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Հոն- . . եւ վայրն ահա պատրաստ է արդէն ,
Վայրն է կատարեալՔամիները միշտ ազատ կը խազան,
Զուրերն աղմուկով միշտ կը փրփ րին
Ու մէկն ու մէկը I- հէքեաթի տղաւն Կը վերագաոնայ' կտրելու համար
Արժէքը ցաւին : ժամանակին մէջ
Աչքերն ու սիրտը ոչինչ են ջնջած,
Ջի պակսիր ոչինչ'
Յաւերժ։։ւթեան ու՛ երազին համար:
Ներկայ է մահն իսկ' որովհետեւ կա՜ր:
Հ?
Ես հին երգ մը գիտեմ տերեւի մը մասին •
Որովհետեւ ուզեց րացուիլ' ծասը ըուսա՜ւ :
Ես գիտեմ արցունք մը' որ ստեւյծեց անհրաժեշտ
իր տիրութիւնն ու աչքը :
Եւ ես ծաոն եմ, տիրութիւնն ոլ աչքը :

Սուլելով երգ մը հին, գիշերին մէջ ձմրան,
Փողոցներէն, մինակ, անձրեւն է որ կ՛անցնիՉորցած տերեւներու փունջ մը àhnfին, կ՚երթայ
Իր սիրածին գուցէ, կամ կը դաոնայ' մինակ,
Սուլելով երգ մը հին' մեր ամէնուն մասին :
$

Բարձրանալով Սէնի քարափն ի վեր
Ես կ՚երթամ
Վայ լամոլոր
Մ այր Արաք սի ափերով :
Արա՜քս,
Դուն գեղեցիկ ես այս գիշեր:
Փարիզի բոլոր լոյ սերը պիտի թափեմ,
Փարիզի րոլոր գինիները պիտի իմեմ
Հայ ուհիի տխուր ու սեւ աչքերուդ մէջ :
Այս գիշեր; պիտի տանիմ քեզ տունս, Արանս ,
Ու սիրեմ :
Վաղը այլլոու
Երրոր երկիր վերադաոնաս
Զիս չթողուս կրկին
Վայ լամոլոր ու աոանձին
Սէնի ափին :
Ես ալ հայ եմ, Արաքս,
Աստուածավախ մօր՛ս
Անաոակ որդին :

կոյսը հեղուկ' կը փախչի : Թաց են հետքերը լոյսին
Աչքերուդ մէջ : Հնձուած ու տարուած է ամէն ինչ
Սրտէն, դաշտէն, երկինքէն : Հրացան մը կ՚որոտայ
Ու լոոլթիւն: Մութին մէջ որսորդները հեոացան :
կաքաւի պէս, զարնուած, մեոաւ աշունը'անձա՜յն :

էք ւր ոպա ւյէ ել Ամերիկացի մարդա —
բանն երը (անթրոփոլոժիսթ} երբ հմշակոյթ» ի մասին կը խօսին՝ կը գործածեն
բառին ա՛յն սահմանումը' որ կ ըերչզբկէ
մարղկո ւթեան hbc արկած արհեստներն
ոլ արուեստները : Այսպէս
հասկցուած'
ւ) չակոյթը իր մկջ կը պարունակէ արտագ~
բտկան՝ ա ր տայայ տչա կան եւ մեկնա —
բանական գործ ելա կեր պեր : Երր Ա ովե —
տական
Հայաստանի
մար գաբանները
Հայ հեթանոսական մշակոյթի մասին կը
խօսին՝ կը մատնանշեն (օրինակ} մետա
ղագործութիւնը
(արտադրական
ար _
հեստ՝ որ կրնայ նաեւ արուեստ ըլ —
Լալ} գրականութիւնը
արտայայտչա ■—
կան — մեկնաբանական
արուեստ՝
որ
միաժ՜ամանակ գուսաններու
հարհեստն»
կ՝ այսթ^ն' անոնց ապրուստ շահելու
‘ԴՒՏԸ) եւ նոյնի սկ Աօսեաց
անտառի
մկջ մարգար էութիւն իեորԼ
քուրմերը
(զուտ մ եկնարանա կան} :
Հակառակ անոր որ
գոյութիւն ունի
հմշա կոյթ» բառի այս բարդ հասկաց ո —
զութիւնը՝ երբ Ափիւռքահայ իրա կանու~
թեան մկջ հայ թերթն ու հայ քա զ _
քենի մտաւոր ականը
« հայ մշակոյթ »
բառը կը գործածեն սովորաբար կուզեն
հասկցնել գրականութիւնը ՝
երաժ՜շտու
թիւնը ՝
նկարչութիւնը ՝
թատրոնը եւ
գուցէ մի քանի ուրիշ հկրտսեր» ար —
ւեստներ :
Միաժ՜ամանակ՝ կարելի չէ հՀայ մշա~
կոյթ» բառերը կարդալ մ եր թերթեբուն
մէջ ել կամ զանոնք ԼԱել մեր բեմերու
դասախօսներէն ՝ առանց անմիջա պէս են^.
թարկուելոլ ողբերգական յանկեր գի մը՝
որուն կորիզն կ «Հայ մշակոյթը սիրող
չկաy»ï> : Համաձայն ենք ՝ անշուշտ ՝ որ
*Լար ուժան ու Ս* եծարենց պէտք եղածին
չափ չեն կարդացուիր
(վերջապէս ■ebt
մը հայերէն գիտնալ ու լեզու սիրել կը
պահ անջեն անոնց գործերը իրենց ըն —
թերցոզներէն} ՝ ել նոյնիսկ կոմիտասի
երգերը ունկնդրելու համար քիչ մար —
ղէկ հ անդէսի կ' երթան : Այնինչն
ան *՜
կասկած
ճիչ^ է որ մեր Ժողովուրդը
(բառին մէկ որոշ իմաստով հասկցուած}
իր լքշԱՍկււյթ-ը (ա՛յգ բառին մէկ որոշ եւ
սահմանափակ
իմաստով բնոր ո շուտծ )
սիրեր» եւ հչի քաջալեր եր» : Ւ^նչ է
պատճառը յ վարքերու խաթար ո ւմն է ՝
կըսուի’. էՀր երբեմն՝ կըսուի t Ալ. մա ՜
սամբ նորին ւ Աոլորին ծանօթ է նախապատրաստուած ՝
կաղապարի
մը մէջ
կազմուած ոզբԸ) իր զանազան տարրե —
ր ակներով :
կ'արժէ փորձել հասկնալ թէ ի^նչու
նման գոյավիճակի մը մէջ կ 'ապրինք ։
Հերջապէ ս ՝ ժ՜ողովուրդ — մշակոյթ !չ*“
ոլը Աերտ է յ կամ գոնէ իրաւունք ունինք
ակնկալելու՝ որ սերտ ր//աJ t Ւնչո^լ հա
մար հայ թերթին ու հայ մտաւորակա —
նին հժողուէուրգ» կո չածը կր մերմէ իր
«մշակոյթը» , մինչ այդ ն ո՛յն խմբա ւո _
րումէն անձինք նուիրեալք ամէն ճիղ կը
թափեն մշակոյթը
պահպանելու հա ՜
մար՝ նոյնիսկ (լրջութեան բարձրագոյն
փաստ}
ժամանակ ու գրամ կր ծախսեն
ի խնդիր այգ ն պա տա կին :
Այն ստորոգութիւն — քաթե կորիները ՝
որոնք կը գործածուին
անգլիական եւ
ամ երիկեան
մտալորա կաններ ո լ
կողմէ
օրինակ հԱ իջին մշակոյթ» կամ հՀՀան —
զոլածի մշակոյթ» ՝ (Տե'ս Ա* մաս հ8*ոռաջ» Նոյեմբեր 5) ո՛չ մէկ օգուտ ունին

ճուկն երը վերլուծել ո ւզո զի մը համար։
Այն վեր լուծական — քննա կան միջոցը՝
որ որոշ չափով օգտակար կրնայ ր/I
Մարքսի մտածումը իբր ելակէտ ընդու
նող մօտեցում մըն է- Այս մօտեցումը
չենթադրեր ստրկամիտ ԸԱԷաէ )
մեզմէ կը պահանջէ ընդունիլ իբր ո^ԼէԼբ՜'
նա կէտ հետեւեալ գաղափարի մէկ կամ
մէ ւս րանաձեւումը՝ — հան կար ելի է մը—
շա կութային կառոյցներ վերլուծել՝ ա “
ռանց նկատի ունենալու Ա փիւռքահայութե ան տնտեսական եւ քաղաքական կա
ռոյցները՝ անցեալին ու ներկայիս։ Էիշա~
կոյթը անոնց հետ եւ անոնցմէ կեր —
տուող ինչսլէս նաեւ
զանոնք
կերտող
ստորոգութիւն մըն է» ։
Այս հրանա ձեւը» ՝ իր կարգին ՝ հիմ —
նուած է Մւսրքսի գործերուն մէջ ըեթա “
ցիկ տեսութեան մը վրայ ջ որ գժբախ —
տարար շատ չի Jի չուիր հայ մամուլի եւ
հայ մտաւորական կեանքի մէջ։ Ոչ կը
մերժոլի՝ ոչ ալ կը ժխտուի » պար զա —
պէս . ♦ ♦ չի յիչու-իր : Ակսինք' երկու մէջ՜
բերումներով ՝ երկուքն ալ Մ արքսի հիիեր-

Դրեց'

ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԱՕԼԵԱՆ

մանա կան *իա ղափարախօս ո ւթիւն » գոր —
ծէն՝ դրի առնուած 1845/'^ •
Եը զրէ » ՜ հՊատմութեան բոլոր չրբջաններուն ՝ մշակ սյթհ յը մէ2. տիրապե ՜
աո զ գաղափարները տիրող գա սա կար —
գաղափարներն են» ։
Նաեւ կը գրէ ՝ ~ հԱմէն դասակարգ որ
կը փորձէ ընկերութեան տիրապեւոել* • *
նախ ս տիպո ւած է քազաքա կան ուժի տի
րանալ ՝ որպէսզի կարենայ իր դասա —
կարդային շահ երը
ներկայացնել
իբ[՛
հասարակութեան ընդհանուր շահը» :
ՆԼերլուծենք այս երկու հաստատում ները y ու փորձենք գործածել ղանոնք եւ
անոնցմէ
ծագած եզրակաց ո ւթի ւններ ՝
հասկնալու համար Ափիւռքահայ հՄշակոյթխ> ներկայ վիճակը :
Մարքսի ըսածին գործնական իմաստը
ըմբռնելու համար կուզեմ քննել ոչ-տե
սական իրա կանո ւթի ւն մը՝ — մեր պատ —
գՒ

մ ութեան դր ո լա զներ էն մ է կը ։ Գիտենք
սր 1873# մինչեւ 1933' Աասնայ \քռեր—ը
հգտնուեցան» խումբ մը հայ մտալո “
բտկաններ ու կողմէ՝ որոնցմէ առաջինն
էր Գար եզին
Եպիսկ*
Արուանձտեանց ՝
եւ որուն յա ջոր դեցին տասնեա կ մը Ա ովետահայ
գիտաշխատողներ ։
հԳտան» ՝
այսինքն զանազան գիւղացիներու մտիկ
բեելով գրի առին մեր այս ժողովրգա —
կաե էպ11քԱ|1 յ որ հկոըսուած» էր։ Հիմա ան
մաս հը կազմէ մեր մշակոյթին ու անոր
մասին գոյութիւն ունեցող համաշխար —
հային հասկացողութեան։
Հայաստանցի
համայնավարը՝
Ափիւռքահայ քաղքենին
ու գերման բանասէրը միահամուռ կը գո.—
վեն հ>Հայ Մշակոյթի» այս կոթողը։
Ոայց ո^ւր էր այս կոթողը ՝ 1873£Ն
ռաջ։ հԵ որս ուած» կամ հմոռցուած» էր ՝
կըսուի։ Ոայց ինչպէ^ս՝ բառին ո^ր հաս
կաց ո ղո ւթեամբ հկոըսուած»
կարելի է
որակել գործ մը՝ որ երբեք չէր <Լդըա-
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Ըսել կհուզեմ որ իններորդ եւ
տասներորդ դարերուն յօր ինուած UlUU—
ÜUIJ ԾւէԵյւլւ ո՛չ ITիջնա դարեան շրջանին ,
ո՛ չ աէ ՛անկէ ետր երկնդ ո ղ 500 սեւ տալւիներ ո լ. ընթացքին ճանչց ո լեց ան Հ.Հա ՜
յութեան »կոզմէ։ Անշուշտ խնդրական է
նման հաստատում ։ ^Հայութիւն» չէր
Մ շոյ դաշտի ու Աասնայ լեռներ ու բնակ՜
չո լթի ւն ը ՝ որ h անօթ կր դործին : (ՀՆ —
կասկած է՛ր , մեր այսօրուան հասկաց ո —
դո ւթեամր յ
Աակայն
900 թո լա կան կն
’linLiub')) :

մինչեւ 1300 յ ըեդհանրապէս Հա յ Առա—
րելա կան Ա կեղեց ւոյ ա լագանին կր որ կը
տիրապետէր հԱ,յ ժողովրդին՝ դաշնակր ելո ւէ հայ աւատասլետական — իշխանա—
կան ընտանիքներ ո լ հետ : ԱՀյո՚նք կին ու
նեւորները՝ ընկերային եւ
տնտեսական
կեանրին տկրերը ՝ ինչպկս նաեւ} ք*ադ—
րատունեաց ու (իոլրինեան շրջաններուն ,
նաեւ Հայաստանի րա ղ արա կան տկրերը։
Ալ ահա Ա*արքս ՝ որ մեզի կ՝ըս է թէ
Հմշակոյթի մը մէջ տիրապետող զաղա՜՜
ւիարները
տիրող դասակարգի դաղա —
փաբներն £Ն» i 900£^ 1300, ^Հայ Մէա~
կոյթ» կր հ ամ արուէր ինչ որ ճանչցուած
էր տիրող դասակարգին կո զմէ ՝ — մնա —
ցածը անտեսուած կր ՝ եւ տեղ չունէր
հայ մա տ ենա գր ո ւթ ե ան մէջ*. Տիրող դա
սակարգն էր որ կ^ընտրէր մշակոյթը բչբ
նորոշող գա ղալիարները ՝ իոկ նման դա—
սա կարդային սահմանում տեղ չէր տրա
մադրեր կկս—ճո ր տացած շինականներու
երդերուն եւ պատումներուն : Ան շուշտ
Հչգտեո լած» պատումները կը շարունակ
եին գոյութիւնն ունենալ՝ կը պատմուէին
Մ շեցի Արպօներոլ ել Ա* կօներոլ կո զմէ
իրենց գիւղերուն ժէջ՝ ել յիշողութենէ
յի շողութէլն կր փոխանցուէին դա ր եր ո ւ
ընթացրին։ Աակայն այդ
շինականները
Ո ւ իրենք զիր ենր՝ ո՛չ ալ իրենց մշա կո յ-—
թը կրնա յին պարտագրել ի Ըէ՛ ամրո ղջ
հայ աղդր բնորոշող
մշակոյթ։
Հկուտ
Սւե՜ ւլ ա1|ա(լ հան դամանր ունկը իրենց գիւցազնավէպ — էպՈԱԱ ՝ որ ո՛չ եկեղեցւոյ
կողմ կ կը ճանչցուէր ՝ ո՛ չ ալ ի շխանական
աւագանիին կո զմէ յ
b! ի ջնա դա րի ընթացրին՝ եւ մանաւանդ
Ա*ո լբինեաններ ո լ անկումէն ետր՝ հայ մո—
ղովո լ-ԸրեԸ ենթարկուեցաւ ահռելի տա —
ռապանրներո լ ել հ ալած անրներ ո ւ ։ Հա յկական ազնուական դասակարգը ՝ որ կր
րա ղկան ար կա լո ւածա տ էր
ասպետներէ ՝
բոլորովին անհետացաւ ՝
եհ թա ր կո ւե ց ա ւ
ամբողջական բնաջնջման։ Անշուշտ դա ~
սակարդին պատկանող իւրաքանչիւր ա նձ
ֆի *լի<րա կան բնաջնջման չենթարկուեցաւ՝
սակայն ւոյդ դասակարգը անհետ կորաւ
Հայ իր ու կանութենէն : Ալ այս յատկա ~
նշական երեւոյթ մըն կ։ Հրեաներէն ետր
մե նր ենր որ ենթար կո ւեց անք արլհո ւա —
կանութեան
դա սա կարգւո զր կո ւմի ՝
եւ
այ*1 ընկերային Հանդամահա տո ւմ »ը զօդւած կ մեր հԱ փի ւռքաց ո ւմին» հետ։ Պատ
մական արկած մը շեն այս երկու մո —
ղո վո լր դն եր ո լ պատմութեան զուգահեռ ՜
ները ՝ — կորուստ ղինուոր ա կան — ազ —
նոլական դասակարգի ՝ ե ուրեմն «Սփիւռփոսցում» ՝ սփռում ոչ—հայրենիքի հսկայ
տարածրին
վրայ յ
Ասկ այդ
երկու
դառն իրական ո ւթիւններուն չէին կրնար
Հժա!.որԳեԼ նր կո լ ուրիշներ ՝ — դարձ' դէսքի կր°նր ու Ա կեգեցին որ կը հայթայ
թէր թէ՛ Հառա ջնորդ»ներ ՝ ազնուակա —
նութեան տեղ՝ թէ՛ ալ դաղափարախօ ~
un ւթիւն (մեր կաթողիկոսներն ո լ քրիս
տոնէութիւնք) ՝ եւդարձ
դէպի վաճւս —
ռական եւ վա շփւառո լ միջին կամ Հրող —
րենի դասակարգը ՝ ինչպէս նաեւ այդ
դասակարգի հոգեբանութեան արմատա
ցումը՝ ժողովուրդի մէկ մեծ ղանգո լածի
նկարագրին ու մչա կոյթին ւքէ(:
Տ տ ։։'ևե ւչո րր ։,րղ դարէն ի լիեր, հաէ է՜
րա կանութիւնը կա զմա լոր ո ղ ա ղդա կնե _
րէն ամէնէն սւղղեւյթլը եղած է եկեղեցէքաղքենի դասակարգ դաշնա կց ո ւթի ւնր :
Եկեղեցին արագօրէն դարձաւ քա ղքե —
՛հիացող միջիւն դասակարգի գաղափարա
կան իւօսնակը ; թէեւ որոշ գիւղերու մէ9
քահանաները՝ ինչպէս նաեւ որոչ վան ~
քերոլ մէի վարդապետներէն ոմանք ծա
գումով սերած էին աշիյա տա լոր դասա—
կարգէն , ընդհանրապէս կուսակրօն դասի
ծանր մեծամասնութիւնը կամ կը սերէր
միջին դասակարգէն ՝ ել կամ ալ չէր հաս
ներ եպիսկոպոսական ու կաթողիկոսա —
կան դիրքի , առանց իւրացնելու եկեղեց
իսJ քաղքենիական գա ղափարաէսօս ո լ
թիւնը : [,ման իւրացման մր ձախողանքը

կը սարսափեցնէր քա զքենի դա ս ա կար գը ՝
բան մը որ ս րամ տօրկն պատկերացուած
է՝ օրինակ՝ կարմիր ժաւքուց վէպին մէջ՝.
'Աաղքենի — Ակեզեցի տիրապետող զոյդը ՝ 14534ետը մանաւանդ՝ Օսմանեան
կայսրութեան մէջ
ունէր
ըա ղաըա կան
ում՝ հայ իրա կանո ւթեան շատ նեղ ու
սեղմ պարփակին մէջ։
Ըսել կհուզեմ որ հայ
ներր ՝ հայ
ասիրաՆ^^/Ն ու յետոյ էսնաֆՆձրչր ՝ հայ
եպիսկոպոսներն ու պատրիարքները կը
տիրապե տ էին հայ կեանքի ոդ[1,,1էի քւս ~
զարական դրոյթին : Աղբալի՝ անշուշտ ՝
որովհետեւ լՈլթջ րա զարական կեանր
չէր կրնար ունենալ Q սմ անեան պետու —
թեան մէջ Հայ ո ւթիւնը։ Աակայն կա ր
ընկերային - տնտեսական — րաղարական ՝
բարդոյթ մը՝ որուն կազմալորումը եւ
ամենօրեայ գործերոլ վարումը այս դա
սակարգի ձեռրն կր յ Պատրիարքը միակ
Հքաղաքական» դկմրն էր ղո ր սլաշտօ —
նապկ ս կը ճանչնա ր եւ կ'՛ընդո լնէր Qu —
մանեան պե տ ո ւթի ւնը , ա նձ մը' որ Հա
յութեան դեսպանն կր ու միամամանակ
Սուլթանին հայ փոթան որդը՝ եւ որ կը
Հկա ռա վար կրքչ Հայո ւթեան մէկ սահմանափակ իրա կան ո ւթի ւնը : Ասկ այդ պա տրիարրը կընտրոլէր ոչ միայն իրր եկե —
ղեցա1լան դասի ներկայացուցիչ՝ այլ նաև
հայ
րա գրենի ո ւթեան
կողմէ՝ նոյնիսկ հայ Ա1լք|ւր.աՆ^Հ//ւ/_ եւ ուրիշ ազդե ՜
ցիկ անձնա լոր ո ւթի ւնն եր ո ւ դրամ
՝ անթ ո ւս ա էի ելի կա շառրին շեո Րհէլ ՛■
Այս բաւական երկար փակագիծը բա y/'.
հաստատելու համար որ պետութենէ զրր~
կուած եւ կէս — հԱփիւռրաց ած» մողովոլրդ մը՝ որպիսին եղանր մ ենր ՝ Անի ի
և Ա* ո ւրին ե աններ ո ւ անկումէն ետր՝ նորէն
կը շարունակէ ունենալ իր ներրին րա~
ղարա կան կեա նըին տիրապետող դա ս ակարդ մը՝ որրան ալ այդ
դասակարգը
ս տր ո լկ մնաց այլազզներուն ։ Աս կ
ա յդ
դասակարգը՝ իր կարգին՝ կ ընէ այն բա
նը ղոր հաստատած է Մ արրս ՝ — Հստիպւած է րա ղարա կան ո լմի տիրանալ ՝ որ~
պէսզի կարենայ իր դասակարգային շա^^•րը ներկայացնել
[՛ Fl1
հասարակոլ —
թեան ընդհանուր շահ^ ։ Ալ ս/յդ արարրի
րնթւսցրին ՝ նորէն ըստ Ա արրս ի ՝ հԱ ը տի
րապեւոեն այն
դա ղափաբները
որոնր
ւոիր ո ղ դա ււ ա կա ր դի դա զա փ ա րն ե րն են^> :
*1էերսւռեսւ լ.
« մշակոյթի
դա ղա փ ւսր հ,» :
ե եր ա ռեա լ ՝ նոյնիսկ ՝ ա զդո ւթ ե ան դա —
ղափ արը։ Ներդ դարէն ի վեր հայ րւսղ՜
րենին է որ սահմանած է աքս pnLnFF'
Ի^նշ է արդիւնրը :
Առաջին արդիւնրը եղաւ հայ մողո —
վուրդի պսւտմական ու ներկայիս ( շա —
րունակուող) ո ղբեր դո ւթի ւնր ։ Հայկական
յեզափոիաւթիւնները՝ երկո՛ ւրև ալ {Հիւս1 է՚թ Ա է կթեն ու Հ .Ա
.—Հնչակեանը) մըղ~
ւեց ան jUlfimQ ուրի շ դա ս ա կա ր դեր ո լ ՝և |l
ցֆէւ ր,լ֊րիշ դա ս ւււ կա ր դե ր ո լ : Ղ^ա ր ա բա դի լլ
^էրաստանի հայ հ,իշիլանա կան {ՈՀ—^ս"Լ՜
ըենթ) դասա կարգը մղեց |1720*" կան թըւա կանն եր ո ւն
Ղ^աւՒթ 1'>էկ[. սւն ո ւնո վ
ճ անչց ո ւո ղ ծանօթ ա ղւս տ ա դր ա կան պայ,ջարը) b "և այԳ ս1այՀար1՛ սւարզ
—
լորներ
հսկւ
մեծամ ա սն ո ւթի ւնը
Աիւնեաց ա շվուս րհ ի հայ դի ւղաց ի ո ւթի ւնը
հայթքսյթեց ։
Ւսկ 1880"' կան թուականներէն ի վեր
մղուող պայըա^րը-.
Հո ս , կհրնսւսկան
զանազանել 1890 ՜ 11920 չ^անը , 1920 Լ19 էՏէե Z ւԼռաջփնր պայքար մըն էր որուն
քաղաքական _ դա դա փ ո։ ր ա թ ou ա կան աոաթարդնևրր քաղքենի ծբայց
լւՕկեյւվսւլւական _ մարքսիստ համոզոլ ~
մ ով անձեր էին ընդհ անրա սլէ ս ՝
որոնց
հ ետեւորդները սակայն ճնշուած դիւղսլցի եւ ա շվուս տա լոր դասակարգի զաւակ —
ներն էին՝ որոնր կը ծառայէին ՆԱՌգԱ1՚յ|ւ(ւ
բայց սԼ — մարրսիււտ համ ոզումներու ։
Հ-ՑԳի ել Հնչա կեան կո ւս ա կց ո ւթեան
պատմ ո ւթի ւնը դրուած չէ դեռ պէտր եղած
ձեւով ՝ ու պիտի չգրուի ՝ որրան ատեն
որ yÆw-tl920 չրջանին մեր կուսակցոլ —
թիւններոլ
ա ռավն որ դն եր ը ՝
ներկա յ
Ափհ^սրհ
անխուսափելի իրա կանո ւթ եան
շնորհիւ' րաղրենիներ են՝ րաղրենիի գա՜
ղափարախօսական հասկացողուիմիւննե —
[՛ո վ օմտո ւած : Ա լ ճիշդ ա՛ յդ ղեկավա
րող հասկացողութիւնն է որ կը րնո —
Fn չէ

մշակոյթ» ըսուածը՝ այսօր։
Պատմական հսկայ վերլուծումի կր կա
րօտին հոս հաստատուած
իրականու —
թի լեներն ու անոնց հետեւանրներր ։ 0 —
րինա՛կ' պէտր է մատնանշել որ նոյնիսկ
1890 I— 1920 շրջանին ՝ մինչ յեղափոխա ~
կան հայ շարմումները ո չ—քա ղքենի ա կան

բնոյթ անէին՝ թէ՛ Օսմանեան Կայսրու
թեան մէջ՝ թէ՛ Տարական Պետութես՛մէջ հայ մողովուրգի հսկայ ղանդռ֊ածի

մը՝ որ մէնչեւ 1915 ապահով հ
մը փորձեց ունենալ՝ «Հայ

պաչաօնական ղեկավար վարիչ ֊ աիրապետող դասակարգը կը շարունակէր մը
նալ քաղքենի - Եկեղեցի ղուդաւորուձ ը֊-

թստել,,,ի հայ

Ապաիւլ Համիս, ու Նիրոլա կայսրերը
անոնց հայ ծառաները լաւ կը հասկնա

քենիները ՝ որոնք պատրաստ էին

յին որ հայ ֆեաայիները կթկՏակ յեղա ֊
փոթութեան մը ռահվիրաներն էին՝
թուրքին դէմ ել
թուս ին դէմ՝
բայդ
նաեւ թիֆլիս ՝ Պաքու՝ Մոսկուա եւ Իս
թանպուլ բազմած հայ քաղքենիներուն
դէմ-.

Եթէ յուսացոլած ձեւով չյաթ, -

ղեցալ այդ հայ յեղափոթո ւթիւնը ՝ պա ա
ճառը միայն թուրքին եւ թո լսին ումը
չէր՝ ոչ ալ միայն Համ ա չթա րհ ա յին ԱԱշվսա րհ ամ արտը ՝ այլ էր նաեւ հայ մո
ղովուրդր մի քանի մաոերոլ բամնող դա
սակարգային թրամատը-. Ընդհանուր առ
մամբ Եկեղեցին {կյրիմ եան Հայրիկէն
զատ} եւ մանաւանդ հայ քաղքենին Հա
յոց յեղափոթութեան հանդէպ չէզոք կան
թ շնամ ական ղՒւ՚ր բռնեցին ։
Այսօր՝ զանազան պատճառներով՝

կր

թեղս,թիւրենք կամ կը մոռնանք այդ օրերու պատմութիւնը-, Կ'անտեսենք սա
ի րա կան ո ւթիւնը ՝ օրինակ ՝ որ մինչ քաղ
քենի Ո ւնեւոբներս ւ զաւակներէն ոմանք
կը մեռնէին ՀՀ}.Դփ և Հ^չակեան կու սա կց ո ւթեան շարքերուն մէջ՝ նոյն այղ
հերոսներու ազդականներն ու դա սա կար —
դային հարեւանները կաւաղէին յեղափո
խական ոդին՝ կը զլանային իրենց հա —
րըս տութեան տասանորդն իսկ՝ եր բեմ h
կր մատնէին ՀւԼտանգաւոր» նկատուոզ —
ները ՝ եւ կամ բոլոր ո վին կր ա լո ր ա կան —
չէզոք դիրք ը բոնէին։ Այս պատմոլ
թիւնը անտեսելու ծիծաղէլի րայց նաեւ
ողբալի փ ո ւթկո տո ւթե ամբ մր' կր շա —
ր ո ւնա կենք դր^լ եւ խօսիլ անպաչտպաեելի սուտեր : Արեւի ինքզինքնի ս քաջա
լերելու համար է որ կըսենք թէ ճ^քճ^ին ՝
Մայիս 21 - 2Տ// օրհասական ժ՜ամերուն ՝
^հայ ժողովուրդը մէկ մարդու պէս» ոտ
քի էր \ թուրք բանա կներուն դիմադրելու համար։ ^ատ աւելի ճիշդ պիտի րրլար' եթէ ըսէինք ՝ - Արեւանի ՝ փանաքեռի՝ Կոտայքի ՝ Աաշ — Ապարանի , 7.'"րուքհլհոայհ ^ա.1 րնա կչութիւնը (որ բընաջնջման
անմիջական
սպառնա լփ քին
ա ակ էր ) այո՛ ? ոտքի էր ։ Ա ասնոյ ՝ 1Լանի ՝
Ալաչկերտ!, ՝ Ի՚սսենի՝ Կողբի՝ Աուրմա ֊
/"'T't Կարս/, եւ. Ալեքսանտրարոլվւ դաղ ~
թական Հայութիւնք ՝ որ սոված էր ու
կը մեռնէր Ա րեւանի փողոց —
ներուն մէջ. թ,կք այո՛՝ փր թարթլոտ
Ոտքեր,։ւն վրայ ոտքփ էր ,
որովհետեւ
դփտէր թէ է՞նչ է յաղթական թուրքէ
բանակը , անոր ՀՀդոլթն^ ու ՀՀհաչտոլ թեան առաջարկը» - Ոտքէ էր Արամ Ա ա֊
նուկեանը՝ Վանէ ազատամարտէ վարի —
չըն ու գուցէ Գո, շնա կց ո ւթեան ամենս։ —
մեծ դէմքը ; Ո աքէ էր դեռ չքա ղքենէա
ցած Հ-3-Գ-ն ՝ ոտքէ էէն երբեմն ռուսէ
անուն կրող հայ ազնուական ղէնու որներ
ու զօրավարները- փայց ո՞ւր ՛էր թիֆ _
լէսէ եւ Պաքս լի մէ լվ, ոնա տ էրը ՝ „a լր էր
ճակատէն հեռու
ել ապահով զգացող
Վրաստանահայ ել Ա։լրպէյջանահայ քաղ
քենի, դասակարգը : Հ„„ _ <„!, ,էե։լ կալք

էր կալուածը հռչակելով ել ղտը
մողովոլրդի, կե„,ն^

կեդրոնական նշանակութիւն ունեցա
ղափ ո զական շարմոլմէն-. Այն հ,սյ^
Ա՚բր
«պատկերներ» տեսնե,
Յակոբէ , Վահրամ Փափազեանէ
վանղադէէ թատրոնին մէջ՝ ել կամ
էսկ {[Հնշ ողբերգութիւն) էրապաը,
ր ակտն ո ւթի ւնն ու
^tuJ bFu‘
իրարու հետ կը չփոթէին՝ կը
ենթագիտակցականովն թաքուն նպա^
կէ մը՝ այսինքն' կը փորձէին րնղոլ^
հայութեան մը դոյու թիւնը իբր
մշակոյթ՝ միամամանակ մերմելոի^
քաղաքական ձգտումները-.
Անշուշտ արուեստը՝ էնքնէն' յան^'
չունէր՝ մեղաւոր չէր այս թնգրին^
նոյնէսկ Մարքսը ինքնի՛ն լալ շկր Հ
կրցած արուեստի թաբուն գաղափարդ
խօսութեան դերը.
ի րմ է
Փլէ խանով ՝ նոյնիսկ Լենին ել ռոս,
մա լիս տ յչննա դա տեեր ո լ խմբա ձիաս)\
բաւական պարղեցէն հարցը ՝ ել այդ իի
րական ճիգը կը շա ր ո ւնա կո լի ներկայ,
ոչ-մարրս իստ
տեսարաններու
Արուեստը՝ անոնք կը հաստատեն,
արտադրութիւնն է հ ոդե վիճակի մըոոԱթակայ կ տնտեսական — րնկեբային Հր.
կանութեան ծանր թաթին ։ Աակաքե
երբե՛^ ըԱել չէ օր միակողմuiGji կ
իր ա կանո ւ թ ե ան տզդեցութիւնր : 1/ա^
արարածը ՝ ինչպէս Մ արքս ըսած էր այ.
դէն 1844/^ , կը զանազանուի անասուՆ
ներէն ոչ միայն լեզու եւ Հապրանք» ւդ
տա գրելու իր կր կնա կ
կա րոզութիւե ■
ներով՝ այլ նաեւ այն ի րա կանո լթեակ
որ ան 1լ ազդուի ի՛ր ի ս կ ա ր տադրա^է.
ճ ի շդ այնպէս ՝ ինչպէս որ յիսուն
ինքնաշարժ
ար տա դր ո ղ ընկերութիւն
միայն
չի սպառեր
ղանոնք՝ այլ
սպառուի» ՝ հ իմնա կանօ րէն կր փոխ՝
շնորհիւ անոնց ներկայութեան՝ նմանա
պէս լեզուով (կամ ուրիշ հաղորդակ,
ջոցներով)
կերտուող
մշակոյթ մը
փոխէ դֆեք կերտողներն ու սպուռորյննքւլ
կ^ազղէ անոնց ա շխար հ~ իմաց ո ւթեան ւէ
բայ՝ մանաւանդ եթէ արտաքին պար
մաններ ը 1լ օժանդտ կեն ։
Զդոյչ Ը11անք ։ Չաճապարենք ըսեր
որ թաֆֆի ել Ահարոնեան հայ մողո ■
1ԼուԸդհ յեղափոխութիւնը
ստեղծեցի
Նոյնիսկ Մարքսի պէս հսկայ մը չէր
ւա տար որ ինք իր դրածներով յաճաթ
անգրադէ տ բանուոր դասակարղը
°ըէն միւսը յ ե ղափ ո խ ո ւթ եան պիտի
Լ^այց կը հ ա լա տա ր որ անոնց դտոն սպ
րելակերպն
ու
պատմութեան ւսնողոԼ
թափը պիտի իրականացնէր նման րա ՚
խում բանուոր եւ քաղքենի դաստկսղ1 ՚
դեր ո լ մէջե,՝ ուշ կամ կանուխ , — tf
նորհիլ. Մ արքոի ել իր հետեւորդներէ
ալէ1լփ կանուխ ։
Նոյնը կարելվւ
1՚սԼ Աաֆֆիի թ'
Ահարոնեանի մասին ։ կ»էորդ կաւաշ՝ W
[՛որ ել Ամևդրանիկ
անոնց
տտտորե (I
չկարդացին։ Աայց իրենց ըմրոստութր
նը՝ հայ գիւղացիի կեանքի սւնտ^թ.
պայմանները եւ

իՀնշ

հակասութթ^'

վրան դնող - ղբկողներ կային անշուշտ՝
սակայն «.հայ մողովռւրդը մէկ մարդու
պէս ո՞տքէ» ; //չ ։

Հայ քաղքենիին գնած ՝ ս սլա ռած օւ
ջա լերած ուսումն ու դ րականութթ^

Զանազան պատճառներով՝ զոր,, ստէպ-

միացած ստեղծեցին Հայ Յեղսոխփու
թեան շարժումը յ Այն մշա կռյթԸ' Հ

ւած ենք անտեսել հոս՝ Ափի լռքահա յո լթէւն կը նշանակէ՝ 1920£ն է վեր՝ քաղ
քենի, տէրող դասակարգ : Եւ այդ դա _
ոակարդը կը տէրապետէ ոչ մէայն էր
հէն, թամկավար կալուածէն՝ այլ նաեւ
Հ-3-Գ —եան : Աւելի՛ն , պէտք է ընդունի,լ
որ շնորհիւ Ափիլռքի տնտեսական կարելիութէւններոլն եւ յաճաթ բարենպաստ
պայմաններուն՝ ոչ֊ քաղքենի Հայութեան
թէւը երթալէն կը նուաղի - 'քաղքենի դա
սակա՛րգն է որ այմմ իր ձեռքը ունէ
աէր ո ղի մենաշնորհը' բնորռշեշ ու սահ
մանել թէ ինչ կը նշանակեն «Հայ փողս֊
վոլրդ» եւ «Հայկական 3 եղավ, ոթո ւթի ,ն»
ըռ.ռերը՝ ել թէ ի՛նչ է «Հայ Մշակոյթը» .
Աարքսը՝ այս Հրեայ Ափիլռքի զա լա կր ՝
շատ լս,լ պիտի հասկնար մեր
վ իճա կը :

ներկա,
” •*

Այսօր՝ տիրապետող քաղքենի դասա _
^ենթարկուի հոգեկան ծան,, տաՈրՈ՚Լհե^
շուայտի'
րռնուած Մարքսի, կողմկ բնորոշոլ^
կ........ւթէւններոլ աքցանէն մէջ.. Ա
<Աւ_
կասութիլնները կը վխտա^
^յէնք : Ստաասսիկ քաղքենլ,
ռ,7աՂԿր

,՛ չ—քա ղաքա կան , չէղոր ւո ե սէլքնև g"'b ’լ
քաղաքական
ապահուէ՚՚-էՒ
փնտռեցին թիֆլէռի եւ Պ"է՛՛՛՛յ բս"Լէ^
‘սիրապետող Հայերը՝ ահա ա՛յդ
կռյթե էր "ր զօդուած է միւս ՛է"J'
վիճակներուն' րռնկեցուց յեղափոխէ
ոգին ։
Իսկ այսօ՞ր

-Ա՞վ կը կարդայ bWl!

«-էմ այը» ՝ նոյնիսկ Ա*ալխասի
Համաստեղի Ապիաւսկ Զիաւ-որը,
ժանն ոլ Աիամանթօն : Էէատեր ՝
լ
•բկ ՚սեցընելը ու կարդալը նոյն՛՛՛՛է'1'
Աակայն գրեթէ ո շ ոք՝ եթէ Ա՚Խթ
է-օսէնք ընթերցումի մասին՝ սր՚՚փ1”"
անոնց արտադրած գործը քաղաք‘
աարողոլթիլնը կոր սնց ո ւց ած է ՝"""
Ահոնք ՛էրեցին իրենց մամանակէն
մար' ըեդհանրապէս , եւ մենք
\
նէնք մեթօթհայ մշակոյթի մը-- ^յ՚՚թ
գործերոլ' որոնք կը բխէն մեր նեէՒ
հոգեկան լ՛րականութենէն եւ քազա^Լ
ղ՚՚յավէճակէն -. քաղքենիական
րա/սօսո,թեամր օմտոլած անձ մը
ն՛այ մեծ արուեստ արտադրել՝ ՜ P
Մարսէ. ՓրուսԹո. սաևա/ն ան"Ը J
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ա ո- ա ջ

»

փոխականութիւնը չա ւո էնտիրէքթ , ան
ուղղակի ձեւերով միայն քաղաքական բընոյթ ունի ։
Արուեստի տարածքին
սահմանուած
ի բնդհանրապէս իր եւ ճէյմս ճոյսի յեղափոիւութիւնը {հակառակ Ֆիլիփ Un լէրսի եւ
խմբակի

ԹԱՏՐՈՆ մէէ ԱՐԱՐՈՎ

Փարիզի
tel qUel կոՈսի ֊
հաստատումներուն} :
Ե՛՛կ

ՌԱՏԻՕ ՀԵՌԱՁԱՅՆ ԵՒՆ

մենք հայ ճ ո յ ս մը կամ Փրուսթ մը ո՛չ
արտադրած ենք, ո՛չ ալ կը խոստանանք
արտադրել-. Ոչ իսկ մեր օրերուն յար մար Ր աֆֆի մը կայ հորիզոնին վրայ-.
^ահնուրն կր մեր վերջին Հյեղաւիոխա կանը» , մտային եւ հոգեկան նոր ար հեստներու ռահվիրան :
/.Դչ կը մնայ մեղէ : //// ղ լւ ականո լ —
թեան ուսուցիչ եմ , սակայն
իմ յոյսը
րաղդա տարար աւելի կր յ ենի ղ ա զափսէրախօսական — յօդուածագրութեան վը ՜
րայ, քան դրականութեան ել միւս արւեստներու : Անշուշտ զանոնք արմեզրկել
շեմ
լ
սակայն կը հաստատեմ ՝
նախ'
ոը
ո՚ԸԳՒ
քտղաքակբթութեան
պւսյմ աններ ուն տակ փորձը՝
Մ "նթէյն է
՜ՀԼսսէն^ եւ անոր հեռաւոր ազդականը
թերթէ յօդուածը , - ասո՛նք են սփէւռքսւցրէւ մ ո դու/ ուրդէ մը էմացականու —
թեան ամէնէն լաւ կերտողները՝ արտա —
յայտէ շներր եւ հէմնական զէնքերը։ Այ
սօր հայ մէտքն ու
ո դէն էնքղէնքնէն
լրբօրէն կվարտայայտեն մէայն տարածքէ
•Ղջ, nr ^կկ ՚ււ՚1՚ "ԼրաJ հէմնուած է՝ մամ
լոյ եւ սլա ր րե րաթերթե րո ւ ւքկջ, եւ ո^չ_
բանա ս տեղծո ւ թեան կամ արձակէ մէջ*,
կրկնեմ : Պըլտեանէ ՝ Կ ո ս տ ան դետնէ ՝ ^ա~
ղանճեանէ ,
էւրքճեանէ , 0չականէ ՝ Որ֊
րունէէ ՝ Խրաէաւնէէ , Հաճեանէ եւայլն*
աա զանդր կամ բանա ս տ ե ղծ ո ւթէ ւնն
ու
արձակը արժեզր կելո / փորձ մր չէ այս*,
էէն դհա կառա էյն :
Անոնց ս տե ղծա ծ փոքր ու մեծ փ ո թո —
րէկներր սփէւռքահայ էմա ց ա կան ո ւթ եա Խ
դեռ շա ր ո ւնա կո ւո ղ գո լ ո ւթեա ն •Լեւ՚ջՒն
փաստերէն են*. Աակայն էրը ընկերական
եւ քաղաքական հ ոդեվէճակը [խ Ղդ[' է" Դ
գործեր՝ (յահնուրէ արտադրածէն հետ
կտրելէ չէ րաղդա տել ղանոնք :
է^այց եւ այնպէս ՝ անվէճելփ կը թուէ
էնծէ ա'յն յ էնչ ռր ըսած է վահ է 0 շա ՜
կան 5 — Ա* եծ արուեստ՝ տ ե ս ո ւթէ ւն կը
պահանջէ ՝ եւ երբ մ ամանակ ունենայ՝
ր1այև ^11' ստեղծէ գրասէր հա սարա կու —
թէւն մր* Ի" է՛ մեր մZ/z/ կոյթը, թթ մեր
քաղաքական յոյսերը [որոնք ղօղուած են
էրարու) ՝, կր պահանջեն տ ես ա կան ար
ձակը,՝ ուր մեր անցեալն ու ներկան ոչ
մէայն կը պա շտպանո լէն՝ այլ նաեւ կը

մերժուէն՝ էբր այդ պէտք է*. Անշուշտ
արուեստը ՝ օրէնակ՝ Պ ըլտեանէ եւ Q չա
կանէ արուեստը՝ նման մերժումներէ կը
ստեղծուէ յաճախ՝ եւ անոնցմով ՀՀյեղա —
փոխութէլններ»
կը ստեղծէ :
Աակայն
մեր ներկայ էր ա կանո ւթէ ւնը կը պահան

ջէ որ նոյնը կատարէ ՝ աւելէ մատչելի°րէն ու հանրային ձեւով՝ մեր արձակը*.
Հ"">- է որ ժողովուրդէ մը մտա լորտ կանսլթիլնը իր պար տա կանո ւ թէ ւեը լէօրէն
կը կատարէ՝ ու ես այս կը հաստատեմ
առանց մոռնալու որ մ տա ւոբա կանո ւթ ե ան
ամէնէն բարձր եւ առանձնա շն որ հետ լ
ար ս ւես տա զէ տն եր ռ լ ճիւղն կ î Հո՛ն ։
տեսա բանական արձակի մէջ, օրինակ
Յառաջէ, էջեր ո ւե մէջ է ուր պէտք է պայքարինք այն հ ոգեվիճա կ ին հետ, զ"ր նը-կարադրած է Րենեամին քուարց , հրեայ
'uJr!

պատմաբանը —

« էը կառչինք արժէքներու ? գաղափար
ներու եւ լսպրելակերպերու որովհետեւ
անոնք մեր հայրերու ժաււանգն են : Զա
նոնք' նիշղ կը գանենք որովհետեւ մե՜րն
: Եթէ չզգայինք այս ժառանգի շնոր հած զգացումը' թէ մեզմէ մեծ թան մը
կայ որ զարմանալի մտերմութեամբ մը
մե րն է միաժամանակ , զրկուած պիտի
ննայինք եւ մերկ պիտի մնայինք : Բայց
եւ այնպէս մեր նոր գոյ ա վիճակներուն
հետ պայքարելու համար մեզի նիշղ.
թսւոզ թաներէնանդին նշմարսւոլթիւննեըա֊ պէտք ունինք նոյնիսկ եթէ այղ. ճըշ.
մարտոլթիսնները կուգան 1օտարէն, դուր—
սէն, ել նոյնիսկ երթ կը հակասեն մեր
ժառանգածին» :
Սյց <Հօտար„ ճշմա ր տո ւթի ւններ ու րն ~
սյն մեզի բեր ո ղը , ոլ զանոնք րնտանի
մտերիմ դարձնողը հայ մ տա լորտ կաՈլ1վիմեը պէտք է ըլլայ ,իսկ այդ մտացականոլթեան ա շխա տանքի
դաշտը
J մս,մուլն ու տեսական արձակը ï
ԽԱԶԻԿ ՐիՕԼԷՕԼԵԱՆ

Երկար սեղան մը վրան քանէ մը հեռաձայններ։
Հեռա ձայնն եր ո ւն
դէմաց
նստած է Աերժ*. Ա եղանէն վրա լ՝ ձախէն՝
քա ս եթէ էյ ո շո ր դո րծէք մր ՝ *բովը ռատ['(>
մը*. Աջէն հեռատեսէ լէ չրջագթ մ՝ը՝ խո
շոր եւ ծանր : Ա եղանէն ծայրը ժամա —
U"J9

ԵՒՆ

էր : Ո՞վ շինեց պնակը, ինչո՞ւ շինեց ,
էն չո0 լ սլնա 1լները ՝ եւ էնչո* ւ կր հարց —
նես* * *
ՍԵՈէէ — Այո՛ , Փաթրիք , եթէ Տէքարթը
ր ի/ար շուտով կը շփնէր հէ ւլէ ական ռումբ
մը*** էսկ դուն***

^Ը -

Հհււսւձայնը կը գոցէ
Հեռաձայնը կը հնչէ

էոութիւն : Հեռաձայնը կը հնչէ
ՍԵՐԺ- - Ալլօ՞ , Լիլի, բ՚՚էր թէ տա —
կաւէն կը սէրէս ♦ ♦ ♦ էն չ լալ բան կ'ընես•♦•
Եւ Ֆրօյտ մէշտ կը կարդաս***
Աս ատէկա չեմ գէտեր ՝ բան մը կայ
կա րծես որ ամէն էնչ սկէզբէն կ^որոշէ • * *

Հեոաձայնը կը գոցէ
ԻԱՍ ԼԻ" — 1950//հ օր մը ծնաւ անապատայէն արգանդէ մը*. քՍոնաւ եւ թաց պա
տեր ուն մէջ մայրը յղէ էր։

ԱԵԻՌ — Լէլէ՛ ? ղո*ւե ես***
Դեռ կը սէրես ըսէր***
Դեռ լո ւր չունէս թէ դողերը
ո ւրանէ ո ւմ գողնալ* * *

կրնան

Դուն դեռ կը սէրես ըսէր եւ Ֆրօյտ կը
կարդաս * * *
Օհ դուն պէտք է դէտն աս որ դԱՂ^ՈԼ
կրնան աթոմական ռումբ շէնել օր մը։
Աւ այս յէմար մարդէ կը տակն ու վրայ
եղած ընեԱ/քնէն չեն գէտեր * * *
'ՈԱՍԷթ - ՀՒնչպէ՞ս կը հ ամ արձա կէն
վերջ տալ այս գեղեցկութեան ՝ էնչպէ^ս
կը հ ամարձակէն վերջ տալ այս գեղեց
կութեան * Անջրպետէ մ էջ քալելո վ * * •
Կր գտնենք խաղաղս ւթեան նսլատա —

ՀԵՌԱՏԵՍԻԼ - Տէկէններ եւ պարոն —
ներ՝ բարեւ ձեզ։ Այսօր օդը լաւ կ֊ ընէ *•
Մ եթրօները ՝ թրենները եւ պա ս երը կա
նոնաւսր աբ ա ր 1լաշխատէն : Ա լե կտր ա կա —
նո ւթէւնը հ արէ ւր քսան եւ երկու հարէլր
քսան ւէրէ լխե ո ւէ կը բանեցնէ սառնարան —
ները եւ ար տա դրո ւթեան գործէքները :
Շրջագայո ւթէ ւնը կանոնաւոր է։
Աենը
նոյն ուղղութեամբ կը հոսէ։ Չմոռնաք՝

ՍԵՐ ժ- — Ալլօ, Լիլի- շարունա կէ սէրել
լաւ կ'1 ընես * * *
Դուն Ֆրօյտ կը սէրես ըսէր***
Օհ, դուն կը սէրես սէրել ՝ լալ կ^ը ""
նես * շար ո ւնա կէ՛ I

այսօր օդը լտւ կ'բխէ *
Հյնոր հ ա կալո լթէ ւն ՝ տէկէններ եւ պա —

'ՐԱՍԷՐ' — Գիրքերոլ էջերուն մէջ տնցած սլատանեկութէլն ՝ դէր^երը մէտ —

րոններ *.

•րԸ ‘ միտքը դիրքերը-. Տէքարթ — կը մը~
տածեմ' ուրեմն եմ' : Եմ' հետեւաբար

Հեոաձայնը կր հնչէ
ԱԵՐԺ - Այո՛ > Փտթրէք՝ լսեց է եւ տե
սաւ որ օդը լաւ կ^ընէ * * * Աեթրօներն ալ
1լաշէսատէն եզեր եւ Աենը էր տեղն է*.
Ղփտեմ նաեւ թէ մաթեմաթէքը դէտութէւններու թագուհէն է ՝ դուն ալ տյդ
թադուհէէն թագաւորը պրն * դէտնա —
կան * * *
Ամէն մարդ եղածը կը բացատրէ ♦ • ♦
'Իեզէւ բացատրէլէք բան պէտէ չմնայ ՝
պրն * դէտն ական * * * Ահ ՝ \քէւթոնը է^^չ
ըրած է որ * դուն էրեն չաւէ խեէա3Ւ
’
պրն * գէ տն ա կան * * *
0Հ ՝մ տահ ո զոլելու չէ՝ կրնաս թռչող սա
ւառնակներու երեւոյթը բացատրել* • •
ՀԵՌԱՏԵՍԻԼ — Լոնտոնէ մօտ աթոմական տարր ալո ւծար անէ մը մէջ սխալմամբ
ա թո մ մը կը պայթի : Մարդկային վը~
նասներ չկան :
ՍԵՐ<Փ — Ոայց “՛յ՛է ‘Անկարելի է , հե —
ռատեսէ լէն սուտ կը խօս էն :
Այնշթայնն է աթոմական ռումբէ հայ
րը Օբընհայմըրն ալ մայրն է։
Դուն պէտէ ուզէէ^ր աթոմական ռումբ
շէնել ՝ պրն * դէ տնա կան * * *
0՜ հ ՝ այս յէմար մ ար դէ կը էրենց էսկ
ս տ ե ղծ ած էն կը սարսափէն :
Աշխարհը էրար կ^անցընեն ՝ ես անոնց
չափ յէմար չեմ տեսած :
'Իեղմէ յոյսս թ^մ կոր սնց ո ւց ած * բան
մը պէտէ կրնաս բխել անպայման***
էՀսելէք չունէմ* յէմար են.** պարզա
պէս յէմար են ՝ հասկցար***
ՀԵՈ-ԱՏԵՍԻԼ ֊ Ֆր^նստյի եւ Պելմիոյ
սահմանէն վբայ երկու հարէւր թոն ուրանէում կը գոզցուէ : Դո ղփր ը կը փնտռուէն։
ՍԵՐՌ — Հաւատալէ է * * * Ղող^րԸ* * *
ո՛չ հ է ւլէ ական ռումբէն՝ ոչ՝ ոչ***
ՄԱՏԻՕ ֊Մեր մասնաւոր
ուղղակի 'Ոօթ ւոԱդիւրէն :

թ ղթա կից ը
Ազատած է

ըսիք--- Արդէն աղատած է, ուրեմն ա~
զատած է ։
•իօթ տ'Ադվ.ւրի մէջ երեք հրշէջներ խեղ
դուող կատու մը կ'աղատեն ծովէն մոզովուրդի տեղատարափ ծափերուն տակ :
Կեցցեն հրշէջները-.
Այո ուրախ լուրով
վերջ կր դտնէ մեր լուրերու բամինը-,
ՍԵՐՄ - Ո՛չ, “՛չ դողերուն, գողեր են
բոլորը : Ալլօ՞ , Փաթրիք , քանի՞ մամ մըտածելու է հիւլէական ռումբ մը շինե
լու համար . . •
փԱՍԷՈ' ֊ Ֆութպոլի գնդակը կը կտրէ
խոհանոցի պնակները,
ութ տարեկան

կր - - ■»

կը մ տածեմ * * *

Ա*էԼտ
հբկ կէները :
Ե^րբ պէտէ ազատէս այդ մ եր կերէն *
Երբ էր ա կանները գտնես թերեւս * * * Պաս
տառէն վրայ է գոյները եւ ձեւեր ը աւելի
կը սէրես * * * արուեստ * * * Եթէ ամ էն էնչ
անգոյն ըլ/ար Դո ւնա ւոր եց է1ք դո յնեբը
դոյները* * * Արա ղեց է որ աջ ձեռքդ կըտքուած է եթէ ձախն ալ կտրուէր...
վրձինը ակռաներուդ մէջ կը դնէէր :
\յոր դոյներ կը փնտռես գեղեց էկ եւ արտայա յտէ չ գէծեր * * * *
Կը փնտռես դեռ * * *
Օր մը մարդէկ Ֆրէա մը ունէէնք պէ~՜
տՒ ըսեն՝ էնչպէս հէմա կ՚ըսեն Փ էքասօ
մր՝ վան Կօկ մը կամ Դառզո ւ մը ու ՜
նէնք* * *
Կ ա րեւոր չէ * * *
Դեռ կը փնտռես * * *

Հհււաձացնին լսափողը
մէկ կողմ կը դնէ
'ԻԱՍ ԷԻ" — Կանաց է մերկ մարմէններէն
կրակ դուրս կուգայ * * *
ՀԱՌԱՏԱՍԻԼ - Աըդէլուած ս եռայ էն ոճիը : Ենը հ արէւր փողոց ՝
եօթներորդ
յարկ ։ Ոճրագործը մտա լէն անհաւասա —
բակշէռ մը՝ էնքղէնք կը յանձնէ ոոտէ~
կանո ւթեան ըսելով թէ էնք անմեղ է։

ՀԽւաձայնը կը հնչէ
ՍԱ PU* — Այո1 Լէլէ ** է^նչ կ՚ընես* ••
Ա եռայէն ոճէր մը մէայն Ֆրոյտով կաբելէ է բացատրել
Այ ս դէպքը Փաթրէլփն պէտէ պատմեմ
"[՛ ֆեր111մ!,1վ բացատը^ ՝ եւ Ֆրէաէն նըկարադբեմ' որ գծէ եւ գունաւորէ
Կարեւորը դուն ես ։
Մ ոռցի՛ր :
'ՐԱՍԼշՐ' — Ո՞վ սիրել, ինչո՞ւ սիրել,
եԲրբ սէրել՝ եւն ՝ եւն ՝ եւն որովհետեւ***
Հետեւաբար ՝ Այսպէս անապա տ ար դան դէն կր ծնէ եւ արեւէ ճամբան ե ր էն կը
քա լէ *. Դլուխով պէտք է մտածել եւ ոտ
քով քալել ։
Մ տածել թէ մարդը կը շէնուէ ար —
դանգէն մէջ եւ կը ծնէ :

*hphg'
ՅԱԿՈԲ ՓԱՓԱՋԵԱՆ

ՌԱՏԻՕ — Ո ւշա դրո ւթէւն : Պրն* Կ*սս-“
թօն Լըմեր կարեւոր յայտարարութէւն մը
ունէ [խևլէք :
հէՀնչ գլուխ գործոց մըն է մարդը եւ
ի'նչ ազնուական է էր մէտքը***^ Դէր*—
քերը եւ պարապ ճամբաները մէսթէք
տպա ւոր ո ւթէ ւն կը ձգեն :
ՍԵՐՌ - Լա՛-, Լէ մ՛, էնծէ հաճոյք կը
պատճառես * * *

ՀԽւաւձայ (կլ կը գոցէ
Լաւսը-խն
ՀԵՌԱՏԵՍԻԼ - Լէւ-րսէմպուրկէ պար տէզէն մէջ աղալնէ մը կտուցը կը վէ —
բալորէ մարմարէ արձանէ մը
վրայէն
ցորենէ հատէկ մը կերած մէջոց էն։
ՍԵՐՌ — Այդ աղաւնէն անպայման հ էլանդանոց տանելո լ է * * * վերջապէս խա
ղաղութեան պատգամաբերն է***
ՀԵՌԱՏԵՍԻԼ - 'Իլօշար մը Կէ Սետօն
երեք ամսուան բանտարկութեան կր դատապարտուէ էր շունը սպաննած Ըէէա ““
լուն համար։
ՍԵԻՌ — Պէաք է մահուան ղատա

”

պարտուէր այդ փոդո^այէն ^Լ°ԼաՈԼ*9
Ա եծ շուքով պէտք է թաղուէ այդ շոլ֊ ՞*
նը * * *.
Ապ անն ելէք բան չէ1* գտած աղտոտ * * *
ՀԵՌԱՏԵՍԻԼ - Երկու֊ պոռնէկներ մէասեռական երէտասարդ մը կը բռն ա բա —
րեն ։ Պոռնէկները արդէն ձերբա կալուած
են։
ԱԵՐՌ - հյեղճ մէ ասեռական * * *
ա ս է կա խայաառա կութէւն է * * *

Զէ՛ ՝

ՀԵՌԱՏԵՍԻԼ — Մարդ մը էնքղէնք կը
փնտռէ * զէնքը գտնողներէն կը խնդրուէ
էրեն Լուր տալ :
ՌԱՏԻՕ — Պետական հրահանդ* թո լա
լէթները մաքուր պահ եց էք ։
ՍԵՐՄ - Օդէ մասէն չխօս եցան տա —
կալէն :

Ագգ ականներուն եւ բարեկամներուն կը
տեղեկացնէ ՝ թէ անորոշ ժամանակով կը
յետաձգէ էր անձնասպանութեան թուա կանը որովհետեւ էր մահազդը պատրաս

տելու վրս*J .է * * *
Հհէէսելէք չունեցող մարդէկ» փրօկրամը
յաջորդ Ա րեքշաբթէ օրուան կը յետա —
ձգուէ ։
Աարգելէ ուն!լնդէըներ ՝ կը ներէք այս
րնդմէջումէն համար։ Մ երսէ։
ԻԱՍԷԻ" — Կանացէ մերկ մարմէններէն
կրակ դուրս կոլգայ ։
ՍԵՐԺ- _ Լիլի, կր_ հ արցնես [նրդվ^քէդ
թէ էնչո՞ւ կը սէրես
Ուզածէդ շափ հարցուր * հապա * ան "*
շուշտ* թէեւ այսէնքն ՝ եթէ կրցար պա
տասխանել շարունակէ հարցնել ։

Հհո.աձայնը կը գոցէ
Հեռաձայնը կը հնչէ
ԱԱԻ(Ւ — Ալլօ1* Փաթրէք ՝ Աստուած ֆէ-“
ղէքսվ պէտէ բացատրես ուրեմն * * * է^չ
կ՚ըսես*** Ուրեմն Աստուծոյ տարեդարձն
է այսօր ՝ է^նչ կըսես * * *
Այս դէէ-տը ուրտ եզէ^ն հանեցէր •
Ր-ԱՍէշՈ' _ Հէփի պըրս տէյ պէյպի պէյպի
Հէփի պըրս տէյ թոլ եու Եա :
ՍԵՐՍ' — Րս՚յց Աստուծոյ տտրեդարձր
ամէն օր է :
Սնշօւշտ ֆէվ՚^Լ1 եւլրա կաց ո ւթէ ւնները
էրեն կը հասնէն՝ է^նչ կ՚ըսես * * *
'Իանէ^ մոմ պէտէ վառենք*
Ան շուշտ անսահման ։
Pwjy
դուն Աստուծմով շատ կը հետտքրքրոլէս այսօր։

Հեռաձայնին լսափողը
մէկ կողմ կը դնէ
ԻԱՍ ԼԻ" — Ամէն գէշեր կ^աղօթէը ըն դունած հ եղէն ա կո լթ եան մը։

Հհոաձսւյնը կհսււնէ
ՍԵՐՌ — Ալլօ1* ՝ Ֆրէա ՝ մէշտ կը դը —
ծես* * *

Fonds A.R.A.M

an»aS)

ՀԵՌԱՏԵՍԻԼ - Բարռլ՝ պատարագ ՝ ա,լօթք յ շարական , այսօր իրիկոլան մամը
եօթնին Ս . 1Լսսւոլա1>ւււծ^ն
եկեղեցւոյ

« frttWW

մէչ-.
Հայր մեր-.
JU աղա զութիւե ամենեցուն* • ♦
ՄԱՏԻՕ —

կոսեան որպէս աշխատակից հս,յ մս,մՈլ .
լին: Ասոնց միասնական ել տարթ,/.^
տքնաջան աչվսատանքին արգի,),խ՝ է
հրատարակութիւնը -.Գործ մը սիրՈյ

ԳՆԱՀԱՏԵԼԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄՐ,

•Ւ

Փ^թթի

հաւատքի՝ ՝ ձեռնհաս գործ մը' բանԱ1Ա _
տեղծական շնորհքի :

ՀԱՑԿՈԿտ,

քՀ1ն11ՍՏԵԴ,ԾՈԻԹԵԱն »

անունով շուն մը

թ արդմանիչներ

կը լըէ էր “՚Կ՚ըկը ի^ԳԸ՚՚՞է
ճանչց ողն երէն անմիջա պէս
ոստիկանու՜
թեան լուր տալ՝ Տիրո քր վիճակը մտա -

ՏԱՅԱՆԱ ՏԷԲ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ
ՄԱԻԶՊԵՏ ՄԱԲԿՈՍԵԱՆ

հուէէԼ է՛ԲԱՍԷԹ - նիչէ
Աստուած մեռած է
Հհը հաւատամ Աստուծոյ , կը հաւատս,
տամ որ Աս տո ւած կը հաւատայ Աստուծոյ
մը որ ես եմ յ ես եմ ՝ ես եմ ♦ •
Ս bPcb — Ալ կը բաւէ դուն ՝ դուն րան
մը չես ՝ դուն փոքր աթոմէն կը վա թ ՜
նաս ' զոր դուն գտած ես • ♦ ♦
ՓԱԱԷՒ — 'նիչէ î Աստուած մեռած է * * *
Աստուած մարդը կր փնտռէ ♦ ♦ ♦
UbPfh — Այս առթիւ հոգեհանգիստ մը
պէտը է ընել եւ հայր սուրբն ալ պատ
շաճ քարոզ մը կարդայ անպայման ». *

Հաւատքդ պիտի փրկէ քեզ*

ամէն» » »

ՓԱՄԷԹ ֊ Ֆրէ տ Աստուծոյ պատկերը
կարելիէ է գծել»»» Արդեօ*ր
գոյ^ո1Լ։
գիծեր եւ գոյներ կը փնտռես տա կա —
լին

Գէրը մը որ կո չո ւած է իր ա նմէջա կան
ել հեռաւոր անդրադարձները ունենա —
չոլ հայկական մշակոյթին եւ հայ գրա
կանութեան ծանօթացմանը ասոր բաղ
մ*ա դար եան բանա ս տեղծ ութեան ընդմկ .
ջ&-տ ասնեա կ տարիներէ ի վեր մենք մ եզի հոլոված ենք թէ օտարը մեղ չի ճանչ՜
նար յ իսկ եթէ ասոր մէջ պատասխա —
նատոլն օտարը չէ ՝ այ լ մ ենք ՝ քանի ոչին չ կ՚ընենք այդ ուղղութեամբ*. Ախտաճանաչումը կատարեր ենք եւ սակայն»»»
նստեր ենք մեր տեզբ : Ոչինչ ըրած ենք
կամ՝ գրեթէ : վերջին շրջանին միայն
զզտլի դարձած է որոշ տենդ մը ՝ վեհեր ոտ եւ մասնակի արարքներով՝ սփիւռ
քի տարածքին : Փիչ մը Միջին Արեւելքի
մէջ (արաբերէն) , քէ'1_ ը Փարիզ (ֆրանս երէ՛ն) ու նաեւ Աֆրդլի ա եւ Ամ երիկ ա
( անդլեր էն ) : Առանց ստորագնահատելու
կա տարուած աշխատանքը՝ անոնք կը մր-

նան միշտ անբաւաբար : Գեռ «սկիզբն ենք
երկանց» -. Հոս՝ Միացեալ Նահանգներու
մկջ մեզի կը պակսէր հրաաարակու թիւն մը որ ունենար համայնապատկերի
մը ւէ'"1'մկը տարողութիւնը*. Այդ պա
հաները , ինչ կը վերաբերի հայ բանաս
տեղծութեան , կուգայ րալարարելոլ վերոյէչեալ Մաղկարազը, ընդգծելով սա
կայն՝ որ՝ նոյնիսկ բանաստեղծութեան
բնագաւառին մկջ՝ շարունակելի ճիգի եւ
ծրագրի մը անհրամեշտոլթիւնը կը մնայ
ս տիպո ղա կան :
X
Հատորին ղոյՂ- հեղինակները հանրա ծանօթ անձեր են t Տսէյանա Տէր Յով հաննէսեան' որպէս անգլիադիր բանաս
տեղծուհի եւ նախագահ ուհին
—
ւ^&կլհ
Փանաս տեղծներո ւ թնկերակ —
ղ ո ւթեան

իսկ Տ»քթ* Ս tuր զպետ Մ ար -

ՍԵՐՀ ֊ Աստուծոյ գործերս ւն միջա
մուխ ԸԼլալՈլ- $*
Հանգիստ
Ֆրէտը իր մեր կեր ուն հետ :

ձգեցէք

ՓԱԱԷԹ —՝
» Աստուած դրախտէն
դուրս պիտի դնեն...

Հեոածայնը
ՍԵԲԺ - Ալլօ՞ ,
էէմ՛ > t^i. Լալ Ըաև
կ՝րհ ե ,, միայն ս իրելով . . .
Օ)րէտը իր մերկերուն
սխրահարած է
tr անկողինը պաստառներն են*. Ա կսած
է էF վրձիններ ը ինքղինքէն աւ ելի, սի րել-.
գիծեր եւ դո յներ կը փն տռէ :
ՒՀնչ չալ բան կ*լնէր միայն սիրելով»»»
bu երբեր չ րսի որ Աստուծոյ զործե —
րուն միջա մուխ կ'րյյամ :

ՓԱԱԷԹ - Տի սուսt պէս մարուր սէր >
հաւատքդ պիտի փրկէ րե զ :
Ամէն»»»
ՄԱՏԻՕ — Այսօր լօթսյի շահող թիլերն
են G • 9’ 12 • 16’ 4* 30 յաւելուածական
թիլը 20 :
հը շարունակենք սովո րական մեր յայ
տագիրը» թատրոն՝ ութ արարով» » »
Ուրեմն ձիարշաւի շահող թիլերն են
4,12 >0 հետեւեալ ձիերը Պաթա վալ Իրիս
Տօպիէր , Տը Լասթ քեանկօ : Յաջորդա
կան չարքով կը շահին 3600 ֆրանք , Մերսի... Կ՝ անցնինք մեր un ւէորական յայ _
տագրին î

Ժամացույցին ցայլք ո,լցիչը
կը հնչէ
ՍԵԲԺ — (J-ամը ինքղինք կը յիշեցնէ

Կոճակը կը ^ոխէ
ՀԵՌԱՏԵՍԻԼ - ժամը ութն է տիկիններ
եւ պարոններ , լուրեր . » օդը

ժամացոյցին զարթուցիչը Կա ենշէ
ՍԵԲԺ - է՛հ, հաս կլ անր ՝ ժ՜ամը ՚ ութն
4ւ “L կը Ըալէ է^^զինքդ յիչերնես չատախօս պառաւ t

Կոճակը կը կոիյէ
ՀԵՌԱՏԵՍԻԼ - Լոն տոնի միք արուես
տական առաջին մանուկը կը ենի :
ՓԱՍԷՍ՝ — Եւ֊ մանուկ մը ծնաւ մս ու րքե
կք 5 Արգանդները կր չորնան . տրուես—
տա կան մանուկներ կը ծնին : Անապատի
աւագները միշտ հոն են -, Խոնաւ եւ թաց
պատեր ուն մկջ մայրը յղի կր • • . Գ ••• •• •••
կարգէ մը պարտադրած բռնութեան մկջ
ծնաւ նիհար տխեղծ յ Բռնութիւնը ըըռնոլթիւն կը յառաջացնէ , կը կուտակուի ,
կը կոլտսյկոլէ * - *
Մահ ցեղապաշտներոլն . կեցցէ' րողե —
րու դործա դո լ/ր յ

ԱԱՏՒՕ — Ա ակարան՝. Այսօր միջազ —
գային Լոլ-կայի
Ս»մ երիկեան Տոլար
4 >30 յ ^անատական Տոլար 3 $67 >
տա կան Փուրօն ( 100 ) 99 >35 •
Սձդ "
լիական թաոլըետ 8 >48 >
գերմանական
Մարք (100)^ 228 >28
Համարմէքներ ը բոլորը տրուեզան բո
լորը ֆրանքով

î

Ֆրանքին կաղութիւնը գոհացուցիչ է *.
Տոլարին վիճա կր խնդրոյ առարկայ է***
ի$ԼաԴ*էաJՒն սակարան , մերսի • » »

2Խնա ձայնը
1

կ’աււնէ

UbP(h — Մլլօ0 , Փաթրիք՝ քանթ վ>ի չծ
կրամ թ^է . էն » թ*է պէտք է կե դր ոն ա կան

ՓԱՍԷՓ' - Այ սպէս անապա տ ար դան —
դէն կը ծնի եւ արեւի ճամբան ե ր էն կը
.ը“-լէ ■
ՖթէՏ — Լ Հեռա ձայնէն) գիծեր կը փնտ
ռեմ : գ ռյներ կը փնտռեմ ՝ գիծերու ՝ դոյ-ռ.
ներ ու՝ ձեւերու փնտռտուքի անսահման
զաշտ *. Աշխարհ ը պիտի դունաւո րեմ հողի
անմեղ գոյներ ով * Մ երկ կին եր ս պաս —
տաոներս կը ծակեն : Ար չափ կը սիրեմ
չգծուած պաստառին առջեւ
կենալ եւ
փնտռել » » .
ՓԱթ'թՒՓ — ( Հեռաձայնէն) փամը հա~
մաձայնուած իրականոլթիւն է եւ
չես
կրնար բռնել • » » Ֆի ղիքի օրէնքներ ը » » »

դրամ ա տո լնԸ վար բերելու :
ճիշդ ես իմաստ չունի դրամները միշտ
սւէ տի մնան...
թեր որիսթներ » » »
հրանի հոդլով հ արո ւս աներ ո ւն ՝ քա նգէ,
իրենց է երկնքի արքայութիւնը
fy ա զաղութիւն ամենեցուն Z
Ամէն*.
"ղՏ.

UbPd* — h Առնացի

մերկ

կրակ դուրս կուռաւ

մարմիններէն

(հեռաձայնս ևառ^.

Ալլ-\ էէժ^ դեռ կրսէ,...
ՄԱՏԻՕ — Տոլւսրր կը շարունակէ իյ~
նալ մջ,ջագգայք,ն շուկայ!, ։էԸայ՝ եպն . . •
եւ/ն - - . ծպն . . .

Գէր^Ը կը բռղկտնտյ 360 էջերէ :
բովանդակէ շոլրք 285 քերթուածներ gy
բանաստեղծներու անուններով ; կր
մեր
հեթանոս
երդերէն
(^Վահախէ
'Ծնունդը») ու կը հասնի մինչեւ մեր 0֊
րերը - Գրիգոր Պըլտեան (արտասահմս,^
ել
Աամուէլ Կոսեան
( Հայաստան},
Կ'ւխգգրկէ մեր Անտ ունիները, քրիստ„.
նէական վաղ շրջանի հեղինակները ՝ Աիխ
նադարեան բանաստեղծութիւնը՝ աշոլ.
ղականը եւ մամանա կա կից բան աստեղ,
ծոլթիւնը իր զոյգ թեւերով ; Կարելի է
հոն հանգիպիլ անուններու որոնք անեանօթ կը մնան նոյնիսկ միքին գրասէր
(Խոսրովիդուխտ Կոգնթացի ՝
Սահակագուխտ Սիւնեցի) , ու նաեւ ու֊րիշ անուն,
ներու որոնք հանրածանօթ են որպէս ար_
ձակագիր
(Բաֆֆի ) :
Հեղինակներու
միտք բանին կը թ„լյ,
ըլլալ չկորսնցնել նշխար մը մեր անցեա.
լէն , աոնուադն որպէս անուն , երր ա .
նոնք իրենց բանաստեղծի խառնոլւսեքլ
նաեւ արդարացնող ստեդծագո րծութեան
մը տէրն են՝ կամ ունեցած են գեր մը
որոշ շրջանի մը մեր բանաստեղծութեան
հոլովոյթին մէջ֊. Գիրքը ուեէ յա ռաջա բան մը որ մեր ազւբայ^ւն պատմութիւնը
և(Լ ‘է^՜է /'(’ դրականութեան ընդմէջէն՝,
թսկ իւրաքանչիւր
հեղինակի անուան
կ՚ընկերակցին կենսագրական
համառօտ
նօթեր * անոնց գործերուն թոլումը ինչ.
պէս նաեւ արուեստին ստորոգելիները՝.
Այս հ րա տարա կո ւթեան առթիւ մեն^
շե շար պիտի դնենք ՝ այ մմ ' այն իսկա՜
կան տերեւոյթ»ին մասին որ այս հրա տարա կութ իւնը կը պարզէ z ներկայանա
լի ՝ ապահ ով Հանցա դիր» մըն է ան դէպ!<
միջազգային դրականութիւն ՝ ինքեոլ .
թեան ճոխ թղթածրար մը մեր քերթո
ղութիւնը օտարներուն ճա նե9ն ող :
լոմպիոյ համալսարանի հրատարակես ՚
կանը արդէն զայն լոյս ընծա յած կ որպէս անգլիական կամ ամ երիկեան գլւա կան n ւթիւն z Մ եծապէս յատկանշական (
այս երեւոյթը որպէս
արժ՜եչափ
մ երձեցմ ան եզանա կ : Առաջին^ զրակահ
հակազդեց ո ւթի ւնները
կուգան արդէե
ամ երիկեան ժ՜ամանակակից դրականու •
թեան .մեծահռչակ զէմքերէն ՝ ււրոեւյ
կարծիքը կուտանք առա նձին : Մ եր կողմ^
կհուզենք վեր առնել դիրքին ձօնազրու թիւնը որ մեծապէս յատկանշական է'
հ^իրքը ձօնուած է գանի էլ Հարու/ա^
եւ Մեծ եղեռնին զոհ միւս բանաստեղծ
ներուն *. Անոր վաճառմ ան հասոյթովդ
պիտի հաստատուի

Q»ւսնի1էլ

Գթական Մրցանակդ,
Փ ԱՕԷԹ - Փա ղաքա կանո ւթ ի ւե ը դա ~
սա կա րգային ա շխա րհայ եաց ք z
Ա արգոց
վրայ պարտադրուած բռնակալութիւնը
վայրագ ումով միայն կարելի է աղա —
տագր ել*. Փ շյրել մինչեւ յագենայ աղա —
տ ութեան սէրը՝ վայրագ ո լմի սէրով» » »
Հաւատքդ պիտի փրկէ ^եղ» ամէն*.

(ք֊սսքացոյ ցիՕ զաըթ-ււլցի չը
կը հնչէ:
Հեռատեսիլ ելլն . . . եւյն . . ելլն , . .
Հեռաձայններր կը հնչենՌԱՏԻՕ — ԵԼչն * - • ՝ ելլն . . . եւլն . . .
Տոլարը կը շարունակէ իյնալ

UbPth — հը սիրեմ Հերա կլիթին հա ~
ւատքը չհոսող դետին մէջ
ոտքդ նոյն
տեղր չես կրնար գնել» այս մ արդը պարզ
բառերով բնութեան տիալէքթիքը կր բա.—
ցատրէ
Փայէթ — Աէրդ պիտի փրկէ քեղ
Աղա տ ո ւթ եան սէրը վա յրագ ումի սէ
րով» .գի տո ւթեան սէրը* * *

UbPd‘ - հը սիրեմ գալիլէն այդ մար
դը «դեռ

կը դառնայ.».»*.

Այնշթայնը

է = ԷՄ-( քաո.է) թափթփած մազերով
ել տափատներով այդ մարդը գիտնականի
չոր ուղեղ մը ունէր բայց երամ շտո ւթիLit
ևււ սիըէշւ եւ ջութակ կը նուաղէր *.
թոլորը Ղլիւթոնին ա չակերտներն են :
ՀԵՄԱՏԵՍՒԼ — Տի կինն եր եւ պարոն —
ներ ՝ մեր լո ւր եր ո ւ բամինը վերջ կր դըտնէ: Օդը լալ 1բր^ւէ հարաւը կը ձիւնէ ՝
հիւսիսը կ՚անձրեւէ ՝ կեդրոնը 21 աստի ՜
ճան տաք կ^ընէ :
հր ներէք վայրկեան մը՝ վերջին պա —.
հուն ստացանք հետեւեալ լուրը* Լիւպին
մէջ ծնած մանուկը լաւ վիճա\t m է
Տոլարը սկսած է բա ր ելա ւո լ իլ :
^Փիշեէ1
բարի տիկիններ եւ պարոններ *. Մերսի :

Imprimé sur les presses du Journal «Haratch»
..... —.......
-......

Դրան զանգը կը հնչէ
ՍԵԻԺ - Ո՞վ է հոն -.

Գոլըսէն ձայ նմը
ԼՈԻՏՀԻԿ _ թերթավաճառ Լուտվիկն
է (ներս կը մտնէ} բաբել՝ Պրն . Սերւե՝
լաւ կ^ըևկր տունը նստելով , այս պա ղուն հաղվ,լ կրնամ շնչել ,
ոտըերոլս
մատները սառած են արդէն՝ երանի ձեգվ, : Ի՞նչ կայ-չկայ ՝ օր մյն կ կ'անցնի
հա... ճամբան կը մտ ածէի սա ի՞նչ տե
սակ մարգ եմ ես՝ ամկն աշխարհին թերթ
կը բամնեմ ՝ աշխարհկն լուր չունիմ...

Վւսթուժան
ամէն տափ

յատկաց ո լի անդլեր էն լեզուով լոյս տեսնող լաւագոյն բանաստեղծական կտորթ)
առանց
ազգային
խտրականութեո^ •
Փնտռուածը համամա րդկ ային սգէն է
Սակայն գիրքը ձօն ուած է նաեւ հնվի ""
նակներուն
ձեւով .

զոյգ մայրերուն

հետեւեալ

- Մարիամ Տէր Յովհւսննէսեանի որ լ>սաւ — Աճապարէ' հւ գործադրէ :
Աշ խսւրհը պէտք ունի րաճնւստեզծին wb ՜
որպէս հերանոս եւ միսթիք ffl"1'
տոնեայ րուժարաըին (կտկնարկուի,
ւանաբր ՝ Գրիգոր \,ար ե կա ց իի ՝ Գ- է ՛) <

որ կը մնայ ր՚աւնւոոլած հայ լեզուին մէ?)
ել Մարիամ Մ ա րկո ս եանթն որ ըսաւ—'

«Մի' կատարեր, հայկական րանատոեւյ ծ ութիւ նը անթարգմանելի է- Այր"^^
սաեզծուեցաւ որպէսզի մեզի պահենք մհք
քերթողութիւնը» ;
Որքան ալ հակասական րյ/ան այս է0"
քերը՝ անոնք իրենց մէջ կը պարունակէ

լալ աչը մը նետեմ -. Խաղաղ գոյակցոլ.
թեան Աալթի մողովները վտանգի տակ.
հը... ձիարշաւ՝ ճատրակ՝ լօթօ ՝ „վ,„ր
հը... նորաձեւութիւն՝ թատրոն՝ ար ւեստ . հը. . . սակարան տոլարի տագնա-

ամբողջ ճշմարտութիւնը ինչ կր 'թրա '
բերի թարգմանչական արուեստին ընղ
հանբապէո: Սպասելով՝ սակայն՝ այն of

պը... բայց

բոլորը ինծի՞ ինչ...

Երկոլրոլկկս

ֆրանր-. Լալ: Ո՞ւր այս -

արդիւնազօր միքոցն է անգլիախօս աց ՜
փերու հետ հաղորդակցութեան :

լ-ան ՝ որ ամբոգք աշխարհ պիտի խօսի
՚1աԸ՚զայ հայերէն ՝ այս գիրքը գեղեցիկ

^էս I Պրն . Սերմ . . .
ԳԲՍԵՈԺ - Սենը կորս ուեր է՝ փնտռելու
կ} երթամ . . .
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Սան Ֆրանսիսքօ
Սիրելի Պ- Շահնռւր,
բարեկամս՝ Պ- Տոքթ • ԱլպԷրին, Փարի
զէն, գրած էր ձեզ հետ ունեցած հան դիպման մասին եւ. րարեւներ հաղորդած
ձեր կողմէն :
իմ համարումը միշտ րարձր եդած է
ձեր գրականութեան մասին եւ, թէե ւ ան
ձամբ քիչ ծանօթ, կ՚ուզէի անմիջապէս
գրել ձեզ, մանաւանդ որ Տոքթ Ալպէրինի
հաղորդած տեղեկութիւնները ձեր աոող|_
9 ական վինակի
մասին խորունկ ցաւ
պսււոնսհւեցին ինձ : Դժբախտաբար, ես ալ
հիւանդացած, և երկար ժամանակի պէաք
եղաւ ապաքինման համար : Որով աւելի
եւս կը զդամ մինակութեան տաււապան_
քը, եւ բարեկամական խօսքի մը արժէքը
դուրսէն :
Տոքթ- Ալպէրինը այնքա՜ն ջերմ խօսfեր գրած էր ձեր մասին : Իրմէ իմացայ ,
որ այժմ նուիրուած էք ֆրանսական գըԼ
րականութեան: Էր հաւատամ, որ այդ
ասպարէզի վրայ եւս յաջող էք, ինչպէս
եսւյոց գրականութեան մէջ , ուր ձեր
«Նահանջը աււանց երգի» կը մնայ ան —
մահ, իբրեւ որոշ ժալքանակաւշրջանի մը
սերունդի ապրումներու, արտայայտու —
րիւն: Երանի՜ թէ նման նոր գործեր եւս
ի վինակի լինէիք պարգեւելու մեր գրաԱ
կանուրեան :
Սիրելի Պ. Շահնռւր, կը մւսղթեմ ձեզ
շուտափոյթ ռՆ կատարեալ ապաքինում :
Եւ ուրախ պիտի լինեմ, եթէ կարողանամ
որեւէ բանով օգտակար լինել ձեզ : էյնդ_
րեմ, ասանց քաշուելու գրեցէք ինձ՝ որ
եւէ բանի պէտք ունի՞ք անմիջապէս , որ
կարողանամ ձեզ ուզզարկել :
Իմ մնայուն հասցէն է- Պոսթըն I- Հայ_
բենիք :

Fondateur «

SCHAVARCH

• . . ւ.

որ այդ գործիդ ամբողջութեան հրատա
րակութիւնը տեսնես եւ քաղես' պսակը
որուն արժանի է այդ աշխատանքը եւ ոԼրու յաջողութիւնը քեզ մեծապէս պիտի
ոգեւորէ :
Մենք, հեոաւոր բարեկամներդ շուա րած ենք թէ ի՛նչ կրնանք ընել : *Րու բարի
տանտիրուհիիդ նամակը անմիջապէս դրբ
վեցի Չաքըրեանին որ 500 ֆր • հասցուց :
Միւս կոզմէ կը շարունակուի նիւթական
միջոցներու հայթայումը: Այդ կոդմէն
հանգիստ եղիր : Ես պիտի տեսնեմ նաեւ
Դեդամն ու Թէլեանը :
Միայն թէ, չեմ գիտեր որ, հո՞դ մնալ
կ՛ուզես թէ փոխադրուիլ Փօ հիւանդանոց ;
Իրաւ է որ պատուական մայրիկ մը ու_
նիս, որ քեզի կը շււայլէ այնքան խնամք
որքան հարազատ մայր մը, եւ սակայն
բժշկական խնամքի պակասը կայ ու կը
մնայ հոդ : Այս մասին կարծիքդ ու կաւՍքըդ պէտք են' որոշում կարենալ տալու
համար : Լաւ խորհէ, եւ. հաղորդէ փա —
փաքդ' քանի որ գիտեմ թէ չես կրնար
աոայ ժմ գրել :
Սրտի անձկութեամբ եւ սակայն լի յոյսով դարձեալ պիտի բոլորես անցնիս այս
տագնապալի հրուանդանը, կը սեղմեմ
ձեռքերդ եւ կը հաւքբուրեմ քեզ կաիօտով :
Միշտ քուկդ
ՅԱԿՈՐ ՏԷՐ 8ԱԿՈՐԵԱՆ
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ԴԵՐԱՍԱՆԻՆ Ս՜ԱՀՍ
J7*ոլիէռէն է վեր , թատրոնի դրեթէ բոդերասաններուն
երազը
եդած է
մեռնիլ բեմին վրայ ՝ ներկայացումը տա

էո ր

լէ ետք , երր վարագոյրը կ'իջնէ :
[Բացառութիւն շէ ր կազմեր Փօլ Մէօրիս I
[Ժատրոնի մ եծ դերասան մը՝ որ յար —
գանքն ունէր իր հ ա ս ա ր ա կո ւթեան ՝ ծայ
րայեղ բծախնդրո ւթե ամբ : Այս մէկը իրադոբծեց իր երազը ՝ երկու շաբաթ առա^՝
անդամ մը եւս
թազա լէ ետք
Կէթրէէ «Հ այրս իրաւունք ունէր^ը ՝ որու
տուած էր նոր դիմադիծ մը՝, Մէօրիս՝
աւելի իրեն կը տանէր դերերը քան կ՚եր
թար անոնց : ինքնատիպ եւ ում եղ ան —
հա տա կանո ւթիւն մը՝ չեր կրնար արդէն
տարբեր լուծումի մը յա նգէլ : Մ եՏ յէ —
շատակ մը կը թողու թատերական արւեստին մէջ՝ նուազ մեծ՝ անշուշտ ՝ շար
ժանկարի մէջ՝ ուր մեծ դերեր շարուեցան
իրեն : էյ առն ո ւածքով եւ
արտաքինով ՝
ունէր Pրի տանա ցիի մը կրթութիւնը՝ ա֊
նոր պաղարիւն անտարրեր ո ւթի ւնը : Հը~
պարտ՝ նոյնիսկ քիշ մը դորոդ՝. Այնքան
յարգեց իր արհեստը՝ որ մ երժեց անձ —
նատուր ըլլալ ֆիզիքական տ կարութեան t
Ոշ ոք՝
մանաւանդ ո՛շ հանդիսականը
պէտք է գիտնար
դերասանին
ներքին
տագնապը յ ճիգը
որեւէ տառապանք
շցուցադրելու î Pր ըմբռնումով՝ ան որ
եկած էր դիտելու թատերգոլթիւն մը՝
պատրաստուած էր ծէսին - թատրոնը ծէս
մըն էր իրեն համար — պէտք շէ գիտնա ր
թէ է^նշ է դերասանին
հոգեկան կամ
մարմնական վիճակը՝, ՛իրեն շէր վերա
բերեր՝. Արտակարգ քաջութիւն մը՝ բո —
լորին կարծիքով՝
որմէ շի բացակայիր
սակայն որոշ մ եծամատմո ւթի ւն մը՝, կա
րելի է արհամաբել հիւանդո .թէւնը, բայց
արհ ամարանյլէն մէջ, մէ շտ յաղթանակ
չկայ ■
^ՈԼՈԸ արուեստագէտներու մահերէն՝
թերեւս քիշ մը աւելի ապերախտ է բեմի
դերասանին մահը՝ որմէ ոչթնշ կը մնայ՝
եթէ ո շ ձայնը՝. Չի նմանիր որեւէ ձեւով
շարժա րո ւե ս տի դերա ս անին ՝ որ տա սնե ակ
վարձերէ ետք՝ կուտայ լաւագոյնը զոր
յաջողած է՝ ու պատկերը կը մնայ իբ՛
րել վերջնական եւ մնայուն վկայո .թէմն,
P եմի դերասանը՝ որ ամէն իրիկուն ՝ պի~՜
տի նորոգէ իր տաղանդը լ նոր կեր պա ր
տայ իր հերոսին՝ ոշինշ պիտի ձգէ այդ
ամենօրեայ ւէերանորոգո ւմէն : Ամէն ան —
/լամ ՝ նոր մտ րմնա լորում մր կ'>ի րա դոր ծէ որ երբեք նոյնը շի կրնար ըլլալ՝, իր
խաղը պիտի ազդուի օրուան տրամադ —
ր ո ւթենէն ՝
ներկայ
հասարակութեան
յընդունմանէ կարողութենէն : Ապերախտ
ասպարէզ ՝ բայց
որքան
ոդեւորի շ իր
տուած
ամենօրեայ
սպառումովն իսկ*
Արտասավոր ու մշտական ապրում մը՝
մանաւանդ երբ եզակի է . դերասանը եւ

Ս - ՎՐԱՅԵԱՆ

26 / 11 / 1939

Սիրելի Շահնա ր,
Կիրակի է այսօր, սիրտս նեղ, եւ ինչ_
պէս նման կիրակիներ կուգայի 1քոնփաո_
™11 քու սփոփիչ ներկայութիւնդ փնտ ե
1ւԱսլ> այսօր, դարձեալ գոհունակու րիւնս կը փնտռեմ քեզ հետ խօսելու մէջ
^ա19 Ի՜նչ գոհունւսկոլթիլն, ի՜նչ տա"սպաքին գոհունակութիւն այս' երր
Գ11 ն հեոոլ քՈլ մտերիմ շրջանակէդ
^ոոնւսպատ լեռներու ստորոտը անշար _
ւրեաքյ դատապարտուած ես կրկին
կ մենք հոս' լներ, հոզեկաւն անշարժուե
Ւ սմբ շղթայ ուած' դէպքերու ապու"111ուցքին սւակ ;
Ինչ սարսափելի իըականութիւն քա(
Lp կԻանքը, մանաւանդ այս սերուն մաաա1,?ւ!1.ա1^Լնաքամ ՓոՄոԲՒԿնեԲէ ար֊
.
I [Ա
դատապարտուած է կարծել
ծհ ո, ծիծաղ չաթձաԿհլոՆ:

լ J ^ասւուակաս ընտանիքի մւ
’ Ւէ դուն անոնցմով կը մխիթար .

PARIS

C.C.P. Paris 15069-82 E
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Անկեղծօրէն Ջերդ'

ուրախ ութեամբ ստացած էի նա՛.
յւ^’ ?1Ր11ւ1 առողջութեանդ մասին դրժէ
ն]յՆւՅ
ուրախ որ ինկած ես անձ-

gata——-

..g

MISSAKIAN

լիս, իսկ անոք ալ քեզմով էին մխի U
թարուած' ինչպէս տեսայ տանտիրուհիին
գրած մէկ նամակին մէջ: Րայց, խեղն
տղայ , ուրախութիւնը չէ գրուեր f ու
նակատդ, հակաոակ անոր որ ուրախ ու
երջանիկ ըլլալու ամէն խմոր տուած էր
քեզի բնութիւնը : Լաւատեսութիւն , համրերատարութիւն , աշխատանքի կորով ,
յ արւստեւութիւն ,
զուարթամտութիւն ,
րոլորը ունէիր ,րայց կեանքը միշտ թէր"
նայեցաւ քեզի, հակաոակ անոր որ միշտ
դուն անոր պօն մէն կ՚ընէիր :
Հիմա, մեր Յոր _ Շահնոլրը , ահա իր
գրական թագաւորութեամբ հերոս կը դաոենայ «^7/7Լ լը քՒրաֆա լկաբ՛ծէն : «Թ**ւ U'
ld-ըաֆալկար-» իրաւամբ սա քու կեանքդ • • •
pmjg, ինչպէս որ Թրաֆալկարէն յետոյ
ո'չ Ֆրանսա եւ ոչ Սպանիա չմեոան,
դուն ալ, նկատելով հոգեկան կորովդ եւ
ցեղային ասող ջ կողմդ, սլիտի կրնաս
խուսափիր տխուր վախ հանէն - այս հա
ւատքը ունիմ bu , նաեւ բոլոր րարեկամ_
ներդ :
կարդացի էնԱէո-էֆ-ը քու քարոզոլ _
թիւնդ' «վաւերաթուդթ»ին նմոյշ _ կո
թողը- միայն թէ, ես - հին դպրոցի
մարդ 1_ կ՚ուգէի որ վերջին նիւթին վրայ
որ պսակումն ու գաղափարականն է ամ
բողջ գործին, քիչ մը աւելի ծանրա _
նայիր , աւելի շեշտեալ փիլիսոփայութիւն
մը տայիր անոր, մինչ կարծես ամէնէն
ժուժկալը եղած ես հոն : Պէտք է ապրիս'

75010

ՐԱ1ԺԱՆՈ ՐԴԱԴՐ ՈԻԹԻԻՆ
Ֆրանսա
Տար- 260 Ֆ
Վեցամսեայ
140 Ֆ
Արտասահման Տար • 300 ï հատը
1 Ֆ • 80
~!՚յ__
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կը J-ա՛ջողի
հինգհարիւրերորդ անգամն
իսկ խաղալ այնպէս ինշպէս կը խաղար
առաջին օրը՝
նոյն մտավախո ւթեամբ
_ JlJlUlfllQ . առանց ընկալեալ սովորու —
թեան մը վերածելու իր խազր ՝, Ապրիլ
քանի մը կեանք՝ մէկ կեանքով՝ ամէն ան
դամ բան մը տալով՝ սպառելով իր անձէն ՝,
Մո լիէռէն ի վեր դեր ա ս անին երազր
մնաց անփոփոէս ՝,
իյնալ բեմին վրայ՝

ԳՈՐԾ՜

mm

ՊՕՏՈՕԵՍԼՆ

երր ւԼս*ԸաէէոյրԸ է!.ա^ է արդէն : Կատա
կերգս ւթիւնը վերջացած է : Փօլ Մէօրիս
գնաց ՝ ինշպէս ուզած էր ՝, Աինշել ծայրը
էսա գալէ ետք իր դերը : Կէս շձգել :
ղաքավարո ւթիւնն իսկ այդ կը պահանջէ :
Ղ^երասանէն անդին ՝ հանդիսատէս ը եր —
բեք պէտք շէ զգայ մարդը որ տկար է՝
անձնա տո ւր իր տագնապներուն ՝ իր յուզո ւմներ ունէ :

ԱՐՓԻԿ ՄԻԱԱՀԵԱն

Fonds A.R.A.M

« 8 Ա Ո֊ Ա Ջ >
ՍԻՐԵԼԻ Պ- ՈԸԲՈԻՆԻ

Կը յէ չեմ , օր մը՝ էլէղապեթէն մահուրնէ
ււռաջ էր , ձեր տունը կը խօսէէնբ դրա-,
կոսնութեան մասին։
Ղ^ուբ ձեզի հարր
կուտայէբ , թէ է^նչպէս մարդ
մինչեւ
70 ՜ 80
տարեկան կրնայ կամ 1լուզէ
ո տանաւոր գրել {բառէն մխ տակտն երանդ
շէէբ տար) յ Զեր զարմանրը կուդար գայ
թակղութեան մը առկայո լթենէն : Կը մբշ
տածէէբ յոտանաւորի թէապարտէն» որ
թէրէեանն էր* կը պատմէիր է^նչպէս կը
նստէր րի չ յաճախո ւած սրճ ար անները ,
աղմուկէ հեռու, եւ կը գրէր։ Ւ^նչսլէս
մարդ կրնայ 1ւԱ1ԼԱ1Սաւլ նման դործո ւն է ութեան , վստահ էլ անոր ամբողջ կեանբը։
Ի՞նչ ր ան կո լթի ւն կամ ծրադիր : 8 ան —
կարծ դարձար ։ կար^՜էբ սովո բտկան բան
մը րք քա ր ատիկա , եւ վարանոտ յոգնա ~
կիով ձը ալնլր ուր իր • հփ^նչու բանաս —
տեղծ ութէւն կը գրէբ» յ
Զեր այդ հարր ումին
պիտի փորձեմ
պատասխանեէ այսօր : Տտլէբ կարե լէ պա
տասխանս չի կրնար ամբո ղթա կան ր//ալ *
ինչպէս է պարագան բոլոր այն հարրե —
րուն , որոնր թնճուկին մէջ կ ’ապրէնբ :
(V*ր չափով նաեւ
ատիկա րան կալի է :
Անձնական փորձառութեան մաս մըն ալ
կայ , գեռ, որ ԸԼԼ1սլով անլուծելի ՝ զէս
կը ստիպէ ւլդո ւշանալ ընգհ անրար ո ւմն ե —
րէ, հակ առակ ձեր հարրումի յոգնա ~
կիին ! Ինչ ալ էր անոր սկզբնական իմաս
տը , այգ յոգնակին ինծի կը թուի բա —
նաստեզծո ւթեան ուղղուած հրաւէր մը,
ազդարարութիւն մը, կոչ մը, որպէսղէ
բանաստեղծութիւնը ըսէ իր կոչումը :
թայր բանաստեղծութիւնը կրնա^յ պա —
տասխան ել այդ կոչին՝. Ահաւասիկ հարՅԸ 1 ահ ա լա սի կ նաեւ բանաս տեղծ ութեան
հարրը, գոնէ ինծի համար, որ գրե լր չի
կրնար անջատել հարրնելէն : Ասիկա թե
րեւս անոր համար, որ գրելր ունի իր
օրէնբները {կը հաւատամ ասոր , հակա —
ռակ ներկայ ս կեպտի կո ւթեան այս կա —
չուածէն ներս) , օրէնբներ հաստատուն
Ւ^,լս1^ս աշխարհ մը ել արդէւնբ' հայրե—
րու եւ նախահայրերու, այսէնբն' խօս —
«£?/' տէը ոլ աիր ա կանն եր ո ւն : Հարբելը
հարցում մը ուղղել է անոնց' հայրերուն,
huiJlCJ {գրաբարով.) :
Կը մտածեմ որ հարցումին միշտ պա ՜
տասխանած ենբ,
արգէն։
Ակւլբնական
պա տա սխանս է ահ ա լասի կ այն անլուծե
լին' որեւէ վերլուծումի համար : Պ ա —
տասխանած են արգէն մ ա ս ամբ' ղր Լո,Լ
լ որ կը կար գաբ իմ անունիս տակ եւ
որուն լին կա լման ո ւղղո լթի ւնն երը կր փո ր~
ձէբ բացայայտնլ,այնբան գերիչիսան մէա.
մըտութեամբ մը ձեզ յատկանշող։ Հյեր՜
կայ պատասխանս այգ անլուծելիէն կուգայ , անոր մթո լթենէն * եւ չկարծէբ որ
կը Օգտէ անոր ճշմար տո ւթեան կամ լու
սաւորումին։ թերեւս միայն ու միայն
d թնրնէ զայե, որովհետեւ գրելր յարա _
բերիլ է մոլթին հետ մ եղ ապրող : են՜
սալէտո^ղ յ
Միթէ բանաստեղծութիւնը իր կա ր գին
այդ մութը չէ՞, կ ա ս կ ած ե յի t/լ ւխո ան —
գա լոր իր ստեղծած պա տրանբներո ւն եւ
միրամներուն համար։ Զ եմ ծածկեր այս
տեղ իմ կասկածը անոր մասին,
նորէն
ս [[Ւ ԳԸէն 1 անոր գարալոր գեր որ ո շա դր ո լմը ամ էն տեսակ գիրբեր է ։ Է} լ յա րա կար՜
էբ մը ընելու համար չէ, որ կ՚ըսեմ ես
ինծի • էնչ որ կը գրես բանա ստեղծ ու —
թիմս չէ ։
!՝տյր որպէսղի իմ տյս նամ ակս հասնի
վերջապէս իր հասցէին , հարկ է հարցին
տյգ մասը առկախել, զայն բար ձգել,
ինշպէս ծակ մը օգի ամբողք տունը վը՜՜
տանգալոր կերպով հովացնող ել հաղորղող ղոլրսին ։
Զեմ գիտեր, արգեօբ նոյն հարցումը
կը դնե^ն վիպ ասանի մը առջեւ, եթէ ան
շուշտ ուրիշ կալուածի մէչ աւելի «յաջող»
արտադրութիւներ չունի ՛. Զեմ կարծեր :
'Լստահ ալ չեմ որ մէկը ձեզի հարց ո լ —
ցած ր/լայ ձեր վէպ գրելու դրդապատ —
ճառին մասին*. Ի՞նչուը
Սեւէ ընթերցող սակայն կրնայ հարց
տալ թէ ի՞նչու Հալածուածնհրը-ի Աին ու
սը բանաստեղծ է : Ընթերցողը գիտէ որ
Մինաս ոտանաւոր կը գրէ , բայց տյգ
դործունէութիւնը եւ անոր արզի ւնքը չեն
յայտնուիր վէպի երկայնքին : Տարօրինակ
չէ * որ Մինաս ի ամէնէն յատուկ , ա մէ
նէն անձնա կան որովհետեւ ներգործա —
կան' արարբը մնայ պահուած , անծա —
նօթ , չգրուած , կարծէբ Հգր ա բմնոլած» :
Կ արծէբ ոտանաւորը Մինասի զաղտնիբր

ըլլար, անոր միւս անձը, միւս կողմը,
ան' որուն մարդ չի կրնար նայիք առանր
շանթահար ըլլա/ու ։ Ա ինաս Ւ կե անբին
բոլոր մանր ամ ա սնո ւթի ւնն երը ձեր վէ —
պաշարբին մէջ կը բացայայտուին, մանրամասնօրէն կը վերլուծուին իբրեւ յատ
կանշական , ըսել կյուղեմ իմաստալից նըշաններ ,թեր եւս ալ իբրեւ ախտանշան —
ներ ։ Այդ նշանները կը պատկանին վէպի
ու պա տմ ութեան մ՜ամ անա կին , մինչ Ա ինա սի ոտանաւորը ո՛չ մէկ բացայայտ մեկ
նաբանութեան տեղի կուտա յ :
Թեկնա՛ծուէ վերջաւորութեան սակայն
կտյ հետաբրբրական նամակ մը,
որ
Ս ինաս կ' ուղղէ «Զաբեհ՛»ին : *[/ամա կին
կց ո ւած է ամբօդջ 1Լ^ս{Ը հ*ս k ւա գր ո լթ եան»
վիճակին մէջ։ Երկու հատուած կ'ար —
տտգրեմ ձեր Jէ չո ղո ւթէ մնը թարմացնէ —
լու համար ♦
«Ահ ա , անկար ո ղո ւթ ե ան
մ ա տնո ւած եմ անդամ մը որ լր ա ց ած՛ է
Հահագնին պա տմ ութեան սելագրութիւնը 1 ղր^թէ °[,ը
» ^րր գործի պէտբ
է անցնիլ զայն ‘Լէս[հ վերածելու հա —
մար»։ Ւսկ աւելի ան'գէն * «Ա ս այս բա
նին մէջէն
դուրս պիտի չկրնամ դա լ։
կը ղրկեմ ձեռադի ր ս . կրնաս րոտ
բու ըմբռնումիգ կա տարել ա շխատանբր :
«Կօչկակար . կօշիկէդ վեր մի ելլեր» : էս
կը վերադառնամ ո տանա լորի խաղեր ո ւս»
(էջ Ë11 I֊ 212) : Մինտս , ըս տ երեւոյթին ,
11Ը

հրամարի ձեռագրի հայրութենէն եւ

Զեր վէպերուն նպատակներէն մէկն ալ,
ըսած էք բաղմաթիւ անգամներ , ջնջել է

տած մ ութին , անորոշ , անճակաԱււԱ
գոց մամանակը մութին՛. Բայց հ

մամանակը, պատմութիւնը եւ Ս արդիզ —
ուհին ՛, (իամտնակի ջնջումին այս ձգտու

նա բտր վերի durftiger/։, ի ։/ է
մէջ հակադրուող {գերմաներէն
թեամբ) Dichter-/'k,

?? ՝

տով

,

մը շի՞ դար արդեօք վէպը /'ք մէջ եւ իրմէ
անգին եղող ոտանաւորին , այսինքն կըչ~
ո ոյթին , նախադասութեան, գրութեան
հետ ձուլելու փորձէն : Վ.էպը միացնելու
ոտանաւորի թաղերուն , առանց մամա —
նա կի ,
առանց պատմութեան, աո1անց
դէպքի : Խաղերու ետին' ոչինչ , ըսի , " է
իսկ իմաստ, այլ «զուտ հոգեկան պատմութիւն» ւսռսՀսց պատմութեան : Ս ինաս
հԸ խՈԱտովանի ձախոզութիւնը փորձին ,
որը ձախոզութիւնն է վէպին ։ Այն ատեն
բանաս տեղծի մը կեանբին վէս1Ը ոԼըՒԼ
բան չէ, եթէ ոչ բացակայութեան վէպը>
իմաստին
ինչպէս բանաստեղծութեան
բացակայութեան վէպը։ Այսպէս է որ կը
հասկնամ այլեւս ոչ միայն P'h 1լ(ււսծ H LÎ/
այլեւ
ԱսֆալթԱ;
ոլԸ ^է՚^՚՚ԼՒ մահ։Ը
ծննդաբերութեան ընթացբին կը դառնայ
իմաստին մահը, իմաստ' որ պիտի հիմնէր , եթէ ըլլտր ,
նթէ երեխան ծնէր ,
դործ մը։ Անգործութեան վէպ մը։ Այս

Z/I<- :
Ա արդիկ , ընթերցողներ , մեր մէջ ինչպէս տյլուր, այս հարցը պիտի նկատեն
Զգրական հնարբ» մը։ խայց արդեօբ տյղ
հ.հնարբը» գրականին վյ՚տյ, գրողական
աբարբին վյ*տյ լոյ ս շի^ ՛սփռեր,
որը
գրուելէն
եր ջ կը պահուըտի , իր նշա նը
հը ձդէ միայն։ Ղ*րողտկան արարբը արդեօբ տյդ յայտնումն ու ջնջումը շէ° միա
տեղ : վփպասանը կը հ ա ւա բէ , կը հա —
մադրէ այդ ն շանն եր ը , ըսուածին ել ըս^^էիբին միջել տնտեսութիւն մը կը սարբէ • Ի ս կ Մ ինա ս կը հրամարի ձեռագրէն ,
որով-^ ետել հյլուտ հոգեկան պատմութիւն
մը» առանց
ն3 հ,մարմնի շարմոլմներուն»
անկա րել[, է : Անկա ր ելի է դրել , առանց
սեռի խնդրի : Այս հա շլով Ա արգիզոլհին
մամը հինգին չէ, որ դուրս կ՚ելլէ, այլ
սհիղբէն արդէն դուրսն է * է,սհ Մ ինաս
հը թուի ր f լա f ամէնէն ներս ը եղող ,
պատմութիւն ու մարմնային շարմում
շ ո ւնե g ուլ Հէ,անձը» :
Ս^նշուշտ ւււոա[ւսււււլւի խազ1յթլւ բանաս —
տեզծոլթեան հեգնական սահմանում մըն
է ։ խայց երբ յ՚Սւալյւ մ տած ենբ իրր^ւ ար—
ղիւնբէ զուրկ — կամ զերծ —, իր ուրոյն
օրէնբները ունեցող արարբ մը, որ ոչ
մէկ նպատակ կը հետապնդէ բան ինբ —
՚1ինբ , բտն իր ըԱտլը , այն ատեն ոտա —
նաւսր ի խաղերը կ'ըսեն ինչ որ , դրողա —
կան աբարբին մէջ, չենթարկուիլ/ ծրա —
ղըրու-մի ո լ կանոնագրումի։ Ւն չ որ գրելն
է , առանց իմաստի , առանց անխուսա —
lb ւ1' իձ աստի մը յանգելու, ել անոր մէջ
հանդչելու պար տա դրան բին : Ւ^նչոլ բահա ս տ եղծն երը կը խո ւսափին ՀՀպատմոլ —
թեան օրէնբէն» ել կհուզեն հիմնել տյլ
°րէ^Հ Մին ասի
ս տանա լորի խաղերը ։
Ստանաւորը, ձեր Ա՛յդ էջփե մէջ, ուրիշ
րան շէ , եթէ ոչ նիլթեղինացած , հա շիլի
ու վանկի եկող օրէեբը , որ բալուածբի
մը ձեւ ու կչռ-ոյթ կուտա յ, հ,ոտբ» կուտայ ։
Զեր հարցումը չմոռցայ ել անոր չուրջ
h ո [* հ(Լ րէտռնաձ այս պահ ո ւս յ Արդարե լ
ի՞նչու Մին աս ո տանա ւոր ը կը գրէ կամ
ի նչու Ա ինաս
ոտանաւորը կը խաղայ :
մ տած եձ , որ վէպը գրուելու համար
“էէ տբ ունի Ա ինասի ՀՀդա ղտնիբին» որուն

հը հ աո չ Ւ Ւնչպէ“ Իր բացա րձակ կէտէն :
Մ ինաս կը -էիմնէ վէպը y ո՛չ անոր համար
անշուշտ որ հպլխաւոր հերոս»ն է (
//Ն մէջ տակաւ ին 'էերոս չէ . անուն իսկ
չունի) , Ա՛յլ անոր համար որ վէպին վի
պումն է : Սաանալորը վէպին համար է
այն իե չ Մf/նա ս է Զարերին համար, մէկը
միւսին մէջ, մէկը բխող միւսէն, կար —
ծեց եալ հեղինակը ծնող հերոսէն։

Հ‘i

իրակտնութիւն , որովհետեւ կը
նաեւ չնչին, անբաւական, պակՀՀ'
Հօէլտըրլլ,նի ել ձեր հԸց ո ւմր րնս,լ խ
քան «դիպուկ» չեն եղած որքան Ա ‘
Այս տեղէն'

Սփիւռքի ել այլեւ,,

<ԱՀ

խօսուող հայերէնի մը հեռաւոր,,
է որ կը փորձեմ կարդալ ել մ,„ա^
բոլորը, եթէ տակաւին մտածունի uJ

գաւթիւն մըն է մեզի համար, երբ սկՀ
ենք դառնալ գրեթէ անլեզՈլ;
,
հարցը , թերեւս դարավերջի հալ,ց^
է, խտացած, անվերծանելի. արղպ^
տածումը տակաւին կարելի է մեզի
մար' մեղի իբ՛րեւ մարդիկ, մեզի
երկփեղկուած , քառափեղկով <<u^
քահայեը» ՛. «Անհեթեթ մոզովոլրղ Ոք
յամենա ս...» ինչպէս կը դրէ Յար,,^

Փոըհ Տաը-ա գրութեան Համարի յ՛ո.

պէս է որ կը հասկնամ նոյն վէպի Ըոէո[՛
տառացի կրկնումները*
փորձեր գրելու
իմաստը, երբ
հԸ քտշուի դրու,թեան

Մարդիկ' հազիւ մարդ, հաղիլ՜ կարՈղ^
րենք իրենց մառանզորդ ըլլալու զե^Հ

առջեւ
հփ^նչու բանաստեղծութիւն կը դրէբձ
հարցումը, առաջին մակարդակի ղադ —

րամ9 անկարող տակաւին հայրոլթի^է
ստեղծելու՛. Այստեղ' անշուշտ
է որ կը գտնեմ , Աինաս անկարող'

ՀԱՐՑՈՒՄԷ'
գործէն, ձախողած' իր նպատակին մէջ
«զուտ հոգեկան պատմութիւն մը» դր ե _

լսիտ, ստուար, նշանակ,,

մը նման մեր «քերթելուն» ,
կը յա ական շէ Սփիւռքը աւելի

'

մանբէ

մը անդին ,

ՊԱՏԱՍԽԱՆԻՆ
կը խնդրականացնէ

հաել վէպը* Այ լ խօսբուխ
ոտանաւորի
^111րցը իրեն հետ կը տանի, սահմանները
յորդեցնելով, վէպին ալ հարցը։
Ասոր
համար Լ որ ^ի^նչու վէպ կը գըէ^ հար
ցումը հազուադէպ հարցում մլիւ է եւ
հի°նչո լ բանա ս տե զծո ւթի ւն» ը ընդհան —
րացեալ, առանց որ այս ընդհանրացումը
արմէբի կամ առաջնահ երթո ւթե ան խլի»—
գիրնծր յար ո լցանէ :
(*այց թնչոլ ոտանաւոր դր^լ*
Զեմ յի չեր հարցումին ա1յդ օրուան պա
տասխանս՛. Իր
վեըոյիչևալ ձեւին մէջ
ինծի կը յիշեցնէ
Հօէլտըրլինի ծանօթ
կիսատողը' Հար հւ Դինի կտուրէն •

X
Կիս ատող ր թարգմանելը ինքնին «բանաս
տեղծական». հարց մըն է, ո՛չ թարգմա նական՛. Գմո լարութիւնը շի բխիր լե —
զ՛՛լական, ճշգրիտ, գերմաներէնին հա _
մապատասխան հայերէն դարձուածքի մ՛ը
բացակայութենէն : Գմ ո լար ո լթիւնը հտըց ումին մէջ իսկ է՛, կրնամ արադ թարգ
մանութիւն մր առաջարկել, առանց լսհլՈլ
գերմաներէն տողը ել ղայն աղուոր մր
տափակցնել. «Ի՞նչ րանի համար րանաս_
տեւլծնհր թշուաււ ժամանակի մէ?» : Տողին իմ հայացումս չափով մը խուլ է, այ.
սինքն հեռու, եւ այդ հեռաւորութիւնը
կուդայ լեզուէն, որուն մէջ հարցումը կր
մտածեմ այս պահ ուս' հայերէնէն՛. Ասի
կա անխուսափելի է ■ ինչ ալ ր,,ան «ոդիեերը» մեզ ներշնչող, կը մտածենք, կր
զգանք, կը սիրենք, կը մեռնինք ո լ կր
ծնինք վերջապէս լեզուի մը մէջ ել աեո՚ր բերած իր ա կանո լթ եամբ : Մարդիկ
կրնան ատիկա
«ոգի»
կոչել,
օրինակ
հայեցի» , ատիկա իրենց գործն է : իսկ
իմը ընդունիլ հեռաւորութիւնը լեզուէ
լեզու եւ ընդոլնիլ անոր կազմարար, կափ.
մաւորիչ դերը..
Հայերէնի մէջ p-շուաււ կամ նզնիմ կամ
անձկալի մամանակը մեր այսօրն է- էլ
մամանակը արդէն սպրդած էր ձեր հար
ցումին մէջ «.կը դրէք»„վ, ներկայով՛.
Խորքին մ՛էջ' ամբողջ հարցը մամանկի
-.արցն էր, այնպէս ինչպէս վէպը կը վ,ո
ÏHbL
ձ ամտնակը ել կը գրէ զԱյ յն
հարկադրաբար :
Մինաս ի
ոտանաւորը
կ'իյնայ Որ բունիի վէպի ծիրին մէջ. Մինաս ի՛նք կ'իյնայ պատմութեան մէջ, էլ,
չի կրնար գործի անցնիլ :

Ջձ/I վէպին մամանակը ել մելր այսօրը
Սփիւռքն է ;
Հետեւ
ՀզԱ
տ ե ւաբտր
>սյ րցումին
“1ԳտՒկ յ՚ս՚-ելում մը կ'ընեմ.
նքր
~ըւ ոտտնաւոր դրել Սփիւռքի մէջ
Ա՛յսօր» :
Այգ "՛J-պ՛ին մէջ կը տարտղնուի մեր
ներկան, որ նման է Հօէլտըրլինի ալէ -

ՄԷՋ

փր hJ* Լո Լ Տ ա1յփսրււղ ըեդունեէու այղ աղ^
տը Ն^բօլփ մահուան, անկարող մեռեւսչփ մը հայրը բ Ատ լու ։ Ան կար ո զ մտա.

ծում ըլլալու :
Կրնայ ր//ա լ , որ այս բո լո րը ո՛չ ifft
կապ ունեն^ան ձեր հա րցումէն հետեւոտտնաւորէն։ Կրնայ ըյյտլ , որ ոտանաւոր
Ր
կտմ աշխարհէ ու բնութեան
հայելվ/ն , առանց հ ե ւլն անբէ ։ Ամէն պարագայի եթէ տյս բոԼորր կապ չունին ո.
տ անա ւորէն հետ, այդ հ ա ս տա տումլլ
արդէն կ' ենթ ադրէ պա տա սխան' J ը, պա՜
տա սխանա—տո լ մը,
պատասխան տոլուլ
մը։ Պ ա տասխանա^տո ւն էնբզէնբ եւ
է^օսբը կը հէմնէ տեղ մը , սկգբունբի
էնբնութեան մը վէմի ն , հաստատութեան
մը վրայ : Արդ
էնծէ հ ամար ^փաււմւ
Փտրէզահայ վէպը, օրէնակ, է մէ^է այ"
Լոց) Ափէւռբը զէնբ հէմնաւորող սկղ"
բունբ մը չունէ բացէ յաղէտէն» ։ ^ապ,.
բէ էն բեո ւթե ան բոլորովէն նոր հյոսպ ՚
նապ մը», որ պէտէ կոչեմ luQjlfif Iwi ’
լւհ՜այԹւ տագնապ ձ ը, բառէն օ'չ մ է 1է մըէ
տական երանդ տալով ։ Ալ ասէ կա պա[1
անոր համար որ Ա փէւռբը էնբնութեա
անկումը, էս կութ եան բալբայումը նոէ'
էսկ չապրէր , չէ ստեղծեր , չէ էօփ
{Անհեթեթ մողովուրդ որ կը յամ ենաս ,ււ
հաւատաս բացակայ հ այ եgէ ո ւթեանդ* •
Ափէւո-բը անօրէնութեան ւիէճա1լ մըն
°րէն^է հ աստատման կամ ընկալման
կարողութեան կացութէւն մը, ոը
թարգմանուի {կամ կը իմա րդմանէ) թ“1՜
հանրացեալ ամլութեամբ : ճիչ՛է ՈԼ ^0
ևը նմանի էլ Եղեւ Ա1 արզ.-ի խոմս՛''^
բռնոլտծ պորտէն, էլա իւ ո լած մօր փէԻ՝
րուն ել Մ արի — փողէթին , անոնց
դեր ե ղմ աններ ուն միջել՛. Ոչ մէկ. 1“°"^՝
"'յ՚՚օր , որուն կարենայինք հաւ՝սս՝ս՝է՝
զոր կարող ըԱայէնբ հէմնելու, ի^Լ
կենսաձել բերող հաստատում : IIլ
պատգամ անց եա լէն կամ ներկայէն ,
պատ—դամուած
՛զատի , Իրողութիւն է սակա յն , որ ՍփՒ
քը կր ծնի աղէտէն
[.ր՚՚լ՚՚ր
սփիւռքները կը ծնին նոյն աղէտէն} "[1
կրեր ենք, կրէր էն մարդիկ ս՛J -քան եՐ
կար ատեն) , որուն։ օրէնքը չի գիտեր}"
ւն
կ' ապրի տա ր- օրինակ}

1՚"վ

մր,
Օրինակ
անգիտութիւն
հւս'
ագի տութիւն մր,
եթէ կ'ուզէք}
կառակ, այսպէս կոչուած «համալստր^
հական կրթութեան» տարածման՛. Ս՚[՚է
քր կամ անոր մասնիկները անկարօղ i
J-օր աղէ տր խօսելու եւ ղայն ո՚՚՚ն՚Լ
ծելու իր ահաւորութեան մ էի՛. Ջեմ թ՛

"իր անկէ փրկուելու մասին '. Այ" է
ամլութիւնը : Եւ մտածել որ տակսռք" ՚
կ՝ուզենք լսել, Ո՛չ իսկ կԳւղենք “‘1“
•Ամլութիւնը ընդոլնիլ, ի վերթ՚յ ^է""1
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ղ-յն 1'//'"/՞' ’ սլգառեԼ"լ ել ւԽՐեԼոլ

\ս։մս,ր

մԷԼ՝

Զկարէրէք "ր ամԼո ւթեան, անկարողու
թեան, անօրէնութեան
մասին խօսելով
ելեր եմ Սփիւռքը խեբեելու, անոր «ար
ժէքները վար բերելու»
քիչ մը սխալ
հօակցուաե UI լա 0 չա կան ձևով-ՀԱ փիլռքը ո՛չ նսեմաստան է , ոչ ալ քաւարան . . .
իւթոփիր •Լ՛"JP մ՚՚ն է անիկա՝ ոլր գրե
թէ փորձառական կերպով կ'ապրուին համաչի։“։ր^սէյի^յ մ՚չակոյթին բոլոր հակա օութիւնները միասին, առանց մեր գփանալօլն) : Կը փորձեմ պատմականին տակ
պահուող - յայտնուող , զայն կարեթ, իսկ
դարձնող, անխախտ «.հոգեկան կառոյ _

յր» զանել-. Միայն-.
Հփ՞նչու. քերթուաե զլ՛ել քանղոլաե մամանակի մէչ», որ մ ամանակ չէ
ել չի
րաց ուիր, դաոնար ապրելի' պատմու թիւն-. ի՞նչու քանդուած՜ մամանակ - Ո —
րուԼհետեւ ստեղծում չկայ — տեղաստեղեում-. Ը՚՚ել կ'Ո լզեմ դէպք, ուր մամա նակր հաւաքուելով հնչէր : Եւ ո՞ւր մաՏան՛՛՛կը կը յայտնուի աւելի ոլմզնօրէն
քան արձանով որ միՀրց կը բանայ, դիլ՛
րով որ կեանք կը հիմնէ : Կարո՞ղ ենք
արդեօք այս չնաւող, չքացող, քա չուող
ՈԼ "ւէ^ւ վամանակը մտածել՝ մտածել
մեր հատուածումը ՝ մտահերձումը աչ-,
խարհէն ու մենք մեզմէ՝ հոգեհերձոլմը՝
մեր վախերը՝ անձկութիւնը պատմու —
թեն էն ՝ մեր փախուստները անկէ՝ թո —
մասին պէս փախէող Սրբուհիի դէմքի
դէպքէն , մին չեւ որ ապտակը իյնէ երե —
ւփն' ուրիշէն : Ւ^նչպէս ընել այս ամլու
թիւնը բառնալու համար՝ ղա յն հագուե —
լու համար :
ինծի այնպէս կը թուի՝ որ Սփիւռք եւ
բանաստեղծութիւն ՝ Սփիւռք եւ գրու —
թիւն առանց սեռի՝ տեղ մը կը հանդիպին
իրարու։ Այդ տեղը ^1Ը փո զմ է ձեր հար —
ւյոլմին կեդրոնը ՝ եթէ նմ ան կե դ ր ոն տառ
կալին գոյո ւթի ւն ո ւնի :
1Լւելի վերը կ'ըս էի ՝ ո տանա ւո րի հարցը
ընդհանրաց եալ հարց մըն է՝ դրութեան
հարց մըն է եւ իր հետ կը տանի վէպին
ալ հարցը՝ առանց անոր մէջ սպառելու։
Գրութեան հարցին ընդհանրականութիւ
նը՝ անոր ներյայտ ներկայութիւնը ամէն
Զդրական սեռի?» մ էջ կը բխի անկէ ՝ որ
ոտանաւորը լեղս Լական կիրառո ւմ մըն է ՝
լեզուի մա կար դա կին վրսէյ աշխատանք մը
անոր տարրերուն հետ ՝ լեղուի տարրա —
tjnuï մը ըսենք։ իէայն կաւլմող հնարք —
եերր՝ խաղերը՝ օրէնքները
ցնորայՒն
ձեւապաշտութիւնը?» ՝ պատկերներն ու
ւվ՚թմային միաւորները [ոտքերը} է՛ն աո-սվ եւ է՛ն վերջ կը խօս ին լեզուէն ՝ զայն
կր խօսեցնեն ՝ կը բան—եցընեն ՝ զայն եւ
3"J3 կՈէ֊տան ։ Ւ՚նչ ալ գրուի Հրանաս —
•ոեղի-ութիլն?» անունին տակ ՝ անիկա յա

րաբերութիւն մըն է լեզուին մէջ լեզուին
^ետ՝ առանց զեղչելու թԱւ(Լ_//2/ ճանա ֊
չո զական արմէքը :
Ւսկ Սփիւռքը ՝ սփ իւռքը իր կարգին եւ
“‘JL ձեւով ճա կա տո ւմ մըն է եր կլեզո լու-

‘•ւթեան՝ ըսենք առ հասարակ լեղուա կա
ղութեան — խօսողութեան հետ ՝ ա լե լին'
իս կութեան ս կղբո ւնքին հետ ՝
եւ դեռ
ճա կա տում մըն է ամէն Հրանաս տեղծական?, փնտռտուքի համար իր իսկ կա —
1’ե լիութեան հետ։
Հայերէնով դրել՝
սփիւռքի մէջ՝ բախիլ է բոլոր միւս՝ յաI “կից ՝ մեզ շրջապատող ՝

մեր բերնին
մէչ զփրտր հ րմչտկոզ լիզոլներուն ։ կար-

ա Ռ ա ջ

դու հաղորդումի եւ ա ր տայա յ տո ւմփ գրէխաւոր եղանակն է , „չ մէկ կասկած :
ր^11' է միայն խնդրոյ առարկայ դարձ —
նել այդ հաղորդումին ամբո զխս կանո լ —
թիւնն ու թա լիանցիկո ւթիւնը , ինչպէս
ըրաւ արդէն «անհեթեթի թա տրոնը?»î
Մփնչ գրութիւնը լեզուի անհաղորդման ՝
ըսենք, ստանձնումն է, որ ոչինչ կ՛ար _
տայայտէ քան ինքզինք։
ան այն ճա —
նա չումը որ կը փորձէ ընել ՝
արարել։
Ասոր համար
բանա ս տե զծ ո ւթեան մէջ
կայ աէ֊ելի քան բանաստեդծութիլնը խօ~
ս ո ղո լթեն էն անդին ։ սիրելը աւելի է դրելէն՝ որովհետեւ նաեւ՝
սփիւռքի մէջ՝
լեզուի ամէն կիրառում իբրեւ լեզուական
հրահանդ կը բախի իր իսկ կա ր ելի ո ւթե ան
սահմ անին։
ք'տնա ս տ եղծո ւթի ւնը տեղ մը անկա _
Ս տանա ւորը ՝ որ

կը դրուի

սփիլռքի

մէջ ՝ ամէն ինչ է բացի լեզո լա կան կի —
բառումէ՝ արարում է՝ ել որ ո՛չ միայն
բանաստեղծութիւնը
դարձնէր
խնդրոյ
առարկայ ՝ այլեւ լեզուն։ Սփիւռքի ո տանաւորը յոգնեցուր մեր լեզուն՝ մա շե —
ց ուց տա ղա չա փ ո ւթի լնը իր քառասմբակ
հ նչեաէներ ով ։ ^•ւ չեմ խօսիր փ ո րձոլո զ
ել ուշացած
օթոմաթիս մի մ ասէն՚ որ
շրջ°նն է միայն տաղտ չափո ւթեան օթոմտ թի ս մին :
Լե ղո լի պահպանումը չի
ստեղծեր լեզուն ՝ զայն կր պարպէ։ Սլ

Գրեց’

ԴՐ. ՊԱՏԵԱՆ

»

մէ?_ , սփռել լեզուն ել իմաստը կրկնելով
ասոր մահը-, է]օսիլ սփիւռքը, որպէսզի
ԸԼԼայ դիրերուն մէչ, փոխելով զայն
նսեմացման վերածող գա ղա փ արաբանո լ—
[ձ՜իւնը, անդրտլիոխելով ալերում ը, կառուցաղրկումը
լինելութեան
(1) : Եւ
ի՞նչպէս կարելի է ատիկա , եթէ լեզուի
կիրառումը լինելութիւն մը չէ մեզի համ ար յ
թանաստեղծոլթիւնը կը դրուի՞ ծառա
յութեան մը համար , ենթարկումի հա —
մար , երբ նպա տա կներ ը դադրած են չատոնց արմէք ըլլալէ , արմէքներոլ ընդ —
հանուր անկում ով : Կը գրուի՞
արդեօք
լուսաւորելու համար հօէլտըրլինեան Ա՛
րեւմտեան այս դի չեր ը, երբ թեքնիքացման
տրամաբանութիւնը
անվերադարձ
կերպով կը դառնայ տվյեզերական' տ բ
տադրեչով ստրկացման անծանօթ եղա —
նա էներ յ p անա ս տ եղծո ւթէ ւնը ո չինչն է,
բոէսր աննպատակ բաներուն պէս էոլ- —
սանցքային , անշա հ ա բեր ու ապա բդի լե ։
Ոչինչ կ^արտադրէ եթէ ոչ ս պա ռո ւմ ։
Այնքան ատեն որ թեքնէւքտցման տրա
մաբան ո ւթէ ւնը լեզուն կը վերածէ իմաստ
ներու հա ղորդումին ու
փոխանակս լ —
թեան՝ տեսակ մը խողովակի՝ դրութիւնը
իմաստի խցում մըն է՝ հատում մը շրրջադայո ւթեան կարգին ձ*էջ՝ առկախում
ձը արտայայտութիւն — հաղորդակցոլ —
թիւն շրջանակին մէջ՝ պարզապէս որով
հետեւ չի մասնակցիր
կամ
կը փորձէ
չմ ասնակցիլ հաղորդումին ։
Լռութիւն
մը' աշխարհի մը մէջ՝ ուր տեղեկատու
ութիւնը կը տարածէ իր անտեսանելի ա[իքն եր ո ւ ոստայնը : Մեր մաման կը կլ ո լգէ
ըսել ամ էն ինչ այնպէս որ ըս ո ւելվւ քը
ծածկուի ՝ ինչպէս մահերը որոնք երթաւէն >ւ արտաքսուին տ պր ո ղներ ո լ կալուա

կայ աւելին* Սփի*-Ո.քի ոտանաւորը
անկարող է անդամ հ ա րց ադր ո ւթի ւն ըստեղ եելու՝ մտածելու իր իոկ պայմաննե —
րուն մասին իբրեւ գրողական արարք։
Պատճառը այն է ՝ որ
հ ար ց ա դր ո ւթի ւե
ստեղծելու համար
(եղծելու՝
բոտ—եղ ծելու համար՝ կը ներէք ինծի այս
բառախաղին համար} պէտք է դուրս եք.
լել մեր Հւիոքր ածուէն'^ ՝ անոր չորցած
հուն էւ, ուր կէ մ ա ր գէկ կ' ուզեն որ ջուր
խմենք : Պէաք է նաեւ բացակայ Հայրերը
թաղել վերջապէս եւ պա տո ւա ս տ ո ւմի եզանակներ փն տռել — փորձել ։
Աարաֆեան դտալ այդ պատո լա ս տ ո լմի
եզանա կը ՝ իրեն համար յ Հլա հնուր բա աս.
լական թափառեց ա ւ վերադառնալու հա
մար՝ հոն ուրկէ բնաւ չէր մեկնած։ Ղ*ուք
այդ պատո ւա ստումը ըրիք
ձեր վէպին
համար՝ երբ Լքացեք
Մ արդի զոլհին ։ վ • Օշական նոյնը կ'>ընէ : Այսքան ։
Այսքանն ալ թերեւս բաւական է ՝ որ —
պէս ղի սփիւռք մը փրկուի՝ եթէ փրկութիւնը նպատակ կրնայ նկատուիլ դրե —
լուն։ Այս եւ ուրիշ՝ պատմութիւն բե —
րոզ պատուասաումներով կրցանք սպրդիլ
դարէն ներս՝ պզտիկ տեղ մը առնել անոր լուսանցքին՝ մենք ձեզի համար՝
նախ'
իրենք իրենց
համար ։
Այս բոլ^րը եղան՝ որովհետեւ արտրոզ
ները խախտեցին աղբ հոտող դաղափարաբանութիւնները գաղափարային թէ • • •
զեղար ուես տական ՝ որոնցմէ մէկը
դեռ
կը թափառի մամուլի էջերուն Հդեղա —
պաշտ ութիւն?» կո չո ւած սնոտիքին տակ ։
Ամլացած մողովուրդի մը համար բո լո ր
պա շտո ւթի ւնները
պատրանքը կուտան
ստեղծումի կար ելվւ ո ւթեան ՝
որովհետեւ

ծէն : Լեզուի կիրառումը կը վերցնէ քօղը, ճիչդ այն պահուն նրբ իմաստը կը
սփռէ ու կը խցէ անոր ծորակը : ԱնիկԱէ
մահը կը պատմէ։ Որովհետեւ աղէտը իմ աստին ըեդմի շտ ջնջո ւմն է : Ս լ ա լս բոլսրը առանց ա փ ս ո ս անքի կամ կա րօտի :

փյւհլ որպէս զի լեզուն ըլլայ լեզու՝ իր
մօսւիկ անծսւնօթութ֊եսււքթ : Որքան քիչ կը
ճանչնանք զայն՝ իր մէջ պահուող՝ ան
յայտացող՝ ճնշող ումերը՝ որոնք՝ օր մը՝
Ժ ս դիտեր ի^նշ կա ղմա կեր պո լած սլա —
տահմունքով ՝ կ' երեւին ՝ կ^ա ր ելեն ՝
նրբ
կր բանէ ին քեզ : Երբեմն ինծի կը թուի ՝
որ լեզուն իր գաւառներ ր ՝ իր ե ր կի րն եր ր
ունի ՝ որոնց հազիւ մի քանի շրջանն ե —
բուն մէջ թափառելէ՝ շ[՚ջ^լէ
î
‘"J"
կամ այն հռետորական
(tl’Ope)
ոլորելէ վերջ ՝ սպառած կամ յոգնած կամ
ալ այդքանով բա լա րարուած կը կենանք ՝
մինչ պէտք էր շար ունակէինք ։
Ասիկա
կրնայ անխուսափելի ր/լայ ։ Լեզուն' իւ—
րայա տուկ շարմում ով մը ինքզինք կը
բացայայտէ մասա՛մբ՝ աւելի հիմնակա —
նօրէն ծածկելու համար իր մէջ պառկող
կար ելի ո ւթի լեերը ։
*Լյորեկ ենք միշտ անոր մէջ եւ միշտ
անփորձ ։

|Լեզու_ն կ’ըլլայ լեզոՂ սւյն աշխատանքով
nr կբ^յա^յք խաղ
բառին տալով թա
տերական իր առումը։ իք աղ մը' որ մ՛
ներկա յացներ ՝ վերաներկայացներ ո՛ չ լե
զուն ՝ ո՛ չ ալ անով եկող իր ա կան ո ւ թի ւնը
ընկերային՝ մարմնական՝ այ լ կը բե —
մադրէ՝ կը կրկնէ՝ կը միմ է իմ ասափն
մահուան սուգը եւ կամ իրա կանո ւթեան

լ զուութիւնը իր մէչ առնելու վրայ է
ր ՛Մ [ա՛սողները աչիւարհի վրայ, ո չ
[ համար Որ պատկերը սկսած է դր՜ա—
՚՛ Լ աիևղերքը ( 111,[Լ անոր համար որ լե —
ն,Լ'չրեւ
սկսած է մս՚չփլ, յոդ-

անդոյ օրէնքներու կհուզեն յղու1՚ԼՀ
Պ ա տո ւա ս տ ո լմ1' օրէնք մըն է,
ռբուէ՛
ան դվ, ՛ո ա կվց մխտւ՚ւմը — երբեմն ալ դի
տակից _ մեզ կը տանի անարգել մ տահերձումի.
բամանում իր ա կանո ւթենէն
եւ անչատ՚՚լմ մենք մեղմէ : ճ['չդ անոր
համար որ բամնուած ենք իրականութե '—
նէն ,
չենք կրնալ՛ գտնել մեր լեզուն՝
«մեր մչակոյթի աւանդները» որոնք ան
ծանօթ կը սլտռկին թանգարաններու մէչ :
Սփիւռքի այսօըուան ոտանաւորը պա —
տոլաստում չի դիտեր : ինդհ ա կա ռա կն'

՛՛l- ['P վրայ բանե ղ ո լած
Պատճառով յ

ճնշումներու

ղայն կը ծածկէ , ինչպէո կր ծ՜ածկէ իր
սլա յ մանը' լե զուն :

Ը հ սսկնաք ինչպէս լեզու եւ սփիւռք ՝
բ^ԱտեէԼծր“֊թիւն եւ սփիւռքայնութիւն
P ր ւ կը հանդիպին լեզուի կիրառման
^Ա՚յ ՝ ՈԸԸ նաել անոնս հասա ոաH եզրն է,
3
I

Սփիւռքը սւմթողջովին լեզուին ւքէջ է,
իսկ լեզուն սւմթողջովին ըազակայ է լեզ_
ւի կիրաոումնեըէն : «թաղական կտ՛ի պէս
բերնի ւ/» պիտի ըս էի :

սպառումը։ Այդ խարԱԼ յարաբերութիւններու ցանց մըն է ձայնին ՝ շեշտին ՝ բիթ՜՜
մին՝ րիթմերուն ՝ ետ « առաջո ւող յղում
ներուն միջեւ դէպի իմաստի դաշտերը
դէպի միթա բաեութիւն նոր եւ հին՝ դէպի
տնտեսութիւն ՝ դէպի
առօրեայ ՝
դէպի
ծէս : ][J աղր տեսանելի եւ անտեսանելի օրէնքներոլ կազմած մրն է ինքնաբեր ու
ինքնահ իմն ՝ որ կը բերէ ՝ կուտայ լեզուի
նիւթեղէն հաճոյքը։ Որեւէ տող ամէնէն
առաջ ճաշակ է բերնիս մէջ եւ անոր շրջա
գիծի լիութիւնն ու պարապը կը ստեղծեն
զդայա բանական — զգալի՝ համ ստեղծող
Հձեւը^ ։ Որովհ ետ եւ բանաստեղծութիւնը
կը ճաշա կուի ՝ եթէ չուտուիր ։
Ա փիւռքի պէս գրութիւնը անտեղ է ՝
U-tOpie ձ*ըն է՝ որուն հեռաւոր յոյսն է
խաղի բհրել ներսէն ու դուրսէն ի շիւ ո զները։ Տիր ողներոլ միակ ցանկութիւնն է
հ ա լաքել 5 համադր ել ՝
համա պա տ կեր ել ՝
միատեղել բոլոր
այլա տարր ո ւթի ւններն
ու տարբերութիւնները
կեդրոնացման

Աըդ' ինչո՞ւ ոտանաւոր գրել կամ պար
զապէս գրել, եթէ ոչ արարելու համար
ինչ որ սփիւռք է լեզուին մէչ ֊. Այսինքն'
յօրինել, ստեղծել, ճանչնալ, խօսիլ ըսփիւռքը լեզուին, անոր սփռումը լեզուին

ամբո զջ*ս կանո ւթեան մը մէջ՝ որ ըլլա Ը
տեսանէլի — ըմբռնելվւ ։ Աին չ դրութիւնը
ցրուում կը կր կնա դրէ ։
*իրոլթևան մէչ
կ այ մփ չտ ուրփչ բան։ Ան կը խօսփ ոլրփչ
օրէնքէ' որ կանոն չէ , ուրփչ օրէ' որ ց ե-

ա]Ղ ձեւով ապրէինք
լեզուն եր ու ՝
արդերոլ պիտի ըսեմ ՝ յարակայ եւ յա—
ր՚ոնոր տրամը՝ բայց մեր մարմնին մէջ*,
էեղուոլթիլնը ել ուրեմն լեղո լա կա —
լթիլնը մեզ կը սպասէ ամենուրեք ՝ մաւնւբ հոն ուր լեզու կը փոխենք՝ մտա^է-լով հարցը լուծել։ Հ ահնուր դիտէր
1՚փս , գիռ՚էիք դուք ալ երբ

կ՛անք _

հայերէնէն ֆրանսերէնէն ել կը վեԵւ այս

r դառնայփք, Լեզու չունէիք։

'՚ա՚սն"""'!'ւ^"ւ^^ււնւլ 1ւամ գրոլթՒլնԸ
,
Տ ս1էտակի այլ բան են քան հա մ1’ՀսնեՈճ^եԱ,ն "Լ
արտայայաութեան
ււ 9' րն ու գործիքը , [ծ-է լեզուն մար

"'ï’Az տեղէ'
որ թլաJ ։ Պփտեմ ՝
տեղ չկայ երկրի վրայ կամ երկնքի ՝ այ
լեւս ՝ եւ եղած ենք առանց պատկանէ __
լիութեան՝
մարդկութեան մ եծ
մասը սփիւռք է առանց գիտնալու :
Կը հասկնանք թնչու գրո ւթեան լեզուն
հեռաւոր է՝ կարծէք ջնջուած ՝ միշտ հին
քփչ մը, եթէ ոչ նախնական՝ միշտ ալ
հեռու առօրեայի տնմիվականէն ինչպէս
սը հեռու է շար մո ւմնե րու սով որա —
կան ո ւթենէն : Ո ա զմաթիլ՝ քանի մը հա
յերէններ՝ չ լսուած սակայն ՝
արդիւնք'
այն ճիգին որով մարդ կը մնայ հոն ուր

ւրե1ւը էէ »

կը փորէ '* Տիրութիւնը փորուածք մլիւ
է ՝ մ եր լեզուին յա տուկ ումա կան — երկ^
դփմփ առում ով։ Փորուածք մը այն լե —
րան մ էջ որ լեզուն է իբրեւ լիւկերու —
թիւն՝ աւանդութիւնէ ՝ մարմին ու յիշո —
ղոլթիւն :
Զլսուած' ուրեմն բիրտ։ Որտութեամբ
մը որ կը յատկանշէ եւ հասարակաց է բո
լոր ստեղծումներուն'
տուեա լր խնդա —
կանացնող։ կանոնազանցում մը' յանուն
անվերածելիին։
Որքան արտադրութիւն
մը բիրտ է՝ որքան անոր մերվածներն ու
զանց ածներ ը լիէ կալեա լ են ՝ ա՛յնքան ա —
նոր շղթայազերծած կիրքերը զօրաւոր են
ընթերցողին կամ դիտողին մօտ։
կ ան ոն ա ղանց ո ւթի ւնը ՝ օր կանոնազան —,
g ութիւնը [Արիստոտելի Օր կանոնը տրա —
մ ա բան ո ւթեան օր էնքները հիմնող տախտա կ մըն է) մեր չափն է ՝ որով գրողը
կ^արտաքսոլի բաց արձա կ դր ս ո ւթ եան մը
մէջ., թերե ւս միշտ լեզուին մէջ՝
^կԸ տ<եէ դուրս?» ։
Որով ^_սէփո՚է այգ դրսութեան կ1 երթան
ձեր այն տողերը՝ ուր կը խօսիք (Հաբու
թիւնի եւ Հիմ?» դիրքեր ուն մասին* կ}ըս էմ' անոնց Հանըմբռնելի եթէ ոչ խելալյար մակդիրր կուտան անմիջապէս ա —
ասնւյ նսւխապէս նուազագոյն ճիգը լիե—
լու»-. Մտրդփկ, մփ շտ ալ ա յդ ըրած են,
իրենց չհասկցած բաները արգելափա «
կա ծ կամ հանգստաբեր պի տա կի մը տակ
դրած՝ կամովին- շփոթելով ընթերցումի
ընդհանրացումը ընթերցումի հա սարա —
կացման հետ։ 11ւ|ել1Ագար մակդիրը ախ —
տաբանա կան արմէք ունի յ ո բուն տակ կը
զետեղուին իրարու հետ հասարակաց ո՛չ
մէկ եզր ունեց ող մարդիկ կամ մանա —
ւանդ Հդործեր?» ։ Այդ ձեւով մարդիկ կը
բացատրեն իրենց հանգիստի պահանջքը ՝
մտաւորական հանգիստը է՛ն առաջ՝ թու
լամորթութեան մէկ մարդկայփն ձեւը ։
Կը գոց են այլութեան դուռը՝
կարծէք
խենթութիւնը մտքին՝ ոեւէ մտքի պատ
կանող երեւոյթ չըլյբսր * Երեւո^յթ։ Եը
մ տածեմ' դրութեան առիթով այն խեն
թս ւթեան զոր
հին Սոյները
եիւպրիս
կ՚անուանէին :
Տեսակ մը կան ոնա զանց ո ւթ ե ան ՝ անչա
փութեան դաց ող ձդտո ւմ մր'
ինչպէս
Ա1յղ կ.այ Ս^ղի^լ^՚էի մօտ։ Ան էր՝ որ կը
բնակէր բանաստեղծներու մօտ*
որ
ևը բսյց111 տբ է անոնց աքս ո ր ո ւմր Պ ղատոնի
Հանրա պետ ո ւթենէն կամ անոնց կուրա —
ցումը Հոմերոսի անունին տակ ։
եյելազար մակդիրը ի հարկէ կը մեր
վեմ իր անո լեովս լոյս տեսած գի րքեր ո ւ
համար՝ անկախ այն բանէն՝ ոբ խենթու
թ՜իւնը կրնայ ifuituunîp քակել գրողական
արարքի հանգոյցը՝ ինչպէս Ենտրա' ի1-—
րա յատուկ խ տո ւթ ե ամը էը. ԳրԷ Ներաշ
խարհին մէչ. «Վասն զի իյորհրդանշա —

կսւնուր֊իւնը որ ՛մ՛տքին պայմանն է, քանի
որ լեղ,։՛ մը անհրաժեշտ է մաքին' —
պայման է նաեւ իյենթ-ութեան» : եշ։ ներէք
որ չմանրամասնեմ այս հսկայ եւ» ♦ ♦ հայ
գր ա կան ո ւթե ան մէչ հսկող հաիւսղսւսոԼաթիւնը։ Ըր ած եմ արդէն ՏՈԱՄՒ—ին մէջ։
Զ եմ կրնար երեւակայել գրելու արար
քը առանց ամբողջական ՝ մարմնա — մ տա
յին յանձնումովը դր ո ղին'
դրութեան ։
Ահաւասիկ վտանգը ՝ որուն կա ս կածն ան
դամ չունին վերոյիշեալ Հմարդիկ?» յ
ման յանձնում ութ գրութիւնը կը դառ «
նայ տար—ա-կեդրոն բան մը՝ իր պա —
հանջները՝ իր պարտադրանքները ՝ իր ծէսը եւ իր եիրը ունեցող մոլորակ մը։ Ասոր մօտեցումը՝ ընթերցումր՝ ընթացու
մը ըսենք՝ պէտք է կտրէ — անցնի ամբողվ
տարածութիւնը
բավնո զ'
ստեղծումը
կր կն ո ւթենէն ՝ դրութիւնը ընթերցո ղէն>

(1) Շիրակային է ըսողը. «Լինելու թ-իւնն իցէ սկիզթն ապականութեան եւ
ապականութիւն դարձեալ անդրէն իցէ
սկիզթն լինելութեան» Տիեզերագիսաւ Iթիւն, էջ 31:
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fez. կը ծնի անխուսափելի տպա լոր ութիւնը , որ ձերն ալ եղած է պահ սը
( — անշուշտ բնթե ր ց ո լմէ phétlOffléflO logique նկարագրութեան մէջ — ) երր կը
գրէր* ^Անպայման iSOphiStiqué բօ՚ն մը

1ԼԼԼաԼոլ՜ է' մտածեց է՝ չհասկցուելու ճիգ
մը՝ լեզուական սովորականէն
տարրեր
եզանա կ մըդ յ Այո նախազա ս ո ւթ եան մէջ
համա գրած էր րանի մը տիրական դէ“
տո ղո ւթի ւններ ՝ որոնր կը խօսին ընթերցողի մօտ գտնուող Հականջի պատերէնդ :
՝Լյախ' սա Զլեզո լա կան սովորականէն
տարբեր եզանակըդ ՝ ուր լեզուն կը վե —
րածուի եղանակի մը՝
էջ՛1 y է fgi
չեմ բւ ւմնեՐ ♦
մԸՀ ըմբռնում
դիտէր : Ըսէ արդէն է^նչսւ î Լեզուն եղա
նակ չէ՝ այլ եղանակները կարելի դարձ
նող եղելութիւն ՝ որ կը մոռցուի ան M
գագար
սովորականի
հասարակութեան
մէջ . Չեմ խօսիր այն իրողոլթենէն ՝ որ
Զսովորականդ կո չուած լեզուն ԱՈրՎրՈլած"
լեզու մըն է իր կար գին ՝ ուր սա կայն չա
փանիշը ՝ բարենիշը աւելի ճէշդ' րնդունուած — ընկալեա լն է :
Ապա sophistication- Ը՝ որ կուդայ սո
փեստներուն
(սոՀէէա—ն ՝ իմաստութիւ
նը կա սլկողն եր} աւելի րան աւանդական
արտաքսումէն։ Ա ոփ ե ս տաց ո ւմը աւելորդ՝
անտեղի pilllLUljJlQ բար դաց ո ւմն է ՝ վէճէ
ձեւ էն տակ յայտնոլող՝ սր ո՛ շ մէկ աn-արկա՛յ ունի իբրեւ յղման տեղ։ Արդ'
որպէ սղի զՍ ենեակդը ԱՈֆիսսլիքէ բան մը
ԸԼԼայ > ս/էտՀ t արդէն հ ա ս կց ած՜ ր/ /ահք
անոր «պարունակութիւնը»։ /’ո կ եթէ ար
դէն հասկցած ենր , կը նշանակէ որ ան.
ըմբռնելի չէ : Ա'ինչ Զչհ աս կցուելու ճէդր» կը խօս ի հ ա կա ռա կէն ։
11սկ ի^նի է սա ^չհասկցուելու ճի
դը» որ դրօշակի պէս կը ճօճեն մար —
i/ki 1՚րճԼլ գերագոյն մեղր։ Ար դե օր
չհասկցուելու ճիղ կոչուածը չհասկնալու
ճիգ մը չէ՞ , այսինրն չհասկնալու ճի—
արտաքսումը կարդացողէն կարդա —
ցածէն վրայ ։
Կը յաւԱ։կեիմ [դիտէք որ յաւակնու .
թիւններ ունիմ , ինչ որ կը նշանակէ որ...
«տոլէքներս» չեն համապ ա տ ա ս խ ւս ներ իր ա գործ ո ւմն եր ո լ} ՝

որ

Տեղ1Ա գթՈնթիւևը ?

ինչպէս ՀսւսլՈՆածն-եչհասկցուելու ճիդէ մը չեն բխիր յ // չ մէկ ճիգէ կը բխին յ
Չ"՛րմանալէ չէ՞ այն՝ որ մարդիկ՝ ըն _
թերցող եւ մանաւանդ չրնթերցող միշտ
(լռյ(լ հասարակ տեգիր դիտողութիւները
ընեն î Գիտէի՞ք ՝ որ Ներաշխարհդ ծնած
Էր ^չհասկցուելու ճիգէնդ տառացի /լերպով, եւ Նոր Տաղեր «կոյանոցի ծաղիկ»
Aï/, Հեթանոս
Եըղեըշր օիրվանզագէ՜ի
Կամար «անբար ոյ ա կան» Հէ ո ւր ե ան' «ելատոման» : էէեմ երկարեր չ՛՛՛ե՛քը ։ Կը նկա
տեմ
մեղադրանքներուն
անհաւատալի
կրկնութիւնը ար տա դր ո ւթի ւններ ո ւ այո
րան տարբեր այլա զանո ւթի ւններ ո ւն առ.
ւթւ • Եւ կ ըսեմ ես ինծի , առանց մթի —
թարոլթիւն փնտռելու ասոր մէվ , որ մե
ղադրանքները կուգան միեւնոյն inertie-/'
ուժէն։ Այն անշարմ՜ ո ւթ են էն ՝ անկեն/լա—
նոլթենէն, ամլոլթենէն որ կը պահուըտի
ընթերցողին մօտ. ընթերցող' միշտ ա .
ւանդապաչտ , մեր մօտ աւելի, րան այ լսւր , միշտ կառչող իր նչաններուն , անթացուպերուն եւ սպասող քրիստոսէ մը
որ ըսէ. «Ե՛լ, քալէ՛»
Ոեւէ ընթերցող
տարուած է իր աշխարհին մէի մնալու։
Կարդալով կր կարծէ հաղորդակցիլ, մըտնել ուրիշի մտերմութեան մէի, մինչ մըջերմութիւն չկայ,
ոլրիչռլթեան
հետ
մտերմութիւն չկայ մարին համար [այս
տեսակի բան կը թելադրէ Յտրոլթիւնի
հատորը բացող Մահ թմո Lp-իւն դրութիւ
՛նը, ի միջի Ա՛յլոց) : Մ աե րմո ւթի ւնը մի~
թոս մըն է ։ Կարելի չէ դրրէ մը ներս
մտնել ինչպէս դո լոր բաց մնացած եկեդեցի է մը։ Փոթ օ՛րեր ո ւթի ւնը կը շա ր ո լ —
նակեմ. ի՞նչպէս կրնանր եկեղեցիէն րան
մը «հասկնալ , եթէ որոշ չափով ( .
հաւատրը չափ չի ճանչնար - )
տացեալ չենր : Հաւատացեալն համար ե.
կեգեցին աւելի է րան րարէ ճարտարս։ —
պետութիւն մը, ինչպէս
Աստուծոյ մը
Արձանը արձանէն անդին կերպարանաւսրումն է Աստուծոյ :
Արդ որովհետեւ լեզուն մարդոց հա
սարակաց, տուեալ միջ„ցն է հաղորդակ
ցութեան, ամէն ընթերցող կը ձգտի [կամ
կը յա լ ակնի) մէկ րայլով դրրէն ներս
մտնել, տռանց ինրղինր ատոր պատրաս։ծ ըլլալու ել
Նց ներյայտ , որեւէ
հաղորդում, հաղորդութիւն ըսենր կա
րելի դարձնող պայմանին. հանդիպումը

դրրին մէջ դրուածին հետ։ ՀաԹւլ[ւ11լ11-Լւքլ1 ՝
ա յս ինքն դէպքը նոյնին մէջ՝ հւսլք_.դլւպՈՆxfp : Այնրան ատեն որ այդ հանդիպումը
շենր իրագործած ՝ դէ/՚քը l/Ը մն'այ բացդոց դուռ մը : իսկ դիտէր որրան կարեւոր
բան է
ՀԱենեակդին
դուռը՝ ո լրկէ կը
մ տնէր ։
Չեր յօդուածին մէջ՝ այդ հանդի պո ւ —
մին մ ասին կը խ օսիր՝ առանց բառը գոր
ծածելու՝ ինչ որ անհրամեշա ալ չէ ։ Այդ
հանդիպումը՝ ձեզի համար՝ տ եղի կ՚ու
նենայ ՝ երբ կրկնուող Զպաո֊կածդ բառին
կը կառչէք ՝ աթոռին վրայ Զբանաստեղ —
ծա կանդ աւանդական դիրրը *^դելէ վերջ ,
նիստը պիտի ըսէի î Այդ գԷՐՐԸ և/L կազ
մակերպէ ձեր ընթերցումը՝ որ նստուկ
մարդունը չէ (կը յի չէ՞ր [էէմպոյէ նըստուկները* . .) յ Այդ դիրրէն կը հասկնանք
այլեւս՝ որ բանաստեղծութիւն կոչուածը՝
գոնէ աւանդականը ՝Հնստուկութեանդ միջոց մըն է՝ շատերոլ համար։ Ասկէ իմ
կա ս կածը բանաս տեղծո ւթեան հարցի tuռընչո ւթեամբ • (1)
Հա լան ալ
Արար
ուրիշ
օր ՝ տարբեր առիթով ՝ ձեզի յայտնուի ու
րիշ դիըր^
հանդիպումը
կը նո րոդուի
պարզապէս եւ սենեակի խորանարդը կը
տեսնէր տարբեր անկիւնէ ։ Ըայց
կարեշէ՞ է դրո ւթեան տիրապեւոել ամբո ղջովէնյ
Հարց ո ւմին ա լանդա /լա՛ն պատասխանը
դրական է , հակառակ անոր որ դիր րեր ո լ
ընթերցումները՝ դարերու վրայ՝ փոփո —
խ ա կան են եղած ։ Աւանդական բնթեր —
ցումը 1լ ենթադրէ ֆեթիշացած , սոփես —
տաց ո լած պիտի ըս էէ ւ էմ աստ մը : Ար —
տա գր ո ւթի ւնն եր ո ւ մեր պատմական փոր
ձառութիւնը կը հերրէ իմաստի մը դո յութիւնը՝ առանց որ անիմաստութեան
հռովարտակը փողահարուի : Ար տա դր ու
թի ւնները անտիր ա պե տ ելի ծաւալներ են ՝
նշանակութեան հոծոյթներ ՝ թանձր Ո,թ ներ ՝
ուր առանձնաշն որհ եալ տարրեր
չկան՝ այսինրն ^հեղինակայինդ ։ Ընթեր
ցումն է որ 1լ առանձնացնէ (ընթերցոգի
եւ հանրութեան անձին կը բերէ} խաւեր ՝
/չիւրացնէ իմաստներ՝ որոնր գրութեան
իմաստը կը դառնան ՝ բա յց չէին : Ո՛րքան
ընթերցող ա՛յնքան իմաստ։ Որովհե տեւ
սւմէն ընթերցող գրութիւնը կը յօրինէ՝
կը ստեղծէ ՝ կը շինէ ըստ իր օրէնքնե —
րուն։ Այդպէս է որ զայն կ'ըստ—անձնէ։
I]ը հաս/լևա^ ղէս յ ^րբ դր ելը Զհա " էնալիութեանդ ծիրին մէջ չդնեմ ։ Ո՛չ հաս —
կըցուելոլ ՝ ո՛չ ալ չհասկցուելու համար
մ արդ կը նստի սեղանի առջեւ եւ ոտանա լոր կը դրէ î Եթէ հասկցուիլը րչչար'
այն ատեն ոտանաւորի
շինծու լեզուին
պէտբը ՝ պա կա սը կամ պահանջքը չէի^1^
ո ւեենար : Ա ար դի կ զիրար կրնան հ ա ս /չնալ
առանց ոտանաւորի իսաղերուն ՝
որ ոն՝յ>
միայն այդ հ ա ո կաց »ւ ղո ւթի ւնը կ՚առկա —
իսեն ՝ կը բարդացնեն։ Չիրար կրնան հասկրնալ
սիրելով ՝
շա տ ա իւ օ ս ո ւթ ե ամբ ՝
իմ/• րթ կարդալով կամ տար եղարձ տօնե
լ՛՛ վ'* Ե՛՛կ դրե/ր աւելի է գրելէն՝ որով —
հետեւ 1/Ը ձգտի այդ "՚լելիւին ՝ կը ցա նփոյ ջյդ աւելին, որուն հետ կրնայ 'ն՝ւ եւ
օիբուըտուբ ըն/։;շ ՝ իբրեւ իր անվեբտ —
ծեթ, ՝ տնզեղչելի Զիր "• կան ո լթի ւնըդ :
Չեբ նամակը կը խօսէր
1Հթ-իւն//
ձեր երկու ըհթեր ց ո ւմներէն ։ ^՛աւելցնէր*
ԶՀիմա
երրորդ ընթերց անո ւթ ե ան
կը
սպա ս եմ ՝ փրկարար ՝ ազատագրող ընթեր—
ցանութեան ՝ ւոյն որ ինծի պիտի տայ
գաղտնիրը բանուածքի մը՝ ուրկէ կ ար ելի
եղած էր արեւին է՛՛յ՛՛ը փոխանակէէ չու —
սչյնկայի լոյսովդ :
^luiC յ արդեօբ փրկարար բնթերցում ՝ որ
Զգա զանիրը» տայ այն Զբան ո ւածրինդ :
Աղուոր բառ այս բանուածքը՝ համադ —
Րոդ շինեչն ու անոր նշանակութիւնը
բանը։ Ըանը՝ իմաստը հիւսուած են՝ շի
նուած ՝ կտրուած î
Ա անուկ եղած ատենս մեր թա լյ ի կի —
^՚եր ը ձ ե ռա դործն եր կը բան էին ՝ Ուրֆա յի ՝
ւէնթապի ՝ Զգործերդ ՝ Զաա՛զկա՛հինդ վրա յ
պրկուած կտաւներուն վրայ։ Այդ ՛է՛՛ր ~~
դերը զի ո կը տպաւորէին ինչպէս իրենց
«էրկըրէն» պա ամ ածն՚երը' գալառաբար —
բա ռո վ : ^/ը "իրէին ^էա՚ ^ գործը ՝ Զլաւ»
բանո լածը՝ սեղմ * պի ր կ ՝ դաշն աշխատ
ցուածը՝ որ դիմանար (/ամանակին։ Անոնբ շէԹ մտածեր Զհայեցիդ ձեռագործի
մասին ՝ դծուածբի մասին որ ըէէա ր Զ՚ոոհմիկ» ։ Տ Ո հմը է՛թ՛ 1 իըհ՚նր՝ ունէին զայն՝
ինչպէս չուտեին զայն մեր Զտոհմիկդ ըն —
նադատները հայեցիութենէ ճառող։ Երբ
նոր գործ կը յօրինէին ՝ կը խօսէին անոր
դիմացկունս լ թեն էն ինչպէս անոր ազուսրութենէն՝ մինչ թելն ու դո յներ ը փո —
խո ւած էին արդէն ։
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Այս յիչտտակը կը պատմեմ թելադ
րելու համար թէ է՞նչու կը գրեմ ղրած[,ս պէս։ Կը Սլ՛րեմ «լաւ» բանուածքը,
փորուածքը [թեւ փորել կ'ըսեն դեր
ձակուհթները հագուստէ մը թեւէն կլ"րԸ
բանալուն), «լաւ» ձեւա ւոր ուածը , Շ ահնոլրէ բառով : Ասոր նշաններէն մէկն է
թտութէւնը, աւելորդաբանութեան մ կը բա տումը, կարճումը։ Ջեմ կրնար երե լակայել նորէն էջ մը, որ էնքն էր մկջ
դոց մեքենայ մը չըլլայ, էնքն էրեն բա
նող : Իմաստը կը ծնէ ճէ՚չդ անոր համար
որ դրո ւթէւնը կը րա՛ւ։ Է : Որովհետեւ բա
նուածք մը պէտք է բանէ էնքն էրեն,
էնքնաբան դառնայ առանց արտաքէն մի
ջամտութեան, որ բացա — արութիւնն է։
Որեւէ բացա-արա կս։ն նչո ւմ , տող կամ
բառ կ'աւրէ մեքենան, կարծէք թել մը
քաշած ըլլ111^^ բանուածքէ հէնքէն ։
Խտութիւնը կը դատապարտէ զէս : Ե՛
ս՛յս դատապարտումը կը փորձեմ ըառ —
նալ հատուածներու ծրա րձա կո ւմ ո վը ընդասուր ՝ անտեսանելի կառոյցէ մը մէջ*.
հան
Տեղագըութիւնշւ առանց կառոյցէն ոտքի
շէ կենար , եթէ կեցած է : Ե ւ միայն կա
ռոյցէ հ ա րց էն էնծէ համար վերջնական
լուծումով հատորը կ'աւարտէ։ Մնաց —
եալը թոհանոցէ աչթատանք է ,
որ չէ
դարէր թոհ—ւսնոցէ աշխատանք ըլլալէ :
՛Լերջերս
հայ
ճարտարապետութեան
նուիրուած հատոր մը կը թղթատէի։ Աչ
քը1՛ ինկաւ ղարդի մը վրայ տեղաւոր —
լած լուսամուտի մը դլխուն, կամարի
պէս ,
րայց քէ չ մը անհ ա լա սա րա կչէռ
կերպով։ Ա անր ամս։ սն ո ւթէ ւն մըն էր, "ր
էնքն էր մէջ ձւսխո ղ կը թուէր : Կրնա՞յի
հետե լցնել որ եկեղեցին շինող վարպետը
կամ յետագա Ատն զայն զարդարողը ճար
տարապետութեան
անհաղորդ մա րդիկ
կին : Պարզւոպկս տեսանկիւնի հարց կ ։
Անհ ա ւա սարա կշռութիւնը պկտյ> կ դիտել
ընդհ անո լր
կուռռ ւթ ե ան ՝ հ ա ւա ս ա ր ակըշռո ւթ ե ան մԷԼ' ւ-բւ-ե լ անոր անհրտ —
մե>
շարմումը յ Ասոր միտր բանին ՛Այն
կ ՝ որ գրուածբի մը մկջ մանրամասնու —
թիւնը ՝ Հ ա տո ւտծը ՝ խորադիրն ու ստո —
րագրութիւնը չեն կրնար պատահական
/՛//՛" / ) օ՚յլ միայն ենթակայ են Զպար ու
նակութեանդ ։ Արուեստի մկջ կ ան միա յն
թերնիր հարցեր ։
Արուեստէ մէջ
կ ան
միայն Զպա ր ո ւնտ կո լթեանդ հարցեր։
Այ՛' հր կոլ դր ոյթն ե րր ղդս' լ- մ տածել
միա սին :
Սձյ "ր կը լրկ ՝ եթկ կրեայ * տոլեալ օրէնրները դրհլու եւ ապրելու՝ նոյնն կ՝
ստիպուած է ինրղինրին տալ
տ ո ւեա լի
ուրիշ օրկնրներ ՝ առանց որուն դրուած
բաները չեն կրնար ըլլա լ ու բանի լ : Եթէ
Տ1։1լԱ1€յյ1ՈՆյ>ՓՆ(ւՀ7 կջտղր ո ւմի եւ տողա —
աո լմի աւանդական կանոններէն կր զեր
ծի՝
սիրաբանութեան մկջ մտցնել Ո1Լ
հորիգոնա/լանն ու ուղղահայեացը՝ կը մտ
նէ ՝ նոյն ատեն՝ հնչեակի մը կանոններէն
աւելէ խիստ օրէնրներու կալուածին մկջ։
Ե*֊ "՚յդ օրէնրները չեն ծնիր Զմարիդ մը
վերացական
րծո
ւնկո
ւթե
դո րծ
ունէ
ո ւթեամ
ր՝
us յ լ
միայն ու միԿա ջն դրութեան նիւթեղէն
Թարցէն՝ ըսենր անոր Զպար սլնա կո ւթե —
հէնդ ՝ րանդոլող րտղարէն ՝ ասոր րաո —
սէն ու բրտութենէն : էս չեմ կրնար ՝ առ
այմմ ,
այդ թաղարին
ո ղբերգո լթի լնը
տաղաչափել։ Տաղտ չափ ելի չէ՝ ան չա —
‘Ւ^յի է ։ Պէտր չունիմ մ անրամ տ սն ելո ւ ։
Գէտեմ մէտյն' ամէն գրող այդ անչա —
փծլէէն հետ օր մը պարտաւոր է չափոլեե՛՛ւ > այլապէ" պարզ գրասէր մըն է :
//.,/„ բոլորը , ճշդեմ , չեն դրուիլ, ինք նալ, դա բացման համար, կարծէք

«էնէն»

մ1՛ ղոյութէւն ունենար : Ոեմ ալ փնտռեր
ոեւէ մէկը համոզել։ Մարդիկ
իրե՛նք,
ընթերցողը ի՛նք ել ես իբրեւ ընթերցող
կ'բաւենք մեր ճամբան, մինչեւ որ հան Գէ՚սմ՚նք դրութեան կէտի մը վրայ։ Այդ
հանդիպումը ոստում մըն է ուրիշ մա —
կարղակի մը ։ Արկածախնդիրը (<„„ է „ր
ան կը տարրերի բախտախնդիրէն) կ՚ընէ
այգ ոստուԱը՝ երր կը սնայ եղած տեղը՝
երր կը փնտռէ , փորէ , թնդէրը քննէ , կր
համրերէ , այսինքն' համկը բերէ բերնին
ձէջ ՝ 1լ րմբերանէ ։
Կը սէրէէ Ա . Աչականէ դրածները'
ռանց րան մը «հասկնալու» էնչպէս

կլ,

կարդայի Տեղատուութիւն Մակընթացու
թիւնը , առանց գիտնալու թէ ինչ բանէ
եկլ, վերաբերէ։ Օր մը պատահեց,ոլ, „ր
«հանդիպէնք» ել այդ ար տագր ո լթէրյ, _
ներու անհ աս կնա լէ ո ւթեան մէթոսը թն —
կաւ կտւով ծեփուած մակերես է ,1֊ը
է„
անոնց դէմքերէն։ Եւ ՏՐԱՄ-Է ընթեր _
ցումները ամէնէն առաջ ընթերցումէ կարելէութէւններէ կը թօոէն եւ սւ ո ւե us
ւՒն,

83, rue d’Hauteville

75010 Paris

տափակէն , դոց սոբվըո ւածէն մէջէն
-*
լ ա Ալո ւրը՝ որունc*.
ծէբ[,ն
Գ
1ւ պրէնք սակայն։ Ե՚- է՞նչպէս կթ,^^
փրկուիլ անկէ , «աւանդութեան» գրա
ծէն, եթէ զայն ընթեռնլով չրստեծղեն^
չճանշնանք։ Որովհետեւ մեր «աւանդող
թէւնը» անծանօթ է մեղէ։ Եւ լալ պիպ
ըլլար, եթէ անոր արժէքներէն ճառ„1է
«պատասխանատու» մարդիկ զանոնք ա՚լ,^
դամ մը չափած ըլչան իրենց մս,րմէնն
ի վեր ; Իսկ սփիւռքէ մէջ՝ ո՞վ լ,ր մւԱ^
ւ՚^ը և՝ասււ՚Ւ:
Ընթերցումէ եւ դրութեան հարցը
տեղաւորեմ հ ա ս կնալէ ո ւթէ ւն , անհասկը^
նալէո ւթէւն , ըմբռնելէ ութի լն , անըմբռ.
նելփութիւն զոյդերէն անդէն :
Եւ աէ

մթութիւնը, որ կը թուէ ըլլալ սենեակը,
ըն՛թերցողէն գաղափարներու ել ես,֊
նօթէ խառնիճաղանճէն վարագոյրն [■
Ամէն ընթերցողը էնք կրնայ պաստել այղ
վա րադոյրը , էնք , անձնական յանձնոլ֊
մով, անհատ

փ որձա ռո ւթեամր միայն,

Եթէ ոչէեչ ունէնք փնտռելիք, ոչինչ կլ
գտնէք ։
Միւս կողմ է ծայրագոյն լոյսը, ծս,յ_
ր տգոյն ու խիտ, գերմաներէն առումով
խտութիւնը էր շուլեր մութ կ'տրաաղրկ
երր մեզ կը ձդէ «աս տղեր ուն պէ" առանձէն» : ՝Իէչ բառերով կտրել անհուն
տարածութէւններ , ղանոնք կարճել, կըղ.
պել , ահա հատուածներու աստեղաբա ֊
նութիւնը : Իա յց բառերը կը մնան բա _
ռեր , սովորական բառեր մտնող լեզուի
հանրութեան մէջ՛. Ոեւէ ընթերցող ղա նոնք կը գտնէ բերնին մէջ, /‘այց տար
բե՞ր։ Այո, տար—րեր : Այ ս էնքն' տ արոււսե
այլ տեղ ել բերուած նորէն1 այստեղ իբ
րեւ տարբեր։
Այլափոխուած, դրուսմ
ուրէչ ծիրէ վր՚սյ ծլ տեղափոխուող։
Ահաւասիկ սենեակը մտնող չակերտին
մէջ՛, թէեւ չակերտները կայէն սկիզրէե,
առաջփն էջէն : Հարկ կաՓյ յիշեցն/ղու՝
"ր զԱ ենեա կըդ էբրեւ ա ր տ—ա—դր ո ւթիւն (
իբրեւ առաջփն էջ ունի չակերտներու հա
տուածը •
որովհետեւ «չակերտները սենեակը կ[լ
պատմեն» ել զայն կր կերտեն։
Գ՛ ՊԸԼՏԵԱն
(1) Ներփակ հատուած մը այս ուղ Iղութեամը ՏՐԱՄ-ի մուտքէն ■
Հաըցադթո ւած ը «ըա նաստեղծութիւսնյ
է ըսինք : Հարցը այստեղ այն չէ թէ ի՞նչ
է րանաստեղծուր իւնը , այլ (յրուրեան մյ
որոշադրումը,
լեզուի գործարկոււքիքւ
ստանձնումը «թանաստեղծութեան» uifim.նին տակ: ինչո՞ւ սակայն «թանաստեւլ Iծութ իւնը» :
Աււաջւաղրանք լքը կ'ուղղէ այս ընտրու
թիւնը- այն՝ որ «թանաստեղծական» աքտւՈղրութիւնը աոաւնձնսւշնորհեսզ ՝իս]|՝1*
է ուր կ՚աշխատին այլազան ուժեր- Այ
սինքն'
«բանաստեղծութիւնը» աւելի է
քան «բանաստեղծութիւնը» /նան «երգը»,
«ապրումն ու ներշնչումը» : Անոր ետին,
իբրեւ գրութեան տրամաբանութիւնը կս՚ն
իբրեւ հակատբաւքաթանութեան աոարկաՕ
կայ րնտզանցոլթեան մեքենան: Իրրեւ
գրութիւն «բանաստեղծութիւնը» աւսւն ե
ղարար դուրս կը կենայ նանաչումի նշմարտութեան եղանակաւորումէն, թէև
գեղագիտական համակարգեր կուգան այ1]:
«ղրսութիւնը» վերածել հակադրումի մէկ
արդիւնքին :
‘Իեղւսգիւոուր իւնը ինքնին
ուրիշ բան չէ եթէ ոչ բնագանցուրեան
ներկայացուցիչը, անոր ցանցն ու îl’uniE)
որուն ընդմէջէն լեզուի գործարկման ե(ի
րը կ՚ենթաբկուի ետ-մղման աշխասսսն ՜
քիե : Թէ «բանաստեղծութիւնը» իր ամ ՜
բողջ պատմութեան ընթացքին (կապուած
միշտ բնագանցոլթեան, բայց նաեւ ար
տադրութեան միջոցներուն՛, թեքնիքին)
տնտեսութեան) կը մնայ արտայայ սղու
թեան համակարգին մէ? , այս երեւոյրրւ
իրողութ իւնը փաստ մըն է րնագսւնցու է
թեան տիրապետութեան, ւսոոր «խ՚օսf]1
աւսւտւսպետութեան» , հօրենական անտե
սութեան : Փաստը նաեւ լեզուի դ0!1
ծարկման ծածկւումին, ասոր այլատրս1
մաբաւնութեան քողարկումին : Ոչ նշմտ ՜
բիտ,
ոչ սուտ, լեզուի գործարկում|1
անդրա _ ենթակայական աշխատանք մրե
է, ուր ինչ որ կ ՛արտագրուի կը աղոուէ
ենթակայութիւնը, անոր լեզուն, ւոե11?
բաոերը: Իբրեւ այլատբամաբանութիլ(|>
իբրեւ լեզուի գործարկում է որ գըո1 '՜
թփւնները կը հաբցադրուին այստե։] •
Հանգոյց մը' ասիկա՛ որ կը կապուփ |UJ1
հանգոյցներու, տարբեր մակարդակն!? րու :
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ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ

(Չինական)
Ահա, տխուր, պատուհաւնին դէմը նստած

ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹԻՒՆԸ

Մետաքսէ բարձ մը կը գործեմ,
Աշնան խաղաղ գիշերին հետ դէմ առ
դէմ նստած էր լճափին, երթ յանկարծ
հին, մտերիմ ձայն մը լսեց- լուսինն էր

Ասեղը մատս կը ծակէ, կարմիր արիւնը
կը հոսի

որ կը կտնչէր զՒԹք

Հիւսուած ճերմակ վարդին վրայ

:

« Le rôle d’un auteur est un rôle assez
vain : c’est celui d’un homme qui se croit
en état de donner des leçons au public.
Et le rôle d’un critique, Il est bien plus
vain encore : c’est celui d’un homme qui
se croit en état de donner des leçons à
celui qui se croit en état d’en donner au
public ».
DIDEROT
(Discours sur la poésie dramatique)

Որ կը դառնայ վարդ մը կարմիր :
Նաւակն առաւ ու հեոացաւ գէսլի բա.
գերը, անգամ մը եւս վայելելու համար
կախարդանքը լճակին, ուր ջութի ակօսնեթուն քաղցր հպումներուն անձնատուր'
ջրաշուշաններու սպիտակ բաժակները կը
ծփային: Կը նաւարկէր գիշերային սեւ,
անթափանց ջուրերուն վրայ , ուր միայն
լուսինը կը թափէր իր ամբողջ ոսկին ու
սիրտը: Կը դիտէր, հիացական, հեռաւոր
խոները, իր այնքան սիրած ու երգած
լեռնհրը, որոնք հազիւ տեսանելի իրենց
սսսււերագծեբով կը նմանէին քօզաըկըւսւծ, անոյշ դիմասսւուերներու, այլեւս
հեււաւոբ, անցած սէրերու• • - :

Եւ ես քեզի կը մտածեմ, իմ հեռաւո՜ր,
Պատերազմի դաշտին վրայ :
թէ դուն եւս

Կը մտածեմ

Արիւն, արի՜ւն կը կորսնցնես: Տաք ար
ցունքներ
Կը գլորին թարթիչներէս : Երկար կուլամ :
ՆՈԹԵՐ
Ա'հ,
դոփիւնը
մօտիկ.. .

սմբակներու,

Կ' ելլեմ ընդոստ : Ինքն է

սեմին

ահա .

եկաւ :

աւա՜ղ ,
Սիրտս էր , սիրտս էր որ կը զարնէր :

Հոն, այդ ժամուն,խաղ աղ այդ գիշերոլսւճ մէջ , բանաստեղծը հեռացաւ անԼ
հուն գեղեցկուր-եանը մէջ պարզուած տեսսւրանին, լուծուեցաւ ձեւին,գոյնին ու
գիծերուն գեղեցկութեան, հայեցողու —
թիւնն իր դարձաւ անպարփակ : Անասելի ,
գերերկրային թան մը իջաւ սրտին մէջ •
տիրութիւնը • եւ աոաջին ու վերջին ան_
գամով իրապէս գիտցաւ թէ ի'նչն է հա

Ու ետ կուգամ, նստիլ տխուր,
Րարձին
վրայ
հիւսելու. . .

միշտ

արցունքներս

Ուլունքներու պէս արցունքներ
Շուրջ բոլորբ կարմիր վարդին :
ԹԱՒ Փէ

թեան :
Ինչ որ ալ ըսուէ քննադատներու եւ
քննադատութեան մասէն y պէտք է րնեչ
հաստատում մը—— քննա դա տո ւթէւնը գոյոլթէւն1 ունէ y էրողութէ՛ւն մըն է ան y
եւ դեո.' թատերախաղէ մը ամէն հան դէսատես y այն պահէն սկսեալ երբ կը խօսէ
ներկայացման մասէն y կը դաոնայ քննա
դատ մը*. Ու ասէկա' բերանաց է քննա
դատս լթէւն մըն է y որ էր կար ե լորու —.

մաշխարհային ցաւը :

Պարպեց գինիի բազմաթիւ բաժակներ :
('մանկաթը տակաւ սկսաւ լուսաւորուիլ,
զգենուլ գոյն ու խորք • սրտին մէջ բարէփրացող գինովութիւնը թ ելադրեց յիշել,
գգալ, հւ ո'չ թէ մոռնալ: Գինովութիւնը
ըսաւ՝ ահա լուսինը լճակին վրայ , ներ
կայ ամէնքը որ երբեք եղան, ու կը
կանչեն քեզ- եկո'ւր, բանաստեղծ:

Ւ0ՍԱԿ8ՈԻԹԻԻՆ
ԼԵՍԱՆ ՄԷՋ
Կը հարցնեն, արդեօք ինչո՞ւ ես լեոնե_
րուն վրայ կ՚ապրիմ •

Հոն, նաւակին մօտն էին, ճիշդ քովիկը*
փնովո.լթ-հալլ ու երազի իր ընկերները :
Փոխադարձ, կանչեց զանոնք, հրաւիրեց
քովը գալու, հին օրերուն պէս խմելու:
շՓկաւ լուսինը, չեկան ամէնքը՝ որ եղած
էին երբեք ու ներկայ էին ահա : կեցած
էին անշարժ հոն մօտիկր, ջոլրին մէջ :
նանասաեզծը ծռեցւգւ, ա'լ աւելի ծռե-

ժպտուն, հանդարտ, ես կը լռեմ:
Ծաղիկները երբոր կ՚իյնան, երբ

ջու1-

րերը կը հեռանան
Իմ

աշխարհը

տարբեր,

տարբեր

է

այլեւս :
ԹԱՒ Փէ

(P®1֊՛ ուզեց լուսինը բռնել, վեր

բերել
քսկը՛ նաւակին մէջ: Է այց կը փախչէր

ԷՈ-սինը. կը ֆախչէին

ամէնքը'

ձայն

տալով' եկո՜ւր... Ջեռքը ջոլրին մէջ ի
ըո՚֊ր մխրնեց. լուսին, ամէն ինչ ետ ետ
•ոշուեցան. այսպէս ; շարունակ: թանաս_
էգեր, որու վերջին գինովութիւնն էր
պէտք է մեռնէր, կորսուեցաւ ջուրեեP լն ու գիշերին մէջ , անհետ : Հէքեաթը
քսէ մխոյն թէ մեծ լոյս մըն ալ մաբեԱ

ԱՇՆԱՆ ԳԻՇԵՐ
Ջուրերուն վրայ աշնան լուսինը կը ցոլայ յստակ.
Ջրաշուշաններ կը քաղեմ լիճի՛ն

մէջը

JWl:

Հարաւի •
Կը բարձրացնեն
Հին մարդիկ բանասաեզծը կոչած էին
աՒ Փէ, որ թարգմանի' Աեծ Լոյս :

սպիտակ

գլուխնին,

իբրեւ թէ խօսիլ ուզէին ինծի :
Նաւակին մէջ մարգն եմ ես, կը կրեմ
տխրութիւն մը մեծ :

Ջ. Ն

Տիաըրոյի կարգին կարելի է մէկերն լ
ր ադմ ա տ ա սն ե ա կ հեղինակներու, կարծի——
քր րենա դա տ ո ւթեան ել րենա դա ան եր ո ւն
մասին՝ բոլորն ալ աննպաստ ել եր բեմ h
անուանարկիչ
(զանդ
1լ առնենք
Օ*իԼԼ
Ո*ընա ր ի կարծիրը որուն գործածած պատ
կերը ունի մասնաւորաբար հում նկարագէր
Կարէլէ է y սակայն y մէ$_բևրել
Ս* արս ել ՓանեոլյԼգ որուն համար « ամէն
մամանա կներու. մէջ գտնուեցան մարդէկ՝
որոնք անկարող դործելո ւ' եւ ստեղծեի,
լու. , էրենք ղփրենք տուէն որպէս աշխա
տանք --- ամենայն Ածութեամբ
դա
տելու ուրէշներուն գործերը եւ եր կերը » (*) , թէեւ Փանե ոլէ այս կարծէքը
կը վերարերէ աւելէ քննադատ - ստեղ^
ծադործող
արմէքներո լ կշռադատու —

ԹԱՒ Փէ

թիմսը ունի*.
Ամէն
ներկա յադում
կը
ստեղծէ տարաձայնութէւններ որոնք նըւազ անդրադարձ չեն ունենար անոր յա
ջողութեան ւ1յ,այ որքան գրաւոր կար —
ծէքը : Այսուհանդերձ
պարզ հանդէ սատեսէ մը քննա դատ ո ւթէւնը տրամադրում,
թեան քննա դատութէլն է : Ասէ կա հազ —
ոլադէպօրէն ունէ ճաշա կը եւ կարելէ ու
թէ ւնները վերլուծելու էր սէրածները եւ
չսէրածները> հաճելէն եւ տհաճէԱն :
թա տեր ական էս կական քննադատ մը
ձ դտնո ւէր ստեղծա գո բծողներու ,
հեղէնակներու եւ թատրոնը կենդանացնող
ներու մէջել որքան ալ այս մարզէն մէջ
անոնցմէ ոմանք պա տահ ա կանօր էն քըն —
նադատոլթէւն փորձած ր//ան եւ երեւան
ելած' որպէս մեծ քննադատներ*.
էան
Ան ո ւյէ շատ րան կը պարտէն Պէքէթ եւ
Աոնեսքօ էրենց սկզբնաւորութեան*. ՏէԼ~“
պէյար էնքն էր կարգէն կը պարտէ էոնեսքոյէ եւ Ա* քէուսենէ : Անթոնէն Արթ0 ՒԸ ազդեցութէւնըՏ թատրոնէ վրայ^
կատարած է շատ աւելէ էր քննադատա
կան գրո լթէւններ ու մէջոց ով քան թէ
էր թա տեր ա կան գործ ո ւնէ ո ւթ եամբ : Փս1փաքելէ չէ y սակայն y որ մեծ թատերա —
գէր մը ըլչայ քննադատ %յանձնարարելէ
էսկ չէ • Մեծա տա զանդ արուեստագէտը
կրնայ գեղադէտական նոյնքան սխալներ
գործել որքան նուազ ծանօթը ■*. թատե րական քննադատէն տեղը բեմ այարդար էն
այս կողմն էէ Ա կղբունքո ւթ ան հան դէ սատեսներու ներկայացուցէչն է որ գրութէւն մը կը պատրաստէ բացականեր ուն
համար էր լսածէն ել տեսածէն մասէն*.
« Աէակ դատաւորը^ թատրոնէն մէջ y

հասարակութէւնն է » : Այս կարծէքը կը
սլա տ կանէ Մ ոէէէրէ * Հաւանաբար անոր
շրջանէն նման կարծէք մը կրնար պար
փակել ճշմարտութէւևր y մանաւանդ այե
էմաստով որ թատերախաղ մը հ անդէս ատեսէն է որ կ^ուղղուէ y
որ
երբ զայն
էսէրէ' կարճատեւ կ'ր/լայ ներկայացման
կեանքը*. Աակայն Մ ո լփէրէ խօսքր կը վե
րաբերէ մասնաւորաբար նեղ շրջանակէ
մը» էնք կը ղր էր նաէ» սլա լա տ էնհ ամար ու
ասոր հ աճելէ ը//ա f ո ւ դէ տում ով : Այմմ
հանդէսատեսը վերածուած է հանրութեան
մր ել հանրութէւնը րադմադ ՀՏ ամրո էւ է
մը*. Աւ դեռ. կան տարրեր որա էլով հանրութէւննե ր*. ^այ սերունդներու հակընղդէթէւնը էնչ կը վերաբերէ թատրոնէ րմ-

Դրեց’
ԳՐՒԳՕՐ

ՔԷՕՍԷեԱՆ

բռնման թ եւ նո՛յն սերունդէն ձ՝էջ Էս^է
դոյութէ ւն ունէն ճաշակներու բաղմազանո լթէւն : Աւելէն՝ կայ
տարբեբութէւն
մԸ> « աո.ա՝ջէն » ( Ժ՜ենեթսւլ) ներկայացման
ներկաներուն եւ յաջորդներուն միչեւ*.
(էամանա կէն թատերական քննադատները
կ^ անդրադառնա յէն
ներկայ աց ո ւմն եր ո ւն
ա յնպէ-ս էնչպէս սլէտէ ն կար ա գր էէն ւէէ պ
մը> կամ պէտէ գրէէն տեզեկագէր մը*.
Մեր մամանա կներո ւն էսկ
այսօր
կան
թա տ եր ա կան քրոնէկագէրներ որոնք ար
ձագանգողներ են y նման (էէ • եւ <Է(Հ * դա
րերու ւլսւզէ՜ք-սւ՜Ս.լւ5#ճՀ///ւ_1ք : Ի րենց « տեղէկաղէրը » կ^ԸԼԼաJ որոշս՚պէս նախնա կան y
րէչ ձ*ը հում : Ան ոնք ձեւով մը կը ներ —
կայացնեն հասարակութեան մը հակադ -՛
դեց ո ւթէւնը թատերական ներկայացման
մը առթէ^ կր բերեն նաեւ վկայոլթէւն
մը որոշ ընկերութեան մը մասէն' տըւեալ մամանա կա չբչանին մէչ*. Այդրան
մէա յն :
քէրանսայէ մէջ թատերական քննա դա տnլթէւնըy էր ներկայ ըմբռնումով որպէս լրագրական կէրար կում' է գործ կը
դրուի |1803£ïj սկսեալ որպէս ռահվէրայ
ունենալով ԺււֆթււՆՍւն ( (էո լրնալ տէ Տ է պա) ։
X

կա0 յ ամրողջա կան y
առարկայական
քննտդատութէլն մը y է մասնաւորէ' թա
տերական քննա դատ ո լթէւն մը—— չկայ
եւ չի կրնար ալ ըլլալ ։ Ihfէն բննադա -
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« e a
կողմերով*, թերութիւններու կարգին կան
գե ղեց կո ւթեան բնագա տները :
ւոութիւն ունի իր ենթակայական բաժ՜ինը
որ մասնաւորապէս զգալի է թատերա —
կանին պարագային :
թատերական բննագատը գլխու թէ
ակռայի պզտիկ ցաւեր ալ ունենայ՝
պէտր է երթայ եւ աթոռին ւէլւսւ յ բազմի
մինչեւ լիերÿին արարին լիերիին բառը :
Անշուշտ ասիկա կրնայ ազդել իր գթլի'
րին ւիրայ :
Ա ար աբեր ա կան ո ւթի ւնը իր
բննա գա տ ո ւթեան կուգայ ուրիշ ձեւուի
նաեւ* ընդհանրապկս վարժ՜ո ւած ըԼԼաէո,է
մՒչակ թա տեր աիսա ղեր տեսնելու y եւ բաիաբար դիմանալուի անոր առթած տաւլ —
տուկին' ան յանկարծ իր արժ՜անիրէն ա՛
ւելի կրնայ գնահատել հաճելի ներկայա
ցում մը եւ իյնալ Լո՜այէ գովասանբներու
Կը խ OUինր օրաթերթերու մէչ
լոյս տեսած բննազատականներու մասին՝
որոնր կր գրուին արագ y հապճեպօրկն եւ
երբեմն տպա ւորա պա շտ ձեւ‘"Լ ո ր ո վհ ե տ ե լ
թերթը յաիորդ առտու լո յս պիտի տես
նէ •. Հննա դատը y լաւագոյն պարագային ,
ունի 24 ժ՜ամ իր առիեւ խտացնելու հա
մար իր տպաւորութիւնները
Լեթկ
ոչ
մտածումները) յիսուն կամ րի չ մը աւելի
տողերու մկջ*. Պիտի գրէ ներկայացման
մր մասին որ իր բեմա կան — փորձառական
հ ա ս ո ւն ո ւ թե ան չէ հասած , ուրեմն' ան
նպաստ պայմաններոլ մէչ ներ կայաց —
ուած է :
թատերական րեն ա դա տը կրնա ք տեղի
տալ նաեւ որոշ բա ր եկամ ո ւթի ւններ կ y
ծանօթս ւթիւններէ յառաջացած ՀՀ պար —
տա լոր ութիւններու » առջեւ î Ասոր հա մար է y հաւանաբար y որ Փիէր Պրիսսն
կը յանձնարարէր (Հան—փագ Եօթի էի Լոր
« նիկառոյցի մէջ երկ ա ր ս՚չան մը արեւանձրեւ կը տեղացնկր)
« Հսւյց մա նաւանգ մարգ մի տեսներ եթէ կհուզես
շարունակել գրել ամենայն աղատու —
թեամբ » : Անկէ առաջ (Հան - (Հագ Կօթլ.է
ծածկանունով կը գրէր' ոեւէ մէկը ղինր
չէր ճանչն՝ար յ Ե*֊րիշ աննպաստ վեր ա
գրում մը թատերական բննագատին հան
դէպ. ան կարծես ունի գերա կայական
րարդոյթ մը: Կ'ո լզէ զգալ էնքզէնք որպէս վճարեալ> պարգեւա տրեա լ հանդի
սատես
որ պիտի ընէ դատումներ
անտես առևելով^առալել կամ նուաղ չալիով y մտ ա գր ո ւթի լնը հեղինա կին,
րե .
նադիրին y անհանգիստ կամ հիւանդ վի
ճակը գլիսա լոր դերասանուհիին կամ դե
րասանին ու դեռ այ*յխ տնտեսական տագ
նապը որուն պիտի ենթարկուէր խումբը
Հիինանսա լոր ողը եթէ ներկայացումը ձաիսողկր y կարճ' թատերական' ստեղծագոր
ծութեան մը այբէն մինչեւ ել օ ֆկն y իր
բոլոր գժ՜ուարոլթիւններով հեղինակային
թէ բեմագրական*.
Ինչ որ սակայն արտօնէլի y նոյնիսկ նե[*ելի Հ.Է բննագատին y իր դերին ա նգի տութիլնն է կամ սահմ անա զանց ո ւթիւնըհ
Իր Գ^Լ՚Ը լէ աԷՀԷԼ էաէ? LuIt^L ; « Հըննագա տները որոնր չճանչցան եւ գատա պարտեցին y
իրենց սկզբնաւորո ւթեան ,
Իոնեսրօն y Պէրէթը , 0 տիպերթին իրենք
ւլիրենք է որ դատապարտեցին այն եղա.
նա կին համար » զոր ընգուեեցան « Աթոռներ»ը, «Սպասելով Կոտս յէն», հ.Լը Մ“՚ լ
Գուր »ը կ'ըսէ (Լագ Պրէնէր (**) :
Ամէն պարագայի րննագատ մը մէշտ
դժ՜գոհներ կը յառաջացնէ ) նախ իր ըն[Վերցողներուն մօտ՛. Երբ բննա գա տի մը
թելադրութեամբ անձ մը թատրոն կ՚եր
թայ ել իր ա կնկ ալածը հոն չ ի գտնէր'
կը զայրանտյ : Իսկ ժ՜խտական դատումի
մը պարագային երբ հանրութիւնը թատ
րոն չի յաճախեր y ասոր մարզիկն են որ
սլիտի մեղագրեն քննադատը y որ չէ թե
լադրած ներկայացում մը y զոր հանդիսա
տեսը կրնար սիրել. • • յ

Հննա դատել
նշանակէ
քննել ( բննարկԿլ) »

ազատօրէն

T-ննտդա տակտն միտք մը, ըստ Լի թրէ
բառարանին սահմանումին y « անձ մըն է
որ ամ էն ինչ կը տես նէ իր տկար կող
մերով » : Անշուշտ ԼՒթրէ ամբողջովին
^իշղ չէ * Եան բննա դա տներ որոնբ մաս
նաւորաբար կը հ ե տաբր բրուին զօրաւոր

Հննա դատը Լմեր խօսբը կը ւէեր արեր ի
թատերական բննա գա տին)
անձ մըն է y
որ չի գոհանար դիտէլով՝ այլ իր տեսածը
գրաւոր կը մեկնաբանէ իր . ընթերց ողներուն համար Լկայ նաեւ լս ո ղտ - տեսո
ղական բննա դատը հեռասփիւռ — հեռա
տեսիլին միջոց ո ւի) : Աեհ րաժ՜եշտ Ր/!աJ
ճշդել նաեւ թէ թատերական բննա գա տո ւթեան մէջ չկայ այն ս տեղծա գործա —
կան բաժ՜ինը որ կայ գր ա կան բննա դա տո ւթեան մէչ:
Հննա դատը ր/լա լով հ անգի սա տեսնե —
րուն մէջ հանդիսատես մը y իր գերը չի
սահմանափակս լիր y սակայն y մեբենական
արձանագրո ւմ ովր ներկաներու հակաղ —
գեցութեան յ Ան ունի այլ պա շւոօն եւ
առաբելո ւթիւն մըհ Հննա դատը անշուշտ
որո շապէս ծանօթ պէտբ է ր//այ բեմազր ո ւթեան մը « խոհանոցային » աշիսա —
տանբին : Իր ընդհանուր զարգացումը
պէտբ է ըեդգրկկ ♦ ի մասնաւորի y թատ
րոնի պատմnւթիւնըy անոր զարգացման
փուլերը : Ան պէտբ է տեսած ըրա յ ժ՜ա —
ման ակա կից եւ դասական բոլոր թատե —
րա խաղերը y իս կ կարդացած [Լէէ1է* /
1՚“
ները y անոնբ' որոնբ ներկայիս շեն րեմագրnւիրy երեւակայութեամբ կենգա նացնելով զանոնբ : Եթէ անծանօթ Հ7//777,/
տյս բոլորին y ան կրնայ այլապէս բո լո ր
հնութի ւնները ո ղիո ւե ել որպէս նոր ա ր եւածագեր*. Այէ խօսբութ որոշ մասնագի
տութիւն մը անհրաժ՜եշտ է էրեն :
Հննա գա տը , որպէս առաջին պար տ ա կան ո լթի ւն y պէտբ է ճշդորո շկ տեղը
գործին . պէտբ է ըսէ անոր սեոը y հեղէնա կին պա տ կան ելո լթի ւնը , իր նախս ["էներուն հետ ունեցած աղերսը եւ զատո —
ւ՚՚՚մ՝- գՒ^երը։ Այն b նբնատիպ յաւելումը
Y77/7 Ղ1Լ Ր^րէ ել այն տարրերը զորս փոխ
առած է։ վերջապէս'
իր
որոնումին y
փնտռտո ւբին ո ւղղո ւթի ւնը : Այս բո լս [՛ր
դիւրութիւն մը կ'ընծայեն րնթերցողվւն
որ ինբն ալ իր կարգին /ծուի y ի հարկին y
բաղդատական աշխատանբի մը յանգե լո ւ
համար իր անձնական եզրակացութեան*.
Հննա գա տին իրա լա ս ութի ւննեբուն մէչ
Հչ['խայ գա տելու y ընդգծելու utյն
լ
որ մնայուն արժ՜կբ մը կը թոլի ունենալ*.
Ապագան կը մեկնաբանուի անցեալի ար—
ժ՜էբներոլ լոյ սին տակ պարզելով ժ՜ամա
նակի ն՝ դէմ տոկացող մնա յուն տարրերը :
Հննագատ մը իր ժ՜ամանա կին համար շի
դատեր միայն*.
Արբան ալ բարձր գնահատուի թատե —
րախա ղի մը բնագիրը y ներկայացման մը
փորձարկումը անհրաժ՜եշտ է
որպէսղի
կալ, ելէ ըլլայ ապահ ո լէ զգալ անոր թա
տերական տրժ՜էբին մասին*, թատերագիր
մը միակ գրագէտն է որ հարկադրուած
է խոստովանելու թէ թեբ ձախողած է
եթկ իր գործը հանդիսատեսներ չունե —
*նայ t Ի^չ ոբ պտրագան չէ բանաս տեղ
ծին :
թատերական բննա դատը պէտբ չէ շատ
տարուի գր ա կան բնն ա դա տ ո լթ եա մբ *. Իր
սեւեռումը աւելի դէպի հանդիսատեսն է
բան հեղինակը*. Ներ կայա ց ո ւմ մըն է
թատրոնը եւ թատերաիսա զը պէտբ է
զատուի իր տրամաթիբ արժ՜կբներուն
ընդմէջէն y իր ներ կայաց ո ւց չո ւթ եամբը *.
Յամենայն դէպս Ա ալ, տ 3, 1887£& է վեր,
նոր կջ մը բացուած կ թատրոնէն, մաս—
նաւորաբար ֆրանսական թատրոնէն մէչ
Ա՚-արէ Անթո ւանի Աղատ - թատ
րոնին : Ա^/կէ ի վեր հեզին ակին մօտ նո'ր
հեղինակ մըն է կանգնած y որ է վսեմաշուբ պարոն բեմագիրը*. Այսօր բեմագիրը
նոյնիսկ կ^անտեսէ դասական հեղինակնե
րու կողմէ տրուած ծանօթագրութիւն —
ները խաղարկութեան նկա ւոմամբ y եթէ
խորհէ թէ էնք աւելէ լաւը գտած է : Հեմէ այսօրուան տէրերը երբեմն մէայն
պատրուակ կը նկաաեե բնագէբը ոբպէս.
-լէ բեմադրեն էրե՚նց ներկայացումը: Երէտասարդ բեմագէրնեբը կ՝ ուզեն դաս
ուէլ որպէս էսկական հեղէնա' կը թատերտխաղէն, էնչպէս շարժ՜անկար ի սլարադայէն : « թէաթր տը Փարէ »ն կը ծանու,
ցանէ թերթերոլն մէչ թէ կը ներկայացնէ
ԼավԷլլՒ/- Վը Հ ոն սի լ սժԱ^մուռյչը ա ռանg
որ հեղինակին անունը յի շէ յ \մանօթ թա
տերախազերու ներկայացման պարագա —
յին է միայն որ կարելիէ է զա տոր ո շե լ թատերախաղը ել ներկայացումը, --- այն ոբ
րեմադէբները ել դերասանները հասկցած

za

a

jî

»

են: Կտրելէ է, օրէնա կ, մէկերէլ Եռ
նեսքոյէ « Ո-նդեզՀէւրը »էն պարադան,
որ տարբեր երկէրներու մէչ եւ տարրեր
րեմադէրներով եւ թումբերով ստացած
է ուրէչ մեկնա բանո ւթէւն , նոյնէսկ տարբեր տարողութիւն : Հան մը որ այլա
պէս կը դառնայ շահեկան եւ ուսանելի*.

Գաղափարը, որպէսզէ ընդունեի
լայ , պէաք է բովանդակէ ճշմտրւո,Ա^
թատրոն բառը

կ}'ընղդբկէ բոլորովին

տարբեր ձեռնարկներ y մ տա ս ե ւեռո ւմեեր i
Ա) թատերական արուեստի գործ y որ բեմականօրէն կը թարգմանէ y կը մ եկնա —
բանէ հեղինակին ներբին աշխա ըհը y նւ
կ^ազատագրէ
արտայայտուէլով :
Հ) վաճառականական y առեւտրական ար
տագրութիւն }որ կը նպատա կադր է զուար
ճացնէ լ հանդիuատեuըy առանց շատ խըսաապահանջ ըլլալու ի գործ գրուած մի
ջոցներուն մէջ} թէեւ y առաջին պարա —
զային y մեծ փառասիրութիւն մը եր րե ր
չի նշանակեր կարեւոր իրագործում : Հնդհակառակն y
կարդ
մը
հեղինակներ
որոնբ կը նպա տա կադր են միայն խնդա
ցնել y երեւան կ^ եf/են որպէս իսկական
ս տեղծագործ արուեստագէտներ : Հուր —
թըլին մը եւ ՀԻէյտօ մը աւելի դժ՜ուար կը
ծերանան բան '&իէ֊ըէէ մը ե*- Պաթայ մր :
Շ ա ա դժ՜ուար է թատերական բննա —
ւլ ատ մը ր//ա/ UJJU օրերուն y այն իմաս
տով որ գոյութիւն չունին y ինչպէս հին
կամ դասական շյրջաններուն y ղե զե ց կո լ —
թեան կանոններ *. Հննագատ մը կ'ընտրէ
֊քէչ մը նաեւ զգա յնապէս- ի՛ր կանոնները
ինչ որ զինբ կը դարձնէ մտբի ընտանիբի
մը բննագատը։ Երբ քննադատ մը կ'րսէ
թէ կուտայ մէայն էր անձնական կար »
^՜էրԸ: Էր այս խօսքը մասնաւոր համես
տութեան մը հոմանէշ չէ, քանէ դէտէ
թէ էր կարծէքը կը չահագրզռէ ուրէչները: Առարկայական կոչուող քննադատ
ներ ևւսրպէկօրէն կ'ոլզեն որպէս ընդհա.
ն ուրէն կարծէքը յայտնած ԸԷԼա է Կրր
մ ա սնայատուկ
հակազդեցութէլններու
մէայն ա ր ձա դանդ կը հանդէսանան :
Ւտէալական

քննադատը

կայծ մը : Այդ կայծերն են , որ կը
լատակեն Տէւպոյէ « Գննադատա1իԼ
տածումներ » հետաքրքրական
մէչ ։

”ք|

« Նկար մը կրնայ անա րմէք ըլչԱ1լ Հ
թերէ կանոններու մէչ. կրնայ
մէք
լով
այս
երբ

ըլլալ կանոններու դէմ մեղա\Հ
»: Տէւպօ քաչՈլթէլնը
մտածումը յայտնել այն
յափշտակոլթէւնով նկարոլՀ^

ւը կը ծա ղր ո լէր : Կանոններու ճլդքսՈլ,
թէւնը կը վճռէր նկարէն արմէքք,
« Իրականը գաղափարն է:
զգայուն ար տայ այ տ ո լթէ լնն է գաղա^
րէն »: Շէլէ,նկէ այս սկզբունքէն կը
նէ Տէւպօ, ու կը ձեւակերպէ էր „գ
կան սկզբունքը ,
հաշտեցնելու <աւ)։
գաղափարական ձեւա կերպը զգայ ո II
ւակերպէն հետ. « էրականը պէտքկ^
կայացնել զգայուն ձեւակերպուէ յ
քը խնամէ ո ւթէւն մը ունէ Գրոչէէ յա,
ծումէն հետ, « Արուեստը զգայնուկ,
մը արտայայտոլթէւնն է ոչ թէ ղաղա
փարէն » : Այս մտածումն ալ կը մօտ11,
ՀԿկէլէ խորհրդածութեան , «, ՛լ,կարլ„լ
թէւնը ցոյց չէ տար առարկան է՚նրէ,
որ է՛ կը ձեւափոխէ զայն պատկերէ՝,
հողէէն հայելփն է »յ Հեկէլ շատ քէչձ
դամ յայտնած է այսքան արդէական ճրյ,
մարտութէւն մը:
« Ն կար չո ւթէ ւնը կը յայտնաբերէ
զեցէկը բնութեան եր եւո րթնեբուէ, րէ
կր դառնայ անոր ս կղբո ւնբը էոյսիև
իժռաg a ւմ ո վ » •
Տիւպօ մարգարէովն

հաւանաբար

ս1էտէ

րԼէաԸ
i
որ արտայայտոլելով
մէազանգուած հանրութեան , թոյլ պէտէ
տար էւրաքանչէլր ընթերցողէ, , որ էնք
գէտնար ել զատէր թէ պէ՞ տք է թէ ոչ
տեսնէր ներկայացումը (քանէ հասարս,—
կոլթէլևը րոլորովէն տարրեր ճա չակներէ
կազմ ուած է^ : Հ/լ եթէ քննադատ մը
պար կե շտ է , էր ընթե ր ց ո զն եր ը կրնան
ճշզրտօրէն մեկնաբանել էր յօդուածնե
րը եւ ըստ այնմ տեսնել կամ' ոչ ներկա,
յացում մը : Անակնկալներ մէշտ կրնան
սպասել էրեն, սակայն նման քննադատ
մը լխդհանրապէս լալ ուղեցոյց մըն է:

ճաբան ո լթե ան
նիւթեր
Լէ^^. ոււ^ւ
ըսել թէ նոյնիսկ հոս y առաւելաղոի
ո֊ար կայա կանո ւթեան պարագային /'4
բննագատին նախասիր ո լթի ւններ ր y '՝UI ՚
կո ւմները կը դա դրին բոլոբովին գո1"լ՛
թէւն ունեն աԼէ}-

ժորմ Լերմէնէէ, որ « Փարէզէէն Լէպերէ »է քննադատն էր , կը գտնէ թէ թա
տերական քննադատէն դլէս,,, լոր դերը էր
տրամադրհլխււթեանը մէ9 կը կայանայ,
ձեւով մը էր ծառայամ տո ւթեանը
մէ9

Ինը ամիսներու ընթ ա ցբին իր
12է) ներկայացումներաի^
ամկն
կարդացած բաղմա տասնեակ նոր
ր աիսա ղեր ո լ ձեռազիրներով եւ իր
ճանա չո ղո ւթեամբը թատերական
դատն ունի իր շատ կարեւոր , հիմնա^

թատրոնէն եւ հասարակութեան մէթւլ :
1'եմէն եւ հանդէսատեսէն մէչել ան կը

ել անփոիսար ինելի *լնրը թատրոնի

զետեղէ քննադատէն դէրքը,
տեղ մը
"ր այնքան ալ հանգստաւէտ շէ թոլէր
ԸԼԼաԼ է
քանէ քննադատը , ձեւով մր ,
Կ՚լ՚՚Յ
կը
բանէ
երկուքէն
մէչել :
հր
առս,չլ,ն
պաշտօնը ,
պարտս,֊

Այս րոլոր էն ետը պկ1* տյ> կ յ կարեյի
խօսիլ գաղթահայ թատրոնի մը եւ P

կանո ւթէւնը
կը
կայանայ,
բեմն, էնքզէնք զետեղեյ բեմայարդակէն
վրայ ել ըլլալ, կարելէոլթեան սահմա ֊
նէն մէչ, Ե ոն ե ս քոյէ մը կամ Պէքէթէ մը
բամբերը ել ասոնց թարգմանը, րա _
g տարելով հանրութեան այն նոր երեւոյ
թը որ պարզուեցալ , ասոր էմաստը ել
էոլթէլնը : Անշուշտ մէ շտ դատումէ մաձ տնակը կրնայ գալ, սակայն անէկա կըրնայ կա տարս լէլ մէայն ամէնէն վերչ, երր

ցատրելի ինքնաբաւութեամբ մը
կնլ թկ . . ♦ մ ենբ բննագսՀ տ չուեինր {է
ուզելով « թատրո՛ն ունինբ ») * Առէ՚Ե

բոլոր լո ւս աբանո ւթէւնները , յստակ,,, _
ց ո ւմները կատարուած են : քննադատը ,
,սյս մէչ„ց„վ կը յառաչադրէ
հասարա.

մը արտայայտուած եմ արգկն ‘UJU
սին. — մեր բննագա տութի^-նը 1 I
այն . . . էնչ „ր կ'տրմէ մեր թա^

կութէւնը ձերբազատել էր նախապաշա րումներէն, էր սովորական , րնթացէկ
րնկալումներէն : քննադատէ էր փառա տենչութէլնը գոհացած պէտք է սեպէ,
երբ զանց ընելով արմէքներոլ ամէն
վերջնական դատում , անտեսելով ամէն
վարդապետական ել ընկերաբանական տեսոլթէլններ,
կը գրէ,
կը լուսաբանէ,
ոԼ շա դրո ւթէ լնը կը լարէ հասարակոլ թեան, հայթայթելով ազատ, բաց մտքէ
վ",խանակոլթէ, ններ , քննարկումներ , վէ_

տ եր ա կան բննա գա տ ո ւթե ա ն մր
Այն մի բանի հայկական հայահոծ դ"1
ղո ւթներուն ձ*կջ ուր կեանբի կօչՈԼ^3
Հայկական թա տերաիսո ւմբեր y
վառելով մեր հասարակութիւ-նը^

Ja‘^

կարծ ձեր րեմաւրի բները սկսան ւմնր11

քէչ մը պակաս, քէչ մը աւելէ:
հա ւկէթէն կ'ելլէ թէ հալկէթը
Մեր մէչ կը պակսին եր կուրն
սկսինբ բարձրանալ վեր չափանէն
որ այնքան ալ բարձր չէ :

ԳՐ(1) La critique des critiques.
ï iPS pntimioc rl

Fonds A.R.A.M

« e
Հէկ^յէ տեսո ւթիւնները

hlfliUSIlUtP ՏեՍԱԲ11ՆՆեՐ

ա ո- ա ջ

հ ա կա դր ո լ

թէւնն են վերացապաշտ արուեստէն •.
թեւակերպ ունեցող երեւոյթ մը անհրա.

մը կ'ընէ . Գոյ*Ւն տաԼՈՀ '"պ՚"՚1"՚յ յ1"!11'խրոմներուն դերը ։ է*ր մտածումներուն
գեղեցկութիւնը կը յայտնէ շրթանէ մը
Jft, ուր Հէնբէլմանէ խորհրդածութիւ
ներով յափշտակուածներ , էր մտածում
ներուն գեղեցկութիւնը կը նկատեն, յաոխապահ ճաշակէ մը նախա սէր ո լթէ ւնը յ

մեշտ կը գտնէ ա չքէն' որ զբաղէ : Երկ
նակամարէն սեւեռած աչքը կր յողնէ,
խըը Ü՛ գաներ կապոյտէ տարածքէն' ւէյրայ
տեսողական հետաքրքրութէլններ : Ս.շբը
պատկեր կը փնտռէ * պատկերով կ^ար —
տայայտուէ ։ Հիկօ ( ՀՀ . զարուն մէչ
յայտնուած արդիական տե սաբան մըն է յ
զմբախտաբար շատ քէշ ուսումնասէր ուած :

X

^իէ
ճանչցուած
տեսաբան մը եւս'
Շ էֆթըսպըրի ՝ գերիրապաշտ î «Աստուած
գերագոյն հանգարն է ՝ որ ստեղծեց տիե
զերական կչո-ոյթին ներգա շնա կո ւթիւնը
եւ մարդ—աստուածը» ։ LTJlUp Jlf մտա

$իջին զարուն արուեստը առաջին ան
դամ խոր ուսումնասիրութեան ենթար —
\"ղր կ՝Ը1±այ Հ1,լւօ- լսնոլն մը ըէչ ան~
ղամ լսուած : Կը հէանայ այդ շրջանէ
ll'|iup-|lf արուեստէն պարզ ու հ աղո րդա.
կան ոգէ էն վրայ, որ կը նկատէ հաւատքէն ներհայեցող ումով հոգիներուն հետ
սերտօրէն խօսող դէմքեր ։
վփկօ , էր խիստ շահեկան « փիլիսոփայութեան սկզբունքները» ծաւալուն հա
տորէն մէչ կը սէրէ դա ս ա ւոր ո ւմն եր ո վ
արտայայտուիլ*. «Մեծ բանաստեղծները

aUPbZ

ծում մը' առանց կրօնական ԸԱ_ա Լոլ î 4/Z
Վերցնէ զանա զանո ւթի ւնը Արարիչին եւ
արարածին ՝ ու կը մօտենայ փանթէխլմչ»

իւոէսէլիսա^ե :
« հնո ւթեան յարատեւ ուսումնասիրու
թիւնով է որ արուեստագէտը կը մօտե
նայ վսեմին » : հնութեան հանդէպ պա շտամունբ մը կայ այս խօսքին մէջ՝ որ
կը ձ գտի իմացա կան J ա փչտա կո ւթ ե ան
ամէնէն բարձր յայտնութեան գերիրա —
կանինյ
Ծէֆթըսպըրէէ մ տած ո ւմն եր ո ւն ա կն աչ
յ ո ւնա կան արուեստէն կը բթի • Ե ը գա տապարտէ՝ ինչ որ չի համապատասխա
ներ անոր իտէալին։ Արդարեւ՝ որքանն
մտածումներու մարզանքներ րնեէ տուած
է մեծ մտածողներուն ՝ յունական ար —
ուեստին հմայրը*. frz_ սակայն ՝ բնութիւ
նը զգալու եւ զայն վերլո ւծելո ւ սկզբունքն
անոր վիպա կան է : Եր կո ւո ւթի ւն մր' որ
կուգայ հ ամայնա ս տո ւածո ւթ ե ան մտա ծելա կերպէն*. Մորոնէ իմացական Ըւր~
գայնա կան միացեալ գո րծո ւն է ո ւթի ւն մը՝
որ րլլայ ՅոԼմԸ մ տածումին ՝ եւ դրսերեւոլմը ոգիին*. Եը գտնէ զայն իտալա
կան հանճարին մէջ*.

Դրեց՝
Ս՚ՈհԻԱՖԵԱՆ

ծնաձ են բար րարոսո ւթիլններո լ շ[*ջտ “
նին*. Հոմերոս բարբարոսութեան
շրջանին ՝ Տտնթէ ,
միջին ղար ու

հ՛ին
նոր

բարբարոսութեան շրջանին կը սլատկա »։
շրջաններուն արուեստը դա—*
սականէն բարձր կը գտնէ ՝ իբր փաստ
Հը
կոթական ճարտարապետութիւու նմանո ւթիւններ կը գտնէ հոմե րական դիւցազներգութեան եւ կոթական
ճարտարապետութեան միջել :
մշակութային վերլուծումներն
աԼ ձ(Լ Հատարէ մ՜ամանա կա գրա կան բա հանումներով *
«Առա ջին
ժո ղո վո ւր գ^րը՝ մարդկային սեռին եր աթաներն են ՝
Հիմնեցին արուեստին աշթարհ ը*. Անոնց
երէ ատ սարդո լթիլնը հիմնեց փիլիսոփա րս֊թեան աշխարհը։ 'Ծերութիւնը գէ ութեան աշխարհը » . էք'է շտ հաւատարամանումներով վերլուծելու ձե կ ըսէ , « Բանաստեղծութիւնը մարդկայէն սեռէն մայրենէ լեզուն է ։ կյկարչ՚՚ւթէւնը աւելփ հէն է քան գրականու(Հ“նը. երգը աւելփ սւռաէ ծնած է քան
շտո ւթէ լնը» : ժողովուրդներ ու իմա֊
տարբերա կները կը
բացատրէ
ւիմաներոլ ազդեց ո ւթիւն ով յ « Հնդկաս
եխ Եգիպտոս աստուածութիւնը յղա~

>

Շ էֆթըսպըրի չուզեր տալ իրեն գա —
տալորի
գեր : Գիա է թէ գործը եթէ
մեծարժէք է՝ կը թօսի իր սեփական լեղուով եւ աւելորդ կը դարձնէ մեկնար
կողը։
կը յայտնէ ՝ որ հանճարներ
այլեւս չեն ծնիր՝ ինչպէս իրարու կր յաջորգէին Վերածնունդի մեծ շրջանին ՝ եւ
եերշնչ ումին թոյանքով էը թօս էէն վսե մին լեզուն ու կը փոխադրէին մարդկու
թիւնը
անրջային ա շթարհներու
մէչ-.
Հանճարին կուտայ արուեստին ջ_ա^Ը^
տաղանդին' պատրոյգով սնան ող կան ,
թեղ մը*.

« Փնտռեցէք նաթա թնամո ւթի ւնը բնու
թեան մէջ։ Վեր ածեց էք ձեր հ ոգին տա
ճարի մը՝ ուր պիտի չուշանայ յայտնուիլ
ազնուական մտածումներու հրեշտակը » :
Մը սքինի գեղայորգ զգայնութեան ձօն
մը կը թուի Մատամ տը Սթարէ ա յս թօս-

ԳԻՐԳԵՐՈՒ ՀԵՏ

Գրեց'

ժ.

ՕԻՐԻՃԵԱՆ

ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԻ
ՀԻՆ ՍԵՐՄՆԱՑԱՆՆԵՐԸ
Առա ւելաբար մարգոց ներա շվսարհնեբուն թո լղար կու Q ա կոբ Եարապենցի գըւ՚Ււը կը յատկանշուի կենսանորոգ թարմ ո ւթեամբ ։ Եթէ սեւեռումը կը մնայ
պատկերացումը հ ոգեվիճա կներո ւն ՝ միւս
կողմէ սակայն կը փոթուին ասոնց գիմադըծոլթիլնները :
^աստառը ձեւով մը
^ոյնն է՝ միշտ (յոր Աշվսարհ ը իր այլա^
զան ու այլակերպ հորիզոններով՝ այսու
հանդերձ՝ մարդիկ հոն
կ^ար ձանա ւլր են
իրենց իւրայատուկ մակընթացութիւններն ու տե ղա տո ւո ւթի ւնն եր ը շրջապա
տէն ու թառնո ւածքներ էն ծնունդ տուող
պա տճա ռներով : Հերչփն հ աշուովվ երկու
հ,աշթարհ^ներու բաթումը կը մնայ առաչյ<ն դէծէն վր այ :
հ.ՍՀնծանօթ հոգիներ^ուն մէջ՝ 1970 Ց*
Ե ար ապ ենց տողանցել կուտար անծայրա^
ծովին փոթորիկներուն
քմայքին
յանձն ո ւած ՝ իրենք զիրենք թլեակներ դա
սող մարգոց՝ — առա ւելաբար տարուբե[*nr]_ Հէ1էյհր ) — անդոհանքները *. Հեռա լո ր
կանչ մը հայրենի հողը ՝ կը դաոնար
գլթաւոր շաղկապը հասարակաց տրամագըր ո ւթեան մը :

շքե զութեամբ առանձնատունը ամրափա կ
օճաթներ են : Հոն ՝ ներսը, տա բագիբները
տյգ հին սերմնացանները՝ իրենց ուրոյն
ա շթար հներն են հա ս տա տած Երկրին ոշթեդ
աւանդութիւններով՝ գաւառի բարքերու
տիրապետութեամբ՝ նահապետական նէ ստ
ու կացով ՝ կենցաղով : իուրսը թլր տաց ո ղ ՝
վազող , երերացող շարժո ւմն է ՝ իսկ ներսը
կորսուած հ եռաւոր հողին կարօտն է ) որ.
երազային փայէով ել միշտ վերանորոգւող տենչով կը տիրէ իր շրջապատին վըբայ յ էք լ զսպանակը՝ իր առաձգական շար
ժումով՝ սլտքը մնայուն կերպով կ՚ուղղէ
դէպէ կ ոըսուած հորիզոնները :
Հո սկէ նաեւ բաթումը ներսին եւ դուր—,
սին միջեւ։ Mbp-o(l որքան ալ ամրապինգ
մէշ տ ենթակայ կը մնայ դուրսի տաք թէ
պաղ հովերուն ա զգեց ո ւթ ե ան *. Ե ը բաւէ ՝
օրինակ ՝ որ ո ւթ ս ո լնըհինգին դուռն եր ը
ծեծող արտբկիրցի Արդար ամոլին բազ
մանգամ ընտանիքէն ներս սպրդի կէս-Ւրլան տաց ի ՝ կէս—Ա կովտիաց ի թարտեաշուհի
մը՝ որպէսզի Հաշթարհ» մը թլրտի' փըլիլու աստիճան :
0 «

ուրթագէնի դուստրը» (1972) վէ^ի1’
տիպարները վ(,ես»ին ինքնահ ա ս տա տման
անոր արտայայտութեան գերագոյն պայքտրը կը մղէէն , այսպէս ն կա տո ւած
«ճա ր տար ո ւես տի հրէշին գէմ' երկնաքեր
բան տ—քա ղա քին
թելա կոր ոյս
վա
^էջ* Հերոսներուն սթափումին ճիգը ապ
րելու ել ոչ թէ գոյատեւելու թառնափրն—
թոր ՝ աղմկոտ եւ մեքենային տիրապետու^
թեան տակ կքող միջա վտյրին մ էջ ՝ վէպին
ընգհանրա կան նկարագիրը կը պար զէր *
Ներկայ հատորին մէջ՝ *bnp աջխսւթեի
h|lû llb ptffitUl^UlÛQljpjl թ ո ր ա գր ո լած ՝ տի
պարներուն այլազանութիւնը ակներեւ է :
Ներկայացուած էջերը t առանձին անուն
ներու տակ՝ առանձնացած պատմութիւններ ր//տ/ով հանդերձ ՝ դուրս կը մնան
պա տմուածքներոլ տարազէն։
Ասոնք'
ներքին կապով ագուցուած ՝ աւելի թճանըկարներ կը թուին րցաf ՝ տեսակ մը
ս տուերագծոլմներ
տարագիր
Հայերու
ճա կա տա գրա կան վիճակնե րուն : ք^ոլորոսս.
վի^ այլամերմ քառուղիներու եզրին կեցածհին սերմնացաններ
են ՝որոնք եթէ
ընդհանրապէս յաջողած են իրենց մումկա է ա շթա տանքով տեղ եւ գիրք գրաւել
Նոր Աշխարհին մէջ՝ միւս կողմէ շարու
նակած են ապրիլ առանձնա ց ած ՝անջա տւած դուրսէն ՝ իրենց հոգեթառնութեամբ :
Պարզ պատկերաց ումութ ասոնց բնակա
րանները Ա ասունց ի Ա արգիսին հեռաւոր ՝
մենակեաց հիւղա կը ՝ Օրիորդ Անթառամին
կո կ այլ սակայն թաթծոտ մթնոլորտով
յարկաբաժինը՝ մէկ ուրիշին ապարանքի

Եարապենցի հայեացքը գլթա լո րա—.

բար սեւեռած է գաւառի Հայութեան Հըրայ »— Երկրէն գարլթած ՝ կամ գեռ անոր
անմիջական ազդեց ութեան
ենթակայ*.
Մ տայն ո լթիւնները յստակ են' անփոփո
խելի րփ/ա/n լ աստիճան : Վրսրք ու բար—,
քերը նոյնպէս : Ետղնիներ են' անտա շ ընդ—.
հ անրապէ ս Ոը հա ս տա տա կամ կր մնան
իրենց ըմբռն ո ւմներ ո ւն
համ ո ղո ւմն եր ո ւն
մէջ^ նոյնիսկ երբ կը կորսնցնեն ճիւղեր՝
յաճախ փարթամ :
Ցե
^.ո է՜ո Ղ. կեանքը՝ հին մտածում
ներ ու խորտակումը՝ նոր հ ան գանա կներ ո ւ
երեւումը՝ ասոնց հետեւանքով ի յայտ
եկող հինի եւ նորի անթուսաւիելի ընդհա
րումը երբեմն ո լժգին ու տիրական
րական պատկերացման կարօտ կը մնան*.
Եարապենցի տիպարները օտար թելերով
հիւսուած ^Լէա*եիչ
սարդոստայնին ^էջ
իրենց դիմագիծին պահպանութեան պայրաԸԸ կը մղեն*. Գիտակցական թէ անգի
տակցական լարերով*. Անունները համա
զօր են սերունդներու : Հե տեւաբար ՝ ա~
սոնց պահպանումը կը մնայ դերհղօր
ձգտում մը։
Գրտգէտէն լեզուն վճի տ է' զերծ կեղծ
հ իւսքերէ ՝ գար ձդար ձի կ խօսքերէ ՝
եր
կարապատում տողերէ : Աիտքն ու սիրտը
համաչափ զուգակցութեամբ կը ներկա—,
յանան յ J] անա ւանդ դիտէ պա տ կերն եր
ս տեզծ ել րաոերով զանոնք վերածելով
հ ո գեթառնո ւթիւններ ուն
՝
վիճա կնե —
րուն բնութադրութեան հ իմնա կան միջոց :

րը։

1տն

տարբեր ձեւերով ել ըմբռնումնե եե ՛Լ՛ Անապատէ մէօրէնակ տարածու —
Ը

մ[‘աստուածութեան գաղափարը
Զանազանել բնութեան մէջ ապ-

r-l'աստուած ու գտղափարը տուէն
իմացական մարզերուն վյրայ իւրայա —

յ,

I'Լո ծումներ կատարելով կբ հասմՀրՈւեստ1ր վերլուծումին՝ հոն եւս կը

ալոիպ*. « Ար ո ւես տաղէ տին ե-

լ

^ւնաԹւՀԸ

որ^ան

^տկքՀ մ/֊7նքան

հէԼ°ր

ԸԼԼայ՝

տկար կըլլայ >>:

/
խրՒ ան ուղղուած մեղադրանք
յուզակէ ^"ԱՈւ“'ՐԱ։Նէ վիպականութեան
կր հ լ լ I՜

« ՍՎ*ոլմ*ստր ՝ որ բնութեան

"<•
է այն աւ—եստէն^
^•֊մն էմե ստեղձէ »։ Այս մտա ւսյՀԼ
**ւՂոյի ա ես ո ւթի ւննեբուն ա'‘Հ^մեո Որ էր11ՈԼ ԳաԸ տռաչ կը յտյտբնոլթհւնԱԱ
ւրՈԼ^ ^մԲռնոլ,քներկն
նմսՀկ

մէկը'

Աւո
“՛դործել նկար մը, որ
ԸԱ-J բնութեան եւ անկէ տարբեր i

Վ*եղեց ի կով գերագրգռուած վիպական
Ռըսրին ՝ չի կրնար դա տողո ւթեան են ■
թար կել յափ շտակո ւթեան գին ո վո ւթի լն ը ՝
երբ կը հասնի Վենետիկ *. « Ո*-մեղ բնազ
դի մը յղումով գծել եւ նկարել կհուզեմ
բաներ որ կը սիրեմ ՝ ոչ թէ համբալ շա
հելու՝ այլ հաճոյք պատճառէլու համար
անձիս : ք]րքաՀն պիտի ո լզէի գլթուս մէչ
տեղաւորել Վենետիկի բոլոր քարերը » :
Այսպէս կը գրէր երիտասարդ 1իըսքին^
էր հօրը-,
Սնութեան եւ մարդոց ստեղծագործուս
թէւններուն հանդէպ ունեցած պա չտա —
մունքը կը որէ էր խուզական ա շքէն հե֊
տաքրքրութէւնը : Կ ուղէ ո ւս ո ւմնա ս էր ել
պատմութեան պատկանող քարէ մը կտո
րը, դեղագէտական հաստատումներու է
խնդէր : Կ'ըմբոստանա յ , բնութեան մէչ
ընտրութէլն կատարող դասականութեան
դէմ : Ընտրութեան' կը նշանակէ կարդ
մը րաներու մերձ՜ում ։ ^.Սնութեան մէչ
չկայ բան մը որ տգեղ ըլլայ։ Մէկուն
համար անխօս նկատուածը , կրնայ խօ
սուն թո ւէ լ ո լրէչէ մը զգայն ո լթ եան » î

Եը յորդորէ նկար ի չներ ը ՝ որ ներ շն չո լին
բնութեան մեծութենէն ՝ « ա ս տուածս լ .
թեան տեսանելի դրոչ*?ը » անմահութեան
դափնիներ տուած է իր գեղեցկութեան
թափանց ո զն երուն :
« քննութեան երեւոյթներ ը առիթներ
կուտան զգալու ՝ եր ա ղելո լ եւ յղանալու ՝
բտյց ինքնատպութեան գեղեցկութիւնը
կուգայ ներքին Ես էն »։ Վերլուծումնե —
րոլ հեղեղ մը կայ « Արդի նկարիչները »
հատորին մէջ՝ որ գեղագիտական մտա
ծումներու վարժարան մը կ}ա րձէ :
էիըսքին ՝ պատի մլլ ար ա տն եր ո ւն մ էջ
ձեւակերպեր կը փնտռէ ՝ հետե լելով Լէո~
նարտօ տա Հփնչփէ թելադրանքէն : « Գէտեցէ՚ք՝ նկարիչներ՝ հնամաշ պատերուն
աղտո տո ւթիւնները ՝
անոնց մէչ պէտէ
նշմար էք բնանկարներ ՝ մարդկային
ու
կենդանական ձեւակերպերու տարօրինակ
երեւոյթներ ՝ որոնք կրնան տալ ձեզի
ինքնատիպ նկարներ յղանալու գաղափա

րը» :
Տըդպ^րուա ամպերուն ճարտա
րապետական ձելակերպերէն ներշնչոլաՀր
է « Սէռսէ խււրդը » :
Սէրն է այս մեե տեսաբանէն մտած՜ու
մէն առանցքը. « Բան մը որ չէ նկարոլած
սէրով, ճէչդ չըլլար։ Բան մը որ նկարուած է սէրով , կեղծ չըլլար » • Սէրով
եղած բուներուն մէչ աւելէ ճչդութէւն կը
գտնէ, բան թէ մաթեմաթէ կո սներուն կա
տարած ճշդո լթէւններ ուն մէչ ։
« Արուես տսւգէտին
մտածել եւ
դատել չէ ՝ սւեսԹել ել
է » համաձայն
Աը-ըփնէ , արուեստէն մեծ՜ոլթփւնը այս
երկու բառերով կոթող մը կը դա ռնա յ
"ւ կը խօսէ բոլոր մո ղո վո լը դներ ո ւն հետ ։
Սձգլէացէ
գեղագէտին
["ո[՚
միտքը
հարս տացուց տեսաբանութեան սեռը ինք
նատիպ բաց ա տր ո լթի լնն եր ո վ ։
թացաւ
յաւիտենականութեան մէջ պահ մը՝ ուր
Ա{ի*ոի մնայ շատ մը ճշմար տո ւթի ւննե ր ո ւ
ա ռաքե ալը •

Fonds A.R.A.M
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մը ընթաց րին ըսած է , թէ պատահակա
նութեան արդիւնք է անոր ընտրութիւնը ,
րայց յաւելեա է մանրամա սնութիւններ ու
մէԳ չէ մտած։ Պատահականութիւնը,
ււակայն, երբեմն կ'tuրտայայտէ անհատի
մը 1ս,,[,ՈԼ-նկ մղումները։ Ենթադր ե էո ւէ թէ
նոյնն է պարագան Հյահնուբին տրամա
բանէս կան ի*նչ բացատրութիւն կրնանք
գանել Արմէն Լիւպէն անունի
ո ր գե ւլր-

Այս անունը ծովագայլ յ որջորԼո ւձ ո վ ծա
նօթ ձուկը ներկայացնէ , թէ նորմանտական մ ո ղո վրգա յին հ ա ւ ա տալիքներո ւ ա—
ռասպելական գաՀԱի'
օտարա կանր կը
յատկանշէ միշտ» օտարը մեր մէջ, ^շու
քի կողմը?} , կամ օտարներոլ օտարոտիութիւնը , որուն պէտք է յարմարինք կա—

■■'■'ւ-լ՚^-pi.j,

T ''~i t'W

յ,հ,
Հրահան ^քահնոլր հրապարակային որեւէ
բացատրութիւն չէ տուած իր ֆըանսա —
կան զրչանունին մասին։ խօսակցութեան

ն-հ""է

''""“"'"f4"1
«A '-r-r

կ չչ֊պ,

ն՚"Ւ^րԿ
« “P

֊'“Pin
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ատուած » :

If > If V. 1‘

մայ թէ ակամայ : Պէաը է ՀՀոոնալ գայ —
լերուն հետ», ինչպէս ֆրանսական ասոյթԸ h-Ը թեԼս'ԳԸէ 1 “‘յ՚՚թ՚Հէն չարմէլ ու
րիշներուն պէս, Ալրի չ ԸԱալ, ոաանց ա1՚'~
պայման օտարանա լու ներ ըն ա պէ ս ï

Դ

f

բումին :
Ֆր անսերէն դը^էուէ Հ/ահնուր 'է՝երես
թէճեան կր վերածուէ Արմէն Լէւպէն է ,
հը յարմարի հ իւրըեկաէ երկիրի ս ովո րու—
թիւններուն, կ՚ոռնայ գայլերուն հետ
առանց հ րամարելու իր ինքն ո ւթե նէն :
Այ ս երկուութեան առարկայական փաստն
է Շահնուրի ֆրանսական ա ր տադրո լ —

Գրեց'
ԳՐհԳՈՐ

£Ա1հՆԵԱՆ

թիւնը» ան օտար է իր լեզուով, բայց ոչ
նիւթով, որ շատ յաճախ Հայերու կը վե
րաբերի եւ հայկական՛ Սփիւռքի ի րականութեան ։

Հյահան Շահնուրի հ ոգիին հ իմնա կան
կառոյցը պառակտումն է» պառակտում
յատկապէս իր հայկական ինքնութեան
եւ ֆրանսական անհատականութեան միջեւ։ Ենք գիտակից է այս երկւիե ղկո ւ մին
ել բացայայտօրէն
արտայայտէ զայն,
ւե ա սնա ւորա բար
L’Ombre à Deux Couleurs
բանա ս տեղծո ւթեան
մէհ
ու՛ կը սկ“1՛
այսպէս .
De haut en bas une ligne axiale me divise,
Me divise sans disjoindre les deux volets
De l’échelle double et de la double
identité (1).
է/արունակութեան մէջ աէ կ՝ l՝u՝f
(
կրկնակ էր անհատականութեան ւ)էկ ե—
բ ե ս ը « արեան կողմն » է' մինչ երկրոր
դը « շուքի կողմը »: Կարելի է, առանց
բռնազբօսիկ միջոցներու դիմելու, այս
երկու կողմերը
գտնել իր ֆրանսական
գր չանունին մէ£ երկփեղկուած' իր ան
ձին պէս y PLUJJ3 անանջատ անոր նձ ան ։
Արմէնը, պարզ է, հայկական անուն է*
ան կը յայտնէ նախնական ինքնութիւնը
հ եղին ա՛կին ել կը վերաբերի անոր յար
եան կողմ?} ին : Սայց ,
հնչումի պզտիկ
տարբերութեամբ մը, ան կրնայ վերած
ողի լ գերմանական անունի : Ս ի ամամա —
նակ կբ յայտնէ ան, ուրեմն , եւ կը ծած
կէ, լաւագոյնս յարմարելով
Հյահնոլրի
հ ո գեբանո ւթեան , որ բնաւ չէ ուրացած
իր ազգը, բայց գառնացած է իր հայրե
նակիցներէն, դռնէ իր կեանքի որոչ մէկ
շրջանին ։ Երր ել ֆրան սա գիր հեղինակ'
ան բար ձր ա ղա ղա կ չէ յա յտա րա րած իր
ազգային պա տկանելիո ւթիւնը ,
Ռւիէեըմ
Աարոյեանի մը պէս օրինակ, բայց նաեւ
բնաւ չէ պահած զայն ուրիշներու նման։
Եր վերաբերումը կը յիշեցնէ մեզի ույն
խօսակցութիւն ը , որ ունեցած է ճակա
տագրոյ կից հիւանդի մը հետ եւ ներկա
յացուցած Թթսւնսֆէււ
պատկերներէն մէկուն մէջ (էջ 46) •
—
vrai,
—
—
—

On m’a dit que t’es étranger, c’est
ça ?
Je suis Arménien.
Pourquoi tu me l’avais pas dit ?
Mais il fallait le demander (2).

Արյունը կը նմանի ղէնը կրողին . հարղաըննուելոլ պարագային միայն կր պաաա ս խանէ :
Ա ա կան ո ւնը աւելի եւս ծածկամէա է »
րոյյց կարելի է հետեւեալ ձեւով մե1լև աբանել զա յն յ
Լիւպէնը ֆրանսացումն է լատինական
« լուբուս ?}ին , որ կը նշանա կէ զա յլ ։

Լիւպէնը ներքին գայլն է նաեւ, որ
ներս էն կը կբծէ իր եսը ել կը մ ղէ զինք
հ րամարելու ստոյիկ ամէն կեցուածքէ ,
համակերպելու ֆիզիքական ցաւին եւ
բարոյական անկումին* խորհրդանշանն է
ինքնուրացման եւ անէացման փափաքի ։
Շ ահն ուր կը խօսի անոր մասին « քայլին
մահը » գրութեան մէջ, որ ֆիզիքական
ցաւին կը վերաբերի բա ցառապէս , բայց
մթնոլորտի մը մէջ, որ չի մխտեր այս
տողերու! կատարած մեր ընգհանրա —

Ասում էի ես ինձ մի օր
_ Թէ գար հիմա այս Քւսմրայուլ
Մի մարդ հովի նման անցորդ,
Դէմքը պայծառ ու ոսկեզէօծ
Նման աշխարհն ու. տիեզերքը ման եկած մի արեւի
Եւ լռութեան նման անդորր,
Երազներից անդին դիտող մի մարդ արի' •
Մի մարդ աղքատ, սակայ ն հարուստ
Որպէս թափուած պտուղներով
Բեղմնաւոր է շուքը ծառիՀողերի պէս համբերատար, արցունքի պէս հաւատարիմ,
Եւ սիրո՜յ չափ տանջուած մի մարդ,
Օ՜, եթէ գար, եւ հայեացքն իմ դիտէր անթարթ,
Եւ աներկմիտ, եւ անայլայլ — քա՛նզի վաղուց ինձ մտերիմ •• •
՛ԹԷ նանաչէր ինձ անծանօթն
Եւ անէր ինձ լոկ — « հարի լոյս » ,
Ողջ ունէի - -« քեզ լոյս բարի ».
հաւ էր այդքան որ յայտնէի ես աշխարհին՝
Թէ կեանքիս մէջ տեսայ մի մարգ :
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ղումը :
Désormais isolé de ses semblables et
resté seul avec son loup personnel, ne
sera-t-il pas obligé de lui jeter en pâture
sa propre personne intérieure ? (Transfert
Nocturne, 94) (3).
fjiiյնիսկ եթէ այո վարկածը չէ համա
պատասխաներ է րա կան n! թեան՝ առար _
կայական փաս ար կը մնայ է ւլօրոլ* Ար
մէն Լէւպէն րալլագէր անուն մըհ է կրկ—
նակ տարրերով, առարկայական
նշանը
ենթակայական պաոա կտումէն (4) ï

Ե> ասացի ես ինձ մի օը'
— Միթէ՞ դու չես լոյսը զուարթ
Եւ չե՞ս կարող լուսաւորել կեանքիդ օրերն'
Ոը ձեռնունայն գեռ սպասես — ւքինչ գայ մի մարդ
Եւ որոնէ քո մէջ' իրե՜ն ••• :
— Դո՜ւ ես աշխարհն եւ յայտնութիւնն իր նորահաս,
Հայեացքդ անհուն ցանկութիւնն է հորիզոնիՈ'չ աւելի եւ ոչ պակաս՝
Հոսում ես դու յորդ ու վայրագ յորձանքներով Ամազոնի— փե՜տ' գալաբւում ես դէպի ծո'վ.
Ծո՜վ փրփրուն եւ ալեծածան,
Յուղում են քեզ մեծաշառայլ տենչա՛նք ու դող'
Արդ, կամաբւո՜ւմ ես ծիածան,
Եւ անձրեւում ես դէպի հող,
Դո՜ւ յարաշարժ եւ յեղյեղուկ, դո՜ւ ինքնութեանդ մէջ անսասան'
Դու մարդ մի լոկ :

(jl) Առանցքային

գիծ մը վերէն կը
հատանէ զիս մինչեւ կ111!1 ;
Կը հատանէ ըայց չանջատեր ան մասերը
Զոյգ սանդուխին եւ կրկնակ իւք
ինքնութեան :
(2)

Իմացայ

րէ

օտարական .ես

հի՞ շդ է:
— Հայ եմ ես :
Ինչո՞ւ չէիր ըսած :
-- է՜յ պէտք է հարցնէիր:
(3) Իր նմաններէն մեկուսացած այլեւս

եւ մինակ մնացած իր անձնական գայլին
հետ' արդեօք ստիպուած պիտի չըլլա՞յ
ան իր իսկ ներքին անձը իրր կեր տալու
անոր :
Ուրիշ մեկնութիւն մը կը թելա գրուի: Անխուսափելի այս նմանութենէն,
որ Մօրիս ԼըպլւԱն կարդացած ամէն մարդ
կը փորձուի տեսնելու, անոր գլխաւոր
հերոսին եւ Շահնուրի ֆրանսերէն ղըչա_
նունին լքիջեւ : Արսէն Լիւրէն եւ Արմէն
Լիւպէն ա՜յնքան մօտ են հնչական իրենց
կառոյցով, որ շատ մը մեկ նար աններ
Արմէն գրելու տեղ շուարած եւ գրած ե՜ն
Արսէն : Ենթադրելով, թէ Շահնուը ինքն
ալ ներշնչուած է այս իրողութ են էն , կըրնանք մտածել, թէ նմանութիւն մր տեսած
է Լիւբէնի եւ իր միջեւ : Ինչպէս հա մակրելի աւազակը գազանօրէն կը մտնէ
ուրիշներու տունը, ինք մտած է ֆրան
սական գրականութեան կալուածը : Հայ
Լիւրէն' կը կոչուի Արմէն:
(4)
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Ասում եմ մի մարդ ամբողջ ու անեղծ'
Խենթ ու իմաստուն , հպարտ ու կարկրւմ •
Ասում եմ հերոս, սուրբ ու բանաստեղծ'
Արեւի պէս մարդ բարեկամ :

Մի մարդ' մարմնացած ոսկոր ու արիւնՄի մարդ' գոյութեան ցնծութիւն ու կամք .
Մի մարդ' հիասքանչ հոգի ու աւիւն'
Աշխարհի պէս մարդ բարեկամ :

Ասում եմ մի մարգ յամառ եւ ուժեղ'
Ձեռքեր ժրաջան եւ ձեռքեր անկար,
Դաշտերը հերկող անմշակ ուղեղ'
Հողերի պէս մարդ բարեկամ:

Մի մարգ' հեշտասոյզ կնոջ մէջ բեղուն.
Մի մարդ' թշնամի լքուած արնաքամՄի մարդ' պայքարի տենդերով եռուն'
Կրակի պէս մարդ բարեկամ:

Ասում bif մի մարդ յուգուած եւ հասուն'
Ինքն իր մէջ տեսիլք , ինքն իր դէմ պատգամ.
Ասում եմ աստուած կերտող անասուն'
Անհունի պէս մարդ բարեկամ:

83, rue d’Hauteville

75010 Paris

Commission paritaire : N° KfiQSK

Fonds A.R.A.M

R

jA

T C

Le Seul Quotidien Arménien

en

83, RUE D’HAUTEVILLE,
Directrice :

ՕՐԱԹԵՐԹ
ՀԻՄՆԱԴԻՐ* էԱԻԱՐՃ ԱՒՍԱՔԵԱՆ

LE NUMERO 1,80 F.

54P*1֊ ՏԱՐՐ — ^Ւ 14-351

Fondateur i

SCHAVARCH

Fondé en 1925 —

Ֆրանտս
Արտասահման

MISSAKIAN

75010

PARIS

Arpik Missakian

— Tél. : 770-86-60 —

ՄԻՏ-fi ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ

Europe Occidentale

C.C.P. Paris 15069-82 E
571027317 A R.C. PARIS

ՐԱԺԱՆ11 ՐԴԱԳՐ ՈՒԹԻՒՆ
Տար- 260 Ֆ
Վեցամսեայ
140 Ֆ
Տար • 300 ï հատը
1 Ֆ • 80
54e ANNÉE

—

N" 14.351

LES
EXILES
Je n’ai jamais pu accomplir ce désir :
aller trouver Harout dans sa montagne
provençale. Son désir, mais surtout le
mien.
Quand j’accomplirai, un jour, ce pèle

rinage, ce ne sera plus qu’à la recherche
d’une tombe perdue, dans l’intimité d’un
de ces cimetières villageois, dont le
charme a le pouvoir de vous réconcilier
avec le Néant.
Il n’était pas facile de déloger Harout
de sa montagne et combien grande fut
notre joie, en ce début d’un printemps
déjà lointain, quand Jean-Pierre Bodossian alla nous l’arracher de son refuge varois, pour nous l’amener à St. Raphaël, où
nous l’attendions avec Chahnour.
Il ne reste que Papken et moi, pour nous
remémorer ces heures si riches, où deux
amitiés — Harout et Chahnour — se re
trouvaient après trente-cinq ans de sépa
ration. L’un retiré dans son ermitage
montagnard, l’autre vivant sa dernière
vie dans un Home pour vieillards armé
niens, après avoir traîné d’hôpital en
hospice, d’hospice en sana. Pas d’amer
tume pourtant, chez notre plus grand
écrivain de la Diaspora, face au poète,
qui, lui n’avait pas eu pour seule maî
tresse la littérature. La pudeur des sen
timents, de la souffrance tant physique
que morale avait toujours dominé chez
Chahnour. Ils parlèrent de Montparnasse,

Դալարուն ու խոհուն իգութիւնը ծաււի
Երկրախոյզ խոնարհուած րա սրացաւ իմ աոջեւ
Ցնծութեամբ թեւլնաւոր բազուկներ վերամբարձ
Թեւաբախ բէսցուեցին իմ աոջեւ :

ce8t-à-dire de leur passé, si lointain et
soudain si proche ! Quelques années plus
tard, chacun d’eux, lors d’un séjour pa

risien devait s’obstiner à rechercher son
Montparnasse, et face à cette tour hi
deuse, s’interroger en vain à la recherche
du temps perdu, dans un quartier perdu
à jamais.
C était aussi un jour d’Avril.

Քանզի հովն Էր յուզիչ եւ թէ ծաււն էր յուզուածԱրզ֊ թերթեր վարդագոյն թավալեցին իմ աոջեւ,
Անտրտունջ թօթափեց խոստումներն իր թովիչ
Աստղ՛ազարդ մի երկինք իմ աոջեւ :

Le mis

tral nous fouettait le visage, alors que

Այլ քան հովը յուզոլած եւ քան լոյսը յուզիչ'
Սարսոագին մոխրացող ծաղիկներ իմ աոջեւԵւ վիժած աստղերից արեւներ երկնոդ այս
բարգաւան բերկրութիւնն իմ աոջեւ :

anus regardions, de cette hauteur d’Agay,
J splendeur de la baie et l’infini de la
éditerranée. Harout et Chahnour con

tinuaient à bavarder. Ils avaient tant à
Se
depuis si longtemps. Et le temps
?lu s écoulait, inconscient de sa cruauté,
e» obligeait à se hâter. Le soir devait
ei bientôt. L’un allait retrouver sa
ontagne, 1 autre la solitude de sa cham-

6լ6՛ , üPken et moi, nous étions heureux
tristes. Heureux d’avoir réussi cette
Montre, tristes de l’impossibilité de la

renouveler.
lut1 Pui8’ I6 temPs Passa- Le destin
que le dernier écrit de Chahn
le plUs puissant ^tait Le r
peine trois semaines avant sa î
consacré au recueil d’Harout.

,

C’est

Çe rcve, qu
qui nous reste
Ul’ plus puissant
que jamais.

X
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temPs passa. Mauvaise

nous ’ aU ^'°nd, puisqu’en réalité c’est
à Paris UdPaSS°aS- harout vînt nous voir
port d’an

Peu P^us R’un an֊ Son
Haratch. Il aimait,
Parlions^011’- retrouver les copains. Nous
poésie, littérature. Les projets

le soir ve^ 6
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ne manquaient pas : « L’an prochain à
Erévan » . Il voulait y aller avec Zoulal,
mais il fallait d’abord un passeport. Les
patientes démarches d’un ami portèrent
leurs fruits et le passeport arriva. Il est

du reste toujours là, mais Harout n’est
plus. Il repose maintenant dans un coin
de Provence, face à la Méditerranée.
Pas très loin, un autre poète, Sarafian,
ne retrouva sa Méditerranée, que bien
tard, après sa mort, dans un autre cime
tière de Provence.
Poète maudits de la Diaspora, Sarafian
et Cosdantian restent encore reniés de
l’Arménie. Même la mort n’a pas réussi
à leur donner droit de cité. De quoi,
donc, sont coupables ces Arméniens sans
Arménie ? Les Nostradamus de l’absurde
politique soviétique nous prêcheront sû
rement la patience :
il faut attendre,
tout se fait progressivement, il y a un
temps pour tout, il faut savoir attendre.
Nous ne savons pas attendre, nous au
tres, enfants maudits de l’exil arménien,
parce que nous n’avons pas le temps.
Mais au fond, qu’importe ! Le label
d’Erévan ne leur fut jamais indispen

sable pour être les valeurs les plus sûres
de la gloire littéraire arménienne. Leur
chant fut le plus beau, car l’art n’y ser
vait que l’Art.
La fibre arménienne ne les quitta
pourtant jamais. Au-delà de leurs tom
bes méditerranéennes, leurs chant nous
parvient encore, dans cette aube printa
nière. Ils ne verront plus la Méditerra
née, ils ne virent jamais l’Ararat. Leur
Arménie à eux, ils dûrent la rechercher
dans un vieux missel en Grabar, un chant
de Komitas, le prénom d’un enfant et par
fois simplement dans le nom d’un res
taurant, qui s’appelait Ani.
Poètes maudits de l’exil arménien,
éternels déracinés, ils viennent de re
trouver leur dernier rêve, dans cette terre
de Provence, si proche de la Méditerra
née, mais si loin de l’Ararat.

Arpik Missakian
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Առիթը մահ մըն է՝ բանաստեղծին մա
հը՝ ըսելու համար կարգ մը կական , ար
ձակ ճշմար տ ո ւթի ւններ բանաստեղծու
թեան ել մեռնող ենթակային' (Հարութ
Կ ո ս տանգետնի մաս լ.ն, ան որ կենդանութե ան «Աս տ ո ւծ ոյ պէս ո լր աy ա լ իր գոր
ծերը» ՝ գիտնալուէ անշուշտ թկ ի^բ եւս
պիտի ուրացուէր ՝ իր կարգինք նման այե
Աս տո լածին որուն ժ՜ո զովո ւրդը պարտըւած ու պարպուած' *լինք մի կանչեր այ
լեւս յ (ք՝ուլուիւլրղ ՝ որ հ,կոր ո ւս ե ալ բանաւ1՚ն է բա խտին» , որուն բաղո •-կը 'ւը ւա՜
րունակկ ը տիւ ել կոտն ը սալին ու շղթա
ներ գարբնել ՝ որ իր պար տ ո ւթի ւնը կը
պարտկկ ատրուշանները լքած , ազգային—
րաղարական մեր բեմ երը զարդարող կար
գաթող քուրմերու միօրինակ՝ ամ ան կա
րապետ փչողներով եւ կողկոզանրներով *
«Հա՛յԱ1ԱւռԱ1ՀԹ . . ♦ եւայլն ♦— եւ շարքաjPները (աչ թէ ձախ . թէեւ այնրան շատցած
են որ կո ղմերը կը շփոթուին այլեւս)
ոտքի՝ կը ծափահարեն» «Սիրեցի, եէԱրԱ
ւոարան. . .» ■>- եւ շարրայինն երը նստած
կը խմ են ու կոլ լան — հԿ եցցկ»ի եւ
«անկցի»ի ՝ «Աքխ Հ այաս տան ՝
վսՀ խ
Հայաստանի»ի եւ «Հօնքուր հօնրուր կու
լամ»ի անցեալին սկսած՝ երկկ տեւող եւ
այսօր շարունակոլող մթնոլորտին մկջ
ի՛նչ կարեւորութիւն կրնան ներկայացնել
Յարութները՝ երբ մանաւանդ ոչ կարմիր
Հոկտեմբեր են երգած եւ ոչ ալ ե] անա սոր
փ ա ռաբան ած î
Ափիւռքի պայմաններուն մկջ՝ ուր եւս՝
Հայրենիքի օրինակով՝ շնորհիւ կուսակ
ցութիւնն եր ո ւն ամկն ինչ նշանա կովի կ —
թերթի խմբագրէն մինչեւ յօդուածագիրը՝
ազգային գործիչկն մինչեւ գրադկտն ու
բանաստեղծը—՝ բնաւ զարմանալի չկ որ
3 ո։ր ո ւթի եղական ՝ անձնո ւր ա ց կեցուածրին պատճառով մատի վրայ հաշուուող
մարդիկ ղինք կարդացած եւ րի չեր լսած
P!!ան անո ւնն իոկ : 3չինչ ըրա*-'
F1!!1^*F
ճանչցնելու համար ՝ կամ աւելին ամկն ինչ
ըրաւ որպկսւլի չխօսուի իր մաս ին : «/? անաստեղծոլթեամբ . . .» հատորին մկջ իր
կարգ մը րերթո լածները ամփոփած ըն
կերները գիտեն թկ ի՛նչ են քա շած' ձեռա»
զիր^երը ո ւնենալո ւ եւ տպելո լ հաւանու
թիւնը ստանալու համար : Գիրքը ի 4J*FÎ.nJ
էոյս տեսաւ ճֆ՚քկփն : Qրին ՝ Հյ ահնո ւր միայն
ոդե ւոր ո ւթեամբ ողջունեց հատորը * ողջոյն որ պիտի ըլլար իր վերջին գրութիւ
նը 'հրաժ՜եշտը։ Եւ֊ երեւակայել թկ գըտ»
նըւեցալ հայ գրագէտ մը՝ ան ալ գեղարւեստական ամսաթերթի խմրագիր ՝
որ
յետ մահու բանակռիւի մտնէ ‘Շահնուրին
հետ եւ չսւփազսւնցեալ, աււարլոաձեււն
կատկ նշո ւած գր ո ւթ եան մէչ s արութլ,
շնորհ ո ւած «մեծատաղանդ բանաստեղծ»

մարդկային ՝ իբրեւ թկ Ա եծարենց ի , ՏէրեաV, վար ո լմանի ՝ Ջարենցի ՝
Ա եւա կի
մ տահ ոգո ւթի ւնը տարբեր
ԸԱս՛ F *
Ջեմ
խօսիր արժ՜անիներու
Ա փ ի ւռքահայ Աատենաշարի հրատարակած աւե
լորդ՝ անգոյն - թ՜էեւ րաղարական առու»
մով կարմիր՝ կա՛ս կարմիր — ՝ անաւիւն
գիրքերու մասին՝ բայց ժ՜ամանակն կ այ
լեւս որ Հայաստան անդրադառնայ ՝ եւ
հրատարակէ՝ գոնէ Աարաֆեան եւ փոս
տան դե ան ՝ որպէսզի հայրենի երիտասարդ
բանա ս տ ե ղծն երը հասկնան թկ ի՛նչ կ իրաւ
բանաստեղծութիւնը եւ չա պր ո լած ՝ դիւ
րագին զգացումներով՝ միօրինակ՝ տ մէն
տարի նոր ոգո լած հատորներով մեզ չձանձ»
րացնեն î Բան մը կայ որ չեմ կրնար հաս»
կրնալ։ Ջեմ կրնար ըմբռնել ազգային մեր
իրա՛ ւ արժ՜կքներո ւն հանդէպ այս աստի»
ճան մերժ՜ողական՝ խտրական կԿ ուտծք î
Արգեօ^ք նոյնն կ պարագան եյորհգ» միւս
Հանր ա պե տ ո ւթի ւնն եր ո ւն մկջ եւս •
շեմ
կարծեր î Անչպէ® ս մերժ՜ել բանաստեղծներ ՝
մեծ բանաստեղծներ ՝ որոնք սիրած
ու
երգած են ազնուագոյնն ու վեհագոյն ր ՝
որոնց հայրենասիրութիւնը եղած է, ՚Դայն ու միայն՝ անսակարկ*

Զի ոչ մի յոյզ հւ_ ոչ մէկ սէր,
Ոչ վեհագոյն վսւյելչուր-իւնն այս
վայրերի,
Են ո7 չ հեշւոաւնքր քնարեր,
Ոչ մեւլեգին ոսկենուսւգ լոյս լաթերի,
Են շուոյ լոււոծ ոչ մի շնորհ ,
Ոչ մի հանգիսա ոն ապասսւան,
Պիաի յուսան որ մոօւաւնամ քե7զ իմ կրօն,
Որ ոՆրանէամ քեզ' Հայ ասաան : (շ)
Այո՛ ՝ այս մէկը պէտք կ գիտնայ Հա
յաստան՝ ուր յատուկ մարդիկ յատուկ
պաշտօններ ունին էչըսելու համար թո
շակ կը ստանան) այս հարցերով հետա•FFF FF Ո լեեո ւ համար : Անկախ քա ղա քա կան
— դասակարգային բոլոր նկատումներէն ել
անոնցմէ վեր՝ ես անոնցմէ եմ որ
կր
հաւատան թկ երկրին մկջ պետութիւն ու»
նինք։ Կայ համայնավար կուսակցութիւ

նը՝ թայց կայ նաեւ Հայաստանի Հանրա
պետութիւնը։ Ափիւռքահայ կոմիտկ թէ
մշակութային
որեւէ
պատասխանատու
պիտի գործէ պետ ական օրէն եւ ոչ թէ
կռ lu ա կց ա կանօր կն • բոլոր կապերու ճամ»
բով արտասահման եկած պատասխանա
տուները (չեմ գիտեր ինչո*լ յաճա իւ զ ր»
րադկտներ՝ բանաստեղծներ
կոլ գան*
երկրին մէԴ ալ գիւանադկտներ չենք պատ»
րա ս տած տա կա լին) ւԼերագտրձին եւս առաքելութիւն մը ունին կատարելիք։ թոզ
շատ բերեն՝ րայց րի չ մըն ալ տանին ։
Մինչգե ռ էԼեր ագար ձին — կ'ան զ.ի տ ան անք
թէ Հ/ լր յ ի^լ կար եւո ր զե կո ւց ո ւմ տա-

—

ԱՅՍ

Ա Ռ հ Թ ՈԱ.
Գ Ա Ջ. Ա Ն ճ b Սէ Ն

Հ_______________________________________ ________________ ______________________ J
մակգիրը (1) : Անշուշտ Շահնուր հ այերէն
լէF կրնար գիտնա լ եւ ոչ ալ բանաստեղծոլթենէ կը հասկնար , քանի ոչ խմբագիր
էր եղած ես ոչ ալ շարագրութեան ուսուցիչ. այլապէս պիտի գրէր _ ինչպէս Պօ
դ՛"' Անապեան կը թելադրէր իրեն , յետ
մահու —, սանկ , ա չակերտի մը շնորհըւած գովասանքի մը պէս, թէ հՑարոլթ
Կոստանգեան մէկն է Սփիւռքի ամէնէն

րին — կը հ րա տա րա կեն յօդուածներ , եր.
բեմն գիրքե ր իոկ , ուր կը խօսուի , առա—
ւելա բար , իրե՛նց իոկ մասին : Այս մէկը ոչ
թէ պե տակտն՝ այլ կազմակերպուած շ ր/»
շաչուն կուսակցական գործ ի ս կ կարելփ
չէ կոչել։

օժտուած բանաստեղծներէն» . (օմ֊տոլած
բառը չատ սիրելուս' ընդգծեցի} : ^աՀ-.

Ըսելիք շատ բան կայ բանաստե՛ զծ
Կոստանգեանի մասին : Սինչեւ օրս միայն
Շահնուրն
կ որ
ըս տ
արժ՜անւոյն

նոլրէն զատ , գ[՚րքը ստացանքի կարգ մը
քաղաքավարական խօսքերոլ ծիրէն գուբս
— ինչպէս ել մահր հաղորդեցին այն խրմ.
բագիրները որ հաճեցան
Յարոլթի մա
սին արտայայտուեցաւ միայն Ս • թէօր-

ղայն գնահատեց ու արտայայտուեցաւ։
Հոս՝ այս կարճ տողերով՝ կարելի է հ աս»

բանաստեղծները Ն- Ստրաֆեան ել 3 .
Կոստանգեան ։ Ի՞նչ է ասոնց յանցանքը,

տատումներ ընել միայն, Զիս գիտցողը
դիտէ արդէն թէ ինծի հ ամար մեր վերչին
քառասուն տարիներու ամէնէն մեծերէն
է 1 եթէ ոչ մեծագոյնը : Այս հաստատումը
Ա՛յնքանով կը թելադրուի բանաստեղծին
հետ ներքին, հոգեկան հանգիտութիւններէ , որքանով, ել մանաւանդ, բանաս,
տեղծութեան հանդէպ գեղագիտական մօտեցոլմէս . Զինք կը նախընտրեմ - ճաչակի հարց է - նոյնիսկ քմէքէեանէն ու
Ստրաֆեանէն. անոնց չափ խոր, գլող,

պարզապէս այն' որ քաղաքական կողմնո_
ր ո չում չեն ունեցած , հե տեւած ու ծառա.
յած են արուեստին , գեղեցկոլթեան ,ել ոչ
թէ մողովուրգին , իբրեւ թէ արուեստը
քարային յատկութիւն րլլար ել ոչ թէ

համամարդկային , բայց աւելի՛ անմիչա.
կան, հարազատ, Տակաւին ուսանող էի,
երբ պատահաբար կարդացի ՀՀ՚Սառր» եւ
ցնցուեցայ , Բնութենապաշտ Մեծարենցը
հոգիով ու մարմնով հասունցած , տարբեր

էօլեան, հ.Հտյրենիք»ի մէջ , Այսքանր բաւ
էՐ աբգէն » չատ իսկ, Սփիւռքի պայմաններուն մկջ։
Նմանօրինակ , գուցէ աւելի գո րչ երեսով
կը ներկայանայ նաեւ Հայրենիքը , գմբախ.
տարար : Տակաւին մինչեւ օրս Հայաստանի
մէչ չեն տպուած սփիւռքահայ մեծագոյն

շսէ ւի ։ Աս յան կա րծ գ է՛ք առ ՛լէ՛ք ‘ւ ու գա յլ՛
հասուն ՝ կատարեալ բանաստեղծին։ Այդ»
պէս չէր ելլած սակայն* ի ծնէ բանաս
տեղծ՝ տարիներու ճամբայ պիտի կտրէր
Կոստանեան' ձգտելով միշտ լաւագոյնին ՝
կատարելագոյնին' հասնելու համար այղ
բարձրութեան ։
Փօլա տեանի
հետ եւ՛
զրոյցին մէչ կը յ ֊Այտն է (3) թէ մինչեւ
1935 թուականը — ուրեմն «0 ր երի իմաստո լ թիւնը» եւս — իրեն հ uni ար բանաս
տեղծութիւնը հյսնպայման հարուստ յանղերով յօրինո ւած մի ոտանաւոր կր' իր
աւանդական ու անփոփոխ հունի
մկջ՝
վւս ղո ւց վաւերացուած զգացումների ու
մտքերի հեզասահ մի հո սա նք», 1935 էն
1940 պիտի զրէ հազիւ 10 քերթուած :
Բանաստեղծին կա զմ ո ւթեան ՝ այլափոխու»
թեան շրջանն է' ՀՀ.Մ ոնպա ռնա սի րազմ ա զւէՒ > գունագեղ խառնարանին մկջ»։ Կ^րծլը
ն կար ա գր ել չէր ա յլելս ՝ այլ ընգհակառա»
կըն ՝ երեւոյթը ան եր ե ւ ո ւթաց ո լմ ՝
առարկայականը ի սպառ անէացում ՝ հաս»
նելու
համար երեւո յթի իսկութեան'
պա տռելով ար տաքին թկ ներքին բո լո ր
տեսակի վարագոյրները՝ գիմ ակները'
—
տռտրկայ , յոյգ թէ մ տածում — Հտ ե սնե լո ւ
համար ճչմut րի տ գէմքը արարչութեան» ,
Ս.հ ttt սէրերէ ել ներշնչումներէ, ւսղդե—.
ցու թիւննե րկ եւ Հ ա կա զդեց ո ւթի ւններ է
եկած ստորերկրեայ , ներքին րս՚յց ակ
ներեւ փոփոխութիւնը , որ ‘լինք պիտի
տանէր ար տայայ տչա կան նոր ձեւի, պի
տի հաստատէր իր նոր բանա ս տեզծո ւթի լ^՚Ր ’ ~ թղս'ւն : Բանաստեղծութեան արեւով
եփած ,
« յոյւլհ ու մտածումը անձ—
նա կան փո րձառութեամր միս ու ոս է" րի վեր ած ած» , ամէն ին չ
ապրած
ու ապրումով ՛Հասունցած բանաստեղ.
ծըն է այլեւս
Կ " ս տ ա ն դ ե ա ն
1940£î< ետք : 1940^^՛ ետք իսկ քիչ գրեց :
Իմ գիտցածովս 5Ա - 60 քերթուած ել քանի
մը արձակ : Աւեթին , վերԱն 15 տարիներ

հ՛րեց'

Օ ՏԼԱԼ

երկիրներու արեւով ՝ սէրերով ու ղ-ինի ո վ
յաղ եց ած K սրտի իր ա ռանձն ո ւթե անը մէչ
քանդակած էր բնութեան կաթուղիկկս
բարձրո ւթեանը մկջ երկրախոյզ ու հրա-

րուն ին ալ չգրեց : Բիչ գրեց , որովհետեւ
^"JL էՐ 'նախ, ինչպէս բոլոր մեծ բանաս
տեղծները , ել կը նա իւըն տր էր աւելի ապ.
ւ՚Ւ Լ ['ՐՐ^ւ բանաստեղծ , հայեցող, ել ապա, որովհետեւ բծախնդիր էր, ծայրաս
տիճան դմո լարահաճ : Կարեւորը , բանաս
տեղծութեան պարադային մանաւանդ , որակն է սակայն , ել ոչ թէ քանակը :
Պօտչէր բտնաստեւլծո ւթեան մէջ գիրք է
գրած միայն, աւելին ոչ թէ չէ կրցած,
Լէ՛ ուզած, չբչելով, կարեթ, է ը„ եչ
թէ ուզած է՝ բայց չէ' կրցած, չէ կրցած
տալ այն՝ ինչ կ՚ոլզէր , Բանաստեղծին հա
մար արտագրել կը նշանակէ րտղգատեշ,
ընտրել, Այս մէկը կը կատարուի գրած
ատեն ել կը չարունակուի գրելէն ետք

չափ ունի եւ հարազատ, չերմ
կար նչոլտծ հատորին մէչ} , Նո՛յնը >էա(
Հտհ եանի բեղուն գրիչը' ա ւե/ի՛
ինք գոնէ պիտի հասկնար թէ ցս,լը,
վեհագոյնը հայրականը, երբ դիրք
լեցնելու չափ կը ծաւալի, կը պաը^
ինքնին, վեհութենէն ու մեծոլթ,
կը ճապաղի , կը վերած ո լի _ այս
գային — տեսակ մը յուշագրուիլ^,
փագ 3‘"կորեանի վերԱն _ վստահ չԱ.
հաստափոր գիրքը, հոգ չէ, հայոլթԱ/
թող տրոփէր , բայց քիչ մըն ալ բանասս
տեղծութեամբ
բաբախէր ։
իսկ „ե
F Ւ Û^F >

ռչակւււած անուններէն յէշեն^,
օրինակ ՝ Զար^հ Մելքոնեանն ու փաո.ն|ւ1լ
Ագդարեանը՝ եթէ քիչ մը ակնածէիորովհետեւ
իրենց գործեր էն դատսձ
արուեստի որոշ հասկացողութիւն մը

մատնեն՝ ինչ որ այս պարա գային ՝ աժվլ
տխուր կ եւ մտահոգիչ _ , բնա՛ւ u|jiuij
ւՂ^էե^* զոնկ բանաստեղծութիւն։ (|յ
/,Դչ ԸԱհլ Հայաստանի շարք մը խոստմնաԼէ՛ց ծ եր եր ո ւն եւ ծերացած խոստումնն
րուն մաս էն. Արդի Հ ա յ գրա կանոլթեա\
մէչ մի այն Մառոլկեանն կ — շափօ
ըսէր ֆրանսացին —՝ որ երր ղդա^,
ւան աբար ՝ թէ ^.Առա դա ս տն եր»կն ե
հ,թ*ու ղթ առ Արեւան»կն լա լը շէլւ կընաք
տալ բանա ս տ եղծ ո ւթ ե ամբ ՝ իր մեծութի»
նը հաստատեց արձա կո ւթ առանց , հա1ըս»
ռակ ար ձա կո ւած բանադրանքին ՝ մոռցընել տալու բանա ս տ ե զծը :
Յլբիշ Ըս^1_ի^ չոլ^ի^ 3աբութի մաս^
այս առիթով։ Այս թերթի էջերէն, Տար>
ցումի մը պատասխանելով՝ ան կ'ըս^։՛
հվյս անունները չեմ սիրում : Աս սիրում M
բանա ս տեզծո ւթի ւ֊նը - 3 ար ո ւթ ^ոստանւը
եան անուն չէ *— կա յ 3աբութի այՍ^լ
կամ այնինչ քերթուածը *— այսքանդ |lj՛
Կրկնենք մենք եւս , թէ 3ա բութ (l nu տապ
եան անուն չէ ՝ ա ւելցն ենք' եւ ոչ ուլ
բանաստեղծ ՝ ա յ լա պէ ս հռչակուած
FLLUiF •
բաժժ առնենք «Բանաստեղծող՛
թե ամբ» հատորէն ՝ օրինա կ ՝ 20 քերիուա^
(5) : Կարդացէք ել հաճոյացէք՝ ի^^1
զիFFF հ բա աարա կո ղ բա բ !, կւսմները կը^՛
լա գր են ՝ նա խա բանին մ էչ ։ Եթէ Զար^Տ^
bniF

Աարաֆե՚անկն զատ ուրիշ որեւէ

նաստեղծի գործերուն մէջ — Պարոյր
ւա կ եւս ներառեալ — այս բաբձրուիեակ
գսւք եւս 20 քերի) ուա ծ թո լէք 1 ես T“"
րտստ եմ կտրծիքս փոխելու հրասէ"?
կալ
թնչպէս տր տայտյտո ւեցայ , ս,1
առիթով ։
15 Մ աթսւ 1979

"'JL

■--- բաղդատութիւն ել ընտրութիւն' սըր.
տէն ու մտքէն մինչեւ ճերմակ թուղթ „լ
տպարան : Բաղաքակրթոլթիլնը սպաննած
է Սուսան եւ ստիպած'
արձանագրելու
լաւագոյնը միայն, Արուեստի այս հաս
կացողութիւնը կը տանի,
ինքնարերաՐաՐ > ՒնՐ1ՒնՐ գերազանցելու , աւեթէի՚ն ,
Այոպէս չի ներկայանար սակայն հա/
բանաստեղծութիւնը, Ափիւոքի թէ յատ_
կապէս Հայաստանի մէչ. Այս „րքա"ն
բանաստեղծ , որքա՜ն գիրք, Չեմ խօսիր
նորերու մասին, մանաւանդ Հայաստանի
•քէհ արդէն վաստակաւոր հեղինակ րաղմաթիլ հատորներու. Բայց ինչպէ՞ „ /ի.
Իշխանի նման սիրուած բանաստեղծ մր
չանդրադարձաւ, տակաւին ձեռագիրներր
տպարան չյանձնած , թէ խուներու եր
դէն» ետք միւս բոլորը յոգնեցնող, ձան-,
ձըրացնող բան մը ունէին (ոչ իսկ կրկնու
թիւն, որովհետեւ ապրումը աստիճանա

1-_ «Բագինդ, |1975, Փհտրոււսր՛ է?
2 •— 8 • էոստանգեան • « ք^անաւստե^

թեամթ...», էջ 38:
Հասութին մէջ կը պակսին մէջթէրսւ
3p4 էւ 4թգ սաւլէթը, npnfif ^2ու
չէն վթիպակնէթոլ թէթթիկՒն
3 •_ «Անդաստան» , 1957 , թ11լ ® ՜ ՚:
4- 1- Շուշանիկ Ս՜անոյէան,- «Puifuminl
Յարութ- կոստանդէանի էէւո- « “
ոաջ Միտք եւ Աpnւtuտ», 19
Հոկտ• 1 :
5- _ Աշոււն (Էջ 7), Ծաո (Էջ 9) t
(Էջ 10) , Մի մարգ (Էջ 15) ,
վասն սրնգի Էլ ծնծղայ!1 (^2 ՜
Էաւնասսլեղծի գէրէզմանի սսլ?^լ 1
27), Աշուն (Էջ 28), Ա1!0?^1 “
սովորական (Էջ 36) , Ա&յի2աԱ11Ա9
39) , Ծիթանէնի (Էջ 42) ,
(Էջ 43), Համանուագ (Էջ 45);^
նոլր-եան մէջ անապատի
a
Իկարոս (էջ 5ÜL) , ԵղիցԻ
'
54), Յոսւոլյլք (էջ 57),
65), Համազարկ (էջ 7(1),
արձանացած (էջ 75) , ԱրաւԱ1-ս“11է
77) :

Fonds A.R.A.M

Ւր^ւ-ւ-ը ‘ււ կնճ ււա'ն՝ մեւ՛

^lf,c աէ«- Գ<Լ"'—ր է երեւակայել ան''
t,
ձ
^'Lk, անանուն

մէկը։

Եթէ խո-

կ—լ-'L ք—ս կ"'մ ն-ւձաթ^ն մասնիկը ըռցոկայ
ըլլան
էսոասար անոնց տեղը կը գրաւէ որեւէ
նչս,ն ■ թէ1- կամ տառ ՚ ԱնՒւոր։սԳՒւ՛
Հ մը ( էրայրագոյն պարագայէն , ս//„„/,
Հնենա/ անիոթազիթ’ խ"րաղՒւ՚Ա։ ՒնՏ "Ա
"կ ստեղիէ անոր մասէն խօսելու կարեկութէլն եւ ապահովութիւն ։ Խորագրով՝
Նաոոր կււ մտնէ դՒ^ննեսո^ -րխէլՀւ, Յանկերու ցանցէն մէչ եւ կը կասեցնէ դլթապաոյա տուող պարապը ։
Խորադիրը դրութեան անունն է , գրութե,Ա՛ն որ էր մ1>է կ'ա՚ւնէ թուղթն ու մե
նը, կաւալը ուր կ՛ԸԼԼլսJ ։ 1՚ԻՐել դէր '"֊

թ: 1'՝այ՚յ այն չափով

"[• խորագիրը
լեղուական տարր մըն է, բառ մը կամ
[րոն մը , խորագիրը կը պատկանի գրու.
թեան :
Բայց խորագիրը կը նշանակէ : Ձի նշա
նակեր դրութիւնը , որուն կը պատկանի ,
այլ 1լերթայ գրութեան խորութեան ։
կրոնակութիւնը հոս աւելի շա րմո ւմն է
կ իմաստը, իմաստ յօրինել-աուող
կառոյցը, Կոստտնդետնի սիրելի բառով
մը' Հիմւսստութիւնը-» : Խորագիրը կը
նշանակէ, ըսի։ դրուած գրքի ճակ,ոփն,
խրել ճակտի գիր։ ճակատագրէն, անգին
անկ,կա խորքէ գէր է նաեւ, խորք' որ
ելկրորդ մակարդակի աշխատանքով մը'
այսթքն' գրութեան վրայ վերադարձով
ձը, անոր ինքնաբեմ ա գրումով , սեւեռումի
^ենթարկուի կրկէն անգամ : Խորագիրն
ու դրութիւնը մէկ են եւ երկու կ'ընեն :
կլ, մտնեն կրկնումի աշխատանքի մը մէչ՛.
$ե,1 ըսեր, որ մէկը միւսը
կը
կրկնէ
պարզապէս , այլ մէկն ու միւսը կ՚երթան
նոյն փորձառութեան , կուգան, նոյն փորյւառութենէն , կը մրցին իրարու հ ետ ինչպէս երկու ձայներ ւի ոխի մը մէջ՝, Կ*ր " ւթիւնը այդ փորձառութիւնը
1լ արարէ’
խորադիրը կ՚անուանէ ՝ իբրեւ, հակադրու
թիւն ՝ իբրեւ համանունութիւն կամ իբրեւ
մեկնա բան ո լթիւն :
]''նչ ալ ըլբսյ խորագրի մր ըն ա ր ո լթ ե ա ե
դրդապաաճառը կամ եղանակը ՝ /ttn րա—
ւըիրր կը խօսի ա յդ խոբբէն : 3 * Կ " ստանդեանի Օրերի
Իմաստութիւնը եւ
Խնսւստեղծուեամր ♦ . »ը փ ո րձառո լ թիւն
մը} երսպիր մը՝ ԼՐ^^գՒ^՜ մԸ կ'ան ո լանեն} կը կոչեն՝ նոյնիսկ երկրորդի կա խման կկտով : Աւելիւն : Կը ն չանա կեն։ Կը
կազմեն երկրորդ ել ընթե ռնլի նախա դա
սութիւն մը ՝ որ անշուշտ ամէն ինչ շի բա»
թատրեր (ել արդէն ինծի տրուած այս
էխրու սահմաններուն ատիկա անկարելի
ձեռնարկ մըն է) ՝ PLUJJ3

կայ անանո ւնո լթի լնը բանաստեղծոլ _
թեան։ Կը հասկցուի ինչու l'iulluiuuiJjqÔJllJjluifjl • . .ը
ամէնէն
առ։„չ բանաս
տեղծութեա՛ն բանա ս տե ղծ ո ւթի ւնն է :
եախ՝
հատորի

տռ„,չի,ն

էչին .կը

կար գանք. «Եսհաքւսէս, իւթսւքսւնչիւթ ի-

մասսաւթիւն իր օրն անի, եւ իւրաքանէչիւր օր իր իմւսւսաոլր իւնր : իւրա±՝սւս_
չիւր կեանք՜ մի քանի օր ունի ապրելու,
սակայն օրը միայն մի կեանք ունի»
( 0 • Ի • էջ I ) : Առաջին եւ էիւսր դա պե տ ական ճշմարտութիւն թուող նախադասու
թիւնը
իսԱէ չա ձեւէ օրն ու իմաստութիւ
նէը ? մինչ երկրո րղ նաիսա դա ս ութ եամ ը իսա.
չաձեւումի
հաւասարակշռութիւնը
կը
իսաիստի ՝կը յայտնոլի անզեղչելին'

անղ-

^սղ մ՜ամտնակը, [Ընդհանուր ճշմտրտութեան եւ օրուան միջել կը բաղուի իսրամատ մը, Օրուան մէջ բան մը կը մեռնի ՝
եւ իմաստութիւնը թերեւս այդ բանը կը
ՂՒղՀ-Է '
թերեւս իմաստութիւնը օրէն y
կեանբէն ՝ անղա լորէն կը հանէ իմ աստ մը ,
բայց տյդ իմաստը կը պատմէ միա յն
մահը. ^կեանբը րթ*ղեղիկ ոլ իմ աս տէէ ւն
լի^^ԷՈլի է ճշմարիտ ու մահը ճշմարիտ լփնելով է դեղեղիկ եւ իմաստուն^., (0 • Ւ'
Հջ 11) î Օրերի իմ ա ստոլթինft կը մ տ նէ
կեանբին ու մահուան իսա զիւն մէջ՝ այդ
խազէն հանելու համար Հո ս կինչ^ ՝ ամէ^է
բանի կշիռը ՝ օրէնբը , Օրէնբ' որ Կ^ստանդեանի դրութեան մէջ՝ հոս ՝ կը դրուի
ու, ր ւլեըս կանի ձեւին տա կ - «Այն մ՜ամ անա կ ՝
էոհաննէս ՝ մի՛ ւիորձիր զատել օրերը բու
հաճոյքիդ , բայց մի' շփոթիր օրերի իմաստութիւնը բո "իրոյ հետ^ (նոյն է^
8) Î 0 ր էնբը բ!ըո/ու կերպ մը կր սահմա^
^‘է ՝ Օրերի իմաստութիւնը ի հ աբկէ բա[՛ոյուիսօսական ղ ան կո ւթի ւնն եր ո ւ կրկէս
Լէ։ բսւյց կը ձդ տՒ օրէնբներոլ հիմնա—
լորումին, f} լ թերեւս ut ս ո ր հա ձար' Կոս^.
տանդեանի բանաստեղծական փորձը ապ
րելու կերպի մը հիմնաւորումն է՝ ՈԼըէշ
որեւէ ձդտո ւմ /'//nt/է առաջ ,
Օրերի իմաստութիւնը էիերաղական ու
մտային համ ակարդ մը չէ ս/յէ փնտռտուբ
մը որ կ՚առնէ ւլր ո ւթենա կանի
ճամբան
պատկերի ՝
փոխաբերութեան՝
միթոսի
խյթո՛ղբը • Եոհաննէս ՝ Ա utյեա ՝ Մեմն ոն ՝
Արտաւազդ դիմակներ են՝
«ծ՜ ա ղի կն եր^
որոնղմէ Կ ո‘՛տան դե ան կը հանէ անոնղ
Հբոյրը՚ձ* <մ*"յր որ հեզութեամբ ասում ես

֊Ես եմ/ Իմաստն օրերի որ սւրրշիս ան_
ցան» (/?. էջ 65 ջ ընդդծումը բնադրինն է ) :

Ւոլթը ես դրի

եւ կ' եր թա յ

արտաբերե լ՝ դրե® լ թէ երգե®լ բանաս«եղծութեամբ..., Ամէն մէկ բայ իր ծիP(։ ունի ել տա կա լին չենբ մտած իմաս-

ութեան բայոցէն ներս,
^որագրային նախադա ս ո ւթի ւն ը , հոս ՝
{ը նշանակէ Կոստանդեանի Հրանա ս տեղ«կան» փո րձառո ւթիլնը , Հրակերտներ ը
նը Հին արմեւորումի ՝ այ լ կ' ակնա ր—
հարցին.
փորձառութիւնը տեղիէ
նենայ այնպէս Որ բանաստեղծութիւնը
Հ մէ1ոՅն է թէ՛ ալ փն տռտ ո ւբի առարH. թէ՛ ~ր..ոը թէ' „[,.ը,
այ մէկը, որ կ՝ըսէ . չփնտռածդ յս։—
ւէեա\ աներեւոյթ կը M.uj»
(*) ,
ՀՀ Գ.
մ& է։ «գփմակ միակ
/ սրի ետին կա՛յ բազմութիւնն
աչ հանուն» : (/յ. էշ 10)յ Փնտռաշրղ
“ԱՂ"՝ կփն»ն է, որուն անունը կը
ԼԼ
լնհ^1'եղե1ր^ն՝ 1Ւտն“Դ"վ "ր
այդ
II1

լ1 տակ անանուն բազմութիւն մը
պօա-կէ : Փնտռածդ դրուած է է,ո սաէ,

„!ր1,շ

IAJ,
ս յլ ւս
"ւ յա('աՅոյՅԸ անուՀ/Հ ւ'ք '9Հյ9ր- է""["1“ւրխն։
մէկ '"֊
Կցերո

ա,V

եր ՛էnu,, (
tU սէ'ռՐ

անանունութեան , յայտՀ"ՀՒն տաև լւ-.< ան՜
'Հայ
է-^ր-ղփրը։ չկ-յ
,

բայ!1

կեդր ոնացնէ

p"անուններ .

«Զի rpv
?ա1նււմն Ւմ անձկագՒն՝
աՏ1«՝ոԽտ» <յ°այսսլ ել ոպղոՆթ-իրնն ի[ւ
բեւեռն jJ‘2 ՝ , Մայեան ։ խորագիրը,
նումր, սէ ՚ ՝
բեւեռին դաղող որոս!'ցուս,հրրը
հո,լաքող սիրողն ու
"ր ‘ւը ԳրոՀԼ ա1ւան ե^բմումի մը մէչ
^սս1էս' Հ^ՈԱղլՈւթէ՚՚՜ն'» Բառեն տակ'-

‘"“'կ։ uAn„ IT՝1 . I1&niPhUllfP խորագրին
U'J տյին տակ

բօղին տակ

X
Ծ* առի փ ո խա բեր ո ւթի ւնը

անոր արձա
կած ut մբողջ ճիւղաւորումը իր կտտա րեա լ
բաբ դո ւթի ւնը ՝ աւելին' իր թարդՈԼթեան
պէս պարզ ոնը, ոճա ւոր ո ւմբ կը դտեէ
ԾԻՐԱՆԵՆԻ վերնադիրը կրող դրութեամբ ,
Առաջիէն տողէն գրութիւնը կըմ տնէ խօսբի հիմնաւորման հարղին մէջ.
«Մի բառ' յիշ^լու համար դեղեղ կու
թի ւնն ա շխարհ ի ,
— (Տեսնելու
համար
բազմ երանդ
տիեզերբ'
Ղ*եզադիտա կը դառնէՀւմ էր երէկ
Օւ կախարդանբն էր անճառ )» :
էչ 42):
Կ^անղնիմ հատուածի եւ էջի կէաաղը^.
րական հնարբներուն , տա ր օբ ինա կո լթի ւններուն վրա յէն . ՛էծ՜ի կ ՝ փ ա կա դի ծ ՝ ոբոնղ
տեսական տարողութիւնը չեմ կրնար հոս
բաղայայտել ,
Տարօրինակը նախ' յիշել բային ՛լործ ած ո ւթի ւնն է ՝ կարծէբ ա շխա բհի դե^ա
զեղ կու թիւնը ըլլար անղեալ՝ մեռած ի-

■>>

ծիրին մէչ ուր կոր ս ո լածը կը ա ելէ : Ել
կը տեւէ րառին մէչ*. Մէկ բառ, մէկ ծ՜ի__
րանենի բառ բաւ է ՝ որպէս ղ/t դր ո ւո ղ
բերթուածը դառնայ յիշողութիւնը լեւր
.ին մէչ գտնուող այդ բառին , Էէ ւ բառը
կը բանայ բաղմերանդ տիեզերբ՝ որով
հետեւ ծիրանի դօտի է՝ ուր կ/ամփոփոլին
բոլոր գոյները, Էէ ւ ծիրանենին դեղադիր,
տակ է՝ դեղեղ ի կր տեսնել տուող՝ հրաշբովբ ՝ կ ախար դանբո վր յայ տն ա կեր պո ղ ՝
փոխակերպող աշխարհը դե ղեղ կո լթ եան ,
Այդ փ ո խ ա կեր պո ւմ ով բառը կը պահէ ՝
ուրեմն կը յիշէ t
Ամէն բառ' ծիրան , Էէ լ բառը կը յի չէ
բառին արմատները» Հխոհուն ո լ պայծառ
դուստր Հայաստանիդ ՝ աւելի Հդալարագեղ « բան ուռենին ի է^աբելոնդ (/» • 42) ։
քյառին մէջ կը պահ ուի Հողը եւ հողին
հակադիրը՝ միլս հողր : Այ է աեղ' նոյն
յղումը ք^աբելոնին» ՀԱւա^զ՝ ես չեմ ար
բան էիաւիթ' Այէ տարազիրն ի իաբելոնդ
(Ի* 37) ։ Ե*իրանը կըխօսի ուրեմն տարա.—
դըր ո ւթ են էն ՝ ասոր ուռենիներէն' անպր
տուդ ծառեր եւ յ ո ւսահ ա տա կան օր էն ջու—.
րերու վրայ լաղող, է'առը խոհուն' լնդդէմ ի Բ ա բելոն երդուած սաղմոսին, նըման խօսբի մը մէջ ամէն բառ աբսոր կը
պատմէ եւ բամանում ինչպէս նոյն ատեն
աբսորը զանղելու ձդտո լմ , Պ տուզ որ
կը տանի մինչեւ իր արմատները՝ մինչեւ
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չդրուած

ր^յի մը. այս իմաս տուի բայող մըն է՝
"fi. մը, Օրերի իմաստութիւնը գտնե® լ՝

է¥_ ^5) , ամփոփելով
իբ մէջ հողն ու
երկինբը ,
(Հայղ ծաղիկը միրդն ալ է ՝
բարը՝ ինչպէս բառը որ Հդեռաբոյս մորճի
վբայ միրգ էր հասուն' / ('առն այդ ան
հունդ (նոյն՝ էջ 53) î Առաջին բառը մա
նուկթ արդէն միրղն է եւ Հա սուն» օրերու
խօս ո էլը Հբառասուն արմատներով աբեղա,
կան՜^ կը բաձ է լո յս ը խ ա ւար էն Հբայղ չեմ
ասում / բառն ս՚յրէ անհուն . . . (նոյն :)
էՕօսբին տակ կը մնայ անհունը առաջին
բառին ՝ ոչ միայն պա յմանականօ րէն մ ահ.
կական բառին ՝ ա յ լ Հրանա ս տեղծա կան^
բառին ՝ որուն սահմանաւորութեան մէջ
կը շրջա դծոլի անհ ունը : Ա^հհուն բառ եւ
" ո վորա կան ՝ որովհետեւ ասուն
օրերու
խօսբը սովորականը՝ անղաւորը՝
մեռ11 "ղը կըդարձնէ անսովոր , հողը կըդաբձնէ
խաւարը կը վերածէ էոյսիՀ
Հբամելուխ ՝ զտելով զայն : /՛մաստը ՝ բա
ռը այսպէս կոլ դան զտումի ՝ վեր-ածումի
աշխատանբէ մը՝ որ իմ աղա կան աշխւստանբ բ/ լա լէ առաջ եւ առանղ անոր հար
կադրուելու' բնական բերում մըն է , Ա.
/
փոխումը հիւթի :

րականո ւթիւն մը,
Արդ^ J‘ui.nl,tt տՈրէՒ
անղեալ անկատարը (յիշողութեան մամանակ եւ tt ւր եմն շարմո ւն օրերու տեւոզութիւն) եւ տեսնելու համար ս՚յդ յիշումը կը տեղաւորէն ներկայ — անղեալ/ի

շարմումի մէջ

թանասւոեղ—

Այսպէս ծա զիկը կ^ըսէ » «Եո եմ/ ծաււն ար
մատներից մինչ կատարն ամրուլջ» (ն«յ5/

ի՛մ աստը բո յրն է , բոյբը եկող ծաղիկի
մարմաւէն ու մնաղոզ՝ կարծէբ ամփուիոխ
ամբողջ ծաղիկը եւ զայն տուող, ի^ոյրըոր բաղ ակայ ծաղիկն է, «Վ/// յրկեան որ

Կոստանդեանի բանաստեղծական
փորձը, Եւ այր1 նախադասութիւնը.

Օրերի իմաստութիւնը՝
Իւրեամբ...

րԼեկՒ դիմակին տակ,
Ե օ՛դիկը ծառն է եւ բարը՝ սկիզբ՛ն ու
։ արմատն ու կատարը՝ Հ^եր շունչ
ներդաշնութիւն մը բերթողխչ (/». էջ
) ï

Օրւեթի {ււքւսսսւսլթ-իլՍը ;
Համանուն

պսւդւսյ' ներկայ ա նղեալփն մէջ, ^քնունդթ
մահուան ՝ վերադարձ/t Հխորհոլրդ^, ծա-

ԾԻՐԱՆԵՆԻ
Գրեց'

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

արմես արեւներ կեանբին (նոյն^ , իմաս
տը կոլ դայ օրերէն էըըևւ օրերու ամ^.
փոփոխ էութիւնը՝ հեզուկ Հի^թը՝ կեանբի
մէկ անխախտ վայր կեանը, Կոստանդեանի
սլատկերա կերտութեան մէջ օրերու //—
մաստս ւթեան ամէնէն յատուկ եղանակը
աշոէՏնն է» Հա շնան մէջ մամն է ամառնա
յին/ եւ մ՜ամը դարնան յամառում են դեռ՝
/ ներկայ են տմէնքն "ր երբեք կային' /
Անցեալը յիշոՀւմ է ներկային» (խ • էչ () ։
Աշունը մեր ոտանաւորին գեղին ու լա լկան տերեւները շէ , այլ հասունս։թեա\
մամանակը, երր. անցեալը կը մնայ ներ
կային մէչ, կը յիշէ ներկային կարծէք
ներկան րււար անցեալին անցեալը : Տա
րօրինակ յիշում' ասիկա , որուն
կ՚անգըրադառնամ աւեԱ, տեգին , յղուող յա
ւիտենական վերադարձի մը, շր չան ա կի
մը, քանի որ անցեալին մէչ կայ ապագան
որ ((.դեռ անուն չունի»
{խոյն , էչ 8) î
Ինչպէս ծաղիկին մէչ կայ, զօրութենա
պէս , գալփք պտուղը , բարը :
Այլ տեղ
Կոստանդեան կը գրէ "ա խիտ տարազը.
«Սէրը միշտ գալիքն է անցեալ»
(Ի՚է^
73) : Անցեալը կը մաածուի այստեղ իբրեւ
գալիք- "էրը կը “իրէ անցեալը իբրեւ գա
լիք ,
վերադարձող
մամ ,
այսինյխ
սէրը կը գանէ նոյնը, նոյնը որ կը կենայ
բոյրին մէչ,իմաստին մէչ՛. Եւ ընթեր
ցողին համար գալիք տողը անցեա^, է
եկող իբրեւ գալիք, իբրեւ ապագայ, ա-

խօսբին Հիմը ։
Ս՚Ւը ա^Ը
ԼլԼոI՛ ♦ խիտ ՝ ոսկի միրգ է ՝
ճա շա կո ւո ղ : Տիրութիւնը կ^ըսէ . հԿ*Է ղե ղկոլթեանդ ճաշակն է զուտ իմաստութի՛ւն
բերանի» (fi. էջ 42) : Ոլրիչ տեղ եւ ուրիշ
առիթով' գրեթէ նոյն նախադասութիւնը»
ՀԵ բանի հասուն բա ղղր ո լ_թ եա՛ ն ՝ / դեղեղկո ւթեան որ ճաշակուած' / իմաստութիւն
է բերանի» (նոյն» էջ 73) :
Կբ ութիւնը
այստեղ կը խաղայ ճաշակ բառի երկղիմի ո ւթեան վր*" J y խրելով զա յն ի ր ա րմtuտական իմաստին մէջ, ճաշակը դեղեղկութեան համն ի"կ է բերնին մէջ՝ դեզեղկութիւնն է իբրեւ հասունս ւթիւն ,
բաղղբութիւն ՝ այսիբն' իր լրումին հա

սած ՝ Ւը բոլոր կարելիութիւնները իրա—
դո բծած՝ յորդ՝ Հներշունչ ներդա շնու
թիւն» ։Այդ հ ամը՝ այդ համբերումը բեր
ուին մէջ կը դարձնէ խօսողը ասուն , Կոս—
տանդեանի դեղեղ կո ւթիւնը հասունութիւն
է , բերանի նախ' մտբի նաեւ իմւսստութիւն , Այլ խօսբով իմաստութիւնը այս
ւոեղ իմաղ ականին եւ զգայաբանականին
համադրումն է՝ ներդա շնութիւնը ճաշակին մէչ -. ի սկ ասիկա ճիշդ հակառակն՛ է
որկրամոլութեան ՝ որ կ/ուղէ լաւիել աշ
խարհի դիըյփրը ՝ առանղ ղանոնբ եւ աշխ՛որհը ճա շա կելո ւ ,

X
Հասուն

ծիրանը՝

դեղեղ կութիւնը

իր

“քէ?. ևը պէԱՀԷ այլ
> այլ ըար. դեղեղկութիւնք Հտնհունն (£)
ճշմար տա ձեւ»
(նոյն ՝ էջ 57) : «Անհ ո ւնո ւթի ւնը ապագայ»
(նոյն՝ էջ 60) : Ի"կ անհունը իր գրեթէ
դասա կան պատկերը կը գտնէ utր ելին մէջ ՝
որուն Հճա ռա դայթ ո ւմը» եղանակողն
է
Մեմնոն ՝ համանուն դրութեան մէչ -. Այնպտուղ ը իր դոյ^Ը
կ՚առնէ
արեւէն ՝ այնպէս ալ եղանակողը իր խօսբը
կ/առնէ լոյս էն ՝ որ տեսանելի՝ իմանալի
անհունն է, Կոստանդեանի մօտ փորձը
պիտի ըյ/այ բանաստեղծը մտածելո լ իբ
րեւ արեգակ» բայղ փորձին կ/ընկերանա յ
վարանբը
Հգուղէ»ներոլ կրկնութեամբ»
պէս իևչպէ1՛

«Բանաստեղծ' գուցէ մի արեգակ
եւ գուցէ լուսնեակը ջրհորի'
ընկղմած որպէս գա՛նձ ջուրի տակ,
կուտակուող ձոյ լ ոսկին օրերի • • • »
{ս- էջ. 25):
Բանաստեղծը օրերու ոսկին՝ լ"յոի փայ
լուն խտաղումը՝ անկեալ ար ելէն եւ կ ամ
ջրհորի լուսնակ՝ ծայրագոյն
դիրբեբոլ
բնակիչ՝ բայղ իր մէջ ամբարող՝ կուտա
կող՝ ամփոփող անղնող օրերի իմաստը՝
անոնղ համը, Ոչ այն խստակեաղ ը գե
ղեցկութիւնը մերժ՜ող՝ ոչ ալ մանաւանդ
ջուրերի մակերեսին անձնատուր ,
Բայղ Հոճը» ՝ բանաստեղծութեան ը//ալու կերպը ք ապրելու կե®րպը » Կոստանդեանի նոճին կու տայ անոր օրէնբը »

Սանւնում է յոյգերն իր
Իւղղահայեաց նոնին —
Ունկն գիր, ունկն գիր,
Բարդութեան պէս պարզ
Որ ծղրիթներ կ՚օրրէ• • •

այնտեղ'
րանասաեղծ,
այս ոնին

{Բ • էչ 45) :
\մտռ մը նորէն՝ ttր 1լը սանձէ ՝ պրկո ւմով կը համ ադրէ՝ կը ղեկավարէ հովերու
բերած անդոհ անբը ՝ յոյդերը ՝ ղդտյարանբներոլ խուլ կամ վ^ղող կեանբը ՝ ասոնղ
ստեղծած տարտղնումը, Աառ' լարս լած
ճիշդ այնպէս ինչպէս ՝ այլ տեղ՝ հովերը
գիտեն Հլարել որպէս բնար' / Ամէն մար
մին եւ հոգի» եւ 1լ ո ւղեն ՀԱնշարժ ո ւթի ւնն
իմ բազմալար' /
• ♦ ♦ դա շնել ա ղօթբի»
(Բ ♦ էջ 13) : 'Ծառի ուղղահայեաղը կ/իշխէ
ու անղնող րաներուն՝
շարժ՜ող՝
մեռնող րաներուն որ կը զտէ իր "[իրկ ուխիտ եռանկիւնին մ էջ ՝ կը ղւսնղընէ ղանոնբ
իր ձիդ ձեւով :
ո ւմի գեղագիտութիւն ,
Նոճին ոճ կը պատկերէ ՝ աւելին' ոճի իս
կական յարաղոյղն է՝ թերեւս որովհետեւ
բառին առաջին առումով ոճը ուռճացած
բոJ" է՝ եղէգնաձեւ ծառ, ճիւղերու կազ
մած' թելադրող ոճա յին ՝ տեսանելիօրէն
պարզ կառոյղ , Բայղ ոճը նաեւ բոյս էն
շինուած գրիչ/՛ է , յօրինումին յղուող ,
Ծտռ՝ դըիչ, դրելակերպ' ահա իմաս
տային ճիւղաւորում մը՝ որու շնորհիւ
լեզուին մէջ պահուածը կը դառնայ դրու
թենէս կան օրէնբ ՝ բար դո ւթեան *ղէս պարզ g
Եւ հոս անհրաժ՜եշտ է ընդդծել Կոստանդեանի գրութեան մէջ ի գործ դրուած երկդիմի ո ւթ եան վրայ ՝ սկսող բառերու կրկ~~
նիմա ս տո ւթ են էն ել հասնող կէաադրական
ու առոգանական նշաններու որոշ կիրա րկումին. Լեզուի տառացի կիրառում ՝ ոհող ին

ԲուԼ Բսյ[էԲ. ^Լ1ԼԼԼայ ը"՛"֊ y ծիրանը խօսբ՝.
Եւ֊ խօսբը ճիւղին վրաJ
հասուն—ասուն
մէՐԳ' ՒՐ Հիւյ^Ը' Ւէ1 Համը տուող ըն.
թերղումին մէջ՝ պահող նոյն ատեն, Ոչ
մէկ հատո ւմ խօսբին ու միըդին միջել ՝
բառին ու իրին՝ անունին ու առարկային ՝
«չ մէկ բաժ՜անում , Բանաստեղծութիւնը ՝
լեզո ւա կանի իր ստանձնումով —եւ- սան.
ձումով թերեւս կը հետապնդէ սովորա.
կանին մէջ գոյ այդ հատումին զանցումը»
կը հետապնդէ ՝ կը լարէ ,
Կը մնայ
հաղի» (Բ *
որ օրերու
Ցոլմը՝ կը

ճաշակել խօսբը՝ Հխօսբը նման
էջ 32) : Ինծի այնպէս կը թոլի
իմ աս տութիւնը ՝ իրերու փմ tu—
ձգտի խօսբի իմաստութիւն մը

իյօսրի ե՜էս մը, Իարեկաղիի Հրոլորապտուղ պատաբագը» տանոզ Իկարոսի
արեգակին ՝
ողջակէզին î
էժօսբի
ծէսը
Հձգուած հըկրիղ մինչեւ կրկինը բաղար.
ձա կ» {Բ - 52) : խօսբի ջնջում մըն է նաեւ ,
ՐԼԼաԼ

* Ա^կէ անդին Հ0րերի Իմաստութիւնը»
հատորին կը յղուի 0» Ի* կրճատումի եւ
Բանաստեզծաւթեամր. • .ին' Բ ։

Fonds A.R.A.M

moi s’accomplit, chez Harout Cosdantian,
par l’élargissement et seulement par
ception par rétrécissement et densité.
densité s’amplifie face aux ténèbres,
sont l’annihilation de la diversité

mais,
le plus
puissant
était le rêve

monde, qui sont l’éclipse de la forme et
de la couleur, enfin un monde, où le so
leil noir rayonne et dont les explorateurs
acharnés s’appellent Baudelaire, Mallaimé et les autres. La poésie de H. C. va
par d’autres chemins, vers le soleil, qui
est l’autre face des ténèbres. Les poètes,
qui assoiffés de l’infini, oscillent entre
deux pôles impossibles, du tout et du
néant.

Tout le monde savait, dans la commu
nauté arménienne de France, qu’un poète
de grand talent vit parmi nous : Harout
Consdantian. Tout le monde, dans ce cas,
signifie une dizaine de fidèles lecteurs
qui avaient pourtant tendance à oublier
la présence rayonnante de poète, et ceci,
pour plus d’une raison. D’abord, parce
que H. Consdantian avait toujours aimé
vivre loin des foules urbaines, résolu
ment loin, dans la richesse imagée de sa
vie intime et puis, parce que H. C. pu
bliait ses chants, avec une espèce de mau
vaise volonté, à de longs, très longs inter
valles, comme des comètes clignotantes.
La poésie ne se donne pas sur la place
publique. On la recherche. La poésie est
l’un de ces domaines mystérieux et ré
servés, où seules des cohortes osent s’a
venturer, conduites par des guides aveu
gles. Ces deux : caravane et guide, ne
sont rien d’autres que l’amour et le rêve
de celui, qui est brûlé par le feu de la
poésie.
Une coïncidence, qui n’est guère inex
plicable dans ce cas ; il a fallu aller par
monts et par vaux, pour trouver notre
poète dans son ermitage de Provence,
pour trouver celui, qui refusait toute
publication, qui s’évertuait à répéter pour
lui-même et pour nous — sois semblable
à Dieu, reniant tes œuvres — mais qui
daigna donner un titre à un premier re
cueil que voici « Poétiquement ».
Tous ceux, qui ont lu notre poète dans
les belles éditions anciennes d’Andastan,
tous ceux-là savent et sauront dorénavant
avec plus de compétence, que H. C. ap
partient à cette rare catégorie d’artistes,
où le poète s’est reflété sur sa propre
activité. A cette catégorie, où le poète
a parlé sur plus d’un plan et parfois
même de derrière le rideau. Grâce à
l’harmonisation magique des mots, Cons
dantian a tissé une transparence, derrière
laquelle on aperçoit des problèmes es
sentiels : pourquoi la poésie et à quelle
fin?
De telles questions resteraient un inex
plicable mystère, si nous ne savions, au
moins, que le monde est une vibration
symphonique que nous n’entendons pas.
Le poète est cet être, qui entend avec
force, qui a le bonheur et le malheur
d’entendre et qui transmet aussi grâce
à la magie des mots, c’est-à-dire de l’art.
C’est l’art, qui arrache le lecteur de son
siège, le saisit dans sa vibration person
nelle, c’est l’art, qui transporte le lec
teur sur un niveau différent, où il va
vivre l’illusion de la plénitude.
Le niveau est élevé chez Harout Cosdan tian. Son chant jaillit des profon
deurs, va écorcher les sommets les pins
hauts et effleurer le mystère des portes
closes. Pour lui, la poésie n’est ni un
jeu intellectuel, ni un moyen de chasser
le surplus d’écume des sentiments. Pour
lui, comme pour tout véritable inspiré,
c’est une mode de recherche, probable
ment la seule possible avec le mysticisme
et avant lui, par laquelle le poète sera
maître de toute son identité. Ce qui
était divisé et en opposition va être réuni
et fusionné.
0՜ անձանձիր միոլթիլնը ուր միավանկ*

կը միանան միտք ու հոգի :
Des formules semblables se répéteront,
au long des pages en une seule pièce on
dispersé. Nous ignorons quelles sortes
d’opérations accomplissent l’âme el l’in
telligence pour la recherche de la révé
lation poétique. Nous ne sommes pas au
courant de l’alchimie de ces opérations,
bien sûr. Ce que nous savons est approxi

ex
La
qui
du

matif et insuffisant. On peut pourtant
dire, que la poésie est une sorte de
«suicide». Le moi disparaît sous le sur
saut de l’émotion, et par là le monde
visible disparaît aussi. Le vide ainsi créé
vient s’emparer du sur-moi, qui est un
élan intérieur, un arrachement. Le pre
mier mouvement, que l’on sent dans la
poésie de H. C. est cet élan puissant, qui
apparaît clairement, quand le poète évo
que, par exemple l’aigle

Ո՜վ

սիգապանծ՜,

սաւառնաթեւ

վեհութիւն,
Թեւերուդ թափը կշռական ու թեթեւ
Չունի՜նք թէպէտ I- թայց երազն է գերհըզօր
L’existence de l’unité universelle est
un des rêves obstinés de l’être humain,
au loin, en un haut lieu, cette plénitude
supposée, que nous appelons Dieu faute
d’une meilleure explication.
Le verbe, le mot et la lettre, qui cou
lent du poète et diffusent une harmoinie
dans l’espace, participent à la formation
de l’unité, s’ils conviennent, comme la
clé convient à sa serrure, à l’indescrip
tible harmonie universelle.
Le sacrifateur avait toujours été poète
et réciproquement. Ce fut le verbe in
telligible, qui les sépara, devant la porte
suspecte de l’ésotérisme. Il n’est guère
nécessaire, que le poète soit croyant, au
sens commun du mot. Et H. C. ne fait
pas rm tel aveu. Mais son chant témoigne
pour lui.
C’est ce chant, qui prenant le lecteur,
dans ses vagues impétueuses Ou onc
tueuses, le fait participer à sa glorifica
tion, à sa révolte, à son chant nuptial et
donne le frisson de la perfection, c’està-dire
de
la
beauté.
A
ce
point
de
vue,
Yégiché
Tourian,
quoique religieux, était moins croyant
que son génial frère : Bédros. Tout ce
que nous mettons dans le cercle de la
divinité, non sans quelque pérplexité,
est autant complexe que simple, comme
ici, dans ce chant :

Սանձում է' յոյգերն իր այստեգ Ուղղա
հայեաց նռնին
Ունկն դի'ր, ունկն դի'ր , բանաստեղծ
Թա,րդութեան պէս պարզ այս ոնին
Որ ծղրիթներ կ՚օրրէ. . .
Un plus long passage donnerait le ca
ractère et la portée de la poésie.

Աշունն որ ան՛ցաւ ոսկեգէօծ էր բոսոր ,
Առաւօտները խնկում էին սերկեւիլ.
Վերջին միրգերը քաղեցին այսօր,
Թուփերին դեռ կան հատիկները թիլ
Մորմերի որ տրտմութիւն են բուրում:
Ես կթել եմ ամէն քաղցրութխ ն
Եւ ամբարել եմ ւսնբտժան լեզին
Եւ արդ, ընդէ՞ր եմ տրտումԱմէն հովի գէմ՝ հոգին առագաստ,
Եթէ կա՜յ հոգի,
Եթէ կա'ն հովեր' հոգին է պատրաստ :
Եթէ գա՜ն hmfhp' կը մեկնիւք անդարձ •
Մնաս բարեաւ ոչ ոքի :

I—

,

Une pluie radieuse se tamise dans les
admirables poèmes, où le ciel est plein
d’hirondelles, la symphonie stridente des
cigales se répand, où se lève l’aurore du
brûlant soleil de Provence, profond, spa
cieux, à pleins poumons jusqu’à l’infini.
Cet infini, dont le fond est le fond même
du poète.

Եւ֊ փա՜ռք յոյզին այււ տօթակէզ եւ բար
գաւան
Որ ձուլուելոլլ ծ՜առին, ծ՜աղկին
Օժտել է մեզ երագներու] լու սանանանչ
Եւ հրաբորբ ւոենդոլ] նախկին
Հիւթել հեշտանքն արարչագործ ու փա_
ռահեզ
Վայելքն անբաւ վադվադակի • • ■
La lyre de Cosdantian a de nombreuses
cordes.
Le rythme change à volonté.
Voici la première strophe de la mélan
colique élégie

Հու]ե՜ր, հովե՜ր որ անհնար
Դիտէք լարել որպէս քնար
Ալքէն ւքարմին եւ հոգի -1Արգ յոյգերով հոգեգալար
Անշարժութիւնն իմ բազմալար
Կ՚ուգէք դաշնել աղօթքի • ■ •
Ce n’est pourtant pas la mélancolie, qui
caractérise le recueil, mais un autre flux,
qui vient des profondeurs pénétrer chaque
ligne et qu’on peut bâptiser sagesse su
prême. Fruit doux et acide, que seule
procure la profonde intimité de la vie.
Cosdantian ressemble aux lyriques, qui
l’ont précédé Tourian. Bechiktachlian,
Medzarentz, à cette différence que la
sensation vécue de nos infortunés poètes
de Constantinople ne fut pas physique
mais spirituelle. Ils n’ont pas étreint une
maîtresse, une compagne ou des enfants
turbulents. Harout est un homme, qui
a vécu, la bouteille de vin devant lui,
quand il chante « Pour l’ivresse ». En
tous cas, H. C. parle comme celui qui
sait ce dont il parle :

Թող օրերն այս յանդուգն յորդե'ն,
Անցնեն ժամերն ահագնաշեշտ •
Ես անցած, անցած, անցա՜ծ եմ արդէն
Ուղիներու] անհրաժեշտ • • .
Il n’était guère indispensable, que le
chemin de notre vie se transforme en cal
vaire de l’exil, mais puisqu’il en fût ain
si, nous écouterons l’élégie du poète, où
le sourire et le chagrin ne parviennent
pas à se neutraliser. Dans le poème
«Sans SOUVenir» (Անյիշատակ), on en.
tend l’écho (tout à fait exceptionneHement) d’Appolinaire :

Ես մի օր մտայ Անի
Որ ճաշարան էր աւերակ...
•Յիշում եմ անյագ բերկրութիւնը մեր
Եըբ երգում էինք «Հայաստան»
Եւ շնչում էինք երկինք ու արեւ.
էայց ժամերն անցնում էին շուտով
«Մայր Արաքսի ափերով»;

images poétiques se succèdent
plume, se confondent, se cristall'^ *
la colonne embrasée demeure U' ’
élancée, livrée et infinie, murmura ' ’
houleuse. Il sculpte avec des doi
brants la statue de la beauté de '^՝
avec une douceur si consciente11""
semble ne pas effleurer « l’amante
aimée » aussi docile que fascinante
femme passe sous les voûtes du ciel’ ,
la lubricité n’a pas sa place. Alors,
011à la couche nuptiale.

3 ուզի չ է ծաղիկը գարնան,
Ցուցուած է միրգը հասուն.
Ծաղկունքն ե՞րբ միրգ կը դայւնսւ(.
Սիրական իմ սիրասուն...
՜ ՜ ՜ Կա՜ց , անհամբեր պարմանի՝
Այստեղ թաքուն ստուերներ կա|>
համար.,,
Դալարագեղ ծաղկոց փաղփուն ծԱ
Եւ լուսաղբիւր հեշտանքների պէս
ծաւ
Սիրականիդ ստինքները հոլանի,
Բեղո՜ւն, բեղո՜ւն երջանկութիւն (կ
համար..
L’instinct du poète ne trompe pas, L
beauté majuscule passe absolument pi
la femme. La religion, qui sait w
(quand elle sait) sait aussi que le clieiri
du Très Haut passe par la Vierge.
H. C. nous était venu d’Iran, exa*
ment de Nor-Djulfa, quand il était enw
adolescent. Sa longue cohabitation ara
notre langue, a doté son arménien or»
tal de la richesse indispensable. Dans sa
langage, on sent la présence du dira
arménien classique qui donne aux poi
mes un parfum de cantique et d’encem
Le Livre des Lamentations est inconnt
de l’auteur. Ainsi se créé une languefe
cinante, vraiment originale. La langtt
poétique est toujours une langue ét»
gère, à un certain point de vue.
L’Arménien oriental étant mie langui
vacillante et boiteuse, la grammaire li
H. C. vit de mauvais moments dans 11
livre. Cet état de choses, non seulemeifl
ne nuit pas, mais encore il favorise I։
poésie. L’art sait utiliser les obstacles a
les fusionnant ou en les détournant. ï
n’est pas important, que les mots s'il՛
lient ou non. 11 suffit qu’une trame in
térieure les accouple l’un à l’autre, c’af
à-dire que les mots couchent ensemblf՛
à deux ou à trois et poussent un souB
brûlant. Les surréalistes disaient «fs
mots font l’amour ».

Harout m’a ému, en évoquant nottf
inoubliable
Montparnasse, dont no»
étions les fidèles explorateurs. Nous a#
arpenté, d e long en large, durant i*
longues nuits ses avenues, qui étaient PJ
vées d’étoiles et de traquenards, qnaIU
les flambeaux n’étaient pas encore éteintet que le rideau central n’était pas
chiré. Depuis le collège Berberian, &
rout était le second poète dandy quey
connu, le premier étant Matbéos Zabi*
Que ce soit Mathéos ou Harout, ils Pw
taient dans leurs poches un aimant, Փ1
leur attirait les femmes. Les fille8
Nord, aux cheveux dorés, tournaient
tour de notre beau poète, comme le t™1
nesol face à l’étoile du ciel. L une Ie 6
est toujours présente, dans la trame d J
poème « La Norvégienne

au

c°rP5

neige ».
J’en ai fini. Je donne la parole à

Cette Arménie-là est la patrie spiri
tuelle de l’Arménien exilé, qui n’a pas
de racine. Et parce qu’il n’en a pas, per
sonne ne peut le déraciner.

Ce magnifique chant donne l’impres
sion d’une totale liberté, qui est l’am
pleur. Le poète a trouvé son ampleur
dans une harmonisation, qui semble uni
verselle. Il fût à la fois ampleur et va
cuité, c est-à-dire vaste réceptacle des mes
sages célestes, sous le nom d’inspiration et
ferme substance. Apte à créer et à être
créé, à se remplir et à être vidé, selon
l’hypothèse que ce qui est en haut, c’est

Ջի ոչ մի յոյզ հւ ոչ մի սէր,
Ոչ վեհագոյն վայելչութիւնն այս վայրերի
Եւ ո՜չ հեշտաւնք ը քնաբեր,
Ոչ մեղեդին ոսկենուագ լոյս լարերի,
Եւ շռայլուած ոչ մի շնորհ,
Ոչ մի հանգիստ ու ապաստան,
Պիտի յուսան որ մոռանամ քե'գ իմ կրօն
Որ ուրանամ քեզ՝ Հայաստան...
’

comme ce qui est en bas.
Il est à remarquer que la négation du

Harout est surtout admirable comme le
chantre incomparable de l’amour, comme

Imprimé sur les presses du Jouimaf «Haratch»"

le poète inspiré des bienfaits
de 1 'amour. Il chante l’in(j(
beauté du corps féminin, de
odorants et de ses champs fertiE

83, rue d’Hauteville

note des éditeurs, sur laquelle s ou՝re
recueil. J’en recopie le dernier Pa
graphe,
jugeant superflu d’y *‘Jjoiit։'
quoique ce soit :
leqim
« Ce choix de poèmes, pour
nous avons eu la chace de lui arr8 (
les manuscrits, nous le publions a՝ ec
vrai plaisir, pour la joie des esprits a
deux de l’art et de la poésie et à la g
de

la littérature arménienne »•
CHAHAN CHAHNotli

Texte original en arménien- paru 1
Haratch, le 27 Juillet 1974. Tradu^
Haratch.
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Ս՚՚՚փ""1’հլ"յԼ'ն երկր՚-լ՚Գ Պ՛
.
֊
Անեաք, Նիւ ^‘ՐմԼ' 'l^üL' ենունգով
Լա-գրէր

աչք-ւ-հ^ նեբ։։ ւ^ււ-fi պ
‘՜' անսովոր ան՛ուն մը

ձ^Ւ-

^■լմԷ նման

Տ,, ^-ւ-^Ւնււ "սւ1ւ"’յն
ոք էլ, ձգեր անոր ծագումն ու ինքնու5ձ; Ոստանիկ Մանուկ Ատոյեան երր

^թփն 'լ-ւ՚Գ^էւ-կւ1 Աէ'ե1՚ւ Կ՛՛րէի ձ'"ծ՜
ձձը կը •‘՛Ր՛՛Է Ի W?
գրգ“՚պ’“տ^է, որոնցմէ մին կու դար իր մոփլրդթ' պատկերը
չարա տա ւոր ե լո լ
խկսւթենէն : Կորքի ըսած էր իր Հր-էը ,
կգ,բոշխ՛- «կարդուչ ջան, երր ես (օր
իմ նշանակալից րամ ին ս բերած ըլՀ այն ատեն աշխարհին պիտի յայտա.
քաքեմ իմ հայ ծագումս : ^/"ճ/, "ր ես Հա.
ij, ղսոակ մըն եմ : Հաւատարիմ գաւակ
j[ յել, նախնիքներուն» (1) :
ք/,չ են սփիւռքի այն հայ ա րուես տամտեերւը, որոնք հայրենի աշխարհի պատ.
*կերներն
. . . ու յ՚՚՚-չնրը
ք
/
Ç
«A ո ւէե է
կրցան
1ււ,էյլ
fjitij արուեստին մէջ եւ հասցնել տրտտբլալական ո ւթե ան եւ համ տմ տ լ՛ գկայն ո լ.

ՍԱՍՊՈԻՐԱ9ԱՆ8ԻՆ

«

խձ նման չափանիչի մը՛. Ա['չի լ Կորքի,
կր մորթին վքտյ կրած ը/գալով այն բորյ յաւերը որոնց կ՝ենթարկուէր հայ աա.
ոխը, ինքն ալ, իր կարգին, չէր կրնար
եոնաչ անոնց թողած սպիները : Իր գ"('՜
}կւ£ կր կրէին գրռչմը իւ՛ ույս
սսլինեբան :
W*' Aff 9nZ/^/z ոտը 1լը ղևէր Ամ եէէ՚Ւյ/1 ‘՝,ՈւԼխ1 '/['աJ ւ -15 տ ա լւ ե կանխե եփ թողած՜ էր էր շատ 'սփրԼլփ ձննդա|այյւ թորգոմը (^Լանէ շրֆչսև) եԼ տխուր
1ւլ1ւ լււ ,թ[, լեներ ո լ. չարք մը : 1908-/,հ
իր
՝ա1(Ը,

Սեգրակ, փախուստ տուած էր
,կ(' Ամերիել ա՝ խուսափելու Համար խր(պլան բանակէն ղփնոլորադրուելէ ՝ լո1'ս
շլակները ձ դելով էր կն ո ֆխ ^ուշանէկէ
>ղատալտւէեան տակ : (Հետոյ վրայ հաս
նել մեծ եղեռն
դա ղթր եւ տնակրումn լարխե սլա յմ անն ե ր ո լ կր մ աա'Հթւ պատանէ Կ որրէն ՝ որ կորսնցնելէ ետր
(ր ամենա սէր ելէ էակը՝ կը կոր'(փէր նաեւ
եւ դուդոլլո սն.թն
րնտա^1լան սէրը :
^^ենայաղած նոր մէջւսվայրէն չորու
տէ ա'լ աւելէ կը սաստկացնէր որրէէ

էք^ °Լ կարօտը

էր մանկութեան օրե^Լաչէար հէն հանդէպ • Հայա ս տանը կ՝ըէւ P այ^յ ձադնէսական բեւեռը որ մէ շոր
էրեն կը րա շէ ր յ ի ը նամ ա կն ե ր ր
'1Հայրենէրլէն նուէրուած տոԱո'է եւ ղոփրը կը հ է լսեն անոր անցT

«լ բնութեան :

միջավռյրին մէջ, արեւմ ուտJ ^Արուեստական ըմբռնումը թորքէն
լ,
ր1,ելոլ նկարչական խոր^է
լ Էետր,,լթէւն մը որ մամանա կո լան
V
7'
4 Zi թողուր հայրենական

,և

ւՀթ-ՅՀԸ ոէրպ,-.տԸ՝ l"1' ‘Լ'եԼնտրէր "Իս1է"
1 էզա ն էր ։ Աոր^է հ ար ա զա տօր է

Հ

~

/ ուադրէր անոր նկարչական ոճն
^մ'"ները, մինչեւ 1920^4"'^ թուա֊

^Բ-էԼհՔ ^'.'երը ԼԻԻ կը “կռէր կր1-,
և,
,Ըիլսւիզմի , յատկապէս թոլա1
Գ՛՛ոերու կող.
առնԼԼ ^ԻԳ

^/փսՀշ "
4Հ ճլ
խկսփս,ն /

մէ *անին

* եւ

կլ

Հ^երը ’ Լ'ԻենՍ

“'ւխր՚լռւ^Հ'1'
Ի՛՛՛Լ՜- Այ-տեղ նոլ
itli մ,ս^Լ եր են ՈԻոնՔ մուտք կր գոբ^"•կնե ԱԼՈրԱԻ“1ր հայկական խորաևչյ, եկմէ Լ ^ատ^աս1կս Ախթտմարի «ձ
^“"յիելփԼ
ձյՒրա^ան'էալւնեԻը}, <H։
^‘յ^այեն
՝ որոնՀ գլխ^^րտբտլ
'Ի՚ւ՚եոլմին, I " ՚՜ ' Լայէւ գիծերո ւ օգտա^յքւն I Հ1 լԱէԷս նաեւ տարածուն ֆոր՛
^Ա,^,Աէ^1 ղտն

“"“յ^
1/./ւՏ

բրսմանա ո ւմն եր ո lJl
որդեգրած մէամաՈճերԻ Լ'Իեն առիթը կո,
բնոյ^1'
ա րտառր կարելի չէ միչտ յա-

ՍԼԼԵՔՍԱ.Ն ՊեՐեճեՔԼԵԱՆ
Ամերիկեան Արուեստի

ջորգական յստակ շրջաններու կապե լ իր
նկարչական փնտռտուքները։ Հերոյիչեալ
գիմ ան կա ըն եր ո լ կողքին, Եորքի ճ՚Ս^Իի^
ձեռնարկած էր իր ամէնէն գեղեցիկ ղ"ը֊
ծերէն մէկուն, հիմնուած 1912/'^ Հանի
մէջ առնուած լուսանկարի մը վրայ զի^ք
ու իր մայրը պատկերող։ Հործը կը ստանար «Նկարիչն ու իր Մ այրը» խորագիրը ,
որուե երկրորդ տարբերակով, աւա րտած
1936/,Ն, Կորքիի ֆորմային ել մ[Հոցային
գիտութիւնը կը հասնէր բիւրեղացումի
բարձր մակարդակի մը։ 'իսյներ ու տարա
ծութիւնը երազային եւ հեռաւոր իրա կանութեան մը տպաւորութիւնը կու տայ ,
մինչ Կորքիի երկչոտութիւնն ու երկիւ
ղածութիւնը եւ մօր բարի աչքերը՝ իրենց
թափանցող նայուածքով, ու զգայուն եւ
նուրբ բերանը

գործին կու տային դիւրա֊

բեկ դոյավէճակ մըհ
ՃՄձՀական թուականներու սկիղբներուն
Կորքիի նկարչութիւնը կը մտնէր նոր հու
նի մը մէջ -. Գերիրապաշտութիւնը եւ վերացապաշտութիւնը միացած' առաջին ան.
գամով կը յայանուէին իր մէջ, սակայն
պաստառները , զորս կը ն կար է ր , ոճականօրէն կը հետեւէին նախորդող կարգ մը
գործերուն' իրենց թանձր գոյներով եւ
լայն գիծերով ։ Իր նախընտրած վարպետ
ներու թումբին Կորքի կր միացնէր այլ
վարպետներ' որոնք այս անգամ կու դային անցեալէն, - Փաօլօ Ուչէլլ°։ Փիէր»
Տէլլա Ֆրանչէսքա եւ փան Տ "մինիք էնկր :
Առաջին երկուքէն Կ՛՛լ՛քի ձեռք կը բերէր
զբացասական ել դրական ֆորմեր»ը իրա.
բահ իւսելոլ ոճը, իսկ երրորդին գծային
յատկանիշներն են որ կը գրաւեն իր ոտեղ.
ծագործական միտքը î Ներկայէն եւ անմի
ջական ու հեռաւոր անցեալէն եկած ազգեցոլթիւնները իրարու
կապելով
Կորքի
կ՚անցնէր նկարչական նոր բնագաւառներ ,
որոնք առաւելաբար ծնունդ կ առնէին իր
եր ելա կայո ւթենէն ել հայրենի յուչերէն։
«Գիշեր, Մղձաւանջ եւ Կարօտ» գործին
կևանՀ կ'առնԷՒն «Կերպար թոր.

ղոմի Մէջ» չարքը' իր այլազան տարբե
րակներով։ Աակայն մինչ հև տղմակերպ" ւմ»ին մէջ Կորքի կ՚երթար գէպի հանդարտ
վեր ա ց ս։ կանա ց ո լմի յառաջացած աստիճա_
նաչափի մը, ուլ։ սեւ, " լզի ղ ել լա յն գիծերն ու տա՛փակ մակերեսները կ արձա
գանգեն Մ՚՚նտրիանի ազգե ց ո ւթի ւններո ւն
ՀձԿերպար թորգոմի Ս էջ» չարքով կրքոտ
գոյավիճակ մըն է որ Կորքի կը փոխան
ցէր մեզի ։ Ասոնց մէջ ուր կառոյցը հիմնըւած է կանացի կերպարի մը ‘Լրո՛յ ,
պա ս տա ռներ ո ւն մա կերեսները նե ր կի թան.
ձըր խաւերով ծածկուած են , որոնք իրենց կարգին կը դառնան ապրող իրա կա
նո ւթիւն մը այն հիւսուածքին պատճա
ռով, որ յառաջ եկած է գոյնի զանաղտն
մակերեսներու
յա ջ՛՛ ր դա կան ո ւթենէն :
Կ ս տ եզէն սկսեալ Կորքիի ֆորմ և րը, մար
մինները եւ գիծերը կը ստանան արտս՛յայ ՛ոչ՛ոկան նոր բանա ս տեղծա կան ո ւթի ւն ,
դառնալով աւելի կրքոտ եւ մ արմն ոտ , ընընկերակցած վրձնահարուածի զգայական
կիրարկումի մը : Իսկ ֆոնը ել առաջամասը
նոյն գերերը կ՛ունենան ու իրարու կը
ձուլուին' ստանալով
ար տ այա յ տչա կան
ել գործնական նոյն արմէքը :
Այս տարիներուն Կ՚՚րքի ենթարկուած
էր Լ՛է՛ ւ1՚Լ“՚՚՚1՚ արուեստագէտներու ընդ
հանուր ճակատագրին : 1929/'հ սկսող Ա՛րն,
տեսական տագնապը ծանր պայմաններու
մատնած
էր
նաեւ
ղ ի ն ք :
Այս
հարցը
լուծելու
մ ի տումով՝ Ամ երիկեան
կառավարութիւնը
յղացած էր կարգ մը ծրագիրներ , որոնց
նպատակն էր պատկերազարդել
հասա
րակաց վայրերը' մԼ՛ամ ամանակ թէ առիթ տալով հանրութեան աւելի մօտէն
ծանօթանալու արուեստին ել թէ' գործ
հայթայթելու համար արուեստագէտնե
րուն։ WPA-ի ծրագրին համար սլատրաստըւած Կորքիի նկարչական նախափորձը
կը ստանար քննիչ յանձնա խումբին հա
ւանութիւնը, որ նկարիչին "[՛ոչ թոշակ
մը կ՚ապահովէր ։ Ամիսներ տեւող աշխա

Ու֊իթնի

Թանգարան

(Նիւ

Եպւք)

տանքով Կորքի կը պտտկերաղարգէր Նիւ֊
Ե ո լ՛քի օդակայանի պատերը։ Աակայն այս
գործերէն վերապրած է միայն փոքր մաս
մը . մնացածը կոր ս ո լած է եւ կամ փճա
ցած։ Գոյութիւն ունեցող լո ւս ա ե կա րն երէն ել նախափորձերէն կալ՛ ե լի։ Է " րո Լ
գաղափար մը կազմել անոնց նկարագրի
մասին, որոնք կը կրեն 3)էրնան Լէմէի
անմխտեԱ, դրոշմը։ Կորքի այլ պատկե
րազարդումներ ըրաւ նաեւ 1939/, A Ն["Ե՚՚րքի Տօնավաճառին համար , որոնցմէ
սակայն ոչ մէկ հետք կայ ï
Աը՛ «.պաշտօնական» բնոյթ կրող աշխատանքները արգելք չէին հանդիսանար որ
Կորքի միամամանակ զարգացնէր նկար
չութիւնը , որ կը սկսէր իր իւրայատուկ
բնոյթը ունենալ երկար տարիներ ոճային
թափառումներէ ետք երբ իր ներաչխարհըն ալ մ[՛ամամտնակ աւելի կը բիւրե
ղանար։ «Կերպար թորգոմի Մէջ» չարքին
կը յաջ՛' րգէ ր նկարներու այլ խուձ բ մը
«իկարտէզ Ա ո թի[' Մէջ»ը, իր ութ տարբե
րակներով, որոնք ոչ միայն հայրենական
նոր հանգրուան մը կը նուաճէին , այլ նոր
գուռ կը բանային դեղարուես տա կան տար
բեր աշխարհի մը դիմաց՝ որ պիտի դառ
նար միայն Կորքիի
սեփականութիւնը։
Այստեղէն սկսեալ իր արուեստը պիտի
ծաղկէր ել յորդառատ
բանաստեղծութիւններ պիտի կազմէր։ բնութիւնը, իր
անձը եւ կեանքը պիտի հ աձ տձո լլո լէին ու
ծնունդ տային անմոռանալի գործերու
որոնց սկիզբը «Պարտէզ Աո չիի Ս էջ»ն է ։
Այ" ութ տար րերակներէն 1941/'հ շուրջ
նկա րո լած ը կը թուի ըլլալ վերջինը (հակուռ՛ս կ որ կայ տարբերակ մը' 1942 ար
ձանագրութեամբ) ոճային այն ուղղու
թեան պատճառով որ պիտի ձե լա ւո ր էր
իր վարպետի վերջնական ոճը : Այս գործը [՛էէ որպէս խէքնիք ել թէ՛ որսլէս յըղացք, կը տարբերի այն բոլոր գործերէն ,
որոնք կանխած էին զայն։ Այստեղ, յանկՇ՚սր.ը կարդալ Գ-էջ)
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իմա ս տա u էլւը ըսած
«Պէաբ չէ բազմացնել

է J-աւ! անակքւնէակները առանց

Հա ւ՚կԼ՛» ՝•

Ա- Մ ակայււյ֊ավ : Տ էսա}’- անԱլ կւս*էւ մեկէՊահանջքը էակաբանական է (oli-

(inup-Jll-B. :

թՍլոԺիք ) ել ճանաչողական միան՚գաձայն :
Արդարեւ, կայ էակաբանական կարդ նը
իրական ութ եան մէչ. այդ կարգը տիեզե
րական գեղեցկութիւնն է , -.տնակ ներ
գա շն ա կո ւթի ւն :
Ամէն է ա 4 (է^՜Ի) ճշմարիտ է՝ ունի իրեն աբժէբը , բարութիւն - գեղեցկութիւ
նը՝ եւ միութիւն է՝ մէկ է՝ այսէնբն հա
կառակ րամանում ի եւ բազմացումի i
Երբ էակ մը րաւարար է ինբն իր բա
ցատրութիւնը ր//ա լու ամբո զֆապէս ՝ այն
ատեն օտար էակներու բացատրական յաւելումը ո չինշ կ'աւելցնէ նոյն էակի հաս
կացողութեան՝ ճշմարտացի ո ւթեան , արմէբին եւ արտայայտութեան ՝ այլ լոկ կը
պղտորէ ու կը վտանգէ նոյնին հարա
զատ իմ՛աստը եւ գոյ,* ւթենա կան յատկացումը

î

ԷՀ_Մակարդակ: Գործնական մեկնու
թիւն: իմաստասէրին այս խօսբը՝ բալաս
տումը առօրեայ մեր կեանբին մէջ՝ ֊»ազար ու հազար անգամներ ՝ բնազանցական
իբ գահէն վար իջնելով՝ կ'առարկայանայ
մեր
ամենապարզ խօս ա կց ո ւթի ւննե ր ու
բնթացբին ՝ երբ կը սաիպուինբ մզուած
զիմացինին սանձարձակ շատախօսութե
նէն ՝ ըսել՝ — եղբայր՝ կարճ կապէ՝ ըսելյիբգ ըոէ երկու խօս բով եւ վերջտցնենբ ;
9». Մակարդակ: Արսւայ այ աչական եւ
գթական եզրակացուր իւն : հարկ է ՝ սա
կայն ՝մի շտ յանուն իմաստասիրութեան՝
յարգել զանա զան ո լթի ւնն երը : Եայ
խօսա կցական լեզուն եւ կայ գրա կա ն - գրա
ւորական արտայայտութիւնը՝. Առաջինը
աւելի հաստատական է եւ կտրուկ : Երկ
րորդը՝ աւելի նկարագրական ՝ վերլո ւե tuկան եւ առաւելապէս խորհ րգածա կան է î
Հե տեւաբար եր կր որդը կէըն գո ւնի տրամ tuխոհական (աիալէքթիք ) որոչ^ ընդարձակ
կա յելիութիւն մը՝ յաջո րգա կան անղրադարձութի լննեբով ՝ առս^ար կո t տե
նիւ
թին մէջ խորանալու գիտում ով :
Հոս ալ ՝ բա ո ե րն ու լե զո լկան ըևգարձակ ո ւթի ւնը կէ ար դա բանան այնբան սրբան կը
յաջուլին րիչ մը աւելի Լ" J" ,,լ- հասկա
ցողութիւն սփռել առաջարկուած նիւթին
չուրջ՝ հարստացնելով մ տահ որ եղ ս,,ււ ււ1>~
թերց ո ղին ՝ ո րպէ ո ւլի ինբ եւս իր կա ր գին
բաց ո լի , նոր ու անձնական անդր ա դարձո ւթի ւններ ո վ ՝ դէրլի աւելիին ՝ tu յս ինբն
միշա աւելիլ յստակելով գոյութեան կեն
սաբանականն ու իմացական պատկերը։
Ահա ՝ աոոնբ եղան առաջին խո րհ րդածութիւնն՚երդ ՝ երբ մամանա կին «էէ առաջ
Միտբ եւ Արուեստ» թիլին մէջ (2 Ապրիլ
1978-չ*) կարդացի 1Օաչիկ
էժէօլէօլետն ի
«Մշակոյթ եւ Ղերմշա կոյթ» յօդուածը։
Տէսակէսւը-..
դո ւածադիրը կը հետապըէնգէ ազգային այմմ էլս կան հարց մը՛-Հայ — Ս փիլաքը : H՛ չ իբր կայուն եւ վերա
ցական երեւոյթ այլ իբր զօրութենական ու.
դրա կան երեւոյթ ՝ սերտօրէն շաղկապս ւ տե
ուիիւո բը մարմնաւորող ենթակւսներու վիճակ — պայմաններուն՝ աշխարհադրա կտ ն
՚լ1՚1’Հեն' ընկերային շրջագիծին , մշսւկոյ.
թ֊իԱ, ել նոյն այգ մշակոյթի հանդէպ ու
նեցած գիտա կց ո ւթե ան ե1 ւ իւրացումի ե՛ւ.
ցոլացումի եղանակին ։ Այո է նպատակը*
«տեւս, կանա ցնե լ սւիիւռբ մը իր բո
լոր տեղական
ենթա^ս փի ւռբն եր ո լէ
ու
դաղթօճտ խներով » :
Այո
ծրագիրը
իրագոբծելու համար ե թ է մէկ
կ՚՚՚է՜
մէն անհրամեշտ
կը նկատուի
մեր
անցեալի ու ներկայի վերլուծումը՝ միւս
կողմ էն թէօլէօլեան կէ աւելցնէ երկրորդ
տեսա ՛լէ տ մը՝ իբր հետապնդուած գլխա
ւոր նպատակ ՝ նոր ո ւթի ւնը յօդուածին ՝ եւ
«շե շտել ո լզածը» • պէտբ է ւէերլու ծել մեր
ոշ—հայ շրջապատը՝ անոր ներկան ու տ—.
պագան» : Ինչո՞ւ : «Պարզապէս այն պատ
ճառաւ որ մենբ շատ փոբր ՝ ոչ իսկ կիսան
կախ միաւււրներն ենբ օտար սլետութխններու եւ հ ա լաբա կան ո ւթի ւնն ե ր ո լ' որոնց
ճակատագիրը յւՍճաէս մ ե՛ րն ալ է՝ ուզենբ
կամ ոչ» :
Տարակոյս չկայ. «սփիւռբը տեւող երե
ւոյթ մըն է» : /մէ օլէ օլեան էլը մատնանշէ
կա ը եւորագոյնը. «խնդիրը զայն յս^ող ձե
ւուէ ‘ո եւա կանացն ելն է'» : Ու գ ո րծնտ կտն
ու պատկերաւոր արտա յայտո ւթե ամ բ կը
յստակս* ցնէ իր միտբը. «Հայ դիմագիծ մը
գծելն ու կերտե լէն» է հարց ր ել ամ բողջ

ա ո- ս. ջ

մեր սւիիւռբեան աշէսատանբը : կարեւոր
զանազանութիւն մը մեր ուշադրութեան
կը յանձնէ. «Հայ դիմագիծը պահել չը
սի-» այլ «հայ դիմագիծ մը գծել ու կերԱ
լոել» (ընդգծումը իմս է) .Կայ սակայն
դեո. աւելին. այս կերտ "զ՛" կան աշխա
տանքը պէտք է տարուի ի տես եւ ի դի
մաց օտարին : թէ օլէ օլե ան կը զգուշանայ ,
կ՛ընդունի թէ «պէտք է առոյդ պահել կո
րիզն ու կենսականը» բայց կը վախնայ լըճացումի կայուն վիճակէն, եւ կ' ո ւղէ ’■ ր
մենք որոշ «փոփոխութիւներու համա
կերպինք , ուրիշներու հանդէպ անտարբեր
չըլլանք»-. Եւ հուսկ, նոր պարտականու
թիւն մը եւս մեզի
սփիւռքահայերուո'
րախս լերե լու ուրի շները . . • «եւ դեռ քա
ջալերել ուրիշները» : Ահա վտանգաւոր
բանաձելում մը. թէօլէօլեան գիտակից է
թէ նման հետաքրքրութիւն մը, ուրիշով
զբաղելու, ուրիշը քաջալերելու, ուրիշին
նմանելու գա ղաւիա ր ա խօս ո ւթի ւն նը կ1՚Ը՜
նայ երկու հակոտնեայ երեւոյթներու զի
մաց դնել հայերը-. — Ոմանց համար նման
փորձ մը կրնայ մահացու ըլլալ «մոռնա,
լով ամբողջապէս իրենց
հայութիւնք» ,
Մինչ ուրիշներ կրնան անվերապահ օրէն
յանձնուիլ իրենց հ այկա կանո ւթե ան , յա.
մառօրէն կրկնելով «թէ հայկական խ բն
դիբները մեր մօտեցումով պէտք է լու
ծենք», մերմելով օտարը բաց ա րձա կօր էն
Հետեւաբար «ինքնասելեռում , օս՛ար՛"—
մերմում , ել նոր ոչինչ սորվիք» :
Ահա տեսական
զանազանութեան ձ ը
երկու կար ելի ո ւթի ւնն երը : Ահ tu նաեւ մըտային բռնո ւածո ւթի ւն մը որ կը կաշկան
դէ ազատ թոիչբը մ տբին ։ էՍռած մնացած
ենբ երկու ափերու միջել : Պէտբ է տրգեօբ
տնպտ տճառ նետո լինբ յէչեալ U,J" ^Լւոէ'
տյն ափը... Քննարկումի պահ •
քթ լր է նրկրորդ կա ր ե լի ո լթի ւնը :
տբ է արդեօբ պահպանողական ու
տ կարամիտ տ րտտ յայտո ւթեամբ ՝ կր կն ենբ
անգամ մը եւս էլա րերու առածը թէ' երկու չաբիբներո, միջել փոբր ագոյնն է
լւն ա ր ե յին :
//> մէկն է տրգեօբ փ ո բր ա դո յնը եւ
ի^նչ չափով փրկարար
Չկւս*յ ա րգեօբ երրորդ կար ելի u t թի ւ^

»

մարմին չէ առած՝ գուցէ եւ ոչ իսկ ղոյո ւթիւն ունի իբրեւ այգ։ Բայց հոն է իր
ան որ ո շո ւթե ամր ՝ իր պղտոր մեկուսացած
եզակի ի րա կան ութ եամբ որ կը յա յանուէ,

"."՛լու, ՛յոյզ պիտի տ։Այ „լր1
զն,ո սորվէ իրմէ թէ [,նչպէս /,}
կ՚անզրնէ :

լոկ վր գոված հոգիներու ինբնա ս ե ւեռ ո t.-

՛ած եղելութիւն է նաեւ ել հս,„կ^"^

մի ՝ հ™րցսէյարոյՅ Î ու քննադատական արտայայ տո ւթի ւններ ո լ
ընդմէջէն :
U.Jfl

օրինակները միշա կը կաղան. լ.^ "I
զազրիր խօսուն ըլլալէ,

’

կր չ," փո՛ղանզ ե՞մ : ԱնչՈ1չԱ1.

պէտբ է փոէսել կեւսնբը ՝ եւ ամէն գրակա
նութիւն որ չօգներ այս ծրագիրէ* իրա—
կանացուձին՝ ո*֊շ կամ կանուխ ՝ անխուսափելիօրէն կը գա տ ա սլա ր տ ո ւի : Եեանբը ,իոէսել չի նշանակեր լոկ բոլորովին նոր ուղ
ղութիւն մը տալ մեր ապագային ՝ տարբեր
այն ապա գայ էն որ բնա կանօր էն պիտի իրակտնտնար անկախ մեր միջամտո ւթենէն
այլ նաեւ պէտբ է մեր անցեալը վերածել
տարբեր բանէ, մը բան ա յն որ եղաւ միջ,ս—
մր աո ւթե ամ ը ը ո ւրիշիւն ՝ աղբիւր պղա ո ր ո ւթի ւնն եր ո ւ եւ ս խալներու ՝ մոզս վո ւրդ ը
տարոլբե ր ա յ լա ղան հոսանբներ ու մ/,չեւ
էսեզդամահ ՝ առանց եր բեբ ման անելու

ներս՛ իսկական իմաստը կը հսոմխ^'^
րս՚կոյս չկայ, նոյն մա՛՛՛հ "գութին հ “
յատկապէս այս վերջին ձ-՚՚՚մ
կը հարուածէ մեր ուղեղներն ոլ յ ՚
կր պահանջէ,
Լ
թէօլէօլեանի նկաաեշոլ տեսակդ
կայն, ամբողջապէս չի յարմարէ
ոփիւռքեան ներկայ իր՚"կանո'
Մեր սփիւռքը, աւսՀզ} դեռ հալ^
կ՛՛՛նութիւն չէ բառին սեղմ իմ„,ստո,լ.
թէօլէօլեան' , անտարակոյս ,
կատես վերլուծում մը կը կալոա(1.

անհատական եւ ազգային հաւաքական
գիաակգութ֊եան եւ փորձառութեան: Փ՛*-

փիւռքետն խնդիրին չուրի» (
կայն , տեսական ել ընդհանուր երելով
"՛յ՛՛ինքն , այնպէս ինչպէս պիտէ ԱլԱոյ

էսել անցեալը վերածել տարբեր բանի մը
կը նշանակէ զայն վեր ած եք ճանաչս զսւկան նոր ձեւէ, մը՝ բա ղե լո ւ համար անկից
նոր հասկացողութիւն եւ նոր ուսուցում ։

նա սի րէ ինք օրինակի համար «ազգսփ^
զաղափարը» , անկախ իր մասնակէ այ,
կամ այն ազգը ըլլալու իրականոլթննկ},^
!լա րհմ՛ ո ւթի ւնն եր էն :

Հարցը հ ետ եւա բա ր վե րը առաջարկուած
երկուութեան Չկառչիլ հ այ կա կանո լթ եան

Անտարակոյս , թէօլէօլեանի վերր,^
մին՛ մէջ չտա բո՛ն կայ , հետաքրքրական
ուշագրաւ բա JJ նաեւ վիճելի, կահաՀ.
կոլթիւն՚ն ունիմ ել վս տահ ո լթէձր պ

կամ ղրսւ ղէ՛ է ոլր1էչՈէԼ նմանելու համար
ուրէ՚շԹ') լուծումէ, մը փնտռտուբին մէջ
շէ ։ Հար*յը դրա կանա տես ական երեւոյթ մը
հարցը յան չէ թէ ինչ ձեւէ, ել ուղղութեան
չէ այլ գոյութենական է : Պարզ բառերէ, լէ *
ղրա կանո լթիւն մը պէտբ է մշակուի կամ
որուն պէտբ է մենբ նմանինբ տեւելու հա
մար ՝ այլ հայ մնալու ել չմնալու հարg րն է որ տրամ տ բանա կան նոր զդեստաւո^
րոլմութ լուծում կը պահանջէ ՝ ԸքլալՈԼ

համար հայ :
//3 վ պիտէ, լուծէ
հ,սրՅԸ* հայեիր,,
ուրիշը՝ օտարը։ Ա ենբ մեզմով մեր
■Ղ՛ Ւյ նեղ, Ո վ մեր հ ա ր ա զա տ ալիւնութ նո^
րոդոլած մեր այսօրով՝ թէ ուրիշին օզնո ւթեամբ ՝ կ ամ ընդհ անո ւր առումով եւ
պարզապէս Ը" ել ուրիշով ՝ որ կազմել"՛Լ
հանդերձ մեր անմիջական շրջապատը ՝ կր

ինք ե՛ս կ՛ընդունի վի ճս, րան „լթ Լան սձ I
հըրամ եշտութիւհը ։
Եւ փո ի,տնակ էսօսելոլ ցարդ կրկնուած
ընգհ անուր ս փի ւռբահ տյո ւթեան մը մա.
"ին՝ հարցը կը գնեմ աւելի մասնակաւ
դրակս,ն տեսանկիւնի մը համապսւտաս,
էս ան ո զ ձեւով .
- Հա.1Ը , ո՚յ՚՚օր , ի՞նչ է իբր սիէպ.
աա. Հայ սփիւռբի գոյութեան պայման

րր ո թ ոնբ են •
- Որբանո1*վ այսօր հայը կ^արդարաէ^
Ւր ս փի լռբտ յէ/ն իրա կ/սնութիւնը՛
—կարելի1* է բա զդա տել հայ սփիւռք
համ ա շխարհ ային «„ փի ւռբե ս/ն)) դյւոյ֊
թին հ ետ .

որ c[LI.IU,J ttt յ լե ւս րն տր ո զ ա կան (էք֊
լէքթ֊կք) , այո կամ ա յն կ11"^ անպա աճաս

ifր

հակելու, տեսակ մը ձգտում եւ բարզ.ո յթ>
այլ ստեղծ՛ագործ, պաաշան մեր այսօր-

Հ

ւա՚քւ վիճակին եւ. միջավայրին, յատուկ
մեգի եւ իսկական րալաէսան մեր ազգային
ներկայ կիրքերուն :
Ահս/ զմուտ րին պահը։ Առաջփն երկու
կա ր ելի ո ւթի ւնն եր ո լ առկայութիւնր էսթանի չ է եւ լէր դ ո վէ՛ չ միանդամ ա յն : Ենչ որ
մերն է կը սիրենբ ու 1լ ուզենբ պահել*
բայց ուրիշփն դիմաց յանկարծ մերինը
իրեզճ կը թուէ։ մ ե ւլի . ո ւ. ր ի շի եը միշտ ա•ելի փայլուն կ}ըլյաJ y անոր վատը երբեմն մեր լաւագոյնէն աւելի լաւ կը տեսնըւի • ոլ֊րիչը մեծ է միշտ եւ մենբ կը մընանբ միշտ «փոբր ածու» եւ երբեմն նոյ
նիսկ կը նօսրանանբ մենբ մեր տչբին :
Ահա սւիիւռբեան համատարած շւիէւթութէ՚լնը եւ ճդնամամ ա յին ս1սյյբարը։
Ահ տ նա եւ թէ ինչու մ եր tt ւէւի ւռբեան
ւլ ր ա կանո ւթ Էէ ւնը մնացած է
«ան չափա
հաս» (Օչտ կան} առանց զիմ ադիծի' ինքնութեան ՝ որովհետեւ տատանած ենբ եր
կու տ յգ կա ր ելի ո լթի լնն եր ո լ միչեւ, յ էսնձնըւելով մերթ զգացական տրբունբէէ
տոր հ առաչանբևերուն» ՀԵարապենցյ ազ
գային մն ալո լ անգի տա կի ց սլա տր անբո վ ՝
ել մ ե րԷմ ւլի աա էլից պոռթկում ՝ որ փոէսան ա կ ինբնաբննա գտ տո ւթեան եւ վերաԽո բոգումէէ առտջնոր գե լո ւ ՝ կ?Ը[էայ
է-Աէծբ դէպի օտարը՝ արգաբացած լոլսէէ
ծարաւի դա տ ո ղո ւթենէն 1 յան դելուէ սա
կայն ա ր տա յայտո լթետն մը՝ էսորթ ղինբր ծնող մայր երակին ՝ եւ գրականութեան
մը անհաղորդ՝ հեռու իր բնական հունէն ՝
որոնցմէ եթէ յաջողելու ւիորձ - ր/րւ մ րիւ
է 0 շա կան ՝ իր գե ո. հաւասարակշիռ գրա—
կանո լ թ եամբ ՝ տ ե ս ա բան ո լթ ե ա մր եւ անձ
նական դրո շմով՝ նո յնլ՚ն, ղձ բա էս տա բար
tntt էս ո t tt ա փ ելի à այ ր ա լ ե զո լթէւ լնն Լ
Պըէ—
տեան
իր «պատահական» գրա կանո լթե ամբ՝ ուր փիզիբտկան ներկայութիււնը
բառերու աղմուկ է եւ հնչականութիւն՝
առան ձին պատկեր երբեմն՝ եւ երեւ.տկտ~
յո* թիւն ան կա ս կած ՝ բայց եւ բռնազբօսիկ
ճիղ մերկ տցնելոլ բառերը իրենց հաղորզական իմաստէն՝ [խթ^րցողը շփոթեցնե
լու տեսակ մը դիտումնաւոր ցանկութիւն՝
\որ անտեղի է մեր սլա ր ut ւլւս fին \ ՝
եւ
հուսկ «ուրիշին նմանելու» յուսահատա
կան փորձ մբ ։
*է է
n‘ [՚Ւլ1Լ ' Ղեռ

«ՓԻՒՌՔԵԱՆ

ՀՈԼՈՎՈՒՄ

I. ՌԱՓԱՅԷԼ ԱՆՏՈՆեԱՆ

մնայ իլ, կարգին շրջապատ մը առանձին ՝
իր ներբին փ ո թոր կո ւմն եր ո վ ՝ պա յբտ րներով ել գեռ լուծում պահանջող բաղմտ—.
թէ՛*- հարցերով ՝ ա զգային ու միջազգային
հաւասարակշիռ էսմորումի մը միջ„ց tuռո ւմնե րով ՝ իրաւ բա զաբա կտն ո ւթե ան մը
է, էսնղ իր ՝ միշտ անշո ւշտ հ իմնուած գաղա
փարի ազատութեան ել մարդկային իրաt.ուեբներոլ պա շտպանո ւթեան վր*՚*յ*
Թէոլէոլեան տմէն ձիդ կը թափէ gnjg
տալու համար մեղէ, "*֊րիշէ’ն կա ր ե ւոր ո լ.
թիլէ/ւր* Այո
զարմանա լի օրէն ՝ սփիլռբեան այս ճգնաժամային մեր անօթութեան
էէիմաց ՝ քժէօլէօլետն 1լ առաջարկէ մեղի «օտարը սորվիլ», այոինբն «հասկնալ շրջա
պատը՝ (իմա՛ օտար շրջապատը} ՝ անոր
lt երկտիւ ո t. հաւանական ապագան ՝ որով
հետեւ գործն ակտն օր էն իւրաբանչիւր ը„փի ւռբեան հ ա ւաբա կանո ւթեան ապտդան
կտէսեալ է իրմէ մեծ ու հզօր օտար հա,ա.
բականութեան ճս, կա տա գը էն» : Մէկ [uou—
՛րով ու բիչ մը պատկերաւոր ՝ եթէ ծարա
ւի 'անձ մը մօտենալով ջուլ, էսն գրէ քՒէօլէօլեանէն ՝ ասիկա փոէսանակ իրեն Հո՛ր

սըցումներու առաջի11 '•""“՚
՜ տբ է պա տա սի*ա Լ*ել :
, զրտծ են եւ չս՛տեր
սճախ յ անձն սւս՚ծ են
I
ս՚ն մը բո լոր "վին ենթտկ՚"յս’Ւ
նք կ՚ապրինք WJ"
,ր կեանքը յ ա տ կտ !■չԱ՚Հ Լ
ոն կեանք,
Ո՚-րեմն ենթ 4
I

մեո ւո ԼԱ՛" բս՚նե /, ձեր “Տ

■ին մէջ , մենք եւ՚ք ■
քալելու
արդարեւ «ծանիր
ութեան î
լ VI՛
սակայն հարցում ընողԸ
Ն
մը փնտռողը. ['[’
դրած հարցին եթէ Խ
i է , միւս կողմ էն է “՚

■

յ

քննարկեմ նախ իր['
'սնակի վիճակ, '"՛զ՛" [' I
ււ,
Թեւն. ."'"ենռն րնդհ^ն"11' ...

Fonds A.R.A.M

__ _ _ _ « e
Հ<"/
w////—.
« Հ։ս,րենլԴէն դ-ւ- '“ եսՀ,
֊լէրս-դ^նալ
‘"Z^bn^-p-b հա^

4

"Ս՝1,.

,„րս ցամաՀամ“‘“ներոլ. վրայ
ԱսՒ'1ա եղելռ-թլ-^ն < : քԺՎ
“"Հսած է հայրենիքն ՚ւ ոլւ։ս պ-“՚“ճաէ '" խրէ^՚Հէ
պ1“"1' չվերադառնա՛,.
i"" կ1"1՛ ™"''։ Ամեն-

i^l-t

պ

ոոռէհետեւ. հայրենիքը, այսօր,
W.
փՀփճ^ձՍ՜

կ[ր,Կ'ւրք""
.
. , .,
'Հ ՚սլ եղելութեան դէմաց կը կանդնէ
ւ"ա^ոԼթէ-նը. ինքն էըը անհաս, չուU ոչ Ս1! մսանակցո^թէ՚մն :

\նած է

^J

ընաանէքէ. կը խօսէ հա-

ՀԽ կը ճանչնայ հայ մշակոյթը , 1լ՝ապ.
,Հայ .յիսնակի մէչ, ուխտեալ մըն է,
Լն1,ոկւ^աղաս հայս, թեան, հայ դաաէ
i/

լղարութեան, ե,... կը դրէ հայերէն:
էաւէ: կարդացողը լաւ. կը հասկնայ մէաք
,ն[,ն: Գէաէ նաեւ. որ էնք մէկ հողէ շէ
պտղէս, այլ հարէպա,կորներ եւ հազաըսւորներ էրեն պէս = Եըեւ-սյթը նորութէւն
Տ չէ, եւ հայ դէաակցութէւնը միիաՏոփ եղած է, կացութիւնը ըմբսնելու
փրՎ եւ մեր ամուլ
բեղուն ո ւթե ան,
պատճառները որոնելով: Աակայն,
„„„փ,ել, տարիներու վրայ կը դումաբուէն ,
էւ. Տիէ-ցներ ընդարձակ մեղ իրարմէ մէ շս,
աւելի կր րամնեն, :
ÀU'J/'

A77'

u'l't'Ln-e

կը մնայ շարմում

տչ, կթ՚ը մը սւ1՚տ1՚ Ը"^ւ՛ Յ՚՚՚րթր > ’սպարդիւն եւ աւելորդ :

Հա/ք /'/'/' "վ'էլռյյ կ՚Լ՚լլի՛ացած ձեռնարկ
Տըն է, անհատական։ հնոց որ կը վառէ ու
կը մարի կեանքէ մը հետ, էր բոցերու.!,
ՏԷԼ մոխրացող երազէ մը նման:
Անհատական ումերը երբեք շեն։ միս,—
զած րլլալու համար հաւաքական մէտք,
էլ հաւաքական ձեռնարկ, դարբնելու. հա
մար նոյն այդ հ ա լաքա ելան,, ւթ ե ան, գե.
ղատիպ ՀՀ\է]]»ը, «կամքը», «խօսքը», պա_
ւաւաի անսասս. ւաւսւյնոըդը :

Ա fi- Ա Ջ »

օաար մշակոյթն „լ անուններ ծամելով
ւ֊է "Ը կ ԸլԼ'Անք մտաւորական , լուրջ քննոսդատ կամ բանաստեղծ , այլ երբ մեր ինք
նութիւնը կը դրսեւորենք, հոդ չէ թէ ան

նոլթծտն Լլերտումէն՝ մէացեալ ազդայէն
ճա կատ մը ՝ քա ղա քա Լլան , տնտեսական ՝
էմացաԼլան եւ ր^ւ կերա յէն յստակ ել որոչ
դէմա դէծո վ :

ըլլայ հոգեվարքէ մէչ, ընդոծին ել անտիպ արմ-էքներոլ ցուցաբերումով, տա.
ԼՈԼ- համար համայն մարդկութեան մեր
ըմրռնո ղո ւթէ լն,ը նկատմամբ մարդուն եւ

Ահա հայ ս րէ էր. ոք դոյո ւթԼան առուէն
Ալ հ էմնա Լլ ան պայմանը՝, խրուած հա յու-

աշխարհին :
Աեր նւերքէն , երբեմն, ար կա ծա խն դր ս/*—
կան ա րմէքներոլ պեղումով է որ մեր բահա ստեղծները նոր ալէ չ կրնան բհրել եւ
սնուցանել հայութիւնք՝, Հայ ր լ բս/ո լ համար պէտր է հ 11‘յո ւթիւն մա տա Լլա ր ա ր ե լ՝
որովհետեւ հայութեան էո ւթ եամր լո կ հաJ ԼԼ. կԼ,1,ս,յ ս h անէ լ ըլա լո լ համար
հայ՝
րածինը էր մօրը կ աթով սնս/ծ
ինքնատիպ պատկերն, է ծնողէն , էր րն Ո L—
էմ ենա Լլան հ ա ր ա ղա տ ո ւթ եան ը մէէ մա քո / ր ՝
Ալ կենդանական տեսաԼլի դոյութեան եւ
յաջորդական Լլա ր ելէ յեղաշրջումներու էո կ
գրաւական*. Ահա թէ ինչու Լլարելոր է հայ
դպրոց : Հայը յեղաշրջող ու ղա րդացնող
էական ազդակ :
Հայը սակայն այսօր չէ կրն ար յհղաշըըՒ՚Ււ: d՛ կւ՚ն ար զարգանալ իբր հլսյ ՛՜
հայութիւն ՝ մէնչել որ չէրականացնէ պահ անջո լած դոյ ո լթ ենա Լլան մէաԼլ անհրա
ժեշտը , էր միսաւնսւկանուր-իւնը ? ի մրա.
կա fi միաւորը > /»p < ամա ձայն հ ամ ա էւո ր—
հուրդ «ԵՍ»ը :
Արդար ել
ծնունդը ել անոր ղէ~~
տաԼլցոլթէւնր /լիս Լլը հակադրէ ուրիշին՝
ել ինքզինքս հ ա Լլա դր ելո վ ո լրէ շէն Լլրնս/մ
ա րժէքներոլ փո խս/դս/րձ լ ա ր ա ը եր ո ւթէ ւհներ նշմ արել՝ որոշել դիրքս , եւ գոյ ութ եզ
նական փ ո ր ձա ռո լթէ ւնն ե ր ո լ փո էս ադարձ
է ւրա ց ո ւմնե րո վ ճոխանալ*. Ահա է ս կա կան
այրեմէ կանացում եւ կենսոլհակ նո րոդում :

էմէւն մը չ էւ Լլընաը ՚Լ[^ս,,յէԼ ^U,J դէմադէծէ
կերտում էյ ա շէաււ ա անքո վ՝. Ե էմ է նոյնէսկ
րէ ո րձեն այղ ա ո սլար է ղէն մ էջ ն ե տո ւելո վ ՝
րզէտէ ունենանք այնքան դէմ ա
որքան
Ր !1ս՛ J խխը ^յոյ^է
ր ո սն եր ո ւն :

Լ՛3 Ո,Լ ՂԸ"՛!111! ^ս,Լ հ^~“

Թէօլէօլեանէ գործածած «կե՜րահ՜լ» րայը
այնքան ալ յո՚ջոդ 'Ա' ը չէ ա 1լ1ւ1լւսլո լած
էր ա Լլան ո ւթէ ւն ը րաց ա տր ելո ւ : Աէրդար եւ
՛լեր տել կը 'h շանակէ յօր/ւնել՝ շէնել»**
նԼմրկայ պարագան սակայն այդ չէէ Հայ
դէմազփծ մը կոպ արդէն*, ա տմ ո ւթէ ւնը

■Սւ ա f ։

Ան չուշ տ
լենք
ուզեր
լո կ
պահել ՚ոյդ դէմագէծըէ Հայը թանգարա
նս/ յլ՚ն կ ամ պահածոյ էաԼլ մը չէ - Հ -յը
1լապրէ մ չա Լլոյթն եր ո լ ել քաղաքակրթոԼթէւններոլ ստեղծած պայմաններու մ՝ էջ
յարատեւ նոր սգուելու Լլարէքով՝ համա
հաւասար ոլրէշէն եւ համաձայն հւսմամ ա ր րլ Լլա լէն լէնելո ւթեան եւ Լլա տար ելա
ւք ործումէ պահանջներուն^ առանց չփ"~
էմելոլ ւ^^ղէնքր ո *֊րէ շէն հետ՝ էաւէա-.
Աւելուէ է ւրա ցումէ ամէն
Լլար ելէ ո ւէմ է ւն ՝
ԸԼԼէՈԼով h*- պարտագրելով էնքդէնք մէ շտ
1'1'Լ' ^"՚յ : ԱՀԱ' խէ էնչու հարցը հ այ մ(ւալ
է՝4 "VZ հայ ԸԱալն է : Այ՛՛ է որ կը յ՚ստԼլա նւէ հ/ոյ — սփէւռքը եւ դէնք Լլը զանա
զանէ օտար ա ղդեր ո լ ս փէւ ւռքա յէն իլ,ակտ.
նու թ ենէն :
Մելt ս փէ ւռքայէն դոյութէւնը եզական
է։ Ան չէւ նմանէր Է,է*- Եորքէ՝ Լոնտոնէ ՝
Փ՚որէղէւ պողոտաները լեցնող այլ մ՜ողով ո ւր դն եր ո լ ս փ է ւռքա յէն էր ա կան ութ ե ան :

Առանց «£?//»-£/ չկայ ուրիշը * առանց հա—
լ/սքակս/ն հայ սփիւռք ՀհԱս^—ին ՝ riLpbt.nll
էԼԼ1ս,րւՒԼ^ հ ետաքրքրուիլ՝ օտարը ս ո բ վէ լ
կը ն<շանակէ լո կ ձուլում ՝ նահանջ եւ ու—

ր/՚չ ուՒնե Այո՛ ՝ ստեղծուած են մա րմիններ ՝ խ Ը1?՜
բա Լլց ո լթիւններ ՝ րար ե ս է ր ա կան հասւոա-

Մեր սփէւռքը մ Լ:ր ագստ ատեանն՝ է ՝
եւ ապրող անարդարութեան դէմ րոզո^
քող մէակ դատն է հայութեան՝. Ափէւռքը
փ[*կե Լ ՝ է՛ առաջէն եւ հ է մ^հ ա կան վՀայէԸ
հայ դաաէ յաղթանակէն ՝ որ ուրէշ ըան չէ
եթէ ոչ հայ ր f ըս /ու նոր ձեւ մը՝ էր ո։գդայէն՝ պատմական ՝ մշակութայէն էրականութեան ըն դււ ւն ելէ ո ւթ ե ա մ ր եւ էրտւո ւնքներո ւ հ ա ս տա տո ւմ ո վ :

'Ո տք է հայ րյ/անք եւ արտայայտենք
մեր լեզուով մեր էո ւթէ ւնը որ Լլը զանա
զանէ մեր հաւաքական րԱա!Ր î ոլ[,ՒԼ
լա քա կան ըլլա քներէն
Մեր հայՈլր իւնը :
ճ շփոթենք տեսականը

է ա կա րան ա կա-

նէն հետ ։
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Թէօլէօլեան բարձրաղաղակ
Լլ աւետէ
հայութեան մտմտնոլմը «գհթմշակոյ թի»
մը, նոր էակէ մը, d եր մ ամանա կներ ո ւ
տեսակ մը նոր Պրոմեթեոս, որ ստեղծած
է «ապրելակերպի էտէալ մը, ճաշակ մը,
էնքեասեւեռոլմէ ոճ ti ը-fr , եւ կ ուղէ որ
մենք հայերս թէ վարքով թէ բարքով
թէ
ա զդո լթ եամր
եւ թէ գրականու
թեամբ, պատուենք այս նոր Հ է ւր ը որ
«մէս։ րնո յթ է ու միատարր, որ Տլանտեսէ
էլրօնական , ազգային էթնէք ու ցեղային
։„յսսլէս կո չո լած անթափ անց եԱ, սահման
ները» :
Ահա հսւկասութէւն մր եւս սփիւռքեան
հոլովումէ քերականութեան օրէնքներուն

Z"1 թէ ինչո'Լ համսէձայն չեմ թ.է,
°ւեանՒ առս>չս,րկներոլն , ուրիշէն նմա՝,
l I տարը սորվելու. քաչ„։ լեբ անքն եր ո ւ
I վհետէլ նման ձեռնարկ աւելորդ ր։,

•^պատկտմ մըն է էակներու' առանց ։
,աՀե^ակատոլթեան։ Սե1։Ս՛ "f չ՛
J ՛սլաք,սկան սփիւռքը ,
մէաձ
Հրային էրս,լՈլթեամբը՝ <<ոլ[,լւշ1

սԼ*" ^5>>

ար1'11^ո'թէւնը մեր վր
յ £Ա-աւ մահացու : Անհ ա տա Լլան
^թս։1,ենրձ1[9'1Լ։Ո1ևրււ դէԱ{ւ' °տԱ1

I

Տը մէք I

Հ ՈԼ ե-ս՚՚ւնաշփոթ թոհ ու րո
'!\ ն
«Հայութեան բ
Տսււ՚մԼւ,Լտ7ըՀա'լմալերւոլ Լ ՝ f1'
է 1հ'“'1"յթ"վ , թէ՛ ալանղւ

տՀե''սրսԻլ',ծ

<

յՀԼչ^փան/,չներոլ լ՛1սն,էՒր՝Հ
։ՈՈլՔՈ|/ I Հհ ‘ ^կ^նոլթեան մր փնս
յսգնածա1էչւյրՈ^ մտ'յ'1Ըաււ ել ն։
եսև
Հ՝այը ա ւս°ը է՚ըը "փՒ
ղ այԼազ՚սնոլթեան ենթակա։
Հ՚՚Հր^

(Ո?'

ՒՈԼսափԷլ անոր աղ,
չէ սակայն էւ արուէ*!

տութէւններ , հայրենակցական մէութէւններ եւ կան միշտ կո ւս ա կց ո ւթ է ւնն եր ը ,
ամէնուն մօտ դիտաւորութիւնը
որոշ
արդարացում եւ գործունէութեան ասպա
րէդ ու գնահատանք կ՝ապահովէ, բայց
բոլորն ալ հուսկ ուրէշ բան չեն եթէ ոչ
ընդարձակուած ու ծաւալուն' քանակս,կս,նօրէն բազմապատկուած անհատակա
նութեան մը պատկերը, ոը կեդրոնական
մէաւորոշ զօդէ
չգոյութեան
պատճա
ռով, կը հակադրուին իրարու, մէկ հայը
հակառակ միւս հայէն որ էր կարդէն կը
պատկանէ ուրէշ ընդարձակուած անհա
տականութեան մը, որ կը տարբերէ դաղափարախօսութեամբ ,
տէ ս ա կէ տներ ո վ ,
եւ յատկապէս հիմնադիր անհատի կամ
անհատներոլ աւանդութեան պաշտպան
կանգնելու թաքուն եսասէրութեամր , առանց յստակատես մտածելակերպէ ճկու
նութեան , յառաջապահ տրամադրութեան՝
վերտտեսնելոլ ցարդ պաշտպանուած ըսկըդրունքէ իրենց դէրրերը
է շահ ել
է նպաստ հետապնդուած միակ անհրտմեշտէն, այսինքն հայ _ ոփիաւք իրակս,-

հակառակ: ԱՀւդէմ գոյութեան մը պատ
կերը 1լը պարտադրուէ մեղէ։ , հայերուս ,
մինչ գեռ մենք մեր ինքն,։։ տիպ գիմս։—
գիծ է լստտկ տեսութիւնն ու հաւաքական
փորձառութիւնը չունինք :
նոր էակ
մը որուն դրոշմն ու ս։ զդեց ո լթիւնը կը
յս,յանուէ «Պէթէլզե եր ո լ , Պոպ Տ է !րնէ ,
Աոլէնկ Աթոնզէ հ ամա շէսարհ այէն համ
բաւէն մէչ, պլոլճէնէ վայելած մողովըրդա կանո ւթեան մէչ»-.. ինքը սակայն չը
կս։ j . «Անզլէա , փ րան սա , Ամերիկա» արտածնողներն են այս նորոյթ էակէն, առանց սակայն վս։ ր ա կո ւելո լ անկից,
եւ
մ ենք հայերս , հ ամ ։։։ ձայն քմէ օ լէ օլեանէ ,
պէտք ենք արձագանգել այս
դերմչակոյթը :
Ա փէլռքեան ծիծաղ մըն է անշուշտ երե
ւոյթը՛- Մենք մեր մշակոյթը կ'ո լզենք փր
կել, մեր արմէքները կ'ո լզենք պեղել, աւելէ ըմբռնել, քիչ մը աւելէ հայ ըլլալու
ցանկոլթեամր եւ էտէալով , ինքը թէօր֊
էօլետն «ֆանթօմ» գեըմշտկոյթէ մը դէ
մաց մեզ գնելով, կ'ամրապնդէ դարերով
զգացուած ս տ որ ա գա ս ո ւթ ե ան րարդոյթէ
հանգոյցը, որ յաճախ եղած է պատճառ
անտեսելու մերինը' սիրելով օտարը ու
օտարինը, ամչնալով երբեմն նոյնէսկ խօ

սելու հայերէն , օտտրէն խորթ ել անհաՃԼրլէ նԼլտտուեէսւ վախէն :
Մշակոյթները կան եւ Լլապրէն ու կը
պարտագրեն իրենք զիրենք իրրեւ այգ՝
եւ չեն ճանչցած երբեք դերմշակոյթ մը ՝
ինչպէս մարգկոլթիլնը գեռ չէ ճանչցած

զեթմարգը :
Մշակոյթը սերտօրէն կապուած է րեուլովուրդի մը բնա խօսական ՝ աշխարհս/—.
դըրական ՝ րնԼլեբային փորձառութեան ՝
ղ^ղ^լյիկի զղա ց ա կանո ւթեան ձեւի ՝ ձըԼ’
մարիտի անդրադա րձութեան եւ արմէք֊
ներու վաւերացումի եղանակին • եւ այս
բոլորին համապատասխան արտայայտչական միջոցներու կիրարկումին i Հոս է որ
կը ծնի տաղանդը՝ այն մարդը հազար հաղարներոլ մէջէն որ Լլը յաջողի ըԱ_աԼ
րլթհքը ՝ եղա Լլան փ որ ձ ա ռո ւթի ւն եւ ինքնւստիպ անմի ջա կանո ւթի ւն ՝ արձագանգելու
համար մարգ էակի ամ ենախոր ու թաքուն
ներքին տրամը՝ իր արարածս/յին սահմա
նափակութեան բո զոքի ձայնը ՝ որ կը յայ/ոնուի Լլատարեալի՝ ճշմարիտի՝ գեղեցի
կի ՝ իր գոյութիւնը լոկ արդարացնող մըդ—
լռումներուն մէջ եւ կը գս/ռնայ «համա.—

մարդկային» :
Ջ/, ս/յ դերմշակոյթ եւ չկան գերմշաև" jP^l՛ պսմականող բանաստեղծներ՝. Կան
մշս/Լլոյթներ եւ մշակոյթներն են որ կու
տան համամարդկային բանաստեղծներ ♦
ա՛յս բանաստեղծները տիպարներն են ՝ օ~.
րինս/կելի մեծեր՝ որոնց հմայքը եւ ինք
նատպութիւնը կու գայ իրենց սեփական
մշակոյթէն :
Ահա թէ ինչո՛ւ պէտք է կանգնինք
պաշտպան մեր մշակոյթին՝ խորանանք անոր դոյո լթենա Լլան եղա Լլա նո լթես/ն մէջ՝
վերածելով զայն մեր ներքին փորձառու
թեան՝ ել ար տայս/յտո լիլ համաձայն ձեր
տա զանդին եւ ս տ եղծագործ /ս ւի ւն ին :
Զ մ ոծն անք մեղի համար «ըլլալը» «հայ
ըլլալն է» : Մեղմէ վեր ոչ ոք կայ .մենք հա
ւս/ սար ամբողջ մ արդկո ւթեան i Մէկ տար
բեր ո ւթե///մբ ՝ մենք դեռ Մենք չենք՝, jhjouքըս սփիւ-Ո.քի մասին է եւ միայն սփիւռքի
մասին ՝ որովհե/ոել <(,Մենքը Լլ իրականա
նայ լո կ հաւաքական ազատ ու անկախ
գիտակցութեան մ^՜£» :
Հարկ է րնախ գոյացնել այդ հս/ւաքականութիլն՚ը իբրել «մե՜հք» եւ իբրեւ <(,1/ //» ը
///զդին : Առանց ասոր հայերուս նպաստը
հանդէպ ձ*արդկա յին գոյութեան ել իրս/—
ւունքնԼ,րո լ պա շտպանո ւթեան ^էին է î ^_Ը"
սելու համար Ոլխ^ձ.*' Հայերս )
ձ ինչեւ
չթ աթխենք մեր ղլ՚իչը մեր ա զգա յին փոր
ձառութեան մ էջ î անձնս/ Լլ ան մ եր գ[էՈ Լ“
մով՝ գեղեցիկին եւ ճշմարիտին հանդէպ
ունեցած մեր ար տայայ տո ւթի ւններ ո վ ՝
մեր դրականութիւնը նմ ///ն ո ղո ւթի ւն է եւ
անարժէք քանի տիպար օրինսւ կը Լլա յ որ ՝
ազդեցիկ է թէ ի՛ր լեզուով ել թէ իր ազ
դով եւ թէ իր պետո լթեամբ :
էքա րեկս/ց ի մը զաւակն է ի՛ ր մ ո ղովո լրդին՝ ծնունդն է ի՛ր մշակոյթին եւ բացւածքն է համամարդկային*.
Կտրդացէք
զայն հայերէն ՝ կարղացէ,ը զայև ֆրանսե
րէն ՝ կարդացէք զայն անգլերէն ՝ հոն խ~րաքանչ ի ւր լեղուներու րս/ռեր // վ եւ հասԼլաց ո ղո ւթեամբ միշտ աւելի ճոխացած կը
փայլի *հարեկացին ու կը դառնայ հաղորւլսւ կան ոդր,սլհձ. ա՚Լ°P4րԼԼ ^այ վանակա
նին i իՒէօլէօլեան իր հմտութեամբ կարող
է լաւագոյն օրինակներով աւելի եւս ընդարձա կել առաջարկուած տեսակէտը :
Հայ սփիւռքը ունի այսօր իոկ վաւերա
կան արրեէքներ ՝ իսկական հայ բանաս
տեղծներ՝ որոնց մօտ զգալի է ներշնչումի
ազգային դրոշմն ո լ եզականութիւնը զգացա կանո ւթեան առս/նձնայատուկ եղանակը
համահաւասար ուրիշ ազգերոլ նոյնօրի
նս/Լլ համամարդկային չափանիշով բա
նաստեղծներու ել զանազանուած անոնց
մէ' իրենց յդաՅ»րոլԼ
բանաստեղծու
թեամբ եւ լեզուով՝. Յարութ Կոստանդեան՝ Փերս՝ ՀՀոլլս/լ՝ էլիլո/ր ել դեռ ուբի շներ կրնան առանց ամչնալու՝ առանց
հպարտանալու խօսիլ իրարու հետ ՝ իրենց
բանա ստեղծ ութ եամբ ՝ յանուն սիրոյ եւ
յանուն մար դկո ւթ եա ե i
Հետեւաբար չերթանք հեռոլները եւ չը~“
բազմապատկենք էակներր առանց հարկի :
Մնան ք հաւատարիմ է ա կա բան ա կսւն կարգին եւ. ա րդաբացնենք մեր գոյութիւնը հայ ո ւթեամ բ ՝ ինչպէս ի րս/լաց իօրէն պատ
գամ ած է բանաստեղծը հ,Հայ
ապրինք
եղբարք մարդկութեան մէջը^*.

Fonds A.R.A.M

< 3 Ա Ռ Ա Ջ >

(S-ր-

h.

էջէն)

կարծ , 11որ^էէ աշխատանքը կը յայտնարերէր էր յզաg ո զական վարպետութեան
առա Հնա դոյն նուաճումները : Արղէմեքները՝ որոնց կը հասնէր՝ աննաէւըեթաց
կէն*, Վրձէնէ ^ւ ղ{'^I' կէI'աI'ևոլմԸ
տեթէ օրէն սահուն են եւ էնքնաըս ւէւ : Վ^/*”
ջասլկս , եր կարատեւ վերա քա ղներ է եւ
անդադար ուսոլմնասէրութէւններէ ետք՝
ան կը հասնէր յդաց սղականս ւթեան կէ"~
տէն 5 նկատէ ունենալով ոչ մ է այն էր y
այլեւ ընդհանուր արուեստը։
Սակայն Կորքէ էր էւրայատուկ եւ վերջ
նական հ ա ս ո ւնո ւթէ ւնը պէտէ գտնէր րնու
թէ Լ-նը ւէերայա յտնա բեր ե լ ովր : «// ենր ՝չը~
կըրց անք ամբո դ ջո ւ/մե ա մր դնահ ա տել էնչ
որ ո լնէէնք հէն եր կրէն մէչ*, Վերայայտ
նարերելով բնութեան ան րող^ դեդեցկութէլ֊հը > ևը գէտս,էլցէմ թէ ոլ-ր կեցած եմ
ու դտած եմ էմ ճան բաս» (2)ւ£““^ էր
br մ ան կո ւթ ե ան ընկերներէն Սնովք Տ էր~“
Ս ա կորե անէն : Աս^ւկսւ կը բնորո շէ Սորքէէ
վ եր^էն եւ ամբող^ա կան յզաց ականո ւթեան
հասած արուեստէն ընթացքը •
^Պարտէզ Աոչէէ Սէջ»էն ետք՝ «Օ՝ովահէն 1»£ (1942) արդէն /լ աւետէ ամբողջական ն որ ա՛ր ար ո ւթէ ւնը : Փէքասոյէ եւ
Ս' ոն արէ անէ ա՛զդեց ութէ ւնները չքացած են
այմմ Ս էրօ յ Մ աթթա եւ 3 ան տէն ս քէն
են յ որ հարազատ կու դան էրեն : Յերէրա֊
պա շտ ո ւթէ լնը ընկալած , էր մ էջ ղտած ու
անոր նոր ար տա յայտութէւն ու տարածք
տուած է ան։ Պատկեբայէն դերէրապա շա
տութեան պա տմ ո ղա կան բնո՞յթ է փոէսարէն տեղ դրա ւած են կենդանէ եւ անդոյ
էակներու րա ղմէմ ա ս տ կերպարներ ,
որոնր ֆորմերու պատմողական՝ սեմպո—֊
լէր եւ տրամաբանական յաջորդականու
թեան տեղ աւեթէ կը ստանան զուտ համաղըրական բնոյթ թէ՛ կառուցողական՝ թ/,1
բանա ս ա եզծա կ ut ն
թէ' արտա յա յա շու
կան տեսակէտէն էրեևց ընդհանուր չաղկապումէն մէջ ստեղծելով տշէւարԿ մր՝
որ է ւզան կարներ ո լ պարագայէն
Հաւ ելէ
քան դծանկար նել, ո ւն ■W) կը ստանա յ աւելէ վերացական բնոյթ մանրամասնու*—
թէ ւնն երը կրճա տո ղ վրձնահտրո լածներու
նկարադրե լու պաշտօնէն ան կա էւ կէ ր տ րէլումէն տակ*, Լյոսր՝ էանալ եւ կաէ/կէմող
դոյն երը յաջորդած են նաէսորդ
երկու
տա սնամե ա !լներ ո ւ թ անձ ր ամ տ րմ էն ու. դօրա լոր ՚լի»Կ///// դրոշմուած դործերուե *,
\քանր կշոո լած ո ւթ ե տն տեւէ մ արմէն ու
ռած Հ ստԿուն էնքնա րէսո ւթէւն մր : 3էծերր եւ ւէլւ ձնա հ ա ր ո լածն երը դա րձած ե h
ազատ ու անկաշկանդ : ւրւոյուլական անո
րոշս ւթէ ւէւն ու կատարողական տա տամ —
սումը վերջ դտած են*, Ւնր այլեւս ղէտէ
թէ ւէերջնա կանա պէ ս դտած է այն դէն շ կը
փնտռէր : Հէմա էնք ւլէտէր «.հոն ուր որ
կլ3 տ ե՜» էր :
U-J ս ձեւով ծնունդ կէ առնէէն «Ջրվէմ»ը
(1943) ) «Լետրդը Աքլորէն կատարն է»և
(1944)
եւ «Ե* ա զկած Ջրաղացէ Ջո ւր£ր»
(1944) էրենց վառվռուն դոյներով, դոյներ' ղորս Աորքէւ կը պա շտէ ր ել որոնր հա
յաստանէ դոյներն են* Հայրենէ ւլո խերը
ել անոնց հ արա զա տո ւթէ ւնը ձեռք ընրելը
կ1ըԱայէն էր մ եծադոյն մ տահ ո դո ւթէ ւնն ե .
րէն մէկը : Ասոնց կ'ըն կե ր ան տյ էն ա յլ զեր
ծեր դ որոնց մէջ կը վերակենդանանայէն
հայրենէ յէշա տա կներն ու կարօտըդ էն չպէս «Արօրը եւ Երգը» (1944 — 1947) i"«Ինչպէս Մօրս Ա ս եդնա դործո ւած
3Ոէէ““
նոցը Vընդլայնէ կեանքէս Ա էջ» (1944):
Ասոնցմ ով կորքէ կը նուաճէր ա ր ո ւե ս տէ
աշխարհը ո լ հետե լողա կանո ւթենէ կ^անցա
նէր ներ գործա կան աղդեցութեան'
նոր
մ արմէն եւ ո ւզղո լթէ ւն տա լով 1940'" կւսն
եւ 19oü'"կան թուականներու նկ արչութ եան :
«Պարտէզ Աո շփի Մ էչ»էն ետք՝ «Արօրը
ել Երգը» թեման կը հանդիսանար երկ
րորդ բարձրորակ չ՛որքի մը [""['քը ։
1944// վերջերուն Կորքի կը սկսէր անոր
սլա տրա ս ա ո ւթեան : Իր մանկութենէն ի
վեր ան յաճախ կը բանդա կէր ար օրն ե ր :
հրեն հանար արօր նը դաշտէն վրայ դբււէ—
նըւոզ ամէնէն սէր ելէ էրն էր՝ ու կարօ
տով կը փնտռէր արտէ երդերըդ
ղորս
այլեւս ոչ ձ է կը կ՝ եր գէր , ինչպէս կ'ըս է լ։
ինք (3) ! Արօրը խորհուրդ մը ունէր , իր
ձայնը իւաոնուելով գեղջուկի երդերուն ,
ի՛՛՛ր" է որ կը բանար հողը^որ էտբծէք
արգանդը բացած կ'ընկալէր ու կեանք կու.
տար սերմերուն' որոնցմէ պէտէ ծնէն եւ
շար ft ւն ա կ ո լէն ո ւրէ շ կեանքեր , ել այդ*—
պէս յաջորդաբար :
Ինշպէս էր շատ մը գործերոլ պարագա-

յէն y Կորքէ նախ կը կատարէր գծտդրւո
կան նախափորձեր դ որոնք դ մեծ նուսովդ
արդէն անկախ եւ ա ւա ր տած դործեր եհ
ել որոնք կը հաստատեն թէ ղէՏԷ էնչպէսէ վարպետ մըն է Սորքէն մէկը ,UJU
դա բուս մ եծ եր էն *,«Արօր ը եւ Երդը» թե
մ այէն շսւ-րջ Սորքէ կը կատա ր էր կարդ մը
դծանկաըներ ՝ որոնք հ էմք կը ծառայէէն
երեք պաստառներու' 1946 Լ* 1947/' չըրջանէն նկարուած : է, աէսքան այս է ւղա 11 բե
կարները , ան նկարած էր երկու ա յլ տար
բերակներ դ որոնք սակայն զոհ 1լ երթ tu յ է և
1946/' Յունուարէն էր արուեստանոցէ հըրդեհէն՝ ել որոնք դ էր կնոջը էկնըսէ Վէտքոլթեամբ դ սքանչելէ դործեր է է h :
Հողէն էք1 վ երա դարձով' Սորքէ դա շտերուն մէջ կը յայտնա բերէր նոր ա շխա ր%
մըդ ուրկէ կտրելէ էր աեթէլ դործերու
ծնունդ տալ*. Յոյսերը նոր էմաոտ էլը ըս՜
տանայէն էր արուեստով , երր կորքէ անոնց թէ՛ մարմնական եւ թէ՛ կազմական
կառս ւց ո ւածքէն վրայ հէմնոլելով
b ր—*
նունդ կու տար ապրող նոր ֆորմերու դ
որոնք մէայն էրեն կը պատկանէն դ ոբովա֊,
հետեւ անոնք կու դան էր էւրա յատուկ
աշխարհ էն , ուր ս եռա դր դռայէն կապեր եւ
սեռայ էն մարմէններ թե լադրո/լ ֆորմ եր
կը դառնան անբամ՜անելէ մէկ մ ա սնէ կր
անոր ամրողջականութեան *.
Յոյսերու
մէջ ան դտած էր նոր տ շէսս ր հ մր ( մէջատներ դ ծտղէկներ ևլնպ որոնց մկջ կը
տեսնէր վերէ աշխարհէ կեա նր[՛ րնա պ ա շտա կան րնթաց քէն կր կնո ւթէ ւն ր *. Ան էր

ձին ե,. իրենց հետեւող կերպարը֊. Ապա,
ֆորմ երը առանձին առնուած, կառոյցներ

կր նկարէր իր կարգ մը կտրեիր ,ո
ծ
, ինչպէ" «Հոգեվարքեր , «եչ՚սն^Հ

են, որոնք որոչ համատեղումով իւրա
քանչիւր գործի մէջ կը ստանան տարբեր
պաշտօն եւ գեր՝ մարմնաւորելով եւ թե-

ները, «Սահմաներ, «ճա րտասաններ^Հլ
«Մեղմ Գիշերը» : Ասոնք թէքնիքով ոչ յՀ'.

ըս գրելով այլազան կերպարներ'

գոյու

թիւն ունեցող կամ անգոյ։
Կորքի թնքգինք երբեք չէր կապեր ար
ատյայ աչական միակ ձեւի մը, այլ ընդ
հակառակն, միամամտնակ ոճային տար
րեր նկարագրով գործեր
կ'արտաղրէր :
Օրինակ 1944// իր նկարներին չատեր կը
ստանա յին երանգային որոչ մարմնոտ թալ
մը. մինչ այլ, պաստառներ
կ'ը/լ՛" յ ին
գ ա չ տ
մը
հեղուկ
ե լ
վ “• ր
վազող նոսր դոյներու' ինշպէս մասնա
ւորաբար «Մէկ Տարեկան Կաթնախոտ»
ղ ո բծին մէջ.. Տ՛՛՛րի մը ետք, սակայն, իր
գործը կը ստանար աւելի ճշգրիտ ել հան
դարտ նկարագիր մը, յատկապէս այն
գծաւոր դործերուն մէջ, ուր գծանկա
րելու համար գործածած էր միակ բարակ
մրձին մը : Ասոնց ել ընկերանար Կորքիի
ամէնէն աչքառու դործեր է h մին «Հրա
պուրողի մը Օրագիրը» է ուր դիւրաբեկ
գոյավիճակ մր սլաստտոին վրայ կը թուի
քարացած ըլլալ : Այստեղ Կորքի հեռու
ձգած է նախորդ գործերոլ միատեսակ
ֆոնը՝ վերադառնալու համար միջոցային
տես ի լքի, իր յայտնի բամանոլմին — եր
կինք, մարմիններ, հող-, ինչպէս «Լեալ,—
գը Աքլորին կտտուրն է^ն դո րծէն մէջ : Հոս
տէրտւդետոդր յ ո ռե տ ե ս ո ւթեան եւ տնորո-

նորութիւն կ'արձան ադր էին , սակայն ,
.""եղծէին զգայնոլթեան ել բանստէ
ծա կանութեան խորութիւն մը „ր
մը գործերոլ մէջ կը հասնէր ողբերՀ.
կանա ցումի , ուր կիրքը, արփայինք, է լ՞
լակայոլթիւնը ել իմացապաչտոլթ^
իրարու կը ձուլուէին : Այս ընթացքին
Կորքիի հայկական աս, րո ւմներր կրկին
թափանցէին իր պաստառներէն նեխ
մասնաւորաբար « (, չան տո լք p ի մէջ
ոճտկանօրէն կ'արձանտգրէր հայ մանր^
նըկարչութենէն եկած “"լգեցոլթիլննեք.,
Ան իր դեղնորակութետմր կը նմանի մա.
դէէւղաթետյ մ տնր ան կտ ր չա կան
Կորքիի վրայ տյս արուեստին գսթաե
տպաւորութիւնը այնքան խոր էլ, , որ^
«Ս ■ էԱաչ» եկեղեցւոյ խո ր "՛քան գա կներո,
ազդեց ո ւթի ւնը' իր սկզբնական շլ,չանին՛
Մ անրանկարներու գծային , զա լ, գանկ„գ,ա.
յին , ֆորմ ային , երանգային ել միչ„,յա.
յին յա տ կո ւթի ւնն երը Կորքիի մօտ կը յայ.
տնըւէին մամանակակից J զացողա կան կի.
րարկոլմով, որոնք կը կեգրոնանային ալդ
յա ակութ ի ւննե ր ս լ վերլուծման ել օգտա
գործման վրայ։ Ու Կորքի խոր,„պէս հա_
մոզոլած՜ ԸԷԼ՚" լ՛՛՛է անոնց բարձրորակ եւ
նորա բա կան
ա րմանիքներոլն , այնքան
առաջ կ' երթա ր , որ վերածնունդի "կիւլրք
կը գտնէր անոնց մէջ, երր կը գրէք թկ
«էծ՚հրոս Ոոոլինը ինքնին վերածնունդն էյ,
(6) : Մէ՚ջնաղարու այս վարպետին ար.
ւեստը իրեն համար ,ոն,ի ոխո,րինելի կր,
1լոթողային : Ամ, ո ր առջեւ տն կը խոնար
հէր , ինչպէս' «Ա . 1օ՚ոչ»ին :
խոյն չրջ,ւ,1,ին Լլատարոլտծ՜ ս՛քէ գորետէ
մՐ' «^է՚Ր տնենէներոլ 3ուրմուքր» } ^էորքէ
!լ արձանագրէր *ս J լ զտ ր ւլ.աց ո ւմ մր*. էր նը.
կար շութեան կարեւոր ե ր ե ւո յթներէն մէկր
ա խ է ՝ որ էն չ որ ալ նկարէ ՝ խ/դհւսնր տոլէս
I'Լ էո լ տայ*, էայց
այււ դոբծէն մէջ վրձնէսհարուսւծը ախ
քան ազատ դարձած է՝ որ շատ մօտեցած
է էքշըն _ փէյնթինկ-// տո ւեալհևրուհ :
Ասոնք լեցուն են ոլ ո ռթ կացս ւլ ղղախոլ-—
թեամ բ մբ ՝ ո բ ւլե տէ նման կը հոսէ :
կտ բ ե լո լ ա բա բքէ տ ա բ ո ղո լթէ լեր ր ղոյո ւթէւն ուէէէ *ujn ւլործեբուն մ ԷԼ՝ կը
հաստատէ *սյն էրո դո ւթէւնը թէ նոր ուղ*
ղութէւն մր ՝ գոնէ թէքնէք տեսակէտէն՝
կբնտբ տեղ դբաւել 0 ս ր քէէ արուեստէն
ներ ս ՝ ս բ վս տա հա բաբ ւլ է պէ էքշըք։ —փէյՏp ին.կ 1լ երթար :
Սակայն յաջորդական ծանր տագնապ
ները՝ ա մ ո ւսն ա կան թէ բտւլմ ասլէսէ յոլ,~
սաէյափ ո ւթէ ւններ է առաջ եկա
կը մ տանէէն ւլե դա ր ռ ւե ս ա ա կան անդամա
լուծութեան ։ Ասոր վրայ ՝ 1948/' ամրան՝

«ՊԱՐՏԷԶ ՍՈՋՐԻ ՄԷՋ», (1941)

Սիտնի ճէնիս Կէլլըթի (Նխ- ԵՈԲ^)

դործեր էն ոմանք ցոյց տալով էէոպըրթ ün^
*h ըս է դ էլ ըս էր- «Կը տեսնե^ս դ ասոնք տե
րեւներն ե*1ւ դ այս' խոտն է։
ս ‘[/“Լ՛ tL~
ռած եմ ղանոնք տեսնելու : էքս ձեռք բերած
եձ ղանոնք վւս'րը , հողէ՛ն մ օ տ ենալո վ :
lt ս էլրնտյէ ԼԱել եւ հոտոտալ զա յն դ հոն
1էարը գտնո ւող փոքր tu շխարհ է մը նրման ( 4 ) :
Ա,!ԼԱէփոխումը , որ տեղէ կ'ունենար Աոր֊
քէէ մ ա տէ տէն ու ւէր ձէնէն տակ , կը ղդենոլր դերէրտպտշտ նկարադէր մը յենած
օթ-օմաթ իզմ-ի ընձեռ ած կսյրելէ ութէ ւննե—
րուն վրայ*, էակներու եւ էրերու նկարտւ՚ս՚դրս՚յէն յատկանէշները կը համառօտ—
ւէն ձ էնչեւ. էս կ չեզոքացումէ աստէճանէն
հասնելով*. Րսկ ֆորմելաւ դ դէծերու դ ձէջո g h եր ո լ ել tn յ լտ կեր սլշտ կան մար միններոլ միջել կ ապը ձե ր րա դա տելո ւԼ որեւէ
h կտ ր ա դր tu յէն էլամ պատմ ս ղա կան յաջոր
դականութեան պար տանդրանքէն կը կազ֊
ձէ էնքնո լրոյն եւ անջատ դոյ ա կց ո լթէ ւե
մը, որ էնքնէն կենդ անէ է եւ գործօն'
որպէս նկար չութէլն : ^որմերը ել կեր
պարները զուտ սեմպոլփք բնոյթ մը ունեհալու փ ո էւար էն
կը ս տանան կառուցւածքայէն բնոյթ՝ սակայն կարդ մը դործերսլ մէջ տռատօրէն - իսկ ուրիշներու,
ձէջ նուտւլ, ե,. որոշ համադրումով եւ
համատեղումով, կը թելադրեն ու կը իսորհ ըրգ՚սն չեն խորքին կառոյցը
կազմող
տարրերու բնա պաշատ կան կազմը' ինչպէս
«նշանտուք P-»ին (1947) մէջ ձ է ա ւոր ր ՝

________________________ Imprimé sur les presses du Journal «Haratch»

շութեան զդայնոլթէւնն է՝ եր բ նկատէ
առնենք կերպւսրներոլ ամբողջական մարմինը' Յալտըրէ շարէեուն արձաններուն
նման օդէն մէջ հակակշռուած եւ էրարու
կապուած ուղէղ եւ ոլորտտպտոյտ ւլէծերսվ :
1946// ս կէ դբն եր ո ւն յաջս րդա կան ^Լոյւլ.
ղմբախտ ո ւթէւններ կը հա րուած էէն ^որքէն î Յունուարէն կրակ էլ առնէր Հլ էրմընէ
էր արուես տանոց ր ՝ էսկ անկէ շա բա թն եր
ետք էլ ենթարկուէր ստամոքսայէն քաղցէեղէ վէրահատութեան *. Ս էայն ամրան էր
որ Կորքէ ձեւով մը էնքւլփնք կը դտնէր ու
բնո ւթեա h հետ կրկին չ՛ի մա նմէջկըմրտ—
հկր ։ Այլ գործերոլ կ՚՚ղքին կը նկարէր
«Ս երկ»շչ, զոյգ «Ածխացած Աիրելիներ^ը
1‘ւ
«Օրացորցներ»ը (1961//Î/ փճացած) :
Այստեղ Կորքիի, նկ ա ր չո լթ է ւնը ա ւեԱւ հաս֊
տա տուն կը դառնա ր ՝ ուր յստակ դէծերը
ել նկար ո ւած մարմնո տ մէջոցները բաւա
կանէյ, կը յէշեցնէէն «'Ծովահէնդէ եւ ^Ջըր֊
վկմ^ի թ էքնիքը, ս տ կայն այն բաց առո ւ~֊
թեամր, ոբ մինչ այդ կ' երթար նկար շս,—
կա'հ այլ կարելիոլթիլններոլ, որոնք կը
հա սնէին Սւրըփինկ_/,(5) եւ գոյնի հեղուկ
գ "րծածոլթետն , 1946/' գործերով անոնք
աւարտական ւիիճակ մը կը ց ո լց տ րեր էին ï
Ա֊յ“ ՀՐջ՚ոնէն սկսեալ իր նկարները պիաի
վերտմչակէին 3942// շլ՚ջտնի ոճերը , կերսլա րնե ր ուհ ել ֆորմերուն տալով սա կոպն
տւեԱ, յստակ ու ցցուն նկարադէր մը ;
Տ՚՚՚ջ՚՚րգռղ տարուտն ընթացքին Կորքի
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էնքնաշարմէ ճամրու արկած մը կու ղաԸ
աւեԱէ խորացն ելո ւ էր այս ընկճուած ւյթ
ճակը՝ որուն պատճառով հ՚՚րքէէ վզոսկ"’
րր կը կոտրէր ու աջ րա ղս ւկը էդւկ։սր
մանակէ համար ան շարմո ւթեան կր Ղ'"'
աապարտոլէր : Արկած էն մօտ երկու շա
բաթ ետք ՝ ծանր ւԼԷՃԷ մր յետոյ էր էէ^ը
էլ առնէր երկու ա ղջէկ ղաւա կներր ա֊ կէ
մեկնէր ծնողքէն մօտ*.
Ամէն տեսակէ զրկանքներու եւ գմբաէ
աութէւններու շս/[*վ1ը
վե րջհ1“կւԱ
նօրէն կը խորտա կէին : Կնոջմէն բտմանս՛ձ ի 1, յաջորդ օրը Կորքի, անձնս,սպ"՚ն կ [)L
լար , կախելով ինքւլինք :
ԱԼԵԳՍԱն ՊԵՐԵՃԵԳԼԵԱՆ

(1) Karlen Mooradian, A SISTEK RE
CALLS : AN INTERVIEW WITII VARTOOSH MOORADIAN,
«Ararad», A
Quarterly, vol. Xll n° 4, Fall 1971, P՛ Խ
(2) Kaden Mooradian, THE PHILOSOPHY OF ARSHILE GORKY, «Armenian
Digest», Monthly Magazine, New Y°r ’
vol. II, 1971, n° 3-4, p. 61
(3) Ethel K. Schwabaclier,

ARSHILE

GORKY, New York, 1957, p. 128
(4) Karlen Mooradian.
GARDN
FROM EDEN, «Ararad,A Decade ol Ae
meiiian-American Writings», ed. by ֊>ac
Antreassian, New York, 1969, p(5) Հեղու_կ [Լերկին կաթկրոէմը պւԱԱէ11111

ււի մակերեսին :

(6) THE LETTERS
OE
ARSHH-R
GORKY TO VARTOOSH, MOORAR
AND KARLEN MOORADIAN, «Ararad».
vol. XII, n° 4, Fall 1971, p. 33
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SCHAVARCH

խյ մամլոյ մեՏ մասը գէչ օրեր կ'ապ[ղանաւլւսն արդարացուցիչ պաւոձաոԱրով, կամ գոնէ այդպէս կ'ըսուի) , &ւ
"T ՚ւև °րեր"լ-'ն այ՚ւ մամուլը քիչ
ահլամ կը յա["'Ա' “լէտՐ եղած ձեւով
խտալել իր սլաչտօնն ու դերը , որն կ —
խրէսդ դէպքերու ել դաղս,ւիարնե րոլ
ՀԼւոեւիլ յւսմառօրէն , խորսւնալով նիւթիե
եւ ս,րձա դան դելուէ ուրիչ թերթեք»ւ, խմբագիրներու ել թղթակիցներու
^ծիլներուն՝ հանրայէն հետաքրքրուխւն լացերը հրահրելու եւ նո յնէսկ հանրւքեայ, ալ մա սնա կցո ւթէւնը րաէսլերե^
լու յոյսով։
ք,11ա1,,11 ո3 տնտե
սման սեղմ պայմաններու մէչ բանող եւ
ւլՍ ուրէշ ÿըստէչ դործօններոլ ենթա
կայ հայ լուրջ եւ փոքրաթէլ
մ ամուï
տա սնամ եա կէն ըն դհ անր ա պէ ս
J յաջողած՛ էլա տա րել էլ՛ ղերն
ու սլա րականութէւնը ) րա^ա լեր է շ է տեսնե լ որ
wi տակաւէն
կրնայ
հ եւո ե ւո ղա կանո ւթեամբ հետասլնղել որոշ նէւթեր ,
երթըն :
978/» Նոյեմբեր 25էն ՀԱԷյթեԱիք արաատսլեց Ազդսւկ-էն առնուած հ.ՀայկաH Նդ Ա սսլետ ո ւթէւնը» յօդուած ը y ոհեղէնակն է Աարղէս Զէյթլեան , Æz.
P
^որոշէ Հայ Յեղափոխականներէ
աէակցոլթէլնը էբրել Հպատմակերտ»
^Հայրենակերտ» կուսա կց ո ւթէւն՝ ո—,
շարքերուն մէջ ՀՀայ րաղարական

("ûi

տեւական արն անրէ մ էջ է» 5
եւ
^U/J ստեղծագործ մխռքը տեւական եր^1' մէջ կ՚ապրէ» : Ընկեր ԶէյթԱան.
^‘Ասսկացնէ որ հ,Հայութեան նոր աս^ւթէւնն է Հ՝ Q.Գ. ն՝ յեղափոխահազարական ո լ [l li*Ul ցսւկւ11[լ երրեակ
‘էներսլ փրայ>>հ Այլ խօս^„վ^ թէ-

H,

Հայ

մտաւորականութէւնն
ու
՜՜^ Z/ նոյնացներ , ան ո լղղա կէ օ ր էն
■Լ
տատ Լ որ Հ^այ մ տա լոր ա կանո լԼ [ I' ա մէնէն կարեւոր աշխա տանրը

— րաղարական հտրաղա տ
մ տածողու
թեամբ ու դէմագէծով) գրեթէ չունի»:
11'էջըեր ումը Ազդակ_Դրօշակ£հ է սա կայե
դա լն որղեղրած է Հայ Jl}ïLl|l£—ը էրր '•ը՜՛
րատապ ^"['{յէ րանաձե լո ւմ :
!///յն թերթը , Ա արտ 17ին կը հ ր ա տա
րա կէ յօդուած մը սա վերնագրէն տակ •—
ՀԱրեւմտա՚հտյ ՏԼարթօնքէ Աեր ո լնդէ S^UlpL—
սւՈ/Ալի Ներկայացուցէչը (J տեփան Ո ոկան» : Ընդգծումը էմս է։ Յօդուածը Հայ
մտաւորականէ մը մասէն է : էլ՝ըսուէ որ
ան Հայութենէն յուսաէսա րեգա ւ ;
վերջապէս , Ապրէլ ?, 1979//Î/ Հ^ցյւեՌիք
!լ արտատպէ Հ *3**1»* է օր էլանէ մէկ ուր է չ
յօդս ւածը «^/ ա րէսա փող 3* տ ա ւոր ա կան ս ւ—
թէւնը» հ զոր դրէ առած է էէբանահայ երէտասարդ մտաւորական սերունդէ
ամենա կարոդ դրէչներէն մէն՝
*Լ,ազարէթ
Պէրոչէրեան : 3 Ո դո լածը կը սկսէ մէչրերումուէ մը^ Յնթոնէօ էյրամշյէէն ։ ՝էանէ
ււր էԿոալփոյ Համայնավար
էլոլսակգՈլ—
թե ան հ էմնսւդէրներէն եղող այս հաեճար էւ մասէն Լդմբաէս տաբար) շատ էսօսր
շ ենր չո եր Հայ մամուլէ մէջ [ներա ռեալ
Հ*3՝Գ՝Է էնրզէնրը ընկերվարական յաւա կնող մամուլէն մէջ}
եւ որովհետեւ
էլրւսմշէ 2{}րդ դաբու ամէնէն էսորաթա
փանց րաղարական
ւէ տա ւորական դէձրերէն մէկն է՝ կրնանր ըսել որ այս մէջ֊֊
րերումը արդէն JnJu
կու աայ մեզէ :
Jփէլռրսւհայ մտա լո րա կանո ւթեան վէճաևը F" Լ"V " ‘էթե յՈէ-սս1Լ^1’ւ լէ դեռ , եթէ
Պէյրութէ աւերա/լներէն լոյս տեսնող Ազ~
դակ-/, թղթ ա կիցներէն մէկը դոնէ Հայկական ասսլետութենէն անդէն հեռաւո^ր
եւ վտանգաւոր հորէզոնէն վրայ տեսած
է էյԼրոսԼական ձաէսէ տյս հսկայէն ուրուադէծըî
էլ'արմ՜է մասնա կցէլ

այս

բազմաձայն

Հա|յքենԻք աւ՚ս։ա-

էսօսակց ո ւթեան ո րուն նէւթը ղուտ կու
սակցական հարց մը չէ մէայն ւսյէ
մահայկա կան է : Կարելի չէ փորձել պատա ււ խանել Ազդակ-/, եւ Հայրենիք-^ մը,ոոր ո ւմներ ուն ել հարցումներուն
Հայ
մ աաւորա կանութեան մ,ոսին ու ձեւուէ

‘է՚Լ111 Է^Շաբաթ Օր եա կ—Նր օշա կ »է
K՞!'?1'1' Հ'մէա”Ա”“կ“’ն1Լ:
‘“-ը կը

մըն ալ Հայ մաաւորա կանո ւթեան ուղ
ղուած, առանց աւելի րհդհանուր ակնար-
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Mրադըi«%A Հ"րս ^եՐայ^չ-րդ խմքօւսղլւսէաՏ1խել„լ „
‘Հ^նեց սա հարցումը հարլ"ւ ս1ս"տԱսւՀ'է'

^"‘-ւ՚դը ո
Աւ11ւսէսմԼք1ւ
7Տ

Հ*«ւ մ

“(“‘աասխանը

ռրոնե-

' ,1“Ո"ւ"ւ^էւլնը,- Հայ մոհ՝այսօր

րազմաչաո մտա-

ե"Ը“ ծսւդեՀրառԷն բուն առու-

Ինչո՞ւ պէ՚ոը եղած տեսակով,
որա
կով կամ կառոյցով ել «լաղդային —քա—.
ղ աք՛ս կան հ արա զալո մ աածո ղո ւթեամր ու
ղիմազիծուվ» օւեւոուած մ աւո ւոր ա կանո ւթիւն մը չունինք» հարցումը ղիս կը մղէ
հարցնելու թէ ո՞վ, ե՞րր եւ ի՞նչ պայ
մաններու տակ ունեցած է նման մւոաւորականութիւն : Պատասխանը բարդ
է,
նախ՝ որովհետեւ զմտաւորական» բառը
տարրեր ուսումով օւեւոուած եւ տարբեր
նուիրումով աոգորուած անձերոլ որակոլմըն է տարրեր մամանա կներ ո լ ընթացքին :
Օրինակ' փան փաղ փուսօն, մտաւորա
կան («'/'/' լիսուիայ») է, բառին
դրեթէ
բոլոր առումներով, Ֆրանսայի հին կամ
մ՜ամ ա նա կա կից
իրավիճա կներո լ
մէչ ։
Պոլռոյ Եսայեան, կեդրոնական կամ Հիեննական - Մխիթարեան երկրորդական

րատ թո*-էէ մե գ/> i Ըս՚յԱ եւ ա յնսլէ ս ըն
դունելով հանդերձ Հորա կէ» յար արեր tuկան ել մշտափոփոխ էմաստը)
կյուղեմ
հաստատել֊ որ սլա տմա կան էոլ֊րջ մօտե
ցում մ եղէ կը ստէսլէ էրր մ տաւորական
է նկատ ունենալ անոնր'
որոնր էրենց
մա մանա կա կէg աշխարհ է մէջ մ տալսրականէ
էսաղացէն :
ԹՀ Հ այոց պատմութեան ) թէ՛ համա չէսարհայէնէն նետուած ա!լնարկ մը ցոյց
կու տան որ մտաւորական դնր ունեցող
Հ ամաէս մբո ւմներն ու անձերը մէշտ պատկանած են մէ րանէ փ որր աթէ լ_ ս տորուլո լթէւն — f այ>էկււլւ|ւ1/£Հ//7յլ ; Ասոնց եր
կու գԱսա ւոր բաժանումները եղած են
( ա ) կրօնտկ տնը [այսէնրն' եկեղեցական _
կղերական} ել [բ} աշխարհականը {ուր
կարերէ է մէկտեզել աշէւարհէկ մ տագբազումներ եւ դերեր ունեցող զանազան
մարդիկ) յ
Եղերական մ տա ւոր ա կանո ւէժէ ւնը ան
շուշտ աւելէ հէն է) րան մէւսը։ Աիէոր
անդամները
եղած են Աս տո ւծո յ ( կաձ
աս տուածներ ո ւ} էսօսրէ եւ Յանէ մեկնա
բանները ւ եւ անոնց դերը եղա ծ կ ւսրտադրել այն շաղախը որ կը ստեղծէ
ընկեր ո լթէւն — համ այնրը î Այս Հշաղաէսը»
գաղափարներու համադրում մըն է) որ
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? որ անմ՜էս տ ե Աւ է )
ւՒ՛ ՚լընար որակէ մասէն անէսաէստեԱւ
դատումէ մը հ էմը ////</// : Եթէ մեր t/iu—
մ ut h ա կա կէ ց համ աչ էսարհայէն չափա նիչեերը դործած ենր ՝ UJJrt մ տա ւոր ա կանն Լա
րէն ո մանց սլա տրա ս տո ւթէ ւնը կրնայ ագ
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ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

կենսական դեր ունէ հա ւարա կանո ւէժ Լան
դէմ ա դէծ ը ս տեղծելու գոր ծին մէչ. աւելէն' կարերէ կը դարձևէ
ՀԿ եղէնա կո ւթեան» բնորոշումը) եւ ուրեմն կառավա—.
ր ո ւթեան կամ պետութեան դոյութէւնն
ու կերտումը։
Օրէնակ ) երբ կղերականը կը հաստա
տէ որ Աստուած ստեղծեց կէնը ) այ[՛
մարգէն ետր եւ անոր տուաւ ենթակայէ
դեր {մանաւանդ Ե*֊տյէ գործած սւնհըն՝ա զան դո ւթեան է հետեւանր} յ
ան
1ւը
հայթայթէ կիներու ճնչման արդարա
ցում ել պատճառաբանութիւն : ‘ijtliiilnii—
պէս , երբ Մոլհամմէւո մարգարէն կը հասաաւո է որ Աստուած- իրեն սլա լուլա մ ձը
տուած է , կը ղգենո լ հ ե ղինա կո ւթեան
նոր պատմուճանը, որ կրնայ փոխանցել
իրեն յո,չորդող Խ ալիֆա էլ եր ո լն î
^*JԼ
իւօսքով, կղերական մ տա ւորա կանո ւթի ւնը կաԸեմ' կը դարձնէ , կ՝արտադրէ հե
ղինակութեան ընդհանուր ս կզբունքը, կը
ճոխացնէ ել ղանազան ձեւեր ով կը բաղ
ն՛լլլ պուտկէ այդ սկզբունքը, եւ
ուրեմն
կրնանք անոր մատը տեսնել ամ էն տեսա
կէ’ կւսռոյցՆերու մէջ»— հո՛ն) ուր պետոԼա.
թետն հեղէնտկո ւթեան նեցուկն է {տար
բեր ութէւն չըներ թէ հարցը էսաչէֆայութէւնն է) կամ Հայ թագաւորէն օծումը
Հայ կաթո tjէ կ ո սէն կողմէ} »
հո ն ) ուր
ընկերայէն կառոյց
կենցաղ կ'արդարաց
նէ ) օրէնակ' հոն ուր մեծ եղբայրը կը
ժառանգէ ) եւ նաեւ հո՛ն) ուր ան ժա
ռանգազուրկ է է շահ կրտսերէն {Հէն Կըտակարանէ Յակոբն ու Եսալ֊ը}}*
կաձ

-

No 14.395

հո՛ն ) ուր մարդ արարածը չէ կրնար ըլ
լալ էս կա կան անդամ էր համայնքէն առւսնց իր միչամ տութեան {մկրտութէւն} )
կամ մեկնէլ անկէ {յուղար կաւո րութեան
ւլտնաղան ծէս եր} :
Աւրեմն' մէնչեւ մեր °[*նրը) կղերա^
կան մ տա ւոր ա կան ո ւթ եան
ստեղծած )
սլա Հ պան ած՛ ) ղւսրդացուցած եւ կէրար—
կած մտտյէն կառոյցները կենսական ե—
զած են էրր արտադրէ չ նէւթ
շաղախ
ըն կեր այէն կա պեր ո լ , եւ էբր արտադր էչ
տ ր դար աց ո ւմ' հ եղ էնա կ ո ւթ ե ան : Արդէ՚ե
տյս երկուքը անխուսափեԱօրէն կապս ւած
են էրարո լ_ եւ Յանէն : Աստուծ՚ո յ Յանն
nV և1Լ ստեղծէ կամ կ' ա րտա դրէ ա շխարհը [«Եղիցի՛ Լռյս», եւայլի), եւ Աս—,
տուծոյ բերանէ շունչ- բառն է որ կը
ստեղծէ մարդը։ Ստեղծողէն կը պատ
կանէ հեղէնտկո ւթէւնը) եւ Աստուած ) որ
առաջփն բան—ա—ստեղծն է , Յտնէ ել Յանով ստեղծողը յ էր այրէ հ եզէնա կո ւթէ լնը բաղմապատկելու ) մեկնաբանելու եւ
փոխանցելու մենա խորհը կը նուէրէ առաջէն քուրմերուն ) առա ջէն լաւ!ս1-Նճր—
րուն ) առաջէն կղերականներուն ) առա ջ/-ն
բանաստեղծներուն ) վերջապէս'
բառէն
ընդհանուր առումով) կղերական _ մ տա
լսր ա կան ո ւթ եան :
Հոս տեղը չէ
այս հաստատումները
ձ'։սնրամա սն ելո լ • հետաքրքէր ընթերցողը
կրնայ անոնց գէտականօրէն զարգացուած
հէմքը գտնել) օրէնակ) }էրանսացէ բա
նասէր Ս*որժ ՏէւմեղէԱ։ կամ Յտալաց է
տեսաբան) արդէն մատնանշուած Անթօնէօ Երամշփէ գործէն մէջ*, կարեւոր է նըշել ո*֊րէչ_ էրա կանո լթէւն մը )^ կղեր ակա h
— մ տաւորականութէւնը ան կա էյ եւ ղո ւտ
— անձնական բնոյթ չունէ երբեք» էր նե
ցուկն է hmmrLUlUUn_p-{n_Q մը {եկեղԼցէ~հող
տնտես ո լթէւն ել Պապէն մէնչեւ ամէնէն
ստորէն քահանան հասնող դէ լանակա լու
թէ ւն} որ {ա} էր եկամուտը կ'ապահովէ ,
{ր} էւրաքանչէլր կղերական — մտաւո
րականէն թէ՛ կը հսկէ ւ թէ՛ կը յանձնէ
հսկումէ պարտա կանութէւն' ոլրէչներու
մէտքէն կամ խէղճէն եւ հողէէն վրտյ} )
եւ {գ} անոր կը հայթայթէ տարուէ —
տարէ կամ դարէ դար զարգացող մ տա
ծումներու աւանդ մը) որ շարունակ կը
ճոխանայ) կը ստեղծէ նոր վէճեր ,
կը
մոռնայ ուրէչնեը) եւ տարէներ ետք կը
վերյէչէ զանոնք ♦— Առաքեալներէն մէնչեւ
Հայրապետներ ) Աս կեբերանէն'
Եղնէկ ւ
Եողբացէէն' Հլնորհա Այ , եւ դեռ անկէ '
մէնչեւ այսօր ) Հայ եկեղեցէն ալ ունէ
նման աւադներ )Ու շարան մը) ուր դրժբախտաբար {փոլէնէ 55! թուականէ ժո
ղս վէն ետք} կրկնութէւնն ու կոյր պահ
պան ո ղա կան ութէ ւնը շատ աւելէ մ եծ տեղ
ունէն ) քան նո րէ ը1ւ դո ւն ելո ւթէ ւնը կամ
ըմբոստ վերաքննումը հէն պատգամներու յ
Առէթ ) հաստատելու համար պարզ եւ
տխուր էրա կան ո ւթէ ւն մը) որ երբեք չէ

յէչՈԼ-էր
յօդուած
ներուն մէջ} ոչ էսկ Երամշէէ
դործէե
ծանօթ Պէրպէրծանէ գրութեան մէջ) հա
կառակ անոր որ էտալացէ մտալորականը
շեշտած է այս կէտը
եկեղեցէն Հալանդա կան»
կոչոլ-ող մ տա ւորա կանո ւթե ան
ամէնէն աւեԱ յաճախ զարգացող
տե
սակն է» աւանդական' ո՛չ մէայն այ^
էմաստով որ ան ունէ էր հաստատութեան
հետ կապուած աւանդս ւթէ ւնն եր ) այէ
նա ել սա էմաստով որ անոր գոյութեան
շարունակո ւթէւնը այլեւս տուեալ է) ալանդո լթէւն է» եկեղեցւոյ այս շարունա
կական ո լթէ ւնը կ' երա շխա լոր ո լէ Ւ էէէն
Յրէսաոնէութեան առաջէն տարէներուն
անոր ունեցած բանաստեղծական — յեղա
փոխական դերէ լքումէն։ Հյնորհէլ այդ
լքումէե ) ան էր էրաւունքները վերստէն
շահելու կամ նուաճելու պէտք չունէ օրէ °Ր ևամ ԳաՐէ ԳաՍ : Եը տեւէ էբր
Աստուծոյ ) այսէնքն հ եղէնակութէւն վա
ւերացնող սգէէ ծառայ դէ լանակալութէւն
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մը։ Այսպէս է Հայ Առաքելական է/կեղեցին ՝ առանցքը մեր աւանդական ւ!տաւորա կանո ւթեան կեանքէն ՝ որ այսօր կա՛այց մըե է' ուր օրէ օր ծէ սա կան աւանղո ւթի ւններն էսկ կը մ ոռցուէն կամ կը
խեղաթէւրուէն ՝ ուր ոչ մէայն աբեղա
ներն ու քահանաները այլ յաճախ վարղապե տներն ու Լ պէս կոպս սները Հ^մտաւորական'^ կոչումէ եւ կարողութեան հըչոյլն էսկ չունէն, բայց * * * էաՀյտ եւ լսյ^“"
պէս • • • Ազ1}֊ակ—// հհաղդայէն» դէմագէծ
փնտռող անանուն յօդուածագէրը եթէ էր
ազդէն դէմագէծը ստրկամէտ հաւատար
մութեամբ ցոլացնող Լալսմղ՝ ոչ վերա
նորոգող) մտաւորա կանո ւթէւն կը փընտըռէ ՝ մօտակայ եկեղեցւոյ նախագաւէթէն անդէն փնտռելու պէտր չունէ : Աւե
լէ՛ն յ Ամէն Հայ որ կը կարօտն այ հ>Հայր
Աեր»ը՝ կը կմկմայ ղայն' գրականութե
նէն ներս թէ դուրս , որ չարական կը
լսէ էր գանկէն ներս' կամայ թէ ակա
մայ^ արդէն էր ուղն ու ծուծէն մէջ ըն—
դո ւնած է այս ա ւանդա կան ժ տ ա ւոր ա կա
նո ւթեան ղոյո ւթէւնը եւ հեղէնակոլթեահ
պա տառէ կը գոնէ :

'իաղսւլւ մը^ եւ
ամփոփում : կղեէական հէն մտաւորա կանո ւթեան
O—
բ էն ակը
քննելով
ե զր ա կաց ո ւցէնք որ
LU Մէն մ տալոր ա կան ո լթէ ւն , ներառեալ աչ
խարհական
բնոյթով մտա լորա կան ու
թէ ւն կը կատարէ հետեւեալը։
(1) Ընկերութեան այլապէս զանկարգն ՝
ցան ու ցրէւ անդամները էրարու ել տէրսղ հեղէնա կո ւթեան կապող Լչաղ—կապող) գա ւլափարախօսա կան շաղախ Լ չարբաքս) կը հայթայթէ՝ ժ՜ամանակէն յարմար բառամթերրո լք եւ օրուան ընդո լն
ուած մտածելակերպով։ կտրելէ է եզ
րակացնել նաեւ որ Jեզակւււ|սսւկսւն մտա
ւորական ո ւթէւն մը րենական վերլուծման
կ1 ենթարկէ այս շաղախը՝ եւ ուրեմն կը
սպառնայ հէն կառոյցէն : Ա ո կր ա ւոը ա-

chanson du violoniste
cle noir et blanc est ma vêture
noire la laine blanche la bure
couleur torrent couleur orage
printemps au sortir d’hivernage
flèche l’espoir gerbe la neige
l’archet à l’encolure en sortilège
et dans ce bois mon feu
et dans ce bois ma foi
et dans mes doigts ma voix
sur quatre notes est ma chanson
pour fondre chaînes et prisons
sur quatre notes est mon poème
pour sécher le sang sur l’arène
et troubadour- de soir en matin
de dextre en senestre garance dégainé
mon cœur est cette prière
qui me ruisselle à fleur de mains
pour qui m’aime cette chanson
soit magicienne de moissons
si je m’égare en chemin
me soit gardienne de chagrin
et si n allons le chercher
le temps d’aimer ne viendra
avec les quatre notes de ma chanson
je forcerai les portes des prisons
avec les quatre notes de mon poème
morte saison pour les lions
et plus de sang sur l’arène
flèche l’espoir gerbe la neige
l’archet à l’encolure en sortilège
et dans ce bois mon feu
et dans ce bois ma foi
et dans mes doigts ma voix
j’ai grand message à bout de bras
je mourrai parjure si ne m’écoutez pas
j’ai à vous donner grande joie
avant qu’elle ne s’étrangle
prenez-la
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րելմուտքի պատմութեան առաջին զոհ —
նահատակն է' որ սպաննուած է ,1՚յ11"՚~՜
փոխական _ մտաւորական ըլլալուն համար :
(2) Մ տալորա կանութէ ւ֊նը հեղէնակութեան բնորոչումը կը կատարէ եւ ամէե
տեսակէ ընկերայէն ՝ տնտեսական եւ րաղաքական՝ նոյնէ՛ սկ հոգեբանական կապե—.
բոլ մէջ հ եղէնա կութէ ւնը ^արդարացնէ *
այս կրնայ ընել զուտ կրօնական ՝ [՝,UJ!J
նաեւ պատմական կամ ուրէչ վերլուծում
ներով : Արուեստագէտ — մ տա ւոր ա կան ո ւթէւնը կրնայ նոյնը ընել՝երր գրական շեշ
տով կը ներկայացնէ ընկերայէն կապեր ՝
օրէնա կ, վէպէ մը մէջ ուր հեղինակը կը
քօղարկէ ի շիւ ո ղ սիսթեմի ծանր թաթի
գոյութիւնը-. Նոյնիսկ բառի վրայ չհ իմնըւած արուեստներ կիրարկոզները կրնան
նեցուկ ըլլալ հեղինակութեան , ք՛ոնի որ
սսքէն UlpmJruxn կանոնի _ անկանոնի , հե
ղինակութեան եւ հնազանդս ւթեան եեր—
.րին օրէնքներու կը հ ետեւի î Պարապ տեղը չէ որ հեղինակ — ութէւն բառէն ար
մատը « հ եղէնակ »ե է ՝
ՈԼ բան-ով
ղբաղո ղնե րուն համար գործածուող գո
յականը յ
Անչուչտ նորէն կտրելէ է եղրակացնել
որ յեղափոխական _ մտա ւորա կանո ւթեա ե
մը հակազդեց ո ւթէ ւնը կրնայ հեղէնա կութէւններ ո լ տեսական Հ էմքը քննարկելով
մերժել ղայն-- Աարքսէն մէն չեւ Երամչհ
ուսոյէն մէնչեւ Աովհաննէս
՝ք՝աջաղնունէ՝ ա՛յս եղած է մտաւորականէ
ամէնէն կարեւոր դերերէն մէն։ Էյմ ան utպէս ք արուեստագէտը որ կը մերմէ րնկերայ էն հ եղվւն ա կո ւթէ ւնն եր ո լ պարտագըրած արտաքէն օրէնքները ել էր ար
ուեստէն համար կը փնտռէ ներքէն՝ կառուցայէն նոր օրէնքներ ՝ արդէն սկսած է
օգտակար ըէէա է հէն հ եղէնա կո ւթեանց
քայքայումներ ու շարժումէն՝. '[յոյնը կարեԱ, է կ ա տար ել նէ ւթէ ըն տր ո ւթե ամբ :
Օրէնակ՝ էնչպէս գրած է Ա եղա կ՛արոյ—
եան՝
ՀՀապէլ Եսայեանէ
ՉԱէլէհտարէ
Պարտէզները^ գրական դործ մըն է, ոը
կը պարզէ քաղքենէ Պ ո լոահայերու կեան
քէ ղրո յթ — սիսթ-եմհ ու ա յգ ս է ս —
թեմէն մէջ կէնեբոլ վերապահուած
եւ
սահմանուած երկրորդական դեր բ ՝ եւ տյդ
ընելով էսկ կը ստեղծէ էմաստով ու ըմ
բո ստութեամբ բեղուն կառոյց մը՝ որ այ
սօր էսկ ընէյ՜հրցող Հտյ կնոջ Լել ոեւէ
դէտակէց Հայու համար որոշ հ եղէնակութէւններոլ դէմ ծառացումէ հրաւէր
մըն է, Ղոլցէ այնպէս' էնչպէս որ էէն
Արբուհ է Տէ^սաբէ դործերը'
Ե սայեանէ
օրերուն '.Տե՛ս կաւբո յետնէ <ԱՀե կո ւց ո ւմը» ՝
Իքռմ֊/i հ անդէպս ւմ ՝ Ա*էլան ՝
Աունէս
1978) :
(3) Մ տա ւոր ա կան ո լթէ ւնը կենսական
է Ընկերութեան մը մէջ՝ էբրել ՀՀճոքսացնող^ եւ Չզանազանողէ դա ղափ ար ա խօս ո ւթէւն : Այս դերը սովորաբար յետադէ մական բնոյթ ունէ՝ սակայն կրնայ յե
ղափոխական բնոյթ ալ ստանալ : Օրէնակ'
նբբ Ափէւռքահայ Հա յո ւհ էն յարափոփոէւ
տշքբարհէ մը մէջ ս եռայէն ո լ ս էրա յէն
նոր կա ր ելէ ո ւթէ ւններ ո լ առջեւ կը գտնէ
Է^՚՚ԸՂՒ^1^ կ'ենթարկուէ Լդէտակցօրէն թէ
ո ^)
աւանդական՝
հ եղէն ակութ ե անց
tf ե րա կազմ ուող
դա ղա փ ար աքսօս ո ւթեանց
տեղատարափէն՝
որոնք
•?էկ
կող մ էն ղի՚եք կը մղեն տանտէ կնութեան ու
բազմազաւակ արգանդէ էր ՉճակատադէԸ՚Ը» ընդունելու՝ վասն Հայ մողովուրդէ
թուէ աճման
եւ ազգապահպանման ՝
էսկ մէւս կողմէ կը հրաւէրէն զէնք որ
ԸլյԼայ աժս կտմ ա յն տե սա կե «յառուգէմական'» հերոսուհէ ՝ նոր Աօսէ' նոր Աղըէլր Աերոբներուն համար՝
(4) Կայ չորրորղ ղեր մը որ կը նմանի
երրորդ վարկածին մէջ սահմանուածին
"՚ կը ԸՒե ‘“նկէ , առանց նո յն ը ըլլալու -,
Ս տաւորա կանո լթիլնը ոչ միայն կր բազ
մապատկէ ժամանակակից գաղափարախօս
սոլթեան կիրարկման կար ելի ո ւթի ւնները
անոր զանազանումի ել ճոխացումի ճամրով , այլ նաեւ կը փորձէ զխօսակցութիւն»
մը շարունակել անցեալի հեղինակութիւններուն հետ, անոնց իմացական հարստոլ_
թիւնն ու ընկերային վարկը օգտագործեմ
լով յօգուտ ներկայի տիրապետող մտա
ծելակերպին , կամ , յեղափոխական մր
աւս լո ր ա կանո ւթե ան մ՛ը պարագային' այգ
տէր տ պե տ ո լթիլնը վտը կա բէ կելո լ համար յ
0ր էնա կ
Ֆրտնսացէ մտաւորա կան դասակտրգը էր ուսումը կը ստանայ' Լէսէ ներէն մէնչեւ Աորպոն կամ (էոլէժ- տ ը Ֆըբանս, ի րր ուէւկնգիր բազմաձայն
խօ
սակցութեան մը, որուն կը մասնակցին
Արեւմտեան մչակոյթի հսկաներէն չատեր ,

_ Պ ղա տոն Æ Արէստոտէլ՝Լէւքրէս ե. թովtfաս Աքուէնացէ՝ Տէքտրթ եւ Փտսքալ՝
Տէտրօ եւ Մարքս , ելայշն։ Այս բազ
մազգ շարանէն կ՚ընկերանայ Ֆրանսերէն
լեզուով ս տեղծա գործո զ գրագէտներու
կարաւանը Աոթէնեըէն մէնչեւ Հք,լ֊կ° )
Պոտլէռ եւ անդէն ։ Ա^անց գործերու վե
րաքննական մեկնաբանութէւ֊նը սերտօրէն
կապուած է ներկայէ տէրապետման հա
մար մզուող մտաւորական պայքարէն :
Ընթերցող ր էրաւունք ունէ հարցնելու
թէ վասն էնչխ* գրէ կ^առնուէն այս ցան
կերը եւ կը կառուցուէն այս ստորոդութէւնները : վերջապէս յօդուածը Հայ մամ ո ւմ-հ րա տարակո ւած մէ քանէ յօգ~~
լածներու թուարկումով սկսաւ։ Պէտէ
վերտ դառնամ անոնց ՝ սակայն այս երկար
չրջսՀհցումը կեն ս ա կան է՝ որաքհետէւէնծէ կը թուէ թէ հոս կատարուած չա ա
պարզ վերլուծումն էսկ լկ կա տար ո ւած
այէէ յօդուածներու մէջ՝ ողբերու եւ յոր
դորակներու տա բ ա tft էն առաջ : քյ եչտո ւած
է ոբ Հայ մո զո tf ուրդը ժ տա ւոբ ա կանո ւթեան պէտք1ւ ու պահանջն ունէ ՝ ել սա
կայն ո՛չ մէկ քսօսք էսկական d տաւորա—
կանութեան մր դոյութէան կռո ւաններ ո ւն
մասէն՝ րո՛ց է Հ P֊lr նկ f—է մէկ քսմբա—
դրականէն ՝ ուր անտ ե ս ա կան վար ձա տր ո լթեան սլա կա սէ մ տ ս էն քսօսք կ՛'ԸԱ_ա յ ♦ ար
դար է՝ սա կայն բաւական Ըէէտ լէ չատ
հեռէ! ւ է։ Ե^արժ-Է հաբg տալ՝ օրէնակ՝—
եթէ ուզենք բնորոշել թէ է^ն չ է Հա յ ժըտա լոր ական ո ւթեան
մա ռանգը
նման
Ֆրան սաղ է
ուսանողէն փոքսաևցուա ծին
(չորրորդ ս տ որ ո զո ւ թէ ւն) ՝ ո^ ր աղբէ ւրներուն կրնանք դէմել՝ ո^ բ
կրթական
հաստատէէլթէւններուն ՝ րմ ր հրատարակ
չականներ ո ւն : Անոնք ՝ որոնք Հա յ մտաւոր ա կանէ ասսլա րէզը կ' ը!է տբ էն ՝ տնտե
սական մեծ ա կն կալութէ ւնն եր չունէն սո
վորաբար։ Անոնց բացակայութեան ւղակաս ը ներկ այէս չատ աւեԱւ բարդ սլա տճառներու արդէւնք է՝ եւ այն յօդուած
ները զորս մատնանշեցէ՝ 1լ անտեսեն թէ՛
՚ոյդ պատճառները՝ թէ՛ արդէն դոյութէւն ո ւնեց ո ղ հ լու — հնազանդ մտաւո բա1լանութեան սլարտադր ո ւած Ղ՜երը
Հաժ
էրա կանո ւթեան մէջ՝ դեր մը որ խղճմ ըտօրէն կատարեց Ափէւռքահայ հեղէն ա կո ւթ ե անց ծառա յող ա լդ դա ս ա կա ր դը ,
tfէնչեւ որ դանակը հասա լ nu կորէն եւ
սկսաւ դասալքումը։ Եւ թող կասկածող
ւԸԼԼա յ »
որքան լուրջ է այդ հ աս1լնա լէ դասալքումը. Երէտասարդ մ տալոբական Ա» ^էւրքճեան կը ն չէ նման էրականո ւթէւն ^ը՝ երբ վերլուծում մը կը
փակէ սա տողերով*— ^Ափէւռքահայ մըտա ւոր ա կան ո ւթէ ւնը էր տեսական մտա
ծելակերպով եւ տեսա կան
գործնական
քսառն դո րծունէութեամբ գրեթէ բացա
կայ է մեր ընկերայէն — քաղաքական
կեանքէն եւ մեր արուեստէն* բացակայ
է նաեւ մեր անց եա լէն տէրապետելու եւ
մեր նոր պայմ անն եր ո ւ համ աձա յն
տա կց ո ւթէւն մը կերտելու ա չէւա տանքէն^ ։ (Տե՛ս էէեկոյց ՝
հանդէ
սլում՝ Մէ լան ՝ Աունէս 1978):

X
Ուրեմն պատմ ական . տեսա կան հաստա տէէ ւմներ ո լ ակնոցով վերստ ին կը կ ար։լ.անր ՀՏԳ—ի մամլոյ
այն
կտորները՝
՚լո[՚ս մատնանշեց է այս յօդուածէ սկէզՈԼ* ԿԸ_ նշմար ենք որ տասնէններորդ գա
րու մ տալորական Ոսկանէն փակցուած է
Չզարտուղէ^—է սլէտակը ՝ ել խորադրէն
տակ գտնուող յօդուածէ մէջ չենք յաջ^զէբ գտնել որեւէ ընդունեԱւ փաստ
կամ չափանէ չ
որ կրնայ արդարացնել
ածա կտնէն գործածո ւթէ ւն ր : Ասկան տաղանդ ել կորով ունեցող մտաւորական
մըն էր՝ որ յամառօր էն ուզեց Հայ աղ՛էէ Համար է՛ր երեւակայած ուղէն է՛ր
թերթե րուն մէք է՛ր նա խրնտրած ձեւով
ւոալ, ել որովհետեւ խւյ
ժողովոլրգի
կրօնական , վաօսյո..ական ու րուղարական
իչիէՈղ հ եղինա կո ւթիւններ ո լ պատգամած
ել պարտագրած նեղ ուղիներէն չուզեց
ընթանալ, կոչուեցաւ կզարտուղի»-. Եթէ
"՛յո վերագ րենր տասնիններորդ գարու
յատուկ կոյր պահպանողականութեան ,
ինչպէ՞ս կարելի է
Աարտ 17, 1979֊^
((.զարաոլզի» բառը նորէ՚ն գործածել նոյն
Հայ մտա լոր ս, կանին համար , նո՛յն մ ա"՛լի՛ն մէջ որ ճիչդ նո՛յն օրերուն Հայ
մտաւորա կանութեան Հիոկատներ» փ րնարռելոլ վրայ է: Կազմակերպական հե
ղինակութեան մարմաջ մը, յարատեւող
անզգայութիւն մը ,
ինրնաըննար կո ւմի
մերժում մը արգեօր դեռ կը շարունակէ՞

գաղմել, ձեւել
ճելել Ոլ կտզապարլ
այն մտածելակերպը, որ ր
Լ
գարէ մը իվեր կը յամառի
որակել,
միաժամանակ պաԼ,'""^
Հ.գ
1լահ

յորդորակներու չարա,,!
տեւ ան կը մերժէ գա է ե\

J
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տզզային կազմակերպ„ ւթիլննէգ,,,,
ջել, անոնց ղեկավարներուն կՈղմէ
դիմանուելոլ առանձնաշնորհին հայ'""
Կը գրուի որ այս -f‘Ոաւորակ,սն„ՀԼ
պէար է զբարոյական րաջ„լթիւնը Լք
նայ ըննտգատելոլ ել պ՚սյրար^ Հ
բային յոռի ամէն երեւոյթի դէյ
նաեւ հանդուրժող ոգի'
քննադատութեան նկատմամբ' իլ,
ու գործին հանդէպ» (^/Z,,
յօդուած, հ.Ազղակ չլ-ի.»էն) , իքս
նենր . ո՞ր բեմէն եւ ո՞ր թերթին միի
պիաի տեսնեն այս րննագատսլթի^
«Յաււաջ»^Ն անգին : ՀՅԴ-թ թէ ռաՀ
վար մամուլին մէջ. ո՞վ պիտի „րՈլէ
ի՞նչ է ^հանրային յոոի երեւոյթ».
մտաւոր ականը՞ թէ այո կամ այն կոլսա1
ց ո ւթեան պատկանող խմբագիրը,
պիաի լսէ մտաւորականր իր Հանձթ,
•լ որձին հանդէպ» րննագատոլթիլն. թԱ.
թի րաց սիւնակներուն մէ՞ջ թէ գր^
եակներոլ ։իակ դոներուն ետել. I,, խ
չո՞ւ udiAjlli հանդէպ բննա գա սա ւթիւն : (|։,|
սլիտի որո չէ , ո՞ ր գրասենեակին մէԼ „ք
հ.դրտկան» է բննտդտտոլթիւն մր, թէ m,
ի՚օոբ՚՚վ, ինչո՞ւ այս համաձախ,
իժիւն — քոնթթա}/ կ' utuuifiuբ1լուք, էս,, /կ.
տտ ւոբա կանո ւթեան ՝ երբ այղ կը ցօղար
կէ
էնքնտպտրտադրոլած բանտարկու
թեան tfը հրաւ էրը : Կեղծի՞ք է ըււուահչ
ւլժ՜բա [ստտ բար ո՛ չ : կեղծիքէն ալ վտաԼ
դտւոր բան մըն է՝ էա ս տովանոլթիլնն (
կՈՆրրԼԼթեսւն մը՝ որ չէ՛ տեսներ լ,ր խկ
բոնտ կա լո ւթեան ծանր ներկայութիւնն ու
է բա կանո ւթէ ւնը ՝ չփ՛ հսւււ1լ1ւար որ ^jiJi
առնուածը հրաւէր մրն կ մտաւորակա
նէ ո ւթ եան' դաչ եւ հ չո լ — հնաղանդ իւօսնա կ դառնալու՝ որ ո վայնա էւօս պուպր1>կ1ւ
մը վեր ած եjn լ թքԱւնրը որուն բերնկն
կր յսուէն վարողէն փ չոցները։
Այս կո ւր n ւթէ ւնը էր աղդեցութիւնչ ՛Ա
նէ ոչ մէայն հոգեկան՝ tuյլ նաեւ իմա
ցական մարզէն մէջ*. Մամուլ մը մտաւո
րականս ւթեան հրաւէրներ կ՚ուղղէ
ո անց ն չմարելու nր հնուց ա շխարհական
մտա ւորա կանո ւթ եան երկու կարեւոր խղանդներն ալ — տրուեստադէտ եւ տեսա
բան ճէւղերն ալ ՝ շատ քէ չ անդամ
դայէն^ կամ ՉՀէսրազաա'^ եղած են, Jûty*
ւաւծսւգիթներոօ. հասկցած ձեւով: Բացատ
րեմ ։

Ա տալորականր ^Ըէէ*1՛J ւսրՈԼ^,ւտա,^տ'
ճէյմս ճօյսէ պէս՝ ըլըս՛J տեսաբան ՝Կառ1
Մ արքսէ սլէս ՝ տեսակ մը ներքին —
սորեալ մըն է ՝ նոյնէսկ մւրբ էր
նընդավայրէն մէջ կը բնակէ յ 1,Լ յա^ա1
է ս կա կա՛ն աքսռր եա լ մըն ալ է յ քա,1!
քական ՝ տնտեսական կամ դեղադիր
կան հ եղէնա կո ւթեանց հալածանքին ւէբումով : էլ Կրէքօն Հունաստանը
էր Աէւզանդա — Ապանական պաստած
րը ստեգծելէ առաջ՝ ճօյս արտադրե՚յ լ
Իռլանտայէ' այլ Փ^րէզէ) թ'րէ^Սէ^[՛
Յէւըէխէ մէջ. Մարքս Լոնաոնէ մէ[
րեց Դափիթ֊սւլը ? եւայլն : Կարելքւ է
կել՝ որ հայ էրականսւթեան հեւո Հ ւ
կապ ունէ ա յս ՝ բա յց սխալ պէտ[՛ ԼԼԼ
նման առար կութէւն ։ Նա ք“
բազա //ւ» ել Չազգայէն^ թուող մ ^[՚ Ղ
քե րէն ոմ անք օտար ե րկէրնե րու 1
սա ծ են ( Ա*ո ւս է ա ՝ վերմ անէտ Զ" ւ
ցերէայ ՝ Ֆբանսա ՝ Ատալէսէ)^ օէստր
բողներու մէջ զտած էր^նց ներչ է
(Հի՚/չօ, փէռլէն, Կէօթէ), յ-ճս1էԱ’մՀ
տար կէներոէ_ կամ այրերսւ Հնտ
նացած են՝ ստեղծագործական Ս վ
թէւնը ընտանեկան __ սեռայէևէն Հ 1 .
{օրինակ' Արբողի
Լ
ել նոյնէսկ երր այս
ե
եղած են ներքէն—էոքսորեալներ )
ա յն ձեւով զատուած ղանգՈԼէսծէն

i

Ր"Գ իշխս՚նո՚-թենէն, _ '"յղպհ^
րենց սւ. թտկռւնց , "՚յդպէ "
յ‘ յ^,
կամ Պըլտեան ՝ ‘եչանեան կէԱ
Հայ Սփիւռքի երկրորդ Սփթռք
.ը
մ տա ւոր ա կաններ ը ՝ ձեւով tfր_
ժողովուրդէ մը էսկական աքսՈք
ե nil^L^՛

որ ընտր"՚ա
ճ'ազատագիր
ա ե ut տ ա ռե ո մը'
մ,
նոյնքան գառն չէ , որքան »/'

նածին Ա փ ի ւ-ռքաց ո ւմը ձեր ղ։“
խօսքերէն պէտք }է
որ մ տաա րսւկանութի՚-ե էք ""ԼՂ
եւ բնոյթ չունի կամ չի կթնչԴ
չէ ունենա յ ։ Եը հաստւստ
Պ

Fonds A.R.A.M

.^իէլ
- վք

i6 ԱՌ ԱՋ »
խօսնակային հասկացո֊

"ր «/Xու »։ւ։հմս՚նոլ-մն Հ ոլ՚ ս1"աւ Հ *
մտաւոր ական ո ւթե ան

ԹՈՏերՍԿւրւ, ՏևԱՈՒԹՒՒ՚Ն^Ր

մը

v"~U‘“U

t e;
1

. էրՀնք էէ^ էէ՛ մաաեոտէյ,

Տ*«Հհ
պէ տառապանքները ,

ա-

*-»-

,

անկասկաե հրԼ՚Հ, էէն, ուր էր կտտսոլո ւթէւնը եր֊
Լնղ առաԼ, ուր սրբազան ցասումը էր
էականութեան թափը

ստացաւ.

ՊԵՐԹՈԼՏ ՊՐԵԽՏ

սա

կայն ո֊-րկէ" ե1ւս“-

-յ՚ւ րարկութեան րղպրսմը ձեւող, սանձող, թամբող ու
որձէ թ'"Լ մտաւորական կարդապահոլ'ո,լնր. Պատասխանը նոյնքան անվփճելփ

Լ n-ու՚՚է՚-յկն եւ Գերմանէս.յէն : M«fԼ fy/թւ սերունդ Հայ մաալորակա-

Հթէւն, Գրէս տափսրէն, մէնչել Աէմ ոն
կրացեան, էլ՛ մտաւորական ոլմականոլ-

Ե Ւ
ԴԻՒՑԱԶՆԵՐԳԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆԱ

թթնը „չ.հարազատ , ոչ.ազգայէն ակունք,

սրաւ

մէչ ղաաւ, ու ՛լայն՛ օղաաղորեեց
Հայութեան պայքարէն. համար,
մինչ
(թոռն,Ա՛նք) Հայ հէն, լ՚շէ՚ող հեղէնակութէւնները էրենց կատաղս, թէւնը կ՝որսոայէն, բողոքելով որ Հայ Առաքելա
կան Եկեղեցւոյ կամ Հայ մողովոլրղէ
պահպանողական տյս կ՛՛՛մ այն, սովորու
թեան ու րն ազդէն։ օտար էէն, «հար։։։—
ղա՚ո» չէէն այղ յեղափոխականներու քաոողաե նոր պատգամները :
զեմ ուղեր սէ,ալ հասկցուիլ։ Կասկաե
աձւէմ որ մեր զանազան։֊ կուսակցութիւնները եւ կրօնական
ու
բա ր ե ս է լ։ ա կան,
կաղմակերպութէւնները մէ չա պատրաստ
են ըսելու որ էրենք՝ ա կանչը (ել մամ ու֊
լըյ ր՛ոց, պատրաստ են։ ընկալելու որեւէ
էէաղղօղուտ» դա ղա փ ար ,
օտտրներէն :

Մէայն թէ մատչելէ՛ թող ըլլ՚"J (“՚մ՛՛էն—
լթ՝ էսոհֆէճէ Պետրոսը թող հասկնայ} ։
պատշա՛ճ թ՚՚՚լ ԸԼԼ՚՚՚յ (Տ է ելէն՛ Փ՚սռան՚ձեմը
ըրսյթակղէ} ,

հարազա՛տ
խ'"1
Լ՛LL'" J
(գիտցածէս անդէն,՝ "լէնչ} ։ եւ ազդօր՛Աո թ"ղ Ը! ըսJ
հաղ՛թ հաւասար
կ այս կամ այն, /լա ղմակ երպո ւթեան շաՀերուն) : Ալ վերջապէս ՝ ղրածւէ ուզածիդ
չափ «Խ/ր» թող Ր/!աJ ղ միայն թոդ լոլ"“
նենայ գործնական հեւոեւանրներ ու թերսդրոլթիւեներ ՝ որոնր մեղմէ
կրնան
պահանջել փշրել դործ ելա կեր պի հին կաղապարն եր կտմ մեր ներկայ հեղինակու
թեան մկկ հիւլէն ի“կ փոխանցել ուրի{Ւ
Էղրակտ ւլ ո*֊թիւնը
անխուսափելի
կ:
Նւիււս կզութեան մամ ուլը գոնէ սա մեծ
առաւելութիւնը ունի որ մտաւոր ական
փնտռելու ձեւակերպութիւնը գոնէ ըս—
"փպուած կը զղայ ընել, միւս կուսակ^"փխններն ոլ կաղմակերպութիւնները
այ հրա ն կը ցոլացնեն մեր ժ՜ո զո վուրգի
զանգուածը ՝ Որ ընդհանրապես ա յղ ալ
չեն ըներ } թէեւ հոս ալ կան J,ս['"1^Ա'
Ո"**ւթիւններ , օրինակ՝
Ամերիկ ա յէ
» ելռյյ Ալեր Ա ան ոլկ եան հիմնադրամը՝
«է թէեւ մտա լոր ա կան ո լթեան տեսաբան

^"քէզը

կ՝անտեսէ , գոնէ ար ուես տա գկ ատա կրականութիւնը րս»ջալեր ելու փոր‘ւլէ՚է , եթէ „չ միշա րաց արձա կ ան—
Լ ^ս,ինդրՈլթեամբ ՝ դոն է Ղ էս1է
էս 'J't
Ոլղ՚ր՚ւթփլն շարժելով*
Պ ւրզ է սակայն վիճակը : ՀՏ^—ն ՝ որ
Տ լ կետն կուսակցութեան նման ու ան[

էէ1 երկար ատեն եղաւ որոշ լափով
օրականներու կուսակցութիւն՝ այl՛
P.

ԳՈլտծ կ մաա լորա կանո ւթեան փրն—
"Կրի* հրաւէրներ եւ պատգամներ
տԱ'ե,ա^Լէ ) առանց հարց տալու թկ
ունի նման բաներ ընելու :
կ որ խն^ լ,Ալլ սխալ
ելնայ մտաւորա կանո ւթեան մ էջ

Լ
/
Լ

[Լ մէ^~““ւէքսյէնէ անքակտելի

կան!, ' ՞
<ակ 1,Ոլ'

մերմէ մտաւորաոր հա կաճառս ւմն կ ՝
Հ1ն'լպԱՀղամա1սօս ևւ "՛չ խօսնակ
*

î

ՀJ'f-fo՛" րլալն է ել ոչ հլու„ յ
>ռս,յ ղի ասն ա կալո ւթեան Ը
^“"֊"րաԼ^
մահացաե էսկական
էթ՚սկոլ ՚ռլ , ՚ յ՚՜ ՚ւ՚օ՚է՚՚խակտններոլ հ եԱէԱլ.
h

Ա՛

հե Լհ

F

Լ

^‘“պն

յ

ոըոտմուճանը ՝

առանց

սՑրունդ պարարն ունի
ւ^եւն^երով՝

մտաւորական

ճամրով :
։“ 'Հէ օ '7"'“'' թէ Ւնլ""լ
I

ո1՚ոնումներոլ

ք՛սէն ( յ

1' ^°ԳՈԱէն կամ Սր. Պետհլսւ պէ" արՂե°^ Ւնչո՞լ ^ՏԳ-է- մա-

՞°Դ են

շ ւ ԳՂս'յ Հ՚ռրց տալու, թէ
/
էէն տկո ւթէ լեր րնդոլեոդ
ո1"“կ,"ն, «օ„,
. .
լ Լ է
լ
՚
"չօկս՚տՀեերը ։

մ՚Ասւլւ,

էօԱԶԻԿ քեէՕԼԷՕԼԵԱՆ

«ՅարգսւԱքի լքիսյկ արտայայտոլթիւ}նը զոր պարտական պէտք է ԷԱալ
ևսմ1դիսսւտհսնէրոլ.[ւ հանդէպ , այն է
թէ՛ bppblf պէտք չէ ստոթա գնահատել
անոնր
խելացութիւնը :
Հաւատալ
միալքտոլթեանը այգ մարդոց՝ npnfif
տասնեօթ տարեկանէն սկսեալ չափա
հասներ են, հիմնակաե սխալանք մըն
է : Ես, կոչ կ’ընեմ անոնց հասկա
ցողութեան» ;
Պ - Պ-

Երբ տյս յօդուտեը կը դրուէ, Փարէզէ
չոր" տարբեր թատրոններուն մէչ 1լը ներԼրոյս,ցոլէն Պրեխտէն թտ ւո եր ա էսա դերը,
փողովոլրդէն կը տրուէ նոյնէսԼլ բացս։,
ո է։ էլ առէթը տեււնելոլ — ել ըտ ղդս՚տելո լ —
Պլ՚եէստէ,
Հ ։ս մըտ լա լոր iânpu Լքոսլեկէ
Օփերայ֊Տրէն ֆրան սա կան եւ րե ա ղիր գեր
մանական երկու ներկայացումները՝ եր
կու
եր կիրն եր ո ւն թա տերախո լմբեր ուն
կողմկ ներկայացուած նոյն շրջանին . . • :
Պրեխտ մը կ այ որ բանաստեղծ եւ վի
պասան կ՝ ուրիշ մը որ թատերագիր կ՝
երրորդ մը որ բեմաղիր կ եւ դեռ կղայ
Պրեխտ մը
որ թատրոնի տեսաբան կ :
/*ս կ tu յսօր ՝ էր մահուրնկ րսաներեը տա
րիներ եար իսկ իր անունով երդուող երի
տասարդութիւն մը կայ եւ թատերաս կրն եր ո ւ հ ս էլայ զանգուած մը անվերա
պահ խանդա վառո ւթեամբ հա նդէպ իր
գործին : վերջին մի բանի տարին եր ո լե
սակայն սկսած են լսուիլ՝ շատ վեհերոտ
ձեւով թէեւ՝ այլ ձայներ ՝ կարգ մը վե
րա պահ ո ւթի ւնն եր ՝ վեր արմ ե ւոր ելո լ_ եւ
վերազննելու ձգտում մը Պրեխտեան մառանգո ւ թեան ՝ որոնց մասին պիտի ան
դրադառնանք ւէերջա ւոր ո ւթեան :
1898 Օկղպուրկ (կերմանիա} ծնած ntju
բանաստեղծ
թատերագիրը հրապուրիչ
ղէ՚ր֊ր մը Եղած է, էր հմա
աա կ պահելով իր ամբողջ շրջապատը։ Պրեխտ այն
ս ա ե ղծա գործն եր կն կ ՝ որոնր սլկար ու
նին իրենց մտածումին արձագանգին ՝ հա
կազդեց ո ւթեան ՝ ուրիշներու մ օտ գու
շակուած միտրերուն՝ ձուլելու համար
այդ ԸՈԼՈԸԸ) նոր գիմագիծով՝ վերակեր տելոլ նոր ամբողջա կանութեամր իր
գաղափարները : J1ր մտայղացրևերը գրեթէ
միշ տ կը յենուն ոլրէչէ մը գաղափարէն
վրտյ, էնչպէս որ դասականները ամփոփէ
տողեր փոխ կ'։ւ,ոնէէն հէն գրականութե
նէն : Ինք կը սնանէր էր շյվապատէն ,
հարստացնելով ղայն. Իր գործը դեղս,—
դէտաԼլ ( քալէիտոսկոփ) մրն է ուր բազ
մապատկուած կը տեսնուէն փոխ առնըլած տարրեր էչլփզա պէթ եանն եր էն , J՛՛Jներէն, ճարոններէն , չէնաgէն եր էն , հ ըեդէԼլներէն ,
։։ պան աg էն եր էն .—
Ա արլով ,
Շէքսպէր , Կորքէ-. Իր համբաւաւոր «Չորս
կոպեկի Օփերա»հ փոխ առնուած է 18րդ
ղարոլ անգլէացէ բանաստեղծ եւ վփպադէր ճոն Կէյէ մէկ ղործէն («Մուրաց
կաններուն Օփեր՚՚՚նփ , «Տէր Փէօնթիյան
եւ իր ծաււան Ս՜աթթի»5< , ֆէնլան տա կան
պատմութենէ մը, «էովկասեան կաւիճէ
Շրջանակը» չէնական պատմո ւթէւն մըն է ,
էնչպէս մէւսը «Որոշում»^ որ ճտբոնական թտ տերախո՛ղէ մը կը սնանէ ել ոլ՛ուն էարքր 1լրօնաԼլս՚ն բնոյթ ունէ , մէնչ
Պրեխտէ մօտ տն կ՚առնէ, յանկարծ,
մարքսէ սաս, կան - համայնավար հանգա
մանք։ Ինքն է յայտարարողը.- «Պէտք
է ազատադրուէլ նմանողութեան արհամարհ անքէն որ հասարակաց է։ \յմտնո-

ղո ւթիւնը դիւրո ւթեան ճամբան չկ ՝ ամ օթ
մը ւէ՛ այէ արուեստ մը։ Այո ըսելով կը
հ աս կնամ թկ ղայն արուեստով սլկար կ
րխեր^։ Աակայն արուեստի րո լոր ^.գօղոններ^ը կը ստանան ՝ ի վերջոյ ՝ է՛ր ՚ւէմ ագիծը՝ իր կփիւՀԸ' անոնր կը դառնան Պըր եխտեան : Ենր դիակ ճար տա րապե աել
իր թա տերա խա ղերը իրենց մեծ ու լւ[ըրԼ՜՜
տիկ բ1Ամիններով՝ շրջանակներով՝ մասնաբամինն ծրով : Աը գրկ դիւրին ՝ արագ
եւ ՃՒհ.Գ այս պատճառով
հէայո^ի
մը
կամ Հոչ^ի մը համար ամբողջ գլուխներ
վերստին կը գրկ՝ կը ձեւափո խէ: Ի‘ա—
աերախաղ մը որ կը կոչուկր հ,Ան որ այս՛
կ^ըսկ^ կր դառնայ' ^Ան որ ո1 չ կ^ըսկյչ ։
Այս պատճառով իր ամ կն մկկ գործը ունի
շփոթեցնող տարբերա կ մը կամ տարրեր
րակներ : Եթէ նոյնի ս կ [մա տերաի/սէղր իր
ամբո ղ^_ա կան ձեւը ստանար եւ Պրեխտ
հանդիպէր լաւ մեկնա բան — գերակատա
րի մը՝ գլխաւոր գերը վերստին կը գըրկր երկարելով՝ ճոխացնելով՝ յարմարդg րնելով՝ սակայն
միշտ'
ներշնչումով։
Այս ձեւով _ ել իր թա տեր ա կան տե ս ո ւ—
թիւն ով __ իր գլխաւոր թա տերախա զերր
մա ս էը կ ազմ են մնայուն ձեւով միջաղ-

Գթեց՝
ԳՐ.

ՔԷՕՍԷեԱՆ

դային թատրոնի խաղացանկին ղսր ճոխացուց ինլնատիպ իր գազափարներով ։
Երր Պրեխտ սկսաւ գըծլ՝ արտայայտչա պա շտ ո ւթի ւնը կը տի րկր Ա^երմանիոյ
մէչ -. Կ արճ մամանա կ մը միայն ան ըստեղծա ղործ եց այգ մթնոլորտին մկջ՝,
անիշխանական մը եղաւ ՝ յ ե ղափ ո խա կա ե
րն ոյթով — *սմկն ինչ պկտ^ կ քանդուի
նախ, շինելու մամանակը կու գայ
ջր ։ Ա*ամտնակի ընթացրին ՝ իր միտրե—
րուն հասունացման առընթեր ՝ իր գործերը ստացած են ուղղութիւն մը որ
մարրսիստականութիւնն կր։ Այսօր մարր-^
սիս տները ԷԱ*֊րջ վեր ապահ ո ւթի ւններ ու
նին tuju մասին։
(Հեղափոխական մըն կր ինր'
որ իր
շու֊րջը անդադար գայթա կղո ւթի ւն կր
ս tu եղծէր ՝ անհ անդս տացն ելո վ հասարակութիւեը : (Հայն կը մշտէր , • • եւ կը Ju,~
ջոգկր տիրականօրկն ։ «Buijlàpill-J) |1նԹ blԱնկուլք Ս'ահակոնի Քաղաքին Մէջ» թատերախաղի
ներկայացման
ընթացրին ՝
*սյն սլա հուն երբ գլխաւոր հերոսը պիտի
գլխատուի իր անվճար պա ր արեր ուն հա
մար՝ Պրեխտ յանկարծ հանդիսատեսին
ուզղուելով կ'>ըսէ
հ.Անշուշտ դուր ՝ շա
տերդ ՝ սլմգալի պիտի գտնէր այս մահա
պատիժին գործադրութիւնը ՝ րայց պիտի
չյօմարէիր մեր հերոսին պար տրերը վըճարել՝ այնրա՚ն որ'
դրամին փարած
կր^ : Այղ- ղէշփր անմ արս ո գո ւթենկ տաոապող հանդիսատեսներուն թիլը չս,տ h—
ղած կր ՝ նկատի չառնելով դեռ սրահին
մկջ յառաջացած թոհուբոհը՝ սուլոցները ՝
կանչերը î
Պրեխ տ br գ*սրոլ-ն դա ւա կն կ ՝ եւ ինր
ապրեցաւ եւ մեծցալ երկու մեծ պատե
րազմներուն միջել եւ անոնց մկջ՝
^ԸԸ

Հիթլէրսյկան Գերմանիան ո տրի կր կանգնկր ։ Եր թատրոնը տեգ տուաւ պատմա
կան մտահ ոգո ւթեան եւ դարձաւ մտածո
ղութեան գործիր մը ընկերութեան մէջ։
Ւր գործը յատկապէս կը նպատակագրկ
յստակացնել՝ գիմագրել եւ յաղթահարել
տագնապներր : թատրոնը կը դաոնայ յե
ղափոխութեան մր տարրալուծարանը եւ
թատերական ամէն միջոց ՝ ձեւ ՝ որ ի ըսպաս կը գրուի ներկայացման մկջ՝ ունի
կապէս րաղարական նպատակ ։
թատեկեանրը զօդուած կ մարդուն ո նկեր ային կեանրին ՝ եւ ամէն գեդագի տ ո ւթիւն սլկար կ առըեչուի րննա գա տա կա ն
նկատումներու հետ : Այ ս մ օտեց ո ւմով
սլկար կ րենարկուին ժ՜ամանակակից մար
գերը մտահոգոզ րաղարական ՝ ընկերա
յին եւ տնտեսական երեւոյթները։ Ամէն
ժ՜ամանակաշրջանի պկտր կ տալ եւ սլա-.
Հել իր ուրոյն նկարագիրը՝ իր վաղանցուկ
եւ ժ՜ամանակաւոր հան գամանրո ւէ ։ Ւսկ
անցեալը
չի
նախա տեսեր
ներկան ։
Ա ար գո ւն ընկերայէն հ ա կա ղգեg ո ւթի ւնն ե_
րը ՝ ա ր արրն երը պկտր կ աոնո լին տուեալ
կացութեան մը մէչ եւ ոչ թկ ւէերացա^ա
կան եւ ընդհանուր ձեւով ։ ՀէմնաԼլ անօ
րէն մարդկային տրաման կը խաղցուի
ոչ թկ անհատական ճա կա տագրի մակար
դակին վրայ ւ այէ [‘I1 ս1ալոմ*սկէսն կացու
թեան մկջ*. Ա*արդը Որոնուած» կ լնկեբային ցանցի մը մկջ՝ եւ ան խոցելի կ
որովհետեւ ըստ կամս կարելի կ զայն փո
փոխել։ Աարելի կ՝ խամաճիկներու նման՝

br այս կամ այն թե/ր րա շել եւ պիտի
ստանար ուրիշ մարդ մը։ Աւելին'
ւշա գրո ւթիւն րրէյ> ձեր կրած
հագուս
տին ՝ մարգ մը 1լարժ՜կ'
մարգ մը»
(«Մսւրղ. ւքալւղՈՆ համար») , այսինրն ան
փոխարինելի է ուրիշով մը։
Երկուութիւն մը կայ Պրեխտեան հ.հեր ո սաներուն մկջ*. Ւրենց կամրը՝ ղղայնութիւնը ել մտածողութիւնը խորապէս
բաժնուած են երկու հակամարտ ձգտումներու միջել, — եսասիրութիւնը եւ ինրնանուիրումը՝ յս տա կա տե ս ո ւթի ւնր եւ կու
րացումը՝ ընդվզումը եւ պար աո լողա կա
նո ւթիւնը։ Անոնր մխրճուած են անել վիճակներու եւ կաg ո ւթի ւնն եր ո ւ մկջ*. Պ ր~~
րեխտի աշխարհին մկջ՝ ուր ընկերային
հակամարտ պայրարները կր
կազմ են
ցանցը՝ անձնական շա^ծրը՝ մարդկային
յաւակխոտութիւնները եւ հանրային իրա
կան ո լթիւններր անգագար զիրար կր խւչաձեւեն ՝ կը ժ՜խտեն մէկզմէկ ։ Այս պէս
«Մայր Քաջւււր-իւն»£ր , իր ղա ւա կները կե
րակրելու համար՝ սնունդը կը փնտռէ
դժ՜ոխրի դրան սեմին Զպատերազմ կ} եւ
կը կոր էէնցնկ գանոնր յաջոր գա բա ր : «Կալիլէ»ե, կ արենալ շարունակելու համար
գիտական իր հ ե տա զօտո լթիւնները ՝ տեղի
կու տայ հալա տարնն ութեան առջեւ : ՀՇ Էն
- Թկ»ն , կ արենալ կիրարկելու
համար
իր յարութիւնը ՝ կ՚առնէ անոգոր գիծերԸ վա^առակէԱ,^ի մը որ միայն իր շահե
րը կը հետապնդէ : «Տէր Փէօնյ>իյԱ1»2/ առատաձեռն կ՝ մարդկային ՝ զգայուն երր
գինով կ՝ կը գառնայ ահռելիօրկն կծծի՝
կարծր եւ եսասէր անձ մը հՀպազ^ վիճա
կին մկջ*. Աարելի կ շարունակել այսպէս
թւումը կաց ո լթիւններ ո լ Պրեխտի թատերախազերու երկայնրին ։ Աարեւոր կ
գիտնա լ ՝ սակայն ՝ այն միջոց ը եւ ձեւերԸ որո*նցմով ներկայացուեցան անոնր եւ
համբաւաւոր դարձան որպէս Պրեխտեան
թատերական տեսութիւն :

X
Այգ համբաւաւոր տեսութիւնը որ կոչ
ուեցաւ հեռակայութիւն կամ հեռակացու
թիւն (ւոիսթանսիսւսիոն) ծնունդ առաւ
թա տերախաղ աո թատերախաղ,— հՏիործնա կանին մէջ րայլ մը կը յաջորդէ միւ
սին։ Տեսութիւնը՝ ինր՝ պկտր կ ծածկէ
մհջոցը (երկուրին միջել.)'»։
Աւանդական թատրոնը կեանրին ծուռ
պատկերը կու տայ՝ ըստ Պրեխտb * Ա^ կը
զուարճացնէ ՝ այսինրն հանդիսատեսին ու—
շադրութիւնը կը շեղեցնկ իր ժ՜ամանակին
մար զկային իրա կանո ւթենկն եւ ընկեբա
յին մեծ հակամարտոլթիւններկն : Այրէ
թա տրոնի մկջ հանգիստ տեսը կը հ րալիրուի կամ b^rrrLb^J,rr նոյնացնէչու հերոսէն
հետ՝ ինչպէս որ կը պատահի դասա
կաններուն եւ վիպապա շան եր ուն մօտ՝ օգտուեէոլ համար՝ մակաբուծօրկն ՝
Ա ոփոկլեսի ՀհԱ*արրաղտում»էն (փիւրկսրսիոԱ)
Ո*ա սինի զո հ ա դործ ո ւթի ւններ կն , եւ կամ
,Ա Լ րնգոմծւեէոլ'

պատմական կամ հոդե-
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< e ԱՌ ԱՋ >
նը», չէ վաթցներ ղէնր, Ընղհակառակն ,
բանական երեւոյթի մը ՀՀաո սրկայական» նկարագրութիւնը : Երկու պարագա
ներուն ալ հ ա ս ար ա կ ո ւթի ւնը 4րոալորաւմԴ
սոզջովիհ
բեմը
ւն[,
կան ղեր մr
կ'իչխէ սրահին 1Լլ,այ ։ հանդիս ա տե սը կըլան ո ւա ե է ♦ ան կը սպառէ իր մ ւոաւոր
գործունէոլթիւնը* իր մէջ կ՚արթննան
զգացումներ եւ ապրուած փ որձա ռո ւթի ւն
՚Ը'' Ամէն որ անհւ սմբեր կը սպասէ թէ
ինչպէս թատերական
հ անզոյգը պիտի
րա կուի : Ա արդը իր մ տածումուի է
որ
կ?որոչադր ուի : թա տ եր ա կան այս ձև լին
լտրամաթիր) մէջ իւրաքանչիւր տեսարան
կը յաջորդէ միւսին ,
Հ 4ZZ միւսին կը
շաղկապո լի դ կը շար ահ իւսուի մնայուն յեղա շրջումո էէ մըդ միչտ նկ ատի առնելով
մարգը ոբպէս հաստատ տուեալ^ նոյնիսկ
զայն նկատելով անփոփոխեԱ։
Պրեխաեան ըմբռնումովդ որ առաւ Դ1։լ՜
QUiqBJjpq.Kljl|UlÛ.
թասւրոնի
անո ւանա կո
չում դ ամէն միջոց կը գործա գրուի խթա
նելու համար մարդուն միտրը եւ տրա
մաբանութիւնը։ Լոյս դ աւելի՛ լոյս ւ հան
դիսատեսը կը < բալիբուի ներկայացուած
հակամարտութ եան մը մէջ տեսնելու ոչ
թէ իւ որ հբ գանչա կան գէսլր մը՝ տյլ կեն
դանի իբ ա կան ո ւթի ւն մը , որուն պէտր է
մա սնա կց ի րննարլատական կեցուածքով
մը} այնպէս ինչպէս պիտի նայէր բնոլթեան' հ ո ւնա ւոր ե լո ւ համար գետ մը դ
պատուաստելու համար ծառ մը։ Դէւցաղ—
ներլլական
*1'գա ղան ձեւը
ձեւ գործ ո զո ւթիւն մը չէ որ
հանդիսատեսը առընչակից
կը դա րձնէ
ր/ յ լ
չարագրութիւն
դերասանին հեւ
մըն է ) պատմում' մը որ ունկնդիրը կը
դարձնէ գի տոզ մըդ ասոր մ էէ արթնցնե
լով մտաւոր գործողութիւն մը։ Անիկա
ինրզինր կը գտնէ ո ւս ո ւմնա սիր եԱւ հար
ցի մը առջեւ եւ կը ս տիպո ւի որո չո ւմներ
տալու {ել ոչ թէ ապր ո ւմնե րով տարՈլ-իէ} * Պրեխաեան թատրոնը չի թ ելա—
րէըսր այԼ կ(Լ ԱԼատճառաբանէ դ ու եթէ
ե բրեր զգաց ո լմն եր ալ !լ արթնցնէ դ ասի
կա կը ծառայեցնէ գի տա կց ո ւթ եան զարթ
նումին : Իսկ մարգը անփ ոփ ոխ եԱ չէ *
ընկերային՛ էակը կ'որոչադր է միտրը։
Ուղիղ դի^ մը չէ դիւցազներգական թա
տերական ձեւը դ ուր տ ե ս ար անն եր իրարու հետ օր կան ական կապ ունին ։ Ան* էն
տեսարան իերևիրեն համար է առանձին
կազմուածրովդ մինչ ընդհանուր ընթաց,րը սէ1'բա սլտռյտ եւ ոստոստուն է։ հանգ՚՚յց Դ ւ'ւայ րա կո ւեԱ/ր * թա տ եր ա էս ա ղը
կը ծաւալի մնայուն ընթացրով մը։ Աւ
որովհետեւ հանդիսատեսը իր ո լմերը
իրեն կը ւէերապահ է դ զգացումներով չի
սպառէր , ինքզփնքը կը զգայ ա զա տա ղըր
ուած դ նուիրուելու համար իսկական գործուևէութեան ։ հոս երեւան կ՝ ե/Ան երկու
Ըոլորովին հակոտնեայ
ըմբռնումները
թատրոնին : ԱրիսաոտեԱն՝
որուն հա
մար թատրոնը f ԱԼրարսիսի մըն էր դ Պըրեէստինը
որ տրամաբանութիւն էդ որ
'լը մ՚լէ դէպէ
I՛ սկական
դործո ւնէ ու
թիւն ։
հանդիսատեսին ուշադրութիւնը գրա
ւելու **ամար Պրեիստ կը գործածէ զոյգ
^ՒլՈ3 ՝ ^tulu գսրծունէութեամրը մատչեԱ կ1Լ գարձնէ նիւթը զայն զետեղելով
ծանօթ միջավայրի կամ շրջապատի մը
մէջ* Անգամ մը որ հանդիսատեսը ինր*Անր ղգսրյ ընտանի միջավայրի մէջդ հա
կադարձ չարմումով մը դործո զո ւթիւնը
կը հեռանայ դ կը դառնայ անյարիր։
Ակղյնաւորոլթեան թատերական անձերու
րհա կան վերաբերմ ունրը կը դառնա յ անբընա կան դ այնպէս որ պա ւոճ ա ռա րան ո ւթի ւնն ալ կը դառնայ իր նման էսնդրական» այս կացութիւնը հրաւէր կը կա րդայ դուրսէն դ հանդիսատեսէն կողմէ,
մէջամտո i-թեան : 1Լն մէշտ պէտէ ղփտէ
էր անձնական տեսանկէւնէն եւ պէտէ ը"է հետեւեաէ ձեւուէ (փտկաղփծք։ մէջ կու
տանք նաեւ այն մ ասը, զոր սլէտէ ր“էր
տրտմ տթիք թատրոնէն հանդիսատեսը) —

- Երբեք պիտի չերեւակայէի նման բան
մի (այո, ես ալ զգացած եմ , ես ալ ’"յդպէ" եմ) : Երաւլունք չունի ոչ ոք նման Սե
ւով վերաբերելու,
բան մըն է).
Ասիկա պէտք է վերջ մը գտնէ (Միշտ պէտի չարունակոլի այսպէս ր հ լ ut ճ) - Այս
էակին ցաւը զիս կը խոովէ որովհետեւ,
այսուամենայնիւ, ուրիշ ելք մը կար իբեն համար (Այս էակէն ցաւը զիս կը է,ըռովէ, որովհետեւ ուրէշ ելք չկար էրեն
հ ամար ) _ Կը խնդամ լացողէն, կու լամ
խնդացողէն (Կու լամ լացողէն հետ ել կը
խնդամ խնդացողին հետ} ։
Imprimé

but

ՀԱս թումանին համար չէ որ կը գրեմ»
1լ

ըսէ Պրեխտ ։ ^արմանալի չէ այս յայ
տարարութիւնը երր. նկա տի առնուի թէ
անոր թատրոնը մի տրի՛ն էսր
ո լր1ՀԼո ԼՒ
եւ ոչ թէ ամբոխավարական զգացում
ներու յ
Հ)*ի ւց ա զն եր գա կան
թատրոնը
պէտր է ղրկէ բեմը իր զգայացունց էութենէն» դ ասոր համար հին նիւթ մը իրեն համար աւելի պատչաճ է թատերաիւ ա զի ւէեր ածուելու րան նոր գէպր մը :
Ա* անաւանդ առասպելը : Ան ուղղուած է
չա հ ա դր գռե ալ անձևրու ։ Ուրեմն
^դիւ
ցազներգական թատրոնը ուզզուած է հա
սարակութեան մը որ չի մտածեր առա hg
պատճառի» : Ան րա զարական թա աբոն մ ըն
է nP Ւ հետամտիր ըն կեր ո ւթե ան հա—,
կա ս ո ւթի ւնն երը լուծելու դ
ա յլ զանոեր
աւե լի ընթեռնԱ դար ձն ելո ւ : հանդիսա
տեսը նաէս կը դառնայ իր իսկ զա աա լորը
ո լ ապա' ո ւր ի շն ե ր ո ւնը* այս ձեւուէ բե
մը ընդարձակուելով Հընդգրկէ ամ բոզջ
աչէսարհ ը ։
թա տր ոնին մէէ այս նպ ա տա կ ա դր ո ւա ծ
արդիւնրին հասնելու համար կը
բաւէ
դործածել բանաչի __ բանաձեւը ոբ հեռա
կացութիւնն է : Իր ամրո զէա կան մե1լնաբան ո ւթեամբ ասիկա կը նշանակէ' աիաքէըթիք կապ մը հաստատել բեմին եւ
սրահին դ դերասանին եր իր ղերին
ենհատին եւ ընկերութեան միջեւ :
Պրեթտ էր մամանակէն կարեւոր մէկ
մասը յ ա ա կաց ո ւց ած է բեմական հնարրներու որոնումէն ու մ անաւանդ' զերա
սանէ պատրաստութեան մէէ'. Ակէւլբէ/ւ
Ւ-՚ւ էլտնոնր մեզ տ դրած էր «Հ տլտծ ո լած
չտն նայուտծրր» ունենալուն
հտձտր։
‘I* եր տ ս տնը պէտր է զգուչանա յ զօրտ ւո ր )
խոր յուղում յառաջացն ելո լ կամ սրտա
թողի մատնելու հանդիսատեսը։ Ան պէտր
է պահէ իր ճկունութիւնը դ րնականութիւնը։ Պէար է
փաստէ թէ ի^էր
ել իր զգացումները երբեր չեն հաձապատասխաներ իր հերոսի
զգացումնե
րուն հե ո* i Աթանիսլավսրիի թ ա տր ոնը չէ
ասիկա ։ Պրեխտ կը խազան պաղ ձեւով դ
այսինրհ սլաղ մարովդ հ եռաւոր ձեւով ։
Որ սլէս ղի գերա ստնին եւ իր տիպարին
նոյնացումը չկա տար ռ լիդ կար^Աւ է բնագիրը ւպւլրւասա lib լ անց եա լ ո if եւ դերա
սաններու միջել միչտ կատարել դերերոլ փոխանակում î ^երասանը հանդիսա
տեսին առջեւ դ ցոյց կու տայ թէ կը կեր
տէ իր հերոսին տիպարըդ այ լ խօսրով ան
ինրզինր ÿnjg կու տայ տարանջատ /'Z'
դերէնՏ Ու աս ի կա այնրան աւեԱ հաձեւով կը կատարէ երր կ՚ապա
ցուցանէ թէ իր հերոսին տիպարը փոփոթելվ, է ըստ կամս կամ թէ վերջնական
h կար ա գիր չունի ան : վերջնական ձել մը
չունի րանի կ'ար տ այայ տո լի լինելութեան
մէջ եղող ընկերութեան մԸ
որ Ղ.ա
ներրնապէս կը բա մնէ դ մղելով ւԱւնր են
թարկուելու կամ ընդդիմանալու։ իերասանը հյզէտր է ը^ւէ տյն ձեւով որ իր չարմ՚ուձեւերը կտր եԱւ րյ/տ J անուանակել»։
Պրեխտի թատրոնը կո չո ւած է <Հչարմո լձեւի թատրոն» ։ Շ ա րմո ւձե ւերը պէտր է
իրարմ է անջատել միջոցն ե ր ո վ ինչպէ ս դրրաչարը կ՚անջտտէ
յռե1‘Ը
լենս
դարձնելու համար։
Պրեխտ կ ու տայ օրի հակ մը խաղար
կութեան {<(,ճամբոլ Տեսարաններ»} »— Ար
կածի մը վկան կը մնջկատակէ դ կը կապէէ յ չարմուձեւերով կը ներկայացնէ պա
տահածը : Աիչեալ վկան կը ցուցադրէ դ կը
վեըարտադրէ սահմանափակ ձեւերով ար
կածը։ Իր հիշոցները սակաւ են դ կը ծառայեն միայն պատահածին տեղեակ պա
հելու անցորդը եւ ոչ թէ ստեղծելու մըդ֊
նջ կւ
ւկում անոր մէջ՝. Հըտպիտային մեկնաբանութեան այս
ձեւը
նոյնիսկ չի պահանջեր դերասանէն բա
ցառիկ թաղարկոլթիլն մը ;
Ան կրն
նոյնիսկ գոհանալ ըսելովդ երր տեսնէ թէ
չՀ կրցած շարժում մը կատարել անհըրամեչտ արագոլթելոմբ - հ.Ինր տեղափոխո ւեզ ալ երեյ
րեր ան ւլամ ալ ելէ, արագ» յ
tj ե զկա տակկէ , եաղյւաեոլէ այս արուես
աս կը կազմէ Պրեթտեան թաղարտը մ
սաս

//զութ եան եւ իր առակներ Ո Լ

առա ս պել—
ներու մեկնաբանութեան ։ Էնրն էսկ երբ
փոթ կԿսռնէ Ուրէշ հեղինակներէ մէտրեր կամ ամբողէ զորեեր, զանոնր
կը
վերաեէ յարերղոլթեան մը , եաղբարալթեէՀ ւն մ.Ը։
,Պրեթտեան մեկնաբանը կը թօսի, կ՚ար
տասանէ, Չընդմիջէ, կ՚երգէ փոթն ի
փոթ-, հվյրամշտական թա ռնա ձայնո լթի լ-

ան կը եառայէ մէկ պահը մէլս էն անէտտելու , հանղէսատեսը
սթափեցնելս
զայն թոկումէ առաէնորդելո լ •. փննադ ատակտն մարէ հանդէպ այս կողմը չէ նը, աղեղներ Պրեթտէ մօտ բանաստեղծա
կան կողմը. կ՝արմէ յէչևլ, էր >էերէէն
շրէանէ զործերէն «ե ո վկա ս եան կաւէճէ
Շրէանակը», ուր թատերական ամէն հ ըմայր է գործ գրուած է, սկսեալ մողովրդական պարզ թաղաձեւերէ մէնչեւ
ծայրագոյն արեւելեան դէւթաթաղերը
չէնական առասպելը ել ճաբոեական արհ եստադէտոլթէւնը — ստեղծելու հաձար
թ' Դարոն մը թատրոնէ մէէ։ հ]աչաձե-

հետ անհաւատաԱ, ճաբտար„լթեայ ;
թաղայ -. Աակայն Պրեթտետն շալՀ^
լերը կարծէք գոյութիւն ունեցտե
Ù
նոյնիսկ ներկայացումէն ,սռաջ.
համակարգուած է, ճշտուած,
. սրուած , սահմանուած ել ասհմանափՀ
ուած: Կարծէք Պրեթտետն օրինսսՀո
մէջ ատելութիւն մը կայ այն ամէն
չ[, դէմ որ շփ հնազանդիր տրամաբաԼ
թեան , գաղափարականին
դերաէ^
թեան -, Հափի եւ կշփռի թատրոնն է ան ■
Հեղինակին հիմնած համբաւաւոր
լ
նըր Անսամպլ թատերաթումբը ՀիռնոԼ
կատարելատիպ այլ ճնշի,շ մէկ ,ԼկաՀ
թիւնն է տյս բոլորին։

ւումներ , վերիվայրումներ, տարաշթարհիկ երամ շաութիւն , ահ ս սլա ս I. լվ։ հանդի
պումներ կը ստեղծեն թե բոցն որ կշռոյթ

Կայ նաել բողոք դերասանական մար
զէն : Պրեթտետն դերասանին մարմթր
ղոյութիւն չունի, ան զուրկ է սՍպի,,,֊

մը եւ, սակայն, ր"լորը կը միտին հևռ ա կա ց ո ւթի ւն ո վ _ հանդիսատեսը առաջ
նորդել դէպի մտածողութիւն ընկերու
թեան ,
արդարութեան ,
մայրութեան

գործ «վսենթոլթենէ».. Գաթապալ,տոլ_
թեան տակ է դերասանին ղիտակց„լիթ_
նը։ Հակադրել, կանոնաւորապէս } ,թլւտ_
սանին մարմինը իր արտաբերած բսս,
րն
զրի*հ հետ 1լը ն չտ^ւտկէ նաել մn ռնս

դա ղավ։ ար հեր ու շո ւր ւ Ւնւսլէս նաեւ ար
ուեստի եւ թ էրնի րի դ թէրեէրի
ր111—
նա ստեղծս ւթեան միջեւ գոյութիւն ունե
ցող կապեբուն հանդէպ :
Որպէ ս զի հանդիսատեսը ըէէաJ րո լո ր ոպատրանաթափ դ Պրեխտ դ իր գործա
կիցներուն {որոնցմէ' համբաւաւոր րեմա դիր Իիսրաթօռը} հետ ի գործ դրած
է բեմական հնարրներ»^ Տերսբները in*h—
պս/յման իրապտչտ չ1Հհ իրենց [!^jnJթ111Լ
ոԼ ս՛Լ Օէէտէսէարր,,-թհամր ։ ԼոյսերՈւն ազրիւրները 1լ երեւին* անոնր կը գործած
ուին հակագրութիւններ ստե գծելէ աւ ելի
բեմը պարղօրէն լուսաւորելու դիտո ւմ ով :
Ե րամչտո ւթիւնը չընկերանար ներկայա
ցումին ա լլ զայն կը մ ե /լնաբանէ : հի
մա /լհեբը կը, գործածուին որսլէս ներկ դ
ար ո ւե ս տա կան ո ւթի ւ^։ : Ա ո ւց ա տաիւ տա կնե
րը կը ծանուցանեն դ կը մ եկն արան են պա
տահածը եւ ղ-սէւփրը թհչսլէս մունջ չարՅանկարի սլա բադայինդ րանի ամէն ին չ
նկարագրական է տյդ թատրոնին մէջ։
Այս բոլորով հանդիսատեսը կը հ րաւիրուի արթո ւն մնալու ։ հ,կար ղա լ» ո լ ներկայացուձ'ը դ առասսլելը յ որ կտոր — կտոր դ
րա<Ւա
J-ան - րամ ան այլ իրարու ագուցուած
մ,ասերով' կը ներկայացուի։

քաղաքական ել ըհկնքային պարոլն,սկլ
որուն մէջ թտ տ եր ա կան տ ր m ր,բը 1իւս^
ձանադրուի : /> վերջ„յ թատրոնին վաթ
ճա՛հ ակ ա՛հ ո լի! իւնը կը կայանայ մալւ,1լ,՚հ
մը բեմին վրայ ներկայացնելուն մէի,
Ս արմին մը' իր ա ր աա յա յ ա շա կան լալււլւ
կարելիոլթիլ՚հներով : 1Լմէն ինչ խօոբ„լ
ւ1՚1Լա1՚ լ՛ե՛ւ՝իե ՛հ՛այ :
Ո.յմմ թատերական միջոցը նաեւ նււիր
լէ՛ թ՚ւ
</' "էւ՛ եթաինը որ կա սա։ րԼu,լ
ղաս ական ո ւիմիւն մը կը պար,լէ (խօսքէ
կը վերաբերի մ ե !լնաբանո ւթեան որ՚՚չ հսլւ

մ ո լմւ՚ ’Կւ՝ որոշ նչւսնի

՛լէ՛1'

ււն-

'Լեր ի դի տողուիմի ւհներր , իրենւյ տմ^
ր ււ դջո ւիմ ե տ ն մէջ, շեն հս ե մ ւսցնե բ հըսկւս յտ կան գործ մը : /Îh,„/Z ան է nր ասւլկւնե ր ը կր թ տ ւտ Աւն ո ւ տ ս ո նո հես կը
ւի ոխո լին նաեւ թատե բագիրնե լաւն ղըր ելա կերպը։ Պրեիսա ինըն էր n ր
իր մասին *— «1940ին շկ ի դրեր այնպէս
1840//b» : Ոչ ալ ան չուշտ 1979/'^
4'Z' դըհն այն սլէս ինչպէս կը գրէին 1910/4:
Պրեիստի մեծութիւնը սլէտր է գտնել
իր պայրարին ? ա չիս ա տ անրին
ւիորձետ.
րուն եւ
նոյնիս կ
ձաիսո զո ւթի ւննելաւն
Պրեիսա միակն կ ո ս
դինա կին' ոստանին

X

մԸ

զիմտն} :

դ ւ,ալ- ^տւ՚աւ
//4

ւր է Պրեխտ այսօր î
Պրեխտ մարրսի ս տ գր"զ մըն էր որ չըդարձաւ համայնավար շլսրրտյին դ նոյնիսկ
իր հեղինակի իրաւունրները փոխադրեզ
Արեւմտեան Գերմ անիա յ Իր ենինը դ Ո[1Ո չ
չրջ^ւնի մարրսիզմ մըն էր կամ մարրսիդ^

փաստեց չըեզօրէն իմէ հթատրոնը կըը~
նայ ամէն ինչ g"jg տալ»դ թէ ան կրնայ
ըլլտ լ մտածումի դոթի^ ^‘ը սւյմս էու
թեանց վըտյ բացուած։ Տրտմը ւիաիա,է"՛
րեց սրահին մէջ ը^ղմէջ դերասանին ոը
կը ց ո ւց ա դր է ել. հանդիսատեսին որ կը

է որոԼ իմացում մը։ Արդարօրէն դի
տել կը արուի իմէ մարդ էակը չի, կըր-

ւդիտէ եւ կը մ տա ծէ մինչ բեմին վրո՚յ
կը իսաղցուի դի լց ա ւլն եր դո ւթի ւնը :
Պրեիստ հ ա չաեց ո ւց թատրոնը արդիա
կան մամ տնակներուն հետդ եեթալւկելո‘1

հար սահմանուիլ միայն ընկերային Ըադ
հանուր յարա բերո ւթեանց ծիրին մէ9։
Կե անրը աւեԱյ բարդ երեւոյթ մըն է րան
ինչ որ կը նկարադր ո լի հոն ։ Կաաարեա լ դ
ամբողջական նկա տո ւած հեղինակը սկսած
i ստեղծել կս ւրդ մը այլ
վերո ապա *■» ութիւններ իրեն հետեւորդ կամ պլ գա"Լա 1Ւս'I’,սէէ3 բեմադիրներու մօտ։ Իր մէջ
'/փր վլտռնեն էտրդ մը հ ակա ս ս լթի ւննե ր դ
թէեւ աեոնց առաջին անդր ադարձո ղը
եղաւ ինրըդ հեզի
:
4zî
1՚չտ
կ՝“ւզէր կեղանք։ , նորոգոլած պահել թատ
րոնը , ։1 թոյչԼրոլ ել վթձա բան ո լթ ե անց
առջել բոլորս,յյ,ն բաց , նո յն ատեն
կը
սահմանափակէր զայն ք։ ր
բաբոյա կան
կողմով : Պրեթա կարծես կ'ըսէ
ՀհԵ ՚ւ
գիտեմ եւ ձեզի կ'ըսեմ...»-. Ան այնքան
ինքնավստահ դարձած էր , կը թորհէր
յնրան իրաւունք ունենալ որ , կ'ըսեն
դմդոհնե,րը ։ "4""'^ էը լուծումներ տալ ;
Իսկ տրուած լուծումները այմմ կը կտ չկանդեն երիտասարդ բեմ ա ղի րներ ը •.
Ս,եղեր ազանցելի նկաաուած Պ ր եթ ։.
•լը
մե Ղ.ա ԳՐ "
l'C օդտս։ պտ շտո ւթեանը համտր _ իր թատրոնը օդտտսլաշտ է , սա—,
կ՛ոյն այնքա՛ն օզտտպաշտ՝ որ ամէն ինչ
ձ զոլած է , ուղղուած է դէ՛զի օգտակարոլ—.
թ1,լ^'։ նոյնիսկ հաճոյքը որ տրամս։բանա,
կան է իր մօտ եւ զուրկ՝ թափէ, ումդ.
նոլթենէ :
Կուրօրէն , մեքենայօրէն կարելի չէ բե
մադրել Պրեթաը, բայց իր վերջին չըրջանի մեծ գործերը , իրենց կաաարելոլթեամբ եւ վերջնական , հաստատուն ձե.
ւով սրբացուած են, իսկ մեկնաբանու
թիւնը
անշեղ, կայուն օրինագիրքի մը
վերածուած ։ ( " )
Ըսուեցաւ թէ Պրեխտի թատրոնը չարմոլձելի (Ժեսթ) թատրոն մըն է զոր կր
յօղալորէ ուրիշ շարմուձե ւեր ո լ
որոնց
r
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առօրեւս յ կեանըը պա տմ ութեան սւիալէչ
իմիը պա հ ա նջներուն, 1-նքն [՛լ։ հհղէէ1'11
մէջ եղփեզկոլելով իր ամբսվթսկան l""1՜
զազա uիր ո ւթեան դ իր ներշնչումին եւ nnjի՛ տ Աւս տա կան իրապա չտո ւթեան ւսնղիի՚՚լ
պայմաններուն միջեւ։ Ինը 1լ ըեդղի^
հ երոսապա չտո ւթեան դ եւ ցմահ մնաց
րապահ ամէն կարդի իչիսանութեանց > Æդէպ։ Իր հերոսները նմանեցան
հ եղինա՛կին հոգեկան եղփեզկեալ ւԱծւ1
կՒն:
^3 թատրոնը դ դա ս ա կա և ծանրութ 1,1 I
ել տարոզութ եամր դ պէտր է առնել '[
սլէս թատերական հսկայ փորձառումի
մը եւ սլէտը է անցնիլ անկէ անդին) /

անա լու համար այն իմացական
մին» որ ծնունդ տուաւ իր գռթ^եր
զանց առնելով նոյնիսկ թատերական /'/'
կառո լցուածքները եւ նաիսատուեալ դ
1էս։փ տ ր ս։ բտնո ւթ ի ւն՝

մը։
ԳՈ- քՎ-ՕՍԷ1՚’Ա'և

է") 1973ին, վեց ամսուան վթԱԷ
լադ քննութիւն մը երեւան կը հանէը P
Պրեխտ , որ մինչ այդ֊ ամէնէն շատ P
մաղթուած հեղինակն էր փերմանիոյ ,
(1֊երմանախ1օս Զուիցերիոյ մէ5 > տեզՒ ս Լ
ւած է առաջնութիւնը ՇէյքսըիէՒ
Երիտասարդ թեմագիրները աւելի
տութիւններ ունէին ՇէյքսըԽՓ
րանոլթեան մէջ- հետեւարար kl1 .Լ,
դաոնալ աւելի ինքնագրոշմ քան
1
ղործերու ներկայացման պարագայի >•
մադիրները կը նախընտրէին նեթկսւյ
նել երիտասարդ Պրեխտին գործեքԸ;
նուազ կաշկանդում կայ :
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Սիրելի տզաք, սիրելի աղջիկներ, սիրելի ծերեր ու ծերուհիներ , սիրելի միջին
տարիքի այրեր եւ կիներ, սիրելի սոլրքեր, «Ււ^լԻ 1ուս11ո'ո խենթեր, սիրելի
՛այեր Jo/ա եզակ!։ ու. անսովոր րան մըն կ ըլրլ՚լր՚՚զ որ Հայերէն լեզուն կը ղործս։Հաւանաբար քաջութիւն պահանջող
/ան մըն է , քանի ոը գրելու բնոյթը ինք1|,ն արդէն կը պարտագբէ "ըոչ առանձնււլթիւ՚հ մը, նման վանքէ սուրբ վանականներու համ ար սահ մ անո ւածէն * կամ
նման այն մէնա կութեան եւ ար դելափա—
կոփեան որուն կը դատապարտուէն իո-.
կական ուժականս ւթէւև ունեցող զազաքարապաշտ մարդէկ* էրր քազարական
բւնտարկեալ :
Աակայն մէաժամանա կ սլկար է ըսել որ
Հքելը ՛է"թէունկ ութիւն մըն կ որ ո՛ չ

Լոլթէւն կը պահանջէ ո՛չ ալ թելր» ոչ
խկ-թող Աստուած նեցուկ կանդնէ մ ե՛[/՛ - տաղանդ, ո՜ւր մնաց հանճար : էթվ
է ՚11,ողը՝ ա'յղ է հարցը՝. Երր իր անունը
W դրչանունը դիտէր , այղ
երկվ լսJը~~
կեանին էսկ կը դիանար որ ան այն մար—
Ա կամ կինն կ որ դրեց ա յն դ^զեցէկ
Ակեւ սէսսլ կէտադրուած ռափսոտէն՝ ո1‘ուն անունն է,- «Որքա՞ն։
ատեն յ
ով
luinfiLuià՝} որրսմն ատեն», ~ այսէնքն՝
>[ta ոլւրսՀն ատեն պկտր կ սպասեմ , նա-

1ա1ւհ քէչ մը դրամի եւ լաւ բո ւրդով
ՈԼ Արձակէն ձեռքով կտրուած մոոնինկ
համար, ա յն տեսակէն՝ դոԸ
^այն փրոֆկսէօբներն ու Ակադեմիայի
^ամներր կը հադոլին. եւ կամ, դեո.
^"՚ ն պիտի սպասեմ ինծ ի հանդէպ րի չ
^ղա^տկիրթ վերաբերումի՝
ՏԱ ;

անծ ա-

որոնր չեն դիտեր թէ ես գրող

>այե1'էն լեզուով կը գրէք , կրնաք
^ւսԼ^Լ որ Հայերը պիտի կարդան ձեր
թէեւ բոլորս ալ լսած ենք նաեւ
,
^[Լ գիտուններու որոնր կրնան
^l*11ՐՂ՜,սէ > հակառակ անոր որ ա" * Ա՚զլխցի, Ֆր անսացէ , ^էերման,

..^‘“nt 1 /^՞Լ" , Հրեայ , Եգիպտացի կամ
ՀՒԷ են> Եւ պէտ^ *
-I-

< 5 յ“՝րղ"ղ ոլ- ՒնրզՒնփ1։ն վրս։յ
ir ""՞
՚։ելէ
ա՜
Ախ

1քյո,մը, նոր դրութեան մը մա-

լալ [,լ,չ 1լայ 'սսոր
լխ» J
ձր"ար ալԼ՜ժ ւալը էւ՚ել'“""է՛ "ւ ձն'' >y ' Ել անե"լետ ան
‘լը
Ա
գրածին
պատասխան
մը
le îrf

ՈՒհԼՒԸՄ ՍԱՐՈՅեԱՆ

Ֆրունսացիհերուե մ օտ , որոնց դր ա կանո լթեան
զղէսյարանրը
ամէնէն
զարդացածն կ լլոր կտըելի կ դտն ել ւսչէսարհէւ
բոլոր մողոզոլրդներուն մէջ*. Եթէ ուրուէս
[խգոլ֊նիր որ ձեր դր ո ւթի ւնն երը միտյն
^այերու միէել պիտի չրէս* դային, պկտր
‘էէ1 ուեա ր որ անոնր րի չ են եւ որ կը
եաէսրնտրեն իրենց ընթերցումը սահմանա—
ւիւմկել օր ա թերթեր ո լ եւ չարաիք-աթերթե^ա
րու՝. Արդ, լրաթերթը ի՛մ ալ ամէնէն սի
րած հրատարակութիւններէն է ,
դուցէ
ւպւով^ետեւ սովորական, անսլաչտօն , աձէնօրեայէէ ոդիով օժտուած բան մըն է,
ե, ի վերԼոյ այգ լրաթերթն ու իր պարունակած բոլոր բարձրորակ դրութիւն՛^‘^բը ևա1,^ւՒ
գործածել վառարանին
ձ էէ կբակ մը վառելու կամ ձուկ փաթթելու համար ալ։
կ-րեթէ չկայ խելրը—ւլլոլխը Հայ , հաբուստ կամ ադրատ , որուն մասին կ ար ելվ,
է հաստատել որ նոր դիրր մը գնած է)
նոյնիսկ երր հերլփնակը իր ընտանիքի ան—
դամներ էն մէկն է։ թայց Հայ գրողները
յամառօրէն կը շարունակեն իրենց անձ
նական ծաէսքով հ րա տարա կել իրենց գիր՜՜
ր^՚րը եւ կը շարունակեն ունենալ այն
աւանդական հաւատքը թէ բազմ աթիւ

ԿոՀ. Հ

Անււժաաեացի արձանը ,
ան ևր!ւո։֊ ՓԷԼԼԻ «^"-z

հթլ Հլ Հ-խոտ գնած։
^“էքԱւ]Հօւ¥'
ձեր գրութիւնը
^‘‘֊ն պիտի չոլնենայ , օրլ։նս1կ t
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ՀԱՏԱԳԷՏ ՃԷՅՄՍ ՌԱՍԶԼԻ ^եՏ
եԵՐԱԾԱկԱՆ (Խ-Թ-յ Այս հարցազրոյցռ
ւրժթաիյաարար ւլ/չ տեսակցութեան ար
դիւնք է, ո'չ ալ խօսակցութեան : Երրեք
չեմ համղիպած Ռասրլին ■ լսած եմ իր
մասին ՞եիւ Եորքի եւ ընդհանրապէս Ամերիկեան համալսարանային ւսշիարհի
հայագիտական րամ՜նին մէջ գիտաշիյատողներէ : Այս ամերիկածին հայագէաը
կ՚աշխատի պատրաստելու համար թէզ մը'
որան նիւթը չի կրնար չհեսւաքրքրել իւ
րաքանչիւր գիտակից Հայ : փրեցի իրեն,
պատասխանեց անմիջապէս ? համաձայնե
ցաւ իմ խնդրանքիս, որն էր ինքզինքը են
թարկել նամակագրական հարցագրոյ ցի
նը' թէ' իմ, թէ' «Ջս/ոյճ£»-ի ընթերցող
ներու հետաքրքրութիւնը գոհացնելու համ՛աթ; Ստորեւ՝ արդիւնքը:
Հ . թ'երիմերոլ խյթերցողևերը ըևգհանրապէս կը հ ե տաքրքր ո լին անձնականով,
այսինքն
կենսագրականով-. U.JU է պա—
րագան մանաւանդ Հայ ընթերցողին համար, երբ ան կը կարդայ Հայութեամբ
հետաքրքրոլոզ օտարի մը մասին : Պիտի
խնգր էի որ հակիրճ կենսագրական աեղեկո ւթի ւևնեբ տաք ձեր մասին , շե շտ ե լո էէ
թէ ի^նշ եղած է ձեր աԼլագեմական ուղին :
Պ •_ է)'նա}Ւ եմ Նիւ Եորք 1953/'ե : Հա յբըս ալ , մա յր ս ալ ծագում ով Հրե l"J են ։
Հայբս փես ստարտն է, մայրս' ք^ւմջւտդէտ ։
(Հաճախած եմ Լյէւ Եորբէ կրոնքս
Հայ
Եքուլ օֆ Աայընսը (Ծն]>«
^11Լ

Հոն' պահտնջուած նիւթ երէն, այս թեքն
դատական եւ գրա կան դասընթացքեերէե
անդէն հետեւեցայ Աուս երէն լեզուէ դա
սընթացքէ մը» մէաժամ անտկ^ մօտակայ

ուրիչ "Հ-Ւ^չ կայ աւելի կարեւոր քան գըրոզներու գոյութիւնն ու առատութիւնը
մշակոյթի մը կրակներուն եւ փոթորիկ
ներուն մէջ՛- Կը 4 աւատամ դրութեան ։
Եր հ ա ւա տամ դր ո զն եր ո ւն î Լյա եւ կը հա—
ւա տամ դրամին, ինչպէս' պարզ իմաս
տութեան ։ Ել եթէ պէտք ըլլայ , կը հա—,
լա տամ իր ա կան ո ւթեան , որ , ին շպէ ս գի
տենք, այն անհաղորդ ու անհրապոյր կենսա պայմանն՝ է , որո ւն տակ կ արթննանք
ամէն առաւօտ եւ ինքդինքեիս կը քնացնենք ա մ էն գիշեր : Մ իչտ ենթադրուած
է որ տգեղ բան մըն է իրականութիւնը,
րա յց իմ տեսութիւնս է որ գեղեցի՛ կ է իր ա կանո ւթի ւնը , կամ նաե' լ գեղեցիկ :
Մօտ յիսուն տարիէ ի վեր հրատարակուսւՏ- ղր՚՚՚Լ մըն եմ , դմբախտաբար՝ անգ-

ու տեսէ՛ք-. Կ-է' , հայտէ ։

6 M ղայն մե^նեԼԸ՝ ի՛նչ ալ
Հս Ամ՝Դեն ,րԼա1լ' “՛յ՛է վերարկուն ղոր

—

որ Հ_կ,սյ '^ւ՚ւ՚լ մարդկային դործունէութիւն՝ որուն նշանակութիւնը նոյնքան
մեծ ըլլայ, եւ կը հաւատամ նաեւ թէ

? le Հերա,

»Ո Հ fl <

Fondé en 1925

ԵՌթքի քաղաքային. Լիսէնեթոլ ամէնէն
պահանջկոտը, ուը ընղւււնո.ւհլոլ համաը
քննութիւնով կ’սւււնհն այղ. հսկայ ոստանի
ամէնէն
տաղանղալոը պատանիները ) :

/UUJ “ևէ1'Աէ 1
որոլ^ «մօրfyuÉi, ԱմլԱ“^ հ՝Ա1Ո““-Հ,ս,եան վերարկու»
■՚
I էկս։ցիք , ա չխարհի ո շ մէկ
^“"^սմ Հ.
~Ա"աբ-.ր ոչ ս^ղ
լը- '՝աԳնուէ, բացի ն՚՚ր
^րր Հն "Հ
Բնֆև
ե
1ւ,սաւ֊որ ձեւուէ կը հա դնին
fil’ ՀԼ Հ՚Հո!’ 1լ եք'թան դէպի ի-

պատասխան գրելը գրչակնե1 ս՜ ո ւ՜ ւ
ոչ մէե
ե՚ջ^ոկոլթիլե Է ՝ որովհետեւ
“1““1 Հնեւ այԱ^ան է1"1'1։ն է > "/<■/>"'5/

fftL համ,

C.C.P. Paria 15069-82 E

Հայեր պիտի դնեն իրենց գիրբը* Եւ֊ եր
բեք չեն զներ : թնչո^ւ դնեն յ իրենք աւելփ1 լաւ զիրր մը կրնան դրել։
Հակառակ այս բոլորին, ես այս նա—,
մակը կը դրեմ որոովհետեւ կը հաւատամ

լեր էն լեզուով գրող-. Եւ այզ բոԼոբ տա~
րիներուն խորապէս փափաքան եմ ըլէա Լ
վկայատես նոր Հայ գրողի մը առաԼին
ել"յթին՝ զբոզՒ
"Ր Էր '1րԷ Ա՚եզլերէն , Տէրանսերէն , քէուսերէն , Չինարէն ,
կամ աշխարհի միւս լն տանիքներ էն մէ
կուն լեզուով ։ Ոեւէ նոր Հայ գրողի մը
շէ որ սոլս։սան եձ , '“JL ‘LP"'ll' մը որ
այնքա՜ն զարմանալի Ոլ կատարեալ դորներ կը գրէ Հայերէնով, որ անոնք ան,Լիջապէս կը թարգմանուին ուրիշ շո>ա
մը լեղուներու, ներառեալ թրքերէնի,
է-րաերէնի, Պարսկերէնի, Հրէերէնի, (որ,
տնշո ւշտ Եբրայերէն ըսել է) : Նման գըրա ■էէ տ C. պիտի երեւնսմյ : 3,եր մէ՞Լն է :
Ես կը հաւատամ որ այո' , է՝ սպաս եղէ՛ք

Ili

—
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Փարիզ, 19-6-1979
(Թարգմանութիւն* Խ - Թ-)

Հրէ ա կան Մշակոյթէ կեդրոնէն մէջ Եբ
րայերէն սորվեցայ։
ստացայ կըը~՜
թաթոշակ' էբր ճոն ճէյ 0)ոնտէ սան, ու
սկսայ յաճախել ^էոլոմպէա համալսարա^՚Ը> եէւ Եորքէ մէջ*.
%ոլոմպէայէ մէջ //•ուսեր էն՝ Հ այերէն
եւ Յունարէն լեզուներն էէն զէ ո հ ե աա—.
>բըըըող նէւթերը : 197ձէ ն աւարտեց է հա
մալսարանը (Ծնթ* Խ*|^*։ի*— £սըս տաը-

ոլաւյ դասընթացքի աշխատանքը երեք
տարուայ մէջ կատարելով) եւ րնտրուեցայ
JJ ա լի լթաթոր ելմ/ ( (յ՛եթ • եյ • Թ ՛ի *— այսինքըն շրջանալարտող դասարանի խօսքը խօ
սողը' աւարտական հանդիսութեանց ) :
1974/- աչնան՛՝ թէ / /րթ կրէժաթոշակը ստա
ցայ , եւ այս կար ելէ դարձուց էնծէ հա
մար' գալ ԱՀևդլէա եւ Օքոֆորտ համալ
սարանէ մէջ ուս անէ լ հայա դէտ փրսֆէսէ օր Տա ուս էթի մօա : Հոն դրեց է է մ առաջէն ա ւար տաճառը , հէՀովհաննէս Մըը.
կոլրանցէ եւ Հայ Մէջնադարեան -թն ա—
րերղութէւնը^ , որ կը պարփակէ թարզմանական եւ ո ւս ո ւմնա սէր ա կան զոյգ ա չ[սատանք ։ Այս
առաջէն
աւարտաճառը
«կրտսեր» գործէ հանդամանք ունէ , եւ
ղայն կատարած ատեն կբըայ
ուստնէլ
զէս հե տաքրքր ող ուրէշ լեզուներ
Ավես—.
թան ,
Պարսկերէն ել Սէր ետք
(Ծնթ-

Խ-Թ-ի— այսինքն նոր Արամայերէն կամ
Ասորերէն) :
էէըսֆոր աէ մէջ ստացայ «ԼյՈ լպա ր Փ ա չա
Հայ կա կան Մրցանակ»ը, եւ Ճ^ՕԷն հ սն
կէ փոխադրուեցայ Լոնտոն , ուր կը դրեմ
վերջնական , այսէնքն' «տոքթորա»յէ ալարտաճառս ,
«Զրադաշտական
Կրօնքը
Հայաս տանէ Մ էփ^ նէւթէն մա սէն , Փրոֆէոէօր Մ արէ Պօյսէ հսկողութեան ներ—
քեւ ։ Կէւլպէնկեան հէմնարկէ կրթաթոչա կներէն մէկն է որ էլ ար տօնէ էնծէ կա

տարել պէտք եղած պրպտումներր յ
յուսամ այս գործը աւարտել դա լ տարէ
եւ ւէեր ադա ռնալ Ամ երէ կա , ու ^էոլոմպէա
համալսարանէն մէջ ուսուցչական պաշ
տօն ս տան ձնել :
Հ — Պէտէ խնդրէէ որ աւ եԱ, մ ա նր ա մ ա ս 7/
մօտեցումով պատմէք թէ էնչպէ^ ս զա ր—
դաց ալ ձեր Հայագէ տո ւթեան
հանդէպ
ունեց ած հե տաքրքրութէւնը :
Պ- Ինչպէս գիտէք, ԱմերիԼլե ան սրսշ
հաս աատոլթէլններ կարե լէ ո ւթէւն
կոլ—
տան օտար լեզու ո ւսան ո/լն եր ո ւ' ճամ—
բոր դե լո ւ ա՛յն եր կէրները , ուր կը խօս—
ո լէն այդ լեզուները : Ո ւրեմն , երբ 15—ամ—
^*UiJ սլա տանէ էէ} ղ[/ա (1'ուսէ՚ս ուզարկեցին : Ա ո վե տա կան Ա է ո լթէ ւնը անշո ւշա
զանազան Հանր ապետո լթէ ւններո լ մէա
ցումով ստեզծսւած պետութէւն՝ մրն է,
ել ես ծանօթացայ անոնցմէ ոմանց, նե
րտ ո.ե ալ Հայաստանէն, որուն սէրահարուեցայ *. Երբ վերադարձայ *Լ,է լ
Ե ս [> վի ,
երկրորդական վարժարանէ բոլոր բաբեկա մնեբուս ձանձր "յթ ս կս այ պա աճա
ռել պատանէէ ոդեւորութեամր Հայաս
տանէ դո վես տները «եր դե լով» : Ուս ո լցէ չ

Հարեց'

ԽԱՋԽԿ

ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

մը , Տէ կէն V արէցա Յակկոս , երբ ոդեւորութէւնս նշմարեց, Հայերէնէ ուսուցչոլհէ մը ճարեց էնծէ համար' Նէւ Ե " բ՜
քէ Սր* 10 աչ Հայկական եկեզեցէէն դէմելով-. Այս ո ւս ո ւց չո ւհ էն , Q րէորդ 1Լար"լարփէ ‘Նարբէն եան , եւ նախորդր Տ է~~
կէն (Հոկկաս , երկու աննման անձեր են\,
ա՛յն, տեսակէ ուսուցէչներ' որոնց ազդե—
ցութէւնը , էմ պատանեկան կազմալորման
շրջանէս , վճռական ազդեցութէւն մը ու
նեցաւ կեանքէս վրայ ։
Երբ Գոլոմ'պէտ դացէ , հարցը պարզ էր
ալ եմ՚ ՝ քանէ որ այդ համալսարանը Հայ
կական ամսլէոն ունէ, երկու ո ւս ո ւց է չո վ» փրոֆ • 'Լյէնա Կարսոյեան { ք*էւզանդադէտ
եւ Հայագէտ ) եւ փրոֆ » ^էրէդոր Ս աքսուտ եան [մասնագէտ' ք*աղրա տո ւնեաց
շրջս,^1է պատմութեան^ î եբկ Ո Լքկն ալ դա
սեր առէ, եւ այդ
էը ՈԸ ՀաJ
նաէա — իսլամ Պարսկաստանէ մշակութայէն կապերը սկսան հե տաքրքր ել զէս *
սակայն մանր ամա ոն՝օ ր էն հետապնդելու
միչոզները չունէէ դեռ : Երր Սքսֆսրտ
զտցէ, հոն ծանօթացայ fflո •եէսթ Մի օթրի
սւեոլեով ուսանողի մը որ Փարսի կ

(Ծնթ- Խ-Թ ֊ի •— այսինքն կը պատկանի
արդի Իրանի եւ Հնդկաստանի ՛մէջ ապ
րող եւ Զրադաշտական կրօնի հաւատա
րիմ փոքրամ՛ասնութեան) : /Հե սկսաւ այո
կրօնքէ մ ասէն, մանրամասն տեզե կութէւններ տալ էնծէ , ու ես ս կսայ ո ւս անէլ
ծէսա կան հէն լեզուն , որով դրէ առնո ւած
են Զրադաշտական տրլօթքներ կամ ն,րկար ա դր ո ւած են ծէ ս ա կա տար ո ւթէ ւնն եր :
Ներկ այէս ես Պրն» Ս էսթրէ եւ Պրն » Ա/րն Ուէլէըմզ {սր նոյնպէս կհուսանէ փը[՛ ո ֆ- Պօյսի հետ, ել Փ ահլա լէ լեղութւ
մասնագէտ է) մէասնարար կը պատրաս
տենք Զրադաշտականութեան մաս էն ամpugŸ111 կան դւսսընթացք մը' որ պէտէ դէ~
րարկուէ Հնդկաստանէ Փարսէ համայնքէն

Fonds A.R.A.M

մ է Միջնադարեան |'֊աոարան/,հ :
մէջ՝. Մի "՛մամանս՛ կ ՝ Հայերէնը կը մնայ
աոաջյՀհ սէրէ ։ Օք"ֆ "ր "՚ի , Լոնտոնի եւ
Նեւ. Ե՛՛լ՛քի ձէջ դասա խօսուիքիւններ տը-

լած եմ Զա րենց ի ու թէքէեանի մ ասին ,
անյյ եալ մի ըանէ տարէներու ընթացըէն :

(Ծնր- • Խ -Թ փ — Նաեւ Հայերէնէ անգլերէնի ր-տրգմանած է, անգլխսիօս • • • ամե
րիկահայ երուն համար, զանազան րանասսւեղծուր֊իւններ, 1օրինտկ Վաւլարշակ "լա
րեն ցէն կտոր մը, որ նոր լոյս տեսաւ Արարատ աւնգլիատաււ գրական պարրերաթերր-ի վերջին րիւին մէջ) :
Հ
Զեր անո ւնը առաջփն աեդամ Լօեցէ
1974//ե, երբ հէ ւսէ սա յէն Ամերէ կայէ ՀԱ» J

(Ծնյթ-Խ.թ>.ի._ Այս անգլիական փոքր եամայ_
նագիաալւաՆ մըն է, np կը գոթծածոլի
համալսաըա նական գըագւսրաններու. մէջ ,
իըը ազըիւր) :
Հ _ Ընդհանըս՚պէս ձևը ճխպյին ն՚>-“՚մասնազիտոէ-թիւ-ններ ուսանոցները երկար
տարիներ կ'անցընեն' լեզուներ սորվելով:

եւ որոչ տարիչէ մը ետք միայն տիրա
պետնլով բոլորին' կը սկսին ուսումնա
սիրութիւներ արտադրել: Գ՚՚ւք սո՚իլ""ք>
է՞-e բ՛՛ե՛՛ր այն հ1'ն "լ նու՛ լեղոլյնե1'Ը՝ "՜
բոնց սլկաք պիաի ունենաք ձեր դիտական

չրջանաւարտէւյ կողմ է ուղերձ մը կէՈ1'“՜
դաց
աւարտական
հ անդէ ս ո ւթէւններ ո ւ

ու շէւա տանրը կատարելու համարէ
Պ •_ Այդ դորեը կամ ճիդը երբեք չի
վերջանար , սակայն կրնամ ըսել որ բա
լա կան բան ըրած եմ այդ ուղղուիմ եամր :
Ուսանած եմ Հայերէն , իր զանազան դըրաբար , միջնադարեան եւ երկու աշխար
հաբար ճիւղաւորումներով : Լաւ ւլիտեմ
հին եւ նոր Յունարէն , 1իո լսեր էն , Ե լ-

րնթաց ըէն ՝ \,արեկացւոյ

բայերին՝ Ավեսթան ( Ծնթ • ԽԹի- Զը֊

համայնըէն մկջ սկսաւ, աարածուէլ Հտարօրէնա կքչ [‘“֊ր մը : էսուեցալ որ Հօտար))
աւլայ մը՝ որ Գօլոմպէա համալսարանէ

մասէն

Լսօսե-

ւյսւլ : թանն էնշո0ւմն կր :

Պ- ինծէ համար մեծ եր^սնկութեան
օր մըն կր այղ օրը։ Ա
9 I1 Ըս Լ “'մՂ
հանդէսս ւթեան ներկաներուն , նոյնէսկ
մարդկութեա՛ն ՝ որ երջանէկ կէ եւ րա Լստա ւոր կը զղայէ էնըզէնըս ՝ Գօլոմպէա
յա ճաթ ած ըլա լո ւս համար : 0 սւզէէ ար
տայայտել այղ. ղպրօցէ ուսուցէ յներուե
ել_ հոն ուսանած նէւթերո ւն հանդէպ ունեց ած ս էրս : Միս՛ մամունակ՝ չէէ ‘“-‘էեը
ձանձրոյթ սլա աճառել դասընկերներուս՝
որոնը շրջանա ւարտա կան հ անդէ ս ո ւթ ե անց
րնթաց րէն կը ստէ պո ւէն բազմաթէւ կաղասլարաաէսլ եւ երկարապատում ճառեբ
ո ւն էլն դր ելո լ :
Ուրեմն որոշեց է որ այս բոլօր »էափաըևերը էրա դործ ելո լ ամէնէն լալ. ձեւը 1'^ սէրած «դասերում
մասէն
Լսօ"էքն կր ՝ այսէնըն' էւօսէլ այն նէ ւթերուն
մասէն որոնր հաճոյըով ս որ ւէե ց ւսյ
եւ
որոնց հրասլոյրը ղղացէ էբրեւ ձարդ (եւ
ո շ մի այն էբրեւ Լօր մէտը) ։ Անկասկած
այս մօտեցումն ալ ձանձրոյթ սլա աճառեց
դու ս րնկե րն եր կ ս ոմանց ՝ սակայն
փ-յթ
չէ ■
Որշնցէ էւօսէլ *եարեկացւոյ մասէն :
վերջապէս անոր նէւթն կ Աստծոյ Հէմա՛ ՝
ա րդէա կան բացատրութեամբ' կատարեա1է,ն) հ ասնելոլ մարդկայ էն էղձն ու ճէդը* մէամամանակի ան կը դէաակցէ որ
մարդը է՚նըն կ որ !լ ընէ ա՛յն բաները ՝ որոնր արդելր կը հանդէսանան կա տա ր եալին հասնելու ձգտ ո լմի լՂէտղո ր ծ ման : /Հ//
Գե՚է Ասածոյ դութէն եւ մեր կա ս կածամ տութեան մասէն ՝ կը նկարագրէ էւ ըրամաւոներն ու պատնէշները որոնր մեր
դա դա փ արն եր ը ՝ եր աղն երն ու յ դա g ըն ե ր ր
կը ղաւոեն անոնց էրականացման կտրելէութենէն : Մ ատեան ՈւլրերզՈՆթեահ հ ա լա րածոյէ ւ/երքէն Ողբէն մկջ՝ էնծէ այնպէս
կը թուէ որ ան կը հաստատէ որ ուր—
ցունըով կը ցանենր ա՛ յն ՝ որ երջան կութեամր սլէաէ հնձենը* այսէնըն' կը հաս—,
տատկ որ ամ կն 'Լեր՚Լ եւ ամ կն աւարտ
նոր ծնունդէ մր կամ նոր ս կէ ղբէ հունտը կը պարունակէ*. Այղ մտածումէն ա1եմ' յ ար ձ'ար է0ն շ կւււյ ՝ ա ւար տա կան ու
ղերձէ նէւթ էրրեւ : Ո ւրեմն քյ ա բե կացւոյ այդ էւօսրերը էմ սկղբնակէտս
եղան՝ եւ. առէթ տուէն էնծէ խորհ րդածե լու իմ հայե ր V՛
սորվելու
մասէն՝
բայց նաել_ նէւթը ըն դհ ան ր ա ցն ելո ւթ ՈLU—
ման մասէն :
հ • — Հյն որ հ ա կա լ եմ
ու յս
տ ե ղե կո ւթէւններ ուն համար : Այսպէս — կոչուած
«մլեն սա դրական» մ ա ս ր փակելէ առաջ
կյուղեմ դէւոնալ որ ամուսնացա0 ծ
կր ՝
ղա ւա կն եր ո լնէ0 ր :
Պ- Ոչ եւ ոչ :
ծր ա դր եր ամուսնանա լ ; fj էն ակ կր զդամ անշո ւշտ ՝ եւ
անկասկած այդ
պէտէ շա ր ււ ւնա կո ւէ •
ըայց եւ այնսլէ ս ես կեանր մր ընտրած
եմ արդէն :
Հ •— ի0նչ նէւթ եր ու շուրջ յօդուածներ
հրատարակած կրէ
Պ •— Գէտական լուր 9 արմէը ունեցող
"լի՛նչ: Աւա ր տաճ ա ռէ պ ա աբաս տ ու թ են կն
եւոը՝ անշուշտ ՝ կը յուսամ ղանազան՝ ու
սս ւմնա ս էր ո լթէ ւննե ր հբա տարա կե լ : Աէւո91՛^ թարգմանական փոըր աշԼսատանը
մը տուած եմ : Զարենց էն թ ա ր ղ մ ան ած
կտորներս Լոյս տեսած են Նէւ Եօրըէ
անդլէատառ Արաթտտ^/// մէջ : կարէկ Պասմաճեանէ էւմբադրած թար դման ո ւթ է ւններու հատրնտէրէն հսւմար թա րղմանսւծ
եմ Սայաթ 'հովայէ ՝ fy ո ս տանգէն Սրղրն—.
կացւոյ ել դեռ ուրէշ գրողներու դործերէն : Անց եա լ տարուան ընթա gրէն քՒէըէեանէ րեր թուածներէն մէ րանէ
կտոր
թարգմանեց է՝ ել անոնր յոյո տեսան Լոնտոն հրատարակուած ղ[է*Ըոյկէ մ[ւ մէջ*.
՛Ներկայէս կր գրեմ կարճ յօդուած մր
'էյարեկսւցւոյ մասէն՝ որ մձւս պէտէ կազ-

ըաոսմշսւական Պարսկ'ւ!սսւամի ծիսական
լեզուն) , եւ <ի ահ լաւի: թալական դիտեմ
հետեւեալ

լեզուները՝—

տրիմ ե ւե ր է !' ՝

Սոկաերէն (Ծնթ- Խ-Թ-ի- Պաըսկելւէնի

նմանող լեզու մը' ոը կը իօսոլէլւ ներ
կայ իրան _ Աւիղանիստան սահմանին մօտ
շրջաններու մէջ) , Սիր ետք (այսինքն' II.սորերէն ) յ արդի Պար՛՛կերէն եւ tbլ՛ ան
սերէն: կը մնայ ""՛իր իԼ Մերմանե ր էն եւ
Փար՛՛ի — կում-տրս՚թի ( Օ՚նր - llî *P* ՜ի’ —

Հնգկասաանի մէջ րն՚ակող Զրազաշտաւկաններոլ լեզուն) մօտ ապագային î
Հ •— Ջ/եր սլր պտ ո ւմն երը ան կա ս կած կը
պահանջեն մեծ դրադարս՚ններ : Արդ եօք
կա®յ տեղ մը ուր ձեզի պէտք եղած րոե՛՛ր Ղբե֊ւ՚բբ ֆ՚՚բ^Ա՛ է ^էկաեզուած ՛էր՛"—
նել :
Պ— Ոչ՝ բոլորովին գոհացուցիչ մէկ
ւյ.ր tu րդա ր ան չկայ ) սակայն ես բսւթտալոր
' Կը բնակէ մ Որէտանական Գրադա
րանէն մօտ ՝ ու կրնամ օգտադոլւ ծել Արեւելեան եւ Ափրէկեան Ո ւս ո ւմնա սէր ո ւթեանց հէմնարկէ ճոէւ դր ա դար անն ալ ՝
որ նաեւ կը դտնու.է Լսնտոնէ մէջ*, {յե
տոյ՝ շատ մը հայեր օդտակար եղած են
եւ կը շարունակեն օգնել էնծէ : Լ/աէւ շա ա
բարեացակամ կ Սովետական հայաստանէ
Սփէւռբէ հետ Աշակութայէն Կապ պահող
յանձնաէաւմբը ՝ որ յւսճաէւ դէտական ղ»ո
նազան նէ ւթ ե ր ո լ մ ա սէն դրուած ■է/՚բ^ւ՛
ղրկած է էնծէ : (յ է ւ Եորըէն Պ րն • վա
հան վա զաբ եան , էրարեր թերթէ էւմբա
դէրը ) շատ օղտա կար հա աո բներ տուաւ
էնծէ : \յմ անա պկ ս , էմ ս է ր ե լէ ո ւս ո ւց շււ ւհէս
Օրէորդ Գարբէնեանը
ւէն առած
դէրբերս յաճաէւ ճարած կ էնծէ համալւ :
Ւնծէ համար դոնկ ՝ այսէնըն էկրա—
դաշտական եւ հայկական անցեալէ ո ւ~
ս ո ւմնա սէր ո լլէ մը համար ՝ մեծ վտանգ
կը ներկայացնկ
1^ոմկյնական
ներկայ
շարմումը Որանէ մկջ՝. Այլամերմ ու կր~~
րօհական լԼայբաղ եւ ծայրայեղ հակում
ներ ունէն էլ/ հեաեւորրլներկն
շատեր ՝
եւ 1լ ուզեն կո րծ անել ո շ __ Ո ո լամ* , Զրադաշտական Ոբանէ վ
մնացորդներն
իսկ՝ բան ձ ը որ մաբդկայնօրկն անարղաJ՛ է եւ ան շս ւշա ո լհէ եր կր ւ/ր դա կան ՝
անձնա կա b կալւ ե ւոր ո ւթէ ւն մը էնծ՜է հաձ ար ՝ ըանէ որ ա յդ կո րծ ան ո ւմ բ սլէաէ
ըեղւչր կկ ղ1,ս
հետաըրըրող մողովոլրդ
^Ը եւ կրօնը մը*. Այղ ձ ողով ուրդը էմ
ա մէնէն սէրած ել կարեւոր դասադէրըս
կ : ա ղաըա կէրթ ա շվսարհ ը պկտը շկ լոլո.
մ*1րւսյ ՝ պկտը կ ս,բղէէկ U,JU կործանարար
ար ար ըը *.
հ *— Սրնա0ը աւե լէ մ անրամա սն ձեւով
ներկայ աշթա ա անըը ՝ շեշ
տելով Հմայութեան հետ կապ ունեցող ամ էն կկտ :
b կար ադր Լ լ txlsր

Պ
Աէբօ՚է^ սակայն ա յդ լմհելկ առաջ
կյուղեմ օգտագործել առէթը եւ ՅաւԼԱ1ջ/ր
թիւթերցոդհերոճր էւն դր անը մը
ուղղել*.
*^1,ս ևԼ,է1^ւՈղ եէւթն կ Զրադաշտական կըբօնըէ անց ե ա լը
հա յաս տանէ ձ' կջ յ Այղ
նէւթը ո ւս ո ւմնա ս էր ելբ/լ համար ‘{[՛բերը
չեն բաւեր : Մա սնա՚լո ր ն շան ա կո լ թէ լն
ո լհ էն ՝ հման ո ւսո ւմնա սէր ո լթեանց հա—
մար ՝ մ ո ղո վր դա կան կենցաղը ՝ կրօնա կան
ծկսերը՝ ղէ ւղերու մկջ հ անդէ սա լոր առէթներոլ աւանդական Հդուցկ ոչ ղուտ
կրօնական, բնոյթ ունեցող) ծէսերը ,
՚ "՚յխ •
աղաչեմ որ ձեր ը1՚թ ե րց ո ւլ՝1ւ եր բ (
մ ան՛ուանդ տարեցները ՝ պրպտեն ի՛րենց
յիշողութիւնք, ել եթէ յիչեն հ է*հ սովո
րութէ ւնն եր ՝ ա ւանդո լթէ ւններ ՝
առասսլելհեբ ՝ ծկսեր ՝ անսովոր բառեր կամ
արտայայտու թէւններ ՝
օրոց
Էմաստը
յայտն է ալ շկ էրենց՝ այս րՈէՈրը , ե/ւ yեթկ անհ ա ս 1լԱալվւ կամ անկարեւոր
կը թուի ի՛րենց' կրնայ .որմէք ո ւնե*յիլա լ
էնծէ համար*. Նօւեւ՝ եթկ ձեր ընթեր
ցողները լսած են որ հայաստանէ այս
[լամ այն անկէւնէն մկջ հ.կր ա կապաշտ^

կամ ^զրադաշտ^ համայնըներ կան՝ թ31ղ
գրե՛ն՝ տեղեկացնելով թէ ե՛՞րբ՝ որձ՛է
լսած են այդ՝ եւ ո՞ր
մասին եզած է ի՚օսրը- Ս-J" նիւթել՛ուն հեա կ՛ոպ
ունեցող որեւէ նիւթ կրնայ հետաքրքրել
զիս , եւ ուրեմն պիտի իսնդրէի որ անոնք
որոնք կը յի՚չեն նման բան' գրեն ինծի՝
ծնողքիս հասցէի՛ն՝ Հայերէն Տէրանսերէն
կամ Անդլերէն լեզուներով !

(Ծնթ. ՚1օ ՜Թ՜ի՜- Ընգաոաջելով Պթն •
0-ասըլի խնդրանքին, հոս կու տանք իր
մշտական հասցէն —
Mr. James RUSSELL
180 Cabrini Boulevard,
New York, N. Y. 10033
U. S. A.

(կարելի է նաեւ գրել իրեն, 3/«ռ«/^ի
խմ՚ըագրական հասցէով) :
Հ - Մ ասնաւսր մ ե թ n ա մը կը սլաԿտհջւ՞ ձեր կա աարած ա շէւ ա տ անըը :
Պ - Որ եւկ լօւրջ ա շթա տանը Հդէսւակ»սձ
աշէւարհէ մկջ) կը սլարտադրկ մեղէ յ րղւօցը մը՝ հիրոթ֊էզ մը ունենալ ղործէ
անցնելէ առաջ*. Ահշուշտ յղ՚՚՚ՅՀԸ կէ^^ձ
սթա լ րլլտ լ ՝ ել երբ. անով ղէնս ւած սլըրսլըտո ւմէ ե լլե լկ եաը
դէտնականբ
կը
աեսնկ որ էր ղտած ձ՚անրամասն էրակա—
նութէւնները կը «Հ ա կա ճառեն» էր յ րղացըէն՝ կը թերս գրեն անդաւլսւր՝
որ
ճէշդ շէ՛ կրնար ԸԷ1Ա1Լ
1 դէտնականը
պկտը կ դէտնայ լըե լ էր ա յդ տ ե ս ո ւթէ ւնը՝. վաանդը սա կ* ճէշդ այնպէ՛ս՝ էն շսլկս որ ամենօրեայ կեա նքի մէջ կլւ հանդէպէնը մարդոց' ո բոնը կը ւեերձ են ը^—
ւլո ւնէ լ ա մէն տուեա լ՝ ամ Լն էրականոլ—
թիւն՝ աւեկ*հ փաստ ՝ որ կը հակաճաՀւկ
էրենց սէրած տես ո լթեսեն ՝ կամ ապրելակերպէն Հայսպկս կոչուած « մեթոտէ
մ րն կ այդ) ՝
նմանապկ՛ ս
դէտս ւթե ան
ձկջ կան մարդէկ ո բոնը հա կառա կ էրենց
ո ւնեց ած թեընէը մեծ հմ ա ո ւթ ե ան ՝ պկտը
եղա ծին շօւփ լաւ ղ է ան ական չեն : Տեսակ
մը մտաւորական պա ր կե շա ո ւթ է ւն կբ
պակսէ էրենց մօտ՝ այն պա ր կեշտո ւթէւնը որ սլէաէ արէլէլկր էրե*հց եսասէրութեան կէրար կումը ՝ պէտէ ա րդէլկր կեանըէ էր ա կանո ւթէ ւնը անձնա կան նաթապաշարս ւմնե րու կաղապարէն մկջ թվսմելու
փորձը :
Այէ թօսըով՝ ես կրնամ ը“ել որ կը նաէյընտրեմ Ան դլօ—Ամ եր է կեան ա՛յն զմեթոատը^ի՝ սր մեթոտը շէ գերադասեր ամկնկն
‘Լեր՝ էնչպէս այյլ կ'ըն են փր ան ս ա ցէն եր կն
ոմաԱը ; Անցեալէն պկտը կ որոշ երկէւղածո ւթեամբ մօտենալ՝ բայց մէ՛ շա առտնց
մոոնալյյլ որ մենը արգկն որոշ կաղասլյսրէ մը մ կջ դրած ենը զայն՝ եւ թկ կըր֊
նանը գտնել նոր տուեալներ' ո բոնը կըրնան մեւլէ ստէսլել այդ կաղապարները /րքե[ : Գմ՜ոլար է օէրեԱւ ՝ ծանօթ y րնասյնէ
ոլ ապահով ձեւերը լըել ՝ փ ոյթ շկ՛ թկ կը
Լսօսէնը անցեալ եւ ոչ ներկայ էրականութէւններո լ մասին: թէ' դէտնա կանը ( ո ր
վերջ՚սպէ" մարդ ալ է)՝ թէ' „չ —գիտնա—
քլտն Տ տ ս ւս բ տ կո ւթի' ւնը նախընտրութիւնհեր ունի , քլոլզէ որ անց եա լը ա յո կամ
"‘յդ ձեւուէ նկարադրոլի ել սլիտի ն՚սէսրհ—
‘"l'If1 երբեմն քօղարկել իրեն
Ա՛նհաճոյ
թ՜ուող կամ գի՛նք վախցնո ղ իրականու^.
թիւններ : Պարզ մարդը այ" կ՚ընէ ի սէր
իր <Հսր բացած»
նտ էսա սլա չա ր ո ւմն երո լն ՝
իսկ դիտնտկտնր' երր կ'(թ՛է "՛յո՝ որ րո.
/ " /' ՛՛ ՛Լ ի՛ ն
անը ն դ ո լ ն ե լ ի
է
անշուշտ ,
լլտյն
քիր՚՚է
ի
սէր
իբ «.մեթոտին» , իր յղացքին , իր տե
սութեան : Չ՜/։տնա կան կամ ուրիշ տեսակի
մտաւորական ըլլալ՝ մեղմէ կը պահանջէ
ոչ միտ՛յն ուսում , այլ նաեւ յղտցք մը ՝
տեսութիւն մր ստեղծելու ել ղա յն կի
րս՛ր կելո լ քաջութիւն ՝ ել' երը
այլեւս
անպաշտպանելի կը ղառնայ մեղի սիրեէի՛ "՚յԳ տեսութիւնը
ղայն լքելու կամ
վ՚՚՚ի՚ելոլ քաջութիւն :

Հ — Կրնա՞ք ընդհանուր գաղափար մր
տալ Յասաջ/, ընթերցողներուն ՝ ձեր վեր
ջին երեք _ չորս տարիներու, պրպտումներ ու մասէն •
— Մ անր ամ ա սն ս ւթի ւնն եր չեմ կրնար
mut՛լ/

անշուշտ : Ե[՚ր թեղս կը հրատարակ
ոլՒ
էի՝ պիտի ոլզէի որ մարդիկ կարդային
՚1։".Մ՛ : մտնրամասնօրէ՚ն ուսումնասիրէին՝
ել յետոյ... բղիկ _ բզիկ ընէին զայն՝
1։1՚1՛ կլ՚նան : Այսինքն՝ ես "լ՛ոշ պայքար
մը կ՝ակնկալեմ , ե, պիտի չ՛՛լզէի բարդ
եւ մանրտմասն տոլեա լ պահանջող տեսու
թիւն մը
հանրութեան ներկայացնէ լ

եալներս «նոր» են բառին աւել!,
դիտական հաս կս՛ ց ո ղ„ ւթեամp . Il
բան մը տուեալ է երբ գիս,նսՀ^ Հ
(կամ ոստիկան մը՝ կամ ՛է՛՛ս ս ւսս,րան /
M,.լո

Հ

է, Այլ
i,,,, „է„,չ պ.,
թեամր՝ մօտեցումով եւ մանալան ս,լ
սութիւնով «զփնուած» միտք մր
'
աշյստրհը՝ կրնայ իբր «դի.Ոս՚կան
մեկնաբանել բաներ ՝ որոնք իբր
Հ
պարզ՝ "՛ յ ս պէ ս-ը„ „ լած «թափանցիկ ,
բա կանո .թիւններ ընդո լնուած են մա,
մեծամասն" ւթեան կո ղմ է . (Անթ.. |Ա
?

Օրինակ֊ ծաոէն ինկող խնձորը
իրողութիւն մըն է մինչեւ այն op„.
հատ մը կ՚իյնայ իսահակ Նիւրրնի
խուն վրայ , երթ ան արդէն սկսած էր Հ
տածել քաշոզականոլթեաւն ուժին մասին՝
Տեսութիւն եւ ցնցիչ իրակաւնոլթիլնը հ„„
կը րախին իրարու, ել արդիւնքը կ,
ինչպէս Արքիմիդէսի մանրավէպին մլ ՚
«եւրեքա՜») :
Ուրեմն՝

իմ մօտեցում,,'

Հայս,„ ա^լ,

անցեալի մէկ մասին՝ սա յղացքին վրայ
հիմնուած է ՝- Գիտենք՝ որ Հտյ ԷԼ
կապտշտ» կամ իէրտղաշա պարսիկ Jn^
վուրղներուն միջել շատ սերս,
կային՝ կտպեր' ղորս խզեց Հայ մար,.
՛Լ՛" ւ՚ՂԸ Լ՛ք՛ '!՝լ՚1""""նէ",կ"։ն",ցոլմէն ետլ՝
մտսնս՚ւորտբ՚սր Ա՛՛՛՛լ"" յրէն ետք: 1կ,ղ
"բքա՞ն սերտ էին այղ կապերը՝ քլ,ի„տ„.
նէական շրջանէն առս՚ջ-. ի՞նչ էր Հ,„յ J
ղովոլրդի հեթանոս զ,"ն ղո լածնե լ, „ լ կր.
րօնքին բնոյթը: իմ մօտեցումս կ՛ենիս,.
"1' Զբ՚՚՚ղ՛" չ՚"'"կ"'ն էլրօնքը Մեծ ղեր
ունէր Ա՛յդ մարզին մէջ՝ շատ աւելի մեն,
ըօւն հ*օյ մձէէոենադէւոոլթէւնն ոլ քքիսառնեայ սւււսդանէն ուղած Լ
Ս,ւարս/յրէն եւոը *. Անււնյ այո մտսւծհրո 1լելալի
պատճառները [լրնայէն ըհ ղուն ևլէ ըԼլալ
15 դար առաջ՝ ր“՚յց օշ այսօր՝. Ուրեմն}
ես կը ըննեմ նոր եւ մ անտ ւանղ. հէն տուեա լներ ՝ ղանոնը մ* ե էլնա բան ե լո լ համար
՚11՚1

էմ յղ111!/^!1 հայթօւյթած ելակէտէն կամ
աե ս անկէւնէն :
Առն ենը ՝
օրէնակ^
Տեառնընդառաջէ
տօնԼւ ծկսերը :
ըվւթերցոդներկն
շատեր հաւանաբար կը յէ չեն թէ էնչպէս
ղ է ւղաց էնւ երը եկեղեցէներու փակերուն
մէջ Լսարոյկներ կը վառէ էն այդ տօնին
առթէ ւ՝. թան մը ՝ որ Հայ մոզուԼուրդի
կրակ — [Oju — արեւ երրորդութեան հանգէօլ ունեցած աւանդական հ.յարդտնրկ^
շատ աւելէ բան կը փաստէ ՝ երր. Տեառնընդ առա վէ ծէսերը մ անր ամա սնօրէն ու
սումնասէր ենը : Այ‘է րնե լով ես բսխլեցա յ փաս տել որ ան ճշդրէտօրէն կը
մապա տասէրանէ Զրաղ:սէ
տէհ տօնէն՝ որուն ծէսերոլ մանրակրկիտ
ո ւս ո ւմնա սէր ո ւթէ լեը կատարած է իմ ուսուցշոլհէն' Փրոփ* Ա* ար է Պօյս [8^ս

Զրադսւշտակա-ն Պարսկաստանի
Անսսւիկ րերգը , անշուշտ անդլերէնոՀ
դրուած եւ

Օըսֆորտ

հրատարակուտ^

1975//ե) : հոն ՝ արդէ էրանէ Եազտ ^արէա
ըէն մօտ կ‘0J էյարէֆապսսս անուն դիլ1
մը ՝ ուր կը պահուէ ^րադաչտուէի^Լ
էբրեւ ապրող ել կէրարկուսզ կր°^,<Ը'
նոնը կը տօնեն Աատէհէ աօնը եո յն
սերով եւ Լսա ր ո յ կն եր ո վ ՝ որոնցմով խ1

J

րը Տ ե ա ռնրն դա ռա՚ջբ î
Զմ ոռնամ աւելցնելու որ ց,սԸք[ է[է,տ
կանները [լ ըսէէն որ Լ“յս — կԸս՚^Լ ՚

“I

եր ր օր դո ւթէ ենը կարեւոր է ^-ՈԷՈԸ
բոսլական մ՜ոզովուրդներուե համար ]
ուրեմն կը մերմէէն մանր ամ ա սնօրէե t
հայ — Զրադաշտական կապերը'* lfu
ցոյց կու տամ որ հէն հայ աարեց՞Հ
էններորղ

ամէսը

Ահեկանն էր Տե^ո Լ

բնգա ռ ա՛ջէ տօնակատարութեան ր
մէսը։ թառը հայերէնէն կ“լ
պս՚րս կեր էն «Արհրա կտն"'»էե , "ք
նտկէ «կրակի»: (Անթ՜ Խ ՜ Թ ՜Ւ

Հայերէն «Հուր») ։
Հ՜_ Հ՚՚՚յ հթ>' Աս տուածներու

՚
(“‘J

կսշուած չաս տուածներ ո ւ( '1"
մո՛սին ո ւսո ւմնա "ի լ"" թ իւններ կը
ԼքՕ
•[- :

I

(.

ոււոտ՛

ԼԳ վու*

"I՜ Այ"' : Զի" չ՛""՛ կը հետա^.լ'
հագնի եւ Միհրի կրօնք - “"L^t
ւովհետեւ '"նոնք
ղանդ [լ ըսեմ՝ որոդ^սա-*-

են՛

նա լոր սլա շտամ ուեըէ առարկեմ
վահագնի անունը ունի նմանակ ձթ
,'իկ - Պարթեւ վիրեթհրադնա ՝
Լմ անա կէ աստուածն է Զէ^Ղ՜^Ս11
րօնքի սուրբ գրքին' Ա՚եսթ՚՚՚յԼ՛
րենացէն մեղէ կու
աայ Լ՚Ը
պատմութիւնը՝ կը հաստատէ թէ

պարզ ուրուագիծով ել առանց բազմաթիւ
փաստերու: Սակայն պիտի վարձեմ դա

արեւ կապը («եւ աչկունքն էի՛
կունք») : Գիտենք նաեւ
՚ '1

՛ւ՛՛՛՛ի՛՛՛ր մը տալ նիւթին մասին :
թէեւ կ՛օգտագործեմ այսպէս կոչուած
«նոր» տուեալներ ել գիւտեր ՝ երբ ՝ օրի
նակ հնագիտական պեղումներ կր յ՚՚՚յտնտրերեն ղանոնք՝ րնդհանրտպէս իմ տոլ_

‘ս՚նը կը կոչէը «՛էիչ՚՚՚՚՚Ը"Ը՛՛՛Հ ’
Աշտէ շատէ իր տաճարին ձ էջ ԼԼ.
՛էր միայն մէկ ուրիշ
ղէկը * Մէջնադարեան հայ 1 ,Ա,Ո
թեան մէջ գտայ տող

Fonds A.R.A.M

ծւա''ն՚ւԼ

,

^եԳակն պաչաեցթ. եւ ՛Լա հաղն
Jify

Ï < 1

> C"" Աբեդե՚"ն1՛.
կր ^նսր'ւէ » F"'JH u'Ji

«Վ/'~

<հՀ/'-

քա^ն ճչդ1'լ'տ հոման^ մը
^ցւել չատեր էլը չփոթեն երկռրր-.
lli\, Հաւ-տտտմ որ «Վ/- չա պո, րա գ» Հաb“ H Լատմոսթէ-֊նը էր արձագանգը ոլ,ն.»քԱ^

ր՛

ԹԻԻՐհՄևՑՈՒԹհԻՆԸ
Հ.

Pi

Կ;-

Օ^Կու

ղաք1^7շա^ՎմրՏՈգԼմ?ք^Ջ

կր մեծնան , որ կը սպառնան
"‘‘Նը ‘ւււեւ՝ ^բըէէւ Հրեշաակը եր֊
Հ

\Ü

Ս

ՅԱԿՈԲ ՓԱՓԱձեԱՆ

t^՝՜

B’W**111- lfP

ոաոհՈԽու Խ Ի
P, գթ մհքենանհր եւ ամէն կողմ թույլթ : Ցուցատախտակ մը*
րասենհակի պատասխանատուն հւ գթածին : Ա(Խնց դիմաց Լաճ է մարդ
ճը հըկՋ կէ)սաււռւո111սկԻ 1քէկ ծայԲէն ել կը ՎհՐ?անայ
ծայււՍ:

"ւ կը պոկէ ’ կը հըն՜

' „ ք մեծ ,Ա,չտպները • այս
եւ

‘W

Հայո9 “•ռաԱոլելփն մէջ,

էր կար֊

կազմէք,: Անոնց ղորգահհււ գթասհ-

«Անձնաւգրհոոլ Բաժանմունք» • ճոն հն anմը:
՚ Հ

ռոտոպևլփն , փոթորիկներ կը

1"“"

քր „ լ.

Ցելեա՛լ: Եղնիկ կը դրէ , Եղծ Ազան_

վյէչ““ՂներԸ եղերու լծուած
Լյլերով չէ -ր երկէնք կը "՛արուին -. Ին.
Հ նման խօսր : Ե" ղաայ Մ՛՛՛՛՛ի
ևս
^մէրնոՀի հրոոոարակաե
մէկ
գիրրը
Հենթկր-ոտ, 1է>-ձ1էն) որ ցոյց կոս ռայ
ա խգսոոոանի մէջ գանուած որոշ րա֊
քէրու ֊էր՚-յ ք-նգակ՚՚ւած են ոչ մէայն
(Հրողներ, տյլ նաեւ մորթազերծո լած
[լեր՚ւ մորթ ■ Ս-J" Ը"ԼՈԸԸ Ւն*Ւ ենթադէլ տուաւ նոր յղո՛ղը մը , այոինրն՝ որ
ւթ Հ՚ն Հայկական առասպելը լիովին
փոնայթք, ‘“ն մեղէ պէաէ ըսէր որ Հա,‘պն երկինքէն կփջնէր եղաքարշ կառ֊
րսէմը, եւ «կը Ը՚ողէր» երկրագործ մ ոf(ուրդէն վտանգաւոր նկատած «վիշապ.
Աքը», էրեն հետ երկէնք տանելով տյս
աոկուած, «հնձուած» վիշապները։
էնչպէո ծանօթ է ,
տնհաւատալէօրէն
զսպանողական եղած է Հայ մ ոգովոլր?ք! Էր այս առասպելը թէեւ Հաըրիէլ
կեչտակէ եւ անկէ առաջ Հահագնի տնունով ճանչցուած է , ալ աւելի՛ հէն է ,
էէչուպ աստուծոյ սլա տմ ո լթէ ւնն է : U.J"
,վ, փոթորիկի աստուածն է , Սւրարաայքւներու թոսչսլա ի Տ "՛շպան է , ՛էանայ
պիարհի բարբառով ձուսպ, — գրարարվ բաո. մը որ երբեմն կը ն կաբա ւլր է
(անր ել ՛էանայ լի .Հր : թ՝ է շո լսլ կը շր[աղալէ եղաքար շ (հողագործական ԸԸ“
նւլէ ունեցող) կառքով մը, եւ այղ կառ—
ր( ալ կը կռուէր չար աստս լածներու
որոնք մարդկութեան։ վնա ս ե լ ել ո ս֊
#1՛ ù[i՝չդ ա յղ ներկայացնող սլա տկեր
կ 1լը գտնենր ոսկեայ ամանի մը ///*"”
րայ լայնդսւկոլած : Այգ ամանը յայտնափրուեցաւ իր ան եան Ադրբեյճանի
Հաասելու գիւղի պեղումներու. ընթացքին

Այսինքն, հին «Պարսկաևյք»ի շրջանին մէջ , np անկէ աոաջ ալ
•քեւէլհւսն Ուրարտոլ էթ) ։
ijflip.

\՝արյ չմոռնանք Հահադն — Մէհ ր կա“(ը; \Իլաթանգեղոս կը պատմէ որ երր
^ղատ ՛à-րգ հեթանոս չաստուածներէ
փութիւն ուզեց , անոնցմէ երեքէն ուղ1կ էր աղերսը — Արամազդին {Ւրտնեան
^ու)րտ-մազդ(ա} , Անահիտին եւ Հաաւ^^։ Երբ 'Ւրիստոսէ Հ_ոԸս դւսր սսւաէ
Ա՚ս1՚3

Ար Աւաչէս

արքան

օգնութիւն

Աղերսէ յ դիտենք որ իր աղօթքը կ^ուղ1^ նման երրորդութեան մը, ուր սակայն
Սագնին տեղը գրաւած է
Մէ՚թհրտ՝
^երէնով՝

Միհր,

եւ

արմատը

Միհրդատ եւ Մ հեր ան ո ւննե—
^'՚ Սգաթան գեղս ս կ՝ ակնարկէ «Մրհ֊
Իկթե մեհեանն»եր ու յ Ջմոոնա՚լ
որ
^ոոսնէ <11արթել չմ ոլնե
ՀոՍ ղասակէսԸգէ կը՚ձըը կը չեչմ Աէ՝՚րագաշտու_թլ,ւնը> ել որոչ չա_
I j

տլ,,րբերէր հասարակ մողովուրգի

'\աչլա^ան -ղօթրներ կան , ուր
ե Ո ' '։"Հ""/5' ղուղուած են , ել ագօ1
"թի էլ յաղթանակէ խն ո ո ան որ

ïk

^ԱոծԼ ղած կ Հայա“աան , եւ տեգ
Լ

այն հու-Լոյ^ն՝ i"?
նեմարենք հեթան ոս մողո-

՛ձ

պաամոլթեան մէջ,_ այսին
t ïn‘Z"L/"Ze կ՝ընդունի նոր անուն-

,<,„4

*7

քք Հն^հ lUAn^ կաԸելէ է յարմարցնել
Հ յ?Ա“Ո^եւ""-ն'■ Փաստեր ունէմ,
/,Հա"ն°քկն
Լա,ս
ՍՀ,մ

՝

a-յց

կ"ւ տան որ

ե9կ"ԼԸն

աԼ կը պաշտըb մէչ՝ սակայն ա ռա ինը

ր
, 1

4 "՛Լ"՛էրդ՛”կան կրօնքէն
'"‘"'I' ’ մէնչ երկրորդէ պա շ-

^5(
էլ

1սէա^Ամլ միայն
իշ^սանա—
Ոլ"“կ"1՝11 դասակարգէի, մ օտ ,
,1։լ '“('Zuf,, ԱԼ Հ“"-'սնաբար փոխանցուե-

հ՛՛՛՛՛իմէական լէգէոնա^ՈԼ կը°^'քը դաոնա լով :
մոզով "լոռս
,ա։եաոանս
ն րՈ։Լո'Լ'"
րղը չափազանց
յ 1
է- այդ՝ է^է նման հը(^Հ ‘'ամար' ‘ե՚՚՚^ձի մը կը վե֊
^'ոԼ^՚՚^^ւ՚Ը՛ հ1՚ն ""^դէ»(ւ

չ

“"^^ւ՚Ո '“^ւ՚՚՚՚Ը- Արեւմուտքէ հ ըՒ'Կ^\Ղ
ո
չե\ ընդունած թէ որJl պա Տ պանո դա կան ո ւ^թ ե ան

Մարդը

կը կոչուիմ... ըսել կ՛ուզեմ,
պղաէկ ճշդոլմ մը կատարելու եկած եմ..
Պաշտօնեան._ Պզտիկ ճշգում մը...
անսլայման • ♦ • յ
IT^prpjl •_ կու
դամ
դրամա տունկն :
Ի"վս ունիմ հէնգ հազար ֆրանքնոց չէք
մը որ Արամի անունէն գրուած է, որով
հետեւ դպրոցէ պաշտօնէոլթէլնը՝ ուր կը
գասաւանգեմ , Արամ կը ճանչնա յ ղվ,ս :
Ս՛՛՛կայն անձնագրէս մէջ անունս Արման
է ! Փորձեցէ անունս ստորադրել թ^րի*ե
ետելը եւ չկրցայ որովհետեւ չէէ դէտեր լմնշ ստորագրել ; Գրամատան պա շ•ոօնէոլթէլնը ղգոլշացոլց զի ս անուննե
րու տյս շփոթէն . . .

ն|աշտօնհան •— էրամատան պաշտօնէ ութէւնը շարմած է ըստ օրէնքին , ինշ որ
էրենց պարտականութիւնն է եւ հետեւա
բար ղնահատելի : Սակայն չեմ հ աս կնար
այս երկոլոլթիւնը :
՛•_ Ես ս*լ չեմ հասկնար , երբեք
ալ ^աՇեելի չկ } հաւատացէ՛ք՝ Ակղրնական
սխալ մը կու գայ շատ հինէն՝, Հյատ հաւանաբար սխալը կը սկսի պաշտօնեայէն
որ սխալ լսած է անունս եւ հ ետեւարար
սխալ արձանագրած :
Պաշւոօ(ւեա.և •— Մեր պաշտօնեան, պատ.
րոն , էն ի շգ կը լսէ տրուած անուններ ը եւ
նորածինին անունը !լ արձանագրէ
այնծնողքը կհուզեն , եւ այն
պէս ինչպէս որ պէտք է • • ՝

Ս

ոյմ՜Ը) չեն ընդունած՝ ինչպէս ես կ^՝ընգունիմ , որ Հայ մողովուրգը ինքնին Ո՜լ^.
սա_ց|ւչ մըն է հնադէ տին համար՛, ^'ը՚մ —
րախ տարար , գիտութիւնը որոչ գոռալու—
թիւնուէ մը ղրահապատած է արեւմուտ
քի գիտնականներս լ մի աքերը , եւ անոնցմէ
չատեր կը մերմ են հաւատալ որ հ իմնա—
կանօրէն արելելեան մողովուրգ մը, որ
պիսին է Հայոլթիւնը, կրնայ չատ բան
սովրեցնել իրենց : Աս կը յուսամ ստեղծագործ հ,միՀնոր դ» մը ըլլալ այս հար
ցին մէջ* օրինակ' գործածել Երեւանի
Մատենադարանին մէջ յայտնաբերուած
ձեռագրային նիւթեր'
մանրամա սնօր էն
պրպտելու համար հեթանոսութենէն դէ—
պի քրիստոնէութիւն չարմոլմը, որ տե
ղի ունեցաւ ընդհանրապէս ամէն տեղ,
Միջին Արեւելքի ել Եվրոպայի մէջ : Սա
կայն այգ լԱ1Ն բխելու համար պէտք է
նախ հաս/լնալ Հայ հեթանոսական կրօնքի
բնոյթը։ Ւմ համոզումս սա է,
որ իր
պանթէոնին մէջ բազմաթիւ աս տուածներ
ունեցող Հայ մողովուրդը հ իմնա կանօրէն
զրադաշտական հակում ունէր , կը պաչտէր արեւ - լոյս - կրակ երրորդութիւնը։
Կը հաւատամ նաեւ որ այս կը փաստէն
լոյսի եւ արեւի հանդէպ ոԸոչ հակում ,
քրիստոնեայ շրջանին
( Ծ&թ • ԽԹփօրինակ' «Աււաւօտ լորսոյ»ձ) , եւ նոյնի՛ն^,
քըն Հայ քրիստոնէութեան ատելութիւնը
զր ա դա չտա կան Պ ար ս կա ս տանի հանդէպ ,
այսինքն' հանդէպ նո՛յն այն
կրօնքին,
զոր հալածած էին Հայաստանէն Ար՝ Գը~֊
րիգոր Լուսաւորիչ եւ իր յաջորդները , •
{թէել դեռ մինչեւ ճ^րդ դար Ա ասնոյ եւ
Տի ղր անա կեր տի որոԼ շրջաններու մէջ կը
մնային «Արեւորդիքէ Հայ զրադաշտական
աղանդներ} ։
փէտնականը "չէաք է հաւյոտայ էր աեոութեան , որքան ատեն որ այն լուսար
ձակ մըն է այգ եւ կ'օգնէ էրեն' պրպը֊
աումներ կատարելու-, ներկայէս, փարած
եմ այն հաւատքէն' որ հեթանոս Հայաս
տան է հէմէ գլ, ա գաչտ ա կան էր, եւ այգ
ուգգութեամբ կը շարունակեմ ա շխա աանքըս : Փակեմ , կրկնելով խնդրանքս ,- եթէ

Յսոլաւջ^։ ընթերցողները կը յէթ՚"ե մողո,էլ,զական աւանդներ , այս նէւթերուն
շուրջ, կ՛աղաչեմ որ գրեն էնծէ, տուած
հասցէիս :
Կազմեց
հ/ԱԶԻԿ թէՕԱչՕԼԵԱՆ

Մսկըգը- Այգ մէջոց էն չէէ կրնար գէտ.
նալ թէ ծնողքս է՞նչպէս տուած են անունս . . . բայց անհ ա ւանա կան չէ որ ձեր
պա շտօնեան նախորդ գէշեր շատ խմած
կրնար Ր!!ut Լ * Կրնար նոյն պահուն ^ըը~“
ուած ԸԱալ : Ւր ա չքե րը կրնային յոդ~՜
նած ըլլալ։ Մատերը ճիչդ չգրէր։ Կամ
իր անգիտակիցը . . . կրնար , ինչո՞ւ չէ ,
Հ*այըս ցրուած Ը //ա լ եւ անունս տուած
մ1Հո9էն թ՛՛թոված ըլլար * • •
Պաշտօնեան - էլ էնչո՞լ չէ կրնար նոյհ
պահուն հսկայական որոտում մը տ եղէ
ունեցած ըլլար եւ ձեր անունը րնալ_ /pu—
ուած ^Ը!/ար . « . Ա ենք , պարոն , պար տաւոր ենք ձեզ ճանչնալո լ այնպէ՛ ս ին չպէս ձեր անունը արձանագրուած է մեր
տոմարներուն մէջ՝. Եթէ ձեր անունը մեր
տոմարներուն մ՛էջ Արման արձանագրուած
է գոլք կը կ ո չուիք Արմ ան եւ ա յգչափ :
Մարդըեթէ ձեր տոմ արն եր ո ւն մ էջ
Արման կը կոչուիմ, ձեր
տոմարներէն
դուրս կրնամ ^ոչ_ուիլ ինչո^լ չէ Արամ
կամ. • .
4^արտոււլարուեինթա ք՝ ՝ ՝
թաք . ՝ ՝
թաք . . . թաք , , . թաք . .
!T արւլր
Աետադայ
րար դո լթի լններ է
խոլսափե լու համ ար կը խնդրեմ ան մի ջապկո կատարել այս կարեւոր
ճչդումը։
Ս իծի*- մաձ ը վեց պէտք է ւլանձևմ այս
դումարը յ Կինս երկունքի մ էջ է , պա
րոն » մ ենք անպայմ ան պէտք ունինք այս
դրամին ։
Պաշտօնեան
Ջ^՜ր անձն ա դիրը ,պա րոն :

( Անձնադիրը լալ ւ£ր կը քննէ : կը նօր-ագրէ էլ թուղթը կ’երկարէ քարտուզարուեիին որ քովը դրուած
տոմարին էջէրը կր սկսի թերթա
տել) :
Այս պատկերը ձեզի չի նմանիր • ՝ ՝
Սարդը-— Անձնագիրս հինդ տարի առաջ
նորոդեց ի : Հինգ տար ո լան մէջ մարդ կր
նայ իր իսկ պատկերին չնմանիլ։
Պաշտ1օնեան«- Ւայց ոչ մէկ նմանութիւն
կը տեսնեմ • • •
Ա արդը
Ւմ պատկերս երբեք ինծի չէ
նմանած։ ԵԱ H պատկերս երբեք չեմ
տեսած ։ ՀԼեմ գիտեր պատկերս ինչթ կը
նմ անի , րայց ես ատիկա
հիմն ակաեօրէն անձնական հարց կը նկատեմ ։
ՊաշտօնեանԿ՝ուք բնաւ հայելիին նայա^ծ էք եւ վստաՈհ էք որ դուք ձեզ հոն
գտած էք ։
Մարգը — Ես ամէն առտու հայելիէին կը
նայիմ եւ հ ոն մէկը կը տեսնեմ , ել ա յդ
ձ Լ կն ալ վստահ եղէք զիս կը տես՛նէ :
Ա ենք զիրար կը դիտենք երկար ։
Եթէ
կ'ո լզէք եւ ամէն առտո լ նախաճաշ ալ
կ'ընեմ . • •
քարտուղարուհին — թաք.. . թաք ՝ ՝ •
թաք օ » . թաք » ՝ ♦ թաք • . ♦
Պաշտօնեան^եր ծննդ եան թուակա
նը պարոն :
Մարգը- 1945 և՛. սակայն • • »
Պաշտօ նե ան • _ Հ ոս դրուած է 1940 •
ինչպէս ս կը բացատրէք :
Մարգը ■_ Գ արձեալ պզտի կ թի ւրիմաg ո ւթիւն մը • կը խնդրեմ որ հ աս 1լնաք զփս :
Հր" իրապէս 194ժ/'ե ծ նած եմ : Հանողքս
րլմըա իւ տարար քիչ մը անհոդ եղած են եւ
ծնելէս տարի մը յետոյ միայն «Անձեադր եր ո ւ l'unf անմ ունքեր եկած են : <11 ա չտօնեան փոխանակ ծնունդս հաստատող
վկայաղբէն առնելու ծննդեանս թոլա կանը, ծնողքիս հարցուցած է։ Հայրս ա—
ռանց մեծ կարեւորութիւն տալու ճչդրիա
թուականին , իր հոն եկած տարին , այսիքն' 1940 ըսած է ։ Ահաւասիկ րձ ի չկին
կո զմէ ստոր ագրո ւած հա ս տա տա դիրը ուր
կ'ըսուի թէ ես ծնած եմ 1945^î

(Վկայագիրը կ’հրկարէ պաշտօնեայ,
յին որ կը սկսի լրջօրէն քննել) :
Պաշտօնեան •— Զ՛եր ծննդեան թ ո ւա կանը
վաւերացուած չէ ո՛չ հիւանդանոցի տնօ
րէնութենէն ո՛չ ալ շրջանաւ ոստիկանութենէն ։ Յ՛եր ծննդեան թուականը խդրոյ
առարկայ է, ինչպէս ձեր անունը։
լյ*Ա1րդը ♦«_ Ան ո ւնն եր ո ւ այւլ չփոթը ես
ճշդեցէ արդէն : Ջեմ հասկնար եթէ "՛յո֊
պէս չարունակուի պիտի սկսիմ կասկա-

Լ թէ ^՜նա^ծ եմ կամ ոչ , անուն ունթմ
կամ ոչ ՝ • »

Պաշտօնեան-— Հյատ հաւանաբար երկու
անդամ ծնած էք՝ ասոր մէջ տարօր ինակ
բան չկայ :
Մարդը- ա ր ե ւոր չէ թէ քանի անդամ
ծնած եմ կամ թէ քանի անգամ մեռնեԼոլ- ձ^իտք ունիմ յ Կարե լորը անմիջա պէս
կատարեցէք այս ճշգո ւմը որ կարենամ
"'J" եէ-թը մանրել-, կնոջս ։թ,ճ,սկը հաւաաացէր ծանր է -, Հոն մարգ մը ձնե
լէն առաջ մեռնելու 'էրայ է... *
Քարտուղարուհինխ֊ար. . . թար.. .
թ “՚ր - - - թար... թար ...
Պաշտօնեան ■_ Ի՞նչպէս կրնար մեգ վը"~
աահևցնե լ թէ դուր Արամն էր թէ Աղ՛—
մ անը • ♦ ♦

Մարգը - ծ դա ծը պարզ թիւրիմ tu ց ու
թիւն մըն է ։

Պաշտօնեան.. Մեր դրասենեակը թիւր իմ ա ց ո ւթի ւնն եր ո վ չի զբա լլիր պար ոն :
Մարդը — Ւայց ես երբեք պատասխանա աո լ չեմ ս*յն անունին ււր տուած են
ինծի ել այն թուականին որ ուզած են
որ ծնիմ ♦ ♦ .
Պաշտյօնեան •_ Ա ենք վստահ եւ համոզւած պա տա սխանի մը կը սպասենք :
ՄարդըԵս կրն այէ kn եո լէԼ Ման,
Մադ, Մօզէֆ , Միք՛"յէլ կամ եթէ էլ ու՛լէ* 'ւր նաք անմիջապէս դուք նոր անուն
մը տալ ինծի ՝ ♦ -

Պաշտօնեան •— «//.ե ձն սւ դիրն եր ո ւ Ւ ամ անա
մունք՚Հչը մեր պետութեան ամ ենա լուրջ
Տ ա ս տ ա տ ո ւթի ւնն է ՝• *
Մարդը... Եթէ կ '"Լ՚լէր , Արամն եմ ,
^թէ փ'“-ղէ-բ Արմանը...
Պաշտօնեան •_ կամ եթէ կ՚ուղէր մ ենր
ձեզ մեր տոմարներուն մէջ կրնանք յի—
չ^Լ որպէս անանուն\ մարդ մը . . ♦
Քարտուղարուհին.- Մեր տոմ արներուն
մէջ նման անուն մը չկայ եւ ոչ ալ այս
անձնագրի թիլին հ ամ ա սլա տա սխանո զ թի լ
մը , . . ի^աք . . . թաք , . . թաք . . . թաք ՝ • •
թաք. • .
Պաշտձնեան •— Կ^ոլք երեսունը կ'անցնիք
պարոն եւ մինչեւ այսօր անունով մր ապ
րած պէտք է րյ յաք անշուշտ î fitujg ինչո^ւ անպայման այսօր եւ անպայման այս
մամուն կ'ուղէք կատարել այս ճշդոլմը։
Մարդը- Ե ս շատ լաւ գիտեմ անունս ։
Պէաք չունիմ որ դիս ճչդէ՚Հ ՝ Ես պարզ
սրբա դր ո լթ ե ան մը պէտք ունիմ յ Ես էըԸ"~
համ երրորդ անուն մը , չորր որդ մը կամ
հլ,նդերորդ մը ունենալ եւ ես միայն կըրնամ ճանթէ utլ եւ այդ ալ ոչ րաւարար չառաւ
փով. . .
Պաշտօնեան Մ ենք անծանօթ եւ անա
նուն հարցերոլ հետ գործ չունինք ։
Մարդը--. Մենք երբեք անծանօթ հար
ցերս լ մասին չենք խօսիր։ Ես Արամն եմ,
մեր թարթէն մէջ ամ էն մարդ կը ճա նչi'Wj զփս : Ե ս Արմ անն եմ , հո դեբանո ւթեան ո ւս ո ւց ի չ ր ։ Աշակեբտհեըս կը յարդեն ղիս , ես ալ կը յարգեմ ւԱւրենք յ Ա եր
վել»ջին դասը անհատականութեան մասին
էր* մենք երկար խօսեցանք այդ մասին։
Անհ ա տա կան\ո ւթեան մասին գիր^ մը կը
ւլր եմ եւ ոը տակաւին չէ էէերջացած , թե
րեւս կը մնայ տասը էջ, թեր եւս' հա
րիւր՝ թերեւս երբեք չլմննայ ել թերեւս
երբեք չստորադրեմ այդ դիրրը* * ՝
Պաշտօնեան.— Եոր թի*֊ ձը կարգադրե
ցէք այս պարոնին ։
Քարտուղարուհին •- թաք . . .
թաք . . .
թաք ՝ ՝ • թաք , . . թաք » . .
Պաշտօնեան ._ Մ եթ, համար հոս անծա
նօթ բաներ չկան ել չեն կրնար ր//ա/ :
Տաս^ւըեօթը տարեկանիհ թատերդութիւև
ը դրած էք դուք , պարոն , ուր հ ո գեբու
քք՛ար անին ել աշխարհ ին միջեւ մեծ տար
բերութիւն մը չէք տեսներ ...
Մ արդը —
ատիկա մոռցած էի : Ա ի•uj*ii կը J ի չե՛մ որ թա տերաէսա ղի վեըջա լո
րս ւթեան րո լոր հանդիս՛ատեսները վրաս
էս h րլացի h : Այս , կը յիչեմ նաեւ որ հոն
տիսլար մը նկարագրած էէ, որ ճիչդ ձեղէ,
կը նմանէր . որ ելարծէք ձեզ շատոնց
ճանչց ած ր//ա յէ, ; թարմանա Աւ է , կը հար.
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Քարտուղարուհին — Դաք • • •
ցթեէր նոյն հարցումները որ դոԼՀ Հ"ս
կը հարցնէք...

Պաշտէօնեան •_ Մ ենր հ սս ուեէնբ ա նձ մը
որ չաս։ հաւանաբար ձեր թատերախաղի
տիպարներէն մէկն էր : Հո դեբո լմարանի
տիպարներէն մէ կը , թերեւս :

(կոճակի մը վրայ կը կոիւէ. զանգի
ձայն.) :
Վկայ Ա- Ուղղակի հոդեբոլմարանէն
կու դամ . . . Ա* ա սնա ւո ր ինքնա չարմով բե
րին ղիս • * * ճամբան հաճելի էր • • • ծա
ռեր կային... Ջեմ գիտեր յստակօրէն
ո՞վ պիտի ըլլաս. Արամն է, ո չ, Արմա
նը. • • եր կուրն է-'. Ա պասեց է՛ր վայ['~
կետն մը :
Դիւրիմացութիւն մըն է եղածը, կարծեմ
լա, չեմ յիչեր...
Բայց ո՛չ , ի՛նքն է ■ այո' , ի' եքն է • այո
ի՛նքն է ■ հոդեբումարանին մէվ մեզի հետ
է[' ■

Մարգը-- Բայց ի՞նչ կ՝անցնի կը դառ
նայ հոս-. Ոս երբեք հողե բում արան չեմ
եղած եւ ձեզ չեմ ճանչնար . . .
Վկայ Ա •_ ի՞նչպէս թէ չես ճանչնար
զիս : Զե՞ ս յիչեր Պէպէրը "Ը յաճախ կը
կրկնէր թէ կին մը կը սի րէր խենթի մը
նման ել կ՚ըսէր թէ ինր չորս զաւակ ու
նէր : Գ ուն համոզեցիր ղինքը թէ "էլ՚Ը
երե լա կայա կան\ չէ եւ ինր համոզուեցաւ
ել ըսաւ թէ ինր վեց կիներ կը “իրէ :
Մարդը •_ Բայց զուր կ'երեւակայէք :
Վկայ Ա - Ինչպէ՞ս չես յքղեր ձօճօն որ
ս/մէն էն չ կէներով կը րաց ո։ արէր՝. Ամէե
էնչ
ևը տեսնէր : Հապա եօթր կինե
րու. մ/////էն ւլեզե ց է կ թա ար ոնը որ է/ս/դ/սg էնբ եւ ղուն սէնէբ
ս էրս/հտրէ զերր
վերցուցած էէր ՝
Մարզը •— Ս" հո ղերում արանէն մէջ ե րրեր ղեր չեմ վերցուցած . ես սէ րոյ մասէն երրեր չեմ է/օսած հողեբումարանէս
մէչ..
ՎկէԱյ Ա •— Հապա Աարան. ..
Մ՛արզը •_ Աարա^ն ...
Վկայ Ա- Սարան , որուն հեա մտերէմ
բարեկամներ էէր եւ պարտէզէն մէջ մա
մերով կր է՚օսէէբէ Սրեսունհէնղ տարե
կան էր եւ երրեր չէր սէր///ծ : թէեւ աղօտ ձեւով կր յ էչէր թէ մէկր սէ րած
պկաբ էր ըլլար...
Մա՛րդը- Ե" այղ ՛անունով կէն մր չեմ
ճա նէ9 ած ♦ • •

Վկայ Ս, •— fi/ոյց Սարան յաճաէ/ կր յէ~
չէ,ը բեղ :

Մարդը

Ս" պէաէ սպաննեմ Սարան եթէ շարունակես այղ յէմար երեւակա յո ւթէւնղ :

Վկայ Ա֊ Սարան մե ռաւ . ♦ . իր ե րադներն ալ մեռան. • ♦ եւ • ♦ ♦ ղուն կր մերմես զէս ճանչնալ . . .
Մսւթդը.-. թայց ես ր ս է թէ ձեզ չեմ
ճանչնա ր :
Վէայ D.
Սը [սնղրեմ որ ճանչնար »լէք»
անպայմանէ Սարան մեռաւ ՝ դոնէ մէկր
պէտր է ճանչնայ ղէս t Կ*ո/ն պէ/ոբ է յէշես որ մենը լաւ րարե կս/մներ էէնբ : Ջե՞ ս
յէշեր մեր պարտէզր . պալոններով կը է/ա'[“‘յՒ^՚՚մ եւ յետոյ կր հոլովէինք.- Ես,
Գուն, Ան, Մենք Գոլք, Անոնբ:
Ապա
կրկներղ մը շինած էինբ Ս»») ես՝ ես•
ղուն , ղ ուն * ղո/ն ՝ ղուն՛ ՝ ես — դուն ՝ ես
_ ղուն♦ • ♦ եւ վերջն ալ ս/պութ/երոլ նման
բարձրաձայն կր է/նզ֊/սյէնբ. ♦ *
ՄարզերՍս պարզապէս կը զնա հա
տեմ , բարձր օրէն կր ղնահատեմ ձեր եր ե ւա կայ ո ւթէ լնը t

Վէայ Ա

Մ երկ կ էներ ո լ պա տկերն եր
կր "1ւսհէր դրպանր t Մեղի ցոյց կու տար
ապա հատ հատ կը պա առէր : Սւ մէ շտ
կը կրկնէր ա չէ/արհ է վրայ շատ բաներ
կան րսէնղելէբ . . .
Մարդը- Այո, լաւ յիչեցիր մերկ կիներո լ. պատմm թէւնը t Ասէ կա շատ բաներ
կը Jէ չե ցնէ էնծէ • ♦ Ըսել է Սարան մե
ռաւ , Պէպէրը եւ ճօճ օն դեռ կը պատ
մեն էրենց յէմար պատմ ութէ ւններ ը եւ
ապուչներռլ պէս կը է/նղսմն • եւ ամէն օր
նոր կէներ կը սէրերն . . . հաւատս/՝ [Հ^չ
լաւ օրեր է է./ւ . պարոններով կր է/ս/դ/սմէնբ* հապա մեր կրկներղր...
Վնա,1 Ա ■
Մարգը —
( ես , ես ,
զ.ուն , զ ուն , դուն . ես , ես . դուն , դուն .
եւ ապա ապոլչներոլ նման կր խնդա /ինք
հա՜ , Հ։«Հ , հա՜ , հա՛' . . .
Մ արդը — Ըսի թէ կր զ նահ ա ,,, !Հմ ձեր
երեւակայութիւնը, ես Արա՞մն եմ թէ
Արմ ա՝՞նը, եթէ կ ^ուզէր երկոլրը . • . մէկն
Լ

ծնՒ ՝ չ^ »• յհչՒր :
Վկայ Ա - Ջեմ յիչեր . . ո՞վ էք դուք .. .
թիւրիմացոլթիլն մըն է թերեւս, կրնա՞մ
երթալ :
որ

utbtnb

(Դուրս) յ

թաք • •

թաբ •. թաբ • •.
<1)աշաօնեանԲարդութիւներէ խուսա.
փելու համար . . . ի՞նչ
բարդութիւններ
կրնան Ըլլա լ անոնբ . . .
Ս՜արդը •_ Այն թիւրիմացութիւնը որուն
մէջն ենբ օրինակ • • •
<1|աշսւօնյյան— Ութ օրուան մէջ ո ւթերորզ ռումբն է որ կը պայթէ րազարէն
մէջ : թերորէզմը աւեր կը ղսր^՜է • • •
երկու անուններէ որ ձ է կե է ձեր աեունր , ո&ր մ է կը ծածկանսւեը • • ♦
Մ՚սպւգը •_ Ի^նչ անուն , է՞նչ ծածկանու

աակ: Աումբը հացի փչր անբներում մէջ
ւիաթթուաԼր էր՛’'

(փուրս)
Մարդը ■_ Այն ռումբը որ դրի չէ^բի՛1
յատակը, մէջքս փաթթած էի ևւ ոչ թէ
հացի փշրանքներուն մէջ դրած էի : Այ՚է
ռումբը վրաս պիաի պայթեցնէի ■ կը վրո֊
աահեցնեմ որ կարող էի ատիկա ընելու,
երկվայրկեան մը ղիս կը րամնէր կեան
քէն , եւ ի՜նչ երկվայրկեան էր ■ ոչ Արամը պիաի ըլլայի: ոչ Արմանը. • • Հ,իմա կարեթ, է այո սրբագրութիւնը կա
տարել որ փրկուիմ այո կացութենէն -, Ա-

նէ մասէն կը է/օսէր :
<կաւշսւօ(1հա.(ւ— թերթերը եւ ղէը^ըը որ
կւԼ կարդար^ ղազանէ մոզովեերուն որ կը
մասնակցէր , կասկածելի եւ էլաւէանւսրար
ղաղա ւէաբները որ ունէր ե րրե ր անծա-

ռս,ջին անդամն է որ մարդու մը ծնունդր այո չափ ո ւձդն ո ւթ ե ա J ր կր
զդաւ! ,
կ՛ուզեմ ապրիլ այղ պահը : Գիաէ բ ինչ
կր նչանակէ մարդու մը ծնունդը: Աձէն
ինչ ծնունդով կը սկսի . . • դրամատուն!։—

նօթ չեն մեւլէ • • ♦
ւքսւթգը— !*այց այս բոԼոըը է՚ ե՛չ կապ
ունէն էնծէ հետ • • •
ԱհսշաօՍՆաՍ — U լթ ե ր //ր /լ ււումբը որ
պայթած է^ պարոն՝ սարսաւէել1ւ' է- հաւատացէ՚ր* երեսուն մեռեալ եւ տասնեակ
վէրաւորներ : Ամըսղջ րաղարը ահազանղէ

րը դոցուելոլ ։էրայ են:
•ք|աշաօնեւս1(ւ՛ •— Այն դրամատունը ուրկէ
սլիաի գանձէիք ձեր դրամը նո՛յն
այդ
դրամատունն Լ որ փոշիացուցած են թե
րսրիս թներր ■ ■ ■ ութերորդ ռումբն էր • ■ •
՝քՀւորւոոււլւսրուհին — Դաք ■ . .
թ՚“բ • • •

դրած ենր :
Ս ճ է ր էն լզա տա սէւա եա տո ւն ծած կս/ն//ւն
մը ունէ . մեր տ ե ղեկո ւթէ լեները շեն սը[սալէր :

Մարզը- Սա ձանձրացած ե/i ա յս
նուններէն * պարզապէս բան ձը ղը^Ս^վւսյս թուղթէ կտորէն վրայ ււր կարեեաս
• • . ըմէչաները արդէն ըս էն թ կ կնոջս
պարաղան ծանր է : // ահուան հետ զ ործ
ունէնր* ղէտէ^ր [ն չ կը նշանակէ մահ

թաք ■ ■ ■ թաք . . .

ճ|աշւոօճեան •_ Բայց ինչո՞ւ անպայման
շվ՚չտէբ մանս, էլի մը ծնոլնդին վրայ :
Մարգը-— Լիենք հինդ տարի է ամոլսն/սց տծ ե*1/ր ՝ պ/ս ր ոն : Մեր !/i //.///ջէն զ///—.
/ ///1լ1/ Հ : €Սէ տէ՞բ է!»չ կը նշս/ն/սկէ կ^,ո^_
մր հ///մ///ր ղ/ս ւտ կ մը ունեն/սչ եւ մ///րht'

ղու մր հ/սմ/սր հայր ԸԷԼաԼ՝
" ւս»»11» —
ջ(Հ1/ կէնն է որ ս/մր///լջ///1լ///նօլ/է*1/ կը ս է՞
րեմ t Մեր սէրը պէ,ո*£
էմ/սստ/սւոբուէ՛ ,
էմ/ս ս տ/ս ւոր ո լէ ղս/լս/կով մը որ ծնելու
վւ՚՚՚՚յ

կում մեռնէլ՝ • ♦

ՊաշաօէԱյան

ած կան ո ւնէ մը պար/U—
/լան է որ կը բարդս/ցնէ ձեր ^/սրցը» • •
Ս՝աւլւգը.— էնծէ այնպէս կը թուէ թէ
դուր էր/սպէս կը ճանչնար մահը* դուր
անծանօթ չէր ///նոր . . . ձ ///Կը ձեր բար liկամն է...
0)ա՚շւոօն.1ւան
Սընար վստահ ըըըսլ էմ
՝աւլեէլ_ տրամադրութէւններուս : Սնցեալ օր
ձեզ նման մարդ մը եկաւ որ կը պեղէ ր
թէ էնր հէնդ անուն ունէր բայց էր էսկական անունը չէր ւլէտեր ♦ ♦ ♦
Մարզը— Լ աւ ՝ ըս ենր ե// բնաւ անուն
չունէմ ՝ ես անուն ունենալու մէ ար չունէմ • • ♦
0|սւշսւօՍ.1յաէւ .
Սր ելա կայեց է՛ր ՝
այդ.
մարդը սլէտէ կոչենր էր հէնդ անունն երով : Բայց ինբ կը պնդէր թէ ինբ հինդ
անուններ ունէր եւ որոնցմէ մէկը էր///—
կան պէար էր ը11աբ : Սակայն էնր շատ
լաւ ղէ տէր էր մեծ հ°Լ'ը էմւ մեծ մօրը
անունները՝, lju/կս/յե մարդ էր հէնդ անուններով կոչել օրէնրը չարտօնել/ ւսսվւկա յ թսկ դուր վստսմհ էր որ
մէայն
երկոլ անուն ունէր, թերեւս մեր /սոմար
ները շատ աւելէ դէտ են ձեր մասէն :
Մարգը-_ Կ արեւորը ձեր տոմարները
եթէ մէայն ս/նունս ղէտն/սյէն • • • րայց
այս րո լո րը էմաստ շունէն ♦ վայրկեան առաջ կա տարեց էր այ// սրբտգրութէւնր • • •
ՊաշւոօԱ-եաՍ — Մեր ս/սհմաններն ալ ահազանգէ մէջ են՝ պարոն՝, Պէար է ըսել
որ շս/տ լալ կը է/ազար ; Արղեօր ձեր
թատերաէ/ազերէն մէկուն մէջ //լրէշ հետարրրր ա կան աէպ/սր մը չէ՞ ր
'
Ս ենր պս/ար/սստ ենր զ/սյն ձ1-Ղի յ1՚ւե3՜
նե ւո։ • ■ •

(Զանգը կը հնչէ)
Վկայ (X
Ջեմ ղէտեր թէ է՞ն չ էր րու
ծածկանունդ : // ենր լնղհ անրապէս ծանօթ
յ ե զ/ս/է ո է/ա՝կաններ ո ւ ///ն ո ւնն ե ր կու տաJէնր՝, ‘էէեու/սր ծածկանուն մ ըն էր րուկղ •
լե զ// ւէ ս տ///1լն է . կը ս կսէր Գ—"վ , Գ—ով ,
շատ հ ա լան արար Ա—ով : թերեւս ալ բնաւ
անուն թէէնր տար րեդէ t է՝///յց դուն բո
լոր ո/էէն անծանօթ չես ՝ շատ լաւ. կը յ էշեմ հ ան ել// ւկ///յէն դէմրդ : Այս յստակ է.
երրեր չէ էնր սպասեր որ ղուն կտրեն///—
յիր ընել ինչ որ կը պա հ անջո ւէր րեզմէ :
Ա ծնբ չէ ինբ հ ա ս 1լևար րեղ • * •
Մ արդը ,- fi-jg ■ • ■ ր/սյց ես է/ազաղասէր մ արդ եմ : Սւ մ///ն// լկէ մր չափ ան
մեղ եմ պարոն : Հէն/է /ոս/ր ե կան փորւ՚Ւև
և^ւսւյ [11ս11՚1ւԼ զէ ս :
<1|աշսւօնեան
Այս երկու անուններէն
ս ր մ է կն Լ ձեր ///նունը՝ ո՞ ր մէկը ձեր
ծած կան ո ւնը t

Մարզը.- Կրնան ե ր կ//ւրն

i//լ

էմ անունս
Ըլլալ y եր կո ւրն ալ էմ ծ ած կան ո ւն ս րը~
լա լ ♦ . ♦ Ս ը կր1թ/եմ ո ր ե ս
է/ աղա զ/ս ս է ր
մարդ եմ, բայց այղ երբեր շէ նշանակեբ թէ թերորէսթ մը չեմ կրնար ըլլալ
րանէ մը ծածկանուններով եւ երրեր շ է
նշանակեր թէ թերորէսթ մը չէէ . . . կամ
թերորէսթ մը ըլլալու վրայ չեմ . . .
Վկայ P -_ Իրմէ պահ անջո ւեց ա լ ո//լմ^.
քեք՚Ը զետեզե լ չէնրէ հաստ
սէւներուն
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^|աշաօնհան •— 1՝ս*յց տոս/նց այս ճշդու—՝
մէն 1»չէ^,չ էլրնայ ծնէ լ՝.
Մաըդը •- Դ ուր բնաւ չէ՞ը “էրած ՝ //լս/—
րոն.. դուր մս/ն ո լկն եր ը չէ՞ ը »»էր ր ' Սս
///շէ//սրհէ »Լր»»»յ ամէնէն շա տ մ/սն//ւկհ երը կը սէբեմ : Աշէ/արհէ փրայ մէայն էրենց ս/ն մ եզո ւթ եամը 1լ/////լրէմ յ
Հաւա/ո///ցէբ՝ ես մ ան//լկէ մը չավ/ անմեղ եմ :

Պաշսւօնհան •—
ևեԼ b,o"b^' ' '
Մարզը _ Ս՚» շատ լո»֊րջ եմ ՝. Ս»» պէաէ
բռնեմ էմ մանուկէն ձեռբէն ել. անոր սոր-տ
վեցն եմ մարդէկը սէրել եւ մէայն սէրել. • .
^|աշա1օն1յահ — Կ»//ւբ բաւա՚կս/ն հարուստ
ե ր ե ւ/// կ///յ ո ւթէ ւն ունէբ :
Մաըզը •- Ս»> շատ զօրաւոր երեւակայո լթէւն ո ւնե ց ած եմ : Ա ան ո ւկ օրերուս
ամէն օր երեք չորս առէւծ կը սպաննէէ
Ա.փրիկէի անտառներուն մէջ՝, Կր
օր մը հ ս կայ փ է զէ մը հետ կռո լէ րըո-՜“
ն ո ւեց այ' որ 1լ//ւզէր դէ" ճ/լմել՝ թ ///թ ը
ր/սրձր/ս ց ո ւց . ես *1Լորեցէ ղէնյ, եւ էր հը»՛՝՝
կայ փդո " կրը կ»որ ե ց է : Ս" աJ" պատմ ո ւթէւնը պատմեցէ մեծ հօրս որ շատ /լն///—
հատեց : Ս »» մէն չե ւ այսօր կր սէրեմ սլ/ս /ո—.
մութէւեներ պատմել՛՝ կը //էրեմ պատմ ութ էւննեբով է/ա զա է. . .
Պաշսւօնհան
Կփ տէ՞ բ որ ձեր հարց ը
լաւ ր1/թս/ցբէ մէջ է ՝. Ըսէնբ Ալ՛ամ 1Լրման կամ Արմս/ն թկ Ար ամ . . . Ջտրմ»//—
նսպփ չէ եթէ ըլլայ Արա . ի՞նչ կը խորհիբ..Ս արդը— Ըս ճիչդ այդ մասին կը խոր
հէի. ես Արան կր ճանչնս/մ . անմեղ մա—
նուկ մըն է. ես այնչափ լաւ կը ճս/նչնտմ
ո1՚

ևա[է^էք Ար ս/ն ե ս րլլա յէ ՝• ՝

Պաշաօնհաւն- Ս ս տա կ Լ . կարծեմ պէտբ
է ձե րր/ս կս»լել Արան . . .
Մարգը — Սս ատէկ/ս չեմ արտօներ ձեո^
/լէ : Գուբ ա յլեւ ս կը չա վ, ա էլանց է ք . ես
երկար J ամանակ է կը ճանչնամ Արան ■
մենք չտա լալ. բարեկամներ ենք...
Պաշտօնեաւն- Արան պէտք է անմիջա
՛՛ւ1, ս ձերբակալել* • ♦
Մարդը
Ատիկա անկարելի է. ես պի
տի սպաննեմ Արան, նախքան որ ձերրահ՚՚՚լհմ դվճ՚բւլ ■ ■ ■
Պաշաօնեան._ Գ՚՚ւբ ըսիք թկ պիտի
սպաննէք Արան ...
Ս արդը — Ե՞ ո ըոի թէ պիտի սպաննեմ
Արան... Այդ անկաբեթ։, ինչպէ՞ս սպան'1'!։լ Արան. . . Ատիկա անկա լ։ ե լի է պարզա
պէս . . . Պարզապէս Արան կարելի չէ ըսպաննել . . ♦

Վար տուզ արու հին — Դաք . . .

թաք. . .

թաբ . . . թաբ . . .

փրկուած է. եւ մեր գաւկին
ցիկ պա տմ ո լթի ւններ „լնիմ
.||mju,olli«.a.. յ.ամը

k-

b.. ղպՈս.կ,.,ն
,
ստէ,չնա,I կինս . . . ոքանչելփ կին
նէմ I Կա ւա տա a է ր<1|աշտօնեան._ Գրամա.„ունե11ր
պիաի դոցոլին...

æ

, „
“՛է

ir,uP™.
^,.,1,դիպեցանք, բայց մեր սԷ
եւ ամէն ին չի յաղթեց ...

յ,

'

հը սկսին դրամատան հաթլներ,,
ՄարգըԳիտէ՞ք ինչ կը
մարդու մը ծնունդը... ,
կ՚ապրիմ...
1

,L,,L

է

Պաշաօնեան- փամը վեցը 1լը
նայ :

Մարդը ■_ Պէտք է կին,, ,,,եսնամ
առաջ • • •

Պաշտօնեան- ժամը վեցը կը մօտենայ<
պարոն, եւ այն դրամատունը ուրկէ Հ
դրամը պիաի ղանձէիք' նո՛յն ս,յդ ղքա,
մ տտունն է որ փո չխոցած է այսօ^ էլ
ռումբը հասա սիւնի մը տակ տեղաւոր
//ւած է ՝՝ •

Սարդը - Բայց ատիկա ի՜նչ կապ „պ,,
մեր զաւակը ծնած է . պէտք է մտածել
անս ւնէ մը մասէն . . .

Պաշտօնհան- Ինչո՞ւ ձեր դալկին
՛հունը Արս, չդնել, դեղեց իկ անուն է,,.
Ս՜արդը ._ Գուբ ինչո՞ւ Արան կը յիշէք.
Արան, ի՞նչ կապ ունի այս հարցին, Հ1,տ.
հանգիստ ձդեցէք 1Լր։։։ն։ • . .
Պաշտօնեայն — Հեռաձայնը չաս, լալ ձլ.
""Լ կ՚ւր՚ւ""!!""-"՛^ հր ^'լ ճիշդ
ես՚կին • • ■ Գուբ թա տեր ։„ կան ո՞ լ, ինսթի^
թութը աւարտած էք ■ ■ ■ դուք դիտէ՞ր ոք
տաղանդաւոր դերասաններ կը սլւ„կ„ին
‘^՜ր րեմերոլն վրայ... Գուբ Հ<.Անձնադրերու Բամանմսւ ^‘ք^խ, մէջն էք կարծեմ...
Մարգը •_ Հոս մալ/ղ մը եկած կլւ որ
սլար/լ ճշղում մր կա տ արե լ 1լ //ւղէլ/ : ^ուշ
//լ///շ/ոօ^/ե///յ մը չէբ ղ՚՚՚բ տա/լան/լա ւոր
բեմ “‘դրէչ ձըն էբ՝ բեմաղրս/կ///ն հսկա
յական կա րոզութէւններով : Ս' է^^»լ JU,P~
մար մամտնակէն ներս մտան թերորթէը
ե ւ_ հո ղերում՜ս/րանէ է/ենթը եւ էսչ տա
ղանդ "վ պատրաստած էէ>£ ղէրենլ/...
Պաշաօնեան
Սրեբ տարէ առս/Լ նոյե
այս ձեր է»ս»'ԷԸ մ///րղ մը ուզեց էաղաւ
մեր վր՚՚՚յ նլ մ ենբ էրապկ// //ր չատ էըև՝
ղ/սցէնբ այն օրը ՝ եւ //րպէս պատթ [ւր
ս/նձնաղէրը բռնա գր աւե ցէնբ ՝ սակայն [ւնր
շդ»»/ ղր եց ա լ է/ա/լա լէն • • •
Ս ենբ էս կապէս կը յարդենբ ձեր երեւա
կս/յո ւթէւնը. ղուբ թատերական հեղէնակ
մրն էբ ել_ էՀն չ աղուոր արարներ կ[[
ս տե /լծէբ . . •

Մարզը- Ս" անանուն թատրոն մը ղը~
րած եմ ար ղէն ♦ ♦ ♦ [fUtjy ^ԼԸ "ս1ասէ[1 “'J"
հ՚՚՚րցէ ճշղումէն • • • դերասանները կեցա^
են բեմէն վրայ՝ էրենց ան ո ւները ճչ/րուաե
չեն /ոս/կա ւէն . . . »էաւրագոյրը րաց է h
հանդէսատեսները տակաւէն կը սպասեն՛՛
Մէկ վայրկեանէն մէւսը այս է՚աղր սւ['տ1՛
սկսէ . . . Ս»» ձեզէ !լ առաջարկեմ այս [1"ււ”
՚լէն բեմ /// /լր // ւթէ ւեը . . .
‘ԸսւրւոռւզարոՆհին — թաբ. ՝ ՝

թա^՛՛՚

(՝րարսլՈՆղաւրւււհին
անշարժացած
է: Միայն մատները կը շաըմ!1^
կծու ժպիտ մը քարացած կը
հարցաքննիչի սաււն դէմքին 4llU1J ՚
Թեւը տոմարներուն վթայ Գճա^ '՜’
մատիտ մը կը սեղմէ:
Խազը հասած է կիսաըոլ11!1111^1
միւս ծայրը) :
Մարգը ._ Զեր յաջորդ հարցումԸ" ՚

I'

հ/սրցր /մւր հս/սաւ. • •

,

ՀՀայե^մըկըյսաւաջսաայկ^
կոզմէն: Դիմակ մը կ’ի?նէ վ¥ս
<Ա’շղ Իր զհմացը՛
tbr
դը կը ցոլացուին հայելիին
Մարգը- թ֊երեւս Սբ“։յին "1>".լ Հհ
թիւնները պատմելու կու դոԲ'՝
պս//ոմո լթէւններր էրա»»լէ" " I' Գ

I

են...

Վարլոուդարուհին — թաք. • •

P'"^

թաք . . . թաբ ...
Մարդը •_ Կը կոչուիմ. ■■ ը“ Լ Z

,յ
J

պղաիկ ճշ,դում մը կատարելու !
քարտուղարու հին •_ Դ“,բ ■ ■ ■ ւ

(Հհոաձայնը կը հնչէ) :
ՊաշտօնԽան — «Անձնադրերոլ

Բամանմունքբն է, այո՛ , հրամմեցէք. . . կեդրո
նական Հիւանդանո՞ցն է . ա յո Մանկա
բարձութեան Բամի՞նն է... Տղայ զաւակ
մը ունեցած է : Ապահով եղէ՛ք, մենք լու-

թաք... թաբ...
ն„լթթէ
Ոսաիկան- ՀԼլ,ջս՚նիս ո"“>իհա ՚ ո.
կորսուած անձնս,թու,լթ մը զտ
բուն ոչ անունը, ոչ մակսւեու՚ւ՚ը, Հ

հր հաղորդենք իրեն,
թէւն յ
Ուրեմն, այսպէս, տղայ

յստակեն...

i՛r

չնորհակա/ու-

Քարտուղարուհին •_ Դ„ւբ • ■ ՚
զաւակով

մը

րախտաւորուած էք î Հ}նորհ ա ւոր ո լթի ւն ■ .
Մարդը- Ի՜նչ կ՚ըսէք.,, իրապէ,, ու
րեմն մահուան հետ գործ չունինք. կինս

83, rue d’Hauteville

75010 Paris

նընւլեան թուականը ե/ր '՛չ ս,Լ
.
"ոա,..

թաբ . . . թաբ. . ՚ թաք • ֊ ֊ թւյ,մ
ՅԱԿՈԲ ՓԱՓԱԶԵԱն

Փարիզ , Յունիս 1979
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ՅԻԺՈՂհՒԹԻհՆԸ կԸ թՍՓՍՔԻ

/■W/- կը թ"լՒ Pt “՚յն Հ“՚յեՐԸ "լ՛մեք
Հ/Արոսներս կ/՚ն ՖրէզեոյՒ մէջ, վաթյ, տարէ՛ առ՚-ջ,
տղայութեան,,, օրե-

ւ«հ,- "77 '"եռակի

Հ՚՚ղԹրՐ 11Ր

նաիւըն,Ա մինչե.- այսօր :
Եըկ՚պ՛ - լ՛արակ
^լուե՚ռմի պէ՚-ք չկ'".! 'մեոնլյ «տեսասահմանելու համար,- արտակեդրոն,

էքււսմւթ-թիք) մարդիկ էին։, մարդիկ՝
էր-1,ր թանկա՛ւ են՛ են, մանաւանդ Անդլիայթյւոէն համար, ըայլյ զորս կարելի
ւրոնել Լրան՛՛այի ֊,
իտա լիոյ ,
Գեր-

ՈհհԼԵԸՄ ՍԱՐՈՅեԱՆ

Աէոյ,

ՈտւսիոJ

1 "'՛Լ '//""£ I

նաւել Հիւսիսս,—
||1 fiեւ եոի մելէձաԼչայքը ու. ttt բ ե t աղա բէայքւն անտւսոնեբու Փ ի էլմին եր ո ւն միջեւ*.
■չուշտ ամբողի </ո ղո ւք՝ո ւր ղ մբ է՛"J
ւլոյւ կարել/ւ է արտակեդրոն համարիչ՝—
ւ>ււլներր : Սուր ո ք եաննեբ բ ղանոնք ^ի(ւIjUlfllU կը
, եւ եթէ ճշմարտութիւն է
ւյյ անււնք ալ հույ կա կան ծա դո ւմ ունին
և կամ որ հնդիկ ծ աղում ունին սակայն
յաստանն ալ դանդաղօրէն /լարած —
աե^տծ են իրենց թա փ ա ռո ւմներ ո լ ՚ լՀհեթէ ճշմարի՛տ կ այս՝ Հ բպարտեմ որ այդպէս եղած կ ՝ո րովհ ետեւ
^նչպկս 1լըսկ ամերի կետն մոդովբղաj»i երդ մը) , «լ՛իչ մը ղնչոլ ալ ի՛մ
'[«ւխ մ էջ կայ» :
1՛Լ՛Լ՛՛՛ի է"'-թեանս Հ<շինկանուխ բասը
“‘Ու՛՛՛՛ի "՛լ շ՛1՛՛" թի Լ՛՛եր .ինծի ո ւղդո լած
՛քակումը u ովորա բա ր ՀՀքաֆի բ — օդլու^ն
1">կ "'J'l պիտակը յաճա իւ փակցնողը
°/’ս մայրը՝ Լուսընթադ Ջ""րաօղլանետ—
Խնդրեմ , վա յբ կ եա ն մը մ տա ծ եց է ՚ ք

որակում ին մսւ ս ին :
Լ՝ աֆի բ : Մ*'/
Հաֆիրները եւ անոնց հ ե ւո թն չ փոր—
էութիւն կրնան ո t ն եg ut ծ Լ՛jԼ ՛" Լ Պ ի թ Լ ի " ի
'^երը :
հրբեմն , երբ Լուսընթաղ
մեծ մայրը
°/ï

u կատղած կր ՝ ՀՀ ծաճիկ ՝ վ^իւբտ ,
վէրքէդ» ալ կը կոչէր ղի ո ՝ [ւա,ք!ք
Աղուրա ելէ ե տք յաճաիւ կը խո ս տովա—

հ' որ այղ ժողովուրդներն ալ կարե1—
"[՛Լ՛ել ոլ յարդեր՝ մանաւանդ (՝իւր-

քքԿ հա կա սակ
1ս։,լ մր ունին
^>>1տմ

՝

անոր ոը Արտ րներ\ը
«Զդ՚՚՚֊շտցէք երկրա-

համաճարակներէն եւ 'քՀիւրտենման բան մը. այ լելս տառացի

յ!'Ժր Լ "բ*հթ ա ւլ ի պատմած ամկն
l'I1 մլա^1' ժողովուրդներու
մար՝ ել ուրեմն իմ բառերովս էլը '/եյիչածներս ու

՝1՝ննեբս .

տպաւորու-

ւիփմէսդի մասին կը իւ ou իմ ոբովհեԼ՛" կ՛ոպ արտակեդրոն մբն կ բ . իս-~
^էքսանթ-յփք
որ ՀՀՀըլէք կասկածեր որ ինը այնպէս է բ ՝
մէջ էր , մեր տունը կու դուր ,
^‘որ անդադար ՝ րնլոաՍիքէԹ էք , եւ
I ‘Լ՛ելի

կր վստահ
1-նէ

Ո Լ Լ"'/

ոբ

իր

յ,-մ

* .
"ք մր

‘ԼոԼ' ղո ւարճախօս ո ւթ եահ
մ[Լ կարելի էր նկատել :

ւ

Լ1 “Լրոէյրս ել ես իւն դրե ցինք իԼ՛՜"

<Հ,

,

""""նա,Ր“ն "էր''թ տայ , սր-

7 ւ տ<եյ> շարժ՝անկար

տեսն!» լու*
Ը^ել որ եղբայրս եւ ես՝ օբա1"ելով ։
շաբաթը մօտ
տասը
“""'‘'['ին'1"'‘{‘''‘է՛
'լՐ յտնձնէին^ մեր
քևս,;
fi'“J9 Լ"ւԱԸնթ""1 ղրտկտն
,J

Ււձս,յ>

չտ"լալ մԼււ1՛ t "Չճ պոո։“!) ~
"ք տ^“^,եմըմւ
համար :
l^Ju
'Հձե Հկ1՛
^‘՚°Րէն '/Վն-ջյ- ՝- ս.Voj

,լԿեւ'

'ՀՀ'*
ԱՀԸ Գե^եցէ՚բ՝

Ատենին Ա- Ալի քե ս։նի (քւսղկաքաղ Ֆըրանսիական Բանաստեղծութեան ձեռնար

(V— Խ* P* •
? լալ մը էլը

հակաւլակ լրանա ստ ե ղծ ո ւթևան թ ա բ գմ ա—

'"Լք «թութույի^ ճաշ մը}

«P թ-ՈԼ » ? կալք

թ՚ոէնար y
եւ ձեր ե բ ա ւի[ւեր ո ւհ մկջ ամբ՚՚մլջ ա շիրա բհ ը սլ ի տ ft տեսնէր' շա րմ անբկ՛՛՛րի '/եր ածուած'^ :
11ն ղ ր ՛" ղ է ա
այնրէւՀհ մը ոբ իր ահունն ի՚՚կ Լ է Լ՛ կրնար tt ա ոբ ա ւլ ր ե լ որեւէ
լ1,ւլու.ուԼ^ րայց տյդ օրերուն իրմէ դեբա ղաս ո շ մէ Լլ կին կը ճանչնէս շի ;
է} ւ
"՛յ՛է բնական վեհութիւնը l^*htt itt Լլան
եւլալ իմ մտածելակերպիս համար ^'Լ՚Լ'

1լ

^1'

որովհետեւ տյդ օգր
ար ման կարի սբահ ին o—
րԷԼԼ "՛սլա Լլանած կ
հիւանդ մարդոց թ n—
բերէ}է Լլո լ tftttj : Ikj ս ՛Լ ի թ'Լ՛ ա nut տ Լլվու—

°Լ՛կնութիւն կ :

Ւր

Սպանւիոյ մէջ ալ,

,

դ։սչտերր, ի,ոտն
էր արու ր օդը շր

Իսաւ՚ւ.

ո1.ւոլհ*յի "շ միայն ՛էր "՛Լ ԸԼԼ՚՚՚Լ)
'"J Լ նա—
"ւ 'ԼԼ՚^Լ մողովոլրդին ել ոչ փր ոքի կ ս է օրh ե բ ո ւն հ ամա ր :
h/հ յթւնա դա տն եր ո ւն 5
Լ""- ուսում ո ւն եց ո ղն եր ո ւն }
ըարե1լե—
gի
երո ւ^՛ ու դեո. անոնց համար ՝ որոնը
բարձր կաբծիը ունկին իրենը — իրենց
մա nին } Լլարծիը՝ ttբ հիմնուած կբ աբ\—
տաքին
մա Լլեբեսային բան եր ս լ վԼ"" ք y—
ել ոչ ն եր քին իր tu կան ո ւթ եան ւյ վրա յ : Երբեք ույն ինքնաիւ արկ ո ւթի ւնը շաբտօնեցի
ւ՚նրղինրլ,", թէ այն ւղա բւլ ժ՜ողովուրդը
որուն համար կը ղրկի պիւրփ կաթգաթ գըրածս : Հաւանական չկ ր : ('‘"jg [՛Լ՛ 1լա ր—
ղին "՚յդ շկր նշան ա կեր որ ես սլիտի ւիո—
1"ԷՒ

Ւմ հաւատամքս հ — ւլրութիւնը ժո—
համtuր։ Լ՛րենց համար չդր^~

'/'"Iուրդի՛ն

ԼՐ Լլրկնակ ղաւաճանութիւն մը պիտի ըէ~
լար ) անձի՛ u ել անո՛նց հանդէպ :
Ջեմ ուզեր ըս ել որ րոԼորովին անվրս—
տահ ելի է բանասիրութիւնը^ բայց նըշմարած եմ որ "՚յդ եւ նման գիտութիւն—
ներ
եթ է ճիղ. չեն րնե բ իրենց հ ե տա—
իւո ւզո ւթի ւններ ո լ աբդիւ*հքը ժողովուրդի
ներկ ա յ կեանքին զօդելու y ի վերջոյ l՛րենց ր" Լ"Լ' ՐԱհԼիքբ հէքեաթի 1լը վեր utծո ւի՝ tttյժմկականս լթեն է ՛Լ՛՛՛րէ եւ անօ
գուտ պրպտում մը Լլը դաոնայ :
I'չ1Ո

"լԼ""[" եմ երբ հանճար կը դրտնեմ նոր ,
'հ՚՚՚յ լԼՐոԳՒ
Ր ՛Լ"Լ'^[ն
բայց դիտեմ նաեւ որ իր տաղանդը մ կ—
Լլո լ_ մը օգտա կա ր պիտի ԼրԼԼ՚՚՚յ եթէ գո
ռող ու փչոցներով լեցուն անձ մըն է դրԼ'"'Լ[' ՝ Մի՚՚՚յն ստորադաս գրողներն եհ
որ նման ինքնա պա չտպանո ւթեան Լլը դի
մեն :
ւ՚սԼլ հ անճսմ րը y բան մըն կ ոբ պէտք
է երջտնկ ա ւյնէ Հտյն տ'լ,
ուրիշն ՛Ա՛լ,
ուշ, որ տլ ղտնենյ, ղայ ն : Երր օրաթերթ
կր Տտլսէի 9)րէզնօյ1։
մէջ,
փողողէ փողող , ինրղփնքիս հտրղ կոլ տայի թէ
արղեօր ինծի համար Տանօթ արտակեդ
րոն անձերէն ո՞վ իսկական հանճար ու
նէլ։ :
Առաջին թեկնածուս Արամ Արամեանն
էր, մէկը՝ որ թաչանողի պէս կ՛՚երթար
Պրոտուէյ փողողի Հանրային Գրադարա
նը,
եւ օրը վեղ _ եօթը դիրը դրկաՏ
կչ, վերադառնար իր փով՚ր,
կահաւոր
ուած, վարձու սենեակը, Գ"նէ հանճա
րի կը նմանէր, ֊ երկարահասակ,
նի
հար ,
ոսկրոտ երեսով ,
մթադոյն ա շըերով, մեքենայական ձեւով քաշող երիաասարդ մը, որ այնքա՛՛ն ամփոփուած
էր ինքն ի՛ր մէջ եւ իր ընթերղոլմներոլն
մէջ' որ մարդ չէր նչմարեր ել կը զար
մանար , կարելի է ըսել կը ցնղուէՐ , եՐՐ
մէկ/՛ ՒՐ “.նունը կանչէր, Հարղաքննեցի
ուրիշներ' իր մասին, ու լսեցի որ րա ՛լ
մանդամ ընտանիքի մը միակ վերապրող
զաւակն էր : Սակայն մահը վրայ հասալ
1918/» ինֆլուէնցիայ// համաճարակը զինք
զդետնեղ , երր 24 տարեկան էր ,
ո լրի չ մըն ալ կար, միջին տարիքի,
կարճահասակ մարդ մը, որ 1919 թուա
կանի ընթացքին նոր եւ մաքուր դինուո-

ՅԱՐԱԿԱՐԾՒքՎ

կը լմ, դո լներ

էի

ի, անդս, վառս ւթ եամր ,

ն ո լ թի ւնն եր ո ւ հանդէպ ունեցա ծ
վեղtut—
պահ ո ւթ եան ս
առ հասա բա Լլ :
Q ա բ ա Լլա բծայթհ Լլեցոլածք մըն կ ա ս Լէ—
Լլ՚"
թարդմանա կան ա շփ"" տտնքթն արւոադբած այչաղան յաբ ա Լլարծխքն եր կն մկէը > "բուն կա տ ար եա չ օրթեաԼլն կ յեղուի
աշխատաւորին մղումը րնեչոլ. tu մէնէն
« հ ա Լլ tttբա նա ս տ եղծա կ ան » ար ա րքը ' րդԼ[՚~
ուածը վերա գըրեչո ւ : ^Լարծե ս յանկարծ
բանաստեղծութիւն Լլոչուած դր ո ւթի ւնը
դոյ ո ւթի ւն առնէր չե ղո ւէն անդին
տե
սա 1լ մը չսլրծուն ու վերացական իտէա—
էլան ո ւթ ե tuմբ յ
(Տարակարծիքը չուծեչի է $
աոնուաղն
վերչուծեչի) երր նէլատի առնենք հայեքէնի
կ աչո լածին մէջ , Ա1ԼՈԱւփ]>Արսիոն
բառին համարժէքին բւէրցաԼլայո լթիւնը*.
Ո՛չ յարմարոլմը^ "Լ սլատշաճեցումը կը
բացայայտեն այն ա շիէ ա տ անքը որ օտար
տարր մր էլը բերէ — Լլը դնէ ոպվղ տեղ ,
Լլը սլա տ չաճեցնէ ղայն մշակութային տար.
բեր համակարգի մը՝
կ'իւրացնէ }
կը
մտր ս է ղայն :

Ասււսփյ^ա^լւււն^ ամրողջ տրամ ա բան ո ւթիւնը կը գտնենք տյլ յղտղքի մէջ, ներկ՚՚՚յի" ՚ԼԼ'1'թԼ չգործածուող ՝ եւ որ հա1յնչ որ ՀՀռոմա նթիք
շարժում?} Լլը Լչոշուի
1Լրեւմտահայ Ջ^Լ'"'կա
նո ւթեան մէջ,
ԼՄ ♦ Պ է շ['Լլթտ շչե ան , Ն*
Լուսինեան յ , հայացումը ի դործ կը դը—
նէ իբրեւ նմանողութիւն կամ հետեւո—
ղութիւն z ԶէյթՈԼՍի Եթգեթ//<.ն մէկ մա
սը դրուած է իբրել <Հեման ո ղո ւթի ւն^ջ ,
մինչ նււյն Պ էշփկթտ շչեանի ՀիլԼչոյէն հա
յերէնի վերածումը ՝ Ուըուակւսնքթ որակ
ուած է ^թար դման ո ւթի ւն~^ (1) » *Լքձանողո ւթի ւն հոն , թար ղյք անո ւթի ւժւ հոս , հե
տեւողութիւն "'յչ տեղ*.
*Լյձ ան ո ղո ւթի ւն
ել_ հետեւողութիւն կը Լչրեն իրենց մէջ
կր Լլվւ ո ղա էլան , միմո զա կան ե ղր մը : հետելիչ մէ Լլո լ մը քայչերուն , դրե լ անոր
նմ ան ո ւթ եան ,
ձգո զո ւթեան մ էջ , բայց
հ եռանաչո վ անկէ : Նմանո ղո ւթի ւնը 1լ ըն
դունի դործ եր ո ւ թէ՛ տարբերութիւնը թէ՛
նմ\անութիւնը ել ինքղինք 1չր սա',հմա նէ
իբրեւ ստեղծումի մասնայատուկ
եդա
նա !չ : /»եչ
1լը պահ ուի ա ftt բառեր ո ւն
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ԵՐԵՒԱՆ,

1978

տակ' հայացումի աշխատանքն է իբրեւ
ստեղծումի Լչամ ար տա դր ո ւթ ե՝ան ձեւ։
ԼԼւելին' թերեւս ամէն ստեղծս ւմ հայա
ցումի մակարդաԼլ մը Լլ ենթադրէ՝ որով
արտադրութիւն մը Լլը դառնայ տրամ tu—
ղքելփ ,
Հայացումը կ^Լ՛ ԼԼ՛" յ ստեղծում
^[‘ԼԳ
այն ատեն երբ Լլը ՛Լ՛՛՛՛Է Լ՛ի հետեւեչէ՝ նչշ
ման եչէ . ա յնքան խ որ ա սլէ ս Լլը փոխէ
օտար դրութիւնը tt ր Լլը խղէ հա յացոլա
ծին Լլասլերը բնադրին հետ։ Հայացումը

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

Լչը բանայ բնադրի տադեապ մը՝ հոն ուր
բնադիր Լլը ստեղծէ։ 1'ւրացուձը Լլա—.
նիլրացնէ : Ս՚՚՚յց որովհետեւ հայացում ը
կը մեկնի ուրիշէն ՝
^Լ ԸԼԼայ ստեղծումը
ուրիշին՝
նոյնիսկ եթէ՝ շատ յաճախ՝
օտարութիւնը 1լը ջնջուի :

ՀԱՅԱՑՈՒՄ ԵԻ ՎԵՐԱԴԱՐՋ Ռ - ՄԵԼԻՔԻ
»
Լ/ման ա շխա տանքի առջեւ Լլը գտնեմ ես
Մ* Ալիքե անի զթարգման Ո ւթեանց առիթ՚՚վ : Աո-աջին էջին *{j'UJj դրուած Հ.ֆը~~
բանս եր էնից թարգմանեց՝^ Լլա ր եչի է փոխեչ զֆրանսերէնից հայացրեցֆի ՝
այն
քան /?• . Մ ^չիքի է!_Երը կը թուին ըն Լլաչուած՝ մ եր ո ւած հայերէնին:
ԱսիԼչա ըն տր ո ւթի ւն մրն է ՝ որու մujij ին հատորը ո ււչղակի օր էն քիչ չո լսաբա
նութիւն կու տայ՝ պարզապէս անոր հա
մար որ զթարդմանիչին^ անունը կտյ մի
այն :
Այ ս հրատարակութեան համար դրուած
յատուկ զԼ]օսք հայ ընթերցողին'^ է$_՚"է
՚լ1՚"

կը բաղոլփ դիրքը, ‘“֊ր Սելփք կը ՂՐ1,'
«Ահ ա իմ պո եղի ան ՝ "՚յս 'ԼԼ՚քի շնոր
հիւ )
միաւորւում է իր բնաշվսարհիհ ՝
հայկական աշխարհին։ իրականանում է
երի տաս ար դա Լլան մեծ իղձերիg ս մէկը
վերադառնաչ հայրենի տուն՝
վա ղ թէ
ուշ ՝ այս կամ այն ձեւով ՝ վեր ա դա ռնաչ եւ իր տեղն ունենա չ հարազատ o—
ջախում» :
//• • Մելիք փաս տօրէն այս դիՐ^Ը կԸ
ն կա տէ տուն — դարձի ՝ վերադարձի եղանա1լ մը ՝ ի^՚Լ "Լ՛ Աքիք^ "՚նի ա շխա տ անքը
ևւ՛ վք*Լ՚տծէ հայրենա դարձման եզանա կա—
լորումի մը։ Բաժնուածը Լլը միանայ մէկ
ոլ մի մարմնին՝ Լլառհէ տեղ՝ «// ե ղա-—
^ին

չոլ՜Ր^

ԼԼ" "՛՜Էլ՛
արդէն
դրուիժեան
մէջ ։ Հ այացումուի Ս Լ՛/իքի բանաստեղ
ծութիւնը 1լը գտնէ ուրեմն իր զակուն-

Սսարերկւյւեսւյ

րական համազդես տ մը հագած փողոց h ե՛
րէն Լլը տողանցէր՝
Լյաբծես
զօրավար
մըն էր ոjt էո՚սսը հազար զինուոր ղէպէ
ռա ղմ ա ճա Լլսւ տ
1լ առա^ւորդէր :
Սն " '^՚ ԼԼ
Պոնափարթ էչ՛ ՝ եւ հտյ տղեկները շա տ
էք՛ վշտացնէին զինք իԼ՛ ետե ւէն տողան
ցելով՝ իjt հպարտ ու աղդայնամ ո չ ղվնլոր ականի քայչերը կապկեչովհ Մէկ '"Ը~՜
ղեԼլ կը սԼլսէբ ե տեւէն
Լ^Լ i
J^tnnJ
երկու ՝ ու յանկարծ քսան հատ /չը բուսնէին խեղճին ետեւը : Երբ '[իրջա պէս ետ
կը նայէր ո՛- կը տեսնէր զինք ծաղրողնե
րը ՝ կը գոռար ՝ — ^Լակոտներ ՝ Հայա ttտա նի հանդէպ յարգանք շունի^ք» : Փ՛" —
ց է ան միայն արտակեդրոն էր՝ առանց
հանճար ըլլա չու։
3)բէղնոյի
Հայերուն
մէջ դուցէ յիսուն նման անձեր կային ՝տիպա բներ' որոնց մասին օր մը պիտի գրեմ :

Փարիզ ՝ 29 Յոպիս 1979
թարգ. Խ .

.

է^չւՂէս

Եղանսւկսեթ

մՐ» :
Ս'եր եւս ասոր համար է որ մ եւլի ղը~
չլսցուած է այս էջի՛ն ֆբանս երէն տար
րեր ակը ՝ կարծէք Մ ելիք ՛Լայն դրած ըէ~
չար հայերէնով։ Ամէն պարագայի հայրենադարձումը եղած է հայացում ՝
n—
րով գործը Լլը մտնէ հայերէնի Լլաչուածին
մէջ՝ բնաշխարհին մէջ Լլը դառնայ բա
նագիր :
ը հետ եւի Սա. Ալա՝ջա՚ջեանի 14 էջի՛՛ց
յ ա ռաջաբանը ՝
(ի • Ս ե չիքը զհա յ ժ ո ղովուրդին՝ջ>
ներկայացնող։
ի^աջաչերելի
ձեռնարկ ինքնին' եթէ այս ել շատ "՛՜Լ՛[՛Լ
պարագաներուն ՝ յառաջաբան դր ո ղները
չչուէին , չես գիտեր ինշո&լ ՝ զանկարդեչո լած» տո լեա չ դոբծին անտեղեակ î
(Տ տ ռաջաբանի զհեղինւսկը'^ դր չի քանի մը
հարուածներով եւ ամենայն տափակութեամբ իրարու Լլը խառնէ պա տերազմն
ու խաղաղութիւնը՝ հայ ժողովուրդն ու
(Շար .ը կարդալ Գ Աջ)

Fonds A.R.A.M

Ապահովաբար'
ՀաJ ընթերցողներուն
մեծ մասին համար' այս անունը բան մր
չըսէ ,
հակառակ անոր որ ան միջացդային մեծ համբալ մը ունենայ՝.
Եթէ էլ ուզեմ' այսօր' 'Լիօլլէ-լԱ-Տիլք4
խօսիլ յ պատճառը նորէն գեղարուեստին
տուրք մը վճարելու պար տա ւոր ti ւթի !-եը

Օ
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եւ Ֆրան սա յի այս մեծ զաւակը ՀաJ Հա~
սաբա կութեան ներկայացնելու փափաքն

r

...
M

է' '
Հարիւր տարի կայ' երբ 19 Ս եպտեձբեբ 1Տ7^ին' Լօղանի մ ԷԼ կը մեռնէր Ֆրրանսացի
հռչակաւոր
ճարտարապետ
վիօլլէ “ ԼԸ : Սպ>եմն այս տաբի
անոր մ ահ ո ւան հարիւրամեակն է :

'ԼեղւղհՒ

Սեևթ ՍնւտըխԱ
պսպՒւՒԽ

X, ափ ո լէ օն եան դիւցազներգութեան վա
ղորդայնին' 1814/A աշվսարհ
կու դա յ

ՌԱ. - Վ-/'-. ԴԱՐԷՆ ՈՐՈՒՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈ
ԳՈՒՄԸ Ե՛ԼԱՒ' ՎԻՕԼԼԷ - ԼԸ - ՏՒՒԳՒ

էւօժէն « էմմսւնխ-էլ Վիօլլէ - լը - Տիւք >

ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՏ ՈՒԹԻՒՆԸ
ՏԱՐԵԿԱՆԻՆ ■

Թի^-իլըրիի պա լատին մէջ՝ ուր իր հայ —
րը բարձր պաշտօնատար մը կը բնակէր :
Եր մանկութիւնը էլ անցընէ Ա*է ս թօրա ս ի ո—
1վ, շլ,չտ նին , Լուտովիկոս Ժ Ը ՝ի եւ Եարլոս փ *ի իշիւան ո ւթ եանg օրերուն : Լոլ֊1ր
— •եի[փփի ի շի՛ ան ո ւթեան առաջին տարի
ներուն է որ իր նկարա դրի ումին առաջին
ապացոյցը կո ւ տայ , երբ կը ձերմէ Փա
րիզի Դեղարուեստից Արքայական
•քին ճար տար ապե տա կան ճիւղին արոտնա—
գըրուիլ՝ հոն աւանդուած ո լսմանց ծըր ա դիրին համակարծիք շ ը//տ/ուն համար :
Ան էլ ո լզէ ԸԱ.աԼ ուղատ ուսանող y
ո լս
մանց' իր նախընտրած ծբադիրի ձ ը հ ետեւելու համար՝.

1Տ46/>7, , 26

ՎԻՕԼԼԷ - ԼԸ - ՏԻՒՔ

Արդարեւ' tu յդ շրջանին ել 18304^ /'
» Ֆչ՛անսայի Փնղարո ւես տից Արքայա
կան Դպրոց ը ունէր երեք ճիւզեր ,
նըկար չութիւն ՝ քանդա կա դործ ո ւթի ւն եւ
ճտր տարտպետո ւթիւն :

լ կար չո լթ ե ան եւ քանդակագործութեան
րաւք-ինները հիմնուած էին
Լո ւտո վիկո ս
(ԴԴ*ի °Zï//fZ î I՛ս4 ճարտարապետական
րամինը հիմնուած էր 1671/-Î-' Լ ուտովիկոս փԴ »ի օրով : Այ ս երեք բտման ո ւմները դրուած էին ԷՍԱ^իթիս Ulg ՖթԱւ6ս//
բարձր հսկողութեան տակ եւ ունէին բա
ցարձակ Ակադեմական ուղղութիւն մը^
հ իմն ո ւած վեր ածն ո ւնդի
նէն ' վինև°մ՛ > Աքտմացցէ,
Ալպէրթիւ՛ րմրր"ն ո ւմն եր ունէ համաձայն :
Այսինքն' ինչ֊
պէս կը դր է արուեստի պտտձադէտ Վէօֆ«Theatrum Architecturae» ըմբռնում
մը։ Այ f էւօսյչութ «S ե ս տղար Լէ ճարտա—
րապետութեանց ոճ մը^ որուն մասնաւոր
մէկ օրինակն է' վէրսայլի պալատը՝,
լէն'

Ո ւրեմն' 1830//դասաւանդուած ճար
տարապետութիւնը կը նախընտրէր հոդաշէն շփնութիւնները , յա֊տա կա գիծի * կա
ռուցողական եւ գործնա կան պատշաճու
թեան խնդիրներուն երկրորդական կարե
ւորութիւն մը տալով :
Որպէս թկ Աչխարհը այս մ տրւլին մէջ քարացած ըլ
լար վեր ածն ո լնդէն ի վեր : Ե *- նկատի չէր
առնուած իմէ 17504^/ ս կսեա լ ՝ երր Անդ՜՜
լի աղ լ, ճէյմս Ո ւտթ ճա ր տա րար ո ւե ս տին
մէջ ներմ ո լծեց շո դեշար մ մ եքենան ՝ ճար—
տարարուես տի նոր դար մը կը սկսէր եւ
այս նոր ո ւթիւնը կը պահանջէր ճարտատարապե տա կան նոր եւ բան ա ւո ր ըմրըոնո ւմներ :
Երիտասարդ է օ մ՜ էն — էմմանիւէլը այս
պահանջը զգացած [*/լա /ուն համար էր որ'
ուզեց ազատ _ ուսանող ր//ա լ ՝ յարմար
դատած իր ծրադիրին հ ետև ւելո լ համար
ի նաիս ա տ ե ս ո լթի ւն ա սլա դտյին՝ :
Աւանդուած
հնօրեայ
ճարտա րա պե
տութենէն զատ կար նաեւ ոլ~րիչ անհա
մաձայնութեան պատճառ մը երիտասարդ
Վի°լլէ — լը — Տիւքի եւ Դեզարոլեստից
Աբրաքա կան Դպրոցին միջել՝ ճարտարա
պետութեան պատմութեան տե սա էլն եր ո վ։
Դեղա րուեստից Արքայական Դպր " gը 111J*‘
մա բդին մէջ ալ կ՚ուսուցանէր վերածընո լնդի մտայնութեան դիծով՝,
Ան
կը
մ երմ՜էր եւ ուսուցման նիւթ չէր ըրած'
Դոթա կան ճարտարապետութիւնը y որպէս
բարբարոս ոճ մը։
Դիտենք թէ Դ"թական ճ արտարապե տո լ.
թիւն ըսուածը բարբարոս Դոթերոլ բե
րած ճարսէարա պ ե տ ո ւթի ‘-նը չէ : Գ-թերը

( 1814 - 1879 )

Ե•
դտր ո ւն
տ ր շա ւե g ին
Արեւմտեան
Եւրոպտ ել անոնց շփնար ուեստը եթէ իւ
րապէս ունէին'
եօթը հարիւր տա րի հեր

կելուի :
Ա նաց որ' վեր ածնո ւն դ ի
ա յս
ճարտարապետները
որոնք նշանաւոր անո ւնն եր ունին
հրամանդ
Պ ր ո լն է լէ ս-

ՎԿ՚Հր էէ "P "Ա""ի մաղկէբ մէկէն , եօթը
դար ' ԼԼօմտն ո ճին համբերելէ վերջ՝ Դիւ
թական ոճը ծնունդ
առաւ Ֆրանսա յի'
սիրտին' «Ել Ա1[1 Ֆը^նս»//
ել կազմըւեցաւ [Լոման ոճին' «Ս իս]3-էթսիէն» ճիւ
ղին բնական յեղաշրջումին ճամբուի՝, Հրա
տեր կը նկատեն «Ս իսթէթսիէն» ո ճ[ւն վեր

•Pi՛

ջէն ււ՚շ՚՚՚՚՚ւ՛ ։ ՌԱ-էն (1‘Ր- էլար երր , որպէս «նաիափոթոսկաև» շրջան » որու ընիմա ց քին կը ձեւափո իա ւի եւ կը վերածուի

թէեւ ՃՎ^Տ^թւ՝ ֆրանսաղի
ճարտարա
պես։ (էաղ Պ լօնտէ լ հ՛ամարձակած
էր'
«ճսցււոսւ՚րապհտոՆթիւն» էր դա՛ս ագրքին

Դո թա կան ոճին՝
*[trt դար ուն փողփո
ղելու համար ։ Ամանք ալ տյս յեղտշըրջո ւմին իսթ ան էլը նկատեն եւ Դոթական n—
ճին դար դա y ո ւմը կը կապեն
նշանաւոր
ինը խաչակիր ասպետներէն' վեցին' Ե~
րուստղէմէն վերադաբձչ,ն ,
ուր դաg ած
էին մասնաւոր ել գաղտնի ա ռտ քելո ւիմ ե ան
մը համար եւ ուր հիմնեցին նշանաւոր
Տ ասա թական ԱսպեսւնեթՈՆ կրօնական կար.
ներն
դը՝, վերւ î դտ րճո ղ
•!ե3
էթ"' Հէւկ տը Րէյն, Հէւկ տը Շ ամբան
եր , Ան տրէ տը Ա ոիմ սլար ՝ կօտըֆրուա
տր սէն ()մէր ՝
Ատյեէն տը Ա ոնտիտիէ
ել Ար շամ պօ տը սէն Ամ ան } բոլո՛րն ալ
գարուն կարեւոր անձնա ւոր ո լթիւնները ',
1108//Î/ Հիւ֊կ տը Հլա մրանեը վեր'ա դարձին' տեսակցութիւններոլ տեւական կապ
-Դ կը պահէ ՍիթՕ^ տրրա հ տ յր էթլ,էն
Հա բտին էլի հետ ,
որուն կ՛ընէ
հաղոր
դումներ : Այս պար տ դան երր կարծել կու
տա ն թէ' այս տսսլե տները Արեւելքէն կր
րեր էին ուրիշ դիա ելիքներու կարգին տրե.
ւել՝ շինարար ակտն նոր դի տարս ւե ս տներ
Հթէ^թբ) , որոնք կա ր ելի ւլտրձո ւց ին Դոթական ոճի շինտր ո լե ս տ ին ծաղկումը՝. Եւ
արդարեւ այս ասպետներու ւիերտ դարձէն
.իերջն է որ Դոթա կան ճարտարապետու
թիւնը մէկէն ծաղկեց ալ՝,
Այն
ա տեն
«փււլ>սւկա1ւ» անո ւնը չէր տրուած ա յս ոճի
ճարտարապետութեանդ Աայց' վերածընունդի իտալացի մեծ ճար տաըա պետն երԸ> որոնք միայն Հէ լլէնօ _ Հռովմ տ յա—
էլան դտսա կան ճար տարա պե տ՝ո ւթի ւններ ը
կ ը տեսնէին եւ սերտտծ էին , չլնդունեցան Ել — սւը - Ֆրանսի/ մէջ ծաղկած ա ըւ
ոճըզոր նկատեցին բտ րրաբոս ոճ մը եւ
զայն իստրանելոլ համար կոչեցին «Ֆ11—
թ-ակ|Ա1(1»' րտր բաբոս Դ,ոթնր ո ւն տ կնա ր-

t

Ա Լ՛րէէ Ո-՚՚^էI" Նւ ոլրթթւեր , չուղեեւ մերձ ե g ին նոյնիսկ բիւզանդական
ճ ա ր տա ր տ պետ ո ւթի նը * որւււն յ ի շտ տակարանները հազար տարիներէ ի վեր կը
մնային իրենց տ չքեր ո ւն առաջ Ռսւվէն-

g ի*հ

նայՒ մԷՀ '■

Ս. ճէվ.Ա2ՒՐՃՒե11Ն

/*ր մօտ ալ կը սորվի գծել եւ նկարել՝.
1ը հետելի նաեւ'
համալսարանի ղանաէան ճիւղերուն դտ ս ա լանդո ւթի ւններուն :
'Լյն ճի ւղեր ուն' որոնք' էլը հաւատայ թէ
Դէ տք են' ճարտարապետ ձը ԸԼԼաԼՈԼ
Համար : Ե'աշխատի անիւ սնի եւ երր
fltL 1՚1-ա J
բաւական դիտեԱւր տմբաէած է $
կը ձեռնարկէ ֆրանսայի չը['Հանը ընելու } ինչպէս էր այն ատեն՝ Ա"
ի ո րութիւնը
մանաւանդ արհեստաւորԿ եր ուն եւ գործաւորներուն համար՝. Ոլ['
ր.ադիծերու տետրակը ձեռքին
՝ոօրի y Փէրիկ°րի 1 ե"րմանտիի եւ ^,1Լ['
կոների մայր եկեղեցիները եւ յիշատակ
Ո աններ ը կը պտըտի հ իա խանդ , տ^տ
Մակը ուրոլադիծերով լեցնելով՝ անոնց
կառ ո ւց ո ւմներ ո ւն դե ղս' [' սւեստն երր ուՀետ
ս ti ւմնա ս իր ե լո վ եւ ղանս եք իրարու
բաղդատելով :
Աետոյ էլ երթայ Հ ւմ \
կատարելու այո սլար աա լորի չ “՚ JH ՛Լ"
թիւնը :
Հոն էլը ճանչնայ
այն ատեն Հռոմի Ֆրանսական ԱկսյրԷ
կը վարէր : Աայց երկար շի մնար
մէջ} նկատելով ոՀ հ “ն աւեիի
ս որվեէիւք որւղէււ հնադիւոու.թիւ^1 JJ
երեւակայած
ճարւոաբաւղեարս-թթ

■րէՀ ամբողջ գլուիս մը յատկացնել Դ“թա
կան ոճին , ['"‘JH այս քաջութիւնը բուրի
հետեւանք մը չէր ունեցած
քա նէ սր
նոյնիսկ Վօլթէթ (1694 — 1778)
կը չա
րս ւն տկէր դէ չ խօսիլ Ա իջին դար ո լ ճար
տարապետներ ո լ մասին եւ իրեն կը հ ե-

^/րԼ4//Միշըլէ (1798 ֊ 1874)

Այս միջոցին է որ
ազդեց ո ւթեան տակ

<

/Հ
I

ւիօմանթիկ^մշ
կը վերաղ111 է

թական արո ւես տը եւ էլը սէլսի ո'
սիրել Դո թա էլան ճարտարապետ/ ի

,

որմէ Ֆր՛ան սա շատ հարուստ է

Դոթական

ոճը քն*!ւ ա դտ տ եf ո ւի ՝.

քհօւքանթ-իզմ^/?/ արմանիքներէն
մէկը
ՇսււթոպթիաԹի , Վիք pop Հիւ֊կօ//,
^ի^0/' ) Մէ՚ըիմէ՜^/ գրիչներուն լնորհիւ^
եղաւ ,

Դո թական ոճին կրկին այմմէ ո ւթիւն ըստ ան ա լը յ

1840/A ,

‘Բաղտքս՚յէ'» ՏI'""'Հէ

Վարչութեան պետէն՝
Sl>L«l։ul7'
նարար ո ւթեամբ' էրեն կր յանձ

է[ըլէ// Սէ(ւ]> էքա՚ւոըլէն
ր ան ո ըս դո լթի նը î
Այսպէս է որ ,

J

պ’"՚լէ’ւ1՚Ք“՚Ե

Վ[">ԼԼԷ ՜Մ՜

Լար-

տարեկանէն կր մտնէ Վեր անո1">1 7
ճա րտտրապետո ւթեան
մա բդին
մէջ^
տիրող վերա ծննդա կան այս մրսւայնութիւձրը' երիտասարդ վիօլլէ — լր —
Տէւքէ նորաբողբոջ մ աքի սլա հ անջ^ւ եր ո ւն
չէր համապատասխաներ
որով' իր յըղտցած ուսման ծրադիրին հետամուտ՝
որս1էո աղատ — ուսանող կը հետելի ճար
տարապետական դա ս ընթաg քնե ր ո լ ել կր
մ տնէ Լըքլէր ճարտարապետին ա շիսատահոցը որպէս աշկերտ եւ ծանօթ նկարլ՚չէ
3)րանստ՝

տ ար ա պե տի$> ասպարէզը •
Վէղր/էէ Վերջ՝ էրեն կր յանձնէ Թ

լուզ/,

Աէն ֊ Աէրէնէ ,

Ամ^'տ JJ/,

կեղեւ, էէն,
Փարիզ/-՝ և0?]1 ՜
թ.~
Սէնք Շարել/պէս նաեւ Քարք^սօնի ՈաոանԻն ՛Լ ՚

էլա ռո ւց
ււք ո ւս
ւմր :

ՄԷրՒ՚քԷՒ հե։ո 'ւ“'ն^ W ՚
Փ ք՛ո սփ է

Fonds A.R.A.M

« e

ա ո- ա ջ

»
էքԱՐՏՍՐՍՊեՏՈՒք&ԻՒՆ

ml' Գոթական n&"'L շինութիլննե^նք բոլորովէն կ՝ ոգեւորեն -.
ւս,լ,կ կ-՛՞J ըԱելու Pi պատմական յիՀ,,,կ,ռ[սսննե1' վերաշՀնելյ. ե, կամ վե-

,

։IP" Է

Վերանորոգող

ն"1' չ1,՝"՚լւ մը

ճարտարապետը

գեր‘Ո զանց տպէ"
տիրացած
Լ,„յ "չ մ1"“.1ն չին՚պ՚ոլե"“'ի
նՐ1[^էւններու-ն այլ նաեւ՝
վերանռրոգ[յ,լ[ւր ձնէԼ'ն շ1'ն"լթեան դարան հողե֊
lin

ամբողջական հաւանութեան արմանանալով, 'Լլ-օլլէ - լը - Տիւը գործի կը ձեռնարկէ •

‘Ւ"“1'"լ1ւ ել դմուաը

^^ոդելը
ևս»""-թ1"֊ն

լ,

աոլ^թիմԱը կը յանձնէ Հլրօլլէ _ լը . Տթ’ ^է :
նախագիծը
կայսևըակսւն ամ " թւ^ւ

1Լյս

<

էութեան,
մտածելակերպին ,
դ„ր\^„լս,ե չինար ո ւես տին //ւ ճարտարապե֊
,ական ոճին, որպէողի կարենայ առաîj,i կառու-ցալին՝ գարեր ՛առա՛ջ ունեցած
Հաճութեան թափանցել, անոր մորթին
/Աձտնել, որպէողի նորոգութիւնը հաՏապւաոոաիոոնէ նաի,ատի պին :
կւղէն' հանրածանօթ' փոթական ոճի
Տասնաղէտ ճարտարապես, մրն էր Հխօլլէ
֊լրՏխ֊Հ) ե1՚ր Նափոլէսն Գ* դահ րար֊
փս,յտւ՚* Ան' Ւէօֆիլ Կօթւ՚էի,
Կ"նբլրներու, Ա,լևք„„ւնդբ Տէյ, մ այ է, հ է ս, ՝
ձւատպւէմ Այղ ել„ ւներէն մէ,ն կը դառ

r/.y„ վեր կառո ւղումին մ,ս„է,ն ճարտաըապևաին թէղյը յն էր թէ' Հնման պաըաղայի մը մէչ, ընդունելի է վերակա
ռուցումի ծրագիրը մշակել այն ուղղութեամբ որ ճարտարապեար կը կարծէ'
նաի։ կին շինողին' մտածո ւ մէ/ն թ„, ւի ան—
ցած ըլլար, , այսինքն' վերա կառուցանել
այն.գէս ինչպէս որ «պէտք էր ըլլար,,-.
Տրամաբանելու այս ձեւը' բացարձակ աղատութիլն կու տայ վերաշինողին երե
ւակս,յու թեանը թռիչքին : ինչ որ ս, ■fi/Ա*/, ընդո ւնելի չէր կրնար ր / ըս յ ել հանր •••յին կար ծիրը եր կ ո լրի բամնո ւե գա ւ :
Ւր հակառակ,, ր գները }
մինչեւ ա յսօր
ա ՛Ի
՚մ,նքը կը մեղադրեն Փիէթֆօն/ւ
պա աճառով y ուր թերեւս' իրս, սլէս րի չ
Ը եր եւս, կայո ւթե uA, թոէ՚շրթ ր1[’^'ԸԸ ^ե՜ո ո , ն եր ր ա m ր,„ լ •
Ifiijh uuuրէ,ն

1 ^()ձէ,ն

ֆրանսական կա-

1863 իր հ րամս,բա կանը տուաւ :
Աւելի
■թ՚թֆը իմացուեցաւ որ' ուսանողական այս
ՅոյցԼրԸ դրդուած էին ^նսթթֆլ տը Ֆըրանս^ անդամ կ՚նկըէ* կո դմէ որ չէր նե
րած ա յս նոր դա ս ,,, ի, ouին պայրս, լ,ը ու„ոլղմ ան մամանա կա վր է պ ձեւին դէմ եւ
մանաւանդ անոր
թ,,,կան ճարտարապե—
ա ո ւթ եան պաչտպան հանդիսանալը յ
'Բանէ, որ այլեւս իր ձայնը լս ե լ չէին
ուղեր } 'Լի «ai — լը Տիւր ձեռնարկեղ իր
էլս, ղ,ւ, փա րները հրատարակելու^ նոր դիր-

•Pntl JԸ «Entretiens sur l’Architecture»
•[երն աղիրով
ուր էսի սա քննութեան մը
կ ենթարկէր ճար ա արս, պե տ ա կան տիրող
Բարդերը՝ „ չ թէ պատմական տեսակէ•ոէն
"՛յէ ['Ը մամանակէ, եւ միջավայրի
•է ե րա բերմւսմը ել կը պարղէր թէ' ««* յ-լեւ,, ճար աա րապետը պիտի չկար ենայ
աի ր ա սլե տել ճար տար ա ր ո ւե „ տ տ կանա ղ ած
խ,կերութեան ըս, ղմ՝,,, թէ, լ եւ բազմատեսակ
պա հ անջներո ւն 5
եթ է
չառաէէնորդո ւիր
բանաւոր մաածելա կե ր պո ,է մը փնտռելու
նոր մարդուն պահանջներուն դոհ աղ ո ւմ
տալու միջողը»*.
Այս Ղ1’^ԼՈՎ^ Ըա!]է /՛
բտղ կը մխտէր ԷՍԱթ-յւթ-|ււ^/5/ ս, յն տես ո ւ-

նդ կայսեր քր՚Հը իշխանուհի Աաթէւլսրահներուն եւ 1854/'կը ձեռնարկէ
փական էլ՛ երկին'
«Le dictioniiaire
raisonné de l’Architecture française du
Xlme au xVIme siecle»
ը հ,„,ո„ր-

Ու՜ԳԳակ[1 կ(Լ ներ շնչուէին իրմէ*.
1872^î? Վիօլ^ — լը — Տէ>ւք ձեռնարկեղ
էօղանի մայր եկեղեղիին վ երան որ ո դո ւմին : Այո եղաւ իր ,էերջին կ'արեւոր աշ
խատութիւնը որ տեւեղ մինչեւ 1879
Լօզանի մայր եկե դեղինդ d'h* — (Ւ^հ *
դարերուն կա ռո ւղ ո լած
^եոթա կան ոճին
մ է էլ կարեւոր նմոյշն է։ Հոն է որ' պահ
մը իշխան
եպիսկոսլռսը եղաւ (հիւ֊լ տէը~
լա fl* օւէերէն որ աւելէ, ծանօթ է' Նէերածընունդի նշանաւոր ^խէ f* • Պապի (1505—
1513) անունին տակ :
Այո ա շի, ա տ ո ւթ ե ան ի յիշատակ 1906—
է,ն
երբ քանդակագործ էիւմօն մայր եկեղևց1վ,ն ար եւմաեան դրան քս,ն դա !լ1,ե՝—
րԸ և1Լ ,էեր ա 1լա ,լմ էր }
*1*0, լիթ
թա դա ւոըին

հոն քանդակած
դէմքին
տուաւ

ՀԼիք>լչկ — լը - Տիլքէ՛ դիմադիծը : հնչպէ,,
որ Փ>որի,լի Լ,ոթր ՏԱ,մէ, դլի, ակս ղմին ( 2(1—
Վէ) ետին դրած էին ա ռա քե ա թ, ե ր ո ւ
շաԸքէ՚ն' իր արձանը որ ղարդ կը մնայ :
Լօղանի մէ£ ս,^, շինեղ նաեւ II’ի • մին
պողոտային *էըայ Սկովաիաղիներու եկհդեղ ին եւ ան կի ղ քէ, չ մը աւելի հ եռուն
իր վիլըոն «Լա Վըսւէթ»// 5 Լէմանի լիճը
ընդգրկող հի անալէ, տեսարանով մը*. Այո
,էի յ լան բնակած է ատեն մը^ “iJu տո-

h Ո՛*

”ւք'
բանաձեւէ իր մըտածումները ^ս,թո, կան ոճին մասին , ղոր
կ, նկատէ՝ Ւլ — տը — քերանս էն ծնած
ւլուտ ֆրանսական յ վաղ ում մը }
մին՝չ
տասական ճար տաբա պետութիւնը
նե՝—
ււածուաե ոճ մը։

Գ^ւ՚ը •tC'w.i Վ[օււՀ - լը - Տթ-քի յղ։—
ղած ներքին սարքաւոր ո ւմին մէջ*.

իրա՛ւ կ էժէ՝ 1,1 J ՛Լ թուականներուն^ ա յմերն (ՒքՒ պարոլ առա ջին կիսուն (1854) ,
Հայկական յի շա տա կար անները տա կալին
Աւն ուսումնասիր ուած՝ ճա ր տա րապե տա կան ել չինար,, ւեստ ի տեսակէտներէն եւ
էւրոսրւրն տակաւին անծանօթ էր անոնy
էութեան , „ր պէ „ ,լի կարեթ, ր//ար բաղւրստական ո ւ„ ո ւմնա սիր ո լթի ւն մը : () ր ի\ւա1լ աղեաւսխուրձեր ո լ ղր ո ւթի ւնը որ
լայնօրէն գոբծած ո լեղ ա լ Ատ թա կան ոճին

^֊Տ7Տին' Փարի,լի հ ամա շի,,,,րհ ային ղուղ ահ անդէսին պաաըասաութեանը բերած
I՛T ձասնակղոլթիւնը որպէս ճարտալւս,—
պետ
է„որհ րդա կան :
1էեը^1,ն ան,լ\ամ
էօզան գալուն
ան մահաղալ 19 Աեսլ*
1879/'իր սիրած »էիլէս՚յին մէջ՝ դեղածիծաղ կապոյտ էէմանի պայծառ լոյսին
առ„,ջ : '
ՆԼի°ԼԼէ ֊ ԼԸ ~~
Ւը կեանքին ամըորլջ լձ,թաղքէն բեղուն ղործո ւնէ ո ւթիւն
մը ղոյղ տուաւ*. Աւելի քան հարիւր յի՜~
սուն ^իոթական եկեղեղէներ վեըանոըոդեղ
ել վերա կանդնեղ ՝ բազմաթիւ դրութիւններ հրաւոարակեղ ՝ մանաւանդ ^իոթական
ոճը ւէերարմեղնելու համար ՝ սլայքաբե
ղաւ բրածոյ դասական ոճին դէմ ՝ պա շտպանեղ բանա լոր ճարտա րապե տո ւթեան
մը գաղափարը ել ո ւն եղս, լ իր հսւ1լսւռակորղներուն հետ սուր վէճեր :

d-p- դարէն միայն սկսած՝
մինչ
հայկական ճար տար ա սլե տ ո ւթ եան մէջ
ք W„t էր արդէն d՝ ♦ գարուն վերջերը
(1) ! է ւր „ պան սկսաւ իմանալ հայկական
%

փաս,րապետո ւթեան ղո յ ո ւթի ւնը 18օ0^Օսէ/ր հրատարակած երկովը (2) "է՛ (Լ
փրաղանցւսպէ,, հնագիտական դործ մըն
^|' <թս,ն ճարտտրապետա կան եւ չի բա—
թատրեր կառուցողական ձեւերը :
'Լի՞ւլէ - լը - Տիւքի Գոթտկ ան ոճի շի—
խրուես տին մանրակրկիտ ո լսումնս, սի

Վ1’°լլկ — Ալ ֊ Տէւք կը նևբկայանայ
յ-Թ- դարո լ կիս ո ւն'' որպէս՝ նաէսակաըասլե տ ճարտարապետական նոր ըմբռնումէ,
մը յ որ սլիտի գործէր մարդուս իրական
պէաքերուն համաձայն*.

1«ւթ[ււեր

ղինքը բերա լ լս քն եղբակաղու^՚ււ,ն թկ զմայր եկեղեղ ին եր ո լ կաղմակերպարը (
միջին դաբոլ շփնար"մսւոին տրուած կշռականութեան դրու—
^՚ մը արդիւնքն £» յ
կ խոստուէանիլ Pi՝ Միջփն գա1 ւ ձւսրսէարապե՝տը թէեւ կչռա կան օրէն^րոլ նաէսզդսպոլյք գփ ունէր , բայՍ՝
^"նւյ կշռական փափուկ հա շի, ւները րԼՈԼ] զլմևդոլ_ւ„ծներ„ լ_ հ ա լա ս ա լ, ,,, կ շռ ո դ
Ս^րները գործադրելու եւ հաշուելու
"1ւնււնին տակաւին չէր հասած ։

մէնէն ճարտարականաղած երկիրն էր եւ
անոր ճարտՒարապետա կան նոր ձգտո ւմները կը նոյնանային 'Լիօլլէ _ լը Տ ի Կքի
տես ո ւթի ւններ ուն հետ ել 1880/' շըջանին^
անդլի ա ղ էւ ն շս,նա ւո ը ճ ար տարա պ ե տներ

ԼօդաԱի Մայր Եկեղեցիս
J.p. ֊ փփ.

ԳԱՐԷՆ ՈՐՈՒՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ Ր (1872 - 1879)
ԵՎԱՒ ՎԻՕԼԼԷ - ԷԸ - ՏԻՒՒՒ ՎԵՐՋԻՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆԸ :
ԱՅՈ ԳԾԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ ՎԻՕԼԼԷ - ԼԸ - ՏԻՒՀԷՆ է։

Ան եղաւ ոչ միայն ֆրանսա յէ, y

այլ եւ

1} ւր ո պւսյէ •f1’^ ճար տարապե տներ էն մէկր

(3) ։

ՅՈՒԼԻՍ 1979

Մի՜՜

ըսրոլ^,՝ առաւելապէս փոքր լափէ'
նպարներու վրայ՝ փոր ձա ռա կան կերH 'ւպ-լէին կաղմա կան մասեր ու տըր-

հալալները ել ձեւերը : Այղ րլ,„Ա՚խնթր
կառուցումներու կշռական
! ^խնը փորձառս, կան կերպով կը
'•••փին ել նման ո ղաբար կը կրկնէին
"‘՜Լ՚Ւշ

շինութիւնն ել, ոլ *էը,սյ
ե ռ U,lrUll1UtP զկամար սլկալ»նե,լ,ը {առքI
’ ոըմնր Ա*„թա կան ոճին կշռ՚աէ p-Ա-նոլմին դեղեղէ, կ գիւտը եղան :
[1Ա1Ա1ե1ոնլ

Նէլլ1ս՚յ «Բրիտանացի ձարաաԼ՛ու Արրայ ա կան ՀասաատուԼի° Լլէ~~լը—Տ է, ւքը կը պա տո ւէր
^կխ,

թյ Î

^"աւ/, քւԱ
ւ՚՜՜ւ՜՚՚ւ՝ ~ւ՚~ւ w<քՈլթ,յ ,
կայսերական կառավաւք^ ,
շաական կերպով իրեն կը դի‘fuiji. ^էՈԱ,^Ա1Ախտսւկ,Ան խնդիրներո լ հա-

ս,փօլէօն
<)>. .
կը մտադրէ
իինա դաը եան ՝
կի սա կործան
տ կանգնել եւ առ այդ՝ վեԴ նաէսադիծի մը պատրս*ս—

,րսւթլ.ւնը ձեռնարկեց
ճարտարս,սկան ուսմունքներսւ վերակազմուԱյ"
վերակազմութեան
մ ԷԼ
i ֊ լը ֊ Տէւրէ գաղափարները մեծ
մը կը գրաւկէն եւ կրթական նասրը կայսեր հաւանութեամբ գփնքը
անակէր' նոր ծրազփրէն համաձայն'
սսրապեասւթեան պատմութեան դա„ ; Ւր առաջփն ղասը որոշուած կր
ունուՏար 18fô3P : Լսարանը լեցուն
ար պետին խօսքը լսելու ,
Փարիզի

թիւնը
իմէ'
«ճարտա րապե տո լթ իւնը
արուեստի մը կիրարկումը պէտք է ըլ
լայ մի միայն-^ ձ

ելագոյն դասակարգը
ամբողջու1‘ր' ներկայ էր-.
Ներկայ էին նաեւ
րուեսաի կայսերական վերաաեսոլփէօվէրք^ի էոմսէ ել հնաՒօս Ար-

Աւելի քան Ֆրանսան , ուր իր հակա
ռակորդները րիւ լԼէն >
Անդլիան է որ
ղինքը գնահատեց եւ Բրիտանական Ար
քայա կան էնսթիթիւն ,
Վիքթորիա թա
գուհիին
ւարտօնութեամբը ։
պա առլեց
ղինքը պատուանշանով մը ել իր գիըրԸ
թարգմանուեցաւ անդլերէնի եւ մեծ ըն
դունելութիւն գտաւ հ ոն -, Անգլ/այ այս

ոը փօմօնը , գրագէտներ , գեղարսագէտներ եւ ուսանողները-. Ս աներկաները մեծ ապշութեամբ աեթէ խումբ մը ուսանողներ խափարութեան կը ձեռնարկէին -. Եւ -jn'
,գ գա սեր ուն ալ, մինչեւ որ գառծ Վիօլլէ ֊ ԼԸ - Տիւր 16 Մարտին

Վ^իօլլէ - լը - Տիւքի համար , ճարտա
րապետը պէտք էր ըլլար իր գարուն մարգըեւ ոչ' մի միայն անցեալ դարերու ըն
դօրինակող մը-. Այս տեսակէտէն' ան իր
մսէածելտկերպովը դար մը առաջ էը իր
ապրած շրջանին լիրայ ï

եԼոյթԸ 1ԼՒօԱ.Է - Աճ - Տի-րի հանդէպ շատ
հասկնայի էր: Արդարեւ' փԹ ■ գարու
վերջիւն կէսին ,
Անգլիա' Եւրոպայի ա-

(1) .— J. Baltrusaitis: Le problème de
l’Ogive et l’Arménie — Ed. Leroux^
Paris, 1936.
U ■ ճէվահիըՍխյան : Հայ կական կամա
րը 9>iip ական ո1նին մէջ • Ս • Վաղար ,
Վենետիկ , 1941 :
(2) .— M. F. Brosset: Rapport sur un
voyage archéologique dans la Géorgie
et dans l’Arménie exécuté en 1847
— 1848.
St. Petersbourg 1849 —
1850.
M. F. Brosset: Les ruines d’Ani, ca
pitale de l’Arménie. St. Petersbourg
1861.
(3) — Վիօլլէ - լը - Տիւէի մաԽրւան
եաւրիՆըամեակին աււիթ֊ով Պելժիոյ եւ Ֆըըանսայի մէջ , երկու տարթեր հրատարա
կիչներ լոյս են ընծ՜այ,սւծ, հինգ հատոր
ներով , անոր գործերէն ոմանք, իր իսկ
գծագրութ-իւններովր պատկերազարդ եւ
գրուած հասարակութեան րոլոր խաւե
րուն համար :

Fonds A.R.A.M

մակարդակ Հ

ցընենիրենց պաչտօնը — տող մը աւարտե

եւ ոչ հիմնական :
Աւելին' Ալիրեան 30 է^ոց քերթուա
ծին մէկ հատուածը կը վերածէ անչատ
ու ամբ" զչ գրութեան i Ւսկ որովհետեւ

լու. - ել կը դառնան արձագանգի միաց
ներ , յաճախ չլսուող անգամ : Ալիրեան

նա հաճ ո ւթիւնը Հձեւային»

(Շար* Ա. էջէն)
դիմադրական չարմումը՝
եւ Ո** Ա նլիր
բանաստեղծը կը վերածէ , չատ որոչ ձե
ւուէ հասկցուած' lü ա րլա ղո ւթեան ղփնո լո
րի ։ Ոչէնչ Ընելով Մ ելիրի թաքււսսաեղծւււ-թ-հնէն, որը բարերաէստաբար այս եր֊
գի ծան կարէն չատ տարրեր արտադրութիւն մըն է (2):
//•• Մ լիրի գի տողո ւթիւնը ինչպէս Ա֊
լիրեանի կիրառումը՝ հատորին մ էջ՝ կը
էսօսին հայացումէ : Ալիբեան ստանձնած
է բանաստեղծութիւնը կրկին անգամ գԸ~~
րելոլ վտանգը ՝
Ո1'Ը 1
ի գԷԱԼ »
ամէն
ս տեղծո ւմի հիմնարարն է եւ ւիորձաբարր :
Արգիւնբը համ ոգէ, չ է , ը1'ել յու
ղեմ Ալիբեանի հայացումները չեն տա֊
ռապիր թար դման ո ւթի ւնները վիրաւորող
անգա չնո ւթի ւններէ , Հձե լայինք տարրէ
րու ղեղչո ւմն եր է ՝ ա րձակո ւնակութենէ :
թայց նման ա չէսա տանրի մ էջ անէս ուստփեշի կերպով կը մտնէ հայացնողը՝ կը
միջամտեն հայացնողի բանաստեղծական
ըմբռնումը՝ անոր յարաբերութիւնը հա
յտ ղ ուած կտորին հետ ՝
անոր բանաս—
տեղծա կան կիրառումի եղանակը : Ւնչ
որ կայ թարգմանութեան մ ը ■>՝ էլ. ա ւե—
լէւ բացայայտ չափով կայ հայացումի մը
մէջ*
փ ոէսագր ո ւմներ ՝
յա լե լո ւմն եր ՝
ղեղչո ւմներ՝
տառացիս ւթիւն կամ ըէ"է~~
հակառակն'
էսորհ ր գանչա կանացուս :
Այսպէս' Ալիրեան բանաստեղծ կը դառ
նայ ինր ալ էսն գրոյ առարկայ (3) î

ո՛ չ մ էկ տեգ կը խօսուի Ինք նակամ Քեր
ընթերցողը կը գանէ
ինրղինր նոր էչի։ մը առիեւ, որուն բընազիրը ի ղո պ։ կը վարձէ գտնել (4) *
Ահա րնա գիրը եւ ասոր *.այացումը ï

թուածքն մասին,

N’arrive que de moi
Oésir lent du poème, achève mon émoi
Par ton achèvement dans le temps
qu’une page
Te contient, désir sage
Que j’eus de toi. N’arrive en moi que
désiré
Poème assez duré
Pour que je te commence
D’un mot précis et pur autant qu une
semence,
Poème du désir
N’arrive lent de moi

qu'astreint par le
plaisir

De soumettre à mon cri le mot que je
refuse
En moi par ce qu’il use
Du cri d’abord jeté.

Ne viens,

poème,
intact

Ni vierge ni exact
Sans que tu sois dilemme
Assez en moi duré, lent désir du poème...

ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
Ալիքեան //• • Մելիքի ր ա ն ա ս տ ե ղծ ու֊
թեան կը մօտենայ այնպէս ինչպէս՝ պէ՚~~
տի Ղ^կր րերթուած մը՝. Շեշտը կը ղնէ
բանաստեղծութեան տաղաչափական
բայ ա տ կո ւթի ւնն եր ո ւ
վերարտագրմ ան
վրայ՝ րիթմային մի ա ւորն եր ո ւ
համաձեւո ւմին : Հն չեա կներ եւ գեղօններ
գրող Ալիրեան է՚^րղէ՚^ր կր գտնէ մ օտաւորապէս նոյն մտահ ոդութի ւններո ւն առ—
ջել : Կը մ եկնի Մ ելէւրի
ոտանաւորէն ՝
անոր այսպէս կոչուած Հա լան դա կան ո ւթեն էն» : Լեցուն եւ ամբողի^ աուլի պա չտա մունր՝
յանգերու անթերի
համա
կարգ՝ աղերսանգրեան չափ՝ ե ւայլե ՝
մէկ ի, ouրով՝
այե րուորր որ կր յսոո~
կանչէ ֆրանսական բանաստեղծութեան
մէկ թեւը 1944ք4/ ասդին (վերսկսող Արակոնի այգ թո լա կանի դործերէն) : Ս ելիրի րանա ս տեղծ ո ւթի ւնը սա՝կայն
կր
տարրերի այղ բոլորէն' երկար նաէսա—
գա ս ո ւթէւ ւնն եր ո ւ գորիածո ւթեամր ՝ մ անա ւան գ ւէ երջին դործեր ո ւն
մէչ,
ուր
ստորադաս րանի մը նաէսաղտսութիւններ
իրարու մէջ թա լալո ղ կր հ իւսեն
կա
նոնաւորին մէջ անկանոն ցանց մը*. Կայ
նաեւ միւ տա կան ձե լեր ո ւ ա ռա տո ւթի ւնը ՝
որոնր նորէն կը յայ տն ո լ ին
Ինքնակամ

Քերթուածքն, Սաորերկրեայ Եղանակներ
ե։. Մարմին Ինձն՛ով կենդանիդ ֆրանսե
րէն բնադրին մէչ*.
Երկու օրինակ Ալիքեանի հ այա ց ։։ ւմն ե—
րէն :
*եա էս հատորը բացող Ինքնահաճ 4՝ելւթ-ՈՆաւծ՝ Լը Փ^էմ Աււպիթււէո երկար րերթո լածէն
(1966)
վեր ահ րատարա կո լած
Լը Շան Ռէիւնի Ր * ին մէջ *. Ըսեմ անմիջապէս որ էս ոլրագրի այս հայացումը մեկ
նաբանութիւն !լ ենթադրէ : Աււպ|ւթււէ՜ււՀ/
•սնչուշտ ինրևահաճը չէ ՝ միայն լ՚ն.րդֆնմ/՛ն հայելիին մէջ նայ ո ղ րերթ ո լածր ՝
ա յլ կամայականը՝ ինրնա կամը* Համա—
նուն գործի ս կի գրր կը էսօս ուի ա յգ կա—
մ ա յ ա կանի մասին .
La fille qui passait dans la cour de Rohan
C’est un peu ce roman
Qu’à la fin j’imagine
Où les mots que j’écris n’auront pas
d’origine
Ni le temps ni l’endroit
Que j’invente où je sois à mesure que croît
La défense des mots d’où finit par s’extraire
Le poème arbitraire
(Le Chant Réuni II, p. 109)
Կամայակամ , է նքև.ւս կա մ քերթոլս։ծր
։սխ1՛ Լ ուր բառերը չունին «ծագում» ,
ո՛չ տեղ, ո՛չ Jամանակ , ինչպէս որ լե
զուի մը նչաններոլ համակարգը,
)ը։։տ
արդի լեզուաբանութեան) , «կամայակա
նջէ եւ ինրնիրմէ գո ւր ս գտնո ւո ղ ծա
գում չունի : փերթուածը ի հարկէ ՝ ինրնահաճ է ՝ որովհետեւ կը էսօսի ինրրլինրէն ՝ իր ըլլս՛ լոէ֊ կ'1'րե լիութենէն ՝
բառերոլ գիմագրո ւթենէն ՝
րայց ամՂ ի^ր֊

Le Poème Arbitraire.

ԻՆՔՆԱՀԱՃ ՔԵՐԹՈՒԱԾ
՜էո՜ւ, քերթուածի՜ տենչանք,
Ինձնից արի լքիայն և աւարտմամբ fn տաք
Աւարտիր իմ յոյգը, հայցելով, որ մի էջ
Պարփակի քեզ իր մէջ :
Ծագիր գոլ իւք սրտում, երր քեզնով եմ
երդուած,
Ապաժաման քերթուա՜ծ,
Որ ես քեզ ճանաչեմ
Սերմնացուի պէս պարզ մի բաոում, պարզ
n լ ջերմ :
կա՜լ, կար1օտի' քերթուած ,
Արի իմ մէջ դանդաղ, մ՛ինչեւ

որ մի
դիպուած
Չհարկադրի ճիչիս այն բաոը , որ անզիղջ
Մերժում ելք ես , քանզի

՛ԱԼ Ը՚ՀՀ ‘"J" ‘ոողտնցումը,
որով կը ըոտտցուի երկու անչատ,
չատ դասական
քառեակներ Կը կոր սուի բնագրի սահուն,

անկայուն, իրար մէչ չղթայուող ֊գը֊
րեթէ «զինչիրլի» կոչուած ոտանաւորին
նմանող չղթայումները :

Հայազումը մեղի կը բերէ բնագրին
տեսողական , կչռոլթային պատկերը՝. Ալիրեանի կիրառումր կա ր ո ղո ւթի ւևը ունի
չատ մասնս։յատուկ գար ձ ո ւածքներ վ։ո—
խագրելոլ, վերստեղծելու հայերէնով , ։։։ռանգ որ գաղրին «բանա ։։ տեղծա կան» ր էլալէ î ['այց մանրամասնութեան մէչ՝
այլափոխումներ ՝
ղեղչոոմներ ՝
յաւելո ւմներ էլ րխէ *\բ՝աէս' հ ուտուածին մէջ Նոէ՜անգամ մը կը կա ր րլաց ո լէւ իրրեւ
տենչանր՝ անգամ մը իրրեւ կարօտ : 'Լերջին պարադային բառը մեղ կը փ ո էսա գրէ
utJL տեղ՝
ըստ իս՝ ցանկութենէն հեռու՝
որ ովհ ետե լ իր հետ կը րերէ ղգա յ ո ւթ ի ւններոլ՝ էսռովրներու ՝ բառային — իմաս
տային կտպա կց ո ւթի ւննեբո լ ցանց
մը
ծանօթ Հտյ ըե թե ր ց ո ղին ել
անծանօթ
Ֆրանսացիին*. Stcfjip^r ունէր ի միջի ա յԼոց » սեռային ալ գոլնա լորում ՝ որ րացտկտյ է թէ՛ տենչանրին թէ՛ ut / կարօտին
մէչ ՝. ղ սել չէ անչոլչտ որ իր սիրածը
կտր ե լփ չէ կա րօտնա լ ՝ րայց ա յգ կարօ
տը մա սնաւորապէս սեռային
գոլնա լո
րում չունի : Զեմ էսօսիր Նոե՚(1չ՚1Ա.նք էն որ
կը մօտեցնէ ո տ անա ւորը Աիպիէ ՜~Ս եծա^ենց - Տ էր եան 'աւանդութեան :
Կ'տնտեսեմ րանի մը յա տ կան չանա կա h
ջնջումներ ՝ կենալու համար առաջին եր
կու րառե ակները ղօդողտո ղանց ումին րէըրայ ։ Ամբողջ Ինքնակամ Քերթուածք հիմնուած է նման արագ եւ յաճաէսադէպ
տողանցումներոլ վրայ ? որոնր աւանդական աղերսանգրեան ոտանաւորին տուած
ծանրակշիռ ըեթտցրը կը
կոտրեն ՝
կը
էսա էստեն չեչտաւորման համա կարգը։ Անոնց չնորհ ի լ յանգերը գրեթէկը կորսըն-

Imprimé sur les presses du Journal «Haratch»

ր„.լին ուրիչ դեղ„.դիտՈլթե,սն ,,,
գութետն :
աԱ“ն֊
Եւ դեռ հայացողը լ, „պԱյռ
նայ» գրութեան «նիլթը», «մ.„&,Հ~

//’Հ՛ կց ոԼ' ՛է պա լ։բեր ո ւթ ե ան
«'(քաղիր ղու իմ սրտում , երբ քեզհով

Բ

/
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եմ երդուած» տողը չի։ գար բնագրէն ,
թէեւ «րնականօըէն» լուծուած է մնաց
եալին : Նման յաւելումի մէչ հայացըհուլը կը յայւոնոլի : Երգում — ծագիլ
կապակցութիւնը կը պատկանի որ ո չ բա
նտս տեղծութեան մը ցոլցանիչներոլ կար
գին , ներքնապաչտ , էնթիւքիսր եւ չաս։

- մարմին յարաբերութիւնը կը ծ,,^ ,
ամբողջովին ՝. Հայացումը կը վարձէ Լ
տեղծել զգացականի տագնապ մը <<հ Լ
կում է խաչն անձկալի»ով ,
ընագԼ

ծ տն օթ :

Հ,

é-ւ չորրորդ տողերուն մէչ բրնագրէն հ եռա ւոր ո ւթի ւնը ակնբախ է imրէն : ինսւգիրը կ'րսԼ տաո ացիօրէն .

«Որ ես քեզ սկսեմ
նշգրիտ եւ մաքուր մի րԱԱլով ինչ
պէս սերմնացուն^ ՝.
Հայացումը կու տայ*

«Որ ես քեզ ւնաքլաչեմ
սերմնացուի պէս պարզ մի րաոում',
պարզ ու ջերմ» :

կը խօսի
հե,լնակս,նօրէն
էսա շի » մասին :

«գ„խնական

,սլալ,տՈլն ,Ո|,^

'Լերչլ,ն տողը աղուոր ,

որ կարծես կը կրկնէ թէքէեանի, վե_
ծարենցի նմանօրինակ վերիսրս/ններ ;

ՀԱՅԱՑՈՒՄԻՆ ՍԱՀՄԱՆԷ
Հայացումին
ստեղծակ
քերթսլաքլը^
այստեղ ել ուրիչ տեգ, չատ մօախխ է
րանաստեղծութեան , նոյնիսկ ել մանա
ւանդ երր կը սգէ , կը տեղափոխէ (
ւեԼ!!նԼ ■
մանը՝.

Հ"ս '"Լ է > ը՛"" ի" , ՛Անոր սահ
Անիկա կրնայ ստեղծել միայն

ե1՚ր դլ՚՚՚ւթի՚^ը կը տանի աւելի անդին։
ինծի այնպէս կը թուի,
որ Ալիքեանի
րան աս տեղծա կան
կիր։,,։, ումը , տղոլպ,
քերթուածի , աղուոր տողի հանդէպ ու
նեցած իր յարգանքը, մէկ խօսյրուէ թա֊

Արգիւհքը «.վայելուչ է» եւ հայերէն
ըայւյ սկսիլթ վերածել նանաչեՀի կը նըչանակէ հծտեւիլ վերոյի չես։ լ ծագիլ —
երդուիլ չարքին , մինչդեռ հոս
"ր ը"—
կրսիլր էլը մօտենայ կամայականին ՝. Ùրչ~
դեմ նաեւ սր հ ։։ն ուր Ա'եԱ,քի բանաս—
տեղծո ւ էժի ւնը ղգայա ղանց
է՝
այնտեղ
հայացումը կը լեցնէ հիէիր մ ո լթի ւն'» * ի*11 չ
rt ր ըետրութէրւև է ՝
ո՛ չ մի չտ ընգրրւնե լի
րրը ովհ ետեւ այգ ջերմութիւնը ել րր լրի չ
տա յ>ո ւթի ւնն եր
րլա գրած
են ՝ նոյնիսկ
Հա ւան գա կան» կոչուած ֆրանսացի գԸ՜՜
ըողներոլ մօտ ղգաg tt ւմէր ն չան I1 !/ա/է *
Հայացումը՝
եըր հայերէն
կը էսօսի՝
ընթերցողին կը բերէ ասոր սպասածը :
Երրր՚րգ եւ ը>րրորղ- տուներուն ձ էջ Ալիրեան կը բաղմապտակէ Հուղղման'^ ա յս
միչ,.զները -,
Կը չնչէ
Հհ ա ճ ոյըը» ,
"Լ1
սլէտր կա1* յ ըս ելո ւ ՝
ց անկո ւթե ան ըեկեխ, է , բառ,սկից ը : Կը ինչէ «Ոչ կոյս
եւ ոչ ճիչգ^ը։ Տարօրինակ խուսափում
ղգայ ար ան ա կսւն տարրերէ՝
թ* լ~
աա ւո ր ո ւմ ղգացական տարրերու •
ան-

նա ս տե ղծ ո ւթեան Լ"1'րռհո ւմը Մ՚-լլ՚քի լոսնաստեւլծ ո ւթիւնը կը ղնէ ւսնսրսչ Հղաս ա կան ո ւթ եա ն» մը ծ իրին մէչ :
հ/տրկ՚՚^՚ք Լ արդէն կարծել որ բանաստեղծս1լսՍւ 4/-Zէառու մԸ կը մնայ անմասն թար
գմանական կամ հայաց մ ան էլիրառումէն ՝.
Կ^կիկ՝ ջ^՚րձ\
անթե րի բանա ս տեղծո լթլ՛ ւն ուր ան ա կնյ կալները մանրամասնու
թիւն են ՝ որուէ կը չա ր ո ւնա էլս ւի օլւոչ աւանգո ւթիւն մը։
Ալ/՚քե անԷէ tu չէս ա ut անրը հասած է նըպա տ ա՝կին ՝
եթէ ֆրանսերէնը բերել էլւ
հայերէնի ՝ Հայ բանաստեղծի եւ ընթեր
ցողէ1 պաՀանջներուն :
Ւնչռ^ւ սակայն հ tuյաց ումը կիրառել
իբրեւ օտարին ջնջումը հա րա էլա տի ս եմէն
եւ ոչ իրրեւ օտարին ստեղծում ը հարա

■մ-մ.՝ ահեղ՝ իր մէջ երկար ննջած :
1յ ր կը որ գ օրինակ ՝ ղոր կը վերցնեն պա
տահմամբ ՀԹչեակնեը Դիշեթսւյին Եթկթի

(1) — Տես Մ- Պէշիկր ւսշլեանի ՔԵՐ
ԹՈՒԱԾՆԵՐՆ ՈՒ ՃԱՌԵՐԸ, Փարիզ,
1904, Ա- Չօպանեանի խմրագրուրեամր:

ղատին հետ :
Գ* ՊԸԼՏԵԱն

չ՛որքէն :

(2) — Ահաւասիկ ճաշակ մը այդ էջերէն՛
1'նագիրը

ճիչի հետք կայ վրան : Մի' գա, ո՜չ ջերմ
ո'չ պարզ,
Մինչեւ որ չդաոնաս
Իւք մէջ երկար ննջած
Մի երկընտրանք ահեղ, Երգի դանդաղ
տենչա՜նք • • •

տ.ւ™ոՀը հնչեակՒ.։ևլ՚.1էյրոո և-պլ,ն
սկիզբը : Կը ստացոլին երկՈլ ա
տողեր, «լից քա լոր» , „ , ։
նօրէն, բայց պատկանող ըս,„ Հ “՛Լ

«ինչպէ ս ան tt լ1ւ ս է վկա Jnt-մ, Ա՚՚պ՚էն "
Մի մո ղովուրգ կայ իմ մէչ տյգ դէպքէՏ
ի վեր» :

.

Clous aux mains, clous aux pieds, os
jusqu’à la rupture
Sans plus, âme jusqu’au silence sans plus,
dure
Jusqu’à la mort sans plus, écorce de ce
corps
Fou. Jaillissent l’eau pure et le feu de
l’éponge
Poème nettoyé. Corps divisé que longe
L’utile croix. Rentrez doux cœurs, il
pleut dehors
(Ce Corps Vivant de Moi,

p. 41 )

Այգ ձողով ուրդը կարողացել է կերտել
փառապանծ պա ամուէմիւե ՝ ապա-*
րանրներ ու վանը ՝ րա ղա րն եր ու տււա
ուածներ ՝ եւ իր աշէսարհիե տուել է կեր
մ1՚

սլար անր ՝ •էէմ ու արձաե ՝ կ՛՛թ՛՛է "Լ ՛"
ռասսլել՝ եւ ահա պահպանել գրսձւր՝ J,,J
սինրն դառնալ Հ ս կի շ ու պահակ :
թայց •••յգ պոէմր լ" կ հ"յ J մ •• ւլո վ11 Լ1"ե1'
անց եա լի բանաստեղծական բարձր ‘"[՚
ո ւե ս տո ւէ ւթր.ո ւած չարա գրանրը չկ ♦ ^‘7/
ւէլ ո էմր J ո րլո վո ւր էլն ե րի
••> ^՚ձ ••' "Լթ'
գաղափարի արտայայտութիւնն է եւ մ
մանակակից ֆրանսիական պոեցիայ1' նԸ'
ւաճու մներից մէկը» (էջ 18) '■

Զեոքեր , ոտքեր թեւեոուած , փխրուն
ոսկոր ու մկան,
Մինչ ի մահ, ո՜չ աւելի, տոկուն կե
ղեւ մարմնական,
Ո՜չ աւելի, խեղն հոգի՜, քան մինչեւ
մեծ լոութիւն :
Երգ մաքրաթեւ՝ սպունգի ջ՜ինջ ջուրն
ու հուրն են ցայտում :
կիսուած մարմին, որ անվերջ հսկում
է խաչն անձկալի :
Նեխս մտէք , քա՜ղցըր սրտեր , գրսում
անձրեւ է գալիս :
Հայացումը, ինչպէս մի չտ , զուրկ չէ
բանս։ ս տ եղծ ա կանո ւթենէ ,
որովհետեւ
վերստեղծում է'. ['այց ո։յդ բանաստեղ
ծս։ կան ո ւթի լնը չատ նման է հայ բանաստ եղծո լթ՛եան աւանդական տո ւեա չներ ո ւն :
ինչ որ բնադրին մէչ կը չե չտո լի ,կչռո յթ ի
բա ղմա ղան ո լթի ւ!։ Է ,
խօսքի խուճապ ,
հ այս։ց ո լմին մէչ կը ւբւււլնւսյ կանոնաւս—
րում:
Հ այերէնի 44 վանկէնոց տողերու
չեչտերը կ՚իյնան իրենց սպառուած տե—
առանց վար անրի յ Այս կանոնա
ւոր ո լ.մն է, Ոը կը բացատրէ տողանցումին չնչումը,
•Այղ միակ խենթ բառին

83, rue d’Hauteville

75010 Paris

Չեմ գիտեր, ո՞ր չափով հայ ընթերցո
ղին ներկայացուեցաւ Ռ- Մելիքը: Ըլս՜
ցսւյսւյտ է սական, որ հայ ժողովուրդէ՝
«փաոապաւնծ պատմութեան» այս ց11ւէ^Լ
— փքոսւոյց ել զուտ գաղափարարան
կան, եթէ ոչ քարոզչական յղացք ՜
լոէ մարդոց, անհատ գթողի, պաըցւսս1
գլլողի հարցերը : «կորսուած» զԸո։1Ը ՛)
պէս կը վերագսսւնայ թերեւս իք ^nIln
վուրդին : Նման վերադարձներ ա հասա
րակ տենլի կ՛ունենան յետ մահու, 11
ժառանգորդները դատարկաթանութ ո P
կր մսխեն ամբարուած հարտոութիԾԸ:
(3) •_ Հրապարակած

է
Հլ,„. անգան», «Նմար» K ԱԷԱ

յ

(4) .- Ահաւասիկ

Ռ- Մելիքի
րուն մէկ ոչ ամբողջ ցանկը :
Accords

du

monde

ք1ո'

Տ

(194t»),

.

d’Horizons
(1948),
Madame
(1949), A l’Opéra de notre joie P
Christophe Colomb (1952), L)n< 1
Où le sang a coulé (1955), Le
Vie (1957), Le Veilleur de Pierre
Saisons Souterraines (1962),

e

Arbitraire (1966).
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Fondateur I

ՄՏ11Ե>ՈԻՄՆեՐի«-Ի F. ՍեՍԻՆԱՐԻՆ
քՈՄ-է Մլ՚էս"լ՚լ-այ1,ն
Կառոյց՝

Սեմինարը՝
Հայ

,ւռթ: Մ է/» խոր աղբով,

Մշակոյթը
տեղի ունե-

,„լ ՜էէն 11 Սեպա . 1979/-ե , Փարիզի Ա ո ր_ Փ անթ է ոն Համալսարանին մէի։
չկայացուեցան |22 դասախօսութիւն iif, 8 Աքսրրեր երկիրներէ եկող մտա լականներու կողմէ' երեր լեզուներով,
ձյերէն (9 դասախօս ւթիւն) , անգլերէն
|ք) եւ ֆրանսերէն (6) : */**// tt ա խօււ ոլ —
խսերոլն յաիորղող վիճաբանութիւն —
ւէրւն տիրապետող լեզուն եղաւ հա frfic՛Աեմինւպփ աշխատանվխեբո ւն մասնակ —

խյան չուրի 180 ^ողի' 15 տարրեր ղաղութներէ : Ա՛՛՛՛նք սակայն,
հետեւո —
ւրկան կերպով մաս չառին
JJ նմինս,րի
ՊԵՏՐՈՍ ԹԷՐԶԵԱՆ

W

զոլոր նքա տերուն ու ներկաներոլ թ[1ւ֊ը
այս կամ այն դասախօսութեան ՝
6'0 4՜
տարուբեր եց ա ւ : $ա խիախիչ
Շամասնութէւե կը կազմԷԷն 20£ն 35
արեկան երէ տա ս ար դն երը :
}յոփորդող Ս եմէնար ը կայացած էը Միl'l‘nj[i

մէջ՝ 29, 30

Տունէս եւ 1 Տոլ-Աւ։յ'
^լւսպ էնուրաթէէ սըահէն մկ^

ևսնակյութեամբ Լոլ[1^ 40
րսսաէօււութէլններ
“P Ա* Ա եմէնաբ էն .

անձերու յ 12
ներկայացուեցաե
ասոնց բնա դէրն եբը

հրատարակուած են ա յ մմ ԻԲՈՄ֊ի կողմէ
պատրաս աո ւտ ծ մոզովածո ւէ մը մէի։
Mm - ՄԻՏ fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»/, այս
Ոլը< որ ամբո դ^ո ւթ ե ա մբ ն ո ւէր ո լած կ
l'՛ Սեմէնարէն ՝ ընթերցոդէն կը ներկա —

H&f 15 դտ ս tuխօ ս ո ւթէ ւ ննեբ կ բա դո լած
'•ատուածներ կամ ամ փ ո էէ ո ւմն եր : Ընդ'•մեոլր գաղափար մը կար ելէ կ կազմեր՝
Այսպէս ։ Ա եմ էնարէ բո վանդա կութեան
^սքւն i Մասնաւորաբար այս կամ այն
'[ս,սաէօսոլթեամբ հ ե տաբրբո ւո դն երը ե —
ուզեն ծանօթանալ ամբո ա կան բ[^“
կրնան դէմել ւոուեալ դասա —
ԽԲՈՄ-Է
բա ր՚տ ուղար n ւթե ա ե
՛յա, Վիա ք|՝էնա , 20133 , Միլանօ ,
72 09-63) եւ կամ... սպասել այս
''՛չ՛ուան գաս ա խօս ո լթի լեներ ո լ մողո —
1ա^"ւին հ ր ա տար ա կո լթեան :
Բանակային գետնի
./բայ,
ինչպէս
՚ )՚՚"/մտկԼրպչտ կան ,

տյս տարուան

[՛ տրը ա րձանա գր եg անուրանալի յաւ՚ւթսւթիւե մը , բա ղղա տ ո լած նախորներկայացուած նիւթևրոլ

որակը

^-.ւաստը էր ՝

սակայն ♦
արմ՜կբաւոր
^1ոԱքբրբբտ կան ijuiiiiiiէսօս ութէ ւննե —

կ^ղրէն („
»
Լ"մասնո ւթիւն կը

բարեբախտաբար ՝
կազմէին)
կային

‘"“՛փակս ւթի ւններ : Մ[•“" կ"ղ ֊
. ՚ ^րկ՚սներոլ բազմութիւնը արգելք
^^ԱէԱ9ալ որ վերս տեղծո ւէ այն մբI իկ ել հաղորդական մթնոլորտը՝ որ
՝ i]' եղած կր դոյացնել՝ աւելէ սեղմ
[^նւսկհ մէջ՝ Մէլանոյէ Սեմէնարէ ըն-

նաէսԸնթս'!1նե1""- փորձա Օդաոլելով յ
կազմակերպիչ —
քոԼաե՝ են դա լ տարուան Սեմէ —
^^^կիցներուն թէւը սահմանա5՜

jp/
իսկ դա սաէա ս ո ւթէ ւնն եր ո ւնը
ոձլ. ^աԽբդ Ս եմէնարը տեղէ
պէտէ
1980^

Վենետիկի մէջ։

ԼսոլմնասէրՈլէ>

*յ[՚ն

Սփիե֊ռրի մչա ~~

դարա կան կառոյց ը :

Հ*ոմ-ի

Europe Occidentale
75010 PARTS

Directrice : Arpik Missakian

ՕՐԱԹԵՐԹ

ւսւոՍԱ ծ

en

83, RUE D’HAUTEVILLE,

նպատակներն են՝

է ծծումը ոչ — դերէչէյան եւ փոբ՜

8CHAVARCH

բա մասն ո ւթեանց հաւա բա կան ո ւթէ ւննե —
Ը ո լ հարցերոլ ճանաչման՝
կազմակերպումը դործո լնէ ո ւթիւն —
ներոլ ՝ որոնց նպա տա կն է տալ ա յս հաեաըա կանո ւթի ւնն երո ւն' է ր են ւլ րաղարական՝
ընկերային ել մշակութային արդար իըա լունրները ՝
— Սւս տա րել էէ ո րրամա սնո ւթե անց մչակէէյթնե բոլ զսէր դացումին :
Փ ո րրամ'ա սնո ւթի ւններ ո լ
ւէ եր ut բ եր ո դ
սյ[պ ե ր ը անչուշտ նորութիւն չեն • պատ
մութեան ընթացրին փ որը ամասն ո ւթիւն^եըը մէ չտ ալ դոյութիւն ունեցած են'
"րպէս իշխող կ ամ
ճնչո ւած
հաւա՝ —
րա կանո ւթի ւններ : /» հարկէ ) ԻՓՈՄ—ի
աչխատանրներուն առանցրը կը կազմեն
մէայն ճնշուած փորրամասնութիւններու
Կարցերը*. էչխող փ որր ամա սն ո ւթ եանց
էէլաբադան Է^ՈՄ"-ը կը հետարրրրէ այնրանով՝ որ այդ պարադայէ րննարկոլ —
մը կ' օղնէ ճնշուած փ ո րրամ ա՝սնո ւթէւն —
ներ ու կացութեան վերԼուծումէն ել ա —
նոհց աղա տադրո ւմէն' նոյնէնրն այդ է չխոդ փ ո րրամասն ո ւթէ ւններ ո լ տէրապե —
տո ւթենէն :
Հե տելյս րար ՝ թէպէտ Ւ՚ՐՈՄ—ի զոր —
Տունէ ո ւթեան ղլխաւոր դետինը մ'շա կու
թս.յ/։նն է։
անոր հ ետ ա պնդած նպա —
տա կները էապէս րաղարական են ։ Արւլար եւ՝ 'ՒՓՈՍ —ը կը նկատէ թէ մչա\ —
կութայէնէ եւ րաղարականէ մէջել տես
նուած զանազան ո ւթէ ւնը ա ը ուեստա կսւն
է ու՝ ամէն
պարադայէ՝
մ ամ անա —
1լաւԼրէսլ հարց մըն
է:
Հե տա սլնդո լած
համադըու-մը էապէս նոյնն է' եզանա —
կրն ու ոճը կրնան տարբերէէ :
հազարական է նաեւ Ս փէ ւռրա հ ա յ ո լ —
թեան հարցերոլ առսւնցրը : Ս փէւռրեան
դէմադծէ որոնումը ել աղգայէն
—
նութեան
հաստատումը գերազանցօրէն •
րա դարական արարրներ են'՝. Սփխրւ^ւահայ մշակոյթը
առանցրը Է^ՈՄ—Է Սե
ւէէնարներ ու այս չարրէն ՝ էր ձէչդ հու
նը կը գտնէ րյԼա/ով աղա տա դրումէ մըչակոյթ !
Ս,զա տա դր ո ւմէ ձղտող ամէն ճիղ կի ենթաղրէ կրկնակ հոլովոյթ մը մին մըխտակտն ,
մերմ՜ող,
կաշկանդումի րո —
լոր տղղս, կներուն հակադրուող,
միլ —
"Լ՛ դրական ,
որոնող,
ազատագրուած
կամ
ազատագրուող
ինքնութիւնը
հաստատող որպէս շօշափելի ել ում ա —
կան էութիւն ։
Այս մօտեցումն է, նա
եւ, որ կը գտնենք fi. Սեմինարի խո —
րաղրին մէի' ^(իխաոլած Կառոյց' Հայ
Մ շակոյթը Սփիւռքի Մ էի» !
ՃԼերը նչուած կրկնակ հոլովոյթը ունի
նաել կրկնակ
կիրարկումի
գետիններ ,
մին'
Հհերքին^ , .միւսը
<Տ.արտաքինտ> ։
«Ներքին» գետնի ւիրտյ սփիւռքեան մը —
չտ կո յթի մը եւ ինքնութեան մը ծաղ —
կումը կը հակադրուի այն մօտեցում' —
ներուն որոնք կը մերմ են ճանչնալ
ել
րնդունիլ իր ինքնուրոյն հոլռվոյթի օ րէնքներր ունեցող Սփիւռքի մը գոյոլ թիւնը։
Այս ղիտանկիւնէն առնուած
ԻՓՈՄ—ի Ս եմինարներուն ներկայացուած
նիւթերն ու կարծիքներու փոխանակում
ները իրենց
իախիախիչ մեծամասնոլ թեան մէի փորձեր են' ինքնաճանաչու
մի, Սփիւռքի ճանաչումին որսլէս այդ։
Ատենն է , որ
Խորհ ■
Հայասատանն
եւս ճանշնայ Սփիւռքը որպէս ա՛յդ եւ
անոր ինքնուրոյն' ո՛չ անիաա զար գա ցումին մէի տեսնէ անոր ապագայի գը րա լականներէն գլխաւորը, կեդրոնականը։
Ափիլռքի մէի, նուազագոյնը մտաւո րական խաւի մօտ, այս մօտեցումը' տա-

57!027317 A R.C. PARIS

Fondé en 1925

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Արտասանման: Տար. 300 Ֆ. Հատը : 2 Ֆ.
Ֆ ր ա ն ս ա : Տար. 260 Ֆ. - Վեցամսեայ : 140 Ֆ.

MISSAKIAN

11ՌԹԻՒ

C.C.P. Paris 15069-82 E

55e ANNÉE

—

No 14.486

«Միւոք եւ Աթա_եսա»ի այս p-իրը, ՕոՆիթռւած Ի*8ՈՄ-ի Ր- Համագումարին, կը
ր-ելագրուի, ինքնին, ք֊երր՜ին այն ոգիէն' ըլլալու միշտ երիտասարգոլր-եան
կողքին' յանուն նոր տեսուր֊եան, վերանորոգման: կազմակերպութեան րնաթանն
իսկ -«ld-իտոլած կաոոյց»- կր ձգտի, աոանց ուրանալու անցեալն ու իր րերսւծ
փորձայլուք-իւնը, ո'չ ըսելու այն ամէնուն' որ մեզ ցայսօր տարին միայն լնացումի , ինք նարաւարարուր-եան :
Ի'ք’11Մ, իտալական հնչականութեամր ու գործունէոլթեամր այս կազմակեր պոլրիլնը, այսօր եկաւ փաստելու թէ օտար իսկ անուն մը կրնայ իր շուրջ եամաիյմրել ծովերով բաժնուած Սփիւոքի մեր երիտասարդութեան տեսակ մը ըն արանին, ի բացակայութեան արուեստական պատերու, որոնք կր բաժնեն, աոա —
ջին հերթին, աւելի սրտեր' քան միտքեր: կարելի է ցաւով միայն հաստատել թէ
ցարդ հայկական ոչ մէկ կազմակերպութիւն կրցած է (գուցէ եւ չէ փորձած) այս
քան երկիրներէ նման երիտասարդութիւն համախմբելը :
Կարեւոր է, եւ շնորհաւորելի, որ կազմակերպողները իրենք իսկ կը գիտակցին
ձեոնարկի կարգ մը թերութիւններուն եւ գալիք տարուան համար իրենց մի —
սւումները կը ձգտին լաւագոյնին: Ինչ կը վերաբերի մեզի, կը մաղթենք միայն
որ ներկայացուած եւ քննուած բոլոր նիւ թերը, ամիսներ աոաջ պատրաստուած եւ
գրաւոր, կեգրոնանային Սփիւււքեան որոշ մտահոգութիւն մը պարզող մէկ հարցի
շուրջ միայն: Ասով երիտասարդութիւնը ինք պիտի գայ փաստելու թէ իրապէ՜ս
լուրջ ըսելիքներ ունի, զորս եբբ յստակ բանաձեւէ' կրնայ դարձնել ամէնունը,
ի՜ր իսկ հասկցած Սփիւո-f ինը :
«ՅԱՌԱՋԷ»

կալին տասնեակ մը տար իներ առաի լու
սանցքս,յին , տիրապետող դառնա լու վըբայ է ընդհանուր առմամբ, մասնա —
լորաբար բարձրացող սերունդի մօտ։
Այս այն մնայուն տուեալներէն մէէլի. է,
որ ստիպուած է նկատի առնել ամէն ան
հատ ու հ ա լաքա կանո լթի ւն որ հ ետաքըր—
քըրուած է Ա փիւռքով, գալիք տարինե
րուն ընթացքին :
Սփիւռքեան ինքնաճանա չո ւմի ել ինք
նակերտումի այս ձգտումը առ այմմ կը
յառաիդիմէ դլվսա լորաբար դրա կանո լ —
թեան ու քաղաքական մտած ո ղո ւթեան
գետիններուն վրայ՚. ԱյԼ մարզերէ ներս,
ինչսլիսին են երամչորութիւնը , ճարտա
րապետութիւնը , նկարչութիւնը, շարմանկարը, եւայլի, Սեմինարի աշխատանք
ները ցոյց տուին որ ահագին ճամբայ
կայ տակաւին կտրելիք։ Հոս եւս , սա
կայն, փնտռտուքը սկսած է։ Այս գե —
տիններոլ ./բայ նկատելի ուշացումը մըտահոգիչ չէ, այլ տրամաբանական։ Տ րչ~
ր ամաբանա կանը այն է, արդարեւ ,
որ
սփիւռքեան դիմագծի որոնումը, էապէս
գաղափարական արարք, իր առաջին արտայայտի չներէն մին ունենայ խօսքի մի
ջոցաւ նախքան հասնիլը ձեւին ու tnJ—
նին ;
Ասոր պատճւսռևերէն մին այն է,
որ այս որոնումը,
սփիւռքեան պայ —
մաններու բերում ով,
տեղի
կ՚ունենայ
գլխաւորս,բար գերա կառո լցային մակար
դակի վյրայ i
Սփիւռքի մէջ ալ, մտածողութեան ել
արուեստի ստեղծագործութեան այս նոր
ուղիին )կամ աւելի ճիչդ, ուղիներուն)
հետեւողներուն
ե լ
նախասփիւոք —
եան սիստեմներով մտածելու վարմոլած
մարգոց միջել ահագին խրամատ մը բաց
ուած է : Այո եւս , շօշափելի կերպով
դուրս եկաւ Ա եմինարի լին թաց քին , մաս
նաւորաբար դա սախօս ո լթի ւններ ո լ հե —
տեւող վիճաբտնոլթիւններուե ընդմէ —
չէն։
.(.Արտաքին»

գետնի

վրայ

եւս

այս

հարցերը կը գրսեւորուին բոլոր իր^նց
բարգ։։ ւթիւններո վ ու պարզ լուծումներ
չկան. :
Փլիսս։ լոր բարդութիւնը կը ծնի ,
անշուշտ ,
Ա փի ւռքահ այութեան աշխար
հագրական ցրւումէն ու,
հետեւաբար ,
քաղաքա կան — տնտես ա կան — մշակոլ —
թային — լիւկերս,յին զանազան ո լթի լեն երէն' մէն մի գաղութի շրջապատին յա
տուկ :
Ափիլռքահայութիւնը փոքրտմասնոլ —
թիւն մը չէ , այլ փոքբամա սնութիւններ !
Աւելի՛ն։ Սփիւռքահայոլթիւնը փոքրա —
մա սնօւթիւններ ո լ վերածոլած մողովուրգ
մըն է ,
ղիո՚՚ոկից իր էութեան որպէս
հաւաքս, կանո ւթիւն պետական սահման —
ներէ անդին ու որպէս այգ
անբաման
(ՇԱՐ Ը ԿԱՐԳԱԼ fi - ԷՋ)

Quatre journées
dans l’amphi 3 du centre
Panthéon-Sorbonne
de l’université de Paris

SETA KAPOYAM

Des Arméniens de France, d’Italie, du
Liban, d’Iran, des Etats-Unis et d’ailleurs
se sont rencontrés grâce à l’ICOM dans
un amphi parisien vieillot et digne. Là,
ils ont parlé, se sont parfois compris, sont
souvent tombés dans le malentendu en
ne sachant pas s’écouter. Il y a eu des
moments de lumière, de vie, d’autres de
confusion arménienne habituelle. Paroles
éparses ou groupées à l’intérieur de l’amphi et aussi dans les couloirs. Pensées et
opinions dans trois langues, l’arménien,
le français et l’anglais sur des thèmes
divers, disparates même. Liens éphémè
res, diversité et bigarrure, tolérance ex
trême en général, intolérance mesquine
parfois. Le manque d’homogénéité res
senti n’importe peut-être pas tant que
cela (c’est Liliane Daronian qui me l’a
dit), puisque les gens ont parlé, que la
parole de l’un a circulé dans les autres
à des moments privilégiés, ceci après
soixante ans de silence.

Enfin, les Arméniens dont la parole est
souvent coupée du corps, ont retrouvé
leur corps, l’ont « réintégré » comme me
l’a dit Janine Altounian, à la fin de ce
séminaire, lorsque de jeunes Arméniens
de France se sont mis à danser le «kotch»,
chanter, jouer du thar, ceci dans le
prolongement naturel des communications
présentées pendant les quatre journées
dans ce lieu de l’Establishment français.
Pêle-mêle j’ai vu venir spontanément à
l’estrade un vieil Arménien qui a récité
un poème de Siamanto, un jeune d’Iran
qui a lu un poème à Tcharentz, un
autre des Etats-Unis qui a chanté un chant
révolutionnaire et j’en oublie sûrement.

Aurions-nous le sens de la fête cultu
relle ? On dirait que oui.

Merci à l’ICOM, à Herman Vahramian
et aussi à tous les participants qui ont
partagé avec moi un morceau de vie
diasporique.

Fonds A.R.A.M
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LE THÉÂTRE
QUASI-ARMÉNIEN:

théâtre
désirant s'insérer
dans le système
théâtral français.
Théâtre supplétif,
théâtre qui importe
(sources : «Le théâtre arménien
d’expression française ou thé
âtre quasi-arménien»,
article
paru dans le mensuel Hay Baykar, n° 16, 17, 18)

Les auteurs du théâtre quasi-arménien
(Genre littéraire, en langue française, de
la deuxième moitié du vingtième siècle,
subjectif, national, dont les principaux
thèmes seraient ceux de l’« absence au
réel», de l’inquiétude, de la déchirure,
de la lutte contre l’iniquité. Ce théâtre
représenté par A. ADAMOV, par J. J.
VAROUJAN, R. BARTEVE, ne rassem
ble pas l’ensemble des œuvres de ces
derniers mais la seule « première pério
de » d’ADAMOV — de « La parodie »
1950 au « Retrouvailles » 1955 — les
pièces arménisantes de J. J. VAROU
JAN,
« L’Arménoche »,
« Le pavillon
Balthazar » de R. BARTEVE) souhaitent
rm public français. Le théâtre quasi-ar
ménien est inséré dans le système théâ
tral français (représentations dans des
théâtres français), supplée à l’absence de
créations théâtrales en arménien, à l’es
soufflement du théâtre traditionnel en
arménien (non-structuré, amateur ou se

(ՇԱՐ. Ա. ԷՋԷՆ)
մաս աւեԱ։ մեծ հալաքա կան ո ւթե ան մը
Հա յութեան տ
Այ ս կաց ո ւթէւնը բոլոր ո վէն տարբեր է
այն փ ոքրւսմա ս անո ւթէ ւններ ո լ կացութե
նէն ,
որոնք մէ՛ կ երկրէ մը սահման —
ներկն ներս կ^ապրէն։ Այսպէ' ս Ափէւռքահայ որեւէ համադրում որ կը ձգտէ
((ամբոցքտկան^ ր//ա / ՝ ստէ պո լած է մեկնէլ նրեք եզր անէ տրամախոհութենէ մը
(սւիալեքթ-իքա) ՝ գաղութ — բնակութեան
^•ըկէր մէջ֊գաղութսյյէն եւ IJւէէւոք-Հա
յաստան Հ^լխալոր դմուարութէւնը այս է :
Որ ովհ ե տել էնշ ո{* Հներքէն» գետնէ վըրայ (որ, ինշպէս կը տեսնուէ անշուշտ ՝
արուեստական բա ման ում մըն է ((արտաքին֊»էն) ղուտ գաղտ ւէ տրա կան — գերա
կա ռո ւրայէն փորձէ մը յաւակնո լթէւն —
ները կմ՛նար ունենալ $ հոս կը բախէ ենթա կա ռո ւց այէն Լ°Լա փեԱ, տուետլներոլ յ
Համադրումը ստէպուած է՝ ուրեմն } ըլ
լալու մէայն ամբողջական կառանց չա
կերտէ) : Աասնակէ համագրո ւմէ ձըդ —
տող ամէն փորձ գատապարտուած է ձաէւ ո ղո ւթեան : Ու անգամ մը եւս կը ց էնղին մչա կո ւթայէնը ել քաղաքականը էրարմէ բամնելու բոլոր փորձերը ՝ որպէս
է ոկղբանէ անելէ առաջնորդող փորձեր :
Այո մակարդակէ վյրս,յ ) դմբախտա —
բար^ տակաւէն 1ւ|ւԱ1՜թ-|ւլԱ մը գոյո լթէւն
ունի,
որու դեր աղանց ումէն կը ձգտէ'՜
l'I' նէւթէ սահմանումովն էսկ) Ւ^ՈՄ—Է
9՛ ♦ Աեմէնարը :
Եթէ որեւէ հ աւաքսյ կանութեան մը պա
րագայէն մշակութայէն ստեղծագործու
թեան մը ծնունդ տուող ենթակառու —
ցային ւղայմաներ ո լ վերլուծումը կարե —
ւ֊որ է՝ JJփէ ւռքահ այո ւթեան համար այս
մէկը անհ րամեշտո լթէւն մըն է պար —
զապէս ! Հակառակ պարագայէն կտրելէ
պէտէ Հրցար հ ա ս կնա լ ՝
օրէնա կի հար
մար , թէ ինչպէ՞ս իրարմէ այնքան տար
րեր գործեր' «Լը Փսւվիյոն <1)ա.լթ-ազաը»
մը եւ ՀՄըթըրէն Երգը'») մաս կը կազ
մեն ՀԱ փէ ւռքահ այ թատրոնդ
կոչուած
էութեան մը՝ որ այլապէս դատապար
տուած պէտէ՝ ր//ա ր մնալո լ վերացական
հասկաց ռզո լթէւն մը։
Այո ուղղութեամր կատար ո ւած ւէ որ
ձերը^ նախորդող երկու սեմէնարներու
ընթաg քէն } հարկ կ շարունակել եւ րաղմապա տկել :
Շարունակելու ել րա ղմա պա տ կելո լ է )
մասնաւորաբար y այն վերլուծումները y
որոնք կը վերաբերէն Ս փ է ւռքահ այ ո լ —
թեան արեւելեան գլխաւորաբար Մ է —
$էն Արեւելքէ գաղութներուն ել արեւմըտեան գաղութներոլ լէն ելութեան պայ
մաններուն*.
Այսէնքն' այգ պայմաննե
րուն մէջել դոյոլթէւն ունեցող տար —
րերո ւթէւններուն
ու այգ տարրերու —
թէւններէն բխող հարցերուն յ Այգ տար
րեր ո ւթէ ւններ ո լ ճէ շգ վերլուծումն
ու
գնահատումը ռա ղմա ւէար ա կան
կարե —

MW

extraits
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mi-professionnel, marginal, intermittent,
répertoire répétitif ou traduit). La nondiffusion de la culture arménienne par
la télévision, la radio, le cinéma ; la si
tuation du système théâtral communautaire( pas ou peu d’auteurs en arménien
excepté Krikor Vahane, Hagop Papazian,
Armand Vartanian, structures artisanales,
demande conservatrice du public) créent
l’importance du Théâtre, donc du théâ
tre quasi-arménien. L’intelligentzia créant
un public à ce dernier, remédiant à sa
diffusion défectueuse, apportera la va
riété, aidera avec la propagande armée à
la naissance du théâtre de l’avenir, théâ
tre aggripé aux terres, décrivant la voie
royale de la lutte, murmurant l’« Invita
tion au voyage», hurlant la lassitude de
vivre dans la dispersion, le dégoût des
états d’accueil, des états oppressifs...
HAMAZASB SAKAYAN

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑԱՆԿ

!

Eléments de réflexion
sur
la négation et la morbidité
à partir de l'expérience
d'un groupe

HEROLD ALEXANIAN

Ce groupe s’est constitué en 1971 ; démarrant à trois, il a pu s’étendre jusqu’à
25 personnes. 11 est né d’un désarroi,
d’mie confusion et d’une absence de re
pères, comme le souligne S. Kapoïan dans
son article du premier séminaire de
I L C. O. M. En majorité nous sommes
issus des milieux daschnak, mais au mo
ment de notre rencontre nous n’y appar
tenions plus, voire nous étions en opposition. Les institutions arméniennes nous
ont conduits au rejet de notre identité,
d’une pratique culturelle et politique sa
tisfaisante.

ՍԵՄԻՆԱՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒԱԾ
ՆՒՒԹԵՐՈՒՆ
(Իւրաքանչիւր

դասախօսութեան ի,օրագիրը ար ո լած է իր լեղս լով) :

SETA MOURADIAN (Cachan) - Immigration et Emigration.
JACK KARAPLXTZ (Maryland) - The Crisis of Identity in Contemporary Armenian Literature.
ԳՐԻԳՈՐ ՇԱՀԻՆԵԱՆ (Պէյրութ) — Փորձ Տարա - Դրութեան Մասին;
ՐԱՖՖԻ ՑԷՊԱՊՃԵԱՆ (0սնարրոլդ) — Հայ Դրականութեան
եւ Անոր Թարգմանաւք եան Վերաբերեալ էարգ մը Խնդիրներ:

Թարդմանութիւնը

ՕՇԻՆ 'ՐԷՇՒՇԵԱՆ (ԱՄՆ) - Հաց Եկեղեցին Ամերիկայի Մէջ:
ՊԵՏՐՈՍ ԹԷՐՋԵԱՆ (Փարիզ} _ «Երիտասարդ Հայ»ի Հինգ Տարիներու Զարգա
ցումը. Փորձառութիւն մը Սփիւռքահայ Մամուլի Մէջ:
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՀՐԴ • ՊԶՏՒԿԵԱՆ (Հենետիկ) — Հայ

Եկեղեգւու Վերը. Սփիւռքի

Պայմաններուն Մէջ :
HAROUTIOUN KÙRKJIAN (Beyrouth) - Pour une pédagogie de la différence

Nous avions choisi initialement une ac
tivité théâtrale et d’expression corporelle,
pour plusieurs raisons. Tout d’abord il
s agissait de revenir à une expression pro
pre, qui ne soit pas d’adhésion réduc
trice à telle ou telle idéologie en place :
nous éprouvions une insatisfaction tant
par les perspectives de la communauté
arménienne que par celles de l’extérieur.
II nous fallait et il nous faut encore une
parole et une pensée propres. Que ca
chaient ces souvenirs écrans tels le géno
cide, l’unité des Arméniens, la vie para
disiaque que nous avions perdue, l’irrem
plaçable femme Arménienne. Nous avions
besoin d’autres rapports humains se dé
gageant d’une tradition sclérosée, d’un
refus de l’extérieur, du présent et de
l’histoire.

(notes de travail).
ANGELE KAPOIAN-KOUYMDJIAN
théâtre arménien diasporique.

(Paris) - Le Théâtre de Reine Bartève :

HAMAZASP BRUNO SAKAYAN (Paris) - Le Théâtre quasi-arménien.
ՀԱՐ ՈՒՌԱՆ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ (Գահ իրէ)

- Դբաքննադաաութեան Դերը Մեր էսւ -

նասաեղէութեան Վերանորոգման Մէջ :
IRMA AVDJIAN (Buenos-Aires)

- L’être Arménien.

ՀԵՐՍԱՆ ՀԱՀՐԱՄԵԱՆ (Միըոնօ) — Մշակութային Մեոելապսւշւոոլթիւնը րՍ -

Durant ces huit années, notre activité a
été perturbée par le changement de lieux
et donc l’irrégularité du travail. Nous
avons commencé à la M. J. C. de Cachan,
puis au Yan’s, à la maison de la culture
d’Issy, à l’église Arménienne et parfois
dans un hangar prêté par une amie. San»
s’étendre sur les motifs nous avons été

փիսլքոլմ :

rejetés de ces lieux ou invités à les quit

TIGRAN KOUYMDJIAN (I resno) - Pա-pose and direction of Armenian Studies
in the Diaspora.

ter sans que les intéressés aient compris
ou aient voulu comprendre notre dé
marche. Nous nous sommes servis de

ANAHID TER MINASSIAN (Paris) - Nation et Religion.

deux méthodes : Les conceptions théâtra

EDM ARD GULBENKIAN (Mitchom-Surrey) - The Armenian Contemporary
Press.
K. A. CHOREKCHIAN (New York) - Why Armenian Press is not interesting?
ԼՈՒՏՀԻԿ ՊԱԶԻԼ (Միւնիխ) - Հայ «Կրթռւածների» Բթամտութիւնը ;
AGOP KERKIACHARIAN (Montmorency) - Les Efforts de regroupement des
Associations

Arméniennes de la RégionParisienne.

les de Grotowski et la pensée
Ps)՜
chanalytique. Ce pour faire ressurgir
une conscience, une histoire mutilée et
retrouver ce corps dont les institution»
marquent l’absence. Très succintement un choix fusionnel de se retrouver lie les
Arméniens, mais les retrouvailles de ce

ՏԻԳՐԱՆ ՌԱՄԿՈԶԵԱՆ (Ոասչինկթրն) _ Հայկական Ջայնաանակը՝

Արտադրու

թիւն եւ Ցրւում:
HEROLD ALEXANIAN (Issy-les-Moulineaux) - Négation et Création.

corps morcelé se pousuivent pai une
incompatibilité, un rejet, comme si nous
revivions la dislocation du génoci e intolérance.

ւորոլթէւն կը ներկայացնեն բովանդակ
Ա փէ ւռքահ այո ւթեան ապագայէն հա —
մար ու որո շէչ գեր խաղալո լ սահ —
մանուած են Հայկական Հարցէ նկատ մ ամբ յ
Անցնող շրջանէն Մէջէն Արեւելքէ գաղութներուն կէսով չափով պարպո լէ լր
իրենց Հայութենէդ „լ գաղթը ղէպի Արեւմուտք, ամենա. կարեւոր անդրադարձներէն մէկն է, եթէ „չ ամենա կար եւո —
['Ը, Սփիւռքահայութեան ներկայ հան ղըրոլանին : Փարաաոքոթ այն է, որ աԱն
տեսական — քա ղաքա կան ապահովութիւն
փնտռելու համար ղէպի Արեւմո լար գաղ
թած Միջ. Արեւելքի Հայոլթիլնը ինք զինք կը գտնէ այսօր (ու վազը աւեԱ,

I ւս) անելս խրևթա ց տագնապ մը ապրող

Nous portons un poids de mort, ո°է
l’avons intériorisé : les massacres. - օւ
devons nous détacher du fétichisme «

րաղարա կրթութեան մը մէԼ-, Մինչ, այսօր ) Երրորդ Աշիւարհը կը թոլի թեւա
կոխած ըլլալ զարթօնքի շրջանի մը “կիղ-

des de «l’establishment» arménien
qu’ils se servent de notre cultuie coæ^

ՐԸ-.
Եթէ այս ղուր գաց ո ւմները շեշտաւոր —
ոլէն ու ա րմատանան ղալէք տասնամ —
եակի ընթացքին, անգամ մը եւս Հա —
յոլթիլնը սխալ շոգեկառքին մէջ նստո —
7/'5' 'ւ1'Ը^էն ւԼրայ կրնայ գտնել ինքղինք
մօտիկ ապագա յին :
ՄաղթեԱ, է „ր այս հարցերը աւեԱ,
մանրամասնօրէն քննուին ԻՐՈՄ-ի յս, ջորգ Սեմինարի ընթացքին t

de la nécrophilie dont se servent les nu _

d’un chasse-mouche ou d’un gri-gnsommes les premiers à nous niei
que les pouvoirs en place. L int° e^gs
et le repli sur soi constituent les sig
de cette négation et de cette mor ։
Je regrette de ne pas pouvoir dév
per tous les thèmes de Partie e օրդ
et le manque de place ne permet P
développement suffisant.

ՊԵՏՐՈՍ ԹԷՐԶԵԱՆ

Fonds A.R.A.M

P

«8 ԱՈ-ԱՋ - ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
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et religion

anahid ter minassian
D'importance inégale, trois événements
«n 1979. alimenté
cette réflexion.
ont. en
.
(1) la force révolutionnaire du chiisme
iranien, au sein duquel s’est accompli
l’intégration du phénomène national et
politique au phénomène religieux ;
ii) le voyage du Pape Jean-Paul IT en
Pologne révélant la vigueur du eatholitisme polonais et posant le problème des
rapports plus ou moins conflictuels entre
|es fidèles et le Parti dans un pays socia
liste
c) le voyage en France, et les déclara
tions du Catholicos Vasken fer, précé
dant de quelques mois le futur Concile
d’Etclimiadzine (Octobre 1979).
Dans la vision que les Arméniens ont
traditionnellement de leur passé, l’Eglise
arménienne est perçue comme une insti
tution où se confondent Nation et Reli
non. L’identité religieuse s’est long
temps confondue avec l’idendité cultu
relle, elle-même assimilée à l’identité
nationale. Du 5e au 19e siècle, l’Eglise
a créé et dominé la culture savante armé
nienne (alphabet, littérature, arts, scientes humaines) comme elle a créé et do
miné les relais et les modes de diffusion
je cette culture (inelligentsia de clercs,
enseignement, manuscrits, livres impri
més). Historiquement, les rapports éta
blis entre l’Eglise arménienne et les Em
pires ottoman, iranien et russe ont favo
risé cette confusion entre Nation et Re
ligion. L’organisation de l’« Ermeni mil
let» sous la direction du Patriarche de
Constantinople, en est la meilleure illus
tration. Au début du 19e siècle, dans les
colonies arméniennes de Madras, Venise,
Constantinople etc., sous l’impact de la
Révolution française et des guerres na
poléoniennes la modernisation des men
talités arméniennes se traduit par l’émer
gence d’une conscience nationale indé
pendante de la conscience religieuse. La
laïcisation progressive de la culture ar
ménienne, l’apparition d’une intelligen
tsia laïque voire occidentalisée, dépos
sède l’Eglise de son monopole linguislique (grabar) et culturel. A la fin de
We siècle, c’est autour des idées de
Peuple d’Etat - Nation, et de lutte armée
que se constituent les partis révolution
naires arméniens qui disputent à l’Eglise
“n monopole politique. Patente à cette
PWôde, la crise de l’Eglise arménienne
։ déjà une longue histoire et des traits
։|ue 1 on retrouvera au 20e siècle.
Aujourd’hui l’Eglise arménienne dont
la structure diocésaine a épousé la géoJraphie de la Diaspora, est, en apparence,
inoique dépossédée de son pouvoir temPOrel, une institution puissante. Unissant
50 «/ j
.
, .
r
la ues Arméniens, elle est commune
aux Arméniens de la Diaspora et de l’Ar®euie Soviétique ; et malgré les progrès
1 indifférentisme
religieux et de
e, elle est la seule institution
(toi
utiairement aux partis) qui ne semble
i“a sérieusement contestée.
L’attache*nt des Arméniens à leur Eglise prend
es formes diverses : collectes et dons,
^anee®ent prioritaire des édifices reli■

> caractère processionnel des mani։ ions politiques, engouement pour
p[ re^g։eux arménien etc...

EXTRAITS

su créer autour d’Etchmiadzine un con
sensus national, rallier les intellectuels
et les artistes. Le sous-encadrement reli
gieux, 1 absence de cathéchese coexistent
avec les progrès d’une religiosité popu
laire qui peut prendre les formes les plus
1 rustres, b) au Moyen Orient : Favorisée
par 1 environnement musulman, l’iden
tité culturelle et nationale passe encore
par l’identité religieuse,
En Turquie
1 Eglise arménienne a encore un certain
dynamisme missionnaire. La Syrie, le
Liban et la Turquie fournissent l’écra
sante majorité des prêtres arméniens (y
compris les prêtres catholiques, et pour
une moindre part les pasteurs protestants),
c) dans la Diaspora occidentale. L’Eglise
est confrontée aux problèmes des sociétés
« post-chrétiennes », qui sont les sociétés
de consommation et de loisirs, auxquelles
les Arméniens s’adaptent rapidement.
L’Eglise arménienne n’a donné à ce jour,
aucune réponse aux questions qui se po
sent à ces sociétés : idéologies politiques,
question sociale, contraception, psycha
nalyse et....
La crise de l’Eglise arménienne couvre
des aspects divers : Crise d’autorité (con
flit entre Etchmiadzine et Antilias), Crise
de vocation (vocations à peu près inexis
tantes en Occident, sévèrement limitées
en Arménie Soviétique. Le clergé armé
nien représente environ 250 personnes
aujourd’hui. Peut-on parler d’une clas
se ?). Crise de discipline (problème de
célibat des vartabèds, et des vocations in
certaines dues au mode de recrutement).
Crise intellectuelle (médiocrité du niveau
des études des clercs, insuffisance d’une
intellengentsia religieuse, accaparée par
des tâches d’administration et d’ensei
gnement).
L’analyse du contenu des
revues écclésiastiques arméniennes Etch
miadzine, Hask (Antilias),
Sion (Jé
rusalem), y compris des revues Mekhitaristes (Hantés Amsorya,
Bazmaveb)
montre que les meilleures d’entre elles
sont des revues d’Arménologie d’où sont
absentes toutes discussion relative à la
vie spirituelle et toute étude théologique,
écclésiologique ou christologique. On ne
peut que constater une sorte de vide
spirituelle.
Par contre les déclarations et homelies des catholicos d’Etchmiadzine et
d’Antilias ont un contenu idéologique
remarquablement concordant (expérience
historique tragique du peuple arménien,
amour de la Mère-Patrie, hayabahbanoum,
rôle national de l’Eglise etc.).

ԳՐԱՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ԴՅՐԸ

IRMA AVDJIAN ARIAS DOTAL
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ՄԷՋ

ՎԱՐՈՒՄԱՆ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ

Լեզուն հաղորդակցութեան միջոց մըն
է,— լ՛ nլորԷՆ կողմէ ընղււլնայսէէ հաս —
տ ա տ ո ւմ մը, որ թերի է սա կայն : Հարկ
է ըոել թէ արձակի լեզուն հաղորդակ —
ց ոլթեան միջոց մրն է ։

Այսպէս'

դիտ-

consommation, de massification, etc.

ծիյներ,

լու :

գաղափարներ ,

կար —

պա տմ ո ւթիւնն եր ունին, ղա —
ընթերցողին փոթանցե —

Հետելաբար իրենց գործածած լե-

ղուն պարտ է րյյա / յստակ,միա յն մէ՛կ իմաստ ունեցող*.

ճշգրիտ եւ
քնանաս —

տեղծութիւնը հակադրելով արձակին, կը
հ ետե լի թէ'

բանաստեղծութիւնը հա —

ղորգելիբ տ ե զե կո ւթի ւնն եր կամ կարծիք
ներ շունի,

հետեւաբար կը կազմէ ինրն

իր մէջ ամբողջական աշի/արհ մը որ ճըշ-

առ ըայլ ու դրուագ առ գրո լագ ղա ր —
գա ցնել իր հ ա ղոր գելիր մի արը կամ պատ-

sation pour l’action.

Դարձեալ

կը հ ետեւի թէ բանաստեղծութեան լեզուն
պարտ է ըք]ա է անորոշ ու երկգիմի եւ
մէկէ աւելի՛ իմաստներ ո նեց ող,
ս

՛այ —

փ ոթաբեր ա կան , բան մը որ պատ

կերներու դործածո ւթեամբ կրնա յ իրա^.
կանացուիլ*.

Արձակագիրը պարտ է րայէ

մութիւնը , անթոց ելի նկա տուող եղրա —
կացութեան մը հասնելս լ համար :

քնա

նաս տեղծո ւթիւնն ալ զարգացումն ու մՒ
աձո ւլո ւմն է փ ոթաբեր ո ւթի ւններ ո լ , կամ
պատկերներու որոնր զանազան եւ տար
բեր իմա ս տներու կը յանգին :

1} լ որով

ւուսրթերոյթհւսքլ ամենա ծայրսւյեղ ա ս տիճան ը 1ւԱւկաԱՈԼ յ>իւ_(ւն է , այ —
սինրն թաթալրւօքհետեւաբար տրա —
հետեւ

մաբանա կան կը դաոնայ ամերիկացի մամանա կա կից

դրարննադատ վ^լիանթ Պը~~

րուրսի այն հաստատումը թէ'

«f^Lu(lLLlLL —

ւոեւլծ՜ոՆթեսւն լեզրււն րաթալոօքսի լէ զոլն
է»: Արդ , այս բոլորէն կը հետ ելի թէ ,
իր

ամենամարուը

վիճա կին մէջ, բա —

նա ս տեղծութիւնը մի աձո ւլո ւմն է իրե —
րամերմ,
7//l/7MV/ հակադրող իմաստ —
ներու :
Այէ թօսրով ,
pUlILUlULof11ը կը
դառնա յ

բանա ս տեղծո ւթեան

առանցրը ,

եւ թաււԼԱաօքս// մեկնա բանո ւթեան ընդմէ-

Գ ահիրէ, Ե գիպւոոս

քէրանսարյէ թարղմանէ չ էտմոն fi-՛սրէ
հետեւեալը
կ՛՚ըսէ«.Թարգմանո թիւնը
ֆրանսական գրականութեան մեե մայրն'
է»’

անծանօթ է :

կ

Մեսրոպ Մաչտ՚ւ՚ւ եւ֊ Աահէակ Պարթև
եղան
Աստո ւա և՜ա\շո <Նչը թարզմանե լո լէ
մեր թաըդյքանութեան արուեստէ ռահ —
վէրաներըէ Աւելէն, ա’ւ,ոՆր Հայ Աղգայէն Գրականութեան հէմնաքարը դրէն :

Le moment est arrivé où la sociologie
et la psychologie soociales doivent s’ou
vrir vers la futurologie et les questions
philosophiques, qui sont nécessaires pour
toute planification socio-politique. Ceci
doit se faire de manière urgente et in
défectible.
Ne faudrait-il pas compléter la ques
tion : « qui sommes-nous ? » par
une
autre : « Que devons-nous être ? ».
La dispersion (diaspora) a été une dis
persion radicale. Mais, maintenant les
cours d’action, au lieu de s’étendre en
forme radicale, doivent se présenter en
forme de cercles concentriques pour l’ac
tion. C’est-à-dire qu’il doit y avoir une
centralisation normative et une centrali

մարիա է միայն ինրն իր մէջ*

Վերչէն չրջանին
կը պատրաստեն —
յառա ջի կային հաւանաբար
աւելի մեծ
թիլով պիտի պատրաստուին — թարգ —
մ անո ւթիւններ Հայ ծագումով օտ՛արաց իներ ը/լա/ու ճամբուն վրաJ գտնուող Հա
յերուն համար։
Աայրենիրէն հեռացած
ս։յս անձերուն
համար թարգմանական
գրականութիւնը կենցաղային կարգ մը
մնացորդներէն զատ հին մշակոյթին տա
նող վերջին կամուրջբ պիտի ըէէայ * 0~*
րէցօր բազմացող այս զանգուածին նը —
շանա կո ւթի նը շատերու էլողմէ ճիշդ գԸ՜
նահ ատուած է ։
Շատ րիչ անգամ պատահած է որ մեծ
հրատարակչատուն մը հրատարակէ Հայ
գրականութեան մէկ դլութ — գործողը։
Պատճառներր բազմաթիւ են •
ա) Հայոց Պատմութիւնը, Հայ Մշա
կոյթը եւ բնականաբար Հայ Գրակա —
նո ւթի ւնր շատ մը զարգացած երկիրներու
մտ ա ւոր ա կանո ւթեան
մեծամ ա սն ո ւթ ե ան

ՐԱՖՖԻ ՆԷՊԱՊՃԵԱՆ

Nous devons créer ce qu’on pourrait
appeler « une nouvelle stratégie de sur
vivance ».

տակայա րմա ր'

դք/ա^ննադատ եւայիւ) , տե —

ղեկո լթի ւններ ,

ծութիւնը, իր ամբողջութեան մէջ*.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
ՅԻ
ԱՆՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ
Կ.ՅՐԱԲՅՐՅԱԼ
ԿԱՐԳ ՍԸ ^ԱՐՑերՐ

tenant», ou, au contraire, nous pouvons
considérer comme un devoir civique so
cial et éthique l’élaboration d’une « scale
axiologique », c’est-à-dire la recherche
des valeurs et du fini qui serait celles
des générations montantes.

նոնր կը նկատեն ճշմարիտ կամ նպա —

էէագէէ'ող^

(վիպասան , լր-

ջէն կտրելի ^ԷԸԷԷայ ընկալել բանաստեղ

■ÎU3

Nous pouvons nous contenter de spé
culation reflexive du « ici » et du « main

La question que nous devons nous po
ser est celle de savoir si le moment est
arrivé de réfléchir sur « comment doit
être » l’être arménien dans cette société
de changements, d’évolution rapide, de
valeurs périssables, de concurrence, de

հականը, արձակագիրը

problème national en crise ».
Fresnes, France

L'ETRE ARMÉNIEN

ՄԵՐ

« L’Eglise arménienne est une struc
ture vide dans laquelle s’est engouffré le

l’aveu même de la hiérarIrav (CC^sàastique, l’Eglise arménienne

texte artrienienne, varie suivant le con8°cio-économique et socio-culturel.
։on drméu/e Soviétique, limitée dans
^°n et son magistère, l’Eglise doit

ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ

y affronter les problèmes de l’athéisme
officiel et militant. Extrêmement popu
laire, le Catholicos Vasken 1er — bon
administrateur et habile diplomate — a

է|ւ1°Ա1.է!1Ոէ

aUî°urd hui une grave crise,
j
9Ա։ s°nt ceux des églises
lio CS soctétés modernes (désacralisal’fobl՝1 ni(>rt
^eu ») s’ajoutent des
(ocjjenies. spécifiquement arméniens (géglisç6’ ^Persion). La situation de l’E-

3 —

Il est nécessaire de créer des « pôles
de développement et d’expression cultu
relle » qui doivent étendre leur activité
en suivant le schéma des cercles concen
triques. Les « politics » doivent donner
lieu à une « policy » et les institutions
doivent se rapprocher pour coordonner
leurs efforts et parvenir à des idéaux
communs, c’es-à-dire : une communauté
organisée.
Les communautés arméniennes dans le
monde traversent une crise de leader
ship.
Les racines philosophiques et existen
tielles qui ont permis la survivance du
peuple arménien ne peuvent pas se me
surer avec des paramètres sociologiques
ou mathématiques. C’est dans les paroles
des philosophes et des artistes, que l’on
doit chercher la raison de la survivance
ainsi que celle de la « permanence » et
de la « transcendance active », de l’exis
tence.
Buenos-Aïres

Հ/) Մեծ հրա տարա կչա տո ւներ վերջին
շրջանին աւելի վերապահօրէն կը մօտե
նան նորին, Ըէ]էսյ
տեղացի երիտա
սարդ գրող մը,
կամ ցարդ անծանօթ
օտար գրականութիւն մը։
գ} Կարգ մը հրատարակիչներ միայն
t։l-rl-ii'P
Ը նկատի
էլ առնեն ,
^էկգք1 Գ^հյով գրական եւ այլ սւր/ւս —
նիրներ î
^ուցառութիւն կը կազմեն այն գը ր ա կան ո լթի ւնները ,
որոնր րա զարական
ել կամ պատմական պա աճառներու բեր
մամբ ուշադրութեան էլ ար մահանան յ
ե ) Այո կամ այն մտածո ւմն եր ո վ նոր
գրա կանո ւթիւն մը ներկայացնել
ուզող
մեծ հ րատարա կչա տո ւն մը ընդհանրապէս
կարճ ա տենոլան մը ըհթացրին մեծ թի"^
ԼՈ,Լ
դուրս հանել էլ ո լզէ ,
նաթրնտրո ւթիւն տալով արձա էլ ստեղծա
գործս ւթիւններ ո ւ յ վէպերու ։

Օսնսւպյաւք , Աթեօքւո • Գերմանիա

Fonds A.R.A.M

«ՅԱՌԱՋ ֊ ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
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ԽՄԷ — էացաոաթար ամրողջութ-եամր
կը հրատարակենք լքեր աշխատակցին
Գր • օահինեանի զեկուցումը, որ կը վեր արերի հատորի մը, հրատարակուած՝
«Յառաջ»]} տպարանը, 1978ին :

Տարութ^ււն փի ւրքճեանի «Փորձ Տա —
J1UI—Գրութեան Աասին» հատորը կիրարկումն է ^փորձ)) բառի կրկնակ իմաստներուն եւ անոնց համարկումը ամրող —
քի մը մէջ*. Փորձ է ան գրութենական
իմա ստովք իբրեւ գրողական արարքի ըմբըռնում եւ գրական սեռի իրագործում ,
նաել ւի որձ ինքնութեան հաստատումի
իբրեւ մ արգո ւ եւ գրողի անհատակա —
նո ւթեան սահմանում :
^PnJüt զար դաց ական հոլովոյթ մը
հ անգի ս ա գրո ղ երկլեզու դիրք մըն է ան յ
յաքորդա կան վեւյ գրոլթիւններոլ մի —
ջոցուէ ես-էն մե կնող ու ես—ին վերա —
դարձող* ինքն իր վրույ փակ ու միա
ձոյլ ամբողջութիւն մը։ Առաքին երեք
գրոյցները շեշտօրէն գեդար ո լե ս տա կան
են' միաձայն* երկձայն եւ եռաձայն ե^~
զան ա կա լոբումով*
բաղմա —
ձայն դրոյց է խոհական — վերլուծական
յատկանիշներով մանաւանդ) հին դեր որ
դը եւ վեցերորդը գրադատական եւ հո
գեբանական վերլուծումներ են՝ Պըլտըեանի քերթո ղադիըրին եւ ի՛ր իոկ հա —
տորին հետ ու մասին զրուցող։ Առա —
քին երեքը տրուած են միայն հայերէ —
նով) վերքին երեքը հայերէնով եւ ֆը—
րանսերէնով :
'քննադատելով իր սերունդին տրուած
կրթ ո ւթի ւնը ել ըմբո ս տանալո վ անոր
դէմ' 'Իի ւրքճեան կը գրէ ♦

Եւ մեզի տրուած միակ զէնքը, գոյա—
թենական կացութիւն մը ըմըււնելու եւ
փոխակերպելու համար _ նախնական պա
թոս մը: Պաթոս մը— մտաւոր գործի քի տեղ, վերլուծումի եւ համադրումի
տեսական զէնքի տեղ.-- (էք 103):
A/r դոյո ւթենա կան կացութիւնը ըմ —
րըռնելոլ եւ ղայն փոխակերպելու հա —
մար' մտաւոր այս զէնքին է որ կը դի —
մէ ինք եւ կը փորձէ /լիտա կից վերլու
ծումով հասկնալ իր Էութիւնը կազմող
տարրերը եւ համադրել զանոնք դոր ~
ձ // ^եԼ

էչ5

Առաքին մակարդակի մը վյրայ )
տյս
դ[՚րքը անհատական եւ հաւաքական մար
զերու մէջ էնքզինր փնտռող ես—ի մը վըկայութիւնն է ուրեմն :
Ան կքարձագանգէ ) ի մէջ այլոց ) վարդգէս Պ ե տր ո ս եանի «Հաւասարում Բազ —
մաթիլ Անյայտներով» ծանօթ գրութեան :
Իայց նթէ Պետրոսեան ազգային մեր նոր
խառն ուտերը կը փորձէ սահմանել մեր
ապրած վերանորոգման բտրգ «պրոցես»—
/Հե ընդմէջէն ) 'իիւրրճեան իր խառնը —
ւածքը կ'ո լզէ սահմանել սփիւռքային
կեանքի բարդ հոլովոյթին մէջէն)
ազ
գայինին ո լ մարդկայինին ա ռընչուող ըստոր ոգելիներ ո վ :
Եւ ինքնագիտակցումի այս աբարքը կը
հիմնէ հակադրութեան է[բլսյ ՝
Կը հա
կադրուի անցեալին)
հայրերուն եւ անոնց իրեն տուած
նախա գի տա կից
եւ
նախասահմանուած ինքնութեան։ Ինք զխնք կերտելու
ներկայի գոյո ւթենա —
կան իրա կանո ւթե ան մէջ «ըլլալու» հա
մար ես—ը պահանքը ունի
հայրերուն
գէմ ել անոնց դիմաց իր ինրնո լթիւնը
հաստատելու յ
խնդութեան
մէք չէ որ
տեղի կ՚ունենայ սեփական ես—ի այս եր—
կո*նքը)
տյլ «պայծառ յուսահատոլ —
թեամբ»՝.
Բայց գոլք՝
օտար, րայց
գո՛լք Օտար (էք 31) կը պոռայ ինքզինք
սահմանող ես—ը հայրերուն ♦ կը պոռայ
միամամանակ ցաւով ու ցասումով
եւ
զոյդ այս
զգացումները 1լ արտայայտէ
յայտարարութեան կրկնական եւ յան —
կերգային կշո֊ոյթին մէք։
Ցաւ ու ցասում կը յամենան գիտակից
այս օտարումը ստանձնող անհատի հո —
գիին մէջ՝ զայն կը բամնեն անցեալէն
ու կը պահեն առանձին ո լ պառա կտուած
ինքն իր մէջ՝.
*Իրեթէ պարապ էքի մը
կեդրոնին դրոշմուած ո չ—է մ-ը ետք ) որ
կր մերմէ հայրերու «նախնական ել կթքըւած» հրովարտակը) էքի ճերմակները
դնելով իր եւ անոնց միքեւ) խօսող ես—ը
ինքզինք առանձին կը գտնէ ՀՀպա յթող ծո
վին» առքեւ) բամնուած ինքն իր մէք ու
ինքն իր գէմ • ♦ •

Ես ծնայ րաժնուած, եւ րանտարկեալ
րւձժանումի (էջ 38) :

Պառակտումին այս ցաւագին դիտակ —
ցումը չի վերաբերիր միայն հայրերէն O—
տար ումին) այլ իր իսկ անձի երկփեզ —
կոմին\ ։ Նախագի տակից իր ես—ը , տա
կաւին չս տանձնո ւած իր մարմի՛նը նոյնիսկ ) օտար են իրեն : խնքզինք իբրեւ
դիտակից բիբ սահմանող) իբր ւսյզ ^Ըէ՜
լալ» ուզող ես—ը կ'անդրադառնայ թէ իր
բուն )
ընդո ւնո լած էութենէն դուրս
տարրեր կան իր հոգիին մէջ)
նոյնիսկ
օտար մասեր' իր մարմինին »
մարմինս

աչքէս ? կոկորդէս վար տեղեր կ'երթայ ,
մինչեւ գետին կը հասնի անշուշտ (էք 8) :
Ու ձեռքերը որ կռնակին կապած կը պա
հէ )
«հեռաւոր» են իրեն համար։ Աչ
քը եւ կո կորդը ) իբրեւ ղդ1Ո յա կան օրկան եւ գիտակցութեան ու խօսքի վայր\)
անկախ են կարծես Ոլ անջատ իր մար
մինի միւս մա սեր էն) որոնք նոյնբան մը
հեռու են իրմէ) սրբան օտարացած հայ
րերը եւ անոնց անց եա /բ ։ Ոչ մէկ մը —
տերմութիւն իր եւ անոնց
միքեւ ,
ոչ
,րէկ մտերմո ւթիւն իր եւ այն բացա —
կայ ուրիշին միքեւ) որուն հետ չի յաքռղիր
կապուիլ
մենաձայն
մէջ-. Ու ցաւագինօր էն յարա կարծային է
զմտերմութիւն» բառը) որ իբր վերնա՛Լ՜իր տրուած է այս դրութեան ։ Ոչ մխայն անոր համար որ «մենաձայն»ը ժ ըխտոմն է զրոյցին հւ մտերմութեան ) որոնք ուրիշի հետ կապ !լ ենթադրեն) այլ
որովհետեւ այդ ո ւրի շը իր ես ֊լ,ն մէջ է
նաեւ՝ իբրեւ բաղկացուցիչ) բայց զհե
ռաւոր» տարր ։
Անանձնական անց եա լբ մերմո ղ եւ ներկայ[է մէջ ներ անձնա էլան օրինա վիճակ հե
տապնդող անձ մըն է ես—ը ՝. Իրեն հա
մար «ներկան» եւ «հոս»ն են կարեւորը։

Պատմութիւն չկայ : Բնաւ չըլլայ հա ւանօրէն (էք 16) : Ու մենք րացայայտ
ենք: Հոս ենք, եւ այդքան (էջ 11):
Այսքանը կը բալէ իբրեւ մեկնա կէ տ »
բայց չի բալաբարեր։
Անցեալի հրո —
վարտակը մերմելէ ետք ալ) խօսող ես—ը
կը մնայ պառա կտուած ու անարմատ» որովհետել իր անդի տա կից ծնունդը տեղի
ունեցած է «վերացական բնակավայրի» մը
■քէջ, որ չէ սեփս,կանոլած տակալին :

Եւ դուն չեղար հայրենիք, ցած յար
կերուդ. հաւասար, փեթակին՝ սենեակ
ներուդ խորանարդ, դուն' կրկնուող աս
ոանձնոլթիւն ամրոխնեըու նստակեաց...
(էջ. 45) :
Ակնարկութիւնը վերա բերի
Պռւրճ —
Հտմմուտի նախկին ցած յար կերոն) Այնճարի պեթոնէ խոր անարղներ ո ն ,
թէ՛
Աէիիւռքեան որեւէ երկրորդ ո րա կո լած
հ111Jր^^իքի
փեթականման տուներոն'
անարմատ տարագիրի միեւնոյն մտերիձ1 ցան է որ կը ձեւակերպէ : Ա՛դա
ստ կանաց ած ու փաթեթիբ ոզրը
հի
ե աւուրց պանդուխտին)
այլանձնադըրո չմ տագնապը ջիղերու ս արբին մէք դըբխադիր Տ արագր ութինը ապրողին ։ Որովհետեւ նոր չէ տարագր ո ւթի նը
եւ
մամանա կին մէջ
սահմանո ւած ,
ա յլ
մարդկայնօրէն հին ու սկզբնական ,
ս1էս րա զմիցս կը կրկխէ գի տա կց ո ւթ ե ան
արձագանգող ներքին ձայնը) դիրքի եր
կրորդ գրութեան մէջ՝.
էք ou ող եսը վկան է այս տար ագրո լ —
թեան ) բայց նաեւ' զայն ապր ո զ ազ —
դարան — ընկերաբան անհատը)
որ կը
փորձէ զայն ստանձնել գի տա կց ո ւթեա մբ ,
եւ այդպիսով ձեւակերպել նոր
օրէնբը
ներկա յլ, : Այս նոր սրէնրր նոյնբան հե
ռու է ձուլումի ահազանգը հնչեցնող մլօրինակ ողբէն) որքան' հայապահպա —
հումի բառային ու անբովանդակ քա —
րՈ1լը կրկնող խօսքերէն : Աերմելով հայ ւս պա հ սլանո ւմ — ձուլում
«ֆէթ1ւշական
Ղ^յԳԸ^ եւ «մարդ — հայ» եր կրնար ան ԸԸ^ ւ՚՚՚Հչպէս ինք կ'ըս է ) խօսող եսը կր
ձեռնար կէ օտար ո ւթեան գոյո ւթ են ա կան
ստանձնումին) այսինբն տարագրութեան
տարա — դրութեան վերածումին ։
Հոս է որ կը միջամտէ) պէ՛ տք է որ
միջամտէ զրոյցը։ Զրոյց ինքնիրեն հետ
եւ ուրիշներուն , այսին^խյ ս տեզծո լմ ներ
քին կապերու սեփական
ինքնութեան
տարրեր ուն միջել , ամբոզքի մէք Հ ամարկումը անոնց ել զրոյց ո լ կապ ուրիշ
ներուն հետ)
Ուրիշին հետ։
Այսինբն

ՓՈՐԶ' ՏԱՐԱ-ԳՐ Ո ՒԹԵԱն Եի
վերա՚պահ ու գիտակից կեցուածբը խո
հուն ու վերլուծող անհատին , որ բոլ —
սա կանէն հազիւ բարձրացած զգայական
կեանքը կը փոխակերպէ նա'խ մտածողա
կան արարբով ըն կալո ւած կեանբի փոր
ձի եւ ապա՝ ստեղծագործական կարո —
ղո ւթեան ։
^վերապահ» բառը բազմիցս
կրկ նուած է դիրքի եր կր որ դ դր ո ւթ եան
մէք) քրիստոնեայի մը խիղճէն թելտ —
դըրո ^ած ներքին խրատի մը յաճախան —
մ֊Ւն ս[էս
որ այս պարագային գիտակ
ցութեան յամառ յի շեղումն է անհատին'
ղդռւշ Ը1_րսլոլ- տարերային մզումներուն
ու ֆէթիշացած ձայնեբուն հանդէպ ինք'ւի^ք կ1' կ^' r"L ^ովորամոլ դա ղտ ւի տր տխօ
սու թետն մը։ Իիբ ու կոկորդ մտնա —
ւանգ խօսող եսը կը դիմէ գիտակցու
թեան ) որովհետեւ զգայութենէն 'խօսքի
ել դիրի ս տեղծա գործո ւթեան հասցնող
կարողութիւնն է ան )
արարչական Լ"—
կր,ոԸ )
իր բառով
հ.ա շիստ բ հ տ ս տ ե ւլծ»
այն ազդակը , որով բաներն ու մ տ բ դիէը «1ւըսան>՝> ■
ի մ ո ւտր ,
տամ՜անելվւ ձեոնարկ է ան )
որուէհետեւ երկունք մըն է' զուգահեռ
ես—ի եր կոլուբին ել դէպի միութիւն անոր ձդտո ւմին ։
ի ւրբճեան յաճսէ էս կ}ան
դրա դառնայ այս դմո լար ո ւթեան . մ ե —
նա ձայն րՍ1ոյցին մէք ինքնիրեն ըսելէ ետք
«կարելի չէ նկարագրելը» {էջ 8) , եռաձս,յն ղըոյցխ. մէջ ո սրիչին հ տմար էլ ըսէ
թէ «դժուար ձեոնարկ է նկարագրելը»
(էջ 5G) , «տաժանելի է րաներ ապրեց նելու ծէսը» (էջ 157) ! Տամս։նելի , ր՚“յց
անհրւսմէչտ : Առնուէ է սր բաները 1լապ —
անով է
['վ՚չձն համար եւ մեղի՝
որ եսը կը հասաատէ իր ինքնութիւնը :
Որովհ ետեւ )
անց եա լբ մերձ ելէ եւ
շեշտելէ ետք գոյութենական կաբելս —
բութիւնը ներկային) պէտք է ստանձ —
նել այս ներկան,
«երկրորդ աստինանի
վեր - ապրումի նիւթ դարձնել» զտյն)
(էչ ns). տյսին^ւ վերածել դրութեան։
^Իրականո լթիլնը գիտակցական վեր —ապ
րում է դէպքի ) «ապրումի եւ մտածու
մի ուժական դրսեւորում» (էք 285) :
Հոս Հ^ոլմականը» հոմանիշ է ^գիտակ
ցականի» ♦ որուէհետեւ գիտակցութիւնն
է
ում՜ը) որ կը վարէ բաներ ապ —
& էսԸ ոտեղծագործումի ։
'Իիւրքճեան գիտակցօրէն կը ստանձնէ
իր անձը ել զուգահեռաբար կ}իրագոր —
ձ£ Ոտանձնոլմը իր տարիներու ընթ ւս ղ —
քին դրածներուն անգրադարձ ու արամաբանա կան ճիգով մը՝ որ համադրու
թիւն կը սաեդծէ եսի ել դրութեան :
Այս հատորը հանդիսավայրն է ել վըկայոլթիւնը այս համադրութեան առա
ջացումին՝
միութեան նուաճումին ։
Utju
տեսա կէտէ հետաքրքրական
է
«ձայն» յղացքը , որ կը դոլդորդոլի «զըյ՚Լ՚՚՚ՍմԻ^ '• Ձ/այներՈլ համանուազային կառոյց մըն է այո հատորը եւ
Jարս՛ կց ՛սկան ճարտարապետութիւն
մը
նախապէս տնջատ ո լ իբտբմէ
տարբեր
թուող գրոլթիւններոլ յ ԱՀ/ոնք կը դա —
սա լոր ո լին
հասարակաց
թեմաներ ու
FnJ9'1>

չոլ-րջ^ կ ենթարկուին զարգացական ըն —
^ա3քի
էը կազմեն կուռ ամբողջութիւն
մը
որ առար կայաց ած պատկերն է իր
մի ո լթիլնը ճաբտարապետող եսին ։
Եւ- անդրադարձ զրոյցէն
առաք )
որ
հեղինակային մեկնաբանութիւն մը կու
տայ հա տորին ՝ ինքն ալր ո ւմի ձդտո զ եսը
կը թելադրէ արդէն ընթերցումի հեռա —
նըկար մը՝ որ միութենական է էապէս :
Տիւրք^եան ւի ոփ ոխո ւթիւն չի մտցներ նա—
խասլէս գրուած եւ այս հատորին
մէջ
խմբուած զբութի լեներ ո ւն
ձ՚էվ՝
բայց
«կա>րեւելէ» զանոնք'
տպագրական՝ անմեղ թուող՝ բայց խորքին մէջ չատ յատկանչակտն թէքնիքով :
փլխագիր ,
չեղ
եւ չիտակ դիրերու համադիր դո րծածո լթեամբ՝ ներայայտ ձայներոլ բացայայտ
ներկայացումով ել մենաձայն զրոյցէն
մինչել անդրադարձ ղրսյց հագրուանա յին զարգացում ապրող ձեւա ւոբումութ ան
միամամանակ կը չեչտէ իր եսին միոլթիւնը եւ միութիւն կ'ապահովէ իրարմէ
տարբեր գրոլթիւններոլ, :
Այսպէսով կիրարկած կ'ըլլա յ ի՛ր իսկ
սահմանումը գրողական արարքին :
Գրութիւնը ծնունդ է ն֊իտակցոլր֊եան ել

Դէպքի յախսքիՏ, հւ պԱ
ժական տիրապետումին' աոտփնև 1ւոՈւ.
մէ (էջ 263) :
Այսինքն ստանձնումը Օտարոսէին (
դստադբուած խօսք», տարա - դ/1Ոլ^
Գրութիւն տար-ի մասին՝

բ։սյց

տար դրութիւն՝
անձնականի
ուրիշէն տարբերուող ;

յ.

Եւ որովհետեւ դէպքը մէայն ար
չէ ՝ դրութիւնը ինքն ա ս տանձն ում է նա_
եւ եւ ինքնաբացում : Եսի ել դրՈլթեան
կապը տիալեքթ-իք է. Ղրող ես[ւ ա
նացում ՝
աղատադրեալ խօսխ ազ,ստա_
գրո՛ղ խօսք է նաեւ դրութիւնը՝ „[ln^ ,։Աը
կը գտնէ իր լիութիւնը :
փիւրքճեան կ՚ակնարկէ դրութեան pn,Lմական բնոյթին ՝ քաթարթիք անոր կ,,.
չունին : Սահմանելէ առաջ ղայն , /։ա_
ցատրակտն ել բացայայտ բառերով՝ կշ
կիբարկէ' ներայայտ՝
բայց դիսսսկխ
իրագործումով. դրութիւնը կը րե{,կ լ,_
րեն սեփական իր վայրին Ոլ սեփական
°1՚էնմ1՚ն
գիտակցութիւնը՝
կ'ապտհ,„լկ
իր եսի ամբողջութիւնը ո լ կը փրկէ ղայն.
Կը փրկէ'

դիտակից

ել

ընդո լնուած

գոյութեան կանչելով նախադիտակէցը՝
անուանելով ղայն ու ձեւակերպելովնախագի տակիցը իսկական

գոյութիւն

չունի անուանումէն՝
դրուելէն առախ
Սենք դիտեր զտյն ) ուրեմն չէայ : Սյրղոյ
չէ , նա խադոյ է . սահմանուած է գը րութեան ,
անբռնելի ել անըմբռնելի կ
նախադրական իր
օրինավիճակին մկփ.

էանը չկար իմաստուն եւ շողարձակ' իր
աղերոլ լայն շշուկէն աոաջ շռայլ (££33)
Անիկ տ բք քայ գքչյրխն հետ ո լ խօսյփն ՝
կը ծնվ ձայնթն մէք ու կը դառնայ ղը Հ,ոյց • Մերմումն է այս ) բացայայտ ու
բացարձակ մեղմումը խ՚՚Լ՚բ — ձել_ նըկըւութեան եւ դխրէն առաջ դոյութէ՚մե ոլ,“
նեցող գրութեան, ոբ> բառեբու կաղա պարխն սպասէր ձեւակերպուելու համար՝.
Առա ւելա գոյնը ձեւաւորում յդա9ք^ր է ո1՚
կ}ընդունի *Ոխւրբճեան, ան ալ ոչ քւբթւ
անձեւ գոյութեան մը ձեւ տուող արարը՝
այլ դր՛ութեան ժ՜ամանակ քտկ րանխն զե
ղար ո լես տա կան ա ես ս/ կը ճչդոզ յատկա “
քնարական արտայայտութիւն) կըչռո ւթա ւոր հ ազներ դո ւմ , վւ ոխ աբեր ա կ>լ^
մ արմնա ւորո ւմ խօսքի î

Խորք - ձեւ երկուոլթիւնը, իր նաի նւսկան եւ նրրին րանաձեւումներով, իորթ
է այս հատորի գրողական ըմթււնման
(էչ 273):
Ետր ելի է մտածել) այս հանգր ուա ~
նին ) թէ *Իիւրքճեան կը սեփականէ գԸ՜
բոզական արարքի դերիրապաշտ սահ
մ անումը )
ըստ որուն դր՛ա կա հուխխեր
1լ իրագործուի իբերնին ձ էք» , ըսուելու֊^
դր ելո լ պա հ ո ւն ; Ատ նա ւանդ որ յաճախ
ա 1լհար կէ գերիր ա պա չտ տարրերու աո.
կայո ւթեան իր գրո ւթի ւններուն ^էխ
յատկապէս երկձայն ղրոյց1է էչերոլն ՝
['այց գերիր ապաշտա կան այս
պարագայական է էապէս ել կը վերա
բերի միայն պատկերային տարրերու՝ այ
սինքն մանրամասն ո ւթի ւններ ո ւ y
ա
բողքական ըմբռնումի մը։ (իերիրաս1էԱՀ
տեսութիւնը հիմնուած է բաեականութ
կար եւո րութեան ժվստումին ու անդէաակիցի եւ ենթագիտակիցի հ իմնա կան [
Բե շեշտումին վրայ , մինչ իրեն համ
գոյութենական ու գրողական զերագ

J

արժ՜էբը գիտակցութիւն է :
Այս իսկ պատճառով կը գանուի /
րիր ապա շտներ ո լ բոլորովին հակադիր I
լեռի մը վրայ ։
'Իիւբքճեան գերիրապաշտները կր J
չեցնէ նաեւ, ռպվ՚շ մտնր՚սմս՚սնտ-թե։Ա ՚
պարագային*
անոնց պէս fri*
մերմէ հանճարը եւ ըետրանիակ>
բըռնում մը գրա կանո ւթեան : / նք
սի հ^մողովրդավար» սկզբունքներէ

I 0-

_

չտ դրուած ըմբռնում], մը ձ ,սսթ''1
տածել տալով թէ
ղրողԸ
՚
այն բացառ],կ էտկը էէ՛
'Հ
իբրեւ այդպիսին ՝ այլ սպ՛իչ ՚ l"
սովորական անհատը , ո[' '1;էս1ձ

ւ չնլ,

նլքս1}
_

տակցոլթիւն, բախո ւմը կը
Լիովփն ընդունել], ել
րղ,ա կռ համակրել], այս ըմբռնումը կԸ.
լՂ

Fonds A.R.A.M

«ՅԱՈ-ԱՋ - ՄԻՏՐ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

ՀՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ Ի
„Հ, սակայն իրռզական այն վիճա սր -քվարրճեանլ,

գրականութիւնն

( ^ղո,Ա՚ղա.լար' իր սահմանումին մէջ,
Հ հր-՚լյսէայլ-ն չէ Ըն"՚լ /՚ր գ^ուարա ^իղի րնոյթէն պատճառով։
Հեղէ չկթ անձը ել էմացական ճիգը սէ նգչ ‘րՒյն 1^ն,սն սնսւնէ’Լ ,,,Նո'Լ ել

է թմբել

բանքն է անմէջա կան աձ ուր տ ո ւե ա լը 1 ոբուն ,Լր՛ոյ կրնայ հիմնուիլ եսը էր զբ

ոմները ղանցելկ ետք՝

ար կած՜աթնգրո ւթե ան հ ամար :
Միակ պարգեւ վայրկեանի, կարծր հըր1նոլանք ներկան ընկալող ան գիտցուած
!քԱ1,1ե է նաեւ սեռայնո ւթեան , ա ռաջին

Րիւրքճևան կը

թաց Ս"՝յցէն անկարելիս լթենէն

,ոա-

„պ„,լ նսէ տագնապէն յ
'անճարի մերժումին կ՝ըն կեր ան այ հեյթւկայէն առանձնաշնորհեալ օրինավիձերմսւմը։ 'I-իւրքճեա՛հ հեղինա(ք առարկայ - գործի մը առ,սէ „տեգ Հպ!' սնավոսռոլթեամր կանգնող
անձը
Հոնաւ, ‘"JL տարօրէնակ
ան անձնականութեամր մը ինքզինք գործին առա
ջդ, անոր մէջէն էր լինելութիւնը սահհսնող եսը ï
Հակասական կրնայ թ ո լէլ այս հաս —
ուտումը, երբ ամբողջ հատորը լեցուն
էթմով, երբ միակ ու կրկնուող Հնիլթն՜»
Անք, նոյնիսկ երբ կը գրէ ՀՀՍ լրիշի»
կ Պըյտեանէ մասէն : Պըլտեանէ գոր\յձ ուսումն ասէրո ւթէւնը,,
որքան ալ
սրադարձ զրոյց ըլլայ , զրոյց է ինքն
հետ, որովհետեւ էր հարցերուն արՓաղանգը կը բերէ էրեն ու մեղէ յ Պրլտեանը սերնդակէց մը եւ ճակատագրոյte մը Լէ մէայն էրեն՝ համար , այլ [՛Լ՛
Հսկտաղնապները էւրատեսակ ձեւուէ ապրող ել էլրայա տո ւկ կերսլո լէ ւէե րասլը —
րող^ ալսէնբն գէ ր ուէ ու գրա կանո լ —
քԱբ նուաճող մը : Աձտր գործէՆ
Հարցումը, էնբն է րսոզր * Jip. ubljllulpuQ.

սքնշագյսււք-իւնԹեթռլ պարսւարյյւած մասհկ[ալթիլ1ւլլ ուե// (էջ 159):
«Երկ ֊
րշղ Հալասաբումբէն մէջ (££ 14:3) յ խաՀտւ֊սէկ ոլ խուսափուկ այն տպաւորուքքձւը
ստեզծուէ , թէ վ^է ւրքճեան րոլգււվէն կը հակասէ այս հատուածը ըսi ten։L ՀասԱւատումը*. է*բրել գրութեան
ձ>ելւոս)ներէն մէկը կը ներկայանայ կար^ui որուն ընկերը կը
գէմ է
հբայց
Qար ութ)}
բացայայտ անուա —
ժումով* Ոայց այս 3 ա բութը, որ էնբն
1 անշուշտ ) կրնար ուրէշ մէկը ր/լախ
'[1!ոփեան ներկայէ աչքերով էրմէ դուրս
Չսնուած : Այս ձեւը պատահական չէ*
^աակյական մօտեց ո ւմէ մը բնական ար^ւն,բն կ պարզապէս ,
որ էր եսէ մէկ
կ անջատէ էրմէ եւ անգրագարձ
^յուածրուէ կը տեսնէ էրմէ դուրս, աղարկայացած, գործէն առահո լած :
եսէ գործէն առահո ւմը հէմնա —
ուրիշ արտայայտո ւթէւն մը ունէ,
j "f ս,լևւ1ւ կարեւոր է աս պարագայէն *.
^1'Լ[՚^եան կը նոյնանայ պարզապէս էր
^րեին հետ յ անոր մ է՛ջ կը տեսնէ էնք-֊
անո՛վ Չըլլայ լէովէն : Պատա —
'“H չէ որ անգրագարձ ւյքոյցթ մէջ
Վ 179) Հ_ր"նր ^ար հատորէն հեղէ —
այլ Հ^այս հատորը))»
կարծես
տորր ապրող եսէ մարմնաւորումը ր/—
Լ P ել ոչ անոր հնարա ւոր արտա յայտո ւ—
^էններէն մէկը* Նոյնը Լլընէ նաեւ չա^կութեան մէջ

(յէջ 199, 201, 203

կը նոյնանայ էր գրած բազ'A ՂԸՈյօներուն հետ եւ մէւս

ynûj յ

Խ Կոյն՚սցումբ բացայայտիչ

երե -

le Տ պարզապէս : իրողական արարքը
I
Հսձկան մանրամա սնո ւթէ ւն մը չէ
Լ հանքէն մէջ՝ այէ զ_այն էմաստա —

7 ^՜<֊ էր եսէ մէո ւթէւնը էրագոր —
ւ

Այս ստորոգելիները կարելի

ըտնէ մը էատտրրերոլ մէջ, որոնք մէ տմտմտնտկ գեղար „ ւես տա կան յտտկա նէ շներն են գործէն :
Առաջինը զգայութիւնն է • Ինքևաստանձ.
նոլմէ գիտակից աբարքէն ետք' ղգայա -

\պելել ղ“՚յն ։ Ու գլ""-թեաւԴ l'e մէլ"
Լպնապները լս^ելէ,
էր պառակ թայ թ՛ զր">֊թենէն է'ս1ւ ենո՚լ տ“՚գ ֊
պլ՛ յ,£առա£ ’ "1'նման ըԱ-ալ՚“՜ է ւ՚ր
ւէնսձայն ղր-յցէն մ էջէ, վարագոյրէ մը

յ,

կ՝„ւզէ հետապնդել էր յևտագայ ծագ կումը •

պսակող հէմն ական կողմնորո —
Ը • Ենբգէնք փնտռող ու համա —
/fS գրՈւթևան մ1»ւ է "C 11Ը Գտնէ
ւլսզէն էրագործո ղ վայ[,ը* tU°unrL

ես^ ’ԼեՐա^ո1-եւո,Լ է nc 1ւամ՜
UA '
jnւթենա կան էր աՀՍՈ —
լմՈլած ՝ էր պառակտումները ղան'Vufiu,J^“nUjll3"L'^llU1‘rԲ

արարչագորե

լ ,էսը
& նոյնանայ 1՚ր
Ալիներուն հեա,
անոնց

■ււ՚"րժ
մէչէն

րողական

աստիճանը գիտակցութեան : Րա յց նաեւ
անցումի ձիջ„ց գեղս,րուես տա կան ա —
լ, ա ր շս։ գո րծ՜ ո լթ եան , որ կը տանի գէսլԼ։
ձրի Դխ-ր֊անք գեղագէա Հէջ 48) :
Երկրորգ զրոյցի Հ անգրո լանէն են,Հ
ձենր. էնՀդէնՀ կերտող եսը կը ղգաJ
է փրկութեան՛ ճ տ ձ բո ւն մէջ է՝ բայց
տա 1լալէն ւԼճռսւկան հաստատում չըներ »
-^ւ p-lrp-bm.
: կասկածը պէ ֊*
,ոէ չՀ"՛^‘սJ ) որովհետեւ գերագոյն ըպԻ"
‘lul J ար *"նը տես ո գութէ ւնը y արար չա —
կան էր կ աL‘ ո ղ_ո Լթեամբ պէտէ պար տա—
ւրրւււէ ար սրաբէն ա շվսարհէն եւ էրեն ու
ղ֊է տա կց ո լթեան հետ նոյնանաչուէ գառնայ հ էմնա տարրը գրողական ար արքէն :
Ա է ւս տարրերը կը լրացնեն ղայն լււո֊~
ղա կան ել շնչառական մանրամասնոլ —
թէւններով^ [lUijy տեսողականը կը մնայ
տէր ա կան :
փրուէմէւնը կը փռուէ տարածո լթեան
մէն
երկար ու կարճ տողերու շրն —
չալոր յ աջորգա կան ո լթ եա մբ էր ծա լա —
ԼՐ կը ճշդէ ,
տարբեր գէրերոլ գոր —
ծածութեամբ եւ թուղթէ ճերմակ մասերու օգտագործումով կը ճար տար ա պե տո ւէ
էջէ^ մէջ, կը բաշէս ո լէ յաջորգա կան էջերուն' էր էական մասերոլ ագուցումով*.
կ է տա գրո ւթէ ւնը ,
նաէսա գաս ութէ լև —
ներու հատումը, տա ռա կր կն ո ւթէ ւնը կը
ստեղծեն է ւրայատուկ կշռոյթ մը սե ֊֊
լեռ եԱ, պահէն հետ փոթուող, որ տագ—
նա պաԱյ շնչա ռութեն էն մէնչեւ հանգարտ
հրճուանր աս տէճանա ւոր ո լո ղ
ւէէճա կ —
ները Լլ էրագործէ բառերով :
Այսպէս ,
ՄսւեթմւՈ-թ-եան. մէջ, ուր
մտերէմ բաներոլ էսօսՀ կայ, բայց մը-~
տերմո ւթէւնը է՚եր բացակայ է, տագ —
նապոզ եսը էնՀզէնՀ կլ արտայայտէ կըտրատ կչռոյթՈէԼ*
Կէ տը եւ վերջակէտն են, բութին հետ,
գթսս։ լորարար գործածուած՜ նշանները։
Ստորակէտը մեծ բացական է։
թւում
չկայ, ո շ ալ հոսք ու անցում :
Որռվ—
հետեւ կապ չկայ,
զըոյց չէայ միւսին
հետու գիտակցութեան ձայնը պաւ —
րապին մէվ արձագանգող մենւսԼսօսոլ —
թեան աղմուկ է Լոկ- Նոյնիսկ երբ Լսօսքը կ' " ւ՚լ՚լո լի վարագոյրին ետին գոլ —
շակո լոզ անձին, կամ փորձ մը կ'/,/ —
լայ եզակիով մտերմութիւն ստեղծելու'
Լսօսոզ եսը կը մնայ բանտարկուած հե
ռալ,։րող յոգնակիին մնայուն գործածու
թեան ու մէկ կամ զոյգ կէտերով հալո
ւած նաթագա Աութիւններու բանտին մէջ՛.
Երկրորդ գրութեան մէջ՜, որ իր ա նունը տուած է հատորին , ստորակէտը
կը յայտնոլի կէտագրական միւս նշան 
ներու կողքին,
կը ստեղծէ թւում ու
շար ո ւնա կա կան ութի ւն ։
Անոր
շինած
կարճ գագարը կ՛ եզանա կա լորէ ծաւալա
յին բնոյթը կշռոյթին, հակադրաբար կէտով ու վերջակէտով ս տեղծո ւած կտրուկ
հատումին։ Տ առա կր կնո ւթի ւնն երն ալ,
գլթա ւոր աբար Շ ՛ի ) Ծ ՛Լ՛ ^ւ Խ -Լ՛ , 4//
Հ~
տեն այս տպաւորութիւնը։ Խաղաղս լ թենէն հեռու ենք անշուշտ, բայց տագ նապը աւելի մեղմ է բտցայայտօրէն։
Երրսրդ գրութեան մէջ աւելի եւս լոյծ
կը ղարլնայ կչռոյթը,
որովհետեւ լսողականօրէն կ՚արտայայտէ նուազ տագ նապալի եւ աւելի ներգաշնակ հոգեվի ճակ մը։ Սեփական ինքնութեան մատ շումը աւելի դիւրին է կարծես ել ա նոր ձայներուն համանուագը ա՛լ հնա րալոր : Ա երմո ւմներ ո լ ել ստանձնում ներու ,լիտա կցուած իրակտնութիւն դառ
նալէն ետք' եսը չի տագնապիր պատ բաստ նաթագասոլթիւններոլ թելադրած
ջղային մթնոլորտին մէջ,
կը թրթռայ
ներգաշնակ խօսքի ելեւէջներով :
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ԳՐՒԳՈՐ ահՆեԱՆ

իրողական աբարՀը էբ լէ ո ւթէւնը կը
գտնէ պատկերակերտութեան մէջ եւ յատ
կապէս փ ոէսաբեր ո ւթեան եւ էսորհբգա —
նշանէն : Պա տկերա լոր մտածումը թե —
լա գր ա կան էստացումն է գէտա կէց ձայնէն ,
երեւակայութեամբ ընկաչուելու
կոչուած գեղաբո ւես տա կան արտայայտու.
թէւնը անոր յ
Րիւրքճեան կը վերլուծէ
զայն իր անդրադարձ զրոյցին մէջ, բայց
շեշտը կը գնէ մանաւանգ փոէսաբերոլ —
խԼեան վրայ : թերեւս նոյնբան , ^թէ ոչ
աւելէ, կարեւոր են էսորհր գանշանն եր ը ,
որոնբ ամբողջ յղաղ^! մը կը էստացնեն
պատկերէ մը մէջ ու կը հունա՛ւոր են ընթերցողէ ընկաԼոլ-մը :
Առաջէն կ 111ՍԳՒ խորհ րդանէ շներն են՝
էէարագոյրը , սեռը, մագաղաթը, երփ —
ն ապա՝ կէն ,
եղջերափողերը ,
ո րմնա -֊
Հանգակը, թռչնագէրն ո լ լուս անցՀը եւ
ացոնց նման բոլոր այն նշանները, որոնք
էստացնող — թ ելա գրո ղ պաշտօն մը ու-֊
նէն, բայց էնէթւաբաւ են եւ էրենբ - զէրենք կը բացայայտեն ։
Երկրոբղ կա[,ւէէ էսորհր գանէշներն

են

ճ՜ ո վը , Հա գաբը եւ մա՚նալանգ կարապ —
ները,
որոնբ մեկնութեամբ կը բացա
յտյտուէն ել աւեԱւ բարգ պարունակ ունէն : Ղ^րոգը անոնց մէջ կը գտ նէ կա՛մ
վայրն ու մթնոլորտը էր Աւնելո ւթեան ,
կա՛մ էնբնս/հ այեցական կրկնչա կը էր սե
փական գէ տա կց ո լթեան յ
Այ ս տեսակէ—
տէ , էսորհրգանէշ կարեԱյ է սեպել նա
եւ առասպեԱյ ձայնը, որ ան կաէս գո —
յո ւթէւն չունէ էբտկանէն մէջ եւ ար —
տաբնացած արձագանգէ մը պէս Ը^րէ “
հատ — ընգհատ 1լ չնկեր ակց է գէտակցութեան ձայնէն , փ ո խաս ո ւթէւն կը ստեդH անոր հետ :
խ որհ ր գան շական է նաեւ կառուցայէն
նշանակս ւթէւն
ունեցող մանրամասնոլթէւն մը, որ շեշտօրէն գեղարուես տա
կտն աոձաջփն երեբ զրոյցեերը կը յատ —
կանչէ :
խօսբը բաց — փակ զսյգէն կը վերա —
բերէ , որ գրութէւններու մթնո լորտը կը
բնորոշէ, առանց բացայայտօրէն նշուած
ըլլալու :
Առաջէն գրութեան մէջ, ւէակէ տպա՝ —
լոր ո ւթէ ւնն է տէրո ղը • ^սը բանտուած
է սենեակէ մը մէջ, վար ա գոյրէ մը գոզ
հորէզոնէն գէմաց անչարմացած եւ կըտրատ նաէսագաս ո ւթէ ւնն եր ո լ շնչատ հել —
քին մէջ սեղմուած :
ԷԼրկրորգ գրութեան
մ՛ամտնակէ եւ
արձակ ծովու րացութէւնը անպատուար
միջոց մբ կբ ստեղծէ գրութեան , բայց
բաղաբը աւեԱւ էբրել սահմանող ո լ սահ
մանափակող տարր կը ներկայանայ , բան
ազա՛տ մî
Երրսրդ- գրութեան մէջ անոր այս վերջէն յատկանէշն է որ կը չեչտուէ, մանալանգ որ բա գաբէ արձա կ պո ղո տան ե —
րուն թելա գրական պատկերէն կը կզու-է
բացօթեայ
տարածո ւթէւնը Մ ոնսուրէէ
պարտէզէն ։
Փակէն բաց գացող այս հոլովոյթէն մէջ
կը կարգացուէ դէպէ բացում գացող ղՈԼ~
գահեռ լխթազրը եսէն, որ էնբնէրեն հետ
սլար տարչէր կենակցութենէն կ^անցնէ էր
ել ուրէշներո լ հետ մտերմութեան եւ ու
ղատ միջոցի մէջ ազատօրէն շխչոգ ոլ աշ^“
խարհ էն բացոլող էր նոր օրէնա վէճա կէն :
Պատկերաստեղծ այս եսը չնալւակա՞ն ես
է , գէ ւցա ւլն եր գա կա°ն , թէ^ վէպա սա —
նական : Երեբ հնար ալոր ո ւթէ ւնները ու
նենալով, եւ անոնց հետ գրադատական
ել էմաստասէրական շնորհներոլ փաս —
տը տալով մէկտեղ, գրորԱ* ^սը, որ կը
յայտնո լէ այս հատորէն, ‘[["‘[‘"l/՛ ես է
մանաւանդ*.
է տա կց ո լթեան դեր ակայութեամր կատար ո ւո ղ գրո ղա կան արարբը
մայթբ չէ,
այլ էնբղէնբ հասկցող ու
սահմանող ստեղծագործութէւն ։
ՀԼէ —
սլում է ներբէն գէպաշարէ , ոլ[,[՚չթ հետ
Ղ1'"յՅ ԸԱ.աԼՈէԼ մէկտեղ զրոյց է էնբն էր
հետ եւ էնբն էր մասէն : 'Ըէւրբճեան էրալունբ ունէ այս հատորէ հնարաւոր
շար ո ւնա կութէ ւնը ել գրողական արար —
չագործութեան էր յետագայ մթնոլորտը
ապագայ վէպտկան էրագործո ւմներու մէջ
տեսնելու*. վէպա կան այս ստեզծագոր —
ծոլթեան կորէղայէն նէլթը անշուշտ Ւնմ:
պէտէ ըյրսյ դարձեալ, րայց այս հա —
տորէ հոլովոյթն էսկ կը վկայէ թէ ա —

նոր շրջանակը աւելէ լայն պէտէ ԸԼԼայ
եւ պիտի ընդգրկէ իր գիտակից փոր ձառոլթեաե միջոցբ եղող Սփիւռքը Պուրճ
— Համուտէն, մինչեւ Փտրիղ, ել իր տե —
լող ձտմանս, կբ Սփիւռքի երրորգ սե —
րունգէն ապրած տեւողութիւնը :
Ս պա՜սելփ է իրմէ ինշ որ ինք տարի —
"^^-րէ ի ‘Լնր կը սպասէ Սփիւռքի գրող
ներէն . գրականութիւն մբ , որ վս1ւե —
րացույք շնորեէ տարագիր բազմութիւն —
ներու կե անքին , ղս՚ցն րարձրացնէ տարագրութեան մակարդակին։ Ըէ/այ՝

Վալերականււ՚ւք-իւն մը, ուր համա —
գրուած ըլլան վերի յարկի Մարաշգի մեծ
մայրիկին ապրումներն ու Համրայի երր֊եւեկի իքազոլմները, Նոր Սիսի ն4սԸ
կաոուղիի եզերքին ջսւիյ ջախուած օրոյէն
ծաւալող անհեր֊եր֊ը : Սինեմա Արաքոի
աոջեւ խօսուող արար-ր֊րքահ այ երէն արկօն ել նազ նուազող աղոզ մոլուցքը Շա_
րաթ- գիշերուան, Ռա1ս - Պէյրուրփ աասնըվեցերորդ յարկի մը պատուհանէն ներս :
«Պնակ մը կերակուր»ի մասին գրուած
խմրագրականը, եւ Թիրոյի քեմվփ ղոներէն փույլվւլոզ պասաաոը հեոասւեսիլի
{էջ 117):
Ւսկ ինշ պիտի ր/ /՜այ անոր էեղուն։ Հա
ւանական է որ հոն գտնուին տարրեր տե
ղական ա զգեց ո ւթիւներ ո լ ենթակայ մեր
ա շթարհարարէն գունաւորուած զւսնա —
զան իւրայա տուկ բս ելա կերպերով, թերեւս նաեւ տեղ — տեղ ոլղղակէ մէջրերումներ հէւրընկալ երկէրներոլ լեզուներէն. բայզ հտւձանտկան չէ , ոչ ալ բազձսւլէ
համա կարգո ւած ներկայութէւնը
ս փէ ւռբեան էր ական ո ւթէ ւեը շեչաող երկրորգ լեզուէ մը *.
Ներկայ
մէջ բացա տրեԱր է ան
շուշտ ֆրանսերէնէ զանգո ւածայէն ներ
կայութէ լնը , էբրել աբսորէ հ որյեվէճակե
Բ. kt- էր սղութեան մը բնական արտայայտութէւնը,
րայց
արդարանաԱր
չէ
հակառակ 'յ*է լրբճեանէ տուած բա
ցա տրո ւթէ ւններ ո ւն î Ոչ մէայն մեր, այլ
Հ^անպէտակ գրականութեան չափանէշնե —
ՐուԼ կշռուելու^ էր փափաքը սլայմա —
նալոր չէ երկրորդ լեզուէ համա կար —
դային գործածս ւթեամբ ♦ եւ օտարախօս
ու օւեարագէր սփէ լռքահ այերոլ դէմելու
["Բ զանկութէւնը չէ բաւեր արդարացնե
լու առնուած որոշումը*. Ընգո ւնեԱլ պէտէ Ր11աԲ աակաւէն գրո ւթէ ւններուն մէկ
մասէն ֆրանսերէնով մա տո ւց ո ւէլր , բայց
գմոլար բացաարեԱւ կը մնայ վերջէն եբեք գրութէւններու երկլեզու ներկա՚յոլ —
թէւնը հատորէն մէջ*.
ԷՒարգմանական
այս աշխատանքը, այլապէս հետաքրքըրական եթէ առանձէն կատարուած ըլ —
լար , այս հա աորէն մէջ կը գա տապարտէ այս գր ութէ ւնները էրենց էսկ էրրէ—
նատէպը րյ/ա/ոլ ճա կա տագէրէն :
11նչ որ ալ րք/այ դաԱւքը այս հատորը
պա տո ւանգանն է անոր : 'Ոէլրքճեան յա
ջողած է անոր մէջ համադրելու էր էնքնութեան զրէ*- թուող մասերը, ճարտարապետելոլ ղանոնք գէտա կցուած ամԲո 3ջէ Ը մէջ եւ դրականութեան վաւե
րացումը տալու այգ ամբո զջէն ;
Այ ս տեսակէտէն յաջողած կարե/է է
նկատել էր էնքնոլթէւնը փնտռելու փոր
ձը.
այս հատորը սփէւռքահայ անհատէ եւ գրողէ էնբնա հաս տատումէ վկա —
յութէմեն է :
Յաջորթած է նաեւ էր փորձը էբրել դլդ
րական սեռ՛, Փ որձայէն մեր նէհար գրա
կանութեան մարզէն մէջ,
նկա տառելէ
ներգրում է այս դէրքը* մտածական —
վ^րլու-ծական քէչ երկեր ոլնէնք
անոր
որակը ունեցող *. ինչ կը վերաբերէ բառէ
գրողական արարքէ ըմբռնումէն յարակցոլող էմաստէն , կրնանք ըսել թէ Փոթձը
գրական փորձառութէւն է նաեւ. անով
'!'էլրք^եան փաստը կոլ տայ էր գրո —
զական հարուստ խառնուածքէն եւ այլա
զան հնար ա ւոր ո ւթէ ւններ ո ւն z Եը
մնայ
որ այս աոձա՚ջէն փ որձէն անցնէ անոր վրրայ հ էմնուած ուրէշ էրագործոլմներու.
տայ մանաւանդ էր սպասած Ափէւոբէ
վէ*գր այս սահմանումէն ոչ մէայն յատկացական էմաստով ,
այլ նաեւ դոյութենական — որա կայէն նշանակութեամբ։
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( notes de travail )
ԼՈՒՏՀԻԿ ՊԱԶԻԼ

HAROUTIOUN KURKJIAN

ANGELE KAPOYAN KOUYMJIAN
Avant d’aborder parallèlement l’étude
des deux pièces de Reine Bartève, déjà
représentées et publiées, L’Arménoche et
Le Pavillon Balthazar, il faut signaler
qu’aucune œuvre dramatique écrite, mise
en scène, jouée professionnellement et
avec envergure, n’avait jusqu’alors ex
posé la conscience du passé ainsi que
celle du présent de la Diaspora armé
nienne formée après le génocide de 1915.
Les thèmes choisis sont axés sur l’exil :
souvenir d’un passé obsessionnel, déra
cinement, racisme et aussi volonté affir
mée de vivre autrement, et surtout pas
en victime.
Heureux ou tragique le souvenir jaillit
à l’improviste chez Balthazar, le vieil
apatride rescapé des massacres, alors que
pour Marie, « l’Arménoclie » née en
France, le passé est porté en elle comme
une plaie vive qu’elle veut montrer aux
autres.
Par le choix même du lieu de l’action
— l’annexe abandonnée d’un hôpital dans
Le Pavillon Barthazar, le quai d’une gare
déserte dans L’Arménoche — l’auteur
souligne le sentiment de déracinement
éprouvé par Balthazar et Marie, l’hôpital
et la gare étant des lieux d’attente, de
passage et de coupure, des « ailleurs »
anonymes. C’est en évoquant le mal du
pays ou en fuyant dans l’imaginaire que
Balthazar exprime son déracinement.
Marie, e!le, est à la recherche d’ellemême dans un territoire sans tendresse.
Elle n’est pas seulement émigrée dans la
société française, elle est aussi émigrée
dans la vie.
C’est particulièrement dans L’Armé
noche que Reine Bartève dénonce vigou
reusement le racisme. Dans un environ
nement opprimant et oppressant, l’exilé
peut, soit tomber dans la résignation, al
ler à la dérive, soit lutter pour s’affirmer.
C’est cette seconde alternative que choi
sissent les protagonistes des pièces de
Reine Bartève. Un immense amour pour
la vie et les autres préserve Barthazar
de la soumission alors que c’est à tra
vers la provocation et la violence que
Marie, la jeune diasporique, trouve son
salut.
Il est clair que le passé ne peut être
dissocié du présent car le diasporique
doit faire appel à son passé afin de se
définir d’abord, puis de s’assumer dans
le présent. Reine Bartève a bien com
pris qu’être Arménienne c’est autre chose
que de ne l’être pas. Cela signifie qu'une
fois pour toutes on a pris le souvenir en
charge et qu’une fois pour toutes on est
sur le qui-vive. C’est en cela que son
théâtre est arménien.

■^ԱՅԿԱկԱՆ ՋԱՅՆԱՊՆԱկԸ’
ԱՐՏԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՑՐՒՈՒՄ
ՏԻԳՐԱՆ ՌԱՄԿՈԶԵԱՆ
Վերջին շրջանին Ափ^ւէւ^ւ

մէջ ^Ըա ~

տարա կուած

ձայնտսլնա կներ ո ւն
թէ՛ լ IL
— Փլէյ ) 200/» չանցնի ր : Ասոնց
մ Էջ
են
թէ'
որա կտ ւո րը
եւ
թէ'
տնար(ք-էքը՝
թէ'
հայտմօտը
[ըս —
փիւռքի
առումով՝
^IUJ
երա —
մըշտութեան ա կո ւնքէն սնա ծ եւ աւան —
ղութի ւններ ո ւէ սկսած ւ!*ինչել մեր օրե —
րուն հասած սփիւռքահայ երամշտո ւ —
թիւնը) եւ թէ՛ թամզարադ եւ չիֆթ-է -

թէսԽ/'

աղղեց ո ւթեամր

ձայնա գր ո լած

les étaient,

le rapport à l’Etranger s’est

exprimé de façon moins dramatique Աս ւո ւմ է y

կրթ ո ւթիւնը մ տա յին կա —

ր ո ղո ւթի ւն y

ղա ր ղաց ո ւմ ել

ղականը ղար դացնո ւմ y

ըմբռնո —

ըեդարձա կում է ,

բայց իմ կարծիքով Հայե՛րի եւ մեր նըման

տղղ երի — հ ա լաքակտն ո ւթի ւնն ե ր ի

մ եծա մա սնո ւթեան մէչ Հ ա կառա էլը կար ելի
է ասել,

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ - ԲՐԱՄԸ֊

ՏՈՒԹԻՒՆ :
Հայութեան մեծամա սնո ւթի ւնը չի կա
րողանում

աղատուել

ե լր ո սլա կան

ստա

ցած կրթութիւնից * մշակոյթի բնադա —
լառում ա շիւ տաանքն եր ը y

ս տեղծադոր-

ծա կան մտքերը կամ որեւէ նորարարս լ —
թիւն y ղնահ ա տո ւմ կամ քննա դա ա ո ւմ է
1'Ր ստացած կրթութեան տեսութեան ըս—
կղբո ւնքն եր ի հիման վրայ՝.

ս ձեւի մը-

տայնո ւթիւնը Ա ոստան Հէա րեանը մամանա կին ճիշդ է արտայայտել ՀԱ որպ ո —
նաց ած Ա* տայնութիւն» :
Հայ ^չա^Լոյի^ի բնագա\ւառոլմ տշի/աաելը դիւրին չէ :

ինչպէս ‘էնրը ասացի

Հայութեան մեծ մասը հ ե տեւում է իշ —
իւսլ մշակոյթին y
,ոից

որը որոշ տեսակէ —

աւելի րեիլ[էի^ է ,

որովհետեւ ա-

ռօրեան ո լղղա կի եւ անուղղակի արեւ —
մըտեան մշակոյթն է y
կոյթի մար ղո ւմ

փ ււ 1լ Հայ Աշտ —

ա շիլա տելը նշանակում

է մասամբ հեռանալ առօրեայից մօտե
նալու մեր իրա կանո ւթեանը՝.
թեան

Հայու —

մեծամա սնո ւթիւնը y

մտնաւանդ

նրանք որ Աւր ո սլա են բնակւում y

հա —

կառա կ են այդ չյետղարձին?> ՝.
Մեր մշակոյթը րմբռնելը այնքան հեշտ
չկ y

ինչպէ*՛ Հայերի մեծամա սնո ւթիւնը

կարծում է»
կան չէ ,
^njPP.}

միայն Հայ լին ելը բա լա —

պէտք է ճանաչել Հայ Մ շա —
թորանալ

ր ո ւթի ւններին y

հասնելու այն նըր —

որոնք

տարրերում

են

մեր մշակոյթը ուրիշ մշակոյթներից :
I) եր չկրթուածներ/z» սլէտք է աշիւա —
տեն աղա տուէ լու մտային սահ մանա փաևոլմից^

միայն ել միայն արեւմտեան

դեղագիտութեան

տեսարանո ւթեամր

չի

կարելվւ դատել կամ արուեստին չափա ն/՚շը հ ա՛մս,րել բոլոր ա ր ո ւես տ ներ ի . մ ենք
հւ մեր նման ա ղզերը զոհ ենք դնում ա յս
մտածելա կերպի , չենք կար ո դան ո ւմ ար —
տայայտել մերը,

որովհետեւ մեր մշա

կութային աշխատանքների ,

ներքին

ել

ար տաքին ճնշումները արդիլո ւմ են :

Միւնիիյ ,

transmise à travers des modèles positifs
ou négatifs, si elle peut être, plus géné
ralement, contenue dans les catégories
classiques de l’identité et de l’altérité (..)
La question qui se pose est donc la sui
vante : Comment peut-on devenir Armé
nien en Diaspora ? Interrogation qui,
visiblement, s’écarte de cette autre con
sistant à se demander comment on peut
être Arménien.
Pour conclure cette première partie de
mes notes, je rappelle ma formulation
initiale : à savoir que l’identité ne sau
rait être sans l’altérité, que l’Etranger
nous habite, que son refus provoque l’as
phyxie de l’identité ; la génération d’ar
méniens ayant vécu et/ou «-pensé» en
Occident pendant la première moitié de
ce siècle a fait preuve d’une incapacité
fréquente (au niveau du corps et souvent
du savoir) a accepter l’Etranger qu’elle
portait en elle inévitablement, et à l’in
tégrer à une identité ainsi enrichie. Ce
moment d’assomption étant essentiel pour
la structuration de l’individu (et de la
collectivité), on y a rarement assisté à
1 éclosion d’une identité intégrante et
intégrée.
Cette perturbation aboutit à trois struc
tures fondamentales : le type d’identité
non différenciée (type « conservé » — on
a pu parler, à son occasion, « d’inceste»),
le type d altérité absolue (type « assimi
lé » - «adultère»), et le type médiane
(que j appellerai le type Chouchanian ou
de «divorce»). On pourrait parler d’un
quatrième type

այլանդակ հ ր ա տար ա կո լթի լններ :
Ր որհեցէք պահ մը թէ 2 միլի, ոն հաշուող ըսփիւռքը տուած է հազի,լ 200 ԼՓ-fiAy, : Եւ
հթէ ն եը ո լի դան ոնք մաղէ անցընել նըկատի առնելով իրս,' լ արուեստի եւ քա
ղաքակիրթ ազդեր,, լ չափանիշները, մեր
առջեւ կ՚ունենանք վախնամ հազիւ 20Հ><
ձօ հատ մազէն անցած եր ղա սլնա կն եր . . .
դժբախտ ել դժուարին կացութիւն՝ Հայ
Ս վ։իւռքի :
Կ'առ,սջ,սրկեմ հիմնել,

J’évite, d’emblée, une des probléma
tiques fondamentales de ce concept, et
qui se retrouve dans sa pratique ; à sa
voir : la pédagogie est-elle un appren
tissage tout court, ou est-elle un appren
tissage... de la liberté? Cette précaution
me dispensera, peut-être d’avoir deux
siècles de retard sur « Emile», ou d’être
traité
d’existentialiste
suranné,
style
1945 (...) Il vaut mieux faire cette dé
claration dès maintenant, et avouer que
(...) je ne sais pas ce qu’est la pédagogie.
Ce non-savoir apparent ou réel n’est pas le
seul élément porteur de la contradiction
qui m’embarrasse. Non seulement je me
propose de parler de ce que je ne connais
pas, mais je m’aventure dans une apolo
gie ; celle d’une « pédagogie de la Dif
férence », expression dont les deux ter
mes («Pédagogie»
et
«Différence»)
s’excluent à la limite, toute pédagogie,
aussi « libérale » ou aussi « progressiste »
qu’elle soit, se heurtant, dès qu’elle s’ap
plique, à la tentation de proposer des
modèles. Mais, au lieu de poser le pro
blème dans sa généralité (...) je me pro
pose de le préciser et me demander si
la spécificité appelée arménité peut être

զօրացնել

ել

յառաչդիմելոլ րռլոր կաը ելի ո ւթի լններ ո վ
օժտել Հ՛այկական Ձայնապնակի Ընկե. -

pTU-թ-իւն մը, ո[՚ ունենայ երկու կեդրոն'
մին Միացեալ Նահանգներ , միւսը'
րոսլա յ

էլ —

ընկերութեան պաշտօնը կարելի, է

se définissant,

dans la

սահմանել հետեւեալ ձեւով.
Երաժիշտներու գործերը պահել
"՛է՛ք՛՛իւի համար ,
բ՛ Նմանապէս պահել կատարոզներու
դոլ՛ծերը ,
զ, Տարածել երաժիշտներու — կատար ո զն եր ո լ գործերը ,
Ղ՜' Մասսայական միջոցներով {ձայ —
նասփիլռ, հեռատեսիլ եւայլն)
մոզս ՛քուրդին հասցնել
արուեստագէտներուն
գործերը,
և ■ Եւ մանաւանդ ,
առիթ տալ
նոր
դործերոլ եւ նոր արուեստագէտներու որ
հրապարակ դան,
անոնց
տալով հը րատարակութեան միջոցներ :

Ոէաշի11կթ-ըն; ԱՄՆ-

en apparence. Non pas qUe les chogeg se
lussent passées de façons plus heureuses
Simplement, les générations montantes
ont ete maintenues (et rien ne nous in
dique que cela se passe différemment en
ce moment même...), à la fois au niveau
du corps et du savoir, dans une ambiance
de serre close, aseptisée (et non « immunisée» dirais-je, en prolongeant la mélaphore ; mais ne nous hâtons pas). L’é.
Il angei-Occident, dans son lointain, y est
parfois ressenti comme pôle d’attraction,
alors que, par une polarisation complé
mentaire, l’Etranger - Orient, l’Etrangerlocal, se voit pourvu d’un signe négatif:
d ou mépiis, isolationnisme, attraction
vers 1 Occident. Attraction, certes, qui
elle-même n’est pas exempte de la même
ambivalence que celle ressentie, en Oc
cident, par les Chouchanian. Simplement,
le «danger» de l’Etranger est «loin
tain ». Ce qui. importe, ici, en ce qui
concerne les expressions corporelles de
cette ambivalence, est que le milieu so
cio-culturel ambiant les refoule, les cen
sure. De ce fait, l’Occident est tour à
tour considéré, vu depuis le MoyenOrient, comme ւտ lieu où le corps ac
cédera à l’Etranger (ou, disons : l’Etran
gère), ou bien comme lieu de perdition
du corps propre. Le conservatisme am
biant se double donc d’une attitude né
vrotique par rapport à cet Occident, com
portant à la fois attraction et répulsion.
La première thèse qui se dégage, en
conclusion, est que toute pédagogie dé
sireuse d’épanouir une jeunesse diaspo
rique, c’est-à-dire objectivement destinée
à la double appartenance, ne saurait être
fondée sur l’identité primitive, unidi
mensionnelle, « conservable ». L’identité
répétitive crée immédiatement son con
traire, l’altérité absolue, dans laquelle
elle s’engloutit.
La seconde thèse est que toute péda
gogie désireuse de transmettre un mes
sage culturel donné et d’éviter la dispa
rition progressive de son champ d’action
ne peut assurer cette transmission que
si elle prend soin de provoquer elle-meme, dans ses jeunes générations, 1 Etran
ger constitutif de leur être, et de les
amener à une identité différenciée, Par
la médiation de cet Etranger lui-même.
La troisième thèse pourrait être, a soi'
tour, énoncée comme suit : une pédago
gie soucieuse de l’éclosion d’une iden
tité différenciée ne saurait manipuler le»
modèles pédagogique existants. Le Pr°
totype de conservation - virginité - asep
tie, même dans ses apparitions soi-disant
modernisées, et le prototype qui cherc e
à pourvoir aux besoins d’une société oc
cidentale de consommation se valent
solument. La notion d’mie pédagogie san»
modèle n’est ni contradiction ni sop u»
me. Elle est simplement l’autre nom
d’une pédagogie révolutionnaire, ou, P 11
généralement, un équivalent sérieuseine^
envisagé de la créativité humaine, se
le corps et selon l’esprit. Au moins pour
ceux dont l’expérience existentiel e
tirne accorde mie signification à ce te
de créativité. Je souligne, cependant, q^
cet élément de définition ne iejette.A.
dans l’indéfini, dans l’indéfinissa e
jet de notre réflexion. Le respect
Différence, différence par rapport dentique et par rapport a
°
constitue sa dimension fondamenta
le situe dans un champ existent*
et dans une méthodologie piopre
Beyrouth, Liban

Fonds A.R.A.M

«ՅԱՌԱՋ - ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
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■ՆՐԻՏԱՍԱՐԴ -ԷԱՅ»
^կՏՍէԲԱԹԱԹեՐԹԻ -^ԻՆԳ ՏԱՐՒՆէրՐՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԻՒՆ ՄԸ
ՍՓՒՒՌ՚ՐԱՀՍՏ ՄԱՄՈՒԼԻ ՄԷՋ

,ակաՍւ աչ/աո տանքնե րը
սկսան
1969/'
,!րսն վերջաւորութեան ,
Պէյրր՚՚ւթի
յւք, Մօտ չորս ամփս հւոք Լոյս տեսաւոաքին թ1"-Ը 27 Դեկա . 1969/'>- : «& խասարգ Հայ»ը ունեցաւ ընդամէնը
DJ թիլեր-, Վերջինը լոյս տեսաւ >29
ւ/սղտ 1975/'^ Ï

գերու ապրումներուն թարգմանը-.
Փնտռեց համազգային միասնականոլ թեան ուղին գտա լ յ ե ղա փոխա կաններ ո ւ
միասնականութեան անհ րաժեշտութիլ նԸԱ տա հ ոգուեցւսլ
կո ւս ա կց ութի ւններ ո ւ
ղեկավար դասակարգի
վերանորոգման
հարցով եղրակացոլց , թէ ժողովուրդը
ել միայն մոգովուրդն է կերտի չ ը սլա ա —
մ ո լ թե ան :
Այսպէսով ,

(................................................. )
իՂչ թլսսւ այս թերթը 1'Ր հթհգ տար-

«ւած կեանքի ընթացքին :
§եզի համար հ այսինքն
ա յն
տցոց
■լւ այս թերթը հ իմնէց ին
ել
հրա —
տարակեյին y «Ե*Հ*»ը եղա լ թէ՛ քա —
շարական — գա ղա փ ա րա կան թէ՛ ղուտ մաէպի դետնի վր՝այ' հսկայ փորձառումը :
50ք^ 60 աղար ու աղջիկներ մասնակյեցան' տեւական կամ ժամանակաւոր ձեվէ այււ թ երթէ՛ հ րա տարա կութեան
ախստանքներ ո ւն : Արգ ) քաղաքական —
րսւլափա՝րական գետնի *Լր*սյ
դմուար է
^տնել աւելի րան Օ —- ք) հոդի որ կա-

Մաղթելի կ որ օր մը հաւաքուին անոնր՝
հ աւարական պատասխան մը տալու հա —
մար այս վերջին հարցումին եւս :
ZZ/r
միայն անձնական վերէուծումներսվ պէտր է գոհանալ՝ դմբախտաբար ։
Ստորեւ կատարուածը փորձ մըն կ նման
վերլուծումի մը։
Եղան ար տարին եւ ն երրին պատճառ —
ներ յ
Ար տարին պատճառներն են ♦
— Կուսակցութիւններու ել այլ քաղա-

ՊԵՏՐՈՍ ԹԷՐԶԵԱՆ
ձէլղ այս օրերուն կը բոլորենք տաս \յէակը «Երիտասարդ Հայ» երկշա րիթերթէ հնագրութեան , Այղ թերy Հրատարակութեան նախապտտրաս —

OW

քաղաքական — գաղաւիա —

րական դետնի վրայ , «Երիտասարդ Հայ»ը
բոլորեց ամբողջական չյ^ան մը (uUljfjj ։
Իւրաքանչիւր հանգրուանի ան հրապա —
լ՛ակ՛ս լ կատարեց իր հ ա շո ւեյարդարը ել
ինքնաքննադս՛ տո ւթիւնը :
Ւնչո լ մեռաւ ï Այո է հա ւանարար "J—
մենս՚դժուար հարցումը-, Առաիին երկու
հարցումներուն պատասխանները թերթի
■> ա լաքա կանո ւթի ւնը թնք տուած է ար —
դէն զանազան թիլերու մէջ. ինչ որ հոս
կատարուեցաւ վերընթերց ո ւմն էր
այգ
պատասխաններուն ոլ անոնց համադը —
րումը-.
Այսպէս չէ պարագան
վերջին
հարցումին։ Այսօր՝ հԵրի տա սարդ Հայ»ի
եաքսկին քսմրա գիրն երն ո լ ա շխատա կից —
ները ցրուած են սփիւռքի
տար ածրին :

րական մարմիններու ճնշումները ել հա
կա — պայրարը որ մողովուրդի մէկ մա
սը հ եռաց ո ւց թերթէն î
— Լիբանան եան րա դարաց իա կան պա —
տերաղմին ծագումը որ անկար ելի գարձու3 ) յամենայն դէպս՝ թերթի հրա —
Առարկութեան շարունակութիւնը :
Ն եր րին պատճառներն են •
— թերթի տնտեսական որեւական տադ —
նապը որ հասալ շատ սուր հանգրուանի
չ^րրորղ
ս կսալ 3000
ջերը փակեց
— թերթի

տարուան վերջերը : թերթը
Լիբ • ոսկիի պարտքով^ կ —
30*000 ոսկիի պարտքով մը։
գաղափարական — րաղա —
րական ղարգացումի չափազանց
արագ
ըեթացրը որ >^այԼ ԼւՂա^եց մէկ կողմէ ըն
թերցողներու գաղափարական — րաղա —
րական ղարգացումին հետ՝ միւս կողմէ
թերթի իսկ հրատարակութեան ձեւի եւ
ոճին հետ։
Արդարեւ՝ հակառակ մեծ թիլով խմ
բագրականներուն ել յօգուածներուն ո —
րոնր կը միտէին ընթերցողին բացատ —
րել թերթի խմբագրական կաղմին իլ —
րարանչիւր հանգրուանին արձանադրած
ղարգացումը՝ կը խորհ իմ թէ կապը կը —
տըրոլեցտլ ել մեծ թիլով ընթերցող —
ներ չկրրս,ն հետեւիլ՝ ԸայԼ պահել այգ

[ենան անվարան ըսել՝ թկ իրենր 111յ՛է
տարիներուն ընթացքին մնացին ա՛յն
ffy "[’ էթ1 թերթի հ րա տարա կո ւթեան
շրջանին :
ք^այց այս մէկը մասամբ անձնական

ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ

զարգացումին հետ։ Հանգրո ւանային աշխա տանրի գետնին վրայ ՝ թերթի ա՝յս
փորձառութիւնը եղաւ ձախող ։
Ս իւս կողմէ ՝ մինչ թերթը յանգեցաւ
մոգ ովրգա կան
գաղա փարախօսութեան
մը՝ իր խմբագրականներու ոճը գար —
ձաւ օր ըստ օրէ աւելի անմողովրգա —
կան ու դմո լար ամար սելի' ընթերցող —
ներու մեծամառնութեան համար։ էժըմ—
րադր ո ւթի ւնը ինրզինր գա ալ ընտրոլ —
թեան մը պար տա գր անրին աո.ջեւ' կ,սէ^
թերթը զսէ֊տ մոզո վրդական օր կանի վե
րածել կամ տ լ զայն գարձնե լ մ տրի
թերթ* այս ընտրութիւնը մերմուեցաւ։
Խմբա գրութեան համար ս կ ղրո ւնրի հարց
էր մտա ւոր ա կանո ւթի ւնը չխզել մոզո —
վոլրգէն :
թերթի ձեւա ւոբումը նմանապէս մնաց
նոյնը' գունաւոր կողք ել ընտիր թուղթ՝
ինչ որ մեծ ծախսերու կը նայէր յ փո
ղս վր գա կան թերթի վեր ածուելու պաբա
դային այս եր կուրը անհ րամեշտո ւթի լե'
Ր11աւէ կգային ղադրիլ եւ. թերթին տըն
տես ական տագնապը թերեւս ըլլար նուազ
սուր :
Այս բոլորը։ անգամ մը եւս՝ կը կա՛
րօտին հա ւարա կան վերլուծումի ։
Qu տակ է սակայն՝
որ ^Երիտասարդ
Հայ^ի գործը մնաց անաւարտ ։ Փաստ'
այդ փունջ մը երիտասարդական թեր —
թերը՝
որոնր այսօր JnJu կը
տեսնեն
սփիւռքի տարածքին եւ որոնր իրենր զի
րենք կը նկատեն շարունակող Պէյրոլ~֊
թահայ
երկշաբաթ աթ երթին ՝
առանց
անպայման րամնելու մեր թերթին բո —
լոր գիբրորսշումները եւ ՝ յուսամ ՝ սբա
խալները ։

Փարիզ

^զբնական

>աք9
է)
որուն մասին ի ւրարանյւր աչքսաաակից իր վկայութիւնը կրնայ
ապ: Անձնապէս կա տար ելով տյս ա՝ —
քղ փգսսրաղը հհԷ *Հ'»ի՝ ե ս ալ իմ ասլբա զարական — գաղափարական զարվերընթերցումն է որ կատա —
հՒ՛
ընղհանուր կերպով ,
հաչուե —
պրըսբի փորձը կարելի է սա երեք հար^սքներոլն պա տա սասանելով րնեէ - Ւն —
'քւծհալ «Եր[։ տա սարդ Հայ»ը^
Հ" ապրեցաւ. ինչո՞ւ մեռաւ -,

ինչ —

որպէս մերյ՜ումի^
ըմբոս —
»փ1րան եւ որոնումի թերթ-.
Ս՛եր ֊
Հայկական Սվւիլռքիւ մէջ տիրող
^•օ-թեան ել իչխոզ համակարգի դէմ
՞քան արմատները՛ թերթի իսկ հաս^տումտխ
գտնուին 1965/1 Եղեռնի
ւքնսմեւսկի մեծ յուսախաբութեան մէջ*.
^Ասւութիլն X968^ Տւրտնսայի Աայիս—
4 դրժումի օրինակով ու թորբու —
^՚էրը» տապալելու ել ամէն ըն -

""ծ- արմէք վերա տես ութեան են —
ւ՚կելոլ նոյն վճռա կանո ւթեամր -, Ո ~
'եոր ոլղիր մըք նոր սփիւռքի մը՝
pu գւսլոլ համար այն անել կացու,!
npuûr մատնուած է Հայութիւնը :
4

գլխաւոր
աղբիւրն եր էն
ս^պիսացալ պաղեստինեան աղա —

չաէ"ՒումԸ' "P նոՐ JnJu
ԿոՀլՀ տՈԼա^ Հր պ^ղեռաինցի գազÏu ր"Լն 19€5*Ն 1'
։
էմաստուԼ'>

«Երիտասարդ Հայ»ը

9^սն
սփիւռքահայոլ —
^նւ,ն^տմու'^ան մ^1լ յսւոա1է հանդըրց,
Լ դարձաւ անոր վկան ։
ՀՀՀ1!՝ "ա'1այն'
"P ՈԼԳե9 մէ' M/1' Լ
Pu/
1“"- 'n'

ևլ
Pp

ՈԼս'լ կո՛ղմ եւ գործօն մասա՝եա ՀՒ կ^ր տումին : Ահ ա
<Տ^ր!"Ոասար՚է
կեանքը ե-

1ռ'ԷԷն եզակի։ սփիւռքահայ մա' ""^Ու^^“'ն մէջ ■ Առաջին երկուք.
ե1'ներոլ փնտռտուքէն ետք թեր-

Լ '1ազո՛փար ական — քաղաքա —
^1'
որ ոչ մէկ նմանութեան
^Հ'Լ^ե անիշխանտ-կան խար՜“

h-finir.h
ա) ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԱԾ ԵՆՏ

2) Հ՚ոյ ՛է աս ՛սկան Երա մշտո ւթիւն ԼԱտ,
տենաչար) ՝ թիւ 1, ^Ոտնլուայի Երգերի՝
24 էջ՝ տպաքանակ' 800 :

1) Հայ Արգի Երամշտո ւթի լն (Աատենա շա ր ) թէ՛- 1 ) «Ջոր ս Երդ^> y բանաս —
տեղծո ւթիւն՝ վահագն Ղ^ա ւթեան ,
Ե “
րամշտութիւն' Լուտվիկ Պ՛աղիլ՝ 24
տ պա քանա կ' 400 ♦
2) Հայ Արդի Եր տ մշտո ւթիւն ԼԱ ատենաչար) , թիւ 2 ; «Արարատ» , երամշտութիւն սրինգի համար' Լուտվիկ Պաղյիլ՝
8 էջ^ տպաքանակ' 400:
3) «.Արարատ» Մչակութային Կձեռնար
կի փաթալոկ՝ բեմագրո ւթիւն' Փ*ճիմեկ՝
նկարչութիւն' Հ* Վահրամեան՝ երա —
մըչտո ւթի ւն' Լ ♦ Պ՛ագիլ ՝
բանաս տեղ —
ծո ւթիւններ' Ղ* * վարուման ՝ հ» • *(,ա —
ւ՚եկա ցի ,
Սայաթ "ե՛՛վա ,
Աիամանթօ144 էջ, տպաքանակ' 800 :
4) Հայ Մանկա կան Երամշտո ւթի ւն ՝
(Ս՝ ատենաշար) ՝ թէ1*- 1? «&ս Շաքար Եմ» *
8
տպաքանակ' 1000 Ï

հլ ւ

*
սերունդի մը խօսքը՝ դար—լ
^‘[րկուած եւ ճնշուած կար —

4) Հայ Արգի Երաժշտութիւն ՝ (Մա
տենաչար) , թի՛- 4, «Մատեան Ողբեր
գութեան» ՝ թեքստ' կ-- Նարեկացի՝ ե
րամշտոլթիլն' Լ. Պաղիլ. 32 էջ՝ տպա
քանակ' 400 :

—
—
—
—

1) Հայ Գա սա կան Երաժշտութիւն , fi.
Հ^ատոր , տպաքանակ' 800 :

4) Edgar Chahin, Exhibition Catalogue,
printing 2000.

ր) ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱԿ'

քանակ'

400 :

Ի՚ՐՈՄ-Ւ ԾՐԱԳՐԱԾ
ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ ՆԵՐԸ 1979 - 1980 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

2) Հայ Մ տնկական Երաժշտութիւն ՝ fi .
Հատոր , տպաքանակ' 1000 î

t)) Հայ Մ ամուլի Թերթել՛ու Առաջփն էջերու փոզովածոյ ՝ թեքստ' Լեւոն ԶէբՒ
եան ՝ Հենրիկ Պետրոսեան՝ ձելաւորում'
Հերման Վահ րամեան , տպաքանակ' 70:

-

X

X

տպաքանակ 500 î

Երոոեշտութիլն ՝ (Մա
3, «Վեց Երգ»՝ բա
Գ- Վարոլման ՝ երա
Պաղիլ- 24 էջ՝ ապա

Ծ) «Հինգ Թա տեր գո ւթիւններ» — Աակոբ
Փ ""ի՛սղն ան î

գ) ԾՐԱԳՐՈՒԱԾ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՆծՐ‘1979 - 1980

3) Armenian Press Directory, by Ed
ward Gulbenkian, printing 500.

1) Հայ Արգի
տենաչար) ՝ թիւ
նաստեղծութիւն'
մըշտութիւն' Լ-

8) «Տ ատր ա գ ոմի Հարսը» ՝ րան ա ս տ եզծոլթիւն' Կ՛՛Ա տան Ջարեան՝ նկար չու —
թիւն' Հենրիկ Պետրոսեան (կոավիււլ) .
տպաքանա կ' 70 :

ՒԳՈՄ-Ը ՀՐԱՏԱՐԱԿԱԾ է ՆԱԵՒ ԵՐԵ՛Ր
ԱՖԻՇՆԵՐ- ԸՆԳՀ- ՏՊԱ՚ՐԱՆԱԿ' 2-400

5) ^փխտուած Կառոյց
Հայ Մ շա —
կոյթր Սփիւռքի Մկջ»,
(Մատենաշար)՝
թիւ 1, Ա- Միջազգային Համագումարի
Հա ղորգագրոլթիւններու
վ-ողովածոյ
(Միլանօ) , հայերէն՝ ֆրանսերէն՝ անգլերէն, եւ իտալերէն լեզուներով. 72 էջ՝

(հ Ոք

ու

3) «Ար շիլ Կ որյչի' Յաւերմական ՛Լա —
նեցին» ՝ Ալեքսան Պերեճիգլեան . 72 4՜^ ,
տպաքանակ' 500 :

րՒզ) » հայերէն՝ ֆրանսերէն ՝ անգլերէն ՝
տպաքանակ' 500 :

6) «Gli Armeni: Esistenza e Conflittualita», di Remo Pomponio, 144 էջ՝ տպա
քանակ' 2000 :
7) «փխտոլած Կառոյց' Հայ Մ շա կոյթր
Սփիւռքի Մէջ»՝ fi- Հ ամադումարփ հաղորգտգրութիւններո լ մողովածոյ , ԼՓա-

1) «վ-խտոլած Կառոյց' Հայ Մչակոյթը
Սփիւռքի
Մէջ»՝
ԳՀամագումար'
Սփիւռքի Մշ՚՚՚կութային — fi'n ղաքական
Կառոյցը. Յուլիս 1980, Վենետիկ-.
2)
«Հաղորդակցութիւն'
Եւրոպական
Փոքրամասն ո ւթի ւններ ո լ Կարելիութիւն եերը» ՝
Ա.
Համագումար'
Փետրուար
19ծ0 , Մի լան օ ՝ fi . Համա՛գումար' Մա —
յիս 1980 Սթրազպոլրկ տ
3) «Կոտրտուած II] ճան կար'
Փ"ք["" —
մա սնո ւթիւններ ո լ Իրաւունքներու Ոտ —
նա կոխումը Իրանի Մէջ»՝ Ապրիլ 1980,
Միլանօ :
4) «Կգդի եւ Կղզիացում'
Արդիական
Մ չակոյթը 1980 թուականներուն» , Գեկ՛սեմբեր 1980 , Միլանօ :

Fonds A.R.A.M

«ՅԱՈ-ԱՋ - ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
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EXTRAITS

ԺԱՄԱնԱՍԱկԻՑ
«ԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈԻԹևԱն
ԻՆքՆՈհԹեԱՆ ՏԱԳՆԱՊԸ

miIMMbl1

ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻՐՈհԹԻՒՆՆևՐՈԻ
ՆՊԱՏԱԿԸ ևհ ՈԻՂՂՈԻԹԻԻՆԸ ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԷՋ.

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
«ԱՅ աՈՒԼՕ
ՍՓԻՒՌՔԻ ՍԷԶ

ՏԻԳՐԱՆ ԳՈՒՏՈՒՄՃԵԱՆ
8ԱԿՈՐ՝ ԿԱՐԱՊԵՆՑ
Ա եր
4 յ

մամ անա 1լհեր n լ

աւելի

)

պա տ կերաց // ւմն

Ափիւռբահայ Լէ չւ tu

—

կանւււթեսւն մԷկ արտայայտութիւնը թէ
ինբh ութեան տագնապ մրլ գոյութիւն ունՒ ժամանակակից

ամրո ղԼ Հա J

Գրա —

կանո ւթեան մԷԼ։

ԼԷուգորդոլած այս —

պէս կոչուած գոյատեւելու Լսորհուրգին
որ նոյնրան կենսական է
ծա գոր ծ մ տրին համար :

Հայ

ստեղ —

9>z/յ ո ւԼԺ ենա կան

սլա տկեր մըն է մեր առջեւ սլարղուա —
լեցուն հ՛ա կաս ո ւթի ւններով՝

մղձաւանջ^։

Իրա —

կան Աիղիփոս մըհ է հտյ գրոգը ՝ որ իր
բեռը կը կրէ առանց յո գնելու եւ անվերջ :
Ատիկա աւելի ազգային գործ մըն է րան
ստեղծագործական անհատական աշիւա —
տանր մը* եւ երր մակընթացութիւնը կը
թուի ԸԼԷ՚ոլ իր ամեհացած մակարգա կին
վյրայ յ յ անկարծա կի սլոռթկում մը տ եղփ
կ' ունենայ Փարթզթ կան՛ Նթւ- Եորքթ , Պէյ~
րուPI' կ ամ թեհրանի մ ԷԼ ել երրեմն ա շԼսարհի ամենահեռաւոր

մէ կ

անկիւնը։

Հ,ա կառա կ */ եըԼին չորս տա մնամ ե ա կն եր ո ւ
պատահական ծա ղկո ւմներ ո ւն ԱփիւռբաՀայ գրա կան ո ւԼմիւնը կը կորսնցնէ անցԼալի իր կայուն հ իմրերը որոեր Լսարըսիւուած էին

գլթա լոր արար

Լ։!ի ւնները Ափիւռբի Ա' ԷԼդ խորագրին տակ ՝

յւսգի տո ւթի ւնը որպէս ա ռանձին ուսմունբ

մա սնա ւո ր աբա ր ինչ կը վերաբերի ((Հա-

կը սկսի Արեւմուտրի մէչ ՃՏրդ գար ո ւն

./ ա *լի տա կան

ՄԼսիթար եան հ այրերու

Ընկե րա կզութեանդ մը կազմութեան

թեամբ ,

նաԼսաձեռնու —

վենետիկ ՝ ապա Փարl"L

Արե-

ttր

Ինչ կը վերաբեր Լէ Հայ ա գի տա կան

թ!. ան՝ գ ut սա Լսօս ր կ՛ առաջարկէ հա՚ստա-

առաջ արդէն

՛սել

ո ւս ո ւմնա սի ր ո ւթ եան

ակադեմական ուսմունբ գոյութիւն ո ւն il՛

կեդրոններ՝ ուր հայկական յայ տաղիրնե-

Հայաստանէն դուրս :

րոէ1 պ ա տր ա ս տ ո ւա ծ մ տ ա ւոր ա կաններ կարենան ա շԼսա տիլ անմիջա կան

Գասախօս ը ապա մանրամասն կը քննէ
(ինպւււտւս1ր) եւ

(^ուղղութիւնդ

րառեր ո ւ

շո ւ բՒ այսպէս'
հու թեան

հաստատել

հարցերու
Տե էլա սպա-

Ուսումնասիրութեան՝

1979ին

այս համեմատուէի, նը
ւօլւէքւ կը փոխուի. 188 Հայաստաեի մէջ,
206 Սփիւււքի մէջ :
/Z/» թիլերը ցոյց կոլ տան թէ (],իիր/ւ/ւ.
քի մամուլը ձեւով մը կրնայ րլլալ ա ւելվ, զանազան քան թէ Հա Jրենիրինը:

գործածութիւնը ել կը մէԼրերէ դրական

մր՝

Փաստաթուղթերու Հալա րմ ան Կեդ

չական դմուարոլթիւններոլ որոնց են -

օրինակներ յի ս ո ւնա կան եւ վաթս ո ւնա —

րոն ՝

եւ

թակայ են արտաքին գաղութները ;

կան թուականներու սւիիւռրեան գործ ու-

ր ո ւթեան Կեդրոն մը։

Հտյ

Ար ո ւե ս տԼէ

Ո ւո ո ւմնա ս Լ/ —

Միւս կողմէ Հայրեիքի մէջ հրատա .

նէո լթիւններէն ՝ մասնաւորաբար Ամ երիկայի մԷԼ։ Այս շրջանի յաջո ղո լթի ւններ ը
կը

ltluu>կուին

րու

Հայագիտական Ամպիոննե-

հիմնադրութեամբ

Ամերիկայի

գԸԷ~՜

Ւր եզրակացութեան մ ԷԼ դա սա Լսօսը կը
շեշտէ

Հ tuյա գի տութիւնը մահ ագի —

Pi

tntt ւթիւն

մը չէ ՝

թէ Հայա գի տո ւթի ւնր

Լսաւոր հ ամալա ար անն եր ո լ մէՒ Այ ս մու

պերճանր մը չէ Հտյ համայնրին հա —

սին մէջ կը յի շուին նաեւ կարգ մը չի-

մար։ Ատիկա ան ւի ո Լսարինելի միԼոց մըհ

ր ա կան ա ց ած ծր ut գիրներ եւ յոյս եր : Դա

է Հս՚J Մ շակոյթթ անց եալի ւի ո րձառո լ —

սախօսը ապա կ^անդրադառնա յ տյն եւբ-

թեսէն

րտկացութիւններուն

բանս ւթեան

ել

նաԼսա տես ո լ —

զարգացման
այնպէս

եւ
մը

որ

մեկնա —
ապագայԼւ

թիւններուն որ կը կատարէր 1972/*?/ Պէյ-

մեր ա շվս ա ւոանրն երը օգտուին

բութԼւ ((ՀաJ ա գի տ ա կան Ո ւս ո ւմն ա սԼւրո ւ-

մեր հարուստ վւ ո ր ձ ա ււո ւթենէն :

ԼԻրանսայի ,

անց եա լի

րակոլաե մոլմուլին տարաեումը չատ ա.
ւելվ, մեե է եւ առաջին սւ 1լհւսրէլթւ զար
մանալի կը թուի թէ հա կա ռակ այս զօ
րաւոր հիմբեր ուն կարելի չէ աւելի մեծ
ղանագանութիL^t մէԼւոեղ բերել*

ղաըլլաց ում ունեցող քեողովուրդ մը։ Ատիկա բն ա կանարար արդի ւնը է կեդրո նաց եա լ բա գարական իշխանութեան տա*
ր ածո ւթեան

Ր !/այ t

թել անհ րամեշտ
!լը

( րարդմաԱոՆած

uiGqihrkU pUutqrhrkli )

թիւը )

լու մաս մը աշԼսարհէն ՝
ցող՝

եռացող

ր//ա —

միշտ ըմբո ստա

՝մերմող եւ վերագտնող։

Ըսալու ամբո ղԼո ւթիւն մը ՝

ֆի ւլիբա —

րական ել գա զա փարա կան իրա կանո ւթի լն
մը՝

ձայն մը ձայներ ուն մէԼէն ՝ բաղ —

մ ո ւթի ւն մը րաղմացող րա զմաց ո լմ ն եր ո ւն )
ներկայութիւն

մը

ապրողներուն

մԷԼ։

Ինբնո ւթիւն մը՝ զօրաւոր ինրն ո ւԼմիւն մը՝
"Ü

Լ՛I* արդար տեգր ունի արեւին տակ ։

Աւելի Լսորհրգանիշ մը անմիԼսողէս ճանչ
ցուող պատկեր մը՝ Պրոմեթէոս մը՝ ֆէտայթ

կամ Աասունցթ

‘թլսլթթ մը,

մշտնջենական խօսք մը դէպթ ելւկթնք ուպ-

շատա կներէն անցեալի եւ եր է կո լան բար

Ափիւորահտյր կը մնայ հանելուկ մր այն-

ձրացող մաշած եէ անվերջ ռոմ անթիր հա-

րահ ահլո ւծեԱւ որրան իր ճակատագիրը ։

ո֊ա չանրն ե ր է h յ
ցակայ
մէջ :
նար

է
Մենր

Աւիիւռրը գրեթէ
մեր

մո ղո վո ւր գը ՝

բա —

գրականութեան

տակաւին

չենր

ճանչ —

աշիսարհի

րաղա —

(Ւամանա կա կից
*1ւե լ

իր մ ո ղո վո ւր դը ՝

ստեղծել նոյնաց-

Ոէ՜ե[իր տիպարներ սւնկաԼս ընկե րայթւ եւ.
Հոգեկան ւիտտումէն՝

որ

կը պարփակէ

եր անձը • որովհետեւ արուեստը բարս —

թչւմււը'

երագող ել մեռնող՝

յական է եւ թերեւս բարոյագէտն է որ ա>-

պա տկանելիո ւթեան Լսաբկանր մը իրենց

ո֊տհց ուշադրութիւն դարձնելու կը պոռ-

տչրեբուև մԷԼ։

նըկացնէ

տ շիւատող՝

Ո^ վ գննած է ներրին կա-

ռոյՅԸ այս ԸարԳ էակին յ անոր հակա —
un ւթի ւններուն

րուն՝
նոր

:

Ին չսլէս արուեստի

բոլոր ձեւերուն մէԼ՝ կեանրը շատ

ել անհ եթեթո ւթի ւննե —

յաճաԼս կը հետեւի իբականութեան մը՝

կեանրին անոր ձգտումին եւ ա^—

որ իր ամեն tuջինջ իմաստին մԷԼ րա գլո

ճա կա տա գրա պա շտ

թեան։

Ut ր ո ւե ս տ ը

ընկճուածոլ —

Տակաւին մենր ի գերել կը ւիըն-

րական հաստատում մրն է գոյութիւն ու
նեցող

տըռենր նման օրինա կ մը Ափիւռրի գրա
կանութեան մէջ՝ մէկը որուն հետը կա երեւակայական ճամ-

կառոյցներուն վրայ ։\ Հետեւա —

ւԼէ տ ենա կանօրէն փ ոԼսուող ա շԼսարհ ին
չեւ ,

ut ո-

պէւոր է մասնակցի աշիւարհԼլ հար-

Եը հասնթնք հարցին հիմնական կէտին :

ց երուն ել իր ձայնը բարձրացնէ երր ան-

ղարի փորրիկ վ‘“ճսւռորդը եւ պիսւո —

հրամեշտ է ։

Պատահականօըէն թէեւ, հու։ կամ հոն

քյւաք֊Հ/ Մեե- Հայաստանի մեծ՜ երսւղհե —

կը լս։։լ-է'և ըմբոստութեան ձայներ , սա —

րով' պահուած տեղ մը մ տրին մոլի} ծա լա

կայն ընդհանրապէս Ա վ։թ ւռքա հւսյ դրա —

րերուն մէԼ։

կանո ւթիւնը կը քնանայ ,

րուն մէԼ Աակոր () շա կան եւ Հյահան Հ}ահ-

րի

նեկտարը անոյշ ել թառամոդ յի —

րաղդա

նուր

հազիւ

Իրենց լաւագոյն պահե —

կը

րերթեն

մա կեր ե սը ։

Imprimé sur les presses du Journal «Haratch»

րեմն ի ւր աբանչի ւր

հազար անձի վ[՚այ

Հայ օրաթերթերու տարածումը կը ^Ս1Ա
նի Ճ21ձի Հայաստանի մԷԼ։

1971/'^

^nL

սոյ մէԼ ատիկա 100 էր • չ՚՚՚-ր^.
րութթ մէչ-.
էեազդատենք ւս յս Pl'^l'C. “‘JL
ներոլ թէւերուն հետ, առնոււս1է Մl'uT
եալ Աղդերու Վփճտկւս գրա-թե՚՚՚՚ե
դՒրրէ''1,

1972/»ե —

Օոււէտ. 534, Անգլիա 488, ՀԱնկ •է«նկ
485,

Զաիցեթիա 375,

Անթիկա 274 ’

Ւըլասյսւա 233, Պեըմոսոա 233,
փութ 201, Պելժիա 193 :
Այսպէս Սովետական Հայաստանը կ"լ
գայ ^րդ Բերուէն, էէ֊րթնէ տաաէն , /■“֊

գրողը պէտր է ըլլայ արթուն յա —

րորգը Տօն՝ 'Ւիշոթեան երագներով* րա —

առնելով կե ան

չէ

կը մնայ գըտ —

րտցիներուն այս տարօրինակ ամրողջու-

րենանր նոյնաևալ*

զոլած յ

ր ե՜լԼէ

տել ո լրի շ մո զո վո ւր դներ ո ւն հետ : //<-

մ տրէն :

փոԼսելու մենր մեղ՝

11 ա,է ե1,,1լէ
,-րու
խւթերց ո գներ՝
առած
թերթեցաւ

նկատի

վաճառբէն ՝

աար Լ*նչ որ կը մնար հայ ստեղծագործ

ո լմ՜երը ՝

մր ղար դաց ման։

մը հետեւաբար հրա
է։
Ա*իւս կողմէ Հայ

ռուցանէր^ ս տեղծա գոբծէր ել յարութիւն

վւոԼսակերպող

tu գդի

Ափիւռբի Հայ Ա* ամուլին գոյատեսռ

մը

թիւն մը պէտր էր ծագէր ՝ րաե գէր և կա

ընդգր էելու

Հայրենիբի մԷԼ եւ որ հը~

թիլով ւ

որովհետեւ բաոսէն յեղաւիոԼսու-

Լսաձեւոլա ծ

որ

ու Լւն փոբր ծ ա լալո վ եւ բանի մը հւսզար

Ւարդ.' ՅԱԿՈԲ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Եթէ

գան արբոն ո ւթիւնը

Ափիւո֊բի պարբերաթերթերը կը տրպ՝

րազարական եւ

է 1 խենթութիւն մը չտփուած եւ փո —

պակսի

ր ամայա կան է

բոլորովԼն անտարբեր մ՜ա —

Ւնչ որ պէտր է մեգի իւ ենթո ւթիւն մըն

բնա՛կանաբար 1լսւռսւ -

րը եւ պարտականութիւնն է հայթայ -

տարրերոլԼմեամր կապս ւած է ա շվոտ ր հ ի կ

Jnju

ււր

Հետեւաբար Ափիւռբի թերթերուն դե

եթէ

հակակից հայ գրողը գմրաիյտաբար անօ

Լսառնաշփոթ մը կար պէտբ էր

որով

հետեւ ատիկա պիտի ստեղծէ աւելի լայն

Լացնէ պխյսւքրասի. մը :

ռապագին պոռթկումներ ուն մԷԼ՝ ժամut—

‘իI'լիոուիայա կան տագնապներուն յ

աարեդիրքերը>

Հակառակ տնտեսական ել կա զմ ա //Ayuy -

Լսանբներ ով որոեր ներկայ են իրենց տա

Հարց երուն •

զեղչելով

Կեղը tt հ

կալանուած էին ցեղասպանութեան յաճտ-

մանակակից ընկերային ՝

ապոլաե խորադիրներ

յասսւսւնի մէջ եր 165 Սփիւււքի մէջ;

Պոլսոյ եւ Ս իԼին Արեւելբի մԷԼ։
ԼԼնասլտ տի Ա եր ո լնդին գրողները

մէչ

/;լ

1971իքւ 1172 իորէսգիրԱ}յր տպոլսւծ ,,Ա

/ji-

1922£^ վերջ ս տեղծո լած սփիւռբէն շատ

լաւ օմտս ւած

Սփիւռքի

Հայլ, ենի

կո լ տայ^

ս ումնաս իրութիւններու ապագայ ուղղու—

ո րպէս

Հակիրճ ակնարկ մը

թիլին,

արդէն կ՚իրականանայ 1974/*?*:

նուԼւ Հայագիտական Ամպիոն մը։ 1896 “

Հայագիտութիւնը

ԵԴՈԻԱՐԳ ԿՒՒԼՊկՆԿԵԱն

ք] ւս ո ւմն ա սիր ո ւթԼէ ւնն եր ու

ւելեան Լեղուներու Աղգ ային վար մ՜արա
նը ՝ ուր ձՏՀրգ գարու սըիզրները կը հիմ-

որուն

շատ յաճաԼս կ՚ընկերանան յուսահատս ւ —
թիւնը՝

Պատմութիւնը ցոյց կու տայ թէ Հա —

Ափիւռրի մԷԼ սակայն դրչ՜
րսղը համր է, դրեթէ անդիմագի}լ ; ինչuli "

Կւ՚՚՚՚՚՚յ պս։ տ կերացնել կեանքը երր

ինք դուրս է այդ իրա֊կանո ւթ ենէն : ՒնչUli "

Կւ՚^՚՚՚՚յ ստեդեադորեել երր չի գի —

տեր իր նիւթք • . •

83, rue d’Hauteville

75010 Paris

նամ այէն

Մ "նկոլթայէն ,

Փոլենեղթայէն ել Պաքպատօսէն

/
J

Պէյրութթ Հայերը 55/"ք փ"՜ ՛է"1
րթկեւսն Ս ամ ո վայէն յետոյ : Տ. էլ1
համար որ գրագէտ էր հինգ^է՚՚ք
րէն ետբ եթէ ոչ առաջ եւ օրը
եղած է տպագրութիւնը ծանօթ^Գ
սնկու-՚ք՚՚՚Լ
րեւմ տ • ԱսիսJ ) այս իւորօՐեկ
կար ելիւ չէ հպարտ ըլԼաL ՚
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էը * Հեռալոր ՝ անծանօթ բա ղաբէ մը
Հայ '
հԶ>եր թերթերը ծախեցէ՚բ^՝ ըսաւ ծե
րուկ կէնը ՝ <(,եւ վե ր ւս դար ձէ՛ բ ուրէ շ օրէնակևեր ստանալու հւսմար^հ
Երեբ մամ ետբ՝
մամը \\_էն ՝ հայ

աչխ-լ՚հէ մ1֊ծ wW մ1>1ւԸ

թերթ ծախրողներէն ոչ մէկը կւ՚!]ա}ր Էր
նոյնէսկ մէկ օրէնակ վաճառել՝ հակա ռակ անոր որ անանուն մարդը մեղմէ եօ—

Կաւ 3)քէ'1նւ՚յ1' վ""Լ"9նե1,էն > ‘ԼայևԼ ՜
Հ, հագում մարզ մը, սրսւն աե չըււաԱ!. '“Ըթ-ՐՈ մՐ
^տ՜
սէ . '/՛»-.'/( 34 աարեկան էր. ևս իեը
,Տ ,„ասը տարու. էի ■
Հայ էր ,
այղ
uI“"‘LL‘L՝
-.սկայն մի.հմանակ յայանօրէն մեր
չլ,ջասլս..սի
•ա էր. ըսեմ՝ մեր ամըսի։ի տեսակէն
\պ Լ-ձր .֊ անձ մՐն ԷՐ "Ր 1'Ր ll"ru‘ ՜

ու անհաաականութիւնը չէր կըը֊
կորսնցնել որեւէ խմբակի, ընաաy( ազգի,
հասախակութեան , մչա.
կոյթի կամ կրօնրի մէչ-,

Ւնր

թը կալմ ութ հողէ տղեկ զօրսւշարմէ ենթm րկած էր ■
Եէոօրէն ՝ եր ը թերթերը վեր ա ղա ր ձո ւցէ կնոԼ՝ «0» փողոցէ 181 թէւ տան մէջ՝
ըսի,- «Այ մ ԱՈթթի, կը ցաւիմ , բայց բոլոր սրճարանները դաց է ՝
ՀԱրարատ'^ ,
հ. Հու յ ր ենէբ^չ ՝
ասէս'» *
ո՛ չ ոբ ուզեց
հէնդ սէնթ ծաիտել : Ո՞ վ է ու J/է մարդը f
խնդրեմ ըսէ՛ բ» :
«/7 եծ մարդ մըն է» ըսաւ կէնը : Ո ւ֊ ~~
Ը/՚Հ ու մէկ խօսբ։

ի՚նր էը

կայն, ու այնպիսի հով մը ունէր որ
տեսնողը կը սաիպուէր կա՛մ հապքղգ-լ, ել կամ բարկանալ. Արա^աչտրմ էը, դրեթէ գոռոզի տպաւորու
մն ձգող, Կակուղ մ ո [սրա գոյն ֆէ II10J11U գլինօրկ մը դլխուն ,
քղամիդի նը.
էանալ սեւ բուրգէ վերարկու մը ուսե
լուն, աղամանգետ յ զարդասեղ մը փողխպթ վրայ,
տափատը զՏաւոր, կօւ/կները' բարձրորակ կաշիէ չինուտե ,
“փէԱ111//' մուճակներու ոճով,
կը ճե —
1կլւ վազսցները,
իր գեղեցիկ գաւազանը
յսււււր ձևւերով օրօրելով յ
Օր մը, 1919/' Ն էր , եկաւ ինեի , երբ
քհրթ կը եաիւէի իԻիփ ա պլիրըն չէնրի ան.
կիւնը, փոսք-— օֆիս/ւ առաքման չէնրին
ղիմ աց է փողոցը ՝ ու այս խօս բեր ը ը՜՜
<ըԼւսղր առաւօտ ՝ մ՜ամը Ջէն , «0»
1Դ 4:84 տոլեը ղնա •
հոն 100
^յէնակ «5 աէրա ւե£» պէտէ ստանաս : Ա րւ ,
րււլաբ բեր՝ եւ կէո մամէն ծախէ՝ հ ու

սդ հինդ սէնթէ :»
քյԼ հեռացաւ :
l՝։iljfj պողոտայէն մէւս կո ղմը կեցաւ
ւ
էտտէ կմէրետնէն հետ խօս ե լո r.
՝<ամալւ՝ ու ճէչդ
այԳ
վայրկեանէն ՝
1հուրչ եէնմ/' տ նկէւնէն Հալէ foutրմանևսնը վազելով էնծէ մօտեցաւ ՝— «// վ է
այղ մարդը» ՝ հարցոլց :
Ա ուրդը նոյն

Գրեց

ՈՒՒԼեԸՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆ

էսկ ես պա տ ա ս էրան եg է ՝— հ.Պ է տէ ուզէէ
այս թերթէն օրէեակ մը տուն ւեանէլ՝
մօրս համար ՝
թե թերցող է ,
կր սիրէ
թերթ կ արդալ» :
հ,Հատը հէնդ սէնթ է» ՝ ըսաւ ծեր կէնը*
«Ես դրում չունէմ» ՝ ըսէ ՝ ու վարաննլյայ աւե լցնե լու որ Լո[,ս մամ անւէճտր
ա շխա ւասծ էէ :
Այդ
տե սա կէ էւօսբեր
շէէնբ ըոեր ույդ օրերուն՝. Եամ կ^ընէէնբ
մեր ս տան ձնածը ՝ կամ ո Հ*
ՀՇատ լաւ» ՝ ըսաւ կէնը »
հ,ա՛ռ օրէնակ մը : Երր Հէնդ ո էնթ ունենաս յ կը.
վ ճարես» :
թերթը առէ տարէ տուն։ Երբ մայրըս վերադա րձա ւ $ ո ւ֊կընհ ա յմէն ՝
ուր
թուզերը տուփերու մէջ
տեվալո րելու
դործր կ'րնէր , առաւ թերթը , նայեցաւ
ծալուած ՝ սպէտակ էջերուն ՝ եւ ա չբ մը
նետեց ծաղրանկարներուն վրույ : Յաջորդ
օրը համարձակեցայ հարցնել էրեն ՝— «/> նչ
է այդ թհըթը* «Յուխաւել» բառը է^նչ
է/1 նշանակէ :
Ա այրս բացատրեց
մըն էր թերթլպ

որ

երգէծա թերթ

եւ անոր բառը անդ -

55e ANNÉE

լերէնով կուր եԱւ չէր ճշդրէ տ թարդմ ա —
նել՝— Րոնկ ՊթՈԼ-մ , Հոխալ աւել»է պէո
րան մըն է՝ հ.ց ա խա լել»ը ՝
ըս տ էրեն։
Հարցուցէ որ թերթը ոէակ ունէ^ր ՝ պա
րս ւնա կո ւթէ ւնը լաւ է&ր :
«0՝ այո՛ յ» ըսա ւ մ այրս : վչ^ատ լաւ
է ՝ շա տ սրամէտ» : Ո’ օւյդպէս փակ ֊
ուեցալ նէւթը :
Երեւէ թէ «Ցախաւե լ»է դեորդներու
պակասը Հու յ մեծ մարդուն թելադխուծ

la première semaine de septembre 1979
I

էը ոը 1919// 3)րէղնօն տնտնա Այբ տեղ մը
շէր էրեն հսւմար : /> վերջոյ մեջտեղ ելաւ
որ մէկ ա Գեկ յա՝ջո ղած կր մէկ օրինակ
ծախել* Ըայց որո ւն ,- Ամերի կաց իի մը,
«փինս՞լէ էր գնորդը» , հարցուցի այդ տըղեկին, բանէ որ ամէն էս կոտ որ թերթ
ծաէւած է դէտէ ՝
որ գէնետունը
բու
յւսճա խոըրլ կը հայթայթէ էրեն* խմած
մարդը յաճախ ծախսող մարդ է։
«/?ձ» 1 ըոուլ ան ( Հուփ Տ)արման ե անն
էր) : ^.Գէնով չէր ։ Իմ կարծէբուէ հա
մալսարանէ փր ոֆէ ս էօրն եր էն էր : վճա —
րեց՝ թերթը ր111 ցու ւ՝ ծաղխսւնկարնե —
րուն նայեցաւ՝ յետոյ նորէ՚ն ղննեց էջեր Ը 1 ծալեց ու գրպանը դրաւ ՝ խնամբով * կարծես թէ դէտէր որ !լ արմէ պա
հել» ։
Հէմա ես հարցում մը ունէձ լէւթեր —
ցորլներուն : Արդեօբ կւմ*յ մէկը, սր գի֊
տ է թէ ոՌվ ՝ վաթսուն տարէ առաջ ՝ {հըրէվնոյէ մէջ՝ «Տախաւել» անունով թերթ
մր հ րա տարա կեց : Պէուէ ուղէէ դէւոնալ։
Յաւելեալ՝
1919^ այս վաթսունամ' ֊եւս կէն պէտէ ուզէէ դէտնալ որ արդեօբ
կսւն ընթերց ո ղն եր ՝ որոնբ էք ո սրով էաղրա տունէ կոչուող անձէ մը մ ուսէն տե
ղե կո ւթէւն ունէն ՝— անձ մը՝
որ 1919/ր
մօտ՝
ՀԻէլատ ելֆիոյ մէջ. ՝ ձա յնա պնակ
մը պատրաս տած է որուն վրւսյ արձա
նագրուած էէն հ,Իարձր Աարեր» եւ
եւ
Կաբսրլէկ» երգերը : ԱնցեաԱն' այս երկուբը մեծ մարդ թուեցսւն էնծէ՝ ու֊ տա
կաւէն այդպէս կը թուէն :
Ա* անրամասնութի ւնն եր է՛ ուզեմ :

Փաթիզ, Օգս • 25 , 1979
( Թարգ • Խ • Թ ■ : Արաաւոպումի պարա
գային աղրիւրը յիշել :
(Խորագիրը «Ց առա£»ինն է : )

անանուն

ԱԸԳ1Լ թկ ՀՅ ա էւա ւել» էն խմրոպէ րն էր ջ
07 / ուԱսարհէ մեծ մարւլոցմէ մէկը*
t» նյչ պատճառ չ ո ւնէ է ույս արմե —
^"ւմխյ հԼւո վլ,ճէլէւլ>
թէեւ մէտ ‘մ տնակ տար տամ ձեւով կը հասկնալէ
"I՛ ‘"նընղուն ելէ ըան մը կաը մարդուն
'J 1 չւստ հ պաը տ էր ՝ շատ էնբնա
^էտ,Ահ՝ նոյնէսկ Պուբրէշէն ՝ Աօֆէա
ձ'ե ’ Հոոմէն ՝
'Լէէննւսյէն ՝
Փուրէ “

nusian sur la destinée du peuple armé
nien lues dans Haratch (No du 25-26 août
1979). L’une d’elles est que, « la diaspora
n’a pas d’avenir dans les pays étrangers».
Les diasporiques considéreraient donc le
pays où ils sont nés comme un pays étran
ger. Or, le diasporique est de nulle part,
il est spécifique et différencié partout
sans être jamais en terre étrangère. La
terre où il vit est sienne. Il appartient
à la communauté majoritaire (celle du
pays où il se trouve) tout en appartenant
à la communauté minoritaire arménienne.
Bien plus, il façonne les deux communau
tés. Homme ou femme hybride, il est un
lieu d’échanges. Et une diaspora composée
de tes êtres ouverts sur plusieurs mondes
à la fois porte en elle des forces de vie.
Rester à Paris sans aller au « Premier
congrès arménien» était impossible. Je
n’aurais

pu rester à l’écart

des

miens

rassemblés dans ma ville. Et pourtant,
j’aurais été coupée des Arméniens en leur
présence physique, en ne me reconnais
sant nullement parmi mes compatriotes
qui ont « besoin de puissance » et défi
nissent leur congrès de « pan-arménien »
(cf. article et interview du Rev. Karnusian dans Hay Baykar, n° de sept. 1979).
J’aurais été frappée une fois de plus.
Assez de la sempiternelle fermeture à
ce qui n’est pas arménien, assez de la pa
role paternaliste du Comité exécutif qui
s’adresse « à tous les enfants du peuple
arménien », assez de la parole fraternelle
du Révérend Karnusian qui s’adresse à

SETA KAPOYAN

մը

Paris, le 24 Sept. 1979

եւ կ_
..
ղում ՝? ո^ւէ
ղէտէ y՝
Աթ էն
1 Պոլսէն ՝
Տրուպէզոնէն կամ էր “
^'•ւմԼն եկողէ մը համար :
ԱՀեկոա

երբ տեսայ ղէնբ ՝ Պուբրէշ բաոն
էր մէտբս * Ա1յդ տեսակէ Հայ մ*ըն

gent, l’argent partout... argent attrapemouches, attrape-Arméniens.
Fin du mois d’aôut à Paris. Dans ma
tête :
les idées
du
Révérend Kar-

Qu’ai-je à faire d’une direction centra
lisée de la diaspora qui ne tiendra pas
compte des individus, qui me mangera ?
J’aime bien être seule et libre, moi.
Nous n’avons pas d’intellectuels, pas
d’élites, pas de puissance, tant mieux !
C’est à partir de cette structure tout à fait
féminine que les gens peuvent naître à
eux-mêmes et se prendre en charge sans
l’aide de «chefs».
Dans l’eau de la Méditerranée, je suis
allée me laver des idées du Rév. Karnusian
qui avaient envahi ma pauvre tête.
Et
puis, j’ai pensé à l’un des pères que je
me suis choisi, Nigoghos Sarafian (2).

օր"ւսւն առաւօտեան մամը ութէն հասանբ
“'['Սլտծ հասցէէ ՝ մարդը հոն չէր ’• Ն ե1,,1լկ 'էրէղնոցէ կէն մը մեղէ մեր ստանս,ւ1^ թերթեր ը տուաւ ՝
կէն մը

,1քլն.ոլ^եոլծուէ Հայ էր մարդը ՝ plUtjH
"սԿնպէմ ւսէմէն մէկ վայրկեանէ ըն-

sur mon corps.
L’hôtel Nikko, l’organisation (1), une
odeur de multinationales dans l’air, 1 ar

nos vertus. Assez de l’innovation appa
rente (organisation
pseudo-efficace et
pseudo-rentable à l’américaine) qui cache
l’éternelle politique de boîtes de conser
ves qui elle-même implique le sacrifice de
soi aux élites (le mot de sacrifice revient
souvent dans les propos du Révérend).

[•աղմ է մը Ար մարդկայէն քքեդէն այդչափ
‘'Ադսւոոլթէլքլւ ել կեանբ արմած էր *
H ըլլալը չէինք գի ւոեր ուր եմն, սա^յն որոշեցէնբ որ
էլարմէր 184: «0»
‘1'ողսղ երթալ ու ճանշհտ լ վէնբ : էույց
^1՚բ մենբ՝
երեբ
տղեկներս ՝
յա^ո[՚Ղ

Լոնտոնէն եկողէ

Le parfum tenace du maquis, les roses
et gris du ciel, l’eau délicieuse de la mer

ses « frères Arméniens » (nous sommes
tous pareils, indifférenciés donc incapa
bles d’entrer en relation entre nous à
cause de cette similitude rabâchée). Assez
aussi de la préservation - conservation de

վհատական պայբար մը չէր մղեր էնբ•էերա գտնելու համար՝ Համա շ —
խրհայէն պատերազմէն ետբ ՝- պտտե-

որ
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au bord de la mer, sous le soleil,

ff nF կը ճեմէր՝
Վ ան Նէս փողոցն ի
է1Խ իր էէօրէն ծա լլկած
էմ աստու
թեամբու նշանակութեամբ* կարծես թէ
M-9// այդ Ապրէ Այն հէն եւրոպան յու-“

յ՚՚յՄւնօրէն կը հ ալա տար

—

POURQUOI JE SUIS PARTIE EN CORSE

^ոս[է էն սկսաւ .րա լել նորէն ՝ էր ղաւա1[սլնը շարմելով՝ կարծես Ա պրոպան է՚նբե

ՊէրԱնէն ՝

Europe Occidentale

Directrice : Arpik Missakian

; Ji'UMERÛ !2 F.

I

en

83, RUE D’HAUTEVILLE,

fcPfc-P

ՃԱ1րԲԱՆե1'

1IH'»' P-

ՊՈՏՈՍեԱ՚ե

(1) Մենք ալ f աղա՛քակրք-ոււած մարզիկ
ենք, ի վերջոյ...
(2) Ֆ- Աարաֆե՚ան « Միջերկրական »
(քերթուածներ) , Մատենաշար «Ահեկան)
Պէյրա֊թ, 1971:

Fonds A.R.A.M

<8 Ա Ո- ԱՋ >

Յունական գեղակերտ միտրը՝ իւրա —
քանչիւր արուեստին ծագումը կը րա ցա
տքէ 1 բանա ս տ ե զծա կան սիրուն ւվա ամոլթիւհով :
Ար ո ւե ս տներ ո ւ ծաղո ւմին կու
տայ մարդկային պատճառներ հ Արամըշ—
տոլթիւհը՝
օրինակ՝
գոյութիւն պիտի
չունենար՝ եթէ մարդիկ երջանիկ ծնած
Ր11աՀքին : Ոգիմպո սի կատարէն ՝ մու —
սահերը ՝ ձայնական քաղցր ահ ո ւնչ ելե —
ւէքներ յօրինէլուէ ՝ կը ջանային ամոքել
տառապող մարդկութեան վի լտբ : Արամըշտութիւնը ուրեմն ծնաւ՝ տառապանքհեր սփոփելու պա հանքէն ՝ համաձայն'
յունական գից\աբանութեան:
Նկարչութիւնը գոյութիւն պիտի չու —
նենար՝
եթէ ո էրը գոյութիւն չունէ —
նար :
Ամէն օր՝
մայրամուտին սիրա
հար զոյգ մը բլուրն ի վեր կը բարձ —
բանար ՝ միացնելու համար սիրոյ բա —
նաս տեղծո ւթի ւնը բնութեան բանաստեղ —
ծ ութ եան : Ար մը՝ սիրուհին ՝ սէրէն գի
նովցած կը մրափէ » սիրահարը պահ մը
գիտելէ ետր անոր գեղեցիկ գէմրին շուրը՝
կտոր մը կ՚առնէ եւ ղտյն
կը չք^տգծէ î Ատկէ ծագում առաւ նը —
կարչութիլնը ՝
կ'Ըս է դարձեալ յո ւնա —
կան գից աբան ո ւթի ւնը :
Սէրէն ծնած
նկարչութիւնը՝
երկար
ատեն հաւատարիմ մնաց իր ծագումին՝
ս տե ղծելով արուեստին մէջ եեթ-անոս եւ
UJlJlUUjlufi, սիրապաշտոլթիւն ՝ Աս տգի կն երով եւ Տիրամայրերով։
Աիր ոյ առաջին արտայայտութիւնը գքր~
բախտէն սկսաւ ։ Ա ա կայն ՝ առաջին ու
րուին աչքը դրախտին մէջ՝
անմեղ էր
սկիղբները» մեղապարտ եղաւ՝ երր ՛այ—
էեւս չէր տեսներ ՝ ինչ որ կը տեսնէր
մ եղ ա նչ ումէն առաջ յ
դրախտային անմեղս լթեամբ
մ ա բմարեայ մեր կո ւթի ւններ քանդակուե
ցան Հին 3 ո ւնա տանի հեթանոսական շբրքանին՝
երբ մերկութիւն գիտելը
չէր
հանդիպած տակաւին բարոյականի ար —
Դիերին : Երբ մերկութիւնը չունէր տա
կաւին ծածկուած մաս մը՝
որ
աչքին
հետաքրքրութիւնը արթնցնէր։
Մարմն lu լվաշտո ւթիւնը այնրան տա -

ննջասենեակին մէջ ու սնարին ճիշդ դի —
մաց՝
որպէսզի իր երիտասարդ
կինը
ամէն երեկոյ անկո ղ[,ն մ տած եւ ամէն առաւօտ 'անկո՛ղինէն ելած ատեն այդ գե
ղեցիկ արձանը տեսնելուէ ՝ դեղեց կո ւթեան

'/ք այ մտածէ միշտ՝
զանալո լ_ համա/

գեղեցկութիւն Jf~

Աակայն՝ J"J^ արուեստագէտներ չէի11
գոհանար րնո ւթեան ստեղծած դեղեց իկՈվ !
ԱՀեոնք կը գտնէին թէ ՝ մարգ —
4' սյին
կառոյցը համ ապա տասքսան չէ
աս տուածներու կառոյցին կատարելու —
թեան z Ուստի՝ կը քանդակէին մարդ
կային մարմինը ոչ այնպէս ինչպէս որ է՝
"՚յլ այ“պէ" t ինչ՛՛լէ՛՛ >՚ր պէ"՛# էր րլլար։ Ատկէ' «յունական գեղեցկութիւնդ
բառը՝ որ յոլ,նա եան սւրո ւես տին ւլեւլե—
ցիկ ըմրռնո ւմին ուղղուած բառ մըն է ՝
ոչ երբե՛ր յսյն ցեղին,՝ որ ոչ մէկ տար
բերութիւն ունի ուրիշ քեղերէն :
Յունական արուեստին ձ՛արմնա պաշ —
ւոո ւթեւսն շըքանը տեւեց մինչեւ բրիս ~
տոնէոլթիւն : Երբ նոր կրօնքին բարս —
յականը ծածկեց մարմինը ւսնթււււիանց
ղդես տն եր ո լ մէք ՝ աչքը սարսուռով ձ*ը
սկսաւ պրպտե լ ՝ ինչ որ ևը տեսնէր ու
ռաք անմեղ լրբացումով։
Ար ո ւե տագէ —
տին ձեռրը առաքնորգո լիլ սկսաւ ՝ մեր
կութիւնը սեռա յին ւո ենչուք գի տո ղ ա չքէն :
Մինչեւ
քրիստոնէութիւն ՝ արուեստի
միակ նիւթը մարմարն էր՝»
յոյնէն առաք պաղ մարմարը տուաւ մորթին քերմութեան
զգայնութիլնը։
Աէսրմաըին
մէջ րան ւբա կո ւեց ւսն Ողիմպոսի մտւսցւււ —
ծին
^աստոււսծներն ու
Աստղիկներու
մարմնական գեղեց կո ւթի ւնները ։
fiuijg՝
երբ Արամազդիս տեղը ւբրաւեց Յիսուս
ել տեսողական հաճոյրին տեղը' նոր կբ—
րօնրին բարոյականի սկզբունքը՝ մար —
մարը պահ մը դագրեցաւ արուեստին նիւ
թքն ԸԼԼալէ անոր համար՝ որ չէր կըր —
նար te սեղմ միքոցներով նոր հաւատ —
րին տարածմ ան եւ ամր ա պնդմ ա՛ն ծառա
յէ լ :
i' րի ս տ ոնէ ո ւթի ւնը
պէտր ունէր
արուեստի մը՝ որ իր ար տայայ տշա կան
լայն միջոցներ ով կարենար Աւետարա —
նը վերածել
պատկերներու՝
եւ
անոնց միքոցով տար կրօնքին տեսանէ —
լիութիւե մը։ Այգ արուեստը նկարչու-

երկնաբնակ դէմք մը նկարել ո լզէր ՝ երկ—
բալորներուն մէջ չէր փնտռեր իր գործին
օրինակը» ներրին աչքով մը կը յօրինէր
հոգիներուն հետ սերտօրէն խօսող գէմ րեր՝
որովհետեւ՝ Սիքին խարուն ար
ուեստագէտին համար նկարչութիւնը միքոց մըն էր ՝ մս րգը Աս ււծոյ հետ հա- _
ւլորւլելու : Այգ
նպատակին
նւ
հասնելու
համար՝ արուեստագէտը իր յղւսցումնե-

չուշացաւ յայան ո ‘՛լ
ցաղ
մը
տշի
ՀՐ՚Հ',.
Մլ.չլ.ն

4«,.

է

գ արու

,|Ա1

մտլ,զկային բհւււ
լ,ը դտրձտլ. հաճոյքներու նպասւս, .
լտտներոլ մէջ
ց„.իոլթ,Հ\
- ֊
Ոլ հէ
սիրութիւնը .ոաց^ոլիլ ս1լԱ1Ան
<֊'
ԱԼԼԼլ
նել,ու մէջ, Կռլոպուս, ել Հ
նոլթիւե սովոր.սկս,ն ^աներ ղ յՀՀ

է՛ք էէ առաքնորդէր գաղափարներ '"/ (/' տէ) •
^աղափարը պատ կե րի մը ւսն ւո ես ան ելի
գոյութիւնն է՝
որ երեւան 1լ ե լլէ բւսւլղա տութեան մը պարագային։
Երր բա
նի մը ըսենր դեղեց ի կ է կամ տգեւլ կ ՝
զայն բաղդատած կ'քք/անք այն պատկե
րին հե տ՝ որ մեր ենթա գի տ ա կց ո լթ ե ան

'

մէք թluրուն ՚1Ը մնայ Արուեստաւբէւոը՝
ել,լ. չլ, գտներ ընլլլթեւււն մէք իր դործին օրին ւս կը՝ կը դիմէ ներրին աշքին՝

կեանքին,
տպրել„լ_ հաճոյքին,
տըղհետէ [սրեց իլ, մայրաքաղաքը ան
րոյս, թեան մէջ, վերադարձնելու համ
^իրէնցթ՛, իր երբեմնի մաքոպ, կ1.ան _
յ,_ին, հրնսպարակկ կր
կը նե
նետոլի համեստ քա.
հո,նայ մը' Սա.լոն,ոլ,ոլ,ո,
„„a 1,ղ.Հ
Նարոլա : [['եծ
"'J" կլան,ոլորին ազղեցոլթիլնր,
Անոր
Հ ող ելո, նշ
[nonջեր էն
Հ „,A"լմ-վ։,։իտւած
Ո,.րուես,,„Աղէտները
I", ւե ո տա ղէ ա՚հե !
կը կոտրտեն „լ կ'տյ.

որ տեսնէ հ ուլիին մէք թաքն ո քած պա ւո —
կերը : Այդպէս կ'ընէին հեթանոսական
ւլւււսւււ կանները ՝ Աս տ ւլի կն եր ո լ ւեւււ րմնա —
կսւն ւբերլեցկոլթիլննե բը քանդակած ա —
ւոեն • այգսլէս ըրին քրի ս ւո ււն է ո ւթ ե ան նըկուրի շները՝ երկնաբնակ ւլէմքեբ նկւսբւսծ
ուտեն :
Ներքնածին պատկեր մը ձե^ակերոլ կլ,
ստանայ արուեստագէտին ն ել։շնչո ւմն ե —
Լ'"'1 ւՂ*ա ւլաւիւսրը յուղում կը դառնայ արուեստաղ էտին տեսի/ներով : Այղ տեսիլրուն հոյակ,սոլ նկարիչները եղան կը —
րօնրը ի,որա,ղէս զդաց ո դն երը ,ին չ պէ ս' էլ
1!րէքօ ։ Անոնր ,
աղօթքին
ներշնչում '“երէն կը ստանային զօրութիւն մը ՝ որով իրակ անը կը ւիոխագրէին ւլերիրւսկւււնին մ էք յ
կը թրթռացն էին հաւա լո
րին ու արուեստին ւլդւսյնո լթի ւննեբ ը միեւնոյհ կտաւին վըայ » Եը թւււնձբացնէին
ւէսեմ ին ւբերիրակւսն երեւոյթը բանաս —
ւոեղծակւււն զեղեց կութի ւններ ո լ եւ տեսլապաշտ իրական ո ւթի ւններ ո ւ^ մէք՝ որոնց
առքել մարդկային ւբա տ ո ւլււ ւթի լնը
կը
կորսնցնէ ամէն յենարան ՝ ձգելով մար
գը՝
խորհուրդի, մթութեան առքե մըտամփուի ՝ ւսնկարող իր ս տւււց ւսծ ք բն
ցումը իացատրելու։
Ահա թէ ինշււ՚ւ ՝ ուրախ դուրս չենք ել
լեր եկեղեցիէ մը,
հ ոգեպարար արա —
լւուլւււթիւն մը լո ելէ յեւոոյ։ Ուրւոխ դուրս

այն Լ"^’ն

։“JL

'^ին
"ւթեռն ել ան

Հերտծնունդը,

վերտդտրձն է տրոփ

րեն իրենց դործերը ,կրօնտչոլ_նչ նոր „ղթ
ս,[ ն,,ր դործեր ս տե ղծադործելո լ համար,
Մեծատուներէն չատեր կը լքեն կեանքթ
հրապոյրները, վանք քաշուելու, համար,
Այ" Մ՚ն"նՒն, թէեւ, երիտասարդ էր վլ,_
քէլ - Անճէլօ ,

րայց արդէն մեծ համ .

րտւի տէր տրոլեստտդէտ մը, կը կրէ
Ատվոնտրոլտյի տ ղղե ց ս ,թի ,նը , րայց

4'"/' Ս' "՛ելել, , Հեթանոս արուեստին
ղդայապտչտ դե ղե ց եր, լթի լնը կը վերաղլլ.
լ,ալէ իր հոդին, կը սկսի դարձեալ քանղսւկել հեթան ոստ տիպ դործեր դաղտնարտր նա ի, ,
յետոյ ազատօրէն, որով .
հետեւ Ատվոնարոլս, աքսորուած էր եկե
ղեցական իշխանո ւթենէն : Ամէն մարդ կը
վերտ,լառն,այ իր նախկին տսլրելակեր ՛ղին։ ու ն,։„ ի, ։„ „իր Ո լթի ւնն, եր ո ւն, ; կեանքը
վերստին, կը տրոփէ հաճոյքներու ել ո.
ճիրներոլ մէջ : Այ լլ ւսնի շխ ւււն լա կսւն մէ —
ջս,վայրին, մէջ է „ր Ֆիրէնցէ կը ւբսւււնայ արուեստին մայրաքաղաքը՝ „լլ, կը
Ղ՜Ւ՚ք*էի*հ I’՝"L"L՛ երկիրներուն ձ եծ ու փոքը
ւււրւււեսււ/աղվ տները ՝ մ կրտուելու հ ամար
էԼեր լլլ ծ ն ո ւն ւլի հանճարին մէք։ յ)խւկնցկ
կու տար անււնց լբե ւլեցի կ պալատ
ւււ
ջ
՝ մ տրմար տ կերւտ արձան մը ձսւի,
'Դ
ամէն քայլւսւիււխին ՝ անոնց
այսպէ^
րտը կը պ\ահէր դեղեցի կի տեւական
"իրար
թրթռաց ո ւմին մ էք :
Արուեստը՝

uiJu բացւււււիկ

քաղաքին,

նկււււուււած էր բարլլյլլլ կսւն դւսսսւխսրտ •
կւււթեւսն մեծագոյն ազդակը։
փւււլււ "՜
‘էո ւր գը պ ա հ ա նք կը ւլղնԱր >լ ե ւլե ցքւ կքւ մթնււլորտին մէք ապրելու՝
համեստ քա ■
‘Լա*րաf
անգամ 1լ ուղէր րամն ել տրուեսւոադէտին ներշնչումն ո լ խւսն դա ւէա ռու
թի ւնը : Ո ւն ե ւորն երը ՝ Ա' եւոիչիներ ո Լ 0րին տկին հետե լելս լէ՝ ւղաշտպւսն ու մեկենւս ս ‘ւււ հանգի մտնային խոստմնալից
luր ո ւե ս սլա ւբէ տներ ո ւն ։
Երբեք J-ո ւլուէօ ւրղ
եւ արուեստագէտ ւււյնքտն չեն միացած
իրարու ՝
որքան այս հ նճարածին քայաջորդեցին
զաքին մէջ,
ուր իրարււ
վերածնունդի մեծւււգււյն հսկաները Տանթէէն մինչեւ Մի քէէ֊Անճէլօ
3 ո ւն լլլ կան ւսր ււ ւե ս տ էն ետք՝
վերա ■
ծըհւււնւլվւ մւսյբ ւսքւս ղաքքւն ձէք տարածրած լլ ւած էր
Հի^1
3‘՚ւնաստանի SW,
յա տկապէս
մարզտրաններ ո ւԼ ՝
որոնք
նկաւոուած էին տեսակ մը բացօթեայ հա
մալսարաններ մլարմնա կրթութեան նը —
լիր ո լած ՝ որ ստացաւ կրօնական հանւբամանք :
Հերոդոտոս կը պատմէ, թէ իր շրրջաևին ամէնէն դեղեցիկ ւողս։մարդը կը
պաչտուէր մեհեանի մը մէջ, իբր մտրմ—
նական գեղեցկութեան կատարելութիւն ,

թիւնն է,
որ պիտի ծառայէ կրօնքին ,
մինչեւ վՀ. գարուն վերջերը :
Միջին

վարուն,

^ւ՚ե՝

մի,,, —

հեծան տէրն էր մարդուն զդալո լ ել մտա
ծելու կար ո ղո լթի ւններ ո լն , բնական էր ,
որ նկարչութիւնը վերածուեր էր կրօ նական դործո ւնէ ո ւթեան ï
Մի՛ջին գարուն արուեստագէտները ։ որ
հիմնեցին կերպարուեստի առաջին դպրո
ցը Իտալիոյ Սիէննա քաղաքին մէջ 1250/»

Մ է ինչո՛ւ պատմական դարձած է Զյու
նական գեղեցկութիւն» բառը, թէ ին չո՛ւ պատմաբաններէն շատեր կ՚ըսեն, ևը

ե՛՛ւ,Րէ > ումգնօրէն կրած էին տիրապե տոլ^թիւնը բիլզանդական սրբանկարներու
(իքոն) արուեստին : Աիէննացի նկարիչ

սլևղեն ու կ ուզեն ընդուհելի դարձնել ։
թէ Ապար տայի մէջ յատկապէս կը ծը նէին մարդկային սեռին ամէնէն գեղե —
ցիԼլները , ո ւնի հ ո գեբւսն ւս կան ւգա տճա ռներ, եթէ մենք ալ ընղոլնինք հին յոյ
ներուն պէս, թէ ինչ բանի վրայ որ մարդ
չատ մտածէ, "՚յդ բանը կրնայ կարե —
լիութիւե դաոնալ ï

ները ,
հետելելով բիւզանդացի նկարիչ
ներով օրինակին,
կը նկարէին Աիսուս
Մանուկ եւ Աստուածածին , որպէս,լի հա.

Ապարտացի ի։ օ ս եց ե ալը , մեկնելով այս
համոզումէն,
ամուսնութեան նախօր _
եակին , գեղեցիկ արձան մը կը զետեղէ

։ տտտցեալհերը անոնց առջեւ ջերմե —
ոանդօրէն աղօթեն , Պէտք է դիտել Աիէնն՚սկտն դպրոցին նկարները մոմի լոյսին
եւ գմրէթի խորհուրդին մէջ, այլապէս
կը կորսնցնեն իրենց ոգեկանոլթիւնը , ո.
րով հրաչքներ կը գործէին հաւատաց եալներուն մէջ, կ՚ըսէ աւանդութիւնը,
Միջին գարուն,

P [՛ տրուեստադէտը

ե ենք ելլեր նուագահանդէսէ մը ,

երս,—

մըչտոլթեան աստուածային ո ւմին
հետ
տ ա ղո րդո ւելէ յետոյ : Ուրախ դուրս չենք
ելլեր թանգարանէ մը, արուեստի ոգին
մեր մէջ կրելէ յետոյ. Որովհետեւ, ար
ուեստ ել կրօնք գեղեցկօրէն ընդելոլզ —
ուած իրարու հետ, ումգնօրէն կը գործեն
մեր վրայ,
չէզոքացնելով մեր հոգիին
անպար կեչտ ո լմերը :
Արուեստ ել կրօնք լիոխադարձ պարտք
մը ունին իրարու ,
Արուեստը
կրօն քէն ստացաւ իր վսեմ
ներշնչումները ,
կրօնքը արուեստի մէջ գտաւ իր խոր —
-,ուրդներոճ, ձելակերպը ,Ոգեկան այս եր
կու ումերը զիրար բովանդակեցին ել իրարմով բացատրուեցան մինչեւ վերտծընոլնդի Ոսկի Շրջանը, Բայց այդ շրջանէն
շատ առաջ, կրօնքը կորսնցոլցած էր իր
ումը,
Միջին
Գարուն, պապերը,
որ
թագեր վար կ՚առնէին „Լ թագեր կը րաչխէին ,
չունէին ս, յլեւս իրենց
հեղի —
նակոլթեան ազդեցոլթիւնը : Արուեստա
գէտները օգտուելով հաւատքին ընդհա —
՛հուր
թ ո լլո ւթենէն ։
ձ եր րա ղա տ եց տն
եկեղեցիին խնամակալութենէն ու հիմնե
ցին տեսակ մը ինքնավար շրջ,սն ,
ուր

ՈէփԼ ս^լսաէ- նաեւ յունական իմացակսւ հլլլթիւնը : Ա տ ւււ ւոբ ւււ կանն եր յունարէն
կը սորվէին՝
բնագիբներու մէք կաք
ւբւսէոլ համար անոր գլուխ — գործոցնե —
բը ։ Մհսւիչինճ-^/ք.!. եր Փածծի^^"<ղա քա կան մ ենամւսր ւււն-եբն անգամ կ ըլ
լւււյին յունական ււլերճախօս ո ւթեան ար
ուեստով ։
Հելլէն լեզո լին ու գնղնցէէ
ւբււլր il ւթեան հանդէպ վերածնունդին տա*
ծած չափաւլահց հալ յէրը ԳքեԼ տո լաւ
Ա աքու թաթթի ՝ թէ հ,եթէ Տանթէ J ու ““
նարէն գրած ըէէսր «ծ ր կնային կատակեր
գութիւնը'^ Յոյներէն սւ ւելի բարձր պթ
տի ըլլար» :
յուհապա շա միքա վայրին մէք

k

1

լլը նկարիչ մը յւսնգգնեցաւ նուիրա
գոբծուած նիւթերւււ ս^ահմանն անցնիլ^
մանելս լ համար դիցաբանական նիւթե[,ր1
հարուստ անդաստանին ձ էք Հ^վենիւ11
^մնոլնգը^ նկարով ։
Պոթթհւէւմ՛ ’
նկար ո ւէ մեկնակէտը եղաւ հեթանոս աք
լլ ւես տի h
ղգայա պաշտ
գեղեցկութեան :
Այո նկարով
մերկութեան արուեստք)
մւուսւ Յծիրէնցէ ՝ ու վերածնունդը եղա
համադրութիւնը հ եթւսնոս եւ սրբաւր
արուեստներուն ՝
որուն ամէնէն աւեէք
նուիբ եա /ր պիտի մնա յ ՄիքէԼ~

Լ° '

Fonds A.R.A.M

«8ԱՌԱՋ»

ՈՓԻԻ1ՒՐԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԳԱՍՀՆԹԱՑ*
ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ
ԷԱսթի Լ Նաւփո&պ Տէ էանկ Օրխսնթալ/, մէչ
1(ff9Z, <էետրոլա1'էն Մայիս,

յղուեցաւ. Սվ'ՒռՀ։“հ"՚յ գրականով “Լն դասընթացք մը որ գրեթէ ամ Լ սին նու՛ ե' չ"“" ՝1՚"՚"՚ա4՚ս,1ւս,'լւ ե~
!"Լթ մԸն է՝ րչ մէայն Փարիզի այլ

սը!րթացքը ունեցած է նաեւ
ունկնդիր
ներկաներ , որոնց թէւը երես ունէ մ օտ
եղած կ ընդհանրապէս յ
Աւր ախ առէթ կ ղասընթացրէ յղացրը

Lit ք"/՞/' Արեւմտեան Եփէւորէ հա -

որուն համար սլէտք կ շնորհաւորել Փր֊
րոֆ . Ա1 ահէն ու Փ արէ ղա հա յ ղազո ւթը

թթան համար։

ել նոյնքա՚ն ուրախառէթ' զա՛յն կրկնելու

սսթէթ1'լն մաս
'ւաէԼմկ Փարիզի հա/ալսարանական, այն դրոյթէն՝ որ անց1ալ[ւն աշխարհածանօթ
Աորպոնն էր.
Ախլայի»' Հ"՚1՚հ1" ■Լարչական վերակադ֊
յ^թխններու, հէն Աորպոնը «տարրս. րձուած» է եւ էնսթէթէւն մաս կը կաղՓւսրէդվ' համալսարանական դրոյթէ
ենթաբաժանումին։ Հոն՝ Հայ կական Ամոլէ՚՚նը կր վարէ եանօթ արեձբպէտ Փրոֆէսէօր Մ ահէ, մասնագէտ
պձլելեան զանազան լեզուներ ու (արե ձլահայերէնէ մէն չեւ եթովպերենի) : Rîr
îW'// Ղ-ղա՚էարը ունեցած է լրացու.
փ. դասխնթաց ը մը կազմակերպելու' կից
վարած ամսլէոնէն ,
ու էրր րլ ա սա —

էյ հրաւիրած է Պր ■ Գրիգոր Պրլաեանր ,
դսդէ՚՚ղէ աւանդէ «ZZ փէւռքահ ա յ Գրա կանութէւն» : 24 գասամամ գրաւող այս
ղասրնթացքբ շատ յաջող անցած է , ու
նենալով մօտ 15 յարատեւող աշակերտ —
նեխ որոնցմէ 10/' պաշտօնական քենու —
չթններ անցուցած են ամավերջին : ՛l-ա—

որոշումը, Արդարեւ 1979 - 80 տարե url,u^t Նոյ եմրէերկն Մ այէս կրկէն պաշ
տօնէ կոչուած կ Պր * Պըլտեան : Ծրա 1ԷԸԸՈէ-'ս,ծ կ դաս ընթացք մը որ
պէտէ
բաղկանայ 12 պահէ ՝էւրա քանչէ ւրը 2 մամ
տեւող . հ անդէ պո ւմն երը տեղէ պէտէ ու
նենան 15 °րը անգամ մը,

աւելէ՛ անէրական կը թո ւէն î
&<- ^էչրէ
այղ է որ սլա տ ճառա ծ է «հոգեկան ան
կում» ու ղարկ տուած դրականութեան
մը,
զոր գուցէ
կարերէ է
է սկա կան
«Ավ՚իւրւքևան Գր ա կանո ւթէ րն» որակել :

տարուան անցեալ ունեց ող հարուստ գԸ“
րականութէւն մը, Լոյնէսկ «արդէ» (ը՜
սենք՝ յետ — 1850) Հ այ Գրական ութՒնԸ
Ւր ար եւելեան ու արեւմտեան ճէւղե —
րով՝
շատ աւելէ երկար մամտնակ ու
խորաց ում կը պահանջէ՝ քան կը ստա —
նայ,
(Հետոյ՝
անցեալէն նէւթէ դա —
սա լանդո ւմէն հանդէպ մօտեց ո լմը եղած
է (֊Դ քա ¥ յս,րղելէ բացւսռյյլթէւն —
ներ ո ւէ) չափազանց գրքունակ եւ կամ երախա յա կան յ
V- Պըլտեա նէ աւաեդած դասընթաց —
րէն մօտեցումը յայանօրէն տարբեր ե —

Տողերը ս տո ր ա դր ո ղէն համար (քանէ որ
դրականութեան ուսոլցէչ է ան) չտփտ—
Ղանր հետաքրքրական կ նման դասըն —
թացրէ դոյութէւնը՝ նուէրուած' արեւմըտահայ Ա փէ ւռքահ այո ւթեան ղրակա —
նութեան , թէ՛ Ամերէ կայէ մէջ (ներկաjf,u) » թէ1 ալ (անցեալէն) Պէյրութէ մ էք
Հայ Գրականութեան նուէր ո լած համալ
սարանական դասընթացքներ
դոյութէւն
ո ւնեց ած են ՝
սակայն գրեթէ ան խտէր
անոնք եղած են (գուցէ ստէպուած են
րջ յա յ j չափազանց համապարփակ եւ ու
րեմն մակեր ե սայէն,
Եարելի չէ'
^էկ
տար ո լան մէջ էսկ տպէս օդտ՚ա կա ր ու էյորաթափանց
ձեւով դասաւանդել 1500

Կազմեց՝
խԱՋՒԿ

ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

ղած կ • նախ՝ է ւր ա քանչէ ւր պահէ եր
կու մամերը դասախօս ութեան շե և հը —
ւէրուած՝
այԼ
առաջէն մամը մէայն,
Երկրորդ մամը վեր ապա հո ւած կ
ք ա՛ս {ան Ulp թէքսթ^ր ՝ որու ընթաց քէն աշա կեր տները եւ դա սախօսը դործա կցած
են' մանրազննէն քենութեան ենթարկէ
լո լ համար տուՏեալ գրողէ դործէն նը —
մոյշ մը, Շեշտել նաեւ որ Պր* Պըյտեան
սկէզբէն նախընտրած կ տրամաբանական
մօտեցում մը՝ եւ ընդգծած է հ,Սփխո.քեան դրականութեան դէմադէծն ու բնոյ
թը բնորոշող դէծերու որոնումէն կարե
ւոր ո ւթէ ւնը , վերջապէս ՝ էնչպէս ան բա
ցատրեց տեսա կց ոլթեան մը րնթտցքէն ՝
«1922Է0 է վեր գոնէ 150 եւ գուցէ 200 դըրող տուած է մեր Ափէւո֊քը՝ եւ ուրեմն
ստէպողական կ սեւեռումէ համար ընտրբեյ ա՛յն գըողները որոնց դործէն մէջ
Ափէւռքէ մը դոյութէւնը կեդրոնական

Աակոբ Օշա կան գրած է որ Ափէւռքա—
հայ Գրականութէւն հաւանաբար դոյու —
թէւն չո ւնենայ ՝
այն
պատճառաւ որ
Ափէլռքը ըստ էրեն՝ հոգեկան անկոլ —
մէ վայր մըն է՝ եԼ Հայ ՀոգիԹյ որ 0—
շա կանէ քննտդա տա կան
մօտեցո ւմներու
հ է մնաքարն է, միայն լւհկւու1ի ենթար
կուած է այգ չրջլլ՚նի “կիդրէն ի վեր : Ի“կ
նման բեկում ,
նոր է՛ն ըստ 3- Օշակա
նէ ՝ քննա դատ ո լթէւն դար տա դրէ' րայց
ո՛չ սւոեղծագՈյթծութ֊իՆն :
Պր • Պըլաեան
մատնանշեց որ Ա շա կան այս կարծէքը ար
ատ յտյտած է ոչ մէայն ՃԶ^5ին , Վշահան
Թէրէեանէ ել Ափէ ւռքահ tuյո ւթեան (*ա —
նա ս տեղծո ւթեան նուէրուած էր տոզե —
րուն մէջ՝ այլ նաեւ անկէ շատ առաջ՝
1928/»ե, «.Գրակ ան\ութեան Համար» յօդ
ուածով ՝ հր ատարակուած' ^BLLWpp-ÛHg^r
մէջ, Օշա կանէ այս բաց այայ տո ւմը ՝ որ
Ափէւռքահայ Գրականութեան կը սահ —
մանէ ամլացման ճակատադէր եւ մէայն
քննադատական մօտեցում ՝ սկէզբ ձ ը եղած է Պը- Պըլտեանէ դասընթացքէն համար ՝— ա յ սինխն' ո՛ չ թէ բարդունո ւած է
էրր անվէճելէ հ էմնաքար այլ դրուած է
/սըՀ որուն՛ պատասխանէ որոնումը
կը պահանջէ վերընթերցում Ափէւռքահայ
րլր ո ղե եր ո ւ դրութեանց ,
Գա սախօս ը շեշտած է որ Աչականէ կեց
ուածքը բո լոր ո վէն բացասական չէ եղած ՝
թէեւ այդպէս թուած է որոշ ընթերցող —
ներու: ճՒչ՚է i որ ան ըսած է թէ Վար ո ւմանէ ել Ա եծա րենց է գործերը ան —
կրկնելէ են ցեղէ մը համար' որուն հոդւ ոյն վրայ (մ ո ւ րքը էր «կնէքը» թողած
}

l’I՛ «փա կանքը» պար տադրած ,

Աակայն նոյնէ՚^ւքն (Հակոբ ()շա կան ՝ որ
տ յնքան յոռե ս/ես եղած է Ափէւռքահայ
թանամաեւլծոլթեան. ապագայէ մասէն՝
ընդո լնած է որ Ափէւռքէ էէէ՚Ալ^ երրեմ^ւ
յաջողած է մօտէն ԼՕչա՛փ ել Ափէ ւռքա հա
յութեան էրա կանո ւթէ ւնը ՝— մատնանշած
է Հթահնուր ՝
Հրա՚է քէարդարեան եւ մէ
քանէ հաղուագէւտ ո ւր է թւեր ,

հարց մըն կ :
Գասընթացքը սկսած կ հարցումէ

ձը

բնորոշումո վ — «Այն առար կան ՝ որու
մասէն պէտէ խօսէնք՝ այսէնքն Ափէւռքահայ Գրոյ կանո ւթէւնը ՝ դոյութէւն ու —
նէ0», Նէւթէն չո*֊րջ շրջանակ մը դծե —
լու մ տահ ո զո ւթե ամբ Պր * Պըլտեան մա —
մանակ յատկացուցած կ երկար դասա —
խօսութեան մը նուէրուած պատմական —
կենսական utեզե կութէւններու ՝— Տեղասպան՝ո ւթէ մն ՝
1918 — 1922/' կարճա տեւ
վերադարձը դէպէ թրքահ այաս տան ՝ եւ
1922<ե ետք արմատացած հսկայ ղաղ ““
թ ա շարմը' դէ՝պէ Մ էջէն Արեւելք եւ մաս
նաւորաբար ղէօԼէ Արեւմուտք, (էամանակ յատկացուցած կ նաեւ դա ս ախօս ո ւթեան մը որ շօշափած է Ափէւռքէ մը
կա ղմա կերպութեան Հնէւթական» հէմքեայսէնքն' զանազան հաստատու —
թէ ւններ ՝— եկեղեցէ ՝ Գպրոց ՝ ու մանա
ւանդ Ա ամուլ : Պր * Պր/աեան ընդգծած կ
մամլոյ հսկայ կար եւոր ո ւթէւնը Պոլսոյ
մէջ՝ եւ անկէ ետք Ափէւռքէ ամէն կող
մը՝
ուր ան եղած է՝ դործօն ազդակ
Ափէւռքահայ դրականութեան կազմա —
ւորման ,

Գծագրութիւն'

ԶԻԿ

ՏԱՄԱՏԵԱն

ւնտհա, ասպսւՏդոոպւ 1>ազրա Սկայւիչր i)bpfkp» «■JSkll>3 «Տաոայւֆ
յրաաճսը, իր „p„vb սաագէտ աղջկան հհա, %հրկա,աց»ս5 մհ,ի
րջին ղծագրձթիսնՕհրր Իաափայէ;». nvp ջրջած էր քանի մէ
ձ նովրէց Հի այ» ղծաղրո^իմր. որ ոոնի պատմական ար
քունի կր ներկայացնէ «|»ւքրէ?ի Հայ կար-ալիկէ հին եկեղեցի .

^Անշուշտ» ՝ շեշտեց Պր * Պր/աեան մեր
զրոյցէ ընթաց քէն ՝ զԱփէւռքն եր ունեցած
ենք ճձ֊րդ դարէն (այսէնքն' ԱՀնէէ ան —
կումէն) է վեր , Պոլէսն ու (մէֆլէսն ալ ՝
ուր ս տեղծո ւեց ա լ արդէ Հայ Գրականու
թեան մէկ մեծ մասը՝ Ափէւռքներ էէն»,
Աակայն Տեղա սպան ո ւթեան պատմական
տուեալը՝ Ըստ էրեն՝ ստեղծեց եւ կամ
գուցէ ընդգծեց զհոգեկան անկում» մը՝
որ երկար ատեն դոյութէւն ուն՛եցած էր
Ա փէւռքահայութեան մօտ բայց որ ծա
ծուկ մնացած կր որքան ատեն որ Ա*եծ
Հայաստանէ մը՝
բոլոր
Հայութխւ-նը
ընդգրկող Հայաստանէ մը հեռանկարը առողջ կը մնար,
Ար ե ւմտահ ա յո ւթէ ւնը
1800"'4 ան թուականներուն՝ եւ դեռ մէնչեւ
1915 որոչ հա ւա տքներ ու պատրանքներ
ունէր ՝ ել_ էրաւունք ունէր զանոնք ու
նենալու՝ հայկական Հ/էնքնահաստատումէ» մասէն,
Եղեռնը նոր Ա փէւռքահայոլթէւն մը սսէեղծեց ՝
Պոլսէն հեռու՝
որուն համար այդ պատրանքները շատ

If ա տն անշելո վ պահանջկոտ եւ յոոե —
տես քննա դա տ 0^ Օշա կանէ դործէն մէջ
գտնուող եր կո ւո ւթէ ւնը ,
Պր • Պըլտեան
ընտրած է հ եզէնա կներ' որոնց դործը կը
հ ամտպատասխանէ Ափէւռք ր / յա լո լ հարց ա դր ո ւթ ե ան ՝ որոնց ս ե ւեռակէ տը եղած
է Ափէւռքէ մէջ Հայ ԸԱալՈլ խնդէրը*.
Ա՛չ «մնալու» ՝ քանէ որ Հայր ենէ Հողէն
վրայ ապրողէն հէն ձեւով կտրելէ
չէ
Հայ մնալ Ափէւռքէ մը մէջ՝ այլ ըլլալՈՆ,
Ափէւռքեան Հայ ութէւն մը մէ շտ ո —
րոն ելու եւ ս տեղծելու հարցը ,
«Գուցէ զարմանալէ պէտէ թուէ» , ը —
սալ Պր* Պըլաեան՝ «որ նման մօտեցում
սկսէ Համաս տեղէ գործերէն մէկով՝ սա
կայն այդպէս ըրէնք, Անոր պատմուածըները՝
մասնաւորաբար
«Համբոյրը» ՝
քննեց էնք մանրամասնօրէն ՝ Ա փէւռքայէն
մտայնութէւններու եւ Ափէւռքեան ան —
կումէ բնոյթը լալ հասկնալու մեր ճէ —
դէն հէմքը կերւրէելու նպա տա կո վ ,
Հե
տաքրքրական է որ Հա մ ա ս տ եղէ
նման
պահպանողական գրէ չ մը ար տօնած
է
էնքղէնքէն' գրել կտոր մը՝ որ թափանցէկ
է i Այոէնքն ՝
առանց կուրացնող նա —
էրապաշարումներու զայն կարդացողը կը
տեսնէ աւանդական ՝ զուտ — Հայ ՝ [Թուր
քէ բացակայութեամբ բախտաւոր Հայ —
բենէ դէւղ մը. Համաստեղ՝ Ափէւռքեան
գրէչ^
կը ս/արգկ նախա — Ափէւռքեան
Հայըենէ էրա կանո ւթէւնը ՝ ուր ս եռայէն
ց ան կո ւթէւնը դո յո ւթէ ւհ ունէ՛ ՝ սա կայն
(եւ ա՛յս է կենսականը) ՝ նաեւ դոյու —
թէւն ունէ հօրենական արգելքը,
Հայ
դէւղէն մէջ ղսպոլած ՝
յաճախ խեղ —
դո ւած ս եռայէն ցանկո ւթէւնը
անշուշտ
ևը շարունակէ դո յութէւն ո ւնենա լ Ափէւռ֊
քէ մէջ՝ մանաւանդ ֆրանսա կան Ափէւռքէն ու անոր դրականութեան մէջ՝ ուր
այլերս հօրենական արգելք չկայ»,
Հարց տուէ Պր * Պ ըլտեանէն թէ ար —
գելքէ չդոյո ւթէւնը պատկերացնող
ո0ր
դործը ընտրած էր J
«Շահնոլրէ ՆսւեաԹջ^ անխուսափելէ էր
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անշուշտ» ,
ըսաւ ան : հԱ ան կութի ւնը
որ արգելը չունի ք- ահա' այղ դրբի հիմ
նական խնդիրը :
Շահնուրը շատ
լաւ
ղգաց ու պատկերաց ուղ այն ցանկութիւ
նը , որ ո չ հօրենական արգելը կը ճանչ—
նայ ,
ո'չ ալ թոլրըի սպաոնալի ներ —
կայութիւն y եւ որ դէպի դուրս ^առաջ
նորդէ Հայ երիտասարդը՝. Այ ՛է ՀսԱ ^՜“
րիտասարդին դարձը դէպի Հեր անս ուհ ի և y
յաճախ դէպի պոռնիկը , կը հակադրուի
հայկական աւանդական դրոյթներուն եւ
հասաատո ւթի ւններուն հետ :
Շ ահնու րէն ետը գրուած Ափիւռըային վէպի կ^դր ոնա կան հարցերէն է այս հակադրու —
թիւնը y— ներս ել դուրս , հայ աւանդա
կանութիւն եւ օտար պոռնիկ î Այքէ պոռ"~
նիկը "‘՛երկայ i Զ' Որբուհիի , Վահ է 0շականի եւ Հրաչ Հէարղարեանի ղորեերէն
ո մ ա նց մէչ ալ» :
հԱ ա ր աֆեանի գործը» , ըսաւ Պր• Պր/արեան y ^մանաւանդ Անջըպեսւի մը Գրա
ւումը ? Լա հ աց հե տախո լզել եւ աւելի
մ անրամա սնօր էն պարզել
Ափիւռըեան

երկուո լթիւնը y
երկուութիւն մը
որ
Հայուն համար այհըսՀն սպառնա Աւ
եւ
հրսւպուրիշ էր միամամանակy ել . ո ր
նոր ար դելըն եր ո լ պարտադրումը պա —
հանջեց ։ Այրէ ս,^^Լ^Ը օտարին՝ հետ յա
րաբերութեան մերեումի , ո շ - յարա —
բերութեան Լէէ՚ոյթն էք* 111' մասնաւո —
րաբար ազդու էր Ա իջին Արեւելրի մէջ՝
սակայն կը տիրէր նաեւ զհաւատացեալ»
Հայե րու հոդին եր ո A ։ <^/z2_ մԷԼ ամէն տեղ :
Աարաֆեան գիտցաւ որ այս ոչ — յարա
բերութեան րէէոյթը հոգեկան անհալա —
տաԱւ ըաոս մը կը ստեղծէy ո րմէ ըՍ ■
փիւռրահ այ բանաստեղծը նոր օր էնր մը
պէտր է հանէ : Ա ենր իր դործը կար —Հ
դաց ինր
այդ րաոսն ու անկէ ծնող նոր
օրէնրը զննելով» :
«Արբունի ի դործըy
մանաւա՚նդ «Եւ
Եղեւ Մաըգ»£, կը
րի'.֊ր եղացն է
Ա փիւռրահ այ ո ւ
իսկական
կացութեան մէկ շատ կարեւոր մասը» y
շարունակեց Պր* Պր/տեան :
<Աեովմա —
սին վիճակը Ափիւռրի մէջ ցանկութեան
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պարտադրուած դրոյթի մարմնացումն է։
Այղ ԳԸմրէ՚ն մէջ Արբունի շատ յս*ջոդ
կը պատկերացնէ օտարի ձգտումը y ա —
նոր րա շո ղա կան ո ւթի ւնը , Հայ աղջկան
հետ յարաբեր ո լթեսսն այսպէս—կոշոլած
անկարելիութիւնը^
ո շ թէ
հօրենական
սւ րգելրի դոյ ո ւթ ե ան պա աճառով y այլ որովհետեւ կայ մօրը պարտադրանրը՝ ամ ուսնանալոլ պարտադրանրը՝ Ափ իւո. —
րահային վիճակին պարտադրանրը ՝
իր
բոլոր մասնիկներով՝, թովմաս ոլ Որբու
նի որբեր են միասին։ Աէ՚է արդէն կ'ըս է
գրագէտը y տառացիօրէնy- Հայն օրէն որ
"tUJJ[,u մ եռալ y մ այրիկ y
դուն դադ
րեց ար կին ըլլալէ ել եղար մայր» )

կայացուին
միասին y
ուր
ցանկոլ —
թիւնը կը պարփա ‘ւէ ոչ միայն Ֆր
րան ս ուհ ին y
այլ նաեւ դրամը։
Ուրիշ
կէտ մըն ալ շատ յատկանշական է հոս :
Զարդա րեանի վէպը Ափիւռրահ այո ւթեան
միակ վէպն է ,
որուն մէչ
օտար ո լ. —
թիւնը Հայ տունէն ներս կը բերուի y ուր
երախայ մը կայ y մանուկ մը y ընկեցիկ
մը որ Հայ տունէն ներս մուար կը գոր
ծէ» î
.

Պը/տեան յա ւելեա լ

բացատրոլ -֊

մենր վերածուեցանր որբերու՝.
Այր ոԼ
որբերու էձերունդ մը ս տեզծո լեց աւ
Ս՚իիւոքի մէչ՝
ուր' հակառակ հօրե —
նական ար դելրի չգոյութեան y
ցանկու
թիւնը չյարատեւեց y մինչ ան գոյութիւն
ունէր y հօրենական արդելրին հետ զու
գահեռ
Համ աս տեղի
Հ Համբոյր» ին
եւ
ղիւղին մէչ-,
էբր ամէն մարդ ու կին
Ափիւռրահ այ որբի մը կը վերած ո լի y այղ

թի ւններ տուաւ նաեւ եշան Պ էշիկթ*ս շ ~
լըեանի եւ Ա ար ո ւթ Կոստանգեանի ըհ —
թերցման մասին։
վերջինին «էք իրանենին» մանրամասնօրէն զննուած է y ո —
րովհեսմտւ պարզ թուող սակայն շատ բարդ
րերթո ւած մըն է։ Կոստանգեանի գործին
մէջ օտար կինը կայ y յաճախ մերմուած}
օրինակ Շ ամիրամի դիմակին տակ։

միատարրութեան մէջ ցանկութիւնը կը
բացակայի y ել միայն դէպի qU'l-JUl , ղ էսլի օտարը կրնայ արտայայտուիլ յ
Աւ
րանի որ հաւատացեալ Հայուն համար
ամուսնութեան դաշտ — ասպարէզ չէ՛
րրուրսը^ կը մնայ միայն օտար պոռնի ••
կը» ։

Մ ասնալոբ ո ւշադր ութեամբ ընթե ր ց ը —
ւած է Անդր ան ի կ
առու կեանի Թուզթաււ Երեւանդ, Ափիւռրի այն հ ագո ւագիւտ
ղրրերէն մէկը y
ՈՐ
Նահանջը Աււանց
Եթզի—հ նման արմանաց ած է բազմաթիւ
տպա գր ո լթի ւններ ո լ : Ա ♦ Q շա կանի իւօս֊
քերը վերյիչևլով,
Պր. Պըլտ ե ա ն րս ա լ
որ Թուզը֊ սա Եթեւանշ/ վկայութիւն մշւհ
է » որ ճշգբ աօր էն կը համապատասխանէ
Ափիւռրեան որոշ հոգեվիճակի մը : Ղ*ըրքի ճրղ հ ատուածի մանրամասն ընթեր —
ցումը շատ հետարրրրած է դաս ընթաց րին
մ ա սնա կց ո զ ա շա կեր տները : էք ա ռուկեան

Այդ օտար պոոնիկին հետ յարաբե —
րու թիւնը որ մամ անա կա ւորապէս ար —
տօնուած է Ափիւռրահ այ վէպի հերոսին y
խորհրդանիշն է Հայ — կտար շփում,ին y
ամէն ձու կարդա կի վրայ» y հարցուցի Պր՝
Պ ըլւքւեանին :
«Ջեմ ո լզեը նման կա զա պար ազ ։։ լաե եւ
քարազաե եզրակացութեան յանգիլ» բո
ղոքեց Պր. Պըլտէեան , «ճլ չուզեցինք այղ
ընել դա սընթացրի մէջ ալ : Մեր նպա —
տակն էր րննել Ափիլռրաց ումի պատ կերացումը y որոնել
զայն մարմնացնող
ու ներկայացնող զանազան վիճակներ :
Աարաֆեան էն ետր դարձանր Տէարդարեանի
ՀՄ եր
Կեանրը»
գործին y
ուր
ս եռայինն
ու
տնտեսականը կը ներ-

՚լը Գրէ ոԸրի
մանկութիւն
չո ւնեց ո/լ
մարդոց գրականութիւն մըy որ Ափիւռրը
կը տեսնէ իբր ծով y ուր կը խ ե ղ ւլ ո լ ի Հա—
յ՚՚լթի^յլ^
1*նՀՂ1՚նՀԸ կը տեսնէ իրր
հ։Ոչ ին չ պոէտ» y րա զդա տմ ամբ այն րր —
նարական հերոսին ու Հհսկայ պոէտ»ին'
որ Quiր ենցն է ։
ՀԿարդացինր նաեւ արդի Պո լսահայ
դրականս ւթենէն նմոյշներ»> ըսաւ
Պր՝
Պըլտեան՝, ՀՀոն y անցեալ մի րանի տասնամետ կներուն ունեցանր գրականութիւն

Imprimé sur les presses du Journal «Haratch»

"Ը Հայ 1^ե զո ւն գործածելով հան —
դերձ ո ււլեց ոչ . ազգային ձեւով հիմ —
նալորուիլ :
փոր ձեց ունենալ փիլի un —
փա յական հ ի մնա ւոր ո ւմ y որրան ալ -//-֊
ճելի եզաւ ույ ւր հ իմնա ւո րման որոնումը։
թոլրրիոյ Հանրապետութեան սկզբնական
շրջանին վա ւեր ա գր ա կէսն դրականութիւն
մը մշակուեցաւ Պոլսոյ մէջ՝, 1945^՜^ ետր y
ճանճի կետն ու Կժալուս տեան ատեն
մը
փաստօրէն ինկան արդի թուրր բանաս
տեղծութեան ազդեց ո ւթեան տակ y
բան՝
մխ որ այպան եԱէ չէ y սա կայն չի հա մա պա տ ա ս խ աներ
Արեւմտահայ բանաս—
տեղծ ութեան ընդհանուր ել աւանդական
ո ւղզո ւթե ան ։ 194:5^՜^ ի վեր մ էջտեղ եկող դրա կանո լթիւնը ք)]րախունիի
եւ
Զահ րատի նման ծանօթ դէմրեր արտադ
րեց y դէմրեր' որոնր կարեւոր տեգ մը
ուեին
ներկայ
Ափիլռրահայ ղրակա —
նութեան
թէ^լ կաււսւցային կապը
[բանաստեղծական ըմբռնումովս
շա տ
փորը է
անոնց բանա ս տե զծ ո ւթ եան եւ
Արեւմտահ այ
գրա կա նո ւթեա ն
միչե,..
ԶաԿ րատի բանաստեղծութեան մէջ
կը
մտնէ րաղարը իր բոլոր սովորական
տա փա կո ւթի ւնն եր ո վ . ա՛յս կար ե ւոր ար*1իւնրն է առօրեան ըսելու ճիգի մը» ;
hj րա իււււնիի Հա՝ռար կայ ա կան խորՀըր —

զապաշտո ւթի ւնը» y րստ Պր ՝ Պր լտեանի y
կը ներկայացնէ Պոլսահայ բանաստեղ —
ծութեան ամենա կարեւոր հ իմնա ւո ր ո ւմը :
Այո նիւթին իյրախունի նուիրած է շատ
կարեւոր յօդուածներ . հոն արտայայ —
տուած կարծիրները կրնան մերմուիլ ու—
րիշ Պոլսահայ գրողներու կողմէ y բայց
ել այնպէս իր ս երնդա կի ցներն ալ մաս
կը կազմ են y
գոհէ որոշ շա'փով y նոյ նի՚նբն՚ ՝այն շարմումին y որուն մաս են կը
խօսի հյրախունի ել որու հա սկաց ո ղու —
թեամբ օմտո ւած ան կը կիրա րկէ իր բա—
նա ստեղծական ա շխա տանբը ;
/' վերչոյ, դասը1ւթացբի մասնակցողհերը կարդացած են գործեր նոր Պ է ք~
րու թէն : յատկանշական է որ թէ՛ վա-

83, rue d’Hauteville

75010 Paris

հէ Աշտ կան y թէ' ալ Ա արո ւթիւն ^ի^է^’
ճեան Պէյրութցիներ են՝ որոնց դործթ
մէջ մեծ կարեւորութիւն ունի Պէյչ,,,Լթ
— Փարիզ առանց րը ։ () շա կանի դործե ”
րը
^Պէյրութ — Փարիզ» y
Հ^ազաք՝»}
Հ'ԸառոււԱւ» y հՊ ա տո ւհ ան» ) Ա փիւռյլա հայոլ նոր ու վերանո րnդnւnզy կս,ր^ւ1'
է ըսել ին^ւլինէւ վերստեղծող դիտակ •
g ութեան փնտռտուբը կը ներկայացնեն :
Հ^աղչա^ը մարդ ըլլալո լ ճիգով կը լը~
մըննա յ ; Q շա կանի դործը ընդհանրապէս
Օտարումի ( «ալիէնասիոն») վիճակն է որ
կու տայ y
բայց
յատկանշական է ոէ
Փ արիզլՀ օտարն ու ս սլա ռնա լին ԸԷԼա ՜՜
լէ աւեԱւ յո՛յ ս մըն է y
կարելիութիւն
մը' որ Պէյլւո լթ՚յք։ Ս փք՛ ՛՛՛ ք՚՚՚հ"'Jը ^ս1"1'՜
տային» կապը խղէ եւ դուրս ելլէ կէ^“՞
՛բայական արգանդէն ու մտնէ աշխարհդ
ճան չն այ օտարը :
'Ըիւրրճեանի «Փորձ ՏԱւրա —
Ատսին» գործը կը մեկխի Փուրիգի Սփիլռ՜
բահայու !968/r փորձառութենէն : Կեան
րի y

բայց մանւասւանդ լեղուի մակար

դա կին վրայ շիզոֆթհնիք կացութիւն
կ՛այ y իրա կանո ւթենէն անջատում
որ կը զբաղեցնէ վ^իւրրճեան : Այ՚է tU^
ջա տումը ա ններելի է y
մանաւանդ երր
օաարէն անջատումի ձեւը կ ւսո֊նէ ։
Չհրելը y մանաւանդ Ափիւորահայու
թեան լեզո ւներ ո ւէ օտարութեան -^եսր J
բ ա բեր ո ւթի ւնը գբ ե/ր» , եզրակաց ո ւց Պէ
Պըլտեան y
ՀԱւն ելս ւթեան հարց մըն
Իբբ կին , իբր զանազան ցան կութի
ներու թիրախ y իբր լեզու- օտաբութ
կ} ա՝պրի մեր հետ ո լ մեր մէջ {ոչ միայն
մեր շուրջ} :

Ա ւրախառիիմ երեւոյթ մը

Լ Ոլ։ Փ՚սլ՚իղք՛ հայ՛ալս ս՛րանա կան ղր՚՚յ
թ[,ն մկչ կարե/J, է մանրաղննին Ուս'ան1'Լ
Հայ Արդք։ Գրականութիւնը շնորհիւ Ղ
լ* ընթացրի
մը որ Ափիւ-Որի
ճակի ա յս ւլո րծ օնն երը հմ տօրէն եւ լ

կ՝ե գծօրէն բննա ծ է
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£"'Z լացոզներէն ամէնէն ծանօթն էր մօրեղբայրս , ‘զիթէիոցի Արամը, որ
այղ
։i ՛ո կզիրով
ծեմ։ երր
վրայ կու.
« Ւուն այս

միայն կը ճանչնայի
կար —
ուրիշ ճառախօս մը
բեմին
լար ,
Արամ կ՝ըսէր անոր
զորեին պա հ անջած աազանղը

վռրը է1ՂաՐ "Ր զ՛՛՛՛՛է մէկ թշնամի ու
նէ։. Il'- jb‘"nj 1 որքա՜ն աւելի արաղ “լի„վ։ վհատէինք բոլորս՝ եթէ չկարենայինք
մեր թխամիներ ը մեղադրէլուէ ներել մ Լ՛ ր
իսկ ձախողութիւններ ուն որոնք ուշ կամ
կանուխ ար դահ ատ ելի վիճակի
մը
կր
Հասցնեն մեզ • ձ ախ ո ղո ւթի ւնն եր որոնք
ցԼր ինքնութեան կեդրոնին , մեր նկարա-

զումին մէջ. Ար ամի նեղութեան մէջ կը
'իո՚յլաաակէր զօրաւոր ինքն ահ աւան ո ւ —
թիւն մը
որ ծիծաղելի էր , ծիծ աղելի

ՈհհԼեԸԼր ՍԱՐՈՅԵԱՆ

-դուցէ անոնց հանդէպ զդաց ած բարկու
թեանս պատճառներ էն մէկն ալ ա' յդ էր î
թ,յն թշնամին զոր շատ կը սիրէի չը~
սիրել, հարուստ ու ծանօթ մարդ մըն էր
որ մէկ կամ երկու տարի զք,ս VUïb'UÛlj լէ՛
Zr«i£ յան կարծ բարեւ տուաւ ինծի երր
քաղոցները, թերթ կը ծաքսէի* այնպիսի
հով մը ումէ էր՝ որ կարծես կամ {Լս տուած
կր կարծէր ինքզինքը , կամ՝ արեւ ,
ու
իր օրհնութիւնն էր որ կուտար ինծի :
Ւնչւմւ յ ինքնահաւան մարդ մըն
է?)
ուռած» միայն
դերձակին
մատներ ով
կարուած հա ղուս տներ հագուող, կեանքի
ղորկերուն մէջ յաջող 1 ել ամէն ուն ծա
նօթ իր զգացական ճառերուն պատ —
ճառսււ :
ճառէր, մէկ կողմէն՝ Հա
յաստանի ոլ Հայութեան անունով, միւս
կողմէն՝ 9‘utլիֆ ո րնի ոյ իւ ա ղո ղի ադարակատէրերուն եւ չամիչի վաճառականն Լրուն շահերը պաշտ պան ելու համար ՝»Զքնք
ատել սկսայ այն օրէն՝ երր ղիս «օրՀ ~
յ հազիւ երկվայրկեան մը ընդհա —
տելուք այն դասախօս ո ւթի ւնը ղոր կը
կարդար չամիչավւսճառ «Ս անմէյտդ ըն
կերութեան երեք վերա կացուներու գԸե~
թուն : Ատեցի զինք , ու մի ամ՜ա ման ա կ
ղոհ ԷՒ որ այսպիսի մարդ ունէի ի['Լ'
ատեէութեանս նշանակ :
Առաջին թշնամիս չէր անշու շտ , [""J!]
Լ/վանի հ տյ համայնքին հերոսներէն առաէթ>ն էր՝ որ այդ դ^րր ս տան ձնեց :
դ['։ոԵր ինչո՞ւ., այս «ւ/7/à» մարմէկը կրնար իր
^էեղ ~
^ւ՚՚ԸԸ ծածկել երբ հանրութեան մէջ կը

1ո9մէ „չ իսկ

^‘ոնուէր ? կամ երր կը մասնակցէր զան —
ղուտծային րնոյթ ստացող հայկական
տ<նսէկատ ար ո ւթի ւնն եր ո ւ , որոնք քա —
՚ւտ^[ն գլխաւոր լսարան — սրահ ին մէջ
^եղի կ ունենային .
ւր աքանչի ւր մարդ
ոբ ոտքի կ՚ելլէր հոն՝ կը խօսէր
մեր
^ւ՚քք՚ն տարիներու պատմութեան անու —
"“խ մեր անտէր , բանակէ զուրկ մ~ո —
ԼՈլԼսւրդին տառապանքին ձ*ասին կը խօր

’ ԵԼԼ եկարագրէր այն ահռելի ոճիր-

մը որոնք գործադր ուած էին մեր ժ՜ո^խւ-րգին դէմ , կու տար րաեկը կո ~~
'րսուած հարստութիւններու , տեղա —
‘^Հւթիւններու ,
սսլանութիւններու

</ յ
riOw

րեմ ելլող իւրաքանչիւր ճառա —
շուտով լալ կը սկսէր , եւ կը ստի -

ամբոզջ ունկնդիր հասարակու —
ՀՀ -լ լայ
բացլ, լ,նձմէ , իմ զար Ալ՛երէն Զաւէնէն ու Ս իբակէն , եւ ի
առեալ նաեւ} այն բոլոր ^5էն վաՐ
f 'ե Ա1տտտնիներէն , որոնք ներկայ էխէ։
,
'Ս* P պատանք՛ները նման հա նղէո '
թին երթար արղէն :
J

^n‘ շսւ պէաք է ըեղու֊նիլ որ այս Jw“

Ասլազային ,

խնդրեմ ,

ըսէ, լիվ,

պարապ բաներդ ըսէ՛ , ու. լալը ինծի ձըգէ'» •
Պէաք է ի՚ոոաովանիմ նաեւ, սր ինծիւ
համար թոր հաճոյք մը կար այս մօտե -

ա յ^' տեսակէտէն որ ly տարեկան տ զեկ
ը կը սիըէ տեսնել հասուն մարդուն մէջ :
P եմէն խօսողները ունելսր մարդիկ
Լիե} սափրիչներու եւ դրամատուներու
տնօր է են եր ո ւն , ա դար ա կա պանն եր ո ւն ու
կառավարական դէմքերուն ծանօթ ան —
ձեր , եւ ունէին իրենց կարեւորութիւնը
'J"JH տալու յատուկ ձեւ մը,— հանդի սու-

թիւններու ատեն յաճախ ոտքի կ՝ եյ/էին
ու կը պոռային » «Ես հազար տոլար կը
նուիրեմդ։ Անշռւշմէ երբ երկար ճառ մը
կը խօսիս , բեմ էն կու լաս ու հազար տո—
լսէր կը նուիրես, է^չ ^Hll,UJJ IL^'^L տմէն
մ արդ եթէ ոչ հիանալ քեզի եւ սիրել քեզ :
Եւ հայրենասէր ճառախօսն եր ո ւ տյս տրխուր տենչանքե էր յ ղոր անընդունելի կը
գտնէի ։
Սիրուելու, հիացմունք ստանալու այս
պապա1խ էր որ կամաց—կամաց զիս րեմ
^‘LLnrL տմէն ճառախօսի թ շնամին դար —

ձսւց : Գոնէ Արամ ընտանիքին կը պատ
կանէր , եւ ես զայն տանելի կը գտնէի ,
որովհետեւ ան իր ա աղանդին
հ անդէպ
դերասանի մօտեցում
ունէր
«ձայնը
պէտք է լաւ կառավարել Լաց ի ւսսւեն)) ,
1լ ըսէր յ «որպէսզի հարազատութիւն ու
նենայի :
JJ ասնադէտի տյս մօտեցու —
մով կը հպարտանայինք մենք իր զար
միկները հպարտ էինք որ քաղաքին ամ ենալաւ լացողն էր
եւ իր
կիրքերը
պատճառ կիցային որ մենք ալ Ո[,ՈԼ
կարգապահութիւն մը
պարտադրէինք
մեղի :
Մ/սոյն Արամին հօրեղբայր Եարապե —
tuր ծուռ աչքով կը նայէր անոր :
Եա —
րապետի լուռ բայց խոմ՜ոռ նայուածքէն
կը հասկնայինք որ Արամին խօսքերը ու
լալու տաղանդը հաճոյք չէին պատճառեր
իրեն։ (յստակ էր նաեւ՝ որ համաձայն
Ճր ամբոխավար հարուստներու մօտե —
ցումին } որով անոնք հանրօրէն կը պարա աղբէին աղքատ աշխատաւոր մարդոց ,
z/^z իրենց կրցածէն աւելի դրամ նուիր էին զանազան հ անդէսն եր ո ւ ընթացքին , եւ
Լաւելի' գէշ} ) UTllOp- զդտլ կու տային աղ
քատ մարդոց' որոնց մէկ տոլարը նոյն
քան իմաստ ունէր , որքան իրենց հազաl՛ԸՀ'

Մլ՚չտ թշնամեր հսսՐւսրսւծ եւէ վւսւաււա—
ր։սններն ալ • այս կրնայ տարօրինակ թըլիլ, քանի որ դիտենք որ անոնք մարդ
կութիւնը փրկելու կարողութիւնք ու —
նին\,— սակայն դրամ դիզելով կ' անցընեն
իրենզ J-ամանակը՛.
Կրնանք զոյզ տալ որ ո՞վ նոյնը չըներ .
կա՞յ նման անձ : Հաւանաբար Ոչ , բայզ
նշմար ած եմ որ Հայերու մէջ դրամ դի
զելու կիրքը դրեթէ նոյնքան զօրաւոր է,
որքան Հրեաներու մէջ՛. Եւ որքան ա —
լելի յաջողած էր Հայ մը դրամ դիզելով
այնքան ա։ ելի կ'ատէի զինքը : Կը զդա1ի թէ կ'անտեսէր իր նկարադրին շատ
աւելի կարեւոր եւ 'hշան ակաթ,զ
երե ւո յթները :
Ատենին , փաստաբաններու եւ ունեւոր
ներու չափ
կ՚ատէի քահանաներն
ու
պատուելիները, սակայն յիսուն տարե կան դառնալէս ետք կրզայ հաստատել որ
անոնք իրենզ կարելին կ'ընեն , եւ ատկէ
աւելի կարելի չէ պահանջել ոեւէ անձէ :

Փարիզ, Սե։զտ •

Tél.: 770-86-60
Fondé en 1925

MISSAKIAN

չունիս :

ղլվւ՚ն կը պարտինք :
/,'// կր հաւատան որ աւելի պատրաստ
եմ ըեկերներս կորսնցնելու՝ քան րո —
լ„ր թշնամիներս , մանաւանդ Հայ PlL£~
նամիներս :
քէանոնք սկսայ նշմար ել tut-ելի քան (յՕ
աարի առաջ ,0) ր է զհ ս յի փողոց ներ ուն ■քէհ
թէեւ անոնք միշտ չէին նշմար եր զիս ,

I

Fondateur Տ

Աշխարհը 1''՚շՒ՞ պ[“"ի նմանէր
եթէ
հղովոսրդներ թշեամ^թէՐն չզղային /,: Կեանքը նոյնքան պիաի զըլարեազնէ՚^ր մեզ եթէ մեզմէ իւրաքան-

W

75010 PARIS

10 , 1979

թարդմանեզ' 1սԱՋԻԿ ԲԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

C.C.P. Paris 15069-82 E
571027317 A R.C. PARIS

ԲԱԺԱնՈՐԴԱԳՐՈԵԲՓհն
Արտասանման: Տար. 300 Ֆ. Հատբ : 2 Ֆ.
Ֆրանսա: Տար. 260 Ֆ. - Վեցամսեայ : 140 Ֆ.

ՕՐԱԹԵՐԹ
LE NUMERO 2 F.

l|C

Europe Occidentale

Directrice : Arpik Missakian

DECEMBRE

֊շ

en

83, RUE D’HAUTEVILLE,

55e ANNÉE

No 14.527

ԻԱՌԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՍ
թվւՓԶԵԱՆ
Ալ» թոփչեանի տյս առաջին հատորը
քննադատական յօդուածներու մոզովա —
ծոյ մըն է^ դրուած' 1966^ 1976: Գըրեթէ ամբո զջ ովին յատկացուած է ^այ
զրտկանութեան ներկային : '(՛անի մը
ընդհանուր
առանցքներ .
սովետահայ
արդի ար ձա կը եւ նոր բանաստեղծու —
թի^Ը^
սփիւռքահայ
ոտանաւորը Զ*
1Սրախունիի եւ ^ահրատքյ արտադր ո ւ —
թեան ընդմէջէն գ վ » Հ^ուշանեա նի ար —
ձակը (1) եւ վերջապէս վահ է հաչայի
վէպը :
փ են ադա տի ընթ երց ո ւմներ ը աւելի զորեերու քփն ո ւթի լիւներն են քան տեսա —
բանական վերլուծումներ եւ ան միջա —
կանօրէն կը կապուին մամանակակից դըր ա կան ո ւթ եան եղան ա կա ւոր ո ւմին ։ Փբ —
րեւ տյդ որոշ չափով միջա մտ ո ւթիւններ
են գրա կան «առօր եան^ մտէսհ ոգող հ ուր
ցերու մէջ, դիրքորոշում բերող եւ բանավէճ յարուցոզ։
Հայաստանեան Ս}իՀ_
մը հաստ , ծանրա գնաց քննադատութեան
մ էջ որ շատ անգամ կը մտածէ բոլորիս
յտյտնի կաղապարներով ,
անանուն
ու
անդէմ , այս գրքի վերլուծումները կը
բերեն ո՛չ միայն դրական դիտելիք «աղգտյին կամ միջազգայինդ այլեւ ճկու —
նութիւն , գործերուն այլապէս՝ մօտենա
լու փորձ :
հ<ՏԱՈՓ ՍԱՀՍԱՆՆԵՈ(Հ^ի գլխաւոր թե
ւէ ան երէն մէկն է Ա ովետահայ նոր րա —
հաստ եղծութի ւնը , որուն վերաբերող ըն—
դարձակ յօդուածը իր անունը կու տայ
հատորին։ քննադատը կը ձգտի այդ
«նորդ բառի բանաստեղծական սահմանները գծել,
որոշադրել, յաճախ դառ
նալ բանաստեղծական սերունդին ար —
ձադանգը , առանց պատգամներ արձա
կելու փորձութեան ։ Ալ. թոփչեանի կը
հ ետ եւին տյն բանա վէճին որ յայտնուեցաւ 70ական թուականներուն ,
Աովե —
տահայ նոր բանաստեղծութեան չուրք եւ
որ տակաւին կը շար ո ւնա կուի (2) : Պէտք
է ըսել,
որ «Երիտասարդ ^ննադատըդ
Pէ րանավիճող է 'թէ ալ րանավէճը կազ
մալուծող, ստանձնելով «ծագումարա —
նիդ դեր մը ։
\յսր բանա ստեղծութեան հանդէպ '^րնե աղատի դրական դիրքորոշումը բաւա —
կան անսովոր երեւոյթ է ինքնին, երբ
նկատի առնենք որ քննադատութիւն խչ~
ուած պաշտօնը կը խուսափի նոր ար —
տադրութիւններու հետ շփումէն , կար
գէք ինքգխեք խնդրա կանաց ած զգար կամ
տլ վտանգուած ։ Սարդէն քննադատութիւ
նը ուրիշ բան չըներ եթէ ոչ պահպանել
դրական խնդուն ուած ճաշակ մը, զոր չա
փանիշի կը վերածէ ։
Այգ խխելով^ ան
կր ստանձնէ նուիրագործուած , «դասականացածդ ս տ որ աղբ ո ւթի ւնն եր ո ւ պաշտ
պանութիւնը ։
Պաշտօնական քննադա —
տութիւնը հանրայայտ դեղագիտութեանց
հաստատութիւնն է •
Հարցը տյն է սակայն , որ աւանդա —
կան ըմբռնումի ընձեռած միջոցներով
«նորդ արտադրութիւնները կը
մնան
անընթեռնլի ։ Ա,յս տեղէն կը բխի անհ րա
մնշտո ւթինը ստեղծելու ընկալումի տար
րեր ձեւեր , բանաս տեղծո ւթե ան մօտեցման — ընթերցման այլ մեթոտներ , կա —
ր^էիճ միայն տյդ դործերով։ Մեթոտ —
ներ ըսի , որովհետեւ անկարելի է այլեւս
խւթերցման եղանակ մը սահմանել
եւ
անով մեքենայա կանօրէն կարդալ ամէն
եկող երկ :
Որով «նորինդ ընթերցումը
կը
դառնայ
արկածախնդրո ւթիւն մը։
Ո*ոփչեան կ} անդրադառնայ հարցին երր
կր դրէ անցողակի կերպով •
«Ոանաստ եղծա կան utju
նորութիւնը
ըստ երեւոյթին պէտք է դիտել որպէս
քննութիւն մի լայն հարցի , որ կոչւում
է պոեզիայի արդիական ընկալոՆմ թէ

«Սովետական փրող», 1978, 210 էջ:
միութենական
թէ միջազգային
ա —
ռումովդ (^֊£ 77 ) :
Բանաստեղծութեան արդիական բխկալնան հարցը չի ս ահմանափակո ւիր միայն
«սորդ բանաստեղծութեան1բ ։ Ար դիա կանը
նոյնքան ընկալումին մէջ է որքան ըն —
կալուած բանաստեղծութեան ։ Ենչ որ կը
նշանակէ որ «աւանդականդ կոչուած բա
նաստեղծութիւնն անդամ պէտք է են —
թարկել արդիական լխկալումի։ Ե*- ար
դէն միայն այդ արդիական լխկալումին
մէջ է որ տասը դտր առաջ ապրող բա
նաստեղծ մը, գրող մը,
մտածող մը
պարզապէս կը դառնայ կենդանի ու կեն
սական ։ Ո՛չ միայն «մերդ խւնադատութի^ը^ այէեւ այնքան փառաբանուած
դրտկանադիտութիւնը — բոլոր Պարոն —
եանադի տ ո ւթի ւնները ,
ետրեկագիտու —
թիւնները ,
Գուրեանադիտութիւննե —
I՛IL ձ ի ասին իրենց այլազան նրբութիւն—
ներով ու դրաստութեամր — ուրիշ րան

Գրեց'

Դ. ՊԸԼՏԵԱՆ

չըներ եթէ ոչ տեղեկութիւն
ամփոփել, համադրել արդէն

հաւաքել,

գՈյՈՆթ-իւ_ն
ունեցածը այնպէս ինչպէս որ էր: Հը նադիտութիւն մը ։
«Ա'երդ խնաղա —
տութիւնը կը տառապի անդարմանելի
տգիտութենէ մամանակէն ու կեանքէն •
!լ անդիտաեայ դրականութեան
ներկայի
բազմաթիւ շերտերը ,
տեսութի ւններն
ու շարժ ումները , սեռերու, ոճի գաղտ —
փարարանո ւթեան , լեզուի այլազան ուսումնասիրութիւնները եւ կրթ անքն երը î
/' միջի այլոց ըսուած' Հայաստանեան
դրականադիտութիւնը ոչ մէկ ձեւով կը
եպաստուի ռուսական հսկայ ու իսկա
կան դրականադիտութենէն , զոր Արել —
ն ուտքը արդէն տասնամեակէ մը ի վեր
կը ներածէ իր համալսարաններէն ներս :
Ի հարկէ , նպաստներ լխդուևիխ ալ րսաեդծ՜ՈԼՍի նշան է ♦ իսկ քննադատ ութիւՀմերըդ կը խօսի միայն ամլութենէ :
որ քննադատութիւնը իբրեւ
դրտկան «մարզանքդ տագնապի մէջ
է
քիԼ մը ամէն տեղ։ Այդ տագնապի կա
րեւոր ազդակներէն մէկն է րոլոր դե —
ղտդիտութիւններուն եւ անոնց հիմնա —
ւորած չափանիշներուն անկումը, որով
այսօր անկարելի կը դառնայ որեւէ գե
ղագիտական համակարդի կամ ճաշակի
հաստատում •
նոյնիսկ
ընկերվարական
իրապաշտութիւն կոչուած մենատիրու —
թիւ֊նը չի կրնար ինքղինք պարտադրել :
Այս հատորը չի ձգտիր , չի ալ յա —
ւակնիր նոր դեղագիտութեան մը տա —
բազումին :
Արնիկա բռնուած է
աւելի
1’ոնքրէյթ- մտահ ո դո ւթիւներ է յ Բայց ըս —
աոբեր կրեայ կերպով կը յայանուի քըննադատ ո ւթեան պաշտօնի մը սահմանա —
փակ տարազում մը ։
Գրուած է •
«Բննագատ ո ւթեան հիմնական օրէնքն
է բանաստեղծական նոր մտածողութեան,
նոր պատկերների հանդիպելիս' փորձ անել գիտականօրէն բացատրելու
դրանց
ծագումարանութիմևը ,պատճաոներըդ ( էջ
69) î Գրեթէ մտերմաբար ըսուած
WJU
տողերուն մէջ քննադատութիւնը
կը
ՂՀ՚՚դԸի դատումի համակարգ ըլլալէ եւ
կը որոշադրուի իբրեւ ծադո ւմաբանութիւն ։ Ասիկա վերջին , յետին կէտի մը
փնտռտուքը չէ,
որքան միտ ումներ ու ,
սլատճառհերու
րացայայտում ,
որ ի
յայտ կը բերէ դրութիւններոլ միջդրՈԼթ-ենական յարաբեր ութիւններր : Բննա դատ ո ւթիւնը կը զրկուի տյլեւս «ապա —
դայի^> գուշակութենէն ու պատգամա ւոկր դաոնայ յետա
դարձ ակնտրկ, որուն գոյութիւնը 1լ ար
դար անայ միայն գործերու յայտնու —
թեամր :
l՛ ի յաւա1խո ւթենէն ,

ԼՇարօը կարդալ Գ *էջ)

Fonds A.R.A.M

« e Ա Ո- ԱՋ >

'fi սան երրյրղ դար ու սա

<£/x/ ““

Ո՜ՈՍԳ(Լ և1Լ ժ՜առանգէ նախորդ դարերէն եկուլ յէ1Լատաևէ աարեգարձներու ըազմաթէ*լ
վերակոչումներ :
թերեւս' աւելՒ
^ՀԳ և՚ԸԼԼաՀ ԸսեԼ թէ մարդկութիւնը
այմմ աւելի կը հ ետաքրքր ուի' գիտուն
ներ ու , գեղարուեստտգէտներ ու , դրա —
դէտեերու եւ պատմական իրադարձու —
թիւնն եր ու տարեդարձները նշելու դ տօ —
նել ու և կամ յիշատ ակը վերարծարծելու ։
Այս տարեդարձներ ուն ամէնէն նշանա
ւորը
ամէնէն ողբալին է' Պ ոմսլէա
քաղաքէ, կործանումին
ա մեա կը դ որ
կը զուգադիպի այս' 1979 տարէ,է,ն։
79 թուականին (3 ՝*fi •) ) Հռովմի Տիտոս
կայսեր օրովդ վէզիւվ հրաբխային լե —
ռան խա ոնարանին պայթումո վը' յան —
կարծ երկրիս եր ես էն 1լ անհ ետանար ,
կեն սունակ Պ ոմսլէա քաղաքը դ ուր կեան
քը անհոգ կը խայտար Ա իջեր կրա կանի
պայծառ երկինքին տակդ — լաւայի , Հ fi—
fi արխ ային փոշիի եւ բաբերու աներեւաևս,յելի եւ յանկարծական տարափ մը կը
ծածկէր ամբողջ բաղաբը եւ անոր բնաkb^^fifi^ 6—7 մեթր հաստութեամբ խաւի
ձ ը տակ :
ԱղէտԸ անսպասելի եւ
յանկարծա —
կի էր եւ բազաբին բնակիչներէն շա —
տեր , վտանգին առաջքէն փախչելու էակ
ման ան ակ չունենալովդ երկինքէն թափող
հրաբխային նիւթ եր ուն տակ թաղուած
ձնարին դ իրենր շուարումին եւ էսուճա"[ույէւն դիրբերուն մէջ յանկարծ բըո. —
նըւած î fiրենր հետ թաղուեցաւ նաեւ
գեղարուեստի կեդրոն մըդ որուն արտրո
զը ո ւթի ւնները այսօր կը կոչեն «Պոմ —
պէան ոե))։ Աղէտին արագութիւնը մաձանակ չձգեր ձ եծ կործանումներուդ հա
պա' ամէն բան իր տեղ ին թաղուեր աւ'
գրեթէ' անվթար :

X

ռովմfi եւ Կարքեգոնէ, մահացու պաJքա
լ՛ է՛ն ճր/_ ԱՀենէ/բազէ, Հռովմfi դէմ ըրած ար
շաւանքէն չխառնուելու ։
անգամ մը մէ, այն Պ ոնպէա զէնք
վերցուր' fi ր են րԱւնակէւց «փթալէ,քձն եր ո ւե
հետ' Հռովմfi դէմ , անոր շարունակա
կան մք^ջամտո ւթէէւններ ուն դէմ կռուե

ՊՈՄՊԷԱ

լու. համար։ fiutjg 89//^ (Ն*/**) Ա b ! !ա
Ա թապփան գրաւելէ վերջ՛) Ն°լաէ> ճակա
տամարտով վերջ դրաւ «փթալէէքէներու
դէ՛մադր ո ւթե ան եւ տէյրացաւ Պ ոնպէայfi :
Այգ թուականէն ասդէն Պ ոնպէա եղաւ
հռովմէական քաղաք մը եւ վերակա —
ռուրուեցաւ հռովմէական ոճով։

( 79 - 1979 )

X
Պ ոնպէայէւ վերակառուցումը հռովմէա
կան ոստանաշէն ո ւթե ան տես ութfi ւննե —
րուն եւ հաս կաց ողո ւթեանը համաձայն եդաւ ։ 3 ութ։ ոս Կեսարէ, ճարտարապետ
վէւտրովէւոս դ Ա՛ գարուն (Ն • */" •) Dî Afchitectura' է՛ր ‘ibfifib^ մէ$. ևfi ներկա յացնէ
ոստանաշէնական
հռովմէական
ս կզբո ւնքն եր ը եւ տ ե ս ո ւթfi ւնն եր ը :
Այս
գէ*րբը գտնուեցաւ (fifi * դարուն (3 •'fi • )
Ա օնթէ 'fi ա սէն ոյէէ էէ անքէն մէջ։
Է^ազաքէն վե րաշէնութէււնը Հռովմէ —
ացւոց կողմէ' մեհ յաջողութեամբ կա
տարուեցաւ ։ Հոն' է, ւր աքանչէ, ւր կառո ւցում մասնաւորաբար հանրայէն չէնքերը
ն աէս ա պէ ս ծրագրուած fiրենր մասնաւոր
տեղերուն վր այ շէնուեցան :
Օրէնակ
ԱԱփիթ-ԱԱՈթոնշր' քաղաքէն մեկուսացած
շէնուեցաւ ոստանէն հարաւ — արեւելքէ.
անկէէւնըդ մասնաւորներու բնակարան —
ներէ ն անջատ ո ւած դ Ֆօրում/ մեծ հր ասլաբակը քաղաքէն կեդրոնէն չդրուեցաւ դ
տյլ
անոր տեղը որոշուած'
քաղաքէն
տափարակ եւ ամէնէն ար եւոտ կողմը
հարաւ—արեւմուտքէն եղաւ։ ^ուղահե —
ռական եւ ուզղանկէււն փողոցներու ցանց
fiu տ Հիտրովէէոսէւ կանոնէէն դ ծա ծ կեց
քաղաքը ։
Փողոցներու գհըքև-՝
րը այնսլէս մը որոչուած էէրն որ' Հէ՛1- —
սfiu այէւն Հովը ոչ մէկ փողոց fi մէջ կը
ուզղակէ, : Փողոցներու այս ցանցը
lLfi կազմէր ճամբուրեր ան հրապարակներ
(compita) ուրկէ կը մեկնէէն երեք կամ
չորս գլխաւոր փողոցներ (trivia, quadrîVÎa) որոնք կը համապատասէս ան են հ էւն
CardineskAyz/rrif եւ ^Շ(ձաՈ.ՁւճՀւներուն ։ Գըըխաւոր փողոցները եզերուած էէն մայ —
թերով եւ շրջագայութեան դէււրութեան
եւ ապահ ովո ւթեան համար հաստատուած
էէնդ մէկ մայթէն մէււսըդ որոշ տեղերու
*Լըտյ մասնաւոր անցքերդ էնչպէս' այոօր կը տեսնենք մեր քազաքներուն մէջ-.
Այս անցքերը կազմուած էէն բազման —

Ա — Մ ուաւք •

d fi

Հնագէտները կը խորհին թէ' այս քաղսյբը՝ արդէն հին բնակավայր մը եղած
դարուն (Ն .փ .)
հիմն ուած
Դամբանի/, «իդտլիյ,» (Աքերէն: Արդէն'

ԸԼԼայ •

իր անունը «իթալիք» անուն մըն է , 0"—
քեան լեզուով «Պոմպէոս» ։

Զ'

դարուն
յ։ազարը արդէն
շրջապատուած էր պարիսպներով ել հա
սած էր կատարեալ զարդարումի մը :
Եթէ Նէապոլիսշր, այմմու Նափոլին եւ
Կումէն անմթտ ել ի հելլենական ըաւլաը —
ներ
եզաև ,
թէ իրենց
անուններովը
ել թէ իրենց հիմնադիր րնակչութեամԲԸ ) Պոմպէան իսկական «իթտլիր» րտզար մըն էր :

Ջ' դարուն (Ն'"fi
է որ
‘հափոլի/
ձ՚՚ցը բոլորովին հելլենացաւ , յոյն նոր
ղտղթականութիւններով ։
Օսքերու ոստանը
Պոմպէան,
Եա —
թՈւսէնն՜Հ,,,^ նուաճողական ս պառնաթ՛ա
ներուն առաջ , ստիպուած օ դև ո ւթեան կը
կանչէր Նէապոլիսի Յոյները :
Երեւան
հանուած հին տօրական տաճարին հետ —
բերը եւ պարիսպներուն շինութեան դըրութիւնը որ աւելի հ ելլենական են ըան
««իթ' ալիհ>» , կը հաստատեն Հելլէններու
ներկայութիւնը
Պոմպէայի
մէջ՛.
Եւ
Պ ոմսլէա ատեն մը կը մտնէ Կումէական
մեծ պետութեան ծիրին մէջ֊,
Ե- դարուն (Ն-1Բ-), լեռնական ել շատ
ռազմունակ մոզովուրդ մը Սամիթննրշ, ,
որոնք «իթտլիք»ներ էին, կը
նուաճեն
ամբողջ Դամբանին եւ Oufbp»t այս ըաղտբը :
Երկրին նոր տէրերը կը
ձեռնարկեն
Պոնպէայի վերակառո ւց ումին եւ ընդար
ձակումին ել անոր կու տան իրենց «իթալիը» դրոշմը
հեյ լենակ անին տեզ եւ
հոն կը պարտադրեն իրենց օրէնըները,
լեզուն, ս ովոբութիւնները եւ կրօնքը։
Այդ թուականէն ասդին, Պոնպէա կը
մտնէ Դամբանի/, «իթալիք» համայնը ներու շարքը, „լ_ր կը կազմէ մեծ միաւոր
մը :

tu մբողջ

ՆԼէւտրովէւոսfi ոստանաշփնութենէն ուրէյշ
յաջող օրէէն ակն եր դեռ մէնչեւ այսօր կը
մնան։
էէուէէցերէէոյ մէ£ Լէման լփճխն
եզերըը Նիօն (Noviodunum) ըտզաըի հին
թաղամասը , աւելի հիւսիսին'
Ավանշբ
(Avanticum),,/,' հռովմէա կան Հէլվէթէ^տJ[՛ տյրաքազաքը եղաւ դ Պոնսլէայէն դէպէ1 հէ/ւսէյս ծովեզերեայ Հէր կէ/ւյ անում
(Herculanum) եւայլն ։
Հռովմէացած Պ ոնպէան ապրե ցաւ
եւ
զարգացաւ խաղաղութեան մէջ։

Հազփւ

Pi և ը jb^nt~b
(3 •'fi ♦) ^.fi^_iub tuu,~
զեբու ընթա gքէն տեզft nt նեց թււծ ծանր
կռիւը' Պ ոնւզէ ացէէն եր ո ւ եւ *Լյէյւս եր ա g էէ ~•
'հերու միջել,
ինչպէս այսօր
ալ
կը
պատահի երբեմն ֆութպօլի մրցումներու
բնթացըին ;
Յայց' այն ատեն' \,երոն
կայսրը արմատական միջոցով մը պատ
մեց Պոնպէաե :
Հ„ն' տասը տարուան
համար
կրկէսի խազերը արգիլուեցան :
1՚նչ որ չատ ծանր պատիմ֊ մըն էր Պ ոն-

ս1էա.1Ւ ^ման րաղարի մը համար,

թիւնը կը մնայ առանց մեծ իրադար ձո ւթէ,ւևներ ու :
310/^ (Ն ♦/*♦)> տյս ծովեզերքներ ուն
վյ՚այ երեւան կու
գան
Հռովմէացիք :
Պ ոնպէա եւ Նիւսեթա^/^ , ընդհարում ներ կ'ունենան, ծովու ճամրով եկած Հը-

մէջ ալ եւ առհասարակ հռովմէական կա
րեւոր րադարներու մէջ՛ Ջէ՞ որ մոզովուրդը կը պահանջէր «Հաց եւ Կրկէսի
Խաղերի (Panem et Cireuses), ինչպէս

ոովմէացիներուն հետ ել կը յսնողին
երկար կռիւներէ վերջ' ղանոնը ետ մըզել :

այսօր ալ, մ֊ողովուրդր կը պահանջէ'
ապրուստի պետակսՀհ օղնութիւն եւ. շատ
զո ւար ճո ւթի ւնն եր :
Ե\1ս իրադարձութենէն րանի մը տարի

Պոնպէա' խոհեմութիւնը ունեցաւ, Հը-

Դ - Սիւնազարդ Մեծ Սրահը, Բերիսթ-իլ.
Դ- ճաշասրահը, Թրիքլինիռւմ•
Ե— Կանանց ԲաժինըԶ — Փոքր Աթ-րիումը •
է •- Ս'ասան •
Ը — Խոհանոց :

կՒւնէէ բար1՛
մեծ
կտորներէ դ
որոնք
փ,։գոցէն մակերեսէն քէ>շ թէ շատ բարձր
կը մնայէն եւ հետեւակ էեողովուրդէն'
մէկ մայթէն մէււսը անցնէւլը կը դէրւրաց—
նկ էէն դ կառքերու երթուդարձէն ա ն։եւ ~
տանգ ։

ուր
կրկէ"ի խազերը ել ներկայազումներ ը կը
գերազանցէին միւս բոլոր զբաղումները :
Անաց որ պարագան նոյնն էր
Հռովմի

I] ինչեւ Պ' • դար (î,-^-), իր պատմու

P — Մոաոք ի Երահը , Աթբիում •

Գրեց'

յետոյ, 62/ն (3 •'Յ •) րազարը եւ շրջահայԲԲ ցնցուեցան զօրաւոր երկրաչար —
մ՜է մը որ մեծ վնասներ հասցուց րա —
դԱւրին : Յայց' առեւտուրով եւ ճար —
տարարուեստներով
ծաղկած
Պ ոնպէան
շուտով վերաշինուեցաւ :
*Լյոր ոդո ւեցան
ե՚- վերա շինուեցան մասնաւոբներ ո լ բը —
նակարանները , վիլլաները , տաճարները ,
յուշարձանները եւ հանրային շէնրերը,
շատ աւելի գեղեցիկ ել բազմաթիւ, ու
զազարը վերադտաւ' շուս։ո։թ իր նախկին
եռուզեռը կ*ամ'րանիի գեղածիծաղ եր —
՚ւՒնԲՒն տակ ։

X
Հռովմի տիրապետութիւնը'

Պոնպէայի

•LPU։J բաւական հին չէր ,
որպէսղի ան
կ ա տ ար ելա պ է ս ազդէր անոր մչակոյ —
թին եւ դեզար ո ւես տ ա կան րմբոնո ւմն ե —
րու ն վրայ դ մասնաւորաբար շէէնարուեստէէ մարզփն մէջ •
Հո^> հակառակ հռովմէականէ ոստա —
նաշէէնութեան դրութեան եւ փողոցներու
մէէ°րէնակ
գծագրութեան դ
ճարտարա—
պետական
ձեւաւորումները կը վրիպի'հ
մասամբ
հռովմէական
շինարուեստէն ,
մանաւանդ մասնաւոբներ ո ւ բնակարան —
ներու կառուցումներուն վրայ : Աս ոնը
կր ներկայացնեն նշանակելի այլազանութ ի՛ններ : Զանգուած ային ել վեհափառ
շէնրերոլ ճակատներուն կը
տեսնուին'
սրբատաշ քարէ (Օթստ quadratum) , նօսէ-

Ս. ՃԷՎԱՃհՐճհեԱՆ

րայէւ տուֆէ եւ հ ր ւսրէսւսյէւն թեթեւ ^‘՜
րևրէ (opus incertum) հիւսուած որձեր-.
Պ ոնսլէայէւ
ճարտարապետները չատ
վար սլետ ո ւթեամր օգտագործած էին այ"
այլազան շէէնանէէ ւթերը եւ գրեթէ մէը*1
յաջողած էէէն ղանաղան քարերու փոփո““

finit կէէ ւլււ բծածո ւթեամբ

ստանալ ^ot "
ճելէէ
ճարտարապետական
մօթ-իՓ^ք î
եր կր աչափ ա կան պատկերներ :
ՍՀեոհ՚թ
նոյնէւսկ գործածեցԷէն եփած աղէյէ-մներ եւկճածեփ (stUCs) եւ որմերու արտաքէն ե՛
րե սն եր ուն վրայ ' որմնանկարներ դնելոէսովորու թէէէն մը ծաղկեg ո ւցէյն հոն ։
Ոչ մէէայն շփնանէէւթերու այլա
ո *թfi ւնը նշանակելփ էր ) այԼ^լ շէնքերոլ
ճարտարապետական կազմաւորու մը փո
փոէսական էր'

զանգուածներու դասա

ւ.որու.մէւ տեսակէտով։
Այո այլազան ո լ թէ,ւնն է որ կուՊ ո մպ է ա կան ճարտարապետութեան
նատ էւպուէէ}-էււնը եւ կը զանազանուէ՛
ռովմէական ոճէն դ նոյնէակ կազմելով
այն է՛ն չ որ կը կոչեն այսօր «Պււմս|էս1էւ11^

ոՍը» :
Կառուցումներու այլազան բնոյթը Կ.Ը
սլա ակերացն է
քազաքփն յարափոփոէ
սլաամութէէւնը

քարերով

գրուածդ

II1

էէոյութեան վեց հարէ,ւր տարէ,ներու խ1
թազըէ^՛ 1 Ջ’ գարէն (ն •'fi •) մէւնչեւ 79
Անոր
ճարտարապետութհւ
կար ելփ

է բաժ՜նել

ջանն եր ո ւ

Հէ՚^գ գլէ11ս,է՜ոfi

Fonds A.R.A.M
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( 79 ■ 1979 )

սարաններ ,
րնտանի կենդանին եր , բոէո[*Ը առիթ են խճանկար զար դար անրի
à ը։ Աա «կապուած չունիմ խճանկարը,
«մատր ուա կին կմախրը^չ խճանկարը կա
տարեալ թէրնիր մը կը ներկայացնեն եւ
հակառակ մեծ միջոցներ ծածկելն ուն ,
անոնր անթերի գործեր են : էյ ճան կար —
ներէն ո մանր կը ներկայացնեն արեւել
եան բնոյթ մը
հաւանաբար անոնր
Ադէրսանդրիաց ի վարպետներու գործեր
Ը//տն : Աւելի վ երջին
ժամտնակներ ը ,
Յէլաւիէններու շրջանին 69—79 թուական
ներուն ԼԱ •'ի ♦) ւ խճանկարէ սալա յատակները փոխարինուեցան բազմա դո յն' հազ
ուագիւտ
մարմարներու
կտորներու
դրուադումներով (cOrpUS Sectile) :
Պ ոնսլէաg իր կեանրը սիրող ժողովուրդ
ժIL !ԼԼԼաԼո1Լ > եդած են շատ գեղարուես
տասէր եւ մասնաւոր նախընտրանր մը
g ո jg տուած են
խճան կարն եր ո ւ :
Այ ս
•ղ տր ադան զիր ենր կը զանազանէ միւս
Հռո վմէ աց ին եր էն :

62 թուականի
երկրաշարժէն
1 < տարի վերջ , երր սկսած էին 1Լէ —
ղի՛ վը նկատել ո րպէս խաղաղ լեռ մը ,
այգիներով եւ անտառներով ծածկուած ,
ան յանկարծ կ՚արթննար 79 թուականին
(<7 •'/' •) y Օգոստոս ամս ուն եւ լեռան ղա
ղաթը կը ճեզրուէր ահ ագին որոտումով
ժ ը եւ եր կրի ծոցէն դուրս կը նետ էթ
ժ ոխիր , փոշի, >բաբէ կտորուանրներ եւ
հրեղէն լաւայի մասնիկներ, որոնր օգին
մէջ բարձր անալով եւ տարածուելով utրեւուն լոյսը կը խաւարէին եւ տեղա —
տարափ անձրեւի մը նման' հովէն մը*ըուած կը թափուէին րազարին
անն կար ա գր ելի աղէտ մը սլա աճառելով :
Պլինիոս Կրտսեր որ կը գտնուէր րա —
դարէն դուրս
Ա* իզէնոսի
հր ո ւանգանին
‘LtLu,J Հվիլըս^ի մը մէջ, եղելութիւնը կը
ն կար ադր է Տակիտոսի դրած ն ամա կի
մը մէջ ՛.
եթէ' 'Լէզփէվի պայթումը աղէտ մը եքլաւ մամանակակիցներուն համար , ան'
գոնէ սա առաւելութիւնը ունեցաւ որ'
անվթար պահ պան ած եղաւ' գրեթէ իր
ամբոզջութեանը մէջ' պատմական մեծ
տրժէր ներ կայաց ե ող վաւերական վկա —
յաւթիւն մը հ ռուէմէական կենցաղին եւ
տուաւ տեսրը հռովմէական րտղարի մը
որ յտնկարծ րաբացած էր իր շէնրերով,
րն ա կիչն եր ո վ , անոնց դործունէութեան
իսկ ընթացրին , առանց որ հոն բան մը
կորսուած կամ րանդուած Ըէէայ '՝

՚հԱԶԱ ՏԷԻ ՎԷԹԹԻԻ
Սիւնազարդ Մեծ Սրահը' Ադրիումէն Տեսնուած :

w/) հա[սաս ամխ թեան շրջան , Զ • ֊եերերուն
յատկանշուաե կրա ~~
f^pRopus quadratum) գործածո ւթեամբ i
ք1) Աո-աջին Ս ամիթեան շրջան , Ե • “
դարեր
յատ կանշո ւած կրա ՜~
Իբ[՛ ել հրաբխային նիւթերու դոր “
էութեամբ (օրստ quadratum et opus

incertum) :
'/j ^'քկրոր՚յ Ա ամիթեան շրջան, 200—
» (!,.*.) :

7՜ J Հռովմէական տիրապետութեան
‘’it'lfl- շրջան, 80 (Ն.^.) - 14
[՛ դործածուեցաւ օւլակաւոր որժածրը
llpus reticulatum et quasi-reticulatum) :
Հո-ուէմէական կայսերական շրջան
^9 (Տ*^*)* յատկանշուած աղիւսի եւ
ԱՈԼ հիւթերու (opus mixtum) դործաԿթեամր :
ւէ^րեմն Պ ոնսլէա կան ոճը , րաըի զուտ
^Աւ.
^^րապեաութիւն մը
չի
ներկա j
) էնչպէս է' օրինակէ հայկա —
I' •

i
ÜL

Հոն ճարտարապետը խարու ՜՜
փեեր դործածո ւած նիւ թ եր ո ւն
էնէսէէս նաեւ անոնր դործածո ւԳեղարուեստին մէջ ։ Անոր համար

- /՜
^Լս՚րծւորը եւ ոչ սա կամ նա շի՝ԱԳ թը : ինչ որ իրեն կու տար յդս'
I

I'

Լտյն

ազատութիւն :

Պ ոնսլէայի

ւ 1 բու ներրին կարգաւորումին

ժէջ^

մեծ տեղ կը գրաւէր : Ար' ’ ՛Լարուն {Ն •՝fi •) , որմնանկարնե‘Լատիններու խճանկար ետեկոյթի

գրութիւնները լայնօրէն եւ յաջող կեր
Ալով տ ար ածո ւած էին i
«՛հազա տէի
Վէթ՜թ՜ի»/' յայտնաբերումոփը, նոր չը?~
ջան մը երեւան եկաւ ՊոնԱլէ ական որմ
նանկար չո ւթ եան համար : Այ» չկնքին
սիւնազարդ սրահին
"խI' իք/խնում»ին
(ճաշասրահ)
որմնանկարները,
՛հազա
աէլ ւնէնանաօ»^ բանաստեղծին որմնա —
նկարը, «Են է ի փախուստը», «Իկարիոսի
թռիչքը» ւ «Ա»""լիկ ջոլրին ‘Լրայ» : «Վ/դլա տէի Միսթէրի»/' խորհրդաւոր որմ
նանկարն երըՀՀ^աղա սփ Սալլիւսթրիօ»//,
«՛հազա սփ Ֆաունօ»// որմնանկարները կը
ներկայացնեն Պոմպէայի նկարչութեան
զանազան չվանները, ուր ի յայտ կու
գան՝ Հէլլէնօ ֊ Հռովմէական եւ Եգիպ
տական ոճերու ազդեց ո ւթիւններ եւ մա
նաւանդ վառ գոյներու գործածութեան
հակումներ :
Որմնանկարներու րովն ի վեր , կճածեփի
յաջող գործածո ւթի ւնն եր Համրո^աց նէին որմերու զարդարանքները ։
Պոնպէական րնակարաններու զարգա ֊
րանքին մէկ ուրիշ ձեւն էր նաեւ խճա նըկարներու առատ գործածութիւնը Հոն'
համեստ բնակարանէն մինչեւ մեծահա ֊
բուստին «վիլյ_ա»ն, չկար տուն մը որ
չունենար իր խճանկարները-. Պոնպէա ֊
կան խճանկարներու զարդարուեոտի «մօթիֆ»ները գրեթէ անհատնում են ։ Երկ ֊
րաչափական ձեւեր, բուսական պատ կերներ, որսորդական եւ ծովային տե-

Պ ս նպէ ա իր հաստ սլատ անրին մէջ մըեաց դարեր , առանց որ մէկը հետարըրրրրուի անոր
երբեմնի
գոյութեամբը։
*Լ,ոյնիսկ'
ժ՜ամանակակից
Հռովմէացիր
ան աար բեր մնացին : Հա ւան աբար' 6—7 •
հաստութեամբ խաւի մը պեղումները իրենց կար ո զո ւթեն էն վեր նկատելով : Եւ
մոռացումը պատեց ամէն բան։ Տնական
է
Հռովմէական Կայսբութիւնը կործանոզ բարբարոսները չէին որ պիտի հետարրրրուէին թաղուած րաղարով եւ ոչ
ալ անոնցմէ իջնող միջնադարեան ժողո
վուրդները , որոնր' արդէն գրեթէ կ1 ան
էքիտանային բարբարոսներուն գալէն ա —
ռաջ գոյութիւն ունեցող մարդկութիւնը
եւ րազարա կրթո ւթիւնն երը :
♦ գարուն էր որ , րազարին կործա
նումէն 1500 տարի վերջր , պատահմամբ'
երր Ա արնօի հովիտին մէջ ջրաբաշխական
աշխատանրներ կը կատարուէին եւ ջը —
րանցրներ կը սլեզէին'
ճարտարապետ
Հեօնթանան գտաւ' պեզո ւմն եր ո ւ ն մէջէն՝
բազմաթիւ արձանագրութիւններ ել պա
տեր որմնանկարներով զարդարուն :
Աակայն' իրական եւ կանոնաւոր պըր ՝—
պրտումները
եւ
պեզո ւմն երը սկսան
1748^^» Շսյրլը տը Պուրպօնի իշխանու
թեան օրով : Տտնի մը տարիներ վերջը
1750—1753/'^ t Հէրկիւլան ու մՒ մ^' ^Ււ֊
լա Բիզօնքէքէ պեղումները երեւան բերած
էին' սլրօնզէ
հ ի անալի
արձաններ
եւ
մագաղաթներ :
Ասոնր մեծ հետարրրըբութիւն յառաջ բերած էին , բայց' Հէրկուլանումի պեղո ւմն երը կը գժ՜ուարա —
նային շատ մը անյաղթելի խոչընդոտնե
րու պատճառով ։ Արդարեւ ' Հ[ն Հէր —
կուլանումի ‘խայ հաստատուած էր նոր
բնակավայր մը Հձէրքօլանօ՝» անունով, ո-

րը մինչեւ այսօր ալ կը մնայ եւ կը դը^՜“~
ուարացնէ պեզո ւմն երը , կալուածաւոէ —
րերու պատճառով : Ա*ինԼզեռ' Պոնպէան
մնացած էր ազատ եւ հոն' աւելի դիւ
րին եղած պեղումները, որոնր չարու —
նակուեցան եւ ըն դար ձա կո ւեց ան :
<ՒԹ. դար ուն է որ այս պեղումները
սկսան աւելի արադ գործել ։ 1806£^> 1832
երեւան հանուեցան Պ ոնսլէայի հանրա —
յին չէնրերու մեծամասնո ւթիւնը եւ րանի
Ը մասնաւորն եր ո ւ
բնակարաններ :
Աակայն' դիտական գետնի վրայ , մաս —
նտւոր ծրագրի մը համաձայն եւ կա —
նոնաւորապէս կատարուած պեղումները
սկսան 1860^՜^ ասդին , ճիուզէփփէ ՖիօրէլլՒՒ հսկ ո գութ եան եւ ւոնօրթնութեան
աա!չ :
Այս պեղումները երեւան րերխն , ֆօ —
րում՚Հ/ ' 38 մեթրջւ ՛Լյ՛այ 142 մեթր, ԱրամաղգԼ։ տաճար ը խ՚ոսրանեան ոճով
կառ ուրուաե 150

թուականԼւն

{Ն

*) y

՚1|ազիլիքան, ր-աարոնը , Իրիսի ասւնարը ,

Ան՚ւիիրաւորււնը , րազնիքները , •քազա աէլ
Իօէյւան, Լա Ֆուլլօնիքան, *Իազա սւի
Իանսան, ՛հազա տի Սալլուսր-իօն, որ նաԼս ա Հ ռո վմ է ա կան բնակարանէ մը նմոյշն
կ , ՛հազա ւոէլլա Վէսր-ալէն, ՛հազա տի Արօլլօն, ՛հազա աէլ Ֆաունօն, ՛հազա աէլ
Լասլիրինր-օն,
նշա՛հաւոր ՛հազա աէի
ՎէոԴ/'ն /'ք գե ւԼար ո ւեստ ա կան որմնա—
նկարներով, ՛հազա տէկլի Ամօրինի Տօ նար-ին, ՛հազա տէլլէ Նօզզէ տի Արկէնրօն, էո լրանարը որ րաղարին բո զա —
նոցն էր , իր վրան բաց որմն ան կարնե —
րով, Քսւզսւ ւոէլ Մե(ևսնաթօն, Թէյւմօրօ լի ում սւէ Ասէլլիւնւսն՝ որ խմելիրներ ծա
խող կրոլակ մըն էր , հոս' ամէն բան իր
տեգր մնացած է' անշարժ , նոյ^իսկ օր
ուան առուծախի դրամներ ը : LJlopil Ա^—
ւ1ւսթու.թւսթո1_լք^ւ որ հաւանաբար զինուո—
րական մթերանոց մըն
էր ,
Ասաւլի.կի.
Տու֊Թը՝ որ 1952//ե երեխան բերին , Վիլլա,

տէ ճոպիսւ Ֆէլիչէե' վիսւ տէլլլ Ա սլօնտանէյօյ/,
վր այ յ
Վիա
Նուչէ րաի զերեզմաննոցր ,վիլլա տէ Տիօմէտին,
եւ նշանաւոր Վիլլա տէի Միսթ-էրին' որ
1909—1930/'^ երեւան հան ո լեղաւ : Այ»
չէ^րը մասնաւոր ուշադրութեան արժանի
է իր հռչակաւոր' Կ'իոնիս ակտն ծիսա —
!լատ տր ո ւթի ւնը ներկայացնող ընդարձակ
որմնանկարովը որ կը գրաւէ' ար ադաստի սենեակին կից գտնուող մեծ սրա —
հին չորս որմերը։ Այս որմնանկարը կը
ներկայացնէ սիոնիս ական ծիսակատա —
ր ո ւթե ան' իր ազդածո ւթեան (initiation)
ամրողջ չւսր<րը ' Ան կու տայ անգտանե
լի նմոյշ մը նախնեաց նկարչութեան ար
ուեստին։
Հաւանաբար'
Ղ*տմբանիցի
վարսլետի մը դործը ԸԷԼայ •
Կ*իոնիս ական խորհ րդաւոր ծիսա կա —
տարութիւնը կտմբանի մտաւ Հէլլէն —
ներու կողմէ եւ շատ շուտ տարածուե —
ցտւ մինչեւ Հռովմ եւ
Հարաւային ք1—
տաԼիոյ մէջ՝ հակառակ' Հռովմի ծերակո յտին շատ ծանր ար ղելրին : Այս պատ
ճառով ալ կը կաբծեն թէ վիլլա տէի
Միսթէբթէ րցտյ' Միոնիսական րրմու —
^իի ժը բնակարանը եւ կամ տեսակ մը
վանր նոյն ծէսին։
Խորհուրդներու. Վիլլան իր Գիոնիսական մեծ որմնանկարովը, մեծ սրահո —
վը զանազան մաս երուն ափէ ուա կան հա
մադրութիւնովը,
վայելուչ զար դար ու
ժովը,
հ ոզատնտեսական իր մասնաւոր
բաժ ան ո ւմն եր ո վը , բազնիրովը , Ադրխ~
ումովը, սիւնազարդ մեծ սբահովր' կոտ
տայ' խտացուած միեւնոյն շրջափակին
ժէջ, կործանած րազարին զանազան տեսրերը։
Այս
ժէջ, հնախոյզները երեւան բերին
գաճէ կաղապարուած'
բազմաթիւ զոհերու մարմինները , ի մէջ
"։JLnU երկու որմնա գիրն եր ո ւ մարմին —
որոնք աշխատելու ։Լրայ էին երբ
աղէտը յան կարե իրենց վրայ իջաւ։
'Լերեւը յիշուաե' իւրաքանչիւր շէն —
քի մանրամասն ո ւթիւններ ուն վրայ ա —
լեյի եանբանայը թէեւ հ ետաքրքրական
պիտի ըյյար արուեստի
տես ա կէտ էն ,
1ւայ^
ա^՛ մեզի շատ հ եռուները պիտի
տանէր, թերթիս սահմաններէն դուրս։
Տակաւին այսօր Պ ոնսլէայի պեղում —
ները ամրողջութեամբ բազարը չեն յայ
տն աբերած , անոնը կը շար ո ւնա կուին'
ժիչտ նոր Հհրազա^ներ եւ «վիլյառներ
յայտնաբերելով ։
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Միջակութիւնը ‘-բ„լեստագէտ

Երբ քննադատը կը կարդայ '}' . Տովհա ննէսի , Ժ • Կ-րիղորեանի , Հ . էդոյետ
նի , Ա- Մարաիրոսեանի , Ա . Յարութիւնեանի գործերը՝ կը փորձէ բացայայտել
անցման այն կապերը՝ ոբուէ այդ ա —
նուններով եկող էջերը մօտէն ու հեռու4՜ե , դեղագիտական առարկայի յղումն!.—
րով ‘լը կապուին դրական աւանդութեան
ել այժմէականութեան : Անցման հետաքըրքրական կապերէն մէկն է
օրինակ
«պոլեմի կային» եզրը այդ բանաստեղ —
ծական արտադրութեան , որ ուրիշ բան
չէ եթէ ոչ ընդո լնուած մոտելներ ու հակագէըԸ ' ԱԱով անէ կա կը հաստատէ էր
աարրերութէւնը բայց կը դրէ էր ենթար
կումը մոտելփն։
Հասկնալէ է թէ էն —
չո^ւ վերոյէշեալ դր ողներու մօտ ((բա —
նաստեղծական րանավէճը}} յաճախ կ՚առ
նէ բանաստեղծութեան տեղը : &յլ որովհետեւ ընդո ւնո ւած մոտելները էրենց
տարողութեամբ սահմանափակ են, հակամոտելը էր կար դէն կը մնայ սահ —
մանափ ակ , կը դաոնայ դրելակերպ։ Եը
յայանուէն էփէ կոնն երը, հետեւակները։
Ջեմ կ արծեր որ Զբանաստեղծական մըur ածո զութեան}} — ահաւասիկ Զնորդ յըղացք մը, ուրէչներու կարդէն — ծաղու —
մարանութէւնը եղած է այս
հատորէն
■‘'էհ Ւնչպէ" /լառաջադրուէ : Ո1չ աե —
ո արան ական եւ ո՛չ ոճաբանական — կառո լցայէն դէտողութէւններ կու դան վեր
լուծումը հարստացնել :
«ԲԱՌԻ ՍԱՀ ՄԱՆՆԵՐԸ» կը մնայ փորձառական եւ
էբրեւ այդ էր որոշ մասերուն մէջ, մի
այն ծրագրային գէրք մը։
Ահա նաեւ
"JJb ւ՚եչ "ր զ^յե կը փրկէ'
ճշմարտ ո ւթէ ւնն եր էն :

յոգնեցնող

9-. ՊԸԼՏԵԱՆ

«ԵՐԱԶԱՆՔԻ, ԿՈՐՍՏԻ ԵՒ ՈՐՈՆՍ ԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻՆ» կոչուած գրու
թիւնը հատորին ամէնէն երկար յօդուած
ներէն մէկն է, ուր Թոփչեան կ՜ուրուագրծէ (յուշանեանի ընդմէջէն Ֆրանսահայ
աոաջին սերունդի սրաոկերը : Հակաոակ
իր մոոացումներուն կամ զեղչումներուն*
այդ էջերը քննադատին ամէնէն հեռա հալեաց վերլուծումը կը կազմեն եւ ա ոտջին փորձը Ֆրանսահայ վէպի hunfuiպարփակ մօտեցումին :
(2) Ահա ինչ կ՚ըսէ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆԻ ՇՈՒՐՋ նստած ուրիշ
քննադատ մը • «Ընթացիկ պոեզիայում իրեն զգացնել տուռդ երկրորդ խումբը
վերոյիշեալի ծայրագոյն հակադրու —
թիւնն է, որի ներկայացուցիչները իրենց
գրական մուտքն սկսեցին թուռն բանավէհերով եւ մի զարմանալի յանդգնու
թեամբ արշաւեցին* Հելիկոնում աթոռ ներ գրաւելու* առանց գրական արտադ
րանքի: Սրանք մեզանում դարձան «եւ
րոպական աւանգարտիզմի» ձախութիւնների մոլորեալ ջահակիրները, ժխտե —
ցին յանգը, գլխատաոերն ու կէտադը րութեան նշանները , ասելիքի աղքատու
թիւնը շղարշեցին «մաթեմատիկական քընարերգութեան» օտարածին լաթերով եւ
սակայն նորից հաստատելու ոչինչ չու
նէին». («Սովետական Գրականութիւն»,
Pl1L Ե, 1979, էջ 120) : Ասիկա նոյն ատեն
նմոյշ մըն է մեր մամուլին յատուկ անանուն եւ անհասցէ, անապացոյց ու
խառնաթան «f ննագատութենէն» :
(1)

արս պ ար անն կ յաւա կնո լթհ,սն ,
/..պյթ,
կր խօսի այն համոզումո,!' Ու , /
դել ուրիշներու վրայէե՚^յաղ֊

ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐ
ԲՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ՀՐԱՅ

Տ!...֊^,^էՒէ
րե. բութիւն ունին տեսակէաի.

՚
ՈնութէՀ ւն , դեղեր է կէ ու երազէ դէ —
մադէծ :
Հաղորդական' առանր բառէ,
բանա սա եղծութիւն' սրտայօժ՜ար նուէ —
ր ումէ , եր աժ՜շտ ո ւթէւն' տ ես ո զա կան վա
յելքէ : վրադ կ' ար ձա դան դեն դարնա —
նայէն դայլայները լուսատենչիկ թռչնիկ
ներու, շքերթէն ետք աշնան հալող պեր
ճանքէն։ ]Ս այտ ուն լնդերքէդ բաւիղնե
րէն բազմածէն , կը մայթքէ կեանքը բու
սական , թ եւա կար կառ առ Ասւոոււււծ :
Ներդաշնակութէւն' բաղմա կեր պո ւթ եան ,
նման ելէ ո ւթէւն իրերահաղորդ երեւոյթնե րու, երկու տերեւները անտառէն' չեն
նմանէր իրարու։ Ջես ախորժ՜էր կըր կ —
ն ո ւթէ ւնն եր է , որ ստեղնաշարը երանդ —
ներուդ նրբութեան, ղառնայ հմայք դեզեցէկէ, արբեցութեան մէջ ներշնչումին :

թէւն . երեւութապէս հակադիր իրարու,
միացած են հղօր բնապաշտութեան մէջ
Մը սքէնէ ։ Դաշնակցութէւն են անոնք ա1
րութեան ։

ներդաշնակութիւն համադր —

հ>Պէտք է հ ետ եւիլ բնութեան' առանց
դայն տեսնելու}} մտածումը արդէ նը —
կարէ չնեբուն , հ տ կա ս ո ւթէ ւնն է Պ աքոնէ
տեսութեան , Զբնութիւն առաւել մարդ,
հաւասար է արուեստէ}}։
ԶԱրուեստէն դեղեցէկը

կը ծնէ բնու

թեան դեղեց է կէն}} (հՈ անթ) : ԶԱյն ձեւա
կերպեր ը , որոնք չեն ստեղծուած բնական
երեւոյթներէն ՝ տգեղ են» (Զո, ա ) : «Զ/<-

/' մի կը ձուլես նկարիչն ու բանաս —
տեղծը, մայրութեանդ մէջ սրբալոյս, ու
կը մատուցես անոնց բազմահոյլ փա —
զանդէն ներշնչումներ լիաբուռն ու այ
լազան , որ քեզմով յագեցնեն սիրտն էրենց գ^ղեցէկէ ծարաւէն ։

՛լէ պէ-Հ է անցնին , որպէսզէ նկարչու
թեան վրայ գաղափարներ ունենալէ ա■ծլէճ գաղափարներ ունենան եկարէ^_1՛ >
ճշդոր ոշեն ըս ելիքը ձեւին մէջ ըսելու ,
ո լ հասնին սուտապատումէ ճաճանչա —
դեղէն կատարելատիպին մօտենալու ճի
գէն մէջ իրենց ։

Գրեց'

հնութին լն»
կոչունքէ առատաբուռն
ընծայարան , երեւոյթ չես մէայն, այլ
նաեւ իմաստէ տարբերակ : Ոանաստեղծն
ու նկարիչը քեզմէ կը ստանան էրենց կո
չումէն համապաւոասէւան ներշնչումներ :
Հմխնելոյզէ մը բարակ ծուէւը վերսլացիկ,
կամ կտուրը գեղջկական մէկ տնակէն ,
ամայի դաշտէ մը մէջ յայտնո ւած, կը
թրթռացն են զդայնութէւնը բանաստեղ —
ծին։
Որ ս որդեեբը գեղեցիկին ,

աշակերտներ

" ւԱ ո ւձնատ ենշ , քեզի յառած են աչքերն
իրենց
խուզական ,
իւրաքանչիւրը իր
խառնուածքին յատուկ մօտեցումով՝ քիչ
անդամ օժտուած տեսնելու առաւելու —
թիւններով : «Եթէ գտնուի մէկ հողի հա
րիւրին մէջ ոբ գիտնայ մտածել, մէկ հոif' ւէ՛ դան ո լիր հազարին մէջ որ գիտ —
նայ տեսնել (Ո՝ըս քին) : Նայիլ ու դիտել
տեսնել ըսել չէ : Երեք աստիճանաւո ր ումէն աչքին վերլուծումի րն դո ւեա կու —
թեան տեսնելն է միայն՝ որ կը պարոլնակէ հրճուանքը աչքին՝ նման երախա
յին՝ որ կը պարունակէ մտածումը ծընոզքին:
իրապաշտութիւն ել խորհ րդասլա շտ ու-

կայ բան մը բնութեան մէջ, որ տրուեստին մէջ չը,յ_այ» (Հէկէլ) : ՈրքսՀն հա֊
կտսական համոզումներ
բնութեան
ու
արուեստէն ’[[“UJ Պ ղատո նէն՝ Պ տում —
կարթէն, Տէտըրոյէն արդէ արուեստա
բանները։
Ա տառումէն պատմութիւնը
հ ար ստացն ող է մացական մար ղանքն եր '
բոլորն ալ î
տ[սուր էն մէջ

է}}

խօսքը

Պ սաըլէր է ,բանաստեղծներուն համար ըս
ուած կը թուէ : Արդարեւ, զուարթ արեւէն աւելէ գրաւիչ է դալուկ ցայգալոյ
սը ԶԱսաուածավառ Լապտերէն}} : Աշու —
նը , եր ան դա տօն զմայլական , լաւ եւս է
ըսել, երանգային [սաղեր ու ծրդէչ,
որ
կը մարէ վերջալոյսէ մը սլէս, պեր —
Լվադեղ , աւ ելէ հմայք ունէ , քան դա —
րու նր ծազկուն ։
Պ սաըլէր կ՚ատէր շարժ՜ումը որ Զդէծեր
կր աեղափո[սէ}}

J

«Z?րքսմն տխուր սլիտի

ււսայենՀ՝
եթէ բնութիւնը անշարժ՜ ութեան մէջ քարացած երեւոյթ մր Ը/յար}}
կբ պատասխանէ էրեն շարժ՜ումէն րա —
ն աստ եղծր' ՏաԷ[1Ա Ï
էնչ որ արուեստական է բնութեան ■ոջ,
տգեղ է - Ւնչ որ արուեստական է ար —
ո լ ես տէն մէջ գեղեցիկ է։ Հրաշալի վարդերբ ծաղկավաճառէն , ,կր յ ա ւէ շտ ա կեն
մեր տեսողութիւնը։
Երբ
հաստատենք
թէ ար ո ւես տ ա կան են անոնք , կը կոր —
ս/նցնեն մեր հիացումը։
Առանց ոճի նկար ո ւած կտաւէն վրայ
դործ չունէ արուես տը : Ըն ո ւթէ ւնը լե —
ղս*- մըն է , որ պէտք է թարգմանուէ ար—
ուեստէ լեզուէն մէջ, որպէսզփ գեղեցիկը
զգենու անձնատէպէն տարազը ։

Ցնորք է աշունը այս,
Լալիս է, ինչպէս երթեք,
Ել այնքան տխուր է նա,
Մ օտ եկէք, եկէք երգենք,

Ու անշարժ են քո շուրթերը յամաոօրէն,
Սիրտդ երբեք, երբեք իմ դէմ դու չես բացի,
Հոգիդ անշուշտ գաղտնիք ունի իմ հոգու հետ,
Բայց ինչո՞ւ է հոգիս միշտ լուռ ոս մտացին:

Ել գոս էլ երբ մենանաս,
Եւ դու էլ երբ դառնաս ծեր,
Այս աշնան մասին երկար
Կը խորհես ցնորք երգեր :

Եթերի պէս, եթերի պէս անիրական,
Ես ուր գնամ յայտնւում ես ու հմայում
Եւ ես զգոյշ , միշտ կարօտով մի դիւթական
Քեզ աչքերիս մէջ եմ պահում:

Որ եկաւ այնպէս հանգիստ,
Այնպէս լուրջ ու բնական,
Որ այդպէս դուրս չի գալիս
Եւ լուսինն ինքը անգամ :

Թէկուզ երթեք դու միտք չունես հեռանալու
Ու կը մնաս եթերի պէս յաւհրժօրէն,
Սիրտդ երբեք, երթեք իմ դէմ չես բացելու,
Ջես թողնելու, որ ուրիշն էլ բացի իմ դէմ:

է ,

Ցնորք է աշունը այս,
Տխրութեան մաքուր մի թեւ :
Մի աղջիկ .շէկ մազերով
Երկնքով անցաւ թեթեւ :

Բ Դ /

լ աս 5 որքսյւ

Երբ կը կարծուէր թէ Ասիան հին մրն
է ՝ կը բաղդատուէր
Հոմերոսին
Հասա ատուելէն ետք թէ քվ սւք ՖերԱընն
զրկուեցաւ իր պա աճառած հիացա մէն '
Նախորդ դարս, քնն ադաս, ո լթի ,նը
խրնայ ծաղրեց ու ձաղկևց Վան կոկ /„
մանաւանդ Ա եզան : Նկարչութեան այս ա_
'ւաքեա/ներր հանճարին պարծանքներն են
մեր զարու քննադատութեան :
Մինչե, աեզ մր՝ նկարն է արժէք ներ.
կայացնողը ՝ անկէ անդին' սաորաղրսլ.

րաղդաաելով կր գնահատենք՝ խուսա
փելու համար վճիռին հաւանական մե
ղանչումէն -,
Կատակով կ'ըսենք՝ ինչ „ր
չենք ուզեր ըսել /բխ,, թեամր , պատչաճութիւններէ թելադրուած՝ չվիրաւորե /ՈԼ հտմտբ ւլէ t ր տ ղդ տծո ւ թէ ւնբ ։
բսԼն թէ ճաչակին օրէնւքներր հա մամարդկային են : Ո ւնթ ճաչակր օրէնք
ներ : Որո՞նք են . ճաչակին, օրէնւքը ամէն
մարզ, ինք կր սա եղ ծէ իր նախասիրոլ ֊
թիւններով-. Այն,քան, օրէնք կայ ճաշակի,
ոըքտն մարդ :

Z/Z' կտրգտցտծ ենք յտփշտակու թետմբ մեր պատանեկութեան շբջան!էն,
չ Լ եք կրեար կարգաւ այսօր նոյն էւանՂրքվ-՝ Ա*^էե
էք* փսխուէ ու. 1լ անոյնի:
աւէտ ենա կան է մէա խ այն' որ դոյութէւ ն չ ունէ :
Ջեմ ուզեր ըսեշ , թէ բարեշատ մր jniսաջդէմութէւն է մէ չա ,
թէեւ կրնամ
յանցաւոր ն կատուէլ չըսելուս հսւմար՝.
Ոարեշրջումը ո բոթ/ է
անորոշէն, կր
յայանուէ էրը նորութեան Հ ետաքրքրութէւն, կր նմանէ օր ուան
դէպքերուն,
ծերանալով !լ անցնէ պատմru թեան :
Արուեստէ մասէն երբ կր [ոօսուէ , ղա՝~
նա զան ելու համար է դեղեց էկը ադեդէն'.
Անո ւթեան վրայ [սօսու ած ատեն, զանյ
կ’ առնուէ ամէն դասաւոբա մ անոր հւս “
մար, որ բնութեան մէջ ամէն էնչ երե՚ ոյթ1՛ այլա զան ո ւթէւն է հրաշալխրէն
զաշն ա t որ ո ւած : «Մէկ ու մր համար տը~
դեղ նկատ ո ւածը, կրնայ հրւսպուրէչ
լիլ ուրիշի մը աչքին»
: Ը
նսւթէւնը չընգո ւ^ւէր քմայքէն կարդա ՜
ւորումները, որ 1լ ընդո ւնէ արուեստը,
ստեղծագործութեան էրր նախապայման •
Ար ուեստէն գեղեցէ կը , կար ելէ ո ւթէւննեբուն ազատ փթթումն է անդաստանէն մկ^

առուէ էրրեւ վերապահ եալ գանձ :
ԶՏգեղր չէ՛ կրնար ս*եղ գտնել արուես
տէն մէջ}} պէտէ չըսէր
Եէօթէ, եթէ
ճանչցած ԸԱաԸ Եսյա * Տգեղը անրադ դատելէ դեղեց կութէւն կը դառնայ երր
հանճարէդ վր^էնէ մը մեկնաբանութեան
ենթարկուէ ։

Դէմքը չէ վեր ածուէր դէ՝

մ ան կարէ , եթէ արուեստը չանդրադաո
նայ անոր վրայ : Ոնութէւնը Հմայք էե.
ստանայ , երբ արու եստէն ընծայած մ[
ջո ցներ ովր պճնազար դո լէ : Արուեստէ
տզեզն է մէայն, որ կը մնայ մէշա ,ՈԸ
դեզ։
Տ ես ո զական կոչունքէն լձւծայարա է
Զ-Ար ուեստ}} անունով մկրտուած, չույԼե
ենթարկուէլ վերլուծումներու սահմա
ն ումէն ։ Ազատ եւ անհատական արս1Ա'
յայտութէւնը արդէ դործունէութե i

«Հ ուռ հ էացում կը պահանջէ գէաողէ

ԱՐԱ ԹԱԳԵԽՈՍԵԱՆ
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Ա Հ

: Ո'է
աեսակկաի ո ւղզ ափ առս ւթեան
՝
J
C
ժամանակը,
որ պատմոլթէւն կը Լ
րադրկ արժեւորելով ել ար ժ ե ղրկ,^,

սրտէ քնարէն : Ջէ Jtuնձնուէր տենչասէը
հոմանուհէէ մը սլէս էնքնակաւ! : ^1ը լէ[^է'՜

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵԱՆ ԲԱՆԱՍ ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ
Եթերի պէս, եթերի պէս անիրական,
Ես ուր գնում' իմ առջեւ է պատկերդ ջինջ ,
Եթերի պէս, յաւերժական լոյսի նման,
Քո հայեացքը շրջում է միշտ:

հա հ*?;

կապուած է րն դհ անր ս, կան Լն

զրրռթիՀւ, մր մ[Հակ զ ործի աակ ղրր.
ո, ած՝ զմայլանք կր պատճառէ «հաս _
'ւԸր՚՚՚ւԹ1՛» ֊ Գաաե/ր՝ ուրեմն ՝ չի՛ կրնար
բացարձակ ըլլալ՝ պակսելուն համարի,
րեն համոզիչի յ ենար անր ; &„„„ անդամ

âllPbZ ՄՈհ^ԱՖԵԱՆ

զԳ եղեց էկը

ա(::հ

թիւնը-.
Մեծարժէք ղ„րե մր անծանօ
թէ մր
ստորադրուած անտարբեր կր
ձզէ արո, եստասէրը.«Մեծարժէք ստորա_

ՆԼերն ախա ւը նկարէչներու րան ա կէն ,
կոչումէ ընդոծին բնականութեամբ պատ
ճառ կ^ր//այ , որ ուրիշներ նկարիչ դառ
նան ։
Լալ եւս է ըսել, Թէ ս տեղծա —
ղործութէւններն անոր հրահանգիչ, ղոյց
կու տան նուիրեալներուն ճամբան' ուր-
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