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ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԴԻՏԱԿԷՏԷՆ

I

արուեստասէրի Մը օրազրէե

Առաւօտ'
ութէն առաջ*, Էրբ
մտայ
պանդոկի սենեակէն ներս արդէն չ_Ը^_ա—
պա աո լած էր :
Զի^րը անհանգստացնող
նիւթի մը չուրջ (՚ ! ! 'ս ! ո լ էը էսօսակց ո ւ —
թիւնը* իմ կողմս նայեցաւ պահ մււ յօն
քերը պռստած :
Իսկ ես բան մը
ալերի
վարանեցայ
միտքս պարվելու՝ որովհետեւ' բնատ դիշեր մը անցընելէ ետք՝ էսնդրանք մը ներ
կայացնելու եկած էի**
Ուրախ շեշտո վ ս կսանք շաղակրատել
նախորդ
օրուան
զմայլելի
հ ամ երդին
չուրջ**
I'է մը ետք սակայն հարցուցի*
Տալիտ պիտի ու •լէՒ՞ւ՛ նուադել հայ մՒութեան Մը ի նպաստ ^անէւվւ սկիզբ*. (Լա
րս ւն էր :
Շուարեցաւ նախ* յետոյ խնդաց : Ըսի
թէ յայտագիրը կիսով պատրաստ էր ար—
դէն մարիս մ էջ : Աչքեր ը ա չքերուս սեւեռած ՝ քիչ մըն ալ յանդիմանական՝ ըսէ՛

Դրեց*

4*. ՀԱՄԲԱՐՉՈԻՄԵԱՆ

տեսնենք
սլէտք է հրամցնեմ փարիղահայերուդ Աունիսի սկիզբ պատասխա
նեց : Ու երբ մէջտեդ հանեցի ծա //ո լած
թուղթս՝ քմծիծաղը երեսին մրմռաց* օՀ
կը տեսնեմ թէ լալ ա շխատեր ես դի շեր ը ՝
Պրահմս ալ պիտի նուագե^մ : Լռեցի : Լաւ ՝
[1UJJ& թնչու կ' ուզես որ ես նո լա դեմ ՝ երբ
կրնամ քեղի ներկայացնել աննման ջո ւթակահար մը* * * Հա՛յ ՝
շար ո ւնա կեց ան ՝
շեշտը դնելո ՛Լ այս էքհրֆ/Հև բսսւ^/ն վրայ :
Զարմացայ . ո՞ վ է
կմկմացի։
Աոլբէն
Ահ ար ոնե ան :
Տարիներ առաջ էր : Շ'“տ քիչերու. ծա
նօթ էր այն ատեն այդ անունը։ Տակաւին
դափնեկիրը չէԼ՛
ան Հ ամաշիւարհ ա յին
բազմաթիւ
մրցանքներու.,
Ա՚ոնրէալէն
մինչեւ Ա ոսկուա : Ըսաւ՛ իւորհէ1 • կ'ընդոլնիմ առաջարկդ՝ բայց լա՛լ իւորհէ։
Նոյն դիլեր
Տ իմոնի
ճամբուն վրայ
Տալիտ Օյսթրաթ իր առաջին սրտի տադնասլը 1լ ունենար * Ա տադրած մեր համ եր
դը տեղի չունեցաւ : էէոլբէն Ահարոնեան
դարձաւ իր սերունդին լա լա դոյն հայ ջու
թակահարը î
Աշխարհ զինքը ճանչնալու.
վրայ է։ Վարպետը ներզգացած էր աչա
կերտին վՒրելքը։ Իմացայ թէ այս օրերս
Մոնրէսւլէն է անցեր* բազար' ուր գոյու
թիւն
ունի
Հայ
դա զութ*. Համերգ է
տուեր*. Աբահին մ էջ' հաղյիւ եօթանասուն
Հայեր*. Զ կայ խօսք** վաէսս' յառաջի կայ
Ս արտ ամսուան ընթացրին Փարիզէն ալ
կրնայ անցնիլ (Լուրէն Ահարոնեան : \,ոյն
անգիտակցութիւնը կրնան ցոյց տալ Փարիղիւ Հայերը։
Կ՚ըսեն' Հայերը արուեստասէր են։ Որ
քա՜ն լալ պիտի ը[Լար եթէ Հայերն ալ
հաւատային թէ օտարները իրաւունք ու
նին*. Հ ալատացէ՛ք ազգային գործիչներ'
մեծ է արուեստին ո ւժը : Ու եթէ հ ալա—

տար' գուցէ րի չ Մը կը տարրերի սփիւռրի Մէջ մեր ճակատագիրը։
Զեն հաւատար։ Լաւագոյն պարադային
հ ա լա տա լ կը ձեւացնեն *.

Պատասխանատուութեան

սովսրական

սահմանները նեղկիկ կը մնան՝ այն դըմո լար պար տա կանո ւթեան ն կա տմամբ ՝ ո րն
է ընտրել կարելի բազմաթիւ պաստառնեբուն Մէջ'
արուեստագէտին ճշգրիտ
յատկանիշներն դր ս ե ւոր ո զն երր ցուցա —
հանդէսի Մը առթիւ։
Ընել այնպէս որ
որակը ունենայ իր
չափն ու կչիռը ♦ (Հնտրել գիտնալ : Կ ենսական հարց յ Տ եսլապաշտ է բնոյթուէ դիր
քաւորումը իրաւ արուեստագէտին*, (այց
կրնայ նաեւ մ եռցն ել : ^ղո ւան^ն ու բար
կութիւնը մ տրին կրնան յուսալրել ու
բռնաբարել իր սիրտը։
Կրնայ ստախօս
դառնալ հ մա յ ո ւելո ւէ : Լարաէսա զաg սի
րահարն է ան հպարտ ՝ ազատ ՝ դժգոհ :
Ուստի չվախնալ իր զօրութենէն՝ չհաւա
տալ միշտ իրեն ամէն դետնի վրայ* այլ
սիրել միայն։
Հասկնալ ջանալ զֆեքը**
Զ թոյլատրել զոր օրինակ որ իր ցուցա
հանդէսին արժ՜անի բոլոր պաստառները
ինքն ընտրէ ։ Ընել ա յնպէս մը որ այդ րանլ. մը ստեղծագո րծո ւթիւններուն Մէջ
ընտրուած ՝ բի ւր եզանայ br արուեստին
լրիւ խորհ ուրվը ։
ԱՄԷն անգամ որ ցուցահանդէսի մը
պատրաստութիւնն է խնդրոյ առարկայ ՝
նաէս կը վարանիմ : (Հետոյ կը վհատիձ *
Հե տզհետէ գործերը ինքզինքնին պար —
տադրել կը սկսին։ քնացումի նախօրեա
կին ՝ դէո֊ չէ կարելի ճշդրտօրէն գիտնալ
թէ բոլորն ալ պէտր էԲին հոն ր//,սլ *
չկա^ն պատերուն վրայ պաստառներ ցու
ցահանդէսին տարողութիւնը նսեմացնող։
վախնալ քանակէն* միշտ որակը փնտռել։
Հէմա՛ ՝ շրջա պա տո ւած ամ էն րոպէ ՝
այդ' ւէ երջին պաստառներով' երբ նա —
էսանձախնդիր ար ո ւես տա դէ տներ ո լ ու ք11՛—
նէ մը անաչառ քննադատներու կարծիք
ներն ալ կուգան խրախուսել քեզ այն ու
տեն ւէախդ երջանկախառն հիացման մը կը
փո էսա կեր պո ւի։ Ամիս մը ամբողջ Ո*ոժէ
Տը Հ՝ ոնէ/նկի նոր պա ս տա ռն եր ո ւն հետ *.
Ինշ հ րա շալի դին ո վո ւթի ւն *. Հ՛եռա ւո ր
ճամբորդութեան մը առթած հեշտալի
յ ո դն ո ւթ եան նման *.

Առա ւելապէ ս ոգեկան պատմուէժիւն մըն
էր իրը** Զգայուն ՝ խորունկ* միշտ համուլիչ վիպապաշտ շեշտ մը կար Պէնճամին
Պրիթընէւ երաժշտութեան մէէ։ Ան տարա —
կոյս լաւագոյն անդլիացի երգահանն է որ
անդարձ կը մեկնի։ վերջին անդամ ղիերը
իբր ընկերակցող դաշնակահար լսած ըէ~

ւս՚ւ կը յՒւեմ » ՓՒթըը ՓԻյ ասի

հետ' իր
ամ ենամտերիմը կեանքին ։
Տուին այդ դ(չեր է>ուպէրիէ' Զմեռնային ճամբորդութեան , ամբոզութիւնը *

Շպւ .ը կարդալ Դ- Էջ
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Միտց եալ

ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

Hb9՝

(յահանդներու

մէջ

ա jn օր

անկար ելվ, Լ այլեւս 1Ը$_°ըէե էսօսիլ արւեսաի եւ մշակոյթի մասին ա՛յն բառամԷԺերրոլէ և ենթադրոլթիլններուի որոնցԱ ուէ ողողուած են Ափիւռրի հայ մամուլի
էջերը եւ. մշակութային սի ւնա !լհերը *. Ան
շուշտ հոս ալ ամէն օր դրի կ՚առնուին
տասնեակ մը յաւանդականէ յօդո լածներ
դր ա կան կամ մշակութային նի ւթեր ո ւ մա—
ս ին ՝ որոնր կը սեւեռին այս ու այն դրողին ՝ անոր նոր մէկ դործին ՝
սակայն
ս՚յ՚է սեւեռումը ՝եթ է էոլրջ է ) լխդհանրապէս կ ’ենթադրէ ոբոԼ համոզումներ։
Պիտի ո լզէի շեշաել ա յդ ենթադրութիւնհերէն ոմանր՝ զորս կը բաժնեմ ես ալ*.
Ան որ կը ճանչնայ Ա իաg եա լ \յահ անդները ել իր մշակութային հաստատս լ —
թիւններն ու կառոյցները՝ ստիպուած է
ընդունիլ հիմնական հակաււուրիւն մը *
նա էս այն որ մշակոյթը (որ միշտ որոշ
կապեր ո ւնեցած է րա դարական ՝ առեւ
տրական — տնտեսական եւ թերնիր հաստա տո ւթէ/ւններո լ հետ^ այսօր շատ ա ւե յէւ
սեթսւօթէն կապս լած է անոնց եւ աւելի՛
ազդուած է անոնցմէ' րան ինչ որ եղած է
անցեալին* սակայն՝ միաժամանակ թ^րնիր փոփո էսութիլններու եւ տնտեսական
ոԸոչ պտլմաններու սլա աճառաւ ստեղ —
ծուած է նոր անկաէսութիլե մը*. Այս հա
կասութիւնը էւ յայտ կուդայ արուեստէ/
գրեթէ բոլոր մարզերուն մէջ*. Իբր օրի
նակ առնենք ֆիլմ'ը եւ բանաս տեղի՜ ու —
թիւնը ։
Առաջինը' ֆիլմը՝ երրեր ան կաէս կամ
զուտ արուեստ չէ եղած եւ չի կրնար ըլԼալ* Թ^րնիր եւ տնտեսական պայման
ները՝ մանաւանդ դրամ ադլուէսի դոյութլ„նը կամ պակասը 1լ որո չեն ֆք։ լմի մը
ել շինութեան կա ր ելվւ ո ւթի ւնը ՝ ե՛լ Հորոչ
չափով) շփն ուած Ֆիլմին բա զա դր ո ւթի լնը՝
ո^ւր եւ եԲրբ լուսանկարել՝ րանի®
անդամ ^րեմադրել^ նոյն դրուագը՝ մինչ^ ւ որ կա տար ելա դործո ւէւ ՝ գունաւո^ր
թէ
սեւ—ճերմակ ֆիլմով պատրաստել
էւայ/ն : սինչեւ I960 - 1965, այս ար —
ւե ս տին բոլորովին կը տիրապետէին մեՏ
հաստատոլթիւնները. էմ—ձի—էմ ՝ Իւնի —
վըԸսԸԼ։ Փարամաոլնթ ՝ ելայլն։
Վերջին տասնամեակին ՝ թեքնիք րար ելաւոլմներոլ շնորհիւ շուկայ իջան ֆի է֊

ԴՐԱԿԱՆ ԼՐԱՏՈԻ

«

ւրը
ւ՚ԼՆՈՅքէ ՅՒՐՏ
(friuUuhrkü

Շահտն Շահնուրի «Պճեղ մը անոյշ
"իր
ւն ֆրանսերէն թ-արգմանու.թ-իւնը լոյս կր տեսնէ N.R.F.]^
Փետրուարի թիլին մէջ , կցուած
Անրի Թոմայի մէկ գրութեան:
La
Nouvelle
Revue
Française
(Gallimard) publie dans son nu
méro de Février 1977 « Un brin
de Cœur Tendre», la traduction
française
du
chef-d’œuvre
de
Chahan Chahnour:

ՊՃԵՂ U*C ԱՆՈՅՇ ՍԻՐՏ
précédé d’un
Thomas.

texte

de

Henri
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մա—նկարչական նոր՝ աժան ու թեթեւ՝
ուստ կիր մերենան եր ՝ որոնր կը ձերբա
զատեն երիտասարդ անկուտի արուեստա
գէտները ՝ ինչպէս նաեւ փորձառուներ'
մ եծ հաստատութիւններու տիրապետոլ —
թենէն ։ Այ ս մԼրենաներուն ՝ ինչպէս նաեւ
նոր ՝ թեթեւ եւ աժան լուս ար ձա էն եր ո ւ
շհորհիւ' ամբողջ նոր ֆիլմարուեստ մը
կայ այսօր Աիացեալ Իահանգևերու (ինչպէս նաեւ Աւր ոպային մէջ* արուեստ մը
որ ՝ հսւկսսւսւկ թերնիր եւ տնտեսական
իրականութիւններէ կաէսում ո ւն ենալո ւն ՝
նոյնիսկ կախում ունենալու իրողութեան
շնորհիւ՝ այսօր աւելէւ ազատ՝ ինրնատիպ
ու անձնական է' րան որեւէ ատեն անց
եալի մէջ*.
Բանաստեղծութիւնը ՝ գոնէ անցեալ դա
րէն ի վեր ՝ եղած է անձին ՝ ինրն ա տի պին ՝
նոյնիսկ ինրնա կեդր ոնո ւթե ան ապաւէնը։
Այդպէս ենթադրած կամ հաստատած են
շատեր ։ Այսօր ՝ Ա իաց եալ Լյահանդներու
մ էչ ՝ բանաստեղծ՜ութիւնը երկու ոշ—ար—
ւե ս տա գի տա կան իր ա կան ո ւթի ւնն եր ո լ ազ
դեց ո ւթեան տակ է՝ --- առաջինը' համալ
սարանական դրոյթը՝
եըկրորդը
^որ՝
աժան տպագրական մերենաներու եւ դա —
նոնր դործ ած ո զ ան կա էս հաստատութիւններու դոյութիւնը :
Բանաստեղծութիւնը միշտ տկար ար —
մատներ ունեցած է հոս՝ միշտ եղած է
մտաւորական ընտանի րի մը արուեստը*
եւ՝ նոյնիսկ ո տանա լորներ ո լ ժ ող ովրդականութիւնը կարելի չէ բաղդատել՝ օրի
նակ՝ հայ ժողովուրդի մօտ անոնց գտած
ժողովրդականութեան հետ։ Մինչեւ 1965 յ
այդ ՀՀընտանիրին'» (ոբ ո ղրաէէ՛ է ՈԸՈԼ
,սը ը ո լ մէջ.) բանաստեղծութիւն դըր,դ
ել բանա ս տեղծո ւթիւն կար դաց ող հանրա
յին միակ դասն էբ՝ որ տուաւ կարող
ել նոյնիսկ մեծ րանի մը տաղանդներ î
Աակայն այն ակադեմական ճաշակը որ
ընդունեցալ զանոնք ՝
արտարսեց
կամ
մ երժեց ո ւր ի շ^ւեր ՝ սեղմ եւ այլամ երժ ճա
շակ մը րսմէ/սլերեց՝ համալսարանի րանի
մը փրոֆէսէօրնեբուն ու անոնց ազդու
կարծիրն եր ո լ տիրապետումին ^tnՐհ1՚լ ։
Անոնց՛ կարծիրով կ՚որոշուէր թէ ո՛ր նոր
գործերը լոյս պիտի տեսնէին՝ որովհե
տեւ անոնր էին տպագրական հաստատութի ւնն եր ո լ 1ոնսալլ>-լւնր-նել1]1
(ձեռագիր
ընտրողները) ։
‘Լարձեալ՝ վ երջին տասնամեակի թերնէք եւ տնտեսա կան վիճակի փոփոխուէժիւնները փրկեցին լճացող արուեստը
նաէսկին թերնիր եւ տնտեսական պայման
ներու պար տադրած նեզմտութենէն ։ Այ~~
սօր 4004՜ աւ*ելի անկաէս եւ անձնա և ան
տպագրական Հ^հաստա տութիւններ^ կահ
այս էրկրի մէջ՝ որոնր հազարաւոր հա
տորներ կպարտագրեն ամէն տարի՝ կար
դացուած կամ ոչ ՝ ազդու կամ մոռանալփ :
Բաւական կենսունակ է այսօր ամերիկ
եան բանաստեղծութիւնը ՝ թէեւ կը շա —
ր ունակէ (եւ պիտի շարունակէն տառա
պիլ ո չ—համ ալսաբանա կան ընթերցողնե
րու հետարրրրութեան պակասէն *.
Փորձեցի շեշտել երկու կէտ *. էյսւէս ա՛յն
fiր ո չ—ար ո ւե ս տադի տա կան պայմաններ
կրնան որոշել թէ լոյս պիտի տեսնէի արւես տի գործ մը՝ թէ ոչ* Երկրորդը ա՛յն
որ լոյս տեսնող դործեր ո ւ ոճն ու սլար ու
նակս ւթիւնը մասամբ կ՛ ազդուի ոչ—ար —
ւե ս տա գի տա կան
իր ա կանո ւթի ւնն եր է ։
հյւսանկախ է արուեստը եւ ոյյրէ կիսանկաէսութիւնը կը ս տեղծԼ հետարրրրական
ձիդ որոշ հ ա կա ս ո ւթի ւնն եր ՝ որոնց
մասին' ապագային î
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'Ոընօ*.

Ոչ
բանաստեղծ
այլեւ
վիպասան
՝՚ ֆ
<֊ միայն
t Ժ
<
լ
>)լ
ււ ւ
րւիլլմ աւր տադր
ււ ի
լ լչ », ս ենա ր
ւ ւի t
՝
երբեմն նկարիչ՝ մաթեմաթիկոս՝ թարգմանիչէ ան կլօ—ամ երի կեան դրակա
նութեան՝ Հեկելի ընթերցող*.
մը պիտի ԸսԷի*> նկատի ունենալով
Կալիմարի մօտ ձեռագիրներ կարդացողի իր պաշտօնը։ Այնքան նման Ֆլօպերի
անաւարտ վէպին երկու հերոսներուն ՝ Պուվար եւ Փեքիւշէ միասին՝ որոնք՝
b ղԷա1 '
է>ուԳէե^ր ԳՐ^Լ վառարան Ընկա լեա լ Գաղափարներու» անունով
երկ մը*.
Որ բոլոր դէմքեբութ 1Է11Ո1Լ
Ոf Հ^ռոլ կը կենար քաղաքական «յանձ
նառութենէ» : Կը դր էր այս ո ւղղո ւթ ե ամր •

«... à l’heure actuelle, avec toutes sortes de développements scienti
fiques et démographiques tout est absolument changé... Ça me paraît
dramatique mais penser que c’est un tort pour un intellectuel de ne
pas être dans l’action c’est supposer qu’il faut agir d’une façon désor
donnée et ne pas se rendre compte qu’en fait tout est

remis en

question, d’une façon radicale à mon avis ».

tty» յայտարարութիւնը կ՛ենթադրէ խորունկ ծանօթութիւնը ույդ արմատականօրէն էսնդր ա կանաg ո ւած ամբողկին . ծանօթութիւն' որ 'Ըըեօի մօտ
կու ղույ դիտական
աղբիւրներէն :
Որ
Une Histoire Modèle
Ակ
նակէտ ունի հողագիտութիւնը ՝
բնակչո ւթե ան աճի հարցերը ՝ թո լա բանո ւթի լնբ ՝ եւայլն : «PJruiUllpllfi դիմակ առած այս
մ տածողութիւնը դիտէ սակայն ինքն իր
անկայունոլթիւնը՝ ըսենք սահմանումին
իսկ անհեթեթութիւնը : Առաջին պարբերութեան մէջ դրուած է. «Պատմութիւնը
գիտութիւնն է մարդոց դմբաէստս ւթեան» •
(1903 — 1976)
իսկ երկրորդ պարբերութիւնը կը սկսի
սապէս
յց պատմութիւնը դիտութի&ւն
մէ* Ոչ»։ Ոացայայտ այս հակասու
թիւնը մասամբ հասկնայի
կը դարձնէ

Դ. ՊԸԼՏԵԱՆ

հի լսական կանոններու մակարդակին։ 194 ( ին արդէն իր Exercices de Style
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ցոլած
ձեւերն
ու
շրջանները
trOpeS
մը՝
որ
3'
շրջուած ձեւն է համայնագիտարանին ։ Առաջին էջին մէջ կը պատմուի չնչին
ու անիմաստ դէպք մը՝ որ կր կրկնուի հատորին մնացեալ 1^)0 էջերուն մէջ
98 անդամ : Փոխա֊ողր սլա ամ ելու ձեւն է՝ որուն կանոնը կը տրուի վերնա•լիրով • Այ՛դպէս * կս՚լ՛ բանո ւթ եամբ ՝ լի ո իւ աբեր ո ւթ ե ա մբ ՝ կր 1լեո լթեամբ ՝
անակնկալ ձեւուէ՝ եբաղով՝ ծիածանի դոյներով՝ ենթակայական՜ն *ձեւուէ
L----- ՚
բառա
յին tբարդութեամբ
անղ րատառով՝
աա
ջտօ•նաեւ
l--------- յլլ-լ-^լ-------- r , ՝
-----lt-------------֊լ,
ղ-լ---------լ-^
նամակի ձեւով՝
ձօն ււ վ՝ հնչ էակով՝ եւայլն։ Կրկնութեան արտասովոր մեքենայ մըն է եղածը՝
անդադար դէպքը նորոդող՝ հսկայ ^դանիւլար^ մը ՝
որ դրական ձեւերու
քողազերծումով կ՚ապացուցանէ որ իր ւս կանո ւթի ւնր պատմելու ձեւ մրն է։
Այնքան տես ան կիւն որքան հռետորական ձեւ,
Համայնա դի տա կան նոյն ցանկութիւնը կը դործարկէ Petite CosmOgODlC
Portative ( 1950 ) դրութեան մէջ*. ՆԼեց զերդերէ'» կազմուած այս «դիւցազ
ներգութիւնը» կը սլա ականի բոլորովին մոռցուած «սեռի» մր ՝ որ էր ուս ու֊ցո ղա կան բանա ս տ եղծ ութի լնը, Գրո ւթի ւնը կրկնո ւմն է Լ ո ւկր ե տի ո սի
Յաւ|սւգս քննութեան դո բծի կ ա դա պարին ։ Ո ո լոր նշանները դրուած են * ամէն
մէկ երդի ամփոփումը՝ տողերու թիլը՝ հռետորական պարտադիր ձեւերը՝
ի^յչլզէս «՛դիմառնութիւնը» : fiiujg դրութիւնը կը յղուի արդի գիտութեան ու
kl1 պատմէ երկրին աշխարհին ծնունդը հողէն ՝ բիւրեղներէն մանրէներէն մին
չեւ կապիկն ու անոր «զարմիկը»' մարդր*. 'Որնօի ծրագիրն է զ[*ել արդի
տիեդե րադիտուէ^իլն մը՝
«հին տողերով տաղաչափել նոր մտածումներ»
ինչպէս կ՛'ըսէր իլենիէ : Ղ*ի ա ո ւթի ւնը կր
նկա տո լի նոյնքան բանաստեղծական որ
քան մշուշն ու ծաղիկը՝ Աինոսն ու Փասիֆաէն ։ Ոեմ գիտեր ո* ր չափով դի տո ւէմեան
այս բանա ս տեղծա կանա g ո ւմր փորձ մըն
է զայն վերածելու «երեւակայական պա
տումի» *. Բացայայտը այն է որ նման ձեռ

Queneau polymorphe

նարկ արդէն տր ո ւած տեղ եկ ո ւթի ւնն եր ո ւ
բանա ս տ եղծա 1լանաg ո ւմն է փ ոէսա բեր ութեամր ու սլսւտկերով ։ ^րալը «ձ այնր
կ առնէ ինչպէս իրը կու գայ • • .» կր շվաթէ զանոնք յօրինելու համար էսաղ մը*.
Ահ ա մաս մր Հերմէսէւ դիմառնութենէն •

թէ Ւնւսւէս
որդ պատերազմի տարխներոլ ընթացքին դրուած այս ղիրՀը՝ նախապէս «դիտական» բնոյթ առած՝
յետս։ զային կը դառնայ «մ անրիւք օրագիր» մը.

« Les mots se gonfleront du suc de toutes choses
de la sève savante et du docte latex

Կարեթ, Հ հակադիր հաստատումները բազմացնել -. փընօի դրութեան մէջ
այո-î, իրեն հետ կը բերէ ոչ մը՝ յաճախ մխտում մըն է, Ասկէ բաղմաղիմ ութիլնը իր արտադրութեան , որուն բացայայտ օրինակն է հ ամ այնա գիտաբանը- Առաջին ՝մի շտ անտիպ մնացած դրութիւն մը կը կոչուի Encyclopédie
des Sciences Inexactes, որ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ Փարիզի Ազդային Ս ատենադարանին մէջ պահուած ամէն տեսակ մարդկային
«տխմարո լթի ւններ ո Լ»
համապարփակը, «փխտական»
համայնագիտարանէն զմոլար չէ անցնիլ
Encyclopédie de la Pléiade-/»։, որուն տնօրէնը կը կոչուէր (է. փընօ, Անցումը
կարեթ, կը դառնայ «վ, աթաֆիզիքի» հալասարման սկզբունքով. ի վե^ոյ
ծայրերը կը հանդիպին իրարու եւ համ արմ էք են, Ո՛վ ալ ըԱայ համայնա
գիտարանին «հեղինակը» Հեկել կամ Տիաըրօ՝ համայնագիտարանը կը մնայ
ամրոդչռւթիւն մը , մարդկային բոլոր մչակոյթները բռնելու , մտածելու ,
երեւակայելու ձեւ մը՝ որ տարրերը կը հաւաքէ կամայական ՝ այբբենական
կապով մը : ձեռնարկը կը փակէ մամանակը , Անկէ անդին' ոչ մէկ նպատակ
ու իմաստ, Համայնա զի տաբանով կ՛՚աւարտի պատմութիւնը, {Ասոր համար
հ ամայնադիտար անները կը հիննան) , Հեկել կը կենայ իր համայնագիտարա
նին վերջը, փրնօ կը սկսի այս «մչա կոյթի ապուրէն»,

On parle des bleuets et de la marguerite
alors pourquoi pas de lapechlbende pourquoi ?
On parle du front des yeux du nez de la bouche
alors pourquoi pas de chromosomes pourquoi ?

De quelque calembour naît signification
l’écriture parfois devient automatique
le monde ne subit point de déformation
très conforme en est la représentasillon
des choses à ces mots vague biunivoque

^րնօի մօտ հ ամայնա դի տարանը չի ձգտիր իմաստին , Ա՛չ Աստուած ՝ ո՛չ
մարդ , Սրամտոլթեամր Հրնօ կը մօտեցնէ «des destins humains des destins
d homards» : Իսկ Հերմէս կ՚ըսէ փընօի մասին՝ Աււձեււն Պզտիկ Տիեզերագի
տութիւնդ մէջո
11

bicontinue et translucide et réciproque
choses mots choses mots et des alexandrins
ce petit prend le son comme la chose vient ... »

« modeste est son travail fluide est sa pensée
si pensée il y a...»
Zi1
,

հեղուկութիւնը» չարդիլեր որ հ ամ այն ա դի տար անը դրուի՝
բայց ամէնէն փարատոքսալ միջ„ցներով, 1937ին , այսինքն' երբ բանաստեղ
ծութիւնը հեռացած է պատումէն ու վէպէն՝ փընօ կը գրէ ինքնա կենս ա ո֊
րա կան վէպ մը... չափածոյ՝ Պուտլոյի մէկ բնաբանով՝ իբրեւ հեդնանքր
հո դե վերլուծ արան ական մենախօսութեան, փ ընօ խնդրական կր դարձնէ ասնա ստեղծութիւն - վէպ րամանոլմը ել վէպը կը սահմանէ իբրեւ բանաստ֊՚ղծոլթիլն որովհետեւ վէպն ալ կը հպատակի կառուցման օրէնքներու,
’\Լչ,^էպԸ
•Լե1՚ա^է ամբողջական երկա(սօս ո ւթե ան „լ թատրոնի
Լ l.e Vol d Icare, 1968).
'
1ԱԱԼլ"
տԼէլծութիւն փընօի մօտ կը կոչուին «երեւակայական
պատումներ»՝ այսինքն դրութեամբ եթեւզած ; Լեզուն պաստառը ՛է ուր
նկարներ կը հ ե ո ար ձա կո լին ՝ այլ հեռարձակումի մեքենան, Ասկէ փրնօե ա ՛֊
լե,ղոլԼ՚Լ '-րաչ' նե,րկ^յ' 1՚ր
նոյնիսկ
ամէնէն
ծանօթներուն (Zime dans le Métro, 1959 )
ուր «հերոսները կը յանդաւորուին կացոլթիլններուն հետ»», ղարմանաթ, չէ հ ետեւա բարոր վէպք մը
‘տ Հ
.լ,ր աէւնԸ Հ՞ՒԷ աասնեակ մը անդամներ, Այ,, փոփոխու
թիւնը «հերոսի» լուծարկումը չէ միայն _ ինչպէս կ՚ընէ Նոր վ,Էպր __ ,
լ,
կր --որադ լ,է անոր զուտ դրուա՛ծ ըլլալու հանգամանքը, Հերոս մը՝ {թէ
0ե ն^'
ջմկԸ
չ^ե^րոլ՝ գրքի մը մէջ կը յարմս.րք 'դրԼլԼեզուի վրայ եղած աշխատանքը չի կենար միայն բառերոլ կամ շարս,֊

«ՀՀ» ...ղղՀՀթւ..;.,

,

լրչոլթէւեներէն ՝ «վեր էն
վարէն» :
/
ճ .V Z
1„օ.Հտ'Ո'Հ\Փքև1/!!լ՛!1 հեո' այն ԳրՈղն է Ո^"ւն Լեէւ"ւն
մօտ եկն
ֆմմ
, եր^ "
Կս
է
-ԼԿլձէ >՛Լ , ձ
մատեմատՒ11ակ-ն , կէ.ւ - գրական փնտռտուքները
համԼկԸծտՒ. \"ր
"տեղ>րել "։յ- ֆր^ՀէնՒն դրականնցմա
Լ,2սՒՈաՕկ , ր—լ-լ-քէն նոր _ ֆրանսերէնը \Հ, Հո!մր հԼկա
.֊-կան թող շթ„,վ,. համայնադջ՚տարանր զանցումն էՂսկադրութլ,լններուն

■“ ’յ՝
ZZr"'

«անրանտստեոծտկան» ■ <ե

ե

A

Ա1է՚տն

Ին°Ւ
երղփծտնքը

՛“■՝■■■•
կը նկատե

լէ-խ/, ՀէՀ ""օՍՀ՚՚յ՛ Հ էԸ, ''“'Zi,. լե1"'թ ^ՀԴ—՚՚Ը
էւթՀ"րժ1' դժբախտութեան մէջ , ՀեՀեւա աԱ յ
1Հ1 Փ■ Լհզուով
մար,
«սարսավ,/, տրենեամ / f Â *
Տ/
փորձ մրն է փարատեր,
Կ„ Լ..,„7հ1,
՚
լ ՚ i
էրյ-Ս-՚ել-վ ւքւ..ւկա)Ա.կան
Ո ...1ր այն ատեն կը կոշոլլ, կատակերգական վէպ» ,

Ը

Fonds A.R.A.M

Ղ

« e Ա ո- Ա

ԱՖԻՇ
ՌՈԻԺԻ
ԱՌԻԹՈՎ

ձ էք , որ պիտի զրկէր խնդրոյ ա ռա ր կա յ
աչխատաւորը իր «Տարբերութեան իրաւուևք»էն : Այլ պարզապէս անոր նոր եզր
մը, նոր իրաւունք մը կուտայ։ Ասիկա
կը փաստուի ոչ միայն «Մեթեք»ներոլ այս
թումբի անգամներոլն հայրենիքներուն
կենացը խմուած բամակնևրով , այլեւ ,
ինչ որ աւելի վաւերական է, այն կարօ
տով որմով Ա պանաց ին կ'ոգեկոչէ Հան
րապետական բանակը, Աոլմանացին' իր
հայրենի գիւղը, Հայուհին'՛ «Հ ա յաս տանի
համար» կազմակերպուած ժողովրդական
սլար ահ անդէսը յ
Ի՞նչ տեղ կուտայ ինքնիրեն, մի չա ըստ

Գթեց’

3. ՔԻԻՐՔՃԵԱՆ

Իասենթիի, Աանոլչեան — Հայը այս «օ—
տաբածիններուն՛» միջել։ Ան լիովին կը
ստանձնէ իր փոքրամասնականի , ճը՛հ —

«Գերմանացիները
ըւ,ած են, որ Հայերը արիական չեն- ու
րեմն ես ալ քիչ մը Հրեայ եմ, քեցի պէս» ,
չուածի կացութիւնը-

Այս հապճեպ նոթերը՝ ինչպէս պիտի
հաստատուի րնթերցողին կո,լմէ ,
չեն
կազմ եր Ը^1
ՍI՛ և մա սլա լ էնի մը մաս ին
դրուած առարկայական ու հմտարան վերլուծում մը։ Երկու պատճառով* նախ'
իրենց հ եղինա կը հեռու է նոյնիսկ ՀՀսիրոդջչ
քննադատի պա տր ա ս տ ո ւթի ւնը ունենալէ ,
պա արա ս աո ւթիւն'
որ
պիտի ար տօնէ ր
ապրումին ա ռա ր կա յ ա կանաg ո ւմը մտա —
ծումի կառոյցներու եւ թեքնիք րանաձե—
ւերու մէջ*. Երկրորդ' խնդրոյ առարկայ
մապաւէնը ամէնէն բանիմաց քննադատն
իսկ պիտի ա լեկոծէ ր խո բերէն (ատոր հա
մար պիտի բաւէր որ բարի կամեցողու
թեան տէր անձ մը ըԱար ան) ՝ շնորհիւ
tla բնականութեան (հոդ չէ թէ ո ւղո լած
եւ <Հա շխա տո ւածյՀ) ՝ իր մարդկա յին ջերմութեան եւ իր ազատատենչ (լիպէլւըէր)
շունչ ին ։ կարելի չէ Զսովորականդ մա—
պաւէնի մը պէս քննադատել
« Ա ֆ ի չ
Ե' ո լ մ »ը՝ ազատութեան եւ միջա զ —
էլային եղբայրութեան այս երդը։ Ասիկա
է ոԸ Î փոխն ի փոխ ՝ առաջ ու ետ կը մ զէ
ւյիս իր մասին խօս ելո ւ փորձիս մ էջ : /•///յց
Ujtmf է" խօսիլ ՀԱֆիշ Մուժդ ի
մասին
զԶ առաջդ ի մէջ՝ գոնէ չարք մը ճ շդո ւմներ րիւ ելու համար «{/ ի ս աք Աանուշեանդ
եր եւոյթլ* չոէ֊րջ լ ուրիշ խօս քո վ' ճշդելո լ
Հայուն դրա լած տեղը ճնշո լածն եր ո լ եւ
հալած ուածներու միջազգ ույին մեծ ըևտանիբին
1'Լ՛ հ՛ամար կումի (էնթէկ —
րասիոն J
ի ս կա կան
g£_'UJ‘J P1Լ րն ո ր ո շե լո ւ
ն պա տա կո վ :

Եայց նախ
երկու խօսք ժապաւէնին
մասին։ Ան կը ներկայացնէ պա արաս —
ւոութիլևն ու բեմադրումի փորձերը թա
տերակի մը Աֆիշ Մուժին իսկ նո լիր ո ւած
հասարակաց կեանքն ու ապրումները դե
րասան — դերասանուհիներուն՝ բոլորն ալ
երիտասարդ ՝ իրենց յարաբերութիւնը իրենց ներկայացուցած անձեր ո լ յիշատակֆն հետ ՝ իրենց հ անդիպո ւմներ ը
վեր ա սլր ողն եր ո լ հետ (որոնց կարգին' Մ ե1փնԷ Մանուշեանը) ՝ կամ զՄանո ւշեան^
խումրի անդամներու ծնողքներուն ու աղզականներուն հետ ։ Այս բոլորը
ողող
ուած մարդկային — ձ՜ո զ ո վրրյ.տ կ ան ջեր
մութեան եւ կտրօտալփր ոգեկոչումի ան
զուգական մթնոլորտով մը (զոր միայն
մէկ տեսար ան,
«Բոմետիա Տէլ Արթէի
ն եբչնչո ւմո վ , կը խանդա ը էբ
որո չ չա
փով) ։

վերադառնալու համար պարբերութիւն
•?Ը
վերել գրուած
հարցին,
այսինքն
'Հայու, ել առհասարակ փոքրամասնա 
կանի տեղի, համարկման վայրի փն —
տըռտուքի հարցին , աւելորդ է ըոել որ
բեմագիրը
փասենթի' գաղափարաբա —
նական իր կեցուածքի իսկ հետեւանքով,
վրցած է արմելորել անոնց փոքրամաս
նականի ազգային
պա տկանելի ո ւթի ւնը ,
առանց որեւէ «մ եծապետական — մԼչ ազ
գայնական» բարգոյթի : Միւս կողմ է, այս
վայրը է "ր համարկման վայր կը կ„չեմ'
չենթադրեր 'Իասենթիի համար հակառակ
փորձութիւնը — միջազգայնական ձոլլւսպաչտութիւնը : Անչուչտ ան կը հաստատէ
որ «Հոն' ութ կ՚աշխատի, աշխատաւորը
իր երկթին մէջ է». բայց այս հաստա
տս ւմը՝ ինչպէս կը փորձէ փաստել սխալ
հասկցուած միջա զգայնապաշտութիւն մը՝
չունի սահմանափակիչ՝ ժխտական ար —

պիտի ըսէ ընկերոջ մը։ Արդ, ՛Ծանօթ է,
որ մամանա կա չրջանի բոլոր Հայերը չեն
բամնած այս կեցուածքը :
Եթէ ոմանք
Գիմագրութեան չարքերը անցան ,
եթէ
"լրիչխեր իրենց թերթը փակեցին գրա
ւող ՛ո ւմ եր ո լ քթին , ւլտն ո ւեg ան նաեւ ան—
ձեր , որոնք չարմեցան — ցեղասպանոլ —
թե ան գեռ բաց վէրքէն տառապող մողովուրգի մը զաւակներուն համար հասկրնալվւ անգրագարձ — սլար զ պահպանու
մի բնազդով։ Եւրոպացի եւ դրա լեալ շրրջաններոլ ս եմականս լթե ամր
«ամբաս —
տանս լած» 400 -000 Հ այո ւթե ան խնայելու
համար հ ր կիզմ ան փուռերու հեռանկարը ՝
անոնք
ընտրեց ին
իրաւախոհութեան
(քոմփրոմի)
ճամբան ։ Եմ սերո լնդի
ֆրանսահայ տղաքը՝ ջախջախիչ մեծա —
մասնութիւնը իմ ճանչցածնեբուս ՝ անոնք
մանա ւանդ որոնք կը պա տ կանին յեղա —
փոխական աւանդութեան տէր ընկերվա
րական կուսակցութեան մը՝ եթէ շնորհիւ
սփիւռքեան սկզբնական
չըՀիսեի ['Ը^ց
ճանաչումին (որ էլ ենթադրէ ճանաչումը
մեր հայրերու ս երո լնդին ինքնա պաչտպանութեան խուճապին եւ անոր հետեւանք'
պահպանողականութեան)
կը հսւսկՕսւն
նման կեցուածք մը՝ շատ հեռու են զայն
արդարացնելէ։ Առանց պահանջելու ամէն
անհա տէ հերոսի իրագործած սեփականի
զանցումը՝ անհրաժ՜եշտ կը գտնեմ որ ամէն հայ՝ Հ աս ենթիի Մ անուշէ անին օրի—
նա կով՝ գիտնայ ստանձնել՝ առօրեայ թէ
մշա կո ւթային կամ քաղաքա կան
դաղափաբանական մակարդակներու վրայ ՝
իր ճնշուած փոքրամասնականի կաց ու —
թիւնը ՝ զայն կոչումի վերածելու հա —
մար՝ զՏարբերդներու Հասարակաց Պոստի
մը ի նպաստ՝.

Եայց այս տեսակի պայքարի մը նւզատա կադրումը
(ֆինալիթէ)
տրՈԼՈԼ^ծ է
կարծ ո ւածին չափ յստակ կերպով : 'իասենթի հ.կը յուսայդ ՝ բանտարկուած Ա'tuնուշեւսնի հետ՝ սպասելով լաւագոյն վա
զսր դայններոլ : Առանց յոռեւոեսութեան
նոթով մը փակել ուզելու խորհ բդած ութեան այս
ուրմԼագիծը՝
վերստին կը
հարցնեմ ♦ փոքրամասնական դիմ ադրոզ —
նե րոլ այս պայքարին նպատակը inpiHUl0ծ՜
է : Ե^նչ պիտի բերէ ապագան : Ո՞չ' կեգ֊
րոնացեալ պետականութեան մը կառոյցը՝
որուն մէջ պիտի անհ ետանայ զՏ արբեր ու
թէ ան իրալունքդը : *Եասենթիի հերոսը ՝
որ կը պայքարէր նացի
կեդրոնացման
ճամբաբներ ո ւն դէմ ՝ պիտի ըն գունէն ր եբէկք, խ որհ ր դային աքս որ ա կայանները ՝
կամ այսօրուան
«Հ ո դեբո ւժարանդները։
Այս էական ^արցը
չի նշանակեր
դրամա տիր ո ւթե ան ՝ յետադիմոլթեան դա
տին ծառայել՝ ինշպէս ոմանք պիտի ուզէին կարծել։ ը նշանակէ ՝ պարզապէս ՝
մ եր մել հաստատուած կառո յցներու ՝ ով
ալ րւ/ան անոնք ՝ իրաւունքը մենաշնսրհլ,
վերածելու վաւերական ազատութիւնն ու
հ ա լա ս ար ո ւթի ւնը ՝ որոնք կ'անցնին ազա
տատենչ ՚ (լիսլհյւյթ-է՚ււ)
պահանջումէն եւ
զՏ արբեր ո ւթեանդ
իրաւունքէն — երկու
սկզբունքներ ՝ որոնք շատ կանուխէն ՝ եւ
ի մասնաւորի
նախորդ գարու ‘ԼՀ՚րջփն
տա սնամէակներ էն սկսեալ՝ յայտարար —
ուած են մեր
ա զդային—ազա տադրա կան
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ԲԱՑԱՏՐԵՑԻ...
1935^ ամառը՝ Աևրի Աամուէլ [իոլրատեան վարմաբանը աւարտելէ ետք ՝ թոզոլզի Ա էն գետի գեղածիծաղ ափերը եւ
վերադարձայ ծննդավայրս' Ամերիկա։
Հազիւ վերադարձած Տ ի ար ո յ ի թ' Ազա
տամարտ ակումբի յանձնախո
ան —
գամնեբը ուզեցին գիտնալ թկ
առաջին
դասախօսութիւնս ե՞բբ պիտի տայի :
--- «Ի՞նչ դասախօսութիւն» , հարցուցի !

- «Որեւէ հայկական նիւթ- մը ընսւրէ'» ,
ըսին :

- «Բայց ես կեանքիս մէջ դասախօսու
թիւն չեմ տուած», բացատրեցի։
- «Հոգ չէ՜ , ժողովուրդը դասախօսու
թիւն մը կ՛ակնկալէ» , ըսելով ' զվ,ս IFfi*
անել կացութեան մը առջեւ :
Անդամ մը եւս
փոր ձեցի հ աս կցնել
Ազատամարտ ակումբի յանձնախումբին'

ԵՆՈՎ-Ի ԼԱՋԻՆԵԱՆ

ես դա սախօս չէի ) երբեՀք չէի եղած
եւ ըլլալիք ալ չունէի :
երես

նա յեց ան ՝

եւ

— «Միթէ դուն հայկական դպրոց չգաgKp» ։

— «Այո.'»
— «Գտցած դպրոցդ Ա՚խիթարեան վար
ժարան չէ"ր»:
— «Այո» :
— «Այդտեդ քեղի հայերէն չսորվեցու
ցի՞ն» ։
— «Բաներ մը սորվեցայ» :
— «Ուրեմն, ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ որ դա
սախօսութիւն չես կթնար տալ ...» :
Այս տրամաբանութեան դէմ ի՞նչ կըբ~
նայի պատասխանել։
Գյվսիկոր'
կարԼ
պատճառաբանութիւն մը ներկայացուցի ,
ըսեչով թէ ... ամ էն Ե րուսաղէմ գացող
հաճի չըլլար ։
Արդարացումը յանցանքէն աւելի ծանր
էր՛- Մէկը հարցուց, «ինչո՞ւ հայկական

վարժարան պիտի երթայիր, եթէ այսօրս
չես կթնար պարզ դասախօսութիւն մը
տալ» :
Պարզ դասախօսութի՛ւն մը : «Գասախօսութեան պարզը կամ րաթգը ո՞րն է» ,
Հ//Հ ի մ աքէս :
^'ասախօսո ւթիւնը /լաս ախօս ո ւթի ւն է ՝
հւ ընելէդ ետքը մարդավարի պէտք է
ընես ։ «Ծսւնի^
պարապ խօսք չէր
ինծի համար եւ՝ իրատես դի տա կց ո ւթի լնով՝ անխախտ համոզումը ու'‘՛էի Րէ nr~
ելէ դասախօսութիւն իմ ումէս վեր էր :
Ո՛՛ւր մնաց գասախօսութիւն մը, երբ կար
գին Հայնրէն չէի գիտեր։
Ոուսախաբութեան չչուկներ լս ելի ե ղան
յանձնա խո ւմբի անդամներ էն i
— «Ինչիցս մտսււ_պւակսւնն bu», հարզուց ձէկը՝ կէս բացագանչական — կէս
հարցական :

— «Մե՜ղք հօրդ ծախսած դրամներունգոնէ քիչի'կ մը մտաւորական եղած ըլլէսյիԲ» ։ աւելցուր ո լրիչ մը։
— «Սիրելիս» , ըսի , «մտաւորականու-

ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ «ՅԱՌԱՋ»

pas sairnei։

ԿՐԱԿԸ ԿՈԴ^^ԻՍ

Ա կզրս լնքն եր ՝ որոնք՝ այսօր՝ կը վերա
գտնենք 'Եասենթիի այս հիանալի մա —
պաւէնին մէջ։
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• գնոր

ել
83, rue d’Hauteville

րեմն' րանաստե՚ղծ ըլլալու ես» :
— «Կեցէ՜ք» , ըսի- «ամէն մարդ իր ար
ժանապատուութիւնը ունի : էս բանաս _
տեղծ չե՜մ» , բացատրեցի իրենց ;
Ինծի մտիկ ընող չկար։

Ուրախոլ —

թեամբ ուզեցին տեղեկանալ թէ քեր —
թո լածներ ուս աոաջին հատորը ե՞րբ պիտՒ LnJ" աեսնէր : Մինչ այգ կը խորհրդա
ծէի թէ ի՜նչ ապուրի մէջ ինկայ։ Արդ
եօ՞ք իսկ ս,պէս սչԼէսք է մտաւորական եզած ըլլայի։ չ՚՚՚՚յՍ il՛" քառո՛բգ մ տա-

էի անցեալովս , որովհետեւ կեանքիս մէջ
երկու տող տազաչափեալ բանաստեղծու
թիւն չէի գրած : Ոմանք կը պարծենան
թէ իրենց գլի!Ո ւն սանտր չէ դպած : Ու
րիշներ հպարտ են որ իրենց պեխերը ած ելի չեն տեսած î Երբեմն մարդիկ որո չ
մխիթարոլթիւն կը զգան որ ակնոց չեն
գործածեր , կամ թէ կեղե՜ ակռայ մը չու
նին իրենց բերնին մէջ֊. Ամ էն մարդ իր
տեսակէտն ունի։ Իսկ ես, հոգեկան որոչ
գոհոլնակոլթիւն կը զգայի' որ աջ ձեռքս ,
ր!1՚իչ բռնելէս ի վեր , որեւէ ոտանաւոր
չէր արտագրած : Ասիկա ինքնին մեծ ա րմանիք մը չէ, ու թերեւս առարկուի Խ
մա՛ն աւանդ րսւցասական ար J-անիք մըն է*
— Եայս
ըսել :

< ոզի նո յն բանը կրնան

utց ո ւթի ւնը կնճռո ա էր • ♦ . դասսվււօս ութիւն կամ բանա ս տ եղծ ո *~թի ւնը ։ Առա$-ՒնԸ չէՒ ըր՚սե ՝ իսկ երկրորդը' չէի կըրնար ընել* » ♦ յ Ամէն մարդ իր սկզբունքները ունի :
Աայտնի եղաւ որ եթէ մէկր կամ միւսը
չրնէի Ազատամարտ ակումբի վար չոլ —
թիւնը - եւ ժ՜ամանակի ընթացքին' հա
սարակութիւնը — պիտի կարծէր թէ պա
րապ տեզ հայկական վարժ՜արան գա —
g եր եմ :
Աանձնախումրի անդամները շուարած և
հիասթափ իրարու երես կը նայէին։ կար
ծես ղիս հարսանիքի ղրկած ր//IUJին' քտ—
նի մը ափսէ iJlUlf jUlUlU բեր ելո լ ՝ եւ դաաա^րկ ձեռքով վերադարձած Ը1/ա,քի ♦
մը տատամսելէ ետք՝ յայւոարա —»
ըեցի թէ » ♦ • կը ջանամ դասախօսութիւն
Ը պատրաստել ։ finլոր ներկաները ուրախէսցան ։ Ե^նչ կրնայի ընել» ♦ . երկու չար
եաց փոքրագոյնն էր ։
Ե*սզնիք մտնոդր
պիտի քրտնի յ
Այ՛՛
պատրաստակամութեանս
վրայ'
թուականը որո շեց ին եւ շատ ժ՜ամանա կ
չանg ած — վախց ան թէ միտքս էը փո
խեմ — դա ս ախօ ս ո ւթի ւնը տուի ։
Ի հարկէ , աւելորդ է ըսել թէ քիթ"
բերանս դարձուցի յ Ոt-նկնդիրներն ալ հաժ ո զոլեց ան թէ իրապէ՛ս ամէն Երուսաղէմ
դաց ող 1ւԱ1՜6.լւ շ ր//ար յ
Րայց ։ դկչ - աղէկ , հայերէ՜ն էր , եւ
այրէ նկատումութ
ունկնդիրներ ը ամէն
թերութեան աչք դոցեցին։ Հերիսան որ
քան ալ նօսր ր//աJ եւ ամպակ՝ հայտստանց իին համար դա՛րձեալ հերիսայ է։
Եմ հայերէնս ալ ի՛նչքան ալ թերխաշ ըլ
լար ՝ դարձեալ հայերէն էր՝ եւ $իթրոյՒ
թի զազոլ-թին համար այդքսՀնն ալ մեծ
բան էր Ամերիկա ծնած մէկու մը բերնին
մէջ։ f

— «Ի՞Թչ ըսխք ձըզիյ հսրյ ժողովուրդ,
որ Խոսեր ենք ըս օրին եւ ուրիշ մարդ
չհն գտեր, ու ես պիտի Սաո խօսում - • •» :

Շահան Շահնոլր (1973) ,
գին' 30 Ֆր*
թղթատարի ծախք'
դին ՛իրայ ։

յանձնախումբէն մէկը,

ՑՒԺյՒ ողբացեալ եւ ս իր ո ւած ճա շարանապետ վազեցի
^իոդոյին
խորիմաստ
մէկ խօսքը՝ երր մեծ հաւաքոյթւ՛ մԸ
Պոսթոնի մէջփ զինք բեմ հ իալիրեր են բա
նախօսելու ։

Շահան Շահնուր (1970) ,
գին՝ 30 Ֆր«

պայքարի ղեկավարներուն կո ղ-րէ։ Ն ալ —
սլան տ եանն եր էն մինչեւ
Հէաւարեաննե ր
ել Շ ահ խաթունեաններէն մինչեւ fij ամա կներ :

ՄյԳ միջէին

գիւտ մը ըրածի պէս, բարձրաձայն եզրակացուց , — «Եթէ մտաւորական չես, ու

ւորական իսկ կարելի չէր համարիլ։
Իսկ գալով բանաստեղծութեան , հպարտ

Գրեց'

Ապշած' իրարու
հարցուցին.

թիւնը յղութեան կը նմանի : 'Բիչիկ մը յղի
եզեր ես' կամ ամբողջովին, նո՛յն թանն
է : Իսկ ե'ս' մտաւորակսւնութեան ամենսւթեթեւ հովն իսկ չունիմ վրաս : Կը ցաւիմ,
այդպէս է» , բացատրեցի . . . «մաթդ
իր չունեցածը չի կրնար տալ» •

75010 Paris

Հիմա' իր ամlrn il A սրութեան եւ տարսզութեան մէջ կը հաս t/նամ ամերիկահայ
ազգային ողբերգութիւնը։ Ե^նչ օրի հասեր ենք՝ որ սլար զ հայերէն մը խօսի/ր
եւ երկու տող հայերէն դրե/ր հաւլուա —
դփՀ ւտ արժ՛անիք կը նկա տոլի ամերի կածփն նոր սերունդին համար։

Fonds A.R.A.M

« Տ Ա Ռ Ա Ջ »
Շար • Ա- էջէն
ԲԱԼԷԻՏՈՍՒՈՓ
ԱՐՈՒԵՍՏԱՍԷՐԻ' Մ Ր ՍՐԱԳՐԷՆ
EL DESDICHADO
ՀԼոլսպ մ եկնարկր, ւթիւն ; Բայց ՚11ա[11 Պ էնճամին Պրիթըեի զգլթիղ դաշնակն էր "ւ՛
կը պատրաստէր ամէն անգամ այ*ր տննի լիքա կան մեղեդիներուն
մթնոլոր
տը։ Աճեցնողը մահուան հո վն էր : Պրէթըխ >
վաիժս ո ւնե ւչորս տարու կը թողու մ եղի
րաւական հարուստ հունձբ մը՝ որուն ա՛
մէնէն կարեւոր մասը պիտի նկատ ո լի հա
ւանաբար իր րենական գործերուն ԼարքԸ*
ք*այց անոր գործիական երաժշտութիւնն
ալ նոյնբան դեղեցիկ է : Նախզգացած էր
իր մահը ու իրաւամր , չկարողացաւ լսել
իր ամենավերջին բառեակին առաջին ուեկրնդր ո ւթի ւնը որ պիտի արուի օրերս : //*կարծես , մահը րցար գլխաւոր էարը [՛Լ1
բո լո ր •{J-rLb՝1՛ գործերուն : Հարկ է պահ
պանողական երամի շահերու գա սուն համարիլ ‘[ինբը Î
Աեկնողը սակայն դ հմուտդ
մեղեդիին
սիրահար ՝ նուրբ ու միայնակ իրաւ եբր

Je suis le Ténébreux, — le Veuf,—l’inconsolé
Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie :
Ma seule Etoile est morte, et mon luth constellé
Porte le Soleil noir de la Mélancolie.

Խաւարակեացն եմ bu, Անսփոփը, Այրին,
հշիյանն. ակիտենցի' բերդում իր ալերուն •
Միակ Աստղըս յանգաւ, եւ վինն իմ աստղային
Մելամաղձոտութեան սեւ Արեւն է կրում:

Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m’a? consolé,
Rends-moi le Pausilippe et la mer d’Italie
La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé,
Et la treille où le Pampre à la Rose s’allie

Դու, որ սփոփանքըս եղար, Շիրմում մթին
Տո'ւր ինձ Պոզիլիփը, Իտալիոյ ծովն հեւուն,
Ծաղիկը, որ այնքա՜ն գերում էր իմ հոգին
Եւ արիշն, ուր Վարդին որթի Շիւն է փարւում :

Suis-je Amour ou Phébus?... Lusignan ou Biron?
Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ;
J’ai rêvé dans la Grotte où nage la Syrène...

Սէ՞րն եմ, թէ՞ Փերոսր... Իիրո՞ն, թէ Լուսինեան
Համբոյրն է թագուհու դեո նակաաըս դաղում •
Երագեցի Այրոււք, ուր Սիրենն է լողում • • •

E j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron :
Modulant tour à tour sur la lyre d’Orphée
Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée

Եւ Աքերոնն անցայ՝ երկիցրս յաղթական,
Օրփէոսեան լարին հնչեցնելով անմեո
ճիչեր Ըղձանոյշի եւ Սրբուհու հեծքեր:

դահան մըն է յ
անօթ էր : I1 սկոյն երեւե
լի պիտի դառնայ : իսկ բսան տարի ետբ
գարուն անմոռանալի երգահաններէն մ՛ին յ

G. de NERVAL

Թարգ ■ Ա • Ա •

X
ան դիւրին է մ եծեբուն հետ հա
ղորդակցութիւն հաստատել : Աշխատիլ անոնց հետ , պայմանաւ որ առանց րոպէ մը
իսկ գառնանալու հ
միշտ հանդուրժողդ
գրեթէ բնական գան ելո վ հ ա կաս ա կան երեւոյթներըդ հաս1լեաս ղիրենբ։ Ա օտենաս
իրենց բարդոյթներուն։ իմանաս անոնց
լուռ տառապանբը։ Այն ատեն դ ամ ենադոյզն մասնիկը բերած ր //ա/ու գոհ ունա
կութիւնը իրենց սանձարձա կ վեր ելբին դ

« Jeanne, la bonne lorraine
qu’Anglois brûlèrent à Rouen »

«ֆՐնՆՍԻնԱԱՆ ԴԱՍԱԿԱՆ
ՔՆԱՐեՐԳՈհԹՆԱՆ ԾԱՂԿԱՔԱՂ"

ւէարձա արութիւնն [“'կ է •
Շն որ հ ա կալո ւթի ւն Շ ս ւշան Ա ի լտոնեան ;
համ եստութեան եւ հասկացո
ղութեան գաս մը տուիր մեզի։ հայտնա
բեր ելս/է ոչ միայն բու անգեր աղանg եԱ։
երաժշտական ու կատարողական ձլ,ր բերդդ այլ նաեւ բու պարզութեան եւ
Z/'Ïելաւ
տոկունութեան
անո ւր անա լի
ւիաստը ։
'1*արձեալ

Աբահին մէջ ամէն նօթ կը լսուի :
իսկ բեմին ետեւ ՝ Ւէ տեսնել դ թէ իմ սլ
նալ կարելի է։ ի եմին ետեւ կարելի է
հաստատելդ թէ սրբան բարձր է մեծութ եան սա կը յ Հո՛ տ դ ա յգ ր ո պէին չէ կար^էի լփոթել

ու մեծը։

X
Անտրէ Պ օտէնը եղաւ ութսունևերեբ տա
բու ։ Զուարթ է խառնուածբը : էրիտասարդի մը ճկնոլթեամբ կ՚ելլէ կ'իՀնէ ցու
ցասրահի սանդուխներէն.։ Զիրար կը լինսւըռենբ երկու ամիսը անգամ մը։ '[/որ
ցուցահանդէս մը պա տր ո ւա կելո վ հեռա
ձայնն g ի իրեն : Ա իասին ճաշեց ինբ ։ ի պատակս ուրիշ էր ։ Պէտբն զգացի գարձեալ
•լթևբը լսելու։ Հոգեկան տրամ ագրո լ —
թիւնը կը վեր անո բոգէ ։ Հեռատես' գիտէ
աշխատութեան մզել : Երջանիկ կ'ապր ի
ինքն իր մէջ-. Գարուն վերջիւն հսկ անեքէն' պէտր է անձնատուր ըյյաւ իր կճող
անկեղծութեանդ
անսպառ յիշողութեան
ել նուրբ երեւակայութեան վերակենդա
նացնելու համար այգ օրերը -. Հին օրերը;
Կը պատմէր հել ի հել' իրեն յատուկ
ախորմակով մըն ալ ուտել շարունակե
լով-. վայրկեան մը կեցաւ' գիտե՞ս ուր
էք Փիքասոյի մեծութիւնը. . . յաճախ երբ
թուղթ մը կ'առնէր ձեռքը նախ շէր գի
տեր թէ ի՞նչ պիտի գծէ : Գիծ մը , յետոյ
արատ մը . կարծես գիծը կը շնշէր /որդէն .
ծնունդ առած էր ստեղծագործութիւնը,
ուրիշ արատ մը ետելէն' յետոյ ուրիշ գիծեր. առարկայի մը նմանիլ կը սկսէին
առաջի,ն գիծերը; ինքնակոչ ներշնչումը
արագ դարձուածքով մը իր լրումին կը
֊.ասցնէր ; էլ աւելցուր' արուեստի գործը
ս[էտր է ծնունդ առնէ անկաշկանդ դ վեըանցական ումի մը մղումովդ բոլորովիին
աղատ, կիսով անգիտակից
մեր առջեւ
րաg ո լող արուեստի ուղ ի ին վտանգն ե —
բունդ րայց մեր հակակշռին տակ; Պէտք
է կարենա լ ստեղծել ամէն ինչովդ որեւէ
ատեն; Ներշնչումը մէջն է մեր; Ս՛տերիմի
մը կողմէ Փիքասոյի , որ կ'ըսէր' «Զ ե՛մ
փնտռեր' կը գտնեմ» դ
այս լրացոլցիշ
պատկերը արուեստով յղի, այգ պահերոլն

fÀ/" պժԼ^Ւև) 245 է$)*ոց հատորին մէջ
Ալիբեան էսմբած է ֆրանսական բանա ստեղծութեան յայտնի ու Հանմոռաց^ կը~
տ ո րն եր ո լ Ւր թ ա րւլմանո ւթի ւններ ը ։
JL5
տարիներու աշխատանբ մըդ ինչպէս կը
էսոստովանի ան դ իր կարճ ու խի տ ներ ածութ եա ն մէջ-.
\ժաղկաբտգ մը
որ 1լ երթայ ՆԼիյո նէն
մինչեւ Շարլ Պ ե կի դ կը ներկայացնէ 35
բանաստեղծ հինգ գարու ժամանակաշըրջանէ մը։ Հասկնայի է որ զդասականդ
բառը լայն իմաստ ունի հոս եւ չի սահմանաւի ա կո լիր (իէ գարու դասականու —
թեամբ:

է իրեն ս ի լ,եԱ, ա ր տա գր ո ւթի ւնն եր , /'եշ
որ մեծ տեղ կո լ տայ անձնական ճաշակիե : Հետեւա բար րո/ո րովին անտեղի է
վէճ յարո ւցանե լ ընտրութեան ու ընտ —
ր ո լածներ ո ւն
առիթով :
Հա ւանաբար
Ալիքեան չունէր ամբո ղջ նիւթը ինչպէս
նաեւ անհրաժեշտ էջերու թիւր ճոխացնելուդ տարբերակելու համար իր թարգմանութի ւնն երը դ թա րմ ացնելու գանոնբ
բա յց նորա յտ յտ բանա ս տ ե ղծն եր ո ւ
գործերով : կարելի է ափսոսալ Ա ա լ/արմ էիդ ^լօտելի տրուած բեր թո ւածներ ո ւ
յ փ ոո
ընտրութեան մասին դ բա jy մեր
սանբը կը ջնջուի աշխատանբի ըրած գրա
կան տպաւորութեան վ[,այ*

ա զ կաբա զ ր խոբբին մէջ տետրակն է
Ա • Ալիբեան բանա ս տե ղծին դ որ հաւաբած

կարծե ս հաստատէր տաղանդին ու հան
ճարին
տեսակարար
տարբերո ւթի ւնը :
տաղանդաւոր նկարիչը պիտի գո
յանար իր մ տբին
հնա րամ տո ւթեամ ր •
գործի լծուած աւելի » արտաբինին օգն ո ւթեամբ
հ անճաբ ե ղին հ*Լ°ր ս տեղծագործ շունչը նոր ձեւա ւոր ո ւմներ պիտի
թելադրէդ ներբին մզումներու ճնշման
տակ ու նոր վերացական գաղափարներ
պՒտՒ յաՀ"՛Լէ՛ սաո-ծցնե լ գո յներո լ եւ գիծերու պրիսմակին մէջդ պարզդ հմայիչդ
էսորհրգաւոր ոճով մը ինբնուրոյն։
Այդպէս ով է որ ամէն ինչ աւելի յ ըստակ ու թափանցիկ պիտի դառնայ ։
Jf] ո բանա րդա սլա չտ
թէ
վերացական
րլսլր ո ցներ ո ւն պաշտպանները չեն մոռցած
ու Ju իրողութիւնը : Ար՚էի ն կա ր չո ւթ եան
հիմքը; Պ օտէն նոյնպէս' յ եա—խ nր անար֊
դապաշտ դպրոցին խստապահանջ միտբը։
X
Նոր գործ մը հա սալ ձեռքս; հեռա
գիր
լարաւորներու քառեակ մը : Առնօ
Բ արա ջ,։։նեանի վերջին գործը : Ինչ տա
ռապանք է չկարենալ անմիջ,„պէս Իմա
նալ լրիւ գե ղեց կո ւթի լնը
պահուըտած
հթպ գծիկներուն մէջ , Բանաստեղծը պի
տի ըսէր' «Ցանկապատին շուքին նստած,

վայրի' ծաղիկ անունդ ի՞նչ է» :
ԳՐԻԳՈՐ ՀԱՄԲԱՐՈՈԻՄԵԱՆ

Ալիբեան հետեւեալը կը գրէ թարգմա
նութեան մասին* <^Ես թարգմանելու մէկ
ու միակ եղանակ գիտեմ' կարեԱւ չափով
համերաչխ գրկից ութիւն բնագրի հետ
առանց էս ար էս գե լո լ մա յ ր ենի լեզուի
ու
բեբթութեան ըեգհանր^.ր օրինաչափ ո լ —
թի ւնների ծնողական իր ա ւո ւնբները : /» րնագրի պատկերային համակարգի էըի*վերարտադրութեան նկրտում * ահա էսըգ~
ճամիտ
թարգմանութեան
սլւսբաբն ու
պատիւըդ բանի որ պատկերը միտբ էդ
jr/յզ էդ կշռոյթ էդ բանաստեղծն ինբն ^» :
Այսպէս բանաձեւուած' թա րգմանո լ —
թ ե ան սկղյբունբը
իր արմատները ու նի
բանաստեղծութեան ըմբռն ո լմի մը մէջ-.
Ինչ տ լ ըլլայ այգ ըմբռնում ը} կա րե լորը
յստակատեսութիւնն է ել արդիւնքին հա
մերաշխութիւնը սկզբունքին հետ; թարգ
մանիչը անգագար կը նայի բնագրին դ ասոր առանձնայա տ կո լթի ւններո ւն դ կշռոյթին 1 յանգին ,
պատկերին
ու չափին :
Անոնցմէ չէ որոնք կը թարգմանեն իրենց
չգիտցած լեզուէն : Երբ բնագիրը գեղօն
րն է , վիյոնի նշանաւոր գեղօններէն երկուքը , Ալիքեան կը փորձէ , կը յաջողի
պահել ոչ միայն տոզաչափըդ այլ նաեւ
գեղօնի օրէնքները կը կիրարկէ իր կար
գին . յանգերու խի ս տ դասաւորում տո ղ էւ
կրկնութիւն , ելա յլն ; Ան որ ծանօթ է
այգ կտորներուն դ չի կրնար տոգին տակ
չլսել բնագրին թ ելա գր անքն երը դ անոր
ընթացքը դ իւրայ ատոլկ հիլքըդ շեշտալո—
բումի համակարգը; <Հա րմանալփն այն է
որ չասք հազուադէպ են
ճշգրտութեան
զեղծումները ; Կը պատահի որ Ալիքեան
հեռանայ բնագրէն դ բայց հեռացումը կը
բերէ ուրիշ նրբերանգ բնադրին զուգա
հեռ; Այսպէս' Հիյոն կը գրէ.

Ալփըե ան կը թարգմ անէ *

«Օրլհանի գոՆսւոթ ժա(1նսւԲԹ
ոթ դաթձւԱՆ զոհ ու սութթ վկայ» :
"ք տրուած տեղեկութիւնըդ
իմաստտւորումը նոյնը չէդ հակառակ անոր որ թարգմանո ւթի ւնը Հլաւ կը հնչէ^ ։
['արեբաէստաբար հայերէնը ընգհանրապէո այնբան շաղուած է բնագրին դ ա յնբան մօտիկ է անոր Հոգիին ու տառին^ որ
էր մ ո ռնանբ տողին մ էջ լեց ո լած Հ.խիպարներր^դ ղո ր ամէն թարգմանիչ կը գնէ
նման պար ա գաներ ո ւ ։ իչ անդին կը գըտնէք Ներվս,Ա, մէկ ծանօթ հնչեակը եւ իր
թարգմանո ւէժի ւնը ։ Ալի բեան դ ժ ս գիտեր
ինչ Հդմիմէթիսմուխ կը վերարտադրէ բը~~
նագրին հատումները դ չափերը դ նաէսա —
դա ս ո ւթի լ!ւն եր ո լ գնա g բը դ եւ յանգերը ։
յատկանշականը այն է որ Հձեւային^ ա յ ս
վերա ր տա դրո ւթեամ բ
էլեբվալ կը մ տնէ
մեր լեգո լի կա ռո յ ցներ ո ւն մ էջ դ առանց
դառնալու այն տարտամ մէկ բանաստեղծը
որ կրնար գրած ըլլալ , ի վերջոյ , հ ա յ երէնովյ
Ալփբեան
չի վաբանիր դժուարագոյն
բանա ս տ ե ղծո ւթի ւններ ը
թա՚րգմանել *
այսպէս' քիէմպոյի հՋ^՚ա յն աւոբներու հնչեակը^ ինչպէս
Վալերիի
ծովափնեայ
գեր եղմ աննոg չյ» յ Առաջինի պարագային
արդիւնքը հ ամողի շ չէ ղժբախտաբար դ
որովհետեւ ձա յնա ւո րն եր ը չունին
նոյն
ա րժէբը ֆրանսերէնի եւ հայերէնի մէջ-.
Իսկ վալերիի քերթս,.ածը անհամ եմա —
տօրէն մ օտի կ է բնա գրին դ շատ ա լելի բան
Նտրդունիի փորձը դ որ տողերէն գրեթէ
ուենէ կը պ^Հէր :
Զեմ գիտեր դ կրնա1*յ ոեւէ թ արգմանի չ
պլ^Ա՛ քան ինչ որ Ալիքեան կ՛՚ընէ
իր ամբողջական հայերէնով։ Անոնբ ո —
րոնբ կը հ աւատան բանա ս տեղծո ւթեան
թարգմանելփութեան դ կրնան իրենց ցան
կութիւնը լիացած սեպել։ Այո յաջողու
թիւնը չեմ վերագրեր թսւ(եոսւոեւլծ Ալ[՚ք-'
եանին --- այնբան բանաստեղծներ կան
որոնք կը ձախոզին ու
էր տառա պին
թարգմանական անբանա ս տ ե ղծա կանո Լ —
թենէ --- յաջողութիւնը կը վերագրեմ այն
^սւյրսւդսյն անձնա կանաց ումին դ այն եր
կար ու մօտիկ կենակցութեան ,
որով
ֆրանսերէնով գրուածը յանկարծ կը գառ^ա-յ հայերէն;
Բանի թա րգմանի չ ինք,լիւնք կը սպառէ
բնագրի մը
զայն !

մէջ ,

այսինքն՝

կը
1

յարգէ

Գ. Պ-

(*) Թարգ. Ա. Ալիքեան, «Սովետական
Գրող» հրատարակչութիւն, Երևան 1976 :
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52’ ANNÉE

N° 13.785

ICI LES CHOSES NOUS CORRESPONDENT »
(Le Passager clandestin}
en

Le français lui permettait sans doute de

France avant sa vingtième année et il y
est resté jusqu’à sa mort en 1974. Entre
les galetas et les hôpitaux de Paris, les
sunas de l’Assistance et le Home de ré
fugiés où il est mort, il semble qu’il n’y
ait pas de place pour le sourire et la joie,
et pourtant son œuvre poétique, si elle
répond aux circonstances de sa vie, si elle
y trouve sa matière, n’est pas plaintive
ni amère. On se souvient de Transfert
nocturne : le « grand malade », l’infirme,

Armen Lubin est venu d’Istanbul

se voir, lui-même et sa vie, avec une sorte
de détachement ironique, comme invité

est transporté sur une civière d’un bâti
ment à un autre, par une nuit étoilée ;
couché sur le dos, il voit vaciller les
constellations au rythme du pas des por
teurs. Il éprouve fugitivement la présence
universelle, l’immense réalité mouvante
avec lui : ce n’est pas une consolation ou
une diversion qui distrairait le gisant de
sa condition de malade. Seulement il y a
autre chose, il y a un ailleurs (la nuit, le
ciel, le mouvement), il y a ici et ailleurs
ensemble, réunis par le lien à la fois sou
verain et très frêle d’une conscience,
d’une parole. L’homme brisé qui parle
dans les poèmes de Lubin ne rassemble
pas seulement les éléments de son exis

musique et de nombreuses nouvelles), il
ne parlait pas volontiers. Je crois qu’elle
était son lien avec ses compatriotes dis
persés en tous pays, une affaire de famille
presque, à laquelle il ne pensait pas que
nous puissions réellement nous intéresser.
Combien tragique cependant, et révéla
trice des misères de notre temps. Mais
justement : cet ailleurs là était pour lui
comme un secret, une sorte d’héritage
inaliénable. La nouvelle ici traduite est
un épisode de la légende vraie du peuple
arménien.
HENRI THOMAS
« N. R. F. » Février 1977
Texte précédant la traduction
« D'un Brin de cœur tendre »

(Պճեղ մը անոյշ սիրտ)

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

sommet de l'Ararat.
Bien sûr, toute image en poésie vient
d ailleurs, par surprise ; il n’y a pas de

լրսՈՅՀ. ՍԻՐՏ^Ը

nous

վրաԱսերեԱ

ramene au centre en même temps, mais,
s ao*ssant d Armen Lubin, cela est vrai
encore d une autre manière qui lui est
toute particulière et unique dans la poésie
contemporaine. En effet, cette parole, ces
nuages, dont d’autres peuvent jouer par
Pure exubérance, gratuitement, lui sont
necessaires : elles sont pour lui le seul
■noyen d’être ici, exilé d’une terre qui a
c son enfance, d’une société à laquelle
“ maladie ne lui permet pas de s’adap«■ b ailleurs pour lui n’est pas l’imagi,aire’ n
Pas l’inconscient ni le rêve :
tout ce qu’il a vécu, tout ce qu’il
placé ֊6Տէ Iui'même éternellement dé-

Շահան Շահնուրի «Պճեղ մը ա՛նէր յշ
«/վ/«/»ին ֆրանսերէն թարգմանութիւնը
լոյս
տեսաւ
1\Լ7?.Լ.ի
Փետրուարի թիլին մէջ , կցուած
Անրի Թոմայի մէկ գրութեան :
La
Nouvelle
Revue
Française
(Gallimard) publie dans son nu
méro de Février 1977 « Un brin
de Cœur Tendre », la traduction
française
du
chef-d’œuvre
de
Chahan Chahnour:

ՊՃԵՂ ՍՊ ԱՆՈՅՇ UM‘S
précédé

du

texte

de

Henri

Thomas que l’on lira ci-dessus.
' ' Proposé, moi j admets le corbeau,
proposé, moi j'admets le glaive nu.

HARMONIE

du soir

■

Mi

lî S ■■BP5

«
:

1962// ամառը վերադա րձա j ԷՒեհբան եւ
0 ոլլէսէ
վև[• ը ՝
ուխտագնացութեան

Առաւօտեան դէմ ՝
հեռուէն'
դաշտէն
ծայրը ՝ լեռնահուէէտէ մը մէջ՝ տեսնուե
ցաւ JJ • թադէոսէ վանքէ դմրէթը : 'fi անէ
մօտեցանք' ա՛յդքան աւելէ անհամբեր էէ
տեսնելու հայ հնտւուրց անցեալէ այղ
մէկ կ աբեւոր յէ շա տա կար անը : fi անէ մը
հարէւր մեթր մնացած՝ կանդ առէ եւ
դէտեց է այդ հոյակապ շէնո ւթեան ներ
դաշնակ տեսարանը ։
Էյ առն զգացում ով ♦ ♦ ♦
ակնածանքով ՝
մօտեցայ այդ
հ էացումով եւ սէրով*»»
հնամեայ կոթողէն ու այդտեղ տեսայ Հայ
Հանճարը*, Օարդանքով Լո/ծցէ այդ սըրբատաշ քարերը՝ ու հայեացքս բարձրացընելութ զմայլանքով դէտեց է ար տաքէն
սլատերուն գեդա կե րտ խաչքարերը և (/անե ականման
զարդաքանդակները
որոնք
կարծես երէկ քար տա շէն դչէբէն ելած ըլլայէն : ^արէ վրայ փորուած բանաստեղ
ծս ւթէ ւե մըն էր J
վանքէն չր^անը ըրէ եւ է$_այ դէսլէ առա րա ւս յ ադեցն ելո լ յ Ու ետքը՝
‘կր Տ՜ար
բ ար ձր ան ա լո ւթ քալեց է դէսլէ դա շտը » » *
Աւարայրէ դաշտը*, Ա^նդէն հեռուն' տեղ
մը կը հ ոսէր Տղմուտը*, ԱլէսրաՀյր ՝ սրտէ
ու մաքէ թռէ էք * • ♦ դէւցաւլն երգութեան :
Հոն խտացած է Հայ ժողովուրդէ գաղա
փարական եւ հերոսական այլեւս յալերմական էմաստը։
Ս տասուզուած' կը ղէտէէ այդ պատ-

ԻՐԻԿՆԱՅԻՆ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈ Ի ԹԻՒՆ

Voici
venir les temps où vibrant sur sa tige
Ou
£e
fleur s evnpore ainsi qu'un encensoir ;
Val ՏՕՈՏ et ^es Parfums tournent dans l'air du soir ;

e mé ancolique et langoui eux vertige !
Le v^l AeUr, S évapore ainsi qu'un encensoir ; Հ
Va/ո l° °r֊i ^rémrt comme un cœur qu'on afflige ;
/e ciel^ anco^Hue et langoureux vertige !
est triste et beau comme un grand reposoir.
Un ^°n frémit comme un cœur qu'on afflige,
Le ciel^i
hait le néant vaste et noir !
el est triste et beau comme un grand reposoir;
L soleil
s est noyé dans son sang qui se fige.
Ha rtn Ur՜
Rai hait le néant vaste et noir,
Le
ll^miaeux recueille tout vestige!
Ton soiven,St

U

օրերուն ՝
ուղեւորու ե9 ա J
Ա . թադէոսի
1Լանքը :
ԿԷ ս գէ շերէն ^աւրքւզէն' էսքնա շարմո ւէ
ճամբայ ելանր դէսլէ թրքական սահմանագլուխը՝ հէն Հայաստանէ Ար տա զ գա
ւառը :

nioment où elles s’intégrent au poème, et
alors, par exemple :

poésie qui ne nous dépayse et ne

/w,

à une fête toujours un peu insolite, pas
sager clandestin de notre monde. De son
œuvre en langue arménienne, qui est
considérable (un roman : Retraite sans

tence, mais des choses lointaines, étran
gères à lui et comme absentes jusqu’au

b։ boîte à outils deveint visible au

I՝*- j*

Տ°Ո ՏԹՈ§ qui Se ^"՚

lr en moi luit comme un ostensoir !

CH. BAUDELAIRE

Ահաւասիկ մամանակն ուր թրթռա լուԼ ցօղունին
Րոլրվառի մը հանգունակ կր մխայ մէն մի ծաղիկ
Երեկոյեան օգին մէջ կը պտուտքին ձայն ու բոյր,
‘Լալս ար ամ օրօր եւ նուաղուն ցնորք՛.
Րուրվառի մը հանգունակ կը մխայ մէն մի ծաղիկ.
Լք'ինչ ջութակը
կը թըռթըռայ նման սրտի մը ցաւատանջ,
վալս տրտմօրօր ել նուաղուն ցնորք,
Երկինքն է մութ ու գեղեցիկ շքեղաշուք որպէս խորան՛.
Մինչ ջութակը կը թըրթըռայ նման սրտի մը ցաւատանջ,
Փափկագին սիրտ մը որ կ'ատէ ոչնչութիւնն հսկայ ու սել.
Երկինքն է մութ ու գեղեցիկ շքեղաշուք որպէս խորան
կյեղդուեցալ արեւն ահա արեանը մէջ որ կը սառի՛.
Փափկագին սիրտ մը որ կ'ա տ է ոչնչութիւնն հսկայ ու սեւ
Լուսաւորես։ լ իր անցեալէն կը հաւաքէ հետքերն ամէն.
Լյեղդոլեցաւ արեւն ահա արեանը մէջ որ կը սառի,
Յիչատակգ կը փողփողի իբրեւ ճաճանչ' հոգիիս մէջ՛.
թարգ .'

Ս. ԹԱԴԼՈՍԻ
Օ.ԱՆՔԸ
մական դարաւոր վայրը եւ էնքնաբեբա
բար՝ շարժապատկերէ նման՝ մաքէս ան
ցան անոլեներ » » » վարդանանք ՝
Jjզէշէ ՝
Ալփշան» » »
ու վե<րյէ շեց է
նահապետէ
քերթուածէն քանէ մը տողերը՝ (փլբուլն
Աւարայրէ) »

«Թադէի վանուց ձէնիկգ ինձ դիպաւ.,
Սըթսւիկս՝ ոթ ի իաչն էր կիպ՝ թունդ
աււաւ*
Ի ի աչին թեւէն թըււսւյ ու հասայ
Գաայ զքեզ ի դաշա քաջին Վաըդսւնայ»
Ու դանդաղ քայլերով վերադարձայ դէպէ վանք : ^անէՀ դարեր եկեր ու անցեր
'եե» » » fi անէ' Հայեր բռներ են նժդեհութեան ճամբան * fl ւ հ էմա ես ՝ հ եոnu որ
Ամերէկայէն՝ եկած եմ տեսնելու էմ նաէսնէքներուս ծրկէրը։
fin լոր հայ պան —
դո ւխաներ ո լ սրտէն խօսած է ԱլՒշան » • ♦

«Ո՜վ գոլ ի վաղուց մոոցուած
հայրենիք,
Ո՜վ ղու իմ սըրտիս անմոււաց տեղիք •»
Դարեր անցեր են»»» ա շէւարհ ա կա լներ
եկեր ու գացեր են՛. Եւ֊ հիմա'
ւէանքին
շուրջը հ ազարաւոր հայ
ուխտաւորներ
հաւաքուեր են» » » քանէ մը տարեցներ մա
տաղ կը պատրաստեն ՝ եւ Ու֊րմէ ոյ շրրջանէ երէտասարդները շուրջպար կը րըոնեն » » » ցերեկը տաւույ—զուռնա ՝ գէ շերը
քամանչա եւ տուտուկ*, Տս,դս^Լ-ար է։
^ենթադրուէ թէ
էններորդ
գարուն
կտռուցուած է վանքէն հնագոյն մասը՝
եւ յա ւելո ւմներ եղած են յաջորդ շ րբ~“
ջաններուն : Դ^րեր եկեր ու անցեր են » » ♦
քսաներորդ գարու սկէղրը (մադէէ վան
քը երթեւեկէ կարեւոր կայան եղած է
յեղափոխական դործ ո լնէ ո ւթեան » » » դա
րեր պէտէ անցնէն :
Qաջորդ օրը Լուսաբացէն , բարձրա —
Ü աJ օտա կայ բլուրը յ Արշալոյսէն առաջէն դոր շ ճառագայթները հ ալեց ո լց ած էէն
մութը*. Օդը պայծառ էր՝ եւ քէչ ետք^
տեսնուեցաւ Ա ասէսը հեռուէն՝ մանրա —
նկարէ մը նման։
Օրը անցաւ :
է]ոտէն վրայ եր կնց ած^
կը դէտէէ Ա » թագէէ քարակերտ դեղեցկութէւնը *, Արեւը հորէզոնէն դպաւ եւ էր
r> ս կէ հեղուկը թափեց սարերու գա դաթներուև վրայ :
Դէտէէ թէ հեռոլն' Ա ասէսը կանգնած
է անսասան^ : frz. եր ե ւա կայեցի թէ երկինքէն' ձեռք մը էջեցուցած էր Ա * Աեսրոպէ
կանգեղը Ա ասէսէ
կա տարէն
որպէսղէ
հա յկա կանո ւթեան ԼոյսԸ օփռէ արտաշ —
խարհէ հայ նոր սերունդէն վրայ։

փ.
ԵՆՈվ* ԼԱԶԻՆԵԱՆ

Fonds A.R.A.M

« G ԱՌ ԱՋ »

ԻՄԱՑԱԿԱՆ
ՓՆՏԱՏՈԻ-ՑԻ
ՄԸ ՀՈԳԵՐՈՎ,
Ամ ուլ ե՛լ. ժխտական ^ննաղա տոԼ-թJiլե
ներ էն կը խուսափիմ :
Բնն տ բան ա կան ա շխ ա տ անքը , սա կայն ,
նկատած եմ դրական փորձ մը գէպի ինքնակեդրոնացում , առիթ անդրադարձոլ —
թեան եւ տագնապի պահ , պեղելու հա
մար անհատնում խորութիւնը գոյու —
թեան y յանգերու համար y մչտսւտել ան
վախ մ ա՛րմս^ով , գո յ ո ւթ ենա կան յստա —
կութեան y իր եզական ու հաւաքական երեւոյթներով, ազգային եւ համամարգ —
Ղային յԳաՍ^ուԼ> մշակոյթ մը հիմնող էա
տարրերով y առանց երբեք շփոթելու զա
նազանս ւթի ւնները իւրաքանչիւր երե —
լոյթին յ

ԿրապԱ1շւՈՈւ/թ-իւնլւ գրականութեան մէջ,
մ Լ ր մօ ա, ստացած է յաճախ մակերեսա-

Դթհց’
Հ. Ո-ԱՓԱՅԷԼ ԱՆՏՈՆԵԱՆ

բնոյթ եւ չփոթուած UiqCJLUlJ ին տե
սակէտին հետ y կամ երբեմն գեռ աւելի
սեղմ' տեղական գոյնին հետ»
ինչպէս
ըհ կերայ ին մարրլին մ էջ y ոչ ազգասէր կը
նկատս լի այն անձը որ y հայրենիքի մէջ
մինչեւ հիմա չյայտնուած կամ երբեք գո
յութիւն չունեցող իր ա կան ո ւթե ան մը մա
սին երր գրէ y կամ' եր ր իր տեսութիւններով նոր կար ելի ո ւթի ւնն եր առաջարկէ
որոնք , առաջին ակնաբկով խորթ թուին
ազգային կոչուած աւանդութեան մը։
Գրաքննութիւնը խիստ է ասոնց հանդէպ
ել ազգային գրագէտի վկայականը յաւէտ
մ երժուած î
Jին

Անյայտ վախ մը կաղապարած է մեր
դրա կան արտագրութիւնը, եւ միալար երգր մեր բանա ստեղծներ ո ւն y
նահանջի
համերգէն ոչ ինչ 1լ արձագանգէ :
Հայ ազգը y այսօր y թէ հայրենիք ունի
եւ թէ սփիւռք*. Եթէ կա J Ս'ասխն ու
Արարատը y Վանն ու Աեւանը, հայ շինա
կանն ու հայ գիւղը՝ կաJ նաեւ հայրենի
քէն հեռու y օտար մայթերու վրայ իր ս,~
ռանձնութիւնը լացող սերունդ մը y ել նոյն
UtJrt ո/ռանձնո ւթե ան վրայ խորհող ուսա
նող հայ երիտասարդը, վտանգուող աղգային ինքնութեան հարցերով զբաղող
ո ւխտեալ առաքեալը ,
երիտասարղներ
պատրաստ իրենց արիւնով նոր հորիզոն
ներ պաբզելու y մնալով միշտ վահան իԸ^նց ազգին i Հուսկ y կա յ հայ բոյնը որ
կր դժուարի ներկայ պայմաններու մէջ
իը գոյութիւնը պարտագրել իբրեւ հայ,
ոչ միայն հանդէպ օտարին y այլ եւ յատ
կապէս իր րոյնէն ներս y նորահաս սե —
բունդին, ազգային նոր գիտակցութիւնը
ԸԼԼաէու անկարելիութեան մատնուած։
Արդարեւ կը հիասթափինք ամէն ան —
զ ամ y երբ ներկայ գրական y իմաստաս իբտկան y բարոյական y աստուածտբանտ —
կան y կրօնական y ընկերային , քաղաքա —
կան հարց ե րու առաջարկած քննական հո
գեր էն խթանուած' կը փորձենք հաղոր
դակցութեան եզր մը գտնել մեր անմՀպա
կան շրջանակը կազմող անձերոլ հետ*
Հայեր առհասարակ որոնք y գիտեն գրիչ
շարժել,
հայերէն լալ արտայայտուիլ,
հ ետաքրքրա կան դարձնել մեր լրագիբնե
րին ո լ պարբերաթերթերը y հեղինակ շատ
մը
հատորներու y բանաստեղծ անունով
ճանչցուած շատերէ y անձեր' հմուտ մեր
տոհմիկ պատմութեան ու դրա կանո լ —
թեան y պատրաստ սրբագրելու պատմա —
կան թուակա նի մԸ. ոխալ գործածութիւնը
րտնտ սիրտ կան մ անրապա տում բծախընդրութեամբ* ոչ միայն հաղորդակցութեան
ւ՚՚ււ՚Ւ բացակայութիւնն է որ կը խափանէ
կարելի յարաբերութիւն մը, ույլ յատկա
պէս մեր մշակոյթը հիմնող իրականութեան անթտ փ անg բնութիւնն է որ y եսա
սիրաբար փակուած ինքնիր մէջ , չի ցո
լացներ ել կամ չարձա գանգեր
ներկայ

յեղա շրջուող ա շխարհ ի հարցերը , թէ քա
ղաքական
եւ թէ
եկեղեցական դետնի
վրայ-,
Ա ուս ահա տօր էն եւ
հ իլանդադինօրէն
ւիա կո ւած ենք մեր անցեալին մէջ ազգսվին եւ մշակ ո յթ "վ * Անդի տա կից' դարձած
ենք ախտա ւոր սիրահարները մեր անցեալ/.ն.. Եթէ յանկա րծ մէկը փորձէ ա խտաճանաչումի քննութեան մեւլ ենթարկել, կը
քամահ րենք ղինքը ել գինովս ւթենէ նօսբացած մեր ուղեզր խռովելէ կը խուսափինք y հ ա կա բանա կան մեղկութեան մը
անվեր ա դար ձօր էն յ անձնո լելո վ :
Լճացած ենք մեր ամայութեան մէչ եւ
սպառած պաշարը մեր անցեալի շտերմու
րոյններուն։ Էյեր կան սովահար եւ մ երկ y
կանգնած մեր դիմաց y տխուր հանդիսա
տեսն է ողբերգակ մեր արտայայտո ւ —
թիւններուն , որոնք ան տարբեր եւ անպա
տասխանատու y կը յայտարարեն ապօ —
րինութիւնը ներկայ գոյութեան y հրա —
մարելով հոգատար ամէն կարգի խնամոտ
ձեռնարկներէ յ
Լյերկաե հ արg ա ղր ոյg է եւ տագնապեՅոլՏքի^* մեր առօրեայ խօսակիցն է , ան
կախ նոյնի սկ մեր պարագայական տրամադրութիւններէն։ Ապրող կեանքի շարյ՜ուն իրա կանո ւթի ւնն է ներկան եւ մէկ
է լ,,,ր երեւոյթ y օժտուած զօրութենէս կանութեամբ մը որ y շար ունակէալ կերպով
կը [ւաՅայայտէ կամ լաւ եւս որուն նպա
տակն է միշտ աւելի բացայայտել ճրշմար տո ւթիւնը ։
ճիշտ այս պատճառովդ անհրաժեշտ է
որ գրական
արտագրութիւնը ունենայ
համամարդկային
տարածա կանո ւթի ւն :
Ազգային ր/րո/ու եւ մնալու մտահոգութիւնը չր//այ
կա շկանդիչ
այէ առիթ
բացուելու գէպի ifuipij. Էակի ալքթՈղջԱ!—
կան աթտայայտուք-եան : էլ հ ոս 1լ անղրադառնայ պահ անջր նոր գիտակցու —
թեան y որովհետեւ գիտակցութիւնն է որ
միջամտելով ներկայի հոսանուտ իըա ՜
կանո ւթետն ՏԷԸ կը զան ազանէ մարդը իր
անցեալէն եւ կը բացայայտուի իբր ներ
կայ y միասնաբար Աշվսարհ կոչուած ի բտ
կանութէ տն y որուն մէջն ենք ել որուն
աււաջարկած յարաբերութիւնը կը յատ —
կանչէ մեր գոյութիւնը î
Հյահան Հյահնո ւրի
Հչէյահ անջը առանց
երգի^
մեր օրերու
արձագանգը
ուզեց ըլլալ ջարդերէն տասնեա կ մը տա
րիներ ետքը գրուած» բայց»»» մնաց այդ
պէս*»» կառուցուելիք շէնքի մը իբր առաշին քլսրը^ հիւանդ մարմինի մը առաչլ,ն տխ տաճ անա չո ւմ1' փորձըյ
Հէնքը
չբարձրացաւ եւ հիւանդ մնաց իր ցաւե՞
րուն մէջ անծանօթ մը։ Բարին ւէրայ ո՛
մանք թափեցին փրփր ոտ շամփանեաներ
ել երազային տպա ւոր ո ւթի ւնն եր ողողէ —
ցին հոգիները, հազար հազարաւոր երի
տասարդներ պինդ սեղմ ուած իրենց ակ
ռաներով ապրեցան տառապանքը <էլօ —
էսում» ի փրփրոտ բսրյյ իրաւ այս տողէ —
րուն *

ԳԻՐԳԵՐՈՒ Հ&Տ

ՎԵՀԱՆՈՅՇ ՒեՔԵԱՆԻ <>Ո Ü ՏՐԷ՛Ն
ժ. ՄԻՐԻՃեԱՆ
Աղացումի ինքնատպութիւն մը ակնե
րեւ դարձած էր վեհանոյշ թեքեանի բա
նաստեղծական
առաջին
հատորով

Դարնան տեղ
էս երազներ կը վաոեմ :

Կապոյտ Ապթիլ :

Երազներ հալտբել, նոյնի սկ ուրիշի
ճամբութ զան ս՛ևբ վառելու ակնյայտնի մի
տումով, կը նշանակէ ինբնահրամարմ^
ճիգով ովկեանին խորը մեկուսանւսլ :

Պէյրութի Ամ երիկեան
համա Լսարանի
երբեմնի
ուսանողուհին
ասկէ վեց—եօթը տարիներ առաջ կեանքի
առօրեային հայող եւ անկէ ձեռք ձգուած
անհատական ապրումներու ^tիւuքnվy ա~“
ռանց սեթելումի, մեծ ոստան ապրող
մ ամ անա կա կից 1լնոջ մը զգացական տար
րը բնութագրած էր միտքի հակակշռով
մը.
Զգայարանքի յուղումները այսօր եւս
շեշտ ո ւա ծ են բանաստեղծուհիին Ոստրէ՜
խորագրուած հաւաքածոյին մ էջ y աւելի
խսր ու տարածուն այս անգամ :
II] ո ր տ գի ր ը
լւանա ս տ եղծ ո ւթի ւնն եր ո լ
այս հատորին, առաջին առթիւ առնուազն
առեղծո ւածային , յամենայն դէպս տա
րօրինակ ու անհասկնալի կը թուի ր/յա/ :
'Ծովային երկապատեան կակղամորթը ի
վերջոյ ջուր երու խորը սուզուած անհաարարած մխհ է՝ առանց պա տմ ո ւթեան եւ դրոշմի։
եթէ ոստրէն կը
խորհրդանշէ մենակեաց կեանքի մէջ /րռա կեաց ապր ելո ւ , սնանելո ւ , դանդաղ աճե լո ւ ներքին բնազդական մղումը, որ
դերծ չի մնար նաեւ ար տաքին շրջապատի
հպումէն, շնորհիւ իր բարկ զգայարանքներուն , ապա բանաստեղծուհիին ներանձնական աշխարհն տլ, իր տեսակին մէջ
կտկղամորթ սիրտ մը մտածումի կ^ւիր.ով հակակշռուած , այս անգամ կնոջա
կան տրոփն է, որ լոյս աշխարհ կը բերէ։
Արդարեւ, վեհանոյշ թեքեանի տարեր—
դդացումներու եւ մտածումներու խառն
U'JL միահիւսուած կծի կ մրն է, որ աս
տիճանաբար թել առ թել կը քակուի ,
4 երկարի մերկ ել անգոյն ցուց ագրո լ —
թեամբ երբեմն պատկերներու,
երբեմն
բնո ւթա դր ո ւմն եր ո ւ եւ, ընդհանրապէս ,
մ ենախօս ո ւթե ան տարազը [իոլւլրկոզ տո
ղերով յ
Երա՞զ^ թէ ոիրոյ փորձսւռո ւթիւն ։ Ւնշ
փօյթ, երբ օյսչրումներն ու. անոնց վյրայ
խարսխուած մարի լարերը անկեղծութեան
^Ր՚^րր կը կրեն*. Երկու պարագաներուն
ալ բանաստեղծուհիին վերապահոլած են
հ ա կա ս ո ւթի ւններ ո վ ել հակադիր երեսնե
րով սէր մը Լկամ՝ կեանրը ինքը} հաս
տատելու համար ո ւնա յնո ւթի ւնը թէ՛ երա
զին , թէ' իրականոլթեան , բանի առաջի
նէն բխող պատրանաթափ յոյսերն ել իղ
ձերը ել երկրորդէն ծնունդ առնող յու
սալբոլմները կեանբի հոլովոյթին տնբտ
ման օզտ1լհերը կը մնան անտարակոյս :

--- «Ե*օ այս իՀնչ անաստուածային , հա
կամարդկային, հ րէշուկան , բարբարոս օըէնր է* ո ր անիծո լած ձեռքը տր ձ տնա գphp է զայն , ո*ր չորնալիք ուղեզր պար
տագրեր է մեր դ Ասուն յ Աս մայր մը ու
նիմ » ես հայր մը ունիմ » ինչո^ւ անոնցմէ
հեռու մնամ , ինչո^ւ անոնք իմ կարօտովս
հ իւծին եւ ես թլար ենտմ վտշ ելեչ անոնց
մօտիկութիւնը-, Ա՝ ենբ ասոնց պէս չենբ.
մեզփ համար ծնողբէ աւելի մեե ու նուի
րական [Հնչ կայ. ո՞ր սէրն է որ մայրա
կան սիրոյն տեղը կրնայ բռնել .մայր,
մսՀյր ...» ;
/’րականութիլնը սակայն մնաց միշա
հեռու ել հիլանղը յուսախաբ ու բռնազ
բօսիկ
խնդո ւբներ ո լ
ենթար կո լեց ա լ յ
յանձնուելոլ համար հուսկ կրաւորական
գՒԸ-ԸՒ մԸ Հրաբեր վիճակին : Եւ Շահնոլր
մնաց առանձին , ինչպէս մնացաե էին առանձին դինբը կանխող ուրի Հևեր , մէ —
կուսանալով հայութենէն : Այո , շիտակ ըսաե էր Շահնոլր . «Հայը ունի զմայլելի
բանաստեղծներ , բայց ո՛չ դրա կանո լ թիւն-» Î

Ափիւռրի գրականութեան մէչ գլուխ
զո բծոցն էր Հլահնուր իր տեսակին մէչ,
սփիլռրեան գիտակցութեան օկիզբը , կեն
սական գրականութեան մը անհրամեշտոլ֊
թհլնԸ
որ լոկ, կրնայ դեռ
մեզ փրկել օտարացումի մահաբեր բու
նէն : Շահնո ւրի բացած օղակին ուրիշ օղա1իներ չյ աջոր գեgին :
Այոօր կայ սերունդ մը որ աւելի կամ
նուազ հաս կաg ո զո ւթե ամր կր զգայ „լ կը
էե՚էփէ Un լրէնի խօսբերը,
<ձՄենբ Հայաստան շենը ապրած , անոր

ԻԱչ տեսակ որ երազ ունիք* տուէք ինծի,
Խ աղաղուր եա ն
Դրօշակի

հորթ։ ու օդը անծանօթ են մեղի, անոր
բարբերն ու un վոր ո ւթիլնն երը մեզ չեն
կռած եւ բնական է որ մենբ սիրենը մեր
ծննդավայրը միայն, այսինբն երկինը մը
օտար, մեր նախնիըներուն իրարու յա —
ջորդող անվերջանալի սերունդները չեն
կլպել՛ ձեզ փրկել, չեն կրցեր մեզ այն մեծ
“էլ՛ը սրալ : Պ ոռո տա խօս ո ւթիւններ կը g խւրլ֊են բոլորն ալ. ճշմարիտ հայրենասի —
լրութիւնը կարօտ է --- մանաւանդ մեր
պարագային --- անցեալի մը , մեծութեան ,
օրինտ կն երո լ» :
Անշո ւշտ վերապահումներով կը մէջյւե—
րեմ այս տողերը. հ„ս անցեալը չէ „ր կը
բննադատոլի այլ մեր ներկայի հոգեկան
մերկութիւնն ու ընկերային դիրըի փլու
զումն է որ կը պարզաբանուի : է/աբէա կան ու ծիծաղելի վիճակն է Հայուն „ր
անցեալով կը ստիպեն զի՚նըը ապրիլ իր
ներկան, խափանելով նոյնի սկ անոր ստեղ
ծագործ ճիգը , ընկերային առօրեայ պա
հանջներուն յարմարելու իր կարելիոլ թիւնը-. Ազգային բառը մաշեցուցած է
մեր ուղեղը , ել ազգային ըլլալու մեր
այլեւս
էեանդոտած բառերով խօսուած
ճառերը, նոյն մեր ազգին տխուր դամբանակտններն են յ
Զկայ մեր այսօրը արձագանգող գրա
կանութիւն մը

(բանաստեղծներ

կան,

պէս է՝ "P բանաստեղծուհիին տոզերշ
շատ յաճախ կր մատնեն յոռետեսոլթեսձ
կամ ըսենբ՝ ա կն կալո ւթիլններու սովի
սկեպտիք կեցոլածբի մը տրամագրոյ .
թիւնը : Բայց լաւատեսութեան հրայրշ
մր , կետնբէն առնուազն տաբ սիրտ մր շա.
զելու բնական բաղձանբը նոյնբան ակ .
ներել են Ոստրէի էջերուն մէջ֊,
՛Ներանձնական ապրումներու ել դա
տոլմներոլ շրջագիծը լայննալով իր մէ
կ՚առնէ նաեւ մամ ան ակն ՈԼ չր^պ՚ստէ:

Սաղմոսներու շարբր, „ր հատորին շ„լի
110 էջերուն կէսը կը գրաւէ , կը սեւեռէ
մաշեցնող, մ եբենայ ացն ո ղ , նիւթակա
նացնող այն չոր իրականոլթեան վրաչ
որ
ընթացիկ
լեղուով
աշխար
կ՝ ան ո ւանո լի : թեբեան կեանբին հետն ի
4/ճ
անոր հետ ձեռբ-ձեռբի' հաս
տատելով գառնո ւթի ւններն ու զգալոէ
ցաւերը :
Անկէ անգին իր մ տ տ ո ւց տծը անզօր ադ°թք մըն է, սիրոյ դողտրէկ զդաթա
թիւն մը։
վեհ անոյշ իՒեքեանի չափածոն եթէ
տառապիր իր սեռին այսպէս թէ այնպես
վերապահ ո լած զգայական բարդս յթնԼ 'նաեւ վիճակներն ու պահերը
ա h կե ղծ թրթռա g ո ւմ ով ար ձանսպրելու
ակներեւ շեշտէն , որ մինչեւ իսկ խոստովանութեան մը գրոշմը կը կրէ , միւս կողմէ սակայն , իր ներաշխարհի ցուցադրու
թեան ձգտող անհա՛շիւ տողերը վեր^թ
հաշուով ինքնիր վրայ դարձող հոլի
1լը1ւներեւոյթը կը ցոլացնեն։
Աելնկալուածն այն է, որ մամանակաշչ,ջսյնի դրոշմը ցայտուն դառնայ, եթ
սչ տիրական։ Բնութագրման ճամբուէ
գոյավիճակի մը, — ր/յայ անիկա ներանձ
նէս կան մթնոլորտ կամ ար տա ս եւեռ քննու
թիւն,
պատկերացումը դուրս դայ
փածոյ պատմութիւն» կամ հնկարա դրու
թիւն» րյ/ա/ո լ վիճակէն' դառնալու հԱ1՜
մար մաման ա կա շրջանն ու օրուան մարդը
բնոր ո շող ինքն ար տ տ յա յ տ ո ւթի ւն ։
Լի ո ւթ եան հաստատումը ինքղինք ամբողջութեամբ պարտագրող էջերով, ան
կասկած տեղ պիտի գտնեն յաջորդական
հատորներ ալ մէջ : Այ,, tfu տահ ութիւնը
նոր համար , որ Վեհանո յ շ թեքեան,
պէս Յոյց կ ուտայ կալզռյտ Ապրիլի ‘թտ՜
եօթը տարիներ ետբ լոյս տեսած
չի գոհ անար կետ նբի լուսա նցբին վրա1
մնա լով, այլ կը փորձէ ապրիլ զայն
ցական ել իմաg ա կ ան զո յզ լա ր երոէէ î

ո>Լ դրական ութիւն) անկաշկանդ
զատ , ազգ կամ աղգա յին ա նցեալը հո
էով^Լոլ- պարտադրանքէն ։
մենլ> դլ
յութիւն չունխնք մեր դր ա կան ո ւթ եան հԱ
մւսր ,
ենք չենք ծնած» ըս է Zf ահն/Ավ
հերոսը, որուն կը ձայնա ևտե մեր օրեր"՛
ՆԼահէ Աչական» <Տ.Հոս գիւղին մէջ մարդէ
միայն մեռնի լ գիտեն ,
գեռ չեն
իսկ» ։ ^աամութիւնը կերտող գերագո
տարներոլ կողքին , լոկ ներ կայութիցն ^1
ենք առանց դերի ։
Աւելորդ է փն տռել պա տասխանաւո111
ներ » անհ րամեշտը ապրի լե է եւ ոյպր^
առանց դիմակի, հիւսելու համար ^J’i
պէս մաքոլր բանա ս տ եղծութիւնը մեր
ղո վո ւր գին յ
ՀՒող բաց ո լին թա տ եր ա սրահներր ‘
թատրոնը ընձիւղի մեր դր ա կանո ւթենէ
ներս, ժողովուրդի մը այժմէ ա կանո ւթի
աո լող ել գիտակցութեան ա ռաջնօր՛է1
կարեւոր այս ազդակը։
Եթէ բանաստեղծութիւնը հոգեկան
րոլմի մը բիւրեղացումն է, գրական՛11
թիւնը, ինչ ու ոչ , նաեւ քա ղաքա կրթ111՜
թի ւնը , ա՝ղդի մը մտքի ու սրտի
ծախնդրութեան հայելփն է-,
Ս փ[րւռբտհտյ գրաԼլան համագոս^
մը
անհրաժեշտութիւնը
հ ր լոմruJ‘uh“
պահանջ մըն է »,

Fonds A.R.A.M

« 8 Ա Ո- Ա Ջ »
այլեւս երամշտա կան իր դոյո ւթե ան մաս
նաւոր իրաւունքը :
Տրամագրուած կը բամնուէին սրահէն
հազար երեք հարիւր օտար հիլրեր ։ Հետեւեալ օրը կատաղի ջանքերով փորթուկերէնը հաս կնա քի դարձաւ բոլորիս' էրա““
սիլհակներոլն մէ^, ուր պարգեւս։—
տրուած էինք տպաւորիչ ածականներով ։
Ու բարձր էր հ այ արուեստագէտներուն
տ ա զանգին սա կը-

■(’IU.klSdlM’nq)
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արուեստասէրի մը օրաղրէս
Լ[պպոն'

հասած^ ենք

արդէն-.

Կարճ

թռիչքէ մԸ ետՀ անչա1՚^աՅա^ է ս1ոՂ պատեայ թռչունը: Սիրուն չէ օդակայա
նը- ՕՂԸ ոակայնւ գարնանային'
մինչ
Փալվւ՚լ ցուրտ էր :
Հրաւէրը սրտանց ,

նպատակը յստակ'

Գալուստ Կիւլպէնկեանի մահ ո լան քսան սսէեակի հ ան՛լի un ւթի ւնն է մեր ճամբոր դութեան դրդապատճառը -. 'իաթրայի գի
շեր մը հրամցնել գերակշիռ հայկական
րսյտազրութ հայ լաւագոյն մ են ա կատար
ներու մեղսակցոլթեամր :
Փափաքը մեզ մօտ կար այս կարգի ուխ
տագնացութեան մը երկու տարի է ի վեր :
Հաչւկ եզան Վահրամ Ա' ավեանի յարատեւ
խւնքերն ու (իոպէր Կ ի ւլպէնկեանի համամտութիւեը՝ նաեւ յարմար պատրուակ
մը՝ խօսքէն փորձի կարենալ անցնելու
համ ար
finլոլո/ ալ կը վախնայինք իրաւացիօ —
ըէն*. թէ՛ Լիզպոն՝ թէ՛ Փարիզ։ Կրնային
յուսակորոյս մեկնիլ սրահէն շուրջ Հա —
զար երեք հարիւր օտար արուեստասէրներ, էԱելկ ետք հայ գործիական երամըշտութեան նո լիր ո ւած ամրող^_ յայ տա գիր
մր՝ մեծ մասամբ առաջին ուևկնդրոլ —
թիւեներու տեղատարափին տակ :

Ինչ՚մ լներ կ' ուրուագծուին մտքիս մէջ :
Այդքան հոգածութեան առարկայ նուա —
դախումրի մը որակը չէ կարծես-. Գերիրապաշտ պատկերներ կը մո չորցնեն երե
ւակայութիւնս, չեմ լոեր հիմա առարկայօրէն , այլ բազգա տո ւթի լններ ով կ'օրօրոլիմ : Փորձութեան ենթար կո լած եմ
ահա , ու առանց այլ ել այլի մեր գահ լիՆտյին նուագախումբին կա զմր, մ տովփն
մաս առ մաս ու մէկիկ մէկիկ աչքէ կՀան
ցընեմ-, Արդիւնքը նպաստաւոր է մեզի։:

Վ'"?/' ԸԼԼ՚՚՚ ւ՛ ' ազատելու համար նման
հոգեկան բարգոյթներէ -,

Վ.^ր!_ացած է համերգը -. Եթէ վագե իսկ
չվերադառնայինք Փարիզ սապէս
հ եռա դրէի անմիջա պէս ետք •

պիտի

«ժաջող սթոփ . շատ յաիող սթոփ .
հայկական յայտագիրը գոհացոլց սթուիհազար երեք հարիւր ունկնդիրներ սթոփաասնելմէկ դեսպաններ , տասը մշա կո լ —
թային խորհ րգատուներ
սրահին մէջ
սթոփ » տղաքը կրցին տալ իրենց լալաՂոյնը սթոփ . անթերի ընդունելութիւն
Հիմնարկութեան կողմէ սթոփ» նամակը
կը հ ետ ելի» :

Դրեց

Դ. ՀԱՄԲԱՐՏՈՒՄԵԱՆ

արեան եւ Պէլա Պտրթոք այս հասարա —
կած երեւակայական գիծերուն ներքեւ
տողանցեցին վերացնելս/է մեզ ու նաեւ
մ աքին յ ափ շտ ա կո ւթեամբ :
Լին Տուրեան յ,1,ջորգեց իրեն զուտ հայ
կական հինգ մեղեդիներու փունջով մըԸնտրած էր առաւելաբար ծանրագնաg ու
ծանրաթախիծ երգեր ՝ որ ըոել կուտային
դագարին Փորթոլկալցի երամշտագէտի
մը* «շատ կը նմանինք ազգովին իրարու՝
քանի նոյնքան մելամաղձոտ են ձեր ալ
երգերը»։ Ջ ուսպ մեկնար կո ւթի ւն սրտաշարմ -, ճշգրի տ կշռոյթովն իրենց երդուե
ցան բոլորն ալ յորգեռանդ յուզականութեամբ։ Արդէն կուգար' գնաց
րա1սհԼ
ս իրտեբուն ։ Մ եծ ընդո ւնելո ւթի ւն' հա —
կառա կ անոր որ բառերը անիմաստ մնա—
ցտծ էին ունկնգիրներուն մ եծամասնութեան համար։ Պիտի մոռնայի' կային
տասնեւհինգ Հայեր սրահին մէ^։ Լիզպոնի
գաղութին ամբոգ fական ^էԼԸ* Այտա
Ա ուրատեան պարզ ընկերակցող մը չե գաւ։ Վերա գտաւ իւրաքանչիւր մեղեդիի
մթնոլոր տը ՝ նաեւ Աոնօ թ աբաջանեանի
սուիթին խռովիչ ու վի պա պաշտ
ոճը՝
տալով զայն նրբին բայց հարուստ հնչականութեամբ :
Կար նաեւ յայտագրին երկրորդ մասին

X
Արուեստադէտները որոնք խումբին մաս
կէ կազմեն վստահելի են ամէն ուղղութեամբ ; Վեցն ալ փորձառութիւնն ունին
այս կարգի յա յտա գիրն եր ո լ : pu/յց գըմուարինր կը մնայ ՝ բեմէն դէպի սրահ հաղ"լ-դուկց„լթլ,լնը ապահովելու' նկատե —
լսվ թէ բոլորն ալ մենակատարներ են՝
ու րա զդա ամամբ կարճ մաման՚ակա մլ,չո{/I1 մը ընթացքին պար տա ւո ր են հաս նիլ
ւ՚րենյ լաւագոյնին : է] առն յա յտա գրով մը
աւելի գմուար է համերգի մթնոլորտին

հ
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բթրեղաց ումը ապահովել :
Բիւրեղաց ում որ շնչել տայ նոյն կըՀմոյթով բեմն ու սրահը ;

smwlBgw:

֊֊֊

էուչանիկ Ա*իլտոնեանի J-պիտն է որ կը
''•չմարեմ նախ : Հասած է մեր խումրէն
•“մ մը առաջ • Ահաւասիկ առաջին

լաւ

լուրը. Հեզահամբոյր
ու ինքնավստահ
“'րօւեստագէտներոլ հոյլին կը պատկանի :
րկտյոլթիլեը ո ւմ երը
վերանորոգող֊
l‘h"jP ունի :

նկար' Մելիք Ամիրայեան

X
"ք-առորդ մամ ետք Հիմնարկո ւթե ան մեծ
"Ը-ոհին^ մէջ կը գտնուինք : Բոլորն այ իսJ կուզեն
աշխատիլ: Լին Տուրեան
Այօ-- Մուրատեանի հետ, Րաֆֆի Պետրօսեան Անի քԼճէմեանի ընկերակցոլ ■ ւթ1, Լ՛ք ենg դաշնակներուն չուրջ են

Հետեւեալ առաւօտ հա կառա կ խոստումի ս հաւանաբար նամակը չկարենայի շաըագրել : Առաջին անգամն է որ կուդամ
Լիզպոն ♦ արտակարգ բաներ ունիմ տեսնելիք ;
Պիտի պատմէի յետոյ' Փարիզ*,

Շ ոլշանիկ
տըամագրոլած
‘"“•'-իղը աչքէ կ'անցընէ վիրաբոյմին ման’

1"'կ

նայուածքով-. Մինչ սրահին հընհ՚՚՚լօ՚ն յատկութիւները մեզ շանթահա1Է.
Ա՛յ՛լին՝ սրահներուն լաւագոյնն
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(Հայտագիրը կը սկսէր քուշան Միլտոնեանի տա լիզով : Ջւ/*այլելի գործիք որ
հետզհետէ կ^արմ՜անանայ հետաքրքրու —

ո, \-.'I ^Ա՛է՚^ա["՚լթ["-և յ չկան առաւելու-

թեան ։

ր ամէն կարգի որոնցմով օմ֊տոլած
ղբօ,կսՍ,ն Մ^1ւտեղ"ւաե են առաւելագոյն

Տաւիղը սիրող հայ երգահան չունինք
կ՚երեւի ։ Ձկան գործեր ։ թէ ոչ այգ մասն
ալ հ այ կա կանացն ել .պիտի փորձուէինք ։
Ու Միլտոնեան ունի գրեթէ ամէն ինչ*,
Կա տարո գա կան ձիրքերուն առընթեր ՝ մօտ
երկու տարիէ ի վեր՝ մեծերու յատուկ

Գ *

ազդակները, հասնելու համար

ս։ննմսէն արգի^ին-. ժամ մը
‘ո^եԼէնա.յ'չՈ^ այս հ1։աեամ։ "լ1"~
ԳոիՀ
„՝ այս սրահՒն
է որ
' լ ‘‘"Լագենք վաղը գիշեր-

^րահ^լ'

դարձեալ

մեր^մ " ԼՈւ համար այդ գիշեր ո լան հա—
հրուտն հ^

րԿ"ւթեան ն-գ-Ւ^^

է՚՚-րը •- Մոյլ է տպաւորութիւնս :

թռիչվՀով մրն է որ կը մօտենայ իր մ ե կնա բանած գործերուն ՝ փնտռէլով անոնց
մէջ եր ա մշտական խորհ ուրդին ամ ենա —
Լրիւ- ձեւն ու իմաստը *. Որ նախագասոլ —
թիւնները չափ ու կշիս- ունին : Վյաեւ
խիստ նուրբ զգայն ո ւթեան մը տէր է ան
որ ներգործող յատկութիւններ ունի ՝
մղելով քեզ նոթերուն հետ մտածելու հե
տե ւո գա կանօրէն : Հէնտէլ, Ֆօրէ, Խ ա չա-

մէջ նոյն երգահանին ջո ւթա կ եւ դաշնուկի սոնաթը ։ *իիշեր ո լան պա տ կա ռելփ
գործը երկարաշունչ որ վստահուած էր
Լեւոն Ոիլինկիրեանի եւ P աֆֆի Պետրոսեանի :
Յարգուեցան երգահանին յոյզերը իրենց
բուն սաստկութեամբ : Կենդանի պատկերն
էր կարծէք որ վերարտադրեցին
այգ;
վիթթաըի կառոյցին։ Լեւոն ԼԼքւլյխնկ1ւրե։սն
եւս կը մագլցի արագ արագ սանդուխները
իր ընտրած ասպարէզին զրահապատ կրրկէսին' հեռանալու համար շուտութ առօր
եային աղմկալի կշռոյթէն' եւ գտնելու
խա զաղ անդա ս տաններ ուր կարելի պիտի
ր//այ ազատօրէն արտայայտուիլ իր ան
սահման արմանիքներով։ Երբ կը նուագէ
սիրել կուտայ մեկնաբանած երամշտութիւնը մօտեցնելով քեզ իրեն ։ Ունի նաեւ
գրաւիչ հնչականութիւն ու կատարողա
կան բարձր արուեստ :
էյնջոյքի մթնոլոր տ մը
երամ՜շտա կան
վերջ կը ղեէր յայտագրին զոյգ դաշնակի
հայկական Աափսոտիով զոր ջրաներկի մը
թարմութեամբ տուին Ոա ֆֆի Պետրոս —
եան եւ Անի Աճէմեան։ թափանցիկ մեկ—
նար կութիւն որ վայելուչ հրապոյրով մը
աւարտեց համերգը։ Այն խոր համոզումը
ունեցայ թէ P աֆֆի — Սնի ղո/գը ունի

I] աղա գութիւն բերող գեղեg կո ւթի ւնն եր
կան ՝ փրկարար դեղեց կութի ւններ ՝ հան
դարտ կը բամնուինք անոնցմէ» կան ուրիշն եր պերճանք ցոլարձակող՝ հ րապոլ —

կ ախարդ դեղեց կութի ւնն եր ՝ փրփը“
րած կը րամնո լինք անոնցմէ » կան նաեւ
սւյրսզ գեղեցկութիւններ ՝ որոնցմէ ընդ
վզած կը բամնուինք ։ Ալեկոծած հոգիով :
Կը
Վան Կոկի գործերուն յատ
կացուած ցուցահանդէսէ մը րամնո լած
Ը //ա ! Լահէյի թանգարանին դուռը նըման խռովեալ հոգեկան վիճակով ՝
չեմ
գիտեր ինչո®լ :
Գուցէ անոր համար որ՝ կարմիրը կա
պոյտին խառնելով ստեգծած այգ աննման
զոյներոլ համանուագին մէջ զանազանել
կարծեցի ՝ գինով ր ո պէին կտրուած ականջէ մը յամրօրէն կաթող ուրիշ կարմիր
մը* յուսալքուած խենթի աչքերով տե —
ր եւներ ու֊րիչ դեղինով մը՝ անսահմանին
գաղտնիքին մօտեցած մտքով յօրինուած
HL-րիԼ կապոյտ երկինքներ » » » եւ շո* լ^ր ՝
շուրջր պարապ' չուրջը սել՝ շուրջը ան
տարբեր ութիւն :
Ու վախցեր էի որ րամն ո լիմ Լիզպոնի
թանգարանէն ՝
այսօր
ալ ՝
բոլոբովին
տարբեր պատճառներով սակայն՝ տեսակ
ըՒէ

Ը. րջլգվզու֊մով :

Սխալած էէ* Առաջփն սրահէն իսկ՝
նախնական ներհայեցողութեամբ մը զգաg ի թէ այգ բոլորը , իմս չէր կրնար ըլլալ
իբր սփիւռքահայ հ, առարկայատէր »:
ք'եռը ծանր էր ՝ ուսերս վտիտ : Գալո ւս տ
Կիւլպէնկեան գուցէ այդքան ալ չէր սխա
լած գա տ ո զո ւթեանը մէջ իր հաւաքածոն
մարդկութեան
աւելի
լայնարձակ մէկ
շերտին յանձնելով։ Հիւսնի' սփիլռքահայը
անկարող է արուեստը ընդունելու իբրեւ
ում ու կարենալ արմեւորելու եւ գործա
ծելու զայն*. Գէթ մեր օրերուն'
մեր
կր> ղմ երը յ
ՀՒմնարկութիւնը մշա կոյթէ է սկա կան
փեթակ մըն է դարձեր ։ Ընկերային եռանդ
ու եռուզեռ կը նշմարես հոն ամէն րո պէ:
Ու Գալուս տ Կիւլպէնկեան մ եծ է եղեր
ոչ միայն իր հարստութեամր ՝ այլ նաեւ
bp ճաշա կով նախ ՝ յետոյ իր արուեստի
հ ա ս կաg ո զո ւթեամբ եւ կամքով մը աննկ ո ւն : Արդարեւ չի բաւեր մինչել իսկ
լաւատեղեակ խորհրդական մը ունենալ՝
ւսյգ տարողութեամբ հաւաքածոյ մը կազ
մելու համար*. Հարկ է աւելին*. ՛Շատ աւելին : Ն ամանաւանգ հարկ է լաւը լալագոյնէն զանազանել գիտնալ՝ ճշգրտօրէն\՝
հարազատօրէն պրպտելով : Հասնելո լ հա
մար գլուխ գործոցին։ Ու ա՛յդ՝ այս սըրահներուն մէջ պատահած կշռոյթով գիպւածին արդիւնքը չէ կարելի նկատել՝ այլ
միայն ու միայն բարձր գիտակցութեան
մը տուած հուրն ու արուեստին սէրը։
Ե^ b^^L ւղատրաս տ ութիւն մտքի՝ կարե
նալ փնտռելու ՝ գտնելու եւ րնդո ւն ելո ւ
համար գլուխ գործոցը։ Ահաւասիկ արղիմեքը :
ttyü աննման հաւաքածոն ամէն
ՀաJ
պարտի տեսնել։ Ոսկ ամէն սփիւռքահայ
ազգային Լէործիչ պարտի իր առաջին ուխ
տագնացութեան վայրը նկատել զայն ՝
հասկնալու եւ ըմբռնելու' պատահած աղէտին տարողութիւնը հայ սփիւռքին հա
մար։ Գալուստ Կի ւլպէնկեանի կամքով
տեղի ունեցած այս աղէտին բուն իմաստԸ. կարենալ վերլուծելու համար էրու —
սաղէմէն ալ առաջ պէտք է Լիզպոն եր
թալ ։ Տեսնել ո լ մտածել։ Որ անգամ մըն
ալ չպատահի նման բան մեզի։ Միջոցնե
րուն մասին թորհիլ։ Որովհետեւ՝ կրնայ
դարձեալ պատահ իլ։ մզուած ՝ յուսա ւրք~~
ուած հոգիներ կրնան նոյնպէս Լարմիլ»
Ո t- բե կոբները ՝ ընկճուած հոգեզաւակի
մը հոգեվիճա կով կրնան շրջի / սրահէ
սրահ՝ իրարմէ շքեղ։
Ես գինով շյ՚ջեցայ (ծայրագոյն Արեւել
քի կողքին ՝ եգիպտական քանգա կագոր —
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ծութետն հէն գորգերու.^ ֆր ան ս ա կան
ար^աթադււրծութեան կամ յունա կան հէն
դրամներու, անսգէւտ նմոյշները պարու
նակող ա ր կղէկներ ո լ առջեւ :

գեղե g կո ւթէ ւնը

ARMEN LUBIN
A

JACQUES BRENNER

Saint-Raphaël, le 9 nov. J 967

X
ՒԱկ բնական

ա Ռ ա ջ

որմուէ

օժտո լած է թանգար անէն վայրն ու Հ]1$_սյ'—
սլա enը վերջնա կանօրէն կր հաշտեցնէ վ^զ
ս,յրոդ_ դա ղա լէ արէն հետ ՝ բաժնուէլէ արւաջ այդ գլուէս գործողներէն ութ Կիրլանտա ո J էն մէնչեւ հղօտ Մո նէ , փր անց
Հ,սքԼց կն մէն չեւ ^էէյնծպորոլհ
անցն ելուէ
Ո*էմպրանտէն , *էորոյէն թէ Ս*անէ էն՝ րո—
Լորը ներկայ են : Պահելով գրեթէ ամե —
նուրեր դերա կշէռ յատկանէշները գլո ւէս
գործողէնԿասարակ յայտարարը ^[էԼ՜է“
պկնկեան
հաւաքածոյէն ՝
բանէ
նման
պա ս տ ա ռներ ո լ առջեւ է որ մի ա յն կը զգաս
հանճարեղ արուեստագէտէն կնէւ^ը
ներշնչման անկե դծ ո ւթէ ւնը * հ ա լա տքը
պա ր զո ւթէ ւնը ՝ նէւթէն ու անոր վերա —
g ա կանո ւթեան միջել գտնուող բաղմաթէւ
աստէճաննեբուհ արուեստագէտէն էնք ”
նութեան հետ նոյնացումը՝
գոյներոլ
ըևդմուտ համանուագը եւ
վերջապէս ՝
գուցէ կարեւորագոյնը
ա յն անն կաբամղումը կեանքէ որ կը ծնէւ հոգւոյգ
մէհ /' տես գլո ւէս դո րծ ո g էն : Անբաg ատրելի բայց իրաւ :

X
Եք՚Ր Հայ է գինով անցորդը ,
կրնայ
Կանգար ut սրտով ու լրէ*֊ գոհուեակու —
թեամբ չբաժնուէլ այս սրահներէն* [>UJJ‘J
հո՛ս } ստէպողական է նաէս մարգ էակէն
մասէն խորհիլ եւ < աս կնա լ ջանա լ գայն
էր բարղոյթներով յ Ու կ՝երազէս :

X
Ա* եկն ում : Կը

սպասենք : Օդանալ մը
իջաւ հանգչիլ հա րիւր է աւելի ուղեւոր
ներ բերելով Լիզպոն ։
Կէս մամ ետք , փաթրայի ագարը Փա—
l'/՚Գ պիտի փոխադրէ ; Ա՝ինակ ենք : Միսմինակ : Ոչ իսկ մէկ օտար ճամբորդ:
Գլխաւոր նաւուղիղին
հաճելի թոլեցաւ
մեր ոդիսականը: Ըսաւ' նոլադեցէ՚ք. եր‘է*'3կ մ ՚ մօտս եկէ՛ք. իմ կողմէս դիտեցէք
անիրպետր : Երաղկոա մնացի լուռ : fl—
մանր դացին դիտելու պաղ անջրպետը :
Լելոնը բացաւ կափարիչը իր կախարւլ
տուփին, մաքրեց ճպոտը: Ու սկսաւ Պախի
Շարոնը տարաեոլիլ պարապ թ՜ռչունին
պողպատեայ փորին մէջ՛. Օդաչուները ել
մ ենր խմբուեցանր երեր առաջին նստա —
րաններուն միջել: Եւ առաջնորդը շա —
րունակեց՝
շամբա՜ներ. . . հրամցոլցէ՚ք
մեր հիլրերոլն: Տօն է այսօր: Յիչեցի
օրը՝ Գ ե կա եմբեր 24 :
Ո ւ ես դարձեալ խոբհեցայ'- Գալուստ
Աարդիսի կրնա՞ր վստահիլ րանի մը
միլի,առ տոլար հայ ազգային գորեիչնեբուն յ
Եւ այդպէս : Հ ասած ե՞նր ար դէն' ս,յո1 ,
Փարիզ ։
ԳՐԻԳՈՐ ՀԱՄԲԱՐՀՈԻՄԵԱՆ

Cher ami,
Je ne me crois pas de force pour traiter un
sujet aussi vaste que le mouvement sur
réaliste, et le traiter à la suite et à tra
vers André Breton, qui a été sa force
motrice. Le substantiel numéro d’hom
mage que la TV. R. F. leur a consacré ne
pouvait que me dissuader, s’il en était
encore nécessaire, d’ajouter quoi que ce
soit à ce volume exemplaire. On sait de
quoi la N .R.F. est capable dans ses grands
jours lorsque son appareil critique se
hausse à mesure.
Peut-on parler de hausse à propos d’une
équipe d’écrivains que l’on sait grands !
Mais il en va des écrivains comme pour
les arbres bien venus : ils arrivent à
gagner
en hauteur,
sans se hausser
pour autant, rien qu’en se mettant à
chanter comme sous l’effet d’une inspi
ration, et rien qu’en s’attirant des oiseaux
i\res de printemps.
Le surréalisme, c’était cela même : le
printemps du monde ! C’était cette folie
du renouveau avec ses harmoniques pro
fondes et ses transparences subites, mais
aussi l’impatience trépidante des grêlons
en rafales. La vraie poésie, qui n’a ja
mais été innocente, se faisait entendre,
sous la poussée du surréalisme, par des
grondements souterrains aussi suspects et
inquiétants que les avalanches printa
nières. Nous autres, on était contents de
savoir que, au cœur de la grande rupture,
André Breton se tenait ferme, comme un
pylône de dimensions insolites, et qu’il
prenait à sa charge les lignes de haute
tension, peu nombreuses pour commen
cer, de plus en plus emmêlées et hypo
thétiques avec le temps, mais toujours
couronnées de gerbes d’étincelles qui
grésiUent.
On était content et perplexe. On se
demandait comment, à la suite de quelle
métamorphose, le pylône, qui était d’une
matière minérale, à moins qu’il n’ait été
taillé dans le bois même dont on fait les
théories excessives - mais de toute manière
inusable, inébranlable, avec des arêtes
tranchantes, — on se demandait comment
il allait pouvoir fleurir.
Eh bien, il n’allait pas fleurir dans le
sens où on l’entend. Ou plus exactement,
il n’aUait fleurir que par en dedans, et
pour soi seul. On connaît le meuble fendu
qui laisse à découvert le cœur du bois,
finement travaillé par le ver rongeur. La
fleur décevante du bois, c’est précisément
cette réduction parfaite du labyrinthe,
ce même labyrinthe que le poète aura à
évoquer jusqu’à la fin de ses jours, le
Minotaure à la traîne, et toujours à la
recherche du fil d’Ariane. Le poème ne
sera qu’une descente dans les parties
obscures de son être, descente qu’il ju
gera bon d’accomplir par le moyen de
l’écriture automatique ou autrement.
Ceci, pour la théorie. Dans la pratique,

>

les poésies de Breton se laisseront tra
verser par un souffle ample, de haute en
volée, et qu’il sera bien malaisé de dis
traire de sa prose savante. Ce sont les
images qui font halle chez Breton, et il
en est d’admirables. Le malheur est que
le courant du poème ne porte pas l’image,
et que celle-ci semble rapportée de l’ex
térieur et comme plaquée. Mais on ne
peut oublier La Rosée à tête de chat et
ses pareilles.
J’ai repris quelques volumes défraîchis.
On peut les feuiüeter. Lire, c’est plus
difficile. Le jeune chef qui marchait à la
tête d’une pléiade de peintres et de poè
tes, entraîné par eux et les entraînant vers
toutes sortes d’expériences, nous semble
dépassé aujourd’hui par ses compagnons,
dont certains occupaient une place obs
cure à l’époque. Cet état de choses n’en
lève rien aux conquêtes qu’il a pu accom
plir dans d’autres disciplines du savoir,
avec une sorte de génie. Nous avons af
faire à un écrivain aux curiosités singu
lières, dont on ne peut ni prouver ni
réfuter la pensée qui appartient à la tra
dition ésotérique. Il a eu l’audace de
placer son espoir dans les pouvoirs de
l’irrationnel, ceux de l’inconscient et du
rêve, pouvoirs dont la récupération doit
lui permettre, en principe, d’accéder à
ce point suprême où disparaissent toutes
les antinomies. L’idée millénaire de la
déification de l’homme par la Haute
Science, cette idée-là avait trouvé chez
lui un développement, qu’il voulait cohé
rent et vigoureux, mais qui • ressemble
davantage à une aspiration, voire à un
rêve vertigineux.
Ses expériences avaient-elles quitté le
domaine exclusivement verbal ? Avaientelles reçu quelque application téméraire ?
Des poètes surréalistes, dont la pensée
était moins tendue et l’ambition plus mo
deste, ne contribuèrent pas faiblement à
l’édification de sa gloire.
J’espère que vous n’attendez pas de
moi des souvenirs. Je n’en ai point. On
peut être un familier du carrefour Vavin
et rester à l’écart des contacts. Mais le
surréalisme était dans l’air en ces années
vingt-cinq, et les mots faisaient l’amour
entre la place Blanche et Montparnasse.
On voyait passer Breton sur la toile de
fond de la Rotonde, avec son beau profil
d’empereur romain et la tranquille assu
rance du stratège qui vient de bousculer
un monde pourri. On venait d’enterrer
un vieil homme aux favoris déployés, un
peu comme les nageoires du bébé-requin.
Les poètes du cordon d’Arthur Mayer
étaient tenus par Loch et Barrés, ses bêtes
noires. Impérative, sa voix résonnait :
«// est inadmissible...» A l’entendre tran
cher ainsi du problème du rêve et de
l’action, on comprenait qu’il n’y avait
rien à comprendre au surréalisme. On
était disposé à le sentir ou on ne l’était
pas. Le surréalisme était une attitude,
une tournure d’esprit, et un tournant
décisif qui avait été amorcé depuis
déjà plusieurs années, mais qui, grâce à
Breton, recevait sa charte et se voulait
aventure collective. Le mouvement, qui
allait si fortement marquer son époque,

A UNE PASSANTE
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La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d’une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet ;

Վայնասունները չորս դիս խլացուցիչ փողոցին.
Րաբակիրան ու երկար, սգազգած, ցա՜ւ վեհագոյն,
Կին մը անցաւ, վեհաշուք ձեռքով մը վեր առնելով,
վէտվէտելով ծալ առ ծալ երասանքներ ու քղանց ր:

Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son œil, ciel livide où germe l’ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

հեզաճկուն, վեհաշուք, իր արձանի սրունքով.
Ես որ կում կում կ'ըմպէի, „ տարօրէ՜ն սրտաթունդ,
^ [՛ աՏըթօ ձ էջ մրրիկով ծոցուոր երկինք գունաթափ
Անուշութիւնը ազդու ել հեշտանքը մահացու:

Ailleurs, bien loin d’ici ! trop tard ! jamais peut-être !
Car j ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
O toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais !

ses poèmes et proses, qu’il ne fallait pas
appeler littératures. Pas de ça ! Mais il
y avait Eluard. Il y avait surtout la N.R,F,
qui servait de contrepoids aux haricots
sauteurs du Mexique. « Lisez... Ne lisez
pas...» Didactique et doctrinal, Breton
était tout indiqué pour entreprendre une
révision des noms consacrés, et pour en
imposer de nouveau— avec son sens in
tuitif de la poésie. Il avait changé l’éch elle des valeurs. On peut dire que Ա
critique poétique de toute une époque
s’est incarnée en lui, non sans injustice
pour Supervielle, il est vrai, mais quelques faux pas ne pouvaient entamer1 son
immense prestige. S’il reste une réserve
à formuler, elle concerne l’esprit quasi
sceintifique dont se servait Breton. 11
mettait en formules ce qui, en poésie, se
refuse à toute formation, ce qui est indi
cible, ce qui élude la prise. Maintes fois
traduit, Breton a été introduit en de nom
breuses littératures. En littérature ba
roque, jamais.
Lorsqu’on en veut à l’existence pour
des raisons absurdes, mettons... philoso
phiques, on va s’amuser chez les surréa
listes, en se disant que c’est toujours ça
de pris. Mais oui ! avec eux on prenait
la porte des champs. Dieu ! comme leurs
revues étaient jolies ; je veux dire exci
tantes, étranges, autres ! Tous les dessi
nateurs et peintres avaient du génie, à
preuve qu’ils transformaient le décor de
ia vie quoüdienne, et qu’ils mettaient le
couple à toutes les sauces, l’homme et la
femme, en les torturant et les dépeçant
à qui mieux mieux. On eût dit qu’une
prémonition leur avait montré les futurs
carnages, dix ans à l’avance. L’équivoque
reste inséparable de toute pensée qui est
d essence poétique. Des quelques idéesforces auxquelles Breton s’était attaché,
la liberté et l’amour tenaient la place la
première, en se confondant. Amour de
l'infini, pour tout dire, qui doit néces
sairement passer par l’intercesseur idéal
qu’est la femme. Les photos qui ornent
Nadja sont particulièrement intéressantes.
Pour ce qui est du texte proprement dit,
il est bien difficile de dire comment, et
par quel miracle, le rêve jaillit de source
chez Nerval.
Une voix s’est tue qui nous était chère.
« Tout est à recommencer... » dit Jean
Paulhan. On peut faire remarquer, peutêtre, qu’il existe une incompatibilité es
sentielle entre la poésie qui est verbe,
c est-à-dire chair sensible, et le rayon
décharné et froid que projette l’homme
prométhéen. Bon, bon, je n’ai rien dit.
Il est des moments où je rêve après
Breton. Le Breton qui fait face, chaque
fois qu’on met des entraves à la liberté
d expression, le Breton en colère qu*

Հ՜

Un éclair... puis la nuit! — Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité?

n’était qu'un cri de révolte au départ (Ja
révolte seule est créatrice de lumièr t
mais qui très vite avait changé de perspec
tive, pour étudier le fonctionnement réel
de la pensée, en se servant de l’écriture
automatique comme mode d’investigation
Après quoi il s’est aventuré dans l’action
militante, c’est-à-dire politique, ce qui
allait précipiter la désagrégation du grou.
pe. Mais entre-temps, il avait lancé des
poètes. Et quels !
Hegel et le cadavre exquis, Freud et
les petits papiers, HéracUte, Kant, le
Zohar et les golems, rien ne semblait re
buter la jeunesse ardente d’alors, qm
s’appliquait à transformer le monde avec

s arme de sa phrase tendue à se rompreJe me le représente disant son fait à ce
pape sinistre qui se fait véhiculer jusqu’à
latima, en grand équipage, pour ameuter
des foules moyenâgeuses. Il paraît que 'a
fédération anarchiste de France avait fait
déposer des roses rouges sur la tombe du
poète. André Breton les avait' bien mé
ritées.
ARMEN LUBIN

" 3 կլաո ւմ մը. . . ել դիչեր : Գեղեց կո ւթիլն խա բուսիկ
Որուն նայուածքը յանկարծ կրկին կեանքին բերաւ դիս ,
Յաւերմոլթեա՜ն մէջ միայն պիտի տեսնեմ քեզ դարձեալ:

Այլուր, ասկէ շատ հեռու, շատ ուշ. այլ գուցէ երբեք.
Ջեմ դիտեր ո՛ւր խոյո կու տաս . չես դիտեր ո՛ւր կ’երթամ ես
Գուն՝ զոր սիրած կ'ո լզէ ի ըլլալ, դուն' որ դիտէիր...

N.R.F. — « 118 Lettres Inédites », Oc
tobre 1976.
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ

ՇԱՒԱՐՇ ՄԻՍԱ^ԵԱՆ

րԱՊԸՐԹ ԼՕՈԻ1Ա
ք֊ԱՆԱՍՏԵՂԾՈԻԹԻՒՆԸ ԻԲՐԵՒ

Լօուըլ, — „'5'„ւե մը' որ կ՛արձագանգէ
ոլ Նրբանցքներէն, 350 տարէէ է վեր,
Պ՚սւթըն քաղաքէ հ էմնա ր կո ւմէն ոկոեալ :
Պոսթըն' առս։քէն կեդրոնը
ամերէ կետն
մշակոյթէ- ՊոսթրՀ։' ուր մէնչեւ. այսօր
կր լսուէ հէն ասաց ուածքը , քաղաքէ եր
կու ամէնէն ծանօթ ընտանէքներ ո ւն մա
սին . «Դէպըթները
միայն Լօուըլներուն
հետ կը իօսին, իսկ Լօուըլները' միայն
Ասսաւծոյ հետ»: Լօուըլները Ամերէկայէ
տուած են մեծահարուստներ եւ մտաւորականներ , գի տնա կաններ եւ քաղաքա կան դէմքեր : Տ ա սնըիններ ո ր գ դարու տմէնէն յարգուած բանաստեղծներէն (այ
սօր' կարդալ Հո տտնաւոր գրողներէն»)
կր k/l' L°nLPLl որուն ընտանեկան շա
ռաւիղներէն է Ըապըրթ Լօուըլ (ծնտծ'
1917^) ) վերԱՀ՛ երեսն ամ եակի տ մէնէն
ծանօթ բանաստեղծը Ամերիկաjb մէէ =
Հյհտ—պա տերազմետն դէմր մըն է՝ ո —
րւՅւ առաքին ընդո ւնելո ւթի ւն գտնող
ղործը եղաւ «ԼոթՄԼ
փսւսըլ (Լոր տ
յողնածին բերդը) ՝
1946/»^*
Սակայն
Լօուըլի բուն Հտիրտպետո ւթիւն» ը 1959£^
ճ՜է/ւ^ կը սկսի : Այդ թուականին է որ ան
Հրատարակեց Լսւյ ֆ Սթ-Ա1Նո|ւզ (էթիւտ —
ներ կեանքէն) : Այդ °րէն ետք իր ա —
նունին կապուեցան {ճէշգ թէ սխալ պատ
ճառներ n Հ)
րն ա կենս ա դր ական ել խոս
տովանական բանաստեղծութիւններու տեսակները՝ — երկու զուգահեռ.
գիծեր'
ղորս իրարմէ զանազանել դժ՜ուար է երբեմն • գիծեթ որոնք մանաւանդ վ երքին
տասնըհինդամեակին կը պարփակեն արդի
oufերիկեան բանաստեղծութեան շատ կա
րեւոր մէկ անդաստանը :
Անհատական իմ կա րծիքով' շատ մեծ
դէմք մը չէ Լօուըլ՝ սակայն տարբեր է
իր մամանա կա կիրներ ո լ կարծիքը : Կ ը հա
մարուի ոչ—երի տա սարդ սեր ո լնդի մ ե —
>ոսղ„յն գէմքը-, Ազդու է'
որովհետեւ
kll3UJL ստեղծել բանաստեղծութիւն մը՝
"P հինն ու նորը fԼ ընդգրկէ :

է ան նորը
միայն ներկայարնող խմբաւորումներ՝ ոկը մեղադրեն ղփնք' էբր հէնէն քէչ
մը չատ կաշկանդուած անձ, սակայն նոյէ"կ անոնք բացէ է բաց չեն յարձակէր
է՛է ՛Լր՛ոյ եւ բոլորովէն չեն ուրանա ր էր
"‘ղդեցութէլնը. Իսկ հէնն ու հինի—նորի
^Ա-նոլրդը ներ կա յարնող միւս խմբա —
րումները, անխտէր , կը յարգեն զէնք-,
"֊Նչոլչա պէտք է շեշտել, որ նորի հասէ՚՚՚րո՚լութէւՆը, Ամերէկայէ մէչ, որքա՛ն
“՛Լ բ՚ոո֊ապաչտոլթէլնը եւ լեզուի ան —
րոէ՚՚՚՚-թէնլը ընդոլնէ , նորէն կը մնայ տւ ւ1՛ պահպանողական'
քան Ֆրանսա,է
^P-պ՚ոչաոլթէլնը -,
Ծ1 î L^՛

աPb ԼՐ""-Ո ր

բանաստեղծ։։ լ —

‘^մ’ո'՜ս'^ր մմն զանազան ոճերով-,
” է մը հատը (մանաւանդ անոնք որ
"խժական են) դրեթէ չափածոյ են. մե֊
նոն

ոմնէն բաւական կա LnP ևե՚ոոյթ, սակայն չափն ու կր -

գաԱա1ւան բանաստեղծութենէն ընքոծ էամ
I֊ է լ հեղէնակը է նք ընտ քոնց\ հնս ղՀ'լ Լայն
^■ոեւորոՀ^ ղ^' Եղած է երէտա“ար՚է
^"•պրրթ

^ծԼ

•“եոծո

րլ.

bTfA

ւ լՒ

^էլուծ՚մ

Լմեռաւ

բանաստեղծ

1963/'ն) ’

Որ

երՈւ մւ""1''1'- «Բանաս -

VU՝ աԼելւ' Լաւ 'լԸ

^ղ֊ո՚֊նած է ա
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“"ոգրած ("/'"/'՜
եթէ ո.
'■ՍւՈմթ , նթէ ոչ յանգ, չափ՝
եւնեա^ն , ^^բոոթէւն -, Իր
կ՚ՀՀ են
էր մօտեՅ^Ը բալաթետ^յ հ ր
^րիկեան բանաստեզծու—
Հ^մւսո* Իա֊
Գ Ճ_Գ
"*Աս*ոեոծ ո,
հմ 9 առնենը անոր բա-

«"֊
'

ր ’ "ր՚՚՚՚ք դրուած են տաս

նըհ էնդ բեղուն տարէներոլ ընթացքէն , կր
տեսնենք որ զանոնք կա ր եԱ։ Է կարգէ դընել էբր էնքնա կենսագրութեան մը դըբոլագները-, էէէամ֊ամ անա կ' Հհէւո ստովս։ նա կան-» բնոյթ ունէն այս կտորները, որոնք կարծես փոքր պատմ ոլթէլններ կը
պատմեն բանաստեղծէ կեանքէն -,
Կրնանք հարց տալ թէ է՞նչ ձելով տար
բեր է հարէլրաւոր ձանձրաց ո ւց է չ բա —
նասաեղծութէլններոլ «Ե“ ս է ր եցէ»ն եր էն
եւ «Ես լացէ~»ներէն • • •
Տ՚որբերութէւնը սա է, որ Լօոլըլ էր
կեանքը եւ էր ե սը շի շփոթեր իրարու
հ ետ : Z1/1 Հ-կհսմնյր» կոչածը նաեւ իր մեծ
հօր կամ իր մօրաքրոք կեանբն է ։ Ինքնակենսագրական նկատուած բանաստեզծութիւններէն ոմանը թոգեկոչեն անցեալ մը՝
զոր կրնայ յէշել Լօոլըլ,
բայց անոնք
նոյնիսկ յիչողութիլե չեն յաճախ՝ որով
հետեւ Լ օուր/ 1թ երեւակայէ դէպբ մը ---

ՇԱՐԹ
2ո։լ,քաշ, կարշնեղ, էր խոաոՎմեանը մէչ մեղմ,

ւած կեանքերու երկայնքէն : Հազաքէն թէ գէլղէն առօրեայո,Լը ոնած , մեր թէ ար ելա գարձայէն երկէնքներոլ տակ, — ել սակայն յաւէտէն.սկան -, Որովհետև առօրեան վերացական բանէ մը վերած ո լած է հ „ն
հոգեղէնացած'
մարմնական էր
ուժգՆութեանը մէք*.
թելադրող, ել ոչ համոզող արուեստ, էլ ատով էսկ' շատ աւելէ արտայայտ-

^TP- ևԸ ԳՐԷ «/,/*» կեանըի մ ասին ՝ կը վե-

մթն ո լորտին մէք չի գտներ ի^քփի^ք Ւ ետ '
ոչ ալ կը զգայ հակառակը՝ — պաշտօ
նական բանա ս տեղծութեան պաղ Լոմնչը :
Լօուըլ կ՚ապրի իր մշակոյթի՛ն մէք՝ եւ
էր մշակոյթը կ՚ապրէ է՛ր մէչ, էր մէչ,,ցաւ։ կը տրորէ՝
կը սպառնայ ճզմել՝
կ՚թ/գվղեցնէ իր խիղճն ու միտքը եւ այդ
ճնշումներուն տակ է որ կը խօսի բա —
նաստեղծը :
Ւմ կարծիքով ՝ ինչպէս ըսի t Լ°ոլԸԷ ա՜“
•-ելի «մ£ձ՜» կը հ ամարուի՝ քան էնչ որ է :
Ամերիկայի մէք մանաւանդ՝ բանաստեղ
ծի մը համբաւը մեծ չափով կախում ունի
արուեստէն անկախ սլա աճառներէ
(քիէ
մը ամէն աեղ ճիշդ է ասիկա* սակայն
հում աւելի ակնբախ
^Լէ՚^^՚ևւԼ^ * Ս եծ է
իր համբաւը ՝ որովհետև շատ եզան Հ.խոստ ո վանականը» որ դեգրող
երիտասարդ
բանաստեղծներ ՝ մեծամասնութիւնը ան
տաղանդ՝ սակայն մէկ հատը դոնէ — անձ

աաք շոմսչով մը օմտու.ս,Տ

— յար եւ նման անոր' որուն էր կեանքը կը պս1րտէ _ ահալասէ՛կ Հարթէ նկարչոլթէլնը գէտողէ ա շքէն , բարձրացած էնքնավսաահ' բայց ոշ ցուցական, ուշա’tbp' PJUL'"L՛"- մէամամանակ բերկրալփ ու խոհական, պարզօրէն գէաակէց ներքէն
էր հարսաոլթեան ել երփնազար դո ւթ եան մը հրապոյրէն' որուն հ ամա րձա կո լթէ լնը սակայն սէրա գրգռութեան չէ տանէր երբեք ։
Նկարչոլթէլն մը' էրագործոլած եղանակներու, մէչօր էա կաններ ո լ , ապրը -

այԼ ^ա^ւոլ- ^պրո*֊մներ ՝ ոբոնը
եղած են կ ամ
կրնա յին եղած ԸԷԼա է
դրուագներ իր վ[,սյյ ազդողներու կեսւնքէն կամ ապրումներէն : Աիամամանա կ ՝

միատեղ*. Անձնականը առիթ թըԼԼայ թ՛է՜
հանուրը ոգեկոչելու՝
իսկ հանրայինը
դիմակ մը՝ որուն ետեւէն կը ճչայ բա —
նա ստեղծը* անոր ձայնը՝ զգացումը եւ
տառապանքը : Լօուր/ի ինքնա կենս ա գր ա —
կան — խոստովանական բանաստեզծու —
թեան մեծ առա րին ո ւթի ւնը սա է՝ որ ըն
թերցողը խեղդի չ ու լալկան անձնա կանի

1925

«Յաոաջ»ի տեսակցութիւնը , զոր
ւ]արած են Բարդէն Պօտոսեան եւ
Զուլալ Դազաննեան (էջ 4-5-6)
շահեկան նկատուի բոլորէն :
Իսկ իր արուեստին մասին, խօսքը կուտանք մասնագէտ քննա դատի մը' Անրի Ս՜իշօ •

որուն ակնարկած է իր մեծ ^այրը --- ոլկր վերստեղծէ զայն՝ իր մեծ հօր ձայնով
պատմելով*. Լ]ւրեմն Լօուըլ իբր <ձիր^մ անցմՏսյլը կ1ընդունի ոչ միայն անձնականը՝

րըստեղծէ ժ՜ամանակակից դէպքեր ՝ ու —
րի շներ ո ւ տ ե ս ան կի լնէն ՝ ինչպէս իր հանրածանօթ կտորին մէքվ որուն վերնագիրն
է «Խենթ սեւ զինաւոր մը,
սւթգելւս փսւկՈՆԱւծ' Միւ-նիիի մէջ»: Այսպէս՝ այգ
խենթին խենթութիւնը կը նմանի Լօուըլի
խենթութեան (բանաստեղծը քանի մը ան
գամ ք/Լ՚^յի^ փլուզումներ ունեցած է եւ
պահուած է յիմարանոց — հիւանդանոց —
ներու մէքվ • ի սկ անոր սեւութեան եւ ար
գելափակման հանդէպ ունեցած մտա —
ծումները՝ նոյնպէս ՝ կը նմանին Լօուըլի
ո ւն եց ածին ՝ — քա նէ որ
բանաս տե/լծն
ալ արտաքսուած ՝ ճնշուած ՝ յաճախ արդելափա կո լած փօէթ մօսւ|ւ մըն է։ թա
նաս տեղծը իր պատմութիւնը կը պատմէ
ամ երիկեան արդի պատմութեան հետ

en
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ԽՄՐ—
Շարթ, միջազգային
համբաւի տէր այն նկարիչներին
է զոր ներկայացնելը աւելորդ է :
Դուցէ նուազ ծանօթ- է «ազգա
յին» շրջանակի մէջ եւ այդ աոընչութեամթ
կը
խորհինք որ

ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԻՆԲՆԱԿԵՆՍԱԴՐ ՈՒԹԻՒՆ

yերէկ՛»յ[՛ պատմութեան պողոտաներէն

Fondé

C. C. P. Paris 15069-82

ԲԱ՚ԺԱՆՈ ՐԴԱԴՐ ՈՒԹԻՒՆ
Ֆրանսա
Տար. 170 ՖՎեցամսեայ
90 ՖԱրտասահման Տար. 200 ՖՀա ար
1 Ֆ • 30
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չական ու երեւակայութեան բացուած-, Իախագէծերը հաղէլ զանազանեալ' բայց
գոյներոլ մոգութեամբ ձէւնը կամ հունձդ կ՛ ալեկոծէն, երկէնքը կ՚ոլռէ, լճացած
չուրեր կըքաշոլէն, ճամբայ մը կ՚երկարէ դէպէ հ եռուն' ել խորքը ստեղծուած է
ահա՝ բացուած
հսկայ տարածութիւն մըհ
Այսպէս եւ մարգկայէն գէմագէծերը' էրենց փլաստիք փոխակերպմանը մէվ
Աարմէններ, գէմքեր, ձեռքեր' թօթափած են դասական ձեւաբանութեան օրէնք
ները-, Սակայն կեցուածքէ մը կամ չարմումէ մը ճշգրտոլթէւնը կատարելապէ,,
հաղորդուած է յատկապէս
կերպարանափոխուած , կամ աւելէն' գէտակցօրէն
քմահաճ լոյսով մը վերստեղծոլտծ տյգ մարմէններ էն -, Լոյս' որ կը լափէ կամ
կը պար,,լրէ , կը թափանցէ կամ կը գգուէ , կը մերմէ կամ կ'ընդոլնէ , կը ցալցնէ
կամ կ՚ամոքէ , կը համակէ կամ կը ցոլացնէ , ել որ կը նմանէ էր էսկ ծնցոլցած
ստուերէն, ան եւս թրթռուն' էր մերթ անոյշ ել մերթ բուռն զեղումներուն տեստ կ մը սրտա կիցը յ
1՚ւրաքանչվ,լր նկարէ մէչ բնութէւն թէ անհատ անգէմագրելէօրէն կը կեր -

պարանաւորոլէն վյր ձէնէ վճռակամ, արագ, զգայուն, քաղցրաբոյր հարուածէն
տակ' որ կյ, կերտէ զէրենք ել կը զգեստաւորէ գունագեղ ո ւմտ կանո ւթ ես,մբ մը -,
Հարթէ նկարչութեան մէչ կը լուծոլէն որմնադէր արհեստաւորէն շարմումն ու
արուեստագէտէն սլացքը'
սր բա տեղիի :

որ գէլթանք պէտէ բերէ տաճարէն ու զայն վերածէ

Հ.
( ամբողք համալսարանական — գրաքննա
դատական կաճառ մը) ՝ մեծ դեր ո ւնեg ած
Ւ1՛ յաքողոլթեան մէք*. Ըսել չեմ ուզեր
անշուշտ , որ արգահատելի է իր գործն ու
արժ՜էքը* PU,J*J կասկած չունիմ որ գոնէ
երեք կամ
Լպըր »
Անայտըր ՝ Ա ըրուին ՝ Պ լա յ) նոյնքան կամ
ալեթ՛ աբմէքա ւոր գործեր գրած են , ա—
ռանց էր համբաւէն հասնելու :
'Իտղաքական դէմք է նաև Լօուըլ,—մերմած է զյէնոլոր ըլյբոլ ել մ երմած է խն
դունէլ նախադտհ շշունս ընէ հ բաւէրը
Սպէտակ Տ"՚ ն երթալու , որովհետեւ հա
կառակ էր 'Լէէթնամէ պատերազմէն î
Ւնչպէս կ'երեւէ , բանաստեղծէն համ —

Ս՜ Ի Տ Ը է

բաւը գոնէ էր մամանս, կա կէցներո ւն հա
մար մէայն բանաստեղծութեան վրայ չփ
հէմնուէր ;

եշ/ շեչտեմ ո չ—ար ո ւե ս տտ դի տտ կան այս
եզրերն ու յ ար տ կց ո ւթի ւնն երը ՝ նախ հակազդելոլ համար զուտ արուեստով սահ
մանափակս ւող միամտութեան ՝ ել երկ —
րորդ որովհետև բանաստեղծութիւն վեր
լուծել անկարելի է ՝ եթէ բնագիրը կամ
յորքող թարգմանո ւթի ւններ չկան մէչտեղ :
Լ1ը փակեմ ո՛չ թէ թարգմանելով՝ այլ
Լօո ւր/ի ծանօթ մէկ կտորին սլար զաg ո ւած
իմաստը վերարտադրելու փորձով մըհ Ւր
ամէնէն անձնա կան — խոստովանական կըտոըներէն մէկն է»

ԷՅՃ

(Մէչթն տարէք, 4:0էն 60֊ ոչ ծեր , „չ եբէաասարգ)

Միջձմեււեան ջաղացքը կ՛աղայ գիս
Նիւ Եորք կը գամէ ջիդերս,
Ես կը քալեմ ծամուած փողոցներուն ւքէջ :
*Բաոասունհինգ • իսկ յետո՞յ , յետոյ ի՞նչ:
Ամէն անկիւն դաոնալուս, հօրս կը հանդիպիմ•ԲաոասՈլնհինգամեայ հօրս , իմ տարիքիս , ողջ ;

նասպան բանաստեզծուհէ
Ա է չվ է »,
Փ L ա թ ' կիներու
տառապանքի եր
գիչը եւ կիներու աղա տագրմ ան շարժ՜ումի
հերոսուհին —թէ՛ տա ղանդա ւոր ՝ թէ

Հայր, ներէ' ինծի, ինչպէս ես
Ներած եմ անոնց, որոնք ցաւ պատնտոեցին ինծի:

համբալաւոր է : ՓլաPl‘ iLrujJ ոՐոձ աԳ “՚
ղեցութիւն ունեցած է Լօուըլ*. Ա/w պա
րագան եւ իր ընտանեկան անունն ու համ
բաւը՝ իր անձնական ծանօթներու հ ոյ լը

Սիոնի լեոները չմագլցեցար երբեք :
Բայց տինռզաուրներու մահաքայլերուն պէս
Վերջին ոտնահետք մը ձգեցիր մակերեսներուն վրայ ,
Ուր պէտք է քալեմ ես :

ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

Fonds A.R.A.M

Է»

2 — 6

ՄԱՐՏ
ներու : Կարելփ է ստանալ տեղեկութիւներ ,n,^
հատոր բառարաններէ , < ամայնա դի տար աններէ Ոլ լ
ցոյցնել՚է ։ Կը կազմակերպուին շաբաթական
պո ւմներ նիւթի մը, հ ե՛լին," կի մը շոլլ՚ջ, կևնղԼ
ցած' ցուցահանդէսներով , ասուլիսներով ; Ըլնի

ՄՇԱԿՈՅԹԻ

2000 ա՛՛լ, մինչեւ 8000 «/ե„ւե դիրք ։ Ընդարձա1լ

ՊԵՐՃԱՆԱԻԸ

տակադրէ սորվեցնել , ուսուցանել , խորհրդածել
բոլոր տաբիքներուն եւ զարգացման ամէն ասս1թՀ

Ո1' ԿԸ ԿՈՋՈԻԻ'

տ կը անձեբուն :

կական մատենադարանի րամին։ Այլ խօսք՚՚՚վ

Օըը °ը/՚ն չնե'"Լ ել- մեԸ առօրեայէն սնած կեն,^
մտրմթն մը :

Փ11ՍՓԻՏ0Ի ԿԵԴՐՈՆ

ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
Փետրուար մէկէն է վեր ՝ Փարէղ կը չեչէ՝ կէապրէ՝

լսր էն առջեւ ա նթտէր ։ Ն"յն

ԷԼ պէտի միացնէ

Ամբոզփ ա շխա րհ ի յի շո դո ւթի ւնը կեդրոնս,ցած k լ
յարկերու մէջ — Ա*

Դ*է

էր սրտին նոր կչռոյթը կը գտնէ --- պիտի ըսէէնք իր

մեր մ՜աման ակտ շրջանի բազմերես ստեղծագործութիւն-

գոյութեան գերագոյն նոր էրաւուևքը ապահոված ըլ

ները՝ զանոնք աւելի հեշտօրէն ենթարկելու համար մե

լալ կը կարծէ --- (էորժ՜ Փ"մփէտու Կեգրոնէն գոյու —

ծագոյն թիլով մը մարգոց մ տած ո ղո ւթեան դ զգացո

նկարով ։ Կարդալու օմանդակ միջոցներ՝ ձայների,^

թեամր։ Հանգի սա ւո ր բացում մը

ղութեանդ թոկումին : Ան 2000 թուականն է ՝ եւ պիտի

ներքին հեռատեսիլ մը անհատական գործածոլթէայ^

\յաէյագահներու

պատկերէ մեր գարը իր շար ո ւնա կա կանո ւթեան եւ վե

ընդունելու համար վիտէօ փաստաթուղթերը։ 300-IJIH

կոգըիե հոն էին նաեւ թագաւոր 5 ի շիյանո լհէ' ներկայ

րականգնումին մէջդ եւ վերջապէս' ան բաց պիտի մնայ

լուսապատկեր, 45/000 միքրովփշ, 14-000 միքյրոֆիրք

Ը!!ա քո ւ համար նո լիրա պե տա կան ծանօթ ամէն կարգ ու

մտաւորական 1'ոէոԼր ա ր կածա թնգր ո ւթէ ւնն եր ո լ առաջ*.

10-000 սալ, 1500 մապալէն : Շարմանկարի , դատսխ

սարգ ու հաստատուած հին արժէքներ անտես եչու կո չ-

Այս բոլոր յա ռաջա գրանքներո ւն սլա տաս թանը պի

""ւթեանց , մողովներոլ սրահներ : 40 կենդանի լեղ„Լ.

լած մշակութային օճաէյէ մը գոյառման։ Այս ւԼևրԼՒն

տի տայ ապագան : Պէտք է սպասելդ առնուազն ՝ մինչեւ

ներու անհ ա տա կան եւ գործիա կան

մի արը շի համապա տասթաներ ամբո ղջա կ ան ճշմարտու

յա ռաջի կայ վերամուտ , գրա կան նա թան շաններ ը կարե-

զական)

թեան եւ կը մնայ թնգրական : թէ որրանո՛վ պետական

նալ տեսնէլու համար : Մինչ այգդ

հաստատութիւն մը պիտի կարենայ ճողոպրէ լ քարա

(փնչպէս կը շարունակեն կոչել զայն) դարձած է կրկէսէ

ցումէ ՝ շճաց ու մէ։ ո՞վ պիտի ընտրէ արուես տա գէտ —

մը նման բաղմ ո լթիւններ ը իրեն քաշող վա յր մը*, քէբօ-

Ունի դերարդիական համակարգիչ մը, որուն հաձպ

ները եւ արո ւես տի գործերը î Կ^եռ կտրելէն է երեւա-

ս ա շ րջի կ ային աշտարակ մը՝ որուն առջեւ օրական տասը

մէկ երկու բառ կազմելով պիտի ունենաք, անմիիսպ)։.

կայել պետական պաշտօնեայ գրագէտներ ՝ արուես տա-

հազար հետաքրքիրներ պո չ կը բռնեն ՝ կորսոլելէ ա-

ամբողջական մատենագրութիւն մը տուեալ նիւթի կ

գէտներ որոնց ազատութիւնը սահմանաւոր }ր/1աJ * flԼ

ռաջ թա փ անց ի կ ն կո ւղ—նրրանց քներ ո ւ

չուրջ֊. Որպէս յաւելեալ տեղեկութիւն' նոյն առթիլփ

գեռ թնչ չափով Կեգրոնը զերծ պիտի մնայ քաղաքա-

մէջ-.

ջաղգային տարազ եւ

որուն տրուեց ալ մէ-

հանգամանք։

ք^լաթՕ ՊոլզՈ1թկ|1

բարձրո ւթեանը

լսողա _ տեսո

ուսուցում , որոնց մաս կը կազմէ հայելէ

Հպիտի անդրադառնանք առանձինն այս մասին)։ խ
լ՛իւր լեզուներոլ մասին

ձայնային փ ա ս տաթսսլթդ

տի արուի նաեւ խնդրոյ առարկայ նիւթին յարակից Հ

կան ճնշո ւմներ է ;

առընչակից բոլոր յար աբեր ո ւթի ւննե լ, ը կամ աղերս

Հարցումներու չա [՚քը չէ վերջացած , ոէ ալ կիրքերը
հանդարտած'

Կը գտնուին 300 ֊000 դիրքեր, մէկ միլիոնիդ,

ահա

ամէսէ

մը

ի

վեր։

Էիամուլի

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ

ները արուեստներու , գիտութեան ել թէքնիք մարի
րու մէջյ

Հակա — ճար տարա պե տո ւթիւն մը։

ամենօրեայ վէճ ի նիւթ է անոր գոյութիւնը եւ գործ ու

Կտրելէ չէ զայն դատել ընգո լնուած չափանիշնե

նէ ո ւթե ան կալուածները։ Ազգային հարց մըն է ան ,

րով ) օրինակներով : Կարելի չէ թօսիլ հ ո ր ի զոնա կան —

րա ղա րա կան' որրան մշակութայինդ էնչպէս նաև' տըն

ներու եւ ուղղահայեացներու մասին երբ • ♦ ♦ շեղակի

տես ական ՝ րան ի ամենակուլ երաթ մըն է մշակութային

ներ կան։ Կարելի չէ այս շինար ար ո ւթի ւնը քննադատելդ

այս մեծ ա թո րմա կներով ՀՀգործատո ւնը» որուն տարե

Այս FnLnF տեղեկութիւնները կարելփ է ստանալ
հեռաձ այեով î
ԱՐԳՒԱԿԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ՄԵԾԱԳՈՅՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Զոբրորդ յարկ ։

կան ծաթրով կարելի է գուոները բանալ յիսուն նոր

Գրեց'

մատենազարաններու կամ թանգարաններու * ամէն տա

Իրեն հաւասարող կրնայ րէ էայ միայն Նիւ ե՛ղՀհ

<H‘. «հէՕՍԷԵԱՆ

Ֆովձր^ե (1905) ս կս ե աէ մինչեւ մեր օրերը*. ք*ոլոր սՀ

րի : կուսակցական օր կաններ եւ պա տասթանա տո ւներ

տանՆերը էնչպէս նաեւ նուաղ մեծերը։ Տո ւէյադրուա՝

անհրամեշտ կը գտնեն ո է միայն իրենց կարծէքը տալու

չսեւցուելու համար յետամնաց , ոչ աէ սիրել

այԼ եաեւ մշակութային կեգրոնին որդեդրելիր ուղղո ւ-

լու համար անճաշակ : Ուզուած է «.գարուն կնիքը» տալ,

եւ քանգակագործ ութ՜էւն)

թէւնները ճշգելու։ Մշակոյթ եւ

ուրեմն զայն դիտենք î

գտնուէն ՀՀպա տր ա ս տ» վէ ճա՛՛կէ մէջ՝ գոհացում տալո

քաղաքա կանո ւթէլն

չսեպուե—

են հազար հարէլր արուեստէ գործեր

(նկարչութիւ

էս կ ՚Լև9 հ արէ ւր գործեի

աղերսը բացորոշ կը գառնայ ամէն օր : Տարակարծու-

Նախ օրինակ մը* մարդը կը ծածկուի դեղեց կագոյն

թիւնները դ սակայն դ կը կեդրոն անան առաւելաբար անոր

հագուստներով։ Ա արդը կրնայ նաեւ մերկանալ ել ցոյց

կարելի կ'ըլլայ կոճակի մը վյրայ կոխեԼՈ վ մէայն :

բնոյթին մէջ ո րպէս ստեղծագործական օճաթ։ թերա

տալ հրաշագեղ մ՛արմին մը

գարանէն ընգհ անուր ստացուածքը կը հաշուէ

հաւատութիւնը

լխկրտած ֆիզիքական մը

կը թոլի

րյյա յ

մեծամա սնո ւթի ւն ։

փայլուն մորթով, ել կամ
ճմռթկուած մորթով։ Այս

համար անհատական մասնաւոր պահա նվքի մը : Ասիկ

եօթը հազար գործ։ Տրամա գրելէ են 7*000 - 10'00

Ստեղծագործութիւնը հրաշագեղ երեւոյթ մըն է ՝ որ ևը

քանը բնական է ել մաս կը կազմէ մարդկային բնոլ —

թղթածրար ՝ մ՜ամանա կա կէg

կատարուի անհատական մարզի մէջ՝ յաճաթ մ է կո ւսի'

թեան ել

րարերեալ ։

քաղաքակրթութեան :

Ւնչ որ սակայն, էը

արուեստագէտներու ւէ

անտեսանելի անկիւեի մը թորրը* Արքան ալ արգի քա-

սկ՛՛ի յանկարծ արտառոց դառնալ, մարդոց քթին վրայ

ղաքա կանո ւթէ ւնը կ'ոլ-զէ հալա սարա կշռել այս էըո ~~

պարտադիր և զկեանս հաստատումն է նորահնար ակնոց,

թէք ՕոլոԺին իր

ներու , ո ր ոնցմ ով բո լո ր մաբդի կը ս տի պո լա ծ կը տես

լսողա — տեսողական սփռումի միջոցներով ստեղծած ըլ-

գուբս է լոյ ս ը ել տեսարանը նաեւ ներսն են : ձ,րաՀաԼ

նես, շողակներու նման, իրենց ներքին զործարաննե -

էայ ուղղութիւն մը վեր էն գէպի վարեր նաեւ դ սակայն

էրա գործում մը երաղո լած երկար շրջանէ է վեր

րով, — սիրտ, թոք, աղիք։ Ահա՛'
Կեդրոնը :

թանգարանը։ Իրմով կը լուծուէն վերջէն շրջանէ կրք1

զո ւթի ւնը ՝ որրան ալ գերարգիական

ս տ եղծա գործ ո ւթի ւնները շեն գա գրիր անհատական րը~՜
մը ) աղատ մէկ արտայայտութեան մը՝ երբեմն
ան սլա տա սթան ա տ ո լ աբարրի մը

հետեւանքը ըլլալէ :

Գունճ՚ւոր խողովակներ,
նրբանցքներ

(իորմ֊

Փոմփիտու

փէ^երը

փողեր,

ծխնելոյդներ,

Շ արլ Տը Կոլ օդակայարանին նրբանցք —

Այ- պարագային ՝ unյն Այաւ_եսսփ հր Մշակոյթի Ազգա

ն ել՛ուն նման, քտրիլղի շտեմարաններ ։

յին Mbl|.pnÛjl պիտի ունենայ միայն գերը այլուր ստերը—

չունի արտաքին պատեան :

ծագործ ո ւած երկերուն ել գործերուն • • ♦ ցուցասրահը

տեսքին վրայ դ կը ձգէ յալիտենապէս անաւարտի տպա-

ել շտեմ արանը ր / լա լո լ : ք)լ ասիկա չէ իր գլթաւոր յա-

լ՛՛րութիւնը : Այս «մշակոյթի նաւը» , որ կը յառաջանայ

ռաջագրանրը :

ղէպՒ 2009 թուականը , կ'ոլզէ նաեւ սիրոլիլ ։ Ինչո՞ւ չէ :

Ու ամէն

Նաւ մը

թե չ ,

որ

Ա.մէն ինչ ՛Լար յ՜ո ւթեան հարց ր//ա/ով ու նաեւ' մեկ

մեծագոյնը կը գնէ նոյնէնքն Ֆրանսուտ զ çfէրուն , Մշա-

նաբանութեան, կարելի է մտածել թէ մշակոյթի այս

կ"յթի Եեթանախար արը երբ իր հանդիսաւոր բացման

խտացեալ սրբատեղին, եթէ հայելին պիտի ըլյայ իր

ճառին մէջ կ'ըսէ , կեդրոնին մասին---- Այս մասնայՆԱ-

ներքինին, արուեստի մէջ գեղեցիկ է

տուկ վայրը, որուն համար մարգ չի կրնար ըսել p-է ի'նչ
պիա ըլլայ , որովհետեւ ոչ ոք գիտէ : Հակառակ այս

«Հբէշսւթի՚-ններ» կան որոնք գլուխգործոցներ են ։ Այս

իսօսքին , յստակ են սակայն անոր շինութեան տուն տրլող պա աճառները ։

լոր մասերը սիրենք, ու Շ. Շահնոլրի «Պճեղ մը Անոյշ
Աիրտ»ին հայ մայրիկին պէս բացականչենք ջերմս՛ -

Ծրագրին յղացումը կը պատկանի հտնգոլցեալ նակ'որոշէր

նման

մշակութային

նաեւ

տգեղը։

ձելով, մենք ալ թերեւս օր մը այս զործատոմնին բո

թեամբ---- «Դուք իմին Քիյէրս էք, տալաիս էք, պում-

պարս էք» :

հաստատութեան մը

Z/y,hZ այդ տանք հետեւեալ ծանօթս ւթի ւններ ը__

կանգնումը; Պատճառները դոյդ էին։ Փ՛որիդ տակաւ կը

Այս թանգարանին երկայնքն է 166 մեթր , լայնքը' 60

դադրէր ըլլալէհ ամա շխարհ ային ստեղծագործական օ-

մեթր , րս՚րձրութիւնը' 42 մեթր , շփնա րար ո ւթ եան ընդ

ճախը, որ ղան ղողլորէն կը տեղափոխուէր ովկիանոս-

հանուր տարածութիւնը'

ներէն անդին {ել հետեւաբար առաջքը պէտք էր առ
նուէր այս մահացու սահանքին) , իսկ միւս կողմ է կը

Հոն կ'ս։չխ՛ստին Տ00 պաշտօնեաներ ։
Իր արտաքին տեսքը շի յարմարիր իր շրջակայքին ,

թուի թէ վերջին քառասուն տարիներուն

որուն պատմական թաղամասերոլն մէջ Վիքթոր Հիլկօ

Օ)լ, անոայի

մէջ չէր կանդեած շփնարարո ւթիւն մը, որ պատկերէր

100 900 քառակուսի մեթր։

մ՜ամտնա կա շրջանի հա

պատմական

յիշատակարան :

Այս

ոլ — օր մը --վերջինը

կը մնայ

խնդրայարոյց ել թէական։ կը խօսինք։

ԳԵՏՆԱՅԱՐԿ
Մեր առօրեային ‘վրայ բացուած ընղա րձակ պա
տուհան։ Երեք մակարդակներով _ ստորերկրեայ , դետ

Փոմփիտու կեդրոնը կը փառասիրէ ըլլալ գերա —

ն՛"յարկ ու մասամբ մըԱ. յարկ։ Յատկացուած' թա

ղանցօրէն մշակոյթի մողովրդային մեծ Տուն մը, մնա

տերական եւ շարմանկարի փ որ ձար կո լմներո լ ել ներ

լով նաեւ հարաղատօրէն արդիս։շունչ։ Այս այն գետինն

կայացումներու։ Ունի այմմէոլթիւններոլ բամին մը,

է I ոլԸ «Ֆրանսացիները պիտի հա չտուին իրենց դարա

ուր կը ներկայացուին կարեէփ բոլոր նոր հրատարակու

շրջանին հետ» [ փ ր անս ո լ՛ող վ-իրոլ) :

եր կէմա ս տ

թիւները Հոս՛է, դիրք)։ Այ+մ կը հտշոլէ ֆրանսական

թափանցէկ շէնը եւ բաց դուռ մը կը ծրագրէ ըլլալ բո

եւ օտար 220 անուններ թերթել՛ու ել պարբերական -

Ան

պա տերու մէջ,

բացօթեա^ յ թէ գոց թանգարան : flչ

“

ոչ մէւսը *. թափանց է կ թանգարան ♦ ւլ.ռ1ւերը րաց պհ
մնան մինչեւ դիշերոլան մամը տասը, ոլ՚պէսզի ^n1"
'Լ'"~ԸՂԸ

Ղ'1այ ['Ը սեփականութիւնը։

ԺԱՄԱՆԱԿԱՒՈՐ

ՏՈՒՑԱՀԱՆԳԷՍՆԵՐ

՛Լերջին յարկ •
Այմմ կը ցուցադրուի իր յառաջացուցած գայփ"'^
դո ւթի ւններ ո վը հանրածանօթ Աաբսէլ Տիւչա^է
ծերը։ Ամերիկան է որ որդեդրեց , սնուցանեց եւ
րագործեց այս ֆրանսացի արուեստագէտը, որ
արուեստի հրահրիչներէն է ոչ - հանրութեան մը ‘'“՚
մար։ Կը սեպոլի մտայղացքային Հքոն ս եփթի ւէԸ
ւեստի հիմնադիրը, հանրածանօթ նաև իր «պատր““""է
(ըէտի — մէյտ) գործերով։ փէրանսայի՛ մէվ իր աժP”1
ջ՚ո կան առաջին լուրջ նո լիրագո րծո ւմը կը ստանայ
g ո ւցահ ւսնգէ ս ո վ ♦
Իրեն պիտի յս^որդեն «Փարիզ — Նիւ Եորք ~
ցուցահանդէսը, որ կը պտտբաստուի երեք տարինք
Ը 'Ս՚Ը ) ՈԼ, աւելի ուշ, «Փարիզ — Պեռլին — Մ"“է"լԱ1
մեծղի, ցուցահանդէսը ;
Ամ յարկին ժէջ կը գտնուի նաեւ սինեմս!թէք
Լևրջիե երկու յարկերու ցուցասրահներում։ թ՚դ՝՝ս1'11

տարածութիւնն է շուրջ 17-000 քառակուսի ժեթր ■

կը մեռցնէր իր կավոօշը :

եւ խորհրդանշէր մեր դարաշրջանը, այլ խոսքով' դառնար մեր

ուր այցելուն է^

արտաքին

ընդհանուր թառնաշփոթին մէջ հ արg ա կանն եր ո ւն

թագահ փորմ Փոմփիտոլի, երբ ան 1969 թո լա կանին

քննական

գուած J է զգա ր էնչպէս ^_որս

X
Եզրակացութիւնը անհրամեշտ չփ դառնար՛չթռւեցինք նոյնիսկ այմմ տեղի ունեցող այլազն
ցահանդէսները (լուսանկարչուր֊իւն, կրակփ^
այ ժմէոլր իլններ) : Ձ-ևռն՚սբկներու խումում մը
մարելփ է որ չփ դադրիր իր շփոթեցնող կողմը "
նա լէ : Կարելի է անսխալօրէն ըսել, առանց Ա1
ներոլն դիմեչոլ, թէ ամէն օր «բան մը կը
Պօպոլրկի» մէջ.
Մնաց եա/ր ըսինք արդէն : Պատասիսանը պիտէ
մամանա կը •

Fonds A.R.A.M
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«

ււՕԼԱ՜Ն ՊԱՐԹ Գ11ԼԷԺ ՏԸ ՖՐԱՆՍԻ ՍԷՋ

կը ռպասուէր երկար ատևնէ' տասնումետկեերէ լ՛ վեր • ր-յց Աղդ"՚յին Հ^լ՚ախռսւրան մը, մանաւանդ առաջինը' տըւեալ լեղ՛՛՛է մԸ մԷԼ' չիրադ՚՚րծ՚՚ւիր քաղԱ,քա _ մչակութային որեւէ կացութեան

նուններին վերաբերող հարուստ տուեալ
ներ , որոնք մեծ մասամբ աոաջին անգամ
են տեղ գտնում հանրագիտական գրակա
նութեան մէջ» .

յէթ- Աղդ մը ՚ւրնայ տէւ՛ ըււաւ երեքհազսդեամեայ մշակոյթի ,
տասնեակներով
քարձր՚ալ֊ոյն վարմարաններ ո լ , աշխար ;„վ մէկ ցրուած հարիւրաւոր տպարանԱրս՛-, երբեմն մասնակի օր էն հանրաղի տակտն բնոյթի հազարաւոր հրատարա1րլ-թիւններու֊ ան շի կրնար արտօնել իրեն պերճանքը, այսուհանդերձ անհրաJI.,,,,' ամէն քաղաքակիրթ ազդի , ամբոզ
ական ազգային հանրագիտարանի մը, եթկ չունի պետական կազմակերպ կառոյց ,
պրպտումի հիմնարկներ ,Գի տ ո ւթ ի ւններ ո ւ
Ակադեմիա, նիւթական տնտեսումի մի —
իտներու բաւական կարեւոր կեդրոնս՛ —
ցում, եւ վերջապէս որոշ թեքնիք մա —
կարղակ' տպարանս։ յին եւ հրատարակ —
Կււկան կալուածին մէջ՛. Հայկական պե
տութիւնն իսկ , իր ծնունդէն , ապա խոր
հրդայնացումէն ի վեր, չէր յաջողած իրադործել գիտութեան եւ մշակոյթի գու
մար' ազգային հանրագիտարանը։
կլ ահա , վերջապէս , երկու տարիէ ի
կեր, մեր տրամադրութեան տակ ոլԱինք
Ա. հատորը «.Հայկական Սովետական
Հսնրւսդի տաբանդին , որ կը բո վան դա կէ
Ա. տառը գրեթէ ամբողջութեամբ :
/» •
հատորը , որ կը բովանդակէ Բ ել Կ* տա—
ռերը, նոյնպէս է՛՛յ՛՛ տեսած է 1976/' ՛"—
ւարտին , բայց
դեռ. տբամադըելի
չէ
Սփիւռքի մէջ՛.
ՀՍ Հի (կրճատում' «Հայկական Սովե
տական Հանբագի տաբանդի) 12 հատորնե
րը պիտի հ րա տա րա կո լին 6—7 տարուան
թթացքին : Լոյս տեսած 80 '000 ւոպաքանակով, ինչ որ յարաբերաբար ւղատկա —
"ելի կարելի է նկատել , ՀՍՀը գմբա էյ—
տսւբար անբաւաբար քանակով Հա ր տածեԱե^ջշկ Սփիւռքէ տարածքէն Լաս է կա հաս

2— ՆԱԵԻ

ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐ
ՄԸ' ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՅԹԻ

Ս.ւելի անդին պիտի փորձեմ ճշգրտօրէն
սահմանել հայագիտութեան յղացքի այս
ընդլայնումը , արդէն ուրուագծուող քըսաներորդ գարու սկիզբներէն, բայց զոր
մեր ազգային հանրագիտարանը կ՝ամբող
ջացնէ
զայն յաջողապէս լուսաբանելով
հանդերձ-. իսկ իր դեր-ա զգային' ընդ
հանուր տարողութիւնը, թէեւ նուազ կա
րեւոր, արհամարհելի չէ երբեք : Աբրասեաններէն' Ալմերիա եւ Արմ անթին , աստ
ղագիտութեան նոլիրուած յօդուածներէն
(տասնեակ մը էջեր)' Ամերիկայի Միաց
եալ Նահանգներ (30 Հ£) , Աթէնքէն' հա
լ՛ ա լ—բե ւեռայ ին երկրամաս, անիշխանա
կան ո լթ !,ն էն' անգլերէն --- ան կը տա —
[՛ածուի առանց ծանծաղումի ել հեզասահ :
վերապահում մը, զոր այս կալուածի ու,

ըողութիլԱ ունեցող այս ձեռնարկը ու —
ս"լմնաււիրող քննական սպառէ չ ակնարկի
մը։

1— ԳՈՒՄԱՐ ՄԱ ՆԱԽ'

ՀԱՅԱԳԻՏԱ

ԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԻ
հվՀ,ի ամէնէն կարեւոր կողմը անկաս1աե «.Հայագիտա կանդն է ,
պայմանաւ ,
ku‘J^ ։ որ ընդլայնուին սահմանները
յղացքին ; Արդարեւ, «Հայագիտու եզրի դասական ըմբռնումին մէջ
Լ է՛ ենք ընդգր կել իրարու յաբա կից
ե'“.ա բաւական անորոշ կալուածները հ ալե1ՈԼաք1անոլթէան։ բանս, սիբու բ՛ո՛ն, Հայոց պատմութեան ել Հայաս"•“•‘•ի ՛Աշխարհագրութեան , մեր դաստ ^ գրականութեան - պատկառելի բատ
գ"ւմա1’Ը հայկական հմտաբան ։ որ կը սկսի մեր դասական շրր-

♦ո\

FUIJ3 անհ ա լա ս ար

վաստակ մը :

՛Ոչ (Ա. հատոր,
Խպեն֊ 1ւ"գ
այՂ ՛ե՛՛՛ւ"" "՛է՛ ճ1՚դը ե՛
ՀՀԼհ ԼԸ յայտաքա11է
P անմիջական
‘ե ե՚գԸ։ ներկայացնելով միլս կող-

նո,ւ

1ւծօրէն կիրսսւելով հայ մշա-

41 P ի 111 կուտակած նիւթի վըա’ 0(pniUiln4 նրա նուանումներից'
ւոոլ ԳՈԱմՆ
գիտա-տեղեկա^գակսոխ, ,1թեա(ւ QnP’ ™ւհլ թո _
Դնոոս՛ Լ? ՐէԼ’ 1ւա՚1 Ւրականութհան մէջ
PUJtpfvun (եո ա
հանրագիտական
փ: ( /^^Կ-թիւնների հիմMh??
PP^l-P Հանթագիաաթա Կ^ն կեանքն Հ.
ԺՈԳոՎԲԳի հասարակա
բան կասեն *ալաքական մտքի պատ^քեոեէ; C Ր ^“Գաութիւններին,
^աւէաէառ ՞*՜ ^էմքերին, Հայաստանի
^*2^ադրՈւթեանը,տեղա!pmi

Ահաւասիկ հատուած մը իր աոաջին դասէնCei tains attendent de nous, intellectuels, que nous nous agitions à toute
occasion contre le pouvoir ; mais notre vraie guerre est ailleurs ; elle est
contre les pouvoirs, et ce n’est pas là un combat facile ; pluriel dans l’espace
social, le pouvoir est, symétriquement, perpétuel dans le temps historique :
( liassé, exténué ici, il reparaît là ; il ne dépérit jamais : faites une révolution
pour ledétruire, il va aussitôt revivre, rebourgeonner dans le nouvel état des
choses. La raison de cette endurance et de cette ambiguïté, c’est que le
pouvoir est le parasite d un organisme trans-social, lié à l’histoire entière de
l’homme, et non pas seulement à son histoire politique, historique. Cet objet
en quoi s’inscrit le pouvoir, de toute éternité humaine, c’est le langage —
ou pour être plus précis, son expression obligée, la langue.

նո լազագոյն չավ՛ով մը, «Հայագիտականդ
կալուածի ծիրին մէջ' ՀԱ Հի ի՛մբա գրո լթի ւնն ալ կը բերէ ամենայն ո՚լջմտոլ թ եամբ , անշո լշտ հ անր ագի ՛ո՛"բանի ա —
ռաջա դրանքներ ո ւն մէջ չի մտներ գոյաց
նել րնդհանութ գումար մը. զտումի եւ
յարաբերական ռամկացումի չափանիշ —
ներ գործածուած են, անխո լ՛՛ա փ ելի օր էն ,

Գրեց'

ինչպէս կ}ըէէայ ատէ կա ամէն ոչ—մասնա—
դէտական հ անբ ագի տարանի պարագային։
Հ1]Հի այս երկու գա սա կարգի յօդ —
ուածները անջատ չեն միշտ իրարմէ»
րաղմաթէլ հՀլայ ա գէ տ ական» յօդուած —
ներ կ'ընդլայնէն դէպէ Հընգհ անրա կան»
յօդուած ՝ ել բազմաթիւ Հընգհ անրա կան»
յօդուածներ կը պարփակեն <(,հ այագի տա
կտն'» մասեր։ ՀՀայկական»է եւ Հո չ-հայ
կական»ի այս փոխադարձ
ներկայու —
թիւևը^ փաստօրէն Լպիտի տեսնենք' ըը֊
Լա՛յ բովանդակութեան հ f/1111՛J արտայայ
տութեան
մակարդակին} y
փոի/ադարձ
ներթափ անցում մըն է ո՛չ պարզ գո —
յակցութիւն :
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Աթ էնք ՝ Սնգարա ՝ Ա . Համա շխարհային
պա տ եր ա զմ ՝
Անտառներ ՝ Առե ւտր ա կան
ճանապարհներ ՝ Ասիա ՝ Աս տ ո ւածա շո ւնչ ՝
Աւստրիա՝ Արաբիա եւայլն։ Այս ուս —
մունքներոլ մանաւանդ Հհ այադի տա կան»
կալուածին մէջ կատարուած աշխատանքն
է ՝ սա կայն ՝ որ կը յ ա տ կանշո լի հմտա —
կուտակման աննախընթաց ճիգով մը մեր
մշակոյթի պատմութեան մէջ։

fi •— ճշգրիտ, գիսսււթիւններ

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ «ՒԻՒՐՔՃԵԱՆ

տատած եմ դոն է 1974 — 75/* հ Պէյրութի
ե՛ 1975 - 76/Î- Փ արիղի մէջ) . ինչ որ կը
բացատրէ , մ աս ամբ , բար ա կայութքււնը ՝
սփէւոքեան մամուլէ մէջ՝ ա զգայէն տա-

Արդի քննադատութեան ախոյեան' Ռոլսւն Պարք- մտաւ վերջապէս Գպէժ
Տր Ֆրանս: Յունուար 1?ին տուաւ իր աոաջին դասը, որ ըստ"աւանդական
սովորութեան ունէր մասնաւոր փայլ : Ստուար բազմութեան մէջ ներկայ հին
բազմաթիւ ակադեմականներ' Լեւի - Ստրոս, Ֆելիսիէն Մարսս, ինչպէս նաեւ
յաոաջապահ մտաւորակաւն՚ներ ու գրողներ, Ֆոլքօյէն սկսեալ մինչեւ Սոլերս:
Նախապէս դասախօս էքոլ Փբաթիք Տէ Հօթ էթիւտի մէջ, Պարթ պիտի
ուսուցանէ բոլորովին նոր դասընթացք մը « Séminologie Littéraire » խորանիՐԻ Կրող : Հեղինակն էր արդէն «Նորոյթի Համակարգը» եւ «Միթաբանութիւններ» հատորներուն, ինչպէս նաեւ «'Ր֊ննադատական Փորձեր», «Ռասինի
մասին» եւ այլ գործերոլ ; Այս վերջին գործի հրատարակութիւնը ծայր տուաւ
19օ5ին գրոհի մը արդի քննադատութեան դէմ, որուն իբրեւ պատասխան Պարթ
գրե ց «քննադատութիւն եւ ճշմարտութիւն» կոչուած իր «էսսէն» : Իր ըմբոստ
կեցուածքը, իր մերժումը այլազան ննշումներու դէմ, համակարգերի խուսա
փումը գաթձուցած են գինք տիպարը անկախ մտաւորականի, որ հակաոակ»
իր տարիքին տակաւին մօտ կը կենայ երիտասարդ շարժումներու:

ԵՒ

ԻՐԵՆՑ ՅԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ
Ա • Պսոոմոսթ-իւն — Աշխարհագրութիւն
Ս^մէնէն աւանգա կանօրէն հանրագիտաբանային ուսմունքներին ՀԱ Հի ձ'էջ տեղ
գրաւած են պատմութիւնն ու աշխար —
հագրութիւնը) սկսելու համար' հայկա
կանները։ ՀՍՀը յստակ ու անվերապահ
քաղաքական դիրքորոշում մը 1լ ընէ շատ
գրական կեցուածք որգեգրելով մեր ազ
գային անցեալի՝ պատմական Հայաստանի
եւ. մանաւանդ արեւմտեան
Հայաստանի
հ անդէպ ՝ որու տեղանուններուն բծախնդրօրէն բացուած են իր ս ի ւն\ա !լն երը • Ապազա ՝ Ստանա ՝ Սլաշկեր տ ՝ Ակն , Աղթամար ,
Այր արատ , Անի, Աւս՚րս՚յր , Ատրպատական, Արաքս' կարեւորագոյն յօդուած —
ներէն մի քանին • պա ամական գէմքերէն
ու պատմութեան մշակներէն Սէզտիլէ —
Համիա fi « ՝ ՍզէԱթանդեղոս՝՝ Ալպոյա —
ճեան' քանի մը օրինակներ։ կարեւոր տեղ
յատկացուած է խորհրդային Հայաստանի
վար չական շրջաններուն • Արովեան ՝ Ալավ^րգի} Ախուրեան ՝ Ամասիա՝ Աշտարակ
ելայլն : Ա իջա զգային եզր ունեցող յօդ —
լածներէն'
Ալպեաններ ՝
Ամսթերտամ ՝

Հանրագիտական տեղե կա տո ւ աշխա —
տանքը գրեթէ այնքան կարեւորութիւն
ունի ճշգրիտ գի տո ւթի ւննե ր ո ւ Լուսոզութիւն՝ բնագիտութիւն ՝ րնալուծո ւթիւն,)
ել արհ ես տաբանո ւթեան
Լթեքնոլոմ ի}
մէջ, որքան պատմ ութեան եւ ա շխար հ ա գրութեան
իտրօ եւ Տ'Ալամպէր ալերի
գՒ տնա կան եւ արհեստաբան Լթեքնռլոկ}
էին քտն բանասէր} ։ ՀԱ Հ հա ւա տարիմ
կը մնայ այս ա լանդո ւթեան — հաւատարմութիւն որ իրեն կարելի կը գար ձնէ զ*’—
միլս կողմէ՝ հայկական գիտա
կան եւ արհ ես տաբանա կան մշակոյթը՝
տակաւին երիաասարգ բայց ուժ՜ական եւ
ինքն ա վս տա հ ։ կը բալէ յի շել որ ՀԱ Հի
խմբագրական
խորհուրդի
նախագահը
նոյնինքն Վ« Համբարձո ւմեանն է։ Աէի ~~
խանեան ՝ Ալիւմին ՝ Ալքիմիա ՝ Անուանակտրգում ՝ Անթի պի ոթիքն եր ՝ Անանիա Շի
րա կաց ի՝ Աբոլլօ {յայտագիր} ՝ Աս տղա —
գիտո ւթիւն ՝ Աթոմ ՝ Արագաg ո լց իշներ —
այս ե ո*֊րիշ բազմաթիւ յօդուածներ փաս
տեր ն են հայկական ոգիի վերոգրեալ գի“~
տակտն նոր ոճի առկայո ւթեան ՝
որուն
վերջին քսանամեակին կտրած ճամբան 1ւը
նո լիր ագոբծուի ՀՍՀի կողմէ։ Բ ո՛ զմ ա թիւ
գիտական եզրերու հայացումը, ինչպէս
նաեւ յարաբերա բար բաւական «զուտդ
հայկական գիտական ոճի մը մշակումը
կը հիմնաւորեն այս յայ տնաբերո ւմը յ

Գ — Գրականութիւն եւ Արուեստներ
Ասոնք կը կազմեն այլապէս կարեւոր
կալուածներ հանրագիտական մշակոյթին
մէջ, եւ ՀՍՀը բաւական լայնօրէն կ'արդարացնէ իր կոչումը նաեւ հոս , բազմա
թիւ յօդուածներով ,
որոնց
կարգին'
Աբեղեան, Ագամես)ն Պետրոս , Ատամով,
Ազնս՛ լուր , Ալի շան , Ահարոնեան Աւետիս ,
Աղբալեան Նիկոլ, Այվաղովսքի , Աշխարհ՛ոբար , Աշուղներ , Աբոլիներ , Արաբա —
կան մշակոյթ եւայլնԿարեւոր վերասլահում մը, սակայն, որոշ յօդուածներու
մէջ, ինչպէս օրինակ վերացական ար —
ւես տի յ ա տ կաg ո լածին , բաւական դիպուկ
"ւ ճշգրիտ տեղեկութիւններ հայթայթէ —
լով եւ դիտականութեան նկրտելով հան՛
դերձ, ՀՍՀը չի յ՚՚՚ջ՚՚՚թ՚ր զանցել «ընկեր

վարական իրա պա շա ո ւթե անդ
>
սահմանուած Սթտլինի եւ իր Հա ե ս աբաններոլն» 2ւ0ական թուականներու, խոր —
Հ ԸԸ րէաJ
գրա — գեղարուեստական վե
րածնունդի տյգ ջախջախիչներուն կողմէ ■■ Այդ տեսակի զանցում մը, պիտի ըս
՛՜ի , գոյութեան ոչ մէկ հալ.անականոլ —
թիւն ունի քԱորհ. Միութեան փոքրագոյն
հանրապետութեան
հանրագիտարանին
մէջ , քանի չէ իրագործուած խորհրգային
ամբողջ մշակոյթին մէջ. Ոմանց համար
նոյնիսկ պերճանք պիտի թո լէր : Առանց
խզուելու իլ՛ականէս ու իրա կանան՚սլիէն ,
«անկումայինդ , «մանր—սլոլրմո լադ
կամ
«յետագիմականդ իսկ յ "րջ„րջո լելո լ դընով, այսուհանդերձ , կարելի չէ չընել սա'
դիտողութիւնը . ճի՛շդ է , որ վերացական
արուեստը մէկ կողմէ «հետեւանք է կա

պիտալիստական յարաթերութիւնների եւ
բարոյականութեան հանդէպ ապրած խոր
յուսախաբութեան». բայց ճշմարտացի —
ութեան որոշ սահմանէ մը անգին սոս —
կական բա՛ ռ կը թոլին այս բացատրոլ —
թի ւնները , որ ո վհ ես՚ե լ չեն J Ա՛ջողի ր «կա—
պիտալիս տա կան
յաբաբեր ո ւթի ւններ ի»
ենթակառոյցին դե ղչել-վերած ել խորս, պէս մարդկային այն անձկութիւնը, որ
քսաներորդ գարու արելմտեան տրուես —
տինն է , ել որ բացայայտօբէն կ՚երեւի
նաեւ բազմաթիւ խորհրդային արոլեստա—
զէտներոլ գործին մէջ, ինչպէս հալա ծուած Պ արաճանո վներ ու կամ հայաս —
տանեան բա՛խ ս՚թիլ երիտ՛ս սար՛է արձ՚ս —
կագիրներոլ ել բանաստեղծներու, որ աւելորգ է անուանել հոս ել որոնք անշո լշտ
սիրեցեայները չեն վարչաձեւին յ Ապա ,
արձանագրենք «ընկերվարական իրապաշ
տութեանդ զանցումը մեր ակնկալութիւններոլ յայտա գրին մէջ ել, իրատեսաբար ,
ընգո ւնինք որ հանրագիտարանի մը հա
մար — որ ըստ սահմանումի ակադեմա
կան , հիմնարկային եւ յաճախ պահպա —
նողական գործ կ՛րցայ --- ' ՀՍՀը յարաբերաբար նորարար է ու յառաջապահ :

Գ •—— ք-աղաքականութիւն եւ իմաստա
սիրութիւն - գաղափարաբանական
մօտեցում
Կը հասնիմ մարդկային քաղաքակրթու
թեան նուազ «հանրա գի տա բանայինդ եւ
ս՚ւելվ։ շարձ ո ւն կալո ւածներ ո ւն , վիճար—
կումի ո *- յեղափոխոԼ-մի կալո ւածներ ՝
ոՍ l'2_[unr]_ վարչ^ձեւերը՝ ամէն մէ
կը էր ձեւով
րւյա1 լ գաղափարաբանա
կան լքիսթիֆիքԱ1սիււ[1///^' բաղմաթէւ ղըրամաաէրա կան եր կէրն եր ո լ մ ԷԼ » ըււա 'յ
պա շտօնա կան
գա լան ա պաշտո ւթեամբ՝
Հարեւելեա ն» կ ամ Հըն կեր վարա կան» կո չ-
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զանեմ մէջս, կռթնիմ հայութեանս,^
ա1
‘հռս՚ջո՚-՚սն ըսածս է. լ։ ։լլ
հայր մը ունեցած ես , աթալիզլք
լ
մոզովուրզի մը կը պատկանիս,
ղովուրզ մըն է, որ իր արմանիդ
տուած է ։ Հայ ըլլալ" երբեք չեմ ծյյ,^

ՇԱՐԹ*
ՕՐՏՐԱՑ

կած , եւ այսօր , ա՛լ աւելի, պէտ^
ծածկելու։ Ընդհակառակն, տարթէ^

ԵԻ

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ

ընթացքին արմանիքի' պէս բանի մը վք,,
րածուած է մէջս , որ , եթէ այսօր
տանար, այն ատեն իրապէ՛ս զմրպ^
կ՝ըլլայի։ Յաճախ մտածած եմ թէ
բուն դմբախտոլթիլնը ատկէ կը
Արուեստին այլասերումը կը սկսէ
այլեւս մարդիկ չեն կրնար տեսնէչ
զգալ ու ըմբռնել ինչպէս պէս,ր

— ՅԱՌԱՋ — Ի°նչ կը մտսւծէք Եվրո

պայի Են իթթեւ հայ նկարիչ' Հայաստանի
նկարչական ընրյմւ • շարժումին մասին :
--- ՇԱՅթ * --- Այո՛ y այսինքն ներկայ
ընդհանուր
կացութեան ♦ ♦ ♦
Հարցումը,
ինծի համար, կը ներկայանայ երկու հակագիր երեսներով*. էքւրոպայի մկջ, հոս,
ընդհ* շարժումը որոշ աւանդութեամբ մը
կ'ընթանայ կամ աւանդութեան մը բնա
կան հ ետեւանքն կ : ԷԼնշո ւշտ ինչ կը տես
նենք հոս, այն ձեւով որ նկարչութիւնը
այսօր կը ներկայանայ մեզի բնական մէկ
արդիւնքն կ անոր' ինչ որ եղած կ ժա
մանակին, դարեր առաջ, որ կոչուած կ
ել կը շարունակենք կո չել արեւմուտքի
դպրոց : 1} բ կա ր նիւթ մըն կ , որու մասին
յետոյ կրնանք իւ ouի լ լա յնօրկն , մանրամասնօրկն։ Ւնչ որ աւերի դժուար կ, իմ
սլար ա դա յին , հայրենիքի մէչ եղած շարժ՜ումի մասին կարենալ արտայայտուիլն
կ , քանի որ այնքան ալ տեղեա կ չեմ : Այո ,
դժ բախտաբար տեղեա կ չեմ * թկեւ դիտեմ
թէ կեն ս ունակութիւն մը կայ, երիտա —
սարդ նկարիչներ կան, այո՛ ? անկասկած
որ շարժ՜ում մը կայ* բայց այս բոլորին
մ աս1,ն կ ար ենա լ կարծիք յայ անելու հա
մար' սլկաք կ տեղւոյն վրայ երթալ նա
յիլ, հետեւիլ, ուսումնասիրել* շփման մկջ
մտնել հայրենիքի հայ ար ո ւես տա դկ տն երւււն հետ , /'հչ որ իմ պարագան չկ յ ըսի ,
դժ բա խտաբար : Ահա թկ ինչու հարց ումին այս երեսը աւելի կարճ է, համա —
ռօտ : Ւսկ երբ . . •
— ՅԱՅ-ԱՋ • — Կը ներէք որ ընդմի
ջենք շարժում բառը , իբրեւ պատկեր ընդ
հանուր նկարչութեան, կը հասկնանք'
ինչպէս սահմանեցիք: Րայց կարելի՞ է,
այսօր, Եւբոպայի կամ Ֆրանսացի համաս
ւքանրամասնելով ըսել, րէ որոշ ուղղութեա'մթ ընթացող շարժում մը կայ :
— ՇԱՐԹ • — Հա ւանա բար * Այո' y հաւանաբա ր : Հյ արժո ւմն եր կան ■■ Մէկէ աւե
լի շարժումներ կան*. Հոս , մեր քով, դբպրոցներ կան* ինչպէս կ՝ըս ո լի՝ Ecole de
Pcit՝is\^ հետեւողներ կան* երիտասարդներ
կան*, Կայ անշուշտ նաեւ սերունդներու
տարբերութիւնը*, Յայց զարմանալին՝ այսօրոլան նոր սերունդն է *. 1]օսքս 20—22
տարեկաններու մասին կ *. Շատ, շատ հե
տաքրքրական են*. Հետաքրքրական են մա
նաւանդ իրենց բողոքին, տեսակ մը պա
հանջին մէջ*, վերջին 15—20 տարիներո ւ
օՆտէրՕՇՍՕՈը այնպիս ի տեղ մը հասցոլ —
ցած էր նկ ար չո ւթիւնը , որ ուղղակի անե
լի մը աո.ջեւն կինք, ուղղակի՛ : Հիմա հե
տաքրքրական ,
փոթուած բան մը կայ*.
Երբ
Փ արիզի ցուցահանդէսները կամ
պատկերասրահները կ՚այցելես , կը հանդիպիս հ ե տ աքրքր ո ւթ եան մը* երիտասար
դութեան ծարաւին*. Այդ ծարաւին մկջ կը
զդաս թկ երիտասարդութիւնը իր ուսե —
ր ո ւն վրայկն թօթափած կ անցեալի կարդ
մբ ապականած տարրերը, ույն ինչ որ ան
հասկնալի էր իրեն համար , անիմաստ ու
անշօշափելի *.
Այղ- երիտասարդութիւնը
զուսպ կ , ան կեղծ * ինշպկ ս կ'ըս են' C'est
une. jeunesse qui se pose la question:
1՚նշ որ այսօր կը տեսնենք զե ղա ր ո լե ս տական ամէն շարժու մլ, մէջ,
կը տեսնենք
մեր մկջ եւս, եւ առա ւելա բար :
— ՑԱՈ-ԱՋ

• — Վերադա՞րձ մը...

--- ՇԱՐԹ • --- Այ՛՛՛ , նթէ կ՝ոլղէք. եւ
ա լդ վ ե բադ աբ ձին չէ որ պիտի ցաւիմ ,
ո բ ովհ ետեւ եթէ այսօր ժխտենք սերունդ
ներու ձգած ժառանգութիւնը որ մեր ալանդո ւթիւնը կը կազմէ, մեր գործը մէկ
րան միայն կրնայ ըլլալ- պԱ1թ՜ար : Այո՛
ա քոօր սլրսլըտելու ,
ո ւս ո ւմնա սիր ելո լ ,
գիտնալու ծարաւ մը, մէկ բառով՝

թիւն մը կայ* այո՛ , լրջութիւն մը, եւ
ա՛ս կ որ կը սիրեմ :
— ՅԱՈ-ԱՋ • — Ուրեմն վերջին պատե
րազմին յաջՈրգոդ իեղկատակութիւնևերր, abstraction, եւայլն, վե՞րջ գտած են:

ՇԱՐԹ • --- Այո՛ , այո՛-.. րայց հարցը
այնքան ալ սլարզ չէ։ Պատերազմէն ետք,
մեր մ օտ մանաւանդ, մի([երապիլի<լմ մը
ծայր տուաւ, որուն հետ, զուդահեռա —
բար, մենք օհտէրօշսօոի ժառանգութիւն
մը ունէինք արդէն : Abstraction[> օրօրանը
Փարիզը եղած կ *. Ամերիկացիները, օրիե
մեզմէ առած այդ ապրանքը պատեբազ
մէն ետք մւհրւՈ. ըԱևլով ետ ղրկեցին մեղի,
եւ մեծ քանակս ւթեամբ : Ուրիչ բան ժ լա
ալ կայ հ Աիղերասլիլիղմը ,ժամանակի ըն
թացքին , կապ ո լնենալո վ ան շո ւշտ տնտե
սական կացութեան եւ կեանքի բար ղա
լա ճման հետ, անհետացած է Փ արի՛լի
մէջ. ինչպէս անհ ե տա g ած է Պոհեման ևս :
Եւ ասիկա m ե g ի տուած է ար mm յտյ տ լա
կան ուրիշ լեզուի մը աւելի բիւր եղա —
ցած , արդիա կան , ազդո'լ : Ւնչ կը վերաբերի պատերազմին յաջո րղոզ սերուն —
դին, այսօր անոնք հասուն մարզիկ եհ
այլելս յ
— ՑԱՈ-ԱՋ • — Անոնցմէ շատեր չտո

կացին անշուշտ :
--- ՇԱՐ Թ . —— ԱՀեկա ս կած որ շատեր
չտոկաց ին : Ւ"կ անմիջա կան սերո լեզը
շատ մօտէն էլը հետաքրքրուի եւ տեղեակ
է այս ամէնուն։ Եւ ա՛յս է ուրախալին։
— ՅԱՈ-ԱՋ • — Այս բոլորը լաւ հաս
տատումներ են ընդհ • նկարչոլթհտն կապակցարար : Րայց կարելի՞ է արդեօք
հարց տալ թէ այս ընդհ • շարժումներուն
մէջ հայ նկարիչ մը, հայերէն լաւ ար տայայտՈլող, իր ամբողջ ուդով ու ծու
ծով } նոյ նիսկ իր դաստիարակութեամբդ
Հայ Շարթը ի՞նչ կը տեսնէ յատկանշա կան, հայկականութիւնը բնորոշող: Մէկ
խօսքով— ի՞նչն է, ի՞նչ կրնայ ըլլալ
հայկականը Փարիզի մէջ ապրող, ստեղծագործող հայ նկարիչի մը, այս պարա
գային' Շարթին համար :

/լական դպրոցի մը վրայ ,
որովհետեւ
հայկական դպրոց չկայ։ էյկարչութեաև
կա սլա կց ա բար նշեմ , թկ պատրաստու —
թիւնս կը պարտիմ Փարիզի մայթերուն՝
ին չ որ սորված եմ' հո՛ն է : Նկ*"րչական
ոչ մէկ դպրոց գացած, ո՛չ մէկ ուսուցիչ
ո ւնեg ա ծ եմ* օթ-օսւիտաքթ- եմ : ԱՀնհատ
ս տեզծագոբծողի մը համար իր ունեցած
գանձերու դրսեւորումն կ կա ր եւս ր ը : Հ,ոս
կ որ ժողովուրդի մը ձգած մ կ կ հետքը
կայ, եթէ մնացած կ համապատասխան
ժողովուրդ մը որուն մաս կազմես : ^քա
րե լորը սակայն անցեալը չկ , ոչ ալ ներկան , ա յլ ա պա դան : 1} ս դարձած եմ զէպի ապագան : Յաւարարուած մ ա րդոց հա
մար միայն կրնայ գեղեցիկ ԸԱաէ ներկան ,
իսկ անցեալին վրայ միայն կրնանք լալ,
ողբալ * ինչ որ անիմ աստ կ : 11ն չ կը վերա—
բերի ինծի * ես ոչ իբրեւ հայ նկարիչ, ոչ
ալ իբրեւ բան մը կը ներկայանամ յ Այո՛ •
բան մըն ալ չեմ խորքին մկջ*. Աահման
մը կա յ : Յաճախ այդ սահմանն երէն , անմիջական միջավայրէն դուրս կոլ ղա ս ,
տեսակ մը կը պոռթկաս * * * ի վերջոյ մ կ կ
ժողովուրդի համար միայն չկ որ կը
ս տեզծագործես ï Ընդհանրական մարդուն
կ որ կրնաս մօտենալ համաշխարհայ{-ն
ղզաg " ւմն եր ս վ ։
Հաւանաբար տպերաիյտ
թուի ըսածս . բայդ ՛Այ՛՛ մօտեցումով ա•-է՛լի զմոլար , ա լե Ա։ կարեւոր բանի մը
/լասչոլած կը զղամ ինքզինքս :
—■ ՅԱէէԱՋ • — Այո', բայց ասիկա չար

գիլեր որ առարկենք բ է վերը , աթըլիէիդ
մէջ քիչ առաջ մեր գիտած նկարներուն
մէջ թան մը կար • այո', օտար երկինքի
տակ գծուած այդ բնանկարներում ու
դէմքերուն մէջ կային գոյ ներ, բիրտ հա֊
կադրութիլններ, որոշ ուժ մը որ հարա
զատ, հայկական կը թուէր մեզի:
— ՇԱՐԷմ • --- Հաւանաբար : Ա,-', հաւանաբար հայո լ իմ հաւատքէն ու աթԱ1—
ւիզմՀե կոլ դան։ Հայ ըլլալուս համար ես
ևրրեք չեմ տառապած ■ ընդհակառակն,
յաճախ պատահած է որ որոշ նեցուկ մը

պէս ե՛ն ։ Կարելի չէ
աւանդոլթիձ, մյ,
մխտել։ Այո՛ , եթէ հայրութեան մը, եթէ
սերունդի մը կապուած չըլլաս' այն աաաԱ
պաթար մըն ես' քան թէ արուեստազէտ
մը ։ Ես պաթար արուեստագէտ մը պխէ
չուզէի ըլլալ : Եթէ մառանդութեան ւկ,
աւանդութեան մը կապուած չըլլաս' բա՛հ
մըն ալ չես ■ եւ երբ բան մը չես ներկա.
յացնէր'
բան մըն ալ չես կրնար „ա/.
Երբեմն էմէքէեանը կը յիչեմ.
դիտեր ո՛ր մէկ քերթուածին մէխ է
կ'ըսէ ■ • • grosso modo ըսեմ, միտը քա.
նին լաւ է , երբեմն ,
ինքզինքս օբխ,
հարուստ կը զգամ' որ ունեցած գանձէք։
կ՛ ուզեմ ո լբի շն ե ր ո ւն բամնել i Հոս սյբ ■
ո լեսան է որ կը պոռթկայ. գեղեցկու
թիւնը : է*սկ այս բոլորէն դուրս ինծէ հա
մար ուրիշ բան մրն ալ կայ * երբ մալոբզ
հետ ղ ապրիս , մասնակից ես անոնյ ւ
ր ախ ո ւթեան ու տխրութեան' չես կրնա^
անդունդ մը ձգել քու եւ անոնց մթեւ
Ատով իսկ 'ևկարիչփ ձ*ը առաջին պաթահլ
անկեղծութիւնն կ* ինքը վկան է մար դոզ՝,
Երբ անկեղծ կ խօսուած լեզուն, /բսրե^
չէ չհասկցուիլ։ Պէ տք կ իօ/ւ^ւլ մարդոյ
լեզուն * կարեւոր կ ասիկա * ոչ թէ ան ըմբռնելի, խորթ լեզու մը։
— ՅԱՄԱՋ • — Մարդոց լեզուն, սւբւեստի մէջ , կ՚ենթադրէ որ զինք հասկցայ
մարդոց է որ կը խօսի, կ՚երգէ կամ, ձեր
պարագային, կը գծէ: Մենք վստահ tfif
սակայն, ինչպէս առհասարակ ինքզինքը
պարտագրած ոեւէ արուեստագէտ, ւրմ
ոչ թէ մարդոց լեզուով կը իօսիք, այ[՝
նո'ր լեզու մը կը բերէք • ըսելով՝ րէ ա'ս
ալ լեզու է, այս լեզուով ալ պէտք է իօսիլ : Այլ խօսքով ձեր նմաններու լեզուն է
որ, եթէ կարելի է ըսել, պիտի կարդայ
ու հասկնայ ձեզ :
ՇԱՅթ . --է՚մ նմաններու լեղուձւ,
Ա՛յո՛ Z Մ՛"/"/"g լեզուն , այո՛ : Ե'- միեւնոի
ատեն ուրիշ բան : է՝ ի չ առաջ բան մը ըվ՝
նկարիչի մը խղճի պա ր տ ա կան ո ւթիձի
հաւատքը։ Երր արուեստագէտ մը wt -

--- ՇԱՅԹ . --- Այսինքն, ա յո՛ , աւան
դութեան հարց մը կայ* ազգային կնիքը
կու գայ ա լանդո ւթ են էն * այս է պարա —
դան մանաւանդ դրականութեան յ Յայց
^արցը նոյն ձեւով չի ներկայանար Հայ
ւլ-րագկտի մը եւ նկարիչի մը համար :
'1քկարիչի մը թոլւթէ՜?/ կրնայ աւելի հեոուհ
երթալ* նկարիչի մը լեզուն սահմանա —
փակ չէ , ա յ լ համաշխարհային*, նկարի
չի մը լեզուն իր ա չքն կ $ սիրտն ու միտքը* Կարեւոր կ մանաւանդ այս վ^րջիեը*.
1Լյն նկարչութիւնը որ տեղական դե ան ի
‘!րայ կ'ըմբոնէ ամէն ինչ , շատ հեռուն չի
կրնար երթալ ել կ՚ունենայ աղքատ, մա
կերեսային վախճան մը*. Համաշխարհային
մ ետքերով միայն կաբելի է մօտենալ նըկար չութ եան : Կարեւոր է նաեւ խստապահւսնջութիւնը որ կը կարօտի համասլա—
տասխան պատրաստութեան ել միջոցնե
րու*. Յան մը կայ որ առաւելագոյնս խանղավ առած է ղիս* խանդա վառած է' հա
ւանաբար դժուարին ըլլա լո լն համար : 0 [>
մը օրանց երբեք չեմ զբաղած թէ ա յ լե ւայլ մարդիկ, այլեւայլ երկիրներու մկջ
Ւ՚^ւ կը մտածեն , ի՜նչ ձելի տակ կ'ըմ —
բըոնեն նկարչութիւնը, բայց եթէ հազա
րին մէջ մէկ հողի զտնես որ հասկցած է
լեզուդ' բաւաբարուած ես արդէն*. Կ*ալով
հայութեանս , մէկ բան ըսեմ միա յն : Յնծի
համար որեւէ անհատ, երբ առտուն կ^արթրՆնայ, չ[, կրնար շյ[, շԼլ թէ ո՛ր ազդին
կը պատկանի։ Սակայն ել այնպէս կ'ուզէI՛ յս՚սս՚կ ըլլ՛"/- [՚րրել նկարիչ, իբրեւ
ստեղծադործող երբեք չեմ կռթնած հայ-
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« e
հսւտի մԸ k'n։-VLnLt' էԼայն տգեղցնելու.,
^ւ^րկաբեկելու. համար չէ երբեր-. Կաբել/,
հ

քնհատէն հետ բարձրանալ եւ գրել այն

.[ո-րեղացաե , գեղեցկացած լեղուով, այն
ձեւով' "Ր հաւանաբար իր ալրով է գվա
լս, ե, այսինբն' պարզ ձեւով, պարզացնե
լս,է. Արգեօ՞բ մարզիկ մոռցած են թէ գեղեցկսւթիձը երբեմն ամէնէն պարզ բաներուն մէչ կրնայ կայանա լ-, Մօտեցնել,
սիրցնել աալ մարդոց , բաժնել այն եր Հսւնկա-թիւնըւ այն րոպէն' որ ի՛նքը ապրած է- ա՛ս ալ մարդոց լեզու է' հոգ չէ
թէ արուեստագէտի սրտով ապրուած :
Սակայն մարգոց ու իր միչեւ այլեւս ոչ
անդունդ կայ , սէ փսս - Կարեւո րը ա՛յս է ։

ա ռ աջ

է միայն . այո՛ , շատ աւելի, անկեղծ Չըլ
եթէ միմիայն փրոփականտի աֆիշ_
ներ գծեն ։ Անչուչտ հոն եւս կան տաղան

լան

դաւոր նկարիչներ։ Արուեստագէտը արւեստադէտ է ի վեր^յ, ո՛ւր ալ ըլլայ։
Հոգիներ կան , որոնց կարելի չէ իչխել ։
Ա յո է գուցէ Աւետիսեանի պարագան ;
, մեր հայրերը կ՛՚ըսէին թէ մէկ ծի
ծեռնակով գարուն չի գար :
— ՅԱՌԱՋ • — Յոոետե՞ս էք;

»

քէն պաղ անցնելու պէս բան մը* Այո՛
էսրեւելքցէէ
տաք
խանդավառութէւնս
դեռ մէնչել այսօր կարծես կը բաէյէ ա~
րեւմուտքէ պաղ էրապաշտութեան յ Դեռ
մէնչեւ օրս չեմ կրցած սւ]ւալօկ ո ւն ենալ
ֆրանսահայ դաղութէն հետ* ամէն մեր
ձեցում եղած է ղուտ անհատական դետնէ
վրայ* մէկ էւօսքովգ տակալէն չեմ կըրցած ֆրանսւսհայ դառնալ։ Դսւ֊ցէ անձնա
կան նկարադրէ հարց է եւս։ Աէ շտ հայ
մնալովդ հայ ապրելս յէ հա նգևրձ , ,ո ե ս ս, 1լ
ZÏ րո, չո ւտծ կը մնամ պատեանիս մէչ :

ՇԱՐ Մ • --- Ո՛չ անպայման։ Ե „ ի-

իսկ երր արուեստագէտը իր հալա տրին ,
սքշրոյն ու վկայութեանը կռղքին կարէ -

ր ա կանո ւթիւն մըն է որ հաստատեցի : Աւերցնեմ , թէ ծիծեռնակ մը կրնայ դա բունը չբերել, բայց կրնայ դարնան աւետաբերը դաոնալ :

նայ որսչ J"JU մԸ-, ար ելի ոչինչ ճտ ռա
դս,յթ մը եւս բերել, ա՛յս եւս ինծի հա
մար, հոգեկան րաւարարութիւն մըն է,
եթէ նոյնիսկ պարզ ձեւով ըսուած ըլլայ,
պզտիկ Հունչ մը ծաղիկ ըլլայ, դա չտի

—ՅԱՌԱՋ - — Անպայմա/ն... հար _
ցում մը, որ աւելի անձնական է: Ինչպէ՞ս
կը բացատրէք որ Շարթը շատ աւելի
հանչցուած ըլլայ Լիբանանի հայ գաղու-

— ՅԱՌԱՋ • — Կողմնակի մեր խօսակ

ցութեան մէջ քանիցս կրկնեցիք «ամուս
նացայ» , «ամուսնանալէս սսլաջ» , «ամոլս,
նանալէս ետք» բալլերը: Հանդարտ, կա յուն, խաղաղ բան մը կար ձեր խօսքե րուն մէջ: Զեր կինը, Մարին,
ատենին
սիրուած երգչուհի մըն էր՝ ապագայի
լայն հեոանկաբներով : Այսօր, տարիներէ
ի վեր, այլեւս չենք լսեր զինքը • այլեւս

ձաղիկ' բայց հոգ էէ » Z/C Րալէ "ք ան կեդծ ըլլայ, անձնակա՛ն։
— ՅԱՌԱՋ - — Արուեստը Կ՚ըմրոնէք
ուրեմն պարզութեամբ , անկեղծութեամբ ,
հարազատութեամբ , հաւատքով : Նկար _
չուրխհը, ուրեմն, ձեզի համար աւելի
անկեղծ ապրում մըն է, աւելի սրտի համ
րով ստեղծուած բան մը' քան զուտ մըսաւյինւ յզացք կամ կաոուցուածք :
— ՇԱՐ Մ • --- Առանց մի տրի նկար —
չութիւն չկայ։ Նկար չո ւթեան մէչ նա իւ
կայ սիրտը, անչո՚լչտ, բայց կան նաեւ
միտքը եւ աչրը : Այս երեր տարրերը կա
թլի չէ իրարմ է անջատել : Միայն սրտի
ճամբուի նկարչութիւն մը կը գառԱայ զուտ
ւլղաւլական , անեկսւոտիք 1 Ս ի տրի I, վրա յ
նանրանա լ , ուղղակի մ տաJին բաներով

— ՇԱՐՄ - --- Հարցումը շատ կարեւոր
է եւ այս մասէն կրնանք մամերով խօսէլ։
Իր յէ շեմ լԼՍդսւստսւնը. • • • արդէն շատ չէր
կրնար ասլրէլ*** ^քուրջը՝ առաջփն օրե —
բուն ) մեծ է/անդավառութէւն մը ստեղծուեցաւ ) ել fiէւզանդը կրցաւ պահել այղ
խանդավւսռութէւնը։ Երբ յէչ^մ այդ օրերը՝ էրապէս կը տխրէմ ։ Հքաղէկ մըն էր՝
կարծես ) օր մը տեսանք զայն առտուան
ճ յս ռա դայթներ ո ւն տակ արեւէն) մէնչեւ
էրէկուն վայելեցէնք* յս^որդ օրը չկա՛ր
այլեւս։ Ահալասէ՚կ HQl^muUTUlQjl fi. կեան
քը^ ահաւասէկ արդէւնքը այնքանն խանդավառո ւթեան : Իսկ էն չ կը վե ր ա բերէ
հայ մտաւորականէն) դրադէտէն դերէն ու
ներկայ ո ւթեան ) անկեղծօրէն կա րծ եմ ա յ—
սօր ալ շատ բան չէ փոխուած։
Ամէն
մարդ էր էւղուԼ պէտք է տապկուէ ) էր
պայքարը առանձէն մղէ • ♦ ♦

տեսած եմ ) կարծեմ Պէյրութ ) ցուցա —
հանդէսի մը մէջ*
— ՅԱՌԱՋ • — Ւ՞նչ կը մտածէք իր
մասին, այղ մէկ գործէն մեկնած:
ՇԱՐՌ
եքարճ է* արտայա
տուելոլ համար' մէկ պաստառը բալա
էէ '• Ըսի արդէն . Աւե տի ս եանի թէ
Պրագաներ ու) պէտք է տեղւոյն վ
Ը֊1ԼաԼ1 թեագիրները ուսումնասիրել*, Ա
Պրագայի բան մը կ այ որ միշտ կու դ
1այ^մււը-|ււ_լլ պէս կու գայ* ք)լրեմն հ
մը կը ծագի . Ա է^ր դո ւր սը կը տես նւ
որ կը հրամցնեն մեզի . կ՝ենթադլ
"ք գուբս գալու իրենց օրհնութիւնը ,
Լ ե ստացած են : Կան նաեւ դուրսը եւ
Սո^ահանգէսները, օրինակի համար
'‘•ետէկի «փէննալՀՆ ; Ամէն անդամ կ
թ֊սմ տեսնելու- 20 - 30 ազգերու տ

— ՅԱՌԱՋ . — Ի՞նչ կը մտածէք
«ՅաւՆա,ջ»ի Միտք եր ԱլաՆեստ թիլին մա
սին :

•Ըո֊-արներ կան։ Հ„ն , չես գիտեր ինչ
1’Ղրոպան ներկայացուած է իր թեղ
կութի,ւններով, մտային թէ երել,
յակտն հիւանդագին իր մարղանքնե
լոյ՛'1- Կայ նաեւ խորհրդային տաղա
1'Ը - Անկեղծ ըսած, ես այգ նկարչութե
հասկնար, քարթ փոսթալե^ու շ,
/! Ü' կրնար ըԱալ նկարչութիւնը : Բ,

թէն , քան , օրինակ , ֆրանսահայ գաղութէն, մանաւանդ որ երեսուն տարիներէ
ի վեր հոս կ՚ապրիք, հոս կը սւոեղծա —
գործէք:

ծ

պէս ’ բոլոր տեսա1ւՒ ս
Դեն „լ տիրապետութիւներէն <
ւ՚չ՚ղատ, աղատ թռիչքի ծնունդ մի
կո2ըլլալ ն,ւարչ^թիւ.նը. ա՛յս է ո լ
Այո' Հ.Հղս,ք"լեստակա'ե պոռթկո
Ղող^էե կը տեսնես ա րեւմտ.

էորւմէն' փբոփ1

ձը ծառայելու, տնպա .
^չո, խորհը
թ տՀայ,
Ïj'
կու տամ թկ Լ
^Հիմևմ' ՀՀ ՚
հես, եմ

՛

’ Ո
լրՈւԼհետել ոչ առաչին
Z"7'l ".ղղւււկի

Տ ‘X Հ'?'

_ ՇԱՐ Մ- Այո՛, ասէկտ մեր ամէն ո ւն
պար տա կանո ւթէ լեն էր . խղճէ հարց ։ Ուրախ եմ որ հէմա մամուլէ տակ է^ Ա*
Դա զար , եւ շուտով լոյս կը տեսնէ ։ Հ ♦
վահան 3 ովհաննէսեանը տա րէն երով աշէյա տեց ա լ բոլոր ձեռադէբները դա ս ա ւո —
5 Հրատարակուածները մէայն անտէպ—
ներ են : Ո լզեց էնք գեղատէպ բան մը ընել* ես ալ 12—13 քերթուած նկարազար
դած եմ *. Երեք անդամ կար դաgէ ձեռա —
դէբները*. Յետոյ ոսմէնը դոցեցէ ու մտածեցի---- ի՞նչ պիտի ըլլայ իմ բերեյփքս ,
առանց ճզմելու փունջ մը ծաղէկը
որ
բանաս տեղծո ւթէւնն է ։ Աս է կա շատ կա
րեւոր է ♦ նկարէ չը էր մ ա սնա կց ո ւթեամբ
որեւէ ձեւով պէտք չէ խանդարէ կամ խաչա ձեւէ բանաս տ եղծ ո ւթէ ւնը ։ Երկար տատամ սումներէ ետք $ — այո՛ յ արոլես —
տադէտ մը պէտք է մէ շտ կասկածէ ՝ հարg ո լմներ ուղղէ ինքնիրեն — մասնակցու
թիւնս պարզս, ցաւ, վեր ածուեցաւ մերկ

Աւետիսեանի

էԱԻՌ----իրմէ մէկ սլաս տառ. միայն

ՀՀՀ՝ Հ"''1

— ՅԱՌԱՋ • — Մեր էաււվարենցին սի
րուն զաւակն է ի վերջոյ Մարին: Ըստ
լսածնուս, Կաււվարենցին գործերը կը
տպուին այս օրերուս, որոնց հրատարա
կութեան մէջ դուք եւս ձեր մասնակցու
թիւնը կը րերէք, իրրեւ նկարիչ ;

— ՅԱՌԱՋ • — Որոշ չափով ընտանե
կան պարտք մը, զգացական մաս մը կայ
Կաովարենցի անտիպներու հրատարակու
թեան մէջ , որուն համար կրնանք միայ ն
շնորհաւորել ձեզ, րայց իբրեւ հայ ար ւեստագէտ որոշ հետաքրքրութիւններ ու
նիք անշուշտ ընդհ- հայ արուեստին հանւլէպ • արդ, պիտի ուզէինք ձեր կարծիքը
իլքանալ արտասահմանի կամ ընդհ • աբեւմտահայ մեր լքշակոյթի մասին:

ել ես ատոր 1լ ըս եմ մ տա յին գի^.ո ւթէւն :
Իսկ եթէ միմիայն աչքը ԸԼԷա[Հ ս/ն աԼ
մեղի պիտի տար հոյակապ պատկերներ ՝
նկարներ ' որոնք չեն չարմի ր ) չեն
չեր, չեն ապրիր :

փճ J

չերգեց այլեւս -, Անչուչտ , ինծի կ՛իյնայ
գնահատել այս ամէնը։ վ-ամանակները կը
փոթուին ել երբեք պատկերները միել‘ւ՚ոյ՚ե ձեւով ետ չեն վերադառնար :

դիծերու։ Այո' , դմոլար է կըԼԱւիիքը ,բայց
ր ան ա „ տ ե ղծ ո լթե ան կը ձգէ աղատ շնչա
ռութիւն մը, մաքուր երկինք մը...

ղրաղիլ' պիտի դառնար տարտամ ել անթբոնելի, անհասկնալի. այսինքն 'վ՚ի՚էի1՜
ստիս,լութիւն մը որ միայն րո լկդ կրնայ
ըլլալ, ւլոր ուրիշներ չեն կրնար բամնել-

— ՅԱՌԱՋ ♦ — Մինաս
(թրծեըը կը հանչնա՞ք :

մը մէչ եր գեգևցՒկ ասպարէզը կը պատ
րաստէր * * * Յետոյ ո լրէշ դլուէյ մր սկսաւ ։
Զաւակներուս ծնունդէն, Պատրիկէն ու
Ռաֆֆիկէն ետք, արդէն ինքնաբերաբար

““W

^կ-որՀփլ Հ"Աթալներն են *
Ղ րհ"ւթ^նը, այս ճամբով,

--- ՇԱՐՐ' - --- է>նձմէ է ատիկա։ Նախ
եւ առաջ էնձմէ կը սկսէ։ Qխօս էնք Լէ
բանանէ մասէն) ուր շատ լայն շրջանակ
ունէմ ) բազմաթէւ բարեկամներ ՝ մտե —
ըէմներ եւ ա սէ կա' մանկութեեէս է լէ^[՚ '*
Այո՛ յ
սէրեմ Լէբանանը^ աւելէ բան
կապս լած եմ լէբանահայ ընկերներուս ,
որոնց ւէերարերո ւմը , այսպէս ըսած արւե ստադէտ թարթէն հ անդէպ եւս աւելէ
անկեղծ է 5 աւելէ սրտբաց : Ինչ կը վե
րաբերէ ֆրանսահայ դաղութէն՝ ըսեմ ՝
անկեղծօրէն , .թէ առաջէն տարէներէս է
վեր ունեցած եմ շատ սեղմ y դրեթէ մըտերէմներու մէայն շրջանակ մը։ ԱՀնսնցմէ
ոմանք չկան այլեւս։ Իը կոչուէն Pարդէն
Պոտոսեան^ Pէւղանդ թօփալեան, Յարութ
Կոստանդեան , & . \,արդունէ , Կ • Փ օլատ֊
եան. սւրէչ քանէ մը հոգէ , եւ ա՛յսքան '.
Արեւելքէն հետ խզումս արադ էր* տա

կ՛ապրի ձեր աշխարհին մէջ' , որ գեղե
ցիկ է անպայման-••
--- ՇԱՐԸ' - --- Այո՛ , այո՛ , հարցը հոն
է որ * * * Մի շսյէն մէկ բանաստեղծութէւնը
կա յ * ԼԼէմպոն ալ ունէ 5 — Դէնով նաւը * * *
էյրէտասարդ մը կայ տագնապներու փնտըռտո ւքներ ո ւ •քէչ, ամէն տեսակէ յոր-~
ձանքներէ տարուած նաւ մը՝ որ՝ յան
կարծ ) նաւահանգէստ կը հա սնէ ել հուԼե րը կը դադրէն * * * նման բան մըն £pi
ամուսնութէւնս * un art de paix, էնչպէս
կ'ր1՛ են : Ար ուեստադէտի մը համար շատ
կարեւոր է կողակիցը իբրեւ կեանքի ըն
կեր , իսօսակից , սրտակից , իրր հոգեկան
ներդաշնակութիւն ու ամէն բան։ Երբ կը
մ տածեմ նշանուած , ամ ո լսնա g ած օրե —
բուս ■ - - Գիաէք, հիմա դիւրին է խօսիլ - • •
Հիմա կ՚ըսեն թէ Հյարթը նկարիչ է, այս
ինչ տեղը հասած է , ա՛ս կ'ընէ , ա՛ն կ'ը՜
նէ - դիւրին է ,
չա՛' տ դիւրին է հիմ ա .
րայց մամ անակի՚՚Յ • • • հ կար ա դիրն եր կան
որոնց այլեւս չենք հանդիպիր ։ Ես վկան
եմ մէկուն, որ արուեստի ուրի չ ձիլղի։

--- ՇԱԻԹ ♦ —Առաջէն մտածումս՝ մաղ
թանք մըն է։ Իը մաղթեմ նախ յաջողութէւն' որ նախապայման է։ Այլապէս արւեստէ որեւէ ձեռնարկ կրնայ մէայն դը~
նահատելէ ր/յա յ ) մանաւանդ հայ էրականո ւթեան մէջ*.
— ՅԱՌԱՋ ♦ — Իըըեւ հայ անհատ,
պսւըզ ՅաըՈՆթիւնեան յ ունիմք ազգային
մտահռգսւթիւննհը :
— ՇԱԻԹ • — Ե*- էնչո^ւ ոչ *. Ի վեր!_ոյ
քաղաքականութէւն մը կայ) որ
ամէն
Հայո ւ քաղաքա կան ութէ ւնը պէտք է ըլ
լայ
Հայ մնալու քա ղաքա կան ո ւթէ ւնը ։
Այո՛
ա՛յս է ամէնէն կարեւորը*
Հա՛J
մնալ։ Ար տա սահմ ա նէ մ էջ դպրոց } ե կե
գեց է ) ակումբ) պէտք է մէկ տեղ տանէն
մեզ— Հայը
հայով) հայո՚ւն համար։
Իբրեւ հայ) պէտք է մեր հաւաքականութեան բան մը բերել) որոշ աշէւատանք մը
տա նիլ։ Այս ո ւղղո ւթեամբ կարծեմ կա ր ելորագոյնը լեզուն է* լեզուն եւ մշակոյ-
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»
կրնար երթալ, ել ՀԱՀն ալ հաւա,,^

«ՀԱՏԿԱԿԱՆ ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ »Ի
թը* Ո*֊րէշ լեղուով)
ուր է շ մշակոյթով
հայ՝ ևս չեմ կրնար երեւակայել։
Ե*- կը ներէք աւելցնեմ ՝ էժ է հայ Հօր
մԸ' ինչպէ ս մանաւանդ կնոջս պարա —
դային մօր մը՝ այսպէս ըսած տեսակ մը
հ պար տո ւթէ ւնն է ՝ կամ մէսիթար ո ւթի ւն ը ՝
ու երկու մանչերս ալ շրջանաւարտ են
Մուլւատեան վարժ՜ար ան էն : Տ՛ոն մէջ միշտ
հայերէն ենբ խօսած , վիճած (բանի հասուն երիտասարդներ են այլեւս} , ապ
րած :
— ՅԱՌԱՋ • — Շատ աւելի անձնական

հարցում մը'թելադրուած այս մեր խօ
սակցութենէն : Փարիզն ու իր շրջակայքը
կտրեցինք անցանք, եկանք հոս- գտանք
անոյշ տուն մը.՛ համեստ, ամփոփ, մտե
րիմ բնակավայր մը .հաւանաբար տարինե
րու ընթացքին մեծցած, թայ g մնացած
միշտ փոքր' այն համեմատութեամբ որ
ծեր հււչակով ՜ուրիշ արուեստագէտ մը պի
տի ուգէբ ունենալ այսօր : Տեսակ մը հայ
կական , շարթեան, անհատական կնիք մը
ունի այս տունը : Կայարանը նիշդ քովը,
անցնող շոգեկառքերուն ձայնը' որ ահա
կը լսենք, եւ այլն: Հաւանաբար այս ամէնը մթ՛նոլորտ մը ստեղծած, կապ մը
հաստատած են ձեր մէջ :Այս ուղղութեամթ
կ՚ուզէ՞ք արտայայտուիլ:
— ՇԱՐՍ' . --- Շատ հետաքրքրական *
շատ։ Անպայման առընչութէւն մը կա յ
անհատին ել ապրած ՝ ընտրած տանը մի
ջել։ ք1
տունը այն վայրն է' ուր
կեցած ենք հրրիզոնը դիտելու ՝ հորիզոնին
միանալո ւ համար : 'fiէ չ առաջ նա լուն եւ
էսաղաղ նաւահանգիստին մասին էսօսե —
ցանք* ա՛յդ է իմ տունս ։ Ամկն ինչ ատկէ
կը սկսի։ Էք աղաղ մէտք' էսաղաղ մթնո —
լորտի մէջ. ահա՛
ստեղծ ագործութեան
նախապայմանը։
Այո՛ )
շո դե կառքերը
էլանցնին ՝ բայ g պահ մը կու գայ որ ղա
նոնը չես լսեր։ Ա տեղծա դործո ւթեան մէջ
տեղ մը կայ որ այլեւս
ոտքդ դետնկն
կտրուած կ * բա g ա րձա կա պէ ս կղզիացած
ես ՝ ներսկդ' հոդիդ կ որ մտիկ էլ ընես :
կարենալ թափանցել ինրզինրին ։ Գուր —
ս & ոչ որ ՝ ոչինչ կրնայ բերել : Եարե —
ւորը հ ոդե կան սնունդն կ ՝ որ անհ ա տէն
համ ո ղումն ու հաւատքը կը կազմէ : Ան
որ ներքնապէս չապրիր ՝ հ եռուն չի էլըրնար երթալ* առանց հոգեկան իրս յան•et՛'
ա ր ո ւես տաղկ տի թափդ կը կոտրուի ՝ մէնչեւ կօչիկիդ առջեւը կ՚երթայ՝ եւ թսՀփ ՝
հոն կ'իյնայ :
— ՅԱՌԱՋ • — Մեր հարցումին պա տասխանեցիք անուղղակի, առանց անձնականացնելու :
Մենք այսօր Շաբթ-ին
տունը գտանք անոյ շ, մտերիմ եւ նե րամփոփ : Տունը ընտրութիւն մըն է, կին
է, ե'ւ զաւակ, ե'ւ պատ ու պատուհան է
միաժամանակ •
— ՇԱՐԹ ♦ — ՀոսՀ անմիջապկս ըսեմ ՝
որ տունը ինծի չի պա ականիր . կը պատ.կանի զայն պահողին : Տունը մթնոլորտ
է * նաեւ ապրում ։ Ապրողը չի զդար թէ
խէչպէ1 ս էլ ապրէ' ապրելակերսլը ընտրու
թիւն մը ըլլալով հանդերձ : Հաւանաբար
արուես տիս համապա տաս խան կ եւ կեանրըս ♦ նաեւ տունս' իբրեւ վայր։ Էքս ղիս ՝
այս վայրկեանիս ՝ ուրիշ տեղ չեմ կրնար
ե ր եւա կայել : Նը տեսնեմ ՝ կը լսեմ հ իմոր
շոդեկառրերը : Շոգեկառքը մեկնում կ
էնքնէն * անընդհատ մեկնում ։
— ՅԱՌԱՋ • — Կը յիջէ՞ f Վհրլէնի մէկ

Ա. ՀԱՏՈՐԸ
Շար. Յբգ էջէն

տաg ո ւմ[t յ>ա նխ մը ոչ արհամարհելփ տար
չէ ճշմարտութենէն---- ՝ որ 1][այ^աէ Նա~“

ւած պլոք^ծ մէջ՝ --- վերածած են միակ
տուր հաստատո ւմներ ո լ զանգուածի ^ը։
Ա եր ազգային հանրագիտարանը՝ ըսեմ

հ էսնգևերու «քաղաքականութիւնը հող նախապաաթասսւեց p • համաշխարհային պա
տերազմի սանձազերծման համար» : //^֊ր/'Հ

անմիջա պկ ս ՝ չի յաԼ_ողփք
պիտի է_կա~՜
րենար յաջողփէ
խուս ափ իլ ա յ ս իր ո ւթկ h
խնդրոյ առարկայ կալուածներուն րա —
զարտ կանի եւ իմաստասիրականէ — զ աղա
փար աբան ա էլա նին մկջ։ fttujg հաւանաբար
նախընտրելի կ ս էլսի լ դրականով*
դրականը կը սահմանեմ իրը ա) մարքսի զմի որոշ ապադաւանապաշտացում մը
(տէտո էլմաթէզւսսԷոն) ՝ եւ հհ) ժամանա —
կա կից պա տմut գր ո ւթեան մօտեցման յա՛
րաբերական գիտականաց ում մը՝ յատկա
նիշներ ՝ որոնր բա ւա կան յանդուգն երե
ւումներ էլ ունենան ՝ անխուսափելի ձա-

տեղ՝ նո՛յն յօդո ւածը[<(,Ամ եր[t կայ[t Մ [՚աէյ~“

խ ա ւեր ո ւթի ւնն եր ո լ կողքէն • Յը՚ոշ Jorl ~~
լածներ --- Աղդ՝ Ազդայ ին — աղա տա դրա
կան յեղափոխութիւն ՝ Ազգային հարց ՝
Ալլենտկ ՝ Անի շխանա կանո ւթիւն ՝ Անհատի
պաշտամունք) Անցում դրամ ատ է րութենէ
ըն կեր վար ո ւթ եան ՝ ՀԱպրիլեան թեզլ, ս —
ներ») Ալս տրօմարրս իղմ — էլարդարաց —
նեն վերեւի հաստատումները։ Աթալին —
եան
նախնական
համայնավարութեան
զանցումը՝ արդէւնք' խորհ բղային ամ —
րողջի ն երրին հոլոր!ո յթ[,ն, մի ա խառն րլած փrtրրամասնական ՝ եզերային ազդի
մր դի լր ա զգաg ո ւթի ւնը հա շուի առնելու ՝
ինչպկս նաեւ որոշ «ապահովութեան դրռն ա էլն եր ո ւ» դործ ունկ ո ւթի ւնը ապահովե
լու֊ մտահոդութեան — ՝ յանգած կ բաւա
կան հետարրրրական համադրութեան մը՝
ենթա զգա g ո ւած' 1956// ել 1963// միջել՝
բայց որ ՀԱ Հը կը թուի շարունակել հա
կառակ յետագայ կարծր աg ո ւմն եր ո լ : Վշ,կւսյ' «Աղդ» յօդուածի սկզբնական սահ —
մանո ւմը .

«Մարդկանց սոցիալ _ էթ նիկական ընդ
հանրութեան պատմական զարգացման
բարձրագոյն ձեւ, որն ունի լեզուի, տե
րիտորիայի, անտ- կեանքի, հոգեբանու
թեան ոլ մշակոյթի որոշակի ընդհանրու
թիւն ու ազգային ինքնագիտակցութիւն»:
Ամբրր ղջա կա՛ն սահմանում մը :
Ա՛րիշ
ահդ' «Արգի դարաշրջանը րնոլթագրւում

է ազգերի, նրանց հոգեւոր կեանքի ու
ինքնագիտակցութեան բուռն զարգացու
մով ամբողջ աշխարհում» : Աո. անց բամ —
նելոլ ոմանց հէացա կա՜ն խան դա վա ռու
թի ւնը այս սահմանումներու ետին դըտնուող ենթադրելսլ Հա զդայնա պա շտ ո ւ —
թեան^ հանդէպ ընկեր վար ա կանին հա —
բեր՝ որոնր միայն բարենշան կրնան
ըլչուլ ։
ՀՍ Հը , միւս կողմ է y պիտի չկարենար
իւուսաւիիլ^ մա մ ան ա կա կիg պատմագրու
թեան մէջ՝ մեծապետական <^1շսասիրոլ —
թենէ» . ան կը հաւաստէ --- ինչ որ հեռու
մար' որ եմ' ազդը ոչ մէկ ատեն աւելին
է բան պատմական երեւոյթ մը} , անոնց
էջ, անգամ մը եւս՝ կը ւլտնեմ մարբսեան ըն կեր վար ո ւթե ան ա պա դա լանա պա շ-

մէկն է : Տարեւորը՝
ամէն բանի մէջ.
մարդ էակին՝ կեանբի՚ն ներկայութիւնն
է 1 Ամէն ին չի մէջ ուր մ արդը բաg ա կայ
է , մարդկային հաղորդակցութիւն չկայ ,
կեանբը՝ արմէբ չունի-. Օր մը մանչս՝
Օ-աֆֆին ՝ բան մը ըսաւ ինծի, պզտիկ էր

թանասսնեղծ՜ութիւնը :

դեռ՝ վենետիկ՝ փլաժին վրայ ըսաւ.պապա ՝ եթէ ամայի կդզվի մը վրայ ծնած

— ՇԱՌԹ • --- Այո՛ 1 կը յքլթ*մ : կար
ծեմ կամուրջի մը րովր կ՚ապրէր՝ ուրկէ
ամէն շոգեկառրի հետ կը մեկնէր : Ա*եէր
նումը փախուստ կ։ Աս եւս կը փախչիմ՝
կր ճամրո բդեմ ամէն շոգեկառրի հետ*
ի նչ ընդարձա կութիւն * Է^Հ անսահման
բնանկար ։ Էքրբեմն կատակով էլ ըսեմ ՝ թկ
պատուհանս որ բանամ' շոգեկառքէն մէջ

ԸԼւայ1՚ր նկարչութիւն պիտի ընէի՞ր ; Ըսի ՝
մանչս՝ չեմ դիտեր՝ դմոլար հարց է՝ չեմ
դիտեր , որովհետեւ գուցէ պիտի մտածէի
թէ որո՞ւն համար պիտի նկարէի՝ որո՞ւն
հետ պիտի խօսէի՝ որովհետեւ սլէտբ է
միշտ հաղորդակցիս ՝ պէտբ է բամնես ու
րախութիւնդ ու վայելբդ-. Այլապէս՝ առանց մարդկային կապի ու մտերմոլ թեան' կարելի չէ եսասիրութիւնն իսկ
ըմբռնել :
Արուեստ
ըսածդ ի վերջՈյ
կեանբ է , եւ կեանբը կարելի չէ առանձին
եր ելա կայել :

կը նետոլիմ կ՚երթամ'
իսկ վճարելու :

առանց

տոմսակ

— ՅԱՌԱՋ ■ — Կեանքին մէջ ի՞նչը կը
սիրէք , ամէնէն աւելի :
— ՇԱՐԹ . - Անհ ատի մը հոդին՝ կամ
էնքնէն կեանքը* նոյն բանն կ։ Երբ կա
րենաս մօտենալ անհատին' իբրեւ հարա
զատ ՝ երր կար ենա ս զէնք հասկնա լ ՝ զգաս ՝
ոշ թկ տրամաբանես' որ քեղէ հաւասար

— ՅԱՌԱՋ- — Կ՛ընդմիջենք ձեզ: Այս
վերջինը կ՛արձանագրենք իբրեւ առաջին
հարցում — թ է ինչո'ւ նկարիչ էք դարձած :
— օԱԸԱ' . --- fkjn1 ՝ այո՛ • ել ա՛յս է
պա տա սխաՆս յ

եալ *Լ,ահանդներ'ք>^ ՝ որ այլապէս «Հ ե տա—
րրրրա կաՀն^ հաւասարակշռութեան փորձ
մը կը ներկայացնէ ամ երիկեան աշխար —
հա կա լա կան ձդտումներու
անհրաժ՜եշտ
քողազերծման եւ*** խաղաղ դոյա կց ու —
թեան անհ բարեեշտո ւթ ե ան միջև — ՝ Հ<տենդենցիոզ» կը գտնէ Ալ* Շիրերի մեկնա
բանութիւնը 1939// զերմաև-խորհրղային
րլաշինրին՝ որ սակայն նուաղ հրձիգ դեր
չխաղաց պատերաւլմի Հս անձա ղերծման»
մէջ...։
Նոյնը հայ ժ՜ամանակակից սլատմա —
դրութեան մէջ* բաւական մը միակտուր
դալանապա շտ ութիւն եւ տեզ—տեղ ճեղ
քեր ՝ որոնք սակայն արհամարհելի շեն։
թունոտ շեշտը՝ որմուէ էսս րհ ր դայ ին հրատարակոլթիւնները այնքան լալ դիտէին
Հրն դո ւնիհ» ի ր l/ltg դա դա փ ա ր աբանա կան
հակառակորդները ՝ ի մասնաւորի Հ * 3 ♦
Չ* ա շն ա կց ո ւթի ւնը ՝ տեղը զիջած կ աւե Ար
չափալրրր ՝ աւելի մտածողական շեշտի ժ ը ։
'[Հանի մը յօդո լածներ ՝ որ չեմ անուաներ ՝
բաւական հեռու կ1 երթան պատմագրական
սրռարկայա կանութեան նուաճումին մէջ՝
շն որ հի, ^միամտութեան^ մը ՝ որ պիտի
հ որմ արձակէի տրամաէսոհ ա կան Լտիալեքր՛լ ո չել ։ Ա անր բա յց կա ր ե ւոր դիտորլո ւթի լններ չեն պա կսիր
սա կայն . երբ
P/՛-բ )

ՀՍ Հը ^Արարատֆ օրաթերթի ԼՊէյրութ)
ղրա էլան յաւելուածին Հլոյս տեսած մինչփլ 1965) քսան տող կը յատկացնէ , իրա
ւունք չունէր անգիտանալու նոյն քաղաքին
մէջ տա սնամ եա էլնե ր լււյւր տեսած «Աղ ֊
ղարար^ը՝ էլամ ^Աղդա/թ օրաթերթն ու
հ.Ակօս^ պարբեր աթերԷԺը ( միշտ' Պէյ —
բութ ) ՝ ոչ ալ Լո ս—Անճ ելո սի ^Ասպարէզ^ը
^.այս
l't'b'ky այբբենական կար —
րւին մէջ) ։ Եթէ դիտէ որ «Փիւնիէրրը երկամեայ ղեր մը ունեցած կ Աիացեալ Նա
հանգներու հայութեան դրական կեանքէն
մԷԼ) իրաւունք պէտք չէ տայ ինքնիրեն
անգիտանալու այն դերը որ «Հայրենիք»
ամ սա գիրինը եղաւ նոյն գաղութին ու ամբսդջ սփիլռբի մէջ՝ աւելի քան քարւասուն
տարի'. Յուսսւնբ որ ՀՍ Հի յաջորդ հա —
սաբները՝ իրենց այբբենւսկան կարգին
•քէջ , «Ազդակ»ի , հ.Ասպարէզ»ի ե, «,Ակօս»ի
բախտին պիտի չարմանացնեն տիիւռբեան
մամուլի/ ուրիշ ներկայացուցիչներ ■. Հանրա,լ.իտական տեղեկատուութիւնը և ՀՍ Հի
արդէն անվվ/ճելի որակը կրնային միայն
շահ ապահովել այդ առար կայա կանո լ —
թենէն :

4— ԱՐՏԱՅԱՅՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ
Արտայայտութեան ,

հ անր ա գի տար ա —

նայխհ լեզուի հարցը կեդրոնական ի։լխզիրն է այս ձեռնարկին ՝ որովհետեւ լե
ղ՛'լն ոչ միայն փոխադրամիջոց մըհ է՝
utjpst~ նախանիլթը ՝ որուն վրայ 1լ աշվսա —
տին հանրագիտարանի խմբագիրները-, իր
համապարփակ նկարագրին իսկ բերոլ րով՝ հանրագիտարան մը՝ եթէ արմանի
է այդ անունին --- ՀՍՀը, իր նախա բանին
իէյչպէս նաեւ իր ամէնէն մանրամասնս/—
յխ/ կի բար կո ւթեան մէջ՝ գիտակից է այս
՚է^րխ՛ --- կը ստեղծէ ս/լ/ս/այայտոլթիլն
ձը հանրագիտարանս!յին լեզուն։ Ասիկա՝
/! անալ/սնդ եթէ հարցը կը վերա բերի տըւեալ լեզուով մը գրուած առաջին հանրա
գիտարանին : Անչոլչտ բացարձակ արմէբ
"(է/ոբ չէ վերագրել այս հաստատումին ՝
նկատի ունենալով որ հարիւրամեակէ մը
/' 'էևր , եւ մանաւանդ հայկական պետա կանութեան ստեղծումէն ասդին՝
լեզուի
հանրագիտաբանային մակարդակին մ ա տչ՚՚/մը կը պատրաստուէր • վերապահումը
չարդիլեր՝ սակայն՝ որ այդ մա տչ„ ւմը
ստևղծադործոլթիլն մը ըլլայ՝ ինչպէս՝
իր մամտնակին՝ Մխիթարի «թառգիրբ
Հայկազեան լեզուիկն :
ջերմագին կը վերարմելորէ հա
յերէն բազմաթիւ եզրեր՝ որոնց լատինօռուս համարմէբին դո բծած ո ւթի լնը կը
թ՛՛՛է ր անվերադարձ դատապարտած ըլ
լալ ղանոնբ։ Այս հայացումը՝ այսոլ հանդերձ ՝ մանաւանդ արդի դիտական բառամթեբբին մէջ՝ մինչեւ «ծայրը»
շէր

կըշռութեան դիրբի մը փնտռսա/բբ ,
մատնէ։ «Նախագահ»՝
«անուանակա"
զում», «հո զա ան տես ութիւն» ՝ «ա^քաէ ֊
բ/սփոխանս.կում» ՝ «բազբենի» ՝ Հ<յոլ^ __
/լիր» , «նախարար» ՝ «բնադիր» } <<մենսւ _
վաճառ» բառերը գործածուած են ըլլաւ
իրենց լատինօ—ռուս համարմէբի կ„ԱլՀ
ըլլա՛յ տեղ-աեղ փոխարինած են

ղաՀ

Սակայն «ինտերվենցիա» ՝ «ստրս/1ոլ֊գլւԱդ
«կապիտալիզմ» ՝ «ֆէոդալ» ՝ «մ„ն„պՈլ
իա» ,
գա դա փարա բանա կան արձադաՀ
զում ունեցող ել խորհրդային «էսփերան.
թոյ»ին մաս կազմող բառեր՝ պահ^
ւած են զտղափա րաբանական—բս,,լա^ա
/լան պատճառներով : Ուրիշ կարդ մը (,„,_
ռերոլ համար՝ հայերէն հ ամարմէըը
ճելֆ է։ հետեւաբար կը պահոլին ^ֆիզի_
ոլոգիս.» ՝ «ստրատեգիա»՝ «տեխնիկդ.
Ո"՚.1!1 «ֆտբրիկա» ՝ «բանկա» ՝ «ռասայա,
կան»՝ «աբստրակցիա» ՝ «ադմինիստ„ա,
ց իա» եւ կարգ մը այլ րառերոլ պահպա,
նոլմը՝ մին։չ ունինբ համապատաս խան սծ.
վյիճելի հայերէն, բառեր՝ անարդարանափ
կը մնայ ։ Մենբ՝ Սփիւռբի հայախօսներդ
չենբ անգիտանար ՝ ել ո՛չ առանց պատճառի , դմոլարութիւնները՝ ոըոնբ կը եաղին՝ երբ կը փորձենբ ար տայ/սյտովլ
մասնագիտական։ ՝կամ աւելի նուաղ խ.
բացական ու յդացս.յին հայերէնս,է ւէր
Այս նախտզղոլշոլթիւնը
բանաձեւելով՝
կ ուզեմ հ եռանալ աւանդական գիբբէն անոնց , որոնբ Սփիւռբի մէջ՝ կը գոըե/սեԼ՚է
լեզուն բաւական նախն/ական մակարդակ}
մը վրայ՝ եւ յան էլեր գէր վերածած են ք,
լթ[*ջոյ ազգայնամոլութեան հասնող ա ժ՜ան ու մէր ամէր տ պահանջր «մ աքուր^ եւ
մէրանգամայն «պարզ» հայերէնէ մը։ Այն
պէս որ մեր կեցուածքն ալ դժ՜ուարէն հա~
ւա սարա կշռութեան մը փնտռտուքով մի
այն կրնայ սահմանուէլ։ Այս բոէորը
էլը տանէն հասկնալու դէ^քքը
րաւյմաղան դժ՜ուար ո ւթէւնները ՀԱ Հէ էսմբա դէրներուև , նոյնէսկ եԷԺէ չենք ընդունիր
անվերապահօրէն էր ենg առաջարկած բոլոր լուծումները^ որոնց մ ա սէն } եթէ տեղ
Ըէէար ) պէտէ արժէր ա ւելէ երէլարօբէհ
խօսիլ ։

ԹԵՓՆԻՔԻ մակարդակը-
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ՆՈՒԱՃՈՒՄ ՄԸ
ՀՍՀը նորութէւն կը րերէ ոչ մ[այն
հանրադէտական բովանդակութեան և ար
տայայտութեան մա կարգ սրկէն այլեւ հը՜
րատա րա կչա կորն թեքնւէքէ
տեսակէտէն'.
ÎZ անօթ է որ հ որոշ բա g ut rtn ւթ է ւննե րով)
«Հայաստան»
հ րա տա րա կչութեան լոյս
ընծայած գործերը չեն փայւփ(է ո[ PnLT
թէ որակով y ոչ ալ քլէ շէներու (հարկ կ
յէչել^ սակայն հ որ վերջէն տա սնամեակէն ս տեղծո ւեց ան շատ ճաշակաւոր տա
ռատեսակներ) : ՀԱ Հը ղերծ է այս
րէրն եր էն) որ ) ըսեմ , կ ր մատնանշեմ առանց որևէ քնն ա զ ա ա ա կ ան դէ աուժ է J Լա
ւո րա կ թուղթ 5 լաւորակ սեւ
ռանց կոպիտ վ երհ պո ւմն եբ ո լ' բաgէ ա՛
գՒ ւսա էլներու քլէ շէներ էն) * շատ գեղեցիկ
դո ւնա լո ր քլէ շէներ (տեսարաններ
տ է սներ ) ն կարներ ո ւ վերարւոադրուվմիձ
ներ) հաստ փայլուն թուզթուէ «ներգէս
ներու վրայ (բառը ՀԱ Հէնն է) , ասլո^
Ա ոսկուա կամ այ լո ւր * էլը մնայ մւսղփե՜1վ
որ շուտով Երեւանէ նոր տպարանները ի
րենք էւ էէէճւս կէ րլլան պատրաստելուտպելո ւ ՀԱ Հէ ն եր դէրները ամբողէՈԼ
թեա՚մբ : Գործածուած տառաաեստ^1^^
ճաշակաւոր են , եւ տպաբանայէն սրր^Ղ
ր ո ւթէւնները գրեթէ ա նթերի ՝ բացէ՛ 1՛^
կը վերաբերի ս տո ւդ՚ոբանա կան ս/եզեկ"լ
թէւններուն ) ուր բւսղմաթէւ ու ափսոԱ1
տառասխալներ կան յունարէնով շտր՚,լ1Ա
ա րմտ տներո ւն մէջ յ

ՀԱՀը) որուն այս
առաջէն հտտո
սսյհլ^անած էէ էբր հայաղէ^^ւ
եւ մարդկային մշակոյթէ դու֊մտր
փ ա ս տօր էն ատկէ աւելփ՚ն է^ հ^մտղր
մէ գործէք մը՝ հայկական արժէր1' f
համարկէչ հէմնարկութէւ-ն մը հԱ'^ ւ
էէւարհայէն քաղաքակրթութեան ոէո^ '
մէչ եւ փ ո էսադարձա բա ր * ասէկ1"
լո՛ր մա կարդա էլներո ւն վըս1մ :
Հետ
բար) ո չ֊֊ա րհամարհ ելփ դեր կը_ PnLi
նենալ) էէ ր հեռանէլարա յին սւրմԷ^՚Լ՝ h
/"ւլդային—սլետտկս/ն միութես՚ն
տեղծման գործին մէջ՛.
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CHAHAN

CHAHNOUR

Un brin
de cœur tendre
Un grand paquet sous le bras, elle monta dans le
tramway 89, qui va de l’Hôtel de Ville à Clamart. Le
tram se dandina un peu plus que d’habitude, sur ses
ressorts. Pour un tram, le poids de la femme qui mon
tait n’était pas du tout méprisable. La corpulente
maman portait un chapeau noir, ridiculement petit,
ainsi que des sourcils noirs, une lèvre supérieure noire,
deux dents noires. Et puis aussi, un noir destin d’Ar
ménienne.
Yebraksé hanoum alla dans un coin, en disant
« pardon » et mit son paquet entre ses jambes. El!e s’ins
talla en poussant un « ouf », passa son billet dans sa
bague et promena un regard scrutateur tout autour
d’elle. Juste en face se trouvait un pâle jeune homme,
sobrement et convenablement vêtu. S’il n’était pas
triste, il était mélancolique et courbé sur lui-même
Yebraksé hanoum remarqua que le petit paquet posé
sur ses genoux était enveloppé dans un journal armé
nien. Sans chercher plus loin, elle dit : « On dirait que
je dois te connaître. N’es-tu pas le fils de Parantzèm ?
Non, il n’était pas le fils de Parantzèm, mais il était
arménien. Il était tellement surpris, qu’immédiatement
il donna son nom : « Garabedian ? Noraïr Garabedian ?
Moi, je connais beaucoup de Garabedian. Es-tu des
Garabedian de Marzewan ? de Khaskoy ? C’est drôle
tout de même, tu ressembles au fils de Parantzèm. Bien
sûr, c’est écrit sur ton visage que tu es arménien. J’ai
tout de suite pensé que tu étais de notre sang... que
fais-tu?.. O, mais dans ce cas tu dois connaître mes
fils... le petit chante la messe, et toi tu ne chantes pas ?..
Pourquoi ne fais-tu pas venir ta mère près de toi... ta
sœur est-elle plus âgée que toi ? Est-elle mariée ? Mais,
que je suis donc folle, va donc élever des enf ants et puis
neu profite pas... tu n’es pas mère pour comprendre
ce que ça veut dire... Moi je dis à mes fils « Vous êtes
mon cœur, mon souffle, ma chair », ça c’est mon baratin
à moi. Quand je dis cela, mes fils se moquent de moi.
Ils ne savent pas que je le dis exprès, ce que je cherche
c’est à entendre leurs rires. Mais qu’y a-t-il d’autre pour
moi? En haut le Seigneur, eu bas mes fils. Bien sûr, je
dis ça comme ça. Comment se fait-il que tu ne connaisses
pas mon fils, le petit ? ».
Soudain, Yebraksé hanoum se boucha les oreilles, car
les roues du tramway grinçaient drôlement, à cause d’un
virage. Puis elle reprit son souffle èt demanda : « Mais,
dis donc, est-ce que tu connais Serop, l’épicier armé
nien de Saint-Michel... Mais oui ce fils de p... de Serop,
quelle sorte d’Arménien es-tu donc ? tu ne vas pas à
1 église, tu ne connais pas notre épicier, tu ne me parles
Le jeune homme souriait doucement et écoutait
tête baissée.
•
« Tu ne me demandes pas, dit un peu plus tard la
vieille Arménienne, tu ne me demandes pas ce que j’ai
ans mon paquet ? Si je le dis, tu vas te moquer de moi.
Mais avant tout, dis-moi : connais-tu un petit apparte
ment pas trop cher, deux pièces, cuisine. Dieu seul sait
ce que j endure. Tiens, dans mon paquet, il y un tapis.
i tu savais tout le mal que j’ai à cause de lui»,
t elle se mit à raconter tout ce qu’elle endurait à
cause de ce tapis turc. Avant tout, elle voulut décrire sa
emeure. Elle raconta qu’avec ses deux fils, elle habitait
aoa Pas
sommet, mais le sommet du sommet d’une
'lei e maison étroite comme une tour, qu’elle ne
pouvait monter d’un seul souffle. Elle s’assoit trois
°is sur les marches et dit « Oh, sainte Trinité, au
floin u Père et du Fils et du Saint-Esprit... » Plaisanl“le.’ 3011 cæur se soulève ! Et l’appartement ! « Que
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lors ? Quel est l'imbécile qui a écrit ces lois ? Bref, la
concieige a quelque chose contre eux, son plus grand
souhait est de voir partir cette famille arménienne. Et
C *st P0?37 ceia qu elle fait toute une histoire avec cette
a ane e secouer quelque chose, et non seulement elle
engueule la femme arménienne à chaque occasion, mais
encore elle prend à témoin les deux enfants de Yebraksé
hanoum, qui sont de simples et robustes ouvriers,
ehrakse hanoum n’aime pas du tout ça. Les hommes ne
oivent pas se mêler des histoires du ménage, l’homme
au-dehors, la femme à la maison. Et pourtant ils s’en
sont mêlés, en criant, en gueulant, ils interdirent à leur
meie de créer du mécontentement. — « A Paris, dirents, XLUe concierge c’est le Bon Dieu... » La menace de
es ficher dehors les a, tous deux, terrorisés, et tout
ce a à cause du « Bon Dieu » qui est un monstre «insup
portable, dm, cruel, acariâtre, elle ne sait pas ce qui
sort de sa bouche, elle est toute petite et ressemble à
un tonneau. Yebraksé hanoum ajouta :
Nerde var bir bodour, A Malien bellasse o dour
(Là où il y a quelqu’un de petit, là se trouve le
malheur d’Allah).
Le jeune homme fut d’accord. « O dour », dit-il et la
bonne femme continua : « Zut alors, ce n’est pas à mon
âge qu on change ses habitudes ». Non, ce n’est pas
maintenant qu’elle va changer tant d’années d’habi
tudes, de savoir-faire. Ah ! ces Françaises, elles sont
sales, sales. De l’extérieur, elles sont coquettes, bien
maquillées. Mais si tu soulèves leur jupe, ton nez ne
tient pas le coup. Si tu avais vu la maison de Yebraksé
avant... comme de la neige... tu pouvais lécher, lécher
où tu voulais. Ben, oui, voilà comme nous étions ha
bitués. Et maintenant, ses propres fils lui interdisent
la propreté. «Arrête, maman, disent-ils. N’embête pas
les français». «Ben, zut, je vais devenir folle. Pour
quoi ça les embête ? Bien sûr, tu vas me dire, descends
de bon matin et secoue-Ies devant, la porte. Mais j’y
arrive pas, chaque chose en son temps, il ne faut pas
me faire perdre le nord ». Evidemment il ne faut pas
faire perdre le nord à la maman. Le matin, à cette
heure-là, elle a beaucoup d’autres choses à faire. Le
plus jeune des fils part tard à son travail et Yebraksé
hanoum tourne tout autour de lui. Elle surveille tout.
Si on le laissait faire, il partirait sans mettre son
manteau, ce sale garnement. Voilà donc plusieurs jours
que la maman examine son tapis et son âme se fend.
Tout à l’heure, en sortant, elle y pensait encore et le
sang lui monta à la tête :il lui sembla que son cœur
était pris entre des étaux. Depuis qu’elle s’appelle
Yebraksé, elle n’a rien vu de pareil. Si elle ne peut
plus nettoyer comme il faut,elle va se trouver mal.
« Mais bon Dieu, pourquoi ne pourrais-je pas, pour
quoi ? Tout ce que j’ai c’est un tapis. Ils nous ont coin
cés de tous les côtés, ces fils de p..., ils ne vont même
pas me laisser secouer ce tapis ? Alors sais-tu ce que
j’ai fait? J’en ai fait un paquet et je l’ai pris avec moi.
Maintenant je vais chez les Sembatian, à Clamart. Tu
connais pas les Sembatian ? Le mari, il trav aille dans
le tricot, ça s’appelle « Tricot-Massis »... C’est un
homme très comme il faut... Comme je vais chez eux,
je l’amène avec moi, je le secouerai dans leur jardin,
je me suis dit : je le nettoierai bien à fond... ce n’est
pas moi qui l’amène, c’est le tramway, il s’arrête juste
devant chez eux. Pourquoi je ne le ferais pas ? On
m’appelle Yebraksé, moi... Après l’avoir amené de
si loin...»
Mais comme le garçon ne disait mot, elle se tut,
regarda de travers et demanda, un peu plus tard :
« Au fait, un jour comme celui-ci, pourquoi ne
travaillês-tu pas ?
— Je suis un peu souffrant, répondit le jeune homme.
— Tu es souffrant? Qu’as-tu?.. Où as-tu mal ?.. Mais
oui, il n’y a plus de couleurs sur ton visage ; comment
ai-je fait pour ne pas le voir tout de suite... tu as dû
prendre froid... fais voir ta langue, allez, fais voir, mais
Je te dis fais voir, merde pour les voisins... Non, ton
front n’est pas trop chaud. Es-tu chaudement habillé en
dessous... défais donc ces boutons, je veux voir de mes
propres yeux... Mais, galopin, je peux être ta mère,
défais, je te dis... Ah ! bien sûr, je m’en doutais bien !
Vous mettez des choses légères, ah ! jeunesse, de la laine
il te faut, des tricots en laine, et ta barbe qui a poussé
d’un doigt, pourquoi ne te rases-tu pas?... tu n’a pas
d’argent? C’est pas vrai... montre-moi voir ton argent.
Il ne faut pas me raconter d’histoires ; tu vas vite ren
trer à la maison, tu vas te coucher et tu vas transpirer...
Ah ! que peut-on dire, à vous qui avez honte de mettre
des caleçons longs !.. »
Ils se turent. Le tramway grinça, s’arrêta, repartit de
nouveau après le sifflet habituel et l’Arménienne reprit ;
« Ah, ces garçons maigrichons qu’on laisse traîner
dans les rues... Pas de maman sur leur tête... ah ! mon
garçon, tu n’habites même pas près de chez moi pour
que je vienne te coller six ventouses et que tu te
retrouves complètement. Quel âge as-tu ? »
Le jeune assura que ce n’était pas grand-chose, que ça
ne valait pas la peine de tant s’en inquiéter. Yebraksé
hanoum se mit en colère, mais se tut bientôt. Le gar
çon resta encore tête baissée, soucieux. La maman ar
ménienne poussa un : « Ah !
quel monde » entre
ses dents et essuya une larme. Puis soudain elle éclata :
« Qu’elles crèvent, toutes ces filles ! Mais qu’ontelles donc, que vous soyez tous pendus à leurs jupes ?
Mon grand fils est sage, mais le petit, oh... C’est une
vraie tuile, une tuile. Ah ! ces filles... qu elles soient
maudites, toutes, toutes ».
Les rues se succédèrent les une aux autres, les voya
geurs descendirent et montèrent, et le receveur cria le
nom des stations, d’une même voix monocorde. Les
deux Arméniens restèrent silencieux pas mal de temps,
jusqu’au moment où la femme se remit à parler pour
dire avec un faux air ennuyé :
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« Pourquoi t es-tu trouvé տա՛ mon chemin ? Tu vas
être un souci pour moi... tu ne connais même pas mes
fils pom que je puisse avoir de tes nouvelles plus tard...
et je ne peux même pas faire quelque chose... Ah !
pourquoi t’ai-je rencontré ! »
Le garçon triste remerciait : «... il y a encore de bra
ves gens sur terre », dit-il et il se tut.
Le tram grinça, dans un bruit strident, s’écorcha.
Une vitrine fit 50 % de remise sur ses articles, un
cinéma ferma ses portes pour cause de rénovation, des
œufs frais arrivèrent de la campagne en droite ligne,
Byrrh fut la meilleure des boissons, deux pièces furent
à louer avec un garage (1), une boutique toute noire fit
le deuil en vingt-quatre heures... Quand tout devint
noir, Noraïr approcha sa tête vers la bonne femme
et lui dit :
« Ecoute-moi, maman, puisque tu as un si tendre
cœur, puis-je te demander un service? Non, ce n’est
pas grand-chose, mais ne refuse pas. Un peu plus loin
nous allons descendre ensemble : c’est un peu plus loin,
tu verras. Là je te donnerai un petit mot et je te mon
trerai un hôtel. C’est mon hôtel. Ce n’est pas loin du
tout : à peine à quelques mètres de l’arrêt du tram.
Donne ce mot à mon hôtel, c’est tout. Je ne te demande
rien d’autre. Je te paierai l’argent du tram, je te don
nerai même un peu plus, ne dis pas non, tu vas pren
dre ce que je te donne. Laisse le mot au patron de
l’hôtel, c’est tout».
Yebraksé hanoum, les sourcils froncés, écouta sérieu
sement cette proposition, mais elle n’accepta pas très
vite car elle ne comprenait pas pourquoi le garçon ne
voulait pas aller à l’hôtel lui-même, et l’envoyait, elle.
Elle ne comprenait pas quel rapport il y avait entre le
fait que le garçon était souffrant et cette mission
« Toi, ne me le demande pas, et moi je ne te l’expli
querai pas, fit le garçon.Moi,je ne peux pas y aller, il
ne faut pas que j y aille. Mais sache bien que tu m’auras
rendu un grand, un très grand service. Crois-moi, c’est
à quelques pas... c’est un geste de maman que tu auras
eu pour moi».
La femme exigea plus d’explications, mais Noraïr
répéta la même chose, avec entêtement. Seulement le
bout le papier. Quand ils descendirent à l’endroit
voulu, le receveur dit : « Non, madame, ce n’est pas
Clamart ici ».
Bien sûr ce n’était pas ici, puisqu’ils n’étaient pas
encore sortis de Paris. Mais on sentait l’odeur de la
Porte (1). Quand la maman arménienne et le jeune
homme descendirent du tramway, ils s’arrêtèrent sur le
trottoir. Noraïr, qui avait pris le paquet de la femme, le
posa sur le banc et s’assit à côté, disant qu’il écrirait le
mot en une seconde et le donnerait. La femme, debout,
attendait. Noraïr sortit un bout de papier blanc de son
portefeuille, ouvrit son stylo et écrivit, très décidé :
« Madame et Monsieur Duvert,
«Je ne reviendrai plus à l’hôtel. Vous ne me verrez
plus jamais. Demain vous apprendrez ma fin, par les
journaux. Je vais me suicider. Les raisons en sont tout
à fait personnelles. Ma décision est irrévocable. Irré
vocable. Je ne veux pas vivre. Je ne peux plus. Sachez
qu’à Paris...»
Yebraksé hanoum, regardant la plume rapide du
jeune homme dit :
« O-of, c’est du sang qui coule de sa plume ».
La plume troua le papier. Le garçon jura (soi-disant
pour la plume) et continua.
« ... je n’ai personne. Je n’ai personne, je ne dois pas
un sou à qui que ce soit. Je vous écris ce mot pour vous
demander quelque chose. Lafemme, une compatriote,
qui vous apporte ce mot, cette femme-là doit prendre
possession de tout ce que j’ai dans ma chambre. Donnez
tout à cette pauvre femme, je le lui offre. Je ne veux
pas que la police le saisisse. Je vous prie de respecter
ma dernière volonté.
« Avec mes remerciements, et mon dernier adieu.
« Je signe Robert
« (Noraïr Garabedian). »
« Comme tu as vite fini », dit Y ebraksé hanoum.
Noraïr cherchait une enveloppe dans son portefeuille,
mais vainement. Il était très mécontent de ne pas en
trouver. Soudain il réfléchit et demanda à la femme si
elle savait lire le français ? « Eh bien, il ne manquerait
plus que cela... », dit la femme.
Alors, le garçon mit dans les mains de la maman le
papier seulement plié. Ah, non, il avait aussi autre
chose à faire. Il sortit sa carte d’identité, la donna
aussi, ajoutant sous le mot qu’il avait écrit :
« J’ajoute ma carte d’identité à ma lettre, pour que
vous soyez sûrs que le mot vient directement de moi ».
Noraïr et la bonne femme prirent une rue, à côté,
et avancèrent. Ils marchèrent pas mal. Le garçon s’ar
rêta devant une boucherie, et en face, un peu plus
loin, montra un hôtel avec une porte en marbre et
des lettres dorées. C’est là qu’elle devrait porter le
papier et le remettre au patron de l’hôtel.
Noraïr rendit à la femme le paquet du tapis et en
même temps un billet que Yebraksé refusa, sévèrement.
C’est mie véritable tempête que la maman arménienne
poussa. Elle allait devenir folle, elle allait perdre la
tête. Il y avait sûrement une erreur, parce qu’elle
allait perdre la tête. Mais l’avaient-ils bien lu ? Le
lisaient-ils attentivement ? Etaient-ils sûrs de ce qu’ils
disaient ? Mais, mon Dieu, n’y a-t-il pas un Arménien
par ici, pour qu’il vienne et traduise tel quel. Com
ment, ce qu’il avait dans sa chambre ? Qu’avait-elle
à faire dans les confiscations de la police ? Robert ?
C’était la jolie petite patronne de l’hôtel qui avait
d’abord pris le papier et pâli, après l’avoir lu. Elle se
jeta hors du bureau et commença à crier dans les esca
liers : « Désiré, Désiré... » Et comme son mari n’arri
vait pas aussi vite qu’elle l’aurait voulu, elle se mit à
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appuyer sur les boutons de tous les étages. Enfin l’hô
telier arriva en disant : « A-t-on apporté la réponse
de l’assurance ? » Mais voyant au même moment la
pâleur de sa femme, il fronça ses sourcils et gronda...
« Tu es folle, disait-il, tu vas encore retomber ma
lade, cela fait à peine deux jours que tu es debout,
qu’est-il arrivé ? ».
Quand à son tour il lut le petit papier de Noraïr, il
se mit, avec sa femme à noyer Yebraksé hanoum sous
un flot de questions. Bien sûr, ils n’osaient pas dire
tout de suite à cette dernière ce qui se passait, puis
qu’ils ne savaient pas les liens qui unissaient l’Armé
nienne au jeune homme. Quand ils apprirent, après
force difficultés, qu’elle n’était qu’une compatriote,
ils lui dirent ce qu’il y avait dans le mot.
Non, elle ne pouvait pas y croire, ses yeux s’assom
brissaient, le sang lui était monté à la tête. Elle exigeait
qu’on trouve un Arménien, pour que celui-ci lui tra
duise, bien comme il faut... Mon Dieu, il fallut beau
coup de patience pour faire comprendre à l’Armé
nienne qu’ils disaient la vérité.
« Mais alors, qu’attendez-vous ? Courez, courez
après lui, criait Yebraksé hanoum. Il a une maman,
il a une sœur ! ».
Et elle ne pouvait comprendre pourquoi on ne se
hâtait pas de courir après un garçon qui, dans un
endroit lointain, avait une maman.
Elle tira jusqu’à la porte l’hôtelier en le tenant par le
bras, et lui dit jusqu’où Noraïr l’avait accompagnée,
et que si le bonhomme courait un peu, sûrement il
le rattraperait. Il fallait prendre une voiture, courir,
il fallait aller au bord de l’eau, oui, au bord de la
Seine, il fallait avertir notre église, dont le métro est
« Champs-Elysées ». Mais, elle, elle ne peut pas courir
pour que...
Ils retournèrent au bureau. Yebraksé hanoum pleu
rait : elle n’aurait certes pas tant pleuré si, au moins,
elle avait pu un peu se vider. Mais la difficulté de la
langue la gênait doublement, les mots arméniens et
turcs se mêlaient à son français, si pauvre et ridicule,
et l’hôtelier devinait, plus qu’il ne comprenait, ce
qu’elle disait.
Pour calmer un peu la tempête, l’homme dit avec
sévérité : « Mais maîtrisez-vous donc, madame, vous
n’êtes pas une enfant ! Nous le connaissons plus que
vous et pourtant... N’exagérons pas, après tout, vous
lui êtes étrangère... »
Comment? Étrangère?.. Jamais, jamais ils n’étaient
étrangers l’un à l’autre. Il y a longtemps qu’elle con
naissait Noraïr. Puisqu’ils s’étaient rencontrés à l’é
glise, les dimanches. Et puis, il devait lui trouver un
appartement... il avait commencé à chercher... Et puis,
cette nuit même elle devait venir ici, et poser six
ventouses au dos de Noraïr. Comment? Etranger?...
Elle savait même le nombre de tricots qu’il avait sous
sa chemise... Etranger?...
La patronne de l’hôtel lui dit : « Je sentais déjà que
ce garçon avait quelque chose. Il y a deux jours qu’il
n’était pas venu à l’hôtel. N’est-ce pas, Désiré, cela fait
deux nuits qu’il n’est pas venu ?
« Oh, toi, tais-toi, dit l’homme durement. Toi, tu es
comme ça, tu transformes tout en drame et tu deviens
toute blanche ; cela ne fait que deux jours que tu es
debout. Parce qu’il raconte qu’il va se suicider, vous
le croyez ? Attendez voir, il y a un long chemin entre
ce que l’on dit et ce que l’on fait. Quel est le jeune
homme qui n’a pas eu de tels désirs, moi-même ne
t’ai-je pas écrit quand j’étais à Lille que...
— Qu’est-ce que tu racontes, Mussu, cria Yebraksé
hanoum, toi et lui, est-ce la même chose ? Il n’y a que
celui qui l’a regardé au fond des yeux qui peut savoir
combien il est têtu. Il ne démordra pas de ce qu’il a
décidé. Il l’a décidé, il le fera. Moi, il suffit que je
regarde quelqu’un en face, et je te dirai qui il est ».
La femme arménienne disait ces mots (ou croyait les
dire), avec toujours la même voix criarde, la voix bou
leversée et une multitude de gestes. L’hôtelier tenta
encore de la calmer, mais voyant qu’elle ne compre
nait pas tout ce qu’il disait, il ajouta : «la barbe»(1)
« Mais oui, dit Yebraksé hanoum, la barbe lui avait
poussé d’un doigt, il s’était laissé aller complètement...»
Cette foi-ci, les Français ne riaient plus, ce n’était
plus possible. L’hôtelière dit alors à son mari qu’il fal
lait aller rapidement au commissariat et raconter les
faits, informer les autorités. Peut-être auraient-elles
un moyen de retrouver le garçon, de le faire renoncer
à son projet. « Du reste, il n’y a rien d’autre à faire»,
dit l’homme et il se prépara à aller au commissariat.
Mais parce que la présence bruyante de l’Arménienne
était désagréable dans le bureau, mais parce qu’il ne
voulait pas la laisser seule avec sa femme « qui va re
tomber malade », il entraîna Yebraksé hanoum. Ils
montèrent ensemble quelques étages, ouvrant une porte
l’hôtelier dit que c’était là la chambre de Garabedian.
Puis, prenant une photo du garçon sur la glace, il
ajouta : « Je leur dirai ce qu’il faut. Peut-être qu’avec
sa photo, ils le retrouveront. Tant que je ne serai pas
de retour, ne bougez pas d’ici. Je ferai vite ». Puis, il
partit, laissant la femme seule.
... Et puis, elle ouvrit l’armoire. Voyant, accrochés,
le nouveau costume, le manteau et d’autres objets, elle
s’écria : « Je n’en veux pas, non, je n’en veux pas... »
Sur la glace, elle vit la photo d’une dame âgée, qui
était sûrement la maman de Noraïr. Cette femme, aux
cheveux en partie blancs, souriait doucement. « Je n’ai
même pas mes lunettes, mais elle a l’air d’une brave
bonne femme », se dit Yebraksé hanoum et elle s’éloi
gna de la glace, émue. Elle revint à la photo aussi
rapidement qu’elle s’en était éloignée. « T’es foutue,
pauvre bonne femme, que j’en crève, et dire que tu res
sembles exactement à ton fils, c’est ton portrait craché...

« 8 Ա Ո- Ա Ջ >
On dirait que je t’ai déjà vue quelque part... »
Et puis soudain, elle se mit dans une colère noire
contre Noraïr. Non, il n’aurait pas dû faire une chose
pareille puisqu’il avait une mère, il aurait dû épargner
cette peine à sa famille. «Que t’est-il donc arrivé, fiston,
grâce à Dieu, tu tiens sur tes jambes, lu n’aurais pas pu
te serrer un peu les dents ? Que me voulais-tu ? Quel mal
t’avais-je fait pour que tu me fendes le cœur ? Mes
malheurs ne me suffisaient-ils pas ? Ce que j’avais vu
et enduré ne me suffisait-il pas ; que me voulais-tu
pour m’envoyer ici ? N’as-tu pas eu pitié de moi ?.,.
Ah ! jeunesse, on n’a pas eu tort de les appeler des cassecou, votre sang est fou, mais où a-t-on vu qu’à la pre
mière bonne femme rencontrée dans un tramway?...»
Yebraksé hanoum regarda sans les voir les photos en
couleurs de L'Illustration collées au mur. Soulevant
la couverture, elle contrôla la blancheur des draps et,
hochant la tête, elle dit : « Ah ! sales gosses... » Puis,
elle alla encore une fois ouvrir l’armoire, regarda le
linge, palpa et vérifia le tissu du nouveau costume.
Elle se jura qu’elle les donnerait à un pauvre et s’é
loigna, réellement émue.
Elle était vraiment émue, car elle s’imagina son
jeune fils, qui avait presque le même âge. Son « sale
garnement » lui apparut, triste, courbé sur lui-même,
avec une barbe d’un doigt d’épaisseur. Ce visage chéri
pâlissait de plus en plus, de plus en plus. Yebraksé ha
noum se laissa tomber sur une chaise, épuisée. Le vi
sage du garçon pourtant ne s’éloignait pas : il était dé
sespéré et abandonné. En dessous, il avait des tricots
très vieux et très légers, il n’avait personne pour lui
poser des ventouses et il laissait les affaires de sa
chambre à n’importe qui. Soudain, le visage du « sale
gosse » se couvrit de sang, le sang coulait de sa bouche,
de ses narines, de ses tempes.Soudain, sa tête se brisa
sous un tramway et des gens se mirent à crier, hurler,
appeler au secours. Soudain, la gorge du jeune homme
s’ouvrit sous un terrible coup de rasoir. Soudain...
Yebraksé hanoum pleurait. On le retirait de la Seine
son garçon, tout enflé, il était devenu vert, on l’ame
nait à la maison avec ses vêtements trempés. L’épaisse
et revêche concierge levait les bras, terrorisée : « Que
Dieu me pardonne», disait-elle à Yebraksé hanoum.
Quant à elle, penchée sur le corps froid de son fils, elle
s’arrachait les cheveux... Yebraksé hanoum se leva, son
état était insupportable. Elle allait étouffer.
Elle ouvrit la porte de la chambre avec impatience et
regarda par les escaliers. L’hôtelier tardait. Elle revint
dans la chambre, recommença son va-et-vient et fit un
énorme effort pour éloigner d’elle ces pensées macabres.
Les minutes lui paraissaient infinies et elle voulait s’en
fuir au plus tôt de cette maison mortuaire. Elle jeta un
peu d’eau froide sur son visage,soupira et resta décou
ragée, brisée, son regard dans le vide.
Et ainsi, le regard dans le vide, elle recommença à
réfléchir, les lèvres immobiles en balançant la tête.
Un garçon de moins, qui s’en soucie... qui en tient la
comptabilité... qui viendra donc ici, pour chercher quel
qu’un... Ne meurs pas, sans ça... ils en ont tant massa
cré, ils en ont tant tué, ils en ont tant versé de sang in
nocent, qui s’en préoccupe?... chacun court de nouveau
après son pain quotidien, chacun pense à son lende
main... Ne meurs pas, sans ça... Oh, s’il pouvait y avoir
un miracle, qu’on retrouve ce garçon, qu’un miracle se
produise et qu’on sauve ce garçon...
Yebraksé hanoum sortit brusquement de l’engourdis
sement né de ses pensées. Une idée lui était tombée
dans la tête, comme une pierre tombe du ciel. Une
de ces pensées qui poussent l’homme à l’accomplisse
ment immédiat, sans même octroyer une seconde de
réflexion. Mais bien sûr ! Pourquoi ne le ferait-elle pas,
qui pouvait la voir, qui s’en soucie?...
Et, ouvrant complètement la fenêtre, elle alla défaire
son paquet et en sortit son tapis. Elle allait le secouer...
Elle commença à le secouer avec force, avec satisfac
tion, avec énergie. « Alors là, c’est vraiment bien tom
bé », pensa-t-elle, et les bras tendus, le corps hors de la
fenêtre, elle commença à taper et taper. — Pat-kut, patkut... Qui allait venir lui interdire? Qui s’en sou
cie? Pat-kut...
Mais elle glissa...
Yebraksé hanoum glissa sur le parquet trop usé, nou
vellement ciré, la cire encore toute fraîche, à cause de
ses talons usés et de sa hâte. Elle tomba face à terre.
Une seconde. Un cri sourd dans le gosier de la bonne
femme... des lignes architecturales, des linges pendus
aux fenêtres et la cour, en bas, valsèrent devant ses
yeux, tournèrent, se noyèrent, mais la bonne femme
s’accrocha.
Elle put s’accrocher au contour de la fenêtre, au
moins d’une main. Elle passa à l’intérieur, difficilement
et essoufflée. Elle passa sans le tapis. Celui-ci était déjà
arrivé en bas et gisait au milieu de deux poubelles.
Elle était effrayée. La terreur de Yebraksé hanoum
était sans précédent; elle frappa sa tête des deux mains,
de toute sa force, et appela du plus profond de son
cœur : « Oh, là là, oh, là là, Sainte Vierge... »
Et comme pour fuir le danger, comme pour trouver
plus de sécurité, elle alla au fond de la pièce et com
mença à tourner et tourner dans le même coin, et frap
pant de nouveau sa tête, de ses mains tremblantes, elle
dit : Mais je m’en allais, mes fils, oh, là là, Vierge
Marie... »
Non, elle n’était pas partie. Il n’y avait plus de doute
qu’elle n’était pas tombée. Elle était là, elle était dans
la pièce, le danger était passé. Elle se vit dans le miroir.
Elle était toute rouge et toute retournée. Elle se signa
et décida que dimanche elle irait « au cierge et brûle
rait une église... » Quand elle se regardait dans la glace,
elle y voyait la photo de la mère inconnue. Elle souriait
toujours, doucement...

Ընթացիկ երեւոյթ մը պէտք չէ նկատել
«Պճեղ մը անոյշ սիրալին ֆրանսերէնով հրաս,,, "
Ռըվիւ - Ֆրանսէզի
էութիւնը Նուրլէլ
թիլին մէչ : Ֆրանսակս սն գրականութեան և արոլեՀ,
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հալերէն հանրած՜անօթ մէկ գրոլթելնո ~ մ1֊„
P գրա.
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Elle, elle souriait toujours, doucement...
« Sale garce, maudite sois-tu Yebraksé ». Elle se mil
à s’engueuler avec rage et dit que les Français entrai,
son, qu’elle est une véritable cingiée, qu’elle a mens
à l’extrémité son amour de la propreté, que tous le
jours, et tout le jour, elle fait couler l’eau, elle frottf
le parquet et elle secoue quelque chose. Et maintnanl
enfin, elle voulait savoir, elle voulait absolument savoir
quand elle allait changer son sale caractère ? Elle le de՛
mandait et voulait savoir, quand donc allait-elle renoncer à ses habitudes stupides ?
« Eh, vas-y, dis-le que je vois » répétait-elle au début
et à chaque fin de ses phrases et, puisque la coupable
Yebraksé restait silencieuse, elle prenait plus d’élan et
affirmait qu’elle méritait d’être punie... « C’est bien
fait, tu l’as pas volé... tout ce qui est arrivé», « tu l’as
pas volé... » Oui, ce n’est que justice. Une mégère
comme elle, qui ne sait même pas avoir pitié de se։
deux garçons incomparables. Voilà la fin qu’elle doit
avoir. Elle doit être mise en morceaux. « Oh, là, Vierge
Marie...» Yebraksé hanoum commença à pleurer...
Jamais, jamais elle n’oserait descendre et demander
à l’hôtelière qu’elle lui rende son tapis. Jamais, jamais
elle n’oserait avouer qu’elle s’était mise à secouer un
tapis dans la chambre d’un garçon qui allait mourir et
qui avait, au loin, une maman. Son péché était toujours
sur la glace. Mais alors qu’allait-elle faire ? On entendit
la voix de l’hôtelier qui était devenue plus hardie du
fait qu’il avait eu contact avec la police. Yebraksé lia՛
noum ferma immédiatement la fenêtre.
Evidemment les pas se rapprochaient et l’escalier
grinçait de plus en plus distinctement. La mère armé
nienne aperçut tout d’un coup son morceau de tissu
noir. Celui dans lequel elle avait roulé son tapis. Vide,
vide, vide, le tissu noir. Aussi vite qu’elle avait ouvert
la fenêtre pour secouer le tapis, Yebraksé hanoum re
garda autour d’elle et immédiatement saisit l’oreiller
sous la couverture. EUe le roula dans le tissu noir.
Hop-là. Elle referma la couverture.
Des porteurs costauds descendent un piano à que®
d’une voiture, alors que les chevaux se mordent le cou՛
Il n’a pas plu, aujourd’hui, exceptionnellement, et
l’après-midi d’avril s’est avancé sous les murs, tête cour
bée. De la haute cheminée proche, la fumée tombacobligeant le balayeur à redresser la tête, à regarder e
à rouspéter. Un boucher au sombre passé et assis devan
sa boutique haïssable, avec son gros chien. Le bouché
ventru jette, du coin de sa bouche, un dégoûtant bou
de mégot et enfin s’étonne. Il regarde avec étonnem®
une pauvre femme, vêtue de noir, dont les gestes son
pour le moins bizarres. La plantureuse bonne femme ։
un paquet noir sous le bras. Elle va jusqu’au bout
la rue, avec une démarche nerveuse, et là elle s arre
Là elle s’arrête et puis elle revient. C’est la tr0*sieIJ
fois qu’elle fait l’aller et retour. Elle s’approche
l’hôtel à la porte de marbre et aux lettres dorées, “
dirait qu’elle va rentrer, que sa décision est sûre, nr
vocable, mais elle hésite, pour s’éloigner un peu P
tard, hâtivement. Elle ouvre le paquet, regarde qu®
chose de blanc et prononce des mots incompréhensi
Mais surtout elle se frappe la tête, avec des coups no
breux et rapides. Elle regarde aussi tout autoui
comme si elle cherchait de l’aide, mais personne
vient au secours de celle qui est là, misérab em „
devant la porte de l’hôtel, de celle que moi j’ajJP,^
Yebrakse hanoum, mais, toi, lecteur, tu sais que
un brin de cœur tendre.
CHAHN5
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1

Հանէ մը ամէս առայ'' վէճէ մը առթէւ,
„լ, ըստ երեւոյթէն դրականութեան եւ
դրական
քննադատութեան
հարցերուն
րԼ կը դառնար ՝ պատեհութիւնը ու Վցանր ամերիկահայ երիտասարդ րննաէատի մը գաղափարներուն հան դամա Սօրկն տեղեկանալու (տե՛ս մանաւանդ
[976 Տունէս 22էն 25 «ճառածի թիլերուն
/(£՝ հԱմենա լաւ պա չտպանդո դա կանը հա.
կայարձակումն է» խորագրուած յօդոլածը) : Կհուզեմ օգտուիլ այդտեղ արձա —
նագրուած կարգ մը միտքերու յստակ
տարաղումէն) ներածելու համար քննա
դատական խօսքի բնոյթին անդրադար ձող դրութիւններու չարք մը։ Այս չարփն մէջ' «Հննավերլուծական մօտեցում֊

թիւններու լո ւս աբեր ո ւմին ։ Այնպէս որ
քննական այս մօտեցումը լեզուն կր հա
ւասար եցնէ ընկերային իրականս ւթեան
մը ՝ իր զանազան «քոտկերով ՝ որոնց հան—
դէպ գրականութիւնը եւ քերթողութիւնը ՝
լեզուի մէջ իրենց աշխատանքով՝ վերէվ այրող ղեր մը կը խաղան î Այս մօտե —
ղումը ՀՊտրթ, 'Հրէսթեվա. բայց անուն
ները հոս դեռ. տնհրամեշտ չեն, կէ ուզեմ
ընղհանուր պատկեր մը տալ նախ դըրլած հարցերուն , այնքան որոշ եւ որո —
շադրուած)
"'[՛էլ J ՛" ՛" կ"՚ ՚1՛է շ մը ունէ ,
եւեւութաբար ոչ մէկ կապ չունեցող առաջէնէն հետ , որ է լեզո ւաբանա կան դործէքէ
ընդհսմերացած դործածութէւնը ,
էնչ որ կ'ենթադրէ լեզուէ առարկայա -

Աք», 4’ուզեմ ներկայացնել եւ քննել ար
դիական
քննադատութեան
փրաթիքը ,
կիրառումը անոր մէջ ենթադրուած կամ
սլա չտպանո լած դրոյթները՝ *Jnjg տալու
համար մանաւանդ ներքին կապը որ այդ
րննավերլո ւծա կան կիրառումը կը միացնէ գրութեան եւ լեզուի աշխատանքին î
Որովհետեւ չկան նոր մեթոտներ՝
հին'
խ՚րք մը տալու՝ վերարտադրելու՝ նկա
րագրելու՝ նոր ձեւեր։ հա՛յ պիտի հա
մարձակիմ ըԱել դր ո ւթեան ա շխա տանրի ե
ա1լևածանքը ՝ անոր յ առա ջաg ո ւց ած եւ
յառաջացնելիք փոփոխութեան տարողու
թիւնը նկատի առնելու՝ չծածկելու փորձ
մը՝ որ այսօր ո լան վերլուծական խօսքին
յատկանիշներէն մէ կն է։ Այո փորձն է
որ Սփիւռքի գրողներու եւ Հեթէ կան}
մտածողներու կողմէ բո/որ ովին անտեսւած ել ար\հ ամարո ւած է :
Այդպիսի
փորձի
մը
հետ եւէլ չէ
նշանակեր ուրեմն պարզապէս կրկնել գո
յութիւն ունեց ո ղ տե ս ո ւթի ւևները ՝ զա —
նոնքկիր ար կել հա յ դր ա կանո ւթ եան' ա,ւււ>1քւյ իր մասնայա տկո ւթեան բաւական
Աւշագրութիւնէ ընծայելու։ Այդպիսի մ եՂ^ղրանք մը րոլոր ո վին անհեթեթ է ՝ քա—
1,[՛ ՈԸ դրա կան ըսուած դործերո լ սովո^Լա ընթերցումներն են ո րոնք չեն հեո֊անար արեւմտեան գեղագիտութեան մ էջ
ընդհանրացած .ձեւերէն :
Ղքա կանո ւթէւն ըսուածը՝ եթէ իմաստ
մը ունի ՝ կիաշխա տի լեգո լին մ էջ ՝ դա ր —
երնելով զայն իր փ ո ր ձառո ւթե ան դա շ1ՈԸ՝ փորձելով հասնիլ՝ այո՝ չոպա սուտեին։ Տայց այդ չսպա un լածը կամայա —
փսնը չէ՝ անհատական քմահաճ ոյքնևրէ

ցումը անշուշտ :
Այրական աշխատանք մը որ կը փորձէ
հասնէլ, լեզուէն մէջ, չսպա ս ո լածէն , չէ
կենար այս ըևկերայնացումէն եւ առար
կայազումէն վրայ,
որոնք չեն կրնար
ներկայացնել երբեք վերջնական ղէ[՚քո~
ր ո շո լմներ : Գննա դա տ ա կան էւօսքը [^"1^
հակառակն' պարզ անգէտո ւթեամր , կը
շփոթէ այդ դէրքոր ո շո ւմնևրը մէկը մէլս էն հետ, կը կուտակէ հապճեպով անուն
ները, եւ' կուրացած էր էսկ երեւակայած
դրոյթներէն, չէ կրնար անցնէլ անդէն էր
մերմած ըմ բռևոլմներէն î 9ջ, մնայ յա —
փըշտակուած էր մերմումէն մէջ՝. Այս էմաստով ալ, մ ո զո վրդականաց ումէ աշ խտտանք մը,
ներկայ պայմաններուն
տակ, բոլորուէէն ապարդէւն չեմ նկատեր :
Պէտք է բանալ այսօր հայ Ափէւռքէն մէջ
դրա կանո ւթեան եւ լեզուէն
մօտենալու
նոր կար ե լէ ո ւթէ ւնն եր , որոնք դէտնւ
վերջապէս չափուէլ հոս եւ հոն տարուած
փ որձառո ւթէւ ւններ ո ւն : թափուէ լ,
‘"J",
եւ ոչ քննարկել ել ուսուցանել գրական
վարձերու ան—էմաստ
շարո ւնա կո ւթէ ւն
մը եւ կրկնութէւն մը : Տափուէլ, լեզուէն
համար : փննա վերլո ւծա կան մօտեցում —
ներու ներկայացույքը անկասկած պէտէ
չտայ անմէջական մէջողներ, մեթոտներ՛,

անպատկառ ձեւուէ, հոս եւ հոն , 1՚ոյ
յարձակումներուն կը հանդէպէնք, որ կը
մասնակցէն Ափէւռքէ մէջ ընդհանրացած
ծածկումէ աչխատանքէ մը։
Մածկումը
լեզուէն մէջ կը գործէ, դմբախտաբար ,
մերմելով
վերաբանալ տարածութէմնը
տարազներուն ետէն : Առաջադրած յօղ
լածաշարքերս բոլորովէն էմաստէ զուրկ

լսյծը ՝ ընթացիկ տարազներուն եւ տարա^ոմներուն տակ թա զո լածը ՝ զոր ՈԸՈ Լ
աշխատանք մը եւ որո չ փորձարկում մը
միայն կրնան լոյսին բերել։
Կը մնայ բացայայտել թէ թնչ է լեզ-

պէտէ մնար եթէ ամէնէն առաջ' չհետա
պնդէր այդ ծածկումէն մատնանշումը։

լականը հոս՝ երբ կը խօսիմ լեզուի մէջ
խաղոլտծի մասին՝ կամ լեզուի աշխա՚նքի մասին։ (փ • 'Որիսթեվայի հետ է՝
թէ չեմ սխալիր ՝ Որ աշխատանքի յղաց
նէ-- ներմոլե-ոլեցալ գրութեան արտագրութիւնը հասկնալոլ եւ բացատրելու համար
է^բրել իսկական ար տադրո ւթի ւն ՝ որով կը
ակադրոլէր արուեստի շուրջ սովորական
Հէ՛ն իաէալիսթ ձգտումներոլն ։ ԼեզաՀ.խաւոլյսնքը կը ստանայ արդէն այսքա զաքոյ կան ում մը՝ բայց ըստ երեյթի^ե միայն վերնա կա ռո լցային մակարրէակէ մը՝ այսինքն' ում մը որ կը վե-

ԻՄԱՑԱԿԱՆ
ԱՐԱԱԳԱՆԳԸ եՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ITC
ԿԱՐԵԼԻՈՒԹԻՒՆԸ
«Ի՜նչ պէտք, ի՜նչ պէտք սակայն ըսել այս թպորը որ արդէն իսկ այնքան
անգամներ կրկնուած ըլլալու տժգունութիւնը ունի: Ի՜նչ պէաք մանա
ւանդ գրադիլ պարագաներով, Ոըրւնց լաւագոյն դարմանը րաոերուն եւ
Խօսքերուն ուժը չի կրնար կազմել րնաւ» :
ՇԱՀԱՆ ՇԱՀՆՈԻՐ
Ուրեմն ՝ լռութխ*ւն :
Այս հարցականն ու անոր առաջարկած
տրամախոհական
անդրադարձութիւններր ՝ներկայ՝ մեր
ազգային
գոյութեան
բացայայտութեան
անհրաժ՜եչտ
փուըե
(ֆազ) է ։ Լուռ ՝ ե րբեմն գի տակիg ՝ եր
բեմն ոչ ՝ ներքին այս պայքարն է որ կը
տիրէ հոգիներուն վրայ , ընթացք տալով
անքի մը՝ որ ոչ պարտուածներ 1լ արձանագրէ եւ ոչ յաղթականներ ՝ գոյու
թիւն մը անդէմ ՝ զռհը բնազդական չարմումներու՝ մահոլան
դէմ կանդևելու

մը: Թերեւս սէր է, թերեւս յոյս է, թե
րեւս ոչ մէկն է եւ ոչ ալ միւսը, թայը
անշուշտ ապացոյց մըն է այդ կայծը մեր
տնակին մէջ» : (Շահնուր)
Սակայն՝ մտահոգուիլ ազգային հարg ով եւ տագնապիէ ներկայի մը անհրա —

մեչտ բայց անյայտ սլաքի գրդռորԼ խթա՜“
նէն ՝ չի նչանակեր յանձնուիլ վերացական
երլրերու խուրձի մը։ Որաւ բանաստեղ —
ծութիւնը՝
արձագանգելով հանդերձ ՝

Դրեց'

Հ. ՌԱՓԱՅԷԼ ԱՆՏՈՆԵԱՆ

ամ ենատարրա կան միջոցին յանձնուելով*
եւ կեանքը զէթ դեռ կը չարունհակուի ՝
առկայ գոյութիւն մը գեռ ինքղվխքը կը
պար տա գր է գիտող ենթա՛կային • եւ այ՚հ
ատեն «զթսւկսւնոՆթիւնլւ աւելորդ, րաւն չէ'

երթ իր ընտրած նիւր-ը կայծն է • • -կայծը,
մշսւարռրր կայծը' րսւնալին է հրաշքին»:
Այ ո՝ գեռ ա\յս պահ ուս կանք • «կայ ւիոքրիկ սւնակ մը ՝ եւ տնակին մէջտեղ փոքրիկ
օնախ մը, օհաիփն մէջտեղ ւիոքրիկ կայծ

փլխալոր նպատակս է վ^ր^ոյ
u,Jrt
Մնացեալը, օրէնակ' հայ հասարակու թեան ծանօթացնել այս կամ այն դրա /լա տա կան ուզզութէւնը , սյէտք է խոստո
վանէմ որ շատ երկրորդական կը նկա տեմ ։ Կը հաւատամ որ հայ հասարակութէւնը էնծէ չէ սպասած, եթէ կը հետաքրքրուէ այդպէսէ խնդէրներով :
Բայց
երբ հարցը քաղաքական հարց մըն է, երր
դէտենք որ որոշ ումեր կը գործեն հայ
Ափէւռքէն մէջ,
անկախաբար զանոնք
գործադրող անձերէն , լռեցնելու համար
օտարէն ձայնը լեզուէն մէջ, զոր պ-ո ա բաստ չենք լսելու, ըստ երեւոյթէն , այն
ատեն' կը մնայ մէայն այդ բացասական

Z ‘ե՚^ւմ’
> դռւրսէն ։ օրական վերr
(Լ կ ս* շխա տի հոս գա զա փարաբաÏT"1 *"'• **
kr. zrtt

ոլմերոլն դո րծողո ւթէ ւնը փորձել շատ
յստակօրէն բացայայտել եւ մատնանշել։
քննադատական խօսքէն ցոյց տուած կա
մու ւսր անգէտո ւթէւնը այդ ումերուե լ[

1 արլւԱնց սակայն կարենալ մասնակԼՒդուին տակ թա զո լածի ՝ լեգո լի տա.
Լ
ներուն տակ կո ր ս ո ւած կարէլի ու֊

րարկման կէտերէն մէկն է մէայն ։
Այս պատճառներով ալ, զէս աւելէ պէ
տէ հետաքրքրէ այս շարքէն մէջ լեզուէ

կը խուսափի բացարձակ վերացականու —
թիլն ըլլալէ եւ գրականութիւնը նոյն այգ
բանա ս տեւլծո ւթ ե ան
ա ռա ր կայա կան ո լ —
թեան հոգեկան ուղին։ Ամէն գոյութիւն
հարկ է որ հուսկ մարմին ըլլույ եւ իրա
գործուի իբրեւ այգ մարգկային փոխյա
րաբերութիւններու հիմքը P!!ա!ոփ : Ոացարձակ ճշմարտութիւնն իոկ իր վերանցա կանո ւթեանը մէջ հասկնալի է այնքան
որքան կը յաջողի ըլլալ ներաշխարհ ։
Արգարեւ ՝ գաղափարները առանձին զիս
չեն գոհացներ ։ հայութիւնն է դրական երեւոյթը էութեանս ։ Էլ ւ֊ ես կեանք եմ առօրեայ ապրում և կիրք։ ժամանակի մէջ
յա՛ւիտենականութեան խայծով՝ կաշկան
դուած մահկանացու միջա կո ւթիւնևերէ եւ
մտրակուած կենսական Ր՚՚ւ՚ււՀ » գԷղԷ
կա տտ րեա յ ր , բացարձակը , դոյութենա —
կան մէակ ճշմարէտը։ Լէեհրաէքեշտը էրազործուէլև է եւ էրագործոլէլ ղոյութե-

Շար-ը կարդալ էջ 4

աշէւա տանքէն եւ անոր քննավերլո ւծա կան
բաg ա յայտո ւմէն քաղաքական եզրը։

սոնք, բայց հաւանաբար մէամէտ է զար
մանալ եւ գայթակղէլ։
քննադատական
խօսքէն բնոյթը, քերթողական ել գրա
կան բա զմա սլա տ կո ւմէն է տես բռեա —
աէրա կան կամքը։ Այդ կամքէն քաղաքա

ՀՏշՀննա դա տականք խօսքը, վերսյէչեալ
անունէն տակ , կը սկսէ
զանազանելով
հոզեբոլմ-էն առջեւ արտասանուած կամ

կան տար ո զո ւթէ ւնը ակնյայտ է։
Աացայա յտելէ առաջ ս ա կայն այս կէ—
ս։ը, կ՛ուզեմ պատրանք մը նշել։ Ընդ —
հանրացած գաղափար է այսօր մեր մամոլլէն մէջ, մտածելու դերը խաղացող
ներուն մօտ , որ լեզուն «յոգնած» , շահադոբծուած , չարաղոբծուած եւ «բոզա
ցած» է , որ պէտք է անոր կոլսացումէն
ձեռնարկել։ Եթէ էեմ սխալփր, այդպէսէ
գաղափար մը հեռու չէ կ"[՛է՛լը ԸԼԷա էէ

խայց այդ չէ հարցը, դ"նէ ներկայ տո
ղերուն մէջ : Շատ յայանէ եւ նոյնէսկ

բիտ զ կամ դիպո լա ծական բառային փորձս* ռութի ւններէ ։ Այլ լեզուին մէջ պահ-
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ա ր տա սանո ւելէք խօսքը եւ հանճարէն ղը~
րոլթէւնը։ Մէակ տարբերո ւթէւնը զոր
կրնա յ գտնել անշուշտ երկուքէն մէջել,
«տաղանդն» է : Գրութեան արարքը , դըրե/ր , վերապահուած է, ան վ>է է ան
տոուա , էրականօրէն եւ էրաւականօրէն,
ընտրանէէ մը։ Իրալականօրէն' որովհե
տեւ հրատարակուելու պահանջն է մէայն
որ կը բացատրէ եղեր ո չ—հ անճարէն դը
ր ե լո ւ յամառո ւթէւնը։ Եւ էրաւականօրէն
որովհետեւ այդ անտաղանդ գրողներուն ,
որոնք մեծամասն ո ւթէ ւնը կը կազմեն եւ
գրելու պահանջը էսկապէս չեն զդար ,
պէտք է արղէլուէ եղեր պարզապէս այդ
արարքը, կէրառումը։ Ահաւասէկ տո —
ղերը ուր այս աներեւակայելիէ զաղա փարները անվարան
կը դրոլէն ու
կը
պա չտ պտնո լին •
Աակայն հաստատել հազուագիւտ մե —
ծերոլ մօտ գրելու պահանջը չէ նշա
նակեր ընդո լնէւ ոտանաւոր գրողներու
մեծամա սն ո ւթեան մօտ նոյն պահան —
ջէն դոյս՚ թէ՚^՚ր!
Ասէկա' էրոզութեան մակարդակէն։ Գա
լով, «էրալունքէ» մակարդակէն'
ցրե/բ ել
հրատարակելը
բոլորովփն
տարբեր բաներ են։ Ամէն անձնադրոշմ
կառոյց հրատարակելէ չէ։
Շատ ծանր ար տա յա յ տո ւթէ լեն և ր են ա-

բոլոր յ ետա դէ ամա կ ան Հալելէ ծանր ածա էլան մը չգործածելու համար) կեց —
լածքներոլն։ fifjg հոս' կայ
աւելէն,
ամրո զջա տէր ա կան երկէրներուե մէջն է
որ վտանգը ամէնէն հրատապն է եղեր։
թարմանալէ է, այնպէս չէ՞ , քաղաքական
ա յս պոնն քոնսիանսը որ կը կարծէ թէ
«տէրապետող դա սա կա րղ.ը» էր խօսնա կներու բերնէ մէջոց ալ' մէայն զէ տակէg
ձեւով կը խօսէ , եւ վճարելով ։ Կարծես
թէ այդ դասակարգներու, եթէ անչՈ.ւջտ
դաս ա կարգէ խնդէր մը կայ, որովայնէսխօսոլթէւնը աւելէ բացայայտ եւ ա ւելփ
վտա նզաւոր չէ արեւմտեան երկէրներուն
մէջ ։ Պատրանքը
դա դափարա բանա կան
էրոզութեան բացարձակ անգէտութենէն
կուգայ։ Այսքան մամա՛հա կէ է վեր, '•“'՜
մա լսարանական քննա դա տո ւթէ ւնը պէաք
է լսած ըլլար անոր մասէն ։ Էայց է նչ է
է ՚ԼեըԼոJ քննադատական խօսքէն պաչ —
ւոօնը ։
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« 6 Ա Ռ Ա Ջ >

ՐԱՆ Լ՛ԱԿԱՆ

ԺԱ’1ԱնԱԿԱԿ10
հՀէ)ԱԱՏԱրմ,11!(.։!'է՝Ն
Բանաստեղծական փորձ ու բանաստեղծական փորձառութիւն
/>է Պօնըֆուայի ամբողջ արտադրութիւնը իբրեւ հորիզոն ունէ բանասաեդծոլթիւնը , հակառակ անոր որ «բանաստեղծական֊» էջերը կը կազմեն անոր
մէկ ինչին մասը-, 19ք6Հե 1976 միայն հինգ միջին ծաւալով հատորներ որոնց
Հ"11 ևէ. գրուէն նկարչո ւթեան պատմութեան յատկացուած Չ՛էս ս էն երդ փորձեր [վերջինը կը կո չուի Հոոմ 1630) ել կարեւոր ցանկ մը շէբսպիրետն թա—
աերդոլթիւննեբոլ թարգմանութեան : Աէմպոյի իր ընթերցումը (1961) մ/, y
Z/Z' մօտեցնէ այն ղ րո լթիլններո ւն ուր Պօնըֆուա վերլուծման կ՚ենթարկէ
բանաստեղծութեան իսկութիւնն ու պայմանները ։
Պօնըֆուա լսյ^1 բանա ս տեղծներէն է որոնց բանա ս տեղծա կան հատորներուն
կ ընկերակցէ փորձը։ Իր առաջէն հատորէն'
ՇաթԺոլլք էլ Անշարժութիւն
Տոլվի (1953) հետ կը դրէ Աավեննայի փեր եզմանաքար երը արձակը. ԵթԷկ'
Տիրող Անապատ հատորին ք՚՚՚Լ' Արարքն ու Վայրը Բանաստեղծութեան (1) ,
իսկ վերջին' Սեմի Հրապոյրին մէջ (1976) հատորը Յետին-Երկիր գրութեան
հետ-, Բանաստեղծութեան կողքին' բանաստեղծական «խորհ բդած ո ւթի ւնր» ,
կարծէք փորձը անհրամեշտ ըԱար բանաստեղծական փորձառութեան :
Պօնըֆուայի այս կրկնակ , երկ-ղիմի արտադրութիւնը կը շարունակէ աւանգութիւն մը, ծանօթ են Պօտլերի երկար վերլուծումները ռոմանթիք արուեստի
մասին ձել մը լուծելու վիպապաշտութիւնը-. Ինչ որ սակայն Les FleUlS du
Mal-/I ///, ղարձնէ «անկիւնաքար» բանաստեղծութեան պատմութեան մէջ
այնտեղ իրագործուած «բանա ս տեղծա կանո լթենէն» անդին , րանաստեղծոլ թեան տուեալներուն , անոր իսկութեան մասին զարգացող գրողական կիրա
ռումն է։ Կը յայանուի «բանաստեղծութեան» մտածողութիւնը, այնքան տար-

յարդարանքէն անդէն յանկարծ ներկայութիւնը յԱյկ^ւ .
որ զարդէն
ը արարք
արարք սը
մը' ,,րու
, 1/ '
ներկայութիւնը
աբաբւ »մըն
ը֊ 4է Պօնըֆուայի
. —C7- - —յ լ- համար
--------լ-,, ...բարք
ջականը կուտայ ինքզինք։ Եւ արարքը միջարկում մըն է զոր Պօնըֆոլ
կոչէ ճամբՈրղՈԼթ-իլն • «Բանաստեղծութիւնն ու ճամրո րդո լթիլնը լ
նոյն գոյացութենէն նոյն արիւնէնդ , /'^'2 ոՀ7 բանա ս տե ղծո ւթե ան իսկ^Ա
նոլմն է : Պօնըֆուա կը խօսի յաճաիյ «խորհրդաղդածական իրս՛ սլ,„ .տոլո, է՝
մը մասին , « աւ réalisme initiatique» որ կ'երթայ «դա դափարի տունէն» T
անմիջական
ներկայութիւնը։
Այս 1"ՈԸ^ Z7 րէսյ 1գածո ւթ եան
J.
“
Պօնըֆուայի միթոսները, օրինակ Լիովսէսի ճամբորդո ւթի ւնը ‘եեզոսն
Իսկ ճամբորդո ւթի ւն մը վայրերու հետազոտում մըն է , անցք մր ոևմեե Լ
ևմե[՚է ո.
քառուղիների , դէպի իսկական վայրը , դէպի «ճշմարտոլթիլնը
Հ"Ա' 1լւլ
դրէ Պօնըֆուա, (_ իսկական վայրը միշտ հոս մըն է - )
համր կայ
ռալոր իր ա կանո ւթի ւնը եւ գոյութիւնս կը միանան, կը փոխարկով
ցնծան էութեան բա լարարո ւթեան մէջ»։ վայրը վերադարձի վայրն է հ"
մը ուր մարմինը, միտքը, իրա կանո ւթի ւնը կը միանան րոպէի մը փակագէքո
մէջ. րոպէ մը
/լա ոը մհ/» յ

որ վեր է

' տածումները ։ Լօտրէամոն կը դրէ . «Բանաստեղծութեան մասին եղած դա
տում հերը աւեյի մեծ արմ էք ունին քան բանաստեղծութիւնը-. Անոնք բանաստ զ ութեան փիլիսոփայութիւնն են»- Լօտրէամոնի փիլիսոփայ ութիւն կոչ֊սծը
Պօնըֆուայի երկար փորձերը իմաստասիրական համակարգի մր շեն
J զոլիր, ո չ ալ գեղագիտական կազմածի մը։ Արձակ փորձը բանա ստեղծա
ծէ Հ'Հձա™\րէլմ1- քը կը գրէ , կը մտածէ տրամասողական
( discursif )
. իջոցնևրով. Աւելին բանաստեղծութիւնը կը գր„լի իբրել փորձառութիւն,
երբ կը դառնայ մտածման ոչ թէ առարկան, այլ «ներկան» ։ Պէտք չէ մոռնալ
որ դերիր ա պաշան եր ո լ écritUle aUt01UatiqUe-£ անգամ ու մա՛նաւանդ ան'
կ ենթադրէ էէ՛ արդէն) théorie d’automatisme մը եւ Ա. Պըրթոնի «հանգա
նակները» կը տրամադրեն գրողական կիրառումի տեսութիւն մը։
Բանաստեղծութեան տուեալներուն , միջոցներուն,
«իսկութեան» շուրջ
դրուող փորձը կը ստեղծէ իւրայատոլկ կացութիւն մը «բանաստեղծութեան»
" 1
ԿԸ յայտնու1'ն հ-գիացոզ», քննադատ բանաստեղծը, «երկդիմի»
գրութիւնը, խառնուրդ մը՝ ուր կարելի չէ այլեւս մտցնել աւանդական ռա
սա լոր ո ւմները երեւակայութեան ու կարելի չէ մտածումին, զգայութեան ու
դատումին։
ել տարազը ինչպէս կ՚ըսէ Պօնըֆուա կը կենան քով քովր i մէկը ս ի ւսին տակ։

ՏԱՐԱԶԻ ճամրան
բ-ոնաստեղծոլթիւնը կը տեղափոխուի հա կա ս ո լթիլններո լ
ցանցի մը վյւայ։ Ան որ կ՚առնէ տաբաղի, ճամբան կը հանդիպի անսանսեմ,
.ակաոոլթեան մը։ Արդարեւ' բանա ս տե ղծութեան «իսկութեան» մօտեցումս
երբ կանցնի յղտցքէն ու տեսութենէն, երբ կը ղադրի անմիջական «բանաստեզծոլթիւն» ըլլալէ , կը բախի արգելքի մը ։ Պօնըֆուայի համար «յղացսպին
մտածումը» այդ արգելքն է «վերադարձի ճամբոլն վրայ» . «Տղացքր կրնա,
մահը մխտել որովհետեւ մահը կը փախչի վեր աց ա կանո լթենէն ։ Տղացքր կ՛ամ֊
րռղջանայ մտածումի «յարակցութեամբ» ■ իսկ համակարգը թումբ մ ոն է
ահ ո լան դէմ։ Աղացքը կը վեր աց ա կանա ցնէ , կը տի եզեր ա կանացնէ ին Î որ
«^.ոս է հիմա», անմիջա կանօր էն «ներկայ»- Այլ խօսքով' բանաստեղծական
փորձը երբ կը դիմէ յղացքին, երբ կը յօրինէ «բառերու տուն մը, բա,g ,ալիտենական» , այն ատեն բանաստեղծական փ որձառո լթենէն կը բռնէ վե րացականն ու անմամանակը։ Փորձը կը դաւաճանէ փորձառութեան։ Ահա
ւասիկ հակասութիւնը որուն զանցումը տեղի կ՛ունենա, միա,ն, երր տաս un
կը ջնջէ ինքզինք անմիջական առարկային պատկերին առջեւ։
Բանաստեղծութիւնը Պօնըֆուայի համար կապ մըն է «ներկայութեան» հետ
'T կըյ-J-Անուի այս ծառին, U1JU դլուխին , U1JU դէմքին մէջ. Անցնող ներ ֊
կայութիւն մը, խուսափող, ջնջուող, մեռնող ու ծնող վայրկեան մը, ուր
ւ՚ւ՚Ը կը
յենուի իր եզակիս ւթեան , թանձրացեալ զգայականութեան մէջ-,
Պօնըֆուայի բանաստեղծութեան թերեւս միակ ու անդադար ինքզինք պրկող
զսպանակը այս ձգտումն է, այս «կարօտը» այս «յոյսը» անմիջականին , որ
է “.նցնի գաղափարէն ։ «Պիտի ո լզէի միացնել բանաստեղծութիւնն ու յոյսը»
կը գըէ Պօնըֆուա։ Աոյսը դս՚ցող յղտցքէն անդին, դէպի իրերուն մէ9 մնա
ցող «մութ ջուրը» կամ «յետնահողը» : Աավէննայի դերեզմանաքար երը իրենց
պարզ , անոճ մակերեսներով կը յայտնաբերեն «զգացականի իրա կանո ւթի լն ր»
որուն մէջ կը բարձրանայ «հաւասար մատչումը» ներկայութեան ։ «Ուրիշ իշ
խանութիւն», ուրիշ ափ, ուրիշ լոյս, յետնահոզ, միւս կողմ, եւայլն'^ այս
բոլորը Պօնըֆուայի դրութեան մէջ կ'ակնարկեն իրերու այն ներկայութեան
որ կը գտնուի անոնց առօրեայ զ՜ործածոլթենէն անդին։
Ի՞նչպէս գտնուիլ սակայն իրերու այդ ներկայութեան մէջ , ի՞նչպէս ընՆլ

կազմէ

«յա լիտենսլթեան

Իսկական դմսլացութիւնը կը սկսի, եթէ չէր սկսած արդէն, երբ բ։„.
նաստեղծական փորձառութիւնը կ՚արձանագրուի : «քՕօսքը» փնտռտուքն է
ներկայութեան , բայց իբրեւ փնտռտուք արդէն աքսոր մըն է , աքսոր մր Ա՛Ո
կայութեան անմիջա կանո ւթեն էն: Պօնըֆուա դիտէ լեզուի անկս,ր ոզոլթթն
՝անմէջականը ըսելու } անոր յարատեւ, ձգտումը հեռանալու տ յ ստեղէն
հիմայէն, դառնալով «դորչանկար» մը ուր ոչինչ կը պտհոլի «կրակէն» ։
փ որձառո ւթինւ է որ կը դրուի սա աո զեբուն մէջ.
« Un instant tout manqua,
Le fer rouge de l’être ne troua plus
La grisaille du verbe... »
ԱմբզՀհ. արդիականութիւնը» կը մնայ լեզուի այս բանտին մէջ, Ոլր կբ
կարծէ հիմնել ինքզինք , կը կարծէ զտած ըլլալ վայրը : Պօնըֆուա անդադաշ
կը ՂԸէ աշխարհի կորուստը ,կը փորձէ ճեղքել մութը, բռնել «զէնքը պահում
քարին մէջ» , [սօսիլ «զէնքի գիշերը» -. Ընել այնպէս որ «խօսքը փառաւորէ
ներկայութիւնը, երդէ ներկայութեան արարքը, մեղ պատրաստէ անոր հանդիպումինդ :
Եթէ խօսքը փնտռտուք մըն է , մոռացում մըն ալ է նոյն ատեն, մոռացում
"Ը կը ը1աՒ ‘“նոր«իս կութ ենէն» , այն հանգամանքէն որ իւօսքը կը կապէ է.
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ծ/Ղ՚^ն
կը դրուին Լօարէամոնի զոյգ դրութիլնները «Բանաստեղծոլթիւններ» խորագրուած, ուր ընթերցողը ոչինչ պիտի գանէ «բանաստեղ
ծական»։ Անոնք որոնք բանաստեղծութիւնը կը շփոթեն իրենց կորսուած ման
կութ և ան երդին ու ծղրիթին հետ, կրնան միայն յուսախաբ ր .,ա , ալս րն-

կը

Լեզուի վտանգը

Yves Bonnefoy
բեր «բանաստեղծական արուեստ» կոչուած հրահանգներէն տարբեր նաեւ
«դրական հ անգանա կներէն» : Բանաստեղծութեան քիչ թէ շատ տարտամ ըմ֊
բըռնոլմէ մը ալելփ բանաստեղծութեան հ իմեբուն քննարկումն է խնղրո,
առարկայ յ
*՜
<<••»£
J

մամանակէն ու

Դ. ՊԱՏԵԱՆ

մաստին -.Լեզուին մէջ կայ «պահանջք մը» որ է «իմաստի վարկածը^ : Լեզուն
առաջին կա զմ ա կելւ պո ւթի ւնն է ա չիյարհին , առաջին յղա^^ը • Լեզու, եւ. յղազՀ
նոյն արիւնէն կը սեռին պիտի ըսէի } այն չափով որ լեզուն Չգոյութեանդ ծայրաւլոյև կաg ո լթի լնն երը կը բերէ իմաստի տիր ա պե տ ո ւթեան :
ՊօնըՀիուա բանաստեղծութեան մէջ կը տեսնէ կարելի գարձը դէպի
քին a չմար տո ւթի լնըդ յ Բանաստեղծութիւնն կը յղէ թօսվրը կրակին ու մ ութէն,
հոգին ու ջոլրին , զայն կը Չմաըրէ^* Որպէսզի լեզուն դառնայ թափանցում
մը այգ միլս լոյսին , մուտք մը միւս երկրին մէջ, պէտք է որ անցնի ծայրա՜
գոյն ս,յն վիճակէն որմահնէ ,այնվտանգէն որով իմաստը կը կոտրի։ Այ"
«պաղին» մէջ միայն կ՚ելլէ կրակը.
Mais enfin le feu se leva
Le plus violent navire.
Entra au port.
Aube d un second joui-,
Je suis venu dans ta maison brûlante
Et j’ai rompu ce pain où l’eau lointaine coule.
Պօնըֆուայի համար բանաստեղծութիւնը իր հանգիստը կը դտնէ UIJJ
հեռաւոր ջոլրին մէջ որ կը հոսի լեզուի հացին մէջ, լեզուէն անդին։ Այդ
հանգիստով' ձայնը կը զազրի ինքն իր վյրայ դառնալէ, կասկածի ու հար
ցումի խօսքը ըլլալէ որ իր «մեծութիւնը» կ 1առնէր իր սպառումէն (տե u
Մալըսրմէ) : էյօսքը կը պառկի այսպէս ներկայութեան անմիջականութեան
վրայ, այս երկրորդ օրուան մէջ՛.
H իւս երկիրը, միւս հողը, միւս լո յ ս ը ըսող խօսքը կը տառապի սակայն
անուանումի հարցէն, լեզուն զանց ևլու ան կար ո ղո ւթ ենէն ։ Պօնըֆուա կ'
արդէն .
« Comment nommerons-nous cet autre jour, mon âme,
Ce plus bas rougeoiment mêlé de sable noir? »
ըսել այս լեզուին, մէջ, այս լեզուի բառերով կը նշանակէ
անդադար անանունը բառերու այլազանութեան, տակ : Աչ մէկ բառ կրնայ անրնիլ միլ,, կողմ եւ թերեւս միւս կողմը ուրիշ րան չէ եթէ ոչ «երազ»
«խոստում» մը * բանա ս տե ղծո ւթի ւնը սեմ մը, սեմին պատրանքն ու հրա ՜
սլսյրը ։
Dans le Leurre du Seuil.

LE PONT DE FER
D y a sans doute toujours au bout d’une longue rue
Où je marchais enfant une mare d’huile,
Un rectangle de lourde mort sous le ciel noir.
Depuis la poésie
A séparé ses eaux des autres eaux,
Nulle beauté nulle couleur ne la retiennent,
Elle s angoisse pour du fer et de la nuit
Elle nourrit
Un long chagrin de rive morte, un pont de fer
Jeté vers 1 autre rive encore plus nocturne
Est sa seule mémoire et son seul vrai amour.
Hier Régnant Desert

հատորէն
(1) Cf.-

L’Improbable,

Mercure de France, 1957
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ՔՆՆԱԴԱՏՈԻԹԻԻՆԸ ԻԲՐԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՐԱՐՔ

ՏեՂԱԳՐՈԻԹԻՒՆ mHWL
ՔԱՂԱՔԻ ՄԸ ՀԱՄԱՐ
պ,"Հ մԸ. 1Լեսւն^1' մօաենան^ հար֊ճ բ"՚յտ յ""""լլ""ոև"^ մ1'?1,ն ^ոէ-ոՒ
ւսե^փ-Վ- Դ ս'էս՝ յան1ւա^ կը ղՒ
տակտ^ "[՛ կ-մ հայեմ՚ւ՚
կ "Ը կը
նայթր՝ կ“"' "‘Լ
մև'ն* ենՀ հայեմ։ն>
ոհտակցոսթեան ղէչ ար,էկ պրկ՚՚՚՚՚՚ծ պաստառէն եսփն։ Ո՞րն է ճփչ՚ոը, ո՞ր կողմ
ղս՚ռնանք, անկեղծութեան այս հաղուաղթտ վայրկեանէն ։ Երկու պարաղանե [։ուն ալ պատմութեան յոգնութիւնը մէ
կէն կը կ՛՛թէ մե1' 'lllulJ ու "'նմէաչպէս
ետ մայթ կը բարձրանանք։ Լէնկ քծէմութն է վեր ու աոաչ էսկ՝ մարդիկ կը աառտպէին ու վար է 'Լերոյ նոյն անղօր գու
թով ու զայրոյթով ուրիշներու չարչա րանքը կը դէտէին յուսալով բան մը սորվփլ "1' Ud"”l' պաս,մուէը '"JL ողջերու որպկ՚՚զփ կաԸեմ։ ԸԼԼաԸ բազմողի
եզերքը
դեռ տեղ գտնել, նստիլ, կուղը անկած,
ափերը կղպած նայել՛՛՛է կ°մ՚կՒն բէ՚թ1’ն
Տթչեւ որ մէկիկ մէկիկ ելլէին,
ձեռք
թոթվէին բան մը մռլտալով ու երթա
յին կորսուէին, իրեն. տեղ բանալով։
Պէտք եղածը պատրուակ մըն է միայն
Տաու
համար, հասարակաց յայ
տարար մը զոր բանաստեղծը կը մերմէ։
Ուրիշներու հաշւոյն ապրելու հերոսու —
թիւնը բան մըն է որմէ նոր ազատեցաւ
եամանա կա կից
բանաստեղծութիւնը :

ոտքի հանել ու քանդուող քաղաքը մարդկս1յին աւելի մեծ տռամի մր պարունա
կին մէջ դնել։ Ու այդ է մի ակ ձելը դեռ
փրկելու Լիբանանը։ Ո՛՛՛յց այս քերթուա
ծը կը փորձէ փրկել նաեւ ինքզինքը, քեր
թուած գրելու կարելիութիւնը երբ մարգ
կը հանդիպի ո ճիրին։ Արուեստի մէջ մի
այն թեքեիք հարցեր կան) ոչ բարոյա
կան ) ոչ քաղաքական ոչ նոյնիսկ դեղա
գիտական) այս բառին տալով իր ալան—
դա կան նշանակութիւնը ։ Ո լ այսպէս է որ ,
իեքն իր հ տրցումներու թակարդին մէջ
կ՚իյնայ ոլ բա^աս տեդծո ւթեան տողերէն
կը փախի !լ երթայ՝ բուն ի"կ
կեանքի
կաւը) անգո ԼԼ) շփ ոթ մղումը քիչ մը տա
քութիւն դեռ պահելու) քիչ մը հող ու
երկինք իրար խառնելու) վանկ մը իմաստ
ա ր տա ս անելո ւ : թանաս տեդծո ւթի ւնը անդաոնալփ կերպով դէպի արձակ կիերթայ։
Ու ^թ^չ կը ջանանք հասկնալ ինչո լ ինչո*ւ • ♦ • թէ մարդիկ սկիղբէ^ն այսպէս էին
թէ վերջը եղան' բանա ս տեղծը կը դոցէ
իր Տեղագրութիւնը) հասած իր նպատակին։
թարեբախւոարար )
դիրքը
առողջ )
զուսպ) ումեղ է իր կեցուածքին մէջ ու
կր խնայուի մեղի յո ւզումնահ եղձ պատ-

«Տհւլագրյււթլււնը» այս տագնապի վա —
թուին է որ ձեռք 1լ առնուի :
ինչպէ՞ս ողջ ողջ որսալ էիբանանի ողրերդութինլը, քննել, հաս/լնալ,
յետոյ
աղատ ա րձա կել նո րէն ։ Պէյրութի մէջ
մարդիկ պողոտաներէն
ու
դռիհներ էն
[սումերին) անուշաբոյր Մ սիէօ Անթուանի
տասը հատոր գեղեցիկ Լարուսները Պապ
էտրիս շսլրտ եցին ու այրեցին, ուրիշներ
մութ ու մի ս թ՜ի ր րւո ւիմի ւնն եր ո լ րո լոր
անկինները մի ղեր ին ու րւո քներ ին մինչ
անգործ) սլար կեշտ բորենիներ) դիւանաղէտի ) լրադրողի ու պատմաբանի ծսլտո ւմուէ եկան պոչ բռնեէ) ս անտ ո լի չ ր ձեռքը)
ֆօթօ Վէնիւսի դրան առջեւ , մանր ո ւկ
մարդոց մանրուկ խօսակցութեան համար
ամէն հիւրասենեակ մոխրամանին քով
պզտիկ գուռեր ղե տեղո ւեր ան , քահանան
անգամ սկսաւ Աս տ ո ւածա շո ւնչի իմաս —
աութեան սեւ շուկայ սարքել։ Տօնավա —
^տո. ) Պարոն Աիսաք ) կամ հերոս ես , կամ
ոճրագործ կամ ալ բառի վաճառական :
ով որ Լիբանանի հ րապարակներու ու
Պարսկական զ՚՚րղի ստորերկրայ շտեմ արտններոլ մակարդակին կը դեգերի ող
բալով ՝ ափսոսալով կամ ա տամները կը՜
Հոտելով մեղս ա կիր մը կը դառնա յ այն
ամէն ինչին որ
կատարուի այդ երկ[■fi մէջ ։ Ուրեմն , արուեստի տեսակէտէն՝
անարմ-էք կը դառնայ իր խօսքը : Ո՞ ր մակարգակին իջնալոլ է. որովհետեւ այգ
Հլ՚տնած անութներու, ագռմէջերու կա
ք՛ """է , կամ յի չառա կով կամ երեւակա —
յսէ֊թեամր հալածական ) շրջուն) մսեղէն)
հսւմ իրականս ւթեան կեդրոնական քա —
ւզիին տակի էն խորունկէն սողարող կոյ-լղվ՚ին մէջ՝ կը կո տտայ տարբեր , աՀտւոր տրամաբանութիւն մը) [խորենացի—
1'ն ^ոմնբՒ ցցուն կապոյտ երակին պէս
°['էնք մը ♦ ^անի քանի վարագսյր ու փէչ
1ատռելոլ է ՝ խուճապի ու աճապարանքի
Կկվայրկեանի մը հ ելքին մէջ ու կոտլոյսի արկածովք գտնելու համար ,
է՚-նիկեցի խրատ հաշուապահներոլ տո —
բներ էն անդին՝ ինչ որ կը պահւը —

♦յ
^['^ա բանաստեղծը եկեր իր էսօս^էւչսէ * 9* ♦ Պըլտեանի գիրքը ոչ մէկ
t‘tCl'ln Հ,ասբէի ուղղուած է : Գա՜րձած է
J Հբոն Լիբանանի ՝ որքան ընթերցողին՝
իրեն) հեղինակին : Ւնքը կարեւոր

Դրեց*
ՎԱՀԷ

ՕՇԱԿԱՆ

կերները պուպրիկը կուրծքին սեղմած ,
մեռած երախաներու եւայթ. եւ զգացում
ներու մուրացկանութիւնը։ ^իրբը կը
մեկնի մարգէն ո Լ կը յանգի մարդուն։
Ամբողջ բարդ ու շքեղ թեքնիքը լեզուին ,
իմացականութեան ու նուրբ ճաշակին կը
հասնի հին ու մին սարաֆի խանութին
ուր փերո վրէ Աղա կը փորձէր , Պղատոնէն
ի վեր ու մինչեւ 21րգ դո՛ր' մարգ էակին
տիպարը շարունակել, յալերմ՜ացնել որ
իր հարսը խէրով սէլամ էթով զաւակ բե
րէ » էր աչքերը չգոցած : Այս պարագա
յին, Հայ սարաֆ թէ ամերիկե՚սն գես —
պան' շատ ալ տարբեր ո ւթիւն լ[փ^Ը ։
Աարգ, ի՞նչ կայ ևտիգ։ փու մառանդ"՛—
կան տառապանքիդ ու վաթսուն տարուան
ողորմելի պալէիգ ետին ի՞նչ կայ։ Արդ
եօ՞ք ի սկզյբանէ յանցանքն էր , աննչան ,
ծիծաղելի պատրուակով մը մէջդ դրուաե
որպէսղի ամրողջ կեանքիդ տեւողութեան
փորձես մաքրուիլ անկէ,
առանց եր —
բեք կարենալու ! վայ անոր որ մեղք չէ
գործած , խիղճին չուրջ պլլուած քաղցկեղ
չանի։ Զո՞վ կը թ՛որէք Տիկնանց Օմանդակ Ա արմին, թէյասեղան սարքելով,
այտերը կարմրած, օղին մէկը կորսուած,
ոտքի մատնել՛ու վրայ, զո՞վ կը փ՚՚Ը^էք
վախցնել, դաման ու կատաղի, մահոլան
քօմանառներ ։ Ոճիր ու Պատիմ - ասանկ
բան մը ըլլալու է, անհասցէ , գոց պահա
րանին մէջ գրուածը։ Ինչքան ուզէք հեգնեցէք, խնդացէք, ծափ զարկէք, հայ ~
կական պար պարեցէք' բայց ես դիտեմ,
առանց ձեր ափերը նայելու որ ամօթի
յամառ, անաստուած զգացում մը, անբումե/փ ախտի մը նման, ձեզ ներսէն կը
տխրեցնէ, ձեր լրջութեան պահերուն :
Այսպէս , եթէ մարդը դերասանն է " վ
գրեց իր տողերը , ո՞վ է ինք բեմէն դուրս ,
աս ի՞նչ տենդ է "ւ զառանցանք։ Պըլտ-

աէ մենք* Հիմնականը մարդոր անձՀէ՚ևլի կեանքն է՝ ապրելու յուսահատ

ես՚նի հատորը կը մօտենայ այդ կեդրոնա
կան վէրքին բայց չի դպնար անոր ։ Լեղ-

չու, կրակմռրէն առաջ կտոր մը դուրս

ւական ու բանաս տ եղծս՛ կան հրավառոլ —
թիւն մը կը լուսաւորէ լփբանանեան ող
բերգութիւնը,
արտակարգ յստակոլ —
թեամբ ցայտք ու պարագիծ կուտայ դէպ
քերու ու վիճակներու — բայց փ/ատակ
ներուն տակ ու մառաններուն մէջ կը կբփ՜~

յէ /

’

մը պարէն , երկու բառ խօսք։

թելադրուի անունէն՝ 'էի[՚ր['ն
ձ,,ս 'յ1ղ1'Ա՝11լան ամբ՚"լջ քս՚լէյաոսքոփը կը
ՀՀ Ոկ1;Ո1յԱծ
մարզիկը,
1Ը "լ իր առասպելը

կեանքի կ անչել )

Շսւթ. Ա- էջէն

Անցնինք յ Հասնելու համար ամէնէն կա
րեւոր կէտին : Ըստ քննա դա տա կան խօս
քին ) միշտ նոյն ս տոր ա գր ո ւթեամ ր ներ
կայացուած) Լոլ11^. դրականութիւն մը
կայ) և անշուշտ' անլուրջ մը։ Էյ ւ Հայերու
դմբախտութիւնը այն է որ կա.լւհ՜[|ւ ^է՜ C[U1—
նա զւսւնել մէկը մ իւս էն , մինչդեռ միւս
բոլոր լեզուներու ել մո ղո վո ւր դևեր ո լ հա
մար) ղանա ղանո ւթիւնը եւ բամանումը
կարելվւ է եղեր ) սլեասւթեան մը գոյու

թեան շնորհիւ:
Ահաւասիկ* «մեծ դրականութիւնը^ կա
րելի է միայն զհաստատ Պետութեանդ մը
մէջ {^այո՛ ) գլխագիրով^ * մեծ դրականու
թիւն) այսինքն'
շա րո ւնա կա կանո ւթի ւն
ու նևց ող «մշակոյթդ : Կապ մը կայ ուրեմրն ) քաղաքական կապ մը , գրական սե,րու ոչ — խառնակութիւն մը ենթադրող
մեծ դրականութեան եւ պետութեան մը
գոյութեան միջել ։
Հայևրը՝ ծանօթ է)
Պետութիւն չունին ) և հոն ուր ունին) դմ՜
բա խ տարսՀր ամրողջա տիրական է ։Ափիւռ.
իր ո ղո /ւթեան եւ ամրո ղջա տի ր ո ւթեան
միջել բռնուած խեղճ բանաստեղծին վի՜՜
ճակը ի հարկէ դմ՜ուար է ։ Լ'ւ այս սփիւռք
—ամրողջա տիբութիւն կրկնակ իրողութիւն
է ) շատ հաւանաբար ) քննադատին համար )
«ինչո^ւ բանաստեղծ չեմդ հարցումին պա
տասխանը :
կրկ^^ձ1 հիմա* ո* րն է շահը այս
շարմո ւածքին որ դրա կան սեռերու խառ
նակութիւնը) անղանա զան ելիութիւնը) եւ
մեծ դրականութեան կա բծեց եա լ բացա —
կայո ւթիւնը կը վերագրէ սփիւռքեան իլյ ո ղո ւթ ե ան : Պիտի ա ռա ր կո լի որ աս ալ
իր կարգին իրողութիւն մըն է* որ սե
ռերու զանազանութիւնը չի
անար
սփիւռքեան անկայուն կացութեան պաճառաւ) որ տյդ վերագրումը կարելի չէ
դա դա փ արա բանա կան որա կել î
Պատասխանս տյս է որ կայ անոր մէջ
նոյնքան անհ րամ՜ եշտութիւն եւ իրողու
թիւն քան այն միւս հալա ստումին մէջ որ
«դռնապանը պոռնկագրութիւն կը կա ր —
դայդ : Կարծես թէ մ տա ւոր ա կանները )
մանաւանդ իրենք) պոռնկագրութիւն չեն
կարդար : Պոռնկագրութիւնը որ գրական
սեռ մըն է ի վ^^ոյ) միւսներու կարգին։
Ոնչո*ւ. դռնապանը։ Աեռերու խառնուրդը
դասակարգներու խառնուրդ մը
!ա J
արդեօք ք : Կը տեսնէք ուր կը սկսի երևի լ
քաղաքական շահը զլրական քննադատին
համար ։Պտհպանելով մեծ դրականո ւթի ւնը
կը պահպանէ դասակարգներու բամ՜անումը ։ Այ ս իմաստովն Պետութեան նպաստը
դր ա կանո ւթեան նախ եւ առաջ քաղաքա —
կան նպաստ մըն է ։ Ափփւռքփ հարցին եւ
Ա՚եիւռք — դրա կան ո լիՒի ւն յարա բերո լթ՜եա I՛
քննարկումը կարելի կը դառնայ այսպէս
բոլորովին նոր տեսանկիլնէ մը, որ կը
կրկնեմ , տես ան կիւն մրն է միայն։
Ափիւռքը այն վայրն է ուր դասակարգ
ները անզանազանելփ կը դառնան հետզհե-

տԼ ) ինչպէս գրական սեռերը : Կ*ա սա կար
գի յզացրը էր^յսյյ ՀոԱ
անտեղի ըԱաէ*
Ոայց որպէսղի քննադատական խօսքը իր
տիրապետութեան պաշտօնը վարէ ) պէտք
ունի) յարակարծիք մը չէ) դասակարգի
յդտցքի պահպանումին ) անշուշտ ներ յա յա ձեւուէ ։ 'Ոնն ա գա տա կան աիրապե —
տութիւնը կր մնայ, կը գործէ, ի հե —
ճուկս Ափիւռքի քաղաքական իրականութեան ։ Մի ւս կողմէ' այս մխտո լմի կևցւածքին համար ) գրականութիւնը հետըղհետէ կը դառնայ կարեւորագոյն տարրը)
քանի որ Ա փիւռքի դրականութիւնը ի
յայտ կը բերէ Ափիւռքի քաղաքական ի—
րա կանո ւթի ւնը , ոչ թէ իր բո վանդա կո լթեամբ) տյլ իր ներկայացուցած ձեւև —
բու խաոնոլրդով։ ք)*տսա կարդային ընկա
լումը ել համապա տասխան տիրապետու
թիւնը) որոնք կ1 ենթադրեն քամանումի )
զանազանութեան սկզբնական արարք մը)
կ^ա նցնին այս պէս ոըոշ քննադատական
ի oufի մը պարտադրանքէն : քննադատը
զատոր ո շէ լաւ գր ա կանո ւթի lÎiը դեշէն *
այս զա տորո շում ով ) կը սատարէ դասակարղներու զանազանումի ձեոնար կին )քա-

կուի ուրիշ ճշմարտութիւն մը։ Գիրքը կը
փարատէ քաղաքակրթութեան պատրան
քը' առանց սինիզմի ու սա տիղմի , առանց
այլափոխելու մարդկային
վայրագու —
թիւնը ) րրսրութիւնը որոնք այնքան վա
ւերական են որքան անձրեւի տակ մ՜ամադըր ո ւթիւնը ու գերեզմանատունէն վերա
դարձի դանդաղ քայլերը։ Ու ասիկա
պզտիկ արմ՜անիք չէ :
Հատորը լուսարձակի տակ կը բերէ նաեւ
ՀԱՏյկակա^ տառապանքը որ այսպէսով կը
մտնէ մարդկութեան հիւսքին մէջ) կորսընցնելով իր իւրայատուկ գրեթէ բա
բանսիտ բայց տարօրէն խռովփչ որակը։
Շ՝աՌհ' թէ կորուստ ։ Մ եր 15^ մեզ մոռցընել տուած է դարակուտակ տառապանքը )
մ՜ամանա կներու
մթէն
բաւիղներէն։
Աարդկային խորունկ ցաւը միշտ իր սպե
ղանին հետը կը բերէր ասկէ առա^ որովհետեւ մեր կեանքի սէրը աւելի ու
մ՜ով էր քան մահուան վախը։ եւ որորէ —
հետեւ առարկայական) անանուն յաւ գո
յութիւն չունի այլ կայ միայն այս կամ
այն մարդո ն ցաւը) իմ ցաւը ու քուկդ

նի որ դասակարգերը կը բնորոշուին իրենց
ընթերցումներով
(դռնապանը)
պոռնկագրութիւնը* ♦) :
'քննադատական
տիրապետութիւնը ո ւրիշ բան չէ եթէ ոչ
քաղաքական հեղձումի *Լորձփք ^ը* Ա*յս
հեղձումի աշխատանքը կը գործէ սփիւռ
քի եւ անոր գրականութեան կրկնակ իր ա կանո ւթի ւններ ո ւն դէմ i
Ո-‘"J‘J ե՛ւ մէկ ուն ) ե1 ւ միւսին մէջ) քըննա — քաղաքական զատորոշումները կա —
ր ելի չէ այսօր պահպանել եւ երկարա —
ձգել ։
Որ ովհ ետել Ափիւռքի եւ դրա կանո ւ —
թեան սովորական իմաստները ի զօր ու չեն
այլեւս։ Այդ իմաստները կը համապա —
տասխանէին) եւ կը համապտտսխանէն ,
քննա — քաղաքական
տիրապետութեան
կամքին : Ափիւռքը օրինակ )
ուրիշ բան
չէր եւ չէ՛ այսօր դեռ եթէ ոչ ոչ-պետու
թեան զուտ վայրը) պետութեան բացա
կայութեան պարապ եւ վերացական իմա
ցումով f Գրա կանո ւթի ւնը իր կարգին երկ
րորդական կամ պա խարա կելի նկատուած
գրո ւթի ւններ ո լ եւ սեռերու վր*սյ տիրոԼրթեան նայուածք մը ունեցողն էր : Արժ՛էքի
հարցը անբա մանելի է հոս դրականու —
թենէն ) որ ներյայտ ձեւով) իր սահմա
նումովն իսկ) իր արմէքի գրաւականին
վբտյ կը հիմնուի ) մնացեալը ի[՚մէ դուրս
նետելով , ճնշելով զայն ։
Անհրամեշտ չէ նոր անուններ գտնել
«քննադատականդ կամքին չհամապատաս
խանող սփիւռքի եւ գրականութեան «նորդ
իմաստներուն համար։ Այդ իմաստներու
երե լոմը կնանցնի սակայն քննադատական
կամքի քննա դա տո ւթենէն ։
ՄԱՐՀ ՆՇԱՆԵԱՆ

ել որուն նկարագիրը կախում ունի անձէն ) անձին բարոյական կորովէն։ Այս
պէս էէն՛ առաջ եւ ատոր շնորհիւ է որ
դեռ մէջտեղներն ենք : Պըլտեանի դէրքԸ
կր թուի թելադրել թէ 15—ը ողբերգա
կան է ոչ թէ իր համեմատաբար չափա —
զանց ահ աւորութեամր այլ մանաւանդ
իր մերկ) ստերջ վայրագութեամբ որ կա
րելիութիւն չի տար որեւէ զղջումի) դար
մանումի ու քաւութեան ) զոհն ու դահիճը
իրար կապած անպեղելի t եղերական ապ
րումով ։

Տեղագրութ-իւն քանդուող Քաղաքի մը
Համար առաջին քայլն է որով Ափիւռքի
ներկայ սերունդը կը փորձէ մարդկային
ծայրագոյն չարիքին մօտենալ լրԼոլ՜ ՜՜
թեամբ ո լ արուեստով։ Հաւանաբար հե
ռու չէ օրը երբ մեր միտքը կը հակի Եզեռնի վյրայ , զա յն ազատագրէլով յու
շագրութիւներու եւ բրօբականտի ճաէսճախուտքէն ։
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կան սակա յն կուս ակց ութի ւնները (1) ^՛՜

ԱԶԴԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԻ...

ասոնց կսգբին տեսակ մը նախանձորդ ու
րիշ միութիւններ եւ խմբակցութիմններ
առհասարակ իրերամերժ ՝ առաւելապէս

Շար. Ա. էջէն

զբաղած հայ ժողովուրդի տար եկան պա
բահանգկսներով եւ անցեալի պատմական

նապկս ՝ իբրել մարգ եւ Հ ա ւա քւս կանո ւթիւն ՝ հոգեկան ու մարմնական ներգաշնակ իրաւութեամբ ՝ բնութեան մէջ՝ հոն

յի շատակերի դկպըերո ւ տօնախմբումնե —
րով՝ համաձայն իւրաըանչիլր խմբակ —
g ութեան տեղական գոյնին եւ ծննդա —

ուր ամկն ^՛զի՛իք և1Լ մնայ անսլարարտ
ել անպտուղ՝ պատրաստ դիմագրաւելու
ներկան առանր
նախապաշարումներու ՝
Բ.ԼԼսՂուԼ պահ անցուած
նոյն այգ ներկային իր անհատական 1ւ հա
ւանական պարտադրանքներով :
Ստիպողական է պահանֆր եւ անթո լ —
սափ ելի հարկա գր անրը գ|ւսւԱւ1լցՈւ.թ1յ UlÛ. :
թնա ղանg ա կան առումով՝ այս կ որ կը
յա ականչկ կէսւևք J1 ? կը եշէ ա ս տիճանաւորումը Էակներուն ՝ կ^ առաջարկէ իւրայ>ա նմ"-ւ՚է։1՛ կ արելիութեան սահմանները՝
մսւսս.աւկցելա_ հ ամար տիեզերական իրա —
կանութեան որ կեանրն կ մեծղի՝ համա
տարած ոլ համապարփակ՝ իր հոլովոյթով միչտ նորոգուոզ՝ ճշմարիտին ել իրա լին սերմ ով յղի ՝ երկունքի յարա տեւ
հելրոտ ճիգով միշտ յարաճուն :
ճիգը ևւԼ մատնանշէ տագնապ՝ փոթոր
կում ♦ եւ ամկն էակ կը բնորոշս լի նաեւ
համաձայն այս ճիգի ըևգԱ1թձսւկո.Նթեա(ւ ,
որ կրեայ րյ/ա յ լոկ տարերային ՝ բնա
խոսական ՝ բուսական կամ կենդան ա կան ՝
զգայական — հոգեբանական ա րտայայ —
տութիւններով ել հուսկ իմացսւկսմԼ ? ոբուն մկջ կ արձագանգեն անհրաժեշտօրէն
■Ղ“֊“ մա կարգա կի
տպա ւոր ո ւթի ւնները յ
մշձշո վ իմացական ենթա կան Ա1յ1ԱլԱ1գԵ—
1լու֊ւ1էլ ? որ չէ վտարում ուծացած տար
րերու այլ ձեռնարկ արտայայտութեան
[՛!!"՛ լու համար ձեռնարկ իԱք ես1գ|ւ1Ո.ակ —
ց՜ՋՆՀթ-ե՜ՆԱ֊Օյ :
մեր պարագային՝ այսինքն
Հայուն համար այս ձեռնարկը կրկնա •ւէոր էն գմ ո լարին է ու խրթին որովհետեւ
իր մօտ անձնական ՀՀ,ես»ն ու հաւաքական
հ,ես^ը շարունակելսէ ընդհարումի մը են
թակայ են տեսակ մը անորոշութեան մկջ
un լզելով զէնքը ♦ անորոշութիւն' որ բարգուելով համատարած մարդկային գոյու
թեան առաջարկած հարցականներոլն կը
գառնայ աւելի ողբերգական եւ մահացուէ
Արգարեւ հակառակ մեր մամտնա՛կնե
րու բազմակողմանի
հ իա սթափեց ո ■֊nK
նուաճումներուն ՝ գոյութենական խոր —
հ ուրգին դիմաց գեռ կարօտ ենք բացա
յայտութեան ու մութին մկջ կը խարխափինք* * ♦ : հստակութեան ու տեսանելի
ութեան կարելիութիւնը պայմանաւոր —
ւած է իրա կանո ւթեան մ երձեցումի մեր
եղանակէն ՝ այսինըն համաձայն այն ճա
նաչողական կար ելի ո ւթի ւններ ո ւն որոնց
մով իրականո ւթիւնը կը նկա տուի մեղմէ
իր մխււթհնակա1Խւթեա.(կւ մէջ՝ այսինըն
երբ ինձս կ անջատ՝ առանձին ՝ ընդհատ
ա նգէմ շարժում ի մը յաջորգա կանո լ —
թիւնը նկատելկ կը դագրիմ ՝ խորանաչոլ համար այն միակ իրա կանո ւթեան մկջ
որ կը յայանուի իմ փորձառութեանս մկջ
— հանդիպումի պահը ենթակայական եւ
առարկայական իրա կանո ւթիւններուն ՝ րլլոյլու համար մէկ եւ մէկ գիտակցութիւն.:
// աՐԳԸ. տիեզերական
իրա կանո ւթեան
փորձառուն կ ՝ անոր բացայայտո ւթեան
ձիակ կարելիութիւնը՝ որովհետեւ ինքն
է լոկ Ւաև գիտակից ար ձագան գը գո —
յութեան ՝ իր տարածա կանո ւթեանը մկջ
և արտայայտուող այչաղան ո ւթեանը մկջ։

Մէկ է գոյութիւնը:
Անհ ա տա կւմն
եղա կանութիւնները կը
մասնակցին ու առանձին անկախ իր՛" —
գործումներն են այգ գոյութեան ՝ որուն
կր պատկանին եւ որմէ լոկ կը զանազանլին նաեւ՝ համաձայն գոյութեան լի ութէմեր սահմանափակող մասնական կու
թի ւններու տեսակին : նոյն էութիւններու
առաջարկող զանազանո ւթի ւնն երը կը նըշեն նաեւ իւրաըանչիլր էակի գործունկութեան աստիճանն ու կար ելի ո լթիւնները ՝ փոխագարձ կախումնաւոբութի ւննե —
րը * 1մաՅՈԼՅէւ հանգամանքը ՝ վախճանի
մը հետապնդումը որ՝
անհ րաժեշտօր էն
մեզ կը մզէ՝ ըննելո լ մարգը՝ միակը նե
րաշիյարհ բոլոր էակներու միջել որ կ'ուզէ իմաստ տալ իր դոյութեան :
էաբանա կան կարգին պէտը է լողորդէ
տրամաբանական կարգը՝ ըիչ մը աւելի
լոյ Ո սփռելու ծարաւով եւ նուազ ան —
հանգիստ գոյութեան մը փնտռտուքով՝
խուսափելու համար ամէն կարգի կոյր ու
պատահական երեւոյթ — գործակերպե —
րէն :
Այ- տե ս ո ւթի ւններ կն մզո ւած նրբ ան

գամ մը եւս կը մօտենանը մեր ազգային
ի րա կանո ւթեան ՝ պա տր ո զա կան ու ապա
ժամ ան կը չայտնուին մեր ճիգերը՝ մշա
կութային մեր աշխատանըներն ու ձեռ
նարկները : Այնպէս ինչպէս որ է ՝ այսօր ՝ մեր գոյութիւնը ծաղրական կ եւ հակասա կան իր թափին մէջ եւ իր ներզործութեանը մկջ անշարժ ՝ հարուստ ուժե
րու սպառումի վայր։ Այնպէս ինչպէս որ
ենը այսօր՝ {իւ այս այսօր գարերու ա յսօրն կ՝ որուն մասին 1լ անդրադառնան
քիթ գարու մեր
հեղինակները սկսեալ
պուէտ lj ա չա տուր Ա իսաըեանկ ՝ \քիկողա—
յոս Հկօրայեան ՝ \յահապետ քիուսինեան ՝
Ատեփան Ս ս կան
մինչեւ
մեր
օրերու
Հրահան Շ ահնո ւրը) իբր ազգ վերացակա
նութիւն մրն ենը եւ իբր գոյութիւն հա
կա սա կանո ւթիւն մը։
Արդարեւ մվ ենը մենը եւ ով կը գո ւը ♦
Հայեր ՝ ազգակիցներ ♦ ո&ւր կ որ մենք
կիրականանանք իբր ազգ* ո^ ւր կ որ մ ենը
կը բացայայտուինք իբր ճի՚է ոլ- ձգտում
եւ ծրագիր* ո* ւր կ որ մենը մեր ցրուած
ընգարձակո ւթեանը մէջ կը գան ենը մեր
գիլոակից միոլթիւնը* ո^ւր 1լ արտայայ
տուի համայն ազգին կամըը* ո* ւր կ որ
->զզը կ'ըլչ“։յ զգ-լվ՛ շօշափելի գոյու. թիւն յ մարմին եւ հետեւաբար ճանաչելի
ոլրիշէն •
Ե կեգեցթն ։ թ ս աներ ո ր գ գարու քա/լաըա կանութի ւնը ձերրազա տած կ վեր՛ջնականօրկն ՝ միջնադարեան այն նահապետաւ
կան դերի շխ անութ են կն ել
չի շփոթեր
Ագգը իր եկեղեցիին հետ՝ այլ իւրաքան
չիւրէն կը սպասէ զինքը յա ականշո զ ՛լիրք
ել գործո ւնկո ւթիւն ։
Ա անա լանգ թէ եկեղեցին իր գոյու —
թեամբ արդէն իսկ ինքնին առաքելս ւթիւն
մըն է , այսինքն ըլլալ շօշափելի, , զգալի,
մարմինը թրիստոսի։ Անոր կենդանի խօսբը y յայտնութ՛իւնը Աստուծոյ սուրբերու
փ որ ձա ռա կան կեանքով ՝ օրինակով և հա
մոզումով թէ Աստուած կ գոյո ւթեան մի
ակ ու բացարձակ ճշմար տո ւթի ւնը ։քյ կեգես
9bl։ ազգայնականութիւնը
հանդամանք
մըն կ որ երբեք չի նուազեցներ անոր հիմ
նական կո չումն ու ա ռա ըելո ւթի ւնը ՝ ա յլ
ղանա ղս նուի' յզդ սյին ա լանդո
մը յաԼււրդա կանո ւթեամբ ՝ կը ճոխանայ
հե ր ո սա կան վկայո ւթիւններով՝ կը ստա
նայ ինըե ո լր ոյն գիմա գիմ, հաբազա տ ութին որ կը պատկերացուի ար տաըին ծի
սակատար ո ւթեան մը մէջ՝ ար տայայ —
տուած լեզուով մը որ կը հիմնէ մեր ա/լ—
գութինը եւ կը սատարէ ազգային միո ւթեան : Ս կեգեցին հետեւաբար իբր եկեգնց ի չի կրնար ազգը մարմնացնել՝ իր
կոչումն է իրմէ անկախ այգ մարմինը
սրբացնել ըրիստոսական հաւատըով՝ այն
պէս ինչպէս ժամտնակին բրած կր ^րիգո ր
Լուսաւորիչ մկրտելով Հայոց թագաւորն
ու Ժողովուրդը համայն* եւ իր յս^որդները իրենց աստուած աշունչ ըարոփյւերուէ
^Լբթնցին նոյն ժողովուրդը՝ խղճի՝ ազա
տութեան ըրիստոնկական կրօնըի ճշմա
րիտ սկզբոնըներով՝ այնըան որ հայ ժոգո վո լրդի պատմ ոլթիւնը
յաջո ր դա կան
դարերուն մինչեւ 1915ը , կար ելի է նըկտտել ըրիստոնկական կրօնըի
հանդէպ
3nJ3 տոլա^ հալատարմ ութեան պատմ ութիւմը։ Ս կեգեցին իր ա ռաըելա կան գործունկութեամբ միշտ ներկայ ելլած կ մեր
ազգային գոյութեան մէջ եւ մեծագոյն
ագգակը ազգային մեր գոյատեւման պայբարին յ Սակայն կը մնայ միշտ իր ալ թէ
եկեղեցին կ'ենթադրէ ազգային մարմինի
մը գռյու/թ-իրնը, ես թէ [,նք շէ Ազգը: .
Կ ո սււ ա կց ո ւթի ւնն ե՞րը ։ Ափիւռքի ներ —
կայ կացութեան մէ^, կուսակցութիւն —
ները այնպէս ինչպէս որ են չեն արդա
րացներ իրենց գոյութիլնը * կո ւսա կց ո լ —
թիւնները իշվսոգ վարիչ ուժի մը դիմաց
լոկ կը ստանան իմաստ ՝ րյ/ա/սվ ա ր տա
յ՛սJ տութիւնը ժողովուրդի հ ա տո լուծա
կան կամըին ՝ պաշտպանելով անոր իրաւունըները՝ առօրեայ պահանջներէն մըզուած ՝ կամ լաւագոյն կարծուած ըաղաըական տեսակէտի մը հետապնդումով եւ
իչխոզ վարիչ ուժը փոխանակելու ձըգտումով ի տես ժողովուրդի մը ընկերային իրակ անո ւթեան լաւագոյն կա զմալո
րումին ։
Այսօր ՝ ինչպէս անցեալին՝
սփիւռըի
հայութիւնը չունի վարիչ մէկ ուժ մը.
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Այսօր մեր կո ւս ա կց ո ւթի ւնն երը իր ննց
գոյութեան արդարացումը կը գտնեն ՝ ի՛
րենց հետապնդած նպատակին մէջ* հո
ղային հարց ՝ հայապահպանում ՝ հայրե
նս/ըտրո զո ւթի ւն ։ Ո^վ * • ♦ նւ որո ւ * * * ։
Համ ո զո լինը ընդմիշտ թէ շատերէ կրկնուած ՝ ուժերու այս սպառս ւմն կ որ յ՚՚գ՜՜
նեցուցած է մեր անդամները եւ ժամա
նակի ու Զիջողի զոհերն են հայճԼրգիները
ո բոնը՝ յուսախաբ եւ սկեպտիկ արտա —
յայտո ւթիւններով ՝ կ' ար ձա զանգեն տարիներու հետ այլեւս ծերացած բանաձեւ —
ներ ՝ պարպուած իրենց իմաստէն եւ էը,ր~
ւած իրենց բախտկն :
Ս»յ" ՝
կոlu tu կց ո ւթի ւնն երը առանձին *
հակառակ իրենց բո լոր ճիգերուն ՝ բա լա
րս՛ր չեն՝ ՛Ազգի մը պահանջը չեն կրնար
գոհացնել . իբենը չեն այլ 1՚րեն։յմէ սւէտՀ
կ ծնո ւնգ առնէ ազգին միացեալ պատ
շաճ մարմինը։ ք^ազմադաւան ա ււաՀնո ր գներ շեն կրնար ազգին ուղղութիւնը ըլ
լալ։
Այսօր ժամն կ* վաղը այս կտրելիոլ —
թի ւնն անգամ ոչ մէկ իմաստ եւ խան դա
վա ռութիւն պիտի ներ շնչէ* եւ մեր գրա
կանութիւնը ՝ արդէն սովահար ՝ ճզնաժամայ1,ն
տագնապներու ըր տինըո վ
պիտի հոտի ։ Այսօր հայ ազգը պէտք ունի

գերկուսակցղսկան մարմինի մը: Համայն
ազզը ներկայացնող ճանաչելի մարմինի
մը պահանջը այժմէական է եւ հրամա
յական : Հայ սփ իւռըը պէտը կ կազմա
կերպուի ըաղաըական
գիմա զթէ մը
խնդիր : Ա եր հողերէն դուրս կերտ ենը
մարմին մը որ ըլլայ
Ազգին : Ա արմին մը կ ազմո լած ժո զո վո ւր գին կամբով }
կուսակցութիւններու առաջարկած անձերու ըետրապայըարով՝ որ մեծապէս կը
նպաստէ
ըաղաըական հ ա ս ո ւնո ւթեան ։
Ասով կխսրգարանան կո ւս ա կց ո ւթի ւնները
իբր կուսակցութիւն՝ ապա թէ ոչ ցարդ
նշո ւած եւ փորձառապկս հաստատուած
ու հազար հազար առիթներով ափսոս —
ւած մեր յուսախաբ ճիգերը՝ ձանձր „յթ[,
ու նոզկանըի ծանր անձկութե ան մեզ կը
մատնեն ու. մենք մեց/, հանդէպ փըլյանք
ք՜աղրանք հեգնանք ու անգիտակէց գո
յութիւն . . . վերացականութիւն մը , տօնքիչօթական մեր բնազդներուն սնունդ տըլ~ոգ^ իրու կան ո ւթի ւնը դիմագրաւելու մեր
վաիւերը քողարկելով ,
՛հազարեան
նախճիրներու
յա լա կնո տ ո ւթեամբ ։ եւ
ՀՀրնկեր Փանջ„լնիի» մը մենակատար ան
հիմն կազմակերպութիւներուն նկարադրոլթիւններով :
'
(էամունակը խաբելու միջոցներն ու ձե
ւէ րը դարձաե- են օրակարգը մեր կեան
քին, եւ հեռաւոր մի^ոցներոլ վյրայ բացոլող հայորդիները կը հանդիպին իրա
րու Զյուշս, աօներոլ^) սաեղեաե' հոգեկան
գինովութեան մատակարարած' պատկեր
ներու շնորհիւ ; Ամ էն տարի հաւատար —
մօրէն կը վերարտադրենք , նախորդ տա
րիներու քլի, շէները, ել ասիկա մշտատեւ
կրկնուող ար արքն եր ո լ շղթայէ մը կա շ —
կանգուած' որ կը մզէ մեզ յամ առօր էն
վերսկսելու-. Ա ա կայն ել ղմրո, խ տա րալ։
փոփոխութեան մը բացակայութիւնը մեզ
զդա լփ օր էն կը դնէ անհեթեթ կացութեան
մը դիմաց :
Առ հասարակ ապրողները,
ինչպէս է պարագան Պէքէթի տի պարնե —
բուն, վլատիմիրի ել Լ-սթրակօնի , իրենց
գոյութեան անհեթեթութեան դի տա կց ո լիժի ւնը
չունին -,
Ան՛հեթեթութիւնը կը
յայանուի երր դէմ դիմաց կը կանգնին
մէկ կողմէն անտրամաբան ամբողջ աշ
խարհ մը եւ միւս կողմ էն մարդուս խոր
քը արձագանգող յստակութեան բուռն
փափաըը ։
Հաւատացէք, այսօր ազգային յսաա կո ւթեան այս ծարաւը
սարսափելի է ։
Մեր գրականութիւնը, հովին ցրուած
անխարիսխ դիրեր ըլլալէ պէտք է ղադ
րի :
վարդապետութիւն մը չէ' որ կը փընտռեմ , կաձ՛ տես,սրտնութիւն մը հաստա
տել չէ նպատակս , այլ' գործելու եղա
նակի մը կարելիութիւնը*. Ազգային դի|_

մա գիժի մը կարօտը: Գերկոսւաւ , ՚
մարմին մը; որ կարելի դարձնէ Հ է
փոխադարձ հասկացողււլր-իլ(լ յ
,
պէսզվ, կղզիս,ցած ընդհատ մլղո,նհ
չրամնեն իր արմ է -.

’|

՚լրաղկԱ՚ը,
բանաստեզծԸէ ,
րած են , ինքնաբերաբար , կեանօք,

|

ները ըլլալու իրենց հիմնական //ոչՈԼ .
վերածուելոլ համար ուոաքեա^ յ\
դատապարտուած ինքն ալ իլ, խօս^ն

1

ցնդելու : Արդարեւ այսօր ըսելու մտա .
հոդութենէն տառապողներ շատ
սակայն ազգային կացութեան անհեթւ,
թո ւթեան բնազանցա կան տեսակէտը
կը մնայ իրենց ա չխս, տանքնեըէն,
Մ եր զարթօնքի սերունդը իր ,լլ,պա
պաշտ ու իրապաշտ հակումներով
պատկերացնել մեր ազգային իրսլկան„,.
թիւնը, ցոյց տալով իրենց անբա լալս, .
րութիւնը, դմդոհոլթիւնը ել լաւաղոխ
մը ծարաւը... սակայն իրենց խոկումներն ու թռիչքները 1915ի արիւնէն ւ/((
խեզդուևցան : Անկէ ասդին լսեցինք

«չարաշուք թափահարումները չաստ Լ
լածներուն որոնք նամյւայ կ’ելլէին մու
թին մէջ, արշալոյսէն աոաջ ոլ կը
նէին»-.. եւ «մենք խմրովին վերելքի
մէջ էինք մինչեւ երէկ, րայց ահա np
չաստուածները մեզ դաւաճանեցին, Ա6ա.
հիտները մեզ ուրացան : Եւ այլեւս ալքէս
րան անօգուտ կ՚երեւայ հայութեան, mî
ընելիք չի տեսներ եւ կը լքէ ինքզինքը,կ |
նուաղի»: Ալ ցաւալին այն է որ այսմը
տածո ւթփւննեբը տ ռտջին անգամ չէ ոյւ
/չ ունենայ Հայը ՝ «այլ զանոնք կրկնած է. ՚
այնքան, շաւո որ այլեւս իրմէ անջաաուաԻ
կր թոլէին» : {‘Շահնուր)
Սւ հակասութիւն մը կը դառնայ
գրագկ տը , բանա ս տեղծը ՝
անկարող
մէջը սաստկացնող այս եր կո լո ւթիւնըւի՝
րազանցելու. այսինքն, իր անհատական
հ.ես~)>ը, Ղ՜եԼ՚ՀԼ. > գոյութենական ւսնոլա շութիւնը
ել
հալաքականութեւսն ւ/ը
պա տկանելո լ
անխուսափելի իրականութիլնը , որ հակառակէն դեռ կը մնայ ան
դէմ ու սլարապութեան մէ$_ արձագանգող
դոյո ւթիւն :

X
«Իրականին մէջ , ինք գոհ չէր այս զօ
րութենէն եւ կարդացած ատեն անդ
պսւրունակած րաոերէն աւելի ետեւը ընգնշմարուած ճշմարտութիւնն է որ զինկ
կը խանդավսաէր : • • • փոհ չէր այս գրու
թենէն, որովհետեւ հոն կար ազգային մքտահոգութիւն՝ րան մը որ միմիայն յու
սահատութեան կրնայ յանգիլ, ինչպէս որ
եղած էր գրութեան մէջ : Եւ ան րարդուէլով արդէն աոանց ատոր իսկ ահաւոր
մարդկային
յուսահատուր եան Qpny
կփլլայ բացարձակապէս վատաոոզջ: ••՛
Որքան ատեն որ, սէր չկայ մեր մէջ, այ
սինքն Հայը իր ազգակիցը չի սիթհր, ո1՝քան ատեն որ Հայը իր ազգային փթկաթեանը մասին այլեւս յոյս չունի եւ ասաւ)
իսկ ոչինչ կ’ընէ ,պէտք է հեոանալ Հայէն՛
Քանի որ ինք փրկութիւնը կը տեսնէր 4՜
րոյ եւ յոյսի մէջ : Միշտ աւելի մեն սէքւ
ւքիշտ աւելի մեծ յոյս» -Հրահան Շահնոդւ
<Տ^ար՛" լկ 'քներ ո ւն ա լաճ ան՛՛ ւթիւնյ^ )
Գերկ ո ւս ա կց տ կան մարմինի մը կաղ^'
ւորման անհ բաժ եշտ ՝ սփիւռքի ^U,J
կուսակցական համագումարի մը պԱյտ
բա ս տո ւթի ւնները հիմա կուց
սւէտՀ
ս կս ո լիլ ՝ ե թ կ դեռ ունինք ա՝յՂ:
ռը՝ ազգային նոր վերածնունդի ձը-

Հ. ՄԱՓԱՅԷԼ ԱՆՏՈՆԵՍձ

Պատմականն։ րէն Արմենակսւննէքէ
«Արմէնիա» թերթով W’jj
մէջ, աւելի ազգայնական շեշտով. ”1
Հնչակեաճները 1887ին «Հնչակ»
ժընեւ, ընկերվարական ուզղուէ Ա|
Հուսկ Հայ Յեղափոխական
թիւնը 1890, «Դրօշակ» թերթով
ԹիՓլիս ապա ժընեւ 1895ին աղգլ J
կան ընկերվարութեան ճամրով ■ J
րեք կուսակցութիւններու ծրագիրԸ’
թենց ծնունդին մէջ նոյն էին Իք®!1 ,
Յեղափոխոլթհամր , զինեալ միջոց
եւ դիւանագիտութեամր ազատել
տանը թրքական լուծէն: 1921իո> A
տանի խորհրդայնացումէն ետք ու.
նաեւ համայնավար կուսակցութԽ է
(1)

1885ին,
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Տիկի՞նս...

քՒէ կինԱ

ՍԱՐՈԻԽԱՆ

Ատ- իքալյխասեանցէ բառարանին մէջ'

կին բառը՝
,կ|ւՏ=գ ՛Չափահաս մարդ իգական սեսի» :
սըպէս

բացատրուած

է

Սճաոէահ, էր «Հայերէն Արմատական
քւառաթա-ն»// մք£, երկու մեծադիր էջեր
հակացուցած է կին բառէն , որուն սւոու,բնութիւնը տալով' կ՚ըսէ թէ
կին
աո£ «իթ երկու արմատականներով եւ հո_
|ւվսս1եւերով եարազատօրէն պահում է
հգէւյտպական նախալեզուի վինակր--կիկ, ծագում է հնդեւրոպական նախալեզու

ԻՐ ՏԵՂԸ ՀԱՅ ԵԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԵՐԳԻԵԱՆԿԱՐՋՈԻԹԵԱՆ ՄԷՋ

^(կուէն) կամ gwèn (կուին) ձեւէց-.
Այս նո՛յն արմ ատ էն , յունարէն բարդրւվ ձեւով , եւրոպական բազմաթէլ լեւրներու մէ^ մտա՛ծ է gynécologie
‘ձբլոժի) բառը (բժ՜շկութեան այն ճէւղյր
խլ վերաբերի կանացի հիւանդութիւնM:

/կ| ւոիկիւն բառը ՝ ըստ Ա ալխա ս եանց ի ,
կխխնակէ ՝ «Տիկին=տի եւ կին, մեծ'
աւագ կին :

Ընղհանրապէս ամուսնացած

'հպատակս չէ այստեղ լեզուագիտական
պրւլտումներով զրաղիլ ՝ այլ պար զա պէ ս
ասղրագառնալ շատ մը Հայերու տարօրինակ մէկ սովորութեան որ ընդհանրա-

W

"հարւվ

ՍՆՈՎՔ ԼԱՋԻՆԵԱՆ

այլեւս դարձած

է

տեսակ

մլ

^տրտսււորէչ շողոքորթութիւն ել շէնծու
Ոեարանք հայ իգական սեռէն հանդէպ
V֊ ֆրանսերէն թարգմանութիւնն

է

; Տիկին. Ֆրանսերէն թարդ^"լթէլնն է madame (մա տամ) -,
քանսացէ մը չըսեր ma dame
(մս.
"“"O ւ ա//ւ կ՚ըսէ ma femme (մա ֆամ)
IIթչ բազմաթիւ Հայեր կ՛ըսեն տիկինս
Հփանակ ըսելու կինս, արար աշվսարհ
ի ղորեածէ ոլղէղ ձեւը՝ էնչպէս ցոյց

'րսոան հետեւեալ օրինակները .

Ծիծաղը եւ երգիծանկար չոլթիւնը (*)
հաւանաբար մեռնին այն օրը՝ երբ իրենց
սլաչւո&նը եւ ղերը կատարելու խոր աղ —
դակները վերնան այս
աշխարհին մէջ*.
Այսինքն՝ ծրր մեր մոլորակին վրայ դադրին րոլոր բռնո ւթիւնները
I1 եոԼ"1՛
կուռրերը տասլա լին , եր ր ընկերութեան
ծոցին մէջ սրբուին բոլոր անարդար ո լ —
թիւնները^ ծրբ կնղծիըը^ խաբեբայոլ —
թիւնը î
աւելոր դա պա շտ ո ւթի ւնը վերնան
սիրտերէ եւ միտքերէ երր ա շիրարհ . դա ռ~՛ծայ եդեմ մը
եւ մարդիկ' տեսակ մը
հրեշտակներ։ Այղ տեսակ աշխարհի մը
եւ ընկեր ո ւթեան մը արեւածագը դիմա
ւորելու յոյսը չունինք վագր երբ մանա
ւանդ 'այսօր' մարդկութիւնը սրարշաւ
կը դէմէ դէպէ թալար , դէպէ ետ' քա —
էայրի կեանքը։ Յայտնի է^ ուրեմն՝ որ
ծիծաղի աստուածը պիտի ապրի ել դոյ՛ո կցի մարդկութեան հետ դեռ երկար
մամանակներ ՝ չըսելու համար' g կեանս։
թայժ ո'4_ է այն էակը » որ կը կոչուէ
մեծ երգիծանկարի չ ՝ ել որ ունի յաճախ
ծանր առաքելութիւն մը
լխկեր ո ւթեան
մէջ*. Երբ այսօր կը խօսուի Աարուխանի
վա ստակին մասին՝ իր մահ ո լան առթիւ ՝
անհ րամ՜եշտ կը գտնենք գնել հարցումը*—
Ո^վ է երգիծանկարիչը *.
Ան նախ՝ ել մանաւա՛նդ՝ է ուշադիր ՝
սո՛ւր դիտող մը՝
ո րպէ սղի կարենայ

վայրկեանը վայրկեանին տեսնել ու պա
հել ամէն ինչ որ իր շուրջ կը թուի ըլ
լալ յատկանշական ՝ իւրայատուկ ՝ ու նա
եւ' որպէսզի իր ներկայացուցած անձերը՝
Գէ^^ւ՚Ը ունենան այմմէութեան տարազ ՝
կենդանի նկաբագիր :
Երդիծանկարի չը
սլէտք է ր/ յայ հոգեբան՝ որպէսզի կարե
նայ պեղել եւ ճանչնա լ իր հերոսներու
մերկ հ ոգին*. Ան պէտք է ըլլայ նաեւ հե
տաքրքիր եւ աննախա պաշար քննա դա տ
ազատ մտածող՝ որովհետեւ միշտ պիտի

Գրեց'

<M\ ՔԷՕՍԷԵԱՆ

շօշափէ նէլթ մը , ցոյց տայ երե ւոյթ մը եւ տայ իր կարծիքը այդ մա
սին : Հետեւաբար երգիծանկարի չը ՝ ի՛նք
պէտք է ունենալ խորք՝ ըն կերային եւ
լիի լի ս ո փայա կան անձնական հայեացքներ ՝
դի՛րր
>Ը^ԸԸ դիտելու ու
րո՛յն եղանակ։ Ուրեմն ր//այ առաւելա
գոյնս զարգացած ՝ տէր'
մտաւորական
պաշարի՝ որուն պէտք է միանայ նրբագդացոլթէւնը^ ր֊աքր-ը , որպէսդէ չէյնայ
դի լրութիւնն եր ո լ եւ րլռեհ 1լո ւթի ւններ ո լ
մէջ՝ ու մ ո ղ ո վր դա կ ան դառնալու սիր ո յն
չդաոնալ հասարակ։ Ու վերջապէս ր/!այ

£ղոՀ9Ւն կ'ըսէ մւսյ ռլայՓ>

իսրս: Ւտալացէն կ՚ըսէ միա մո'յել ո՛չ միտ սիՕէորա.
Ապս,նացի1
rt մի էսփո'սա, եւ ո՛չ մի սենեոկւա

K.

f'-'PC վըսէ զաոՆնարփ, եւ ո՛չ սեյխտաԼ
կըսէ Ի ԱՒ'է111զււսմու,
„կ
«') £հ,ԱԼ: Պւչքսէ,կը կ'ըսէ զանամ, եւ

î

։“ց{1մեա\մա/ն: ո'ոլմաՆա9էն Vc"i
, միա, ել „ չ տոլոմնը միա ; (ի„լսլ
թսժսւ: J

" "շ մա<)ա *1աս ՜
հարց կուտամ ՝ լ_ն

Ոլ

.

մասէ՚ն խ»“ելով կ'ըսէ տի.
/- ^անակ ըոելոլ կինս յ
Արդեօ
ս,.

Պ 1ւ"ճառԸ- ! թ՛երեւս ակնածանք

«խղ է.

1 ղ Լ է • 1 նչ որ ալ ըլլայ

էՀլՀ„ւ էքհէէ"Ոեմ' կանոնԸ հետեւեալ
Ղ^սեն Հ Հ ^էք՞յ ս։ռ™րկ-“յ անձ
Դ 11Ո1“'1ւե? ր°ԱՈ,-Է Ւբրեւ այր մարդս
կրէնակեպԷմ է գործ:^'-լ ԿԻ

».յ Հեր?

*

te» ■

“՞ք՞փ ամ„ .բ՝"'ւՒ աէտղոս մըն է որ կ
՝ԱոյԱնձլ,’ե

, ‘"Տաե կնոջ ; կը գործածոլ

"'i'-tiAi / ՀՀ Լ'բրել մ"ւ1լ՚էիր՝ կնո
պէս' Հ Հմ մականու-նՒՆ <ետ : Այս
'"ՒկյթեեՀ լ բս1ւԼ^
4ո

Հ

«.Կապոյտ թաչ

"Րի՚՚ր՚թերը
ազդօռոլւ
ն՛
4— -w

է Րլլայ ըսել է հարկ է , Հհկա

պոյտ
ա շի անդամ ո ւհ իները* * *• եւայլն^։
Ո՞ վ չի յիչծր հ.Տիկնայք ւիափ կա ս՜ունք հա
յոց աշխարհին խոտաբուտ կենօք * • •» :
Ուրիշ օրինակներ ալ կարելի է տալ *.
ՀՏիկին l)J ա չխա թո ւն գիւղիս ամ էն անց ուդարձէն տեղեակ 4՜» : հ.Տիկ[՚ն՝ ձեր պատ
րաստած ապուխտը համով էր^> *
Ինչո^ւ ըսենք տիկինս ? քանի որ չենք
ըսեր օրիորդս, այլ կ՚ըսենք աղջիկս: Կին
մը՝ իր զուգակիցին մասին խօսելով
չրսեր պարոնս ՝ այլ կ'ըսէ
ամուսինս
(^ամուսին* կնոջ մարղը կամ մարդու
կինը^ձ Հր * Աճառեան) :
Ոմանք կ՚ըսեն կնիկս [_կին —
* Ու~^
րիշներ մեր տիկինը կ՚ըսեն : Զես դիտեր
թէ մեր
{Ա* դէմք ստացական յոգնակի
դերանուն} կը դործածուի
արքայական
մեր իմաստով ՝կամ ալ հաւաքական ապ
րանքի մը իմաստով։
խարիներ առաջ՝
Տէթրոյէթ' յաւրացի մը կը ճանչնայի
{ Աեբաստիայի գիւղերէն ) ♦ իր կնոջ մա
սին խօսելով ՝ մի շտ կ՚ըսէր՝ - «Խօսքս
ամօթ՝ մեր կնիկը^ ։ Ա*ինչեւ այսօր չեմ
հասկցած թէ այս քի չ մը տարօրինակ
բացատրութիւնը էոկ տեղա կան բարբառ
էր։ թէ անհատի մը անձնական տեսա —
կէտը :
Երկուստեք'
ստէպ կը գործածուին
նուաստացուցիչ բացա տրութիւններ կո —
դւսկիցի մը հասցէին։ Եթէ տղամարդիկ

կ՚ըսեն «մեր կնիկր» ՝ իրենց կարգին' իդա կան սեռի անհատներ ո լ բերնէն յաճախ
լսած եմ «էրիկս^> բացատրութիւնը ( այրէկ բառն է) "• Երբեմն կը դործածեն նաեւ
«մեր մարղը» բացատրութիւնը ՝ կարծես
ըսելու պէս » • ♦ «մեր էշը» :
փանի այս նիւթին մասին է խօսքը՝ ար
մէ մատնանշել թէ Հայերս ոլրիչ սխտլ
բացատրութիւն մը կը գործածենք։ Օրի
նակի համար՝ 1լ ըսենք --- եւ կը գրենք --«Տէր եւ Տիկին Աաւիսաքալեաններ» *. Այս
յոգնակի ձեւը կարելյի է գործածել երր
նոյն մականունը կրող մէկէ աւելի ամոլ
ներու մասին է խօսքը** Այլապէս' պէտք
ըսել։ — «Տէր եւ Տիկն Ա'ալի սաքալեան^ :

X
Հ ♦ Արսէն Ղ^տզիկեան ՝ կուսակրօն վար
դապետ րլլալով ՝ բնականաբար ամ ուս —
նացած չէր * Եթէ տմուսնացած ըլլար ՝
անտարակոյս' պիտի յորդորէր * ♦ ♦ հ,Աի՛
Գրէ# տիկինս ՝ այլ գրեցէ՛ք կինս^ ։
Ոայց ի վերջոյ տմ էն մարդ ազատ է՝
եւ կրնայ իր ուզածին պէս որակել իր
կեանքի ընկերը : Ւնչ կ^ուզէ թող ըսէ *
կինս 1լ ըսէ յ տիկինս փըսէ կնիկս կ'ըսէ յ
մեր կնիկը կ^"^ 1
կտմ ուրիշ գոյական
--- կամ ածա կան —
դոբծածէ ՝ ի՛ր
դիանալիք բանն է ։

սրամիտ՝ որ դիւրին չէ : Աարդ պէտք է
տանջուած ր/[տյ կեանքին մէջ՝ որ կարե
նայ ըսել թեթեւօք էն այնքան ծանր եըշմարտութիւններ ։
Երր տյս
անվիճելի
յատկութիւնները կը պահանջուին երգիծանկարիչէ մը՝ զարմանալի պիտի չթռլէ ,
ուրեմն ՝ եթէ միջազգային երգիծանկա —
րիչներու թիլը այդքան քիչ ր11աJ ^ւ եթէ
երբեք՝ հարիւր նկարի չի դէմ գտնուի մէկ
երգիծ՜անկարիչ իշխանական դիըրով մը։
Երկու- հարցումներ դրուած են մեր առ
ջեւ*— Ո՞ւ֊ր. է Ալեքսանդր Աարոլխանի
տեգր նայ եւ միջազգային երդիծանկարչութեան մէջ։
Աարուվսանի տեգր մեր մէջ բնորոշելը
շատ դիւրին է՝ ու ասիկա'
ձեւով մը
դմբախտաբար : Աւելի քան դար մը ան
ցած է այն օրէն ՝ երբ երգիծանկարչո ւ —
թիւնը մուտք գործեց մեր մէջ*. Ա ինչեւ
Աարոլխանի երեւումը կարելի P/քայ թե
րեւս չարծլ քսանեակ մը անուններ ՝ ո —
րոնք երեւցած են մեր մամուլին մէջ*.
Այդ անուններուն մէջ տաղանդաւորները
ասուպային կեանք մը ունեցած են միայն՝
չեն իսկ կա տարէլա դործ ո լած ՝ իսկ մնացեալներոլ գործերը արմէքէ ղուր կ են ՝
առնոլաղն արուեստի տեսակէտէն (**) 5
Այսօր իսկ շատ փայլուն չէ կացութիւնը*.
Հայաստանի մէջ պատկերը հեռու է գո
հացուցիչ ըլլալէ *. 'Ւսանեւհ ինգ տարէ/ —
ներէ ի վեր կը հրատարակուի Ոզնի երդիծաթերթը՝ ուր
սակայն դ^ըիչխորԼ։
մեծ երգիծանկարիչ ձ*ը չէ երեւցած :

Եարալեան, Արուտչեան ՝ Թագէոսեան,
(հյան՜նեան գծագրի շներ եւ նկարիչներ են ՝
որոնք սրամտութիւնները կը վերածեն
սլա տկերի ։ Անոնց չի պակսիր յտտկոլ —
թիւններ եւ շնորհ՝ սակայն չեն լրացներ
ամրողջական երգիծանկարի չ կո չուելու
պայմանները։ ելունին տիրական ՝ անձ —
նա կան դրո շմ ՝ խառնո լածքի
շեշտեալ
ինքնութիւն ՝
զգացուած
ներկայութիւն
որոնք միասնաբար դէմք կը պարտագրեն
շրջանակին ։ Երգիծանկարչո ւթիւնը ՝ Երե
ւանի մէջ՝ կը բոլորէ ծնունդի եւ աճումի
իր առա՝ջին շրջանը ։
U-Jt կողմով աւելի բախտա լոր է արտասահմանը։ Կարելի է աոնուաղն հոս
թուել մեղի ծանօթ երեք անուններ --Ո*ումանիոյ մէջ' Զիք Տ ամատեան ՝ ծ)ր ան
սայի մէջ' 'Ւիրազ եւ Լիբանանի մէջ
Տիրան ։
տաղանդաւոր երդիծանկարիչ մըն
է՝ որուն սրամտութիւնը եւ դիծերը ու
նին յաճախ նետի մը սրութիւնը*. Աակայն
Զիք Տամատեան հայ մըն է՝ որուն գոր
ծը չի ճոիրացներ ուղղակիօրէն հայ գան
ձարանը*. Որքա՜ն
հայ գրականութիւնը
ճոխացած է՝ օրինակ՝ Ուիլեըմ Աարոեանով մը*.
Ֆր անսայի փիրաղը ' «ամէն էն
փարիզեանը
փարիզեաններուն մէ^ —
ինչպէս սովոր են կօխլ^ ազնուական հիւ-
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մորէսթ մըև է եւ Նուրբ արուեստագէտ
մը ՝ բայց էր գործերը օտար են հա յկս, կան կեանքէն : Լէ բանանէ թէ՛- ձէկ
զ էծանկ արէշ ր՝ Տէրան Աճէմեանն է։ Ա~“
սոր պարագայէն մեր մէ արը կը պա ակ
լվ՝ ոԼժ մը*. Ահաւասէկ մէկը՝ որ էր տագանգէն եւ արո ւես տագէ տութեան առրնթեր՝ ո ւևէ առա լ ե լո ւթէ ւնը մ եր կեանքը
լալ.
ճանչնալո ւ եւ ապրելս ւ հայ կա —
կան հոծ գա զո ւթէ մը ծոցը որպէս հայ ♦
Իլ1',1!] Տիրտն կը լռէ , գրեթէ միչտ Աչ ռած Հ՜ , գոնէ զէնք ճանչցայ երկար տա
լէէներո լ շրջանէս : Եր պատճառները որ
րան ալ րյ/ան բացատրելէ'
կ՚ունենան
ժ Լստակտն արգէւևք մը հայ երգէծ անկարշութեան համար։
Ս եր ակնկա լութէւնը
էրմէ կը մնայ մէ չտ վառ։ Սփոփարար է՝
էր պարագայէն ՝ տեսնել վերջապէս թէ
ան պա տկերադարգած էՏ* թումանեանէ
հ,*^աջ \,աղար?>ը , որուն տպագրութէ ւնը ՝
կը մազթենք ւ որ չուշանար այլեւս :
Ա արուԼսան մեր եր գէծանկար չո ւթեան
պա տմո ւթեան պէտէ ա նցնի որպէս անոր
առաջէն մեծ հէմնագէրը։ Ան մեր Արութ
եանն է եւ P աֆֆէն, մ եր Օտեանը եւ
Պտրոնեանը՝ մանտ լան գ այս վերջէնր էր
Լսառնո լտծքով։ Աէջազգայէն մշակոյթէ
պատմութեան մէջ շատ րէ չ է թԼ՚^Ը UIJ^J
կա տ ա կեր գա կներ ո ւն ՝ երգէծարաններոլն
որոնր էրենg կեանքէն ամբոգջ տեւողս ւթե ան գուբս չեն ելած {չեն կրցած եքյել)
էր ենg կալո լածէն : \)'նած են երգէծա —
բան՝ ապրած այդպէս ու մեռած' երդէծանրը շրթունքէն ։ Անոնք զտտրէւն երւլ էծարաններն են ։ Այգպէ ս էր Մ "ս՛էր'
ֆրանսական գրա կանո ւթեան մէհ այդ ոլէս էր Պարոնեան մեր մէջ՝ եւ այզ
րացառէկ Լսառնո ւածրէ տէր է նաեւ Ատբութան : Այսէնքն' ծնած է երգէծանկարէ չ* Հետեւաբար մեր կեանքէ բոլոր երե
ւոյթները էր բովէն անցնելով վերածոլած
են երգէծանկարէ։ Ամէն որ ներկայ է հոն
— կրրոտ կո ւս ա կց ա կանը ՝ անորոշ ԼէՂ."քը > չաղոյկրոէտ տանտէր ո ւհ էն ՝ գար ավերջէկ հարուստը՝
սնոտէ անհատը՝ հայ
պարզ մարգը։ Ամէն էնչ պա տկեր ուած է
հոն —> մեր անմէջական անց եա լր , մեր
նեըկան՝ մեր ըեկերտյէն ու քաղաքական
մէտրը յուղող հարցերը ։ Ազդայէն ամէնէն
Լժաքո ւն հոգեվէճա կներ
վերածո լած են
գունազարդ էւռովէշ պատկերէ ։ Ահ աւա
քէ էկ՝ օրէնա կ՝ սսլէտա կամօրուս ՝ տկարա
կազմ ծ եր ո ւնէ մը, հողաթափերով՝ տոլ-

ջ

>

թօսիլ Սարութանէ մէջաղգսյյէն արմէ
քէն մասէն ուրէշ բան չէ դարձեալ ք"ն
թօսէլ անոր ազգս՛Jէն արժ՜էքէն մասէն.

թեան մը։ Այս պատճառով՝ երբ կը զթ“
մենք շուրջ մէկ ու կէս գար առաջ Տոմէէէ
գծած Օրէնսդրական մարմնէ մրափող ան-

նաթ՝ ո՛վ կրնայ անջատել աղ “
գայէն հզօր տաղանդ մը մէջաղդայէնէն .

դամներուե' թնք հարցներ այլեւս թէ անոնք ո՛ր էր ա լա կար դէ կը պատկանէէն :
Աչնոնք կը պատկանէն այն բոլոր էրաւակարգերուն ՝ որոնք թոյլ կուտան մուտքը
Խորհրդարանէ մէջ յոգնած՝ զառամած ՝
յօրանջող անձերու : Եւ ^.Ընկեր Խռֆունէ^ն
ունէ տէպաբայէն այն ումը՝ էնչ որ ա շթարհահռչակ երգէծան կար է շները տուաե
են էրենց
հերոսներուն ։
Եթէ Աոնէէէ
BjljlLLrmifjl կը ներկայացնէ հասարակ տե
ղէ ք մէտքեր
արտայայտող
տէպարը՝
թրավէէէ Մսրյէօն' ամէն մոլութեան տէր
շնական անձը՝ Տոմէէէ քհոսլէյւ XPuiifl^pjl
կեղծա ւոր թաբերան ՝ ա վարնէէ P'nÜUJu

putjg ՝

Անհնար է յստակ սահմանագծումներ ը՜
նել երկուքէն մէջեւ ։ Եթէ նոյնէսկ պահ
մը մոռաց ո ւթեան տանք կէս դաբու ՚Լ[՚այ
երկարող արաբական մամուլէն բերած էր
մ եծակշէռ մա սնակց ո ւթէ ւնը եւ գրաւած
առանձնաշնորհեալ դէրբը Եղէպտոսէ
{Աարութան նոյնքան մաս կը կազմէ Ն —
գէպտոսէ երգէծան կարչո ւթեան պատ —
մո ւթեան' էր պատուոյ աթոռոէթ) ՝ Ս աբութանէ արժ՜էքը նուազում պէտէ չկրէր *
Ան մեծ է' նաթ էր հՀնկեր ՓանջՈւնէ»ով
եւ «Ընկեր էյռֆունէ^ով՝ մեծարժ՜էք ըլ
լալով նաեւ երանդաւո ր «Աբէ՚՚ոզոժ Ա՛
ղայովտով։ Երկս՛- դարէ է վեր Î սկսեալ
անգլէացէ Հոկարգէն ՝ եր ւլէծան կարէ շն եր
ղէրքևր ևԸ պատկերազարդեն ՝ րայց Սս՚բութան շնորհալէ
կամ տաղանդաւոր
պատկերազարդող մը չէ լո կ ՝ ան մեծա
տաղանդ վերստեղծադործոզ ձ ըն է , որ
թաւէ անց ած է ընկեր Փանջունէէ ոգէէն ՝
թորասուզուած է մէնչեւ հոն ուրկէ էնքը ՝ Երուանգ Օտեան ՝ քաղած է Փան —
ջունէէ տէպարը։ \յոյն հարազատ բնաաէ սլարէ երկու տարբեր արտայայտու —
թէ լեներն են Օտեանէ եւ ԱարուԼսանէ հե
րոսները՝ մէկը զէրով՝ մէլսը զէե՜ով՝
բայց նոյն ո ւժ՜ղնո լթեամբ ։
Աարութանէ Փանջունէն ՝ սերտօրէն առընչուած րլ/ա/ով հանդերձ Qտեանէ տէպարէն , ուևէ ա ռանձէն , ան կաթ կեանք
մը։ Այնքան հէւթեղ՝ կենդանէ ՝ գայ —
տուն՝ ամբո զ ջ ա կ ան է ան' որ պէտք շու
նէ բևազէրէ մը նեցուկէն էր լրէ՛- ար տայայտութեանը համար։ կշռադատ ելով մ եր
թօսքերը կարելվւ է վկայել թէ պա տկե
րս! դարդումէ կալուածէն մէջ ցարդ էրագործուած մէջազգայէն երգէծա կան ղը~
լութ — գործոցներու շարքէն կը պատկանէ
Աարութանէ <^Ընկեր Փանջունէ^ն ՝ էր մեկնաբանո լթեամբ թէ ա րուեստէ հզօր առ —
կայութեամբ ՝ որ տոմէէական բարձրա
գոյն արտայայտապա շտո լթեամբ դրսե —
ւոր ո լած է ։
Աարութան ս տերլծած է նաեւ ՀձԸնկեր
է] ռֆ ունէին ՝ որ Փանջունէէ մէկ յառս^ա g—
Լալ տէպարն է՝ ասոր պէս արելելահայե
լ՛ էն թօսող։
Տէպտր մը կը ստեղծուէ ներկայացնելով
մողովուր/լէ ձը հոգեբանական կազմաթօսութէւՆը կամ ընկերութեան մը հանրա —

ՎՒՐԱ1*°^Ա՝

թափառաշրջէկ մո լրաց է կը՝
Ա արո ւթտ^/է I^Blpïp
4/Î ներկալացնէ {ել պէտէ ներկայացնէի քաղաքա
կան անէրա տես եւ պատեհապաշտ տէպարը մեր մէջ՝ որ ընտանեկան
նումով մը — Խււֆանւրյջ ձ^ԽււֆւււԹլւկ —
էլը տար ած ո լէ կազմա կերպեալ ընտանէքէ
մբ —— հա լաքա կան ո ւթեան մը --J *
Աւելին ՝ էնչսլէս որ
Ձ)էլէբոնէ
Suifi-Ap
է՛ ո րհ ր գա՛նէ շ^ւ էր Լո լէ — ւհէքիբ աբքայթԿ
նոյնպէս' հ՚ոյ թմբագրէ մը դէք՜բաթտ մէկ
ար տայայ տո լթեամբը հեծանէ ւը — պէ —
ս էքլէթը — դարձաւ ոդեկո չումը
Ընկեր
Խււֆունիին : Աարութանէ շնորհ է ւ պս՚յթ ած եւ պայթող — անէւով հեծանէւը
մա ս կը կազմէ այլեւս մեր ֆոլքլորէն։
Ա արո ւէ/ան կը գծէ աղատ շարմո ւմ —
ներով ՝ աւելէ ճէշդը էր եր գէծանկարները ամբո զիւս կան եւ նկարչագեղ կտաւ
ներ են՝ մելանով գծուած ՝ ուր ամէն անկէւն վր ձէնը պտրտած է ՝ յաբզելով հա
ւասարակշռութեան ել յօրէնումէ բո լոր
օրէնքները : Եր դծադրութէւնները չու —
նէն մ տա հո գութէ ւնը գէծերու էւնայո —
ղո ւթեան։ Անոնք աշիւատցուած են՝ ծա
ւալ եւ թորութէւն ստացած'
գէծ—գէծ
էէ ալով {ա
• Իր ա յլագան տէպարները գէմքեր են ո ւս ո ւմնա ս էր ո լած ՝ բը~
նա կան՝ էրենց արտայայտէ չ նկաբագ —
ր ո •Լը եւ մարմնէ հ ամապա տա ս էւան կենգանէ շարժ՜ում ուէ ։ յոյնէս կ աւելէ j^plU —
ՆՈԼթֆւՍ. տալու համար՝ կը պատահէ որ
Ա ար ո լէւան էնքղէնքն ալ գծէ երգէծա —
նկարէն մէջ եւ էնքզէնքէն թօսք տայ։
Եր
երզփծանկարներուն յա տ կանէ շն Æ?/
ա շթոյժ՜ ՝ յ որ գո ւն նկաբագէրը ։
Ենչ որ ցարդ ՛Լեր առնո լեց ա լ որպէս
Աարուէ/անէ վաստակը աղգայէն կալուա*—

Աթիսողոմ աղա

բազկաթոռէ մը էրաJ կորաքամակ նըստած ՝ անտեսանելէօրէն պղտէ կց ած աչ —
քերով՝ որ սակայն էըսէ
Սպաս ,

ես այս երկիրը շատ մնալու միտք չունիմ,
Bpp ծննդավայրս վերադաււնամ' հոն է
որ ծրագիրներս գլւււի պիտի հանեմ • ի՜նչ
ծրլսգիրներ ունիմ •• • Այս պատկերը էր
ձի քանԼէ տողերովր կը Լստացնէ հայ տարտ բտթտ կեանքԼւ
եր կա ր
ոգէսականը ։
Ա արուԼսան աղգայէն գետնէ վրայ եղաւ
ան' էնչ որ եղան Հո կարգ ՝ Ե էլրէ ՝ fi'n—
լանտսըն Անգչէսյ մէջ կամ ֆէլէբոն ել
Տ ո մի է 3)ր անս այ Լւ մէջ։ Այս բաղգատա —
կւսնը պէտք է առնել Լսորհ բղանշա կանօրէն։ Ա ենք Լժ ա գա ւոր ո ւթէ ւն մը չունէինք
եւ ոչ ալ արքայ մը գահընկէց լնելու։
ԱարուԼսանը ո ւնեց անք շոպ՚ջ դար մը
ուշացումոէ բաղգատմամբ եւրոպական
մեեատաղանգ եր գԼւծանկարէչներո լ ՝ սա
կայն ան եկաւ էր գործերուն մէջ ամ
փոփել մեր գար մը եբգէծանքը՝ որսլէս
զէբքհր պատկերազարդող՝ բարքերու նըկա րէ շ եւ քաղաքական երգէծ աբան ։ Ա արուԼսանով կը սկսԼւ մեր դասական երգէծանկարչութէւնը ՝ որուն գագաթն է ան
Լ՚ւ՛ 1լչ1’րւով ’ ոճով եւ բեղունոլթեամբ :

Jէն — քաղաքական

մ է կ երեսը։ ^Լնկեր
Խ՚ւֆունէ^ն կը պատկանէ այս վերջէն ա րտա յտյտութեան ։
Հարց պէտէ չարծարծենք՝ այժ՜մ ՝ թէ
ե ր՚լէծտնկարէ չը ո՛ ՛Լ կամ որո՛նք նկատէ
ունէր էր մէ աքէն մէջ՛.
Երբ
տէպարը
ստեղծուած է մէս ու ոսկորով՝ եւ ունէ
կեանքէն բոլոր բա ղկաց ո ւց էչ տարրերը
կը դառնայ էնքնաբալ՝ ել կը վերածուէ
Լսորհրգանէշէ ՝ կը ներկայացնէ դլթագէր
մտայնութէւն մը։ կոտրելով Հշէնեցէ՚ծ
ըսողները անպայման ձտԼստկորլմետն դաղտփարաբանո լթեամբ փանջունէներ շեն՝
ոչ ալ քաղաքական ցնո րքը urfէն կամ
&տԼսէն մենաշնորհը։ Եսկ եր բ այսօր կը
Լսօսէնք (է նկեր 1լյււֆունի^/ մասէն՝
մեր
մեկնակէտն է ՝ արուեստէ գծով՝ Լսորաչ՚Ա՚էել ԱարութանԼւ դոբծէն տար ո գութ է լ—
նը և երկարաձգումը ժ՜ամանակէ մ ԷԼ։ Ե
վհլ՚ջոյ ՝ պատմութեան հոլովոյթով բո —
լոր էրալակարգերը ել կո ւս ա կց ո ւթէ ւն —
ները պէտԼւ փոԼսեն գործ ելա կեր պ ՝ զէմագէծ եւ շապէկ՝ եթէ ոչ' անուն։ Ո՛՛՛յց
արուեստէ մարզէն մէջ քանդակուած տէպար մը սչիս, ի սլնևնայ յ ս. լի ս, Լնա 1լս. h
կետնք , որսլէս թորհր գանի չ մտա յնոլ —

ծ էն ներս , առէք այգ րոէորը նւ֊ նոյն
ււ1՚ռո1Լ զնռնղեցէք երեսուն միլիոն ժո
ղովուրդով Եգիպտոս ի մ էչ ; Եզիպտա —
ցիներուն Ա ա րոլիւանը դարձեալ կը կոչուի
Ա ա ր ո լիրան : Երկու տաղանդ' մ է կ անու
նով ներկայացուած : Նձ ղոսէ ափերուն աոա՝ջփն մեծ երգէծանկարէչը գարձալ էնք
Սարոլիսան , որ քաջալերեց ել փթթեցուր
նոր աազանդներ : Ատեղծեց տիպար մը
Խւսւվսւն՜ա է՜ֆէ՜նսկւ , որ Ե զիպաս ս հաս —
տա աո ւած եւ ե գէսլտա կան կե անքր Լւ ւրացուցած օտարականն է։ Աարոլթան հայրն
է մանաւանդ հռչակաւոր Մսրի էֆէնտին,
բարեմիտ այլ ուշիմ , առո/լվ զգայարանքի
տ էր եւ սրամիտ միջին եգիպտացի տիսլարէն ՝ որ արաղօրէն ընգհ անբացաւ ար տրական մամուլէն մէջ ել 1930^2/ մէնշեւ 1_9օՀ) արտայայտեց ժ՜ ո զո վր գա կան մի
ջին թաւի կարծիքը : Եգիպտական յեղաթեամբ ՝ դարձաւ «Արար էֆէնտֆ» : Ա'ինմիայն հագոլստ—կապոլստի փուիոթոլ —
թետմբ՝ դարձաւ <ձԱրաբ էֆէնտի» : Ա'ինչեւ կեանքին վերջ Աարութան ծառայեց
Եգիպտոսի եւ եգիպտական արուեստին :
Արգարօրէն ա կնկալեԱ, է , որ եգիպտա
ցի արուեստի քննադատ մը կամ ուսում-

Նս. սիրող մը, լուրէ ա չիոո տ ս, „f,ր ո
մը արդարութիւն ընէ Սարսլխ^
մակչիռ վաստակին : Ասիկա պիսվ
J
բազմաթիւ ‘որտայայ աս լթի^ներ^
միայն մէկը Եգիպտացիներուն յապաՀ
երախտագիտակտն զգացումին' հաՀ,
իրենց Հելս) ազգային Սարոլխանթ,,
Աարոլթանին վաստակը ինչպէս ղոլքԱ
՚ւևԼԼէ մեՍ հայկական կալուածէն, նՀ_
նապէս վեր կը բարձրանայ եզիսլ։ոաէ ,
շյլ,քանակէն -. Ար ելէ մեե երզՀձանկ^^
մանաւանդ երբ ան ապրած է յեղս,վ,
թական եւ պատերազմական տալւլւնե^
իր մեծագոռ թօսըը ունեցած վըլլայ.
Գեռ բոլորին միտըին մէթ, են այն երղԼ
ծանկարները, որոնը ա մ վ, ո լի ո ւեg ան «/կ„
պատերազմը֊» խորագրեալ հատորին մէԼ
եւ ուր Հթթլէր կ՚ունենար միշտ բոցա .
վառ քամակ մը : Այգ անստոյգ չրչանին,
իր թիզաթ երգիծանկարները բոլորի՛,,
ներլնչեցնի արիութիւն ,
վսաահոլթի^,
կորով, վտանգելով հեղինակին ֆիղիլս,.
կան ապահովութիւնը : Տնական հետե
ւոզութիւնն է, ուրեմն արտայայտուած
այն միտքը' թէ երկրորդ աչթարհամար.
աին մասնակցող հայ բազմաթիւ զՕրա .
վաբներ էն մէկը կը կոչուէր Զօրավար

Սսւթու_իւսն :
Պատերազմի գէմ աննկուն պայքարող
՚լը ստանայ
թա զա ղո ւթեան մրցանակ,
1960/» ն ամերիկեան փկփըլ թ-ոլ փիվւրլ
փրռկրրմ^/ կյ-ողովոլրդէ յ֊ողովոլրգ յալտա 'ibal
՛՛[• տմ երէ կետն երգէեա նկարէշներու հաստատած մրցւսնա1էւ
Լաս ղա ղո ւթեան եւ էր երհ ա ս կա g ո ղո լթեա\
համար պայքարող երգէծան կարէշներոձ
յատկացուած ՝ ԱարուԼսան կԼարժ՜անանալ
շքանշանէ աշԼստրհ ահռշտկ տւսսնըչոբ
rt լրէշներ ո լ հետ ։ Այս ըետրութէլևը նքԽ
ւէրագործումը կ}'ըլլայ մէջազգայէն է[ւ
համբաւէն ։
Ա արո ւէ/ան այն ռահվէրան է որ բարձր
բռնեց արեւմտահայ երգէծանքէն բորա~
վառ ջահ ը էրեն փ ոթանց ո լած' Պարոն եանէ եւ 0տեանէ կո զմէ Պ արոնեան էրեն
փ ո Լսանց ած է նաեւ սէբը ճշմար տաէւօ ս ո ւթեան ՝ էնչպէս նաեւ անվա Լսութիւն
ղաթութէւն եւ շողոմ անքէ էտրչանր՝,
Ան նոյն ատեն բ՚սց սէրտ մը եւ մէտք մրէ
էլ՛ բոլորին գիմաց :
Ա արուԼսանէ վաստակը գարձած է իր
ձեւուէ ուսանելէ մեր դասականը՝ իս1[
էր թորքոէ վա ւեր ա գրա յէն տոկուն ար
ժէք մը։ Ով ս ր ) օր մը ՝ '"֊զէ ունենալ
գաղափար մը մեր ժ՜ամանւսկակէց կեան-

Մսրի էֆէստի

Ար®?

մ1-ն մաս էն ՝ պէտԼւ դիմէ Աարութանէ «ք՜
"[է" Լստաց ետ լ ՝ պա տ կեր ս՛ զա րգ 111էէ
մեր աղգայէն պատմութեան եւ Ա՛լ. /
քաղտքա կան է ր տ դար ձո ւԼԺէ ւններ

‘

ԳՐ* ՈԷՕՍԷԵՍձ

Այս րսսւֆն գլխաւոր գարրի^ է
ՍալաՆխսւն, որ արգարօրէն սխա1> æ
համապատասխան կը գտնէր «ծսւզրա Ւ
կարչոՆթֆւն» որակումը' քարկքulpl1LPl1
(**) Երր հայ երգիծահկարչուր1^ JE՜
նռւնդէն ասգին անցած են շուրջ hæpi f
տասը տարիներ, ակնկալելի է որ
րով մը անոր պատկերը երեւնայ 'QL
իր յատկանշական գիծերով, սսւնա է
մինչեւ 102Օի գործերը: Ս՜էր 4^“', .
րէ անցեալին չենք ունեցած ա Փ1Ա1
պոււթ֊կումով մը եւ ինքնատիպ նաք՚Ր
քով մը գործեր' որոնցմով երգՒ^
մը կը դայլնայ թորհրգանիչ ոչի 2 ւ
ֆոխէ մեր ակնկալուր-իւնը n1!!11 "
հրատարակութ֊եան ի խՕ-Գէ1!1 : ՚,Ա1Լ Ա(րնաեւ, մենք մեգ ու մեր անցեալը
նանք պատկերով, որ տպավորելու լա
գոյն եոանակն է:

Fonds A.R.A.M

<«աո-աջ »
դՒն
ընել բու՜ն հարցերը, հակառակ երե .ութս, կւսն քաջալերանքին , կազդուրիչ
չնորհ ա լոր ո լթեանց ոլ սաեղծուած բա
ցառիկ հետաքրքրՈլթեան մը հաղորդա
կան կլիմային:
Լաւագոյն պահե՞րը այդ քսանելչորս

fl Ա ՒՏ Ո Ս ՔՈ Փ
1?

աաւծստասճրի t/ի

օրաղրէճ

W Դ. ՀԱՕԱՐՋՈՒՄԵԱՆ

<ՈթպԷսզի չվհատին, շարունակեն, տոկան5ա/1(/«է^ մԲ պատասխանատուն երաշ
խաւորն է անոր-. Պարտաւոր է չարու•հակեր եթէ մանաւանդ իր սկզբնական
ախնէն մկչ փորձին տարազը կը կրէ ան :
\փւո]թը քաւարար չէ : Սկսուածը հարկ
Հ տեւականս,ցնել, ընդլայնել, ընդհան րդնել: Ա[պփՀեմԲ ամէնունը դարձնել-,
կտագորեեյ լալը միայն : Փորձը ինքնին
,1քաւ մըն է արդէն : Եթէ J"^n,][, կրնայ
^խլութեան ալ մզել -, կ՚ընղունիմ դըբլը-. թնչպէս սակայն, ել ի՞նչու:
yան հալած լոյս.է շերտերու, որ հ եռսււոո նաւուն լուսարձակը յանկարծ կը
ւգսկէ քանի մը րոպէ մութ
ծովեզրին
Ipujj, ութ պատահմամբ կը գանուիս դ
^ա^րայի Փաո-աաօնը ասուպի մը արաղութեամբ լուսաւորեր գետին մը սփիւռՕյ!այ^ ՈԼ
3 կորսուիլ անջրպետեն
/jl’j ԼոյԱհը[Լ թալարին են յանձնուած :
\տսսղոյն պահն է ինքնափ ոփ ման :
jiif կրնար առարկայօրէն Jիշել լրի ւ անք'-թողած տպա լորութիւնները հոգւոյս
թի Այղ օրերուն ""-[՛էէ. ԷՒն ^տահո —
րփքււնները, մխրճուած հեւքոտ առունԱեճաոին մէջ՝, Ի այց գիտեմ թէ ուժեղ
1թ. ^վւտեմ նաեւ թէ ոգին նոյնը մնար

մինչև վերջին վայրկէանը : (Հարղուերան էական
ա ռաթո ղր ո ւթի ւնն ե ր ը :
քուինք կա րելին :
ս ան ե լշոր ս
մամեր

բուն' կերպարուեստը: Եւ յաջՈղ դուրս
եկաւ: իա լ պիտի ըլլայ ընդարձկել զայն-.
Հարցում' ստուար թիւր Հալէրմիքնե/""֊» այս կարգի շարմման մը հանդէպ ,
կրնա՞յ կաղացնել անոր գնացքը: Այո՛,
որոշապէս : Բարեբախտաբար վարակիչ
բնոյթ ունեցող շարմոլմ մըն, է: Աւելի
ետք մողովրղականոլթիւն իսկ կրնայ վայեյել: Ուստի ալէրմիքները պարտին հետըզհետէ նկատի առնել զայն: Հեգնական
գուսաններ են, անոնք որ հայապահպան
ման հանապազօրեայ տխուր մեղեդի մր
ԴԲ մռլաւ ւն :
Հե տաքը ըրուած կը թուին ըԱուլ միայն
ու միայն հայկական «երրորդութիւնով»
մԸ' ԳՈՐ յաջողած են անցընել Ափիլռքի
սլա ամո ւթեան «Եկեղեցի՝ rtulPn3 դատ»
տարազով :

սոլս,ծ ազգային թէ անհատական հալա—
սարակչռոլթիլններ հայ ազուն, առանց
Ղոյ՚]թ հո դե կան րարդոյթի ծնունդ տալու,
“'յն ատեն, հայոց սփ ի լոքի ամիրաները
պիտի ղադրին ունենա լէ խորամանկ կամ
ամուլ դիրքաւորումներ ; իլ պիտի հլոնղուրմ են որ ուրիշ փորձեր ալ յո,ջ,, զո լ —
թեամր պսակս լին ել մանոսլանդ կարող
է ԸԼԲ"''' ‘Էոլցէ սիրելու ինչ որ իր են,g սահ
մանափակ շրջանակէն, դուրս կը գտնուի
էԲ պատկանի րո լորին î
Ի՞նչ ընել հ ո,լը աւելի յուռթի դարձնե
լու համար : Երբ կ՚ըսեն՝ ինչո՞ւ վաճառա
կանական հիմքեր,,լ մասին չէք խորհիր ;
!,1նչ պատասխանել, եթէ „չ իրաւունք
աս,լ իրենց

i

Գիտել տալով սակայն թէ

Մչո-կոյթ բառը ՝
Հ_ոբբոբդը
յաճաիւ
*էունաւոր դրօշակի մը գերը կը կատարէ

“'մԳ էաԲՂթ Հիմքեր խորերն են, թաղուած
ու մենրք մեր ասեղրարձին վրայ մախաթ
I"'կ չու-ն,էինք կերտելու Տամար ՝իո,թրան:
Ասեղով պեղեցինւք հիմք ղետեղելոլ հա —

չփոթուելով մայրենի լեզուին, հետ: խ օսոլըռաոլքի ծառայող լա լուղոյն, պաո, —
րուակը î իմանք չեն ուղեր հասկնալ թէ
ուրիշ ուղի մը
տարբեր մերձեցումովդ
կրնայ եւս հանդիսանալդ մանաւանդ նոր
սերունդներուն համար առտնին լրաց ու31>չԸ ^անօթ երրորդութեան : //՛ոռնալով
թէ արուէսա ել մչակոյթի ուղին, երբեմն
ալհլի ազդեց ի կ իսկ մի ջ,, g մր կրնսսյ ը/—

մար . ասեղով նաեւ շինեցինք , քանի մը
ըն, կերներ , անոր առաջփն տարազը ; Զեն,
ուղեր գիտնա,լ:
Լաւագոյն պարագային,
հասկնալ կը ձեւացնեն: •քմծիծաղով կը
շնորհաւորէն ու կը հեռանան : Հայ նոր
ամիրաները մինակ մարդիկ են : թորհր զատուի ալ պէտք չունին : Գիտեն շինել :
Ունին, նաեւ իրենց յատուկ տալու ձեւը :
^"‘JU լ^1 հաւատար տարբեր կարդ ի ինք-

րմնուած չորս օրերու վրայ՝ րի լրե զա լէ֊
նելոլ համար հինգ տարիներու ա շվսա —
ղան աղան եր ե ս ա կն եր ը : \մնունգ
տալու համար նոր բջիջներուդ նոր առա1աղրութթններ ո լ ՝
նոր ա շէսսւ տ ո ւթեան
թւսլելաւ : \յոր երեսակներ ի ր ա կան արն ե1Ոլ ձգտումով՝ ուր
հ ինը նորին պիտի
էառայկ յ
Արպէսղվ, յամառութիւնը չկորսնցնէ իր
\բկան մ.սնիքները տեղի տուի մեծ վա"'i- սրտիս մէջ լուռ ար ձա դանդո ,լ ի,ը~
‘ի արուեստի փառատօնի մը-, թոստո{անխ չունէի ընդհանուրին վսւոահոլ■'! ՛՜՛՛և ՝ ոչ իսկ բոլոր խորհրդատուներուս
'«■՛քամտոլթիլնը .

րտստխտն : Կարեւորութենէ զուրկ է այ‘"ն ՚ '^"['ձ մըն էր փառատոնը և ւս :
I '“ղդեցոլթեան կապուած պիտի մը'"J րոմն պատասխանը ■ Փորձել: Գիտել,

Լ-ել յղանալ եւ փորձել: Այդ էր միլ որ ըրաւ Հաթրա հինդ տարի , մերթ
I մերթ ընդհանրացնելով յաջող փ որ-

է

նաեւ լ,ր յս'ԲաԲեԲա1ւան

վ^^բերսլթ^^ք^
լՀօ

Հայաստան

ել

‘ր^Լւ հաստլ““’ կապեր ստեղ-

^ս1երո.լթ1’1^ներ՝

ու֊ °տս-

^Հ.^ասթ3ո,ւոլթեսւն կապեր ղ1։լ^Տեէեն Հ1"1* ['Ո'թ1'ւննե1'' սրոնք նաև
յեկն,ս y ,մեկնաբանին ,
սեՀՀ/ս
երիտասարդը՝
f/'fln

3:3 ’ սէատԸէսԱաուած ունկն‘Եեաին
Ոլ
քէէՂէսղի հասկնան ղիրաը ,

ճ/մս,„1
'ւհ,աԸ ■ Արդիւնքը եՎ1 Շճ3 մը տսլալոր1՚չ՝ոլր՝

Ï®1

ա/1ան tU"t'krn‘L

„ րէ!,ոևմո։Լ
էէփփ՚֊ռքին :
îfa “tyÿï,

Բամ9

աշխատանք

եղաւ նախ ան որ առա-

Ոբոլով ան բոնահ1ւՀտ վերացականէ լե^-'եսծէ նրեւ P-Լ^թՒ- և"ե“
• Gn ւն p .
‘
*■ Լ
Ղ J
Ահ՞ 9?^Ով լ՞նչու ^-ո1f
փո
'■['կրո["լ "լզի մը
P լ ցաւ փառատօՆթ օրե

1',մ|! ^"'/օ /

ցոլթեամբ: Արբ Հրեղէն Զիեր կը դահավյ՚ձ էթ1՛ վհուկի, մը անձնատուր' Ա արգիս
Պարաճանոֆի ղդթսիչ բեմադրոլթեամբ :
Երբ չարչարուած, պղծոլած հոգիներ
խնկարկու ել շղթայաւոր դուրս կ՚ելլէին
եկեղեցիէն :
Երբ կը զգայինք թէ րռնաբարո լոզր
նաև մենք ենք: Երբ պլպլուն կայծ մը
մէվ.Գ Է.Ը հետեւխւ ♦ . • անոր : հաւցէ Ասաւած : f-անի ստեղծագործ եբելակայոլ —
թեան մը կանչն է լսածդ: Տրամադրելի
ես դուն քու մէջ ամէն զոհ ո զութ եան
պատրաստ : Հո՛դ էին լալադոյն պահերը
փառատօնթե յ (յաել ^րր Առնօ Ոաբաջանեան ել Ալէքս անդր ա ր ո ւթ ւնեան սվրտերը ցաւցնելոլ չափ հզօր ալփքներով
կոլգայէն պոռթկալ իրենց հայկական
ռափսոտթն ել ժայթքել իրենց տօնա կանը :
^*յղ՜ սԼահերու1ր աեսնուածըդ լսուածը ալելի հ րաբուէս էր քան զուսպ նուագ •
բւսյց էնւ
“‘յդ պահերուն մենք եւ
անոնք հաղորդուած էինք' նոյն հալոցին
ձէջ հրկիզուած: Եւ. Իրբ հետելեալ գիշեր
Ա անոլկ Սարի կեան կուտար Պախի փար—
թիթա մը անաղարտ ամէն չարիքէ: Պիտի
մոռնայի , երր Անմէլ կարապետեան հայ
մեղեդիներու հարազատ փունջ մը կը հ ըրամցնէր պարզութեամբ: Հո՛ ղ էին լա ւտգոյն պահերը : Ու֊ տակաւին բոլոր անոնց մէջ 1 ուր առաջին ունկնդրութիւններու տեղատարափին տակ յօրինող մեկ
նաբան զոյ գեր կը ջանային հինդ զծիկներուն ըևդմէջէն իրալն ու գեղեցիկը
զանել : Իաֆֆի Պետրոսեան , &առլ Ռընօ ,
Այ տա Մ ուրատեան } Ո*ուպին՚ա
^թիէա^ձ'“
եան դ ապրեց ո լց ին մեզի այդպէսի հեշտա
լուր վայրկեաններ յ
Եւ որքան հոգեպարար էր զգալդ յիԱնամեակի մը ա ռթի լ վա ս տ ա կա լոր ու —
ոոլցչուհիի մը սրտին համաչափ զաբկերը
իր նաէսկին սաներուն հետ։ Ա1լի Աճէմ եան, Անի 'Լազարետն , Ա եղա Գանիէլ ս,րլած էին իրեն կատարեալ ար ո ւե ս տա դէ տներ հասցոլցած ըլլալու հոգեկան վերին
դոհոլնակոլթիլնը :
Աչխէն ()՝ա վա{ի ե ան
էսորհրգանշանը հ ւսնգէւ ս աg ա լ փակման օր
րի առա տօնի ոգիին։ Իմանալ ել սիրել։
Ա եկնած են ր՚՚լսրը, մարելէ ետք լոյ սե
րը ï Հասած են աո,„ ջին նամա կները î Ի՞նչ
ընել î վերսկսիլ ։
Ի՞նչ մնաց ; Ափ մը առաջին ո ւն կնգր ու-

փմա որ իր աւարտին է հասած , կար/ թէ ոչ այս նշմարելի ձիգը : Զունիմ

^Ղ^իքը '■
te 7 ’ y J ա^^-նքի կշռոյԼԼ ա^երՈ1- մևրձեցումին եւ նամաԶ1էխ փնտռա}ր յ^բ-բերոլթիւննե -

Համերուն: Հո՛ն էին ուր կը զգայինք
ստեղծագործ նոր շունչի մը փոխանցումի
բեմէն սրահ : Երբ Շոլշանիկ Միլաոնեանի
տաւիղը Տէպիւսի կ՛երգեր: Երր Ֆիլիփ
Ւ՚ լլէր ի՚ րայատուկ հնչիւններով կը խօ
սեցնէր իր թաւջութակը,
տալով առա
ջին ունկնդրութիւն մը Եդուարդ Աիրզոեանէ , հասցնելով մեզ իրեն հեա անտե
սանելիին սահմաններուն:
Երբ պարոլհիներ Ա որիս ԼԻավէլի վալսը
կը մարմնաւորէին , կամ Պէթհովէնի վե
ցերորդը ըմբռնել կուտային մեզի, Հիլկօ
Նիպելփնկի կախարդ քամե բային մեղսակ-

րս լ ափթոր^ւ
գոյատեւման
ծառայսղ >
պայմանաւ որ՝ ոգիդ ուժ եւ գիտակցութեամր կիրաբկուի ան՝ տրուած Ըէէաէո1Լ
թէ նաթնա կան ազդակը հոս կ} ենթադրէ
տեսակարար բարձրագոյն որակ եւ համա
գաղութային միջոցներով ա շվսա տող մաս
նագիտական անձնակազմ :
այդ կէտին շուրջ է որ կը կորսուին կարծէր հայապահպանում որոնոնոզ միտբերը :
^առաջփկայ
տարիներու ընթացքին
վՀլսթրայի ամենամեծ դժուարութիւնը ու
րեմն կը կայանայ մեր նոր ամիրաները
որոնցմէ շատերը ազգային գործիթեր
աարհամողելոլ մէջ թէ դ իրենց ընդգրկած
ուղին միակն է*, ի^նչպէս իմացնել իրենց
թէ կան զանազան ուղիներ : Որ հարկ է
ընդլո ւզել ել ժողովր գա կան ա ցնել : ]] ամուլ դ ա րո ւես տ ա գէ տներ դ մ տա լոր ական
գաս' 'Ոաթրայի լաւագոյն դեսպանները
կրնան բազմա պա տ կե ալ չա փ եր ո վ օգտակար հանդիսանալ իբրև, պատգամաւոր այս
յանդուգն ձեոնար կը դլութ հանելու համար : Նթէ Յա^_ոզինր հ ա ւա տացնել թէ մշր
շա կոյթ եւ արուես տի ուղ իով կրնանբ
դիւրաւ վերագտնել տալ կարգ մը կ"Բ~

եատիպ ճիգերու գոյո ւթեան : էայնա —
իահ ր1լա լ դ քանի' նկարը ջրաներկ էդ արեւի ճառագայթներէն վազդուի հ
ւԼմենակարելորը գետին պատրաստէլ։
Զանազան ո ւզղո ւթի ւևներ ո վ : ի անգա —
մ այն։ Առանց մոռնալուդ
ժամանակը
նաթապատուութիւններու շարքը i Ու հո՛գ
որքան Զզգալի է վերին
հեղփնակալոր
մարմնի մը չգոյութիւնը։ Ունենալով ահ
ռելի յապաղում իրաւ մշակոյթի ել արւեսաի գետիններ ո ւն վրայ դ րազգաա —
մամբ քա զաքակիրթ համայնքներու դ հայ
սփիւռքը պարտի զանել «հնարքներու շա
լի yՀր» դ պաշտպանէլու համար էականը։
Ել կորսնցնելիք ոչ իսկ մէկ օր' մտա —
ծելոլ դ յղանալու դ քննելու ել անմիջապէս
աշթատելոլ նոր ծրադիրներու վրայ ։ Որոնք եթէ ո ւշա գր ո ւթեան արժանանան
անկասկած կրնան իրագործուիլ ։
*էյիւթական գոյութեան պէտք է միանայ
ոգեկանը ապահովող ցեղին ներհ ո ւն հըմսրութիւնը ։
Այգ էր նաեւ նսլաաա կներէն մին 'ք^աթբայի փ առա տօնին յ Աաջողեցա^ւ։
Ո՛
Որովհ ետեւ չկարողացաւ պաառել ան —
տարբերութեան ?ղարշր դ պա անէ շէն ան-

թիւններ տար ածուելու պա արաս տ ։ Այղ^
քան մըն ալ g ո լց ա գր ո ւթի ւններ ։ Աձրվերապահ գնահ ատանքը օտաբներ ո ւն յ էուրջ
կարելիոլթիլններոլ հեռապատկերը մեր
չորս հիւր հայրենի երգահաններուն հա
մար ։ Լ, որ երիտասարդ ուժերու երե —
ւումը յ նկարիչ թէ երաժիշտ ։
է1 ^չ_ մեծ ուրաէսութիւն էր հաստատն՚Հ
թէ' փորագրութիւնը զոր ԳուզանճեաՍի
ձեռքով փառատօնի առթիւ էր պատրաս
տուած' արժանացած է ամենւսէսիստ արւեստագէտներոլ գնահատանքին դ
նաեւ
Սնժէլ ^արապետեանի երեւումը ուր իր
առաքին ելոյթով իսկ հմուտ քննադատ
էհէոք Լոեշանի ուշադրութիւնը կը գրա
ւէր ։
Այսրա^էե ալ բաւարար չէ^ արդարաց
նելու համար Հայ Արուեստի Զարգացման
Միութեան մը գոյութիւնը։ Մինչեւ իսկ
փառա տօն մը ։
^^րոկոիէ* թերի կողմերը վերյիշելով
աւելի քան լալերը էսրաէսուսիչ դ որպէսզփ
պրկուած զսպանակի մը վերածուի այն
փորր ոյր ո լես տի
իջր ղ"ր *Իաթրա կո
չեցինք հինգ տարիներ առաջ ։
Մ յրէ օրերուն շեշտը տրուած էր սիրտին
վԲայ- Այ“°Ը՝ մկրատել միտքը:
վեր Ա կսիլ ; Որպէսզփ ան կարենայ շվհատիլ, շար ո ւնա կել եւ • • • գուցէ տոկալ :
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ԵՐ*Ի ԽՂՈԻՆՋՆԵՐՈԻ*
ՈՐՈՆՔ ԹԱՂՈԻՄԻ Կ’ԵՐԹԱՆ

ԱՆԻԺխԱՆՈԻԹեՆԷՆ
ԱհՆՏեհ
LWbPbPC
Jacques
Եթէ տագնապը բանաստեղծութեան
հրատարակութեան ու վաճառքէն օրէնքը
կը կազմէ , Փրեվերէ հատորները այղ O—
րէնքէն գրեթէ աննաթընթաւյ բաբառոլ —
թէ լեներն են ։ Նտթապէս
ձեռքէ ձեռք
ՀեԼ!.ոԳ> յետոյ ա^ա^այ' հատորէ մը մէջ
ամփոփուած Փրեվերէ դրութէւնները տըսլաքանակէ մրցանէչր կը կոտրեն եւ բա
նա ս տեղծո ւթէւնը կը մ տցնեն «գրպանէ»
աման ու մ ո զո վր զական մատենաշարնեբուն մէջ՝.
վ չէ գէտեր սա անունները ♦
Paroles ( 1946 ) , Spectacle ( 1951 ) , La
Pluie et le Beau Temps ( 1955) , Histoires
(1963), Arbres (1976 ).
Այ u երեւոյթը կը բազա տրէ մասամբ թէ
է^նչու Փրեվերէ անունը ՝ որոշ հասարա
կութեան մը համար , համարմէք է բա
նաստեղծութեանդ այնպես էնչպէս , նոյն

Prévert
SANG ET [PLUMES
Alouette du souvenir
c’est ton sang qui coule
et non pas le mien
Alouette du souvenir
j'ai serré mon poing
Alouette du souvenir
oiseau mort joli
tu n’aurais pas dû venir
manger dans ma main
les graines de l’oubli.

ԱՐԻԻՆ ԵԻ ՓԵՏՈԻՐ
Գրեց'

փ. <1|ԸԼՏԵԱՆ

հասարակութեան համարդ Տէկէն Աակաևէ
վէպերը թորհ ր ղանէ շն են ֆբանս ա կան
արգէ վէպէն :
/։,/ Մ ոնթանէ բերնէն հոսող Ս եւՆԱւծ St—
յւէւնէթը կամ ՍիթԱւհսւթնէքԱ անուշէ կդ
զգայնոտ ու տթրամպէտ երգեր են դ այն
քան չալ փակած ու փարած էրենց մամանակէնդ յետ — պատերազմեան տաքէներու
յոգնութեան դ զրկանքէն դ յուսաբեկս լ —
թեան ու այլազան մեծ ու փոքր հաւաքա
կան տարտամո ւթէւեներոլ ։
Աւելցուցէ՛ք Փրեվերէ քանէ մը քերթւածներուն մուտքը գասագէրքերէ ներս՝,

Յիշաաակի ւսրւաոյսւ
քու արիւնդ է որ կը հոսի
եւ ոչ րէ իմինս
Յիշատակի արսւոյւո
ես րոՈլնցքս սեղմեցի
Յիշատակի արտոյտ
մեււած աղուոր ր-ոչուն
պէտք չէ գայիր
ափիս մէջ ուտելու
հատիկները մոււացման

0 րէնա կ'

«Երկու աււալել երկու' չորս
Չռրս սւււսււել չորս' ուրfKp- սւււսււել ուր-' տսւսԱրկէց
Կրկնէցէ'ք • • •» :
Ալ կը կրկնէէք։ \յման գրութէւններ
կը թճողէէն ձեր ուղեղը էրենց անճեթեթ
թռչունէ էջ մը դասով։ Կը պատահ էրդ
որ վանգա կ մը գծէէք եւ թռչունը գնէէք
հոն դ
բանտարկէէք ձեր երեւակայութէւնը։ Զեզ կ} օրօրէէն մանկութէ լեն ու
յ է շատացները։ Զէ էք ուղեր մեծնալ՝,
Տ ա կա լէն ձեր պա տանս ւթէւնը երգեց
վերլենեան սա երգը*

«Թոչուններոլ շուկան գացի
Եւ թոչուննէր գնեցի
Քեղի համար
Իմ սէր
Ծազիկներու շսւկսւճ. գացի
Եւ ծաղիկներ գնեցի
՝Իեզի համար
Իմ սէր---»
Ալ այսպէս կէ" քաղքենէ , կէս մթէն —
պատ ան ո ւթէ ւե' անոր ո շո ւթէ ւններ դ դըպրոցէ
վերջո լան
վէպապա շտութէւն ու
փարէզեան երագներ , որոնք ձեզէ էրաւ
ապրումներու համն ու պատրանքը կուտայէն : Զէէք գէտեր ո* ւր կը սկսէր ել
ոՐ ւր կը վերջանար այս հեգնանքը։ Աարեւորը այն էրդ որ նման սէրեր կայէնդ
թռչունդ ծաղէկը ու պահարանդ ձեղէ բե
րող բանաստեղծութեան անմէջականու —
թէւնը ։ Սեմ չակերտեր ։ Ալ սէրերը դըպբոցէ վեր ու ծ ո լեց ան ուրէշ տեղ դ տարածլեց ան դ բրնա փ ո չէ եզան կամ բեգնա —
փոշէ ։ Գուն գէտես ընթերցող, թէ էնչէ
1լ ա կնար կեմ ։
Բայց այս բոլորը չեմ գրեր Փրեվերէ
արտագրութէւնը էր զեղծումով դատա
պարտելու համար։ Բնաւ։ Այլ է յտյտ
բերել կուզեմ այն ծածկումըդ որուն են
թարկուեցան պայթուցէկ
հեգնանքովդ
է,աբանումովդ վայրենութեամբ լեցուն է-

Թարգ' «ՅԱՌԱՋ»

ջեր ։ Ա'արմէ կարդալ էր
Tentative de
Description d’un Dîner à Paris, 1931/rt
տպուած Հընթրէքէ մը նկարագրութեան
փորձը» դ ճէփ—ճէշդ այս գաղութէ ճաշերու
նկար ագրո ւթէւնը : Անէ կա կուգայ ո ւղղակէօրէն գերէրապաշտութենէն դ հակառակ
անոր որ Փրեվեր էր կապերը էւզած էր
արդէն ճ$2&էն î Բերականական կապերու
թաթտումըդ բառաթաղերըդ ((( CeUX qill
croient croire / ceux qui croa croa »)
անսպասելէ հա կա գրո ւթէ ւնները դ երեւո ւթական անտրամա բա ո ւթէւնը գրո ւթէւնը
կը մօտեցնեն զերէրա պաշտ արտագրու —
թ է ւննեբու* բայց հոն կը յայանուէ նաեւ
ու մանաւանդ սուր քննադատս ւթէւնը էբոզութեանդ թելադրուած'
քաղաքական
բացա յա յտ ու ս տ ան ձն n ւած գէբքոր ո շո ւմէ։ Այս գրո ւթէւնը կը պատրաստէ Փրեվերէ գեռ անտէպ թատրոնըդ մողովրդական թա տրոնը , ո բուն դլթաւո ր դոբծա
ւորներէն մէկն է անդ
«3* ո զո վր գա կան
ճակատէ» յաղթանակէ ւոարէներուն ։
1931£ե, 1936/,ե, 1939^ե Փրեվերէ գըրութէւնը թափանցէկ է առօրեայէնդ սո
վորականէն ու անկարելէ
էրա կանո ւ —
թե ան ։ ԿԸ գրէ անոնց
համար որոնց
«առօրեայ հացը յարաբերաբար շաբաթա
կան է» դ անոնց համար որոնք «նկուղ —
ներու մէջ գրէ չ կը շէն են դ որով ուրէշներ բացօթեայ վայրերու մէջ կը գրեն
թէ ամէն էնչ լալ կ'ընթանայ . ♦ ♦» յ Ամէն
օրուան ու բոլո րէն բառերով ,
4~լ1լհԷՒ
մօտեց ո զ նաթա գա ս ո լթէ ւններ ով դ մոզսվր դա կան երդերու նմ անող յանկերգնե —
րով գրո ւթէւնը կը փորձէ ըԱել մահը
«նաթկէն արեւուն» դ նաթկէն էմաստէն*

«Եւ րնանկարը կիսաշէն կիսաքանդ
Կէս քուն կէս արթ-Ալն
Կը փլչի պատերազմին, դժրաիաաւ-

Ա՜եոած տերեւի մը. թաղման
Երկու խղունջ ելած՜ կ՚երթան
Իրենը սեփ սեւ խեցիներով
Եղջիւրին շուրջ սուգի կապով
Մութին մէջը ելած կ՚երթան
Շուտ գեղեցիկ գիշեր մ՚աշնան
Երթ կը հասնին սակայն աւա՜ղ
Արդէն գարուն է անյապաղ
Տերեւներն որ էին մեււած
Յարութիւն են ամէնքն առած
Եւ մեր խղունջները երկու
Յուսախաբ են չափազանց թայց
Ահաւասիկ արեւը մեծ
Արեւը որ կ՚ըսէ իրենց
Խնդրեմ խնդրեմ երամմեցէք
Հրամմեցիք ու նստեցէք
Պատիւ ըրէք գարեջուր է
Թէ ձեր սրտին փափաքն այդ է
Աոէք խնդրեմ եթէ կ՚ուզէք
Հանրակաոքն ու Փարիզ գտցէք
Այս իրիկուն պիտի մեկնի
Ի՜նչ երկիրներ տեսնէք պիտի
Չըլլայ բայց սուգ րոնէք երբեք
luoufu ականջի օղ ըրէք
Սուգ ըսածդ մարդս կ՚ալըէ
ճերմակն աչքին կը սեւցնէ
փա զաղին շուրջ ինչ խօսք որ կայ
Գարշելի ու տխուր կ՚ըլլայ
Վերստացէք ձեր գոյնը հին
Գռյ նը կեանքին
Այն ատեն ինչ որ կենդանի
Ինչ որ ծւաւ կայ ու ծազկտի
Յանկարծ կ՛երգեն լիահագագ
ճշմարիտ երգը կենսունակ
Երգը ամրան
Ամէնքն ամէնքը կ՛արբենան
Եւ կը զարնեն բաժակ րաժկի
Գիշերն է քաղցր ու եզակի
Ամրան գիշեր սքանչելի
Մինչ մեր խղունջները երկու
Ետ տուներնին կ՚երթան հեոու
Կ՚երթան հեոու այնպէ՜ս յուզՈլած
Կ՚երթան այնպէ՜ս երջանկացած
Ու. քանի որ շատ են կոնծած
Կ՛երերտկան քիչ մ՚անկասկած
Յայց Վերը հոն երկինքին մէջ
Լուսնկան կը հսկէ իրենց :

թեան ու մոոացման մէջ
Կը վերսկսի
Կը կաոուցուի կրկին մութին մէջ
՛հրա մա գլուխը կը ժպտի
Ի այց օր մը պիտի իրաւ արեւ մը գայ
Իրաւ արեւ մը կարծր որ կակուղ
բնանկարը կ՚արթնցընէ
Եւ աշխատաւորները պիտի ելլեն
Պիտի արեւը տեսնեն
Իրաւ ոլ կարծր ու կարմիր արեւը
յեղափոխութեան • • •»
Այսօր րէ Լ Ը գէ^-րէ"^1
անհետեւանք
կը թուի այս թո ստումըդ անջատուած էր
շրջապատէն դ «(է ո ղո ւէր գա կան ճակատ» է
ւոօնա կան ու վտանգա լոր շրջադրութե —
նէն ուր գրո ւթէւնը կը մէջամտէր։ Նոյն
օրերուն դ ըսել կհուզեմ նոյն գրութեան
հետ կը գրուէ է շթանութեան է/նգրա կանացոլմը-, ՛Ծանօթ է Փրեվերի La CrOSSe
eil l’Air ըերթոլաե՜ը եւ անոր րառային
կազմաեը որ
կ'երթայ իշխանութեանց
իշխանութեան ,
ասոր
խորհրդանիշ
Հռոմին ու Պապին դէմ : Հոն կարելի է
կարդալ Փրեվերի դրութեան բոլոր հը —
նարըները, ըաղաըական ըննադատոլթենէն մինչեւ ըմեիեարյն ու բառախաղը^
բառախաղը^ որ, հեռաւոր բուռերու ձայնանմանոլթեամր , կը սպաննէ առարկան
"Լ կը րօդազերե֊է իշխանաւորին պաշտօնը .
« Hélas, hélas
la pipe au papa du pape Pie pue »
Փրեվեր նկատի ունի բոլոր գլուխներն
ու պետերը , իշխանապետն ու կրօնապե,ՈԸ> դրամատէրն ու գաղափարը, քերա

ԹՌՋՈԻՆԻ ՄԸ ՆԿԱՐԸ
ԳՄԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ
փախ եւ առաջ գծել վանդակ մը
դուոը բաց
Գծել ապա
թոչունին համար
թան մ՚աղուոր
բան մը պարզ
թան մը գեղեցիկ
բան մ՚օգտակար
յետոյ նկարը զետեղել ծաոի մը դէմ
պարտէզին ւքէջ
պուրակին կամ
անտառին մէջ
ծաոին ետեւը պահուըտիլ
անխ1օս
անշարժ • • •
Թոչունն յանախ շուտով կու գայ
թայց եւ կրնայ երկար երկաթ տարիներով
սպասցնել
չվհատիլ
եւ սպասել
եւ սպասել ի հարկին դեո տարիներով
արագ հ կամ թոչունին դանդաղ
ժամանումը
եւ ոչ մէկ կապ ունենալով
յաջողութեան հետ նկարին
երբ թոչունը գայ
եթէ գայ
լռութիւն մը պահել խորունկ
եւ սպասել որ թոչունը վանդակ մանէ
երբոր մտաւ
վրձինովը կամացուկ մը դուոը գոցել
ապա
մէկ մէկ մազիկները ջնջել բոլոր
ջանադիր որ ձեոք չզարնես թոչունին
ոչ մէկ վւետոլրին
Յետոյ գծել ծաոին նկարն
իր Սիւգերուն լաւագոյնները ընտրելով
թոչունին համար
գծել նաեւ կանաչութիւնը սաղարթին
եւ գովութիւնը քամիին
արեգակին ոսկեփողին
եւ ադմսլկը միջատներուն ամրան ւոօթին
եւ սպասել որ թոչունը երգել ուղէ
հթէ չերգէ
գէշ նշան է
նշան թէ պատկերը գէշ է
ըայց p-է
լաւ նշան է
նշան թէ ստորագրել կրնաս
եւ այն ատեն կամացուկ մը կը փրցնես
մին թոչԱլնի փետուրներէն
եւ անունդ կը գրես հոն նկարին մէկ
անկիւնին մէջ :

կանագէտն ու
դեղադէտը î Տեսակ սէ
բթդհտնրացեալ տ նէշթանութէ՚-ն մը
փորձէ հաստատել , առանց որ անէկա ղը՜
բոզական օր էն քանդէ
տէրապետողէ
գուն ։ ԳԼո ւթներ էն ա նգէնՀ Փրեվեր կը
ձգտէ բռնել այն բոլոր պղաէկ ջ սովորի՜
կան բաները դ որոնց «բնա կանո ւթէմե)
նունը կուտան մարգէկ* թռչունըդ ^‘սււ^
մանուկն ու սէրը : Աաբծէք ասոնք ըԼԼ111
j[,lj էշթտնո ւթեան հ ա կագէր ու էշթ^մեու
թեն էն փր կո լած տարրեր ։ Գիտէ՞ր արդ
եօք որ պաբղութիւններով շաղատադր^1
"L <Տ-պրոլե տարը^ , ոչ ալ դրութի՚-նր Լա

հագորեողի իշխանութենէն :
Գերթոլաեի մը մէջ, որուն խորադէրԼ

Փարոսի պահապանը թոչուննեբը շաս1 էն
Ubpt ինքնին յատկանշական է դ
է հ ետեւեալյը .

«Թոչուններ հազարներով դէպի
ները կը գՒ։1ե11
հագսւբնեբսվ
էն
ՀագսւրներԱվ կ՚իյնան
գսւբնով1^
Հազարներով կը մեոնին---»
Այո մահ ո լան մէ9 թռչունները ԷԸ &
սահմանԲ.
թոլթե գտնելդ իրենր Ա""֊'
մIL* IL յայանուէ անհեթեթը ) եսակ
վտանդ^
ու
աղուորդ
տրամէ
կթաւ
3_nLlL^t 1 լթտանէ ա նհեթեթ մը, որ ‘
պահ մ ո անհ անււս տացնել ք^Ղ.^^ լ լ
ւ
Հ/֊
և^պրեՅն^
«պրոլետարը» դ բայց
սառւ Ղ ւլ
զանոնք էշթանութեան մէջ՝* Այե^^
կուն ու գրա կան ամբար տա ւանո ւթէ
«Հայր մեր որ յերկինս ես / հոն տլ ն
նվտտնգ երդ՚էէ
րսող կը հաստատ է էը
մէ ո լթէ լնը :
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1Ml* Հք-Տ

•խիթ'/էհ/

արեՐԻԿԱՅԱՅ ԱՆԳԼԻԱԼԳԻՐ
ՐԱՆԱՍՏեՂԵ>ՆեՐ
Աւելորդ ի-կ է Ը“ել , թէ պայմաններու
մրումով օտարահնչիւն բառերով եւ. ելանդներով քերթողական կալուածը մշակ„,բ երբեմն նոյնիսկ հարստացնող հայաձխ, բանաստեղծներու ներկայացումը հա
յերէն թթերցողներու' կրկնակ շահա ղբբղոութիւն կը պարղէ : Նտթ' առաւել
կաւէ նուաղ ծանօթութիւն հասուն թէ ապաղս/յի թո ս տո ւմներ ո վ նպաստաւորուած
բանաստեղծներու , որոնք , այլ պարա —
բււներոլ մէջ եւ բեւեռներու տակ ապանււթրաւր հայերէն արձանագրէին տրով։
ել խոհ։ Րայց ասոնք իլրա յատուկ հ եաղրքրո ւթիւնն եր ո ւ եւ վերլուծումներու
տոկը բանան։ Ոմանք ծնած են Երկիր ,
,Լ|ւէե£ը ղաւակներն ու թոռներն են բընւիարհէ եկած մարգոց, շրջան մը այաճաիյ ե ր կար քան կարճ , ապրած
1լ սնած են տոհմական շունչով։ Աակայն
անպայման արտաքին շրջապատն են ո լԱղած իբրեւ կաղմալորման դպրոց : Հոս-

Դրեց'

ժ. ԱԻՐԻՃԵԱՆ

կե նաեւ հետաքրքրոլթեանց ծա լքե րը .--տոհմականի ել օտար պատուաստի տա —
("ղութին' իլրացման աստիճանով՝ հրաեարմւմ արմատէ , թէ ակի h*- Հոսանժ
^աիաոնում եւ ի^նչ համեմատութեամբ՝
‘l^uin.ujii
թէ ոչ հարազատ էութեան
1՚1սյյ[ն ։ Պարզ է թէ այԱ ծաչբերը իրենց
^թաետլբերն ունին անկասկած։
Երիտասարդ բանաստեղծ Աարիկ Պ ասէաճեանի կազմած եւ թարգմանած Ամ ե[վւկահայ անգլիադիր բանաս տեղծներ երկլեղուեայ ծաղկաքաղը՝ ընտրութեան եւ
Ւրղմանոլթեան ճամբո,Լ այս երեսներու
1՚“յՅայայաումը կ'ապա հովէ ,

առն ո լա զն'

որոշ չափով : Աշէսատանրն ու առսվադրոլթիւնը սահմանող յառաջաբանին մէջ
աշիւատասիրող — թարգմանողը ճիգն ու
ձգտումը ճշդած է հետեւեա լ կերպով,—

Ընտրութիւնը կատարած հմ հեղինակնե
րուն 1օգնոլթեամթ եւ համա ձայ նութեամթ :
փորձած եմ խմրել իւրաքանչիւրին յատ
կանշական կտորները' աւելի կարեւորու
թիւն տալով լալ րանաստեղծութեան,
քան թարգմանելիութեան : Աշխատած եմ
նաեւ նախընտրութիւն տալ ցեղային լաւ
քերթուածին, քան լաւ, րայց ոչ ցեղա
յինին ։
Ընտրութիւն' կը նշանակէ նախաս ի —
բութիւն եւ ՝ հետեւաբար ՝ առիթէ առիթ
կրնայ խօսակցութեան նիւթ դառնաչ հըրամg ո լած այս կամ այն մէկ կտորին արմէրը՝ մանաւանդ , երր ^Լայ
կանդումը
առաջադրուածին :
Աակայն
թարգմանողը միշտ հաւատարիմ մնացած
է բնա դիրին հանդէպ ՝ նոյնիսկ երբ հար
կադրուած է բանաս տեղեա կանո ւթի ւնը
ղո հեչ հ արաղատ ղ֊իմ ադիծի բացայայտ —
ման ի խնդիր ։ Ընդգծելի է ՝ թէ ար տա
րին յցացյյի եւ ներրին աշխարհ ի փոխա
դրումը անգլեր էն է հայերէն կատարած է
առաւելագոյն բծախնդր ո ւթ եամբ ՝ յա —«
տուկ ուշադրութիւն/ դարձնելով անդլերէն
բա ռա կա պա կց ո ւթի ւնն եր ո լ իմաստ—միտր
մեկնաբանութեան' ար ևմ տա՝հ այեր էն բառերոլ եւ րառիմ ա ս տներ ո ւ յաջ_որԼ դասԱս^
լորումով ։
Շուրջ 150 էջ գրաւող հատորին մէջ տեղ
գտած են 21 բանաստեղծներ ՝ մեծաւ մա
սամբ գրական ասպարէզ մուտր գործած
1950 — 60 թուականներուն' համախմբուե
լով Հ ♦ Բ ♦ Ը • Մի ո ւթե ան Արարատ անդ
լերէն եռամսեայ հանդէսի չոլԼր%Հ՝
Հոգեխաոնո ւթի ւններ ո ւ պէսպիսութիւ —
նը ակներեւ է՝ բանի այլ կերպ չէր կրրնար P/IUI! • Այսուհանդերձ ՝ կարելի է առա ձգական շրջագիծով տպաւորութիւն —
ներ ու մասին խօսիլ ձեւով մը կ արճ ե/յրա կացութեան յանգելու համար։
Ար կրի ծնունդ Լևոն Արասլեան Հերալաի

WW ՀԱՅԵՐ ԿԱ "ՐԱԼԵՆ ԿԻՐԱԿԻ ՕՐՈՎ
1

՜^ալէւը հայ ու մը հետ
1ոլսթրելւ է
։‘H ուրիշի հետ
քալելէ;
Նախ'
1ս1լ մէկ քայլով ոստում կ՚ընէ
Պփշ հայ մը թոնելու համար.
ԴՈւն անոննմէ մէկը չ1™:
կամնակի կը նսւյի
հՒշ Հայեր գտնելու համար.
Ո արդէն դուն անոնցմէ մէկը չես :
կ"յ“լ մէ hb"

դիտէք
Դ Ի6^լքՒն5
I դերապըի/լը է.

Ան քէո ւ
ել

^Գ, մինչ դուն

3

«Ի՞նչ կը նշանակէ այղ.
թիթ-եոը, որ շարունակ
կը թոչի գլխուդ վերեւ»
«Արքա՞յ է արղե1օք,
թէ' ուրուական մը կապոյտ»
«Սպիտակ : փ>ոքր ու սպիտակ»
«Հայերէնի 34 րարրաոներուն
ոգիներէն մէկն է ան'
մեր լռութիւնը
խուզարկող»
4

Եւ երր երկու Հայեր
լոլո են. չի նշանակեր
որ ըսելիք չունին :

ՀեԱէ համրէն,

է?

կը շարունակես հերկել
շարժման համար
եւ ո'չ ուղղութեան
հոծութեան համար,
որ ինքնին ուղի կը կազմէ :

ՏԱՅԱՆԱ ՏԷՐ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ
w

անգլերէնէ թարգմտնհց1
կաթիկ Պարսմսրնեսւն

Փ ի լվ՚սլոսեան մ տարերու ■ո է, թէ Որ?ս1րիճի մէջ հպարտ կանղնած Եկեղեցին'
կր կնօրինա կն է հոն տեղ մը րանդուած
Եկեղեցիին : Հոս'
անտարբեր աչրերու
առջեւ (օտար միջավայր} երգչախումբը
ներսբ (ներրին միջավայր} 1լ ըսէ' եկէր
մեր պատմութիւնը լսենր։ Ուրիշ մը
Ա ա կո բ Ա իսար Ա երճեան թնչպէ ս ըսէ իր
աղուն՝ թէ լեռը մեծ հայրիկին' աշխարհի
բարձրագոյն
չէ , ա,!Լ մանաւանդ'

Ո^վ եմ ես ՝ հայր մը,
np գաւկիս ըսեմ

թէ Աըաըասւի գագաթն արիւն է
եւ աւարտա՞ծ են րոլոր օըեըն անոթ :
Տայանա Տէր Աովհաննէսեանի համար իւ֊-"
բացուած նախնիրներոլ լեզուն արմատ
արձա կելուէ լիովին ծաղկած մանրավէպ
մր ա շխարհ կը բերէ' յաջո րդ դարնան :
Աղբա կացնենր :
Ամերիկ ացիներ են մեծաւ մասամբ՝
բայց դիտեն ՝ 1լ ըմբռնեն ՝ թէ իրենց ար
այԼ տ^՚՚Լ

en
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մօտ հողի կանչը՝
թէ կուզ յիշատակով
շրջանակուած՝ ցայտուն է* երբեմնի ծընրնդավայրը չ° չա փ եԱւ գիմագիծ ունի ՝
ինչպէս որ կեանրի կոչուած դէմրերը
գիւղին :
Ա այր
երակը աստիճանաբար
տարբեր նկարագիր՝
աԼԷ մանաւանդ՝
վայր եւ շրջանակ կը փոխէ նորերու հետ։
Մէկ ու մօտ' Տ էյվիա fijըրտեան մտապատկեր են դարձած ծերացող այն մարդիկը՝
որոնր՝ երէկ՝ տուներու մէջ Հայաստանի
լեզուն ել մշակոյթը կը րաբողէին իրենց
անզո ւսպ ՝
դեր ւլբա զած
զաւակներուն :
Պատնէշը անանցանելի էր հիներուն
եւ
նորերուն միջեւ։ Ո ւր ի շի մը մօտ' Հելին

մատը

Fondé

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Ֆրանտս
Տար. 200 Ֆ
Վեցամսեայ 110 ՖԱրտասահման
Տար. 230 Ֆ- Հատը
1 Ֆ- 30

ՕՐԱԹԵՐԹ
լք NUMERO 1,30 E
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Ղէր^ն՚ր

դարձնելով

g րո լած ^փէ^ր * Ո ւրեմն ինրնութեան փն—

տըռտուր եւ հաստատում առաջին առ —
թի*- î Ւսկ ասիկա գիտակցական թէ ենթ ադիտա կցական ճամբաներով կարելի կը
դառնայ մեծ ու փորր յիշա տա կն եր ո ւ ՝
դրուագներու՝ պահերու թէ վյիճակներու
վեր ա կենդանաg ո ւմով ՝
վեր ա սլր ո ւմով î
\,աեւ պատմութեան ս ե լեռում ով : Ա վ^ր՜~
ջոյ չմոոնանր՝ թէ մեր առօրեայէն ՝ մեր
մտածումէն եւ զգացումէն անցեալն է՝
"է1
/'թ հ ետեւանրներով եւ անդ
րադարձներով * ասիկա նոյնրան ճիշդ է
Ամերիկա ծնածներու համար։ Աիշատակ
թէ սեւեռում արտարնապէս նկարա դրա
կան — վերլո ւծա կան կը թուին ԸԱ_աԼ 1
բայց էսոբրին մէջ դրո շմո լած լուսապատ
կերներ են՝ այլապէս խորհրդանշական
ն կար ագիր ով :
Ար տայ այ տչա կան ոճերն եւ եղանակ —
ները կը զանազանին հեղինակէ հեղյինակ ։
Աայ անշուշտ ներգործօն ա զդեց ո ւթի ւնը
ամ երիկեան ժամանակակից բանաս տեղ —
ծութեան' առաւել նուազ չափով ։ Ան
հատական գիծերու մանրամասնութիւն —
ներ ալ կան։ Աէկու մօտ' Հայկ
աչատուր եան (ծնած' Արուսաղէմ) րերթուաեը իմաստասիրութեան
ծանր բեռը կը
կրէ •• Այլո3 մ՚օտ' Մ՚՚՚յքըլ է1էյ՚՚ի, Ար։ս
Պալեօղեան ՝ Շանթ Պասմա ճեան ՝ վերջին
երկուրը Արեւելրէն ՝ բառապաշտութիլնը
ակներեւ է ՝ զայն նոյնիսկ տեղ — տեղ բառախաղութեան սահմանին
հասցնելով ։
Ընդհանրապէս սակայն ՝ չափն ու կշռոյթբ գերակշիռ են՝ բա զդա տմամբ յանգի
եւ չափաբերութեան ։ Պարզ էսօսակցու —
թիւն յաճաէս ՝ ն կար ա դրո ւթի ւն'
առանց
բեռնաւորուած մանր ամա սնութեանց ՝ առաւել ձգտում մի ար ՝ կացութիւն ՝ գո
յավիճակ րան դա կեչու : Առանձնայատ —
կո ւթի ւններ ՝ որ մեր կարծիրով՝ կրնան
տարածուիլ ամերիկահայ անգլիա գիր բա
նաստեղծներու մէկ կարեւոր մասին *էիայ •

Ամերիկահայ անգլիա դիր թսւնասաեղծե.
ներ, Երկլեզու ծաղկաքաղ ՝ կազմեց եւ
թարգմանեց Կարիկ Պասմաւնեան. Հթ.
Հ« R • Ը- Մ- Ալեք Մանուկեան Մշակու
թային Հիմնադրամի, Տիթ-րռյթ, 1976

—

N° 13.871

ՊԱՐՊԱՐԱ

Յիշէ Պարպարա
Այն օրն անընդհատ կ՚անձրեւէր
Պրէսթի վրայ
Եւ. դուն կը քալէիր ժպտուն
Հիացական րացսլած փաղփուն
Անձրեւին տակ
Յիշէ Պարպարա
Անընդհատ կ՚անձրեւէր Պրէսթի վրայ
Երր խաչաձեւեցի քեզ Սիամ փողոցին
մէջ
Կը ժպտէիր
Նոյնպէս կը ժպտէի եւ ես
Դուն զոր չէի նանչնար
Դուն որ չէիր նանչնար զիս
Uæjg յիշէ

Յիշէ օրն այն
Ու մի' մոոնար
Նախագաւթին մէջ մարդ մը կը
պատսպարուէր
Պոոաց անունըդ
Պարպարա
Անձրեւին տակ դուն վազեցիր դէպի
մարդն այդ
Հիացական բացուած փաղփուն
Իր թեւերուն մէջ նետուեցար
Յիշէ այս մէկը Պարպարա
Մի նեզուիր որ այսպէս դունով
խօսիմ քեղի
Ես կ՚ըսեմ դուն այն ամէնուն ոը կը
սիրեմ
Զանոնք նոյնիսկ մէկ անգամ իսկ
տեսած ըլլամ
Ես կ՚ըսեմ դուն րոլոր զիրար
սիրողներուն
Թէ զանոնք նոյնիսկ չնանչնամ
Յիշէ Պարպարա
Մ ի մոոնար
Բարի ուրախ անձրեւը այն
Երջանկազոյն դէմքիդ վրան
Այն երջանիկ քաղաքին մէջ
Անձրեւը այն ծովուն վրան
Նաւակայ քին
Այլեւ Ուեսան շոգենաւին
Ո հ Պարպարա
Պատերազմը ի՜նչ իշութիւն
Ո՞ւր ես արդեօք ի՞նչ եղար դուն
Անձրեւին տակ այս երկաթի
Հուրի արեան ու պողպատի
Եւ ան որ իր թեւերուն մէջ կը սեղմէր
քեզ
Սիրողի պէս
Մ հուս՞ լ արդեօք անյայտացա՞ւ թէ
դեո կ՚ապրի
Ոհ Պարպարա
Անընդհատ կ՚անձրեւէ Պրէսթի վբայ
ինչպէս առաջ
Բայց այլեւս նոյն բանը չէ ու
փնացած է ամէն ինչ
Սուգի անձրեւ մըն է տխուր ու ահաւոր
Ոչ իսկ ոչ իսկ փոթորիկն է
Հուրի արեան ու պողպատի
Այլ պարզապէս ամպեր ամպեր
Որ շուներու պէս կը սատկին
Շուներ որոնք կ՚անհետանան
Պրէսթի վրայ անձրեւին պէս
Որոնք կ՚երթան նեխիլ հեոուն
Հեոուն շատ հեոՈլն Պրէսթի
Որմէ ոչինչ մնաց ոչինչ :

ԺԱՔ ՓՐԵՎ.ԷՐ

թարգ . ՝
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առաջ»

Fonds A.R.A.M

< 6 Ա Ո- Ա Ջ *

Գ Ա Ռ Զ Ո Ւ,
ՄՈԳԱԿԱՆ ԱՇԽԱՀԻ ՎԱՐՊԵՏԸ
Գրեց'

ՅԱՌԱՋԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԷՆ
Հիմնական զոյգ մը դրդասլատհարւներ
ստեղծեցին սլա հանէքը այս ա չիւատասիւ
րութեան : Առաջինը եթէ ունի արուեստը
ո րպէս մղօն ում , եր կր որ ղը
պէտք է
ընդո ւնինք առանց սքօզելու
արուեստի
մեծ երեւոյթի մը ետին կեցած հեղյինակին ազգային ծա ղումը դարձա լ i Երեք
տա սնամէակներէ ի վեր ^աււգա. անունը
իր հռչակը կը շարունակէ պահել ել տա
րածել համաշխարհային չափանիշով՝ է՚սէ
գործը իր վաւերականութիւնը հ իմնա —
ւորել արո ւեստի նորագոյն եւ նորաձեւ
բոլոր հոսանքներուն դէմ յանդիմանէ n—
րոնց յորձանքին ուժը յաճախ հաւասար
է անոնց կար ճա տ ե ւ կեանքին î finլորին
ընղմէջէն եւ ամէն տեղատո ւութենէ ետք
տեսանելէ, կը մնայ աոկունը՝ մնայունը։
(ի առաջապահ է ան' որուն դործը կը
ղ իմանայ մամանակի աւերին ՝
իր մ էջ
պար փա կելո վ արուեստի
կենսաբաբախ
աւիշը եւ մշտակենդան արտայայտու —
թիւնը։ ^առզու!է դործը այսօր դասական
արժէք մը սնի սլահ ելով արդիական երեւոյթի մը գաղտնիքը։ Այդ դործը ինքղինքը կը ներ կայացնէ ինքնա տ պո ւթեամբ
մը՝ կենս ահ nu ումով մը՝ հարազատու —
իեե ամբ մը որ իր փայ/ովր տեսանելի է
առաջին ակնարկէն։ Ու ասոնք ոչ մէկ
մ ե կնաբան ո ւթեան կարօտ են ։

ԴՐ. ՔԷՕՕԷԵԱՆ

ւոնեան աչքով ։
Կողմնակի ուր ո լադին
մր' որ կարծես դիտուած կամ ինքզինքը
դիտող րյ/ար ճակատէն ։ Ըարձրադիր եր
կու սեղմ եւ կլոր կուրն քեր նեղ ուսե
րով։ Կայսրուհի մը։
Աս, լոմ է։
Աւելի
ճիշղը աստուածուհի մը։
1935^՜^ սկսեալ կինը մուտք դործած Հ
Գ՚՚՚ռզուի դործերուն մէջ՝ ժամանակի ըն
թացքին դառնա լով իր աշխարհը խորհր
դանշող գլխաւոր դէմքը։ Որ աշխարհը ու
նաեւ իր հոգին։ Կինը ոչ ո րպէս մ ստէ լ՝
զգացական էակ՝ մերկութիւն ՝ 'UJL էո~“
րուսեալ աշխարհ է մը բխող բնական եւ
տիրական էակ ։ Ա աւերժո ւթիւն :
Պատահած է՝ մասնաւորաբար սկզբնա
կան տարիներուն ՝ որ կինը ըԱաJ «մրտէ լ» ՝
ըլլայ «միսով եւ ոսկորով» ՝ երեւայ զդա,ք~
՛հա կան ո ւթ եամբ թաթաւուն էակ ՝ որ պէս
յուլօրէն երկարած — լքեալ --- մաբժին
մը' որուն անտարբեր չէ եղած արուես
տագէտը ։ Էրոթիզմը խորթ բնկալում մը
չէ եղած իրեն։ Նոյնիսկ իր ծանօթ մէկ
յօրինումին մէջ [Երկու բարեկամուհի —
ները՝ 1940) կը տես՛նենք կիներ՝ մերկ
եւ աներկդիմի րէիըքր"[ ոլ- մտերմու —
թեամբ։ Աակայն այս գործին մէջ ոչինչ
կը տեսնենք մոլար։ Աաֆօյի այդ երկու
թոռնուհիները ունին այնքան
հեռաւոր
կեցուածք' մեզի հանդէպ ՝ ու արուես
տագէտին նայուածքը այնքան մ աքուր է ՝
վճիտ՝ պիտի ըսէինք' բարեմիտ՝ որ կա-

ղ ր կը բխի կեանքի որոշ ըմբռնում է մը ՝
լխկալումէ մը։ Աշխարհահայեացքէ մը
որ անձնա կան փի լիսոփոյա կան կեցուածքէ
հեռու չէ ։ Կն„չական երեւոյթը բնական
մէկ
հետեւանքն
է՝
եղրակացու թիւնը այն աշխարհին՝ ուր կը հետապն
դուի խաղաղութիւն մը՝ հաշտ ու դաշն
գոյակցութիւնը էակներու։ Ոոկ ասոր ի—
րադործումին համար կայ միջոց մը՝ որ
նկարիչը կը տանի
հանդիպակաց ա —
•Ւը> ծայրագոյն միւս սահմանը։ Կը ծնի
ա ( լամ ե րժո ւթիւն մը։

,յտե են զտրդալլտե'. Ամրողվական այր
մտրդը մերմ ոստքս է նոյնիսկ այս կա _
թետն մէջ՝. Այս որձեսէդ եր ե լոյթն1ւքոլն
ղոհալւոսցիչ պատասխանը տան հալա
նտբար Գտռղոսի արոսեստը, դեղաղիտոլ_

X

լոյ^Ւն գեղագիտական կողմը՝. Մխպ'
հող եկան մասը բայ-ինն է մ ևե սւրոլեսաագէտներոս ներաշխարհին, ոսր կը ղտ.
նոսին երկոս ոսմեր , կեւլրոնաձիղ. ես կեւը
րոնախոյս ձդտոսմներ '. Աս կէ' Ռեմպօմո,
որ շփոթ կը յառաջացնէ միտքի ել զգա
ցումներու միջել։

Երկրագունդին վրտյ աղէտը պատահած
է՝ աշխարհը ամայացած։ Անցեալը պիտի
վ երա կառուց ո լէ, ու այս
աշէսատանքին
մէջ այլեւս տեղ չկայ ու յր մարդուն՝ կոր
ծանա՛րար այդ տարրին։ Ան արդէն մե —
ռած է՝ եւ սլէտք է մնայ անհետացած :
Անցեալին կարօտով եւ աւերակներէն դո
րո վո վ բարձրացող ապագայի շքեզու —
թիւններոլ համար տեղ կայ միայն վխքըշո ւթեան՝ միատարր դոյո ւթեան ։ Կր ալոր ականը եւ ներգոբծականը երազս լած
արքայութեան մը մէջ չեն կրնար բնա
կի լ նոյն երդիքին տակ։ Գոյակցութիւնը
անհնար է î Այրը վերստին կրկէս [՛Լեց
նէ լով նոր դուռ մը սլէտք չէ բանալ յար
ձակս զապա շտո ւթեան ։
Այս նոր աշխարհէն մէջ երբ կինը ս կսի
ճեմել պիտի հանդիպի ուրիշի մը՝ որ իր

Սակայն միշտ օգտակար գործ մըն է
մ ե րձենա լ մ եծ արո ւես տադէտի մը բե ղուն վաստակին —— որ դեռ հեռու է իր
վերջակէտը գտնելէ — քանի Գտռզոլ կը
շարունակէ ալդրիէ իր բեղուն ստեղծա —
զոբծական շրջ՚մնը
մօտէն դիտելու եւ
հաղորդուելու համար այն բոլոր հիմնա
կան երես յթներուն , որոնց վրայ կառս ւցւած է աշխարհ մը առինքնող որքան
խռովայհյզ։ Տեսիլք մը որ մարդոց ը պի
տի մնայ այնքան ատեն որ տագն՛ապ մը
!լայ իրենց հոգիին մէջ՝ ու դեռ ձդտում
մը փաէս ուս տի' դէպի երազ ։
Նկարիչ Գառզո լի ԳՈԱԾԸ ՛"յնքան
աւելի շահեկան է որքան իր եզակի հան
դամանքը ։ Կարելի է ըսել թէ կը դըտն ո լինք արուեստագէտի մը դէմ յանդի —
ման ՝ որուն ծանօթ է անշուշտ արուեստի
պատմութիւնը եւ մեծ վարպետներու
գործերը՝ սակայն իր դործը սկսած է առանձնո ւթեանը մէէ՝ մինակը՝ գրեթէ որպէս ճգնաւոր մը անապատի մը մէջ՝ իր
ղէմը ունենալով միայն սպիտակ պաստառ
մը ՝ ուր տակաւ կը սկսին տեսնուիլ ովասիսներ ՝ կր կներ եւոյթն եր ՝ կը յառնուն
սլա լա տներ ՝ կեանքի կը կոչուին շքեղ քաղաքա կրթո /-թի ւններ կրկնակիօրէն կա —
էստրդա կան' իրենց g ոլաg ո ւմներ ո վ :
Հետեւեալ տողերը ճամբորդո ւթիւն մըն
են դէպի այդ աշխարհը՝ մէջ ընդ մէջ վա
րանոտ փորձերով թափանցելու հոն թաքնոլած խորհուրդին։ Անշուշտ այնքան'
որքան որ բազմաթիւ մեկնաբանութիւն —
ներու տեղի տուող արուեստի գործ մը
խոյէ կուտայ որ բաց ո լին կարգ մը ծալ
քերը իրենց մէջ թաքնուած անբացաւս —
լ։ ելէ,ին։ Փորձ մը՝ նաեւ՝
վերծանելու
զայն դիմորո շող արուեստը։
Այս ուսումնասիրութիւնը ՝ վերջա պէ ս ՝
սիրոյ տուրք մըն է նաեւ հանդէպ հեղինա կ[, մը վա ս տա կին եւ անձին :

Կիսր
Գաոզոէի աշքսսւրՍի մեջ
Այ ս ընդհանուր ՝ համատարած ամա —
յութեան մէջ մարդը՝ այր մարդը՝ ներ
կայ չէ։ Ա եծ ներկան է՝ սակայն ԿՈՆԸ î
Ամէն տեղ է ան՝ ամէն շրջանի մէջ՝ է՛[’
տի եզերքին անբաժ՜անէլի եւ բնոր nü‘L
յատկանիշը դարձող տիրական դէմքը։
()«աււզ11Նակսւն կինյւ : Կիսապատկեր մըն է
ան եւ ընդհանրապէս կիսադէմ ՝ փարա —

թիսնը, ասոր թելտդրտկանոսթիսնը, (/ր,
ն„ջ կերպարանքը ես ներկայսսթի^ը U!j.
էապէս խռովիչ ձեսասորումն է մթնոլոլ,.
տի մը, ոսր կը պարզոսի պ ա տ t ր ա դ1՚ա
ձգտեալ կացոսթիսն, բայց կը վնտռռվ,
նաես ղաշնասորսսթիսն մը՝. Ասիկա բա _
ց ա տր ո ւթեա ն մէկ մասն է միայն՝ ել/Լ-

1՚նչ որ ալ ըլէո յ ՝

էպա տերաղմ»

թՀ

^խաղաղութիւն» ՝
ս՚յ՚է բոլորին վրււղ
կուգայ "քփրի շխել դա ռզո լական կիՏր;
Ասիկա երբ շքեզօրէն հա դո լած է ու կշ
ներկայանայ իր փիզիքական ամբողխլ թեամբ' ունի ծիսական՝ քրմական ձեւեր
իսական պատկերներ»} ։ Կինը երր
նոյնիսկ կը ներկայացնէ պարզ ծավիկմրխ
ւլա յն կ'ընէ մասնաւոր կար եւորութեամր
ել արար ո ղա կանո ւթեամբ ։ իտի ըս էխ(
թատերական ձեւուէ ։ Ո"կ նրբ կինը կի
սապատկեր է կամ կիսանդրի' ան դըխ
խոյ մըն է որ ս եւեռարիր պաստառին
մէկ անկիւնէն կը տիրէ իր աշխարհին։
Գեղեցիկ է ան՝ ամրո էշխվին կին եւ նոյն
քան մը վեհապետուհի ։ Առինքնող կ ու
սակայն' անմ երձա նելի։ 'քրմուհի մըհ
երիտասարդ ՝անվերասլահ ցցուն կութքե
րով որ չար տօներ մ տեր մո ւթիւն մը։
Ե ռւղերը որքան առատ են եւ իգականդ
նոյնքան նաեւ փշածածկ են : ՀԼյնտեթ
կ՚արձակուին [կամ պահանջես/լ հարկին
կբնանարձա կուիլ)
ամ էն կոՂ.մ է *
պերճադեղ կինը երբ իր մերկութիւևը կը
սլտըտցնէ շքեղազարդ սենեակներու
վրնէ անմե կնելի էս ո ր հ ուրդով : Կը պ-<է
հանելուկային կողմ ։ Որ կինը որքան ի
բտկան ո ւթիւն է՝ նոյնքան է նաեւ երազ
երաղի առաջնորդող և անոր մաս կազմող
( «La Baie des Songes», 1949 ).
Փ ա կա գիծ մը

շեշտը դնելու

^ամսզ

ւրաբոզական այս արտայայտութեան
այ։ Աեղէ, ծանօթ իր բոլոր դործերուն
էջ ևււ գտնուի գլէսաւոր գործ մը, "Լ1
ինը «զոհ» է (Նուիթումյւ — Le sacrifice,
949) : Կը պատկերէ բազմոցի մը վքա1
La Caravelle
չէ մոլութեան մը վարակիչ աէս ո, tuնի շները գտնել։ Անոնց հրապոյրը կր մլր
նայ իրենց մթնոլորտին մէջ՝ է՚սկ այԳ
մթնոլորտը վեր կը գտնուի ամէն կարգի
մեղսակից հբա\լէրէ* էրոթիղմը եւ մեր —
կութի ւնը ոչ մէկ աղերս ունին այժ՜մ ընդ
հանուր ըմբռնումով մը կիրարկուած եւ
ինքնաթալալ հեղեղով մը արշաւող սե —
ււային հետապնդումներուն հետ : Ասոնց
մէջ կը գործածո լին խորհրդանիշ — ձեսեր, մինչ հակառակը կը փ ա ս աո սի կ֊առղ՚՚սի մօտ՛, թնդանօթը, օրինակ, իր ձիդ.
հպարտոսթեամբը , կ'ոսնենայ
սեռային
խորհրդանիշ մամանա կա կի g մ bir nu վ֊ո•եըր լսP" լես տագկ աներ ո ս գորեերոսն մէջ ,
•՛ի՛նչ գառզոսական հ ամբա սա unրթնդա —
նօթը լիովին չընղղրկեր նոյնիսկ ըեթա —
9Ւև
մա*'բողջական իմաստը', Ա,րմէդրկոսաե՜ ի ր ե դէն մրն է ան Î
Միսս
կողմէ, իր արոսեստին մէջ ականատես
կ'ըլլանք էրոթիք երակի մը հոն' ուր ան
սպասելի է ’— իր կիներուն մազերը։ Ներ
քին հրայրքներոլ փոթորիկէ մը բխած ՝
գիսախռիւ վիճակներ են անոնք ։ Ուռուցիկ
չափազանցութիւններ չեն՝ այլ հերտր ձակ ժայթքումը զգայական խռովքներու ։
Գա ռղո լի մօտ կնոջ մ ասնայա տո ւկ տե—
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կրկնաձայնն է՝ կամ' 1լր1լևակը։ Ու֊ ե ր բ
եր կո ւքը --- կամ երեքը ՝ չորս ը — իրա
րու մի ան ան ՝ մտերմ ո ւթեամբ կամ ոչ ՝
պիտի դառնան կրկներեւոյթներ։
Ա^մէ1՛
սլար ա դայի պիտի
պա րզո ւի
միա տա ր ր
խաղաղ
պատկեր մը՝
առանց
իտանդարող տարրերու գոյութեան :
Ե*կինը --- աշխարհը — այլեւս հանդարտ է ՝
երջանիկ ՝ յագեցած ։
Լք որ աշխարհի մը մէջ միասեռ բնա
կութեան այս զկատարուած իրողութիւնը»
այնքան դրո շմած է ար ո ւես տա դէտը որ
երբ
հորիզոնին
,[cuJJ
վերա տեսնո լին
մութ ամպեր' վարագոյրը քաշելով իրենց
ետին ծուարած՜ աշխարհակործան ղէն —
քերու ՝ ան յանկա րծ կը վերադաոնա յ ետ ՝
դէպի մռայլ հորիզոններ ----- կը վերա —
կենդանանան պա տերաղմի 1լներ ՝ ճ^րդ գա
րու հետեւազօրքը
իր սաղաւարտով՝
կայմեւ՛ » ա ռա գա ս տանա լ ՝ քարափ'
ուր
ենթադրաբար կա տաբուած է ցամաքա —
հանումը ։ Կը տեսնուին չարաղէտ մարդ
կային ուրուականներ ։ Այս պարադային՝
նո յնիսկ ՝ ասոնց սեռը չէ ճշդո լուծ ։ Հա
կա խառնուրդ մըն են'
աւելի իգական
յատկանիշերով »
պա տ եր ա ւլմի կները
ամսւզոնԹեթ են ՝ որոնց կուրծքերը մնա-

ենած ՚է[՚րքով
մերկ երիտասարդ11
ը ՝ որուն կը սպասարկէ ու[էիԼ
եԼ ' Ընծայաբեր ումէն առաէ։ կտար"
, ո ւթի ւնները կը տեսնո լին ընդոմե լ
ամար կամարա կապ պատշգամէն եր
ող յա ղթակ ան զօր ավարը
[‘ք1
յումբով։ Նոյնիսկ այս յ°ըի^ՈԼ^^-՛
իսական ՝ հա նդէստսոր ձեսերովը^
սչադրոսթիս!էը կը չԿղԿց՚ԿԷ
ոսմ^լ, մը զտղտփտրէն : Հեռացի

I՛
W

գանք մար դկային տրամ է մը ։ IքԼ Գ
ենք փա կա գիծը։
ը պտտտհլ, նաես որ Գառղ'։լէ 1ւՒնե''՝^
ան նաես մերկ buuGfcp , սենեակներ-ւերմոսթեանը մէջ չլ.ջոս'ն կամ '“"“ե՞
Լնոնք լ,րենց փարթամոսթեան կը “ü
են ինքնաբա սոսթիսնը։
անոսթիսնը չէզսքացոսաե
Հ
ոբտէն ՝. Կը մնան նոյնքս֊
տ
վ֊տի զդացոսի սիրոյ հրաԼէ['ե-'1
՝անակ ,ա Տնօրէն պիտի ոլտրզ I
,արհ մը՝ ոսր ցանկոսթէո-ննեՈ

.
,
.

զմայլանքի մը
Գտռղոսի կինը զդայ-կեչտակատիպ , իդակաեօրէ •
րքան աննի սթ ա կան ք ե ր կ[֊ J!
ոդական , ներկայոսթին մըն է '
՛եր հասողոսթենէն սակայն էր
սսթեամբը ես իրմով թրեելՈ֊է
ո9աաատ,

սնոսթիսն, մթնոլ-ր”''

Fonds A.R.A.M

ս

հե֊ւ֊֊1,
I
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Ւր կինը'

որքան գերիշխան' նոյնքան
շրիսպատող ,
ÿfy կերտող գիծերու րանց ին : ինքն իր
կալանաւորը։
Անմա տչելի ո ւթ եան
U'JL
աղղակ մը այս վերջինը ։ Այս լքուն կին^իանուհ ին նաեւ. գ[խա գի Լ1 քանակիչն է
այն տիեզերքին ՝ ուր «հեռոլէն մեղ կը
կանչէդ :
il բսնտւսր կեւսլն է զինք

Պաւռզոլ իր կին ով կերտած եղաւ իւրայատուկ աստուածութիւն մը :

Գիծ

եւ դռլե

‘1‘առզոլ աոեւլհաքէ է ոճ մը, ճանաչելի ,

^քնաբեր որլլան ինքնադրոչմ ։ ^առզու
ղեքաղանց սալէս ոճ մըն է, ինչ որ ար մ„տադԷտի մը գերազանց յատկութիւն!
! Սակայն, ուչադրութի'ւն ։ (<>՝Է ի՛նչ կը
քանակէ բազմիմաստ ել նաեւ հակադիր
ձկնաբանութիւներու դուռ բացող վը ֊
տ"նգաւոր այս բառը բացատրութիւնը
I" կը ձդենր իրեն՝ հեղինակին , գտնելՎ ամէնէն հարազատը*
■֊ « Ես ոճ չունիմ , ան ինքնութեանս
("այայստլթտիմլչԱ է , [}ճսպարզ դրոլ ձ 'էՀ1 է է ինքնակենսագրական թոր H, բնական' որպէս շնչառութիւնը, թո11ացոլաե ել բացայայտիչ ներff ւ՚րականոլթեան մը, ել հետեւաբար'
“քնարին իրականոլթեան մը» ։
[

^-ՈԼ
օրերէն խուսափած է
"“է գնով ոճ մը ունենալու նպատակէն,
^ձսաականօրէն զատորոշ'
ոլրիչնե Ri ՚ ^Ո'ւ՚^'ԼՈ՚Լ ֊ո սի կա Հունայն ել ամուլ» ւ
'
ե1ա^ է արդիա կան արուեստին

նսձեն'J“A0

և,հաձ,
«ր

նոր^ եւ
,9-ալ P'P'LP1** բնական կը

բ"լորը ՜ *Պկտ* է

Կան ւ ՝
h?

բն՚սկ֊ոն, անձ֊
ԱէնձՆա1էան է արղ& ան֊

աՐնուր կը
հոՆ ուր
^ՀանոլսՀ^լ
նձ/ւ ' երբ նո^նէս11 ս՚սՒկլս
ձ Ոճ լ
է էսթետն, եբաղան ^աւսկ^՚մ
եր[ւ բռնադո“ոեալ նըԿեև „ Ը. ^այ Ապականութեան : Ոճը
J ձել/յ ւ
Տլ
P '
ս
* ճելալոԸոլմ ը
ԳՈԼ'
"[՛լ՛ակն /.
•Անցնելով մարդուն
քԱ1է՝ "ճաւո^}^' ’ ևէ՜
՜
‘"Կան կն/, ր Լ լը նչս՚նակէ իր անհա է։ըեւոԸռ^լՈչմել
ՀրԽպատող
> սււ՚-ն յք„ լ"ւն’ Ու որՀան ւ°րա ՜
““"‘"/Հար չյրչապատող
րԸ՝ այնՀան աւելի ար^’1ս,ղդսոԸոԼ.լՈր1Ւ
էր Կ.ոԳմԷ
^"լաեն

? "ըսնք առաւել եւս կր
Լրումը.. ԱնտրԷ Մալրօ կոլ-
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տայ ծայրագոյն բնորոշումր ոճին , երբ
կը պա տասխանէ ինքն իր կողմէ դրուած
հարցումին՝ <</^2/£ Լ արուեստը» :
^Այն որուն միֆոց ով ձեւերը կը դառ
նան ո ճ» ։ *իառզուի ոճը այս բոլորին խր
տար ո ւմն է :
Պ՝առզո լի արուեստը գծա յին է գերաղանցօրէն : Ծ*անօթ է թէ արուեստի երկու
մեծ հ ո ս անքն եր ծն ո ւնգ առած են կամ թէ
արուես տը կը ներկայանայ երկ n ւ բւս մա
նումներ ով — վենետի կեանները եւ փլո —
րանթէնները : Առաջիններր առաւելաբար
զգայապաշտ են , կհարբենան ամէն ինչով
որ բնութիւնը եւ դիր աբանո ւթի ւնը
չմոռնալ նաեւ'
կ' արթընրն են իրենր զգայարանքնեբուն մէջ որպէս գոյն
ել ձեւ Հճիորճիոնէ ՝ թի սի էն) : Ֆլորանթէնները՝ որ իտալական մեծագոյն գըպ~~
բորին ծնունդ տուած են — աւելի իմtu—
րապաշտ են։ Արուեստը նախ իմարա կա
նո ւթեան հարց մըն է : Փորձած են գիտա
կան հեռանկարը՝ հետապնդած ճարտա —
րապետ ական հաւասարակշռութիւնը՝ ու
ճաշակը ինքնտպութեան մէչ -, Նրրու —
թի ւնը խստութեան հետ : կնկր ել Տ ը~՜
լաքրուա ֆրանսացի ներ կայար ո ւր ի շներն
են տյս գպրորին։ Էնկրի համար գծագ
րութիւնը Զպարկեշտ ուղղութիւնն է արւեստին» : /> ղուր չէ՝ որ այլ կարեւոր
պատճառներով եւս — էնկր միջեր կր ա —
կանեան իսկութիւն մը ունի — հսսռղու
կը գնահատէ էնկրը ։
Ղիծը Հիա՚ռզոլի գործին ո զնայարն է }
Ըէէաէով նաեւ զայն ձեւաւորող մարմինը։
Անոր բարակ թելերը այնքան տոկուն են
որ կրնան կբել բոլոր մ եծ յօրինումները
ել ընդունիլ ամէն էն տաք գոյները : I1ր
դծ ագրութիւնները ամբողջական գեզանըկաբներ են' նոյնքան խորունկ որքան իւ
ղանկարը — առանր գոյնի օմանգակու —
թեան։ Լոյսը եւ ծաւալներու յարդար —
ձէքը կը ս տար ո լին գիծերով | ու ամէն
ինչ կը գծուի ՝ կը նա խա տես ուի ի հաշիւ
անոնր :
Լ1P գիծերը կը վխտան ՝ կը հ ետապնդեն ՝
ևււ խուզարկեն իրենր բա զմապա տկո ւմին
մէջ նետեր արձակելով։ Անոնր ծայրա —
մասերուն կէտադրութիւնները հետեւանքն
են փայլակնարայտ գիծերուն՝ հետեւա —
բար նաեւ' կը դառնան Լոյսի փո^[՛
ճախներ ։ ծիծերը ոստայնի թելերում նըման կուգան շրջա պա տ ել ՝ ընդգրկել ՝
գել ՝ ձեւաւորել իր որոնած առարկա —
ները ։
Պփծերու այս բեազգային ՝ բխրուե ՝ աղմըկալի րանրը չի սեղմեր առարկաները՝
անոնր ծԸ^եզերքը չի կղսչեբ վերջնական
մաքուր ՝ յստակ ՝ պիրկ գիծո վ մը, այլ ևը
մեր ձենայ առարկային կամ անձին աստի
ճանաբար՝ յաջորդական դարձուածքնե —

Ըով ինչ որ աւելի կը զգաՍնէ զանոնք քան
կը քանդակէ ։ Առաւել ճանաչո լմի համար
գի տո ղր ինք պէտք է առնէ յաջորգ
LtL : ^CL պատահ ի նաեւ որ գիծերը կրնկակոխ հետե լին շարմոզ՝ քալող անձի մը՝
թւ՚չ որ կը ծառայէ ասիկա խորարն ելու ՝
դարձնելո լ բազմ երես ՝ ս տեղծելով չորրորգ տարածո ւթեան մը կենդանութիւնը :
Հիառզուի նրբին գիծերը՝ որոնրմով ան
ստեղծեր այնքան հռչակաւոր իր ոճը՝ կը
կրէ իր ստեզծագործո ւթի ւններուն յա —
տուկ մէկ յատկանիշը — Աս պա զին ե ան
տէգերով ՝ սլաքներ ո վ' ան ս եպաձեւ է եւ
մ եհ ենագրոշմ ։
Այ ս իրերանր գիծերը կը պարդեւեն
հանդարտութիւն մը՝ կ՚ունենան ներքին
խաղաղութիւն մը շնորհիւ նաեւ ուղղան
կիւն գիծերու ։ Սնբա ր ա տր եԱւ ոլքչէչ խաղի
մ ր նաեւ' որ եր կրա չափա կան դասական
մ ե կն աբանո ւթի ւններ է
Հհ ո րի զոնա կանը
ն1. նշանակէ խաղաղութիւն ՝ ուղղահայ —
եարը
ուրախութիւն ՝ ձգտում ՝ եւայլե)
դուրս կը մնայ ՝ արտայայտելով հանդերձ
արուեստագէտին այլազան զգար ո ւմնե —
րը։ Իր մօտ հեռանկարի խստապահանջ
կիրարկումը ճարտարապետական յօրի ~նո ւմն եր ո լ մտա հ ո գո ւթի ւններ չենթադ —
րեր : Ան միջոցն է՝ ար տաքին երեւոյթը
միայն՝ որ կը հունաւորէ իր մտայղա —
ր ո ւմները ՝ երազները ՝ մ տահոգութիւննեբր՝ որոնք հեռու են թանձրացեալ իրա
կան ո ւթի ւններ րւլաշէ ։ Ան ձեւն է նաեւ
անշօշա փ ե Աին խաբկանքը իրա կան ynJ*J
տալու ՝ ինչպէս նաեւ անճշդանմանը ճրշմ աբիտի կերպարանափոխելու ։
Հեռանկարի ճշգրիտ գործածութեան
այս միտումէն՝ յօրինումները կ՛ունենան
--- ինչպէս նախնականներուն մօտ — մակարդա կեր ՝ որոնցմէ իւրաքանչի^֊րը կը
ստանայ իր ինքնութիւնը ՝ անկախ գո
յութիւնը՝ մինչ ընդհանուրը կը կազմեն
նոյն տեսիլքին տարրեր մասերը ։
Հիոյնը իր մօտ կարեւոր դեր ունի՝ այ
սուհանդերձ կը մնայ երկրորդական մա
կարդակի վրայ յ քանի իր ամէն գործը
ոչ միայն գծային կա ռո լցուածք մը —
հիմք մը — ունի՝ այլեւ գիեերը տեսա
նելի ՝ գրեթէ շօշափեԱ են առաջին ակ
նարկով իսկ։ յոյները մարմին չեն տար
ձեւերու ՝ այլ կը դրսեւորեն ասոնց մըտերմութիւնը։ Կը հետամտին ստեղծելու
այն մթնոլոր տը որ յատուկ է տուեալ աշխարհին։
Նկարիչին մօտ՝
նոյնիսկ
իր առաջին շրջանին երր ան իրապա շտ
էր եւ նկարագրական ՝ գոյնը առարկա —
յա կան իրա կան ո ւթեան հետ կապ չունէր ՝
իօկ յետագային անիկա հնազանդերալ մլր
աւսյին ՝ իմացական յեզակարգութեան մը*
կը ծառայէր որպէս փոխադրամիջոց մ երԱւ ծանօթ աշխարհ է մը դէպի ուրիշը' որ

իրենինն է։ Ատ ղարթ մը կանաչ չէ։ U»JU
դ՚՚յնը ուրիշ տեղ մը կը գտնուի եւ ոչ
թէ ծառի մը վրայ՝ որ կրնայ ըլլալ Հեւ
յաճախ է^ տերեւաթափ ՝ սրսփուն կամ
բոցավառ մերկութեամբ։
Պ*ոյները ՝ որպէս էական օմ՜անգա կ ոլմ
գիծերուն ՝ կ այլափոխեն մթն ոլո ր տը ։ I1ր
գիժերը՝ որքան ալ ըլլան համապարփակ
եւ ինքնաբաւ՝ պիտի մնային որոշ չափով
վերարակ ան առանր դոյնին ԱԼո1յ1լծ ած՜ տեոիլբին ՚. Իր ղոյնը կ ուտայ հիմք մը՝ կը
զետեղէ գորեը տեղ մը' որ այլուրն է։
Տեսիլքը՝ ըստ իր գործածած դոյնեբուն յաջորդական փուլերուն ՝ կը փոխ
՛՜ք՛ * ընդհանրապէս — եւ ի մասնաւորի —
ձ ինչեւ 1952 իր գ ոJը ծառայած է վերա
հաստատելու խաղաղութիւնը ՝
որպէս
երկրորդ ձայն կամ բարերար հ ակազգեցոլթիւն' իր առաջին մակարդակի խռո•L‘uJ"Jl դիքերու ցանցին -. Կ 'աշխատի մէկ
գԱսաւոր գոյնով ՝ ալ ‘■մ՛ ճ1՚Լ՚է' միագոյն
աբտայայտութեամբ ՝ երկխաւ կամ բաղՍախաւ։ [}բանդախմորը ողորկ է' առանր
չորութեան՝ թափանցիկ
առանր
նօսր
ԷԱաԼՈԼ ) պա ր դե լելո վ թեթեւ Լ" մնշ մը :
կը գտնուին նաեւ ուրիշ գոյներ երանգներ
որոնք կը կո ր ս ս լին ՝ ^1լ ան
տես ո ւի Z/» ընգհանո ւր միագոյն արտա —
յայտո ւթեանը մէջ՝ որ կ՚ողողէ երկինքը
ել դետինը ,
ընդարձակ
հորիզոնները՝
ւ՚շխօշկո *1ւաել իր երը ՝ քար ա ւիը , Z-rzr,
մեքենան յ
*հառղո լ ունի դոյնի գործածութեան
ԷաԷ՜ալ ըմբռնումը եւ կիրարկումը՝ հա
կա ռա ՛ԱԼ
տպաւորապաշտներուն որոնք
հ.ւ\իշգը^, կը մանրաղննէին ---- <<fr ս ազատ
եմ ՝ ար ելա վառ այս
բնա ւվայրթե
մ էջ
տեսնել այս նոյն տեսարանը այնպէս'
իեչպէս որ է լուսնակ գիշերին : frr. իրա
ւունքը ունիմ զայն այդպէս ներկայար —
նելու^։ Փր գոյնը՝ սկսեալ կանաչագոյնri ոխրադոյնէն' որ լուսնային ՝ սառուց —
եալ՝ ցնորական տեսիլքն է՝
անցնելով
զմ րուխտ — կա պոյտէն' որ ւսնդրաշխար—
հային եր աղի կ'առաջն որդէ և որուն կապւեցալ իր անունը ՝ մինչեւ դեղնդեղ —
նարնջադյնը ՝ կարմր ամ է տ'
ջերմացնող
նարջնադոյնը եւ ՝ ի վերջոJ , մինչեւ բո
ցավառ այլ խորունկ կարմիրը — որուն
համար նաեւ ըսուեցաւ հ^առզուի կարմիր» — ՝ կը գծեն հ ո դեբանա կան ՝ ապ
րումի պատկերագրութիւն մը։ Եթէ նըկս՚Ըի} ր միայն իր գծած յաջողութեամբ
գոհանար' պէտք է յամենար իր հ ամբա
լա լոր յասմ կաքար — քոպալթ երանդնե —
բուն։ Որովհետեւ ամէն ինչ — իր նիւթը՝
կեանքը՝
ներքին ապրումը* սկսած ie
ՕԼըկօ^իլ^ տաքնալ իր գարուն մղձալանջովր ՝ թեք հասալ բացարձակ կարմիրին։
Այնքան' որ նարնջագոյն վենետիկը իր
վերջին դոբծեր ո ւն մէջ ողողուեցա՛ւ կար
միրով ներկայ աշխարհ ի պարունակին
մԷՏ.*
nC արուեստագէտին ըԱել պիտի
տար' «էթէ հիմա ձիւնը իսկ գծեմ ՝ զայն
կարմիր պիտի տեսնեմ)) ։ Այս յայտա —
րարութիւնը կ' ենթադրէ բոլոր դոյներու
խտացում մը՝ ամփոփում մը՝ կեդրոնԱյ
ցում մը որ կր նպատակադրէ մէկ գոյեի
օճախով բացայայտել աշխարհ մը։ Աշ —
խարհ մը որուն կազմը կանգնած է ար
դէն գիծերով :
վերջին տարիներուն տեսանելի է գոյնի
դոծածութեան քայէ մը աւելի ՝ կամ տար
բեր դեր մը։ փոյնը որ խորք էր եւ մրթնոլորտ ՝ սկսած է մա սնա կցիլ ձեւերու
կազմութեան։
Ան կը զգացնէ ^Ա՚չ մը
հմսեղէն» ներկայութիւն մը։ Եարօ^տը
1910// իր մութ ու լոյս շրջանին $ Անհնար
է nT վերադարձը ըԼԼաJ ամրոցջական ՝
սակայն գուշակութենէ աւելի իրականութիւն մը կայ այս հաստատումին մէջ։
^իառղու ՝ առանց երբեք գա գրելու րցալէ հդծային» ՝ առանց երբեք զիջելու te
յօրինողական միջոցին՝ հակում մը g ոյց
կուտայ տեղ—տեղ կենդանացնելու իր գի“~
ծերը եւ մարմինները աւշային լիցքով մը ՝
որ դոյն էն կրնայ յառաջանալ։
յոյներու գործածութեան այս յառա —
ջրնթարքը կրնայ իր լէիե երը եւ դոյները
մ իարնել իրարմով ւսւեԱ առինչա կան կեդ
րոնական վտյր մը՝ ինչպէս <^Ա'իղէը> պաս
տառին մէջ ՝ ուր պար ս ւհ իները նոյնքան
գիծ են որքան աշխա տուած ' երանդա —
խմոր եւ ուր էսոԸ^ի տեսաբանը դարձած
են գոյներու խուրձեր ։
վ կրնայ
կանխաւ վերջնա կան օր էն
սահմանել ստեզծագործ աւիշով առլի արւես տա դէտի մը ուղշն :

(ՀււաոււՆածն1։թ հւսմաԱուն
անտիպ հատրէն) :

}սոբագրււվ

Fonds A.R.A.M

<8 Ա Ռ ԱՋ >

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒ՚ԵՆԵՐ'

ՄՕՐԻՍ ՊԼԱՆՇՕՅԻ
Գրեց՝

մարք նշանեան

Ս.յս եւ. ա յլ առիթներով պիտի նԼ չկա
յացնեմ Մ օռիս Պլանշօյի վերջին ղիր քէն'

՛նայ լ մը. անգինը,
քանի

մը

էջել։ ո ւ

Լը Փա օ — աըլա,
թարգմանութիւն :

Պ լ ա ն շ օ
1930/' չր"-1՚2. ‘tC^L սկսող
ֆրան ս ա g ի <ձդր ա դէ տևեր ո ւն» մ էջ ամէն էն
գաղտնապահը եղած է մի շտ : Կը ճան չ —
նանյշ րի չ թէ շատ Պ աթ ա JԱ' 'ք՝ լո ս ո վսրի ի
կամ
ուրիշներու
կենսագրականները ,
անձնական դիմագիծը, անհատական կեցլածրևերը ու գիրրո ր ո շո ւմները , Պլան —
շօյի պարագսյյինՀ այդ
Է.Ը մնայ
թարուն, ս տո լեր ար կո լած : Զի մասն ակցիր
ան
բացարձակապէս հանրային
կե անրին , կարծի րն եր ո Լ յե րիւրալի փո —
խ անա կո ւթ ե ան ? եւ երբեր
չէ գարձած
նորոյթի առարկայ , նոյնիսկ այո օրե —
բուն ուր պարբերաթերթերու մէջ, բաղմաղան Է2_եր կը նուիրուին իրեն : Ունինր
միայն իրմէ իր գրութեան անհունու —
թիւնը :
Պլանշօյի գրական գո րծո լնէ ո ւթեան արտարին հանգրուանները եղած են մ իջ —
պատերազմեան օրերուն' իր րաղարական
խմբագիրի աշխատանրը, յետոյ
!940£^
աս գին րենագատական իր արտագրութիւ
նը , նա իւ' րր ոնիրի մը ձեւին տակ , որ
հետզհետէ առաւ հսկայական ծաւալ մը,
ր յյա յ ո վ միեւնոյն մամ անակ բո լոր ո վին
ինրնատիպ' գրական աբարրին եւ դրա կա
նո ւթեան
երեւոյթին իր անվերջանա լի
հարցարննութեամբ : Այս
տեսակէտով
Պ/անշօյի հռչակաւոր գիրրերէն մէկն է
<հԿք՛ակի
Ըաժինը» ,
Լա ՓէԱ1Լ այո. ֆէօ
1947, որուն կը յաՀորդեն , ի մէջ այ —
քոց' «Ապա—գայ դիրՀԸ» y Գրական անջրր֊
սլետը» 1958 , 1959 : Գննագ ատի եւ էսէյաղիրի {որակումներ որոնր անշուշտ չեն
բնորոշեր բնաւ այս գրութիւները, f"trjg
գի լրին մակգիրներ են հոս) աշխատան —
րին կ՚ընկերակցի սակայն ս կիդրէն ի վեր
վիպական ար տա գրութիւն մը որ կը մընայ աներեւոյթ մինչեւ 1940, <ձՄթագնե ա լ
ովմաս»ի հրատարակութեան տա
րին , վեր ս տին ս ո ւզո ւելո ւ համ ար տարի
ներու ընգեր կրեայ լռո ւթեան մէջ մին չեւ 1948 — 1953/'
Հպատմուածրները»
{Պլանշօ 1ի ըս է Հռէսի» դո ր թերեւս աւելի
լաւ պիտի ր / յար տալ Հիպատում» բառի
միջոցաւ, անոր վերապա հելով միամ ա —
մանա կ աւելի անմիջա կան եւ աւելի աշխտտուած , էլա պո ռէ , եւ խնդրական իմաստ մը} : Հերջին տարիներու մտածա
կան — րենագատական դրութիւնները մէկտեղոլած են <ձԸարեկամ ո ւթիւնը» եւ «Անվ երջանա լի խօսա կց ո ւթի ւնՀւ» հատորնե —
բուն մէջ։
Ա • Պլանշօյի նուիբո լած եւ մինչեւ վեր
ջերս գեռ անտիպ մնա g ած սլզտիկ գրու
թեան մը մէջ, {այսօր ընթեռնլի llpUIlflfui
պարբերականին մէջ) Ա* ♦ Պաթայլ ստեղ
ծական գրա կանո ւթեան առաջնութիւնը
կուտա յ րենագա տա կան ո ւս ո ւմնա սիր ո լ —
թիւենեբուն բաղգատելով զանոնր , այն
իմաստով որ վճռական եւ ձեւուէ մը մա
հաբեր փ որձառո ւթի ւնը զոր Պբսնշօ կը
փնտռէ ամէն գրական գործի ետին եղած
է նաեւ ի՛ր , Պլանշօյի՛ փորձառութիւնը,
շէ ընկրկած ան այդ փորձառութեան ծայբա ռնո ւթեան առջե։_ : Աւելին' ս տեղծա —
կան գրականութիւնը,
իբրեւ պատում ,
ուրիշ բան շ բներ եթէ ոչ վերադառնալ
'Դ,չտ նոյն փորձառութեան , միամամա —
նակ փորձելով, ապրելով զայն դրութեան
մէջ, եթէ ^ապրիլը» իմաստ մը ունի ուր
մահը միայն կը աիրէ , եւ նկարագր ե —
լով այղ փորձառութիւնը, ընկերակցելով
անոր մինչեւ ծայրագոյնը ուր գբե/ր ու
րիշ կերպ շի գտներ ըսելու համար ինըւլինր նկա րագր ո լած — ապրուած — գրուած
սպանութենէ մը դուրս {Տե՛ս «Մ ահա —

վճիռը» . ղրորԱԼ
է ոՍ ևԸ ք^քքէ , կը
կրէ մահը աշխարհի մէջ։ Կան անշուշտ
աշէսարհ ա կան դք' ի քն եր , [սօսրը ^ոս անոնց
մասին է որոնք Լո‘֊ԸՍ.11 առ֊ած ևն ['ք^նց
գործը , Լոլըջ_ի առած են լեզուի կոշը ,
առանց գիտնալու եւ առանց ուզելու իսկ ,
ինչպէս '{'"‘ֆրա մը, ինչպէս Հէօլտրլին
մը, որոնր Պլանշօյի ամէնէն շատ սիրած
ել ամէնէն շատ ուսումնասիրած գէմրերէն են) ։ Ո՛ չ թէ ըսելու համար ինրղինր
իր րնգհանրութեան մէջ, այէ իք՛ ներ
կայ շարժումին մէջ, միշտ եդակի : fi այg
նկատի պէտր է առնել հիմա որ Պլանշօյի
ամրոց^ րենագատական գրուածրը ուր ի շ
բան շ րներ եթէ ոչ սուր ո ւշա գր ո ւթի ւն
մբ ընծայել այգ նոյն շարժումին ոլ֊ըիը~
ներու գործերուն մէջ,
շարժումին
որ
կը Ը^ըէ Լեզուէն յափշտակուածը մահա
վճիռին առջեւ,
շարժումին
նաեւ ղո ր
լեզուէն յափշտակուածը կը գծէ ինր է՛Ը
գրութեամբ լեզուին մէջ, բերելու հա
մար ինրղինր մահավճիռին առջեւ որուն
կը ձգտի եւ որմէ կը էսրտչ ի իր է՛" Լ" Լ՛
ուժ՜երով։ Ա^ևձին ուղղուած մահավճիռը
արձակողր լեզուի անկար ո զո ւթի լեն է ,
զոր պէտր չէ հասկնալ հաւանաբար իր —
րեւ լեզուի անուանական ու յ լ, սա հմանափակում մը, կարծես ԸԼԼաJ
աշխարհի
մէջ բաներ որոնր էսոյս տային լեզուի
անուանումէն։ Ամ էն պարագայի՝
եթէ
հ"՚րցը լեզուներ ո լ այգ նեբրին եւ լուռ
անկարողութիւնն է , րենագատական գրա
կանութիւնը նոյնրան կարեւոր պէտր է
նկատել րան ստեղծական ըսուածրը, րանլ. որ իր ընդհանրութեամբ հասկցուած
ւլրական երևո յթ"վ չէ որ կը դրաւ/ի րենագատը, Պլանշօյի դը1'ԼոլԼ^ ,UJL դրական
որոշակի փորձառութեան մը շարժումով։
Պլանշօ եղած է միշտ բացարձակ լն —
թերցողը։ $ոյց տուած է գրական գործերուն հանդէպ անսահման կրաւորակա
նութիւն մը, բերելու համար զանոեր իրենց իսկական տարած ո ւթեան , եւ տա
րողութեան , փնտռէլով անոնց Ա1է,լ֊ ) /Ր՜~
բացած ել լրջացած վէւճա կէն տակ^ բան
մը ղո ր կը կո չէ ^անգործութիւնը» , լքւէ—
էլէօւլ|1Աւքա.(ւ ? որով էլը նշոլի ՝այն հանգա՛մանրը որ դրել կը նշանակէ րակել Գ*'րծը ,
գործի ամբողջութիւնը ,
անոր լրումը ։
էնթերց ո դէյ իր մնայուն, կրկնուած , շե շտուած ո ւշա գր ո ւթ եամբ է անտարակոյս
որ Պ լանշօ կրցած է լաւագոյն ձեւուէ gnjg
տալ գործին տակ՝ անգործութեան շար
ժ՜ումը, եւ հետեւիլ անոր, բանալով այս
պէս վերստին բոնս ւթեան — բր տո ւթեան
անջր պ ե տր յ որ կը սպասէ լեզոլէւ հոcl'ղոնին , պեղոլած միայն ւլրա կան ար կած էն, ար կածա էսն դր ո ւթ են էն ։ !՝ա g արձա կ
րնթերg ո դր գիտէ որ Հ^կեանրը» գրութեան
մէջ է, գրութեան եայրը^ որ մնացեալը
լեզուէ։ մէջ պահուած բռնութեան առջեւ
պարզ էսուսափոլմ մըն է ։ ք՝ա g ա րձա կ ընթերցողը կը կրկնէ ,
կ՝ս,պրլ, կրկնելով
բան մը որ իր կարգին , ել որրան ալ դարմ անա լի թուի այգ, Զգրական» գոյոլ —
թիւն մը ունի միայն, որ չէ ապրուած ,
չէ երեւցած գրութենէն դուրս ։ է՝ացարձակ քնթեր g ո/լին կոչումը լեզուի պա —
հեստէւն մէջ ս պաս ո զ ել գր ո ւթ ե ամր աո աջյ՚ն անգամ բյք ա / ո վ յա յան ո լած բոնոլէժեան վերյայտնումն է, Պըսնշօյի պա —
րոյգայէն՝ Գաֆրայի դանդաղ ^»էւ լծումը,
կամ Ո'իլրէէ> անձնասպանութիւնը •
Ընթերցողը թարգմանողն է նաեւ։ Մ ընացեալ կէտերը ոբոնg
անդրաղարձայ'
մահավճիռը, անգործութիւնը, բռնու —
թիւնը կ'1անցնին ն կար կայ գրութեան սահմաններէն ա եղին, եւ. կ' ո լզեմ նո լիր ել ա—
նոնց ո լք1ի Լ քնդ լայնո լմներ ,
ա յ լ տեղ։
('•"J!}
թւորզմանոլթեան
հարցին վրս՚յ
ոթտք է որ ւքնալք իմա քանի որ այղ. հարցրն է որ կը կարդամ ՚1) լանշօ յի էջերուն

էը գրենք մեը անունը կորսնցնելու հա
մր, ուզելով այգ, չուզելով նաեւ, եւ
գիտենք որ ահոր աեւլ՝ ուրշ անուն մը
տրուած է մեզի, րայց ո՞ր մէկը: Հաւա
քական նշանը զոր կ՚ուղղէ մեզի անանու)նուր-իւնը (քանի որ այս նոր անունը
— նոյնը L առանց անունի ընթերցումէն
զուրս բան մը չարտայայտէր, ընթեր
ցում որ երբեք չի կեգրոնանար այս կամ
այն անուանուած ընթերցողին վրայ , ո'չ
ալ կարդալու միակ կարելիութեան մը
վրայ) : Այնպէս որ այս անունը որ կ՚ըսէ
մեր վւաոքը կամ մեր գժբաիտութիւնը
ոլրիշ բան չէ եթէ ոչ մեր պատկանելիութեան նշանը' անւ-անունին որմէ ոչինչ չի
վերյայտնուիր • հասարակական ոչնչու թիւնը, - բացակւայ գերեզմանի մը վրայ
անհետացող արձանագրուր-իւն մը :
Ապարդիւն պայ քարը' անանունութեան
ի Ի^գԻբ, 4' ուռ լ անոնիմա ։ Անանձնականոլթիւնը գրաւականը չէ անպայման աէնանունութեան : Գործը, նոյնիսկ աււանց
հեղինակի եւ ինքն իրեն հանդէպ անվերջ
նորոգութեան եղանակաւորմամթ մը զըրւող գործը, անուններու ձգողութեան
դաշտ մը կը սահմանէ, ընթերցումի որոշակի կարելիութիւն մը նաեւ, յղումէ
ներու համակարգ մը, զայն սեփականաց
նող տեսութիւն մը, զայն լուսաւորող
իմաստ մը :
կ՚ընդունիմ որ ակա
նաւոր անուններու իշխանութիւնը վերջ
զտալ (ինչ որ սակայն վստահ ալ չէ) :
Նիցչէի հետ, -Է ուրիշ ականաւոր անուն
մը — հասկցած ենք որ գործը , արուէս U
տագէտինը կամ վփլիսոփայինը, իր կազ
մ՛ութենէն ետք միայն կը հնարէ անձը որ,
ստեղծագործած ըլլալով զայն, չէր կրնար
ստեզծագործած չըլլալ : Գիտենք որ գոր
ծը, իր պատմական աւնհրաժեշտութեամբ ,
փոիտլած է միշտ, կերպարանափոխուած ,
թնակուած,
ինքն իրմէ բաժնուած, իր
դուրսին վերագարձուած, միւս
քոլռԲ
գործերուն կողմէ որոնք կը բուին իրմէ
ետք միայն եկած ըլլալ, եւ այգ' շար ժումի մը համաձայն որՈլ նմոյշը տրուեէ
ցաւ Հէկրլի կողմէ : Չենք խարուիբ ներ
կայէն, ան մեզ կարծել չի տար որ հե
ղինակութիւն մը ունիմք, կամ որեւէ ազկեցութիւն պիտի գործենք : Նոյնպէս'
անցեալը մեզ երբեք չի մտահոգեբ, ոչ ալ
ապագայի մը պատրաստուք եան դատայւԼ
կամտութիւնը : օատ լաւ հասկցած ենք

խումբերու անանձնական պասաւ,վսաՏւԱ
աուութեան մասին խօսողներու Ն
այդ խումբերուն մէջ , մէկ քաքփ
ղեկավարելու իրաւունքն է Որ միշտ ?
շեշտուի, գաղտնաբար կամ ոլղղակիօ^ւփ
Այգ անձերը պարզապէս իբհԱց ulBa „
կը խոշորցնեն խումբին անունով.
պաշտամունքը» պատմական նշմարդ
թիւն մը մարմնաւորելու գիսլալոաո. ՚
թեամբ ինքզինք միւսներուն վերել րարճ՜
րացող անձով մը չէ որ կը սկսի.
'
այդ եշմարտութեամբ իսկ, ինչ Որ ալ
լայ ան, կուսակցութեան, երկրի կամ
խաբհի ճշմարտութիւնը: ճշմարտոյ
մը որ կը ձգտի մշա, երբ կանշարժանար
անունի մը մէջ միաւորուելու, կալք
անձի մը , ժողովուրդի մը , ժամսւնակա _
շրջանի մը մէջ : Ինչպէ՞ս հասնիլ ուրԱն
այդ անանունութեան որուն մօտհնալա.
միակ եղանակը ներքին սեւեռումն է, աԼ
նորոշ յաճախանք, միշտ ընչազուրկ ը _
նող :

մէջ եւ միեւնոյն ժամանակէ դոք* կը փոր
ձարկեմ իմ ար արրո վս :
ու ձեւ կայ թարգմ անելու • ել այդ
ձեւերը կաէս ո լմ ունին եր կլեզո լա կանո լ —
թեան բնոյթէն ։ Փորձարարը լեզուի տի
րութիւնն է » գիտենր որ
տիրութիւնը ,
մանաւանդ երբ լեզուին վերաբերի, gընորր մըև է միշտ։ Կը մնայ գիտնալ թէ
ոՈր լեզուին մէջ կը գործարկէ *ոյգ ցնորրը՝ Երբ ^սեփական» լեզուի ‘էր այ է, կը
ւլտնուինր կաg ո ւթե ան մը մէջ զոր պիտի
1լո չեմ,
^արցը
դիւրացնելու
համար,
^արեւմտեան»
կամ
մեծամասնական,
մա d’HB-jip-lTIL *. էնա կան ոն յ կամ գոնէ այդսլէս կա բծուած վիճակն է սա ։ Գերմա —
նուհի մը օրինակ որ Ֆրանս ա 1լսւսլրի
հոգեբանական — պատմական պատճառներով, եւ որ նոյնչափ լալ շի կարծեր տի
րապեւոել ֆրանսերէնին րան գերմանե —
րէնին, կը գտնուի այս կացութեան մէջ
երր
դէմ յանդէւմ ան գայ
«/>ր ան ս ՛*> իրօ“
կամ ֆրանսաղիր մտաեողի մը ղորեե —
լաւն : U՝իւս կաg ո ւթի ւնը սւիիւոքեան կա
ցութիւնն է , կամ ւի ո քր ա մա սնա կան , ճ'_
վերաբերի ուրեմն հոս երկու լեզու —
ներու փոթադարձ ղէրքին՝. Տիրութեան
ֆանթազմը այս պարագային միւս կողմը

մանոլթիլնը կը չ[՚ջէ >ոս վայրերէ,
՛է ան զիս էապէս ինձմէ ղուրՍ'
յ կ՚ըսեմ շեշտելու համար որ դ[ւս1'՜
՛լան չէ բնաւ այս անդիմանելի շը1'՜
յ Կը հաւատամ որ Հայ Սփթռ^['

կը ղան ո լի , ոչ — սեփական լեզուէ՛ ՛լ ո ղմը ,
մեր պարադային ֆրանսերէնը , ել ասիկա
կաթում չունի անչոլշտ թարղմանողի անձէն : Պէտր չէ երբեք մոռնալ որ ես, եր ր
ԷԸ. թարգմանեմ Աօռիս Պլանչօյի էջերը,
ֆրանսական անջրպետէն է որ կը դիտեմ
իմ արարքս, նոյնիսկ ել մանաւանդ երր
կը գրեմ Հայերէն այդ արարքի մասին :
Տ իրո ւթեան ցնորքի պաշտօնն է այսպէս'
պար տա դրել լեղուներոլ մէջ իմ բնակս, ՛Լ"1JC թարգմանութեան մամանակ - թայց
թարգմանել պատահական արարք մը չէ,
սփիւռքեան
կոչումն
է
պարզապէս յ

սե։ լեզուէն

• • • Պէաք է լաւ ըմբռնենք Որ երբեք
անունէն պիտի չազատինք, նոյնիսկ հրէ
նախասկզբնական ւսնանունութիւնը մեր
վրայ իր դրոշմը դրած է : Անանունու _
թիւնը անունին մէջ է որ տրուած է մեզի,
եւ երբեք չազատագրեր ան մեզ մեզմէ,
մեր ինք նութենէն, եւ այն դէմքէն որուն
կը կարօտին, մերժելոլ համար որեւէ մօ
տեցում, անէերեսը ,,
ան-նայոլածքր,
դիմակներ որոնք ալքէն ինչ դիմակի էյ
վերածեն եւ զորս ոչինչ կրնայ դիմակա
զերծել : Անունը որքան ուժու} է ու ար.
գարացի , այնքան աւելի անանունի շե .
ղումի ագդեցո ւթեան տակ կը գանով
Մեծութիւնը — Ը1լայ ան ստեղծագոր
ծական ուժ կամ անժխտելի նշմարւոու Լ
թիւն — որքան աւելի անունի մը մէյ
ներկայանայ, այնքան աւելի պատրաստ
է ան ինքզինք խնդթարկելՈլ իբրեւ սիարւ
կամ անարդարութիւնը որ պտղաբերեց,
ւինասելով' ան-անունին : էայց միւս կալմէ' կարծես թէ անանունը — ստուեր ոԼ
րու լոյսը չի գիտեր թէ կը ճւսուլւգայրէ
միայն իրեն համար -4- ինք գործագէր
փառքերու, մեծութիւններու եւ սրրութիւններոլ ամբողջ կատակերգութիւնը,
մեգի լքօտենալոլ նպատակով, նշանակու
թեան մէջէն մեգի նշան ընելով, նիշդ այն
կէտին' ուր որեւէ նշան կարծես պակսէր:
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՜տները , դրեէժէ առանց բացառու
' ևը գրեն Էսուսափեէու համար շը['
Կ, այդ ‘Անտանելիէն որ պիոփ
g իրենց լեզուէն դուրս իր^Յ
էջ իսկ ՝ հյօսր պիտի առնէին հա
, եւ իրա կանո ւթեան մէջ
իթ^Յ
պիտի հնչէր իբրև՛- օաարէն եկող՛
մի , ներ րին օտարի վախն է ‘/J!.11
եմ , որ ա ռանg րը կը կազմէ »
էրը դա պա աճս։ ռը , Սփիւռքի դրակա'
բու եւ արուեստի ելոյթներու
սնութեան : Հայերէն դրել անղա ֊
կար ծել տալու համար ինրվթքփ
7ումը տեղի չունեցաւ, որ իոկսաԼ^
էն է որ կը խօսի — կը դ^է ’
համար օտարին ձայնը^ մինքդ
էն է որ շրջողը տև,լլ. ունեցած է՝
էն է որ օաարէն կուդայ մևր
ոդմանել կը նշանակէ ինծի հ"
"նկէ 1 չմասնակցիլ ղլ'<"կա ՚"Հ
,ջ եւ
ապարդիւն իաւռռ,փո
դուրս iCl"L

ե

է արդէն իր
եիլ եւ արձանագրել pWgulJu‘J
"Լ մԸ թարգմանական կռչում է
սստ է շարունակել ձերձելՀ
անիմաստ եւ անվայել՛ 0 CL"
'■ ղիր^ է "C ԷԸ Ւ՚Հ ՜
անկէ է որ կը թօռի որեւէ «

ճ/-շդ' անկէ է որ իր
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վարանումով մը դրի կ՛առնեմ այս

լւսկւսն զօրաւոր է իմ մէխ, գիմագրոլ Հինն ու չկամութիւնը, հանդէպ նորին-.
32 տարեկան գրականութեան ուսուցիչ
1ի եմ, որուն մասնագիտութիւնը 20րգ
Ոու վէպն է , եւ որ սլա լասնի բերու1„կ ստիպուած է նաեւ կարդալ ել ուսու
ցել մեր գարու թատրոնն ու բանաս —
մթութիւնը : Հակառակ ասոր , սրտիս
1,տ չէ արդիական ու մամանակակից գր
ականութեան մէկ մեծ մասը՛. Այ"՛,

ԿԱԸ

4e “իւ՚եմ
(նա1ս Հան ՖիՍրկըՕզ
Ûjf ) , Ֆօքնըրը անկասկած , ու վիպա-

մեական նոր սերուն,է մը, որուն թագն
ւլ պարծանքն է ինծ ի համար ամ՛էնէն սիթամըս Փինչըն,
ամերիկեանին
եի կման հատընտիրներ մի բանի ո ւէեզուներո լ ել գրա կանո ւթի ւններո լ

յո ւսամ գրել ապագայէն) • էյ ո ս տ ո ւէանա —
պւսշտ հէնը Լօուըլ, ոլաւն մաս էն գրած
եմ արղէն , եւ որ կյսրող ու հանրածա
նոթ լսյր ու էս JJJ ւլա g մրն է , էմ կւսրծէբո յէ ,
հինի ու նորէ չուաններուն մէթ*Լ- »
Եւ֊
յէերջապէս զանազան տեսւսկներու Հնյյր^—
եր, որոնց հոգեւոր հայրն է ք)ւօ լթ Ուիթմըն , 19րգ գարյյլ Հ,մեծ^եր էն i Այո նորեբուն մէջ կար ելէ է գտնել մեծ կարոյլուէքէլն , էսորունկ ուսում եւ ուսումնաս է —
րութէւն ^մանաւանգ այն պատճայւաւ որ
շատերը ոչ մէայն
համալսարանաւարտ
են, այլ նաեւ համա լսարյսնէ ուսուց է չ) ,
եյ. րնյլհյսնուր շփոթութէւն : Երբեմն այյւ
անձէնր
կորուսեալրէ
երամէն մէջ կը
տեսնենբ անհատ մը, որ էնբզէնրը կո րսրնցնելոլ եւ յէերսւոէն ւլտնելոլ ^էրբԸ

Դթհց՝

1կչ ալ. սակայն ընղհանուր կամ ղէւրէե

՝>աւեսկրյսնբ , հանդէպ արգէա կանէն ու
/ամանա կա կէgէն' ո'շ :
Արդէն մեր մյս մանա կա կէg գրողներու
ձհԽսմասնո ւթէւնը սլէտէ մ երմէր այգ
^ււլվւն հյսմակրանբը , բանէ որ սովորա—
րար դմուարէնն է , որ կը նախըե տր են տ-

յ
էւ ես եթէ կը ղրեմ այս էսո ս տ ո վւսնա կան
տուլերը, յարձա կողա կանէ մը նաէյեր —
դանբը չէ որ վըհեմ , ,սյլ 1լ ուզեմ յայտԱղ իմ տեսանկէւնէն էն}- ր/քտ/ր t եւ մատԿանչել թէ Որբան նեյլ են էմ հորէղոն —
յ կամ ո՛ր ուղղութեամբ լայն, ո՛ր
ոսրլութեամբ նեղ։
1'ձնսյսւոեյլծո ւթէւնը , մէնչեւ 18 “ 20
տարեկանս, էնծէ ներկայար ուած է գա —
տւսրաւյներուէ —- վարուժ՜ան , QuJ—
րենյ, ւ^էրկեան. յետոյ' Հէւկօ,
>
'Լտլէբէ
յետոյ,
կամ աւելէ
"ևէԸ։ մէասնարար' արար յլասա կան արմսւոր, Ալ _ Ար պալի էն մինչեւ Ալ — Ս՛ուՒեապպի, ել վերք.ապէս' էնչպէս մէ շտ
պատահէ եր կր որ յրա կան վարժ՜արան —
^l,riL մէջ, անգլերէնէ
մեծերը,
նոյն
^ւ^^սլանոյլականութեամբ» յ Երր հան —
սպեցայ ժյսմանա կա կէցներուս համալ ա1,Այններոլ մկչ, էյրտչած ու կողմնակէ
*} մօտեցումս , եւ նոյնէս կ այսօր, յաաէս ս,յղյյԼէս կը մնայ :
1իպվւն համակրանքը ունէ էր Լոլ֊րԸ
եՒւ՚ւ՚ն մերժումը։ (էամ անա կա կէg ա —

րաեա ստեղծ ո ւթէւնը սւոէսլ —

J Լ 1‘նբզէնրը վերանոր՚ոգել

մերժ՜ելով
’^1էԱէկսյնէն յա տկանշա կան կէտերը ,՝---

Լ [ն ոլ յանգը. « պատմութէւն »
մ1*ԼՈլ- կա րելէո լթէլնը

մը
[այնպէս, O—

էնչպէս Վհար ո ւմանէ ՀեԱրՍր կա—
կաԸէէաԼ էբր պատմութէւն մը,
}ն մէայն կամ նոյնէսկ գլէսա —
այս կար ղա լր էսզճալէ պէ՜՜
ո,
: Արդէական բանաստեղծու —
չւՆԸ սերմեց նաեւ էսօսող ձ՝ւԱ յն մը վեէՀրէ"է1'ելՈԼ ^Ր^լիք՚՚-թիմնը, այն՝ որ
ւ

/էէտկԱյն բանաս տեղծ ո ւթեան ‘fl1/ ~~
y I աւղալԷնն էր երկար ատեն :
մ լ թրմումը է՚նբե ալ աւանդո ւթէւն
երթմն'''^ ' Լաւոերու ձեռբերուն մէջ*
բեմն
* 3^y ո տէ աg ած ու ւէո շոտ ,
“րս,- Լ"ՂշՈ'ԼՈւն ■ ներկայիս ապրող ու
('ո*1 4՜1
ա^հրէկեան բանաստեղծնե —
մէ բտնէ ա կնառո լ դէմ ‘'"քէնէն՛1^ *S^'Î'>>
^լէւլՂըլ՛ ել ՀԷՒԲ ’
^նօթհէրը ,

որոնց

մասՒ կը
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ունէ, յաւէտենական վերապրող մը, ոբուն ա լա զաէսր ո ւմն երն անգամ արգէւեաբեր են, եւ որուն վերքէն ու ամէնէն ա՛
հարկու թշնամէն էր էսկ տաղանդն է :
Այգպէոէ բանաստեղծ մըն է Ո*-* Ս*
[J ըրուէն , որուն ^րղւոարեդալւձն է ույս
տարէ , եւ որուն կեանրը կարեւոր ոչ մէկ
մանրամասնութէւն ունէ կարծես, բա —
նաստեզծ՜ութենէն գուբս : 21 տարեկանէն
I' ‘Լ^1' կԸ ճամբորդէ , ապրուստը կը հանկ թարդմանութիւմւէւերով , անգչերէն ու
սուցանելով, ձայնս, սփիւռի յարմար կըաոբներ գծելով, րան ստեղծ՜ելով՛. Սպա —
ներէնէ թարգմանած՜ իր կտորներէն էլ
Սիտը այլեւս ը՛՛՛էհ անրաց ած՜ թարգմա —
նութիւնն է անդլփաթօս աշխարհին մէվ,
ու նմանապէս /ավող են լատիներէնէ ,
ֆրանսերէնէ ու փ որթո ւկալերէնէ թարգ
մանած իր գործերը*.
Այս բաղմալեզու
ծանօթը Արեւմտեան աշխարհի դրակ," —
նութեան՝ կը հմայէ իր ընթերցողները
իր կտրած ճանապարհով-. Սկիզըը "՚I' ~
դիական նիւթ ^ւ պահպանողական չավ՛
ու ձեւ՝ որուն կը հիանար Օտըե , ամէնէե
ծ անօթ անգլխաց ի բանա ս տե ղծը : Ցետոյ
փշրում կաղապարներու, հրկիզում
՛՜՛ի11
կամոլրթ,երոլ-.
Զայն մը
ինքնատիպ,
ձայն մը իւռպոտած , ձայ h մը որ ճա —
վանական րնարերգո ւթ եան ազդեց ութիւնը "կսալ 3nJ!J տալ, արեւմուտքէն արե
ւելք, ճամրորգելով : Այժմ
ձայն մը որ
կո ըսուած է նորէն, տիրական եւ տպա
ւորիչ՛ յաճախ, աւելի բառ, րան թէ թօսրցնցող
սակայն չտեւող, չդիմացող- եւ
հակառակ այս բոլորին, ՛էթեր սիրող —
ները կը հաւատան թէ մոլորած մը չէ ,
այլ իսկական հետախոյզ մը՛.
՛կահ պան ո զական բնաւորութիւն ՈԼ՚րե
ցող րենաղ֊ատի մը համար դիւրթմ h !'1'"
թել կերպարանափոխութիւնը
(մեթտ —
մորֆող) եւ մահաբեր րաէրաJ" Ը (տէ~
գէնթէ կրո՛ս իոն] ։
՛իննագատը որ ս ով՛։րաբար տեսակ մը
խօսնակ է ընթերցող հանրութեան հա
մար, գործի կը լծուի որպէսղի բանաս
տեղծի փ ո փ ոխո ւթի ւեները կարենայ ներ
կայացնել իբր ճզար,լացում՛» , ճհանգ —
րուաններոլ իր երայախ,րգութիւն» ևայլե :

75010 PARIS

F onde

en

1925

571027317 A R. C. PARIS

ՐԱԺԱՆՈՐԴԱԴՐ ՈՒԹԻՒՆ
Ֆրանսա
Տար • 200 Ֆ
Վեցամսեայ 110 Ֆ •
Արտասահման
Տար- 230 Ֆ- Հատը
1 Ֆ • 30

SCHAVAHCH MISSAKIAN

(W. S. MERWIN)

ոպերր, եւ այս սիւնակին նման ուրիչWf, արդիս՛ կան կամ մամանա կա կից արւեսաին մասին, որովհետեւ գիտեմ ո լ, բա-

[[կետն

en Europe Occidentale
àrpik Missakiàn

կյսբծես չենբ ուզեր հ անգուրէՒևլ յան —
կարծակէ այն յէոյէոէսութէւններուև , ոբո*հբ կը վերյսնորոգեն բանաստեղծէ մը
գոբծէն կեանբը , գուցէ որովհետեւ նաէս անձ ո տ ենյ> , գէտենբ որ lHjqJl արտօնլյսծ ը ՛ս՛է ս,յէ յառաջյէէմութէւն
մ ըն է
մէայն , էսյյունջէյ յառյսջխաղ աg մը : Այսսքէսէ բանադատներուն Հայսէնբն՝ մեր մեծամասնո ւթեան) յէրէէք՜առու նեմեսէսն է
Ա ըրուէն , բանաստեղծ մը որ տող աո.
տոզ, կտոր աո կտոր , գէբբ աոԼ գէ'1քբ
յրսրմ սյg յյ ւց ած է մ եզ ու կը շար // ւնա կէ
յըսրձ՚ացնեԼ էր հ ր կէ զո ւմներ ո յէ եւ յաբուէքէւններով :
ԳԼ՛Է >
յաձաէս կը գրեն արգէ
ը անա ս տ եւլծն եր , էւ՛ արյյլեստէն մասէն ,
նոյնէսկ երբ այնպէս կը թուէ որ
հէն
յյլատմութէւններ կը պատմէ , կյոձ նոր
կեանբեր կը նկարյսգրէ : քձունէ հոգե —
բանասէր մեր գարու այն ընդհանուր եւ
էնբնասեւեո. լաչկանո ւթէ ւնը , յյր կը նոյ
նացնէ էնբնագէ յոա կց յյ լէքէ ւնը տաււա —
պոզ է^բէ մը գէտակցութեան հետ : Ճ7
յոարեկանէն , երբ կը հ ր ա տար ա կէ էր այլաջէն հա լա բած ոն,
Ս|սւ|աւլ Ալւջհ՜թլւ
(1954) , յյյրյլէն գրած է յլր աէսօս ա կանն եր ,
յյրյյնբ ՝ ուրէշհերէ
աւելէ էր այգագայ
յլործն ու համոզումները կը նկարագրեն։
3այտնէ է որ էրեն համար մարյգ ըսուածը
հ աւլէ լ կա յխ'ա կե ր պո ւ~ա ծ բաոս ձ ըն է յ JJJJ
յէյսյրկեանէ յէայրկեան կը սպառնայ գէպէ •բաոս վերադառնալ : քաջածանօթ ֆբ՜
լւ անս եր էնէ , կ՝ըսէ թէ ^ոոնէյլ ղէնբ կը
հետաբրբրէ էրր կբանաստեյլծ-^ կայխ ումի ։,լ կազմակերպութեան , զսպում՛ի եւ
ինրակերտումի , մ ինչ Սասին կը զննէ
մասնատում ը, անոր ձեւերն ,,ւ մի՝խ,ցնե —
րը , տէզէնր-էկրասիոնի անխուսափելիու
թիւնն ու անգիմագրելիութիւնը :
Երիտասարդ Ս ըրուին ինյյնա—գրախօ —
յյյս կան մը կը գրէ հոս , մարգարէի մը
պէ"- եթէ իր գործը տարրեր է ուրիշ
նորեր ու գործէն, գլխաւոր ազդակը այգ
տարբերութեան սա է , որ ինր բանաստեղ
ծը!։ Է կազմին, բայց նաև րայրայման . ձ t.լին' [""JM նաեւ անիշվսանութեան հրա“I"յրներուն ։ յէարպոտած նախագասոլ —
թիւններով հէնg ած ճճչմարտո ւթի ւններ»
հ UJ JJ JJJJU UIՈ ղներէն չէ , ոչ ալ նոր կո լորե
րուն խնկարկելով կը զբաղի : Երկ"այր1՛
ճշմարտութիւնը զոր երբեր չի մ ոռնար
Ս'ըրուին, րայրայման եւ ապականումի
սպառնալիրն ու հրապուրանրն է • յխտա
նի է անոր հրաւէրներու ձգողական ոմJին î

'Ր՚այրայման ու վերանորոգման հիւինո֊
ք֊իք հրապոյրներուն վարմ այս բանաս աեղծը անիշխանական մը չէ ռակայն՛.
Զեւը, կազմը, կաղապարը, կազմակեր սլութիւնը կը հետարրրրեն ղինր՛ կ'տ կրնկալէ ինրզինրէն եւ ուրիշ գրողներէ
որ շահագրգռոլին վազմային խնդիր ֊
ներուվ, առանց հ լո լ^-հնս։ զան գ ըլլալու հին
ձևերոլ պահանջներուն--. Կը գրէ ,- բանաս
տեղծ մը գոյութիւն ունեցոգ կարգն ու
սաբրը ստիպուած է կանոնաւորել ու ամրողխացնել, ի՛ր իսկ զորեին մէ£, որով
հետեւ միայն այս ընելէ ետր է որ կը
տեսնէ տէզէնթէկլւասիոնի պէտրը : Զենր
կրնար ի սկզբանէ յայտարարել որ կեղ
ծիք մըԱ է ամէն ձեւ ու կազմ :
կ՛ու
զենք փորձել ձեւ մը, պէտք է գործադ
րենք զայն, շարժման մէջ գնելով զինք ,--եթէ կեղծ ու անիրաւ է, կիրարկումի ըն
թացքին կը փորէ իր գերեզմանը՛.
Հոս , ինչպէս յաճախ ,
երիտասարդ
Աըրուին կը հետելի
անգլիացի ծանօթ
բանաստեղծ 0։ոը!,ի պատգամին, որ կը
շեշտէ թէ երիտասարդ գրողը հեղինակու
թեան պատմուճանը ստիպուած է հաղ —
նիլ, հին հ եզինս՛ կութի ւնները փորձելու
եւ մերմելոլ համար՛.
իր առաջին
կտորներու
հա լաքած ոն
ցոյց կուտայ բանաստեղծի ալանդապաշտ
կողմը նախ : 'ի սան դասական ձելերու
էթխ-տներ , հնչես։կէն մինչեւ վիլլանէլ :
էջերը դարձնող ընթերցողը ի վերջոյ կը
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հա սնէ երկսյր, աւալւտող կտորէ մբ, որ
կր փակէ անցեալ մը, կը նշէ նոր սկէդբ
մը։ Երկար այս կտորջյն վերնագէրն է

Հյււսհսւսւգ' ջրհեղեղի թասվսւԱի վարձին,
եալքար : Ալյոնգական ձեւեր ո լ. կարագը
գանակէյ պէս կը կտրէ, գս յն նոր հացէ
մ՚ը լէրայ բո ելու համար։ *եէւթը Աւ-ե—
տաբանէ, *Լ/ոյեան տապանէ ջրհեղեղն է
ւ՚ՐՐ թէ) ԳԷ՚ՂՀ մԸ' "Ր հէն աշխարհ մը
էյեյլգեց , առա յյ պելէն մ էջ , հէնէն
ՈԸՈԼ
բաներ զտեց ու պահեց , եւ նոր մը աշ
խարհ բերաւ փտէ՚ալ նէւթ մը , ալանգութէւնը էեբյլէնբէն յարմարցնող երէ տա —
յյարգ գրո յշէն համար։ Այն ձայնը որ կը
էյօսէ եւ կը նկարագրէ ջրՀևղևղէ գերա
կատարները , զուսպ , հեղնանբով լեցուն ,
իրոնիք ձայն մըն է , որ լաւ չէ հասկնար
Աստուծոյ հրահանգները։
հւԻ^նչու կը փսփսան թէ զոյգ — զոյղ
կուգան այս ւլա զանն եր ը երբ անզո ւզական են մարմէնները այս երկուք
ներուն ։ կը բալեն էրենց շուբերուն
հետ։ Երենց զ^եզեցէկ շարմուձները
պարող շուբեր են մէայն օգեզէն վա
րագոյրներու վրայ» î
Բանաստեղծէն բառախաղր սեռէն ու
ս եռայէնէն հետ կսյպ ունէ եւ ես անկարելէ կը գտնեմ թարգմանել զայն : Լսած
է խօսողը թէ այս երկո լութէ ւնները զո յգեր են, սակայն կը տեսնէ արուէ եւ էգէ
եղակէ մարմնակազմը, ու չէ հասկնար
Pi է^եչպէս «նոյն» են, զոյգ են։ Անզու՛

գական են էգերն ու արուները ,
նախ
որուէհետեւ էրարու չեն նմանէր կազմով
եւ յետոյ' որովհետեւ երր ջրհեղեղը դա յ ,
մէայն \յոյեան տապանէ յքրտյ եզող կենգանէները պէտէ վերապրէն ու սլէտէ ր/—
լան անզուգական , հազուագէւտ ,աշխարհը
յէերանորոգոզ : Բանա ստեղծէյ լեզուն էյէտ
է անւլլերէնէ յատուկ բառա էսա ղեր ով եւ
լեզո լա կան ա նց եալյէ ոդեկոչո ւմներով : կը
յէչ^Յ^Է ^էյ^փէ՚ԸՒ երկտուլեայ էրօսբը եւ.
Բամմէնկչէ տողերը զուգաւորման մա —
սէն, --- «Մէկը երկուբէն կէսը }է * եր
կս ւբը մէկէ մը կէսման արգէւնբն է» ։
Հէոյգն ո լ զո ւդաւոբումը կյսռոյց յէ րն են,
կենսական' բազմապատկումէ ու յէերանորոգման համար , սակայն այյլ. նոյն կա
ռոյցը
որովհետեւ տարրերութէւններ
կ'օղակէ , անկայուն է* եւ արդէն ա՛յգ է
U'րրուէնի մտասեւեռումը, — Ullll|UrjIll_(l

կաււոյցր:
Երկսյր կտոԸԸ։ որմէ
մէջբերում մը
կյստարեցէ, թարգմանումով, կը վերջա
նայ այսպէս —
♦ ♦♦ Ե*- հ էմա տատրակը
(Բամագրո ւթէւն մը կը պահէ ձէթե—
նէէն հետ*
փամանակը կը պղտորէ էր կոկորյլայէն ձայնս յէ։
Եւ- °ԸԸ կը ս ս ւզո*-է * ծանր է էն կող
արեւը :
Հովր կը սպառնայ անձրեւ բերել։
hj աղաղութէւնը,
նոյնէսկ
Աստուծոյ
էյ ո ստաց ածը, մամանա կա լոր է ^էնչսլէս
կը շեշտէ վերջէն տողը : Ս // բանէ տարէ
ետք, ուրիշ դիրքի ձը մէջ, Ս ըրուին կը

՛լրէ Նոյեան Անծեղ կտորը, „ը կը վերջյսնսյյ այսպէս ♦ —
Բ^նչու վերադարձայ :
Գիտցածս չի /ո՛րմ՛"[՛[՛[՛ իր^եց գիտցածէն :
Անծանօթէն անապատը գտայ անսյզարտ ,
Եւ ոտբեր ուս պահանջածէն չափ
մեծ էր :
Տունս է, էրենցմէ հեռու։
Ապագան ներկան կը կէսէ ձայնէս
արձագանգոյէ :
Խոսլ ոտ եմ առատութեայքբ ♦ ոչէնչ կը
խոստանամ ։
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« eա»աջ
( /’ դէպ յ թռպո տ է թ աբդմանո ղ ին ձայ
նը՝ սակայն տողերու անհաւասարութիւ
նը րնաղրին յաականի շն է) :
Աւանդական ու թորհրդաւոր շատ մը
տողեր ուևի Ս ըրուին ՝ որոնր նոյնրան րան ա ս տ եղծա կան արուեստի մասին են՝ որ
րան նկար ագրո լած րանդա կներ ո ւ : Լ/շմ ա—
րեցէր՝ հոս՝ Ասսլարմէի կարապին չուրը՝.
Ի^չ վ, ոյթ թէ վրա սի անն ե րը կը ճեմեն
ճերմակ ապակիներու մէչ,
թէ բառերբ կ ր սոնյոսն մարմարի
մէՀ՝ թէ վտակները
te սողան աննպա տա կ րանդա կներո լ
ir այ : ի^նչու գանգա տիմ
թէ հեստ ու անճկուն է այս պարու
նակը » ի^նչու
համ արձա կիմ սարսռալ այս անդոր
րութեան աո.ջեւ :
ԱՀևոնր կը րա լեն նաթնեաց րմայր —
ներոլ մէջ,
լուսնային շռայլութեամբ ՝ նման կորս ուած՜ ւիակուոայի ւ!ը՝
որ կազմ շեր աղեր՝ այլ միայն ան
հոգութիւն :
Ե^նչր ‘վէթւ պիտի մնայ } րա ցի գո
հարներէ ու մանրամասնու
թիւնն երկ ,
Մթլ ոլորտները պիտի պարեն նոյն
օ.էլ,ն մէչ -.
Ապագային , հոս կկ ս — լուռ եզող բող՚՚րբ ) հանդէպ արուեստի սառած ձեւե
լէ ո ւն է աւելի զօր ա ւոր ձայնով պիտի ար
տայայտուի :
Ս ըրուինի ամէնէն հրա —
պո լրիշ դի ծերէն մէկն է իր ինրև աղս պո լմը յ եւ պոռթկումն եր ո լ եւ
հանդարտ
իր երայաջորդո ւձ*ը՝.
Լյմանապէււ՝ դոնէ ինծի համար ՝ հա
ճելի է Հ1/աինսւկան)) դիւցազներգութիւններոլ հանդէպ իր ո ւնեց ած մասնաւոր
"էրը Լթ՚չպէ" ը՚՚ի » Էէ Սխո ել ՛Լա օա(ւսո(ւ
ԱՂԱ Ռււլան թարղմ'ան ած է անգլերթ՛է} :
Ահ աւասիկ Հոմերոսի մասին դրած իր տոդերը , որ րոլոր րան ա ս տ ե ղծ ո ւթ ե ան ներրո զականն է միա մա մանա կ » կը դրէ Ւլ[ւա~
կանի ինը տարիէն աւելի տեւող կռիւնե
րու մասին՝ որոնր իրէ թէ մղուեցան առ ելան դ ուա ծ Հե լենը ետ առնելո լ նպա —
տա կով ՝ ել 1լ ըս է բանաստեղծի արուես
տին մասին
է՝ առը կը տօնէ լսյդ դոյա վիճա կ ր ՝
վայելչութիւն մը որ կը փրկէ շեորհազուրկ տյդ տարիները՝.
Անոնր որ ինը տարի կատղեցան թըռցոլած ÿքթիկի մը համար
յաւիտեանս կը մարառին երազող
երդին մ էջ »
անո՚նր են իր՚՚՚ւը՝ ^ինչ միւսները
որոնր կռուեցան
շօշափելի պրոնզով՝ անհաւատալի
մեռեալներ են ՝
իրենց բառերը աներ եւա կա յե լի յ ու
ճանապա րհ ը անօգուտ ՝
եւ իրենց արարրևերը անիրական ՝
րա՚ց ի անոնցմէ
որոնր կը ղուղա՝դիպին երդին հետ ,
փրկիչ տօնին հետ :

նա դա տներ Լես ալ մ էջը) կը թօսինր անց
եալ — ներկայ — ապագայ լեզուս րէ՝ ան
լրած է tf-ամանակն ու յա լի տենա կան ո լ —
թիւնը • կը ղրաղի օձի մ որթով ՝ այն ձելա փ ոթո ւթ ե ամբ կամ կեր պար անափ ոթո լթե ամր որ վեր ան որ ո դո ւմն է առանց '՛lլանդո ւթեան յ
Հոմերոսի անմահացնող
բառերը նոյնրան չեն հետարրրրեր զինր
մինչդեռ միշտ — փոթուողը շատ աւելի

շո •֊rte սփռող ՝ ինչպէս հիքռցուած քր/—
թէկ»Ը gnjy կ" Լա՛՛՛յ-.
(Կը նկարագրէ ,
ինչպէս ըսի ՝ իրր թէ առեւանգուած Հելենը} ։
Այս առաջին հատո րի ամէնէն ծանօթ
կտորներէն է
Հ՝րիստափոր ^ո լոմպո սի
ուղղուածը՝ <Հ}*ուն ՝ ճենովացի նաւաստի» ՝
որուն ձ էջ բանաստեղծը կը յուսայ որ
ինրն
^ոլոմ պոսի պէս շփոթած՝ լի
յոյսով՝ ովկիանոսներոլ վրայ ձ'ոլորած՝
կ' երթայ րրկպի Ամերիկա մը պարունա —
կող — րօղարկող Արեւմուտր մը՝. Հանրա
ծանօթ է uij'h թօսրը՝ որ կարծես 1լար
ձագանգէ ապագան : Կը յուսայ կոր ո ւսԼալը որ իր ուղին կը դրուի ըստ զվերտ—
դարձի րե ր ա կանո ւթեան»
օրէնրներ ո ւն :
ք»այց Ա բրուին կը տեսնէ որ կարելի շէ
այսպիսի րե րա կանո ւթիրն մը։ Ս ինշ րը^—

֊բԱԼեՒՏՈՍՔԶՓ

կը րԼՐաղՒՅ^Է իրեն յ 19օ6/*^ տպուած իր
երկր՚՚րդ գործը ՝ Q'UKj'Uiliù.lj լաւէ 1լւս0սւ£ ? կը
պարունակէ 39 կտորներ ՝ որոնցմէ մէկ
հատը միայն կը պահէ դասականին ձեւբ ՝.
Միւսները լեզու են էջին վրույ ՝ երբեմն
տող՝ երբեմն' ոչ։ Կը դիտեն ՝ կարձա
նագրեն՝ բայց չեն կազմեր ՝ կը մ-երմ են
առօրեան աւանդի մը վերածել» մանրը
մեծի , անց ո զա կին յա լի տենա կանի : Այ"
հատորն ու երրորդը՝
փիլովը հ.9ոցի(1
■լքէջ (1960) կը պարունա կեն կտորներ ՝ որոնր շատ սիրո ւած են ՝ ն ո լիր ուած կե ան
րի փ որձառո ւթեանց եւ rt չ անոնցմէ եղր ա կաg ո ւթի լններ հ անելս լ փորձին » ար
դիական են եւ սակայն ոչ անընթեռնլի :
Կը պակսին իր թորհ րդաւոր ո ւթի ւնը եւ
գրելու հանդէպ իր ունեցած հաճոյրը՝
բացի որոշ կտորներ է : Օրինակ երր tuîr—
տառին ու բնութեան մէջ ներկայութիւն
մը կը զդ*սյ բանաստեղծը՝ պահանջը մը
եւ սպառնայիր մը՝ --էէեռրեր կապըին ղիշերուան մէջ ՝
բոց ափեր ու մատաղներ»
մուրացկանի թնդրանրեեր կը փսփսան
նոյն դաւադիր տենչերը միշտ»
Տ երեւներու երեր եղանակ կ անցնի
բայց միջ—ձմեռեան ծառերէն կաթուած
են դեռ ՝
զարդի պէ" ՝ պարապ ձեռնոցներ :
իրամը զոր կը մուրան' մենր ենր :
իուրսը ՝ ար տարին աշթարհ ը * կը սկս ի
լեցուիլ սպտոնա լիրով։ Ա ութը ղոր հե
ռու կր պահէր արուեստը՝ կը սկսի յաղ
թել 19604՜^ ետր դրուած 1լտորներուն մէջ ։
Մութն ու րայրայումը մշակոյթի' ըն
կերութեան՝ սիրոյ՝ յրնտանիրի
սահ —
մաններն ու սահմանող եզրերն են՝ ուրկէ
կը սպառնան ներթո լմ՜ել մեղի ծանօթ ու
անծ անօթ բոլոր f օշլքա|ւևհ|)լւ :
ճաթարակուած օձեր կը րնանայթհ
Աթոռի րարերուն տակ ։ վարձող տարլան հետ
կ1 ա րթնն սՀհ ահա ՝ ու ս առերս ւն տակ
բարձրացող պղպջակ նեբու -լէ ս
Զմեռո լան իրենց մորթէն դուրս սա —
հեչովդ
՛ԱԼ ճմլեն ինրղինրնին դէպի ա շիրարհ ը
զոր պիտի մա ռանդեն :

աամատսուԽի
ՀՀոհելով առարկան'
մինչեւ նիԼթը *
վերացական
յորջորջուած նկարիչները
բանա լի մըն է^ր որ կորսնցնել տուին ։
Կրնայ այդպէս թորհուիլ ՝ րանի
հա
րլորդակց ութի ւնը դանդա ղեg ո ւցին ոմանց
մour :
Արո ւեստադէտին յո յ՚թրը նուաղ զգաէ[՚
դառնալու վտանգին ենթարկուեցան : \յոր
նկարչական քերականութիւն մըև էր որ
փո րձուեցւսւ սակայն
ան տին սրին ե ր ո ւ ՝
1/ ոնտրիաններու մօտ ։

Այ՛լ •հերձեց ումո ւէ պաստառը չ*դաը ”
պո ւեց ա լ իր նշանակո լթենէն :
Մնացին
հոն նոյն նշաջրերը՝ նոյն ստորոգելի —
ներով։ Մակերեսային ում՜երն են rtր տեւլսէ փ ո իա ւեg ան դոյներու եւ գիծերու հա
մադրութեան նկատմամբ։ մուն յեղա —
չըջոլ֊ձը հ՚՚դ չպա տա հ եg ա ւ ։
Աւելիէն' ճշգրիտ սահմանումով մ ըև ալ
չէր որ սոյն շարմումին հետեւող արւես տա դէ տները ^վերացականներ^ յոԸ ՜~
ջո լզուեցան՝ այլ մ՜ամանա կադրա կանօ —
րէն գալով թորանարդապաշտներէն ան —
միջասլէս յետոյ՝ որ կոտրտած էին ա —
ռւսրկան ՝ պա հ ելուէ որոշ երեսուկները անոր՝ կարծէր ստիպում մը կար այդպէս
կոչելու ւլիրենր ։ £էուտ վերացականներ :
մնչո^ւ մոռնալ սակայն իմէ ամէն լալ նը—
կա ր ւ՚չ ո դե կանը վերաg ա կան ո ւթ եան ու
ղիով է որ միայն կրնայ փոէս անg ել՝ Ըէ~
լայ ան կերպարային կամ ոչ — կեր պա—
բային արուեստի մը միջոց՛աւ։
Արուեստի դետնին ՛թ՛այ յ ա ռա ջդիմ ա —
կան վեր ելրէ՛ մը ան կար ե լի ո ւթի ւևը աևտեսելութ
իւրացուած այրէ հրապուրէւչ
բառը րառորդ դար մոլորեցուց
միտ —
բ^բը» Որովհետեւ կերպարային եւ ոչ —
կերպարային արուեստներու միջել տեսա
կարար տարբերութիւն մը չկայ' ոչ էակ
էէերանցականո ւթեան աստիճանի : Ու լա
ւագոյն ապացոյցը
էսթէվJt արուեստը՝.
Ոնո ւթեան աւե լի մ օտ ղգաէո ՛է հանդերձ
է՚նրղէէնրս ի տես կերպարային նկարչութ եան ՝ պէտր է էսս ù աս վանիմ » ի^նչպէս
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չհիանալ սա .Աթխաբի կա ռ„ւց „
րու-ն, սա անգերազանցելի գոյներոլ ել
գիծերու ներգաշնակ պայքարին գյ,րկընղ.
խառն որմէ ծներ են Մորիս էսթէ,էի ,լլ
ջլ՚ն երեսուն պա ս տա ռն երը »
Փարիզի լաւագոյն ցուցահանդէսը սլ„
սլահուս վերացական արուեստի ներկս, .
յացուցիչին կը պատկանի :
frfr գթով կը բաժնուիս' րոպէ մը
կասկածելու իրաւունք չունիս : Հ„5, //այ
եւ գտայ ես գրեթէ ամէն ինչ-, էլ լալ
կ'թբոնես թէ նիւթն ալ պատրուս,կ
է մթայն 1լեր պար utյին ուղիին մէէ»
«Ջեմ դիտեր թէ թնչ բայց պատկերը
կը նկարեմ» կ՚ըսէր օր մը էսթէվ թեք,՝
Ու կը շարունակէր սապէս . ^Անւլամ մը
որ աւարտեմ չեմ տեսներ այլեւս չէ, նածս ։ Ոմ եւ ուրի չին յարաբերութիւնս

Գթեց'

Գ.

ՀԱՄԲԱՐՏՈԻՄԵԱՆ

ները անոր հետ նոյնը չեն : ք՚մս ՝ անոր
հետ' ազդեց ո ւթէ՛ ւև դոբծած սլահուս է
միայն '.Այդ է րնւււէմիւևը ինծի համար:
Շինածս է' ս/եսածս չէ» Ու կը վաթնաձ
ւււլ շինածներ էս ՝ ււրովհ ե տեւ դիտեմ
ես եմ շինած» :
Համամարդկայինին կը ձգտի իր
ւեստը՝ րայց լաւագոյնս բիւրեղացնելով
իր g եղա յին յա տկո լթիւևներուև ր"էոր
րեսակները
եւ իՀնչ նրրութեամր իըրանսաց ի

կը մնայ է՚՚թէ՚է

անկասկած:

Շ եղայինը մնալով լծոր՚էէ՛ չ ումը՝
համամարդկայինը հասցնելով
իր լրումին :
Շնչող դիծեր ՝

փոթորկայոյզ իղձերու

1963/'^ ) Մբրուին տպեց ՀյԱ1րԺսւլ
—
նսւկէւոը ՝ իմ կ արծիրովս իր ամէնէն տպաԼորիչ գոբե՜Ը) ամէնէն հա լա սաբա կշռուա
ծը : Հոս ազդեց ո ւթիւնները դեր ար դիա —
կան տիպարներ են յա ճաթ * Մըթէ Շա ր1՛
կամ Աամոլէլ ՊԷ-eaPI- պէս՝ սակայն կը
հ nuլ.ն բանաստեղծ — պատմող — թօսո ղ1՚
ձայնէն 1>նրնատիպ հո սանրին հետ»
!Լոէ ինծի թէ թմնչի շ^անալբ

Անդլերէնի մէջ՝ ուր արձակի եւ բանաստեղծութեան լեզուն յա ճաթ
աւելփ
նման են իրարու ՝ րան թէ հայերէնէ մէչ,
այս տողերը կը կրեն հին գաղափարներու
րոյրԸ) --- բանաստեղծին ստեղծած իրա
կանս ւթի ւնն է որ կ'անմահացնէ • հին գա
ղափար մըն է այս ՝ սակայն Ա ըրուինի
լեզուն ճօճանակի
պէս կ անցնի ալանրլ ա կան բեւեռէն դէպի ցնցող ար դիա կանը՝ երբեմն րիչ մը չոր ու վերացական՝
ինչպէս ա ռաջին տողը ՝ երբեմն պայթող՝
կեանրի ամէնօրեայ յոյղերն ու նիլթերը

»

te տեսնես՝
Ու ես րե ղի կըսեմ թէ ով ես '.
Սրաg ո ւմ ներոլ ՝ ա կն՝կա լո ւթի ւնն եր ո լ ՝
անհետացման սպառնա քիյնե բ ո լ գործն i,
այս ։ '1'ննաւլասւ Pի չբբա Հա ո ւյչր տ կըսէ
թէ այս ՚է1՚1՚-ցԼ՚ և ^‘է^_ 4ա տղած ու ա ղա տատենչ բանաստեղծը Հիր դա յլի հալա —
տամ րը^ կարտայայտէ յ ո /՛ջի մը մէջ utպա ս տանելս լ ու ծանրութեան ծ ո ւղա կնեըէն փր կո ւելո լ իր տենչ ր . յաջողած բա
նաստեղծի մը՝
այլեւս ըեդունուած ու
մեծարուած բանաստեղծի մը գործն Հ
այս՝. Սն վաթըւ որ գուցէ մղեց Աարթըր ՝
որ մերմ՜է \,ոպելը՝ կը մղէ Ա ըր ո լին ը
գ^ս1ի վտանգներու վե րած աս տա տո ւմ ՛էէ"՜՜
"{ի այն պնդումը որ կը յիշեցնէ դրո ղին ու յնթերցողին թէ որրանն րլա լադիր
եե հանրութիւն ու գովեստ ՝ ձեւ ւււ Լլա—
գապար^ ըեգո ւ.ն ե լ„ լ թի լՀ, „ Լ բանտ-, ճամբանեբը^ շաբէԼււլմ[unտւափումը ՝ — ասոնբ ևն ն[/ւ.[(Լեբն ու հեբոսնեբը նոյնիսկ
այն
բանաստեղծ ոլթիւններոլՆ , ոբոնց
համար կաբելի է բոևլթկ զսիրային» են
Ա։ւաջին կն ետբ բ ոլո բ

ծովեզերքները

օաար եզան
Ու առաջինն ալ տունս չէր մեկնելէս
Ս եկնումը յաճախ մահն է

առաջ :
Ա ըբոլինի

համար Լ՚՚ը երիտասարդ եդած՜ ատեն մա
հաշունչ երգող մը չէր ) ՝ իսկ մահը J‘"~
ւէտ փոէսուողր ՝ յալէտ անցնողը : Ուրեմրն
աշիւարհը լեցուն է մահով՝. Օր —
էէ՚նրը որուն ամպերը կը կերպարանէսփոէսուին ամէն վայրկեան՝ նոր րռնուած
սկիսմյփւ ձուկ/, մը շո ղաձո ղ րայց արագ
էմառամոդ ձ՛որիքը եւ ուրեմն մահը կը յէ՛շեցնեն իրենյ ---

փուն ել եղյէ՚սյներգ կը բարձրացնէի
ձեր գանակները,
ս րոնցձ ով կը տեսնէր, մէնչ ձենի /Լ
մտնենի
ձեր հողը, մեր “՛չբերը գ՚՚ց !
1967/'^'
Մըրո։-Է'ե տպեց էր
հալարածոն , աւելէ մ ՛լայէ, “լբ
րայման ծանօթ եւ մաերէմ բանա,,տե՛լեր,

ա ՛լ՛է" ւած մ անտլանգ ֆրանսական դր
» » »Աարդին յաւլթանակը տեսած եմ
ափիս մէջ »
Կ'եբեղմանիս վրայ ՝ ՛ևյ՛է րա ռո ւղիէէն

կանութենէն , մահը չէ -'ր կ՝“գեկ'՚չէ է աե
բացակայո լիք՝իւևը ՝ պակասը ՝
աւօտուն , չորցած գւ՚րծէիներւօէ

է-առեր

կան որոնը աչըելա

ո տըե րՏճւս
te բԼբԼ 'ն ւ

ըն տան եց ած :
Ն' աւլեր էն անդին որոնր հ ագո ւած եև
ուրիշևերոլ ան ո ւնն երը ՝
արահետներ կան որոնր կ՚աճին՝ ծուէսէ՛
պէս տա րածո lu դ '.
tU ոստումն երը դաց ած են'

Անոնր ՝ որոնր հոս էին րի շ սրռաէ։
Ահ ut երկինրը տափակ որուն վբայ
ձուկը դրին »
Շ ուա ո ւէ գիշերը պիտի ինջէ ։
Ո անա ս ւո Լ ղծը որ te տեսնէ իր կընԼ\ռո տած՝ երեսը
(Հ ե տ ա րրրր ա կան է որ
յիսնայեայ Ա ըրոլինը հազիւ 35 - 4Ü կ'երեւի լուսանկարներ "Լ մէջ) , կր գրէ---Օը մը տռտջթն գանակները հասան հասան հայելիէն մէջէն ,
անաձուկեր„լ լոզակներոլ պէս : Պատ
կերը անկատար բոլմուեցալ :

չտը te te թէ ձաթը
Հրե լին ՝
ս ղո ւթ են էն ։
ւստոս է ՝
ոերը կը հաւ՛"բուէն,
ւոերուս պարա՚՚լութէ՚-եը սլէար
աանէմ հետսոր չունէ՛, ամէն տե՛լ կը ■ՄւնԼս՚՛

բուէն կը չարունակէ
, գանգազ ա ւեԱ. թետ
աւելէ անհաւասար "Լ
լ ան ա յ էն
Ը-"֊նթՀւ՚չ՝, J.,
ւ. / ç մեզ»
չ և * • Հսւ a ե ե՛՛՛ղ յԼ
կր հարուածեն
■

ir Pt

ւսան է , եւ ե“ կը ղարմա
է
, թարմ է Մըւ-Վ՚^ւ՛ աջս ւ,նլ վե
րանա ստեզծութէւ ը ա
ձերը"՜
էն կը տեսնէ ու ր՚՚Լ" l'C. ջ՜այ ո՛
է գարմանըէ ^ա1չանՈւ-Լե թ ,եսնէ թէ հասարակ եւ
սյ մըն է մահն ալ-.

• • •^1?1՚կնԼւ՚ւ։ կբլ ձաղկէն ճեզրեըուն

մէչ-

Fonds A.R.A.M

/

<8 Ա Ռ ԱՀ >
էսն,, ԷրնաՆ աալ' ՈԼ ‘լերէն ու,Ւգ՜
քԼ մ Ո տուած բնութեան իր աի-

Pt
'^“
0,11՝ հրապուրուելու'
^կնպՈԼ> յլ
լ.ք
-ir^ էայ-ք

/■>,
աւեվ,

ՄԱՐԹԻՆ ^ԱՅՏևՄեՐ
ԿԱՄ ՃԻԳ ՄԸ ԱԻԵԸԻ ԵԻՍ
ԸԱնԱՅԱՅՏԵ՚ԼՈԻ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ

լոր իրա կաննո ւթիւեները միանալով կուդան ու մէկ բեւեռի տակ կը խմբուին • բո
լոր էակները կիրականանան այև որ Ե Թ Î
Այս զանազանութեան երկրորդ եզլւիե
մէջ կը կեդրոնս,ցնէ Հայտեկեր իր իմաս
տասիրելու ամբողջ ճիգը։ Այոիևբն թէ
«թնչ է սկզբնական ու հարազատ իմաստը

ԽԱՍլ՚;^էւ;՚'11՚՚Հ՚Է
ՀԳէւ",ւկ
։,ր,ս„սս„,կ՝ քառասոմեևւօթր տարու ,

է/ւ^ք
\Լսօ,^, ^--նեկան
1«ք՛

հանդարտօրէն
տեղաւորով,լ
կօւդայ
1"Տօ,լ-պ՚էն
առ^ւ'- Լսելէ ետ* Փր" ՜
ա,

մ^ն՝ "՞™ան"Լ 1լազգալ մեկնաբանի մր։
’ Ատեմ՝ երեր նա խազաս ութի ւննել, բաւ.
(7

Ü երբեմն դաշնակահարի

մր չափն ու

առնելու համար , բայց

ոչ րա -

^ստեդեինը։
հաւատալ,ոէ մեկնաբանութեան ճշգրիտ
Սակ ձեւի մր, վերչնականօրէն ղրա աւելէ առով։ կ՛ուզես ղիմադրել։ Ս սլա,ել[,ր Պէթհ"վէն1ւն, է"լպէրթին, Շ" սլանք աւելի հաստատ խարիսխ վ հանդիսանան ։ Կարծես իջած րԱան
Afy մարդկային

րւնկ եալրերուն։

հոգիին աւելի, [un Կարծես հոն, աւելի

ւիբիե 1ԼլԼ։սյէն նչմարեԱ, բնութեան աայոյղերը։
խզը, մարդուն՛ խռովքն ու
կտե^քադործո ւթեան, թորհ ո ւր գր
աւելի,

ւ(է ու յստակ ։
\ա,րսր Պէրման կատարեալ վիլ,թի ւ"զխն
ախարն է սակայն , որ ունի նաեւ ճարադապետին մանրակրկիտ մօտեցումը իր
հկնաբանած բոլոր երկերուն ։
Հբքսֆիէվէ ութերորդ սօնաթր կր յաInijji տալ ձեռնածուին
ամ սլա բարու ttllllffl. ճշգրիտ կերպով կր զետեղէ ս՚նւ հա կո տնե այ ստուերներն ու լոյս երր։
ֆ։կ Լիցի՛ կր ներկայանայ արտայայտիչ
h ր,g սոքառ դիմադիծով որ զայն աւելի
հաղոլււլյսկան կր ւլարձնէ :
կ՚ւււսերն ունին դա դունիքը պատրաս —
տելոլ նմ՛ան արուեստի ռո ւձ բել։ , որ կր
պւսյիեցնեն յարմար նկատուած մ՜ամա —
'հակին : Այս մէկն ալ ՝ ո լ։ ա/ւաքին ան
գամ կը լսենբ Փ՚արիզ կարելի պիտի ըէթյ դասել Կիլէ սն եր ո ւ թէ Միխթերնե քու կարգին : Սպասել երկրորդ երեւուJjiîi որ անշուշտ պիտի չո ւշանայ այլեւս ,
խե[ւ Փարիզի երաժշտասէր
ընարաեիհ
Համերգէն կը հեռանար նոր մեծի մը հւսեւըւսրսծ րւ/ա լու յաղթապանծ գոհ արու —

X
1'[' ս եր ո լնդին լաւագո յն գաշնա —
[ահարը իտալացի U՝ որոլցիօ
Փ” լինին
ւ>1' մոռցած թէ Պէթհովէնի տարին է
սրտկաց ո լցա ծ կր ամրո գթութիւնը իր

քիամն է որ իմաստասիրական էսորհրդածութիւնը մատնան շ է դոյութենական
անհրաժեշտը եւ փնտռտուքի աչլսաաան—

հարազատ աղբէյլրն է , ինչպէս է պարա
գան իրաւ. բանա ս տ ե գծին
որովհետեւ,

րր շտրունակէ իր ըհթ*** *JՀ>ը էս:յէ ր ս էս ե լո ւէ
իրա կանո ւթիւնը իր իսկական հունին մէջ՝
իր էՂսկսւթԱւ նսւկան (օնթ-ոլոժիք) իրաւու
թեան մէչ, ի նպաստ ճշմարտութեան եւ
անոր բաg այայ տո ւմին ։
Հոս եւս ՝ ինչպէս այլուր ո չինշ ար —
դիւնր է պատահականութեան։ ^U,J
ռուէր մը յ մտահոդութիւն մը եւ մշտա
տեւ իմացական աշէսատանր մը հիմնուած
իմաստասիրական
պահանջի
անհրա
ժեշտ տուեալներու
*Լլ1այ>
որոնր
կը
յայտնուին է՛ րԼ՛ անգրադւսրձութիւններ *
ձեւաւորելուէ եւ միութիւն մը տա լուէ գրրական ամբողէէ արտադրութեան մը։
ԶՒ ս հետարրրրոգը մարգն է» մարդը
իբր գոյութիւն եւ գիտակցութիւնէ միա
կը բոլոր արարածներ ո լ մ էջէն որ կրնայ
հ ար g ա րնն ել ւլ.ո յ ո ւէժէւ ւնը եւ ունենալ ծաբաւը ճշմարտութեան եւ իբրեւ այգ իմաստաւորուիլ իբր գոյութիւն։ & ւ_ եթէ
կր զբաղիմ ազգային իրա կանո ւթեամբ ՝
պարզապէս որուէհետեւ Կոն է որ ես կ իր ա կանանա մ իբրեւ ես լեզո լուէս որ կը
զանաղտն է ։լվ։ս ուր իչներէն եւ 1լ ընէ ղվ։„
հայ, ուր կՀիրագործուիմ ես իբր գոյու
թիւն, տալով իմաստ, այս մարզին մ էջ

է՚^՚րը եւ միայն ի^րը ^Լ[՚^յայ
^"LlL^
ունկնդրել «լւլլալՈ1 » ձայնը յ եւ անոր իարութիւններու ստեղծած պղտորութիւն —
ները փարատել ցանկացողը :
ճիշդ uiJu պատճառով իրաւ իմաս —
աասէրը յարատեւ վեր անոր ոգո ւելո լ սլահանջով 'ւր սնանէւ եւ կէիրադո րծո ւի ի րրեւ այգ» որովհետեւ ամէն հանգրուան
նոր պատուհան մը կը բանայ իմացա կա —
ն ո ւթեան դիմաց եւ անգամ մը եւս իմաս
տասիրական նոր էջ մը կը փորձէ պար
զաբանել ճշմարտութեան կեն սա ղրա —
կանը :
Ամէն էակ ճշմարիտ է եւ ճշմտրտու —
թիւնը րաg արձա կ յատկութիւնն է էա —

ի՛ մ դոյութեւսնս ։
ճիչդ ույս պատճառով ոչ մէկ հարց
կր քհնտ ր կուի առանց որ ես ինրս ր^,դզրկուիմ այղ հարցին մէվ, ըլլալով խնդ
րո յ առա ր կան , եւ խո ւղւս ր կո դ ենթ ակա՛1,
մի անդամայն ։ Մեր օրերու բնազանցս, կան (մէթ֊աՓիզիք )
նուաճումն է
ասիկա , դրական նպաստը ղոյութենա —
պաչտ ( էկզիսթաԱսիւսլիսթ ) հոսանքին,
որ ամէն կարգի բնազանցական հարց
նկատէ իբր անձնական ինրնա — հարցա
քննութիւն (օթօ֊ԷԱթհթօկասիււն) , որով
հետեւ մարզը եւ լոկ մարզը ներաշխարհ
իր ա կան ո ւթի ւններ ո ւ ձ էջէն ունի փո ր —
ձառութիւնը ըլլալուն (լ՚էթթ) ։ Լբնազանց ա կան գիտութեան առաջին եւ բացար ձւսկ առարկան) եւ միաժամանակ ճիշդ,
նոյն այգ ըլլալուն քօղարկուած ,/վիճակը
կր խթանէ մտածութիւնը
ղէ“ւի աւելի
բացայայտութեան ի խնդիր , րի շ ^Ը ալելի լոյս սփռելու համար խորհ րդա —
սքօզ գոյութեան ւ/յրայ ։
Արդարեւ իրաւ իմաստասէրը ինքն իր

յ^յտագրին
անոր : Երեր սօնաթներու
ք^^ցրին Փոլինի կը զգացնէր մեղի յեսւիե նշանները սպիացած վէրբերու : Կաայգ նուագին մէջ պոռթկացոգ JnJ"~
^1' սէր ։ տառս, պանբ . մ եկնում , վերա1lupà î մոլ-սաիյաբութիւն ՝ բայց կա ր նաեւ
կամրի մը Հղօր աննկուն պ՝այրարը
^•ւււնրին գէմ յ Ե*-՝ կարեւորը անոպա սեil1 ՛էնրջին յաղթանա կը մարդուն՝ ճա —
^““"ագբի րոէոր գա լա գր ութի ւննեբուն
1^"- միսմինակ։

Մխմինակ՝ րայց կանգուն եւ հպարտ։
^թհովէնի նման։
յամ մր միայն Ա1 որոլցիօ Փ ո լինի ի հետ։
կ

այ՚բ<բաեը

սակայն

վերապրելու

"‘I’ ''•որիւրյիսուն

տարի ետբ անոր
ահՒ,րհը։ Պէթհովէնի աշխարհը։ Մեր
d "բհը։ Համո,լի չ նուաղ.
որմէ յոյս
V'. ^"րի : Կրցած է նաեւ մեծ չ,ս վ, ո վ “էր
ուծել երակներէդ ներս։ Կրնաս դի~“
էրել սոսռասլանրթւ՝ գուցէ անոր հաI որ Հպարաականութիլններու՝»

ներմՈև^ով մը կը բաժ՜նուիս
սրահէն :
1՝նչ մեծ ղա շնա կահ ա ր մը պահ ո ւը —
^“՚
ն մն,Այ միշ տ մ՚ե1լնա՝բանին շու^1' 1հ1,1ոէ խիստ վարպետօրէն չդդւյ,~
Լ
ր,„

իր ներկայութիւնը :
իՀդետնելով
Լ1'Ո^նրեՈտները յառաջնորդէ բեղ
դ' ‘Ղ''ւ'հէ'

անդունդին

եզերքը,

որ առնես վեը$յէն ըս՚յլը՝
նհՀՈճ1,չԱԼ^' մը ‘է"յոլ-թՒլնԸ '1Գա9Ընոլոլ
•բ՚՚վ՚է : fl Լ ինրնապա չտպա —
է"սէոյնՀ^՚ւ՚ւը արթնցնելով մէջդ՝ տպհ«մ,՝Հ Հ անամւայլ, կ'ը-է վեը^էն էՂաf'umj,"

։

^բը։ Պէ չեՆ կրնար արտայայտել նօ է լսել։

բայց այո ըլլո՚ր

գուցէ թաքուն իմաստր վել,ջին սօնաթ
ներուն Պէթհովէնի՝ երեք այղ գլուխ ֊
զործոցներուն ։
X
Կարդալը' մոլութեան աստիճանին ։էրրայ ։ Արադ եւ շատ ։
Հայերէն նոր դիրքը րան մր աւելի ի”կ
արագ' կորսնցնել տալով անոր գուցէ /՛է՛
տեսակարար րոյրր : Հեմ կրնալ, իշք“ճլ
utյգ յափ շտա կո ւթե՝ան ։

Հաւանաբար
հոգեկան բարղոյ[^^
պատճառ զարմանալի երեւոյթի մը ակա
նատեսին որ կ՛ուղէ շունով իրազեկ ըլ
լալ նորութեան : Տ եզ տեղ երկրորդ ըն
թերցում մը պարտաւորիչ կր դառնայ եր
բեմն ։ Իսկ երբ անտիպ է գործը անշուշտ
կր րո՚ղ^',ոպ,“տկ„ւի ախորժակս ։ Օրերս
կարդացի երկու դիշերոլան րնթացքին^
ՀՀարեհ Որբ ու նիէ երկարաշունշ վէպ Ը
^վարձու Սենեակ»'
եւ փանսէմի հետ
խիստ հետաքրքրական ղր՚՚յց
Ը Կո՚րիկ
Պասմաճեանի կողմէ ։ երկուքն ալ ան տիպ î
Ած՛բալ,տակի մը տպաւորութիւնը գոր
ծեցին վրաս ու մտայ գաղտագողի, /րենց ներաշխարհէն ներս , անցնելով ,/յլտանդաւոր կած ս լրջէ մը։ ևկա1'ք'լր Գ1'^
թէ անզգալաբար կր փորձէր ծածկել իլ՛ը
եւ պէտք էր հաճոյալի լաբիւրինթոսէ մը
անցնիլ զրուցընկերին մեզսակցութեամբ,
կարենալ բիւրեղացնելու համար զայն ։
իսկ գրողը ամենայն հպարտութեամբ
էլուզէր պարտադրել իբր բառերու ներ

Դրեց'

Հ. ՌԱՓԱՅԷԼ ԱՆՏՈՆԵԱՆ

կին եւ ճիշդ ասոր համար ճշմարիտը գե
րազանցօրէն առարկան է բնազանցական
՛լք՛ աո ւթեան կամ է ակա բուն ութեան ՝ իր
առաջին եւ հարաղատ իմաստին մէջ՝ այս ինբն այնբան սրբան էակը կը Կակաւլբուի ոչինչին եւ միաժ՜ամ անակ կ՝ ըԱ*" J
իբրեւ այղ (ա’էթթ թէլ) :
Ահաւասիկ հոս է որ սկիզբ կ՚աոնեն
Մարթին Հայտեկերի բնազանցական խորհ ր զածո ւթի Լհները տ
Հ։սյտեկևրի է ա կա րան ո ւթի ւնր հիձ —
նոլած է հ ետելեալ անհրաժեշտ զանազա
նութեան ։/րս,յ ։ Այքէն էակի մէջ, Հայտեկեր , կը զանազանէ երկու հիմնական
խաւեր •
Ա___ էակը bppJiL այԳ կա։^ էակներու
իաւը (սւաււ զայնթնլոէ) այսինքն այն զա
նազանեալ իրա կանո ւթի ւննել։ ը որոնք այո
կամ այն գիտութեան յատուկ առարկա —
ները կր կազմեն, ինչպէս են օրինակի հա
մար րոյսերը կամ Աս աղերը։
ի-.— էակին ըլլ“՚լոլ խաւը (սոսս զայն)
այսինքն այն որով կր հակադրուի ոչին
չին, այսինքն այն որով զանազանեալ րո-

գործական ուժ՜ին կռթնևէով : Մի^Լ ղը ■”
բոգը
յայտնապէս
կը
գո լար ճանար
անվերջանալի
արբեցումովր
է
տես
իր գտած րա ռաիւա զեր ո ւն ու ստեղծած
հոգեվիճակներուն
ն կա ր ի չը թորապէս
կը տառապէր հաւանական անոնց մեկնա
բան ո լթիւններէ ,
վախնալով որ սխալ
կամ նուազ ապրումով պիտի ցոլացնեն անոնք իր բուն ներաշխարհ ր :
ձ'/,»շ մր փանսէմ կ՚ըսէ զարմանավարէն
բայց անկեղծութեամբ՝ «.ամէն ինչ զղաg ո ւմ է^ i

Ու ճիչդ այդ
է որ ^լա1է^է^
Որբունի աշխատած է տալ նկարիչի, մը
վարպետս ւթեամր «.վարձու Ս ենեակին'» •
ամբողջ տեւողութեան ՝ որ մենախօսու թիւն մըն է հոգեբանական :
Երկու ուղիներ' բառերով եւ նկար —
ներով :
*
Կը գտնես սակայն նոյն մարմարը տար
րեր երանգներով։ Ի՞նչպէս չիսորհիլ արլե սաներ ո ւ միջյարաբե ր ո ւթի ւննեբո ւն վրրայ ք ուր' երկու հայ արուեստագէտներ
իրարու են հանդիպեր
թաբուն մարգը
հասկնալու նոյն կրբոտ տա՚ռապանբովն
ժգՒ
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Կ^ործէբ անիմ անալի բաներ պահուըտած
ըլլային կեանբի կճան կարին մէջ գազա
նօրէն՝ որոնբ անոնց միջամտութեան կր
կարօտին յայ անա րե ր ե լո ւ համար իրենց
բուն էութիւնը ։
Կեանբին ու երազի,ն միջեւ։

ըլլսւլու_Թ» :
Հայտեկեր կը բենագատէ ՚Ա,1,բը կան
խուէ արեւմտեան
իմաստասիրութիւնը*
Աոկրատ՝ սգատոն ՝ Արիստոտել՝ մարդ
կութեան առաջին մոլոր ե g ո ւց ի չն երն են՝
որովհետեւ շեղեցին մարդը իր սկզբնա
կան բևածին բնազանցական յա ակութիւն՛ներէն՝ սուզելով ղինբը ներաշխարհ օգտապս, շս, երել,, յթներ ո լ մէջ՝. Պզւստոն ՝
Արիստոտել կը շեշտեն ու 1լաշիւ,ատին բա
ցատրել
միայն
իրերու
էութիւնը
(էսանս) , էակը իբրեւ այգ՝ ինչ որ է* ի՛
մաստասիրելով՝ հետեւաբար ՝ էակի առաջիւն խաւին մասին՝ բան
էակներու
ըլլալու խալին մասին։ Ասով Հայտեկեր
կ ւսպաց ուցանէ թէ եիցշէի ո չնչո ւթեան
վարւլապետութիւնը ՈԼ֊ըիչ րաե չէ ևթէ
ոչ՝ արեւմտեան
այս բնազանց ո ւթեան
տրամաբանական հետելանբը* որովհետեւ
էակը միշտ նկատած էր ի րր էակ
րբեբ չէր նկատած կամ չէր յանգած նոյ
նինբն «ըլլալու» ճշմարտութեան ՝ առանց
որուն էակը ոչխնչ էր * Հետեւաբար Նի^“~
շէի մօտ կը յայանուի արեւմտեան բնա
զանց ո ւթեան մէջ թաբուն պահուած ո չնչ ականս ւթիւնը ( Թինիլիզս ) Î
Հայտեկեր բաժնուելով՝ ուրեմն՝ ա —
րեւմտեան իմաստասիրութեան պարա —
ղլուխներէն կը դիմէ դէպի նախաս ո կ րատեան իմ ա սաս, ս էրները , Հերակվտէս ,
թս,րմէն/,տէս , Սձ“„ք,,/ւձ'“՚ն"։լււ։„ ,
որոնք
իրեն համաձայն
աւեվ, անմիջական եւ
անկեղծ շփում' մր ունէին «ըլլալու» խա
լին հետ, քան թէ «էուր եան» : Կայ սակայն աւելին։
Ըլլալու խաւը կը հիմնաւորուի րաg այո,յար, լելով նշմարԱլՈլթ-եան մ էջ որով
հետեւ էակին ըլլալը իրեն ճշմարտու թիւնն է արդէն • բայց ք՚՞^ե է ճշմար —
աո ւթիւձեը : Ահ Ո, երկրորդ կարեւոր հուրg
մր որուն զիմաց կր զանէ ինքզինք ՀաJ—
տեկեր։ Պ զա սանէն , Արիստոտել, մին —
չեւ Ս' /Ժովմաս ճշմարա։, ւթիւնը ներ —
կայացուած է իբրեւ գաւոասւոան մը ,
ա յ„ինբն մեր մտբին եւ արտաբին իրին
միջեւ դոյացոզ համաձայնութեան մէջ
կարտայայտուի եւ կը գոյանայ ճշմար
տութիւնը։ Հայտեկեր ի համաձայն այս
սահմանումին մէջ կայ ծանր երկդիմու
թիւն մը որ կազաւազէ հա րազա աո ւթիւնր ճշմարտութեան։ Այս երկդիմութեան
տխուր ծնունդը , Հայտեկեր
կր կարծէ
տեսնել Պ՛լատոնի երեւակս։յեալ քարայրի
ներկայացումին մէվ։
Արդարեւ
Պդատոն
խորհրդածելով
մարդկային վփճակի մասին, զայն
կը
բաղդատէ այն բանտս, լ։ կես։ յնել։ ո ւն որոնք
իրենց մանկութենէն ի վեր կ՚ապրին մութ
անձաւի մը մէջ, այնպէս սակայն շղթայւած իրննց ծունկերէն ու վիզերէն որ միայն դիմացի պատը կրնան դիտել, որու!,
ւվրայ , բարձր ու հեռու րլւոն։,ւո,լ էոյոի՚և
պա աճառով , կ' ուրուագծուին ի^՚է ք՚՚Լ
կեր պար անքներ Լմ արդերու , բոյսերու t
կեն դանին եր ո ւ) որոնք բեմական տեսա —
բանի մը նման կ՚անցնին բանտարկեալ ներոլ ետեւր գտնուող ճած բէն ։ Այո ձեւ„վ, յայտնի է ոլ, բանտարկեա/ները կր
տեսնեն ոչ իժէ իրականութիւնը ինքնիր
մէջ, այլ /դրականութեան չո՛քը “լ։ կը g"—
լանայ իրենց առջեւ։
Երեւակս,յեցէբ պահ մը այգ բանտս,ր կես, թերէն մէկը աղատած իր կապանբ —
ներէն դաոնալով փորձէ սեւեռեէ իր ա չքերը այդ շուքերը ցոլացնող լոյսէն. ան
տարակոյս պիտի խլանայ եւ այեպէո մը
պիտի չփոթի որ աւեվ, իրական պիտի
կարծէ նախկին շուքերը , քան հիմա իր
առջեւը ներկայացուած իրա կանո ւթի ւն —
ները։ Անտարակոյս այս շփոթութեան ու
տգիտութեան մէջ պիտի մնայ մինչեւ որ
յարմարի արեւու լոյսին եւ դիտէ արեւր
ինքնիր մէջ,
միայն այն ատեն պիտի
ճանչնա յ
եղանակներու
կանոնաւորիչ
սկ,դրունքը եւ
պատճառը
այդ
բոլոր
ստուերներուն , որոնց հանդիսատեսներն
էին քարայրի բանտարկեա/ները։
Հայտեկեր մեկնաբանելով դիցաբանս, կան նկարագիր ունեցող այո հատուածը,
ցոյց կուտայ թէ հոն կր յաJ անուի ճըշմարաութեան երկու զանաղտն գաղափարներ *
Ա- Բ Ո, նտար կեա լրլ ազատած իր կա-
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< e « a- Ա* »
պ անքն երէն կը ս տիպո լի /լի տել ԼոյսԸ ^Լ՜
կը շլանայ*
ր— -fiլ, չ ,լլրչ
յարմարէ» ու ՛ապա
միայն կը ճանյնայ լոյսին կատարած դե
րը։
Հայտեկերի համաձայն ՝ Պղատոնէ» նկա
րա՛գրութեան մէչ, ամէն բանէ աււ-աջ կը
մատնանշուի ճշմարտութեան մը գաղա
փարը՝ ըմբռնուած իբրեւ «J ա՛յտնուի լր Ul—
նոր որ մութ- էր» . եւ կամ , եթէ ուզենք
ար տայայ տո լիլ բուռն բաղատրութեամբ
մը (որ Պղատոնի բանաստեղծութեան կոըէ՚դը ևւԼ կալԸ^է\ պիտի ըսենք՝ ճշմար —
լռութիւնը ըմբռնուած իբր Չյափշտակել
մը էակը դուրս իր թաքստոդէն» եւ կամ
Չդուրո կորզել մը 1էէնքը ծածկող արկ—
՛թե» ։
Այո է , ահա ! Հայւոեկերի համաձայն
սկզբնական ու բառական իմաստը յուն»սրէն ճշմարտութեան բառին ՝ ՉԱ—լէթէյեա»
— (ոչ — ծածկուած) : Աւլուէ ճշմտրտու —
իք ի ւնը կը դառնայ էակին հիմնական մէկ
մասը՝ այսինքն՝ նոյնինքն էակին բադ —
՚ ի ՀԸ )
մեր դիմաբ։ 'Ներկայու
թիւն մը հետե լաբար որ մեզ կը դեբա —
զանդ է (ւէ եբանդ ա կանի իմուս ւոուփ) եւ որով մեզ կը շ յաղնէ ՝ ինչպէս էոյսը բան
տեսր կետլին համար ։ Ներկայութիւն մը որ
շի շըֆչոդ&ուիր մ եր »իոքր կութ եամբ ՝ եւ
հ ե ւո ե լա բար չի կրնար Ըէէա է առարկան
մ եր դատողութեան։
'Ներկայութիւն մը
հուսկ որուն առջեւ շփ ո թած՝ կը մնանք
լուռ ու համր t
ճշմարտութեան տյս սկւլբնական ու
պարզ իմաստը կը պղտորի՝ կ՝ աղա լա ղուի
ուրիշ երկրորդով մը : Այս երկրորդը կը
հ ամապա տա սէսանէ մեր երկրորդ բա —
ժսՀնո ւմին ♦ բանտս»ր կես» յր կը ջանայ յարմ1/1rbԼ ‘եՒ^^ււ ?էոյսb^՛1 ^*լ ա,փ,սւէս
Լ\անչնալ զայն։ Ակնյայտ է տարրերու —
թխեը՝.
ճշմար ւո ո ւթ՛ի ւնը այլեւս էակին
մէշ չէ, այլ ղե ւոեղո լած է դա տո ղու —
թեան մէջ ՝ այսինքն ճիշտ այն գործո
ղս ւթեան մէջ ուր միտքը կը յարմարի
ա բտաքին իրա կանո ւթե ան ՝այ սինքն անոր
հետ որ է» ուր այս Չայն որ է»ն իր ներկայ շ/_ա3 ո լՀէՒՀ վերանդա կանութիւնը ձըԳե1ՈէԼ կը վերածուի ըԼԼալո ւ մարին չա —
փանէւշը ՝ օրինակը կամ գաղափարը :
Երկնենք օրէւնակը*
ւէաՅէ,լ՜9է՚ւ LnJub^
ուռջեւ բ ան տ աբ կ ե ա յբ կը ջանայ ամւիո —

•է՚եւ Ւ^զէնքը, յարմարդնել իր տեսս —
ւլութիլ1ւը՝ կարենալու համար մնալ լոյս ին ներկայութեսւն ՝ փոխանակ
ձգելու
!,ն^Ղ1,ն^Ը աէ?րողքւսւղէււ Չիր»»» կանութեան»
որ կը յայանուի զինքը չլադնելուէ : Հետե
ւաբար ՝ այս 1*րկրորւլ տեսակէտին հա —
մաձայն ՝
ճշմո»ր տ ո ւթէ»ւնը բաժնուէլ"■Լ
դուրսի իր ականո ւթենէն կուդայ ամփոփւելոլ դատողութեան մէջ՝ այսինքն հոն
ուր տեղի կունենայ բաղդատութիւնը մեր
դաղաւիարներու միջել՝ կամ աւելի յըստակ՝ համաձայն այս տեսակէտին՝ ճըշլք արտութիւնը
մտքին եւ էակին միջել
եղած յարաբերութիւնն է* էակին սա —
կւււյն
այնու որ սահմ անափւսկոլած եւ
յարարերականադած է մ աքին ; Հետեւա
բար ճշմարտութիւնը ոչ թէ մտքին յ»Այտեուոզ էակին մէջ է այլ դատողութեան
մէջ * Աակայն ւսյ ս ձեւ՚ռվ Հայտեկերի հ ո»—
ձաձայն մենք թ՛եք ունենար ճշմարտու
թիւնը թր ամրալջութեանը մէջ՝ այլ միայն ճշմարտութեան յա րա րերական մէկ
երեւոյթը յ
հոլոր այն իմաստասէրները որ այսպէս
Ոտքի (բանին) կապանքներ ո ւն մէջ շըը~
ջ,ս զծ~եցին էակը , դատապարտն լի են նոյն
յանց անրով, անոնը հայտեկերի համա
ձայն ճշմարտութեան այլակերպողներն
են։
հետեւաբար հարկաւոր է թրաւ բնա —
զանցութիւն մը կատարել նոյնինքն ճըշ —
մարիտին մասին՝ քննելով խորքը՝ ար —
ձ ատը բոլոր բնա զանց ութի ւններ ո ւն ՝ դիձ ազերծն լու համար՝ սկզբնական տըլ —
ե ալ/։ն շուրի եղած՜ խաթարումները՝ յանզելու համար էակին շլացուցիչ յայտնատ ես ո ւթ ե ան մէջ յ
Իսկոյն կը ծագի , սակայն ՝
կարեւոր
հարց մը ։ Ուսկից պէտր է սկսիլ մեր
պրպտումը։ Ինչպէ՞ս պիտի
կարենանր
հանդիպիլ ըլլալուն : Որ մէ1" կ էակը պէտր
Լ հարդաքննո Վ՛ 4 արենալու համ,ար ձե սր
ձ՚էել 1՚11“'1՚"
իձ աստը :

սկզբնական ու

ր՜

Դ
ԻՆՔՆԱՄՓՈՓՈՒՄ

RECEUILLEMENT
Sois sage, ô ma Douleur,
Tu réclamais le Soir; il
Une atmosphère obscure
Aux uns portant la paix,

et tiens-toi plus tranquille.
descend; le voici :
enveloppe la ville,
aux autres le souci,

խելօք, ցաւս, եւ հանդարտ, ինքզինքդ հանդարտ պահէ դոմւ
Դուն Դիշերր կ՛ուզեիր, ահաւասիկ կ՚իջնէ ան,
'
հր պարուրուի քաղաքն արդ մթնոլորտով մը մթ-ին'
Անդորրութիւն րերելով ոմանց, ոմանց անձկութիւն .

Pendant que des mortels la multitude vile,
Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci,
Va cueillir des remords dans la fête servile, Ma Douleur, donne-moi le main; viens par ici,

Աահկանադոլ մարգերու մինչ ամրոխն այս. անարժէք
Ս՜արակին տակ հաճոյքի, այս դահնապեսւր դաժան, ’
Ափսոսանքներ քաղելու կ՚երթայ տօնին մէջ անարգ,
Ցաւս, ձեռքդ ինծի տուր եւ այս կողմէն եկուր գուն;

Loin d’eux. Vois se pencher les déluntes Années,
Sur les balcons du ciel, en robes surannées;
Surgir du fond des eaux le Regret souriant;

Անոնցմէ դուրս: Հակումը տարիներուն տես մեռած,
»1|ատշգամին վրայ երկնի, հազաս աներով հնամեայ ,
էւ ցայտումը ջուրերու խորքէն ժպտուն մորմոքին:

Le soleil moribond s’endormir sous une arche,
Et, comme un long linceul traînant à l’Orient
Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche.

կրւմարի մ՛ը տակ ահա նինջն արեւուն մահացող,
Եւ պատանքի մը պէս մեծ, քաշկռտուելով յԱրեւելս'
Լսէ', լսէ' սիրելիս Դիշերն անոյշ որ կ՛անցնի:

Ch. BAUDELAIRE

թարգ.՝ «Յառաջ»

հե տ ե լաբար
վե րլո ւե ելո վ ,
հարցս։ —
րննելով մարդը՝ ծնունդ պիտի առնէ
Հր//ա/ու^ հարցին ո ւս ո ւմնասիրո ւթի ւնը :
Աակայն շէ որ ներկայ մարդը անկեալ
մարզ մըն է՝ այսինրն հեռացած՜ «/*///'»
ճանշնալու իր սկզբնական ս։ տա կո ւթենէն :
Ջէ որ տշէսւսրհ ւս կանա դ ած ու օդտապուշտ
մը դարձած էր մարդը։ ինչպէ^ ս կա —
Ը^՚լի 4՜ » ուրեմն՝ այո անկեալ մարդը ու
նենաէ մեղի աււաիւ որ դ :
Հայտեկեր ընդունելով հանդերձ մար
դուն աիւտա ւորո ւած վիճակր ճանա շո —
զական դետնի էփրայ իր օդտապա շտ ձըղտումով՝ կը հաստատէ սակայն թէ նոյն
այս մարդուն յատուկ՝ անբաժ անե լիօր էն ՝
ւէեբանդ ական ձգտում մը դէպի Չբ/!ւս //մ» ։
Այս ուղղութեամր Հայտեկհր կը սկսի
վերլուծել՝ բադատրել մարդուն դոյո լ —
թիւնը î ոչ սակայն ա շիւարհ ի կ միւս ■իրե
րու գործողութեան ու յատկութիւեներու
111J Լ նոյնինքն մարդէն մեկնե
լով յ մարդը ւէելւլո ւծելո ւէ ՝ նոր եղրեր ծա‘h(»թադնելո վ մեղի ՝ որոնք սլիտի պատրաս
տեն մեզ ըմբռնելու սկւլրնական իմաստը

«ըլլալու»։, :
Հայտեկեր ընդարձակս րէն. կը խօսի
անկեալ մարդուն վիճակի մասին անոր*
անոր Աշվսարհի մէջ բլ/ալր ՝ ուրիշ դոյակիդնե րով շրջապատուած ըլլա հհ, ՝ որուն
հետևանքով գրեթէ իր ին քաւութիւնը կորսընդուդած դարձած է անդէմ իրականութիւ^ւ մը* ապա՝ թէ ինչպէս մարդը շարունակեւսլ կերպով մւոահոդուած է շահկ
մը* եւայյն ։
Այս բոլոր վ/, ճա կներն ալ ախտաւոր —
ւած են դա ղա փ արա կանադ ո ւմներ ով՝ ընկև բային հ ամտձայն ո ւթի ւնն եր ո վ եւ միշտ
շահ ւս/սնդրոլթեւսմբ մը կնըուած։
Պէտբ է ձերբաղատիլ այս
վիճակէն ՝
կարենալու համար հանդիպիլ դուրս/։ իրտկտնոլթետն իր հտրազատութեւսնը մկջ
Ոքյսինթ։ իրեն բնածին ճշմարտութեան
^^ջ, եւ ձրսյտեկեր մտնրւսմասնօրէն կը
նկարագրէ վերելըը լք արդսւն ՝ անձնական
ղիտակցոլթտմբ ել ինբնատպութեամբ ;
Առաջարկուած վերլուծ՜ո ւմն ևրէն կարեւոբադ։,յն երն են՝ այն վ/.ճակները որոնր
<հդիտակցոլթեան ձայնը արթնցնոզ պա —
կը կոչուին հայտեկեր էն . պահեր
որոնր առանձնայատուկ են
մարդուն ՝
ինչպէս են օրինակի համար ձանձրոյթը ,
միապազազութիլնը՝ նողկանրը՝ տա ռապանրը՝ անձկութիւնը՝ ել... վերա հաս
մահոլան
զազափարը ;
Այ"
մասին նա/սապէս հիրկեկարտ թօսած էր ՝
սակայն հայտեկեր/, մօտ կը թոըանայ
հարցը տիեզերս, կա?, բնոյթ մը ստանա լով ։
հալի՝ վ/։չտի՝ ս, առա պան րի ՝ մէկ թօսրսվ՝ անձկութեան վ/,ճակը վերլուծե Լ՛՛ք հո՚յտեկեր կը կարծէ գտնել ճամ' —
բայ մը ազատելու համար մարդը այդ
հասարակ ոլ չոլ, իրա կանո ւթենէն ,
ներաշխարհ իր ա կան .. ւթի ւնն է՝ մար -

հարազատ

դուն գոյութիւնը ծանրացնող հաստ շըղթան ;

Արդարեւ էակներու բազմութեան մ էջէ ն , միակ էակ մը ատակ է որոնել «ըլ•րցը դնել
նե/ ,՝ ել ըմբռնե
նոյն
լալը»,
հարցը։ Այս էակը մարդն է։ հայտեկեր
այս մարդը կ՚անուանէ «Տա զայն», այսինքն մարդը այնու որ րյյա յոլ բնածին
ըմբոնողո ւթ եամբ օմտուած է։

աշխարհի մէջ լին տեռ վելթ
զայն) . աշխարհի մը մէջ որ օտար է ին
ծի ՝ եւ որուն ան տար բեր։, ւթեանը մէ՜ջ
նետոլած եմ ապրելու համար, ապրելու
առանց իմ ուզելուս ել առանց իսկ կա
րենալու անոր ընթացրը կասեցնել։
Անձկութիւնը մեր ւ/ի ճակէն
ծնուն,չ

!լ տռնէ եւ զայն կը յտյտնադործ է ձեւուէ
մը։ Անձկութիւնը ճշմարիտ ղդադողու —
թիւնը կուտայ մեր սկզբնական ւէիճակին :
Ս.յս մեր տիրապետութենէն դուրս դըտնո ւսղ սահմանափա կ ժամանա կաւոր ո լ —
թեան մը մէջ նետուած չենք կրնար չչըշնալ ներ կայո ւթեան անոր' որ է՝ այնու
որ է։ Անիկ ա ուժ՜ մըն է մեր սա հման^ւերը բռնաբարող՝ նման արեւու ջերմ
ճառագայթն եր ո ւն որոնք կանդ կ1առնեն
անթաւի անդ ապակիին առջեւ։ ճի շա ս,յրէ
անթափանդականո ւթեան ընծայած ծան
րութեան եւ բադ ած ‘/ի^թ^ հետեւանքով
մ արդը կը մնայ դո դ ընդունեյոլ ճառա—
Ղայք?1Լ LnJub^t^ ևէ. ^[1Լ11"Լ[՚ տրամը ճըչմարտութիւնը փնտռող մարդուն՝ տր ամ
մր ըխդմէջ էսա լարին եւ յոյսին՝ ըիդ^է^
ճշմարէրաէւն ու սէսալին : Տրամ մը որ պի“~
աէ( չուզենայ վծրջ ^թէ մարդը շար ո լ —
նակէ փակուիլ ինքնիր մէջ ՝ մ*հալուէ անթաւի անդ իր չորս կողմ'ը ճաււադայթոդ
յոյսերու հ անդէպ ։
Հայաեկեր չի էսօսիր ւէեբադ ականո ւթեան
մը մասին՝ որ դուրս ր//այ մեր աշխարհէն} աԺԼ ևւՀ խօսի վերանդա կանո ւթեան
ձը մասին որ կը նոյնանայ անոր հետ
Չ*:ր է'» } այսինքն մեղի հետ՝ այս աշէսար->իս ձ*էջ՝ եւ որուն հանդէպ հարկ է որ
մ ենք բադ րյ լ անք ել ընդոլնա կ :
Ա եր գոյութիւնը այս աշէսարհիս մէջ
եղե յո ւթէւ ւն մըն է ո բուն առջեւ ոչ մէկ
տարակոյս էլը դիմանայ։ Չաւելցնէ սա
կայն Հայաեկեր * Չիմ ես»ս առանձին չէ *
Աշէսարհ ի — ներկայութեան —— եմ --- ես *
երկինք՝ եւ երկիր՝ ձորեր ու դետեր , ան
տառներ ու քաղաքներ ղիս կը դիտեն ու
իմ սիրտս րադ է անոնդ հանդէպ ։ ՝Նաէս
քան իմ էսօսքս ՝ զիրենք իրենդ անունով
կոչելս ՝ անոնք հոն են կը ւլիւոեն դիս եւ
կ՚ապրին ինծի հետ : յ1 ս կ եթ է շեղում մը
լթ։ել„վ յիշեցնենք հայտեկհր/։ թէ ԼտյպՀամաձայն մոնա տները (էա/խերը)
դսդ են , չունին ո շ դուռ ել ոչ պատու —
Կան *—— Հզայտեկեր
պիտի պատասէսանէ
մեղի* իմ էակներս չունէՀն ոշ դուռ եւ ոչ
պատոլհան որովհետեւ անոնդ պէտքն իսկ
չ^լ՚ն, անոնք իրենք իրենդ բնութեամբ
տուներէն դուրս են՝ ճամբո լ ւէլւայ ՝ իրա
րու հետ՝ Աշխարհի մէջ*,
պ՛ է Տ էքարթ ել (մ ւր Հէկէլ՝*
Տէք^ալւթէւ իմաստասիրութիւնը ւէւ ա կո լա ծ
էր ամբողջապէս իր մ տածութեան մէջ,
Հձ՚Ի՚ւճ/ւթօ՜» : հէ կէլ շեշտելով դ/,տտ կզու
թեան 1, եր մն այ ։, մէ, տըմէըը
նկատմամբ
։։։րտաբ/։ն իրերու, գոյութեան
դրոշմած
Լ՛ I այլեւս դա ս ա կան դա րձած հետեւեա լ
/տաքերը. Հ<Ամէն ինչ որ բնական է իրա
կան է եւ աձ էն ինչ որ իրական է բնա
կան է» : Խօսքեր որոնց դէմ բուռն կեր
պ՛"/ ընվզեցալ մամ անա կին ինքը h/'Jl քեկարտ ՝ պաշտպանելով վերացական,։,. —
թիւնը հաւատքին ՝ ազատելով զինքն ու
ուրիշները այդ անյաղթել/, ձանձրոյթէն
ու նողկանքէն եկած՜ աշխարհէ մը որ հէքէ-lî՛ վ",րդտպետութեան համաձայն ամէն
ինչ անհրամեչտութեամբ պիտի յառա ջանար առանց ոեւիցէ տրամի կամ մար
դու՛!։ աղատ միջնորդութեան ու ձեռնարկին։

հայտեկերի համաձայն դիտա կց ութի.
նը ուրիշ բան չէ բայց եթէ բացուէլ
Դ^՚՚Լէ' ‘ոշխարհ- ^տրտմադրոլիը, մը հա^
դ էպ անոր Հոր է-» ։
Ասով ճչմարտոլթեան դա զախսրէ, ալ
արմատական վ։ռվ։ ոի։,։ ւթեան մը կ՝ենթար
կուի : ճչմ արտո ւթի ւնը չի ներկայանաք
այլեւս իբրեւ օրթօթէս , այսինքն գ[, .
տակցոլթեան ճշդուիւք համաձայն ներ •
քին չաւիանիշի մը. այլ ճշմարտս ւթ/լի
կը ներկայանայ իբրեւ մէկ մասը էակի
յայ անուիլ մը անոր որ է ՝ անոր որ դուրս
է դի տակդ ո ւթենէն : Եւ Հայտեկեր 1րուղէ
որ ձգենք մենք մեղ ըլէԱէԼո*- այն էրնչ որ
էակը է թեքնէյն* յանձնուէւնք անոր ամ բողջական տրտմադրելիութեամբ ՝ ոչ մէկ
արգելք դնելով անոր անսահման արաայայտութէրւններուն :
Այս ամբսդջական
յանձնում*ը էւր էսսրքէէն մէջ ՉԱզատու թէէւնն» է * ա զա տ ո ւթէւ ւէւ որ մԷյաժտմա նակ ճշմարտութէէւն է (յհլԼ՚նք ճշժար տութէււն ZZ ոչ — ծածկուած եւ դոյու թիւն բառը Հայտեկերէւ համաձայն 1լը նըշանակէ Չբանէ մը դուրս ըէԼաԼ^)Հ* Հե
տեւաբար ճշմարտութեան էաթիւնս է

Ազատութիւնը :
Այսպէս՚ով ա շխարհ էէկ իրերու մէէ կորս ո ւած մարդը անձկութեան ։Ա,Ճ ւս կէն կը
բարձրանայ դէպի իր ինքեո ւթիւնը ղէպ[՛
իր ՉԱդա տ ո ւթիւնը» սր իսկական արտա
յայտութիւնն է էակին՝ այնու որ կ1է,1ըչ
օժտուած է յայ ունուելու նկարաղիրաԼ՝
Եթէ ճշմարտութեան էութիւէւը ազատու
թիւնն է ՝ կրնանք հետեւդնել թէ
էութիւնն ալ ^աղսոաոթէււԽ է՝
Եւ եթէ վերջին անդամ մլն ալ
նենք ՝ աւելի էս ոբանալո լ համար նոյն տեսութե ան ՏԷԼ թէ ուրի չ ո*ւր կիրազորր
ծուէէ բ//ա/ո ւ սկզբնական ու հարս»զատ
յայտնութիւնը
Չբ**»նա ստեղծութեան
սլար զ ու անկեղծ լեգո լին մէէ»
պէա[>
պատասէսանէ մեղի Հ^/սյաեկե ր : Աոով
նտ ստեղծո ւթի ւնը եւ յատկապէս
սբբաղան նկարագիր մը կը ստանայ, "
րովհ ետ եւ բառը ինքնին ըԼԼաէոլ- ձայեն (
եւ սկզբնական զօդով մը կը սր""՚կսւն1՛
նրյնինքն րյյալո ւն :
Հետեւաբար եթէ յուղենք իմաստ»»» '
սիրել Չըլլալու»ն շոէ~ր2.) հարկ է քեղ
շրջել լեզուին հանդէպ մինչեւ հիմա g»»J'J
տուած
մեր վերաբերմ ունքը*
I
Չբէ»»ուը՝^ շատս։ թօս ութետ I' գետին թ վ 1
„ւ չսենք անոք լռութեան մէ/ տրձագտնդը
ըլլալոմն։
Ի՞նչ է՝ ,,'վ է այ՛՛ ըլլաւււ՛ Ա՛՛"""՜'
հ. ՌԱՓԱԱԼ՝!. ԱՆՏււՆԵԱ՚ւ,

ՎՐԻՊԱԿ
«Միտք եւ Աբուեստ»/, մեր
լին մէջ
(3 ունիս 5 )
Ս աԲՀ
յօդուածին
ԸԼԼլսԸ
(ոչ

Ռ
ւ։-ԱՈւրս.ՆՈՒ1՚!ւ֊^ւ
անչուչտ
բանա ստեղծ" Ղ [
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J-ԱՆՍԷՄ
(d-ԱՆ Ol.'lliÜ’Àtill.Vi
յ-անսէմ։ Մեկուսի քաշուած >"նձ մը,
կայնաՏ' մութ "ւ է՛՛յ ո ի մէչ, իր դորեե.„ձ նման : ճգնաւոր ալ։ ո ւես տաղ է ՛ո մը,
գուն ստեղՏ֊սդոբնութիւններ ուն մէ9 կր
Արք,ում են «</ ողովուրգի մարդիկ՛», --քկ պիաի նաթըևտրէր ըսել «բնութիւկ հարազատը , իրա՛ր»։ Պրիսմակ մր'
/աթինը ջիչ մր ձեւաղեղեող, աւելի լաւ
ւպ^այայտեչոլ համար
անոր ներքինը,
էսգդկ֊սյին գոյավիճակը, ր), կերայի՛նը
Ալ, որրան, ալ այս վերջինը ուղղակի
Տաս չկազմէ արուեստաղէտի հետապընւրսքներսւն։ Աչք մր' որ նկարելու հա
նդ պկւոք ո ւն։ի իրականութեան , տեսՍւււածիքւ : Արուեստաղէտ մր որուն մեկ-

ՄԻՍԱ-ԻԵԱՆ

հաշուով՝ ու շատ 'աւելի ուշ՝ !950// շԸԸ~
ջանին դարձայ ամբողջովին ինքնաբաւ՝
ան կաիւ եւ հետեւաբար ձգեցի տեք Որ1Ա-

սիոնը :
Հ--- Ու դարձաք համբաւաւոր • • •
Պ- Ոչ, կեանքիս մէջ չունիմ առաջին
եւ երկը՛՛ րգ շրջան ՝ թուական մը ղո ր
շլ՚ջ՚ս դ ա ըձ էլամ
անկի ւնա դարձ կա ր ելի
Ըէէ՚՚՚յ նկատել։ Ոչ մէկ *]նցիչ երեւոյթ։
(Հետոյ թնչ է համբաւը՝ զայն չեմ զգար ։

Հ —- Համբաւը գնալ ժողովուրդի ահն
է, եւ ծանօթութեան շրջանակին պարուԼ
րաձեւ ընդլայնումը • • • :
Պ---- --- ♦ ♦ Եթէ 1լ ուզէք * Առաջին g ո՛-—
զ ա հ անդ. է ս ի ս ո ւն էի եօթանասուն գործ եւ
ծաթեցի մէկ հատ։ \յերկայ էին միայն
քառասուն հոդի ՝ որ ոնցմ է երեսունը բա
րեկամ ՝ ազգական։ Աակայն հւ ՚յլա լա —
լոր րլ յա լ ճանչցուած իմաստով ո լինե
կր նշանակէ ։ Xf անօթ եմ Ա իացեալ ՆաՀ անդն ե րո ւ մէչ ուր աւելի քան տասնը —
հինդ g ո ւց ահ անգէսն եր սարքած եմ ՝ ստ
կրնամ

չԸԼԷԱէ է ա JԼ տևղՀ

Դրեց'

«ծ* անօթ (ԼԱ.՛՛՛ե$> կը նշանակէ յարատեւել ։
Ան պայման կը գնէ ներկայ ըւլալ: Ասոր

ԴՐ. ՔԷՕԱԷԵԱՆ

մէջ տաղանդը գործ չունի։ Տ տ ղան դն եր
կորն որոնր մնաղած են անծանօթ։

Հ
ի՞նչ է ձեր կապը ձեզ գնահատող
հանրոլր-եան հետ :
նա կէտը առօրեայ էլեանքն է եւ որուն
տհնիւ է ((միացումը մա րդո ւն եւ ընուPհան)) հ
փան Սեմերճեան նկարչութեան մտաւ
առանց ՛ի "ղի եւ թմբուկի ՝ իր նկարա
ծն նման անաւլմուկ՝ ու այսօր՝ անունն
ե իր գոբծեր ը կը շրջին Տհրտնսայէն
ճափոն մինչել Ա իացեալ [յ՚սհանգներ ։
1*^ ալս Ը" էո Ը ը կը ՛էի"1 է * • • նոյնիսկ շի
փտեր՝ այլ կը շարունակէ աշթատանքը՝
քք ղո յա կզութիւնը այն էակներո ւն հետ
'["ք11 Հապճեպ գիծերով նոթագրած էր եւ
"C փաղը պիտի դառնան լո ւս ա ւոր գո յն
թափանցիկ՝ նոյնիսկ' հոգեկան՝
^անքւ ,սն կը պար ո ւր է շրջ՚ս պա տը ՝
կը
"տեղիէ մթնոլորտը։ Այգ <^է"՚կները^ մաս
^տփ կազմեն Ժանսէմեան ըն՛տանիքին ՝
^որովհետեւ --- թըսէ արուեստագէտը ——
՛Սա. է՚նշ ոք ալ թօսիղ
նիւթի մասին
"ր ալ ի՚օսի ՝ երբ ալ
^քղթ՚Հը ըյլպլէ» ։

թօսի

չի ՛լա ՛լ լ՛ի լ՛

[“O„"‘ կց ո ւթի լն ր
տեղի Լչ ունենաJ
|՚|՚ ընդարձակ ա շվսա տան ո g ին մ ԷԼ ուր կր

---- Ոչի՛նչ։ Ոչ մէկ յարայքերութիւն,
ո շ մէկ կ ասլ : Կ՚ապրիմ իւ! գործերովս եւ
կր ծաթեմ վաճառականներու միջոցով։
Աակայն կը պատահի որ երր հանգիպիմ ՝
առիթով մը՝ անձի մը որ իմ գործերէս
ունի՝ մեր միջել աւելի հեշտիւ կը
ստեզծոլի ջերմ յարաբերութիւն մը՝ որ
կուգայ գործիս րնգմէջէն։ Եթէ հոգեկցու թիւն մը ունեցած
չըԱ_ս՛Jէնք ՝
'"յ՛է
անձը գնած պիտի չըԱ"'ր գործս ՝ ոչ "՛լ
զայն գնահատած ։ Այ՛՛ մտածումով կը
զդամ թէ ունիմ բազմաթիւ բարեկամներ ՝
զորս չեմ տեսներ կամ չեմ ճանշնար ։
Հ*— Մեր դիմաց կը գանուի հհւկայ

սլասՆոաո մը, ձեր հին մէկ յօրինումը,
ուր կը ահս նուին հայ քահանայ մը, խաչ ,
թախծաւռր անձեր: Մահու ան տուն մըն
է : Ներշնչումով էք հայկական կեանքէ :
Պ»--- Մարդկային անհատ մը գումարն
է իր ապրած կեանքին ՝ այն ամէն թեշին
որ Աթ^Ը կերտած է։ Բնականաբար թըր~~
ծուած եմ ընղհանուր մթնոլորտի մը մէջ՝
սակայն չեմ կրնար ըս ել թէ ի՛նչ է "է

“^^'-•լ՚՚րեէ նկարիչը քսան տաԼ՛իներ է
I՛ {եր, Իսի-լէ-Աուլինօ :

նման ,

սա կայն

ուրի թէերուհ
■

*•՛•— Սակայն պւստրտստուեցաք անոր
մտաք Աո-mhfo երր դեո տասնըՏ' օրեկան էիք :
Ո1_ կեանքս

սկսայ

չա^էլ
կր
նկար չո ւ —

1,Աո՚ի սնի մէջ, Հս,բաթավերչերս
I֊ էթ՚էի

պատկերակալի

^‘^Ը՚՚Լ՚էի ես ինծի համար ՝ սա—
մտածեր աս սլա րէ զով
կ՚" Լ՛[՛ հ
Լ • 'եկուրչո ւթիւնը կը նմա^ւի բա—
^Ա։էութեան ։ Բան
, , լ ևլՄեւսւ1յ •
ի անաս տեդծ սը
ղ
կը
y/r
Համար ել կ'աշխատի ա պրուս
1 Հսմաո.
ե,
■
UP • I՛"լ՛ելի չէր մտածել ulJl_n

խ

ZՀ ։
հազուադէպ իրոէ.Ոլթեա'ք
տեսնեԼ է1' ապրուստը նկարifL’,
է*
տսք"'՝հովոզ արուեստագէտ 1
“ սրիչներու թիլը...

Տար • 200 Ֆ
Տար • 230 Ֆ •

Վեցամսեայ 110 Ֆ •
Հատր
1 Ֆ • 30

N° 13.941
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11նԳԼԵՐԷՆ

ՄԻՇԱ ԴԻԻՏԵԱՆԻ
ԼԱՄԷՆԹԷՅՇԱՆԶ 0Ֆ ՆԱՐԵԿ
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆՍ
ՈՀաբգւ
թեան լծուող ոեւէ անձ շատ
բուներու պէտք ունի ՝ --- պէտք է
ճան շնայ թէ տյն լեզուն՝ որմէ կը թարգt! it։h i, թէ « նոր » լեզուն՝ այն'
որուն
"թ՛՛՛՛ի թար դմանէ ։ \քՈր լեզու կը նշանա՛լէ նոր "՛էի՝ նոր սլա բունակ։ թտյց գիտ
նալը չի բաւեր։ թարգմանողը եթէ նոյնիսկ լւն ա ՛էրի թ՛ Ղ" ւ Ո '1 Ո Ml գլա՛ծ է ,
սլէտք է թարգմանս՛ գրի լե զուով գրած

ifր

րլլ՚սJ ՝ պէտք է ճանչնայ ծ ո ւղա կն եր ը ՝ որ
լեզուի Հմը նր բութի ւններր լարած են ան—
՚Ը1ոյչյի^՛ համար* պէտք է զգացած Ը//'"J
ա յն դիմ ագրո ւթիւնը որ ամ էն լեզու կը
ներկայացնէ գ[’^է համարձակողին ։ Պ*ի~~
մ ագրո ւթիւն մը որուն Անգլիացին ծա
նօթացած է ծրբ անգլերէն գրել փորձած
է, կ ամ (ել՚տնսաց ին՝ ֆր անս եր էն ։ Եթէ
նոյնիսկ լեզուի մը հ,մէջ^ ծնած ենք՝ նոl՛ էն լեզուն ջ՚"-[՚ չէ , '՛չ "՛լ մենք

ձուկ։
^11 գիմ՛ս դրէ հայերէնը իմ ամէն ճիգիս ՝
ինքզինքս ու իմ գաղափարներս ճշգրտօրէն ա բ տայայտելո ւ ՝ կը մտքա ռի ինքրղինքս զուտ ու մա քո ւր վեր ար տա գր ելո ւ
իւրաքանչիւր ջ՚սնքիս
գէմ * <ձՈս՚մ մեր
ո լզածէն աւ ևլի կ' ըս ենք», կը դրէ 'Րամիւ,
կամ ալ պակաս ՝ բ՚՚՚յց երբեք ճ ի՛չ՛է ձեր
ո ւզսւ
շենք ըսեր ։ հիԵր մնաց ալ ■ մ եր
ւԼիճակը՝ երբ իբր թ՚սրդման կը բանինք։
Երկու լեզու' որոնցմէ մէկը մեր մայրե
նին չէ ։ Ել նպատակ մը՝ --- ուրիշներու
ծառայե/ր : ինքզինքնի ս արտայայտելու
համար շէ որ գործի կը լծռլինք , տյլ
ուրիշներուն ներկայացնելու
„պ,իչ մը
համ ա ր • բնա գիրը գրոցր' ուրի շ ընթեր —
g ո ՛լիերու ։ Վերչա պէ ս մենք մեզի համար
թ՚"րգմ անելո լ
պէտք չունինք ՝
եթէ
թարգմանելու չ՛" ՛ի գի տ ենք լեզուն • ♦ ♦» :
Հակասութիւն մը
սակայն կ"՛ J հո")

հայկական կեանքի մԷԼ իր շեշտակի 1թւիքր դրած է ՛էրաս ։
(Հ պա ւո ր ո ւթի ւնները
ապահովաբար շատ են՝ մեր գոյավիճա կե
իսկ արգիւնքն է մեր ծագումին։ Եթէ փի՜
լի սուի այ մը ր//այի հաւանաբար պրպը~
տէի ՝ փնտռէի երեւան հանելու համար
գի" Ը"է"ր կ՚սզմաւորող տարրերը՝ է"" JJ
իմ ՛վարս՛ գայիս չեմ փնտռեր ։ Տի՛ր ու —

փար ասա քս մը։ Ուրիշներուն այս ձեւով
ծառայել ընտրողը պէտք է ունենայ s ըսկ՚սյ ինքնավստահութիւն ։
Էեզուական
հմտութենէն աւելի ՝ պէտք է գրած ըլլայ,
իսկ ատկէ աւելի միայն մէկ բանի պէտք
ունի՝ — համարձակութեան
եթէ յ°՚է—
ուած մը կը թարգմանէ ։
^թեան
եթէ բանա ս տ եղծս ւթի ւն թարգմ անել կ1 ու—
զէ : Ա ա կայն եթէ Գրիգ"ր Նտրեկա' ցին
1լուզէ թարգմանել անգլերէնի ՝ հերոս ու
թէն էն ալ անդին բան մըն է սլէտք եղածը :
՝Լ,արեկացին թէեւ մեր դասական դրա
կանութեան գլուխ — գո րծոցներէն
կը

Դրեց՝

ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

համարուի ՝բայց և այնպէս չկարդացուած
ու որոշ հ ա ս կաց ո գո ւթե ւսմբ մը գոնէ ♦ • ♦
անլի՛թեռնլի է ։ Ղ'եռ թանգար անային չէ ՝
Ր“Հյ9 էաՐԵլ1, է հարցնել թէ քանի® Հայ
անոր գործին ծանօթ է ՝ գրարարով եւ
կամ . . . ա շի՛ա րհ ա բա ր թարգմանութիւն —
ներով՝ որոնցմէ երկու հատ գոնէ կան՝
— այդպէս ըս ուած է ինծի : Հարիւր հա
զարաւոր Հայեր գիտեն Նաըեկացիի անունր , եւ վերջերս ՝ Միացեալ ն*"^ա^*գ ~~
ներուն մէջ գոնէ՝ նոր հաճելի սովորու
թիւն մը կայ՝
նորածին տզոց Նարեկ
հոգի
Ա ակա յն քանթ
անունը տա լո
կարդացած է էջ մը Լ,արեկ՝ չեմ գիտեր :

Շար. մըգ էջ

թիւնը՝ թախիծը զոր կը մատնանշէիք քիչ
առաջ գործերուս մէջ՝ յատկապէս
հին
նկարներուս մէջ՝ կրնան գա լ անցեալէս։
ԼյԱր զգաg ո ւմն եր ՝ նոր տպալոր ո ւթի ւձ՚ներ
չեն սրբեր յիշո զութի ւնը : Հայութեան
թշո ւառո ւթիւնը նաեւ իմս էր* Աակայն
թշո ւառո ւթի ւնը կը պատկանի նաեւ բոլոբին ։ Հազուադէպ է տեսնել անձեր որոնք թշուառ չեն եղած իրենց
կեանքի
այս կամ այն շրջ՚սնին։

Հ--- Սակայն միշտ կը վերադառնաք,
պարրերաթար, ձեր նախկին մթնոլոլոոին
եւ անձերուն : Նիւթ մըն է՝ զոր չէք լքած
ինչպէս միւսները :

„ւ; ~ ,/£ "Mb ղ ծա գր ութի՛նը ՝ նո ւիրJ անոր

192 5

Պ ----- ♦ ♦ ♦ Ջեմ գիտել՛ * * * ոչ մէկը Լ Լ
ո շ 'ալ միւսը։ եկալ՚չութիւնը ինծի համար
սիրոյ՝ զգացական Հար J մըհ է՝ նիւթել՛ու
ընտրութիւնը նմանապէս : Փափաքը ու
նիմ այս նիւթերը գծելու՝ եթէ ղադրի
ան' կը գծեմ "*֊րիշ բաներ ՝ ինչ ոլ՛ ըրած
եմ եւ !լ ընեմ :

lui կանդ չառի երր հաստ յ ա ր բո ւնքի

‘"'"l'hl՛; , այլ շարունակեցի ։

en

Հ--- կը գծէք անշուշտ, աղքատ եւ
թշուսսւ անձեր, անոնք ցոլացումն են ձեր
շրջապատիկն -U ներկայ կամ անցեալ —
թէ կը կազմեն արուեստագէտին կողմէ
տարապւսյմանօրէն փնտռուած նիւթեր:

^’՜ Ո չ նկարիչ դառնալը որ ո չո ւմի մր
'Ոթնքը չէր , ո շ ալ տարապայման հեւոսւ'‘փ՚գուած նպատակ ։ Ա" '"լ կը 'թէէ )
“’V'lIt չա, հինզ^վեց տ ա ր ե էլա ՛հիս ամէն
I
/.•

Ֆրանտս
Արտասահման

ՆԱՐԵԿԱՏԻՈՏ II‘I,I‘-IlI‘I‘

— Ամէն ինչ կա ս/ա՝րուեց ալ անզգա լա—
բար եւ աստիճանաբար՝ հեզասահ գնացքով մր։ Միայն, 19454ե սկսեալ է որ
սկսայ նկար վաճառել ամիսը մէկ—երկու

Fondé
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ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

SCHAVARCH MISSAKIAN

— Այսուհանդերձ դուք ալ մաս կազ
մեցիք « հազուադէպ իրողութիւն » ներու
շարքին :

կո՛յն ծանօթ

770 - 86 - 60 —

C. C. P. Paris 15069-82

75010 PARIS

■

Պ *--- Եը վերադառնաք ՝ նոյնսլէս
աԿ՚երթաք ու կուգաք ՝
ո անg դիանալու։
հա ՛Ա՛նարար անձ մը՝ տեսարան մը կըրնայ ձեզ կլ՛կի*1՛ տպաւորած ԸԼԼաԼ : Կը
դծէք թափօրներ ՝ որովհետեւ օր մը տնոնց մէջ ղտնոլաՏ էր, "ւրիչ օր մը ցլտմտրտջ,
տեսարաններ ,
որովհետեւ հոն
ib-e » ու այ-պէս • • •

Fonds A.R.A.M

te

ա ո֊ աջ

>

հոն ձեւազեղծուած են ոչ միայն արուես
տի պահանջքով, այլեւ կոշտ, տարապար
հակ աշխատանքի հիւծումով : Միւ՛ս էոզլքէ երիտասարդ, անփոյթ, ամրակազմ
մերկութիւնը առանց սակայն խայտացող
արտայայտութեան, — լքարմինները ո չինչ կ՚ընեն, որպէս թարմագեղ ներկա
յութիւն: Ասոնք ալ տխուր են քիչ մը:
Համաձայն պիտի ըլլա՛՞ք այս բաժան ման...
Պ---- Այո եւ ոչ, Երգը կ՚Ը՚՚է' ՀԿեանքը
միշտ սէր է ել թշուառութիւնդ :
Ա աս
// !՛ " կլ- y մաս մը թշուաոա թ էւն :
Եթ Լ
դուր ղդայուն էր , կեանքէ հանդէպ կ ու
նենար երկուքն ալ։ (յամենայն դէպս ահզէտակէց են անոնք մէջս ։ Պահկութեան y
լէ ա ւէ ա րէ հարց է ։ Պ ան կո /. թէ ւնբ կը ւէոէւուէ։ Երբեմն նաեւ ամբողջովէն փափաքը
շեմ ունենար բան մը գծելու։ Ոլրէչ_ աոթէ Լ- '[թ^լ՚Ը} 'էո՝յները , ձեւը կը ւէոէւ —
ուին' սակա յն ա րդէւնքը հոյն ը կ'ը[J՛"J i
նոյն մթնոլորտը y մարդ 'արարածէն նման
որ տարրեր պայմաններու եւ մէջավայրերու մէջ տարրեր վերարերմուհր կ ու
նենաք
կը մնայ նոյն անձը y մէ շտ
ճանաչ ելվ- ■
Լ---- Իսկ

սէրը Եւ թախծւսրոյր մեր-

կե՞րը•••
Պ — Սէրը ամէն ուր կր գտնուէ ՝ մարդկ,,1քէրհ> ըհդհանրակա՚ն ս է ր ը y որ բհու —
թեն էն կը րէ>է եւ կը տա րած ո լէ էր շուրջ
րոլորտէրը։ Էսկ մարդկայէն մարմէնհ ալ
թշուառութէւն է ։ Եէներս մ սայէն չեն ։
Ջեմ մ տածեր այս բո լո ր էն մ ւս ս էն
ե րբ
կը նկ ար եմ : Ա' ո տ է լէն կ}ըս ե մ — «Հսս
կ՛րէր t այնպէս է՚՚չ՚՚ւ1," "ւ՛
> P"JL ձ՚ւէ
էնքղէնքգ՝) ու ես 1լ առն եմ դէ տան կէ ւն մը
նկարելու համար , առանց էսորհրդանշա—
կան էմաստ փն տռելո ւ ։

Հ--- Իսկ սւըդիԴնք ը :
Պ---- Արդէւնրը} անշո ւշտ y mրէ շ բան
Լ • ըսէ' Հպ՜ուր ձեզ կը մատնէր՛) , որովհետե ւ կր սէրէր եւ որովհետեւ կ ո լզէր
էա րապէ ս ար տայտ յտո ւէլ ։ 1էր ո ւե ս՚տաղէտէ մբ y ղրուլվւ մը պարագայէն էլ ըսեն թէ
զա
կը ճանչնտն y որովհետեւ ա*հ ինրiyZ/Ն^» կր մատն է :

Հ .Ա_ Ի^նչ է սւթոուհսւուսգէտ մը :
---- Անձ մըն է որ կը վարձէ էնրւլվւնր
վեր յո լծել y էնրղէնր f]njg տալ։ Ա տայէն
g ո ւց ա պա շտ ո ւթԷ&ւն • • • Սակայն երր այս
բոլորէ մ ա սէ*1ւ կը մտածես y նե դա g ո ! ul'L
կր դառնայ ։ ք* ար երհսէւ տաբար սլա տ դամը
կոզմնակէ կը գտնուէ y ամէն մարդ ձեզ
tl1 11 է ր ե ր այնպէս էնչպէս որ ես մէ չտ y
բա յց անկէ դուրս y րէ չ մը կո զմնա կի...
մաս մը մէ.այն րո լ ամբողջութենէն : 'էէչեր են որ քնղ կը ճան չնան ամբոզջութեամբ։

Հ----Կը վերւսդսաւնսւմ ձեր մեըկեըուն
••• կր սիրէ'ք, սակայն էւաթիզմը կը
մնայ հեււու ձեզմէ : Անտեսանելի ftag մը
կայ ամէնուն աււջեւ :
Պ*
Սէրը համընդգրկող զզ ա g ո / մն է
եւ ոչ թէ մա սնայա տուկ հանդամ անրը ա-

Հ--- ճիշդ է, սակաց ն (այ նիսկ ցլա
մարտի տեսարաններու մէջ կրկէսը, ցլտէմարտը չէ որ կը գրաւէ ձեր ուշադրու
թիւնը , ոչ ալ անոնց հանդիսական կողմը ,
այլ միշտ ժողովուրդը, ասոր սարսաւիահ
եար հակագդեցութիլնը : Ու Ժոզսվուրդը
լքիշսւ նոյն անպանոյն,համեստագոյն խա
ւին պատկանող պարզ անձհրն հն : Իսկ
երր Վենետիկը կը նկաթէք' ցոյց կու տաք• • •
Պ

Ո'չ—իշվսանակսմնը . . .

Հ ._4_ ... Ժողովրդային թաղերու տե
սարաններ , ջուրը եւ ձկնորսները , ինչ որ
մտածել կռւտայ թէ դիտումնաւոր կեր
պով փնտռուած , ուզուած չե՞ն ձեր «ներ
կայացուցիչները» ու ասոնց մթնոլորտը :
Պ---- Ընտրութեան հարց չելայ այԼ
զղալու, եր զգամ ւսյս վերջինները՝ կը
զգամ մոզովոլրղի մարզիկը՝ կը զգամ
այն թ՚լ "P աւելի հողին մօտ է՝ րն ու
թ՛֊ ա ն հ ետ
է:
Հաւանաբար
մարդուն
է ո ւթէ ւնը y ճշմար աո ւթէ ւնը , հարաղաաը
հո՛ս Լ որ կը դան եմ :

Հ--- Իւրաքանչիւր ցու ցահ անդԱփ կը
փոխէք նիւթ-ր • • •
Պ ---- Ո՛ չ : /*/ ր ա քան չէ ւր նէւթ կը տեւէ
լք՚ւ11^1 (Լ * Պ*սը^/ ) օրէնա կ , տեւեց երեր
տարէ : Այղ շրջանէն էն չ որ գծեց է կը
վերաբերէր
բեմ ապա րէն ,
պաբուհ էէն։
Տարէ մը
Աենե տէ կ , ա սէ կա չշար ո ւնա'ւԿՒ . ո ր ո վ հ ե ա ե լ պահանջքը ձ_գգաքյէ*
.Հ---- Սակայն երկու նիւթ կայ որ

մնայուն է: ԿԻՆԵՐԸ եւ ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ
ՄԱՐԴԻԿԸ : Ջեր կիները __ մերկեր —

ունին ձե՛ր մթնոլորտը' պարզ, ժուժկալ
«ձեոագրով» մը կը յայտնէք թրթռուն
զգայ նու թիւն մը: Ի՞նչ կ՚ըսէ ձեզի մարդ
կային !— կնոջական — մարմինը :
Պ ■— Ամէ՛ն ինչ...
Հ---- Ներշնչումի աղբի՞ւր է, կեա՞նքն

է. . .
Պ *--- . . . Ամէ՛ն, ինչ : //'արգկային, մար
մինը կարեւոր՝ մեծ՛ նիւթ մըն։ է... ինծ ի
'լբնԿ հ արցում մը y որուն րէ չ մը դըմո լար է ս^ստա սէ/տն ել» » » պէտր է էնր■լվ-ն^ս վերլուծեմ » . . է վերջո յ , թ*նչ է
գծելու y նկարելու արարքը. . • յ

Հ •՛-— Ն0նչ է անիկա . • •
----- • « ♦ Պատահած է որ նոյն հար —
g ո ւմը զ հեմ ես էնծէ. • » էնչո* ւ նաէւրն —
տրութէւնը կուտա մ նկարչութեան րան
թէ
բանէ։ ք*ա g արձակէ զգացումը
ոլեէր նկարելու արարրէն մէջ y նաեւ ամ
բողջական աղատութէւնր՝ ընելու էնչ որ
4 ոլէԼ^1^>
ղրս ելս ր ելո լ ա յնպէս
որ
կը
՚ կս,աարելուէ ձեր ո լզածը դուր
ձեզ մատնած կըլլաք... ^Լ[Լսէ^*
րանէ
"՚

i "1' կ՛՛՛՛ղեմ ընել ՝ ուրեմն ես "‘՛յո

եմ, Ամէն պարագայէ էնքնա կեն ս ադր ո ւթէւն մը ըրած կ'ր//աք դծելո վ . . . շա ա
անձնական լոսն է նկարելը... շու՛տ՝ չտ՛ա
անձնական : Երբ վերջը ուրիշներ կը սի
րեն ձեր ըրածը գոհ կ'ըլլաք նաեւ,
Հ -I— Ջեր գործին խորքը եթէ երկուքի

բաժնենք, քիչ մը արուեստականօրէն ան
շուշտ, կրնանք ըսել թէ անոնցմէ մին
ներկայացնելով խոնարհ անձերը ընկերա
յին երեւոյթ մը պարզած կ՚ըլլայ : Կիները

նոր . . .
1Լ
դէտեր թէ Ւ'նչ
է ան ♦ • ♦ չեմ ղրէար . . « երբ ն կարէ չ մը
էսնձոր մը կը նկարէ չէ մ տածեր թէ ան
էլ ուտուէ • ♦ • աւելէ տեսողական է y
ան
լոյս մը^! է y կեանր մըն է y նկար չութէ՛ւն

Հ--- Դուք նախ գծագրիչ ցին էք, զգա
յուն գիծերով, որ*..
Պ ----- ♦ ♦ ♦ Եո նա թ նկարէ չ եմ , րսան
տարէէ է վեր փոթուած է ։ Երբ նկսՒրէչ
է. պատ կերայէն է y կը էս ո րհ ո լէ որ
զծայէն է y սակայն ամբողջ նկարչութէւհը y տ պա ւո ր ա պա շտն եր էն առաջ , ա յդպէս
է ՛րն էր : Ե ս չեմ գծեր նաէսասլէս ,
ներ
կելու համար յետոյ։ Ամէնէն առաջ կը
տեսնեմ դոյնէ շերտ y լոյս ։ Ան որ ղՒա
կր տեսնէ ա շէսա տանրէ պահ ո ւն կը հաս
տատէ ըսածս։ Նայեցէր դէմաց է հ ս կա յ
սլաս տառը --- «Երեր կէ^երը)--- մէայն
Ղ ոJ ներ է որ պէտէ տեսնէր հոն ո ւն ենալով հանդերձ ղէեէ տպա լոր ո ւթէ ւնը : /?/»—
բեմն չուրջը գիձեր կ՝ աւելյցնեմ ,
ի՛" g ի։
•l|lUpy,h 'քէջ, միակ շրջանս՝ ուր կր J'^'l'—
ն^ի լոյսով եւ գծ՜ագրութիւնը չէր հ եաեւեր ա^էւոր : Ասիկա կր հե տեւ էր !լո ր ա—
զիծ մը՝ զ ր'յ՚եին հանգիսլագիր ՝ այսջՀհրհ
զիծ՜ր չէր հ ամա պա տա սիւ ան եր ձեւին եւ
լ՚՚յսթ' I որսլէս,լ1' տրուէր անիրականի ՝
թ ե թ ե ւո ւթ եան ղգայնոլթիլնը :

Հ--- Իսկ ինչ կը վերաբերի ձեր կրա-

ֆիր գործերուն • • •
Պ---- Ասիկա գծ՜ագրութիւն է՝ բոլորո
վին տարրեր ըրածներէս , ^ծաղրոլթիւնր
վերացական։ րան մրն է՝ բնութեան։ մէջ
անտեսանելի , ին։ չ որ կը սաիսլէ կամայականօրէն ընտրելու գիծ երգ։

‘““'“ո11
"/է-ր է նուազագոյնով հասն,
Ր
կտնին, արաայայտիչ գա„նոսլոլ հս,յ
Մանրամասնոլթիլններր կարելի է
մանաիակել իոըր մասի մր մէջ. Լ ՚
V' ևր
սսլիտտկ ՀՀ4 »

•Կ' J էր -ռարկայ մը զետեղեր, լ.

Հ.-4- Եթէ նկարիչ ժւսնսէմի գ .
դասաւորելու փորձ մը ընենք ս,հտե ՀԼ
նենանք հետեւեալը. — իպաքւկ' 1 ո՜
գիծը կուզայ յաւելուլ մխ^լլ վե
‘
թեան, ուրիշ գործեր, ուր այդ գիծը
յ ութ իւն ունի անկախօրէն գոյնէն լէ
ւէն, հետապնդուած մթնոլորտի մո ի
խնդիր, երրորդ պարագային՝ զուտ գծա_
գրութիւն :
Պ
Այո : Այո երերին պարաղայթ, ,„L
ին,րղին,րս հաւասարապէս հաչտ կը
յ
Ու մ ամանակներ կուղս,ն, ուր ,իոի,ն լ,
կ՛ուզեմ ընել միայն մէկը անոնցմէ՝
պէս նաեւ
թէւ f Նե եր :

վիմսՀաիպ

ՀոլԱ

"տեղծսպսրծոլ _

Հ--- Այս վերջին սեոը մեծ տեղ մը կր
գրաւէ ձեր վաստակին մէջ : Յարդ ունիք
շուրջ երկու հարիւր ստեց ծագործութիմ.
ներ: Դուք ձեզ նոյնքան հարազատ կո
գտնէ՞ք անոնց մէջ :
Պ---- Այո՝ որովհետեւ նկարներս լ ,/իբ
արտագրութիւն, չէ որ կ՚ընեմ ՝ այլ կ՚ա„.
նեմ փորագրութեան։ բարը կամ զինկը (ւ
//ը գծեմ' ուղղակի : Տպագրական։ ju^nfզական փուլերով բազմագոյն նկարն, ելաւ
հեաասլնղոլմը չոլնւիմ՝ այլապէս պխ]։
ս։ չի։ա աէի ուղղակի սլա „ ,n'm էլին։ վրար.
Ըրածս գծագրութիւն մրն։ Է՝ առաւել
բան։ մը՝ որ կուզայ վիմատիպի բնոյթէն,՝
նէլթէն ։

Հ--- Չէ՞ք փորձուած վերացական ար
ուեստէն, երբ ան համայնակուլ յորձանք
մըն էյւ :
Պ — Սկիղրր' տյո y ղդայուն եմ անոր
հանդէպ , եթէ դո բծէս էտ բեր էն
մ տ ս նէ !լ մը առ տնձնաg նէը ' հոն վէրացակտնութէւն պէտէ զանէր» .» անշուշտ
է ը չտ փ տ ղանg եմ ։ Անէկտ երբեք սլէււվւ
չունենայ այն ում՜դէն տպալսբո ւթթնը
ոբ ևլ՛
անկէւնբ

ՀԱ1լայ սսւէս1սՀկ պաստառէ մը
կա րմիբ լե g ո ւն շրջան ակ մը՛.

Հ .-Ա Կ»ոլք ձեզ կՖըեւակայէ^ք միայն
գունաւոր կէտեըով արտայայտուած:
Պ »--- . » • Ո'• * * կը նկատեմ թկ ան
շուտ դեղեցէ կ է y ո բ կրնայ շատ լաւ ըլբսէ ♦ ♦ բայց ոչ էնծէ համար :

Հ--- Ամբողջական չէ°ք գտներ:
Պ ----- Ենծէ հ ամ ա լմ ո՛ չ ։ Ես պէտ>^ ոԼ“
նէմ բնութեան y սակայն էմնդէբը էտ1Ն“
նո ւածբէ հարց է : ձդնռււորէ հողէէ
անձեր էլան որոնք կ՝1 ասլրէն առանց
սելու : 1]օսքբ ջնջած են ։ իրենց էլւաւունրե է y րտյց էնծէ երբեք չէ յարմարիր
նմ ան բան մը ։

Հ--- Ակնարկեցիք նգնաւորի հոգիի տէք
անձերոլ, ա՞ւր կը տեդտդրէք դաք Abq:
Պ___փիչ մը մեկուսի ՝ ոչ միայն ն1բ։զ'չութեան։ մէջ այլ Նաեւ կեանքի :

Հ----Սակայն ձեր անձերը ամբողջուի1®
կեանքի մէջ նետուտծ են :
Պ---- Կեանքի մէջ եւ սակայն նաեւ քթ
մր մեկուսի,
Ե >' գործօն։ անձ մր չեԼ
քաչուած եմ քիչ մր ամէն բս։ն։է , հեռու
ամ էն ՝տնց ո ւդարձէ ։

Հ--- Ջեր գործունէութիւնը կը կատա
րէք ձեր անձերուն ընդմէջէն • • •
Պ*
՚1,Ո յնիս կ ոչ այս ձեւով Ï 1'՚ր '["ե
ծ ո ւն է ո ւթի լն։ ս , եթէ խլուզէք յ նկարեի i

Հ--- Ի՞նչ կը ներկայացնեն, ո՚ւբես!1,
ձեր անձերը :
Պ

Բա յց կեա՛նքը , աչվսա՚րհը ■ ■ ■

Հ--- Կեանքին n'p մէկ մասը--Պ .— Այն։ ինչ որ կը տեսնեմ ՝ Տչմարի",
իրաւ մասը — իիա/լ' իմ իմացումոփ։
--- նա ի,նա կան ՝ էական, մասը-. Գ"[՚մեր"Հ
մէջ չկան, գուպար՝ իրարանցում..հաւատամ իրեր,,։ ճաելաաաղիակա ու
թեան... լաւ կամ զէ չ' ղանոնք ընՀլՀ
։ո ոամաո ո ոլթիւե մը ունիմ •• • Լ և I
,
նիմ... կեանքը միչ,ո ասած եմ այնպէ"
է^^չպէս որ է * * *
Հ •— Պատրանքներ չունի՛ք •“
Պ ___ Ոչ պատրանք y ո չ սլ1,1,ո1՛
/է ո ւթէ ւն ։

Հ

Կը սիթէ՞ք կեանքը :

Պ - Օ՜հ, այո'---

Հ — Եւ ընկերութիւնը ■ • •
Պ---- Այո', ել երկուքէն հետ

u)ür
Լ Լ

բիմ համերաշվսօրէն :
փի. փէՕՍԷէ>Ան

Fonds A.R.A.M

< 0 Ա Ik Ա M >
^ՍԷԱՑՈՂՈՒԹԻՒՖ ՄԸ

ԱՆՈհՆԸ*

, m մասէ։ն 'ււ՚-^՛՛-L ՚1է՝եւԷ ‘էլոլ՜
Լ,„յն չափ՛՛՛է -լ՛ ‘ւը հ-չ՚դԷպԷՓ-ն-

կը մ տնէ անո լաւթեան ,
"խսդհ անրաց եալ հարցադրոլ •էպ՚Ւ1-'
1 < է մԷ9 ։ Փ՚՚նձ կը խաԷ"ոԷ բոլոր
Նբո ‘֊ "■""Ղ"?"'* 7m" ՜
Ս»: /''’W" 'ւ՚՚^Լ "՛■> ^ԸԸ.
չափածոն ոչինչ կը
»
} էսրձազս
"ր,'ւ\են մեղէ ծանօթ աւանդական կամ

Francis Ponge
unf կն ան կի ւնսւդարձի թէ չեմ ուղեր բա

‘‘1չ /
բանաստեղծութենէն ,
փորձէն ,
ճ^աաղրոսթենէն. կամ օրագիրէն:
1

նսւնր փնտռել, զանել զայն
կը
' "
կան,
“նակէ որոչաղրել ընթացքը
գրողակա
jnffl
Հեռութեան մը՝
անդադար ինքղփն.
և,թառութե
ինքզփնք
ւպԽւսրող, « y'"-a “-IP'11Լ
պոոայայաա-թեան, բերող » ինչպէս
/ ե 1"'է1' Փ"նմ, « արտայայտութեան
„Լտանոցին մէչ » : Անուանա բկումը
1կ'1

„սկայն, փոխանակ մեղի իրաւունք մը
„պ,ռ, կարողութիւն մը՝ աիրապետելու
^J-է դրածին, , կը ստիպէ մեղ սաանձԱրլ ընթերցումի բոլորովին, ուրիշ ռաղէաիպսոթիւն , որ հես,ելի դրուածի
սերումը աԱրուն մինչեւ անոնր տրտաբերուԱը
Հյփ մը մէչ «Անունը իբրեւ
վերջիե
բւռը դրութեան ...» :
ք.արյ թալ այս հաստատումը հոս նա
վդանում մը չթուի : նախազգուշութիւն
Տվկ, առանց որուն Փ՚՚նմ ի մասին, գրելը
1՜ք ղաոնայ ակնարկ կամ զեղծում -.
Այլ
խդով' Փոնմի արտադրութեան մօտե
նալ աւանդա կան քննադատութեան կամ
ք/,տփուած ընթերցումի մեր չեմ,սներով,
ասոնց տրամադրած « կանխոր ո չո ւմ „ վ »
կը Հսւմսւպա տա սխա 1։է ի ս կա կա I։ ^լւևր ե՜|1

յումի մ՛ը :
\,սկ դրածը դես,եղել, ամենայն անմ եւլութեամբ, մամ անա կա կից բանաս տեղ —
նւթեան այս չարքին մէչ, իբրեւ ասոր
ւկկ երեսակը , կը նշանակէ վերարլոադել ու տ ե ւա կան, ա ցն ե լ հիմնակաե
ահ—
',ասկա։յ սղութիւն մը : Անհ ա ս կա g ո ղո լ —
քկւն կ այսօր [սօսիլ Փ„ն,մի բանասւռեւլàntp-buiG. մը մասին, բայց ծանօթ յան —
կերդ մը, այնքան, -ոին որքաե
Le parti pris des Choses.
նատււլւր (194Ճ) , nր Փ ոնժ՜ի արտադրոլ —
յկււնբ կը ղեկը առաջին ղՒ^Ւ 1Լ1'ս'J '
1ւրրեւ « իրերու բանա ս ա եղե ո ւթիւն. » =
ֆււ/iJ հետեւո րդ մը ՝ là֊. Կօթիէի:
((Փււնյ բանաստեղծ» ՝ զՓոնժ՜ ւՓրանսայ/ւ մեծագոյն բանաստեղծը^՝
ԶՓ՚՚նժ
մանուկներու ամէնէն սիրած բանաս տեղահաւասիկ բանիւ մը տիտղոս-բա —
կ^նց
սւձեւներ
բ ր,բ բէւնւսղաէոութիւնը
ֆււնքՒի հւստորներուն որո ն3 մէկ ցանկը
իթերցողը կը դա նէ ան գՒՆ ‘֊
Այ„ խորադիրներ ը
կը բաց^ա յայտեն
ձըդ արտադրութեան գլիւ ա լոր ձը՚է
հումսերը
շեշտակիօրէն հակադրուող
պատերազմ եան եւ [Լնդդիմ ադրու —
թեան շրջանի բանաստեղծութեան ՝ մասեալորա րար Կփրիրապա շտո ւթեան ՝ որմէ
հւնյ՝ կը հեռանայ շատ կան ո լիս էն*.
Սէ' Ժ'է- թէ*ի անդամ (fL934/-b) ,
՚1^ադ1՚ր ոլ համայնավար էէոբ^րիԼ մին'J'1-

Սպա տ ա դրո լթի ւն ՝

յետոյ

դմ՜ո լար

երիներ՝ մինչեւ ո ւս ո ւց շո ւթ եան պա շ —
“էօն մը ԱԱյանս Հերանսէղի մէջ* ահաւա“l'k Հբմհի մը թուականներ ու դործո լ —
ւթեան վա\շտեր ՝ որոնբ շատ հեռուէն
[ սռընչո լի ն շրջանի տիրական ու իշիսող
[1,սւկանոլթեան հեպ :
ր բարեկամները
^ոէհան ՝ վ^ամիլ՝ բայց մանաւանդ իր

^րեկամ նկարի Աչերը
Փիբասօ՝ Պրաբ՝
^"թչվվ ՝ Տիւպիլֆէ՝ որոնց մասին Փոհմ՜
Տ ՚բռգրած ՛էրելէ յ
հլ՚ձթ'

Հա կառա կ Ա ա րթրի

parti pris des Choses.

ï

/ 1"1Աէլոլ դոյա պա շտո ւթ ե ան

սւեսանկիւ^՚} Փոնմ կը մնայ առանձին ՝ 'աւելի
1շ՚է “'նկաիւ ՝ լո ւս անց բային ti:PnrL
Ը*

ՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ ԼՊՐԾՈՒՆ ԽՄՈՐԸ
Ս„ էվդ՚սի հես, իլ, խօս,ս կց ,1 ւթի ւհնե ր„ Լ
Լ“ր,սց՚!1քթ, Փոնմ կ՚ըսէ. հ.Զի„ անմիչապէ,,
չպրտած են բան ս, ս տ ե դծ ներ ս Լ
^ւ՚՚՚ւթե
մէչ, մինչ չեմ դադրսւծ
^<1
1,ս,րելէ /,ը չեմ ուղեր բանաստեղծ

ւյ

,11'Լ> ըոենբ

թենէն կի անցնին գր ութջ/ւնը ընկալելու
մեր վփճակխն ՝ որ Փոնմ՜՝ նորաբանու —
թեամբ մը՝ կը կոչէ Զ«Օպմ՚ուա» (առխինդ) յ գրութենական մաբրացում մը ՝
Զ^հաթարսիս» մը բայց առնուած խաղի ՝
հեղնանբի ՝ ժ՜պիտի ծիրին մէջ եւ ոչ ող
բեր դո ւթե ան :
թնթերg ո ղ բ նչմարեց արդէն որ Փսնժվւ
ւի որձը կը հեռակայի մեր լեզու էն, կը
յայանուի «հրաշքը» փռուած ճերմակ սա
դառնայ անթա րդմանե քի եւ ասՒկ ա ոչ
ւաններուն ՝ որոնք Զյանձնո ւմ մը չէ որ միայն իր նորարան ո ւթի ւններ ո ւն մ էջ*
Փոնժ՜ 1լաԱսuiui^i ֆբսւնսերէնի ւոառացիուկը *եչեն՝ այլ յաղթանակ մը —_ եւ այն
տեղ ապրող մարղոց մարմնային մայրու
թեան վրայ' ամբողջովին ոտանձնուած :
'թերականութիւն ՝ ո ւղղտ դր ո ւթի ւն ՝ րա —
թեան նշանը չեն միա յն» :
Որրան պարբ եր ո ւ թիւնները դաոնան ՝ ռսւցտնցեր ՝ բառացան կեր : Փ ոնժ՜ կը դբէ *
« Պէաբ է ըսել այստեղ որ Հարցը առար
ա լնրան ւլր ածը կա յլա փ ո խ ո ւի կը դառ
կայէն աւեԱւ առարկայի գաղափարին կը
նա յ Զմ տա յին մաբրաց ումի» մ եբենայ մը ՝
որուն ղո րծա ր կո ւթի ւնը կ ե րթայ «բա — վերաբերի՝ ներառեալ բառը որ զայն կը
նշէ : Հարց ը առա րկան է իբրեւ յղացբ 1
նա ս տեղծո ւթեան» ա ղա ո տ յա թե բուհ :
0Սահռ.ը, ինչպէս Անձհռոցր , դրուած է տոարկան ֆրանսական լեզուին մէջ՝ ֆը~
ւլր եթէ նոյն տրամադրութեամբ* աղտս- րան սա կան ոգիին հա մար...» (6)։ էՀ՚ե—
աութիւններու դէմ ։ Օեաոր Փոնժ՜ի միակ թ երg ո ղը կը ն կա տ է որ Փ ոնժ՜ թարդմ անելոլ հարցը կը վեր ա բ եր ի Փ սնժվւ դրու—
«ղիրբն» է (1942—1965) «ր նոյն « նիւթը »
Ակիզրէն իւն ւլր ո յ առարկայ է
ht1
փ1՛ փԼ1 U^՛
բաղմաթիւ ահղամհեր : թեան*.
թարդմանո ւթի ւնը՝ այսինբհ մեր երկ —
Փռնմ' միշտ ո ւշաղիր առարկայի որակ
լե ղո ւո ւթի ւէւը *. Եթէ առարկւ/ւյի մը
աներուն ՝ անկէ հանելիք իր սկւլբ.ունբին ՝
եթէ
բ ԴԼ՛Է * հւ1" ռ-,ս բ կ111 J ի՛ն ոբակհերուհ պա տ- նունը կը տա րբերի լեզուէ լեզու ՝
ճառուի պկաբ կ ընդլայնեմ այս ամէնը եւ կբ տարբ.երին բառին յարա բերո ւթի ւնն երը
նոյն լեզուի այլ բա ռեբուհ հետ՝
եթէ
ղա յն ձեր ա չբե ր ո ւն առջեւ փրփրեցնեմ»*,
ւլր ո ւթի ւնը իբրեւ պա տրո ւա կ ո ւհի առարI, չմարեց իբ արդէն որ մաաբ ղրութենկհ
ներս՝ որ գրելու արարբբ դարձաւ Զփըր- կան եւ բառը ՝ ա յն ատեն դր ո ւո ղ փո ր —
ձառութիւնը լեղուական մասնայատուկ
ւիրեցումի» ախաբբ* մաբրութիւն ել իսաղ*,
«Եթէ ուղեմ ցոյց տալ՝ որ մաբրոլ — փ որձառո ւվժի ւն մըհ է՝ Զլեղս ւի կիրառում
իմ իւնը լււուիմեամը չի ստաց ո լիր այլ [սօս- մը» :

արմանի չեմ նկատեր
յրո Աէյէբ անուանումին եւ որ արւվգրեմ եւ միշտ ալ արձակ դրած
ծ • Օւրյ,շ տչ
մէջ
րլրի մ ւ
(Ո1>։ւսւ|1եր) ոլ, տ1ՏԱակ
հսւկախօԱՈՆէ Օարթըի յ„,էոլս,ծին (1), Փսնմ֊
հետեւեալը. ^Այ֊յ, օրը երբ մար[ՀԱ11"օի ուզեն ընդոլնիլ իբրեւ անկեղծ
1 հ"“ւ' յայտարարութիւնը որ կ՛ընեմ

նաստեղծ րցա/ վտառացի՝ ինքզին՛քս թա՛—
նասսւեղծ չեմ կամիր) , թէ կր գործածեմ
բանաստեղծական լպրծուն խմորը՝ [''“JH
ինքզինքս աղատելու համար անկէ , որ
բ՚մն
կը ձ'1' վէմ աւեԱւ համայումի մը՝
ղ իւթանքն Լրու
որ էլ ուզեմ հ ա սնի լ յրուկ ու անանձնական տարազներու՝ այն
ատեն ինծի հաճոյք պիտի սբս աճառեն եւ
ժ ար ղ ի կ իր ե նք իր ենg իւն այեն իմ մ ա սի ս
եղող նման ղա տարկա բան վէճ եր ♦ ♦ ♦» :
Եթէ երկդիմիութիւև ղո յո ւթիւն ունի
Փոնմի Զսա եղծա դործա կան այս մեթո —
տ ին » մէչ. ա աի կա կը յենի միջանկեալ
նախադասութեան միակողմանի մ եկնա —
բանս ւթե ան
լԼբայ՝
Բանաստեղծական
լպրծո ւհ իսմորբ կը ղո բծածս լի'
անկէ
ղե րծ ե լո ւ համար ղ ր ո լած ը : Արդ' ՛անոնը
որոնք Փոնժ ի արտադրութիւնը կը ղաս են
բանաստեղծութ եան
դ ա ր ա կն եր ո ւն
մէչ
ել անոր ան ուհին տակ՝ այս երկդիմ ո Լիմի ւնը կը լուծեն մ է կ ո ւղղո ւիմ եամբ ՝ ըստեղծելով Զբանաստեղծ Փոնժ՜ մը» : Բայց
Փոնժ ի գրո ւ թեան մէչ գսթծածել չի նշանա կեր գործիքի վերածել՝ այլ սպառել՝
ղեղծել ՝ անգոբծած ելի ղար ձնե լ ՝ լու —
ծա ր կել : Հաս կնաԱւ կ իմէ ինչս՛ ւ Փոնժ՜ կը
յղուի Լուսաւորութեան Շրչանի դրողնեբուն եւ 'անոնց զուգահեռին մէջ կը ծբա
ղը է Զաղատաղրել մարդկային միտքը»
բանաստեղծական մշո ւշհեբէն ու ոլորտներկն ՝ ան ո ր ո շո ւթի ւնն եր կն î
Փ ոնժ՜ի էջերը անդադար պիտի կրկնեն ՝
կրկնաթսւնեն բայց նաեւ ի գործ դնեն բա
նաստեղծականին մերժ՜ումը*. Եղեւիններու.

Անաաււը գրո ւթեան մ ԷԼ գր ո ւած կ • «// ենք
բանաստեղծէ մը տարբեր ենբ եւ ո ւրի շ
բան ունինբ ըսե'լիբ» (2) î 1էւ-ելի անդին
«Մաբիս մէջ հարցը բնաւ չի վերաբերիր
բերթո լածի մը ծնունդին ՝ ա յ լ բանաս —
ա ե ղծ ո ւթ ե ան ղ կմ ճիգին» :
Այս պայբաբբ բԿսնա ս տեղծ ո ւ թեան դէմ
կը դառնայ ՝ ըսենբ՝ նիւ֊թն ու առարկան
դր ո ղա կան փորձառութեան : Փ ոնմ՜ ղայն
կարձանագրէ բաղմաթիւ դրո ւթի ւսներ ո լ
մէջ ինչպէս մի շտ
ՀՓ՚՚նմ՚ի մօտ միչա
մը ևայ "Ը կր՝աբմ.ա գանգէ ուրիշ էջի
մը՝ կը կրկնէ զայն* չենբ իսօսիր Ս ^{երսյի
տա ռա ցի
էլը կն ս լթի ւնհեբ ո ւն
մասին) :
կ՛՚առնեմ Լուացքի ITbfbQuiQ եւ Oüæn.[։ :

Ս ՏԱՅԻՆ ԱՐԴՈՒԶԱՐԴ ԱԴ ԽԻՆԴ
ԼոՆսւցքի. LTbfbüudi գրուած է 1943/'^,
այսինքն՝ այն օրերուն երբ ընդդիմադիր
րան ասս, եղծն ել։ հայրենասիրական ոտա —
նա ւո րներ կը գրէին : Փ„ն<եի գրածը բոլոր՛1 ,լին « անբանա ստեղծական » առար
կայէ մը կը մեկնի՝ որուն մասին «.փրոսփեբթիւսէ» զատ ուրիշ ոչինչ դրուած է

ԱՆՈՒՆՆԵՐ
*w

ԴՐ. ՊԸԼՏԵԱՆ

բ՝ որ մ՛, կը յա֊
fl՛ որեւէ վա րմո լթ ե
մը մ.աբուր
աղէտ
ջ՚ւրղէ յանկարծակի
աւլէ
J
ջ^է-բի )
բս,է^ աւեԱւ յարմ ար է բ՛՛ան
օճառը» : /. ռութիւնը
առհասարակ
կր
նկատոլի սկզբնական մաբրութիւն մը՝
որուն մէջ իւօսբն ու ձայնը կը մտցնեն
իրենց աղտ ո տութիւնը ։ եէօսիլ կը ն շա —
նակէ իյ*եԱ1է մ*երմ՝ե լիւ ու մերմ՜ուած րէըբ
սութեան մը մէջ*. Կարգ մը մշակոյթներու մէջ՝ մտային այլազան մարզանբներու կը վերասլահուի լռո ւթի ւնը հերստեղերե —
ծ ելս ւ պայմանը՝
ո բուի՝
ըս ւ
ւոյթին՝ մարդը կ'անջատուի աչիսարհէն
ու իրերէն : Փ„նմ չա տ հեռու է նման
բնազանցս, պաչս, վարմ ո լթիւններէ եւ լո
մէն տեսա էլի « գաղափարներէ »: lO "րհիլը կը սահմանէ իբրեւ քանդումի, աըրուածը ի։ա ի, ս։ ելո ւ , պատերազմելու հրա
հանդ մը, բառին « վարմ ութիւն » իմաս
տով-. Աիայն իասքով է որ կը ձդաի հաս
նի լ այդ մաքրութեան, երկրորդ լեզուին •.
«Համր աշխարհը, կը դրէ Փոնմ, մեր
միակ հայրենիքն է», ուրկէ պէտք է ել

լել խօսքի Լբէր՚՚րգ մակարդ ակին :
Օճառը կը մաքրէ «յ ի չո ղո լթի ւնը ամէն աղտէ» իր պզտիկ «կապոյտ մչուշէ
կուտով» : Մ տա յին արդուզարդի անհրատա կա լին : Փոնմ կը իսօսի նաիս 'այս աԶօրաւոր
ժ եշտ տարրն է ան
ռա ր կայի ըն տ ր ո ւ իմեան դրւիա՚պատճառին
"JL եււ
նե
ւ
g անկս ւթ[։ւն
մը'
արդուզարդ ըհ
ելս
մասին --- ի պատասիսան բարեկամներու
եո(Ահբելվ,
ընթերցող,
1
լ
ենթադրեմ
որ
եր
ցանկութեան —_ եւ յետոյ «էչին ,Լլ՚“՚յ
ցանկաս ՛արդուզարդ ընել) :
,եմն
մեր լուացքի մեքենան կը <ձտնկէ, զայն
Ա'սլային արդուզարդիդ համար , ահաւա
կ'ա չի։ ա ս,ցն է [բառին 2 իմաս,։,ութ եւ „,—
սիկ , ընթերց ո ղ, այս գրութիւնը օճառի
նոր աչիսասԽւնքին մէթէն կը հանէ ՀՀսկըղմասին»
: յանկարծակի յայտնութիւնը ,
բունք^ մը, ինչպէս լուացքը կը -.անեն
դրութեան
մէջ, դրութեան իսկ ււահմա —
մեքենայէն :
իւրայատուկ
հեգնանքով
նումին-.
Օճառը
որ մինչ այդ կը թուէր
Փոնմ
կը ի։օսի լուացքի
մեքենայէն
արաս։
—
գրութենական
1Ա1ՆԱ1յւկայ
մը
եկող Զքնարականութ եան֊» մասին.
եւ
յ
ս։
տ
կան
չա
կան
շրջ„լմով
մը,
«
տս։։իս։
կա
յանկարծ կը յս,յանուի տաղաչափուած
ցում ով մը » կը դառնայ դրութիւնն իսկ’.
հատուած մը, ներշնչումը կեղծող՛. Ներ
Արաս, — դր ո լթ են ա կան ս, ռար կան , պա
շնչումի այս «ջերմութենէն» անմիչապէս
տրուակը (վւրեթեքսթ) ամբողջովին
կը
1լ անցնինք « պաղ նկա տա ռո ւմն եր ո ւն » ,
միանայ գրութեան (թ-եքսթ): իսկ այդ
որոնց մէչէն կը յայանուի լուացքի մե —
փլւէհ տւ ել1՛ ուշ կը վեր ածո ւի գր ո ւթ եան
քենս,յին «սկզբունքը» :
մ/։ անունէն' դերբայի (5) î
«Լուացքի մեքենան այնպէս յղացուած
OÛUUtp/rb մէջ ար տր ո ւածը Փ ոնժ ի բա
է որ , Լբբ /թ'"!1 աղտոտ լաթերու ղէ
ղով , ներքին յուղումը, եռացող ցասումը ռս ւթ Զլեզուի կիրառումը» 1լարձադտնդէ
տախազումին* «Եթէ առարկան պատըր։,ր կը զգայ, հաւաքուած իր էութեան
ուակս է միայն՝ ըլ]_ալոլ- ի^ պատճառս ՝
վերին մասին մէչ, անձրեւի պէս կ՝իյ^յ
եթէ անհրաժ՜եշտ է որ իրմով ըլլամ ՝ աայղ աղտոտ լաթերու ղԼգթ11
f
տիկա կարեԱ։ Է միայն իր մասին եղած
՛,
ջ,կլ
„ջ,րս, խառնուրդ կուտա յ — ե.
իմ
կողմէս որոշ ստեզծումով մը։ Ւ^նչ
ղրեթէ շարունակարար —- եւ այո ր" L"[՛ IL
ստեղծում
: Տիրութիւնը» :
կբ հասնի մաբրացումի» (3) *
Ահաւասիկ
անունը։ Ո այg դեռ կայ o—
Այս իմաստով ու ըն^՚ացբով լուացքք,
ճառը՝
իր
անհամար
կր կնո ւթի ւննե րո վ ՝
մեքենային բոլոր աշխատանքը կ'ենթար
որոնբ
դիլ՚քը
կը
բանաղրկեն
իր Զիմաս
կուի նախ ւխոխաբե րա կանաց ման ՝ ապա
տէն»
՝
կը
մաբբեն
խօսբը
խօսբով*.
Լոզրո ղա կանո,ցման-, Պ„,ղ ջրելը կը կար
դաց ուի իբրեւ «ձօղսւմը մեր դազափա- ղոնբի բերած զովութիւնը՝ հանգիստը՝
րին» : «Զ"վ L"'I‘1‘ աղէտէն վերջ» կը հաճո յբը ՝ զո ւարթ ո ւթի ւնը ՝ վա խա բե բու-

Նրու/թ-իւն յրլաժքը ևեԼ կազ^է այս փոր
ձառութեան մէկ անունը։ ՆրՈ Լթ իւ
այս գրողական կիրառումը կ'ո ր ո —
շսւդրէ ու կը հիմնաւորէ ի^րղի^ր *
ր,ր
Փոնժի էջերը կը զաեցէ ՝ կ' ւս շխա տի հոն ՝
ուրիշ բան չէ եթէ ոչ անոնց անունը :
Գրութիւն' որ կը կենայ երկու Զոեռե —
րու' սահմանումի եւ նկարագրութեան
միջել ՝ առաջինէն առնելով ահոր ան
սխալականութիւնը ՝ իւ տո ւթի ւնը ՝ երկ —
ր որդէն առնելով յար դանը մը իրերու
ւլդայական երեւոյթին հանդէպ» *.
Սնոնր որոնբ կը կարդային Փոնժի աււաջին հատորները՝ մանաւանդ այս «Երերու կանխո րո շո ւմը» ՝ այնտեղ կը գտնէին
միայն առարկաներու. նկարագրութիւն։
ՓոնԺ՜ կը գրէր իր այն էջերը որոնբ գո9
4/? նկա տէր ՝ հ ա կա դր ելո վ ղանոնբ րա9
ղր ո ւթի ւնն եր ո ւն *. Փոնժ՜ի առարկաները
թութեր ՝ նարինջներ , ծիրաններ ՝ հաց ու
մամուր^
ոլ ձիթապտուղ՝ ձուկ ու
^ւր )
մեխակ՝ միմոզա եւ իշամեղու՝ էշ ու ձի։
ւԼմէնէն սովորական իրերն ու կենդանի
ները : ք/.մբո ղ ջո լթի ւնր տպա լոր ո լթիւ^ւը
կը ստեղծէ երկրի մը որուն արահետներն
ո լ ճամբաները կը բաg ո լին երեբ յողնա կի
անո ւնն եր ո ւ տակ * քնարներ ՝ Ս ե^-ՈլոԹեր ՝

կաոթներ :
Երերս լ այս կանխորոշումը կը ձգտի
ա ռա ր կան եր արտադրել ՝ որոնբ կար են ա h
Զառարկայանալ» ՝ գալ մեր դէմ ։ Փոնժ՜ի
դրութիւնը կը խօսի յաճախ Զառարկա —
ներուն խօսբ տալու մասին»* «Եէէ^ y h—
ղեւիններ ՝ ելէբ խօսբին մէթ» կամ ՝ «լբերը կը խնդրեն որ մէկը իրենցմով դբա////»: Իրերը կա՛ն՝ բայց համր աշխարհի
մը մէջ՝ ուրկէ պէտբ է ելյեն խօսբին մէջ՝
լեզուին ՝ Զգրա*-են մարդուս միաբը ՝ այն
քան որ մարդ խօսելու իր կարողոլթիւհը
կորսնցնէ եւ վերս տեղծէ բարբառ մը» :
խարբառ մը
ամէն մէ կ իրի համար՝
հռետորութիւն մը նոր՝ համապատաս —
խան ամէն մէկ իրի} բարբառ մը որ
այլեւս անպէտբ կը դարձնէ իրին անունը
եւ զայն կը փոխարինէ (7) Î
Առարկանրու նման կանխորոշում ո ւր ի շ
բան չէ եթէ ոչ ընդհանրացեալ լեզո լա
կանաց ում յ գրսւևցում պիտի ըս էի : Իրա
պաշտ թուող Փսնժ՜ի գրութիւհեերը կը
վեր ածո ւին գրո ւածբի Հ»սկայ գործար —
կումլ, մր, «արտայայտութեան աչվսա —
տանոց ft մը» : Ջ,եզք, ծանօթ Ա էն գետը կը
դ առնայ
Սէնկ գլԱՀթ իւ֊ն • «ինչու այլ
եւս հոսք։մ , եթէ ոչ երկարելու, ծուլնալու համար, ինչպէս ծովուն մէջ... 1'տյց
ուրիշ գիրք
էը սկ՛՛է հ"ե ոլր կը կորսոլի իմաստն ու յա լա կնո ւթիւնը այս մ էկուն» :

ԱՐԵՒՈՒՆ ՎԻՀԸ
Այս դրաշխարհը ունի նաեւ իր արեւը,
արեւը որ կը «ծագի գրականութեան վը-
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Շար. Ա. էջէն
Եւ յետոյ , էչ մը ՛հար եկ կարդալ կարելի
է , --- դ1'1'Ք մP նարեկ , մ էկ անդամ է ն ,
կամ նոյնիսկ մէկ շս՛բութէն) ււ՚չ^
շեմ
կա րծեր :
Լալ ուրեմն : Զ կար դտ գ ո ււսծ դասական
գործ մը վեր ւսրնն ո ւմէւ ենթարկելու ձե
ւեր ը շատ են) ու ես տյդ է՜Օւ[ւԼ^ե կտոր
ներ ուրիշ լեզուի մը թարգմանելը շատ
աւելի պատուաւոր եւ օղտա կար վերա
զննումի մեթոտ մը. ‘/p համարիմ ) րան
ուրիշներ ) որոնր կր կիրարկուին երբեմն )
հէ՛նը նորի վերածելու սիրոյն՝.
Այն քաիութի ւնը —— ըսենր էս ելու դար
հերոսութիւնը — որուն պէտր ունի մարդ)
որոշելու համար որ անդլերէնի
պիտի
թարդմանէ
Նար եկար իէն հատուածներ ,
--- վեր^ին առարինութիւնը շէ սակայն )
զոր "'J" խստապահանջ վանականին ոդին
պիտի պահանջէ թ ար դմա նիշէն : վերջա
պէս մարդը --- վանահայրը) սուրբը --ինրւլինրին հանդէպ այնրան էս ս տ տ պա —
հանջ եդած է ո ր ) հասկնայի է) նոյնրան
մը իրաւունր ունի պահանջելու թարգմա
նիչէն : Պ է՛՛ն սչ.շա Հիիւտեան , իր այս
թա րղմանո լթեամր ) մլա տ շէ եդած) ոչլ,նշ մերմ ած Լ : Փ որձած է տալ ի նւ "P
պահանջած է ) եւ տպալս րիշ ձեւուէ ու
շ՚սփուէ յաջողած :

րլսյ՝» եւ կը լուսաւորէ Փոնմ՜ի դր ութի լե
ներս լ գանգը»։ էՒլւղ ար ե ւը երեւի "'J"
դրութեան հորիզոնին վերջապէս ) այն
պէս էւնշպկս կը տեսնենր զայն հոս ) առաջ/,ն անգամ ըլէ"'Լոլէ դր ու կանո ւթեան մէջ,
է՛ր անունի երեւոյթին տակ ) մտած՝ աոաջէւն տո դէն,y :
Արեւը որ ձեզի ամէն տեսակի իմաս —
տո ւթիւն ու յ ա լի տ ենա կան ո ւէմի ւն
կը
նե րշն շէ ) կը դառնայ Փ" նմ էւ տի եւլերա —
բանա կան դր ո ւթի ւնն ե ր ո ւն դո րծ՜ա րկման
օրէնրը ) անոնց «*//րՀ/*>> :
Լքման արեւ
1ԱՈ.իԱԿլ մրիւ է «Օսլժէ՜օ» մր։ Առէսա զր (նո
րաբան ո ւթէ ւն մը նոր էն) ըս տ Փ "նմէ նոր
սե "/< մը սւոեզծմւսն մեթոտն է) Հեսը
հ ււետո ր ո ւէմեան» արտադրած ա ռար կայէն
էսւսւլին օ ր էնրը առ ընթեր գ ո զն »
«... pour nous, nous l’avons baptisé
Vobjeu. C’est celui où l’objet de notre
émotion, placé d’abord en abîme, l’épais
seur vertigineuse et l’absurdité du lan
gage, considérées seules, sont manipulées
de telle façon que, par la multiplication
intérieure des rapports, les liaisons for
mées au niveau des racines et les signi
fications bouclées à double tour, soit crée
ce fonctionnement qui, seul, peut rendre
compte de la profondeur substantielle, de
la variété et de la rigoureuse harmonie du
monde» (8).
Հիրութիւն որ Լլ ըսէ դրո ւթեան օրէնրը ,
գրականութեան րլ/ա յու կերպը î ^երոււս —
ծը) անկէ եկող
Հրւսրոյական
դասը»)
իեչպէս Լա էեոնթէնի առակէ մը) մեթո
տը $ ահաւասիկ գրականութեան
կա լ —
ո լածը ) ըստ Փոնմի : թարմանա®է)
երր
Փոնմ՜ դրէ դրականութեան « ճանաչողս՛կանո ւթեան » մասին եւ գրութեան նպատակ հաստատէ « անվրէպ բանաձեւէրն
ու առածները » , գրեթէ գի տա կան ^սահ
մանումները^ ։ Փոնմ՜ շի վարւսնիր մշա —
կելու այնրան անգործածելի սեռ մը որ
Հո ւս ո ւգ ո գա կան սեռն»
է : իր վերջին

Ինչո՞ւ Խ1օսքերու
հատորին

Թսւ֊զ մը. Են ի՞նչպէս

մ էջ հանրութեան կը յանձնէ
Չոր Թուզեր դր ո ւթեւսն րո լոր տաըրեր ակ
ները։ խուզերը ղւսնդաղօրէն կը վեր ած
ուին թուզերու գրութեան: Փոնմ միայն
ա կնսւր կո ւթեււււքը կը էսաղայ JFigUe/Figu(r)e րառաէս աղին 'էրայ եւ. ի գործ կր
դնէ հռետորական բոլոր ձեւերը) կրԼլնութեան սկղրունրր հ ա սգնելո վ իր գաւլա —
թին :
Ամէն ին շ գոյգ տալ) զուգադրէլ դրու
իմ ե ան ըն գլա յն ո ւմն ու զարգագումը) անոր ճի ւգւււ ւո ր ո ւմներ ը ) օրագրային գրա
ռումները) մէկ էսօսրուէ գրութեան Հզործաբանը» : Փոնմ կը փորձէ ւլրելոլ արարրին միթազրկումը) անդադար ընէմերգոդէն յէշեգնելուէ որ կա րդագ ածը կը գրուի

Ըսի ) որ հ եր ո ս ո ւէմէւ ւնը շի բաւեր : Որոշէ' թարգմանել Լյարեկը անդլերէնի )
եւ ահա առաջին հարգումը} որ ծանրս՛ԿհԷ ռ պա տա ս էսան կը պահանջէ ) —_ որ
անդլերէնին թարգմանելէ
Աշփւսւ րհւս Լլան
ոդին ներմուծուած է արդի անդլերէնի
մէչ, ա' լ աւելէ/՝ ամ երիկեան անգլերէնէւ
մէջ) որուն ոգն ու ծուծը զուսպ , րի շ մը
սկեպտիկ — անհաւատ ) անհամբեր ո ?/'
մրն է) լեզո ւական գանձերու առջեւ դանգ՛՛՛՛լէ՛Լ ԼսհրոԳ ՈԳՒ
ը ՝ Աւստրալիո^յ
անգլերէնը ) --- ո շիւարներու
՛հօտերուն
հրսւմայելու լեզու մը : է^անատայի^նր--նոնր ֆրանսերէնին հետ անւլամ չեն կրնար
էոօսիլ) ուր մնար գրարարին։ Ոէզ --րոշումը րի շ մը կը գի լրանայ : Անւլլէւո® յ
անգլերէնը։ Ատ կայն "^ԸԸ* Որ դաստ —
կարդէ/նը) ո®ր մ՜ա մանա կինը։ Եւ եթէ ույս
գործին լծուած րլ լայ էւ ) կարճ մ՜ամ տնակ
միայն
պիտի
վարանէի։
Հէք ւսրդմանը
պէտր է ծառայէ այսօրուան ամերիկաէսօս ըեթերգող հ ա ս ա ր ա կո ւթ ե ան» } "/Ւ
տի ըսէի՝ Ո լրովս եմ որ Պ* Պփււո ես՚ն
ինրեավստտհութիւնն ու հ ամ արձա կո լ —
բխնը ունեգած է Հոշ» ըսելո ւ այւլ տրա
մաբանութեան :
դուն ած է) նաէս՝
որ
ա յն մարդիկ) որոնր կրնան անգլերէնով
նս1[' եկ կ ալր դալ) ուսեալ են անպայման։

կո՛ր նոյն պահուն) րաււերու ըևտրութ/. ւււ ե
ու մերմումին մ էջէն։ իրութեան հար —
էմագման ճէդ մը որ ՛իր գ ո ւգ ա դր ո ւմին ,
ա րտայայտութեւսն , պւսյծառութեան մ'կ է
1ւը գ ո՛ռնայ անթսււէււսնգ : Որ ո վ հ ե ւո ե լ • ոշ ինշ կա ր էմւս փանգելէ :
ՀՊէտր է որ զիրրո ւէ ոիւ ուրին է . 1- համ սւյնա զի տա կան րտ ռար անը , 2 • արմ ւււ —
ւոակւսն բառարւսնը) 3* նմանողական բառարւսնը --- որ գոյութիւն չւււնի --- ^^յսւնգա բանա կան րառաբանը) 5* հոմանիշ —
ներոլ րւսռտրանը) եււսյլն , 6’ ամէն րնւււր ւս կան բանտ ս տեդծո ւէմի ւն գր ո ււսծ բնւււէմեան ու ա ռա ր կան եր ո ւ. մասին » ♦ ♦» :
fri. Փոնմ բան ա ս տ ե ո լ.թի ւնը ւյւռիսւը ի՚ւ-Լւյ ղր ո ւթ Լամբ , առաբ կան UlIt|uWr[IlQ ?
ՀՀդե դա դի տ ա կան հ ա i\n յյւբ» առթինդույ :
Այստեղ հասած ինծի կը մնայ յիչեցնել
ձեւլի որ պէայէ է կենամ : Ալ արդէն նպա
տակս չէր Փսնմը էփոնժէ ընել :
Գ- ՊԸԼՏԵԱՆ

L'Homme et les Choses, in Situation I.
2) Tome Premier, p. 342.
3) Ուզեցի, փպւձեցի պահել եասաւա-

ծին քերականական իյաւէնսւթգը՝ համա պատասխանող լուացուող լաթ-եթու խաոնւ՚ւլւդին :
4) Le Savon, p. 29.
5) La Fabrique du Pré.
6) Méthodes, p. 34.
7) Méthodes, p. 36.
8) lyres, Le Soleil Mis
p 156.

en

Abîme,

ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ՑԱՆԿ
Douze Petits Ecrits, 1926, Gallimard
Le Parti Pris des Choses, 1942,
Gallimard.
Poèmes, 1948, Gallimard.
Le Peintre à l’Etude, 1948, Galli
mard.
La Seine, 1950, Gallimard.
La Rage de L’Expression, 1952 Gal
limard.
Le Grand Recueil : 1 Lyres; Il Mé
thodes : III Pièces, 1961, Gallimard.
Pour un Malherbe, 1965, Gallimard.
Le Savon, 1967, Gallimard.
Le Nouveau Recueil, 1967, Galli
mard.
La Fabrique du Pré, 1971, Skira.
L'Atelier Contemporain, 1977, Gal
limard.
Comment une Figue de Paroles et
Pourquoi, 1977, Flammarion.
Entretiens Ponge/Sollers. 1970 (Gallimard-Le Seuil).

»

Գիտէ նւսէս որ Նօւրեկա դիի բոլոր դործեբը
կ ՝ ւսր ձ ա լլան ւլ են, կը մէջրերեն, կ՝ակնարկեն , նոյնիսկ կը կողոպտեն Աստու.ածա-

յք,ն„ :

չունչը : իսկ ա յն Աստուած՚սչունչը,
"ք
/"'4 աւզէււ ծանօթ է էմէ' կրօնա ս էրր թէ
անհաւատ --- րայգ ուսեալ ւսնգԱւ աէոօ ս ին )

Այսինքն, թարգմանիչը կրն
Հ'՝՛
— ևս ս սղեց ի, սր տողեք „Լ հըկ^Բ '.՝

ճէյմււ Ալ՛րայինն է) — ույն) որ հրատա
րակուեցաւ 1611//^ ) ճէյմււ Արծուիին թադւսւռրի օրով) Ա իլթլմք էն՝՝ Հիձ իեկուէյ 7Տիրընզէն մինշեւ Լլիըթ՝ ա'յս է թարգ—
լք ւսն ո ւթէւ ւնը ււր կուռ եւ կորով տուած է
ւււնւլլերէն արձակին) որակ ւքը որ մեր
օրերու հայերէնն ալ աւելի պիտի ունե
նար ) եթ՛է մեր դրո գները Ս ի շէլ կուրոյի
ւիալւիլո ճւ ւսրծաթո վ գո հ՝անալո լ տեգ )
Աւետարանի ու Եվնիկի ադամ ւսնդը պւսհսւնջէին իրենգ ոճէն ։ Այո րայրը էսոսւոըմ^ւալէւգ է) որոշումը
Ը ււրոշումը։
Ա ւււ կա յն երկրորւէ հարգում մը կը սպասէ )
լարոլԿսծ թտկւսրդի մը ոլէււ : Արգեօր
սւյսօրուան ւսշիյրարհ ա կան ) անգլիւսգի ըհթ եԸH ո զ ր սլիտէւ հասկնա^ j) թէ միայն n—
ճւււյՒն եէ
ւսր եկի կապը î Ասւոուածա —
շունչի հետ ։ Պիտի գիտնա®յ էմէ 'այս կամ
111կարձեււ --- ծւոնօթ ՛ո՛՛ւլը 1լւս1լնւսրկէ
ւս ւետւււր անւս կան ւոո ւ/ ի մը) կամ որ էսոսսւո ւէւսնա կսւն ու մեղայական մոլուգրները
իրենգ թ՛՛՛՛է՛ը կ[Լ ստանան ււ շ միայն Լյւո—
րեկւսգւոյ հ ուլի էն ու լեզուէն ) "'յ լ նաեւ
Աահւսկէւ) Ա՝ եսրոպի) կորիւնի ) Եվնիկի
ւէերջսւսլէս^ Հսւյուէմեան Աստուածաշուն
չէն ։ Պիտի դիւոնա®ն , եւ սլէ®ւոր է ւլիւոնան ։
Հոս ) թսւրւլմանիշը երկսայրի հարգումի
լքր առջեւ է ։ ]'նրը
{Լ լեզո® ւն
թ ար զ ման ո ւլ ր պիտի ր !/տյ ) թէ 'Լիւ՚^ի ՛Ա
մէնէն ամբո զ ջակ ան ընթ երգ ււ ւմին երւսշէստ ւոր ււ գ ր : Օրինակ) եթէ ե" պոլսսւհայ
սլւս լոմ ո ւսւ ծրի մը մէջ մօր մը ՜նյւյերրմ կամ
Հճիկէրիմ^ը «մոն ֆուա»^/ թւսրդմւսնեմ յ
թ՛որւլմսլր1/ա®ծ եմ ) թէ լլալաճւււնած :• Թրաէւոութուււէ էմէ թււսւտիթաւէ ինչպէս կի
սկ ի տալւււ կան ւււռւսծը ։ Եթէ ւսնւլլեր էն՝ի
թարգմանուի իբր «մս1յ
î
այսինրհ
լեարւլս ) րնթերգ ո գ ը ա'լ ււււելի կորուս —
ե՛՛՛լ ււլիտէւ ւլւլայ ինրւլինրը) որովհետեւ
Ալքերի կագին 3)ր սւն ս "՚գիին "լէ ո ւլերւլրսւ ւլ
ձ /'/' լե ւււրւլւււէ ։
ՀԲչ "՛լ իր սիր՚ո,,վ î
հուլեակուէ) կում ա չրի լոյսուէ* Հմեղրուէ՝^
զբտւլւււծ է ) րանէւ որ Հհոնթֆ է ւլլէււա ւո ր
լի սւ ւլւււրշա կանը լեզուին} ։
Պ* Հիիւտեան որոշած է) որ լեէլու մը
միսւյն կարելի չէ թարգմանել* իւք ւււ գական կւսռոյգ մըն է որ ստիպուած է կըԼ'~
գածին շափ հ ւս ւա տւսրմ օր էն ւէերւսրւոաւլրել թարգմանը։ Ե"՛յ՛է ^Utrt'nJ3b^t
էջ
Ըէէո՚շու կար ելի ութի ւնն ու. փ որձւււ ււ ււ լ —
թիւնը կ} եր ւււ շիւ ւււ ւո րէ թար գմանէւ շը ) իր
դո լ՛ծին մէջ ւլԼ ւո ե ւլելո ւէ ա կն ւսր կն եր , Աւե
լուսրանի այն տողերուն ու ւլլուէսներուն)
որոնգ լեզուն ) գւււ զա ւէւ տ րն երն ու աշիլւսրհսւհւււյեւսգրը 1լ արձւււ ւլւււնւլեն Նարեկագ —
լոյ գործին մէջ՝. Այ" որոշս լ մը n ւ միա յն
Ոնդլիագիին կ՝ըս է , —— ՀԱւետւսրանւլ հա
նէ՛ հրր այս
ևս. բ՛՛՛նաւ՛՝^ Տ "'Jէ
նա էս Հւււյուն համար ւզւստդամ մը կը ււլար ւււնւս կէ ) --- Հ.ճանչգ իր Աս տո ւած"' շո ւն շդ )
թւսդուհի թւսրդմւսնութեանգ՝^ ։ Ե'արմ՜է
հնա զանդիլ ։
Երր թարւլմանիշը այսւգէս ո ր ս շւււծ է )
ունկէ ետր մնագ ածը լեզու է միայն : կգայ
իքակգեգնել շեմ ուզեր ) սակայն 1լ ուզե՛ք
հաստատել որ թարգմանուէՅեան մը ւլր՛"—
էսօսակւսնը չի՛ կրնար լեզս ւա կո՛ն մանրւքունր կէտերոլ ՛էր այ ծանրանա լ։ Ւմ
կարծիր "•Լ y
համաձայնինր Պ • ՀԼի՚ տ—
Լ անի h ) ու ւսն որ հետ կը հաւատւսնր որ
ոչ է տր է 1011/- անգլեր էնի ն իք ար ւլմ ա նե լ
(/ար ե1լսւ գ լոյ գործը ) և եթէ պէտր կ ւս կնու ր կե լ շա ւո մը տողերու. ւս ւեասւր տնա
կան ծւււդումէւն) եւ- այսպէս րէ՛ շ մը ա կո՛
ւլ եմւս կան ե ր եւգ ո զ գործ մը սւո եղծել ,
ո րսլէսզի եր ա շիւ ա ւոր ո լի գոքեին ո/՚՚՚տ —
շւսճ ու պահանջա՛ծ ընթերցումը) --- եհում ւսձսւ յ մինը այււ րոլւ՚րին )
որոնր
•ւնւլլէ"" էսօ" ընթե րգ ուլ հ ու ս ա ր սւ կո լ.թ ի ւե
ճչղ՛"^ և՝ըլլան արդէն) ՛Այն
ատեն
ի1 նշ կը մնա յ , եթէ ո շ վէճ ) այս Լլսւմ
P

'"յն սլուլին Լ՚՚՚-ւ՚է :
Որեւէ թւո ր ւլմ ւււնո ւթի ւն ) ո' լր մնաց
Լքւսրեկագւոյ թարգմանութիւն ) կ"՚րելի է
տսւսնեաԼլ մը ձեւ ելաւէ կասքարել* թւսրլլ—
մ ՛սնի շ ին ու ւլր lu էսօ ս ո զիւն Լլարծիրները շեն
Լլրնսւր շտսւրրերիլ) ել այւլ. ւուսրա/լարծ ո ւէմի ւնն եր ը լեւլււլւսԼլան շեն միայն ։ 0 ր ի~
նւսԼլ ես աւելի րէ՛ շ ՛էէ ճ ունիմ Պ* Գիւա!.ւսնի լեղուձա Լլան ՚ւրո շումներուն եւ ընտր ո ւթիւններուն հետ) րան թէ Հտսւլւս-

Շտտ մը ,ոք։ղհլ,

հալ

մնտն Ն-ր եկաց իի աոզաղ ձ
!լբ վնասէն անդլերկնթ, ընթեՀԼ'" ՝

ընդհանուր ոլտ բ „ J,,,, կ„, ոհ,
պահ,„Vtiln

։ւո

Այո ղոհողոսթիմնը Հիացեք կկտ յ
սակայն մահացու, չէ __
„ հ,Լչ ՝
մահտց„Լ ըլդալէ : Ա^չվ, ճէչղ
՚
լար ըսել, „ր այն տեսակի մանրաՀ.
նութիսնն է , որոմն չոպվ կտըէ^ է
բով կամ էջերով վվճիլ, ոլ ես չե,ք
,
■‘■յ՛է վէճերոմս վրայ հիմնել ,լր„վ։10։,^
Լլան մը։
Անկեղծօրէն

թոստովանիմ ,

որ

կարծիքով՝ թարղման ի չի մը համար ղ
ծը քննադատելու, ամէնէն արդար ձետ
նոր թարղմանոլթիւն մը ընելն է։ ԱյԱ_
ինքն , եթէ ինծի կը թոլի Որ այԱ կամ ա,էւ
տողը տկար է , անհասատարիմ է „Լ
դաւաճանէ Նարեկս,ցլոյ բնադրին, ամէ.
նէն ազդու քննադատութիւնը պիտէ
լար ինքզինքս նոյն խոցելի ու վաանղա.
ւոր դիրքին մՀչ դնել իմ թարդմանոլ.
թիւնս հրամցնել, ո լ ըսեչ ընթերցողէ,

-- «Ն-իադղատէ',, : Աակայն թնչ.
պէս երաշխաւորել, որ ընթերցողը ոլթք
նախընտրէ իմ իմար ւլմսւն ո լթի ւնո ... :
թարգմանուած տեսնել կտոր մը, „pni
ծանօթ է մարդ բնադրէն զղաստացնՀ
ւիորձսւոութիւն մըն է : Կարդացի Ոզբեի
սւ Աղերսները անգլերէնով, այդ լեզոսՀ
որով ես , իբրեւ ուսուցիչ , կը հանեմ ԷՏ
ասլրոլսաս , եւ որուն պահանջկոտ չեււոին հանդէպ ղրեթէ նոյնքան սէր ունխ,
որքան որ մայրենիիս համար, ու հասկք
՚յայ նորէն ել նոր ձեւուի թէ ինչի մկԼ կլ
կայանւսյ Նարեկացւոյ ինքնատպութիւնը,
Ես մը կայ իր գործին մէջ ու ղուն —
Աստոււած մը, դուն _ Տէր մը, ստ1լտյե
էւ ս կապէ ս չկ ս՚ն : Ա անւս ււսնւլ. գորհ՜ը ւսնղ֊
լերէնուէ կ ւս րդւսգ ո զէ՛ն հաւքսւր անմէԼւււ պէ" յայտնի կ՝ըլլայ թէ որքա՛՛ն ճիշդ կ
Հէկըլ^
կ՝ը՚՚էր թէ դիտող ու դիտուած ) էսօս ո զ եւ ո ւնԼլնդէւր ) տէր սւ Լա
լւո՛յ կը սւոեզծուէւն ) տուեալներ չեն՛,
/* ւււնա ււ ւոեւլծ Լյա րեԼլսւգ էւն անջրպետ մը կը
լեցնէ բսւռԼ՚րով) --- ւււյւլսլէււ սոլւվերւցած էէւն լք Լտւյէւ լքեր ուսու •յիչխերը , — Թ
Լլ ո լզէ մ'արւլ. — Աստուած հ եռւս ւոր ո ւթէւեը
Լլսւմլ՚ջել ) մէւսւգնել ) ւլօդել էւր աղօ^շ “
րւսնւսստեգծութեւււմր : ^եմ կարծեր : /*wռերոլ "՛յ՛է հո սանրը )
որոնց արլրԼլք1!.
Ն">րե/լուգւոյ մէջ է) ուս կայն էր՚^է
Լլւսէս ) թէ՛ Լյւսրեկտգէւ Լլը սւոեւլծէ, թէ
Այլ տուած։ Այզ- կ" L-տա կո ւած աս֊ւսրթու'“
թէլ ւնն երը ) որոնգմ ո ւէ Աս տ ո ււսծ 1լ ոդԼկ"~
չէ ԼյարեԼլագէւ ) եւ. "՛յ՛է զէւզ՚՚ւ"'^՜ Ju,il
գսւնրներն ու մեղրերը) որոնգմուէ թէզէ՚^՚ր Լլօմ՜տէ) մարդու մը եւ Աստուծոյ
լքէ՚ջեւ կապ մը ստեղծելու
}
--- մւսրդ եւ Աստուած ստեղծելու եւ
ո ւսհմ անելո լ փորձեր են ։/'
րջո յ րտնսւստեզծն "'է^ թարգմանն "՛է՝ ւչ֊տյետկնեը
են ) սւնասելէւն ասելէւէւ ) լաւացուածը /11-['1դ
լեզուով մը ընթեռնլէ՛ վերածո զներ }
թարգմանէ՛շը մէ՚ջնոլւդ Լ հա եւ զ երկու
շա կո յթն եր ո ւ միջեւ:
Ւէ' bl’P ղայևակ, թէ՛ իբր միջնորդ՝
յաջոզած է Պ- Գի ւտ եան իր այո գործով՛՛
1962£ե ի վեր թարգմանած է թոթով^Ս
կմեծ յաջողութեամբ) , հայկական հէր '
եաթներ, ճՍասնայ .Ասելիէն կտորներ՝
Ւսահւսկեան ու իսորհրդտհայ ուրէչ է
նասաեղծներ : Ատ ^ամևակի մէի կտոսորած պատկառելի, գործին արմանի ,
ռանդորդն է '"J" վերջին գործը-. l"'"
հարցումը, որ կը Էարչարէ դրախօ ս
է
թարւլմանն ալ, "‘֊Pի՛ ե է՛'
՛Լ “/[""է ք ՛լ,
դայ, Երկու ընթերցող հ ա սա ր ա կ.սթ1"
նկատի ունի թա ր դմանի չը ,
'1" է
ե
ուսում մը ունեցող Անդլի"պէն llL Ա '՜
րի կացին, երկրորդ՝
անգլիախօս է՚՚՚ձԸլ
Աեր ղանալլան ս դր ե րդո ւթիոններ ո լն -/ձ'/՜
խաւորը սա է, որ թարգմանիչն ալ,
ա/, կո հաւատանք որ աւելի վ"""
նանք ըլլալ , որ օտար Ընթ Վ՚Յ՚՚՚Լ
րա կութի ւնը, պիտի օղաաղործէ -J'
թարդմանոլթիւնը քան
Ն
աի րալականանայՀմեղի թարղմ^նով թ ֊
1
./
il ևաոենանք մեէ
ներ տուէք, որպէ"դ1' Ղ 3
ս
անցեալին ծանօթանալ» ըսել՚Վ, ‘,ւՀ
ւոր ո ւածը անտեսելով : Կը J"""
րաչւսր կը սխալի,մ այս առիթ-ԼԽԱՋՒԿ թէՕԼէՕէեււ՚ւ՛
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Հ. Ս*. ՈՐԲՈԻՆԻ

Դավալեը, 30-7-77
Սիրելի ^րԷգ՞ր^
Այ,, ամառ հոս
ստացայ
հիագինֆի
աւերակներուն մէջ ծ ՛Ուլ, ծ հինգ
Ալերը՛. Առաջլ,ն ակնարկը'
նետուաե
,ո թիլերուն վյրայ , հանգիպեցաւ մէկ
խթուած իգ , ղ" ր անմիրապէս ընթեռ -

կ/,: ^յ՚ւ

ամաջյւն ընթերցանութիւնս
րէէնօ՚յին տպու ւորո ւթիւն մը ձգեց վրաս :
թիլը մէկգի գրի աւելի եաըը կար
դալու. համար , ժամանակը զայն հեռաթլէ ք մեկուսացնելէ ետը միւս միասնալար կատարուած ընթ եր g անո ւթի ւններէ ս ,

‘ք՞^ 'ւ1'ՐաՐ

ևՐ. թափանցէին , իրարու

1էչ կը մտնէին կ՝ և լլէին եւ արգելը կ՝ըյ-

լսյյին ամէն մէկուն իր վայրը Ր.ԼԼս'Լու՜''
Հայրեր» բերթո լամի ղ վե րնագիրն է :
Ամ յիշեր որ այս րառը երր ել իցէ գրաե
1թ դյլրծաեաւե ր/յամ : կը զարմանամ հի
նէ հաւ գրամ րյ լա յո լս ;
՝Լ-եր թ ուած՜ :
տակ էէնգոլք մը կը ծնէ ու կը
Աոնքւ : քյեզճ Տ է գր անը մէ՞*ք՞ եկաւ. ՝
Հարձու ս են ե ա կյ>է ս Տ է դրանը ՝ որ սափչքւչ Ֆպ՞էէ՞էն կրպակէն մ ԷԼ Ո*ու.բէն
չաւլած 'քշորֆուէ որբէն թ օ սքե ր էն էնծէ
Սան քսնդուք մը ո ւն ե y ած Էր -elJb'l‘ ‘"‘“՜
({i1 Հրեբթէ , Ա արգիս , բերթէ» : Այսիթ մի բանա ս տեդծ ե ր երկար բարակ ՝
ւս շթա տէ : Ե*- մէկէն այ՞ բառն է
"ր էնծէ տուաւ րան աստ եղծ ո ւթէւն ըս
ուած բանը ՝ քերթուած , աշէսա տուած ,
ԱտրելրոԼ ու ճէգով արտադրուած բա^մարդկային ել ո շ թէ աստսւածայէն ,
^չպէս ենթադրէլ կո ւտայ « ստեղծագոր» րայրւ ո1' է տէ ալէս տա կան առում
գունէ՝ բոլոր ո ւէէն անյարէր մեր առարհայապաշտ գարուն :
fyni-աձ- 1970/zlr էնծէ կը թուէ թէ ա֊
{փ՞յրեբը եւ ոչ թէ քերթուածը)
ppwà- էս comme pour te faire la main
^տագայ հ տեսագրութեան 'ծգ համար։
1քնայք էրւսւացէ շ ըյ յա / ա սէ կա ըսելով ։
էնծէ կը Jէշեղն է է մ պարագաս : Որ|ս։ ն ճէշգ կ բան մը ուրէշ բանով մը
^‘^ատրել^ բանուէ մը ոլ-րէԼ բանէ մը
fi1թււթէւնը
î Վճ//^//2ք դւէրք՞ նա^Ո["է էէրբէս պակասները ցոյց կո ւտայ
'ս,յևլէէ մէջ տեսնուածէ պէ** ♦ Հձվարձու
^'եեւսկը^ էնծէ ցոյց տուաւ բոլոր պա[1Աննլւը՝ ,,ր

/էէստան հէքովսրական օր

p/ւն մէջ ել արդէն նորը , «Զ/' բ" է կա^1ոլ-թիւնւ»ը <բԼարձու
Ա ենեակ^էննե ր ը :
Ըութէւններ չեմ ըսեր : ԷՒերութէւն —
քէ Ընթերցողէն բա մէնն է , ան կրնայ
հյն մատնանշել ղանոնը ՝ մէնչգեո. ես
"1' կրնամ տեսնել պակասները։ Մ է այն

ւ՚կսւ էւմ ւսռա\լելո ւթէւնս է ո ւրէշնե —
‘Li,u,J>> ըանէ որ անգամ մը հրատ***'—
! կււլսյծ գրքէ ձեւուէ , անէ կա կը պատI' Ոլ-րէլներուն ։ [քւրէշներոլ կալուա-

ս,ս կը կազմէ այլեւս ։ Տէրութեան մը
'վ Ա^ԸԸ չտա մը այլազան պատճառէլ ւհթն ՝ Ե*եր ութէ ւնները թերացումներ
ՀէԱ ր^տպ^ս ’ 1,նէպէ" բ՞՚՞ը y ՞յս է"1-ակ***սները աւելէ թր՚թէն պատ ~~
Ը ՞ւհէն ; Կան որ մոռացումներ են ՝
Խ

A

՞՞՞յղացուած , բայց յետոյ
ո*~շա գրութենէն եւ զարմանալէն

երխՀ'1'
նոյն/“'կ գրաւի գալ,
՝
անպայման գրուած է ***ն :
Լ որ գրուած
էնւ ոայս ta
շեն թն
?*»•»>»
iti, գթձյ!

'1սձ

Կ”է՛ '' Մինչդեռ մեր համոզումով
"1 “-և: մը՚ ^ոոլ 'սՆ պիաի ըլլար, կարճ
թագա
un
ւթիւն ՞մնացեր
է
«հ/Հ ,Լ 1է նա
“1“
ադաս
ո ւթէւն
՚
?îi
գեռ ** ւրէ լն եր էսաղէ գա g լ

բառեբոլ կը յւլարաէնը : թառերու շարա
հարման լՍւթացըէն անոնը թուլ ու ցեց
գէմադր ո ւթէւն մը կը մատնեն եւ է *էերՒյ 11Ր թուսավւէւն *Լրր,ղէն ձեռըէն հակակչէռէ1* նլ տեղերնէն ո լրէ շ րառերու կուտան : Լեզուն tuլ էր բռնադատութէլե —
ները ունէ էր ուզած էառե ր ը ՝ էր շարա
յար ո լթէ ւնը կը պարտագրէ ներըէն 5 թաըուհ թն ա մւ՚ m.թեամբ մը որ ունէն անոնը
էրարո ւ հետ ։ Այս պարա գան որ կարծ ե ս
վարագոյրէ մը ետեւ տեղէ ունեցած է }
մեղէ կը յայանուէ մեր երկրորդ թւթերg ամէն Լաո±ա\ջէնը րJ քա բ*վ ***յն որ ![ըէ~
լայ գրութեան հետ զուգահեռաբար ՝ որ
գրեթէ մ եը են ա կան է) սրուէ կտրելէ է
ըսել՝ թէ երկրորդ, ընթ երg ո ւմը րԱ_աէ՞վ
բուն լմնթ երg ո ւմը անոր
տեւողութեան
րնթ ա gըէն է որ մ եր մ տըէե առԼեւ կը
րաց ո ւէն պա կա ս ո ւթէ ւնները
այսպէսով
հ եղէնտկէն տա լուէ գրորԼ “ րէւթերցոզէ
կրկնակ երԼան կութէ ւնը :
Այսօր կըկթ էաէ/ԳսյՅ՛է •ԸԷՀ.
աւելէ
մօտենալու համար այն էբոզութեան որ
է ըերթո ւածգ ։ Է} զելո ւթէ ւններ ը գէտ ՜"
g ուածէն պէ** մէկ չրջ***գէ^ չէ որ ՞մնէն :

Պէ*ոը է չ՞ր >* կողմ երէն մօտենալ մէնչեւ
որ կարենաս ներս մ տնե լէ ը ՛՞եղ մր տես
նել ։Ա եըենայԹ ամրո ւլԼ կա զմը ներսն է
պահուած ՝ աչըերէ հեռու ։ 1}րաէսաները
էնչո® ւ կը կո տրէն էրենց թազալէըները ։
Էյ ր կար բարակ հետը թազալէ ու բոլոր
ծա էլն ու ծուկերը գէտելէ ետը} յանկարծ
կր կոտրեն որ պէ ս զէ տեսնեն թէ է^նչ
կայ ներսը եւ ղ±ա\դրէն էսորհ րդաւոր ըլ
լալէ : Արդէն էնչ որ թորհրգաւոր է այն
է ՝ՈՐ
գէտեր : Կչէանա /ր թորհուրգը
1ԼԸ մեռցնէ։ Այսէնըն մեզ էլ ազատա՛գրէ։
Ես ՞ւրէչ բան մը ո լնէէ երբ տղայ էէ :
Աայրէկէս *դէ՞ կերակուր պատրաստող
լկ ար ։ Ա անա լանգ ‘անոր կար կանգա կ —
ները* • • Հատ մը կը թածնէէ , մէկգէ կը
գնէէ ։ Աւելէ ո*֊շ նորէն կը էսածնէէ ել
այսպէս շարունակաբար^ ամէն անգամ ո ւն
անոր համէն մէԼէն ***֊րէչ համ մը 1լ ե լլէր եւ Համը աճելգւէ կը պարպուէր } մէնչգեռ առաԼէն էս ած ո ւածըներ ս անծանօթէն
մզձա լանջր չէէն սպառեր ։ Այ՞ &եւով է
ՈԸ ևը էարգայէ
Ճէղմէճեանէ առեղծուածայմէն պատմուածըները եւ Հ էմա ըու ըերթոՍա\ծւթ հ^Լայրերը» եւ «ծ^—
ղադր ո ւթէւնը?» ։
ԱռաԼէն ընթերցանսւթէւնս , էնչպէ** ըսէ լուսնալէն տպաւորութէւն մը տուաւ
էնծէ եւ զէ՞ մտցուր Եվ քք*ան1լէէ մը՝ Տլվ՞յէ մը եւ կամ 'թրևյէրէ մը նկարներուն
մթնոլորտէն մԷԼ՝ էնչպէ ս այս վերԼէնէն
երկու նկարներուն ՝, զորս տեսած ես ա շէսաս/անըէ սենեակէս պատերուն *J_J,uiJ :
Հէմա ատեն չունէմ մտածելու համար թէ
էնչպէս կազմ ուած էր այս տպա լորու —
թիւնը-. Ի վերջոյ ձեւով մըն է որ
կր
կազմուի տպաւորութիւն մր^ իրական
կամ սուտ-. Անպայման ու չրի թուղով մր
անպայման : ԵուրՏեո թէ աչրո կարդա —
ցաՏ էր
<(.Տ եղադրութիւն-» էդ անցնելով
այոինրն աւերակներու մ էջէն եւ մեզի
համար աւերակները մի չա աչրերնին բաց
ևՐ բնանան համատարած լուսնի լ"յոթ1
տակ աղէտը տի եղերա կացնելո ւ համար :
թւթերցանութիւնը, այսօր —
աւանը, նաթկինին ղառ-սմնցանբէն զ ուրս
պրՏաՏ , որովհետեւ մեկուսացուած՜ , մաման ակը աւրած նետած է Աւււամաը-|ւ1'
ներկայութիւնները եւ ահա t անոնը t միսմինակդ երկտասնեակ մը հ.1Լայրեր» փըոուեր էին նայուածբիս տակ, մամանա կէն
դուրս տեղ մը, անհունօրէն ընդլայնուող
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ASSADOUR
Scheiwiller, Milano, 1977
Այ՞ պզտէկ՝ հազէւ 74 ԷԼ^՚՞դ հ՞*տորը
հ րտ տա րա կո լած Ասա տուր է է տալա կան
tf Լրջէն g ո լց ահ անդէ սին առէթաէ ՝ էնրնէն
ա չէէ՞! րհ մըն է : Հոն հաւաքուած կը դըւռնենք ՝ առաջվէն անգամ ր1Լաէ՞ վ թկ*՞է* իչին
տասը տարուան դծանկարներ ո ւն մ է էլ կաlut ս ը ՝ գասաւո րուաշ 'lit տ մամ ut—
նա կա դրա կան կ***րգէ 1
էն 1977 I
(քերկա րսg ման
այ՞ ձեւը
հէմնական
առա ւելո լ թիւնը ունէ ընթերցող—գէտողէէն
աո.ջել պա րզելու ՝ առանց պարզաբանու
թեան ՝ Ասատուրէէ փորձէն ղանազան փու
լերն ու մակարդակները՝ անոնց շարունակա կան ո ւթէւնը ։ Ենչ որ նա էսա պէս տեսած
էինբ այլազան ցուցահանդէսներու դէպ՜՜
ուածով ՝ էբրեւ անԼատ ու էնքնա րաւ
դործ՝ այստեղ կը ստանայ անսպաս ելէ
լուսաւորում ՝ կր դառնայ հատուածը աւե լէ ընդարձակ մակերեսէ մը։ Այ** պէ " է
որ կը նկատենք Ասա տուրէ ար ատ դրու
թեան կանոնա ւոր ո ւթէ ւնր ՝ էսորացումր՝
մէ ութէւնը ։
Աչէ՞արհ մը ըսէ ՝ որ հոմանէշն է բայ
'ամբո զԼա կանո ւթեան մը։
Հայելէները.՝
էքէներր՝
պուսլր էկներն ու առարկայէ
փչրանքները ՝ քա զաքն երն ՞ւ ան կար ելէ
ծէածանները էլանցնէն ԷԼԷ ԷԼ> ^Լայէա՜~
լէ ո էս ո ւէն՝ կը կազմեն այգ աշէսարհէն
մա սնէ կն երը ։ Աս ա տո ւրէւ առաջէն ա րտագր ո ւթէւններ էն
մէնչեւ վերԼփնն եր ը
արձագանգներ , կամուրԼներ ՝ Հ մէԼբե —
բու մներ » էլան՝ կարծես գործ մը կը շա-

տարածութեան մը *[j****jy այնքան ը^*գ ""
լայնուող՝ որ դէ* ՞ էւնձմ է դուրս հանած
կր մեկնէմ ծովայէն ու ւէաշտայէն տարած ո ւթէ ւմեերո լ չ[մ^րււրԼ
սահմանները
ու ՝ բարեբաէս տաբար ՝
կանգ կ' առնեմ ՝
լ՞* յն չ՞*-^*չ մը կը քաշեմ վարը ստորա
դրութեանդ կամրջակէն համած ։
Հէմա երրորդ ընթերցանութեան
կը
ս սլա ս եմ ՝
ւէ ր կա ր tu ր ՝ աղա տագրո զ ընթ երg անո ւթեան ՝ այն էնծէ պէտէ *՞*՞յ
դաղտնէքը բանուածքէ մը՝ ուրկէ առաԼէն ընթերցանո ւթեան ս մամանա կը բա
ցա կայ ր յ ի ա յ ո ւն համար կար ելէ եւէած էր
ար եւէն Լ՞յ՞է. փ՞է՞անակել լուսնկայէ
լոյս ով։ \ցաէսկէն երկու ընթերցանոլ —
թէւններս հորէղոնական էէն եւ սակայն
^՜րկր՞րգէ^* վյ[էայ րր*՞ե թափառո ւմներս
յա տա կէ մը քա շո ղո ւթէ ւնը ունէէն ։ ^ռնէ
հէմա այդպէս կը կարծեմ ։ Արգեօ^ք ես
է որ կը կարօտէմ էսորութեան ։ Այ՞ պէո
է ոբ ընթերցողը կը չեղէ գրութիւնը
Կր փնտռէ էր ուզածը ՝ էրեն պէտք եղա
ծը։ Եմ ուզածս ալ մամանակն է՝ ղոր
ևւ՛ ջ*՞^՞*մ ւէոնտե լ էմ ա շէւատանքներէս
եւ որ գուն արտաքսած ես քու դրու —
թենէգ՝ ջնջած ես գրութեանւլ մէԼ՝ բայց
ես արդէն կ'ընդն չմարեմ այն փոսը՝ վէրաւոր գազանէ մը նման որ երթալ մեռ—
նելոլ համար հողէն մԷԼ փորուած ՞ րԼր
կր փնտռէ ։ Այգ ՞րԼր մամանակն է կամ
մամանակէ ճամրան ՝ քանէ որ ան է փոր՞ղԸ >
շարմում ■ բերողը ՝ աւաՀզ ՝
յանգելու համար լո էանայէնէն ՝ աներեր
տարածութեան՝
մեռելայէնը։
Արդէն
լուսնէ է՞յ՞Ը^ դէշերուան պէ՞ պաղ՝ ուզեկսրոյս ճամբորդը առաջնորդելէ աւելէ
ե բազայէն լոյսով պաբուրելու
համար
եղած է կարծես ։
*Լերը ՝ գր՞գթհ գլվսուն րառերուն բե
րած էրա զեր ո լն մա ս էն էէօս ո ւեց ա լ ու
Ֆ լօպէռ մէտքս էն կա լ ։ 'փերթուածէդ մէկ՝
մէկուկէս՝ երկու կամ երեք տողնոց գլր~
լուխներուն վր՞՚յ է մտածումս։ Լստ էն-
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րունակուէ ո ւրէւ չէէ մը մ ԷԼ' ՝ նո յնիսկ եթէ
/՚նթ՚ իր մէջ, իր անհ ամա ր տա ր բերա կներէն վփրԼ^ կը թուէ էր լրումէն հասած
ԸԼԼաԼ :
Կ'ծել ՝ փորել՝ հէմնել՝
կառուցանել՝
մտածել ու դարձնել տեսանելէ՝ p***J*J
ճշգրտ՞է թե ամր ։ ճ շգրէ տէն iJlUlJlUlLnilfԱէԱլ
« քնարա կանո ւթէւնը »
ե թէ
կ^ ո լզէք :
Ե *֊ որքանն անհ էմն կը թո ւէւ կ*՞ր^՜էբը
սէսրդոց որոնք « արդէ արուեստը » կը
շփ ոթ են քաոսէն ու ան կան ոն ո ւթ ե ան հետ :
Զ՞*-՞՞[ ) էսէ ս տ ՝ պահ անջ/լո ւո ՝ չեմ վաէսն“*ր ըսելու « բարձր
հրահանգ մըն է
գծելր սեւով ու ճերմակով՝
Ասա տուր է
մօտ՝ տեսակ մը ճդնո ւթէւն առանց ճէգ1՚ »

կեցոլցՒէ 1մ՚ՐՐ մՐ ’

Պ- Գ-

ծէ ԳՒFէ՛ն հ ր*՞ռէն ամէնէն չարչարուած
մարգը եղած է 3)էօպէռ։ ԱմբողԼ ղէչ^ր՜~
ներ տա սնե tu կ մր է^եւ՛ լւը գրԷր մե}քՒն
չար շարանքով՝ առաւօտը մէկ կամ երկու
ԷԼ մնացած Էր անոնցմէ սեղանէն *Լրայ^
զանոնք յղկելէն ՝
տաշելէն ՝ քաշքշելէն ՝
կոկելէն վերջ : Տերեկին կը շտապէր նամակ մը կը յղէր Լուիդ Գոլին, իր բանտստ եղծուհէ բարե կամուհ էէն , Է^Լ թո
շ՞ր երանութեամբ թէ ՛այդ գէչէր մէկ ԷԼ
գրած էր* Պ*՞լզ*՞ք մէկ դէշերուան մԷԼ
1Լ1,ս1աև Բ. և[Լ ԳԲԷ? ։ ւյթանտալ թոչոր
վէպ մը քառասուն օրուան մ ԷԼ։ (]&րն է
գրութեան մը չափ անէշը։ Ամէն պարա
դ՞* Jէ ես հ էացումով կը կար կամէմ Ֆ լօ—
պԼռէ առԼեւ ՝ գրականութեան այս մե —
նաւոր զէնուորէն ՝ որ ամրողԼ գէշերն եր ՝
գէշերներ րառերու բանակներու դէմ կռիլէ կը մտնէր։ Աէեւնոյն տեսակէ աշթա տանքէ առջեւ կը գտնո ւէմ քոլ *՞յ՞
տողերուդ դէմաց ը։ Ո *֊րէ շ կերպով կարէլի, չէ աւյ սպէսէ ւլրութէւն մը ունենալ՝
որուն մէջ կը զդամ այն ԷԼերով գրր —
ո ւածքները զորս ԼնԼած ես՝ սակայն ***—
նոնք գեռ հոն են ՝ էրենց պո չերը ձգած
փաէյած մողէզներու նման։
Ահա լ՞յգ
ջ^ւջուած րառակոյտն է՝ որ աարածոլ —
թէւնը ծ՞*\կծկած' թոր ո ւթեան շյ՚ջ՞՞էէ^[՛
մր գուռը էլը բանայ ՝ բայց *՞յգ մասէն
գրելու էրա ւո ւնք չունէմ , քանէ որ եր
րորդ jJitթ երg անո ւթէ ւնս գեռ չեմ ըրած ։
Աարսելու համար նաէւ պէտք է ուտել։
Ո*֊րէշ րան մըն ալ՝ որ կը գտնեմ քեր
թուածէդ մէջ՝ նորէն Ֆլ՞-՞լէ՞-էն եկած է
էնծէ գեռ շււլտ Աւլելէ առաջ ։ Ֆլօպէռէ
էնթրէ կէ ա տելո ւթէւնը :
'Եերթա. ածէդ
մէջ էնթրէկէ բացարձակ րացակայոլ —
թէւնը կը թովէ գէ՞ • վէպերու մեծթօ՞էկ էնթրէկներու ՝ մանաւանդ, պո ւ րմո լա
կան էնթրէկներու՝ մասէն չէ անշուշտ
թօսքս ՝
բանաս տեղծո ւթէւն ըսուածէն
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լ6
մանր
մունր
էնթր է կն ևլւ ո լ
մ ասէն
է
թօսըս յ սրաէ , հողէէ մանրէկ պատմ ու —
թէւններու մ ասէն է (սօսըս : Պադ_) մլ,ասլա ղաղ ա չըո ւ( դէտո ւած բան մըն է մեր
առջեւ ևւ չեմ կրնար ըսել թէ էնչո^ւ հա
մար կը րռնէ պուկէս ՝
կը րռնէ ՝
կը
սեղմէ։
Բանա ստեղծ ութէ ւնը բան մը
պատմել չէ։ թառերր այնպէս մը շարել
է՝ որ այդ շարուածքէն մթնոլորտ մը
ղո ւր ս դայ , ոբուն մէջ էն կած ղդԱսսձնյւ
մը էլունենանր^ այլեւս հոս չենը ՝ այլուր ղաղ ած ենբ : Հոսը՝ այս տեղը *?['Հ_տ
րռնաղա տո ւթէւն է , ս տր կո ւթէ ւն ՝ այլ —
ուրը ՝ ուրէշ տեդր , էնչպէս ո ւրէշո ւթէ ւնը ՝ ա զա ա ո ւթէ ւն է ՝ հանգէստ էղառւււթէւն : թեղէ
մանկական
յէշատակ մը
պէտէ պատմեմ ՝ ղռեհէկ էրողս ւթէւն մը՝
որ սակայն
հրաշալէօրէն կը բացատրէ
ըսել ոււչածս : Կը պատահէ որ կերակու
րէն Հատակը այրած» 1լհ/հ/wր :
է] ելա գար
անհամրե ր ո ւթեա մբ մըն է որ կը սպա —
"էինՀ, թկ ե՞լ՚բ մսյյբՒկը պ[՚տ[ պարպէր
կերակուրը։ Անմ(կասչէս որ կերակուրէն
սանը պարպուած էր մենյլ , Հ£՜^՜/77/Հ? ձեռրերնէս կը յարձակէէնր սանէն վրայ ու
անոր այրած յատակը կը ըերթէէնր եւ
ըերթո լածը 1լուտէէնյ>՝ սեղանէն վրա յ
ձգած՝ համարէտմ կերակուրները։ Ա*եղէ
համար կերակուրէն ՀՀտակր այրած»ը ալելի ըմպարար էր՝ ա ւեԱւ դդէէէէ(_ որով~
հետե ւ անոր համը ուր ի չ էր , Ուրիշ տեղէ

կուդար :
Լորէն վեր ա դա ռնան,բ էէլօպէռէն ։ 0) լօ պէռ այնյոսն գանած էր էր էնթրէ կո վ
դրուած վէպերէն Պովարէէն՝ (})րԼտե —
րէըէն 5 ո ր անպարունակ դր ո ւթէ ւններ ո լ
կ՚երագէր : ‘(մրաէ/ա արար հ.Ասֆա լթ» էն
մէջ ե ս էկւէ!քսւ J ա ղա\տէլ էնթրէ կէն ԸԸՈ~
ն ութ են էն ՝ առանց էնթրէ կէ ճամբա յ ե—
Լայ t
կէ" ճամբայէն շեղեցայ , ընթերցողէն՝ ^,UJ ընթերցողէն ծամուած
նէւթ տալու համար ՝ էնչպէս կբ սէրեն
անոնը՝ ծամուած կերակուր ՝ մայրէկնեբուն ըրածէն պէս՝ կերակուրը կը համեն
յետոյ կուտան մանկէկէն ։ Ըս է՛, [սընրլրեմ , ե ս այսսլէսով արհամարհած ժղ՚"՞յ
ըթթ^լ՚ս ո ղր ՝
օդնա կանէ
դե րը
ստանձնած ԸԱ_աէոլհաճոյյն ալ
էնծէ
վերապահելով ամէն մեղըէս վրայ.
Ւր մաըէն մ էջ y էրեն համար՝ ուրանա—
լ:,,Լ էնթրիկներ ով ղր ո ւածներ ը ՝ նորա —
ծաղ մը երէ տա սարդ ա շթոյմով 3)լօպէռ
ձեոր առաւ հ,Պսւ֊վար եւ թէրէւշէ»ն ՝ էր
ա մ էն էն հ ա կա պո ւրմո լա կան գործը : ^ուվար՝ այսէնրե՝ պա վար (շատաէւօս)
եւ
Բէրէ*֊շէ է այ՚՚էնրէմ բէռռէւշ կամ բէռ սսրէ (թութակ) : Աէայն վերնաղէրը ամրողջ վէս1 մըհ է արդէն : Անվերջ ու ան
սպառ շա տա (սօ ս ո լ թէ ւն մը ամրողջ դարա շրջան մը (սայտառակող՝ բայց
ոչ
շա ղա կր ա տո .թիճ,: Այս վերինին մէ9
խօսք չկ այ ՝
ս կայ մեր Անձուրէէն
մէջ ։
Պ՝է տես թէ որրան ըհդվ դած էէ վերտերս
•անոր շուրջ կեղծ աղմուկէն՝ կեղծ' ա յն
էմ աստով որ րոլոր ըս ո լածն եր էն շէտակ
րան մը դուրս չեկաւ։ Նոյնէսկ այղ Jorl~~
ուածը թո ս տաg ած էէ Հ^աուս ջ — ս*էտ^
եւ Արուեստ»էն : Այս նամակէն առէթով
եւ մեր է/օ սրէն կա պա կց ո ւթե ամբ ՝ գոնէ
«Ա ա ոա՝ջ»էն տուած թո ստումս ալ յարդած կ'րյլամ : /> վերջոյ թնդէրը կարծէրր
յայտնել է եւ ոչ թէ ընթերցողը էր հա
մս ղում էն րա d ն ել : Եթէ Ֆլօպէռ բառերու
ղ էմա դր ո ւթե ա ն դէմ մցաքէ պայրարով ու
էնթրիկի ղէմ սնո լց ած թորշանրո վ
էր
(Ւամանա կէն ՛այսօրս լան առումով ամէ —
նէն արդէական արձակագէրն է ՝ Անձոլրէն ալ էր շա տա(սօս ո/թեամրը էր շրջանէ
արղ֊էա կան կեց ուածր ո ւնեցո դն է -. Ամէն
սլար աղա յէ ամէնէն ղարտուղէն ՝ ամէնէն
մենաւորը։ Մէ մոռնար որ արուեստաղէտը մէ շա մենաւոր մարդ մըն է նա է/
եւ առաջ։ Ամրողջ էննէսուն տարէ այս
մարդը՝ Անձոլրէն ՝ էնրզէնրէն հետ կը
(սօսէ : Ո լ րէ շն ե ր ո լ հետ էւօսած ատեն ան
դամ (սօսրը էնրզէնրէն է որ կ՚ուղղէ :
«&// էնրդէնրս կը դրեմ»։ (Էսողբ էնրհ է։
Ալ ոչ որէ րան չէ մնար րսելու ։ Ա*արդը ՝
Անձուրէէն համար (սօսրն է՝ է ս կ (սօսրը
շա տա (սօս ո ւթէ ւն կը դառնայ երր անդա
դար կը շարունակոլէ՝ րանէ որ մարդ
անով է որ էնրղէնրը՝ էր ղո յո ւթէւնը կը
դդ ա հ : Եթէ դո յ ո ւթէ լնղ չես զդար , ու
րեմն այս աշէ/արհէն մէջ չես։ քքւ տակաւէն աւե Ա/ է/որունկ զգալու համար ՝
("Օսքը
պէար է
րնկեբանայ
ձայնէն ։
Ձ,այնը (սօսրէն մէացած հայելէ մըն է՝
որուն մէջ էնրղէնրը կը տեսնէ ։ Զ.գաԼ եւ
տ ե սն ել : Իմ ըրածս ուրէշ բան չէ պէտէ

Ա Ռ Ա

աւելցնէր Ա*նձուրէն : Հապա էնչո*լ
կը
դրեմ ։ (*նծէ դ^ալառէ կո լա ս» կա Ա՛ն
ադղաղրական ղրա ս ենեա կէ գըագէ^ ԸԸ կաԸ~“
ծեցէր։ 1930^/?/ գրած պատմ ուածրներէս
((էրանսերէն) մէկուն մէջ պատանէ սպասուհէ մը կայ ՝ որ էր տէրուհէէն մանկէկը
առեր ծուէավւ դ(ացեր է։ Ամա սնայէն արեւէն կուրացած ու մէնակ հոծ բազմութե ան մէջ՝ յանկարծ՝ ձուկէն պէս՝ որ
լո ղա կներ ը թաւէ տալով ջուրէն մ ակարղա կէն դուրս կը նետուէ ՝ մեր մատաղ
սպասուհէն ^ա!լ էնրզէնրէն դուրս կը նե լո
ւլէ յ կարծես էնրղէնրը փնտռէլո լ համար
եւ սւ֊րէշ ^էջ"!/ չգանելով էրմէ բազմու
թեան մէջ հեռացած մանկէկը կը էլան չէ ՝
եւ էր ձ ա յնին մէջ ինրզինրն է որ կը
գանէ։ Ինրղինրին կուդայ-, Իրմէ դուրս
ե լուծ էր եւ իր ձայնին հետ ինրզին^ին
եկաւ ։
Ահ ա թէ էնչու համար կը գրէ Անձ ո ւրէ ♦ մէշտ էնրղէնրը փնտռէլու ՝ էնրդվւնրը
գտնելու՝ էր ւ/անձը էր ձեռրը պահելու
համար՝ էնր' որ լաւ դէտէր սանձը ձեռրԸ պաՀելը։ (*ա յց ոչ թէ կարծուածէ'հ
պէս էր դէւղէն կէներուն է՜էւթ Uipjllibp թ
նկարագրելու համար։ (շնթարէներր էր
ղոյո ւթեան հետ կ ապ մը ունէն ՝ որովհե
տեւ Անձս ւր էէն է ո ւթէ ւնր դէւղն է ։ Ա թւձո ւրէէն դմբաթտո ւթէւնը հոն է որ էր
ղործեր ը ամբո ղջո ւթեամր ձեռրէ
տակ
չունէնր ր ք լա քու համար անդադրում շատա (սօս ութեան մը րրոնէկաղրութէւնը ՝
որ հակառակ էր էլա մրէն հսկայ վէպ մըն
է։ Ւ&նչ պէտէ Լ*/ ըս/՛ Ա էն Սէմ՚ոնէ երկու
տա սնեա կ հատորներով րր ոնէ կադր ո լ թինը՝ եթէ անկէ րանէ մը հատոր պակսէր
կամ Փրո*-Աաէ րր ոնէ կա ղր ո ւթե ան •1եբԱ։ն
երկու հ ա տոբները : Կէսատ ՝ փլա տակ րաթեւորալներ պէտէ ԸJ!այէն î
/> վերջ ո J Անձ\ու րէէն այս շատ^աթօսութէլնը՝ էննէսուն տա րուան շատաթօս ո ւթէւն ըհող Անձուրէն յանկարծ կը ջնջուէ
եւ պատմութեան կը մնայ էըըեւ թօսր։
Il] ou րէ հոսր :
Զ > Մ - ՈՐԲՈՒՆԻ

X>

•ԷԻրշՀհՐՈՒ ՀեՏ
ԿԱՄՈԻՐՋԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
^3՝

Հեղէնակը

Վյսրդան Եղէշկեան՝ աւելէ

րան երեր հ արէ ւր էջերու վրայ աարածո լող Հձկեանրէ մը րնթացրէն պատահած
էրական ո ղրեր ղո ւթէ ւն» մը վէ^է ատ —
րաւԱւն մէջ է առած : (]որագէրն է MtU—
մարջին խորհուրդը : Ընթացէկ էմ աստով
եւ ոչ ալ
մամանակակէց
ըմբռնումով
զայն այգ սահմանումէն կարեԱւ է ենթար
կել * Արդ էն հ եղէնա կն եւս կարծես վերաոչահութեամբ ճշդած է։ Արդարեւ՝ ըեթերցողը հոս
պէտէ
չգտնէ վէպական
կառոյց ՝ նոյնէսկ մասնատուած տէ սլարներոլ հ ոդեէւառնութեանց ցուցադրու —
թեամբ ՝
նկա ր ա դէր^ւ եր ո լ ելեւէ^ւերով ՝
րաէաւմներով ։ (/երապրումէ կամ ասով
հ է լսուած ու բազմապատկռւած ներրէն
ա շթարհներ չեն տողանցեր պարզ կամ
բարդ՝ համասեռ կամ հակագէր
երես
ներով : Ջկտն
պատկերներ
դուետ դեղ
էլամ զուսպ ՝ կր պա կսէն թելա ւլր ա կան ո ւթեան ձդուած տողերը եւայԱւ։
<Բհսմուրջէն թորհ ուրդէն» գլթալոր հե
րոսը՝ եթէ թոյլատրելէ է նման պարաԴԱ,յՒ մը ԸԱել՝
Նէկսմէղէոյ
գաւառէն
Ատափադար րաղարն է՝ էր հայկակաե
ա ւանղապա շտ դէմադէծով : Հոս կէ նաեւ
ծ_ա յր տո ւո ղ , կծէ կ—կծէ կ րա կո ւո ղ Հպատմութէւնը» ՝ էնչպէս եղաւ Արեւմտեան
Հայաստանէ ել չրջակայրէ հայահ ոծ րաղարներունը
(քղեռեէն տասնամեա 1լներ
առաջ ՝ 1915/^
րաշուր օրերուն եւ անոնց յաջորգող սեւ ու ճերմակ տարէնեբուն՝ վերածո լելով մէկ րանէ տասնամե ակներ ո ւ վրայ ։
Աւո ափ աղարէ րանէ մը տէպարներու

ՍԻՐՈՂՆԵՐՈՒՆ մահը
Պիտ’ ունենանք մահին՝ լի բոյթերով թ-եթեւ,
էազկ|ԼԱւթոոնեթ' խորունկ դամքաննեթու նման,
Դարակներու վրայ եւ ծաղիկներ չքնաղ,
Երկինքներու տակ սլեթն բացուած մեզի համար :
Սպասելով ուժգին իրենց կրակն յետին,
Մեր սրտերը երկու, ղւսթձած եսկայ ջահեր,
Ցոլացնեն պիտի կրկնակ լոյ սերն իրենց
Հոգիներուն մէջ մեր, հայելիներն այս զոյգ:

d֊. U'hPhSbax

u u ա Արը
-"ւ-ւ"յլ-բ^ ".,ել1.ճիշղ- ։լե
.[այրումներուն պ"“սկերացոսքՀլ՝
'
նակը ժամանակաշրջան մըն է
՜
ունեցած է .
յն ուրոլՀՀ^'

իր բազմաթիվ հանդոյցներով ք մեե մասր'
ողբերգական , այլ սակայն նաեւ յուսա\
աո լ ձգտումներով :
Հասկնալի կը դառնայ ուրեմն } թէ մե
մօտաւոր անցեալի, մանրանկարն է
Ա
հանաքէ, Աաափազարցի ընտանիըի մ
մկկ բանի անդամներուն, շ^ապաով, քս,_
նի մբ դկմբերուն «իրական» պաամոլ .
թեամր : Ուրեմն , ասլրուաե օրեր ել mut.
րէներյ
Արդէն, յաճաիս էջեր կը դրալեն նկսւ..
րագրոլթիւնները ժամանակաշրջանի
բերուն, ասոնց մեկնաբանութեան, ինչ.
սլէս Զաւաբ-Գալէ , կովկասեան ճակա„լ
իբ թոհուբոհով, Ո արտարասլատ, Անկս,
ի,ութիւն, խորհրդայնացում , Ներդա^^
եւայլն i Ասոնց մէջ նոյնիսկ ղդավ,
դառնայ այսպէս կո չուաք) «պատմողս, .
կանոլթիլնը» : Գրագէտը տեղ կ„ւտաւ
յօղոլաքէադիրին առջեւ)
Բայց եւ այնպէս շր^սն մրն է, այնքան
եղերական ել բախտորոշ միաժամանակ,
որ հարաղատ պար զա բան. ո ւմի բովէն է
ան,g աք, հեղինակին կողմէ : Տիպարները,
եթէ նոյնիսկ իրենց վի, ճա կո լ աքէ ճակա .
տադիրին թելերով չեն նոյնանար չաս,,
շատերոլ հետ, այսուհանդերձ , ընդհան
րական գիքէով մը մի ասն, ութիւն կը կաղմեն իրենց սերունդէն ապր տծ — չապրած
*(է ճ ա կհ եր ո ւն հետ : Հանգէտութէւնը ւսկ ներել է՝ բանէ այղ ս երո լնդէն անցեալը
րոլորէն համար եղած է նոյնը՝ դրոսսդներու պարզ այլա զան ո ւթե տմբ ։
հեքամուրջէն թորհուրդէն» մէջ բազմած
է մեր մօտաւոր անցեալը՝ կեդրոն կամ
հէմնակէտ ունենալով Ատափազար ՝ քւր
հպանցիկ, այլ ցայտուն երէկով, բայղ
մանաւանդ դէմրերու g ո ւց ագրո ւթեամբ,
աւանղութէւններով ՝ րարրերով՝ առօր Լայով։ ժողովրդագրական բնոյթէ տար
րերն եւս ցայտուն են' թօսակցական լե
զու՝ տօնաթմբո ւթէւն ՝ ամուսնա կան կարդ
ու սարը ՝ նաթասլա շա ր ո ւմ ՝ աւանդական
մ տա յն ո ւթէ ւն եւայլն :
Բնութագրում ՝ պար ղաբան ո ւմ ՝ պատ մութէւն' անհատական թէ մտմանակա
դրական անց բերով ե լ էրա դարձո ւթէւն ներով՝ ներկայացուած են դէւրասահ լեղուով մը, որ դէտ է մ ո ղո վր դա կան դար
ձուածքներով՝ չակերտուած բառերով
սլա տ կեր ա ւո ր (սօս ըե ր ո ւ( ս րամտութէձր
վ.եըա քէել հաճելի։ համեմի, նոյնիսկ եղե

Երիկուն մը վարդէ եւ կապոյտէ միստիք,
Փոխանակենք պիտի բոցկլտում մը միակ,
՜հման լացի մ’երկար' հրաժեշտով լեցուած :

րական ։[իճակներու մէջ,

Եւ հրեշտակ մը հուսկ դոները կէս թացած'
Հաւատարիմ, ուրախ պիտ’ արծարծել ետ գայ
Հայելիներն անփայլ եւ բոցերը մեոած :

ՐԱՖՖԻ ՍԷԹԵԱՆ

Ի'‘“րg •
LA MORT DES AMANTS

ԱՅԺՄ ԵՒ
Թերեւս ոչ (այլեւս) անյաղթ
բայց (այժմ եւ) միշտ անխաիտ:

Nous aurons des lits pleins d’odeurs légères,
Des divans profonds comme des tombeaux,

(Beirut :

9-10-1975

Et d’étranges fleurs sur des étagères,
Ecloses pour nous sous des eieux plus beaux.

ՓՈԽԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
Usant a l’envi leurs chaleurs dernières,
Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux,
Qui réfléchiront leurs doubles lumières
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux,
Un soir fait de rose et de bleu mystique,

Եէսգիշերին
նոթէն
գնդացիրի
պատարագ :
(Beirut : 22-9-1975)

Nous échangerons un éclair unique,
Comme un long sanglot, tout chargé d’adieux ;
Et plus tard un Ange, entr’ouvrant les portes,
Viendra ranimer,

fidèle et joyeux,

Les miroirs ternis et les flammes mortes.

CH. BAUDELAIRE

TIME OUT

Եւ սահմանները գծելէ յետոյ ,
օրէնքները ընդունելէ վեըք,
դաշտը պզտիկ թուեցաւ -1մանաւանդ եըբ գնդակն
յանախ խաղավայըէն
դութԽ ինկաւ ■ • ■
(Beirut : 28-9-1975)

Fonds A.R.A.M

« 8 a Ռ a
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— léî» firertds
pas de clef. t»ait։an»:
tu seras՜ réveillée
avec tout le quartier
quand je rentrerai
à moto I

« ՓԱՐԻԶՈԻՀԻ » նԵՐՈՒ

£
i

ՍՏէՀԼԾԻԶ

ՔԻՐԱՋԻ
l'essaie de
faire de toi une
femme ntoderné, «aman,
mais aussitôt que j’at».
le do» tourne, tu lis
ton horoscope i

ՀԵՏ
fl՞'/ մ
ՂէնՀ •••Շունով t եթէ
զռրծսվ : Այս հռչակաւոր արոսեստա\տը "[' խօսակցութեան մտերմոլթեանը
)Ա երեւան կուգայ որպէս հաճելէ ,
անկեղծ խառնուածքով անձ մը,
Լռուած է աշխարհ/, քէշ մը ամէն ծտ1քէն։

Մէնչեւ Ամ երէ կա, ուր եօթը
,պ,[,ներէ է վեր էք դծագրութէւնները
Բռնաւորաբար լոյս կլլ տեսնեն Փլէյ(|ոյ/, ւքէ/: Իր անունը կը տեսնուէ նաեւ
չխորհէ մեծագոյն երդէծաթերթերէն

փ Եպ'քը.11/' մ^Հ

էնմ ամէն
՜
րորգծուած «.ասաղբերու նման ունէ էր
խժողները, էր «ֆանդերը՝
մանաւանդ
խա/լան սեռէ : Բէրազ ս տո ըադրո ւթէւնը
Հ„լք„,նէշ է նրբագեղ ճաշակէ էնչպէս վտզելչադ֊երլ* գէծերու : Ան կը յառաջացնէ , կը
։տեղծէ մանաւանդ երագներ երէտասարդ
ավէկներու համար (ու ամէն կէն , որեւէ
աաքէքէ, նոյնը չէ՞ մէ թէ) : Մեր խօսակբլթէւնը որ տեղէ կ' ունենայ ֆրանսե —
շէնով, կրնար նոյնքան լալ կայանալ
Հայերէնով, քանէ էամ ոն Բէըաղ (եան)
(ր գործածէ նոյնքան գէլրավարմ
հախրէ՛, մը : Իր անունէն հանդէպած էէ ,
սւոս,ջէ'։ւ անդամ,
եգէպտական «Իմամ»
ագաթս,թերթէն մէջ, զոր կանոնաւս րաադւ կը ստանայէ Պէյրութ ։
Պ ■— Այո, ծնած եմ
^‘ահէրէ է մէջ
1923^: Իմ նա էմ տքա յ լե^ ր ս • մ է շտ
փա —
Հսդը ունեցած եմ այն ի^1 Հ ՈԸ կ՚ընեմ
Հթա։ Ս* տալլկում մըն կր ան։
Ջերմ
զանկութիւնն ունկի
տեսնէլ դծադրու—
թիններս թերթէրուն մկջ՝ ուրիչքւերուհ
նման։ Մանկամտութիւն մր' պարզապէս։
Լ •-*-՛ Իսկ ձեթ կազմաւոթո^ւմը :
*9 •— fin լոլաւիին առանձին : նկարչական
ալիս ա ա ան ո ցներ յաճախեցի « մերկ 'ֆեր
փելոլ համէս ր , պարզապէս ճաշակս նԸ1լացնելու ՝ տ ես ո ղո լթի ւնս ս րելու յառա —
Ապրանքով ։ իր ո ղասլկ ս' կար ելէ չէ հիւմոլբի դպրոց յաճախել : Qn ւարթախոհ ո ւ^ետն ղասընթացք ղոյութիւն չունի ։

Հ-*- Անոթ փոխարէն կարելի է յահաHl նկարչութեան դպրոցներ : Նուք գե
րազանց գունագէտ մըն էք : փթրաղ —
քլորը կր Վկայէ նկարիչի մր մասին, որ

աէր է նրբերանգներու , վստահելի նայակի: փիտէք թէ կարելի է մեծ հրդի —
toi - նկարիչ, կամ ձեր պարադային՝
l’in մորիս թ. գծագրիչ ըլլալ , առանց երpH՛ երանգապնակի տիրապետութեան :
Բ՚երեւ ս *. Որովհետեւ երր բան մը
է,եմ ւէաշխատէմ լաւագոյնը ընել։ Այե

օրը երր ոլզեցէն ո ը* գործերս գունաւոր
Ը/L1"՛’՛ ։ սկսայ դոյն գնել*. Պարզ է***
Հ — Որ այս սքանչելի արդիւնքին հասՊ ----- Ջեմ գէտեր , գոլք է որ պէտէ գա-

ւութիւններու հետեւեցայ ՝ օրուան ճա —
շտկը ընդգրկեցի եւ գծադրութիւններս
ղ ար գացուց ի :
Հ 4-յ- հ^նչ կը ներկայացնեն, նշմար տապէս , ձեթ Փտրիղոլհիներ\ւ ա,]Գ ^ԻՐ~

‘”էյ>1 [""JH ես ոչ մէկ վրձէնէ դպած եմ
նկար ելու համար .. . ո՛չ, ոչ, ճէչգ չէ*
տասներկու տարեկանէս կը նկարէէ քարթ
ւիոսթալ^ձՀ/ ընգօրէնա կելո վ î

ըագեւլ , հոյակապ էակները, իգական՝
մինչես իրենց ներկուած եղունգներս ւն
ծայրը եւ որ կը մարմնաւորեն կինը , կամ
կնոջ յաւիտենական մէկ երեսը :

Հ--- Ֆրանսա եկաք որպէս հիւմորիսթ
գծագրիչ մը , որ իր տեղը կը փնտռէ սի
րելին տակ ■ • • :

Պ ----- • • ♦ Ե" երաղ կը ծաթեմ ։ Սպ^իկներ են՝ որոնց ամէն ինչ կր յս,ջոդի>
րոնք մեծ գմ ո ւա ր ո ւթի ւններ ո ւ չեն բա—
ՒՒւ-1 սրոնք մէ շա էլէյնան էրեք,g «չորս
թաթեր»,,ւն վրայ, էլը գերէշխեն ,ս յր ե —
րսւն : Այս բոէո[՚բ երագել կուտայ ... :
Հ ._J_ . . . Հագոււսծ' վերջնագոյն նորա-

նիք :

Պ---- Երբե՛ք*. Եդէպաոսէ մէջ րա ւա կան
էլում ար դիզած կի դծադրո ւթիւններէս , եւ
Փարիզ եկայ միայն • ♦ • tu պր ելու համար
niնաեւ դիաելու ,
ո ւս ո ւմնա սիր ելո ւ :
Երեք — չորս տարիներ սահեց ան այսսլկս ՝
առանց որ րան մը ընեմ : 11 ինչ այդ վարJ ուեցայ փա րիղեան մթնոլորաին ։

Հ — էսկ յետո՞յ :
Պ*--- ք}*րամը որ ունկի' շոգիացաւ։
Ստիպուած կի աշխատելու։ Կը ճանշնայի
երգիծանկարիչ մը՝ որ ըսաւ թկ ծանօթ
կ ր խմրա դրա պետի մը։ Դիմեցինք միաս
նաբար թերթին ՝ իւրաքանչիւրս' իր գծադրութիւններոլ թղթածբարով ։ Հար դըԼ՛11
իմիններս , մին չ ՝ խեղճկն , "մթէ առին :

Հ--- Ո՞ր թերթն էր :
Պ *--- Լա 11|սւթայ , «ր այմմ գոյութէւն
չունէ : Զէս ծա իւեցին ՝ թերթին կահ —
կարաս իներով ՝ Սամըտի — 1]ոՆԱ1թ^{ր , որ
նմանասլկս մեռաւ եւ որ ղի" յանձնեg
ՖթԱ1ՍԱ-Տիմսւնշ^Յ> ջ որ իր կ ար դէն գէս
փո խանցեց ԻսիԱ-Փարիիհ : Այսպէս ձեռքկ
ձեռք անցայ՝ մ կ կ իւմրա դր ա աո ւնկ միւ
սը՝ առանց երբեք շաբաթ մը անգործ
մնա լու ՝ առանց որեւէ ա րձա կո ւրդի սր
կա րենայ ի երեք — չորււ շաբաթ տեղ մը
երթալ թափա ռիլ :
Հ .1— փուք մաս կը կազմէիք « պահանջ

է »ին:
Պ---- ճիշդ է ։ Պլթայի մկջ է որ մէկը
ըսաւ որ պկտք կի հ*աղ}փկ ղնել^ ՝ որով
հետեւ ասիկա ամէնէն շատ կը յարմարէր
էնծէ*. Այդպէ սով կ որ սկսայ՝ ժ՛ամանակ
առ ժամանակ զկնկտյ պա ամո ւթի ւններ»
պատրաստել՝ մինչեւ որ օր մը մասնագի
տանամ անոր
ձ*կջ :
Կը գիտէի չՈէ֊Ը^_ս
մինչեւ այն օրը որ ս տեղծեց ի այն տարա
սեռ էակը որ կնոջ մը չի նմանիր՝ բայց
որ աւելի ճշմարիտ է քան կին մը։

Հ — Նիւթին խորքին կը մօսւենանք :
Ի^նչպէս ծհան ձեր «Փարիզուհիներ»ը :
Պ
Ս տի պո ւած կի աղջիկներու վերա
բերեալ ղծագրութիւններ ընել։ ‘Լյոբաձե—

ծեւութիւններու ն համաձայն , նաշակով
մը, որուն համար կ՚ըսաւի թէ •(‘֊իըլսգ ոչ
միայն նորաւձեւոլթիւններոլ կը հետեւի ,
այլ ղանոնք յառաջ կը մղէ , «կ՚արձակէ» :
Պ*--- .•• Այո... այդքան գէշ չեն հ աղ
ուած : Ամէն պարագայէ էնծէ
ծ անօթ
ղ երձա կներ ը
շեմ ուղեր իրենց անունը

Դրեց'

ԴՐ. «հէՕՍԷԵԱՆ

տալ
կ'ըս են թէ երբ էրենց մէկ նորոյ
թը տեսնեն գծագրութէւձւներուս մէջ ,
վստահ կ'ըլլան որ ան պէտէ յաջողէ ,
ս։ յսէնքն որ' փողոց էջած է , դարձած է
մ ո ղո ւիր գա կան ։

Հ— Նոյնպէս
պարագային :

վարսայ արդարներո՞ր

Հ--- կ»ոլք զուարթախոհ գծագրիչ մըն
էք, հետեւարար պէտք է խ որսալէս հա
մակրիք ձեր էակներուն, ու ամէն նոր
դէպքի' պէտք է կանխաւ ներէք • ■ • իրենց
անմեղութեանդ :
Պ ---- Այո , անչո ւչտ , պէտք է որ , գծած
պահ ո ւս ՝ տ ղջի կ ր ղիս JnL- ղէ մէչ մԸ: ^թէ
ալդ. պահոլն չզգամ էնձմ է անցնող Jnt —
դումը և եթէ էրեն հանդէպ չարթննան...
չոչափելէ տրամագրո լթէ ւններ , ըսել է թէ
դծագ:րութէւևս յս՚ջ՚՚գ

•

Հ--- Գործածեցիք արտայայտութիւն
մը որ շատ-.- առարկայական է եւ որ
չի թուիր համապատասխանել ձեր էակ
ներու. էութեան որոնք աննիւթական տպա
ւորութիւն կը ձգեն հակառակ իրենց
յանկուցիչ արտաքինին : Անոնց համար —
ձակութիւնը չի հասնիր մինչեւ բացորոշ
գրգռութեան :
Պ---- էրոթէզմ կ այ իմ գծագրութիւններ ուս մկջ՝. Լրագրող մը բնորոշած կ
ղտյն ըսելով թկ կտյ կրոթիդմր բացուած
սրունքներու՝ մինչ ^իրաղի^յը էը կայա
նւոյ իրարու սեղմ ուած ծունկերու մկջ։
Հ •—«— Ջհր Փ արի դո ւհ իներ ը ա(ւցԱյծ եԹ

ֆրսււհսսւկտհ ‘սահմանը, հասած են Մխոցհալ Նահանգներ եւ այլուր : Անոնք աշ
խարհահռչակ էակներ են արդէն :
Պ — Ընկերվարական երկիրներու

մկջ

և[՛ թուփ թէ մեծ գայթակղութիւն մը տե
ղի ունեցած կ։ Փսէոնիոյ մկջ կ ի^1
ը
ղՓ տ նալով թէ Ժուր ար Ֆրանսդ հոն չի
կարգաց ուիր ՝ սկսած է հաւատա րմօրէն
բնգօրինտ կել գծադրութիւններս
տեղա
կան թերթերու համար։ Երբ իրազեկ անձ
մր երեւան հանած է թաբկութիւնը՝ կթեր
որպէս ինքնապա չտպան ութիւն յայ անած
է թէ հհԲէր աղի կիները այնքան ա կնբաթ
են որ ինքն ալ սկսած է նոյն ձեւով դի-

Այս : Իսկ երր չորդեգրեմ նորոյթ
մ ր , հարց կուտան թէ' էնչո՛ լ :

տե[» :

Հ__ է՞նչպէս գծագրութիւն մը յառաջ
կուգայ: խօսքէ՞ մը, գաղափարէ՞ մը,
դիտողութենէ՞ մը : Ունի՞ք գործակիցներ :

Պ •— Մեծ ճչմարաո ւթիւն մը կայ որ
հ ետեւեա յն կ : Ես ստեղծեց ի անձեր ,
էակներ ՝ եւ Փարիզի մէջ չկայ գծագրիչ
մր որ կին գծէ առանց կարենալ ինձմէ

Պ ___ Երբէ՛ք չեմ աչվսատած էնծէ ար,ս,ջ„ւրկուս։ե գաղափարներով : Ահա' նա
մակ մը, ուր կէն մը էեծէ կ առաջարկէ
միտք մը՝որ էնքնէն գէչ չէ և զոր սակայն
դէծէ պէտէ։ չվերածեմ , որովհետեւ ան
էմս չէ : Ուրեմն' մէտք եւ ձեւ էնծէ
պէտք է պատկանէն ï կոյն անձն է
որ
կր յղանայ դէմքը, գաղափարը, որ կը
գունաւորէ ղձ՜ա գր ո ւթէ ւնը : Ամրողէ/ոլ —
թ էլն մըն է

t

Հ__ կը վերադառնամ ձեր էակներուն :
Անոնք ունին նաեւ անմեղունակ, միամիտ
երեւոյթ մը, նոյնիսկ երր ցաւ կը պատ
կառեն • • • մեր սիրտերուն :
Պ.__ Այո, որովհետեւ երախաներ են։
Ամէն էնչ կը ներեն փոքրերոլն , որովհե
տեւ անոնք ունէն դրալչոլթէւն մը, չընորհ մը *. Հոս գրեթէ նոյնն է պարագան Î

Հ— Ըսի' անմեղ «երեւոյթ» մը, որ
չի նշա՛նակեր թէ միշտ միամիտներ են :
Օրինակ , ձեր էակներէն մէկը , իր բարե
կամէն խզուելէ առաջ , կ՚երթայ ամէնէն
զգլխիչ
բուրումնաւէտութիւնը գնելու
որպէսզի բաժանումը աւելի ցաւ պատնառէ անոր :
Պ- Այ-, աղջիկ մը երր նոյնիսկ տյդ
գիտում ով 1լ ո ւզկ բո ւր ո ւմնա լէ տո ւթի ւն
դնել՝ անբիծ կ՝ միամիտ է : Անուշահոտութէւնը չէ որ ցաւը պէտէ խորացնէ :
Այդ բսլսրը Իր պղ՚սԻև գլխոլն
է ո3
կը դառնայ մէայն*. թամանումը, էնքնէն,
ծանրա կշփռ բան է եւ զդլխէչ P"JP£ էէ
որ բան մը պէտէ փոխէ*. ... Մ էամէտ է*.
Անոնք էակներ են որ էրենց փոքր մէջոցներով կը պայքարէն ապրելու համար
էրենց քսան տարէները յ

Est-ce qu’on pou«« se bronzer sous un rê^e socialiste?

Պ---- --- . . Բայց որ չար չէ :

Հ — Փոքր միջոցներ , որոնք շատ հեռունե՜րը կը տանին • • •

Հ — էոլոր թանագողները նոյնը կ՚ըսեն:

սյարբեր ելո ւ : 1Լյժմ կան եօթը — ութ < ատ
ենթա — ^Էր աղներ կամ 'ԼՀիրտղի հղար —
միկ^ներ եւ Հղարմ ո ւհ ի՚Հչներ ։ Շատ տեղ
է/1 դրալ-^ե այս ԸՈԼ"ԸԸ* Զ[,ս կապկողները
1լ ուզեն յաջողութիւն գտնել
յաջողած
էակներ ընդօրինակէլութ փոքր հպում —
ներով:
Հ .1— Ի^նչ է վխնակը ֆրանսական զը-

ւսւրթախոհ գծագրութեան :
Պ ---- Եան լաւ դծագրիչներ ՝ մանաւանգ
տաղանդաւոր նորեր որոնք սակայն նըլիր ո ւած են պանսւ ւոէսին£//: Կայ ո լրիչ
խումը մը՝ որ ուղղակի արդիւնքն կ 1968—
ին ՝ եւ որ 1լ 'ընէ քաղաքական , անկաԺԷ
գծագրութիւն։ Եմ կիրարկած
ձեւով
զուարթախոհ գծագրի չ^ւ եր են փաք Ֆըղան՝ Էյֆէէ***
տեսած չունիմ մեզի
յ տ ջ որ գո ղն եր :

Հ--- Ի^նչ է հիւմուրը:
Պ*--- Ջ°ԸալոԸ չեմ մեկնաբանութիւն —
ներու մկջ • » • բառարանին մկջ գրուած
կ » • * Մ տածումի
դարձուածք մըե կ • ♦ ♦
րոենք որ հիւմուր ընելու համար պկտք
է
հեռանալ՝ միջոց մը դնել քու
իրերուն միջեւ*** յամենայն դէպս
հիւմուր շի նշանակեր խնդուք յառաջա
ցնել՝ թերեւս ժ՜պիտ մը մերթ ընդ մերթ։

Հ--- Ջգենք աեսութիւններր : Կ^ւզէ^ք
հոս վերյկշել խօսք մը , դատում մը' ձեր
գործին մասին որ տարօրինակ սեպուէր,
կամ • • • ժպիտ յառաջացնող :
Պ.
Շ*ս*ս ku‘J*** այԱ ^kkli հէսյկական
ծւսդում ունի ։ Փարիզ այցելող Հայ մըն
էր որ հանդիպումի մը ընթացքին հարքյՈլ_ղ----<ï|. Քիրազ, երթ գծում էք «Փա-

րիզուհինեթ»ը ներշնչւում էք Հայուհի ներիից • • • :

Fonds A.R.A.M

« 8 Ա Ո- Ա Ջ >
ՈՒՐԱԽ ՄԵՌԵԱԼԸ
Խղունջներով լեցուն հողի մը մէջ խխուն
Պիտի փոթեմ ես իսկ գերեզման ւքը խորունկ,
Ուր կարենամ փռել ծեր ոսկււրներս ըստ կամս ,
Մոււացման մէջ ննջել զերդ շանաձուկ' ծովուն:
Կտակները կ՛ատեմ, կ՛ատեմ եւ շիրիմներն
Ու հայցելու փոխան աշխարհին շիթ մ՚արցունք,
Ապրո՛ղ' կը նախընտրեմ ազոալները կանչել
Արիւնելու ղազիր մարմնին ծայթերն ամէն :
Որդե՛ր, մութ ընկերներ ականջադութկ, անաչք,
Զեղի' կուգայ, տեսէ՛ք, մեոեալ մ՚ազատ, ուրախիմաստուններ ղոլք հեշտ , օ՜ նեխութեան ոթդիք,
Փլուզումիս ընդմէջ արդ քալեցէք անհոգինծի ըսէք թէ կա՞յ դեո չարչարանք մ՚արդեօք
Ընդ մեռելոց մեոեալ այս անկենդան մարմնին:
Թարգ . «fitunu/P»

Ամերիկեան նկարչութեան նուիրուած երկու ցուցադրոլթիլններր Փարիզի
LE MORT JOYEUX

որոնք վերջ գտան Սեպտեմբերին, լայն ընդունելութեան մը արժանացան

Dans une terre grasse et pleine d’escargots

Փարիզի հասարակութեան կողմէ: Այղ ցուցադրութիւններէն

Je veux creuser moi-même une fosse profonde,

պուր կեդրոնի

Où je puisse à loisir étaler mes vieux os

1965 ամերիկեան եւ եւրոպական նկաըչռւթիւններոլ փոխյարաըեըութիւն-

Et dormir dans l’oubli comme un requin dans l’onde.

Եորք - Փարիզ անունին տակ,

ցոյց

մէկը Պօ-

կուտար 1905էն

ները: Երկրորդը 50ական թուականներու նորագոյն նկարչութեան ակնա
ռու դէմք երէն մէկուն' Աաթրուէլի նուիրուած էր: Այս ցուցագրութիւն-

Je hais les testaments et je hais les tombeaux ;

նեթոլ առիթով տուինք «Յաոաջ»ի մէջ ամերիկեան

Plutôt que d’implorer une larme du monde,

ծնունդին անդրադարձող գրութիւն մը («ճնշումէն անդին» , Սեպտ-13-15)։

Vivant, j’aimerais mieux inviter les corbeaux

Կը վերարտադրենք այսօր Աաթրուէլի պաստառներէն մէկը, էլէմի ներու

A saigner tous les bouts de ma carcasse immonde.
O vers !

արդի նկարչութեան

շարքէն («Սպանական Հանրապետութեան համար էլէժի», 1962, իւղաներկ
պաստառի վրայ, 1(22X183 սմ • )

noirs compagnons sans oreille et sans yeux,

Voyez venir à vous un mort libre et joyeux ;
Philosophes viveurs,

fils

de la pourriture,

A travers ma ruine allez donc sans remords,
Et dites-moi s’il est encor quelque torture
Pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts !

Imprimé sur les Presses du Journal «Haratch»
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ԼՈՒՍՆԻՆ ԲԱՐԻՔՆԵՐԸ
Լուսինը ,

որ քմահաճոյքն է

LES BIENFAITS DE LA LUNE
ինքնին՝

■ La lune, qui est le caprice même, re

պատուհանէն նայեցաւ մինչ կր քնանայիր
օրօրոցիգ մէջ՝ ել ըսաւ. <ձ1Լյս մանուկը
սիրեցի» ։

garda par la fenêtre pendant que tu dor
mais dans ton berceau, et se dit : « Cette
enfant me plaît».
Et elle descendit moelleusement son
escalier de nuages, et passa sans bruit à
travers les vitres. Puis elle s’étendit sur
toi avec la tendresse souple d’une mère,
et elle déposa ses couleurs sur ta face.
Tes prunelles en sont restées vertes, et
tes joues extraordinairement pâles. C’est
en contemplant cette visiteuse que tes
yeux se sont si bizarrement agrandis ; el
elle t’a si tendrement serrée à la gorge

frլ յուլօրէն իջաւ ամսլեղէն իր սանդու.—
ի,էն ու ա ււլւս կխն եր էն անցաւ, անաղմուկ։
Թեւերուն մէջ առաւ քեզ մօր մը փա
փուկ զորս,Լսվ ծւ Հւր դոյները՝ թափեց
թէ էնչո' լ բիբերդ մնաց ին
կանաչ ել այտերդ՝ արտակարգ տմդոյն :
ԱյԳ այՅելոլհիին ի տես է որ աչքերդ

ԳԷ՚ԿՒգ :

այդքան տարօրէն մեծցան՝ ել այնքա՜ն
գորովալից սեղմեց
կոկորդդ' որ լալու
փափաքդ պահեցիր ընդմիշտ :

ծւ սակայն ՝ ուրախութեանդ զեղումին
J
Լուսինը կը լեցնէր ամբողջ սենեակը
ֆոսֆորային մթնոլորտով մը
իբրեւ

տան ՝ կատուները որ կը նուաղին դաշ
նամուրներու վրայ եւ որոնք կիներս, պէս
կր հեծեն ձայնով մը խուլ ու հեշտս։լուր :
«/»՛' պիաի սիբուիս սիրելիներէս՝ պի
տի տոփուիս տարփածուներէս • Պիտի
Ը!Լս՚" զ1"'1' թագուհին կանաչ աչքերով
մարդոց՝ որոնց
կոկորդը ելս սեղմեցի
ղիշերային իմ գդոլան քն եր ուս մ ԷԼ՝ անոնց' որոնք ծովը կը սիրեն՝ տնսահման
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que tu en as gardé pour toujours l’envie
de pleurer.
Cependant, dans l’expansion de sa joie,
la Lune remplissait toute la chambre,
comme une atmosphère phosphorique,
comme un poison lumineux ; et toute
cette lumière vivante pensait et disait :
« Tu subiras éternellement l’influence de
mon baiser. Tu sera belle à ma manière.
Tu aimeras ce que j’aime et ce qui m’ai
me : l’eau, les nuages, le silence et la
nuit ; la mer immense et verte ; l’eau
informe et multiforme ; le lieu où tu ne
seras pas ; l’amant que tu ne connaîtra
pas ; les fleurs monstrueuses ; les par
fums qui font délirer ; les chats qui se
pâment sur les pianos et qui gémissent
comme les femmes, d’une voix rauque et
douce !
« Et tu sera aimée de mes amants, cour
tisée par mes courtisans. Tu seras la reine

թոյն լուսաւոր՝ ել կենդանի ամբողի այդ
Լ՚՚ե՚՚Ը կը մտածէր ու կ'ըսէր. «{էալիտենապէս պիտի կրես համ րոյրիս ազդեց ութիւնը, Պիտի ըլյւս ս գեղեցիկ'
ինչպէս
կ՛ուզեմ, Պիտի սիրես' ինչ կը սիրեմ ել
ինչ որ կը սիրէ ղիս ՝ _ ջ„լրը ՝ ամպերը ՝
լռո ւ թի ւնն ու գիշերը , ծովը կանաչ ու
անսահման ջ-ւրը' անձեւ ոլ րաղմ տձեւ՝
՚1"՚յԸն ուր պիաի չըլլա։։ երբեք , սիրե
լին՝ զոր պիտ' չճանչնաս ՝ ծաղիկները անհ եթեթ ՝ բոյրեբը ՈԼ՛ ղառան^ան^
կու-

Commission Paritaire :

ծ"։Լը' խռովայոյզ ու կանաչ ՝ ջ՚ււըը
անձեւ ու բազմաձեւ՝ վայրը' ուր էեն՝
կՒ^՚Ը "Ը չծե ճանշնա ր , ծաղիկները ան—
հեթեթ որոնք անծանօթ կրօնքի մը բուլ։—
վառեերուն կը նմանին ՝ րոյրերը
որ
կամքը կը յուղեն՝ ել վայրի ու հեշտս։—
"կե՛ կենդանիները խո րհ ր ղան շան իրենւլ
ի։ ենթ ութ եա ե» :
եւ ա՛հա թէ ինչո՛ւ՝ անիծեալ անոյշ
շփացած սլղտիկ , հիմս։ ո աքերուդ եմ
աս, ր ած ո լած' անձիդ մէջ ամբողջ փընո։ո ե լով ցոլքը տպաւոր Աստուածութեան ՝
ճակատագրական կնքամօր՝
թունաւոր
դայեակին բոլոր լուսնահարներուն:

( Բ՚սւրգմ • «Յառաջ» )

des hommes aux yeux verts dont j’ai serre
aussi la gorge dans mes caresses noctur
nes ; de ceux-là qui aiment la mer, la
mer immense, tumultueuse et verte, l’eau
informe et multiforme, le lieu où ils ne
sont pas, la femme qu’ils ne connaissent
pas, les fleurs sinistres qui ressemblent
aux encensoirs d’une religion inconnue,
les parfums qui troublent la volonté, et
les animaux sauvages et voluptueux qu1
sont les emblèmes de leur folie ».
Et c’est pour cela, maudite chère en
fant gâtée, que je suis maintenant couche
à tes pieds, cherchant dans toute ta per
sonne le reflet de la redoutable Divinité,
de la fatidique marraine, de la nourrice
empoisonneuse de tous les lunatiques.
CH. BAUDELAIRE
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ԳրԿ'
- //." երկիրը >1,1' Լ՛՛՛է՛ » ",մօթ Հ

հոս

է//'"
J-իրւս/լր. աԼ""'13"լՍ °P"1‘ : Տունէն չելած

,ւթ սալոնքէն մէջ քանի մը ումպ խմեր
կ, արագ գաղտնի, յետոյ ըակին մէջ֊
կեցած՝ պոռացեր էր վերի պզտիկ
պատուհանին' որ աճապարէ , հոս Ա,մ ե,-ղւս i I Հ^ սպաս։յ,եեր , ի' նչ ըսել է տա
,ափքին տասը մամը հայելիին առջեւ
քքուալէթ
Լ • ■ • : P՛ հէմա ut լ ' ս ա լաչգիտէր ասանկ ըլլա լի քր։, եղբայրն ալ
րեր էր իրեն , խնդա լով բիթին տակէն ,
ճկումը հետ խօսելով, իլ։ օֆիսին մէջ,
{ալանաբար հասա
սի կաըը շարժել"՛Լ
պ[ւն մէջ՝ ԸսեԼո'Լ "1" սւէտՀ
այԴ՜~
բձ զգայուն ր/բսլո ւ֊ ՝ բարէ ձեւաց նե լո ւ ,
մէն մարգ, խեղճ Լլնիկէն զատ, գիտէր
ղխււն գալիքը պապամ' օթոն գիր դըր-

||է--- ճէթի կր ներես ամա հիմա շատ
եմ ■ • • ինտռր կ՛ուզես նէ ատանկ
ցւէ--- ետքէն կը նայինք հաշիւիներուն,
ihE Ւ&ծՒ ղրկէ :
— ինչ ըհ եմ ՝ տղաս ձեււրս շէ • • ♦ ուրուէս
Լմ*, տթուր եմ յ շեմ դիտեր :
պզտիկ 1 ևոևէև Գ Լ"ւ1ո[L բա րձր բոնած ՝
էանրուկ ճերմակ
թաշկինակը
ձեորը՝
նուրբ մատն երբ որ կր դողայէէն ՝ լո յծ
^արւաերուէ ղրկած դուրսը յո բդող ամ—
թիւս , տժւլո ւնած կան ա շո լթի ւնը որ
՛!)' տարածուԷր ՝ 1լ եր կար է ր ետ մինչեւ
['J* ենg ծեր ՝
հսկայ տան չ"Լ1'լ 1
յտ I' կէ՛ պատուհանը նստած ժ՜ամեր Լ
I՛ վեր ու շաբաթներով՝ դես անկարող
զղալու֊ կեանրը՝ համակերպելու մահուաե
‘տաձm մին հետ սպաս ելով ft ր Ա ի սարի ե
'՝1՚տ[ւն աղմուկին մէջէն ե րե կո լ եան իինե[*>ւ Հաշուելու Q Հ/z//z ւլերե էլման "Լ P‘>
«ւբղոլ լալու՝
այ լ նայելու անիմ աստ
Հսգկոլթեամբ ՝
չրնդո
ԼՈ ՛Լ > լՒ r"^1' Ւ և
բուևէլրները սեղմ ե լո վ մինշեւ որ ի վերւ"/ մաեր էր մ տած ե լո ւ լո ո ւթ ե սն մէչ
”1քկէ անդին " չին շ կա ր ՝ բա լյարձա կ ա^րսթիւնը որու սրտէն կը բի*էր կեահft սէ{'ը ամ ուս ինը տղարր իրար էսաոնած
‘“նճանաչեԱր յ

բեոին տակ սպասելով անձկութեան պրէ՜
լու ած րանի մը բա ո. Ա11լաք Ա բւլ կտ ե լո tf
ւլ ի տա կց ո ւ^թ եան պիրկ ցանցը չարադուշակ սպաս ումին մէջէն հիմա րա լելով
մինչե՛լ անկիւնի սեւ սեղանիկը՝ մէկէն
դուրս կենալուէ իր թեղճո ւթենէն ՝ տղարր
g ան կալո ւէ իր ut մրո ղ^. մարմնով թելե —
րոլե մքջ երր, .էքերցուց գործիքը (էի —

լով Միսարին որ կոյր ու յամաս կեանրը
կր ւիորձէր ապրիլ i
--- 'Ո ի չ մը սպասէ
ճանըմ ՝ հա սանր
է,չտէ ։
վերի պզտիկ հայեԱւէն անոր նայուած
քը րոնեց --- կենդանական ՝ անգութ , էսու-

լացի դէմբը
կլ՚՚ր Հայելիին
հարցումները ետ կուգային առանց պա —
տաս խանի ,դոցեց
պայուսակը, մատին
ծայրովը կ"կնց ճերմակ մազերը, մպիտի
նման բսէն մը դրաւ բերնին, ամբողջ
Լլեաւբը դեռ
տոջելն էր ,
անսահման ,
մանտանձկալի բայց այնքան յարդի

1“։,էրհ մը կար

Ջեմ լար կոր ՝ տղաս :
ըսածը՝ ճէրի :
որձեց թնդալ հիմ ա ու եթէ 3*իբայԸ
Լկ[' երդ մըն ալ կրնար երդել 1սրԼ^_ ՜՜
էութեան բարակ ձայնով՝ հոդ չէ թէ
Ը սԱ,1ոի թնդար բայց երգը միշտ աԱ ղօրա լՈր եղած էր րան էսօսրը որ
IL փակի մարդոց դէմրին վըս,յ hllÇ Հէ յ

կռւտայ
չկայ ՍոււԱ, անուշս ♦ • •
ճղուած է՝ հլւմա կ՝անցնի.
[ն

րի շ մը

սլիաի թօսէին ու
1u‘jp' իլ, վրայ, ասկէ առաջ ալ եղած

Լ՞՛ք
ԱԼէտե չե՛լ՛՛լէր , պիտի ըն էր որպէս կեանրի մէկ մասը առանց
Լ ն ամբողջ չէ ապրելու, արարրը՝ հաբՐչ ցաւը'

ինչպէս

երբ

թէլէֆ"նԸ

։ւ յլ. C էք
է խոնաւ տան մէջ, ինբնւ
']1՚մ^լԱ^
'է1'մսյ3 ’ կաղանդի կէ"
1 ' 1'1’ն մի,, մինակ ճզմուած
անցեալի

Դեո չե'մ տեսեր կեանք եւ լոյս,
Կ՛ասեն, ր-’«Արե'կ, ե'լ այգոյս».
Ինչպէ՞ս ելնեմ ես այգոյս,
Այո իւք նորաշէն տներուս :
Տո՛ւնկ ելք տնկեր այս այգոյս,
Սպիտակ ու կարմիր վարդոյս,
Կ|Անաչ բարունակ որր-ոյս ,
Կզորմ եմ նստեր յայգոյս:
Դեո չե՜մ կերեր այս պտղոյս,
Կ՛ասեն, թ’«Արե'կ ել այգոյս».
Ինչպէ՞ս ելնեմ ես այգոյս,
Այս իմ նորաշէն տներուս :

գաղտնիքը օըէնք մը՛ գտնելն է, եթէ կայ
ատանկ թան մը կրցեր էր մտածել՝ նայե

[' Արցունքէն անդին ու վերջ ^•֊րիչ աշոլր

՛■՛ ՛Լեռեր էր կին մը մ տածելով կին մը

ՊրքսՀյ եմ շիներ յայգոյս,
Յերկնից ցօղն՝ ի մէջ պրքոյս,
՛ք աղցր եւ բարեհամ ջրոյս,
ք ոլորն է ծաղկունք եւ թոյն :

հ°րը կը նմ անէր :
լը ենր (Ւիրայր ՝ ո*ւր հ^ասանր։
Ա^բ ողջ կեանրը այս հարցումը հար —
ցուցեր էր ամէնուն։ Ոչ որ ղինրը Լուրջվւ
ասեր էլ՛ ՝ ամէն մարդ չուրջը կր թտ ֊
էիւս սէր ՝ կ' երթա ր կուրլար հոս հոն Ո^Նթ
ԱւււՌՈւՆսւծ իմ, ոԴթ կ՚երթանք կոյւ անձկո ւթեամր ՝ հարցումին 1ըս սչե լո ւէ Լսմրալջ

դէն • • ' ■
Աւելի կծկուեցաւ հսկայ օթոյի՛!։ ան —
կիւնր , բննեց իր նուրբ , զգայուն , խե

'““՛կցիր :
'նոխիսկ շատ հեռու՝ անորոշ ձեւ ո t/ մր
'|Հ Կ' այրԷ բարկութեան մէչ իսկ' թէ

Չե'մ ելներ ես այս այգովս,
Այս իմ նորատունկ այգոյս,
Յայս ուրախ աթար տեղոյս
էւ. այս նորաշէն աներոյս :

"՛Լ ևը ^եո^րի ով կ'ասԼըէ ծնողէն
կր բաւէ որ մէկը շարունակէ ւ£հև£ Uj!îUl[l
ծնինք (սիրենք լանք ու. մեււնինք րսեր էր
Uի սար անդամ մը՝ երբ ազարը դես փորը
էին։ հայեցաւ աո.ջեւի լա յն ծոծրակին՝
կարճ ղիղբ ՝ էսո շոր ան կի ւն ա ւո ր դլութը
րի շ մը թերած ՝ մ եձ ականջները --- որրահ

'“ք!1'"-նքր եկեր էր ասանը դի տնա լո ւն ՝
1'ս,նրը էսոր ունկ մեծ հ տ սաջ մը եղած էր
"1' կ՛՚պչրին մէջ պահեր էր լԼ ի ա Լ" *Լ

ճանըմ ♦ • »

■p-ui'p եմ թերեր գետերուս,
փռ'ւշ եմ թերեր սաթերոյս,
Ցա'նկ եմ շիներ այս այգոյս,
Կ՛ասեն թ’«Արե'կ, ե'լ այգոյս»:

ահ ա լոր պար տոլը կուլ տուեր էր ամէն
մ տա ծում ու շարժ՜ ում ՝ մինչ g ալքէն թքէլփը մ է կ մէկ կը կտրէր աշէսարհի կա —
պե ր ը իր հետ մինչեւ որ ալ չկրg tu լ ձայն
հանել՝ միայն մեղմ էսօսելով մերենա —
բար հեկեկեանրէն ցնց ո ւո զ մարմնին նըն<ջա սենեա կի մթո ւ թեան ու ցաւին մէջ իսկ
դի տնա լուէ որ աղուն սէրը
կը Լացնէր ՝
կր բաւէր' կեանրի համար ու կարեւոր

ալքոււփնլլ կը մեււնի , որո՞ւն կը մնայ
փւՊքը... մարդ միայն զաւակները կըրJ սիրել, թաշկինակը բիթին ատրաւ,

ւ.իԼ_ա1է

Մարդիկ Ադամայ զարմուս,
Ականջ գրէք իմ իւրատոյսՕ֊էմքն է ծաղկեր իմ այ գոյէս,
Այս իւք նորատունկ այգոյս:

րայր՜ն է, ԶապԷլ • • • Վազգէնն ալ հոն է - • •
ի՞նչ--, օդակայա՞նը ■ ի՞նչ գործ ու նիք • • • ծօ' • • • շնորհաւոր կադա՞նգ մը • • • •
ժիրայր ժիըայլւ, մտի'կ - - • ատկէ վերջ

սավէուե ՝ Սոլզի րան կ'ըս է ր բայց " ե ".թ
մտիկ բրաւ , ճս։հ իճներ ո լն մ էջ բնակող
էակի մը Լլը նմանէր իր թաց , ծածուկ,
շատախօս ն եր կա յո ւթ եամբ ։ ^ապէլ հա —
գիւ նչմարեր էր զայն այս առտու .տշիյարհ
լեզուն է ասանկնեըով մտածելով մինչ
դուրսը աւերցած մարդկութիւնը կ աճա
պարէր ետ ու առաջ նոյն ատեն ճամբայ
մր փնտռելով որ դուրս փախի թակար

'/‘Ay^/ Ը՚՚էձեր րէ՛

Յամէն աոաւօտ եւ լոյս
Պիւլպիւլն էր նստեր յայգոյս,
Դաղզրիկ ձայնէր վրայ վարդոյսԿ՚ասեն, թ֊’«Աըե'կ, ե'լ այգոյս»:

ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ

լանդ անկս։շկանդ' ուր միայն ինք մնա —
գեր էր ու տղան , տղտքր նաեւ Միսաքին
յիչատակր ,
տառապանքը , ՛յար ինկած
զի շեր ո լան ընթացքին , ու առտուն, եԼլաՏ
փլած խոհանոցի աղտոտ սեղանին վրայ,
Լլրկնելով երախային պէս ի՞նչ պէսւք Ու

նէին փիւթփւն խանութին եդածը գողնա
լու փախելու Ամերիկա - • • ես արդէն այդ
ոսկեղէնները , ադամանդները ,
քարերը
իրենց պիտի տայի , ւիիւթիւՕ ■ • •
--- ճէրի t շատ չմնանք , ես ձեր հայկական դաշտահանդէսները շատ չեմ սիրեր :
__ ՋՀ չէ, շատ չենք մնար • • • երեք
Ժամ• • ♦
Ու պատրաստ է ը ամէն բան մոսնաէու-՝

Մէջն է ծաղկեր այս այգոյս,
Կարմիր ու սպիտակ վարգոյս -

Կ ես հոտ չեմ ասեր վարդոյս,
Կ՛ասեն, ր-’«Արե'կ, ե'լ այգոյս»:
Չե՛մ ելներ ես այս այգոյս,
Այս իմ նորատունկ այգոյս,
Այս ուրախարար տեղոյս
Եւ այս նորաշէն տներուս:
Հնձան եմ շիներ այգոյս,
Կարաս եմ շիներ գինոյս,
Դեո չեմ խմեր յայս զինոյս,
Կ՛անեն, թ’«Արե'կ, ե՜լ այգոյս»:
՛քաղեմ փունջ մը վարգ այգոյս,
Դնեմ ւքէջ կարսի գինոյս,
Ուրախանամ այս հոտոյս,
Կ՛ասեն, լւ’«Արե'կ , ե՛լ, այգոյս»:
Կ,սւմրին է նստեր այգոյս,
Դարուն է հասեր ծաղկոյս,
Պըպլուկն է թաղուեր վարդոյս,
Պիտէր տեսնեմ կեանք եւ լոյս :
Վարդն է խըոով պիւլպիւլոյս ,
Զայնս է կտրեր ի յանծնոյս,
Հոգիս ելեր է մարմնոյս,
Աւա՜ղ ասացէք զգերոյս :
Եկին խնդիր այս վարդոյս •
Հրեշտակն է կանգներ հոգոյն,
ժահէն կապեցաւ լեզուս ,
Եեան զհոգիս ի մարմնոյս :
Տարան ի յեզեր հողոյս,
Չ՛ըրին զիս ի մէջ գըթոյս,
Ահա, որ ելայ յայգոյս,
Այս իմ նորաշէն տներուս :
Ծաղկունքն վերացան յայգոյս,
լԼարդըն թափաւ իմ այգոյս,
8 անկը ն քակեցաւ յայգոյն,
Ահա որ ելայ այգոյս:
ԴՐԻԴՈՐԻՍ ԱՎԹԱՄԱՐՑԻ

V

ծէԱյբէն սկսելու՝ եօթանասուն տարեկանին դպրոցական աղջկայ պէս սլարելու
հովերուն ^էջ՝
դուր սի կանաչին լէրայ
ինչպէս Պոլսոյ պա լէի դպրոց ին ւղա րտէղին մէջ ըրեր էր մինչ հայրը ծա սին կըրթ ընա ծ ՝ էւ՛ անծանօթ հիւանդութեան էսորերէն իրեն կը նայէր ասանց արտա —
յայտութեան ՝ ոչ իս կ ՚ԼեՐ1ը ֆ այթ ոնի ն
մէջ տան ճամբուն էսօս ե լո վ էրնչ պէս ե րբ
Փէսրիղ էր
օփերա լրացեր էր ՝ ղինըն ալ
հոն պիտ էէ ղըկէր մփ
Ը մեծնա ր նէ :
Ղուլա նայեցաւ՝ ւիաէսելու համար անց-՝
եալէն ։ Սանցաս ան տ ա ս օթո ս թըա տի եր
կու կուլմերը՝ հեսուն կասըերու՝ մար —
ղերու իւճողում մը ուրկէ տավուլ ղուսնայէէ արձա ղանդ մը կր թուէր հասնիլ*
ԱւեԱւ բացաւ պատուհանը ՝ մինչեւ ծայ—
րր՜- Ւնչըան կարօտցեր էր մարդկային
ծովը՝ պատահական մտ երմ ո ւ թի ւններ ը
ա չքերու որոնր յանկարծ կը էսո բանաք ին ու կը կորս ուէին մարդոց ներս էէ ա h—
սա հ ման տա փա ս տ անն եր Լէ ւն մԷ?՚< յետոյ
բասի փ շրանքները ՝
կիսատ շարժում —
ները որ շա ԱբԱծ հ ո ս կէ հոն կ՚երթային
րաղմութիւնները ասանց իրեն սպասելու՝
առանց ժամանակ տալու իրեն որ գտնէր
հոն պահուած գաղտնիրը իր մասին։ Կա
մաց մը կանդ աո ալ օթոն՝ ճամբուն եղերրը՝ էսճ ուլումին մէջ։
քիուրս ելան :
Ամպոտ՝ ^շի^^ էսոնալ Սդոստոս կէո օր մը՝ ու մարդկային աղմուկ որ !լը րաչէր y կը Հ-ւէ՜է՛
• •
— Նա ) ^ոն է y տես՝ Լ, ի լ Եորրր րի չ
մր ա՛ն կողմը կ՚իյնայ։

Փիրօէյրր իր մեծ շարժումներով ՝ կոշտ ՝
թանձր ոլ թսյլ մարմինը՝ մսային նայ —
ւտծրր ՝ կեանրի փոթորիկին մէջ ապրող
մւսհուան անշէջ կրակը՝ այդ վանիչ "զ~՜
բերդութիւնր որուն ե տեւէն վազեր եկեր
էր՝ հալածեր էր գրեթէ Ա*էրս արին մ ահ —
ւան օրէն սկսեալ՝
գաղտնի հաճոյրով
ա րg ո ւնրին եւոեւէն ՝ դիակին րովէն ի*՚կ »
հոն հանրային պարտէդին մէջ նե տուած ,
ցանկապատին ճիշտ րովը » դի շեր ո լան էսորէն եկող հ ո ւէր ՝ չչոլ-կ^է^*ԸԸ ս/մ էն կո զմէն
սըտի. կսւթՀՈՆԱւ^ծ՜ է հոն բերուած որո^ւ
կողմէ լրուած ու հիմա մութին պասկած
անճ անա չելի ւոակաւին կաըծ՜էւք թէ մթւչեւ որ ւէա ր ծսեր էր ոստիկանին սեւ՝
կարծր մոյկերուն Րո։1 ամուսինս է առանց
գլուխը վերցնելու ու հիմս։ վար ծռելով
համբուրելու, րայց մանաւանդ փնտռե—
լու թրքուհիին կգ , կա՛րմիր քոյրը որ զ եռ
•Լր ան էր ինչպէս ամէն շաբաթ տէսուր ՝
յւււնց ա ւո ր տուն կուդար կէս
բայց է՚^՚վ* ձայն Հէը հաներ
դիտէր որ
էսումարճէւ ընկերներու ձեորը ինկած էր
ո t. սիկար հոտող կիներ
կային ներսէէ
սենեակներուն մէջ՝ որոնր կարեւոր չէ ին
որուէհետեւ ա չէսարհ էէ երեսին սեւ — ճեր
մակ տարբերուիժիւններ
չկային՝ ոչի^լ
հւ* վ^րջա^աը y
ևււ uku^r » kiL բալ-է
որ սպասես ՝ միայն թէ չհատնիո ՝ ժա —
մ անակ ստեղծես րեզի համար՝ դուն րեդմէ ՝ ոչ միայն զաւակ' այլ մարդ ստեղ —
ծես ՝ ասանկ մարդիկ ՝ սա ամբոթը • • .
__ վՀլսլէ ՝ իԲնչ կայներ ես հոն։
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--- Եկայ :
թեթեւ քայլերով չալւրքԼւյտւ •,
Ե րր հասալ բազմութեան եզերքը ՝ (իիրայր
կորսուեր էր՝ հալեր' ինչպէս միչա կըլ
լար եր բ մարղոց մէչ մ ա նէլ. :
Պ ա հ մբ
շուարեցաւ իրարանց ում էն
հարիլրներ
թափեր ս ե զանն եր ո ւ
) վէս տա լո վ
մար զա զ_ե տինն ե ր „ ւն ՝ փողոցներէն հա —
ւաքո լած միջին տարիքի ՝ նոյն նպարավաճաո էրէկ կնիկը ա մէն կ ո Գմ տար րեր
ձեւերով ու մր^_ի ւնն եր ո լ գիծո,է ոլորուէէով ամէն կողմ • . . : Ա& ս էր փնտռածը :
1Լստահ չէր : ա կա ս րան մը կար • Այ՚է
,/ա յրկեան (Ւիրոյյրլլ տեսաւ՝
ծառի մը
Հ!ով 1 նշան կ'ընէր իրեն ձեռքով : ֆ]որս
վածի հոտը ուրկէ1* եկաւ Սիշ1Ո Օ)ոլ,ԱԱյ Ալէլլ
անցաւ մաքէն ու յանկարծ թրքական երտմշտութիւն հասալ ականջին ՝ թումբ
մ'ը երի տասարդներ սկսան ծափով կըշռոյթ պահել՝ ծառէ մը րարձրաթօսը տա
րիքոտ մարդու մը մաշած՝ ողորկ անանձ
նական անղլերէնով բան մը կ'ըսէր որ ՝
չհասկցաւ ոչ ըսաւ միտքէն
Պոլիս չէ

Ա1սիկա • . • ոԴր է հապա. . . ոԴր եկած
եմ • • • ու որոշեց անպայման գտնել հար
ցումին պա տասթանը*. Ուղղուեցաւ դէպի
ծաթլին ելողմը։

--^^զփ "Lուրացնեմ *.
~ Ո՞ւր
--- Հոս հոն
— փփչ վերջը
Ա'[.րայր ետ տեղր ն ս ատ ւ : 'Ո ո ւնը կուղսէր y կէս մամէ ի վեր տր տո ւմ ուշքերով
թէՀրանցէ, մ*ը հետը կը էսօսէր՝ ալիք աԼ/՚Հ մարզիկ եկեր գացեր էին շուրջէն՝
IJ ուղին օթոյին մէջ կը մբաւի էր*. Լալ մը
կերեր էր։ Ս^չքիե ծայրով քննեց մայրը
—putւ՚ա4

յ/‘Լ1,ն &p*?ակ սահուն մորթը՝
ս]ղ*ոիկ ^1ոլր^՜ր^րր Î ատկէ վար ... : *իոցեց
ա՛ՀրերԸ յ
ձեռքը դրպանը տարաւ ՝
տաքէն կը ծանրանար ՝ տեղը անհանգիստ
շարմեց ա լ . . ♦ յ
--- ^'ալէ վիրայր

֊ ՀՀ
---- 1'սդէ ) երթունք սլաըտինք :

կամաց մը ոտքի ելաւ՝ տաբատը վեր
քաշեց ՝ հաւաքեց մարմինը՝ հ իմւս ^ուլ,ջը
նայուածք ո լ նշան կր փնտռէր՝
ում
կ առնէր գրեթէ ՝ ռո լեզեր ը կը բաg ո լէին ՝
աւ, էր իր ա շէսարհ ը 1 ա շիւ ա տ անքո վ զ րա-

•‘"•Լ լ,,ղլ, հոտով էսաոնոլած թէսմուած
զլէսուն մէջ --- վսվս մը ւսնցսւլ էէաւզէլէւ
մ ԷՀԷն՝ վալ, առաւ ա չքեր ը յ Ո՞ վ է այս
մտրդիկը,
[,՞նչ էէն, ի՞նչ էր ասոնց
կեանքէն օրէնքը , երկու, ժամէ հոս էր,
‘եէջերնէն ր՚՚՚յց այսքան մարդ մէկ հո
՛ւէէ մը տաքս լթէլնը չունէ էն, ոչ դէպէ
ներս ոչ ալ դէպփ դուրս կը դաոնար անոնց աչքը այլ կը փակէք էրենց մոր —
թէն յ խռնո.[։լ, [.բար մօ,ո գալ բայց ա—
ռտնց էր Ա՛ր գպնալոլ, էւօսէլ րո՛յg չե —
1՚"էէ 1 դաց անէ, դիանալով ամէն մ ակե —
րեսնևրը, զօրութիւն առնելով աղմուկէն,
մցկտոլն չաըմումէն, Մէկ վայրկեանէն
միւսը այս մարզիկը կրնայէն անօթէ դաղաններոլ վերածոլիլ, ոչ մէկ արմատ, ոչ
մէկ անցեալ ոլ մամանակէ պահեստ կամ
վ՚ս1ս ունէին բա g է ,մահ է՞ն — հաւանաբար ,
"՚ Կ.1՚նայ[՚ն այե ատեն ղփրար ալ մոռնալ
ու ր՚՚լ՚՚րր մէ!լ փսխուէ լ դաման , [սոլ —
ճապահար անասունէ մը որ կրնար տրո
րել էր մանրուկ ն ե ր կայ ո լթէ ւնը* . . :
Եայց հոսանքը առաւ տարաւ , քովէն
թրքական երամչտո լթէւնր քաշեց աչքերր
ոն ուր երեք կին ու տարէքը առած,
հարբած մը կը ճօճէէն մարմինները , անձ
րեւի կաթէլ մը էն կալ ծոծրակին , ճէ —
ֆըրսըն Նիու ճրրգի, ճէֆրրսըն Նիու
^էրգի կր կն ելով, աննչան, փափուկ բայց
<'/«/< պառաւ մը մոլորած կեանքով, անօթէ , գրգռուած- փ աթս տա կաններ ո լ թու
մանէ մը մէջ՛, թնդալը եկաւ, բայց մոռ
ցաւ անմէչապէս : ի 'L^l'^"J դատ լ փէ —
րայրը,
քրտինքներու
մէչ,
շէնքէ մը
du, աքին ։
— Ո՞ւր ենք յ
--ս ծերանոցն է յ
— Ի՞նչ գործ ոլնինք հոս ։
— Ի՞նչ . . . րա'րձր էսօսիր
}եմ լսեր
կոր :
— Ինչ,.'ն ւ ո ս եԼլանք :
--- Տեսնես տէէ, • « • շս՛ ւա ըրէ ՝ անձրեւը
չւս ւոg ա ւ յ
Ս,զձ*կւււս՝ շուարած ամբոթ մը կը վըթ*—
տուր ծեր ան ո g իւ հ իւրա սրահը ոլ անձրե լէն
թչ՚ջ*11^ մարմիններին մթին հոտ մը՝ թը-

ռովիչ՝ գրեթէ սեռային' կը տարածուէր
դո g սենեակին մէջ*. ինքն ալ թրջուեր էր ՝
հորէն կորսնցուցեր Ժփրայրը Ո^Լր Է '(եիրայրը ///£ դարձալ ՝ հրեց ՝ ոտքիե d ատ —
ներուն կայնած փնտռեց ՝ ճեղքեց րաէԼ “
d'ո ւ թիւնը ու յանկարծ
զան —
զոլածին եզերքը զտաւ՝ պատին դիմացը
ուր տա սնէն տասնըհինդ ծերունիներ ու
պառաւներ ՝ քով քովի րա զկաթ ո ռն եր ո ւ
մէջ փլած՝ պատին երկայնքով կը փոր —
ձէին թօսիլ ՝ ւ1սլտ^ւ ՝ էսնդա լ * թևանա լ ՝ հայելիք բան մը գտնել՝ մարդոց ուշադրու
թիւնը բռնել*, էէապէլ նշմսւրեց որ րաղ —
մութիւնը ղանոնք չտեսնել կը ձեւացնէր
մինչ ար տառսg զար դա ր անքո վ պճնո լած ՝
նեղ տա բատով պառաւ մը բաներ մը կը
պո ռար կռնակներու պա տին » ♦ • : ԷՀա պէ լ
չդիմացաւ ՝ ալ չէր կրնար պա յքա րի լ ՝
ծերունի մը զաւաղանով ոտքիե դպաւ՝
d*աղերը էսանդար ո լեր էին ՝ վերջին աթոռը
պարապ էր :
քքէջը ինկաւ ո/Ղթ եմ Աստուած իմ
լով ու ւլոցեց աչքերըհ
X
--- քիւււրս ը մարդ չմնաց : // n ւ թը Ա՛ր —
զ էն կսիրեր է յ ՍՀնձրեւը կեցեր է :
--- l'inj'l կարելի բան չէ ... :
~ Եկ ուր նայէ Տիկին։ Օթս մօթօ չէ
մնաg ած :
--- Ո եմ հ ա ս կնա ր ... :
տ շտօնե սՀե ականջը կը շփ էր *.
րաց՝ չո ր ՝ անհ ր ու պոյր ու չարքաշ 1,,դ^իկ
մը ՝ հով մը կը թաղար ծառին հետ ու
անկէ ա նգին' ամբողջ աշթուրհը*. Համ
բերութիւնը կը հ ւս տնէր *.
Եթէ ձեռքէն
զար կը բղկտէր սա կոր ս h ւսւծ ՝ անտէր
կթւր։ Եա սենեակի*!, դարձսւլ*.
ուռ էին
սրունքները՝ կուրծքերը հազիւ նշմարելի՝
մա տները սեղմած սեղանին եզերքին *.
--- նորէն թէլէֆոն ըրէ Օրէորց , կտրելի է հասած են տուն :
---- ^1տտւսսիրտն չկայ յ
Եա պատուհանէն դուրս կը նա Ap ■ Զ ս,սլէլ դեռ չէր կրցած հասկնալ ու այնպէս
կը թուէր թէ ճակատագիրը այս արլջկւսն
ձեռքն էր ՝ անսեռ ՝ ան դո ւթ ՝ ո ւր Լ, թ, ե ր "՛Լ
սնանող։ Եր ճււ&չնար այդ դեղը՝ առանց
պահ ես տԼւ ու անցեալի' որոնք յանկս, րծ ՝
երիաասսւ րդո ւ թեան կէ սին' կը պառաւնան ՝ ն եր ս էն դո ւ ր ս էն կր վ> Աւ^ւ ու֊ մ ռայ լ
ամ ույԼ,
կը սկսին զիրար բզկտել : Աձ՚~
ււիրտ ու անմսլիտ իրարու մահ ուէ կ՚ապ
րին ՝ առանց ցաւի ու ո ղրերդո ւթեան ՝ ի
վերչոյ չփչելու, դառն հաճոյքներու յա—
ճա ի, անքո վ :
—^7" գՒԺր • • * :
Ս ա կս,յն իրեն մտիկ չէր ըներ ան՝ անշարմաg ած պատուհանին առչեւ :
Ու
ոլ՚որտէղէն տնդէն , թտց լպրծո ւն թճոլ —
Ղփով օթոները հում , ճրէ բայց տրղէլւած՜ երէտտստրդներ կը վ, ո թաց րէէն է ո ւ
Եորքէ կաթսայէն մէչ ու էնք հոս, ծե
րանոցէ օֆէսէն ասլակէէն փակցուած ՈՆթ

ւյ.։սււն|սւ)ս կեանքը իր կեղեւը լքաւ\ ափե
րուդ մէջ' կը փախի ու կը հաւոսի հոտած
ւղաււայւնեըու ու մոմիաներու հետ :
--- Լեցուն ենք, տեղ չկայ, g է՚ոէ՞ ք :
— Այո ։
ՈոցՆեր էր աղջփկը ապրեցնելէն՝ սեն
եակին հետ մտերմութիւն ստեղծելու ՃԼւ—
կէս մամէ
վեր՝ տթոսին ձայրր
ես տած ՝ փոր ձե Լ՛՛՛է ‘լոպե/ անձկաց.էն չրլարումը անէմասւո րարկութէւեը, հե —
ռալոր վա թը : ԱցԱ կը նորէն կը թօսէր :
■--- Ոայց . . . տնկողէն մը կայ , հէն մէն
րան մը ։ ւէելվ։ յարկը , տանէքէն ատկր * • •
եթէ կ'ուզէք այս դէչեր ... :
Երկու ծերունէ էսնդացէն դուքսէն , աց—
Լէ Է.Ը մա աո վ ապակէն կը թափ ահ ար էր :
• • * Եէ, է կ ո ւղէք , մնայուն հոս մ րնալ, կը կաբղա դրուէ , !լ կամ ալ կը սսլասէք :
Ահ արկս։
տրամաբանս ւթէլն մը
կար
ձայնէն, քառերուն մէչ. Ան չե չտ , հատու,
անվերադարձ' բառերը դանակէ պէս մր[սրրճուեցան ո ւ դե դէն մէչ :
• • • Ա է կր մեոնէ ։ անկոցփնր սլարպո լէ ։ վարը :
Զ՚ոոլէլէ ուչքը դուրս գնաց --- ՈԼՒ"^Է'
^ւէեքէն մէչ տեւլ մը
աթուր,
յոգնած
ղանդակ մը քէչ մը դար կա լ ու յետոյ էս
արձագանգէն մէչ կոըսուեցաւ-. ՛Ծ առէն
լուսաւորուած տերեւները
կը փայլէէն :
Պատէն' Աասունցէ
Գալէթէ
արձանէն
պատկերով' թո լոր օրացոյց մը,
աակը
թաչ մը, Աղջփկը նստեր սեղանէն ետէն
ե՛լունքները կը քննէր, Աչթարհը ղաղ _
, սպառած թոլեցալ յանկարծ, չընչառութեան ձայնը կը հասնէր ական -

չէն, ՛Լար կաէ՚եց գոլէ։ը --- այսքան աո անձին ՝ լք,ւ լած չկր զգացեր
կեանքին
*^կջ՝ Լռութիւնը կը շար ո ւնա կո ւկր ՝ ի՞ եշ
սչիտի ըս էր որ իմաստ ունենար թկ իր
թէ ալ աղջկան աշվստրհին մէջ*. Զ ուզեց
թօսիլ՝ ու նորէն քննեց աղջկան րլէձ՚քը՝
ապակի կլո ր աչքերը՝ կարծր ար տայայ —
տութիւնը՝ ջղա յին շրթո ւնքներ ը : Հա յ էր
այս 111 ‘էջի կը ) մինչեւ վե րջին մ երկ,, ւ —
թիւնը՝ բայց տարբեր հայութեամբ' որու
հետ ոչ մէկ կապ կը զդար ինք՝ որ ոչ մէկ
յիշատակ 1լա՝րթնցնկր։ Եկիզրը} մպտեր
էր իրեն՝ նոյնիսկ պարտէզ իջեր էր հետը
(հիրայրի օթոն փնտռելու՝ գէշ արքէկ հա
յերէն մըն աԼ [uou^p էոլււսւրճ
րամց ո ւց եր *. Պէտք էր ձեւով մը հասնէր աղջկան ՝ դպնար լարԼ, մը՝ այլապէս՝
այլապէս ... ;
՛Լա է։ մը, մէկէն,
է՚՚՚՚յր փնչ"՞--, է՞^չ կ ար վաթնալիք : Աո անձնս ւթի ւնը — այո՝ այդ էր^ առանձնութիւևը՝ թելքէ միտքէ անսին՝ վա ի, մը
կտրուած PJ!ա f ո լ աշթարհէն*.
^յոյնիս կ
բարկութիւնը որ քիշ առաջ թափ էր առեր
մԷԽ' անիմա ս տ էր հիմա *. ՏԼց մը սթա լ
բան մը կար որ հաւանաբար ս թա լ ալ
չ էP քանԼ, որ ամէն մ ար,է աս երկրէ մէչ
‘L քնդունէր ՝ դիտէր ՝ իրմէ զատ : իր կօշԼւ կհերը քննեց — ուրեմն աս ալ կս,յ ե—
ղեր կեանքի մէջ՝ մարդկային զգացումին
ձգած պարապը ս, զ ջ կան ■‘էլ, մահ ո լա*/,
ւզԼս րան մը*.
Առանձնութիւնը՝
ՈթՈւն.
չեն դիմանար ու կը մեոնին, ա ղջկան
հման : ի*1,քհ ս,լ հիմա ատոր մէջ կ'իյ ”
նար :
1Լ՚1է թԸ նո րէն եկաւ *. [f տաները կը դողս,յի^ * օէն ռքեր ը իրարու մէջ կղպեց :
Պէւոք է համբերեմ մտածեց ՝ ոչ ոչ. . .
անկարելի թան է կրկնելով՝ չեմ րնդու. -

հիք //ք-

ս[1,,ոՒ թօսէր'

kpp Աէ1Լ^1՚ևւ՚ ոտք[1

ելալ *
—
կ՝ԸսէՀ ■
— Իոնչ...,
— ՆԼերի սենեակը ... :
Հ^իմա Լ„ուճ,„սլի պէս րան մը*.
ե ,լմ ե g
տվւնրը՝ առս,ջ ծռեցալ շո ւնչը բռնած UIJ Ա
Լ՛ կայրկեա(1ր . . -հիմա կսմմ այո' կս?մ ոչ :
1(եէլէֆոնը զարկաւ : Ոնց ո լեց ա լ իԼասլէլ
յսհարկո, աղմուկէն Ժիր այրն է անցաւ
ձ աքէն բտյց ա ղջի կը կը մպտէր :
ո ւնշ
IL
կս-թնեցաւ ՝ քրտնած ՝ քիշ
մը յոգնած : Աղջկան ^այնը՝ շսր ու կա ր-

ծըր » Հը ճնլէր ս են եա կին մ էջ :
1Լերի սենեա կը . • ար ձ աղանդը կր յո, —
d ենար ու յիշեց Փիլտտելֆիոյ արուար —
ձանէ էրենց չքեղ ա պար անքը երեք մամ
հեռու՝ ու տեսաւ աքսորականԼ, իր նստա
րանը երրրոզ յտրկի լուսամուտին ՝ հ ըս —
կտյ օտար տան վըտյ թառած քոլի d*ը
պէ” ) պարտէզի մեծղի կաղնիին սկիւռ
ներուն ա չքեր ո ւն մ էջ ա սլր ելո լ առանյ
զան դատի ՝ ակնկալութեան՝ տեսակ մը
պա^ակ իր աղուն թտ րի, ո լլ ել,ջ,սնկո լ —
թեան վրտյ բայց կը բաւէր որ անոր շունԼ֊ե. 1ԼԳաԼ՛ էւլյմ երեւակայէր վտրի ս են —
եակներուն մէջ որպէ սղի շշո ւկները՝ հին
կարօտներ ը ու քա ղցր ո լթի ւնները լեցնէին
իր ,ud ա յո լթԼ, ւնը ՝ տյւլսլէս թաղուած /P^՜
ռո ւթեան տակ ու պատկերացնելս վ. Ս ‘1ո աքէն դերեղմանը ուր երկու անդամ* դաՕեՐ էր չդիմացար մարդ մեղմօրէն իա —
տերու շվսրտուքէն վրայէն ինչ ՈաթՈւած
որ էկալ սպաներէդ էկալ առանց կաս կտծելոլ թէ նոյն բանը էր դլփւռւե ալ
պէտէ պ՚՚՚յթէր երկու տարէ ետք,
'Լեր վերg ո ւց նայուածքը : Ո՛՛ւր էր ա ղչ/՚էը, կէ.. մը ր!"!! դուռէն մ ե աա դետ յ
ղով մրմրոլք մը կ'ոդողէր ներսր, սաւլայ՚հ ղ.եռ հոն էր վաէսը , պահուըտած ,
շուքերուն մէչ, բայց կը բաւէր որ տո
կար, համբերէր, չարունակէր երգել աոանձնոլթեան
նրբանցքներուն . . .
աս
մարդէկը է՞նչ կրնայէն ընել էրեն որ . - -

կեանքը կը յաղր-է ամէն ինչի... միայն
ր է քիչ մը սիրել ըլլայ մէջը. . . Ամսաւ ծոյ ալ պէտք չկայ օրը գիշեր ընելու համար ♦ . .

յ

Գուռը կամաց մը ներս բաg ո լեg ա լ ,
երկու պառաւ երեւացէն սեմէն : Կարճ ,
•լէր , սեւ [մալ յոնքեր ո լ կնճէռներոլ մէչ
փլած բերան , Մէւսը մարած աչքեր ո ս կէ
երէզով ակնոցէն ետելէն , մանրուկ , դողդըդուն ու անճաշակ հադոլածք ; փ-այ —
քայուած ,արտառոց ու [սղճալէ' եթէ քա
ղաքը տեսնէր, սակայն հոս բոլորն ալ
նոյնն էէն : Ջ՚ոպէլ չգէտցալ էնչ ընե լը ,
Կը մպտէէն, էրենց ամբողջ այլանդակու֊
թեամրյ
— Նեյ,ս կրնա^նք ղաէ :
— Եկէք,
Անօթէ էէն ու մարդու հոտ առեր էէն,

Ոայց

„ չփնչ յայտնե

դատ, ոչ ալ հարցում ըրալ, Աո
ղերքէն' քննեց անոնց չր„տ ա
սլղտէկ չարմումները^ ճէչէՀ^ՀՀ
.լո լքներ ը անդդերոլ պէս
նստած ու առաչ հտկելոփ^
որ կրնար փաթէլ երթալ. այն
‘
Լ Jրենց թճողուած, անէմասս, կեանքէ "
."չթարհէն էնչ պատմոլթէւն՝

հէլՀ

7ե^ր,:լնէէն թաւ^։ն

փաթթեցէն .թլէն շոլրչ՝ թթմեցէն ական,
ներուն , Զտպէլ պահ մը մոռցաւ էր տՀ
նապը
սա քոյրերը, պաղ ոտքելւո. Լ
քայլ, մամ է մամ րա չկռտուելով հ.
՜*ոս հ սր
սած, մէկ վայրկեանէն մէւսը /լրն
էրար .թ. այ էյնալ, ղփրտր ր,լկտել
ցաւէ կամ հաճոյքէ եթէ մէայն պս,տահ_
մամբ մահուան սարսափը յանկարծ ցոցւէր անոնց դէտակց ութեան սահմանէն,
Հէմա չուրչը դարձան, գրեթէ հ„
տալով, տքալով, պաղ մատնեքով գպան
երեսէն յետոյ մոռցան զէնքը, ելան պա
տուհան դաց էն, անչարմացան, վերա _
դարձան , նորէն քովը նոտան արադ արաղ
պատմելով նոյն բաները , Յանկարծ սպա.
ռեցալ ձայներնէն , յողնեցան , մ եռալ հէ.
աաքրքրոլթէլնը. վեր^ն քանէ մը րա ռեր :
--- Հարսէն [սնգէր է...
Չպատասխանեց , ոչ մտածեց լռութեան
մէչ հարսի խնդիր չէ... հոս չեմ Iji .
նար... երբեք չէր կրնար տանէլ այղխւ,
տառապտ^նք , չարչարա՞նք . . . աչքերը կը
g աւէէն մարդոց ո դբերդո լթէ^ը տեսնե֊
լով ու է՞նչ էր սա կէներուն ու դուրսը
թափուած , նետոլսւծ ասդէն անդէն սա
մ .որդերուն կեանքը, ո՞ ղչ էէն, մեռաԴ

դւսաասրսրաուած են

ապրելու . .. յԱյս

շունէն, բարկութէւն ,հաճոյք, ցաւ շու
նէն , կենդանէէ պէս , էւոտէ պէս հոն պէ
տէ սպասեն...
գինը կը վճարեն կսլւ,
հարկաւ ու հէմա խորհելով էր կեանքէ
մտ սէն , մէկ կտոր անէմ ասա անպէտ
սիրել ու սւաււապիլ. . . թէւթէւն հո սաղ՝
էռռկացող րւսըի կրի կը ու կռուազան ՝ փա1,այ1՛ ^ոգ1՛ տոլոէԼ տրԼաքը քր,վ քոլ[Է սւա ՜

հեէոլ ամ բողջ ո զբեր դռ լթի ւնը 11^ ՝ եզ րտկտցռլց ՝ լմեց ալ. Ա1Աւիկա i
ա,1 ?Ւ կ P ներ,,
մ՛տաւ՝ չսպասեի
հ տրg ո ւմին ։
--երթամ կռր ես :
— ի՞նչ ♦ . ♦ ո*ւր :
Ոտքջ, կրէ Տարտամօրկն դիտկր որ այդ
ե ր կվ,սյր !լե ան կն սկսեալ ամէն ինչ որ ընէր ռւ րյլար ' անրևտկան՝ նոր՝ պատ մ՛ութեան մկջ առաջին անդամ փորձուած
րան մը պիտԼ, ր / յտր յ կոտրեր կլ, իր կեանքէն. էն. կ արեւս ր
օրկնքը՝
ես, դառնալ

շկար Ա1Jչե ւս ՝ ասկէ անդին նոր Զասւէլ
մըն, էլ, , „չ էսկ Զ՚՚՚պէլ էր այլ "ւրէչ M
մ ր թղուած իր կեանքի իմ՚աստկն*. 1Սռո “
ված ՝ հեւն կ, հել Լ լ, ե ւս, կայո ւթ ե ամր տե
սաւ (հիր՝ւսյրը^ օթ,,*1, նստած ո շ իսկ [“1^՜
,լ աէս վ մ՛ օր ՚և՚այ սէյլեւս ՝
չճանյնալա1
^ինքը ՝ ետին ձգոլած ՝ չուռ ՝ մռայլ : /'
տարբերութիւն իր
ու
զա լկին միջեւ՛
Լ) ւր կը վերջան տլ,
ւ՛ Լ11՛114 " lP!,l^,il
ուր ծայր կուտա ր ո ղրերդո ւթի ւ^ը*
կուր ե լի չե ղա լ ղսպել մ՛ տածս ւմի թու
ճապը յ
(7 օ, նկտրծ պառաւ ները տեսաւ ։
--- Ո՞ ւր Լլերթաս կոր ։
֊Ոովը կ ,սJ ներ էին ՝ ա,Լացած , սւթոԼք
ու աւելի զար հուր ելվ, : Ըս^Ա՚ք
L"1'
^կք յ աւելորդ էր թօսիլը ՝ իր^կ ղօր>1էլ,11'
Լին իրենց թօսելու ու մանաւանդ իրեն
նայելու
կարողութեամբ՝
մամ աո֊տԼ
պէտք էր հեռանար IUJU տեղէն։ S,u
ցաւոր էր որովհետեւ վւաէյ1էԼ 4 ուՂ^Լ ’
բայց ուրիշ ելք չկար ՝ շէր կրնար աս"'^
դաման ՝

կենսաբանական երջանկութէ Լ

,սպրիլ՝ մահուան հոտին ու չԼոլ-կէն
դիմ անա լ տակաւին ու անանձնականու
թեան զրահին ՝
վաթի կե ղե լին տակէ
հա սնի լ մարդկային սրտին՝

մտերմւսե Լ

ոլ կես, նքի տաքութիւն ստեղի ել՝. Տեղ Լ
դեռ սէր րյ/ալու էր :
--- Պիտի շս պա „ ե° u :
Ե րբ դուռ հասել, էր :
սրահն էր ՝ տկար լոյսի մ*ը տակ նետս
T'1'չ մը զով էր ու կազդուրիչ* ՀոԱ
մ՛արդկային Լլեր պար անքն եր կերեւ j[
թումր էսումր դրուած ու երերուն .
լ
քա՜ն հեռու թուեցան*** '. ^նի մը
ոտքերը քսքսելով կը Jառս>խձ.այէ!՛ ,
չո՞ւ առաստաղր այդքան
երկու
պառաւները նորէն

է?' ^/ / j ■
քո Լ

Q ունչը բռնուեցաւ :

— Ոչ, չեմ կրնար։
--- Ո՞ւր պիտի պառկի ո ր/' ""
Երցաւ

զո պել վս, էսը

ալ

քս'է Լ

Fonds A.R.A.M

« tf UՌ Ա Ջ >
մասին է

էւ „րհին կեղր-նը
I Ulfifp, Աստուած իմ

անցաւ, միտքէն
}Լ րէն ’նոր պիտի սկսիմ տեսնելով նո -

Հ Հ""Կ խումԲԸ. ԼոյսՒն ,ոա1ւ > ճերմակ
Iլ'ոմները վ'“-յԼեՄ"Լ -ւրո^ականւ, պէս,

,'Լերր մ.աթ կր.

ր,լ է

սսրկէ՞ եկսե-

փորձելով մարդոց Հովէն անց-

ս, եւրՒւ
Հ. վայրկեան մը, քուրիկ։
Ետ դարձաւ֊։ Թաւ յոնքերռվ ծերուկն
ւ [.ր Հ՚՚՚ԼԸ հաս եր էր։ Ի՞նչ կրնար ըՀ [՛լ՛են, որո՞ւն հոդը այս մռայլ ան ւփնը, ւււչյ-արհէն ու մարդոցմէ աքսորՀ ո՚լլուււծ դ<>"՚լքի մը պէս : Il լ յան կաԹ անդրադարձաւ որ այս անպէտ ,
^նպաաակ, ու ամիսներով, տարիներով
նետուած , մոռցուած մաբղիկը՝ րո ,չոփ՛ն զուրկ է['ն որեւէ պատասխա ^տուութենէ ։ IIչ մէկ հրճուանք, ոչ մէկ
„սսւապանՀ — եւ ուրեմն բարոյականէ
ղուլս էակներ էին, վալսով, ատելու քէտմր, նախանձով
լեցուած,
ինչպէս
ր՚րտուզարուհին իր եւլոլնքներով, ձուh՛" չքել՛ով, մ ե տադէ իդւււթեամբ-, ին ՛մւ քիչ առաջ այդքան վախցեր էր
տնյմէ։ Անվնաս ըլլալու էին, օրինակ'
ւսւ I
_ Աս ատեն ո՞ ւր կ' ե ր ի}՛ո ս , քուրիկ :
Արդէն եկեր թելը բռներ էր : Ս՛օտէն
փաղի կը նմանէր-. թնդալը եկաւ,
__ Հարկաւ տե՛լ ձ՛ը ըլլալու է աս ՚լի~
,Խ... կեցիր նայիմ... Օրիորդ Գրի"Մէկ՛ երկու շուքեր շարմե ց ան դէպի է լ՛
կողմը î Աղջկան անունը 'էրէսէ/էն էր ու
թն — ք՚՚վփ է լ՛ : ՒէսկսՀրղ կը բորէէն :
\\թւսմ ութէն մէջ ամէնքն ալ էրար կը
Սանկին : Պէտք չունիմ վաինալու կրկնեց
P"'J9 1է1,տ^1' Ո1' որքան ուշանար այնքան

ւվուար պէտէ ր//ար սյմէն բան : Առաջ
օսւլեց , i*րէ սթէն չէր էր ou եր դեռ ) պա —
muլէն ձեռքը թեւէն վրայ էր տակաւէն :
Ամա էր տարէրէ կէն մը ) արտառոց կարԱւր Ա'[^ՈԼ^յ*^,11Լ > նարնջադո յն տաբա ut ու
արեւու էս ո շոր աէնււյ՝ դիմացը ելաւ։
— Տդադ է , չէ : էս լսեցի նէ հասկցայ :
/՛մ* ^իսլալէ ս ո ալ ասանկ ըրաւ : () ր մը բե
րել հոս ) աղուոր քէֆ մը ըրէնք) հարսս
^նոէցսէԼ) պարեց )
կռէ ւ ըրաւ ut ղուս
>ետ յ տ մա մութը կո էյ ելուն ձէյ մըն ալ
նայիմ գացեր է : . ♦ »հէմա ամէն անգան
ււր մութը կոխէ' կը կ աբծեմ րէ♦»♦
^•ննեց շ՚՚՚֊ւ՚ջը
ոչ մէկ աբ mutյայ —
աութէւն ՛կար չորս մարդոց դէմքեբուն։
րակարգը գոg ո ւեր էր : էք ո ւճա պը ) էսուեա պը ո® լր էր ամ էն էնչ * * *
— ամա առաջէն կարգադրեր է եղեր)
Հթա ամէն ամէս չէր մը կուգայ^ քթիմ։1աս|ւ(լ ալ ւլար տ մը» ♦ . շատ (ÎU1JU է հոս
ՀՈլ[փկ) մէ էրթար շատ եւէթի կ բյյաս ,
կւսյ ամէն գէշեր ) շաբաթ օր պիեկօ
ք|[| խտղանք y կէր ա կէ գէչեր բարթէ կայ ,

չր--- յետո յ պարտէզը
>"էկ }ը/,ալ i հատեր էր համրերու —
, եթէ ո ւղէ ր էսկ չէԼ՛ կրնար այլեւս
^աԼ հոս ՝ պէտք է փւսէսէր , ազատէր ♦ ♦ ♦
թէ էնչւՀ լ ) թէ ո*ւր պէտէ փա —

Ուրիշ տեգ
ըլլալու է կրկնեց Զ՝ապէլ առանց մը"""ծևլոլ, սւեզ մը կեանքը ուրիշ է •••
եղանիք մը, գաղտնիքը՝ ինք կը շինէ--գիտեր չեմ գիտեր • • • :
Kf, ինչպէ՞ս պիտի փախէր'
'•IÎ

հնրոսայէն ում մը մ տեր էր մէ քյւ, իր՚վ անկախ ղինքը կը մղէր կը տանէր
K “‘ե՛լին : Մէկդի հրեց
շուրջէնները ,
'11'եթԵ

էէա զելով մայր դուռը հասաԼ)
չր՚ւնչը բռնած դուրս նետո ւեցաւ ու րէ լ
^Iiuij վար իյնար
ա ս տէճաններ էն pLUJfJ
ւ^նեյ վաէտ մարմինը) բացաւ թեւերը
^չունէ մը պէս } պահ մը երերաց ) վեր,լ9 երեսը ահձրեւէ ցանցառ

կաթէլնե
րայէոլԼ էլ.սէլ- պարտէզփ
կպչուն էւ ոնա լո ւթ եան մէջ^ արագH'" J րս։լոլտծրը , վ ս,զեէ սկսաւ ց ե լսէն մ է^
1^և 'հէպէ լայն էարունկ ազատ մութը»

ln‘h ւ,, երկու

մնաց ծառէ մը դա րնո լէր : /?՛ ւր էր
Լոլղէն կռնակէն մարդու աղմուկ մը
1ը ^Օաենար y ո՞ւթ է Ո^Նթ. է այստեղ հարեղելով հէմա՝ նրբ զառէւԼարէ մը հա" "Օ փէնրը տարաւ
թեթեւ ճերմակ
^{•պտբւսնբ մը չէնրէ հսկայ զանդուա —
րեէմ : կանգ առաւ յանկարծ : Օթոս ՜՜
Ppninh էը ---- կարճ պահ մը դէտեց օթս-

1ւե,
քՈլ հո սանրը աս ինչքան օթօ կայ //. Լ Գրեթէ բարձրաձայն , տղայական
^ւանբով մ աէկ բրաւ երկվայրկեաե
մնտն^ԼներՈւ
յետ'՚յ ան "
չ^պէո աջ դարձաւ ու արագ} %ՀԼս1
'^տյէերույ դփաց պողոտայէ մայթէն
'յնրով^ ոտրերը գրեթէ կտրուած հոՀհ են անլրւսթութենէն ու անձկութենէն

ղին' դրեթէ անիմաստ,
անմարդկային
իրականութեան մը մէջ մտած ըլլալու,
[սան ւրա լվա ռո ւթեամբ *

Խենթութիւն է ըրածս
P‘"J3 դիտէր

միտքէն
դեռ հեռու, էր բուն խե

լ՛ս զար„ւթենէն օր մը հոն ալ կը եասնիմ

հթէ դիմանամ. - - իենթոլթենէն մարգ չի
մեոնիր եզլ,ակս,ցուց ; 'իրտներ էր երկու,
վայրկեանէն , բայց խուճապը կը հ,„ե դարտէր ,ծերանոցը իր ամրոցէ անիծեալ,
ղերեղմանային , սէրէ ցամքած ,սլքտա ցող մ արդերս,լ յիչո ղո ւթենէն կ'անհ ետա
նար արդէն սպաններ են--- մարդկային
ողբերգութիւնը սպաններ են կրկնեց , բա
ցաւ պայուսակը
,բայց չգտաւ պզտիկ
սերմ ակ թտչկինակը
,միակ յիչատակը
որ մնացեր էր ափիկն ոլթեան օրերէն երբ
"լալէ կը սորվէր իերայի սրտին թառած'
Ս ւոտւսւէ /իո լանւոի ս թի ւտի ոյին մէի, լայն
"՛- 3“'^ "ենեակը ուր վարդագոյն վար," —
ւլոյրներուն ե տի h երեկոյ ձը, փո խոլած
ատեն, տեսեր էր ամուսինը, Qf ու՛ստ
էֆէնտին ,
ճակատը քրտինքով ծած —
կուած : է՝երեւի. եոն մնալյ մ տածեց ու
չարոլևակեց մինչեւ հասալ առսւիին քա"-ու՛թ՛ն : կեցւսւ , սպասեց առանց մաս —
նաւոր պատճառի -. Շսլրիր դիլերը, խո —
րունկ , խււովիչ ու ամ էն կողմէ ւսրիլ —
նուս կը դոց ս լէր հսկայ ծառերոլ ՛Անտե
սանելի կա լո՛սրներ ո լ ծփանքին ՛իլ"" յ Ï
Սան ձ՚ը կը տանչէր թ՚նքը : ^հ՛ասկցաւ :
Որքա՞ն ատեն քալեր էր, ո՞ւր էր, Ոչ մէկ
հետբ կտր մարդու ՝ օթոներն անդամ պա
րապ կը թ ո լէէն : Ասկէ շէ‘ ր եկած առ —
տուն : Սվ՚դեօբ կռրսուսՀծ էր անկասելի
թան է մտածեց կը թաւէ ոթ չ^աինալք,

գլուիս չկորսնցնեմ • • «մարգ ութ ոթ եթ Լ
,իթ որոշումն է--- այո--- կարելի
չէ կոթսոլիլ • • • մէայն չգա դրէր հար —

p-այ

3ընելէ ... ։

թրջած ասֆալթէն ւԼրայէն վայրագ օթոները մութը փշյւ տելով ետ եւէ ետեւ
սարսափահար կենդանէն եր ո ւ պէո կը վա
ղէէն ու յետոյ ւլէէշերուան մ՛էջ ետ կը
դառնայէն y մէլս կողմ էն ետ կուդայէն
ու այսպէս կլոր կլոր • » ♦ : Զ,ով հով մը
ելեր էր ու անձր եւէ ա ռաջէն վարանոտ
կաթէ լները եր եսէն կը նետէր ։$ած Ըէ~
լալու էէն սէմսլերը ու եթէ սաստկանար
անձրելը մէջտեղ պէտէ մնար։ ^]ատար —
եալ ամայութէւե էր շուրջբ ^-այյ ամրան
տարէն ծարաւցած, խենթեցած հողէն ու
առաջին անձրեւէ
հ անդիպո ւմին մէիէն
այնպէս է էէորհրդալոր դլոլէյ ՛դարձնող^
դրդ^էչ բոյր մը լեցուցեր էր օդը
որ
Տէապէլ պահ մը չկրցալ- մտածել միայն թէ
աս ասանկ չաթունակռւի կրկնեց, բայց
կ՚ոէժէ էհերը կը շատն այէն չոլ~բ¥-1Լ ^"բէ^1
քննեց : fr տէն շատ հ եռուն , հաւանաբար
բարձր բէոլ֊բէ
Ը գուդաթը էր՚յս մը կը
պԼոլըլար ü էս մէնակը աւոՈթ ետին ^-էկն.
ԸւլտլՈԼ է էյորհեցաւ ու պատկերը երկվայրկեան ձը այնրսՀն յստակ էր — ահշարմ y նիհար լո ւռ երիտասարդ , կո րun ւած մ տածում՛ներուն մէջ^ կուկուղ ը՜
րած պզտիկ կրակէ մը րով որ ափերով
պաշտպանէ հովէն անձրեւէն հաւանա —
բար անկապ մեղեդի մը սուլելով առանց
գիտնալու սպասելով էրեն ♦ ♦ :
էոյսը դեռ հոն կը ոլլպըլար •» վարձուց
կռնակը օթոսթրատին
ու ձ խրձուեցաւ
մութէն մարմնէն մէ^ լոյսէն ուզղու թեամբ:
ք)՚աշտը ամբո g^n ւթ ե ամբ թրջած էր ու
առաջին տասը քայէէն՝ սարերը խրեցան
թանձր ց եխէն խոբը} դանդաղեցաւ բայց
կանգ չառաւ։ ^տշաը մ եղձ օրէն կը բարձ
րանար , աջէն ծառեր ո ւ ղանդո լածէ մը
պարագիծը կը թոլէր երերալ ձ էն չ ձաէ՛էն՝
բան մը չէր եր ելար : ՝ք*անէ մը
վայրկեանէն անձրեւը սաստակցեր էր »
Շնչասպառ՝ կանդ առաւ , չ,ոկեց մ ա ղե ր ը
մի անապարեր ftiu-պէլ մտածեց թայ ց ժա
մանակ չունիս, հեռաւոր էոյոէն շողը
փնտռեց , րայլ մը առաւ՝ հատ ձ ըհ ալ^
ձախ կօշէկը Յ^էին մէջ մնաց բայց չկե՜
ցաւ , նոր էն րալեց , այս անդամ աւելէ
թեթեւցածդ աւելէ ազատ ու^ տարօրէ —
նա կօրէն' շատ tu ւե Աւ գոհացած րան որ
եւէ ատեն աս կի առաջ , քիչ ՚թ՚1՚իը միւս
ևւ՚թ՚կւ՛ ԼԱ ւ ելած էր ոլոքէն Ա1Ա1Անկ մէկ մէկ
մտտծեց ու ի՛ն՛լ՛"լը եկաւ f""jg չարու —
նւսկեց տեղա տա ր՛՛՛՛ի ին տակ , ("ւլ,ւ1թ ոտքերուն ցաւը մինչեւ ականջին ետին դարնե լուէ , չնչա ռութի ւնը արադցած , ումէրր հատնելու վրայ, նայուածքը յառած
բարձրերը դրուած լոյսին որ տակաւին ,
փոխանակ մօտենալու ամէն քայլի աւելի
հեռանալ 1ւււ Pn։-tr
Հաս եր էր թո ւփեբու ,
մ աց ա ռն եր ո ւ
պուրակէ մը *սւմթողջ փուշ են ասոնք «/ե-

ցալ մ տրէն ու կանգ առաւ : ՀաԱւլ կրնար
ո տրէ կենալ) վեր էն վար մինչեւ ոսկոր —
ները թրջած , պզտիկ պայուսակը երա —
է,այէ պէս սեղմելով նիհար կուրծրին ,
ü աւլերը րա կուած ու ինկած ուսին վրայ
խառնէ էէ ուռն վյր ան դլո ւէէը ամբ^ղջ ց ե —
խոտած , ո արեր ը ու թեւերը ա ր է ւհո տած ,
հագուստը սլա տառ պատառ բայց զէ ՜՜
տա կց ո ւթեան մինչեւ հ եռաւոր սահման —
1ր^*բը լեց ո ւած լուռ , տար , հ աւլէ լ զրսպելի խանդով մը --- այսպէ' ս երաղեր էր
է նր՚Ա՚նրը աղջէլնո ւթեան ,
երբ ե կեգեց է
երթար Շ ա բաթ կէսօրէ եար ոլ երկիւ զած , դրեթէ հմայուած՝ նայէր պատէն
դրուած վայրադ^ եղերական ու այլան —
դա կ սուրբերու ել կոյսերու նկարներուն ,
նոյնէսկ կարծելով լսել անօնց ձայնը ամայէ
եկեղեցիէն կամարներուն տակ)
կանչելով կեա նքէն անւլին ,
աշխարհէն
րլ tt ւրս ♦ ♦ • :
Հիմա յիչեց , ակնթարթի մը մէվ' այդ
ապրումէն
սԼ.ա>բԸ
ոլ 3111լ[՛
հաճո յրէ
կծկում մը պրկեց ջէ զ եր ր ու էրեն թուեցաւ սր նոր ում մը կը լեցուէր մէջյւ։
/թ որ ո ւն կ շուհչ մը առա լ ) ո չէնչ , ո մ։նւ
կրնայ կեցնել 'Ա'նր այլեւս ու եթէ չէր
ւլ էտեր ուր I1//ա / Ը ել ուր եր թա ւր՝ ց^էթ
‘էէակր թէ ուրկէ կոլդար , ինչու կուդար
ել էն շ կը բերէր հետը։ Հիմա) ումերը
հալարած կը պատրաստուէր մ տածել մա
ցառուտէ փուշերուն մէջ ու երթալ անկէ
էսն ւլ էն ուր որ տանէր' երբ հովի թեւ ձի
էր ան ո ւնը ցրուէց շուրջր :
էախ' չհասկցաւ ։ վերէ^ն էր թէ վա
րէն : Աչրը վեր ) բլբան դա ղաթը գնաց --հոն էր Լ"յսԸ> նոյնբան հեռու' որրան
առաջ։ Ա աէկ ըրաւ հովուն բերած ձայ—
ն եր ուն ու նորէն լսեց իւ- անս ւնը , անձ—
ր ե t էն մէջ հ ալած հիմ ա , նա յելուէ վար
՛էար ւլէսլէ անցեալ։ Ժիթտյթին մայեն է
ըսաւ մեղմօրէն ու սիրտը 1լ ուռէր անծա
նսէձ էսռովրէ ձ*ը ) էր վիէրայրը , էր տղան
ծոցը մեծցած լուռ համբոյրներով) կէւ —
սատ հէրեաթներով) ազօթրներով) մտա
ծելով Ա է սարէ մասին)
մարգ.

հեոիք փարա շահիս , սիրտ չունի55ս գուն
յետոյ տղան առած Ա եծ հազարէ բաղ —
նիքը փերթ utյէւն կէէներու օրը մէէն չե ւ որ
առտու
կայնեցալ» » » ղպր ո ցը ծեծ կե
րած էաԼով աուն կը վաէ]Էը ր,չ թէ ^°ԸԸ
րովր ) ո շ մամա, մամա կանշե լուէ ու առաջէն ՚չէչերս,յէն հոսումը մէնչ էերը կը
սսլասէր) րայլ րայ լ կը հետեւէր որ էս եըրր ու զգացումները զարգանային) նրբա*—
նայէն հօրմէն գաղտնի , ա զն ո լական ո լ —
թեան չօէ֊ր մը անցնէր ճա կատէն ու բեր
նին շո ւլ՚ջջ մէնչեւ ձայնէն կտ ա լը , բայց
օրերը տարիներու փ ո էս ո լած էէէն ա լսլոձ էւ
կ ջերը էլար ձնե լու պէս պատուհանէն փը —
շող հովուն հետ բայց ոչ մէկ դե զեց կու—
է/էւն դէմրէն մակերեսը ելեր էր՝ ոչ մէկ
րաւլցբ էսօսր ու մարդկա յէն պահ շինուեր
էր անոր ու ա շ էսար հ էւն մէ չե Լ , գո՛հէ Ա*—
ցուն) անկեղծ մպէտ մը
այԳ անձեւ
էէարմնէ եր ես էն ու' սՀւ սահման գութը
որ ո վա սլր եց ո ւց ե ր էր
տարէներաէ
U,J1^
տղան , այդ թանձր , մun տ , կո շտ էր տը—
ւլտն ) սիրելու կաձ' աառապելու է՚ոկ ան—
կարող , էսս ց եԱւ ու ո ղբեր դա կան » » » ու
Ա: յ՚Լ ամրո զ ջ դո ւթը կամ սէրը կամ տաուսպանրը կամ հաճոյրը պարապ տեզբ ,
սէյէլրսՀէ էէա տնում •»» մեղք է
մեղք է
կր էլհե լո էէ , վազելով » » » :
ր բ հաս եր էր կէո ճամբան) իյնալով
ե լլե լո ւէ )1լո ւղձեր ո ւն ) փոսերուն վրայէն
րաշկռտոլելով մինչեւ որ կար ^ետ Ըէ էր
տե սնէ ր էր ազուն տարտամ կեր պար անրը ,
վարը վարը : կեցաւ , շունչ ը դտնելո ւ հա
մար , ականջ տուաւ բայց հովն էր նո—
րէն ու անդա դր ո ւմ անձրեւը , շուրջը , ե—
ր ես ին ու աղրճւն վրայ ալ որ ո^ ւր է ,
շի տեսնուէր : (հանկարծ տեսաւ ,
ճամբոլ եզրին էսեղճ) t/ut ւէա / շր կայնած
ինշպէս պատան ո ւթեան երբ հ այր ը կը պո
ռա ր վրան) կը հԱ1յհոյէր) կ՚ապտակէր
ալ) եւ վերջը ւււրէշներու առջեւ գառնուկ
կը կտրէր ։ ^ապէլ ուզեց ձայն տալ) անունը էէ ել նոր էն բայց այնյոսն կր հե —
լար , բերանը ^'[‘ցեր էր , էլետին պէտէ
էյնար յ ո զնո ւթենէն ) հազիւ կ[՚ցա'- թեւը
վեր վերցնել) ճօճել երբ հ ո էէր նոր էն բե
րաւ էր անո ւնը ։ կ^ող մր անցաւ ,
կը հոսէր վրայէն հոս եմ ագահ, եոս եմ - •
կոլգամ կոթ կրցալ- ԸԱել հազիւ լսելի ձայ
նով։ Աւ էէ երջէն յիսուն մ եթր չառած՝
անղգէսլաբար անդաձ ձ“ըն ալ ետ ւլէպէւ
բլբան /ոյսԸ գա րձո ւց

անհ ե տա ց ե ր էր :

Երկվայրկեան մը շուարեցաւ։ Արդեօք
ս էսաԱՀ ր էր $ սկիզբէն ։
Ե t- վ երջին ճիգով մը ումը հաւաքելով
վար շարմ-եցալ կոյրէ մը պէս էսարէսափելովգ ամէն քայԱ' լէերա գան ելո •Լ իր հՒն՛
տաքուկ էութիւնը , կարօտէ անուշ ցաւը ,
եղերական կապը մարգերու
աշէսարհին
հ ետ հ ոն փողոցներու
մակարդակէն)
ձփայն թէ նորէն առիթ ունենար սէրը)
գութը ձրէ տալու աձ՚էն կողմ ուր մարդ
կար ) ետ՝ էր գիտցած ցաւերուն տուած
հաճոյքէն ու պատրաստ էր ամէն բան
մոռնալու ,
ներելու»»» նոյնիսկ վիշտէ
•Լեր^ին լաէստէ հ ար ո լածը երբ երկու եզբայր հւրմո զած էէն զէնքր որ ծա էս էր
Պոլսրյ իրենց երեք չկնքերը ու դրամէն
հետ 3)էլա տեբբէ ա դար ու երկու մեծ)
դե զեց է կ աուն դնէր » » » որ պէ ս զէ ատկէ
ետք երկուքը համաձայնէին ու զէնքը նեսրէէն ) շպրտէէն , աքս ո ր է էւն Ա՝ էւբա յրէ տաե
երրորդ յարկէ մէկ ու կէս սենեակներուն
աչքը) շունչէ ) մորթէ հեռու ապրելու ամէսներոէէ) անվերջանաԱւ դի շերն երով) ոչ ոքէ հետ բառ մը փոէսանակելով)
առանց լաց է կաձ' բողոքէ կամ բա ր կո ւէմ եան' համակերպելով) \jut րեկը ու հէն
^հ՚^յրե^էէք Ամ սագէրնե րը»
կարդալով)
պատուհանէն նստած նայելով ամպե բուն
ու սպասելով»»» էՀնչ հումկու եւ դե ղե —
ցէկ էէն էր աղէէն հսկայ
դայլաշու —
շէէները» » » յետոյ երդ ձ՛ը բերնին էէնա —
լէէվ խոհանոց ճաշելու ձիս մէնա ՛լ, ՒնՀ
որ աւելցեր էր , նայուածքը անորոշ տեղ
ձ*ը յառած ու լալսվ տզոն կարօտէն հա
կառակ աձէն ինչէ » » » յետոյ երկու ամիսը
անդաձ* ձ*ը եկեղեցի ու պտոյտէ տարուե
լով) °թոյէն տեւը նետուած ու
հազէւ
քսան բառ փ ոէսանա կելո վ տզուն -»ես1)
էսօսելով անոր ծոծրակէն , էնքը * * • ՛լ եռ
այնքւռն կեանքով լեցուն ու երէ տա —
սարդ , եր եւ ակայ ո ւթէ նը դեռ բռն կած
տ ւլջկջհո ւթեան երազներով) հսկայ կա —
րօտը ու պահանէր սէր ե լո լ , սէրուելու
ծ ե րո ւթեան էսո ր ը ինկած ,
դեռ զաւակ
բերելու) կեանքը կեսւնքը որ չէր հատներ » » » :
'էսձնէ ր1սյԼ մնացեր էր ձ*այթէն) ամէն
էնչ էսառնտկ էր դլխոն մ էէ)
փէրայր
հոն չէր ) անձրեւը ու հովը ու ց ե էսը ձ*էա
ցած կը լեցնէին աշխարհը) կը ւլէձ արլ —
րէէն էր դի տա կց tt ւթ ե ան ) ում կուտային
էրեն' տղուն հասնե լու ։ // ւր աէս ո ւթէ ւնը
կը փրփրէր՛, կը կծկուէր ներսը տեղ մը}
հիմա հիմա կը հասնէր էր հէն) քս/ղցր ւ
ձ*տերէմ տառապանքէն քով) հոն ուր մ լո
հէն վճէջն ալ դեռ պէտէ շար ո ւնա կէր
ո-:ւզրէլ} տեւել) մեծնալ էր է/սռնիկէն հետ

պկսւի գսւ^յ օթը սււլաս փսփսալով իրի կո ւն մը երբ հատնող լոյսերոլ չշո t-կը
տէսբ ո ւթէ ւհ կը հոսեցնէբ էրձէ ներս ու
զա լկէն սէրը վէէ շտէէ մը չափ
սուր կը
ճւչմիր սիրս՚ը ալ. փոլզէր մեռեիէ ‘"J՛!
ւխսյրկեսւհ՛ քեզի անցեալ ամիս ըսինք քի

ատ մասին չես իօսիր անգամ մըն ալ,
հասկցա՞ր • - - գլուիս կեր աթ պէ պոռա—
Յեր էր փիրւսյր բայք ինք չէր նեւլու֊եր ,
դիտէր որ ց ան կաց ածը ձ*էշտ կ^ր //ար , կը
բաւէր որ ո լզէր , շատ շատ էսոբունկէն ,
ներսէն :
Գրեթէ ՛իլալ օթոյէն վրայ :
Ա*էրայր սպասեց ) ռատէոն բացած , utպա կէէն սբբէ չ ճիպոտէն աջ ձաէս աջ ձախ
շարմ-ո t-մը դիտելով։ խմած էր» Չք՛ալեց
այս անգամ մտած եց ։ Սէկարէթը շրթուն
քէն տարաւ : 'է ո ւնը 1չ ոլգար յ
^էապէլ կուլար օթոյին անիւէն քով գե
տէն սահած ) կծկուած) մանրուկ ճերձ*ակ
գունտ մը էր աննշան ) հսկայ ուժէն շուրջ
ոլորուած' որ հէձւս դանդազօրէն շտկուեցաԼ) կայնեցալ) գԼու-էսը վերցոլց ^րկըէ ”՜
Ք/'2* նայեցաւ) յետոյ շարժեցաւ օթոյին
ետեւը անցաւ ) ճամբերլրէ արուակէն մաք
րեց ձեռքերը , երեսը , ոտքե րը ո լ զգես
տը ) փորձեց շա կել ձ*ազերը ու էրեն այն
պէս թո ւեցաւ որ հ ո էէր վերջիս անդամ
մրն ալ անունը քսեց ա կանջին ու անցաւ ։
Աչքերը ո լղզուեցան դէպի բլո ւրէն ձ ութ
զան գո ւածը , կաէսեց դլո ւէսը , երկար , եր
կար վայրկեան մը) յետոյ բացաւ օթոյին
դուռը ու լուռ , գաղտնի հրճուանքէ ձը
անձնատուր' տղուն ետին նստալ) կաձ աց
ձ*ր դոցեց դուռը) կղրԼ^ց y կռթնեցաւ , դոՅ՚-Յ "•չքերըԹ եռելս։յին լռութեան մէջ տուն վերա
դարձան :
-ԼԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ
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Imprimé sur les Presses du Journal «Haratch»
Commission Paritaire :

83, rue d’Hauteville, 75010 Paris
N° 55935

Fonds A.R.A.M

Դրեց*
ԴՐ. Պ (ԱՏԵԱՆ

Ւնչպէ^ ս 1էւ1,էո[' հեծայի
եթէ չմտցնէիր ձայնաւորը պատկերին մէք
պզտիկ պահ ուած եռանկիւն տեղ ւեը մեր խօսքին համար
գիծն ու դիր ը յանկարծ միացան
Լկան սկիզբէն
եւ առաքին էլ ի ր ր իր հետ րոլոր y ի ր Լ ր ր կր բերէ
րայց նա խ էքի մուարին
ներշնչենք լայնօրէն օդը օտար երկրի
եւ թող մեր թոքերը ներշնչուին տարածութեամբ բաց ո լոզ 'ք^ոնքււրտի
եւ յօրինենք մեր բերնթէ մ Լք ճերմակ այբբենարանի ա ռա քին տառը արու
՛ուր մանկութիւնդ խո ր ո ւնկ կ՚ապրի [,ոյի պէս տապանին մ էք
՚ ո րպէս ղի լո ո t թի ւնր լեցուի լոութեամր
արտաշնչենք եւ թոդ /,/,///// ծութերն ու մուրերը ծխախոաի մանրէի ու.
՛դպրոցէս կան դիտելիքի ցնդին սրահին մ էք
\եւ սրահը բարձրանայ քուր երէն իբրեւ ծա եր ծովագնացում
իբրել հողը գտնուած
իբրեւ յայտնութիւնը հողին
։ ամէն գծ՝անկարի մէք ցամաքամաս մր կը մայթքէ

ա}ՀԸ մէնակ
աէոո որ կր պոռա։ Լսծբծոլմը ա ր ե լէն
4?
l’œil n’aura pas de centre
l’œil ne sera pas
voici la nuil rapace
le retour de la nuit
voici la dévoration divine et le rire des eaux
voici les eaux
non l’origine mais la reconnaissance
երկէր
երկէր երփնուող գէծէն il է ջ
ամէն Լէէծ է մէջ կ՚երերայ ճչմ ալ, տո ւթէ ւնը եր կր էն

je te pénètre montagne intérieure
je te porte par le ventre et par le souffle
vers un ciel sans failles ni usure

et puis voici les tourments
car la peinture est "le commencement des tourments
le noir sur du noir, le retrait de la parole
՛էէ քերը ճերմակ
ղէշերը ողնայարէս օղակներէն հոսող հազարաւոր մեռեյներՈլ
ծանրութեամբ ղետն է ստորերկրեայ
1
սեւ ճէչ երակներուս
ուր կը խօս էն կը սուլեն կը պոռան օդարձա կ կտրատումների
լոյս ե րը րա ,լա քէն
ե՛՛՛մ հատեալ
հոսանքէն ընկղմած ծակոտկէն րա րը հէն
կամ կանխայայտ կոյր "՛ՀՀԸ առտու ան
voici la nuit rapace
l’interstice entre le visage et le visage
voici la peinture en pièces
voici la peinture du morcellement
voici
ճեղք մը պատէն ‘Լր՛ոյ ուղեղէն մէջ ճառագայթող
ճեղք մ՛ը դէմրէն մէջել ու մ ո րԼմէն
ճեղք մը ճենապակէ ու՜ քարթէղեան մարէն մէջ տէ եզէրական
ահա սարսափը սարսափէն
սա ր ս ափը նոր կ" շարժ՛ող լերտն
եւ ամէն շարժող հսղի ձԼք կ՝ ա ճի նոյն լեո՜ը նախկին
որ րան լաւ կ՝ ըլլաբ եթէ սղս Լ^ռԸ մոռնայինք
կր քնանա յինք հանգիս տ
րօէյց թուլ այլեւս ելլէ այս էեռը բերանէդ
ու ւլաոնայ ծիածան
crachez-la
crachez-la

եռա նկիւնն է ելլող մարմնին մէք
լեռանկի ւնը լեր ան
լեռը մեղ կրսղ
ուր կոլ դա յ հաւաքուի լ տարա սփիւռ ամբոխը դոյներոմն

յանմամ ծփար տապանն է վերայ երկրէն անջատման
եւ նկարէր lt"J զդեղն եր կրէն անջատման կարօտելոյ
եւ. եղէտ Ն՚՚յ հ եռալս րութէւնն հայեցողութեան
մէնչ սրահը կը ծփայ ջ՛՛ ւր ել։ ո ւն 'Լր"'յ երկրորդ երկրէ

Ան է

՝

>

.

(la grande lettre, celle qui propulse l'alphabet,
prophétique et qui est don
^s’échappe-t-elle d’une bouche, d’une caverne, d’un ventre primitif
i hanté par la distorsion du souffle?
Ան է
' voilée, déchirant l’ombre, émergeant du noir et jouant
l’écartèlement du corps et du nom
l’écartèlement de ma langue
ici, là, ici même
suprême et puissant triangle
բուրդն է
որ կ' եք թ ալազևերէն ջու՜ր երէն ներեր կրեայ էրրեւ. երկնում
՚իբրեւ հուրն ի ծովուն
իբրեւ հրարոլիւ մը կուի ո ւած
l’éjaculation rouge, l’érection au centre du soleil
jf կամ
էրրեւ. լե ո էրրեւ. լեռը լեոներուն

եր'ւը ւե[""ն
arc-en-ciel qui montes sur le corps et me couvres
et si tu n’étais qu’un soleil rompu immergé dans l’égout
la ceinture autour d’un cou
la ceinture du nom
c’est le nom, le supplice du nom, l’auréole du nom
անէլը ււ՚նունէհ
ծակը անունէն
ել վաղը դեռ կը փայլէ փառքը անունէն
c’est l’œuvre dans le nom
c’est la patience du métal
tu travailles la patience du métal
tu pénètres la lumière au creux des eaux de la langue
tu trouves la rigueur enthousiaste et oublies la formule
ta parole est absence de parole
et le silence planait à la surface des eaux

au commencement
était la montagne dans la mer
et la mer dans le mouvement de la mer
au commencement le tout était partagé sans différence
տե լդան է կո կո րդ իդ մէք
տելգան որ կ՝ ամփոփ Լ մարմինդ լեղոլին մէք
ւոելգան անունին
ս եմը անո ւնին
եւ դմրէթը անո ւնէն
toit
//„ էրրեւ սկէւլրը աստըծոյ
Ա 1՚ւ՚ր'“ աստ ՝անգո ւմը աստըծոյ
իբրեւ աո աւօտր արեան Անղրէ ասի աչ րէն մէջ

Լսօորը կր ծնԼ՛ դէծէն հեռաւորութեան
խօսքը կը ծնի մ տ տն երէն
մատնել՛էն լողացող ջ՛՛ լ րերու վ՛լ՛ա յ
եւ մատներր կը ծնէն դէծէն

Ա
անունը անունին
սեռը ան tt ւն ին
ել ա րդանդ ր բա g ո ւ՜ո էլ

էս explores notre géologie spnsible
nos frontières et tu graves
le silence
la peinture est puissance
seul le précis est puissance

ամէն անունի մ Լք կ՝ապրի ծալքը կնոք
oui
la grande femelle
le nom, de la femelle décliné dans le nom
le nom en retrait dans le nom
c’est l’accès
c’est la préposition grave
c’est l’accès à la gravitude de la préposition

մ ե տա՛լէն վրայ ձեորէրլ հեւո
ձե Ո ■el"i հետ կը դողայ աշխարհ մր բխող
ձեռքիլլ հետ հին ա չխարհ ը կը փսխուի
ամէն դիծի մէք աշվսարհ մր կը ՛է" Լսուէ
ամէն դ էծ Լ՛ մէջ կ՝ ո՛յ լա ՛Լ՛ " ["" ւէնր հ էմնօրէն

էնչպէ^ս ք՛ոել ըաււը պակսող լեզուէն մ Լ P
ուսելէ րառը տրուող
էնչպէ^ս Լսօսէլ առանց անցնե լո լ մէւս լե դուէհ
ե ր էլս եռս ւթէ ւնր լեւլուԼ՛
երկղէմո, թէւնր սեռէ ուր կհուզեն ՛լէ" րամ՜ն ել

pyramide de l’hymne
pyramide du corps
et le corps était pris dans le nom du corps
c’est la pyramide du corps dispersé
անունէն մէջ կը սլահուԼ։ ՛սնան ո ւանելէն
ան ո ւնին մէք կը րտ g ո ւի ցրուումը անունին
la peinture suscite la pyramide du nom sur l’arche
la peinture explore la distance de la langue et des eaux
la langue qui était sur les eaux et dans l’arche

masque noir que j'habite
masque-lieu
\oix duelle qui me divise le corps et m’invente
masque du non-lieu
masque-voix
լեւլո լի u 'il մՒ,չտ կը խօսի միւս լեղուն
հակա լեղում լեւլուԼ՛ լողացոլլ ըերնէս մէջ
ել այս օտարոլթէւնր էբրեւ րնսր"'նո՛ թէլնը հողէն
; հոտը հ ս ՛լէ համեր՛՛՛ն
՝ ել այս արս որը աւե ք Լ՛ մեծ րան աքսորր նաԼսկէն

ահա վ տ յ ր ը տարասփռետլ նշաններուն
ուհա ւլիծերուն մէք տաոա սւիռեա լ վօէյրը սահմանս» յի
ահա պատկերներ մակաւլրուող ւլտուող լեզուէն
ահա արամբ լեզուի տապանին
ու խար տա պանին եր կիւօս
ահա բեկումն ու ւի ակումբ լո աւզանին
եւ. լեղուն փայ[ուէ նկարչութեան կեւլրոնին

je suis l'étranger de l'intérieur
je suis l’être-en-germe dans votre langue
a elle n’est plus la vôtre puisque je l’invente
■i elle n’est plus la nôtre puisque je la contre
՛ voici la morte conjuguée à la vivante
la bifide
la double unique
կո տր տո լ.ո ղ
et puis je suis l'étrangère en vous qui vous montre

էս es la périphérie
disloqué
à partir de laquelle notre parole découvre son ieu
son lieu désœuvré
Առա քին դ ի ր բ մ ի շ ա ւ/երքին դիրն է եկող
առաքին դիրը մի չա կ'աւարտէ կլսրէ1Ը գՒ^է՛'
զիծ առանց *էիծի դո րծ առանց զոր ծէ
պարապ շրջանակը դործէն
ել է՚օսրլւ պարապ
հոս կր բւսցուէ սեւ ա շրր ՛լ՛" լ՛սէ
կ ը րացուէնր ա չրէն մէջ մեռած ա՛՛տուածէն
ե։ "՛չրէն կր նայէ սեւ լռւ" թէւնր էրել՛ուն

: դէմակէն տակ աչքը եր/լո՚ արտաքս"' ած էր կեղ րոնէն
ա չրէն տ՛ոկ անձկա թէւնր նս՚Լսկէն
վախը նա Լսկէն
եւ՜ համր անձն ա ւ ո ր ո ՚ թէ՛նը ս՛նձէն
կոտորակ կոտորած կո տո ր ա րանո ւ թէ ւն
vous m’avez cousu la bouche
coupé le sexe, ligoté les membres
mais je parle et je marche et je nais dans la marche
je suis le trait
je suis l’œil obstrué
ճամբոր՛էն ու Լսեդղեա լր մէս՛" էհ

trait

comme
ASSADOUR

ici le silence est palpitation de formes
ici le silence est tentation de poème
l’arche liant la lettre et le trait
le retour
l’illumination de la parole dans sa mutilation
ici le silence habite l’exposition Assadour
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ՇՈհՇԱՆԻԿ ՄԱՆՈՅԵԱՆ
ֆէերիկեան մշակոյթն ոլ մտածելս, կհրպը հասկնալու ամէնէն լալ ձեւերէն
քէկը' անոր շա րման կա ր ա յին եւ հեռաոեսիլսւյին «արաագրոլթի ւնները» ու „„յնաոիրելն է : Երր ես էՏառաիի հաեւր կր ղրեմ Լօում՛ կամ Մըրուինք, նման
բանաստեղծներու մասին, կր զիկցիմ "F նիւթ" ոչ-մողն վր դա կան կամ
Հրսւրձր» մշակոյթն է , ա՛յն՝ որուն ծա(փ է ազդել, ի կ բայց փոքրաթիւ ի,մրալորում մը միայն-. Մինչդեռ, ֆի թ ի (մէկ
կողմ թողունք երկարաշունչ «շարմա ՛նկարը», ֆիլմն ու սինեման ել համաշ
խարհային բառերը) եւ հեռատեսիլի ուն
կնդիր
հասարակութիւնը
։,չ
միայն
Հրեղդրկէ բարձր, միջակ կամ ցած դա սակարգի զանազան խմբաւորումներ , այլ
՛նաեւ կը կազմէ այդ ստուար բազմութեան
Տտածելակերպը : Կրկնենք այդ կենսա կան հաստատումը, --- ֆէԼ^Ը ո ւ միայն
խրտացս լէ , այլ նաեւ կը ձեւէ ել կը
կազմէ ամերիկացի Jողովուըդի մտածե
լակերպը , եթէ ոչ Աւրոպացիներունը :
Ըմբռնելու համար թէ ինչո՛ւ մասնս, —
ւորաբար ճիչդ է նման հաստատում մը
tfliiu/jltiuj նահանգներուն մէջ, պկաք է
քննենք պսււոմութէւնը ։
ԷՀր երբեմն , գէր^ ոլ~
րթն էէն մողովուրդէ մը արտայայտութեան եւ. անոր
մտած ելա կերպէ արտար ոչման գլթա լոր

բար y բացատրել զանոնք : Աս A4 ա ընելու
համար y պէտք ո ւնիմ րառամթ երքէ մը
որուն ճշգրէտ հոմանէ շները չունէ հա —
յերէնը y
որքան ես՛ գէտ եմ :
Ուրեմն y
գործածած տերմէններուս բացատրու —
թէւևը տա լով y ես գէս ընդմիջելով ստէպւած եմ խ ouէԼ՛՝
Առնենք ուէսթըրնը : Այս ֆիլմա տեսակին Հքա ո ւպո յ ա կանդ կոչումը տալը ճէշգ
քանէ որ կովարած այգ հովէւները
շատ փոքր գեր ունէն ամ եր է կետն շատ
մր ուէսթըրններու մէջ*. Ո՛չ ալ ճիլ՚է 1ւը
թուէ բառը թարգմանել էբր ՀՀար ե ւմըտեանդ y թէեւ այգ է անոր սկզբնական էմաստը*. Նաէւընտրելէ է որ գործածենք
«/7 լէ սթըրնդ
բառը եւ
անով ըմբռնենք
ֆէէմ
որուն դէպքերը տեղէ կ՚ունե
նան լեոնայէն y դաշտ այէն եւ անապատայ1-ն այն հ ս կայ կէս — ցամաքամասէն մէջ
(Մէսէսէփէէն ^ալփֆորնէա) y զոր Ամ եր էկա գրաւեց 1840£5> 1890 թուականներուն *.
Շ ատեր կ'ենթադրեն' թէ Ո1_էսթըրնը ,
միչտ, գլխաւոր կամ առնուազն կարեւոր
մէկ մարզը եղած է
Հոլիվուտի ֆի էձ ի
սթիւտիոներոլ տ րտագրութեան : Ա ա կայն
կը սխալին : խսնսւզա՚հ
պատճառներով
(որոնց
պիտի տնգրագառնամ)
ֆիլմի
Ժանըձրր կամ սեռերը ծայրայեղ ելեւէջ
ներու պատմ„ւթիւն մը ունին, --- ուրեմն
չհ ա յ թուական մը Հըս ենք օրինակ' 1935) ,

մւվոգներր : 1700^ 1918 ջ
մանա
ւանդ 1800£1' ետք y հարէւրաւոր թերթել,
{աման y մատչելէ եւ ընթ ե ռնլէ
մողովւււրղէ մը համար որ նոր գրել — կարդալ
սորված էր) լ հազարաւոր վէպեր գրուե
ցան ու ծաէաւեղան y րանուորէն տան —
տխկին ու բմիչկէն մինչեւ երեսփոխան ,
թերթ ու դիրք կը կարդային մարդիկ
Ամերիկ այէ մէջ՝ էնչպէս ամէն տեղ*.
1918^ 1948 , ֆէլմն էր որ տէրապետեւյ
^արդկայէն y բայց մանաւանդ ամերէ կետն
երեւակայութեան : Վրսլենթէնօ y {Հա փլէն y
ւեարրս եղբայրներ y ԷՒարզա^^ Ո^-է"թՐ!'՜
ներ (այսէնքն՝
քա ուպոյա կան կոչուած
ֆէթերը) ♦ կանկսթերայէն ֆէլմեր y --- Ա1՜

որուն ընթացքին Հրւլիվուտ քիչ թէ շատ
հաւասար չափով արտագրած ը/±այ այս
դլխաւո ր մանր երը ,
ոլէսթըրն , սիրտ—
Jին , կանկսթերային, գաղտնի ոստիկա —
նա կան ,
գիտական — ֆանտաստիկական
(մոլորակներէն եկողներ , եւտյլն) ։ Միչտ

սոնր տէրա եպեր էն ա չէսարհ է պաստառ —
ներուն y եւ մեծ Հաստղերը» y ա J [' կա^

անհտլասար եւ սիքլձր„£- ենթակայ եղած
է մանրերս, արտադրութիւնը-.
Ընդհանուր երեւոյթ է, որ ֆիդային

Ան y Կէյպրչ կամ ելարպօ y տէրապետե —
քքէն սերւայէն y սէ բայէն եւ դեռ էՀն չ մտաելա կերպեր ո լ եւ երազներու :
'1948^ ետք յ հեռատես էէէ առա ջէե պատ
Արասւէռումէն է վեր y նավս Ամերէկայէ
եւ յետոյ համայն աշէւարհէ մէջ ֆէէմէ
սէրապետութէւնը գագրեւյաւ մէահեծան
Ըլլալէ y սակայն մէնչեւ այսօր կը շարու
նակէ մնալ
շատ կարեւոր
Ը
Սարղկայէն երե ւա կայ ո ւթ ե ան գրաւման
Համարյ
խանութէն՝
ֆէլմ արուեստէ
ամէնէե
Հդրական» կամ
խարուես տա դէտականդ
մ*սէն տէր ա պետերէն Ե^~րոս1ա3/'•£ 7 Ըամ9
Այնքան ումական^ ^արհեստականդ կոԼուււզ

արտագրութեան

տէրապետեւյ էե

^•լէվուտէ հսկաները*. Այս արհեստ - արլեււսյ րամանմո ւնքն երր տպաւորապաշտ
՝Լ,Ա^եկորէն եր են y է հէմ անէ սէւալ y եւ
1Ւ-մ ուզեր (հիմա գոնէ) վփճիլ անոնց մասին-. Հոս' կարեւոր է շեչտել այս կէտԸ։
՚ ,սմերի կետն ֆի լմը ,

նոյնիսկ 191ՑՀե

ըսյց մանաւանդ |1918£ե ետք' ի"~
խկէս!։ մոզովրյրա կան ա րուես տ մըն է
է դրամագլուխ եւ շուկայի տաղանդ,
Pi՛ արուեստագէտի աչք եւ ականջ պա^“սնջոզ մոզովդ, գա կան այս արուեստը ոչ
Դայն մոզովուրդի մը տաղանդներուն
աՒ-Աայայտոլթիլնն է

(նո՛յնքան'

որքան

Ւ^մսւդիր անձին) , այլ նաեւ այդ մոզո {"•֊րդի մ տա ծելա կերպէ պատմութէմեը
տ^դծոզ ել պատմող մէջոցն է*
^ելչյէ քէչ մը անհաս կնալէ թուփն վեր
մ1> Հանէ տողերը *.

կուզեմ y հետեւա

Ֆրեց'
ԽԱՋԻԱ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

մանրի մը ելեւէջներով հարուստ պատ մութիւնը կը սկսի մեծ ստեղծագործու
թեամբ, մը, — ֆիլմով մը' որ «ար ւեստ» համարուի կամ ոչ, հոգեկան gընցում կը պատճառէ գիտող հանրութեան
ևը մոզովրդակտնանայ
արագօրէն :
//£ ցրուի ամէն տեղ, ու զայն ընգօրի —
նակողները մեծ թիւ կը կազմեն, --- չըմոռնանք որ ֆիլմի չինութիւնը «էնտիրսև
րրի» կամ ամբողջ ճար տա րար ո ւես տ մըն
է Ամերիկայի մէջ եւ այդպէս ալ եղած
է 1910Հե ետք -. Արդիւնքը ա՛յն որ յաջող
ստեղծագործութիւն մը չափազանց արագօրէն կ'ընգօրինակուի , կը կապկուի եւ
իւրաքանչիւր մեծ յաջողութեան... բա
նակ մը կը հետեւի, գրամ, յաճախորդ,
գիտող հանրութիւն եւ համբաւ փնտռե
լով :
Տարինե՜ր կ'անցնին, — երբեմն մէկ
կամ երկու, երբեմն' տասնամեակ մը։
Արբ առաջին ստեղծագործութիւնն ու օրինակները ալ շատ մեծ թիւ ունին , ֆիլ
մի մանրը Փպւմիւղայի կը վերածուի , եւ
առաջին ֆիլմի պատկերներն ու դէպթ-րը
այլեւս սեմպսլ կամ խորհրդանիշ դար
ձած կ'ըլլան , գիտող հանրութեան մտքին
ու երեւակայութեան մէջ՛. Հմուտ, «արլեստագէտ» երկրորդ սերունդ մը ,
որ
չունի առաջինին հանմեղ» ու անբիծ,
կոշտ երևակայութիւնը յաճախ կը ստեղ
իէ մանրին վերջին եւ ամէնէն մեծ ֆիլ
մերը , լիօրէն օգտագործելով այգ խորհըրդանչական պատկերները ,
խոսքերը ,

Ամէն անգամ որ Հայրենիքի թէ Սփիւււքի գրական հանգէսներորն մէջ ՛նոր
անունի մը հանգիպիմ, մաւ։նաւոր գուրգուրանքով կը կարդամ սաորագրուած
յօդուածը կամ քերթուածը: '1-ժրաիւտ.աթար հիասթափ եմ եւլած, յանովս:
Ատենին միայն, երր Նաըդունին ալ ոդջ էր տակաւին, վազեցի խմրագրատուն
եւ իւանգավաոութեամր պատմեցի Ռազմիկ Ռաւոյեանի մասին-1— «Յաոաջ»
Սփիւռքի մէջ աոաջինը եղաւ շնւորհաւորելոլ այսօր վաւերացուած հայ թանասսւեզծին Onijomf այլերը :
Այս նոր անունը եւս կուգայ Հայրենիքէն, թայց իր քերթուածները կը ստո
րագրէ, աոաջին անգամով, «Յաոաջ»ի մէջ: Կը կոչուի Շուշանիկ Աանոյեանտակաւին պարմանուհի, մոտ տարի մը առաջ ծնողքին հետ հարկադրաբար
արտագաղթած Աարււէյլ' ծննդալլայր էրեւանի մէջ ձգելով հայ համալսա —
րան, միջափսյր, քսան տարիներու կեանք, ջերմութիւն ու սէր: Ազգային
ցաւոտ հարց մըն է ինքնին արտագաղթը, թայց ի՜նչ ըսել այն սերունդին մա
սին որ ակամայ հետեւելով ծնողքին' կը ստիպուի լքել իր հայրենիքը :
(յուշանիկը նանչցայ պատահաթար, Աարսէյլ, ուր Չարենցի նուիրուած
երեկոյթի մր արտասանեց «Ծիածան»ը : Ամիսներ ետք, նոյնպէս պաաահւսրար իմացայ թէ Լուշանիկ կը գրէ եւս :
Դժուարութեամբ
ձեոք ձգեցի
տետրակ մր : Կը գըէը իրեն համար' տալով թուղթին պալան իր ապրումները
անմիջական, տաք, հաղորդական: Անհրաժեշտ եղաւ պնդել, որ ձեւաւորէ,
արտադրէ քերթուածներու փունջ մը, որոնցմէ երեք հատ կը ներկայացնենք
այսօր
էջ) : Գրասէր ընթերցողն է անշուշւո լաւագոյն դատաւորը,
թէեւ ւյստահ եմ որ Շուշաւնիկ լալ խոստում մըն է, եթէ ոչ աւելի ն .
Բանաստեղծ 3 Կոստանդեան կարդալէ ետք Շուշանիկի բանաստեղծու ս
թիւննեբը , կը յիշէր իր նաւի աք այլերը եւ ուրախութիւնը' երբ Արշակ Զօպանևան ամբււդջ էջ մը նուիրած էր իրեն : Շնորհաւորելով Շուշանիկին եւս աոա
ջին երգերը, յիշեցնեն-f իրեն, թէ շա՜տ «խոստումներու» էջեր յատկացուցած
է Օօպանեան, բայց շատեր կոստանդեաններ չդարձան: Յաջողելու գաղտնիքը,
բանաստեղծութեան մէջ, բնածին տաղանդն է անշուշտ, թայց բանաստեղծ
դաոնալու, համար անհրաժեշտ է տքնիլ, ընդարձակուիլ, օրէ օր կատարելա
գործուիլ. լքէկ խօսքով' շարունակել հաւատքո'վ :

նոյնիսկ նման ֆիլմերու մէջ դեր
ծերացած դերա սանները î Ան որ
տեսած է ճոն փորս,ի Սթէյնգոչ
քարշ կառք»
կը նշանակէ
այս

առեալ
1939/'ե
(«Ձիա
բառը)

ֆիլմը, ել 1973^ե
Ռուսթըր Դոկպըրնը
(Աքլոր փոկպըրն)' երկուքն ալ ճոն Աւէյնով, արուեստի մը պատմութիւնն է տե—
սած , նոյնիսկ եթէ մանրամասնութիւն —
ներսւն ծանօթ չէ :
վե ր ա դա ոն անք y սակայն y ֆէԼլ^լսյ[1^
սլա ամ ո ւթեան ելե ւէջներու վերլուծ ու —
մէն*.
Երր րանէ մը տարէներու ընթաց քէն
շատ մեծ թիլով ֆիլմեր կը շինուին, նոյն
մանրէն' մոզովուրդը կը ձանձրանայ , եւ
իր ձայնձրոյթը կ'արտայայտէ , — «.ոտքե
րով կը քուէարկէ» , ինչպէս կիսէ Ամերի
կացին : Այսինքն' կը սկսի երթալ ու֊րիչ
մանրի ֆիլմերու միայն։ Ասիկա սլա տա —
հած է ուէսթըրնին' անցեալ 70 տարի —
ներուն:
Առաջին ո լէսթըրնները , 1905£ե 1929 տի
րապետող մանրերէն
էին' ամերիկետն
«.լուռ» պաստառին : 1929/>ե , ձայնով ֆիէմ երոլ պատմ ո լթի ւնը կը սկս ի , երբ ձայե
արձանագրող երիզեեր կյ։ կցուին ֆիլմի
պատկերներուն
ու
բարձրախօսներու
թէքնիքի բս։ր ելա լո ւմն եր տեղի կ ոլնե —
նան։ Ատ կայն' մասամբ այն պատճա —
ռո վ որ բարձրախօս գործածե /ր դմուար
էր ձիալոըներով լեցուն ֆիլմ երու մէջ ,
ել մ ա սնա լ որ ա րար պա ամս, կան ու մչտ .—
կութս։յին ուրիշ պատճառներով^ դադ —
րեցաւ ուէսթըրններու արտադրութիւնը
1929£ե 1939: ԻՈնչ էին այգ միւս պատ ճառները :
Լրիւ չենք կրնար րա g ա տր ել :
1929Հե
1939, անգործութիւնն ու աղքատութիւնը
ամերիկացի լաւատես մոզովուրգին յոռետեսութիւն ներշնչեցին ել կտնկսթերա յին ֆիլմն ու անոր մեծ աս լոզերը (էտւըրտ ճ- Ա-ապինսըն ել ճիմի փէկնի) իրենց կարծր բայց եւ այնպէս մարղկա —
յին գիմագիծով ու գերերով տիրապեւոե
ցին ամ երիկեան պաստառներուն , սիրա
յին ֆիլմերու եւ կա տա կերգո լթի ւնն երո ւ
հետ, որոնք, լալի --- լ.աՐի բախումիհ
տեղ, երանելի ուրի՜շ աշխարհներ ցոյց
կո ւտային :
Օրինակ մը î

ճոն փորս,

բեմս,դիրը

1926£ե 1939 ոչ իսկ մէկ ուէսթըրն պատ
րաստած էր։ |1939/'i» միայն 3 ուէսթըրն
պատրաստեց ել իր ՍՍ՜էյեզոծոՎ սկսաւ
ոլէսթըրնի «.վերածնունդ» մը եւ կան —
1լըս թե ր ւս լի*1ւ ֆիէմի անկում մը, որ ձիհչեւ 1973 շա ր Ո ւնա կո լեg ա ւ , երբ յանկարծ
ղագրեցաւ։ ՛Ներկայիս , ա ր կւսծււ։ի։ն դրա —
կան ֆիլմերու ենթամանրերը կը տես —
նո լին ամէն տեղ, --- լր տեսային, ու, —
տի կանա կան, կանկսթերային...։ (Օրի —
նսւկ^ համբալա լոր Կոսւֆատըր կս։,1 Կընքահայրը, Մ արլոն Պրանտոյի գերակա —
տտրութեամբ) : Աակայն ո՛չ հեռատեսիլի
ո՛չ ալ ֆիլմի պաստառներուն tfjnuj, նոբ.
ուէսթըրն կը տեսնենք :
փննաղ ատները
նոյնիսկ կը թելադրեն որ Ամերիկացի Միէթնամցի ,
Ամերիկացի - փորէս։gի ,
Ամերիկացի — ճափոն բախումները, 1941—
էն մինչեւ 1973, սիմպոլիք կրկնումներն
էին ամերիկացի եւ կարմրամորթներու
բախումներուն , գոնէ մոզովուրգին են —
թ տգի տա կց ո լթ եան մէջ. Այսինքն
այ՚է
հին րա քսումներու հասկացողութեան ձեւե
է y որ կը տիրապետէ աւելի' նոր գէպքեբու մեկնարանո լմէն :
Ձեմ ուղեր հաստատել որ ֆէլմ "•չ1՚ ՜
“էալթեան պատմութիւնը ինքնին կը բաւէ ,
ամ երիկեան ֆիլմ մը հասկնալու հա —
մար. սակայն կհուզեմ պնդել որ միայէ։
վերջվւն 5 — [10 տարիներու ընթացքին Ամերիկայի մէջ զարգացող ֆիլմի, սիմպո լիղմի ել միթոլոմիի միացեալ քննադա
տութիւնն է' որ հնարաւորութիւն կու
տոյյ մեզի ըմբռնելու ֆի լմ'ի եւ մոզո
վրագկան մ տածելս։ կերպի կապերը : /'
դէպ , ա յս խառն կառոյց ունեցող մօ —
տեցման վրաJ մեծ ազդեց ութիւն ունեցաւ
ֆր տնսացի
մարդաբանը
էլօս, Լեւի
Աթրաոլս, եւ քննադատը Աո լան Պարթ։
Այս մօտեցման հիմնաքարն է հաւա
տամքի սա կէտը, --- ֆիլմը Արքան
չ
որ մէկ արուեստագէտի ս տեղծա ղ ործ ո ւթիւնը ըԱ-սյ, անձնական գործ չէ միայն,

այլ՝ «արտադրութիւն» ժողովրդային մըշւսկոյթի , եւ ուրեմն' կապ ունի մոզս —
վուրդին հետ, որ աւելի կը նմանի հէ.քեաթներոլ եւ մանաւանդ դիցաբանական
պատմ ոլթիւններոլ մ ո ղո վր դա կան հոգե-
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Quelques Poèmes et Pensées
Այսօր ՖրտնսսյյԼ, մՀմ սերունդ մը կա յ ,
“'J" է որ
տային , երբեմն Չստեղդւս —
դործա կան» ճամբով իր տեղը կը փնտռէ,
կեԼ ^չդէ » հեռու յաճախ' որեւէ հայ աւանղոլթենէ , րայց դրդուած ղրեթէ միշտ
իր կացութեան Չան կարելի ո ւթ են էն» : Ար
տս,յայտո ւթեան , ինքնորոշման որ ւքիջ,,—
ցին ալ դիմեն , նոյն այղ անկարելիութեան
կը, ըտթին այս սերունդին ներկայացոլցիշները ; Ո՞ւր է լեզուն , ո՞ւր է հաս ւոտտոլԼժիլնը որ դիմանար, որ հակազ—
էէք մե[' ձեռքին տակ , ո րսլէսզի չմնա —
յինր 'այդ , Չզու՚ո ներքնութիւնը» որու
մասին կը թոսի Հէկլ, որ կը կարծէ ըլ
լալ իր գործէն առաջ , իր գործէն ան —
կաթ , ել որ անչուշտ չի կրնար անցնիլ
որեւէ ատեն գործի : Եթէ անցնի , իր
ներքնոլթեան զտութիւնը , իր ինքնոլ թեան ի յտռտջտգունէ որ ո չադր ո ւմը պի
տի փարատի , պիտի ցնդի , քանի որ պի
տի ստիպուի դաշինք կնքել իրմէ բո լորովին անծանօթին հետ , իրեն համար ,
զուտ ներքնութիւն , ր տց ուր ձա կա պէ ս օ —
տարին հետ՛. Եթէ չանցնի , ոչինչ կ՚երե
ւի իրմէ , կը մնայ անչարժ ս։ց ած իր ինք
նութեան երկարաձիգ ել անպտուղ հ ա"" ստումին մէջ, Ընդունի՞չ օտարը-. Ու րիշ դժուս, բութիւն , որ կը կր կ h ս։ պա տ կէ
առաջինը : Պիտի նշտնակէր ընդունիլ ինք'1է'''ժ Ւըը^1- օտար, բայց ինչպէ՞ս կա [՛ելի է այդ, հոն ուր ոչինչ մնացեր է,
ոչ մէկ ՛Լայր , Չընդունելու» համար , դառ
նալու համար միւսին, գիտակցելու հա
մար լեզուի բնոյթին, կամ անոր անկա
րողութեան : Անձը այսպէս որ կ՝ընդունի ,
^Z' հասկնայ զուտ ներքնո։ թեան դիրքին
տնրտլարարոլթիւնը , ել կը փորձէ զանցել զայն , որ կ՛՛անցնի ուրեմն գո րեի ,
աւելի ճիչդ որ կ՝ ո լզէ անցնիլ, կը
գտնուի
երկրորդ անկարելիութեան մր
առջեւ, առաջէնէն աւ եթ, անլուծելէ : ԱՀելուծելի այ,, անդս,մ որովհետեւ վստահ
լկ
որ իր գործը պիտԼ, կարեն՛այ
կառուցանել վայրը ուր ըլլալ՛. Կ՝անցնի լե

տէ էԷ՛ապէս այն թեդրթ մէջ՝ տյն էյնգ-

ւր է կացութեան ան կար ելէ ո ւթիւնը ։
9,HLin ներ ըն ո ւթեան ղէր^ն 'Z/1777 J ^նա —
լու. գատապար տութեան մէջ՞,
Գրական
կէրաո.ումն է որ աւելէ ցայտուն կը գարձընէ անկ\ար ելի ո ւթի ւն։ը , Մ • Պ [ անչօ կը
խօսի այն
վստահութեան։ մասին որ է
,լր ուլին, ներքին դրա Լստը, վստահութիւնը
որ ինչ որ ներսն էր ել տակաւին, ան —
դոյ Չեկաւ դուրսի արձանային, իրս։ կանութեան իբրեւ իան մը որ չի կրնար
իրաւ չըլլալ, բան մը որ
հաւատարիմ
թարգմանութիւն մըն, է,
քանի որ իր
թարգմանածը միայն իրմով եւ իր մ ԷԼ
գոյութիւն։ ունի՛»
(Գրականութիւնը
եւ
մահ ո լան։ իրաւունքը , Երա ԵԼ՛ Բաժ էնը , էէ
297) . կան անշուշտ ատկէ յետոյ գրողէն
ել գործէն մէջել յարաբերութեան տար —
րեր փուշերը ուր գո րծը կը դառնա հ Հ|///2/—
բայէն ս եփ ա կանո ւթէլն , ուր դրոգը կր
դա դրէ անոր հեղէն ակը ԸԷԼաէէ ն ուր
գործը կը վերադառնայ էրեն էբրել աշ
խարհս/յէն էմուստէ մը պարո լր ո ւաե ՝ ուր
հ եղէ Աա կը այն ատեն կը դառնայ էնէն էրեն համար էնչպէս մէ ւսն եր ո լն հ ամ ար
ւԱյղ էմաստը արտադրողը^ կը հպարտա —
նայ
գործէն ա ր գէլնքէն y
կոր ո ո լելո վ
այսպէս երկրորդ անգամ րէէոլով էնքզէնք
էրրեւ գրող } այսինքն՝
դրականութեան
հարցը կրող : Հոս զէս հ ե տաքրքրողր պէ'ՈՒ ՐԱա4 մէայն ծնունդը ամբողջ *ոյս
հոլովոյթէն , ա*1ւց ո ւմէ անմ՝էջա՝կան (ք՜ամանակը^ „լր ո չէնչէն Տ զթարգմանս լ —
թեան'» գործողութիւնը
կը կատարուէ :
Ւրութէւ^ւը գրական է շատ հ աւանարար
երբ այգ բացա րձա կ թա ր գմանս լթ է ան
՝ա րա րքն է ան ուր ներքնէ/լթեան խա լա —
րէն
կ՚անցնէնք
գործէ
բացուածքէն։
Գրա կանո ւթէ լնը լեզուէն մէջ ա յն շար —
Ժումն է ուլ, անձը կ'ըլլայ ին քզինք իր

զուին, ըսենք՛. չՄ եծւսմասնոլթեան դիր
քին մէջ գտնուողին համար, այդ Չան -

այդ անցումը, երր կ՝ ազատագրէ ինք •11։նԸ ՒԸ ինքնորսչման զտութեան պատ — "՛լ՛արքով , րացտրձտկապէլ, : Ա'իւս բ„ _
րտնըէն , կը գտնուի լեզուական պարապի Z"/1 գրելու ձեւերուն մէջ, անձը իմաստը,
"Դ. մէ?., շարժումը, շարժումի կարելիու
հաստատութիւնը կան,
ներյայտ ձեւով
թիւնը կրկնասլէս խնդրական է՛.
Ալ - Ղ՚՚եէ, գրուէլէ առաջ. Հարցումը ուրեմն
տումը դէպի զորես,դրում կ՚ենթտդրէ մի- ՛լոր դրականութիւնը կը կրէ, է որ կ՝ոլղւՈՂ մը, կուզեմ ըսել տարածութիւն մը,
՚լ"ւի լեզուին , կը վերաբերի անոր գո անջրպետ մը, կ'ենթոպրէ ուրեմն դոնէ
յտցուցիչ ղերին,
Անձը եւ լեզուն հոս
դիմադրութիւնը որու մասին կը թօսէի
անցումին
երկու
երեսակներն
են,
"կիղբը, այն դիմադրութիւնը զոր կ՚ըն — Սփիւռքեան փորձառութիւնը կը „ կ„ի ի^"՚յկ լեզուն գրողին համար, ել րնդհան- րապէս հոն ուր դրականութիւնը կը սկսի
րապէս'
ընկերային
հաստատութիւնը
ս։ն կւսր ելէ ղտռնալ յ
զուտ ներքս՛ութեան դիրքին վրայ չմնա Անկարելի՝ ոչ թէ որովհետեւ լեզուն
H "ղին համար,
Միջոցը սակա յն
երբ
ht' պակսի ■ կրնանք շատ լալ գիտնալ լե
չկայ î երբ չ կայ ընդո ւնման տար՛ածս լ — զուն, գործածել զայն
ճչդրտո լթեամր ,
P!,L^[Ly անցումը՝ լաւագոյն պարագա —
դրական ոճով, եւայ/ն, արգիլուած ենք
յին , կը մնայ կէս ճամբան , Որեւէ ղի - ՛լրականութենէն,
Զկայ ՛այ., սերունդին
մագրո ւթեան բացակայութիւն կը վե _
համար ար տաքնո ւթեան մէջ դիմադրոլ րտ դարձնէ անձը իր ներքնո, թե ան : Ար
թիւնը որով, Չիր» լեզուն պիտի տար ադիլո՛մը կ ա տա ր եալ է յ
ն"Ը
Չըլլալու»
կարելիութիւնը ,
զ„լ,„
Ինչո՞ւ սակայն կ'ըսեմ որ այս սերուն
ներքնոլթենէն դէպի գործադրում այղ
դին համար, միջոցը չկայ, Ընդունելի՞
խուսափուկ անցումովդ :
է այս տարազը, արուեստը, քաղաքական,
Կը մնայ խօսիլ այս կամ այն լեզուով,
դ"րծ„ լնէո ւթի լնը միջոցներ չե՞ն, մի - այլեւս տարբերութիւն չըներ, անկարե
ջ՚՚ցներ ուր ըլլալ, բայց նաեւ միջոցներ
լիութեան մասին : f/ամ խուսափիլ „,նկէ ,
ԸԱս1ԼՈԼ՚՛
Ջեմ ԺԼստեր, րայց ան, կար — ինչ որ ուրիշ լուծում մըն է, թերեւս ար ե լիին լուծումը շեն, ասոնք, որովհետեւ
մէնէն ՛լոհս,ցուցիչը. Հետաքրքրական է
ըեդհանրապէս կը շեղին, թոյս կուտան,
այս տեսակէտով Տընի Տօնիքեանի դիր
զիմս, զրո, թեան ր աց տ կայ ո ւթ են, էն։ , չեն։
քը :
Ֆրանսերէն լեզուով Չար աս,յայ _
փորձեր , չեն փնտռեր լեզուի դիմաղ —
առող հայ» րանասաեղծ (կը ներէք չա
րութիւնը :
Եթէ, փնտռէին։ իսկ , պիտի
կերտներու րազմապա տկումին համար,
չզանէին , քանի որ --- այդ է „ր կը յատ- րայց ինչպէ՞ս ընել) , Տռնիքեան հրատա
կանշէ իրենց կացութիւնը : Այս սերուն- րակած է 1^~ին իր առաջին հատորը,
ուրեմն

որու մասին,
կը
թօսիմ
կ՚արսւա յայտուի ֆրանսերէն, Բ-՛jg այս
ձեւով րան։ չի փոթոլիր անշուշտ , ո —
րովհետել ընդունման շարժում մր չէ որ
տեղի կ՝ ունենայ,
աւեի ճիչդ,
հարցը
"՛յ՛է է ՚ "՞Ր չափով երկրորդ , կրկնապա
տիկ տնկալ, եթ, ո ւթեան չբաԼսոզյը կ՝ս,չի,,ս-

Աւ ԼՒէօ '6օմէն

(Հասարակաց

՛Լա,յր ը

(

fujg նաեւ Հասարակաց Տեղիքը) . կր վէ
րս,դառնայ այսօր երկրորդ հատորով մը,
լոյս տեսած, ըստ վերջին էջերու տեղե
կութեան [1975/, ն հասա հատոր մ
Ը "Ը
կը պարունակէ g _ ? վերջին տարիներու
քերթողական հունձքը :
վերնադիրը'

Paris 1977

Présentation, choix et traduction de

M. Arsénian

Il
ՀՀ։' ‘‘Րլտէ,,լ'
հ'"ղԼ" 61 կջթոց հատորը կը պարունակէ !ժսր,լմա^է.
Արսէնետնի երկար ներածութիւնը Ա. Ի" վայի կեանքին ո լ kդործին մս։..Լ^
\,լո.տ...նկ.„ր -.Հազբատի, Աանտհինի վանքերէն, h, տ շքա ր , Ասետտձն,,
կէ^ր ել ~ /ռւստպատճէն աշուղի ձեռագրէն --- եւ վեոՀաաես եոե,է
Ր Հ,
')(, քերթս, աե ո, մտածումներ» առնուած՝ ճշդենք, Ա . 'եռվաթ, եռե^
!
արտս,դրութենէն,
հէ մ, y
երեք լեզոլի
Լդտաարտկոլթիլն
կ'ոլղզոլի ընթերցող միջին հասարակութեան մ„
պ,,.ւն համար Ա. Ն վան անուն մըն է, քնող Չմա սն ա դէ տները» հեՀլ կենտն՛
t'h'i
,չ"^' 1"“Ո ջ-1'սէնեանէ'' '“եը կայացնէլու աշուղի դսրծին այըսզանոլ
Լ իւ ՛լ՛ ,
Չոտեզծտդործական կար ո զո լթիւններ ո լ ձայնս,չարին լայնսր» ■
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Չօպասեանէն ի վեր թարգմանիչներ փորձած են անց ընե, Ա. նոմտ,!,
ք ,րթ,,ւ,„ծներր ֆրանսերէնի՝ առաւել կամ նուազ յաջողութեամբ,
մարդ դիտէ թէ որք.,Հն դժուար է այսօր յաղթահարել Հալա,բարի
րարբաոի „ րրոլթի „ն եր ո ւն , որոնց վրայ կը բարդուին րանաստեդծի լեղոլակտնՀնարները, Այս րոլորը կը րաց,սարե՞ն Արսէնետնի թարդմանոլթեան
"Ր"'9'Հ '-‘‘.ւչչւ՚Ս՚՚՚ւԼ11 կը ձԳեմ "ք՛՛շել" լ ատիկա եւ պատասխանելու հա,, _
gu ւ ս էն : // էնչ այղ
նմո յշ մը»

ԱմԷՐւ մարթ- չի կանա խրմի՝ իմ ջուրն ուրիշ ջրրեն է.
Ամէն մարթ չի կանա կարթ-ա իմ գիրըն ուրիշ գըրեն է :
N'impo,te quel homme ne peut la boire, mon eau est d’une autre nature
N importe quel homme ne peut me lire, mon verbe est d’une autre nature:

Լ>ր finu ( ) • իր առաջին հատորէն ետք ,
"Ը դրո՚-տծ էր իբրեւ հասարակաց վայրի
սպասման երդը , խօսքը , անոր ցանկու
թեան
արտայայտութիւնը ,
Տոնիքեան
տարիներ անցուցած է ֆրտնոայի ել Հա
յաստանի միջել, երկրին մէջ փնտռելով
ի՛ւ,քզինք ,
ժողովուրդը , իր անցեալը ,
նաեւ , Չմարդը» , րան մը որմէ ծնիլ երկՐ՚՚րդ անդամ, սրով ըլլալ նաեւ, օրէ օր
յառաջանալով միաժամանակ Երկրի եւ
բանաստեղծական լեզոլի կրկնակ փոր ձառոլթետն մէջ, Գրախօսականի մը պի
տի չձեռնարկեմ հոս որովհետեւ դրախօ —
ս ականը կը պահանջէ թարգմանական աշ
խատանք մը, զոր կատարծ եմ միայն մէկ
երկու կտորներու վրայ (Տե՛ս Տեսանելին
եւ Ըեգյատակեայ : Տօնիքեանին ըրածը
հաւանաբար դրականութիւն է, ինծի չէ

ցումը» արդէն, զուտ ն երյջն ո ւթեան ան—
կիւնէն դիտուած , Լսնդրական է , քանի որ
լեզո են օտարն է արդէն անձին համար,
կ օտարէ զայն իր զտութենէն , կը տար —
բերէ զայն իրմէ-, Q երի լր ո լած թեմա մը,
Անոր համար -.իմա որ , երր կը կատարէ

՛t Ը

Editions Astrid,

Է՛էն դէմ , որ է օտարը ընդունելու ան —
կարողոլթէւնը
Այղ
ան կար ո զո ւթէ լնը
անձնական չէ î

՛լայն իբրեւ այդ ընդունիչը , կարդալը ;
„ր զիս կը հետաքրքրէ այն է որ Տօնիքետն իր ամբողջ ս տ եղծա դործա կան
ճիդ՚՚վ կը վկայէ թերեւս լաւագոյն ձե ՛ով ան կար ելի լթե ւսն մասին որ է իր սէրունդինը, սերունդ մը „ր ստիպուած է
փոխադրուիլ այլ տեղ գտնելու
համար
տարրական դիմադրութիւն մը իր չոլլ,ջ,
զրոչմելոլ համար անոր վրայ իր կնիքը,
կամ կարենալ հեռանալու համար վէր ջ՚սպէս անկէ, գտնելէ ետք ինքզինք , ու
րեմն Լ՛րականութեան մէջ'
պարզապէս
օղ տա դոբծելէ ետք զայն, '
Իրրեւ բանաստեղծ , հեղինակը „լնի կո
չում մը. <հ„չ թէ զգաստութիւն մը աւե
տողը, ոչ ալ վարդապետութիւն մը տա
րածողը...» այլ' մեր ցաւին պահակը ել
Հողին Մեկնաբանիչը,
տմբ„զջ„լթեամբ
" նոր գիտակցութիւնը^ )էչ շզշյ .
վլ_
[""դարձնել ժողովուրդին իր ի„կ խօսքը,
զոր պիտի չլսէր ան առանց անոր : Ամնի
նաեւ իր իսկ ճանապարհորդութեան մըտտհոդոլթիլնը, միլս ժողովուրդներուն
ժէջ, անոնց բերելով իր գիտակցութեան
"՚ժը, զոր քաղած է
այդ
վայրերէն.
«Տ՚՚ւիք ինծի հեռաւորութիւնս ,
գծեցիք
հարցումներս, կուզեմ հիմա յա,լ,.,ջ„.նալ
կենսագրութեանս լուսամութին մէջ, ամ
բողջ ժամանակիս դոյներոլն մէջ» T Ա ա րդիկ չունին լեզուն որ իրենց կեանքը պի
տի դարձնէր բնակելի, „ր իըէնց հոքԱլ
պիտի կենդանացնէր, չունին պԱԱՈՈւմր ,
խ՚աքը, գիօցտզներգոլթիրնը որ
մահը իրենց կեանքին մէջ , Ըանաստեղծը այդ անպատում մարդոց (էջ 351)
"բո՛ն համար Պատը, որ նայ ւաեքները կը կեցնէ , Լեռն է նաել , Բուր
դը, անմատչելին, Անդադար այդ էչե րուն Պատը ել Սահմանը կոլդան փոխա
րինելու իրենց յատկանիշները. Աահմանը
այն կէտն է որմէ անդին կը սկսի մահը,

բայց նաեւ որմէ անդին կայ ժողովուրդին
"կիզրը, վերսկսումը , Բայց աւելի յս, ճտխ' Սահմանը' ներքին է, կը հեռացնէ
մարդը ինքն իրմէ , անծանօթ ել օտար կը
դարձնէ ինքն իրեն, ճնշումի մը պատ ճառալ, „ր լեզուն ամբողջովին կ'օտա րտցնէ , Սահմանէն, ներքին սահմաննե —
րէն անդին, ըստ երեւոյթին ,կը սպասէ
ժ"զովոլրդին առողջ մասը, Բայց դի ■"ենք որ Սահմանէն անդին կը տիրէ մա
հը , Ն՚՚յնպէս' Պատը : Երկ" ւրն ալ գրոլ —
թեան որոշ խաւի մը մէջ, մտածուած են
իբրեւ բաժանումներ ճնշումի եւ ճնշուածի
միջել, բայց ուրիշ, աւելէ էարունկ էյալ
{Լ կ. Ըսէ որ սահմանը ևրկղէմէ

որ

ճնշողը շատ հաւանաբար ճնշուածն է յ եւ
փոխադարձաբար : Աւելէ ճէշգ Աահմանէ
ել Հատէ տեղաբանո ւթէլնը ար տարէնէ
ել ներբէնէ տրամաբան ո ւթեան չէ հնա —
զանգէր յ ճնշումը կը բնակէ ձողովուրգէ
լեզուն i ^ը կարծեմ որ այս արդէւնրր
հատորէն ամէնէն շահագրգռական մասն
է յ եւ անշուշտ որեւէ տեղ չերեւէր էր —
րել այդ։ քնանաստեզծը պատմած է ներքէե ճնշումը նկարագրելով֊ զայն էբք^ւ
արտաըէն յ *Լ/երըէն ճնշումը յ ան որ ներ "^ն Կ.Ը ղրկէ ժ՜ողովուրդը էր ձայնէն , [ւր
(սօսըէն , պատմած է էնըզէնը ուրէշ պա
տումէ մը ընգմէջէն։ !'այր այ դ ճնշումը
^ո^.չէ այնըան որ կը տէրէ որըան հոս։
Բանաստեղծէն ՝ Հհէւ-թ»ը 1լ ընդունէմ , այ1^
ժ՜ո զո վո ւր դն է } որ կը սպասէ մահ ո լան
լերան առջեւ
որու լեզուն ամբո ղջովէն
թաւէ անց ո լա ծ է օտար էն յ սուտէն ) կա[՛ ՜"
գաէւօսըերէն ։ Բայց էնչո^ւ ճնշումէ փո —
խա դրո ւթէ ւնը ուրէշ վայրէ մը մէջ՞, Տա~
րագրութեան մէջ՝ Լեռ մր չկայ որ մահւան ձէջ ներկայացուէր յոյսԸ տարագէր-՞
ներուն : Բայց ահ ա լա սէ կ մեր կաց ու
թեան անկտրե լէութէւնը* աքրէ i էրաւ
նէւթը այդ բանաստեղծութեան ՝ էր ամրողչ ճէդ ովը հ եռանալո լ անկէ, որպէոզէ
Գրա կանո ւթէւն մը կտրելէ ըլլայ փ րագորձ՚ելէ ) շնչելէ՝ անոր մասէն։ Հոս՝ չ^ԼաJ
դրականութեան կար ելէ ութի՛նը , րտց՚պ՛ձ։ս կ թարդմանո ւթեւսն կարելիութիւնը,
չէ-յ տարր ա կան տարածո ւթէ ւ9ւ՝ը յ ուր
"կ՚՚իլ օտարէ ընդունման մասէն ձ տա
ծել : թ*է այգ չդո յո ւթէ ւնը էեչո ւ վե “
ր ա գրելէ է ներըէն ճնշումէ մը՝ ուրէշ nt—
ռիթով ' Ամէն պարագայէ' անոր փոխադ
րումովր կտրելէ վայրէ ը վյրայ ) էք ԹՈ11
lin. ,Սւայ^> ան կարելէ ո ւթեան մասէն՝ կը
պատմէ ան էր ձեւով՝ էր «պարունա կո լթեամբ» եւ էր «ձեւով» անկարելէութէ ւնը յ

(*) ԷԹՆՈՍ Տ- ՏՕՆհ-հԵԱՆ, Սայկոն
1975
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ՖԻԼՄ ԵԻ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ
ՄԵԱԿՈՅԹ

+Pb9
Այս երկիրը, լ՚^չպէ" ոլւ՚Ււ ՀանՒ եւ՚~
Արներ , կ[Լ հասկցուէ անմիջապէս էր
հըկդիմութեամբ-. Որովհետեւ, ամէն էնչ
Հոս տեսանելիին եւ
րնդյա տակեա յ ին
կրկնակ ԳէմՀն ոլնՒ- Դէմտկէն րտրաց տեր
սրտայայտութիւնները պէտր չէ որ մոռ

ՏԸՆԻ ՏՕՆԻՔԵԱՆ

ևը ւ1կա J է իրենց ամբողջ անձին մասին՝

Շար. Ա. էջէն

Fu*JtJ րուրւերը որոնց դատապարտուած են

\
բան ո ւթեան եւ մ տածելա կեր պին հետ ու
նեցած կապին ՝ քան դրա կանո ւթեան եւ
մ իւս ար ո ւես տներո ւն :
Ըստ այս տեսութեան ՝
յառաջացած ՝
ճա ր տարա րուես տա կան երկիրներու ժո —

չկերին Եան օնին հրամանով՝ կամ պարզա
պէս վախէն դրդուած ՝ կը դաւեն զիրենք։
Օրինակ համ ալսա բանի այս դասատուն ՝
ակնյայտ ձեւով կրկնակ ՝ իր

տեսանելի

ցնել ատն մարդկային
դէմրէն բոլոր
փաղերը» եւ այդ խո ր ո ւթէ ւնն ե րը ուրկէ
անոնք էրենց հրամանները կը ստանան-.

ղասերով ել անոնց ենթա դրած ըեդծո վ —
եայ մտածողութեամբ'
սառնալեռ մը*.
Որ խնդրո լի ծառէն որ քաղաքը զա ր —

Այս երկիրը, որ երկիրներուն մէ£ ամէնէն
լմանն է, մտրդկտյէն էրականոլթեան եր
կու կոդերը կը կըկ : Կենդանի քաղաքի
այս աղմուկը կը խառնէ բուրդէ լռութեան

դարէ ՝ որ քարին վրայ իր գո յները փա կ3 ընէ։ Եը կտրեն զայն՝ ուղղութիւնը կը
ճշդեն ; Ոայց չէ՞ որ ան իր կեանքո վը

զոր լեռը էր վրայ կը րեոցնէ : Կը խառնէ
տափաստանէ այս չտա երկար ձդումը
Պատէն, յանկար})- նայուածքէն մէԸ կանգնածԳրաւուած երկիրը՝ եւ միւս մասը'
կոըսուած :
Աարդն է իր սահմ՛աններուն մԷԼ՝ մ է կղի
դրուած իր հետաքրքրութեան ՝ իր որո —
նսեմներուն զայրոյթով : Աա[*ղը իր կեանրթ մկջ տ ր դելափ ակո ւած ։ թատրոնի
կեանք ուր մութ քուլիսներ րո լո ր տը —
ււամներ ո ւն կը ղեկավարեն*. Ուր ՅոլՅադ-~
լ, ական խանդը կը խտռնուի խ"ւլ խԼր —
տումներուն , բողոքներուն ՝ եւ յեղափո
խական ցուցտմ ո լութի ւնը ՝ աւանդութիւն
դարձած' անկարողութեան մատնուածնե
րուն իրաւ բարկութեան*. Հիւրին համար
լացուած սեղանըճոխ պիտի ր/բսր ՝ րայՅ
դ(1ո լար ո ւթիւնը զոր հ իւր րնկա /ր ունե —
ցած է զայնլեցնելս ւ
համար
այդպէս
դայն , դժուարո ւթիւն որ անտեսանելիէ է
ւ՚^ք )կը ծածկկ միայն պարապը։ 1'առերև
իսկ՝ րո լոր հնազանդ բերաններկն պո ու —
չտուած , — ուսուցչական ,
ստրկական ,
ղրքունակ կամ ռա տի օձա յնային
իրենց
սկզբնական
իմաստը
կը դաւեն իրենց
պարտադրուած դիմակին ու դո յներուե
պատճառաւ։ [յ աքարը աղ մըն է՝ ռամ
կավարութիւնը բերանները գոց ելու միմԸ, հ անրապետութիւնը
կափարիչ
մը*. Հայրենիքը՝ այո՛ ՝ կը նմանի կո —
ւէերու դաշտին ՝ շբ^ա պա տ ո ւած սուրկ եւ
!.ո9

կրակէ։ Երջանկութեան կգփի ) բուզմա —
պատկուոզ բորոտներու
ովկեանոսի մը
մկջ*.
Այս կրկնակ դէմքը մարդոց եւ իրե —
րուն մէչ նաեւ կարելի է գտնել : իւրա
քանչիւրը կը խօսի ու կը լռէ : Ոմանց հա
մար՝ բազմամբոխ՝ կամաւոր լռութիւնը

արդէն ոլրիչ բան կ'ըսէ î ՀԼայն դիտող
քաղաքացիին աչքին մէջ ուրիշ իմաստով
ձը չի
ծանրանար *. Նոյնպէս'
չբանող
հին եկեղեցիները՝ անկարեւոր քարերու՝
դաշտանկարի ձեւերոլ լռութիւնը* • * ի —
րենց առաջարկած առեղծուածով այս
երկրին ծանօթութեան կը սատարեն ՝ շյրեորհիլ իրա կան խ ո ր ո ւթի ւններ ո լ րնթ երg ումին՝ *.
Անցած դարերը կը մեռնին իրենց կր°~"
նաջերմ ութենէն պար պո լած շենքեր ո լ ԼԸ~
ռո ւթեան մէջ։ fiiujg տոկմը կը մեռցնէ՝
նոր մը կը թագաւորէն : Ալ այ՚ր փլա՝ —
տա կներոլ անխօս ո ւթի ւնը քմծիծաղով լե
ցուն ժ՜պիտ մը կը կրէ աստուածացած
ներկային հանդէպ։ ժողովուրդը այսու
հետեւ ամենակալ է*. Հանրապետութիւնը
հռչակուած *. ('այց ո*վ է արդեօք
այս
թագաւոր — ժողովուրդը յ Ա* վ կը թա —
դաւորէ : Ամբողջ ժ ո զո վո ւր դը *. թէԲ ժո
ղովուրդին մէկ մասը միայն ։ Այդ մասը
ներ կա յաg ւց չա կա^ն է։ թերեւս կը խօսի
իր չճանչցած ժո ղովո ւր դին անունով *. թե
րեւս : ժողովուրդն ալ կրկնակ է-- Աէկ
կողմէ' Օրէնքը, եւ անոր ենթարկուածներր՝ միւս կողմէ' ազատ մարդիկը՝ ո —
րոնք ոչ կը հրամայեն՝ ոչ ալ կը հնա —
զանդին : Հոս լեռներու լռութիւնը ճըե—
չուածներու ծանր համակերպութիւնը կը
կրէ î Անաg եա լր ամբողջ թմրկահարում
է՝ յուշատօներով քնացնող՝ մահացու յե
ղափոխութիւն*. Ամբողջ թոհուբոհը քա
ղաքի մը ՝ իր ազգային տարեդարձի տօ —
նա կա տա ր ո ւթեան համար։
fitu յց տա րադրուած լեռները կը կրեն
ժողովուրդին իոկ տարագրութիւնը՝
անոր ձիւնէ թագը ՝
անոր դա լիք հ րաբխումները։

ղովրդային մշակոյթը կը գրաւէ այն դիրքը ) ՈԸ նախնական ու աւանդական ժո —
ղովուրդներոլ մէջ կը դրա լուի սուրբերու
պ ա ամո ւթի ւնն եր ո ւ ՝ դիg աբանա կա ե ա —
ռասպեյներու եւ ա լանդա կան պատմ ու —
թիւններու կամ
հէքեաթներու
կողմ է*.
Այս հ.պա տմո ւթի ւններ ո /_» եւ Հդիցարա —
նական առասպելներու^ անբաւարարու —
[ձիւնը իբր տերմին կամ բաց ատրու —
թիւն ՝ ղիս կը մււէ դործածելու հ.միթո —
[ոժխ» բառը՝ որ ընթացիկ է արդի ֆ իլմի
քննադատութեան եւ տեսութեան մէջ*.
Ուզեցի որոշ ծաւալումով պարզել բաոը՝ որովհետեւ մենք ընդհանրապէս Ւըը
Հդիցաբանո ւթիւնը կը թարգմանենք զայն՝
սակայն սահմանափակ է հայերէն բառին
իմաստը՝ ներառեալ չեն անոր իմաստի
պարունակին մէջ՝ օրինակ՝ ժողովրդական
ա յն հէքեաթները
որոնց մէջ ոչ աստլածներ կան՝ ոչ ալ չաստուածներ։ Ես
Հլմիթոլոժի» րառը կը դո րծածեմ ՝ Լեւի —
Աթրա ո լսի ել Պարթի ազդեց ո ւթեան տակ
անոր ստացած իմաստով՝ եւ զայն կ' առ
նեմ ամերի կեան անդլևրէնէն *.
\յոյն տեսութեան մէկ ուրիշ հիմնաքա
րեր էն է սա կէտը՝ — պա ամա թ՛իւն պասձifbjjl ԼըԱ_այ բառերով՝ ըլլու՛յ պատկեր
ներով ու բառերով խառն էնչպէ ս է ֆէլմային պատումը) մտած՜ե՛լ է’. Պասս£ել|1
մտածել է, ոչ այն վեթլուծական ( անա —
լիթիք} ծերով'
որուն վարժուած ենք

այժմ, այլ հո գերունական - մարդաթա —
նական հասկացուլուր-եամր : Պատմելով
<ձկը լուե՜ուփն-» խնդիրներ , որոնք անլուծելփ կամ անբացատրելի կը խո լին ժո
ղովուրդին . ա շխարհ ի ստեղծագո րծու —
թեան անբաg ա տր ելին նախնական ժողովո
ձ ը կրնա յ լուծել հՏՒիրք Աննդոց^ի
պատմ ո ւթեամբ : Աը՚^ի Ամերիկացին՝ որ
կուզէ միանգամայն արդարացնել կարմբրամ ոբթին ջ^րդը եւ արտայայտել իր
հիացումը
իր ջարդած
ժողովուրդին
հանդէպ՝ այդ հակասութիւնը շի կրնար
վերլուծական մ տածումով լուծել։ Երր
նայ
հակասութեան
անելէն
փաի,եիէ^
պատմելով այն պա տմո ւթի ւնները ՝ որոնք
կը գտնուին ո ւէսթըրնն եր ո ւ մէջ, յալի տ ենա կան կր կնո ւթի ւնն եր ո վ ։
Այն պատմ ո ւթիւնները ՝ որոնք ժողո —
վու֊րդի մը հ իմնական միթո լոժիին մաս
կը կազմեն՝ կը տարբերին պատմուածքներէ
կամ նոր՝ մանուկներու հսւմար
ս տեղծո ւած հէքեաթներէ' հ ետե ւեալ ձելով՝ --- այս միթոլոժին պատմելը՝ լը —
սեւ ր կամ տեսնելը ժողովուրդի մը մըտածելա կերպին
կը տիրապետէ ՝
անոր
հասկացողութիւնը կը ձեւէ --- կը կազմաւորէ սակայն միանգամայն կ^արսււսյայլոէ՜
այդ հասկացողութիւնն ու մտածելակեր
պը՝ հանդէպ այն մեծ խնդիրներուն' որոնք կը տիրապետեն ժ ո ղովո լրդի մը
պատմո ւթեան ։
Այս արտայայտիչ մտածելակերպ կերտող պատումները ունին Հս իմպոլ^ներու
մթերք մը՝ մասնաւոր տեսակի բառա —
մթերք մը՝ որ ֆիլմերու մէջ Հ ինչպէ ս ՝
օրինակ ՝ եւր ո պա կան վերածնունդի նը —
կար չութեան մէջ) կրնայ
պատկերային

ՏՒԹե՚ՆԻ

ԳՈՐԾ՛ Բ(Լ(*ԳԷՆ ՊՕՏՈԱԵԱՆ

րն ոjP ս տանալ ։ Աւանդութիւնը կր <^ս ըրբացնէյ» կամ կը նո լիրա կանացնէ
այղ
"իմպ ո լները ՝ որոնց ծագումը UpüUllflliljUlQ
բնոյթ ունի ճարտարարուես տա կան մշակո յթնեբո ւ մէջ :
Այ՝ս իթո լոժի ի պա տմ ո ւթիւնհ երը եւ
անոր բառամթերքը՝ ր / լաՀ յ բառային ՝ րլլա՛յ պատկերային՝ մխրճուած են ժողովոլ֊րդի մը ենթա դի տա կց ո ւթ եան մէչ, ու
երբ դէպքերը կը պահանջեն նոր լուծոլմ—
ներ ՝ նոր մ եկնա բանո ւթիւններ ՝ նոր պա լո
մս ւթիւններ' լուծելու համար դէպքերու
ստեղծած նոր հ ա կսւ ս ո ւթի ւկն երը
այրէ
պահանջքներ ը բա լա կանա ցն ելո լ դոր}լը
կր ստանձնէ ժողովրդա կան մշակոյթը։
ճիչդ ա1յդ պատճառաւ ալ
միթոլոձին
նա ե՛ւ ժողովուրդի մը դա ղափարա խօսու
թիւնն է ։

Անշուշտ նոյնիսկ ժողովրդային այս մըչակոյթը չի տիրապետեր
ամէն
անձի
մտքին՝ չի ձեւեր մտաւորական դա սա —
կար դը' սովորա բար ։ ^եւով մը արդար
է ըսել՝ որ մտա ւոբտկանը այդ տիտղո
սին արժանի կ'ր//այ' երբ գոնէ մասնա —
կիօրէն կը ձերբազա տէ ինքղփնք եւ իր
մտածելակերպը
ժողովրդական միթո —
լոժիէն : Այս միթոլոժին՝
Ա|Էղո£ է՜
իԸ սիմպոլները կը զինուորադրէ
պաւոմելոլ համար եւ ո ՛չ վեր լուծա կան
111J լ մօտեցումներու նման*, էւ սակայն՝
այդ պատմելու ձեւը
մտածում է՝ առանց վերլուծում րլ լա/ու :
ինչպէս ըսած է Պարթ' միթոլոժին հ.կը
բնա կանացնէ^ պա տմո ւթի լնը ? աքսինքն
պատմական գէսԼՀքի մը հետ կապ ունեցող
դէպքեր եւ բարոյականներ կը կապէ սիմպո լներու՝ եւ՝ այս ձեւով՝ ժամանակի
ու շրջապատի կաշկանդումէն կը փըկէ
այդ վտանգաւոր բարոյականները։
Որը
ամերիկացի
զօրավարներոլ վփէթն^մփ
մասին տուած տեղեկադիրները կը վեր
լուծենք ու զանոնք կը բա զդա տ ենք ՝ օրի
նակ՝ Ա)րանսայի լրագր ո ւլներ ո լ դրածնե
րուն հետ՝ կարելի կ'ր/ քա J 3nJ3 տա Լ nF
Ամերիկացին սուսւ չի խօսիր, քայց եւ

այնպէս չի աեսնեթ իլւ սաւջեՆ պարզուալ
իլւականոՆթիւնը, որովհետեւ ամերիկացի
զորավարին
մ տածելա կերպը
հանդէպ
որ ելէ րնիկ Ժո ղո վո ւրդի մը դէմ տա ր ո ւած
պայքարի՝
ամերիկացի — կարմրամորթ
միթոլոժիի հակակշռին տակ է։
ԼՀՀենք
մոռնար՝ անշուշտ՝ որ Ամերիկացփն փր
ենթագի տա կց ո ւթեան մէջ ունի րնիկ ժողովուրղը ցեղասպանութեան ենթարկելու

պէւոքլւ ,

nL-rtt. բեիկիեր ալ արմատախիլ
լիւելու եւ իբր ուժ անիւթ օգտագործելու.
պէտք Ա : Աակնար կեմ կարմրամ որթ ու ս եւ
ժողովուրդներուն' որոնց հանդէպ դո ր —
ծադրուած անարդարութիւնները արդա —
րացնել՝ ամ երիկեան միթոլոժիի դլխա —
լոր պաշտօններէն մէ 1լ1ւ է) :

Անշուշտ ՝ նոյնիսկ միթոլոժին [°րի “
նտ կ' ամերի կեան ո ւէ ս թըրններ ո լ միթ n—
լոձ ին ) անոր սլ,մպոլներն
ու պատումի
կառսյցն երը ՝ անփոփոխ չեն մնար : Ոչինչ
կայ բո/որովին անփոփոխ։ Աակայն պահ
պանողական են ու կը. Փ ո խո լին միայն
պատմութեան ՝
մանաւանդ դէպքերու՝
տագնապներու եւ արուեստի մը ներքին
պատմութեան ճնշման տակ։ Պատմու —
թեան փոփոխո ւթի լեները երկու նրբանցք
ներէ կը մ տնեն միթոէոժիի մէջ ՝ — նիւթ
կը հա յթայթեն անոր ՝ նոր նիւթ կամ նոր
սիմ պո լիք պատկերներ ՝ եւ կւՈլիոիյՈՆթ-իւն
կլւ պահանջեն, ^րր
միթոլոժին չի
կրնար նոր տագնապները տանելի դարձ
նել ։
վերածական այս ա կնար կը կը փա կեմ
յիչելով րեմւսղփր Ալ,թըր Փէեփ ՎփթըԼ
Պփկ մէ՚ե» (.Փոքր մեե մարդ( ֆ փլմը , դերա կա տար ո ւթեամր Տասթին Հո ֆմընի ։
Այդ ֆիրքը։ ՈԸ ու-էսթըրն մըն է՝ 1876^ե
տեղի ունեցած հնդիկ — ամերիկացի կը/լիւներու մասին՝ նոյնքան վերլուծո ւմն է
Ամերիկա — վփէթնամ ճա կա տա դրա կան
կռիւներու ։
թէ ի՛նչ են միթոլոժիի թաքուն նպա
տակներն ու գա ղափարա խօսական դերեր թ առանձին յօդո ւածի կը կարօտի ։
ԽԱՁԻԿ թէՕԼԷՕԼԵԱՆ

Ե Ո Ջ
Հայ կնոջ սեւ՝ մելամաղձոտ ս,ծԸ^րԸ
նաքուած ՝ դիտուած են : Նայիլ ՝ ն շմարե լ ու սեւեռել չեն գիտեր *. Qարդոլած ՝
սուրբ՝ անմատչելի աչքեր՝
վերջապէս
կր ա ւորա\կան : Ո դա կան ա չքե ր բարկա —
sPԲ ,րմբՈԱւուսցէ'՚ք , երչանկացէ՛ք ու խ՚քնավստահ' փայլեցէք կիրրո վ*
Հ։է՛յ կնոջ զուսպ ՝ ամրափա կ բերանը ՝
յաւիտենական լռութեան դատապար —
տոլւսչ : Կփն , շրթունքներդ շարմէ ել լե
զուդ աներելոյթ շղթաներէն ազատէ !
Աայրենի լեզուն մէկ կողմ ձգէ, իգական
լեզուին տէր եղիր : Մինչե լ այսօր գո րեաեոլաե կամուրջ մըն էիր արու սե —
րունդներու միջել.
այսօր
անձնական
եննդարերութիւնդ կատարէ :
Եդիր նայուաե-ք ու խօսք :
ԱԵԴԱ ԳԱԲՈ8ԵԱՆ

Fonds A.R.A.M
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ԱՏՆ ՄԻ ՀԱՏԻԿ ԻԱՈ-Ը

ԱՇՈԻՆ

Ու տիեզերքը լուռ միշտ կրկնում է նոյն աղօթքը(1 ւ ամէն ոք ամէն անգամ մի խորհուրդ է դնում այդ աղօթ՜քի մէջ,
Ու միշտ այդ աղօթքը յայտնագործութիւն է թւում,
Երջանկացնող, հրեշտակի ժպիտը շուրթին,
Արբեցնող' հրաշք - հրաշք սիրոյ նման:

Մենակոլթիւճը մուրացկանի պէս
Հայցում է աշնան քնքշոլթիւնը ,
ք|ւ երազները ստուեբների պէս
Լոյ սեր են ւինտռում :
Աշնան ծառի պէս . չեղած սիրոյ պէս ,
Լափում են իրար բոլոր տենչերը ,
ք|ւ ցնորքները սիրւսհարի պէս
Ոտնահետներ են ձգում ու ձգում :
Երջանկութիւնը աստծուն հասցնում,
Հառաչն* առ երկինք •
Խնկարկուող արեւ փակերի դիմացԱրգելքներ, ստեր, չգործած մեղքեր
Ու. դէպքեր-•• գէմէ՚եր • • •
Ու քայլող երազ ու շնչառութեան փոխազդեցութիւն,
Ու մ՛ի բան, որ միշտ կախւում է օդում,
Ու դառնում է չի՛ք •
Մի պարզ խնկարկում հաւատալիքի :

Ու ամէն անգամ որոնումը ՛անպայման խարիսխ կը ձգի ճշմարտի ափին,
Պատրանքը գունեղ կը խամրւի ճարպոտ ճշդութեան խոնաւ նկուղում,
Ա ինչ նուաստ ժպիտը շուրթին որոնողը, թէկուզ թաքուն, կ՛որոնի:
Լուսարագին յաջՈրդում է մայրամուտը:
Ամէն լուսարագ իր Բարի լոյսն ունի,
Ամէն մայրամուտ' իր Դիշեր թա րին:
Երար նման չեն նպատակները, որոնումները,
||ւ գտածները, ու գտնողներըՆրանցից ոմանք հեգնանքը աչքերում պամած*
Շոյում են իրենց ունեցածը
Նախանձի կամ ինք նագոհոլթեան
ժպիտը շուրթ ին վազում են առաջ' լոկ նահանջելով :
Եղածը քիչ է, կամ թէ ոչինչ է...
Մինչ ամէն ինչ է--■ք-անզի, եթէ ղու դասն ես հալքարում
Ա՜յն, աՐՒ համը միայն դու գիտես,
Ու գոհ ժպտում ես,
Շատ քաղցր է թւում քո դիմացինին:

Թող աշնան նման տխրութիւնները սիրուն մահանան,
Ու երագները, ստուերների պէս
Թող լցնեն միայն բաց գիշերները,
Ու յայտնութիւնը , այնքան ցանկալի,
Սպասման նման հուսկ վարձատթուի :
Ու աշնան հման ամէն ցանկալի վերակրկնուի,
Թէկուզ, որ ալքէն ՛անցած ք ճնշութիւն
Իր պատկերն ունի , աչքերը , լեզուն :
Դիշերը իր մ՛երկ մարմինն է թաքցնում իմ երազներում
Լուսաբացներին աստղերը կարծես ծերանում են:

Լս՜ի՜ն, համրացի՛ր ողջախոհութիւն:
Եթէ աչքերդ շատ լ՛այնանան
Տիեզերքի աղօթքը քեզ չի օգնի •
'հու կը դադարես որոնելուց, քայլելուց, ընկնելուց--Չես զգայ արցունքի ու արեան համը,
Պարտութեան ւլառնութիւնը , յաղթանակի բերկրանքը,
Չես վայելի սպասում՜ի ու հանդիպման վայելքը ,
Չես մոնչսւյ խելագար ու վիրաւոր վագրի նման,
Եթէ քեզ մնայ եդած — չքացած ճշմարտութիւնը
Որը նոյն դատարկութիւնն է՝ դիմացինի աչքով:
Մինչդեռ • • ■ արիւնդ եռում է ուժեղ ,
'ք՛անզի ղու դառն ես համարում, փուչ րան
Հենց այն' ինչը խիստ անմատչելի է,
Որքա՜ն արգիլուած, ցանկալի՜ նոյնքան:
Սակ՛այն սւմէնքը այս աշխարհում ապրել են ուզում,
Ու փոխում են ճանապարհները
Նոր արահետներ գտնելու համար :
Ժա՛մանակը թափահարում է թաշկինակը
Որը նման է ծակ քսակի.
Ու միշտ դատարկ այգ քսակր քրքջացել է
Արծաթէ դրամներ որոնողների վրայ :

Մարսէյլ

ՇՈԻՇԱՆԻԷ Ա՜ԱՆՈՅԵԱՆ

Յոյսը զյխահակ իր ծխախոտն է վառում նորից:
Դու ալքէն ինչ անոււք ես այս աշխարհից
Ինչ որ րան խլելու համար,
Մինչ ամէն ինչ ոչնչութիւնից գնում է դէպի ոչնչութիւն:
Թափանցիկ սուտ է իմաստ փնտռելն է որ իմաստ չունի-••
Ու նպատակը, կամ թէ արժէքը այդ նպատակի
Ինքճախաթէութեւսն մերկ վիհն է որ կայ :
Տիեզերքը միայն մի աղօթք ունի,
Մինչ ալքէն ոք իւրովի է ըմբռնում այդ աղօթքըՄէկին թւում է, թէ անգիր գիտի' դեռ չլսած,*
Յաջորդը թարգմանում է* չհասկացած,
Մինչ խորհուրդ ունի այդ աղ1օթքը ,
Որը չընկալողները շտապում են
Դողալով սակայն, սր չվրիպեն,
Ու թքում են' բաց աչքերով րայց ոչինչ չտեսնող կոյրի նման,
Անցնելով այն հարստութեան կողքից
Որը երբեք ընդունակ չեն նկատելուԼռութիւնս հեծկլտում է նրանց հետքերին նայելիս:

Ե՛ս Ուզում եմ՛ լուծուել մթնշաղներինՀորիզոնից այն կողմ երազներին ի զուր են•
Ես ուզում եմ ձուլուել աշնան գոյ ներին,
Հմայքները այնտեղ անմարմին են:
Արեւի հետքերը տխուր են •
Նրա մեղքն է երկինքը լքուած :
Հրաշքները զգոյշ մակարգւում են
Եւ աստուածային պատուաստն է ստեղծուած:

Որքա՜ն անզօր են ու որքա՜ն զօրեւլ
Հառաչանք ներ ծնող ապրումները:
Մարդիկ Մա՛րգ են փնտռում :
Աշխարհը նման է մեռած՜ի երբեք չփակուող աչքի,
Անկեանք , անարիւն , սառը ճշդութեան
Ու դաժ՜ան - դաժան յանդուգն փաստի'
Թէ խելօք շունը աւելի պէտք է
Մի չգործած յանցանք յայտնաբերելոլ համար*
՝Իան ազնիւ լռութիւնը:
■ք-անզի յանցանքը յանցանք չի կոչուի*
Թէ յայտնւսբերուի - - Ո՞վ կարող է պարզաբանել ու թափահարել
Ճշդութիւնը օդում, երբ առանց այն էւ
Շնչելու օդը այսքան պակաս է---

Սիրտդ բաց է, երկի՜նք ,
Ու Ա՛րիւնդ հոսող կաթ է շուրթերիււ :
Ծուխդ լաց է, երկի՜ր,
Ու շիւղերիդ ղողը իմ չտուած բերքն է:

'(•ե զ , ւսոանց երդումի մի օր եթէ լք ելք,
Մեղքս' սիրուդ վարձն էԼռութ իւ ններիղ հուրը անհուն,
Մեռնող լոյսերդ դու չվճառես :
՛քանզի երկինքները • • •
Սանդղամ՚ատեր չեն որ ծայրը ելնես'
Այլ-՜ - տենչանքներ են,
Օծուած երազներ:

X
Մազիկները սիրուն այնպէս քաղցր են բուրում
Մեռնելուց սւոաջ , մինչդեռ անզգայ են:
Ե՛ս ուզում եմ՜ համբուրել աշխարհի շուրթերը'
■քաղցրութիւնը զգալու հ՛ամար.
Ու եթէ թունալորուելք' կը ծիծաղեմ•• •
Ու անպայման աշխարհի ականջին կր շշնչամ
Այն լքի հատիկ բառը :

Արեւ ներից այն կողլք լռութիւները
•քայլող սէրեր ենՀրաշքները' զտու՛ած սպասում Հողը մայրացաւ գիշերի գրկում:

Երե ւան
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