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1'0 ԳրՒդոր 'Նարեկացին մեր մատենա՜ 
ղրութեան այն գրողներէն է որուն բազ
մատեսակ ա ր տագր ութիւ/։ր, ըստ երե
ւոյթին, մեզի հ-աօաե է ոչ շատ մեՏ կո
րուստով : Իրեն վերա գրուաե տաղերը ,
գանձերը, Մեկնութիւնը, ներբողները, 
վեհապէս Մատեան Ողբերգութեանդ' 

գրողէն այ լա ղան երեսներ կը պտ ր՜ 
ղեն , ինչ որ չէ պարագան մեր միւս մա
տենագիրներուն, որոնր կը վերադրուին 
յաճաի։ կորսուած երկեր՝. Սակայն։, Մատ
եան Ողբերգութեանդն դուրս՝ ընթեր
ցողներու մ եծա մ ա սն ո ւթ եան համար այս 
արտադրութիւն ը յաճաթ կը սահմանա
փա կուի քանի մը տաղերու * Աշխարհա
բար թկ օ տ ա ր ա լե ղո լ թա րդմ ան ո ւթ ի ւնն ե~
րր նկատի ուն ին ընգհ տն րապէս u,Jn կա Ը 
ուածը միայն։ ՝ԲԱւղաքակիրթ հրատարա
կիչներ կր զիջանին յի չատակել քանի մը 
նե ր բո ղի անուն Ոլ 1լ անցնին : կացութիւ
նը քիչ մը տարրեր կր անցեալ գարուն ՝ 
երբ IPUiinlïUlQ^/i, էլընկե րա կցէին Ներբող
եան աո սուրբ Աստուածածնին^ ել քանի 
մը ղանձեր * Անցեալ տասնամեա կին ԱաԱ!- 
huiQ^z եւ տա ղե րր ունեցան իրենց «քննա՜ 
կա ն» հրատարակութիւնն երը (1) : ներ
բողներուն բն ա դի րն ե ր ը ՝ եթկ չեմ սխսւ՜ 
լիր, վերջին անգամ լոju տեսած են Պ Ո- 
Լ1,ս յիսսւ֊նական թուականներուն (2) :

Ան շուշտ հռչակաւոր ո, ս ր րա ց ո ւած 
մատենագիրի մր համար՝ այս զարմանա- 
Լի իրողութիւնը չի բացատրուիք միայն 
միւս երկերուն «դե րլա ր ո ւե ս տա կւււն} որա՜ 
կով-՝ 'Նարեկացի ի Ապաբանից Խաչին 
Պատմութիւնը իր երկու նե ր բողներով 
( հաչին եւ Աստուածածնին) ՝ Առաքելս g 
եւ Մծբնայ հայրապետին երկու անջատ 
ներբողները չափազանց ղմ՜ ո ւա ր դրու՜ 
թ իւննեը են՝ ուր Գրիգոր ի դործ կր դն կ 
ո չ մ իա յն իր ամ րո gÿ ա ս տո ւածա բանա
կան գիտութիւնը այլեւ հ.ս տեղծա բանա
կանդ ար ուե ոտը :

Մ՚ատեան^ե անջատ արտադրութեան 
ուսումնա սիրո ւթիւնր (3) Հ * Աւետիքեա՜

ի ա շխա տ ո ւթեն էն աս դին խոպան դաշտ 
մԸ կը կազմէ ընգհ ան ր ա պէ ս 1ւ բաց մըն կ : 
h ամար Տասնապետէ ան ի Նար!՜
կացիի Սուրթ Ասաուածածնի փերթողը խո

րագիրը կրող ֆրանսերկն դիրքը (մ) î "l1 
նախապկս ներկայացուեցաւ իբրեւ տոք- 
թ որական ա շխա տութիւն(&) ՝ մա
սամբ կը դո ց կ եւ այս կողմն ա կի կալուա
ծին կար եւո ր հ ե տա զօ տո ւթ ի ւնն ե ր կն մ կ կն

1 *1 ^Ւրքր ոլ~նի ընդարձակ յառաջաբան 
որուն կը ՚ հետեւին Աստուածածնի 

ներբողին բն ադիրն ու թա րդմ ան ո ւթ ի ւն ը ՝ 
սոլ-րբ՜՜դրա յին յղումներ ուն ցանկը ՝ JliJ~
Գլուածներ ՝ ներբողին համաբարբառը՝ 
նլսյյւն։ թուումս ամբողջական չկ ան՜ 
չՈլչտ } սակայն պատկերացում մը կու 
1ՈԱ1,1 -ՂրքՒ հարս տու թենկն ու գիտական 
մ ա կս, ր ղա կէ*ն . ի հարկկ ՝ նիւթերու որոշ 
խճողում կայ ՝ արդիւնք գլխաւորաբար 
նօթէրո լ փո խաղքութեան ր գլու^ խն ե ր ուն 
Վե [^ա ւո ր ո ւթ ե ան , ինչ որ աւելի տպագրր
րական քան յգա3ու-մի թերի մըն կ։

Յառաջաբանին մէջ կը քննուին Նարե՜ 
կ֊տՏիի կենսագրութիւնն ու մատենադը՜ 
րոէ֊թիւնը , յետոյ ներբողի աւանդական 
րմբռնումն ու Գրիգորի կերպը զայն ի 
գործ գնելու՝ ինչ Որ աւելի ներ բողին դե՜ 
գար ո ւե ս ս, ա կան եզրերուն քննութիւնն կ • 
երրորդ բամն ին. մկջ կ՚ուսումնասիրուի 
նար եկաց իլէ աստուածաբանութիւնը *Աստ՜ 
ո Լ-ած ա շո ւն չին գործածութիւնն ու մեկ-

ա բան ո լթ ի լն ր, ՝ քր ի ս տո սա բանս ւթ ի ւն ը ՝
ս' P ե մ ա բ ս,ն ո ւթ ի ւն ը ՝ լիր կչա բանութ իւն ը ï 

ԻնչպէԱ կը տեսնուի՝ խ- Տասնապետ՜ 
եան կր քննէ ու կ^որոշադրկ մ չ մի

այն ներբողին տեղը [յարեկաց իի արտա
դրութեան մկջ՝ այլեւ ի յայտ կը րերկ 
անոր «ա ս տրւած աբանա կան » ենթահողը՝ 
մեկնելով արեւմտեան մամանակակից 
աստուածաբանութեան տեղիքներկն :

2 «0 Լյախ' քանի մը դի տ ո ղո ւթ ի ւնն ե ր
մ՜ա մ անա կա դրո ւթեան վերաբերող .

Լ,ար ե կա ց իի արտադրութեան համար 
ունինք միայն քանի մը ստոյդ կռուան՜ 
ներ* Մեկնութիւն Եթգ Եթ<յո{փ յիշատա
կարան ը՝ որ կը կրկ 9 ( 7 թուականը՝ 
Մաւոեա[լ Ողթեթգութեսւնշր , 1002 թուա
կանին ա ւա ր տած : Ասկէ զատ ՝ 983 թը~
լականին Ապարանից Ոքաչին փոխադրու
թեան առթիւ դրո ւած կը թուի Ը_ԼԼա Լ
Պատմութիւն Ապարանից Խաչին^, որ
յետադա յ նշումներ կրելուն համար կը 
զե տեղո լի ընդհ անրապկս 99օ թուականէն 
ետք : Հ - Աւ-ե տիքեան այդ նշումները ընդ՜ 
միջարկում կը ն կա տ կ ր ՝ իսկ Տաւ^յասխտ՜ 
եան կր խորհի որ *Լ,երբողը դրուած կ 
983"£ե 1002 թուականին միջեւ ՝ «վերջնա
կան ձեւը դրութեան պկտք կ ԸԼԷաJ 99օ 
կամ 996 թուականին} ( ££ 10) : Աւելի ան
դին' հետազօտողը կը մտածէ Որ \,արե՜ 
կա al-ւ- չսրս ներբողները դրուած են 995" 
996՜£ե մինչեւ 1002 երկարող մամանա՜
կա շրջան ին (էջ 121) , Ւսէ Մատեանդ 999"
կն 1002 : քէն շուշտ այստեղ ներյայտօրկն 
ընդունուած կ որ Գրիդ որ մեռած կ 
1002Հե քիչ վերջ-,

2*1 \յախ' Ապարանից h ա չին վերաբեր
եալ ըստ իս ո շ ճիչդ պատկերացում մը 
գոյութիւն ունի՝ որ կը րարգացնէ եր
կին թուագրումին որոշադրումը * Արդա
րեւ ասիկա երեք մասերով դիրք մըն կ՝ 
գրուած ի սլա տաս խան Ապարանից Ա * 
հաչ վա<հքի վանահայր Ա տեփ ան ո սի : Ա՜ 
ռաջին մասը զուտ «պատմական} մասն կ ) 
որուն մկջ ա կնա ր կո ւթ ի ւնն ե ր կան 983՜4՜ե 
ետք պատահած դէպքերու* մանաւանդ 
Աուրբ Աո փ իա յին գմբկթի քանդումին 989 
թուին' ըստ Ասողիկի {կ ամ 986 թուակա 
ե/,ե)(6) և ասոր վերանորոգում ին (գլուխ 
ղ) ՝ քանի մը տարի ետք (99օ) i Այնպէս 
ինչպկս դրուած կ այգ պատմութիւնը 
ան շո ւշտ 983-/,ե չի կր՚՛՛ ար ւէե րա դըր- 
լիլ (7) * Երկրորդ մասը հաչին ներբողն 
կ : Աետադայ ւլր ո ւթ իւն մ րն կ ուր ղդա լի 
կ սա կա յն ա ռա ջին տպաւո րութեանց զօ
րութիւնը՝ մանաւանդ ինչ կը վերաբերի 
Ապ ա ր ան Ւյ ՛Լ տն քի ճա ր տ ա ր ա պե տ ա կան 
կառոյցի եւ որ մնան կա րն եր ո լ նկա րադր՜ 
ր ո ւթեան : Երրորդ մասը Աս տ ո լած ածն Հէ
նը '. Այս վեր ջին ներբողին կցուած յ ի չա֊ 
տակադիրը որեւէ թուական չի տար , ինչ 
"ր •րՒձ ր զարմանա լի է, բայց ո՛չ անսո
վոր .

Արդ' ա յ„ երեք դրութիւեները սերտօ՜ 
րէն ա որհ չո ւած են իրարու : Ա իչաաակա՜ 
գիրին մէջ ՛Նարեկացի կը [սօսի ար գէն 
զհամառօտագիծ մատեանի-fr մասին, ի՛նչ 
"ր ևր նշանակէ թէ դիրք մը նկատի ունի', 
իուն պատմական մասի աւարտին կ՛' ր՜ 
սէ ան , թէ «&£. արդ զդիր ընթաց ից պատ
մութեան բանիս աստուստ կն քե ս ց ո լք՝ . • 
սկսցուք ղկնի գծագրութեան դումարա- 
հ ո լո վ սլա տմ ա բան ո ւթ ե ան ս իրտռնեչ
ղուն ինչ դրութիւնս համառօտագիր դըր՜ 
լատից , նախ նմին իսկ կենդանարարն 
տեառնագրութեան աստուածեան խաշին 
եւ զկնի սորին սրրոյ տիրուհւոյն ել Ա.ստ~ 
ոլածածնին ■ • -» (8): Այս «պատմութիւն-» 
բառը պէտք չէ ընթերցողին մտածել աայ , 
որ Մրիդոր աւանդական պատմական երկ 
մը կր դրէ, տեսակ մը հ.մամ անա կադր ու
թիւն»՝. Պատմական դէպքերը վերածուած 
են ա կնար կո ւթ իւննե ր ո ւ ել անդադար 
«դրուատական» խօսքէն տարրալուծուած i

Գրիգոր կ' ըսէ արդէն որ պատմութեան 
կր միացնէ «գովեստը^ î Ասիկա իր մօտ 
կը համա պա տաս խանէ ընդհանուր ձգտու
մի մը^ որ է տեղի կամ մ ամ ան ակի ման
րում ա սն ո ւթ ի լեն ե ր ը եթէ ոչ $խֆ_եէ՝ դոնէ 
զանց ել իմ ա ս տա ւոր ե լո վ ՝ հասնելու հա
մար տեսակ մը անմ ամանա կի (9) î

Պատմութեան մասը էլնքելէ ետք' 3՝րի“ 
ղո ը կը սկսի գրել ուրեմն ՂրքՒ^ ներբո
ղական մասերը, յաջորդաբաբ խաչին եւ 
Աստուածածնին ներբողներ ը (10) յ ՀԱ կրո" 
ցոլքը» անշուշտ ն եր բողները պիտի հիմա 
գրենք չյէ նշանակեր՝ J լ հիմա՝ պատ
մութենէն վերջ պիտի տանք* այսինքն 
բլում է ոչ թէ պատմականի մ ակար դա՜ 
կին այլ ւլր ո ւթենա կա*լ, մ ամանակի յ Աստ
ուածածնի ներբողին սկիգրր^ գոյութիւն 
ունի պզտիկ նախաբան մը ՝ որ «ի սոյն 
կարդ ղասեսւլ զմիաշար խորհրդոյ տե
սակ' ը^ւդ ներբողին ի հաչիս խորհրդոյ՝ 
եւ ղգովեստ ե բղա րանո ւթեան Տ ի ր ուհ՜ 
ւոյդ^։ Այո նախաբանին վաւերականու
թիւնը խնդրոյ առարկայ չէ դարձած եր-

Գրեց'

ԴՐՒԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

բեք : 8 ի շատա կա րան ին *^էք <^>,rbrtnr 
փըոէ նորէն թէ «յօրինեալ շարադրեցի 
ւլսլա տմ ո ւթե ան լլ գովեստ ՝ եւ զճառս ներ- 
բոդինի^(ձ.ձ.) :

2 «2 ք*ոլոր այս նշումները կը մատնեն *իը~ 
րՒգ որի մօտ կառուցումի մ տահ ոգութիւճն 
մը եւ ցոյց կու տան որ Պալոմութիւն Ա" 
պարանից Խաչին կոչուած երկը եռամաս 
արտադրութիւն մըն է ) որուն մասերուն

ՆՒԳոր Լի ԳաԴբհբ յ°Գ^բ հաստա-
տելէ • ԱՀւհ րամե շտ է նաեւ նկատի ունե
նալ ՝ որ երկը «բո վան դա կո ւթեան» գետ~ 
նի լԼբայ ունի իր ներքին տրամաբանու
թիւնը. առաջփն մասը «պատմականդ 
տուեալներուէ յօրինուած բնգարձակ յա
ռաջաբան մ բն է գրեթէ' միշտ այլաբա
նութեան ցանկութենէն տարուած՝ երկ
րորդ եւ երրորդ մասերը պատմական մա
կարդակը կը ղանցեն ել կը հիմնեն աստ՜ 
ուածաբանական ըմբռնում մը* եթէ խա
ւէ1 էէ՛ կս1 ղմ է ա ս տ ո ւած ա յ ին զոհադոր ծու- 
մ ին բեւեռը Աստուածած ին ը կը կազմէ 
փ ր կագո րծ լլ ւթ ե ան բեւեռը՝ U,JU ում բոգ՛ 
ջր խարսխուած մ ա ր դե ղն ո ւթեան խոր
հուրդիդ վրայ։ Աղուոր համադրութեամբ 
մը կփոէ Գրիգոր թէ մէկը ծնողն է (Աստ
ուածածինը) ՝ միւսը ծան ուց անողը (հա
չը) î Հե տհ-ԱԼ բա ր մեր առ ջև ունինք ոչ թէ 
երեք տարբեր երկեր* Պատմութիւն մը՝ 
յետոյ երկու ներբողներ ՝ ս՛Jէ մէկ Պատ
մութիւն՝ երեք մասերով՝ Որ Աեէլնու թե- 
նէն ետք *քյարեկացիի երկրորդ մեծ երկն
է՝

Տ ա սնա պե տեանի ա շխա տ ո ւթ ի ւ!ւ ը կը վե
րաբերի ա ju երկի վերջին մասին եւ հար
կադրաբար ունի հ ա տո ւածա յ ին նկարա- 
դիր : Ն երբուղին աւա բտին դրուած յիշա՜ 
տա կադիրն ալ յի շա տա կաբանն է ամբողջ 
երկին ՝ ո1 չ միայն ներբո ղթն ■

Ան շուշտ իր ամբողջոլթեան բ մէջ երկր 
983"// արւոալրրութիւն մը չէ : Ա^փկա խըմ- 
բա դրո ւած է 995"£5> ետք՝ ինչպէս կը թե
լադրէ թ * Տասնապետեան . Աիայդ թէ ոչ 
մէկ տուեալ ցոյց կո, տայ որ ԳրՀ՚դոր 
երկու ներբողներն ալ դրած է ա յդ թուա
կանին : Իր ^տյերէն հատորիկին մէջ, Նր՜ 
բիգոր Նարեկացիի Ողբերգութեան Մատ- 
եանը , m/Îi կր գրէ նո րէն * «միտենք որ 
Պաւոմ . Ապարանից^ նոր աւարտած էր ՝ 
երբ Պղրիդոր ձեռնարկեց 'է/երրուլ Ս • Խա
չին եւ Ներրող Աստուածածնին գրելու ՝ 
եւ թէ ա յս ե րկու գի րքե ր ը շարադրուե- 
ցան Մ ոկքի 11 տեփանոս Սպիոկոպոսի թե
լադրանքով' 99օ՜Հ^ անմիջապէս ե տ՜ 
^ը»(12) : ՛Ներ ո ղո ւթ ի ւն ՝ րնաւ ա լ չենք 
դիտեր որ Գրիդ որ ետեւէ ետել գրեց այդ 
երեք մասերը՝ մանաւանդ վերջին երկու
քը յ վեր ը դիտել տուի ա րդէն ՝ Որ «պատ
մական խօսքին .ընթացքին կնքումը^ եւ
«ս կսց ո ւքը» ն ե ր րո ղա կան ին մամ անակսլ- 
դրական տուեալ մը չէ՝ այլ դր ո ւթեն սլ

կան ՝ մէկ մասէն միւսը անցում ը պա ր- 
տադրող*. ք*նծի այնպէս կր թուի որ պատ
մական մասը՝ ուր արդէն իրրեւ ւււնցեալ 
կր պատմուի խ111^1 մասունքին փոխա
դրութիւնը Պոլս էն Ասրս բանք՝ Ասրս բանից 
վանքիդ շքեղ եկեղեցիին նկարադրոլ- 
թիւնը՝ յետոյ 983"// հանդիսութեան պատ
կերը դրուած է աւելի ուշ քան՝ նե ր բոգ 
ներր (13) Î Ասոնք կցոււսծ են պատմական 
մ աս ին քե տ ւււ դա յին ՝ վե ր^ւա կան խմըա- 
ղր ութեան ատեն ՝ գուցէ երր Ղ*ր ի դո ր եր
կու ճառերու ներքին ա ռընչո ւթի ւնն եր ը 
ստորագծելու համար «սլա տմ արանո ւ~ 
թեան'} կը խառնէ ներբողային մասերը։ 
Արուի 995 / 996 թուականներ ր խմ րա դրու
թեան թ ո ւա կանն ե րն են ումրո ղջին :

2 -3 Գիրք մը կ ա ռո ւց ե լու ա յս ե ղան ւււ կը 
արտասովոր ո չ ին չ ունի ՝ կր խորհ իմ որ 
լոյս կր սփռէ նաեւ Մաաեան/iîz ւս լ վրայ։ 
Ասոր յօրինումի թո ւա կան կը տրո լի 
ընդհ ան րա պ է ս 1002 թ՝-. Արդեօք րնդա ր- 
ձսւկ դրութիւն մր ին չոլ էս որ է Մատեա
նդ կրնա  ̂ր արտադրուիլ մէկ տարուան 
մէջ՝. Թ՝ s ա սնա պետ եան կի առաջարկէ 
999 "" 1002 մամ անա կա շրջան մը՝ առանց
հիմնաւորելու ,UJU շահեկան դիտողու՜
թիւնը (էջ 21) î Ս ատեանին յատկացուած 
հ ա տո ր ը էլ ան դր ա դւս ռն ա յ հարցին ՝ աւել- 
ց ընե լու համար* «Ըստ ա յ ս ւէկայութիւն- 
ներուն ՝ Մ ուտ եանը չի կրնար գրուած ր/~ 
լու լ -նա խ քան 999 թ* > իր հիմնական կա՜ 
ռոյքՒ^ 118) : Ս ու կայն «վկայու
թիւնն երը} միւս գո րծե րո ւդ մամ ւսն ա կա
դր ութեան դացող դիտարկումներ են յ 
Ա ւս ո ւմնա սիր ո ղը կ^ենթադրէ որ երբ ներ
բողները կը դրէր օրինակ ՝ Նարեկացի 
չէր կրնար նոյն ատեն՝ նո լն տարիներուն 
Մասւեան/ր?/ Ատներէն մի քանին գրել։ 
Ին </7P/- : Ի՞նչ բան պիտի արգիլէր ։

Հ. թամրաղեան իր Անանիա ^արհ՜կա
ցի մ հնագրութեան մ^£(14) յ հիմն ուե- 
լով, ճԼ՚չդ Լ (ՒԸ- դարու տեղեկութեան 
մ'ը վրայ՝ կը փորձէ Աաաեան^ յղացման 
թուականը Հետաշրջել մինչել Ա^ւանիա 
Ղ,ար ե կա ց իի կենդանութեադ օրերը՝ որ 
հետազօտողը կը հաս ցնէ Ա* * դարու 80"/*/" 
կան թուակւսններու վերջը կ ամ 90 ՜ական 
թուականներու սկիզբը(ձմՏ) ։ *1, ո յն ի ս կ, ե՜
եթէ թ ա մր ա ղե ան ի վարկածները ստոյդ 
չեն ՝ երրեմն նոյնիսկ խախուտ էլրնան 
նկատուի լ՝ անկարելի չէ մտածել որ Պ՝րի~
գո ր Մատեանդ սկսած ըլլս/յ էէ;[1^Լոլ 90"///"
կան թուականներու սկիզբը (Անանիա 
կենդանի ըլլա ր կամ ոչ) եւ միայն 1002 
թ ուա էլան ին հասած ւլերջնակսւԸ ի]մրա- 
ցրոլթհան :

Աւան դա րար վիճելի հարցեր գուցէ հոս 
գտնեն իրենց լուծումը* Այսպէս ՄաԱԼ- 
ե՜ան^յ, մէջ if ւոած ՝ ծաւսւլուԼ ընդարձակ 
Բաները (ԷԳ * , ՀԵ ♦ , *ԼԲ * եւ վԳ *) } զորս 
h ա չա տո ւր եւսն Պատրիարք կր համար
ձակէր անջատել ղրքէն ՝ իբրեւ' ո՛չ թէ 
ըն դմ ի ջւս ր կո ւմ ՝ այլ JUJ ւելո ւ՜մ (16) եւ ո- 
րոնք մեծ ւմասով տրուած նն ար
ձակ' Երե ւան ի 1985"// հրատարակու
թեան մէջ՝ այգ ընդու րձա կ գլուխները ու
նին ոգբերդա կտնէն տա ր բե ր կառը լց
ուածք î (/հ/ բաւէ բա ղդա տ ե լ ո դըե ր դա կան 
խօսքը Մատեանդ առաջին գ՜լուխներ ուն 
մէջ եւ օրինակ Ղ.Բ * կամ ՂփԻ * րեԼոլ-խ11 
մեկնողական \խ'օսքին հետ* ճիշդ է որ 
Մաաեան// գլուխներ ուն մէկ կարեւոր մա
սը (ոչ բոլորը) ՀԵ * դլուխէն անդին կը 
յօրինուին միջնորդ դէմ քե րու շուրջ* Հր՜ 
ր ե շտա էլնե ր ը Աստուածածինը^ Առաքեալ
ներ ր՝ սակայն դմուար է բաղդատութեան 
մէջ դնել ասոնք' ւիայտին կամ միւռո՜ 
ն քւն «խորհրդանշական} մ ե էլն ut թիւննե- 
րուն հե տ : Աղա չո ղա կսւն խօսքը ՝ ա յնքան 
տիրական տակա լին առաջիններուն մէջ՝ 
երկրորդներուն մէջ կը ւլաււնայ րացատ՜ 
րողական՝ մեկնողական։ Ինծի այնպէս 
կր թուի որ Հուղօթքի} ձեւին ւլ՜ործւսծու՜ 
թիւնը յեւոագայ խմ րաղրական յաւելու՜մ

• մըն է Ղ.Բ * ծւ ՂՀԻ * դլուխներուն ս^[*գ_բԸ։ 
ըո ե լ կհուզեմ ոչ անհրամեշտ անոնց կա
ռո ւց ո ւած քին ՝ քանի որ ե ր կա խօսական 
կառուց ո ւ՜ածքը ա յդ երկար Բուներուն մէջ 
բա ց ա կա յ է շա տ յաճախ :

Աւստի' ըստ իս Նարեկացի ԱաաեաԸ/ր 
խմրադրութի1 ւն ը աւար տած է 1002 թու՜ա
կանին յ Q ի շատա կա րան ի ճա րտարապե՜

Fonds A.R.A.M



2, Կիրակի, Յունուար 7, 1996 «ՅԱՌԱՋ ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

տա կան «փ ոթսրբերութ իւնը» նման թմրւս 
դրութիւն չի0 կրնար թելադրել. «կսւռոլ- 
ց ի , կա ր դե g ի $ կուտեցի ՝ արձանաց ո լցի ՝ 
դի ղի ՝ րա րդեցի ♦ ♦ • հ ա ստա տե լուէ ի հրա 
չա կերտութիւն միադոյ իրի ղրաղմա֊ 
ստեղնեա*յլէ դր ուադս դրութեան սրյսմ սո
փերի արդասաւո ր ի» : Երր յաճաթ ա յն
քան տառացի կերպով կը կարդան մար
դիկ Նարեկին մասերը՝ չես գիտեր ին չո ւ 
այս տողերը չեն կարդացուիր ինչպէս որ 
կան ու չեն յղՈԼՒր այ՝ղ: թմ բադրական 
գործին. րայերուն այլազանութիւնը բայց 
ոչ միանչանակութիւնը ՝ այլազանին ու 
բազմաստեղնեանին <(փ հ րա չա կեր տո ւթ իւն 
միադոյ» բերուիլը փ ոէսաբեր ո ւթի ւն չեն՝ 
այլ պարղապէս այդ չատ կոն կր ե տ ա չվսա՜ 
տանքին նչումը :

ո Լ1 1ք ատե անը էսմ բա դրած է նա թ՜ 
°րօր արդէն դրուած մասերուն ալԼԼՅԲ՛ 
նե լով նորեր ՝ ինչպէս որ ըրած կը թուի
ըլլալ Պլս1ՈւքՈՆթ[ւՆ(ւՀր 995/996 թուական
ներուն ՝ ինչպէս կրնայ պատահ ի լ ոեւէ 
գրողի մօտ։ Սն կա ր ելի չէ որ այս էս րմ՜ 
բադրութեան ընթացրին Հերոյիչեալ
չսրս դլութները՝ դրուած տարբեր որ
ոի թնԼ րով վերանայած ԸԱա յ ՝
տեղաբա չէսած' IPfP1 զանազան մ ա սե
րս ւն մէջ ո լ յարմարցուցա ծ Մuimbuift/r 
ծրագրին : Որրան Լ*]* • եւ ՀՍ • դլուէսները 
ըսջողած է «միաչարել» ամբողջութեան 
ընթացրին ՝ այնրան Ղ.Ո • եւ Վ9* • դլութնե՜ 
րր պահած է՝ որոշ չափով՝ արտադոյ 
այղ միա չարութենէն : Սս ի կա չարդի լեր
որ մ ատե անին մէջ տեսնենր օր կանա կան 
ամբողջութիւն ունեց ո ղ ե ր կ մը ♦ օր կա- 
նական ամբողջութիւն չի նչանակեր մէկ 
անդամ էն ու ետեւէ ետեւ գրուած չարա՜ 
յարութիւն : Աամենայն դէպս' մէ կ ան
դամ էն եւ ինրնարէսօրէն ստեղծուած երկք, 
մր առասպելը մէկդ ի պէտր է դնել այլ
եւս ՝ մանաւանդ երբ կր սիրենը՝ չափէն 
աւելի՝ ընդգծել՝ նոյն գրողին մօտ յայտ՜ 
նուող «հռետորական» տարրերը .

3 "0 Ս^արմ՜է նաեւ անդրադառնա լ Սաստ
ուած ածն էւ ներ բո ղի դեղարուեստական 
րննութեան որ !լըլլա յ այս ղրրին յառա
ջաբանէն մէջ*. §ա սն ա սլե տ ե ան կը մեկնի 
ներբողի սեռի յա տ կան ի թէ ե ր էն ՝ այնպէս 
էնչպէս ատոնր կը դտնենը թէո նի ձեռ
նարկին^) և Դիրք Պիտոյից^ ^£(18): 
Եթէ ներբողեան որո չ կանոններու գոր
ծադրումը կայ Նեթթող^չ, մէջ՝ պէտր է 
րնդո ւնիլ որ Գրիգոր բաւական ազատ 
կերպով կը վարուի անոնց հետ՝ մանա
ւանդ որ Աստուածածինը դմուար կը 
մ տ նէ այդ կանոններու սահմաններուն 
մէջ-. Արդ' այս ազատութիւնը ինրն ին 
լուսարան ի չ չէ՝ այնրան ատեն որ ի յայտ 
չի դար Գրիդորի իսկ կիրարկումը*. Այ
սինըն' Աստուածածնի' ինչպէս իյ ա չին 
նուիրուած ներրո դներ ո ւն մէջ՝ ինչպէս 
ui ս ոն ց մ է ա նջ ատ իր միւս երկու նե րբո ղ“ 
ներուն(ձ.^) յ ունի ներ բողի ըմ՜
րբռնում մը՝ որ կը ձեւաւո րէ իր կիրար
կումներ ով ; Ա Ju ըմբոն ումը որրան ալ 
ԸԼէաJ հարկատոլ աւանդականին ՝ չի դադ- 
ր/՚ր Ւր Ւ՛ րա յա տկութ իւններ ը ունենալէ*. 
Եը էսորհիմ Որ նա րե կեա^ լո[1Ա ներբողնե
րը սլէ,ոք է առարկայ դառնային
ներբողեան սեռէւ րննութեան ընթաց- 
քՒն- Ջ ո ր ս Ւն համատեղ րննութիւնը կըր՜ 
նար է յայ ա բերել հասարակաց եզրեր : 
Երով թերեւս անկարելի Հ_Ըէէաբ թօսիլ 
նա րե կեան ներ բողէէ ընդհանուր կերպա՜
րան րէն :

3*1 Ս* եղի կ' ըսուի թէ Աստուածածնէ 
ներբողին մէ^ Գրիգոր «գրեթէ երբեք իր 
Աւստեան Ուլթերգութեան ղըքէ մաքուր
ընտրականութեան չի հասնիր , ոը կայ 
սակայն՝ ներ յայտ ձեւով՝ իր ներբողնե
րուն ու ճառերուն մ^ք»(20) Î Այս դիտո
ղութիւնը կը հիմնուի դլվսաւո րա բա ր 
Գրէղորէ կողմէ «ձել»է^ տր ո ւած գերա
կայութեան վրայ ՝ րանի որ ՝ ըստ Տաս՜ 
նասլետեանի ՝ ներբողեան ՈԼ֊ ճառային ար
տադրութեան մէջ՝ ինչպէս «Սոփեստնե
րուն մօտ ՝ գաղափար ը չար ունակաբար 
դոհ ո ւած է ձեւին . . .» (նոյն) : Գանէ մը 
անդամ այսպէս ա կնա ր կո ւթ իւննե ր կան 
Սոփեստութեան կամ «սոփեստական կր
թութեան» (էջ 51), Մ ատեանին յատ
կացուած ղրքին մէջ ալ ամբողջ հատ
ուած մը կայ «հռետորութեան» վերաբե
րող^!) : 5 ա սնա պետ եան 1լ ըսէ թէ Հպ՜ 
.քերը ծանօթ էին Սոփեստ դպրոց ին եւ 
հռետորական արուեստին (նոյն)՝ բռւյց 
թէ Գրիգոր դիմած է նա ել մեծ Ս ապա՜ 
դովկիացիներուն աւանդին (51֊52) : Տեղ
մը նոյնիսկ ներբողը կը նկատուի ((հռե
տորական հրահանգ» մը եւ Գրիգորը կը 
դառնայ «անուղղայ հռետոր մը» (rhéteur 
impénitent) : (Սոփեստութեան եղած այս 
յղումները մեծ անպատեհութիւն մը ու
նին՝ երկդիմութիւն մը կը ստեղծեն՝ քա

նի որ Հիրիդոր «սոփեստ» բառը կը գործա
ծէ իր ներհակ իմաստովն որպէս «իմաս
տուն» կամ «իմաստութեամբ լեցուն ՝ գե
ղեցիկ գործ»՝ տե՛ս* Յիշատակարան Ա" 
պարանից էք ա չին) *

Գրիդ որի արուեստին կամ Հ ռե սա
րութեան յա տկաց ուած դի տո ղութի ւնն ե՜ 
րԸ շահեկան են՝ այնրան աէ կը
մնան զուտ նկարագրական՝ այնպէս ինչ՛ 
պէս էը սէ^է ընել մեր մէջ բանաս ի բու
թի ւնը՝ որ դիտականի պիտակին տակ՝ 
թորըին մէջ՝ կէապաւինի աւանդական ու 
կոշկոռ կապած ըննա դա տո ւթեա*ե ս տո րո- 
դո ւթի ւնն ե ր ո ւն . Երբ այդ կրթանըը էեը՜ 
ղինք կը նկատէ գիտութիւն ՝ ատուէ անոր 
վարպետները իրենը ղերծ կը
կարծեն դրական երկերը մտածելու հար- 
կա դրան ըէն * Ն կա ր ա դր ա կան կը կոչեմ 
այն դի տո դո ւթիւննե ր ը որ ոնը բանար- 
ուեստի բանադարձումները (ֆ|ւ1|]ււ1Ն) կը 
ց ան կա դր են ՝ յետո յ դր ո ւթ են էն կը հա
նեն օրինակներ այդ բանա դա րձո ւմն ե՜ 
րէն ՝ առանց թա փ ան ց ե լո լ անոնց բան ելու 
կերպին ՝ առանց առըն չե լո ւ ղանոնը էսօս՜ 
հՒ 1 այսինըն' նշանակութեան՝ դիտու
մի՝ մէկ էսօսըով մտըի մակարդակին*.

3*2 Ենթադրենը պահ մը՝ որ «անուղղայ 
հռետորը»ի դործ է դրած հռետորութեան 
բոլոր «զա ր դա րան ըներ ը» ՝ ըանի որ Տաս
նապետ Լան ՝ հռետորական կերսլերր կը 
մտածէ պարզապէս իբրեւ ղարդա րանը՜ 
ներ՝ այսինըն' ոչ--էակա*ե յաւելումն եր' 
բառին գռեհիկ իմաստով՝ հարց է սա
կայն թէ ինչո^ւ Գրիգոր կը դի^է նման 
«միջոցներու» *. Այլ թօսըութ կապ
կայ «աստուածաբանական բովանդակու
թեանդ ել ճիչդ այս զարդարանքներով՝ 
միայն դեղեց իկ՝ ինընանպատակ պաճու՜ 
ճանըներով դրուող ձեւին մ իջել : /’ հար՜
կէ ձել-բ ո վան դա կո ւթ ի ւն հակադրութիւ
նը իմս չէ՝ բայՅ է ոբ lu^rt[rnJ ա՜ 
ռա ըկ այ էի *//*Հ*£" յ ա յս ա շիւ ա տ ո ւթ ե ան 
տեսաբանական ներ յայտին մէջ։ Են չոԲ ւ 
Գրիգոր ներբողը կը դրէ այնպէս ինչպէս 
կը ԳԲ է ' ի^նչ դիտումով է որ «աստուա
ծաբանական բո վան դա կո ւթիւն ըդ կը ստա
նա յ ա յդ ճարտասանական դրըե ր էն եկած 
կա ղա պա րն ե ր ը : Ա^ն չուշտ ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո՜ 
ղը ՝ անդամ ը որ բա մնա ծ է թորըբ 
ւէն ՝ այլեւս անկարող է մտածելու ար
ուեստի գո րծ ին մ իութիւն ը ՝ ա յդ որո չա
դր ումները լծորդելու իրարու. Նոյն այս 
կերպն է որ կը դտնենը Մսւլոհան^ն նը՞ 
լի րո ւած գրքին մէջ՝ որուն հ եղինա կը կը 
թուէ «ձեւական ե ր եւո յ թն ե ր ը» ՝ա յ ս ինըն' 
կը նկարադրէ ղանոնը եւ օրինակներ կը 
յիչէ ) յանգելու համար ձեւի ներդաշնա
կութեան ընդհանուր տեղիըին (էջ 158 "՜ 
1օ9) : Նման ցանկեր կ^ ա րմեն ին չ որ
կզարմեն ցանկեր ը ընդհանրապէս ՝ բանա
սիրութեան աչվսարհին մէջ. անոնցմով 
«դրական երկ» մը (նոյն) չի հասկցուիր։

Ներբողներուն մէջ Նարեկացի կը փոր
ձէ կիրտրկել անդա դա ր ինըղինը գերա
զանցելու ելած իսօսը մը՝ որ կ^ուզէ մ ի չտ 
թօս ը մնա լ եւ չ[. մտածեր ինըղինը որպէս 
լռութիւն յ էեդո լական ՝ ճ ա ր տա ս անա կան 
կամ հռետորական բո լո ր հնա րըներ ը ի
դործ կը դրուին ա յս դե ր ա զան ց ո ւթ ի ւն ը 
կատարելու համար î Սւ֊ այդ հնձելը» կապ 
մը ունենալու է ա ստո ւածա բանա կան բո
վանդակութեան հետ î Այնըան ատեն որ 
գրակալ վերլուծումը անկարող է ի յայտ 
բերելու ա յդ կապը՝ Չիյնայ նկարագրա
կանի կալուածին մէջ ել կը դառնայ անէ
ական ։

Ուսումնասիրողը 1լ անդրա դառնա յ հար- 
ցՒն > անուղղակի կերսլով՝ յառաջաբանի 
^բէրսբդ մասի եզրակացութեան ձ*էջ. 
«Եարելի է գուշակել՝ որ այս կարճ ներ- 
բորԼԲ իբԼ*ն (Պ*րիդորի) բանաստեղծական 
բոլոր անհ րամե չտ հնարըները չէր ըն
ծայեր նման ըեր թո ւածի մը յօր ին ում ին 
համար* Ոայց ան (^*բիդոր) կր սպառէ 
սեռին բոլոր հնարաւորութիւնները։ Առ 
նուաւլհ կը տեսնենը որ ան սորված է ՝ 
առաջին երգաբաններ ո ւն (մելոդ) նման՝ 
ի գործ դնծ լ հռետո րա կան կրթութիւն 
մը ուր Սոփեստներուն 'րբբոչձ>ը դեռ տե
սանելի է*, էյ լ զայն կ^ իւրացնէ բոլորովին 
նոր նպատակներու համար»(22) * Այս ո՜ 
դեկո չուած իւրացում ը նթէ հիմն ուած 
նկատենը կը մնան նպատա կերեր ը : Եսկ ե- 
թէ աստուածաբանական են աս ոնը՝ ա յն 
ատեն հարց ը չի դադր ի ր հարց մնալէն : 
Այսինըն ինչո^լ ^Երիդոր իր Նեյւթալ^շ, եւ 
բոլոր ներբողներուն մէջ կը դիմէ «սո
փեստ» կրթանըի ընձեռած միջոցնեբուն • 
Ե բ էին մէջ չկսմ* յ ներըին տրամաբանու
թիւն մը՝ որ յղուէր ատոնց ո լ միա յն 
ատոնց * Հետաղօտո ղը կրնա1* յ ա պալին ի լ 
«մամանա կի սովորութիւններու ու ճաշա
կին» ՝ ինչ որ տեսականօրէն հիմն ելի կէտ 
մըն H23) :

3 -3 Հասկնալ^ է ՝ ի հարկէ ՝ որ ուսում
նասիրողը տեղ ու մամ անա կ չունենա յ

բաղդատութեանց : Բայց հետաքրքրական
չկոր արդեօք՝ բաղդատութեան
մէջ դնել Մաաեսւն^ Ջ - Բանէն հետ (Աոտ՜ 
ուաեաենէն նուէրուաե Բանք ուր Նարե֊ 
կացէ էնք արդէն կր /'f
Ներբողէն) ՝ էնչպէս նաեւ Աոաուաեաե- 
նէ Փոթումէն նուէրուած գանձէն ■. թե
րեւս ((աստուածաբանական րովանդակու 
թեան» մէջ էական նորութէւններ չըլլան ՝ 
սակայն դեղարուեստական կէրառումէ 
քննութեան մը համար է՞նչ աւելէ չահե
կան գետէն ՝ մանաւանդ որ այնքան ալ un 
վո ր տ կան երեւոյթ մը չէ նոյն զրսղՒն 
արտադրութեան մէջ գտնել նոյն նէւթէն 
վերաբերեալ ա յսքան տարբեր սեռերու 
պա տ կան ո ղ երկեր :

Մ'աւոեանշ', ողբեր գութ իւնը եւ ներբողի 
«եր դա բան ո ւթի ւնը» իրարմէ հիմնովին
տա ր բեր իրօսըի կիրարկումներ են . Տաբ 
բե ր ո ւթ ի ւն ր իրօսըի . ստանձնում ին մէջ է ՝ 
այսինըն' թօսողին ՝ լսողին եւ թօսըը 
դունողին *. է]օսըի կառուցուածըը ^,ոյ^Բ 
չէ ողբերգութեան ու ներբողին մէջ՝ ա՜ 
ռա ջինին մէջ թօսողը ե ր կա թօսո ւթ ե ան մը 
մէջ ^ԼԸ գտնուէ ուղղակիօրէն Աստուծոյ 
հետ՝ երկրորդին մէջ թօսըը կանցնի 
տիպարէ մը՝ նիւթեղէն տարրէ մը՝ մի£ 
նորդէ մը՝ պԱԱոկեթ^ մը պիտի ըսէի՝ ինչ 
սր լ րլլտ յ ասոր անուն ը :

4*0 Հատորին չահեկան բամ իննէ րէն 
մէկն ալ անկասկած Ներբողին ֆրանսե
րէն թարգմանութիւնն է՝ բնադրին դէ՜ 
մաց*. Ա ին չեւ հիմա Ներբողը արեւմտեան 
լեղուներէն թարդմանուսրծ է միայն իտա- 
լերէնի(2^է) : Ուստի ֆրանսերէնի վերա
ծումը առաջին փորձ մըն է ՝ նման ձեռ
նա ր՚ւՒ մր բոլոր դմ ո ւա ր ո ւթ ի ւնն ե րն ու 
փո րձո ւթ ի ւններ ր ստանձնող *. Ան*ո եղ[, է 
թօսիլ որդեդրուած թարգմանական ս^ԼԸդ՜ 
րունըներուն մաս Ւն՝ որ ոնը կրնան վիճե
լի ր լք ա լ : թարգմանիչը յաջողած է բնա
դրին բազմաթիւ թ ր թ ին տողերը վերծա
նել ո լ փոթաղրել ֆրանս երէնՒ՝ վա յել՜ 
չութեամբ . ՆՒփ որի կուդպ նաթադասոլ- 
թ ի ւնն ե ր ը յաճաթ ստացած են ան թուս ա~ 
փելի վերլուծական հանդամանը կամ եր
կար նա թա դա ս ութ ի ւննե ր ը կոտորակուած 
են՝ սակայն ընդհանուրին մէջ թարդմա՜ 
նիչը սլահպանած է դրութեան թափը՝ ա՜ 
՚ւան^ը չզ ոհելով անպայման բաղատրու
թեան՝ նօթերոլ. ամբողջ փաղանգէ մր 
յանձնելով ս ո ւր բ—դր ա յ է*ե ա կնա ր/լութէ լե
ները ;

Այս աչթատութէւնբ քննական րն աւլէր 
ւՒ բերեր : Տրուածը Հայր Աւետէք՜ 

եանէ պատրաստած օրէնակն է : Բնագրէն 
ւԼրայ եղած է բամ-էններու անջատումէ 
կարեւոր աշխատանք մը՝ որը է։ յայտ 
բերելով մասերուն ներքէն Ւաս/երԸ) կը 
նպաստէ երկէ բն կալք ւմէն î Մէայն թէ 
այդ բնաղէրը «չափ աբե րո ւած» է : Աւան
դական արձակով եկող պա ր րե րո ւթ էւննե֊ 
րր տողատոլած են , բաւական ճարտարու
թեամբ՝ հէմնուելով երբեմն «յանգերու» 
՚Լրայ t երբեմն էմաստայէղ, մէաւորնե- 
րուն , երբեմ՛ն նախադասութեան կառուց- 
ուածքէն : Մ է շտ չէ որ աբդէւնքը համո- 
ԳՒԼ Ւ : Այ չ հաԸՅ՝ անշուշտ թէ է՚^ն չ տե
սական հէմունքներոԼ վրայ կը յենէ բա
նաստեղծական տողՒ մ էո։ թէւնը.. Տաս֊ 
նապետեան բէւղանդա/լան ոտանաւորէն 
«քոլա»ներոլ (անդամներու) եթէ „չ հա
մակարգը՝ առուադն բառապաշարը կը 
կէ։բարկէ բացատրելու համար Ներբողէն 
ռէթմայէն համակարգը։ Աակայն եթէ 
որոշ հատուածներու մէջ փորձը ընդու-
նելէ արդէւնքէ մը հասնէ , ուրէշ տեղեր , 
օրէնակ Տ է շա տա կա դէրէն մէջ՝ տողատու
մը կը թ„լէ կամայական ՝ ըսել կ'ոլղեմ 
հէմնուող' մէայն անձնական լսողութեան 
վրայ ։ 8ամենայն դէպս' չափաբերումէն 
մէակ արդարացումը ընթերցողէն ընծա
յած դէւրոլթէլնն է՝ էնչպէս էր պարա
գան արդէն Նար եկէ քննական հրատա
րակութեան ալ !

1-1 Աշխատութէւնը բաւական հարուստ 
նէւթ ու ատաղձ կը բերէ էր հետ. 
Ջեմ խօսէր այն «հոգեկանութենէն» 
որ սփռուած է գրքէ մեկնաբանական էջե
րուն մէջ՝ որոնք' հակառակ էրենց յղա
ցա յ էն անհարթութէլններուն ել շարադը- 
րանքէ տ կա ր ո ւթ է ւնն ե րո ւն ՝ կը թարգմա
նեն նարեկեան տողերէն բացուռղ հոգե
կան աշխարհէն հետ ներքէն անվէճելէ մօ- 
տ է կո ւթէլն :

ԳՐ- ՊԸԼՏԵԱՆ

(1) Մ ատեան Ողբերգութեան ՝ աշիյատ . 
Պ - Խաչատրեանի էլ Ա. Ղազինհանի 
սսն, 1985 ՆԼ Տաղեր եւ Գանձեր՝ և. 

1981՛ Ա11մՒնԷ ՔԷօ2ԿեՐեսւնՒ, Երեւան,

(2) ՀրասւարակոԼր-իւնը նոր թորաէաՍ 
չունի: Կը կրէ 1774 թուականը ել կը

կրկնէ Պաղտասսւր Դպիրի ՊոլԱՈյ 
րնսպիրը : 1955-ին լոյս տեսած է նպ6պկ 
Պոլիս Պալարեան Սրրսպանի սւշի^ 
թար թարգմ՚անութիւնը' 'գերբողներ 
գանձեր: Էնսպրային ամէնէն կախ,? 
աշխատանքը կատարած է Հ. 
եան, Գրէղոր Նաըեկացէ՝ Երկրպ 
մատեան ճառէց հրատա.րսլկոլթէաՏ լքը ' 
Վենետիկ 1827, որ անցած է վենետիկէ^ 
1840-ի հրատարակութեան :

(3) Նկատի չունիմ ըանասիրո^խ^ 
որ ՛այնքան անհրաժեշտ է երթ հսւրյյը կ’ 
վերաթերի թնագթին ճշգրտումին, սւյնՀյ 
ալ անթաւական է երթ կը փորձուի
նա, գթական, մատենագրական երեւո,.
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'OW/VO աա, 
non ifeih լւեԹ(է

Արտայայտռլէլ Փօլ Աէղան է (1839 “ 
1906) մասէն, կը նչանակէ դէմ յանդի
ման դտնուի լ երկնողէ մը, որ երկիւղա
ծութիւն կր ոլ՛որ ատ դրէ , որպէս առաս
պելական արարող ■ Այսպէս կը զգանք' 
երբ պարագան կը ներկայանայ արտասո
վորներու մկջ ար տա սովոր ի հ անդամ ան- 
քով, [‘‘‘L"!1-" հանճարի որ, անյայ
տի պեղումին գծով, կ՝իրական՛ացնէ յայտ
նութիւն՛ մր՝ դեր րնա կան ստեղծագոր
ծութեան խորհուրդը մարմնաւորող։

Ասիկա միայն՛ դե դադ ի տ ա կան ին, եւ 
գե զա ր ո ւե " ՛ո ա կան էն չի վերա,բերիր այլ, 
նաեւ իմացական՛ սլացքին, ան՛ մա մ ան- 
ցելի բանաձելումէ մը յղացքէն , երր 
անյայտի խորեր էն եկող ճառադայթ մը, 
որպէս գերագոյն գիւտ, կր հպի մարդու 
մարին, որու բերմամբ ան՛ն ա խ րն՛ թ ս՛ g 
ծալք մը կը բացուի ան՛հուն՛ին՛ մէջ, նոր 
աշխարհ մր, ն՛որ հորիզոններ պարզող -.

Սէզ անի արուեստը դ իր հոլովոյթովդ 
որ նախնականէն եւ պարզէն 1լերթայ 
ղէպ/t ասկէ Գ^Ա1Ւ խտացած
եղր ա յանդ ո ւ մ եւ կատարելագործում դ կր 
հետեւի տարերային եր կխում ի անխախատ 
օրէնքին : նկարչութեան մա րզին մէջ, 
ասիկա !լ ան՛ցն՛ի , ինչպէս ԷՆր կը րը՜ 
նորոչէ, «անգրանկարում»^ մը րնդմէջէն՛ 
«զոր նկարիչը կը կիրսւրկէ ըստ իր հա- 
յեցողութեան» եւ ոը «արտ՚անկարոլած 
բնութեան նոր իմաստ մը կու տայ»: 
'Նկարիչը «նկարչութեամբ կը գրէ այն ինչ 
որ դեո չէ նկարուած: Զայն բացարձակ 
կերպով նկարչութեան կը վերածէ, այ
սինքն' իրականութենէն տարրեր րանի 
մը»(1) : Որովհետեւ «քննութիւնը կար
դալ, կը նշանակէ զալը մեկնաբանման 
շղարշին ընգմէջէն դիտել» : Եւ թէ «Պէտք 
չէ բնութիւնը վերարտադրել այլ* գալն 
ներկայացնել կերպաւլական եւ գունային 
համազօրներու միջոցաւ» ; կ,մ ան իրագոր
ծումով «տըուհստսւգէտը ուրախութիւն 
կր գգայ ՜այլ հոգիներով փոխանցելով, 
հրճուանքը զոր կ՚ունենայ' բնութեան 
պսւրզած գլուխ ֊գոր ծոցից հանդէպ , հա֊ 
ւալոալով Որ ինք անոր խորհուրդը կր
պարֆակէ» :

Ա,[ս ըմբռնումովդ Աէղան արուեստին 
կր նուիրուի ամբողջական յանձնա ո ո ւմ ո վ 
որ սահման չի գծեր կեանքին եւ ար
ուեստին միջեւ։ ԱՀեոնք կր գառնան մէկ 
ամբողջութիւն • Ասիկա յարատեւ արթ
նութեան ‘[['ճ ակ 1լ ենթադրէ դ սլ ա տ ր ա ս տ 
ընկալելու ա յն ինչ որ բն ութիւնր կը ներ
կայացնէ ա րուեստադէտին ա չքին , յետոյ 
Պ՜այն վերա յղանա լու' ըստ իր համադրած 
եւ բանաձեւած տուեալներուն' եր կուեքէ 
ծնող , որ կրնա յ երկար տա ր իներ տեւել դ 
մինչեւ իր լրումին հասն իլը*

♦cfc «

ՓօՀ Սէզ տն էմ ս՜ան՜Փր ո վան ս ծնած դ իր 
մ ան կո ւթ ե ան եւ ո ւս անողա կան շրջանին դ 
արուեստին հանդէպ յատուկ հակում մը 
9njy լի տար։ Աակայն դ 1856"/^) երր 
տ ա սն ե օթր տա րեկան է , կը հետևի քաղա
քին Գծանկարչական Գոլրոցին դասերուն , 
յատկապէս Ա*ողէֆ փիպէրի ցուցմունք
ներուն տակ։ PUIJ3՝ ^°PP պահանջքով , 
Հւ՚ջան մը կը յաճախէ տեղւոյն համալսա
րանին իրաւաբանութեան րամ՜ինը դ գըմ՜“ 
կամութեամբդ ո ր ո վհ ետեւ այլեւս կր հա՜ 
է֊ատայ թէ արուեստը պիտի ըլլաJ իր աս՜ 
պարէզը յ

1861՜//ն Աէղան Փարիզ կը մեկնի î 
ձախողի Գեղարուեստից վա րմ՜ա րանի
մուտքի քննութեան ։ Եը վերագառնայ
կքս լ ուր քանի մը ամիս իր հ°րը դրա
մատունը գործելէ ետքդ յաջորդ տարին 
կրկին [չանցնի Փարիզ Ոլ կը յաճախէ 
Սիլի ս Ե աճառը , որպէս ազատ ա շխա՜ 
տանքի վայր» Եը բա ր ե կա ման ա յ տպա՜
*-որ ա պա շտներ ո ւն եւ կը ծտնօթան ա յ տ՜ 
ռաջն ա կա ր դ արուեստագէտներու։ Կը ն ը՜ 
կարէ էր առաջին ուշագրաւ գործերը ու՜

կո*֊ռ կառոյցով և հաստատուն լա յն 
գիծերով որոնք դ հակառակ այնտեղ եր
բեմն յա յտնո լքէ ղ պատկերումի ել կատա
րողական պար գունակութեան կը խօսիե 
նկարչական հարուստ նե ր աշխարհ ու՜ 

'և^զող նկարէ չէ մր մ ս։ ս խն , յանդուգն , 
րայց նոյն ատեն նախնական մոլեզնու՜ 
թէ՚-ն մը պարւիակող :

1860"w կտն թուականներու առաջին կէ՜

սին իրագործուած ի ւզան կա րն ե ր ը դ Ա է՜ 
ղանի առաջին շրջան ը րնո րո շող , թանձր 
մթնոլորտ մը կը ներկայացնեն , ուր մութ 
տա րած ութ ի ւնն երը եւ գիծերը դ տ/ւրՈրԼ 
մե լամ աղձո տ զգա յն ո ւթի ւն ը , կը յա յտնեն 
երիտասարդ ն կա ր ի չին վ իպա պա շտ ներաշ
խարհը։ Այս տիպի պա ս տա ռն եր ո ւն մէջ՝ 
Աէղան այլազան րնանիւթեր կը ներկայա՜ 
Յընէդ ո ր ոնք ի րասլա շտ դ վիպապաշւոդ դի
ցաբանականդ այլաբանական ել տարփա
յին յղումներ ունին» Ասոնք կ՚ընդգրկեն 
նաեւ իքնակեսաղրական lunP<Pntf_ խորհըր- 
դան շա կան սլա տկե ր ո ւմն ե ր , ա յ ր—կին կա- 
ւղէե Սէզ ան ի մթէն հ ա յեացքըդ յոռետե
սս ւթ իւն ը արտա յա յտո զ , զդա ց ա կան եւ 
տարփային հ անգո յ ցն ե րո ւի կաշկանդուած։

Աակայն քանի մը տարի ետքդ Աէղան 
դուրս կոլ գա յ իր ներքին քարայրէն։ 
1870~/*հ դ շրջտ նէ մը համար էս թաք [չա
պաստանի դ Աարոէյլի մօտ գիւղ մըդ խոյս 
տալու համար Փտրիղի քաղաքական ա՜ 
նորոշ կացութենէն ել պատերազմական 
մթնոլորտէն։ Այո թուականը կարելի է 
ան կիւն ա գր ձ մ ր նկատել թէ՛ իր կեանքին 
եւ թէ՛ իր ասպարէզին մէջ} ուր ներքին 
անդորրութիւն մը կը թուի մուտք գոր
ծել ։ 0 րթանս Ձ)իքէի հետ իր յա րա բե
րս ւ թ/՚^Ը, որուն հետ յետոյ կ՚ամուսնա
նայ' մանչ մր ունենալէն տարիներ ետքդ 
հիմնական գեր ունի տյս բարեշրջման 
մէջ* Ղրկտտի առած ցարդ իր իրագործած 
նկարներուն ին քն ա կեն ս ա գր ա կան զօրա
ւոր բնոյթը եւ իր մօտ կեանք-ար ուես տ 
միաձուլում ըդ դմ՜ուար է իր աշխա տան- 
բէն մէջ տեղէ ունեց ող փոփոխութիւնը 
չհամարի լ որ սլէս ցոլացումը անձնական 
կե անքի ղա ր դա ց ո ւմն եր ո ւն :

Աէղան շատ չուշանար լքելու մութով 
տ ի բ ա պե տո ւած իր նկարչական պատկե
րումը» Լոյսն ու խաղաղութիւնը կը տա՜ 
ըածուին իր գործերուն մէջ} յատկապէս 
րն ան կարն եր ո ւն , հակառակ ո ր որոշ թի
լով կանացի կերպարներ դ լո ւղո ր գ-լո լ- 
ղորգուհիներ ել ասոնց առընչուող այլա
բանական երկեր դ դեռ կը յ^Լ^ցնեն մօ՜
տիկ անցեալի իր անձնական պատկերում
ներն ու յոյգերը։ Այմմ նկարիչը մուտք 
կը գործէ տպա ւոր ապա շտութեան բնա
գաւառէն ներս դ որդեգրելով Գ^ամիյ Փիո- 
սարոյիդ Գլօտ Մ ոնէի եւ Արի ր է տ Աիոլէի 
ոճերոլն նմանող նկարչական լեզու մըդ 
ուր համառօտադրո ւթիւն ր y էԼրձնահ տր
ուածներ ու անմիջականութիւնը եւ Պ՜ո 
ներոլ թարմութիւնը կեն ս ո ւնա կո ւթ ի ւն եւ 
զուարթութիւն կր տածեն ։ Ասիկա անց
ման շրջան մը կ՚ըլլայ Աէզ^նի համարդ 
քանիդ հակառակը տպաւորապաշտներու 
անս եթեւևթութեան եւ վա ղան ց է կէն կապ
տում էն, ղէնբ հետաբրբրողը բնութեան 
պատկերումը համ ընղհանուր տոկունոլ-
թեամբ մը օմտելն է : Ինք կը մէտէ «տր֊ 
պաւորապաշտութիւնը դարձնել հաստա
տուն ել տեւական' թանգարաններու ար
ուեստին նման» : Եւ թանգարաններու ար
ուեստներուն մէջ, ամէնէ՛ն աւելէ ՛Լ՛Է բո լա 
Փու՚՚էնն է , Yî-րդ զարու ֆրանսացէ դա֊ 
սա կան մեե նկարէչը , որ էրեն համար այգ 
տո կո ւն ո ւթէ ւն ը կր մարմնաւորէ, ներկա՜
ըս ցմա՛հ էր ճարտարապետական յղացբով 
եւ մտայէն , կչռա գա տուան֊ համադրում
ներով ։ Մ էնչ նկարչական կատարում է l՛- 
մաս տուէ, Փաօլօ Վէրոնէզէն է "ր Սէզա- 
նէ համար կը դառնայ տէպար։ Կատար
ման սահունութէւնը եւ աղա տո ւթէ ւնը , 
այ^ւ ձեւով որ զանոնք կը գտնէ Վէրոնէ֊ 
զէէ մօտ և կամ թէցէանոյէ և թէնթորէթ- 
թոյէ, անհասանա լէ նուաճում tf ը կը թլ՛
՛էն էրեն, որոնց համար յարատեւ կը 
տգնէ , է ւր ա քան չէ լ ր նկարէ էրագորե՜ 
ման ընթաց բէն, յոյն գէցարանական կեր
պար Սէղէֆէ նման։

Տպաւորապաշտներուն հետ էր յարա՜ 
բերումով, Սէզան հետզհետէ կը լքէ 
թ անձ րա ներկ մակերեսները , կրքոտ նկա֊ 
րելակերպը եւ վէպապաշտ խորքը ել 
կ'ուղղուէ դէպէ խոհուն ել մտածական 
արուեստ մը, ուր աչքը դէպէ ներս նայե
լս՛ փոխարէն կը նայէ դէպէ դուրս , մար
զուելու, քննելու եւ զննելու այն էնչ որ 
կ'էյնայ էր տեսողութեան տակ , զայն 
անգրանկարելռւ նպատակաւ ։ է՛ ր յղա
ցայ կառուցո՛ յէն տուեալներով, ձեռք

բերելու գերագոյն ներդաշնակութիւն մըդ 
որովհետեւ «Արուեստը ներդաշնակութիւն 
ւքըն է, րնութեան զոլդահեււ» : Այսպէս } 
արուեստագէտը կը ձգտի ա րա րմ ան կա
տարելութեան' յղանալով նոր նե րգա շնա- 
կո ւթիւն մ ր ե. , իր աշխատանքին միջոցաւ , 
ղայն կ' ընձեռէ մարգ էակին։ Ասիկա կը 
ց ոլացնէ ա յն մ իտքը թէ ա րուես տադէտը 
առանցքը դ պատգամաւորն է Աստուած — 
քննութեան եւ. մարդուն միջել եւ թէ P ր- 
նո ւթի ւն ը դ արուեստագէտ ին ընդմէջէն՝ 
4/? ձգտի իր իսկ գովերգմանդ ամէն ան
գայք նոր հրաշալիքներ եւ զդայնութիւն- 
ներ շնորհելով մարդուն։

Փ**

\ Ո ր դե դր ո ւած նոր ընթացքով դ բնանկա ր- 
ներոլ եւ գիմ ան կա րն ե ր ո ւ կողքին՝ Ա է՜ 
ղան կը զտէ անշարմ բնութեան իր պատ
կերս ւմը դ ուր խնձորը կը գրաւէ կեդրո
նական տեղ աւելի քան տանձը դ որոնք 
իր մօտ ամէնէն յաճախադէպօրէն նկար- 
ri ւած պտուղներն են ։ Ե րօք , երբեմն քա
նի մ ր խնձորներ բալ պիտի ըլյլան որպէս
ղի ինք նկտր մ ը կերտէ ։ Եր առաջին 
շրջանի դո բծեր ուն մէջդ խնձորը եւ տան
ձը ներկայացուած են միայն պտուղի 
հանգամանքով դ կարգ մը պարագաներու 
խորհրդանշական եւ տարփային իմաստա՜

լորում ստացած։ փան Առույ , հետեւելով 
Մ*սյըր ՀլԱ^փիրոյի մեկնաբանմանդ Ա կզա
նի մօտ խնձորին տրուած դերին կարե
ւորութիւնը կը վեըէուծկ եւ կը մատնա- 
նչէ մ անի մը գործերդ որոնց մկջ խ ըն՜ 
ձորը թկ' փորձութիւնը մարմնաւորող 
տարր մըն է {.ինչպէս Ադամի եւ Աւայի 
պարագա քին ^ ել. թկ1 ձօն՝ ըէԼաJ ագամար՜ 
ւչուն {իմա Սէզ ա նէն) կամ y ա յլ տեղ , 
կնոջ հ րամ ց ո ւած(2) : ի]նձո րը ի դա կանո ւ~ 
թեւսն ռրպկս խորհրդանիշ կա րելէ է մեկ- 
նա բանե լ նաեւ , ն րր ն կա տ ի առն ո լին ևր- 
կու պաստառներ » մին' ՀՀԼքԱյխաճաշ խո
տին վրայձն (1870 1871) եւ միւսը հ,Ար՜
դՒ Օլկմփիա մը^ն (1873) : Առաջինին 
մէջդ կանգնած կինը խնձ ո ր մը 1ւեր՚ւ ա“ 
րկ խոտին նստած Ակզանինդ մինչ երկ
րորդին մէջդ նեւամորթ աղախինը շղար
շը ում՜գնօրկն կը քաշէդ մահճակալին վը՜ 
րայ գտնուող մերկ աղիճը պարզելով վա
րը բազմոցին նստած Սէզ անին ։ ՛Երկու 
պա ր ա գան եր ո ւն ալ պարգեւ մըն է նուիր՜ 
ուածը դ նո յն անձին : Ա ակա յն , քա նէ սէ- 

զանի ձեւակերտական մտապատկեր ը կը 
րի ւր ե զան ա յ , խնձո րն ու տանձ ը կը դառ
նան գլխաւորաբար զուտ ձեւերy ծաւալ
ներ եւ դո յներ։ Այս տուեալովդ որեւէ 
տարր [չանջատուի ինքղինք ներ կա յաց չլ
նելուդ ինքն իր պատկերը ԸէէսյԼՈԼ- ^ա^'՜ 
գամ անքէն եւ կը ստանայ հ իմնաւո րա
պէս կե ր պա ռա կան ներկա յո ւթ իւն , դեր : 
Ասիկա աննախընթաց նուաճում մըն էդ 
որովհետեւ բովանդակութենէն կր ջնջէ 
պատում ը ։ Այլե ւս նկ ար մը կրնայ ինքն 
իրեն ապրիլդ արւանց պա ագամա յին շա՜ 
րահ ի ւս ութ եան :

Այսպէս դ Աէղան բնութիւնըդ կերպար
ները եւ տարրերը իր կառուցապաշտ մ ըտ՜ 
քի ղտարանէն կ'անցբն,է դ Հ^հեռաւորու՜ 
թէ ւ_2/>> մ ր պահել ով էր ձւ ա նոնց միջեւ դ 
զանոնք իր բանա կեր պո ւմ ո վ վերա յղանա
լս լ համարդ տրամաբանութեամբ նկարե
լու՝ քան թէ զգացումովդ այսինքն' ըլ
լալով առարկայականդ քան թէ ենթակա
յական» *Լյման զհեռաւորութիւն'» մը կամ 
տիրապետում մը անհրամեշտ են' դիտա
կան Ը1լաԼու) ի գործ դնելու համար իր 
ղննումըդ յստակատեսութեամբ եւ խոհուն 
հմտութեամբ։ Այսպիսի գործընթաց մը 
կ՛ ենթադրէ դիտականութեան համապա
տասխանող նկարելակերպ յ Այս ձե *-ով i 
1870 -ական թուականներու կէսերուՀյ ը՜ 
կտրուած կարգ մը պաստառներու մէջ 
կը յա յանուի զուգահեռդ կարճ եւ շեղա- 
կէ վրձն ահս՛րո՚-Ա՚ե՜նեբու. ւ"ո 1"ջ՚"զ Ո ք՛ն կէ՜ 
րարկույքը, զոր Ս է զա՛ն սւ ս տէճան ս։ րա բ կը 
կատարելագործէ : Անոնք նկարէ նկար 
աւելէ կր կան ոնա ւո բուէն եւ նոյն տաս- 
նամևակէ վերջերուն , զուգահեռ կարճ 
զարկերով, ուղղահայեաց , հորէզոնական
կամ գլխաւորաբար չեղակէ , կը դառնան 
էո աչէ՚ատանքէն ումեզ կխէըը՝. Վրձն Ա՛
հա րուած ր այլես մէայն գոյնը չէ տեղագ
րեր կամ լոկ տուեալ մակերես մը ներկեր , 
զայն դոյնով ծածկելու համար այլ կը 
հաստատէ տէրական ^լշռո յ թ մը, որպէս 
կառուցանելու հ ելքէն առաջնակարգ մէկ 
մէաւորը։ Նոյն ատեն, զէրար մասամբ 
ծածկող կամ եզերող Հ ատ ո ւածայ էն հ բ՜ 
պումներով, անոնք պաստառէն մակերե

սը գոյներով կ' «ա րա տա ւո ր եե» ։ շատ յա~ 
ճաէ՛ թողլով որ անկէ լերկ մասեր երե- 
ւէն։ Այ ս ձեւով դ Աէղան հետամուտ 1չ վ/՜ 
լա չ նկարին ամբողջական կառոյցին եւ 
տպաւո րութեան ձեռք բերումին' քան թէ 
մ ան րամ ա սն ո ւթ ի ւննե ր ո ւ հանդերձում ին 5 
Ասրվ արդէն իսկ կը գտնուինք նկարչա
կան նո ր կիրարկման մը սեմին դ որ լա յն՜ 
օրէն պիտի գործադրուի 6ձ0՜րդ գարու 
արուեստին մէջ*.

Ա է զան ի ն կա ր ե լա կե ր պին գծով էմ ի լ Պ է ր՜ 
նար դ որ սլէս ականատես դ ան դր ա դա ոն ա~ 
լով անոր կի րա ր կած երանգային եւ վըրձ~ 
նահա ր ո լածն ե ր ո ւ յա ջո ր դա կան ո ւթ ե ան , 
զայն կը նման ցնէ անցեալի գորգագործ
ներու կա տա ր ում ին դ մինչ Ա*օրիս Տըեէ, 
էր կարգէն , Ա է զան է մէջ կը տես նէ «պար
սիկ <Jոր դսւզոր ծ» ի նման կերտող մը։ 
վարպետը իր նկարը կը հիւսէ ? որպէս 
առանձին եւ *եոյն ատեն ընդհանուրին 
ձուլուող գունային բիծերոլ դաշտ մ ը դ 
դա ւան ե լ ո Հ ՈՐ լու֊սալոր նկար կայ
եւ ո'չ ալ մութ, այլ պարզօրէն երանգնե
րու յ ՛՜արարերում մը : Երր անոնք Ճշգրտու
թեամբ տեղադրուին, ներդաշնակութիւնը 
խնքնարերաթար կ՚իրականանայ : Որքան
շատ եւ այլազան ըլլաց անոնք, նոյնքան 
անոնց թողած տպաւորութիւնը աչքին' 
կէւլլայ մեծ հւ հաճելի» : Գոյնըդ ուրեմն, 
տեղական բնոյթ չունի այլեւս ա յ լ մի
ջոց մրն է գերագոյն ներդաշնակութիւն 
ձեռք բերելուդ իր ա րտա յա յտ չականու՜ 
թեամբ սահմանուած դ անհուն կարելիու- 
թիւևներոլ ատակ :

*
«5:*

Եր ձեռք բերած արդիւնքովդ իր իմա
ցական սլացքով եւ ներհայեցողութեամբ դ 
Աէղան կը գլէ տպաւո րասլա շտո ւթեան 
զուտ տեսողական եւ զղա ցական Բնոյ
թը' ի գործ լլնելով իր կառս լցայ ին տե
սի լքր դ որուն առաջին արտայայտութիւն՜ 
ներէն մին արդէն իսկ կը յա յանուի 1876- 
էն Փ էսա րոյ էն ուղղուած էր մէկ նամա
կէն մէջ, ]չսթաքէն դրուած։ Սէզա՚հ տե
սարանը կր նկարագրէ , որ «]ստյլաթոււլ- 
թի նման է : Կարմիր երդիքներ' կապոյտ 
ծովին վրայ : • • • Արեւը այնքան սարսա
փելի է' որ ինծի կը թուի թէ իրերը ի- 
րենց եզրերով վեր կր բարձրանան ոչ մի
այն ներմակով կամ սեւով այլ* կասլոյ- 
տով , կարմիրով ; սրնագոյ նով , մանիշա- 
կագՈյնով»; Ինք արդէն մտած է տեսա
դաշտերու եւ տա ր ածամէջո ց էն շարմուն 
ւէ՚՚էյ յա րաբերոլթեան ու նե ր քմա փան ց ո ւ՜ 
մէ ընկալման, էնչպէս եւ բնանէւթէն կա- 
ռուցապաշտ պատկերման ընթաց քէն մ էջ : 
Ասով Աէղան ոչ միայն տպաւո րասլաշտոլ- 
թենէն իր արմատական անջատում ր կ^ ա՜ 
ռաջագրէ ա յ լ' նկարչութիւնը կը հունա
ւորէ նոր ուղիով մըդ անոր տալով ճար
տարապետական ““ կառուցական հանգա
մանք եւ զգացողութիւնդ որպէս աշխար- 
հ ր գի տե լու դ զգա լու եւ ընկւս լե լու աննա՜ 
խրնթաց համակարգ։

Աէղան ւսյս բնագաւառը մուտք կը դո ր՜ 
ծէ էր չա խուռն «խառնուածքը ուժգնօ- 
րէն կարգի դնելով , ինքն իրեն պարտագ
րելով հանդարտ գիտութեան մը կանոննե
րը» դ ինչպէս կը գրէ իր բարեկամը Ան՜ 
թուան Ֆ"րթիւնէ Աարիօն : Ասիկա նկար
չութեան ղի տա կանա ցմ ան շրջանն էդ թէ1 
դոյներու կազմողականդ փոխ յարաբերա
կան եւ ցոլացման եզանա կի իմաստով եւ 
թէ1 աշխատանքի հսլռվոյթէ ։ Սայց, էնչ 
որ գերազանցօրէն եղակէ կը դարձնէ Սէ՜ 
ղանի նուաճումը այս մարզին մէջդ ոչ 
միայն գունային յա ր ա բե ր ո ւմնե ր ո ւ դ ա՜ 
նոնց տրուած ա ր տա յա յտչա կան դերին եւ 
զանոնք ա ս տ իճանա ւո ր ո ղ կանոնաւոր 
վ ր ձն ա հ ա ր ո լածն ե ր ո ւն ա շխա տե լա կե րպն 
էդ այլ նաեւ' բնական տա ր ածա մ իջո g ին 
եւ տեսադաշտերու կտրատում ըդ կազ
մակերպումը եւ վերակառուցումը ըստ 
bp տես է լքը վարող ճա ր տար ապե տա կա ե 

տրամաբանութեան, որպէս բէ՚ութեան 
տէրն "լ տէր՚սկանը, ուր աչք եւ մէտք 
մէասէն կը գործեն, առա ր կա յա կան ա ց ը- 
նելու համար արուեստագէտէն զդայնու՜ 
թէւնները, էր քնածէն զատորոչող յատ՜ 
կութէւնը, էնչպէս Սէզա՚լ, կ' ըս է : Ս էն չ 
րնդհանուր տեսէլքէն նե ր կա յա ց մ ս՚ն գծով 
էնք կը հաստատէ թէ «Հորիզոնին զու
գահեռ. գտնուող գիծերը կ՚ընձեռեն տա
րածութիւնը, այսինքն' բնութենէն մաս 
մր» էսկ «շեղակի գիծերը կու տան խո
րութիւնը : քննութիւնը մեզի, մարգերուս 
համար, դէպի աւելի խորը ընթացող է 
քան դէպի մակերես, ուրկէ անհրաժեշ
տութիւնը' գոյ ներու մեր թրթոացում- 
ներուն ւ^նէջ , ներկայացուած կարմիրնե
րով եւ դեղիններով, բաւական չափով 
Կապոյտ երանգաւորումներ ներմուծելու, 
օդը զգալ տալու համար» : Ահա թէ էնչո՞ ւ 
այնքան կապո յտ կայ Սէզանէ գործերուն 
մէջ, կապոյտը որ Հ ա ւա սա ր ա կչո ո ղէ
դեր կը խ աղայդ գունային հակագրում՜ 
նհրր կը մեղմա ցնէ, մէւս կողմէ' երկըն-

Fonds A.R.A.M



Էջ 4, Կիթակի, Յունուար 7, 1996 «fittfl-tt* Մ Ի Տ fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

քԼն !]ոԼաՅոլմը ներթափանցումը կը
դառնայ բնանկար Լէն՝ տեսարանԼն՝ էակ՜ 
ներուն եւ րոլոր տսւ ր ր ե ր ուն մէջ,

Սէզ ան լ ուեա՚ե է նաեւ դիեին ել ՛դոյ՜ 
ն ին առն չուածս ւթեան ^՚ա^3ե. : Ըս է *
«Գիծը հւ գոյնը hjiphf իՐաՐ^է տսւթթեթ 
չեն- որքան նկարենք? նոյնքան կը %‘Ը" 
րենք. որքան գռյնը նեըդաշնսւկռւի? նոյն
քան գծայզտցքը կը յսաականայ» : Ու կը 
շարունակէ* յայտնելով իր կար եւո րա՜
դոյն մտարերէն մին* «Երր յա^՜
գի իր սւմըսդջսւկսւն պերՍոլթհտն? ^եւը 
կր ստանայ իր լիութիւ&ը» : Այսպէս ՝ 
դո յն ը կշԼռԸ կու տայ ձեւին* ԳսյնԼն ար՜ 
սրա յա յտո ւթեան զօրութԼւնը կախեալ է 
նաեւ իր բանակէն ՝ որո վհետեւ «Մէկ քա
ռակուսի մեթր կանաչը աւելի կանաչ է* 
քան մէկ քաոակուսի սանթիմեթր կանա
չը» (3) : Իսկ լոյս ին ներկայացումը ձեռք 
կը բերուի դոյներու յարարերութեամբ եւ 
հա կադրում ուի՝ բանի .որ «շՈլքը գոյն մըն 
է ինչպէս 1ոյսը ? րայց նուազ ցայտուն է- 
յոյս եւ շուք ուրիշ րան չեն եթէ ոչ եր
կու գոյ ներու յարաըերուլք լքը»: Անոնբ
«իրարմէ կը զանազանուին ոչ թէ իրենց 
ընդհանուր իտութեամր այլ՝ իրենց իւ- 
րայատոլկ հնչերոլթեամր» : Գունային
նոյն յա ր ա բե ր ո ւթեամբ է .որ Աէղան մար՜ 
մին եւ ծաւալ կու տայ տարրերուն կամ' 
անոնց կազմ ը կը թելադրէ .

1880’/' Հ”*-[*!_> Աէզտն վարպետօրէն կը 
հաստատէ իր ոճր իր նկա ր չական լեզուն : 
Գլուխ դո րծոցներ են որոնբ իրարու կը 
յաջորդէն : Ասոնց մ աս կը կազմ են բա՜ 
նԼւ մI1 էդտստաոներ էսթաբը պատկերող՝ 
որոնցմէ յատկապէս ՀԱարսէյլԼ ծոցը»ն
(1883’’1885) ? նիւ՜Եորբի Ա ե թրուիսլիթըն
(à՝՜ ան դա րան ՝ լա յնօրէն կը յիշեցնէ տյն 
ինչ որ նկարագրած էր 1876~/1> Փիոարո՜ 
.//'ն ուղղուած իր կէերոյիշեալ նամակին 
մէջ** Այս գործերով՝ Աէղան կը կիրար՜ 
կէ ա չբին եւ տարրերուն միջել դտն,ը~ 
ւ ող իսկական հ ե ռա ւո ր ո ւթեան պա տկե՜ 
րում ր' դուէա յին տո ւեա լներ ուԼ ել ոչ թէ, 
ինչպէս ցարդ նկարչութեան արուեստին 
■i-էջ սովորութԼււն էր t հեռակէտի տես ո՜ 
զական խաբկանբով*. Աիջոցային տեսիլբի 
ա J" յե ղա շր ջո ւմ ո վ, Աէզան «գունային 
բիծեր» ուԼ նկարելու Լէր յղաղբր ծաւալուէ 
կերպով կը կիրարկէ որ, աւելի ուշ, իր 
դ ա դա թն ա կէ տ ին պիտի հասնի Ա էն թ՜՜ 
'էՒէթ ուաը լերան նուիրուած չաԸքո1Լ*

Սյմմ, Ս էղանի սլա ս տ ա ոն ե ր ր ՝ ըլ՛լան 
անոնբ դիմանկարներ ՝ բնանկարներ կամ 
անշարմ բն ո ւթ ի ւնն ե ր ՝ իրենց դուէա- 
կառուցային կոթողական րէսյթո’Լ^ րտն՜ 
դակներու տ սլա ւո ր ւթ ի ւն ը կը յա ռաջա ց ը՜ 
նեն ՝ հաստատուն ՝ ուր Լսոր ել Լււո հուն 
լռութիւն մը կը տիրէ՝ ոգեկան յ Աէղան 
կը սիրէ լռո ւթիւն ը ՝ ան շա րմ ո ւթ ի ւն ր î 
Ւ/x բնանկարներ էն դրեթէ բոլորին մէջ 
էա կներ չեն տեսնուԼր* Մ Լակ ներկա յու՜ 
թիւնը Որ կր ղդտնբ ՝ նկարի չինն է՝ նկա՜ 
րէն դուրս ՝ նկարելու կամ Լսո կա լո լ պա՜ 
հուն յ Եր տեսա րաններ ը ՝ Լր բաց առեա լ 
մԼյ բան ին ՝ բա ղաբէն անդին կը դտն ը՜ 
ւին՝ կամ անոր եզերբևերը՝ ZJ1 Լէա J ք Ը '* 
Երմէ նկարներ չկան ՝ որոնբ բաղաբէն 
թաղե ր ՝ պո ղո տ ան ե ր ներկա յացնեն ՝ եռու՜ 
ղեռ կտմ խմ բա ւո ր ո ւմն ե ր ՝ հաւաբատե՜ 
ղիներու կամ պարտէզներու մէջ*, Եր մօտ 
անէկտոդ չկա յ ՝ 7/^Z,^/r^/ երեսուն տար՜
ուան ղործերը նկատի առած՝. Ե ս կ ՝ որ՜ 
պէ ս վերացող , Լ^՚ք էլ անհանգստանա յ 
տեսնելով Որ ճա ր տա ր ա ր ո ւե ս տ ը հ ետ րղ՜ 
հետէ կ'աւ երէ բնութեան ՝ գիւղերուն եւ 
բա ղա բ ներ ուն բան ա ս տ ե ղծա կան ո ւթ ի լն ը ՝ 
որուն բերմամբ «ժամանակին ներդա շնա- 
կութիւնը» կը խ ախտ Լ î

1890’/' սկԼզբէերուէ ՝ Աէղան մուտբ կը 
գործէ երկրորդ եղափոԼսման շրջան մը, 
եր դաոնա յ ջե րմեռանդ հաւատացեալէ

** *
Ա է զան ի հաւատացեալ դ աււնւս ըո լ պա՜ 

րաղան թերեւս միայն դմոխքի վախէն չի 
ց֊ար , որ ինը կը մատնանչէ տյլ նաեւ 
հոգեկան, ոգեկան ել մտային սնունդի իր 
պահանջքէն . Առօրեա յէն ինքնակ ամ Իր 
անջատուաեոլթիւև ը եւ ճգնաւոր ի մը ն ցր
ման իր մ ենա կե ա ց ո ւթիւնը , իր երկարա
տեւ խոկումները, բն ա գ ան ց ա կ ան իր մ տա~ 
հ ոգոլթ իւննե ր ը կը յա յտն են ,Պ ա տահ ա կան 
չէ որ Պէրնար ղթնք նկատէ «միսթիք 
խառնուածքով նկարիչ լքը, տարրերու 
ընկալման իր յստակօըէն վերացական եւ 
գեղագիտական տեսիլքին համար» . Աէղա- 
նի հասկացողութեամը «Արուեստը կրօնք 
մըն է: Անոր նպատակը մտքին բարձրա. 
ցՈւմն է», մինչ Տրնիի կ՛՚ըսէ թէ պէտք է 
նկարչութեան մինչեւ ծայրը երթալ, 
«բայց անհրաժեշտ է կրօնք մը» : Իրեն 
համար , մտքի ըարձրացումն ու վերացու
մը ձգտումն է դէպի բացարձակը, դէպի 
կատարելութիւնը, որովհետեւ, ան որ

զերծ է ա յդ. ձդտո ւմ էն «հանւղարտ մի
ջակութենէն գոհացող» մը միայն կրնայ 
ըլլա յ ..Ուրեմն , հարկ է ա մ րո ղիիս ւթեամ բ 
արուեստով կլանուիլ եւ խորհիլ , խոկալ 
անդադար , դերբնակա նին ո ւղԼնե ր ը որո՜ 
նել ել իւրաբանչիւը ոստումէն յետոյ՝ 
անցնիլ յաջորդին եւ tu յսպէ ս շարունա
կաբար՝ նոյնիսկ երբ՝ իր շաբարաԼստին 
բերում ուԼ ՝ դի տա կի ց է որ կրնա յ մամ ա՜ 
նա կը չո ւնենա լ գերագո յէԼն հասնելու 
իր տեն չր իրա կանա ցնե լու յ

Աէղան՝ հիմնովին ինբն ի շխան՝ իր կրկ
նում ին եւ յղա ցբին անա ղա ր տո ւթի ւն ը
եւ ումղնութիւնը պահելու՝ ինչպէս ել ա՜ 
նո ը նա Լսադրեա լնե ր ը րլա րդա ցնե լու հա
մար ՝ հե աղ հ ետէ աւե լի կ' ա ռան ձն ան ա յ ՝ 
հեռու աշԼսարհ/յկ կեանբէն եւ անոր տաղ
տուկներէն ՝ անոր հետ իր չկար ենա հ 
շաղուելու ի բոզութենէն ՝ ոմանց ծաղրէն 
եւ հեղնանբէն : />ր ողբԼն ն Լէ ւթա էլան նե- 
ցուկը եւ հօրր թողած պատկառելի մա
ռան դը կը ն սլա ս տեն իր որոշումին իրա՜ 
դործման ոլ կը հաստատուի ]շբս ՝ հակա
ռակ ա յն տեղ իր գտած թ շնամ տ նբԼն ։ 
Միայն բանի մը առիթներով կը լբէ բա՜ 
ղաբը ՝ ճամբո ր դո ւ թ ի ւնն ե ր ո լ բե ր մա մ բ ՝ 
դէպ Լ Փ ա ր ի ղ ՝ անոր շրջակա յբը կամ 
Զուիցերիա : ԼշբսԼր Հ/՚^աէը է[՛ դաոնա յ 
դաշտր* ուր Աէղան [i դործ կը դնէ իր նր՜ 
կարչական J եղա շրջման Հ ո էո վո J թը էեդ- 
րոնանալով ՝ որպէԱ դլԼսաւոր յօրԼնա՜ 
ն Լյ ւթե ր ՝ / ս ւղո ր դ՜՜ լ՛ո ւղո ր դո ւհ ին եր ո լ եւ 
Ա էնթ՜Վփբթուար լերան շա րբեր ուն վրայ*.

** *
էո ւղո ր դ- լո ւղո ր դո ւհ Լէն ե ր ո լ եւ Աէնթ- 

Աիբթսւա ր լերան տարբերակները կր 
սերին Ա է ղան ի սկզբնական շրջանԼւ բն ա՜ 
ն ի ւթե րէն : Առաջին չարբին արմ ատը կը 
գտնուի նկարիչին ինբն ա կեն ս ա դր ա կան ՝ 
այլաբանական եւ դիցաբանական դո բծե
լէ ո լն մէջ՝ 1860 ՜ական թուականներուն ի՜ 
րադործուած : Աակայն՝ ինչպէս Լսնձոր՜
^^^ր եւ տանձե ր ը Լսո րհ րդան շա կան եւ 
ներկայացուցչական րն ոյթէն անցած էին 
կե րպառա կան ին ՝ նոյնը տեղփ կ՚ունենայ 
նաեւ լուղո րդ—լուղո րդուհիներու պարա՜ 
րլայթհ , մ խնչել որ կը հասն Լէ վեր ջնա դո յն 
տարբերակին՝ Հա մ են ա կր օն ա կան» ին ՝ ուր 
մերկ կիները՝ կանգն ած ՝ նստած կա մ դե
տին ը երկարած՝ կը գտնուին կամար՜ 
ներ կաղմող ծառերուև բուներուն ստո
րոտը ՝ կո թա կան եկեզեցիներ ու կամար՜ 
ներուն նմանէ Այս Հ_արրը Ա է զան Լէ հա
մար մ Լէ ամ ամանակ դ րդա պա տճա ռ կր 
դառնայ շարունակելու մերկեր գծել եւ 
նկարել, որպէս կորիզային բնանիւթ ՝ իր 
ձեւայխն ՝ գծային , ծաւա լա յին ել կա՜ 
ռուցական հա րուստ կա րելիո ւ թիւննե՜ 
րուն համար*. Ասոնբ նաեւ նկարիչին ներ
աշխարհը եւ գոյութիւնը յուղող պատկե
րումներ են՝ իրենց առեղծուածա յին եւ 
հ իմնաւորապէս տարփային պարունա՜ 
կսվ * Ոայց ՝ զուգահեռաբար ՝ Աէնթ- 
էԼ[,քթուլԱր լերան նման՝ ասոնբ Աէզա
նի կե ան բին եղաւիո Լսո ւմնե րը կը մարմ
նաւորեն իր մանկութենէն մինչեւ իր 
վա խճան ը ՝ Լն չ ո ր ն կա ր ի չին փա ր ո ւմ ը 
կը յայս^>է^ լինելութեան շարունակու
թեան գաղափարին * ԶԱնաղան տա ր բե՜ 
րակներ նոյն տեսարանները կը պա ր՜ 
ղեն ՝ կերպարներու հորիզոնական՝ ուղ
ղահայեաց կամ ^յրԳսյկ1՛ դի րբաւո րում՜ 
ներով՝ գետափին * վերջին նկ ա րն ե ր ո ւն 
տէջ է որ կառոյցը հետզհետէ կը ըՒ^ըե՜ 
ղանա յ ՝ մ ին չ կե ր պա րն ե ր ը ա ս տիճ ան ut- 
բար կը կորսնցնեն իրենց Հրնա կան» հա՜ 
մեմատութիւնները ՝ հասնելու համար 
կա ռո ւց ա յխ այլակերպումի* նկարին 
ընդհանուր ճար տա րապետութեան ըեդե՜ 
լուղուո ղ :

Աէղան մարմիններոլ եւ տարրերու հա՜ 
մաչափութիւններուն հետ ազատօրէն կը 
վարուի ՝ գոյութիւն ունեցող կանոննե
րէն դուրս ՝ Լնչ որ ըրած էր իր նկարե
լէս կեր պԼւ պարադային*. Ւնբ կը գլէ (Լան 
Տոմինիբ էն կր ը ՝ ոչ միայն Լսա խտելով 
մա րմնակաղմ ա կան համ ա չա փ ո ւթ ի ւնն ե ր ը 
այլ նաեւ' բնա գի տ ա կան : Այ ս մօտեց ու՜ 
մով, կը նկ արէ գործեր որոնց մէջ եր- 
բեմն տուներ ը շեղակի դիրբի *Լրայ կր 
գտնուին ՝ կարծէբ ասիկա հ ետեւանբը ըլ՜ 
[այ հողին տեղափոխման՝ շարմում ին 
կամ սահումին ՝ մինչ այլ տեղ՝ օրինակ 
ան շար մ բնութեան մը մէջ, կողովը իս
կութեամբ կան զնած կը մնայ օդին մէջ՝ 
հազիւ սեղանի ետեւի եզրին կռթնած t 
Այս րո ԼԱ ր ը տեղի կ^ ունենան ՝ ձեռբ բերե
լու համար կառո ւց ա յին ել ճա ր տա րա~ 
պետական այն կո լռութիւնն ու ումակա՜ 
նութիլնը որոնբ նկարը կը դարձնեն թեբ՜ 
նաբաւ եւ ինբնիշխան էութիւն մը՝ թ ր 
սահմանումներով յ Արուեստագէտը յան
տեսէ րնաղիտական օրէնբևեր ը ել կը 
ստեղծէ իրենները՝ ըստ նոր մարդու զգա
ցողութեան y որ կը ձգտի տիրապետել բը- 
նութեան ՝ ին չպէ ս գիտութիւնը՝ ճարտա՜

րա րուեստր** Պահանջը մը եր կնա յին ձդո 
ղո ւթենէն վերնա լու ՝ թռչելու դէսւէ 
ծայրածիր անջրպետ մը՝ նոր աշխ՛արհ
ներ յայտնւսբերելու . Արուեստին մէջ ՝ 
Աէղան առաջիններէն կ^ըլլաJ ղայն արտա՜ 
յա յտոզ ՝ ղա յն մա ր մնա ւո ր ո ղ »

Ա րկու շա րբեր ուն մէջ ալ ՝ լուղորդ՜՜ 
լուղո րդո ւհիներ եւ Ա էն թ՜՜վի բթո լա ր լե՜ 
ռԸ > ՍէղէԱն կը կփրարկէ խ^է' կաո.ուցային 
ել միջոցային իր յղաղքԸ> խէ գունա
յին ու բծային եզան ա կա ւո ր ո ւմ ը ՝ որոնբ 
բնասլաշտական ներկայացումէն ^‘[՚՚ 
թան դէպէ անդրանկարՈւմ^ յառաջացեալ 
եզրեր : Եթէ լուղո րդ—լուղո րդո ւհ ինե րու
չպարին հԼէմբը կը կազմեն Աէզանի անձ
նական փորձառութի ւններ ը խլա տան ti- 

կութեան՝ դետ Լէ մէջ լոդանբէն մինչեւ 
երկու ս եռե ր ո լ կապին պէ^կ } բա Լսո ւմ^ւա՜ 
յին կամ միթական պատկերումը ) , Սէնթ - 
վիբթուա ր լեռը } իր տպաւո րի չ եւ անսա
սան նե ր կւս յութեամբ ՝ Աէղսւ նվ հ ամ ար 
կարծէբ կը պարունակէ խոր իմաստ մը՝ 
բնո ւ թև ան րնդմէջէն յա ւի տ են ա էլան ո ւ՜ 
թեան Լսորհուրդը մարմնաւորող՝ յաւի
տենականութիւն* զո ր մարդ յառաջացած 
տա բիբին կ' երա ղէ ՝ ին չ պէս ինբ կը հա
մարի*. 1867“^ շպ^՜^ջ^ Աէղան զայն առա
ջին անդամ պատկերած էր դիցաբանա
կան նիւթով H արի մր մէջ՝ ՀԱռեւան՜ 
դում » խ ո ր ա դր ո ւած : Ե րծբ տա ր Լւ ծտբ ՝ 
անիկա էլը յայտնուԼէ ՀԼՍոռոչը» իւղաներ- 
կ[ւև ա ջ kk սին t Ւնբ ա ռաջին ը չէր որ 
Ս էն թ՜՜վի բ թո լար թռր կը նկարէր ՝ սա՜ 
էլայն ո Լ մէկէ1 նախապէս զայն դար ձու՜ 
ցած էր նկարչական եղափոԼսման մը ար՜ 
դասիբը յ

*

Ա էնթ—վիբթուա ր լերան բննա ր կմ ան 
գծով՝ անհրամ՜եշտ է y բնանիւթի իմաս
տով՝ յետադարձ ակնարկ մը նետել՝ ա՜ 
նոր արմատները արծարծելու համար*.

ճ^>(^“ական թուականներու կէս ե րուն 
Ս էղան կը նկարէ հԱ ա ւի տեն ա կան կանա- 
tt էն» պաստառր ՝ իը tu մէնէն խորհրդ ա՜ 
սլսւ շտ եւ խորհ րդա ւոր դործը գուցէ ՝ 

Լսորհրդաւոր' այն ա էլնա ր կո ւթ ի ւնն ե ր ուն 
կամ ենթադրութիւներուն համար՝ ա՜ 
կ[խյայտ կ1Ամ ներյայտ ՝ զորս ան կը պա
րունակէ * \յկարի կեդրոն ին ՝ վերն կէ՜ 
սին մէջ՝ սպիտակ վրա V մը տակ իր ամ~ 
\բողջ փա ր թամութեամբ նստա^ է մերկ 
՚ւՒնը, ոՐ կ'Ւչ["է տեսարանին վրայ*. վա՜ 
PԼ* կէսի հրկայնբին ՝ արական այլազան 
կերպարներ ՝ կղերականէն մինչե լ ղին ո ւո՜ 
ՐԸ 1 քադ^ծնին եւ փողահարները անոր ՝ 
կուռբին երկրպագեն կամ զինբ կր\ մե
ծա րեն՝ ձօնել ով ղան ազան ն ո ւէ րն ե ր *.
Մ ին չ ասոնբ իրենց ա րա րբով տա ր ուած 
են՝ նկարի աջին՝ կին էն բիչ մը աւելի 
լԼա[է > Աէզան ինքզինբ ներկայացուցած 
է Ա էնթ—վիբթուար ը նկարելու կացու՜ 
թեամբ յ Ա տեղծադործութիւն ՝ ներ շրն-
չում ՝ տարփա յթ մտասեւեռում եւ ընկե
րային բա րբեր ու ներկայացում ու ձաղ- 
կում իրարու ձուլուած են այս պաստա
ռին մէջ* Արդեօք բ Աէզան /լուղէ յայտնել 
ՈԸ մի^Հ. Ոէ֊րիշներ տարուած են ա շխա ր- 

բարքերով, խնք ք անո նցմէ վեր, կը 
ստեղծագործէ , ունենալով խր կթԼ ւք„լ- 
ս։սն . կամ՛ թկ խն ք , իր լա լադ ո յնը ք ա յ- 
ս են քն' իր արուեստին մկկ իրագործու- 
մր կ՛ուզէ պա ր գե ւև լ կնՈջ, նոյնութիւն 
մը Գդալով իր ել իր պատկերած լերան 
միջեւ, Բայց իր նկարած ՍԼնթ~’Լիքթ ուա՜ 
րի ուր ուանկարը՝ կեդրոնի կինը պար՜ 
փակող վրանին ձեւը կը կրկնէ*. Այ ստե- 

նոյնացում մը գուցէ լերան ել կը-
միջել, Այս վարկածը աւելի կր չեչ- 

տաւորոլի , երբ կնոջ կերպարը պահ մը 
ջնջենք եւ վարի կէսի կերպարները պատ
կերացնենք իբր ծառեր , որու բերմամբ 
մենք մեգ կը գտնենք 1890-ա^աե թուա
կաններուն եւ անոնցմէ յետո յ նկարուած 
Աէնթ-Վիքթոլար լեռը ներկայացնող 
կարդ մը բևան կա րնե ր ո ւն դիմաց ,

^Յաւիտենական կանացին» նկարր, լե- 
րան' մեծ կուռքին իր առընչուածոլ- 
թևամբ, ցոյց կոլ տայ թէ այս լեռը, ա֊ 
ւելի քան որպէս պարզ կամ չէզոք բնա֊ 
նիւթ , կարեւորագոյն ներկայութիւն մ րն 
է Աէզանի մտքին ել նե րա շխա ր հ ին մէջ, 
միւսին' կն„ջ նման, կամ անոր զուգա
հեռ, Կարելի է ըսել թերեւս ( „ր այս 
պաստառը} միատեղելով Աէղան ի երկու 
մտասեւեռումները {կին, լեռ), միացման 
խորհ բղան չական կէտն է լուգորգ-լ„լ- 
գո րդուհիներու ել Ս էն թ-Վի քթո լա ր չե
րան շարքերուն միջել, Արբ առաջիննե
րը դարձած էին երկարօրէն մշակելի յՕ- 
րինանիլթ , անսպասելի չէր ուրեմն որ 
տեղ մը Լեռն ալ նոյն հանգամանքը ըս- 
տանաը, երբ Աէզանի ներաշխարհը, 
մամանակի ընթացքին , պատրաստուէր 
զայն ընկալելու որպէս այդ, Այլ նկա
րի մը մէջ եւս, «Աեծ լուղորդնևրը»ն 
(1875-1877), Աէզան տեսարանի յետնա-

մասին կը ներկայացնէ Աէ՚՚-թ -՚Լիքթսւսյր
լեռը, Աակայն նկարիչը, շրջան մը յե. 
“"•J, յաջորդական քանի մը գործեր,,լ 
մէջ զայն որպէս օմանդակ ներկայՈլ. 
թիւն պատկերելէ ետք, կ՛անցնի զինք ան. 
կէ «բամնոզ» լուղո րդ~լո ւդորդոլհ իներէն 
եւ ծառերսւ բուներէն անդին ու նկատի 
կ՚ունենայ միայն լեռը, լերկ, մենաւոր, 
տ Լւրւսկան *. Գէմ դԼռէ աց ՝ ա ուսն ձԼւն :

Հարց տանբ ուր եմն, Աէնթ֊Վիքթսււսր
լէ րան րխ տ ր ո ւթ Լ1 ւէ ը որպէս բէանԼէւթ ՝ 
Սէղ ա նին կողմէ անոր հետ նոյնացումէ® 
մը կու գայ, Ան կխ՛ էակը՛ կը մարմնա
ւորէ, Ա^նոր ընդմէջէն բնութեան տիրե
լու ձզտոռւմ մը կը յտյտնոլի , նկատի առ
նելով Որ որեւէ նիւթ նկարելը կամ քան
դակելը կր պարունակէ նաեւ արուեստա
գէտին մղումը անոր տիրելու, Այս բո- 
լորն էն էւ թէրէւս ասոնցմէ ոչ մէկը. 
Մ է կնա բանութ Լււէնէր ը կրնա^ *սյրսղսյն 
ր1լալ էւ Լսոոլ-[1ր1;Ը տեւական *.

Սէզ ան Աէնթ—վԼէբթուար լէրլը կը նկա՝ 
րէ զանազան կէտէրէ *. ՄԼ> ր ագո րծէ ըդ 
մայլէլԼէ ջրանկարն էր ՝ լոյսով էլ բնարա՝ 
կանո ւթ էամբ ողողուած տա ր բէր' Լււղա՝ 
նկ արնէրու Լստացումէն ՝ որոնց մէջ նը- 
կարչական այէ տարերբ մըն է որ տեղի 
էլ ունենա յ ՝ բանԼէ ՝ անոնց վերջին տա րրէ 
րակներու^ մէջ՝ Աէղան Լ՛ ր նկարչական 
յղացքը կը տան Լ, ծա յրադո յն արտա յայ՝ 
տութեան : Հր արբեն փարջին պա ստառնէրը 
ցսյց /լու տան՝ որ Լւնբ ՝ հասած Ըէէա լով 
Լէր նկարչական լեղուԼէն եւ կա ր է լԼէ ութ Լիւ
ներուն ամբողջական տ Լէ ր ա պետո ւմ Լն ՝ 
կը նկ ա ւ՚կ որպէս վարպետ մը որ նուա՝ 
ճած է գերագոյն աղատութԼւն էլ երկ՜ 
նում . Ասոնց մէջ՝ ուր կը ւոԼրէ դեր բնա
կան լոյս մը՝ Աէզան մԼջոցայԼն նոր տե՝ 
սԼլբ մը էլ առաջադրէ՝ որովհետեւ դոյ՛ 
նով Լ սկա կան հ ե ոա ւո ր ո ւթԼ ւէն եր ո լ Լսաբ- 
կանբը տալու փոխարէն ՝ սըդէդրէ հա՜ 
կառակ ընթաց բ մը* Այսպէս ՝ էրկնբԼն՝ 
լերան եւ դաշտԼն Լրարմէ հ եռաւորու՜
թԼւէները կը նուաղԼն եւ բԼչ կը մնայ 
որ անոնբ բոլորն աէ դան ո ւԼն մէկ տե
սա դաշտ Լէ վրայ* U*Ju պատճառով՝ կար՝ 
ձէք լեռ—կուռբը սլԼւոԼէ չբանայ ՝ հալելով 
մԼջսցԼն մէջ* տարրերուն սահմանները 
պԼտԼ կո ր սուԼն ընդհանուր շաղախԼն 
մէջ եւ նիւթը, իր ծաւալով՝ անհ ետանա յ 
մթնոլորտԼն ըէդ^՚Ըքը էլ մաս կազմէ ան
հուն Լն ուր ՝ Սէզ ան ՝ Լր մուտբ դործե՝ 
լը մօտալուտ կը դտ յա յտարա րելով
թէ ինք նկտրե էսվ պԼտԼւ մեռէԼւ յ Ար դա՛ 
րէէ-) շատ չանցած՝ մ Լէն չ Աէզան կը նկ ա՛ 
ըէ բնութեան մէջ՝ յան կա րծա կԼ փոթո՛ 
րԼ էլ մը ղԼնբ կը զգետնէ : 'ՈանԼ մը օր 
էաբ յաւԼտեան կը փակէ Լր ա չբերը՝ ո՛ 
րոնբ անվերջ ս ե ւե ռած եւ դԼ տած 
Ա էնթ—վԼբթուա ր Լ^ռը՝ բնութԼւնն ու 
աշխարհը՝ թափանցելու համար անոնց 
Լս ո ր հ ո ւր դէ ե ր ո ւէ եւ հասնե ԷԱ ւ բա ց ա րձա՝
կին.

Եր փէրջԼն նամ աէլնե րէն մէկ ուն մկջ 
վարպետը կը դրէ . «ցաւալի է պւսրտսւ- 
ւորոլիլ հաստատել թէ բարելավումը որ 
տեղի կ՚ունենայ բնութիւնը հասկնալուն 
մէջ , նկարին էւ արտայայտչական միջոց
ներու զարգացման դիտանկիւնէն, գու- 
գորդուած ըլլայ տարիքի յաոաջացումով 
եւ մարմնին տկարացումով»; Բայց, Սէ՜ 
ղան գիտակից է թէ ինք բացած է ուղՒ 
մ‘ը, ոբ ուրիշները պիտի շարունակեն, 
ղխ^՚քը նկատելով ուղենշան մր միայն ••• ,

Աակայն ի՜նչ ո լզեն շան t

ՎԱՀխ ԱՈԱՋ

(*) «Սէգանի նկարչական ժաոանգը» 
տե'ս. յաջոըդ* Յունուար 9֊ի թիւին մէջ :

(1) Այս յայտարարութիւնը կրնայ շա- 
րադրոլաժ ըլլալ էմիլ Պ էր նարի կողմէ' 
Սէգանի իօսքերէն քաղուած : Այստեղ 
մէջրերոլւսծ է հետեւեալ աղրիւրէն • - 
N. Ponente : «STRUCTURER LA SEN
SATION», in «CEZANNE», C.D.P., Pa
ris — Fabri Editori, Milano, 1977, p. 7-

Միւս մէջթերումները եւ վկայ ոլթիւննե- 
րը աոնոլած են հետեւեալ զոյգ հատոր
ներէն , ի րաց աոեալ անոնք որոնք յա՜ 
ջորդաբտր կը յիշատակոլին. -
«CONVERSATIONS AVEC CEZANNE», 
Editions critique présentée par P.-M. Do- 
ran,, traduction de l’anglais par Ann 
H’indry, Editions Macula, Paris, 1978. 
«CEZANNE — CORRESPONDANCE», 
nouvelle édition complète et définitive, 
recueillie, annotée et préfacée par John 
Rewald, Editions Bernard Grasset et Fas- 
qfiellc, Paris, 1978.

(2) Jean Arouye : «LE DEPASSE
MENT DE LA NOSTALGIE», in «CE
ZANNE OU LA PEINTURE EN JEU», 
Adolphe Ardant, CRITERION, Limoges, 
1982, pp. 118-124.

(3) Françoise Cachin : «GAUGUIN», 
Hachette Pluriel, Paris, 1989, p. 182-
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71e ANNEE — N° 18.781

Մն-ÎP ՄՏեՐԻ՞Մ
Իր կեանքին վերջին շրջանին հանրութիւնը զանազան առիթներով տեղ

եակ դարձաւ նախագահ Միթերանի մօտ մահուան յանախանքի մը ներկայու
թեան : Հաւանաբար իր հիւանդութեան զարգացումին ազգեցութեան տակ, 
Ֆ - Միթերան հետզհետէ աւելի շեշտուած հետաքրքրութիւն մը ցոյց կոլ տար 
մահուան ու անոր վազորդայնի գաղափարից մասին; Ի՞նչ էր մահը, ոչնչու
թեան նախագո ւոը , թէ անցք մը դէպի այլ վինակ մը : Մարդ արարածը նիւ
թական ֊֊ կենսաբանական գոյութի՞ւն մըն էր միայն, թէ կը կրէր նաև յաւեր- 
ժութեան մասնիկ մը :

Այս կարգի հարցականներ զինքը առաջնորդած էին, հոգեբան, հոգեվեբ- 
լՈլծոզ Մառի տը Հէնընզէլի մօտ, որ շուրջ տասը տարիէ ի վեր փարիզեան 
հիւանդանոցի մը ամոքիչ վերջնագոյն խնամքներու բաժնին մէջ գործունե
ութիւն կ՚ունենայ - հոն իրենց վերջին օրերը ապրելու կ՚երթան հիւանգներ ո- 
րոհց համար գիտութիւնը կը խոստովանի իր անզօրութիւնը ; Մ • տը Հէնընզէլ 
հսկող մըն է անոնց վախնանին ու օգնական մը դէպի անդենական անցքին : 
Տասնամեայ իր փորձառութիւնը ամփոփած է «Մտերիմ մահը» խորագրուած 
հատորի մը մէջ որ անսովոր մէկ օրագրութիւնն է մահուան , Որ հոն կը ներ
կայանայ թօթափած' սարսափի, ոչնչացումի աւանդական մռայլ պատկերը:

Ստորեւ թարգմանաբար այդ հատորից նախաբանը որ ստորագրուած է 
Ֆ • Միթերանի կողմէ :

ՓԵՍԹԱԼՈՑՑԻ'

ԱՐԳԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՐԸ

թնչպէս մեռնէլ։

ty’ապլփնք ա շխա րհ է մը մէջ որուն սար
սափ կը պատճառէ հարցումը եւ ո ր կը 
Ածանցէ զա յն : Ա եզմ է առաջ քազաքա- 
կրթութէւններ շե շտա կէ կը նա յէ ին մ ահ
ու ան ; Հա լաքա կան ո ւթե ան ու էւրաքան՜ 
չի՛լ՛ անհ ատէ համար անոնք կ_ը զ^էթ^ 
ա^^քք* ճանապա րհ ը : ճակատագրէ տ՜ 
ւարտէն կու տա յէն անոր ամբողք ճո- 
էութէլնն ու էմա ս տ ը * Ա* ահուան հետ 
յարաբերութէւնը թերեւս երբեք այնքան 
աղքս*տէկ թ եղած որքան ոգեկան սո՜ 
1Լ1' մեր այս շրջաններուն ^րբ մարգէ կ 
դո յութեան խուճապէն մատնուած' խոր- 
Հուրդը անտեսել կը թո ւէն : V ան գէ տա՜ 
11 ան որ այդպէսով կը ցամքեցնեն էական 
աղքէ*-րէ մը կենսատու համը՝,

Այս գիրքը կեանքէ դաս մըն է յ Անկէ 
ծաւալող լոյսը աւելէ ումգէն է , քան է՜ 
հաստութեան չս,տ մը բան ա գր ո ւթ է ւնն ե ր : 
Ռրովհետել ան ո՛չ այնքան մ տածում մըն 
k Որ կ ա ռա ջա ր կէ 5 որքան մա րդկա յին 
փորձառոլթ իլննե րու խ ո ր ա դո յն վկա՜ 
1-^թիւն մը . Անոր ումը կու գայ եղե~ 
ւ՛'՛թի ւնն եր էն եւ անոնց ներկայացումէն 
պարզութենէն յ Հէյե ր կա յա g ո ւմ» ը հոս 
ճիչդ բաոն է յ հՏէերստէն ներկա յ դա ր~ 
ձէեել» ս,յն որ մէշտ կը խուսափէ դէ՜ 
տսյ կր ո լթ են էն ♦ էրեր ո լ եւ մամանակէ
-ահմս,նէն անդէն դտն ո ւած ը ՝ անձկուր 
^թններոլ եւ յոյսերու սէրւոը՝ մ էլս էն 

1ՈւԱոասլանքը կեանքէ ու մահ ուան յա՜ 
քրմական երկխօս ութ է ւնը :

^'Ju երկխօսութէւնն է որ Հներկայաց" 
Ո*-Ա*ծ» է այս էջերուն մէջ, ան զոր կը 
Լտրունակէ անդադար Ա' առէ տը Հէնրն՜ 
1էլ իրենց վախճանէն մ օտեց ած իր հի֊ 
եղներուն հետ։

^իչաւոակը եր բեր պիտի չ^ն^ոլի այն ա յ՜ 
^լութեան զոր կատարեց ամոքիչ վերէ 

Ղ"յն խնամքներու րամին ը ուր ան ի 
Թ կը գնէ ամրողջ իր ումը : Գիտէի 

™ Թէ էր իր պա րտականութէւն ը ու
/ րբերարա ը այդ մաս էն կը խօս է է
I ն հետ։ Մէկէն զէս մեծ՜ապէս տպա՜
^ցէն այն ումն ու քաղցրութէւնը ո՜

Հ ^Լր րի1 է էն էր խօս քեր էն : կանոնք
Ղբ վերտդւսհ է է էր րամն էն բմէ շէն եր ուն 

Հ իլանդապահուհէներուն մօտ։ Ա՜
ևո^ք ինծի խօսեցան էրենց կէրքէն՝ ջան՜ 

րուն ՝ Ֆրանսա յէ յապաղումներուն եւ 
J րխգդէմոլթ էլններուն մաս էն զորս

Հ է յտղթահարել, (Հետոյ էնծէ ընկե- 
մահամերձներու սնարէն վերել։

Լ էր անոնց հոգեկան անդ ո ր րութեան 
'^'ւ՚՚՚նիքր.. [թլրկէ կու գա ր էրենց նայ- 

ձքէն խա ղա դո ւթ է ւն ը » Ււրաքանչէլր 
նԼ, յՒչ ողութէւնս դր ո շմեg որպէս նոյ“

յաւեր J-ո ւթեան դէմքը :

Ը վ^րյիլ^մ Տ*ոնէէչը՝ թերեւս էր ե- 
ր է տա սա ր դո ւթեան ու լռո ւթեան պատ
ճառով։ Անդամալոյծ՝ խօսելու կարո
ղութենէն դր կո ւած դ ան !լ արտա յա յտ ը՜ 
*-է ր մէմէայն կոպերու բացխփումներով 
կամ համ ակա րդէ չէ մը պաստառէն ^է^*1՜ 
զով զոր կը վարէր շա րմուն մնացած՜ 
՛Լերջին մ ատով ր : Այսուհանդերձ ՝ ոգե
կան է՚նչ կորով կար ամէն բանէ զր կը՜ 
ւած այդ էակէն քով» է՛ն չ հետաքրքրու- 
թ էւն անդենականէն հանդէպ որուն կը 
մ եր ձեն ար ՝ առանց կրօնական հ աւա տքէ 
մը նեցուկը ունենալու .

Մ առէ տը Հէն ըն զէ լ մեղէ կը խօսէ 
Տան է է լէն վերջէն պահ եր ուն ել անոր 
դմբախտ բախտակէցներուն մ աս էն։ Ան 
մեղէ կը պատմէ նաեւ —այնքան համես- 
տօրէն որ կը շեշտէ յուղումը-- նուէր ո ւմը 
խնամատար խմբակներուն դ որոնք !լ ընկե
րանան անոնց վերջէն ուղեւորութեան ։ 
Աեզէ ըմբռնելէ կը դարձնէ մէւսէն յա յտ
նա րեր ո ւթեան ամէնօրեայ արկածախընդ- 
րութէւնը՝ ufcpnJ եւ կարեկցութեան 
յանձն առո ւմը ՝ գտնուած քա ջութ է ւնը
գորովոտ շա րմո ւմն եր ունենալու հա
մար այդ եղծուած մարմէններուն հան
դէպ*, Ան ցսյզ կս*- տայ թէ որքա՛ն —հե
ռու ամէն ախտավարակ մզումէ՝ ապրե
լու խ էն դէն կը բխէն անոնց ընտ բութ էւնն 
ու արարքները î

(Հաճախ մէասէն խօսեցանք այս բսէո՜ 
ր/՚ն մասէն։ իրեն հարցումներ կ՚ուղ
ղէ է անձկութէւնը անյայտացնելու խա
ղա ղութէւն բե րելու այդ ում էն աղբէւր- 
ներուն դ մեռնելու նախօրեակէն այդ 
է ա կներէն ոմանց մօտ անոր դիտարկած 
խոր վերափոխումին մասին։

Ամենամեծ առանձնութեան պահուն երբ 
քայքայուած մարմինը անհունիդ եզրին 
է, Ընթացիկէն ղո/-րս "'միե մամանակ 
մը հ.1Լ հուստատուի . Երբեմն քանի մը 
օրուան ընթացքին , ներկայութեան մը 
բերած օ J ան դա կո ւթեան շնորհիւ որ ան
յուսութեան եւ տառապանքին կարելիու
թիւն կոլ աա յ ըսելու, խօսք դաոնալու՝ 
հիւանդները կ՝ ըմբռնեն իրենց կեանքը՝ 
կը սեփականացնեն զայն , անկէ արտա֊ 
բեր ե լո վ ճշմարտութիւնը։ Եը յայտնա- 
բերեն իրենք իրենց յարելու ՝ միաւորուե
լու ազատութիւնը։ Որպէս թէ երբ ամէն 
րան կ'ալարտի ՝ ամէն բան կը քակտուի 
վերջապէս վիշտերոլ եւ պատրանքներու 
խառնակոյտէն . բաներէ որոնք թարգի լեն 
որ մարդ սլա ական ի ինքն իրեն։ Գոյու
թիւն ունենալու ել մեռնելու խորհուրդը 
ոչինչով լուսաբանուած է՝ բտյց ապրը- 
ւած է լիօրթե ■

Այս է թերեւս այս դիրքի՛^ ամէնէն գե
ղեցիկ ուսմունքը, մահը կրնայ ընել այն
պէս որ էակ մը ըլլայ այն ի'նԼ "Ը կ"է՜

«Կրթութեան մեծագոյն դէմքերը - 
1996, Փեսթալոցցիի տարի», Յունուար 
1՜ին Ուրանս — Գիւլթիւր Ո-ատիօկայանի 
«Կրթութեան բեմ» յայտագիրը այս տար
ուան իր առաջից ձայնասփռումը նուիրեց 
Հայնրիխ Փեսթալոցցիի(1) (1746“1827) , 
արդի մանկավարժութեան հիմնադիրին, 
անոր ծննդեան 250՜ամեակին առթիւ : 
1996՜ը կը հռչակուի Փեսթալոցցիի տա- 
ր/։(2) , որու ընթացքին Ֆրանսայի եւ 
Զուիցերիոյ մէջ, զանագան հանդիսու- 
թիւններ տեղի կ՛ունենան' ցուցահանդէս, 
դասախօսութիւն, գիտաժողով, նոր հը- 
րատարակութիւններ ;

Պարբերաբար, ամէն երկիր անհրա
ժեշտութիւնը կը զգայ վերադառնալու, 
անցեալէն, պատմութեան էջերէն յառնե
լու , ոգեկոչելու' դէմքեր, անձեր, որոնք 
նոր դարաշրջան բացած են, միտք ոլ հո
գի լուսաուրած , սերունդներ կերտած : 
Դէմքեր , հեղինակութիւններ, որոնց ի- 
մացականութիւնը ագգային պատկանելի
ութեա՛ն սահման չէ նանչցած, ինքնաբե
րաբար դրոշմած տեդացիներց ոլ դրա
ցիները , որոնց գործն ու վաստակը ինք
զինքն է պարտագրած, մարդիկը' յոյ
սէն տարուող կի զոլող թիթեռնիկ ներու 
նման, իրեն քաշած ու գրալած : Ահաւա
սիկ' Փեսթալոցցին : Արդի մանկավար
ժութեան կարկւսւլոլն դէմքեր Ֆրէօպէլ, 
Ֆիխթ, Հերպարթ, Ֆթէնէ, Մսնէսսո- 
րի • • . Ուղղակի կամ անուղղակի կեր
պով , սնած են անոր գիտութենէն, դիմած 
անոր փորձառութեան, սքանչացած ա- 
նոր նուիրական գործոլնէոլթեան վրայ :

Ստորեւ կր հրատարակենք Պօղոս Դէ- 
որգեանի «Փեսթալոցցի — Կեանքն ու 
գործը» մենագրոլթենէց հատուածներ : 
Այս երկը դեռ կը մնայ անտիպ, թէեւ 
հեղինակը զայն աւարտած է 1957-ին;

Պօղոս Դէորգեաց (1886 - 1979) եւրո
պական մանկավարժութեան շրջանակնե- 
րու ւքէջ ծանօթ ոլ յարգուած հեղինա
կութիւն մը ել հայ մանկավարժութեան 
գլխաւոր դէմքերէն է (տե՜ս. £աքէ Տ,է- 
յիրմէննեանի «Պօղոս Դէորգեաց -- Հայ
կական վարժարանի մանկավարժ դաստի
արակ մը» յօդուածաշարքը, «Ցառ«/£», 
Դեկտեմբեր 19, 20 եւ 21) : Այս օրերուն, 
երբ Սփիւռքի տարածքին մատղաշ սե
րունդի կրթութիւնը հիմնական հարցա- 
դրումներու առիթ կ՚ընծայէ, Պ- Գէոբդ- 
եանի այս գործը , ձեւով մը , այսօր , հայ 
ընթերցողն ալ մասնակից կը դարձնէ 
Փեսթալոցցիի ծննդեան 250՜ամեակին ո- 
գեկոչման ;

Դպրոց հիմնել , կրթական կենսունակ 
առողջ ոգի զարգացնել, որսւկաւոր դաս
տիարակութիւն մշակել հաւաքական ինք-

ուած էր Ըէէաէ' մահը կրնայ բառին ամ- 
րո զխս կան իմաստով դառնալ լրում մը։

Եւ յետոյ՝ չէ՞ որ մարդուն մէջ կայ 
մասնիկ մը յաւիտենութենէն . բան մը 
զոր մահը ա շխա րհ կը բերէ , անոր ծը~ 
նունդ կու աայ այլ տեղ։ Անդամալոյծի 
իր անկողինէն Տանիէլ վերջնադո յն պա ut- 
դամ մը կը յղէ մեզփ. «/?'չ արդարու
թեան՝ ոչ ալ ոիրոյ Աստուծոյ մը կը հա
ւատամ : Ատիկա շատ մարդկային պի
տի ըլլար ճշմարիտ ըլլալու համար. Ե՜ 
րելա կա յութեան իմն չ պակաս։ Իայց 
այնքան ալ չեմ հաւատար Ոը աթոմ- 
ներու խուրձի մը ղեղչելի ըլլանք։ Ասիկա 
կ 'ենթագ ր է որ նէւթ էն տա ր բեր բան մը 
կայ՝ զայն կոչենք ոդ^ y հոդէ կամ դէ՜ 
տակցութէւն ՝ էն չպէս որ կ'ուզէք : Ա-
տոր յաւե րմո ւթեան կը հաւատամ : վե-

նագիտակցական արարք է, եւ յաջողու
թեամբ կ՚իրագործուի այն պարագային' 
երբ արժանաւոր մանկավարժներու վաս
տակը տեղին գնահատուի եւ իւրացուի 
ներկայ գործող կրթօնախները վարողնե
րու կողմէ: Հայ կրթական հաստատու- 
թիւններն ու մշակութային մարմիններն 
ալ կրնաց նման նախաձեռնոլթիւններ ըս
տանձնել , հայ արդի մանկավարժութեան 
ժառանգութեան տէր կանգնելու, ներկայ 
ու գալիք սերունդներու փոխանցելու եւ 
գեռ' ձեռնհաս կարող դաստիարակներ 
պատրաստելու, դպրոցի հանդէպ հետա- 
քըրքրութիւնը միշտ վառ պահելու տրա- 
մադրոլթեամր :

Այս առթիլ տեղին է յիշել թէ Պ- 
Դէորգեան ունի մանկավարժութեան նը- 
ւիրուած , արդէց տպՈլած , բազմաթիւ 
երկեր, հայերէնով եւ ֆրանսևրէնով, 
թարգմանութիւննեի, յօդուածներ, որոնք 
գրեթէ անգտանելի են ներկայիս, ասոնց 
կողքին ունի նաեւ անտիպներ : Ամբողջա
կան երկերու տպագրութիւնը մեծ նը- 
պաստ Ոլ ներդրում պիտի ըլլար հայ ար
դի մանկավարժութեան զարգացման:

ժ- ՋՈԼԱ֊ՐԵԱՆ

***

ՓԵՍԹԱԼՈՑՑԻ

ԿԵԱՆՔԸ ԵՒ ԳՈՐԾԸ

1746 ֊ 1827

«Մարդկութիւնը պէտք է բարձ
րացնել սիրոյ յստակատեսու
թեան» :

Փեսթալոցցի

Կարենայի,Հը ա՜հ եթէ բարձրացնել 
քեզի հետ

Սիրուած քանի մը հոգի’ մինչեւ
ոլորտն արփաւետ

Մինչեւ Սէ՜րը' քեզի հետ • • • ;

Վ • Թէրէեան

Ո*ուսօ արդի' դիտական մանկավար- 
Jn ւթեան նախակարապետը տեսականա
գէտ մըն էր ։ Թէեւ էմի լէն սսէսվ դրած

րամարմնաւո ր ո ւմ' կամ մուտք բո լո բո
վէն տարբեր ուր է շ մակարդակ մը»»» : 
Աեռնողը կը տեսնէ» ։

Ամէն բան ըսուած է հոս , ք[՚չ բառե
րով» ոդէէն տէրապետուած մ արմ էնը՝ 
վստահութենէն յաղթուած անձկո ւթ էլ- 
նը » լրումէն հասած ճա կա տադր էն լէու- 
թէւնը :

Տ*ոնէէլէն տէպարէն նման՝ Ա*առէ տը 
Հէնընզէլի հա տոր ը օմտուած է չափազանց 
է/տացած մ ա ր դկա յն ո ւթ եա մ բ մը»

Ւ^նչպէս մ եռն է լ ։
Եթէ կ այ պատասխան մը՝ քէ չ վկա

յս ւթ է ւնն ե ր կրնան ա յնքա՚ն ումդեօ րէն 
զայն ներշնչել՝ որքան այս մէկը։

Թարգմանեց'
Ա. Թ.

Fonds A.R.A.M



Էջ 2, Կիրակի, Փետրուար 4, 1996 < 6 Ա Ո-Ա Ջ ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

երկին' Լա Նուվէլ էլօիզ„«^ իր մ անկա- 
վա րմա կան սկզբունքները գործա գրել 
տուած է d'է *- լէէն $ բայց ւԼէսԼ է* էէանոնք 
էրապէս դործաղրողը $ իրական կեանքի 
մէջ մտցնողը բառին ճշմարիտ իմ ա ստո- 
if ը գաստիարակ Փեսթալոցցէն եղաւ եւ 
այլեւս անհրամեշտ դարձած մողովըր- 
դական դպրոցը հիմնել • Այսպէս [իուսո- 
յով եւ Փեսթալոցց էով նոր շրջան ը կը 
սկսի ծայր տալ՝ հետե ւաբար եւ , ինչպէս 
ատենօք գիտել տուած եմ , ման կա ւԼա ր՜ 
մութեան պատմութիւնը երկու գլխաւոր 
մասերոլ րամն ել, [)*ուսօ — Փեսթալոցցէ- 
էն առաջ եւ Աուսօ ~ Փեսթալոցցիէն վեր- 
ջը՝ առաջինը աւանդական , ի յւաւաիւր 
դունէ դա ղաւիա րն ե ր ո լ վրայ հիմնուած , 
^£'^Z"7Z"fZ! դիտական' այսինրն ազուն 
վերաբերեալ դիտակա՛ն պրպտումներոլ 
ել փորձարկութեանդ (expérimentation) 
•Լըայ կամ նախա Ո* ո ւս օ — Փ ե ս թա լո g ց ի- 
ա կան եւ յետ քիուսօ ՜" Փեսթալոցց էա- 
կան Այս առթիւ դիտենք թէ Աուսոյի 
կեանքը եւ մ ան կա վա րմութ ի ւն ը կարե- 
! Ւ է t թէեւ ո՛ չ իրարմէ բոլորովին ան
կա՛խաբար ՝ ղատ ղատ ուսումնասիրել՝ 
մինչ Փեսթալոցցիի զ ա գա փ ա րն եր ը ՝ 
կեանքը եւ գործը կը նոյնանան իրարու 
հետ :

(•••) Փեսթալոցցիի գործը ճշգրտօ֊ 
րէն գնահատելու համար պէտք է ա յն ա- 
տենուան դպրոցներում վիճակը նկատի 
առնել՝ Երր Շթափֆէռ իշխանութեան 
լ1ԼոլՒ' անցաւ՝ մեծ բարեկարգութեանց 
ձեռնարկել ուզեց-. Ուստի բոլոր գիւղի 
դպրոցներուն հարցարան մը ուղղեց : fr- 
կած պատասխանները ցոյց կո լ տաի որ 
ողրալի վիճակի մէջ կը գտնուէր կըր՜ 
թական գործը (1799) : Երկու հարիւր
համայնքներ միայն սեփական դպրոցի 
շէնք ունէին : Ուրիշ տեղեր դասեր ը կը
տրուէին կա՛մ տունը՝ կա՛մ' կարգաւ' 
ծնողքներու տունը . Ատ ճտի, տղաքը մի
ակ եւ լոյս է զուրկ սենեակի մէջ խառ- 
նուած կ' րլ յա յին յ

Ո ՛չ դպրոցական տարիք որոշուած էր ՝ 
ո՛չ դասարան կար-. Իւրաքանչիւր տղայ 
ԳՒըՀԸ ձեռքը առած ուսուցիչիդ սեղա
նին առջեւ կ'երթալ։ դասը ըսելու î 
էք՛ սորվէին եւ ամէնքը մէկ բերան կ'ար- 
.n ա ս ան է իդ քրիստոնէական աղօթքնե
րը՝ երդերը ե լ կարելի ե զած ին չափ
շուտ-շուտ : Ամէնէն արադ արտասանող 
խումբը ամէնէն լաւը կը նկատոլէր ■ Եթէ 
ծնողքներ փափաքէին իրենց մանչերուն 
("i. աղջիկներուն) դիր ալ կը սորվեցր- 
նէին-. Մէկ երկու տեղ հին ազդաց պատ
մութիւնը կ^ուսուցուէր .

Ուսուցիչները կը վճարոլէին փա յ-
տով՝ ցորենով՝ մանաւանդ գինիով-, թո
շակ մըն ալ կը տրուէր , խիս տ փոփո խա- 
կան՝ ընտանիքներում կամ համայնքին 
կողմէ ; Ա ով որա րար ուսուցչի պաշտօնը 
նուազուրդի կը դրուէր. քննութիւն գրե
թէ ևբրեք չէր կատարուեր . յանձնարա
րութիւնք բա ւա կան կը համարուէր : Այս 
կերպով ամէն ասպարէզէ մարդիկ ու֊ 
սոլՏՒէ կ՛՚առնուէին . նախկին որմնադիր
ներ՝ պանդոկապետներ ՝ մեռելաթազեր ՝ 
ոստայնանկներ ( լուսարարներ ՝ ագարա
կի սպասաւորներ : Ոմանք իրենց նախ

կին արհեստն ալ կը չա ր ո ւնա կէ ին : Շ ա- 
տ1ւրը շէնք շնորհք դրել իսկ չէին գիտեր :

Ո-ju կացութեան առջեւ , նախա րար ը 
իր առաջին գործը նկատեց ուսուցիչներ 
պատրաստել ել հետեւաբար վարմապե՜ 
տանոցներ բանալ՝ ինչպէս ըրած էր յե
ղափոխական Ֆրանսան յ Նահանգները 
ականջ չկախեցին իր կոչին՝ որով ո ր „- 
շե ց հելվետական վա ր մա պե տան ո ց մը 
հիմնել ել իբր չէնք Պէրթոլ քաղաքին 
դղեակը (Պէրն նահանգին մէջ) ընտրեց-. 
Փեսթալոցցի t որում առաջարկեց անօ
րէնութիւնը , մերմեց' տակալիմ լեց
ուած ըլլալով Շթանցի իր գործով՝ ո֊ 
ր ուն վերադառնալ կ՚երագէր : Մ է՛ կ փա
փաք միայն ունէր, մինչ այդ' շարու
նակե՛լ իր փորձերը-. վստահ էր այլեւս 
էական ճ շմա ր տո լթ իւնն ե ր ը գրած ըլլա
լուն . կը մնար զանոնք գործադրութեան 
դնել կանոնաւոր դպրոցի մը մէջ. կ՛ու
ղէ ր ամէ՛ն մարդու համար՝ փնտռել
դաստիարակչական այն միջոցները „-
ըոնցմո՚վ կարելի է ճշմարտապէս մարդ- 
կաJ ին միտքեր կազմել.

(•••) Փեսթալոցցի հետզհետէ 
եալ կը ծանրաբեռնուի աչխատոլթեամ

դա1րձ-

Սակայն էր գործը ամբողջական պէտէ 
կըլլար եթէ մե թո տ ր չբացատրուէր եւ 
մատչելի չրեծայուէր ուսուցիչներուն եւ 
մայրերուն y եթէ դասադէրքեր չպատ
րաստուէին : Հոս է ՝ Պէրթուի մէջ՝ որ կը 
գըԷ Ւր կարդ մը դՒրըրը՝ մ ա սնաւո րա- 
րար «Թ՛՛է ինչպէ՞ս է երթրուտ կը կրթէ 
էր զս1 կն ե ր ՝ որուն համար ըսած են 
թէ «.է' եւ կը մնայ անկիւնաքար մը մո՜ 
ղո վո ւր դին կր թո ւթեան» :

Ո-յդ երկով՝ որ Տիւրիխի մէջ իր մէկ 
գրավաճառ բարեկամին ուղղուած տաս՜ 
նըչորս նամակներէ կը բաղկանա լ ՝ Փես՜ 
թալոցցի իր ո ւս ո ւցմ ան ս կզբո ւն քն եր ը կը 
պարզէ պատուէրներու (առածներու) ձե- 
լին տակ ՝ անոնց կի ր ա ր կո ւթ ի ւն ը ո լս
մանց զանազան ճիւղերու ել_ ազդեց ու
թի ւնը բա ր ո յա կան ել կրօնական զգա
ցումներուն փ րա յ .

Այդ պատուէրները հետեւեա լ կերպով 
խտացուած կը գտնենք կարգ մը դրու
թեանց մէջ որոնք միեւնոյն հեղինակէն 
կր րաղ^ն զանոնք •

Ուսուցման հիմը դէմ յանդիման ծա
նօթութիւնն է :

- Լեզուի ուսուցումը պէտք է կապել 
դէմ յանդիման ծանօթութեան :

- Նախ իրերը սորվիլ՝ յետո1 յ գա տե լ 
եւ քննադատել :

“ Պէտք է իւրաքանչիւր կէտի վրայ 
բաւական երկար ատեն կանգ առնել , 
մինչեւ որ աշակերտին ազատ սեփակա
նութիւն բ դառնա յ ան ♦

֊ //< սմանց որեւ է ճիւղի մէջ ո ւս ո ւց ո լ- 
ձ'ր պէաք է մեկնի ամէնէն պարզ տարրե
րէն ՝ յետոյ աստիճանաբար բարձրանայ 
ազուն զարգացման յարմարելով՝ այ
սինքն հոդեկան շղթայաւորում մր կազ- 
մ ե լու են յ

Ուսուցում ը պէտք է հետևի զարգաց
ման շալի ղին ՝ պէտք չէ վա ր դա պե տ ե լ , 
ո ւս ո ւց ան ե լ ՝ փոխան ց ե լ յ

— Աշակերտին անհատականութիւնը նր՜ 
ւիրական է դաստիարակին համար*.

Նախնա կան կրթութեան գլխաւոր 
նպա տա կը ծանօթութիւնն ե ր ել_ ճար
տարութիւն ձեռք բերել չէ՝ այլ իմացա
կան կարողութեանց զարգացումն ու 
զո րծած ո ւթի ւնը .

էա ր ենա Այ ել գիտնա լը իրարոլ_ պէտք 
է կապել ՝ ծանօթ ո ւթ ի ւն ր գո րծնա կան 
տաղանդներուն :

Դաստէարակէ ել աշակերտի յարա
բերութեանդ ՝ մանաւանդ դպրոցական 
կարգապահութեան խնդրոյն ձ*էջ սէ՚ՐՐ 
պէտ.ր է տՒրէ *

Ո ւսում ը պէտք է ստորագասուի 
դաստիարակութեան յ

Փեսթալոցցի ուսուցման երեք միջոց
ները կը նկարագրէր թիւր՝ ձեւը՝ ձա բ 
նը (այսինքն լեզուն)* Խօսիլ՝ գծել՝ չա
փել, ատոնց մէջ կը տեսնէր մտքին սիւ
ները*. Ամէն գիծ ՝ այեէն բառ՝ ամէն 
չափ ՝ ըստ իրեն՝ մտքի գործողութիւն մը 
Ը11աԼուԼ Հանդերձ բազմաթիւ եւ հասուն
ցած դէմ յանդիմ ան ծանօթո ւթի ւնն ե ր ո վ 
թաթաւուն էր* Ատո՛ր համար կարեւոր 
են փոխանցման ձեւերը՝ զգայարաններէն 
եկած ծանօթութեանց եւ միտքին վերա
ցական գործածութեան միջեւ փո խանց- 
ման : Ուսոզութէւնը երեք դո րծո զոլ- 
թեանց — խօսիլ՝ գծել՝ չափել — ամէնէն 
օգտակար երեսն է իմացական զարգաց
ման ՝ տրուած Ըլլալով որ ամէնէն մօ՜ 
տիկն է թէ՛ զգայաբանական տուեալին 
եւ թէ զուտ մ տածո ւմ ին յ

Փեսթալոցցի բուռն կերպով կը քըն՜ 
նադատէր իր մաման ակո ւան սովորամոլ 
ձեթոտը՝ անողոք պայքար յայտարարած 
էր րառա պա շտութեան ( Verbalisme) դէմ * 
«.Համ ո զո լա ծ եմ ՝ կ՚ըսէր, փ ո րձառոլ- 
թեամբս համոզուած որ ուսման հիմնա
կան սխա/ներուն պատճառը կը գտնուի 
այն տարամերմ կարեւորութեան մէջ որ 
կը վհրագրուի քառերուն ՝ մեր սե րու նգի 
մարդոց կողմէ-. Պէտք է ատիկա սպան
նել ել թաղել՝ որպէսղի կարելի ըլլաք

ճ շմ ա ր տ ո ւթ եան եւ կեանքին վերադարձ
նել մեր ցեղը» : ՀՀվ-ողո վո ւր ղին կրթու
թիւն ր ան սահման ճա հիճ մը կերելի
լսչքիո»-. Հ<Մեզի մարդոց դպրոցներ
պէտք են» : «.Պէտք չէ աղուն միտքը ճըզ՜ 
մել եւ խանդա րե չ այնպիսի բաներ ուսու
ցանելով ՝ զորս դեռ հ ա ս կն ալո ւ կա րող

կ ա տա ր ե լա պ է ս^ : '1րււլա :աս կս չէ ան-
hրկրաJ ուսումը՝ ուսման համար ջամբել 
եւ զայն խաբէական իյարԼալի*ք մը քնել 
Ա՛ղքատին ձեռքեր ո ւն ■ոչ՝ որ հաց մ իտ յն
kl1 : Պիտի ո լզէ ի ընդհակառակն'
ի ր են սորվեցնել ճ շմ ա ր ւո ո լթ ե ան եւ ի՜ 
մա ստութեան առաջին տարերքը՝ ել ղին՜ 
•flL աղատել այսպէս ողորմելի խաղա-
ԼՒքւ1 1ԼԼԼալէ bü Ւսև տգիտոլ-թհան եւ ու
րիշներուն վ ա ր պե տո ւթեան :

( • * • ) Արգարեւ եթէ փորձենք երեւա՜ 
կայութետձ*ր ապրիլ Փեսթալոցցիի դասի 
մը ընթացքին ստեղծած մթնոլորտը՝ կր 
զգանք թէ րոլւէրովին տարբեր կ ան նոյ
նիսկ այսօր ուտն մեր գիտցած դսլրոցնե՜ 
րուե մեծագոյն մասին մթնոլորտէն*. 
Ըսողներ եղած են թէ Փեսթալոցցի մե
թոտ չունէր : Ատիկա թերութենէ աւե լի
առաւելութի՛ւն մր մատնանշել է* ը նը- 
շանակէ թէ քարացած ՝ անփոփոխելի ՝ 
զրութենացած մեթոտ մր չունէր՝ որ 
դաստիարակութեան ոգիին իսկ ներհակ 
է : Դաստիարակը երբեք դադրելու չէ նա

խաձեռնարկ անձր ր յ րս յէ եւ իր ամէն 
մէկ յղացած h ւ կի րար կած միջոցէ ալ 
փորձ մը՝ մեկնակէ՛տ մը ըլլալէ-, ճիշդ 
ա /գ պատճառաւ է որ Փեսթալոցցի իր 
ամբողջ կեանքին ընթացքին փորձեց ՝ 
մ ի շա ի մ տի ունենա լով որ դէմ յանդի
ման ծանօթութիւնը ել աշակերտին անձ
նական ՝ ուղղակի փ ո ր ձա ռո ւթ ի ւնն են
մաքի եւ սրտի զարգացման հիմնական 
միջոցները՝ եւ իր տես ո ւթի ւնները փոր- 
ձերո՚ւն հետե ւեց ան*. Այս տեսակէտով 
Փեսթալոցցի հաւատարիմ աշակերտը 
եղած է H'riLun յի ՝ առանց ան գր ա գա ռն ա- 
լու : «Կը ցա^մ ՝ կը ց ա ւի՛մ ձեզի ել ձեր 
գաւկին համարի պատասխանած է Ո*սլ- 
սօ երր հայր մը ըսած է իրե՛ն (անշուշտ 
գնահատանք ակն կա թլով) թէ զաւա կը
իր մեթոտովը կը դաստիարակէր յ 
ոօ իր մեթոտը իր Լչմիլի՚ն միայն յարմար 
էը դատէր : Փեսթալոցցի մոռցած էր
անտարակոյս ատիկա ՝ շատոնց արդէն 
դադրած ըլլալով կարդալէ . տալո՛ւ. հե
տամուտ էր այլեւս ել ոչ առնելու .

Ոայց այս սկզբունքներու ել առած
ներու դործածոլթիւնը ո՛րքան ալ յևղա- 
չւ՚^Ւչ եղած ըլլայ դպրոցներուն մէջ՝ 
շատ քիչ րան պիտի ըլլար յարաբերա- 
րար այն աւելի խորունկ եւ բեղուն գա
ղափարներուն ՝ զորս աստիճանաբար յը- 
ղացած է՝ Շթանցէն մինչել Իվէրտօն՝ 
իր փ ո րձա ռո լթ ե անց երկայնքին դաստի
արակութեան նպատակին , տղու^լ, մէջ 
անձին խնչպէս կազմուելուն մասին եւ 
հետեւաբար նաեւ այն ոգիին՝ որով տո- 
ղորուած պէտք է ըլլայ դաստիարակը-,

Ս.յդ դա ղա փ ա րն ե ր ը ՝ զ„րս ճշմարտու
թիւնն եր կը կոչէ՝ ինչպէս տեսանք՝ չէ 
դասաւորած. անոնք իր դրութեանց մէ9 
ցրուած են ասդին անդին ել շարունակ 
կ ր կ^է ո ւտծ :

Ահ տ անոնցմէ մէկ քտնխն - —

Կ-ա ս տ իա ր ա կո ւթ ե ան հուսկ նպատակը 
պէաք է ըլլայ մարդիկը «սիրոյ յստակա
տեսութեան բարձրացնել» ( ատով միայն 
կարելի է վերանորոգել մարդկութիւնը՝ 
մարդոց մէջէն բառնայ տգիտութիւնը՝ 
անարդարութիւնը ՝ զօրաւորին կողմէ 
տկարին կեղեքումը ՝ նիւթական ել բա֊ 
րոյակտն թչ ո լա ռութ ի ւնը :

ՈՒ[’"յ յստակատեսութեան րարձրացը- 
նել՝ որովհետեւ «մարդ արարածին բնու
թեան ճշմարիտ հիմը՝ կենդանիներուն 
հետ հասարակաց իր կար ո դո ւթիւնները 
եւ ընդոլնակութիւնները չեն t Մտրդը

կենդանիներէն կը զանազանի իր Արլոլլ, 
ումերովը մանաւանդ, սէր ել հալաւո^

Մարդկութիւնը անհոլնապէս ղանաղա 
ձեւե ր ու տակ կը ծնի եւ մասնաւոր ո 
միակ անձ մը կ'ըԱԱ՛J անհամար կերպ,՝ 
արութիւններով. ել սակայն նոյն մս,^ 
էութիւնն է Որ էր յայտնուի բոլոր այւ 
անձեր ուն մէջ՝ որոնց ամէն մէկը 
բողջ մարդկութիւնը կը ցոլացնէ 
ել յաւիտենական , միայն թէ առալլ 
կամ նուա՛ղ տեսանելի ՝ առաւել կամ 
ւա՛ ղ զարդս։ g ած , եւ աեղ տեղ 1լրլ /'Այս 
նուի աւելի կամ նուաղ փայլով : . . .՛Լա,՝

տիտրակին հրճուանքն է գիտնալ իր 
հեստը եւ գիտնալ թէ Ւ՞նչպէ“ կրնայ 
ռայել մարդկային արմ֊էքն եր ո ւն . աԱԱ^
մէ? է Ւր կէ՚րմԸ^ Ւր "՚յԸ, իր վարձ,սս, 
բութ ի ւնը՝ իր սիրոյն, եւ խտնդավառոլ 
թեան մ չտա բուխ՛ ակր , իր դո րծունէոլ 
թեա^, զս պան ւս կը :

Դտսւռխսրակու-թխ-նր պէտք է հրահրէ 
կազմէ՝ շարմման մէջ գնէ այն թւչ „ր 
կա ! մ ա ր դկա յէն բնութեան մէջ մասնս,- 
յատուկ, քննութեան համաձայն ս{էպ է 
սէ րար՝ մէտքը ել ձեռքը մէեւնոյն ձա- 
մ ունակ զարգացնէ*. Արդ՝ կտրոզոլթՄ 
մ ր գո րծ ածո լելով կը փթթէ î Մ ւսրղր
Ւր բարո յա կա^ կեա նմՒ սերմը ՝ ո էր 
հաւատք՝ բնութեա՛ն համաձայն 
լով եւ հաւատալով լոկ կրնայ 1էթ^^ 
նել*. Նոյնպէս ալ էր էմացական կարո՝ 
ղո ւթեան ՝ էր մտածումէն սերմը բնո 
թեա՚ն համաձայն /ո^{ կրնար ղտԸէ1ա!]' 
նել*. էւ նոյն ձեւով եւս կը փթթեցնէ 
թէ^Ւմ եւ ասպարէզէ վերարերեալ կա
րո դո ւթեան g սերմերը — զզ ա յա ր աններ (
դործար անն եր ՝ — զանոնք րնո ւթեւս^ հա
մաձայն գործածելով*. Մտրդը ներսէ՚հ
ՂԸ մղուէ էր կա րողութէւններ ր գործա
ծելու. աչքը տեսնել կ'ուզէ՝ ա կան ջ ը չը
սել՝ ոտքը քալել՝ ձեռքը բռնել եւայլե> 
սէրտ*ն ալ նմանապէս' հաւատալ եւ սի
րել կ ուղէ : Աէտքը կ^ուզէ խորհիր
Մ ա րգկա յէն բնութեան ընդունակութիւ
ներէն ամէն մէկուն մէջ մղում մը կաչ 
ան շա րմ ո ւթէւն ը եւ ձա խա ւե ր ո ւթէւեր
(inertie) թօթափելու բարձրանալու հա
մար ղէպէ զարգացած կոր ո ղո ւթէւն
որ՝ այդ զարգացումէն առաջ՝ այդ կարո' 
զութեան էբր սերմը գո յութէւն կ ունէր
նայ եւ ո՛չ էբր այգ կա ր ո ղո ւթ է ւն ը*.

Դաստէարակը պէաք է յարգէ էր աչա՛ 
կերտէն բնութեան ազատ թափը՝ եւ 
պէտք է խէստ զգուշանա յ էր ա շա կերտիր 
բնութէլնը կազմող որեւէ բան արմատա՝ 
խէլ ընել ո լզելէ ՝ որւզէսղէ որոմէն հետ 
ցորենն ալ չփրցնէ.

( * * *) Սարգ մը բաներ շատ կանութկ 
ս1էտք է սկսէ լ սորվեցնել աղուն : Այն դս 
սերը որոնք մամանակէն ո*֊շ կը արուի 
ումէ ր ո լ չափազանց վատնումէ պա տճա 
կ ԸԱան *. Անտարակոյս ճէգ.ը անհ րամեր 
է ծանօթո ւթէւններ ձեռք ձգելու հո 
մար ՝ բայց ՝ տզան վարմուելոլ չէ ճէղ 
անխուսափելէ չարէք մը նկատելու 
Պէաք չէ որ վախէ շարմառէթը էբր է[ 
թան ծառայէ ճէդէ *. Ատ է կ տ պ է տ է m 
շահագրգռութիւնը եւ պիտի չուշանա, 
ղզո ւան ք պա տճառե լո լ *

տ հ ա գր րգռո ւթ է լն ը ուսման մէջ ւսՈ-Ո 
ջփն բանն է զո ը ուսուցիչ? ել (տյս մաւ 
նա ւոր պարադային) մայրը պէտք է 
նացիր ըլլան արթնցնել ել արթուն 
^ելոլ.. Զկայ դրեթէ պարագայ մը 
տզան ջանասիրութեան մղելու համա, 
Պէաք չըլլայ իր շահագրգռութեան կո, 
ընել, չկայ թերելս պարագայ մը ուր չա 
հադրզռոլթեան եղաձ կ" ԷԸ էՐ^Ւ "ւ
սուցչին գործածած ձելէն -, նիւթ մը •“ 
ւանդելոլ համար-. Պիտի չվախնամ մէն 
չԼ^ իսկ օրէնք մը նկատելու որ ծրբ 
Յամ մը անուշադիր ըլլայ ել շւսհագըԸՂ 
ռութիլ-ե ցոյց չտայ իր դասին հանդէպ 
պէաք է մի՛շտ ուսուցիչ? նա էէ իր անձի1 
մէջ փնտռէ անոր պատճառք .

Պարտագրել տղան Որ չոր ու ցամաՀ 
բաներ սորվի , ստիպել որ երկար 
ցատրոլթիլններ լ„լռ ոլ մունջ մտիկ £ 
նէ կամ այնպիսի հրահանգներով “Մ՛ 
րապի որոնք ոչինչ ունին մ տածում ը **£ 
ըահրող կամ հրապուրող՝ այնպիսի f4"

Գնել մտքին վրայ որմէ զգուշանալ"՛ 
է դաստիարակը .. Նոյնն է պա ր ագան 
եւ եթէ տզան իր տրամաբանելու կս1?11 
դութեան անկատար ըլլալուն կամ թ^՛ 
րացեալ իրողութեանց հետ շփում 
նենալուն հետեւանքով՝ անկարող ըԱ"1^ 
թափանցելու դասի մը գաղափարներ"1^

Fonds A.R.A.M
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4,սմ «մ'"Խ •tl"“Ju,r շղվ-թյումին հետեւև-
ու. եթէ ղինմր ստՒսւեն մտիկ ընելու ե, 

՛կրկներ"- այն թ"չ "P է'Րև<1ւ համաՐ նչ՚“- 
Լ-կութենէ Ղոււ՝1ւ ձւԱյնեԸ են ւ-կ- կ՚Ա-

.ոարե/^պէ" անհեթե՛թ բան։ Ալ ելլել
„ր,ր ասոնց վրայ պատիմի վախն ալ ա- 

4^5,է/ -ձանձրոյթէն զատ որ ըս ա ինք- 
\ան բաւականաչափ պատխ մըն է ա ր-

ը- կատարեալ անգթութիւն է :

(...) թանկապարտէզը որրան ալ եղա- 
փ„խուաձ եւ զանազան անուններ առաձ , 
ֆէսթարպցիի աշակերտին Ֆրէօպէլի յը֊ 
ղացաձն է, ուղղակի կամ անուղղակի 
կերպով վարպետէն ներչնշուաձ ; Փ ե ս- 
թալոցցի [T գրութեանց՛ ել ճառերուն 
յկջ յաճախ տղան տունկի ել դաստիա
րակը պարտիզպանի նմանցուցաե էր ։ 
«/ւԴչ բանի մէ9 կը կա յանա յ դաստիա
րակէ արուեստը եւ ի՞նչ կ : Կր պա
տասխանեմ • պարտիզպանին արուեստն 
լ. Հազարաւոր ձառեր կը ձաղկին և կ՛ա
լին [գ խնամքներու!, շնորհիւ» !

(1) Oeuvres de Pestalozzi traduites en 
français :

Fables de Pestalozzi (Centre Pestalozzi, 
Yverdon),

Lettres de Stans (Centre Pestalozzi, 
Yverdon),

Comment Gertrude instruit ses enfants 
(Centre Pestalozzi, Yverdon)

Mes recherches sur la marche de la nature 
dans l’évolution du genre humain (Payot,

Lausanne)

Sur les pas de Pestalozzi (ouvrage collec
tif, à paraître fin Février), guide histo
rique et touristique — Centre Pestalozzi 
d’Yverdon;

Michel Soëtard : Pestalozzi (PUF, 1995);

Michel Soëtard : Pestalozzi ou la nais
sance de l’éducateur (P. Lang, 1981);

Daniel Trôlher : Philosophie und pâda- 
gogik bei Pestalozzi (Haupt, Bern, 1988) ;

Françoise Waridel : Le premier institut 
suisse pour enfants sourds-muets (Centre 
Pestalozzi.

Collaborateurs et élèves

Ramsawer : Dans l’amitié de Pestalozzi 

(Centre Pestalozzi, Yverdon);
Lettres des enfants Jusllien (Centre .Pes

talozzi) .

(2) 1996, Année Pestalozzi, nombreuses 
tianifestations :

14 janvier : Fête commémorative à 
Zurich — Ouverture des expositions.

15/17 janvier : Symposium interna- 
honal à Zurich.

26 février : Conférence de Daniel Ha- 
’neline à Yverdon-les-Bains.

Du 1er au 5 mai : Stand Pestalozzi au 
alon du Livre de Paris.

Du 9 au 11 juillet : Université catho- 
Kfue de l’outest Pestalozzi.

9 novembre : Clôture à Yverdon-les-

Contacts :

Centre Culturel Suisse — 34, rue des 

jancs Bourgeois — 75003 Paris 
leL : 42 71 44 50;

Yverdon-les-Bains - Suisse

Centre Pestalozzi — CP 138 — CH 1400
L : 19 24 / 21 15 39

^talozzianum — Beckenhofstrasse
' - 8035 Zurich - Suisse.

t StW£
ԵՐԿՈՒ ՆԱՄԱԿ 

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻՆ

էէենր գիտեր թէ այս շարմում ը որեւէ 
ն ե ր դո րձ ո ւթի ւն ունեցաձ է ընթերցող!,ե֊ 
րոլ քանակին վրայ՝ 1'այց ակներեւ ի- 
րողութիւն է՝ Որ Կոստան թա ր ե անի ա- 
նունը եւ դո րձ ը վերջին րան ի մը տարի
ներուն սկսաձ է լուրջ հ ե տա քր րր ո լթե ան 
առարկայ դառնալ ուսումնասիրողներու 
ձիրին մէջ՝ Ամենա վեբԼին նո բութիւն" 
ներէն յիշենր Մ արկ . կ, շան եան ի երկու 
ծանրակշիռ յօդուածները ա ղմ ա վէպ» ի
1994’/ բացառիկին եւ. 1995՜/» թի ւին մէջ , 
ամ ի սներ առա ջ Արբի Ց ո վհ անն ի ս ե ան ի 
շահեկան գրութիւնը անտիպ թատերախա՜ 
ղի մը վերլուծ ո ւմ ով՝ «ՅաւլԱ1ջ - Ա խոք եւ 
llp^Yuïï ԱՍ!»/ մէջ՝ եւայլն : թերեւս հա՜ 
յաստանի մէջ ալ ին չ՜ին չ հրապարակում
ներ եղած Ը1էւԱն<է որոնք մեղի անծանօթ 
մնաց ած են î

Շ տքէ JJ՝ ինա սեան ի շնորհիւ՝ վերջերս 
«Յաււաջ»/ էջերէն առաջին անդամ ըլլա
լով հայերէն ներկայացուաձ է անգլիա
ցի նշանաւոր գրագէտ Լօրընս ՏըռԷլի 
(1912 " 1990) «Պրոսպերոյի խուցը»
(”Prospero’s Cell”) վէպը՝ զոր թարգ
մանշուհ ին վերնադրաձ է «Պ րոսպերոյի 
կղզին» , թերե ւս հետեւել ով ֆրանսերէն 
թարգմանութեան թորա դրին ։ (/.I որ Ը^'Ղ՜~
մէջէն՝ ընթերցողը առիթ ո ւև ե ց ած է ծա
նօթանալու յարեան ի մասին 'գրուած 
ջերմ տողերուն ՝ որոնք կը բիլին իր ել 
%~)-ամեայ սկսնա կ ՏըռԷլի միջել հ աս՜ 
տա տուած խորունկ բարեկամութենէն ։ 
Այգ կապը՝ որուն մանրամասն պատ
մութիւնը դեռ պէտք է գրուի՝ տասնամ" 
եա կնե ր տեւած է եւ անոր վկայութիւնն 
են ՝ այս հատորին կողքին ՝ Տըո֊էլի րանաս- 
տեղծութիւններ ւի ո ր ձա գր ո ւթ ի ւնն եր ՝
ա էնա ր կո ւթ իւննե ր ինչպէս եւ Qui ր եա
նի քիչ ծանօթ ու այ լա պէս շահեկան 
գործ մը «Կղզին ել մի մարգ»՝ որ հա
տորի մէջ մտած չէ մինչեւ հիմա* Լոյս 
տեսած է «Հւն յր են իք» ամսագրին ^էջ 
(1955) և վերահ րատարակո ւած' Հէյօրք»ի
մէջ 1992՜/5/: Առանձին գիըքուԼ թարգ- 
մանուած է անգլերէնի ՝ 1983“/5/, Արա
Պա լիօղեան ի կողմէ .

Աքս ԸՈԼՈԸի էորԼ.ըթհ , յատուկ շահեկա
նութիւն կը ներկայացնեն Տ Ըռէ [ի կողմէ 
գրուած բազմաթիւ նամակներ ը ՝ որոնց 
մեծագոյն մասը պահպանուած է իէարեա" 

անձնական ար թիլին մէջ*. ԱՀնոնցմէ 
ամբողջական շարք մը (21 նամակ) 1992’ 
ին մեր տրամադրութեան տակ դրած էր 
հանգուց եա լ ճարտարապետ Արմէն Qui ր- 
եանը։ Ա* Զարեան 1981’/'ն երեք այլ նա
մակներ նուիրած է Երեւանի Դրականոլ- 
թե ան եւ Արուեստի թանգարանին : Հրա
տա րակութան պատրաստած ենք ամբողջ 
չարքը բնադրով ՝ որմէ երկոլ նմոյշ լոյս 
տեսած է անցեալ տարի Նիւ֊՜՜Եորքի <հԱ~ 

րարատ» եռամսեայ ի Զարեանի նուիր-
ուած յաւե լո ւա ձին մէջ (Spring 1994) :

ԱյԳ նամակներէն մ է կը ՝ կրճատումով՝ 
դարձեալ Շաքէ JJ ինա սեան ի թարգմա
նութեամբ Լոյս տեսած է ‘Լերջերս «Յ^-1’ 
Ո_աջ»/ մէջ, Զարեանի հարազատներուն 
կո զմէ տրամադրուաձ բնադրէն կատա
րելով իր թա րդմանո ւթիւնը , ք7 • Ա* ին աս՜ 
եան յայտնապէս անտեղեակ եղաձ է մեր 
հրապարակումին եւ ի մասնաւորի այն 
հաստատումին՝ որ յիշեԱյլ անթ ուա կիր 
նամակը՝ ըստ դրոշմակնիքի ՝ ղրկուաձ է 
Հռոդոս կղզիէն , 1947 Փետրուար 20՜ին î

G շենք , Որ մենք ալ՝ դիպուաձով՝ անց
եալ Յուլիսին նոյն նամակին հայերէն 
ամբողջական թարղմանութիւնը պատրաս
տած էինք՝ այս գրութեան կցելու հա
մար։ Ասիկա երկրորդ դիպուածն է՝ քա
նի որ Դեկտեմբեր 1994՜^, «Յաոաջ -- 
Միսւք հւ Արուեստ»^ Կ • Զարեանի նուիր- 
ուաձ թիլին համար՝ թարգմանած էինք 
«Պրոսպերոյի խուցը»ի Զաըեանին անդ
րադարձող հատո՛ւածները՝ դարձեալ ու
ռան ց տեղեակ ըլլալու՝ որ արդէն ամ
բողջ գիրքը հայերէնով պատրաստ էր 
հրատարակութեան •

Աաորեւ կը ներկայացնենք ուրիշ երկու 
նամա կներ , որոնց բնագիրներ ը դեռ ան
տիպ են։ Մեզի յայտնի յաջորդականու- 
թեան մ^,24 նամակներու շարքին սկիզբն 
են ու վերջը ï Առաջինը Գորֆուէն գրուած

է 1937 Փետրուարին ՝ վէպին նկարագըր- 
ւած անցուդարձեր էն ու ԶարեանԼւ մեկ
նումէն անմ իջապէս ետք՝ եւ յստակօք էն 
կը 9ոլակեէ Զարեանի հանդէպ Տըո֊էլի 
տ րամ ադր ո ւթի ւնն ե րը այգ օրերուն : Երկ՛՜ 
ԸՈԸԳԸ Պելկրատէն գրուած է 1951’/^ , 
երր տարի մը անցած էր երկու, գրագէւո
նե րո, հանգի սլում էն ետք Եսկիա կղզին î 
Տըռէլ, որ երկ ու տարիէ ի վեր Պ ե չկրա
տի անգլիական դեսպանատան մամլոյ

կց ո ր գ էր ՝ արդէն գրած եւ հ րա տա րա՜ 
կութեան ներկայացուցած էր Հ-Երիցո 
աքսորեալ» թորագրուած յօդուած ը Զա Ը՜ 
եանի մասին {Հայերէն թարգմանութիւնը 
լոյս տեսած է հիիրական թերթ»ի մէջ՝ 
1991-/5/, Ե ուրի Jfl ա շա տ ր ե ան ի արմէքա- 
լոր յառաջաբանովն :

Օխւէնոս-֊Այիէս
Ա.

c/o Ionian Bank : 
Corfu.Greece

Փեար [1937]

Սիրելի վարպետ ՝
Ինչ լալ է ձեր մասին ԼԱեէ նորէն եւ 

իմանա լ որ քիչ թէ շատ հա ս տա տո ւած էք 
'էիէննա {եւ որ Եվան դպրոց 1լ երթայ ամ՜ 
բողջ °ըը) : Ե^ մաքրութիւն ը ա մէն բա՜
նէ վեր. ատիկա րառ մ թն է ղոր այսւոեղ 
դուրս նետաե ենք մեր բառապաշար էն ՝ 
թէեւ աւելի լաւ է իմ մօրս լԼիէէայի*ե 
թէ ոջԼո տ Աէն ճորճին մէջ(՚Լ) . Շատ կը 
կարօտնանք ձեզ՝ Ալ մտքիս մէջ կը հո
լովեմ թէ կարելի շէ՞ որ այս ղա րնան 
հանդիպում մը ունենանք։ Ամ հին բարե
կամներէս մէկը կ՛ուզէ մեզի հանդիպի լ 
վենետիկի մէջ-. Կարեւոր գրավաճառ մըն 
է ԱՀյգլիոյ մէջ ~եւ մեր բաշխողը պիտի 
ըլլար եթէ հխօս»ը սկսաձ ըլլայինք(2) ։ 
Միլւըրին ալ դրած- եմ(3) , հարցնելով թէ 
ան կրնա յ մեզի հ ան դիպի լ հոն։ Էիայիսի 
առաջին կէոը ՝ կը յ ի շեմ : Եթէ ան կա րո~ 
ղանայ ՝ ես ձեղ անմիջապէս տեղեակ կը 
պահեմ ել տեսնենք դուք ինչ կը մ տա
ծէ ք : Z/«5/ շատ կը փափաքի ձեզի հան-
դիգիլ*. *եոյնը բարեկամս* նկարագրեցի 
մեր համատեղ կեանքը Ե էն Ճորճին մէջ 
ել ան իսկոյն ձեզ սիրե՛ց* Ան կ1 ըսէ թէ 
դուք Վերածնունդի մնաց ո րդ մը ԸԱալո^ 
էք՝ դատելով նկարագրութենէս : fiuijg
այդպէս կ'ըսէ որովհետեւ մարդիկ հե
ռադիտակով ետեւ կր նային եւ ո1 թ առ
ջեւ։ Ամէն օր կը մ տածեմ ՝ իմ սիրելի 
Զարեան՝ նոր երկինքին ու երկրին մա~ 
ս ին զորս դանդաղօրէն օրէ Օր կը ստեղ
ծենք մեր աղօթքներ ո Հ։ Vl’LLPV մեՂէ
պէս ուրիշ կրօնասէր մարդ մըն է՝ որ իր 
ներաշխարհը կը դիտէ։ Պիտի ընդօրինա
կեմ ինծի ուղղուած իր նամակներէն 
կարգ մը հա տուածներ որպէսղի կար
դաք : Ան ալ կը փափաքի մենաւոր հոգի
ներու' գրողներու հետ բաիւտ փոր ձել։ 
Երենց սեփական Դ՜ՒԸմ^ԸԸ տպել ու թող 
անիւը սկսի ի րապէս դաոնա լ . թ՛երեւս ՝ 
եթէ հանդիպում մը ունենայինք առա- 
ջին անգա^ ըլլալով երեք հա րաղատ հո
գիներ պիտի գտնէին ՛զիրար : Առայմմ
դուք իմ հանդիպած միակ անձն էք ո~ 
րուն հետ որեւէ իրական կապ ունիմ։ 
I] տեղծադո րծ ո ւթեան կը°^*Ըը թերեւս — 
թէեւ քիչ մը պերճաշուք կը հնչէ։ Եt-
այլն : Եր հասէլնանք մեր լեզուն փոխա
դարձաբար։ Ե*- իր նամակներէն դատե
լով' Միլլըր մեր իններէն է։

Սել Գիրքը{4:) գրեթէ վերջացած է 
եւ ամէն մարդ սքանչացած է անով* 2&-րդ 
տար ե դա ր ձ ս (5) : թե ր ե ւս պիտի սպա ս եմ 
րի չ մը մեծ օրէն առա ջ : Մ ինչ այդ ՝ ջերմ 
զգացումներս ։ Ամէն մարդ ձեզի կը ղրկէ

ողջոյնի աղաղակներ * Լ,էնսի ՝ Լեսլի ՝ ճե- 
ոփ ՝ մայրս {$)՝ եւլն*։ Եվընս կը խնդրէ 
ըսել ձեղի թէ ինքն ալ 40*000 \րառ գրած 
է։ փուտով պիտի հան դի պինք ՝ այդպէս

Զերդ խորունկ հրճուանքութ
Լսէո֊ի Տըւսէլ

The British Embassy 
Belgrade

Աուլիս 2 [1951]
Սիրելի Վրսրպետ ՝

Շատ կը ցաւիմ լռութեանս համար 
Ըայր արագ ու հեռու ճամ բո րդո ւթիւննե- 
րու մէջ էի՝ այս երկրին ներսը եւ դուր՜ 
սԸ։ Աաջողեցայ տասը օրուան արձա
կուրդ ունենալ էոնտոն ԸԱ_աԼոլ- համար 
երր Եվը{7) ս1Գտիև ^Ը ա շխարհ
բերաւ չինական իւրա յա տուկ դիմա
պատկերով՝ որ մամանա կաւորապէ ս կը 
կոչուի Աաֆօ ճէ քն —մի՛ հարցնէք ինչու։ 
Միջոցին՝ ես անշուշտ շատ կարճ կեցու
թիւն մը ունեցայ էոնտոն՝ ունկնդրելիք 
քանի մը դա ս ա ի/օ ս ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ ՝ ել հա~ 
զ/ռ. աղատ մամանակ' Եվ ի հետ Ղ՛ ւան՜ 
դանոցը ը/լալէ զատ։ Դիմում ըրած եմ՝ 
Օգոստոսին լրա ց ուցիչ ա րձա կո ւրդ ունե
նալու համար ։ Շատ թուզէ ի կըկին Ես՜ 
էիա դա լ այս տարի ՝ եւ կը սպասէ ի իմա
նալու թէ թնչ էր Ե վի կարծիքը այդ մա
սին։ Աակայն՝ կը մտածեմ որ ան դէմ ռւ՜ 
լա լու է գաղափար ին ՝ պա ր ղա պէ ս ո բուէ 
հ ետել շա տ դմուար է ճամբո րդե լ ա յդքան 
պզտիկ եր ախտ յով — ուրեմն Օգոստոսի 
ա րձա կուրդս էոնտոն պիտի անցընեմ ել 
ապա ո ւղղա կի ա յստեղ վե ր ա դա ոն ա մ : 
Շատ ափսոսալի է՝ որովհետեւ կր նշա
նակէ որ ձեզ եր կո լքգ պիտի չտեսնեմ ա յս 
ամառ՝ բայց ուրիշ ճար չկայ։ Ե^ն չ կը 
մ աա սակայն՝ ուշ անան շաբաթ մը
Վ^ենետիկ անցընելու մասին։ Ա ենք կըր" 
նանք Պելկրատէն մէկ ու կէս օր քշելով 
հասնիլ՝ եւ սքանչելի քաղաք մըն է քա
նի մը օր անց լնելու համար՝ նկարներ եւ 
Զ են զան օ ճա շա կելով . ԱԼ Լլորղ է 
թէ "I Տէկ գործ ըրած եմ ' բացի երկու- 
երեք յա րդե լի քե ր թո ւածնե ր է որոնք բն~ 
դունուեցան թայմզի եւ NW^S"/ կոգ^է^ 
եւայլն* Վը յուսամ Սեպտեմբերի վերջե
րը րաւա րար նիւթ ունենալ ղի ըրի մը
համար։ Կրնա՞ք ղր կն լ ինձ լ, Deus Լօ- 
ci-A(8) պզտի կ ծրար մը էոնտոն ի ճամբով 
կամ ա պա հ ո վա դր ե ա լ թղթա տա րով ։ Ա- 
մերիկացիները սկսած են հետաքրքրուիլ 
անով եւ կը խո րհ իմ որ կրնամ քանի մը 
տոլար շւսհիլ։ Այստեղ կեանքը — լալ՝ 
պէտք չունիմ ձեղի բացատրելու ՝ դուք 
դՒ տ էք։ Ինշպէ՛ ս կը նախանձիմ ձեր հան
գիստ կեանքին’ Պրոսս/երոյի պէս , ԱԱ- 
կիա : Լաւադո յն մաղթանքներ 3 ո վանին , 
յտջորդ անդամ որ ղինքը տեսնէք։ Առ
ու յմմ լուր չունիմ ձեր ‘մասին Poetry Be՜ 
view-^î» իմ ղրկաձ փ ո ր ձա գր ո ւթ են էն (9) :

Լաւագոյն մաղթանքներովն
է սուի

(1) Օ֊ոյլֆոլփ պանդոկը, ուր Զարեան 
ապրած է իր երկրորդ կնոջ՝ նկարիչ Ֆլւ- 
րենսիս Պրոլքսի եւ անկէ ունեցած գաւ
կին* Յովանի (lu]tuQ) հետ. :

(2) Եոամսեայ հանդէս լքը, ցոր Տըոէլ 
եւ Զարեաքլ ծրագրած էին հրատարակել 
1936-ին :

(3) Հենրի Միլլըր (1891 ֊֊ 1980) , ամե
րիկացի հոչակաւհր վիպասան , ’ որուն 
հետ Տըոէլ քդր-ակցւսծ է աւելի քան կէս 
գար:

(4) «The Black Book» , Տըոէլի մէկ 
ւ]էպը, հրատարակուած* 1938՜ին :

(5) Տըոէլ ծնած է 1912 Փետրուար 27- 
ին:

(6) Նէնսի* Տըոէլի աոաջին կինը, Լես- 
լի եւ ճեոի* երկոլ. եղթայրները (վերջի
նը* նշանաւոր գրոց եւ րնութենագէտ 
ճերըլտ Տըոէլ, 1925 “ 1995) :

(7) հվ Գոհէն* Տըոէլի երկրորդ կինը: 
Նորածին զաւակին անունը վերջնական ե- 
ղւսծ է;

(8) «Աստուծոյ վայրերը»* Տըոէյի 
Իսկիա գրած ոլ 1950-ին hnQ հրատա
րակած վիպերգ մը , 200 տպաքանակով ;

(9) Լոյս տեսած է Յունոլսւր - Փետ
րուար 1952-ի թիւին մէջ :

Fonds A.R.A.M



Էջ 4 , Կիրակէ, Փետրուար 4, 1996 <6ԱքիԱՀ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

p ոֆշօ ոհօ1
Եհ

TUfrlIh 0*
Դրել Մ» Ն շան ե ան ի մա սին չափազանց 

դմուար էէ Հաւանաբար ա յն պատձսր 
ռով՝ որ ա յդ գր ո ւթ իւնն ե ր է խիտ եւ ա~ 
մուր որսում է դրչի ճօճում ը եւ
գրչի ճօճում ը գրութեան դէմ դարձնում 
անհնար : 3 անցի ան տե ս ո ր ս ո ւմ ը դրու՜ 
թեան հմայող զօրութեան արդիւնք է՝ 
կա խա րդանքի ՝ ո ր ր իրեն է ենթարկում 
գրչի ճօճում ը եւ գրութեան դէմ ճօճու
մը շր ջա դար ձն ո ւմ գրութեան համար z 

շան ե ան ա կան ոճը տիրական ոճ է՛ Գրի- 
չը , որը ճօճւում է գրութեան համար
գրչի բարեսրտութեան մասին է խօս ո ւմ : 
Պր ութ ե ան դէմ ճօճում կատարելու հա
մար յամա ո. չարամտութիւն է հա րկա- 
ւոր • Ջա րամ տութ իւն ը են թ ա դ ր ո ւմ է 
խարդախելու կամք» J] ար դա խ ո դը նա է՝ 
ով դրոլթնտն երեսն է փո իյո ւմ , ով դրու
թեան անկեղծութիւնը (ո[էԸ նրա բաց
ուած յայտնի դա ր ձո ւածո ւթ եան մէԼ է 
կայանում} միայն Հետք՝ կե ղծիք է gnJ*J 
տալիս . Ո ւր եմ^յ իյ ա ր դա իյո ղ ր նաեւ կե գ 
ծա բանող է î

խարդախողը չարամիտ մէկն է, եթէ, 
ի հարկէ հնարաւոր է որեւէ բան պա ր՜ 
զել խարդախողի մասին i Ջա բամիտ 
մ տածում ը դրութեան դէմ մտածում նիւ" 
թ ելն է։ Մ տածումի չարամիտ նիլթմ ան 
դէմ կան ղն ած ը դրութիւն ստեղծողի , 
բան ա ս տ ե ղծ ո •ւՒ բա ր ե ս ր տ ո ւթ ի ւնն է : /*///" 
նւս—ստեղծումի բարեսրտութիւնը կայա
նում է մ տածում ի չա ր հ ետեւումի դի՜ 
մաց՝ նրա համար գրութեան ծաւալող 
ընծայութեան մէԼէ Ա* տածում ը դաւադիր 
կանխալութեամբ հ ետեւում է բանաս՜ 
տեղծումի ծաւալուող հետքերին* Ա*տա՜ 
ծու ■Դ դործը դա ւա դի ր թաքստո ցից 
բանաստեղծում ի հսկումն է» J* տածու՜
մը br ցանկութիւնն nL- նի, որը միշտ br
մտքին էւ որսել բանա ս տե ղծո ւմը ? բայց 
ցանցեր հիւսելը, որտեղ կարելի կը լի
նէր որսալ բանա ստեղծում ը՝ նրա դործը 
չէ* Հետեւող, հսկող նրա հայեացքը հև- 
տեւում է ցանցերի հիւսումին՝ սպասե
լով խճճումին î *եա խճճումի կէ տ ի վր ա յ 
է կանգնած , ցանցը յետ քա շե լու պա տ՜ 
րաստակամութեամր î *Լյա իր սառը հա
շիւը ունի։ Մ տածումը անխնա յ եւ հաշը 
ուենկա տ է- Եթէ , ան շուշտ ՝ բա րես բր- 
տութիձը էլ աւելի խորը թաքն ո ւած 
խարդախութիւն չէ» Ւնշեւիցէ, մտածու՜ 
մՒ կարողութիւնք նրա թաքուց եալն է t 
Պա րղապէ ս արձանագրենք մտածումի եւ 
բանա ս տեղծումի անհա շտ վէճը-.

Ա տած ում ի գործի յա Լո ղո ւ թ ե ա*յյ գրա
ւական ը քւանաս տեղծո ւմի բա րես իրտ բա՜ 
ցու թե ան մէ’ է: P անաս տեղծում ի բա
ցութիւն ը բանա ս տեղծում ի ոճն է՝ ոՀճ ՝ 
որը ծաւա լուե լով բացում է տա րածու՜ 
թիւններ : Բանաս տեղծում ը նշանեանա՜
կա^յ դրութեան կեն տ ր ոնն է Z հ.Պ են տ ր ոն^> 
ասելով հարկ է հասկանալ՝ որտեղ թելե
րը հանդուցւում են, խճճւում ՝ գործե
լով բանա ստեղծո ւմ ի թե լա դրան քո վէ 
Բանաստեղծում ը բանա ստեղծում ի իմաս
տին հաւատար իմ մնա լու կաս կածան
քս վ է աոաԼ մղլում մտածումի գործրէ 
Ո րն է <բանա ստեղծումի՛} նշանեանական 
ըմ բոն ո ւմը : Բանա ստեղծումը **֊կը նշա
նակէ հաւանաբար եւ առաջին հերթին 
երկրին՝ անդենականութիւնը ընդունիլ՝ 
անկայուն կաեքը հասկնալու փորձին նը~ 
ւիրուիլ՝ ոչ էութենէն դէպի էութիւն տա
նող վախի չըԼոյնը կտրել անցնիլ, վերԼա- 
պէ ս' ձերբազատի լ ա ր տաքին լուծ ո ւմն ե~ 
րէն , տափակցուած պատմութեան մը 
կեղծ դաս երէն, քաղաքական հաստոցնե՜ 
րէն, աղդային ինքնութիւն մը հաստա
տելու կամ սահմանելու փ որ ձ եր էն?> (1) : 
Բանաստեղծում ը հետեւաբար ազատա
գրող աղա տագր ո ւող ծաւալում էէ Բա
նաստեղծում ը էութեան ընծա յո ւթիւնն 
է՝ nrb մ աս ին Ե ղնի կ Պ ո ղբա g ին դրում է ♦ 
«&Z- աըդ քանղի մի էութիւնն անքնին է 
եւ անհաս բնութեամբ ՝ առ նորա ան
քննութիւն ընծա յութ իւն անգիտութեան 
մատուցանելի կ, եւ առ էութիւն նորին 
դաւանութիւն դի տութեան եւ ոչ քենու՜ 
թե ան ; • • • Այլ է պա տճառ ամենայ
նի , որ ի լնելն ել ի գոյանալ եկին ի չգո՜ 
յէ • • -»(2) :

Ոանաստեղեումի լին ե չի ա կսմ^յ տտ բուր

ղու թիւնր ըստ Ա . ՛էյ չան Լ ան[, ո րդիտ կւս՜ 
նութիւնն է • «Ենչպէս Երկրին ել Աքսո
րին , մեզմէ սպաս ուտեն էր Աղէտին բա
նա Ա տե ղե ումը : Որդիներ ըլլալու մեր 
ձեւն էր» : Որդին պարտականութիւն
է հօր առաԼ» «■Մ եր պա ր տ ա կան ո ւթ ի ւնն 
էր պայմանները ստեղծել՝ իմացական 
պայմանները, որպէսզի իր ենg Լտայրե"
rb] ուզածը բանաձեւուի ՝ բանա ստեղծ ը՜ 
z_^r» : Բանա ստեղծում ը զ կու տայ ասոնց
[գրականութեան ՝ բանաստեղծութեան՜^ 
հիմքը՝ արդարացումը, գաղտնի թափը՝ 
ընդյատակեայ իմա ս տա ւոր ո ւմը : Պը խօ
սէ մեր ճակա տա դի րէն * Հետեւաբար հոն
խնդրոյ առարկայ է մեր ապագան ՝ ր փ՜
լա լո1 ւ [այսինքն' մենք զմեղ ifuiUlfrlj լ111_) 

մեր կարողութիւն ըբյ » Բանա ս տեղծո ւմ ի
տագնապի այէ ձեւակերպումը հետեւ
եալն է* ՀՒն չպէԴ ս մա ռանդել մեր սայ
րերէն՝ որ թարգմանի' ինչպէ ս ունե
նալ հայրեր • • • էէւանդու թիւնը (հայրեր
ստեղծելը} որդիներ ո1ւն գործն է ՝ ոչ թէ 
հայրերունը^է Բ ան ա ս տեղծո ւմի գործը
այսպիսով աւանդութիւն ստեղծելն է :

Ատածում ի նիւթումը վրիպումի վրայ 
է եւ հետեւաբար մոռացումի t Բանաս
տեղծում ը մտածում չէ* աւելին, բա՜ 
նա ստեղծում ի մէջ մտածումը հարցակա
նի տակ է դրուած ի Հ.»**խնդրոյ առար
կայ է՚"»խ այն մտածումի յ ի շա չարու
թիւնը չունի . Բանաստեղծումի րան ումը 
յիչումի վրայ չէ հիմնուած այլ մոռա
ցումի, բան ա ս տեղծո ւմ ը կատարւում է 
ինքնա մոռացութեան մ ԷԼ՝ ինքն իրեն մ ը՜ 
տա հան ելիս , իրեն (իր ինքնութիւնը} 
վատնելիս t Պարելի է ասել նաեւ կըտ՜ 
ղուցք*. Բ անա ս տե ղծ ո ւմ ի պահը կտղուցքի 
պահն է եւ կտղուցքի պահ ե ր ին է « ոց 
զընկերութիւն մը իր ումեր ը կը վերանո՜ 
րոդէ ՝ անցնելով կո ր ո ւս տ ի եւ կո րծան ո ւ՜ 
մի վտանգէն » • , Պա^եր են ասոնք ուր 
հաւա քուած ըն կեր ութիւն ը կը մ իանա յ 
ինքզին քին հետ%(3} • Բ անա ս տեղծում ը , 
որպէս սրբազնականի փ ո ր ձ ըն կալո ւմ վ ր՜ 
րիպում ի վրայ է կա տարւում » յի շլում է 
չեղածը՝ հսկում է բացական՝ ընծայում 
ի զուրը*. ք*ր այս գործումի մէԼ բացակա
յի' կորուսեալի ներկայութիւնն է հաս
տատում : Ընծայում կ զրկումին, զրկր՜ 
լածութեանը՝ կորուստ ունեցողին t Պա՜ 
րելի է ասել նաեւ տագնապին , քանզի 
տագնապը բացակայի ներկայութիւնը ըգ 
դալն է *

Իղնչ է ասել ղրկում կամ տագնապ : Ալր 
տածել տադնապը չի նշանակում բանաս
տեղծում կամ ո բբացն ական ընծայում 
կատարել՝ այլ նշանակում է տագնապել 
տագնապը՝ տագնապել գրկումը՛. Տագ
նապել չի նշանակում բանաստեղծումի 
վատնումը՝ այլ տնտեսումի մի տեսակ էէ 
Տտդնապել տագնապը նշանակում է լի
նել տնտեսող ՝ ԺնեԼ վատնումը ա նդթ 
տայող՛. Jf տածումը տագնապից է գալիս 
եւ տագնապը տագնապելը **ա ւա սարմէք 
է մտածումի մտածում ըէ Ել անշուշտ 
ա յն բանաստեղծում ի մ տածումը չէ մի- 
այն * ԷԼյն ինքնավար է ել այս կամ այն 
գործի մտածումը շէ z Այն իր ուղին կամ 
տեգր ունի ել ա յդ ուղիով մինչեւ վերԼ 
գնալու' մտանցելու կա ր ոդութիւնը t Մ ր~ 
տածում ը ոչ բանաս տեղծում ին ՝ ոչ հպե՜ 
տութենական մ տածումին՜^ չի յան դում , 
եւ ան շուշտ ժ- դա րու փ ի լիս ոփա յա կան 
պրադմատիկան գոհացնելու համարի չէ î 
Այնտեղ՝ ուր բանաստեղծում ը իր ծա
ւալումն է անում , մ տածում ը յետ ծաւա
լում ը ծա / յո ւմն է կատարում : Այն հայր 
լինելն դիտէ :

Բայց կարծես Ա*արկ, \յշանեանի հա
մար բանաստեղծում ի գերակայութիւնը 
անհրամեշտ է թուում t իյնդիրը սա
կայն նշանակումի ել նշանակութեան 
գերակա յում ի ՝ ներկայական եւ բացա՜ 
կայական բնա զան g ո ւթ իւննե ր ի համար 
ա կա դեմիա կան վէճ ը չէ , ա յլ բանաս տեգր 
ծու մհ ‘b որձընկալումը միայն հեռակա՜ 
յոլմ ի վրայ հիմնելն է՝ զմ եր ձա կայո ւմի^ 
անտեսումը՛. Փ ո ր ձ լն կա լո ւմ ՝ որը հիմնը- 
ւած է Աքսորի մ ԷԼ բանա ս տեղծո ւմ ի հ ըս՜ 
կումին» «//^վ պիտի գի տնա ր Որ աքսոր
ուած ենք Եր կրէն ՝ եթէ բանաստեղծու
թիւնը չհսկէր Երկրին վրայ »•.'&* Դի

տող հայեացքը իը հսկումի ա րա րքի մ ԷԼ՝ 
Ոճիրի՝ Երկրի աւերումի դիմաց կորց[ք 
նում է ո ւղղագծութիւնը(Հ) I Դ ի տոմ ի 
-էւսյեւսցքի ՝ որի մ ԷԼ կատարւոմ է տա
րածութեան ծաւալումը ՀՏ եռա կա յո լ- 
մ ը^ ՝ կրկնակ հայեացք է եւ իր մ ԷԼ ներ
առնում է օտարի հայեացքը. Հայեացքի 
հեռակա յո մը ի վեր Լոյ փլուղւոմ է տեղ 
տալով զմ ե րձա կա յոմին^ * Ոճիրի աւե
րումը վերա բեր լում է նաել հայեացքի 
ծաւալոմինէ էՍօսքը վերաբե րւում է Հ ըս" 
կումի տէրեանական {«.Երկիր նայիր ի» 
չտաքին մասնաւո րապէս^ փորձքն կա լ մա
նը , եւ յա տա պէ ա Դ • վարուժ՜անին : Հըս՜ 
կոմի հայեացքի կրկնոմը կարելի է 
դտնե լ Դ ♦ վար ո մ՜անի ՀՊ ի լի կեան մ ո“ 
խիրներունյչ բանա ս տեղծո ւթեան
Հսկումի արարքը սկսում է օտարականի 
յա յանում ով եւ առանց նրա անհնար է*

Օտայւակսւ՜ն ? յւաթձթ^նանք սա դ-իմացի 
լհթսւԹ վթսւյ . • •

bu կ < սկումի հեռակա յոմը աւարտւոմ 
է օտարականի մեկնոմովէ

0տարակա/ն ? ալ մեկնէ : է’իջնեմ ես ալ 
աւասիկ. • »

Եւ } սակայն , օտարականի ներկայութիւ
նը պարդ առարկայ չէ հայեացքի տարած՜՜ 
քում ; *Հյ ր ա ներկա յութեամբ Ոճիրը դի՜ 
տող — հ»սկող հայեացքը մերթ ըե դ մերթ 
փլուղւում է .

Սեպ ժայււին դէմ խսւչեր են
եօր֊ը այրեր մերկանդամ •

Արիւնն իրենց մազերէն (օտարակսմն, 
կ’ադաչեմ,

Փակէ աչքերդ ոՆ միայն, եղիր ձայնիս 
ռւնկընդիր) ...

վա ր ո ւմ ան ա կան բառարանոմ մերկը՝ 
մերկութիւնը, ինչպէս նաեւ արձանը 
եւ արձանում ը՝ լծորդուած են զմերձա՜ 
կայումի^՝ մերձաւորի հետ» Հսկոմի 
վարումանական փորձընկալոմը աւար- 
տըլում է զարձանոմով^ եւ զդերեղմա՜ 
նոմով՚ֆ՝ որոնք տնտեսումի շբԼանակին 
են պա տ կան ո ւմ .

Պէտք է կէրւոհմ շիրիմնւեր,
յռւշարձանւԱյրր կանգնեմ

Եւ մարմարին վրայ երգերս
տապանագիր քանդակեմ :

շուշտ ոնթ երւյումի յաԼողո ւթեան
*»ամար հարկ է աւելի բացորոշել վարոլ- 
մանական բառարանի մերձաւոր ի մերկ՝ 
մարմար արձան քանդակում ՝ շիրիմ y 
գերեզման ե*- աJլ յդացրների տարողու
թիւները եւ այդ յղացքների միԼե լ_ ե-
ղած փ ո խան g ո ւմն ե ր ը . շե լ սակա յն ան
հրամեշտ է Երկրի մերկութիւնը դիտե
լու՝ անթարթ՝ արթուն հայեացքի ան
հնարին ութի ւձը , մերկութեան ղգեստա՜ 
ւո րմ ան թե լադրա կանը 6) • Դ • վարումա- 
նհ -»ամար տոկումի ծաւալումի աւար
տումը ինքնացող զմ ե րձա կա յո ւթեա 
օր^նսյչափ է .

Եզէգնեայ գրչ^վ երգեցի փայլքեր- 
- Քեզի ընծա՜յ . իմ հտյրենիք -

«ՒԼ»յշ զալփ a է հաստատելու երդէ ևա~ 
ւաչռլյէի աւարտոլյէը Հմերձակայոդ^ b^Æ" 
նադոլյքոփէ Հոկույքի ել Երկրի հանդի
պումը տեղի ունի , ր ր -.այեազ^է չա-
րումը, 'tuj Հ եռա կա յո ւմի եւ
մ երձակայումի փոխադարձում ը Հասնում 
է առաւելագոյնի՝ խզում ՝ բեկում տ ո nj- 
Լացնում ՝ հեռա կա յում ի ընծայումը կա
տար ոմ մերձակա յո մին ՝ ամբարելով՜-
տնտեսելով հեռա կա յոմը մ ե ր ձա կա յա ւէ ի 
տարաղած արձանումին • Հեռակայոլ՜
մը ձեր բա զա տուելով առկա յ ինքն ութ ի լ- 
նհ9 br կոր ադիծն է կատարում դաոեա՜ 
լով ինքնա g մանը» Բացարձակ ձերբազա
տում ինքնաց ումից անհնար է՝ ինչպէս 
ենթադրում է Մ* *Լ/շանեանը, զ»»»ձեր՜ 
բազատոլիլ. . . աղդային ինքնութիւն մը 
հաստատելու կամ սահմանելու վարձե
րէն» * .» *.Այ ս Հ.ձեր բա ղա տուի րչ ը ակնյայտ 
կապ ունի Որդի յփնելու հանգամանքի 
հետ-. Որդին այն մէկն է, ով ինքնաճու
մը յետաձդել է հ°ր որոնումի տադնա- 
պփն լեուաև ։ Եւ սակայն. ՀԱնոզական 

ո րդիւսկան յարաբերութիւեների մէ9 
դեռ իը ստորիդ աստիճաններուն մէջ կ^ղ՜ 
^brr կ'ապրի • • *»(7)։ Որդի ա կանո ւթեան

մ տածումի մ ԷԼ կ^ղ^իքը եւս հարկ է 
մ տած ո ւի t

Պ ա րծ ո ւմ ե1^ տ է յհժլ "եաել
րենիքի Մ աթեւոսեանական փորձառնոլ
թիւնը : Հ • Մաթեւոսեանի արձակի հ/. 
րոսները բիրտ, մլատ, ել չարաի,Օլ 
մարդիկ են, նրտնց բրտոլթիւնը սակա^ 
լինելիականոլթեան բրտութիւնն կ . է 
տեխնիկան համարենք այն միջ„ցը} 
ներխումողն է ( ներդրուողյ, , կտրաւոո,լ 
կոտորակող բրտութիւնք , ապա մս,ր^ 
այդ տեխնիկան է : Հտյրենիքը երել^ j 
գալիս մայրական սկիզբը' բնոլթի^ 
բրտութեամբ քօղա զե րե ե լի ս ՝ րռնաբ^
րելիս, Հայրենիքը տրւում է տիրելՈլ 
իշխելու մի9ոg ո Հ(«5 է ր ր») : Այգ մարդիկ 
ձե ր բա զա տո ւե լը չգիտեն ՝ նրանց ձերլ^. 
րը մ շտապէ ս զբաղուած են ին չ՜որ գՈը 
եով, որը նրանց դարձնում է լինելիս,, 
կան : Ձերբազատումը գալիս է միս,^ 
գորեիքային տեխնիկայի շնորհիւ՝ 
սակայն դուրս մղելով մարդուն ա յլևւս 
ինքն է տիրում հա յրենիքին {«Գոմէշը^. 
Տիրելու այս կա բոզութեան մէջ ամենս,- 
գերազանցը պե տո ւթ են ա կան ո ւթի լնն է 
որի տիրապետումը բացարձակ բրտոլ. 
թիւն է (8) : Ակնյտյտ է, որ Սփիւռքս- 
հայութեան կողմից երկրորդ հայրենիք 
իւրացում ը j իլրաց ուե լը կատարուել կ
բրտութեան նոյն տ րա մ ա բան ո ւթեամ բ, 

Պտրզ է նշանեանական խօս քում ա>.
կամ է նւ ճչմարիտ մտահոգութիւն . ին^ 
նութիլևը մեր մի չարք մ տ ա ւո ր ա կանոլ֊
թեան կողմից մտաեւում է, որպէս J 
կութային ել այլ արմէքների համակար
գուած- կամ չհ ա մ ա կա ր գո ւաե կուտա
կում : Կատարւում է Հայրենիքի «թան
գար անա g ո ւմ» , երբ Երկրի նախնական 
մերկութիւնը մ ո ռա g ւո ւմ է ( եաեկւուՏ 
որակումների ել ո րա կութ իւնն ե ր ի թանէդ
»եր ,վ:

Եւ սակայն բանա ս տեղե ո ւմ ի կորա՝ 
գհ^՜ վերադարձը ինքնացում անիւոլ՝ 
ստփե/փ է . Բանաստեղծումը թ^րի ( 
միշտ՝ երր այն անկարող է տեղ տալ մը 
տաեումի գործին ել ընդունելու նրա 
ինքնաց ումը :

I
(1) Քաղուածքները, որոնք տրւոմ 

են այլանց յղումներէ Մարկ. ՆշանեաՍյւ 
«էտատիստական մօտեցում» , «Յառաջ - 
Միտք եւ Արուեստ», 1995 Սեսրո. 3 գր 
րուրեանն են վերաթերւում :

(2) Եզնիկ կոզրացի, «Եղծ ազանգււց», 
Երեւան, 1994, էջ 7:

(3) Մարկ- ՞ևշանեան. «Քննագսոոօւ-
րիւն եւ որրագնութեսւն փորձընկալոլ- 
մր», «Կայք», h- 3, Փարիզ, 1993 ք-,
էջ 82:

(4) Այս իրոզոլրիւնը վարձել եմ ապա
ցուցական ձեւով տալ դիտումին նուիք 
ուած իմ լքի եետագօտոլր-եան մէջ ; 
տազօտուրեան արդիւնքներէ մի մաոը զե
կուցումդ է Հումանիտար Հետաղօսաւ- 
րիւններէ Հայկական Կենտրոնի ապրիք 
եան գիտաեաւաքում : Յռւոով եմ այ6 
ամրոզջոլր֊եամր կը տպագրուի նոյե 
կենտրոնի «էնքնուրիւն-շ» ժողովածով 
մէջ:

(5) Յղումները ըոտ* Դ- Վարուժան, 
«Երկերի լիակատար ժողովածու», հատ՛ 
1 ? Երեւան : 19Sg ր • :

՚ 6.! Ղ- Վարուժանի այո րանասւոհզ- 
ծոլրեան վրայ մեր հայեացքի մէջ պըը11՜ 
եանակաց հայեացքէ հեոակայումը ու
նենք, որին մերր ընդ մերր միացրել ենե 
• սեփական) ձայնի մերձակայումը : Նկա՜ 
տի ունեմ հիմնակտնում նոյն րանաաոեզ- 
ծուր֊եան պըլտեանական ընթերցումը- 
'էր • •նըլտեան , «Կրակէ շրջանակը» , 
րիլիաս - Լիրանան, 1988 ր - :

(7) Դ- Վարուժան, «Երկերի Վակս*՛ 
տար ժողովածու», հատ- 3, Երեւան ւ 
1987 P֊ - , էջ 346 :

(8) Մաթեւոսեանական արձակո՝ 
տեխնիկայի յղսւցքի իք այս ըմթոնո 
մը ձեոք եմ ձգել Հրաչ թայաղե1 
նի եւ նրա տեխնիկայի փիլիսաիայո 
թեանը նուիրոլած սեմինարներին ահը 
ունեցած բովանդակալից քննարկումն 
րի շնորհիւ, եւ որի համար իմ շնորհ։ 
կոկութիւնն պէաք է յայտնեմ նրան 
Սփիւսքացման ընթացքի տարողութեււ 
մասին իմ հասկացումը մի հիմնական մս 
սով յենւում է Գր. Պըթոեանի յիշո^ա! 
ուած գիտահալաքին կարդացուած նեկՈ՛ 
ցումին;
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|սՈՐ^ԼՈ1» խՈՐ-^ՈԻՐԴԸ
( Երեւանեան հրաաարակոլթիւններ ■
Նիկողոս Սարաֆեան, «Տեսարանները, մարդիկ ել ես»)

ՆԿԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ՋՈՀԱՐԵՐՈՒՄԸ

Հէրջթ երկու-- երեք տարէներէն , երր 
^էւանոսե դրական կեանքը ինքնօրինակ 
դխնակուելով դարձուել է գրականու֊ 
թան պատմութեան մկջ արդէն 1880 ՜՜
Հմտականներէն մա սնա յատուկ ^1_1'ա։1Ը՜ 
րայէն դրականութեան»՝ դիրք հրատա
րակելու զուտ նիւթական խոչընդոտներէ 
առումով յատկապէս , առանւյ առարկա
յական պատնէչումների , անմիջապէս
կվղակկտւում է հրատարակուած դրքե֊ 
ր[ւ ուդղորդո ւած ո ւթ ի ւն ը ել, թ1 չին րա~
ղառութթններով , «լրադրայէն դրակա- 
նութեան)) համանունութեան միւս բա- 
ղաղրատարրեր ը ղոց ե-յ, մնում֊ նոյն 
յանկերղն է' խորհրդային տարիների գր՜ 
չական արտադրանքի միևնոյն իներցիան, 
առանւյ էլէրտէ , չարմման, զեղարուես- 
տական հեռան կա ր ա յն ո ւթ ե ան , լաււսդո յն 
պարադային (Յովհաննէս ԷՅ ովհ անն ի ս եան 
•՜ էյովհաննկ ս թ- ու մ ան եան "՜ Աւե տի ք ]՚սա՜ 
Հա կեան ՜ վահան Տ էր եան - Եղիչէ Զ ա՜ 
րենց - Պարոյր Սեւակ՜եան էպիզոնու՜
թեան նիրհ եւ կամ' 1870՜1900՜ա կանն ե ր ի 
արձակի կաշկանդուած չար չըկում : Ալ

ա\ա այս խորքին չափազանց հ րա տա սլ ու 
կարեւոր են Հայոց նորագոյն գրական ե՜ 
րեւո յթների < ր ա տ ա ր ա կո ւ թ իւ ւնն ե ր ր , ո՜ 
րոնր մի կողմից ա րմ էրն ե ր ի վերա դար
երն ում են ՚ընթերց մ ան և. ներ լխ կա՛լման տի՜ 
['"յ^ներ միւս կո ղմի ց՝ գրական նիրհ ր 
թօթափող, զաւառամտութեան բարգոյթ՜ 
ները կա զմա րան դո ղ պա տ ե հ ո ւթ ի ւնն ե ր : 
Արդէն իսկ այդօրինակ դրք^րի էոJս րֆ~ 
եայման կե ց ուած րը «սրբացուած հան՜ 
դար տութ ի ւն ը» անցել է , «գրական ժո՜

ԴՐՒԳՈՐ ՅԱԿՈՐԵԱՆ

1Ուխւրգ» մ ի թո սի առա ս պե լա էլան ա g ո ւմ , 
րսկութաբան ա էլան անհրաժեշտութիւն , 

ՈԸ յ հակաղդե լուէ էլա զա պա ր ա ւո ր բր ածո՜ 
գցմանը , պէտր է հ ա յ գր ա կան ո ւթ ե ան 
Ըևթսպրր ներդաշնակի իր անցած ու
ա^9^^էիր ճանապարհին, նամանաւանդ 
ե['բ հրատարա կլում է մտքի ստեղծաբա՜ 
^ոլի}իւնը մտածողական դրա կան ութ իւ՜

մեզա՛նում քիչ գտան ելի մի էրողու- 
1994 թ ուականին *Լյիկողոս էի ա՜

ւ^ֆեանի խոհա գր ո ւ թ ի ւնն ե ր ի , քննա՜ 
դ^տսւկս/ն ւէեր լուծական յօդուածներ ի 
^ղովտծ ուով ազդարարուեց «&//£» մա՜ 
ետշարի գոյութիւնը {մատենաշարի 
Ահաւոր խմբագիր՝ Գրիգոր Պըլաեան) և 
[ելով ւււյԱ «Տեսարանները, մարդիկ եւ 

Հատորի երեւո յթ ից , կարող եմ վըս~
՝,Այբւսր արձանագրել , որ սա մշակու՜ 
բնական նե րգա շնա կութ իւն ու հե՜

^խ՚րւսյնոլթիլն ապահովող հա յաս՜ 
եան առաջին շօշափելի ձեռքբերումն

’Լ յուսանր , Որ մատենաշարը էլ ո ւնե՜ 
J իր շա ր ո ւն աէլա էլան ո ւթ ի ւնը : Ախ

է էԱմմս/երը՝ Որ *Լքիկողոս Աարաֆեանն
Հ“"1'1'ում աՐէՒ չր$.անէ լրՒ“եոյն հՐա՜

P‘Ա կո լթի լնն երի , մատենաշարերի ա՜ 
հեղինակը {յէչենք 1988֊/^ Փա֊

Ll^ մատենաշարով եւ կրկթ'
P դոր Պըլաեանի ա շխա տա սիրութեամբ 
Հ 1ր,եււա\ «Վէնսէնի Անտառը») օրինա՜ 
թ1 միանգամայն ճշգրիտ րնտրու՜

է ) քանի որ ա յս ան ղե տե ղելի բա՜
“'Ատեղծր՝ արձա կա գիրը, խոհադրողն ու 

ÏL Որսշ1ւանը Հայոց նորագոյն չյ^ա՜ 
կորԻլ1 խեուիեւսն ? առհասարակ մ շա՜

կենոո լորտի դերխտա-
րը F V ’’ ‘""եղծումէ նոր ազդակնե՝ 

“I յմանւսլորող , հեռանկարը ուղղոր

դող հեղինակներից մէկը. ԷՅաւելենք սլր 
րան, որ Աարաֆեանը գրեթէ անծանօթ 
գրագէտ է հայաստանեան գրական հա՜ 
մապատ էլեր ում եւ 1լ սւ մ բո զթան ա յ սոյն 
հրատարակութեան բա ց առի էլ արժէքը : 
Ցանկանում եմ եւս մի օրինաչա փ ո ւթի ւն 
ընդգծել* «Տեսարանները, մ արգիկ եւ 
ես» ժողովածուն համ ընկա լ շրջափակ
ման եւ էներգետիկ ճգնաժամ ի մէջ հաս՜ 
տա տա գր ո ւո ղ մի սերնդի ստեղծարանա՜ 
կան ամրապնդմանը ու լաւ է, որ ա յդպէս 
է , քա նի որ Ա ա րաֆեան ի ժողովածուի 
ընդհանուր խնգրադր ութիւն ը համահունչ 
է նորերի գրական ըմբոն ո ւմնե ր ին , մ տա՜ 
հ ո դո ւթ ի ւնն ե ր ին , արուեստը աղա տա գլո
րելու ընձիւղուող դրո յթներին • Ուրեմն 
կարելի կ փաստել , որ հատորը արդի դլը 
րական ընթացում հազուադէպ երեւա՜ 
ցող, սակայն այնրան անհրաժեշտ մշա
կս ւթ ա րսւն ա կան սատարումներից կ :

փողով ածուն հրատարակութեան կ պատ
րաստել Ար թուր Անգրանիկեան , խմբա՜ 
ԴԼ՚ել » ծանօթագր ել եւ «Փ իւնիկը» վեր՜ 
տառո ւթեամբ յառաջաբանը հեղինակել 
Պըիգոր Պըլտեանը, որը, պկտր է ասել, 
սա րաֆեան ագի տ ո ւթի ս/ն մէջ շահեկան 
հ ե տա ղօ տ ա կան՜՜բն ա դր ա գի տա էլա^յ ա շխ Այ
տան ր կ կա տա րում : Պփրքը ներառնում է 
Ա ա րաֆեանի 1927 “ 1961 թո լականն եր ին 
գրած քառասուն քննադատականներ , 
խ ո հ ա դր ո ւթ ի ւնն ե ր , դրա խօԱ ա կանն ե ր ,
տե սարանա էլան գրո ւթի ւնն եր եւ բանտվի՜ 
ճայի*յյ յօդուածներ , որոնր ներկայաց
ուած են ժամ անա էլա դրա կան հերթադա՜ 
յութեամբ եւ, իրաւամբ, գրողի ժառան
գութեան ույս դր սեւո րման ընտրանին 
են : թ մբա գիրը զետեղել կ այնպիսի գոր
ծեր , որոնր ՛չբրի սոսկ ժո ղո վածո ւի 
գո րծա ոն ութի ւններ ով չեն աւա րտւում , 
այլեւ պահանջում են ամբողջաէլան (ն՜ 
թերցում , այսպիսով առթում նմանա
տիպ հ րատարակութիւններ ի մեզանում 
հ ա ղո ւա գի ւտ միասնականութիւնը , ընտ՜ 
րուած նիւթեր ի բնոյթն ո լ ուղղո լուծու
թիւնը չեն պարփա կլում գրապատմա՜ 
կան ի րո զութ իւննե ր լինելով միայն , 
ց ւսն կա ցած յօգո ւած ու դրութիւն թգ" 
գծուած ժամանակակից կ, հրատապ, 
իսկ «Փի՚նիկը՝» համառօտ, սակայն խր
տացուած յառաջաբանը Աարաֆեանի 

ՀՀմտածո ղաէլան դրականութեանդ խորրա՜ 
յին մեկնո ւթիւննե րով {ստեղծագործա
կան ազդակներից մինչեւ կենսագրական 
փաստ երէ համադրում , մ չա կո ւթա բանա
կան համընդհանուր մ ա սնա յա տ կութ ի ւն- 
ներէց մ’էն չեւ դրողէ խոհադրութէւննե- 
րում դերակայ Ղրւվտէ կնոջ եւ Փ էւն է կէ 
մ է թոռներ ջ, քննո ւթէւն եւ այլն) , էւրա- 
քանչէւր դրոլթեանը կցած ծանօթազրոլ- 
թէւններով՝ սոյն հատորը դրական մա֊ 
ռան զո ւթէ ւննե րէ հրատարակման համա
պատկերում վերապահում են լաւագոյն
ներէ չարքէն . Առկայանում է Աարաֆեա֊ 
նէն հայեացքն ու դէտանկէւնը բոլորե- 
քայնութեամբ , յէրաւէ «տեսարանները 
կ^երեւան նոյն ատեն համաձայն մեր 
նայուածքէն : Կախում ունէն մեր տրա
մադրութենէն եւ մեր զգայական ու է- 
մացական կարողութենէն» , ֊էնչպէս էնքն 
է նչում «Տեսարանները, մարդէկ ել ես» 
խո հ ադր ո ւթ եան մէջ, որը լա ւա դո յն ս ցու- 
ցանում է նաեւ մողովածուէ կառո լց
ուածքն ու բաղադրատարրեր ի մէասնա- 
կանութէւնը, էնչպէս նկատում է Գրէ֊ 
դոր Պ ըլտեանն էր յաոախւբանո ւմ . «Տե
սարանները, մարդէկ եւ ես» սովորական 
խորագրէ մը անդէն կը կազմէ այս ար
տադրութեան Բերքէն կառուցուածքէն 
երեք բեւեռները, դսւրսէ աչխարհը ո֊ 
րուն հանդէպ Աարաֆեան երբեք անտար
բեր չէր եղած , էր պատկերէ ու տեսողու
թեան անհուն չտեմարանով. ապա մար-

(իերչա ր ուեստի աշխարհը պա յմանաւո՜ 
րող նիւթական յորձանքը եւ շուկայական 
ժ իւ ո ր ը կը հ ա ս տա տ են թէ արուեստը , ո ր՜ 
եւէ ժամանակէ աւելի , դարձած է ծանր 
ճա ր տա րա ր ո ւես տ և սպառողական առար՜ 
կայ, առժամ եայ այլազան պահանջներ 
գոհացնող^ նոր ա ձեւութի ւնն եր ո ւ նմանհ 
էքերկայ շրջանին, հրապարակը որԼորԼո1ճ 
ները տեսեր իզա յին ա ր ո ւե ս տն է ել յ րր 
ղա g ա պա շտ ո ւթ ի ւն ը , իր անհա տնում տե
ղագրումներով տեղա յ ա ր գա ր ո ւմն ե ր ո վ , 
այլազան նիւթերու կամ առարկաներու 
կո ւ տ ա կո ւմնե րով, մէկտեղումներ ով։ Կայ 
յաճախակի արծա րծում մը ա ր ուես տ թէ 
ո շ--արուեստ ըմբ ռն ո ւմն ե ր ո ւն : Կա յ շե շ՜ 
տուած մերմ ում մը նկարչութեան։

ՂքԱր չէ նկարչ Ո ւթե ան խն գր ա կանա ց ո ւ՜ 
մը. Ան կր ս կս ի երբ, առանց նման մի
տումի, փորժ Պր աը եւ իր բարեկամը

դիկը} անոնց հարցերը, ժամանակն ու 
շչմանը, շարժումներն ու ՛չֆրրար ը^ ‘[ֆր՜ 
ջապէս ա յս րո լոր ը դիտող , կշռող ու 
խորհող եսը գրողը, հայ գրողը։ իր Ը՜ 
տահոգութիւններով ու սեւեռումներ ոփ» ։

*Լյիկողոս Աարաֆեանը ս ո յն ժողովա
ծուով ն ե ր բե ր ո ւմ է հա յ կա կան ինընու՜ 
թե ան մէ շտ դժուար տրուող մշակու՜ 
թացման ելակէ տա յնո ւթեան րստ ամե՜ 
նայն ի սլա տճառա կանա ց ո ւած ու համա
կարգուած համադրոյթ' պատմական հե
ռանկարով եւ իմացական վիթխար ի ամ
բարուած ներ ուժով* հվԼնջրպետի մր գրա
ւումը», «14» , «Տեղատուութիւն ել_ մա
կընթացութիւն» , «Ա ի ջեր կրական» բա
նաստեղծական շարրրրի ոլ- գրկերի հե- 
ղէն ա ՚ւր^ որն իր ըերթութեամբ հայ դր 
ր ա կան ո ւթ ե ան 2ւ0՜րգ գա ր ի բնո յթ ը պա յ- 
մանաւոր ողներ ից է, ս տեղծա բանա կան 
ղուգորդութիւններում ձեռնամուխ է ե“ 
ղե լ խորհելու , մտքի արարողականու
թեան խորհրդին' իմաստին, նշանակու
թեանն ո լ գեր ա կա տ ար ո ւթ ե անը յ Ա ա է 
«Տեսարանները, մարդիկ եւ ես» գրքի 
բա ց ա ռի կո ւթ ի ւնն ու ուրո յ նութիւնը ։ Աը՜ 
շա կութ ացման ի րադո ր ծումի թ անձ ր ա՜ 
ցականացումը եւ Աարաֆեան երեւո յթե 
այժմէականութիւնն ու ա ր գի ա կան ո ւթիւ՜ 
նր հաւասարապէս անհրաժեշտ են Հա
յաստանի եւ Ա փի լորի հ ոգեւո ր — մ շա՜ 
կութա բանական կենսոլորտին^ ՚սյս ժո
ղովածուն համահայկական դրսեւորում 
է , որովհետել խորհելն իրր^ւ տիեզեր
քի «ամէնէն հ աղուտ գիւտ առա քին ու՜ 
թէ ւն» առաւել է , վեր ապրելու , զգալու 
ել յիշե լո լ կա ր ո ղո ւթ ի ւն ի ց , ["՛է անձ
նականութիւն ը շե շտա գրող է ո ւթենա կա“ 
նութիւնը միշտ պակասել է մեր ոգեղէ՜ 
ն[՚կ կեանքին , նամանաւանդ գրականու՜ 
թե անը * Աարաֆեանը ս կղբունքա յէն հե- 
տեւո ղա կանու թեամ բ , յիրաւի հանգա
նակ — յորդորակի մանրամասն ո լթեամր 
եւ մա տ չե լիութեամբ , ափով հրամցնում
է ղա {«Յէչե՞ւ թէ խ՞րՀէլ») t որէ ի՛՛՛ր՜
քին տեսանելի են դառն ո ւմ մեր նոր եւ 
նորադոյն դրականութեան ինքնաբաւ 
պա ր փա կո ւած ո ւթ ի ւն ը , ստեղծագործա
կան պա ր տ ո ւթ ի ւնն ե ր ի ոգ[ շա բանը , տի
րացուական արքետիպներին կառչած մ լր
նա լր , գրողի կր ա ւո րա կանո ւթ ի ւն ը , որը 

է արողացել , թէ չի ցանկացել հոսան
քին դէմ գնալ հունը վե ր ա գտնե լո Լ հա
մար ՝ հօտից տարանջատուել եւ վճռա
կան մենակութեամբ ստեղծել ազատա
գրուած արուեստ ։ «Մեր ժողովուրդը ա՜ 
մէնէն մեծ բռնակալն է մեր գրող ներ ու 
գլխուն , պահանջելով անոնցմէ իր մտա
ւոր խեղճութեան հաւասա ր ու հաճելի 
գրութիւններ»' մարգարէական նկատում,

Փապլօ Փ իրա սօ , կ^ ի ր ա դո րծ են խենյ ա՜ 
ռո՚ջվ/ն խ ո ր ան ա ր դա պա շտ կպած ոն ե ր ը , 
ճ^ձմՏ՜ական թուականներու սկիղբներուն ։ 
Աննախընթաց յ՚Լ՚ոցը մը, որ ի հեճուկս 
զայն հնարողներու ձգտում ին, պիտի

ԳրԿ'

*Luzt unua

դա ռնա յ նո յն ինըն ժ խ տ ո ւմը ն կա ր չա կան 
արուեստին, որուն այս երկու վարպետ
ները ամբողջութեամր նուի րուած W՝ 
զայն կիրարկելով իրենց երկար կեւսվքի 
ամ բողջ տ ե ւո ղո ւթ ե ան •

Կպածոներով, «հում^չ առարկան կամ

որ այսօրուայ բարգոյթաւոր գրակա
նութեան համար էլ խնդրագիր ու հրա
տապ է : Ի՛նչ անեզրական թափանցումներ 
է ամբա րո ւմ ս ա ր աֆ ե ան ա կան խո րհելու 
խորհուրդը, իսկ երէկուայ ու այսօրուայ 
հայաստանեան դասականները կամ ե զե
րամ այրական նւնւոցներով փարուած են 
«հա յր են ա ս ի ր ա կան» տա բո լին , կամ հե- 
ռուստատեսութեամր դժգոհում են, որ 
հալածական էին սովետական տա ր թևե
րին , որովհետեւ*** ՀխԱ Հ պետական 
մրցանակ չեն ստացել ? իսէ իր ստեղծու՜ 
մ ի փղոսկրէ ա շտա բակում , հեգնելով
քաղաքականութեան մէջ իրենց դրակա
նութիւնը անողներին , դրա շա ր \յիկողոս 
Աարաֆեանը մատուցանում էր մտքի հե
ռանկար, հայ գրականութեան տիրոյթնե՜ 
րում հ ա ս տ ա տա դր ո ւմ էր հոդին «գէպի 
քաոս ու ամլութիւն տանող» , սակայն 
«ա ռա ւե լա ղո յն ապրող ու յաղթող^ խոր
հող գրագէտին , իր անզուգական «օրա
կան բնանկար» խո հ ա դր ո ւթեամ ր ^՚ր՜
ր որդում ներաշխարհի գերակա յո լթ իւ՜
նըւ սրսչէս՚ւի 1'նտրան այդպէս էլ ^այ 
գրականութեան համար չմնայ արտե՜ 
ֆակտ , «Մ տ ած ո ւմն ե ր» ո ւմ ընդգծում
«քալելու» առաջնա յնո ւթ իւնն իբրեւ մեր 
փնթի մ տ քէ հեղձ ո լկում , «աղդա յին ա՜ 
հաւոր անկարգութեան անհատներ ի
դոյաւորման նախապայման, «Ա երունգի
մը գա ռն ո ւթի ւն ր» դրութեան ■՛էջ ժշ- 
տում , որ ցանկացած քաղաքական ըմ՜ 
բբռնում ու ագդակ պարագայական է* 
«Կը մնա յ գրողը , առանձին յա ջո ր գա կան 
սերունդներուն ու մ տածումի յեղաշըր՜ 
ջումներուն առջեւ» եւ միայն դրականու
թեան դատաստանին հ ա ղո ր դա կի ց , տես
նելով մեր գրականութեան կիսատ ՜՜ "ԼԸ՜ 
ռատութեան բանդագուշանքը, նոյնիսկ 
զաղտն աղե րծում է գրականութիւնը 
րա կանո ւթեան գաղտն իքն է քամել տի
պարները ներսէն ու դուրսէն» {«Մեր 
կեանքը», Հրաչ Զա րդա րեան ի) , այս ա՜ 
մէնր հանգուցելով ստեղծումի անվեր՜ 
ջաւորութեամր , որ Աարա ֆե ա հ ամա-
րնադրում թԱւնաԱԱւ1յ1լծոլ.թ-լրւ1ւ ^իմաստա
յին դաշտի անրաւեյփ խոր ո .թե ամր է
յա տ կանշւո ւմ * «P անա ս տե ղծ ո ւթ ի ւն ա՜
մէն բանէ առաջ քերթուածին եւ վէպին 
մէջ*. Մնացեալը անշուշտ , վէպ թէ ք^ր~ 
թո ւած , առանց ա յգ բան ա ս տ ե ղծ ո ւ թ եան , 
արհամարհելի էն» {«fi անա ստեղծու թէւն' 
ամէն բանէ առափ») ։ Ահա թէ ինչու Աա՜ 
րաֆեանի ա յս ժ ո ղո փած ո ւն ըն դելո ւղւո ւմ 
է հայաստանեան նորագոյն սերնդի դե՜ 
ղարուեստական ՜՜ ս տեղծա բանական ոգո
րումներին, որովհետեւ, րա րերա իւ տա՜
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իրը մուտք կը զորվեն նկարչական ար
ուեստէն ներս , որպէս նկարին մէ կ
բաղկացուցիչը : Դեղարուեստական նա
խորդ յղացքներոլ նւքան, այս նոր զա
ղափարն ալ, որպէս «հունտ-», իր կար
գի՛ն կ՛աճի-. *այլ ը եւս , եւ տյս անգամ 
առար Լլա յ մը ինքնին կը ներկայացուի 
որպէս արուեստի գործէ Ն ե ր կա յա ցն ո ղը 
Մարսէ լ Տիւչանէ Այս գծով, իր նախա- 

նը կ՚ըլլայձեռն ութիւնը կ'ըլլա յ 1913՜/'հ հեծե՜
լա

Գ

նիւ մ լ ղե տեգել սթոռաԼլի մը վրայ եւ

J
ւեստ

ի մ ա ս տ ա լո ր ե լ 
ի գաղափարին

որպէս երկ , 
հանդէպ նոր

ար՜
1ւե9՜

նը եւ երկդիմութիւնը կ' ընդհ անր ա ցն է
ղրղո[ւչ կե ր պո էԼ y խանգարողդ էնչպէս երբ 
մէզարանէ մը ղէըքէն փոփո քսութեամբ 
անոր կու տայ աղբէւր է հանգամանք.

Այնուհետեւ , էնչպէս անհատէ մը 
յար էլը նկար չո ւթեան y կամ արուեստէ
որեւէ մէկ ճէւղէդ կրնայ պայմանաւոր՜ 
ուած ըլլալ կենց ա ղա յէն դ ընկերային ,
հոգեբանականդ նկարադրայէն y բնազդա
յին եւ ինքնա սէ րական տ ո ւե ա լն եր ո վ դ
նոյնը կարելի է ըսել զայն դրժելու հար- 
ցով; Այս ըմբռնումովդ նկարչութեան 
հանդէպ մերժողապաշտ դէ րքո ր ո շո ւմը

! կան հարցէ րուy րնկե"ուռ ս տա I,

ուտծք մը արտայայտելովդ որ խնդրոյ ա՜ 
ռարկայ կը դարձնէ ա րուեստի զորեին 
անցեալէ հասկացողութիւնը* Այս մօտե
ցումովդ արուեստէ գործը կը դադր է նե
րաշխարհէդ եւ երեւակայութեան արտա
նկարումը եւ ա րտա յա յ տութ իւն ը ըլլա
լէ , տեսանէ լէ էն եւ անտեսանելիէն անգ
րաց ում ը դառնալէ' նկարչութեամբ*. Տէ1-՜

ղորշան կ֊ աւետէ
կը Յանկայ

նկար չութ եան վերջը

Ին չո*ւ այս ձդտումը* 

Հարցը կը թուէ այլազան երել յ կներ
ո ւնենա /

մէջ տեղէ ունեՓ ա ր էդի Կրան Փ ա լէ է 
լն ա ց ո ւթ ե ան 

ընթացքին y վ^ոնսթանթէն Պրանքուղէէ եւ 
3)էրնան Լէմ՜էէ ընկերակցութեամբդ Տ էլ~ 
շան ցոյց տալով առարկայ մ ը դ առաջի
նէն կ'ըսէ* «Նկարչութիւնը վերջացած է: 
Ո^վ պիաի կարենայ օդանաւի այս պտու
տակէն աւելի լաւը իրագործել : Ըսէ' , 
գուն կրնալս» յ

{Բաղդատականը կրնայ տԱւրօրէնա կ ՛ թբր 
ւէլ î Արդա րել դ էնչո*ւ նկա ր չո ւթեան եւ 
առարկայէ մր եւ ոչ թէ դ աւելէ տրամւո- 
բանա կանօր էն քանդակէ մը եւ առար կա
լի մ էջեւ i Ամէն պարագայէդ այս արտա- 
յա յ տո ւթ ի ւն ը ցոյց կու տայ թկ , 
այդ ատեն դ Տէւ֊շտնէ ըմ բռնում ը նկար
չութեան դ դա սա կան եւ ար տանկար չա~ 
կան էդ որովհետեւ զայն նկատէ 1լունե~ 

տեսա-

ցող օդագնացութեան Ա ալոնը այցելելու

նա ւ
ո րւ 

ւրպէւ
ւվհետեւ զայն նկւ

վե րա ր տադր ութ է ւն ը

զուտ դողար 
բայէն կարդերու եւ բա ր ո յա դէ տա կան 
հ ա ս կա ց ո ղո ւթ է ւնն ե ր ո ւ խնդրա կանա ց ու"
մէն կրնայ սերած չ ր/ յա լ մէայն դ այլ նա“

նկւ 
կամ

ել բարդոյթներէ դ անձնական էւ 
րազրայէն պա աճառներ է դ թաքադ 
երեւէ լէ :

ճ/- ւշտն սլէտք է արմատական լուը ջ
հարցէ մլ, դէմ յանդիման գտնուած ըլ" 
լար որպէսղի դ խո բանա ր դա պա շտո ւթ են էն
քերող քանի մը յատկանշական սլաս տառ՜
ներէ ետքդ 1913"էն ամ բող^վին հակո՜
տընեայ քա յ լ մը առնէր եւ նկարէր շոքո՜ 
լա աղալու դործէքըդ որ վերադարձ մրն 
է սլտ տ կե ը տ յէն կան ոն ա պա շտ ո ւթ ե ան դ
որսլէս հա կադր ւում նկարչական եւ դե՜ 
զա դէ տա կան նո րա րա րութեան դ անոնց
անհրաժեշտութեան դ թչսլէս եւ հա կտ

ուես տա կան էր յառուադըրւուս դՈղար 
պահ շրջտ պատ էն 

Ա կղբնտկան տ պա ւո ր ա սլտ շտ դ •Լայըե-

ն ելէ էն եւ՝ անոր կա տարելո ւթեան հետ 
մրցէլը* Ւնք էջ անտեսէ անոր ինքն էն յլբ 
ղացողական դա շտ մը ըլլա լը դ է'ր տ ըւ“ 
եա լներով բնազանցականէն եւ բաց ա րձա" 
կէն ձգտող •

Տէւշանէ այդ վճիռէն ետքդ նկարչա
կան այլազան նոր յղացքներոլ երեւան 
դալը ցոյց կու տսւյ թէ նկարչութիւնը 
չէ վերջացած î Սն վերջացած էր Տիւ-՜ 
շանի համար։ Ա/Դ համոզումէդ մեկ
նածդ էնք ուրեմն կը մտադրէ սլատրաս՜

նապաշտ եւ ա ր տա յա յ տա պա շտ ւէորձար՜ 
կո ւմն ե ր է ետք դ Տ է ւշտն դ երկու տ ա ր ո ւան
ընթացքին (1911 1912) դա րադօրէն եւ
էն քն ա տ պո ւթ ե ա մ բ կփնկ ալէ էարանար-
դա պա շտո ւթէ ւնն ու ապագայապաշտու
թիւնը եւ ՝ յատկապէս վ երջէնէն պարա
գա յէն դ ցո յց կու տա յ շա րժում ով եւ մե
քենաներով էր հ ետաքրքրո լիլը , որպէս 
արդի ժամանակները յատկանշող հիմ
նական տուեալներ • Այսուհանդերձ դ երր 
շոքոլա աղալու գործ՜ է քը կը նկարէ դ յե
տադարձ քայլ մը կ՚առնէ դ Մետրէ Տ ըր է՜ 
նէ նմանդ դէպէ աւանդական պա տկերա յ~ 
նութէւն։ {Բայցդ է տարբերութիւն Տը՜ 
րէն է հլու հ ամ ա կեր պո ւմէն' անցեալէ
արժէքներուն դ էնք կը մերժէ թէ՛ էրեն 
ժամանակակից յառաջապահ նկա րչո լ-
թէւնը եւ թէ՛ արուեստագէտէն անցեա
լէ կե ր սլտ րն ու անոր աշխատելու հո լո- 
tfո լթը դԱա կա յդ 1լ իւրացնէ անցեալէ պատ
կերային ներկայացումը*. Երկդէմէ ղԷս՜ 
քո բոշում դ Տէւշանէ կողմէ լէ ո վէն ըս"
տ ան ձն ո ւած ել կէ ր ա ր կո ւած : 1918՜/' ն,
առանց կարենալ յաղթահարելու նկար
չական յրԼա3^ե դժուարէն հրամայական-

"b իր 'ը ՚ւեամ սրկայ մը անջա տօ ր էն
ներկա յաց նել եւ yiu ստտ տէել թէ, սնոն.9

t աստաւո րե լու 
էր արարքն է արուեստէ գործ՜ը , նոյնիսկ 
էրին կամ առարկայէն վ[րայ առանց որ
եւէ ս տ եղծա դո րծ ա կան շօշաւէԼ լէ կամ 
գործնական միջամտութեան։ ^Էաղափա" 
րը փորձիչ էր՝ ^_nJu ^ւ նոյն ատեն դայ- 
թակղեցնող ։ Եւ Տէւշան կ^ուզէր է

ներըդ Տէւ-շադ կը լքէ այս մարզըդ 
«Tu m’»£ նկ ա ր ե լէն ետքդ խորագիր մը 
որ կրճատումն է «tu m’emmerdes»/'^, 
էւօսքր ուղղելով նկարչութեան։ Տէ*֊շտնդ 
ն կա ր չո ւթ ե ան էր հ րաժե շտն էսկ 7 արգա
հատանքով փարատ յայտէ (1) :

բուն, ո՛չ հերոսական չափերուն, մղձա
ւանջային որոշումներուն, պատմողակա- 
նութեան ձգտող մշակումին, յարգի ի՜ 
րին , ուշիմ կաոՈյ ցին, հետաքրքրական 
տեսողական փորձառութեան» : Մոըիս
ինքն ալ դ Տիւչ տ նէ նմանդ այս ընթա9<9Ը 
1լ որդեդրէ նկար չութ էւնը լքելով։ \յՈյն 
մերժումըդ նոյն հանգոյցը նկարչութեան 
հանդէպ .

Այս խնդր ա կանացմ ան կը զուգահեռի 
արուեստէ րն ո ը ո շո ւմ ը վերատեսելու քա յ՜ 
լը։ Այս գծովդ նորի րասլա շտ (է ան թէնկ- 
լէ , 1967"//ե , «Արուեստը ըմբոստութիւն
£» էա րադր էն տա կ կը ղըԷ՛ «Արուեստը 
ամբողջական է, որովհետեւ ան կրնայ 
"իրագործուիլ” որեւէ բանով • քար եւ 
քարիւղ, փայտ ել երկաթ, օդ կամ ու- 
ժանիւթ , կալաներկ , կտաւ կամ վիճակ - 
երեւակայութիւն եւ կամակորութիւն, 
ձանձրոյթ, խեղկատակութիւն, բարկու
թիւն , ուշիմութիւն, խէժ եւ երկաթա
թել , հակաղրւում կամ լուսանկարչական 
գործիք; Հետեւաբար, արուեստը նաեւ 
մարզն է ճարտարագէտներու եւ ճարտա
րագործներու, նոյնիսկ եթէ անիկա 
կ՚աբտադրոլի անգիտակցաբար կամ գոբծ- 
նականօբէն : Ամէն ինչ արուեստ է: (Ար՜ 
ուեստը պէ՞տք է վերապահուած ըլլայ 
”արուեստագէտներ”ուն) : Նաև. արուես
տը ամէղ աեղ է --մեծ-մօրս մօտ-- ամէ
նէն չափազանցուած եւ անճաշակ գործին 
լքէջ կամ փտած տախտակի մը տակ» :

Ս ս աա կ չէ թէ ^կեկւՒ 1՞նէ կը հասկը՜
նայ արուեստ ըսելով։ Համարիչ որ ա՜ 
մէն բան արուեստ էդ կը նշանակէ նաեւ 
որ ո չէն չ արուեստ էդ քանի որ բաղդա
տութեան եղր ր անդոյ կը դառնայ. Ս*-Ա~ 
տէդ ան էնքղէնքէն կը հակասէ ։ Որովհե
տեւ դ է^ն չպէ ս կարելի է որեւէ բան ա ր~ 
ուեստ նկատել երբ ասիկա էնքնէն անգոյ 
է։ ւ^է^կլէ կը դալանի ոչ մէայն «աւքէ(ւ 
ինչ տըՈւհստ է»// ըմբռնումէն այլ նաեւ 
«ամէն մաթդ աըոՆԵստ^գէտ է»/րն զոր y 
Եողէֆ Պէօ J" ’ . յղա ց ա պա շտ ա ը ո ւե ստ ի
այլ ձ* է կ պարագլուխը, հետեւեալ ձեւով 
կ'արտա յա յտէ, նա քս մատնանշելով, ըստ 
իրեն, Տիւշանի թեըութիւնը* «ալն ատեն 
երբ ինք (Տիւշան) գարղ կատարուած աշ
խատանքին հիման վրայ կրնար տեսու
թիւնը զարգացնել, լոութիւնը նախընտ
րեց- եւ տեսութիւնը որ կրնար զարգա- 
ցընել, ես ելք որ զայն այսօր կը զար
գացնեմ-••», այսպէս , հակառակը Տ իւ՜ 
շանի, «կարեւորագոյն տարրը այն անձին 
համար որ իմ աոարկաներս կը դիտէ, 
հիմնական գաղափարս է- որ է՝ ամէն 
մարդ արուեստագէտ մըն է : Ասոր մէջ 
կը կայանայ արուեստի պատմութեան 
իմ նպաստս»: Այստեղ, արուեստի պա ur 
մ ո ւթ եան բե ր ո ւած նպաստը , Պէ» յսի հօ։֊ 
մարդ կը հիմնուէ ընդհանրական էր տե
սութեան վրա յ ել ոչ թէ էր երկէն ։ Ա- 
սէ կա արուեստէ եւ արուեստագէտէ էու
թեան չու['^_ գլխաւորաբար իմաս տաս է-

պօներու եւ թ է րմ ին է յթըրն երու տիպ^, 
ները դերադասական ել •"‘fpn^u.u,^^ 
կան այն գա ղա փա րա իւօս ո ւթեամ բ յ
տա յնութեամբ եւ պատգամով, զորԱ 
նոնք կը մարմնաւորեն.

թէնկլիի եւ Պէօ յսի ձ՚օտեց ումնե^
ցոյց կու տան թէ իրենք, "կղբունք^ 
դէմ են արուեստը կուռքի վերա^է^ 
գաղափարին , սակայն կը դառնան 
սակից» իսկ այն համակարգին ղոր 
«մերմեն», որովհետեւ իրենց գոր^լ^
կԸ ՅոլՍաԳԸկՒն ել կԸ ՅՈԼԸաԳԸոՎն պս„Ծ
կերասրահներոլ և թանգարաններու,^ 
որոնք արուեստի մեհեաններ են' կՈԱ,, 
քեր ստեղծող, ղանոնք պսակաւորող, Այ։ 
հաս տա տութ իւննե ր ը , որոնք ղիրենր 
ցուցադրեն, կամ հաւաքորդները որո^ 
իրենց գործերը կ՛ունենան, խորքին ւէկ1 
չեն րամն եր այն միտքը թէ ամէն ինչ աք. 
ուեստ է եւ ամէն ոք արուեստագէտ, սգ 
լապէս բոլոր մարդոց դո րծե ր ուլ. ել յը. 
ղացքներուն պէաք է տեղ տային կա1 
տան. ընդհակառակն , անոնք կը դալԱ. 
նին արմէքներոլ եւ ենթադրելի «արմկ^. 
ներու դրութեան , դասաւո րմ ան։ , դաո. 
կարգումին։ եւ զայն կը սնուցանեն , 
թէ ին չո՞ ւ արուեստի ընդհանրականաց 
ման եւ հաւասարեցման այս ամբողջ j. 
րարանւցումը կեղծ է եւ սնոտի ոԼ րրգ. 
ձած ծառան' ա ր տ ադե ղա ր ո լե ս տականնլ 
պատա կնե բուէ Ան։, նոյն ատեն, կը լքը 
նայ սն ո պ , փառատենչ եւ ին։քեա սէր փՈը 
րամ ա սնո ւթեան մ ր եւ դ յոխորտ ու վանո
ղական ընտրանէ է մը էնքևացոլայոլկ 
դեղսւ ր ո ւե ս տա կան արտայայտութեան 
նականութէւնը այլասերող*.

*

ըն տ ր ո ւթե ան եւ զանոնք էմ ս

*

դա ր ե լ եւ ՅնՅեԼ :

Առաջին Աեծ Պատերազմ ը էւ 7 անոր 
ընթ տ ցքին Տ ԱՏ Ա շարժումէն կազմ աւո-

րովհեճեւ կ՚ըսէ թէ րո՚֊յ՚Ըէ որուն կարեւոր դերակատարնե- 
րէ^յ ըլլա J Տէւ-շանդ նոր թափ կու տան 
ժխտումէն ել հա կադր lu ւմ էն դ դեղար- 
ուեսւոակայյ եւ ընկերա յէն բնդունուած 
արժ է քն եբ ո ւն հ անդէպ y որ էր շարու" 
նա կութ է ւնը կը դտնէ դե ր է րա պա շտո ւ~
թե տն J է £ •• ՛Նոյնը տ եղի կ՛ ո լնեն այ Երկ՜ 
րորդ Մեծ Պատերազմէն քանի մը տարէ 
ետք երբդ յաջո րդա բար դ Փ”փ Արուեստքդ 
նո ր էր ապա շտո ւթէւն ը դ Աղքատ Արուես
տը ՝ պատահարապա շտութէւն ը եւլն . y
իւրացնելով ՏԱՏԱյէ եւ յատկապէս Տիւ֊ 
շանի օրինակը դ իրենց կա րդէն կը հա
կադրուին վերացապաշտ ն կա ր չո ւթ ե ան ։ 
Մէշտ նոյն վերադարձը դէպէ առարկան դ 
դէպէ նէւթը* նիւթապաշտութեան յ

Այսպէս դ 1950՜«/կան թուականներէն ըս" 
սլդ ՏԱՏԱյէ վերակենդանացումովդ 

մտղհետէ կ^ ըն դա ր ձա կո ւէ դո յքա պա շ~

Նկար մը որ չի ցնցեր, բանի չի ծառա
յեր»; Ինը կր համարի որ «տարբերութիւն 
մբ կայ այն նկարին որ նախ միայն ցան
ցենիին կ՚ուղղուի եւ, միւսին միջեւ, որ 
ցանցենիէն անդին կ՚երթայ •••» : Աա- 
կա յն դ էր մօտ «ամէն պարագայի մէջ, 
կայ այն միտքը թէ, զուտ նկարչութիւ
նը հետաքրքրական չէ, որպէս ինքնին 
նպատակ» ; Իրեն համար նպատակը «այլ 
է, բաղակցութիւն մըն է, էամ գէթ ար
տայայտութիւն մը՝ որ միայն ուղեղը 
կրնայ տալ» ;

թո ըրին մէջ, իրերու իմաստաւոր մ ան 
հարցով, անցեալի արուեստագէտները 
տարրեր չ է ին ըրածէ Աայց, իրերու ըՍտ՜ 
ր ո ւթեն էն եւ անոնց տեղադրում էն ետր , 
նիւթր վերա յղացած է ին ն կա ր չո ւթ եամ ր t 
Այ ս ինքն՝ Տիւ շադ արուեստը կր տանէ 
նախքան նկարչական արարքր ՝ անոր զէ" 
րօ կէտին ։ Ինք կը ջնջէ նկարչակադ ա- 
րարման հոլովոյթը։ Աակայն դ նոյն ա~ 
տեն y կը պահէ աւանդական սլատկերայ- 
նութէւևը*. Այս վերջինովդ է^ք կը հակա
դրուէ նկարչական ա յն եղափոէւման եւ 
զարգացման որոնք դ յա տկապէս տպաւո
րապաշտ ո ւթ են էն ս կս եա լ ա րադօրէն 
իրարու կը յաջորդէն*. Իսկութեամբդ Տէ*-՜ 
շան կը շարունակէ անցեալ դարու պատ
կերային կանոնապա շտո ւթ էւն ը ա յն մի
ակդ րայց հիմնական տարբերութեամբդ 
որ էնքդ խո րհ րդասլա շտութեն էն որդեգլր 
րած այլաբանութիւնը y ե ր կէմա ստութ էւ՜

կըսեւ
հետզհետէ !լ ըն դա ր ձա կո ւէ

ւ թէւնը դ երբ Աապըրթ Ա՝աշրնպըր կ և
ճէսփըր ճօնղ յաճախ առարկաներ կը մ է՜

կրկին 
Ռտ- 

եստի

լսցնեն իրենց նկարներուն*. Տ էւշան 
կ՛այմ մ է ականտնայյ Աւելի 
սլըրթ Մորիս, յղացապաշտ 
գլխաւոր ներկայացուցիչներէն , կը յայ
տարարէ. «Երեսուն տարեկանիս, ես իմ 
այլասերումս ունէի, սղոցս ել ստուարա- 
փայտի կտորս : Ես կ՚ուգէի փոխաբերու- 
թիւնները հատել, մանաւանդ անոնք ո- 
րոնք վերացման ձեւ մը կ՚ենթաղրէին, 
նոյ նպէս' անդրանցումի ալքէն ձեւ ; Երբ 
սղոցովս ստո լար ափա յար կը կտրէի, 
կրնայի լսել, սուր ճղճղոցին մէջ • ո'չ
անդրանցումին եւ ոգեկան արժէքնե-

ւլւ >
արուեստ

րական, սկզբունքի կեցուածք մը կը 
յա յտնէ, ինչպէս Տիւչանի պարադային-. 
Յատկանշական է որ , Պէօյս , արուեստի 
պատմութեան իր նպաստը կը կապէ իր 
տեսութեան , ղանց առնելով իր գործը-. 
Արդեօ՞ք իր վարքը մամանակավրէպ կը 
դաս է, ատէ ունենալով որ շօշափելի 
երկըդ որպէս նիւթդ ենթակայ է փճաց
ման եւ անհետացման կամ թէ կը վերա
հաս տատ է յղացապաշտ այն ըմ բոնում ը 
որ դ կարեւորը զաղափարն է եւ ոչ դոր~ 
ծըդ որ «Հունէ» գաղափարէդ «ուժ»ը։

Տ էւշան էն յետոյդ մերժողապաշտ այս 
յաջորդական հոսա նքները կրկնակիօրէն 
խնդրոյ առարկայ կը դարձնեն ստեղծա
գործական հ ո լո վո յ թը արուեստի գործի 
մը կերտման մէջ՛. Արդի՞ւնք-, «Ամէն ինչ 
արուեստ է» եւ «ամէն ոք արուեստա
գէտ է» պիտակին տակ, մտքէ անցած 
որեւէ բան, բառախաղ, մտային ճամար
տակութիւն, նախնական ել տափակ
խո րհ րդասլա շտութ իւն , քմայքներ, պա տ՜ 
դամային ճապաղութիւն , դիւրին «գրա
կանութիւն» եւլն . , այսօր խումած են 
արուեստի մարզը, իրագործելով քնէնկ- 
լիի եւ Պէօ յսի բնաբաններ ը-, Աակայն, 
իսկապէ՞ս ամէն ինչ արուեստ է եւ կամ 
ամէն ոք արուեստադէտ : Արուեստն ու 
ձեռարուեստը նո՞յնն նն , երր նոյնիսկ 
վերջինին պարադային նուազագոյն լո
ղունակութիւն եւ խառուածք հարկաւոր 
են : Ամէն ոք կրնա՞ յ թուս։բանագէտ, յօ
րինող, խմբավար, գիտնական կամ ղե
կավար ըլլալ - Այս հարցադրումը չի ն չա
նա կեր մարդոց միջել անհաւասարու- 
թիւններ ստեղծել եւ տեսնել : Բայց , ա- 
մէն ոք չի կրնար ամէն բան ԸԼԼաԼէ բո՜ 
ւոքը ըլւաւ : Այլ տպէս կը նշսւնա կէ & դու
նէ լ {հակառակը թէնկլէէդ Պէօյս է եւ այ
լոց ակնկալածէն) դ մ ա րդուն աստուածա
ցում ը y գերմարդու դաղափար դ անհա- 
տէն պաշտամունքը y մեր օրերու {էամ-

Արտա յա յտութեան աղա տո ւթէւն ը Հա՛ 
ր ըս տութէւն մըն է : Ար ղէլել կ ամ էա\- 
դարել որ մարդէկ արտայայտուելու |r 

րենց ուրո յն ձեւեր ը ունենան կամ ստկ
ծեն y կը նշանակէ սյ[1դ11Լ^Լ ԳԷպԷ անա1 
տը է րենց ՛խոյանքը : Այս ոլտցքը //քԽ, 
մէայն տ րտա յա յտութեան մէջոցնեքէ 
զարգացնելդ զարկ տալ մարդուն երեւսւ 
կայութեանդ անոր բանականութեան էւ 
ճանաչողութեան սահմաններր ըն՝ղւաւ\ 
նել ու էմացական ել այլ տեսակէ նոյ 
յա ր ա բե ր ա կց ո ւթ է ւնն ե ր ստեղ ծել. Հէ/wtl 
ւաբար ՝ հէմնական սխալ է էմա ցական h 
զգայական ըմ բո շխմ ան ձեւ մը անէացնի 
էն չպէ ս նկա րչո ւթէ ւնը : Ո րովհետեւ աք 
տեղ հարցը արուեստէ մարզէն գոբ 
կ՚ելլէ եւ խնղ րո յ առար կա յ կը դարձն 
մա րդո ւն է ութէւնն էսկ ։

Արտայայտութեան էւրաքանչէւր 
l’P ա շխաԸ^Ը եւ եզրերը ունէ։ Իմա «տա՜ 
սէրութէւնր նկա րչո ւթէւն կամ քանդ1*
կա դո րծ ո ւթ է ւն չէ • դ ր ա կան ո ւթ է ւն 
չէ * ոչ ալ եր աժ շտո ւթէւն ։ Աս է կա
նշանակեր որ վե ր ջփնն ե ր ո ւն մ ԷԼ է^լ 
տաս է բութէ ւն լկա J • Ընդհակառակ
կայդ որովհետեւ անոնց մէջ տրամատ 
նութէւն կայդ մէտք կայդ [unPP 
մաստ կանդ ուր սակայն էմա ստասէր 
թէւնը եւ մտայէն գործարկումը էըե^^\ 
րենց վերջ մը չեն դ էնչպէս զուտ յՂ 1̂ 
սլա շտն ե ր ոլն պարագայէն։ Ել ներ^^ 
բաւէղայէն կացութէւնը կու դա յ նա^ 

անկէ թէ' կը հետապնդուէ էրարու 
լել բաներ որոնք էապէս տարբեր 
Այսպէս դ ամէն ձայն հանող յօրէնող$> 
ամէ^յ պատկերահան կամ պատկերս^ 
տող նկարէ չ կամ արուեստագէտ {է յ 
կառակ դո յներ օդտա դո րծե լուն դ Էնչ41 

եւ ամէն էրադրող ՂԸՈԳ Հ-է ' հւսկւԱ,1,ս 
դէր ը դո րծա ր կե լո ւն .

Այս ուղղութեամբ դ թերեւս ամեն 

յա տ կան շա կան օրինակներին մին 
Մ աթէսէ պարադ ան է որ, իր ք-ս^դ^՚ի 
րուն կա պա կց ո ւթ ե ա մբ y կր յ՚",1ւոն1’ Լ 
էնք զանոնք յղա ց ած եւ էրադորձսձ 
որպէս նկարէչ եւ ոչ որպէս քւսնդսՀ 

գործ ։ Աս է կա կը վերա րծա րծէ 
թէւնը թէ նկարչութէւնն ու քտ^դ1111 
դործութէւնը էրա րմէ տար բեր մւս^ 
են դ տա րբեր զդա ց ո զո ւթ է ւննե ր 
րարկողին եւ թի՛ ընկալողին 
հակառակ որ երկուքն ալ սւեսս^ 
արուեստէն մաս կը կազմեն : 
մարդուն մօտ այլազան ղդա J նութՒ™ 

կան y է ւր ա քան չէ ւր ը անսահման , լ
վե րւսնորո դո ւե լու ատակ î էէերԱ^դւԱԱ^Լ 
եւէ առարկայ կամ պա տկեր եւ Ղ 
փար դ շեշտը դնելով անոնց պտտդԱ1 ■ 
լիցքին վրայ' նկարչութիւնը 
կը նշանակէ ոչ մէայն անտեսել Լ
թեան էութէւնը եւ էմաստը u*J{ 

աս րո ւտ<
նուս։ձ"լ>

և
Հ. lUlj"'

բեր գտնուիլ ցարդ կատարուա՞
՝յբե րր ւմներ ել

հանդէպ, մարդուն իմացական 
յակա՚ե ըմբոշխնում ը լխդլայնող •
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Արուեստի երկը՝ որպէս գեղագիտական իրագործում , հինէն ի վեր են
թարկուած է հարցադրումի : Արիստոտէլի համար «Արուեստագէտը Ուրիշ 
բան չընէր եթէ 112 բնութիւնը ընդօրինակել - եւ, որոշ իմաստով, մարդկային 
ւպւուեստը միայն աոանձին մէկ պարագան է հիմնական ես սկզբնական այն 
արուեստին* որ բնութիւնն է : Այս պատճառով է որ բնական գեղեցկութիւնը 
գերադաս է որեւէ գեղարուեստական գեղեցկութենէ»(*) -

Աարսէլ Տի՚չան, երր պատրաստի առարկայ մը կը ներկայացնէ , որպէս 
հակագեղագիտական արարք՝ ձեւովմը նոյն միտքն է որ յերկրորդէ՝ հաս
տատելով որ ա ռա ր կան կրնա յ փո խար ինե լ ո րպէս գե ղա ր ո ւե ս տա կան երկ րն՜ 
ղունուած իրագործումը։ Սակայն՝ ի տա րրերութիլն ա ր ի ս տ ո տ է լե ան մօտե
ցումին՝ այս պարագային արուեստի դործը փոխարինողը առարկան է, որ 
մարդուն կոգ^է ["՛է արտադրուած է՝ ինչսլէս արուեստի դործը։ Այսուհան
դերձ՝ եթէ մարդը նկատի ունենանք որպէս բնութեան մէկ մաս հետե
ւաբար 1> ր հնտրած առարկան ալ կը դառնայ բնութեան մկկ ստեղծագործու
թիւնը՝ ուստի ՝ ա ր էւստո տէլեա^ ըմբռնումով՝ աւելի լաւ բան անոր նկար
չական վե րար տադր ո ւթիւն ը յ ք*տ յց ՝ տ իւշանեան հ ա կա դե դա դի տ ա կան ո ւթ ի ւ~ 

) նկատի չառներ որ սա բրուած առարկան եւս ունի ՝ ա ւե լէ1 կամ նուազ չա
փով՝ գեղագիտական գծայզացք՝ նոյնիսկ երբ՝ առաքէին հերթին՝ անոր յը“ 
ղարման մկջ կարեւորութիւն տրուած կ անոր դո րծած ական դերին։ Ամ կն
պարա դայի մկջ՝ Տիլշանով առարկային մէէ թո ս ա ր ո ւմն կ որ հետզհետկ տեղ 
կը գտնէ ՝ երբ ան կը ստանայ «z/ա ո ս ւն ք^ի հանգամանք։ Այս իմաստով՝ 
Տիւշան ի կա ր ե ւո ր ո ւթ ի ւն ը գուցէ կը բնո րո չուի ՝ աւելի ՝ իր գաղափարին յե~ 
ւբսչրջող րևոյթուէ՝ որ անկիւնադարձ մը կը դառնայ ՝ ինչպկս որ արուեստի 
պատմութեան առաջադոյ^ հարցերկն մ ին ՝ յատկապկս 2ւ0՜բդ դարու ե ր կրո րդ 
կէս ին ւէր այ իր տարածած շուքով։ Ւնք հիմը կը դնէ զուտ յղա ց ա պա շտ դպր ո~ 
տ1՚ն- որ գաղափարը կր զե րադասկ գործկն։ 'Ւայլ առ քա J Լ ՝ արուեստագէտը՝ 
որեւկ մամանա կկ աւելի ՝ կբ դառնայ տիեզերքին կեդրոնը ՝ որովհետեւ անոր 
որեւէ մ է կ դի տումնաւոր , նշան ակա լից կամ անն չան արարքը եւ կամ' միայն 
մտածելն իոկ կը ստանան ա րուեստի դո րծ ի հանգամանք՝ այսինքն ենթա
կայ մարդոց յարատեւ սեւ եռումին եւ ուշադրութեան յ Այսպէս ՝ 2,0՜րդ դարու 
անհատասլաշտութիւնը՝ թերեւս. կը \դտնկ իր ամկնկն սուր արտայայտութիւն՜
ներկն մին ։

Սակայն՝ Տի*-շ>մնի հիմնսքկան նպատակը ու յ լ է» Մեկնելով իր իսկ ար
տա յա յտո ւթ են կն ՝ յստակ կը դառնայ որ իր ձգտումը՝ աւելի ՝ հակադրուիլ կ ՝ 
քան թկ դե դար ուե ս տա կանօ ր կն նորը ստեղծել։ Ինք թիրաէս մը ունի' ՀՀդեղա- 
գիտութիւն^ը» եւ զէնք մը պատրաստի իրը* «• • * Երթ պԱ1սզւասսվւն հնարեցի» 
կ'ըսկ î «իմ մզումս էր գեղագիաապսւշսւութ-եան թոհուբոհը վհատեցնել : • • • 
Ես իրենց ասպարէզ կարդացի ? իրենց երեսին շպրտեցի "Տշաֆ»/ը եւ "Աղ; 
բիւր"զ.» • »» ։ Այսպէս , Տիւշան կը մերմէ հպատակի լ արուեստի րնգունուած 
սահմանումներուն եւ y որպէս ռա զմա վա ր ո ւթի ւն , կարեւոր տեղ կու տայ երկ՜ 
դիմութեան՝ զոր կը էի[,ա[1կ_կ f'Fl1 հաԱտատուած օրէնքներն ու չափան ի շերը 
իոսէստող միջոց՝ որ իր ծայրագոյն ա ր տա յա յ տո ւթ ի ւնն ե ր կն մ ին կը գտնէ 
Տիւչանի եր ե ւո ւթա կան ե ր կս եռա յն ո ւթեան մկջ՝ երբ ան կը կերպարանա
փոխուի' որպէս կին՝ Աօզ Ա կ լա վի անունին տակ։ Դիրքորոշում մը որ մօ~ 
տկն կը յիշեցնէ սինիք իմաստասիրութիւնը՝ որ 1լ արհամարհ է ընկերային կա
նոնները՝ հասարակութեան կարծիքը եւ բարոյադի տութիւն ը ՝ վերադառնա
լով բնութեան ՝ «հում» նիւթին ՝ բնութենական սկղբնական գո յավիճակը ա՜ 
լեւՒ բարձր դասելով ընկերութեան պա յմ անա ւո ր ո ւմն ե ր կն ։ Այո ձեւով՝ Տիւ՜ 
բսնի առած քա յլը դեղա րո ւե ս տա կան արարք մը ըլլա լկ աւելի ՝ իմացական 
դիրքորոշում մը կը դառնայ՝ իմաստասիրական ընթացք մը- Դիրքորոշում 
մը արուեստի գաղափարին հանդէպ ՝ ինչպէս Արիստոտէլինը։

Այսուհանդերձ ՝ Տի*-շան հակա un ւթեան մկջ կ^իյնայ ՝ երբ մ իամա մանակ 
կը գործէ հեռակէտին վե ր ա րմ ե ւո ր մ ան [գծով՝ «Հեւլսւկէւոը որ շատ կարեւոր 
էր», եւ «որ սւմրող ջովից անտեսուեցաւ ? անարգուեցաւ»: ՛Նման քայլ մ ը կը 
նշանակէ վերադարձ այն տուեալին՝ որ նկարչութեան մկջ իրականին հարա
զատ ներկայացման հիմնական կռուաններկն մին դարձաւ՝ ՎեԸ ա ծնունդէն 
մինչեւ ձ֊^՜րդ դարու աւարտին իրագործուող արուես տին մկջ՝ դա սա կանօ րկն 
գեղագիտական ։ ]Սորքին մկջ՝ ա յ ս դե դա դի տո ւթ ի ւն ը իսկական 1^նդրոյ ա՜ 
ռարկայ դարձնողները՝ տսլաւո րասլա շտո ւթենկն սկսեալ՝ գլխաւորաբար վա յ- 
ր ենասլաշտներ ը ՝ ա ր տա յ ա յ տա սլա շտն ե ր ը եւ էսո րանա րդաԱլա շտն ե ր ը եզան։ 
Այսպէս ՝ Տ իւշանի հ ա կա գե զագի տա կանո ւթիւն ը չուղղուի ր զասական եւ կանո
նապաշտ արուեստին այլ արդիական տյս շա րմումնե րուն ՝ դլէսաւորաբար 
նկարչական պ ա ր ո ւնա կո էէ . ^ասկնալփ կ որ Տ իւ շան իր մտ քին մէջ [՛բեն մա
մանակակից յառաջապահ նկարչութիւնը նկատի ունի՝ երբ դեղադիտոլթիւն 
կ՚ըսէ ■ Ասիկ ա իր մ օտ չյա յ տա ր ա ր ո ւած հ ա կամ ա ր տո ւթ ի ւն մը չի& քօղա ր կեր :

Երկրորգ Մեծ Պատերազմէն յետոյ երեւան եկած հ ա կան կա ր չա կան շար՜ 
մումները՝ վերակենդանացուցին Տիւշանով սկսած ուղղութիւնը՝ սակայն 
ո ր դեդր ե լո վ ըն թա ց ք մը ՝ ղո ր Տիլ. չան խոտոր կը գտնէ իր ըմբռնումին՝ որով
հետեւ կ՚ըսէ • «Այս նորատատան, որ այմմ կ՚անուանուի նորիրապաշտոլթիւն, 
Փոփ Արուեստ, Մէկտեդում, եւլն-, ուրիշ բան չէ եթէ ոչ դիւրին գուարնա- 
ցում մը, որ ՏԱՏ,Այի յաղթանակներով կ՚ապրի»: Անոնը՝ ն ո ր ա ա ա տ ան ե ր ը 
«պատրաստիները կ՛օգտագործեն անոնց "գեղագիտական արժէք՛՛ը յայտնա- 
թերելու համար» • Հ ա կագ իր նման դիրքորոշում մը կը նկա րադր է U ա յ վա ա n ր 
Տալի որ՝ իր «Հանճարի մը օրագիրը-» հատորի՛ց մէջ՝ կը վեր յիչէ՛ «Վերջին 
պատերազմին ընթացքին, Արքաշոնի եւ Պորտոյ ի միջել, Ս՜արսէլ Տիւշան 
հետս կը զրուցէր այն նոր հետաքրքրութեան մասին, որ ցոյց կը տրուէր աղ
տեղութեան պատրաստութեան հանդէպ, որմէ առնուած փոքր քանակի ար
տահանումներ , պորտէն ձեռք բերուած, որպէս "շքեղ արտադրումներ՛’ կ՚ըն- 
կալոլին : Ես իրեն պատասխանեցի որ պիտի ոլզէի վաւերական աղտեղութիւն 
մը ունենալ քէափայէլի պորտէն առնուած: Այսօր, Վէրոնայի ւքէջ, Փոփ ար
ուեստագէտ մը , շատ ծանօթ(Տ*), արուեստագէտներու աղտեղոլթիւններ կը 
ծախէ, շատ սոփեստական սրուակներու մէջ, որպէս բարձր պերճանքի առար
կաներ : Երբ Տիւշան հասկցաւ որ ինք ամէն ուղղոլթեամբ իր գաղափարները 
ցանած էր , մինչեւ որ ոչ մէկ գաղափար ունենար, ան, շատ ազնուական կեր
պով , լքեց խաղը ել մարգարէականօրէն աւետեց, որ միւս երիտասարդները 
մասնագէտ պիտի դասնան արդի արուեստի 1ճատրակատիպ խաղին մէջ, եւ 
ինք սկսաւ Զճատրակ խաղալ» ;

ինա կանա բա ր ՝ ըստ եղա փ ո խ ման օրէնքին՝ Տիւչանի առա ր կա յապա չ- 
տո ւթ ի ւն ը եւ անոր ընկերացող հեգն անքը ՝ գրգռում ը եւ մե րմո զապա շտ ըմ- 
բըռնումը հետզհետկ ընդլայնեցան՝ ինչպկս կը հաստատեն ն ո ր ի ր ա պա շտ ո ւ~ 
թիւնը ՝ Փ ո ւէւ Արուեստը՝ մարմնապաշտները՝ Աղքատ Արուեստը՝ երկրապաշտ
ները եւլն»՝ որոնք աւելի մեծ մասշտաբով դործարկեցին դո յքա պա շտո ւթ ի ւ~ 
նը։ Այս ա ր ո ւե ս տա դկ տնե ր կն ոմ անք ՝ ինչպէ ս երի սթօ եւ fl* ի չըրտ Լոնկ ՝ ղա յն 
օմտեցին դեղագիտական տարազով մը՝ որ ինքնին կը դառնայ ան դրանց ո ւ՜ 
մէէ ձեւ մը» անդր անց ո ւմը Որ մեր մամանա կներ ուն լայնօրէն արհամարհուած 
կ ՝ որովհետեւ Տ իւշանի գաղափարը կա ր ե լի ո ւթ ի ւնն ու դիւրութիւն ը ըեծա՜ 
յե3 > նաեւ դե ղա ր ո ւե ս տ ա կանօ ր կն անընդունակ անձերու՝ որպէս իսկական 
ս տեղծա դոբծողներ ներկայանալու» Այսպէս ՝ յղացապա շտութ իւնը սէսալ ըմ՜ 
րըռնուելով կամ հ ա սա ր ա կնա լո վ ՝ դարձաւ՝ որեւէ Հ^հնա բամիտէ տեղադրու
մով՝ սա րքո ւած քո էէ կամ ա բարքով՝ իր ւէր այ ուշադրութիւն դրաւե լու եւ֊ ինք
նահաս տ ա տմ ա^ միջոց ՝ նման իմաստասէր էյ րո սարա տին որ՝ Իփեսոս b 
աշիրարհէէ եօթը հ ր ա շա լի քն ե ր կն մին նկա տուած Արտկմիսի մեհեանը հրկիզեց ՝ 
յի չուելու՝ անմահանալու համար։

Արդարեւ ՝ ան դէթ երբեմն կը յի չուի. ինչպէս Տիւ-չան պիաի յի չուի՝ 
որպէս արուեստի ամ ենա էսնդր ա յա ր ո յ ց անձնա ւո ր ո ւթ ի ւնն եր կն մին։ Արդ՜ 
եօ^ք եզրակացուցած էր* Հ-կը մտածեմ ՝ կը հակադրուիմ ՝ կը ցնցեմ՝ կը քան
դեմ՝ ուրեմն կամ»։

Վ՛ Ա.

(*) Pierre HADOT: «Qu’est-ce que la philosophie antique?», Editions 
Gallimard, Collection Follio/Essais, Paris, 1995, p. 134.

(**) Տալի կ՚ակնարկէ Փիէրօ Մանծոնիի:

Լութ ի ւնը ՝ կը ն չանա կէ անէացնել 
այր[ զգայութեան յա տուկ սնունդներէն 
^1՚ն։- Ահա թէ ինչո՞ւ հակա—արուեստը՝ 
^^րեողապա չտոլթիլն ը եւ յղացապաչտ 
‘"fi արուեստը՝ որ գաղափարը՝ յգ_ացքը 
Հը գերադասէ դործէն , անոր իրադոր՜ 
եումէց [ել երբեմն նոյնիսկ ասոնք գեւր 
1^ԼուԼ) , պակասաւոր եւ ամուլ են ձեւով 
ձը։

Արուեստից մէջ՝ յղացապաչտ դո րծա ր՜
["օէընոր չէ. չէոթթօ՝ Տ է Աա Ֆըանչէս֊ 

Փ ուս ։ 'Լէրմէր, Սէզան։
Էօրա ան տ ին ս կէւ ՝ Պրանքուղի ՝ Մ ոնտ՜

Ըէսն յղացապաչտ են՝ յիշելու համար
!՛ քանին» Իայց ս,յս վարպետները նկա- 

են եւ քան դա կա դո րծ եւ ՝ նկար չու“
^‘սմբ ու քան դա կա դո րծ ո ւթ ե ա մ բ ա ր" 

/11Այս,յաած են է՛ րեն y յղացապա շտութ իւ՜ 
՛է*. Աոանց յղացքի չկայ արուեստի ու~ 
եղ ել նորարար երկ », Զի բաւեր իրերը 
Ո՚Լէ քով դնելով գաղափար մը՝ բայյ մը
'Լել արտայայտել» ա րուեստը յաւե լեա լ

ԼՀայոլ-թիւններ կը պահանջէ • Հնարա" 
Հ՚տ ‘""1'ըուածր. մը կրնա յ մ տածել տալ 
՚ ;ւոաԸԸըրութիւն արթնցնել՝ սակայն 

մնալ երր անոր կը պակսին ար՜
Ատը յա ականշող ձեւա կեր տա կան ումն 
1  ̂ր սլա սա կան էսո րհ ուրդը :

$1"Հսւն ջնջեց նկարչութիւնը ս տեղծա"

I ր^ական արար ում էն՝ բս՚յց պահեց 
^էտն ել գաղափարը : Կարդ մը

■Il զսալա չաներ , րա յ լ մը առաջ երթա- 
I ։ լսեցին գործը՝ առարկան՝ պահե-

^է^յն յղտ ց քը դաղափա ր ը ։ բնա

կանաբար ՝ յաջորդ րա յ լը պէտր է ԸԱա J ։ 

իր կարգին ջնջել դաղափա րը : Անկէ ետր 
կը մնռսյ միայն մարմինը^՛)՝ մարէ 
զուրկ՝ կո յ ս սլա ս տառի մը նման •

'էյկարչութիւնը՝ նախապատմական չըր՜ 
ջանէն մինչեւ այսօր՝ անցած է ներկա- 
պւցման եւ իմ աս տաւո րման այլազան 
հանգրուաններէ ։ ՛Նկար մը՝ երբ արուես
տի բարձր դործ է , կարելի է երկարօրէն 
դիտել ել կրկին դիտել։ Իր լռութիւնը 
պատճառ կը դառնայ որ իր խորհուրդնե
րը՝ երբեմն կարեւոր մասով, անմեկնելի 
մնան։ Ան «ընթերցման» ոչ սկղբնակէտ 
ունի եւ ոչ ալ վերջակէտ ՝ յատկապէս վե
րացականի պարադային։ Ա արդուն ան- 
հրամեչտ եւ հետապնդած խորհուրդնե
րէն եւ զդա յո ւթիւններ էն ոմանց համար 
է որ ն կա ր չո ւթ ի ւն ը կայ եւ կը մնայ , 
որովհետեւ ան կը մարմնաւորէ անոնցմէ 
մաս մը։ Եւ անվերջ են տիեզերքին ՝
կեանքին եւ մահուան խորհուրդները՝ 
ուստի նկարչութեամբ զանոնք արտայայ
տելու կա րե լիութիւննե ր ը Î

Անցեալ գարուն՝ երբ լուսանկարչու
թիւնը ստեղծուեցաւ ՝ նկարիչներ ը գլե
ցին զայն՝ նկարչութեամբ ուղղուելով 
դէպի իմացական եւ զգայական աւելի 
ընդարձակ եւ հարուստ ոլորտներ . Այ
սօր , համակարգչային ել տեսերիղային
դրոյթո1Լ- չատեԸ արգէն Ւսկ որոչա^ են
նկարչութեան մահր՛. Որք-ոն կր սխալին՝ 
որովհետեւ նկարիչներ պիտի գտնուին՝ 
որոնք մտքով եւ գործով՝ միչտ գործիքէ 
մը աւ ելի հեռու պիտի երթան։

Որովհետեւ կ' ըսուի թէ մարդը բնու
թեան կա տ ա ր ե լա դո յն հնարքն է , յա~ 
րատեւօրէն ինքզինք ել իր իսկ հնարած 
մեքենաները գերազանցող։

ՎԱՀԷ Ս^ԱԶ

(1) Յաջորդ տարին, 1919փ&, Տիւշան 
կ՚իրագործէ «L.H.O.O.Q.»û (այս տա
ռերը երբ արագօրէն ըսուին, կը կազ
մեն «Elle a chaud au cul» նախադասու
թիւնը) : Այս գործը վերալոպութիւնն է 
Լէօնարտօ Տա Վինչի «Աոնա Լիգա»ին, 
որոլց վրայ Տիւշաը աւելցուցած է պեխ 
մը եւ այծեմօրուս մը: Հեղինակաւոր 
խորհրդանիշի մը հանդէպ հեգնական նը- 
մաը մօտեցում մը իր նախորդը ունի՝ 
յանգին Փօլ Աէզանի : էքսցի, շուրջ քը- 
սանամեայ նկարիչը, իր առաջին մեծա- 
ծաւալ գործերուն վրայ , տարուան չորս 
եղանակները ներկայացնող, ստորագը- 
րած է «էնկր» ; 11էզան, գէթ այդ տարի

՜՛ներուն , կ՚ատէր էնկրը : Հե գնանք ը աւե
լի կը շեշտոլի, երբ նկատի առնենք որ 
Սէզան, անոնցմէ մին թուագրած է 1811, 
որպէս ակնարկութիւն էնկրի այն ծա
ւալուն պաստառից (1811՜ին Հռոմ նկար- 
ոլած) , որ կը կրէ «Զեւս եւ Թեղիս» խո
րագիրը եւ որ կը գտնուէր էքսի թանգա- 
րանը։ (Տի'ս- «CEZANNE, Les années 
de jeunesse, (1859-1872)», catalogue de 
l’exposition, Editions de la Réunion des 
musées nationaux, Paris, 1988, p. 69): 
Ե տարբերութիւն Տիւշանի, Սէզան նը- 
կարչութիւնը չի լքեր այլ' կը ձգտի զայն 
ներսէն յեղաշրջել: Մեկնակէտերը նոյնա

նման ըլլալով հանդերձ որպէս հակա- 
դրւում ես հեգնանք, որդեգրուպծ յետա- 
գայ ոլղղոլթիւնները հիմնալորապէս հա- 
կոտնեայ են: Սէզան կը միտի նոր տա
րածք մը տալ նկարչութեան- Տիւշաց կը 
միտի զայն քանդել:

(2) Աստիճանական տարհանումի, զեղ
չումի այս ընթացքը պիաի յանգի մարմնի 
ջնջումին : Արդարեւ , «ցոլցահանդէս»ի
մը բացման, հրաւիբեալները ատեն մը 
ետք անդրադարձած են, ոչ առանց ան
հանգստութեան , որ արուեստագէտին րա- 
ցակայութիւնն իսկ էր օրուաց «գեղար
ուեստի գործ»ը : Ուրիշ մը ինքզինք ան
դամահատելով է որ մահացաւ, նման այն 
հնդիկ իմաստասէրներուն որոնք, մեր 
թուականէն առաջ , իրենք զիրենք կը հըր- 
կիզէին , հաշտ գտնուելու համար իրենց 
գաղափարներուն հետ: Այլ պարագայ մըն 
է յոյն իմաստասէր էմպեդոկլին նետուի- 
լը Վեսուվի հրաբուխին մէջ , ըստ աւան
դութեան : Այս հանգիտոլթիւնները կը 
վերահաստատեն 20՜րդ դարոլ յդացա- 
պաշսւոլթեաց զուտ իմաստասիրական բը- 
նոյթը:

Ջնջումի այլ պարագայ մըն է Ռապըրթ 
Ռաշընպըրկի յղացքը, 1953-ին, որ կը 
ներկայացնէ պարզ թուղթ. մը, որուն 
վրայ էն ինք սրբած է Ուիլլըմ տը Փունին- 
կի մէկ գծանկարը: Ռաշընպըրկ, երբ իր 
գաղափարը յայտնած է տը Վունինկի, 
վերջինը զայն չէ սիրած, բայց հասկցած 
է անոր ետին գտնուող միտք բանին եւ 
որոշած է տալ գծանկար մը' որ դըժ- 
լարալ սրբոլի... :

Fonds A.R.A.M



Էշ Կիրակի, Մարտ 3, 1996 «fiKfttti ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

Վնձնն X լ֊ l‘I; l:l> Ի JS ԽՈՐ-^էԼՈԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
(Շար. Ա. էջէ-G)

3/՛Լ մենք' Հայ^[^ս Ւ Հ_ °~
տա բասկ ր հնք. ^ատ զգայուն ու գնա հա՜ 
տող ենք օտարնե ր ի ս տ եղծա գո րծ ո ւթ ի ւն֊ 
ների հանգկպ՝ սակայն աւելի րի չ ենր 
անդրադառնում մեղ ու մեր գանձերին։ 
Երբեմն նոյնիսկ չենք կարողանում ար՛ 
ժկքաւորել այնպիսի տաղանդաւոր {^չա
սեմ հ անճա ր եղ) անհատների , որոնց հկնց 
իրենք' օտարներն ՝ աւե լի լաւ են ճանա
չում ու գնահ ա տում •

Ամենեւին թող չս տեղծո լի այնպիսի 
տպաւորւթիւն , թկ ուղում եմ պարսա
ւանքի խօսք ուղղել ազդիս : 3 ան կո ւթ ի ւն ս 
շատ աւե լի բնա կան ու ազդաս իրական Է * 
այն Է՝ ույս փոքրիկ նիւթի միջոցով կա
րողանալ ձեղ համար հաճելի պահեր ըս~ 
տեղծել՝ եւ փո^1,'ի^Լ թարմացնել հ*ոյ 
քնքոյշ րնարերզոլի պոկղիայի Հրայրը 
իր իսկ երգերի ուղեկցութեամբ :

Վշահան Տ կրեան ՜՜ահա յորգաբուխ ըղ- 
դաց մունքներ ով լեցուն բանաստեղծը։

Ե* դարի սկղըթե մեր ի րա կան ո ւթիւնն 
ամբո ղ^ութեամբ պարուրս ւած էր տԷր՛ 
եան ական թախիծով ՝ որը ոչ թկ յուսա՜ 
հատեցնում ՝ այլ՝ կարծես՝ կազմում կ 
իւրաքանչիւրի անբաժանելի մասը՝ հա
րազատ է իւրաքանչիւրի հոգուն։ Նրա ա՜ 
ռա ջյ,ն ժո գոված ո ւն ' «Մ իմն շաղի անո ւրջ՜ 
ները» ՝ վարակել կր բո լո ր ին իր ղդաց՜ 
մ ունքի առատութեամբ ՝ ջերմ անմ իգա
կանս ւթեամ բ ՝ անհուն դիւթանքով՝ նրբա
լար մեզեդա յնութեամը եւ բիւրեղեայ

Գրեք'

ՆԱՐհՆԷ եՆՈՔեԱՆ

/Լզուով . փւսմ անա կա կի ցնե ր ի վկայու
թեամբ բոլորը Տ էր Լան է [‘ն ընթերցում , 
ներշնչուած ու տոդո ր ուած է ին նրա եր
դերով :

Ես սիրում էմ մթնշաղը նրթակերւո, 
Երթ ամէն ինչ երազում է հոգու հետ, 
Երր ամէն ինչ, խորհրդաւոր ու

խոհուն,
8 ը նորում է կապոյտ մուրի

աշխարհում • • •

Ի ս կապէ ս ակնառու է , որ Տ է ր ե ան ի բո
լոր րանաստեղծութիւններն սւոեղծոլել 
են զգացմունքների կուտակման պահե՜ 
րին ; Այնքան մօտ ու հարազատ են զ^Ը" 
րանք մեզ՝ որ երբեմն զարմանում ենք՝ 
թէ Տէրեանը որքան լալ կ ճանա չում մեղ 
ու մեր նե րա շխա րհ ը յ Ե*- ՝ ան շուշտ ՝ նախ 
եւ առաջ՝ հկնց այս փաստն կ գրողին սկր 
ու ժողովրդա կան ու թվւն բե բում •

Ապրելուց ք Աէղցթ է մեււնել քեզ համար « 
Զ զալ որ դու կաս եւ լքւԹել հեւԼՌլ...

Տ կրեան բանաստեղծը՝ անտարակոյս ՝ 
նշանաւս ր սիրերգակ կ : Նա աւելի լաւ կ 
իրեն բնո ւթագր ել երգելով'

Սէր ոլ երգ է իմ հոգում,
Սիրոյ երգ է իմ հոգին :

Զնա յած ի րականութեան պատճառած 
տանջա լի ա պր ո ւմն ե ր ին ՝ քնա րա կան բա
նաստեղծի համար կեանքի իմաստը մ ը՜ 
նում է սէրը։ Նա երբեք «չի յո դևում սի
րելուցս ՝ թկպկտ ՝ երբեմն թւում է ՝ թկ 
մ ին չեւ ծայր աստիճան յուսախաբուած կ ՝ 
մ երժ ուած ու լքուած ։ Սակայն՝ նրա ողջ 
էութիւնն կ հիւսուած սիրոյ թելերով։

Նրա սիրո յ տողերն ան կր կնելի են ի՜ 
րենց քն քշո ւթ եամբ ու ս իրառատու՜ 
թեամբ ՝ անհ ո ւն կա րօտո վ ու տխրու՜ 
թեամբ ՝ անկեղծ ինքնազոհաբերումով։ 
Որչափ շատ է Տէրեանն իր «Ս է րը սի
րում » .

Երթ կը յոգնես, կը գազազես
աշխարհից*

Դարձի՜ր իմ մօտ֊, վերադարձիք դու 
նորից-

Ցաւած սիթարս միայն քեզնով է
շնչեք

Չի կամենալ նա. վերրստին քեզ
աանջել :

Այո ՝ մենախօս Տկրեանի համար դըմ՜' 
ւար կ ապրել իրեն շրջապատող կոպիտ 
աշխարհում • Նրան ոչինչ չի կարող կա
պել այգ կեանքի հետ՝ եթէ ոչ լոկ սի
րած աղջիկը՝ որի^յ նա պաշտում է՝ ու
զում կ նրա դիւթանքով սփոփուե լ ու 
ապրել յ

Հրաշք-աղջիկ , գիշերների թագուհի , 
ճաոագայրող քո աչքերով դու եկար, 
Ոսկէ թոցով լցրիր հոգին իմ ակար, 
Հրաշք-աղջիկ ? ցնորքների դիցուհի •• •

^այս նա ցաւով տեսնում է՝ որ նոյնիսկ 
սէրԸ ['Ը ի էական ո ւթե ան մէջ մաքուր ու 
անաղարտ չվ, մնացել՝ այն նոյնպէս վա
ճառքի առարկայ է դարձել։ Այս հանգա
մանքը չափազանց շատ կ վշտացն ո ւմ պո՜ 
կտին ՝ նա դառնացած է գրա համար։

Սմողոք ճա կա տագր ի բե բումով Տէր՜ 
եանը հիւանդ կր ՝ անբուժելՀ հիւանդ : 
Նա տառապում կ ր թոքախտով . Ն իւթա՜ 
կան անապահով վիճակը Տկրեանի կեան
քի անբաժան ուղեկիցն է եղել՝ որը էլ ա֊ 
ւելե է 1սորաըրնլ նրա հ ի լան գո ւթի ւն ը ։

Եւ՝ ահաւասիկ՝ նրա այդ երգերը՝ որ- 
տեղ ընդգծուած են աշնանային տխուր 
երանգները՝ հետեւանքն են նրա հի լան
դո ւթե ան • Լյ ր ա և յաճախակի կ տիրում 
լքո ւած ո ւթե ան ՝ միայնութեան տխրու
թիւնը* Բանաստեղծը տեղափոխւում է 
աշնանային անուրջներ ի մէջ՝ դրանց մ ի- 
ջոցով է արտայայտում մարգկային ներ
աշխարհի տխուր յոյզնրը։

Աշու֊ն է, անձրեւ •• • Ստուերներն անձև. 
Դողում են դանդաղ . . ֊Պաղ ,միապաղաղ

Անձրե՜ւ ու անձրե՜ւ•• •

Սակայնդ նա ոչ մ ի,այն սփոփ ւում , այլ 
նաել զմայլլում կ աշնան գեղեցկութիւն- 
ներով^ մի իւըօրինակ դրախտ է նրա հա
մար հազարադոյն աշունը.

Ոսկեհանդերձ եկար եւ միգասքօզ, 
Տխոլրաչեայ աշոլն, սիրած աշուն, 
Տերհներիդ դանդաղ թափուող ոսկով , 
Մետաքսներով քնքշաշրշուն :

Մ ենք շատ տեղեկութիւններ չունենք , 
թէ Ւնչպիսի վերաբերմունք է ունեցել 
քնա րական բանաստեղծը և ր ա մ շտո ւթ եան 
նկատմ ամբ , բա յց նրա եր,լեր ի մէջ յըս֊ 
տակօրէն չուում է մեղեդին : Եւ , հաւա
նաբար , այղ պատճառով է , որ նրա բա~ 
նա ս տե ղծո լթ ի ւնն ե ր ո վ դրուած երդերը 
երբեմն անբնական են թւում , չէ® որ ն լր
բանք արդէն պարունակում են իրենց մէջ 
մե ղե դի ;

Անտես ու յուշիկ իմ շուրջը շրջում
Եւ շշնջում ես ոլ անոյշ շրշում,
Պայծաո տրտմոլթեամթ ինծ ես

անրջում
Ու գաղտնի սիրով սիրում ոլ յիշոլմ :

Բանաստեղծդ իր նուիրական մտքերն 
արտայայտում է սքանչելի լե ղուով : նր ա 
լեզուն ՝ որը հնչել կ դեռ գա ր ա ս կղբին ՝ 
դաստ կան յստակութիւն ունի մինչեւ այ՜ 
ս°ր ՝ ա յն ուղղակի մաքրամաքուր է։ Նոյ
նիսկ նրան ժամանակակից այնպիսի մ ե~ 
ծեր՝ 'Հ/ՂէսՒք ^ն Բ*ո լման եանն ու 1‘սա՜ 
հակեանը՝ զուրկ չեն ժոզովրգա խօսա կ՜
ցական տարրերից ոլ դար ձո ւածքն եր ի ց :

Յա յտ 11 ի է ՝ որ Տէրեանը կա տար ելա՜ 
պէս տիրասլետում կր ռուսերէնիդ ն u, 
սովորել կ կաղա րեան ճեմարանում ՝ Պ ե՜ 
տերսբուրդի ել Ա ո ս կո ւա յ ի համալսա
րաններու մ), սակայն իր բանաստեղծոլ- 
թ իւննե րը դրում կր միայն հայերէնով։

Այոքանով չեն սահմանափա կլում վա
հան Տ կրեան բանաստեղծի մոտ իվները ։ 
Նա նաեւ ջերմ հայրենասէր կ . Զնա յած 
կարճատեւ կեանքին {նա ապրել կ ընդա
մէնը 35 տա լ/՛) » հասցրեց եռանդուն հա
սարակական դո րծո լնէ ո ւթի ւն ծաւալել :

ուե լ է 1885 թուականին հա յա շա տ 
Ախտլքալաքի շղ^անի Գանձակ գիլզում : 
1906 թ • նրան բանտարկում են արգել
ուած դրական ութիւք պահելու կասկա
ծով-. Փ՚՚քր մ՜ամ անա կա հ ա տո լած յարել է 
փա շնա կց ո ւթե ան ը , իս կ 1917"/'ե բոլշելիկ- 
եան կուսակցութեան անգամ կ։ Այնուհե
տեւ՝ յ անձնա բարում են դրել քժուրքա֊ 
հա յաս տանի մասիդ հրամանագրի նա- 
խագիծը։ 1918 թ* բանաստեղծը մասնակ- 
ց ո ւմ է . Բ րե ս տ՜՜կի տ ո վս կի հաշտութեան 
պայմանագրի կնքմանը՝ գարնանը Հայ

կական գործերի կոմիսարիատի յ անձնա ՜ 
րա ր ու թեամբ մեկն ում կ Հիւս իսա յին ^Ո1Է 
կաս հայ գաղթականներին օգնութիւն 
dnJ3 տալու համար ։ 1919 թ* գործուղման 
կ մեկնում Մերձաւոր Սրեւելք՝ բայց 
1920 թ» 3ուևոլարի ^-ին ՝ Օրենբուրգ քա
ղաքում ՝ մեռնում կ թոքախտից»

Ամ են ելին պկտք չկ մեծ բանաստեղծի 
քաղաքական դո րծ ո ւն կ ո ւթե ան ը նայել 
այսօրուայ տեսանկիւնից « Զ Է& որ նա' 
ինքն կլ ՝ տո դո ր ո ւած կ ր պա յծառ ապա-

բար՝ նորերի մէջ կան «քալելու» հան
գանակը առկայացողներ' մշակո ւթա ց“ 
մ ան ել ա կկ տա յնութեան նախանձս, խընդ՜ 
րութեամբ *

Նիկոզոս Աարաֆեանի «Տեսարանները՝ 
մարգիկ եւ ես» ժողովածուի մատնանը՜ 
շած ներքին միասնականութիւնը խարբս՜՜ 
խըւում կ՝ պայմանականօրկն ստորաբա
ժանենք՝ հինգ հլնդուցա յթս հիմերի' դը- 
րականութեան բնոյ թային փոխակերպու
թեան անհ րաժեշտութիւևը եւ կենտրոնա՜ 
ցումր՝ արուեստական ստեղծումի գերա
կայութիւնը {սա պարտագիր բա ղհի լս
ուած անհ ա տա կան ո ւթ ի ւնն ե ր ի թա նձ րա
ցա կանացմամբ) ՝ արդիականութեան յա
րակայ շեշտադրումը՝ 3 ա կո բ Օշակ ա ¥ 
ու Վահա^ թէքէեւսնի անդրագարձումնե՜ 
րը եւ վերջապէս հինգերորդը «ներփակ 
ընթերցումները» {ան խառն դրա խօսա
կանն եր ՝ «նա ր դո ւն ի ա կան» հոս Ք) : Ահ֊
շուշտ դրանց ից ոչ մէկ ժողովածուում 
«բացարձակ մաքուր» տեսքով չի արտա՛ 
յայտւում ՝ բնագրային մակարդակում 
բազմաթիւ շերտերով ընթերագրուած 
են՝ ՈԸԸ ^է^՚դ Ա արաֆեա նի մ չա կութա-
բանական ժառանգութեադ համադրական 
—րաղմաձա յն մ ա սնա յատ կո ւթիւնն է * 
րականութեան բնոյթս, յին փոխակերպու
թիւնը պա յմանաւո րուած կր արդիական 
տրուես տակտն ստեղծումի անհ բաժեր
աութեամր , որ իր առարկայական հար
ցադրումներով հրատապ է նաեւ այսօր, 
քանի որ Ափիւռքի դրական տաղխապի 
բաղկա ց եա լնե ր ի ցուցանումը {«Ա փ իւռ~ 
քը եւ իր դրականութիւնը»^ եւ «վա թ՜ 
սունամեայ րայց չափահասութեան չե՜ 
կած մեր ա ռա քե ա լն ե ր ի» լռո ւթ ի ւն ը ՝ ա յ՜ 
սինքն դրական իրագործումի ա րմա տա
կա և շրջտգա բձր ՝ արդ նո յնպկս կենսա
կան անհրաժեշտութիւն է ՝ իսկ գա իրա
գործելի կ յատկապէս «յեղափոխական 
տաղանդների» առկա յո ւթեա մ ր ՝ տեւող 
արուեստի եւ արուեստագէտի տեսակով 
{«Բա ց ա տ ր ութ իւն մը»') ՝ անհատա կանու՜ 
թիւններով՝ որոնք ինքնին տաղանդաւոր 
են եւ ցեղի ոգու անկապտելի րաղադրա՜ 
տարրերը պետականութիւնն ո լ մտա
ւոր ա կան ո ւթ ի ւն ը պա յմանաւո ր ո զներ ը ՝ 
իսկ այս հանգրուանին մենք պկտք է գո
յաւոր ենք աւանդութիւն ո լ_ միջավայր՝ 
որ միայն «Հայկական հագուստներով՝ 
լեռներով ՝ գիւղերով ՝ վանքերով չկ» ՝ 
{«Փոխուած են դարերը»') ՝ այլ դրակա
նութեան ա զա տ ա զր ո ւթ ե ամ բ «արտաքին 
աւ^էն ճնշումէ եւ թե լա դրանքն ե ր կ» {«Աղ՛

ՈԼ՜ միջազգայինը դրականութեան 
^էջ») եւ պա ր տա գի ր տարանջատուած 
հաւաքա կան ցանկացած գր ս ե ւո ր ո ւմն ե- 
րից ՝ երբ «Որոշ կէտէ մր անգին բանաս
տեղծին արտայայտութիւնը ոչ մէկ կապ 
ունի միջավայրին ու քաղաքակրթու
թեան հետ» {«Սերունդի մը գառնութիւ
նը»') : Այս խնդիրների իւրօրինակ լք՛1-- 
րեղացում*լ, ե*!, մ՜ողովածոլփ այսպէս կո չ- 
ու-ած Յակոր Օշական — Վահան թէքէեա՜

յոյսերով ՝ հայ կեանքի նկատմամբ 
լա ւա տե ս ա կան սպասումներով •

Փոքր թի՛- չեն կազմում նրա ս վ ր ելփ 
«Ե ա յվ րվվն^ նոլվ րուած բանաստեղծու՜ 
թվւններր {«Երկիր նայի րի»} , որոնք 
շա տ անկեղծ ու զդա յա ց ո ւնց են ♦

Երկիր Նայ իրի, երազ հե սալոր , 
■Ցնած ես քնքոյշ թագուհու նըման • 
Միթէ ե՞ս պիտի երգեմ քեզ օրօր 
Եւ արքայական դնեմ գերեզման-••

Տէրեանը ողբում է իր երկրի ճակա
տագրի համար ( նրա «նայիրեան սիրտը» 
վիրաւոր է, նա դարման է խնդրում յ

Բանաստեղծը չի «շքան ում» հայրենի
քի անցեա լ փառքով , նա սիրում է վեր
ջինիս «հեզ, անքէն» հոդին, երգերը 
« մ եղմ ու բեկբեկ» ։ Այնուհետեւ հոյրցը- 
նում կ զայրացած*

Որտե՞ղ է հոգին այնպէս վիրաւոր, 
Եւ անպարտ երկիրն այնպէս

արիւնոտ •

Նա սա ր սափում է ա յս մ տքից .

Մի՞թէ վերջին պոէտն եմ ես, 
Վերջին երգիչն իմ երկրի...

Սակայն ա՛հեր եր ու անկոտրում հաւատ 
կայ նրա մէջ իր սիրելի մողովրդի ն ը-

ն՜ ական ՀոսքԸ ՝ Աո-հասաարկ Հսյըկ է 
տել Սարաֆեանի առանձնա յա տուկ Հ 
ռացում ը այս հեղինակների 
ութեան եւ նկարագրի պարաղրկ„^ 
բում , որ ինքնին բնական ոԼ հաՀկ^ 
է , իրեն3 ոտեղծադործական ի,աոն„Հ 
քով միմեանց ՀՀզարաուղի^ այԱ հս^

r, րոնք V ղր-ո կանուխրը՝
20-րդ դարի նորագոյն դրսե ւորոսՈ,^ 
կամրջողներն էին եւ ըն դհ անր ա կա^ 
լերը, անհնարին էր, որսլէս^, 
ս ա ր աֆ ե ան ա կան տեսա,դա շտի մ,,ոսւյ
նայ հ անդո յ ցն ե ր ո ւմ : Այս թորքին
ռաջդիմութիւն թէ ձուլում» եաւսւլ„ձ 
դրութիւնը Օշական ~ թէքէԼան զոլդ, 
րի տարողունակ Ընթերցումներէ յ 
յիշատակենք ան սլա յ մ անօրէն «Ւրալ 
նաստեղծութիւն»ը ՝ «Վահան թէքէԼ 
«Ողջոյն մը ուսուցիչիս' 3 . Օչականի^
«ճառը» , «Մեր դրականութեա՛ն թձ,
միները» յօդուածները՝ թոհադրոլթյփ
նեԼԸ ՛

փողովածորլ, մաս կազմող գրաթո 
կաններ ը եւ մանաւանդ Zi աւար շ 'նարղ„լ. 
նուն (դերաղանցապէս) հասցէադլա^ 
«էսլթւտոլեար» - բանա վէճա յ թլ, յօդուած 
ներր {«Գեղամ Ոարսեղեան» , «ÇiuQ 
Շահնոլր» , «^ամակ առ ՆարդոՕւէ, 
«Մէկ մամ ՛Նա րդուն J,վն հետ» եւ այլ, 
քաղաքական չէզոքութեան տվրոյթներս 
փաստարկում են մեր դր ա կան ո ւթ1Հ 
մ անկա կա^յ չըէ տն /’ բոլոր ձախողութքւլ 
ները {ա րուեստի զգայացունց — վխ 
պաշտ ըմբռնողութիւն՝ հայրենասիրւ 
թեան յղացըի ար1սԼսյ1էէ տարտղեա 
Գէ*ոԳին անպայման ուտիլիտար — աղ^ 
յին կեանքիդ կապելու գերլարում) ne 
ղենշու մ արուեստն եր կմտութիւնիրյ mur 
ր անջա տ ե լո լ կա ր ե լի ո ւթ ի ւննե ր ը *

«Տեսարանները՝ մարդիկ եւ ես» և 
տորում մի կա տա բեալ պայծառատևս՜ 
կան խա տ ես ո զ զր ութ իւն կա յ' «Գէպք, (ք 
րեւան» վերտառութեամբ ՝ գրուած 10 
ին : որհե լոլ խո րհ ո ւրդն իր դրականէ
թեամբ ու իմացականութեամբ վկախ 
Նվկ ողոս Աարաֆ եանը ա յսպէս կ պասք\ 
կերացնում իր մուտքը Երեւան» 
ոլզէի ՝ որ երր ձիս կանգ առնէր Ար 
րատեան դաշտին ^է^՝ հեռուէն՝ մայր 
Ըազաքը՝ Երեւանը տեսած աւերա1խ 
բո ւս ել տեսած մ եռե լն ե ր ո ւս յարութեան 
պէ" : Լ"էլ, հ այ զօրքերուն տողա՛նիէ 
հայ ա րձանագործներուն մրճահարոսկ 
եւ մեր բանուորներուն թիերուն՝ բաՀև 
րուն աղմուկը եւ տօնական զանղահաբւ՛ 
մը մեր եկեղեցիներու հ» : Ե ւ֊ ա թ մ աբ 
սլէս է լինում ու լինում կ նաեւ իր 
ղո ս կրեայ աշտարակում մ շա կո ւթարյմւձ 
ե լա կկ տա յնո ւթ իւն ը սեփական գրակւ^
նութեամբ ու մտքի գո րծունկութեակ 
փաստած ու այսօրուան հասցրած m 
զո ս Աարաֆեանի շնորհիւ։

Երեւան
ԳՐԻԳՈՐ ՅԱԿՈԲԵԱ՚ե

կտտմամբ ՝ նա ցաւով կ ընդգծում ՝ ո[’

խերուած ենք մենք ՝ ո'չ սւորուկ •
գերուած մի արծխ'"

Այսօրինակ մտքեր ը տանջում ^ն 
հայրենասէր հոգին, նա ելք է ուզ'^ 

գտնել, քանի որ գերու ած արծիւյլ J 
կարող երկար հանդուրմե լ շղթաներէ՛՛

Բանաստեղծի հայրենասիրական [' 
հերն ու զգացումներր չեն կար՚՚ղ 
ոլել պայծառ լալա տ ե ս ո ւթեա մբ :

Եգիպտական րոլրգերը վաշի
կը դա։

Արեւի պէս, երկիր իմ, կը վաոձւ 
վսսւ

Որպէս Փիւնիկ կրակից կ’ելնես, 
կ՚եխե

Դեղեցկութեամբ ոԵ փաոքով վս
1ուսս։

Վահան Տէր եան բանաստեղծի այՍ 
մառօտ նկա րա գի ր-֊րն ո ւթա ղի ր ը,
չուշտ , չէր կարող ամբողջական Ու 
մակողմանի պատկերացում ստեղծել 
քնարերգակի վերաբերեալ : Բայց ս 
Լ Իս հեղինակը ուզում է յուսալ, "I՝ 
բոզացաւ փոքր֊ին չ հետաքրքր"^!^ 
ոաջացնել հայ յայտնի բանասո,եղ^[ 
կատմ ամ ր :
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ՍՐԹՕՅէն
Անուններ' նավս' Արթոյի քանգակնե- 

թերեւս ո՛ չ պատահական կարգով

կ՜ < *
Աէկն ու միւսները, Հոգեհանգիստ , 

1խէ/, տաս , Անառակ որդիին վերադարձը, 
խլաւորն ու թագուհին , Կինը , Զ՚՚յգը t 
խււռսսսե կերպարանքներ , էՕաչուաՏ- 
1աքւէիններ , Աոյնը , Աւելը ■ Շլ,ջ տնակի 
/Ա, Պատգամ, Ա'իջ„ցին մէջէն, Հողի

եւայլն ■.

^աւասիկ ոչ՜չէղոք î այսթեքն' /"©’ 
սուն բառեր , բառային նշանակալից մ ի-՝ 
աւորեեր ՝ որոնք անունի դե ր կբ կատա՛ 
րեն, ջանդակներ կամ արձաննե ր կը կո՜ 
լեն*. նմանութիւննե ր ծանօթ ձեւե՜
րու Հետ կը թելադրեն կամ կը յուշեն ծա՜ 
նօթ էակներ ՝ եւ ա յնսլկ ս կը թուի որ 
լեզուական այդ տարրերով՝ անուններ ո //Հ 

կր հասկնանք մօտաւո րասլէ ս ի՛նչ ւո եղի 
կ՚ունենայ քան դա կա դո րծ ո ւթ ե ա մր * քան՜ 
դակաղորձը մարմին մը՝ առարկայ մը 
կը ստեղծէ ել կը դնէ զայն միջոցին մ էջ ■ 
Կէ* Արթոյի սլա ր ա դա յին դլխա ւո ր ա՜ 
բր մետաղէ այդ մարմինը՝ այդ առար
կան բան մը կը ներկայացնեն՝ կը կար- 
եենը կթ մը՝ զոյդ մը՝ կոմի տասը՝ 'Լա՜ 
րեկայթ՝ այս կամ այն վիճակը օրի՜
'եակ աղէ ար՝ ասոր սուղը* թեմաներ' ո~ 
րոեը կաղմելի են՝ կան ալ ան կա ո կած Ար՛ 
f"jfr Հանդա 1լևերուն Լոլ[՚2_ ։ Նշանները 
չեյյ պակսիր ՝ ն շանն եր ը նմ ան ո ւթ ե ան : Ել 
յաեսւի այդ նմանութիւնը կը նկատենք 
արուեստի ե ր կին յ ա տ կո ւթ ի ւն ը ՝ անոր
խյթը*. Նմանութիւնը բոլորովին այլ 
բան է ըա՚ի կերպարանքը կամ վ^րպը՝ 
ֆ[՚կիլրը* կերպը ե րեւում ը կը մա սնա՜
'[Հ կամ կը սլարրերէ ՝ նմանութիւնը

լրաբերութիւն մը կը նշէ յ
Անչոլչա երր լուռ բանդա կը յարա՜ 

էութեան մը մէջ կը դնէ ինքղինք լե֊
հետ եւ կը թ„լ_ի թէ կը խօսի ՝

րան մը կը հասկնանք քանդ ա կէն : Ւն չ
որ սակայն կը հասկնանք դաղափա րի ո՜ 
լորտ մըն է՝ տեսակ մը պար ո ւնակ կամ
ս{սյտեան • բայց ինծի ա յնպէս կը թուի 
"ք Հանդակին փ ո ր ձա ռո ւթ ի ւն ը չէ որ կ'ը 

անոր առջեւ չէ „ր կը գտնուինք 
p ղտյն չէ սր կը յայանաբերենք * Փո
խանակ զարմանալու եւ այդ զարմանքով 

ճարուելու՝ մենք մեդ կը յանձն ենք վըս՜ 
^Կ1՚՝ ապահով կռուաններու, Կոմի- 

սր ո վ չի դիտեր ՝ կինը որո0ւն ծա՜ 
P [մեդիրը ասոնց մ ե կն ա բան ո ւ՜

^ան կը վերաբերի • Ալ կը խորհ ինք որ 
րուեսսյը պարզապէս ծանօթ երեւո յ՜ 

հկը մեկնաբանէ՝ կը պարզէ՝ կը բա՜

թրովի : Ւսկ երբ նմանութեան 
^.կր վստահինք՝ դտնե լու համար այս 
րմ1 ույն մ ար մնին ՝ առարկային ինքևու՜ 

չենք հանդիպի ր ա ր ո ւես տ ին ՝
P’11'' դակի յայտնու՜

tp-p^L. երեւում մը որ խնդրոյ 
դարձնէ մեր նայուածքը՝ 

Հղտրմտնար ՝ պարզապէս մակերեսը 
ԼՈւ- տեղ զայն արդէն կը վերածենք 

ճ Ա^մայ^ Ը-rբռնելի եւ ձեռսելի
'Հբոլ համակարգի ։

^ումը. ան1սուսաւեեւՒ ըսայ այս գա՜

կր րե1Հ, ալ ^ՈւԼ մՐն է ԳԷպՒ քանդա֊

Հւ ր ռչտ մեր '1^մե ’ մեբ ա,լջեւը,
ԼլԼ՚ամբ մը որուն անկարող ենք

K

î
5

'M֊ կրնանք , եթէ „լօեն
ւղէ

քես,մ ՜՚՜^Լ մտովի, երեւակս, յւ
Կ,../,՝, Ա"Որ ^նւերոլն, նկատել անոր

Հելոել ՚ք > ղայն
երել

չո՜
ու՜

^.են ; Հ լ ՝ ղ
(րմ1՜Լլ Ը '>Լ1սյն"լմը, անոր ցուցան- 
ո<- Աամ Աահման մՐ Գայն պարփակող 
ևրկսԼ"}' կորութիւն մը,
\ան„ Լ .'1եր-Ա1ւ11,>" '֊ ^ւ հոն, երբ

Լնն,,Հանայ՝ երբ ,րեր ձեռմԸ
^^կ֊ոխ՚ոլ' ^ետԱ“Լենթ 1Ղ’Ր իմաստը 
էնչպէԱ ե ւ ' ’ կորսնցնենք լեզուն ,

PP մարգ կը կակազէ կամ բառ

մը կը մոռնայ , ա յն ատեն դոլցէ քան դա՜ 
կբ կբ յայտնուի* Ե,ը զարմանանք որ ան 
կայ ՝ կը զարմանանք որ ադ եկած ըլլայ 
կայութեան ՝ այնպէս ինչպէս որ կայ՝ 
դառնալով այսպէս կեդրոնը ո՛չ միայն 
մեր նայուածքին այլև այն բոլոր բունե
րուն որոնք անոր շուրթ, են ել որ կը կո՜ 
չենք ա շխարհ .

'Ւան դակը կը դառնա յ կեդրոն ՝ որուէ 
հետել վայր մ ըն է՝ ել կը հանգչի պատ
ուանդանի մը՝ խարիսխի մը՝ ճան թի վը- 
րա յ ՝ ո լր կէ կը րա րձրանա յ ՝ ուրկէ վե ր 
վարձակէ մետաղը ձեւի մը կշռոյթին
մէջ։

*<**

Արթո յի իմ տեսած քան դա կն ե ր ո ւս 
մէջ{*} կան անշուշտ ծանօթ դէմքեր 
կամ ծանօթ թեմաներ, «Եոմիտաս ՝ երա
ժիշտը»՝ «Հո դեհ անդի ս ա» ՝ «Մէկն ու 
միւսներ չ/» կը բանին նմանութեան եդ 
բերով : Յուշարձան պիտի կոչեմ այն 
քանդակները որոնց մէջ ճանթէն բարձրա՝ 
ցող ձեւերը կը յանդին նշանակութեան 
մը՝ որ զանոնք կը զանցէ։ JlJ ենթ ութեան 
արեւմուտքէդ ասդին նայող դիմակին 
մէթ մէկը՝ Կոմիտաս՝ կը նայի մեզի՝ 
ինչպէս կը նային ասորական՝ սլարթե' 
ւական՝ հին հայկական գլուխները։ 
«Մէկն ու միւսներհհ» ՝ «Հոդ եհ անդի ս տ -»Ւ 
կանգուն մարմինները ներկայութիւն մը 
կբ բերեն՝ որուն իմաստը ամբողջական 
է : Սևը կը մնայ ենթակայ նմանութեան 
սկգրունքին , զայն կը յուչէ կամ կը յթ 
շատակէ* մարմինը կը յայտնուի գետ՜ 
նէն ՝ ղտնդուածեղ կանգնումով մը՝ թէեւ 
ա յդ r լանդո ւած կո չածս սլա րղ սլա րո ւնա՜ 
կողն է՝ մարմնին մակերեսը միայն։ 
Ւա յց ա յդ ն մ ան ո ւթ ի ւն ը չէ իր նսլատա՜ 
կը ՝ նմանութիւնը պատրուակն է՝ որ՜ 
պէ սզի քանդակը ձեւաւորուի ։

^Z/4/,zzZzV՜ ևայ քա^յրչակխքյըոլ-Պ
որոնք կը մեկնին գտնուած ի ր է մը* ա՜ 
ւել մ ը ՝ մետաղէ աքցան մը՝ մետաղէ 
շրջանակ մը կը հանուին իրենց դործա
ծո ւթեան սովորական աշխարհէն ՝ կը 
ղե բծուին իր^Ը դո րծածե լիութենէն կամ 
գո րծ իքի ի ր ա վիճա կէն ՝ կը փ ո խա դր ո լին 
ճան թին վր այ։ 3ա կա յն փ ո խա դր ո ւթ ի ւ՜ 
նը «պատրաստի առարկայիդ մը արտա
դրութեան չի դիմեր՝ քտն ի որ աւելը 
կամ աքցան ը կը մ անեն մ տածո ւմի ՝ յզա՜ 
ցումի ուրիշ կառուցուածքի մը մէջ*. 
Կ ը դառնան քանդակ՝ երբ անոնց *Լրայ 
ո չին չ թուող մանրամասնութիւն մը 
կ՚աւելնայ՝ որ կը խոտորէ առարկան՝ 
ղայն կը մտցնէ փոխաբերութեան մը ծի՜ 
ր/՚ն մէջ. Այգ խոտորումով ա ուս ր է՛,,՝!, չվ, 
կորսուվւր , ընդհակառակն աւելվ, կը 
յայտնուի էրրեւ ձեւ, էրրեւ այն ինչ որ 
չէր նախապէս : Ասոնք կոթոցներ են , 
ոբ է գորե կը դնեն արդէն առկայ ձեւ 
մը եւ կը յօրինեն առկայ անլուրը :

1Լերջապէս քանդակներու ոլրէչ Լ՚՚՚բթ 
մը , որոնց մէջ յուչարձանի կամ կոթողի 
մակարդակէն վար կայ ձեւերու խաղը-. 
Մետաղի բխում մը, որ բարձրանայ խա
րէ ս [u է դեր կատարող ուրէչ, անձեւ ծա
ւալէ մը, աճէ, վարանէ եւ չգտնէ ո՛չ 
մէկ վերջնական կաղապար : վանդակէ
մը մէջ, որ կը կոչուէ «Հողէն մէջէհ» , 
Արթօ կը հ^նէ ձեւերը խարէսխէ խոր
քէն, քանի որ ձեւերը կան հողէն մէջ, 
այսէնքն' մարմնին , երեւակայութեան , 
յիչողութեան, կամ քանդակագործին հա
մար , մետաղէն մէջէն : Կը բաւէ պարզա
պէս այդ ձեւերը գտնել, ըսել Հուզեմ 
ընել այնպէս որ անոնք գան, տեսակ մը 
յեղաստեղծ , յան սլա տ ր ա ս տ է ց կամեցո
ղութեան մը գոգէն մէջ-. Կը րաւէ ընկե
րակցէ լ անոնց աճումէն մէնչեւ անորոչ, 
երկդէմէ, անաւարտ, տեւապէս չարմուն 
ու վսեմ կայունութէւն մը-

Շարքերը որ թո ւեց է պայմանական են

եւ հետեւանք' իմ կոզմէս բաշխումի մի։ 
Ւտց արձակ չեն անոնց սահմսւնները՝ քա՜ 
^է որ քանդակագործը կը “էրէ մէկ կեր՜ 
պէն միւսը անցն ի չ՝ տարբերակել՝ այլա
զանել՝ փոփոխելով չափը՝ ծաւալը՝ այս 
կամ այն տարրը։ Եթկ ձեւերը շարմու1է 
են ՝ որեւէ պատճառ չկայ որ յանդին մի
ակ ու յետին կաղապարի յ «Պ ա տռտո ւած 
կերպարանքներիրենց մեկնակէտին դը՜ 
րեթէ կենդ անտկարն ձեւ մը կը յուշեն ՝ 
որուն մ ա կե ր ես էն կ արել ի է ն շմ ա ր ե լ 
հիւսուածքի ՝. կերպասեղէն տպածոյի հետ՜ 
քեր։ Նշմարանքներ են՝ ՆՇՏՍ^Շներ ։ Շար
քերը եթէ շա ր ո ւնա կութ իւններ կենթա
դրեն ՝ վ են թա դր են նաեւ ոստումներ ՝ 
հատումներ* «Մնառակ որդիին վերադար
ձը^՝ ուր երկու մարդակերպ յուշարձա
նս! յին ձեւեր կր մտնեն իրարու մէջ՝ ա՜ 
ռանց իրարու հետ շփուելու՝ կը շարու
նակէ ան կա ս կա ծ «Հո դեհ անգի ս տ  ̂ը կամ 
«Մէկն ու միւսները^՝ բայց անոնց մէջ 
դմուար պիտի չըլլա ր նշմար ել մա կեր ես ի 
վերածումի փորձերը՝ որ կը յանգին 
«իյ աչուած մ ա ր մ ինե ր^ո ւե ։

Ջ ե ւեր ը կան ՝ սկիզբէն ՝ կը մնան ի՜ 
ըենք իրենց վրայ՝ կը հիմնուին միայն 
իրենք իրենցմով* քանդակը անոնց ա՜ 
ղսւտ ընթացք մը կու աայ դէպի բացը՝ 
Դէպի բացութիւնը *

ԳրեՀ

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

Այգ Հներքին^ ձեւերն են՝ որոնք ուրիշ 
տեղ՝ ուրիշ քանդա կներ ու մէջ՝ կը պա ր՜ 
ղուին տեսանելի միջոց ին մէջ յ Աչնոնք 
կրուած են {եւ կռուած են՝ կոփուածէ 
տես ա կ մը ներքին էչռոյթով մը որ կբ 
ձեւաւո ր է մետաղի զանգուածը եւ կը 
մղէ դուրս՝ դէպի ազատ բացը։ «fy աչ՜ 
ուած մարմինները»՝ «Միջոցին մ էջէն» ը ՝ 
«Մամանակին մ էջէն» ը՝ «Պատռտուած 
կերսլաբանքներ»ը ՝ գուցէ կը «պատմեն» 
հետեւեալը* ձեւերը կու դա^յ շատ վար և' 
րէև, Հե լլեն ճանթէն' քանդակի խարիս՜ 
խէն, կը սլար զո ւին՝ բայց կը մնան են
թակայ իրենց սկիզբին կամ ծագումին։ 
Զ՛ելեր ե^յ առանց նմանութեան ՝ առանց 
ն շանի ՝ ոչ թէ անձեւ են ՝ ոչ թէ տձեւ 
են՝ այլ կը պա բզեն միայն մետաղին կըտ՜ 
ր ո ւածքը * Հոն է որ քանդակը միջոց կը 
յօրէնէ-, Հանդակը մէջՈցէն մէջ չէ, էն չ֊ 
պէս կը կա րծ ենք որ առարկաները կը 
դտն ո լին տա լ ածութեան ՝ որ կը խորհ ինք 
գոյութիւն ունի մեզմէ անկախ՝ առար
կայէն առաջ՝ տեսակ մը պղատոնական 
«քորա յի» նման ։ Ւ ան դա կը միջո ցէն հե ա 
առըն չում մ լմև է անկասկած՝ րայԸ այդ 
միջոցը կու դայ քանդակէն ։ Ւանդակը 
կը մէջՈցարկէ , պէտէ ըսէ է, մէջՈցէն տեղ 
կու տա յ : Ւան ի որ քանդակը մ ո՛ ր թն է 
միջոցին՝ զայն մարմնաւորողը եւ ո՛չ թէ 
միջոցը' քանդակը սլար ո ւնա կող ւէԳ՞բ 
տարածութիւն ը ։

Զեւե րոլ աղատ խազո վ' յիջոցն է որ 
!լ աղատաղրուի ։ Ւսկ ձեւերը կը փառա
ւորեն մետաղը։ Արթօ մետա ղէ , պրոնղէ 
քանդակագործն է էապէս *

Այսինքն' մեսւսւղ կը մտածէ :
Ո՛ չ թէ մետաղին ձեւեր կու աայ կամ 

կր հադուեցնէ ՝ եւ կամ ձեւ մը կը ձուլէ 
պրոնղով՝ այլ անոր ան թաւի անց ելի ո ւթիւ՜ 
նը էը դիմակալէ՝ այնտեղէն ՝ այդ խոր
քի բնո վին անմ տ ան ե լի ո ւթեն էն բե ր ե լո ւ 
համար սլարապը։ Պարապը պակաս ը չէ ՝ 
հոն ուրկէ բացակայ Ը/քան ^իԼթըՊ իը^“ 
րր կամ բաները : Պարապը չի հակադըր՜ 
ւիր լեցունին ՝ ինչպէս կը սիրենք ըոել ու 
կր կն ել յաճա խ ։ Եը բաւէ նա յինք Արթոյի 
քանդա կին ՝ անոր որ պայմանական կԼ՛ր
պով կը կոչուի «ժամանակի մէջէն»* 
հոն՝ կլոր՝ աւելի ճ ի շդ ակնակապիճի 
մը ձեւով կը բաց սւի մետաղը՝ պարա
պը՝ որ թափանցիկութիւնը չէ , տեսո
ղութեան անարգել թափանցումը՝ այլ 
յայտնութիւնը մետաղի խորքին։ Պսյրու՜ 
ս1ը 4.այր մԸն աւելի ճիշդ հնոց մը՝

ումերու բնոց մխ ուր մետաղը կը փո
խակերպուի ։ Պարապը փոխակերպումին 
տեղն է ) որուն շնորհիւ լեցունը էլերե՜ 
Լ,ոյ ի բրել թափանց կութ իւն * Ասոր հա
մար է Ոը պա րասլը չենք կրնար տես
նել* Եւ թնչ աւելի հա կա դիր ե լ_ իբրեւ 
այդ ամէնէն ծայրայեղէ քան աչքը։ Ա^չքն 
է նայող՝ թէ աչքն է նայուող՝ աչքը որ 
երբեք չի կրնար կչոոյթը ներկայացնել եւ 
օրը էրրեւ ձեւ կը ձգէ որ կչռոյթը, 
էչռոյթին ում՜ը՝ անոր զօրութիւնը անց
նին*.

ՆԼայըը անցում ի արարք—կէտ մըն է՝ 
ընդ~մէջ մը՝ ին չո0 ւ ոչ՝ ընդ՜՜ մ իջում մը՝ 
դադար մը' որ կը տանի այլ տեղ՝ շար՜ 
մ՜ում մը' որ կը մնայ։ Ո՛վ որ մ էջին մ ա՜ 
ոին կը խորհի ՝ նկատի առն ելո լ է մէջ.ո՜
ցը, ուրկէ կ.աբեէէ է օ՚՚եց՚եէլ մէայն երր 
երկը՝ նուազագոյն տափնուած հողա
շերտն անդամ ՝ նուաղագոյն ոտնահետ
քը՝ հետքի մը կխիքը՝ նշմարանքը' բաց
ուածք մը կը յա ր ուց անեն ։ Արթոյի քան
դա կներ ը վարարեն անցումի ՝ փո խա կեր
պում ի՝ փորումի ու մակերեսումի փոր
ձառութիւն մը։ Մետաղը տարուած է ան
տեսանելի կշռո յ թու! որ ղա յն կը հանէ 
ինքն իրմէ՝ եւ կը լքէ ՝ կը հանգչեցնէ 
զայն ձեւի շրջա դիծին մէ$Հ* Մետաղը 
չէ ր ՝ բայց եղաւ* Ասոր համար է որ անի
կա ատաղձ մր չենք կրնար նկատել. Ա՜ 
տաղձը կը ծառայէ՝ առհասարակ՝ իրմէ 
վեր իրեն տիրող դաղափա րին , ատաղ
ձը գոյութիւն վ ունենա յ՝ մոռցուելու 
համար։ Մետաղը նիւթ մրն է՝ բխում 
մը' որ զանգուածէն մինչել մակերեսում' 
ձեւերու պատռտումիդ րնդմէջէն կը 
հ ւս ս տա տէ ինքղինք ու կը փառա ւո բուի ։ 
Արուեստի այն երկր որ չի փառաւորեր 
նիւթը որուն մէջ կայ՝ որուն խորհիւ 
վԸԼլայ ՝ չեմ խորհիր որ կրնայ արուես
տի երկ կոչուիլ*. Եւ ամէն արուեստի 
երկ պարտքին տակն է իր ծագում ը փոր՜ 
ձընկա լելու եւ հի ւր ըն կալելո ւ :

Ւանդակը երկ մը՚դ է՝ որ մետաղ 1լ երկ
նէ ։

Արթ ոյի քանդակները վ ա ր ձանադր ո լի ն 
ան շուշտ արդիականութեան մը սլար ու
նակին մէջ՝ չեմ թուեր անուններ կամ 
« շա րմո ւմնե ր» ։ Ւայց անոնք 1ւբ տեղա
ւոր ո լին նա եւ ամէնէն ասլայմմէին մէջ*. 
Մեր գարուն քանդակագործութիւնը եւ 
մինչեւ նախազար հասնող աւանդութիւն 
մը կր գտնուին անոնց ետին* Եթէ ս^ր՜ 
ղի քանդա կա դործո ւթե այ, աւանդութիւնը 
դիւրին ճշդելի է ՝ նախադարեանը կրնայ 
նուաղ նշմարելի Ըլլւսէ^ linLn[՛ անոնց հա
մար որոնք ծանօթ չեն նա խա քրի ս տոնէ՜ 
ա կան կամ ա ւելի , ճիշդ հեթանոս Հայաս
տանի քարեղէդ յուշարձաններուն ՝ մանա
ւանդ այդ քանդակներուն ՝ որ թան դարան
ներու մէջ կը զետեղուին «կուռքի» ըեդ~ 
հանուր անս ՀՎՀ, տակ * դէմքեր ՝ որոնք 
դէմքեր չեն՝ մերթ դիմազուրկ՝ մերթ 
դիմազերծ՝ վ անջատուին սոսկական
վայրենի քարէն' հին վարպետին ձեռքին 
շնորհիւ եւ կը դառնան քարին մէջէն ար
տա յա յտո ւթեան ս կէղբ մը. աչքեր ո ւ. 
խիտ փոսեր ՝ քիթ ի անհետացող ղիե մը՝ 
այտերու շփոթ կորեր՝ եւ այս բոլորէն 
անդին անփայլ քարը որ իր լոյս ով միջո- 
UfL Vթ՚ԴԼ""Հ/նէ : Ա^էեէն հինը՝ այսինքն ՝ 
ամէնէն աւրուածը՝ հեռացածը՝ սրրուա՜ 
ծր՝ սրբացուածը մեղմէ ՝ /ւբրեւ ա մէնէն 
նս րին, ա ■ր^էն ան յա յտին սկիզբը ։

Ե րկնակ յ ե տն ա շխա ր հ մ ը ունին Արթո
յի քանդակները ՝ անշուշտ ՝ ինչպէս կըրէ՜ 
նա կ է Արթ ո յի «պա տ կան ե լի ո ւ թ ի ւ!ւ ը» ՝ ե՜ 
թէ ա ր ո ւե ս տա դէ տ մը կը պատկանի որ
եւէ բանի ել եթէ իր երկերը կը պատկա
նին իրեն ։ Ար դի ո ւթիւն ու նա խաղար ՝ 
բայց նաեւ երկիր եւ Ափիւռք՝ հայրենա
դարձ եւ մեկնում վերստին ՝ որոնք կը նը՜ 
շեն անշուշտ Արթոյի կեանքը*. թէ 1948* 
ին ան Եդիոլաոսէն կը մեկնի Երեւան եւ 
25 տարի ետք վերստին կը մեկնի դուրս ՝ 
դէպի Արևմուտք։ Նե ր հ ամ ա ր կո ւմ ի փորձ' 
երկիր վե րադա րձով {ինչպէս Ան առակ 
որդի0ն^ եւ յետոյ ինքեորոշ աքսոր։ Ա-

(Շսւը.ը Դ. էջ)

Fonds A.R.A.M
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Georges et Ludmilla Pitoëff
ROBERT BRASILLACH

ԿՐՃԱՏՈՒԱԾ
ՑՈՒՇԵՐ ԵՒ ՆԱՄԱԿնԵք

J’ai retrouvé récemment une carte dé
chirée aux coins et jaunie, mais que j’ai 
toujours gardée comme une sorte de ta
lisman, de Sésame de la jeunesse. Elle 
est à entête du Théâtre des Arts, et datée 
du jeudi 16 décembre 1926 : «A treize 
heures précises, dit-elle, matinée offerte 
à la jeunesse intellectuelle de Paris par 
Georges et Ludmilla Pitoëff et leur com
pagnie : La tragique histoire d’Hamilet, 
prince de Danemark, de Shakespeare, dans 
son texte intégral, traduction d'Eugène 
Morand et Marcel Schivob; mise en scène, 
décors et costumes de Pitoëff՛». Et je re
vois aussitôt la cour de Louis-Le-Grand 
et ses arcades, l’étude grise et noire où 
l’on nous apporta ces invitations; je re
vois aussitôt la vieille salle du Théâtre 
des Arts, emplie du haut en bas par la 
seule jeunesse, et la belle représentation 
théâtrale, la plus exaltante et la plus vi
vante, sans doute, à (laquelle j’aie jamais 
assisté. C’est là que j’ai compris, non pour 
la première fois ni pour la dernière, 
mais le plus profondément, l’accord qui 
s’est établi une fois pour toutes entre 
Georges et Ludmilla Pitoëff et la jeu
nesse.

On a déjà noté la situation privilégiée 
qu’ils occupent dans le théâtre contem
porain. Il y a autour d’eux, en effet, une 
atmosphère non pas d’admiratoin, mais 
d’amitié. S’il s’agit d’admiration, on peut 
citer d’autres noms. Aucun ne donne la 
même impression d’amitié que ceux de 
Georges et Ludmilla Pitoëff, même lors
qu’on ne les a jamais vus ailleurs que sur 
scène. Et cette situation privilégiée est 
sans doute la plus haute récompense d’un 
comédien. Chaque année, un certain 
nombre de jeunes gens se demandent les 
uns aux autres où vont jouer Georges et 
Ludmilla, qu’ils appellent la plupart 
du temps, entre eux, par leur prénom. 
Car ces errants n’ont jamais pu avoir un 
théâtre à eux. Ils ont apparu, après la 
guerre, venant de Suisse, sur la scène de 
la Comédie des Champs-Elysées, dirigée 
alors par Jacques Hébertot. C’est là qu’ils 
apportèrent, au cours de soirées fié
vreuses, Bernard Shaw et l’admirable 
théâtre russe de Tchékhov. Ceux qui les 
ont vus à cette époque parlent encore avec 
un émerveillement proche des larmes de 
ces fins de soirée, vers minuit, quand le 
rideau s’apprêtait à descendre, et que
l’héroïne de l’Oncle Vania murmurait, 
avec la voix la plus pure qui ait jamais 
résonné sur un théâtre : «Nous nous 
reposerons... nous nous reposerons». C’est 
là encore que le célèbre ascenseur amena 
sur la scène les six personnages en quête 
d’auteur inventés par Luigi Pirandello. 
Ensuite, où ne lès vit-on pas? Au Théâtre 
Moncey, au Théâtre Albert Ier, à l’Œuvre, 
et, pendant plusieurs années, au Théâtre 
des Arts. Puis ce furent l’Avenue, le 
Vieux-Colombier, qu’ils rendirent au 
théâtre après un long intermède ciné
matographique, enfin, les Mathurins, 
où ils avaient déjà passé voilà quelque 
temps. Partout, sur les scènes les plus 
étroites et les plus inconfortables comme 
sur les meilleures, ils recréent leur étrange 
poésie, ils nous rapportent leurs rêves.

Il est à peine besoin de rappeler avec 
quelle curiosité Paris vit arriver ces deux 
artistes venus du Caucase pour nous ap
porter tant de choses. On savait qu’elle 
avait préparé le Conservatoire, presque 
enfant, et qu’elle avait échoué dans une 
interprétation de Jeanne d’Arc, — et 
bientôt une Jeanne d’Arc serait son rôle 
le plus célèbre. On savait qu’un jour, à 
Genève, devant Jacques Copeau, elle a- 
vait donné la réplique à son mari, sans 
songer à jouer, et qu’il avait été émer
veillé par tant de ferveur et tant de force 
grave. Lui, on disait qu’il était de Tiflis, 
que son père avait dirigé des théâtres en 
Russie. En tout cas, c’était un grand 
diable chevelu, à l’accent redoutable, au 
débit parfois difficile, tantôt précipité et 
tantôt lent comme une berceuse, un in
venteur de formes géométriques, de dé
cors un peu bizarres, et dont on écrivait 
couramment qu’on ne savait jamais s’il 
était admirable ou insupportable. Et puis, 
il y avait ces soirées uniques, Tchékhov, 
Pirandello, bientôt Ibsen, bientôt Sha

kespeare. L’un des meilleurs directeurs 
de théâtre d’aujourd’hui m’a dit ce mot 
que je trouve très caractéristique :

— Pitoëff se trompe peut-être quatre 
fois sur cinq. Mais, de nous tous, c’est 
lui qui a du génie.

...Sans doute, depuis ses débuts, la 
compagnie Pitoëff a-t-èlle souvent changé 
de composition. Les habitués des cou
lisses savent que les machinistes y ont 
longtemps été dirigés par Léonard: et on 
a vu assez souvent, d’autre part, M. Jean 
Hort jouer à côté de Georges et de Lud
milla, avec une habileté et une force très 
grandes. Depuis quelques années, quel
ques jeunes gens restent attachés à la 
compagnie, et, avec Mme Nora Sylvère et 
M. Jean Hort, en constituent l’essentiel. 
Mais il arrive souvent à Georges Pitoëff 
de s’adjoindre pour deux ou trois ans un 
acteur déjà connu sur d’autres scènes : 
c’est chez lui qu’on vit débuter Michel 
Simon, qui ne fut jamais plus grand et 
plus émouvent que dans ses rôles amers 
du théâtre russe; il donna à Mme Mady 
Berry l’occasion de nous étonner en jou
ant Ibsen et Pirandello avec une simpli
cité admirable; et, de temps en temps, 
nous voyons reparaître chez lui cette ex
traordinaire tragédienne qu’est Mme Ger- 
manova. Si je peux me souvenir des 
spectacles qui portèrent à leur plus haut 
point la beauté du jeu des interprètes, ce 
n’est pas à quelque soirée où les critiques 
indulgents accordent le mérite de jouer 
d’«ensemble» à des acteurs anonymes et
médiocres que je songerai. C’est à quel
ques soirées de la Compagnie Pitoëff. A 
ces Trois Sœurs de Tchékhov, où Georges 
et Ludmilla, et l’incomparable Germa- 
nova, et Marie ICalff, et Paulette Pax, 
nous menaient parmi de douces lumières, 
au désespoir total et à la brumeuse poé
sie. A cette représentation du Canard 
sauvage, au Vieux-Colombier, où Lugné- 
Poé, Mady Berry, Georges et Ludmilla 
soutenaient d’une façon si puissante et si 
parfaite un drame massif et admirable. 
Car les acteurs les plus différents, des 
origines les plus diverses, Georges Pitoëff 
sait les unir dans la même foi et dans 
la même ardeur savante.

***

Pour lui-même, comment joue-t-il ? 
Parfois, on dirait que l’art du metteur 
en scène seul l’intéresse, et beaucoup de 
spectateurs seraient portés à négliger en 
lui le comédien. Il y fait quelquefois allu
sion lui-même, avec bonhomie. Et je me 
souviens d’une petite histoire que je lui 
entendis raconter un jour d’été, comme 
il se promenait dans les jardins de l’Ecole 
normale supérieure, avant d’en visiter les 
toits en compagnie des élèves.

— Une fois, je jouais Hamlet. Une 
ouvreuse, qui entendait ce qu’on disait 
sur la scène, demande : «Qui est-ce qui 
parle, maintenant ?». On lui répond : 
«Mais c’est Pitoëff». Elle prend un air 
très étonné, et demande à nouveau : «Il 
joue donc, dans cette pièce ? — Oui, il 
joue Hamlet, le rôle principal». Elle ré
fléchit un moment, et puis : «Après tout, 
il a raison ! Ça leur économise un ac
teur».

L’anecdote est amusante, mais je ne 
voudrais pas que l’on crût que Georges 
Pitoëff ne joue jamais que pour «écono
miser» un acteur. Son métier de comé
dien, il en parle au contaire avec une 
émotion qu’il n’éprouve même pas à parler 
de son métier de metteur en scène. Il suf
fit de l’avoir entendu, à la fin de Ce soir 
on improvise, faire son éloge du théâtre, 
du théâtre «qui est notre art», pour ne pas 
en douter. Lorsque nous le découvrions, 
il y a quelques années, c’est à la séduc
tion de sa voix étrange, à ses attitudes, 
que nous cédions, tout autant qu’à ses dé
cors mélancoliques. Car tout cela for
mait un ensemble, et l’animateur tra
vaille avec son propre corps apssi bien 
qu’avec les objets.

... En tout cas, ce que nous sommes 
allés chercher dans les salles diverses où 
s’est dispersée l’activité de cette Compa
gnie, c’est, peut-être plus qu’ailleurs, 
une certaine atmosphère. Non certes que

Ժ՝որժ Փիթոյէֆ սերոլա{|ր է 19՜րԳ Գա" 
րում նանաչոլած թիֆլիսայբնակ աււեւտը- 
րսւկսւԸ Նէորգ Փիթոյեանցի ընտանիքից : 
Գէորգի հինգ որդիները' Նիկոլա, էսա
յի, Ալէքսանղր, կոստանդին հւ Նվան 
ու միակ աղջիկը' Նինա, կովկասում վա
րում էին «Փիթոյեանց եղբարք» համբա
ւաւոր աււեւտրատունը : Նրանց սեփակա
նութիւնն էր Կասպից ծովի ձկան աււեւ- 
տուրի մենաշնորհը, ինչպէս նաեւ Բա
քուի քարիւղի արսւադրոլթ-եան մի մասը : 
Հինգ եղբայրներից երկուսը' էսայի եւ 
էվան, սերտօրէն կապուած էին Թիֆ՜ 
լիսի թատերական կեանքի հետ ; Նրանց 
շնորհիւ էր , որ բազմաթիւ ոոլս երա
ժիշտներ ու արուեստագէտներ ? ինչպէս 
օրինակ Չայքովսքին, աւլաջից անգամ 
թեմ բարձրացան էովկասում :

Յիշելու համար Փիթոյեանց -- Փիթո- 
յէֆների ունեցած դերը Կովկասի ; յատ
կապէս Թիֆլիսի տնտեսական եւ մշա
կութային կեանքում եւ աւելի դիւրին 
ըմբոնելոլ համար ժ՝որժ Փիթոյէֆի ստեղ
ծագործական կեանքի ներշնչման ակունք
ները, կարեւոր է, Ոթ յիշենք հետեւեալ 
մի քանի գրութիւնները :

Ա- 3-

ԻՍԱՅ ԵԳՕՐՈՎԻՋ ՓԻԱՈՅԵԱՆԻ 
ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Սա մ[, հազուագիւտ ր ար ի ու ինբն ու
րոյն համոզմու տէր մ ա ր ղ էր :

Նտ մ Լւ բան որոչ դիտէր* այղ ա յն է՝ 
որ թեքը հայ սերնգից է* Հանդուցեալը 
միշտ [սոստովանում էր՝ որ թէպէտ Հտյ 
է * l'ulJU *1դ ոէ-մ է ՝ որ պիտի օգտաւէտ չի՜ 
նք, եւ տյն հ ա սար ա կո ւթ եան , որի մէջ նա 
ծնունդ է առել եւ որ նա միատեսակ 
սլա տ բաստ է իւր ծառայութիւնը մատու
ցանել ամէնքին*

Նտ հարուստ ընտան իքի զաւակ էր եւ 
երեխայութեան Ւսև սաստիկ սի
րահար էր թատրոնի î

1Լհա նա այգ զգացմունքով վառուած ՝ 
տեսնելուԼ նոր զարթնած Հայերի եւ *Լր~ 
բարիների մէջ ձ գտումյյ դէպի թատրոնա
կան ներկայացումները՝ որոշեց հիմնել
մՒ շէ^բ, որ1՝ մԷՀ., ԿարեւՒ ւՒնէր տալ 
ներկայացումներ , թէ ռուսերէն, թէ հա
յերէն ու թէ վրացերէն :

Այո նպատակով՝ մի երեկոյ՝ գարուն
քի սկզբում 1877 P՜* {եթէ իմ J ի չո գո ւթի լ- 
նրս ինձ չի գաւաճանում} ես ստացայ ՝ 
Ս ունգուկեանց ի հետ մ Լյաս ին ՝ հրաւէրք' 
ներկայ գտնուելու Իսայ Նդգորվիչ Փ ի՜ 
թո յեանի մօտ*

Մեզ ընդունեց ինբը, հանդուցեալը վե՜ 
ր/' յաՐկ[' ոենեակներում , որտեղից ան
ցան ք լայն պատշգամբը, որտեղ արդէն 
հալա բո ւած էին մի բանի հիւր եր։

Հանգուցեալ Իսայ Եդորիչը ծանօթս։ ց- 
րեց մեղ նրանց հետ՛. ,.../

Մենը նստեց ինբ կօլօր սեղանի չուրջ 
եւ հանդուցեալը յայտնեց մեզ հրաւիրէ-
լու սսր ւկը :

- Ես պարոններ , ասաց նա, հրաւիրել 
եմ ձեզ, որ մենբ ձեռբ ձեռբր տուած,

le texte nous ait été indifférent, ou le ta
lent des artistes, ou la beauté de la mise 
en scène proprement dite. Mais ce que 
nous avons toujours aimé dans le spectacle 
de Georges Pitoëff, c’est un ensemble 
composé par le texte, les acteurs et la 
mise en scène, et qui est pourtant autre 
chose encore. Peut-être pourrait-on dire 
qu’il s’agit-là d’un opium ou d’un envoû
tement.

...Ces liens qui se nouent de voyageur 
à voyageur, je n’ai jamais mieux senti 
leur existence que dans ces théâtre où 
apparaissent ces deux artistes merveil
leux. Ils deviennent partie d’une mytho
logie sentimentale, la mythologie que 
se forme chacun de nous à dix-huit ans, 
qûi est sans doute la dernière année où 
l’homme a le pouvoir de se créer des 
dieux. C’est bien autre chose qu’un ani
mateur de théâtre, même d’un théâtre 
d’avant-garde, que les jeunes gens qui 
tournaient autour de la cour en arcades 
de Louis-le-Grand ont trouvé, vers 1925, 
chez Georges Pitoëff. Ceux que les cir

յաքոգեցնԼնբ այս միտբը ,
գուբ ամէնբգ կը համակրէի “Հ
նել թիֆ լիզում մի թատրոնդ 
ընղհանուր երեբ ազգոլթէ^
Աո ւսն եր ի, Վրացիների ել Հայե^,' 

Պէտբ է ասած որ այգ մամանՀ 
նաեան ^ ... ո... .L... +րոն ական գաղափարը Հայոյ

նոր էր սկսել (1862 թ.), տսւրոլա'
հազիւ թէ lQ-ից մինչեւ 20 հայե^ 
կայացումներ էր տրւում ոլ յ1Ալ, 
բարի Իսայ Եդորիչը առս,չարկոլյ^ 

ջակցել մեզ յագեցնելու մի ա 
ագգա յին դործ *

Ինձ չատ թորթ ել անհասկ^^
լաց այդ առաջարկութիւնը ել ես J, 
հ ... •» ւ ce էհացայ յա յտն և լոլ նրան՝

“ԿԱ
ինձ անիրագործելի էր թլում, 
տեւ մենբ, Հայերս մի բանի հայելէ 
կայացումների ծաթսլ, հաղի 
նում ենբ ծածկել' չունենալով ոչ {չ 
նամ ա տա ր ո ւթ ի ւն Միֆ լիզի հայ
•ԼըրդՒ կոգմ1՚ց ■

Մ[,'սյն 1901 • երր արտիստական [,
րութեան թա տր ոն ո ւմ (1) կատարեցի 
ամեայ Պէպօ պիէսի հ ե զինա կոլթեա՚ւ, 
ըելեանը՝ ես ար գէն 61 տարեկան JI 
նիս, կուլիսներում , իմ Պէպոյի հս

ւոուԼ յՒԺցՒ ^‘1'ա բնդհան,
ջա զգա յ ին թատրոն հիմնելու ել չն,.

որեց Լէ նրան :

/•••/ ԳԷՈՐԳ ՉՄՇԿԵՍ^}

ՆԱՄԱԿ ՈՒՎՎՈԻԱԾ 
ԳԷՈՐԳ ՊԱՊՈԻԼԵԱՆԻՆ

1886* 12 Ապրիլ՝ Տփ

Մեծարգոյ եւ. ազնիւ բարեկամս ք

/•••/
Մեծ պա ս ին ձեռքերս ծալան՝ ս 

ուեցայ նստիլ՝ երկու անգամ դր 
տԼէ կոյ կան երեկո յթներ յա յտարա էՀ 
երկու անդամն էլ չկարողացայ տւ 
րս լորով ին թողուցի՝ միայն 30 M
տոմսակ ծախելոլ համար* ե*/սյց 
տելով այԱ բո լո ր ից ա շԼսա տում եմ' 
Լսումը կազմել դալ տարուան հա 
այն պա յմանով որ էք սայի ՓիԼթ
ինձ օգնէ բաբոյապէս • Նա էլ Լսոստ 
եւ մոգով կա՛զմէ լութ բնտրեց իրեն 
կերները պարոնայք Ալէ քս անդը
թա չեանԼւն եւ Պբիգոր Փ ր ի տոնեան[

Առա յմմ խ ումբը ունի դրամաւ 
3250 ոուբլու մօտ մ Լւ գումար'.

/.../
վ^ոյգ անձնուէր եղբայր

ՊԵՏՐՈՍ ԱԳԱՄԵԱՆ^

ՆԱՄԱԿ ՀԱՏՈՑ ԳՐԱՄԱՏԻԿԱ^ 
ԱԿՈՒՄԲԻ ՎԱՐՋՈԻՄԵԱՆԼ

1888, 29 Նոյեմբեր,

Առ մեծարգոյ նաթադահ Հայո3 Դ

constances ont dispersés se retrouves1
tour de ce nom, de temps en teC
comme ils se retrouvent autour de b

ge de leur propre jeunesse. Et le
continue : les noms de Georges et
milia sont ceux que je prononce t°#t
suite dès que je rencontre des jeunes c՛
encore assez amis de la beauté et du
pour ne point trop oublier le t»
Aussitôt, nous nous trouvons unis, Հ 

՜ 1
լ J LLV Lto AAL7 L1O ՜ . •

à évoquer le même arbre blanc de te ) 
din, les mêmes reines de pierre 
Luxembourg. Ces fins de soirée où s 
que s’éloigne, cette indéfinissable et 
raculeuse nostalgie qui est le Plu®, ' 
point du plaisir que l’on prend au *ie 

ils les connaissent comme mon 
sans doute pas de vraie beaute <| , 
nous donne un peu de peine, u® P u 
regret. La plus haute récompe115® 
créateur, c’est de devenir néces 

notre féerie personnelle.

Extraits de
de théâtre», Ed. Corren,

Fonds A.R.A.M
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յ^իկռկան Ակ"լմէլ1՛ Ա{աւ-ոն Եսայ1' Գւ>՜
,'",գես.ն Փիթ«յեսՀն

Ս՝եծս.րգոյ "1”,չ,ոն նա1սլսէւահ՝

Տեղակի թերթերի մէ>է կարդոլմ եմ,

"'լ է Առաջիկայ Դեկտեմբեր ամս/, 22֊ 
Հ՝ ,„օնևլ նուաստիս զբտկան դործռւնէ-
Լթեան քսանհինդամեակը :

Այդ նպատակով իբր թէ Ակումբի կոզ- 
յլ,ց կարզաղրո՚-թէ^ է Լսելու հրաւէր 
էբզպալ ղաւառաբնակ Հայերին, որ նը- 
՚ }, եւս ար։ կտմ այ՛!։ ձեւով մասնա- 
կյ,ց լինեն հանդէսին, որ այդ առթիւ ճաշ 
պիոի արուի- որ այդ օրը պիտի ներկա- 
լացուի իմ նոր պիէսան՝ «Ամուսինները»

ն :հ այէ

•կարբեմ համարում յայտն ել Զեզ, մե
ծարգոյ պարոն, որ իմ թատերական գո ր- 
ծունէութեամր քսանհինդամեակը լրացել 
լ Հոկտեմբերի 23-ին , եւ ե„ ինձ շնորհա
պարտ եմ համարում այն համակրական 
ցոյցերի համար, որին արմանացս,յ այդ 
օ Ա^ԼՈէ-մբէդ մեծապատիւ անդամ"

եւ թէ՛ այլ անձանց կոդմից , Ե ր կ- 
քորդել այդ օրը եւ տալ նորան այն հան- 
ղխաւպ' ձեւը , որ նախագծել է Ակում
բք լարգելի վարչութիւնը , աւելորդ եմ 
Համարում եւ սեպուհ պա րաա կանո լ թիւն 
ղ,րւււ1' յայտնել Զեզ, Զեր մի ին ոլ։ դ ո լ-
թամբ նաել ակում բի բոլոր բարեմիտ 
անգամներին, որ ինքս բացարձակապէս 
^աեաբլում եմ այդ պատուից էլ նրա
նում որեւէ մասնակցութիւն ընդունելու

ւ

ինչ k.!1 ‘Ս՚Բ՚^^^ե՚ի 1'մ նոր պի է սա յին՝
ապա ես քսյրԼՅք պարտականութիւն կը 
Հաձարեւք, երբ բոլորովին պատրաստ լի
նի՝ նորա առաջին ներկայացման իրա" 
ԱԱ-նլր լիովին թողնել Ակումբիդ կարգա" 
դրութեան ը եւ բա ր ե բա իւ ւո կը դտն ո ւեմ , 
1թէ կարողանամ սո բանով գոնէ մասամբ 
դիւրութիւն տալ Հայոց թատերական 
ղործի վերա կեն դանո ւթեանը յ

Ընդունեց էք ՝ մեծապատիւ պարոն՝ իմ 
անկեղծ յա ր դան ա g ս հաւաստիքը :

ԳԱԲՐԻԷԼ ՍՈՒՆԳՈՒԿԵԱՆ(4:)

inm
առա

8ՈՒՇԵՐ

^֊բիլիսիի Ալ. տիստական թա տ բոն ի բե" 
1?[' ԼոյԱերի ձաիւակողմեան բուդկան ՝ ուր 
թատրոնի տ էր Փիթ ոյէֆը անպակաս նըս՜

՝ե է 3 ւինրում չ սրտի հի ւանդո ւթի ւնի g 
ջացաե շն չա ր գե լո ւթ ե ա մ բ ՝ ոչ ո ք ի" 

րաւունք չունէր մտնելու՝ քանի որ ա յդ" 
տ^ղ էք դանւում բոլոր լոյսերի կեդրո"
Կ՝

^Ւթ՚՚յէֆը թէեւ ծեր էր արդէն , րայց 
[ատ էր կապուած՜ թատրոնի հետ • ա"

Ղէչեր ամԳ բոէ֊Գևայից դիտում էր 
խազը* \յեր կա յաց ում ի g քիչ առաթ՝ ըստ 
իր սովորութեան ՝ կը մտնէր ա յնտեղ՝ 
դուռը յետեւից վրայ քաշելով՝ բայց 
միշտ էլ դուռն բո լո ր ո վին չէր փ ակում — 
^1' վ'ոբր բաց մնում էր :

ՕԼԴԱ ԴՈԻԼԱԶԵԱՆ(5)

Եսւնւօրագրութիւն.

(1) 1888 թուին էսայի Փիթոյէֆ կազ- 
^կերպում եւ նախագահում է Թիֆլի" 
“Ւ Արտիստական Ընկերութիւնը, որը 
1ա1ա(աււոր կերպով ոուսերէն ներկայա
ծներ է տալիս: Միեւնոյն տարւոյ 

Եսայի Ընկերութեան համար սկսում 
t p-ատրոՍի շէնք կաոուցհլ : Շէնք Q ա-
1արսււաւմ է 1901 թուին: Թատրոնի pui- 
։“Լ1ֆն յետոյ ; այդ թուից սկսեալ Ըն- 
1 ք^ւրիւնը ներկայացումներ կ տալիս 

էւ հայերէն ել վրացերէն լեզուներով :
1Գ շրջանում Նվան Փիթոյէֆ թատրոնի 
^Արուեստական վարիչն է եւ այս շէն- 
էլմ է, Որ ժորժ Փիթոյէֆ աոաջին ան- 

ներկայացումներ է դիտում : Կով- 
)»ոօւմ սովետական կարգերի հաստա- 

յետոյ , Փիթոյէֆների կաոուցած
ՒԱԱորոնը պետականացւում եւ կոչւում է 
-'էթԱսսւանի Ռուստալելլոլ անուան 
ե պան» ; Շէնքը օգտագործլում է դեո 
utl“2 օրս ;
Ւ;2) Տս'1""Ղ (Թիֆլիս), Մայիս շ, 1904

>հաՐ ^ագիրը' (Երեւան) Գրականու-
1 Ն Արուեստի Թանգարան Առամ- 

Ֆոնդ , t ւ > է
ւձտՒԱրձագանՀ (ԹՒֆլԽ), մԽ-47,

Լան? ?^ա ԱՈՆլազեան, ■ 3ուշեր ( Երե- 
PwLi?ÏUlhpUIin’ 19<5: Նշուածը վե
րական , Հ190{)՜՜1901 թուերի թատե-

տարեշրջանին :

Արդէն վերինն ներկայացումներն են 
զորս կու աայ Տիկին Լո ւամ ի լա Փիթո-
յէֆ , Comédie des Champs-Elysées-ի մէջ՛.

Տիկին Փիթոյէֆ իր խումբը՝ իր ըն
տանիքը կարելի է ըս ե լ աւելի ճշգրիտ 
ԸԱռլոլ համար, կը ներկայացնէ թա
տերախաղ մը Փօլ Դլօտէլէն' «L’échange» 
^«Փոխանակութիւնը») : Հեղինակին ամէ
նէն առաջին գրուածքներէն (1893) որ 
րեմադրուաչր է առաջին անդամ' ժ֊ . Դո
փս յ ի կոդմէ, յետոյ' փորմ Փիթոյէֆի i

Սձ՚հրամև՞ շտ էր ա յս կրկնութիւնը : 
Փիթոյէֆի ել Դլօտէլի հիաց ողներ ը հա
մաձայն են ըսելու համար միասին ՜ Ո՛չ: 
նախ նորութիւն մը չէր, յետոյ Դլօտէլ 
՛Այս վԿ՚ւ՚Ղ՛ ս ղործեր տուաւ զը՜
րական ՝ բանաստեղծական՝ թատերական 
արուեստասէր հասարակութեան ՝ որ ե- 
թէ չատ բան չկորսնցուց տյս ներկայա
ցում էն ՝ րան մըն ալ չշահեցաւ*

Նւ^է-թը, - Ջորս հոդվվւ կեանքը Ամե" 
ԸՒևայէ չորս հոդի որոնք պայքարի
մէջ են ոչ թէ մէկը միւսի՛ն դէմ ՝ այլ ա" 
մէն մէկը ինքնիրեն . Աւելի ճիշդ !ա°Ր 
ընդունիլ հեղին ա կին հ ե տ թէ այս չոր- 
սը առանձին հ ո գե բանո ւթ ի ւնն ե րն են 
նո յն անձին յ

Օրկու կին՝ երկու այր մարդ ցոյց կու 
տան արդէն թէ ի^նչ կրնայ րյ յա լ գործին 
մերկ հիւսուածքը* Ա արթ (Տիկին 

իթոյէֆ (ընտանիքէն հեռացած է ՝ ա" 
մուսնանալու համար աղքատ ել թա
փառական ազու ը հետ՝ Լուի 
(Աաշա Փիթ ո յէֆՆ զոր թենթի պէս կը 
ս ի րէ * Լքուելով անկէ ՝ կը սպասէ ամ ուս" 
նոյն ՝ մինչ ան ան կա թո ւթեան եւ ազա
տութեան առա ջփն համը կը կարծէ առ
նել գեղեցիկ դերասանուհիի մը քո վ որ 
էլասլրի միլի ոնա տէր Ամ ե ր ի կա ց ի ի մր
հետ : Աարթ ՝ պարզ՝ համեստ՝ ան թե լք 
ել մաքուր կինն է որ սիրոյ մէջ ընդու
նած է գերութիւն1 եւ թ ոն ա ր հ ո ւթ ի ւն • Ա՜ 
մուսինը՝ երիտասարդ եւ անփորձ տղայ՝

ոփ Ռ դէտեր ա չՒա տb ւ » pu,ju ևը ԳԳայ
ա րդէն տո լարին ումը ՝ կը փնտռէ տեսակ 
մ ր փա թուստ ՝ աւելի ինքզինքէն քան կը" 
նոջմէն եւ կ  ̂ընղուն ի ծաթել կամ հ,փո" 
թարինել^ իր կինը Ամ ե ր ի կա ց ի ի^ դրա
մին հետ. (Հայտնի է արդէն որ Լուին 
պիտի հասկնայ թէ ոչ այդ ու
աղատ սէրը կրնան ծառա յե լ իր իտէա՜ 
լթե , որ արդէն յստակ ալ չէ : Կը զղայ 
թէ ամուսնութեան բանտէն հեռանալով՝ 
դրամին եւ ազատ ո ի րոյ մէջ պիտի չը" 
գտնէ անկաթութիւնը։ Այո անդամ ալ դե~ 
['I՛ Ր! !ա !nif դրամին՝ գեղեցկութեան՝ 
մամանա կա ւոր հաճոյքին յ Օւշ կը հ ա ս" 
կընայ իր կնոջ սիրոյն անկեղծութիւնը՝ 
յաւիտենականութիւնը î Հբատ ուչ քանի 
որ իր հոմանուհին՝ նաթանձոտ ե, վթ 
րաւորուած իր իգական արմանապատ" 
ւո ւթեան մէջ՝ կը ս պանն է ղա յն , յետո յ 
կրակք։ տա լուք մք։ լք։ ոնա տ է ր ք։ն տունը, ուր 
կար այս վերջքէն քէն ամ՛բողջ հարստու- 
թք/ւնը։ Ս՛ար թքէ վերջք՛ն եւ ամենագեղե
ցիկ շարժուձեւը կ'ը լլա յ գտնել մեռած 
ամուսնոյն ւքրայ անոր վճարած վ։ոխար- 
մ՜Էքը եւ վերադարձնել Ամ ե ր ի կա ցիխն :

Կարելի է ընդունի լ որ եթէ գրուածքը 
հին րոսներու տիպարները չեն փսխ
ուած, նոյնիսկ կայ չորսին քով ալ որոշ 
այժմէականութիւն.. քէայց, թէ ի նչ տե
սութիւն կը պաշտպանէ հեղինակը, 
որոչ էէ՛՛ "Րիչ մի կրաւորական է կար
ծես Դլօտէլի դիրքը ։ Կը դիաէ , կը ներ
կայացնէ , բայց, ի՞նչ է իր տեսակէտը-, 
ւԼիճաբանութիւններուն մէջ -երկու կինե
րու միջեւ- փաստերը բաւական համո
զիչ չեն որպէսղի մէկուն կամ միւսին 
կողմնակից Ըլլաք : Եթէ Դլօտէլ կը մը- 
տածէ Մ ա բթին տալ իրաւունքը , ինչ որ 
դոնէ բարոյապէս րնակաղ, է, ամուսինը 
շտա ուշ կը հասկնայ այդ-. Հազիւ մահէն 
քանի մը վայրկեան առաջ խելքը գլուխը 
կու գայ եւ մենք ալ հեղինակին հետ կըր- 
նանք դիտել եւ ոչ դա տե լ ,

Կարեւորք անշուշտ րեմադր ո ւթ ի ւնն է 
որուն զարդարանքները կը պատկանին 
d-որմ Փիթոյէֆի , իսկ խաղարկութիւնը' 
իր ընտանիքին, Փիչ մը խր աչեց ուցիչ կը 
թուի այս պարադան -. Որքան բնական եւ 
կիրքով կրնայ խաղալ Աաշա Փիթոյէֆ որ 
ունի մայրը իրը կին ել րո յ ր ը իբր հո
մանուհի : Տիկին Փիթոյէֆ , որ հաճելի 
է իր ճկունութեամբ եւ երիտասարդու
թեամբ, շատ անհաճոյ է իր ձայնով,

Georges Pitoëff 
metteur en scène

Saint-Georges de Bouchélier, dont le 
génie novateur a enrichi l’art dramatique 
de ce Carnaval des Enfants qui, après 
avoir triomphé sur toutes les scènes du 
monde, vient d’entrer au répertoire de la 
Comédie-Française, veut bien exposer ici, 
avant la reprise toute prochaine de La Vie 
d’une Femme à l’Odéon, ce que fut la 
mise en scène intéressante que réalisa cet 
hiver, pour la création de cette admirable 
pièce à Genève, le grand artiste qu’est 
Pitoëff.

***

Cet hiver, par un matin de gel clair, 
je débarquais à Genève, la ville blanche, 
où Pitoëff montait La Vie d’une Femme. 
Après quelques moments de repos à l’hô
tel, je m’en allais vers le théâtre, qui est 
situé loin du lac, avec le désir impatient 
d’y voir le travail du célèbre artiste. Ma 
satisfaction devait être extrêmement vive.

Georges Pitoëff est un homme des 
plus bizarres, en ce sens qu’il aime le 
théâtre absolument pour lui-même et que 
rien ne l’y attirerait s’il ne trouvait là 
un moyen de réaliser l’idéal dont son 
cœur a le tourment. Aucune arrière-pen
sée, soit coomerciale, soit même seule
ment vaniteuse. A ce signe vous recon
naîtriez un véritable poète.

Lorsque Pitoëff étudie une œuvre en 
vue de sa mise en scène ,il n’essaie pas 
de la ramener à des recettes connues et 
expérimentées, mais, à l’instar de tout 
vrai créateur, il cherche en lui la vérité 
et s’inspire d’elle.

Les décors se présentent d’eux-mêmes 
à son esprit avec leurs couleurs, leùr as
pect, leur forme, et ce sont les moins 
compliqués qui, à ses yeux, ont le plus 
de prestige.

L’art n’a pas pour objet de copier la 
nature, mais de nous en offrir une es
quisse recréée. Les tableaux du poète 
sont peints d’après l’idée qu’il reçoit de la 
vie, et comme l’amour ou la douleur, ils 
ont une figure de songe. Les procédés à 
employer seront donc ceux de la pure 
suggestion.

Pitoëff se sert des moindres objets 
dont, par une savante mise en place, in
vention de son génie, il fait des symboles 
d’une valeur poignante, soit qu’ils ap
pellent la réflexion, soit qu’ils excitent 
l’hilarité ou l’épouvante.

Dans ce système de mise en scène, il 
arrive qu’un objet réel se trouve comme 
coupé de son prolongement; on dirait 
d’une chose apparue en rêve, sous un 
éclairage parfaitement absurde. C’est là 
justement qu’est l’art.

/•••/
Saint-Georges de Bouchélier

«Comœdia Illustré», 20 Avril 1921

երկու ու կէս մամ նո յն ո տանաւո ր ի 
թոնշր : Հեատեր Ա ա շա Փիթոյէֆի վրայ 
կր դտնեն Հ°րը թատերական արմէքնե" 
րը* Գմ՜ բա թ տա բա ր մինակ համբաւով 
կը ճան թրամ (իորմ Փիթ ո յէֆը եւ որեւէ 
նմանութիւն չեմ կրնար կատարել։

Օր* Փիթոյէֆ Գ^Գ^յԻԷ հաճելի թա
ղար կութ իւն մը ունի՝ առանց բացառիկ 
տաղանդի մը՝ Պ* Ր*իշ զուսպ եւ հպարտ՝ 
շատ յաջող էր Ամ եր ի կաց ի ին դերին մէջ*.

*Լյերկայաց մ ան ամբողջութիւնը աւելի 
շատ յուսա իւա բո ւթիւն մը եղաւ» Տեսակ 
մը վեր ա ծնունդի կը սպասէ ինք, ուր Փի
թոյէֆի շուքը տիրէր եւ կարենայինք ապ
րիլ իր ստեղծած յատկանշական մթնո
լորտը որ կ'ապրի միայն զք՚եքը ճանչ- 
ց ո ՛Լ բարեկամներու եւ թատերասէրնե
րու մ էջ :

ԱՐՓԻԿ ՄԻՍԱՓԵԱՆ
8 Փետր • 1947

(*) «ՅԱՌԱՋ»-֊ Իացաււարար, վեր- 
հրատարակեցինք այս հին գրութիւնը, 
իր պատմական րնոյթին համար, որպէս 
վկայութիւն :

Լ’ ENTRACTE

L’INCOMPARABLE
DESTIN

DES PITOËFF
Georges Pitoëff transforma la scène en 

un plateau magique, A la fois metteur en 
scène, décorateur, peintre, costumier, é- 
clairagiste, découvreur de textes, tra
ducteur, directeur de Compagnie et par
fois acteur, il rénova l’art théâtral. Ses 
créations novatrices sont remises en lu
mière par l’expositoin de la Bibliothèque 
Nationale, qui réunit 200 documents ori
ginaux : maquettes et esquisses de dé
cors, photographies, affiches, articles de 
presse, enregistrements sonores etc...

*

Né en 1884 à Tiflis en Géorgie, Georges 
Pitoëff découvre le théâtre d’Art de Sta- 
nislavski, alors qu’il est étudiant à Mos
cou. En 1905, au moment de l’insurrec
tion russe, il part avec sa famille pour 
Paris. La Nuit des rois de Shakespeare, 
montée par Copeau, lui apparaît comme 
une révélation. Au cercle des Artistes 
russes, fondé par son père à Montpar
nasse —dont il est l’un des animateurs— 
il rencontre la célèbre actrice russe Vera 
Kommissarjevskaïa qui l’invite à venir 
faire son apprentissage dans son théâtre 
à Saint-Pétersbourg.

C’est lors du deuxième séjour des Pi
toëff à Paris, que Georges rencontre Lud- 
milla qu’il épouse le 14 juillet 1915 à l’é
glise orthodoxe de la rue Daru. La muse 
russe devient l’interprète idéale de ses 
réalisations, une comédienne hors pair, 
une vedette internationale. Du couple 
mythique des années 20 et 30 rayonne 
une aura de vie qui՛ survivra dans le 
travail de leur fils Sacha jusqu’aux années 
70.

«Mes idées sur la mise en scène ? Rien 
de plus simple :, je n’obéis à aucun prin
cipe général. Chaque poète demande et 
doit commander sa mise en scène, au 
juste mépris de toute doctrine». Orga
nisant sa mise en scène autour de l’acteur 
selon un dispositif unique, Georges Pitoëff 
cherche à mettre en lumière l’idée di
rectrice du spectacle.

Le triangle fait figure de leitmotiv dans 
les croquis et maquettes de décors, réa
lisés sur divers supports par ce metteur 
en scène doué, d’une vive imagination pic
turale. Privilégiant le dépouillement et la 
géométrie, il déploie beaucoup d’ingénio
sité pour atteindre une parfaite unité plas
tique

Son esthétique s’apparente au courant 
moderniste russe du début du siècle. Le 
peintre suprématiste Malevitch l’influence 
plus particulièrement.

Pitoëff moroélle l’espace pour décupler 
l’émotion. Les scènes, composées comme 
des tableaux, s’enchaînent harmonieuse
ment. Les accords de lignes et de cou
leurs font écho aux sentiments exprimés 
par le texte. La Compagnie Pitoëff, ins
tallée d’abord à Genève, est appelée à 
Paris en 1922 par Jacques Hébertot et se 
produit dans diverses salles avant de se 
fixer définitivement, en 1934, au Théâtre 
des Mathurins.

Avec les trois prestigieux directeurs de 
théâtre, Gaston Baty (l’Athénée), Charles 
Dullin (l’Atelier) et Louis Jouvet 
(Théâtre de Montparnasse), Georges Pi
toëff s’associe pour fonder Le Cartel 
qui publie en 1927 son «manifeste» de 
rénovation de l’art théâtral. Pitoëff en 
est l’animateur le plus fécond. Ses acteurs 
cosmopolites, son répertoire internatio
nal, l’éblouissante actrice Ludmilla l’im
posent partout. Grand magicien, il fait 
vibrer toutes les cordes de l’âme humaine, 
sollicitant, aussi bien la magie des silen
ces que les rapports poétiques exacts.

L’exposition de la B. N. en porte un 
témoignage passionnant.

MONIQUE DE BEAUCORPS

(Programme du Théâtre des Bouffes- 
Parisiens, 1996).

Fonds A.R.A.M
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Les PITOËFF
destins de théâtre

փորմ եւ Լուղմիլչա Փ[>թոյէֆ ղոմղէ 
թատերական դո րծ ո ւն է ո ւթ Ji ւն ը սկսուեչ 
ու ծա ւա լուէ լ է հ ամա շթար հ այթն երկու 
պատերազմների միջել ընկած տարինե՜

ււմ։
Երկարատեւ սպասումիդ յետոյ ՝ այսօր 

քիրանսայի Ազգային Գրադարանը իր տը՜ 
րամադրութեա^յ տակ եղած նիւթեր ի 
օգնո ւթ եամ բ , նչուած զոյգի մչակութւս- 
յին նե րդրում ը չորս ամիսների ընթաց
քում {Փետր* 15 "" (Հունիս 15) ՅուՅս'~ 
հ ա ն՚էէ ս ի նիւթ է դարձրեչ *

թատրոնի մ չա կն երի մասին կազմա
կերպուող որեւէ ց ո ւդա հան դէս ՝ մ ի չտ մի 
դմուարին Ղ՜է*? է կանգնում : Ե^նչ՜
պէս ներկայացնել, կարելիէ է կեանրի կո
չել այն աւիշն ՈԼ֊ ապրումը՝ որն այլեւս 
չկայ ու չի ա րւում ՝ չի ապր ւում

Ցուցադրել է կարելի բեմադրութիւն- 
ներից պահպանուած որոչ մասունքներ ՝ 
որոնր իւ թանե լուէ յ ի չո ղութեան ը ՝ կարող 
են կապակցել մամանա կի մէջ ձուլուած 
յոյԴՐ չարմումն ու իմաստը* սակայն 
կեանքը թատրոնի չա ր ո ւն ա կա կան զա ր՜ 
կերակը՝ ցուցասրահի մէջ մ ի չտ էլ բա
ցակա յ է մնա լու :

Ըստ ցուցահանդէս ի առթիւ հրա տա
րա կուած տ ե տր ա կի (1) ՝ տարբեր
իւմ րա ւոր ո ւմներ ի եւ 36 թատերագիրնե
րի անունների տակ դասաւորուած 181 
մասունք ՝ մեզ պիտի փոխանցեն Փիթո՜ 
յէֆների ա պր ո ւած ՀՀ,ճա կա տա դփ ր»՜ ր
ա յս ինրն թատրոնը «

ՄՈՒՏԲՆ ԱԶԱՏ է

Այս ողջունելի ցուցահանդէսը՝ հէնդ 
եր առաջին բա ց ա տ ր ա կան դրութեամբ ՝ 
բացայայտում է Փիթո յէֆների անցած 
փշոտ ճամբան ։ Ս* ենք դէմ առ դէմ ենր 
մի փաստի ՝ ո րն նեղ ի ր ա ւո ւն րնե ր եւ կե՜ 
ցութե ան անն սլա ս տ սլա յմ աննե ր է րնո՜ 
բոշում(2): Այդ սեղմ ո լած շրջանակում 
է՝ որ նրանր պիտի աճեն՝ բազմանան ու- 
յանձինս իրենց ոդու մղիչ ումին' «ճա
կատագիր՝» կերտեն՝ սահմանուած փոք
րիկ տարածքը բեմի վերածեն ել այնտեղ 
միտք՝ մարմին ու յոյզ [’PutP ^ԼՅ ելո վ ՝ 
լին ե լո ւթ ե սՀն ի րաւունք վաստակեն :

Թ'իֆ լի ս ծնո ւած ՝ վրաս տան ՝ [քուսաս՜ 
տան ՝ փընեւ. ու Փարիղ ապրած եւ Եվրո
պա յում ստեղծադործած utJn դոյդին 
դմուար է ճան աչուած ու ընդհանրացած 
մ չա կութային չափանիշներով գնահա
տել * Հնարաւո ր չէ նաեւ ՝ որեւէ քաղա
քական նախա կաղա սլա րուած կեցուած
քով y նրանց թատերական դործունէոլ- 
թեան բուն բովանդակութիւնը սահմա
նել* բառիս բուն իմաստով՝ կարելի չէ 
այն րմրոնել ու որոշակի պիտակի են
թակայ դարձնել։

քյն ո ր հ ա կա լ պիտի էխ^հլ ՝ որ ցուցա
հանդէսի մոււոքն ագաա է:

Հա կառա կ ճնշիչ ՝ աննպաստ քաղա
քական ել նիւթական պայմանների ՝ Փ ի՜ 
թոյէֆներն իրենց ա ր ո ւե ս տ ի բնադաւա- 
ո֊ոլմ , միշտ էլ ազատ են եղել։ Նրանց է- 
ութիւնը որեւէ մի անցագրով ոչ ճանա՜ 
չել Լլ ու էլ պայմանաւորն լ է կարելի։ 
Նրանք ճշմարտապէս համամարդկային 
է^չէս^1ոյթի մշակներ են։

Զո^ր չէր որ Փարիզ, իրենց անձնա
կան թատրոնի շէնքն ունենալու համար ՝ 
նրանք 1921 թոլին' կո չ էին ո ւղղում 
հասարակութեան «/. . ./ ՈՕսՏ deman
dons simplement une aide matérielle à 
ceux qui aiment le grand théâtre humain 
et européen qui sera notre œuvre՛»: 
Ժամանակին այդ կոչին ա ր ձա դան դե g ին 
100 անձինք ՝ որոնց նիւթական մասնակ
ցութիւնը բաւա րար չէր նրանց սեփա կան 
շէնք ապահովելու համար։ Սակայն' այդ

բերումով գոյացած համեստ ,դոլ- 
մաըը ապահովեց նրանց թատերական 
կեանքի շա ր ո ւն ա կո ւթ ի ւն ը յ

Փիթո յէֆներն առաջին անդամ Փա~ 
րիդ դիտուել էին Théâtre des Arts-ի բե
մի վրայ 1919 թուին' Հանրի֊Արն է Լը- 
նորմանի ժամանակը երազ է խաղի մէջ֊ 
Ժամանակի խորհուրդն շօշափող այդ 
խաղր, Փարիզ արձանագրած իր յաջո
ղութեան բերումով , նշանակալից Ոլ ազ
դեց ի 1լ դեր ունեցաւ ղոյդի թատերական 
կեանքի ապագա յ ընթացքն որոշելու հա
մար։ Փիթոյէֆները Փարիզ հաստատուե՜ 
ցին 1922 թուին ել եօթ տարի յետոյ 
(իորմ ընդունուեց իբրել քՆրանսայքւ քա՜

ղա րա g ի : Ընդամ էնը տասը տարի յետո յ՝ 
1939 թուին ՝ երբ նոր էր բեմ հանել Եպ~ 
սէնի Ժողովրդի թ-շնաղքին, սրտի տագ
նապի բերումով հարկադրուած դադա
րեցրեց իւաղերը : (իորմ Փիթո յէֆ վաիյ~ 
ճանուեց 1939 թոլի Սեպտեմբերի Ճ1~ին ՝ 
յիսունհինդ տարեկան հասակում ՝ Qnլի
ցեր իա եւ ամփոփուեր փընեւի մօտ դըտ- 
նուող CeJlthod հանգստարանում • Ըեմի 
վրայ արտասանած նրա վերջին խօսքե րն
էին՝ Աշխարհիս հրեսին ալքէնիգ ուժեղ 
մարդը նա է? Որ մենակ է մնում:

փորմի մահուան բերումով՝ Փիթո յէֆ 
ղոյդի զո րծունէութ իւն ը դադարեց ՝ երկ- 
րոԸդ համա չիյարհա յին պատերազմի նա
խամուտին* սակայն յետ պատերազմա
կան տարիներում ՝ կինլչ Լուդմիլլա՝ 
ազ ջի կխ Սվետլանա ել որդին' Ս ա չա ՝ 
հերթով մինչ 19 {9 թիւը{^) Փարիզի բե~

ԳրէՀ

ԱՐ1Դ ՅՈՎւՍԼՆՆԽՍեՍԼՆ

մի վրտյ վառ պահեցին Փիթո յէֆ անու- 
նը։ (

198-1 թուին , երբ Ֆրանսա թա տե րա
կան գործիչները լռութեամբ էին յ ի շում 
Ժ*որմ Փիթոյէֆի ծ*մնդեան ՜ԼՕՕամեակը , 
Ա ա շա Փիթոյէֆ ինձ ուղղուած մի նամա
կում հարցնում էր' «Pourriez-vous me 
rappeler le sens éthymologique de Pi- 
toëff» :

ԲԵՄԱԴԻՐԸ

Ժ'որմ Փիթ Ո յէֆե բուն նե րդրում ը բե
մական արուեստի մէջ՝ դերակատարի 
կատարումը դէպի պարզացում առաջնո ր- 
դելու եւ բեմադր ո ւթեան ձեւը կուռ խ ը՜ 
տաց ման ենթարկելու մէջ է կայանում : 
Լոլդմիլլ ա Փիթ ո յկֆի խա զա ր կո ւթ ե ա մբ 
ժան ա՚Արք-y, տիպարն Ընդգրկող երեք 
տարբեր խաղերի բեմա դր ո ւթի ւններ /^(1) յ 
ել իր խ աղա րկութեամր մ արմնա։ որու ած 
Փ ի րանտելլո յի Հանրի Չորրորդ-^ ա յդ
առում ով լաւա դո յն օ ր ինա կն ե րն են ։ Նըչ՜ 
ւած խազերի բեմադր ո ւթ իւններ ի բեմա
կան լուծումները բխում էին խաղի բը- 
նո/թէՅ ել տ ր ա մ արան ւո ւմ' երկի մէջ
թաքուն կերպով արտացոլուած՝ նոյն
իսկ հեղինակի կ ողմից չդիտակցուած ՝ 
բանաստեղծական շն չի զդա ց ո ղո ւթ ե ա մբ : 
Փիթոյէֆը միչ տ մխտեց ար տաքին լու
ծումները, ն սյ համոզուած էր^ որ րե՜ 
մադր ութեան համար՝ միմիայն անհրա
մեշտ է փնտռել հ եղինա կի ներշնչման 
հիմնական աղբիւր ը՝ որպէսզի բեմի վ ըր 
րայ դո րե՜ ո դո ւթ ի ւնն ու պա տկեր ը թնք“ 
նին էական դառնայ։ Այս միտք բանին՝ 
սերուած է ղոէիցերացի (իագ Տ ա լքր ո զի 
չափական {ռիթմիք) ուսմունքից ՝ որի 
հետ փո րմ ը ձանօթուել է 1911 թուքէն ;

<<Դա իմ եր շատ ռլրիշնհրի համար մի 
յայտնու թիւն էր: Ես ղ^նի ։ որ էրկրա՜ 
չափական ձհւերը, մարդկային մարմին
ները , որ շարժման մէջ էին տարածքում, 
մի անծանօթ շլացուցիչ եւ հրաշալի օ- 
րէնքի էին ենթակայ : / • • •/ ՛Նրանք մի 
րաց գիտէին, որն ինձ անյայտ էր, նր- 
րանք իրենց մօտ վերագտել էին մի աչ- 
քաթոգ արուած ունակութիւն, որն ւ1ի 
վիթխարի ուժ էր պարգեւել նրանց : էս 
ԷՒա9^ւ > անզօր, գրեթէ ընկճուած
ԷՒ զգսւմ. այդ մարդկային մարմինները 
աէր էին մի րանի, որից ես գրկուած էի • 
նրանք գերազանց էին, կասկած չկար պի
աի Տալքրոզի մօտ մնայի. Աի քանի ա- 
միս յետոյ , երր հեոանոլմ էի Hellerau-ից 
տէր էի դարձել այդ գաղտնիքին: Էս գր- 
աել էի այն շնորհքը, որը նախապէս նըն- 
ջում էր իմ մէջ եւ ես ներհուն կերպով 
զգում ու չգիտէի թէ իրապէս ինչ է այն : 
Վերագտնոլած այդ շնորհքը չափական 
զգացումն էր : Ես մի նոր զգայութեան 
տէր էի եւ այգ անմիջապէս ծաոայեցրի 
բեմական արուեստին; /•••/ Այն մարմի
նը, որ անզգայ է իր իսկ չափականու- 
թեան, միշտ էլ իր հոգեկան ապրումն 
արտայայտելու մէջ անկարող է լինելու; 
/ • -./ Ինձ համար' խադտլ , րեմական վի
ճակ ստեղծել, դերակատարներին խազի

հանել, նշանակում է' գանել այն «կա
պը» , որն ի մի է թերում րոլոր աարրե- 
րակի չաւիականութիւնները : Այդ կա
պը չափակսւնուրեան խորհրդաւոր ուժն 
է»(5):

Հեզին ակի ներշնչման ա կուն րին կցուե
լու բուռն ցանկութիւնը՝ Փիթոյէֆի մօտ 
իր ամենափա յլուն ի ր ա գո րծ ո ւմն է գտել 
Փիրանտելչոյի Վեգ սւնձիք հեղինակ են 
ւինսսւՈլմ խաղի բեմադրութեան մէջ*,

Champs-Elysées թատրոնի անպաճոյճ ՝ 
դեկորներից զուրկ բեմի խո բրում բացա
յայտուած վերելակն օդտա դո րծե լո յթ Փ ի՜ 
թՈյէֆը հեղին ակ փնտռող խաղի վեg 
անձանց ՝ ուղղակի բեմ հանեց հէնց նոյն 
թատրոնի վեր ե լա կի միջոցով-. Մի միջո- 
ց ա ռո ւմ ՝ ո ր ին երբ ւսկանատես եղաւ հ ե՜ 
ղին ա կը Փիրանտելլօ՝ Ե տա լի ա յում մի
եւնոյն խազի նոր բեմ ադր ո ւթեան հա՜ 
մա Ը յ անձամբ ի ւր աց ր եց ու օդտադո ր- 
ե՜եց այն։ Նա ն չուածիդ բացի ՝ ընդօրի
նակեց նաել բեմադրութեան միւս բոլոր 
մանրակրկիտ ման ր ամ ա սն ո ւթ ի ւնն ե ր ը ։

ՋԵՒԱՒՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

ՔԱՆԴԱԿՆԵՐ

(Շար. Ա. էջէն)

Փք՚թոյէֆքէ բեմւսԼլան ձեւա լո ր ո ւմն ե- 
րում ամէն մքւ երկ ո ւև ի իր գուևա յին յա
տուկ լուծումը։ Ցեմավիճակներում դոյ՜ 
նը LnJub տա ր բե ր եբանդա ւոր ո ւմն երը ՝ 
նոյնքան էական ո լ խօսուն են ՝ որքան 
բեմ ի տարած քում գտնուող միւս բա
ղադրի չն ե ր ը յ Ա ե ւ ՝ մոխր ագո յն կամ դոլ- 
նաւոր երբեմնակի երկնագոյն կապոյտ 
թաւշէ վա րա դո յ րնե ր կիր առուած ե՜ 
ււանԼլքւլ^ն տարաեբներն ու դասաւորում֊ 
^^PLL։ LnJ^ ու մութը իրենց երկրաչա- 
փաԼլան ձեւերի ազդու անմիջականոլ- 
թեամբ՝ խտացնում, ամփոփում էղ, երկի 
բովանդակութիւնը ել սահմանում խաղի 
տարածքը : Այդ տարածքի մէջ, մի քա
նի որոշակի իր , խո րհ րդանշա կան բնո յթ 
առնելով, օմանդակում են դերակատար
ներին ու ամբողջացնում նրանց բեմա
կան շա րմումներ ը • խ տա ց ում ը , պա բ ղա- 
ցումը ել չափի զգացումը Փիթոյէֆի 
արուեստի էական բաղադրիչ տարրերն 
են • ՛Նրա ձեւաւորումներն ու բեմավի- 
ճակներն այնքան անպաճոյճ են, որ հե
ղինակի թաքուն ներաշխարհը անմիջա- 
պէս նկատւում ու դիտողն ուղղակի կրց՜ 
ւում է բանաստեդեական լիցք ունեցող 
տես ի լքին :

ՄԵՐ ԹԱՏՐՈՆԸ

<ա պատմութիւնը, որ կը հսւյ 
Զեղչելի չէ, ոչ ալ 1-֊րա ց ուելլ,^ 
անիմաստ է , ոչ ալ' ապարդիլն , 
պէս մտաեելի է ։ Երկրին առսւս 
չի ղիտեր եւ ոՈվ իսկապէս 
ինքղինք անոր դիւթանքէ^ . յ,Ա^ Լ 
մ ո ւթիւնը կ'իմաստաւորոլի երկկե.^

Բայց ինծի այնպէս կը '
կրկեակ յետնաշխարհը, այԱ 
պատմութիւնը րարդ յարաբերոլ[Հ 
արուեստին իսկ մէջ: Ատոր հաՀ 
ես ինծի կ'արտօնեմ յ[՚չատակելք 
Ըլլալու համար, այսինքն' քանղձ 

որդեդրէ լ ներսն ու դուրսը՝ 
փոխ, միասին . Ըլլալու համար' 
դուրսը . Այդ J ա ր արե ր ո ւթ ե ա մ բ' 
դութիւնը կը դառնայ փոքսաբէր,,^ 

այսինքն' ծնուցիչ արուեստի։ Ան „ 
բազա տութեան փորձը կ'ընէ՝ 
դտնե, հողը, չի կրնար չճակատլ,լև 
ռումի վտանգին ։ Բայց այդ նոր„ղ „

առաջ, անիկա յայտնոլթ^ 
^Լ՚կՐ1՛^՛ ել ասոր նախադաբային հա 
տութեան : նախադարի կուռքեր կկ 
ոլ[,1'ե։ ոէ պաշտօնական , „չ հիպխ 
ուած եւ ապայմմէ արուեստ մը, որ J 
սեւեռումն է արդիոլթեան , ահա ալ 
դարէ մը ի վեր . Որով երկրի յայԱ 
թեան մէջ նախադարին դիւտը, Ալ 
յին դիւտը, արդիին դիւան է նո^ 
տեն :

Որքան խորունկէն մետաղը կը 
իր ձեւը, որքան ծանրութեամբ ճնչկ 
իր անթափանցելի խարիսխին վրար 
քան կը տարուի ազատութեան, 
թեթեւ բացը արձակուելու կշռոյթվ

Յետ մահու, 1919 թոլին, ժ’ • Փիթո- 
յկֆ[' յիշատակն նշող Աեր թատրոնը խո
րադիրն կրող համեստ հատորի մէջ, ի մի 
բերուեցին բեմի՝ յատկապէս բեմավի- 
ճակների եւ թատերագիրների մասին, 
ժորմ Փիթոյէֆի զանաղափ գրառումնե
րը՝ տեսակցություններն ու ձեւաւորում- 
ները : Հատորում ներառա աե է նաև նրա 
ամբողջական խաղացանկը,

Փարիզ եւ Եւրոպայի միւս քաղաքնե
րի մէջ բեմ ադրուած , այդ հարուստ խա- 
ղացանկն այսօր' քսաներորդ դարու վեր
ջին տա սնա մ ե ա կո ւմ , իր մշակութային 
մակարդակով, դեռ ի զօրու է էական, 
մամանակակից հարցեր շօշափելու։ Այն
տեղ նշուած էղ, 21 տարբեր ազգութիւն- 
ների պատկանող 112 հեղինակներ , „-
րոն9 դրութիւններից Փիթոյէֆը բեմա դր
բել է ընդամէնը 207 վերնագիր։ խաղա
ցանկի մէջ իբրեւ հայկական թատերա
խաղ նշուած է' Բոլչակի «Աիրոյ Տաղե
րը». Փիթոյէֆը այն բեմ է հանել 1916 
թուՀւն ՝ փբնեւում ։

Բսաներորդ դարու երկծլ պատերազմ
ների միջել ' ընկած տարիներում , եւրո
պական ոչ մի երկրի պատկան պետական 
կամ անձնակա՛ն թատրոն , նմանակի փայ
լուն խաղացանկ չի արձանացրել.. Յալա
լի էր, որ մամանա կին' 1936 թուին, երր 
չորս Ֆրանսացիներ (փոփօ, Պաթի, Տիւ- 
լէն եւ ժուվէ) ներառուեցին -հոմէտի 
Ֆրանսէզփ մէջ բեմ ադր ութի մեներ կատա
րելու, ժորմ Փիթոյէֆ հակառակ Ֆբ֊ 
րանսայի մշակոյթի մարզում ունեցած 
իր ներդրումին , իբրել «օտարական» , 
աչքաթոզ տրուեց։ Փարիղ, քիչ չէր այն
մ տ ա ւո ր ա կանո ւթե ան թիլը, որ ի պաշտ
պանութիւն Փիթոյէֆի , իր բողոք[յ ձայ
նը բարձրացրեց. այգ օրերին Եւրոպան 
խիստ բարդ վիճակ էր ապրում : Շատեր 
ապագայում, իրենց յո ւշա դր ո ւթ իւնն ե ր ի 
մէջ ղնահաաանքի ոլ երախտագիտու
թեան տողեր նոլիրեցին նրան ։ ժան Ա- 
եույ, որի Աոանց ճամպրուկի ճամբորդը 
առ^ջիե անդամ ներկայացուել էր Փիթո
յէֆի բեմադր ո ւթեա մբ , յ ի շում է' «ժ>Ոլ- 
վէ(6) չէր սիրում Փիթոյէֆին; Աի տեդ 
պատմեցի, ի մեծ գայթակղութիւն բոլոր

ԳՐ. ՊԸԼՏէա

(*)Արթոյի քանի մը քանդակները ւ 
ջին անգամ տեսած եմ Պոխումի 
կան Արուեստի ցուցահանդէսին, 
ին ; Շատ աւելի մեծ թ՜իւսվ անոնք 
կայացուեցան Chemins d’Arménie 
ցահանդէսին, Փետրուար-Աարտ ամ] 
րուն, Փարիզ; Տրուած էին 
տեղ, հարկադրաբար փոքր չափի կ 
ներ կամ մե ծ չափի երկերու թնօրի 
ներ : Փոքրի եւ մեծի հարցը հիմնւ 
չէ անշուշտ, քանի որ քւհնդակագործ] 
փերը կը մտածէ տարբերակի կեյ 
տակ ;

լայնախոհ անձանց, թէ մի օր նս 
էր ”Հային միայն ջարդուած եմ 
րռւմ”»(7)։

Աղդայիե փ ր ա դա ր ան ի ցուցահս. 
պատասխանատուներ ը ՝ հակառակ 
ո ր ո չա կքւ ձեռնա պահ ո ւթեան ՝ մե
յաջողել են «ջարդուաե»-ը իմի բե,

Ծանօթագրութիւն. -

(1) Les Pitoëff, destins de théâti 
BNF cahier d’une exposition - prix ï

(2) Տե'ս- ցուցահանդէսի համաք 
նիւթր . - 1ժ • եւ Լ • Փիթոյէֆների 
թուակիր ոուսակաԸ անցագիրը' qn 
րական «վիզա»-յով;

(3) 1]աշա Փիթոյէֆ (1920—1990) 
ջին անգամ րեմ բարձրացաւ 1979 ] 
Նոյեմբերին, Փարիզի աշնանային 
ոա-տօնի ընթացքում, տողերս ÇfRl1 
մադրութեամբ' Չեխովի Շնիկով տք 
խաղի մէջ ;

(1) ա-- վերնար Շօ-ի Աուրբ 3"վ 
նա (1925-1936).

բ--- Աորժ Փիթոյէֆ
նօ-ի Ժան տ'Արքի ճշմարիտ դաւտճ^
թի-֊նը (1929-1931) -

գ-- Շար լ Փէկիփ ժան ‘ո 1).ր
(1936):

(5) Georges Pitoëff — «La Rytl'® 
et l’acteur», Le Rythme, Genève, F®' 

1925 (pp. 30-31).
(6) Լուի ժ-ոլվէ (1887-1951) մԻ։ 

գսԼյին համբալ վայլելա֊ծ ֆրանս111911 
րասան , բեմադիր եւ ուսուցիչ ■

(7) Jean Anouilh, «La Vicomte55® ‘ 
ristal n’a pas reçu son balai mécami 
(1987), (p. 35).

Fonds A.R.A.M
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ԳՈՐՕ,
ԲՆՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԿՐԿՆՈՂԸ

Հ_

կա՜յ անձ մը ո ը չվերանա յ բնութեան 
խլութեամբ՝ չո լղէ զա յն արտայայ՜ 
ձլկամ անմիջապէս կա սլա ե լ : Աւելի

ւյ uy/ մըն է որ լուսանկարչական գո ր- 
\\$սո֊էթը 1լ ընձեււէ բնութիւնը հարա՜ 
էյօօպէն վե բ ա բ տ ա ղր ե լո ւ ՝ ա յն ձեւով որ 
աշքչկը տեսնէ : ^երկայի գործիքներով՝ 

1վլքւ է նոյնիսկ քանի մը երկվայր- 
/££ լուսանկարը իր ձեռքին մէջ 

ւձէնալ* նմանութիւնը եւ հարազատոլ- 
]|ւձչ կատարեալ են լո ւս ան կա ր ո ւած
liflfîi հետ : Ոայց կ ա° յ անձ մ ը որ չմը՜

թէ անոր բան մը կը պակսի ՝ ա յն 
պրումն ոլ ղդա յն ո ւթ ի ւն ը զորս ինք ո լ- 

էր տուեա լ տեսարանին դիմաբ յ 
ju կէտին ՝ ոմանք թերեւս պիտի բան՜ 
օյին պահ մը նկ ա ըՒէ դառնալ ՝ իրենց

յոյգերը կարենալ րր֊սահումներն

սթեան պատկեր ին դրո չմ ելու ՝ զայն
^ստեղծելու՝ զա յն մեկնաբանելու հա՜ 
“ք: Ըն ո ւթեն ապա չտ նկա ր ի չնե ր ը ա՛յո 

ս ձղտած են ընել՝ իւրաքանչիւրը իրեն 
‘տուկ նկարչական լեղուով՝ արտայայ՜ 
լու համար այն ինչ որ լուսանկար չա՜ 

սե դործիքր կամ վերա ր տադր ո ւթեան 
այլ միջոբ չեն կրնար իրականարը՜

հանուկլ ՝Ր՝անթ կ'ըսէ • «Անմիջական 
^՛քրքրութիւն ցոյց տալը բնութեան 
կկուրեան հանդէպ . . . միշտ նշանն է 
լ եսգիի մը»; փան՜Պ ռ [Լփ ս թ ԳռԼփյ Գո~ 
'(1T96 ֊ 1875) բնութեան իր անսովոր 
'(fit 1<ր Տայրադոյն ագնուութեամր 
քաքթլամեցողոլթեամբ^ անոնցմէ է 

ւա“"դոյնս կը հաստատեն փանթփ
Գր՚ւմը , <ե„ըօ լ։ս/լ 1լը յայտնէ .
^Գործոլթխնը սդ աւելի գեղեցիկ 

է քան տաղանդը : Ցամենայ նդէպս ,
՝|> միւսին կը նպաստէ : Եթէ լալ սիրտ 

անիկա ձեթ գործերուն լքէջ պիտի 
J»: Արուեստը՝ ուրեմն՝ բարոյա- 

մը ունէ Գորո ։ե համար, հաւա-
,Հ\ F. Ը սպաս մարդուն եւ Արարի՜

պո՚տկերացնէ թէ

|էւ ^բԷՒբԲ) ՈլբՒ2 քան■ Ւէ ոչ անջատուած մասերը' գերա- 
ւ անհուն իմաստութեան մը» : Գո-

^թո՚ոոաէլեան և ստոյիկեան ըմբրւլ- 
՜’ սք՛լինք ել էր աչէւատանքը կը

<՚,դօ՚Ո՚Հլերս',չան հուուԼոյթՒ մԸ ծՒ՜

Հէ' 1'երազոյնէն կողմէ անօրէն֊ 
!,հ ւ ոլրեմն , բնութեան երկ-
*» (ւ P ' ՀԱ'մևԱ,ո, հնազանդ ել հալա- 
'' "“/“'■'■ուորէ մը նման :

էն մԼելալ:րՈղուող “^՜

’1! / Գ"րոյփ համար՝ ո-
’(ճԲԼ կրՆա' հ^սեւ հէմնուե-

> 4’ո տերեւներու» վրայ։
“'<ւճո մը ն։ւաՐեւ * եՐՐ անՒ՜
Դես,ն Գմուար է՝ գուցէ՝
Կ'ս/"՝ՀԱ՚Ս,դէ1. նԼ1լար1'չ1։

ք) ,Լ Ա1 խօսուն բնո րո չում մը 
'"I10 էր կեանքը կը կապէ անոր :

*փ ïjj

M Գրյր°' Րարէկէցէկ ընտա-

c. , *“”1“^ դուրս աւելի ըն՜ 
ւ սղոններ կԴրազէ՝ կը տեն

չայ : Երր էր մէչ բնութեան սէ(էԸ ^՚լ՜ 
ղայն արտայայտելու ցանկութիւնը կը 
մարմնաւորուին ՝ բն ա պա չտ ա կան նկար՜ 
չութ ի ւնը արդէն [,սկ բա ւա կան ճամ բա յ 
կտրած է՝ ի մասնաւորի Անդլիա ՝ այդ 
չհանին իը բարձրագոյն արտայայտու՜ 
թ իւննե րը գտնելով յա տ կա պէ ս Ուէլէըմ 
1Փըրնըր ի եւ ճան *Ե ս P է J “Լլի դործե-
րուն մէջ՝ որոնք բազմաթիւ գլուխ դո ր՜ 
ծոբներ նկարած էին՝ երբ Ատրօ դեռ նոր 
մուտք կը դո բծէր այդ մարզը։ Աակայն 
ib րան ս ,ս տիրող նո րադա սա կան ութիւն ը ՝ 
իր դա զա փ ա ր ա կան ո ւթ ե ա մբ եւ յունա՜ 
հռովմ էական օրինակին ւէե ր արծարծ
մամբ՝ կը դրմ՜է դասականը չբԼ/սնցող 
զուտ եւ հարազատ բնա պա չտ ո ւթ ի ւն ը 
ո բ պէ ս փնքնփն արտայայտութիւն եւ կը 
թերադնահատէ ու 1լարհամարհէ զայն՝ 
իբրեւ ազնիւ եւ բարձր սլացքէ զուրկ ար
ուեստ ։

Այսուհանդերձ՝ յանձին նորադասական 
Փէէ ռ՜Ան ր ի ni ը վալան սի էն ի եւ քանի մը 
ուր ի չներոլ ՝ առաջին քա յէեր ը կ' առնուին 
բնան կա ր չո ւթեան ուզղութեամբ՝ զայն 
նկատի ունենալով որպէս անկախ արտա՜ 
յա յտո ւթիւն : Ասիկա երեւան կու գա յ տը 
Ատ լան ս ի էն ի ազատ ոճով ն կա րած ա յն 
եր կե ր ուն ■ոչ, զորս կ  ̂իրագործէ իր նո
րադասական ա չԼսա տ ան քէն անջատ : Ւր
ա չակերտը ՝ Աչի չ՜է թնա Ա ի չա լոն ՝ հետե՜ 
ւելո ■Լ Ւր ուսուցիչին օրինակին՝ նորա՜ 
դասական նկարներու կողքին կը նկարէ 
նաեւ անկախ երկեր ՝ որոնցմէ մին՝ 1812/* 
Ատ լոն ին ցուցադրուած ՝ կը խորագրէ 
ՀհՊ ա թ օ՜լա վո ւա ր'» ել անոր կը կցէ «Նա
խափորձ' թնութենէն կատարուած» բա
ցատրութիւնը • Ա\որո j^t հ ան դի պո ւմ ը Ա ի՜ 
չալոնի՝ իրեն տարեկից , արմատական 
կարեւորութիւն կ՚ունենայ իր ասպարէ
զին որդեդբելիք ուղղութեան մէչ: Գորօ 
կր հաստատէ. «Բնութեան դիմաց իմ ա- 
ւլաջին րնանկաթը իրագործեցի Արքէօյի 
մէջ, այս նկարիչին աչքերուն տակ որ, 
որպէս գլխաւոր յորդոր, զիս ուղղեց ա- 
ոաւելագոյն րծախնդրութեամթ ներկայ տ- 
ցընելոլ այն ինչ որ կը տեսնեմ աչքե- 
րուս առջեւ» :

թէ շալոն է կանխահաս մահէն ետք՝ 
1822-/'հ , Գորօ կ՛ա չակերտէ նորադասա
կան թանՎէքթոր Պէրթէ՚նէ-. Այսպէս՝ 
էր կաղմաւորումը կ'ըլլաJ հէմնականօրէն 
նորադասական ! Աակայն՝ մէւս կողմէ՝ 
էնք ա ռան ձ էն ը կը զարգացնէ թ էչալոնէն 
մառանդաՏ ո եղէն Z 1825֊^, կը մեկնէ 
Ի տալէս.՝ նմայ, այն բաղմաթէւ արուես
տագէտներուն որոնք ՝ Վերաենունդէն 
սկսեալ՝ այս ո ւխ տապնա ց ութ էւն ը յանձն 
կ՚առնեն՝ աւելէ մօտէն լփուելու արուես
տէ ակունքներուն հետ։ Գորօ Իտալէոյ 
մէչ կը զանէ «բնութեան օըինաչափու- 
թիւնն որ վայելչութիւնը» : Ասոնք էր աշ- 
խատանքէն գլխաւոր յա ականէշն եր էն 
սլիտի դառնան :

***

Գորօ երեք տարէ կ'անց ընէ Իտալէա՝ 
որոնց ընթացքէն կ'էրազորՏԷ տասնեակ
ներով երկեր ։ Ասոնք փոքր կամ մէչակ

չափի իւղանկարներ են՝ տեսարաններ եւ 
անհատներ պատկերող* Ոմանք մէկ 
շունչով նկարուած ԸէԼաԼու տպաւորութիւ՜

Ը [^ոդու-^ •) Հյցէ ս ^0 դո ս տ ին ո ս ի կա՜
մուրջը իկրայի վրայ՝ Նարնի^ն (1826), 
iZ/րճչ ո ւր ի թւ ե ր աւե լի բանուած են î «(?“ 
ղոստինււս ի կամուրջը հերայի վրայ՝ 
ՆուրնիՀն ՝ բաղդատած նո յն չըԼ^՚ի բ^ու՜ 
պա չտ 111J J նկար ի չնե բու դործերուն ՝ ա՜ 
ւելէ ոլղիղ կերոլո վ !լ աւետէ տպաւորա՜ 
պա չտո ւթ ի ւն ը ՝ իր անմ իջականութեամբ ՝ 
նկարը ողողող լոյսով եւ համառօտադրու՜ 
թեամբ։ Լաւատեսութեան ՝ ցնծութեան 
լոյս մըն է որ այստեղ կր տիրկ՝ երես
նամեայ եր իտասարդԼւ մը բնո ւթեա մբ 
արբեցումը արտայայտող* X, կա րին յա՜ 
ջո րդա կան հորիզոնական մակարդակնե
րը կամ ո լրջէն կը սկսին ու կը յանգին հ ե՜ 
ռուն յ հորիզոնի լեռեերուն ՝ անոնց զու
գահեռ եւ անոնցմ է վեր գտն ո ւո զ ամ Ալե
րուն ՝ զա ր կ տա լով նկարին տիրող խա
ղաղութեան ՝ կերպ մը որ *իորոյի մօտ 
յաճախակիօրէն կը յա յանուի։ Մինչ վի՜ 
պապաչտ մ ը ՝ քանդուած կամուրջնե՜ 
ր էն մեկնելով՝ ողբերգական կամ թեւա
ծող jn յղեր արտայայտող նկար մը պի~ 
տՒ յ°1՛' F ♦ ^‘ո[՚օ !լ անջա տ ո ւի ան ե կտ ո՜ 
դա յ ին ակնարկներէ եւ նկատի կ՚ունենայ 
միայն պահը՝ բնութենական էԼ[,^ակ Ը ) 
իբ ամբողջ փարթամութեամբ եւ խին՜ 
դով ։

Ղ*որոյի համար Հռոմը «Եզսւկյւ քւսւլաք 
լքըն է հր գիծերոլ_ն իազաղոՆթեամր եւ. 
վեհոՆթեսւլքր» : Եթէ երկու համայնա
պատկերները ՝ ՀՀ Հր ապարա կը* 3)ա րնէղէ 
պարտէզներէն դիտուս/ծ» (1826) ել ՀԿղո՜ 
սիոնլՐ Պալատինոյի ԼԼ)արնէղէ պա ր տէրը 
ներէն դիտուածդ (1826) յ կը միտին ըն
դարձակ մասեր ներկայացնել ՀՀ յաւ ի տե՜

Գրեք լ

Շ Ա Z Ա Ր Ա a

նա կա՛ւ, քաղաքկէն ՝ անդէն կտն այլ էւ.՜ 
ղանկա րներ , որոնք քա ղա քէն որոշակէ 
կէտեր կը պատկերեն ՝ էնչպէս 1826"'1828 
հ/՚ջ. անին իրա դործ ուա ծ ՀՀ Հռոմ ՝ Ա ան Պար՜ 
թոլոմէոյի կդցփն ել կամուրջր^ն՝ ՀՀ Հռո մ 
Ա ան ԱՀնճելօ դղեակը եւ Տ ի բե ր ի ո ս ը»ն եւ 
հհղոսիոնը Ե ո ս տ ան թինի կա թողփկէի կա
մարներուն բնղմէջէն դի տ ուածքը* Աա
կայն՝ մինչ համ այնասլատկերները տա
կաւին դասականութիւն կը յայտնեն ու ա~ 
նոնց համադրումը ձեւով մը պայմանա
կան կը թուի' յատկապէս առաջինին 
տէջ, առաջին տեսադաչտին դտն ո ւո ղ ծա
ռերով՝ միւս իւղանկարները՝ իրենց տա
րածուն միջո ցնե ր ո վ ՝ ի ր ա գո րծ մ ան լայն 
չունչով եւ կուռ կառուցումով՝ աւելի 
յանդուգն երկնում մը կը հաստատեն :

Այս գործերէն յա տկա պէս ու՜
չադրաւ է ՀՀ Հռո մ ՝ Ա ան Պար թոլոմէոյի 
կղզվնէ եւ կամուրջքն ՝ ուր մթնոլորտն 
ոլ_ Լոյսը \խա\ղաղ եւ հաճելի միջօրէ մը 
կր պարզէն։ Ամէն ինչ կանգ առած է կար՜ 
ծէք եւ միայն ^աէոյէ կեդրոն ի կըրը
ղին եզերելով՝ դանդաղօրէն կը սոր^ի՝ 
հայելանման ջո ւրին մակերես ին եւ զդուլ 
կու տայ թէ վայրը անբնակ չէ* * * ։ Հա
մադրումը՝ նկատի առած յա տկա սչէս 
կեդրոնի կղզի^ , իրարու զօդուող տունե
րով ՝ հոն կի բա ր կո ւած ուղղահայեաց , 
հ ո ր ի զոնա կան եւ չե ղա կի էչռո J ե ր ո ւէ ՝ 
անկիւնաւոր ծաւալներով ել տեսադա չ՜ 
տերու՝ մա կր դա կն եր ո լ_ ներթափանցու
մով՝ ան խո ւսա փ ե լիօ ր էն մտածել կոէ- 
տայ սէ ղան եան եւ կամ էս,[՚դ ը խորտ- 
նարդապաչտ պաստառներու մասին ,
3-որմ Պ բուքի եւ Փուպլօ Փիքասոյի կողմէ 
իրագործուած ՝ ինչպէս դիտել կու տայ 
Աաքս֊Փոլ ՖուչէԼՀ) '*

I1 մ տի ունենալուԼ ա յ Ա պաստառին հ ա՜ 
մ ադր ու մէն ա կնառու բնո յթ ը ՝ !լ ա րմէ 
զու յն մ ան րամ ասն ել յ

Հիմնական կչռոյթը որ կը տիր է ույս՜ 
տեղ՝ հորիզոնականն է ել ուղղահայեա՜ 
ցը՝ որոնց մէչե^՝ պատերում չեդաէ!չ 
ստուերները ել կեդր ոն ի կդղիին ^րկու 
կողմ ե բուն դտն ո ւո ղ կամ ուրջնե րուն կ ի- 
սաբոլոր կամարները՝ նուրբ կտրատում
ներ եւ անցքեր կը ստեղծեն ՝ մ ին չ տու
ներու պատուհանները կէ տա դրա կան չա- 
րահիւսութիւն մը կը հանդերձեն ՝ ինչպէս 
եւ տեսողական այլազան մակարդակներ' 
յ սւ ւե լեւ/t ւ Լսո բութիւն տա լուէ տեսարանին ՝ 
որ կազմուած է յաջորդական երեք լա յն 
երիփւեբէ ՝ որոնք են երկինքը՝ կառոյց
ները եւ գետը։ Եսկ ինչ որ այստեղ 
րոյ ի յօրինում ը մա սնա յատուկ կերպով
կը բնորոչէ՝ տ յն ալ ասոր հիմնուիլն է 
էասկե^Սյ ւ1|ւջ1ւն^ր դրո յ[^՛ին վրա յ , ո րուն 
կորիզը կը կազմէ ո ւղղա հ ut յ ե ա g անտե
սանելի այն դէ1  ̂Ը որ զանգակատունէն 
1լ անցնի : Ալ որպէսզի մեր ուչաղրու՜
թէմՈը չծան բանա յ վեր ը ՝ ղան գա կա տ տն
վըայ' խախտելով լւնգհանուր հաւասարա՜ 
կըչռութիւնը՝ *եորօ՝ անկէ ուղղահայ
եաց օր էն դէոչի ՛քո՛ Լ1 > դե տա ւի ին կը զետե
ղէ սահող ՀՀանն չան^ լք ակո յկը՝ որ ի/ո ր՜ 
քին մէջ կարեւորագոյն տարր մ ըն է՝ 
համադրողական, իր դերին բերմամբ։ 
Այսպիսով՝ երկնքի ումպերուն հորիզո
նս/կտն ո ւթե ան եւ֊ ջոլրին հորիզոնական 
գիծ եր ուն միջել՝ վերէ^ վար անցք մը 
կը ստեղծուի եւ գիտողին նւււյուածքը աս
տիճանաբար կը տարածուի ամբողջ տե
սաբանին վրա յ ։ Ասիկա տեղի կ^ ունենա յ 
նաեւ մակոյկին հ ո րի ղոնական ութ եամ բ
որ՝ երկու ո ւղղո ւթ ի ւնն ե ր ո ւէ ՝ աջ եւ
ձաիւ ՝ հորիզոնական կչռոյթը կը տարա
ծէ եւ նկարին երկու կողմերը՝ երկու կա
մուրջներ ուէ՝ իրարու կը կապէ։

Ա/L երկեր ւ Հռոմէն կամ անոր չց^_ա~ 
կայքէն տեսարաններ ն ե ր կւս յացն ո ղ ՝ էիո՜ 
վին կը յայտնեն Պտրոյի ձեռք բերւսծ 
վարպետութիւնը ՝ երբ գեռ երեսուէ տա
րեկան է * Եթէ նկատի ունեն անք նկար- 
չ/tt կան ասպարէզ համեմատաբար իր ուչ 
մուտք դո բծելը՝ ապա կրնանք պա տկեր ա- 
ցըխել յդաց ողա կան այն արագ եղա ւիո՜ 
Լսումը որ իր մօտ տեղԼւ ունեցած է։

Այս դործերուն մէջ՝ դորոյի նկարչա
կան լեզուն յստակ ն կա րա դի ր մը ունի : 
վրձնահարուածը պարզ է և անմիջական* 
ան չի ն կա ր ա գր ե ր այլ կը նկա րէ. ար 
սինքն' հիմնականը կը թելադրէ ՝ գունա
յին յարաբե րութիւններ կը կերտէ * Մ ա“ 
կեր եսներ ը նո յնպէս կը պա ր ղա ց ո լին ։ 
Արբեմն մ իա երանգ հարթ չերտեր դա չտ 
մը՝ մարդագետին մը կամ հողային տա
րածութիւն մը կը բնո ր ոչ են։ Ա* անրա՜ 
մա սնո ւթ ի ւննե ր ը կը չէզոքացուին' Ը^դ՜ 
հանուր էութիւնը արտայայտելու հա
մար։ Եսկ ձեւերը ու տեղական դոյ*եերը 
մեղմ են եւ նուրբ՝ մինչ դիծերը սա
հուն։ ^^որոյի մօտ չկայ բա Լսում՝ պըր~ 
կում՝ կամ զօրաւոր հակադրութիւն։ 
Ոայղ գոյութիւն ունին հովուերգական 
քնարականս ւթիւն մը՝ անմամ անց ե լի ին 
ղդա յնութիւնը որ բնազանցական վի
ճակ մը կվարտա յա յտէ ՝ երկնողին խոր 
ո դե կան ո ւթ ի ւն ը յա յտն ող ։

Պ*ո րո յ ի ա ր/ոտն կա րում ը բնութեան ՝ 
կր հ իմնուի թէ՛ առա ր կա լական եւ թէ՛ 
ենթակայական մօտեցում Լւ մը վրայ։ Ար 
յայտարարէ * «ք^նոլթ-|ւՆԸր հաԼՆՌԱ1Ա1րլւլք
կերպով ներկայացնելուն հեաամուա ըլ
լալով հանդերձ ՝ երթեք չեմ կորսնցներ 
յոլզումը որ զիս կը պալոէ» : Ալ. կը շեչ- 
տէ * «Թոդ զգացումը միակը ձեր աււաջ- 
նորրլը րլլայ : Իրականը մէկ մասս է ար
ուեստին • զգացումը զա^ց կՂսմթողջացը- 
նէ» : Ասոր կողքին՝ թարմութեան ՝ ան՜ 
միջ ականութեան ՝ պա ր ղո ւթ ե ան ՝ ղուա ր- 
թո ւթե ան եւ անբծութեան այն զդա յո լ-

(Շար-ը Դ- էջ)

Fonds A.R.A.M
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ՉՈՐՐՈՐԴ
ՕԼււ-ՈՈԻՈՐՈԻԹԻԻՆՐ

հաւաքուեցէ՛ ք ՝ 
հէքեաթ պիտի պատմեմ * Լո ս՜Անճըլըսի 
մասին։ ^իէ ը համեմուած հէքեաթ 
մը ՝ բայց հէքեաթ մը նորէն ալ։ Եը կոչ- 
ուի' «Արխիւ Հասնումի» : Գրքի կոզքԼ^ 
հրամցուած է տեղեկութիւն մը «Վէպ 
մը» ։ «ԱրԼսէւ Հա սնո լմէ՝ Վէպ, մը»՛. Ար՜ 
խիլ հասնելու համար վէպի մը։ Անա հ իտ 
մը կա յ ւ ^ւ-ս- այլոց WJU հէքեաթին 
մէջ*. Եր մասին կ'ըսուի հետեւեալը* 
«պատրաստ էր ♦ • ♦ ի ւր ա քան չի ւր ին հետ 
տանելու մտերմութիւնը իր ֆիզիքական 
ղեր աղանց կէ տ ին եթէ միայն վստահ 
ըլլար որ ինք զերծ պիտի մնար huiuQllL" 
մին յաջո րդո ղ րա ր դո ւթ ի ւնն ե ր էն» ( ££ 
35)(1):Ջ արմանալի գործածութիւն մը՝ 
առնուաղն «հասնում» բառին : Զէ ըս՜
ուած ՝ թէ ի՛ն չ են ա յդ հ ա ւան ա կան բար՜ 
դութէւնները , րայց այդ չէ՛ իմ հարցս : 
Հա սն ի լը ՝ այս կամ այն ձեւով՝ պէտք ու՜ 
նի արիսի ւի : Այս մէկը' յա յտա րա բութ իւն 
մրն է դրեթէ։ Ե> ուզենք գիտնալ՝ թէ ին
չս՛ ւ այդպէս է։ Եը հասկնանք ՝ թէ «վէպ» 
դրե լու համար ՝ արիսիւն եր պահել պէտք 
է։ fiuijg «հասնել»ու համար՝ ինչո՚^ւ' 
արիս ի ւներ * «Հասնի լ» ը ի^ն չ կապ ունի
«արիսիւ» պահելուն հետ ։

Ե շխան ճինսլաշեանի առաջին վէպն 
է' հրապարակ իջա ծ։ Մեծ վէպ մը չէ’ 
րայց կարեւոր վէպ մըն է։ երր U,JU յՒՅ՜ 
քը ձեռք առի՝ ղա յն կարդալէ իսկ առաի^ 
չդիանալով րա ց արձա կապէ ս անոր պարու
նակս t թ իւն ը ՝ չդիանա լով ուրեմն տա կա՜ 
ւին՝ թէ «մե^ծ» վէպ մըն էր կամ ոչ՝ 
դիտէի որ սլիտի դրէ ի՛ անոր մասին՝ ու 
սլիտի գրեի սապէս, «Ե • դարու վերջին 
տասնամեակին ամ ենա կարեւոր
րէն մէկը հ ա յերէն լեղուով» ։ Փոքրիկ
ներ ՝ զիաէք որ 1929“/^ Փարիզ լո յս տե՜ 
սած Շահան Շահնուրի Նահանջն ալ
մեծ վէպ մը չէր* Գարձաւ սակայն Ե* 
դարոլ ա մեն ա կար ե ւո ր ^utJ վէպերէն
մ է կը յ Ար բեմն այսպէս' դիրքերու ճա
կա տա դիրը ո րո չուած է յառաջուց *. Եապ 
չունի իրենց «մեծութեան» հետ։ Ոլր/՚չ 
օրէնքներ կը ղեկավարեի կա րեւորութիլ-լ 
նը ։ Նախ եւ առա ջ թեր եւս' հեղինակին 
հաստատ կամեցողութիւնը պատմու
թեան մէջ արձ անա դր ո ւե լո ւ յ Ար թիլ կազ
մելու կամեցողութիւնը՝ պատմութեան 
համար։ Ար թիւ' պատմութեան հասնե
լու համար* Այո’ ՝ որպէսղի մե՛նք սլատ՜ 
մ ո ւթե ան հաս նինք : Եթէ ո չ' ինչի0 պի
տի ծառայէր արիս ի լ մը։ Գիտէ՛ք՝ ա յն
պէս չէ^ » սր Շահնուրն ալ իր վէպութ 
կ'սւզէր առաջին քա ր ը դնել «Պատկերա
ցա ր դ Պատմութիւն Հայոց» ի մը։ Եր պա
րադային ալ արիսիւ էր հրա մ g ուածը՝ 
ներկայ եւ ապադայ պատմութեան հա
մար ։ Արիսիւ մրն էր իր սերունդին մա
սին՝ արիսիւ մը' այն Փարիզին մասին՝ 
որուն անծանօթ ՝ քաշողական լնդերքին 
1?էջ Ա փ [ւլռքի առաջին սերունդը սա ի Աչ
ուեցաւ մխրճուի լ ՝ երբեմն' անդարձ կեր՜ 
պսվ լթկպմիլ* Ար թիլ մը' այդ սերունդի 
ղդա ց ո ւմն ե ր ո ւն ՝ տ են չան քնե ր ո ւն ՝ վւոր՜
ձութ իւններուն ու ւի ո ր ձառո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն 
մասին՝ այդ սերունդին կողմէ վսեմ աղ
ուած կիներուն մասին՝ այղ սերունդի 
էե ղո լին մ ա ս /,ն:

Ըսածս կը թելադրէ բնականաբար' որ 
երկու վէպեր ր դրած եմ կողք կորԼ^Ւ 
մ տքիս մ էջ յ Ատ կէ անդին թեր եւս' կա- 
Pkib ըլլայ < ասկնալ հսկայ տարբերու
թիւնը 19297'^ ել 19957^ միջել ՝ Փարիղի 
եւ Լո ս՜ Անճրլըսի միջեւ ՝ Պ ոլսէն դա ղթե֊ 
լուն ել Աիջին Արեւելքէն գաղթելուն 
միջել ։ Աայց հանգիտութիւնը կր մնայ ի 
զօրու ՝ հակառակ բո լո ր տար րերութիւն՜ 
ներուն : Եան այսպէս' մեկնումի քաղաք
ներ {,Պ ս լի ս ՝ Պէյրութ'} եւ հասնումի քա
ղաքներ։ Եայ կործանում մը՝ սկզբնա
կետ ուղեւորութեան ՝ իւրաքանչիւր պա
րագայի ։ Ը լղե ւո րութիւնը յուղարկա՜ 
ւ֊ո բութ իւն մ ըն է՝ գարուն ա’յն ել ա’յս 
ձ-յրը : Շահնոլր է Պ ոլէ սը պէտր է մը[ս- 
տոլէր , վե ր յառն է ը էրրել մէ՚տուած , ո ր- 
“[կ՚՚՚յէ գոյանա՛ լը դառնար կարելի վեր- 
ջալուսային քաղաքէդ մէջ՛. Որպէսզի կտ
րելէ զառնաբ «Հյ ո ր ա դո յան ա'լ» ր t Առանց 
ubblPb ' առանց անցեալէ՝ առանց «մ եծ 
օրէնակնևրոլ» յ Ըսի' «ա ր է՚էւներ պատ
մութեան համար». Ուշադիր եղէ՛ ր սա
կայն. վէպակսքյ, արէ՚էւները չեն գրուէր 
ներկան «վկայել»ոլ համար (2) ապագայ 
պատմագրութեան մը սիրոյն՛. Շատ ա- 
^Lb րտրդ էէեր մ ը թա ղա լո ւ կո չո ւած 
են։ ներկան կը «վկայեն» ներկային սթ 
րսյե։ Ներկան կը «վկայեն» y զայն նո՛յն

պահուն' սլա տմութեան վեր ածե լու հա
մար՝ նո՛յն պահուն' «հասնել»ու համար 
պատմութեան։ Ե Լէեոյէ՛ դո յտնա լու սահ
մանուած անձերոլն ճակատագիրն է եւ 
ստիպողութիւնը ։ Շ ահնուր ՝ անձը ՝ ինչ 
պէս գիտէ՛ք՝ չդիմացաւ այդ ստիպողու
թեան ։

Ըայց կա՛յ աւելին ՝ զո ր հիմա պիտի ը՜ 
ս եմ ։ Գուք ) փոքր ի կնե ր ՝ հ ա ւան ա բա ր
առանց բացառութեան ՝ կամ դրեթէ ա՜ 
ռանց բացառութեան հասած էք հ ասն ո լ- 
մին քաղաքը յ Ե'ուզեմ ըսել հասնողներ 
էք** Ես չեմ մեկնած ո՛չ մէկ տեղէ։ Աւ՜ 
րեմն' չեմ հասած ։ Եը պատկանիմ հաս
նումի քաղաքին առանց հոն huiUUlÔ՜ ըլ՜ 
լա լու ։ Ջեմ դիտեր' ո* ՛Լ աւելի բա խտա՜ 
ւոր է՝ դո՛9 Լք թէ ե՛ս*. Աայց նոյն մամ ու
նակին մէջ չենք ապրիր : Ե' ապր ինք կողք 
կողքի թերեւս՝ դէմ դիմաց՝ կրնանք նոյ
նիսկ դպիլ իրարու՝ ճմլուիլ ֆիզիքա
կան ներկ այո ւթեան ահռե լի յուղումով ՝ 
բայց անհուևութիւն մը պիտի բամնէ մեզ 
ընդ մթչ տ : Որովհետեւ ձեր մամանա կին 
հունը եւ իմս նոյնը չեն։ Գսւ֊ք' հաս՜ 
նումկ մամանա կին մէջն էք* Հասնումի
Արարածներ էք : fri/' ո՛չ ։ Ես երեք սե

րունդ վերջն եմ ՝ ել կը տեսնեմ ձեր 
հասնի լը՝ որքան տարբեր' իմիններուս 
հասն իլէն ՝ ճիշդ եօթանասուն տարի ա՜ 
ռաջ՝ ուրիշ երկիր մը* (իա մանա կն եր ո ւ 
բախում մըն է։ Ե՜նչ հրճուանք է՝ Աստ՜ 
ուա ե K, աշխարհը որքա՛ն փոթուեր է î 
Եա եօթանասուն տարի ե՛ տ եմ ձեզմէ ։ Եը 
դիտեմ ձեր հասնի լը իրենց ա չքով ։ Նոր յ 

երիտասարդ ՝ կո բ ո վի հաս նի լ մ ը ։ Պեր
ճանք մը ՝ ս թր անք մը' հասնելուն մէջ*.

Ըացատրեցի ուրեմն [օդտուեցայ ճթե- 
սլաշեանի վ ե րնադր ին թո բուն կ թե լադ՜ 
րան քէն) ՝ թէ ինչո՛ ւ «Ար թիւ Հ ասնու՜ 
մ ի» դա տասլա ր տուած էր կարեւոր վէպ մը 
ըլլա լու • Եթէ աւե լի սովո րական ձեւով 
նա յինք իրերու լն թա ց քին ՝ են թ ա դր ե լո վ 
որ կայ մեզ բոլորս պա րփա կող մամա
նակ մը} հհԱր թի ւ Հասնումի» Ա փիւռքի 
չորրորդ սերունդին վէպն է՝ մէ կը' վէ
պերէն ՝ ինչպէս' Շ ահնուր ի «Նա հ անջ» ը 
եւ Ո ր,բուն ի ի «Փորձ»ը սահմանուած է [ն 
ԸԼԼալու֊ ի սկզբանէ մամանակաց անտի 
եւ ընդ յաւիտեան' առաջին ս ե ր ո լնդին վէ
պերը** Պէյրութ ի եւ Պոլսոյ միջել տար
բերութիւնը ի մ իջի այլոց այն է՝ որ Պոբ 
սէն եկողները իրենք ունէ ի՛ն մեծ օրինակ
ներ՝ ունէին հայրեր ու վարպետներ։ Աո՜ 
լորն ալ ձեւով մը' Օշականի եւ (մէ քէ եա
նի հայրական օրհնութեամբն է որ մտած 
էին դրա կտնութեան կա լո ւած էն ներս ։ 
Այսօրուան սերունդը ՝ հեղնաթառն յա
րա կա րծո ւթեամ բ մը՝ չունի եւ չէ ունե- 
դած ո՛չ մէկ վարպետ։ Ենքղինքը կեր
տած է ՛ու կը կերտէ ։ Միս մինակը։ Զե՜ 
ո֊ոյէն վերսկսելով ամէն ինչ* Հիմա է որ 
կը փորձարկենք թո րքին մէջ Ափ իւռքի 
արմատական անհ ա յ ր ո ւթ ի ւն ը ։ ^թւպաչ՜ 
եան լ,ն ո^ վ սորվեցուցած է դրականու
թիւնը *. Մ* վ բոն ած է դրականու
թեան աւազանին վերելը՝ որ մկրտուի 
իբրեւ գրագէտ ։
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վէպը* Աո֊աջին հերթին' կը պատմէ լե
զո՛ւն որով կը պատմէ։ 2  ̂ին սլա շեան ին 
քով կայ լեզուական կիրք մը՝ որ դրեթէ 
իրնմանը չունի մեր նոր դրականութեան 
մէջ*. Տարիներէ ի վեր' պարրերաբար կը 
լսէ ինք աջ ու ձաթ՝ Որ մէկը չէ՛ր jn^n՜ 
ղ՛^ Պէյր ու թ ր ՝ Պ ուրճ Հ ամ ուտը հրամ- 
Յընել** ճինպաշեան Պէյրութը չի հրամ՜ 
ցրներ (դոնէ' երեւութապէս) : Աայց
Պէյրութէն հ ոս' կը փռխ աղբ է կենդանի ՝ 
թօսուած ՝ եփուած ՝ տրո րուած ՝ կաղա
ցող ու սլացող ա րեւմ տահ ա յե ր էն մը՝ վե
րակենդանացած Լոս-Անճըլըսի հայ — լն~ 
կերային կեա նըհ սահմաններ էն ներս ՝ 
բաւա կան հեռու' մեր գիտցած գրական 
լեզուէն ։ Հեռու մանաւանդ' Պէյրոլ- 
թին յատոլկ դրակա*^ հա յերէնb տափւս- 
կոլթենէն ։ Հոս է այս հատորին հբաչբը* 
Այնքան ատեն Որ կը մնար ինէթւ իր մէջ՝ 
Պէյրութը անկարող էր իր էութիւնը եւ 
իր առօրեան բացա յա յտելու ։ Այս երե- 
^"յթր թարղման ուեցաւ տա սն ամ եա կն ե՜ 
րու ընթացքին' ա րմէքաւոր դործերու 
ողբերդական բացակայութեամբ ան
շուշտ՝ ղբական գետն ի վրայ։ Աայց ար
տայայտուեցաւ նաև հա կանեի/ո ւած տա
փակցուած լեզուի մը դործածութեամբ ՝ 
նոյնը Պ է յրոլթի բոլոր գրողներուն մօտ։ 
'(Yառուկեանի ^^բ^թն տարիներու վէպե
րը ատոր յարացուցական եւ ողբալի օրի

նակներն են։ Այդ յզկուն ու ջնարակուած 
լեզուն՝ Որ ընդունելի էբ^ մ ին չել Եսկ 
ո ղջո ւն ե լի թեր թե րուն ել հանդէսներուն 
յէջ ( ա՛յն է ՝ որ Ի * դարու սթանտարտ տ՜ 
րեւմ տահա յերէնին տուաւ իր վերջնական 
ձեւաւո րո ւմը) կատարեալ աղէտ մը հան
դիսացաւ լեզուա կան զգացողութեան դետ՜ 
նի լԼբայ* Անտեսանելի էր այդ աղէտը 
տակաւին երէկ ։ վաւերական գրողներու 
բացակայութիւնը աչքի չէր զարներ*. 
Աայց կար մարզ մը՝ որուն մէջ ան միջա
կան օր էն ղգտ լի էր տյդ աղէտը։ թարգ
մանութիւնն եր ու մարզն էր այդ*. Հոն է՝ 
որ կը տեսնուէր բացայայտ կերպով 
Պ է յր ո ւթեան յղկուած ու միապաղաղ ա՜ 
ր եւմ տա հ ա յերէնթե սահմ ան ա փ ա կո ւթ ի ւ-
նը ։ Ըն դհ ան ր ապէ ս պատանեկան հասա
րակութեան ուղղուած թարգմանութիւն- 
ներ էէն ասոնք ՝ ուրեմն ի բր թէ' դաստի
ւսրա կչտ կան նպա տա կներով կա տար ո ւած ՝ 
բտյց անոնց մէջ կը տի րէր լեզուական ան՜ 
ս ր բա գր ելի ՝ վանող ՝ երբեմն' ապշեցու
ցի չ թա կութ իւն մը։ Մ ատ չելիո ւթեան եւ 
մաքր ամաքը ո ւթեան զաղա փ ա րա բան ո լ-
թիւն մը լեզու՛ն պտրպած էր այսպէս իր 
հ իւթէն ՝ իր կեն սուն լոկութենէն ՝ իր ճո~ 
թ ո ւթեն էն y իր հնարա մտութենէն ՝ իր համ 
ոլ հոտէն՝ իր թութերէն նաեւ։ Նոյ*ե 
շրջանին պէտք է Պոլիս երթալ եւ Եր՜ 
ուանդ Եոպէլեանի թար դման ո լթի ւնն ե~ 
րը կարդալ՝ ապրող (եւ զարգացած) հա
յերէնի մը նմ ո յ շը գտնելու համար*.

Լեզո լին շուրջ կեդր ոնա ցուց ի առ 
այմմ' ճինպաշեանի դրքին յտռաջ բերած 
նորոգութեան հտրցը։ Հտրց մը՝ որ հա
ւանաբար' շատ աւելի ընդհ անո ւր է : Հոս 
առաջին անդամ րլ/ա/ով' ինքն իբ1^ է 
դուրս փ ո թա դր ո ւած Պէյրութ մը կր 
յա յտն ո ւի մեր {ևլ իր) տչքին ինչպէս 
որ էր ՝ կամ թերեւս ինչպէս որ երրե՛ք 
չկր եղած։ Եը յա յանուի իր զարտոք՜ղու՜ 
թիւններով՝ իր ո ւմա կանո ւթեամ բ * Պէտք 
է«կեդր ոն ա փ ո թո լմ»ի ենթարկուէր ՝ որ
պէսզի հասնէր իր «կե դր ոն» ին ։ Պիտի 
տեսնենք քիչ ետքը՝ թէ «փոթում» ի տլբ 
րամաթոհութիլ^յ մը կը գործէ՛ այսպէս 
Ի շթան ճինպաշեան ի վէպին մէկ ծայ- 
րէն մէ ԼԱ Ը Î

Մ է՚նչել այսօր՝ եթէ բացառենք ^աւէն 
Պիպեռեանը՝ Պոլսոյ մեծ սնդոյն վիպա՜ 
դիրը մեծագոյն անծանօթը) ՝ ^էկը
չէր համա րձ ակա ծ թօ ս ա կց ա կան ՝ թմ բա- 
jb^> ակումբային՝ փողոցա Jb^^ տնա
յին ՝ րնկերա յին արեւմտահ այեր կնը ՝ իր 
կերտում ի եւ գործածութեան հաւաքա
կան սլա յմ անն եր էն վկտյոզ հաւատա րմոլ- 
թեամր' շրջագայութեան մէջ դնել եւ 
զտյն արտայայտութեան հիմնական գո ր- 
^՜Եքը դարձնել։ Այս իմաստութ լեզուա- 
կան հանդէս մըն է ճինսլաշեանի վէպը տ~ 
մէն բանէ առաջ*. Céline^ եւ Frédéric 
Dard^ միջել տեղ մը թերեւս կարելի 
բք/տ յ տեղադրել հոս հրամ ցուած 
ո ւական ազատութիւնը ։ Ա է լին գարուս
երեսունակա^յ թուականներուն' փարիղ՜ 
եան արուա րձաններու լեզուո վ թափած 

ՒՐ ամբողջ մաղձը քաղքենիութեան 
դկմ *. Ձ)րետերիք Տար դողականներու լե՜ 
ղուով դրած կ ոստիկանական վկպեր յ 

Առաջինի պարագային' արուարձանա- 
յին Լէզոլն կը հ ա սն է դէ ւց ա ղն ե ր դա կան 
Հ ամ եմա տ ո ւթէ ւններո լ : Երկրորդէ պա
րագայէն' դողականներու պատկերազարդ 
լեզուէ կը դառնայ հետզհետէ' հեղէնա- 
կ.թ՛ բառաստեղծական աէւորմա [լներ ո ւն 
մե թո տը : Ս կէզբը հաւանաբար' հաւա՜ 
տարէմ դողականներու է ս կա կան լեզոլ- 
b^ ևը ԳարեԲ1՛ ո ա կայն չատ արագ կեր
պով' առարկայական ըլլալէ , կը դառ-
նայ զուտ հնաբանը հնարելու սէրոյն, 
էնընաստեղե լեզուէ ճէնպաչեանէ մօտ 
կայ նոյնպէս «բարբառայէն» եւ «մառ-
կոնայէն» արեւմտահայերէնը
^^քթ՚լման ադբէլր րէարձնե լու հաստատ 
հակումը՝ ոճա յէն եւ րառա յէն մակար
դակներու վրայ մէամամանակւ Ոճայէն 
դետնէ վրայ է սկա կան հ րավառո լթէ ւն 
մրն է՝ ամէն վայրկեան , ամէն պարբե
րութեան մէջ նոր անակնկալներով՛. Լեղ- 
ուական չռայլո լթէ Լնր , ճէշդ է՝ չէ կըը- 
նար մէչտ յա Լոզ ըլլալ, կտյ հաւանա
բար թափ օն էն բա մէնն ա լ հատորէն մէջ՝ 
,lbLPb^1 կամ տկար ա զա տո լթ է ւններ ո լ եւ 
ոճաստեղեույքնե րու ամբողջ չերտ մը; 
Մնացեալը սակայն' անզուգական է : 9՚/շ՜ 

րա [uoun ւթեն էն ա նդէն անցնող ո ւս ո ւմնա՜ 
սէրոլթէլն մը պէտք է կ ա րեն ար Օր մ ը' 
ճէնպաչեանէ րառա յէն եւ ոճայէն ստեղ
ծումներով ամբողջ տէպաբանութէւնը 
կազմ ել •

3
կը պատմէ տյ„ վէպը՝ էր լեզուն 

պատմելէ անդէն՛. Անկասկած' Լոս֊Անճը- 
լըսեան կեանքէն դրուագներ : «Շեչտ»
անունը կրող երեւակայական ամ սադր է 
մը կեանքէն ներքէն ծալքեր ը ել անոր 
խմբագէրներէն մէկուդ աբկածախրնդ- 
րոլթէլնները , Հէնքը' ոստիկանական ՝ 
պա ր ո ւնա կութէ լնր' րնկերա յէն ու անձ

նական՛ Վէպէն մէջ է հարկ^ 
նա կան անգայտ ու երկԱրրաձ, 
րուակ մը կը գործէ. թմրագր'Լ > 
ոպանս ւթ էւն ը թմ բադէ րէ մ ը կձթ 

ւսն (ճՆսւ a i/ւ քք/5. /.*__ ւ L * I #»յետոյ թ ըլլայ.. Հ, 
մար հաւաքով

դործածոլթեան չոլրՕ "

բուս սեր իա ստացող յօդուսւե մ 
ու անհետացեր է՛ Առաջփն դէմԶ'"^ 
մոզ անձէն պարտականոլթէլ^ 
հետքը գտնելը՛. Այս մէջաղէպ^ ՝ 
լուծումէ չէ յանգէր , այլել ո՚չյԲ. 
լով չէ հանդէսանար վէպէն

կ՚՚է՚ւ՚ԳԸ- Պատրուակէ ալէ^չ

նութեան հւօդ
ներու

. Ն 
Վ,

piste մըն է : Վէպէ մը հլP ''["“չո՛ւէ 
կրնար ըլզալ բացակայ գրոլթեան յ , 
տապնդումը՝ անոր առէթով կս,տա^ 
հետաթոլղոլթէւնը՝ „րուն ընթա^

թոյղը դառնար էնքնաթոյղ. I 
'յդ Էէ հ֊եղէնակէն նպատակԼ.բ՝

նէւթը ընթերցողէն հրամցուա^ I* 
րէն մէկն է մէայն : Պատումէ հկնչՀյ 
դէն' մէջավայրը: Հայկական 
թեթէ մը ծ է ր էն ներս' էշթանոլթե^, 
ղերը՝ էչթանութեան եւ ս եռա կսմոփլԼ 
մէջե լ զա զանէ կտ մ ր ջո ւմնե ր ը , էէ 
յէն բաղմաթէլ տէպարներոլ ն/;ս,ք„ք1 
րութէւնը ՝ այդ երկու բեւեռներով 

ոևրուած : Հայկակովջեւ տարուբերուած ։ Հ
մը մ ան ր~մէ ջա ՛Լա յ ր էն անդէն ալ 
լտյ'11 մ1Հա,1ս,յրԸ՛ Լ՚՚ո-Ս՚՚եճըրըսեան 
յութէւնը՝ անոր նոր դա ղթած ւոեւ 
Մակարոյծներոլ , էչէ՛անատենՀևերո 
մ անակավր է՛՛լն ել՛ու ( ընտանեկան J,
րա կե ր տ րռն ա կալն եր ո լ , արգան 
է՚եզճ ու կրակ ազա տո ւթէւններոլ

'«til

րմէ
'՛լոքը ծւ

սնդէն

, ’ "ք

Ï

ծուա ծ է «Ս՚էէ
Լ՛՛ա չե լո ւթ եան ներկայացում մը»Աք\ր 

Հէ՚ւ՚բէ՚ե ՝ վայրերուն ել մ է Լա էէ,
րուն պէտք է աւելցնել այս բոլորը ա| 
փակող արտաքէն կառո յց էն նկս
ո ումը՛. Ամենասկէզրը առաԼէն
պատմողը կը պատրաստուէ ճամ|
լուէ Եր պատմուէ ուրեմն իր վերխ 
շե ր ը ԼԱի մկջ եւ յետոյ' նս/թորդող 
կու ամիսներու անց ո ւդարձեր ը։ V
ղունակ կառոյց՝ որովհետեւ ՚Լէպը
քին միջոցներ 
եւ իրադա րձու։

բ1" թ

չհ ս տեղծ եր 
թեան մամանա1թբ\

ումր կազմակերպեր
մար։ (իամանակներո ւն հանդէպ այս ձ
տարբերութիւնը կը մատնէ կառունք 
մտածողութեան պա կա ս մը՝ քիչ 
մ անա լի' այսքան արդիական ոճով

մ ր մօւ է նաեւ ,, nr կ'ոո
վէպ-հէքեաթ զատորոշում ը*. «Վէպ» 
ուած այս էջերէն ներս' չէ՛ արձ, 
զրո ւած պատմում ին մ՜ամանակը*. Երող 
թիւն մը որ զգա լի է ամ էն է՛ն աւելի 
գրողը երկրորդ դէմքով կր թօսէ 
bp մասին* «որքան ընդունէիր ի 
րած անհատական ա նկ ա թութեան 
ձակները* * *» 11)? ^թէ
շէԵե1 * * *» (4՜£ 11) * Փոխանակ վէպէն
նե լու ՝ վէպէն փա խելու ձե^ւ մ րե է ա 
եօք*. Գի րքին մէջ կը կարդանք չասէ շ 
կան շական նախ ադա ո ութիւն մը այս 
ղութեամր ՝ «մամանակ» բառին զպ1 
ղի գործածութեամր ա1լ աւելի 
ւած* «փամ անա կներ ս պիտի յանձնէէ Հ* 
խուստի եղանակին» {էջ 12) • ^‘Ju 
հասկցուած ա ր տաքին կառոյց[1 
դադրի «արտաքին» ըլլա լէ (Z)

Արտաքին կառոյց ՝ հէնք եւ միխ1^
վէպի նրեք հիմնական տուեախելւն
տա ր բեր մակարդակներու նկատէ ա11 
ւած : Եա՛ յ սա կա յն չորրորդ մտկ^^
Ա՛ր՛. Ըսէ, որ այս վէպէե մէջ 
խո յզը չի դաոնա ր էնքնախոյզ-. ե՛

կս՛ յն ՝ ան կտ Լս հետա Լսուզութենւթ \

՛զէն մէկ ծա յրէն մէւսը կտյ 
ղութեա ն» թեման՛. Թեմա յէ ամ/® 

րեւս նախընտրելի ըԼԼաբ դոր°ա "L 
լայթ—մոթիվ կամ մտասեւեռում P 
րը* Ենքնախոյզը այստեղ կուզէ 
ուիլ» ՝ անշուշտ' գտնելու հաՀ^է1 
զինք՝ հասնելու համար*. Pn ւն 
լեռում„ ա ։ս «փոխուի/'» բառին չոԼլԼ 
Եթէ կայ տյս դբբէն մէջ
եան փ է լէսոփա յութէւն ՛եր՛ տն

յ։

•}'

(i

if

կապուած' է «փ ո խ ո ւելո Լ» ձա-

ք

1

գՒ

հ րամե շտո ւթեան ՝ յաճա խանք 
'Եաղաք ո լ աշխարհ փոխելոՎ 
փոխուի  ̂մ * Ե ին փոխելովդ պէ^է 
ոլի  ̂մ ։ Եամ ընդհ ակա ռակն նտիը
լիԲ է արդեօք մնալ նոյն ք^Ղ^^' 

նոյն կնոջ հետ՝ փոթուելու 
սլին կեդրոն ական հարցադրու-րր
Առաջէն էջերը այս մտասեւեռ" ե 
ներկա յա ցն են հրաչալէ կե^' ն,< 
լով «փոթ» արմատէն բոլոր Լ? 

թիւններուն հետ՝ երբեմն' զք Լ փ 
տակցաբաբ : Լոս-Անճըլըս քտղ"1^ .
խ»ին իտէալ պա ր ո ւնա կն է ՝ լ Հ
եան 1լրսէ' անոր «փո թաբերտ^ե

ն՚/յռ՚թւ1նէ որ այդ քաղաքէն ՛ծերս ՚ , ,t
մնց տեղտփ"^^փ ո թա դր ո ւէ ք

Այդ է՚եասւ՚յո՚Լ' «Լռս—Ածճըչր",•է

«

Fonds A.R.A.M
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է Վո1սարււ,սյ1ւան>'>ը (££
/«'“"ï զանհատական կերպարա՜

'աւելփ զօրեղ փսխաբերակ 

(££ 14) ! նախադասութիւնը 
քն ցլ ոս՚ղարը փոխաբերութիւն մըն 

I ՛ԱԼ՛ էէ* Է՚՚՚֊թեամբ ; Վիպական
է [խթաբերա-թիեն մըն է , ուրեմն'
^2աՀ/! . կ?է կերպարանափոխման
^ւԼ-ՀԱը կ'աըտօնէը ^-ժ փ"Ւ՛
քՀեթւոյթներուդ մկջ, բայց միշա

’ւ un •‘‘p ետ սւահեւո՚Լ 1՚րաւ- 1ւլրպա՜
(1ՀխիոԼմէն-» (էջ 11) , այո ինբն նաեւ՝ 
'ճ,փօիաւ^ն^ : Այո նախադասոլ- 

ձք երբ նախորդին հետ կողը կողքի 
* ՚ e հաէ/ա-

r

,, կ՚ունենաք բնականաբար տաղւ
Լթեան ձեւով դրուած փոփոխութեան 
1 փոխաբերութեան) հակադրութիւնը :

քաղաքէն ուք1'Լ աարածոլ-
քթն մը, որ ըլլար իսկական փոփոխու
ին մը խոստումը : թէ ընդհակառակն՝ 
Լպարանափոխումը հառնումի քաղա- 
K սահմաններէն ներս այդ ա՛նցքն է մի֊ 
[խ երեւոյթէ երեւոյթ, ուրիշ ոչինչ, 

ի մէկ էութիւն երեւոյթներուն և ա ին : 
է, մէկ կեդրոն : Ափիւռքի եւ Ափիւռք-
Լ տիպարային հարցադրութիւնն է 

,ր'. Հերը տեսանք «փոխում»ի հարցու
թեան ուրիշ մէկ կերպարանքը , երբ 

խխը Պէյրութի լեզուն Լոս-Անճըշըս 
Լիադրելու մասին էր, այսինքն' առա֊ 
'\ի անդամ րլլտլ՚՚՚լ ել անվերադարձ 
խլոնափս խումով} զայն հնչեցնելու եւ 
թլոլ մասին :

կզփշ ձեւ մըն ալ կայ նոյն բանը ըսե- 
l„t| յատուկ' Փարիզի երևսունական 
I,լականներուն գրողներուն : Հասան֊ ենք 
նրչ՚վ՚ոխում՜ձին , Ասկէ անդին' ուրիշ 
միադրութիւն չկա՛ յ յ Մինչեւ հիմա' 
րլդ ւի ո փ ո խո ւթ ի ւննե ր ը , բոլոր տեղա- 
կխւթի Լեն եր ը կրնային պատմուիլ սո
սկան ոճով, դ առեա լ պա տմ ութեան ու
սիս յ ։ Այս մէկը սակայն վերջինն է, 
քղա գոյնն է՝ ու այղ պա տճա ռո վ' իւ՜
pյատուկ «սւրխիւ_»2/եր կը պահանջէ ,
խյատուկ լեզու մը*. «Փ ո էս ո ւմ »ին ծայ՜ 
քի ո՛ չ մէկ ւի ուի ո էս ութ իւն կա յ այլեւս՝ 
՞լ կեդրոնս/փոխում ՝ ո1՛չ մէկ քայլ

աււա^ ո՛չ մէկ վերադարձէ JJ1 էակ 
քարձր չրջա դարձ մը կրնայ ըլլա լ , մենք
Ար վրայ ՝ չ^ադարձ' լեզուէն մէ ջ : «9*^՜ 
Հրե' ափէն այս օտար կ՚երթամ ՝ կլււո՜ 
րձ ամէն կապ* Աշխարհին ծայրն եմ 
Ատուաե» ՝ կը դրէր Սարաֆեան՝{Հփ) : Աոս՜ 
սան Հիս ր ե անն ալ համահնչէւն ԷԼ^ր ոլ~ 

տարբեր ոճով անոչւշտ՝ BuiQI|nnuj^2/ 
«Երբեմն պատմութիւնը պարտադ- 

է ժողովրդներ էն \դաղթել երկրւս՜
ղուեդէ մէ մաս էր մէւսը՝ վազել ա՜ 
քևէ ե տելից , կրէ/նել նր ա մեստը ՝ չըր՛
!կ..»(6):
Ժոխումդ ի թեման կը վերա դառնայ 

ֆպաչեանէ մօտ՝ ^րբ 4/'^ փո էսե լու 
Ոը կը գըոլ[՛ • Կը կարգ ան ր օր ինակ 
^թքինքս վերակերտեր» ՝ Հ.մ ո լո ր ո ւե լո վ
\նակայել^ թէ ինքնա ս տեզծո ւմէ ճշդլբ 
ք/1’ գիտութեան եր ա շէսէքը ստանձնած

ըլլար ի ւր աքան չի ւր կնոջ հետ}» 
ինչ որ հաւանաբար կը ն չա նակէ

''Ցելեալը, մ ոլորուած ե ր ևա կա յո ւթ եան 
՛է’, ճշդրի տ դէ տո ւթեամբ ՝ ա յս էնքն
^վրէպ ստուգս լթե ամբ ՝ էէն փ ո թելը
ֆէեափոխոլէլ է ՝ վե ր ա կե ր տ ո ւէ լ : Յան- 
hit պէո' ն ոյն թեման ուրեմն հոս ալ* 
^Լրիչ ի նչ կը մնար ընելէք եթէ ոչ ծը՜

^րէն}» {էջ 104) :

^ս1ը կը գծէ էրարմէ ամբողջովին
^կտխ կարդ մը խմբային նկարներ î 

լիս գէմքով պա տմո ղը կը պտըտի
մէւսը. Այդ նկարներէն առաջինը 
թերթէն էսմ բադրա տուն ը կը ներ՜

^ախէ՝ էր մ արդկա jfa տեսակարար 
տեսակաւոր բա ղա դր ի չն ե ր ո վ i Ե րէ՜ 

է՛րը Անահիտը, հին բառով մը եւ 
Ըարքերոլն համաձայն' հոմանուհին, 

,1անձին իր նկարին մէջ, անդէմ ադէծ 
չն^"՚1՚ո1ո կռուան, իր բացակայ էրխ 

"* ! Երրորդը՝ մ ե քան ի քե ե ր ո ւ աչ՛ 
չԴ, լեզուանի ու համեղ իր գռեհ֊
^11լմ1ք'' ՋորրՈ1’էԸ՝ Տիկին Հովիւ-

կՀԼ ր ամուԱե^Ը> առիթ' Կլէնտէյլի 
ետը բաներ ըսելու եւ հայ կէնե՜ 

ս տ յՒն փանթասմա թէքայէն մա՜
J’y/ 0Ա^ԼՈլ** Հինգերորդը սեփական

^սոփևստա կ քածը}»՝ համ ակր ան՜ 
խ յ,/՜ Ա1’Ըով ^կարադրուաէծ էը տղուն
Հ"ոձմԱ'է"հ’1՜հ[՛ (առՒթն է՝ հայկական
^եՀ^Հ^ հՒլթեզ զարշա՜ 
‘«•սնի "ւ '' Վեցերորդը սեփական րն֊
^Ը^Լէ^ւ^,տանե1ւան I,nLnP երե լոյ խե՜ 

ԱԱ, Ըորղր' Ճռրճը եւ իր ըևտա-

ifLn C 1"ոկ կերպարն է աւս վէպին ԷՀ1;^ փոփոխութեան մը, 

Հհպին րնթէ^ու^եան մԸ կ'ենթարկ"լՒ
թազ-րին , անկախաբար պատ՜ 

?ւսըեկս,մՅՈՀգարձ1:ր(՚էն՚- ^որճը, մօտիկ
Ci տխանձելի իր սեռային ոըխ՜

րանքներուն համար, պատմող դէմքին 
մենտորը իրական կեանքէն ներս (որուն 
խորհրդանիշն է, չես չդիտեր ինչո՛ւ, 
խք՚երեցոլցիչի վաճառականութիւնը) , մեե 
եղբայրութիւն ընողը , որուն մէջ կը հան֊ 
ղոլցոլի յտնկարե տռամը միզական հա
շվ՛եին Լուրջ-. Հարցը րյ/այով՝ խյդունիլ 
վերջապէս կին մը որ կ՛ընդունի քեզ-, 
Զարմանալիօրէն' այ„ պահոլն , կին մը 
ընդունելու սլա հուն (փոխանակ բոլոր 
կիները իր բարձին վրայ տեսնելու չատ 
•մարդկային իղձը սնուցանելու) , շվորճին 
մէջ ծայր կՈլ տայ տեսակ մը <յ,ինքնա- 
քանդում» : 'Լէպը կ՚ըսէ' ^Կարծես պէտք 
է ոչնչանար ինք ե րա շխաւո ր ե լու համար 
դեղեց կութեան թափը» (էջ 145) : Անցո- 
զակի ըսուած նա խաղա սութիւն մը, որ 
կարծէք կապ չունենար կին մը պահելու 
էարողոլթելլյ^յ կամ ան կա ր ո ղո լթ եաՂւ 
'-‘Ոքքէ՛ն հետ, այս գլուխին նիւթը, կա
տակաբան ոճին ընդմէջէն ; Արուեստի փի
լիսոփայութիւն մը, Արուեստը կը ծնի 
ինքնա—ոչնչացումէ մը։

■^1՛ բացատրուի ր իսկապէս յէորճին 
անձնական փորձառութիւնը, ո՛չ ալ ար
ուեստին ծնունդը այդ կերպարին թնդ- 
մէջէն-. Երեսուն էջ անդին կը պատմուի 
յանկարծ ճորճին ընտանեկան տռամը, 
հօրը հանդէպ իր ատելութեան պատճառ
ները , չկաս կտծ ո ւած խո ր ո ւթ իւննե ր ո լ 
յտ յ տնա բե ր ում : էյ լ հոս մէայն կր հաս՜
^113ՈԼ['’ կատակաբան ու. դայթակղա՜
սէր ճ որճեան ղ֊էո ւէսն ե ր ո ւ1ւ յա տո ւկ ՝
կբ ծառայէր ընտանեկան սարսափը ծած՜ 
կելու : Փրոջ բռևա րա ր ո ւթ է ւն ը հօրեղբօր 
մը կողմէ եւ ա ղջ կան անձնա ս պանո ւթ է ւ՜

նը : Հօր էսորունկ պա տ ա սէսան ա տ ո ւո լ՜ 
թէւևը այս ողբերգական մէջադէպէն մէջ՝ 
ըն տ ան ե կան ս ր բո ւթ է ւննե ր ո լ սէրոյն : 
Հա յ ըն տան էքէ ո՛ չ ա յնքան արտասովո ր 
սլա տմո ւթէւն * ՆԼէպէն հանդո յդնե րէն ձ*է՜ 
կը հ ո՛ ս է։ ճէնպաշեանէ վէպէն մէկ ծայ՜ 
րէն մէւսը՝ կա յ նաել հայ ընտանէ քէն 
դէմ հոյակապ փէլէպական մը : ԱՀյտրէ 
փիտի «Familles, je VOUS hais»/'?, պատ
կերազարդ ձեւը, որ կը յՒեեՅնկ Զռռ-էե 
Պիպե ռեանէ դաման պա տկե ր ա դ ո ւմն եր ը : 
ՀՒր հօր մէջ կը տեսնէր այդ դոյութենա՜ 
կան ակնա էստէղ զեռօն ՝ որ ըստ ե րե՜ 
LnjPb^ յատկանէչն էր հէմա վաթսունէ 
չւ՚պ՚ջ երերացող ԷԼրեւմտահայ տղամար
դով *. * * * Մ ժբ հա յըեր ը պա ր տաճան ա չօր է ե 
ոլ ա ղե էսա ր շօր էն պատանդ բոնեցէն մեզ 
էյղեռնէւ յետդրութեան մէջ եւ հէմա օտա
րականներ են մեղէ եւ մենք էրենց}» {էջ
23) :

Վ*էպը կը բզկտէ ընտանէք եւ ս րբո լ՜՜ 
թիւն-. Այդ է Որ հոյակապ է -, Մի՛ Հարցը 
եկք ինծի թէ ի՞նչ կը մնայ եթէ ընտանիք 
եւ սրբութիւն բզկտուին -, Վէ պը քննա
դատական կոչում ունի : Առնաբարոլ-
թիւն , ոճիր կը շարունակեն գործուիլ 
այս՜օր ինչպէս ն ր է կ' "՛յ՛է սրբութիւննե 
րուն անունով-, Ա՛րականութիւնը կը մնայ 
ասոնց անզօր քննադատը , բացայայտիչը :

/>%< կ՚ըսէ այո վէպը , բղկտևլէ անդին 
ըևտա նիք եւ սրբութիւն : Կը խորհրդա
ծէ , կը նկարագրէ , մանաւանդ' սքանչե
լի կերպով կը ծա ղր ան կա ր է : Կ ը “իրէ դի 
մադծերը խոլորցնել -, Ահաւասիկ օրի
նակ Շեշտի ա շվսա տակիցներ ուն դիմա
նկարները, Մարալ Զիլանը (իր անլա
զուրդ ընդմիջելու եւ ըսածներէդ գոնէ 
կէ ս ր չլսելու յատկութեամբ օմ՜տուած) , 
Առնիկ Ա-ումանեանը (քարտուղարուհին , 
ռր վերվերս' բոլքգէն աստիճան մը եւս 
շոպեր էր, եւ աւելի մոլեդին քան եր
բեք' կ՚առնէր իր ոռպա չ դպիր ի նօթերը) , 
Արփի փուլիսեանը (որուն մեծագոյն հա
ճոյքներէն էր իր բռլռր ծրադիրները շլռ 
փոթել պատերազմական ակտեր ու հետ) , 
1]ա ս էյ ա Մելքոնեանը (որ կը խռրհէր որ իր 
դէմքին տզեղութիւնը իրեն տեսակ մը 
րար ո յա կան կշիռ կու տար) : Ամբողջ
վէպը լեցուն է այսպէս' կծու պորտրետ֊ 
ներով-. Ահաւասիկ նռրան . «Այդ բովան
դակ , միայն ռւ միայն չռ՚֊այտ մտքեր 
ներշնչող շրթներէն յառաջ կու դար շլըխ֊ 
տի բարբառ մը կազմուած Պուրճ Հա֊ 
մուտեան նուազադոյնէն , ֆրանսերէն բա֊ 
ռերու աղաւաղումներէ ել անխուսափե
լի հայերէնտխառն անգզերէն նտխադա- 
սութիւններէն , զոր ինք տաղանդը ունէր 
քերականական աղէտներու վերածելու, 
...Եթէ բոզութիւն էր այս , ուրեմն, այո , 
րող մըն էր ինք՛- Բայց ի՛նչ կենսուրախ 
բոզութիւն, է՛հ» (էջ 112)= Հ՞" այլեւս' 
ծաղրանկար չէ տրուածը, Ուղղակի' 
պորտրետ է. Գործավարի մը' Մութ ի կ֊

եանէյ *ե կա ր աղբ ո լթ էլն ը ՝ որուն առփթով 
կը մտնենք նաեւ, մ եքանփ քներ ո լ դունա՜ 
ղեղ աչէսարհկն ներս՝ որոնք հփրենց բար
կութիւնը կը թափէին էսայտաբղէտ կա
ռուցումներ "ւ Տէջ, պռւցն ու արադ օթո՜ 
ները կազմելով առանցքը իրենց միթա՜ 
բանո ւթ ի լեն ե ր ո ւն}» ՝ էսառնելով ՀՀռապի- 
զր ՝ ֆՈԼլը » տապկուած ոչէսարի տաշա~ 
խը կամ մէնէյիչը}» 72) : թութ ի կեա՜
^ով ունինք հփ չէս ան աղուն}» ի փա ռահ եղ 
տիպար մը՝ ՛խաբելու ու չո բթելու իր չլբ 
քեղ սովորութեամբ՝ իր լեղուական ցցուն 
եւ ցայտուն յատկանիշներով՝ իր կուսակ
ցական մարդու հանդամ ան քով ո լ ար
ուեստի հանդէպ ցուցաբերած մօտիկու՜ 
թեամբյ

Յայց ամենազարմանալի հատուածը 
այս վէօչէն մէջ հ,Հակա ՜՜ կտղունցք՝ ւէի՜ 
մ ափոր}» տ ի տ ղո ս ո ւած գլուխն է ել ա յն 
երկար էջերը՝ որոնք նուիրուած են «.Պէր՜ 
պէ Ը Ալէք^էձէ ։ Հոս կը տողանցեն Պուրճ 
Համուտի սեռային ՜՜ ընկերային կեա նքին 
դրուագն՛եր ը ՝ հիմնուած' էրիկներու տըմ՜ 
դունոլթեան վ բայ ՝ քանի որ էրի1լներր 
ըստ էութեան չեն կրնար ղեկավարել ի՜ 
րենց կիներուն ֆանթասմական պատկե
րացումները՝ որոնց կ^ առրն չուի անչուչտ 
այրէ կիներուն արտամուսնական գո յ
կամ անդոյ սեռականութիւնը*. Ամբողջ 
՚ԼԼր"՜1ւյը էը կոյզմէ ույս իմաստովդ տուեալ 
ընկեր n ւթենէ մը ներ ս' սեռականութեան 
գործարկում ին ճչգրիտ՝ համեղ՝ նաեւ' 
քմծիծ աւլուէ լեցուն ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւ թիլ- 
նը ՛■ Այդ ըն՚ւև րութեան մէջ' երեւակայու
թիւնը կիներուն մենա շնո րՀ՚ծ է ըս տ երե՜ 
l-njPt''‘1 : Պէրպէր Ալէրը կը մարմնաւորէ 
կիներու֊ ֆանթսւսմակտն աշխարհը. Իրա
կան սաղմն է, "րմէ կը ծնին ՈԼ կը ճիւ
ղաւորուին ց՛եռ րա կան պա տ կե ր ո ւմն ե ր ը ï 
Տ/՚ԷՒ Հ ո վի ւեան ին մասին 1լ ըսուի այս՜ 
ս[էս' «Կը ներքնականացն է իր Պէրպէր Ա" 
Լէքէ առաջարկած պատկերը եւ կը հա
մոզուէիր բաւարարուիլ ա յդքան ո վ* ♦ .» 
(էջ 121)= Հ nux կը տեսնենք յանկարծ ՝ 
թէ ինչի՛ կը ծառա յէ գրականութիւնը :

տ րամա դր է մեզի եթէ ոչ հ,հասնու՜ 
մ}»ին՝ գոնէ' զնորային ին արէսիւները*.
Ուր ի չ ոՓ վ պիտի կարենա ր Ը^լ տ յդ î
Պատմում ին հէնքը չի պահ ա նջեբ բնաւ 
տիկին Հովիւեանին մօտ առանձին այցե
լութիւն մը՝ երկրորդը վէպին մէջ^ 
Պէրպէր Ալէքին եւ հ ա յ տ ի կինն ե ր ո ւ սե
ռականութեան չոպ՚ջ ազատ էսո րհ րդա՜ 
ծելու առիթ մ րն է պարզապէս այդ այցե
լութիւնը*. Յայց վէպը հոս' ուրիշ բան 
չէ՛ եթէ ոլ պտոյտ մը մէկ շրջանակէն՝ 
մէկ միջավայրէն' միւսը՝ արձ ակ տար՜
ր Ւ Ը մուտքը տուներէն՝ հետեւաբար' 
հ ո դե բանո ւթ ի ւնն ե ր էն ներս : ԺԸ. դարու 
անդլիա ց ի վիպագիրները ուրիչ բան չէ ին 
բներ յ վիպականութիւնը ազատութիւն 
ընծայող բացառիկ միջոցն է՝ փոէսն ի 
փոէս լուսարձակին տակ բերէ լո լ համար 
էսմբադր ա տ ո ւն մ ը եւ ի չէս ան ո ւթ ե ան խա՜ 
ղեր ՝ հոմանուհի մը եւ անկէ զատուելու 
փիլիսոփայական երազները ՝ ընկեր մը 
եւ անոր ընտանեկան տռամը՝ գործավար 
իչէսանազուն մը եւ հա յութեան արման՜ 
նոց միսթիքը՝ միջին տարիքի տիկին մը 
եւ անոր առի թուէ' հում Կլէնտէյլը եւ
հում Պուրճ Համ ուտը*. Եւ մասամբ նո
րին : «Փ ո էւ/}» արմատը կը վերծանուէր
<Հ,կե ր պա ր անափոէս ում}» ի եւ կեդրոն ափ ո՜ 
էսում}» ի հետապնդումով : Այ ս հ ե տա սլ ըն
դո ւմը տեղի կու տայ հոս Հ^փոէսն ի
փոխ}»ի մեթոտին*

Անաց /է երջին նիւթ մը՝ Շ ե չտ Ա իջա/բ 
դային Ամսադրին հետ կապուած*. Կարգ 
մը ԼԱե ան ընթ եր ց ո ղն ե ր ո ւ առա ջ էէն հա
կա ղդե g ո ւթ իւն ը եղած է գիտցած չտ՜ 
փովս' AIM Ամսադր ի հ իմնա դի րն ե ր ո ւն 
եւ ա չէսատա կի ցնե րուն ՜դիմանկարները
փնտռել {ու գտնել) UJJU վէ^ֆ^1 մէջ* Մօտ 
ատ են էն' ա յդ փնտռտուքը սալոն այ ին
էսադ մը պիտի դառնայ նոյնի սկէ Աւ֊ելի
հետաքրքրական է սակայն հոս կարգաԼ 
լրագրական ծրադրէ/ նկատմամբ կուռ 

կոյր} հաւատքը ծւ աւանդական (կու
սակցական) թերթերու թերփներոլն մատ 
նանշումը (էջ 149 - 152) ï «ծ» տեսեր եմ 
խնչպէս մարդիկ կը վերածուկին խըրտ՜ 
լի լա կներ ու , կը դառնային սինիկ ու ^՜ 
ղաղար , ինչպէս կը զառամէ ին իրենց մա՜ 
մանակէն առաջ այդ տմոյն ու հնա բո յր 
խմբագրատուներուն մէջ». Եւ ի P»n լ
այդպէս էր, «Որովհետև • • . անկարելի կը 
դտնէ ին իրենց ումն ու տաղանդը փո
խադրել այլուր» (էջ 151) : Հոս ալ ու
րեմն' «փոխելու», «փոխադրուելու» ան- 
հ ր ամ֊ ե չտո ւթ իւն մը ու անկարողութիւն 
մը, Յստակ է, որ հեղինակային յաճա- 
խանք մը կայ այստեղ, Որ կը միջամտէ 
մինչեւ իսկ Ափիւռքի հայ թերթերու հը- 
ն ամենի ո ւթ ի ւն ը բնորոշելու ատեն, 3 ա- 
ճախանք մը, հետեւաբար' սարսափ մը, 
Հապա եթէ ես ալ չկարենա՞մ իմ ումս ու 
իմ տաղանդս փոխադրել այլուր î

Հակառակ իր բոլոր բարեմասնութիւն՜ 
ներուն' Շեշտը ձախողեցալ : 3,ախողու֊

թեան չուրջ վէգէն ^էԼ էը տԸոԼփ լատ 
հակիրճ վերլուծում մ ըէ Ս է կ նախադա
սութեամբ* սլա տա սէս անա աո ւնե րը ^հիմ
նադիր ՝ հրատարակիչ՝ տնօրէն ՝ վա րչ°է 
կը վարձէին պա չտօն ե ան եր ՝ ո րպէսղի 
գրեն ազատ ՝ սակա յն հ,փ ա փ ա քելի չէ ր ՝ 
որ * * * կատարէին իրենց վստահուած 
պաշտօնը}» {էջ 153) : JlJ ո ստաց ո ւած ու 
ծ րա դրուած ազատութիւնը առաջին է կ 
վայրկեանէն կը զլացուէր էսմ բագի րնե՜ 
րուն եւ թերթը նոյն պւսհուն' կը վերած՜ 
ո ւէր իչէսանութիլն բանեցնելու կամ ձեռք 
ձգելու ճարտար կամ անկար գործիքի 
մը : Այսպէս էր , սիրելի փոքրիկներ , որ 
«Շեշտ Մէջաղդային Ամսագիրը վե ր ած
ուէ ցա լ Ափ ի ւռքի լո Ը [՛ri Ը գ քաղաքական 
կո ւս ա կց ո ւթ ե ան ՝ իր ծնունդէն հազիւ 
էոլլ մը ետք}»*.

Այոպէո է՝ որ յառաջաբեմ կը վերա
դառնա յ հէքեա թային չեչտըէ Հէքեաթը 
ւէ յոյտկանչուիր իր պարունակութեամբ' 
իր թ ա դա ւո րն ե ր ո վ ՝ ծովանո յ խե ր ով՝ դե- 
ղաղէմ ի չէսան ո ւհ ին ե ր ո վ : Ո՛ չ է,սկ իր կա՜ 
ո֊ոյցով*. Կը յտ տկան չուի սլատմ ելու իր 
եզանա կովէ Հաւաքուած ենք պատմ ո ղին 

բոլորակ մը կը կազմենք ել կը 
պատմուի մեզի ե չտին ղարմանա մ՛ հ1>մ՜ 
եաթըէ Պատմողին շրթներէն կախուած 
ենք՝ կը հիանանք*. Փոքրիկներ ենք է 

Մեծ փոքրիէլներէ վէպին հում տեսա
րանները {թիւով քե չ էլ բարի զգացում
ներ n/է տ ո դո րուած) է/ վիճա կէւ ենք լսելու 
առանց քրթմնջումի t Պատմողը նստած է 
բոլորակին մէջտեղր* Ե ւ քան ի որ ի հե
ճուկս ամենայնի' տմլոշ փոքրիկներ 
չենք՝ մեր ուշադրութիւնը պահ մը կը 
հեռանայ սլատմ ում էն՝ կը կառչի պատ
մողին՝ էւ Հարց կու տանք մենք մեղի* 
ին չսլէ^ ս պիտի կարենա յ արդեօ ք կեգ“ 
ր ոն ւս փ ո էս n լի լ է Յայց է՚՚նքը մեզմէ էսե լա
ցի կը գտնուի * \,ա էսա տեսած է այդ հար
ցումը*. Պատասէսանը ունէ/ արդէն իսկ*. 
Մենք պատրուակ ենք միայն*. Մ ուղղուի 
մ եզմ է ա նդին ՝ ա պա դա յ /ի ո ք ր ի 1լն ե ր ո ւ!ւ ՝ 
սերունդներուն ՝ որոնց հաչւո կը կազ
մէ հէքեաթային արխիւներ*. Մըոէ' Կար 
ու լէար ՝ Հ_ոԸԸ որ դ չա էս ս ա ւո ր ո ւ թիւնը
կար ՝ էէ- հոնՀ Ո՝չէէաւնեաց ցեղին պատկա
նող թագաւոր մը* Եար նաեւ ասպետ մը՝ 
քաջազուն ՝ համարձակ՝ իր կեանքը ար
դարութեան սիրո յն վտանգի ենթարկէ լու 
պատրաստ ՝ նաել ինչո^ւ չէ' կիներէն
ս փրուած բա էս տա ւոր մը՝ որ****. Ո*- մ լբ
,ո1՚կ ԿՀըխևնք զվ՚նքը, հմայուած,

(1) Փակագծի մէջ արորած րոլոր նր- 
շումները կը յղուին ՛Իշխան ^ինպաշհա- 
նի հատորին* «Արիիւ Հասնումի», Լոս- 
Անքւըլըս, Դալիֆորնիա, Օգոստոս 1995 =

(2) էը հետեւիմ հոս՝ «վկայել» րաււին 
այն զարտուղի գործածութեան, որ Իշ՜ 
խան ճինսլաշեանին յատուկ է : Կ՚ըսէ* 
«նախընտրելի պիտի չըլլա՞ր երթեք չթո
ղել երանելի Աթէնքը քան հիմա սրտա
ճմլիկ այս տեսարանը վկայել» (էջ 106) :

(3) Վէպին մէջ* «փախուստի եղանա
կին մասին նախադասութիւնը վերագրե- 
լի է աոաջին դէմքով խօսող դերակա
տարին: Վարձնելով զայն հեղինակային 
խօսք, կը կարդամ անոր մէջ վիպական 
եղանակի մը ակնարկութիւնը : Այսօր
փախուստի եղանակով պիտի գրեմ : Վա
ղը կ՚անցճիմ ուրիշ եղանակի մը : Վանի 
մը տարի աոաջ տպուած Յարութիւն 
Պէրպէրեանի «Անցման Եղանակ» ըանաս- 
տեղծական հատորին մէջ (Աոնրէալ) , ըն- 
թեոնլի էին նոյնպէս գոյութենական 
հարց մը եւ գրական ծրագիր մը , սերտօ
րէն իրարու ընդելուզուած, անզանազա- 
նելի:

(4) Յամաո կերպով ել տասնեակ ան
գամներ* հոս մէջըեթուած նախադասու
թեան մէջ կարդացած էի «կեդրոնափո- 
խում» փոխանակ «կերպարանափոխում»ի : 
Հեղինակն է, Որ զիս զգոլշացոլց ; Իսկա
կան հմայախարոլթեան պարագայ մը: 
Էր վերահաստատեմ ճիշդ րԱկւը , թայ g կը 
յամաոիմ կարդալ հոն «կեդրոնափո- 
խում»ը :

(5) Սարաֆեան, Մ իջեր կրական , Պէյ՜ 
թութ, 1971: Sh'u Ամբողջական Երկեր, 
Յարութիւն Վիւրքճեանի աշխատասիրոլ- 
թեամթ , Գէորգ Աելիտինեցի Գրական 
Մրցանակ, թիլ 17, Անթիլիաս, 1982, 
էջ 376: Այս տողերուն մասին* Գր • Պըլտ- 
եան գեղեցիկ վերլուծում մը տուած էր 
ալոենօք, «Հեոացում / Մօտեցում / Կրկ
նում» վերնագրով , Իագին , 1973 , թիւ 7 : 
Տե՛ս Տրամ, Պէյրութ, 1980, էջ 417--427 :

(6) Հ ա յրենիք Ամսագիր, ՊոԱթրն , 0՜
գոստոս 1932 , էջ 58 : Sb'u «էոստան Զար
եան եւ Օսուալտ 'օֆենկլըր» ՜ուսումնա
սիրութիւնս , Կայք , թիւ 1, Փարիզ, 
1989 , էջ 75-95 : Տե'ս նաեւ նոր լոյս տե
սած «Եղեոնի լոութիւնը էոստան Զար
եանի արձակին մէջ» յօդուածս, Բազ
մավէպ, 199օ , թի1- 1“1, էջ 343“374:

Fonds A.R.A.M



Էջ 4, Կիրակի, Մայիս 5, 1996 «ffttÆ-ttJ? ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

ԳՈԲՕ,
ԲՆՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԵՐԿՆՈՎԱ

(Շար. Ա. էջէն)

թէւնը որ էր ղո րծ ե ր ը կը տածեն յ էր ար՜ 
տա յա յտո լթէ ւն ը կը գտնէ Գռրռյէ հե՜ 
տեւեա լ էասքէն մէջ* «Ամէն օր կ՚աղօ- 
թէմ որ Աստուած զիս մանուկ դարձնէ, 
այսինքն' զիս մղէ բնութիւնը դիտելու 
եւ զայն արտանկարելու մանուկի մը նը- 
ման, աոանց կողմ րոնելոլ» : ՛էլ «պար- 
զունակութիւն»^ զոր էնք կը ^ս/տաւ1ուէէ
եւ որուն քանի g ս կ'ան դր ա դա ոն ա յ ՝ զգա
լու ել տալու համար է ղդա յո ւթիւնն ե~ 
րու եւ տսլա ւո բութ իւններու անմ էֆա կա
նո ւթ ի ւն ը դ բնութեան անա ղա ր տո ւթ ի ւն ը , 
Ւր սկզբնական թարմութեամր ♦ Գորօ 
այս բոլորը կ՚էրտդործէ յստակ րնթա՜ 
ցակարդով մ ր , մ է շտ աչքի աոա^ ունե- 
նալով «ամբողջութիւնը , ան որ մեր ու
շադրութիւնը կը նաիւազրաւէ» : Կը շա
րունակէ . «Դծայղացքը աոաջին րանն է 
զոր նկատի պէտք է ունենալ : Յետոյ հա
մարժէքները - ձեւերոլը եւ համարժէք
ներուն յ՚արաթերումը : Ահաւասիկ յենա
կէտը : Յետոյ գոլնը է. ի վերջոյ' կատա
րումը» : Այսպէս . «Բնութիւնը պէտք է 
մեկնաբանել պարզունակոլթեամբ եւ 
ըստ անձնական զգացողութեան, անջատ- 
ուելով այն րոլորէը զոր կը տեսնենք հին 
եւ նոր վարպետներու ifoin : Միայն այս 
ձեւով պիտի կարենաք յուզել» :

Բայց ասէկա չէ նշանակեր որ Գորօ , 
ձեռք բերելով հանդերձ նկարչական էր 
ո՛րո յն լեզուն, զուսպ ել չափաւոր ԿԸծ' 
""jPr"l ՛ո էրա սլե տուած, երբեք չնայէ 
Ւր ե տ ին դ նկատի ունենալու համար վար
պետներ որոնք '/ինք ^օտէն կը հետա- 
րըրքրևն ՝ որոնցմէ յատկապէս \յիքոլա 
Փ ուս էն յ Գլօտ Լօրէնդ Մայնտէրթ Հո՜ 
պէ^ա, Ե ադոպ եւ Աո լոմովը [)* ո ւ յ ս տա է լ ՝ 
3* ան~Պ աթիսթ Աիմէոն Հյարտէնդ fi ր ե՛ն ա~ 
մէնէն մերձ տւորներբ կը թո ւէն . նաեւ 
Լը Նէն եղբայրները՝ որոնց գ՜ոլնա յէն 
եզանա կաւո բումն եր ը , սրճագոյնէն մոխ
րագոյն եւ հողադոյն գեղէն՝ էնչպէս 
եւ անոնց դործերուն մէջ տէրող մեղմ 
Կ.ԼռոյթԸ\ մթնոլորտը՝ խոհութէլնն ու 
պարղութէլնը՝ փորոյ է մասէն մտածել 
կու տան-z Իսկ եթէ ուզենք յարարերակ՜ 
ցոլթէւններ տեսնել Գորոյէ ել էր մամա՜ 
նա կտկէ ցներ ուն մ էջել (ել եթէ բացա- 
ռենք ցարդ մահացած տր 'Լալանսիէնը) , 
թըրնրր ել Հոնսթէյպըլ(թ) յատուկ տեղ 
կը դր ա լեն , երբ նկատէ ունենան ք ասոնց
մէ բաղմաթէլ գործեր ՝ յատկապէս ՛Բոնս֊ 
թէյպըլէ նախափորձերը ; Ասոնք սա
կ՛11 P՛ կր տարբերէն Գորոյէ աշխատանք- 
ներէն՝ այն էմաստով որ Գորօ՝ նախա
փորձս։ յէն հ ա մա ռօ տ ան կ ա ր ո ւմը կը ղար- 
^րնէ էնքնէն նկարչական /եղոլ՝ որ դոլ- 
ilk Ւր համազօր ը կր գտնէ վաղամեռիկ 
Ո'Ւ^ԸՐտ Փ՛ Պ ոնին կթընի կարդ մը բնա՜ 
նկարներում մէջ։

1828-/։ Ս եպտևմրերէն Գորօ՝ երեք տար
ուան բացակայութենէ ետք՝ Ի տալէս, յէն 
կր վերադառնայ Փարէղ • Յետադայէն ՝ 
երկու առէթներով ( 1834՜//ե ել 1843՜/<ե) , 

կրկՒ^1 կ'այց^լկ Իտալէա , վերագըտ- 
նևլոլ համար տյն լոյսր՝ ջերմոլթէւնն ու 
բնութեամ վսեմոլթէլնր ՝ որոնք ղէնք 
առէն քնած էէն ել որոնց յէշատակր կեն
դան, է կը մնայ՝ մէն,չեւ էր կեանքէ վեր
ջէն տարիները յ

Գորոյի Փարիզ վերադարձին դ նորա
դասա կան ո ւթի ւն ը ել վիպապա շտո ւթի լ- 
նը բուռն կերպով իրարու կը հա կա դըր- 
ւէն-, Գորօ՝ էր գործով՝ կը ձդտէ եր
կուքն ալ համարկել՝ սա կայմ ոչ թէ նը՜ 
կար չսւկամ այլ ասպարէզի հրամայա
կաններէ մեկնածէ Այսպէս դ ինք երկու 
ուղղութեամբ կը գործէ՝ նկարելով եր- 
կ^ր} որոնց մէկ մասը հանրութեան եւ 
տիրող ճաշակին ուղղուած է՝ Ւսև միլ- 
սՐ իր^ն համար՝ ին չպէ Ա Ետալիոյ մէջ

ղորս ա չքեր է հեռու կը պահէ •

*

^աԺՐ 1 *ՒՈՐոJի «երկփեղկումը^ զերծ է 
դոյութենական այն տագնապէի որ ^0~րդ

դարու մարդը կը յատկանշէ՝ ասոր էնք՜ 
նութեան հարցին եւ հոդեկան 4J* րի վայ՜ 
րումներոլ^ առըն չուող։ Գորոյի նպա
տակը ՝ աւելի ՝ դառնալ է դեղեցի կ եւ
թովչանք տածող երկեր նկարող մը
քան թէ յեղաշրջում յառաջացնող նկա
րիդ մը։ Արդէն ՝ նա թքան Փ տա լիա յէն 
Ֆրանսս/ իր վերադառնալը՝ 1826""1827" ին 
նկա րուած Հէյարնիէն տեսարանդ եւ «Հը՜ 
ռոմի չրթ^այ^ը>ւ Ջէրվոյրա^ պաստառ
ները ՝ կը հաստատ են թէ ինք կր միտի 
ինքղինք պարտադրել՝ նկարելով ղործեր 
որոնք կր ձդտին յարմարիլ Փարիզ տիրող 
դեղարուեստական րմրռնումներո ւն : Այս 
ղոյդ պաստառները՝ իրենց դասակա- 
նո ւթեամբ՝ համադրումով եւ մթնոլոր
տով՝ նկատելի տուրք մըն է որ կո լ տան 
Ո՚Րդ դարու բնան կա ր չո ւթե ան ՝ յատկա՜ 
պկ ս Փ ո ւս & ով՝ էօըէնով ել հոլանտացի 
բն ան կա ր էչնե րով գլթա ւո ր ռ ւած ։ ԷԼռա՜
W1 պաստառը ՝ իլ, արուեստակեա լ հա
մադրումով՝ տարհամոզիչ կը թուի՝ երբ 
մանաւանդ զայն բաղդատենք իրեն լր՜ 
ծորդուող հվ)ղ.ոստինոսի կամուրջը \յէրա-
յՒ tLl’UJJ ' Եա րնի^ին հետ։ Նկարին աջ կէ
սք՛ն ՝ պա տկե րուած է կամուրջը՝ մինչ 
ձաթ կէոը երեւակայուած լօրէնեան տե
սարան մըն է՝ որ կամ ո լրջի հատուա
ծին ուղղա կի կսլց ուած ըլլալու տպա ւո- 
րութիւնը կը ձդէ ։ ի ,, կ ն կա ր ե լա կե ր- 
պԸ ’ Ւ Ր ա ւան դա պա շտ րանո լած ո ւթեամ բ ՝ 
յա ւելե տլ կե ր պո վ կը շեշտէ պաստառին 
դասականութիւնը։ Եայց՝ ի տարբերու
թիւն իրեն ժ՜ամանակակից նորդասական 
նկարչութեան ՝ Գորօ իրեն յա տո ւկ քնա- 
րականութիւնր կը դրոշմէ ա յն բոլորին 
վրայ զոր կը նկա ր է ՝ էնչ որ էր աշխա
տանքը ՝ նոյնիսկ ե ր ր կան ոն ա սլա շտո ւ- 
թե ան կր մօտենայ՝ յաճախ աւելի հա
ղորդական կը դա րձնէ ՝ քան սա լոն ա յին 
սլա շտօնա կան ցամաք արուեստ ը ։

Ֆրանսա իր վերադարձին՝ Գորօ կր 
ձեռնա ր կէ նաեւ դիմ ան կա րնե ր ու լաՐԺ~Ւ
մր՝ իր գերդաստանական սլարադաներր 
ներկայացնող՝ ինչպէս եւ քաղքենի դա՝ 
ս & անհատներ։ Ասոնց մէջ՝ մանկամար
դերու. եւ յատկապէս մանուկներու դէմ ա~ 
նկարները զքաւ Ււ անմիջականութիւն եւ 
պարզութիւն մը ունին՝ մինչեւ իսկ ներ
կայացման պա րզո ւնա կութ իւն մը աւե
լի շեշտելու համար մ ան կութեան աշթար- 
հին ան աղար տութիւնը։ Այսպէս ՝ այղ
ժ՜ամանակաշրջանին՝ մինչ դիմանկար չոլ- 
թեան մարզին կը տի րէ (իան 0 ♦ Տ ♦ էն կր ՝ 
պատկերելով աւազանին ել իշթո ղ դա
սակարգը՝ նորադասա կան ա յն ոճով որ 
կր չե շտէ տիպարներուն սլա տ էլան ե լի ո լ- 
թէւնը ել դե զարուեստական նա խասի րու՜ ՚ 
թիմեր (Հ իմն ո ւած յունա—հռռվմ էական
եւ վեր ածննդեան ներկայացման
դի^ն ու ձեւը գե ր ա դա ս ո ղ ՝ ին չպէ ս դասա
կան քանդակին մէջ') ՝ Պ* որօ կը ներկա յա՜ 
ցընէ ան շպա ր եւ պարդ անհատներ ՝ ո- 
րսնք չունին տի րակա լա կան եւ ինքնա
գոհ այն երեւոյթը որ կը բնորոշէ ՜[^-րդ 
դարու պաշտօնական ել կանոնապաշտ 
դիմանկար չութ իւնը։ Աակայն Պ*որօ իր 
կեանքի վերջին տարիներուն իրագործած 
կանա g ի կտրգ ժը հիանա լէ դէմ ան կա ր- 
ներով է որ ՝ էնչպէս «Ալմ֊ ե ր ո լհ էն» , 
«Յոյն ման կամ ս, րդը» եւ «Կապոյտ զգես
տով կէնը» , առաթւակարգ տեղ կը գը- 
րաւէ այդ մարզէն մէջ։ ‘Է^արմուն վրրձ՜ 
նահարուածներ ր թովէչ կենս ո ւն ա կ ո լ- 
թ է ւն մը կո լ տա՛ն պաստառներուն’ է,ա ր 
տացող լոյս մը կ՚ողողէ մթնոլորտը- ճևր- 
մ ա^Ւ » ս խրւսդո յնէ , վարդադո յն է , դե՜ 
ղՒնՒ ։ կարմէրէ՝ սրճադոյնէ ել կապոյ
տք՛ յտնկուց է չ եզանա կաւո րում ր անոնց 
էւրա յատուկ տեսք մր կը շնորհէ՝ մ ե- 
զեդէակա*յյ հն չա կանո ւթ էւն մը՝ որ Գորո
յէ։ երամ-շտակա՚ն ղդայոլթէւնը կը հաս
տատէ՝ որուն կ՚ա/թարկէ նաեւ մանտոլէ- 
նը էր նկարած պար մանուհիներոլ ձեռ՜ 
բէն՝ էր արուեստանոցը այցելողէ

*

ք*ն ան կա ր չո լթ եան
թւմով եւ֊ բնութիւնը նկատի ունենա/ո

վեր ա կեն դան ա g ո լ- 
լով որ-

սլէս դերակատար ՝ որպէս ասլրող եւ 
չթ^լող էութիւն մը) Ւ^ԼՊ^ մարդը ի^ք՜ 
նին՝ հետզհետէ նոր կապ մը կը ստեղ՛ 
ծուի մարդուն ել_ բնութեան միջեւ որ՝ 
նկարչութեան մէջ՝ գրեթէ դար մը տե՛ 
ւողութեամբ կը վերածուի ^երիշթող 
գործօնի ՝ նկարչական նոր գիւտերու սա
տարող : Ասիկա կը տեւէ մինչեւ թորա՜
նտրդապա շտութիլ^յ եւ վերաg ապա շտո լ- 
թէ,ն' երբ արուեստը՝ 2ւ0՜րդ դարու ըս՜ 
կիզբներ ուն ՝ կրկին կը դառնայ արուես
տանոցս/յին եւ դլթաւորարար մտածո
ղական t

Գորօ , մարդը ն կա տի ունենալով որ- 
ս[էս բնոլթես/ն մէկ մասնիկը՝ զա յ*յյ իր
բն ան կարն ե ր ո ւն m կը զետ եղկ ա յնպիս ի 
ձեւով որ մարդուն հաշտ գտնուիլը կր 
չեշտէ բնո ւթեան ու շրջապատին հետ եւ 
որ անոնց կը մերուի : Այյ բնութեան մէջ 
ներկայ է որպէս հարազատ տարր՝ ինչ
պէս ծառ մը՝ ծաղիկ մը։ Երբեմն թո՜ 
հուն ՝ այլ տեղեր հանդարտօրէն քալող 
կամ ՝ ձի հեծած ՝ մեղմօրէն իր ճանա
պարհը կր կտ ըկ • Այլ տեսար աններ ու
մէջ՝ մարդիկ բնութեան բարիքները կր 

ժ ինչ ուրիշ տեղեր ամէնօրեայ 
աչթատանքի արարքներով կը ղրաղին :

քննութեան ւէե ր ա յա յ տն ա րե ր ո ւմ ո վ ՝ ա՜ 
նո լ, ա յ չաղան տա ր րեր ը կը ս տանան կեղ՜ 
բոնական կարեւորութիւն ել կը դառնան 
բնան ի ւթ ՝ ե ր կնո ւմ ի արժանէՐ ինչպէ ս 
մարդ էակը։ Այս տարրերուն մէջ ծա~ 
ռր՝ [‘Ր այ լու զան երեւոյթներով՝ կը զրսյ՜ 
լէ Հէւմնական տեղ՝ որ իր առաւելագոյն 
արտա յա յտո ւթի ւննե րէն մին կը գտնէ 
Պսյրպիղոնի Գպրոցի նկա րի չնե րուն մօտ՝ 
Գսրոյէէ մտերիմները* Ասոնք ՝ քաղաքէն 
հեռու՝ կտյք կը հ աս տատ են Փ Այրի ղէն 
քսւնէ մը տասնեակ քիլոմեթր անդին դրտ՜ 
նուսդ Պարպէզս-Լյ դէւղը՝ փոնթէնպլո յ է 
անտառէն կէց , ոլ կը նկարեն բնութէլ- 
նը 1՚նչպկս ոը կ ) ձգտելով ընդհանրա
պես առարկա յականօրկն ներկայացնելու 
անոր ճ ո էս ո լթէ լն ր եւ՝ տարուան եղա
նակներու երկայնքէն , անոր պա ր զած 
տեսարաններուն ա յլազան ո լթ էլն ր ՝ ա՝ 
ռանց ձ ո ռո մ ո ւթե ան , անեղծ ըն1լա լոլ- 
մով :

\մառը ՝ ուրեմն ՝ ապրող մարմէն մրն 
կ՝ որուն հետ կտրելէ կ մտերէմ զգալ՝ 
լսել անոր ս ո ս ա փէ ւնն ու խարշափը՝ հա
ղորդուէ լ անոր . անով կտրելէ է մ էնչեւ 
էսԼլ երազայէն աշխարհ մը ստեղծել՝ խա- 
ղաղոլթէւն տածող։ Գորօ այս վէճակնե- 
րոլ սլատկերման ուղղութեամբ կր: գո ր- 
ծկ՝ որդեղրևլով թկ՛ անմ [Հական ել թկ 
բան ո ւած նկա րե լա կերպը։ ինք հէմը կր 
դնէ նոր ծա ռան կար չութ եան մը՝ երր 
նկարէչէ մը նկարած ծառերը աւելէ քան 
երբեք կը ղատորռշուէն' անոնց էրա- 
զործման ձեւով։ Այսպէս՝ կան դո ցոյա
կան ծառեր ՝ գոլրպէեան ծառեր ՝ ս է սլէ- 
եան եւ փ էսա րո յեան , , ռընու֊
առեան ծառեր ՝ սկղանեան ՝ վան կոկետն ՝ 
կօկկնեան ել սկօրաեան ծառեր, եւ շար
քը կտրելէ է երկարել :

Գորօ կը յղանայ ծառերոլ ոճ մը՝ թե
րեւս նոր ծնած լուսնա կա ր չո ւթեան ազ- 
դեցոլթեամր՝ որու բերմամբ երբեմն ծա֊ 
ոերը՝ վրձէնէ թեթեւ հպումներով եր- 
կըեբէե կը ձոլլոլէն եւ զա ր կ կու տան 
երազայէն զդա յնութեան մը՝ որպէս թէ 
անոնք շղարշայէն ուրուականներ ըլլան 
եւ կամ' լուսաւոր երկէնքներուն դէմ' 
ցգուէն տարածուն ել թովէչ մթու
թեամբ մը։ Այսպէս՝ ծնունդ կ՚առնեն 
պաստառներ՝ որոնք այլազան վայրերէ 
յէ շատս, Լլներ կ՛ոգեկոչեն՝ էնչպէս համ
բաւաւոր «Ա ո րթֆոնթէնէ յէշատակ»ը
(1864): Այս տեսարաններուն մէջ՝ ւիա ր- 
թամ ծառերը կը գրաւեն պաստառէն գը՜ 
րեթէ աջ կէ ս ը եւ՝ էրենց հակումով՝ դէ- 
աողէն ո ւշագր ո ւթէ լե ր կը տանէն գէպէ 
հեռուն գտնուող գէւզը՝ գէպէ գետափէն 
կամ լճափէն երելցող քան է մը կերպար
ները ել կամ' հորէղոնականօրէն սահող 
ոլ յաճախ կանգ առած մակոյԼլ մը՝ ա- 
նոր մէջ տեղ գրաւած մէկ կամ աւելէ ան
ձերով։ Գետեղերեայ նման տեսարաննե
րու մէջ՝ երբեմն մ էակ կարմէր կէտ մը՝ 
կեր պա րէն գդակը բնորոշող՝ մարգարէ
ով, նման՝ ամբողջ մ[,ջոցր կը կենդանա- 
ցըվւկ ■■ Այս \դծով՝ Գորօ կ՚ըսէ. «Նկարի 
մը մէջ միշտ լուսաւոր կէտ մը կայ . բայց 
անիկա պէտք է միակը ըլլայ ; Զայհ կըր- 
նաք զետեղել ոլթ ոը ոլզէք. ամպի մը 
մէջ, ջոլրի ցոլացումին մէջ կամ գդակի 
մը վրայ : Բայց գունային միակ եղանա
կավորումով» : Ասէկա նաեւ բանալէ մըն 
է էր արուեստէն աւելի ճշդրտօրէն հա
ղորդուելու՝ մէնչ էր պատկերումներու

Սալ ոգոլոլ որ սշոլշը վերնպ 
այն քայլ աո քայլ մուտք ւ 
երբ մտնէք, պէտք է Ոը այն^մ J 
վինակ մը ապրիք» ; “ •

Սակայն բն ո ւթ է ւն ը գ„լրս 1
տարածութէւն մը չէ լ„կ , 
ուեստադէտը կապէ մէջ / մլոՀ “f 
անոր մէջ կը գտնուէ.. Գորոյէ Լէ 
անոր հետ յարա բերումը u։j^ է՝ 
անոր մ էջել երկխօս ութիւն մր uj 
մտերմութիւն մը կան՝ զ„ր 
կերաւոր կերպով կը նէ.
յութիւններէս ետք կը հրաւիրէ 'Հ 
թիւնը իմ երդիքիս տակ քանի մ Հ . 
ցընելոլ. այդ պահէն կը սկսի Ա 
թիւնս- վրձինը ձեոքս կաղիններ փք 
ոելու կ՚ելլեմ աշխատանոցիս պոլ. 
րուն մէջ ՝ հոը երգոդ թոչուններր, հւ\ 
սրսփացող ծաոերը մտիկ կ՚ընեմ, կ„ 
տեմ առուակներն ու գետերը Որոն J 
քը երկինքին ոլ հողին հազարով 
քերբ կը տանի իրեն հետ - արելը մայոկ 
մւհնէ ոլ կը ծագի իմ երդիքիս տակ»^, 
նՒ "Ը ՒՐ արուեստանոցը տէեզերք^ 
հատուածը դարձած է։

Իր կեանքէ վերջէն տարիներուն՝ 
կը նկա րէ մանկամարդեր ՝ իրենց LttnJ 
մ ան տոլէն մը (Իտաշէոյ յէշատա^ 
դեռ վառ են) ՝ որոնք էր արուեստանդ 
մէջ եռո տանէ էն դէմաց նստս,ծ ՝ Il 
հուն կամ' անոր վրայ գտնուող բնավ 
Րը դէաելոլ դիրքին մէջ՝ կ 
են հոն գտնելու բնոլթէլնո ձելովՈ 
Որ նաթապէս ոչ մէկը պատկերած ըլլպ 
Բնապաշտութիւնը այնպիսի աստթ„\ 
մը պարտագրած էր ինքղինք որ ՝ 1855)1 
Կոն քուր եղբայրները կը գրէ էն . «Pb(
կարը արդի արուեստին յաղթանակն I 
Ան նկարչութեան պատիւն է» -, Անկա. 
կած ՝ Գորօ այս էրողոլթէլնը պարտսո 
րող էր Ժամանակի յառաջագոյն նկլ 
ըՒչներէն է ՝ ստեղծելով բնութենա^ 
աշխարհ մը՝ նկարչական մեկն սւբա՚ևո 
թեամբ՝ որ եզակէ կը մնայ լսրուէա 
պատմ ութեան մէջ..

Գորօ երբ «Աորթֆոնթէնէ յէ չատսփ 
կը նկարէ՝ սյՐԴ^^1 տարի Ժ ը անրյան
1863"// Մ ե ր ժ ո ւածն ե ր ու Սալ Ո նէն՝ »! 
1չտուար Մանէի եւ ճէյմս Ա • Ութթլէք 
պաստառները գայթաղկութիւններու 
նունդ կու տանէ Ւնք ողջ է 18

տեղի !լ ունենա յ տպաւորապաշտ 
ո֊աջին ցուցահանդէսը՝ նո յնպէս ծաղր 
ծանակի ենթարկուող։ Այս յանրրւ 
շարժ՜ումները զինք անտարբեր չեն մ 
դ^Ր : Նախապէս ) առիթով մը ըսան 
«Ինծի համար ասիկա նոր աշխարհ il| 
է, որուն մէջ ինքզինքս հարազատ չեմը 
գաբ. ես շատ կապուած եմ անցեալին 
Պէտք է ոը նոր արուեստին վսւթժուիմւ 
Սակայն՝ կտրելէ չէ դրմել էր /՛է® 
նպաստը նոր բնապաշտութեանդ տպաւյւ 
րապա շտութեան ՝ ե ր ր ն կա տ ի ունենաք 
յատկապէս ինքնիրեն համար նկսւր^ 

փոքՐ 1աւՒՒ և Ր կե Ր Ը y նկարչական 
յզաքք^յեր պարփակող։ Գամիյ ՓիսԱ,1!Շ 
ՊէՐթ Մ ո ր ի ղօ իր ցուցմունքներուն 1
տեւած են ։ Եր կս1ՐՂ Ր դազաւՒսյ1^^1
•ի ո ի/ան ց ո ւմ ը տսլա ւարապա շտներուն ( 
ւանա բա ր տեղի ունեցած է Փիսա[էՈյ^^ 

ջոցալ ։ Եր ժ*ա հէն գրեթէ ամիս ‘ 
ռաջ՝ Գորօ կը յայտ նէ . «Չէք tp8«lP ն1 
զաւփար մը ունենալ այց նորին 
զոր կ՛ուզեմ իրականացնել : Կը աես^ 
բաներ զորս նախապէս երբեք չէի 
րած : Ինծի կը թուի թէ երբեք չեմ զի1՛ 
ցած երկինք մը նկարել • • • : Ինչ nP 
քիս աոջեւ ունիմ աւելի վարդագոյն է՛ 
աւելի խոր, աւելի թափանցիկ: ^"՚ 
Այնքա՜ն կ՚ուզէի ձեզի այդ անպարծ 
հորիզոնները ցոյց տալ» :

Այդ եր կնո ւմը տսլտւորասլօ՚Ը"11^ 

ժառանռ մնաս :Գ 3 VW-lM
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(2) ճան 'Բոնսթէյպըլի ֊- - ֊ 
քը»ն 1824-ի Փարիզի Սալոնին J 
ջողոլթիլլլ կը գտնէ եւ, այլ qnP P , 
հեւռ ? ոսկէ լքեսւալի կ^արւժսւՏ^նայ • 
ՆՈյթ. մը որուն Դորօ , ամենայն h1111 
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ՀԱՅՐԷՆՆԵՐ
ԱՌԱՍՊԵԼԻ Մէ ՉՔԱՑՈՒՄՆ 
ՈԻ ՆՈՐՈՆ ԱՌԱՍՊԵԼ Մէ

քլԼՈԸՏԸ

կկար ատեն , չեմ դի 
Սայած է բուչակեսՀն կոչ

Ահերու- մէ9: Արդեօք այղ կո

Ը 1՞նչն է 
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րճ

անսոլ
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մկջ՛ Արդեօք այդ. կարն չորս 
պնոց քերթուա՞ծը , ասոր անսովոր ու 
Ալռալուր չա՞վը, միջին հա յեր կնի ու 

իււսռնո՞ ւրդը , զայն յօրինողն!,֊ 
յուն անանուն էլամ դրեթէ անանուխ րլ- 
Լւ,թկ պարզապէս այնտեղ յայտնուող, 
ղէրուն մակերեսին չօ չտփուող ղ ան կո լ- 
[iW մը ներկա յո ւթէւնը՝ որ այնքան 

կը համեմատէ՝ առհասարակ՝ 
րւսկան տարազներով խճողուած մեր 
փողական աւանդութեան ՝ ա յնքան 

նաեւ ՝ զա ղա փ ա ր ա պա շտ ոլոր-
.fin/' կը կ ա զմէ րնդհ անուր ^ԼլԷ^
/1ր ոտանաւո ր էն յ Առա րկան ՝ տեղը ՝
ււեկւււթէւնը ՝ մ ար մ էն ը՝ մէ կ խօսքութ
}էկձքարյեա լ ու մ օտէկ աշխարհը դո յու՜ 
Սեան, տէրա կան կը թո ւէն էնծ է հայ՜
Հններ ուն մէվ, մինչ արդկն շատոնց

կազմող ենթահողը ջնջուածք- է է
պառ. :
\ւերքէն ոլորտը հէմ ա :
թխլ արհամարհանք մը դէպէ պա տ՜ 
ակայյ դէպքերուն ոգեկոչումը՝ մէջէն 
^րղկութեան մը կողմէ ՝ Որ լքած է կար՜ 
Հհ շատոնց հերոսականէ ու մ է թականէ 
ղէարհները՝ տրուած մէայն այս կողը 
fil երկրայէնէն : Զէ լքած կրօնքը ՝ 
էաւքը, ե կեղեց էն ՝ բայց չէ վախնար ալ 
^կրայէնը դարձնել եր կնա յէն դ մար-

ու ասոր հ րասլո յր ը վերածելու սարը 
դանէ ՝ խորանէ ՝ տաճարէ կամ եկե՜ 

կամարէ • Աէրահարը սէրածէն ծո՜ 
չ[ւ ւէարանէր նկատելու մ՜ամ եւ երթալ 
"C հեծերուն խո ս տ ո վան է յ^ի ։ Ոչ հեղ՞ 
'Հ) ոչ երդէծանք կա յ այստեղ՝ այ[ 

\ա1՚ղ սրրացումը ցանկութեան յ Ահա մ է՜ 
] բացարձակը՝ մ էակ չա փ ա ղանց ո լ-

մ էակ խոտորեցուց էչը» Ա* էն չեւ 
ա՜' "!>բբ ապրելու այս խանդը կը կազը 
( այս մարդկութեան կամ այս բանաս՜ 
թվական ա չթարհ ին ղար տ ո ւղո ւթէ ւն ը 

թերեւս ալ ան զեղչելէ ն ո ր ո ւթ է ւն ը : 
և/ անշուշտ ներքէն դդ^/1 ւմէ ՝ վախէ ՝ 
1 նական է տարտամ անձկո ւթէւն մը ՝ 
Լ որ կարե լէ կը դարձնէ էր րատա կան
"քը I թելադրութիւնք , դասը յ ք^այց 
Ր հ^ած իմաստութիւնը , դա րա ւո ր 

է Հսյփաւոր մ աքէն ՝ որ էր ճշմար- 
թթնները կը տարազէ առանց մանրէն 

,[^ՈԼ՝ ^•Ասարհո է տօլապ նման՝ որ
և է ^այր թաւաԼէ ՚ 'էերէնն այլ Ւ 
մ դառնայ ՝ ել վարէնն է վ^ր թաւա- 

լ / «Մարդն ՝ Որ օտար տէղ երթայ՝
L 1"եԼՀ եորա պէտ ենայ» : Այսպէս ՝ 

», նոըևրը փոխանց ո ւող էմա ստո ւ՜ 
I ï/ÿîr է եղածը՝ ղեկավարող՝ հո ւնա՜ 
Նղ t՛"1՛/՛ մարմնէն անդադրում

յադեզույք կամ երջան- 
Ife ՜ ^՝յս ՐՈԼՈՐԸ իսկապէս ոչինչ 
ւ. .ջաՅնող, ոչի^չ բացառէկ ՝ ըս

<

ու՛
եւ

Կեմ A . լ ււ՜
^ոլէ քեցերը տանող*. Ապրել..
hiftîTi p ՚լը Pl։iu"irn'b ձ՛եզի րան

* Ի^դա վառո ւթիւնն եր :

Vր,1ոէ֊է1'1' , կարդացուելէ
ւ-ձՀ՚է"'^ ‘հոէսանՅոլԷՒ^ ""-ելի րե՜

, Ը'Ա Ղրովի : Յաճախ թօսող մը
M ..r ”Հ 11,ՕԱրը կ՝ոլ-զղէ լոողնե-

է'րսէ։ Ի-֊ըիչ ձայն
^լս,ղրւ ոյնր Ւօսող վնրն վրեն՝ կը 
մխէյ- Որ Է°սո1Ը «<այրԷն» ‘էը ըսէ.
ւ!^1,1ւՀՈԼ>՚“յր’^ն ւ"կ ընտրէ՝ 

1«ս.,ւ,դԱ'Ա ^‘սա այս ““է՚՚ո՚-ս վըրայ.
սր հիմա կայ-»-. Հ-սյ- 

V 4՛ հայրէ'է,ը կայ իբրև՛- խօսք 
“e’ ւ-սրան^' Հըսոլի կարգս“--. Մէնվ-
u’l% լ Հ ը ' 1սնջոյքի սրահը խօսքէն 
՚՞էս>մս.1’ւ ‘^Գ՚էԵն, անոր միջոցը. ասկէ

Գ^ն նչումները, Անչռչա,

H A RATC H
LE PREMIER QUOTIDIEN ARMENIEN EN EUROPE-FONDE EN 1923 

Directrice: Arpik Missakian

83, Rue d’Hauteville — 75010 Paris 
Tel. : 47. 70. 86. 60 — Telex : HARATCH 280 868 F 

— Fax : 48. 00. 06. 70 —
C.C.P. Paris 15069-82 E

ԲԱԺ-ԱՆՈՐԴԱԳՐ ՈՒԹԻՒՆ
Ֆրանսա : Տար. 1-100 Ֆ- - Վեցամսեայ : 560 Ֆ- 
Արտասահման : Տար. 1-400 Ֆ - (ամէնօրհայ աււաքում) 
1-250 Ֆ- (շարաթական աււաքում) - Հատը : 5,00 Ֆ-

71e ANNEE — N° 18.865

որպէս ըսուող՝ աւանդուող՝ բերանաց է 
տրուող էրօսք հա յրէն ը ունէ բանա ս տեղը 
ծա կան տեղէքները որոնց շնո րհ էլ հայ
ցէն ըսողը կը նորոդէ ու կը կրկնէ խօս՜ 
քը* Ոերանացէ հ ր ա սլա ր ա կա յ էն խօսքէն 
յատուկ յեղա ս տեղծա կան ^‘Լրը կարեւոր 
եթէ ոչ հէմնական եզրն է հա յրէն էն՝ ո՜ 
րուն ըսողը կը թուէ թէ հա յրէն կ՚ըսէր 
ոչ թէ մէայն պատրաստէ զ էն ան ո ց էն հա
նելով քերթ ո ւածը ՝ այլեւ պա արաս տա ցա
նելով*. Որով հայքէն մը ո՛չ մէայն կը 
կրկնուէր այլեւ կը նորոդու էր ամէն ըսո“ 
ղի բերնին մէջ-.

ԱՌԱՍՊԵԼԻ ՄԸ ՁևԱՑՈՒՄԸ

մէջ հաւաքուած են մէայն նմոյշնէր ան
հատական հայրէններէն ՝ սկսող քէ • դա
րէն հասնող մէնչեւ վ՝[է* դար. Նարեկա“ 
զէ 1 Հքնո րհա լէ ՝ 3) ր է կ y Ց * Եր էխ կաց է ՝ եւ՜ 
այ/ն :

Ինչպէս կ արելի է նկատել, հատորը կը 
միտի պատկերացում մը տալ ^հայրէն» 
կո չուտեին ղրեթէ րոլոր յայտնի տեսակ՜ 
ներէն. մ՜ոզով ր դա կան ՝ դո ւս ան ա կան ՝ ան
հատական ՝ ՀՀութնեակաւոր'}} թէ Հսէւմ՜է- 
տտւորվի • Զատո բոշում է չափանէ շները է 
Հարկէ բաղմա բնոյթ են եւ կրնա յէն այլ 
րԼԼալ՝ մանաւանդ որ առաջէն եւ երկրորդ 
պէ րքեր ուն բո վան դա կութ է ւնն երը եր
բեմն շատ մօտէկ են էրարուՀ Այէ չափա
նէ խեր ր նոյն ատեն Լլ ենթադրեն հարցե՜ 
րու լուծումներ ՝ որոնք այնքան ալ կրն ան 
բացայայտ չըլլալ : Այդ հարցերուն է որ 
էււ փ^րաբերէ *Լյերածութէւնը ՝ որուն բո
լոր Լլէ տե րուն ան կար ելէ է անդրադառնա լ
ա յստեղ ;

Մ ինչե,լ ա ւս տեղ չվ.'սօս ս ս ացայ այս արւ

Հռր յ ր էններ ու հաւաքածով հարցեր կը 
դնէ որ (յեր ած ո ւթեան հեղէնակը չեմ 
խորՀէր որ կը սպառէ : *(յման ընդարձակ 
աշխատութեան մը նպատա կն ալ չէր կըր՜ 
նար անշուշտ յա ւա էն է լ վերջնական լու
ծումներու :

Երկոլ հարցեր կան ՝ էրարոլ սերտօրէն 
առընչուած՝ որոնց քննութէւնը շահե
կան կը դտնեմ : *(/աթ էՓնչ է հա յրէն կոչ-

դրութեան մասէն դրուած ա շվսա տութ էւն՜ 
ներէն ՝ երբեմն ալ էւրովէ լուծեց է ա յ՜ 
լապէս փէճևլէ հարցեր*. [Լստ երեւոյթէն՝ 
բացէ Ակնայ շրջանէն ՝ հայրէններու ա՜ 
ւանդութէւնը մոռց ուած էր մէնչեւ (էթ * 
դարու վերջէ առա ջին բան ա հ ա ւա խ ե րն 
ու բան ա ս է րն ե րը յ $ եւկա ն3ի ՀայհԲԳ"'/> 
րայց մանաւանդ Զօպանեանէ ^UlllUIUlkin 
Քուչակի ԴիւլԱԹը(1) հատորով ձեռա դէ ր- 
ներէն հաւաքուած հայրէններու ամբողջ 
շարքեր դարձան մատչելէ ընթերցող հա
ստ րա Լչո ւթեան : անց եւ Զ օսլան եան
դրեթէ մ է շտ անանուն ար տադրութէւն մը 
վերադրեցէն վա նեց է կամ վանայ է]արա- 
Լլոնէս էլէւղէն մէջ թաղուած [յա հա պետ 
Ոուչակէն*. Մէկ օրէն մէւսը մեր Մէ^ 
նադա ր ը հարստացաւ մեծ բանաստեղծով 
մը՝ մանաւանդ Հ^հայեցէ^ երդէչով մըւ

Մ * Աբեղեան հատորով մը հերքեց այս 
վե ր ա դր ո ւմ ը Ո ո ւչա կէն (Զ,) * Զօպանեան 
էր Հասւընւոիլւ էջեր քուչակեան աազա- 
շաթքէն(Յ) սԼլսեալ էնք ալ տարակոյսներ 
յայտնեց այդ հայրութեան վրայ, և Հայ-
րէններու րոլրասսլանը^ ճակաին(4) «վե-
լււսղրո1-տՏ Նահ ա պետ -fi ո ւչա կ ի» մը ա- 
լե լցն ելո վ կասկածը դարձուց բացայայտ : 
Վճ ո ա կան քա յյը աո.աւ. Ա* Ա*նա ց ա կան~ 
եան իր Հայր թեներ եւ. Ն. -Ըսւ֊չակի մա
սին յօ՛դուածով^'} , -Ըուչակը զրկելով 
հայրէններու հ եղին ա կո ւթ են էն եւ զայն 
վերածելով սովորական տաղաչափի մը^ 
վուչակ զո լցէ հայրէններ ըսող մը եղած 
է t անոր վերազրուած հայրէններուն մէկ 
մասը, ըստ ձ եռա դ ր ա յ ին տուեա յնե րուն 
կա յին ԺԶ . դարէն առաջ : Նոյն այս բա
նասէրի ջանքերուն կը պարտինք վեր
ջերս լոյս տեսած Հայրէններ (Հ) մեծա- 
ծաւալ հատորը^} : Աչթատսւթիւնը որոչ 
չավով կը չարունակէ Հայրէններու Բոլ- 
րասսլանը (Հ^) , բայց անհունապէս աւե
լի րնդարձակ է ընդդր կո ւած ծիրը !

Երկար ներածութենէ մը ետք, որուն 
պիտի վերադառնամ քիչ անդին , կու ղան 
ընադիրները, բամնուած հինդ դիրքերոլ-. 
Առաջին դիրքը կր բովանդակէ ՀՀութնեա֊ 
կ»ի ձեւին աակ դրուած հայրէններ, ա- 
նոնք որոնք Զօպանեանի ել Աբեղեանի 
հաւաքածոներուն հիմը կր կազմէին, ա֊ 
ւելցոլած են նոր չարբեր : Երկրորդ դիր
քին մէջ թմրուած են «անհատական հայ
րէններ» այսինքն' չարբեր' որոնբ պահ
պանս ւած են հեղինակի անունով կամ մը- 
նա ցած են անանուն, հոս ալ սովս րա րար 
«ութնեակ»ն է չարբերուն միաւորը-. Եր
րորդ դի բբին մէջ ամվովուած են մոդս֊ 
վըրդական ծագում ունեցող հայրէններ, 
որոնբ կապուած են ժողովրդական ծէսե- 
րոլ. թաղման հայրէններ, հերոսական 
հայրէններ, եւայլն-. Հոս հայրէնը «ու- 
թընեակ»է մը աւելի մեծ ծաւալի է : Չոր
րորդ դիրբին մէջ թմրուած են բոլոր այն 
հայրէնները որ բանահաւաբները գրի ա֊ 
ռած եւ հրատարակած են վերջին երկու 
դարերու ընթացրին, Ակնէն մինչեւ Ա- 
թալբալաբ։ Վերջին, հինգերորդ դիրբին

Գրէք'

ԳՐհԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

ուածը եւ է^նչ է հոն է դործ դրուած չա
փը» Հարցումը անշուշտ կը դնեմ՝ պար
զապէս որովհետեւ Անա ցա Լլան եան է աշ՜ 
խա տութէւնը , հակառակ էր ար մ ան է քէնե
րուն ՝ փո խանա կ յստակացում մը բե ր ե՜ 
լու' հա յրէն է ըմբռնումը կը դարձնէ ա՜ 
լեըէ չփոթ * Հայրկ^1 Ը ե^^չ է ՝ բանաս՜ 
տեղծա կան սեռ մը՝ թէ բանաստեղծա
կան չա^փ մը՝ տեսա^ կ մը։ Եարելէ է մ ըր 
տածել՝ որ չափէ մը վրայ հէմնուոզ բա
նաստեղծական տեստԼլ մ խն է ՝ որ Լլէրար- 
Լլուած է թէ՛ J՜ ո զո վյր դա կան բերաններ ու 
Լլողմէ թէ ալ անհատ բանաստեղծներու։

ԵՐԵՈ ՀԱՅՐԷՆՆԵՐ

Հայրէնը յոգնակի է ։
Անտ g ա Լլան ե ան երեք տեսա Լլէ հայրէն

ներ կը ճան չնա յ» փոքրածաւալ հայրէն
ներ 2""10 տող՝ տաղ՜-հ ա յր էնն ե ր երկու 
եւ աւելէ «ո ւթն ե ա կ^ ո վ ՝ եւ պո է մ՜՜ հա յ՜ 
րէններ կազմուած Հութնեա կխնե ր է կամ 
փոքր ծաւալէ մէաւորներէ*. Հասկնալէ 
է որ ծաւա լը դեր չէ կատարեր Հէսյրէնէ 
սահմանումէն մէջ՝ Հայլւէ^ննեթու Բու
րաստանը սակայն արդէն ,կը բովանդա՜ 
կէր քառեակէ մը աւելէ ծաւալուն Հայ՜ 
րէններ î Ե t- U,JU հանգամանքը է զօրու 
է անհատական հայրէններուն համար ալ*. 
Ան ա ց ա Լլան ե ան կը դրէ* հ.Համակողմանէ 
ո ւս ո ւմնա սէր ութէւնը թոյլ է տալէս ասե
լու՝ որ ծաւալէ առումով սահմանափա՜ 
Լլումներ չկան անհատական հայրէններէ 
համար։ ճէշդ ախպէս էնչպէս բուն հայ
րէնները՝ այնպէս էլ անհ ա տա կան և երը ՝ 
ըստ ծա ւա լէ բամանւում հն Երեբ թըմ- 
րի» (Հ 24) : Հարց է անչուչտ թէ ի՞ն չ են 
այս «բուն հայրէնները» եւ անհատական
ները, մանաւանդ երբ ի մտի ունենանբ 
որ Նա րևկաց ի ի տաղերէն մէկը աւելի հին 
է բան մեղի, հասած բոլոր հայրէնները 
եւ իր ծաւա լով կը զանցէ արդէն «ու՜ 
թ ընելս կ» ի սահմանը*. «իուն հայրէն»ով 
դուցէ պէտբ է հասկնալ պարզապէս անա
նունները կամ անոնբ որոնբ ծանօթ են 
իրրեւ այդ-.

վ ո ղո ված ո ւն մեր ո ւչա դրութեան կը 
յանձնէ րաւա /լան թիլով հայրէններ ո՜ 
րոնք կը զանցեն ծանօթ բառեակի կամ 
ութնետկի սահմանները։ Հայրէններու 
չարբեր չեն ասոնբ այլ բերթոլածներ ո- 
րոնց տողերու թիլԸ կը հասնի մինչեւ 32
եւ դեռ աւելի։ ՛Ծաւալի լթ. դա րձա կում ո վ 
կը հերբուի մինչեւ հիմա տարածում գը- 
տած այն պատկերացումը ըստ որուն հայ
րէնը կարճ կտոր մըն է , բառեակ մը : 
Հայրէնը չի սահմանուիր տողերու թ ի՜

ւով, ինչպէս օրին աԼլ հնչեա Լլը կը սահ
մանուէ էր տողերով։ Աակայն մ է շտ 
ալ հարց կը մնայ թէ էն չո0 լ այնքա՜ն դծ" 

քօէէւեակ—ութնեակ հայրէննե
րը* Արդեօք այդ կարճ ոտանաւորը չոլ- 
նէ ր է^ըն էր մէջ որոշ յա տ կո ւթէ ւնն եր 
որոնք ս էրե լի կը դարձնէ էն ղայն*. Յա
մենայն- դէպս էւրատական հայրէնները 
մեծ մասով քառեաԼլներ—ութնեաԼխեր են 
եւ շատ որոշ ներքէն ղա րդա ց ում է խր՜ 
պ^ր կը մ ա տնեն *. Ենծ է ա յնպէս Լլը թուէ ՝ 
որ հայրէնէ ոչ թէ մէկ աւան դութէւն դո՜ 
յութէւն ունէր ՝ այլ կրԼլնակ» մէկ կողմէն 
քառեակէ աւանդութէւն մը՝ մէւս կող՜ 
Տէ աւելէ ծաւալուն ո տանաւո ր է աւանդու՜
թէւն մը *.

Մաւալէ հերքումով հարցը կը տեղա
փոխուի մէայն*. Ի^նչ է հայրէնը՝ կամ 
Լլրկնելու համար Անացականեանէ մօտե
ցումը ՝ որո՞նբ են հ այրէններոլ հէմնա՜ 
Լէան ա ռան ձն ա յ ա տ Լչո ւթ է ւնն ե ր ը »

ՈՏԱՆԱՒՈՐԸ

Ր անա սէրը անմէջապէս եւ առաջէն 
կա րդէ վրա յ Լլը դնէ ձեւա Լլան յատԼլա նիլ 
ներ։ Եւ կը դիմէ Արեղե անէ ուսումնա- 
սէրութետն ՝ որուն դրեթէ ամբողջ վեր՜ 
լո ւծ ո ւմ ը ևը ստանձնէ * եւա կա ն» յատ՜ 
Լլանէշներ կը կո չեմ էնչ Որ բանասէրը կը 
մասնաւորէ էբրեւ տա ղա չա փ ո լթ է լն ՝ տո
ղատում եւ յանգաւոր ում : Զա^՚բ Լլ աոնեմ 
այս երրորդութեան նման բաշխումը՝ քա- 
նէ որ մեր առջեւ ուն էնք մէկ երեւոյթ եւ 
ոչ թէ երեք յա տկան է շներ *. Աբեղեան ՝ 
ան Լլէ առաջ ալ ՛ճան է կեան ՝ էրենց հրա
տա ր ա կո ւթ է ւննե ր ո ւն մէջ հայրէնի 15 
վան!լ1ւոց տողերը կը ներկայացնեն 7/8 
վա H տ նի տողերու դասաւորումով*. Չօ՜ 
պանեան է մ է Լլ տողը Լլը դառնայ ուրեմն 
երԼլու տող եւ քառեաԼլը կը վերածուէ ութ 
տողերու *. Պէտք է ըսել ՝ որ Աբեղեան ա՜ 
մէն մէկ 15 վ ան Լլհ ո ց մէտ ւոր կը նկա տէ 
տուն մը՝ Որ Լլ աւարտէ էր յանգով* Րրո,Լ 
տունը Լլը դառնայ հայրէնէ^ տաղաչափա
կան մէաւորը էր ուրոյն ռէթմայէն ռ խե՜ 
մայ ով. 2--3--2 / 3--2 ”3 • Տէէէնէ երկու մա՜ 
ււեբու^ մէջեւ Աբեղեան Լլը զետեղէ զօրա
ւոր դադար մը*. Աբեղեան տունէ ղաղա՜ 
ւէ ա ր էն էբրեւ հէմ Լլ առնէ ա Լլնա րկութ էւն" 
ները Նարեկացէէ (Ս^ասւեան ույրհ՜րգոլ- 
թ-հ՜ան ՝ ՒԶ Րան} եւ Հլնորհալէէ (Բան 1ւա- 
լալո Ո յ աւարտը) :

Այ“ կէտը կարեւոր է անով որ բացատ՜ 
րութեան մեԼլնակէտ կը ծառայեն ոչ մէ
այն անհատա Լլան հայրէնները այլեւ Հպէ՜ 
տակ^չ դրողնե ր ը * Աբեղեան և Ան ա ց ա կան՞ 
եան Մատեան ողբերգութեան նո յնա յանդ 
տողերով դրուած հատուածէն ձ*էջ կը 
տեսնել հա յ լ՛կ՜՛՛ի չափ : փողովածուէ հե- 
ղէնաԼլը նոյնէսկ առանձէն ՝ ոչ երկար մա
սեր Լլ ut ր ւո ա տոլէ Մատեան^!/: Մէայն թէ 
այդ չափը գործածուած է է մէջէ այէոց y 
չէ աէ պահպանուած 15 վանԼլերու թիւ-ը, 
չեմ էւօսէր Աբեղեանէ բարդ տաղտ չա՜ 
փրսկա*յյ կշռո յթէն ռ ր հազուադէպօրէն կէ- 
րա ր Լլուած է ա յնտեղԼդ) : Ւն չ կը վերա բե
րէ Հլնորհալէէն ՝ Բան եալատոյե ութվան- 
կ ան է մէայանդ քերթուած է՝ տունէն եր- 
կոլ տողերը ունէն ռէթմայէն նոյն սխե
ման ու վանկերու նոյն թէւը^ եւ ուրեմն' 
չեմ խորհէր որ կրնայ բացատրական դեր 
կա տա րե լ :

Աբեղեան աւելէ հեռու էլ երթայ î Ւր 
խօսքը կը հէմնաւորէ մէջբե րելով քան է 
մը հայրէններ ուր Հսլէյթ^ եւ «mzztîr» 
բառերը գործածուած են հայրէնէ հա
մար» Օրէնակ» «Æzաղողն ալ զէր պէյթն 
ասաց^ ՝ որուն կը յարադրէ » հ.Մոմ ալ 
դէմ հա յրէն ասաց'} կամ ՀԵ ը է՚մէ ու 
հա յրէն խասէ^ի ել Հ^Աաղմոսէ էնքն տու
նէ տուն'» {Երկ Բ , 36) : Այո օրէնակներէն 
Աբեղեան կ} եզրակացնէ որ երդէ չէն հա
մար հա յրէն ըսել՝ պէյթ Ըս^[ ^ւ տունէ 
տուն սաղմոս բԱել նոյն բաներն են յ Արդ 
որքան ալ շահեկան ըլլայ այս դէտողոլ-
թի՛՜նը չի դադրիր վիճելի ըլլաւէ- Հար
րէն եւ պէյթ գործածուած են է բարու 
նման շրջարկներու մէջ՝ մէայն թէ երդէ՜ 
չը հայրէնն կ ՈԸ ս1կյթ կը նկատէ, ոչ 
թկ անոր մասերէն մէկը տունը*. Ւոկ 
հա յրէն ասելը կտրելէն է նոյնացնել տուն 
ասելուն î Զօպանեան Հայրէ՜ններՈլ Բոլ- 
րաս տանրաւ յառաջաբան էն մէջ կ' անդրա
դառնա յ Աբեղեանէ այս ուսումնասէրու-

Fonds A.R.A.M



Էշ 2> Կիրակի, Յունիս 2, 1996 «6 ԱՌԱՋ ՄԻՏԲ ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ*

• ► թեան եւ. կը մերմ՜է հոն առաջարկուած 
տուն ի * արաբական “լէյթփ տեսութիւնը ։ 
Զօպանեա նլ, համար հայրէնի տողը ունի 
15 վանկեր՝ 7“3"Ծ բաժանումով* Ան զի՜ 
ջումով մը կ'ընդունի որ ա յդ երկար տո
ղը տոլուի 7/8 բաժանումով՝ միայն թէ 
երկրորդ տողը դրուի աւելի ներս [թէ՜ 
պէս կ' ընէ Ա*նա g ա կան եան) եւ առանդ դըԼՃ 
խագիրի (ինչպէս չթխեր Անադ ա կան եան') :

Աբեղեան պէյթի կամ տուն ի իր տեսու
թիւնը կը հիմնէ նաել տաղաչափական եզ
րի քննութեամբ. 1՜րդ վանկէն ետք եկող 
դադարին վրայ եւ 1՜րդ վանկին 1Լըայ 
դր ուած զօրաւո ր շեշտին (Աբեղեանի տե
սութեան կարեւոր կէտեր էն մէկն է շեշը 
տը^ եւ հոն յայտնուող յանդին* Արդա
րեւ' կան հայրէններ՝ Զօպանեանի հրա
տարակութեան մէջ՝ որոնք ունին սա 
պատկերը ,

կարմիր վարդ կանանչ թուփով՝
կանաչ թուփ կարմիր իլլխձորով՝

Բան ԷՀ կենամ քեղ ապով ՝ քանի'
մէկ էրՒմ կըրակով, 

կուսիրե^ս ըղորդ սրտով՝ կշտաց եր եմ 
սուտ խա բե լով

Թէ չե ս սիրեր 'ղորդ սըրտով՝ սուրբ
Ա արդիս \ Աստուած քեղ խռով։

Չ օսլան եանի համար այդ 1՜րդ վանկին 
յայտնուող յանդը ներքին յանդ մըն է՝ 
«ներդաշնակութիւնը աւելցնելու միջոց 
մը» {ՀՐ 112) : Կան ալ հայր էններ որոնց 
մէջ նոյն քան կանոնաւոր կերպով չի 
յայտնուի ր այդ յանդը*. Աբեղեան բադ 
մաթիլ նման օրին ակներ կը թուէ ՝ գազէ- 
լի տեսակէն ՝ ուր միայն առաջին եւ երկ
րորդ տողերն են որոնք կը կրեն նոյն 
յանդը : Աանդը կը նշէ տողին վերջը ՝ որով 
տունը բաժնուած է երկու անհաւասար 
թիւն րով տողերու ՝ որոնք տ ե ս ut կան ա սլէ Ա 
նոյն յանղը կը կրեն • Աբեղեա նլ, համ ար
այդ յանղը ոբոշՒւ է տողին։

Արդթ* մեքը ։

Ահա [փէ էը ղը է Անա ցական եան ♦ 
«Փաստերը ցոյց են տալիս՝ որ 7/8 վանկ- 
հոց տողերով առաջնո րդուե լի ս հա յրէն- 
ների յանդ աւո րման արուեստը էրի*- է 
րացայայտւում ՝ իոկ 15 վանկնոց տողե
րով առաջնո րդուե լի ս ՝ այն զդալիօրէն 
մթ ադ նւում է... ճիչդ է, 15 վանկնոց 
տողերի դէպքում եւս ստանում ենք ար՜ 
տա քնա պէս կանոնաւոր տողատում ու 
յան դա լորում ՝ սակայն այդպիսի մօտեց- 
ման J ամանակ յաճախ նկատւում են հա
մահարթեցման երեւոյթներ եւ յանդա~ 
ւորմսՀյյ արուեստի նրբութիւնն եր ի կո
րուստների (Հ 13) • Զեմ կրնար դան դա՜ 
գՒլ այս տողերով պարզուած ըմբռնոլ- 
մին վրտյ , սակայն տնոր տակը կը գրսր֊ 
նուի հետեւեալը. հա յրէն ի տաղաչաւիա- 
կան համակարգը տեսանելի կը դառնայ 
երր տողատենք ըստ աբեղեանական տե
սութեան սակայն ատով կանգիտանանք 
որ հայրէնը ՍւեսնՈՆՈղ բան մը չէր այլ 
լսուող- Հայրէնը չէր կարդացուեր {կար
դալ կը նշանակէ աչքով ընթեռնուլ) այլ 
կ'արտասանուէր ( էլ այդ իմաստով յան
դր ներքին ըլլար թէ արտաքին կարեւոր 
չէր, կա րեւորը անոր լսուիյ-j, էր։ Բայց 
տեսութեան համար , պարզ է , ինչ որ կայ 
պէաք է տեսնուի ♦ • ♦

Հայրէններոլ ջախջա խի չ մեծամասն ու՜ 
թիւնը չէ գրուաե ինչպէս կուզէն բանա
սէրները. Ջօպանեանի կոչած ներքին 
յանգերը , ո րոնք նուր ր արուեստ ու լսո
ղութիւն կենթադրեն , իսկապէս քիչ էն , 
եւ անհատական հայրէններո, պարադա
յին' հազուադէպ ։ Այս վերջինները երբեք 
ի՚նդրոյ առարկայ չեն դառնար Մ նա ցա
կան/,անի ցրչին տակ, ոչ ալ Աբեղեանի։ 
Շնորհալի իը P֊UlQ հԱԿ-ԱՈՈՈյ ին տուները 
կր յանգաւորէ նոյն ձայնաւորով, իսկ 
^}րիկ կր յանգաւորէ միայն ղոյդ տողե
րը {ենթ ադրե լով որ ան ալ տուն ի սկրդ 
բուն քով դրած է) . Բայց արդեօք միակ 
է՜ԸԳ ՛Լ՛՛՛՛՛՛կին պատահող յանկն ու դադա
րը բաւա րար ազդակնե՞ր են հիմնելու հա
մար տողի յղացքը։

ՏՈՂ.Ի ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Ի՞նչ է բանաստեղծական կամ ոտանա
ւոր կոչուած տողը ; Վանկերոլ որոչ թի՞ւ 
մր, որ աւարտի յանղով, թկ վանկս, /ին 
միաւորնե բոլ որոչ դտսաւորում մը , կամ 
ռիթմային ս [սեմ այ մը։ Վանկերու որոշ 
թԼ՚ւ մը բաւական չէ ոտանաւոր տող մը 
սահմանելու համար, որովհետեւ վանկա
յին միաւորները կամ տողի մը անդամնե- 
Րր կրնան ըլլալ տարբեր երկարութեամբ *, 
ԱյսՒնփ վանկնոց մեր տողը կրնայ
կազմուի լ 5 “ 5 ~ 5 անդամներով կամ 
£ ~ 4 ” 4 — 3 եւ կամ ինչպէս Աբեղեան 
կ Ը դրէ 2 “ 3 "* 2 / 3 “ 2 " 3 անդամներով : 
Այս վերջինն է հայրէնին իւրա յատուկ 
ռիթմը՝ ըստ բանասէրին* Տողի վ անկե- 
բուն թիւր կամ չեշտերոլ-է թիւր , ինչ ալ 
ըլլայ անոր տեղը 7,8,11 թէ 15 վ անկե- 
բուն վրայ, ինքնին բաւական չկ տողը

սահմանելու։ Աճնհրաժեշտ է վան կա յ/՚ն 
մւ՚ աւորներու դասաւորումին սխեման՝ 
ան ալ պայմանաւ որ կր կնուի î Այս ինքն' 
4 "" 3 ՝ 3 4 յ 2 "" 3 "՜ 2 ; հատածներով
7 վանկանի տողերը տար բեր չափերու են
թակայ են եւ դմուար է որ գործած ուին 
նոյն ատեն ՝ նոյն քեր թո ւածին մէջ՝ ու
ռան g անդա շն ո ւթի ւն յառաջացնելու : Ո*՜
րեմն' հա յրէն ի պարագային աբե դե տնա
կան 2 3 ” 2 հա տածն երբ սխեմ այ մը կը
կազմեն Ոը կրկնումով կը դառնայ տողին 
մէկ մասին է_ա'փը} անոր սկսուածքը։ 
Նոյնը կրնանք ըսեր յաջորդ 8 վանկերուն 
համար՝ ինչ ալ ըլլայ ասոնց ռիթմային 
սխեման։ Որով ընդհանուր 7""8 վանկե
րով կազմուած բառային համադրութիւ
նը միաւոր կը դառնայ միայն երբ այդ 
7"՜8 վանկերու ռիթմային սխեման կըր կ՜ 
նուի անդամ մ ը յաջորդ տողով ։

Առ հասարակ յանդը կը նկատուի տո
ղի մը աւարտը՝ անոր միութեան նշանը 
եւ կր կնուող տա ր րը ։ իա յց առանց յան
գին իսկ տողը կարելի է՝ եթէ կայ կըրկ՜ 
նուող ռիթմային սխեմ այ*. Արդ' հա յրէ՜ 
նի պարադային մինչեւ 7՜բդ վանկի աւար
տը մենք ունինք ռիթմային մէկ սխեմայ՝ 
լ,սկ &էն մինչեւ ձՏՏ՜րդ վանկը ուրիշ սխե
մայ։ Ար կու ս խ եման եր ո ւն տարբերու
թիւնը շե շտո ւած է վանկերու թիլին տար
բերութեամբ “1 վանկ՝ բայց էական։ Ո*-՜ 
բեմն 15 վանկերը կը դաոնան ռիթմա յԹ 
մէկ միաւոր։ Ասոր համար է որ Աբեղ
եան 15 վանկնոց տողը կը նկատէ տուն 
մը' «ռիթմ ական մեծ միութիւն?} (8) • 
§ունի տեսութիւնը կը հիմնուի չափի մէ- 
կութե ան վրայ ՝ որ կ' երթա յ առաջին վան
կէն մինչել ձ_Հ)՜րդ վա նկը։

Աբեղեան 1լ ենթադրէ որ 7“րդ վանկէն 
ետք կայ դադար մը՝ ինչ որ կը նշանակէ 
թէ խօսքը ամ բո ղջ է եւ քերա կան ական 
որոշ ինքնաբաւութիւն մը ու նի{9)։ Ա֊ 
ս ի կա ա յսպէս է ան շուշտ ո րո շ թիլով 
Հա յր էններ ո ւ մէջ՝ ուր 7*էն 8՜րդ վան կին 
անցում չկայ՝ այսինքն' տունին երկու 
մասերը պարղ նախադասութիւն մըն են 
կազմեր՝ քե րա կանա կան իմաս տուէ։ Այ Ա- 
պէս' պատահմամբ 1շ արտաղրեմ (ըստ 
նոր ժ՜ողովածուի տողատումին՝ փոփո
խելով միայն ուղղագրութիւնը) *

«Կարօ տ կարօտովդ էի ՝
Հա սրա թովդ ի ժոլռ կու դայի :

Աճն կա րծ ինձ ի դէմ ելար ՝
Աս ատոր կում ան Լու նէ1՛ * * ♦»

(Հ 147):

Անչպէ ս էարելի է ն շմա րել՝ 7 վանկնոց 
եւ 8 վանկնոց, մասերը առանձին միա
ւորներ կը թուին ՝ աւ ելք, ճիշդ առա նձին 
պարղ նա խա դա ս ո ւթի ւննե ր են՝ մէկէն 
միւսը շաղկապ չկայ։ Այդ երկոլ մասերը 
զուդահեռ ե^է իրարու։ Բայց նոյն հա յրէ- 
ն[, յաջորդ տողերուն մէջ արդէն անոնք 
կապուած են իրարու*

«Զինչ մէկ մ1 ով ծար ւած [փխի
'Ւ ինքն ի պաղ աղբիւր հանդիպի :

փեէ ղդ^փկն ու խմէ՝
Որ սրտին թալուկ*ե անցլխի?} ։

Առաջին երկ ու մասերը իրարու կապ
ուած են համադաս շաղկապով՝ ա՛ն ալ 
կրճատուած ձեւով ՝ իոկ երկու
քը ստորադաս շաղկապով։ Այդ կապե
րը կարելի է թոյլ նկատել* Աամենայն 
դէպս' ատոնք կարելի կը դարձնեն միա
ւորին երկփեղկումը՝ եթէ ուզենք երկ- 
փեղկել ։

Նոյնն է պարագան հետեւեալին մէջ*

հՈփշերս ես ի դուրս ելայ՝
'Ի ի յերկինքն [, վեր նայեցայ» : 

Նման հատումով բազմաթիւ միաւորներ
կան (Հ 140-141) :

ԱրԳ՝ գ^յո-֊թիմն ունին հա յ րէննե ր ՝ ո- 
րոնք ա ռա ջա ր կո ւած տողատում ը դը^~ 
լար կը դարձնեն ։ Ալ ատոնք վճռական 
կերպ ՈՎ մր կարծես կզանգիտանան դա~ 
1ա1’!Լ Իլ միակտուր կամուրջ մր կը պըր՜ 
կեն աո ղի երկու մասերուն միջեւ։

Անչո^ւ*
Հիները ընդհանրապէս չեն կիր^րկ^ր 

տողան^(10) ? տողէ տող անցում ՝ որ կը 
խախտէ արտաքնապէս տողի միութիւնը՝ 
ջխջելաէ տողավերջի դադարը։ Տողան
ցը ինքնին յետին դարերու յօր ինում մ ըն 
է ՝ որ ուէք կիրարկումը խստօրէն սահմա
նափա կուած էր օրինակ ֆրանսական բա
նաս տեղծո լ թեան մէջ՝ մին չեւ *Լիպա- 
պաշտներոլ յա յտնո լիլը։ Հայրէ^յի ձ*էջ՝ 
ասիկա կը նշանակէ որ ՜[^-րդ վանկէն ետք 
^կող տողը կրկնելով հանդե րձ ռիթմա
յին սխեման յ դադարով մը բաժնուած է 
նախորդէն • Արդ' եթէ հայրէնի 15 վանկ
նոց միաւորին առաջփն եւ երկրորդ մա- 
ս^ըը առանձին տողեր են՝ անոնց միջել 
տողանցներ կարելի պէտք չէ րէլտն (ա~ 
ո ի կա ըստ տես ո ւթեա ն)։ Բայց այս կէտը 
կր հ երքուի յաճախ ժողովածուին իսկ 
բերած տուեա փերով։ Այսպէս վերոյիշ
յալ հտյրէնէն քտն ի մը տող անդի^ կը 
կարդամ *

հՏԱնամ ու դընամ կրասէր
Ամ մանչուկն ես աւտալու £ ի ♦

երբ Տիարով մնայ'' ասաց՝
Աս աւօտ—չաւօտ մնաց ի • • ♦»

1-էն 8՜րդ վանկերուն միջել դադար 
մը կարելի չէ y որովհետեւ կայ շատ սերտ 
յարաբերութիւն բային ու ենթակային : 
«/’/T մանչուկնյչը բռնի տողանցով մը նետ՜ 
ուած է յաջորդ տողին սկիղ_րԸ* Ախէ տո
ղը ա ղճա տո ւմ փ կատենք ՝ ինչպէս կ^ը՜ 
նեն բանասէրները՝ ամէն անդամ Որ խ 
րենց տեսութեան հակասող տարրի հան- 
դիպին ՝ պէտք է ընղունինք որ եղածը 
հայրէնի կաղապարին մէջ՝ տողէ տող ան
սովոր անցում է։ Բայց ասիկա կը դառ
նայ սովորական երեւոյթ ՝ եթէ միաւո՜ 
րին ամբողջութիւնը պահպանենք ՝ նոյնա- 
Սւփելով տունը տողին Հ^"/(11) : Ահա ու
րիշ օր ինա կներ *

ՀՒ֊մ եարն ի վերել դլխուս
Wանցըմնցէր V ես' անհոդ ի քուն *

Գլխարկս ա յլ ի վեր կալի
Լուկ թռաւ նա նման կաքւուն *

Թեւիկ շահ էն ի առի ՝
Լուկ հասայ ի յեղր ծովուն?}

(Հ 71):
«Գիշեր ու ցորեկն ի բոլն

փատեցայ՝ թկ հանեմ ծովուն
Հազար ձկան լող տուի ՝

Ջ ելայ հետ եարիս՝ ես ի հուն"^ ։

Կրկին անգամ մեր առջել ունին ք տո
ղէ տող անցում * Հգլխուս J 1լ ան ց ըմն ց է ր?> 
եւ «ի բուն ի ղատեցայ?} • Հ/եղադիծին 
տեղ դադար մը անկարելի չէ անշուշտ՝ 
միայն թէ արդեօք բռնազբօսիկ հատում 
մ\Ը Ü՞ դներ ա տ ի կա ՝ նախադասութեան 
երկու սերտ անդամներուն միջեւ*

'ԻրՒկի հ այր էններ ուն մէջ կան սպառիչ 
սլա ր ա դան ե ր որ կյուղեմ նախ թուել : 
«Ընդդէմ ֆ *ոլաքին^ ոտանաւորին մէջ ՝ 
կը կարդամ *

է Զար խ ՝ ըզվատին տունըն
Աու ծեփես ոսկով դու բոլոր * * *

{Հ 844) :

^յս միաւորը շահեկան է ոչ միայն ա֊ 
նոը համար որ դադար մը կ1 ենթադրէ եւ 
տողանցք բային ու սեռի խնդիրին միջել՝ 
աJլ անոր որ 7՜րդ վանկին զօրաւո ր շե£ 
տը տեղափոխուած է Օ~րդին վրայ* 
հ,տո ւնրն?} ։ Ահա ուրիշ մը ։

^եբ չեԱ դու առներ ըզորդ
փատաստան ՝ է^ ծուռ դա տ ա ւո ր •

ւհալաքԱ ես ծ բռին լխկեր
}Ա ըղորդ ես ի,լ, ստ նենգաւոր?}

{Հ 846) :

Տողատումը այստեղ դադար մը կը դնէ 
ե*- Արա րմէ 1լ անջատէ վերադիր ածակա՜ 
եը Լըղորդ} գոյականէն (դատաստան) ՝ 
արտադրելով չափազանց զօրաւոր ՝ գրե
թէ արդիական տողանց ։

Օրինակներ' <խէասն փա լեհի եւ Բրջի» 
ո տ ան տ ւո ր էն ,

Աա րդո յն երբ փալեհն ու բուրջն 
ֆաչաքըն չէ ըղորդած ՝ 

շատ ՝ թէ րըչիկ ջանայ 
Թ ըղորդխ ն'այլ խիստ է ծըռած *

«Բանին ղորդն ու ծուռն ՝ գէշն ու 
Աղէկըն ի Զարխն է կապած • ♦ •»

(Հ 848):
Աւ դեռ*

«Թէ ճար տարութեամբ ուտէր
Մարդ ըզհացն' զինչ իլրն է տուած»

(Հ 849):
ա տ մ անկտիր հասրաթով դէմ

Կան ներքև ի հողին պառկած * * *^ 

(Հ849):
«{].,, տուած յ 4*/f առներ ինճ րս տ

Շատ չար մեղացն ,որ է իմ գործած»

(Հ 850):

Օրինակներէս առաջինը գուցէ ամէնէն 
անսովորն է : Տպո ւած է « . .գէշն ու / Ա- 
ղէկըն» : Կրկին անգամ ունինք շեշտի 
տեղափոխում ել «ան թո յ լա տր ե լի» դա
դար երկու յարադիր բառերոլ միջել , 
շաղկապով միացած{12) յ Անթոյլատրելի 
շս ի , անշուշտ նկատի ունենալով աւան
դական ոտանաւորը : Տարօրինակութիւնը 
կր վերնա յ անշուշտ, երը փրիկի տողը 
կարդանք ինչպէս ան կը գտնուի Տիրայր 
ԱրքեպիսկՈպՈս[, հրատարակութեան մէջ.

«Բանին ղորդիս ու ծուռն ( գէշն ոլ

աղէկըն ի Ջարխն է կապած»{1Տ) :
Վերջին օրինակիս մէջ «ըստ»ը «շատ 

չար մեզացն»էն բամնող դադարն ալ ան֊ 
շ!, դուն ելի է , եթէ 7 / 8 տողատումը ո ր- 
դԻգրենք{ձ_^) ։

Այստեղ հասած կը մնայ հարց տալ 
թէ վերոյիշեալ «տողանցները» գոյու
թեան իրաւունք ունի՞ն։ Բռնազբօսիկ 
թ ն անոնք, արտադրուած հրատարակի
չին կողմէ է որ հոս բացայայտօրէն բնա- 
էՒէ՚Ը կը զոՀԷ ի պաշտպանութիւն իր 
տեսութեան : Տեղին չէ՞ մտածել , որ րնա- 
Գէրը կր հետելի ուրիշ օրէնքի, ճիշդ 
այն մէկուն որ տեսութիւնը կը միտի հեր- 
քել։

'fi-

^ր1՚կՒ պարադան անշուք 
անով որ բանաստեղծին խրաՀ^'1'{ 

մենք կը հանղիպինք հա յրէն!, 
կհ կիրարկումի ։ Ան է „ր ւ

' ղււ ïH.
«Շատ մի հայերէն րանեո I, ,

Տաչիցըս աղբեր անցն [ուր քԱւ^1)

Զիմ լերդս զինչ ըզհաց կեՀ^փ 

Կ Իղրարք^ ինչ„լ '
Երկու լոյսն ի մի դարձաւ

ԱկկէՒ ih Անաշականեան[
տումը, որ ինչպէս գուշակէ֊^ 
ռոց հատումներ կը դնէ Հ<ջ„ւր / Հճ' 
«դարձաւ / գիշերին» բառակ^ձ 

ր ո ւն մփ ֆվ* լ * ՚
դՒտէ թէ թնչ է հայրկէ

տողը խաւարտի եւ ո՛ւր դադռրԱ՝ Հ 
քաւոր են ։ Անոր կիրարկումդ '

որ «անհատական» կոչուած 
Նը ունի տողի միոլթեան չատ _ 
ռուցուածք մը : Հիմնական երկոլ
կան, 7“8 բամանումով, միախ թէ J 

երկու մասերուն միջել Աբեղես^ 
դադարը բացարձակ իրոզսլթիւն Հ 
ինչպէս չէ պարտադիր շեչտը 
կթ, վրայ : Գուցէ մտածոլի, „ր Յյրթկթ- 
իրեն ա ղա տո ւթ ի ւննե ր կու տայ: |!ա 
ճ1՚չԳս1յդ աղատոլթիլններն ենորսնշ^

րէն ի տողը կը դարձնէ կարելի: կթէ p 
նաստեղծը չի վարանիր տոզամկջի պ, 
դրեալ դադարը «անտեսելու» 
պահպանէ տ ո ղ ա վեր թր դադարը
փան կերպով , ասիկա կը նշանակէ պ,
,լա պէս որ տողամէջի դադարը £ք/(ք 
դական դադար մըն է, այսինքն' m 
միութիւն հիմնող դադար մը չկ, , 
պարզ հատած մըն է, տողի միւս հատ 
ներուն եթէ ոչ հաւասար դոնէ նման
<եէք :

ՀայԲէԻի տողը ո'չ մէկ տողանցի պէ 
ունի , քանի որ 7 ել 8 վանկնոց մա^ 
միեւնոյն տողը կը կազմեն։ Հարց կ 
ինչո՞ւ տողանցները կը չայտնուին i), 
անզոյգ տողերէն ղոյդին անցումներ 
‘Լք՚ոյ եւ ո՛չ ղոյդէն անզոյգին։ Ինը, 
օրինակ հ աJ բ Հխ դր ո ղն ե ր ը կայք ըսույնե^ 
երբեք տողանցներ չեն բներ երբ էլա՚ե 
*եփն Ճ5՜րդ վանկէն յաջորդ 15 
րուն չեն շղթայեր երկու ցսվորդա^ 
տողերը։ Հարցումէն պատասխանդ յչ 
տակ է ։ Ա1 ի ջն ա դա ր ե ան քերթուաձբ տ 
ղանցի չափազանց հազուադէպ պաք) 
դաներ կը ճանչնայ՝ Ասկ
բեք î Նար եկաց իի «Վյս ր դա վա ռին?> տւ 
ղին մէջ՝ ոչ մէկ տողանցի կը հանդխ^ 
ճօ՜բդ վանկէն ետք։ Տողանցի այս 
ցակա յութիւնր ինքնին նշանակալից 
ա րդեօք ։

Անծի համար հայրէնի տողը կազմա
է 15 վանկերէ ՝ 7”8 հ Ամնական մասեր
ասոնց ներքին կառո ւց ո ւածքը կրնայ 
Լալ այլազան։ Ա ո ւէո ր ո ւթեամ բ է Ո[1 ե 
դայթակղիր երբ հ րատա րակիչներքԼ ՚ 
րեկեան տաղը կը տողատեն սապէս*

«փոհար վարդն վառ ար եալ
Ա վեհից /Լարսիցն արփենից •

1Ս՚բ Ա ՚1^ւ՚այ ւէս,բ,,[՚3
Ն“ աւալէր ծա զիկ ծովային֊

Ա համատարած ծովէն
Պղպջէր գոյնրն այն եաղկի֊

Երբ պէո,ք էր կարդալ

«Գոհար վարդն, վառ արեէԱլ ի թ,) 
վա՚ ր “1‘Յն ա րփենից * / Ա վեր է '/Ml
վարսից ծաւա լէ ր ծաղիկ ծոփսԼ^

Ա համա տա րած ծովէն
ա յն ծաղկին * * ♦» :

Աճնկասկած անկարելի կ 15 
կարդալ առանց տողը հա տելս լ u,^'i -
(հա յեր էն ի տաղաչափութեան մէ^ 

իսկ հնգավանկ անդամները
հատուին, ալ ո՞ւր մնաց եօթնախԳ 

Աակայն այդ պզտիկ հատաեը £&[> 
որ տողը կտրենք երկուքի ՝ միս*լՈքէ 
նելու համար երկու տողեր ։ Ջեմ դ1" 
ղի ր առ այժմ արդիւնքին վրայ} 
յիշա ծ տազս իր լայն տողերով ոԼ 
թայուող?} տողամասերով ,
թացք մը ունի՝ մինչդեռ 7/8 "

կր դառնայ ՝ արագ՝ թերեւս 
բայց ծաւալէ զուրկ «երդ?} ^Ը'

րչի"Լ,

Ո֊ԻԹՄԸ

Զարմանալի է թէ 
ծա կան տողին վրայ աշխատս* / 
ինչպէս էր Աբեղեան, որուն ï 

փական տեսութիւնը
Ա փու դա բ եան ո տանաւո րով Ղ1 

փաղանգին ՝ չէ նկատած np 
տողը պարապ կաղապար բ ե 
բաւէ լեցնել վա նկերոլ որոշ fl 
շեշտերու դասակարգումով 
րական դրո ւթեամբ ։ Աբ^փ1Ա
թիւնր բանաստեղծական *ոո*Լը Լ

/ ր < ամթողՈ Լ
Fonds A.R.A.M
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շեշտը ՝ ռիթմը , դա-
ւ-ն քան թկ մեկն ա՜

?< ^Հռնան համադրութեան յ £ե- 
հասկնալու որ ո֊

“ՀՀ„ տողը, լ՚նե աԼ ԸԼԼայ Է-ՈԻ
ulUjii‘jL c ֊. յ-,.,եան կառուղում մ ըն 

հ ա ւա ս ա ր ա կշռո ւ~ 
հատածները^ դա՜

4 4/ 
կը

յսա
ս,նկսՂէՈդ_ 
տ^ղը i

«-h "է"4"

. Անդամները
afii մը 

քներն
^ն մէջ

յութէւնն էդ Ա ա ըստ է ո ամ ենա կարեւո
րագոյն պրոբլեմն է, սրէ մասէն պէտք է 
մտածել, եւ մ տածե / ր պէտք է [էն է եր
կուստեք, որովհետեւ մէայն այս կամ 
ա.խ գԸոդ կամ դրամատուրգը նստէ դրէ 
դրանով հարցը չչ, լուծուէ , որովհետեւ, 
^Ըբ պա տմ ոլթէւև էց , թէկուղել հէնց էմ 
փորձէց , փորձը ցոյց է տալէս , որ եթէ 
դրամատուրգը եւ թա տր ոն ը սերտ յարա
բերութեան մկջ են՝ ա շխա տանքա յին ըս” 
տեղծադոբծական դա ան շուշտ տա լիս կ 
լաւագոյն ա րդիւնքը եւ բաղի դրան ի ղ^ 
կարծես թկ դա մա րդուն ոգեւորում ՝ 
կարծես թէ նա հաւատ է ձեռք բերում ՝ 
ՈՍ է՛ր դրահը կը բեմա դրուի ՝ թղթի վբ՜ 
բաժ չի մնայ՝ որովհետեւ մկկ դրեղ ՝ եր” 
կ1"- գըևց , երեք գրեց , չլ, բեմադրւում ՚ 
մարդ կորցնում է էր հաւատըդ

ՀԱՐՑՈՒՄ - ԱՐԲԻ ՅՈՎՀԱՆՆՒՍԵԱՆ- 
Ւ՞նչն է պատճառը, որ Վտրդտն Աճէմետ- 
նր Սունդուկեանի «Ամուսիններ»ի բեմա- 
դրոլթիլնը յւսնձնեց ձեզ : Այդ ընտրու- 
թփլնր ի՞նչպէս տեղի ունեցաւ :

Պ * — Դա շատ հ ետաքր քէ ր է՛ ՚ • ՛Ես 
սովորել եմ Ա աֆայկլ Ջրբաշեանի դա
սարանում ՝ ա ր ո ւե ս տ անո ղ ո ւմ հ ք^ա յղ 
նաեւ շատ բան եմ ստաղել ՆԼարդան 
Աճէմեանիղ ։ իս չեմ հղել » Աճէմեա” 
նէ ուսանողը սովորելու . տա ր իներ ին ՝ 
ԲաժՅ յետոյ երբ աւար տեղի եւ Աճ կմ եան 
ինձ տարաւ Ա ո ւնդո ւկեանի թատրոնը եւ 
այնտեղ կատարեղ ի իմ առաջին բեմա
դր ո ւթիւն ը ՝ ա յդ ըն թաղ քում ես շատ 
շատ րան սովորեցի նրանից։ ••^Գիտկք 
ինչ՝ երբ 20 տար իներ ի փորձ ունեց ո գՒ 

հայեացքով եմ նայում անցեալը՝ տես
նում եմ որ բաւարարուել միայն այն դի՜ 
տելիքներով որ ինստիտուտն կր տալիս 
դա րաւարար չէ՝ որովհետեւ դերասանի 
աշխատանքը եւ ստեղծադո րծո ղի աշխա
տանքը դա ամէնօրեայ աշխատանք կ՝ ա” 
մկն օր սլէտք կ աշխատի եւ իր ձա յնէ էւ 
իր մարմնի և ընդհանրապկս իը աշխարհա
հայեացքի և ամկն ինչի վրայ։ . » : Երբ հս 
գնացի թատրոն ՝ պարզ է ՝ աւա ր տե լուղ 
յետոյ այդ շրջանում ՝ ինչպէս բոլոր ե~ 
ր ի տասարդները՝ տարուած կի այսպկս 
մեծ մեծ անուններով՝ հեղինակներ ով:
Ե ս յէ շում էմ Վար դան Նէկէտէչը էնձ 
հարցրեց թէ /'՞եչ էմ ուզում բէմադրէլդ 
Ես թուարկէցէ Իպսէն, Աարթր, Շէքըս֊
4 Իրդ Տոլստոյ՝ Զեխով։ Այս դոբհերիղ
որեւէ մէկը» ^ատ լաւ յիշում եմ ՝ որ Ա՜ 
ճկմեանը այսպէս երկար նայեց ինձ՝ յե
տոյ դարակիղ հանեց մի թղթապանակ եւ 
ասեղ տար ել կարդա ։ Եո կլ կարծեցի 
թկ ա յդ թուարկած պիկսներ իղս որեւէ 
մէկն է եւ ասում եմ Հսա ոՌր մէկն ^՜» 5 
ԱսեղՀ Հդա ա յն է որ դու երբեք չէիր ա~ 
սի։ քիա' Ա ունդուկեանի ^Ամուսիններ” 
պէէսն է»դ Ե ս ոչ միայն յուսահա տուեց ի ՝ 
այլ դտնլում կի ծայր աստիճան ողբեր
գական կաղութեան մկջ։

Ղ*ուրս եկայ Աճկմեանի մօտիղ։ Ղ*իտկք 
ինթ այդ տարիներին ՝ ցաւօք սրտի հղել 
է աժդ ևարհ-իքը} որ Աճկմեանը ճնշել է 
երիտասարդներին՝ Աճկմեանը ճանապարհ 
ւե տուել • 1յԼ ես կ լ ա յդ պահին աս ի 
«ահ ա խնդրեմ ՝ ինձ հետ նոյնը» դիտա
ւոր եա լ այս պիկսը տուեց ՝ որ ես չեմ 
սիրում ՝ չեմ կարող» սա հերթական կոր՜ 
ծանումն ^՜» î Տարայ պիկսը՝ կարդացի 
ան շուշտ եւ շատ ողբերգական բանով ե” 
կայ ՝ ասեղի» հՏԼարդան Նիկիտիչ՝ ես չեմ 
կարող սա բեմադրել, կամ' ինչո^լ սա 
բեմադրենք։ ւմ կ պկտք այսօր ույս 
”Ամո ւս իններ”ը» հանդիսատեսին թ1 չո° *! 
պկտք է հետաքրքրի» : նա ինձ այսպի
սի բան ասեղ ' «ո՞ւմ է պէտք, թէ ում ւՒ
պէս<քդ դա ք" պրոբլեմը չԻ, Ըայց "Ը
դու յետոյ կը համոզունս» դու շատ բան 
կր սովորես որյս պիկսը բեմադրելով։ 
Գբանում չեմ կասկածում եւ դրա համար 
դու սա պէտք է բեմադրես» ՝ ան շուշտ իր 
ղեկավարութեամր յ

Ե ո սկս ԿԻ փորձերը» Ա եղան ի 
այդ ընթերցումները ես արեցի բացարձա
կապէս ինքնուրոյն։ քնախտը ինձ ժպտաց 
թատրոնի լաւադո յն դե ր ա ս անն ե ր ը ղրաղ- 
ուած կ ին » Ա ետաքսեա յ Ա իմ ոնեան ՝
Pաբդկն նհրսիսեան ՝ խեղում (Հարութիւն- 
եան ՝ էիւս իա Ա ո ւէհ անն ի ս եան : Այն դէ-
րասանները՝ ովքեր՝ ցաւօք սրտի այսօր 
չկան եւ մեր դե րասանա խում բը այսօր 
շատ աղքատ կ ա յդ թատրոնում ։ Պ՝ի տկք 
ինչ՝ անցաւ առաջին շ[*ջանը* հրբ անցանք 
արդէն բեմա կան փորձերին՝ կկարդան *հի՜ 
kl- տ ՒէԸ սկսեց դա լ փորձերին ՝ մի քանի 
փորձ անց՝ նա ասեց^ Հեստիր՝ նայիր» » 
թնչ է ինք անում ։ 1} ս նստեցի ՝ սկսեց ի
նա յել ։ Հաւա տաղն ում եմ ձեղ ՝ կ լ վւ ան
րաւ ժ տմ անա կահ ա տուած ՝ անցան մ կւ քա՜ 
ե/, տարի եւ նոր ես հասկացայ որ ա յն 
ժամանակ ես շատ բան հմ ձեռք բերել ։ 
Այսինքն' ձեո քբե րմ ան գիտակցութիւնը 
եկաւ յետոյ եւ եկաւ ալն ժամանակ՝ հրր 
ես վանաձորի թատրոնում կի î 0*ա մէ 
թատրոն էր որ դտնլում կր ծայր աստի
ճան վատ ,լէճ ակում ։ Աս տ իճանա բա ր

ՀԱՐ8ԱԶՐՈ88'
ԲԵՄԱԳԻՐ ՎԱՀԷ ՇԱՀՀԵՐԳԵԱնԻ 

ՀԵՏտողին
նիյզելի կապեր ունին եւ 

՜են ռէթմէն : Ի սկզբանէ ռիթմն 

է եւ ոչ -ա

„ւ չեչաերը ,մ1 բողջո

կամ նա բանաստեղծական ՝
"4-թ-Կ է

> „ 1,ր պ-ՈՈԼհ կԸնՂԼ-յնո՚[- “"Ժ Ը“՜ 
' Լձթն ԿաԳնասւ1' մԸ մուտ^Հ մԻն՜ 
I ,[t[4nLUI*M ^ո-,Ղնւո"ւ1' մԸ լրումն

Հլսնդխս՚ը} ■
.յրէնէ տողը խօսքէ մ աս էրուն մ է- 
անոնտւոր յա րս, րե բութ էւննե ր կը 
կանոնաւոր՝ այսէնքն տելողռլ-

'!՝(

M. 'ե
չափելէ ու կրկնելէ : Այդ տողէն

y [J T-Տ վանկերու հակադրութէլն մը / 
,!ադըութէւն' մը դո յութէւն ունէ, որ 
փթը կու տայ ստեղծելու ղուդահեռ֊ 

“/l կ>1 Ւ՚եչպէս Աստուածաշունչէ բանաս- 
հ«| խեական կոչուած գէրքերուն մէջ , կամ

,„փ երկու մասերուն մէջել արձա դան,յ֊
փոխեր՛. Տողէն առաջէն մասը

ւմ մը կը յօ- 
որ երկրորդ մասէն, մէջ կ՝ ամ բող

եայ եւ կը լուծուէ՛. Երկու մասերը է- 
( pj ,րւ չեն աւելնար , չեն յարադրուէր , 
ձք։ ,յլ կը կատարեն այն ամբողջը որ տողն 

կան 
րր

ն կումին

կէմը կը նախագծէ , պրկւ

^րրեւ միաւոր : Հայրէնէն էսկ
ՎԽկւ ktL ^էմնուէ այդ ե ր կր.

փաղս

!ա/:

՛“՛ lf (i;'։■

'utfl

<րձ բարձր աղ ու մէն, 

սնե ան է առաջ,,, րկը ղին առաջին 
mi^r նւրստոլու եօթ վանկանի հ ա տո ւած

խդունելէ չէ, տրուած ր լ/ա/ով որ 
անկերը անկարելի կ պահ՜ 

\լ իբրեւ մէկ՝ անհ ատելի անդամ : Ա- 
քփւնի առաջարկը հայր կնի ռիթմային 
itiiuïi վերածելու երկու եւ երեր վա նկ-

ոնաւոր յս^ո ր դա~
.թեան շահեկան կ անկասկած 

Ւ3“2 / Յ՜՜շ՜՚Յ ) 1 տյ*ե չափով որ ռիթմա՜ 
iսխեման կը հիմնկ երկվանկ եւ եռա՜

նդամներու կան ոնա ւո ր յա^որդ/ս՜ 
Խութեան վրայ՝ ա ր դի լելո վ որ երկու 
վանկ կամ երկու երկվա նկ ան դա մնե ր 

^Սւդիպին իրարու* Աիայն թկ այս սխե“ 
' JP 1ան իսւէւսլ ? այսինքն վերաղական սխե- 

1այ մըն կ» Աոտկլ մըն է որ կը դոհա- 
իէ մեր թուաբանական կանոնաւս ր թ ի՜ 

bf lif սիրող միտքը . կրնանք նկատել տե՜ 
ւ^ան բնօրինակ մը՝ որմկ կը սերին 

պէէ վթՏտյէն խա խտումներ կրող բոլոր տո” 
՚ ք îtyft կամ որուն դուղկ կը մօտենան ա~ 
7 J Ըւսյէք բնօր ինա կը հեռու կ սպա՜

ij( ‘■այր էն ի չ ա է էն բոլոր կէրարկում՜
ոս Ipp:

Ո 
’Jt

հյ ան դամն ե,րու կանո

lU!l

ա|մՏ

ձողատումի հարցը որուն վրա լ այնքան 
նւրսղեւլայ ՝ թերեւս նկա տո լի բոլորո” 
երկրորդական» ՝ մանաւանդ երր ն ը” 

'[ւ ունենանք որ ընթերղ ո ղներ ո ւ մ կկ 
է!վւն ել բանասկրներու միւս մասին հա” 
’C «ուոանաւո ր»ը բոլորովին ա րտա քին 

Հին կ , տ ո ղա տ ո ւձ* ը «ձեւական» բը- 
՝lp մը ունի ել ի վերջոյ մեծ կ ար եւո" 
փ[ււն չի ներկայաղներ • Անկասկած ♦ ♦ ♦ î 

յար դե լի այլ գռեհիկ բռնում բա՜ 
ք^ւեստը կը ղրկէ ամկն «բովանդակու՜ 

ft», զայն վերածելով ոսկ ար տա յա յ“ 
^եան , իսկ քերթուած մը արտա յայ” 

K(| լթէան վերածել կը նշանակկ պ

fil É

՚յ րղա”
“ ["Զարկել ինչ որ անոր մէջ՝ անով՝ 
f ետին Հը յա յանուի 4 եռ տրուի մե-ուի ՝ կը տրուի 

մակարդուող՝ անկըշ_ 
Խոստում մը լեզուի ՝ այն որ մենք՝

ւն V էբրեւ օտար . էհ
1 ՛ՀՈ

ըեթերցսղ պարտինք էԱել՝ բհրել
Լ, Հ աԼար^ել՚. Այդ օտարը կը

Օ ’^"Լ ՛Որթ , մ երթ ալ կը վերա՜
’ l'I1 սմեծանօթ ընտսՀսոււթեամր կամ 

^էխ-օանսրթեամբ կը դրաւէ մեզ՛. Ա-
‘ ^U,P է որ քերթուածէ մը տեղե” 
ք^Ւ չենք յուսար ՝ հաղորդակղու” 

ոլզեր* փերթուածը ի*հք հտ”
\ւ!նՈ^^Լ՚և՚՚յ է ՛■ Սյ* է էլ՚չլււ^ս nr
■։> Հր՛' Այ- ըսելով չըսէ էմնչ է բա- 

ե^Ոլթ1’^ո՚. Ամլ փորձեց է ըսելrnւթիւնը : 
^սոծին տնփոթ

1 ՛ու,թիւնը ♦
ր ին ե լի Ո ւթ ի ւն ը ՝ ան”

Հյ^^է րնադր է

ՀԾ p,'rT
հթ-ւս.!,ձա,ԼԼ նոր տարրերս-կներ նոյն 
Հ ա^րէն, լ5 վան,ւնո։1 տող մը՝

տա ր բեր տողատում”

Pուածներ չեն յօր ինե բ

կոլ տո”
'fepn/ , ՞? է<-րայատուկ
^բսեո 1 տՂտ^ջին համար եւ աչքին՝ 

P ւղ, . ւ, ,,,ս • սւ այդ տարրերու” 
յլերս 
նչով

ր,'է!,ք “"։ Մ' այդ տա[՚ր-1
*յւ րՀս ' է, տող^ Րմււռնո՚-յ' է
>ՀԼ ^ոլթեան--

ք, J "’C դրուած քե ր թուած մըն
^ՈոոՈ,ղերՈ1Լ տ['ուող տող մը երդ 

աաղէկ մը՛. Բանա՜ 
քլը ՚ ^էէտ*եքը որուն ձեռն ու մէն զո~

% p«.i <A հ'"-,ր,^ն''ե[՚ռ խսրքէ՚ե մէջ 
՝որ ’ւար'ւՒ'*', եթէ ոչ հայ- 

, Ai ւխես,ն նոոօրեա ։ տս^ձե, րօրեայ տա ր րերւԿո* „ 6 1 յ - լ r ւ
Հւ բուն ել նորերուն միջեւ

Վահէ Շահվհբրլէսւն • -- Վսւնսւձորի 
թատրոնի տնօրէր հւ բեմադիր; 1994-ին 
Սթբազպոլրկի Ազգային Թատրոնի կոզ
մէ հրաւիրուած էր ներկայացնելու Չե- 
Ւ^վի «Երեք 'քոյրերը» (տե'ս- «Յաոաջ», 
1994 Նոյ • 1 եւ 30) : Նոյն բեմադրութիւ- 
նը, Ֆրանսայի տարբեր քաղաք ներոլ լքէջ 
շրջապտոյտի ելած էր, 1996֊ի Մարտ 
ել Ապրիլ ամիսներուն : Այս աոթիւ Արբի 
Յովհաննիսեան եւ ժիրայր Չպսւքեան 
հարցւսզրոյց 4ը կատարած են հայրենի 
թեմազիրից հետ, որ վերջերս նշանակ- 
ուեցալ Երեւանի Սունզոլկեան Պետական 
Թատրոնի տնօրէն :

*

ՀԱՐՑՈՒՄ -- ԺՒՐԱՅՐ ՋՈԼԱՔԵԱՆ-
Ի՞նչպէս կ՚արժեւորէք Հայաստանի ներ
կայի մշակութային Ոլ թատերական 
կեանքը :

ՊԱՏԱՍԽԱՆ - ՎԱՀԷ ՇԱՀՎԵՐԳԵԱՆ ՚~

Ընդհանրասլէ,, մ շակութա յէն կեան֊ 
ք՚՚՚ մ , Վերջէն երկու տարիներում յատ” 
կապէս, աշխումութէւն կայ, ել դա ա֊ 
ւելէ շատ վերաբերում է գեղանկարչոլ- 
թևան ; Տաւօք սրտէ նոյնը չեմ կարող ա՜ 
սել թատրոնէ ել յատկապէս սէնեմայէ , 
կէնսյէ վերաբերեալ, որովհե տել կէնոն 
դտն ւո ւմ է ծա յ ր ա ս տ իճան վատ վիճա՜ 
կոլ֊մ ՝ որովհետեւ չկայ առայժ՜մ համա” 
պատասիէսյն ֆ ին ան ս ա ւոր ո ւմ եւ եթկ կայ 
տպա դա շատ չն չին է ել քիչ կ յ

շ վերաբերում կ թատրոնին՝ թատե
րական կեանքին ՝ բարդ կ վիճակը, ասեմ 
l-եչս՛^ որովհետեւ այդպէս դն դո լնուած 
կ նաեւ ժողովրդի մկջ՝ ըն դհ անր ա պկ ս բո
լորիս մ օտ ՝ որ հրբ չի դործում ՝ ինչպէս 
մենք ենք անուանում^ մայր թատրոնը՝ 
թւում կ թէ չկայ թատեր ական կեանք։ 
ինչպէս դիտէք մեր մայր թա տ րոն ը ՝ իրօս” 
քը Երեւանի JJունդուկեանի մասին կ՝ բա” 
ղարձա կապէս չի գործել կամ շատ վատ 

դչոբհհլ։ Աա կա յն ՝ եւ ուղում եմ ասել՝ 
՞ր 4ևրջ1՚ն տար իներ ին չնայած ծանր 
ոլայմաններին ՝ որովհետեւ ի վհրջոյ ներ
կա յաղ ում ր դա նշանակում կ՝ որ եթէ ո” 
չէնչ չլէնէ նա իյ եւ առաջ լո յս ՝ առանղ 
կներկիայի հնարաւոր չկ ՝ բայղ վ^րվթ 
տարիների րն թաղ քում թատրոնները ա” 
պահովուեղի^յ համապատասխան կենե” 
րատոբներով որ ապահովում կ լոյսր* 
^Ւչդ է > դա շա տ թանկ կ նստում ՝ բա յղ 
այնուամենայնիւ ՝ լոյսը ապահովւում կ 
թատրոններում ՝ նե ր կա յա ղ ո ւմն եր են
տեղի ունենում z

Մ էլս կարեւոր բանը ըստ էս մեր ան֊ 
կախոլթէլնը ձեռք թրելուց յետոյ ըս- 
տեղծուեցէն բաղմաթէլ փոքր թատրոն
ներ , անշուշտ ոչ բոլոր այդ թատրոններն 
են որ կենսունակ էէն եւ կարոդ էէն գէ՜ 
մ անա լ. բայց ստեղծուեց մրցակցութէւն 
/t այդ թատրոններէց շատերը ստեղծուե֊ 
ցէե , փակուեցան՛. Մ է կօրես, յ թատրոն,
մէկամսեայ թատրոն եղալ^ բայց դա 
աշխ ում ո ւթէւն մտցրեց՛. Բացէ դրանէց, 
դրանց էց մ է քան էսը դարձան գործող 
թատրոններ : Եան թատրոններ որոնք 
սթապէլ աշխատանք են վարել, անկախ' 
պայմաններէց ՚ էս կարող եմ յէշել հէնց 
մեր թատրոնը, Վանաձորր Արէլեանէ ան
ուան թատրոնը, որ երկրաշարմէց յե
տոյ' ընդամէնը Դեկտեմբեր գ֊էց Ա„լ- 
նոլար 16"20-£ չղսը^եց : Ա եր շէնքը վը- 
թաբայէն էր երկրաշարմէց յետոյ, հր
նարաւոը չէր ա շվսա տել ել մենք ամբողջ 
խմբով, որովհետեւ յատկապէս ս,յդ 
ծանր պայմաններում, անհնար էր որ 
մենք մէկս մէւսէս կորցնէէնք ել մենք 
համա խմբուեց էնք ել դեացէնք էջմէածէն 
որտեղ մեզ տրամադրեց էն կուլտուրա յէ 
ակումբը, մշակոյթէ սլս, լա տ և մենք այդ
տեղ աշխատեցինք ՝ փորձեր արեցինք' 
այսէնքն դրա նպատակը այն էր որ մէա
սէն լէնենք ել զարմանա լէօր էն նոյն էսկ 
այդ ծանր պայմաններում, ստեղծուեց էն 
նոր ներկայացումներդ Մենք սկսեց էնք 
մեծ թուրնէեձր անել, Աարտ ամսէն, 89 
թ՚ուէն ել վերադարձանք Վանաձոր վե ց 
ամէս յետոյ եւ արդէն կաբծես թէ կորալ 
մեր մէջ այդ վախը, վանե ց էնք մ երթ է g 
այդ վախէ զգացումը՛ է՞նչպէս կտրելէ 
է 4Pա բայէն շէնք մ անել , մ տանք շէնքը 
Լ ւ մէնչեւ այսօր ա յնտեղ ա շվսա տում

չՐ՚՚մը վթարայէն է է րօք, չէ վերա֊ 
նորոդոլել , որովհետեւ դրա հնարաւորու
թիւնն երն ու պա յմաններ ը չկան • բա յղ 
մենք այդտեղ ա շքսա տո ւմ ենք։ Աստուած 
մեղ բարի աչքով կ նայում եւ ոչինչ տե
ղի չի ունենում ։

Հայ թատրոն ի վե րա բեր եա լ ես կարող 
եմ ասել այն իսկական պատճառները» 
դիտէք՝ առաջ երբ կարծես թէ արդելակ” 
նե ր կ ա պիկսներ կին դրում ՝ այնու”
ամենայնիւ դրամա տուր դի ա կար՝ այլ 
հարգ կ, դա լաւ֊ էր t վատ էր, մ էջէն 
մակարդակ կր» անշուշտ դրածներ ի մկջ 
.կային նաեւ ուշադրութեան արժանի գոր
ծեր ։ Զարմանալիօրէն այս Հե^ին տարի
ներին յ երբ բոլոր արգելակները վերա” 
*յել են՝ պիկսներ չեն դրւում ։ Ամենաղա” 
ւոտ պրոբլկմը՝ այսօր՝ մեր ազգային 
թատրոնի համար՝ դա ա ղդա յին ժ՜ամա
նա կա կ ի ղ դրամատուրգիայի բարակա

ւս ա ր բե ր ո ւթ ի ւն ը այնքան ալ մ եծ չէ • հի
նէ րու բերնին մէջ հայրէհը կը բողբոջէր ՝ 
երանդ ու բառ կը փոթէր՝ նորերու մա” 
մուլթն տակ^ ^այբէ^յբ չափ ու տեսք կը 
փոխէ, եւ մելան կը հոտէ՛.
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փոխուեց : Հանդիսատեսը ս էլս ե ց գա լ եւ 
էէ Սէ Էք ինչ՝ ղա Էր հերթէն ստեղծեց էր 
դրամա տուրգէան , այսինքն , նոյ*է ^սււլա՜ 
քի բազմաթիւ շնորհալի դրոցներ սկսե
ցին պէէսներ ) բերել էն A մօտ: ե ո
բազմաթէլ այդ պէէսներէց կարդում էէ՝ 
կարդում էէ եւ սկսեց է բեմադրել այդ 
պէէսներ ը եւ երբ նրանց ոչ կատարես/ լ 
գործերի ,[jTUJJ ես սկսեցէ աշխատել 
տեսնում էէ որ ստացւում էր։ Դրամա
տուրգիան էր վերջնական կէտէն էր հաս
նում ւէորձերէ ընթացքում ♦ ^որէր
դրւում էր ՝ նորէց բառը փո խւո ւմ էր •, 
համատեղ աշխատանք էր։ Յետոյ ես մ ը՜ 
տածում էէ թէ ոնց է որ ես կարողանում 
եմ սա անել: Յետոյ ՝ ես հասկացայ՝ դէ՜ 
տա կցեց է որ սա դալէս է այն օրերից՝ 
այն փորձերից՝ երր ես նստում էէ Ա~ 
ճէմեանէ կողքէն եւ նա ա չէյա տում էր 
«.Ամուսէններ»է վրայ։ Ա է պիէս՝ էնչպէս 
դիտէք՝ 3 ո ւնդո ւկեան է ամենաթոյլ գոր՜ 
ե՚երէց մէկն է ՝ համեմատած նրա հ^էպոֆ" 
jh ՀհԲանդ ած օճա է/?> է եւէւ * • ես կարո
ղացայ Աճէմեանէ փորձեր է ընթացքում 
սովորել թէ էնչպէս կտրելէ է ոչ կատար
եալ դրամատուրդէ ա կան գործէ վ[*այ 
աշխատել ել օդնել դրամա տուր գէն ,
ստանալու համար այն էնչ պէտք է։

երկրորդը Աճէմեանէ փորձերը ան” 
կըրկնեյփ կին նաեւ դերասանէ հետ 
տա րո ւող ա շէ/ատանքէ առում ով ։ Նա սո
վորութիւն ունէ ր ոչ մ էա յն բառե ր ո վ բա
ցա տր ելու է/նդէր ը ՝ ա յ լ նաեւ' ց ո յց տա
լու։ Կերպարներէ վրայ աշխատելը՝ սա 
ն ո յնպէս չատ բան է աո լել Աճէմեա
դս1րոցր՝ այնպէս որ երեւէ թէ այս րո՜ 
լորը գալիս կ այդտեղից ել ան չուշտ ա յն 
հնա րա ւո րո ւթ էւննե ր է ց Որ մեզնից չա տե
րը ունէ էն ՝ յատկապէս' ա յն մամանա կ՝
աւելէ քան հէմա առքն չուելու Ա ոսկուա- 
մՒ լաւագոյն թատրոններէ հետ եւ լաւա
գոյն ներկայացումներէ։ Դուք լաւ դի
տէք որ ($-Ա/կան , յատկա պէ ս 'քՕ-ական
թուականները 3* ոսկուա յում դարդա
րում էր ապրում թ ա տեր ար ո ւե ս տ ը ♦ Լէոլ- 
բէմ ովէ թ ա տ ր ոն ը , JJ* արկ Qui խտ ր ո վ է
թատրոնը ՄէէՍ^-է {If ո ս կ ո ւա յ ի Մեղար-
ուես տա կան թատրոն՛) որոշ ներ կա յա"
ց ումները* Մ ի խօսքով սա [֊ եղել մեր
դպրոցը, մենը այդտեղից ենք վերցրել

Հարցում - Ա- 3 - - Բնական է, որ 
գրսից ստացուած տպա՚լոըոլթիւնները 
ազդեցիկ կեր կատարեն: Բայց այսօր, 
երր ազալո, անկաիյ ազգային թատրոնի 
հարց կայ , եթէ յետադարձ հայեացքով 
դիտելու, լինէք խնդիրը, կարո՞ղ էք բնո
րոշել թէ ձեր յիշած Մոսկուայի թատ
րոնները , ի՞նչ գծով են օգնել հայ թատ
րոնին իր նկարագիրը գտնելու հարցում 
եւ ի՞նչ չափով են խանգարել :

Պ * Ռուսական թատրոնի բարի աղդե- 
ցոլթիւնը եղել կ անսամբլային թատրոն 
ս տե րլ եելոլ մէջ, որովհետեւ պատմ ութ էլ- 
նից մեզ յայ տ է որ հայ թ ա տ ր ոն ը աչ- 
քի կ ընկել իր անհա տա կան ութ էւններ ով, 
իր մեծութիւններով, սկսած Աղամեանի 
մամ անա կա շրջան ի ց , բայց կուռ անսամբ
լային ներկայացում որի հիմքերը ան
շուշտ դրուեց Բալանթարի օրօք Բուր֊ 
ջալեանի մամանա կի . • *

Ա- 3 - - Սեւոլմեա՞նի :

Վ- Շ - Այ Ո > 3 ելում եան է $ յետո յ նոր 
եկան միւսները ել դրանց յս^որդները ։ 
Անչուշտ սա դալիս է ռուսա կան չքո լա- 
յէր • Նրանք էլ ՄէսՅ^Թ՜է սկզբունքներն 
են • ^{^-ա կան թուականներէն յա տ կապէ ս 
նրանք բո լորը անցել եդ Մ ոսկովեան դըպ՜ 
բոցով ել անշուշտ նաեւ այստեղ չեմ 
կա րող ասել թէ դա մէ ut յն ռո ւս ա կան է 
P է ոլ » ԸայՅ կարեւոր դեր են ունեցել 
Վա [ս թ ան դո վո ւն ս կզբո ւնքն երը ՝ Ա է յէր՜ 
հոլդէ սկզբունքները։ Այս րոէորը եկան 
հայ թատրոն : Ինչ վե ր ա բե ր ո ւմ է բացա՜ 
Ա՛սկան ազդեցոլթեանը, ըստ իս դա մի 
բան կ որ բոլոր նախկին սովետական 
Հան բա պետ ութ էւննե ր էդ արդէդ յա տուկ
Էր t ՐոԼոՐի ՚ԼՐայ եկաւ այդ fi1 [՛ՀԸ t դ 
հետեւեալն կ . մի դկմք ունենա լը * աստի՜ 
ճանաբար թատրոնները կորցրին իրենց 
ինքնուրո յնութիւնը ել դկմքը* Յատկա
պէս' ազգային դկմքը, որովհետեւ բեմա֊ 
դրւում կին պարտադրուած սլիկսներ ։ 
Օրինակ կային պիկսնեը որոնք խաղում 
կին եւ 'Լրաստանը եւ թիլրքմկնստանը ել 
Ուզբեկսւոանը եւ Ուկրանիան ել Հայաս
տանը , պարտադիր [սաղում էին տ Խա
ղացանկը դարձել կր միօրինակ, միանը- 
մ ան յ

Երկրորդը մամ անա կա կից դրամա՜ 
աուրդէան ՝ ոչ թէ ազգային ա J լ համաշ
խարհային ՝ շսմ տ դմուարութեամբ էր 
մուտք գործում հայ թատրոն։ Կամ դը“ 
րեթէ մուտք չէր դործ ում յ Ա*ենք է սպառ 
չու-^քէ1նր ինֆորմացիա։ Ա* ե ր ինֆորմա
ցիան սահմանափակւում էր մէայն 3* ոս
կուս/յով . իսկ դա նոյնպէս հիմնակա

նում ռուսականն կր։ Սա եւս իր բացա
սական ազդեց ո ւթի լեն կր թողնում •

Հարցում " ժ • Չ • “ Ռուսական դպրո
ցի ազդեցութիւնը միայն սովետական 
Միութեան մէջ չէ որ իշխող է, արտա
սահմանի մէջ ալ շատ մը տեղեր իր խո
րին դրոշմը ձգած է, զանազան հոսանք
ներ ստեղծած, հեղինակոլթիւններ մէջ
տեղ րերած, որոնք իրենց կարգին դըպ- 
րոցներ ու ինքնուրոյն ուղիներ հաստա
տած են: Ասոնց մէջ կան հայ դէմքեր ալ: 
Հիմա երր ազգային թատրոնի մասին է 
խօսքը, ի՞նչ է Հայաստանի պատկան 
մարմիններոլ գիրքը անոնց նկատմամբ : 
Ւ՞նչպէս կրնայ հայ թատրոնը ընկալել 
անոնց մշակութային ժառանգութիւնը :

Պ • ՜՜ Կարծէք թկ հիմա , աւելի քան եր
բեք, Ա՛յդ թատրոնը ըլլայ մայր թատ
րոն : Պէտք կ լինի թատրոն ո չ թէ մէայն 
Հայաստանի ՝ ա յլ նաեւ 3 փէւռքէ համար î 
frz# յամ ենա յդ դէպս ունեմ տյդ ծրագիր ը 
ել այդ ցանկութիւնը ՝ որպէսզէ Հայաս
տանից դուրս ՝ տա ր բե ր ե ր կրն ե ր ո ւմ րը՜ 
նա կո ւո ղ մեր հայ արուեստագէտները 
չափէղ դուրս սերտ կապէ մ ԷԼ լինեն 
մայր բեմէ հետ* այսինքն' նրանք կարող 
են հբաւէ րուե լ էրենց է/մբով։ Հիմ ա կայ 
այդ հնարաւորութիւնը՝ որովհետև թատ
րոն լինելու է պետական յատուկ հովա
նաւորութեան տակ՝ նաեւ' ֆինանսական 
առումով։ Հետեւաբար հնարաւորութէւն 
կը ստեղծուի այդ հրաւէրները անելու։ 
ենթադրենք ՝ եթէ այս կամ այն րեմա դի
րը որ ասլրոէմ է ոչ Հայաստանում ՝ ներ
կայացնում է էր պրոյեկտը ՝ մենք դրա 
հնա րա ւո ր ո ւթ էւն ը պէաք է տանք և թեր
թերում սլէտք է այդ ծրագիրը տպուի եւ 
ա յղ մ աս էն էմ ացուէ • • •

Ժ* Չ- - Նհրողութֆ-ՆՍ , ասելի յսւոսւ- 
կսւցնհլՈՆ համար. , ոչ թ-է հիմա ապրող 
րեմադիրներոլ համաթ էր խօսքս, անոնց
մէ անկախ , օրինակի համար' Փիթօյէֆի 
կամ ՄամԽ-սլեանի նմաններոսն, որոնք 
Թիֆլիսի մէջ անցեալ գսւրոլ. վերջը , այս 
ղարոԼ սկիզթը , ուղղակի ոուսական գըպ- 
րոցի աղդեցութեան ենթակայ էին, ու 
Եւ֊րոպա հասւռասաւելով ? միջազգային 
րեմի կրայ ահեղծագործեցին ու թողու
ցին իրենց ուրոյն կնիքը:

Պ* "՜ Իմ կարծիքով մէակ ամենայստակ 
ել կոնկրետ ճանապարհ ը այդ է Ոը այդ 
մարդկանց ստեղծածէն մա ռան դո ւթե ան 
մենք հաղորդակից լինենք։ Օրինակ հ է- 
մ ա որ էս նայե3[՛ Փիթօյէֆի ցուց ահ ան՜ 
դկսր, եթկ ստեզծուր հնարաւորութիւն 
այդ ամէնը Հայաստանում ցուցադրուէ , 
ղա հրաշալի բան կը լինի : Պէտք է մտա
ծել նաել այս ուղղութեամր , որովհետել 
եո Որ թւում է թէ էն չ՜՜էն չ բաներ դի
տեմ , յա մ ենա յնդէպս այսօր բաներ իմա
ցայ որոնց մասին չդիտէի՝ եւ էնձ նման 
շատերը : Ո*-ստէ պէտք է ճանապարհները 
գտնել որպէսզի այն տեղ եւս ցուցադրուէ 
այս ամէնը՝ մա տուց ուի։

Հ “ ժ. Չ • -- Ներկայիս Հայաստանի 
թատրոնի համակարգը, ցանցը որ կայ , 
յարմար ու րալարա՞ր է որպէսզի վերըս- 
աին մշակութային կեանքը զարթնի :

• ՜՜ Ոչ։ Յարմսւր չէ*. 1,ե ր կա յո ւմ ս մեզ 
տրուած կ հնարաւորութիւն ինքներս ըս- 
տ եղծ ելո լ մեր թատրոնէ կառուցուածքը՝ 
ծրագիրը նշենք՝ ինքներս մեր պրո բլեմ- 
ները մեր առաջ դնենք ել ճանապարհնե
րը գտնենք դրանք լուծելու համար։ Այ^ 
ծրադիրը , այն պրոյեկտները որոնցով 
աշխատում էինք նախկինում, դա բոլո
րովին յարմար չկ ել դա կորցրել կ իր 
ումը եւ փառք Ասածոյ որ դեռ ընթացքի 
■րէջ է այս ամԼնը^ մենք հիմա աշխա
տում ենք նոր կառո լցուածք ստեղծելու, 
նոր թ ատրոն , թատրոնի կան ոնա դր ո լ- 
թիւն , օրէնք ստեղծելու վրայ։ Ւ 3;էս1 
նաեւ այդ թատրոնի օրէնքը պէտք կ մըտ՜ 
նի Պառլամենտ եւ հաստատուի այնտեղ։

Հ - ժ • Չ • — Հայաստանի մէջ ներկա
յիս տեղի կ՛ունենան տնտեսակտն գետնի 
վրայ սեփականաշնորհլքան ծրագիրներ, 
արդեօք թատրոնի մարզին մէջ ալ սեփա- 
կանաշնորհման ծրագիրներ գոյութիւն

ւնի՞ն:

Պ. - Ա եփա կանա շնո րհման պրոցեսը 
էլնում կ Հայաստանում րայց ոչ ար
ուեստի օճախների* յատկապէս թատրո- 
՚եի վերաբերեալ դեռ ոչինչ չկայ։ Աս 
կարծում եմ, որ թատրոնների սեփակա
նս։ շնորհման հարց դնել, հիմա շատ շուտ 
է} գա հնարաւոր չկ իրագործել, որով
հետեւ հակառակ դկպքում կարող կ , ցա- 
ւօք սրտի, պատահել այնպէս որ այդ 
թատրոնը սեփականա շնո րհ ի այնպիսի մի 
անձ , որը շա տ դրամ ունի , րա յց բացար
ձակապէս արո ւես տաղէ տ չկ ել հեռու կ 
արուեստից եւ մենք կարոդ ենք մկկ այլ 
ծայրայեղ վիճակի մկջ ընկնել։ Այդ պրո

ցեսը դեռ չկայ Հայաստանում ել չդի
տեմ կը լինի՞ թէ ոչ ։ թատրոններ առ֊ 
այմմ դտնւում են պետակա՚ե հովանաւո
րութեան տաել, բայց, մի բան յստակ կ 
որ ուրեմն մի քանի թատրոններ կը մը՜ 
նան պետական , կառավարականն հովանա
ւոր ո ւթեա մր , մի ւսն ե ր ը կը դա ռն ան մու՜ 
նիցիպալ

Հ - Ա • 3 • - Ւսկ ինչ վերաբերում է 
հեղինակային իրաւունք ներին, մի բան 
որ արդէն գիտենք թէ ինչո՞ւ Հայաստա
նում գոյութիւն չէ ունեցել նախապէս-•• 
ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ’ ըՍ՜ 
փիւոքում • հայ հեղինակը ընդհանրա
պէս, ինչպէս նաեւ' միջազգային հեղի
նակը հայկական բեմի վբայ պաշտպան- 
ուած չէ եդել որեւէ օրէնքով: Վերջա
պէս սրանք ստեղծագործական ակունքնե
րի հետ կապ ունեցող հարցեր են: Հայաս
տանում ի՞նչ միջոցներ են կիրաուում, 
որպէսզի հեղինակները միջազգային օ- 
րէնքների համաձայն հովանաւորուին ու 
պաշտպանուեն : Հարցիս մէջ ներառեալ 
է նաեւ րեմադիրների, դերասանների եւ 
ïJij| արուեստագէտների ստեղծագործա
կան իրաւռւնքների պաշտպանութիւնը :

Պ * - Ափ սոս ՝ ես էնձ հետ չբերեցի այդ 
օրէնքէ նս/է/ս/դէծը՝ որո վհետեւ վերջերս ՝ 
մեր Պեսռլսյմենտը ընդո ւնեց հ եղէն ա կա
յէն է րաւո ւնքներէ մասէն օրէնքը՝ առա՜ 
ջէն ընթերցմամբ՝ էնչպէս մեր մօտ դա 
ան ո ւս/նւո ւմ է որտեղ յստակ արդէն նըչ- 
ւած է բաղմաթէւ կէտերով եւ հեղէնակ- 
ների մասէն եւ դերասաններէ եւ նկա րՒԷ' 
ներէ եւ ընդհանրապէս ա ր ո ւես տո վ \ըւը 
ր աղուող բոլոր հեղէն ակն եր ի մասէն ով
քեր ստեղծում են։ 3»փԱոս մօտս չէ ա յդ 
նաէ/ա\դէծը ՝ կարող էւ- նաեւ ձեզէ ծա
նօթէս՝ ցնե լ ՝ հնարաւո ր էր էն չ որ աուս՜ 
ջօ՚րկներ լէ*նէր ՝ որովհետել Պէսռլամեն՜ 
տր մեծ սէրով լսում է մեր առաջարկնե
րը ծւ առաջէն րնթեր ց ո ւմ է ց յետոյ , շատ 
բաներ դրուած է հէմա վերանայման՝ որ- 
՚ցէ ս գՒ աւելի կտտտրեալ լինի :

Հ - Ա . Չ . - ՒսՆ ի՞նչ են ձեր ծրագիր- 
ները, նկատի ունենալով որ ներկայիս 
Աունգոլկեանի ղեկավար նշանակուած 
էք:

Պ . - Մեղ մ oui հէմա ՝. ազդա յէն թատ
րոններում' Qփ երան եւ Յոլ-նդ ուկեանը ՝ 
մտցուած է՝ այսպէս անուանուած' տ\ը- 
նօրէնական համակարգ՝ ut յս էնքն ղեկա՜ 
վարթ դա տնօրէնն է Որ ունէ ընդլայնը- 
ւած է ր ա ւո ւնքև-ե ր ։ ՆէԱ պա տա ս է/անա տո ւ 
է դհ դա ր ո ւես տա կան ծրագրէ՝ ստեղծա՜ 
դործական պրոցեսէ ու բնականաբար 
մէւս ֆէնանսական արտադրական հար
ցեր էն։ Ներկայումս այս լուծարում է ց 
յետոյ պէտք է սկսուէ ս տեղծադործա՜ 
կան պրոցեսը՝ դրան զուգընթաց արդէն 
վեր սկսուած է թատրոնի վերանորոգման 
աշխատանքները՝ որովհետեւ թատրոնը 
դտնւում է ծայր աստէճան վթարս/յէն 
վէճակում. շէ^րէ մասէն է խօսքը* տեխ- 
նիկական հն ա ր տ ւո ր ո ւթ իւնն ե ր ի Ընդլայ
նում , որովհետել շատ հնաոճ կ արդկն 
թատրոնի րեմա կան ո ա ր քա ւո ր ո ւմնե ր ը 
եւ ապարատուրան : Մ ի խօսքով ծրագըր- 
ւում կ այսպէս, որ եթկ այս աշխ ա տանք՜ 
ները ընթանայ լաւ ել մամանա կին , Աեպ- 
տեմրերի վերջփն արդկն հնարաւոր կը 
լինի բացել դռները եւ նե ր կա յա ց ո ւմն եր 
էւ աղա լ յ

8աւօք սրտէ ՝ րեպերտոլարը պէտք է 
նոյնպէս լինի բոլորովին նոր, որովհե֊ 
աեւ հիմա մենք չունենք խաղացանկ որ 
հնարաւոր լինի խաղալ : Արդէն մտածում 
ենք այն խաղացանկի վերաբերեալ որը 
ս1էտՀ է լինի առաջին թատերաշրջանում։ 
Լո՚֊րջ աշխատանք է տարլում խումբը ձե- 
ւաւորևլու վերաբերեալ, դերասանական 
խումբը։ Որովհետեւ, այստեղ եւս, շատ 
կարեւոր պրոբլեմներ կան : Անշուշտ ,
խմբի դրութիւնը պա յմ անա ւո ր ո լած կը 
լինի այն խաղացանկով, որը մօտակայ 
մամանակահատուածում  ̂պկտք կ լինի։ 
Ցանկութիւնը այն կ Ոը անշուշտ բեմա- 
դրուեն' նախ ասեմ որ երկու բեմ ու
նենք, մեծ ել փոքր, այդ փոքր բեմը 
սէէտՀ է հիմնականում ծառայի , նոր դրա
մատուրգիա ստեղծելու , նոր հեղինակ
ներ բացայայտելու հարցին , ել նոր ըս֊ 
տեզծադոբծական ումեր բացայայտելու , 
այսինքն' լաբորաթ ոլար թեքում կ՚ունե
նայ։ Փոքր բեմը կ՚ունենայ իր խաղա
ցանկը որոշակի, մեծ բեմը իր խաղա
ցանկը ;

Ւեչ վերաբերում է կոնկրետ այն պի- 
կսներին որ պկտք է բեմադրուեն, քանի 
Որ վերջնակտն հաստատ չկ , ես չեմ կա- 
րող որոշ բան ասել :

Հ - Ռ • Չ • Դերասաններու պատրաս
տութեան ոլ կազմաւորման համար ի՞նչ 
են նախաձեռնութիւնները :

յ թատրոնը հիմնականում սրե

լում կ թատերական արուեԱս,, , 
տուտի չրջանա ւար տն եր ով / '"՞է1՛
Բնական է Որ ամկն մի
կան օճախ ՝ ունենում է էլ ւլ 
ի հարկէ գր ի՛լի՛ս ի ‘“նկոլ/Հւ,.^ 1լ

ներ։ Ասել որ ներկայումս
դպրոցը դտնւում է իր
րայ, դա' սխա շ կը լինէր, "

Ղ3շրջանում որոշակի քայլեր են
սմ ենա կա ր ե ւո րը դա' ծրադրե , յ h 
նայումդ է, ուսուցման
րանայումը, որը արդէն 2ն-ա> V
կան թուականներ ի վա դեմ ութք,լն ’ 
եւ բնականաբար կորցրել է 
կո ւթիւնը եւ պիտանելիոլթ[ոՀ. Հ 
շատ բաներ վեր ան այ ո ւած են “
պրոցես կ, միանդամից դա հնՀ
չէր անել ։ Մ եր դերասաններ ել

ք-Աււր
ղիրները, հիմնականում, աշ[սսւտոս1^ 
շատ կղզիացած, ել թատրոնների
ջատ եւ ընդհանրապէս չատ քիչ 
լորութիւններ ունեն ուսումնասւԼ^ 

համաշխարհային փորձը, յայտնի X 
մադրութիւններ դիտելու հնարալ„ըլ.
թիւն չունեն : Մ ի բան որ խիստ աՆ
մեշտ է : Եթէ մեզ յաջողոլի, համտիյ^ 
այն մեր ծրագրերը Սփիւռքի հե„ Հ 
սին, գուցէ պայմաններ եւս ստեղծի 
փոխադարձ այց ելո լթիլնն երի ,
մկկ տարով, երկու տարով, մէկ 
հինդ ուսանող, հնա ր ա ւոր „ լթի։ւն 
սթամ անցնեն այս կամ այն վայրումդ 
ւել[, հաղորդակից դառնալու այն 
1՚նչ ut եղի է ս ւնենում♦

Հ -- Ա- 3 • -- Երրոր ազգային թալորոյ 
մասին կը խօսուի, հայկական հնչխՀ 
թանութեան մասին, հիմնական հարտ, 
ծագում Հայաստան - Սփիւռք, սւյը ի 
որ թեմի վրայ իր տեղը պէտք է գտնէ ' 
տարօրինակ զգացում ունեցած եմ Հաթ 
տանի թ ատրոնի վերաբերեալ : Մի M 
թացառոլթիւններ նկատի ունենալով bï 
դերՍ , երրոր բեմադրոլթիլն եմ դիտէ 
առհասարակ կինոյում դա պսոոահուՌ 
Որ ֆիլմը գուրլաժի է ենթարկոլայ 1լ 
անդրադառնում ես Ոը դիտուածը ողի 
մշակոյթի է վերաբերում եւ լեզուն փոի 
ուած է : Հայկական րեմի վրայ ես լալա- 
ջին անգամ Հայաստանում մի քանի թա» 
րոնի մէջ, այդ գոլթլաժի զգացումէ H 
ունեցել : Դուք այս հարցի մասին ի՞նչ էք 
մտածում, խնդիրները, դժոլարութիէ 
ները ի՞նչ են:

Պ • — ճ ի չդ կք նկատել ել գու^
հ"'ըց՚՚վ նաել պատասխանը տուիք՛. Աշ 
դուբլամի այսինքն' կրկն օրինակուիմ 
զգացում կայ որ դուք ստացել էք։ Ն 
դալիս կ ըևդհանրապկս մեր այսօրոպ 
եւ֊ ոչ միա յն ա յսօր ուա յ , ա յլ ,ընդ 
րապէս հայ թատրոնի ցաւոտ տեղերի 
խօսքի պրոբլեմը։ Այդ Ըացը 
Հստ իս դրա պատճառը այն կ, որ բԱւ 
կան խօսքէ ՝ էնչպէս մ ենք ասում lAf 
բեմական խօսքի դպրոց չունենք։ tt/f 
դպրո3է հ էմքում ընկած է ռուսական 
դպրոցը՝ որովհետեւ Յէ/1Աէն[էսլասւկու 
յայտնէ գէրքը «Դերասանէ Աշխատսծ^ 
ուսանողը ՛ընթերցվում է ռուսերէնով

[խկսյէո1-1մ ՝ դա' նա մ անցկացնում ff 
հո/յեց է մ տածողութեան ՝ որովհետհւ 
ռուսերէնէ է ընթերցում ։ Նոյնպէս յ 
բեմական խօսքէ հէմքը ռուսական 
դասական դպրոցի դասագիրքերն ե՚եՀ 
ք^ոեց հիման վրայ մ եր մասնագէտ^Կւ 
անում էն վա րմո ւթէ ւննե ր ը կամ տ^ս>ւր 
կա^յ պարապմունքներ ը ուսանողի
հետ։ Յայց այդ վարմ ո ւթէ ւնները [՛ $ 
ջո J վե ր ց ո լած են ռուս դրականուքվթ^ք։ 
երբ նա փոխանց ւում եւ տեղադրլոԼ^ 
հայկական միջավայր՝ հո/յ դրական Օք 
նակով՝ դա դառնում է ոչ հայկական մ 
րովհետեւ դա նշանակում է ուրէչէ ÏŸ

Ւ կերսլ հա դնել։ երեւէ կաթՀ 
դոյե պատճառներ է ց մէկը սա է'
ճէշդն ասած դրա գտնելու ճանապ^է I 
նոյնէսկ չէմ կարող հ էմ ա աԱեէ) է՛ 

պէտք է անել * ես չդիտեմ էնչ 
անել ։ ՚

Հ " Ա • 3 • - Տրամադրութխն 
դերասանների մօտ որ այս հարցի 
բերեալ աշխատանք տարուի, թէ Գա 
րորդական է համարլում :

!

Պ • ՜՜ Ո'չ Տ Մա երկրորդական J

մարւում ։ Անպայման ոչ միայն 
դրութիւն, այլ նաել մեծ ցանկ՚՚՚-ր՛ 
կայ ել մեծ պահանջ կա յ եւ եթէ 
ղանաք այս հ ա րցոլմ մեզ օգնել՝ Լ 2 ,

ևաԼ ևը Ա՛՛նենք։ Յո"ոկապկս ե” ։
պաշտօնէ նոյնիսկ պարտաւոր եմ 
ուել այս հարցով, թատերական t Հ 
մասին կ խօսքը , դրա կար^ՀԸ I" 
զգացւոլմ. եւ դրա բացակաjn'PI՛ 

մէն Օր մենք տեսնում ենք այ" I 
ներկայացման մա մանակ, այ" 4 

թատրոնում • /
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ՀԱՅՐԷՆՆԵՐ
fi.

ՀՕՐԵՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
է հայրկնը։ Բանաստեղծական աե֊ 

գրական սե՞ռ մը, թկ չափ մը։ 
տ այս հարցումները նոյն .բնոյթի 
„խ նշանակութիւն ը չունին . Զեն 
այստեղ ամկն մ կկուն չ^անակը

լ, բս-JH հայրէնԸ ԳՐա1ւա'ե սեռ մՐ
կաստեղծական տեսակ մը նկաաե֊ 
անաւոր կռուաններ չկան , Իսկ ի՞նչ 

բանասէրը :

ՈկնՈՒԲԳՒՆ

ւյթէններ հատորին մէթ Անացական- 
փորձէ հետաքրքրական մեկնա֊ 

փխն մը տալ «հայրկն» բառին {նոր
.գրութեամբ «հայրեն») : Զեռադը֊ 

ստւեալներկն ծանօթ կ որ բառը 
տարբերակները ունի . հայերկն ( հայ֊ 

հայրենիկ, հայրենի, հարկն։
Էրներուն մէկ մասը հայրկնը կը 

,i|i դէպի հայերկն {Հերիկի ոտանաւո- 
հայերէն կ, իսկ անանուն տա-

^ւնմէչ, հայրկն) , իբրեւ հայերկն ըս֊ 
ժ տաղ։ Միւս մասը բառը կը կա սլկ 
■յյփնժողովածուն կա ղմողը դիտել 
ււտայ արդարօրկն ՝ որ ^իը^րի ներ" 
ււյ դրութեան մէջ որրան կլ փորձելու 

հայրկն եւ հայրեն ձեւե ր ի րեն ու՜
K/բ հարցը լուծելու ) դո ա 3 n ւ3 ['Լ ար՜ 
■ւհր1ւ հասնել չենք կարող) որովհետեւ 

•ւ1|այ փաստերը թօսում են թկ1 ^էկ եւ 
Հմիւս Լլարծիքի օգտին» (Հ 33) î Ա ը

1ւր որ հարցը այստեղ պիտի փակ"
՛Ոչ։

Բանասէրը կը դիմկ բարբառային ձեւե’՝
«ն (հարեն) հերկն) որոնք Լլ ենթադրեն 
Î/F արմատը։ Ըստ իրեն' հայրկնը Լլ տ" 
^[ուի հօր , հայրականին : Այստեղ կ որ 
խղանց մեծ Լլարեւո բութիւն կու տայ 
'Ըոցի երղի մը^ որուն մէջ՝ մայրը ե“ 

քխան Լլօրօրկ ըս ե լո վ ♦
ւՕ՜ր, օ՜ր, օ՜ր հայրենի, 

հայրենիք ծառդ ա րմաւենի» (Հ 34) *
^Հսւիյան կը դաոնա յ ծառը տան , «ա/ւՀ“ 
^u/a աւանդական սՒրմաւենու ձե՜ 
Տ»(1): Ել ահա եզրակացութիւնը*

(nui երեւոյթին ՝ հնում հայրենի են Կա՛ 
"•քոլել համապատասխան բոլոր երդե" 

[՛Ակ յետոյ՝ աստիճանաբար ) յատուկ 
"“•լա Լափ ո ւթե ամբ ստե ղծո ւած ա՛ յն եր" 
ք^( որոնք այսօր յայտնի են իբրեւ
'ւր^ներ : Այղ է պատճառը) որ մողո՜ 

յիշողութեան մէջ հայրկնները ոչ 
օդաչափութեան հետ են կապ*!ւած )

'ք[ թեմայի* (Հետագայում ) հին պատ"
Հյումն երի պզտորմ ան հետեւանքովդ

ԿքԱի բառը մերթ շլի ո թուել կ huijl>“
\^ոի հետ} մերթ կլ հնչել իբրեւ 

'սկսմեալի երղանուն յ Այսպէս ուրե՜ 
համոզմունքով, հայրեն կամ ա֊ 

f ձէչդ հայրենի հ ս կա ց ո ղո ւթ ի ւն Ը 
է հայր րմա տից ել իմաստաւո"

( հայրական) դա ղափարը 
"Լսյձ երեւակա յական ) դի ց ա բանա"

' հս1յ['երի ‘“սին եդած պատկերա՜
խէ' հե-» (Հ 34--35) :

( ["Վին ^ոյն տեսա կի խա խուտ մ ե Լլ" 
յ/ Ու1թեան Լլ արմ ան ան այ Հանտու՜

հիմքին բանասէրը կը ղնկ 
րաո-ը (ո1'ը քիչ անգամ Լլասկած 

f 5"լՏա^ է) . Այղ «տուն ին» համար
հայրկն մը կը մկջբերէ, ուր կ՝ըս՝ 

t „լ լան ,

Ւս

ս՛ուն...
"ս ս'^եր ’ զուգուած ծա րուրով )

այստեղ, ըստ բանասէրին , 
«՞չ թկ սովո րական տունը ,

"քք/ձ , 7 ՜ ՜ z .’UuJ. Հ ’ ’Լա'-'սկր , հարազատը , սիր 
մկչբերուի Գր

“"{ւ'^թն

! ւ * * LL -» ււ LL L
‘էկ դիտողութիւնը* Հ.Զ,տյԱ

^լուլա^յ ա յմմ եւ կո չեն ըդ՜
^ուն ունթս, տուն առեա0 լ

օ?!1” եզրակացութիւնը. «Այ-
fifiL փաստերը հիմք են տա Ա՛ս

մտածելու որ անտունի կարող կին Լլո չ- 
ուել այն երդերը որոնք վերաբերում կին

յս էլամ այն պատճառով Հտուն» ՝ այս
ինքն զաւակ ՝ կին , սիրելի ՝ բարեկամ ե. 
նմ ան տյլ հարազատ դեռևս չո ւն եց ո ղն եր ի 
Լլամ նրանցից զր կո ւածն ե ր ի յ Ուստի են
թադրելի են ե' ւ սիրո յ ) ե' ւ պանդխտոլ- 
թեան ե՛ւ մահուան ան տուն ին եր։ Այստեղ 
կլ նա իւ ա սլկս տաղաչափութեան սլա բա
դան պիտի կական եղած Լէին էր ։ U՝JU~ 
ինքն՝ յետադայում կ) Որ ինչպկս հայրկն- 
ները) այն սլկս կլ անտուն իները ձդտել են 
դէպի ամ ենա եր ամ շտա կանը ու ամենա՜
ս ի րուած չափը***» (Հ 35՜"36)

X/կատելի կ որ երկու հատուածի մեԼլ-
նա բանո ւթեն կ*լյ բանասէրը կը հա նկ նոյ- 
նանման եւ ընդհանուր եզրակացութիւն։

*Լյախ՝ հայրկն եւ անտունի չեն սահ" 
մանուի ր իրենց տաղաչափական Լլա զա
պա ր ո վ ) դոն կ Հնա խապէս» ։ Ապ ա՝ եր
կուքն ալ կը կապուիյյ բովանդակութեան 
մը^ ին Լ որ զատորոշի չ դեր մը պիտի 
կատարէր հա յրէն ի որո չադրում ին մկջ*. 
Այ ստեղ կ Անացականեանի տեսութիւ
նը։ Որպէսզի հտյրէնը դառնայ բանաս
տեղծական տեսա Լլ եւ ոչ մ իա յ*էյ չափ ) 
հարկ կ որ կապուած ըէ_լաJ բովանդակում 
թեան մը {ինչո0ւ այս կապը^ ահա ան
յայտը) ։ Արդ^ հայրենիի էւ տունի մեկ
նա բանութիւնները ոչ միայն ունին շատ 
նեղ հիմունք) այլել. նոյնաբանական են։
Հայրենի ին) այսինքն հայրերու^ կա լ" 
ուածը այնքան ըևդարձա կ կ խորքին մկջ, 
որ հտրց կը Տաղի թկ անով կարելի՞ է 
բանաստեղծական բովանդակութիւն մը 
մասնաւորել։ 1*0նչ բան հայրենի չէ) կը 
բաւէ միայն*** նրբօրէն մեկնաբանել։ 
Հայրենի չէ՞ մայրը, կինը, քոյրը, հո
ղը, արտը , երկիրը։ Պէտք կա՞յ մինչեւ 
հ ին սւ ւուր ց դիg ա բանո ւթ եան անստոյգ 
գետինները թափառելոԼ) հօրենական ըս" 
կըզբու^յքը դտն ելո լ համար . աւելի շահե
կան պիտի Լըէ 1ա^ Ը պտ տմ ի չնե~
րուն ) Ո ո ւզան դար ան ին օրինակ , այդ 
ՀՀտու ն»ին կարելի Տիրը չյ՚ջազեելոլ հա
մտր։ Հայրը ամէն տեղ է մեր մշակոյթին 
մէջ, նոյնիսկ եւ մանաւանդ իր անհայրի 
կերպին տակ։ {Բայլ մը անդին կը սկսի 
հո,լեվեր լուծութիւնը. . .) Հայրենին շատ 
ընդհանուր զաղափար մ ըն է եւ իբրեւ 
տյդ որեւկ թեմայի հետ կրնայ առըն- 

չուիլ î
կողմնակի կերպով դիտել տամ որ եթէ 

երախան տոհմածառն է, տան „ւ ցեղին 
յ֊առանդը, թապա լորն ու հերոսը, տե
սակ մը հայրերուն վե ր ամ ա րմն աւո ր ո ւմ ը 
{ինչու՞ չէ) , հարց է թէ ինչո՞ւ այնքան 
քիչ ներկա յ է ան իր նշուած բոլոր կեր
պարանքներով, այս 1000 էջխոց մողո֊ 

վա ծուին մկջ**
Բանասէրին ամբողվ մեկնաբանութիւնը 

օրօրոցային քանի մը երդ կը դործածէ 
իրրել ատաղձ եւ բոլորովին կ՝անտեսկ 
հայրկններուն մկջ ներկայ մարդկային 
այլազան ղդա g ո ւմնե ր ո ւ ներկայութիւնը ։ 
Զանց կ՛՛առնեմ, անդադար, ամկն դուռ 
բացող «մողովուրդ» դաղափարին դոր- 
ծածութիւնը, իբր թէ ժողովուրդի յիշո
ղութեան մկջ շփոթուած են եղեր հայրե
նին ու հայերէնը {Ֆրիկի օրերուն «շփո
թը» կար արդէն.--), բայց թմ կրնար 
հարց չտալ թէ թեչպէ՞ս ամէնէն «.հ 
հայրկններուն մէջ {հիե , որովհետեւ ա- 
նոնց հեղինակները կրնան կռուան մը նը֊ 
կատուիլ անոնց դրութեան թուականը 
մօտաւորապէս որոշելու համար) գոյու
թիւն չունին այդ «հայրենիին» բնորոշ 
տարրերը ։ Նարեկացի ի «վարդավառին 
տաղը», Գրիգոր Տզայի ողբերը կամ Ֆբ 
սիկի խրատներն ու քերթուածներուն -i է կ 
կարեւոր մասը դրուած են հայրէնի չա: 
փով, բայց առանց անոր ենթադրեալ բո
վանդակութեան գոյղե իոկ յիշատակու- 
թեան ։ Կա՛մ այն է որ այդ բանաստեղծ
ներուն համար հայրենի եւ հայերկն շը՜ 
փոթ բաներ էին {ինչ որ փաստելփ է

դեռ) Լլամ ալ այգ բանաստեղծները որեւէ 
բան չէին շփ սթեր ) պարզապէս ոտանա
ւոր չափ մը Լլը կիրարկկին։ Ին չ ո ր ինծի 
աւելի ստոյդ Լլը թուի :

ինչո0լ այդ շփոթն իսկ չնԼլատել 
ինքնին շա հեկ ան եւ ուշադրութեան ար՜ 
ժանի կէ տ մը։ Այ սինքն' եթէ մէկ Լլո զմէն 
ձեռադի րնե ր ը մեղի կո լ տան հա 
ՀաJFևեիք ) միւս կոզմկն' հայերէնի մա
սին Լլը խօսի 3)րիկ^՛ հնարաւոր չկ0 մտա
ծել որ հայրենի եւ հայերէն ոչ թկ զիրար 
հերքող բաներ են այլ կը յզոլ-իե *LjnJ^t 
տարրին ղո ր կը Լլո չեն երկարմկքու"
թեամրյ Ին չո0 ւ նկ ատի չունենալ որ ի
սկզբանէ երկարժկքն է, որ հայրկնը 
խնդրոյ առարկայ կր դարձնէ թէ՛ հայ
րենին , թկ ալ հայերէնը* Ինչ որ կու գայ 
իբրեւ հայրենի կու դայ իր? ել հայե
րէն * * *

Հս,յրէ1,ր տաղաչափական կաղապարէ 
մը անդին բանաստեղծական տեսա0կ։ 
(ժողովածուն շահեկան կ անով որ մեր 
առջեւ կը դնէ ամկն ծաւա լկ բան աս տեղ
ծա Լլան Լլտորներ։ Ո այց ասոնց մ իջեւ

Գրեր

ԳՐհԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

^բովանդակութեան» մը հասարակաց յայ
տարարը փնտռել Լլը նշանակէ այդ կտոր
ները աղքատացնել։ Ինչ բան ^էա[ւդիլկ[1 
Որ միջնադարու բանաստեղծներն ու յօ
րինողները հայրկն գրէին որեւէ նիւթի 
մասին {ինչպկս որ րրած են) ։ Այդ նիւ" 
թերն ալ մարդկային խևդհանուր նիւթեր 
են ) որոնց կարելի է հանդիպի լ թէ կր°~ 
նա էլան բանաստեղծութեան մէջ։ թկ «Ւ- 
կտ Լլան» մո ղո վր դա Լլան բանաստեղծու
թեան*, ԱէրԸ) մահը) կեանքը f պանդըխ- 
տութիւեը) զրկանքը) մարմնին աղէտ
ները) ապրելուն իմաստութիւնը) պատ
մութեան ու հերոսական արարքներոլ 
հանդէպ ղուսպ անտար բե րութեամբ մը 
տո զո րո ւն ) բա ւա Լլան ընդհանուր վիճտկ- 
նևր են y կազմող յատակը հայրկններու. 
աշխարհին։ Նժան ընդհանրութիւն որեւէ 
բանաստեղծական սեռ, տեսակ կամ կա
ղապար չի կրնար մասնաւորել, ինքնին 
ալ որեւկ շահեկանութիւն Ա' ներկա յա~ 
ցըներ:

Արդ' հարկ է հաստատել, որ ժողո
վածուին ժկջ եւ անկէ դուրս գտնուող 
հայրկններուն հասարակաց յայտարարը, 
ինչ ալ ըլլայ ասոնց ծաւալը, ան ալ տա
ղաչափութիւնն կ : Ըստ ե ր ե ւո յ թ ին քառ
եակ յօրինոփյեր , չաբյթր ստեղծողները 
թէ երկար քերթուածներ գրոգխևրը միայն 
ա՛ յդ կ որ նկատի են ունեցած ել ոչ 
թկ բանաստեղծական սեռ մը։ Աւելին, 
անոն ք անտեսած են հա յրկնին «բովան
դակութիւնը» , կարծէք խաղալով անոր 
անորոշութեան հետ', մշակելով երկղի 
մութիւնը։ Այս փաստէն անդին կը սկսի 
տեսութեան լայնածիր կալուածը : Բա
նասէրին իրաւունքն կ չբաւարարուիլ ա 
տով, բայց անոր մեղի առաջարկած «մբլ
շակը, ւթա բանա կան» մեկնաբանութիւնը
բանաստեղծական տեսակ մը իր բովան 
դակութեամը որոշս,դըող հիմն ո վին ան
բաւական կ յ

ՀԵՂԻՆԱԿԸ

Հայրկններու հեղինակութեան հար
ցին ժկջ բանասէրը մակերեսային կը 
նկատէ «ժողովրդական» եւ անհատական 
հարցադրումը։ Յարդելի կարծիք մըն Լ 
ասիկա։ Մնաց ալ որ ինք անդադար կը 
յղուի ժողովրդական և անհատական հայ
րեններ զատորոշումին։ Արդ' եթէ ան
հատական հայրկնները կ՚առանձնանան 
հեղինակի մը անուան կցուած ըլլալու 
հանդամանքով, միւսները ոչ թկ Մթ
ել Ի. զարուն սկիզբը հաւաքուածները, 
այլ ձեռա դի րներ ո ւն մէջ ցրուածները
ունի՞ն հեղինակային մեկնակէտէ

Զօպանեան կր սի րէր հեղինակ մը տես
նել անոնց ետին ել ասոր համար զտած 
կր «քուչա կետն» առասպելի լուծումը։

Աբեղեան կը խօսի գուսաններոլ եւ «դու- 
սանական (ե ,։ ղո վր ղա կան» տաղերս լ մա՜ 
սին , տարազ որ Մնացականեան կ՚իլ- 
բացնկ որ ո շ վեր ա սլահ ո ւթ եամ բ *

ՀհԺ Ո զո վր դա /լան»ը մեր մօտ y ըսել էլու^ 
զեմ Ար եւե լահ ա յո ց ) կը գործածուի դա-
ր աս կի ղբէն ասդին տեսակ մ ը ինքնագո յ 
ստո րո դո ւթեան մը նման* ԱՀեոր մե/լնա" 
Լլկտին կայ ան շուշտ (ԺԹ • դարու ռոման- 
թիք կե3 ուածքը բանա ւո ր աւանդութեանց 
առջեւ) որմէ Լլը սերի ազգագրութիւնը։ 
Ի ո էլ անոր բա խ տը y յաղթանակը համ այ՜ 
նավա ր վա ր չա Լլար դի օրերուն ) հ ա ս Լլեա- 
էե 3 դչխաւո բաբա ր քաղաքա էլան նկա
տառումներով։ փ ո ղո ւէր դա կան ի
փաԼլին մէջ Լլը զետեղուէին ե ր Լլե ր y ո- 
րոնք առանց այդ սլ[1տսյկ1>ն հազիւ թէ 
տպուե լու. արմանի նկատուկ ին յ Եւ՛ տ յս- 
պէո ժկկ կողմէ ա ղդա գր ո ւիմ ե ան յենած ) 
միւս կողմէ քաղաքական ըմբռնումին' 
մողովրդականը եղաւ անվիճելի ստորո
գութիւն մը։ Ոչ ոք պահ մը հարց տուաԼ) 
!^է ժողովրդական կո չուածը ^րկդի^ի 
դաղափա ր մըն է ամէնէն առաջ* այսինքն' 
մողովոլրղ էլը նշանակէ մէկ կողմ էն
պետութեան մը սահմաններուն մէջ քա
ղաքական ենթաԼլան ) միւս Լլո ղմ կն' շա~ 
հադործուած դասակարգը * զտնց կ՚առնեմ 
հ.մողովուրդ»ի ոդի դաղափա րա խօսա կան 
նշանակութիւնը ։ P անա ս ի ր ութ իւն ը որ չի 
մտածեր {եւ մտածելը չէ իր պաշտօնը) 
կը գռրե ածէ տյս եղրԼյրը փոխն ի փ ոխ ) ւս- 
ռանց որեւկ զգուշութեան յ

Իրենց անանունութեամբ հայրկններ 
լաւադո յն օ ր ին ա Լլն ե ր Լլրնա յԹ Լլաղ ել 
ա յն մո ղո վրդա կան ին որ կը կոչեմ ղա
ղա փա րա բանա Լլան ) մանաւանդ որ Ակնի 
մէջ տակաւին մինչեւ դար ուն սկ^իզխՐ 
Լլ ե ր էլա ր ա ձդո ւկ ին հայրկն — անտունինե- 
րու յետին մնացորդներ ը • Արդ' եթէ ա յս 
վե ր ջինն եր ը Լլրնա յին յաւաԼյնիլ հ,մողո“ 
ւԼըրդտկան»ի տիտղոսին) միւսներուն Օ՜ 
ր ինա վիճակը թե շ կրնա ր ը/լտ լ ։

Զօպանեան միակն կ որ ^անձնադրոշմ 
բնոյթ» Լլը տեսնկ հայրկններուն մէջ եւ 
ղանոնք Լլը վերագրէ անանուն «</* եծա տա
ղանդ աշուղի մը» {ՀԲ 91) : Ան է նորէն 
որ խնդրոյ առարկայ Լլը դարձնկր Աբեղը 
եանի լմողովը դա կան» ի վարկածը y ստո
րագծելով որ բանաս էրն ալ ի վերջոյ հե- 
ղինակներ կը գտնէ անոնց ետին , երր Լլ լը 
ոէր * ՀՀհԺ ո ղո վր դա Լլան երդերն եւս սէ_ըղրր 
նակտն անհատ հ եղին ա Լլն ե ր ի y յաճախ գու
սանների եւ այլ երդի չնե րի ստեղծագոր
ծս ւթ իւնն ե րն են ) որոնք բե րանա ց ի ապրե
լով երկար մամ անա թ շարունակ վերա՜ 
մշաԼլւում են եւ հեռանում սկղբնական 
ձև լից ոլ հեղինակը մոռացւում կ։ Ըայց 
ո0վ դիտէ) կարող կ պատահել) որ տյդ 
տաղերից մի քանիսը շատ վաղ՝ նոյնիսկ 
հեղինակի օրով) հեղինտԼլի անունով գըր“ 
լած եւ բախտի բերմունքով) պահուած 
լինեն հին ձեռագրերի մէջ» {Երկ P , 23 ) î 
Զօպանեան Աբեղեան ի տյԱ տարազում ին 
հետ համաձայն է եւ կը թարգմանէ սա
պէս» հ,մ է [լ հեղինաԼլ' էն սէիղբԸ^ ոլ բտղ" 
մաթիլ վե րամ շա Լլո ւմներ եւ նմանողէ
ներ» (Հ/? 91):

Անկտսկած երկուքին համար ^հեղինա
կը» նոյն նշանակութիւնը չունի։ Աբեղ
եանի համար այդ հեղինակը կամ հեղի
նակները ոչ միայն դի տնա Լլան 3Pn3 ներ 
չեն՝ այլեւ որպէս գուսաններ Հ^հեռու են 
եղել եկեղեցուց ու կրօնից , բա րեպա շտ ու
թիւնից ու մում Լլա լութ իւնից * * •» {Արկ 9 
P 204* զաղափարա խօսա Լլան շե շտ ը չեմ 
ընդգծեր) : Դմուար չէ նշմարել՝ որ դու՜ 
ս անա Լլան ը Արեգ եանի համար մողովրդա- 
Լլանէն տարբեր բան մրն կ) մօտիկ է ա՜ 
նոր ) եւ կը բնո ր ո շուի) ի միջի այլոց իր 
ո չ- Լլր օնա Լլան եզրով • Հոն ուր Զօպանեան 
Լլը բա ւա ր ա ր ո ւի հ ա Լլադր ե լո վ մո ղո վըր“ 
դա Լլան ը հեղինակայինին) այնտեղ Արեգ- 
եա*և Լլը զետեղէ երեք եզրեր, մողովրդա- 
Լլանը) գուսանականը եւ հ ե ղինա Լլա յ ին ը ։ 
Ինչ որ թերեւս աւելի նուրբ մօտեց ում 
մըն է խնդրին ) բայց լուծում ր չէ յ Ինչպկս 
տեսանք) Աբեղեան ալ տեղ մը Լլը յանդի 
^հեղվւնակ» յղա ցքին ) զտյն որոշադրելով 
որպէս Հանուն» ) երբ Զօպանեա^ նկատի 
ունի Հանձնադրոշմ բնոյթ»՝ այսինքն' 
ան ձն ա կան ո ւթ ի ւն ) ան հ ա տ ա կան ո ւթ ե ա մ բ 
մր պայմանաւոր խօսք։ Արեղեա ն/, հեղխ 
նտԼլը ձեւ ա Լլան բան մրն կՏ մինչ Զօպանր 
եանի հեղինակը (իթ • դարու քեարաԼլանFonds A.R.A.M
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բանաստեղծ մը կամ ինքզինք իր դրած՜ 
ներուն մկջ դնողդ պատկերացնող մարդ

՝Ը''
Սն չուշտ հ եղինա կի հարցը բարդ իր բն

դի րնե րու աո.ջել_ մեղ կը դնէ ՝ անիկա նոյն 
ձեւաԼ չ Լւ յա յտն ո ւԼւր դի ւց ա ղն ե ր դո ւթ ե ան 
մկջ՝ բեմական երկերունդ բնա րական բա՜ 
նաստեղծութ եան կամ վէպին մ է չ-. Արիս֊ 
տոտէլէն ասդիդ հարցը կայ \ղրա կանոլ- 
թեան սլատմ ութեան մէջ թէ տեսութեան , 
ել սպառի չ լուծում Լւ մը չէ յանգած տա՜ 
կալին քնն ա դա տ ո ւթ ի ւն ը :

Անանուն մնացած գրութիւն մը «ժողո՜ 
վըրդականդ լԸէէա Ը անպայման եւ անա
նունութիւն ը չենք կրնար համարժէքը 
ն,ւ ատել «ժո ղո վրդա կան ինդ * Աս ի կա ա յ ա- 
պկս կ ոչ մԼւ ա յն մ ա տ են աղ ր ա կան մեծ
երկերու համար դ այլեւ էջ մը քերթուա
ծի։ ^ոմիտասի ձայնագրած «Անտունիդն 
կամ «կռունկդը անանուն քերթուածներ 
են՝ FUJJ3 Զժողովրդականդ ծագում մը 
չեն ենթադրեր դ Ըստ [iU î նոյնիսկ եթէ 
կր F ["ին Զընդհանուր մտայն ո ւթի ւնն եր էդ 
ին չպէ ս 1լ ըսեն յ ինչո&ւ ♦ Ատոնք եւ շատ 
մը ուրիշ քերթուածներ ունին յղացումի 
շատ յստակ՝ շատ որոշ մասնայատկոլ- 
թ ի ւններ ՝ շատ նման Մկրտիչ *Լ/աղաշի՝ 
ո տանա ւո րն ե ր ո ւն : րնչ կրնանք հասկնալ 
յրԼաՅՈէ՜1^ Fu^LniL* Մ տն ր ամ ա սն ո ւթեան ց 
մ Լ ջ այրԼ' ըն ր թո ւածն ե ր ը կրնան utJu կամ 
այն ընդունուած պատկերը ՝ դարձուած՜ 
քր պարունակել^ սակայն տյդ պատկերին դ 
դա րձուած քին յեռո ւմ ը ամ բող f ին հետ .
կը կս"խէ ա ԺԳ ըն ր թ ո ւածն ե ր ո ւն իւրա՜
յատկու թիւնը յ «Ժողովրդականդ երդերը
կամ Լսաղիկներր յ եղա ս տ ե ղծ ա կան բնոյթ 
մը ունինդ եւ ի բրել այդ՝ nFnZ. տռանձ՜ 
նա յա ակութ ի ւնն եր . տող առ տող զար
գացում ֊ տողային միաւորի հզօրութիւնդ 
5~էն 8 վանկնոց երկարութիւն , պատու մ[, 
հաղիւ ուրո լային ներկայութիւնդ պատ
կերի եւ փոԼսաբե րութեան տողային կի
րարկում Լոուսավաւմ «ընդլայնուած
փոԼսաբե րութ ի ւնն երկնդ • Ահա քանի մր 
դիծեր դ միայն* ff՛չ «Անտունիդն դ ոչ ալ 
«կ ռունկդ ը կը րն ո ր ո շո լին ասոնց մոլԼ*՝ Ա՜ 
նոնց ետին անկարելի կ չնկատել ըերթրր 
լածը տուն առ տուն զարգացնող միտք 
մը* «Անտունիդ ի սլա րադա յին երկու ըն
դարձակ փ ո Լսա բե ր ո ւթ ի լնն ե ր կը կաղմ են 
առանցքը քերթուածին ՝ մինչդեռ «կռուն՜ 
կ^>ը կը յառաջանա յ հ ա կա դր ո ւթ ի ւնն ե՜ 
Fn'L՝ ղդա g ում Լւ տրամաբանութեան ետե՜ 
ւա ոստումներովդ շե չտուած հակումով մր 
ննրըին տագեապ մը սեւեռէ լու։

Հս' J ր է՚ե՚ե ե ր ո ւն ետին «հ ե զխն ա կնե ր» տես
նել ինե ի համար կը նշանակէ փորձել վե
րագտնել այս քերթուածները կազմ աւո- 
C՛՛՛L ,L'L“"J"'L մարդկային գեղարուեստա֊ 
կան մ ի արը î Ասիկա չի ն շանա կե ր ան
շուշտ որ «մողովրդական տաղիկները» 
անմիտ են ել զուրկ՝ գեղարուեստական 
նկարաղիրէ , այլ պարզապէս հայրէննե- 
րու մէջ գմուար չէ գտնել յղացումի մի
ութիւն , ուր խօսք , պատկեր , կշռո յթ 
ու ձայն կը գտնեն որոշ համադրութիւն 
մը-. Այսպէս «գանկ»ին վերաբերող հայ՜ 
րէնր ուն Լւ բաւական բնորոշ տա ր ր ե ր իր 
բոլոր տարբերակներ ուն մկջ*

«Մահ ա լօքս ի վա ր կուզ ի դ նա յ տեսա յ 
չոր զանկ մի պառկած Լ Ոտօքս ալ թա՜ 
պալ տուի դ նայ երես ի վեր ծիծ աղաց * J 
Գար ձա լ պատտսԼսան երետ. — Ի՞նչ կ ա՜ 
նես , կտրիճ շփացած* / Երէկ քեղի պէս 
էի ։ այսօր ղիս այս հալս է ձգած»

(Հ 49):
Ուրիշ մը, ուր սիրողը կը խօսի ճրա

գին .
«ճրա՛գ, ըե զ երնէկ կոլ տամ, իմ եա- 

րին առջեւ կո լ վառիս. / Գէմ շատ մի 
ֆառահ է ըո , յիլր յերեսն ի վեր կու նա՜ 
յիս- / ճրա՛գ, քեղ ականջ պիտկր դ լրր 
“էի՛ր ղ[’մ զանկատնիս . Հ Երթ՝իր , իմ եա- 
րին աս իր , խռով է , հաշտ էր հետ ի յիս ,

ճրա՛գ, րեղ երնէկ կոլ տամ, պահ մ՛ե
րիս , պահիկ մ'անցանիս . / Արեկ , զգե
րիս նայէ, որ անցաւ պատրոյգն ի լեր- 
՛il"' * / ԱԱի յ թէ հանեմ ղնտ , ցաւ կոլ
տայ ինբն ի մէջ սրտիս. / Մակար զինքն 
ընգ յինք թոզում, որ երի ել սեւնա յ կա-
շ/-„»(Հ192):

- Իմ բարձրագնաց լուսին , շատ բարել 
տանիս իմ եարին. / - իարեւըն տեսն 
ո ւ մ տանիմ, չեմ գիտեր ղտունըն կոզա- 
1.1'ն • / ՜" Գնա' ի վերա թաղին , բարձր 
պատ ու ծառն ի միջին . / Հստեր ի ծա-

ռ/՚ն չըմՒն t 1ւոլ- 1՚ւմէ ի ւոլքջ ապիկին. /
հըմէ ու հայրէն կ՚ասէ, թ՝ ին՛ չ ազեկ է 
սէրն ու զինին» (Հ 229):

Կարելի է շատ ուրիշ հայրէններ ար
տադրել դ ասոնց տարբերակները կամ նը՜ 
մանները գտնել * Աո լորն ալ դ աւելԼւ կամ 
նուաղ չափովդ կր հ իմն ո լին տուեա լ ման
րամա սն ո ւթ եան մը վրայդ որ կը թուի 
տեսնուածդ փնտռուած դ ո րո չադր ո ւած 
իբրև այդ պիտի ըսէի . Գանկին վերաբե
րող հտյրկնը ի հարկէ կեանքի շատ սո
վորական մէկ եղքն կ որ կը թելադրէդ 
մ1'այն թէ կտորը իր ներքին տրամաբա՜

նութ իւն ը ունի ՝ ո րուն մ եկնա կէտն է փո՜ 
զո ց ին մէջ անսպասելի կերպով յայտնլր" 
ւած մարդկային այղ մնացորդը։ Աչ tu- 
նոր փողոցին մէջ յա յ տն ո ւիլը ոչ ալ ո տ՜ 
քին անոր զարնուիլը պատահական կեր- 
պով ընտր ուած մանրամասնութիւններ են : 
Նշանակալից են յ կը միտին քերթուածին 
մայր մտածումը տարաղելոլ եւ մա սնա՝ 
ւորելու* ճրագին վե ր ա բե ր ո զ . հ ա յ ր էնն ե՜ 
FF ևը մե/լնին նոյն թեմա յէն։ Երկուքն 
ալ անսովոր բայց եզակի պատկեր մը 
ունին իրեն յա տա կին * վառող դուցէ հըս՜ 
կող ճրագը դ որու^ հետ երեւակայու
թեամբ կը ԼսօսԼէ ոի բոզը կամ որուն երա
նի կու տայ ան : ահեկանը այն կ որ
ա յդ միակ աեսողակա^խ տարրն կ որ !լօղ' 
աա ւլո րծո ւի ամ բողջ քա ռե ա կի եր կա յն՜ 
քին։ Տողերը կը ձդտին այդ պատկերէն 
հանելու Լւ ր կա ր ե լի ո ւթ ի ւննե ր ո լ ա մբռղջ 
ցտնցը !

ԶԼսօսեցայ անշուշտ շա րահ իւսութենկ 
թէ բա ռա սլա շա ր կ * ք*ոլոր հ ա յր կնն եր ո ւն 
մէջ ներկայ են բարդ նաԼս ա դա ս ո ւթԼ1 ւն՜
ներդ որոնք կը մտնեն յարաբերական ղե' 
րա հուններ ուԼ ու ստորադաս շա ղկա Ալնե
րով։ քերականական U,JU տուեալները 
յա տուկ չեն մ ո ղո ւԼր դա կաղ^ տաղիկնե
րուն դ որոնք տողէ տող կ՚աճին պարդ յա՜ 
ւելումով եւ կը հիմնուին պարզ նաԼսա՜ 
դա ս ո ւթիւնն եր ո լ վրայ։ Ժողով րդա !/ան
տա ղի կը յա րա դրում մըն է առանձին —, 
առա նձ[.ն աճող միաւորներու դԼսմբուած՝ 
ղդա ցում Լւ մըդ մտքի մը ռիթմով ու J ան
դով {^երբեմն չափազանց շատ պարագա
յական կամ բռնազբօսիկ) ։Հայրկնները ի 
դործ կը դնեն միջին հայերէնի բազմա
թիւ շաղկապները երբ՝ թէ դ որ յորմամ * 
նկատԼւ չեմ առնել, համադաս շաղկապնե
րը* Զմ ոռնանք որ ույս բարդ նաԼսադա՜ 
սութիւնները կը արուին մեղԼւ 15 ւ Լան կա՜ 
նլ, չափով, ռր մողովրդ ական տաղիկնե
րուն համար չափազանց երկար կ եւ 
Fi^Fl:) մօտիկն ըլէաԼո1է աւելի «գրականդ 
չափերուն ։

Շարա հ ի ւսո ւթիւն եւ, բանաստեղծական 
կառուցում կը բերեն ղի ո այն եզրակա
ցութեան որ հայրկնները թէեւ անանուն 
մ եծմ ա սամր «ժ՜ողովրդականդ տաղԼէկներ 
չեն, նոյնիսկ եթէ հոն կը դո րծածո ւին
ժ՜ողովրդական մոթիֆներ ՝ վերցուած հա՜ 
սարակաց պահեստներէ ։ Հայրկնները 
«հեղինակներուդ գործեր են դ այն չափով 
որ տեսնելու դ զդա լո ւ դ մ տածե լու կեր՜
սԼ^Ը կան այնտեղ լեղուական տարրին յե
նած։ Սկիզբը «հեղինակայինդ գործեր 
ոլէտք կ եղած ըլլան ՝ որոնք կամաց ՜՜ կա
մաց Դրդիչէ երդիչ^ գուսանէ ղռւսան ե՜ 
թէ կ?ոլղէ<Ը) այլափոխուած են դ տարբե
րակս ւած * ^ան ի մը հ իմնա կան կաղա
պարներ կան դ որոնց շուրջ անկարելի չէ 
հայրկնները խմբելդ քանի մը Լսօսքա յին 
դարձուածքներ ՝ որոնք հնարաւոր կը 
դարձնեն ամէն տեսակ բանաստեղծական 
զարգացում ։ Արով կարելիէ է խօսիլ տե՜ 
ղիքնելւու մասինդ որոնք բանաստեղծնե
րուն 1լ արտօնե^, ընդունուած կաղապար
ներ որդեդրել եւ զարգացնել։ Ասոնք ի 

կրկնումով է որ կը դառնան տե՜ 
զիք։ Այգ կրկնումը ա յնքան ա լ ոլա տա՜ 
հական էի կրն աF FLLutL ’ տրուած ըլլա
լով հայրէններուն էապէս «բեմտյինդ սլի- 
տի ըոեմ կատարումը՝ ույն իմաստով որ 
հայրէնները կ ' ըսուին ՝ կ^ ե ր դո ւին դ կ  ̂ա ր- 
տասանուին հրապարակաւդ ոչ բեմէ մը 
անշուշտ ու յ լ ըսողի եւ լսողի միջել բտց՜ 
ուոզ միջոցին մէջ* Հայրկնները իբրեւ 
*սյղ քէք1^1 կրնար չվե ր ա ր տա դր ո ւի լ ՝ չը- 
տար բերտկուի լ։ ԱսՈը համար խօսիլ
«uկիղFը'^Լt մասին այնքան ալ մեծ նշա
նակութիւն մը պիտԼէ չունենա յ մեղի։
^Սկիղրը^> եթէ ստեղծող գուսան մր կայդ 
յետոյ անոր յա$_ոԸղներըդ անմիջական 
կամ միջնորդուած դվերարտտդրելով նաիւ՜ 
*եիին կամ նախնիներուն Լսօսքը դ Էապէս 
բերանաց Լէ ճամբով փոխանցուած [բայց 
բե ր ան ա ni՛ ԼՒ նչ անակեր չդրուա ձ֊) կը
դնեն տարբերակումի աշխատանքին մէջ։ 
Այստեղէն է որ անկասկած 111JՂ ^այըև^յ՜ 
ներուն մէկ մաս՛ը էլանցնԼւ ժ՜ ո ղո վո ւր դ
տարր Լւ բե րան ը :

տս՚յթ^^[,ոլ- ետին' ան շուշտ ըսող — 
գրող մարդիկ դո յութիւն ունին՝ ոչ այն՜ 
քան գրելու օրէնքներուն անգիտակ դ ինչ
քէս կբ սիրեն կրկնել Ջօսլանեան եւ Ա՜ 
բեղեան : Հեղինա^ կ են* էՀարցը այն է որ 
հին եւ նոր մամանա կներուն մէջ զհեղի
նակ» կացիչը նոյն կերպով չի բան ի ր ։ 
Հիներուն քով նոյնիսկ գաղափարը կը 
թուԼյ գոյութիւն չունենալ։ Պատմիչնե
րու՝ մ եկն ի չներու ցանկերը կը սկսին 
Զորք արարինդ Լսօս քուքr ՝ որ Անասէա^ իր
Հայկական Մասւե նա գիտութեան մէջ (շ)
կը թարգմանէ իբր «հեղինակներդ։ Եսկ 
բառը ինք «առաջնորդդ իմաստով հաղ- 
ուադիւտ դո րծ ած ո ւո ղ բառ մ ը եղած է ։ 
^այՍ Հիներ ոմն համար պատմիչ կամ մեկ
նիչ ա ռա ջինն ե ր են y առաջիններ դ նախ
նիներ հայրերդ որոշ կիրառումի մը 
կալուածին մէջ*. Հեղինակը առաջին գը- 
րողն էդ առաջին մեկնիչքդ եւ բոլոր մեկ- 
^իչներըդ բոլոր պատմիչներ ը միասին կը 
կազմել «կանոնդ մը (Ադաթանգեզոս դ

de la visite à la navigation:
LE MUSEE DES CD-ROty

Au cours d’un documentaire qui lui 
était consacré sur la chaîne de télévision 
Arte, André Chastel s’insurgeait contre la 
visite forcenée des Musées, trouvant qu’il 
était «inhumain» de faire circuler les vi
siteurs des peintres flamands aux italiens 
ou aux espagnols, en leur faisant croire 
qu’une expérience intéressante advien
drait à chaque fois. Cette manière «in
humaine» d’envisager la relation de l’art 
et du public réside au cœur de la nouvelle 
conception du musée qu’est le CD-Rom. 
Si les files et les foules ont disparu, le. 
principe, quant à lui, demeure présent 
et s’en trouve même renforcé. Les autres 
ne sont plus là pour gêner l’entrée du 
visiteur et sa vision des œuvres, il peut 
donc circuler mieux, voir plus de choses, 
plus vite, c’est-à-dire tout voir et vôir 
tout, le temps d’un «clic» (ou d’un 
«click», en anglais). Le temps physique 
nécessaire pour passer de l’école fran
çaise à l’école flamande ou espagnole dans 
les longs couloirs d’un musée est sup
primé, le visiteur passe de l’une à l’autre, 
tout de suite, ce qui ne peut que contri
buer à augmenter sa croyance en l’expé
rience intéressante et en la possession du 
savoir.

La problématique du Musée se trouve 
aujourd’hui relancée sous une nouvelle 
perspective avec le développement du 
CD-Rom qui propose visites guidées et 
animations, appelées aussi, sans doute en

Ոուզանգ, Փարպեցի, եւայլն, յայտնուող 
ետեւէ ետեւ) . Ասկէ կը բխին ցանկերը*. 
Երկերուն մէջ զետեգուաե յի շտ տա կա
րանները ունին տարափյեր որոնք անունի 
մը եւ երկի մը միջել յղումի յարաբե
րութիւն մը կը դնեն, յաճախ «ես»ո վ մ ը 
մասնաւորուող.. Տ ա ղե րգութ ի ւն ը կը կի
րարկէ եայրակապլ, կամ ներքին ստորա
գրութեան միջոցը. «Գրիգորի է երդս
այս^ ) կամ «Առաքելի Lրդըդ ստորադրու
թի ւն են՝ ինչպէս Աայաթ Նովտյի կամ 
^Fbkl1 Ւն քնսէ յ ի շա տա կո ւմն ե ր ը ի ր ենց տա՜ 
զեբուն մէջ իսկ ։ Փ անա ս ի ր ո ւթ ի ւնը ա յս 
անունները կը վեր ածէ մերօրեայ իմաս՜ 
տով Զհեղինակիդ*

ԱնՅԱՅՏԱՏՈ՚Լ ԿԵՐՊԱՐԱԾԸ
Ը՚“Ո երեւոյթին հայրէններուն , ըսել 

կուզեմ ձեռադիրներով մեզի հասած 
քառեա կ—հա յ ր էննե ր ո լ կառո յց ին չի պա Ար
կանիր Ո՛չ ծայրակապը, ոչ ալ ներքին 
ստորագրութիւնը-. ՛Ծայրակապը ծանօթ 
էր շատոնց , ներքին ստորագրութիւնը 
աշուղական աւանդութեամբ յայտնի։ 
նոյնիսկ հայրէններոլ երկար շարքերուն , 
ուր անուն մը ղետեղե լու կա ր ե լի ո ւթ ի լն ը 
Գ՚՚յ է է կը պակսին ասոնք . փուչակի ներ
քին ստորագրութիւնը կրող մէկ երկու 
քերթուածները հայրէն չեն : Աբեղեանի
երազը թէ գուցէ բուԼստով դտնո լի հ ե՜ 
ղինակ մը, տակաւխն չէ իրականացած ել 
ժողովածուն նորութիւն չի բերեր այս 
ո ւղղո ւթ ե ա մբ î

Հար!, է հետեւաբար մտածել, որ «հե
ղինակը» , «հայրը» ջնջուած է անունէն 
ալ անգին, ել թէ հայրէններոլ հեղինակ
ները իրենք զիրենք չեն մտածեր որպէս 
անհատ-դրողներ , այսինքն' հայրերը, 
ծնո զներ ը , տէրերէ ու տ ի ր ա կանն ե ր ը ի- 
րննց գրա}) ըսածներուն , այլ պարղապէս 
կը փոխանցեն խօսք մը որ իրենց չի պատ
կան ի ր , որուն չեն իչխեր , որ կը «յղա
նան» տեղ մը, միջոցի մը մէջ, դէմքի 
^Ը) դէմքերոլ ի դիմաց։ Հայրէնները 
գրուած ու խօսուած են ուսողներու կող- 
^է ։ Անձնադրոշմ քն ա ր ե ր ղո ւթ ի ւն մը 
տեսնել հոն կը նշանակէ նուազեցնել տե- 
ղիքներուն բամինը, մոռնալ ասում ի կամ 
գուսանական փո խանցումի աւանդութիւ
նը (որուն մասին պէաք է խոստովանիլ 
մեծ բան չենք գի տ եր) ։

Ոայց այգ բանաստեղծութիւնը մտած~ 
ուած, յղացուած է իրր հայրէն։ Այս 
հաստատումի՛ն ամբողջ տարողութիւնը 
ս[էտք է ընղու նիլ։ Ոը ո վհետեւ ահա խօս՜ 
մ/՛ յղաց"^ մը որ ունի անուն ՝ կո չո ւած 
է, մա սնա լոր ո ւած որոշ չափով մը, որ 
ղայն կ'առանձնա ցնէ բոլոր միւս խօ Արա
յին կերպերէն ։ Ասով հայրէն կոչուածը 
մտածումի մը նիւթը դարձած է զայն յօ
րինողներուն մտքին րայց մանաւանդ 
բերնին մէջ, ինչ որ չէ պարագա՛ն «հե
ղինակին» . Հայրէններոլ մէջ խօսող եսր 
«հեղինակ» քնարակիրի մր եսը չէ, ասի
կա այնքան բացայայտ է, մանաւանդ երր 
անորոշ է կամ երկդիմի օրինավիճակը խօ-

accord avec le domaine de la է 
que(l), navigations, lesquelles^'1* 
sans regard critique, de se tran f1’** 
en naufrage. Les termes «navigX""* 
«click» définissent le mode de la * 
nade. Le dépliant du CD-Rom 4’ ?է01Ա

' Gall,!fl(The Collection of the National f,,» 
Londonf(2) donne les informations 
saires pour entamer une «Basic քք?* 
tion», à savoir le «click» permettant^ 
fectuer des opérations telles que tr 9‘ 
un thème, mettre en relief un

;in»
jai
ori

entendre la prononciation du nom ֊*'*
le lai.

tiste ou passer à la page suivante... Optant 
pour un autre ton, le dépliant quj at 
compagne le CD-Rom Le Louvre s’adre? 

au visiteur de façon plus autoritaire 
faisant usage de l’impératif :

«Partez à la découverte du L0Uvte 
de ses trésors ! A partir de l’écran de 
sommaire dirigez-vous vers le palais «„ 
vers les collections. Naviguez dans 1'հք. 
toire du palais... Déambulez dans 
férentes régions... Cliquez sur la sali 
pour l’obtenir en plein écran et choisis, 
une œuvre»(3)

DU
ex<

SJfl

tont

r

loir։
tnoi

bp

Naviguer et cliquer |Լ,

Ces deux termes définissent une * I» 
velle conception du musée, entrain IW 
nécessairement, une certaine façon dn|à 
garder l’œuvre d’art et d’envisageiB» 
cultur e en général. Ce qui est donné a li։? 
visiteur avec la possibilité de naviguer tj f։

սողին, մերթ կին է ան, մերթ սքւրսճա, 
մերթ պանդուխտ , մերթ քոյր կամ մայր՛,
Գրող՜-ասոզը պահուըտած է ատոնրյ է
րո ին։ Գաըձ ած է անանունդ բացակալ. |31])(

Որքան ալ փորձենք «Հ եղինա կա յթ)) Այր 
մ/՚ն աշԼսարհ մը վերականդ նել

D'

անկարելի չէ^ ՝ որքան ալ պատկեր!)դլւլ 
դա յնութեան կամ գաղափարի ամբու^ 
մը ջանանք Լէ յայտ բերել մեկնարանու՛ 
թեամբ՝ անկարող պիտի ԸԼԼա<1յՀր
նտ 4» սլա հան ջած խ” բութիւք
ծաւալը՝ մէկ Լսօսքութ ինքն ո ւթիւնըէ

'■HJ

մ

րոշադրելու յ
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t une position de maîtrise. Le 
avant 10U » dresse plus comme le temple 

)W-։ee Ja culture qui occupant une 
dans la ville, il cessesant 'erras

PlaceX”ace public et l’institution de 
d’^re devenir un espace do-

par

significative^

la culture pour -
. intériorise, 1intériorise, l’espace intérieur 

l)linf' le chez soi. Le visiteur «ins- 
fSC , ’ xisée dans son ordinateur et, 

” Cette dé-talle»..f*’1' désacralise _
” atjon __-qui contribue bien sur a 
Հ Xnublic en lui faisant croire qu’il 

alter Ce qui jusqu’ici l’écrasait— se 

ve renforcée par le fait que, dans 
Uinateur, le Musée occupe une place 

1 .]aire à celle de n’importe quel pro- 
^e, de n’importe quel jeu. Dans 
'jjre de l’ordinateur, la hiérarchie des
jleurs n’a plus raeîl a v0'r avec ce^e qui 

(,1e en vigueur dans la société et 
ntribue à sa cohésion (l’art, la science,

” perche, l’invention, la beauté, l’his- 

loire etc...), la culture n’est ni plus ni 
iins qu’un CD-Rom, il suffit d’avoir 

équipement technologique adéquat pour
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I։ posséder. En ce sens, le CD-Rom re- 
tnd ce qui avait été lancé avec Beau- 
rnrg et que Jean Baudrillard avait dé- 
icédans ce qu’il appelait T «effet Beau- 
p։, à savoir un piétinement de la 

; par un public qui soulage sa 
ie de la culture. L’objectif démocra- 
ie de l’accès à la culture s’est transmuté 
ialisation dromocratique et médiocra- 

;e d’une possession de la culture, d’une 
ire possédée. Les dépliants vous le di
al. pour circuler dans le Louvre ou la 
ïilional Gallery, vous n’avez besoin d’au- 
« connaissance de l’art, la seule chose 
résaire est l’équipement technologique, 
s n’est pas la mémoire du visiteur qui 
«porte mais bien celle de l’ordinateur. 
D'une part, le CD-Rom contribue à ali- 

nenter le désir d’un public qui, depuis 
njours, ou depuis l’Antiquité grecque, 
ա moins, a voulu croire que la culture 
hait pouvoir être accessible sans tra- 
ail et sans effort et n’a jamais supporté 
#e qu’il existe une compétence en ma- 
fe d’art et de philosophie et que l’on 
Misse dépasser le niveau de l’opinion 
«bjective pour ce qui concerne le beau 
S le bonheur C’est cette croyance-là que 
surrit le CD-Rom-Musée, il renforce la 

innie de la doxa en jouant sur la 
nfusion entre la maîtrise de la techni- 
։et l’acquisition du savoir. L’univers 
bavardage (celui de la doxa) se révèle 

fanent en filigrane dans le terme clic, 
S étymologiquement nous ramène au 

ï W («cliquer» = faire du bruit)(4). 
bous nous trouvons au cœur du débat 

rapporte Socrate, par la bouche de 
beuth et du Roi Ammon, au sujet de 
Mention de l’écriture. Comme cette 
faere, en tant qu’invention technique 
Omettant l’acquisition- de connaissances, 
;i(p։e procure le CD-Rom est l’illusion 

le roi Ammon dénonce en ces ter- 
4 • «lorsqu’en effet, avéc toi, ils auront 

sans enseignement, à se pourvoir 
information abondante, ils se croi- 

l"։1 compctents en une uuantité deune quantité
IScs. alors qu’ils sont, dans la plupart,

։ ï*։®pétents»(5). Nous assistons donc à 
fflation autoritaire de la doxa s’au- 
htuant comme savoir par le recours
technologie.
autre part, alors même que l’idée de 
՝mpétence, du travail et du savoir, du 
'^ruminant des philosophes se trouve 

' ’ CeSt e^e aussi qui apparaît
Je objectif du CD-Rom. Ce que le 
..J1” °^re au Puhlic Pressé de tout 

r et de tout connaître, c’est, à toute 

e savoir-faire, la compétence 
♦scs6 ^Maine de la pratique que les 

n?1aia^ent a l’art de la navigation. 
. °nc pas innocent que le terme 

gisant la circulation dans le CD- 
։'tserqa'^a^°n))’ soat Celui-Ià même qui 
laju i ' a décrire l’intelligence pratique,
«e de 
Mu

Prudence, de rapidité et de jus-
COUP d’œil, savoir conjectural 

Ue exclura du savoir philosophi- 
en d°nt -Aristote tiendra compte, 
iesrij-, ՅՈէ’ en acc°rd avec la tradition 
5aUee de p 61 ^es sophistes, une connais- 
bjeneç j lnexact, cette «métis» ou intel- 
Metjn 3 rUSe ։ncarnêe par Ulysse. Le 
ïfm էէ’ / Politique et le navigateur sa- 
^faadj \Տ S^nes et les marques en vue 

6 ^ut 9ս’Ստ se sont fixés, et 
a notion de but, de visée et de

cible qui demeure essentielle dans la na
vigation (maritime, médicale ou politi
que), un pilote ”doit être capable de viser 
juste’ (6). Il va sans dire que le CD-Rom 
ne pourra jamais procurer à l’utilisateur 
un but et que la visée du visiteur doit 
donc préexister à l’utilisation du CD-Rom 
pour qu’il y ait navigation et non errance 
ou naufrage.

C’est ici qu’intervient, selon nous, ce 
que Socrate appelait «l’enseignement», 
sans lequel il n’y a pas conanissance mais 
seulement illusion de savoir, confusion 
entre 1 accumulatiôn d’informations et 
connaissance ou compétence. Le premier 

pas de cet enseignement consiste à poser 
un regard critique sur le nouveau me
dium, sur le Musée CD-Rom. Pour que ce 
regard critique ait lieu, il s’avère néces
saire d’éliminer un certain a priori anti- 
technologique dont témoignent parfois 
des groupes cultivés qui, par là-même, 
contribuent à confier l’art à la médiocrité, 
au domaine tout puissant de la vulgari
sation susceptible de mener à la vulgarité. 
II importe donc de dénoncer aussi bien 
la croyance en la vertu magique de la 
technologie (la mort du livre et la victoire 
du nouveau medium) que celle en la no
blesse ou supérorité du support (l’authen
ticité du livre contre la puissance du si
mulacre), soit encore, les vues obtuses et 
finalement identiques de ceux qu’Umberto 
Eco a appelés les «apocalyptiques» et les 
«par ousiaques»(7 ).

L’écran ou l’écrin

La technique, depuis les temps mythi
ques où s’activaient des dieux et des hé
ros, se trouve associée au sacrilège. Toute 
découvèrte, toute innovation apparaît 
comme un écho de l’acte prométhéen, dé- 
dalien ou icarien et réveille la peur de 
l’inconnu, de ce qu’on ne peut maîtriser, 
c’est-à-dire de ce que recèle nécessaire
ment un pouvoir mettant apparemment 
en péril ce que l’on connaissait, ce que 
l’on maîtrisait, et donc le pouvoir que 
l’on avait. Dans sa réflexion sur le rôle 
de la photographie, Edgar Wind avait dé
noncé les craintes face à l’innovation tech
nologique entraînant une incompréhen
sion du medium, un contresens quant à 
son usage(8). De même que le cinéma ne 
fait pas concurrence au théâtre, de 
même, la photographie ne doit pas être 
considérée comme rivale de la peinture. 
L’invention technologique doit être éva
luée pour elle-même, elle correspond à la 
création d’un nouveau domaine, d’une 
nouvelle discipline qui se développe en 
créant les images qui lui sont propres. 
Le critique de Wind visait également un 
point plus essentiel et c’est ce qui la rend 
si actuelle aujourd’hui. L’auteur mon
trait en effet, qu’un medium comme la 
photographie avait influencé, par le pro
cessus de reproduction, d’une part, la ma
nière de voir la peinture ou la sculpture 
et donc le goût du public, habitué à ne 
voir que les œuvres photogéniques, les
quelles ne sont pas forcément les meil
leures œuvres du peintre ou du sculpteur, 
et, avait, d’autre part, pu influencer les 
artistes eux-mêmes, cherchant, plus ou 
moins consciemment à réaliser des œuvres 
d’emblée photogéniques (Wind soupçon
nait alors Picasso). Le développement du 
CD-Rom nous convie ainsi à nous souve
nir des remarques de Wind, dans la me
sure où ce medium aussi contribuera à 
former le goût du public en privilégiant 
la circulation de certaines œuvres au dé
triment d’autres, peut-être éliminées pour 
la seule raison d’un spectacularité moin
dre, ou peut-être encore d’un rendement 
inférieur de certaines manipulations 
comme celle de la loÿpc. Ainsi, le CD- 
Bom du Louvre nous presente-t-il deux 
tableaux de Vinci sur quatre, la Joconde 
et Ste Anne, laissant au musée «réel» le 
Saint Jean-Baptiste. Le musée imagéti- 
que joue sur l’emblème du musee reel, La
Joconde, et reproduit le parcours stéréo
typé et touristique du public canalisé vers 
le célèbre tableau autour duquel il s’ag
glutine et qu’il quitte sans même jeter 
un regard sur le sombre voisin au doigt 
superbement dressé. La conception des 
CD-Rom définis comme «culturels» peut 
révéler une stratégie commerciale qui do
mine l’objectif culturel, se sert de la 
culture comme d’un label conférant une 
noblesse au produit et permettant de 
mieux flatter le public en lui donnant ac
cès au champ de la connaissance et de la 
compétence. En choisissant de montrer 
au public le très connu et d’abandonner 
le moins connu (il est vrai qu’on ne peut 
tout montrer) le CD-Rom conforte le 
public, le rassure en lui montrant ce qu il 
connaissait déjà et qu’il pensera mieux

connaître grâce aux commentaire ou à 
l’agrandissement des détails. Ce seront dès 
lors les mêmes œuvres qui circuleront, 
celles qui se trouvent déjà sur les T-shirts, 
les cendriers et les foulards, Joconde, 
Nymphéas et doigt adamique.

Si l’objectif, commercial et l’aspect lu
dique ou plaisant dominent la visée intel
lectuelle de ce qui se veut, il ne faudrait 
pas l’oublier, culturel, certains artistes ou 
certaines disciplines artistiques, ne seront 
jamais pris en considération pour la créa
tion d’un CD-Rom. Avertissant ses lec
teurs, un journaliste de l’Evénement du 
Jeudi, déconseillait en ces termes le CD- 
Rom sur Rodin: «mieux vaut éviter l’en
nuyeux Rodin, sauf à être un incondition
nel: la sculplture, avec son aspect tridi
mensionnel, se prête moins bien à la mise 
en fichier que la peinture. Par ailleurs, 
le produit est dépassé technologiquement 
puisque la nouvelle extension Quicktime 
d’Apple permet de prendre les objets et 
de les faire pivoter. Bref, on pourra bien
tôt tourner autour des sculptures, comme 
pour de vrai»(9).

Un autre fait observable contribue à 
distinguer de façon dangereuse le livre du 
CD-Rom, au détriment de la qualité in
tellectuelle de ce dernier, à savoir la pré
sentation en magasin et la manière de 
vendre. Les CD-Rom sur l’art ne se 
trouvent pas dans la section «Art» d’une 
grande librairie comme la FNAC mais dans 
le rayon CD-Rom, où règne un désordre 
indescriptible. Delacroix ou le Louvre ap
paraissent par hasard entre les dinosaures 
et l’apprentissage de l’anglais. Les CD- 
Rom sont également vendus dans certains 
magasins d’ordinateurs, par des vendeurs 
qui ne connaissent rien en art. Le plus 
grave reste la différence d’approche. Un 
CD-Rom coûte aussi cher qu’un «beau» 
livre d’art (Le Louvre =399 FF.), mais 
alors qu’il ne viendrait à l’esprit de per
sonne d’acheter un livre de ce prix sans 
l’ouvrir et le consulter, il reste hors de 
question d’avoir le droit d’ouvrir un em
ballage de CD-Rom et de demander à le 
voir, ce qui est proprement aberrant.

La mise en forme

Examinant les machines à information, 
Marleau-Ponty les considérait comme «des 
appareils à donner forme en tant qu’elles 
sont sensibles à la forme de l’excitation et 
qu’elles répondent à ces formes»(10); il 
ajoutait, en prenant l’exemple du radar, 
qu’«il y a une réaction de l’effet sur la 
cause, qui donne à l’appareil un air de 
finalité». En tant que méthode d’in-forma- 
tion, le CD-Rom donne forme, met en 
forme et c’est cette mise en forme qui, 
dans son discours, prédomine, lui donnant 
bien cet «air de finalité», qui entraine 
l’interlocuteur à adopter la forme, à se 
mouler dans le style à travers la percep- 
tion-même(ll).

Le CD-Rom interfère dans la lecture et 
la perception des œuvres à deux niveaux. 
11 récupère d’une part le rôle du musée, 
c’est-à-dire l’agencement par lequel le Mu
sée impose certains sens de lecture, et 
opère, d’autre part, à travers la spécificité 
du medium, une transformation de la per
ception des œuvres. Si «l’effet du musée 
est une manière de regarder» et s’il est 
vrai que «la disposition a une influence 
essentielle sur ce que l’on regarde», cela, 
ainsi que l’affirme Svetlana Alpers, ne 
suffit pas à éliminer la question du re
gard à laquelle répondent les musées en 
offrant «un lieu où nos yeux sont exercés 
et où nous sommes conviés à découvrir 
que des objets d’art aussi bien espérés 
qu’inattendus ont un intérêt visuel pour 
nous»(12), Le Musée CD-Rom modifie 
l’exercice du regard, il transforme le mu
sée, lieu d’apprentissage, en espace récréa
tif, où ce n’est plus l’œuvre qui saisit le 
visiteur de façon inattendue sous un cer
tain angle ou une certaine lumière, mais 
le visiteur qui saisit le tableau, ou croit 
le saisir, s’imaginant tout à coup dominer 
l’art et l’histoire (ce n’est peut-être pas 
un hasard que la collection où a paru le 
Louvre s’intitule «J’imagine le monde»). 
Dans ce musée, l’exercice du regard 
n’existe pas, dès lors que la lumière et le 
point de vue, l’agrandissement des détails 
et la vue de la salle sont toujours présen
tés de façon identique. Le CD-Rom im
pose un cadre et il conviendrait d’ajouter 
aux propos de Wind auxquels nous nous 
sommes déjà référés, ceux de Merleau- 
Ponty lorsqu’il souligne le pouvoir méta- 
mprphique de la photographie qui «agran
dit les miniatures, transforme par ses ca
drages a» morceau de tableau, transforme 
en tableaux les vitraux, les tapis et les 
monnaies, et apporte à la peinture une 
conscience d’elle-même qui est toujours

rétrospective»(13). Le résultat du CD-Rom 
dépasse l’addition de ces deux facteurs 
dans la mesure où le Musée lui-même est 
soumis au processus de représentation, 
l’espace d’exposition étant traité comme 
le tableau.

Le CD-Rom, de même qu’il ne rem
place pas la visite à pieds du Musée, ne 
remplace pas le livre. C’est pourtant par 
rapport à ces deux approches qu’il est 
conçu. Il joue sur la séduction et la 
paresse, en satisfaisant le corps prothéti- 
que(14) des années 90, statique, les doigts 
collés à la console ou greffé sur la souris, 
les yeux vissés sur l’écran. L’interactivité 
commence par l’inactivité du corps. L’es
prit lui, se trouve flatté par l’illusion de 
la domination d’un temple sacré de la 
culture, d’une collection extraordinaire, 
de l’Histoire, du savoir, de la beauté du 
monde, tous contenu dans cette lamelle 
nacrée ou miroitante.

Prenons à nouveau le cas du CD-Rom 
«Le Louvre», objet d’une extase média
tique, qui propose «La visite interactive 
du plus grand musée du monde». Jus
qu’ici, nous visitions le Louvre et le revi
sitions, une visite n’était jamais qu’une 
visite parmi tant d’autres qui restaient à 
faire et auxquelles nous conviaient toutes 
ces œuvres que nous avions seulement 
entr’aperçues, par manque de temps ou 
par fatigue physique. De manière auto
ritaire, le titre du CD-Rom nous parle de 
«la» visite. Jusqu’ici, nous n’avions donc 
effectué que des visites, voici enfin la vi
site, la visite interactive, comme s’il était 
encore possible, au moins depuis Jauss, 
de concevoir la réception et la lecture des 
œuvres autrement qu’interactives, c’est-à- 
dire interprétatives(15).

L’interaction commence ici par la pas
sivité, dans la mesure où l’utilisateur doit 
subir, à plusieurs reprises, une musique 
pompeuse, créant une «ambiance» desti
née à lui faire croire qu’il effectue une 
entrée royale. Outre la musique horripi
lante, le CD-Rom le Louvre accompagne 
la vision des œuvres ou des parties du mu
sée d’un commentaire oral (une voix 
d’homme pour l’architecture ou l’entrée 
des pavillons, les aspects historiques gé
néraux, une voix de femme pour les 
œuvres particulières ou l’intérieur des 
salles), de même que de textes écrits aux
quels on peut se reporter en «cliquant». 
Parmi les icônes à cliquer, se trouve un 
œil, appelé «ouverture» qui loin d’ouvrir 
sur quelque chose de visible enclanche à 
nouveau la musique infernale. La lisi
bilité des textes n’est pas optimale, le fond 
des biographies restant trop sombre (gris 
foncé); les textes donnent en revanche un 
bon aperçu de Fartiste en le cernant dans 
son époque et en donnant des explications 
sur quelques unes de ses œuvres. Le ca
drage dans l’espace-temps de la culture 
européenne est rendue par un graphique, 
positionnant aussi la présence des autres 
écoles de peinture (Espagne, Italie, Flan
dres, Angleterre, Allemagne) dans le Mu
sée. Un index permet de choisir le titre 
d’un tableau, une salle ou un artiste, il 
ne présente malheureusement pas de liste 
thématique.

Prenons un tableau célèbre entre tous, 
La Raie de Chardin, le commentaire oral 
de même que le petit texte «A propos», 
se réfèrent à Diderot et Proust, sans tou
tefois mentionner les titres des textes 
cités. Le commentaire oral évoque les 
peintres que l’œuvre a inspirés, à condi
tion, semble-t-il, qu’ils soient Français. 
Matisse et Cézanne, mais pas Ensor. L’élé
ment le plus amusant reste la loupe que 
l’on peut promener sur le tableau, outil 
impressionnant, surtout pour les œuvres 
de dimensions moyennes ou petites (son 
effet se trouve singulièrement réduit sur 
les grands formats comme Les Noces de 
Cana, par exemple). Parallèlement à la 
loupe, s’offre la possibilité de cliquer sur 
«détails», afin d’écouter de brefs com
mentaires, surprenants par leur plati
tude. Ainsi, à propos de La Raie, la voix 
féminine enseigne-t-elle que «Chardin 
était aussi le peintre des ustensiles de cui
sine»... L’aura du Louvre sert ainsi de 
masque au bavardage le plus dangereux, 
celui qui s’impose comme un savoir et ne 
peut qu’aveugler le regard, déproprier 
l’œuvre de sa multiplicité de sens. Le CD- 
Rom du Louvre, au contraire de celui de 
la National Gallery, n’admet pas que l’u
tilisateur copie un commentaire ou l’i
mage d’un tableau pour le reproduire 
dans un texte ou un dossier, comme une 
citation. Le Louvre confond ses images 
avec les vrais tableaux, comme si copier/ 
citer équivalait au vol de l’œuvre peinte. 
Le vol de l’œuvre a lieu et il réside dans 
la mise à plat de l’œuvre à travers certainsFonds A.R.A.M



Էջ 4, Կիրակէ, Յուլիս 7, 1996 <8ԱՈ-ԱՋ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

ՄԵԾ ՃՆՇՈՒՄՆԵՐԷՆ ԱՄԱՋ
«կարան եզակի երեւոյթ է մեր էրա֊ 

կանութեան մէջ՛. Հերոս , իր տեսակին եւ 
ամ ենա յնդէպս ըմբոստ։ Նա ընկերային 
նաիւա սլա շա բումն եր իր դուրս մի մարդ 
է , ոչ տաղանդից եւ ոչ էլ ընդհանուր 
զարգացումից զուրկ։ Հա յ վաճառականը՝ 
բրածո յ հայ էէա րժա պետը եւ կլուբների 
սեղանների չոլր$_ը լորձնաշուրթն սորլա' 

ցող կովկասահայ դրադէտ ը քմծիծաղով 
ել հեգնանքով են նայում նրա վբայհ 
Ել սակայն հերոսը նա է։ Ն*ո է իսկա
կան դէրվիչեերի եւ աշուղների յաջոր
դը ՝ նա է բանաստեղծի սլա տիւը պա
հում ՝ նա է մեր էսիղճը»(ձ_) •

Եոստան Զարեան ի պէս տարականոն 
գրողի մը դըէ?ձ_էե ծնած այս տողերը ձրի 
դն ահա տանք մ ը չէին կրնար ԸԱ_ա լ 
շուշտ։ Ո՛չ ալ քմայքոտ կամ բարեկամա
կան հաշիւներէ մղուած արարք մը*. Զար
եան ՀՀզա րտուղի» էր ՝ որքան որ տիրող 
հա ստա տութ իւննե ր ը կերպով մը Հորդե՜ 
դրած» ըլլային զինքը՝ ու այդպէս ալ մը՜ 
նաց մինչեւ կեա նքին ՛Լերջը : Եւ իր տեսա
կին պատկանողներ պիտի բ //ա մէ՛ն նաեւ 
իր դո ւր\ղո ւր ան քի առարկան [Ինտրան ՝ 
Տ եմիրճիսլա շեանը) ՝ որոնց շա ր քէն' Եա~
րա-Դարվիշը (1872 ““ 1930) , «Հ այ կա կան
ա սլա դա յ ապա շտո ւթ եան» ռահվիրաներէն
մէկը{2}:

Պէտք է նկատի ունենալ՝ որ Հէյաւը 
լերան վրայ» վէպին ^էջ՝ որուն բո լո ր 
հերոսները երեւակայական անուններ ու
նին՝ միայն Ե*ս րա~Գա բվի շն է՝ փաստօ՜ 
րէն՝ որ իր իսկական անունով (ՀԵարա») 
կ՚երեւի թիֆլիսի հ այ մ տաւո րա կանո ւ~ 
թեան տրամ ա դ ր u լա ծ էջերուն մէջ՛- Զ ար
եան հաւանաբար օդտադո րծած է 1919 
թուականին թիֆլիս Ւր ա յց ե լութ եան 
ընթացքին տեղի ո ւնե ց ած ղրո յցներ ՝ թե
րեւս' օրագրային նշումնիր՝ ել հաւա
նաբար հոն է որ առաջին անդամ հանդի
պած է Եարա-Դարվիշին ։ Զարեանի Հա
յաստան երկամեայ կեցութեան (1922 “ 
1921) ընթ ա ց քին ՝ կապը ւէե ր ան ո ր ո դո ւած 
է Ալ թերեւս էս ո րաց ած ։ թէեւ Զա րեան

commentaires, tel celui de la rubrique «à 
propos» dédiée à la Joconde et ne s’oc
cupant que du vol du tableau par Vin- 
cenzo Perrugia en 1911. Dire, face à La 
Raie, que Chardin est un peintre d’us
tensiles de cuisine équivaut, pour nous, 
plus qu’au vol du tableau à son pillage et 
à sa destruction. Face à de tels commen
taires l’objectif privilégié de la collection 
devrait consister à répondre à la question 
comment taire ?

(1) Norbert Wiener s’est vu dans l’obli
gation de trouver un nom à sa théorie 
probabiliste des messages englobant «.non 
seulement l’étude du langage, mais aussi 
l’étude des messages en tant que moyens 
de contrôle sur les machines et la socié
té... certaines considérations sur la psy
chologie et le système nerveux, et une 
nouvelle théorie expérimentale de la mé
thode scientifique». Il a choisi d’appeler 
cette théorie élargie des messages du nom 
de ''cybernétique”, terme qù’il a fait «dé
river du mot grec kubernetes, ou "pilote”, 
le même mot grec dont nous faisons en 
fin de compte nôtre mot "Gouverneur”, 
Cybernétique et société, (1954), Paris, 
U.G.E., 1962, pp. 15-16.

(2) Art Gallery,՛ Microsoft, Cognitive 
Application, Brighton, 1993.

(3) Dominique Brisson, Nathalie Cou- 
ral, Le Louvre, CD-Rom, Montparnasse 
Midtimédia Լ Réunion des Musées Natio
naux, 1994.

(4) Cf. Le Petit Larousse, entrée «cli
queter. v. i. fane. fr. cliquer, faire du 
bruit)...»

(5) Platon, Phedre, 275a, Oeuvres com
plètes, trad. Léon Robin, Paris, Galli
mard, (Pléiade), t. II, p. 75.

(6) M. Détienne et J.-P. Vernant, Les 
ruses de l’intelligence — La métis des 
Grecs, Paris, Flammarion (champs), 1974, 
pp. 297-306.

(7) Umberto Eco, La guerre du faux,
Paris, Grasset (Le livre de poche), 1985, 
p. 313. ,

(8) Edgar Wind, Art et Anarchie, chap. 
5 «La mécanisation de l’art», Paris, Gal
limard, 1988.

(9) O. Languepin, L’Evénement du 
Jeudi, 26 janvier, p. 59.

(10) D. Marleau-Ponty, La Nature — 
Notes cours du Collège de France (1957- 
58), Paris, Seuil, 1995, p. 210.

(11) Citant Malraux, Merleau-Ponty no

Երեւան կր ու Կարա~Դարվվ։չը' թիֆլվ"1 > 
թոլի Pէ որոչակի մտերմութիւն մը

հ ա ս տա տո ւած էր :
Ե « Զա րեան էւ ար էս ի ւին մէջ Եարա՜՜Գար- 

լԼՒշէն նա մ ակ մ ը պա հ պան ո ւած էր ՝ որ 
1981"/'^» ի չարս այլ նիւթերու ՝ Արմէն
Զարեանի կողմէ յանձն ո ւած է Երեւանի 
Գրականութեան եւ Արուեստի Պետական 
թանգարանին (9^Թ)(3): Այղ նամակը 
որոշ բացատրութեան էը կարօտի ։

Գրուած է Օգոստոս 1924֊^, Գի լի Լա- 
նէն՝ ուր Եարա~Գարվիշ եւ իր կէ։1յը կաւը 
դուրման շրջան մը կը բոլորէին։ Գարե
ղէն Լեւոնեանի համաձայն ՝ երկու ամիս 
արւա^ Աունիս 1921“/'^ ՝ Եոստան Զարեան 
մեկնած էր արտասահման հ,Պետ* Համ ալ՜ 
սա բանի՝ Լուսժողկոմատի ել
յա տո ւկ յանձնարա րութիւններով[ձւ) ։ Այո 
ւլր առումը կը վե ր ա ր ա ր տ ա դր է Զարեանի 
ու ընտանիքին Հայաստանէն մեկնելու 
ՀՀսլաշտօնա կան տեսակէտը» ՝ որ էսոտո ր կը 
համեմատի ՀԱնցորդը եւ իր ճամ բան» ի 
մէջ նկարա դրուած անg ո ւդա ր ձե ր ո ւն հետ ։ 
Հոս Զարեան դատի ^ենթարկուի Ււ՛ 
Հ^հակա յեղափ ո էսա կան» տեսակէտներուն 
համար ել կ՛ազատի բան տա ր կո ւթ են է $ ո՜ 
րովհետեւ ՀՀդա տա րան ը որոշում է ձեր 
դործը ՛կրճատել» [5) Î Ինչպէս պիտի նըշ- 
մարուի նամակէն ՜՜ու այս կարծիքը այդ 
շրջանին Զա րեան ին հա սց էաղրուած այլ 
նամա կներու մէջ ալ կայ—՝ Երեւանէն իր 
բացակայութիւնը առժամ եայ նկա տուած 
է ՝ ան շա ր ո ւն ա կած է ա շէսա տա կց իլ էս որ՜ 
հըրդահայ թեր թե րու ՝ ել մինչեւ 1925 
թուականի կէսերը իր ել վարչակարգի 
յա ր ա բե ր ո ւթիւննե ր ը կանգուն կը մնա յ[-“ ■■ 
Ա*ենք աու այժմ հակած ենք մտածելու՝ 
Որ Զարեան դուրս եկած է Հայաստանէն 
ճիշդ այն պայմաններուն մէջ՝ որոնք Ի՜ 
սահակեանի արտասահման մեկն իլը ար
ու օն ած են 1930"/^ ՝ թերեւս' ^լռութեան 
սլտ յմ տնտղիր» ի մը (pacte du silence) յա
ւելումով ՝ չվւհ ր կա բե կե լո ւ համար էս ո ր՜ 
հ րր ՛լա յ ին վարչակարգը։ Այս կապակցու
թեամբ , յիչենք «Անցորդը»ի հետեւեալ

tait que «la perception déjà stylise, cf. 
Signes, Paris, Gallimard, 1960, p. 67.

(12) Svetlana Alpers, «Le Musée: une 
manière de regarder», in Les Cahiers du 
Musée National d’Art Moderne, ո՞ 43, 
Paris, Centre Pompidou, 1993, pp. 27, 
30, 32.

(13) Ibid., p. 74.
(14) Pour l’analyse du corps prothétique

propre à notre société, cf. Paul Virilio, 
L’art du Moteur, Paris. Galilée, 1993, 
principalement le chapitre «Du surhomme 
à l’homme surexcité», où il repère l’ori
gine de la technogreffe dans le pacemaker 
cardiaque (p. 135). De fait, Norbert Wie
ner associait déjà les recherches sur les 
prothèses à celles des machines de com
munication. Cf. Cybernétique et Société, 
Op. cit., chap. X: «Quelques machines de 
communication et leur avenir», pp. 205- 
220. Rappelons aussi ce passage d’Um
berto Eco préfigurant une critique des 
autoroutes de la communication et de l’u
sage des CD-Rom: «L’écran donnera des 
informations sur un monde extérieur où 
personne n’ira plus. Le projet d’une nou
velle mégalopolis Mito (Mythe), c’est-à- 
dire Milano-Torino, est fondé en grande 
partie sur les contacts à travers l’écran té
lévisé: et à ce point on ne voit pas pour
quoi on développerait des autoroutes ou 
des lignes de chemin de fer puisqu’on 
n’aura plus besoin d’aller de Milan à Tu
rin et vice versa. Le corps devient inutile, 
on n’a besoin que des yeux.» in La guerre 
du faux, p. 219. ,

(15) Evoquant le bouleversement opéré 
par Jauss en 1969 en ce qui concerne la 
définition du «récepteur», Umberto Eco 
souligne également que «l’histoire de 
l’esthétique peut se résumer à une histoire 
des théories de l’interprétation ou de l’ef
fet que l’œuvre provoque chez le desti
nataire. Que ce soit l’esthétique aristoté
licienne de la catharsis, l’esthétique pseu- 
do-longinienne du sublime, les esthéti
ques médiévales de la vision, les relectu
res de l’esthétique aristotélicienne à la 
Renaissance, les esthétiques du sublime au 
XVIIIe, l’esthétique kantienne ou les 
nombreuses esthétiques contemporaines 
(phénoménologie, herméneutique, esthéti
ques sociologiques, l’esthétique de l’inter
prétation de Pareyson), elles ont toutes 
une tendance interprétative», in Les limi
tes de l’interprétation, Paris, Grasset, 
1992, pp. 24-25.

մէջբերումը, որ Մ արտ 1924՜(՜հ է*
«Ներկայանում եմ դատարանին ։ 
Փաստաբան’ Համալսարանի դասա Լսօս

Ձուբար : Ձեռքին «Ս ա րտա կո չ»ի վերջին 
թիլը ՝ ուր Միասնիկեանը "գաղութահայ 
ա շէս ա տ ա ւո ր ո ւթ ե ան" կոչի ձ էջ յայաա 
բարում է՝ " որ Հայաստանում սկսուել 
է նոր ոսկեդարը՝ ու մենք ուրաէս ենք՝ 
Որ Զարեանի նման մ տա ւո ր ա կաննե ր ը մեզ 
հետ ա շէսա տում են" • ♦ փ»(6) •

Ա*իւս կողմէ՝ հետաքրքրական է Եա՜ 
րա-Գարվիշփ հանդէպ որոշ պաշտօնական 
դո ւր դո ւր անքէւ փաստը ՝ որ հաւանա բար 
հետեւանք է այն իրողութեան ՝ որ 1922-- 
26"/ք^ բոլշեւէւկեան վարքագիծին մէջ 
«ազգային» ուղղութիւն մը կար՝ Համ այ՜ 
նավար Ե ո ւսա կց ութեան Ա* քարտուղար 
Ալ • Ա իա սնի կեան ի վարած քա զա քա կա՜ 
նութեան շնորհիւ ՝ որուն կարգին էր այս՜ 
պէս կոչուած «Հ ամաէսմ բո ւմ»է, եր եւո յթ 
մը՝ թէ՛ ԷՍորհրդ ա յին Ս էւ ո ւթ ե ա է/ սահ՜ 
մաններ էն ներս եւ թէ ա ր տասահման էւ 
տարբեր գաղութներ ծուարած մտաւորա՜
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կանն եր Հայաստան բերելու եւ երկրին 
վերականգնումին լծելու կապակցու՜
էժեամբ : Ե ա ր ա՜՜Գ ա ր վի չէւն տրուած առա՜ 
էա րկնե րն ո լ էս ո ս տ ո ւմն ե ր ը մ աս կը W՜ 
մ էին այս ուղղութեան։

Ի ղէսԼ' 1924 Ա եպտեմբեր 29 թուակիր 
նամակով՝ Ա տեփ ան Զ°ըեԱյն կը Գըէը 
Զարեան ին . ~

«Գեր • Գեմ ի րճեան ը հոս է ։ Մ տաղիր է 
մնալ։ Նոյն նպատակն ունի ձեր բարե
կամ Ե ա ր ա՜՜Գա րւէի շը յ Տ իդ ♦ Նա լբանդ՜ 
եանը դնա ց ե լ է Լենինական ՝ այնտեղի 
ս տո ւդիա յում պա շտ օն ա վա ր ելո լ» (7 ) :

Զենք դիտեր՝ եթէ Եարա՜՜Գարվիշ իրա՜ 
պէս հաստատուեցաւ Երեւան ։ Իր վերջին 
վէպին' ^Օրերից առաջ»ին (1928) յաբու՜ 
ցած դժ ո ւա ր ո ւթի ւնն երՀ*(8) թե ր եւս պատ՜ 
ճառ եղած ըլլան թիֆ լիս վերադառնա՜ 
լուն՝ ուր եւ մեռաւ։

Նամա կը կը հրատարկուի նոյնու
թեամբ՝ յա բդելով ուղղագրական ել լեզլ 
n լական բո լո ր շեղումներ ը ։ Ո ւշա դրա լ է 
արեւմտահայ ձեւերու լայն կիրարկումը 
Եարա՜՜Գարվիշի լեզուին մէջ՝ որ հաւա՜ 
նա բար հետեւանք է իր ծննդավայրի' 
Նո ր՜՜Նաէսիջեւանի բարբառի ա զգեցու
թեան ։

Պոլէնոս-Այրէս
♦փփ

Սիրելի Կ ոստիա

Նամակդ ստացայ ։ Եարդացի եւ «Նօ՜ 
թեր»դ «էսո րհ բղային Հա յա ս տան» ում » 
լալ էր ՝ բան ա ս տ ե ղծ ա կան էր ՝ անշուշտ 
իմն ալ կարդացած կը լինես • «ԳէլֆջանԼ, 
Աան ա տո ր էւ ա» : Ինչո^ւ յաճաէս չես դրում ՝ 
հետաքրքրական է։ Հոս՝ Գիլիջան ՝ ժա՜ 
մ ան ակս լաւ է անցնում ՝ կազդուրվում 
ենք» տիկինը աւե լացել է 10"՜12 բութով ♦ 
ես էլ Հ^էսող» եմ դառել։ Գոլ իմացար ան
շուշտ՝ որ ինձ, բաւական օգնեցին՝ թէ 
«Zakraykom» ( 9 ) ից Մ ի ասն իկե ա նլ, մլ,ջո- 
ցով տվին բավական էսո շո ր դում ա ր եւ թէ 
էոլկ ա շին ի կա բ դա դր ո ւթեա մր սանա տո՜ 
րիայից մեղ երկուսիս տալիս են սնունդ 
^ապրում ենք դուրսը եւ լավ է՝ հիվանդ
ների մէջ չենք) ՝ եւ առատ՝ բօլ. ճաշը 
բերում են սանա տօր իա յէն ՝ ի ս կ իւրԼ) 
պաղ ձու՝ մեղր ՝ շոկոլադ՝ հաց՝ շաքար՝ 
լուբիա եւ այլն կու տան ամէն 10 °ԸԸ* 
Աի էս ou քուէ գոհ եմ Î Այս օրերս հոս էր 
Լունա չարս կին ՝ որ եկավ Հայաստան » 
քաջ ոդեւո րութեամ բ ընդունեցին՝ այցե
լեց եւ մեր սանա տօր իա յ Հետը եկած էին 
՜՜ Մռավեան ՝ Աշոտ 3ովհաննէսեան ՝ Ա- 
րամ » Երվնկնան ՝ բժ ♦ Լաղարը եւ ուրիշ
ները •

Իոլորէէ հետ տեսակցեցայ ։ Ե*- դիտես
ինձ հրավիրում են Հայաստան։ Առաւէ 
եանը առաջարկեց դալ՝ նա էս քան ԹԼ-ֆ- 
լիս զնա լը ՝ մ տնե լ Երեւան բանակցութեան 
համար։ Եար ծեմ ուզում են գեղա րվես՜ 
տա կան բաժ ին ը տալ եւ ռեցենզենտի պաշ
տօնը :

ոտ 3 ովհաննէ սեան եւս ասեց ՝ որ 
թա րդմ անգութ եան] ատենօք^ 10) եւ առ
հասարակ շրջանները էսօսք եւ զրոյց է 
^ղե[ ինձ հր ավի րելու եւ էսօսակցութ^իլ- 
նից~\ ինձ ասած կոմպլիմենտներից ե՜
րեւում է՝ Որ մեծ կարծիք ունեն իմ դրա
կում տաղանդի մասին i

Իմ ցանկութԼիւնըձը գաղթելու —սովե
տական վրաս տանից այժմեան Հայաստա
նի մէջ բուռն է եւ ապա մտադիր եմ անց
նել Հայաստանի վրա յով մինչել Արա՜ 
դած ի փ է շե ր ը եւ տալ Ւմ տպավորութ- 
թԼԼ՚ւեներ՜յը՛ ' . Առայմմ հոսէն պիտի գը- 
րեմ յ

Հրտվիրվտ}, է. մ
(ր.աք,Լա} թերթին տալ„լ իյ տ
թիւնները} Հտյտստտնէն ,
է։ Իսկ ՒիֆլՒ- մԼամանգէ^

հրտվիրերին «Zarya Vostok»-^i.
խօսքով զլ՛ողիս համար 

տանք չտ տ է բացվում .. 1]ակաի, 
ղում եմ լի ո ՛Լին հ անզստւսնալ հՈԱ “՚ 
չեւ Սևպտ. վերվը եւ այնքան է. 
նեցնել ղիս :

Փտման ակը հոս լավ ել 
ս,նց կենում, հոռ է սանաաօրիան 
կր՝ թտնղտղետն ձեր ՀամալՀԼ 
պրոֆ. մեե մասը անոր հետ եմ, 
լի մարդ £ : Կարդացինք
մասին ՈԼ ապչեցանք : ՛իրէ՛ ; եթ,_ J 
ցենղիաներ անոր մասին . Ախիթարէ^ 
րու քովը գացի՞ր , ինչ դրական ն 
թ[իւն-\ներ կան-. Գալղ ե՞րր է 
Երվանդ Պապեանը հոս կը բերեն էլ 
սանատօրիա, Անդրանիկը սենեակ յա 
ձաե է ։ 7 "աք

[ծ-օթովենցին նամակ մը ճամբեց/,. 
էր էփրիկեանը(±Հ) . ըսաւ, որ 
լայնածավալ հրատարակչական դոլՀ 
սկսելու են եւ հ ր ա տար ա կելո լ գլխ.
վո րապէս ղե ղա ր ւէե ս տա կան բաներ՛, էրա. 
դրին կարդացի որ մեր պետհրատր 
լիզէն մեծ քանակութեամբ թուղթ էլ 
պադրակԼան} պիտոյքներ առած է,

՛Նամակներդ ուղարկիր սանատՕքխ 
հ"ս այսպէս [Armenia, Dilidjan, Sam. 
toria, ինձ} ■

Ùun" ուրախ եմ, որ Լելոնը(՜[շ) ո^լԼ 
առողջ է • տիկնոջը բա րել , իսկ երեխ, 
ներուդ համբոյրներ մեզմէ՛,

վահ րամ Փափաղեան ի մասին կարւր 
ցի՞ր , Խարկովէն կը գրեն , թէ «Khaà 
prol.»(13) թնրթը մեծ զովեստուէ 
սում անո ը մ ասին ու կը համեմատէ 
եվրոպական մեծեբուն ։ Յալում եմ ոյ 
ադ տղան հոս հավաքած սիրողներով կ 
սպառէ իր ուժերը։ Նամակ մր գրածէ՝ 
Հայաստան կուղէ նորէն [Լա Լ'

Հոս ալ գրելու բան չունեմ ՝ ցտեսոլ- 
թ\_իւն} :

Քո Յսւկոյլ 
[ կաթսւ-փայւվիշ]

1924 - VIII - 13
ԴՒւՒջան

Աիրելի թագուհի» ընդունեցէ,ր սրտա՛ 
դին բարեւներս դուք եւ եղբ* հոսաթ՛ 
քաղցր համբոյրներ ձեր սիրասուն ւլա։ 
ւէա էլն եր ուն յ Ել^ա նիկ էք՛ արդէն Տի 
հայրենիքում ու. հրա չալի ե ր կր ո ւմ , 
նաէսանձում եմ ՝ ցանկանում եմ ա մ(ն ը 
ջողութիւն • կ՛րեցէք. 0լգա(15) ՛•

P. Տ. Մի նա մակ մը դրէ ինձի , Որ 2ու 
բուրեանին երես չտանք» սենեակը աա 
թէ մեզ տայ բնակվելու մի երկու շսդ 
թով մինչեւ թիֆլիս վերադառեալյՀմ)}

(1) Կոստան Զարեա(1; Երկնր, UM 
լիսա, 1975, 94:

(2) Իթ մւոյփն վերջերս լոյս տեսած 1 
երկոլ կարեւոր գրոլթիւններ • <ipllllnP 
Պըլւոեսւնի Հա յկական ապա դա յա պաշտ՛" 
թիլն. Կ արա Գար*-էէշի առթիւ ՝
1993 , 97-111 եւ֊ ՛Գրիգոր Յակ^ք 
յօդուած մը «*Նոբք»ի 1992'ի սւււաջին ] 
րին մէջ (այս վերջինը տեսած չենք) •

(3) ԳԱԹ, Կոսաան Զարեանի 
թ֊իւ 44 :

(4) Վսւրդան Մաաք֊էոսեան,
Ձարեանի նամակները «Երեք երդեխու
ռիթով, «Հանդէս Ամսօրեայ», Է1-’ 

1993, 256:
(5) Երկեր, 359:
(6) Անդ:
(7) ԳԱԹ, Կոսաան Զարեանի Փ* 

թ-իւ֊ 31:
(8) Պըլաեան, նչ. աչխ., 98։
(9) Լատինական տաոէրով արուս։ ք 

լոր րսոլակապակցութիւնները ր11®®1 
մէջ ււուսատաւլ են : Հոս՝ «Անդ֊րկո1 

սի Շրջանային Կոմիաէ» ••
(10) 1910-ական թուականներու!։,

րա-Գարվիշ հայ գրողներէ (C“fip՜ J 
վանգադէ , Ահարոնեան) տարրեր 1 I 
ոուսերէնի թարգմանած է: m

(11) Միսաք ԷՓրիկեան (1892-1® 

հրատարակիչ-իւմրագիր : 192Է-Օ I ,յ 
հրատի վարիչ եդած է, իսկ Jbu1^ 
Պետհրատի տպարանի թեք նիք եասբ
նօրէնը ; 1927)։

(12) Լեւոն Եդիագարեան (՞ - .
^րգիչ ։ Կոստան Զարեանի աւագ 
ներէն :

(13) «Խարկովսկի
(14) Ըստ երեւոյթին, 

կ՚ընէ Իտալիոյ :
(15) Կարա-Դարվիշի էինք

գրով գրուած): ա>է
(16) Այս պարբերութիւնը J կր

Կարա-Դարվիշի ձեոագրով: ,jggS'
վերաբերի Գրիգոր
1962), իրալարան, որ Զարե Ր 
պան փաստաբանը եղած է :

փնար^
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irnwifr iriiM'f 
H1 ԴԱՐՈեն Զ1'1>1'.'ւԸ

uni րտն երկու կարեւոր յևտնահայ- 
պխերէն մ1,ն նուիրուած է անգլիացի
^փչՅը՚Է^Ւ Պէյքընի (1909-19929 (*) ,
(կ դարու ողբերգակ կարեւորագոյն, ար- 
,յ,ստաղէտներկն մէկուն:
Արհաւիրքները , որոնք տեղի ունեցա՝!։ 

1քխէ Մ եծ Պատերազմներու ընթացքին ,
ււնոնց հ ե տ ե ւանքնե ր ը ,ել

անտեսուիլ այն ա ր ո ւես տ ա գէ ան ե- 
i կողմէ, որոնք մարգ էակը դարձու- 

յ, էրենց ա ր ո ւե ս տ ին հիմնակալ ենթա- 
թը: Ասոնցմէ , Պէյքըն , նոր ձեւի ա- 
դաեներ յղացաւ , որոնք իրականին ու 
իրականիդ մէկտեղումով, բզկտումի , 
ղՏուածոլթեան ել քայքայումի քըսւո՜ 
Հմգիութիւնր ել ա ր տա յա յտեն : Իր կեր- 

րներ ը ապրող դիակնեը են կարծէք 
ւյւոէ^ կրնան սողալ , մ ագլցիլ կամ , ո ր- 
փ միոի ել ոս՛կորներու կոյտեր , Հրէ- 
՚այ[ւն կերպարանք մը ստանալ: ք1 րենը

(հ. մԸն է » որուն մէջ մարդ արարա- 
կ ողբեր դա կան օր էն առանձին է ք
ոուաե՝ իր այլասերում ին պատելուն մէջ 
բանտարկուած ՝ հ իմն ա ւո ր ա պէ ս ներք՜
ա սեն եկա յին տ ա ր ածտ մ իջոց ո վ սահման
ման յ Պէյքընի կերպարներուն համար 
Ա£լ իրեն , քանի իր պա ս տառն երր դրէ՜ 

դ քաւորս/բար զինք եւ իր անմիջականն րա~ 
Լկամները կը ներկայացնենք ՝ փրկու՜ 
Աան ելք չկա յ կարծէք։ Անոնք ղսւսւա- 
կրտուած են իրԵնց կեանքը պատռտած 
ութ եամբ ապրելու՝ ցաւալի ել ճմլող 

քաշքշելու ՝ մ ին չե լ իրենց անձեւ
աւ/ հաշմ ուած մ արմ ինն երուն քայքայ՜

ել լուծուի լը ՝ ին չպէս նեխած դիակ

գարուն բազմաթիւ նկարիչներ 
"1ւերե3ին պատերազմներու ս/րհա- 

^ները՝ սպանդներ ը) սովը եւ մարդուն 
[ասերումը ն ի ւթա պա շտ ՝ անհաղո րդ 
իշևամական շրջապատ ի մը մէջ՛. Բայց y 

գայն մեկնաբանեց նկարչական
՝հՒի նուրբ զդացողութեամ բ մը՝ որ- 

Պէյքըն : իը պաստառներ ը վ ա յրա.
^թիւն ել գազանութիւն կ'ա րտա յայ՜

pwjtf նոյն ատեն նկարչական վա- 
մը կը պարգեւէն ՝ ո րովհ ետ եւ Պէյ֊

$ չանտեսեր արու!, ստին գեղաղի տա~
1ատկութիւեը 5 Ե րկդիմի ա րա րում
T Է.Ը Յոլանւսյ ոչ միայն Պէյքընի

րներՈլ յղացման մէջ այլ նաեւ
^Ըէսկան կիրարկման՝ ուր իրարու- 

ե^յ էս ո բանա րդա պա շտո ւթիւն Եւ
Գ^պաշաոլթիլն ՝ i րապա շտութիւն Եւ 

յ^ասլսւշսրութիլե ՝ իր մօտ գտնելով 
Ա(,եփ թուաց ող հ ամ ե րա շէսութ իւն
եթթիչ՝ ինչպէս դասակ ան նկար չու՜ 

ևնը.

ջ չ^Լապատի-ն հ ա կա ղ ր ո ւելո ւէ է որ , 
/֊(. անձնական կեանքով ել թէ՛ է՛ր 
^uu""l: Պէյքըք, կը դառնայ բողս-

^Ոլ անձնաւոր ութիւն մը î Եր՜
իէԱյրոււսն արուեստի պատմութիւնը 
"“""""տէ թկ արուեստի մէջ, հա- 

|jjj 1[""֊իլը կարեւոր ազդակներէն է , 
.յ ^“Դ^ւո րա դո յնը , նորի կերտման
խ, ’ էԱտէ^վ ըմբո Ատ ո ւթ ե ան մը ար- 

գեղարուեստական ել թէ'
^“ԳԳ^րոլ նորին նուա-

^ըևլՒ չդառնար, եթէ
մս'րրէՐ ձեռք չբերէր հետզհե- 

յ թ' ընգլա յնո ղ ա զա տ ո ւթ ի ւն մը
3) Հ ղ1ւտաև9ո1-թՒլնԸ 1 դլխ^լոԸա-

,ԱտկԱյ^յ յեղա ւիո էս ո ւթեն էն տո՜
Տն Այս բեա՝ քան էր ոԸ >

» Ֆրանսա ծնունդ առնէին
1"11Ոական յառաջագոյն չս'Ր- 

երը նկ ատի առնուին այլ եր-

կիրներու, ինչպէս Գե րմ անիո յ եւ Անգլիո յ 
ազնուակա^յ եւ թագաւորական կա ր- 

դե րուն ել պա հ պան ո ղա կան ո ւթ ե ան շա՜
բունտ կուի լը : Անդլիա ՝ 19՜/»^- գարուն ՝
նա խառաֆա յէ լականն ե ր ու շարժումը՝ հե. 
տեւէլուէ Ա իջնա՚դարուն հանդէպ {JnJ3 
տրուած նո րայայտ հետաքրքրութեան 
ել՝ հակադրուելու համար նորադասակա- 
նութեան ել ճա ր տ տ ր ա ր ո ւե ս տ ա կան նիւ֊ 
թապաշտ գրոհին՝ դէս[ի առաջ քայլ մը 
ԸԼԼաԼոլ փո1սարէն վերադարձ մըե էը 
դէպի միջնադարեան անցեալը զայն 
զետեղելու համար ներկա յին մէջ.. Ասի- 
կա ՝ բնա կան արար ՝ ինքնին կը մնար պահ
պանողական շարմում մը ո ր ովհ ետ ե ւ
միայն բովանդակութեամբ է Ոը ան կը 
«շեղէր» տիրող կարգէն մինչ՝ խորքին 
մէջ՝ նկա ր չա կանօր էն եւ դե րլա ր ո ւե ս տ ա _ 
կանօրէն չէր տարբերեր ն ո րա դա ս ա կան ո ւ- 
էմենէն » Առանց պա տ ռե լո լ սլա հ սլան ո զա
կան 1էսյԸադոյըը Ել գեղարուեստական 
մեղկութիւնը՝ կա ր ե լի պիտի չըլլար նո
րին հասնիլ : ա՛կան թուականներուն ՝
Լոնտոնի մէջ՝ ճէյմս Ա • ՈլէսթլԸրի Գա~ 
տ ա վա ր ո ւթե ան ըն թացքին ՝ ատենին յա
ռաջապահ այս նկարիչին դէմ չգթա յա
զէ բծուած խաւարամիտ էլ համ ընդհ ա~ 
նուք յարձակումները ynJ*J տուին թէ 
Անդլիա ՝ գեղարուեստական մարզին մէջ՝ 
հեռու էր նորին՝ յանդուգնին նուաճու
մէն,

Երբ իերէնսիս Պէյքըն կր <*նի , Անգլիո յ 
մէջ յառաջապահ արուեստին նկատմամբ 
բացա սա կան ղէ՛ ըքո ր օ շո ւմ ը շատ չէր փոխ- 
ուած*. Եթէ նկատի ունենանք որ Փօլ Սէ- 
ղան ) ՃՏ^^-ական եւ 18T0" ա կան թուական֊ 
ներուն հ իր «Հ ակաբար ո յա կան^ եւ ^հա
կա քա զա քաւէա րա կա ն» , թե չպէ ս եւ նկար
չական ա շիսատանքուէ ՝ կոճկուաէ- ը/t կե
րութեան հակադրուելու եւ զայն ցնցելու 
իր մղումը կը յայտ նէր , Անգլիա , գէթ 
երեք սերունդ յետո յ է որ , ա րուեստ ի 
մարզին մէջ, ինչպէս եւ ընկերս։ - բարո
յականին, նմաե բայլ մը թ առնուի , ղան
ձին Պէյբընի : Ե*- այս , նկատի առնելով 
որ իը նկարչութիւնը, հակառակ ասոր 
արտաքին երեւոյթին , աւանգասլաչտ է 
Լթէկուզ գրաւիչ ել խիստ ինքնատիպ) , 
առանց որ նկարչական նորը առաջադրէ , 
հակառակ իր պատկերած մարդկային վի
ճակին աննախընթաց ըլլալուն .

Գանիացի յօրինող, Գար լ ի լս րն , կ՛՚ը
սէ. «Երաժշտութ-խ-նը միայն հրաժշտա. 
կանօրէն կարէլի է ըմթււնել» , նոյն հաս^
տատումը կարելի է ընել նկարչութեան 
գծով: Աակայն, Պէյրրնի պարագային կը 
շեշտուի երեւոյթ մը, որ է իր երկին 
գրական էայնածալալ քննարկումի առար-
՚ւայ ըււաւը ■■ , Ւր մասՒն ւոյս

տեսած ֆ րան ս երէն հ ատորնևրուն մէջ կա _ 
րեւոր տեզ ունին դրական ել իմաստա
սիրական մարզերուն սլատկանՈգ Հեղի
նա կութ ի ւններ կամ անուններ: Ասոնցմէ 
մին կ՚ըսէ թէ » ասիկա կը բացատրուի ա- 
նով որ , Պէյրըն «մեծ բանաստեղծ մըն է» 
նաեւ : Աակայն , պատճառը այլ կը թուի , 
որովհետեւ ուրիշ ակնառու նկարիչներ 
ալ կան, որոնք «մեծ բանաստեղծ են^ 
{թերեւս իւրաքանչիւր մեծ նկարիչ նոյն 
ատեն մեծ բանաստեղծ է) ել սակայն 
չեն արմանացած գրականական նոյն հե
տաքրքրութեան : Պէյքընի նկարները նը- 
կարագրական ել դրական դիւրամատչելի 
նիւթ թեչպէս եւ հասարակաց անմիջա
կան զգայութիւներ կը հայթայթեն . Գը-
fi Ւ էի կսսր մՒտմՒ մա1'ԳՈԼ մԸ Հօոէար հա
ւանաբար գմուար ըլլայ զանոնք վերա
մշակելու «փորձութեան» գիմագրելը :

Բայց Պէյքըն կը մատնանշէ. «էս քարս- 
նի2 մը չեմ, հս ոչինչ ունիմ ըսելիք մարդ. 
կային կացութեան վրայ» . Իրեն համ տ ր 
մարդկային կացութիւնը միջՈց մըն է 
նկարելոյ ել ոչ^ ինքնին ւէերջ մը :

Ւնքնոլ.Ա Պէյքըն վչԱան տարեկան է հրբ 
Փձսրիզի մէջ կը յայտնաբերէ Փապլօ Փ ի՜ 
քասոյի արուեստը . Այդ շրջանին ՝ ս Ալա
նաց ի ահուանի նկարիչը՝ խորանարդա
պաշտ ո ւթեն է սերա^թ դո րծե րու էօղքին ՝ 
կր նկա րէ նաէլ կերպարային երկեր՝ 
րոնց մէջ ինք մարդկային մարմինը կը 
դա կտէ էլ. զայն կը վերա յղանայ մարմ՜ 
նտդիտական բնական երեւոյթին խախ
տումով՝ ծնունդ տալով էակներու՝ որոնք 
այլակերպում մըն են՝ հաշմում մը՝ ծայ- 
րօրէն հռետորական, Աակայն քանի մը 
խո րանա րզոէպա շա դործերէ ետք՝ Պէյ- 
բլխի տնձնա կանա ցած տռտջի*^ պտստառ- 
եերը , ինչպէս «կյերքնասենեակ» {շ. 1935) 
եւ «Կերպ արն եր սլար տէգի մը մէջ» (շ. 
1936) , ոչ մէկ ուղղակի հետք կը պարգեն 
Փիքտսոյի ազդեց ո ւթեն էն սեր ող յ (էնդհա^ 
կառակն ՝ անոնք երեւակայականին եւ ի- 
րականին ձուլումը կը ներկայացնեն՝ 
երազին ել իրականին մէկտեղումով՝ ուր 
անվերջ անցք մը կա յ մէկէն միւսը՝ փո
խադարձ ներթափանցում մը : Ա* ին չ նկար-

Z Ա I Ա Ր u a

չա կանօր էն՝ անոնք կը մատնեն դասական 
^այգ վարլգ^տ կիրարկում մը՝ որ արդէն 
կը հաստատէ մեծ ն կա րի չի մը գոյու
թիւնը , «

Աակայն՝ 1944-^ եռանկարը ՝ խաչելու
թեան նիւթին վերաբերող եւ իր ցու-ցաղ՜ 
րութեան զա յ թա կղո ւթ ի ւն յառաջացնող^ 
y ոյց կուտայ թէ Պէյքըն աչքի առաջ ունի 
Փիքասոյի կերպարային ա յլա կեր պո ւմ- 
ները։ Երկրորդ Ա եծ Պատերազմի վերջին 
տարի^յ կերպարները կարծէք այրէ ,սր_ 
հալի րքէն վերապրող զոհեր ե^ որոնք՝ 
կորսնցնելով իրենց բնական կաղմը՝ դար
ձած են անկարելի նոր ա րա րածնե ր ՝ ա- 
ն ասն ականը եւ մարդկայինը համ ախ ըմ
բոդ : գեղարուեստականօրէն ՝ Պ է J՜
քըն ՝ իը ժ՛ամանակակիցներէ մի քանիին 
նման՝ կը զատորոշուի նկարչական դա
սական կիրարկման մը վերամշակումով։ 
Այսպէս ՝ եթէ ֆրանսացի ^ալթիւս մտա
ծել կուտայ կիւս թալ կտւրպէի մասին՝ 
Պէյքընով կը վե ր ա կեն դսՀկան ա յ վենետ Ւկ- 
եան դպրոց ի վերածննդեան նկարչութիւնը 
Վելասքէզի եւ (իամպրանթի ընդմէջէն : 
Ղյերկանիւթը եւ վրձնահ ար ո ւածը կը կի՜ 
րարկուին նուրբ ճաշակով ու կը զգենո ւն 
գեղագիտական ու ուրոյի հանգամանք՝ 
ստեղծելով առինքնող նկարներ ՝ իրենց 
կատարումով վայելուչ՝ գոլնա յին հրտ. 
պո ւր ի չ նե րդա ^ևա կո ւթեամբ

194.0-«/^ii/îr թուականներու երկրորդ կէ՜ 
սին ՝ Պէյրընի դո րծե րուն մէջ կը յա յանուի 
Հձվանդա կիներու դըոյթը* դիծերու հա
մս քթ մը որ՝ ճաղերու կամ իրարու միա
ցող շերտերու եզրերուն նման՝ միջոցը 
կը ճեղքեն կտմ հատու կերպով զայն կը 
տնօրինեն՝ պարփակելով մարմինները 
կտմ անձերը՝ որոնք երբեմն աղիողորմ 
ճիչ մը կ'արձակեն ՝ [‘րենց «երախ^ը բա
ցած կտմ ՝ լուռ նստած ք կա րեէք խօսիլ 
կուտայ, [‘րենց հ՛աշմ ուած եւ բզկտուած 
մարմինը» ^Վանդակ^՚ը նաեւ միջոցին 
կ՚ընձեռէ տես ա դա շտա յ ի^ խորութիւն՝ 
քանի հեռա կէտի դրոյթը կը կիրարկէ ա՜ 
ն ի րական բաժանումներով՝ որոնք միայն 
պաստառին եւ երեւակայութեան մէջ կա
րելի կը դառնան , Աակայն Պէյքընի հ ա- 
մար «վւմեգակ»ը խ ո ր հ ր գան շա կա՛յ, դեր չ[՚ 
զգենուր որովհետեւ , կ՚ըսէ թէ աJդ
միջոցով «պաստառին չափը կը նուազե- 
ցընէ՝ անոր վրայ նետագծելով այդ. ուղ-

ղւսւնկիւննեըը որոնք կերպարը կը կեդրո- 
նացնեն' զայն աւելի լալ տեսնելու հա. 
ւքար» յ ]։ ր կի րար կած '"J" Ղ՜ըոյթը աւելի 
համապարփակ կերպով ընկալելու առըն- 
չոլթեամբ , փագ վիյոնի մէկ սլաստա- 
ռԸ : «Կծծի»ն (1949) , կրնայ յաւելեալ 
կերպով հաստատել զայն . Այս իւղանկա- 
րին մէջ, վիյոն նոյնանման լուծում մը 
կիրարկած կ այն շրջանին, երբ Պէյքըն 
նման քայթր կ՚առնէ, առանց որ մէկը 
մ իլս ին գաղափարին տեղեա կ ըլլա յ : Ար
դա րեւ, ակն յայ տ մերձեցում մը կ ա J ՀՒ֊
յոնի ՀԵծծի^ին եւ Պէյքընի յետադայ բազ
մաթիվ դործերոլն միջեւ որ՝ միջոցային 
տեսիլքէն ծլ բաժանումէն անդին ՝ էլա- 
ռը)էչո*-ի նաեւ կերպարային կազմին Եւ 
դիրքտւորման ։ Այս ((.անսպասելի'^ նոյ
նութիւնը հեռու է պատահական Ը1յ[.աէէ 
որովհետել երկուքն ալ պա յմանաւո լք
ուած են խորանարդապաշտութենէն ԱԵ՜
րած տուեալներով . Ասիկա յաւե լեա լ կե ր- 
պով կը շեշտէ Պէյքընի աշխատանքին նը. 
կար չական խորքը, Աակայն Պէյքընի 
մօտ ՝ այս հ.վանդա կ^նե րո ւն յաճա խակի 
օգտագործումը՝ որպէս համակարգ ՝ զինք 
ան խ ո lu ա փե լի օ ր էն կը դա րձն է „ճ ապա շտ ՝ 
ինչ որ նաել գլխաւոր երեւոյթներէն է 
^^՜ըդ դարոլ ա րուեստին .

1960 ՜ական թո լա կանն եր ո լ շո՚-րջ, Պէյ- 
քըն ի մօտ մ իա կոյտ էւ լման մարմինները 
հետզհետէ կը բոր բո քին ու էը դառնան 
մսակո յտի եւ մկաններու ջախջախ ուած 
ո լ ջարդուած կազմ մը՝ որոնք կը ցու
ցադրեն նոյն մարմինին ԱյյԼադան կողմե
րը ինչպէս՝ ի րմէ մ օտ կէս դա ր առաջ ՝ 
խորանարդապաշտութեան մէջ։ Աիայն 
^է Պէյքընի երկերուն կոր ձեւերը կը փո
խարինեն խո րանարդապա շտ գործերու 
անկիւնաւոր ձեւերը՝ իսկ երազային ա. 
րարածներոլ երեւո յ թ տալով իր կերպար, 
ներուն , նկարիչը կ'որդեգրէ նաեւ դԵրի- 
րապաշտ պատկերումը։ Աակայն՝ պահե
լով իրապաշտ համաչափութիւն եւ հայ- 
Եայղք (.որուն դարկ կուտայ ՝ այլապէս ՝ 
ն կա րո ւած կերպարներուն իրականոլ- 
թեան համապատասխանող չափերը} ՝ 
Պէ^ըն էը յաջողի ստեղծել արուեԱւո մը՝ 
որ եզակի տեսք ունի յ Այսպէս ՝ իր կեր
պարները ամ ենա յատկանշական տիպար
ներէն կը դառնան 2ւ0՜րդ դարոլ արուես
տին ՝ նման Փիքասոյի ՝ ճաքոմէթթիի եւ 
Ա ի րոյ ի կերպարներուն ,

Բայդ , տարիներու ընթացրին , Պէյքընի 
նկարչական արարումը բա րեփ ո խոլթիլև 
ւՒ կըԵր î Եր աշխատանքը կը դառնայ հա
մակարգի մը դե ր ին ու զինք կը տանի 
էը կնո ւթ ի ւննե ր ու ել միջոցային տԵԱիէքի 
նոյնութեան՝ իը երկը դարձնելով (հազ- 
ուադիա Հշեղում՚^ներէ ղատ՝ ինչպէս 
«Կերպար' բնապատկերի մը մէջ» (1945)» 
«Կերպար' լեռնային բնապատկերի մը 
մէջ» (1956) 1 «Բնապատկեր' Աալապա֊ 
թա յի մօտ ՝ թան ձէ» (1963) եւ. «Ջրցտյտք» 
(1988), տա ր բեր ա կո ւմն ե ր ո լ շարք մ-ը 
ներքնաս ենե կա յ ին նոյն միջոցով պայ. 
մանաւորուած ՝ իր էութեամբ կպած ԸԱս/՜ 
էով նոյնօրինակ մղձաւանջային դրու
թեան՝ մարդկային մարմինը յոշոտող,

թերեւս տյս է պատճառը Որ Պէյքըն 
չհետապնդէ նկարչական այն յաջորդւսկան 
փթթում ը որ կը յատ կան շէ ՝կարդ մը վար
պետներու Երկը ՝ ինչպէս թիցիանօ , 
իիամպրանթ ՝ Ա էզան ՝ Ա*„նէ , Աաթիս՝ 
Ա*ոնտրիան ՝ տը 'Բունինկ ՝ Աոլլաժ ել ու- 
րի շներ :

Այսօր այնքան վարժուած Ել ըէւտելա- 
ցաձ֊ ենք Պէյքընի կե ր պա րն ե ր ո ւն ՝ որոնք 
այլեւս մեղ չեն ց՚^ըԵր ։ Եթէ J Ըէէտ ր ն ը- 
կրչակտն այն վարպետսւթիւնը ղոր Պէյ
քըն կը ըօւցտրերէ , թերեւս դ<եուս,ր սլի. 
տի ըլլտ ր անոնց համոզումով վերադառ
նա լ: Արդարեւ , հակառակ իր աշխատան
քին արտայայտչակարւ, արիւնոտ երեսա
կին եւ հ ոն ներկայացուած սահմռկեցու
ցիչ ի ր ո կան ութեան , Պէյքընի արուեստը 
կր մնայ, ն կա ր չա կանօ ր էն , գեղեցիկ:

Fonds A.R.A.M



Էջ 2, Կիրակի, Սեպտեմբեր 8, 1996 « Ց ԱՌԱՋ ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐ Ո Ի ԵՍՏ >

Նման մեկնաբանում կը գեղեցկացնէ ար
հաւիրքն ի"կ (D , գ"ւ9է հակառակ Պէյ
քրն ի հ ե տա պնդած նպատակին . Ըստ էու
թեանդ նկա րուած գործ մը երբեք պիտի 
չկարենայ նոյնքան զօրութեամբ յառա
ջացնել այն զգացումը ղո ր կ^ ունենանք 
ի բա կան էն առնուած լուսանկարէ մը
կամ նկարահանումէ մը^ ԱՀնցեւԱլ տարիդ 
հեռատեսիլի յամյո,աէէէրի ը ընթացքին

<)Ո.1“Ժ֊111«՜1« 1յ1' 1|Ա«ք)Ւն
-քտաւԴ-առւեաւ* ’ii-esi-iœ

Ալեքսանտր Գալարքի (1898 - 1976) նը-
լէ րուած յե անահ այեա ց քը (**) գերլար
ուէ ս տ ա կան կարեւոր էրադար-
ձո ւթէ ւնն է ա յս ամրան ï

Երեսուն տարեկանի շուրջ է որ Գալտըր 
կ՝իրագործէ իր առա ջէն քանդակները : 
Հակառակ իր հ°րը եւ մ եծ հօրը բանդա- 
կազորձ ըլլալուն , ին ք երկար տարիներ 
կիանցընէ նաէրքան քանդակագործութիւ
նը ասպարէզ ըհտրե լր : Մինչել այս կէ-
տը ՝ ճար տա րագի տութեան ո ւս ան ո ղա կան 
տարիներէն ետքդ ^ալտըր կը ղր՚սղի UJJ~ 
չաղան գործերով ՝ որպէս քարտէսագիր ՝ 
հա շո ւա պահ ՝ ա պա հ ո վա դր ա կան 'ք^նիչ դ 
նաւաստի ՝ անտառապահ եւայլն դ նախքան 
իր որոշումը աշակերտելու *Լյիլ ՜ նորքի 
Արթ Սթուաընց Լիկի նկարչական բամփ֊ 
նին։

Ա կիղբէն իսկ Գալաըրի մօտ ի յայտ կու֊ 
գայ գիծ ին նկատմամբ մեծ հետաքրքրու
թիւն մըդ որուն քանդակային առաջփն օրի
նակը կ1 իրագործ է 1925"/*^ յ նր կաթ եայ 
պարզ թելերով կը յղանայ կերպարներդ
ինչպէս 1926// «ճոզէֆին Պէյքըր»ը : Ասոնք 
մանկունակ ել պարզունակ դո րծե ր ո լ կը 
նմանին դ կամ այդպէս կը կարծուին դ 
սակայն այս գո րծե ր ը գծային եւ արտա
յայտ չական նկատելի զդա յնո ւթիւն մը 
կը պարփակեն հ Հիւմուրն ու խաղը մաս 
կը կազմեն Գտ լտըր ի ստեղծագործական 
արարքին։ \քոյն տարին Փարիզ է. Տարի 
մը յետոյ ^Հիւմուր իստներոլ սա լոնքին կը 
ցուցադրէ «Ա* անր ա կեր տ կրկէս»ը ՝ „ր կը 
համախմբէ մինչեւ 200 գերակատար î 
Գտ լտ ըր կը գործէ այն ամէն ի^^ով որ l’P 
ձեռքերուն տակ կ՚իյնայ : թել - դէծէն
հանդէպ իր հետաքրքրութիւնը իր ման
կութենէն կուդայ . Գա լըտ ըր կ՝Ըսէ ’ 
«Անծի էը թուի թէ արուեստագէտը իր 
աշխատանքը պարզութեամբ յանձն, պէաք 
է աոնէ ել մեծ յարգանքով մը' այս նիւ- 
թերուն ճկատմսւմբ : էոլոր երկիրներու 
ել րոլոր կենսոլորտներու մէջ գործող 
քանդակագործները օգտագործած են 
այն ինչ որ ունեցած են իրենց'ձեոքերուն 
տակ, աոանց տարաշտարհիկ կամ յարգի 
նիւթեր փնտոելու : ՛իրենց հնարամտու- 
թիւնն ոլ ճանաչողութիւնն էին որոնք 
արժէք կուտային իրենց աշխատանքին
ձեոք բերուած արդիւնքներուն : ... Երթ 
երկաթէ թելը ը՛նտրեցի որպէս աշխա
տանքի հում նիւթ, օգտագործեցի րան 
մը որուն ծանօթ էի իմ մանկութենէս ի 
կեր : Այն ատեն , կը զուարճանայի անգոր
ծածելի պղինձի թելերով եւ , քանի մը 
գունաւոր քարերով , զարդարանքներ կփ- 
րագործէի քրոջս պուպբիկներոււն հա. 
մար» յ Այսպէս i Գալարը կը յղանայ թա- 
^լա//^?11ը/7ւ. նմանող սա ըրուածներ , եր
կու թաթ ելէ եւ փայտէ կազմուած՝ ղորս 
1928-/1 ել 1929-/1 յաջո րգա րա ր կր ցու- 
ցաղրէ հիլ - Եորք եւ Փարիզ • Այս ըն- 
թացրէն կը ծանօթանայ Աիրոյի , Առփ է , 
Լէմէէ եւ այլոց. Աակայն՝ Մոնտրիանի 
հեա իր հանդիպումը որոշիչ դեր կ^ունե- 
նա ւ իր աշխատանքին հունաւորման մէջ*. 
1930֊^ դ ԱոՆտրիան գթեք կր Հրաւ-իրէ 
Փարիզի իր արուեստանոցը։ Այս 
էութիլ-^Ը Գտլտըրի համար զօրաւոր ցըն՜ 
ցում մը կ՝ըլլտյ՝ որ իր մօտ ծնունդ կու_ 
տայ մա յ թքում ի մը. Հինք կը մզէ դէպի 
վերացականութիւն ։ Այսպէս դ իր ընտ
րած դո յն ե ր ը 1լ եր կր ո ր դեն Մ ոնտրիանի 
զտումը՝ Որ կը հիմնուի գլխ ա ւո ր ա բա ր 
ճերմակիդ սելի՝ կարմիրի՝ դեղինի դ կա
պոյտ ի օդտադո րծման վրայ,

վերացականութեան անցնելով ՝ *իալտը- 
տԸ[,ի գիծը եւս կը զգենու նոր հանդա՜ 
մ անք 5 ԱՀ, կը դառնա յ նրբին ՝ ինչպէս 
գծանկարի մը մէջ եւ՝ ե ր ամ շտ ա կան ։ 
Այս ՀԸՏյսհի քտնի մր քանդակները ցոյց 
կուտան Լեւոն թիւթիւնճեանի իր վրայ 
գործած տկնյայտ՝ սակայն անտեսուած 
մեծ ա զգե ց ո ւթ ի լն ը ին չ որ ՝ 1950-*" կան 
թուականներուն դ վերջնոյն ուղղուած իր 
մէկ նամակին մէջ կը հ աստատէր իր բա
բե !f ամ ր՝ (իան էլիոն ։

թերեւս Ա ոնտրիանի արուեստանոցին 
մ^է որ Գա լտ ըը կ՝ ունենա յ շա րմուն քան-

(նիլթ ունենալով կարգ մը յայտագիընե
լէ ո լ վայրագութեան ու բռնութեան գոԸ 
ծած աղգեցութիւնը մանուկներուն վը՜ 
րայ) սփռուած հ ա ր g ախ ո յզը ցոյց կու- 
տար թէ դ հակառակը ա կն կա լո ւած ին դ
մանուկներուն մեծամ ա սն ո ւթի ւնը իո կա
կան կամ առաւել վայրագութիւնը եւ ըըռ~ 
ն ո ւթ ի ւնը կը գտնէր լրահագորգումներուն

մէջ.
Տարբեր է մեղի , չափահասներուս հա-

ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄԷՆ 
ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏԱՆ1Ա}

I ար :

դա կներու դա զա փ ա րը ♦ Այ՛1 խիս՝տ մում՜ 
կտլ վա յրին մ էջ , ո ր իր լուսաւո ր ել մեղմ 
մթնոլորտով՝ գոյն եր ով ել բամանում 
ներով կա բծէք Ա ոնտրիանի մէկ գործին 
ան գ ր ա սլա տ կե ր ո ւմն էսկ էր , Գալտըր է 
յատուկ ուշադրութիւնը կը գրաւէ սպի
տակ բարձր պատ մը՝ որուն ‘էըա J Մ ոն~ 
տ ըրի ան հոս - հոն ղետ եղած էր կարմիր ՝ 
գեղին՝ կապոյտ դ ս ե լ եւ զանազան աստի- 
ճանաւորումի ճերմակ ու՚լգանկիւն խա՜ 
ւարքարտեր։ ճերմակ միջոցի մէջ անոնց 
առկախոլած ԸԷԼաԼու յառաջացուցած 
տպաւորութենէն առինքն ո ւած , Գա լտ ըր 
Ա ոնտրիանի կ/Ըս է թէ էաւ պիտի ԸԷԼա ր 
եթէ այգ գունաւոր կտորները օգին մէջ 
ա լ լա զան ո ւզ զո ւթի ւնն ե ր ո վ ել րա րձրու- 
թիւններով կախուէին ո լ երերային, Լրր՝ 
ջախոհ Ա ոն տ ր ի ան ՝ կայունութիւնը գե
րադասող դ կր սլա տ ա ս խ ան է , «Ոչ- հարկը 
չկայ : իմ նկարչութիւնս արդէն իսկ շատ 
արագ կփնթանայ» ; Աակայն՝ ալս այցե
լս ւթեն էն ծագած ցհլյումըդ Գալաըրի 
խօսքովն իսէ) իր մօտ սէիղրի ը հանգա- 
դամանքը կը ստանայ դ իրեն առջեւ նոր 
հորիզոններ բացող.

Տափարակ եւ տերեւանման քտնի մը 
շերտեր եւ դ երկաթէ թելերու համոյթ մըդ 
բալ պիտի ըլլան ո ր փա լտ ըը քանդակա
գործութիւնը անջատէ դետնէն ել զայն 
ղետ եղէ օղին մէչ -. Իր ճ ա ր ա ա ր ա դ ի ա ա կան 
ւի ո րձա ռո ւթ ի ւն ը իրեն կարելիութիւնը 
կ' ընձեռէ ծայ րադոյն ճշգրտութեամբ
հաւասարակշռութիւն մը ստեղծելու՝ երբ 
իր այս համոյթները՝ օդին մէջ մէկ թելէ 
կախուածդ այնտեղ կը համենան որպէս 
հսկայ միջատներ ու կը շարմին' օդին նը- 
ւա զա գոյն շարմում էն իս կ ՝ այնտեղ սա
հող մեղեդիներուն նման » Փսկ երբ անոնք 
յատուկ ձեւով մը տ ե ղա դր ո լին եւ լուսա
ւորուին դ անոնց ձգած ստուերը դիմացիդ 
կողքի կամ յատակի մակերեսներուն փը. 
բայդ իրենք իսկ կը դա ռնան . ա ր ո ւես տ ի 
գործերդ ս տ ո ւե ր ա յ ին նկարներդ որոնք 
յ ա ջո ր դա բա ր տա ր բե ր կե ր պա ր ան ք կը
ստանան դ րստ յատակի ուղղութեան դ մ ի՜ 
ջսրին մէջ դիրքին եւ ըստ քանդակին 
շարմում ին, (Հարատել փոխանցում մըդ 
կախարդականդ երբ մամանակը մուտք 
կը գործէ որպէս գործօն տարր ՝ այլազան 
-I/՛* ակնե րու ել յա րա բե ր ո ւմն ե ր ո լ այս 
ցանցին մէջդ ուր տեւողութիւնը սահուն դ 
մէջ ընդ մկջ հանգրուաններ ու նի: Ա սով 
Գալտըր ձեռք կը բերէ «տարբեր ձեւի 
շարժունութիւճներ, այլազան արագու- 
թիւններ եւ տարածքներ պարփակող , ո- 
րոնք կը միանան ամբողջութիւն մը կ՛ազ
մելու համար» t որովհետեւ «այնպէս խնչ- 
պէս գոյ ներ կամ ձեւեր կը համադրենք, 
կրնանք համադրել նաել շարժումը» , ինչ- 
պէս բեմապարի ել կամ կրկէսի մը մէջ՛.

Իր գործով՝ Գալտըր կը ձգտի տարօրի
նակը եւ անյայտը ընկալելու «շատ պարզ 
գործիքներով եւ արկածախնդիր ոգիով 
մը», Իրե՚ե համար համադրումը «անհա
ւասարութիւնն է ձեւին , գոյ նին , չափին , 
ծանրութեան եւ շարժումին մէջ» քանի որ 
«օրինաչափութեան երեւութական խախ
տումը է որուն արուեստագէտը կը տիրա
պետէ, այն ինչ որ գործը կը կերտէ կամ 
զայն կը քանդէ»;

Այսպէս , շարմուն քանդակը «իր ետին 
անտեսանելի հետք մը կը գծէ կամ, ա- 
ւելին, իւրաքանչիւր տարը իր ուրոյն 
հետքը կը գծէ իր էութեաը ետին իսկ» ։ 
Տարբերութիւնը կայուն քանդա կկն կ'ըլ. 
լայ այն որ «շարժունը ինքը իր մէջ շար. 
ժում մը ունի, մինչ կայունը կը մօտենայ 
անցեալի նկար չու թեան գաղափարին որ 
է' թելադրուած շարժումը ; Պէտք է կա
յունին շուրջը դաոնաք կամ անոր մէջէն 
անցնիք : Շարժունը ձեր աչքին աոջել կը 
պարէ», Աակայն՝ «դիտողներու մեծա. 
մասնութեաը համար, շարժուն քանդակը 
ուրիշ րան չէ եթէ ոչ տափարակ իրերու 
շարք ւքը որոնք կը շարժին : Այսուհան. 
դեբձ , ֆոքր թիւոլ[ անձերու համար , ան 
կրնայ բանաստեղծութիւն ըլլալ» ։ Գալ- 
տըր կ՚աւելցնէ թէ «երեւակայութեան ա. 
ւելի մեծ տեղ կայ ՛գործի մը մէջ որ չի

Ր’ատերական ո լ մշակութային կեանքը 
ա չիւո ւմա ցն ե լ . ահ ա լա ս ի կ ցանկութիւնը 
ել նպատակը չատ մը մշակութային տու
ներու ել ըն կե րա կց ո ւթի ւննե ր ո լ պատաս՜ 
ի/ անատ ո ւն ե ր ո ւ . սակայն' ի նշ ծրագիր 
հրամցնել՝ րմ ը միջոցներով իրագործել՝
ովւ հասարակութեան ուղդուած ;

Ա ո վոր ո ւթիւն դարձած է՝ Փարիզի մէվ՝ 
թա տ ե ր ա թո ւմ րե ր ու կս ղմ է , տա րին մ է կ 
խումբ - մէկ ներկայացում դրութիւնը։ 
Պարզ է որ տարին մկկ ներկայացում ան
բաւաբար կ թատերական կեանքը արթուն 
պահելու համար։ եր կայ վիճակովդ
թատրոնը կը մնայ տարեկա^ զարդ մըդ 
որ կեանքի կոչուելկ ետք դ վերստին կը 
մտնէ ձմեռնային քսմնի մէջ,

(Հաճախ կը կրկնուի մշակութային կադր 
մ ա !լե ր պո ւթ ի ւնն ե ր ո լ պա տ ա ս խ ան ատ ո ւ՜ 
ներոլ կողմէ դ դո նէ ամիսը անդամ մը 
ներկայացում տա լո լ անհ րամեշտ ու. թիւ- 
նը. Սակայն՝ անոր իրագործումը Տաս
նաւոր ծրագրում ՝ հետեւաբար համ ողում 
ու նիւթական ներդրում կը պահան

փեռ եթէ տարին մէկ ներկայացում կը 
մատուցուի որեւէ խմբի կողմէ դ այդ ալ 
հայ հասարակութիւնը կը պարտի թատե-

սսւհմաՍուիթ յսոոոլկ զգայ նոՆթեսւմթ մը» յ 
Մինչդեռ «կերպ,արայ ին քանդակագոր
ծութիւնը անով սահմանափակուած է : 
Ասոր պարագայի՛ն, դյււք յաճախ շրջսւ- 
փակուած էը մնաք այդ զգայնութեամր, 
անով կասեցուած» :

Աակայն այս հաստատումները արգելք 
չեն ըլլար Որ փալտըր ՝ 1937֊/'^ 1 սկսի ի՜ 
րադործել կայուն քանդակներ 5 Ասոնք կը 
ներկա յացնեն տափարակ եւ տարածուն 
մակերեսներու համոյթներդ մակերեսներ 
ուղիդ կամ կո ր • (Հաճախ հսկայական էա՜ 
փերով՝ սել ներկուած կամ կարմիր ՝ ա՜ 
նոնք տեղ կը գրաւեն այլազան քաղաքնե՜ 
րու հրապարակներուն վրայ։ Ըր քան
դակները ՝ ըլլան անոն ք շարմու*ն կամ 
կայուն դ յարատել յա բարերում մը կա- 
ռա ջա դր են ձեւա կառո յցներուն ել չրջա^ 
պատին ՝ միջոցին միջելդ գոյնն ու գի&ը 
կը տարածեն մթնոլորտին մէջ} կը ձըգ- 
տին դէպի վեր , դէպի երկինք կամ , ix/y- 
լազան ուղզութիւններով ո ւմա կան ո ւթիւն 
կ^արձ ա կեն յ

փալտըր դ շարմուններով ել կայուննե
րով) ւ՚ըալ՚^է տարբեր քանդա կա դո րծո ւ- 
թիւն կը կիրարկէ դ հակառակ որ դ երբեմն 
երկուքն ալ կը մէկտեղէ մէկ գործի մէջ*. 
ՀՀ ա րմուննե ր ու պարագային թելերԸդ որ
պէս նուրբ դիծեր եւ՝ տափարակ պարզ 
ձեւե րըդ քնարական զգայնութիւն մը կը 
տածեն , որոնք 1ւը հակադրուիլ կայուն
ներու ընդհանրասլէս յարձակունակ բը- 
նոյթին՝ իրենց սուր եւ շե զրո ւած ձեւե 
րով՝ մինչ ասոնք դ իրենց սել գունաւոր- 
մտն բերմամբ՝ տարերային ներկայութիւ
նը կը ստանան դ խորհրդաւոր դ յղացուած 
ԸԼԼաԼով որպէս «քմոթեմձներ հ

Գալտըր ի երկուզումը՝ 1937-^ ւ տեղի 
կ՚ունենայ Լ^^պնի մը ' ընթացքին դ երբ 
կարգ մը արուեստագէտներ վերատեսու
թեան կ  ̂են թա ր կեն իըննց արդիական ա շ. 
խտտանքը ո լ կը վերադառնան կե րպա բա
յին արուեստին՝ ինչպէս շՀաքոմէթթի՝ 
էէէ՚սն ծլ ուրիշներ ՝ տա րուած 'ԸՍ.Ա1ԼՈ1Լ 
իմաստաւորման ընդհ անուր տագնապէ 
մը՝ որ վերացական արուեստին մէջ չի 
տեսներ իմաստի ել հաղորդականութեան 
այն յա տկո ւթի ւննե ր ը զո ր ս կը համարի 
գտնել կերպարւս յփնվն մէջ. Այս բոլոր 
պարագաները մեզ ղէմ յանդիման կը դը- 
նեն 2,0-րգ դարոլ ա րուեստը յո ւղող կա
կա րեւո ր հարցերէն մէկուն որ է' ստեղ
ծագործական ա րա րքին ա զա տ ո ւթ ի ւն ը ՝ 
ընդառաջելու ա ր տա յա յտ չական կամ 
խորհ րդաւո ը մզումներու ել պատկերա
ցս ւմնե րոլ իրականացման ՝ անյայտէն 
եկող ել դէպի անյայտը դացող. Ազատու
թեան ծիր ին այս ընդլայնումն է որուն 
արուեստը կը ձգտի՝ ինչպէս ել ծայրա
գոյնին՝ ոմանք ողբով կամ ցասումով՝ 
իսկ ուր ի շնե ը հ րճուանքով ել ղուա ր թա _ 
խոհ ութեամ ր ։

Ե.յսպէս ՝ Գ>սլտ<ըր[է եւ. Պէյքրե1՛ յետնա- 
հսւյեացքեերը կը "եե ր կու JW Æj, երկու

րտսէր երիտասարդներու ՝ որոն^
C'u‘&ni.քը ՝ ճիգն ու թանգը [,րար “"J՛

Վ֊
աս,,րենց կարողութեան ներաչ չափռփ՝ 

մը կը դնեն րեմադր„լթլ։լն մը „/<Ա "
տելու ու այնքան աչթտտանր Ô
սակաւաթիւ ներկայացումներու ՝ ԱյԱԱ^ 

տարիները ^անցնին ՝ ոման^ կր 
իրենց գործով Ոլ ընտանիքով աաքՈէայ 
ել ո լրի թրեր տեղ կ'առն են :

Բեբադիրներն ալ կը գտնուին հսրյելէ
նով այմմ է ական հետաքրքրական թ,ատէր.
դութիւններ գտնելու դմուարոլթեան ղի 
մաց: Աեծ մասամբ կը դիմեն հասաքա_ 
կութեան կողմէ ընդունուած ել ան^ա. 
լին յաջողութիւն գտած թտտերգտթխ. 
ներոլ բե մտ դրո ւթե ան .

նոր թտա երդս ւթիւն մը բեմադթ^ 
ունի իրեն յատուկ դմ ո ւար ո լթիլննե„Լ 
անպատեհոլթիլնները. Արմէքաւոր իա. 
տերոր թաղ մը զանելը հետաղօտոլիԱւ 
հսկայ աշթատտնք է՝ նոյնն է պարաղ^ 
օտար հեղինակներէ թարգմանութեան 
Իսկ ապրող թատերագիրներու նոր սս,!,. 
ծա դո րծո ւթի լնն երը բեմադրե էը կը 
դի պո ւածա յին , Այս Ըո էո Ը ին վրայ 
աւելցնենք դ դռնէ դուռ հաւաքուելիք û-,

տարբեր վկաները տադնապաԱ, J-ամա
նա կա շրջանի մը. Ա ին դ Պէյքրն՝ [ւր ալ. 
խտտանքին կորիղը դարձոլցած է մարդ, 
կա jl-ն է ակը՝ իր մամանա 4/1 ողբերգա
կան երեսակը ներկայաց^։ող ւ իս\ միսը 
Գա լտ ըր ՝ ղդա յա կան եւ իմացակա՛ն տա
կադիր ոլորտներ առաջադրած է : Մէկուն

ո ո ւեւ դա լա ր ո ւո ղ ՝ քայքայոպ
մարդն է որ կը ներկայացնէ , էր կէքթ 
Pn,L: տառապանքնեբուէ ել աJլասեբումով 
մինչ միւսը՝ վերանալով առօրեայէն 
ստեղծէ ղգ*ս յուն ^ւ քնարական աշ[սար 
մը՝ որուն ամէն մարդ կը ձգտէ՝ ե ր բ "<֊$ 
էր մէսէղ, քէշ մը դուրս զալ Ոլ աղատու՛
թէւնը թչել:

ՇԱՀՍՐԱՏ,

(*) FRANCIS BACON 
Centre Georges Pompidou 
75004 PARIS
(du 27 juin au 14 octobre 1996)

(**) ALEXANDER CALDER 
Musée d’art moderne de la ville de P® 
11, avenue du Président Wilson 
75016 PARIS
(du 10 juillet au 6 octobre 1996)

1 • - Եղեռնէ ու աղէտի դրական եԼրկա 
յացմա^, հարցով՝ Լեւոն Ց ան թ 1910-<"4 
տա ր էն ե ր ո լ առաջփն կէ սէ լչԼ՛ էմtu P-Pi՛11

Ղ Ը Լ • Րի

«գեղարուեստը յուզել եւ զգացում 1
արթնցնել կը տենչայ , րայգ գհղա?ու 
տականօրէն' այսինքն ոչ իրական ցաւ 
տաոապանք, այլ ցաւին ու տաոապա 
մեղմացած ու անթոյն մէկ հեոաւոք E 
մանու թիւնը միայն: Երր յուղելու ա & 
կը նկարոլին իրականութեճէ աււսու® 
այ ն տեսակի եղելութիւններ , որո1 
թէ գեղարուեստս րէն, այլ իրապէս ’ 
սափ, տաոապանք, ցաւ ու lunP , 
պատճաոեն մեզի , այլեւս կը Ա-ւաէէ!1* 
զարուեստ ըլլալէ : • • • ՒԱկ եթէ ^UPUW„, |
Ա Խ »,

է' ընթերցողներու հոգիին 2 J 
խընդբութիւն վառելու եւ ա 1P , 
թիւնը ցնցելու համար' այս 
ալ մեր պատմելիքը կ
ձեւի մը տակ դնելը մեծ ՛ ի
դաոնա յ ու կը խանգարէ, որո վ 
զարուեստական գրուածքի սը Ա , Ա 
վարժուած ենք նայելու իբրեւ P իք 
յութեան ստեղծած բաև11 UP ւ. աք՛՛ ±՜ - ■- - - Ր » ոո էր
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1„լթեան վարանոտ ընդունելու..
,“1է“ւլյս։սոլ^1-’լթ1’լն^^ աւ տե1 <7- մնսյր 

Դ'է1՚֊ւս1տեսը է11“սւող 1սա1այ1,ն "եէ-թեր 
ՀԼելԷն ■■

է\„տ„կերզ"։-թէ,լ-նն "լ 
Հ, ^լեԺ յաճաՒ1Ո1"է ոլն1'ն կ՝ ըսուի ■

ն ^.սնդ կատակերգութեան տր. 
հերկելու, պկար է ըսել որ չու-

tf ՚ "i
պատճառելոլ. .էտայնոլ- 

OM է, "է՛ կլ։նայ թատերական մ շա- 
[„,թ ու- "րա11 յառա1 PbPLL ■ Կատակեր

գն, ողբերգութիւն , զաւեշտ, տը.
բոլորն ալ անբամանելի մասն են 

Լտրոնթ անհրամեշտ է բո շո րն ալ հա. 

ԼսուրւոպԷո մշակել-, թատրոնը մարդ. 
„ւթեսւն հետ ենաե երեւոյթ է. Ամէն 
|LnlWZ ապրող հ ա ւա քա կանո ւթ ի ւն 

ւ^տէզեէ էր թատերական համակարգը, 
ք,չպէո Որ կը ոաեղեէ էր հոգեւոր ու մը. 
'Հսգ արմէրները , էր արուեստն ու էր 
^կսւնութէւնը։ Իւրաքանչիւր սեռ ան- 
\րմեչտութենէ մը կը ենէ ոԼ կը բացա, 

րրոէ մարդկային հոգիէն մէկ թաբուն 

էրեսը '•
էականութիւնը այն է որ թատերասէր 

; հասարակութիւնը սակաւաթիւ է :

լիաբուխ թատրոնէ տոմս գնալները 
էն • փոքրամասնութիւն մը, որ կը հե՜ 

պրքրուի ու կը փնտռէ հայերէնով խօ-
ւն ու նշանակալիդ բեմադրութէւններ :

յՒեոլ-աե տուեալներէ մեկնած ,
ատեց՝ Փարիղ տարուած թատերական 
էթունէո ւթ ի ւն ը խրախուսիչ պատկեր մը 
1 պարզեր : Ա տ ե ղծա դո րծա կան թափը
մդամեշտ նախապայման է մշակոյթի 
ւոյատեւման * Եւ. Ափիւռքի մէջ առանց 
կակոյթի գո յատ եւո ւթեան չկայ հաւա- 

ւյյ դոյատեւում * Ներկայիս ՝ թատ - 
pn^Ji դո րծո ղ դրութիւնը սպառէն է իր 
ձևագործական կրակը ՝ նո-

ր դելու. ումը*, Ե տ ե ղծա դո րծա կան բջիջի 
սղմաւոբում ը հիմնական գրաւա րկն է
ատրոնի աշխուժացման*
Տեղին է մէջրերել^ Կ* Զ արեանի խօս.

խը {քակոր Օշականի ուղղած իր նամա~ 
4 (1). «Արդի մտաւորական սե-

1 ստջեւ մի սոսկալի խնդիր է գըր՜ 
ււած. կամ ստեղծագործել, ի յայտ բե-
|կ այգային արժէքներով համակուած 
4աւոակսւ նութիւն, կամ մեոնիլ* ազգի 
կմակաղ ոչնչացումից աւելցնելով հո- 

'-կան ոչնչացումը :
•• ֆաղութայից մտայնութիւնը մեզ 
մար մսւ'ե եդած է, որովհետեւ նա մաս- 
Արուած է, եւ մասնաւորի մէջ ամրող. 
ւթիւնը չէ տեսած :
կււլ, րուեստը եւ գլխաւորապէս րատ- 
՝[ այն եսւմայնատրոլի unanime գոթծո- 
՜ւ֊թիւնն է՝ Որ տեղի է ունենում հոգի- 
*քի խորքում, որ պարզում է ամրող - 
?ֆսն տեսիլքի բարդութիւնը , ու որո
ւմ անյայտի մէջ կորած կարելիու- 
Mg նոր ճամրաները» .

’fïl թատրոնը բարդ ընկերային կա֊ 
'"յղ մըև է ՝ Որ [բեմադրութեան գործտր՜ 
!,լ^ փուլեր կ'ընդգրկէ , նիւ֊
'ք խտրութենէն մինշել ներկայացում , 
խ համար ա շ խատ անրի կը լծէ տար- 
կ զո րծա աա րնե ր . թատերագիր - րե. 
‘“îfp - կազմակերպիչ մարմին ! րեմա- 

'P թատերախումբ - բեմադրութիւն / 
'ք  ̂յա ց ում - հանդիսատես - բննա դատ ։ 
Ju երրեակներու փոխ - յարաբերու թե՜ 

ոլ համադրութենէն կը ծնի թատերա- 
գործօն համակարգը :

աձսօրուան իրականոլթեան մէջ՝
Ւտած է առաջին երրեակի [թատե րա՜

’P ՚ րեմագիր - կ տղմակերպի չ մարմին}
^տրերոլթիլնը որ կարելի է ըս ե լ հիմ՜ 

կ թատերական գործուեէութեան *
^րագքւրը կամ թատերգութիւնը չի 

1՚[ր Ըևմադիրը՝ բեմադիր ը չի 
յ ր Ւր թատերադիրը y կազմակերպիչ
jî ‘ C դաներ իր րեմադիրը՝ չի
I ր հոգալ բեմադրութեան ծախքերը՝

Լա՛ L^‘Uï ' միւս երրեակներն աԼ ունին 
հՀՀ ^տԱ1ոլկ խնդիրները. Տաճախ կը 

ևՒ արհես ւոավա րմ դերասանական
Ու^ Ը111 îJ ա կա յ ո ւթիւնը ՝ տ ե ղե կա տ ո ւո ւ _

Տք ԱԱ,/քասք ’ ելայՍ,։ Այս բուոԸն աւ
Us ? i որոնռ երենո կա րեւո րու՜սակայն, լուծելի են. աւե-

է„ կՀ fît ինքնաբերաբար , հե-
(է,յան աշ1" ա տանքո յէ կր լուծուին ՝ 
'•ւլ ^լ^^ըծական կորիզը հաստա-

<"Կէր ունենա յ ,

Տասներորդ դարը երեւան բերալ բեմա. 
ԳիրԸ : ինչպէս թատերագիր ը կը հեղինա
կէ թատե րդութ իւնը y այնպէս ալ բեմա՜ 
դիրը կր հեղինակէ բեմադրութիւնը* Այս 
չի նշանակեր թէ թատերական ս տ եղծա- 
դործութէւնը կը սահմանուի միւսքն բե՜
մագիրի ա շխատանքով . բեմաղիրը ,
նաեւ իբր խմբավար կը համադրէ , կ'ուղ- 

ու կը ս տ եղծ է հաւաքական ս տ եղծա. 
զործոլթեան միջոցը, ոլը տեղ կը գտնեն 
դերասանական արուեստը, լոյս ի, ձայ. 
5-/', շարժումի ՝ բեմական ճարտարապե
տութեանդ զդեստաւորման ՝ մէկ էս ou քո յէ 
բեմ ա կան լեղո լի բոլոր բա ղադր ի չ տար՜
Ը երր :

թատերգութիւնը կը մնայ դրական սե
ռի պատկանող երկ մինչել որ բեմադիըիյյ 
կողմէ բեմ հ ան ո լի ՝ մ արմին ստանա յ ՝ կեն- 
դանանայ, Այս առումով՝ դրակա^ արժէք 
ներկայացնող թատե րդութիլԱ մը կրնայ 
թատերական դետն ի *Լրայ անհետաքրքիր 
^ս^րս դա լ եւ ըն դհ ա կա ռա կն անկատա ր , 
թերի թուող երկ մը ում եղ թատերակա- 
նութիւե բովանդակել* թատերագիր բե
մադիր հանդիպո ւմը ել հետ եւա բա թ րե՜ 
մագիրի կ ողմէ թատ ե րդո ւթե ա^յ մը յայտ՜ 
նարերումըդ հիմնական ազդակն է թատե
րական ստեղծագործութեան յ

Գեռ, 1914-/ZÎ, Օվի Աե ւումեան (2) դ որ 
կարելի է համարի լ հայ թատրոնի առաջին 
արդի րեմադիրը, - Հտյ թատրոնին 1Լծ՜ 
ր ածն ո ւն դ իե Համար . (3) յօդուածին մէջ 
էը jbfît ' «Հայ թատրոնի վերածնութիւնը 
պէտք է կատարուի խաղացանկի {րէփէր. 
թո ւար) եւ խմթավարութեան {րէմէ ս ս ու- 
բա) ւ1երստեղծմամբ ; Հ ... / թատրո
նը ... կ՜ունենայ իր սեփական դաւանան
քը , իր հարազատ դրօշակը : Ան երթեք չի 
մոոնտր այ ն հիմնաքարերը , որոնց վրայ 
կը կաոոլցուի կամ գոնէ պէտք է կաոուց- 
ւի իսկական գեղարուեստի տաճարը ; էսկ 
ուրիշ ի՞նչ գլխաւոր պայմաններ, հիմնա
քարեր կարող ՛են ըլլալ բացի այն որ 
թատրոնի հիմքն է, գեղարուեստի սկըզ. 
բունքը , թատրոնի հոգին , - անոր րէւիէր- 
թուարը , թատրոնի լեզուն , գեզաբուես- 
տական անսամպլը : ] Ասոնցմէ դուրս 
ամէն ինչ թատրոնի մէջ պէտք է ծաոայէ 
այս խնդիր ներու լուծման համար նպաս
տաւոր պայմաններ ստեղծելու» ;

Այո ի բա կան ո ւթեն է մ եկնած , Հտյ թատ. 
բոնի [Ընկերակցութիւնը եւ Համազգայի, 
նի Օ՚իմակ թ ա ա ե ր ա էլան հաւաքականը, 
Արբի 3ովհ անն ի սեան ի (4) ղեկավարու
թեամբ դ կազմակերպեցին 199G-^r երկրորդ 
եռամսեայ ին թատերական ընթերցում
ներու շտրքը նո ւի ր ո ւած հաԼ թատե րա~ 
գիրներու դ որոն^ ս տ եղծա դո րծ ո ւթի ւննե- 
րԸ բա 1ս տսյ 1Ո Ը ո լթ իլէե Ը չեն ո ւեե ցած մա_ 
մանակիե ս[էտր եղած բեմական ուշադ
րութեան արմանանալու . Այդ չաԸԸԸ հե
տեւեալէ էր. Նշտն Տէստէկիւլ Հ<Եկուոր- 
ները» y Եոստան Զարետն «Տեսիլք» (^ան- 
տ Ւլ} » 3 ակո բ Օչ ական կնքահայրը» -.
Այս ձեռնա բկին է Ը են ց օմանգակո ւթ ի ւն ը 
բերէն ՜ Հտյ Ուոտնոգական Տունը, Ալեք 
Մանուկեա^յ Մշակուդտյին կեդրոնը եւ 
Ա. Մեսրոպ Մ շակութա յի-jj Կեդրոնը-, 
(Տե՛ս' «Յաոաջ», 1996, Մայիս 10 ել 23, 
Յունիս 12 եւ 15 / 16 թէ՚֊եբը) :

Այս լխ թե ր ց ումնե ր ը մը հիմնա
կան հարցադրումնե ր յւսռախւ ցո ւցին , թէ 
խմբի ա նդամներու մօտ եւ թէ հասարա
կութեան : Հարցադրումներ , որոնք կը 
վերաբերին, նախ ել առաջ, նիւթի ներ
կայացման ձեւին' ինշո՞լ թատերական 
ըն թե բ ց ո ւմ ել ո շ բեմ ադբութիւե , ի նչ է 
թատերական ընթերցումը. ապա' թատե. 
րադիրներոլ դնահատութեան , թատե. 
րական գրականութեան վերընթերցման 
ո լ վե ր ա ր մ ե ւո ր մ ան վերաբերեալ, բեմա- 
կան հայերէնի ու դրական Հայերէնի ա- 
ռանձն ա յա տ կո ւթ ի ւնն եր ո ւն • դերասան
ներոլ „լ թատերախմբերոլ պատրաստու
թեան , թա տ ե ր ա խ ա ղե ր ո լ բեմական ու 
ոճա յին իւրա յատկոլթիւննե բուն անդրա. 
դառնալու ել գեռ' ապագային այս տիպի 
ձեռնարկի կրկնութեան , յաճախակտնու- 
թեսՏն շահեկանութեան ■ Ինչպէս նաեւ 
մ շակութա յին ձեռնարկներոլ տարեկան 
ընդհանուր ծրագրումի' կազմակերպչա
կան , մարզումի „լ նիւթական հարցերոլն :

Այս նախաձեռնութիւնը միտք ունէր, 
աոաջին հեըթ[՚ն> {'ՐԸ նախապատրաստա
կան փորձ, երկու թա տե րա խ ո ւմ բե ր ո լ մի. 
ջևլ գործակցութեան հող պատրաստելու, 
առանց րեմագրական բարդ գործընթացի 
ճամբան բռնելու , Դրական փորձ մը որ 
իր բնական զարգացումով, վերս յիչեա լ 
լձւ թե ր ց ո ւմն ե ր ո լ չարքին յանգեցալ , Ա ա- 
կայն այս առաջարկը, խորքէն մէջ, երկու 
հիմնական նպատակներ ալ կը հետապնդէ .

. Նախ եւ առաջ, հայ թատրոնին վե
րադարձնել իր թատերագրական մառան֊ 
զո ւթիւնը, Զանազան պատճառներով մ է կ- 
դի դրուած, մոռացութեան մատնուած,

թատերապէս անհետաքրքրական դատ~ 
ուա^ի երկեր դ թատերական ընթե ր ց ո լ_մ fi 
ենթարկելդ անոն^ բեմական ար(եանէքնե՜ 
բը երեւակ հանելու, համար .

- Երկրորդ , դիմել դործնական ու ճը~ 
կուն *^^ng[t որ հնարաւորութիւնը ստերէ, 
ծ է կարճ մ ա ման ա կո ւան Ընթացքին ներ
կայացումներու յաճա խա կանո ւթ իւնր ա- 
ւե լցն ե լո ւ դ առանց ի սպառ յաւե լեա լ նիւ
թական ո լ մարդկային ոլ(եի սպասելու*. 
Այսինքն^ ամիսը մէկ ընթերցում y տարին 
մէկ ներկայացման փոխարէն»

Յստակ է Որ թատերական ընթերցում ը 
չի կրն ա ր փոխարինել բեմադրումը* այդ 
մտադրու թեամբ ալ չէ առաջարկուած î 
թէեւ կրնայ երկի մը բեմադրութեան ա՜ 
ռաջնորդել . Ւըր հԱյնրայիէչյ ընթերցում դ 
թատերական ընթերցումը y իր ետին ^Ը- 
կա ր անցեալ ո լն ի : ^անց առնելով դրա՜
կան րն կերո ւթի ւնն ե ր ո լ Ոլ սալոններու 
մէջ կայացած հան ր աղ ին [խ թե ր ց ո ւմն ե ր ո լ 
ա ւան դո ւթ ի ւն ը դ թատերական ընթերցու- 
մը^ թա ար ոն ի շրջանա 1լներ ո լ մէջ ՝տա րած՜ 
ուած մէջո,յ է *

_ նորայայա կամ անծանօթ թատերա
գրի ստեղծագործութեան ծանօթանալու.

- մշակութային կեդրոններու պա տաս՜ 
իւանատունե րո լ Ոլ թատ ե բագէ տնե ր ո ւ շա՜ 
հ ադր դռո ւթիւն ը ապահովելու .

_ մեծածախք բեմադրական մեքենան 
բանեցնելու համար բեմադրութեան հա
մար դրամադլուխ ձեռք բերելու*

- թաաերկի ղուտ դրակա^ արմէքէն ան
դին ընթերցուած երկնն թատերականու- 
թիւ!ւբ չափելու :

Րնդ հանուր առմամբ բեմադիրներու 
համար հանդիսատեսներու ներկայութեան 
թաաերկի հաւաքական ունկնդրութիւն ը 
ու անոր ստեղծած հետաքրքրութիւնը 
անգնահատելի նշաններ են երկի ումակա՜ 
նութիւնը չափելու եւ թատերախաղի թա
քուն ծալքերը բացայայտելու համար*,

թատերական ընթերցում _ եղրը կը յղէ 
դո նէ Լե ղուական մակարդակի վրայ՝ ըն
թերցուած երկին թատերական արմանի- 
քի բանեցում ին կամ անոր յա յանա բերու
մին : թատե րական ո ւթիւն ը որեւէ թատ„
բոնի կամ թատերախաղի հիմնական յատ
կանիշն է* անով կը պայմանաւո րուի 
թատրոնը. Այս առումովդ ոեւէ բեմադ- 
րութիւն' ինքնին թատերական ընթեր
ցում մ րն է *

Ախ 1։նէ որ ֆրանսական կամ եւրոպա
կան թատերական շրջանակներու մօտ կը 
համարուի անցողակի հանգրուան մըդ 
կողմնակի միջոցառում մը նոր բեմլոդրու
թեան յաջողութիւնը ապահովելու հա
մար' հայկական մշակութային շրջանակի 
մէջ անոր օդտադո րծում ը կր կրէ եզակի 
մշակութաքին ձեռնարկի հանգամանք*.

Ընթերցման այս առաջին փորձառու
թիւնը շահեկան էր թատերական խ՛նդիր՜ 
ներր պարղելուդ ել կեդրոնանա/ոլ ա յն 
հրատապ հարցերուն որոնք բանա
լի դեր կբ խաղան ստեղծագործութեան 
ուղին վերագտնելու համար. Անհրամեշտ 
էր դուրս դալ թատրոնի շուրջ կազմուած 
դատարկ շրջանակէն ՝ վերադառնալ տար
րական իրականոլթեան*, Ել մ ասնա կից՚նե- 
ըոլ ել հանդիսատեսներու գնահատումէն 
դատելովդ այս ձեռնարկը gnJg տուաւ թէ

- Ախալ է այն պա տ կե ր ա ց ո ւմ ր թէ չկան 
հայերէն ո րակաւո ր բեմադրութեան ար
մանի թատերախաղեր. Եան դ բայց հարկ 
է ղանոն ք վերընթերցել.

- թա տ եր տխ ո ւմ բեր ո ւ համար՝ անհրա
մեշտ է ոլ կենս ա կան ՝ յաճախակի խա
ղացանկը նորոդելոլ խնդիրը*

Լ դերասաններ կր զարգացնեն ոլ կը 
մարզեն իրենց բեմական կտ ր ո ղո ւթի ւնն ե- 
րր նոր տիպարներ մ ա ր մնա ւո ր ե լո վ*
՜ հայախօս մ շակութա սէը կորիզ մը գո

յութիւն ունի ՝ որուն համար տա րին մէկ 
կամ ե ր կո լ թատերական ծրագր ի իրա
գործումը դոհացուցիշ չէ*.

Ասոնց կողքին դ կար նաեւ' կարդ, մր ու^ 
un լցիչներս լ ել մ շակութա յին պատասխա
նատուներու մօտ՝ ուսանողներու՝ նոր 
հասնող սերունդին համար հայախօս 
վայրեր ստեղծելու նախանձա խնդբութիւ- 
նը : Ա աճա իսա կ իօ ր էն ՝ առօրեայ խօսակ- 
ցական հու յերէն էն անդին՝ որոշակի որակ 
ո լ մակարդակ ներկայացնող հայերէնը եւս 
լսելի դարձնելու ց անկո ւթ ի ւն ը *

Այ ս առթիւ հարկ է անդրադառնալ դը՜ 
րական «մաքուր» հայերէնի ու բեմական 
հայերէնի կարեւոր խնդրին*. Բեմը տի
պարներու խաղավայրն է՝ ել համաձայն 
գո րծո ղութեան մա մ անա կա շրջան ին ու 
վայրին ՝ համաձայն տիպարին ընկերա» 
յին Գինեփն ու հոգեբանութեան ՝ լեզուն 
կը դրսեւորէ U,JU Pn Լո ր յատկանիշները՝ 
որու մէջ տեղ կը գրաւեն ՝ գաւառաբար
բառ ՝ թրքերէն կամ այլ օտար լեզուներ 
ել ա յլ զարտուղի դա րձոլածքնե ր ՝ որոնք

դե ղա րուես տօ րէն կ՛արդարանան եւ կ^ °դ" 
նեն տիպարին կենդանութեան * Եւ հոս ) 
առհասարակ ՝ հարցը կը վե ր ա բե ր ի մտա
ւորական մասնաւոր խաւի՝ որոնք թա
տերական հայեացքէ զուրկ՝ անտեղի դա. 
տավճիռներ կարձակեն՝ այս կամ այն 
թատերախաղի հասցէին , հ իմն ո լելով 
սոսկ լեզուին անմաքրութեան 1Լը ա յ յ Ե ւ 
կամ ընդհ ա կա ռա կն ՝ խաղար կութեան թե
լադրեն սա կամ նա անհամ ո լ անդոյն 
երկը լեզուին մաքրութենէն հմայուած *,

Եւ այստեղ կը կայանայ թատերական 
ընթերցումի էական խնդրա րկումը վե
րընթերցում եւ յա յտնարե ր ո ւմ դատա
պարտուած եւ մոռացութեան մ ատն ուած 
երկերու : Ափր ըն թ եր ց ո լմ ա յո՛ ՝ սակա յն

դրասեղանին նստած ՝ այլ բեմին վը՜ 
րայ՝ բե մա կանա g ած :

թ*ատերական ըն թերցումը կը բախի 
անձնական ընթ եր ց ո ւմ ին ♦ !լը հակադրէ 
թատրոնի հաւաքական աշխատանքը՝
ան հ ա տ ա կան ն ա խ ա ձ ե ռն ո ւթ ե ան • Ար սր
բումն ոլ դո րծողութիւե ը ընդդէմ ղոււո 
մ տա յին ա շխ ա տ ան քին *

Ընթերցումը՝ իբր նշանադրերու վեր
ծանում ու նշանաբաններու [աոԸ^Ըգ1՚ 

թափանցում ՝ թա տ ր ոն ի ու թատերական 
դրականութեան հետ առըն չուած՝ զանա
ղտն մակարդակի Ոլ դի տանկի ւնի ընթեր՜ 
ցումներոլ առիթ կուտայ î Այսպիսով՝ 
երկ մը 1լ ենթարկուի հ ո դեվե ր լո ւծա կա ե ՝ 
դրական ՝ ընկերաբանական ել այլ ընթեր
ցումներու ՝ անոր զանազան արման ի քնե
րը յյս յտնա բեր ե լո լ համար. Այս Ըո Լո P 
ընթերցումներն ալ կը կանգեին գեղադիր 
տական ” դիտական - վերլուծական 
վրայ*, ՛իսկ թատերականը՝ օդտուելով 
վերը յի չուած ընթերցումներէ ՝ ունի իր 
մ ա սնա յատ կութ իւն ը ՝ կը դիմէ հաւաքա
կան դս րծո ղո ւթե ան ել իրը տարածքի 
մէջ՝ բեմի վրայ կեբպա րանաւո րման ա շ- 
խտտանք' ստեղծա դո րծա կան բնոյթ ունի*,

Բ'ատ երական ընթերցումը ն ո ր ո ւթ ի յն է 
ընթացիկ մշակութային ձեռնարկներում 
համեմատած * ^արզ է որ ան հարցական՜ 
ներոլ առիթ ընծայէ ՝ որոյԼ մինչել հիմա 
թա տ ր ոն յաճախո ղնե ր ո լ կողմէ ճանչցը- 
ւած ու րնդո լնուած նախապատկեր մը 
չունի*, Եբր մշակութային ձեոնարկ՝ ան 
ունի նաեւ արուեստանոց ի առանձնայատ_ 
կութիւնր * Յետադային կ'արմէ այս յատ
կանիշը պահպանել ո լ զարգացնել յ Առաջ 
որ րեմ բարձրանան ՝ նոր ումեր պէտք 
ունին պատրաստուելու ո լ եփ ուելու • նոր 
խմորույքներ ՝ նոր հոսանքներ փորձւսր՜ 
կուելու * *Եոյնը' թատերագիրներու պա
րագա յին յ

3 ա տ կա ն շական է Ա ելում եան ի [UOUPP 
ա յս առըն չութեամ բ (3) «Աւքէն ջանք 
գործ պէտք է դնել հայ հեղինակները գոր. 
ծի հրաւիրելու' հայ խաղացանկ ստեղ
ծելու համար ;

Ատոր համար հարկաւոր չէ, ի հարկէ, 
ամէն անփորձ հեղինակի փորձնական գոր
ծերը րեմ հանել : Թատրոնը փորձատեղի 
(լա պօ ր ա թ ո ւառ) չէ; Ան չի սիրեր Որ իր 
գլխուն վրայ փորձեր կատարեն: Աճ կէ 
պահանջէ աւարտած, գեղարուեստօրէն 
վերարտադրելու ընդունակ մշակուած 
դերասաններ :

հ՞նչ ընենք , ի՞նչպէս ընենք որ հայ հե
ղինակը , կամ աւելի ճիշդ է ըսել, սկսնակ 
հայ թատերագիրը անտուն, անօճախ 
չմնայ , որ ան ալ արտայայտուելու եւ 
քննադատուելու վայր մը ունենայ , որուն 
չգոյութենէն համոզուած եմ, քիչ շնոր
հալի ընդունակ ուժեր չէ որ ենթակայ են 
թաոամեյու' տակաւին չծաղկած :

. . . Ստեղծենք օճախ մը մեր սկսնակ 
թատերագիրներու եւ սկսնակ դերասան
ներուն համար :

Ես կը կարծեմ թէ ամէնէն նպատակա
յարմար միջոցը այն կփԱայ , որ հայ 
թատրոնն ունենայ իր Տրամաթիքակտն 
Արուեստանոցը (Սթուտիա) •

Ահա այդ արուեստանոցի մէջ,, թէ խմբի 
սկսնաէ դերասանները , թէ աշխատակից 
անդամները եւ զիրենք րեմին նուիրել 
ցանկացողները րեմի ուսուցչին' սթու- 
տիայի ոէժիսէօրին ղեկ ավարոլ թեամթ 
պիտի վարժուին տրամաթիքական - թեմա
կան արուեստի մէջ :

Այստեղ պիտի կարդացուին, վերլու
ծութեան պիտի ենթարկուին եւ խաղաց
քին հեղինակներու այն յուսատու փիէս- 
ները , զորս մեծ թեմերու վբայ ներկայա- 
ցընել դեո կաղա ժամ կը համարուի» .

Աքս դրութեան թուականէն ութոուն եր
կու տարի անդ , հակառակ րնկերային ու 
քաղաքական մեծ յեղաշրջումներու , տր
ուես տանո դի անհ րամե շտոլթիլն ր կր մը. 
նայ անփոփոխ. Այսօր, ան անհրամեշտ 
է ո՛չ միայն սկսնակներու համար , ապա 
նաել մ ա ռան դո ւթ ի ւն մր փրկե/ու , զայն 
վերստին գործառնութեան մէջ դնեյով. 
Այլապէս' չկա յ մշակոյթ, չկայ աճեդում

Fonds A.R.A.M
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Adieu Miaestro !

Խ Ա Լ Ի Լ ճ Ը ՊՐԱՆ

ՄԵՂՐԱԾՈՐ ԹՈՅՆ£

Le compositeur Khatchadour Avédis- 
sian nous a quittés en laissant derrière 
lui une vie musicale pleine d’œuvres ri
ches et variées, dont certaines sont deve
nues très populaires. La plus connue est 
sans conteste «Irn anouch tavigh» (Ma 
douce lyre). Tel Sayat-Nova glorifiant 
son kamantcha (vièle à pique du Cau
case), Khatchadour Avédissian exprime 
par ce chant, le coup de foudre qu’il a 
ressenti pour le kanone (cithare orien
tale). Ses nombreux concerti et impromp
tus, comme les soli qu’il a introduits 
dans ses mélodies, attestent de son atta
chement à cet instrument.

Il en a développé le jeu et établi le 
style en fondant l’école arménienne de 
kanone. C’est à lui que l’on doit égale
ment la féminisation de l’orchestre tra
ditionnel, puisqu’en Arménie, la plupart 
des kanonahar sont des femmes, contrai
rement aux autres pays d’Orient.

Comme ses prédécesseurs illustres que 
sont Vartan Pouny, Tatou! Altounian, 
Aram Mérangulian, il a voulu donner à 
la musique traditionnelle arménienne 
une place à part entière. C’est lui, par 
exemple, qui a créé la chaire de musique 
traditionnelle au Conservatoire Komitas.

Plus qu’un compositeur au style carac
téristique, Khatchadour Avédissian était 
un arrangeur et un orchestrateur de haute 
qualité qui a su écrire pour tous les types 
d’orchestres, qu’ils soient traditionnels, 
de variétés, symphoniques. Il a également 
écrit pour chœurs. Comme il le disait, 
« la musique arménienne est avant tout 
monophonique, mais elle doit évoluer, 
s’adapter ».

Ses harmonisations se prêtent parfaite
ment aux arrangements 'qu’il compose. 
Ses accords, ses modulations et ses au
daces harmoniques, semblent parfois ins
pirés du Groupe des Cinq (1). Ses intro
ductions par leur balancement rythmique 
sur les temps faibles, annoncent un thème 
simple sur une note longue, généralement 
au doudouk {instrument à vent original 
arménien, à anche). Le thème est ensuite 
repris par l’orchestre et souligné par un 
contrepoint chromatique léger, avec glis
sement de la tierce majeure vers la tierce 
mineure, qui constitue son cheminement 
favori. Puis l’ensemble est conduit vers 
une dominante. Là, la puissance orches
trale s’exprime par un tutti où les jeux 
de timbres et de registres sont complétés 
par des rythmes parfois complexes(2).

La souplesse de ses harmonisations 
d’airs traditionnels allait permettre la fu
sion de la mélodie et de la danse. Kha

ու հասունացում . սկսնակը կը մնայ սկըս. 
նակ , անտաշ ու խակ :

Զարեան, Տէստէկիլլ, Օշական, այս 
երեք դէմքերը , հակառակ իրենց
դրական վաստակին, հակառակ թա
տերական կեանըին զարկ տուող իրենց 
հրապարակային գո րծո ւև է ո ւթեան', հա
կառակ հայ թատերական մտածողութեան 
բերած գնահատելի նպաստ ին ո լ հայ 
թատ րոնին ինքնուրոյն նկարագիր տալու 
էանքին , իբրել թատերագի ը հայ բեմին 
կը մնան անծանօթ .

ԺԻՐԱՑՐ ՋՈԼԱ*ԵԱՆ

(1) Բարձրավանք (Պպիս, 1922)

(2) Սեւաւմեան Օվի (Յովհաննէս) 
(1878 - 1920). Ծնած’ Ագուլիս; Բեմսւ. 
դիր , դերասան որ ծաւալուն զործունէու. 
p-իւն տարած է Արևե լահայ ասւոանի ,Թիֆ- 
լիսի ու Պոլսոյ մէջ ; Բազմաթիւ յ օդուած- 
ներ ստորագրած է որոնց գլխաւոր նիւթն 
է հայ թատերարուեստի ինքնուրոյն ոլզ-

tchadour Avédissian a marqué ainsi de 
son empreinte les plus grands orchestres 
d’Arménie, notamment celui de l’Ensen- 
ble d’Etat de Danses. C’est cette remar
quable harmonie de la musique et de la 
chorégraphie qui, au printemps 1976, en 
France, a bouleversé la plupart des jeunes 
musiciens arméniens que nous étions, dé
clenchant ainsi une vague d’enthousiasme 
pour cette musique. Maître à penser 
d’une génération de musiciens de la dias
pora française, Khatchadour Avédissian 
était sans doute loin de se douter de 1 in
fluence qu’il a exercée sur la plupart 
d’entre nous.

De passage, en 1980, pour une série 
de concerts avec l’Orchestre d’instruments 
Traditionnels de la Radio-Télévision Ar-

par

Gérard DER HAROUTIOUNIAN

ménienne, nous lui avons demandé de 
travailler sous sa direction. Il nous a 
donné immédiatement son accord. Alors, 
nous avons pris conscience que Khatcha
dour Avédissian n’était pas seulement un 
musicien exceptionnel niais également un 
Homme d’une grande générosité. Qui 
d’entre nous, auparavant, aurait imaginé 
côtoyer celui que nous allions surnommer 
« Le Maestro » ? Le rêve devenait enfin 
réalité en cette fin d’année 1980.

Quelques jours avant la mort de Kha
tchadour Avédissian, une série de concerts 
du Grand Orchestre Arménien de France, 
dirigé par son jeune fils Mickaël, mani
festait encore cette vivante complicité 
entre le grand compositeur et les musi
ciens de France. Bel hommage, non ? !

Merci Maestro ! et à nous de jouer...

(1) On nomme Groupe des Cinq, cinq 
compositeurs romantiques russes : Mily 
Balakirev, Alexandre Borodine, César 
Cui,Modeste Moussorgsky, Nicolas Rims- 
ky-Korsakov. Se détachant de l’influence 
allemande, ils ont donné à la musique 
russe un caractère national.

(2) C’est le cas, par exemple, de: Yéra- 
zank (Rêverie), Tzaghgats baléni (Le ce
risier en fleur), Kakhartvats tzaghiknèr 
(Les fleurs ensorcelées).

ղիի փնտռտուքը : 1910 - 11-ին եւ 12 . 13 
Աոսկուայի գեղարուեստական թատ
րոնի արուեստանոցը կը յաճախէ կատա
րելագործելու համար իր թատերական 
գիտութիւնը : Հեղինակը է բազմաթիւ
րեմադրութիւններու : Առաջից նախաձեռ
նողը հայ թատերական արուեստանոցի 
հիմնադրման , իրր թատրոնի գործիչնե
րու որակաւորման միջոց , որու համար 
1919-ին կը մեկնի Պոլիս, ուր հակառակ 
իր ծանր հիւանղ վիճակին 3 . ճ • Սիրռւ- 
նիի օժանդակութեամր կ'ուզէ ստեղծել 
արուեստանոցը, սակայն կը մահանայ, 
իր գործը չաւարտած ;

(3) Նաւասարդ (Պոլիս, 1914)

(4) Արրի Յովհաննիսեան, Հայաստանի 
Մշակութային նախարարութեան հրաւէ
րով , Սունղուկեան Պետական թատրոնի 
վերակառուցման Ու խաղացանկային հար
ցէ րու քննարկման ծիրէն ներս, սոյն թատ
րոնի մէջ , Յուլիս 9՜ին ել 1Օ.ին , կը ղեկա
վարէ հետեւեալ երեք թատերական ըն
թերցումներ •

Լեւոն Շանթ «Ուրիշի համար» 
Միքայէլ էուրճեան «Տուրքը» 
Վահան Թէքէեան «Մայրեր»

Հիւսիսային Լիբանանի լուսապայծառ 
առտուն թուլա գիւղին բնակիչները հա
ւաքուեցան իրենց տուներուն մէջտեղ 
կեցած պզտիկ մ՜ամուն գաւիթը։ Ա^եոնք 
կը քննարկէին անակնկալ ու խո րհ ր դա՜ 
լոր մեկնումը իիառիս էիահալին y որ իր 
ետին թողած էր կէս տարուան նորահարս 
կինը :

իիառիս Ո*ահալ շէ յ թն էր ու առաջնո ր- 
դը թուլա գիւղին եւ իր այղ հանգւս- 
մանքը կը վայելէր մ՜առանգարա ր ♦ իր
նախնիները գարեր շարունակ տէր ու տի՜ 
րական եղած էին հայրենական կալուա
ծին : Հա ղի ւ քսանեւեօթը տաբու ՝ ա՛կ զա ր՜ 
մանալի իր կորովով ու անկեղծութեամբ 
չա հ ած էր մ՚ն ականներուն հիացախառն
սլա տ կա ռան քը յ Տ)առիս ամ ուսնա~
ցաւ Սուսանին հետ՝ մ՜ոզովուրդը կ՚ըսէր» 
«Եր տ նի անոր : Այ՛լ չաւի երիտասա րգ
մարդուն յուսա ց ած երջանկութեան զա
ղա թը հասած £» :

Ե ւ֊ յանկարծ լուսաբացին արթննալով՝ 
մողովուրդը կը պարզէ՝ որ չէյխը ունե
ցած ոսկին հաւաքելով ու դրաստին վ[ւս,յ 
րա ոնա լո վ ՝ տ ռան ց հուս կ մնաս բա ր ո վի 
հեոացեր է գիւղէն : *իա յթա կղութի ւն ը 
"»ամընդհ անո ւր էր ՝ շուար ու մոլոր կար
ծիքներ կը փոխանակուէին ՝ թէ ի՛նչ րան 
մղած էր գինք լքել կին ը ՝ տունր՜տեղը՝ 
տ յղիներն ու հողերը»

Հ1՛ ւսիսի էիբանանցին ս ր տա բա ց մ ողո
վս ւրգ մըն է՝ որ կը գնահատէ արիւնակ
ցութիւնը եւ միշտ անկեղծօրէն կը կիսէ 
ղ իմ ա ց ինին թէ՛ վի ԼւոԸ î թէ՛ ուրա խո ւթի ւ՜ 
նր : /* ան մը պա տահ ի ՝ բոլոր գիւղացինե
րը կը հաւաքուին \դլու իս գլխի' միշտ 
պատրաստ օղնելու եւ ապա կը դաոնան 
իրենց բան ու գործին մինչեւ որ բա խտը 
նորէն հաւաքուելու առիթ մը հայթայ՜ 
թկր:

Ահաւասիկ դէպը մը ՝ որ թուլայի բը~ 
նակի շները գործի եր թա լէ յետ պահելով 
քշած է զիրենք դիւզամէջի քննարկելու 
իրենց շէ յ իւ ին անհետացումը*

ճիշդ այգ պահուն կը հաս նի հովիւը, 
հայր Ստեփանը՝ որուն անյողդողդ վեհու
թիւնը ա յնո ւամ ենա յն ի ւ կը մատ նէր վխ 
րաւոր հոդիին լուռ տառապանքը : Սն դի՜ 
սանձը բռնած է ր : Այդչափ տառամամ 
տեց իր ծու,քսն ու կարճ լռութենէ մը 
՚ԼեՐ^ Ւ օս ե ց ալ .

֊Մի՛ հարցնէք»»» Ո՛չ մ է կ հարցում 
տուէք ինծի » » » Այս առտու՝ դեռ Լոյսը 
չքացուած՝ շէ յ [ս Լյառիս զարկաւ դուռս : 
Տ/ս բադէ մ ու վշտաբեկէ ձեռքը ձիուն 
այցելութեան պատճառը հարցնելուս պա
տասխանեց .

— Հայր սուրբ՝ մնաս բարով ըսելու 
եկա յ : Եօթը ծովէ անդին կ' ե րթամ ՝ ա յս 
երկիրը ** է յ մըն ալ չդաոնալու համար :

Ու ձեռքս տուալ կնքուած նամակ մը 
ուղղուած իր մտերմագոյն բարեկամ Նա՜ 
նմոյդն ու սուրաց դէպի արեւելք արտա
սովոր այգ մեկնումին բացատրութիւնը 
դլան ալո վ ինծ ի î

Գի. ղտ ց ին ե ր էն մէկը դիտել տուաւ *
թեր եւս հրամեշտի իր դի&ր ը պար

զէ գաղտնիքը ՝ քանի որ Նա պիհ Ա ալիքէն 
աւելի մտերիմ մէկը չունէր ան։

Միւսն ւռլ հարցուց.
-- Իսկ կինը տեսածը ՝ հա յ ր սուրբ :
Հովիւը պատասխան տուաւ»
— Առտուայյ պատարագէդ ետք փ ո ւթա՜ 

ցի չէ J ի՛ ին տունը ու գտայ դեռատի հար
սը պատուհանին քով կեցած' մոէոր հայ
եացքը հ եռուն երը' չտեսնող ու անզգայ։ 
Երր < ամարձա կեցա յ ամուսնիդ մասին 
հարցնելո՛ւ՝ միակ պատասխանը եղաւ» 
«Զեմ դիտեր » » » ՀՀեմ {դիտեր • • ♦» : Ու հե
կեկաց մէկէն ի մէկ' ոբբացած մանկան 
մը պէս ։

վարդապետը հաղիլ ա րտասանած էր 
վերջին խօսքը՝ երր գիւղացիները սահ- 
մ ըռկած քարացան ի էու[1 հրացանի կը՜ 
րակոցին ՝ որ գիւղին արեւելեան ծա յրէն 
կը հասն էր » Երակոցին հետեւեցան կնոջ 
մը ողբագին ճիչերը։

'fi ան ի մը պահ տեղերն ին գամուած մը- 
նա1Հ վերջ բո լո ր գիւզացիներըմ այր ու 
կին՝ մեծ ու պզաիկ՝ վազեցին հոն՝ սար
սափը դէմքերուն ։ Շէյխին տան պարտէ- 
զին առջեւ անոնց աչքերուն պարզուեցաւ 
մահասարսուռ տեսարան մը*.

նտպիհ Ա ալիք դետ ինը փռուած էխ 
կուրերի վէրքէն յո ր դած արիւններուն 
մէջ» Սուսան՝ չէյխին կինը՝ դիակին վը՜ 
Լ1 ա յ հակած մազերը կը փետէր ու կուրծ
ք՛ը կը ծեծէր շարունակ ողբալով» «\յա-

պ1ր' էՆչՈ՞ւ ըրՒր
Շ-ւրէփնները շտնթահս , ՚ :

եւ կարծես ճակաաաղրին սա։ւ 2''"'^ 

ճմլէր սիրտերնին . 'Լտրգապետ և 
ձեռքէն առաւ Հարագոթ նամԼ 
նոյն /՚Նքե յտնձնած էր նո,ն ւշ՝

նապիհին մարմինը տարին Լր ,. 
մօր կանր, որ աեսնեյով ղաւա1լըրաՀ^ 

խենթեցաւ ու շատ Հանց,ոծ' յւ' Հ 
րեն Q ալի տենո ւ թե ան մէջ, & լ ր

Սուսանն ալ' խուսափուկ կեսՀ, ւ „
քաշող մահուան միջել տտրՈլոեո C . r I լ 1 ՍւՈԼ'եը տարրն :

Հայը Ստեփանը տունը հտսնելո,ն , 
կորաքամակ, կզպեցգուռը> 
նոցը հեեցուց ել դոզղոջուն փտի 
սկսաւ կարդալ նամակը ,

«Սիրելիդ ընկերս Նտպիհ .
Հռրկ է հեռանամ հօ րենական դիլղկԱ 

զի տեւական ն ե ր կա յո ւթ ի լնս պ,ԱտՀ
՛Ա՛լւ՛ոյ pn՛ , [՛մ կնոջ ու իմ թչուառոլ.
թեան : փաջ գիտնալով ք„լ ազնուոլթ^ 
ու բարեկամը դաւաճանելու անատակո. 
թիւնգ, գիտնալով նոյնպէԱ „ր Սուսան ալ 
անմեղ ոլ առաքինի է , ես գիտեյ 
պէս որ ձեր սիրտերը միացնող ճթա{կ, 
սէրը վեր է թէ՛ քոլ ոլմերէզ , թէ՛ 
չքացնելու յոյսերէս , Այլեւս անկարոփյ 
Աստուեոյ կամքին դէմ գնել, ինչպէլ 
անկարող եմ լողալ Գատիշա գետին կ(| 
հոսանքն ի վեր :

«Գուն միշտ ալ անկեղծ ընկերս 
ես ո լ կը մնաս դւս շտ ե ր ոմն մէջ մանխ 
կան մեր խազերու^ ատենին պէս ; 
ղաչեմ որ միշտ ղիս բարի յիչես այսու՛ 
հետ։ Ըսէ Սուսանին թէ կը սիրեմ 
եւ կ ապաշաւեմ ամուսնական կեան^ 
ամա յնու թիւնը իրեն պարտագրելուս՛, 
Սիրտս կ1 արիւնէր ամէն անգամ երր շու
նէն արթննալով յանկարծ ղինք կը տես՛ 
նէի իւաչելութեան առջեւ ծնրադիր ու յա՛ 
ւադինօրէն կուրծքը ծեծող։

հԶկայ աւե լիւ դաոնա դին տառապանք 
քան տ յն ՝ զո ր կապրի կխեը^ որ չ՚ւիա[ 
ուած է երկու այրերուն. ի՛ր սիրացու 
ղ[՚՚նք սիրող։ Սուսանիդ տա ռա պանըը uîlr 
գըրդում էր „լ անվէրէ, բայց ինք 
տանէր զա յն լուռ ո լ ան տր տուն ջ ու. տըի 
ր ա լի ր պա տո ւո վ կը կատարէր տ 1՚կն4 h 
պա ր տա կան ո ւթ ի ւնն ե ր ը î

«UN կը ճգնէր , թէեւ ընդունայն , 
Գել br սէր ը քու հանդէպ ։

«Ես կը մ եկն ի մ հեռու երկիրներ ու^] 
մըն ալ պիտի չդառնամ ՝ զի անկարողէ 
ա յ լեւս ա ր գե լքն րյ /ա լ իրական ու ր
լի տ ենա կան ձեր զգաց ո ւմին ըեդ Հ՚փ'* 
եաւ Աստ ո ւծո յ աջո յն » թոզ Տէրն uùjtilur 
նալի իր իմաստութեամբ, պահէ եւ 
երկուքդ ։

քիառիս))

Հայը Ատեփան ծալեց նամակն 
րէն դրաւ գրպանը ։ Հեռակա յ հովիտի 
նայող պատուհանին առջեւր նստելով 
եր կուրօրէն նաւարկեց մտածմանը անեպ 
րածիր ու ա ն յատակ ո վկի ան ո ս ին 
Ե ռան դա դին ա յդ վսո րհ րդածու^
վերէն տլ յանկարծ խոյացաւ , կս՚խ 
իր խոհերուն ո լո րծու֊ն ծա լքե րու֊ն 
լա յտնա բե րե լով դաղտնիք մը նրբթ 
ահաւոր , սր քօղարկուած էր ոսրդայէԼ 

կա*ն խորամանկութեամբ»
— Որ չաՀփ հնարամիտ ես՝ Ֆառ1էԱ^ 

բա ց ա գան չե ց ան ՝ • Ո րչափ ծանր , J 
չափ ալ պարզ է քու. գործած 
Գուն մեղր ղրկեցիր բարեկամիդ 
ո֊իթ թո,Ըրիէե հետ ըևղիսւոն ա ը 
փակելով նամակիդ մէջ՝. Երթ Նապէ 

րացանին փոզը ուղղած էր /’T 

քու մատդ է ՝ որ քաշած էք
կամքդ է ՝ որ տիրարար կԴւՒ^ 

կամքին î
•••Որչա՛՛փ խելացի ես, 9)՚սռ[՚“
'Լարգապետր դողդղալով ու 

րերցնելէն նստաւ դարձեալ ո՛- 
տերով մօրուքը խառնել-. P f ՄՀ 
րր գծագրեցին մպիտ մը, որու 
աւե/ի ահաւոր էր ՝ քան կատար 
րերգութիւնը : Ան բացաւ աՎ“դ1'ր\ 

սկսաւ մտա սոյզ ընթեըցանութ “՚ 
րեմն-երբեմն վերցնելով դլութՍ 
ր ե լո լ համար կնոէ ողբը, T Մ ո ■ 
թուլայի դիւղամէէէն, ԷՒ 
ըա զան Ա ա յ ցիներուն քո4.^ ՝
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|Դ,Կ1;Ր Փ1'0ւՏ11Ւ'1ւՒ1֊ «ԼԲԷԺ-Ը 
W

րււԻՕնԴ ՕՏհնՆՒ ծՐԿՈհ U'IUliPC

ՓՕԼՆ^ԻՆԻՆ 
ԶՈԻԱՐԹԱԻՈՀՈԻԹԵԱՆ 
ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ԱՐՈԻԵՍՏ

tV/’i " Բլ1' ևւ մ'ս՝լ'1'՞ անգամ Մ Լռած է 
ււանգ Ատեան՛. Անդամ մը այս հար- 
խնղրսյ առարկայ եղաւ լրջօրէն, ա֊

ւթէ[՚նչպէս՚-
[u/լէ տասր-տասնըհինդ տար էներ ա֊

0Î, Երեւանլ, Պատմութեա՛ն քՒանդարա֊ 
յ, մէջ կար {հաւանաբար կայ ներկա
կալ) Մեծ Եղեռն ին յատկացուած աը֊ 
•արէ՚չ սրահ մը, որուն պատերէն մ է֊ 
ժ վրայ , լրջանա կի մէջ քուէ բովի գըր֊ 
,յ. էխ' լուսանկարները ել անունները 
իււնի զոհ հայ մտաւորականներուն '. 
Ախէն վերի կարգին 'Լ[՚այ, ի մէջ այ֊ 
,յ կար Գրիգոր Զօհրասլի մէկ լուսւս- 
^արը( տակը իր անունով ՛, իսկ ամէնէն 
(«fj, կարգին ւԼրայ դրուած էր Գրիգոր 
յքգապի ուրիշ մէկ լուսանկարը, տակը 
գրուած՛ Եր ուանդ Ատեան .

{{արմացած , պահապան պաշտօնեայքն 
վտէլ տուի թէ ա յդ նկարը Երուանդ 
է)տհա1[ւնը չէր , եւ թէ Ատեան ՃԱՃՀՏ՜Լն

որ մեռած էր Եղեռնի ընթացրին , այլ 
1926/A Գահ ի րէ ի մէջ, բնական մա
վ՛.
Պա չտօնէ ան /'՛ոստացաւ խօսիլ տնօրկ՜

սւքեայւ եւ սխա լը ս ր բադր ե լ տալ :
էւ սակայն , ալ աւելէ մեծ եղաւ ղար- 

ևսնքս , երբ բանի մը տարի վեր Լ կր կին

ԳրԿ՝

ՏհԳՐԱՆ ՃԱՃԵԱՆ

անկարը դտա յ նո յն
7 դրուա ե՝ Եր ուանդ Qui եան : ՈչԼ-նչ

կլելով թան ղա ր անը , ԼէօհրապԼ այգ 
տեղը , միշտ տա

՛ղ 0 ս
թխուած կր :
^կ['ն ղի^եցի սլա շտօն եա յին {որ թե֊ 
և նախկինը չէր) նոյն դիտողութիւնը 
'խելով ; Ըսելով թէ ինք ծանօթ չէ 
’|| մ ան րամասնութիւևներուն 5 ղնաց 
\'^լ իր դեր ա ղա ս ը , որուն տուի նո յն 
^ասյր ո ւթի ւնն երը *
«կ սխալիք» ըսաւ ան սրտմտած ,

մեր գործը գիտենք : Այդ լոլսանը-
1’քը Երուանդ Օաեանինն է, եւ Օտեան 
ք4 գսւցած է 1915-ի Եղեոնին» :
/'"/', «եանեցէք րանալ Զ օ հրալցի ”Եր՜ 
% ժոզովածու”ին 1962-ին Երեսան 
1ատարսւկու_ւսծ երկրորդ հատորը, պի- 
Փ տեսնէք թէ սկիզըը լուսանկար մը 
աէ որ 1ձիշդ այս է: էս յետոյ, ամէն 
W1} գխոէ թէ Երուանդ Օտեան 1926՜

֊ մեւսսծ եւ թաղուած է ‘էահիըէի մէջ : 
1#ւԱ1 եղեր է, Լաւ կ՚ըլլայ որ սրրա-
Ւփ» :

«Անկարելի' է» ա ռա ր կե g պա շտօնեան , 
Դ ըսսւծը է սխա, . մենք չենք կարոդ 
հուեր, ;
/•՞նt ^P խորունկ իմաստը U,JU խօս՜

կրնար ս խա լի լ , սխա լե լու կա~
■ Լււ֊թէւ լնը չունին թկ ո 1 ւս րտօնուած 
J Գելելու. Ամկն պար աղայի մկջ, 

անսխալականութեան utJrt 
լ Ո' փաԱտարկութեան առջեւ , ղի՜
՝Լ ^ււփ խ ոնա ր հ ա րա ր »

Գոնէ քիթին նայեցէք : Օաեան
püLUiuip էր իը բլրաձեւ ակնկաոոյ գ 

’ ^^Գեո. այս լուսանկարին վրայ 
է»Տ?տն, աննշան քիթ մը կայ : Ասոր
՚ ' Ասէք» :

ա ուսս ո ւնութիւնը փւս՜J'J 1ԱՕԱսւկից ս ւք ի ճ ա ր 
’’ կռելով.

մեծ 1ւաւ1' ասիկա Եր-
"Գ նսւեանն է» :

Վերջակէտ՛. ԶՈՐ ԻՆՉ ԴՐԱՑԻ, ԴՐԵ'- 
ՑԻ:

If տա բեր երի պատմութիւնը այն հաս- 
տա տա մի տ ղ ի ւդա ց ի ին , որ մայռի մը վը՜ 
րայ թառած թռչուն մը տեսնէ լով, կ՚ը֊ 
ա կ ընկեr ու. *

«Նայէ', էծ է ( ւս յծ ) »
«Ո'չ», կ՚ըսէ ընկերը, «արծիլ է, չե՞ս 

տեսներ ոբ թաթերուն վրայ թասած է, 
կտուր ունի»

«Չէ'» կ՚ըսէ միւսը «ըսի էծ է, ուրեմն 
էծ է» :

Ընկերը քար մը վերցնելով կը նետէ 
թռչունին , որ կը թռի , կ'երթայ :

«Տեսա՞ր» 1լըսէ յաղթական , «թԱԼԱ՜լ , 
արծի'ւ է» :

«Որ թոաւ էլ, նորիր էծ է» կը վճռէ 
միւսը, հաստատ իր համոզումին վ_Ըայ'

Պ ա տմ ո ւԼձ ե տն ինան գա ր ա նին միջագէ
պին վրա յէն տարիներ անցան , վարչա
ձեւին հետ լքուեց աւ նաել անս Լոս լա կա
նո լի) ետն վա ր գա սլե տ ո ւթ ի ւն ը , առանց որ 
կաբելի ըլլաJ հասկնալ թէ բուն ի նչ 
պատճառով Ատեանի /լե ան րին օրերէն 11 
տարի կրճատէ լու պէտր տեսնուած էր 
այգ թանգարանին մէջ։

Արգեօ՞ ք ատիկա գործն էր Ընկեր Փ ան՜ 
ջունիին , որ անխնայ չարչարուած ըլլա֊ 
in,L Ատեանի հանճարեղ գրչին տակ , իր 
վրէմը լուծած էր t թանգարանին պաշ
տօնէութեան ձեռքով անգամ մըն ալ մեռ~ 
ց ընելով զինրը ծաղրողը, Լսորհելով որ 
երկու մահը աւելի ապահով է , րան մէ
կը, եւ այգպէսով կարելի է վստահ ըլլալ 
որ երդիծաղիրը պիտի չկրնա յ արթննալ 
ու գալ կրկին ծաղր ու ծանակ [խել Փան- 
ջունիները աղգիս Հայոց :

Եւ յաջողեր էր սլարտագրևլ որ երզի- 
ծագրին ղլսւխ—ղործոցը երբեր չհրատա
րակուի ՀատյստանԼ մէջ, մինչեւ 1989"/' 
ձիւեհալը{* ) !

'ո՞ տք է միթէ փ անջունիի ոգիին աւլգե՜ 
ց ութեան վերադրել այն իրողութիւնն ալ 
որ, Ատեանէ վերջ հայ երգիծաբաններուն 
տաղանդն ո լ եռանդը տակաւ մարեցաւ, 
րանի Հայութիւնը թեւակոխեց կենցա
ղային բարօրութիւն , միշտ աւելի լրջա
ցաւ , խնդալու յ ա տ կո ւթ ի ւն ը կո ր սն ց ո ւց 
եւ ընդ միշտ կռնակ ղա րձո ւց երգիծան
քն :

կ՚երեւի ագրատին զէնրն ու մխիթա
րութիւնն է երգիեանրը, տեսակ մը pot 
d’échappement: Մեր անհաւասարելի եր- 
գիՏագիրը՝ Յակոբ Պարոնեան , որ կեան֊ 
րը անց ուց չրաւոր ութեան մէջ տուայ
տանքով, իրաւամբ ըսած էր թէ «կը խրն֊ 
դայ , չլալու համար» , հաւանաբար այդ 
խօսրը վոԼս առնելով Beaumarchais՜ 
^(**) =

ՅաճաԼս նմ ան ո ւթ ի ւննե ր փնտռուած 
են Ընկեր Փ ւս նջոլնիի եւ Տոն Փ ի շոթի մի
ջել : "նմանութիւնը զուտ ձեւական է , 
կամ' բեմաղրական թէրնիրի գործածու
թիւն . փսՀարի Հիտալկոյին յաջորդա
կան սխրագործութիւննևրուն օրինակով, 
Ատեանի հերոսն ալ րա յ լ ա ո րտ յ լ կը դի
մէ իր նպատակին : Տոն -fiի շոթ կը կռուի 
հողմաղացներուն ել ոչխարներուն դէմ. 
Փանջունիի թիկնապահը' Խեւ Աւօն , կ՚եր
թայ քարկոծել դաշտին մէջ արածող էշ 
՚րԸ' իբրներ11Ա'յԱ,Յէ"-31'1' հարստահարող 
պո ւ ր մ ո ւա ղի ա յ ի :

Խորքին մէջ սակայն, տարբերութիւնը 
հիմնական է ■ Աերվանթէսի հերոսը ծե
րուկ մըն է ցնորամիտ, բայց բարե
սիրտ , որ կը կռուի երեւակայական թըշ- 
նամիներու դէմ, պաշտպանելու համար 
տկարները, եւ միշտ իր անձն է որ կը

Ֆրանսական Ակաղեմքւայի բառարանը 
հետեւեալ ձեւուէ կր բնորոչէ զուարթա՜ 
խոհութիւնը, ֊֊հիւմուր^.- Հեգնանքի ձեւ 
մը՝ Խսրնելի եւ իյիսա նոյն ատեն, զգա
ցական եՆ երգիծական, որ կը թուի մաս
նաւորաբար անգլիական միսւքին պաա- 
կանիլ :

Որոշ ճշմարտութիւն մը կը պարփակէ 
ւէեր ք, բացատրութիւնը, նկատի ունենա" 
լուք որ հիւմ ուր ը կք ենթա ղր է նաել կաղ- 
մ ա էս օ ս ա կան հիմք մը, որ մա ռանդա կան 
կամ աւանդական տարրեր կը սլար ո ւնա՜ 
կէ '. Եւ այդ մտրզին մէջ դե ր աղանց կը 
թուին ըլլա լ ընդհանրապէս Աքնգլիա ցինե- 
Pf 1 որոնր նողկանք կը ղղան ըն կեր ու՜ 
թե ան ■Ոջ անընդունելի ձեւուէ արտա
յայտելու իրենց ղդաց ումներ ը։ Այո ըմ- 
բըռն ո լմուէք հիւմ ուրը կը դա ոնա յ նաեւ 
քա ղա քա կ ր թ ս ւթեան ձեւ մը :

Այսուհանդերձ պէտր չէ երբեք հետեւ՜ 
ցրնել թէ ղո ւա ր թա էսո հ ութ իւնը սեփա
կան ո ւթի ւնն է Անդլի ա g ին ե ր ո ւն : Ույդ պա՜ 
բադային, հաւանաբար դմուար թկ կա
րելի ըլլար գտնել հայ զուարթաէսոհ դր
բող մը* Հիւմ ուր ը տի եղերական կ ** Մի՜ 
ջաղդային հիւմորիսթներ անպակաս ե~

վտտնգէ , Լս ո շտանգո ւ֊ե լո վ ու վԼւ ր ա ւո ր ո լե
լով'. Ո րովհետեւ անկեղծ է Լր համոզում
ներուն մէջ ել տոգոր ո ւած է անշահա- 
ԼսնդԼր վեհ գաղափարներով •

ՄԼնշդեռ Փ՚սնջունԼն սԼնԼր Լսաբեբայ 
մըն է, որ ընկերվարական գաղափարա՜ 
ԼսօսութԼւնը կը շահ ագործէ տկարները 
ճզմելու համար, եւ մԼայն վնաս կը պատ
ճառէ Լր շրջա պ ա ւո Լն , յանուն սկզբուն
քէ՛ բաց դռների է՛ս կ է1,ո ր տա կե լո ւէ , ու երբ 
Լ վերջոյ կը յաջողԼ ամբողջ դԼւղ մը 
ո Ս՚ւ ացնել, կը յո էսո ր տայ տեղեկագրէ՜ 
լով.

«Յաղթութի՜ւն , յաղթութի՜ւն: Վեր
ջապէս մեր կորովի գաղափարային ազ
նիւ պայքարը անպայման տարաւ յաղ
թանակը , անկեղծ յեղափոխական սկըզ- 
բոլնք փրկուեցաւ, թէեւ Աապլվար կոր
ծանէ ցաւ» ,

Եւ յետոյ, Տոն փ Լ շո թ անշահախըն՝ 
գԼ ր ասպետ մըն է, որ յահու՚լ, արդա- 
րու թե ան եր անձն ա- հարստութիւնը կը 
զոհկ միայն՝. Մինչդեռ Փանջուևի միշտ 
ուրիշներն կ որ կռուի կը մ ղկ , ինք մնա
լս՛/ ետ , եւ միակ նպատակակէտ մը ունի* 
«Մի քիչ փող» ձեռք ձգել՝.

Արդարեւ , փ^ղ/' ^արՅը եղած է միշտ 
հ իմնա կան , ու կք արմէ պրպտել թկ մեր 
Փ անջո ւն ին ե ր ը ո&ւրկէ փ^֊ղ ճարած են :

Երբ Օտեան Ընկեր Փ անջո ւնին դբ^ց ,
անշուշտ տեղեակ կր թէ մօտիկ անցեա
լին , արեւմտեան ոստաններու մկջ յաճա
էս ա կէւ ա րԼլնահեղ Լս ռո վո ւթ Լ ւնն ե ր ծա- 
գած ԷԼն ան ի շիս ան ա կան - ոչնչ ական դա՜ 
ղա փ ա ր ա Լսօ ս ո ւթ Լ ւնն ե ր ո լ ծառայող յե- 
ղտփոԼսական գո րծ Լ չնե ր ո լ ձեռքով : 9ա [‘՜ 
մւսնալԼ հակասութեամբ, սուլթանական 
վարչակաբգԼ սեղմումներուն հակառակ, 
պո լսահա յ մ տա ւոր ա կան ո ւթԼ ւնը մօտէն 
կը հետեւէր ԵւրոպայԼ մէջ խմորուող 
յեղափոխական շարմո ւմներ ո ւն : ԱրԼնակ, 
ծանօթ է թէ ՄարրսԼ եւ ԼչնկէլսԼ կող
մէ 1848՜/'ե հրատարակուած նշանաւոր 
Manifeste՜/! շուտով հայերէնք, թարգման
ուած է Պոլսոյ մէջ, Լնչ որ յԼշատակուեբ 
է Manifeste՜/' երկրորդ տպագրութեան

ղած են միշտ* Եթկ ուղուկ Ֆրանսացի
ներէն սկսի ւ օրինակը , սլկտք է յիչ^լ 
աոնուաղն ^Լոլթկրը, Անաթոլ Ֆրանսը, 
թրիսթ ան Պեռնարը , փիւլ Արնա ր ը , Փ իկր 
Տ՚անինոսը։ Հայ դրականութիւնը նաեւ 
այնքան ալ աղքատ չէ արմանաւոր անուն-

ԳՐհԳՈՐ ՔԷՕՍԷԵԱՆ

ներու իր ծաղկեփունջուէ յ Հո ա նկատի 
ունիմ էէաստակէն աւելի՝ անոնց շնորհ
ները : իմ բա էստա րա ր ցարդ չկ մ տ ած
ուած ճոէս ծաղկաքաղ մ ր կատարել ա՜ 
նոնցմկ, դիտակա*^ մ ե րձե ցում ո ւէ : Նմ ան 
պարադային՝ պատուոյ տեղը պիտի զլչ 
րաւ է[,ն Եր ո լան ղ Q տեան ել իլ, մամ ա~ 
նակակից Արփ իա ր Արփիարեան ( ” ) î 
Հոս չենք նշեր Ա ա կո ր Պա րոնեանի անու
նը , նկատ ի աոնե լուէ որ անոր մեծ տա՜ 
ղանգը կը պատկան Լ։լ Լ։ ր զերակշփռ զԼ։՜

րււոախւբանԼն մէջ, ԼխկէլսԼ՛ կոէ ՚
ՓանջունԼն , Լբր քաղաքական Լսռո- 

վարար, զուտ հայկական տԼպար մը չէ 
անշուշտ : Յա յց Ատեան յաջողած է տյգ 
մԼջտղգայԼն տԼպար ը հայացնել, ղա յն 
համաձուլելով Լրեն ծանօթ աղդայԼն- 
կեղծ հերոսներուն հետ, ու ստեղծել ան՜ 
կո րն չ ելԼ տիպար մը որ կք ապրի , եւ դեռ 
երկար պիտի ապրէ՛ , որքան ատեն որ 
փ ան ջո ւն ի ա կան հակումները շար ո ւնա- 
կեն տեղ դտնել հայ իրականութեան մէջ-՛

Լ/ատե րու մէջէն պԼտԼ ո լզէ Լ յԼ շատա
կե լ ան մո ռան ա լԼ օրԼևակ ձ ը։ Անգ-ամ 
մը, ՆԼալ մէջ, ազդա յ Լն տօն ա կա տ ար ո ւ- 
թ1.ւսն մը ընթացքԼն , հԼւր յեղափո Լսա
կան մը բեմ բարձրանալով, հրաշունչ 
ճառԼ մը վերջաւորութեան յայտարարեց .

«Հայկական հարցը լուծել հեշտ է: Ապ- 
տա'կ մը Ռուսին, ապսւա'կ մը Թուրքին, 
հարցը լուծուած է» :

Փ անջո ւն Լա կան Խեւ Աւօն դաշւոԼն մէջ 
արածող է^ահեղ թշնամԼն» քարկոծեց , 
Լոկ մենք օդԼն մէջ ապտակ շառաջեցու- 
ց Լնք : Ո՞ ւր է տա ր բերութԼւնը :

Նիս

(*) Պէտք չէ մոսնալ որ Ե- Օտհանի 
գործերը Երեւանի մէջ հրատարակուած 
են Անոլշաւան Աակարեանի խմրագրոլ- 
թեամթ I960 “ 1963-ին, վեց մեծադիր հա
տորներով եւ 10-000 տպաքանակով, իւ
րաքանչիւրը 700 էջ :

Իսկ «ինկեր Փանջունի»ն հրատարակ
ուեցաւ 1989-ին, 50-000 տպաքանակով:

(**) Երբ կը հարցնեն Սեվիլլացի Ֆի՜ 
կասոյին, թէ ո՞վ այդքան զուարթ փի
լիսոփայութիւն մը տուած է իրեն, կը 
պատասխանէ - «Չ* մբա /ստութեան ՛էտ քր
մութիւնը։ Մ աճապարեմ ամկն րա նՒ ‘Le 
րայ էսնդալ, վաէսնալուէ որ կը ստիպուիմ 
լաչ> :
(Արար 1, Տեսիլ 2) :

5- Հ-

Fonds A.R.A.M



Էջ 2? Կիրակի, Հոկտեմբեր 6, 1996 «6Ա11-ԱՋ ՄԻՏ-fi ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ*

ծերով՝ երգիծական ա յ լ սեռի ուր կը 
զգացուին եր գիծ ո զին ներկայութիւնը) 
ուղղակի զօրաւոր հարուածը ել_ ուժեղ 
ան հ ա տ ա կան ո ւթ ի ւն ը * ՜

Հիւմուրը՝ երգիծանքի այլ ձեւերու նը~ 
ման ՝ անչուչտ թէ կը ձեւափոխէ իրա֊ 
մփւմնութիւնը՝ երեւան հանելու համար 

անոր ծիծաղելի ՝ հաճելի կամ անյարիր 
կողմերը» Բայց այգ բոլորը կ' ընէ փափ֊ 
կանկա տութեամբ մը՝ ~ գուրգուրանքով 
մը պիտի ըսէի։ Հիւմորիսթը կը տիրէ 
խնդրոյ առարկայ անձէ-լ, վրայ, բայց 
այգ կ^ընէ կարծէք փափ կանկատութեամ բ ՝ 
իր տիրապետութիւնը հաճերի ՝ թեթեւ ՝ 
անզգալի դարձնելու աստիճան • Ան չի 
խածներ ՝ չի տրորեր ինչպէս պարսաւա- 
ղֆրը-. Այն ջերմ լոյսը ) որով ան կը սլա՛ 
րուրէ իր հերոսները) զանոնք երբեմն 
նոյնիսկ կը դարձնէ համակրելի ՝ յանձ
նարարելիք առթելով խանդաղատանք մը 
հ եղինա կին ինչպէս նաեւ ըն թեր g ո ղէն
մէջ-.

Այսուհանդերձ ) զո ւա ր թա խո հ ո ւթ ի ւն ը
կրնայ երկու տա րբեր երես ունենալ) — 
ՎաթդսւգՈյ ^Ա՝ ո[՚ վհրի բացատրութեան
ո րա կո ւմն է ) եւ յ Վերջին պարագա
յին ան կը թուի ըլլա՛լ անզիջող , անգութ î 
Անգլիացի Ա ո լիֆ թի մը «]fl ո րհ ո ւր դն եր
Ծառաներուն» կամ «Աո֊աջարկ' արգիլե
լու համար աղքատներու զաւակները որ 
րեռ չդառնան երկրին» դործերը ոչ մէկ 
համակրական մօտեց ում ունին իրենց
կարծրութեամբ» Անոնք նոյնիսկ մտահո
գիչ են*» Հակառակ այս երեւութական 
տա ր րե ր ո ւթ ե ան ՝ ան ոնք մաս կը կա զմ են 
հիւմուրին՝ որովհետեւ անոր ա կէն կը 
բխին եւ նոյն միջոցներով կ'ա ր տ ա յա յ տ ը՜ 
լին յ իսկ ամերիկացի Ա ա ր ք թու
մօտ առկայ 1ւ շ տեսնենք հիւմու րէն սեւն 
եւ ւէար դա գո յնը î

*

ուանգ Օտեանի հ իւմուր ի լա յն ըս՜ 
տեզնաչարը մլլնգդրկէ ճոխ այլազանու
թիւն մը եւ նրբերանզներ , ըստ նիւթին 
եւ տիպարին*. «£? ե ղա փ ոխ ո ւթ եան մակա
բոյծները» գործին մէջ՝ օրինակ) անոր 
հ իւմուր ը հաչտ է Պերկսոնի ծիծաղի բա
ցատրութեան) որ կը կայանայ «ապրող 
էակի մը վրայ փա կց ուած մեքենա կան ո ւ~ 
թե ան» մէջ*. Երբ մեքենականը եւ մարգ՜ 
կսյյ['նը կը չփոթուիլ եւ կընոյնանան ի՜ 
բարու հետ՝ յառաջ կո լ դա յ ծ իծազ ր : 
«Վարդհոդեան նստած էր սեղանի մը 
վերի կողմը՝ որուն շուրջն ու վրան 
հաւաքուած էին ութ գաւաթ օրւխ ժամ՜ 
կոչ մը՝ սիսեռի մեղէ) ծխավաճառի աչ’ 
կեր տ մը, սարտէլա, ցնդած բանաստեղծ 
մը) խաշած հաւկիթ մը՝ քանի մը հատ 
ձիթապտուղ ո լ քանի մը հատ ալ պա
րապ պտըտոզ գաղթականներ» • ֆրանսա
կան հանրածանօթ կա տա կեր գութ եան մր 
մէջ) «Պարոն Փերիչոնի ճա մ բոր դո ւթի ւ՜ 
նը»՝ էասեՒշ էը գործածէ նման միջոց 
մը> եր ընտանիքին անդամները ել ինք- 
ղ[’նք հաւա սա րեցնե լով անկենդան էրե- 
բու) երբ չոգեկառք բարձրանալէ առաջ 
ստուգում մը կը կատարէ ) վստահ ր/լա~ 
րու համար թէ բան չէ մոռցած * — «1 ? 2, 
3) 4 յ 5 յ 6յ կինս՝ 7 յ աղջիկս՝ 8 ? եւ ես՝ 
9 • մենք ինը հատ ենք» *

Ընկեր Փտնջունիի տիպարային կե ր՜ 
տումին բաղկացուցիչներէն մէկն է տյդ 
մեքենագրութեան զսպանակը ՝ ինչպէս 
կը տեսնուի նաեւ Տոն 'Ի ի չս թ ի պարա- 
Գայթ^> ձ֊ճ՜րդ դարու Աերվանթէսի տյդ 
դլու,խ--դ ործոցին՝ որ նոյնպէս բոլոր դա
րերու հիւմ ուրի ւշր֊Հ771-/77—գործոց մըն է։ 
Աանչօ Փ ան չան ծածկոցի մը վրտյ տա
պալած եւ օղ֊ը նետուած է հասարակ դրն
դա կի մը նման։

նաել մ աս կը կազ
մէ մեքենականութեան յ Ա* տա ց ի ր մ րն է 
Տոն Բիչոթ ՝ ս,յդ կանոնաւոր ՝ արթուն 
երազողը * Այս ասպետական տիպարին 
հ ետա պնդած եբազն երը վեհ են ել յու
զիչ * Հայեցակէտով մը եւ ինքնին՝ առ֊ 
նուազն նոյնքան բարձր եւ ցանկալի կըր՜ 
նան ն կա տո լի լ Փա նջ ուն ի ին հետապըն՜ 
դած ընկերային արդարութեան ն չանա՜ 
կէտլ ԸԸ՝ սակայն կը պակսի մարդկա
յին Սկռլ(ւււՆթ-լւՆն^7 ՝ ՂՈՍ հ"ո սւէտք է 
թարգմանել իբր շրջապատին պայման
ները լիովին ըմբռնող ել անոնց համա՛ 
ձայն յառաջացող գործօն * ՓանջՈլնին 
(սխալ) սորված է բաներ եւ չէ մ ա րսած 
զանոնք՝ ինչ որ զինք դարձուցած է մե՜ 
քենա կան ) «կազապար եալ» միտքեր յայտ՜ 
նոզ ել զանոնք գործադրող մը՝ -- «ար
թուն երազող մը» : ԱՀնչուչտ աւելի բարդ 
եւ բազմատարր է Փտնջունիի տիպարը ՝ 
ըտն թէ պարզ ցնորատես մը *

Ծ իծաղի կամ երգիծանքի մեքենակա
նութեան մաս կը կազմեն հակոտնեայ վի
ճակները ել ա րուեստագէտին կողմէ ա՛
նոնց վարպետ դո րծած ո ւթ ի ւն ը * Այդ ան՜

հաչտ ղոյգերու մ չտա կայ ներկա յո ւթ իւ՜ 
նը կը տեսնուի Ատեանի մօտ* — Ցնորք 
Իր ա կանո ւթիւն , Ա ե քեն ա կան ո ւթ ի ւն
ճկունութիւն ՝ Տառ — Ոգէ , Մեծ - Պըդչ 
"’/'4 > Եէեէչ — Րանդէչ, որոնց կ՚ընկե
րանայ արժեզրկումդ զործոզութէւն մը 
որ էա կան մ ասն է հիւմուրին։

«Ընկեր Փանջունի»ի սկիզըի էգերէն 
արդէն տր ո ւած է առաջին ձայնանիչը հա
մանուագին) երբ «Շինեցի , ^այըի^ 1 
կ'ըս է փոքր ի կ Փանջունի կոտրելէ ետք 
տան արմէքաւոր անօթը*» Արժէքներու՝ 
բառեր ու ու նաեւ արարքներու իմաստնե
րուն չը^ոլմը^ որուն վրայ կառո լցուած 
է գործը ) կը գտնուի այս բան ա լի՜նա խա
ղա un ւթե ա^ մէջ*. «Շինել» բառը պիտի 
դառնար հոմանիչ մը Օտեանի հերոս էն: 
Այղ բառը այնուհետեւ մեր մէջ պիտի 
գործածուէ ր նաեւ որպէս հականի չ . Ար՜

ր՜

Հ.

Այս լուսանկարը նշուած բ-ոլականին ղրկուած է «ճակսւտամարտ»ի 
վարչական Օր • Տիրուհի Ազարեանի (յետագային տիկին Շ - Միսաքեան}

V S֊Tv /Ոն

մէրներոլ նոյն չյ՚ջումոթ որպկս «երէ- 
տա սա րդ մ տա ւո ր ա կան ո ւթ ե ան տ է սլար» 
պէտէ ներկայացուէ «Խեւ Աւօ»ն :

Արժեզրկումդ ել ա րժ է քև ե ր ո լ ZT^_nl-՜
մի եւ հետեւաբար' քոմիքի անյազ-
թահարելի հերոսն է Փանջունի * Եռան
դամ ուսակցութիւն»ը ՝ կազմուած իր
մէ) Խեւ Աւո յէն եւ Ամ ենց Վարդան^ ն 
Հան բա րոյ ել ծոյլ մ չա կ մ ը) ե ր բ գի*-՜ 
ղին մէջ 3nJ3b յա յ տա րա ր ո ւթ էւն կ'ըեէ , 
փոդոց[է Հետաքրքի ր լաճերը զո ւարճա՜ 
նա լով կը հե տեւին «ց ո ւց ա ր ա րն եր ո ւն» ) 
այղ պարագայէն «ամ բո խ ը առաւ պատ
կառելի երեւոյթ»* Աչխա տաւո րա կան

ամբոխ՝ ըե կե ր վա ր ո ւթ ե ան յաղթա
նակին համար մզուած պայքարը այս 
ձեւով կ ենթարկուին րնդհ անո ւր եւ ամ~
բողջական արմեղր կո ւմի յ

Ծ իծաղը ա շխա րհ ի տեսիլքը կը վերա
կէ » կ^իջեցնէ' Աէն.հեթեթ-ոՆթեան : 0 տեա՜
նի գործին մէջ թեւատարած կը սաւառ~ 
ն ի բա զմ ա լա ր անհեթեթութիւնը : Եթէ 
անյարէրը կը յառաջացնէ ծիծաղ ) 0տեան 
ս տեղծած է կր կնա կի ա ր տա ռո ց ո ւթ ի ւն 
մը *»Փ անջունիի ա ռա քե լո ւթ ի ւնն է պա յքա~ 
ր Ւ Լ կտպիտալիզմի դէմ եւ քարոզել ըն~ 
կերվարութիւնը. Աակայն Ծապլվարի — 
դարասկիզբի այդ հեռաւո ր հ ա յ կա կան 
խեղճ գէլղէն™ մկջ դո յո ւթիւն չունին 
դա ս ա կա ր դա յ ին բամանումնե ր ։ Աւրե^մն : 
Ուրեմն կարենալ պայքարելու համար 
կա ր եւո ր կը դաոնա յ նախ ա ր ո ւե ս տ ա կան- 
°րէն ստեղծել դասակարգային տարբե
րութիւնն ե ր ՝ ապա' «ս են տ ի քան ե ր ո լ հ ը- 
ր ամա յա կան անհ ր ամ ե չտ ո ւթի ւնը» ) Որ՜ 
պէսզի մեր հ ասարակական դո[է^ե/_Ր [՛ [՛ 
գաղափարները տարածէ *. «Անօթը» կա
րենալ փչրելու համար նախ պէտք է ըս- 
տեղծել տյդ իրեզէնը։

Մեծի ել պզտիկի , տիրոջ եւ աղախի- 
նի ) "՜ «լեռը ծնաւ մուկն չնչին»ի մեքե-

նա կանո ւթիւնը միչտ մաս կա զմ ած է ծի
ծաղին յ Փանջունի կը ծրադրէ «ցնցող 
տպաւո ր ւթ իւն» մը գործել գիւղաց ինե՜ 
րուն վըայ* այղ կարեւոր նպատակին հա
մար ըն կեր վար ա կան առաքեալը կը մ լր 
տածէ ռազմավարութիւն մը՝ — «fi* է ո 
Սէրըոյի էշը առանց պայտի ձգել»*. Այս 
տեսութիւնը կը հասնի իր ծայրագոյն աս
տիճանին' ա եէ ութեան ) եր բ Հխաւա բա
միտ տէրտէրը» ճարահատ հարց կու տայ
թէ /' վեր!.ոյ 1,նչ է It մԻտք բանին)
Փանջունի կը մտածէ* ՀԻբր թէ յեղափո
խական ազնիւ պայքար մղելու համար 
անհրաժեշտ րյ լար նպատակ մը ունե
նալ')) • • • :

Ատեան կը դո րծածէ ծիծաղի ՜՜երգի՜ 
ծ անք ի- նաեւ ուրիչ միջոց մը. նախ կը 
պատճառէ չփ ո թ1 ՝ ա նձկութիւն եւ ասլա ՝ 
յանկա՛ րծ ընթերցողը անկէ կը ձերրա֊

՜Հ

զատէ. Այս ձեւը մաս կը կազմէ
1ւսւնրլ.այւսւու_լ> լւՆ(ւ ծիծաղի տեսութեան : 
Ծապլվարի մէջ «մութ ուժեր» պատռած 
են պատին փակցուած «մի թինկի հրա՜
Լէր՜՜յ ա յ տա ր ա ր ո ւթ ի ւն մը»։ Այդ եղելու
թիւնը մեզ կը չփ ո թե ցնէ) կը լա ր է մեր 
ջիզերթ անծանօթ դաւադիրներու անտե
սանելի ներկայութիւնը զգացնելով*. Ըայց 
յան կա րծ կը խն դան ք ՝ երբ Փ տ նջունին
մեզի պար զօր էն կը տեղեկացնէ թէ «մի 
ջատուկ պառաւի' Աարոյի այծը պատռեր 
ու կերեր է» ) շ/ա ց ած' յա յտարա րութիւ՜ 
նը պատին փակցնելու համար անխնայ 
գործածուած թանձր խմորէն։ Բացատ
րութեան նորՈՆթ-իւնը եւ անսպասելիոլ- 
թ^իւնը նաեւ ազդակներ են ծիծաղի : Բ րր 
նա կանա բար այս միայն գեղագիտական 
ձեւն է ) քոմիք հանդերձանքը պատմու
թեան ) որուն միջուկը կը կազմէ այս թե
թեւամիտ յեղափոխականին ամէն տեղ 
մութ ուժեր ել «դաւեր» տեսնելոլ հա
կամիտութիւնը՝ նոյնիսկ^ անոնց ցան
կա լիութիւնը՝ որոնք ցուցանիչը պիտի 
նկատուէ ին իր մ եՀնծ ՝ հեր ո սա կան «մի- 
սիա«յին*. Ա ետա դա յին' երբ նոյնիսկ
կր փա ստո ւի «դաւ» ին բացակա յութիլ-
նը ) Փտնջ ունէ պա տճա Ո-ը կը ն շկ նուաս
տացնող բառերով . Այեէն տէրն է պա
ռաւ մը որ Հ^ջատուկ^ կ. Մեր հերոսէն 
տրամաբանութեամբ ա^, կրնար նաեւ 
նկատուէլ որպէս «կա պէ տա լէ ս թ» մը 
սեփականատէրը ըլլալով ա յե է մը:

***
Երուանղ 0 տ եան լէ դատեր էր հե

րոսը: Ան բարոյախօս մը չէ քարոզիչի 
իմաստով*. Զի մ իջամ տեր յ Եր հեր ոս էն 
ետելը կը կենայ ։ անոր կը հետեւէ , կ՚առ
նէ անոր խօսելակերպը , անչուչտ թե
թեւ ձեւաւէ ո խո ւթեամր մը : Հեղէնակը

1Ը
֊ե
ը------յ .ասղարտ: է1„յ,ան ,
կամ հերոսները, ՓանջոԸյ,,^ "ի՞Ղ 

փունէ ղոյզը- ըլլայ արտ '
կեդրոն, այնքան կ՚ալե Ա՚1"Ո՚ս'
նակէն լրջոլթէլնը ել Լ“Հ հեղ/ր 
նը, հակասութէլյյ մը ստեզեէՀ, 
նականութեան ել էր լա , ՚Լ FF P/r

«լ. .""կք՚-հ.

ո ւղղա կէ է: “ձ uiir

-այդրան պարդ- համ ապա տա Ա Ղ
ման երկէ մ «բնականութեան,, ՀՀ
յատուկ ոճ մը „ր^ան ուռոլցՒ Հ 
քան դատարկ , բառեր' Որրան Հ '
^..ն-1,^1,^1, .1այէէ, Այէ

Ք t
թէւնը . Կը երա գրուէ «ընգհան„լր 
եադ„լլ,է հռչակում' երր այղ pui^ 
անհասկնաչէ է դէւղացէնևրէն ։ Իս1լ Հ
3»էն զրաւս ր յայտարարութեան մէ/Հ 
կ՚ըչլայ . . .«աչխարհէ բոլոր րանՀ^ 

րուն» , որպէսզէ' «Անկցէ՛ կասլէաափ յ 
’ւե33է՛ Պրռլետարէան , կեցցէ'
կը» եւայլն : Տաւայէն , այն է միս,fi, 
ղէ՚֊ղէն մէջ դրել կա րդալ դէ Ող աԱ 
կայ ... : Այ„ էրողութէլնը , որոլն Հ. 
եակ էր մեր հերոսը գրաւոր յայաարպ^. 
թենէն առաջ, կը կոչուէ «անպատեէ,ոլ. 
թէւն» : ճոռոմաբանոլթէւնր եւ այլա^. 
կու թէւնը կը չարունակուէն . «Յետոյ 1- 
րելցալ մտաւորական երէտասարդոլ^ 
(Խեւ Աւօ) կողմէ մէ թռոլցէկ՝ Լղ^. 
ւաե 'Ծապլվարէ գորեաւորական դս,„- 
կարգէն» (պայտար Մկօ) ;

Երղիծական դործ մը գեղադ[,տա1^ 
արժէք կը ներկայացնէ այն չափով Ո[ 
բազմերգութեան արժէքը ունի՝ թչպէ,, 
^րկ մը դրականութեան կը բարձրանա] 
որպէս բազմասն եր աժչտո ւթխն : {ոս 
կր ծագի դեղագիտական հ իւմուր/ւ ել 
խնդուքի հարցը*. ՆմաՀ, ոճով գրուան 
կամ գծուած արուեստի գործ մը պայ
ման չէ որ խնդուք յառաջացնէ ՝ կամ թՀ 
խնդուքի սաստկութիւն ը գրաւականը ըլ- 
լայ գործին գեղագիտական արժէքին՝, կա* 
րելի է նոյնիսկ բաժնել տեսակէտ մը, 
թէ բարձրագոյն կա տա կերգութխններչ 
արուեստի կոթողներ են * * *հա կառա կա՛ 
նոր որ խնդուք կը պատճառեն . էյրդխսր 
նկարչութեան մէջ՝ օրինակ՝ Տօմէէ մչ 
ր ա ւա ը ա ր է հաստատելու համար այս 
թէզը :

«Ընկեր Փ ան ջո ւն ի»ն ՝ իր հերոսներով և 
բաղկացուցիչ մասերով՝ ամբողխւլաւ 
ներդաշնակութիւն մրն է ՝ բաղմերւյու՛ 
թէւն մը որպէս տիպարներու կերտում, 
կենցաղային—մթնոլորտ՝ լեզու՝ ոճ Հ որ՛ 
պէո դր ա կան սեռ *. Ատեանի գործը ղուար' 
թախոհ գրականութեան դս[րո3 ժ ը՝

Աիջաղգային բարձրագոյն կատակեր 
գո ւթի լնն եր ո ւ եւ երկերոլ դի տումն է fyf 
կարագիրներոլ կերտումը*. նշանաւոր 
կա տա կե րդո ւթ ի ւննե ր ո ւն անուններն [՚սկ 
ո՛ չ յա տու կ անուններ են ՝ ինչպէս 
հը» ) «Բննիչը» ՝ «Մարգատեացը» : /’“(
յա տո ւ կ անուններ կըոդ գործերն ալ՝ {՛ 
րենց իմաստի ուժով կը վերած ութ, 
վերջոյ՝ հասարակ անունի մը* կ ըսենք 
«թարթիւֆ մը» ՝ «Տոն Բիշոթ ^ը» ^լ 

հաւասարապէս «Փա նջունի» մ ը*
Ա անձնա րա րելի է համալսարանական 

ո ւս ան ո զն ե ր ո ւ ՝ որ որպէս վա րդապետա 
կան աւ֊ար տաճառ ո ւս ումնա սէ րութեսւ
նիւթ նկատի առնեյյ 0տեանի երդէծան^Լ> 
որ առա նձին հ ատո րէ նէւթ կը կ1“րԼ^( : 
ռանգ պահանջող եւ խանդ աո-սւի1^1 / 
աշխատանք մ ը . *Լյման մ ենագր ու-թի^ե է 
բա զդա տ ա կան զուգակշիռով մը ւԼծր 
տի առնէր նաեւ միջազգային երդէծակ՚Լ 

տիպարներու նմանութիւնը ել մանաւա 1 
անռնց հիմնական տարբերութիւնը ե 
ռանձնա յատկութ իւններ ը ՝ վե Ը ւԱՈ՜
0 տեանի պա տո ւո յ տեղը î

Ակէղբը որպէս երկու, մտացիրfity 4 f 

կայացուեցան ) օրինակ՝ Տ ոն ւէշ F 
Ընկեր Փանջոսնէ, սակայն
տա ր բեր ութ է լդ, կա յ երկ”1- հերոս I 
մէջեւ, էնչպէս որ կայ այդ աչրԲ F 
թէւ-նը Ալֆոնս Տօաէէ թարթարէնթ Հ 
մենարան այլ' մ է ամ էտ ֆրանսացխ 

ղովրդական հերոսէն մէջեւ, "J 

նական կապեր ունենալու, է Ը < էւ 
դարէն հետ: Ինչպէս նաեւ կայ 
լե/ս ռրոո Եա րոս լաւ շէմւ «/.

Աժ

ջեւ : Տոն քֆչոթ երդէ^ն ք P
ռակա՛յ, ասպետութեան, Փա լ irhit՛1՛' 
կ եր վարս, կան հասարակա կան JjF 

առաջէնը էր չուրջ կը տ Ա1 1
ղեցկութէւն, հէանալէր, I՛ Մ է
ղեղո ւթէւն (ըն կերա յէն} J" F ( լ թ,
,բանդել. Տոն 'Իէչոթ ընկ^րՀ՚Խ Փսյնխ' 

սրէմ ծառայով՝ Ա^Լ°» աւա տա ւ

Fonds A.R.A.M
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Հ "rvi‘ յուռութեան եւ իր ա սլաշտ ո լ-
!"'L ՚ ներկայացուցիչն է , Փռնչունիլ, 

վւցն է Սարսափունին , իր նմա- 
րսփոխական եւ անսանձելի ղեկա՜ 

Լ անշահախնդիր եւ մեծոգի է Ս պւ

բար չս

, են ի“կ չաՀամոլ, խաբեբայ, սլատե- 
^պՀ,„ մըն է հայ հ'։Ը""Ը' Նմանու- 

սնան եզրերը միչտ կան անկախ ղրա
նն նոյն դպրո91'ն -երղիեանրին- պա տ- 

I նել"1- հանգամանքէն : Երկոլ հերոսերն 
ն փելադար՝» են ■ Մէկը կը պայքարի
նր!ո,զացներոլ դէմ, միւսը անգոյ ի-
Հյխնութեան մը դէմ , որ '(քապլվարի 

հ.կապիաալիզման է, որուն դէմ պայ- 
պ, կր մղուի երբեմն նոյն գիւցագներ- 

{ ւթեամբ : Սակայն , եթէ յարաբերա-
անվնաս մէկն է Սերվանթէսի 

;եր՚ար, ընկերային չարիք մըն է 0 տ֊ 
հանթր, "Ը 'ւը Գ"1է}րա1ւ9ի ՜՜անշուշտ յա- 

գաղափարական յաղթանակի- Հա- 
իրու թչեամի քիւրտ ցեղախումբերու
itutl Ու եԸԸ ի ‘Lbri.nJ պատճառ կը 
բանայ Սապլվարի կործանումին ել
կը 1աՒ"ւՒ ‘Ւըև՚՚Ժ՚Լ ’ կեՂ["ւնի իր ընկեր
ելուն ղրկած վերջի,ն նամակին առաջին 
տողերը կ՝ԸԼլան՝ «Յաղթութի՜ւն , յաղ- 
թ„լթ[,՜ւն: Վերջապէս մեր կորովի, գա
ղափարային ափ, իւ պայքարը անպայման 
տարաւ իր յաղթանակը, անկեղծ յեղա
փոխական սկզբունքը փրկուեցաւ , թէեւ 
^ապլ՚էար կո րծան ե g ա ւ» : Ալ անշուշտ'
կնչպէս իւ՛ վերջին նամակը Լլաւարաէր 
յֆող ուղա ր կե ցէք»ո վ , այս մէկն ալ 
խւնենայ անխուսափելի նոյն վերջարա՜ 
1չ. «.Փող ուղարկեցէք իմ նոր հասցէին֊» :

«Ընկեր Փանջունի» , իր աւերուած հայ
կական ղի՚ողովը , ողբերգութիւն մրն է 
ուրեմն : Ար գ ի՞նչն է որ զայն ընդունելի 
կլլ դարձնէ որպէս «կա տա կեր դո ւթիւն» : 
Պատասխանը կը գտնուի զրաԼլան սեռին 
էւ Երսւանգ Օաեանի ղուարթախոհի մեծ 
տաղանղին մէջ. Այդ տաղանդը կը վ,այ- 
լյ, ~ել մեղ կը «խնդացնէ»- նոյնիսկ ամէ֊ 
\խ, ողրերդա/լան մ է Լլ սլահոլն : Երբ
քիւրտերը կի աւերեր ՝0'ապլվտրը, անմեղ 
՛լոհերու կար ղին են Րէս Սէրքօ ՜՜ այդ 
՛կասի, աս, լի ս ւո ր» ել հԼեւ Աւօ ^դՒ՚՜Ղ֊Ւ*^
փխլեր վար ական» խենթը) : Սակայն Փան՜ 
(ոձք տարբեր արմէք կու տայ անոնց 
Լահուան պարագաներուն , — «Z1 է ս Սէրքօ
խտաբար փռուեցաւ դետին, մեր քաի 
ընկեր Աւօ եւս առիւծի սլէս ինկաւ» : Եր՜ 
ղթսւկան այս դլո լխ—դո րծոց ը «ոգրեր- 
ղութիւն» չէ , որովհետեւ նաեւ ամբողջ 
ը՛րեր հիմնուած է ա ր տա ռո g ո ւթ ե ան եւ 
անհեթեթութեան վրայ, որքան ալ աղ, այ
րողէս մէկ տխուր երեսը ԸԷԼայ մեր 
հասա րա կա կան ՜՜ քաղաքական կեանքին , 
կամ ունենա յ վկա յութեան մը ում ը : Ար՜ 
տառոցը իր այլանդակութեամբ կը խռո՜ 
Հէ անշուշտ ՝ սակայն միայն անվնաս 
չափով յ որովհետեւ շատ էոլ[,Լ1' չառնլ՜ 
փր- Ան անիմաստ է ՝ (ան UUlllU մը : Հա
ւանաբար աւելի պիտի ԸԷԼար ը՜
ժդ ծիծաղաշարժ անիմաստութեան եւ 
մտահոգի չ ի ր ա կան ո ւթեան ժը երկու֊՜
ութիւնը՝ միութեան մը մէ£ ուր տիրա
ժն է անհեթեթութիւնը, Այս ղանա կո ւէ 
[նաել ոը զինուոր Հրուէյքը կը մնայ 
^եարթաթոհ հերոս մ ը՝ նոյնիսկ պատե
րազմի արհաւիրրներու*ն Է$_ î

Ընկեր Փանջունի տիեզերական տիպար 
է* Ան անպայման եւ միայն սխալ

Ըմբռնուած .րնկե րվս րութեան մը երղի-
^Հը եւ ձախակողմեան հերոս մը չէ : 

tթեթ Ո ւթի ւնը հաւասարապէս յա տուկ
Սս,խ[,Ն որրան աջթն : ՝()՝ ա յր ա յե ղա կան ՝ 
^բենսւկան եւ այլամերժ՜ որեւէ վսրդա՜ 
^տոլթիլն ա^յ ըլլայ ընկերային թէ ոչ՝ 
h'p- ան կը դաոնա յ կաղապարեալ՝ մե՜ 
Լռական, կամ արտառոց՝ իմաստա՜ 
1Ոլ-րկ կը դաոնա յ ցնորական Փանջունի- 
^քսափունք, մը,

Իրենց արուեստին համար եթէ կա ր ելի
ԱԼ՚՚՚ր սր բացնել մեծ կատակերգակները՝
^տի ըսէ ինք՝ Un ւր բն Երուանդ Օտեան :

ՍսՍան Գիրով եւ փիծով

Փտնջոլնի մը Օաեանի զիրէ^1 դուրս

ո?սւէԱ դ1* տիպաբ եւ զաԼէ՜
, է մեր կեանքի խ* կեր ա կի g ը » ^յոԸ՜

երկրորդ կեանքին զո ր անոր տլբ 
a. մեր էրդիծ անե աո շ ութեան առա՜

մեծ գէմքը Ս տրո ւխան։ Ետրելթ* է
ԼԼ ւս պատկերացնել Փտնջունին առանց

^"փւսնին :
I i."՛ ղգւս յ ին համբաւի հասած արուես՜
Լէ՛^ մը պէտք է ունենա յ ընկերային 

էԱԱ'1Ա1Ա^Աւտուութեան զ°Ը^զ զդտ՝ 
է ^տրոէ-խանի մօտ միշտ արթուն ե-

է թ՚՚լԼրօ՚յթե գործիչը ։
։՛("■- զտրէ ր վեր, „կսեալ Անդլփա- 

rfl, ^Լ՚ԳԷ^1 t ե ր գիծ ան կա ր ի չխ ե ր զիf՜ 
I"1 ւոկեր։„ղս,րդ,,,^ է՚Ա , Րայց Ս“

ք՞փ՚սն լխորհալի կամ տաղանդաւոր

պատկերազարդող մը չէ։ Սն մեծատա
ղանդ վե րստեղծադո րծող մըն է , որ թա
փանցած է ընկեր Փանջունի ի ո դի ին , 
խորասուզուած է մինչեւ հոն ուրկէ ին
քը Երուանդ Օտեան քաղած է Փանջու
րիի տիպարը* \յոյն հարազատ բնատի
պարի եր կոլ տա ր րե ր արտա յա յտութիւն- 
ները դարձած են Օաեանի եւ Ս ար ո լիւա
նի երկուորեակ հերոսները^ մէկը գի- 
['"'Լ՝ միւսը դիծով՝ րայց նոյն ուժդնու՜ 
թեամբ*. Աա րուխանի դծա յին տիպա
րը այնքան հիւթեղ՝ կենդանի՝ ցայտուն 
եւ ամ բո ղջա կա*ն է ՝ որ ունի իր ուրո յն 
հնչե զա կանո ւթ ի ւն ը * չռաղատելուէ մեր 
խօսքը, կարելի է վկտյել թէ ևրղիծա- 
նկարա յին պատկերազարդումի կալուա
ծին մէջ ցարդ ի րադործուած մ իջա զգա
յին դլուխ—դործոցներու առաջին ԼաԸ՜ 
րին կը սլա ականի Ս ա րուխանի «Ընկեր 
Փանջունի^ն ՝ իր մ ե կն աբան ո ւթ ե ամր թէ 
արուեստի Հզ°բ պատկերացումով՝ որ 
Տօմիէական բարձրա դոյն արտայայտա՜ 
պա շտութեամբ դրսեւո րուած է։

(Արիշ երեւոյթ մը նաեւ' որ մասնա
ւոր շահեկանութիւ՛ն կը ներկայացնէ ու
սումնասիրողին համար, «,Ընկեր Փ ան~ 
ջո ւն ի^ն դլո ւխ՜՜գո րծ ո ցն է Ս ա րուխանի ՝ 
անոր աւելի քան քառասնամեայ հսկայ եւ 
արժէքաւոր վաստակին մէջ*. Սնտես առ- 
նելով սլա հ մը Հայ եւ օտար ՝ մասնաւո
րաբար եզիպտական մամուլին մէջ հ ը՜ 
րատարա!լուած իր գործերը՝ Սարուխան 
իր կ են դանո ւթեան հրատարակած է ծաղ
րանկարներ ու չորս հատոներ^ — ՀԱ* ենք 
մեր ակնոցով» ՝ «Տե՛ս խօսքերդ» ՝ «Մե
ծապատիւ Մ ուրացկաններ» (Պ ա ր ոնեան ի 
ղործին սլա տկեր աղա բդում ը) ՝ «Cette
Guerre» * Հ[1^զ^րորդ հատոր մը ծաղբ
կաքաղ մը իր դործերուն ՝ J^ut մահու 
լոյս տեսալ Եգիպտոս ի մէջ*. Սոյն դրու
թեան ծ իրէն դուրս կը մնա յ բա ղդա տ սլ
կան արժեւորումը ույդ դործերուն : Այո 
աոթիւ սլէտք է ըսուի սակայն ՝ որ հա
կառակ ւ՚ր «պատկերա զարդում» ի բնոյ՜ 
թին ՝ Ընկեր Փունջունին իր ամբո ղվու- 
թեամբը ամէնէն բարձրա րմէք դործն է 
Ս ու ր ո ւվս ան ի ՝ արուեստի արժ՜եչափով։ 
Հոն Սարուիւանը բնորոշող դիծերն ի ս կ 
մեղի կը ներկայանան իրենց առաւելա
գոյն բիւրեղացման՝ պարզացումիդ խո
րութեան՝ ա ր տա յա յ տ չա կան ո ւթ եան եւ 
հետե ւաբար բարձրութեան մէջ, հ ոս է 
որ կուր ելի է տեսնել նաեւ գրող Օտեան ի 
ոճին բարերար ազդեցութիւնը երդիծսւ՜ 
^կարիչ Ատրուխանիդ ւէրայ*. Ու նաեւ' 
անշուշտ' գործին էական հանգիտութիւ
նը ա ր ո ւե ս տա դէ տ ին ներաշխարհին հետ։

Երուանդ Օտեան գԸ^էո1Լ Փտնջունին 
չէր կրնար կռահել որ նոյն ատեն —թէեւ 
տարիներ ետք- կը «գծէր» ՈԼրէչ գլուխ- 
զործոց մը , Ու առաւել նաեւ չէր կրնար 
երեւակայել որ Սարուխան ՝ քա յլ մը տ- 
ւելի աոնելով ՝ օտեանական ոգէով պփ1՜ 
տի ստեղծէր «Ընկեր ]լ]ռփունի»ի տի
պարը՝ որ անմեռ. —ըսեինք անսատակ— 
ողին է \մապլվարի հերոսին՝ տարեց 
«Փ տ ու ՚1’ի»ի մը մէջ, ո բու՛ս դո րծածած 
լեզուն շատ յա ական շա կան օր էն արեւե- 
լահայերէնն է*

Օտեան եւ Ս տ ր ո ւխան հարազատ հո
ղե ղրա յրներ են։

Գ. f*

(*) կարելի չէ օրինակ մը չբերել 
Արփիար Արլիիարեանի նուրբ, ազնուա
կան հիւ֊մուրէն զոր uiQ գործածած է, օ- 
րինակ , «Օրհնեալ կ>երգաստանը»ին մէջ , 
ուր անհունը կ՚ըլլայ հունաւոր եւ այդ 
միջոցով նկարագիրներ է որ կը պատկե
րացուին ; Վհրջին Դատաստանի օրը Հայր 
Աստուած հարցաքննութեան կը կանչէ 
Իզմիրլեան Պատրիարքը, «Եղբայր Դա- 
բ°»յին (Գարրիէլ հրեշտակապետ) միջո
ցով: Պատրիարքին խիստ դիմագիծը եւ 
չոր դիմադարցութիւնը ափ ի րերան կը 
ձգեն հրեշտակները, որոնք իրարու կը 
փսփսան՝ «գնա/g. գնա՛ց, դժոխք գնաց» : 
Բայց ո՛չ, քանի Որդին Հօրը ծոելով կ՚ը
սէ. «Հա՜յր, եթէ կը համիս, կարէն կա- 
պէ այս մարդուց հետ, փորձանք բան է- 
Համիտ չկրցաՆ հետը գլուխ ելլել, մե՞նք 
պիտի ելլենք» : Եւ դեո տեսէք թէ Արքա
յութիւնը ինչպէս կարելի է գրաւել : Օր- 
մանեաց Պատրիարքն է տրամաբանողը, 
երբ իր խնդումերես բնաւորութեամբ եւ 
անոյշ լեզուով երկնքի գահակալներոլն 
սիրտը կը շահի եւ Արքայ ոլթիլց կ՚ուղ
ղուի Հոգին Սուրբին հետ թեւանցուկ.- 
«Աս ալ շահեցանք - ասկէ՞ ետքն: Մէյ մը 
սա հոգին բոլՈրովից ինծի կապեմ, անոր 
միջոցով երրորդութիւնը չորրորդութեան 
վերածել կու տամ, օր մըն ալ մեծամաս- 
նութիւց կը շահիմ եւ կ՚անցնիմ Հօր տե
ղը : Ա'ն աշխարհն ալ համբերելով գործը 
գիտցող խելացիին է, ա'ս աշխարհս ալ» Տ

ՆԻՇԵՐ
Օաեանի դո ր ծ ին մ էջ ան շուշտ մեծ է 

բաժինը անմիջական - Այժմէականէն որ 
Լի կրնար հտսնիլ դրականութեան պատ~ 
մութեան։ Ապրելու պէտքը՝ հրապարա- 
կին պահանջները՝ մեր լրագրութեան 
բացառիկ ճակատագիր ը դեր ունին տյս 
նուազումին մ էէ*. Ըայց ինչ որ արդար ու 
խստապահանջ ճա շա կ մը կրնա յ զատե լ 
տյդ մ եծ ա զան գո ւած խառնուրդէն ՝ լիու-~ 
էի կը րտւէ ան որ հ եղինա էլը աղատելու 
ժաժ տնակին քմահաճոյքէն ու աւերնե
րէն ՝ յանձնե լու համար անոր անունը ազ
գային փառքերու աւան դա րան ին յ Օտ
եան ժամանակակից դրականութեան մեծ 
իյնւ^ացււզշ, է ՝ ու բոլոր խնդացողներուն 
նմ ան կը թա զուի * . • առանց յոբելեանի ։

Նկտրադխրը իր Ժպխո^ն յ ~ Ահ ա ՚ ւ՚նւ 

ո C գժ ո ւա ր է ճշդել ա ռա ջ ին ա կնա ր կո ւէ ։ 
Այ^էքտն բազմաձեւ են անոր արտայայտու՜ 
թիւնները անոր դէմքին յ Ըայց պէտք է ա~ 
ւե լցնել անմ իջա պէս Որ ղէմքի բոլոր այդ 
խաղերը ողողուած են եե<լնւ1Նթ4յան յըս~ 
տաէլ ճառագայթումով մը։ Ու ասիկա շա
հեկան ու բացառիկ երեւոյթ է՝ մանա
ւանդ իր շրջանին համար՝ երր մեր դրա
կանութիւնը խորապէս հաւատաւոր' Աա* 
Ubpmnp-Աղ լրջութիւն մը կը զդենոլ իրա
պաշտ դաւանանքին հետ*. Ի՞նչպէս եւ խն- 
Լու Երուանդ Օտեան տյդ սեր ունդին մէջն 
ու հ եար ï

ՍՀեոր մօտ ո՛ չ մէկ տիրական համո
զում, որ, սխալ կամ ուղիղ, առաջնորդէր 
անոր մտքխւ՚Ա նաւը մեր նորագոյն ճակա
տագրին այնքան դմնդակ ջՈլրեր„ւն վը- 

Անոր մէջ ո՛չ մէկ պատրանք որ 
մեզի կը կտակոլի մեր մանկութենէն , մի
ջավայրէն ու կ'ընկերանա J մեր բոլոր 
փորձանքներուն դիւրաբեկ լաստեր նե
տելու համար մեր ոտքերուն , երբ անոնք 
դէպքերու հեղեղէն խո ր որակուելու կը 
հակին, Անոր մէջ' ո՛չ մէկ սլացք, խան
դա վա ռութ իւն , յիմարութիւն որովյատ֊ 
կանչուեցաւ Արփ իա րի սերունդը : Րա յց
անիկա հետն է նորէն ամէնէն ապերասան 
սերունդին , Իր տաղանդին լիութիւնը կը 
զուգադիպի 1910/ւ փորձանուտ եռուզե
ռին ։

վ*անի մը սերունդի ծառայելու այս 
ընդունակութիւնը —ըստ ոմանց' տկարու
թիւնը- անոր հեգնութիւնը կ'աղօտէ ան՜ 
չոլշտ , ընելու համար աւելի՛ ընդհանուր 
ու անոյշ : Հոս է թերեւս գաղտնիքը իր 
թչնամյ, չունենալուն, Րարքերու խու
զարկուները կրնան սրտնեղիլ իր պա տ կեր- 
ներուն դէմ -.Գրականութեան պատմագիրը 
պիտի խոնարհի պայծառ նկարներոլն 
դիմաց որոնք իր վրձինէն դուրս ելան ,

Օաեանի հեգնութիւնը կը տարածոլի 
մամանակակից իրականոլթեան երկու մեծ 
երեսներուն վյ<այ. Ասոնցմէ մէկը, մեր 
-այսոլէս յորջորջ ուած- մ տ ւս ւո ր ա Լր՚ժքրո •- 
թիւնը անոր գրիչին հայթայթած է ամէն 
յաջո զւս կ ստեղ ծումները ; «Ընկեր Փան- 
ջունի»ե եւ «Ազգային Երեսփոխաններ»^ 
Օտեան ի գործին ամէնէն ցայտուն յիչա֊ 
տակարաննեըը մնալու սահմանուած են : 
Միւսը , մեր քա ղքեն ի ո լ մ իջաԼլ դասա
կարգը, առիթներ միայն տուած է անոր' 
որոշ կնիքով տիպարներու ուրուադրոլ- 
մին , Հետաքրքրական է որ առա ջին դա
սակարգը այնքան վճռական պիտաԼլնե- 
րով ու յատկանիշներով ենթարկուի դը- 
րազէտին նուաճումին որ գրեթէ կատար
եալ է մեր գր ա/լանո ւթեան տարողու
թեան ը տեսակէտէն, (Դէպ ի մեծ յօրի
նումը նիհար սրունքներ ունէր Օտ
եան) : ՛Նոյնը կարելի է հաստատել Պա՜ 
ր ոնեան ի մօտ' որուն «Տէոջեր»?, Ու «Մու
րացկաններ»^, պատմ ութեան կը պա տ կտ
նին անառարկելի փառքով մը i Աւե լո րդ

ԺԺլ որ Արվփարեւսնփւ սրամտութիւնն 
տլ լաւագոյն արդիւնքը այս գետինէն 
հաւաքեց։ Հետաքրքրական է նորէն՝ որ 
մեր քաղքենի դասակարգը մինչեւ այսօր 
ալ խուսափած ր/լայ վճռական սեւեռոլ- 
մէն *. Պարոնեանի «ԽիկԱկւ»^ ու Օաեանի 
«Իգնալո Աղսւ»ն մասն տկի դիծերհլ հա
սած են ։

Օաեանի մէջ (յսմիք^ր զդա յա րանքը 
նուրբ է անշուշտ* բտյց տիրապետողդ — 
հՒլ անդամ . Ասիկա բայլատոքս կը թուի 
առաջին ակնարկով, Րայց իր գո րծե
րո ւն մէջ պղ տիկ հետազօտութիւն մը պի' 
տի մեղմէր տյս վարկածին խստութիւ
նը ։ Ե ա տա կե ր դա կը ՝ ի ծնէ կա տա կեր դա՜ 
կը, անսրբագրելի մ ի ութ իւն մ ըն է որուն 
Հր այ կեանքին բո լո ր յա ւե լո ւմն ե ր ը ՝ հար
ուածները անզօր կը մնան' փոխելու հա
մար անոր իա1ՆնռՆածք^7 : Որ վառն է

կեանքին բոլոր առածները՝ բայց կը գու
նաւորէ ղան ո նք ծիծ աղի*ն թեթել դերբ
նո ւթեամ բը կամ սլար սալին դաժան մարբ 
ձովը*. Արւոր համար է որ Մ ոլ[՚էռ միչտ 
պիտի, խնդայ , Պ ա ր ոն ե ան ան Լլա ր ո ղ պի՜ 
տ[' ԸԼԼայ "I՛l-՛է Լոլրջ կեցուածքի : 0տ՜ 
եա ն. բայը անոր դործը լփյթացիկ հրա
պարակագրութիւն է լայն ծաւալով, թեր
թօն է կկ սով ՝ ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ ի ւն է ա յն- 
չտփով որքան հ եգնո ւթ ի ւն * Այս հեգ

նութիւնը վերածելով իր բնա կան տարո
ղութեան ՝ կը զանենք որ անիկա բնազ
դական թեթեւ բերում մը ըլլտլուն չափ' 
բխում մըն է նաել գթական իաււնուած- 
f: ԼՄօ՚մկօ ^_տնցնիր ա շխա տո ւած ՝ ոճի 
տուրքերով պա րտկուած ԱթամսԼՈԼթիւ- 
նչ/ որ մեր հրապարակին վրտյ չփոթ
ուեցաւ իրական հ եզն ո ւթեան հետ') : 
Օտեան ին հեգն ո ւթիւնը դարձերսլ չենթա ր- 
կուիր ուղղակի' խղճամիտ՝ վայր ագ գՒ՜ 

տ ո զութ եան մը ճնշումին, Վասն զի ա՜ 
նիկա ուրիշ գետիններու վրայ, թերթօն՜ 
ներու եւ պատահական սիւնակներու մէջ, 
սպառեց արադ ու անհաշիւ' ինչ որ իր 
տչքծրը կրցած էին բռնել (surprendre) 
մ լորդերու ունա յնամտութենէն :

Ան չուչտ ոն մը, յաճախուած ձեւ մը, 
արտայայտութիւն մը կարելի է հաստա
տել հոն ուր այս հեգնութիւնը կր ղոր- 
ծէ , Ր այ9 Ղայն որակել ամէնէն ընդհա
նուր տարազի մը օդնութեամբը պիտի 
ԸԼԼտր յանդուգն ու թեր եւս աւե լորդ ։ *Իը~ 
բեթ է քիչ անդամ Օտեան ի հեգնութիւնը 
կը րաթի կացութիւննհրռւ : Գրեթէ միշտ 
նոյն տյդ հեզն ո ւթի ւնը տարօրինակ գՒ՜ 

րոլթեամբ մը 1լօդտադործէ զրՈԼԼոծ^/ե , 
թուզթեբոլ յանձնոլած կեանք/,5,, ուրիշ 
խօսքով՝ տրուած բարոյական բարեխաո- 
նոլթեան մը ամբողջական ՄԻ\մԱՎԵԼԻՆ : 
Փտնջունին ծն ո ւևդ է յեդափոխաԼլան Հպրո. 
չիւր»ներու գրականութեան ,

Ինչ Որ կը զատէ հեգնութեան տյս ե՜ 
ղանակը խ ոշոր ու կոշտ ծիծա գէն , իմա
ցական այն նկարագիրն է որով կարճա- 
տեսներր կը տսլա ւոր ո ւին' զտյն գերա
դասելով բոէո բ դարերու հեգնողները 
աղատող մեծ ու թանճթ հ եդնութենէն *. 
վասն ղի ի վերջոյ սրամտութիւնը սա
լոններու ծաղիկն է առաւե/ապէս ։ — ՀՀեմ 
բաղդատէ ր Օտեան ի հեղն ութիւն ր Պա
րոնեանի կծու ծիծաղին հետ։ Տարբեր 
մաբդեր են անոնք՝ թէ’ իրենց նկարա" 
դրովր՝ թէ՛ տաղանդովը*.

Օտեան դա սա h ան դրադէտ մրն է եւ 
ատո //մեծ գրագէտ; Գէպյ>երը տաքոլ իր 
եդանակը՝ ան է ա իւա բա ր հեդնութեան ակ
նոց կւ, ամէնէն հաստատուն առաքինու
թիւնն է անոր տաղանդին • Պարդ ՝ ուրբ 
զտկի՝ զրեթէ առանց գրականութեան ՝ 
անոր ոճ ր յա րմ ա րադո յն գործիքն է' տրր~ 
ւած շրջանէ մ ր ընդհանուր ՝ յատէանլսր 
կան դիծեր հաւաքե/ու * Իը «Տպսներկոլ 
տարի ՊՈ1 սէն դոլրս»^ անկորուստ ու 
թանկագին յիշատակարան մրն է որ տյդ 
պղտոր շրջանին հաւատար իմ հայելին կը
մն

Եր վէպե՞ր ր , - նոյն առա քին ո ւթիւն ր 
կ ո պաշտպանէն դարձեա f իր պատմու՝ 
թիւնն երր ո ր ոնթ օրուան կ եան, p f/ն պար- 
կեշ տ րյ֊թանսթոգիսիոնն/րՀ/ն են : Մ թ փնտ ը- 
ռէք հիւսք ու յօրինուածք՝ հոգեբանու
թիւն կամ բարքեր տալու հ եւքոտ մտա- 
հ ո դո ւթիւն անոնց մէջ։ Արադ տողանցք 
մը մեր արմկահարած մարդերուև՝ fr- 
րենց թերութիւններուն ամ րողջ աՈլլիէ- 
ներովը * վիճակներ որոնք շատ մօտ ըէէտն 
օրուան ի րա կանութեան • մթնոլորտ մը 
ուր քանի մր հոսանքներ՝ դարձեալ ցան
ցուածէն հանուած ՝ պտ ըտ ին ու դունա- 
ւորուին անմիջական ՝ պարզ կիրքերո վ:Ա՜ 
նոնց արժէ^քը։ Ա^նշուշտ՝ քանի որ առ 
նուաղն անոր ակնոց ր հեգնութեան ծիրա
նի մր նետած է այդ բոլոր շարժումնե
րուն ւքրայ։

Եզական է Ւը համեստութիւնը մեր դյբ 
րողներուն անհուն փառամոլութեանց մէջ* 
Ոաւ շուէրեցաւ' երբ դրականութեան պատ
մութիւն դր ողներ հազիւ տող մը շնոր
հեցին իր անունին : Սաւ չունէ ր դարձեայ 
իր մոռացումէն՝ ինքղինք աղատած տես
նէ /որք ո ւս ո ւմնա ս ի ր ո ւթ ի ւննԼ ր ո ւն կա տա՜ 
կերդ ական սնոտիքէն • — Ղ*րեւր անոր մօտ 
հաւասար մնաց իւմե|//£.ն : Անիկա անկա
րէ էի Հրտշքր ի րադո րծած էր ՝ պա արանք
ներ ուն ամէնէն ահա/n ր ին' գթական սլաւո- 
թանք/ւն գլուխ ց ճզմած ԸԼԼսյէոլ* Հո,ե ՈԼ՜“ 
րՒւ անուն չունեմ խ^ մօտ , դնե յու,

8ԱԿՈՐ ՕՇԱԿԱՆ
կյիկոսիա, 1926

Fonds A.R.A.M
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Y. Odian et le socialisme ԴԱԳԱՂԻՆ ԱՌՋԵՒ

Rentré d’exil après la révolution jeune- 
turque de juillet 1908, Yervant Odian a 
cherché à se tailler une place dans la 
presse satirique arménienne de Constan
tinople. Avec 21 titres, celle-ci a connu 
entre juillet 1908 et août 1914, un déve
loppement significatif(l), la presse sati
rique supposant une certaine liberté de 
la presse, l’existence d’une «opinion pu
blique» et, bien entendu, l’existence de 
journalistes et de dessinateurs de presse 
qui dissèquent et commentent les mœurs 
et les événements.

Si la liberté de la presse a été procla
mée en 1908, les crises politiques traver
sées par l’empire ottoman conduisent très 
vite au rétablissement de la censure et les 
journaux, quels qu’ils soient survivent 
à partir de 1912 en pratiquant l’art de 
«l’autocensure».

Seul ou en collaboration avec un des
sinateur ou un autre journaliste, Y. Odian 
lance tour à tour Խարազան (Cravache) en
1909, Կա»֊աւիևասւ (Guillotine) en 1909 ՜
1910, Սեւ, Կատու (Le Chat Noir), en 1912- 
1913, Մանանայ , en 1913-1914, sans réus
sir à concurrencer durablement les deux 
«grands» de la presse satirique armé
nienne Gavroche (1908-1924) et Kiko 
(1909-1914).

Mais c’est dans la littérature satirique

par

Anahide TER-MINASSIAN

—critique, nouvelles, romans— que Yer
vant Odian s’est imposé comme le digne 
successeur de Hagop Baronian (1843-1891). 
L’immense succès de Անկեր Փ անջանի 
Աւլաքելաթիւ֊ն մը ի Ծապլվար (Cama
rade Pantchouni — Une mission à Tzar 
belvar)(2) dont le soustitre est (.(.Corres
pondance socialiste du camarade B. Pan
tchouni ne peut s’expliquer que par l’exis
tence de lecteurs arméniens politiquement 
avertis, suffisamment familiarisés avec les 
théories socialistes et amateurs d’humour.

Ce roman épistolaire a d’abord été pu
blié dans Իիւզանդիոն (Byzance) (1896 - 
1918), le grand quotidien des conserva
teurs puis des libéraux arméniens de 
Constantinople, sous la forme d’un, feuille
ton —un feuilleton qui a fait monter les 
ventes du ournal— avant de faire l’objet 
d’une édition séparée en 1913. L’œuvre, 
une satire féroce mettant au pilori les 
partis révolutionnaires arméniens —le par
ti Hentchakian, le Daschnaktsoutioun— 
qui se réclament du socialisme et qui, avec 
leurs députés, leurs organisations et leur 
presse (3), agissent désormais au grand 
jour, est dédiée à Arpiar Arpiarian (1852- 
1908). Ecrivain et journaliste de talent, 
ami de longue date et compagnon d’exil 
de Yervant Odian, Arpiarian avait été vic
time de l’intolérance du parti daschnak, 
contraint à l’exil par la repression hami- 
dienne, avant d’être exécuté en Egypte 
par un terroriste hentchak (1908).

Y. Odian fait naître son héros Pantchou
ni à Trébizonde en 1875. Le choix de 
Trébizonde, ce port-relais, ouvert aux 
influences des révolutionnaires armé
niens du Caucase et celui de la date ne 
sont pas fortuits. Après un passage à 
Constantinople où il «approfondit les 
lois du capitalisme» et fait l’expérience 
«des injustices sociales», Pantchouni 
gagne Genève, s’inscrit comme «auditeur 
libre» à la Faculté des Sciences Sociales 
—cette Mecque des révolutionnaires rus
ses— puis promu à la dignité «d’acti
viste», accomplit le périple obligatoire 
de tout révolutionnaire arménien : la 
Bulgarie, la Grèce, la Perse et le Cau
case !

La révolution jeune turque et la loi 
d’amnistie le ramènent à Constantinople 
où la communauté arménienne vit des 
heures d’enthousiasme. C’est alors qu’il

part en mission en Anatolie, pour s’ins
taller, près d’Arabkir, à Tzablvar. Sous 
ce vocable, Y. Odian a imaginé un village 
arménien de «20 feux» assez prospère, 
mais périodiquement pillé par les Kur

des du village voisin.
Les lettres adressées par Pantchouni 

à un mystérieux «Centre» ou à ses «chers 
camarades» auprès desquels il quémande 
constamment «un peu d’argent», sont 
échelonnées du 15 septembre 1908 au 27 
février 1909 et se situent entre les grandes 
espérances («Liberté!, Egalité!, Jus
tice !») de l’été 1908 et la tentative de 
coup d’état d’Abd-ul'Hamid (31 mars 
1909) qui précède de peu les massacres 
d’Adana (mars-avril 1909). Mais alors que 
le jeune écrivain Tigrane Tchéokurian 
(1884 - 1915) a construit autour
de ces mêmes thèmes un roman drama
tique, «Le Héros» (Հերոլւը)(4), non dénué 
d’ironie, Y. Odian utilise tous les re
gistres du comique. Le comique est d’a
bord un comique de situation né du 
contraste entre l’arrière économique, so
ciale et culturelle d’un village anatolien 
et les rêveries socialistes d’un Pantchouni 
qui essaye d’introduire la lutte de classes 
et la solidarité prolétarienne. 11 se double 
d’un comique sémantique dû à l’usage 
massif dans la correspondance de Pan
tchouni, de termes russes ou russifiés, 
transcrits en caractères arméniens —ce 
qu’est un élément supplémentaire de 
comique(5)— («expropriatsia», «missia», 
«provokatsia», «evolutsia», etc...) de 
concepts propres à la pratique des par
tis politiques, et plus spécifiquement des 
partis socialistes européens («propagande», 
«capitalisme», «prolétariat», «classe ou
vrière», «lutte de classes», «grèves», «an
ticléricalisme», «club», «manifestation» 
etc...) et de citations répétées, d’Engels, 
Kautsky, Marx, Chichko, Brambilini, 
Tchernov etc... La tentative d’alliance et 
de fraternisation lancée par Pantchouni 
entre les Arméniens, les Kurdes, les Yé- 
zidis, les Kizilbaches et les Lazes aboutira 
à une catastrophe finale dont les villageois 
arméniens feront les frais, véritable méta
phore de la «question arménienne».

On l’a compris, Y. Odian qui s’inscrit 
résolument dans le courant du libéralisme 
arménien ottoman, un courant devenu 
extrêmement méfiant vis-à-vis des Jeunes- 
Turcs depuis les événements d’Adana, ne 
veut pas simplement faire rire aux dépens 
des «utopies socialistes» dont il a pris 
connaissance durant ses longues années 
d’exil en Europe. Et s’il met en garde 
contre la politique engagée par les par
tis révolutionnaires arméniens et contre 
les conséquences dangereuses des révolu
tions, il n’est pas dénué de préjugés in- 
justes^

Encouragé par le succès, Y. Odian com
mence la publication d’une suite dans 
Buzantion, en février 1914, au moment 
où le gouvernement jeune-turc vient 
d’être contraint par la diplomatie euro
péenne, d’accepter la nomination de deux 
inspecteurs généraux étrangers, pour ac
complir dans les six vilayets orientaux ha
bités par les Arméniens, les réformes pro
mises depuis 1878.

C’est «Անկեր Փանջունի ւէսւսպոլրակա
նի մէջ» (Le Camarade Pantchouni dans 
le Vaspouragan). Avec les mêmes procé
dés, ce sont 14 lettres, envoyées de Van 
par Pantchouni. Mais l’atmosphère poli
tique a changé et lorsque Y. Odian s’at
taque à une question qui a agité «l’avant 
garde» intellectuelle de Van, celle de 
«l’émancipation» de la femme armé
nienne, la prophétie socialiste du Mani
feste qu’il attribue à une militant daschnak 
a pour moi des accents plus pathétiques 
que comiques.

((Femmes arméniennes du Vaspouragan. 
Réveillez-vous de votre sommeil séculaire, 
levez-vous ! Brisez les chaînes de l’escla
vage qui vous écrasent et vous étouffent ! 
Levez vos regards, voyez vos sœurs d’Amé
rique, d’Angleterre, de France... Voyez 
comme elles exigent la reconnaissance de 
leurs droits. Elles ne se contentent pas 
de mots, mais recourent à l’action, à la

Ոչ եւս է Եր ո ւանդ Ատեան : Սնհանօ
րէն աւելի մեծ փոս մը ^սյն tufi ՈԱ 1‘Լ՛ 
մարմինը պիտի առնէ' կը բացուի Հայ 
Գրականութեան դետնթն lLltuJJ 5 Լոեցնենը 
վայրկեան մը մեր բարեկամի , ընկերակ
ցի կսկիծը՝ յՒչծլոլ համար այստեղ ան
սահման սուգն 1],նո'ր որուն Ատեան ծա
ռայեց հաւատա րմ օր էն } գրեթ՜է 40 տարի 
ան ընդհատ ՝ ղո ր սնուց եւ հարստաց ուց 
ա յնըան առատաձեռնէ ա յնըան տա րա
մե րմ նուիրումով մը»

Ոչ եւս է Երուանղ Օտեան : ԿաԲյ մէկը 
որ հայերէն դիրք եւ. հայերէն լրադիր 
կարդայ ու երախտապարտ չըլլայ իրեն-. 
Հայ մի տըին գե ր ա ղան ց ո ւթ ի ւնն էր ան ՝ 
իր թշնամիներուն ել իր անձին ալ վրայ , 
հանդարտ ու թեթեւ թոփլ_մլով մը յան՜ 
կա րծ վեր բարձրացած եւ հոնկէ իր եր~ 
ղիծ ան ըին մերթ ծակող ու մերթ փայ
փայող տարափը թափելով վարիններուն 
դլիս ուն :

Բ առա սուն տարիէ ի ՛Լեր ՝ ո՛ ւր որ գը՜ 
նաց , ո՛ ւր որ ղինըը ըշեց տարաւ ազգին 
ճակատագիր ր , էԼԸ1' fi Ամն րամ ան մնաց
իր ձե ո քէն ։ Միայն, ահ ա ւո ր տարինԼ՜
րան՝ Աուրիոյ ու էիիջագետըի անապատ
ներու մէջ՝ հայ մողովուրդի մեծ զան
գուածն եր ո ւ^յ հետ իր տարագրութեան
միջոցին էր որ չդրեց, բայց տեսաւ, ըդ 
դաց ու. տոկաց ՝ եւ իսկոյն ՝ երր փոթո ը1'՜ 

կին վըայ արե*-ի նշոյլ մը ծագեցաւ , lfi 
ր ըստ ին ձեոը առաւ իը միակ՝ պզտ՛ի կ 
գսրծիըը շարունակելու համար ընդ- 
հ ա տո ւած գործն աւելի սրտով ու աւելի 
րեղմնաւո րութեամ բ î

Ոչ եւս է Պօղոս Ադ ա Օտեանի եւ Սա~ 
նուկ էֆէն տի Ասլանեանի թոռը՝ ^րիւլոր 
Օտեանի ս իրական եղբօրորդին , 0 Ատեան
ներու ընտանեկան անուն ը երրորդ ան
դում մեր ցեղին արդար հպար տութ եանը 
համար հն չե ցն ո ղ էյ ր ո ւան գ Ատեանը». Տա
րիներէ ի վեր ՝ օր չէ ր անցներ ո ը առ
տուն կանուխ կամ ի ր ի կո ւան դէմ, եւ 
երբեմն՝ առաւօտ երեկոյ՝ չտեսնէ ինը իր 
մտըէն բխած նոր առու մը հայ կեանըի 
անդաստանին մէջ՝. Սահելով ու կար կա- 
fi լաթ անոնը կը ցոլացնէին էը^նց մէջ՝ 
բեկբեկէլով անշուշտ ՝ Ըայ& նաել դըգ~ 
լելով կարծես՝ այգ կեանըին ամէն °ր 
նորոդուոզ պատկերները ՝ անոնց ամէնէն 
տգեգներուն ու չարերուն անդամ կար ծ ես 
երախտապարտ Ըէէաէո'[_ ՈԸ ան դրա դար
ձեր են իր մէջ ու գրաւեր էն *l[fijï£*

ճ/՚չԳ է՝ 1'Ը հեԳն ութեան ալիըը երբեմն 
կը ծեծէր ղանոնը, իր երդիծանըին փ ԸԸ՜ 
փուրը երբեմն կը պայթէր անոնց վրայ^ 
բայց —թո՛ղ վկայեն բոլոր անոնը որ մօ՜ 
տէն ղՒ՚^^Ը ճանչցան” Օրուանդ Ատեան 
երբեը ատելութիւն՝ երբեը ոխ չպահեց 
իր սրտին մէջ ընդդէմ մարդոց, բացի 
այն մա րդե րէն որոնք թշնամիներն էին 
1։Ը ա դզին : Ան ոն ց մ է ղատ՝ Օտեան ոչ ri- 

քի թշնամի եղաւ եւ կարծեմ թէ ոչ ոք 
լրջօրէն ոլ քիչ մը երկարօրէն թշնամի ե֊ 
ղալ իրեն :

Եւ իր պզտիկ ցպիկովը յաճախ աւադ
ներէն ու քարամայռերէն բխեցուցած այդ 
առուները կազմեցին այն մեծ գետը որ 
Օտեան ի զորեն է եւ որ ընդ միչտ պի
տի հոսի մեր գրականութեան ընդմէջէն-. 
Մեր մտքի աշվսարհացոյց քարտէսին ՛էդ

force. Pourquoi rester en retrait ? Vou- 
lez~vous porter comme les femmés alle
mandes, espagnoles, autrichiennes vos 
chaînes, tels des joyaux à votre cou et 
à vos poignets ? Le révolutionnaire ar
ménien qui a secoué la Turquie, la Russie, 
la Perse, le révolutionnaire arménien qui, 
le fusil sur l’épaule, s’est battu pour l’é
mancipation de ses sœurs russes et perses, 
ne va pas accepter que les femmes armé
niennes soient écrasées et exploitées par 
leurs maris, leurs frères, leurs pères et 
leurs grand-pères ! ».

(1) Il faut rappeler que, entre 1908 et 
1914, 157 nouveaux périodiques arméniens 
ont été publiés dans l’Empire ottoman 
dont 104 à Constantinople, 3 à Van, 10 à 
Smyrne, 4 à Erzeroum, 8 à Trébizonde, 2 
à Sépastia etc...

(2) Traduction française de F. Feydit, 
publiée à Venise (1961).

րայ երկար ու որոչ, շատ որո<

-, -e-U-լ
այդ ԳետԸ սյրտր ճանչցնէ .

իր ձէՀ,„լ

թ ա տո ր զո ւթի ւն ը , պարտակաՀ լն 
նի։ -իրոնի՛կը, մանաւանդ, իրմէԼ”, 

մեե վարպետ մը չունեցաւ մեր “
առնուաղն երկու տիպար ստեղեեց . ֆՀ 
ջունին եւ Իդնատ Աղան, որոնք վաՀո 

ու պիտ է ապրին իրենց առանձին, Հն. 
կախ կեանքով՝ իրենց ծնողքի, մս,հ^ * 
ռաջ ու վերջ, իրենք ալ իրենց կ^ը 
ապրեցնելով ոլ պանծացնելով անոր 
Նր ւն ը »

Ու հիմա , որ յաւիտեան ա՛լ ոլիտի րԱ,բ 
ն ո լինք ի րմէ մենք ամէն քո Որ կը սիրէ, 
ինք զինք ու կը հիանայինք իր վրայ, հի. 
մտ որ ի սպառ մինակ պիտի թողունք 
այն Օտեանը որ իբրեւ հայ ու իրրել բա. 
րեկամ մեզ կ'րնդունէր իր ծանօթոլթեւս՚ւ, 
եւ իր համակրութեան աշխարհիդ մէԼ 
ըսենք իրարու, բարեկամնե՛ր , թէ բարի, 
իմաստուն ու կտրիճ մարդ մը եղաւ ան. 
Կտրի՛ճ ալ , այո՛ : Ան երրեք չղանղաաե 
ցաւ , չդառնացաւ ոչ կեանքին ել ոչ մահ- 
ուան դէմ : Այս վերջին հիւանդութեանն 
ընթացքին' որ վերջապէս նուաճևց զին 
քը , տրտունջի րառ մը չլսեցինք իր թր- 
նէն ; Աահէն օր մը առս,ջ իր քաքն (ի. 
դիտէր թէ պիտի մեռնի , բայց մպաեցալ, 
J-պտեց աւ ըան թ մ ը ան՛դ ամներ' իր հա. 
տած ՝ բարակ շրթու ն քն ե բուն անհ ուեօ՝ 
րէն նուրբ ել անոյշ մպիտովը». կարծես 
չէր ուզեր որ ուրթ շ յիշատակ մը պահեմ 
իրմէ » ուրիշ յանձնարարութիւն չունէր, 
«Բախտին դէմ ՝ ցաւին դէմ ՝ մահուան 
դէմ' ինծի պէս J-պտեց էը ՝ ու ղանոնը 
դիւրութեամբ պիտի կրէվ&> Ըս^է կ'ՈԼ՛ 
զէր :

Մահն ալ վերջ ի վերջոյ դթա3 ի րեն՝.
Սեղմութեամբ մօտեցաւ ու ընացույ ղին- 
ԸԸ' Յետոյ ՝ մահը բա ր ի եղաւ' խոյէ տա՚ 
լով որ ղինըը հանգչեր նենը այստեղփր եր
կու հնագոյն ու սիրելագոյն ընկերներուն 
Արփ իա ր Արփ իա րեան ի եւ քունծիկ Աբե
ղայի ըո վի կը » Մ ա րմ ինա յ ի գերեզմանա
տան ա յս անկիւնը առա ջին «Հայրենի^քւ 
խմբադրատան մէկ սենեակին կը նմանքւ 
հիմա ՝ ուր դեռ նոր երիտասարդ ՝ հաղքռ 
գրելու սկսած Ե րո ւանդ 0 աեան ը ղոլբ՛ 
սի ա շխա րհ էն նոր լուրեր պիտի պատմէ 
այս ղի չեր Արփ իա րին ՛որ խմբագրակա
նի մը նիւթը պիտի որոճայ անո նցմէ, h 
Կ ո ւնե fi կխե' Որ կիր ա 1լնա ւո ւր կրօնակ^ 
յօդուած մը պիտի ծրտդրէ
մէջ...։

Սիրելի՛ Երուանդ, հանդչէ, d'nngfifi 
մեղ. մենք, մինչեւ մեր վերջին օրը Լ 
մենէ վերջ ապադտն' ոլիտի յիթ՚եք ՈԼ պի 
տի ս իրենը ըեղ • Բո լ բո լո ր արուեստա 
կիցներդ որոնը ցրուած են ասղթ ա<^ 
դին՝ վաղը երբ լսեն ըու կո ր ո ւս տդ , սբտ[' 
բզըտ ո ւմ մը պիտի ո ւն են ան ել [fity 
զդա ցումը ըեզի խր}1լն անդամ մը յայտ 
նած էըլլալու խորին ցաւը պիտի կրեն- 
Անոնց ամ էն ըին կողմէ երթա ս բսղո1[ 

առ Աստուած • ♦ ♦ :

ՎԱՀԱՆ ԹԷ-քՎԵԱն 

Գահիրէ, 1926 Հոկսւ- 4

(3) En décembre 1908, 10 députés ar
méniens ont été élus au Parlement oit 
mari. Parmi eux, 4 sont daschaks, 1 es 
hentchak. Le «libéral», Krikor Zohra 
rapprochera progressivement des 
naks. Au titre de la presse socia^te 
méno-ottomane, il faut citer l hé o 
daire marxiste Նոր Հոսան!' (1909)) 
quotidien daschnak Ազատամարտ Հ 
1914), la revue hentchak ԱպաԳայ ( ’
sans oublier les excellents pério՝ 
daschnaks Աշխատանք (1910-1914) a
et Յաոաջ (1909-1914) à Erzeroum et 
le rédacteur fut Schavarch Missu > 

1911- , j c M
(4) Edité en feuilleton, en 191 

revue «Ոստան» (Vostan). éte 
Paris, en 1933, dans la
Հեահատակ Վրա դէ տն ե ր ո ւ բա P Հ r fa

(5) Ce procédé, largement utiise 
presse satiriqïie n’est, souvent que 
production fidèle de la presse

arménienne.
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ՏՈԻՇԵՐ ԲԱՐՍԵՂ. ԿԱնԱԶԵԱնէՆ
իարսեղ Կտնաչեան ը ճան շցած եմ շատ 

ֆ„քր տարիքէս ■ Ենքը, տիկին՛ն ">֊ երեք 
զիկները Պէյրրօ-թի Մէջ Մեր ընտանի

էն հարազատ բարեկամներն Էին՝. Ա- 
'հոն-յ վերաբերող ամէնէն հեռաւոր յի- 

սկս այն է, "ր գրեթէ ամէն Կ ի [՛տ
հասին կըլլայինք :

ւիսւյրո Պոլսոյ մէջ Կոմ ի տաս 1Լարդա- 
ւլետի երգչա թումբին մաս կազմած տա֊ 
քթերէն ծանօթ էր Բարսեղ Կտնաչեա- 
վն. Այս վերջինի Պէյրութ հա ս տա տո ւե- 
են ետք, նախկին պարզ ծանօթուիմեան 
յ. Հետեւանք սկսած պաշտօնական այցե- 
,ութիւններ շուտով վերածուած էին 
,նտանեկան մտերմիկ յար ա բե ր ո ւթիւնն ե- 
jini , տրուած ըլ!ալով "ր հայրս անմ ի- 
ասլկււ ՀՀորդեզրած^էր իրեն պէս անկեղծ 
ւլ ազնիւ րնա ւո ր ո ւթ ե ան տէր <թ]անաչ»ը : 
UjlLU կ" ղմ է } երկու, ընտանիքներ ո ւ ղա-
ւաևներու տարիքներն ալ մօտաւորասլէս 
նոյն դասա լորում ր ունենա լուէ* առջինե- 
կը Սեղան իմ ընկերուհիս դարձած էր , 

\Ս\/տսյն ևւ եղբայրս մեր խա-
զերուն մասնակից կ՚ընէինք՝ երրորդը 
Ոփթայ, եւ քոյրս մեծեր էն չատ չէին հե- 
ռանայւ : Երբ խ տղա լէն ձանձրանայինք՝

Գրեց'

51ՌԷ ՏէՐ-ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ ՜ ՄԽՆԱՍԵԱՆ

մենք եւս մ եծ ե ր ո ւն քով կը վերադառնա- 
փնր ել ականջ կտրած անոնց խօսակ
ցութեան կիր հետեւ ԷԹը-

]]օսակց ութեան հիւթերը լէիե պակ- 
«fy» -- հին օրերու Պոլսոյ մ չա կութս։ յին 
հանքէն ու ty ո մի տա սի խու մբէն յՒւա՜ 
սակներ ՝ Պէյրութ ի հանրային կեանքը 
յուղող խնդիրներ՝ եւ մանաւանդ' թար- 
եզ կանա չեան ի տաղանդը հնարաւորի 
՝ափ շուտով այս նոր միջավայրին մէջ ևս 
Արդիւնաւորելու միտող ծրադիրներու 
1ոլ[վ միտքերու փոխանակութիւն։ 1՚սկ 
որպէս վերջաբան' օրուան «ե անր հոդե- 
Pf Հ֊Ւլ մը մոռնալու համ ար^ նարտ ի ի 
(սսյդ 1 որ մ ի չտ կ՚աւարտէր Կտնաչեան ի 
"[պւոութ ե ամ բ եւ հօրս կատակներով*

Ս ան կա սլա ր տ է զ բացած ենք * ♦ • Կտ֊ 
ս1՚րելիս այս խաղը ե^րբ պիտի

“որվփս . . .
նարտի ի խաղն Ոլ կատակը իրենց հեր- 

ֆ[ւն ։ Սակայն հիւր եր ու մեկնելէն յե- 
աոյ> այրե օրերուն իրե՛նք ալ նիւթական 
''Ամեստ պայմաններ ունեցող ծնողներս 

շարունակէ ին ափսոսա լ՝ որ Ոտրսեղ 
^մնաչեանի պէս երամչտագէտը ստիպ՜ 
ՈԼԱյծ էր կօշիկի ներկ պատրաստելով հո- 
Հտլ bp ընտան իքին ապր ո ւս տր • ♦ • Այ- 
Պրագան խո րասլէ ս տպաւո րած է զիս *

Պէաք է րնդդծել սակայն ՝ որ այրԼ տա" 
^նրոլ լիբանանահայ դա ղութին միջոց- 
‘երն ալ չափազանց սահմանափակ է ին * 
^U'J!f նլ այնպէս՝ համեմատաբար քի է ա՜ 

անց՝ Ո ա ր ս ե զ Կտնաչեա^ պիտի կաՂ՜ 
«Գուսան» երգչախումբը՝ նաեւ պի՜

Աաւսնձնէր «Հա մ ա ղդա յ ին'» ի ճեմարա-

եեսւ»// հրապարակային առաջին ունկընդ- 
ր ո լթիւնը*. Սրբեք սլի տի չմոռնամ finale՜ 
ին մէջ երեք ան դամ կրկնուած «Բեզ հա
մար ՝ քեղ համար ՝ քե՜զ — հա՜ -- մա՜ր»֊ի 
վևրջին հմա՜ ր» ին հետ պայթած որո
տընդոստ ծափ ա հ ար ո ւթիւնն եր ը : Ա՛՜ք1 [՛Լ 
անմո ռան ա մ՛ յե, չա տա կ մ ըն ալ համերգէն' 
տիկին Բրի ս տ ինէ Կ անաչեանի մ են երգած 
«ՕթՕթ»'/, էր , զոր ըստ իս մինչեւ այմմ ոչ 
ո ք կր ցած է նո յնքան ա ո.ին քն ո ղ չե չորե
րով եւ լուղա կանութ եամ բ մ եկնա րկե լ։

Այնուհետեւ մէջս մտասեւեռում մը 
ծ ադե ցաւ* — հԵ^րբ պիտի մեծնամ , որ
պէսղի ես ալ մաս կաղմեմ այս երդչա- 
խումբին» :

Անհամբերութեամբ կը սպասէ ի այդ 
օրուան՝ մինչ այդ' շտեմարանէն ներս Պ* 
Կ ան ա չհանի տուած եր ամ շտութեան դա
սերում, առընթեր կազմուած դպրոցական 
համեստ երդչա խում րին մէջ ե բդելով։ 
Աս կէ ղատ' ջո ւթա կի անհատական ղա- 
սեր եւ,, սկսած էի առնել իրմէ ՝ աւ ելի 
մօտէն ծանօթանալով եր ամ շտութեան 
հանդէպ իը տածած բծա խն դր ո ւթ ե ան :

Այսպէս' տարիները անցան ՝ եւ վերջա
պէս ս տասնըհինդ տա ր իքս թեւակոխելէս 
անմ իջա սլէ ս յետո յ «Գուսան»// անդամ 
դա ռն ա լո ւ երազս ի րականացաւ : Մեր ծա- 

նօթներու շրջան տկէն հետաքրքրական տի
կիններով եւ պարոններով հետ այդ թում
բին մաս կազմելը ընկերային առում որք 
հաճելի եւ երա մշտական տեսակէտէն հը՜ 
սլա րտութ իւն պատճառող գործուն է ու
թիւն մ րն էր ինծի համար՝.

Ա ա սնա կի վարձերու ատեն' Կ անաչեան 
կր բացատրէր տո ւեալ կտորին կառոյցը 
եւ գա յն արմեւորե լով ե ր գե լո ւ ձեւը : Րսկ 
ընդհանուր վարձերուն ու բեմի վրայ 
ան կը ղեկավարէր ձեռքեր ու եւ մանա
ւանդ մա տնե րու չատ նուրբ ու պարղ չար՜ 
մումներով՝ որոնց ա ր տա յա յ տ չա կան բը- 
նոյթը մինչեւ այսօր կը հիացնէ զիս։ 
Ոչ մէկ ծեքծեքում ՝ ոչ մէկ թատերական 
թեւածում ՝ սակայն ճչդրտօրէն կը փո
խանցէր իր բոլոր պահանջները՝ իսկ և- 
թ է դոհ մնա ր ստացած ա րդիւնքէն ՝ դէմ
քը կը ճառագայթէր անոյշ մպիտի մը 
ետին կուտա կուած զուսպ վերացումի 
ազնուական արտայայտութեամբ մը* •Լե- 
կավարած պահուն գինք ներկայացնող 
լուսանկարը որ տպո ւած է իր առաջին 
սալի ւԼ[*այ^ բտեսկան լաւ կը
պատկերացնէ այն ինչ որ կը փորձեմ նը- 
կարադրել «նուրբ, զոՆԱպ , վերացած» 
բառերով։ Այս յ ո ր ջո ր ջո ւմն ե ր ը առաւել
եւս կը պատշաճին կոմիտասեան երդե
րու իր բիւրեղացած մ ե կն ար կո ւմ ին ՝ ո-

բաղդա տմ ամբ' յկանջիւ ղրքա՜ն

ԲԱՐՍԵՂ ԿԱՆԱՋԵԱՆ
ԿԵՆԱ Ա՛ՆՐԱԿ Ա'1. ԳհԾԵՐ

Բ . Կանաչեան Տնաե կ 1Տ85-/՚ն Ռո տոս-
» ա ը ե ւե լե ան Բ-րակթռ • Ç՜ ա տ կանութկն 

երաժշտական հակում ցոյց կու տայ եւ 
ՒԸ չթեաՏ֊ ջութակով ժողովրդական մե- 
ղեղվնԼ ր ն ո լա դելով կը զոլա րձանա յ : 
ՀայԸԸ' համեստ կօշկակար մը՝ կը հար- 
կադրուի դաղթել Պոլլկարթւյ Ալեվէն , ա- 
պա 1Լառնա քաղաքները, հոն է ոը տղե
կը ջոլթակւ, առաջթն դասերը կ'առնկ .

1905-/, ն ընտանիքը կը հաստատուի
Պուքրէչ ։Ա . Կանաչ
եան Ա՚քխբէն դաշ
նակի ու ջութակի 
դասեր կ՚առնէ չըր՜ 
ջանի ռում անա ց ի 
վար սլե տնե ր էն ։ Հա
մերգներու կը մաս
նակցի քաղաքին
կրօնական եւ աշ
խարհիկ երամըչ- 
տութեան զանազան 
խումբե րու չխքլե-

ւթես !բ : Ե-

սրւ
ր ա մ չտ ո ւթ ե ան

րամ չտա կան գՒ
տեէիքներով ամրօ- 
ըէն զինուած ՝ 1908՜ 
խն Ս * Պոլիս 1լ եր
թայ ուր հայկա
կան ղան ազան վար- 

մէջ ե-
ու

սուցչի պա շտօն կը 
վարէ : Հոն կը կազ
մէ իր առաջին երդ
չա խումբը .

Այգ շր2.ա^[՚ն Լ՚ր կեանքին ու դո րծ ին 
համար որոշիչ դէպք մը կը պատահի* ա- 
տ ի կա հանդիպո՛ւմն է Կո մ ի տա սի հե տ ։ 
Կսմնաչեան ^էևրդէ անոր մականին տակ 
ու մանաւանդ կը սկսի անոր հետ ու
սումնասիրել հայկական երամ շտութեան 
իւրա յատուկ ոճը եւ անոր համապատաս
խան հարմոնիները։ Կանաչեան մաս կը 
կազմէ ա յն հինգ սաներուն որոնք կ՚աշ
խատին Կոմ ի տա սի ղեկավարութեան 
տակ՝. Ա* Աշխարհամարտը զանոնք կը 
ցրուէ ել կը մ թագնէ Կ • Պ ոլս ո յ Հա յե- 
րու*ն մտաւորական եւ արուես տի փայ
լուն կեանքը . Հթ^դ սաները զիրար կը 
դտն են 1919՜//ե եւ !լ որո շեն շա ր ո ւնա կել 
ն ա խ տ ձ ե ռն ո ւտ ծ ա շխա տտնքը } հ ա կա ռա կ

վարդապետին կսկծա Ար բացակայութեան՝.
Կանաչեան այդ պահէն ամբողջովին 

կը նուի բուի հայկական ֆո լքլոր ը հա-
րըստացնելու ել տա րածե լո լ իր ընտ րած 
նպատակին ։ Ատոր համար կը պա ր տա
լս րուփ աքսորեալի կացութեան նոր սլայ- 
մաններուն հպատակելու։ Աաճախ կը 
ճամ բորդէ ու դտնուած քաղաքներուն 
բոլորին մէջ երդչա խում բեր կը կազմէ՝ 
դսլրոցներուն մէչջ երամ շտութեան դա

սարաններ կը բա
նայ ՝ համերգներ
կո լ տայ : />yz գոր

ծը բարլմերես է ։
Հոն կը գտնուին 
նախնիներու մա-
ռանդո ւթեան բո
լոր թեմաներ ը՝. Աք
սորեալին կարօտը 
(Ծիծեռնակի ՝ տօ
նա կան երդերու իր 
խանդավառ ու եր՝ 
Գ/,ծ ական ո&ը (5 ա- 
լիլ°^ ծանօթ են բո* 
լոըին * Ան դիացած 
է անցեալը ոգեկո
չել ։!։ոլր ումորք եւ
արևմ տեան կաղա» 
պարներն ու հարմո
նիները դո րծած ե»
լսվ հանդերձ պահ
պանել ու փոխան
ցել հայկական ե- 
րամշտութեան ո՜՜ 
գեն ■■

1967-//Î/ արուեստագէտը կը մահանայ 
bbr անանի մէջ* տյն երկրին զո ր ընտրած 
էր որպէս վերջնա կան կտ յք եւ որ իրեն 
կը պարտի իր ֆո լքլոր ին ալ նուի ր ուած 
աշխատանքներ ♦ Կտնաչեան բազմաթիւ 
յօրինումներ կա տա րած է Լիբանանց ինե
րո լ դիմումով եւ կառավարութիւնը ա- 
նոր շնո րհած է ակադեմական սպայի 
աստիճան։ Սակայն ամ էնէն աւե լփ իր 
հվվո ւսան^ երգչախումբով տուած հա
մերգները առիթ եղած են գնահատելու 
Կանա չեան ի ձիրքերը։ Այդ երգչախում
բը յ ա ջո ղո ւթ ե ա մ բ երգած է իր ղեկա
վարին նոր յօր ին ո ւմն ե ր լմ *Լ/անօր ը ՝ *Լար- 
դևրի հետը՝ Տտլիլօն՝ եւլն* ծափեր խը- 
լելով Մ իջփն—Արեւելքի բոլոր մեծ ոս-

նբու բեմերէն՝.

ներս ե րամ շտութեան ուսուցի վի պա Լ՜ 
, : Մ իեւնո յն ատեն ջու թակի ՝ դա չ՜

il՛ Ալ հարմոնի-// անհատական դասեր 
l"‘L տն դոնէ պի տի վերադառնա ր ե- 

^^շտոլթեսյն հետ կապ ունեցող դո[՚՛ 
Չէութեան մը՝ թէեւ' նիւթապէս միՀլ

եւ ստեղծ ագո բծելու համար նոյն- 
Շուարին պա յմ աննե րու տակ :

^կայզ, նաեւ կը ս տ եզեա ղորե է՛ ր :
1 ՛դատան ի տարիքէս իրեն առընչուող 

^ա^ակներուս մաս կը կազմէ «Գուսան» 
^և^/ոումբի այն համ երգը ՝ որու բն- 

3^[ւն կատարուեցաւ վարսեղ Սան աչ- 
^b կարեւոր թմբերդներէն «ՎաՐԳեԲՒ

խորթ կր հնչեն մերօրեայ կարգ մը խըմ- 
րավարներու կողմէ ՝տյդ երդերուն ^էքք 
կամա յա կան կերպով ներմուծուած հ,ղղա- 
յա ցունցէ ելեւէջները*.

Աատուկ գուրգուրանքով կը սորվէինք 
նաեւ «փոԼԱան»// համերգներուն համար 
Աարսեղ Կտնաչեան ի յօր ինած նոր կտոր
ները ։ Ոոկ ունկնդիր հասարակութիւնը 
որ միշտ վե ր անո ր ո դո ւած հաճոյքով կը 
լո է ր արդէն դասական դա րձած իր դոր
ծերը - Դալիլօ, Հօյ Նար, Օրօր, եւլն*՝- 
ջերմ ըն դո ւնելութէ ան զարմանացն էր նո
րերը եւս : Կը յիչևմ Նանօր/, պար ադան ՝ 
որու պատրաստութեան համար ամիս
ներով փորձ կատարեցինք՝. Սովորակա
նէն երկար տյս կտորը կը ներկայացնէ 
ուխտաւորներու խումրի մը յառաջխա- 
ղտցքը՝ ճամբայ ելլելու պահէն մինչեւ 
տեղ հասնիլը ՝ հանգրուանէ հանդրո/յսն 
տեղի ունեցած այլազան դէպքերուն հա
մապատասխանող ե րամ շտութ եամ բ ՝. Հայ
կական մեներգային ու խմբերգային կը- 
տորները ընդհանրապէս քերթուածներ 
կ' ե ղան ա կա ւո ր են . Աձեկախ քե ր թուած ի 
ա րմէ քէն ՝ կամ ղտյն երդի վերածող մե
ղեդիի որակէն ՝ առաջփն «տունգի եղա

նակը կը կրկնուի յաջորդ բո լո ր փտու
ններուն՝ սլար տարլրա բա ր սահմանափա
կն լով ա յ լա ղան ո ւթ ի ւն պա ր ո ւն ա կո ղ ու 
լա յն հեւք ունեց ող երամ շտութեան մը
յօրինումը*. Աըդ ) խարսեղ Կտնաչեա- 
ն[, այն խմբերգները որոնք փլւր մեկնա
կէտ ունին մողովրդական մը մի
քանի չափերը՝ արդէն կը հեռանային 
փտունէ տուն^ պա րտադիր կրկնութեան
ա յս տ ի պա ր էն ՝ բա յց Նանօր^ շատ աւե լի 
յա խո ւոն կերպով կ^անջատուէր ա
մեր խմբերգային ե րամշտութեան մէջ
նոր լտյն ակօս մը բանալով* Առաջին ուն- 
կբն դրութենէն իոկ անոր վեր ապա հո ւած 
հիացական գնա հա տտնքը փա ստեց ՝ թէ 
ամէն ոք կ  ̂ըմրռն էր այ ս նորա բարու
թեան տ ա ր ո ղո ւթ ի ւն ը :

Ոա ր ս ե ղ Կ տնա չե ան ՝ ա ռա լե լ եւս [խդ~ 
լայնելով իր թռիծ£Ը) Լեւոն ^անթի 
«Հ|ւն Ասսաւածներ»£ե մեկնելով յօրիներ 
«Արեւլան» վե րն ա դր ո վ օփ ե ր ան ՝ որ շատ 
ա ռինքն ո ղ արյւաեճՀ/ եւ խմ բա կան երդեր 
կը պարունակէ։ Ա ին չե ւ հիմա դեռ չեմ 
հա չտուած տյն իրողութեան հետ՝ որ

ՊէյրոլթՒ Մէջ մի քանի ներկայացումէ 
ետք՝ այլեւս ուրիշ անդամ եւ ուրիշ տեղ 
չլսուեցաւ ա յս օփե ր ան ։ Կ՛ըսեն թէ Կ տ- 
նաչեազ, կը Տրրաղրկր կա ր զ մը փոփոիյու.- 
թիւննե րու ենթարկել զայն՝ այդ պատճա
ռով յետաձգել կու տար հա լորն ական տյլ 
ներկայացումները*. Ոտյց ինչքան դի" 
տեմ ՝ ձեռագիր ը մինչեւ վերջ անփոփոխ 
մնաց ։ Ա ամենայն դէպս ք կ^տր ժէ որ թէ- 
կուղ իր սկզբնական վիճակին մէջ տյդ 
գործը մեր ներկայ սերունդին հրամցուի։ 
ՍՀնոր մէկ Լթէ^ միակ} օր ինա կը Հայաս
տան ո ւղա ր կո ւած էր *. Արդեօք պիտի 
գտնութ խմր ավար մը որ ՝ թ է կո ւզ հա
մերգային ներկայացման նուազ ծա fu
ir սր լի ձեւին տակ՝ մոռացում է փըկէ tuJu 
երկը :

'Լերադառնալով յ ի շւո տ ա կնե ր ո ւս , րեգ՜ 
դե եմ , որ հօրս հետ Բտրսեղ Ե տն ա շե անի 
նարտիի խաղերն ալ հետզհետէ ստացած 
էին ՀՀՍ տ ե ղծաղո րՏ ա կա'ե ղրաւ^ի հանղա-
մ ան ք մը*.

— Աանա՛չ , ձրլ, / 
Եթէ սլա ր տո լի ս ' Լ/՚ր

Կր ա ղտլէն ձանձրացա յ ։ 
անանեան փառեր-

Fonds A.R.A.M



Էջ 2, Կիրակի, Նոյ ե մրեր 3, 1996 հՅԱՌԱՋ ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

ՂՐ քառաձայն երդչախումբի համար պի
տի դաշնաւորես » » »

կամ' Հալէպի մէջ համերգի մը նախօր
եակին' սուր իա կան փառեր գին համար 
միեւնոյն պայմանը։ Այսպէս ալ սկսաւ 
fiu/ր սեզ կ անա չեան ի Հա ր ա բա կան)) 'ՐՐ' 
իանը , երբ րառաձայն երդչաիսումբի հա
մար դաշնաւորեց նաև լիրանանեան գ^զ^խ 
կական երգեր ՝ որոնց շնորհիւ ան արժա
նացաւ ֆրանսական Palme académique
շքանշանին , ինչպէս աւելի յետոյ' իր 
ամբողջ գո րծո ւն է ո ւխ ե ան համար' Լիբա“ 
նանեան (վայրին եր ու Ա» կարգի ս[ատուլ-ա“ 
նշանին »

*Լ/արտիի այս իսաղերուն հետեւանքով 
կանա չեանի կրած Հսլա տ իժյվն ե ր էն մ է կն 
ալ եղաւ' իր գլխաւոր երկերուն մասին 
բացատրական յօդուածա շարքի մը շա
րադրութիւնը յ որ ատենին լո յս տեսաւ 
I) անուկ Ասլան եան ի «Ագգարար^ չարա- 
թաթերթին մէջ» (*Լյերկայ սերունդի ե֊ 
րաժ շտա ս է բներ ուն եւ խմբա վա րն ե ր ո ւն 
համար օգտակար պիտի Ըէէար UJJrt Jort‘ 
ուածա շարքին վերահրատարակումը) :

Մ^ն ոյն շրջանին ան յօրիներ քսանի 
չափ մանկական հրգեր , մեծ մասամբ 
ձօնուած իր Հհոդեկան թոռն ի կնե ր ո լ ն» , 
ա յսինքն ' «ԳոԼԱաև» ի անգամներու զա
ւակներուն։ Այս երգերը շուտով լայն 
տաբածում գտան դպր ո ց ա կան երդհա
խում րերու եւ դա շնա կի սկսնակներու 
մօտ։ Ոսկ ամէնէն յս^ողներէն «ԾիՕ՜եո- 
նակին թո յնը», «Խաղաղ գիշեր»^ եւ. ու- 
րի շներ մեր պաշտօնական համերգներուն 
ալ 1ւ'երզէՒն-ր՛ ծաւի եր խլելո վ եւ
անոնց մ ո ղո վր գա կանա ց ո ւմ ը ապա հո- 
վևլով :

[/•/,},< այց' Ոարսեզ կանա չեանի տեսո
ղութիւնը մեծ ա պէս տկարանալ սկսած 
Էր : Հ ա կառակ ասոր' ան կը շարունակէր 
նոր կտորներ յ°ր ինել , զորս կաւիճով 
կ'արձանագրէր պատին տմբացած գրա
տախտակի մը վրտյ' կէս թիզ մեծու
թեամբ Qop-Ulî/ եր ո վ յ Այս պայմաններու 
տակ ս տ ե րլծ ո ւած կտորներէն է «էյՈԼշօ»3> , 
ղոր ես հետզհետէ ընդօրինակած եմ 
թուղթի 1[_Րայ* Տիկին վ^րիստինէ կա
նա չեան նոյնը ըրած է Վերջին ե/,
միւս հեղին ա կո ւթ ի ւննե ր ո ւն պարագա-
յէ՚ն :

Այ1 մՒՒ!յՒն կազմուած՛ էր նաեւ. ($ո- 
բևլենական Կեդրոնակա՛ն Յանձնախումբ. 
Դ, որուն գլխաւոր ծ բագի բներ էն մին 
կը հանդիսանար վարսեղ կանա չեան ի ամ֊ 
ՐոՂ$_ական գործի հրատարակութիւնը։ 
Յանձնախումբին ժո ղաթրերը մեր տան 
մէջ տեղի կ՚ունենայինք տրուած ԸԷԼաԼով 
որ ծնողներս ողի ի բռին եւ ամէն ձեւով 
նեցուկ կանգնած էին այս ծրագրին , tt- 

րու իրականացման մէջ ես ալ րամին 
մը ունիմ։ կ անա չե ան ի ձեռադի ը նօթա- 
՛Լրութիւնը համեմատաբար գմուար ըն- 
թեռն լի ԸԼԷաէով հարկ նկատուած էր որ 

ՐՂ ^՛ Ր Ը էա*- զի տց սղ , ե ր ամ շտ ո ւթ են է ո- 
րոչ չափով հասկցող էլ մամ անա կ տրա
մադրելու պատրաստ անձ մը նախ եւ ա- 
ռաջ հ ա տ ի կ—հ ա տ ի կ ընդօրինակէ ղանոնք ». 
Այզ ա շխա տանքը էս կատարեցի, որմէ
ե՛՛՛ք Տիրան Աճէմեան տպագրութեան հա
մար պատրաստեց ամբողջութիւնը».

Լյատ աւելի դմուար եղաւ սակայն Տ ի՜ 
Եանաչեանը համոզել, որ չընդդիմա

նա յ համերգներէդ մ է կը ձայներիզի վր- 
րտյ արձանագրելէ ետք սալի մը պատ
րաստութեան գործին » Ան կը վ ախն ար , 
որ երիզը ապօրինի կերպով կրնայ օդւռա- 
դո բծուիլ, կամ եթէ մարդիկ սալը դնեն' 
համերգներու', թն դար-. Մինչ այդ , 
',ս,յ1"՛ մահացած էր , ես Փարիղ հաստատ
ուած էի, Պէյրութ մնացած հարազատ
ներս շարունակեցին Ոարսեզ կանա չեա- 
նի հանդէպ ն ո ւիր ո ւած ո ւթ ե ան մեր ըն
տանեկան աւանդութիւնը։ Ա ա լի հարցին
ամբողջական սլա տ տ ս խ ան ա տ ո ւո ւթ ի ւն ը 
եղբայրս ս տան ձնեց , իրականացման բո- 
ԼՈՐ ք՜է^նիք կա ր դա դր ո ւթ ի ւնն ե րն ու կող
քի ձեւաւորումը կատարեց։ Այս-
սչԼ ս աւարտեցալ նաել ,սյգ ծրագիրը՝, որ 
կատարեալ յաջողութիւն մը եղաւ :

Այնուհետեւ կանա չեան ամոլը փո
խագրուեցաւ Պաղտատ , հոն հաստատ
ուած միջնեկ եւ կրտսեր աղջիկներուն 
մ օտ ։

19G6-/' ամառը անոնք իրենց մեծ ա գ- 
ջըկան այցի եկած էին Լի բանան , ուր ես 
ալ արձակուրդս կ'ան ց ըն է ի • Սիրտ ճմլո ղ 
րան էր Ոարսեզ կ անա չեան ը տեսնել բո
լ՛՛ բովին կուրացած եւ գրեթէ քայքայ
ուած ա ռո զջո ւթ ե ամ բ ա յգ վիճա կին մէջ ». 
Հնա րաւո ր ի չափ յաճախ կը տեսնուէինք : 
Փարիղ վե րագարձէս օր մ ը առաջ մ ր- 
նաք-բարովի ա յ ց ե լո ւթ ի ւն մը տուի ի֊ 
րենց ». Հրաժեշտի պահուն' տիկին կա
նա չեան ինծի յանձնէ ց նշանաւոր ձայնե- 
րՒղՒ տյ^ մասը՝ որ առաջին սալին մէջ 
չէր օդտա դո րծ ուած :

Երկուքս ալ կը փափաքինք , որ ասի-

ՕՐՊեՏԻՆ (Կ11Ա1<ՏԱԱ)

ԱՐԺԱՆԱՒՈՐ ԱԺԱԿեՐՏՐ (IHWZSftttM

Երբ կը մ տածեմ հայ երգեցողական ե- 
րամշտութեան մասին , առաջփն հերթին 
իմ միտքս կու գայ կոմիտասը, Ալէմշա
հը եւ կանաչեանը ։ (Անշուշտ որ կան 
ուրիշ հայ տաղանդաւոր երգահաններ, 
զորս չեմ արհամարհեր) î

Հայ երգեցողական երաժշտութիւնը 
գարեր շարունակ եղած է միաձայն (mO՜ 
nodique) —եթէ ղանց առնենք թէմ—ձայն— 
բռնողները, մանաւանդ կրօնական երդե
րուն մ էջ :

(իթ'• գարու վերջը եւ սկիղբը Ո» գա
րուն է որ բազմաձայն երաժշտութիւնը 
մուտք գործած է մեր երդեցողո ւթե ան 
մէջ-, Կ ոմիտասի բերած նպաստը յայտ
նի է մ եր բո լո րին .

վևրոյիշ եալ երեք երգահաններն ո ւնին 
նմանութիւններ ու տար բերութիւննե ր ։ 
Երեք՛ն ալ ներ շնչուած են հա յ ժո զո վըր
դական երաժշտութեան ի ւր ա յա տ կութ ի ւն- 
ներէն ։ 0 գտա դործած են ղան ոնք ու տ ը- 
ւած Ա1րՈլ_եսլո^/ գործեր ։ Երեքն ալ իրենց 
դաշնաւորումով (harmonisation) պարզ 
եե, մատչելի բոլորին, բայց նաեւ աղ 
դու (efficace) : Երեքին ալ գործերը հա
ճոյքով կ՚ունկնդրուին եւ հայ, եւ օտար 
հասարակութեան կոզմէ ։ Օդտադո րծած 
են Արեւմուտքի գիտութիւնը (harm.Onie~ 
contrepoint) բայց պատշաճեցուցած մեր 
երաժշտութեան 'Րգիին , շատ ճարտար 
կերպով, բայց տարբեր ոճերով։

Եթէ կոմիտասի մեներգներէ ու խըմ- 
բերդներ ը ա մրո ղջ ժ ո զո վո ւր դի մը կեանքն 
ու ապրէ լա կերպը կը ցոլացնեն , Գ • Աէէմ- 
շահիԼ՜է) գործերը արուեստագէտին հո
ղե վիճա 1լն ու զգա յնո ւթի ւնը».

Իսկ Կանաչեան , ի՞նչ նո բութիւն , ի՞նչ 
տարրերութիւն .

3 արգելի ընթերցողը թոզ ներէ ինծի , 
որ ես — որպէս երաժիշտ ր֊էքնիք կե ր պո վ 
արտայայտուիմ տյս մասին։

Հայ բազմաձայն (polyphonique) խրմ- 
բերդներե ու մեներգները դրուած են, 
ընդհանրապէս , մէկ ւոունի (couplet) 
համար ու կ'երդոլին յաջո ր ղա բար , առա- 
ջին, երկր ոՐզ î ի հարկին ե րր ո րդ տունե-

րը։

կա քովդ պահես , — ըսաւ ».
Մեր ‘Լ^՚բջփն տեսակցութիւնը պիտի

ԸԼւ^Ր :
1967-/^ սէ[՚ԳՐՐ Ոտ ր սեզ կանա չեան ի

մահուան գոյժը հասաւ։
Մի քանի ամիս յնտոյ, Փտրիղէն Աոն- 

[Հաէ փոխադրուելու պատրաստութիւն- 
ներս կը տեսնէի , ութ-֊տասը օրէն պիտի 
մեկնէ ի ՝ եր բ Պաղտատ էն ո լղար կուած
հեռադիր մը ստացայ տիկին Կանաչեա- 
նէն : կը ["եզրէր "f ինձ ի յ անձն ած ձա յ- 
նե բիզով եբ կբ ոբ գ սալ մը պա տրաստել
տամ Փարիզի մէջ». Այսքան անյարմար 
պահ կարևլի չէր երեւակայել, մանա
ւանդ որ սալ սլա տրաստե լու մասին ոչ 
մէկ բան գիտէի։ Ոայց ել այնպէս' ժա
մանա կին դէմ ար շաւի լծո ւեց ա յ * Տեղե- 
կու թիւններ րա դե չ , սալ ա սլուլ ընկեր ու֊ 
թիւններու հասցէներ հաւաքել , իւրա
քանչիւրին հետ սակարկել^ եզրակացնել, 
Ար-իււոիօ-Հյ ձ՚՚էջ սալին կաղապարը ոլն- 
կընդրելոլ ապա ամբողջ դործը մի քա
նի օրէն աւարտած տեսնելու պայմաննե
րը կրկէ՛ն կրկէ՛ն յիչեցնել-, £ աեւ' այլ 

րնկե բութ իւններ ո,Լ սալերը Պէյրութ ել 
իմ ապրանքներս Մոնրէալ ուղարկելու 
կարգադրութիւները ընել , թուականնե
րը ճլ՚լել՛- Եւ ահա հուսալ կաղապարը 
ունկնդրելու պահը. Ամէն բան լալ ըն
թացաւ մինչեւ վերջին խմ բերդը, Որ Կո
միտասի «Հօււօլօ»2, էր , Յանկարծ' երզի 
երկրորդ կէ ս ին' ՀհՀօ՜ . . .» ըսալ ու. . .
լոեց : Այս բնչ բան է : Ես' մարզիկը կը 
յանդիմանեմ , որ ձայներիզը փճացուցեր 
են, անոնք երդում-պատառ կ' ըլլան , ո ր 
իրենց տրուածը այդպէ՛ս էր . Տէր Աստ
ուա՜ծ: Հիմա ՜ի՞նչ ընեմ... թթէն բան 
առկախել տուի , մինչեւ որ Պաղաատ հե- 
ոաձայնեմ , ըն ե լի քս ճշդուի : Ես' կմկը- 
մալով հաղար ձեւ կը փնտռեմ, որ եղե
լութիւնը հնարաւոր նրբութեամբ տեղե
կացնեմ, պատասխանը կ՛՚ըլլայ'

U.J" ) դիտենք որ երզը կիսատ կը
մնայ: ՛էնաս չունի, այդպէս ալ խ"ղ

կոմիտասի վարպետօրէն մշակած ու 
ւլաշնաւորած խմբերգներն ալ նոյն են ։ 
(կան բա ց ա ռո ւթի ւնն ե ր — «9 ալի երդ^ը, 
ՀԵրկրտդործի եր գ»ը եւյն») ։ Ան այլազա
նութիւն (varié) մտցնելու համար կազ
մած է զանազան երդերու փունջեր ». ^‘սՀե- 
գազէն յետո հ արագը որոնց իրարու 
հետ միակ կապը՝ tonalité-?/ Է». Ջկտյ բը-
ներգին (thème) ծաւալումը (développe
ment) :

վարսեղ կանա չեան այլ կերպ կը մօ
տեն՛այ իր ստեղծագործութիւններուն :

Ա) Ունի իր p9hpqp (thème) Ժողո- 
վըր գա կան կամ անձնական , եւ ունի ա-

Գրեյ'

ԿԱՐՊԻՍ ԱՓՐՒԿԵԱՆ

նոր ծաւալումը (développement) : Հնա- 
բամ տութիւնը ունեցած է —բառը գոր
ծածելով որպէս onomatopée— ձերբա
զատի լ խօսքի , շե շտ ի հրամայականէն։
Լաւագոյն օրինակներն են «ՏուլիլօՀն , 
« Լյոմնօր^ը ։

Բ) Գլխաւոր բներգը (thème) կը պար- 
տի երդչախումբի բոԼոր մարզերուն մէջ, 
Այնց նել ով առաջփն ձա յնէն ե ր կր ո ր դին , 
երրո բդին ՝ չո րրորդին , եւ կամ հա կա
ռա կր-. Որ ո վ ստեղծագործութիւնը՝ մ ը- 
նալով հանդերձ ժէկ միաւոր, կը դառ
նայ այլազան(ձ) յ

9։) «ՏալիՀՕ»ե , ՀՎբսրգերի հետ^ը եւ
մանաւանդ Հհանօր^ը տեսարաններու 
պարղ ն կա ր ա դր ո ւթ ի ւնն ե ր չեն (deSCrip" 
tion)՛ : Ունին դո րծ ո ղո ւթ ի ւն (déroule
ment) • կարծես կարճ ֆիլմեր ըլլային ։

Ահ ա Հ.Նանօը»ի (հո ւխտա գնա ց ո ւ թիւն» ) 
ղո րձ՜ ոզութիւն ր Լկամ ընթացքը) . —

Աոաջին օր • -
ա) Առաւօտ կանո՛ւխ ուխտաւոր֊

տպո լի » » »
Եմ յուղո ւմն Լ ր ս ինծի մնացին :
Ետրճ կտպեմ», (իամանակին դէժ վազքս 

կրկնակի թափով վերսկսայ. Աալերը 
ևույլէը ծայրին տպուեցան ». Յաջորդ օրը 
կկ ոօրէն առաջ զանոնք Պէյրութ ուղարկե-

կէսօրէն յև՚ոոյ իմ ասլրանքներս ե- 
կան տարին, իրիկունը Աոնրէալ մեէնե- 
ցայ • • •

Այգ օրերուն չափազանց վր գո ված էի 
երդի կէ ո ին ,1_^ՐւսյՅոզ սսյէին համար • 
Ոայց հիմա կը մ տածեմ , թէ լաւ որ կայ։ 
«Զխգ ւոոՂ? քաշի'»չ, աէ կը պար ո ւն ակէ ։ 
Ընդմիչ տ արձանագրուած կը պահէ Ոսյր՜ 
սեզ Եանաչեանի ճպո տ ին տակ կո մ/, տաս- 

1‘iujj այս երկու մեծ գործերուն հարա
զատ կատարումը՝ թէկուզ կիսատ մնա
ցած «Հօո օլօ»յով ».

Յետադային նորարծարծ վրդովմ ուն- 
քով տեղեկացայ , որ արդէն հազիւ 1000 
տպաքանակ ունեցող այս սալէն երեք հա
րիւր օրինակներ' պէյրութեա՚ն ոլահեստա- 
^,ՈՍՒ ը խոնաւութենէն ծռմռտկելով
փճացեր են . Ոա ց ա արութիւն » — պահ ես-
տանոց ը բաղնիքի մ ը վրա J կը գտնուի ե- 
գեր ... // խիթ արա կան պարագայ » - 
Ա^ԼՂՐ^ակա^յ ձայներիզը խնամքով պա
հած եմ » Աո. ի գիտութիւն անոնց , որոնք, 
Եանաչեան ընտանիքի արտօնութեամր , 
պիտի ո լզէին զա յն վեր ա կ են դան ա ցնեյ 
cassette-ի կտմ CD-ի ձեւին տտկ :

Յամենայն դէպս Ըարսեղ կանաչեան 
յաւէտ կենդանի կը մնայ իմ J[՚չող"ւ- 
թեաև մէջ որպէս ազնիւ, բարի, մա- 
■րոլր : “է՚ր^լէ՛ ՄԱՐԳ, ինքղինք հայ երգի 
պաշտամունքին ու տարածման նուի րած 
մեծատաղանդ ԱՍ-ԱՐԵԱԷ , համաշխար
հային առումով մեծարմէք ԵՐԳԱՀԱՆ, 
մեր արդի խմ բերդային ել մեներղային ե-
րամշտութեան 'ԼԱՍՏԱԿԱԷՇԱՏ , ՆՈՐԱ- 
ՐԱՐ եւ ԲԱՏԱՈՓԿ ՀԱՐՊԵՏՆԵՐԷՆ ՄԻՆ :

ՇUfif. ՏԷՐ-ՄԵԼ-ԲՈՆԵԱՆ - ՄԻՆԱՍԵԱՆ 
Մոնրէալ , Հոկտեմբեր iggg

1 ոլ

Ultll

տուէ'ն »Լ կը կազմեն 1.Լ 1 Ա՝^“- 
բ) Կարաւանը ճամըՀ^ Դ՛

ուր ախ „լ զուարթ,
գ) ճամրոլ ընթացքին /,՛/ք ,

Կ^պէ,ո1, Լ- -.1,

e- . ■■ր-լՀէԼ՚թ'
partitions H

^-e ■է^րթւքէԼ

դ) Երկար ճանապարհէ լ 

կարաւանը կանգ ,'ոնէ „ , ‘՝ 
ւորները կը հանզսաանան ո , 
զուարճանան : Մութ դիթ.^ ՚

Երկրորգ. օր- -
“Դ Ուխտաւորները դարձէ , 

կազմակերպուին: L

ր) Կարաւանը ճամբայ կ՝ ե լլէ 
րախ ու զուարթ ,

՛է) Երկար ճանապարհէ է^ 
հեռուէն կ՚երեւի Արբ. Կարապէ 
վանքի ղմ րէ թ ը : Կ՚իմացսլթ ԷՈ
Գ^Ը՚-՚՚յ զանգերը :

դ) Սկսած է եկեղեցական աք» 
բոզութիւնը, կը սկսթէ ոլխաե^.

ե) ՛Լերջ եկեղեցական արաը„ղոլ 
թեան, մողովուրդը դոլրս կոլ^ 
բակը :

զ) Փոքր խառնիճաղանճէ մը ի 
ուխտաւորները կը զ„լաքէա

նան, կը պարեն ու կր խմեն : 
պէս սովորութիւն է բոլոր ոլի^ 
գնացութեանց)\ » վերջ.

Բ ■ Կանա չեանի գլխաւոր ստեղծածդ 
էութիւնն է «Նանօր»ը ել որպէս մէէա 
րանքի արտայայտութիւն , ես նուաղս, 
խմբագրած եմ (orchestré) զայն, „չք) 
դէ՚՚֊րացնելոլ համար երդչախ ո ւմրին կս 
տարողութիւնը^) (interprétation), ա 
աւելի մեծ ծաւալ (dimension) տալ, 
համար :

Ա(նէձեր եղան որ զիս մ եզադրեյխ 
որոշ փոփո խո ւթիւննե ր մտցուցած /
գործին մէջ».

Մ ո տէ սթ Ա* ո ւս ո ր կս քի ի «5 ուցահանղ 
սի մը նկարները^ը (Tableaux d’une Exp 
sition) որ գրած է դա շնա կի համար՝ [[ 
րիս Ո՝*ո ‘Լէլ ն ո ւագա խմբագրած է ու տ 
ւած նոր դունաւորում մը, որ չատ աւ 
լի Այրո^այայտիչ է». Այժմ նուադաՀա 
դէսներուն շատ աւելի կը լսենք Ո,ԱյւՈ>լ 
տարբերակը (version) քան Աուսորկս^ 
բնադիր ը ».

Ո իմ սքի 'Ոորսաքով, շատ մեծ փոփ 
խ ո ւթ ի ւնն ե ր կատարած է Մ ուսորկսլՀ 
Ոորիս փո տունով օփերայի մէ, •• նպ 
իսկ արարներ իրենց տեղը փոիած 
Մխեչեւ այսօր վէճ ի առարկայ կ, բայ 
եւ ա յնպէս իր տա ր բե ր ա կն է որ աւել 
1լը նուագուը քան թէ Աուսորկսքթ բեա 
զէ՚րը։ Աւելորդ է չարքը երկարել՛. P" 
լո րն ալ գործը սիրած ըլլա խուն 
է , որ ճգնած ե^ տարբեր արտայայտչս 
կան միջ ոցներով փայլ տալ կտորին՝,

Ոսկ մեր մէջ»
Հայ հ ա ս ա ր ա կութի ւհ ը անշուշտ աո^ 

թը ունեցած է ունկնդրելու ^ոմիտսւս^ 
քառեա կը ։

\,կատա^ծ է արդեօք, թէ Ասլամէտխ 
նը /Հնչ փ ո փ ո, քո ո ւթիւններ ըրած կ , 
կշռո յիմ ուԼ եւ թէ դաշնաւորումով, 
մարցն ելու համար լարային քառեակ 
մը։ (Գեղեցիկ ս տեղծադո րծո ւթիւն} :

Փ ո փ ո իսո ւթ իւննե ր ը ստիպողական են .
Հարցը սա է ։ փնչպէ^ս վերախմբի 

առանց կորսնցնելու իր սկզբնական (lH 

tial) գործիչ ոգին, նկարագիրը՝ 
լորտը ։

«Նանօր»ի նոր նուագաիսմբադրուր ա I 

ուզեցի յարգանքի իմ տուրքը վճարել I 

նաչեան ին , — պարզ , դիւրին՛ դոԸ^աՂ1! ե 
եւ շատ բիչ փոփո խութիմններով՝ 
իսորհիմ թէ Հուիստագնացութիւն^Ը 
նենայ նոր դունաւորում ու փայէ*

Յաջողա^ծ եմ թէ ոչ»»* 
եւ ժամանակը պիտի վճռեն։

ժողովու

• քաւ111’
(1) Ալէմշահ ունի symphonique

գսւխուլքթի համար գրուած 2աա 
երկեր : Ափսոս որ քիչ կր նուագէ 
սօր: «Արարայրի <1|աւոերւս([մը»? Հ<
եաթ» ՝ «Արեւելեան Գիշերներ» եպ

(2) Ինքնին գիւտ մը չէ, M1 “J.

րեւմւոեան երգահանները ,օր։'օ-
գործածած են, cantate-^l1^’ 
ներու մէջ : Կանաչեան Քարտեր Ï , 
ներմուծած է մհո իմրեբգնէր“է1։

(3) Երգչախումբ մը 
պէաք էերգէ, երբ 
գաիոսւքյլ լքը կը մասնակցի 4 
թեան :

Fonds A.R.A.M
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Le piège de l’image :

Mickelet, les Augustins 

et les toiles d’Arachné

Michelet a décrit sa renconte avec l'his
toire comme un choc ayant eu lieu dans 
un endroit précis, le Musée de Monu
ments français qui lui procure sa deu
xième «plus forte imppression d’enfan- 
cc»(l), terme qu’il convient de prendre 
à la lettre dans ce contexte de l’atelier 
l’imprimerie propre au livre, Le Peuple. 
L’impression d’enfance ressortit bien à 
l'impression de l’imprimerie; il s’agit 
d'un souvenir gravé qui circule et s’a՜ 
irence dans l’élaboration de l’œuvre. En 
rappelant l’importance du Musée des Mo
nument français pour sa pensée, Michelet 
signale, en filigrane, que la direction de 
sa pensée, l’orientation à la fois révolu
tionnaire et religieuse, à la fois populaire 
et aristocratique, est aussi une empreinte 
du lieu qui ne saurait être neutre, ni par 
son architecture, ni par son histoire. 
Cette première impression, l’image du 
musée ou la gravure gravée, demeure par 
conséquent comme une ombre, comme un 
tableau d’arrière-plan, un tableau dans le 
tableau du Peuple, une gravure à regar
der de plus près, comme l’une des clefs 
du tableau.

Le Musée des Monuments français a été 
installé, ainsi que le rappelle Paul Vial- 
laneix dans une note, «sous les voûtes 
du cloître des Petits Augustins, dont Pé
cule des Beaux-Arts occupe depuis 1820 
l’emplacement»(2). L’architecture reli
gieuse apparaît comme l’ordonnance spa
tio-temporelle archétype du processus de 
représentation chez Michelet(3) qui la re
trouve aussitôt dans son lieu de travail, 
l’atelier dans lequel il a passé son en
fance, dans lequel il a, comme typogra
phe, «fabriqué» des livres(4). Cette res
semblance entre les deux espaces ou, 
mieux, entre ces deux représentations 
d’un espace de structure semblable agis
sant de façon simultanée sur la pensée de 
Michelet se donne à voir à travers plu
sieurs correspondances entre les éléments 
des deux images.

Au royaume des ombres qu’évoquent 
es tombeaux et la vie des morts à tra
ders les marbres du musée, correspond 
obscurité de l’atelier qui n’est «guère 

noins sombre»(5). L’atelier, décrit comme 
’cave» du côté du boulevard et comme 
ez-de-chaussée du côté de la «rue basse» 
envoie aux «voûtes basses» du musée 
lans lequel sont présents les ancêtres, Da
gobert, Chilpéric et Frédégonde, tout 
’otnine apparaît, dans l’atelier, le grand- 
’ôre de Michelet : «Pendant quelque 
«nps, ce fut une cave, cave pour le bou- 
evard où nous demeurions, rez-de-chaus- 
îee pour la rue basse. J’y avais pour com՜ 
’agnie, parfois mon grand-père, quand il 
f venait, mais toujours, très assidûment, 
JQe araignée laborieuse qui travaillait 
Près de moi. et plus que moi, à coup 
sùr»(6). La différence entre les deux es' 
Paces réside dans le rythme; alors que 
es aïeux du musée dorment - -sans être 
'raiinent morts puisque Michelet les 
’sent»-— l’araignée de l’atelier, elle, ’a 
Mêle compagne, ne cesse de travailler. 

Mais cette différence n’est qu’apparente 

eil.ce que ]es ancêtres tissent une toile 
‘M se déroule, l’histoire, à laquelle Mi- 
c Met et le Peuple, participent.

Qo’en est-il de cette impression? Les
°Ovenirs d’enfance de Michelet ne se- 
a|otils pas, plus que des souvenirs gra

vés, des gravures de souvenir, c’est-à-dire 
la mise en scène du souvenir dans un sys
tème de représentation relevant de la gra
vure ou du trait, du graphisme? Ne se
rions-nous pas face à la construction du 
souvenir en image? Loin d’être la narra
tion du vécu, le souvenir d’enfance de Mi
chelet ressortit bien davantage à une 
construction —dont l’araignée serait l’in
dice— à la mise en place d’une toile de 
fond solide, sur laquelle l’historien 
peindra le peuple, le vrai portrait de la 
France.

L’araignée joue un rôle important dans 
le contexte du livre et dans le décor du 
souvenir d’enfance, l’atelier. En mettant 
en évidence sa relation de voisinage avec 
l’araignée, Michelet tisse des liens entre 
son œuvre et la tradition mythologique, 
picturale et philosophique, il transforme 
sa vie en légende

Une ressemblance s’établit dès les pre
mières pages du Peuple entre les deux 
lieux d’origine des souvenirs et de la pen
sée de Michelet, l’atelier (avec l’araignée) 
et le Musée des Monuments français, rue 
des Petits-Augustins, qui évoque, pour Mi
chelet, Le Philosophe de Rembrandt(7). 
Et c’est le style du maître hollandais, la 
maîtrise des ombres contre la cruelle 
clarté d’une espèce d’hyperréalisme dont 
font montre tous les auteurs, que Miche
let a choisi afin de peindre le portrait 
du Peuple —c’est-à-dire le portrait de la 
France(8). L’atelier se présentant, à l’ins
tar du musée, comme un lieu «bas», une 
cave, renvoie donc, lui aussi, à l’atmos
phère de la gravure du maître hollandais. 
Michelet transforme de cette manière l’a
telier en décor propice à la philosophie 
-—le caveau et la cave comme cavernes— 
et renforce le lien entre les deux archi
tectures par l’association du nom, Augus
tin. Au cloître des Petits-Augustins semble 
faire écho, via le tableau de Rembrandt, 
la chambre du philosophe saint Augustin 
dont le travail d’élévation spirituelle exige 
une lutte quotidienne contre les futilités, 
contre les images pièges qui excitent la 
concupiscence des yeux et qu’illustre l’a
raignée tissant son piège dans lequel 
tombent les mouches, image du piège 
dans lequel le philosophe risque en per
manence de tomber.

Le philosophe et l’araignée

Dans les Confessions, saint Augustin 
examine la curiosité en la différenciant de 
la volupté. Alors que la volupté se rat
tache à l’esthétique (poursuivre «le beau, 
l’harmonieux, le suave, le savoureux, le 
mœlleux») la curiosité, quant à elle, res
sortit à la maladie et se définit comme 
«désir malsain qui fait exhiber dans les 
spectacles tout ce qui peut etonner»(9), 
tel le spectacle d’un «cadavre déchiqueté». 
Cette maladie engendre le goût du théâtre, 
encourage les recherches astrologiques et 
magiques et nous pousse aussi à réclamer 
de Dieu des signes et des prodiges. Si Au
gustin a pu se détacher de la curiosité en 
ce qui concerne les spectacles et les fausses 
sciences, il demeure encore prisonnier 
d’un désir diabolique l’entraînant à de
mander «un signe» à Dieu. Augustin in
dique par ces propos l’entrelacement entre 
le signe verbal et le signe visible, le rap-
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port intime entre savoir voir et savoir 
parler et, par conséquent, a contrario, le 
rapport tout aussi intime entre le bavar
dage et la curiosité(lO).

La connaissance résulte, pour Augus
tin, d’un travail, un travail constant, de 
tous les instants. Dès que l’effort cesse, 
on glisse vers le lieu commun, on s’é
loigne du sens des mots, on laisse les 
signes se perdre dans le bruit: «Que de 
fois, quand on nous raconte des futilités, 
nous commençons par faire semblant de 
les tolérer pour ne pas choquer les faibles, 
et insensiblement nous finissons par nous 
y intéresser volonliers»(ll). Il y a une 
difficulté du quotidien. Comment ne pas 
être attiré par le «cri» des choses quoti
diennes, comment échapper à la séduction 
du quotidien? Lorsqu’Augustin pose ces 
questions, il remarque quelque chose 
d’essentiel, à savoir que nous sommes irré
sistiblement attirés par le futile, que ce
lui-ci nous hante : «comme notre cœur 
se fait le réceptacle où se donçoivent les 
choses de ce genre et porte en lui-même 
un épais foisonnement de futilités, de là 
vient que même nos prières sont souvent 
interrompues et troublées, et qu’en ta 
présence, tandis que nous dirigeons vers 
tes oreilles la voix de notre cœur, des 
pensées frivoles, faisant irruption de je ne 
sais où, coupent court à une action si au- 
guste»(12). Le frivole surgit comme 

énigme en ce qu’il fait partie de notre 
essence et acquiert, par là-même, une pro
fondeur. Le rôle essentiel que jouent le 
futile et le frivole dans la connaissance 
constitue leur profondeur. Augustin a le 
courage de poser une question très gê
nante et encombrante: qu’est-oe qui fait 
que lorsqu’on sait où se trouve la pensée, 
lorsqu on sait ce qui vaut la peine qu’on 
parle ou qu’on en parle, qu’est-ce qui fait 
que, malgré tout, on aille encore vers la 
futilité, qu’on y aille en sachant et qu’on
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tienne au frivole? En admettant la néces
sité du frivole, Augustin établit en fili
grane une distinction importante entre la 
superficialité des choses frivoles et le 
phénomène de la frivolité qui dévoile une 
profondeur du frivole. Il y a une profon
deur de la futilité et de la frivolité qui 
s’avèrent, en dernière instance, une condi՜. 
tion de l’accès au sens. L’évêque d’Hip՜ 
pone signale le rôle de la frivolité dans le 
surgissement du signe, dans son ouverture 
et sa possibilité d’échange, il repère dans 
la frivolité la «congénitale entame» du 
signe, ainsi que le disait Derrida à propos 
de Condillac(13).

Le futile n’est pas une question d’é
chelle, mais bien une question de direction 
de pensée, d’objet de pensée. L’exemple 
qtue choisit Augustin pour illustrer les 
chutes dans le piège de la futilité au sein 
d’une atmosphère de méditation consiste 
en l’image du piège de l’image se retour
nant en image piège : «Eh quoi! Je suis 
assis chez moi, et un lézard qui cherche 
à prendre des mouches, une araignée qui 
les entortille dans ses toiles dès qu’elles 
s’y jettent, suffisent souvent à capter mon 
attention! Est-ce que par hasard, parce 
que ces animaux sont petits, il faut en 
conclure qu’il ne s’agit pas de la même 
chose?»(14). L’image de l’araignée nous 
semble particulièrement intéressante en ce 
qu’elle est l’image paradigmatique de l’i
mage-piège qui nous renvoie au mythe 
d’Arachné.

Le piège de l’image :
Arachné et la scène originaire

Le mythe d’Arachné, tel que nous le 
conte Ovide(15), met en évidence le mé
canisme du pouvoir en montrant qu’il se 
base sur la condition leurrable du sujet
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dont la base est physiologique, sexuelle : 
la séduction est le modèle du pouvoir. 
Arachné est l’anti-pouvoir (pas de nom, 
pas de rang), elle n’accepte pas l’échelle 
en peinture, elle refuse donc toute forme 
de hiérarchie, n’obéit à aucune ins
tance parentale, n’a pas de honte ou très 
peu. Le mythe met en place une dualité 
à travers l’histoire d’un concours, que l’on 
pourrait dire de peinture, puisqu’il est 
bien question de tableaux.

Le tableau d’Arachné représente Eu
rope et peut-être, avec l’histoire de son 
viol, de cette séduction, donne-t-il aussi 
une représentation de la trame du dis
cours/figure européen? Quoi qu’il en soit, 
Ovide raconte là lutte entre la déesse Pal- 
las et l’humble mortelle Arachné, qui n’a 
ni rang, ni origine et ne doit donc sa cé
lébrité qu’à son travail, à son art du tis
sage. Elle se veut autodidacte, refuse tout 
assujettissement, affirme n’avoir reçu 
aucun enseignement, pas même celui de 
Pallas qu’elle ose défier. Quelques indices 
montrent l’orgueil démesuré d’Arachné, 
c’est-à-dire la disproportion, d’une même 
point dé vue que l’on pourrait dire «lai
neux», entre, d’une part, sa condition 
humble —son père est pratiquement un 
marginal puisqu’il s’occupe du travail mé
prisable de la teinture de la laine : il 
«teignait avec la pourpre de Phocée, la 
laine spongieuse»— et, d’autre part, son 
art d’enrouler la laine qui la mène vers 
la sphère céleste, en créant des «flocons 
semblables à des nuages». Arachné défie 
Pallas après avoir refusé le discours œdi
pien —celui de la soumission à l’autorité 
parentale— que la déesse lui tient en se 
camouflant sous l’apparence d’une vieille 
femme. Pallas base son argumentation 
sur une valeur stéréotypée qui fonde la 
tràdition du respect envers les personnes 
âgées, ils sont faibles mais possèdent l’ex
périence. Arachné est une insoumise, hors 
du respect, elle renvoie agressivement 
la vieille et ses leçons de morale en signi
fiant clairement qu’elle n’est là fille de 
personne et n’a rien à voir, par consé
quent, avec ce genre de discours. Elle 
a même l’audace de défier à nouveau Pal
las laquelle, quittant son camouflage, se 
fait apparaître elle-même et déclare: «Elle 
est venue». Arachné a rougi, signal de 
honte, bien vite passé. Ce rougissement 
rétablit la position d’Arachné dans la hié
rarchie, elle a rougi parce qu’elle se trou
ve face à ce qui la perturbe; il s’agit à la 
fois de violence agressive et de plaisir, 
puisqu’elle a visiblement un malin plaisir 
«vouloir se confronter à la déesse. Mais 
le rougissement d’Arachné est bien le 
signal éphémère de son infériorité; en 
outre, il nous ramène à son père, teintu
rier, qui s’occupe de pourpre, situation 
sociale minable et à l’opposé de celui de 
Pallas dont Ovide rappelle qu’elle est «la 
fille de Jupiter». Pallas et Arachné au tra
vail sont à la fois mêmes et autres. On 
peut dire qu’elles sont inverses. Elles ont 
en tous cas en commun le fait de n’avoir 
pas de mère.

Elles tissent chacune leur tableau, dans 
le style qui leur est propre, elles repré
sentent des scènes mythiques. Pallas or
donne un tableau central avec les douze 
dieux du ciel, installés, comme douze 
étoiles, autour de Jupiter. Ce tableau 
central «le rocher de Mars qui se dresse 
sur la citadelle de Cécrops», dans lequel 
elle inclut un autoportrait en guerrière vic
torieuse et admirée des dieux, se trouve 
encadré par quatre autres scènes placées 
aux quatre coins du tableau, représentant, 
sur une échelle réduite, la fin tragique 
des mortels qui ont osé défier les dieux. 
Pallas encadre enfin ces quatre tableaux- 
cadres par une «bordure de rameaux d’o
livier», soit encore par l’arbre qui lui est 
consacré, l’arbre qui a créé l’admiration 
des dieux. Elle signe le tableau, Fachève 
dans un supplément d’autoportrait. Dans 
ce tableau, l’échelle est essentielle : les 
figures des mortels qui ont osé défier 
les dieux se caractérisent par leur «peti
tesse».

Arachné, quant à elle, s’écarte de 
l’ordre établi : aucune référence à une 
question d’échelle n’apparaît et le seul 
cadre, aux extrémités du tableau, surgit 
comme une limite floue, une bordure 
embrouillée, un remplissage où s’entre
mêlent fleurs et rameaux. La première
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figure, celle d’Europe, souligne le thème 
traité par Arachné, celui du pouvoir de 
l’image qui n’est pas sans rapport avec 
l’image du pouvoir. Elle dessine «Europe 
abusée par l’image d’un taureau; on croi
rait voir un vrai taureau, une vraie mer». 
Arachné a démonté le mécanisme du pou
voir de l’image en le mettant en représen
tation : elle représente le trompe-l’œil 
qu’est le pouvoir par la technique du 
trompe l’œil, «on croirait voir». Aux cô
tés d’Europe trompée par Jupiter, Ara
chné représente d’autres épisodes mythi
ques qui ont ceci de commun qu’ils 
concernent tous des femmes trompées 
par les dieux métamorphosés pour sé
duire. Toutes ont été leurrées, Astérie et 
Léda, Danaé, Antiope, Alcmène et E՜ 
gine, Mnémosyne, Proserpine et tant 
d’autres encore... Ce qu’Arachné met en 
scène en dérobant aux dieux leur propre 
technique, celle du trompe l’œil, du simu
lacre, c’est le fondement du pouvoir de 
l’image —la séduction et la condition 
leurrable du sujet— sur lequel s’étaie le 
pouvoir dont l’autorité —essentiellement 
masculine— passe par la représentation, 
l’image du pouvoir. Pour cela, certaine
ment, Pallas, furieuse de n’avoir su 
vaincre Arachné sur le terrain de l’art où 
le pouvoir ne suffit pas à faire autorité, 
ne peut qu’affirmer son pouvoir par la 
violence (déchirer la tapisserie d’Ara
chné, la mener au suicide) et la magie 
(réduire Arachné au format d’une arai
gnée). Ce qu’Arachné dénonce à travers 
le trompe l’œil ou le pouvoir de l’image, 
c’est donc bien le lien intrinsèque qui unit 
l’image, la séduction et le pouvoir. Et ce 
que révèle Pallas est la condition tempo
relle de l’image, le maintien dans la sus
pension comme apogée du pouvoir du ta
bleau «vis, dit-elle, mais reste suspendue, 
misérable!».

Nous pouvons donc considérer le mythe 
d’Arachné comme le mythe par ex cel- 
lence de la peinture, montrant, dans l’éla
boration de la toile, la fabrique d’une i՜ 
mage-piège et ce n’est peut-être pas par 
hasard que, à l’arrière-plan des Menines, 
Velâzquez ait placé —en accord avec un 
processus rhétorique qui était déjà une 
coutume au XVIIe siècle, le tableau dans 
le tableau —deux tableaux, Minerve et 
Arachné, d’une part, Apollon et Marsyas, 
de l’autre, deux tableaux citant des copies 
de Rubens et Jordæns exécutées par Ma՜ 
zo(16). Pour de nombreux commenta
teurs, ces deux tableaux, très sombres, 
à peine visibles, permettent de considérer 
les Menines comme une apologie de la 
peinture, à une époque où certains nobles 
s’opposaient encore férocement à son ca
ractère libéral. Velâzquez reprend du 
reste le thème du rapt d’Europe dans Les 
Fileuses, tableau assez riche en citations 
puisqu’on y trouve, dit Julian Gallego, les 
éphèhes michelangesques de la Chapelle 
Sixtine et, au fond, le Rapt d’Europe 
d’après Titien, sans doute à travers la 
réplique de Rubens qui se trouve au 
Prado. Et, cachant presque cette scène 
qu’il faut déchiffrer se trouve un person
nage casqué avec une lance, Minerve re
prochant à Arachné son audace(17). Au- 
delà d’une utilisation métaphorique à por
tée sociale revendicatrice, la fable d’Ara
chné pose la problématique du pouvoir 
de l’image fondé sur la séduction, elle 
nous révèle en tant que nécessairement 
prisonnier de la «pulsion scopique» comme 
d’un cadre à travers lequel, ainsi que l’a 
montré Hubert Damish, non seulement 
nous recevons les œuvres d’art ou leur 
exposition, mais à travers lequel nous 
en construisons aussi le souvenir d’en՜ 
fance(18).

L’araignée permet la consolidation de 
l’entrelacement du pictural et du philo
sophique en oe qu’elle est à la fois la 
compagne silencieuse du philosophe labo
rieux et l’emblème de l’artiste tissant sa 
toile. En composant un livre-tableau, Mi
chelet s’inscrit dans la lignée d’Arachné 
dont le sort demeure indissociable d’un 
contexte social et d’une attitude de ré
volte profonde envers le pouvoir abusif. 
Mais par cette filiation, Michelet construit 
aussi ses souvenirs d’enfance, son histoire 
et l’histoire.

l’araignée, la tapisserie, 
l’association

L’expérience à la base de l’écriture, 
le travail de composition typographique 
exercé par Michelet enfant se situe dans un 
lieu, l’atelier, une cave sombre dans la
quelle travaille également une araignée. 
Loin de considérer l’animal comme un 
créature répugnante ou inquiétante, Mi
chelet la décrit bien plutôt comme un, mo
dèle et un compagnon de travail; l’«arai
gnée laborieuse» se trouve immanquable
ment dans l’atelier, travaille près de Mi
chelet et plus que lui(19).

L’aspect positif du travail de l’arai
gnée devient transposé par la suite dans 
l’activité du tissage et de la filature à la
quelle Michelet fait référence dans la 3e 
partie du livre, au Ille chapitre intitulé 
«De l’association». D’emblée, l’association 
se trouve exemplifiée par le travail de 
l’entrelacs, celui du filet de pêche nor
mand qui apparaît comme modèle his
torique, esthétique, social et même psy
chologique de l’association. C’est la trame 
de la France à jamais imprimée dans la 
tapisserie de Bayeux à laquelle il faudrait 
redonner vie. En convoquant la célèbre 
tapisserie, Michelet rappelle un fait his
torique, la victoire effective de Guillaume 
sur Harold, la conquête de l’Angleterre 
par les Normands qui devrait servir d’en
couragement au présent. A travers tout 
le livre, Michelet ne cesse d’opposer la 
France à l’Angleterre, de renforcer l’ini
mitié qui se traduit dans une différence 
de style radicale. La France industrielle 
devrait parvenir à vaincre le machinisme 
de l’Angleterre, comme Guillaume avait 
vaincu Harold. La victoire d’Hastings est 
à répéter et, en ce sens, la tapisserie de 
Bayeux, cette broderie narrative de 70 
mètres de long, ne devrait cesser de se 
dérouler et de servir de leçon, ce que, 
semble-t-il, auront compris aussi bien, Na
poléon que le Ille Reich(20). Or, le pré
sent auquel assiste Michelet témoigne bien 
plutôt d’un renversement des rôles, d’un 
déroulement inverse de la tapisserie. Les 
flèches des soldats ne percent plus l’en
nemi, elles percent l’auteur ou, pis en
core, son organe d’écriture, le cœur; 
quant à la construction de la flotte et au 
chargement des vaisseaux, ils animent dé
sormais la côte d’en face : «Qui n’a le 
cœur percé, en passant des falaises aux 
dunes, de nos côtes si languissantes à cel
les d’en face qui sont si vivantes, de l’i
nertie de Cherbourg à la brûlante et ter
rible activité de Portsmouth?»(21).

En manifestant son admiration pour la 
place prépondérante que l’association au
thentique développée par les Normands 
accorde aux filles, Michelet signale en 
chacune d’elles l’actualité du modèle an
cestral, la présence généreuse de la Reine 
Mathilde qui avait financé l’exécution 
et la construction du vaisseau du roi, 
le Mora, de même qu’elle financera l’exé
cution de la broderie de Bayeux, long
temps appelée «Tapisserie de la reine Ma
thilde»^), Ce sont les filles de Norman
die qu’admire Michelet en Jeanne d’Arc 
et en Charlotte Corday, à laquelle il s’ap
parente, notamment par l’intermédiaire 
du livre de Plutarque, les Vies,, «la bible 
des forts», le seul ouvrage qu’elle em
porte à Paris(23) et auquel il aura, quant 
à lui, consacré une thèse(24) en 1819. Mi
chelet retrace un portrait de Charlotte 
Corday en soulignant certains détails 
qui permettent de l’inscrire dans une 
trame, dans le fil de la filiation : Char
lotte Corday, à l’instar de Jeanne d’Arc, 
a mie voix unique d’enfant, elle n’a pas 
de mère et a été élevée dans une Abbaye 
fondée par la Reine Mathilde; lorsque, 
dans le but d assassiner Marat, elle se rend 
à Paris avec son Plutarque sous le bras, 
elle descend à l’Hôtel de la Providence, 
c est-à-dire, précisément «rue des Vieux՜ 
Augustins, N° 17». En prison, elle est 
munie d’«un dé et du fil»(25) qu’elle 
avait prévus.

Michelet attribue dignité et noblesse 
au travail de la tapisserie, il en fait une 
activité manuelle valorisée socialement

et esthétiquement en ce qu’elle est pro
duite par des «femmes distinguées»(26). 
Simultanément, il établit une ressem
blance entre la tapisserie et son travail de 
compositeur typographe, ce qui lui per
met, d’une part, d’affirmer que l’imagi
nation reste libre et se développe par ce 
genre d’activité manuelle qui n’exige ni 
concentration ni force, et d’autre part, plus 
subtilement, d’anoblir la typographie, de 
lui donner, au sens propre, ses lettres, 
de noblesse, une «distinction» aristocra
tique à laquelle il prétend aussi. Miche
let, issu du peuple, appartient aussi à 
l’aristocratie, par une sorte de propen
sion naturelle, une grande sensibilité «à 
l’harmonie majestueuse et royale du la- 
tin»(27). Devenu distingué, grâce à sa res
semblance avec le tissage, le travail typo
graphique, activité noble et stimulus de 
l’imagination, met en évidence le pouvoir 
de l’image dans le discours et, simultané
ment la construction de l’image comme 
discours, celui du livre, sur une base mé
canique naturelle.
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Հ. ՍԱՀԱԿ ՃԷՍ՜ՃԷՄԵԱՆի
ՄԱՀՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ

ՀԻՆԵՐԸ ՆՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆԵԼ

Հանի մը շաբաթ առաջ, մօտիկ բարե
կամ մը հաղորդած էր Վենետիկի (ք /«/,- 
թարեան Ա*իա բանութ եան նորընտիր աբ
բահօր' Հ՛ Սահ ակ Ճէմճէմեանի ծանր 
■վռանդ ըլլալու իրողութիւնը : Աղբիւրը 
ստոյդ էր y սակայն լուրը իմ ա չ •eb- յս՚՛

,ւկ դժուարութեան մը կարելիութիւն՛ը 
չէր տար : "ր Հ ■ Սահ ակը երիտասարդ
մարդ էր , դեռ 6() տարեկանի չհասած յ Եւ 
սկայն՝ է&նչ կապ ունի տարիքը, ե ր բ

չատ աւելի երիտասարդ մարդիկ այլեւս
կան.- ■

իսկ Հ* Ատհակ Ճէմճէմեա^ այլեւս չը-

կաԻ
ծանօթացած է ինը Վ՛ենետիկ , 1987"// տ-

մառը*. Առա՛ջին՝ ամբողջ թումբին հետ 
կատարած շրջասլտո յտ կն ետր , Վենե- 
տէկի հ ամա լսարանի հայագիտական ա- 
մառնային դա ս ընթացքի ուսանո դո ութ 
ւսեդամ եւս ա ր չա ւե ց դէպի Ա . Վաղար , 
((հիւթ ժողվելու» յատուկ առաքե լու-

Գրեց՝

1ԱՐԴԱՆ ԱԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

թեամբ : Վարդ մը հետազօտական աշթա- 
ւոանլթերոլ համար մեծաքանակ անմատ- 
էելի դրականութիւն անհրաժեշտ կր Ար** 
եսնթինի հ եռաւո ր այս ա նկիւնը ծո ւա րած 
սկսնակիս հ եւ դաս երկն ետք' յետմիջօ- 
[է['ն տրամադրելի չորս ժամերը վանքին 
մէջ չա'տ քիչ կին կարիքներս դո հ լսցնե
լու համ ար յ

«Պահանջներ» ՝ որոնց դիմաց որպկս 
մատակարար ընդառաջեց Հ* Աահակը։ 
Սահուն համբերութեամբ ՝ անիկա մէկ առ 
Տ<ձկԸ դոհացնկր դիրքեր ու եւ թերթերու 
'•աւաքածոներու բոլոր էսն դրան քէրե ր ս , կը 
պատճկնահանկր նաեւ , մինչեւ որ , քտ- 

մը ա յ ց ե լո ւթ ի ւննե ր կ եւ որոԼ մտեր- 
մայումկ ետք, այլեւս կը թոյլատրէր ա- 
ո֊անձինն օդտուիյ լուսապատճէնահա^յ մ ե- 
Հ^նայէն, երբեմն՝ կը մերժէր գանձել 
կարելի գումարը, նաեւ՝ ո[,ոձ հրասրա" 
Հակութ իւննե ր կը նուիրէր եւ ի Վերջոյ , 
մէկ .. երկու առիթով թոյէ տուաւ ո ւղղա- 
կէ, բա բձր անա լ սենեակները եւ անձամբ 
փնտռել որոշ դիրքեր î Աետադային , մերթ 
ընդ մերթ պա տա՛ս թան ե լո վ էսնդրանք-
ներուս } ճամ բո րդնե ր "՛Լ թկ նամակով պի" 
տՒ ուղարկէր հա ր կաւո ր ուրիշ նիւթեր :

բոլորէն ծնաւ թղթակցութիւն մը, 
փմնոնաւոր , թէեւ ցանցառ յ \քնտ լ իր 
''ft ոլ նոր դործերու՚ն ընթերցումը, թե- 
C^Lu ո՛՛չ այնքանն ] որքան պահանջն
fr. մեր ո լա ո ւմնա՚ս ի ր ո ւթեան դա շտերը 

էԼՈլգադիպութեաէե շատ կկտեր չուն էին :
bp^^L իմացական Հարցերով 

տս,^րրրուող , պարտաւոր կի կարդալ, 
'1էթ տեղեակ ըլլալ։ J1 4JsPi.nJ * սահմանա- 
փակուիլ քեղի բաժին ինկած հողակտո- 
ՀՎ՝ առանց գլուխդ վերցնելու անկէ , կը 
^ըոնակկ մոռնալ, որ գոյութիւն ունի 
Կկրագունդը . . »
Ննալ նաեւ Հ^թաղմ ավկոլ» ին ա շթա տակ- 

!]նլոլ առաջարկս ՝ ղոր Հ* Ա ա հ՛ա՛կ չմեր- 
^'9 1 թէել թօսակից ը փաստօրէն ոչինչ 
"^էր որպկս տպա դի ր վաստակ î Ա*-ն-! 
էե s ծանակն կա լիկ մ ր» Լիր թօսքն էր)
^‘11Այլ իմ առաջին ա շէսա տա կց ո ւթեանս
19^լով բո լորովին անսպասելի էսմբադը- 
ք^կտն ներկայացում մը Լ^Ոազմավէպ^^

J 1988)՝: Վ^երջին' շն ո ր հա ւո ր ա կան նա- 
\^կը գրած կի անց եա լ Սեպտեմբեր 20՛ 

հուսա՞լ էը ձեռքը, կարդա՞ց արդ-
Կ՛

տողերը չեն գրուիլ։ պարզ ոդեկո- 
Լ Լ՜մ փ համար յ Վը գրուին նա՛եւ մտա-

հոդութիւն յայտնելու, Հ ♦ Աահակի վա
ղաժամ անհետացումին առիթով՝ երբ 
Հայկական բանա ս ի ր ո ւթե,ան տոկուն ա- 
նուններ 1լ երթան : Ե ր է կ Պոլիսը սլե ղող
Վէորդ Ըամպուքճեանն էր՝ այսօր' Հե- 
նետիկի թորքերը un ւղո ւող Հ * Ա ահ ակն 
կ , վսմղը*. . յ

// ա րԳէ՚և 1 որոնք կո չո ւած են կա տ ար ե֊ 
լու ամենասեւ ՛աշխատանքը հում նիւթը 
ա շթա րհի լոյոին բերելու, մանրակրկիտ 
‘դը ոլա ո ւմ ով ատաղձ սլա տր ա ս տ ելո ւ ՝ լա յ- 
ևտհուն բացեր կը դո ց են եւ իրենց արժա
նաւոր փ ո էսա ր ինողներ ը չեն երեւիր *, Աա- 
նաւա՚նդ' հա յերէն լեզուով :

Րղր֊ չէ ասիկա ՝ ա յ լ սլարղ հաստա
տում :

Հազար ու մէկ բացա տր ութ իւններ կա- 
Րելի է տալ, տն կաս մլած , որոնցմէ շատե
ր՛ը հարիւր տոկոսով կը բաժնենք յ Աա- 
կա յն , բոլոր րա ց ա տր ո ւթի ւնն ե ր ր անբա
լա րար են, եթէ չունին նաեւ զիրենք լրա- 
ց լնո ղ դո րծն ա կան մ ասը :

£"ÆZt Թէ ա լսօր Աճառեաններ , Ակին- 
ե անն ե ը կամ Ալի շանն եր չեն ծնիր ճըշ- 
մարտանման բան մըե կ , րայց ո՛չ ճշմար
տութիւնը։ Էամ դոնէ' ճշմարտութեան 
՛լէ սն կ միայն։ Զ են ծնիր , որովհետեւ բա- 
ւարար մթնոլորտ չունին- Վամ թերեւս 
կը ծնին , բայց չեն զա րդան՚ա ր պկտք եղա
ծին ոլկս , որովհետեւ խրախոյս կր պակ-

Հա յադիտութեան բնագաւառին ժկջ, 
ծ ր ա դր ո ւած ա շթա տ ան ք դո յութ իւն ու- 
նթ ։ Ահ տ հէմնական հարցը՝ ղոր անհրա- 
մևշա է որպէս նպատակ ընտրել, Երեսուն 
տարէ աուս^՝ ե ր է տա սա ր դ Գարեղէնն Ե՜ 
պ է ս կ . Ս արդ[ւսեանր {այսօր Ամենայն 
Հայոց Եաթողէկոսը) խէստ շահեկան յօդ
ուած մը կր հրատարակէր' հ,Հայադէ- 
աութեան հարցը Ս փ[է։-ռմՒ (<մ'ա՜
7/A» , 1966) , ուր կ'ընդդեէր հայադէտա- 
կա-Ա ա շխա տանրէ դէտական խ է կազմա
կերպական , ծ ր ադր ո ւած l՛*՛1 n J Թ Թ՛ ^ս,մ'' 
ւորութ/ււնը : Հէմնուեցան բաղում ամ-
պէոններ հոս ու հոն, այլեւայլ մէջՈց- 
ներուԼ, մակարդակներով ու թեքումնե
րով, կատարուեցան հարիւրաւոր հրա
տա րա կո ւթ ի ւննե ր : Ի՞հչ է այդ բոլորէն 
արդիւնքը • Արդեօք կարելի՞ է առարկա
յական հաշուեկշիռ կատարել ամպիոննե- 
րու դո բեո ւն է ո ւթ ե ան եւ փաստական ար
դիւնքին մասին : Ի՞նչ է ներդրումը , ի՞նչ 
է շահը, ի՞՛նչ է կորուստը. Ի՞նչ կը պա
տահի ամպիոննևրէ դուրս աշխտաանքնե- 
րու պարադային : Կ ը պակսի համա կա ր- 
դուաե տեղեկադրութիւն մը , որ մեզի 
ցոյց տայ ո՛ւր կանգնած ենք :

հ՚օրց- Հայերէն իմացո՛ղ Չկար
դալ - խօսիլ - զրել) հետազօտողներու 
սերունդ ունի՞նք-. Ո՞ր աստիճան աշխա
տանք կը տանինք այդ ուղղութեամբ : Հա
մապատասխան վերաբերում մը կա՞յ :
Պէաք չէ շփ"թել հայ - 1Ա - դիաութիւն 
եւ հայերէն - ա - գիտութիւն, րայց 
պարզ է, «ք հայագէտ մը, մեր իւրա յա
տուկ պայմաններու բերումով, բաւական 
ըան կր կորսնցնէ , երր հայերէնադէա չէ Z 
Նոյնը երր հայէրէնադէաը հայագէտ 
չէ Հայերէնը, ինչպէս Հայր, կենդանի
'իրողութիւներ են, ի տարբերութիւն Ե֊ 
զիսլտացիներու կամ Ասորեստանցիներու ,

Անձնական մանրապատում մը, Երեք 
տարի առաջ, դիտամողովի մը ընդմիջու
մին, Ամերիկայի մէջ, հա յա դէտ ի մր 
հետ ղրոյցի խռնուեցանք ճաշի սեղանի 
շուրջ. Սահուն ո՛- ազատօրէն կր խօսէինք 
հայերէն, թէեւ զրուցակիցս ոչ-Հայ էր 
(նման պարագաներու կը դմո լաբանտ մ 
«օտար է» ըոել)։ Այդ պահուն, մեղի մի- 
տցաւ ուրիշ հայագէտ մը, Ստիսլուե- 
ցանք անգլերէնի անցնիլ, որովհետեւ մեր 
նոր զրուցակիցը ••• «դ՚եուա րութեամ ր 
հայերէն կր Թօսհ ել ձ Աէ’1,ե'' 1“օս1։լ»!

1995-// ն վենետ1ւկէ Աուրր Ղ,աւլարփ
ա պւսր անկն , Ա թ թ ա ր ե ան Հրատարա!լ- 
չատան պիտակով՝ Լ:,յս տեսաւ Հ^Հատըհ- 
տիր ^U,J հ թե բանաստեղծութեան» վեր- 
նադր ուած հատոր ը ՝ ^ուլալ Վ^ազանճեա- 
նի ա շթա տա սի ր ո ւթ եամ բ : Հա տո ր ը կը կրկ
«Academia Armena Sancti Lazari» {Հայ
կական ճեմարան Երրոյն ՛Լա զար ու) վեր- 
տաոռւթիւնը եւ մաս կը կաղմկ հետեւա
բար Վուրբ 'Լաղարհ Հայկական Ակադե- 
մրոյ հովանաւորութիւնը վայելող հրա
տա ր ա կո ւթի ւնն եր ո լ շա ր քին յ Հեղինա կ 
թարդմ ան ի չին ծրագիրն էր՝ դբքթն սկիգ՜ 
բք դրուած հ ա կի րճ յառաջաբանին հա- 
մաձայն' ժկկ տեղել «դէմ առ դէմ ա շ- 
թարհաբար թա ր դմ ան ո ւթեամ բ մեր հին 
բանա ս տ ե ղծ ո ւթ ե ան լաւադո յն էջ^ր ը y ըօ- 
կիղբկ*^ մինչեւ (ի[է • դար»։ \յերկայ հա
տորը այդ ծրադի ր ը իրագործող Լարքթ1 
առաջինն է-, կերկարի Ե* դա ր կն (Խո" 
ր են ւս ց ի , Ադա թ ան դե ղո ս ՝ Փ ա ւօ տո ս Բիւ- 
ղանդ) մինչել 3'P • դար (^Շնորհալի, Վ*րի" 
դո ր Տղ ա J՝) : Ջ՛եռնա ր կը ամբողջացնելու 
համար հաւանաբար երկրորդ հատոր մը 
սլա տ ր ա ս տ ո ւթ ե ան մէջ է ,

(ժարդմանական ծրագիր մը ուրեմն, 
դրաբարկ ար ե ւմ տա Հ ա յ եր կն : Վ^երը փա- 
կադծի մէջ յի չուած հեղինա 1լներ կն ղա տ 
երեւան կու դան Զեն ո P [ա կ եւ Յուէ-
հան Աամիկոնեան, կ» դարու հ եղինա կ' 
Վոմիտաս Վաթողիկոս Աղղ եց ի իր հանրա- 
ծան օթ «Անձինք լ ո ւի ր ե ա լք» ո վ , Վ*աւթակ 
փերթող ԼԱովսկս Վաղանկատուացի ի Աղ- 
ո ւաննե ր ու պատմ ո ւթենկն հանուած իր 
միակ ողբովն , Ը» դարէն Ատեփանոս 
Աիւնեցի՝ իր հեղինակած ժէկ շարակա
նով {^^3արութեան աւադ օրհնութիւնք») , 
Աահակդութտ եւ ])] ո ս ր ո վի դո ւ թ տ Գողթ- 
նացի ՝ փ ♦ դարէն' Պ*րիգոբ ր^կօւցի
Լորուն յա տկա ց ո ւած կ աւելի քան 120 
էջ) ՝ Վար դան ԱՀեցի Լ^Վասն Վառացն 
իմաստութեան \յերբող») , ԺԱ. դարէն 
Յովհաննէս Աարկաւադ, իր ծանօթ ու

Վերջինս Հայ էր, հին մատենագիր ու 
նոր պատմաբան բնադրով 'ընթերցող ծան
րակշիռ վաստակաւոր մը* • ♦

Երրորդ թնդիր*, թնչ է մեր բուն նպա
տակը։ Ակադեմական մրցակցութեան շու
կային մէջ ներկա յութ [մ ւն ըլլալ՝ թէ մեր 
սեփական անցեալն ու ներկան ճան չեա լ ։ 
Վարելիէ է ա շթա տի լ առանց մշակելու 
անձնական շահա թնդր ո ւթիւն մը որ են
թական մղէ թնդի րնե րուն մօտենալ, դի
տական ՛ամ ենա բարձր լրջութեան էորե" 
քին, ազգային ամ ենա թոր կիրքով. Իսկ 
օտարներու պարադային' զիրենք կապել 
մեղի , իրենց ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթեան առար- 
կա յէն ա նդին : Ո1 չ կրքոտ ձւԼշէէս71է"ներ 
պէտք են ՝ ոչ ալ անդէմ գիտնականներ : 
Վիրքն ու գիտութիւնը անյարիր բաներ 
կը թուին : Անհրաժեշտը ե րկո լքին հա
սա հմանի մէջ, -Ո կր՚ե տ-՚նԼ ր յ յ [։
լա ս ւո ր ա կշԻ ռ ներ էլա յութվւեն է , Արտա
սահման [լ մէջ, կը թուի որ ատիկա կը 
ււըււկսի ա ս տիճսւնա րա ր : Հետզհետէ հրա
պարակին կը տիրանայ ա ր հ ե ս տավտ րձ՜ո ւ- 
թիւնր (professionnalisme), ոը իը բոլոր 
ողջունելի կողմերով հանդերձ կրնայ յղի 
ըլլալ վտանդաւոր երեւոյթով մր- արհելլ- 
տավարմներու վերածումը ւսրհեսսլալլ՜ար- 
ներու (technocrate) : Եթէ նման բան պա
տահի, թերեւս, հայագիտութեան ան
կումին նախադուռն է, Եամ, գոնէ, մեր 
ըմբռնած կերպով հայագիտութեան .

Վերջինիս հետ կապուած իրողութիւն 
մը-լ, ալ կայ, որուն առաջքը պէտք է առ
նուի, Ասիկա ասպարէզին մէջ տիրող, 
այսպէս կոչուած «մ աֆի ա կանութ ի ւնն» 
է, «Մ !սֆիտ» թերեւս ծանր բառ մըն է y 
սակայն կը ծառայէ գէթ մօտաւորապէս 
բնորոշելու համար գոյութիւն ունեցող

ծամծմուած հ,Երդ Սարեկի» քերթուածով 
ո լ քանի ձ* ը շարականներ ով, Հ ա տ ո ր ին 
վերջաւորութեան դրուած են տասնեակ մբ 
շարականներ-. Ասոնց մասին թարդմա- 
^իչը 1լԸ.սկ' ե ր ընտրութեան ^կջ ու-
ղ^ղի^բ Բ.ԼԼաԼ անաչառ, զուտ գեղարուես
տս! կան գնահատումէ մղուած ։ Ջկրցանք 
հատորին ժկջ շարականներու մեծ թիւ մը 
ընդղրկել սլարղ այն պատճառով, [/*//] 
ի բրել բանաստեղծական յօրինում ու ար- 
մէք' աւե լին չգտա -

Ս^քԱ վ1՚[’լին նկատողութիւնը ցոլց կու 
տայ՝ թէ Տէուլալ Հիաղանճեան իր ընտրու-

ՄԱՐԿ. ՆՍԱՆԵԱՆ

թիւններուն մէջ առաջնորդուած էր դե
ղագիտական ճաշակէ մը, որուն սկզբունք
ները հոս չեն տրուած ։ Հաւանաբար 
տեղն ալ չէր զանոնք տալու, քանի որ 
ինչպէս ինքը քանիցս կը շեշտէ' դրակա
նութեան գիբք մր չէ այս ՝ այլ հատրն- 
տ իր մը, Պի տի դա ոնամ սակայն քի չ ետ
քը այս ճաշակի եւ ընտրութեան հար- 
ցին ,

Որեւէ այլ նկատողութենէ առաջ, ի 
հարկէ, պէտք է ըս ե լ որ յօյժ ողջունելի 
աշթատանք մրն է որուն ձեոնա ՛ած է 
Զուլալ Վսսղանճեան • Ըն թեբ ց ո ղը դիտէ 
հաւանաբար , որ Հին հայ գրականութեան 
մէկ մասը այսօր տրամադրելի ու մատ
չելի է գրաբար չկարդացողներուն' կա՛մ 
եւրոպական լեզուներով, այսինքն անդ- 
լերէն եւ ֆրանսերէն , կա՛մ ալ արեւելա- 
հայերէն : Հինդերորդ գարուն պատկա
նող Լկամ աւանդաբար այդպէս նկատ-

եւ անձնական ^^գ շահերու չոլքջ_ դար- 
ձող ցանց մը կամ ցանցանման բան ձ ը, 
որուն մ՛ասին ան ո ւն--մ ա կա ն ո ւնո ւէ էսօսի- 

բէոցառուած է, րայց որուն փաստերը 
կամ հետքեր ը ներկայ են տարբեր տեղեր , 
շահադրդռուած շլւ էան ա 1լհ ե ր ո ւ մէջ էսօ- 
սակցութեան նիւթ են, եւ որ ամէն բա
նէ վեր' կը վն՛ասէ զարգացում ի աշէսա-
տանքներո ւն : Երբ մարդիկ, այս կամ տյն 
դիրքին տէր-֊տիրական ըլլտ լէ ետք, օ- 
ր ինա կ, կլլ ՓՈՐ ձեն իրենց կամքը սլա ր-
տադրել իրենց յաջորդականութիւնը ի- 
րե՚նց ուզած ձեւով ապահովելու նպա
տակով, շատ վտանդաւոր վարքագիծի մը 
հետեւորդ կը դառնան, Աւելի՛ն, պէտք է 
հակազդե լ յանձնապաստան նման 1լեց- 
ո ւած քն եր ո ւ դէմ :

Հա յադի տութ իլեր սլէտք ունի մար
դոց , որոնք հաճոյքին կիրքը վայելեն Î 
Հր ա չե այ Աճտռեանին նուիրուած իր JnL" 
շեր ուն մէջ, հանդուցեա լ բան՛ասէր Վառ
նիկ Ս տեփանեան կը բերէ դրուագ մը, 
երբ ան ք Փա ebg ուսանելու միջոցին , կեր
պով մը իր ծայրայեղ աղքատութեան 
դարման դտնելու համար , դի շեր մը մ ին- 
չել լոյս շո դե կառքի տասը վակոններու 
պատուհանները կը լուար , է,սկ յա^ոքգ 
օր' Սթրազպուրկի մէջ լեղուաբանու- 
թեան միջազգային դիտաժողո վին հայե
րէն Հեսբտւտ^ բառի ստուգաբանութեան 
շուրջ զեկուցում կը կարդար ։

(Աճ առեան ունէր հաճոյքին կիրքը* 3լ 
նաեւ' կիր քին հաճոյքը .

Հ * Աահակ ճէմճէմեան բանասէրն ու 
հայագէտը եւս տյղ կիրքին նուիրեալն
Էր ■■

Աաղթենք, Որ ղա յն ասպարէզ ըհ տր ող
ներ ո լ թի*-ր շատնա յ յետադա յին։
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ուած) հեյլինա Լլներ ը սկսած են թ՜արգ-
մանուիլ ռուսերէն եւ արեւե լահա մերէն 
ան ր եա լ դարոլ վեր^աւո ՝ր ո ւթեան յ ք*սւղ-
մաթիւ վե ր ահ րա տա րա կո ւթ ի ւնն ե ր ո լ ար
ձ՜անացած են այսպէս Ա աԱսա ս եանի ձեռ- 
Ըով թարգման ո ւած j] որենւսրէ/ն եւ Փա- 
ւըստոսը։ Ախ շուշտ Հայաստանի ակա
դեմական եւ պետական մեքենան , ին չ- 
պէս համալսարանական սլէտքերոլ տա
րողութիւնը ( կը բա լլա արևն եր եւս յթր :
Մ թ՚չդե ռ արեւմտահա յերէն' ո՜
չի՛ն չ մատչելի էր պա տմ ա ղի րներ էն z Ըն
դամէնը Ե ղի չէ ի վարդանանցը ունինք՝
դա րա սկիզբին Ե ի լի կի ո յ տպուած ,
հասարակութեան ուշադրութեան լար՛ 
մտնացած ա ր եւմ տահ ա յե ր էն թարդմա-
նութեամբ մը՝ ո ր այսօր' ամբողջովին 
անդտանելի է յ վերջերս միայն Պէյրութ 
սկսած էր էոյս տեսնել նաեւ արեւմտահա- 
յերէ*յյ լեղուով հայ դասական պատմա- 
դիրներու չարք մը {չորս հատոր հրա
պարակ իջած են բարդ) , բայց թարգ
մանուած»** արեւելահա յերէն ծանօթ 
փոթա դր ո ւմն ե ր էն ՝ եթէ չենք ս [սա լի ր :
Ինչ որ անշուշտ ինքնին մեղք մը չէ ր ՝ 
եթէ հարցը տյդ դո րծեր ը աշակերտնե
րուն եւ հասարակ ընթերցողին մատ ւԿ1՛ 
դարձնելն էր * ճիշդ է ՝ որ յիսուն տա ri՛ է 
ի Սփիլ-ռքի {առա ջին հերթին' Աի-
ջթն Արեւելքի} հտյ դպր ո ցնե բուն աշա
կերտները հտյ պատմագիրներ ր կը կար
դային {եթէ կարդային} արեւելահա յե
րէն եւ ա բե ղե ան ա կան ո ւղղա դր ո ւթեամ բ : 
Ինչո՞ւ չէ , պիտի ըսէք î Ատոր ալ պէտք է 
վար մո լինք հետզհետէ z

Այս նկատողութիւններ ուն ս[էտք է 1Ա- 
ւելցնել տ յն պարագան ՝ որ Սփիւռքը եր֊ 
բե՛ք չէ թարգմանած ու չի թարդմա֊ 
ներ յ Յաճաթ առ ու նե ցած եմ ա լս
ցաւալի երեւո յթ ը մատնանիշ ընելու։ Ու
րիշ առի թնե ր ալ կը ստեղծեմ ՝ եթէ պէտք 
ԸԼԼայ* Լրբօրէն դրականութիւն չէ թարդ- 
մանած օտար լեզուևերէ ՝ ըսենք' վաղիկ- 
եանէն ի վեր* Պէյրութ եղած են քանի մ ը 
անիմաստ ել ձա թ ո ղ թա րդման ո ւթ ի ւնն ե ր ՝ 
միայն ո լ միայն դաստիարակչական պէ լո
քերուն համար։ թարգմանական արար
վեին իմաստն իսկ կոր սուած 1ւը ս ե սլո ւէ ր 
արեւմտահայ լեզուա տարբերա կէն ներս։ 
Ո? ւր մնաց դր ա բա ր էն դէպի արեւմ տա
հա յերէն թարղմանելը, Պա աճառներէն 
մէկը անշուշտ ա յն է՝ որ Սփիւռքի գո
յութեան եօթանասուն տարիներուն ըն
թացքին ՝ ամէն մարդ իր դո րծ ին 1ւը նա
յէր î Փարիզի գրողներ ը տեւական ստեղ
ծագործական ճդնամամի մը մէջ կ՛՛ապ֊ 
րէթե-. փ ամանակ չունէին դրա բաբով զբա
ղելու* Պէյրութը զթարգմանութիւնդ բա
ռին իմաստն ի ս կ [սեղաթիւրեց եւ ամ- 
["”1$ Ափ [‘՛որի մէջ, շնո րհ իլ իր առաջ
նորդի դհրքԻ^1 ' յաջողեցաւ իր օդտա- 
պա շտ ողին տարածել։ Հոն մամանակը 
կար , պէտքը չէր զգացուեր : Իսկ Մ["[՛- 
թարեանները՝ որոնցմէ պիտի սպասուէր 
նման նա [սա ձեռն ո ւ թ!"-ն , 'Լաղիկե ա նէն 
ետք այ/եւս կորսնցոլցած էին դրական 
ա շթա րհէն ներս ամբողջ կեանքի մբ ներ
դրումը կատարելու կամեցողու թիւնը : 
Եւ քանի որ իրենք դրաբարով դրուածնե
րը կը հասկնային , ալ թնչ պէտք կա ր 
գրաբարը աշթարհաբարի վերածելու։ 
{Այս տեսութիւնը՝ որ իր մէջ կը պարու
նակէ Սփիւռքի իմացական պա տմ ու- 
թեան մը կորիզը ՝ ուր ի շ օր մ ր եւ տար
բեր առի թով' կ' ուզեմ շարունակել եւ 
ընդարձակել} .

Յետոյ' ամէն մարդ դիտէ դրա բա րէն 
ա շթա րհա բար թարգմանելու հսկայ դըմ- 
ւարութիւնը։ Որ շատ աւելի ղդաէի է) 
երբ այգ ա շթա րհա բարը ա րե ւմտահ ա յե
րէն է։ Ինչո՞ւ։ Որովհետեւ ի հեճուկս 
ամենայնի' արեւմտահա յերէն ա շթ ա րհ ա- 
բարը ՝ իր դրուած ու զուտ դրա կան տար

մանութեան ^էջ՝, Այս երրորդ վտանգը 
չատ զդա լի է , երբ դործ ունիք լեզո լա
կան օր էն ստեղծարար հեղինակի մը հետ ՝ 
հն[պէս Նարեկացի ին պարագան է ՝ իր 
անհամար բա ռա կեր տո ւմն ե ր ո ւն պա աճա
ռով։ Ամբ ո -Հովին պատահական {եւ
չատ պզտիկ) օրինակ մը կը վերցնեմ ՛ա
հաւասիկ Ջ-Ը’ հրան» էն գլուիս բ-, երբ 
Նարեկացյ, կ'ըսէ' զա շթարհալուր բոզո- 
րԻլ^ » ս[էտք է ՛դնել դիմացը։ Հատ
ուածը կրնաք պահել ինչպէս որ է *, Ի 
վերջոյ' նոյնքան {կամ նոյնքան քիթ} է՜ 
մաստ ունի ան ա ր ե ւմ տահ ա յեր էն դրա
կան աշթարհաբա րով՝ որքան' գրաբա
րի մէջ* Կըկնողութե ան փորձութիւնը
հոս' անթուսափելի է . Կրնաք նաեւ բա- 
ց ատբոզական կա մ յաբասողական տար
բերակ մը որդեգրել։ Այս պարադային' 
ա1 յդ է եղած ^ուլսւլ *իա զանճեան ի լու
ծումը* զի լուր աշթարհի բողոքողդ՝։ Այս
տեղ դր ա բա ր ե ան ձել մը կը փոթա-
րինուի ուրիշով մը՝ եւ «բողոքելէն է՝ 
որ կը մնայ դմուար հասկնալի։ վաղ գէն 
Գէ որդեանը՝ ոը ա ր եւե լա հ ա յ ե ր էն թարգ
մանութեան մէջ՝ դրեր է զամբաստանող 
մի ա շթա րհա լո ւրդ ։ Տրապիզո նցին նո լն- 
պէ ս' զա շթա րհա լուր բողոքողդ ։ Ինչի՞
մէջ կը կա յանա յ ուրեմն դրաբա րէն աշ- 
թա րհ ա բա ր անցնող թարգմանիչի մը դը- 
ր ա ւա կանը * նոր լուծումներ դտն ե լո ւն
մէջ հարկաւ ՝ հ ոն ուր ա շթ ար հ ա բ ա ր ին 
ընձե ռած միջոցները եւ գրաբար ինները 
կը տա ր բեր ին իրարմէ : Այս էա կան ղըմ՛ 
ւա ր ո ւթ ե ան վե ր ա բե ր ե ա լ ՝ [Հու լա լ հրազան- 
ճեայյ իր յառաջաբանին մէջ կարճ նշում 
մը ունի» զթա բդման ութ իւններ ուն մէջ 
ջանացած եմ մնա լ զուսպ եւ Ճշղր իտ ՝ ա- 
ռանց շեղելու բնադիր էն ։ Այս իսկ պատ
ճառով՝ ա շթա րհա բարը յաճաթ այնքան 
ալ գեղեցիկ չի ներկայանար՝ յատկա
պէս' ամանա կա լոր քերթուածներու պա
րագա յինդ ;

Զեմ կրն ար դմբա թտա բար աւելի ման
րամասնել այս Հաքլքը ներկայ համագի
րին մէջ, 'Ի ի չ անդին պիտի տամ օրինակ
ներ ՝ ու պիտի ձգեմ ոը ընթերցողը դա
տէ հրամ ց ուած թ ա ր դմ ան ո ւթ ի ւննե ր ը եւ 
անոնց մէջ որղեդրուած լուծում ենր ը։ Ը- 
սեմ միայն ՝ որ այս դիրքը առաջին փորձն 
է արեւմտահա յե քէնով՝ որ առիթը կու 
տայ մեղի այ ս տեսա կի հա րցերու շո*֊րջ 
թորհ րդածե լու ։ Այո՛ ՝ ա ր եւմ տահ ա յ ե ր էն 
ա շթա րհա բարը պէտք ունի մշակուելու՝ 
պէտք ունի մտածուելու ՝ որքան ալ ղար- 
մանալի թուի այս վերջին պահանջին բա- 
նաձեւումը։ Մ տածում ը այս պարադա
յին' դիմ առդի մ ութ իւնն է y տեսական թէ 
կիրառական՝ ուրիշ լեղուներու և լեզուա- 
տ ա ր բե բակն ե ր ո ւն մէջ ի ր ա դո րծ ո ւած ին 
հետ։ Պէտք ունի հնչեցուելու։ Մ ուզեմ 
լաւ հասկցուիլ։ Էական կէտ մրն է տյս 
մէկը ■■ Եւ. հասկցուելու համար՝ օ րին ա- 
կռվ մր պիտի թօս իմ * Ղփտենք ՝ որ ցտյ- 
սօր չկայ Աստուածաշունչի շնո րհքով 
թարգմանութիւն մը ար ե ւմ տա հ ա յեր էն : 
Երբ եկեղեցիի պատեր էն ներս ե ր րեմն' 
Նոր Կտակարանի աշխարհաբար ընթեր
ցումները կը լսենք՝ կը տառապի մեր ա- 
կանջը։ Պտտճառը այն չէ միայն՝ որ վար- 
մուած ենք նոյն հատուածը դրաբարով 
լսելու։ Աք յլ։ Այն է՝ Որ մինչեւ սւ յսօր 
թտրդմանիչ մը չէ գտնուած ՝ որ կարե
նար ա ր եւմ տահ ա յ եր էն ի յատուկ հնարա
ւոր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն ամբո ղջա կան դիտակ- 
ց ո ւթեամր' կչռո ւթա ւո ր ՝ սեղմ ու հա
րուստ լեզու մը հրամցնել։ Ատոր տեղը 
ուն ինք ճապաղ ՝ թո յ լ ՝ ե ր կա ր ա բան ՝ ան- 
կշռոյթ) տ թրա րար բառ հնչողո ւթիւն մը 
ո լ հնչեղո ւթիւն մը մեր եկեղեցիներէն 
նե րս* Ամ ենահաւատացեա լը վերջնապէս

ՓԻՔԱՍՕ*
ԱՌԱՍՊԵԼԷՆ ԵԻ ՀԱՄԲԱՒԷՆ ԱԱի՚յ,

Իրերայաջորգ ց ո ւց ա հ ան գկ սն եր ը , ո- 
ր ոնք վերջլ.ն տարիներուն ն ո ւիր ո ւեց ան 
Փսյպլօ Փիքասոյի (1881 - 1973) , գոր-
ծունէութեան այլաւլան երեսակները ներ
կայացնող՝ կը հաստատեն թէ սպանացի 
երկնողը կը շարունակէ մնալ 2()-րդ գա
րու ամէնէն աւելի հետաքրքրութիւն շար- 
մոզ արուեստագէտը ։ Ասոր մէջ 
կա ր եւո ր դեր ը ունին Փ ի քտ un յի կեր
պար ը ՝ իր անձնական կեա '‘՛լին ււ լո ր տնե
րը ին չպէ ս եւ իր թողած նիւթական մեծ
ղի մառանգը* Ասոնց վրտյ երբ աւելնան 
մառանդական բարդ հարցերը {քա նի Փի- 
քասօ կտակ չկր ձղա ծ՜) է տ յս բո լո ր ին
հրապարակսպնացում ինչպկս ել իր գոր
ծեր ուն չափազանց մեծ գումարներով 
վաճա ռո ւի լը ՝ բաւա կսգ նիւթ կը կա ղմ ը- 
ւի մարդկա յին լա յն թաւի մը հ ետաքըրք- 
րութիւնը շարմոզ ,

Այսօր՝ գեղարուեստական մարզը նը- 
կատի առած՝ Փիքասոյի 1էարքը 
հանգամանքով կը ներկայանայ։ Ան որ
քանո՞վ մարդոց նկարչական ըմբոն ո լ 
կը սրէ կ ւս մ կը սատարէ անոր յառաջա- 
ցումին։ Առասպելներու մարդկային յա~ 
րալոեւ պահա՞նջքն է իր յ ի շա տա կը կեն
դանի պահողը՝ իր անձին հետ նոյնացում 
մը ընդգրկող, կտմ թկ քարոզչական դը- 
րոյթն կ, իր հ ամբաւը սնուցանող։ ^Էյեր- 
ևայ ցուցահանդէսը, իր դիմ ան կա ր չ ո ւ- 
թեան նուիրուած ՝ առիթը կը հանդիսա- 
^յայ այս եղա քլի պարագային անդրադառ
նալու ՝ աւե լի յստակ տեսնելու եւ գնա
հատելու ճիգով մը՝ քանի կը ձդտինք 
զտելու եւ աւելի լալ հասկնալու՝ հաս
նելու համար էականին՝ բիւրեղացման ՝

որպէս հետզհետէ վերանորս 
տտկցութետն մը ել ճտնաչողոլթԼ^ 

արտայայտութիւնը. Եւ չկայ ո 
տաղէ տի վարը որ, „լշ կ  ̂մ կանոլ^Լ

Գրեց'

Z Ա Z Ա Ր U a

թարկուի զտման , սեղմ կամ լայն 
ըստ իր աչխատանըին նորարարոլթե^ 

Լւ br յղա9քհ զօրութեան *.

փ*

Փիըտսօ , նկարչութեան nLu„L„l,,,
. . սլ ւր

ւաղ , գեղարուեստական արտակարգ Հ. 
գունակութիւն ց„յց կՈլ տայ^ Հ 

կութենէն իսկ-. Մեղի հասաե իր պսւտա, 
նեկա-ղ առաջին պաստառները կը վկայԱ 
երկնողին կատարողական ակնառու հա. 
սունութեան մասին-. նկարչական այ11 
հմտութեան կողքին , այն ինչ „ր սկ[,ղ. 
րէն իսկ առաւելագոյն կերպով կը յատ, 
կտնշէ իր տաղանդը , իր զերաղանգ ճար. 
տարութիլնն է ել իր դի^ին ճչգրտոլ. 
թիւնն ու հեղինակութիւնը : Ասոնց կ՚խ 
կեըանայ արտայայտչական, լիցրը զգ 
կր տաեեն իր նկարները, կե ր պա րննցոլ 
դէմքեր էն ել դիրքաւորումներէն բիոզ; 
Աակայն , Փիքասոյի սկղբնական չրիսն- 
ներու գործերը հետեւորդի աշխատանք
ներ են , որոնք աչքի առաջ ունին դասա
կան կամ J-ամանակուան գպբոցներուն օ-

ձնե ւանհաւա տ դարձնելու ,կ լե զո 'Ը'

բերակով ՝ չափազանց մօտ է դրաբա- 
րին, մ օտ է մանաւանդ' իր բառապա- 
շարով յ Կր կին' ինչո՞ ւ ։ Որովհետեւ Մը- 
թիթարեան հայրերուն ստեղծումն է ան 
մասամբ։ Ի՞նչ կը թարգմանէք ուրեմն 
երբ կը թարգմանէք։ 'քերականական ձե
ւեր ը ել ասութալին դարձուածքները։ 
Մն ացեալը թո րքին մ էհ) պէտք չունիք
թարգմանելու՝ քանի ոը գրական արեւ- 
մըտահա յե ր էն ին սկզբունքներէն 4Ը 
զած է իր ամբողջ տեւողութեան ընթաց- 
քին' բա՛ց մնալ գրաբարի բառակազմու- 
թե ան հնար աւո ր ո ւթ ի ւններ ուն •

Ինչ որ կը նշանակէ մէկ բան* որ ան
դադար կր կնա կի թէ եռակի վտանգի մը 
ենթակայ էք ) երբ գրաբարով դրուած 
դործ մը թարգմանելու կ'ելլէք ։ Ն՚"["' 
յարասութեան վտանգը կայ՝ ինքնին հաս
կին ա լի ։ Երկրորդ' կա յ բա ց ա տ ր ո ղ ա կան 
ր1 լալու 1[տանգը , որ ֆր անս երէն' délayage 
1լ ըսուի եւ հայերէն' ճապա ղում ։ Իսկ եր
րորդ' պարղ ել մեկին կր1լնո ղո ւթեան 
վտանգը , երբ նոյն բառերը՝ բառային 
նոյն րա րդութ իւնները կը պահէք թարգ

երբ ա շթա ր հ ա բա ր է : Որովհետեւ մէկը 
չէ թորհած թարգմանութեան մը հն չեղա֊ 
կան պահանջներուն մասին* Սրեւոյթ մը՝ 
որ կը յուսահատեցնէ ղի ս . Այս է սլտ տ- 
ճաորբ որ այսքան հիացա յ տեսնելով ԶՈԼ՛ 
լտ լ Ղ*ազանճեանի փորձը գրաբար բառ
նաս տ ե ղծ ո ւթ ի ւն ը աշթարհաբարի թարգ
մանելու։ Իրմէ առաջ՝ *Լյարեկա ցի՛ն մի- 
այն արեւմտահա յերէն թարգման ուե լու 
արմանացած {[‘i եւ "՚ յն ալ' առնուաղն 
երեք անգամ եւ ո1չ անպա յմ ան յաջո ղ 
կեր պո վ ։

Ո ա յց իրապէս դր ա բա ր բան ա ս տ ե ղծ ո ւ- 
։ Հոս է՝ որ յանկարծ տարակոյս 

մը կը մտնէ մէջս։ Ի&ն չ ուն ինք իբրեւ
դրա բա ր բանաստեղծութիւն î *1յարեկա-

որ մեծ տեղ կը գրաւէ այս հատո
րին մէջ՝ “Շնորհալին {չորս էջ «3 ի սուս 
Որդի^էն ՝ երեք էջ զՈղբ Եդեսիռյդէն ՝ ան
շուշտ' զԱռաւօտ յուսոյդ եւ ՀԱշվսարհ 
ամենայնդ՝ երկու շարական ՝ երկու տազ՝ 
առա կնե ր ՝ բնգա մ էնը էրե սուն էջ):
թարգմանիչին մո ւմ կալո ւթի ւնը կը մատ
նէ իր վերապահ կարծիքը՝ [ըս^էոԼ- Հտ֊ 
մար իր հա՛կակրութիւնը՝ Շնորհալիի մե
ծակառոյց միաւորներուն նկատմամբ։

Շարականներուն մասին' վե ր ը տեսանք 
թար դմ անի չին կարծիքը . Փիչ բան տ- 
նոնցմ է շնորհ զտած է իր աչքին՛. Ատյց 
այն ատեն' ի՞նչ մնաց • fi ան ի մը մանր 
մոլեր հեղինաելներ թէաւթակ, Աահակ- 
դուիւտ) կամ նորադիւտ հանճարներ , 
վարդան Ս-եեցի, Գրիգոր Տղայ-, Առաջի
նը չատ մեծ ն չանա կութ իւն մը ունի 
իէոլլալ ֆաղանճեանի համար, ինչպէս 
գիտենք իր նաիյորդ ո ւս ո ւմն ա սի ր ութի ւն- 
ներէնւ Իբրեւ յիչուելոլ արմանի բա
նաստեղծութիւն ունինք ո ւր եմն *Լ/ա ր ե կա- 
ցիէն1 Աեեցիէն եւ մանր մ ուն րներ էն 
դուրս հազիւ քանի մ բ շարական եւ քտ- 
նի մը տաղ Շնորհա լիէն ։ Ինչո՞վ կը լեց
ուի այս հատորը այգ սլարաղային։

Հո՛ս է զարմանալին-. Առաջին բամի
նը ամ բոզջութեամբ դրաւուած է ին չ- 
պէս ըսի պատմագիրներով՝ երեսուն էջ 
lU ո րենաց ի ՝ քս ան ա կան էջ՝ Աղ ա թանդե- 
ղոս եւ Յովհան Մ ամի կոն եան՝ ու մանա
ւանդ դրեթէ վաթսուն էջ' Փ՚տւստոս ։ 
Ի՞նչ է բացատրութիւնը այս երեւութա
կան զարտուղութեան յ Ահաւասիկ պա- 
տասթանը թո րենաց ի ի պարադային» զլա
նաս տե ղծ ո ւթ ե ան այս ^հատբետիթ^ին 
մէջ*** զայն կը ներկայացնենք
հր դեր ով : ♦ • ♦ Իր Պատմ ո ւթի ւնը դրե լու 
համար ՝ զանազան աղրիւրներու կողքին ՝ 
օդտադո րծած է նաեւ ազգային բանահիւ- 
սութիւն , երգ ու զրոյց . . . բայց չէ փո- 
թանց ած զանոնք հարազատօք էն^ {է?_ 
12) : թորենացիէն լա յն հատուածներ ներս 
կ1առնուիլ բանա ս տեղծութեան ա յս հա
տընտիր ին մէջ՝ որովհետեւ ան մեր հին 
բանա հ իւս ո ւթեն էն պատա ռի կն եր փրկած 
է՝ գոնէ անո ւղղա կի կերպով : Ասոր հի
ման վրայ, Ջ- Գ ա ղան ճ ե ա՛ն կը հրտմ- 
ցընէ հ ռս օ չ միայն բուն զբանահի լսա
կանդ կտորները՝ այլեւ Հայկի եւ Ո^լի՝ 
Ս\րամի՝ Արա Գեղեցիկի եւ Շ ամ ի րամի 
վերաբերեալ կտորները՝ այսինյթ/' սլատ- 
մականա ցած դիցաբանութեան մը հետ- 
ր^րր > ասոնք թորա նեցհթհ buk
թ ո ս տ ո վան ո ւթ ե ա մ բ գուսանական բնո յթ 
չունին *, Փ ա ւս տ ո ս ին տ ր ուած տեղն ալ 
նռյն ձեւով կը բացատրուի *, Նորէն կր 
մէջբե րեմ » զՈ՛ վ ալ ըլլայ թմբադրող այդ 
հեղինակը {Փաւստոսը} ՝ մեծ գրագէտ

1^՛ է սակայն, տեսակ մր դիւցաղեեր- 
Ղ՜ակ բա*եա ս տեղծ , քան պատմա բան -. - - -Իր 
ՂԼ-gb''1 մէջ դո բե՜ռ ղ անձերը... աւելի ազ
դային դիւցազներգակ բանահ իւսութեան 
մը հերոսներն են, քա^ պատմական կամ 
"'.IL որեւէ տեսակի դիրքի մը դլիրաւո ր 
դերակատարները. Այս ի ս կ պատճառով՝ 
Փաւստոսի դործը իր լալազայն էջերով,

մեծ մ ւս ս ո վ Լլ ընդգրկենք U‘J" "Հատըն
տիր" ին մէջ» (էջ 112) .

Ես հիմա երեք նմոյչ թարգմանական', 
Առաջինը Փ տ ւս տ ո ս էն .

«Եւ Դրասլոսւմասւ արքունի
հրովարտակովը թիկնապահին հետ

Անյուշ րերդը գնայ, եւ 
տեսաւ իր րնիկ սւէրը, ազասւ արձակեց

Արշակը երկաթէ կապանքներէն, 
ձեոնակապեթէն , պարանոցի շ գթա ներուն 

օղակներէն, գլուի ր լուա9 
եւ լոգցոլց զայն՛ 

եւ հագցՈՆց անոր ազնիւ պաամունաններ, 
ուրախ սեղան 2տկեց անոր եւ նստեցուր

զայն- աււջեւր դրաւ թագաւորավայել
ընթրիք, եւ ասջեւը դրաւ գինի,

ինչպէս որ պէտք էր 
թագաւորներուն համար • զուարթացար և 

մխիթարեց , եւ զայ ն ուրախացար
գուսաններով» :

Ե րկրորդը Շնորհալիի ՀԵ ր դ Ա[մլա՛ 
դալի»էն .

«Լո՜յս, արարիչ լոյսի, աոաջին լոյս, 
Անմատչելի լոյսի մէջ րնակողդ,
Հայր երկնային' լուսեղէններու դասէն

օրհնուսւե,
Առաւօտեան լոյսի ծագելուն’
Ասւգէ' մեր հոգիներուն մէջ իմանալի

լոյալ»;

Երրորդը' Նա ր ե կաց ի էն (բան P • t ïL 
լութ ա •} *

«Եւ այդ, քեզի արժանի
իԲնչ րամրասանքներ շարւսգր

Ոզրեռգուր-եան աւս մատեանի
աղօթքներու կաակին *î>

Ո՜վ թշՈլԱկլ անձս, ամօթալից,
Եւ խօսքերռւն պատասխանելու մէջ

անրարրաււ ’
Անպիտան' Աստուծոյ եւ սուրրերու

մասնակցուրեայ՝-

Որու] հետեւ եթէ ծով մր ամրողջ 1 ւ f գ ւ փոյսեմ,

Եւ րազմաթիւ ասպարէզներով Ը

Մագաղաթի մակերեսին տարած

Եւ անթիւ անտաոներոլ ու ^^էգնէրը

Զատ զատ գրիչներու վերածեմ, 
Կուտակուած անօրէնութիւնննրա֊ս^^

Պիտի չկարենամ գրի աոնել» : JT- Ն՛

Fonds A.R.A.M
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ինսէկ^երւլ ■ Ւ“կ ‘մեռեր բնանիլթեր „J, 
„ղբերդ^կան '/'‘"րձռրղռՀեղէ ^.րգ
֊յրու վերջաւորութեան լա յն տարա.

յ. զտած թշուառապաշտոլթեան : Փի- 
քԱ,սօ արտակարգ ուշփմութեամբ կղլ.

յանձնականացն լ,- ել կը վերայց- 
րսնայ դո յո ւթէւն ունեցող ուղղութիւն-
ները-- Աե» կե!,Ա1Ս- առան3քը "/է՛՛՛է կաղ- 
յլ. իր ամբողջ արուեստին :

Այսուհանդերձ , այ„ իւրացումը ել վե֊
րայղաց-ւՏը տեղի կ՛՛ունենան ում դին 
■ասաատումով-. Ասիկա Փիքասոյի զոր- 
Ցլակերպը բնորոշող հիմնական տուեալ- 
ներկն որոմն մՒՒՅ-լ 1'նՀ կբ ձգտի
քւր երկէն տալու ներկայութիւն մը՝ մա- 
Տանակի անցքին դիմադրող, իրեն հա- 
Տար երկ մը նոյնիսկ երբ դարեր յետոյ 
ղիսրուէ , պարտի այն տպաւորութիւնը 
տալ թէ ‘"'1' է "3 ի բ ա գո բե ո լած կ : վ-ա- 
Տանակը յաղթահարելու ձդտում մը՝ 
Տւսհուան դիմադրելոլ փափաք մը. մ ա- 
^ը՝ Որ Փիքասոյի մ չտա տել մտասեւե
ռումն կ : Բայց , ներկայութեան այս 
Տարմ աջը, դիտողին վրայ զօրաւոր ա ղ- 
ղեցութիւն բանեցնելու ընդմէջէն՝ հե
տզհետէ Փիքասոն պի տ է տան է ծ ա յ- 
ուսգոյն հռետորութեան , Եւ չկայ երկի 
Տր զեղար ո ւես տական լրումին աւելի վ ը- 
նւսսող բան քան հ ռե տո ր ո ւթ իմն ը ՝ շեշտը- 
լաե թատերականացումը՝ մխոռը՝ սորս- 
զակը :

Փտրիղեան դմուարին աոաջին տա- 
վւներէն ետք Փ իքասօ ՝ իր ճարտարու
թեամբ եւ մեծ ինքնա վս տահ ո ւթ ե ամ ր ՝ իր 
կարեւոր տեղը կը ղրաւկ ղարասկղրեան 
երիտասարդ ս ե ր ո ւնդի առաջնակարգ ար
ուեստագէտներուն մէջ, կապոյտ եւ յե
տոյ վարդագոյն շրջանները՝ l^QQ-ին կը 
ղսւոնան ետին ձդուած պոհեմական կեան
քի մ ր վկան ե ր ը ՝ երբ Փ իքասօ կ՛ որդեզրկ 
արդի արուեստը յուղող առաջին նախա
դրեալները , որոնք կը հիմնուին գունա
յին եւ կառո լցայ ին արմէքներոլ դոր- 
եարկման վրայ-. Ասիկա շրջանն է երբ կը 
հեւաւո բուին ել կը մա յ թքին մեր դա- 
րու արմատական շա րմո ւմն ե ր ը. Արդի
կարեւորագոյն առաջին չո ր ս դսլրոցնե-
քք, 1905-£5> 1910-/' միջել է որ մարմին 
կածեն եւ որոնցմէ կը սերի յետադայ 
Տխ ո ւղղո ւթ ի ւննե ր ո ւն iTÆà՜ մ ա ս ր î Ար- 

տա յայտապա շտութ էւն ՝ Վ ա յ ր ենա պա շտ ո ւ- 
թիւն ՝ խո րանա րդասլա շտութ էւն եւ Վե- 
րաէյա պա շտո ւթէւն աննախընթաց հորէ- 
զոննեբ կ''ընձեո.են ել հ [ւմնա յա տակ կը 
ւյթւ գեղարուեստէ արեւմտեան ըմբբրւ- 
նումը Վերածնունդին է [էր դո յա տե
ւող , Էնչպէս եւ խնդրոյ առարկայ կր 
դարձնեն յունա—հռոՎմ Էական
ընկալումը' դասական արուեստը յատ- 
կանչող ՝ որ ան ցետ լ դարու կանոնա
ցս շտութ եա մ բ ՝ Վերածուած իր մեղկ եւ
անկենդան պա տկեր ա յն ո ւթե ան յ

Վսյ րեն ասլա շտներ էն (Ֆօվ) Մօրէս տր 
1ԼլամիՆղշ եւ Մետրէ Տըրին առաջէններէն 

, որոնք նա [սնական արուեստէ ՝դոր- 
ներ ձեռք կը բերեն ՝ մէն չ է րենց բա րե կա- 
Տը՝ Անրի Մաթիս՝ կը վկայէ- «Յաճախ 
ճէբթբիւտ Շթւոյնի տունը կ՚երթայի, ււիւ 
ար Ֆլէօրիւս ՝ և ճամբուս վրայ ամէն ան
ծալք ենավաճաււի մը փոքր խանութին դի- 
էԽցէն կ՚անցնէի: Օր մը ցուցափեղկին
փջ փոքր |]եւ գ|ուխ մը աեսայ , փայտէ 
քանդակուած. . . : Զայն քանի մը ֆրանքի 
զնեցրի ու հետս ճէրթրիւտ Օթայնի մօտը 
“աւրի : Հոն Փիքասոը գտայ որ անկէ շատ 
սւպալորոլեցալ : Երկար խօսեցանք ա- 
1ար մասին, եւ ասիկա Սեւ արուեստին 
հանդէպ մեր հետաքրքրութեան սկիըրԸ 
հանդիսացաւ .. հետաքրքրութիւն' որուն 
'“Ալի կամ նուազ չափով վկայեցինք մեր
հէտրներՈլը մէջ» :

1906փ առա ?_Ւն կէս!Վ* էրադործուած 
^[ըս/սոյէ նկարները Վէրէթ Վկաները 
ՀէԼըսն էր դա աս կան պատկերումներուն

կը վեր ա բերի մարմնակա՛ն համա- 
ւափ ո ւթի ւննե բուղ, եւ ընդհանուր տեսիլ- 
rfh : Աակայն՝ նոյն ամրան՝ մարմնադի- 
""‘մրսն առաջին խախտումները մուտք 
կը գործեն իր նկարներէն ներս^ճ) : Ասէ՜
կա մեկս,կէտը կը հանդիսանայ կառու- 
)ապաշտ ուղղութեան՝ որ արագօրէն կը 
ըսուի, Գիծը հետզհետէ կը դառնայ ա- 
ւկ/' ՛սիրական , մ՛ինչ ձեւա յին ումակա- 
^"ւթիւնը կորիզը կը կազմէ Փէքասոյի 
մւոաքրքրո ւթիւններ ուն : Աստումբ ակրն- 
'"Հ/՚՚ւ արագութեամբ կա տա ր ո լած է ՛Տար
՛՛՛ան մը ընթացքին տեղի ունեցող փոփո- 
1'՚"լթիւնր կը վկա յէ Փէքասոյի մտքին 
^•ո-նոլթե տն եւ անն ա խ ըն թա ց նուաճում 
Ղ կատարելու իը գիտակցութեան : Ասէ՜

/'/' առաւելագոյն արտայայտութիւնը 
կր գտնէ ՀԱվինեոնի օրիորդները^ պաս- 

‘՞^-վ՝ 1907-/7, յղացուած՛.
^սսթկումի , նոլաճման եւ էչխելու ում- 

մղում մը հարկաւոր էր արուեստա-
1կա[ւն մօտ՝ որպէսզի ան նախնական 
Ըա֊եսաներոլ ձեւա յին ա ր տա յա յտչա կա-

նութիւնը համարկէր էլ անով կաղապա
րէր արեւմտեան արուեստի կարդ մը նա
խադրեալները՝ րնանիլթն ու անոր ներ
կայացումը նկատի առած՛. Այլեւս կարե- 
Տէ էէր մարմինները ՝ աշիւտրհն ու բնու
թիւնը դասական նախկին համակարգով 
պատկերել • Գեղարուեստական ա յս նոր 
տուեա թրերը՝ աւելի հեռու տանելով Փօլ 
Աէզանի հաստատածները՝ կառոլցական- 
օրէե կը վերա յղանա յին աշխարհն ու ցր
տութիւնը որպէս ումական ել կշռութա- 
յէն ամբողջութիւն տարերային միա
ձուլում ով մը ձեւալորուած :

Այ "-լէ- ՝ նախնական արուեստներու օ- 
րինակՈՎ) Փէքասօ հ էմնալո րապէ ս կը 
[սա [ստէ դա ս ա կան արուեստէ համա էա- 
Վաւթեան կանոններր * Վճռակամ դէծերր 
ոլմդնօրէն 1լ ակօսեն պաստառը ՝ ձեւե- 
ԸԸ կը դառնաք անկէւնաւոր ՝ շարժում
ները սլացէկ Ոլ պաստառը կը Վերածուէ 
ձեւա շեր տեր ու ել դէծեր ո ւ ուժական 
դաշտէ մը՝ ուր բնան էւթ ը կառո լցայ էն 
ա ռա ւելա՚դո յն հ ան դա մ անք կր ս տանա յ ՝ 
տ է ր ա կա Խ , ան Լա տ ո ւե լո ւ[ բնական հեռա
կէ՛՛տէ ՂԸ^թէ^) ձեւերն ու դէզերը
րէէսփ տես ադա շտէն [սորը երթալու Վւո- 
խարէն' կ ու դան դէպէ առաջ ոլ' կը խրա
խէն դէ տողէն ա չքէն ՝ անկէ ուղղուելոՎ 
փէ-էէ անոր ղդա յարանքները ել երեւա- 
կայոլթէլնը* *էո յութէն ական տա ր ե րքէ 
մը արտայայտութիւնը՝ խորքին մէջ, 
Փիքասոյի արձ ակած Հնէղակյչը էր նը- 
պատակակէտէն կր յանգէ ուդէղ եւ խո
րունկ՝ Ըմ_էաէուԼ աւելէ զգայական բը՜
նաղդայէն՝ քան թէ խոհական ՝ րէսւթ*էո,ք 
մ ա րդուն գո յո լթենա կան հարց էն •

«ԱՎԷնե ոնէ օր է ո րդներ ը^ն ա ռա ւե լա դո յ- 
նըս կ^ մարմնաւորէ Փէքասոյէ ա րուես- 
աէն առաջէն եղափոէւ մագ, դո րծըև թաց ը ։ 
Այս բնան է ւթ ր կնանցն է ձեւա ւոր մ ան JIU~ 
ջո ր դա կան հ ան դր ո ւաննե ր է ՝ որոնք յը11" 
տակօրէն կը ներկայացնեն Փէքասոյէ 
յառաջխադացքէն ծալքերը, Պատկերումը 
զուգահեռներ կը դծէ Փօլ Սէզան է լու- 
զո րդուհ էնե րու շարքէն հետ։ Ամ անք
զԱվինեոնի օր ի ո ր դն ե ր ր^Հս կը նկատեն ըս- 
կէզԸր խ ո ր ան ա ր դա պա շտո ւթ եան ՝ անտե
սէլո Վ էրողութէլնը թէ Վերլուծական խո
րանա րդա պա շաո ւթէւնբ —որպէս այս
շարժումէն առաջէն հանգրուանը- կը 
յ ա տ կան շո ւէ բն ան է ւթ էն ցրւում ոՎ եւ 
ասոր կտրատուած Վերակազմումո վ՝մինչ 
Փէք ա ս ո յէ այս սլաս տառը նման 
մ՛ը չառաջադրէր ^հակառակ հոն տ^“Ղ 
գտած անկէւնաւոր ձեւերո ւն եւ֊ մէջոցա- 
! Էն հ ա տո ւածո ւմներ ուն : 1Լյ սա եղ ՝ կեր-
պա բները լման ձեւոՎ կը ներկայանանք 
էրենց բնական եւ֊ դրեթէ անխաէյտ հա- 
մ ա չա Վյ ո ւթ է ւնն ե ր ո Վ առանց ձեւա յէն է- 
րերա մէջ այն ան ց ո ւմն ե ր ո ւնՀ որոնք կը 
յա տկան չեն Վերլուծական էրորանարդա- 
սլա շտ ո ւթէ ւն ը :

սառուցական այս դործ ար կումը՝ օյյդ 
շրջանէն ՝ կը հետաքրքրէ նաեւ այլ նկա
րէ չներ ՝ էնչպէս [էաուլ Տէւֆէ՝ Սնարէ 
Տըրէն եւ յատկապէս (էորժ Պրաք : Հողը 
րերրէ է խոստումներոՎ* Սէղանէ նուէր- 
ուած յետնահայեացքը y 1907-/, Աշն ան 
Ս ա լոնէն ՝ [un րապէ ս կբ տպաւո ր է Պ բա
քը որ մէնչ այդ կը նկարէր Վայրենա- 
պա շտ պաստառներ ՝ Վառ դո յներ ոՎ եւ է- 
րա րմէ անջատ վը ձնա հ ա ր ո լածն ե ր ո վ ,
կ շռա դա տո ւած ՝ որոնց բերմամբ նկարը 
կը կառուցուի դո յներ ով՝ կէտերով եւ 
բիծերով-. Յաջորդ ամրան՝ երբ էս թա
քի մէջ Պրաք բնա նկար մը կը նկարէ , 

կէրարւ1է ^որ լ"՛Տում մը, Խօսքը 
կրկին տանք Աաթիսի՝ որ յետագային կը 
մատնանչէ. - -«Պրաք Հարաւէն եկած էր, 
իր հետը րերելով բնանկար մը , ծովեզեր
եայ գիւղ մը ներկա յ ացնող, վերէն դիտ
ուած ; Հոն կար ծովը եւ երկինքը պատ
կերող ընդարձակ տարածութիւն մր, ո- 
րոլն մէջ ինք շարունակած էր գիւղին 
եբդիքներր, անոնց սագով երկնքին եւ 
ջոլրին գոյները : Նկարը Փիքասոյի աշ
խատանոցին մէջ տեսայ , որուն մասին ան 
իր բարեկամներուն հետ կը զրուցէր»: 
Անկէ աւելի քան երեսուն տարի առաջ,
1876-/'ե, Աէզան էսթաքէն կր գրէր ^՝ա-
միյ Փէսարրսյէ , էր դէաած տեսարանը 
նկարագրելով. - խաղաթուղթի նման է: 
Կարմիր երգիքներ՝ կապոյտ ծովին վը- 
րայ: •••Արեւը այնքան սարսափելի է' 
որ ինծի կը թուի էէ իքէրը իրենց եզրե
րով վեր կը բարձրանան ոչ միայն ներ- 
մակով կամ սեւով այք կապոյտով , կար
միրով , պւնազոյնով, մանիշակագոյնով»: 
Ա\յս բաղդատականէն յստակ կը դառնայ 
թէ ինչո՞ւ խորանարդապաշտութիւնը կա
րելի չէ պատկերացնել առանց Աէղանի՝ 
յատկապէս երր նկատի առնենք էքսի 
վարպետին կառուցային տեսիլքը ել կի- 

ր.ա ր կո ւմ ը *
Պրաք եւ Փէքասօ տենդօրէն կը լըծ- 

լին այս նոր ուղղութեան մշակման ՝ ա- 
նոր խորացման եւ լրումին՝ ծնունդ տա

լոՎ ա ր ուես տէ պատմութեան կա րեւո րա- 
ղոյն շարժումներէն մէկուն։

*
խորանարդապաշտ շյրջանը մէակը կ՚ըլ

լայ ՝ որուն ըն թոյ g քէն Փէքասօ կը կէ- 
Pս՛ [՛ էէ զուտ ն կա րչո ւթէւնը գերազան
ցօրէն կուռ՝ էնչպէս Սէզան է եւ այլ դա
սականներու մ օտ : Ւսկ կպածոներ ու 
գործարկում ոՎ ՝ կրկէն Պրաքէ յրԼաՅ՝^ուԼ 
աԷՒԳ[1 առած Փէքասօ !լ էրա կանացն է 
քանէ մը երկեր որոնք՝ եթէ անոնց տրր- 
ւած խո ր ա դէ րն ե ր ը չըլլան ՝ Վերացական 
գործեր կը թ ու էն.. Այս պաստառներուն 
մէջ ոչ մէկ ուժ դէն հետք կայ ողբերղա- 
կան այն զդա յնո ւթեն էն եւ բախումէն՝ ո- 
րոնք ենթահողը կը կազմեն նկարչութեան 
ղնրէն էր պատկերացման՝ որուն տարէ
ներ ետք սլէտէ Վերադաոնայ ։

Սրդա րել ՝ խ ո ր ան ա ր դա սլա շտ ո ւթ ե ան
մէջ, տարրերու է ր ա կան կազմէն ցրւու- 
մոՎ ՝ են թանէւթը կը կորսնցնէ էր է ո լ- 
թէւնը եւ մէայն քանէ մը ձեւեր կամ դէ- 

էբականութեան ակնարկող՝ ար- 
կ]ըլլան որ նկարը դառնայ ամրող- 

ջոՎէն Վերացական կառոյց մը* Փէէթ 
Մ ոնտրէան ՝ [ս ո ր ան ա ր դա պա շտո ւթ ե ան
ընդմէջէն Վերացականութեան հ ասնե- 
ԼՈ,Լ' հաստատեց թկ խորանարդապաշտու
թեան եղաւէոխման յաջորդող հանդրուա-
նը վերացականութէւնն էր ՝ պա տ կե ր ա- 
յէն ենթանէւթէն եւ էր ականութէւնր ներ
կայացնող ձեւա կազմէն ամբողջական 
ջնջումոՎ(%) * Փէքասոյէ աչքէն անկարե- 
լէ էր նմ ան ընթացք մ ը որդեդրել ՝ քանէ 
ոԸ էր ոլա տկե րած աշխարհը պայմանալոր- 
ուած էր է րա կանութենէն սերող նէւթե- 
րոՎ եւ՝ մանաւանդ որ՝ էր ամբողջ ար
ուեստը հէմնուած էր ձեւէն ել դէծէն 
՝Լրայ ւ որսլէս կսրէղ ՜՜ ոէւներ ՝ առան՛ց ո- 
րոնց էնք կա բծէք ոչնչութեան դէմ յան- 
դէմ ան գտնուե լու կացութեան էյ-
նար : Ւկարադրական բն ան է ւթ էն կառչե- 
լոՎ ՝ Փէքասօ կը մնար պա հ պան ո զա
կան ։

Սյսպէս ՝ էր ըմբռնումոՎ՝ Վերացակւս- 
նութէւնը զուտ դեղադէտական եւ ձեւա- 
յէն գործարկում մը*ե է երբ կ'ըսէ թէ
«վերացական նկարչութիւնը միայն Թկար- 
չոլթիւն է. րայց ոԴր է սւրամը» : Ու֊ո- 
աէ ՝ Փէքասոյէ համար նկարելը կը նշա
նակէ տրամը ապր է լ ու զդա լ եւ' զայն 
նկարել ու արտայայտել* ՍէնարկելոՎ 
պատերազմը որպէս նէւթ առնող ար
ուեստագէտներուն՝ Փէքասօ կր շեշտէ* 
«Ես պալոերազմը չնկարեցի ՝ որովեեւոեւ 
ես այն նկարի չ ներէն չ^մ որոնք, լուսա
նկարիչի մը նման ? թնանիւթ կը ւինտր- 
ոեն : Բայց կասկադ չկայ թէ պատերազ
մը գոյութիւն ունի իմ նկարներուն մէջ»՛: 
Հետեւաբար ՝ Փէքասոյէ համար պաս
տառը սլա տ ե ր ա ղմ է դա շտ մըն է , ուր ձե
ւեր եւ զէծեր ՝ մարդէկ եւ կենդանէներ ՝ 
էրարու կը բա էյ էն ՝ էրարու կը պլլուէն ՝ 
զէ րար կը խոշտանգեն է րապէ ս կամ Վա- 
խաքերականօրէն : Մն ցոլացումն է նաեւ 
պատերազմէ մր նկարէչէն ծլ_ էր ա նձէն 
մէջեւ՝ եկ ա րէչէն եւ աշխարհ էն ՝ կեանքէն 
ու մահուան մէջեւ՝ էնչպէս եւ արուես
տագէտէն եւ էր երկը դէ տո զէն մէջեւ : 
Աո ո ր համար՝ դժուար է անտարբեր 
գտնուէ լ —դրական կամ բացասական 
կեցուածք մը ան [սուս ա Վւ ե յ է է- Փ էքա ս ո- 
յէ դո րծեր ո ւն հ անդէ պ ։ Ւնք կը կերտէ ՝ 
բա յց նաեւ կը խանդա րէ ՝ կը կճէ կամ կը 
ձաղկէ* էր երկերը կը գրգռեն՝ կը խընդ- 
րարկեն՝ ըլլայ արուեստը՝ նկարոչւ թիւ- 
նը կամ կեանքէն Վերաբերող որեւէ երե
ւոյթ* Անոնք նաեւ [չարծարծեն մարդը 
յուղող էական հա ր ց եր եւ կամ կը հրահ- 
րե^յ անոր ղդա յա րանք!յ եր ը ՝ անասնակա- 
նութէւնը՝ Վա լ ր ա դո ւթ է ւն ը ՝ բրտութէւ- 
նը ՝ խենէշութէւնը ՝ սատէզմը կամ էնքևա- 
տանջումը՝ նոյն ատեն երդելոՎ սէրը՝ 
սեռը՝ անմեղութէւնը կամ' առաջադրելոՎ 
ել դր դե լո Վ խաղէ զդա յնութէւն ը ՝ դոր- 
ծարկելոք կա խա ր դանքը . կարելի է շար
քը երկարել։ Աարդկայէն հոգեբանու
թեան խո րապէ ս ծան օթ անձ մը մէայն 
կրնար տուեա լներու այս ըն դարձակ ցաե- 
ցր ա րծա րծե լ ու դէ տնա լ թէ որոինք են 
այն ամ՛են ազդա յուն թնլնրը՝ որոնց հ ը- 
պելոՎ մարդուն ամբողջ էութէւնը կը 
չարուէ ՝ կը զգաստանա յ ել կամ յարձա
կում է կամ պա շտպա ն ո ւթե ան գէրք մը 
կխրդեդրէ , Այս րս լո ր ը ՝ սակայն՝ նկար- 
չականէ աւ ելէ , կր շեշտեն Փէքասոյի եր
կէն վի սլա գր ա կագ, բնոյթ՚ ը :

Միամամանակ ՝ Փէքասոյի համար ըս- 
տեղծադործելր ինքնակենսագրական գոր
ծարկում ւ! րն կ : իկոնարտօ տա Աէնմէ 
նման ՝ ինք կր համարի թկ նկարիչը միշտ 
ինքզինքը կը նկարկ : Իր ըմբռնումով ՝ ն ր- 
կաբելը ուրեմն գոյութենական հ էմնա
կան հարց է ուրկէ' կեանքն ու էրակա- 
նութէւնը ներկայացնող բևանէւթերուե 
կար եւոր ութէւն ը էրեն համար։ Այսպէս՝

խորանարդապաշտ բեղուն արտադրու
թեան կողքէն ՝ 1915*/րե Ւսև > առանց լքե
լու խոբանարդա սլա շտո ւթէ ւնը Փէքասօ

IL Վերադառնա յ զուտ պա տկե բայէն ներ
կայացման ՝ գծանկար ելոՎ էր բար եկ ամ ր 
Ս աքս Մագոպն ո լ ա ր ո ւե ս ա ա Վաճառ Ամ սլ
լա ւա ղ Վոլլարը։ Աակայն այս Վերադար
ձը պարզ ել չէզոք արարք մ ը չէ թուէր ։ 
Ս,11 է կա 1լ առընչուէ գեղարուեստա [լան 
տագնապէ մը՝ որ կը ցոլացնէ նաեւ այդ 
տարէներուն րնկե րա — քաղաքական [լա
ցս ւթէ ւն ը յ

$ԸՍէն թերելս առաջէն նկարէչն է որ ՝ 
թուականներու ս կէ զբներ ո ւնր ՝ 

էնքնադրժումէ քայլը 1լառնէ երբ ՝ էր ե- 
տէն թոզլոՎ էր արդէական Վայրենա- 
պա շտ էւ֊ յետոյ կառուցապաշտ արուես
տը ՝ կը ձեռնարկէ աւանդական նկարչու
թեան եւ արուեստէն Վերամշակման։ Այդ 
շրջանէն ՝ Աքրանսա ՝ արդէ ա ր ո ւե ս տ էն 
հանդէպ ÿnjg տրուած մերժումը այն*- 
քան ուժդէն է ել կա տաղէ ՝ որ ան կը 
նկատուէ Պօ շեր ու (Հէեր մանա ց էն ե ր ո եւ
քամահրելէ օտարականներու {դլՎս՚աւո- 
րաբաբ մ էջեր կրա կանցէ^ մէկ [սաղը՝
քանդելու համար դասական բարձր՝ ոդե- 
մ՚Օ արուեստը *. 1914֊// Մ եծ Պատերազ
մը առէթ կ^ԸԱայ այս հակակրանքէն եւ 
թշնամանքէն սրումէն։ 'Ւ է չ ետ ք ձա յներ 
կը բարձրանան հ^կարդ ու կանոնդ էն Վե
րադառնալու համար ՝ հակազդելու' ար- 
դի քանդիչ ել ան կո ւմա յէն արուես
տէն ♦ ♦ • յ Փ էքասօ ՝ ո ւղղա կէ կամ ան ուղ- 
ղակի կերպով՝ կը դտնո ւէ այս էրա դար
ձս ւթէ լայներ ուն կեդրոնը։ Ւր յետքայլը
գԷ՚յԷ ա ւան դա կան սլա տ կե ր ա յն ո ւթ է ւն
ղերծ չէ ՝ էր կար դէն ՝ էնքնահարցադըր- 
ման աադնասլէ մը՝ տարուելոՎ օրուան 
կացութենէն։ Այսպէս՝ չկ արենալոՎ ընտ- 
րութէւն մը ընել՝ 1լ որդեդրէ մէջէն ճամ
բայ մը՝ ստեղծագործական դուռը բայ 
ձէէեէոՎ ամէն կա ր ելէ ո ւթ էւնն երու ։ Այս
մէտում ո վ, թէ՛ կը նէլարէ աւանդասլա շտ 
պատկե բայէն գործեր ել թէ՛ կը չարու֊ 
նա կէ յ ե տ--էտ ո ր ան ա ր դա սլա շտ ո ւղղո ւթ է լ- 
նը։ ԱսոՎ Փէքասօ էր սահմանները կը 
յայտնէ nt-y նկա ր չա կանօր էն ՝ էնքնէր Վը- 
րա J կր թ աւաչէ . Ս.յ՚!մ նոր նկարչութէւ- 
ն ը Վե ր ա ցա կան ո ւթ է ւնն էր , նոր յառաէս- 
սլահները՝ աւելէ հեռու դացողները՝ Վե
րացապաշտներն էէն ՝ զոր ա էնք արմա-
տապէս կը մերժէ :

Մէւս կողմէ՝ Փէքասոյէ յետադարձ 
քայլը դէպէ դա ս ա կան ո ւթ է ւն ՝ եթէ էր 
կարգէն կը հաստատէ նաեւ արուեստ աղէ
տէն աղատութէւնը էր Վ/աւէաքած ձեւոՎ 
ս տեղծադո րծ ե լու ՝ անդէն կը մատնէ երկ
փեղկում մ ը ՝եր կդէմ ութ էւն մը որ՝ խոր- 
րէն •քկջ ՝ էրեն հ ամար թերեւս նոր կա
ցս ւթէւն մը չէ եւ որ մաս կր կազմէ էր 
էրա ոնո ւած քէն մ եր և սու թեան , Եթէ
ուզենք էր մօտ ասոր դե ղա ր ո ւե ս աա կան 
արտա յա յտութ էւնը Վւնտռե լ ՝ ա յս ո ւղղո ւ- 
թեամբ յատկան շական է 1909՜^/ կառու- 
ցասլաշտ էր մէկ ծաւալուն սլա ս տառէ 
պարագան ՝ ՀձՀաց էւ. պտղաման' սեղանէ 
Վրայ^ խորադէր ը կրող՝ որուն մէջ սե
ղանէն Վբա J ղե տ ե ղո ւած ան շա րժ բն ու
թէ ւնը կը փ ո խար էնէ սեղանը երեք կողմէ 
շրջապատող կե ր պա րն ե ր ը ՝ որոնք 1լ երե
ւան նա [սափ ո րձե ր ո ւն ձէջ՝ պաստառը 
կանխող։ Եղածը պարզ փոխարէնում մը 
չէ ՝ որոՎհետեւ սեղանէն դրուած հացե
րը^ կանգնած կամ հորէղոնական՝ կը 
համապատասխանեն այՂ կէտէն նախա
պէս գտնուող կերպարներու թեւերուն
^ըլւս՚յ էրեն9 գէր^՚՚՚Լ կամ ձեւով) ՝ ինչ-
պէս եւ կէտրոնն ոլ_ սլտղամ անէն կա [ս- 
ուած ճերմակ ծածկոցը եւ ասոր հանդէ- 
պակաց յետնամասէ Վարագոյրէն մէկ մա
սը ։ Եւ [ս որ ան ար դւՈ պա շտ ո ւթէ ւն ը է^ք- 
^էն կր պարունակէ երէյդէմէէ այս դրոյ
թը, համատեղէլոՎ թէ՛ երկրաչափական 
ու <^Վերացականդ ձեւերը [որոնք եթէ ա- 
ռանձէնն առն ո ւէն կը ներ կա յացնեն մ քր
այն էրննք ղէրենք) եւ թէ՛ այս ձեւերու 
ընդհանուր համոյթէն կազմուած ել թե
լադրուած կեր սլա բները կամ ա h շա րժ բը- 
նութ էւննե րը : Աւելէ ուշ ՝ 1930y, չոլր!_ 
երբ Փ էքասօ ՝ դեր էր ապա շտ ազդեց ո ւ- 
թեան տա կ՝ շրջան մը կ'որդեդրէ երկի- 
մաստ կերպարներու հո լոՎոյթը՝ էրեն 
հարազատ լ^րթացքէ մը կը ձեռնարկէ ։

** *

Ս  ̂աջէն Մեծ Պատերազմէն աւարտոՎ՝ 
կարդ մը յառաջապահ ա ր ո ւե ս տա դէ տնե- 
րու պա րադա յէն՝ գեղարուեստական հաշ
ուէ յա բղա ր մը տեղէ կ՚ունենայ՝ Վերա
դարձս Վ մը գէպէ 1ւ ե ր պա ր ա յէն նկա ր ա 
գրա կան արուեստ : Փ էքասօ ՝ էր կա ր դէն ՝ 
նայելոՎ դէպէ դա՛ս ական ո ւթէւն ՝ խորա
նա րդասլաշտութենէ սերող դործերու կող- 
քէն կ ''որդեդրէ պա տկե ր ա յնո ւթ էւն մը՝ 
որ յետոյ [լերակուէ նոր—դասական ։ Այո
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էջ 4, Կիրակէ, Դեկտեմբեր 1, 1996 «.Ց ԱՈ՝ ԱՋ Մ Ի Տ 'fi Ե Ի ԱՐ Ո Ի Ե Ս Տ »

«► մօտեց ումով նկարուած երկերու^, մէջ Փ խ 
քաս ո յի ինքնատպութիւնը երեւան կու 
դա յ հսկայ կեր պարներ պատկերելու յը- 
զացքով $ բան մը որ զիեր կը զատորոշէ 
դասականութեան հլու կրկնումէն՝ Տըրէ“ 
նով մարմնաւորուած . Աակայն՝ առանց 
այս հ ս կա յա ց ո ւմ ին ՝ ուռա ծ մ արմ իննե
րուն եւ ան դամն ե ր ո ւն , կի ր ա ր կո ւած քըս~ 
ւածրային նկա րե լա կերպը եւ դասական 
ստուերա լոյսի i^yz/7յթը զէնր փաստօրէն 
պիտի դարձնէին , իր կա բդին , աւանդա 
պաշտ։ Յայց՝ 1925”^îz սկսեալ՝ Փիքասօ 
թո բանարդա պա շտ ոճէն մեկնած ՝ կը եր
կարէ կերպարներ որոնր կը դաոնան 
հարթ մակերեսներով կառոյցներ • Ասոնք 
հետզհետէ կը կորսնցնեն իրենց ներկա
յացուցչական կազմը՝ վերածուելու հա
մար երեւակայական դերակատարներու՝ 
կարծէր առաձդական եւ կերպին կա լ նիւ
թէ մը կազմ ուած ԸԷԼան y որոնր կրնան 
խմորի նման ոլորուն՝ դարձդարձիկ եւ 
կակուղ ձեւեր ստանալ՝ մա րմնա կազմա
կան նոր կառոյցներով եւ համադրումնե- 
րով, մինչ ո ւր ի խե ը ոսկրատիպ տարրե
րով յղացուած են։ Ասոնք նոյն ատեն կր 
զդեն ուն խաոնածին տեսք մը ՝ երաղա- 
յՒն՛ րաղմ իմաստ եւ ւի ո թա րե րա կան , ո- 
րոնք կ' ա ինա ր կեն ուրիչ բաներու, եր
բեմն անճ չդորո չե լի , իւ ո ր հ ր դա ւո բ z Ասով 
Փիքասօ կը զուգահեռի գերիրապաշտու
թեան , առանց լիովին անոր յարելու J

Փիքասոյի մօտ, «Հաց ել սլա ղամ ան' 
սեղանի վրալձի փոխաբերական առաջին 
պարագան անմիջական հետեւանք չունե
նար եւ ոչ ալ համակարգի մը կը վե- 
րածուի Î Միայն 1913-/' «Բազկաթոռին 
նստած կին-^ր {թանց հաւաքածոյ) , կրկին 
նման հակում ցոյց կու տայ: Այլնկարիչ 
մըն կ որ այգ քայլ,, կիաոնէ- Արդարեւ , 
է^որճօ տ է fibrbe°՛ ին ազան ցական նկար-/ 
չութեան կեր տի չը ՝ 1910”'" կան թ ուկան-
ներուն փոխաբերական յղացքով պատկե
րային նոր արուեստի մը ծնունդ կու 
տայ՝ այլազան իրերէ կամ երկրաչափա
կան տարրերէ կազմուած կերպարներ եր
կարելով- Երր նկատի առնուի գերիրա
պաշտութեան կազմում ին մէջ տէ Բիրի- 
քոյ ի դերը՝ բնական կը թուի որ՝ 1920” 
ական տարիներու վերջերկն սկսեալ ՝
Փիքասոյի ո ր դեզրած կերպարային փո
խաբերական յղացքը դերիրապաշտ հան
գամանք ստանայ- Սակայն իր դերակա
տարները աւելի կե ր պա ռա կան են եւ ար
տա լա յտչա կան : Աւելին՝ ի^ք զանոնք
!լ օձ՜տէ . «սարսափազդուի աչքերով ՝ ձե֊ 
ւով մը Որ նախապէս դո րծ ա ր կած էր
1906 - 1908 տար ին եր ո ւն ՝ նա խնա կան ար
ուեստներէն նե ր շնչո ւած իր նկ ար ներ ուն 
մէջ։ ինչպէս իը նախորդ շրջաններուն՝ 
Փիքասօ զօրաւոր հաստատումով կառ- 
նկ իր քայլը եւ կը յղանայ կերպարային 
բազմիմաստ եւ փոխաբերական նոր տի
պարներ ՝ կերպ ձը՝ որ կառուցապաշտ 
ել խորանարդապաշտ ներդրումէն ետք՝ 
իր մեծագոյն նպաստը կ^էԼԼԷաJ 20"/*/£. ղա՚ 
րու արուեստին։ Հակառակ որ այս ուղ- 
ղութեամբ իր հնարքը նկարչականէ աւելի 
կը այ կե րսլա րա կա զմ ա յ ին ել գծային 
յղազքի ծիրին մէջ՝ սակայն ան մեծ աղ- 
դեց ութիւն կը բանեցնէ ՝ դէ թ որոշ ՀԸԸ՜ 
ջան մ ր ՝ մ եր գարու մեծ ա ր ուես տա րլէ ui- 
ներէն ոմանց վրայ՝ որո նՅմէ ՀենրՒ 
Մ ուր , Ֆրէնսիս Պէյքըն , Ար չի լ Աորքի , 
ճէքսբն Փալլըք ել ուր ի խեր -

Այ ս լխ թաց քին եւ շոլրջ քսան տար
ուան բացակայութենէ ետք՝ Փիքասոյի 
արուեստին մէ ջ կրկին տեղ կը դտնէ ոզ- 
բերդա կան ներկայացումը աւելի շեշտը- 
ւած կերպով ։ Ե թէ 1906 " 1908"// կառու- 
ց ապա շտ շրջան ին {«Ավինե ոն ի օրիորդ
ներ հ/» ո 4 Ւր գ ա դա թն ա ս տին հասնող) ՝ 
ասիկա կը յա յանուի կերպարներու մա րմ
նա կաղմ ական այլակերպումով՝ Փիքասո
յի ո րդեդրած այս նոր ընթացք ով ան ե- 
րեւան կու դայ ոչ միայն մա քմիններ ու 
տարանջատումով այլ նաեւ' կերպարնե
րուն րե բ անն ե ր ո վ ՝ ո ր ոնք դա զան ա յին րը՜ 
նոյթ կր ստանան՝ իրենց Լայն բացուած 
«եբա խիներով ել սրածայր կամ տրորող 
ակռաներով։ Այս հ ո Լո վn J թո վ է ՈԸ Փի՜ 
քասօ կը ձեռնարկէ ո ղրե րդա կան չարքի 
մը՝ ՈԸ ^յիլթ կ՚ունենայ խաչելու թթ֊Կ՛
գերմանաց ի ^ռիւնըվալտի (1470/80 ֊֊ 
1528) գործին վր ա յ հիմն ո ւած • Յաջոր
դական գծանկարները՝ այս բնանիւթը շօ
շափող՝ մշակման ի^՚^Յ այլազանու- 
թեամբ դուցէ Փիքասոյի ամէնէն յզացո՜ 
զական դո րծե րն են ՝ խ ո ր ան ա ր դա սլա շտ ո ւ- 
թ են էն ետք. Հանգրուան ձը եւս եւ Փի
քասօ ՝ թե ր եւս ՝ նուաճէր նկարչական ա- 
ռաւել ծաղկում մը՝ եթէ անցնէր պատկե
րէս յնո t թեան սահմ ան ը եւ ընկա լէր վե- 
ր ա ց ա սլա շտ զո րծա ր կո ւմը ՝ որ այս դծա- 
նկ արներուն մէջ կը յայտնուի յ Սակայն՝

անդամ մը եւս ՝ Փիքասօ կ' ե ր կչո տի աե- 
յայտօրէն ՝ ըն ա ղան ց ա էլան վերացումէն՝ 
ինք որ այնքան կապուած է դետն ին եւ 
նիւթեղէն աշխարհ ին •

ՃՕ&Օ՜ա կան տարիներէն սկսեալ ՝ կեր
պարային իմաստով՝ Փիքասօ ինքնա տը- 
պո ւթե ան յաւելեալ ձեւ մը կը կիրարկէ 
երբ ՝ հակառակը իր նախկին շրջանն ե֊ 
րուն՝ աչքերը՝ քիթերը՝ բերանները՝ ա 
կանջները եւ մարմնական մասերը կը տե
ղափոխէ ըստ կամս՝ խախտելով անոնց 
բնական համաչափութիւնը եւ կազմ ո զա
կան բնոյթը : lUiju ձեւով սակայն ՝ իր
արուեստին հռետորական էութիւնը եւ 
ոճականացումը աւելի կը շեշտուին՝ երր 
այդ աչքերն ոլ- քիքսերը՝ տասնամէակնե
րու երկայնքին՝ միօրինակ կիրարկում 
մը կը դաոնան ՝ մեքենական։ Փիքասօ կը 
վերանորողուի միայն պատկերային եւ 
կերպարային իմաստով մինչ՝ նկարչա- 
կանօրէն ՝ !լորդեդրէ ուղի մ ը ՝ սեւ ու 
լայն շրջագիծեր ո *-(3) եւ գունաւոր հարթ 
մակերեսներու օդտադորոծւմով որ ՝ խոր
քին մէջ՝ մէկտեղումն է 1906 1907"/’
ել զտեալ խորանարդապաշտութեան նր- 
կար ելա կերպին եւ զո ր ցմահ կը կիրար
կէ ՝ ի րաց առեալ վերջին տա օն ամ էակ
ներու ա յն գործերը որոնց մէջ՝ գրեթէ 
ջնջելով սեւ դիծերը՝ կր դո րծ ա ր կէ գու
նային «խծրծայինի շաղախումներ եւ ո- 
րոնք՝ իրենց ծաւալով ՝ երփներանգ հսկայ 
դծան կա րներ ո ւ կը նմա ն/,ն:

Ա յս վերջին բնո յթՒ գործերով՝ Փիքա
սօ կր կ ին կը նայի դէպի անցեալ՝ թէ’ 
որսլէս բնանիւթ եւ թէ1 որպէս նկա ր ե լա
կեր սլ * ՛ինչ կը վերաբերի բնա ն ի ւթ ին ՝ 
ինք կը վերամշակէ արուեստագէտն ու 
իր բնորդուհի ի նիէ-թյԼ՝ իր մօտ 1910"*" 4“*^ 
տարիներուն երեւան եկած . Ասոնց առըն
թեր կը մեկնաբանէ դասական կարդ ձը 
վա ր պե տն ե ր ո լ գործերը ՝ ինչպէս Փ ուսէ- 
ն[,, էլ ԿրէքռյՒ, 'Լէլ՚սսքէղի, fl-՚սմպ- 
րան թի ՝ Տըլաքրուայի ՝ հ*ուրպէ ի եւ Ա ա- 
նէի։ Կը պատկերէ նաեւ այլազան կեր
պարներ ՝ դիմանկարներ՝ տեսարաններ 
եւ տարփային գործեր։ Եսկ նկարչական- 
օրէն ՝ այմմ իր նայուածքը ղ երթայ դէ
պի ա ր տա յա յտա սլա շտո ւթի ւն եւ վայրե- 
նապաշտութիւն ՝ ոչ որսլէս գունային ար
տա յա յ տ չա կանո ւթ ի ւն (հա կառա ՛լ Ւր °Գ՜ 
տա դո րծած վառ եւ պեսպեղու-ն եռանդ- 
ներուն) ա յ £ որսլէս վրձինի կիրարկման

Գ^յթ՛- Այ" 'ԸՒթէսՅՀո'Լ1 կը թու-b թէ Փթ
քասօ անզուսպ կիրքով եւ ձէկ շու ով 
դո յներ ը տարածած կամ տեղագրած ըլ
լայ՝, Վբձնահ ար ո ւած ը այնպիսի արազա- 
շարմութիւն կը մ ա տնէ որ կար^կք նկա
րիչը նկա րե լու տենդէն բոն ո ւած ՝ մա
մանա կը չէ ունեցա ծ եւ կամ անհր ամե շտ 
չէ դտա ծ էր աշխատանքին նկարչական 
խորքը եւ պատգամը աւելի խորացնելու 
եւ յզկելու(խ) յ Սս ո վ ՝ անոնցմէ գէթ ո- 
մանք դիւրին կբ թուին ՝ ճչան(Հթ) քմայ
քոտ եւ մակերեսային՝ որոնց մէջ նկարի
չին բաղո լկին շա րմո ւմ ը կը յայտնէ ծե
րունի Փիքասոյին կեն սունակս ւթի ւնը՝ 
թերեւս որսլէս ապացոյց թէ տարիները 
չեն խոր տ ա կած իր խանդն ու կորովը ։

Ր՚յ1յը z b 1ԼերՒյ^ Կբ Փէքասօ ռւղէղ 
կբ նայի մօտալուտ մահուան՝ նախկին 
շուրջ չորս տա սնամ եա կնե ր ո լ բազմաթիւ 
դոբծեր ու կերպարներուն դիմակային 
նայուածքները կր՛ փոխարինուին արտա- 
յա յտութեամ բ մը որ թերեւս իր ամբողջ 
ասպարէզին ամէնէն խորաթափանցը ըլ- 
լայ : Ասիկա կը պարզուի նրբ Փիքասօ 
կ  ̂ի բա դո րծէ 1972”^ «Ինքն ան կա ր» ը : Այս
գունաւոր գծանկարը կր ներկայացնէ ծե
րունի դէմք մը՝ որ կարծէք անդրա շիր իմ- 
եան երեւում մը ըլրսJ • Ասոր ուղիղ նայ
ուածքին մէջ սա ր սափ մ ը կա յ : Ինքն իր- 
մէ® ՝ կեանքէ՛ն ՝ մահէ^ն թէ մեզմէ* եւ 
կամ թէ ս ա ր ս ա փ ո ղը մե^նք իսկ ենք՝ երբ 
անոր կը նայինք։ Երր ղայն կանխող գոր
ծեր ու պարադային նկարելր դեռ «խազ^ 
մըն էր դուցէ՝ այստեղ Փիքասօ լքած է 
զայն՝ համոզուած ԸԱպլով ^ւ համակեր
պելով այն իրողութեան Ոը մահը քայլ 
մը ա նգՒն է եւ , նախապէս զայն տնտե
սելու եւ հեգնելու ինքնա խաբէութիւն ը 
կանգ սլի տ ի տ ոնէ ՝ շո ւտ ո վ ՝ սպառնա
ցող մահուան ամենազօրութեան, դիմաց։ 
Այ ս ինքնանկարը կը թուի հակապատկե
րը Ըւ_Լա Լ անոր զոր Փիքասօ նկարած է 
1907-//Ն {Փրակա , Աո այ ին Ար ո ւե ս տ ա- 
ս րահ ) ։ երկ ու դէմ քերուք, հատու եւ եր
կար ղփձ՜ևրը նոյնն ե*- աչք^Ըը ^nJ^
խոշորութեամբ բացուած են։ Սակայն՝ 
մինչ 1907"/' պաստառը կր ներ կա յացնէ 
կորովալից երիտասարդ մը՝ ամ բողջ աս
պարէզը իր դիմաց ՝ երկրորդը կը պատ
կերէ իր վերջին եզրին հասած ձեր ուն ի 
մը։ Այս- երկու գործերը կը փակադծեն 
երկար կեանք մը որ ՝ իր հ ա կա ս ութիւննե-

րով եւ վերիվայրումներով , ըլլան անոնք 
կեն ց աղա յին կամ դեղարուեստական ՝ ի- 
րենղ ա նջնջելի հետքը ձգեցին մեր զա
րու արուեստին lLpUJJ- Ահարկու բայց 
իր նուաճումներով աննախընթաց դար 

որո ւն Ընթ ացքին Փիքասօ մաս կազ- 
ձեց այն արուեստագէտներուն՝ որոնք նը- 
կատի ունեցան մամանակուան հարցերը 
եւ մ ա ր դելա յին զո Jո ւթ են ա կան տազնա- 
ս{ ր եւ ղանոնք ներ կա յա ց ո ւց ին ՝ մեկնա
բանեցին եւ արտայայտեցին՝ պատկերա- 
յթ* արուեստին մէջ գտնելով անոնց հա
րազատ ցո լացում ը,.

❖îjî «

Փիքաս ո Jի ձա հ էն շուրջ քսանըհինդ 
աարի ետք՝ ոմանց կողմէ ինք կը նկատ- 
ուի արդի ա ր ո ւե ս տ ը ստեղծողը եւ զա յն 
կաղապարողը ♦ Յայց ասիկա որքանրձվ կը 
համապատասխանէ իրականութեան՝. Իր 
«յարատեւ ներկայութիւներ՝ որուն Ւր 
ամբողջ էութեամբ կը ձգտէր ՝ կ'արդա
րացնէի նման գնահատում մը։

1906 - 1908-// կառուցապաշտ զոԸ ձ-ե- 
րով ՝ որոնցմ ով Փ իքասօ մ ուտք կը գոր
ծէ 20-րդ զարու ա ր ո ւե ս տ էն ներս ՝ 1,նՔ 
կ՚առնէ աննախրնթաց քայլ մը՝ որովհե
տեւ ցարդ ոչ մէկ նկարիչ՝ Ս է զան էն 
ետք ՝ ձեւին տուած էր նոյնք ան ո ւմա կա
նո ւթիւն ։ Ասով Փիքասօ ինքզինք կը 
հաստատէ որսլէս տ ռա թւ ա !լա ր րյ ձեւա կեր
տող մր։ Վա ս իլի 'Յանտինսքի ՝ 1912”^^
հրատարակուած իր համբաւաւոր զրքԻ^ 
ձէջ(0) Փիքասոն կը նկ ատէ ձեւէ ւխս ր- 
սլետը ՝ մինչ Ա ա թի ս ը դո յն ի ։ կա տա-
ռումը դիպուկ է ՝ մանաւանդ որ յաջոր- 
դոզ տա սնամ եա !լն ե ր ր այս մէկը աւեյ ի 
հաստատեցին z

Փիքասոյի ձեւակերտական այս յատ
կութիւնը կը յա յանուի նախնական ար
ուեստներու յա յտնաբե րո ւմ էն ետք. 1Լե- 
րեւը յ ի շատակուա ծ Աաթիսի վկա յու- 
թէմԱը եւ՝ այլ պարագաներ՝ ւյոյց կու 
տան թէ Փիքասոն չէր UJJrJ բոլ տնա բե
րումը կատարողը։ Ի ոյն սլ էս ՝ ըստ Ա ա- 
թլ, սի միւս վկայութեան ՝ խորանարդա
պաշտութիւնն ալ Փիքասոն հնարողը չէր 
այլ Պր աք ։ Այս վերջինն էր նաեւ կպած ո- 
ներու առաջին հեղինակը՝ ինչ որ կը 
հաստատուի Փիքասոյի ձէկ նամակով' 
Պրաքի ուղղուած։ Յայց՝ ընդունելով 
հ ան դեր ձ որ Փիքասօ Պրաքի հետ կը 
բա մն է խո ր ան ա ր դա պա շտ ո ւթ ե ա ն հնա
րում ը ՝ ու ըՒչ Ւ՞նչ ձելո4 Ւնմ "I տ լ մանա- 
ւորած է վերացականութիւնը՝ իրեն հա
մար անընդունելի եւ անդո րծա ր կելի բան 
մ ր : Ի^ն չ ձեւո ՛Լ ՒնԸ հ ոլյւաւորւսծ է ՆԼեբա
ցական Արտա յա յտապա շտու թիւն ը կամ 
Հյարյ՜ուձեւի *Լյկա ր չութ եւն ը ՝ Պտ յն ի Կմաշ
տի ն կա ր չո ւթ ի ւն ը ՝ Ղլսւ֊ազապա շտութ իւ- 
նը՝ որոնք բոլորն ալ 20՜րդ զարու նորա
րար նկարչութիւնը կըներ կա յա ցնեն ։ Նը՜ 
մ ան դեր մր աւե լ ի կը սլա տ կան ի Յան- 
տինսքիի ՝ Ա ա լեվի չի ՝ Ա ոնտրիանի ՝ Աա
թիսի î որոնց ա ռա ջա դր ած նկար չա կան 
լուծումները դոյն ին ՝ դիծին ել մ իջո ցՒն 
տուին դեր մը որ նաիւասլէս դո յութիւն 
չէր ունեցած՝ ստեղծելով մտածման եւ 
նկարչական լխկա լման աւելի յառաջա
ցած եւ բիւրեղացած համակարգ, մը։ Փի
քասոյի մօտ չկան ձիջոցային այն շուձւչն 
ՈԼ՜ զդա ց ո ղո ւթ ի ւն ր որոնք՝ գունային 
եւ վրձնահ ա ր ո ւած ի ա ր տա յա յ տ չա կանո ւ- 
թեան կ ողքին ՝ մեր զարուն նկարչական 
նորանոր հորիզոններ բա ր Ւ<յ ։ Ա տ տկա-
պէս 1925-£ïz z Ւր Ւ[,աէ1ո[՚^րս,^>՛ պ"1"՜
տառնե ր ո լ՛/r ջռւ էւջ ա էո է չ մհ&ամալ/նոլէմեսՀն 
մէջ հ ամադրումները խճող ուած են, ուր 
տարածք—միջոց ը կը հետեւի Վեր ածը- 
նու նդէն սերող օրինակին ա յսինքև՝ ա- 
ռարկայական եւ լեցուն ձիջոզ մը եւ ոչ 
թէ բնազանցական՝ մեր ձ՜ա մ անա կա շրջա
նին լայն կիրարկում զտած* Իսկ ին չ կր 
վերաբերի ն կա ր ե լա կե ր պին ՝ Փիքասօ՝ 
վեր լո ւծա կան խ ո ր ան ա ր դա պա շտ ո ւթ ե և էն 
յետոյ ՝ կը դո րծա րկէ գլխաւորաբար քըս- 
ւածքային աւանդական դըոյթը ոԸ ) յատ
կապէս դարէ մը ի վեր՝ դարձած է նը- 
կարելու ամէնէն սովորական եւ ամէնէն 
անանձնական ձեւը : Իր Վրձինը ՝ նկարելէ 
ալելի ՝ կը գունաւորէ ՝ ինչպէս մա տի
ար։ Ինք անտարբեր կը մնայ վրձինի 
հետքի ել ներկանիւթի արտայայտու
թեան' որսլէս ինքնին նկարչական լե
զու ՝ որ հիմնական նուաճումներէն է 
մ եր դարու նկարչութեան ։

Այսօր ՝ երբ մեծ ցուցահանդէսներր 
կր զն ահատուխլ, զանոնք ա յ ց ե լո զնե ր ո լ 

թիլեղ_՝ երբ երկի մր համար վճարուած 
հսկայական դումա բները Լլ որոշեն խ խնդ
րոյ առարկայ արուեստագէտին կարե
ւորութեան եզրը ՝ կարելիէ է վստահիլ 
ո լ հաւատք 'ընծայել չափանիշէ րու որոնք

հլ,մնուած են, աւելհ ս,րուեստւյ ։
հս-մրս՚-֊էն վ["սյ քան թւ I
իսկական արման իքէն. Անդէն 
քէ անցուին այն բազմաթի,՜ 1ո՝ 
եւ կարդ մ ը հ ա ր ց ա ղր ո յցնե ր ը հՀԼխ 

ընթացիկ քուցահանդէոէն ֊սռթԼ^ 
պա քակուած, կարելի չէ չնկաՀ J*՝
չական հասկացողութեան պակԼ
կամ պարղապկո, հասկացողի
րացակայութիւնր^ նոյնիոկ գԼ 
ալ, մարզէն ներս ղործող անձեր նկաս, 
առած, երբեմն պա տա սթանա տոլ , ' 
աէր : Ընղհանուր շփոթ մը կայ նկարՀ 

թեան եւ պաակերայնոլթեան միջել Y 
կարչութեան եւ անձնական կեանքի 'պ 
կերման միջել , նկարչութեան ել պաԼ'", 

րազարղման ու ն կար ադր „ լթեան մլ 
ջեւ, նկարչութեան ել յուզականս,թեԼ 

միջել Z Ասոնց վրայ երր աւելնան չոփ,, 
յական, քարոզչական ել առասպելաց յան 
աուեալները, արուեսաին ել նկար,Հ_ 
թեան վրայ կփջնէ քօղ մր որ} հաղո^ 
լրակցութեան միջոցներու արազընթ^ 
զարգացումով , ալ աւելի կը զմ ո լա ր ա,յ ը. 

նէ կարգ մր պարագաներու ազատ փ,. 
հատումը ինչպէս, ներկայիս, Փիքասոյի.

ՇԱՀԱՐՍ#

(1) ճիշդ քսան տարի աււսւջ , Փարիզի 
շոՆէասսսկան մշակութային կեդրոնը նհր. 
կայացուած էր ցուցահանդէս որ 
եթէ յաւ կց յիշենք , տարարտիււո արուեա 
աագէսւի մը նուիրուած էր : Դարանիք 
ան անկաիոորար իրագործած էր երկեր, 
որոնք մարմնակազմի վերայւլսւցման էլ 
բնական կաոոյցին իաիտման նոյն երե-

Կէ ներկայացնէին: Քանի մը տա
րի աււաջ , երբ տյս պարագայիր մասին 
հարց տուինք ափրիկեար մշակոյթներու 
ել արուեստներու հմտագոյր անծերէն 
մէկուն , պատասխանը ա յ ն եղող, որ անի
կա կրնայ տեր ի ունեցած ԸԱայ ափրիկ. 
եան արուեստին հետ շփումէն՝ Ափրիկէի 
մէջ գործող շոլէտակար կազմակերպոլ- 
թիւններուր միջոցալ :

(2) Եթ՜է Մոնտրիան, խորանարդապաշ. 
տութեան զտումէն կր հասնէր զուտ ուղ
ղահայեաց եւ հորիզոնական գիծհրուն 
ու կշոոյթին' վերացական պասսլԱԿւներւււ 
ստեղծումով, եյուան Կբիի խորանարդա
պաշտ յղացողական աոաջին իրագոր
ծումները , իրենց շեղակի ուղղութիւնն!? 
րով, հաւանւսթար իրենք եւս յանգէին փ՛ 
թաղականութեան' այս անգամ գործսւր- 
կելով շեղակի տարածքներու դրոյթը: 
Յատկանշական է որ Մոնտրիանի բարե
կամը, Թէօ վան Տոսպուբկ, Մոնտրիանի 
ազդեցութեան տակ (ալհլի ուշ, անոր ես- 
րիզոնական -- ուղղահայեաց կշոոյթէն զա
տորոշուելու կամ անոր հակազդելու հա
մար) , շեղակի գունատաթածքներու եւ 
գիծերու յղսւցքը կիըարկեց: Կրի, դռւցէ 
զերծ ըլլայով Մոնտրիանի ոգեկան եւ 
բնազանցական թափանցումէն, իր այդ 
նորարար ընթացքը լքեց եւ սահմանա- 
փակուեցւսլ զտեալ խորանարդապաշտու- 
թեամբ (այս դպրոցին երկրորդ հսւնգոր- 
■ւանր) , դաոնալով ՊրՆԱքի եւ Փիքա՚ս11]!1 
հետեւորդը , թէկոլզ շրջան մր նկաէելՈւ1 
գործեր որոնք, նկայւչականօրէն, աւելի 
կատարեալ ու գրաւիչ կը թուին քան Փի
քասոյի նը : Այս գծով Փիքասօ, սր ամի՛ս 
րանաձեւումներոլ իր յատուկ ոճով կք 
սէ- «Հետեւորդներ ը աւերի յստակ (/! 
տեսնեն քան վարպետները^ ։

(3) Սեւ շրջագիծերու օգտազործուէ- 
երփնապակիներոլ օրինակէն եԼ նափոՓլ1 
կան տպածոներէն ներշնչուած , անցե®1 
դարոլ վերջերէն սկսեալ կարեւոր wM 
գիաւեց բազմաթիւ նկարիչներու գոէ I1 
մէջ :

(4) 1950-ական տարիներուն թերեւս- 
երբ արուեստավանաո Տ • Հ •
լրբ օր մը Փիքասոյին այցելութիմ' է 
կու տայ , վերջինը իրեն կը յայտ^ 
այդ օրր եօթը պաստաս, նկարած t-

(5) ճչալու երեւոյթը, որպէս 
տառապանքի կամ րնդվղոոմի արա®] 
տութիւն եւ զայն նկարելը անհր®^-21" 

թիւն մըն է Փիքասոյի համար;
սէ թէ «Զեռնասան մը նաեւ կրես՛ J 
Ամէն ինչ կրնայ ճչալ..Հ. 
ինք ճչալ կու տայ ամէն ինչ . 1 11Ա1 
րէն սկսեալ մինչեւ գոյ ները :

(6) Wassily KAND1NSKY: «Du SP’^ 

dans l’art et dans la peinture en 
culier», traduit de l’alleman Pa- 
Volboudt, Denoël/Gonthiw,
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