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( ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ )

թաշկինակի պէս
մոոցուած շապիկ մը
ճերմակ

X

X

Ցաւը ուրիշ անուն ունի այլեւս
Մարմինէն անջատուած, ազատագրուած է ցաւը
Րարձրացոզ, միշտ բարձրացող ալիք
Թեւերուն տրուած վերջնական ձեւ ու շարժում՝
մեկնելո'ւ համար

Լոյ սին պէս
հանդարտ
կը ւեՅու1ւմ
ինքզինքիս մէջ ու աշխարհին

կը զգամ արիւնս
տաք
կը աարածուի
մարմինէս դուրս
ինձմէ անդին
կը թացուիմ
լոյ սին պէս
մաքուր
մաքուր
մաքուր

X

Մինակ
կը գիտեմ ինքզինքս
հեոուէն
Կը մօտենամ զիս չխանգարելու պէս զգոյշ
գիրքս ձեոքէս վար կ՚աււնեմ եւ գլուխս բսւրձըա ցուցած
կը մտնեմ կը տեղաւորուիմ կը գոցուիմ աչքերուս
մէջ
Աչքերս գոց
աշխարհին կու տամ իր նախկին ձեւը
եւ քե'գ
X

X

Իըրեւ թ-է հայելիի մը մէջ
կ՚ուրուագծուիս յանկարծ
Յանկարծ կը զգաս
թէ մենք
գէմ աո դէմ
գեղեցիկ չենք այլեւս

Ուրախութիւնը իր գոյնը կորսնցուց բայց ոչ դի .
մագիծը
զոր հայեացքը քանդակեց
չեղծանելու համար լոյսը
- գումար եւ հաւասարում
ոչ թէ սիրոյ , այլ արիւնի եւ սեւեոման
ուր ամբողջացած ենք մէկ անգամ ընդմիշտ -

Տեսակ մը կապոյտ՝ լաւանտի լքուած ցանքե րուն վրայ
ակօս ստ ակօս տեսակ մը ներքին երկարաձգում
արեւու մը որ երեւոյթէն անդին կը յայտնաբորէ
տեսակ մը ինչպէ՞ս ըսեմ, այլեւս վերջնական
հասողութիւն, կշիոք
այլեւս ստորագրուած բանաստեղծութիւն
Հոս ամէնքը ներկայ են իրենց վերջին ժամադրու
թեան
եւ ամէնուն մէջ տմէն ինչ կը խտանայ
եւ ամէնուն մէջ ամէն ինչ կ՚արձագանգէ
եւ ամէնուն մէջ ամէն ինչ կը յետաձգուի
մահուան պէս
X

Հոս ծաղիկները աշուն չունին
հոս ծաղիկները չեն թաոամիր
ուրեմն աւելորդ, շինծու տխրութիւնները
հաւաքէ տար ո'ւր որ կ՛ուզես որո'ւ կ՛ուզես
Ծաղիկները կը մեոնին հոս անձնասպան ըլլա լու պէս կանխահաս
եւ լերդացած արեան գոյ նով արեւուն տակ հոս ամէն ինչ
տարածուելու պէս կը բարձրանայ
Հոս ծաոերն իսկ կարծես միայն երկի՛նք ունին
Լաւագոյնը հոս յայտնաբերուեցաւ
եւ. միայն հո՜ս կրնայ սիրուիլ

Մէկ անգամ ընդմիշտ
հայեացքը պահեց ոչ թէ մարմինը
այլ անհրաժեշտ ներկայութիւնը

Յանկարծ կու լաս
Հայելիին ընդմէջ
ես չեմ կրնար սրրել աչք՛երդ
ու կը զգամ
թէ ջնջած եմ
յանկարծ
արցունքներուդ աոաջին յարարերութիւնը
աչքերուս մէջ
Հայելիին ընդմէջ
յանկարծ
մենք կը սկսինք յիշել

մոոցսււ նոյնիսկ
սիրեկ

X

Փոխանակ կեանքին
կբ սրբեմ ժամանակը ապրած'
լոյ սին պէս

Կ՚ընդարձակուիմ կ՚ընդարձակուիմ

Սէրը ամէն ինչ մոոցաւ

X

Ոչ ոքի տունն է հոս ոչ ոքի հայրենիքը
հոս ներկայութիւնն է լման՝ արեւուն պէս
զէնիթին վրայ անշարժ, բացարձակ միջօրէ
ժամանակին մէջ որոշեալ միակ օրուան

Մենք եւս մեր արեան րոյրն ստինք
X

Հիմա ամէն ինչ կը հասկնամ
հիմա կը ներեմ ամէնուն
աչքերս կը սրբագրեն բոլոր թերութիւնները
կ՚ընեմ այնպէս՝ որ ամբողջանան ուրախութիւն ու

X

Պատանքներու պէս գոցուած լոյս
որ քեզ աոաւ ու հեոացաւ
գիշերին մէջ

ցաւ
որ աշխարհին րան չպակսի

Մենք ա՛յլեւս չենք սիրեր

Պիտի վերադաոնաս
գիշերաշրջիկ

Ո'չ իսկ ես

X
Արեւներէն անդին
րոլոր նմանութիւնները ջնջուած են
երթ աչքերը կ՛ուզեն ոչ թէ տեսնել
այլ բաղդատել
երբ աչքերը կ՛ուզեն աւելի'ն
Սրբագրած, կատարեալ զրկեցի քեզ կեանքին
որպէսզի մարդիկ լաւագոյնը յայտնարերեն
ապրէ' երբ կը փափաքիս միայն
Սիրելո՛ւ պէս ապրէ
Ինչ որ կը պակսի
թոդ կոչուի բացակայութիւն
ա.)1 երբեք սպասում
այլ երբեք սպասուա՚ծ բացական
Արեւներէն անգին
միս մինակ
մեր աչքերը կը սպասեն
մեզի'

X
Կապոյտը երկինք չնշանակեց այլեւս
ադւսւնին չվերադարձաւ իր տանիքին
իրիկուն ուր ամէն ինչ պարպուտ ծ է իր բովան խակութենէն
իր արիւնէն ու մարմինէն
Ծաոի մը Սիւգին
եովը կը շարժէ

X

Տիեզերքով գինովցած բանաստեղծը աշխարհի վըրայ միայն ու միայն ծաղիկը տեսաւ
ծաղիկը քաղուած եւ կամ նուիրուած
աշխարհի վրայ միմիայն այսքան
եւ միայն քաղուած եւ կամ նուիրուած ծաղիկին մի
ջել
անբացատրելի ոչնչութիւնը
Ես
դուն
ան
ամբողջ յաւիտենականութիւնը

Ս ահ ուն քայլերով՝ աննշմար՝ որպէս րնրուշ մութի
թեւ

եւայլն, եւայլն

‘

X
Աղէտը չի կրնար ներկայացնել աւելին քան կ՛արժէ
արժէքը ես էի տուած ահաւասիկ կը սրբեմ
ամէն ինչ որ տեղ մը այլեւս չի համապատասխաներ
ոչ թէ փորձին այլ պահանջին
Թէեւ ամէն ինչ շոայլած
բայց ւքերժեցի շուքս նոյնիսկ գիշերներուն
Տակաւին ինքզինքս զանազանել գիտեմ

X

Դիմացի բլուրներէն մէկը պիտի գայ
- անյիշատակ ժամանակներու մեր սիրելին պիտի գայ բանաստեղծը անունդ կանչելով
պիտի անգրադաոնամ թէ չկաս
Ես մոոցած եմ ամէն ինչ
այնպէս որ
պիտի չկարենամ պատմել
թէ օր մը չսիրեցիր այլեւս
չհաւատացիր յայտնութեան
ու չսպասեցիր
իր վերադարձին
Պիտի չկարենամ ըսել
ըսել նոյնիսկ
որ սպասէ
վերադարձիդ

Դիտեմ
թէ ան որ պիտի փորձէ քեզ սիրել
բանաստեղծութիւնս է որ պիտի արտասանէ
գուցէ սուանց հասկնալու
կամ հասկնալով գուցէ
թէ օրը կը յայտնաթերէ' միայն
ինչ որ գիշերը ստեղծեց
թէ ամէն ինչ ստացած է իր գոյնն ու իր արմէն ին>ը
մութին մէջ
Դիշերին մէջ գոյացաւ արիւնը
որուն համը միայն քերթուած կը թարգմանուի
բոլոր շրթունքներուն վրայ :
Սիկոնս , Օգոսւոոս 1982

Fonds A.R.A.M

ԶՈՒԼԱԼ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ

« 8 Ա Ո-Ա Ջ »
եւ ուսումնասիրութիէններ , ամէն տարի՝
իբրեւ դասախօսութեան նիւթ՝ այլ նաեւ
կ՛ակնկալեն որ ուսուցիչը իր դրասենեակը գտնուի՝ երբ իրենք պէտք ո/եի^ անոր ։ Կ'աւելցնեմ թերահաւատ հայ բարե
կամներուս որ մեր դսլրոցին մէջ պաշտօհ
պահելը կը պահանջէ ուսումնասիրո/թիւն-

ՍՓԻԻՌՔԱՀԱՅՈՒ

ճառեանը ՝ կամ Գէորգ Ջտհուկեանը , կամ
նման ուսուցչապետ մը կ՛երեւակս,լեն , եւ
քանի որ ես ոչ անոնց տեսքն ու տարիքն
ունիմ ՝ ոչ ալ իմաստութիւնն ու դիտելիք
ները՝ նորէ՚ն թերահաւատ կը նային ին.

Նոյեմթեր 12

ալ կը զգամ իմ յանցանքս'

փորձ՜ Պտթայ ՝ ֆրանսացի մտաւորս/ կանը , որուն գործին միայն վերջին
զամ ե ակին սկսանք ծանօթանալ ՀՀմենք»՝
եթէ այգ ՀՀմենք»ը հասկնանք իբրեւ, ամե
րիկեան մտաւոըականութէւե , !919-/'ե կը
գրէր- «Գէրք մը ոչթեչ է, եթէ քննադա
տութիւնը չէ բնորոշած անոր տեզյը գա
ղափարներու շարմումէն մէջ» (Անիծեալ
Բաժինը գրութենէն} :
Տարի մը առաջ նօթատետրէս մէջ ընդ օրէն։։։կած եմ այս բառերը , որոնք էեծի անծանօթ , նոր գաղափար
մը չեն

մէ$_' Հանէ որ սլատ ահ ած է երբեմն՝ որ
չեմ գրած խնդրուած քննադատութիւն
մը ՝ որպէսզի ան կե ղծօր էն չարտայայտեմ
րաg ա ս ա կան կարծիքս ՝ եւ «գէշ մարդ»
չըլլամ . . ♦ : Շատ աւեԱւ յաճախ ՝ չեմ գր
չէ ած' որովհետեւ ուրիշ գործի հետ կապ
ունեցող պահանջներ արգելք եղած են) :
Երբ ինձմէ գրախօսական խնդրող բա
րեկամներու ըսած եւ1 ՝ երրե մն ՝ որ ՀՀգործըս արգելք մըն է» իրենց խնդրանքը կա
տարելու՝ սլատահած է որ զիս եւ իմ ըն
տանիքս ահա քառասունս! մետկ մըն է
ճանշցող մարդիկ ըսած են՝. «Եղբա յր՝
ի վերջոյ Աինաս թէօ լէ օլեունէն տղան ես՝
եթէ նոյնիսկ անոր չափ արագ եւ առոյգ

Ընդհակառակն
կը րի ւր եղացն են մը տածրր ւմ մը որ խղճի ու մտքի խայթ կու.
տա յ ինծի անդադար ՝ դրեթէ ամ էն շա
բաթ եթէ ոչ ամէն օր։ հզճի խայթ ) /7“
րովհետեւ ամէն նոր գիրք' ՈԸ ^այե “
ր էն ո վ դրուած է եւ զոր կարդալու մամա
նակ չունիմ՝ արդէն իսկ կը «խանգարէ»
խղճիս անդորրութիւնը։ Խղճի խայթ > մա
նաւանդ ՝ որ ովհ ետ եւ վստահ կը զդամ որ
անցեալ տարուան ընթացքին չկարդաց "
ւած 15 - 20 գիրքէ"ե գոնէ երկու - երեք
հատը պէ'տք է կարդայի , որովհետեւ utնոնք սնունդ պիտի հայթայթէին սրտիս
ո լ մտքիս։ Եւ վերջապէս՝ «մտքէ խայթ»
որովհետեւ կը տեսնեմ , շատ յստակօրէն ,
որ Ս փ իւռքը տառապեցնող բացերկն ու
պակասներէն մէկը՝ ամէնէն չտ՛ա անտեսւո լիներ էն մէկն ալ ա՛յս է՝ լոպ՚ջ ընթեր
ցումի եւ պատասխանատու արմեւորուձ է
բա զ ա կա ր, ւթէ ւեը : փրասենեակիս գա բ ա կնևրուե վրայ դիզուած են դիրքեր ՝ որոնց
վերնադիրները մեղադրող աչքերու ‘՛թո
կը նային ինծի , եւ կը յիչեցնեն կամ կիս աւար տ ընթեր g ո ւմի յանցանքը , եւ կաւ,
ծրադրուած բայց չիրականացուած գրա
խօսականը՝- Պըլտեանի «Տր„'մ»ը՝ նը շանեանէ խմբագրութեամբ լոյս տեսած
«Կամ»ը՝ 3- Կարապենցի վերջին
եբկոէ
վէսւթրը ) ՀԷլտա Գաչֆայեանի քերթը լածները՝ ԱտրԷնԷ Տ“։տրե,ւ։նէ «Հեղինակ՝
Կեցի՛ր» վէպը։ Վահէ փաշայի եւ Առյէն
Փափազեանէ ֆրանսագէր
«Լը Շէ՛է ըէոթ»ը՝ Մէշ տ Գէ՝։*ո ե անի «'Կտհանջը Սա
ռանց Երգի» գործին անդլերէն թարդմանութիւնը՝ ՎահԷ Աչականի «Ահազանգը» ,
եւայ/ն :
իսկ խղճի խայթը
պով կը խոցէ ՝ երր
«Հայրենիք» թերթի
համարր եւ հոն կր

ա՛լ աւեԱւ խոր կեր
կը բանամ Պոսթբնի
9 նոյեմբեր 1982-/'
տեսնեմ ՛Լ՛ոհ ( Օ շա

կանի «Գրական Լուսարձակ» թէ՛ '^'Ը :
Հոն' Աչական կը յիշէ թէ ինչպէս 1900-Հ*
1915 թուականներուն , Պո/սոյ Հայութեան
թերթերը «Գրական Տարին» անունը կըրող քրոնիկներ հրատարակելու սովորուրութիւնը ունէին ։ «Հաճելի» կամ «գեղե
ցիկ սովորութիւնը» պիտի գրէի՝ սա կայն... չեմ համարձակիր ՝ քանի որ Օշական զանոնք կազմեք . գրելու ւիո՜թձն է
որ գնահատելի կր գտնէ ՝ եւ ոչ' արդիւն,
քը : Զանոնք կը նկարագրէ իբրեւ սիւնակ
ներ , ուր «օրուան պաշտօնական քննա զ.ատները անցնող տար եշրջանի արտադ րութեան վերաքաղը կ՛ընէին , կը կշռէին ՝
հը չա փէին ՝ կը դնէին իրենց անարեւ աըրտին մօտէկ բազմած ֆրանսական գրակա
նութեան դէմ - յանդիման եւ ի տես ի.
րենց յ ո lu ահ ատ ա կան կացութեան կտ ձ
կր լռէին ՝ եւ կամ ալ անձնատուր կ'ըլ լային սովորական ողբին» : Ան -

ճոյք չհ[՛ էընտր սլատ ճառել հանդէստտես.
ներէն անոնց' որոնք աւանդս,կան հակոլ,[^
նէր ու դատ ո ւմն եր ունէն : Եւ անկլօ .
ա/երէկեան վարկածները է, որ թ ել օտար

ներ հրատարակել մասնագիտական թերթերու մէջ-. Անշուշտ մեր հանրութեան
մէջ տակաւին մարդիկ կան՝ որոնք երբ
«մասնագէտ» բառը կը լսեն , Հրաչեայ Ա-

ՔՐՈՆԻԿ

յա յաներ ։

տ։սծելակէրպէն' ռոմանթէզմէ մասէն՝ „ր
չատ հաշտ չէ ֆրանսականէն ու հայկա.
կտնէն։ ԱւրԼմն՝ յայանօրէն չտա մեծ հա.

nrjtt

մարզին

ծի : Այսինքն՝ ի՛նչ որ ալ ըսեմ դոբծի պա
հանջներուն մասին՝ շեն հաւատար եւ չեն
ընդունիր՝ եւ ուրեմն իմ խղճի խայթը
շեմ յաջողիր ամոքել՝ ուրիշներուն հա.
մոգելով որ ինծի կը «մեղքնան» : Կը մնայ
ինծի թէ՛ ան,սրձագանզ հայ դրականու
թեան ու գրքին մեղքնալ՝ թէ՛ ալ - ■ ■ ինքզինքիս։

X

Նոյեմբեր 13
'Անշուշտ ՝ կան մարդիկ՝ որոնք վիճակս
կր հասկնան Կը հասկնան՝ որովհետեւ
իրենք ալ նոյն պարտէզին մէջ կը բանին՝.

չէ Գ/՚ւ՚չՂ' լոած ենք որ դուն ալ անոր
էնէրժի-£ե բան մը մ՛առաեդած ես • ե թ՜է
իսկասլէ1 ս 1լ ուզես ՝ նստէ՛ ւշր ա ս եզանի գ
աոՀեւ՝ կը գրես ...» : '•Լերջին անգամ ՝ ամիս մը առսվ լսեցի այդ յանգիման ու թիւնը՝ ծանօթէ մը որ այսօր հայ թերթի խմբագիր է ՝ ու միամ՜ամանակ երկ
րաչափ ՝ եւ որ զիս կը ճանչնայ Գահի [՛էէ*11 I՛ 'թե՛' այսինքն' 12 տարեկանէս ի
վեր :
Ի^նչպէ ս րա g ա ւոր ել անոր ՝ որ օրը Տ
մամ իբր փրոֆէսեօ(1էլ ճարտարապետ
կ՚աշխատի ՝ եւ գոնէ 1 մամ ալ իբրեւ հտյ
ազդի անվճար գործիչ ՝ եւ որ կին ու եր
կու զաւակ ունի ՝ որ • • ♦ «չեձ կրնար»ս ո֊
րոշ տրամաբանութեամբ մը 1լ ըսուի։ /’ր
մեզադրոզ նայ ո ւածքին ու աէլևարկին ետեւ հազիւ - թաքուն գաղափարը դմուար
չէ հասկնալ։ Ես ամուրի եմ ՝
կ՚ապրիմ
դպրոցի ձը եւ յարկաբաձ՜եի մը մէջ ՝ ուր
3 գրասենեակ ունիմ՝- վարչական ՝ ակա
դեմական՝ եւ տնային - հայկական : Տ եզրս • • • «"/<>£» ՝ անկասկած : խամանա 1լըս . . . ՀՀպօշ^ պէտք է ըլլայ ՝
ըստ իր
էլ ե՜ ւսնքի յատուկ արամւս րանո ւթե ան եւ
ու մա կանո ւթեսւն :
իմնչպէս բացատրել անոր ՝ որ
միայն մամւսնակի հարց չէ ՝ թէեւ տյգ է
անշուշտ ՝ ամէն րանէ արւաջ։ Ւմ օրերս
ճ^էն 16 մամ աշխատանք պարունակող
օրեր են ՝ սակայն այղ ՀՀ աշխատ անք» բա
ռը միշտ ալ յարմար չի թուիր հտյ բա
րեկամներուս ՝ որոնք !լ ա պԱւն յ երբ իրենց
կ՚ըսեմ թէ հայկական այս հանդէս ին չեւ1
կրնար ներկայ ԸԱալ՝ կամ տյգ թերթին
յօգո ւած հաս ցնելՍկիզբը
կ՚ըսէին՝^Հասկնալի է՝ անշուշտ ՝ դասա լանդո ւ թի ւնը շա տ մամանա կ կր խլէ ձեզմէ» î
Ե>> տլ՝ բացատրութեան ու ճշմարտախօ
սութետն սւխտէն վարակուած ՝ ՚լըսէ!.՛ »՜
«Աչ՝ այդ չէ հարցը՝ շաբաթը երեք պահ
l/ը դասաւանդեմ» : Այդ
խօսքերը Լսո՚Լ
ր ա ր եկ ամին ա չ-բերը /ա՜յն կը րացուին՝
ապա ան ինծի կր նայի քիչ մը նեղ ու
կասկածոտ նայուածքով մը՝ զո ր այլեւս
ո՛ չ մէ կ բացատրութիւն կը փոխէ :

չուշտ փափաքե/է պիտի ըլլար որ այսօր
ալ I] ւիիւ ոքի սրարածքին սունկածնունգ
մեր նոր թերթերու քննադատները չա փէին՝ «կշռէին» արմ֊էքը մեր նոր գրա կանութեան՝ բայց գմ-ուար է նման բան
ընել՝ երր ojam-յէն աւեԱւ թեթեւ կշռա
քար չունին մեր ներ բողագիրները ՝ որոնք
մէջտեզ կ՚ելլեն իբրեւ քննադատ ծպտըլած։ Անշուշտ հոս - հոն յարգելի բացառութիւններ կան ՝- Վ . Աչական , Գ • Պըլ-

Եր ւի որ ձ եմ բացատրել {ինչերը չենք ըներ՝ խղճի խայթը՝ մանաւանդ հայկա կան պար տա կան ո ւթեանg խղճի խայթը
լսեցնելու համար) : Կը բտցտտ րեմ որ 3
մամ դասը G մամ պատրաստութիւն եւ
վեց մամ սրբագրութիւն եւ խորհրդակ ցութիւն կը պահանջէ : Ընկերներուն ւսւեԱ։ հ ամարձւսէԱէերը /լ ըս են ՝- «Այո ՝ ան կասկած երբ առաջին տարին դասաւանդե
ցիր , ստիպոէ ած կր պատրաստուէիր այդ
պէս , երկս/ր ատեն • բայց 8 տարիէ ի վեր
ուսուցիչ ես այդ համալսարանին /էջ՛Ինչի՞
աեղ
կը
դնես
մեզ։
Մ ենք ւս լ Լչյ. Եու- Պի (Ամերիքրն Եունիվըսիթի աֆ Պէյրութ ՝ այսինքն' Պէյը"՛ թի Ամերիկեան Համա/սարան}
ղազած
ենք՝ դասախօսութիւն լսած ՝ տեսած ե՚/ւք
թէ որքս/ն հնութենէն դեղնած են դասա
խօսին թուղթերն ու նօթերը՝ որոնցմէ կը
կարդայ իր դաս ախօս ո ւթ ի ւնն երը . • •» :
Կը փորձեմ ըացատրել՝ որ ամէն չըրջապատ իր «կենցաղավարութիւնը» ունի։
Այն համալսարանը՝ ուր կ՚աշխատիմ ես՝

արեան ՝ Գ՛ Ֆէնէրճեան ՝ Ա. փիւրքճեան՝
Jf. նշան եան, սակայն րնդհանրապէս մեր
մամլոյ զ րաքննադատութիւնը ողորմելի
րան մրն է... երր գոյութիւն ունի : ( Ե՛ "

տարին 12-000 տոլարի կամ 90-000 նոր
ֆրանքի կրթաթոշակ ունի : Հոս յտճա խոզ աշակերտները ոչ միայն կ՛ակնկալեն
ու- կը ստանան նոր խմբագրուած նիւթեր

կը նկատեն՝ երբ հարցը հայ գրականոլ .
թեան բնոյթն է։ Առաջարկեցէ վերաքըն.
նել մեր ռոմանթէզմը՝
արեւմտեան
մանաւանդ անգլփախօս աշէւարհէ դրական
ս տ որ ո դո ւթէ ւնն երը օգտագործելով :

Դրեց՝

հ>ԱՋՒԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

հայ ակադեմականներ որսեք կը պա շ ա օն ա վար են ամերէկեան համալսարաննե
րու. մէջ : ԱՀևցեալ շաբ աթ
/րմ գնչու ա կա դեմա կան/ր կեանքս զփս Արարաւ ֆ/ր յատ ելֆի ա՝
Փ էն ս/րլվան/ր րր յ նահա նԳ[,ն
մայրաքաղաքը՝ *Լյ/ր'ւ - Ե ոբքէն երկու մ՜ամ
հարար
ու Ո ւա շփնկթլխէն երկու J ամ
հ/րւս/tu : Եը յէԱ**" ) սեPևե <t8*un.tuV» ՝
րրր անցեալ տար/t՝ այս ատեն՝ թզթակ ցութ/րւն մը գրած է/ր J] աղաղական/ր ա փ էն ՝ Vիաթըլ քաղաքէն ՝ ուր կը մասնակ
ցէ /ր ՀՄ/*ջփն - Արեւելք/t Ուսումնասիրու
թեան [Լնկերութեան» ընդհ . մ ո ցու/ին :
1Լհ աւ_աս ի կ ՝ ըստ ակադեմական կենցաղին ՝
այս տարի այդ- կազմակերպութիւնը իր
բնղհ . ձ՛ողովը փոխագրած է ՝ եւ զայն
կը գումարէ Փէնսիլվանիա ՝ ու ես ներկայ
կ} րւյսրմ կր կնա կ ՀՀպաշտօններ ով» ՝- Z'/1/7
անդամ ut յս մեծ
կազմակերպութեան
ՀՀ Հայ կա կան Ո111 ո ւմնա սիր ո *-թի ւնն եր ու Իկերս ւթեUt ե» ենթ՜աճիլզի վարչական կազ
մին ՝ եւ /> րր զե կո ւց ա բեր :
Մրգարեւ՝ 1Լահէ Օշականի նախաձեռ նութեամբ կազմակերպուած է երեք զե
կուցումներու շարք մը՝ 19-/>^ գարու հայ
ւյ րա կանութեան մասին։ \յաեւ՝ հայ պատմարաններս ւ նախաձեռնութեամբ կազմա
կերպուած է Եո վկա սեան Ազո ւաններու
նուիրուած զեկուցում մը։ Ե'րական զե կուցումներուն ներկայ են մօտ 10 հոդի ՝
մեծամասնութիւնը ակադեմականներ՝ եւ
որն ոնց ստուար մեծամասն ութիւնը հա՛յ
ա կա գեմա կանն եր : Փրո ֆ- ճէյ/ս էթմէքճեան կը խօսի եւրոպական ՝ մանաւանդ
ֆրանսական գրականութեան
ունեցած
ՀՍԿԱՅ ազդեցութեան մասին՝ Հ^-րգ դա~
բուն։ JJ անրամասնօրէն կը մեկնաբանէ
մէկ - երկու գրողներու գործերէն նմոյչ*!րեր՝ զոյզ տալու համար Վփքթոր Հիւկոյի
եւ Լամարթինի կատարած ղերը՝ եւ ու
նեցած ազդեց ութիւնը՝ սակայն իր եղրւսկ ա g ո ւթ ի ւնն եր ո ւն մէջ կը մատնանշէ նաեւ
հայ հանճարի ստեղծագործ ՝ ինքնատիպ
որ. եզակի կէտերը՝ որոնց շնորհիւ ճ$-րգ
գարու հայ ռոմանթիկ գրականութիւնը
կր t/tր կուի ՝ րստ Փրոֆ • էթմէքճեանի ՝
միայն կրաւորականօրէն կազմուած բլ/ալու անփառունակ ճակատագրէն :

տեցէ նաեւ կէտ մը՝ որ անէաւսափելէ է
ոեւէ անձէ համար՝
որ սովետահայ
մասնագէտներու՝ ման աւան, դ (] • Ս արէնեանէ Հայկական Ռոմանտիզմը
հատորը
կը կարդայ՝- ռոման,թէզմը ընկերային ու
քաղաքական գործօն։ ազդակներու ազգե.
ցո, թեան տակ ստացած է էր վերջնական
ձեւը՝ նէւթը՝ հակումները-, թերեւս քէչ
մը կոպէս։ ձեւով քննադատեցէ արեւմը.
տահայ քնն,ագատ ո ւթէ ւն,ը , որ կ ան,տեսէ
թէ՛ արևւելահայ ռոմանթէ կն եր (lj.fiով .
եան,՝ Պ աւո կան,ե ւսն ՝ Ըաֆֆէ} ,
թէ՛ „,լ
Գ", րեանէն, առաջ դրոգ մեծերը՝. Ակրաէչ
Պէշէկթաշյեան ե։ Ալէ շան ՝ որոնք երկուքն
ալ՝ անշուշտ ՝ էբրեւ կարեւոր ռոման,[մէկ
զ ասա, սրած է 3 ա կո ր Աչական՝ բայց
ր ոնց մտնբամտսն ընթեր,յ որմը չէ կատարt ած դ եռ : ՇեշւոԼցի որ ըստ [ni ստոր ո զ եԱրներոէ ս ՝
առաջին
ՀՀտմբորԱւսկան»
հտյ ռոմանթԷ^եԼ ո ^. Աըով^ա^՛ է y "՛շ
որ ! Դուր եան ՝
Է Ալէ շան-.
Հետաքրքրական։ երեւոյթ էր էնծէ հա
մար այդ զեկուցումը՝ եւ հետաքրքրական
էին։ նաե։ այն։ զանազան։ խօսակցո։ թէւն .
նւերր ՝ որոնէք տեղէ ո ւն։ ե g ան այգ 18 մ֊ամլան ընթացքէն ՝ Ֆէլատևլֆէոյ մէջ՝ ո, լ,
կը գտնուէ Ե ո ւն։ Էվըր ս էթէ օֆ Փէնաէլ ■
վան,է ան։ եւ անոր «Հայկական Աւսումնասէրութէւններ ու Ամպէոնը»։ Այս ամսլէոնր հէմնո։ ևցաւ թարբերդ ծն։ած ու ման
կութեան։ Ամերէկա գաղթած եւ հոս այս
համալսարանը յաճախած Պրն, - Սարդէ,։
թարզեանւէ ն։ ո ւէր ատ ո ւո ւթ ե ան, շնորհէ։ :
Ամպ է ոնակա լ րիրոֆէսէօրն է բնիկ թ ալ րիզցի Փրոֆ» վարդան Գր իգորեան ՝ ո րուն օգնական ուսուցիչները եզան
1Լ •
0շական եւ թովմտս Աամուէլեան։ Փրոֆ»
Գրիգոր եան մամանա կար.որապէս քաշուած
է գործէն ու ներկայիս շատ յաջող ձեւորԼ
կը վար է Նի*- " Եորքի հսկայ հանրայ/ձր
գր ադա բանը : Այս ամպիոնին հովանւսւորա թեամբ կազմակերպուած են բազմա •
թիւ մսրսնաղփտակսէն հ ա մամ՜ ո զո t/ն եր :
Ս,յս հ ամամոզովին ՝ գլխաւոր նիւթը եւ
մտ տհալութիւնը մեր էիափաքն ու ծրա
դիրն է՝ Հայկական Ցեղասպանութիւնը
օտար մասնագէտներուն աւելի1 մօտէն ծսրնօթացնել ։ Մ տահոգ ենք՝ որովհետեւ» ••
մեզմէ ոչ մէկը Եզեռնի մասնագէտ է՝ բա՛"
ո-ին ԳԻՏԱԿԱՆ առո ւմով։ Մեր Եղեոնը
Տէր - էլ - Զ°ր էր y ոչ Տախաու կամ Պոլ»
խրնվալտ» հեռաւոր անապատի մր
ԷԼ
կոր ս ուած էր : Լո ւսան կորրն եր գրեթէ չը՛
կան մեր զոհերուն տառապանքին վկտ
յոգ՝ մինչ Հր ե ան եր ը հազարներ ունիե :
fît- վերջապէս ՝ չկայ մանրամասն ու '•եա եւո զա կան ձեւով կազմակերպուած գի
տա կան պրպտում ։ Ուրեմն ՝ թէ՛ 1լ ուզենք
գիտ ա կան զեկուց ումներ ն եր կսւ յացնել օտ ա ր մասնագէտներուն ՝ թէ՛ ալ կը զղան^
այն ինՀնա վստահ ո ւթեան սլա կասը՝ որ կը
վարակէ ակադեմականը՝ երբ ան դէձ
յանգիման կը գտնէ թերրԱ/հրԸ ձանր ut
մասն տեղեկութեանց չգոյութեան հետ.
Ւ^նչ [նել ՝ որպէսզի կարենանք պայքտր/է
այն կեղծաւոր բայց եւ այնպէս յարԳէԼ
ւած ու պետութեան մը պիւտճէն իրեն^ք
զթիկնապահ» ունեցող թուրք պատ/ս,
գէտներուն դէմ ։ Ւ^նչ ընել՝ երբ 191
1980, գըեթէ ոչ մէկ սէսթեմտթէկ փ»րձ
կատարուեցաւ ՝ ԱՋ ԻՍԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ'
ՄԷՋ՝ Եղեռնի մասին գրելու՝ ակունտ
տեսներու մանրամասն՝ քՒամանակադրտ "
կան վկա յութիւններ ը հաւաքելու՝ եւայխ ՚
Ուշ մնացինք՝ ինչպէս այնքանն յաճւս/1 ՝
Հիմ ա կատարուող աշխատանքները ոփ11
փանք մըն են մեղի համար՝ սակայն Ալ
մը կը նմանին այրած սրաէ մխէթս՚ք"^՛
փՒ-

Փր ոֆ ♦ ^-էահէ Qշական իր կարգին կ[Լ
սեւեռի նոյն ռոմանթիկ դրականութեան
ևԸ Ժշտէ թրքերէն լեզուով բայց
տառ Լրով դրուած գրականոլ թԼան մԼծ կարԼւորու թէւնը ՝ 19-Հ"ձ դա.
բուն : Անուր դԼրը զրԼթէ կ՚անտԼսԼնք տյ“°ր 1 բոլորս ալ ։ Ընդհանրապէս ՝ մատ նանշԼց Փրոֆ . Աչական ՝ րաց է ԳուրԼանէն' շատ քէշԼրու դործը կը կարդանք ար
սօր :

X

'lrutJi

ut f Լրէն

Իմ զե կուցումս կը փորձէր վԼրաքննել
է^տյկակտն Ս*ոմ։սնթխլմէ բնոյթր՝
Լւ
շ ս, տ րա'հ կը պ ատ մ է ր .
,„ն խո։ սափէլէօրէն ՝ անկլօ . տմԼրէկԼան մը.

Նոյեմթեր 17
ՓենսէյվաՆէայէն ետք' ահտւտսէկ Պ՚՚՚է
թէմոր եւ ճոնզ Հոփքէնզ հ ս։ մա [ ս [""'J'
ուր կ> tuյg եւ եմ յա ճախ ՝ բարեկամներ ,ո^
նելու

եւ

զ րական - ուսումնաս իրակլ1

ա շխ ա տ անքն եր ո ւ մասին խորհ րգսւ
համար : Այո անգամ հոս է նաեւ Ֆը՚յ1
սաց ի ծանօթ փիլիսոփայ եւ մտաւորէ
կան մը՝ Ժսւք Տէրրիաա ՝ որուն դա ԱէԱ
խօս ութեան ներկայ կ' րյ լամ ՝ ուրիԼ

Fonds A.R.A.M

< 8 Ա Ո- Ա Ջ >

ակադեմականներու, հետ : Ապա կ'երթանք
ծանօթէ մը մօտ, ճաշի-.
քառասունէն քիչ մը .Լեր տիկին մըն է
,[1!ղի «ճաշ» մատուցանողը,- նիհար, բա
րակ, տպաւորիչ դէմքով ել հոյակապ հա
գուստով մը , որ կը թուի Իտալվւայէն նոր

Հասած ըլլալ = Հարուստ ընտանիքի զա ,,սկ են' այր ու կին, փրոֆէսէօր ու նաթ.
կին արուեստագիաուհի այ,, զոյդը , որուն
մևծ «արուեստը» , հիմա, հիւրասիրոլ .
թիւնն է : Իմ դործիս չեն, դար նման, հիլր,սսիրռ--թ1,ւննե1’ ’ որ՚՚նմ ^իջթե . Արեւել
եան կերուխումի կարօտը կը բերեն սըր„,իս ու ստամոքսիս-, «թեթեւ ճուշ մը»,
կ՚ըսէ մեղի, մպտուն-. Ինչո՞ւ կը մ֊պտի,թեթեւութիւեը ամառնային, շապիկներու,
ֆրանսական, սեռային, կա ա ա կեր դո ւթի լն ներս, ե։ դրամատիրութեան։ բարոյական
Համոզումները ամփոփող հատորներու կր
վայելէ, ե, „չ նման ճաշի-. Հասկցանք,
լեմոնը լա, րան, է , րայց ինչո՞ւ ենթադ
րել „ր բարա՜կ , գրեթէ թավ,անցիկ շերս,
մր լեմոն, ու ստեպղին մը՝ «կանո,չե ղէն»
են։ : Ե' այս պաղ , բարդ ֆրանսական։ ա,ղ,„րր այո' , ճաշակաւոր է, բայց ինչո՞ւ
Նոյեմբերին մեղի կր հրամցուի-. «թե թե՞։» Է, թէ ես ուշ հասայ, ե, ահա տաք
սողար մր, որով պաղապուր այս տան, .սիկին,ր կր պատմէ զիս ու մեզ i
քովի սլղտիկ սեղանին։ վրայ զետեղուած
են, կարդ մր շատ գեղեցիկ պնակներ ,
շարուած են,, աւելի շիտակ
պիտի ըլլար լ՛սել «զարդարուած» են, ճա
փոն,սկան ոճի ուտելիքներ ,- ծաղիկի նման,
կտրտած բողկեր, գանգուրի ւղէ։։ կ՛որըւած ստեպղինի երի,լներ, այնքա՜ն րտ լոսել, "ր կը հո՛ւին, բերն,ին։ մէջ, եւ ֊.ում
ձուկ : Մաքէս ել անցնի որ
եթէ
հում
բաներ սլիտի հրամցնէր , կը նախընտրէի
չի քխ-ֆթէն, ըտյց Ամ եր ի կա ց ի էն շատ
բան, կարելի չէ ակնկալել , երր ճաշի հարց
է-, ճ՛՛՛կի մասին։ մտածելով , յանկարծ
Պոլս։։յ եւ 3 ո ւն ա ս ւո անի . . • «լաքեռտա»ն
կբ կարօ,սնամ , եւ օղին։, եւ ոչ սա հում
ձուկն, ու ճ ա փ ոն ա կան ա ղան, դեր ն երն, ու
«Սւ։,քէ»ն, որ բրինձէ պատրաստուած ս։լքո/ մըն, է : Գոնէ տաք է ,- տաքցուած կը

ուրեմն ՝ կը պնդենք որ մեր համայնքայէն II
կեանքէ առանցքը ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՆԳ ԷՍ Ը
սւէտբ է ՐՈայ ’
Պարզեմ մէտքս } քէչ մը աւելէ րնդլայ֊

երբ մէա յն նման պաշտօնական հանդէսն
է որ յարմար ու պատշաճ է։ Աակայն C-Uվւիւռք մը, մանաւա՚նդ մեր Ա փ ի ւռքը
^Ան՜ՒթյՒ այնքան պէտք չունի ,
որքան
ՀԱՒԱԻԱՅթԻ
Հ ալաքոյթ , ուր /սմէչք քոքթէյլ^ մը մաման ակ կայ՝ ապա' մէկ
անձէ համար կէս մամ (թերեւս} էւօսելու
մամանակ՝ եթէ կազմակերպող մէութէւ-

ղո ր ան կը մերմէ եւ յաճա/ս չէ կրնար
ալ տալ հ անդէսէ մը էրականութեան
մէջ*. {Սօսքս կր ելնեմ $ Ապբք՚Լ 2ւ^“է մաս էն
չէ ) այէ աւելէ արւօրեայ հ ան րլէ un ւթէ լն
ուեր ու մասէն ։

ի,մ՝ուի այս խմիչքը՝.
U.Ju սե ղանին մօտ ։ սլզտի կ ու[•Ւչ սև զւսն մը, ուր շարուած են սալատներ ո։
ղ ան աղան թարմ րա նջա ր եղէնն եր , - րաե -

քերու 0ր» էր՝ եւ սրահէն մէկ ծայրը կտր
ցուցադրուող {հին) Լլ ծա խո ւ (նոր} դ/՚բ~
քեր ու յատկացուած սեղան մր : Իար խը~

բայց

1'նւ °՚ւ ուտ

աչքիս կանաչեղէնը , Ամ
ռան ղ մէս է ) աննպատակ կր թուէ , Ա ենԼակէն մէւս կսղմր՝ ապակեպատ ՈԼ^^Լ
սեղան մթ սլա ո ւղն եր ո վ ծանրաբեռնուած )
սակայն ոչ մէկ նշան . . ♦ Հհկաթօ^֊ի ) կամ
կարկանդակի) եթէ կը նախընտրեք։ {էսԼ/
է տ յս է արդի խնջօյրը * Րարակ ու դեփ*ցիկ Մարդիկ կր շրջապատեն զէս y սա
դէրուկ ^այորդէն որուն ա կնտրկը կը
դեղերէ ա պո ւ ր էն' հում ձուկ ) կանաչ ե ղէնէն խաղող) եւ որուն աղմկարար ըս"
աամորսը չար տօն եր էրեն որ շուրջ խօ֊
Աա կց ո ւթեան մր էր մա սնա կց ո ւթէ ւեը բե1՚է Փր կար ար փէհ սՀ'ֆ մր ր//ար դո եկ î
Ե՛ս ալ ան ակն կա չներ կը ս էրեմ ,
պէս ) սւ նթէ կանոնաւոր ճաշէ մը կողքին սա բաները հ րամցնէէն
որպէսզէ
հա՛մտես է էնը , կը շն որ հ ա ւո ր է էնք մեղ հիւրտսէրող տէ կէնը : Սակայն ՝ ըստ էս , սա
անակնկալ չէ ) *սյլ անհամ կատակ’. Նոյնէսկ հացը ուտուելէք չէ : Ինծի կը թուէ
թէ համով հացէ ու սուրճէ , քաղաքակըրթութէւն մը չ է դիմանար։ Իսկ տտնտէբուհ էն երեւէ կը հաւատայ որ էր հա/յը
կակուղ սլէտք է րէէայ^ նւ բազմոցները
կարծր : Արդեօք 'Իր/ատոս պէտէ կարե նա^ր հացէ ու ձու կէ հրաշքը կատարե լ ,
եթկ հոս ըլլար։ 8 այանօրէն , անկումէ
մկջ է Ամ երէ կան , երբ ճաշ մը պատրաս֊
Աքել կը նշանակէ սուղ եւ ոսկեզօծ պնակ֊
ները մէջտեղ հանել։ Այս բիչ մը անկաւղ
մտածումները կը դրդուին պարապ ու
րԼայբացսյծ ստամոքսէ մը կողմէ։ Նախ
փիլիսոփայութեան նուէրուած եւ մէկուկէս մամ տեւող դա ս ախ օ ս ո ւթ եան ) ապա
1,1Ju «ճաշկերոյթը» • • ♦ î
ԸԱ՚յՍ եւ այ^սլէս > l'f P ստամոքսս կը
հտնդարտեցնեմ մեծաքանակ ստեպդէն ու
նելով) եւ խմիչքը ձեռքս կը Հ.համտեսեմյ>
զանազան խօ ս աժլց ո ւթի ւնն եր ,
հաճո յքով
եւ նոյնէսկ բան մր un րվելով , մէտքս կը
վերադառնայ հարցէ մը
որ կը տանջէ
ՂՒա 1 դոնէ տասնամեակէ մր է վեր։ ՀարVI1 այս է
ուտել - էւմել սիրող մողո վ.Ոլ-բդ է Հայո ւթէ ւնը* վկայ՝ մեր չթչ •
թպ ասլա քէն հակումներ ը՝ նաեւ մեր աղգռյխ, հակումը դէպէ ծանրակշիռ մար•fիններ, մեր մի ո ւթէ ւնն եր ո ւ եւ կազմա կերպոլ թէկններ ու լէ ս ո ւն ա մեայ ողբը թԼ
^1Այբ մշակութայէն հանդէսէ չերթար ,
ԱԱէկտյն ճաշկերոյթէ ու պարահանդէսէ
կ երթայ ։Տ րուած ըյլա / ով ) ուրեմն , որ ու
տող ժ՜ողովուրդ ենք ՝ ու մէամամանակ
թօսող 5 նոյնէսկ շա դա կր ա տ ո ղ , - էն՝չո*ւ ՝

ՈՐՄՆԱՆԿԱՐՋՈՒԹԻՒՆյլ 1)

1929}՜/' Հո կտ ե մբե րէն ծայր տուող Տ ըհ^՚Ը էս կտպէս սլատգամ մը ունէ տալէք ։
տեսւսկսէն Ա* եծ Տ աղնասլը դլ/սաւոր էրաԱպա ճաշվյ եւ ոչ - պաշտօն ա կան թԱ1դարձո ւթէւնն եր էն մէն է Ա *Ս* *Ն *-է պատ֊
լքքԱւ՚Աւաւյ ական հաւաքս յթէ ։ Նշմարած եմ որ
մ ութ ետն , որուն յտջոբդող աւելէ քան
Իրան ահ այ գաղութը որ նոյնէսկ հայաut ut սն ա մե ա կ մը տեւող շրջանը նոր հան֊
հոծ վ^ալէֆորնէոյ մէջ կէսանջատ կեանք
դըրուէէէն մը կը թեւակոխէր երբ Ա՛Մ • b •
կ^ապրէ՝ մասնադէտ է նման Հհանրշէս
մտնէր պատերազմէ' Գա շնա կէցն եր ո ւ
հաւաքոյթը է ՝ թէեւ հոն ալ այնքսւն մեծ
կողքին :
է Աէ ջո ւթ եան սլա կա ս ր յաճաէւ որ կէ՛
Այ ս տաղնտպէ շրջանէն պետութէւնը)
մամ !ու բջ է,Օսքր տասր վայրկեան կա֊
ոչ առանց քաղաքական նպատակ^ւերու
տակա /սօս ութեան կը վեր ածո ւէ : {'այց եւ
գործադրութեան կը դնէր նաև. տրուեստաայնպէս կար եւոր կէտ մը կտ J հոս : «Պ աբ- I դէ տներուն գործ հայթայթող ծր ադէր մը յ
ւուսճււմհւսչ^> Հայեր հաւաքել y մէկ - երկու
Նախ կը կազմուէր PWÂP-ը (Public
մամ ա թոռներ ու գամել եւ անոնց ստէ Works of Art Projects — Արուեստի Հ)'ըպել , որ յօրտնջաբեր ւդա սա/սօսն եր ո ւ մըր ա դիրներու Հասարակաց Գործեր} ) որ
աէկ րնեն
սա UUlUl|lC[lf է } երր ամէն շա֊
կր ս ահ ման ա ւո ր ո ւէ ր մէայն ամ երէկ ֊
րա թ կը պատահէ՝ մանաւանդ երր առէթ
եան /սորք ունեցող դործերութ
I1! !ա!ով
չէ ասէր ներկաներուն [բջ°բէն հարցաքննել I /ս ս տ օր էն հ ա տ ո ւածա կան ) ա՛պա ) Ար ուեսղաս ut /սօս ր ։
տ աղէտներ ո ւ Մէութեան (ArtistS* {lîliotl)
պահանջէն ու րո ղո քէն պատճառով 193«J"
Այլ /u օ ս քո վ ) կը ւլարմացնէ զէս P է
ինչ ո* լ մենք կը մերմենք մեր ազդայէն
էն ղործադր ո ւթեան Լլը գրուէր WAP ն կար ադր է հ էմնա կւսն կէտերը ընդո ւ ն էլ II FAP-ը (Works Progress Administration s
/սօս ելու ) շվւ ո ւելո ւ , շա ղա կր ա տ ելո ւ եւ
Fédéral Art Projects — Աշխաաանքներու
թս,ր դա ց ման
՛վարչութեան
Ար ուեստէ
ուտելու, սէրերը : /էանոնք ընդունելու սւ եղ
Գաշնակցայէն Ծ*րտգէրներ} ,
որ աւելէ
մենք մեր մողովուրդէն կը պա՛հանջենք
լայն ծէր !լ ունենար' առանց սկղրունքակարդապահ ո ւթէւն եւ մտայէն սեւեռում ,

լաւ կը յէ չեմ առէթ մը՝ 0 " 6
տարէ առւս/^
երբ թորոնթօ) Գտնատա
հրա էէրուած էէ y էրրեւ դասախօս : ^ըր-

/ար եղ էնն եր n ւ վւ ո ւն9 եր ) ղեղեց/ւ կ

ԱՐՇԻԼ Կ11ՐՔԻԻ

նելով ։ Հայկական հանդէսը ՜Լ^-րդ դարու
Եւրոսլայէն մնացած սովորութէւն մըն է ։
Իան առէթներ Լոդեկոչումներ 1 օրէնակ} ,

յՒե նաէէրնտր ո ւթ եան կէրար կուած ար ւեստէ տ ես ա կէն չո՚ւբՀ •
Հակառակ PWAP-Է
ղատողոt թեան ,
^!որքէ կր փորձէ անոր մաս կազմել որմ֊
նան կարէ ծրադէրով մը։ Եւ քանէ է րը
ինչօլէս արուեստէ որեւէ գործ ) պէտք է
հ tu մասլատաս էէ անէր «Ամերէ կեան Համայնապտակ եր^էն (2) ) Եորքէ էր ներկայա
ցուցած ն ախ ա ւէ որ ձէն կը քս>ր մարցնէ հե
տեւեալ
բացատրութէւեը*II

հմ գործիս բովւսնգԱւկոՆթիւ_նը ոսլզա.
կի
է : Ամերիկեան տարածքները հորիզո
•ւ՚իչք - Մ ա ր ղ է կ G
ետք սկսան Կաս֊
են: Նիւ-Եորք քաղաքը, ուր կ՚ապ
նական
նէլ) խմել թեթեւ, խմէ չքներ } [սօս է լ էրա֊
րիմ,
ուղղահայեաց
է: Նկարիս կեդրոնը
րու հետ} մէամամանա կ (հ/”"՜ձՔ) “ԼտԸ կայ սիւն մը , որ կը յասւկանշէ Ամերիկա
•"[՛լ դրքէ - ՛էիւ՛ք •
ա“ծք նոյնիսկ. • •
ցի ազգին վհոակամութ֊իւնը : Այս սիւնի
ղէ՚րք գնեցէն։ (էամր
930~էն աթոռները
եւոին զանազան վերացական տեսարան մէջտեղ ելան) շարուեցան) հ անդէ սա ներ տեղի կ՚ունենան :
աեսներր նստ եց ան՝ եւ Տ֊էն առաջ դասա֊
Իւք նպատակս է ստեղծել իրերու <uuuup[սօսու թէւնը սկսաւ* տեւեց 45 վայրկեան ։
Անկէ ետք, 120 ներկաներ ուն G0“£7 տուն I կայականութիւնը , զորս անջատած եմ իրենց սովորական շրջապատէն՝ կարենալ
դաց էն) մէւսները մնացէն : վարձանքս
ա րտ այայտ եց է ։ Հ.Ս էր ելէ ս՝} ) ըսաւ վարիչ j անոնց տալու րարձրագոյն իրապաշտու թիւնը (3) :
րնկ. Մ արդար Հյ ար ապխան եանը , «Ո ւր Նման բաց ատրութէ էն մը անշուշտ քրնրաթ երեկոյ է , մարդիկ կու գան թէ՛ բան
նէ
չներուն ընդունելէ չէ դարձներ էր ծրun ր վելու ) թէ՛ ալ բարեկամներու հետ ըլ- Il
րադէրը) որ կը մերմ՜ուէ ։ *Րանէ ծրագէրէ
լալու համար» : Աւ իրօք , երկար սեղան
Ր լԼբայ Հէմնուած նկարչութէւն մը Եոր֊
ներ մէջտեղ ելան, աթոռները դարձան
քէէ մարզը չէ , որ թելադրական է աւելէ
ճաշ աս եղանի աթոռ ) դուրսէն րեր ո ւեց ա t
քան բացատրական եւ ն կար ա դրա յէն ։ Իսկ
պատրաստ ուտելէք) ՀՀւէէծծա^ն (սր չեմ
«վերա ցական տես ար անների ու էր ա1լնար֊
կարծեր թէ մեծ հաճոյք պէտէ պատճակութէւնր էր դէմ գործող կէա մրն էր ,
ռէր /Իրանսահայուե ) , եւ սրահին կից խո.
ո
ր ովհ ետ եւ վեր ա ց ա կան ո ւթէւնը նկատ հանո ցէն մէջտեղ ե լան դինի ու ։լ.ա ր եջ„, ր :
ւած
էր դուրսէն' Եվրոպայէն ներ ածուած
Մէկր «թամատա» նշանակուեցաւ , թէեւ
շարմ՜ում
մը) ամերէկեան էրականութեան
"հ եր էլաներր դրեթէ առանց բացառութեան
եւ
ըմրոնումնրեուն
էւորթ ուղղութէէն մը
ար աբա կան երկիրներէ եԼլած էին , կ""Հ
խանգարող ։
Աունահայեր էին-. Երգ, արտասանութիւն ,
Յատկանշականը այն է որ երր Pl^AP-ը
խհքնարուխ խօսակցութիւն , հին ծանօթուկր
հ ա ս տ ա ւո ո ւէ 1933֊^ ւ/երջերուն' Կոր թիլններու վերանորոգում եւ նոր ծանօքէէ հ ո րէ ղոն ա կան որմնանկար մը ներ թու թիւններու հաստատում ,- մինչեւ 1լէ„կա յ ացն ո ղ գծանկաբներ ու կատարման թը֊
դիշեր հոն ԷՒնք- ՀՒ-Յայ՛ ել հրճու,՚Հւայ
t-ական տրուած է) կարդ մը արուեստէս նաեւ , երբ լսեցի որ չյ,ջանի Հայութեան
հ ամար գրեթէ ամէն շաբաթ Հայ Կեդրոնի j րսրններու կողմէ, 1929 - 1932 չրջ՚՚ձ՚ը,
իեչ որ կը նշանակէ թէ ան չէր կրնար յըայս մտաւոր,։։ - ստամոքս։։, - յնկերային
զացուաքր ըլլա/ PWAP-ին համար : Ո՚ոտի
երեւո յթներ ը առօրեայ երեւոյթ մ'ըն էին :
Անշուշտ կարելի է առարկել որ մտաւո
րական լրջութիւն չունի նման դրոյթ, սակայն սխալ պիտի բբար նման առարկութիւն-. Շատ մը հանդէսներ ու մէկ մամէն աւելի տեւող գա սախօս ութիւններ մըտաւորական լուրջ պարունակութիւն չու
նին, եւ կամ չեն փոխանցեր ունկնդիր ներուն : Ընդհակառակն , ես նշմարեցի որ
այգ երեկոյ, խմիչքը ձեռքս, շատ աւելի՛
լուրջ հարցումներու պատասխանեցի եւ
խօսակցու թիւններու մասնակցեցայ , քան
սովորաբար, յոդնեցուցիչ եւ երկարապա
տում դասախօսութիւններէ ետք... :
ԱԴր կեանքը, Ափիւռքի մէջ, առողջ
կրնայ մնալ միա՛յն երբ մերմենք ընկե րային առօրեայի գրեթէ - ամբողջական
անջատումը, մտաւորականէն , եւ միա՛յն
երբ ԴԱԳՐԻնՓ պաշտօնական պատգամս։.
խօսոՆթիւնը շփոթել մտաւորական հա -

ղորդակցութեան հետ :

վերի իր բս, ց ս։ տր ո ւթի ւնը ետքե է որ յբղա ց ած է : Անոր մէջ երկու, բանալի կէտեր կան ■
«վերացական ւոեսար։սններ»ը
(Կորքի չւ՚ոեր թէ ինչ կը ներկայացնեն
անոնք) եւ սովորական իրերը անջատելով
իրենց շրջապատէն' «անոնց տալու բարձրտղ ո յն էր ա պա շտ ո ւթէ ւնը^> , որոնք որ պէս դաղափար արդէն էսկ ^է^բԸ ^ԼԸ Գե,Հ
նեն էր դտլէքէ եւ հասուն շրջ»ոնէ դործերուև ։
Աա յատ կան՝շական կէտ մըն է զորեին
խորքը ճճճհ-՚՚՚կւսն տարիները իր արու ես
տի ոչ - ենթակայական շրջանն է, ուր կը
ներկայացնէ արտաքին աշխարհէն վեր ցըւաե պատԼլերներ , նախ րնա պաշտ ակ ան
եւ Աէզանեան ոճով' ապա քիւպիստ : Տագ

նապի տարին է որ , բ՛՛՛ո երեւոյթի՛!։ , կամ
անոր անմիջապէս չուրդող շրջ՛օնին,
Կորքիի արուեստը կր ստանայ վերացա կան բնոյթ մը' որ քիւպիզմի երկրաչա փական կառուցումէն դուրս կու գայ, ուր
երեւակայական ձե։ եր կը սկսին մարմին

աոնել դուցէ անմէ ջա կանօ րէն կապուած
էր ներքէն էրականութեան (4) î Ա,քս որա
կական փ ո փ ոխ ո ւթէ ւնը կրնայ կա պո ւած
ը/լալ Տագնապէն յարուցած մղձաւանջէն
եւ էր մեկուսացման զգացումէն։ վ^անէ էր
անունը փոխելէն ետք) այս երկրորդ հան֊
գըրուանն է որ էնքնութեան ե օւոտրացումէ հարցը կրնայ վեր արծարծո ւած Ըէէա է
էրեն համար' նկատէ առած շրջապատէն
Հր այ փչորչ ազգայնա կտան) օտարամերժ՜
եւ մեկուսապաշտ հովը î
Այս ձեւով Կորքէ կը բացուէ դեպէ դերէրասք աշաութէւե ) էնչպէս էրմէ առաջ էր
լլհէոր ած օրինակը Փէքասօն : 3լորապ ր տոյտ եւ էրարմէ անցնող դէծերով) ա •֊
ռանց սահմանուելու բնական տարրերու
արտաքէն դէծերով , արուեստագէտը իր
մ եկ*!! tuբան ո ւթէւնը կու տայ) իր մէջա մըտութէւնը աւելէ կը շեշտէ բնութեան եւ
մարդուն վրայ։ Կերպար մը կամ որեւէ
տարր ենթակայ !լ'ԸԱույ մ եկնաբանումէ
մը ) որ չենթար կո ւէր տեսողական որեւէ
տրամաբանական կամ առարկայական Օ ֊
րէնքէ մը' այլ կը հետ եւէ արուես տա դէut է ներքէն մզումէն) երբեւքն անմէջա կան) որ սակայն յետոյ կրնայ ենթար կբ
լի/ յղկումէ) զտումէ եւ րէւրեղացման։

Դրեց*

ԱԼԵՔՍՍԼՆ ՊԷՐԷՃՒՔԼԵԱՆ

այս
կա tu ւոր ման ոէ^աf/t^t ընտրութէւնները կը կրեն ազդե ֊
ց ո ւթէւնը էր բար ե կամն եր էն ձ • Տ • Կը րահամէ (բուն անունով ]1վան Տապրուէս՛'
կՒ)՛ որ նոր կապը կ'ր//ար Կորքէէ եւ այլ
երիտասարդ նկարէչներու եւ եւրոպական
շարժ՜ումներու գործուն է ութէւններու ծա
նօթացման մէջեւ' մանաւանդ Փէքասոյէ ։
ճ^^^՚՚Աէկան տարիներու Կ ս րքէէ ար ուեստը
ոճականօր էն ամէնէն աւելէ ենթա կօւյ Հ
Փ էքասոյէ ut զդեց ո ւթեան ) ուր սեւ լայն
դիծեր կր կազմեն դործէն հէմնական կա
ռոյցը եւ ուր գոյեերը տեղ - տեղ լճաց֊
ւած են անոնց մ էջել' էնչպէս որոշ չ,ս ։ի"վ ս, պտկես։յ պւստ Լլերն ևբու պարագա յՒ'»՛ItJ որքին մէջ վերոյիշեալ որմնանկարի
Կորքի ի նախագիծը համախմբումն է ե բեք գծան կարն եր ո ւ , որոնք առանձինն ս։ռնըւած, ունին շատ մը տարբերակներ'
յատկապէս ձախ /լողմինը, որուն հիմնս։֊
Լլւսն մասը Կորքի պիտի վերածէր իւղա
ներկի «Գիշեր , Առեղծուած եւ Կարօտ»
անունին տակ : Այս նախագիծին համադ
րումը հիմնուած է, ինչպէս Տ - Ուալտմըն
դիտել կու տայ, Փաօլօ Ու չէլլո յի մէկ
գործին 'Լրայ (5) , որ երեք յաջորդական
արարքներ կամ տեսարաններ համախմբող
համադրում մըն է' նոյն հորիզոն,սկա նութեամր ինչպէս Կորքիինը-, Կորքի դըրեթէ հարազատութեամբ իր գործին մէջ
տեղագրած է Ա՚֊չէլլոլի նկարին կեդրոնս։կան սիւնը : Այս շրջանէն սկսեալ Կորքիի
հետաքրքրութիւնը Աւչէլլոյի արուեստին
նկատմամբ երրեք կանդ պիտի չառնէ, որուն նկար չական թելա դր անքն եր ո ւն պի տի միացնէ այլազան մ՛ամտնակներու վար
պետներէ եկածները !
Նա ի։ ագիծին մէջ Կորքիի ոճը սակայն
գեռ կարծր է , ուր հ ա տ ո ւածն եր ո ւն կու
տակումը (որոնք չունին զիրար կապող
օ ր կան ա կ ան կապ մը ընդհանուր գաղա
փարէ մը, միտքէ մը կամ ապրումէ մր
թելադրուած) , կը թուի փնտռտու քի մը
արդիւնք ը/Լ"՛լ' ար ուես տա կանօր էն մէ/չտեղուած : Ասոնք, հաԼլառակը իր մատի
տանկարներով։ , ո Լ ն ի ն աշխ,։։տան քի եւ գծային նոյնանման կըչ ոոքթ ել ոչ - յղաց ողա կան նկարագիր ,
ուր կարծէք փորձ կայ ա շխա տ ելա կե ր պ ի
դասական դեղեց կո ւթեամբ եւ մաքրու -
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թեամբ ոտքի պահել գործը քան թէ խորքով եւ ամբողքական կառոյցովդ
որու
կազմաւորման Կորքի դեռ չէ հասած ։
1935-/^/ Կորքի մաս կը կազմէ WAP FAP-ին ու կը գործէ որմնանկարչութեան
րամնին մէջ*. Առաջին ծրագիրը՝
որուն
վրայ կ՚աշխատի՝ յւստկաց ուաե է նկա ր ազարգելո ւ Ֆ ■ Պէնըթէ օ գա կայանը :
Այստեղ Կորքի կը յղանայ աննախընթաց
գաղափար մը որ է նկարչական մակե րեսներու հետ մէ կտ եզո ւած հսկայ լու ս ան կարն եր ո ւէ զարդարել պատերը : Լու. սանկարիչ Ե • Տէյվիսի մասնակցութեամբ
Կորքի կը պատրաստէ նախագիծ մը։ I)tuկայն գա զա լի արը չ իր ա կ ան ան ար ու Կոր
քիի կը տրուի ա յս անգամ ն կար ւս զար դելու ի ւո ւար քի օգակայանը :
Հքուրջ երկու տարի տեւող աշխւստանքով մը Կորքի կվ աւա րտէ տասը մեծ ածաւալ որմնսւպա ստաոները : *էյախա պէս կր
պատրաստուի փոքր չափի նմոյշ մը ս ըբահն ու որմնանկարները ներկայացնող ՝
որու հետ կը ցուցադրուի մէկ աւարտած
պաստառ :
Ասոնց մէ^ Կորքի արդէն զտած է իր
նկարչական յղացումը ՝ ուր տափարակ
մակերեսներու դոյնային հսկայ չերտեր
իրենց եր կտ ար ածո ւթեա մր կը ծածկեն
պ աս ա առն եր ը հակառակը իր որմնանը կաբային առաջին նախագիծին մէջ տեգ
գրաւած երրտարածական մարմիններուն :
Կորքի այստեղ կը մեկնի յստակ հիմքէ
մը ուղղակի իրականութենէն ՝ այն բո լորէն որոնք կապ ունին օդագնացութեան
հետ , հիմնուելով լուսանկարներու վրտյ'
զանազան գործիքներ ՝ գոյքեր կամ օդա
նաւեր ներկայացնող։ Կորքի ույս առըն չո ւթեամբ իրմէ պահանջուած դրութեան
կու տայ «Օդագնացութիւն» թեւերու Զար
գացում'
Օդումական Ա ահմանումներուՏակ» խորադիրը ։
Այստեղ ալ Կորքի կրկին կանդրադառ
նայ « ս ո վոր ա կանը անսովոր դար ձնելնու
իր միտումին ։ Այս որ մն ա պա ս տ ա ոն եր ո ւն
առաջինին մէջ «Կ*ործո ղութի ւնն եր' հաշ
տին Վրսւյ» ՝որ աւելի վերաg ա կանաg ո ւած
մէկ տ արբեր ա կն է Ձ) • Պէնրթի օդակա
յանի նախագիծին ՝ Կորքի «օդանաւ մը
մասնահատածդ է
բաղկացուցիչ մա
սերով»»* տուեալ պատի մը միԼոցի ընդ.
մէջէն յղանա լու օդաղնսւ ցութեան ձեւ՜ա
կերտ ւս կան խորհրդանշաններդ։ Ասոնք՝
այս ձեւեր ը ՝ ան ղանոնք օզտագործած է
«[յատ ո ւած հ ամեմատ ո ւթիւնն եր ո ւթ դի տողը տսլաւորելու համար մեր մամանտ կւան հրաչալի տեսիլքներովդ : Այս մար միններու յարձա կունա կութիւնր չեչտելու
համար գործածած է «այնպիսի տեղական
դոյներ այնպէս լ-նչպէ ս կը տեսնա՜ ին Օգ՜ազնաg ո ւթեան դաշտին վր այ - կա րմիլ, ,
կապո յտ , դեղին , սեւ ՝ մ ոխրադոյն ՝ սըրճադոյն - որովհետեւ այս գոյները սկի զ՛
րէն օդտադոբծուած են ['[՛երր ցցուն
զար ձնելու համար՝ այնպէս որ կարելի
ը/լտ յ զանոնք յստակօք էն եւ արադ կեր
ոյ ով տեսնելդ î
«Ս կիղրի Օդագնացութիւնդ պաստառին
մէջ Կորքի ջանացած է «տարրական եզ րերու. բերել առաջին օդապարի կի ճամ րորդներու զգայն ո ւթիւնըդ ։ իսկ «Արդի
Օդագն աց ո ւթի լնդի
որ մնա պաստառները
կը ււլւսբանակեն «անջրպետին մէջ խոյա
նալու վիճա կին մէջ գտնուող ուղղաձիգ
սաւառնակի մը կազմողական տարրերը՝
սակայն առկախումի ւսնշարժութեա մրդ ։
Արգի օդանաւ մը՝ «պարզաբան ո ւած t-ը
հիմնական ձեւին մէջ եւ զետեղուած այն
պէս մը որ յառաջացնէ թռիչքի զգայնու
թիւն մըդ ։ *Լյոյն մասի այլ երեք պաս սւսւռներու մէջ Կորքի օդտադործած է
«կամայակւսն գոյներ եւ ձեւեր • ♦ .» եւ
«նոյն ոգիոթ տեղ մը մեքենան կարծէք
կը դառնայ վիշապի թեւ մը եւ ուրիշ
տեղ մը անիւները ՝ մղիչները եւ շարժ՜իչները կը ստանան մթնոլորտը ճեղքող ասուպի մը դիւային արւսդութ իւնըդ : իսկ
«թռիչքի Ա* եքենա գրութիւնդին մէջ՝ Կոր
քի օգտագործած է «կեր պառական մար միններ ••» այն բոլորը որոնք յստակ կա
րեւոր գործածս ւթի ւնն եր ունին օդադը նա g ութ եան մէ£դ յ Ասիկա շեշտ ելու հա\ մար՝ Կորքի անոնց կարեւորութիւն ըն ծա յած է «զանոնք անջատելով իրենց շըրջապատէնդ՝ (6) ինչպէս PWAP-ի ներ կայացուցած իր նախագիծին մէջ*.
Կորքի այս հանգրուանին արդէն փոր ձարկած ՝ իւրացուցած եւ բաւականին բթրեղացուցած է այն ուղղութիւնները ՝ որոնք իր նկարչական առաջին տարիներէն
իսկ կլանած էին զինք : 1930’տարի
ներու սկիզբն եր ուն մամանակակից վար
պետներու ազդեց ո ւթի ւններուն միացու. -

ցած էր յետ - միջնադարեան վարպետներու' Ու֊չէլլոյէ եւ Տէլլա էերանչէսքայէ
ե կածն երը ։ իր եռոտանիի ն կարչո ւթեան
մէջ. ՒէԽՍԸ ամէնէն աւելի Փիքասօն է ՝
յետոյ Միրօն : Մինչ կարգ մը որմնապաստաոներու մէջ ՛Լէմ"էի ազդեցութիւնը ա֊
կընյայտ է՝ ուրիշներու մէջ ան կը չքա
նայ' տեղ տալով տարածուն տափարակ
ձեւ երու' յստակ եզրերով եւ ոլորապը տոյտ շրջագիծերով սահմանուած ՝ որոնք
աւելի մօտ են Ուչէլլոյի եւ Տ է//ա Ֆր րանչէսքայի ձեւեր ուն' երր նկատի առ նենք միայն անոնց շրջագիծերը՝ պարպե
լով մակերեսի մանրւսմասնութիւնները :
մէջ Լէմէն J[՛շերն ոզ միակ ա/լնարկութիւնները մեքենաներ կամ իրերը յատ
կանշող ձեւերն են։ Այստեղ ս,յգ րո Լորը արդէն կը սկսին ստանալ շարժուն
կենդանութիւն մը պաստառի սահման լած միջոցին մէջ իրարու վրայ lnirL կեր
պով սահող՝ շուրջր դարձող կամ մէչընդմէչ շարժ՜ող՝ ուր տիրող ուղղահայեաց
ուղղութիւնն է՝ որ կը կազմէ Կորքիի աւսւրսւական ոճի հ ի մնա կան կառոյցը :
Հիմնուելով այս շարքէն վերջերս ւլըւ/ւնըւած երկու որ մնասլաստաոներու վրայ
կը տեսնենք թէ Կորքի ինչոլիսի ճւււշա կուէ՝ րծախնդրութեամբ ՝ մաքրութեամբ
եւ որակով ներկած է մեծ տար ածո ւ թիւնները՝ որ՝ մէկդի դրած հետեւոզա կ ան ո ւթե ան հարցր՝ շուքի մէջ կը ձգէ Լէմէլ., նաեւ այլոց կարդ մը կատարում ները։ Ասոնցմով Կորքի իր վ երջին հեռա
լար տ ո ւր քն է որ կու տայ քիւպիզմին :
Այստեղ ակներեւ է նաեւ այն դեղինի գոր
ծածութիւնը՝ որ Կորքիի ամէնէն շատ սի
րած դո յն եր էն մին է իր ն կարն եր ո ,.ն որ
պէս յետնամաս :
Այս որմնանկարներէն ետք ՝ 1939“/' 6/"-*1/որքի Միջ*ոզդային Տօնավաճառի կովա
յին Փ ո[սա դրո ւթեան Հյէնքին համար ^]որ-

■et՛ 1ԼԸ եեր կայա՛ցնէ այլ ծրագիր մը (այս
տարի ցուցադրուած՝ այլ գործի մը հետ՝
Փարիզի Մրգի Արուեստի թանգարանին
■ոչ), որ կը մերժուի » իս կ 0 դա գն ա g ո ւթհան Հէնքին հ ամար կատարածները 1լ րնղ ո ւնո ւին ու աւարտած վիճա կլ,ն մէջ կ,,
զրո ւին իրենց տեղերը։ Ասոնց մեկնա էլ էտը նոյնն է՝ lllj սինքն հոս ալ Կորքի
կր մեկնի իրական տարրերէ' զանոնք հասցրնելով որոշ վերացականութեան մը՝ որոնց !լ ընկերանան այլ ամբողջովին վե բացական ձեւեր ։ Ասոնք ձեւո ՛Լ մը կը
տար բերին նախկիններէն իրենց «կէտադր ա կանո ւթեամրդ եւ խայտանքով՝ որով հետեւ տարածուն ձեւերու փոխարէն այս
տեղ տեղ գտած են տարտղնուած մանր
ձեւեր ՝ որոնք աւելի շարժ՜ուն նկարագիր
մը կու տան այս գործերուն :
1Լեր ջին ո րմնանկարները ՝ զորս Կորքի
յանձն 1լ առնէ 1941“^> ) կը պատ կերա զարդէին Պէն Ա արտընի «Միվիէրադ կոչուող
եր ա վայրը ) ուր աղատօր էն տեղ գտած
են վերացական խաոնածին ձեւեր' քանի
Կորքի իր կազմաւորման աւարտական շըրPանր մտած է նկարելով «Պարտէզ Աոչիի
Մէջ» շարքը » Այ^՜^ իր նոր «ուզեցոյցդը
եղած է Միրօն ՝ որուն նշաններու, նկար չութիւնը՝ ուրկէ կու գայ նաեւ խառնա
ծինի հ արցը՝ լաւագոյնս կը յարմարի իր
հ ար ուստ եւ քօղարկուա ներաշխարհին ՝
շ ի յուշերով , յի շատ ա կն եր ո վ ՝ եր ազն ե րով եւ ապրումներով զորս արտադրեշու
համար պէտք ունէր աւելի սահուն ՝ ակ
նարկս ւթի ւնն եր ո վ լեցուն նկարչական լեզւի մը։ իր յայտարարութիւնը այս որմ նանկարներուն կապակցութեամբ արդէն
11Ը պարզէ իր յղացքին տարբերութիւնը
նա[սկին որմնանկարներէն եւ որ կը դառ
նայ իր գեղարուեստ ական կազմաւորման
զտումը՝ որուն *[րս*յ կը հիմնուի իր ւս! ա ր ւո ա կան յ ղաg ո ղա կ ան Ո&Ը » Կորքի ի

•rW այլոց կ'ը“է• • • Ո՞ր մարգը չէ կանգնած մթնշաղին
էւ դիտելով իը երկարած ստուերի այլա
կերպած ձեւը անկէ չէ կազմած տարօրի
նակ եւ շաժող ու յաճախ երեւակայական
մտապատկերներ : Վսատնարար ւնենք ոոլորս կ՚երագենք եւ իւրաքանչիւրի ւիորձաււութ֊եան այս հասարակաց յայտարա
րին մէջ ես կարողացած եմ գտնել ամէ
նուն հաոկնալի լեզու մը (7) :
lijiuirjLjji պսյհանջ մը ղարձաե էր իրեն

հ ամար ' է՛ր առանձնութիւնը լեցնելու դըրդումէն մզուած ՝ որ աւելի լայն իմաստ
մը կը ստանար իր երկրորդ ամուսնու թեւսմր եւ րնա թեան իր վեր այ այտն աբերումով :
Կորքիի որմնանկարները ամ'րոզջու թեամբ փճացած են կամ կորսուած՝ ուրիշ
շատեր ու նման՝ բացի այն երկուքէն' *Լ,իւուարքի օդակայանին որմնապաստաոնե րուն մաս կազմող՝ որոնք դտնու եցան 14
խաւ պատի ներկ ով ծած կո ւած » * » î Ասոնք

ՀԱՏք(հ11ԾՆհՐ

ԱՐՇԻԼ ԿՈՐՔԻԻ
ՆսԱմ՚ւ
«Ինչ ն կար եւ ր նոյնքան կարեւոր է
քան ինչպէս նկարելը ։
Մեծ տրուես տը մեծ դագաթն եր ունի ։
ի^նչ կՈլ զեմ ըսել մեծ ըսելով։ Ո՛չ թագաւորներ՝

«• • ■Փիլիսով՚՚սյու[յ['‘նը և տեսու-թիւ-նը
միամամանակ կրնան րացատրել կամ չըւիոթ յառաջացնել : Որովհետեւ, ղմուար կ
ամբո զջականօրէն բառերով արտայայտել
միտումներ եւ գաղափարներ : Երէկուան
միարերը կրնա՞ն ի զօրու րչլալ այսօր եւ
վաղը-. Այսօր Ւորոո Ա ո Ալինի մէջ կը
տեսնե՞մ արգեօը տարրեր , որոնք նախա
պէս ինձմէ պահուած էին : Ա"տային ^ըչ~
դըր՚ոութիւեը նման պատճառներու բեր
մամբ դմուար է' քանի գաղափարները ոչ
միայն կրնան փ ոխ ո ւիլ , այլեւ կը ստա
նան նոր շրջագիծեր , նման շի՛՜ղի մը ոբ

՚!Ը

հարու ստ մարդիկ
կամ կղերականներ ՝
ո՛ չ շեփորու ած քաղաքական վատ անձ նաւորութիւններ ։ (Լսել կ ուզեմ մարդոլ
սէրը՝ բնութեան սէրը՝
դեղեց կութեսւն
սէրը ՝ յառաջխաղացքի ս էրը մարդուս բա
րօրութեան համար : '()'աղրանքր արուես
տին մէջ տեղ չունի որովհետեւ ան ան
պատկառութեան կը տանի ՝ որ ա կարու թիւն է եւ իր ա կան ո ւթի ւնը չդիմադրս, ւելու անկարողութիւն' իր ա կան ո ւթխնր
չտիրապեւոելու : թող ծաղրանքը մնաւ
ծա ղր ան կարի չի մարզին մէջ*, ինծի հա
մար՝ գեղագիտական բիւրեղացումը՝ ոչ.

սշուի :

« . • .^եղագիտ ա կան կամ իսկական արւեստ ը խորուիեիւն եւ ղդաg ո ւմ ունեցող
արուեստ է : Ան արտադրութիւնն է ըզդայուն արուեստագէտի մը որ կ արտա
յայտէ իր տիեզերական զգացումները
քանի չկայ եթէ ոչ իր ամենախոր մտա
ծումները մարդոց հաղորդելու իր շատ

ս ո փ ես տ ո ւթի ւնը ՝ ամբո զջովին ընտբանտ
ական իմաստով' դլխաւոր փո խադրի շն է
իրականու թեան տեւական հ ա ղոր դա կց ո ւմին՝ [նթւսցքը արուեստագէտը օր մր
կասլելու ժ՜ողովուրդին այնսլէս մր որ ետ
քը ւոարբեր ութիւնները կը չքանան եւ նըման հաղորդակցութեան մը արղելքներր
կը փլին : Եւ֊ դեզագիտ ութիւնը իրակա նութիւնն է' իր րարձրագոյն աստիճանին
հասած • » • :

մտրդկտյին փափաքը î Աձ^ էի է իը մի լո
քով եւ պէտք է մղէ դիտողը իր անձի
մէկ մասէն զիջելու' կարելի եղած չա փով տուեալ դործէն քաղելու համար » » • :
իսկական ար ուեստը պէտք է մարդուն
մեծագոյն ունեցածը հրահրէ։ Որ է իր
միտքը։ Եւ ան պէտք է օգնէ որ մարդս
ինղինք հասէլևայ։ իսկական արուեստա դէտը այն անձն է որ մարդս կը հ աս կնայ

« » • ՛Արուեստագէտը սլէտք է ցոյց տ այ

ni-ղ ին գուշակութեան մը կամ աւ ևլ[, ճըշՂ^ե1,տ և^ՍսԼոէ1. գիտակ^ու-թ^ա^է մը որով
վերադարձը
Ղ՜ԷԱ1Ւ մարդկայնութիւնը՝

աւ ելի քան նոյնինքն մ արդը
:
Մ եր արուեսաի արդիւնքը պէտք ուհի
միացած ջանքի մը՝ եւ ինչպէս բոլոր
ջանքերը ան կրնայ գործունեայ Ր/!tu f
եւ յուսախաբութիւն ալ յառաջացնող
մինչեւ որ յաջողութեամբ պսակուի : Մի՞
ացած ջանք մը' արուեստագէտին եւ իր
գործը պատահական դիտողին ։ Ա տ եղծո
ղին նրրո ւթի ւններն ու զգայունութիւնները եւ մտածող դիտողները որոնք՝ թափսնցելով գործի խորութեան մէջ՝ ձեռք
կը բերեն մարդկութեան համար այնքան
կարեւոր *սյդ նուաճումը։
Հասկնալու
կարողութիւնը մտքի յամառ աշխատան
քին ընզ մէջէնդ :

գեղեցկութիւնը՝ զօրութիւնը եւ մարդ կո ւթեան զդայն ո ւթի ւնը
ան[ս ո ւս ա փ ել[
եւ հիմնական է նոյնպէս
ղանդուած1ւե
մէջ.. Ար ուեստադէտները պէտք է ատիկա
աւելի կանուխ զդան • բայց այււ աո ի թով
դժ՜բախտաբար ընտրանիութիւն կը ծսւդի ՝
երր կ’1 արգիլուի որ նման գոյութիւն մր
ժ՜ողովուրդին մէջ ծաւալի : Լքաեւ ժողո վու~րդը յետոյ սլիտի կարենայ զդտլ զայն։
Արուեստը սլէտք չէ որ իջնէ զանգուածի
հասկացողութեան մակարդակին։ Մչա կոյթի y արուեստի եւ դաստիարակութեան
ու ւլիտ lu կց ո t թ ե ան իսկական յառաջխա դացքը կը պահ ւսնջէ որ զանգուածներու
հասկացողութիւնը եւ գիտակցութիւնը
բարձրացուի դեզադիտա կան արուեսւոի
լքակար դա կին : վստահ եմ որ ասիկա օր
մը տեղի պիտի ունենւսյ ։ Ես JnJu ունիմ
ասոր ւԼրայ։
«.Այսօր հայկակւսն ճաշարւսն գացի։
Հետըս բերի հւսյրենի անոյշ յիշատակ ներ ...» :

(Յունիս 3, 1946)

« « » *Կփշեր - ցերեկ
պայքարած եմ
յայտն արեր ելու շատ մը գաղափարներ ՝
որոնք միտքիս մէջ տեղ կը դրաւեն ։ Մեծ
սէր մրն է այս' Ըայ*յ նաեւ պայքար մը։

արդարացիօրէն ՜JQ^Q-ական տարիներու ամերիկեան որ մնան կար չութեան ամենա գեղեցիկ իրադո րծո ւմներ էն կը նկատուին :
Ընդհանու՜րին մասին գաղափար մը կա
րելի 1լ ր/լա յ կազմել լքե կնելուի միայն ւսյն
լ ո ւ ս ւււ արն եր էն եւ ն ւսխ ա փ որ ձ եր էն ՝ ո •
րոնք մնաg ած են ։
Որ մնան կար չու թիւնը Կորքիին կարելի ւււթխնը տուաւ նկարելու մեծ չափ եր ո լ.
վրայ' ինչ որ իր սրտին խօսող բաներ էն
լքէ կն էր։ Միաժամանակ առիթ մը ընծայհց վրեն ն[,ւ.թ ական որոշ եկամուտ մր
ձեռք ձգելու ինչ որ զինք կանգուն պա
հեց Տ ագնաւզի դաժան տ ւսրին եր ուն : Ա սոնց ւխթ սյցր1ւ*1ւ ան ձծռը բերաւ, ն կար չական յաաուկ վւորձսւռոլթխն եւ. հասու. նու՜թխմն' 1940 ֊ական տարիներուն նկ ա րելու. այն գործերը , որոնք ղվլնք գարձու.ց[,ն 20-/>գ գարու ամերիկեան ար ուեսւոի
կարեւորագոյն դէմքերէն։

(Նոյեմբեր 24, 1947)

րուն» ընդհանուր խորագիրը կրող յօդ ւածիս :
(2) Գեղարուեստական դպրոց մը , Ame
rican Scene անունին տակ, որու մաս կացւքոզ նկարիչները կը պատկհրէին Ամերի
կայի անցեալի եւ ներկայի կեանքը • երա
նելի երկիրը:
(3) «MURALS WITHOUT WALLS Arshile Gorky’s Aviation Mural Redis covered». The Newark Muséum, Newark,
New Jersey, 1978, p. 22.
(4) Տե'ս Harry Rand. «ARSHILE GOR
ET — The Implication of Symbols».
Allanheld and Scharm, Montclair (USA)
George Prior, London, 1981.
(5) Diane Waldman. «ARSHILE GORKY — A Rétrospective». Harry N. 'ib ■
rams Inc., New York — The Solomon RGuggenheim Muséum, New York, 1981,
p. 32, 33.
(6)

ԱԼԵՀՍԱն ՊԷՐԷՃԻ-ԲԼԵԱն

«MURALS WITHOUT WALLS»-

P- 13. 15.
(7) Malcolm Johnson. «CAFE LIEE lN

ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
(1) Հատուած - ամփոփում «Արշիլ Կոր
քի Տնտեսական Աէծ Տագնապի Տարինե
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22, 1941. St'u Ethel K. Schwabacher;
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ՍԿԻԻՏԱՐ
8ոլԱ'ս1' արեւու ՛էԸ տակ փռուած ցո րեն[։ արտ մըն է սահմանաքարը
իմ
8կ1՚ւտարին, ուր երեք քառորդ դար ետ~
յւլր տակաւին , փուրեանական առասպելին
փշրանքը կր յամենար հիներու պատմած
ներուն մէջ:Ան իրենց հ պար տ ո ւթի ւնն էր »
ամէնէն տգէտ մամիկը անգամ բա -

J/Ayi մը ունէր պատմելիք իր մասին՝
բերնէ բերան երեն հասած ՝ ու անպայ ման ղոց դիտէր գոնէ քանի մը
տող
րտ ո ւնջք՝}} էն ՝ առանց էջ մը կարդացած
ըլրպՈԼ Բուրեանէն * հին մ՜ամտնակներ ու
դիւցազներգութեան հերոսներուն նման
րան մըն էը տյդ տժ՜գոյն տղան՝ անսահ
ման գուրգուրանքին առարկայ՝
հանչց ո ղին ու չճանչցողին՝ հ աւաս ար ա պէս :
Տարօրինակ կերպով Ա կիւտարի եր էկը
ժամանակէս կից էր մի չտ
՝Ա կիւտար g իին
ներկային • հ եռո ւէն ^‘ու րեանր իր ցա ւով՝ եր անսահման տրտմութեամբ՝ աւե
լի մօտ էն քէարիֆեանր կամ Պէրպէրեանն
ու իր վարժարանը՝ որ հակառակ երկար
ատենէ ի վեր դոները փակած ըլլալուն ՝
ոչինչ կորսնցուցած էր
յանհաւասարելի
1լրթարան^ի իր
աւանդական հմայքէն ՝
նոյնիսկ ամէնէն անուս տիպարին հա մար :
Փէչերը անփութօրէն թւսթխտե ՆԼոս փորի կապոյտ ին ու նստած Ասիոյ ա քդ
հեռաւոր ծագին ՝ Եւրոպ\ա յի քիթին տակ ՝
խրիլած չո դե մա կո յ կ ի մը յողնած չար մ՛ակին քանի մը տասնեակ կր կ ռո g ո վ մի.
ախ բաժնուած անկէ՝ Ա կիւտար արեւելք
էր bf փիլիսոփայ նո ճեստաններէն մինչեւ հաւ}ասպարած խոպան դաչտ եր ո լ կա փորԼո^ի փոշիէն մինչեւ ընդհան րասլէս սեւցած տախտակներով իր
հին
հին փայաաչէն տուները* Այդ տուները
պարտէզներու մէջտեղ կան գնած ՝
կամ
նստած արձակ բացաստաններու եզեր րին ՝ ''անվրդով ս ուդուած յ ի չատա կներու
անտառին խորերը՝ լռած էին յաւէտ , ո՛չ
արա զա ղին կանչը՝ ո չ հաւնոցներու չա ատխօս ո ւթի ւնը ՝ ոչ ալ տղոց տնվեgÿut նալի աղմուկը կրնային խանգարել անոնց
էութիւնը* վերջալոյսին միայն՝ երբ ւս֊
րեւուն չսղերը անցեալ շքեղութեան մր
պատրանքը կը գծագրէին անոնց ապա կի
ներու տարածքին ՝ տյդ տուները
ձայն
քսրձում կ՚ունենային յանկարծ, կը մրա^էփն ներկայէն
ներս, կը մասնակցէին
""ՄՏ խազերուն , մինչեւ որ խաւարը գար
լո֊եզնելոլ ամէն շարժում :
Ւնչո լ քէնոտած էին այդպէս Ակի ւտաp[l մենաւոր տուներ ը • ո*վ գիտէ i թերես
լէին հա չտուած իրենց երիտասարդու իետն թատրոններով ՝
երգով ՝
պարով
ի պաացող Ակիլտարին կորուստին ՝ երր
րկտն քիչ մը ամէն բանի անս/ար բեր
անզեալին օտար՝ մեծ մասով աչխա ,LnP զանգուածի մը բնակավայրը դար֊
ձոլ9եր էր զայն,

պար-

կփ/երը մեծ կամ փոքր' ապրող՝ աղա -

0 ^

կաս ութիւնն էին տուներուն

P՛է միչտ անխնամ ՝ չատ անդամ երե-

ՀԸ.' չորսը միացած իրարու, Ի՞նչ հարկ
իրսթելի ցանցի մը կամ ցանկապատի մը
“'""՞ ո լարին. ամէն մարԳ դիտէր թէ „,ր
ս՚Հմ՚սնը իր պարտէզին ու դրացիին .
ր խազերուն անբաժանելի ընկեր ՛Այղ
ՂԱ"-աոփ'ն մէջ հասարակաց էր ամէն
այս կամ այն ծառին սալորր , թու..
'ձաոսՀկ^կաած վարդենիին
՛Ալերէն մինչեւ հաւնոցէ
մը ներս
րաած համաճարակ մը որ իրարու եաե-

ս“1

,

ԱԼ խէէր մեր

հալերը , աքլորները

:

էք րԸ մ^այն Րարեկամ չէ/-^ մեզի . ի.
պաԼաէ1^^՜ ^1ր1՚անՆ1քՐո։Լ կԸ բողոքէին
վլի ,։
րսւ
պաաե՚ք^լ'

լ--.--.
1հպատակութեան'
ւ։ւ ւս 11 ։ 111 ղււ լ_լս ռ ա ււ
լուռ
մենչել [սրխլած փոզոցի

Գէմ- Ու֊ւր, ր11արՈղ մեր իշխանութեան
րուն. /
' մասնակղէր ալ մեր խաղե կա,ն
այԼ՚ն անմատոյց , լուռ, սա յդ
P կր անոնց
անխօսութիւնը
Lit ,
բու խռոված լռութենէն . Հա՛ ր
Լ'որերր ե՛
■
մեզ

\u/lŸ 'ր1>ն

Europe - Occidentale

83, Rue

FÉVRIER

V անկութեանս Անարիներուն մեր

en

դուրս փոդոցները կային

եեր„, անւ \ “"M ելեան գիւղաքաղաք Ղտ ս ) կապտորակ կամ մոխ -

րադոյն քարերով հիւսուած նեղ փողոց ները. ամէնէն ընտանին անոնցմէ,
մեզ
ճեմարան առաջնորդովն էր որ կը ս կը
սէր Պաղլարպաչըի հրապարակէն , դե
րեզմանատան վերի քովէն , ուրախ . ու րախ կ՛եղերէր ցորենի արտը ու յետս լ
կը դառնար դէպի վար , դէպի էնի . Աահալլէ^ լրջացած՝ նոճեստանին զուդահեռ
իր գնացքին մէջ՛.
ճեմարանը' փտած ելակի դոյն քարե րով, լայնանիստ ,
ճակտին նոյն դոյնով
քարէ գունդովը հեղինակութեան մր ՛զէս
կանգնած էր
զառիվարի վերջ,սւորոլ թեան ,
եւ զգաստութեան շունչ մր կր
ծաւալէր նոյնիսկ իր
արտաքինէն դէպի
մեր աղմկաիար խումբը որ կը լրջանար
հետզհետէ, ծանրախոհ այդ հսկային դի~
մաց : Որքանն կը նմանէր տն այդպէս մեր
ման կա պար տ է զի
տիկինին . մարմնեղ ՝
սպիտակ մազերով բացարձա կ հեզինա կութիւն մը ինք ալ՝ տարիներու հոլո tLnjP'n*l_ անբաժանելի մէկ մասնիկը դար
ձած վարժարանին ՝ թէպէտ միչտ յար գանք ու պուտ մըն ալ վախ ազդող մեղի՝
սակայն նաեւ սիրսյ՝
գուրգուրանքի ւսնըսպառ օճախր մեր բոլորին համար ՝ ու
րարի՝ բարի* ճիչդ ինչպէս մութ վար դա դոյն հսկայ քարերը ճեմարանին :
Գ ուր եանին ստ ո ւերը հոս ալ կ^րնկերա նար մեղի, պատմած էին թէ ճեմարանցի
եղած էր ինքն ալ ՝ թէեւ ոՀվ ւլիտէ որքան
տարբեր էր իր ճեմարանը մերինէն , Ատ ~
կ'ա'յն եւ այնպէս խաղալ նոյն պարտէզին

Գրեց' ԱՐՓԻ ԹՈԹՈՅԵԱՆ
ուր խաղացեր էր Բուրեան մը՝ չրնչել նոյն օդը՝ անցնիլ նոյն փողոցներէն՝
անգիտակից՝ մխամիտ՝ սակայն մեր հր պար տութիւնը չոյող րան մը ունէր ,
ճեմարանին տեղաւոր ուած ցած թավտմասը դրացի
էր մութ նոճեստանի ձ՛ր
ուր կը ս եւեռէին յաճախ մեր նայո ւած քները պար պո ւած ուչադրութենէ ՝ վ՛րր
թած' յ ո դև ե ցնո ղ րձաց ա տր ո ւթի ւնն եր ո ւ
ծանրութենէն , Ա իայն վերի յարկի դա սար աններն էին որ ունէին նոճեստանին
կամ Ա , կարապետ Եկեղեցիի զանդակա տան վխտյէն՝ վոսփորի կապոյտը որ սլէս
հորիզոն կամ չլիացած
Ա^արմարան իր
կղզիներով, Աակայն հեռուին հոմանի չ ներն էին մեզի
համար այդ կապոյտ ները,
ճեմարանէն քիչ անդին Ա • կարապետն
էր մեր ամենահեռու սահմանը, հոն էինք
ամէն Եիրակի ու ամէն տօնական օր՝ չասէիկ մաղուելու եւ աւելի'
պատարագէն
ետք խաղալու համար սխսբտէզին կամ
ճերմակ ու լազուարթ
ձուաձեւ ՝ ողորկ
պզտիկ քարերով հարթուած մաքուր բա կին մէջ, Տունէն տրուած կարւլապահ ո t.թեան ՝ լրջութեան ամէն սլա տ ո լէր կը
զօրէր միայն եկեղեցիէն ներս ՝ դորչ ՝
կանթեզներու
պ լպ լո ւքո վ
մթագնած
պատկերներուն առջեւ մոմ վառելու tuրար ողութենէն սկսած ՝ մինչեւ մեր չա սլիկներու պահարանին փակուիլը* անկէ
անդին մեծերէն փոխ տրուած ամէն դի
մակ կը նետէինք ու կ'Ըէլտ յինք նորէն
մենք՝ ապրելով պքարտականութիւնը կա տարած մարդու գոհ ունակութիւնն ալ :
Ամառուան արեւը երբ կը ս կս Հր &ա ռագայթ ու փո չի տեղալ Սկի lut/սրի վը րայ, !լ ապաստանէինք Ջամլըճայի գիւղե
րը* այդ կանանչ բլուրը իր պարտէգնև րով, պուրակներով, այդի ու աղրիւր ներով քմահաճ դշխոյի ը արհամարհոտ
կեցուածքն ունէր
կարծես փոսփորի։ ու
1/ արմարայի ոսկեզօծ կապոյտին դարպա
սին՛. Համատարած դաշտերու d էջտեղէն
Ջամլըճայ բարձրացող ճամբուն վրայ կը
տեսնէինք մենութեան մէջ արձանացած
Ս իամանթոյին ծառը, հովերը լուր շէխ1
բերեր իր մտերիմէն ու հսկայ ծառը լուռ
կ՚ողբար իր լքումը, մինչեւ որ փոթորիկի
գիշեր մը տապալեց զայն :
I) կիլտարի սրտին վրայ էր զեըեզմա նատուԱը • տարածուած ըլլալուն ու չըլլս/լուն խաչմերուկին վրայ , վանողական
բան մը ունէր երկար ատեն , հ\ա,սկերու
դեղինով,
պուրակներու կանանչով
ու
փոշփին տմգո ւնո ւթեամբ
լրջանա կուած
մանկութեանս համար . սեւի լիճ ձ րն էր
ան, սեփ սեւ մելանով լեցուած հսկայ կա.

—
—
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ՆԿԱՐԻՋ’

ԱՐԱՄ ԱԼԷՍԵԱՆի
ՀԵՏ
՞Նկարիչ Ա • Ալէսեանի հետ մեր ժա մայրութիւնը կը ճշդենք ՞Նոյ ե մ՛ը եր 23 ին, 60-է աւելի իր դործերուն ցուցահան
դէսին թացման իրիկունը : «Միտք եւ
Արուեստ»ի այս շարքը յատկացուած է,
ինչպէս ընթերցողները նկատեցին, երի տասարդ նկարիչներու : Երիտասարդնե րու կարգին դասեցինք Ա- Ալէսեանը եւս
անով' որ իբրեւ նկարիչ իր աոաջին անձ
նական ցուցահանդէսը տուած է 1968 ին միայն: Որով, մեր աոաջին հարցումը
կ’էԱայ pE ն՞ՐԲ? ի՞նչպէս, ինչո՞ւ եկած
է նկարչութեան :
Ա՛ ԱԼԷՍ ԵԱՆ- նախ ճչդեմ որ ՝ նկարչութևւսն թէ որեւէ արուեստի պարաղսւյեն < տարիքի հարց չի կրնար ծագիլ :

«ՅԱՌԱՋ.» — Մեր հաստատումն ու հար
ցումը կը թելադրուէր անով, որ իբրեւ
նկարիչ երիտասարդ էք' քանի ուշ եկած
էք նկարչութեան, եւ անշուշտ հետաքրքսւկան պիտի ըլլար իմանալ նկարչութիւնը
ասպարէդ ընտրելու, ձեր որոշումին գրրդապատնաոները :
Ա • ԱԼԷՍ ԵԱՆ ■- Ւնչպէս նշեցի, ւսրուեստի մէջ երիտասարդութիւնը երբե՛ք տա
րիքի հետ չէ կա պո ւած , Աւելցնեմ անմիջապէս ՝ թէ չատ փոքր տարիքէս սկսած
եմ նկարել նկարչութիւնը սիրող բոլոր
մանո ւ1լներ ուն պէս , Ի ոլոր նկարիչներն ալ
տ յդպէս սկսած են, Ա* անկութեանս լաւա
գոյն յիչատ ակները կ՚երթան արդէն մեր
տան ուր նկարչական յատուկ մթնոլորտ
մը կը տիր էր : Ուրախութեամբ նշեմ թէ
ծնողքս չատ կարեւոր կը նկատէր' առօր
եայ մեր սնունդին չափ' արուեստը» յատ
կապէս եր ամ՜շտո ւթի ւնն ու նկարչութիւ-*
նԸ՚

«3»-- Այս բոլորը տեղի կ՛ունենար...
Ա • ԱԼԷՍ ԵԱՆ՛- Պոլիս. Աեծ կղզին՛.
«3»-- Կրնայի՞ք արտայայտուիլ, այս

աոիթով, օրուան ես քաղաքին մթնոլոր
տին մասին :
Ա. ԱԼԷՍ ԵԱՆ •- Ախշու չտ . մանաւանդ
տոհմիկ՝ հ այկա կան իմաստ ո վ •• Իեքզին քըս միայն ու միայն Հւսյ ղդացած եմ'
լեզո ւով թէ մթնոլորտս վ: Ամբողջ ման էութիւնս անցած է Աեծ Եզդիին մէջ,
քիու֊րսի աչխարհէն անջատուած' ամառ ձմեռ հոն կ՚ապրէինք, Ասիկա կրնայ ներ
կայանալ իր դրական կամ բացասական
երեսներով , Իեծի համար դրական բան
մըն է անութ որ քիչ մը իր tu կան ո ւթ են էն
անջատ ՝ ուրի չ ա շխարհ ի մը մէջ կխապ րէ ինք, տեսակ մը գոց ո ւած ՝ ամփոփուած
էինք մենք մեր մէջ, Եղզին ՝ իր բնական
գեղեցկութեամբ հրաշալիք մըն էր եւ այդ
շրջանին բնակս ւած միայն
Հայերով եւ
Աոյներով' որոնցմէ շատեր ձմեռն ալ հոն
կ՛անgընէին : Աիջանկեալ ըս եմ, թէ 1920ին ծնած եմ. ուրեմն 1925 - 26-/< շրջանին
մասին է խօսքս : Տարին քանի մը անդամ
միայն Պոլիս կ՚երթայինք, որով, մեր ամրոգի_ ա շխարհ ը այդ հրաշալի կղզիե էր :
«3» •- Իսկ դպրո՞ցը • . .

ղամար մը՝ որուն չէի ուզեր նոյնիսկ ա՛կ
նարկս դարձնել • թէեւ կը տեսնէի հե ռուէն ճերմակ տ ա պանաքար երը ՝ ընդ ծովեաներու ջոլրէն վեր բարձրացած սւչ*քերուն պէս, մեր կեանքէն ի՞նչեր կը
պատմէին արդեօք անոնք ՝ մութի յաւեր
ժէս կան /t ր են ց ճամբորդներուն ՚ ԿԸ տես նէի տ ա կա ւին ծաղկած թուփեր ՝ ծառեր
ալ ՝ սակայն հակառակ անոնց սեւ էր ան ՝
սեփ սեւ , Ա ան կո ւթի ւն ս թողած Ակիւ տար՝ երր հեռացայ ՝ մեր պարտէզներու
հ որ եր ո ւն պէս գերեզմանատունը մնաց
մտերիմներու շրջանակէս դուրս՝ օտար՝
թՀեւ այնքան մօտ մեր տան ,
Ու տարիներ ետք միայն երր գացի
փնտռել հոն հին սէրեր ՝ պատրանաթա փ ո ւթիւնը դիմաւորեց զիս ծաղրածուի
մսլիտով,
վոսփորի նորաշէն կամուրջը
տգեղ եւր ո պա կան ո ւթիւն ով մը ներկեր էր
Ակիւտարը, ո՛չ ցորենի \արտը մ*նացեր էր ՝
ոչ նեղ փողոցներու անձեւ ՝ անկանոն ո-

Ա* ԱԼԷՍ ԵԱՆ ՛- Ամրոգջ շաբթուան ընթացքին ուսուցիչներ կու գա յին , տունը ,
եւ մասնաւոր դասերով կը զբաղէին մեզ.
մով : Շատ լաւ կը յիշեմ , օրինակ , նուա
գի ուսուցիչը, Աինանեան , մանուկներուն
շատ մօտ, ման կա վարմ , սքանչելի մարդ
մը՛. Նկարչութեան ուսուցիչն էր Ալպէր
Փարիզի փեզար ո ւես տիg փարմարււնէն շրջանաւարտ ել բարեկամ' ծնողքիս :
Այս ուսուցիչը երեք աշակերտներով \ եր
կու մեծ եղբայրներս եւ քոյրս) , մեր տան
մէջ, Պօ ց’Ար/ւ մանրանկարով դասարան
մը հիմնեց : Լալ էր գաղափարը : Երբ ուոո՚-ցիէ մը մէկ աշակերտով միայն կը ըզբադի, այդ աշակերտը կը կարծէ թէ ինչ
ՈՐ էը դձ՚Հ' սքանչելի է . . . : Ուրեմն երե
քը, խմբովին, շըվտլէեճրշյշյ կը դնէին ու
էը ոկսէին գծել՛. Շատ փոքր ըլլալուս, ես
տակաւին չէի մասնակցեր դաս էրուն .
Ըայց °ը մը, երբ ուսուցիչը նկատեց որ
ուզելով միւսներուն նմանիլ ես եւս բա
ներ մը կը մր ոտէփ ՝ գծա գր ո ւթփ ւնն եր է ս
է կը փր ա-շադրու-թփւնը դրաւեց • այդ առիթսվ մօրմէս խնդրեց որ ես աը՝ հա՝ կառակ փոքր տարփքփս՝ դասերուն մաս
նա էցիմ : Այս մէկը մանկութեանս ամէ նէն դեզեցփկ յփ շատ ա կն եր էն է ՝ որովհե
տեւ. ՝ փ՞նչպէս ըսեմ , • ,

«3»— Աււսւջին քսւ^յլ:
Ա- ԱԼԷՍ ԵԱՆ

Բառը լաւ. գտա՛ք* այո՛ •

ճիշդ
րայլը որ մեզ կը մզէ յառա
ջանալու., Ուրեմն՝ ես եւս սկսայ դասե\րուն մասնակցիլ, սկսայ դծե/ր սիրել եւ
նկարչութիւնը ինծի համար վերածուե ցաւ տեսակ մը սնունդի ,

«Յ»*֊ Եւ npfui^Q inbrbg Մեծ Կղզիի
մթնոլորտն ու դասընթացքր :

mJ3l

Ա* ԱԼԷՍ ԵԱՆ •“ Մինչեւ 12 տարեկանս ՝
երր սկսայ Ղոլէմ յաճախել, Ատիպուե ցանք ձմեռները թողուլ կղզին եւ քազա մի
տունը փոխադրուիլ, Բայց այդ շրջանին
եւս՝ այս անդամ ուրիշ ուսուցիչներէ՝ գըծւսդրութեան մասնաւոր դասեր կխաոնէի,
Պ'ոլէ մ էն շրջանաւարտ ՝ փափաքեցա յ բեմտգիտութեան ( սհնոկրաՓի ) հետեւիլ,
Բ եմտգիտութեան կարենալ հետեւելու հա
մար սակայն պայման էր y որոշ ատեն մը՝
Պոլսոյ Գեղարուեստիg վարմ արանը յա •
ճախած ԸԱ*ոլ y ուր մնացի երկու տարի :
Ինծի հ ամար՝ իսկապէս ՝ շատ կարեւոր
շրջան մը,

«Յ»՛- Ե^նչ իմաստով:
Ա՛ ԱԼԷՍ ԵԱՆ*- Անով որ՝ պարզապէս ՝
հոն բախտը ունեցայ աշակերտելու Լէօ ւիօլա Լէ վիթ որ նախապէս դասաւանդած
էր Փարիզի fl|o
: Ինքն էր Պ ոլսոյ Գեզար ո ւես տից վարմարանին ու սուցչապետը , կա յին ՝ անշուշտ ՝ թուրք ուսուց ի չներ եւս՝ բայց ես բախտը ունեցայ ՝ աշա կերտութեանս երկրորդ տարին մանա
ւանդ՝ իր խումրին մէջ ըլլալու եւ որով
տարի մը շարունակ աշխատ ելու իր հըսկո զո ւթեամբ եւ ցուցմունքներով,

ղորկ քաըերը՝ ոչ մանկութեանս հեր un տած տուները եւ ոչ ալ մեր առանց փըշաթելի պարտէզները իրենց չա ր հորե rn,L։ Փողոցները
անդիմագիծ անցքերու
վերածուեր էին
միօրինակ՝ նման աչ խտրհի բոլոր
միւս փողոցներուն • Mi
տուներուն ՝ պարտէւխերուն ՝ ցորենի ար
տին տեղ բարձրացեր էին անճոռնի ՝ ւոր֊
ձեւ բնակարաններ ՝ խեղդելով՝ դուրս
չպրտելով պարտէզի ամէն պատառիկ ,
Նորհարուստներու չտեսութետմր ու ս րնտփառ կը դիտէին իրենցմով ստեղծը ւած նոր սակայն անճաշակ թաղամասը :
ճեմար անը եւ Ա , կարապետի զանդակա տունը քիչ մը աւելի մխրճուեր էին փո
ւլ ին մէջ կարծես ,
Ու որպէս միակ անփոփոխ ե՚անօթ' չրւարուն կարօտի քայլերուս դէմ բացուեցտւ միայն հսկայ կաղամար ր հին' Ակիւտւսրի գեր եզմանատան ,
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«3»— Պոլսոյ Դեղարուեստից Վարժւս թանին մէջ դասաւանդուած նկարչութիւ
նը , ընդհանուր ուսուցման րաղդատմամր,
ի՞նչպէս կը ներկայանար :
Ա- ԱԼԷՍԵԱՆ — Ըսենք որ այդ տարինե
րուն y այսինքն 1936 - 38՜/' շրջանին՝ եւ
րոպական արուեստն էր զ.աս ա լան դո ւածը ï
՛է'///// ատո լներ ը , ուսուց չապետին ղեկավա
րութեամբ՝ Փարիզի դպրոցն է որ կը թա
նային ներմուծել։ Կար՝ ինչպէս ամէն
դպրոցի մէջ՝ նախ եւ առաթ ակադեմական
րամինը ՝ր ընդօրինակել , գծել , քանդա կել ՝ մերկ մօտելեձշյու վրայ աշխատիլ՝
եւայլն . յետոյ . • .
«3»— Այո.' - ասոնք բոլորն ալ նկարչու

թեան գիտական մասը կը կազմեն : էսկ
իբրեւ տեսութի՞ւն • • •
Ա’ ԱԼԷՍ ԵԱՆ •- Լաւ նշեցիք : Գպրոց ները տեսութիւնն է որ պէտք է տան այսինքն'
հորիզոնը՝ ընդարձակուելու ՝
րա ցոլելու , խորանալու կարորլութիւնը :
Այ ո՛ • մեզ յո լզող ՝ հետ աքրքր ող հարզեր
կայքէն» կար ԱԼԼան - կարտ շարմում մը»
կայքէն ամբողջ իզմե^Հ/Հ/, էնչպկս' ֆո զրզմ , քէւպէզմ ՝ տ ւսւոտյէզմ , ս էւրրկա լք*զմ • յետոյ , մանաւանդ ՝ կար սւպսթրէե •
այս tf եր^քէնր ՝ Պոլսոյ մկջ այդ օրերուն ՝
տեսակ մը նա խատէնք կր ՝ հակառակ որ
պկտք կ շատ աւելէ հասկցուէր եւ գնա
հատուէր' քանէ որ Էրենց կրօնքն քակ կը
մերմկր ֆիկիւրաթիֆչ/ : Այո յ այս ԸՈԷՈԸ
իզմե/քր^ր մեղքէ համար հարցեր կ էն
զորս անշուշտ խօսքով՝ տեսութեամբ մfi
niյն չէինք կրնար ըմբռնել*. Ամէն ինչ աչ•eh պատմութեան ՝ դար ա շյր ջանէն կապ ւած է- Այո՛ ՝ ար ուեստը միշտ ալ պատ
մութեան պատկերը՝ ցոլացումը հանդի սացած կ» արուեստն ու պատմութիւնը
միշտ ալ զուդահեռ ընթացած են*,

Մ Ի Տ ք

մաս էն հ ետ աքրքր ո ւթէւաս հոն կանդ ա ռած կ *, (յկարէչներ ունին անշուշտ ՝ րա յց
էր ենg կրօնքը՝ հէնէն՝ կաշկանդած կ նրկարչո ւթէ ւնը : P ա ւա կան տար էքուո թուրք
ուսուցէչ մը ունկէնք» օր մը՝ աշակերտ
ներուս L'P պատմածը սւմկն էնչ կր բա ցատրկ » կ՚ըսէր՝ որ մենք բախտը ուն էնք
հոս ուսանելու եւ այսպէս ՝ աղատ ար տայայ տ ո ւելո ւ : Մեր ատենը ՝ կ}ըսէր ՝ երբ
մեզ առաջէն անգամ թան էրարան մը տա
լէէն ՝ երբ հոն վկնԷւսէն ար ձանը տ ես անք'
մարմէնը տոպրակէ մը մէջ կր առնուած
եւ մէայն գլուխը դուրս կը մնար » » » *.
ԱյդքսՀն մաքրակրօն էէն*, Եւսրծեմ խօ սուն օրէնակ մըն կ *, թրքական տրուես տը ծանօթ կ աւելէ էր ճարտարապետա
կան ՝ արապէսք արտա յայտ ո ւթէ ւններով :

«Յ»»- Այս թռլոր շեղումները՝ որովհե
տեւ ըսիք թէ թեմազիտութեան կ’ուզէիք
հետեւիլ :
Ա* ԱԼԷՍԵԱՆ*- Այո՛* փափաքս էրու կանացաւ եւ րեմադէտութեան հետեւե ցայ Ետալէա՝ Պրէրույէ դպրոցէն մէջ*,
քէա ս ընթա ցքր չոԸս տարէ կր : Եր կր ո րդ
տարոււան վեր ջա ւո ր ո ւթ ե ան ՝ երբ թտալէա
սլ ատ եր ա ղմէ մտաւ՝ ստէպուեցայ Պո լէս

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

«3» - Դուք որ ճարտարապետ էք եւ նը-

կարիչ , կրնա՞ք բացատրել , օրինակ , թէ
ի՜նչ կը նշանակէ երբ կ’ըսեն «ճարտարա
պետութիւնը սասա ծ երաժշտութիւն է» •
Ա- ԱԼԷՍԵԱՆ- Խնդիրը հարմոնիդ հարց
է ՝ ան' որ ձայնը երաժ՜շտութեան կը
վերածէ : Այս մէկը՝ ճարտարապետութե
նէն դուրս , նկարչութեան մէջ եւս ըզ
դալէ կ » օրէնա կ' զոյները՝ ապսթրէ նըկարէքներ' որոնք էրենց դործը բացատ
րող Խրրեւ լաւագոյն օրէնակ երամշտ ու
թէ էնր կու տան *. Այլ ՀաԸՅ ՈԸ 1 եր ամէչա
ներ կան որ դոյն փնտռած են երամըշ
տութեան մէջ *. Հտրցը կտրելէ է ՀՀ^ել եւ
ըսել՝ հաւասարապէս ՝ թկ երամշտութէւնր էը կտրդէն ՝ տյս անդամ հալած Բար
լուսր ա պետ ո ւթէ ւն կ կամ ն կար չո ւթէ էն *,
«3»- Ինչ որ է. վերագսւո-նանք հար -

տաըապետութեան եւ տնով՝ ձեզի :
Ա* ԱԼԷՍԵԱՆ - Այո՛* Պոլէս վերադար
ձայ » • » ՝. Պտտերաղմէ շրջանն կր » մէշտ
կր յուսայէ կար ենալ նորկն էտալէա անցա
նէլ եւ շարունակել րեմա գէտ ո ւթէ ւնն ու
ն կար չո ւթէ ւնը :

«Յ»-- Կա՞պը բեմազիտութեան եւ նը կարչութեան :

Պիտի ուզէինք հասկնալ սակայն թէ վան
կոկ մը , օրինակ , իթրեւ խաււնուածք ,
իթրեւ զգացողութիւն ինչո°վ կապուած է
պասւմութեան :

ՄԵԿՆՈՒՄ

ՊՕՊՈԻՐ

համար մի՛շտ ալ առաջին փլան/'
կու դար նկարչութիւնը :

վյրալ

«Յ»-- Ուրեմն ձեր աոօրեայ կեանքէ
մաս կը կազմէր նկարչութիւնը ...
Ա- ԱԼԷՍԵԱՆ — Եւ աւելի՛ քան այդ. ի
մաստ ու նպատակ : Այս մէկը միշտ՝
զայ տարիքէս զգացած եմ : Սնբացատոե.
լի, ինձմէ անքակտելի րան մըն է- Տեսակ
մը տէֆուլըման, ինչպէս կ՚ըսեն էերան .
սայթերը :
«3»- Պօտլէրի «գինովցէ՞ք »ը .. .
Ա- ԱԼԷՍԵԱՆ — ինչո՞ւ չէ է Ես ինքզինքս
կրնամ արտ այայտ ել ՝կրն ամ գինովնալ մի
միայն նկարչութեամր -, Հոն է որ ինքզխ.
քրս կր գտնեմ : Երբոր բանի մը հարխլ,
առ հարիւր կը նուիրուինք ՝
այդ մկէց,
«արհեստէն» աւելի րան մը կը դառնայ՛.
«Արհ եստ» կամ ոչ , նկարչութեան ել թ
միջել, տարիները երբեք րաց շեն ձդա}) ՛,

Ա* ԱԼԷՍԵԱՆ*- Գուցէ այո՛ ՝ ո ր ո լ
չ ա փ ո վ։
Այո' *
մէշտ
նո
րը ՝ նո'րը :
Նուխորդէն բա զդատմումբ
տարբերը ՝ աւելփ լաւը ՝ աւելէ կատարյա
լը՝. Փ որձառո ւթէ ւնը ամբողջ կեանքէ մը
տարած պայքարն կ» անոր գումարը՝ էլը»
ւոացումը : Ան է որ մեր մէջ կը ստ եղե^
բաղդատութեան գաղափար ը եւս : Երբ կը
ստեզծադոբծենք , անհրամեշտ կ դէտակցէնք թկ ո* ւր կ' երթանք ՝ էնչո* ւ կեր »
թանք : Հա զոր դա կց ո ւթէ ւն'
էնքղէնրխ
հետ եւ ուրէշներուն ՝ բաղդատութէւե յ
րնտրութէւն ՝- ահա՛ ամէնէն կարեւոր ա*
ԸաԸԸԸ էնծէ' համար*. Այո' ՝ մեր փորձա
ռական պաշարէն՝ մեր պատրաստութեան
հէման վրայ կ որ կը բաղդատենք մեր ըս*
տ ե ղծադործո ւթէ ւնը եւ ըստ ա յնմ ՝ նա յած թկ արմանէ կամ ոչ ՝ կը ստորագրենք
կամ չենք ստորադրեր *, Այլ Հարց մը եւս»*
A՚Ըր կ1Աէ11ըէեք՝ որքան ալ նոյն անձն ենր}
մէշտ կը փոխուէնք*. Այս փոփոխութիւնը
կը կատարուէ դուրս ը եւս ՝ մեր միքս» "
Ապրելով այդ ըևդհանւււը

յո ՝ որքան ատեն որ կարտայայտուինը՝,
մանաւանդ արուեստով՝ պէտք կ անկեզն յ
հարազատ ըլլանք նախ եւ առաջ մեր <"^՜
ձին՝ մեր զգացածին ՝ մեր մա կրնթW3 ՛"՛
թիւններէն եւ տեղա տ ո ւո ւթիւևն եր էն կա՚չ
մըւած անձին հանդէպ :
«3».- Կը հաւատաք, ուրեմն, նկարչսլ’

խութեան ենթարկել :

Ա- ԱԼԷՍԵԱՆ - Անկեղծօրէն ըսեմ, թէ
շատ դժ՜ուար հտրց ձ ըն է : 'ք,տխ ել աոսվ
ըսեմ՝ թէ Պ ո լի ս երկու տարի ՛է եղար ո ւ.եսուէց վարմարան յաճախելէս ետք ձդած
եմ թուրքիան ՝ եւ տեղւոյն նկարիչներուն

ր ո ղը» կայ՝ ան' որոմն համար կենսակ^
հարց մըն է նկարչութիւնը : Երբ հ„„
րեւ ճարտարապետ աշխատեցայ ՝ ի՚լպ՝

աԳԳ^*3ո 1թէ ‘-են կ որ կարտաբերենք : Փ”Ը“
ձառո ւթե ան կողքէն մեր ապրած տարբ^Ը
պահերու բազդատութէւնը ՝ բախումն I,
որ կը խորացնէ՝ կը հ ա ս ունցնկ մեզ*» Ա’

Ա* ԱԼԷՍ ԵԱՆ*- Ան կոյս կա՛ ծ*. Արդի ն ըկ ար չ ո ւ թ ի ւ նը ՝ արդէն ՝ որոշ չափով դա ս ա կան ո ւթեան ՝ իր ա սլա շտ ո ւթ ե ան - եթէ
կ' ուզկք' աշքսարհ ը եղածին պէս տ եսն եր
լու եւ տալու արուեստին - դ՛էմ ՝ ձեւկն
աւելի զդաg ածի՛ն տանող բան մըն կ : Տչւպաւոր ապաշտ ո ւթի ւնը եղաւ այդ քայլը
փութացնող շարմ՜ումը :
«3»— Իայց կարելիէ է ֆորմալ փոփո -

հարցնել թէ ի՞նչ կը ներկայացնէ, ո՞ւր
հասած է այսօր թրքական նկարչութիւնը :

ճոյքին համար' բաւարարուելով՝ մնալ„,լ
իր սահմաններուն մէջ. յետոյ միլս Հ<ԱլՀ

Հո1.ուԼոՀքթî փոփոխութեան մէջ՝ ակա •
^այ էը դաոնանք դէւրաղդած ՝ դէւրարեկ',
Այո՛ , ամկն էնչ կ }ազդկ մեր վրայ եւ այղ

րապաշտութիւնը կը նկատէք հւսկազդե ցութիւն՝ լուսանկարչութեան :

Ա- ԱԼԷՍԵԱՆ • - Vրնդունիմ ՝ անկեղծօ րէն՝ թէ անձնա պէս շատ օդտուեցայ :
«8».~ Աււիթէն օգտուելով կարելի՞ է

«սիրող» րս*ռը երկու իմաստ ունի. <<օ^

/"պ» կայ որ կը գծէ , պարզապէս , ք,ր

«3» *- Ջեր խօսածը , ինքնին , ֆորձսսւոէ.
թիւնն է սակայն:

«3»*- Այս սաումռվ ? ուրեմն, տպաւո

սակայն, վերադառնանք Պոլսոյ Դեզար ւեստից Վարժարանը : Հոն, ինչպէս պատ
մեցիք , բաւական ընդարձակ գաղափար
մը կազմեցիք նկարչութեան մասին :

թէ ոչ մէկ ատեն նկարչութեամբ ապր^
եմ-. Եդած եմ ամաթէօր, սիրող, ը

Ա- ԱԼԷՍԵԱՆ — Փորձառութիւնը՝ առս,,
լել եւս կու գայ յիշեցնելու դուցէ ՝ թկ „չ
մէկ ատեն կրնանք հաստատել որ վերէ
նական ՝ բացարձակ բանի մը յանդաե ենք;
Փորձառութքււնը կր տանքէ րնդւսրձսւ կխ'
ւսղւսւոխն՝ հոն' ուր սահման չկայ այլեւս՝,
քնացուած հորքւղոնքէն հետ հ ամ եմւսւոտբար
պահանջն ալ կ^րնդլայնքւ՝ կը մեծնալ» այ»
լեւս դքւտենք թկ քէնչ կհուզենք եւ արդիւն
քէն երրե՛ք գոհ չենք :

Ա* ԱԼԷՍ ԵԱՆ *- Գարը մերմող ՝ օրուան
դեզադիտական կար դեր ուն դէմ ծառայող
ճիչդ ամՂ՜ խուռն ո ւածքը՝ ույդ նոր զդա դողութիւնն կ որ զինք կր միացնէ պատմո ւթե ան : Եր սա եղծէ ի՛ր սլատմութիւնը ,
ի՛ր ճշմարտութիւնը՝ ի՛ր կաԸ*էԸ* նորութիւնը որ պատմութեան լնական հոլո
ւք ո յթն կ *, Եւ- երեւակայել թկ բոլոր մեծ
նկար ի ներն ալ իրենց դարու մերնուած
ներր հ անդի ս աց ա ծ են : Նշենք սակա յն ՝
վերջէն դարու պարադային ՝ որ երր Լու
սան կարչութէ ւնը յա յտնուեցաւ ՝ դր ե թ կ
բոլոր մ եծերն ալ պահանջը զդաgին ու րիշ ձեւուք արտայայտուելու*,

Ա* ԱԼԷՍԵԱՆ- Ֆորմը փոփոքսութեան
ենթ արկելու հարց չկայ հոս» ֆորմը ան
սահման կ բնութեան թկ ստ ե ղծադործո ւթեան մէջ : Կը կ արծկ^ք թկ բնու թե ան մէջ
ապսթրէ նկար չկայ*, միտեցէք կրանէթ
քար մը ։ Ապսթթէյ» Հանտինսքիկն շատ
առաջ գոյութիւնը ունէր՝ հէնէն՝
եր բ
պահանջը՝
ներքին
միտումը յաճաքս
զտած՝ հ ոգեղինա g ո ւց ած կ ֆորմը : Գի տեցկ՛ ք եգիպտական արուեստը » տեսակ
մը խիստ ՝ թաղմանական ույդ վեհութիւ
նը ար դիւնք կ կրօնքին , դարու ոգիին ՝
հ աս կա g ո դո ւթ եան , ձէկ բառս վ' հոդիներ կն բխած պահա նջթն:
«3»— Այո': Այս երկար շեղումէն ետք,

ալ չեմ եղած : Այսինքն , եթէ նկս,րչՈւ
թիւնը կեանքի ասպարէզ նկատէք՝ ըսեյ

«Յ»-.- Իսկ ի՞նչ բերաւ տարիներու փոր.
ձաոութիւնը :

«Յ»- Այսի՞նքն-..
Ա՛ ԱԼԷՍ ԵԱՆ՛- Պիտի արտա յայտուիմ
ա մէնէն սլարզ ձեւուք : Առն ենք ՝ օրին ա կ ՝
նաքսապատմա կան դարաշրջանի մարդի կԸՀ պիտի տեսնենք որ իրենց արուեստը
թելա դր ուած կ օրուան անմիջական կե ան•բէն է կարիքն եր կն ՝- որսի տ ես արանն եր ՝
եւայլն՝ բայց մանաւանդ՝ իբրեւ սլատ մական առընչութ իւն ՝ առաջին ընտ ելա ցած կեն դանին երը :
«3»— Ասոնք կենդանի օրինակներ են:

Ա- ԱԼԷՍԵԱՆ - Ո՛չ-. Արհեստով նկս,ր,

ադաոնալ ՝ էնչ որ պատճառ եղաւ որ
ճարտարապետութեան հետեւէմ *,

Ա* ԱԼԷՍԵԱՆ*- Ո tt լոր ովէն տարրեր են*,
Նկտրիչ մը կրնայ բեմտգէտ ըլլալ՝ բտյց

«Յ»-- Այսինքն, Պոլիս վերադարձին,
փոխանակ նկարչութիւնը շարունակելու
անցաք ճարտարապետութեան :

զուտ բեմտգէտ մը' երբե՛ք նկարիչ : Այչ
հտրց որ շատեր՝ որոնք նկարչութենէն եկած են րեմագիտութեան ՝ լաւ նկարիչ .
ներ են միամամանակ-, Ւնչ որ է. վերա
դառնալով մեր նիւթին՝
ըսեմ
թէ
պատերազմ ի շրջանին աւարտեցի ճարտա
րապետութիւնը՝ բան մը' որ ապագային
ապրեց ուց զիս {եթէ կարելի, է այդպէս
ըսել) :

Ա - ԱԼԷՍԵԱՆ ֊ Այո՛ : */>«, տարէ տեւեց
դասրնթացքը î
«3».- Ի՞նչը պատճսու եղաւ- կեանքի ա-

պահովութի՞ւն' թէ որոշ այլ նախընտրութիւններ :
Ա- ԱԼԷՍԵԱՆ-- Երբ ՒռոսԱ/ա էի ՝ ո ւս ո է ցէչս ՝ զոր շատ կր ոէրէէ ՝ օր մը ըսաւ որ
տէք Օ՛րն եր ո ւ ա շխատու թեանս
աղ ր ո ! թ ե անս րամէնը շատ լաւ կ » բա յց ՝ աւելցո ւg ՝ կառուց ողա կան ՝ ճարտարապե տակտն մասը կը պակսէ * Եթէ առէթը ու
նենաս եւ ո ւս ո ւմնասէր ես ՝ աւե լց ո ւց ՝ պէտէ անդրադառնաս որ ճարտարապետու թէ ւնն ալ անհրամեշտ կ րեմադէտու. թեան :

«Յ»»- Կարելիէ է նկարչութեան պարա
գային եւս անհրաժեշտ նկատել հսւրտսւ
ըապետական կաոուցուածքը :
Ա* ԱԼԷՍԵԱՆ*- Անպայմա՛ն» եւ կար ծեմ' բոլոր արուեստներու պարագայէն՝.
Որեւէ արուեստէ գործէ մէջ ճարտարա պետական կառո ւց ո ւածքը այն կ՝ հէմկն
մէնչեւ աւարտ ՝ որ ամբույ^ութէւնը
կը
պահէ • կ նաեւ ոխթմը :

«3».- Ուրեմն,

Ֆրանտս եկաք

իբրեւ

ճարտարապետ • • •
Ա - ԱԼԷՍԵԱՆ- Ատկէ առաջ շեղում մը .կրնաք հարց տալ թէ բեմազիս, ութիլնը
ի՞նչ տուաւ ինծի : Ըսեմ , անմիՀապէս , թէ
ամէնէն մեծ գոհ ո ւնա կո ւթիւններ է ս մէկը
տուաւ՝ որովհետեւ ՝ պատերազմի օրե լ/ուն Պոլսոյ պետական թատրոնին համար
քանի մը թատերգո ւթիւններ ո լ տէքօր նԼրԸ իրագործեցի , ասոնց կարգին' ք~,էյ.
^բով՛իրի 3 ուլի nu Կեսարն ու Օթելլօն :
Իրապէս մեծ յիշատակն եր : . Երր 36 «n«iրեկանիս ՝ այսինքն' 1956-^3> Ե ւրոպսլ ծ .
կայ, հոս ամէն ինչ ծայրէն սկսայ -, հ-որ^եՅՒ էբբել ճարտարապետ ՝ զարգացնէ լով միաժ՜ամանակ նկարչութիւնը։
«Յ»- Մասնաւոր դասընթացքի մը hb-

տեւեցա՞ք:

թեան լքէջ մաքուր, հարազատ զգա?11 ՚
զութեսւն եւ անմիջականութեան :
Ա- ԱԼԷՍԵԱՆ- Հրատ կարեւոր է* lUj11
Պէտք է անպայման ըլլալ անկեղծ եւ
մէջա կան *.
«8»— Ուրեմն աւելի կարեւորութ!1^

կու տաք ո'չ այնքան ձեւին, գիտութեան
որքան զգացողութեան եւ զայն արաս1
թերելու հարազատութեան:
Ա ’ ԱԼԷՍԵԱՆ-- 'իիտութիւն բառը շԱյԱ'
աւելի' թեքնիք ըսենք : Այո՛ ,
'
նիք/î, է „ր կը իոլ սւսթյլ/ , կրեայ կաՍհ
նել մեզ - Թեքնիք^ պէտք է վերածել
րադարձոլթեան ՝ րէէիլէքս^ , որուն fe
է-

հասնինք երբ արուեստագէտի մեր էնր
նութիւնը գտած ենք այլեւս : Երբ ԷԸ
ծենք' ա՛լ թեքնիք չկայ-. Կառուցանէ'
յղացքը կարեւոր է անշուշտ ՝ բայց “{է՛"?
է -.եղոլ ինքնաբերաբար :
«3».- Ըսիք թէ թեքնիքը պէտք է 4^'
րաւծուի անդրադարձութեան, րէֆլէ^

Ուրեմն կարելի է եզրակացնել , թէ
ատեննիդ երրեք չէք մտածեր թէ ի^չ^՛
կը գծէք;
Ա- ԱԼԷՍԵԱՆ- Երբե՛ք :
«3».- Ոայց կան գիծերը* որ ֆորմը էէ

յօրինեն, որ նկարը նկարչութիւն մը է'
դարձնեն: Ի՞նչ ձեւի գիծեր են անոնէ
Fonds
Պիտի ըսէք թէ մյյզիկը A.R.A.M
մցայ հասկնաւէ

«ՅԱՌԱՋ Մ Ի Տ Ր ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
ffllnnh ուցէՒնք Ւմանաւ ’ սակայն , թէ իբրև

Թ

Կը գծէք ’ ՒնչՒ՞ Կը ձըգ-

հ£ ’

ԱԼէՍԵԱն- Ջգ""^ եմ միշտ արտատչ1սպ“Ղտնեւ՚ուն
աԸտայայտոլեյԼ. ^ամանակի ընթացքին ,
սակայն,

Ե֊ԱՂկԱՄԱՆԸ' ԱՂԲնմԱՆ

Տքնիք ևլե * կը վերնան կամաց կամաց ,
Նէն Էնէ և.Ը մոռՅու1' և °Ըուան ‘սպաւո

Մ ի՞չտ այսպէս եղած էր , թէ առաջին

րութեան, աղդեցութեան տակ է որ նկա-

անդամ կը նկատէր : իւրաքանչիւր ցեղա
կիցի կանգ կ ’ առ նէր Ո t-էսքէ , արագ ար դո ւզարդի նման սիրաբանութիւն մը կը
սկսէր ՝ դմգոհ կը չարմէր դլ ութը , ապա

մարմին կը ստանայ :
Այսօր,
եթէ
Նրցնէր 1‘նեի , պ1'տՒ Ըսեմ թէ զորես „„չ չափով միքթոքոզմ արուեստ է. աւել.
[ընեմ, թէ ես իոկ նոր անդրադարձայ ատոր. իրապէս "Ը մեԸ ա չխարհր այլեւս

քոցմիք , թափանցիկ րանի մը վերածուած
։, Սահմանները այնքան լայն են այսօր,
„ր խտացումը թափանցկութեան մէջ մի.
այն կրնանք տեսնել ,
«3»-՛- Ինչ ՈԲ Կէ նշանակէ, ձերով մ՛ը,

սահմանները, տարա ծու թիւնները քան գել :

Ա. ԱԼԷՍԵԱՆ- Ընդհակառակն , սահ ման իսկ չկայ այլեւս՝ որ քանդենք : Այո՛ ,
ա'չս է օրուան հոգեբանութիւնս :
«3»- Բայց ի՞նչ իմաստ կը ստանայ
hnu

թափանցիկը :

Ա- ԱԼԷՍԵԱՆ*- թափ անց կութի ւնն է որ
լաւագոյնս կրնայ արտայայտել քոզմիք
աշխարհը* ապակիին օրինակով'
որուն
թդմէջէն պարզ է ամէն ինչ, տեսանելի,
ուր եւ կր գ՚՚լայ այն ամէնը' որուն կռնակ
ղարձուցած ենք : Մ էկ խօսքով , եթէ ըսեմ
^երեւակայեմ, կը նշանակէ' կը տեսնեմ :
ի վերջոյ պատկերը, դոյնը տես ողո։ թեամբ է որ կ'ըմբռնուի : Այո՛ , տեսնել
յիչա հեռուն, երթալ հեռուն' իբրեւ փաիուստ եւ յայտնարեր ում :

«Յ»- էայց նկարչութիւնը սաւաւելա թար գոյն է եւս- գոյ նին մէջ ո՞ւր է թափսւնցկութիւնը :
Ա. ԱԼԷՍ ԵԱՆ- ճիշդ ատոր կ որ
կը
ձգւոիմ : Գոյնը պէտք չէ պատ ըլլայ * գոյ
նը կրնայ, եւ պէտք է, թափանցիկ ըլ .
լայ, օդին պէս, ջոլրին պէս' ուր նըր ըեըանզները միշտ կը փո խուփն' խայտաբ
ղէտ ու թափանցիկ*. Այս մէկը նոյնիսկ
դիման կարն եր ո ւ պարադային'
որոնցմէ
անգին պէտք է տեսնել : Այս բոլորը , ան
շուշտ , նկարչութեան
կա պա կց արտր իմ
հաւատքս , իմ «երես»// է, մինչդեռ նկար
չութիւնը , ինչպէս րո լոր ար ո ւե ս տն եր ը ,
բազմերես է ։
«8»- Մեր խօսակցութիւնը ընթացաւ

նկարչութեան մասին տհսութիւններով,
եւ հիւսելով, միաժամանակ, ձեր կենսագ
րութիւնը : Ըսիք թէ Փարիզ գալով ճար
տարապետութեամբ զբաղեցաք : Մօւոա ւորապէս քանի՞ տարի :
Ա* ԱԼԷՍ ԵԱՆ - 22 տարէ : Մէչտ չարունակելով սակայն գծել։ թէեւ առաջին արւանձին ցուցահանդէսս չատ մրւչ տուէ ՝
Փարքղ հաստատուած երկրորդ, տարիէո։
19օ7-£5> սկսեալ մի չտ ալ մասնակցած եմ
սակայն հաւաքական ցուցահանդէսներու :
«3»- Իսկ ճարտարապետութեան կող -

քին գծելու համար անհրաժեշտ ժամա նա՞կը...
Ա* ԱԼԷՍ ԵԱՆ*. Ե' աչէ/ատէի մանաւանդ
“յոսւուները, ամէն օր ՝ մամը 5 - 5 *30“/'ե ջ
տանս ներքնայարկը ղոր աչխա տանոg ft
նմ վերածած : կ՛՚աշխատէի fpnfէէներու
'ե1այ* յեաոյ, արձակուրդներուն տեուիրէ
նաթիլբ կ՚աշխատէի :
«3» — Կարեւո՞ր է բնութեան դէմ աո
դէմ աշխատիլը :
ԱԼԷՍԵԱՆ*֊ Ինծի համար' ան պայ ն ; JJ* եր յօրին ո ւմն եր ո ւն մէջ որոչ չափաէ պէտը ունէնք ուսումնաս էրելու բըէութիւնը Որ ամէնէն մեծ ուսուցիչն է :
8աճսքխ վայրկեանի մը մէջ չատ առէթ-

պոչը, կը նայէր ետ . ետ , մինչեւ որ նոր
հանդիպում մը իրականանար :
Փակ էին
վաճառատուները*.
Աիայն
֊.ացադործը, մսավաճառն ու պանդոկնե
րը լէթ' կրնար փակել իրենց ծառայու թիւնները :
Աանաւանգ պանդոկները :
Մարդիկ կրնային ապրիլ առանց հացի ,
կրնային, ւլոյատ ելել առանց միսի ՝ առանց
սլան դո կի երբեր : Եսկ Պ եոնար պան դո կապետ էր ՝ ինչպէս ուր էչներ կայարա նասլետ կրնային ըլլտլ : Եամ ալ զնդա պետ : Պ ետ երը մի չտ ալ հասարակաց բան
մը կ՚ունենային*.
- Ո i-ի սրի , հոս եկուր : Ե կո' ւր , Ըս ի :
Նոյն թաղին մէջ ուրիչ պանդոկներ ալ
կային } ձիայն իրն է որ ճիչդ եկեղեցիին
դիմացն էր^ անոր պէս յաւիտենական :
Անկէ առաջ յ ա ւե տ են ա կան : Պ եռնա^ ր ան
տառ մը կը գտնուէր ՝ թէ արեւադար ձային պո ւր ա կ մր յանկարծ բուսած Էր
ուղեղին մէջ : Հտպիտի շրջուած վերար
կու մը կտր մէջտեղ՝ դառնութեամբ յորդուն րամ՜ակ մը ու յիչո ւլո ւթի ւնր կոր սրնg ո ւց ած փիդ • Առա ւօտ ե ան առաջին
պտոյտն էր չան՝ մինչ
Պ եոնար արդէն
կարդացած էր օրուան միակ լրագիրը ntլուր մը՝ լերե մէկ դրուագը ալքոլի նման
ուղղակի բարձրացած էր վեր , բարձրա ցտծ աւելի՝ մինչեւ որ հասած էր բուր դին կատարը ու տիրապետ ած առանձին,
ի չթանա վար ի , բռնակալ : Փողոցին
մէջ
մարդ չկտր , չատ մարդ չկար , բայց իր
սլանդոկր տակաւ կր լեցուէր , մինչեւ որ
վերջընթեր սենեակին հետ այլեւս ոչ առա ջար կո զ , ոչ ալ փնտռող սլիտի դրա նըւէր : Այդ ատեն է միայն՝ որ լեցուելու
կարգը եկեղեցիին կուդար :
- իՒաղի բոլոր չուներ ո ւն հետ
պիտի
չկենաս , հասկցա^ր :
Երբ սլանդո կ մտաւ Պ եոնար ,
Ո լիսքի
անհետացաւ , քալեց դէպի ներքին սեե եակը ու պահարանէ մը ալպոմ մը վերցուց : ffl ո չո ր նկար մըն էր ,
ամբողջ
տ արածո ւթեան աթորմակո վ ■ Ւնք
էր ,
թեւերուն մէջ նարնջագոյն կին մը՝ մորթի ու զգեստի փ ոթագա ր ձ g ոլա g ո ւմով :
Նտյեցաւ՝ թանձրացուց ակնարկը ՝ բայց
տչքերը մնացին դատարկ : Ա պիտա կ վեր.
նա շապիկի ու
սեւագոյն փողկապի
մը
վերել չերեւցող աչքերն են որ քաշեցին
զինք , չարչրկեցին, մինչեւ որ հանդար
տեցաւ : Պէտք է պսկէր նկարը թուակա
նը դիանալու համար, իսկ սրածայր քի**
թի մը տակ ընդլայնող կնոջական բերանը
զգուշութիւն կը թելադրէր : Նոր միայն
կր նկատէր , թէ այդ դէմքին վրայ ճչդում
մերմող աչքեր կը թեւածէին ու ինք կը
նմանէր շահուելիք հեշտ դատ մը կոր սրնցնող փաստաբանի :
Փակեց ալպոմը, բտյց նարնջագոյնը
փակած մնաց նայուածքին, ղառածեցաւ
ու լեցուց ամբողջ տեսողութիւնը*. Լու
րին խորագիրը
տպաւորիչ չէր ,
Ըայց
պ ա տ մո ւթի ւնը կը չարունակէր թաւալիլ
տպագրական արագընթաց մեքենայի մը
պէս : Պ եոնար արկածահար կը զդտր ինք
զինք , երբ ջարդուած ոչ մէկ կող ունէր *.
Ս* իայն իր պանդոկի ս են ե ա կն եր ն են որ

կը փախցնենք' եթէ նայէլ , տեսնել
դիտեր , եթէ այդ հ ետաքրքրո ւթէւնը
Լոնինր* Գրպանս մէչտ քրՈւքի^ր տետրակ
ունիմ ♦ առաջին տպաւորութիւնը կր
էսնամ արձանագրել երբեմն 2-3 դէծով :
ԱԱ[ւկա յէչեցնող՝ թելադրող բան մրն է-

լամ :
«3»— Իսկ նկարչական ձեր նախընտըու-

jbuirij

թիւններո՞ւն մասին:

անմիջական է՝ առանց ճէդէ ապ-

ծագործսւծ ատենս է որ ինքզինքս կ՛ըլ -

սւն

Ա* ԱԼԷՍ ԵԱՆ*֊ Անմիջապէս ըսեմ թէ
որեւէ դօչրռցի մասին նախընտրութիւն
չունիմ *. Նկարչութեան մէջ կարեւորը նորութիւնը, նոր զգացողութիւնը յայտնա բերելն է*. Այո ուղղթեամբ կը հիանամ
Աաթիսին որ խոր ծերութեան իր ամէնէն

կպցուած ամբողջութիւնը : Աչխատումիակ եղանակը աս չէ տն շուշտ ï
ապրինք դարու մը մէջ ուր, ինչպէս նըփստեցիր այս վերջին ցուցահանդէս ին ՝

յանդուգն , եթէ կ'ուզէք'
երիտասարդ
գործերը տուաւ*. Շատեր իւոօլ մը ուեին.
Փիքասօն, օրինակ, ինծի համար խաղ մըն
է, մանաւանդ այն պատճառով որ, ըստ
իս , ազատութեան խորհրդանիշն է — միշտ
րաց , միշտ փսխուած , միշտ ատ րածուած :

րդ մը էական նիւթեր կան , օրինակ
յդերը ղորս ղարգա g ո լցած եմ զանա-

«3»- «Ազատութեան խորհրդանիշ» ը սիք : Ի՞նչ կը հասկնաք ատով :

րըւած պւսհը՝ մամանակը պահելու տե -

սսէ1ւ մը միջոց :
«3».- Իայց այդ մէկը ձեԴ է' թէ ձերին
t? պահուած հոգեվիճակ :
ԱէէՍԵԱՆ *- Հոդեվէճա1 կ : &եւը կայ
Լա֊չտ ՝ Ըայց հոգեվիճակի՛ն ընտրած ,
^-ած ձեւը՝ տյն' որ յետոյ պիտի ծար
այէ դղրդացնելու , լրացնելու պահ ուն

Հ< »*“ Քիչ սոսսջ ըսիք թէ ձեր մեծ՜սւԳ 3 հաճոյքը ? այսօր, կարենալ նկարելն

Ա* ԱԼԷՍ ԵԱՆ- Ազատութիւն, կը նչա նակէ, ինծի համար, նախ եւ առաջ իր
անձին մէջ չկաշկանդուիլ*. Հոգեբանս, կան հարց է : Երբ ճարտարապետութիւն
կ՚ընէի, օրինակ, յատակագիծի մը վրտյ
ութ մամ շարունակ աշխատիլը հոգեկան

լ

պրկում մը կու տար ինծի :
առաւօտ կանուխ , սակայն , աշխատանոցիս մէջ

ն

1,^ԱյԱւՈաո^յեր ո լ մէջ-, Աոյցը փողոցէն
թ միայն ՝ այլեւ հաւաքական պոռթ֊

յ, x

’ Խաւարական ձայն մը , բողոք
քսորապէս ազդած է վրաս :

ԵԱՆ •- Ենրղինրս կր կնելո ւ դըԼ Հղեմ՝ այո՛ ՝ հաճոյրէն
աւելի՛ րան
յ*(Հն տւսլր
մՈե b
J
^^^"յքՏս
ր^
թիւն' ’
"-աէ1
յօւզականսւ
___յո _
'•րուն պէս,* սԸեիմ*. Գծած, ստեղ-

ինքզինքս կը զգայի բացարձակապէս ա զատ, տեսակ մը, եթէ կ՛ ո լզէք, անիշխա
նական ։ ճարաարապետութիւնը ձգելէս

զարդարուած
էին իր իսկ գծած պաս տասներով , իսկ ասիկա ոչինչ պէտք է
նշանակէր : Առաջին անգա^մ նման դէպք
կը պատահէր : «//*ոռցէք եղանակները ,
նթէ կրնաք մոռցէք ամէն թաե» , թե լադրեց դիմացի
օրացոյցը ու դւսրձուց
ղէմըը մէչտ դէպէ
, մէչտ դէպէ տջ ։
Եսկ ♦ • • , հսկ էնչո^ւ մէնչեւ հէմա ոչ ոք
սպաննուած չէր' էր պանդոկէն մէջ :
Ենչո^ւ ոչ ոք մտած չէր սլանդո կէն ներս
ՈԼ- շլացնելով դանակը չէ՛ր
վէրաւորած
ԴՒ^1^ > ւ^1 Ը */էրւռւորած կէնը ու բարձրանալով վեր ջարդած չէր պատուարներ ՝
դա չո ւն ա հ ար ած չէր տն կո զէնն եր ՝ պատ ռած չէր դաւաճանութեան արգանդը :
հ,Տակաւէն վերը՝ եր կէնքէն չատ վերերԸ գտնու֊ռղ անձրեւէ կաթիլէն նման • • •
Եր հասկնալս ՝
անձրեւէ այդ կաթ/ււքւն
նման ... Եօ այդ կաթէլն եմ ու պէտք է
դէտնաս ՝ թէ անձրեւէ էւրաքանչէւր կա
թէլ՝ մէնչեւ որ հողէն հասնէ՝ ... մէն չեւ որ հողէն հաս նի» ... մր թմբթացած
էր կթ՚ը տարիներ առաջ :
«թ^նչ կ՚ըլլայ մէնչեւ որ հողէն հաս î/^r» . . •
հ.Ամէն կէն անձրեւէ կաթէլ մրն ^՜» . . .
Տարէներ ետք՝ կէ^ ը ամբողջացուցած
ւէր նաէէ ադա ս ո ւթէ ւնը ՝
թ՛ կ Պ եոնար

Գրե3'

ՄՈՎՍԷՍ ՊՋԱՔՃԷԱՆ

կ՚ատէր ապակէները՝ հայելէներր ՝ ապակէէն ետ ելէն դէտ ո ւելէք բոլոր մեր կու թէւնները*. Ե^ատէր նոյնէսկ ջուրէն մա կեր եսը ՝ երբ հ ան դար տ էր ան ՝ թարդաթ ՝
կեղծաւոր :
Ենչո^ւ բացած էր ալպոմը՝ մարդէկ էնչո* ւ կը բանայէն ալպոմնեբր*. Պ եոնար
ինք ալ պէտէ չվե՛րջացնէր մտածումը :
Ենք ալ թափանցէկ էր ՝ էւօսքն ալ ՝ էս կ
կ էնր կը յողնէր պար զա պէ ս էջթեըով : Եը
հեւար նոյնէսկ*. Տարէներ առաջ՝ համ բո յրէ առաջարկը եկած էր նամակէ մը
մէջ՝ ձգո ւած փոսթ ոեսթՂսնթ ու {•նՀ
կրցած էր ստանալ զայն ստորադրութենէ
մբ ետք*. Պ եոնար
այլեւս պէտէ չուզէր
էյաւարը բարձր պահ ո ղ գերան մր ըլլայ :
Ու֊րէչ պանդո\կներ չատ կայէն քաղաքէն
մէջ՝ աւելէ լուսաւոր՝ աւելէ
օդաւէտ ՝
էսկ էր մպէտը կը սկսէր վարէն ՝ կը մըտնէր ակռաներ ուն մէջ՝ կր փայլեցնէր զա
նոնք ու թիկունքները կը լայննայէն ՝ կը
նետուէէն ետեւ' գերեզմանափորէն ար ձակած հողէն պէս*. Այս կէ^ը՝ էր կէ նը..... Ջէ° որ ո՛ չ մէկ պաստառ աւար տած կը նկատ ո ւէր :
Արդէն բոլորն ալ
ան հազ որդ դտած էէն էր դէծեր ը ՝ անհրրապոյր' իր դոյները, գիւղէն' քաղաք,
քա ղաքէն' ծէւղ ՝ մէնչեւ որ չորg ած է էն
ներկերն ու վրձէնները' փայտա ցած *.
- Աճառը չէ մոռցուած՝ պարոն :
Պ եոնար կը հաւատար եր է կէն ՝ կր հա
ւատար
վաղորդայնէն ՝
ներկայէին
բտյց տյդ ներկան չէր եկած բնաւ*. Օտց
էր պանդոկը ամէն օր՝ անընդմէջ՝ էսկ
տյդ ներկայէն մասէն վերջը՝ քէչ Ը ՈԼՀ)
երբ ներկան ալ բլ/ար անցեալ ՝ բլլար երէկ > Ըևաք նկար : Այսօր ՝ թերեւս ՝ ու թերորդ օր մըն էր՝ մամանակէն մէջ ըստեղծուած յաւելուած մը*. Պէտք է պա -

ետք կ՚ապրէմ էւաղաղ՝ ազատ՝ եւ էնչպէս
նկար ելա կերպէս մասէն րսէ նաեւ թա փանցէկ հոդեվէճակ մը*.

«Ց»*- Ի^նչ կը իորհիք «Յառաջ - Միտք
եւ Արուեստ»ի այս շարքի մասին :
Ա* ԱԼԷՍ ԵԱՆ •- Աքտնչելէ գաղափար մը
որ 1լ էրագործուէ * մանաւանդ որ նկարէչէն հետ անմէ ջական չփման մէջ էք եւ
էնքն է որ է՛ արտայայտո ւէ' զէնք մտա հոդող հարցերու մասէն*. Ընթերցողն տլ՝
այս ձեւով ՝ լաւագոյնս կը ճանչնայ ենր
թական» ճ անա չո ղո ւթէ ւն
մը
որ ան հըր աժ՜ եշտ է գործէն եւս ըմբռնման հա
մար : Առէթէն պէտէ օդւոուէմ ՝ սակայն ՝
ուրաէէութեամբ նչելու թէ բազմաթէւ հայ
նկսւրէչներ կան՝ յատկապէս Փտրէզ*. Մէկ
բան էնծէ ցաւ կը պատճառէ ՝ այն
թէ
որքան ատեն որ նկարէչ մը առանձէն է
մեծ դժ՜ուար ո ւթէւն ունէ արտայայտը
ւելու՝ րացուելու*. Հյատ պէտէ փափաքէէ
որ մեր հայ նկարէչները համաէէմբուէն ՝
էրարմով աւելէ հ ետ աքր քր ո ւէն ՝ մօտե նան ՝ ջանան րմբռնել՝ հասկնալ զէրար z
էր ա3 նե՚ն զէրար : Այս 1՚սկ մտահ ոգու թեամր՝ դրեթէ տարէէ մը է վեր ՝ քանէ
մը հայ նկարէչ բարեկամներ մէչտ կը
հաւաքուինք*. Եը յուսանք մեր կազմած
այս կօրէդյը ըեդլայնէ եւ զօրանայ :

տէն թուղթերը փոխել տամ ՝
մտածեց
Պ եոնար յանկարծ ՝ բայց լբաղրէ արծէւը
անգամ մըն ալ խաոնո ւեցաւ մտածումէն
ու ամէն իեչ ծածկեց տակ : Հազուա գէւտ ՝ արքայական արծիւ մըն էր ՝ սպաննըւած պայքարէ մը մէջ*.
- Ե^նչ է պատահած ՝ Պէպէ’
- Ոչինչ *.
“
Եէրակէ է այսօր :
- Այդ մասէն վերէը*
- Եկեղեցէէն զանգա կները • • •
- Ղփտես ՝ որ Պօղոս դարձէ եկաւ Եռա
մաս կոս է ճամբուն վրայ ու Աւետարանը
քարոզեց î
- Ըսկապէ^ս • • •
Ես կա
ս,
նմանապէս ս ՝ վերջապէս ս ՝
յէմառ բառեր՝ անպէ՚տք՝ մակբայներու
պէ ս : Ս.ռ.„ջլ,ն հ ան դէ սլումէն պէս *. Ետյց ,
բայց ե&րբ էր այդ*, կովերու երկայնքէն
մէչտ ալ ալէքներ պէտէ րլ/այէն ՝ էսկ
աչտարակները մէչտ ալ ո ւղղո ւթէւն սւէ"
տէ տայէն զբօս ա չ ր ջէ կն եր ո ւն : Ի՞նչ կը
կոչուէր այդ որսորդը՝ որ սպաննած էր
արծէւը : Պեոնա^ր :
- Ետրէ լոյս ՝ պարոն :
տ կիներն էէն առաջէն մտնոզներ ը
ու վ երջէն հեռացողները : Ջ է ՝ ա մէն տե
սակքն ալ ճանչցած էր Պ եոնար î
Եթէ
ծնող սէրերուն' մանկամսուր ու մեոնող
կ էքքերուն' անհատական փոսեր անհը րաժեչտ Ըէէայէն • • • î Եսկ ո*ւր թաղուած
էէն էրենները*. Սկզբնական աճապարան քէն պէտք է անպայման յաջորդէր տ ըհ տքնացում մը՝ յետադարձ հայեացք մը՝
’llïում մը*. Ու- պէտք է վերա դառն այէն
Հով չկար ՝ բայց ալպոմը էնքզէնք բացաձ
էր նախընտրուած էջին վրայ ։ Մ առեր
կայէն հոն՝
լուսանկարչական մեքենայ
ու առաջփն ու վերջէն քունէ մտած մա նու կ մը : քժէլերուն մէջ զերոն է որ կը
սէր էր Պ եոնար այդ օրերուն ՝ վարագոյր
ները պէտք է խոպոպ ունենա յէն էմաս տւսւորուելու համար՝ էսկ հոդէն դէծ էր
գէմքերու վբայ ՝ դէծ հորէզոնական՝ զ/փ
ուղղահայեաց : Մոոնւս*լ ՝ • • • նման րան
կը մոռցո^ւէ*. Երեամս եր կէնքէ ճամբ ան
կորսնցնել անապատէն մէջ :
. Եփ լ չորս սենեակէն մէջ ալ րաղեէք
կայ :
- Եկ աՓծ էէր ասկէ առաջ՝ - մտահոգ ւած էր մօրուսաւոր մը։
- Տէմար բաներ կը խօսէս î
Եկած էր կթեր ՝
եկած էէն բոլորը ,
բայց մարդուն հարցումը էս կապէս յէ մար էր : Պաստառներէն մէայն մէ կը
ծաէէ ո ւած էր՝ մնացեալները՝ ժամանա կէն հետ՝ նմանած էէն էրարու*. Պատերու
*էրայ կաէ/ուած ՝ խա չուած ՝ վերածուած
վկաներու *. Պեռնար դէտէր ՝ չատ բան
դէտ էր ՝ ամէն
բան դէտէր*.
Համբոյրէ
փոխարէն աւետարան դրած էր՝ ճամբու
ներու փ ոէւար էն' աչքեր ՝ արժանապատւ.ութեան փոխարէն' չրթունքէ ներկ : Սչ
ոք սչէնչ հասկցած էր i բա9Ւ Մաթիլտէն >
որ զնած էր անոնցմէ մէկը։ Պանդոկը
սլ ատ ս պար ած էր տաղանդը ՝ սենեակ տըւած անոր ՝ սակայն կինը այլեւս ոչ մէկ
աեղ էր՝ ենթակայ ոչ մէկ դէծէ :
- Եարելէ0 է մնայուն սենեակ մը ու նենալ :
- Եեմա Գրիւ Էր երեւի *.
- Ս.յռ , ինչէ՞ն գիտցար * * •
Պէտր է ըսէր սա մարդուն, թէ կային
կիներ , որոնր աւե/ի կենդանի
կրնային
դարձնել արական դերերը՝ թէ էնչ ալ
անպէտք էր սա պեխը չատերու դէժքէն
վրայ՝ թէ օդերեւութարանութէւնր հէմ նրւած էր մթնոլորտային ճնչումներու
վրայ ՝ թէ վկայել կը նչանակէ ր ճանս չում յայտնել՝ թէ անմարս ելէ՝ նոյնք, սե
թունաւոր սունկերը կայէն ՝ թէ կոոէլ •
լաները վտանգաւոր կը դառնայէն ՝ ե թ ք
յարձակումէ ենթար կո ւէէն ՝ թէ . • • î Պեոնա^ր ևը ՚ւ ո չուէր այդ որսորդն ալ. Սի *
րաբանող արեիւներէն փախուստ տուոզր
արուն եղաե էր, չէ՞ ։ ՒնչեՀր ունէր Պ^ռ
նար րսելիր աշխարհի բո/որ
պանդոկս,պետներուն: Րայց ի՞նչպէս պետը եղաե
էր նման պանդոկի : Ւ՞նչպէս խեղաթիւ. րաե էր գաղափարին էութիւնը: Ւն չո ,
որսորդ մըն ալ
անակնկալի չէր բերեր
թիւ տասնըեօթը սենեակի յաճախո րդնե րը : Պ եոնար դիտէր , չատ լաւ դիտէր , թ Լ
լաւագոյն ճաշարաններուն խ ո հ ար արն ե րը միչտ աւ այրեր պէտՐ է ըլլայիե,
մինչ կնոջ տապկած հաւկիթները* . *
- Ա ուտըի դուռը մէկ է, ելրի դռներն
են որ • • •
- Ե^նչ ըսել ուզեց էք ՝ պարոն :
Պ տրկեչտութէ^ ւնը ՝
ոՈր պարկեչտու թիւնը : Հէրե աթ ստեդծելու ատեանն էր :
QF
(Հ թերեւս անդամ մըն ալ թրջուէ էհ
վրձինները՝ զնուէէն նոր գոյներ ու»»*'.
Ս^էպէ խոհանոց կը դարձնէ ր Պ եոնար զ ըլսւ֊խը ՈԼ- կթեր կը դ*ո*եէր հսն ՝
երկար
մաղեր ՝ տօնական սրունքներ ՝ լուսաւոր ft
րան մը՝ էսկ ո^րքան ժամանակ հարկա ւոր էր քանէ մը հաւկէթ տասլկելու î Վե g
պկելու*. Ո՞րքան ժամանակ
կէթ
պէտք էր նոյնէսկ աշխարհէ րոէոր հւսւ-
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կիթները աա սլկելու։

1'իմացկուն

էէն կի

ները յ կո ճգ1՛ սւէս մէև ԷՒն > Ւ ս 4 ճՒլրԼե ~
րը՝ անհամար ճքււղերը իրենց սնունդէն
համար կրնայէն վստահ էլ մէակ րու
անոր յ որ հողէն հետ սիրաբանելու մե նաշնորհը ունէր։ Արդէն մաշած էէն դէ
պէ յարկերը տանող ղորդերը : Ո® ճբ :
հայց ոճը կը մաշի®։ Փայլեցնեմ կ°չէկ •
ներս ? եր թամ դատարան : Անասունները
պէտը
է ունենայէն էրենց պա չտպան
փաստաբանը ու պանդոկապետ սլէտք է
րլյար ան։ հայց ո® ւր փախչած էր արուն։
Ինչո®ւ մէ շտ ալ արուներն էէն փախրս տականները ։
Պէաք է դտնուէր ան ու
բերուէր ։ Փ ա կ^ր Պեոնար պանդոկէն
դոները՝ կանչէ®ր սենեակներուն մէջ մէկut եզո ւած
սէր ահ արն եր ո ւն կո դա կէ ցն ե րը՝ կո դա կէցն եր ո ւն ամուսէններր ու դատար ան սարքէր ։ Պիտի դա յ/՛ ն անոնք :
հայց չէ® որ թէւ տասնըչորս սենեակէն
կնոջ ամուսինը նոյն պահուն կը դտն ո ւէր
թէւ եօթը սենեակէն մէջ ։ Դիմացը՝ պա
տարագը շուտով ‘/է^ջ պէտէ գանէր ՝ էսկ
ատամնաբոյժ՜ չէր Պեոնար՝ ոչ անասնա բոյժ՜ , ոչ ալ խաղաթորդ։ Ո® ւ ր էէն զբօ սաշրջիկները , բերքահաւաքհերը , ո® ւր էէն
պատանէները։ Պատերազմ ըրած մարդ
էր էնք ու մարդէ կ թաքստոց է պէտք ու նէին՝ երբ ռմբա կոծ ո ւթէւն ըլլար *
- Պէաե® ա որ դո ւրսը կ^անձր եւէ î
- *Լեր երը , շատ վ ե ր երբ գտնուող անձ րեւէ կա թէլէն նման » • •
- Մր շարունակէր , պէտէ Հ/Լ^րջացը նես ։
- քէուն շարունակէ • » • թափանցէ կ է ՝

ձո՛
- Այ ո՝ թափանցէ կ է՝ պառաւէ մը դէ շեր ան ոg էն պէս î
- Ե®ո եմ պառաւը • • ♦
- Զէ : *հսւ֊ դէշեր անո g դ է որ հադած է
այդ պառաւը :
- Ո®ր պառաւը ♦ • •
֊ Եթէ կուզես շատ վերերը բարձրա նալ ՝ պէտք է րաւարար թթուածին առ նես հետդ ։
- Է®նչ կայ նորէն :
- Կր հաւատա®ս սրրադրութեան ։
- Ի®նչ պատահ եր է , յստակ խօսէ ։
- Է®նչ պէտէ ըլլաJ ՝ դէտ ես որ • • •
- Ջեմ դէ տեր : էէս է î էՀ^չ
պատահ եր
է...
- ^հաղթող թռչո ւնն երը • « •
- Նորէն ալոլո մը բացեր ես ։
- Տեսնելու համար աչքերը ամէնէն ան
կարեւոր ՝ ամէնէն աւելորդ գործարան ներն էէն։ թա փ անgէ կ էր պատը , թա փ ան g ի կ էր երկաթը՝ թափանց էկ էր մրտածումը՝ ոչ ոք ո չթ'չ չէր տեսներ ։
- Նորէն այդ ալոլո մը բացեր ես • ♦ •
Իսկ այղ ալպոմին մէջ անելներ կա յՒն։ ոչ մէկ տանող աշտարակներ՝ նե էւ ած բերաններ ։ Այդ ալսլոմէն մէջ նա րընջադոյն զգեստ կար ու կիսախուփ
աչքեր ։
- (Հիմար բաներ կը խօսիս՝ ինքզինքդ
կր կրկնես ՝ դա տ ո զո ւթէ *ն դ կը խանդա ր ես : Կէրակէ է այսօր :
- Այդ մասէն գէտ ես կարծէքս :
- Աոդոմ - Ղ*ոմորէ վրայ պէտէ ըլլար
ա յ սօրո ւան քարոզը յ Կղեր ր ըսաւ :
- Ախ , Մ աթէլտ ՝ Ա՝ աթէլտ . . .
- Ըսէ •
- *Լ/որ նէւթեր կան ուղեղէս մէջ. • •
Ա* էայն թէ վրձինները վերակենդանա յթե-, 'Բիչ ետք, պէտէ յայտարարէին՝ թէ
տեղ մնացած չէր սրա հէն մէջ ու էր նէւթերը՝ առանց հովանոցէ՝ պէտէ թը^Ը"
ւէին ՝ պէտէ գունաթափուէէն ՝ դաոնայէն
անտէր ու ն ե տ ո ւէէն հասարակաց փոսը :
Կային մարդիկ՝ որոնք առանց փողկա •
"//' • • •
- Արծիւը ս պաննո ւած է î
- Ո® ր արծէւը՝ էնչէ® մասէն կը խօս էս։
Ի՞նչ եղաւ այս առտու։
- Այն որ կը սէրա բանէ ր ուրէ շ արծէ լի մը հետ :
. ենդանէն եր ո ւն էրաւունքը ՝ անոնց
բնազդը ՝ անոնց • • .
- Խօսէր ՝ Պէպէ , վե®րջը • ♦ •
- Հրահանգով
կտրելէ® է հեռաձա յնէ
թիւ֊ մր մոռնալ î
- Ի®նչ հեռաձայն ՝ ի®նչ արծէւ։
- Անա առէն արքայական արծիւը. • •
Կրկնութիւն կ[նէր Պեռնար ՝ կը զա ռանցէր Պեռնար՝ բայց կարելէ չէր պան
դո կը փակել î Պէաէ շար ո ւնա կո ւէ էն պան
դոկները զաւակներու տնօրէնութեամբ ՝
Պեռնարէ զաւկէն հովանաւորութեամբ ՝
մանչուկ մը՝ որ մետասաներորդ ժ՜ամուն
մ երժ՜ ած էր ծնիլ ։ Եթէ ւզ ա ս ա ա ռ չդտն բւ էր այլեւս , մարդկա յին մորթ պիտի
գտնէր , կենդանականէն շա՜տ առաջ : Ին
չո՞ւ էին սրունքները , կռնակները , ափերը
ու մանաւանդ, ճակատները՛. ՛!.ամանաւ անդ
ինչո՞ւ էին կռնակները : Այո , րաց է պան
դոկը , պիտի փակուի
վերջփն շնչաւո
րին հետ ու այդ վերջփն շնչաւորը պիտի

Մ Ի Տ Բ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

ո շնչանայ անոր թէ1- մէկ ս են ե ա կէն մէջ ։
- Qn ւազեղը պատրաստ է ՝ Պեռնա՛ր սէ-

Եթէ այո՝ ուրեմն ստեզծադործող՝ ու~
րեմն արարիչ , ուրեմն Աստուած : Ինչո ւ

րելիս ■■
(Հանկարծ շշուկներ շրջած էին,
Z'«zz
պատերը ճամբայ բացած անոնց առջեւ
խոնարհել ով, երկէւզածութեամբ ՝ Ւնչ սլ է ս արքայէ մր դէմաց : Ամէն ոք բան մը
կը փնտռէր։ *Լ,այած էէն աթոռներ ուն
տակ՝ ան կո զէնն եր ո ւն մէջ՝ ծալքերու ար անքէն : Պէտք չկար մատնեմատ եր ը տա
նելու դէպէ ա կանջն եր ո ւն էւոռոջները ՝ ոչ
ալ անցնելու բա զնէք։ փամանակավրէպ
էէն հեռադէտ ակներն ու մանրադէտակ ները։ թարթէ չ մը րաւարար էր՝ [1U'J3
անոնք կորսնցուցած էէն աստղե րռւ ճամ
բան : Ամուսն ական մատանէներու սկըզբ ”
ն ատ առերը բաւար ար չէէն
դատարանէն
համար։ Ամէն բանէ մէջ նոյն
ՅոԼքԸ
կ ար :
Հետյէ® մ հայելէէն^ • ♦ •

եկած էր գիւղէն ,

Կը նայէը t Ւ՞նչ */աէւ ունէր որ • • •
դէմք՛ ը պէտէ տեսնէր • • • //բ տեսնէ'ր :
♦ . . Տտրէներէ է վեր Ա աթէլտն էր սափ ր է չը ոլ- Պեռնար հայելէէն մէջ չէր նա յած այն օրէն՝ երր 1լ/Հեը ածէլուելու ելեքտրական մեքենայ մր նուէրած էր ։
Արդէն ի՞նչ պէտք ունէր դէմքը դէտե լու՝ 1'ԸԸ ամէն օր՝ ամէն ժ՜ամ՝ ամէն
վայրկեան ♦ ♦ ♦
- Աւելէ
բարձրահասակ հայելէ չու նէ®նք ։
- Հայեւ1՛ 1
- կուզեն որ
դէտեմ նախ ։
- Որո՞նք :

-

հայևմ՛ ՛■
հայելիին մէջ ինքդի՚նքս

:

- Ովքե՞ր են անոնք՝ չե՞ս ըսեր :
Առաջէն ընկեր ը ՝ առաջէն բարեկամը :
հայց է^նչ գործ ունէր ան այս ըօ/պըէ^1
մէջ*» հնչո®ւ կը մտնէր՝ ^րր չէր դէտ եր
դուրս գալու ձ՚էջոցը : ]՜*®նչ գործ ու նէին
կոկորդէլոսները՝ \յեզոս/ւ կոկորդէլոսնե րր : ինչո® ւ կոկորդէլոսէ նմանցուցած էր
ըհկեըԸ)
երբ լացած էսկ չէր* Որ ովհ ետ եւ առաջէն դծադր ութէւնը այդ
կենդանէ®ն էր : իսկ էնչո®ւ նաէւընտրու թէւնը այդ կենդանիին դացած էր : Որովհետեւ պայթած ա չքե®ր ու նէր :
Պեռէւար մոռցած էր ՝ թէ է^ք ալ արծրւեքէթ էր : թերե ւս արե-իւ : Ի՞նք էր փ ախուստ տուող արծէւր ։
- Մ աթիլտ ՝ եթէ պատահ է ՝ որ օր մը ՝
կբ լսե® ս ՝ եթէ պատ ահ է որ օր մր • • •
^/Ն//£ այդ մասէն խօսէ® լ» • • : հայց Հր
նկարէշն էր ՝ որ սեփական կատուէն նայելով առէւծ մը դծած էր ։ Չքարելէ® էր :
Աստուած որո®ւ նայած էր՝ ^րր
ղէ^ւք
ուզած էր ստեղծել։ կոկորդէլոս է® մր՝
կատու.ի՞ մը, կապիկի՞ մը, թէ՞ իր զա։.կէն։ թէ® արծէւէ մր՝ այն արծէւէն ՝ որ
անտառէն մէջ՝
ուրէշ արծէւէ մը հետ
սէր աբան ած ատեն ՝ անա կւ կա լէ բերուած
էր պատահական որսորդէ մը կողմէ ու՝
կէս ատ ձդուած հաճոյքէն ահեղութէւհը
բազմապատկելով
սեփական մոլեղնու թե ան հետ ՝ յարձակած որսորդէն վրայ՝
ուզած էր փորել անոր աչքերը՝ մագէ լ ները անցընել անոր սէրտէն՝ սակայն էր
կեանքն է որ ձդած էր ճակատամարտէ
դաշտէն վրայ : Պեռնար չէր կրնար ըլլալ
այդ արծէւը ։ Արու էր էնք ՝ էսկ ան ... :
Ա աթէ®լտը ։ Աստ ուած Մ աթէլտէ®ն նա յած էր այդ էգ արծէւը ստեղծելու հա մար։ Աեծադոյն արուեստագէտը չէ®ր
Աստուած ։ Երբ առաջէն ստեզծադո րծութէւնը կը կատարէր ՝ Հ վ կա ր որպէս օրէնակ : Եը կրկնեմ ՝ կտրելէ® է կատուէն
նայէլ ու առէւծ ստեղծել՝ նայէլ ճանճէն
ու բազէ եր կնել : Ամէն բանի համար ներշըխչս^ պէտք էր՝ է ս կ Ընկերը
['Ը^է
ներ շն չո ւելութ կոկորդէլոս մը տ ես ած էր *
Բ. ’ ս1էտ>Ը է 1'^ աԼ բարեկամէն նկա րր գծէր ու ներ շն չումէն համար նայէր՝
նայէր՝ նայէր՝ նայէր ո® ր կենդանէէն ՝
ո®ր առար կայէն : ինչէ® պէտք է թելադ ր ըւէր անոր ականջն եր ուն համար՝ անոր
րերնէն՝ քէթէն ու մանաւանդ խօսքերուն
ու սրունքներուն ։ ք*®նչպէս խօսք պէտէ
դնէր պաստառէն վրայ՝ ո®ր խորհրդանըշանը պէտէ շահ ագործէր ։
Աստուած շա®ն նայած էր մարդը ըս աեղծելու համար :
րը առաջ ստեղծած
էր՝ մա®րդը՝ - թէ շունը։ հայց էնչո®ւ
կայծակ կար ուղեղէն մէջ՝ էնչո® ւ ջրր հեղեղ :
- Ւ^նչ առէւծէ պէս կը դառնա ս վան դռւկիդ մէջ՛.
- Եթէ ^աթւէ ԸԼԼաԸ փակ ա չքերով նըկաբել • • •
- ^'եռ չմոռցա®ր • • •
- Հացագործը կրնա® յ առանց ա լէւ ր է
ա շխատ էլ ՝ • • • կաւագործը առանց հո -

1՚--

ղ

- Կոկորդէլոսէ պէս
պէտէ
գաղտնէքներդ ՝ Պէպէ *
- Ինչէ® պէս Î
- Կոկորդէլոսէ պէս * Ջէէ^ր
թէ***
- ՛Նկար է® չ եմ ես • ♦ •
- Ենթադրենք որ այո ...

պահես

դէտեր ՝

ղտլէն ետք ,

ինչո ւ

tj եր ադար ձած

չէը ։
- հայց քհղէ մէկ րան կը պակսէր ՝
Պեռնար սէր ելէս ՝ մէկ բան : Տ աղանդը :
Ա էակ պաստառդ ես դնեցէ ։ Ե կո ւ֊ր ՝ նա(n աճա շդ

ըրէ *
- հանէ անդամ ըսէ

» nü uiJrt

- Առանձէն աւելէ դժ՜ուար չէ • • ♦ î Հ^աւ-“
կէթները սկսան սլաղէլ։ Նայէ»
ասէկա
աթոռ է՝ ասէկա լոյս՝ ասէկա օդ՝ ասէ
կա առաստաղ ՝ ասէկա քիթ, ասիկա կօշէկ ՝ ասէկա • ♦ •
Կ*էւղէն դէպէ քաղաք երկարող ելե՚լլ
տրրական թելեբր ձայնագրութեան տետ
րակ կրնայէն րլլալ ՝ մէնչ Պեռնար ահ
կարող եղած էր երգելու անոնց վրայ ար
ձանագրուածը։ Արդէն անհամար թը12
չուններ կայէն այդ թելերուն վրայ՝ էսկ
էնք թեւի անճարակ շարժ՜ումով փաէւ
g ո լցած էր ղանոնք։ Ա* աթէլտն էր պան
դոկը ու էնք պարզապէս խամաճէկ։ Մէ
այն ա՛ն հէացած էր պաստաոներուն վըրայ ու- Պ եռնար կարծած էր ՝ թէ էր նը
կարներն ալ պանդո ՛մ՛ սլ ա տ եր ո ւն
վրս՚յ
անոնց պէս պէտէ ը[[այէն անմահ : Մ Բա
քուն ցուցահանդէս մր պէտէ ունե*հար ։
Անմահ էր՝ չէ^ ՝ պանդո կը ։ Իր ալ փ ըհ տ բռածը այդ չէ®ր : Ու֊ եկած էր Մաթէլտէ համար՝
ած էր քանի ժ ը անդամ ՝
մէնչեւ որ մնացած էր՛
- Ո® ւր է հրացանը։
- Ինչը՞ ՛■".
- Հրտցանը , ըսի :
- նա[լւ զնա ներս ու հանդչկ '■
Հ՛ողը
նոր շրջանակներ կը զն եմ ՝ նոր դոյներ ՝
նոր վրձէն ու դուն կը գծես ուզածդ ՝ ու
զածդ • • .
Փ ապուղէն անդամ մրն ալ ցնցեց շէնքը՝ րայց յաճաէարղները արդէն մտած
էէն անոր կշռոյթին մէջ ՛. Րտյց ե՞րբ Պ երւ.
նար է մէկ աչքը խոշորցած էր* թէ& մէւսրն է որ փոքրացած էր : Իսկ է^նչ էր մընայուն ա յդ արg ո ւնքը աչքին անկէւնբ :
Ե&ր բ ծերացած էր այսպէս։ Ի^նչ ըրած
էր Մ աթէլա այդպէս սէրուն մնալու հա
մար : Պէսւէ վերադառնար ՝ պէտէ վերա
դառնար դէպէ երտ ու դծէր կեանքէն դը“
լուէ/ - դործո g ը : վեր պէտէ նա յէր ան
դունդը տեսնելու համար ՝ պէտէ նայէր
1ա ցՒն'

ժ՜պիտը հասկնալու, համար՝ սա ւո ան այէն' ղԱստուած ընկա լելու համար :
Անձրեւն է որ արեւը սլէտէ թե՜լադրէր ՝
էւ աւարն է որ • • . նաէւ պէտք է դատա րան երթար ՝ որ պէ ս զէ դադր էր անձր ե ւր ու հրդեհով մը վերջ տար այդ անռառէն : Հիմա կը հ աս կնա®ր ՝ թէ շսւսւ վե ըհրը գտնուող անձրեւէ կաթI՛ ԷԸ մէնչեւ
հող հասն էր ՝ է^նչ տարբա դադր ո ւթէ ւն ներ ու ել ենթարկուէր : Կը հասկնա®ր ՝ թէ
Մ աթէլտ էնչո՛ ւ չէր յողներ բարձրանալու
ատեն։ Կնճիռներ կայէն Պեռնա րՒ ճակ տէն ՝ էսկ այդ ակօսներուն մէջ մէայն
կեղտ ՝ մէայն աղտ :
Պէաք է երթար անտառ ու գտնէր փաէւըս տ ա կան այդ արծէւը ։
- Անտառը պանդո կին մկջ է, Մ՚սթիլտ,
անտառը պանդո էն էսկ է ՝ - երբ կուգար
պ ո ռալո վ •
- Աշխարհէ բոլոր գիւտերը կլորէն վըրայ հ իմ^էուած են՝ - կըսէր յաճա[un րդ
մր Մ աթէլտէ' մեկնած պահուն ։
՜ Իսկ է^նչ կըսէր այդ յաճախորդը ՝ • . •
է®նչ կլորէ մասին կը խօսէր՝ ... էն չո® ւ
այդքան մտերմիկ էիր
հետը ... Ո® ւր
կորսուած էէր • • ♦
- Լաւ դիտես ՝ որ գիտնական է ան :
~ Մ ին չեւ հէմա որո® լ համար կր պա հէէնք թէ ւ- մէկ սենեակը . . . Ինչո® ւ պա
րապ կը պահ էէնք այդ սենեակը՝ երբ.»,
- Նախաճաշդ չես ըրած ։
- Ո®է-ր կորսուած էէր*. Ինչո®ւ այտերդ
կարմրած են ։ Ա'էնչեւ ե®րր շուն պտըտ ցրնելու պէտէ ղրկես զէս :
- Իսկ մէնչեւ ե® րբ օրերր իրարու հետ
պէտէ շփոթես դուն՝ մէնչեւ ե®րբ այսօր
պէտէ չունենաս ՝ ներկան պէտէ <տես նես ...
- Ո՞ւր էիր գացեր , պիտի ըսե՞ս , թէ . . .
- թ՛ափանցիկ է, չէ՞...
- Ուր է հրացանը :
- Այս 1՚՞նչ մարդ ես՝ որ հրացանէդ տե.
ղը ինձմէ կը Հ արցնես:
Պեռնար կը գտնէր հրացանը ու կը վա
զէր դէպի աստիճանները : Ընտրութիւն
մը անհրամեշտ էր : Ո՞ր դուռը պէտք է
խորտակէր , ո՞ր սաւանը այրէր ՛ ի„յն
արարաեը , տարբեր նկարիչներոլ պաս տառին վրայ , կրնար վերաեուիլ էութիւններու եիաեանի : Դիմակներէն ո՞րը պէտք
է պատռէր , ո՞րը պահէր : Գլուխ - դոր ծոցէն համար որո®ւ խնայէր ։
Զղիտցաւ որո՞ւ ուղղել հրացանը՛, ՛թա
նի , քանի' տարի է որսի դացաե չէր : թե
րեւս այն օրէն, երր դագրաե էր նկարե.
լէ : Բայց , բայց չէ՞ր կրնար
հրացանը
փոխարինել : Զէ՞ր կրնար հրացանը փ„ [i, ար ին ել վրձինով, մատիտով, գոյն ով :
Commission

նստեցնէր դիմացը,
բոլոր յաճախորղ
նե՞րը'. Իւղոտ մազերով երիտասառ
թէ գանգուր ձ֊ամերով Փ որթ „ լկ։ււ
թէ՞, թէ
Ուիոքին ։ Չէ՞ր բաւեր
նը։ Կրնար ուրիշներ ալ դնել, ուսոլ^^
սիրել, դիտել,
գիտել երկար,
մինխ,
որ.՛.'. Զէ՞, որ վարպետ մը
կսւտՀ^
նայելով առիւձ մը դեաե էր ,

չյՒւե9նես *
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Պէ՚ոք է ընտրութիւն կատարէր . Պէւսլ, Ոլ
նէր մօտ եշի : Մ աթի՞լտը , ... Մաթխ

ր

նար ինք ալ չան նայելով մարդը վերըս ,
աեղեել։ վերակերտել ինչպէս որ է }
ռանg թիւրիմաg ութիւններ ու ,
առան^
խարդաւանանքի : Ուիոքիի տ ռաւօտ եւս,,
պտոյտը, անոր սիրաբանութիւնը որԼ֊լէ
անծանօթի հետ, անոր անխըտր ական։,
թիւնը,
հաւատարմութիւնը
սեփակա'ե
բնութեան , նկարագրին , իսկական /սառ.
նըւածքին . . . ։
Պեռնար քիչ մրն ալ աւ. ելի հեռու՜ պի*
տի երթար քան այղ վարպետը, քիչ
ալ աւելի հեռու,
քիչ մը՛հ ալ, թերեԼս
մինչեւ ծայրը, ուրկէ անդին միջ„ց պիպ
չգտնուէր այլեւս : Եթէ ձայնն ալ փա,է .
փուշտ ըլլար , կրնար զարնուիլ դիմացի
սլատէն ՝ վերադառհւսլ ու- ձվսրճէլ շրխ,
նէս կնեբուն ձիչգ կե գր ո*!։ր : Արձադսւնգ
այդ փամփուշտին համար ալ որոշ տա .
րածութիւն սլէտք էր : Աշակերտական օրերուն այդպէս ըսած էր գիտութիւնդ
այդպէս պէտք է ըսէր նաեւ այսօր : 9՚//էրաւ կարծիք փոխող չէր ան : Իսկ ինւոլ
այդքան զգայապաշտ եդած էր Պեռնար ;
Ինչո՞ւ աւելի
ատակ եղած է հանումի
գործողութեան ,
մինչ րադմապատկոլ .
թիւնները միչտ ալ մօտաւոր կ'ըլլա /ին ;
Ինչո՞ւ մաթեմաթիքը, բուսարանութիլ .
նը, ին չո՞ ւ քիմիադիտութիւնր . . .
Պեռնար կրկնեց նոյն մտածումը՛, ինփ՛1
նայած էր Աստուած մարզիկը ստեղեան
պահուն , թ'չէ՞ ներշնչուած էր : Ա՞ն տլ
իրեն պէս միջակ նկարիչ էր , լձւդօրինա՛
կող՛. Ինչի՞ նայած էր գինք ստեղծադոր՛
ծած ատեն՛. Ա տ եղծադործա՞ ծ , ... չէ՛,
ստեղծած : Ա տ եղծս։ դո րծո ւթ իւն չէր ինդ
"՛չ ‘"Լ Ս"ս՚թիլտը ։
Ստեղծադործութիւհ
չէր ո՛ չ ոք : Աշխարհը իմերելս , առարկա
ներն ու րոյսերը հաւանաբար, անԽ ■
պետը
տնպտյմա՚ն՝ բայց մա'րդը՝ •••
չէ՝ մարդը ստեղծագործութիւն չէր՝ իէր
կրնար ր/յա/ ։
Ա տ եղծա դործո ւթիւն էր
Մի շելը ՝ ան ՝ որ մերժ՜ած էր ծնիլ ՝ մերժ՜ած էր Պանդո ևը ու անոր
թուադրեալ
ս են եա կն երը :
Երր վար հասաւ
Պ եռնար ՝ իրեն չատ
ծանօթ զռյգ մը գտաւ քոՏթ-ՈՆար^^ դ[ ’
*^աց : Խսւնդարուած ծորակներու եւ դա
սական երաժ՜շտութեան մասին խօս ակ g ո ւթիւն մը կար : Աճա սլար անքով անյաւ.
ներքեասենեակ ՝
հրացանը նետեց բա,Լ ’
կաթոռին վրայ ՝ անտեսեց ալպոմը՝ վե »
րադարձաւ ու կանդն եg ա ւ Մ աթիլտի կող
քին։ Բ ոլռր ՝ բոլոր գոյները անցան կեւժ
աչքեր ուն մէջէն՝ կարգաւ՝ առանց հըր1Լե1ՈՈէ՜ը[է

> առանց խճողումի։
- Ըսի ՝ չէ® ՝ վազը կ^երթամ ու կը գնեմ
պէտք եղածը ։
- Այո ՝ բայց պէտք չկայ աճապարե •
լու։
-Ահ»».
է Ուիսքի ։ \յախ պէտք է քանէ
ձ*ը շուն եւս գնենք՝ թեր եւս ուրիշ կա ’
րեւոր անասուններ ալ ...
- Կ ենդանաբանա կան ա յդէ՚Ւ՞ 1լսւղ^ս ‘Ւ
րածել պանդո կը ...
- Այդ մասին վերջը *
Կեանքի նիւթը պատրաստ էր ։ Պտոյտ1'
Ժամն էր ու Ուիսքի յայտնուեցաւ դ^
մացը * Անհետացած էին լր տ գրի, դրուո։ ՚
դիձ։ բոլոր դերս։ կւստ արն երր ու Պեռնարէ
՛ագին կը նմանէր տեղատարափ անձրեւէ
ետք հանգչող հողփ,
այլեւս պատրաա՛'
ծլարձակումի : Արդէն փակ էր եկեղե ՚
ցին : Բայց ի՞նչ ունէր շունը , ինչո՞ւ «""՜
հանդարտ էր , ինչո՞ւ մելամազձութթ^
կար ւսչքերուն մէջ ։
Մւոնաւանդ
հանդիպած առաջփն ցեղակից ը արհումս*Ը
հած էր ։
Աաջորդ հանդիպումը օդա ա դործու-եյս,լ
սակայն ՝ իսկ Պեռնար չբարկացաւ*.
սիրաբանէր ՝ թող հարստացնէր կենսւսղէ
րութիւնը յ [^ող
յափրանար ու դ^^
վ.^P?թ1 'նայուածքը։ Աչդ ատեն մ[1էյյ^
կարելի պիտի ԸԷԼար ստեղծել վե[՚լ1՛
նկարը

յ

հ,թերեւս ալ ութերորդ օր մըն է )
մտնակին մէջ յաւելուած մը» մտւււ^Յ
Պեռնար ու քաշեց Ուիոքին
ղէպ1'
մայթը՝ դէպի նոր հ ան դի պո ւմն եր î
“ Մի վշտանար ՝ Ո լիսքիս , /'
րիր ՛■ Կ'ընդոլնիմ, որ նաեւ հաւաԱ,ս,1՛^
ես , գերզդայուն , հաճելի

ներկտյո՚թլ"

ու զուրկ մարդկային բոլոր բարդս
քէ : Երբ սկսիմ
գծելու, դուն բնաւ
պիտի չերե լիս պաստառին վրայ $ " Ւ
սեցաւ այս անդամ պանդո կապես1
առաջին անդամ ըլլալով ՝ ընդլայնել
տոյտին շրջագիծը ։
Մ՛
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ւած «մոդո վո ւր դ» մը ։ Գէրը կը վերա ծէ յօդաւորումէ։ Կը հէմնէ այսպէս
«Ժողովուրդէն» մէկութէւեը ;

(քնացոըդացը

էր ուժը աւելէ չդրուա կառնէ ու- չպատկերած էն քան դըր -

,„,ծՀՆ : ԱնաւաՐտ' 1ԼՐ դաոնայ ը*"1;մՒշտ
հակադրելէ : 6/' հարստանայ հաս,ումով
. քՒերեւս անոր արդիականութիւնը :

X

կր էէՕս/l այն չորրորդ տ իմունսիոնին
Տասէն, որ երկրաչափական բառ մը չէ,
էլրսէ- «այն չատ
ուր գիտես որ կաս
իարհին , կը մնաս
հերուն դրութեան

կըղմած կինը*. Երբ դիտէ

ւ

որ չԿայ ՈԼ- "

rft աշխարհ եւ չի պատկանիր ո չ ասոր ,
ոչ անոր , ո'չ իրերուն ՝ ո՛ չ դիրերուն :
ակենց ադ կենդանի որ տեղ չունի :

X
IJj/ եղաւ «մեր» մէջ
միակը՝ որ գնաց
մինչեւ իր կարելի ութի ւններ ուն ու կարո
ղութիւնն Լ՜ր ուն ծայրը ՝ մտաւ բեւեռայ/՚ն
գօտի՝ իր չրԼոււսծ սլատ կերին կամ հա կապատկերին նման ՝ որ կր Տ • Զրաքեան :
Լուսաւոր , դրեթէ րաg տ տր ո ղա կան էքի րու ետին ՝ վարմա պետ ականին , ճնշուած՝
հաւանական րնթեր ղոդներու աչբերէն,

հը դրէ չգր ուելիք փորձառութիւն մր î
Վկայութ-իւնը վիհ՛ի ձ*էջ իջնողի մը դիրն
է» JJ՝եծ տրտմութեան մր բեռով ։ Տրր տմութիւնը՝
վերջին *• Որուն հ ա նդէպ կը
պահէ միշտ ուշադիր գրողի իր թեթեւու
թիւնն ու լրքութիւնը :

X
իր երեւակայական

քննադատները

կը

գրեն իր մասին՝ նրր մեռած է - նորկն
երեւակայութեամբ*. Ա* ահ մը կայ
այս
ւչիօղարձումին մկջ՝ մահը ենթակայո ւ թեան* ինքն իրմէ կը խօսի երրորդ դկմ րՎ* երբեմն կր մտնկ առաջին դկմքը ՝
երրութեամր ՝ եւ այդ տողերը կը թուին
մէթրեր ո ւմն եր ՝ միշտ
երեւակայական ՝
“‘“֊անց չակերտի : իր հէքեաթին ուրուա
կանով կը յօրինէ երկրորդ դկմքը*. Գիր ֊
Հերոլ այլազանութիւն*. Գիմակներ*.
Կը
ձգտի տեսակ մը չէզոքութեան ՝ անանձխանութեան։
Կը
հասկցուի՞
ինչու
‘“յնքան հազուադէպօրէն կը մերկանայ :
Հ“սւախաբ պիտի ընէ բոլոր ճչան խոստոյթեոլթիՀններ սպասողն երը : Ան անձնա կ“քն ձայնը ՝ որուն այնքան ումով կը ձըդվերջէն ոտանաւոր -

րուն մէջ՝ անկնիք՝ անհամ ՝ անտար f1 P քսՕսքը չէ անշուշտ' այլ ան' որ ակր
^է։ գէրք ու տեղ չունի : Որ փսփսուք
ըե է՝ հազիւ լսելի - «մէկը կը փսփսայ
1Ակ^ջին^ (646), վերջին էջին վրայ *. Եւ

ք

ԳԲ'Է ոլ֊ն1չնդիր այղ փսփսու_քին ՝
որ
c Հ՛՛արսէն է ոչ ալ ներ ս կն ՝ որ կը տանի
Ղ-P դր չէն բռնած ՝ կը գրգռէ ան դա լ P եր Ա-իթմին մէջ՝ անօրինակ ան կա թեամր մը ցանկութենէն ՝ կամքէն ՝
ձ-ոլմկն •
L֊PU,J ,

«Աշական դրեց ուրի շնե ս արիշներ էն անկախ : Գրեց

Լ ՚Լրս,յ, իրմկ անկախ î իր վարձքն
Ոլ պ՚ստիմը' իր սսյեղծումները*» :

X

դդտստ^

: Անոր տուած դնահա //"7'^ ^“՚ Vաս/եե9նէ > 1/Շ

էրեն a
պահ մը ՚ ^ս՚յն
դա^անՒ
րռ,ն
-Լաստաէ մԸ» (257) , վէպեյսփճ"'^ Իր է^ղերուն կուտայ ընծա ԸՈլթե '„ն "րՈւ^1։"Հւ'իրաւութեան , խոն»ւթեՀՀ '1^'1'111չ,""Բ'-սն, մտրդկայ յ,
: Կը ստիպուիմ տպուածներս ՀհԱքր ‘Լե/աաէն կարդա է, անտիպ<

X

Եթէ վայրը ըԱար
աքսորը կ^նւորէիը

յստակ հոգեվիճակը,
, բայդ չես այս աչ .
կապուած բու շուրջի
, քու բոլոր զդայա -

րսնքներովյը, ըլլալով հայր, '/Հ'"7 ’ հայ ,
ներող ու տառապող, մահուան մէջ մըտտե այնքան իրաւ անձուկին հետ շիջող
կեանքին , բայց չկրնայով ազատագրուիլ
ափսւրհէն» (374) : Հոդեվէճա՞ կ մը մի U,ji, թէ կեցութիւն մը, օրէնքը արուես
տագէտին, երր ան։ /լուղէ երթալ մթու
թեան : Ա։ ան դա կան Ո րրէոս՝ դէպի րն -

չէր Ծեծարծնց էր

«Օշս՚կսյն չէ զար Ափէւռքէն , բայց կուգայ Ափէւռքէն» (551) :

ՎԵՐՋ

X

անէնար . Կ՛՚առնեմ

Ստհփանոս

X

Սխ-նեցին

և

Սասունցի փտւիթը :

Երկուքն

ալ չափածոյ քնարախաղ : Առաջինին մէջ
յտւաէլնի նուաճած ըլրսլ «.մեղքին և երկխեքին մարտնչումը՝^»
«միջնադարեան
այյէ հ էքեաթէն Օշսյկան հանած կ մեր
օրերու տրամ մը՝ այնքան այդ մար դե րը կը տառապին իրենց
հոգիին խորը ՝
թհՀչդկս իրենց
մարմիններուն
երեսին'»
«Ատեփանոս Աիւնեցի»ին մէջ բառը
ազատ կ դրական որեւէ կնիքէ» (280) •
Ն ութիւնը կը
փորձեմ կարդալ՝
<եմ
կրնար*. Պահեր կան՝
նոյնիսկ վիճակ ներ՝ րայց կը նեղէ վակներեան կարելի
օփերային այս լիպրեթօն *. Տաղաչափու թիւնը : 'թառանդա մ հատածներու անտա
նելի խմռտուք մը։
Անհեթեթ բառային
շրջումներ ՝ հպատակող ոչ
մէկ «ներ քին» տրամաբանութեան *. Երկու սիրա հաբներ կը խօսին ♦
Ամբատ - *(յո՞ւն։
Հեռացած' շատոնց արդէն
է այս տեղէն ։
Ալամ - Երա՞ւ*. Ո^ ւր է հիմա։
Ամբ ատ - Հեռու ասկէ ։
Էեռան կատար կտյ անմատոյց
Անձաւն անոր ։
Հոս' մարդու հոտ՝
Ո ւխ տ ա ւորի
ԱմուոԸՒ W 84) :
Ուրիչ տեղ անկտրեյէ սղում .
«Զ„ />/քՀ՛ հրեշտակ աջէն ձախէն / սուրերն էր/Հեղ
//րակ' ափէն, Հ կը պաշտպանէն մարմինն
անոր՛» (90) է Պատահականօրկն
/լէյնամ
սա տո ղէն վրայ* ՀՀկաէաւաե քեզմէ է |ւմ
հողէն» (58)- մէ հ արցնկք Պ • Օշականէն
շրջումէն էմաստը, բայց աննկատ չէ մը.
նար մեե՜ատարա/ր յօրանջը, որմէ 1Լլեք սանդր Փանոսեան մը
կամ մերօրեայ
Ադդարեաններ անգամ պէտէ խուսափէին :
Ո՞ւր կը թափառէր Օշականէ ականջը այս
տողերու գրուաե- պահո ւն : ՐԼյսպէս էջե
րու վրայ, առանց որ ձեր ճէդը վաբձատրըւէ : Ջեմ խօսէր գլխաւոր անձնաւորու թեանց հոգեբանո ւթենէն , թղթեղէն մարմէնէն , տաս - տափարակ : Uuiuni-Gg)l Վա.
Նի/թ-ը* նոյն կաղապարով։ Եը յուսամ , որ
այս խաղերը օր մը կը ներկա յաg ո ւէն ,
բեմը ըլյալով անոնց մէակ չափանէշը :
թերեւս իԱ. գարու սկէդրը : Մէնչ այդ
սակայն' կը շարունակեմ մտաեել, որ իր
թատրոնը շատ վար է վէպէն :

X
վերլուծումէ նախագիծ։
«Ապրումը» էր մօտ, քէչ մը
հէնg ած
բանալէներուն պէս , ամէն դուռ կը բա
նայ. անշուշտ դուռերը րաց էին նախա տեր, որ յդացքները, իմաստները տարէք
ապրում մըն է արդէն ինքնին ։ Օշական
կամ ան, որ Օշական կը կոչեմ, չէ դէ տեր, որ յդաց քները, իմաստները տարէք
ունին, կը ծնէն ու կը մեռնին։ Պատմա կանօրէն
որոշադրեալ, իրենցմէ դուրս
այլ համակարգերու լարերուն կապուած ։
ՀԱպրում»ը <իԹ • գարու ծնունդ է , կու
դայ գերմանական իտէալէղմէն ու ռո մանթէզմէն դէպէ Պերկսոն որ զայն կը
բիւրեղացնէ (Գիտակցութեան անմիջա կան տուեալ նեթք? դրքէն մէջ), կ'անցնէ
Փրուստին ։ ժէ • զ արուն մարդիկ էրենց

«ապրումները» չէին ապրեր*. Ոչ ալ հին
Յոյները :
Եսքէլէսէ մօտենալ հո դեբա նական դիտակիւնէ կը նշանակէ ամբողջ
մեր դարաշրջանի «ենթակայութիւնը» հե
ռաձգել հին
3 ո ւնա ս տան ՝ Ագալքելքէանի
վյրայ : Երբ Աչական կը դրէ ՝ ինքզինք ար
դարացի կերպով վեր կը դնէ պատմու թենէն ՝ թէեւ նոյն ատեն կը ձգտի կեանք
որսալու» չանդրադառնար ՝ որ պատմու
թիւնը կուդայ բուռերուն մէջէն ՝ որ մեր
յղացուերը տարածելի չեն բոլոր մամու
նակներուն ՝ իբրեւ յարագոյ ճշմարտու թի ւններ * Ա* եծ «իրաւ» ամբողջատիրական
ռոմանթիք մըն է ան։

X
«Ւրաւ»ին համար ալ կրնաս ընել նման
հնէ աբանական վերլուծման նախագիծ ։

X
Հինցած բաներ ։ Կը ‘Լրէ տ^՚րԼ
ՀԱյս**
պէս ներկայացած Աշականի գործը ոչ սքէ
այնքան
հարաղատութեամր բացատրելի
է ՝ որքան իր մ է ։ Մթ մօտեցնէք «ներաշ խարհ»ր եւ իր «Ա* ե կնող ա կա
զանդիոն»ի մէջ^ utJu ուսումնասիրութիւ
նը թելադրող մտայնութեան։ Զրաքեան
ջ^ս^ս^յ բացատրել՝ արդարանալ՝ հասկրցուելու ճամբով։ Աշական տյդ հարրԸ
հիմնովին կ՚ուրանայ։ Ենք չէ ապրած
հ ա ս կց ո ւելո ւն ՝ սիրո ւելուն տագնապները ՝

Գթեց*

Գ. ՊԸԼՏեԱՆ

Եր հաշւոյն
ըսուած
երեւակայական
քննադատէն »
«Աշական «հասկցած»
է
թուրքը։ Եայց չէ կրցած հասկնալ Ւր մողովուրդը» (605) : Ուրիշ տեղ» «Ա*ենք հա
զիւ մօտեցած ենք իրեն» (253) • կամ'
«Ա ենք մոռցած ենք մեր մշակոյթը»
(482): Ս օ տի կո ւթե ան հարցը : Ենչ որ
«մօտ» է մեզի կը մնայ անթափանց ՝ կամ
մոռցուած՝ կամ կոըսուած ՝ իւրացուէ 1փք » Գրելը ՝ որուն կը րեռցնենք ճանչնալու հարկը - կհուզենք՝ որ հասնի ճըշ մարտութեան - կը թուի դիւրին՝
^րր
անոր յղումի վա յր ը «օտարն» է։ Հոս'
դահիճը՝ իբրեւ օտարին գերազանց պատ
կերը։ Եսկ մեզամօտը՝ ինչ որ ենք թե րեւս ՝ կը խուսափի հետազօտութեան ճի
գէն ՝ թաթէն ՝ իւրացումէն : Աօտիկու թիւնը տյն է՝ որ կորսնց ո լցած ենք՝ ըս կիզրէ^1 * Կը կառչինք անոր շուքին' հարա
զատին ։ Անոր բացակայէն։ Կը վաէսն անք :
վախը կորուստն Ւ"և է մօտէ կութեան ,
դբացնութեան ։ «Լուսէնն ու մենք դրացէ
էէնք» /չըսէ լէբանան եան երգը։ Ափէւռք
ըլլալ, Ո՛չ միայն հանդուրմ՜ել է այդ կո
րուստը , այլեւ ընդունիլ զայն , տանիլ է։ր
աւարտէն : «Ափէւռքը էմ J-ողովուրդին
հերքումն է» 1լըսէ (458) ։ որովհետեւ մօ
տիկութեան ո՛չ մէկ կարելիութիւն կ'ըն ծայէ, հակառակ բոլոր կարելի հաղոր դակցութեան միջոցներուն ։ Կը հերքէ ժ՜ո
ղովումն անգամ ։ Ւր ձիգը,
«կեանքը»
բռնելու, փրկելու «մնացորդացը» , րան տարկելով զայն բառերու «մոէսէրէն» մէէ,
հսկայ փորձ մըն է մօտենալու այդ մեղէ
անհունօրէն մօտէ կէն, մօտենալու մօտէ, .
կութեան, որ կը հէմնէ ամէն ժ՜ողովուրդ
իբրեւ ժ՜ողովես։լ բազմութիւն վայրէ մեր
ձաւորութեան։ Գիտես, որ մօտիկութիւ
նը ամենահեռաւորն է հեռաւորէն : Աօտէկէն ու մօտէն միջել կայ պզտիկ, ան նըշմարելէ հեռաւորութիւնը, որուն շը նորհէւ մէկն ու միւսը կ'ըլլան փոխա դարձօրէն մօտենալէ :

X
որպէս զի ատոնց վրայ շահարկէր -. Օշա կան իր կեանքէն առած ապրումները Ալ՜|1ւոի անձնաւորէ ? լքւսսնաւոթէ» ».. (3)* :
Հինցածը ոչ միայն Զրտքեանի ինքնա զատութեան փորձին տբո ւած մե1լնա բա նո ւթիւնն է ՝ այլեւ Ա շականի յաւակնու թիւնը ունենալու
գործին գերագոյն իմաստը եւ զայն հս1թԱ1([Ա1ԱաԼ/թ-հUllfp. թԱ1 ց՜ա.1Որ1յլ11Ն : Զի գիտեր ՝ եւ հ nu է որ ար ւես տի հասկացողութիւնը կը նահանջէ
Ւր
որ դիրք մը հարազատութեամբ
բացատրելու մտայնութիւնը կը սպաննէ
երկը ՝ անոր պարտագրելով նախագոյ կամ
ապադայ ճշմարտութիւն մը։ Գրքին մէջ՝
իրողութիւնը տյլ է սակայն ։ Աշական ոչինչ կը բացատրէ ՝ տյլ կուտայ «իր ապ
րումները կեանքէն» *. Ա*իտումնեբ կը բա
ցայայտէ։ թացատրելուն եւ բացայայտե
լուն տարբերութիւնը կր վրիսքի
*
X
Կը նոյնանայ իր սերունդին ՝ մամանակէն > մ ո ղո վո ւր դին » «Գրել իր պատր անքները պիտքւ նշանակէր մեր մոզովուրդին
վերջին կէս դարը հան դիս աւորել» (91) »
Մէշտ աւ ^ւՒ է թ՚լըզէ՚՚՚ըէ'^ • Ւրմէ ա նգին ։
Ենչ որ 1լ արտօնէ իրեն դրե/ր տարածել
ամբողջութեան
էԼսաJ *
Անտնձնանալ ։
Գրելով կը մէաւորէ սփռուած, կոտորակ.

Աղէտն ու մօտէկութէւնը։ Գրեթէ հակադէր իրարու, եթէ հնարաւոր է նման
հակադրութիւն ։ Բայց այնքան մօտէկ էբարու ։ Այն ատեն' մօտէ կութիւնը կը
պարփակէ աղէտը, որուն մօտն է։ Կամ
հակառակը :

X

/>Հ7 դէրքերուն թղթեղէն դէզը պէտէ։ ուղէր , որ ըլլար հիմք ու հայրենիք, բառեր
կան որ բերանդ չես կրնար աոնել Ï- Արրա֊
րան մը։ Տապան մը։ Գիրերը մանր, շեղ,
մաշած է բնէ , վերջնական ։ Զոհաբերում
մը' որով սրբանար , սբրուէէնք, մաքրուէէնք , մէանայինք : Բայց դէրքերուն բազ
մութիւնը 1լ արգիլէ նման հայրացում :
X
{Ինչպէ ս անհասկացողութիւնը հաղոր
դումին՝ քննադատական շեշտ մը երբեմն
անհրամեշտ կ ձայնին հեռա լորումի ար
տաքին նշանը) ։
Ո անաս տ եղծութեան շատ որո շ ՝

Ul|lUJIU -

ՆՈր

ըմբռնում մը պիտի դ^էի)
HP.
տա նի դէպի Գ ուր եան ՝ դէպի թէքէեան :
Գերարմեւոր ում'
կարծես վախը Ըէէա^
անարմէքութեան ։ Ջի խնդրականացներ

( Շաը-ը կարդաք Դ • էջ )

Fonds A.R.A.M

«3 ԱՈ- Ա Տէ

Մ Ւ Տ "Բ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

օրերուն ՝ մեր ռատիօմամերը քիչ
ԷԼ^ )
եւ սովորաբար անսխալ աշփէարհաբար ով
Հօմ-տուած» • • ♦ ) î Ուրեմն ՝ այս քահանան
այսպկս տեսնելը՝ ինծի համար՝ նան կութիւն ու դրախար յիշեցուց յանկարծ ՝
քիչ մը Փրուսթեան

ՍՓԻՒ1ԽՒԱՀԱ8ՈԻ
ԲՐՈՆԻԿ

Դէկւոհմթեթ 26, 1982
Եւ ահա դէպի Լոս - Անճըլըս

թռչող

է, դանալքէ մէջ եմ նորէն: Լոս - Անճըլըս'
ղոր սկսանք կէս - կատակ , կէս . լուրջ
Լոս Արմենոս ալ կոչել՝ իր 135 000-^ '>՜°-

տեցող հայ բնակչութեան ակնարկելով
Սակայն ես հայկական
կամ անձնական
գործով չեմ երթար հոն : կ՛ երթամ իբր
անդամ Ամերիկայի արդի լեզուներու եւ
դրականութեանդ փրոֆէս էօրներ ո լ միու ֊
թեան՝ որուն համադումարը այս տարի
Լոս - Անճըլըս տեղի 1լ ունենւսյ։ կ՚երթամ՝
տյլ խօսքով՝ իբրեւ համալսարանիս ներ կայացուցիչներէն մէկը՝ վարչական դորե՚ով յ Ս ակայն դիտեմ որ անխուսափելի
եւ անյետաձդելի է շփումը՝ հայ շրԼա նակներու հետ յ 0 դա կայանկն ղիս առնո
՛ւԸ հայ պիտի ըլլայ ՝ ու պիտի մխրճուին ր
գաղութի կեանքին մէ9 ։
Աո֊աւօտեան ՝ երբ Պօսթրնի օգակայանը
ձէեցխ
ձիւնհալ կար*,
Պ* ե կտ եմրեր եան
կարճատեւ ձիւնամրրի կին յաջորդ ած il՛
նոյնքա ն կարճատել, արեւոտ ՝
տաքուկ
ժամանակաշրջան մը։ Հինդ մամ ետր՝
երբ կիջնեմ Լոս . Անճըլըս՝ դարնանային
£/,Z,Z> ԳՈ՚Լ 1 արեւոտ ու պայծառ օր մըն
է: Զկայ այս րաղարի խեղդիչ՝ շնչառա յին հիւանդութիւներ պատճառող սմոկ^ւ ,
որ մումի , մշուշի՝ մառախուղի եւ օդա
յին ամէն
ապականութեան
խառնուրդ
մրն է ։
Պատշաճ է թերեւս որ առաջին դէմքը'
զոր կը նշմարեմ օդակայանի մեե սրա հին մէջ՝ դերասանի մը երեսն է։ Էի եծ
աստղ մը չէ. անունը չեմ յիշեր ՝ սակա յն
՛Լերթին ֆիլմը ՝ որուն մէթ տեսա յ ղին ք ՝
ել ուր փոքր դեր մը ունէր ՝ լաւ կը յի շեմ : Մանցնի արադ ՝ կը կոըսուի րազ մութեան մը մէջ ՝ որ կը բաղկանայ Չի ներէ î
ճափոններէ ,
ա) իլիփինg ին եր է
՝
Ա եքսիքացիներէ ՝ մի քանի Պէյրութա հայերէ եւ՝ ինչո՞ւ չէ՝ հ ոս - հոն նաեւ
թ՛ևիկ Ամերի կազին եր է :
Տ եսարանը

երկու իրականութիւն

կը

յիշեցնէ ինծի ։ նախ' թէ ըստ 1980-/- Պետական մարդահամա1՚ին, Լ ոս - Անճըլըսի
րնակչութեան աւելի1 բարձր համեմատու
թիւնը օտար երկիրներ ծնած է ՝ քան
նոյնիսկ Նիւ - Ե ոառաջ կր հա
մարուէր գաղթականութե ան կեդրոն} :
Ապա թէ թոԼոր ապրող Ա* եքս իքա եւ
Գարիպեան կղզիներու մէջ ծնած բնակ չութեան մէկ - եօթներորդը այլեւս հաս
տատուած է Ա*իացեալ - Նահանգներու
մէջ։ Դադթականութեան ծով մը՝ որուն
հասոնքներուն վարմ ձուկ մըն է Սփիւռ քահայը ։
նորայրը կը հ ասնի ՝ իր ինքնաշարմ՜ուէ :
ծասնեւմէկ տարի առաջ այս երիտասարդը ամիս մը աշակերտս եղած է՝ Հայ Օգ
նութեան Արիութեան Աոֆի ա Ա ակոբեան
հ ի մնադրա մով ստեղծուած ամառնա յին
դպրոցին մէջ՝ ուր հ այ գրականութեան
ել մշակոյթի պատմութիւն կը դաս աւանԳԷՒ ։ Նորայրը ^եսապահայ է՝ կը սլատ կանի հայութեան ամէնէն եզակի հատ լածներէն մէկուն՝ որոնց հիւսիս - արեւմըտեան Աուրիոյ լեռներուն մէջ տեղա ւորուած գիւղաշարքը {Բեսապ ՝ Զընտր ՃԸՀ' Գէորդիւնէ , էքիղՕլուը՝ Գարատուրտն) ։ հակառակ իրենց յաճախ թրքական
անուններուն զուտ հայաբնակ գիւղեր
էին » 7000-/։ մօտ բնակչութեամբ : ՛Ներ կայիս՝ Սփիւռքի պատմութիւնը նոր էն
կրկնած է ինքզինք՝ ել Պէյրութ ու Լոս Անճըլըս ւս լելի՛ մեծ է Բեսապահայերու
թիւը , քռւն' Բեսապ : Գարեդին Բ . , Աթո
ռակից կաթողիկոսը Ա եծի Տանն Կիլի kl’nJ » Բեսապցի է ... րան մը որ Բե սապցին չարտօնէր այլ Հայերուն որ մոռ
նան , եթէ մոոնալ ուզող ըլլայ : Նմանս,պէ"։ Լ ոս - Անճըլըսահայ Բեսապցին իրաւունք ունի հպարտ ըլլալու իր «դիւ զացի-» Գաբրիէլ ինճէճիկեանով , խիզախ
հիմնողն ու տնօրէնը Ամերիկայի առաջին
հայկական
ամէնօբեայ
(Ֆերահնան)
վարմար անթն :
Նռրայրի հետ ր//ա/' կը նշանակէ խօ -

սիլ նման բաներու մասին՝
որովհետեւ
հինգ տարեկանին այս
երկիրը բերուած
“՛յո երիտասարդ քեսապահայը այսօր
գործունեայ է Բ ես ապի Հայրենակցական
Միութեան մէջ ու խմբագիրը Բեսապահայ տարեգիրքին : Այդ հ ատ որը ընթեր y ոդը անմիջապէս կը տեսնէ թէ ո՛ր Բեսապ
ցին ամուսնացած է՝ զաւակ ունէցա ծ՝ վըկայական ստացած կամ վախճանած ։Ամէն
Բեսապցի կը թուի ազդական ըլլալ ուրիշ
ամէն Բեսապցիի ; կրնայ
զանա զան ել
բազմանդամ տոհմերու բողոքական ու
առաքելական ճի լզեր ու պատկանող ան դամները' պապերէն մինչեւ ծոռեր :
ձի՛ լէ իմէ որուն մեե
հայրը կամ UllflfoÛ
Հնչակեան էր {անցեալին Ա. Դ- Հ- Կու
սակցութիւնը զօրաւոր եղած է Բեսապի
մէջ), Æl որը Դաշնա կցական կամաւոր.
Ահա այս
մեծ ընտանիքին տարեգիրքը
ու մօտ 200 էջխոց հատոր մը խմբագրէ Լ՚՚՚Լ զբաղած է Նորայր , ու նման գործի
մը
ներկայացուցած բարդո ւթի ւններո լ
մասին կը խօսինք :
Միամամանակ , անշուշտ՝ կր քշէ։ Լոս
- Անճըլըս ապրիլ կը նշանակէ ստրուկ
Ը1ԼաԼ իեբնաշարմիդ՝
որովհետեւ այս
հսկայ քաղաքը իսկապէս քաղաք մը չէ ,
"•JL միայարկ . եռայարկ շէնքեր ու տա րածք մը՝ որուն երկարութիւնն է մօտ 90
քիլոմեթր ՝ լայնքը մօտ' 60: Այդ «մե ելալոբոլի սը» ՝ որ արո ւար ձաններ ո ւ շարք
ձ [ն է եւ ոչ լուրջ կեդրոն ունեցող տեղ
մը ՝ միայն Լ ոս - ԱնճՐ/Րս կոչուող հին
շրջանը չէ : կը խնայեմ «Յաւսսջ»ft ըն .
թեբցոզներուն
աշխարհագրութեան դա
սը ՝ գոնէ առայմմ ։ Հոս ըսեմ միայն , որ
Լոս - Անճըլըսի մեծ թաղերէն են Սւէսթ
{«արեւմտեան») Հոլիվուտը եւ Հոլիվոլ տԸ î ուր 1918-Հ՝5> ետք կեդրոնաց ած էր
ամերիկեան շարմանկարի արուեստը ՝ եւ
ուր այսօր գրեթէ ոչի՛նչ կը մնայ այդ
օրերէն : Այսօր , Հոլիվուտը Բորէացիներ՚/ւ՝ ՄՒջթե արեւելահայերու՝ Մ եքսիքա ցիներու եւ դեռ
ուրիշներու շրջանն է :
Ս իայն Հոլիվուտի մէջ 30-000-/' մօտ հա
յութիւն կայ : կը քշենք անոր փողոցնե րուն ու պողոտաներուն մէջ՝ ու կը տես.
նենք հայերէնով ել անգլևրէնով գրուած
{նաեւ արաբերէն ՝ պարսկերէն ՝ չինե ւ՚Ս’ ) բսբէեբէ՚ե ) ցուցատախտակներ : կր
կենանք կարկանդակ - կւսթոյ ծախողի մը
մօտ («Փանոս») եւ կը դնենք պէյրու .
թա - ֆրանսական յօրինումով շին ուած
\\ՀՈ^Օներ։ Կ՚երթանք Նոր այրին
մօր
տունը ՝ ճաշելու :
nT Աթ*ք Փիլիպոս Ղս1Րո& "
^կ^ղե՚զւոյ համալիրին ստկելէն անցնինք :
Կը համաձայնիմ : Յանկարծ՝ երբ դան -

յիշողա կան ցնցու

ուԼ * • • •
Լոս Անճըլըս այցելող որեւէ Հ^այ ՝ եթէ ինծի նման ծնունդով Մի^Լ՚ե • Արե ~
ւելքցի է՝ 1լ ենթարկուի մի քանի նման
ցնg ո ւմն եր ու : 'քսաներկու տարի առաջ
Արեւելք մը ձգեցի երր պատաԱի
եւ ահա <<///îr» ՝ բարքերը փոխուած ՝
կը դեգերի
Լոս ԱՀնճըլըսի պողաւ^անե րուն մէջ՝ կամ յանկարծ կը ցնցէ՝ եկե ղեցւոյ մը դարպասին առջեւ։

ետնի
լբտդրակտն
դործ„ձ,է„,ո.
1870 - 1890 թուականներու ի„մ, ,
Պոլսահայ մամու/փն մէջ՝
տտւորտպէս) ՝ . «մեր գրողները 0^
ոենս դրա կան ո ւթե ան , թե՛
1՛
կադր ութեան
մէջ
ամօթիէ^Հ^
վախկոտութեան կը հասցնեն ։ iJH
ստ
Մ ամուր եանին ,
„ր մսէսնՀ
թրքտհտյոէթեսէն կեանքի հսոէ։Ա^չ
պայքարներուն ել ‘ոա՚լեասլներոձ,
ցաւ Պատրիարքներ ՝ Սուսինեսհ Հ,
հանիային դէմքեր ՝ Օտեանի },յ>Ա,5ք
րոփւ,եր ։ Բայց ել այնպէս
թղթ^Լ
թիլններն ու յուշագրութիւները
իսկական պայքարներուն ՝ անձնալՀ
թիւնն եր ուն՝ վէճի նիլթհրոլն՝ feL
բային իսկական կեանքէն ո՛չ մկկ ակՀ՛
պարունակեն : Այլաբանական (ա|ճ
բարոյախօսս,թեամբ
մարդ մը՝ որ եթէ յանդոլդն
,
թզթակցութիլններուն ել կամ ,;պ J
յետադարձ ակնարկներուն մէջ՝ պսւտ^
՚1Ը

Դեկտեմբեր 29, 1982
թեր և ս ընթերցող ր ինքզինքին հարց տայ ՝
թէ ինք ինչո՞ւ <էկ^ենթարկուի^ նման նիւթերու ընթերցումին ՝ - նիւթերու որոնք
թէ՛ մանրամասնօրէն ♦ • ♦ մանրամասնութիւններ կը ն եր կայ ացնեն ՝ թէ՛ ալ անձ
նական դիտակէտէ մր կր տեսնեն ղա նոնք : Հայ ընթերցող մը՝ ի վերջոյ՝ վար
մ՜ ո ւած է ակնկալելու որ Հայ թհրթր ու
ռար կայա կանօ րէն աայ Ա փ իւռքահայու թեան կեանքի՝ պատկերը ՝ աո անg այս
անձնա կանո ւթեան դրո շմին :

լւիք)

կան գանձ մը ձգած կ'ըլլար մեղխ.
Համաձայն եմ ։ թօսող՝ վիճող՝
ընկերային իրականութիւններոլ Jj)
մխրճուած ապրող մողսվսլրղ
յհ
սակայն «ամօթխած» ու վերացական՝^
մեր գրականութեան ՝ թէ՛ ,,,լ հրապաբ
կագրութեան մէջ ՛. Եթէ Մեծ Անփոխ t
րինելին' Յակոբ Պարոնեան՝ Սամաթխ^

Աակայն չի՛ տար՝ ընդհանրապէս ։ Հայ
թ^[*թը^ իք սովորական խմբագրական ու
թղթակցային միջոցներով ՝ եւ զանազան
համայնքային պայմաններու բերումով՝
փիւռքահայութեան կեանքի րազմա կող
մանի իրականութիւնները չի ներկայա g ըներ լիօրէն : Ինչո՞ւ :
Հոս
մամուլի
անցեալն ու ներկան քննելու պատշաճ տեղը չէ . եւ ուրեմն կը բաւականանամ քմըւելով մի քանի տուեալներ : (H) — Ափիւռքահայ ամէն գաղութի
գլխաւոր հայա
տառ թերթ կը փորձէ տալ համայնքի
պաշտօնական կեանքի պատկերը ՝ եւ ալդ
^իցին մէջ յաճախ յաջող է ան : Ամերի
կայի մէկ անկիւնը նււտտծ ՝ «ՅւԱՈ.1Աջ»
կարդալով կրնամ գաղափար մը կազմել
խէ I՛ նչ եբ գահ անդէս ,
դասախօսութիւն
կամ ցուցահանդէս տեդի ունեցաւ ի Փա
րիզ։ Նմանապէս' պէյրութտհտյ ՝ պ„լ սահայ կամ Լոս - Անճըլըսահայ մւսմոլ լի հաւատարիմ ընթերցողը պաշտօնական
կազմակերպութիւնն եր ո լ ստեղծած պաչ տօնական . հանրային կեանքին բաւական
լաւատեղեակ
կ'ըլլայ։ {Բ) . - Աակայն
հայ մամուլը ենթակայ է կուսակցական ՝
համայնքային ել, խմբագրական {յաճախ
աւանդապաշտ)
հասկացողութիւներու
բազմազան հակակշռին ՝ ինչ որ կը նշա Էակէ թէ շատ մը ոչ - պաշտօնական ՝ սա
կայն նշանակալից իրական ութիւններո լ
չակնարկեր մեր մամուլը։ Զգայացունց
լուրեր , նոյնիսկ երբ իրականութեան վը.
րայ հիմնուած են , չեն տրուիր սովոր,ս.
բար , կամ կը արուին քովընտի ակնարկ
ներով միայն ։ Ասիկա կը նկա տուի ըն կերային լուրջ ել «պատասխանատու»
մօտեցում ։ {Գ) - - վերջապէս՝ հայ մտ մուլին կը պակսին թզթակիցՕՆթ : Ամե րիկեան կամ եւրոպական ամէն թերթ
նի զրախօս - քննադատներ ՝ ընկերային
կեանքը հինմըթո,/ կամ Ածութեամբ վեր
լուծողներ՝ տնտեսական ու զիսկական
մարզերը
հ ետախուզողներ , տեղական համայնքային երեւոյթները ներկայացը նող թղթակիցներ ։
Հայ մամուլը ընդ .
հանրապէս սահմանափակ կարողութ՝(,ւններ ունի՝ անշուշտ կամքէ անկախ պատ.
ճառներով ■ Յաւելեալ' ինքզինքը կը կաշ
կանդէ ՝ ի սէր համայնքային ու բարոյասիրական ^քաղաքավարութեան»
մը՝ „րուն յաճախ համաձայն չեմ ես։ Երբեմն
պէտբ է մերմել զոհուիլ քաղաքավարու թեան ինչ որ չի նշանակեր
անպայման
գռեհիկ ըլլալ ։

դաղ բշելով կ'անցնինք եկեղեցւոյ առջև ‘-է’՛՛ ։ կը տեսնեմ քահանային կիսադէմ քը՝ դրան առջեւ կեցած՝ ծխականի մը
հետ կը խօսի։ Սիրտս ոստում մը 1լու .
նենայ։ կան մարդիկ՝ որոնց կիսադէմքը
(փթոՓիւ) աւելի՛ անմոռանալի է՝ քան
նոյնիսկ իրենց դէմքը։ կը խնդրեմ Նո .
["սյրէե ։ որ կեցնէ ինքնաշարժը : Կ՛իջնեմ ՝
կ(Լ մօտենամ : Բահանան կը նայի ինծի՝
չի ճանթւար : Ինչո՞ւ ել ինչոլ է՞ս ճանչ նայ :
«Բարեւ»ի տեղ
կ՚ըսեմ ՝ - «Դուք
]^;)(}-սւկսւն տարիներուն
Հալէպ՝ Հայ Այհ-1”յբ յաճախ խօսակցութեան
կազեան վարժարանին մէջ կրօնք դաս tu նիւթ եղած է ինծի համար ՝ քանի որ „լ .
ւ անգա՞ծ էք՝ Տէր Հայր»։ Զարմացած ՝
նիմ մի քանի անկեղծ՝ եւ ուրեմն եր .
որ իր ձեռքը թօթվողը նման բան կ՚ըսէ ,
բեմն կոպիտ խօսող բարեկամներ ՝ որոնք
վարանոտ «այո» մը կը պատասխանէ
լաւ դիտեն թէ ես հակամէտ եմ «Յա Կը ծռիմ, ձեռքը .կը համբուրեմ. այս
ոաջ»/, մէջ գրելու մանրամասնօրէն , անձ
զինքը կը զարմացնէ ՝ ել՝ սրտաբուխ ու նական դիտակէտէ՝ ել յաճախ ... եր .
ինծի համար շատ անսովոր ըլլալով՝ զի՛ս
4*"/” Կը յանդիմանեն զիս այս
երեքին
"՛լ կը զարմացնէ : Այս ն աիւ կին ո ւս ո ւցի շ
համար ՝ „լ ես կ՚ընդունիմ թէ այդ «մեղ
- քահանան կը յիշեմ մէկ յստակ պատ - քերէն» երրորդը կը դ„րեեմ։ Սակայն կր
ճառաւ : Իբր կրօնքի ուսուցիչ ՝ մեզմէ կը մերմեմ առաջինն ու երկրորդը' լւբրել
պահանջէր որ գոց սորվէինք «Հաւատամ- յանցանքներ։ Ըստ իս ՝ Վահէ Օշական ի.
բ»ը։ Երր զայն գոց կը սորվէի՝ 10 տա րաւունք ունէր գանգատելու {դաս^ախօ .
րեկանքէս ՝ առաջփն անդամ Ը1էալով՝ անոր
ս ութեան մը ընթացքին) թէ մեր գրող ու ձՀայր Ա* երեքէն դրարարը ուզեցի հասները շատ անտեսած են կեանքի իսկա կընալ՝ սկսայ հարցնել
հարցումներ'
կա՛ն առօրեան ՝ իրենց հրապար,սկագրա հօրս՝ եւ սկսայ տեսնել թկ [Տնչ աղաւա- յին դրո ւթի ւններուն մէջ՝ „լր մեր ընկե
ղումներով ու սքսալներով մենք 1լ արտա
րային իիա կանո ւթի ւնը չէ ներկայաց .
սանենք մեր աղօթքները ՝ կլերդենք մեր
ւած անձի մը տեսած մանրամասնութիւն֊
շար ականն երն ու պատարագները • (Այդ ներով։ Ակնարկելով Մատթէոս Աամուր-

Գրեց’
Ւ-ԱՋհԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

ձկնորսներուն գինետուներուն մասխ [f
երգիծական {սակայն լեզուին ու բաքի
րուն հաւատարիմ) կտորները ղրա^
լար՝ այսօր մենք Պոլսոյ համեստ խձ
րու մասին ի՞նչ պիտի դիտն տյ/ւն^ : խ կ,
պւստակս է այս <^Ա փիւռքահայու 'fifinijili:
շարքին մէջ ներկայացնել մէկ Սփիւռք
հայու առօրեան դոն է ՝ իր ^անձնական m
հանրային եզրերով ։ Չեմ կրնար երաշխա
ւորել՝ մեծ ու պարփակիչ խօսքերով}
Հ-այս կամ այդ^ի է հ այութեան իրակա
նութիւնը՝ գոյավիճակը՝ առօրեան՛, 1Ի՛
կայն ամէն դիտակից Ափի ւռքահայ
մրն է այդ առօրեայի մէկ երեսակին, [if
ներաշխարհով եւ իր փորձառութեաւկ i
Նոյնիսկ տյս «Բրոնիկ»ին ՁԵՒԸ {կքքէե
ոստոստուն ՝ երբեմն հապճեպ} իմ առօք
համՒ ^Հտյևլփձն է՝ այն իմաստով պ \[
յարմարի եւ անխ ո ւս ափ ելի արգիձւի |
իմ կեանքիս ՝ - ոստոստուն 5 ամերիկա^
կեանքէ ' ամերի կահ այու կեանրի՝ խ
փոքր աւանէս' Նիւ Եորքի կամ Լոս Itt ՚
^f^LlLub Հտյտշատ շրջաններ • ան գլեր
Հտյերէնի, ամերիկեան գրականութենէ
դ^տ կանո ւթեան »Պ աղեստինցիին
քարէն' հայկակական պայքարին ՝ եւխ
Եւ ուրեմն իմ նպատակս ՝ թերեւս րիէհ
ամբարտաւան նպատակս ՝ իբ[մլ մերօ[
^սւյ իրականութեան վկտյ ներկայս^
> ՜ ՒPT
կտնատես ՝ իբր իր ներաշի^
հով ել ինչո՞ ւ չէ ՝ իր գործունեութեան
մեզի պարտադրուած Ափիւոքեան կե^
քին մէջ ձեւով մր «պեՍեթՈԼՈղ» վկայ՝
Մեր մամուլը պէտք ունի մեր կե^
դիտողին ու անոր մասին մտածողին՛^1
չուշտ «Յաււաջ»// էջերը ղրկուէ
նոնցմէ յ Օրինակ՝ այս թերթը կ տ11
տըպէ Պոլսոյ «Մաթմաթա» թերթի
բտդիր ԼԻոպէր Հ ատտ էճեանի գր^?^
մէնօր եայ կարճ ՝ փիլիսոփայութե^ե
կամէտ ակնարկներր , որոէք սուր էէ՛
եւ լուրջ խոկացող՝ բարոյական

i^՛"՛1

մարդու մը ներքին . արտաքին կ ա
«Բրոնիկ»ն են՝ եթէ կ՛ո լզէք, «»" W '
ս"-եէի վարմ ու սեղմ գրիչի մը
ռին տակ՝ ծլ օրաթերթի մը յա^^Ւ
պահանջքներուն փսրմարող՝ ուրեմն

c

աւելի կարճ : Անոր գր ո ւթիւններն <"/ ‘
մարդու դիտտնկիւնէն տեսնուող
ներկայացնեն ՝ - փառասէը ՛Մ Հ
րռւ՝ նիւթապաշտ քաղքենիներ՛1՛։
մեստ Հայերու՝ ապրող՝ ոիը՚՚Գ
նող մարդոց աշխարհը։
Պիտի փակեմ այս երկար
մէջ» գրի առնուած աո ղերը,
ռի , որովհետեւ Լոս Անճըլըսի
տալի ևռուղեոն ու կոպիտ աո-օրե^
աագրեցին ինծի նման մտորումներ
քաղաքը

<£.Հայ կեանք» ունի,

"Հ խ

ինչպէս Պոլիս ունէր զայն'
Պէյրո,թ' 1970-^r, բայց որ
աւելի նօսր հայ

բնակչութիլ

M

Ո ,ւշ ,

կամ աւելի հանդարտ շրջաններ11
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« Ց ԱՈ- ԱՏ! ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
չ„„ &յը bel'1" հայ մ^տե,Լ եԼած i ներԼյ[1Ա} ա- կ՝^պրէ- Լ՚րրևլ հա/> ամԷն մս՚ր-

", <ff£> ՜

■րագաՔական ^արՀ ,քէջ էր Հայո ւթի ւնը օգտագորե ել (կտզվարիչ Տէօքմէճեան, դատախաղ Փէ մսլոոեան, երեսփոխան Փաշայեան , 3)րսեռայԻն l’P կեանքը ապէբրեւ- հայ (հոո , անշուշտ, անուն պէտք չկ^յ) • Իր անտեսական . վա-

րեզնոյէն) ’

.

ճ1Աւսսկ>^ակԱ,ն կեանՀԸ կրնայ "-ւ՚/՚չ Հա-

Լր„Լ հետ շփումներէ բաղկանալ ու անոնց «գումարը» Ը11աԼ՝ bp հանրային
դպրոցական ւ եկեղեցական ) ու զուար ֊
Հափն կեանքը (ճաշարաններ, քլխ֊պMp, ակումբներ) , ուրէշ Հայերու
հետ
կամ մէշսւ հայախառն շրջանակէ մէջ
կրնայ անցընել, եւայլն : Այլ խօսքով,
այսօր Լոս Անճըլըսէ մէջ 50-000 - 75-000
կէէջէն - Արեւելքցի, նորեկ հայ կայ, որ
լիովին կ՝տպրհ հայկական, ընկերային
րաղմակուլմանէ կեանք, որքան ալ այդ
րնէ Ամերէկայէ մշակոյթէ ու ղաղանէ
սստէկանութեան թաթէն տակ : Եւ ան բոշա հոն, ուր Հայը կ՚ապրի բազմակող
մանի րն կերայէն կեանք, (այսէնքն' մէ աՏն Կէրակէ °րր, եկեղեցւոյ մէջ,
կամ
Ուրբաթ գէշ^ր » երկու մամ , հանդէսէ մը
էէացքէն չէ որ հայ է) - հոն' կայ ամէն կատակերգութիւն ,
ողբերդութէլն ,
ամէն դեղեցէ կ երեւոյթ եւ ամէն դաշ էակդութէւն , կայ մերօրեայ Աբէսողոմ
Աւրս եւ (ինչո՞ւ չէ) , կան մերօրեայ Փանէւնէներ ... ։

Ահա այս բազմա կողմանէ ընկերայէն
կեանքն էր, որ տեսայ քէչ մը, Լոս Ան ճըլըս գտնուաե ատեն, եւ որուն մասէն
,ատ աւելէ բան լսեց էլ , զանազան անձե րէ՛- եթէ այս «'Իրոնիկ^ը փորձէ նկարաղրել կամ վերարտադրել առօրեայէն քաղլաե դէպքեր ու խօսա կց ութէւններ , պատ
ճառը զգայացունցէ փնտռտուքը չէ , այլ
առօրեայի
իսկական , ոչ - վերացական
ու ոչ - բարոյախօս ական պատկերա յումը։

Լոս Անճըլըսէ վերջէն զգայացունց դէպեր
կու օրուան մէջ* եր երջ անձեր՝ երեր քիչ
- մը տարբեր սակայն ի հիմ է էբարու
նման ^տարբերակներ» պատմեցին
նոյն
դէպքին մասէն*. ^արմէ համադրել զա նոնը՝ ֆբանս ահ այո ւն տալու, համար որոչ գաղափար մը՝
մեր յարափոփոխ
կեանքի այս հանգրուանի եայրայեղու թիւններէն մէկու մասէն : Ուրեմն ♦ ♦ ♦ :
չՀն մասէն երե^ պատմութիւն լսեւ/ի

Լսաե էի թէ Պէյրութահայերու միջել
վէճ մը պատահած էր , ու վՀճի &թա3 "
հայ երիտասարդ մը սպաննուած :

ներկայ են իբր շքախումբ . թիկնապահ :
վերջապէս, րանակցոլթիլնները կը վեր
ջանան, խօսքեր կ'ըսուին, ամէն մարդու
պատիլը կը փրկուի , ել երկու շարք ղու.
գահ եռ կը կազմեն, կը քալեն դէպի ինքնւսշարմերը •
Այգ վայրկեանին, մէկ շարքէն 16 աարեկան լակոտ մը, „ր մեեց՚աե է ՊէյրռւPb կրակներուն տակ ու նոր եկաե Ամե
րիկա, կը հայհոյէ ու 1լ արաայայտէ իր
դմգռհանքը. ըստ իրեն' հաշտութիւնը
«ամօթ-» է, արատ մը կը ձգէ իր կողմի
պատիւին վրայ, ով գիտէ ի՜նչ տըամա բանոլթեան համեմատ : Այս մրթմրթացող
լակոտին ձայնը յստակ կը հասնի միւս
չարքին մէջ գտնուող հասուն մարդու մր՝
որ կը զայրան այ այս տնպաակառոտութե֊
նէն ել իր բարկութիւնը 1չ արտայայտէ
շտրքէն դուրս եք/ելով ու Հսո ւս եղիր ,
լակոտ» Ըս^Լով ^*ւ « • • պատանին
ապտակելով*. Աակայն Պէյրութ մեծցած
մեր երիտասարդութիւնը y որ փողոցներու
ւԼ^այ թտփած կրակին մէջ «հասունցած»
ձՒ դիմանար հասուն y «ադա» մարդոց
այս վար „ լ_ելա կեր պին : frz_ իր մերմումը
1լ արտայայտէ Պէյրութի քաղաքաց ի ական
պատերազմին յատուկ ձեւերով։ ^ատա նիին ձեռքը
երթայ իր բաճկոնին տակ
ուր ատրճանամլ մը ունի եւ կը սկսի վայն
դուրս քաշել՝ միամամանակ պոռալով :
Ատրճանակին փողը՝ սակայն ՝ իր գօտիին
մէջ մխրճուած - փաթթուած է՝
>
ու կատղած պատանին ինքնամոռաց մատը
Ըէթակին կը դնէ : Աար ճան ակը կը կրակէ ՝
փամփուշտը իր դիստն ու սրունքը լրջօ րէն կը վիրաւորէ : Ան չուշտ այս րոէորը ՝
հայհոյանքէն' ապտակ ու կրակոց ՝ մէկ
“ նրր կու շփոթ երկվայրկեանի մէջ կը պա
տահի՝. Արուոզ՝ 'չէսէի ինքնա չար մ քալող
անձերը ամէն ինչի տեղեակ չեն- կը լսեն
բարձր ձայն՝ ապա' կրակոց։ Ե^֊ նրկ վայրկեանի մը մէջ կը շարմին Պէյրութի
պատերազմի վեթեր անն եր ու բնազդով ՝ իւրաքանչիւր մարդու ձեռքը կը թոփ
պահուած ատրճանակին ՝ եւ վեց - եօթը
հոգի կրակ կը րանան ՝ «միւս կողմի» կամ
դիմացի շարրփ մարդոց վրայ։ Նման
պրկուած պայմաններու մէջ րոէոբովին
անբնական չէ այս։ Արդիւնք՝ - մէկ մեռ
եալ ՝ երեք վիրաւոր ։ Երր ոստիկանու թիւնը կը հասնի ՝ ոչ միայն ատրճանակ
ներ կը գտնէ ՝ այլ նաեւ , ինքնաշարժերէն
մէկուն մէջ պահուած' Աթմալայթ - 15
’ nr ամերիկեան բանակի գործածած
արադահ տրուածին
մէկ
տեսակն է :

հանդարտեցնելու փորձեր
կավարելով՝ միւս կողմէն' երբեմն հայյելով* Ո այտնի կ՚ըլլայ որ վէճ - կռիւ
փտՒ ձադի յ է*րգչուհին ՝ որ քաջ ալ անձ

Անչուչտ դՀոԼՀԸ կարելի է գայթակղե
ցուցիչ նկատել՝ եւ ես լսեցի մէկ անդամ
գոնէ այս
պատմութիւնը՝ տես/ակ մը
«քար ո զ»ի հետ խաոնուած ՝ ողբերգական
շեշտով պատմուած ՝ «տեսէ*ք ՝ ի^նչ փը ճացած ժողովուրդ ենք» բարոյախօսու թեամբ: Ամերիկայի հայ մամու/ր զոհին
մահուան Լշեշտենք' (անմեղ զոհին մահ ւան) անդրադարձաւ ՝ առանց ցաւալի
մանրամասնութիւնները տալու : Այս կը
նկաւոուի «պաաասխանձա ւո ո ւ» վար ուելա կերպ : Աակայն նման զգայացունց լուրի
մը մասին առարկայա կանօր էն Լայսինքն
առանց չափազանցութեան, առանց բարոյախօս ական քարողի) ձ^թ^ԼԸ ձՒառայու թիւն մը չէ հայութեան - նոյնիսկ' հակա
ռակն է՝ քանի որ դէպքին տեղեակ չե ղող անձեր տասը - քսան տարբերակ կը
լսեն ու կը պատմեն ՝ եւ շնորհ իւ հեռա ձայնին ՝ Լոս Անճըլըսէն' Գանատա ՝ Նի^Եոըք եւ դեռ ո*վ գիտէ ուր' սուտ եւ ա-

Ը էԼԼաԼո1- է զ
բարձր ախ օսէն ու րեմէն՝
Հ([սէ՝ - կխնդրեմ այս հարցը ուրիշ տեգ

ւելի սարսա,փեյփ
տար ածուին

^*էպքը հետեւեալն է՝ - պէյրութահայե րու յաճախած
մէկուն մէջ՝
^այ երգչուհի մը կ^երդէ , ու երդերէն
էէկը սկսելէ առաջ ՝ մի բանի խօսք 1լըսէ ’ ներկաներ էն մէկը յարմար կը տեսնէ
բարձրաձայն քննադատել երգչուհին ՝ եւ
1՚ր պարագաներ ը ՝ ու «ստախօս» կոչել
: Ռլրիշ ներկայ մը «Լռէ1 ծօ՝ դուն
ո վ ես որ նման բաներ [չըսես մեր յար փլի երգչուհիին» } կը պոռայ անշուշտ
շատ աւելի համեմուած ոճ ուԼ՝. թար կութիւն „ հայհոյանքներու տեղատարափ *
այս 2 անձերու ընտանեկան պարագաներն

ՈԼ բարեկամներն ալ ներկայ են անչուշտ ՝
խճողուած քլիւպին մէջ եւ կը միջամտեն ,

*^4 կողմէե

L Ու11էշ ատեն

կար գա դր եg էք» : Ներ ~
^երը, որոնց թէլը շատ մեծ է՝ համաայն են յ Երկու դերակաաաբներն ու իփնց սիարադւմները կը մեկնին : Աեկնեչէ
ըստ հի՜ն օրերու սովորութեան ՝
տ^տԳԲութիւն կխառնեն՝ եւ մէկ - երկու
՝ առտու - կանուԼս ՝ դեռ պարապ ՝
չթածածկ փսւթքինկ/, մը մէջ իրենց
ք աշտրմերով կուգան : Այս անգամ,
^ԼԱղմ ՝ - շ վիճող կողմերը , հանդերձ
նեօք Լրեաանիքի այր անդամներուն),
է քանի յարգուած ուրիշ անձեր ՝ ոսահմանուած դերն
լ

ու նպատակն է

հարրր՝ հաշտեցնել կըորան ակց ութիւններէ
այգպէ- ալ
trf^kb մր
ամնմը
են մէէ խմբակի ան P(L* Երկար

մ La ւՏ^~\
միւս կողմը
միւս խմրա kb
Լ եղը պարագլուխներն ու իւ աղա դա -

է ւ լ ձ^^ցնող անձերը։ Անշուշտ պէտք
թիւն Լ ՈԸ
P էւա^ Ըո մն մ եծամասնու լե> անմե մլթ. այլ"9 ան' որ
ղոհ՜
‘“ւ՚ևԿետն
'ե1էաձ եՆ' որովհետև Մէջփն
մեէւմլ- ւ
ալ-ա^դական
սովորութխնը
քի յ Ç ‘3‘սհանջէ պաշտպանել րվւտանխ
քիհ հ
Գաձ“վն Հսլատիլը» , „ր ընտանft•բսլկս,^, պսւտլւլ<Ա
է լ^ ՈԼր1,յղյ'

,

պատմութիւններ

Poésie vivante
par
Daniel LEUWERS

HAERES

André Frénaud
(Gallimard, 310 pages, 125 F.)
André Frénaud est un des grands poètes de ce temps.
Né en 1907 (tout comme Char, Guillevic, Clancier: an
née faste!), sa naissance au poème fut en revanche as
sez tardive. Son receuil inaugural, Les Rois mages,
date de 1943, que suivront, au fil des décennies, Il n’y
a pas de paradis et La Sainte Face: trois titres qui ont
des résonances religieuses, tant il est vrai que le poète
ne cesse de privilégier la rumination ontologique avant
de s’abîmer dans ce qu’il appelle «la grande néanti sation brouilloimante et sacrée».
Fruit de quinze années d’inspiration et de travail,
son dernier recueil Haeres pose, comme l’indique son
titre latin (l’héritier) le problème de cet héritage inac
ceptable mais accepté qu’est pour Frénaud la vie. Si
des morts nous sommes les inévitables héritiers, nous
en sommes bien plus encore les mortels survivants: in
confortable condition qui provoque la colère sourde du
poète et l’incline à une insatisfaction assumée.
Il y a là, dans un rugueux langage questionneur où
se conjuguent tous les registres (le tragique y côtoie
l’ironie mordante et même le franc éclat de rire), tout
l’univers d’André Frénaud si proche des représentations
naïves et merveilleuses de l’art roman lorsqu’il se fraie
un chemin vers l’énigmatique lumière de «l’éternel
éphémère renouveau».
Tous les ouvrages d'André Frénaud sont disponibles
chez Gallimard.

ANDRE FRENAUD
Quelques courts poèmes A'Haeres
LA CLE
Le poète peine, éclairé par sa recherche,
et l'objet qu'il a su faire, qu'il te confie, étranger,
c'est la clé pour entrer dans ta maison.
LA PORTE
Le poème, c'est la porte qui s'ouvrira.
Et la lumière, déjà tu t'y confondais...
Est-ce à toi la faute
si, à peine sur le pas,
te voilà retourné dans l'opaque?

կը

Անկասկած որ միշտ «lljiuf» կամ վը տանգ մը կայ թղթակից մը կրնայ նման
դէպք «շիաակ» չնկարագրել՝ - սակայն
շեշւոենք որ նոյնիսկ վկայ ներկաները
երբեք նոյն ձեւով չեն պատմեր նման
պատմութիւն ։ Այդ վտանգը ինքնին չի
կրնար պատճառ ըլլալ մամլոյ լռութեան։
Ամէն պարագայի՝ ^այս դէպքը մեր «փըճացած» ժողովուրդ ըլլալը չի «փաստեր» î
Աւանդական ու արեւելեան ժողովուրդ
ենք յաճախ՝ հակումներու^ որոնք ան խուսւսփելիօրէն չեշտուեցան Լիբանանի
երկաթատեւ եւ ահաւոր պատերազմի օրե
րուն։ Ջեմ դիա եր ինչո՞ւ մեր րարոյա խօսները պէաք կը զգան չափազանցելու
. այսօր' փճացած ժողովուրդ ենք- վա դր փառաւոր ու մաքրամաքուր բարորա
կս։նք, տէր , եւայչն ... :
Լոս Անճըլրս Այցելողը չփ կրնար խու
սափել նման բնդհանրացումնևրէ , սակայն
րարեբախաաբար աւելփ բարդ ու բազմա
կողմանի ենր, իբր մոզովուրդ եւ հա ւա^ականութիւն, փան մեր մասին գըր ւաեները, մե՛ր իսկ մամուլին մէջ ֊.

LE PERE
Le père était notre enfant qui s'est égaré,
nous le suivons à la trace, à chaque pas
nous nous éloignons de lui.
BEAUX ANGES EN BRIONNAIS
Virevoltes et cabrioles,
rigoureuses postures
de ces beaux anges,
pour plaire à Dieu.

typman,
Monceaux - l’Etoile
/
IMAGE D'UN ETERNEL RETOUR
Tu dépasses, tu es encore là, tu poursuis...
Tu n'accéderas pas.
La quête, c'est de tourner autour
du lieu inabordable.

Sanctuaire Celte, Martigny, 23 Octobre 1980

Fonds A.R.A.M

« Ց ԱՈ- Ա Տէ Մ Ի Տ * Ե Ւ ԱՐՈՒԵՍՏ»

ՎԵՐՋ

ղանոնք՝ առանց հակադրութիւնը ջնջե :
լու*. Յօդ մը։ Յայց բնաւ չի մշակեր հատւածը } դեր ազանց ապէս հակաղէր բեւեռ
ներու. ւԼրայ բիւրեղացում : Կոտորակում,
հերձում ,
բեկորումը անձ,Լէն է Ւր ք"'1'
ւմն եր ՝ թորու. zffzAyz
որումներ ,

նէինք եւ չունինք այլեւս; Կո
'"""'"H
բուստն է , անոր Լ, մաստը,
հ ետքը 5 Անգիտութիւն :

Կարծես դաշ։։յնը
անցած չըլլար ՝
կամ
տնոր անg ումէն վերջ տակաւթն շար ու -

Կորուստր ամրողչովԼ,ն անաեսե.
յայտարարել, «հողերը „ր „չյ,ենՀ ՚
բելս չերթաք»; իմա' մի՛ ուզէ.'/

նակուէր բխումը :

ատիկա
եւ ինքղինքին
թո,քէ կուտայ
չհասկնալ Աարաֆեան։ Մեծարենցի ու
վար ո լմանի առջեւ իր հիացումները կեղ
ծիքներ չեն անշո ւշտ , րայց զիս չեն խա րեր : Գուրեանի հայրենասիրական րեր .
թըւածները եւ Յ'կրկ եանի «ամբողջական
գործին» սլար ունակութիւնը կը
կազմեն
«մեր» բանաստեղծութեան ոտանաւոր դերեզմաննոցը {ի դէպ եր կուրն ալ գրած են
անմեր ձելի «թրքուհի»ներ) յ Որեւէ բան
կը նշանակէն սա հաշիւը» 156 էջ Գուր եանի մասին՝ 300 էջ y ըստ իր թելադր ան
րին Յ'կրկեանի մասին {ձեռագիրր «կոր սըւած է՝ ըայց «ՍՓիւՈ-fp էւ ՆրԱՈ- BlU նասւոեզծու_թփ.ւնը 106 էջ ունի)՝ Մեծա րենց ի մասին' 60
վար ումանի հա մար' նոյնպէս 60 Î թորքին մէջ' ըսելիր
չունի վերջիններ ուն մասին : /*zz կ /ՈհԷ ֊
եանի տողերուն մէջ գովաբանուած ար ման ի քները չեն հանդուրմուիր ♦ կը աիե զերահռչակկ զգաստ ու խորհող ո տտնա
ւոր ճին ՝ անոր հնչետկին դրաստային ըն
թացքը՝ միշտ ու նոյն «ապրումը» ՝ եւ այլն։ Հետաքրքրութիւն՛ը ՝ որ կը սլար զըլի - Սնկտրելի Ա/նցքըի - լնթերցումին
{տես Ա* ♦ *կշտնեան ՝ ԿԱՄ 1) , հարկատու
է ւ'կ'1,1՛ անկն վեր հանգամանքներ ու :
ես կա կան կեն ագործում մր։ են չ որ մա
կարդակ կ' աւելցնէ այլապէս անդաոնալի
կերպով շիջած արտադրութեան մը։ Q շա
կանի ցուցմունքներ ո՛ւթ JJփիւռքի ընթա 9Ւկ բանաստեղծները ելան հետեւելու
տյս ոչ - յանձնարարելի բանաստեղծին ՝
որ՝ անշուշտ ՝ ինրն իրմէ անկախ ՝ րանի
մը կ ատարեալ րերթո ւածն եր ստորադրած
կ՝ րոքորովին ներհակ իր խմբադրական
տաղերուն : Արրդիւնքը դիտէր ։ ատաս խանատուն » հետեւա կ [“^լքր եւ ամէն
դնով հայր մը ճարելու
անհամրերու թիւնը :

- Զեր սերունդը կը թուի տուրրեր ունե
նալ Ա շականի հանդէպ։ t/ան նոյնիսկ՝ որ
անոր ոճն ու լեզուն կը կասլկեն ։
- Անուններ ՝ խնդրեմ ։
- Զանց կ}լնեմ ։

- Vատ եմ անտեղի ՝

վախկոտ ակնար կութի ւնը։ Անվստահելի մամուլի մը յա տուկ : Անցնինր։ Աա «սեբո^ւնդը» ։ կա MzF* է Ւ ouիլ անգոյ բանի մը մասին »«ինչ
որ սերունդ կը կոչենր ՝ խումբն կ մարդոց ՝
որոնր իրենց մամանակը յուղող խնդիր ներուն դիմաց կեցուածրի որոշ նոյն ու թիւն մը կը պար զեն» {Համ* 3'* 236) î
իմաստով «սերունդ» գոյութիւն չու
նի յ Ա'իայն «ստեղծում» կրնայ ԸԱ_աէ)
թէ եղաւ :

- Հապա' տո^ւրքը « • •
- Սյղ «սերունդ» ձեր կո չածը Օշ սւ կ ան
չյայտ*ետբերեց յ Աշական ունէր ՝ եւ ու ¥
իր մոլի հիացողները եւ թունդ հ երրող ները։ Կոյր՝ հաւասար կուրութեամբ : frzz
գտայ Աչականը՝ օր մը՝ գրադարանի մը
մէԼհ Սփիսւքը Էն հրաւ Բանաստեղծու թ-իւնը հ ատորով , քեէքէեանի առիթով :

Մտածել տուող
մը որ չԼւ կրնար
Թէքէեանը սիրցնել : Որովհետեւ' Ր'էքէ եան Մ ալէ զեան մըն կր , բարելաւուած ,
կո կո ւած ,
«պոտլերափւսղփուն» ,
րայց
Մտլէզեան մը, ի վերջոյ՛. Յետոյ' մէկէն

Մնացորզացը :
- Ջեմ կարդացած :
- կրողներ յ իր նաԼսկին աշակերտները
չէին ու չեն կարդացաք) : թերեւս երկար
դեգերումներու չդիմէր Արբունի, եթէ
«Փարիզի։ տղաքը» չրա ւար ար ո լէին UTlUIցորղացը «թրիք» հռչակելով :
- «() շական չի դար Սփիւռքէն, բա յց
կուգայ Սփիւռքին» , բայց «ի,աւար նորա
ոչ եղել հասու» 1լըսէ Աւետ ար անիչը •
- «Սեր ունդը» տուրքեր ունի Q չականին
եւ գիտէ հատուցանելու եղանակը : Տուր
քը կը համապատասխանէ տ ո ւի քն եր ո լ :
Կ՛անք արտադրութեան, որուն մեռեալ

տեղ ։ Ասոր թք պքլտէ ըսէր
րադոյն պարտութիւնը,
հոգեկդ Հ

X

( Cuip. Ա. էջէն )

տարրը անծանօթ ըլլալու չէ ձեզի , բա յց
որուն բոլոր էչերուն մէչ, հարց մը, խըն
դիր մը, հարցադրութիւն մը կայ ; Մոռ vi-e "/ ատ ասխաններ ը : Պ ա տ ա ս ի։ անր շուտ
հինցող ապրանք մըն է յ Հարցումները
1լապրեցնեն ել Զեղ ու մեզ կը կանչեն :
Տուրքը կ'ենթադրէ օրէնքի սարք , կար գաւորման
սկզբունքներ , վախանակու թիւ!։ , մառանգութեան կարելիութիւն ներ , մնալու համար տնտեսական ։ի ոիւ 111բերութեան ծիրին մէչ֊. Տուրքին մէԼ «ազդեցութիւն» մի՛ տեսնէր՝ որ չէր կրնար
դտլ անկէ։ Տուրքը ստացում ՝ ըմբռնում
ու վերադարձ է . կր վեր ահ ա ս տ ա տ է ըսջոր դս ւ֊թի ւնը ստանձնուած ։ ճիշդ է ՝ որ
Օ շական չի զար Ա ւիիւռքէն , բայց կու .
դայ Սփիւռքին, կը մնար այս դալուսար
ընդունի լ , բացուիլ անոր :
- Ո՛ռ չ մէկ դովե ստ :
- Ո՛չ մէկ անտե սող ա ս տ ո ւածաg ո ւմ :
Գրտ կանո ւթի ւնը աւանդատուն չէ՝ ոչ ալ
ձիարշաւարան :

X

«Գրականութ են էն դուրս օւրիշ ո՛չ մէկ
յուղում» (82) • Ա՛շ մվայն յուղումը իբրեւ
դր ա կանո ւթիւե յուղող ՝ յար ո ւց ան ո ղ ում ՝
*սյլ դրականութիւնը յուղում ։ Գրական
յուղումը։ Գրականութենէն դուրս ոէ֊րիչ
օ չինշ քտն դրականութեան յո ւզո ւմը : Յսկ կեանքը։ - Յուղումը ինքնին՝ ամբողջ'ովին ՝ չիովթն դր ա կան ո ւթ եան մէչ. Ո՛չ
յու Ղ1՝չ ) ո՛չ յուզական ։ Անյուսօրէն դրտ կան ո ւթի ւնն է ամէն տեղ։ «3 ոլոր ճամբա
ները միայն Հռո*!մ չեն տանիր : Կը տտն ին
նաև. դր ա կանո ւթեան» (82) î ճամբաները
Հռովմէն անդին կը տանին կայսերական
միլ.ս մայրաքաղաքին'
ղր ականո ւթե աե ՝
որ Հռով մը !լ ընէ Հռովմ ։ Ա* իշա Հռո վմի
մէջ Հռովմը կը փնտռեմ : Ա իակ կեդրոնը
աշխարհին դիրքն է՝ ին Հ որ կր սլա կս ի
աշխարհին։ . Աահր՝ ո ւր աիւ ո ւթ ի ւնր ՝ ար
եան ու մտքին բաւիղները՝ փողոցը՝ մար
գի կն ու կիները ՝ ինքղինք կը տանին դը ր ական ո ւթեան ։ - Գր ա կ ան ո ւթ ի ւնր
ի ր
չնչէ ամէն յուղում ՝ որ ինքը չէ* րն զ կր
ղրկէ ամէն ինչէ» նաեւ իրմէ։

սինքն նաեւ մարմնական անկումը.
ցր այն է որ մշակոյթի նորօրևա]
տօնեաները կը կարծեն այս անկոլմըՀ
կել իրենց անմշակ գլուխը քօղսւրՀ
անհաւանական այդ մշակոյթով, 1յ ‘
նան իրենք իրենց նոյնիսկ ս.ն.ազ,սսԼ
նումը; թորքին մէչ պտհանչաաէրւ^
ատենին, որովհետեւ պահանջը
թեան պատրանքը կուտայ ;
զիրենք չի հետաքրքրեր բնաւ.

//ք1 պահ ո ւի իշխանութեան համար Uuif
լած պայքարը ; Ամէն պար աղայի' Հալ
տարած կ՚իշխէ
կորուստը կորսնց
խուլ միտումը , սկզբունքը ;

X
Այսքան դիրք, այսքան ճառ, հըս,,^
բա կախօս ութիւն , թզթեղէն դէզ ,
ներէն ռմբակոծում կը տարածու!, ըն,
հանուր պարապի մր վրայ խելըի, Հ
ծումի, JԼ, շողս, թեան ; Բայց թերելԱտ
il՛ կարեւոր է տեղ գրաւել, սրահ խխ
խօսք առնել քան բանով մր յավ,չտա[
լ1՚1 >
> յՒշե1_ ։ '""icl'l այս
թխնր :

X

Գաղափարներու զուգակցութիւնը սահ
ման մը ունենալու է ՝ որ գրողը կը րամնէ բանասէրէն ։ իր «կեանքին մեթոտը»
կոչածը իմաստ մը ունի տողերու շլ՚ջտրկին մէջ ՝ իբրեւ կատարեալ նրրարանու թիւն ՝ հռետորութեան օքսիմորոն : Ատjg
երր տգէտ
դրականադէտ մը Գ ուր եանի
առիթով կը խօսի «կեանքի
ոճր»էն ՝
կ'անդրադառնանք անհ եթեթո ւթեան ՝ վ առընզի «ոճը» - գրիչը, եղէգը,
ծղոտը ՝
յետոյ շարք , կարդ , դասաւորում , ըլլա,
լու կերպ - արուեստին յատուկ բերում
ձ՚ըն է : Արուեստին ու կեանքին հեռա .
ւոր ո ւթիւնը
կամրչելի չէ փոխաբեր ու թեամր , ինչ ալ ըլլայ ասոր զօրոլ թիւնը :

X

Անոր անկարելի ցանկութիւնը, ^կեան
քը» ամբողջովին փոխադրեչ տեղ մը, որ
չըլլար միայն ղիրքերուն աշխարհը : Պա
րապ ու մեե ու շքեղ պալատ մը, քաղաք
մը կ՚երեւակայեմ , ուր հին կեանքը շա րունակուէր քեզմէ, ինձմէ անկախ ։ 3 ա րակայ , առանց փ„փ ոխութեան , ինչպէս
յաւիտենութիւնը։ Անոր համար դուրսէն
դիտող հանդիսատեսներ ըլլայինք ։ Իւ_թ-Օփի մը, երանաստան մը' որուն միւս անունը
Միւզէ ԿրէվէՍ է -. Կամ կեա նքի
դիակնացումը, որ կը նմանի կեանքին,
անոր դիմակը ունի, բայց չէ զայն, քիչ
մը նման Մ - Տիւշանի «.հում առարկա յին},, պէտքարանԼ, եակթ,,
„ր կը փ„ .
խադրենք թանգարան յ Կան վիպասաններ ,
որոնք իրենց կենդանի խօսքը նախ' պի
աի արձանագրեն ձայներիզի վրայ, յե .
տոյ պիտի զայն յանձնէն թուղթին : Գըրւաե' վէպը նման է որեւէ վէպի, եթէ
չըյ±աը հրատարակիչին կամ գրողին ծա
նուցումը : «Կեանքը-}, առանց - յօրինու մին կը պատկանի անուշիկ միթաբանու թեան մը, որ մարդիկ կը ստեղծեն բազ
^Ը) պակաս մը գոցելոլ ցանկութեամբ :
«Կեանքը» յօրինում է, ղիրքին մէ9, դի րով, եւ դիրը նոյնքան «բնական» է այլեւս մեզի, որքան կեանքին իբրեւ թէ «անեղծութիւնը» : ի զուր է զայն փորձել
արտաքսել «բնութենէն» : Եթէ կորուստ
մը ևայ կեանքի «յորդութենէն» , այլա ղանութենէն , գոյնէն ու համէն դիրերուն
J
> "'/7' կորուստը կր հիմնէ , կր կազ մսււորէ դրականութիւնը.. Գրողը կը ծնի
Ը ևը "Ը Գ անգամ , երբ կը ստանձնէ
կորուստը : Կը ծնի կորուստին :

ա ը։

տյ,

X

Երբեմն սլիտի արթննար կենսահմա լ t աչքերը մեծ՝ յութէ ած բանար ՝ սլատռըւէր վարագոյրը՝ անդրադառնար սլի .
1ՈՒ
տար ուեր են ընդհանուր
չարմումէ մը անտ ես ան ելի ՝ շփօթեցու յՒՀ.) մտահոգիչ՝ որ վէպ՝
պատմուածը՝
բանաս տ եղծո ւթիւն ՝ դատում կը դարձնէ
դմուար՝ դմրախտ ու մթին փորձառու թիւնը դրականութեան ։
Աւրեմն'
իր
կեանքը՝ քաղաքները՝ փախուստը սպաննիչ փ սղոցներէն ՝ ծովակը՝ կիները ջն^րւեր են ի սպառ՝ հեռացեր անհետ՝ չկան
արդէն կամ տեսակ մը բանդագուշանք ու
միրամ։ Եը մնար դիրքեր ուն լուռ աղմու
կը
անոնց ի ւրայատուկ կեանքը առանց
կեանքի : կջը պիտի առնէր նորէն ՝
որ

վէպը էր 1 ճերմակ՝ պրկէր պիտի նորէն
ջ/^երը ՝ կրկնուէին կոր ճիգերը ՝ անտե ղիտալի բնազդով՝ կամքով՝ դիտակցու թեամր՝ վախով՝ վերադառնալու
անոր
որ կրնար «անցեալ» ըլլալ՝ եղած էր ալ
արդէն ։ Գիրերը միակ ներկան պիտի րլլային ՝ անհանդուրմելի ՝ բիրտ ՝ սուտ ու
պարապ ու անհրամեշտ ։ Գրելը կը խո նարհուի անցեալով։ Կր շր^ղտյէր յի շատակի մը առանցքին շուրջ՝ անհաւա նական ներկան սփռու ՛Ո։ Էր :

X
Գրականութիւնը բան մը չէ ; Ւր ում֊ը ;

Ւր մտածումը, դիրը,

«ապրումնել

կր հանդիսաւորէն
վերջը, կր սրսլվ
կ՛՛՛պան վերչէն : ՉԼ, պատկանիր Ա՛չ J,
սերունդի,
դիտէ, ո՛չ կամուբԼ է,,
ալ լուսանցք, որովհետեւ կը զրէ վհլ
չը ; - Բայց ի՞նչ է մտածումը վեը^
Սահմա՞ն մը "րմէ անդին "քի՚եչ ըլլաք
'^.երչԼ։ ն մտածումը,
որմէ եսւը չըլը
ուր շ մտածում ; ՛Լեր չի՞ն ղիրլ՚ը t ՞ր
յաթ՚րդէր "՛չ մէկ ուրիշ դիրը տոմ,
բարբառով ; . ՝Լել,չր անշուշտ ներկայ
վերչնապէս ել կը րտհքւ այդ բոլպվւն ձ
խ^էչպէս «մշակոյթներու մահկանաէյուու
թեան» խորքին ՝ րայց չէ ղանոնդ։
խօսքին ծայրագոյն ու պրկուած ընղլա
նումն է դր ա կանո ւթե ան մո ղո վումթ
ինքն իր վրայ ։ Ուր իմա ստը կր սպառ!
կը կատարուի : Ուր «ցեղը»
ըլլայ [
կար ելի ութիլեներն ու իր հակադիրը |
Mումը : Կտմ դուցէ իր
հեռաւորով
իեքձւ իրմէ ։ րջանակ ։ - Գրականուիխ
իբրեւ մողովում կը դառնայ անկարե/ի
Տեղի կ՚ունենայ ՝ այն ինչ ինք կը
տարօրինակ ՝ շատ տարօրինակ եւ սնօ
րին ակ բառով մը «ինքնասփռումդ (82)
Ոչ ինքնահ երքում ։ ինքնա ճանաչումէ
ինքին սփռումը ։ Աս տան դո ւմը : Զկայ
հոդի* Այլ միայն ճերմակ ու ֆոսֆ՚ր
քթ1] ոլ- մետաղային ՝ իր դլաններու՝
րերու՝ մեքենաներու թաւալուք արեւմը
եան կողմ դարձող ՝
2_P^nLn,J ^Ը^ֆ'^
Հարկ է ասկէ անդին մտածել դրսէկ^ո
թիւն մը իբրեւ ցրուում ։ - Բայց

7Z’*"4'"2' ութի՞ ւն է ատիկա î
«փամտնակներու

ներկան

կ՛ընտրեմ

ես...» կ՚ըսէ քնարական հերոսը
{Փորձ
Տարա . Գրութեան մասին) , եւ դուն դի
տես, որ պատմութիւն չունիք; Գոլք հի.
մա դուրս էը մամանակէն, օրէն, պահէն,
որ անցաւ; Զեր մարմնէն;
Կալուածէն,
հարստութենէն ; Ե՞րբ էք ; Յարակայ ներ
կայութիւն , ուր
„չփնչ
կ՛ամբարուի ,
կ՚ամփոփոլի եւ ուր ոչինչ կը կ„րս„է_ի .
Կը կորսուի միայն այն ինչ որ եղաւ ;

X
խօսքը ,
իբրեւ վիպասանութիւն ,
թատրոն թէ քննադատութիւն ընդելուզ ֊
ուած, ունի իր վայրը,
ուրկէ կոլգայ,
որուն բռնութեան տակ , ճնշումին , բեռին
կամ ոզնաբեկ կամ օդատարած, արձակ
թեթեւութեան տակ կ՚ապրի ; Որմէ չ Լ,
կրնար հրամարիչ, խուսափիլ, փախչիլ;
Որբ միշտ կը
հաստատէ ; Այ„
կ՚ըսէ,
կ՛ընդունի , կարծես պարտք ունենար ,

X
Ինչ որ գրականութիւն կը կ սչես գը1"՛
կանոլթիւնը չէ : Ոչ միայն դրակս՛*"*
թիւն առանց դր ա կան ո ւթեան ,
ա
քան գր ա կան ո ւթի ւն :

X

Համապատկեր Արեւ֊մտահսւյ փրաէա
նութեան ժ հատորով կ՚աւարտի
պէս արեւմտահայ դրականութիւնը՛
ՀԸ ևԸ փակէ մամանակը՝ ասոր
ւ֊անական ել անընդհատ ձգձգում

զութեան պատրանքը; Ւծչ "Ը
ընդհատեց ՝
իր կատարումը կը
խօսքին մէչ-. Ոչինչ փրկուած է՛
զանցո՞ւմը; Ոչ ոք պիտի կրնար՛
"'մէծւռ որ տեղի ունենայ
անկումր:
փ.

.

*
.

պարտք մը' կորուստին ;

X
X
Կը ստանձնէ հակասութիլնները վերա,
դրելով զանոնք անձին հակադիր «ապ .
րումներուն» : Ւր եսն է որ կր համադրէ

Կորսուածը այս կամ այն չէ. հՈղ մը,
հոԳի կէռ մը, կաթողիկէ մր, պատմոլ թիւն մը, հնութիւններ, արտ մր, որ ոլ-

(*) Չակերտներէ վերջ եկող pH
յղուի Համապատկեր Արեւմտահայ
րականութեան Ժ • Հատոր, 3 • Օշ®ï®
Կաթողիկոսութիւն Մեծ Տանն Կիմ Ա
Անթիլիաս , 1982 : Բոլոր միւս մէջք F
նհրր «երեւակայական» են :
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ԿԱՄ
է11ւթսու1ւակաէւ թուակաԱսերու ՈՓԿՈԼԷթԹՕՆ*
Աստղ մը եւս միջազգային չափանիշով կը փայլի հայանուն հորիզոնէ հորիզոն
ինը տասը տարի առաջ ոչ ոք ղթ՚՚ք կը
ձանչնար։ «Այո , կ'ը"է Կարպիս , անծա նօթ էւ «օտարական» մըն էի
չատել՛ու
Համար- այսօր երր կ'երգեմ աշխարհս, .
Հրռշակ բեմերէն,
դիւրին է որ շատեր
ւ^ս Ճաեչեա1ք, ծափահարեն եւ ըսեն ին -

է'ւ P է

Լաւ ձայն ունիմ» : Եթէ ձայն
անհնալր անհրամեշտ գրաւական մըն է

է* տալաց է վարդապետ մը՝ Տոն Աերճէօ
անունով՝ կուտսյյ ^{արսչէսէւն սենեակ մը՝
շատ հյսմեստ՝ սեղան մը եւ անկո դէն մը .
բայական կարասէնեբն էէն սենեակէն ՝ որոնց կուգար ըն կեր անալո ւ դաթւակ մը՝
անբամ՜ ան ըէկնրը կարոյէս ին : Հոս է որ
Կարպի // կր ծանօթանայ էտյյյլսյցէ ծյյյ ւլ ո ւմ ո յէ ա մերէկ ո Լ հիի մը, որ րաէյաէ բե

^1"ւ1'ւ1' ^Ը հո՛մար y նոյն՛քան ալ կար և լոր է այգ ձայնը արմելորելու դիտակ րլթիւնն ու կիրքը եւ համոզումը իր
ձայնական կար ելի ո լ թիւններուն , որպէս-

րում ով կը կոԼու էը ^Ււ աա ՝ Աիկոլէթ P"j[՛ աղջկան անունը : Ինք եւս կը մար ղը՚-էր երդարուեստէ յմէջ՝ եւ էր օրասլա-

,վւ I, ր!լո ւքէ՚հ
ԸՂ՜Է ստեղծագործ ծր նունդը որ 1՚ր պ երճութետմր սլարտ տդր է
ՈԼ՜ արլ[,^,<^,Է ձայնական արտա յայտի/ հսւղորդականութ եամր ներ դա չ նակութեան ծարաւէ հոդէները :
կարսլէս Պօ լ աճեանէ կեա նքէ յսՀոր զական հանգրուանները խօսուն ապա
ցոյցն են անոր Էրաւ արուեստագէտէ
խառնուածքէն ՝ որ դէտէ կերտել Էր անձ
նականութեան լծէ ձ եռած
ատաղձն
ու
խմորումները ՝ որ անկ ա էյ ամէնքէն եւ
հակառակ ծառայող բոլոր էյ ո չընդոտնե րուն էլուզէ աննկուն՝ կատարելադործե լով բացայայտել, իր մէջ թաքուն՝ բայ զ
pngnjgtgy տաղանդ' որ էրտդործո լէ ու
դոյանայ :
Արդարեւ ծանր նեղ ութէ ւնն եր ու զոհո,ԼՈԼխ[,1-ններ կր կ անէյ են ու մէաժամանակ
թէկունքեն Կարոյէս Պօ յաճեանէ վե -

ւ՚՚՚Լ ՛■
Երկուսն ալ սէրահարներ երամ՜շսւու թեան ու երդէն ՝ կր րամ՜նեն սէր էրարու.
փոէյադարձ : ճէլաա ձդելով երամ՜շտա նոցը՝ կը դառհայ
ար պէսէն պահսյսլան
հրեշտակը :

f

:
'Ծնաե է Պ էյրութ՝ 1945-/'?' y ել փոքր
տԱւրխրէն g ոյր տուած է յատուկ սէր ու
մատում երամ՜շտ ո ւթե ան հանդէպ : Սա -

այն կեանքէ մոդական պահը ^ԷԸԷԷամ
նուկր մը՝ . վերտ էէ (քէկոլէթթօ երդախաղէն ձայնապնակը՝. քսելով այդ ձայ ^ապհսւկը էլ յատկասլէս հոն տէրասլե տտԼ սլարէթոն երդէչէն ձայնը ՝ Կարպէս
կը գիտակցի թէ ինք եւս օժտուած է նրձան ձայնով : Այդ օրէն ՝ /լըսէ Կարսլէս ,
Սհա',Այրեւլայ վերտէէն եւ էր երդախադէրուն : Կը հետ ելէ եր ամ՜շտ ա կան ուսու^[՚ ու կը դաոնայ յաւ ուսանող եւ յատկսպէս ձայնական հ րահանգումներու ընՅոյգ կուտայ յարատեւութիւն եւ
փգ լաւագոյնին :

19(0-/,ե բարձրագոյն նիշերով ու դը Պատանքներով կը վկայուէ Պէյրութէ
pա մչտանոդէն : Արմ՜անան ալով կրթաթոZ կ[’ մը ՝ Կարսլէս էնքզէնք կը նետէ

Ա/Լ[՚տ y էր պաշտած վերտէէ երկէրը}
[ ^րսյվներոլ աշխարհը ՝ եւ կը յաջողէ
''1”"ել1՚լ Աք,է^այլ։ վ—իճիսյն ա ճեմարա
[' ձայնական կատարելադործումէ դա Ը խաղքներուն ։ Յաջողութեամբ աւար -

Z ^տք ձայնամարզութեան ույդ շբջտ-

P.y Կարսլէս փոխանակ Պէյրութ վերա ե նաԼՈ1~5 ճղուած աւելէ եւս ՝ կա տա ւ^դօրծոլելոլ բուռն փափաքէն ՝ 1լ արՂ՝/1ոլէ Պ ոլոնէա քաղաքէ երտժշտա1 Ա,ՈԱ^,>/ դ֊րոյմական սլա շարէ եւ ծայ
խջ՛իներու յ էէբան անgէ սոփրանօ
առաջխյ,ը կ'ըլ .

օթ՛ելու թէ՛ առանձին գա-

Հ/
ՀաԽլերելով զինք' «օր մը
ձէ1' բԼմե^ն
երգես, Կայ, .
Հւ՚ն^^^ տ'Ս՝նճԼ1ո - Ո-ոնքի վարմ ու J.

- "-^"՚1"}"՚թեամբ , Պոլոնիոյ Երա-

1'ձհրսՀ^'

J,UT"d“։ կը շարունակէ

Նտմ h գՈ,յնե^ ^կ ԷԸ
PU1JS Հպի?ռա\ձ1'ն 1աԱև^ Ա"ւրԼ

-

մ1Ղս’ տլՍ I

է յառաջանար ու
նս։Լո^ համ ւ“1Ա’աՐեաԼ մարզուէր դիմահան^ s, U՝P ^ԸՂարուեստի քսստապա ■
h-՚ն, Լ. ա'1ՀտնէԸո1֊ն ոչ միայն ձայնս,.

դասեր տա -

I] արպէս արուեստադէտ էը y դոր ^եւ էէը
դէտ եր* միայն երդել գէտէր։ Սայց էր
ձայնը չէր կրնար օդտագործել * երգելով
դէշեր այէն վայրերու մէջ՝ քէւ չ մը դրամ
շահելու համյսր՝ որուն անհրամ՜եշտ պա
հանջքը ունէր՝. Պ^աաւ գործ մը՝ հադուոտէւ լուացարանէ մը մէջ սկսաւ լուալ՝
արդուկել՝ նոյն այդ դործէքները մաք րել։ Հոս՝
այս տխուր
ու յուսախաբ
վայրէն մէջ՝ ուր ստէպուած էր վւյնոցով
մը մէշտ պաչտպան ո ւէլ ու դոլո ր շէէն ւո չշ
լած տաղտուկներ ո ւն դէմ մաքուր սլսյ -

հել էր ձայնական Լարևրը՝ յաճւսէյոր դուհէ մը կը հետաքրքրուէ էրմով*. Կարպէսէն եզական կեանքն ու երղվւ ^անդէսլ
ունեցած էր սէրն ու ամէն գէնով պայ քարելու վճռականութէ ւնը տեսնելով ՝ կը
էյոստանայ օրչնել էրեն : Տէկէնը կը խնդրէ
քոմէնտաթոր Սարլօ Ալպէրթօ 'Սափել լ է էն ՝ որ նոյն մամանակ՝ ^Լերոնայէ Ամփէթատրոնէն (Արենայէն) հոգաբարձու թէմնը կը վարէր՝ որ անդամ մը լսէ Կարնոնց մէջէն լաւագոյն ձայները՝. Սափ ել չէն ո ւեէր տարիներու փ ո ր ձառո ւ թի ւնն
ու առիթը , լսելու յաճաի, շատ մը եր գիշներ , դատելու անոնց արմէքնևրը եւ
յատուկ զգայնութիւն
մը որոշելու, ա.
նոնզ մէջէն լաւագոյն ձայները ; : փափելլի լսելով Կարպիսի ձայնը, անոր ծաւալե
ու յստակութիւեը, ինշսլէս նաեւ ումզնութիլնն ու հաստատուն եղանակը երգելու ,
կը մնայ հիացած՛, իսկոյն կ'որոշէ զինք
զրկել վերջին տարիներու մեծատաղանդ
«մաէսթրոյին» , Լ-թթօրէ փամվւօկալլիա նիի մօտ, որպէսղի անոր հսկողութեան
տակ եւ ուսուցումի յատուկ «թէքնիքով»
Կարպիս յառաջանայ երգարու եստին մէջ :
Ալեւոր մաէսթրօն մամանակէ մը ի վեր,
այլեւս շէր ընդուներ աշակերտներ . սա
կայն երբ կը լսէ Կարպիսի ձայնը, ոչ
միայն իսկոյն հեռաձայնելով փափելլիի
կը յայտնէ իր հաւանութիւնը, այլ նաեւ
նկատելով անոր տնտեսական անձուկ վի
ճակը , յանձն թառնէ, իր J-ամերն ու աշ
խատանքը ձրի
տրամադրել, ի պատիւ
ամԳ
*՝
Մինչ այդ Կարպիս կը մասնակցէր եր
դի մրցումներուն եւ կը խլէր վերտ իի
անունով
եւ
վերտիական
ձայներուն բոլոր մրցանակները, նախ
Պուսսէթոյի W ^Ր՚՚՚Լ՚ւ՛ եննդավայ րը) , ապա Փարմա «փօրալէ վերտի»ի
դափնեկիրը ինքն էր' կրկին Կարպիսը ֊■
նոյն օրերու քննադատ մը դրած էր հե եալ տողերը- «այս երիտասարդը օր մը
պիտի ըլլայ մեծ սլարիթոն մը» : ժամա
նակը եւ Կարպիսի յաջորդական նուս, Հումները արդարացուցին մարգարէական
այդ խօսքերը î

X

111 ,Լ- ^էաբանական , բեմական

Ու- poi ^l

մէջ.

ևմԼ

I

կան

բոլոր

ասպարէզներուն

Կտրպիս Պօյտճետնին կը հանդիպէի Ա՛
ռաջին անգամ, 1973-A ձմեռը, վենետիկ,

58e ANNÉE

Սուրբ Ղ^ազարէ վանքէն մէջ՝. Ա եր հան դէպումը եղաւ բոլոբովէն պատահական ՝.
Կարպէս կ^ուզէր մասնակց էլ վենետէկէ
Ֆենէչէ ^Օփերայէ^ կողմէ կաղմակերպրւած ՝ ձայներու ընտրութեան յատկաց ւած քննական
^րէոյթ1է^յ : \մս»նօթներէն
մէկը տուած էր էրեն անունս ՝ ըսելով որ
ան էլօդնէ քեղէ՝ Վենետէկէ մէջ առան ձէն չե ս մնար î Կար պէ ս^ւն կՀընկերան ար
այլեւս էր անբամ՜ան մտերէմը եւ կեանքէ
ընկեր ո ւհ էն ՝ (այժ՜մ էր կէնը) րարեսէրտ
ու հեզահ ամբոյր ճէլաան ՝. Ա*եր էսօսակ ցու թի՛նը էյ սկոյն մտերմաց ո ւց մեզ էբա
րու՝. (Սամադրուեց անք յաջորդ օրը մէաս էն ըլլ*սլ y
խոստանալով ընկերանtuլ է*
ր են հ-Ֆենէչէ^ ձայներու ընտրութեան
ույդ- երեկոյթէն՝. Յաջորդ օրր <(ՀԷ ենէչէ'» է
բեմէն Կարպէս հէացուց բոլորս* հէեե նէչէ» Օփերայէ գեղարուեստ ական վարէ չ
fi*-ոլֆ քէերրարէ ՝
օրուան
դատակազմէ
նախագահը ՝ սրահը ձգելով կուդար մեր
մօտ՝ քուլէսներու ետեւ ՝ ուսկէց կը հետ եւ էինք Կարսլէսէն ՝ հարցնելով թէ ո*՛/
է այս երէտասարդր : ք*ր
դնահ ատ անքն
ո լ հ էացումը յա յանելէ ետք կ^աոախւր //<7> Կարսլէսէն՝ որ Սեպտեմբերէն ներ կայանա յ ^)ենէւչէ՝
որպէսղէ ձմեռնայէն
եղանակէ
ծր աղէրներուն մէջ էնք
եւս
երդէ՝. Յաջողած
էէնք՝ եւ մեր երեքէն
ուրախութէւնը անն կարտ գրելէ էր : Ա]^
°[rH Կարպէս ոչ բաժ՜ակ շահած էր եւ ոչ
էսկ ծափահար ուած
(որ ովհետեւ հան դէսատեսներ չկայէն} : Սակայն *Լենետէ-

Գրեց'

C.C.P. Paris 15069-82 E
51027317 A R. C. Paris

ՒԱԺ1Ո,ՈՐԴԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
3> ր ա G ս ա : Տար. 34Ը Ֆ. - Վեցամսեայ : 180 Յյ.
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ՇՍ.ՒԱՐՇ Ս՜ԻՍԱՔԵԱՆ

ՍԱՐՊհՍ ՊՕՅԱՅքեԱՆ

Լ' Հ՛"""""" ս։նո։նո։լ

Tél.: 770.86.60
Fondé en 1925

Լ. ՌԱՓԱՅԷԼ ԱՆՏՈՆԵԱՆ

կէր մեծ երաժ՜շտագէտ Ո ւորէ քէերրարէէ
դնահ ատանքն ու դրական դատաստանԸ
վաւերացնէր Կարպէսէ բացառէկ ձայ
նը՝ եւ մեղէ երեւակայել կուտար Կար սլէսէ յաջորդական յաղթանա 1յներ ը ՝.
Արդարեւ 1974-^/, Կարպէս կր հեռա ձայնէր էնծէ ու կը յայտնէր թէ էրեն
1լ ա ռա ջար կէջՀե երգել ՀՀ,քքէ կոլէթթօ»ն թորէնոյէ օփերայէն : Պատասէրանեցէ թէ
լաւագոյն է հարցը ներ կայացնել fi ւո լֆ
քէերրարէէն ՝ որ քաջատեղեակ էր Կար
պէսէ ձայնական կարելէութէւններուև :
ք*սկոյն վազեցէյ ու հարցը պարզեցէ ան ւանէյ երաժ՜շտագէտէն : էնծէ նայեցաւ եւ
րսալ *
հձԿարսլէս
դեռ երէտասարդ է *
«քէիկ ոլէթթօ՚^ն երկարաշունչ է ՝ եւ Կար պՒս դեռ օփերայէ պահ անջուած փորձա ռութէւնը չունէ • ասով հանդերձ ՝ ես ձեզ
Հայերդ լաւ կը ճանչնամ ՝ ճակատագրա պաշտ էք եւ նետուող * կամ կը J*u^nsll*^
ու դա դաթն եր ո ւ կը հասնիք եւ կամ ալ
կ՚էյնաք ու ոչ ոք այլեւս կը էւօսէ ձեր
մաս էն՝. Կար պէսէն կը մաղթեմ ս*յդ գա
գաթները» : Աւ է սկա սլէս Կարսլէս թո րէնոյէ մէջ մեծ յաջողութեամբ
կ^ւ՚գՀ
«Ոէկոլէթթօձն ՝ եւ ապա թրէէսթէ քա ցաքէն մէջ /լերդէ Փուչչէնէէ հ,թապար րօ»ն եւ ժ՜ողովուրդէն ու քննադատներու
էյանդավառութէւնը կ ր//այ դերաղանց :
Սակայն նման յաջողութէւններ շատ մը
երդէ շներ /լ արձանագրեն • դեռ կայ աւեմ՚նվեր ոնայէ ամփէթատրոնը երդէչներու
ս ար սափ ազդու դադաթներէն մէն է* բա
ցօթեայ վայրր y ունկնդէր հասարակու թեան րն դարձա կութէ ւնն ու այլազան ու
թէ ւնը ՝
^յնա դատն եր ո ւ
խստապահանջ
h./L դողացնէ
երգէչները : 1974-/'
Օգոստոսէն ՝ Կարսլէս նոյն այս ամփէ թատրոնէն մէջ պէտէ երգէր
ֆորձա
տէլ տեսթէնօ»ն՝ Տօն Սարլոյէ Ղ՜^՚11Ւ^1
մէջ՝. Եւ նոյն այդ օրերուն կը պատահէ
անս պաս ելէն* այսէնքն այն որ առէթ
կուտայ
տաղանդներու յայտնութեան :
Գիշեր մը, վերոն այի ամփիթտտրոնի եր ամշտ ա կան դի շերներկն մին , Կտրպիս
նստած ամփիթտտրոնի քարկ աստիճան ներուն վրայ , նման բոլոր հանդիսական
ներուն, ինք եւս
կը սպաս էր լսելու
«փարմէն» երդախազր i Շփոթութիւն մը
յանկարծ կը ստեղծուի : րո՚-ան պարի թոն Երգիչը յանկարծական անհանգստու
թիւն մը կջ ունենայ : Կը փնտռեն երգիչ
rtbf,,£P.
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մը որ փոխարինէ զինք եւ ընտրութիւնը
կ'իյնայ Կ տրպիսին վրայ : Կարսլէս առանց
տատամսելու, առանց փորձ մ'իսկ ըրած
ըլլալու, անվրդով (միակ վախս էր,
կ Ըսէը
Կարպիս
իր մտերիմնե րուն, որ հագուած նեղ
հագուստներս
յանկարծ պատըռտէին^ յանձն 1լաոնէ ել
կ'արմ֊անանայ խելացնոր ծափահարու թեան ել մեծ կ՛րյ/այ տպաւորութիւնը
քննադատ հասարակութեան ի տես
ա։ս
երիտասարդ երդիչփն, որ իր
տիրական
ձայնով ել վստահ անձնականութեամբ կը
յւ՚թգ՚՚էլ անցեալի տաղանդաւոր երգիչ ները-. Արդարեւ Կարպիս այլեւս ամփի .
թատրոնի
սպաս ուած
երգիչն էր : Եւ
յ„,ջորդ օրուան' «Լա 3)որձա տէլ տես թինօ »"*/ 5 Կտրպէ ա կը հ ut սնէ էր «փաււ քին»• ՀԵըըեք չէէ վախնար ՝ 1լըս էր *սյդ
‘չէչ^՚Ը Կսւրպէս էր մտերէմներուն * մէն չեւ այսօր էնքզէնքս կը պատբաստէէ մա
տուցանելու Վ^երտէէն էմ յարգանքս : Տէէ
կրնար Ju*?nrJէ/ կամ ձաէսողէլ ♦ Կը խոս
տովանէ մ թէ տյս գէշեր ջանաgէ ձայնս
մէնչեւ երկէնք հասցնել՝ մէշտ աւելէ մօ
տենալու համար էմ պաշտած վերտէ էս»՛.
ՀԱտուգէւ՝ կը գրէ Աքնճելէնէ ՝ տյդ դէ շեր՝ անդամ մը եւս վեր ոնայէ ամփի թատրոնէն ձայն մը
հասաւ մեծ երաժ՜էշտէ ականջէն ՝ որ զէնք երջանկա ցուցած պէտէ Ը/չար նոյնէսկ մահուան
վայր կեանէն» : V-Jt ձայնը Կարպէս Պօ յաճեանէ ձայնն էր որ 1լ երդէր Հ,(}ւրնա
քհաթալէ տէլ մէօ տեսթէնօ» (զչարաղէտ
սափոր էմ ճակատաղէրէս») :
վ^երոնայէ մէջ արձանագրած այս բա
ցա ռէկ ո լ մեծ յաջողութենէն ետք առա ջարկները 1լ անձր ե ւեն ՝ անուանէ ղեկա վարն եր ո ւ եւ բեմադէըներ ու կողմէ î
փռան Հոլէնտէր ՝ 1լ առաջարկէ Կարսլէսէն
որ երդէ վէէննայէ մէջ զ՚քէէկոլէթթօ»ն ՝
Սօման Փ ոլան սքէէ րեմադրութեամր :
զէա Ֆորձա տէլ տեսթէնօ» Ա*էւնէխէ մէջ
եւ ապա զթապարրօ» ՛Շթութ/լարտէ մէջ՝.
Ամէնուրեք գնահատուած' հանդէս ատ ես
ու քննադատ հասարակութենէն î ^'եռ Աւ
լելէն * մեր ժ՜ամանա/լներու հռչակաւոր
թենօր Փլաչէտօ Տ օմէն կօն արտայայտը Կարսլէս Պօյաճեանէ ձայնէն մա սէն ՝ յայտարարած է՝ թէ
վ ե ր ջ է
ժամանա/լներու լ ա ւ ա դ ո յ ն պա րէթոնն է։ Արդարեւ ներկայէս գրաւէչ
սլար էթոն ձայներ շատ չկան համաձայն էտա լական մամուլէն՝. Այսօր գնահատ .
ւած ձայն մըն է էբր
պարէթոն Փէէրօ
Ստփուչէլլէ : Աձ*ցեալյէն էրարու հետ կը
մր g էէն է դա կան ձայներ 'Սալլասն ու թկպս,չտին , այսօր արական ձայներ ը դրա ւած են հրապարակը, իբր թէնոր Փէս՛ չիտօ Տօմինկօ մը կը մրցի փորելլիի մը
հետ, Պերկոնձի մը Փավարոթթիի հետ :
Կարգը հիմա մեր Հայորղիինն է, որ առանձին կը մրցի փ ափ ուշ իէ էիի հետ, որուն շրջանա1խ ու ծանօթութիւնները մեծ
կարելիութիւններ կուտան իրեն , յարա բերո՚թիւններ մշակելու ել ինքզինք առաջ մզելու,
մթ՚չ մեր Հայորդին
լոկ
իր ձայնով պիտի պայքարի գրաւելու հա
մար
երգարուեսաի
հ րապարակը :
Կտրպիս Պօյաճեան մինչեւ այսօր J1"ջողեցաւ խլել ծափեր երգելով աշվսար հ ահռչակ բեմերէն ՝ Լոն տոնի «փովընթ
Կարտըն»կն մինչեւ Նիւ Եորքի «Աեթրօփոլիթկն»ը, Ատն Ձ)րանսիսքօ , Պուէնոս Այըէ ս, փոլոմսլիա, Աեքսիքօ ել Եւր" պայի գլխաւոր քադաքներուն մէջ, Պարչելոնա, Համպուրկ, Շթութկարտ , Պեռլին , Աոնտքօ կ'ըլլան իրարու յաջորդոզ
յաղթական քայլարշաւի մը հանգրուան ները : 1980-/, Փետրուարին, Ւտալիոյ
Փարմա քաղաքին մկջ Կարպիս կը հասնի
կարծէք իր յաղթական վերելքի կարեւո րադոյն գագաթներէն
մէկուն , երգելով
անգերազանցելի յաջողութեամբ վերտիի
«շձի ո վաննա տ^Արքօ»ն , ղեկավար ո ւթե ա մր
Ա իքելանճելօ
վեէթրիի եւ բեմ ադրու թեամբ Տէիլիփփօ փրիվելչիի՛ Ներկայա զումի բոլոր երեկոյթներուն սրահը ան բաւարար էր ընդունելու դիմող բո/_ոԸ
հասարակութիւնը -. Յաջողութեան գերա
զանցութիւնը
մ-ողովուրդի երկար ծա -

( Շար-ը կարգալ՝ Դ • էջ )
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թէնըսէ Ո ր֊Է/էըմղ

մեռաւ

Փ ետր ուա ո

25յ 1983"/ առաւօտեան մամը 10 -45-/A,
թատերական y կար ծես ւլե ր րնա կան մա հով մըհ 71 տարու թատ եր աղէրը y
որ
ււրտէ
դանազան հ է ւան գութէ ւններ է կը
տառապէր y սրտէ կաթուածէ չմեռաւ y ա ք/
[այսպէս l/ըսեն րմէ շէներն ու ոստիկա ■
նութիւնը) խեղդամահ եղաւ» ան եր եւա կայ ելի ձեւով մը կամ արկածով մը y իր
շնչափողը փա կուած էր դե զա շիշի Փա^*թփկ կերս/ընկա/ կափարիչով մը* • •
Կան արուեստագէտներ y օրինակ' դա րուս ամենամեծ տնդլիադիր վիպադիրը}
ճէյմս ճոյս y որոնր կը պնդեն թէ դրա դէտը պէտր է փորձէ պարզ , չխեղդուած
խազազ ,
ԱյՈՆրԺոՆա - րա զրենի ա կան
կեանր ապրիլ յ եթէ 1/ ուղէ դրական յե ղափոխ ութէ ւններ իր ա կան արնել : թէնրսէ
Ա՚իւիլ"1'զ ա/դպէսէներէն
չեղաւ*. Եր
կեանքն ու գործը լի են մանր ու ոչ մանր ողբերգո լթիւններ ով y ՚էերէվայ “
րnւմներnվy մելո տրամայով ՝.
Ապլւեւրա
այնպէս , ինչպէս մեռաւ : Ա տ եղծեց ար ւեստ մը y որուն համար իրականութիւնը
մէկն էր զանազան կարելի ու կարողակտն ո ւթիւն ուներ ող ֆանր-էզի - քձ*տյբհե րէ է սկ իրապաշտութիւնը մէկը զահա զան կարելի մօտ եր ո ւմներ է y արուեստի
հանդէպ y եւ ընդհանրապէս ո՛չ այն մօւոերnւմըy որ իր գերադասած հոդեկան
տագնապներու
մութ
իրականութիւնը
կրնար արտայայտել*.
«թէնըսէ» Որփլէըմղ անունի տարօրի նակութիւնը թնչպէս բացատրել ֆրան
սա հայուն*.
'Անած էր թ ովմւււս
Լան իր
Ու֊իլիըզմ : Եթէ ֆր անս տրի մը 1/նբուէր
«Մորմ Մտբթէն»է նման սովորական utնունով մը> եւ իր անունը փոխէր Ֆրան
սայի մէկ ոչ - շատ կարեւոր եւ ոչ շատ յառաջացած չէ^անի անունին y - օրինակ'
Auvergne Մարթէն y թերեւս Ֆրանսացին
ունենար տարօրինակութեան այն զդա րnւմըy որ այս թատերագրին ւսնո մեր
կը յ,սռսւի“ ցնէ Ամերիկացի ին մօտ :
Այււ մարդը y որ 1947-^ե I960 տիրսւ պետեր ամերիկեան թատրոնին y ծնած է
Միացեալ - Նտհ անցներ ո ւ ամէնէն յետւսմընաց նա հ անցներ էն մ է կսւն' Միսիոի փ[՚ի մէչ, 1911 Մ արա 26-/»îr ։ Ամերիկայի տար y խոնաւ կծու կամ աւելի լաւ
է ըսել դաոն - բո զո բա կան y ր եդա սլաշտ
ու սեւատ եաց տ յս շրջան ը ար տ տ դր ած է
Ո ր֊Էլէ ըմ ւեո.ինըրը եւ մեծ ու փորր բազ
մաթիւ տաղանդներ : Յատկանշական է որ
Որ֊էէլէըմզի մեծ հ այրը պատուելի
Ը*1
էր y մայրը
զգայուն եւ գիրն ու գը րւսկանութիւնը սիրող կին մըy մինչ հայ
րը է°ւեէ Տ՜աէ/ող մը y
շրջուն ծախորդ
մը, եթէ 1լ ո ւզէք y միշտ յամ առ y մի շտ
ձախող իր դործերուն մէջ*.
էյ աղաղ - աւանի մը մէջ ապրելէ ետր y
ութ տարեկանին Ո ր֊Էլէըմղ ընտանիրը կր
փոխադրուի Աէյ^թ ԼՈԼփս y
Մէսսուրէ
նահանգի գլխաւոր քաղաքը y ու Շիրա կոյէն ետր Ամերիկայի երկը ագործա կան
հսկայ շրջաններու եր կր որդ ամենա կարե
ւոր կեդրոնը*. թովմաս եւ իր րոյրր y
Մոզ y իր ենր - զիր ենր արմատախիլ
'սւ
զգան • մօտ են իրարու եւ իրենց մօրը :
Հայրը y ինրնամփոփ y
կոշտ ու կոպիտ y
կ՝ աշխ ատէ՝ առանց հասկնալու իր ընտա ^քէքէ անդամները։ Երր Թովմաս տաս նըմէկ տարու տղեկ մըն է y մայրը գրա
ւքերենայ մը կը դնէ անոր համար y եւ այդ
օրէն անդին տխուր , ՂՂա՚1ՈԼ^ ’ փնքեամ փոփ այդ երախան կը սկսի գրել : 71 տա
րեկանին ալ կը գրէր ամէն օր y - վաթ սուն տարի ամրողջ y առողջ կամ հիւանդ y
գինով կամ ոչ y տառապող կամ երջա ^փկ^ Ուէլէըմզ ղթց * Յաջողութիւնը զինր
չծո ւլաց ո ւց y ձախողութիւններն ու ինր նավս տահ ո ւթեան կորուստը չզազրեց ու ցին այդ դրամերենան : ինչպէս որ ք) ւէլl՛ ըմ Աարոյեանը
հազարաւոր անտիպ ու
մրոտած էջ_ևր ձգեց, ու տ ասնեա կ մր ոչ
- արմէքաւոր գրքեր հրատարակեց y ինչպէս որ գրել ու ապրիլ կը համրն կնէին անոր համար y նմանա պէ ս Ու֊իլիըմզ ապրե
ցաւ դրծլով*. Առաջին օրէն կը գրէր ամէն
ինչ y - պատմուած^} յօդուած y եւայլն*.
Երր աւարտեց երկրորդական վարմա բանը y սկսաւ յաճախել Միսուրիի Նտ հանդային հ ամալսար անը y ուր երկու տա
լէ ի ԺոՆՈ.նսւլիգմ ուսանեցաւ : 1932-/^ y խր
Ամերիկայի տնտեսութիւնը կը բայբայ ւէր y կը ստիպուի ձգել դպրոց ը եւ երեբ
տարի
աշխատիլ y իրր
է°լիէՒ վտճա ռորդ*. Կը փորձէ ‘Հըհլ գիշերները* չի
բնանար : Ե tL^>P?_nJ
1լ ո ւնենայ
ջղային
ծանր
տագնապ y կը ստիպուի թողա լ
գործը եւ ապաքէն ման համար կր ղրկուի
թէնըսի նահանգը y իր մեծ հօր նոր տու
նը : Հոն y ուրիշ յետամնաց րայց խաղաղ
հարաւային նահանդին մէջ y ան կը դրէ իր
առաջին
թատերախաղը
«փահիրէ ,
Շանկ Հայ, Պոմպէյ» : Ն աւաստին եր tt լ

պատմութիւն մը y որ աւելի կատակեր դութեան կը նմանի y բան իր անկէ ետբ
դրած որեւէ կտորի : Երր տեղւոյն փոբր y
կէս - փրոֆէսէոնէլ խմբակը կը ներկա յա ցնէ այս կտորը y Ուէ/էըձղ >քափ^լխ Հ
ւած կը վերադառնայ Մ իսսուրի y կը յա
ճախէ երկրորդ համալսարան մըy
կը
լծուի Հֆեխովի եւ անդլի տցի
վիպագիր
Տ* Հ* Լորրնսի գործերու ընթերցումին ,
ու կը գրէ երկրորդ թատերախաղ մը ,
«Տհը Մ աճէք թաուըր»
[Կախարդական
Աշտարակը) , որ 1936-/ե կը րեմադրու է
ուրիշ տեղական խումբի մը կողմէ*. Այս
փոբր յաջողութեան շնորհիւ Ո*-է/էրմզ
կը հանդիպի երիտասարդ գրագէտներու
եւ թատերագիրներու խմբակի մը y որ ղը
դտնէ ո դի ունեցող եւ քաջալերող նուիրեա/ներ : Կը շարունակէ գրել մէ կարտը
թատերախաղեր եւ ուրէթրեր :
Բայց 193G ֊ 37 թուականները դմուար
տարիներ են երիտասարդին համար*. Տա
րիներ ետբ y ան կը նկարադրէ իր ծնողքէ
ամուսնութեան բայբայումը *. Հայրր
rtրուն ընտանէբր անցեալին հողատէր եղած
է y ապա սնանկացած y կր «//^4՜>> անց և ալ
մը y որ չէ տեսած իսկ* Մայրը կը ձերմէ
իր ամուսինը y կը փորձէ դիւրաբեկ աշ խարհ մը կանգուն պահ ել y չի յաջողիր :
1937-/հ Մոզը y Ո ւիէիըմդի քոյրը y բոլո բովին կը կորսնցնէ իր արդէն ջղային
հաւասարակշռութէւնը y կը ղրկոլէ խե "
! ադաբներ ո ւ յատուկ յիմար ան ո g y ուրկէ
երբեբ չելլեր այլեւս î Այն մայրն ու քոյ
րը երրեբ բացակայ չեն Ուիլիըմղի գոր ծէն y - «Ապ ակեա ք Մենամըրի^>ի Ամանտան
եւ Լորան սր/րո՚նբ են : ՝Բսան տարի ետբ y
թետերաէքիրր կր խոստովանի *-

«Շաւո զօրւսւ-ոյւ կռոց զգացի մօր a ,
քթււջս ? մեծ - մօրս հետ, ընսամփքի րոլոր կիներու ն հանդէպ, ոն
կևսւււէի հայրս* թիփիք նախագի ծը՝ միասեււական որոշ անձերոՆ :
ԱյլեՆս հայրս չեմ սսոեր • • • Չէր
կրնար ինքզինքը փոխել , կամ իր
ըրածները հասկնալ» :
//.JT՜ ^այԸԸ
«Արդա կեայ Մենամըրի^ի
յաւիտենապէս բացակայ հայրն է y ապա'
«Կատուն Տ աբ Տ անիբին վրայ?} թատե րախաղի ներկայ y
բայց
ծանրաթաթ
հայրը*. Աւիլիըմզ միշտ տւ պատրաստ էր

բիս/կան

երազ է y

կորսնցնորթւերու

եւ

կորսուածներու մասին y փոբր յաջողու թիւն մը կ՚ունենայ Աէյնթ Լուիսի տեղա
կան թատրոնին մէջ y ուր տն կը ներկա
յացուի իր բարեկամ - Նսմաթէօրե^ր///֊
խմբակին կողմէ *. նոյն տարին կը դրէ իր
«Մաբնանային Փոթորիկդ սիրայիե y քը
նտր երգական
ոճով ստ եղծո ւած կտոր ը y
ապա' «Ոչ “ Ա ոխակներու Մ ասին» թա տ երա[սաղը y որուն նիւթը բանտարկ
եա/ներու ըմբոստութիւնը y հիմնուած Լ
ա/դ օրերու մէկ իսկական դէպքին վը "
րայ։ Այս թատերախազերուն մեծամաս նութիւնը կը ներկայացուին y բայց շատ
քիչ կը բեմադր ուին y այսօր*. Միայն «Փ ու
իսբառական Տեսակ»ը գործն է y որ երրեէ! ն
կարելի է տեսնել : Աակայն այս դործե րու ն մէչ արդէն կարելի է գտնել նիւթի y
ոճի եւ մօտեցումի յատկանշական դիծեր y
- ղսպուտծ բարկութեան սլոռթկում/ty
հազիւ սպիացած վէրքերու արիւնը y ան տ ես ո ւած ցաւերն ու որ ո տ ո ւնբը y ուի,եղծ
յոյսերու եւ հլ։ւծած եր աղն եր ո ւ քնար եր
գական
ու յանկարծակի պոռթկումը y
մո խրադոյն եւ անտարբեր աշխարհի ձ ր
1938/ե Ո r իլիրմղ} 27 տարեկան y վերջա
պէս կ^աւարտէ յաճախած Յրդ համալսա
րանը ու կ՚երթայ Նիւ Օրլիընդ ^ Լուիդիանա նահանգի Ֆրանսացիներու կողմէ շինւ ած մայրաքաղաքը [«Նու վ^լ Օր/էսմւ,»' :
Այ ս քաղաքին հ թւ մասը ու
որոշ «Ա I՛ ջերկրականեան» ու ազատ մթնոլորտ մ/ty
ուր սեռը y
ուիսքին y սեւերու ճաղը եւ
ճերմակներ ու թատրոնր կը գտնուին ան
կաշկանդ եւ. իրարու մօտ*. Հոն այնքանն
աղատ ու վերածնած կր զդայ թւքզինբը
հեղինակը y
որ անունը կը փոխէ y
կր
մկր տէ ինքզինք թէնըսի y ի պատիւ. այն
նահանգին y ուր դրած է իր առաջին թա
տերախաղեր եւ «ծնած»՝ իրր թատ եր ա ղ[,ր :
Նիւ Օրւիթպփ ^էջ աս/ ր ած չրջա*նին ի՝[նրսի կր լսէ սր Նիլ- Եորքի համրաւ.աւ որ
«Կր ո ւփ»
թ ատր ռն ը
թատ եր ադր ա կան
մրց անք մը ստ եղծած է y երիտասարդ դր
բողներ ը քաջալերելու համար*. Ձոր U թա
տեր ախաղ եւ ղանաղան միարար կտոր ներ որն ոնց կր ղրկէ Ո'էնրuիy որուն րե ղուն գրիչը չէԸ դանդաղած *.
Մ իարար
կտորներու «հաւաքածոն» մրցանակ ր կր
շահ ի y բայց ինչ որ աւելի1 կարեւոր է
Ամ երի կ այի մէչ ( ուր թատր ոն /t ար ուես-

կետնրն ու «ազատագրումդ ա
քէն ։ Պատմութիւնը հագիլ Ոլ
'
Թէնըսի Ուիլիըմզյ,
ղգացոլմդՀ'^
շիկի աշխատանոցի մէչ անցոլ.,^' V ՚
ռըե օրերու հանդէպ*
i P'խ.
Երկրորգ Համաշխարհային Պաս,,
ընթացքին Ո ՛իլիըմզ ^իլ է„րք
ԷԸ Ռ գինուորագրեր զինք, թերՀ
չգային նոպաներու ել միասէ^Հ
թեան պատճառաւ։ Հակառակ
մ անգա կո ւթեան ել իր թատերաիձ
մանր . մունր J‘«d>գոչիւններուն^1»1
աւեյի վարկ կը բերեն իրեն, թշI '
՚սրամ, Ա՚իւիըմզ ստիպուած կ աչ^.
- էըը սպասեակ , գիշերները ր^ Հէ
սրճարաններուն մէչ, իրը
/'"Z"! »
գիշերները , պանգսկք,

Հ

Ե'աոլր ի իբրեւ ուրիշ իրական ութէ,Հչ
ականատես' Նիւ Եորքի, այգեղի
հսկայ քաղաքի
գիշերները քննելով t
օգտագործելով։ Կը գրէ „լր/,չ
թատ երա[սաղեր , որոնցմէ մէ1ը, ( ^՝.
Կլաս Մէնամըրթ»
(Ապակեայ Jfևնաե
րի»ն) , 1944-/' Դեկտեմբեր
ք,
կըսի բեմադր ուի, Շիքս. կոյի մկջ, |լր
կտորը' Ուիլիըմզի անունը գ„նկ կը }„
նօթս,ցնէ Ամերիկայի թատերասկո հ,
սարակս։ թեան, հւ թատրոնի մասինդ
րոզներ «պարտականութիւնը), կը
անոր մասին, սրտարո։ ի. գովեստներ ղ,
տարակելու։ Հետաքրքրական կ, նշել,,
հանրութիւնը շատ սերտօրկն չի ըա,}ւկ
քննադատներու կարծիքր , եւ ըեմպև
{ որուն գործը կը զօդէ արուեստն „լ յյև
(1ԷԱՀ») կ'որոշէ վերչ տալ ներկայացուէ,
նւերռն։ Երր U.JU կը լսուի' Եի^ակւյւ
զղ ["".լո ր երեք թեր թե ր ո ւ թատրոնէ ^'լ
նագատներր կը խմբագրեն յորդորակէդ
որ կը յանդիմանէ Շիքս՛ կոյի մուրսիդ
դը ։ {Անշուշտ ֆրանսահայ,։ կրնայ յԱ
/[ երջերս Պէ,մօնտոյ[ւ եւ ձախա կոցմԼա'.
ֆ[tլմտ րտ ադր [t չ[է մր դործերու մաս^\
հրատտրակոէ տծ յորդորտ - րււ/րռյա^
ս տփանն եր ** .) : Ամէն պար tu գայթ ար՛
t եստը y սլիզնէէդ/
եւ բննադատութքւձլ
1/ ունենան հազուադէպ եւ երանելի և
մըն l/նում մը։ ^հքաէոյ[՛ թատերաւկ
հանրութիւնը կր սկսի աւելի խուռներամ
ներկ այ գտնուիլ ներկայացումներուն^
ուրեմն Նիւ Եորքի y այսինքն սւմերքւկ^
թատրոնի
մայրաքաղաքի ԱլիքլԹէաէւ։
ր եմտգիբները կը համոզուին որ 1լար1\
մեծ թատրոնի մր մ էջ y ծւսնօի iftpn

r

ԱՄԵՐԻԿԱՑԻ ԹԱՏԵՐԱԳԻՐ
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TENNESSEE WILLIAMS
- 1911 - 1985 -

խոստովանելու որ իր «նիլթ))ը դրեթէ
միշտ նոյնն էր , - ընտանիք մը, երազներ ,
ինքզինքը «դուրս), զգացողի դառնութիւ
նը ել յոյսը։ «Ես Պլանշ Տիւպուան եմ֊,
ըսած է ան, ակնարկելով «Ոանկոլթիւ ն
Կոչուող Հանրակառք Ա ը» թատերախաղի
զսհ - հերոսուհիին։ Ուրիշ ատեն, ան րսած է «Գիտէ՞ք , ես սել - խափշիկ ղգացած եմ ինքզինքս , միշտ» : Աւելի սլարզ
եէւ՛ կրնար խօսիլ ՜^i^-ական թուական ներուն , սակայն ապագայթն յստակաց։։.,
իր խօս քեր ուն իմաստը, . համեստ մի չոցներով ապրող զգայուն , ^«/y/iîz ճընշըւած այս միասեռականր միշտ «դուր,։,,
Ղ՚ԷԱ՚Յ
դուրս՝ նոյնիսկ երբ իր
սիրոյ ու սեռի մասին դրած քնարերգա
կան եր կխօս ո ւթի ւնները կը լսուէին տա սընեակ մը թատրոններու բեմերէն։
1937-/'î' , երր քոյրը կը ղրկուի յիմ... րանոց , Ուիլիըմզ կը սկսի ,րրել րարկութե ամր եւ անհաւատալփ արագութեամբ*.
Եր «Մ ոմեր Արեւին» դորեը իր ամէնէն
«քա ղաքա կան» y ձախ - ազատական գործեր
է y ընշաղու րկ < անքադործներու մասին y առաջինը շ^րքի ^Ը* 1938“/^ իր «Փտ խըօտական Տ ես ակը» y որ տ ես ա կ մը Կոր*

տի մէկ պիզնէսՏ, է) նաե՛ւ կը շահի մըր.
ցանքի դատաւորներէն մէկուն բարեկամ'
Ou.րի վոլտի համակրանքը։ 'Լոււո կը հա
մոզէ էիոքֆէլլըրներու
բարեգործական
մշակութային հիմնարկը, որ նիւթապէս
օգտակար ըլլայ Ուիլխրմզին։ Մինչ
ան
նոր թափով կը գրէ, վոլտ' համոզուած
անոր տաղանդին , կը փորձէ համոզել զա
նազան
բեմագիբներ : 1941-/,Ն ,
երե ֊
սունամեայ Ուիլիըմզ Նիւ Եորք է, կը
յաճախէ Նիւ Եորքի
հ ամ տլսարանի . « .
թատերագրական բամինը, մինչ' շնորհիւ
'Լուտի, իր թատերախաղը, «Հրեշտակ ՛հերու Պատերազմ), , կը սկսի ներկա ,u.g՚ է՛! Պոսթընի մէչ , որ այդ օրերուն։ ար.
.եստի մարզին մէչ Ամերիկայի կարե ։ որ երկրորդ քաղաքն։ Էր ;
Համակրանք
շի շահիր , ու արագ կը փակուի այս թա
տերախաղի ներկայացումը ։
Յո. զոլած
՛հա ել բարկացած , Ուիլիըմզ յախրդ տար։ ան։ մէչ
երկու նոր կտոր կ/արտագրէ ,
որոնցմէ մէկը դրեթէ ինքնա կեն։ սա ղրա կան։ Է, - «Տանիք Տանող Սանդուխ),, Որ
կր նւկարազրէ հագուստեղէնի Ա’թ-թլ|ւէ-/,
,/հ7 մէչ աշխատող ել տառապող զգալուն
երիտասարդ գրագէտի մը «բանտարկեալ),

ֆէսիոնէլներու գործակցութեամբ 'fi
յացնել Ուիլիըմզի գործը։ 1945, J
31-/ե y «Ապակեայ Մ են ամրր/P
եխ- Եորբ[ր մէջ* Ն[րւ Եորքէ
հերը y հ ար ուստները եւ էր «Ը^ք
շա կ»[, հ ամբաւը
փաստել
թատերասէր
հանրութէ^Ը հԸ
թատր ոնէ նրբանցքն երր y ru^^՛ Դ/' <■ £.
ուրեմն 34 տարեկանէն y էր
թատերախաղով [անկէ զս>տ էյյԸԳ
րած էր հինգ միարար կտորներ} ,

վ

հայ մեծահամբաւ*. Աաջորղ wuru f
ամեակէն ան եւ Արթըր ՄէլԼԸԸ
րապետեն ա մերիկեան թտարոնթ' •
Երկու նոր անկարեւոր թո""^

,1.

Ըէ ետք, 194:7/. Դեկտեմբեր Յթ '՝Հ\{
ղ[՛ «1շ Սթրիքար
Նէյմներկայացուի Նիւ Եորքի մէւ՛ . էվ
ծէն անունը խնդրական է y հ,ս,1'f
մը
համար, . «ՏիգռյԸ»։
Հլ^յք
«Տէզխր», անգլերէնի մէչ ունի
ԸայՅ յռճախ ոչ - բոլորովին
հ.
փափաքի , իղձի , տենչէ y

ր,,,ր1

մաստներ)։
Այս
թատերախաղը » ք"
կարծիքով - ինչպէս , անշո' շ՛" ՚ Լ
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« « Ա II- Ա Ջ Մ Ի Տ Փ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
'ւ-^իբ-Լ՛

֊ է&Ը"է

նվ՚ր՚ր-ժ ՛ԷԼ1"՜1" ■ Գ"Ր}>ոՏն i - '" .lb‘" ԱԱււոերազմե„'ն ամերէկեան թատրոնէ ա“ռնը յ"'1ող
: Պ'՛"'■£ Հ >“',։ւ "'՚
1յ,ւ,լ[,ըմղ

ԷԿՀ "Ղ պ"""ր՚""տ Կ"" ՛քիչ՛"
էոստովանելու-, որ գործը էլ, ում ակա ԼԼթեան մէկ մասը կր պարտէ բեմաղէր
հ[,ա

ք-ոզանէ

թեչադրութէւններուն ,

, յաճախ թընդոմեէր Ուէլէըմզ , փոր -

\հլու ըեթոպ^էն . եւ անշուշտ թատեր .
„Լթեան հրատարակո ւթենէն
առաջ ;
Ա կսարը նաեւ րան մը կը պարտէ Մ ար֊

„i, Պրանաոյէ

դերասանական տաղան մն, որ ֆէլմէ ‘Լ[""1 արձանտդրուաե կը
Լյ, "֊- յաճախ կը տեսնուէ դերասան ^թաաերադէր նոր սերունդներու, հա յս,լսարանական, ամբողջ սերունդէ մը
կ„թէ , եւայլե . : Այլ խօսքով , էնչպէս
յ[,չտ, արուեստէ գործ մը,
մանաւանդ
թատերական, բարդ արուեստէ գործ մը,
„տեզծադործ հանճարէ մը շնորհիւ չէ
յթայն որ կը կէրարկէ էր հ"կ“պ դերն ու
ազդեյութէ-նը^ այլ
զայն կը պարտէ
նաեւ պարագայական պայմաններու, ու րթ տաղանդաւոր մարդոց դործա կց ու թետնելն-։ Աւելցնել, որ թատերախաղէ
գլխաւոր դերերը (Պլանշ Տէ-֊պուա , Աթան.
թ, Հովալսքէ)
կր համարուէն դերս, ֊
սահնևրո, տաղանդը «չափող», պահանջ .
կ„տ, շատ լաւ յղացուած դերեր : Ուրեմն ,
թպէս որ ամէն, դասական, թատրոնէ
անդւէացէ դերասան կ՛ուղէ Համլէ թ խա
ղալ, ամէն ամերէկաg է դեբաս ան ուհ է կը
րւսայ Պըլանչէ դերը ստանձնել , եւ այս
մավ Ուէթ՚ըմզէ համրս,ւէն ո, «միսթ-իք»^5/ զերր կր ", ե լական, ան,այ ամե լ։ԷկԼան
թատրոնէ ,1 է£ :
Կ՝։„րմ-Է ընդղծել այս կէտը: Ո ւ էլէըմ՛լէ
թատրոնը չատ բան կը պարտէ բարեկամ
. լւեմւսդէրներու եւ
դեր ա ս անն եր ո լ , որոնլ կը համակրէէն այս զդա յուն , յա £սփ ■ դմ-բախտ մէտ սեռականէն , որուն,
ււերւսհարէն մահը չատ ընկճեց զէնք :
Անոնք կը հիանայէն էր տաղանդէն , կը
քամնէ/ւն էր փոթորկալից վ երէվայրում ներու ետեւ քօղարկուած g աւեր ը :
անդամ կը պատահէ՝ մր g ա կց ո ւթէ ւն ե ե րզքտ ո ւած թատրոնէ ա շէւարհ էն մ է 9 ՝
որ կարեւոր անձ մր ուն են այ նոյնքա՛ն
մեծ թէւով հ էա զ ողներ ՝ բարեկամներ եւ
կամ դ՛նէ «հասկցող» ծանօթներ ՝ որքան
ունե^աւ Ալէլէըմզ։ Անշուշտ
անոնցմէ
չատեր իրենց շահերն ալ կը հ ետապըն -

Գրեց'

հՍԼՋհԿ

ԻԷՕԼԷՕԼեԱՆ

y

՚1^Հե1լայնւեչտեւ որ ԽՒր"

թրն ե /.'ք'Րձ ՓՈ' ^էլմԸն : Ոփչըրտ Պրր
յ՝ ^Ա1ա 'Եազան ՝ բոլորն ալ հէացու
ՀՀՀր^տյտյտուած են յաճախ Ուէլէըմ
Հր մ, է"րՈնէն մասԷն , եւ էրենց հէացու
են՝

փթնե^

1'ն"",Կ՚"Լ անոր Ղոր

***՛եւ՛ու՜թեանg մասնակցելու ա

ՀՀ^նե^Թ1, Նէյմ,ո Տ1՚զայր>> թատե
ղռտէր
պարզ
Հարաւայէն հո
ո^նգօրՀԼԱ',Ւ^
եր'ւոլ "՛ղջիկ ճկումէ ենԹ / մէ'1Ը^ VPbLLw՝ Լ*ա* ‘
'“"կան A P'"k"‘J : դրեթէ սնանկ հայրե
■ԱԱսն֊ ‘րգՒքԸ
ճնմ՚չ Մէսէսէփեա՝
տոլն^ր

գտնուե l'P նախահայբե

Օրլ1-ընհ մե1' աԳարակը, եւ եկած է Նէ
I"
մաղաքը : Ամուսնացած է աչ
""։՝եր/,Հ, }“""“1էարդէ պատկանող լեհ
հևս,
տ/'1'
Ա թանլէ ^ովալսքէլ
մեստ

,

‘

* ££ 1 թափթփած ՝ հա
’ 5 սէ
սր1^իկ մըն
Հաս» ո !— "‘-"VI. Լ -------ԼԼՀ՚՜ւ
~ 1Լ-~
րբե՝ք!
['•"•րաե էնքզփնք,,
Ւր “նտնե
‘‘Ղ՚՚պող ընտանիքի ((փառաւոր
“•եցես
, , "I"'/: Մէչ,
՝ “Ւրաե է էր քոյրը , Պլ
՚6 "P թառել
թրախաղի սկէղրը կուգայ

էր քրոջ «այցելելու» եւ կը մնայ
մօտ :

անոր

քննադատ մը դրած կ

Աթլ՛էթք11՛լ՛
նէյմա Տէղայր»ը կը
ներկայացուէ քէյլ մը ամէն տեղ*. ԶաԸ •
մանալէ բայց հետաքրքրական է սա կէ-

թէ .Ան «թէ' թէթեոնէկ է , թէ' ալ վագրչչ ,
Սնան կաց աե , սեռայէն ճնշումներուն են-

տԸ > թէ “tb յաճախ կը բեմադր ուէ Ա ո ո կուայէ
մէջ*, {է. Հ. Լոնտրէէ Թէնըսի

թ"՛կո՛յ բողոքական ընտանէքէ մր չա .
ռաւէզ այս օրխորդը ուսուցչոլհէ եղա\
է , եւ էրը թէ , «արձակուրդ»է եկան֊ :
թատերախաղ], ընթացքէն կը պարզուէ

Ուիվւըմզ գիրքը, ուրկէ կաըելէ է քաղել
նման տեղեկութէւններ ՝
ունէ նկար մը
Մոսկովեան բեմադրութենէ մը՝ որուն
մէջ Աթունրէէ դերը կը էւաղայ Ա* Ջէ դուր~
խանեան
սովետահայ դերասանը*, ^'ըձ՛բախտաբար դադափար չունէմ թէ Ո ւէէ*
էըմղէ արուեստը ծանօ^թ է Հայաս տանէ
մէջ ալ: Հ աւանական է *.
Ու֊էլէըմզ դրած է 17 թատերախաղ՝ 30
մէարար թատերախաղ՝ եւ 7 հատոր բա նաստեղծութէւն ՝ արձակ եւ յուշեր * էէ օ՛
րէն նկարագրել նման արտադր ո ւթէւն ՝

Պըլունշի մասին

անոր նկարադէրն ու էսկական անցեալը :
Զգայուն , էտէալէստ ել դեղեցէկը սէրոդ
'"J" կխ*'Ը մէամամանակ ստաէւօս , կեղ եաւոր կէն մըն է - Աէկ անդամ ամուսնա
ցած է , շատ երէտասարդ , էնքն անէիորձ î
ամուսինն ալ*, ի
ալ?ուսինը
կր
ստիպուի ընդունիլ իր միտս Լռականու թիւնը^
եւ Պլանշի մեղա դր անբերս ւն
չդիմանալով՝ անձնասպան [չըլլայ*. Պր 1ս,է^էշ սեռէն հեռու մնացող կոյսի ւէ տր ւելա կերպ կ՝ընտրէ y բայց մի ամամանա կ
իր ՛Լիր ա ւոր ո ւած իդա կանո ւթի ւնր ՝ ինչ ••չէ՚մ նաեւ գեղեցիկի հանդէպ իր հ ա կս ւ ~
մը կ արտայայտէ ՝ իր դպր ո g ի 17 տաբու
մէկ աշակերտին հետ սեռային կապը
ստեղծեԼով *
Ահա ա՛յս է պատճառը ա՛
նոր հ,արձակուրդ^,ին . դործէ արձակուած
է ՝ եւ սնանկացած լնտանիքի ին շքե ր ո ւն
մնաց ոՐԳա9Ը եախելէ ետք՝
Օր1էընզ:

եկած է *Լլիւ

Ունկնդիր - հանդիսատեսը այս րո լոր ը
կը !սէ ու կր հասկնայ՝ թատերա խտց ի
ընթացքին*. Պ րլան շ իր քրոԼ ամուսին
Սթա նւՒ1՛ կ ո պիտ
վար ո ւ ելա կեր պը h ւ
Հդաղանայինքյ
սեռային
ուէեականու
թիւնը ՀՀանտանելիայ կը նկատէ՝ միամա մանակ
զայն հրապուրիչ
դտն ելով :
Ա ամբաստանէ րււյրրղ Աթելլան՝ եւ աշ խատաւոր ամուսինը՝ սակայն մի ամա մա
նակ դիտէ որ ի՚ն^թւ ալ ^շիեչ ունե g ող ՝
հակասութիւններէ տառապող՝ մօտ Յ^ամեայ օրիորդ մըն է՝ որուն տակաւին կը
մնայ ոշ՛ոշ
ֆիղիքական դեղեց կութիւ^ւ
մը : Հէայն կը դոբծածէ ՝ ւիորձելով հրա սլ ո ւր ել Սթանլիի ընկերներէն մէկը՝ ամուսնանայու յոյսով*. Չի Jut^_nrlJ^J1 * Աթելլա ՝ յղի ք հիւանդանոցն է՝ երր իր ամու
սինը՝ կը բռնաքարէ Պ լանշր : 'Որոջ վերա
դարձէն ետք ՝ նորածին պ ղտի կո վ ՝ անոնք
միասին կը բնակին քիչ մը ատեն ՝ սակայն
արդէն - խմող ու տառապող Պէանշը ի
ևԸ տարուի յիմարանոց (ինչպէս ՝
անշուշտ ՝ անցեալին յիմարանոց ուղար կըւած էր Ուիլիըմզի քոյրը Ո՚ոզ) *.
Պըլանշի դերը ունի բարդ սեռային եզր :
Ունի նաեւ ընկերս,յէն րտրդութէւե : Պըլանչ կո րսնցուցած է հարուստ
անցեալ
մր, ունէ կոպէտ ապագայէ մը փոքր,
նեղ կ ար ելէ ո ւթէ լեներ ը մէայն : Ատէսլ ւած է ըն դո ւնէլ տգեղ կեանք մը, կոչս,
մարդէկ, դամ՜ան աշխարհ , երր մեծցած
էր փափուկ, զգայուն, պատնէշներու ետեւ պահպանուած ազնուական սակայն
ա շխարհէ մը մէջ՛. Կը հաւատայ որ
մէայն սուտն ու էր սեռայէն զրաւչոլ թեան զգոյշ դործունէութէւնն է որ էրեն
համար կրնան ամուսնութէւն ապահովել,
էբր տեսակ մը պատսպարան
աշխար հէն: Կը փնտռէ բար եհ ոգէ ,
զգայուն,
ճէնթլւքէն մարդ մը, հոգ չէ թէ համեստ
դասակարգէ, որովհետեւ կը յուսայ կա.
րելէ եղածէն չափ վերստեղծել էր նախ կէն, կէս - երազեալ կեանքը, ուր «մաքրութէւն»ը եւ «ղգացականութէւն»ը եւ
«գեդեցէկ»ը կը տէրապետէէն:
Այս մարզէն մէՀ
սխալ կը հասկցուէ
Ուէլէը՚քզէ
արուեստը, որ յաճախ,
կը
մեկնաբանուէ «դեղեցէկ>>էն եւ «կոպէտ»է
հակադրո, թէ՚ններով , նման ուրիշ աղ նիւ դաման պարզ երկուութէւններով :
Ուէլիր՛քզ աւելէ բարդ մէտք ո,նէ, քան
քննադատներէն
շատեր :
Իր
Պ լանշը
ընկերային կեանքէ մէկ
ծուղակէն մէջ
ինկած է, որմէ չէ կրնար փրկուէ, էր
դէւրաբեկ հոգեկան կառոյցով, իր ան .
վարմ սեռայէն վարուելակերպով: Երբ:
ուրիշ շատ մը կիներու (եւ էնչո ւ չհ:
որոշ այրերու) նման, իր սեռային գրաւչ„,թի,նր կը փորձէ դործածել , իր նա .
խընտրած անձը կը լքէ զէնք, էսկ էր ԸԸ֊
ր„ջ ամուսինը կը բռնաբար է զինք: Երր
սուտեր կը խօսի, կը դիմազերծուէ : Երր
կր փորձէ աղքատիկ սենեակ մը զեղեց կացնել, լապտերէն շուրջ չինական դու նաւոր թուղթեր կախելով, կ'այպանուի
իբրեւ ծերացող Օրիորդ, որ էր կնճիռնե
րը կ'ուզէ գաղտնի պահել' անողոք լոյ սէն : Կր փնտռէ անցեալ մը, որ երբեք
ո՚յն չէր' ինչ որ թեք կը «յիչկ-» ու կ'ե րեւակայէ : Կը փորձէ ստեղծել ապագայ
մը, որ անկարելի է, քանի որ իր քրոթ
Սթելլայէ պէս չէ: էէ կրնար ընդունի,
ու գոհանալ Աթան,է է նման ամուս էն ով
մը : Ընկերային կեանքի պայմաններն ու
հոգեվիճակի պարտագրած պահանջները
ձողերն են էր «բանտէն», որ թատերա խազէ վերջաւորութեան կը ձգէ, երր կը
տարուէ

սյրանոց •

՛էէ?1!? մը կը պահանջէ : Հոս կտրելէ չէ
նոյնէսկ ներկայացնել էր մէւս կարեւոր
դործերը որոնց անուններ ը կ^արմէ թը~
ւել՝ . Հ^էթ օն է Հօթ Ր ուֆ
( հատուն
տաք Տունէքէ մը վբայ) ղ որ ճ^^-ուկան
թուականներուն համաշէ/արհայէն ըն դունելութէւն գտաւ՝ շնորհէւ ֆէլմէն
(իմ՛ գո՛՛՛լէթ Ւ՚էյլըը , Փօլ Նէւմըն, և Պըրլ
Այվչլ} ՛■ Հ^ԱատշնԱէ Լասթ Ա ամմըր]> ՝ նմա
նապէս վեր ածուած ֆէէմէ )
էԱ^Ը^^կթ
թէյլըբէ և՛- Ո ՛ոթրէն Հետպրրնէ խաղարկութեամբ : «Տհը Ն այթ. օֆ տհը Իկ ւանար ՝ ՀՒկուանայէ Պէշևրըծ ) որ ^ս1^՛
նար կէ ար եւադար ձայէն շրջաններու ամ ենամեծ մո զես ազդէ սողունէն' էկուա նայէն : Աւ վերջապէս' հ.Տ^ը Աուէթ Պըրոէ
օֆ Աութհյ» ՝ այսէնքն' ՀհՊ ու տան ո ւթե ան Անոյչ թռչունը» ՝ ու ^Տհը Մէլք թբէ/ն Տուզբնթ Ա թոփ Հէր էնէմօր» ՝ այսէնլխ «Աաթէ Շ ո գե կառքը Հոս Չէ Աենար Այլիւո» :
Աւելցնել, որ «Մէէք Ի'րէյե» երբեմն կը
նշանակէ Հար շս/լոյսէ» կաւ! Հօրուաե կա
նուխ մամերուն մամանո րլ» յ
1960֊ ական թո լականներ էն ետք Ո լիլէըմզ շարունակեց արտադրել՝ դրեթէ նոյհ
թափով՝ երբ մեռաւ՝ ձգեց Հսնտուկ» մը
(ըստ Ամերէկե ան թերթերու) կէո - մը շա կուած ձ եռա դէբներ *. Հր ատ քէչ բան գէտենք անոնց մասէն՝ անշուշտ ՝ սակայն էր
ծանօթները թերթերուն ըսէն' տեսակցութեանg րնթաgքէն ՝ որ անոնք էը վերամըշակեն էր թեմաները՝ շատ տարբեր ոճերով:

X
Ա^արմէ անդրադառնալ Ո f-էլէըմզէ' արւեստէ ընդհանուր կէ տեր ուն ՝ անոր յաջող
եւ անյաջող թատերախաղերը մէասէն քէնռ
նելով*. Անծէ կը թուէ թէ զէնք հետաքըբբբող հէմնական կառոյցները՝ նկարաւ
դէրները՝ էրավէճա կն երր եւ թեմաները
հԷ հ էմ է» քէչ փսխուած են՝ սակայն արւեստէ մարզէն մէջ նոյնէսկ հէմէն ու կառոյցէն աւելէ՛ կարեւոր է ոճէ'մակերեսէ ՝
լեզուէ հարցը»- ասոնք երբեք մակերեսաJէն (բառէն ժ՜խտական էմաստուվ) հարցեր
չեն : ՈւէԱւըմզէ յուջող ու ոչ [էԸ՜
տոբները փա՛ստ են ասոր՛- նոյն թեման՝
երբեմն նմանօրէնակ նկարադէրներ ու
կառոյցներ ՝ սակայն ահա ՀԱթրէթքաԸ^Ը
յսւջող է' մէւսը ՀԱուէթ Պըրտ^ը կէս յա“
ջ՛*զ՝ էսկ ուրէլ մը՝ ՀՏհը Մէլթէլէյթըտ^ը
(Լէ Մէլթէչէ% Հաշմանդամները) անյա
ջող*. Եթէ նէւթը այնքանն կարեւոր ըլ լար արուեստէն ՝ որուն կը թո ւէն հաւա
տալ մեր քննադատներէն շատեր ՝ էնչպէս ս
բացատրել այս տարրեբութէ ւնները ՝ յա*~
ջող եւ ձախող գործերու մէջեւ։
հՊ աաան ո ւթե ան ԱՀնոյշ թռչուեը» կամ
ՀԱուէթ Պըր ա օֆ fr/iX-^Հ» գործը թերեւս
ամէնէն դէւլւամա տչելէ մօտեցումը կ} ար
տօնէ' Ո՚-էլէըմղէ հէմնական մտասեւե ռումներու վերլուծումէն »- երէտասարդութեան ՝ կարելէ է ըԱել lyplîvuiljuijiiLUiô'
անմեղութեան մը քաշողական եւ դալա~
դէր ուժը եւ ժամանակէ պատճառած ան
կումը *.
Նէւթը սա է •- Ալեքսանտրա դերասանուհէ մըն է ՝ ՀՀ}-Է մօտ՝ որ փորձած է նոր
ֆէլմ մը շէնել՝ եւ կ^ուզէ մոռնալ էրեն
նուաստացուցէչ թուող այդ. րէորձառութէւնը* Եր «.բարեկամն» է Ո՚-էյն Չէնս
( Հնչէ ւնա բանա կան էրա զութ Հակարացոզ
կարելէոլթէւն» կը նշանակէ անոր անու
նը) î Երէտասարդ ՝ գեղադէմ ՝ սակայն մըտահոգ' էր խարտեաշ մա զերո լ կորուս
տով եւ ճա զատութեան մօտեցումս վ: Ան
ծովաւէեայ պանդոկներու մանր պաշտօն
եայ եղած է՝ բայց երբ թատերախաղը կը
սկբէ ւ արդէն սեռայէն կապ ունէ Ա[էբ“
սանարայէ հետ i Չէնս կը փորձէ այս սե
ռայէն կապը օգտագործել՝ նոյնէսկ շսւնթ-աժ-// կբ դէմէ՝ այն յոյսով որ պէտէ
կարենայ Ալեքսանտրայէն ստէպել որ աե
օգտակար ր/յայ էրեն եւ էր պատանու թեան սէրո ւհ էէն ՝ քանէ որ ♦ ♦ • երկուքն ալ
թատերական մանր փ որձառո ւթէ ւն մը ունէն ՝ եւ կը փափաքէն Հոլէվուտէ մէջ յաջողէլ* Չէնս կը վախնայ կեանքէն՝ թէեւ
երէտ ասարդ է ՝ որովհ ետև. 22 կաձ 23 տա

րեկանէն կը յէշէ էր 17 տարեկանէ անց
եալը՝ էր ֆէզէքական դեղեցկութէւնը՝ էր
մէկօլոյական

տարէները ՝ գեզա-

դէմ t պատանէ դերասանէ փոքր յաջոզութէւմները եւլն • : Տ աբէքը առնող դերասանուհէն ել Հտարէքը աոնող» երէտա
սարդ դերասանը նո՛յն վաէւ ե ր ը ունէն , եւ
շատոնց կորսնցուցած են էրենց անմեղութէւնը *.
Զէեսէ բոմև սէրը, Հէվըփլէ (Դրս՚խտային) ։ Էր ծննդավայրէ գեղեցկուհին է,
նաեւ «էշխանոլհէն» ։ քանի որ քաղաքէն
տիրապետող քաղաքական դէմքէն մէակ
աղջիկն է : Ր՚ատերախաղէ ըհթաց քէն կը
տեսնենք թէ աղջկան հայրը ցեղապաշտ
սեւատեաց մըև է , նաեւ պատճառ եղած է
որ Զէնսէ հետ չկարենայ ամուսնանալ իր
"՛ղջիկը՛- Ինչպէս յաճաէւ' Ս ւէլէըմղէ գոր
ծին մէջ, կը արուէն զանազան սեռային
մանրամա սնութէ ւններ ՝ «էը փաս տուէ»
քաղաքական եւ սեռայէն ապա կանո ւթէ ւններու սերտ ել բէրտ էալզը* Ամէն մարդ
կը ձախողէ ու կը պատժուէ ՝ բացէ Ալեքսանտրայէ՝ թերեւս անոր համար որ ան
սէրելու կարողութէւնը կամ կարելէութէւեր ցոյց կուտայ ՝ էր
հանգէպ » թէեւ երբեմն ալ սնո
է-Ո*տ տ եր ախ ա րլը ունէ բարդ կառո յց և չա
փազանցելսլ մանրամասնութէւններ : Ա ար
գելով հանդերձ Ալէլէըմզէ այս էլոԸ^'Ը,}
ղայն յաճախ քննադատած են արուեստէ
մասնագէտներ ՝ եւ Աւէլէըմզ
էնքզփնք
քենա դա տած է ՝ ըսելով որ — «չեմ կրնար
ս տեղծե լ անձեր'
որոնց հոգեբանական
վէճակր չեմ ապրած ե՛ս ալ» ՝ գոնէ երեւա կայ արար ՝ ես ՝
աւելցնէ ան ՝ «քաղա
քական 11լ1օ11»^ք նկարա դէրը շատ ձախող է ՝
քանէ որ «Հռետորական է ՝ դուրս էն շէնւած ՝ ոչ ներս էն ապրուած» : Հա կառակ
տյս բոլորէն՝ թա տերա խա զր քաշոզականութէւն մը^ ունէ էնծէ համար՝ քանէ որ
փաստ մըն է Ռւիլէըմզէ ճ կո ւնո ւթեան'
կրկնուող թեմաներ ո լ դործո ւնէ ո ւթեան
հարցէն մէջ*. Ունկնդէրը նախ կը լսէ երէաաս\արդութեան կամ յաջող ՝
հասուն
կեանքէ մը կորուստէ մասէն ողբ մը *. Հոս
յաճախ կանդ կ՚առնէ ուրէշ շատերու ւսրւեստը՝ մանալաեդ ասով կը բալա կանա
նւոյ զգացապաշտ արուեստը *.Ապա կը տես
նենք երկրորդ խաւ մը»- այնքան ալ ան
մեղ չէր պատ անութէւնը ՝ որ մեծ ու մանր
անդթո ւթէւններ ով եւ սեռայէն ապակա ն ո ւթէ ւնն եր ո վ լեցուն էր : Ապա' երրորդ
խաւը »- աւելէ՛ սարսափելէ են անդթութէւններն ու ա պա կան ո ւթէ ւնն երը ՝ զորս
1լը կէրարկեկյ հասուն ՝
քաղաքական ու
տնտեսական ուժէ տէր մարդէկ՝ խ[,Լւզէ“
"է՚ե է հկվԸ՚մ՚ի եղբայրը, հայրը, անոր
բմ՜էշկը եւ^ւ ♦ յ ծ ւ վերջապէս ՝ կը տեսնենք
Ո ւէլէըմղէ երկու «պԱՒտդամները» »- ամէն
կեանք այսպէս է՝ մանաւանդ' ամէ^ ԱմեPէ կետն կեանք՝ քանէ որ Ամերէկեան Պ ետո ւթէւններ ո ւ առաջէն պա տանէն է ՝ որ
առէթը ունեցաւ «անմեղ» ր/յալու ՝ առա
տաձեռի բնութեան մը մէջ՝ սակայն եղաւ
ցեղասպան (կարմրամորթէն) ՝ դերեվա րոզ (սեւէն) ՝ ու կեղծաւոր ՝ քանէ որ էր
անցեալը կը յէշէ մէշտ՝ էբրեւ անմեղ՝
«խարտեաշ» պատ անեկութէւն մը» կեղծ
յուշ որ վերջէն ՈԼ ամենամեծ դաւաճա
նս ւթէ ւնն է} աւեԱր՛ մատ նոյնէսկ՝ քան
նոյնէնքն ժամանակը՝ զոր յաճախ «դաւա
ճան» կամ «դաւադէր» կը կոչեն մարդէկ ՝
ամէն լեզուէ մէջ։
Եւ անկէ անդէն ՝ Ո*-էլէըմզէ խօսքը նոյ
նքն է մէշտ»- մէակ յանցանքը ՝ որ յաւէտ
ներելէ է՝ սէրելու փորձն է՝ սէրոյ ըն
թացքէն գործուած մեղքն է ։(Անշուշտ թէ^Ըսէ Ուէլէլ^զ պէտէ խրտչէր էբ պատ
գամներու նման » • ♦ անդամահատս ւմէ մը՝
զորս այնքանն բարդ կերպով կը մարմնաց/նէ էր՝ արուեստը) ։
Ե\արժէ փակել՝ ակնարկելով Ո՚-էլէըմզէ
կտակէն ։ Ա օտ 10 էւէոն տոլարէ հարըստութէւն մը ձգեց ան (ֆէլմեր է շահած
ընդհանրապէս) ։ Եր քրոջ՝ Աո զէ համար
(որ րՈ5-ամեայ է՝ ու յէմարանոցէ մը մէջ
է ,1937-էն է վեր) ձգեց էր հանդէս տը gըկեանս ապահ ովող գումար մը : Ան 40

տարէէ է վեր եղած է տէպար եղբայր մը։
Հտյրն ու մայրը մեռան էրմէ առաջ : Եր
մէասեռակաի «կողակէցը» ՝ 3)րէնք ՝ որուն շատ կապուած էր Ուէլէըմզ՝ մեռած
էր արդէն։ Ուէ/էըմզ էր ժառանգէն առէւծէ բաժէնը կը ձդէ էւնէվբբսէթէ օֆ տ հԸ
Աաութհ համալսարանէն ՝ որպէսզէ թատ
րոնէ եւ թա տերա գրութեան ուսանող աշակերտներոլ օժանդա կեն : Եր ւէ աս տա
րան եղբօր կը ձգէ ♦ . ♦ 25 *000 տոլար *. Ե՛
րէկ y U Մարտէն՝ եղբայրը դատ բացաւ'
«էր» Ժառանգը՝ այսէնքն' առէւծէ բաժՀէ
նը ստանալու յոյսով։ Ուէլէըժզ մէշտ սէ
րած էր ընտանեկան մելոտրաման» ♦ ♦ :

Ու-աթ-րթթ-սսււԹ - Լոս Անսյւլըն
Մարտ H . 12 , 1983

Fonds A.R.A.M

«8 Ա էհ ԱՋ ՄԻՏ*

(Շար- Ա. էջէս)
փերէն ել քննադատներու արտայայտութիւններէն
դիւրին էր եզրակացնել :
ճ// որճէօ Փ եսթեյ լէ դ
հԼլո
Աթամփա»
թերթ՜էն գեղարուեստ ական բամէնէ քըե-

ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

Armenia 19X0

նադատը , նոյն երեկոյթէն առէթո •Լ y կը
գրէր յաջորդ օրը Համենախանդավառ
ծափերը կը խլէր էնքը կարպէս Պօյա ճեան , էր Հքէան սՏԱրքէ» Հօրը ս[’ա^ււմոյ[, դեր ով* անվերջանալէ Հպէս»եր խր~
լելով մողովուրդէն րերնէն : Ատրէանօ
'թավէդգէ ՝ էր կարգէն , Հիլ Աէսթօ տէլ
արլէնօ» թերթէն մկջ հետեւեալ տո դե
րով կը հէ ւսէր գովասանքը մեր երդէչէն *
«Ամէնքէն վեր և բոլորէն աւելէ , էր ձայնէ
դեդ եր կո ւթեամբ' երդէն ու դերէն պատ
շաճողդ ոճայէն յատուկ դրոշմով կը ՛յայ
տէր ու կը փայլէր կարպէս Պօյաճեան ,
արձանագրելով ոյյդ
դէշեր
անձնա կաh
մեծ յս^ո զութէւն' ամբողջական դոհա դում տալով հ անդէս ակս/նն եր ո ւ պահանջ
կոտ Հպէս»երուն» : Հուսկ
«/?ւնէթաֆ
թերթէն մէջ Pուպէնս թետես քէ հետ եւ եալ ձեւով ^արտայայտուէր կարպէսէ
մասէն * Հ(եան տ^Արքէ հօր անհաճոյ եւ
ապերախտ րամէնը դ կ ար պէս Պօյաճեան
դէտդա ւ հ էանալէ կերպով արտայայտել
բնածէն , լեցուն ձայնէ մր հնարքներովդ
անձնական աննախընթաց յաջոզութէւն
մը ձեռք բերելով» :
1983“/' Յունուարէն կարպէս Պօյաճեան
երգեց նաեւ Փտրէզէ օփերայէն Փուչչէ «Լա Պոէմը»դ ղեկավար Լոմպարուէ
հրաւէրէն ընդառաջելով*. Յաջորդ Օրե րուն Հւեէկտռօ» եւ «Լը Մոնտ» թերթերը
կը մատնանշէէն կարպէս Պօյաճեանէ անձ
նական յաջո ղո ւթէ ւնը 5 դասելով զէնք աւ֊ելէ վեր դ քան երգախաղէ մէւս երդէչ ները :
3 ունէս
ամսունդ
կարպէս դարձեալ
պէտէ երդէ Փարէզէ Օփերայէն եւ այս
անդամ Qթելլոյէ կողքէն Աակոյէ դե րով*.
3 աջորդարար էրեն կը սպասեն Պ եռլէնէ
Տօյչշօփէրը «Լա Ֆորձա տէլ տեսթէ նօ»յովդ
Աոնաքոյէ Աաթսօբերը Հ.թա պարրօ»յով*
շրջապտոյտ մը վերոնայէ
խմբակո վ*
Փ արմայէ մէջ «Աթթէլլա»*
Պոլոնէոյ մէջ թոսքա , Ա*ոնթէ արլոյէ
մէջ «Ոփկօլէթթօ» դ Ա*էամէէ մէջ ՀՊալլօ
էն Մասքերա» եւ է շարս այլոց 1984-/5/
վէէննայէ մէջ հ.Ո*էկօլէթթօ»ն :
կարպէս Պօյաճեանէ ձայնական բացա եւ ընձեռած
արտակարգ պերճութեան , էնչպէս նաեւ
թատերական էր համարձակ ու հաղոր դական խաղարկութեան փաստն է դ տա
րէներ ու բնթացքէն նշած էր յաջորդա կան ու մէշտ էնքղէնք գերազանցող վե
րելքը դ որով յաջողեց ա ւ էնքզէնք պւսր տադրել երդարուեստէ դմուարէն ու խըստապահանջ աշխարհ էն ներս «Ա*էկօ լէթթո»յէ դերէն ձայնական դմո լարէն մլոսե
րուն էր տուած
խնամուածդ վPu տահ ու հարազատ մեկնաբան ո ւթէ ւննե րուն համարդ ^րդէչը արմանացաւ քէն նադատներու կողմէ' Հութս ո ւնա կան թ՚ը լականներու
Ոփկօլէթթօն» կո չումէն :
Pէնձօ Ա//էկրէ էր քննադատական տողե
րուն մէջ նկատել կուտայ դ թէ առ հա սարակ վերտէական գեղեցկագոյն ձայ ները եւ յատկապէս «Ո*էկօլէթթո»յէ հ ըռչակաւոր մեկնաբաններն եղած են Աւրոպացէներ դ
երբեմն ալ ամերէկաgէ եւ
ռուս ազդեր է դ էնչպէս էխ
դերմանացէ
Հայերէխ Շլուսնուսը եւ Ֆըէտրէխ Ֆէ շըր • ամերէկա g է Լէօնարտ Ուարրըն կամ
Աոպըրթ Ա երրէլը* սակայն ոչ ոք երբե*-էցէ երեւակայած էրդ թէ մենք պէտէ ու
նենայէնք նաեւ վերտէէ սքանչելէ մեկ նաբան մը դ ճշդրէտ ու ներ դաշն ակ առո
գանութեամբ դ որուն սակայն մայրենէ
լեզուն այս անգամ հայերէնն է։

/ւ/^ր կար ելէ ո ւթէ ւններուն

Եւ մենք այսօրդ երր ճարպէս կը փայլէ
օտար ազդէ բեմերէն ու կը ծափահար ո ւէ
ամենաղգէ
մոզովուրդներ է դ կը ճանչ նանք զէնք եւ էր մէջ կը տեսնենք հայ
տաղանդէ g ոլացումը ու կը հպարտա նանք էրմով։
քամբախտ երեւոյթ է որ
մեր տաղանդներու
կնքահայրութէւնը
սովորարար օտարները
կ}ընեն դ անոր
հաւատք ու վստահութէւն
ներշնչելովդ
որպէսզէ դէմագրաւէ ու նուաճէ դմ ո լա
րէն այդ արուեստէն դէմ կանգնող էւո չընդոտնէրը։ Եւ մենք յաճախ կամ ան
տարբեր եւ կամ սկեպտէկ կը սպաս ենք
նայելու թէ «զէնչ լյէնեցէ մանուկս այս»դ
փոխանակ մէջոցներ ձեռք աոնելու եւ
դէւրադնելու ճամբան մեր տաղանղնե բունդ մանաւանդ երդարուեստէ աշխար հը առաջնորդող դ ուր կո ղմնա կց ո ւթէ ւնն
ու մրցակցութէւնը
կը ճզմեն անողոք'
դէմանալ չզ:էտցոզները։

Հ. էհԱՓԱՅԷԼ ԱՆՏՈՆԵԱՆ

Վեն ետէկէ Մ էւէթար ե աններ ո ւ հրաաարակչատունէն
էոյս
տեսած է Հերման
վահ րամեանէ խմբադը ո ւթեամր դ ARME
NIA 1910 խորա\դրուած հատորը որ՝ հա
ւաքածոյ մըն է րնտրովէ կազմուած թլ,ֆ.
լէսցէ լուսանկարէչ էրմաքովէ լուսանը կարներէն դ որոնք կը ներկայացնեն այղ
թուականներու հայ կեանքըդ աշխարհա
կան ՛ու կրօնաւոր տէպարներո ՛Լ դ լնա կա
րաններով դ
դէւղեր ու րնան կար ո վ
ու
վերջապէս պատմական յուշարձաններով :
Հատորէն մէջ ամփոփուած են 77 լու.
սանկարներ դ
լնտր ո ւած
էրմաքովէ
մէնչեւ այսօր մեղէ ծա նօթ 16-379 զոր եկն :
է՚նդհ անրապէս
լուսանկարները
տրուած են էրենց էրական մեծութեամբ՝.
Հատորին ձաւալն է 25X33 Հրղմ • 176
££ ’ կը պարունակէ նաեւ 2 քարտէս ,
տպուաձ է որակաւոր թուղթի վրա յ :
Յառաջաբանը , ուր ամփոփ տեզեկոլ թիւններ
կան էրմաքովի ՝ իր տրուես տին՝ շրջանի կեանքին մասին՝ արուաձ
է երեք լեզուներով, իտալերէն , անղլե եւ ֆր անս եր էն ։ զրուան փ[,ո ֆ- Մ արէոյ վերտօնէէ կողմէ ։ Ան խօսելով էրմաքովի
լուսանկարչական
թէքնիքին
մասին՝ կՀըս է էը տողերուն մէջ. Հ.էր մաքովէ մօտ ուշագրաւ է այն պարագան դ
թէ միշտ էր լուսանկարած յուշարձա նէն շրջանակէն մէջ կ ^առնէ անձ մր դ —
ղէւղացէ դ զէնուոր դ կրօնաւոր եւայխ տալու համար Լափերու յարաբերութէլ նը եւ ստեղծելու անմէջական հաղորդա կան ութէւն մը> այսպէսուէ նկար ո ւած
անձը կր ծառայէ ^շդրէտ դաղափար մը
տալու յուշարձանէն չափեր ուն մաս էն :
էրմաքովէ հաւաքած այս փաստ ան կար ները կարեւոր են աղդարանական ու դ1"
տա կան տեսակէտներէ դ քանէ որ մեղէ կը
ներկայացնեն շ^խենէ կեանքէն զանաղտն
հատուածներ դ կրօնական կեանքը դ մ ողո
վս ւր դէն կենg աղը դ սովոբութէ ւններ : Ամենալայն՝ տեղը կը գրաւեն ճ ար ւո աը ա պետական յուշարձաններ դ որոնց մէկ մա
սը այսօր անհետ կորսուած էդ արդէւնք
բնութեան աւերէն դ կամ մարդոց քանդող

հարուածներուն* այս կարգէն կտրելէ է
յէշել Տսյթեւէ վանքը որ
աւերուած է
1939-/'^ Î Արդէն այս շրջաններուն հ աւասարապէս թէ՛ ցարական Աուսէոյդ ել թէ
Օսմանեան Պ ետ ո ւթեան սահմաններուն
մէջ գտնուող հայկական յուշարձանները
ըոլոբովէն լքուած էէն ու զուրկ ամենա
փոքր հոգածութենէ : Այօ լուսանկարնե
րը հաղուադէւտ ատաղձը կը ներ կայա ցբնեն ուրեմն
արմեւորելու դ ճանչնա լու անց եալէ արուեստէ գործեր
որոնք
մեծ մասով յետադայէն
աւերուած են.
օրէնակ
Անէէ եկեղեցէներէն շատերը :
Անոնք խօղնեն նաեւ ներկայէ վերակա ռուցման աշխատանխւերուն» *.
Օ'եր թատ ելով գէրքը ծրբ հեռուն մնա ց*ոծ երբեւքնէ էր ական ո ւթէ ւնն եր ո ւ կայծկըլտումներ կը կանչեն քեզ փոխադրելու
իր հ՛եց մամտնակէ շրջածէ րէն ներս t ու շտդրութէւ^լ կը դրաւեն նաէս մարդկայէն
ա է պաբներ . դէւղացէներ - աւելէ' կէ Z7 ՜ որո^ք կը ցոլացնեն գեղջուկ կեան
քէ առօրեայէն
զանազան դործունէւ
թէւններէն դ
զբաղումներէն
պահել
բուրզ մանողներ ՝ աղացողներ ՝ իր դեռաաի ավջկան հեա ձի հեձաձ դեղջկոլհի մր.
յետոյ կան կրօնաւորներ ՝ մենաւոր նըոտած տաճարէ մը փլածդ g էրուց ան քա բերէն մէկուն վրայդ կամ էսումրով։ Աւելէւ վերջ ուէսաաւոըներ ու երկսեռ էսըմ ըօւկ մըդ դէւ֊դէ մեծատունն եր եւայլն։
Այ- հատորը որոշ չափով պէտէ օղն է
նաեւ ամէն անոնց որոնք կ* ուս ո ւմնաս է բեն զանազան շրջանն եր ո լ տարազներ դ
կամ բարքեր դ ապրելակեբպեր , օրէնակէ
համարդ անկարելէ է որ ռւշադր ո ւթէ ւն
չդրաւէ տյն շատ երէտասարդ մօր յու սանկարը որ կը դէեցնէ էր զաւակը դ
պառկեցուցած անկողնէն վրա յ
Հեռու ները յառած էր ակնարկովդ
ան խռով
զ 1՚րք գրաւած լ ո ւս ահ կար չա կան մեքեն
Jէ^ւ դէմաց դ
առանց խուսափելու կաւէ
նոյնէսկ զ էմքը ծա ձկե,ՈԼ ջանքէ
թ՚չ որ կ՚ունենան անպայման՝ իր մամանակէն 70 տարէ ետք այսօր դ նոյն վա հ րերուն մէջ ապրող այլազգի ցեղակից -
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ներըդ

հազէւ

նշմարած'

լուսանկարէ

ուզող մը։
Աարդկայէն ւոէպաբներ ուն կը յա^ոՍ
դեն շէնքեր* մեծահարուստէ մը բնակա
րանըդ դէնեւոուն մըդ դէւղսւկան տուեեք՝
դէւղեր ո ւ ընդհանուր ա ես ւսր աններ
՚զէս y նոր
Պէյաղէուըդ Բջնէն։ Ց^‘'1
զանազան յ ո ւշար ձսւնն եր մեծ մասո՚է
ւեր ո ւած արդէն այղ֊
î թխ
Գանձասարը դ Գոշավանքը դ ՄաքրսփԽ՝
քը դ Ա անահ էնը դ Հոռոմոսը դ
Սձվւէւ բերդերէն տ եսարաններ * նաեւ
քարներ դ քանդակներ î
Այսօր այս բոլորէն անոնք
դտնուէն Աո վետ ական Հայաօտաե^
մանն եր էն ներս դ մեծ մասով ւէերւււկ
ռուցուած են : էսկ պաւոմական Հայ
տանէ հողէն վյրայ մնացածներէն

pnL?

4]* աւերուածներուն
համար
Հոռոմnuէ վանքը դ fy ծկոնքէ եկեղեցէ

րը դ կարեւոր

վաւերագէր են

lUJu /

ս ան կարն երը :
էւրաքանչէւր լուսանկարէ <ԸՈ1Լ ‘"f
է առնուած գէւղէն կամ շրջանէն
նը. տյս մարզին մկ^
ար դի ենք վրէպ մը ըլլալու է Ա Ւ1՛
ռաքելոց եկեղեցէէն դաւէթէ ԼուԱ
րէն տակ յէշուած ՀԱ* Փրկէլ}'
նը :
(Tէւէթարեաններու տպարանէն է J
սած ամէն
հրատարակութեան '/
էսնամքէն արդէւնք՝ անթերէ
թէւնը եւ էջագրումը պէուք է jfit- յ
հատորէն առէթով ալ* մէնչ P L j՚
անհ ասկնալէ կը մնայ ներկայ
լո ւս ան կա րներէն ոմանց ընկերո՚Ս՚՚՚ւ

,

^էէւ վար ո լմանի ^Հուցին
J հատոււոձ'եե1’ր'Լ՝
"լա տառիկն եր ւ
{«>
հրա •
րոեք
ր։ն.ւ անմե՚թրելի քմայքով
զետեղուաձ ըլյալու տպոէւորր
թողուն : Եթէ գոնէ ոյրո„լաե fit
լուսանկարին յարմար թտ1""^
t
պ[’տի յայտնարեր էին հատորը
վէն թև ար ական շունչով ձ*ը
P
նելու մտահոդութէւՅ*ը*
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SIRARPIE DER NERSESSIAN
historienne de l'Eglise et patrologue

Les organisateurs de cette soirée* m’ont .ré
servé de parler de l’œuvre d’historienne de l’Eg
lise et de patrologue de Sirarpie Der Nersessian.
C’est une grande joie pour moi de pouvoir ain
si m’associer modestement à l’hommage rendu
aujourd’hui non seulement à un savant que j’es
time beaucoup, mais à une personne si riche de
qualités humaines.
Nous avons entendu louer l’historienne, puis
plus précisément, l’historienne de l’art. Bien
entendu, l’histoire de l’empire byzantin et de
l’Arménie, l’histoire surtout de leur art médié
val, ne se peuvent concevoir sans référence à
l’histoire de l’Eglise.C’est la raison pour laquelle
on pourrait faire, à propos de ce thème, une re
lecture de l’intégralité de l’œuvre de Sirarpie
Der Nersessian— une œuvre exceptionnellement
féconde, qui s’étale sur plus d’un demi-siècle.
Je me bornerai ici à évoquer quelques artic
les et un chapitre de livre, plus expressément
liés à mon sujet. Je dirai donc d’abord ce qui a
été fait, puis, à chaque fois, je me permettrai
de suggérer ce qui, i! me semble, reste à faire
pour reprendre une formule de S. Der Nersessian
(p.321) (I). Enfin, ayant vu comment ce qui a été
accompli a été si bien fait, nous saurons mi
eux comment travailler dans les champs qui
testent à défricher.

X

Ce qui a été fait, c’est d’abord un chapitre du
livre paru en 1945. Armenia and the Byzantine
Empire, chapitre tout entier consacré aux
controverses religieuses. On retrouvera en 1968
lune des convictions majeures de l’auteur, sur
ce sujet, conviction déjà bien établie en 1945 :
•Les controverses religieuses entre Byzance et
IArménie font partie de l’histoire proprement
dite, car mises à part les discussions concer
nant le dogme et les usages liturgiques (ce qui
me paraît tout de même non négligeable),la lutte
menée au cours des siècles avait un caractère
Politique : Byzance cherchait à assimiler les Ar
méniens en les ramenant au sein de l’Eglise
orthodoxe, et les Arméniens s’efforçaient de
conserver leur indépendance en maintenant une
9Üse nationale, distincte», (p.313)
&ans 'e c°urt espace de vingt-six pages,
■ û&r Nersessian ne pouvait que traiter brièvele sujet. Elle choisit donc d’exposer un
ème central : «Le principal sujet de controvoiM6ntre '6S Gfecs et les Arméniens, à sathefi3 qUeSti°" christol°9ic։ue" (Armenia and
tion [T՛ P29)' ^ec'’ aPrès avoir pris la précaum f éCr're gue “seu's 'es théologiens expérificile6S PeUVent exPl‘quer adéquatement les difqui
ProE'arnes dogmatiques et liturgiques
urent une source de friction constante entreles deux pays» (ibid).
ment iv ^ersessian expose néanmoins rapidenie tenaSt0're
c*1ristianisation de l’Armédes տտԱՈէ '6S VU6S classicIues sur l'apostolat
de la "S Thaddée et Barthélemy. L’explication
empl0yeraniPUlatlOn de 1 E9lise par l’Etat - pour
un vocahnioi»„ —-terne - est mise

6" évid®nce dès

—
—

«En considérant
comme le fondatendaient” bureilenta arménienne, les Grecs enSulfregant'Tr|lntenir qUe ‘e sæ9e arménien était
ainsi i'Eg|- 6 Césarée de Cappadoce, plaçant
^®ր3րօհ1զԱՏԼarménienne dans la dépendance
SirarPie g ® 'Eglis® Mecque (p.30).„
d*Ssensions 6ր erS€ssian assigne le début des
à 'a consécentre '6Տ deux E9՝ises précisément
niens (en 44^4°° du Catholicos par les Armé45). Cest là une position déjà

tenue par la Diègèsis,œuvre d'un Arménien chalcédonien écrite vers 700, qui insiste, elle aussi,
sur le motif politique, y dénonçant une exigence
du roi de Perse, afin que l’Arménie se détache
religieusement aussi bien que politiquement du
monde byzantin (le professeur G. Garitte a don
né une exellente édition critique avec un riche
commentaire de ce texte, à Louvain en 1952).
Les Arméniens eux-mêmes virent dans cette po
litique religieuse une garantie d’indépendance,
c’est par exemple l’opinion d’Etienne Asoghik
aux X-XI'™ siècles.
On trouve ensuite dans ce chapitre une bonne
exposition du «monophysisme» de l’Eglise ar
ménienne, où sont bien marquées les raisons
de l'incompréhension réciproque des théologiens
monophysistes et chalcédoniens : au fond per
sonne n'essaie vraiment de comprendre la pro
blématique et le vocabulaire de la partie ad
verse.
Sirarpie Der Nersessien rappelle quelquesunes des tentatives d'union : sous l’emereur
Héraclius au VII"”’ siècle, sous le patriarche
Photius au VIIIe™ siècle et sous Nersès Chnorali
au XIIe™. En Cilicie se manifeste une attitude
plus conciliante, qui a, on le sent, les faveurs
de l'auteur.
On doit donc dire que sous le problème re
ligieux - bien réel tout de même - il y avait tou
jours le problème politique : il fallait sauvegar
der l’indépendance de l’Eglise arménienne, qui
apparaît de plus en plus comme le principal fac
teur d’unité nationale. C'est en effet l’Eglise et,
pourquoi le taire, surtout les monastères, qui
préservent la langue et la littérature. Le chapitre
se termine sur une citation de Nersès le Gra
cieux: «Les monastères ont été les piliers du
pays, les forteresses contre l'ennemi, des étoiles resplendissantes (p. 54)».
Après de nombreux siècles d'incompréhen
sions, de polémiques qui allèrent, on le sait,
jusqu’à de regrettables voies de fait,on est heu
reux de lire une des premières présentations
exemple de passion. Un tel exposé a sans nul
doute été d’une grande utilité.
Comme il a été dit, Sirarpie Der Nersessian
ne réexamine pas les traditions relatives aux
saints Barthélemy et Thaddée. Il y a pourtant là
un gros travail qu'il faudra bien entreprendre,
et pour lequel le P. M. van Esbrœck a posé dé
jà quelques balises (2).
C’est seulement sept ans après la publication
du livre dont nous parlons qu'est paru le travail
de G. Garitte sur la Narratio de rebus Armeniae;
l'éditeur y indique les raisons pour lesquelles il
lui est impossible de croire à l'authenticité de
la lettre du partriarche Photius au catholicos
Zacharie que transmet le Livre des Lettres. Le
P. Darrouzès a retrouvé ensuite en grec une
lettre de Photius à Achot et une à Zacharie : tou
tes deux sont différentes des textes arméniens.
Mais la lettre arménienne à Zacharie, dont fina
lement, même dans deux textes postérieurs, Si
rarpie Der Nersessian ne met pas en doute
l’authenticité, paraît décidément à attribuer à la
littérature chalcédonienne arménienne : elle cite
expressément le commentaire de saint Ephrem
le syrien sur les épitres de saint Paul, commen
taire qui n’a existé, hors de l’original syriaque
perdu, qu’en arménien. Cette lettre, qui pourrait
bien d’ailleurs se composer de deux écrits ori
ginairement distincts, à savoir un exposé historico-dogmatique sur le concile de Chalcédoine
et sa réoeption chez les Grecs et les Armé
niens, est une relation historique du concile de
Chirakavan, célébré à l'époque de Photius. Cette
lettre pose donc encore beaucoup de problèmes.
Il faut en effet encore remarquer que le Synax

aire de Grégoire d’Anazarbe semble dire que
la lettre a été traduite à Sis en 1204, alors que
Nersès de Lampron lisait déjà en 1197 des let
tres de Photius aux Arméniens sur la foi (3).
Le Livre des lettres, d'ailleurs, semble ren
fermer plus d'une lettre pseudépigraphe. Le P.
Talion, qui en a traduit le début, m’a confié un
jour que le P. Mecérian lui avait dit avoir la
preuve de l'inauthenticité d'une lettre de ce re
cueil .- mais il s’était bien gardé de lui dire la
quelle! Une nouvelle édition du Livre des Lettres
est en cours, depuis plusieurs années, sur la de
mande de S. S. Vaskène l'r, et c’est M. S. Kolandjian qui en a été chargé. Signalons, pour en
finir avec Photius - car nous retrouverons Zac
harie - , qu’une nouvelle édition critique de ses
lettres en grec, et latin pour les lettres conser
vées uniquement en arménien, est sous presse
chez Teubner, à Leipzig. La nouvelle lettre grec
que de Photius à Achot nomme six fois celuici : «ami et parent», une fois : «parent par le
sang»; N. Adontz avait rappelé, en son temps,
que la mère du patriarche Photius était une
Kamsarakan.

Si Le Livre des Lettres a été compilé à une
époque où l’anti-chalcédonisme avait durci ses
positions - mais Sirarpie Der Nersessian a, on
l’a dit, donné une présentation scientifique du
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dossier, - vu, bien sûr, du côté arménien en pri
orité - une autre lecture de l'histoire des
controverses est peut-être possible : non pas
tant l’histoire d’une rupture radicale que l'his
toire de schismes à raisons politiques - comme
l'a bien indiqué Sirarpie Der Nersessian - ,1a foi
restant identique sous des formulations diffé
rentes.
Une autre direction de recherches serait donc
celle de tous les témoins d’un courant pro-chalcédonien en Arménie. La lettre de Photius à
Zacharie en est un, la traduction du Commen
taire des psaumes de Théodoret que j’ai récem
ment exhumée en est un autre; G. Garitte en a
publié plusieurs : nui doute que les manuscrits
en recèlent encore plus d’un.

X

Un an avant la publication du livre dont on
vient de relire un chapitre, Sirarpie Der Nerses
sian avait traduit de l’arménien en français une
Apologie des Images du Vil"™ siècle. Elle remet
tait dans son contexte historique et théologique
un traité publié certes depuis longtemps, mais
resté jusque là quasi inaperçu des historiens
non arméniens. Ce traité est une composition
arménienne, non une traduction; c’est un texte
d’autant plus intéressant qu'il est la plus an
cienne apologie des images adressées à des
Chrétiens qui nous ait été conservée, les icono
clastes grecs ayant détruit un grand nombre
d’œuvres de leurs adversaires.
Ce gros article me paraît tout à fait caracté
ristique de la manière de Sirarpie Der Nerses
sian : sans jamais faire un travail de philologue
éditeur de textes, elle .rend accessibles des tex
tes inconnus ou méconnus, et les éclaires de
tous les feux de sa science d’historienne et
d’historienne de l’art. Le sujet prend ainsi toute
sa dimension, intégré qu’il est à une vaste
synthèse.
On me permettra d'ajouter simplement une
toute petite précision. A propos de ce passage
de l'Apologie où il est dit: «Si quelqu’un de
mande les livres qui sont dans l’armoire et dise:
«Donne-moi les apôtres ou Isaïe ou Jérémie ...»,
Sirarpie Der Nersessian note : «Ces paroles in
diquent que les livres des prophètes formaient

—
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autrefois des livres séparés. Cet usage ancien
ne s’est pas conservé en Arménie, car les plus
anciens manuscrits de l'Ancien Testament que
nous possédons sont écrits en minuscules (bolorgir) (p.386, n. 32). «Hé bien, des fragments
d’un livre d’Isaïe séparé nous ont été conservés;
ils constituent aujourd'hui le manuscrit Paris,
Bibliothèque nationale, arménien 1, dix feuillets
en majuscules (erkat’agir), avec en outre une or
nementation qui demanderait une étude (il y a
un bandeau au f.3).
Disons-le en passant, le fonds arménien de la
Bibliothèque nationale qui, au jugement de Sirar
pie Der Nersessian «constitue l'ensemble le plus
riche qui se trouve dans une bibliothèque autre
que les grandes collections proprement armé
niennes (p.487)», n’a pas encore de description
imprimée à la hauteur des exigences contem
poraines en la matière. C'est encore un de ces
travaux qu’il faudra bien accomplir à l'avenir.

X

En 1950, répondant à un désir ancien du P.
Peeters, Sirarpie Der Nersessian décrit un ma
nuscrit américain (Pierpont Morgan 622) du
synaxaire arménien de Grégoire VII d’Anazarbe,
troisième des quatre rédactions arméniennes de
cet ouvrage, éditée à Constantinople en 1834
^•քյսմաւոպ^) , faussement attribué à Ter
Israël.
Une fois de plus, on voit à l’œuvre la consci
ence et l'acribie remarquables du travail de Si
rarpie Der Nersessian. Elle signale que dans la
rédaction de Kirakos l’Oriental, éditée par G. Bayan d’après le manuscrit 180 de Paris, ni l'édi
teur ni le Catalogue n’ont remarqué une lacune
du manuscrit (p. 421 ,n. 19), pas plus que les no
tes mariginales consacrées aux saints latins
(p. 423, n.26).
La sensibilité de l’auteur à l’égard de l’attitude
arménienne envers le concile de Chalcédoine a
encore l’occasion de se manifester, à propos de
la mémoire d’Euphémie de Chalcédoine : la pro
fession de foi attribuée aux orthodoxes retient
ce qui, dans la formule de Chalcédoine, a été
admis par l’Eglise arménienne, mais omet la
mention des deux natures (p. 420-421).
Le synaxaire de Ter Israël, le premier qui a
été rédigé, demeure inédit. N. Adontz a beaucoup
travaillé sur ce sujet, mais n’a pas publié de
textes. Là encore, il y a à faire.

X

Un dernier groupe de trois articles de Sirarpie
Der Nersessian nous retiendra; il relève de la
patristique. Deux homélies en arménien sur le
pillage de l’Hadès par le Christ (notre «Descente
aux Enfers») ont amené Sirarpie Der Nersessian
à s’intéresser à un auteur encore très mal connu:
Théophile. Avec sa modestie habituelle, Sirarpie
Der Nersessian avoue (p. 439) que c’est le ha
sard de ses recherches sur les manuscrits à
peinturesqui la mit en présence d'un texte «sur
Jean, fils de Zacharie, au sujet de la destruction
de l'Enfer, et sur Satan. Comment le Seigneur
tint captif l’ennemi incorporel et libéraceux qu’il
tenait en prison». L’auteur poursuit ses aveux
en disant: «Il ne fallut pas longtemps pour dé
couvrir que ce texte, inédit, est une version des
homélies attribuées à Eusèbe, avec quelques
différences significatives, qui seront discutées
ci-dessous, après la traduction».
I! est assez rare que soient publiées des tra
ductions de textes encore inédits. La familiarité
de Sirarpie Der Nersessian avec les djarentir les recueils d’homélies - est étonnante; annon
çant d'autres études de ce genre, l'auteur
conclut : «Il faut encore étudier l'homilétique
arménienne, qui contribue souvent à une meil
leure connaissance du modèle, lequel est d'ail
leurs parfois entièrement perdu (p.454-455)».
Cet appel n’a pas été vain. L’abbé G. Lafon
taine a .récemment publié et traduit (dans Le
Muséon 1978 et 1982) les versions arméniennes
des homélies d’Eusèbe d’Alexandrie, qui ont ser
vi de base aux textes traduits par Sirarpie Der
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Nersessian. On écoutera volontiers le témoigna
ge de l’Abbé G. Lafontaine - peu suspect de
«chauvinisme scientifique»
«La version armé
nienne ... est une version très fidèle par rap
port au grec ... Elle ne correspond comme telle
à aucun des deux (types de) textes grecs connus
jusqu'ici. Elle donne des détails que l’on retrouve
tantôt dans le premier texte, tantôt dans le deu
xième texte grec : elle semble refléter un état
du texte grec antérieur à ceux que nous connais
sons jusqu’ici». Constatation d’autant plus pré
cieuse que «ce texte arménien présente un as
sez long passage qui n’est attesté dans aucun
des ... manuscrits grecs du Sermon (Le Muséon
91-1978, p. 91).»
A propos de l'homélie qu’elle a découverte,
Sirarpie Der Nersessian cite les textes apparen
tés. Pour !a célèbre homélie du Samedi-Saint
prêtée à Epiphane, on ajoutera qu’il existe aussi
une version syriaque et une version géorgienne.
Quinze ans après cet article, G. Garitte a iden
tifié (dans Le Muséon 1969) le texte arabe de
la victoire du Christ sur la mort et Satan, publié
par Kratchkovskij en 1907 d’après un manuscrit
de885-886, comme une homélie de saint Ephrem
le syrien.
Peu après cette publication, Sirarpie Der Ner
sessian trouvait un autre texte apparenté au
précédent, avec cette fois une indication d’au
teur : «du bienheureux Théophile». En 1963, la
traduction était publiée, avec une introduction
dans laquelle on pouvait prévoir l’étude suivante,
consacrée à Théophile. Cette dernière parut en
1970 : Homélies arméniennes attribuées à Théo
phile. Huit homélies seulement étaient connues
depuis 1889, grâce au P. Zarbhanalian; Sirarpie
Der Nersessian en donne vingt-huit, dont une
seule, que l’on sache, existe en grec. Grâce à
ses vastes connaissances de la tradition pure
ment arménienne, l’auteur en a repéré l'utilisa
tion dans des textes attribués à Mambré, Eghiché, Anania Vartapet et le catholicos Zacharie,
que nous retrouvons ici : la seule homélie de ce
groupe publiée l'a d'ailleurs été sous son nom
(dans Ararat 1888). Beaucoup de problèmes de
meurent certes quant au modèle de ces homé
lies, à leur auteur-ou à leurs auteurs-; le dossier
a été rassemblé par le professeur J.-P. Mahé,
mais Sirarpie Der Nersessian s’est acquis un
grand titre à la reconnaissance des patrologues,
en attirant l'attention sur ce très intéressent
dossier.
Travailler à l’école de Sirarpie Der Nersessian,
c’est apprendre que la vraie science se base sur
un labeur persévérant, affinant et approfondis
sant sans cesse ses recherches, et aussi qu'elle
va de pair avec la modestie. Tout au long de
l'histoire de l’Arménie, les femmes ont joué un
rôle culturel important. Une liste des femmes
arméniennes défenseurs de la culture de leur
patrie est en cours de publication dans le men
suel Etchmiadzine. Les copistes médiévaux ap
pelaient même «mère spirituelle» les femmes
qui les nourrissaient et pourvoyaient à leurs be
soins penant qu’ils copiaient un manuscrit (4).
Sirarpie Der Nersessian, qui a ressuscité tant
de copistes et enlumineurs arméniens, appar
tient de plein droit à cette lignée féconde des
femmes arméniennes qui ont contribué par un
labeur de qualité à enrichir le patrimoine spiri
tuel de l’Arménie et de l'humanité.
DOM BERNARD OUTTIER

NOTES .-

1- - Les renvois seront faits à la page du recueil
SIRARPIE DER NERSESSIAN, Etudes byzantines
et arméniennes, t. 1, Louvain 1973, Bibliothèque

arménienne de la Fondation Calouste Gulbenkian.
2- - Voir sa Chronique arménienne, dans Analecta Bollandiana 80 (1962), p. 425-431.
3- - GAREGIN 1er CATHOLICOS,

Յիշատակա

րանք Զեոապրաց, 1. Antelias 1951, col. 601602.

Հա
Յիշատակարաններ,

4- - Nombreux exemples dans V. Hakobian,

յերէն Ձեռագրերի
ժէ գար, 1. Erevan 1974; voir surtout ms. 175

«ma grande épouse et mère spirituelle (diffé
rente de sa femme}»; ms. 9 «mes mères spiri
tuelles Merchane et Pacha qui, tandis que j'éc
rivais cet Evangile, faisaient tous les jours notre
nourriture et notre service».

(*) On lit ici la rédaction littéraire d'une confé
rence donnée à la Maison de la culture arménienne
de Paris le 14 Janvier 1983, au cours d'une soirée
autour de l'œuvre de
Nersessian.

Mademoiselle

Sirarpie

Der

Այս օրերուն, շքեղ տպագրութեամբ կը վերհբէոտւարւսւկուի Ռոյւբէն
Մելիքի «՚|-]փւաաֆ '{-ոլոմպ» երկաթաշունչ թանսատե1ղծութիւնը,
թուրք գեղանկարիչ Ապիտինի պատկերազարդումով , հազուադէպ պա
րագայ մը , երթ Հայ մը եւ Թուրք մը կը գործակցին արուեստի մա
կարդակի վրայ :
հսկ յաււաջիկայ Նսյե մթերին ? թան զԱհըթու. էլ եւ իտիսիոն քիոլ/-ըրի
հրատարակչատուներր միացեալ գործակցութեամբ (nju կ՚ընծայեն
րաւնաստեղծին ամբողջական գործերը :
Այս առթիւ , տեսակցութիւն ւքը ունեցանք ()֊ . Մելիքի հետ' արձանագ
րելու համար իր տեսակէտները քիչ ւքը ամէն թ՛անի մասին : Դիւրաց
նելու համար ընթերցումը , զանց կ՚ընենք հարցումներու բաժինը , յատկապէս նաեւ այն պատճառով որ անոնք ներկայ են տրուած պատաս
խաններուն մէջ :
Մ - Պ-

Իմ իսկական մա կանո ւնս է Մելիը-Մինաս եանց : Ա'անկութենէս , ընտանիքս սո
վորութիւն ըրած է գործածել Ս նլիր-ը •
Հետեւաբար անունի փ ո ւի ոիւո ւթի ւն շկԱէ J :
Զորս տար ևկանին , ասկէ հարիւր տարի ա.
ռաջ՝ հայրս թաւրիզէն Լկած է Փարիզ։
Մայրս Լկած է աւձելի ուշ՝ Նովկասէն ՝
1920-//ե իսկ ես ծնած եմ տյս քաղաքին
մէջ՝ Աոնմարթրի շրջաեը՝ 1921-/*ե :
րծածած առածին լեզուս հայերէնը եղած է։ Նկատելով որ մայրս բնաւ, ծանօթ
չէր ֆր անս Լր կնին ՝ ընտանԼ կան J՛11 րկէ՛^1
տակ հնչող լեզուն հայԼրկնն կր ու «Փոըրէ՚ւ նապաստակովը սորված Լմ այղ օրե
րուն Z Նոյն մամանակ՝ ունէինք ֆրանսա.
իօս մել. սպասուհին եւ ասիկա պատճառ,
եղաւ որ շուտով կարենամ արտայայտուի լ
երկու լեզուներով : Այսպէս ՝ «Փոըրիկ նա
պաստակէն ու հայեր կն գիտցած ն իւս ո.
տանաւորներս Լկան աւելնալո՝լ «Աիւր լր
Փ ոն սՏԱւինեոն» ել ուրիշ ֆրանսերէն ոտտնաւորներու։ Անմիջապէս պէտք կ րսեմ ՝ որ մանկութեանս սորված այս ոտտ.
նաւորները՝ իրենց երամշտո ւթե ամբ ՝հիմ
նական ազղեցութիւն գործեցին բանաս
տեղծական ամբողջ գործիս վրայ :
Հերադաոնալուէ անունիս ՝ ըսեմ ՝ որ անի կա ոչ մէկ ատեն պատճառ եղած կ
մերմումի՝ նոյնիսկ դպրոցական օրերուս ։
Բն ալ ամօթ զգացած չեմ անունիս համար
ու առաւել
անիկա մնացած կ մնայուն
յայտարարութիւնը ծագումիս : թէեւ կրրճատուած ՝ բայց Մելիը-ը նոյնիսկ օղտտ.
կար եղաւ ո լրի շներու' հասկնալու ել րմբըոնելո ւ գործս :
Մ ուզեմ նշել նաեւ հետեւեալ պարագան :
Առաջին իոկ օրերէն՝ մայրս ապրած կ
հայկական շրջանակներոլ մէջ ու բնականաբար ես ալ հասակ առ/t նոյն շրջանակ
ներ ո ւն մէջ*, Նաէսկին Հայ Արի մրն եմ ու
ասիկա դլէսա ւոր գեր կատարեց ագդա/Ւե կ ազմաւորումիս մէջ՝. Հիմա որ Ju‘տոլկ ուշադրութիւն կը դարձնե^ հատուա.
ծակսին լեզո ւներ ո ւն ՝ կ'1 ուզեն միջոցներ
ձեռք առնել պաշտպանելս լ համար պրըթոններու ՝ պաս քեր ո լ ՝ ըաթ ա լանն եր ո լ
կամ ուրիշ ւիոքրամասնութիւններու լեզու
ները՝ կրնամ ԸԱել որ մենք նոյն թեւլը
պաչտպան ած ենք չատ մամանա կ առաջ
ու հիմա է որ կը յայտնուի թէ իրաւունք
ունեցած ենք՝ մեր հ այ կա կան ո ւթի ւնր
պաչտպանելո ւ :
սիրական դործո ւնկո ւթիւնս պարփակ,
ւած կ միայն քերթողական կալուածին
մէջ*, Աւնիմ չուրջ տասնեւհինգ հրատա
րակուած գործեր ՝ որոնց վերջինն է «Աար.
մի^ ինձմով Ն ենդանի^ն ։ Առաջին հ ատորս
լոյս տեսած է 1941-/^, երբ տակաւին ըրսան տարեկան երիտասարդ մըն կի : թէ
եւ չեմ ուրանար զայն ՝ բայց միչտ ալ ղայն
կը նկ ատեմ նա էսաւիորձ մը յ Հրաաարակւելիք “՛մբողջական գործեր էս դուրս կը
մնայ ան ։ 1946-/4/ Հ որ էոյս տեսաւ «Աքոռ
տիւ Ա* ոնտվվը ՝ ղոր կը նկա տեմ ի ս կտ կան
սկիզր մը, ու կ'ար/է յիչեչ, որ դրաքըննադատները այդ ղոր)էը ըիդուեեցւսն անըսպւսսելի խսւնղով ու զաքլ, նկատեցին
իսկական յայտնութիւն մը-.
Ինչ կը վերաբերի քերթողութեանս , ու
նիմ դասական կազմաւորում մը, բայդ
միեւնոյն /-ամանակ, շնորհիւ փրոֆեսէօրիս' Ֆ՚եր տինան Ալքիէի , չատ կանուխէն ,
ֆՒԼո/Ւ դասարանին մէջ իսկ , յայւոնաըերեցի դերիրաւդաչտութիլևը , դպրոց մը
որ ծառա յեց հարստացնելու մօտեցում
ներս :
թարգմանուած եմ բազմաթիւ օտար լե.
գուներու ու մաս կազմած հատրնտիրնե.
րու ՝ ծազկաքաղներո լ : Օտար լեզո ւներէն
յի չենք ռուսերէնը ՝ պո լլկարեր էնը ՝ անդլերէնը՝ արաբերէնը։ Որպէս առանձին
հատոր ՝ Հայաստանի մէջ՝ բարեկամիս'
Աբրահամ Ալիըեանի թարգմանութեամբ ՝
լոյս տեսաւ քերթուածներուս մէկ հա արնտիրը :
Ֆըտնսական մակարդակի վրայ, թէեւ
չեմ կրնար ըսել թէ լիացած բանաստեղծ
մըն եմ, բայց չեմ կրնար ինքզինքս դը/ բախտ նկատել :
Պոսքէ , որ բանաս,
տեղծ է ու մեր գրադատներ էն ամէնէն

պա հ անջկո տը ՝
ֆբանս ա կան քերթո ղո ւթեան նուիր ած վերջին հատընտիրին ^կէ
կը դասէ զիս երէցներու սերունդը ներկա
յացնող հինդ-վեց բանաստեղծներու հետ՝
Ա*աքս-Փոլ 9)ուչէի ու Կիվիքի] կողքին ։Տեգ րս ունիմ ֆրանսական քերէմո ղո ւթ ե տն
յատկացուած դրեթէ բոլոր հատընտիրնե
րում մէջ՝ քերթողութեան պատմութիւնը
ներկայացնող գործերու մէջ՝ ինչպէս նա“
եւ յիշատակուտծ եմ դրական էարուսներու էջերուն։ Համայնադի տարանէմն . « »
չեմ նայած • չեմ կարծեր ։
^կոէտուիմ ֆրանսացի բանաստեղծ ՝
բայց կարենալ մ ե կնաբան ելո լ համար դործրս ՝ միշտ ալ կը նշուի հայկական ծաղու,
մըս ։ Ամ'րո՝ղջական գործերու ս համար որ.
պէս նա էսարան րն տր ած եմ փան- fit ոտ
Ո*րնարի մէկ թ-եքսթ՜^7 ՝ ուր ակնարկութիւն
կայ հ այ կա կանութե անս : Նոյն հատորին
մէջ. պՒ տ էւ զետեղեմ նաեւ Նանթեր հա
մա լսարանի դասաէսօս , բանաստեղծու ՂԱարի.'Բլեռ Պ տնքառի մէկ ո ւս ո ւմն ա սի
րո ւթիւնը՝ որուն մէջ կ՚ըրուի՝ թէ քեր
թողութեանս լեզո ւա բանական կառոյցը
հասկնալու համար անհ ր ամեչտ է դիմել
ծագումիս ։
Հիմա որ Արա կոն ոչ եւս է՝ կրնամ ր.
սել որ՝ ներկայիս ՝ քիչերէն եմ որ կր
գործածէ ֆր անս ա կամ դասական ւան.
դարանո ւթիւնը իր էսս տա պահանջ բոլոր
կանոններով՝ Ա1լեfԱԱւ(եոթէ1ւ -ը ներառ
ելսլ՝ բան մը՝ որ չի կա տարո լիր ա՛
ռանց
դմ ո ւար ո ւթի ւններ ո ւ ։ Երբ դա ս ա.
կանութիԼմ էլ ըսեմ ՝ անչուչտ առանց իյնալոլ պոռոտութեան կամ ակադեմտկա.
նութեան թակարդին մէջ՛. Հոս է՝ որ դե.
րիրապաչտո ւթիւնը օդտ ա կար եղաւ ինծէւ ՝
այսինքն, ինչպէս մամանա կ/t քննադա տ.
ներն ալ նչեցին՝ յաջողեցայ դասական
քերթողութեան մէջ սահեցնել դերիրապաչտ պատկեըներ :
Ասիկ ա յ կարծեմ ՝ կու դայ հա յ կա կան
ծագումէս ։ Նկա՝տելի է ՝որ ֆր անս այի մէջ
ֆրանսական դասական քերթողութեան
չար ո ւն ա կա կան ո ւթի ւնը
պահանջողներն
ոլ իԸ ադործո ղները յաճախ օտար ծագում
ունեցող բանաստեղծներ եղած են: 3 ի չեմ
(իան Մոո֊էասը,, Ափոլիները, Փոլ վալե
րին , Ի վան Եո լը :
Չեմ յաջողած ինքզինքս ազատագրել ոբաչ կապանքներէ ել նախանձի աչքերով
կր նայիմ , օրինակ , բարեկամիս' Եիվիքին, որ դտած է ազատագրուած քերթո
ղութեան որոչ դասականութիւն մր , ներ.
քին դասականութիւն մը, տեսակ մր ող.
՛ետյար ,
ճարտարապետութիւն : էչլիւար
ալ դտած էր ներքին տյս ճարտարապե.
տութիւնը : Ու-րիչներ ալ : Պէտք է ըսեմ ,
"ր քնարերգակ քերթող մը մնալով, ար‘եիԼՒրի ինքղինքիս հետազօտութիւնը ըստ^րի յաւելեալ գօտիներու , խուսափող
հ որիզոններո լ : թերեւս ասիկա եղաւ նա
եւ բարիք մը : Հայց կը կարծեմ , ցաւով
հաստատելով, թէ կրնայի աւելի առատ
արտադրող մը ըլլալ եթէ մնայուն կ այտ.
նաւորը չըլլայի վերոյիչեալ կ ապանքներուն ել ունենայի Հնչելու աւելի մեծ կա.
րելվա ւթիւն : Տակաւին լոյս չտեսած քեր.
թըւածներուո մէջ, կամ անոնց, որոնք
չեն մտած հատորի մէջ, յաջողած եմ
<Տ.կտրեը> դասական յ անդա ւոր ո լ մր տաս.
ներկրորդ վանկին
սիկւ
գտնելս
համար նոր կչռոյթներ: Այս բանը ըրած
է նաեւ Արակոն: Յաւելեալ այս դ/ուարութիւնը, որ ոմանց
կրնայ հտպի տոլթիւն թուիլ , պարզապէս պատասխան մըն
է ներքին պահանջքի մը:
Ո՛չ. ույս բոլորը չենք կրնար մամանակտվրէպ նկատել : Կրնա՞նք ըսել, որ երա.
մըչտական տախտակը մամ անակավր էպ
է ։ Կամ կը խուսափինք երամչտական ձա<յնադրութենէն , կամ ալ կը ստեղծենք դերարդիական -իւլթթամոտեռն- երամչտոլ.
թիւնը :Ինչ կը վերաբերի ինծի ,կարծ եմ թէ
պահելով հանդերձ երամչտական ձայնագ
րութեան Օրէնքները, ենթարկուէլ„վ հան.
դերձ կանոններու սեղմումներուն , ար.
տադրած եմ արդիական
մը:

երամչտոլթիլն

Բանաստեղծութիւնը , բարեբախտաբար

Հի

տակար քերթողութեան ըմբոն„լյՀ “է՛
եմ նաեւ այն քերթողոլթն^ ո ՚
կաժէ մակդիրը կոլ տան : ՀՈ'Ա
նեմ Արա կոնի մէկ խօսքը.

կաժէ-.., բայց բանաստեզծոլիւՀՀ՛
պասոլհի մը չէ որ անկաժՀ ընձ Հ Հ՛
դէմ չեմ պայմանաւորական, պա ' ե
կան քերթողութեան : Բայց , ինծևհԾ'
քերթուածը կէրկնուի չորս պ
“7,
ջել, սեղանի մը առջեւ ել սպխ„Հ ի'
թի մը դիմաց : Ասիկա Մալարմէւ, ,J"1'
պանքն է' սպիտակ թոլղթխ,
Հ^լերիի.. Ութ„ղտան'^
դուրս դտյ ինչ որ դ„լրս պիտ1,
Հ1
տակա՞ր է , անօգո՞ւտ է
\ ահէն
քերթուած մը կարդայ ոլ
տնկէ, եթէ այս իմաստով է, սլ^Լ Հ

մ£///ր

տակար է : Բ-ujg այս

օդտակա°'.

ունի իր սահմանները եւ իր սս,հմապԼ
կումն էրը: Ինչ որ պիտի ըսեմ կրնսՀ:
մը ամրտր տա ւտն հնչել,ըայց կ'րսեմՀ
զտգոյն ձեւով եւ առանց ո,մրարտսւլՀ
թեան , թէ արդէն քերթուածը պէտք
ուղղուելու րտզմոլթիլններոլ . աՀ
ինչու Աւետարանները մինչեւ W]u
ունին իրենց մեկնաբանները
թէ տակաւին ոչ ոք ոչի՛նչ հասկ,^ յ
մէէնչեւ այսօր :
Գիտէք որ միչտ տլ գտնուած եմ
րականութեան մէՀ, բայց քաղ,„ը,^
մարդիկը միչտ տլ սարսափ առթած ենի
ծի : Անձնապէս ճանչցտծ եմ քաղաքի
մարդիկ որոնց հանդէպ չաս, խ„( յԱ,ք
գանք ունեցած եմ, որովհետեւ քաղսը.
կան մարդու յատկութիւններոլ կ„զ(թ
ունեցած են մարդասիրական -իւէքանիթԱ.
յա ակութիւններ : Կ'ուզեմ չեչտել^\էլ
նիստ բառը: Ընղունինք որ քաղաքմր.
նութիւնր հետաքրքրած է ղխ, այն ojijj
/' ՚Ս!ր t երր Հայ Արի էի, որովհետեւը
ղաքականութիւնը մաս կը կազմէ կեմէ
քին, մանաւանդ մե,լի' Հայերուս հա/այ
Եթէ ս Լ ր ւո կապ ունեցած եմ քաղալակս,,
նութեան հ ե ւո ՝ այդ կապը անդամ մրնսւ֊
ևը բացատբուի հայկական ծագումnifi,
Կեանըէէս մէջ յարաբելա ւթիւն ո
եմ ե՛ւ աջft ե՛ւ ձաէօէէ մարդոց հետ-,
դանը ունեց ած եմ ե' լ դա շն ա կց ական ե
համայնավար ըաղաըական մարդոյ Հա1«
դէպ՝ պայմանաւ ոբ անոնց արսգւթղչ
դրդուած բ//ան մարդասիրական գբւցումներէ : Այս պատճառով ալ՝ կաքծեմ՝ ըաղաըական իսկական
պէտը է մէէ շտ ա/ պւստբաստ ըլլան Uljwi՛

լոկ/,:
անգամ մը ըսէւ ու կը կրկնեմ •«
դէմ չեմ պաըադայական ըերթողութմ[
֊ւիօէգի տը սիրքոնսթանս- ,մանաւանզ եՀ
նկատէէ ո ւնենանը էերանսան ՝ որ ունեցաւ
ղփմադրսւկան
շատ կարեւոր ըելրթողոԿ
թէէւե մը։ Անշուշտ ոը զտում մը կատաբ
լու պար տաւոբո ւթեան մէջ ենք ու տալքւներուն հետ այս զտումը կը կատալւով
Օբէ^նա կ կա յ փան 'Բա՚սո ւն ՝ ղ11 [՛ չ^յէւ11!
աբէք՜անէէ յաճաէսա կան ո ւթե ամբ ,
T
երեսուներկու հնչեակները ըեըթողակ1^
հրաշալփընեբ են։ Արակո նի որոշ քերթ[լածները՝ պէւտի չըսեմ բոլորը^ էւէւա1Հ
կարգ մը ըերթո լածները ՝ ֆոնտանի
թըւածները կը պատկանին այս կալում՛
ծին։ Դիմադրական քերթողութձ/Հ
ռօբեային պա ականելով հանդերձ կա^
նի պարագաներէն անդին :
Բնչ կը վեր արերէէ

Հայերուս } անղ

մը հարցումը ոլրԼրլեց[1 ^Ա,լաե,11 ՈԼ
թէ ինչ պատասէսանեց •
Հէվւմտդր^^
ըերթողութեան մասին ի^եչ
որ հայկական ծագում ունիը^
Հ
գրեթէ ամրողջ ըերթո ղո ւթիմեը ՚էթ 1
րական ըերթողութիւն է^> •
ոեզիզթ-անս բառը կը գործածէ ,
պէտը է տեսնենը բառին ադնոսսդոմ ’
հագոյն նշանա կո ւթի ւնը ։ Այս ք11?1*1
պիտի ըսեմ ՝ որ Նարեկացի է դ1՚^
կանըերթողմը։
Ես ալ դրեցի նման քերթ'•
մաt/րա կան ըերթողո ւթեան
Աեկերսի հատընտիրը, կը

ՈԼւ"
է

կոլ հայ անուն՝ Ման ո ւշե անի Ը
թարգմանովփ ներկայացուած ‘H
նաս տեղծր Ա ան ո ւշե անն է ;
բերի տնսր քերթողութեան,
տեզել զայն իր մ ամանակին Հլ՝
կերն է մաման ա կա շրջանի մը ոԼ

՛Լ
I

առնել զայն որպէս ցոլացողքԸ "ք ւ
դարձութեան մը: Անչուչտ
ղութի ւնը կաբելփ չէ Ըա,Լ,է“'""Հ
Աարաֆեանի մը ըերթոզութ ,,ս
յէ
րողջ աշխարհ մը կայ այս
Լ< է
ջել ։ Ա* անո ւշեանինը վկայՈԼ1 I
Զ,էսյն առնելուէ իր հատընտիրն
լաւ բան ըրաւ Աեկերս,
մէ կտ եզո ւած րազմաթիւ ա
ներկայացուին որպէս վկա՝Ա^

թպ-

•քերթողութիւնը անհ ր ամեշս1
րականութեան ըմբոն ումին
Գիմադքական քե['թ"՛Լ"լւ^չ թ
ինծի զանազան ձեւերով *
if/Հ՝

Fonds A.R.A.M

րագրով երկար

բանաստե՚Ւ'”1''

« ff ԱՌ Ա Ջ Մ Ի Տ * ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*
1-„եէ, ռատավարութեան օրերուն
Լ^ձԼԼէ"
էե ԳԲեւ քլրթըԿպէ ղ“՚""ս։Լս՚ւ""-է>1Հ“^“ ներ^լըՀ ւԸէ>ն^է“ ""Կ՛՛՛՛մ "•շ1""՚ւ՚հը> ՚ւայ* / \ ԼՒ նաեւ
■ 11 ՚ կամա9-կամաՅՀ
^^'Լութեանս մէջ ձյունդ առաւ, լինչի
^ԱևոԱ"! սեւամորթ մըՀ. Այն վայր էլ.
iM ■■‘I""'1 ^յ՚՚՞Հ’
,
„սե, "•"‘-է
ւ՚նէ "է՛ 'ււէ
Ա՚ւ՚'թէ՜ւ, Լմասէն, «Ավ՚րէ՚կԼ՝ P հԿօ"թթն.--» եւայւն՛
Ախ օրերուն երբ կը հ ր ա աար ա էլո լէր
.փհռսՓը,Փարէ՚զ կը ղ^ոսէր ամե րէ{Լի սեւամորթ զրագէա էՒիչրրս, Ռայթ :
JJ/„ հարցո^րռւ
կարգին ,
ուղ.
Լէ նաեւ հետեւեալը- «Կը կարգէ՞ր, որ
Լտերէկ-ոցէ Ւ""էմկ
1ս՚նս,յ է՛ք Ա'է'քէ"
"Հ Լսին մտածել այն վայրկեանէն
Հնչի չենթարկուէի : Անոր պատաս.

L

'ւ,սնռ վճռականօրէն մխաական էր : Ըսա
Լեն, ամերէկաւյէ խավ,շէկը ամերիկա
ցի էր , Ա'յ'1է'ան: Աոէկա կը պաաահէր
Հ^.էն-. Այղ օրերուն մտածեցէ, խորա
պէս մտածեցէ ու ըսէ ե-, էնծէ - «Հայ մըն
tf, Եթէ երբեք գտնուիմ նման պարագա,
յէ մը մէջ, արդեօք պէտէ չմտածե՞մ J„ոսվուրգէ" մասին-» : Ո, պատասխանեց է .
կենթադրեմ թէ այո՛»֊.
Հէմա, երր նոյն հարցումը կ՚ուղղեմ
ամերիկացի խափշիկ մտալորականներու ,
էրաւունք կու տան էնծէ : Ներկայէս ամե.
րիկայի սեւամորթները կապուած կը զգան
ւէէրէկէէն, ԱփրթկէՒ հ'"1'!ւ1'րւ՛ "լ Ավ՚ըխ
կէն կր նկատէԼ իրենց սկզբնական հայրենիքըէ Կր տեսնենք, որ հայու մտածողոլ.
թէւնս է որ կարէ, լիութիւնը տուաւ էնծէ
ճիչդ եւ պայծառ տեսնելու-. Գիմադրա.
կան էմ փորձառութիւնս
է
որ օգնեց
էնեէ :
ւէեչուչտ որ կր մերմեմ հՏէախի բանաս,
տեղե» պիտակը : Չեմ սէրեր նաեւ 1ԱՍկաժէ-b :Կ՝րնդունէմ թանասսւեղծ՜շյ : Ա!յգքան -.
ձէչդ է որ կը պատկանէմ ձաէս ղգացողու.
թեան : փերթուա ծներ էս Մեծ ՑԹծորթիւններւրւ Օփէթային մէջ^ եւ Այսպէս անցաւ
lpmiûf}iu Ժամանակը ?
որոնք ներկայացuufr են ձայնասփիւռէն ՝ 1959-/^ ՝ռա տի ո յի
նուագախումբին մասնակցութեամբ՝ ՛Լի"

ռալ եղայ ձախի մարգ-, Պէտք է ըսեմ ,
միայն այգ գիրքը չէք պատճառը -.Կար նա
՛ւ Ա եժնՒ «Լը, Վ ուայամ օ պոլ տը լա նիւի»ն ,զոր չեմ ուրանար ,հակառակ այգ օրե
րուն, անոր Լուրջ բարձրացած աղմուկէն :
Յաճախած եմ Աորպոն ու վկայուած որ
պէս լիսաւնսիէ: Աէկ տարփ յտճախած եմ
Ափեւելեա^
Լեզուներու վար մար անր ՛ու
երբ պատերազմէ մամանակ
դիմադրու
թիւնը սկսաւ, 1943-/' սեպտեմբերին ե՛ս
ալ մտայ անոր շարքերուն մէջ՛.
Արդէն,
Ա որպոնի ուսանողներուն հետ ընդդէմ ո լ.
թիւն մը կազմակերպած էինք, բայց
պաշտօնական
մուտքս
դիմադրութեան
մէջ կատարեցի 1943“/'?') հայկական խոլյմ.
րէ, գծուէ։ Աաս կազմեցի Լոլիզ Ասլանեաեէ' էս ո ւմրին, ու նկատելով որ արդէն կր
ղբէէ t
էսմբա պետուհին՝ որպէս ծածկա
նուն յ Ա ի,սէ կոչեց ղէս ! Պէաք է ըսեմ , որ
շատ քիչ ծածուկ կեանք ունեցայ ; Ըրի ինչ
որ առա ւել կամ նուազ չափով ըրաւ ։ ամէն ոք :
Աղա տա դրո ւթեն էն

ետք անդամ

ընտ-

րուեցայ ՜ԼՏ-րդ թաղամասի կոմիտէին ել
ջսւրչ երեք տարի մնացէ ամէնէն կր ասեր
անդամը թաղապետական խորհ ուրդին :
Հսս կ ուզեմ նշել բան մը եւ ասիկա ո՛ չ
թէ որովհետեւ այս զրոյցը կը կատարենք
«3 առաջ»ի համար։
Անցքիս կյուղեմ ողջ՜ունել այս թ եր թի հիմնադիր Շտւարշ
Ս ի ս ա քե անը ՝
որ
գրաւման
շրջանին ՝
Չընկղմելով» իր ԼՀ՚տգիրը ու. արդի լելու/
անոր հ ր ա տար ա կո ւթի ւնը՝ եղաւ առաջին
դիմադրականներէն : Արարք մըն էր , պոր
պէտք է դիանանք ո ղջո ւնել :
Ապա մտայ «Գըկար» թերթին մէ£ որ
պէս օգնական խմբագիր ու պաշտօն մըն
ալ վաԸ՚դԷ ետք տպարանի մը մէջ՝ վերջապէս մտայ «Մշակութային Հարց եր ու
Ն ախ ut ր ար ո ւթի ւն » :
Յայց այս ամբողջ շրջանին ՝ ձայնառ•էի ւռI' յայտադիր պատրաստեցի
ոլ բանաստեղծութեան քննադատն
էի
Ֆրանս Քկպթֆկը//2ր : Գրեթէ
ամէն շաբաթ՝ հինգշաբթի ա ռ ա ւ օ տ՛
ները ՝ ունէի յայտագիրս ֆրանսական
քերթողութեան մասին և որպէս արդիւնք ՝
ունիմ չ՚՚ւրջ երեք հազար էջ՝ որոնք

կար եւոր գործ մը պիտի արտագրեմ : Այդ
մամտնակ մեծագոյն
տենչս
դերասան
դաոնալ էր ՝ թէեւ բանաստեղծութիւնը
իր յատուկ տեղը ունէր սրտիս մէջ* Կր
սիրէի նաեւ արտասանէլ ։ Կետ նքի ս ամ րոզջ ընթացքին յաճախ հրապարակային
ընթերցումներ կատարեցի :
ել ոկսայ
փի էիսուիայութեան դասարանիս միայն :
Առաջին քերթուածներուս համար
«Գէշ
շեն» ըսաւ ուսուցիչս : Շ ար ո ւնակեցի գըըսլ՝ հրատարակեց ի առաջին փոքրիկ հա
տորս ՝ ապա՛ «ԱքHit UlJlL Ս*ո|ւՍԷ»շ7( ոլ այս
պէս յաջորդաբար։ Գիտէք , Յ/րանսայի
մէջ ո՛չ ոք կը մտածէ ասպարէզ դարձնել
քերթողութիւնը : Յ^նչպէս կարելի է ա՛ս
պարէզ դարձնել՝ երր գիտէք՝ որ քերթըլածներոլ հատոր մը լոյս կը տեսնէ երկու
հարիլրէն մինչեւ հ աղար օրինա կով ու շատ
բախտաւոր պարադային միայն երկու հա
զար օր ինա կով :
0/» գրենք՝ կը շարունակենք գրել* եթէ
հրատարակուինք՝ շատ լաւ։ 3 անաս տ եդծներս կը տեսնուինք իրարու հետ՝ հանդի,
պո ւմներ 1լ ունենանք՝ համագումարներու
կը մասնակցինք՝ մէկու մը մահը մեզ կը
թերէ իրարու քով։ Պէտք է ըսեմ՝ որ կը
սիրենք զիրար ՝ կը գտնուինք նոյն հատըն
տիրներուն մէջ ու երր հանդիպինք սըր-

տուկ ձեւով ՝ իմ պատկերներով ՝ իմ նկար
չութեամբ։ Շնորհիւ այգ ՆՈագնապ ին՝
վերջին քերթուածներուս մէջ կայ լեզուի
փշյրսւմը՝ բայց միշտ ալ զասական շար ո ւնակա կանո ւթեան մէջ :
Աւնթմ քերթողութեան անձնական սահ
մանում մը։ [Լսեմ : Գրեցի եր կարաշունչ
բանաստեղծութիւն մը «Լը Փս էմ Արպփթրեր» խորագրով ֊. Ամէն անգամ որ նման
հարցում մը կ՚ուղղեն ինծի՝ կ՚ըսեմ» «Ա,
մէն քերթուած կամայական է^ ։ Ւեչի^
ձ էջ* Այե որ քերթուածը գոյութիւն ունի
՛եւ չունի։ Ա ահ մանում մը չունիմ ՝ որով
հետեւ չեմ փնտռած ։ Երկարաշունչ այգ
բանաստեղծութիւնը կրնամ նկատել եր
կար սահմանում մը։ ինծի համար քերթըլածը լեզու է -լանկաԺ-արտայայտու
թիւն է ել խօսք : Կառչած կը մնամ լանկածին ։ ինչ որ չենք կրնար ըսել արձակով՝
կ՚ըսենք քերթուածով
կարճ ՝ խիտ բան
մը որ կ?անցնի քերթուածին շրջանակէն
ալ անգին։ ինծի համար քերթողութիւնը
կը մօտենայ փիլիսոփայութեան եւ բեաղանցական փիլիսոփայութեան։ Եթէ ս*~ղեմ անպայման դասաւորել ինքզինքս ՝
պիտի ուզէի յիշատա կուիլ բնազանցական
մարգկայնո ւթեան մ էջ -իւմանլպմ մեթ-Ա1-

ճարաններոլ տէջ, ՚ւը ւ ՕԱինք քիչ մը ամէն
բանի մասին։
Ջեմ կարծեր որ քերթողութիւնը տագ
նապ մը կ՚ապրի : Տակաւին ամիս մր ա֊
ռաջ՝ «l/լրոպա'^ հանդէսը լոյս տեսաւ 54
քեր թողներո լ գործեր ով : Կրնամ ըսել ՝ որ
երիտասարդներուն մօտ նկատելի է վերա
նորոգում մը։ Օրինակ փան՛* Փիէո ԼըմեՐԸհ >
ի^փԼ Ս օ լվա ւան ՝ փեռար Նո լարէն ՝
որոնք կու դան ղանաղան հ որի ղոններ է ՝
1լ արտադրեն կեանքին մօտ բաներ' միեւնոյն ատեն լե ղո ւա կան փնտռտո ւքներ կա
տարելով ։
Ն որ ար ար ո ւթի ւնը շատ կարեւոր է ՝պէտք
է շարունակել։ Ամանք զտյն կը նկատեն
տագնապ մը -1£ր|պ- ՝ բայց պէտք է ըսել որ
տագնապ մը միշտ ալ բարերար ազդեց ու
թիւն կ'ունենայ : Պէտք չէ՛ դէմ ըլլալ։ Լե
արդի աղուոր տագնապ մը մի շտ ալ օգ
տակար է՝ ում կու տայ՝ կը սփոփէ ։

Շտտ բաներ կրնան վերացնել զիս î Այղ
բանը կրնայ աղուոր քերթուած մը րցալ
կամ ալ ո ս տի կանա կան Ju^ng_ վէ^ մը։
Ոստիկանական վէպերու մեծ ընթերցող
մրն եմ յ Երր կը հանգիպիմ դեղեցիկ րա
նաս տ ե ղծ ո ւթեան մը՝ ցնծութիւն մը փապրփմ ֊, Կ ան կեանքի պահեր ՝ որոնք խարուկա հանգէս կը սարքեն հոգիիս մէջ ֊. Բայց
տյղ վերացումները չին առաջնորդեր զիս
անմիջական ներշնչումի : Անշս^շտ որ բան
մը կը մնայ։ ինծի համար քերթողութիւ
նը աշJu ալոԱւնք է ւ տքնաջան ա շվսատ անք
նախ' որպէս նախապատրա ս տո ւթիւն ՝ ապա' իրագործում • աշխատանքով կատարւաե իրագործում ։ Կայ բտռերոլ յայտնարերումը* բառեր ՝ որոնք յետադայ ընթեր
ցումներուս ընթացքին զիս կը քօղազեր
ծեն
ինծի՛ ։ Կամ ալ ընթեր g ո ղն եր ո ւս :
իմ մասիս իր մէկ գրածին շոպ^ երր կար
ծիքս հարցուց Աարի-Յլեո. Պ անքար ՝ պա
տասխանեցի • «Սիրելի Աարի-*3լեռ ՝ դուք
զիս պիտի ստիպէք' ինքզինքս ուշիմ զգա
լու» ։
Հոսկէ-հոնկէ կորզուած քանի մը
բառի ՝ մտածո ւմի փայլատակում եմ *փարձանագրեմ ՝ կը պահեմ ՝ կրնամ օգտագոր՛
ծել կամ ոչ : Այս պարագային շատ գործ
նապաշտ եմ :

ֆիզիք- :

ոյ ծնունդ տուող վերացո^ւմը * * • ։
Գրած եմ սիրային քանի մը քերթուած î
Աւշագրութիւնս
աւելի
կեդրոնացած է

ՌՈՒԲԷՆ ՄԵԼԻՔԻ ՀԵՏ

բար դասեն
Pr ^ծնւ.,,,,,1

ձախակողմեան բա-

կապակ;.ոլթէայ-ք1

կ,„.

ք'րուա>> ?եր?է՚ն ՛ր՛է՝ -նէր կրնար ձախի մամուլ նկա տե լ։
մ.^
Ա/էէ1,բր ղիս կ'ընդունի որպէս
Հդկճակս!ն քան—ե^
պ-րղբառ.
""""'՛զ՛՛ մը -, ՄարգկսւյնակաԹ աա,
ֆբաԼԼ'/1՞ Ւ էսօսՒ "Ը՚ռի,,
ան կոռ դայ
ւ^էն I
ա^ղ^թենկն, Աոմէն Աո.
ս"’’եեԼ ա''պէ"ԱԼն՛ 1՚նչպէ" ն՚օեւ. բր1,„.
]Տոո֊Ւօ,ԼԼէնԱ}բ՝լմեան 1'^ոն '1,1՚1"""է1>ն
^‘UWo

ai

Լլրոյէ;նջ,ո էլո ղմե ա՞ն է
ձաՒ-"կողմեան : Կարե^ է
Լ^օ՚ցը ԼԼԼ
Ո Լն"ր '' Գմ։,սր1ւս կը
"ր>

Ոքնա1սաԸաԸս եԴալ ^Մչա-

լ ձ էր3.երոլ Ն ախարար ո ւթեան»
U"tP"q9 '' 1Հար1ււ-ոԸ պաշտօն մը վարեց[,
նս>1։""րԼրնւ

"""(՛է՛ապրևցայ "'է'Ւէ

Հրոլ եմսան">-թ1"-քեն "՛է , Բայ՚յ
<էբն էր ԱԼ աԱրՈյէ' հմայը1,ն տակ ։ Ա արդ
^ԸկԿչառԼթեամբ և
’ic

“փսփոն Հխ.մեն»փ պատճու

կը կազմեն համայնապատկեր մը երկրի՝
մամանա կա կից բերխո ղո ւթե ան ï
ԼբելԷ ետբ նախարարութիւնը ,
տասը
տարի եղայ դրական վարիչը «Լտիթկօր
Ֆր ա նսէ ԱԷիւնի»ի , միեւնոյն մամանակ
մաս կազմելով գրական բազմաթիւ խըմ.
բակցութիւններռւ, հանդէսներու եւ յատ
կապէս հվյւբոպա» հանդէսին ,
որուն կը
շարունակեմ անդամակցութիւնս : Նա՛եւ
ՀբԼակապոնտամ» հանդէսին հետ եմ ,թերթ
մԸ,^ "Ը յօ՛ձ՛՛՛է" L"JU կը^՚^՚օյկ գործերս և
"Ը կը կըկ նպաստը Փարիզի քաղա
քապետարանին : Արդէն հիմը գրուած է
լիանաս տ եղծութեան Տուն» հրատարակ
չականին ու երբ գիտենք թէ քերթողական
հատոր մը հազիւ ՑՕՕ-Հ?' հազար ընթերցող
կրնայ ունենալ, նման ձեռնարկ մը պատիւ
կը բերէ Փարիզի քաղաքապետարանին ու
ողջունելի է ջերմապէս :
Լըը ԳԸեԼ "կսայ՚ մեծ յալակնոլթիւններ չունէի : Լնելիքս Jամանակին
հետ է որ հասունցաւ, սապէս, դանդաղօրէն :
Ջունէի
յալս, կնութիւնք ,
թէ

ճիշդ է սր տագնապ մը կրնայ նսձխանչա՝նը ԸԸԼաԼ ԼՈԼԸ!_ հիւ֊անգութեան մը* տյս
պարագային կը ձախս ղի : ԸայՅ կրնայ նա
եւ իր հետ բերել վերանորոգում ^ը,* Պի
տի աւելի ահնւը^/ մա՝ս ին խ ouիմ : Երր ձ' անուկը տենգ կ՚ունենայ՝ ա/ղ- տենգը կը
ցնցէ զինք ոլ ան Ւէուրս կու գայ աւելի ու<Ւեղ ՝ աւելի պինդ : Նոր շո,լ^ձ.ոլԼ Բ. 1 Կը
խօսին իպթըս1-մսսւեււն]պմ// մասին ՝ շատ
բարի ՝ շա տ լալ : Պէտք է y անհ րամ եշտ ։
Պիտի ըսեմ՝ քիչ մը անձնասիրարար ՝ թէ
ասիկա նաեւ օդտա կար է ինծի ՝
կ'>օղ^՚Լ
ինծի' խուսափելու միապագաղութենէ ,
միօրինակութենէ ՝ հարթութիւեներէ ՝ տկա դե մական ո ւթենէ : Օգտակար ^ԷԸԼԼայ
ինծի' առաջ երթալու ՝ նոր եղանակներ
որոնելու ՝ «կո տր ելո ւ» յանգերս : Անձնա
պէս համամիտ եմ այն ամէն բանին որ՝ կը
ցնցէ : Գերիրապաշտութիւնը՝ բարեբախտարար ՝ ցնցեց ամէն րան ՝ ամէն րան շըր*
ջեց : Պէտք է զնցել լեզուն :
ձիչզջ է Ո'Ր շարունակեցի դասականու
թիւնս ՝ բայց ե՛ս ալ ցնցուեցայ ի ւրայա

մահուան գաղափարին վրայ * Հայ նախ
նիքներէս ներ շնչուած <ե*Լէյյէօր տը Փի“
էռ» գործին առիթո ՛Լ՛ Ւբ նամակներ էն մէկուն մէջ Ալքվէ կ'ըսէր, թէ չափազանց
խիստ եւ չափազանց պայծառամիտ եմ
մահուան գաղափարին մասին։ Ասիկա թե
րեւս կո լ դտյ խառնուածքէս ՝ ընթերցում
ներէս , հայկակա^յ որոշ քերթողութեան
մը մէջ խորաց ումէս կամ ալ արեւելքցիի
նկարագրէս ։ ինքզինքս և1Լ նկատեմ վիկթսր Հիլկոյի ) Ներվալի կամ վալերիի զա
ւակը՝ բայց խորքին մէջ՝ զաւակն եմ նա
եւ Նտր ե կաgիի ՝ Վար ո լմանի ՝ Գո*֊րեանի ։
Հայկական քերթողութեան համեստ ծա
ռայութիւն մը կատարեցի 1974- ին JnJu
տեսած հատընտիրով ՝ որ իրագործուեցաւ
Հայաստանի Գրողներու Աիութեան ՝ Գիտութիւններու Ակ ա դեմիայի ու յատկա
պէս Ստեփան Ալա՝ջաջեանի գործակցու
թեամբ։ Այսինքն՝ բառացի թարգմանու
թի ւնը կատարուեցաւ Հայաստանի մէջ՝
իսկ պատշաճեցումները կատարեցին ֆըրանսացի խումբ մը բանաստեղծներ ՝ որոնցմէ յիշեմ Աեկերսը՝ փան-Փիէո. 3)այը՝
Առման Ա*ոնմոն ՝ Լիոնէլ Ա*էն ՝ եւ֊այլն։
Անձնապէս շատ գէշ թարգմանող մըն եմ ։
Հակառակ թերութիւններուն ՝ այս հատո
րը օրին մեծ աղմուկ բարձրացուր ֆրան
սական մամուլին մէջ*, «Լը Մոնտ»ի դրա
կան էջը ՝ տյս իմաստով ՝ շատ կարեւոր
էր ու- զգտյացունց ։
Այս պէս, ուրեմն ՝ փոքրիկ մասնակցու
թիւն մը բերի մեր քերթողութեան ծանօթացման ՝ նկատելով որ աշխատանքը կա՛
տարուեցաւ հսկողութեանս տակ ։ Պէտք է
ըսեմ ՝ որ այգ հատորին մէջ կան գրողներ ,
զորս կը սիրեմ անձնապէս ՝ իսկ ուրիշներ'
նուաղ։ Լայնցնելով կարկինը՝ ուզեցի որ
ֆրանսացի ընթերg ս՝զր ծանօթանայ քեր
թողական այլազանութեան մը ։ ԳփտԿ,
այդ հատորով ուզեցի նաեւ ազգային
պայքար մղել։ Եթէ աւելի խստապահանջ
գտնուէ ի ՝ թերեւս աւելի ամփոփ րյ/ար
հատորը։ Յայց ուզեցի փաստել՝ թէ հա
կառակ ջարդին ՝ հակառակ րոլոր գմուարո ւթի ւններուն ՝ Հայեր ու մօտ կենդանի է
բանաստեղծական պոռթկումը։
Շա՝տ անկեղծօրէն կը կարծեմ ՝ թէ բան
մը ա լերց ուց ած եմ ֆրանսական քերթողու
թեան : Ասիկա ես չէ որ կ'ըսեմ ։ Եթէ ղոԸ“
է^ըս ղեղջոէ-իԲ > ^րթէ

• Լալ-

մի շտ
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ալ կը վերադառնամ ձեւէն ՝ կերպէն î ^£րսաներորդ գարու երկրորդ կէսուն ՝ կը
կածեմ ՝ թկ ունէմ յատուկ տեղս եւ կը բերեմ պահպանումը դասա կանո լթ ե ան , շար ո ւնա կութէ ւնը աւանդութեան : Ենչ կը
վերաբերէ խորքէն * է^չ ո[՚ ա ւելց ո ւց ած
եմ , կը պար տէմ ծա դումէս ՝ հ ա լո ւթե անս :
Եսկ ժ՜ամանակէ մաշումէն դէմ դէմանա լո ւ
ատակ կը նկատեմ յատկապէս «Հէյյէօր
տը ՓԷԷ^Ը,) «էը Փ՚՚էմ Արպիթրեը»ը եւ
«Լէ ղէլէմի»ն ։
Ուրեմն , 1979-80-^9, Հայաստանի մէջ
լոյս տեսաւ քերթուածներուս մէկ հատըֆտէրը՝ Աբրահամ Ալէքեանէ թարգմանու
թեամբ*. Հակառակ թարգմանութեան հա
րազատութեան * հակառակ թա ր դմանէչէն
ճար տարո ւթեան ,մե զազրանք մը կայ , թէ
րէչ մը չափազանց հայացոլած են
լածները : Եթէ հոս նման մեղադր անք կը
տար աղենք ՝ Հայաստանէ մէջ ալ կը մե
ղադրեն թարգմանէչը ՝ թէ քերթուածները
չափազանց հնամենէ -LUtplllllJ |ւ£- դարձ ու
զած է : Ասէկա կու բսյ Ալէքեանէ հա
րուստ բառա պա շարէն **Q մոռնանք թէ Պէյբութէն է Ալէքեան ու ֆրանսական արդէ
եւ դաս ա կան րերթողութեան մեծ մա մնա.
դէտ*. Հայերէն հատորէն մէջ կան հնամե
նէ կերպեր ՝ որովհետեւ էմ րերթողու
թեանս մէջ ալ կան հնամ են է կերպեր ՝բայց
«ջար դո լած» , «փշրուած» հնամենէ ո ւթէւն
մը , ար դէ ա կանաց ած հնամենէ ո ւթէւն մը :
Երբ որ պէտր է՝ Ալէքեան պահած է այս
կերպերը մէեւնոյն ժ՜ամանակ հայաց նեա կ ան
լով ղանոնք է անոնց տալով հայկակ
դարձուածրներ î թերեւս այս է սլատճառը , որ «[ք արմէն Ենձմ ով Կենդանէ» խո.
րադրով այս հատորը՝ ըստ տեգեկութէւնն եր ուս ՝ այնքան ալ արձա դանդ չգտաւ :
Ասկէ դուրս ՝ Հայաստանէ հետ կապերս
ծնունդ առած են 19317-/' Ս էջ_ս1րԼ1Լաժ1^՛
Ցուցահանդէսէն*. Այդ ատեն՝
տակաւէն
չէէ գէտեր ՝ թէ Հայաս տան մր դոյո ւթէւն
ու նի: Կամ ալ շատ տարտամ դաղափա ր մր
ունէէ : Այդ ցուցահանդէսէն մօրս հետ կը
մտնենք Ե ո վետական տաղաւարը ու յան
կարծ էնրգէնրս կը գտնեմ տուփէ մր դէ
մաց *. Հայերէն ՝ տառերով «կյարէնջէ մուրապա)) ար ձանադր ո ւած է տ ո լփէն վրայ *
Կը դէմեմ մօրս ու հոն է որ կը դէտնամ ՝
թէ Հայաստան մը դոյութէ ւն ու նի:
*նկատէ առած քաղաքական ըմբռնում
ներս՝ կը մերժ՜էէ այդ Հայաստանը*. Այց
օրերուն ՝ Հայ Արէ էէ' Եոագոյն դրօշա
կով* Պատերազմէ ընթացքէն ու դէմաղր ո ւթեան օրերուն է որ հոգեկան շփում
հ/աստատեցէ հայրենէքէս հետ ու գէտակց ութեանս մէջ այդ Հայաս տանր մարմէն
ստացաւ աւելէ ուշ :
Հոգեպէս եւ մարմնապէս կապսլած կը
մնամ նաեւ Ար եւմտահ այաս տանէն ՝ որով
հետեւ այդ Հայաստանը էմ ցաւս է: H'
«Կեռասէ վ*ամանակս^ ՝ Հայաստան մը՝
որ այս պահուս մաս չ է կազմեր ամբողջա
կանս ւթեան ու ասէկա 1915“/ ջարդերուն
պատճառաւ ՝ g եղա սպանո ւթէւն մը՝ գո ր
կը դատապ արսրեմ ե'ւ որպէս Հայ Արէ ՝ե' ւ
որպէս համայնավար :
Հոս պէտէ ո ւզէէ յա տո ւկ տեղ մը տալ
արեւմտահայ քերթողութեան : էնծէ հա.
մար ույդ լեզուն - ասէկա ըսելով ոչ մէկ
ար մանէք կյուղեմ ապահ ո վել նկա տելո վ
որ մայրս Կ ո վկաս էն էր ՝ է ս կ հայրս Պարս
կաստանէն ՝ հետեւաբար արեւելահայ մը
կը ՛եկա տո ւէմ - * ո ւր եմն ՝ էնծէ համար այդ
լեզուն էր ձեւերով՝ էր կառոյցով՝ էր խըւթեա՝յ՝մլ
a բ ոլ կւ
ւթեամ ո կը մօ սենօ
ֆրանս սկան կամ աւելէ ճէշդ արեւմըտեան լեզո ւներ ո ւ կառոյց էն ել ո ւժ ա կանո ւթեան : Այս էսկ պատճառաւ ՝ չափազանց
զգայուն ՛եմ արեւմտահայ քերթողութեան
հանդէպ : *Եէչ առաջ՝ յէչեցէ վարուժ՜անը՝
Դուր եանը՝ հէմա կ^ուզեմ յիշել նաեւ անունը \քէկողոս Ա արաֆեանէն ՝ բանաս
տեղծ մը՝ որ հայ արդէ քեր թ ո ղո ւթե ան
ղաղաթներ էն մէ կն է :
Առիկա չ է նշանակեր ՝ թէ քեր թ ո զն ե ր ո ւն
մէջել զատ ո զութէւն կ՚ընեմ ու արեւմտա
հայ քերթողները կ' անջատեմ Սովետական
Հայաստանէ քերթողներէն : Կապս լած կր
մնամ ներկայ Հայա՛ստանէն բոլոր r?Mներ ովս յ Արդէն վեg—եօթը անդամ գտցած
եմ հ ոն : Ամէն անգամ ալ հսկայական յա
ռաջդէմո ւթէւն տեսած եմ *. Ենչ կը վեբա
բերէ ներկայ դրականութեան , նախ ըսեմ ՝
որ բաւարար ծանօթութէլ^ չունէմ ՝ չեմ
կրնար կարդալ հրատարակուած բոԼո1՛
գործերը՝ բայց կը վախնամ ՝ որ սահման
ները որոնց մէջ կը բանտարկենք մենք
մեզ՝ չեն արտօներ մեղէ երթալոլ անոնցմէ անդէն ե՛լ ձեւէ՝
ե՛ւ յղացումէ՝ ե՛ւ
[սորքի մէջ-, Շա տ լաւ է խօսէլ Հայտս տա
նէ ՝ Արարատէ՝ Արաքսէ մասէն՝ ունենալ
այդ խոր ո ւնկ կարօտը դէպէ ամրո ղջա կան
Հայաստանը* այս ըոէորը շատ լաւ*.
էչ
մբ դէմադրական քերթողութեան չարու.

նակութէ ւնն է ։Լաւ է պաշտպանել լեզուն ՝
պատկերել զայն խօսքով՝ լալ է պաշտպա
նել աւանդո ւթէ ւնները ՝ բայ& է_Ը կարծեմ ,
որ պէտք է այլեւս անցնէնք այս բոլորը ՝
երթանք աւելէ հեռուն ու մեր լեզուէն ու
մշակոյթէն վերանորոգման համար դէմենք նոր խէղախո ւմներո ւ' որպէ սգէ փո
խադրենք զանոնք մէջազդայէն մա կար
դա կ: Օրի՚հս։կի համար, կը յիչեմ բիըկիղ
Այթմաթովը : թերեւս , այս պահուս , կայ
հայերէն վէպ <քը: որուն արմէըը հաւա
սարի Այթմաթովի : Կը ճանչնամ լիթոլանական որոշ րերթո ղո ւթի ւն մը , որ կր
յատկանչուի նկատառելի արղիականու.
թեամբ մը: Կռիւ մը կայ այդ երկրին մէջ
դասականին ու արդիականին միջել: Կը
մաղթեմ, որ այդ կռիւը հագի նաեւ Հա
յաստանի մէջ ու տեսնենր , թէ ի՛նչ դ ուրո
կու դայ : Այն տագնապը, որուն մասին
կը խօսէի րիչ առաջ , կը ցանկամ տեսնել
նաեւ Հար" սս՚՚սնի մեր րերթողնհբուն
մօտ :
Աէշատակելոլ համար մահացածները
մէայն՝ կայ Պուրոյր Ա եւակը՝ որ կրնայ
ճամբայ հարթել գէսքէ ցանկաց ո ւած հո.
րէզոնները ՝ դէպէ հայկական աբգէականութէւն ՝ էնչպէս \յէկոզոս Աարաֆեան
ճամբայ բացաւ դէպէ արդէականութէւն
Ափէւռքէ կա լո ւածէն մէջ*. Այս բտղդաաու .
թէւնը երկու բանաստեղծներու ժ էջել կա
րեւոր է եւ հետաքրքրական*.
Այս բոէոբբԼ բս^ԼՈէԼ
ուզեր ս աոբա
գն ահ ա տել ւ-Խ որ արդէն կր կատարուէ :
Մէկ բուն որոշ է՝ թէ Հայաստանէ քերթողո ւթէ ւնը պէտք է աւելէ յանդուգն ըլլայ :
վահագն Դաւթեան ՝ Կապսւաէկեան ՝ Դա
ւոյ եան կամ Համ օ Ա ահ եան արդէն ունէն
ս տեղծսւգործո ւթէ ւններ ՝ որոնք երթան
հ եռուն :
Ախհր աժ}եշտ է կ ա գ մ ո լ թ է ւ ն ը նոր
հա՝արն ւոէրէ մը ՝որուն մէջ տեղ գրաւէ նաե Ափէւռքէ աւելէ ամբողջական քերթողո ւթէ ւնը : Ընելէք ունէնք :
Հայաստանէ մէջ ձեռք բերուած յառաջ
դէմո ւթէ ւններո լ յէ շա տա կումէն կողքէն ՝
1լ ուզեմ հրճուանքս արտայայտել քաղա
քական մարդէ մէջ առնո լած քա յ լե ր ո ւն
մասէն ու յատկապէս սլատմաղէտ Ջոն
Կէրա կո ս եանէ ա շէւ ա տ ո ւթէ ւնն եր ո
որոնք մէջտեզ կը դնեն ամբողջ հայութեան
սրտէն էւօսող հարցը շա՝տ նուրբ եւ ար
դար ձեւով : Անշուշտ դէտէք ՝ թէ ույդ,
հարցը կը վերտ բեր է g ե ղա ս պան ո լթ ե ւսն
ու հ ո դայէն պահ անջներ ո ւն :
վեր ա դա ռնալ ո ւէ 3)ր անսա , ցաւով կը
հաոտատեմ ՝ որ մանաւանդ այս ^բ^բ[՛^՛
^էջ. կը տէր է անջա տո ղա էլան ոդէ մր : Ամ էն ոք դէտ է ՝ թէ համայնավար կուսակ
ցութեան անդամ ևմ 1943-ta ի վեր : -իիչ
մ'ը ՝ Արակոնէն պէս ՝ պէտէ ըսեմ ♦ «Դէտենք ՝ գէտենք այն բոէոբ ղժ՜ ո ւար ո ւթէ ւնները զորս կը յարուցւսնէ դըոդէ մը համար
կո ւււ ա կց ո ւթեսւն մը պատկանէ լը^ : Աբւ
առթէւ՝ պատմեմ հետեւեալը*. Օր մը՝
1950-/1' , երբ Մ որէս քՒորէգփն հ անդ էպեցայ ՝ հ ետեւեալը ըսաւ էնծէ • «Կը ճանչ
նամ ձեղ ձեր դր ութէւններ էն : Շարո ւնաև^ցէք>
հրատարակեցէք*. Ականջ
մէ՛ կախէք էնչ որ կ'<ըյւ են աջ կամ ձաէւ*.
'Եալելով է որ կը յառաջանանք^ : Այց
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կում

ձաէւ^ը ll,jg օր էմ աչքերս բացաւ : Անքէնէն
ցեդեց էկ դասն է զոր կար ե լվւ է տալ դըոդէ
մը : Ըլլալ ինըղինը : Եթ!, >լ ուս ւս կց ո ւ թ եան
մը անդամ եմ ՝ կը մնամ' մի շա ալ ականջի՛՛ ունենալով Թ՛որէ զէ այդ էւօսքը *. Այց
կուսակցութեան անդամ ԸԱ_ա[ո,1 հանդերձ ՝ բարեկամներ ունէմ բոլոր կուսակց ութէ ւններուն մէջ : 3)ր՚ան սական մէջաւ1այԵէ
ճ/ ծագեցներ ասէկա :
Հայկական մէջավայրէն մէջ՝ կր ցաւէմ
ըսելու՝ որ չունէնք նոյն մօտեց ումը '.Պէտք
եղաւ «Հայկական Եերթողութեան Հատրֆտէր» մը որպէսզէ ճանչնամ Աարաֆեանր :
ւ^ր ո ղջո ւթե սւն չճանշցայ Կոստանդեանը՝
արտասովոր այս քեր թ ո դը ու ասէկա 11Ը
տրտմեցնէ զէս : Ե°նչ է ասոր պա տճառ ը
եթէ սչ անջատողական կեցուածքը : Դրոց
ներս ղէրար ճանչնալու համար Շանկհայէ
ձ*էջ դո ւմարո ւելյէք հ այադս ւմա րէ& մր
սլէտՀբ պէտէ ունենանք *.
օգտուելով կոչ կբլվ՛եմ րԱփիւռ֊րի բոլոր հ՝ո։'յ գրողներուն որ խոր.
հըրդահե^ ‘"J" մ՛՛՛սին, յ արաբեր ո ւթե ան
մկջ մտնեն իրս՛ րու հետ ու, օրինակ, Փա
րիզի մկջ կազմակերպուահ համագումա
րով մը, հան օթան ան իրարու, թեղել՛
կարդան, խօսին իրենց մտահ ոգութիւննե .
բուղ, մասին ու յարուցանեն դրականու
թեան հարցերը^ :
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Le double exil d'Armen Lubin C)
La poésie d'Armen Lubin se place sous le double signe de l'exil. 4
l'absence de la terre-mère qu'est I Arménie, s ad joint chez Armen
Lubin le sentiment, beaucoup plus secret et véhément, d'un exil in.
térieur.
C'est en 1923 que celui qui s'appelle encore, de son nom arménien,
Cliahan Chahnour, arrive à Paris. 11 a tout juste vingt ans. A Vsltudar,
qui est un faubourg d'Istanboul, il s est déjà fait, connaître en rem
portant un prix grâce au seul poème que I on connaisse de lui
n,._
ménien, Nuits de pleurs. A Paris, la langue poétique d Armen Lubin
va désormais être le français. Quant à I arménien, il sera uniquement
réservé à la prose, à des nouvelles et à des romans (parmi eux, m,
chef-d'œuvre : La Retraite sans musique) qui se veulent, de l'aveu
même de l'auteur, une (.(histoire illustrée՝)) des Arméniens.
((Pourquoi j'utilise l'arménien en prose et le français en poésie ?
Je ne le sais pas. C'est venu ainsi)) (J), aimait à répondre sans répon
dre Armen Lubin. Avec l'avantage du recul, le poète Henri Thomas
estimera que l'œuvre arménienne de son ami était sûrement ason lien
avec ses compatriotes dispersés en tous pays, une affaire de famille
presque, à laquelle il ne pensait pas que nous puissions réellement
nous intéresser». Le français pour sa part, ((lui permettait sans doute
de se voir, lui- même et sa vie, avec une sorte de détachement ironique,
comme invité à une fête toujours un peu insolite, passager clandestin
de notre monde» (2). Armen Lubin concède justement, dans une page
de ses carnets, que (d'écrivain étranger d'expression française jouit
d'un privilège. Ce privilège me semble être d'échapper à la facilité
d'élocution qui résultie forcément de la pratique quotidienne d'an
langage. Chez l'étranger, le langage est ((intériorisé» et. ainsi, n'ex
prime que l'essentiel. Inutile d'ajouter que ce privilège a également
des contreparties, c'est-à-dire des faiblesses». Le bilinguisme attise
l'écartèlement de l'exilé: il en est même l'évident, et quelquefois bé
néfique. support.
L'exil s'intériorise presque instinctivement dans l'œuvre d'Armen
Lubin. Réfugié en France, le poète ne connaît que des ((logis provi
soires» : hôtels de Montparnasse — avec leur cortège de fêtards, de
prostituées, d'artistes —, puis, la maladie s'en mêlant, les hôpitaux —
la Salpêtrière, Broussais (comme Verlaine), Pau — et les sanatoriums,
sinistre odyssée que ponctuent les noms de Bidart, Labenne-Océan,
Pessac, jusqu'à l'ultime étape, plus accueillante : le Home arménien
de Saint-Raphaël. Il aura fallu soixante et onze années d'existence
pour nourrir cette terrible trajectoire: longues années au cours des
quelles les opérations et les fragiles lueurs d'espoir ont alterné avec
la souffrance aiguë, la mort latente, la tentation suicidaire, et toujours
le stoïcisme, cette «sainte patience».
Il serait assurément injuste de réduire les recueils poétiques
d'Armen Lubin au simple journal d'un ((allongé». Sur son œuvre,
l'auteur a su constamment jeter le voile discret de la pudeur, tout en
recourant, aux vertus de la distanciation ironique :
«...lorsqu'on est en terre d'exil et exilé
Plus on est éveillé plus on est exilé».
Transformer sa maladie en alliée et explorer, grâce à elle, un domaine
privilégié : telle est l'ambition d'Armen Lubin. Certes, Paon n'écrit
pas dans les affres de la douleur et sous les bourrasques», mais du
moins peut-on attendre la brève accalmie pour traduire enfin cette
étrange beauté «de la liberté partielle, qui se rit d'elle-même à sa fa
çon Rat railleur, rare ailleurs».
Rat pris au piège de la souffrance, Armen Lubin répond en compo
sant de courts poèmes où la raison s'oppose toujours aux forces in
contrôlées que les surréalistes ont, en leur temps, voulu faire pré
valoir.
Armen Lubin ne se sent pas d'affinités particulières avec eux, pas
plus qu'avec cet autre poète ((allongé» qu'est Joe Bousquet. C'est qu'il
n'aspire nullement, à quelque occulte suprématie; la maladie, plus insi
dieuse que la blessure, laisse tnoins de répit et incite tau retrait. Elle
accentue le sentiment d'exil, même si elle lui donne des armes pour
le maîtriser.
Le subtil lecteur de poèmes qu'est Philippe Jaccotlet a très judicieu
sement relevé que «les images d'Armen Lubin attachent les choses les
unes aux autres, les objets aux pensées, les sentiments aux sensations:
tout est lié, on est ficelé dans ses images» (3). On pourrait également
dire des poèmes condensés et resserrés d'Armen Lubin qu'ils sont mus
par la terre qu'à leur tour ils remuent. La terre-mère vouée à l'absence
devient soudain cette autre et même terre avide, d'ensevelir les morts.
L'exil se réduit alors à un chant d'agonie. La boucle se boucle, inex
tricablement..
Le «passager clandestin» qui sait intimement qu'
«Hors de la souffrance physique il n'y a pas de réel»,
demeure pourtant un enfant crépusculaire dont l'errance est jalonnée
de larmes nocturnes et solitaires. S'il lui arrive parfois de s'installer
sur «les hautes terrasses», c'est pour constater bientôt quelles domi
nent «la forêt de la mort lente». La seule issue s'ouvre sur la tour
mente, et mieux vaut réduire préventivement le confort pervers de sa
chambre à
«...une fenêtre
Sans rien autour».
Armen Lubin a beau aspirer à la «frêle chanson des délivrances)),
il n en finit pas moins par reconnaître, avec celte intelligence poétique
saluée par Eluard (4), que
«Les mots c'est rien ça marche devant,
Une forêt vient derrière».
(. est cette forêt qu'il convient d'explorer.
Forêt qui prend parfois des masques citadins pour invariablement
déboucher
«Dans la rue des tristesses infécondes».
Forêt de l'indéfectible souffrance où, au cœur des hôpitaux
inhospitaliers,
«Toute larme voisine la joie».
Forêt de l'incertitude qui peut subrepticement dévoiler un
« Vrai monde de fraîcheur pure et d'émoi»
et laisser transparaître cette (extraordinaire «lumière seconde» qui
«suppose l’oubli de soi».
Forêt, enfin et surtout, qui aimante le poème
« Avec du noir à ne pas dire»
et
«Le même mot dur, toujours autre, encore autre» à proférer.
Un constant va-et-vient — ballet du dit et du non-dit — rythme les
beaux poèmes d'Armen Lubin, dans la frémissante complicité de la
souffratice ou dans la courbe aillée des félicités adoptives.
Daniel IÆUILERS.

Հաթցազթոյ ցը վսւրեէյ եր
Ռ • Մհփքի
միւո՚քե^ը ամփոփեց'
VՈՎՍԷՍ ՊՋԱՀՃԵԱն
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NOTES
(1) Notes inédites de K. Keusseyan, citées par Krikor Chahinian : Drame et
poésie de l’exil, thèse de troisième cycle présentée devant l’Université Paris IV
en 1979 (exemplaire dactylographié).
(2) La Nouvelle Revue française, février 1977, p. 23.
(3) «Des Oiseaux à travers la tempête», La Gazette de Lausanne, 28 mai 1955.
(4) «Vos poèmes m’enchantent et j’aime qu’ils soient si droits, si dignes
parce qu intelligents. Cest si rare l’intelligence poétique» (lettre de Paul Eluar
à Armen Lubin).
(*) Préface de «Les logis provisoires» qui vient de paraître chez
Rougerie.
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Տարիներու երազը , անկասկած , որ կ'իբպորՏուէր' յանկա՛րծ : Կ'իբա դո բխուէր'
I,նաւէս կը փափաքէ լ.ր , պաըղ, պաաահական անկողնէ մը մէջ ո՛ր յիշս, ռակները
ղեղեզէկ են, աւելի, g անկայ.., ր ոյց'
լան բոլոր Ար լէ թնI՛Ը ’ ՚ ‘

ւ||ասսււհանը թաց, ամէն գիշեր կր գիաէիթ lR- ■ '՛Լ1 սեւ եոէիր լինը : Կր լճանա
յիր՛ հանդիպակաց քաղաքի յոյսերովը
խիյում: Կը տեսնէիր ինչ որ օր մ՛ը գտար,
արգիլուած դիրքի մը մէջ : Երթ կարդալ
սորվեցար : Երթ հրեշտակները մերկացան'
գեղեցիկ ու տխուր’ որովհետեւ երկինքէն
վայած, թեւաթեկ : Արթունքի մ՛էջ էին ի.
բհնք եւս, յանկա՛րծ : Իրենց եւս մարմինը
կը հասուննար' ցանկալով գգուանք ու
քաղցրութիւն: Ամէն գիշեր պատուհանին
սսւջեւ, քովդ , fսուելով մարմնիդ ու սըր.
աիգ, գրգռելով, հաճոյացնելով մարմինդ
ու սիրտդ կը շշնջային տկանջներուդ' ինչ
որ թելադրած էր արգիլուած գիրքը :Աայ.
նը որ կը կաւնչէր քեզ եղածէն անդին , կա
րելիէն անդին: հետքերը անորոշ էին այլ.
եւս: Շփոթ, անորոշ' մարմինները եւս:
(կուշը կ՚այլափոխէր պատկերը • էգը կը
խլէր լողուորը : Սուրը , կամարակապ տա
վարներ էին գիշերներդ ուր կը սողոսկէ
իր, իսկապէս կը տեղաւորուէիր' մարմ
նով: Անկողին մտնելու պէս: Եւ կինը
տիրութեան սկիհ . արիւն ու մարմին որուն կ՚երկարէիր ձեռքերդ ու շըթթներդ: Ու ծաղիկներ: Անանուն, նոր,
աիսսսգին ծւաելիկնեթու բոյթեր' յա վււոենսւկանութիւն թելադրող : Րոյթը կընոջ : քոյրը ամէն ինչի որ կը պակսէր' Հո
րուին : կը պակսէր անոր' որ կ՚ուգէը բա
նաստեղծ ըլլալ :
աա կալին

էէէ կրնար

կանչել

է"“յյ քեղ է "ր կԳւզէի , Արլէթ, ս1՚ր՚՚յ “՛^“կւ՚!ւ արարս զո ւթ ենէն ետք սպառած՝
լնսւյնելոլ համար մարմէնդ ու. դաւս : //,
փացար այն դէչեր մiiiiiinuj a լած //արմ^7՜ սԼ'տիս բարձրացած բավւն սլէս՝ իրա“էէ " ծանր ու խորունկ : վիշերուտն պէս
տ[“Ոլր մարմնիդ վրայ անքուն , դլիսահա կ՝
[՚բր1»1- թէ , հին օրերուն պէս ՝ յսէի ձայնը
իււլվւն յ հովին՝ բոլոր շար մ՜ոզ՝ բո լ ո ր հերւաՅող} բոլոր կանչող տարրերուն : իԼայնը
ււ՚՚^ւ՚ն} քաղաքի լոյս էրուն։ Ամէնուն վը-
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մէջ^ Ափերուդ մէջ միայն դուն եւ ամէն
ինչ որ չ°չափեցիր երբեք։ Լյմ՜ար եւ հա
ւասարում ամէն ինչի՝ որ կրցած էիր պահեԼ - Կրցած էիր պահել քեզ եւ բոլոր րաց ա կ աներր ։ Կրց ա՝ծ ԷԼ՛Ը սահմանել ապրե
լու անհ րամ եշտ ո ւթի ւնն ո լ ցաւը ։ Ա՛՛րփած
Լ ի [' խօսիլ եւ կ' ար տայայ տ ո լէիր ոչ թէ
իրարու՝ այ լ կեանքին միայն խոստանամ՛ը սիրոյ եւ հաւատարմութեան մասին։
Հիճակ մը կայ , վայելքի ներհ ո ւն աստի
ճան ձը ուր մանրամասնութիւն չկաւ ա յլելս . ղէմքերր կը սըբոլին , դէպքերը կր
չքանան փ որձա ռո ւթի ւններր կը մոռցըԼ ին y րո է"Ը ո ա հ ման ա՝քար երր կր վերն ան y
անջատ ներա շիրարհներն իոկ կը միանան'
ս տ ե զծ ելո վ նոր ճշմարտութիւն մը՝ խօս
քի եւ լռութեան ՝ լխկալամի ել արտայայտութեան՝ մզումի՝ ղարկի՝ ամանակի նոր
հաւասարակշռութիւն ՝ նոր զ ումար մը։
ԱրեւոՂն գում՛արը : Ան որ լուսաւորեց եւ
այն միւսը որ լուսաւորուեցաւ՝ երր՝ իբ
րեւ թէ ՝ չենք դիտեր թէ ո՛ լր կր վերջանայ նիլթը՝ ո՛ւր կը սկսի ոդին ։ Ան ար ամաբանա կան միակ տրամա րանելին ՝ իմա
նալին' անիմաստ բայց հասկնայի ։ ^իեր եզմանէն սկսած ւիախճանը՝- աշխարհ
դալ դարձեա՛լ ։ Երրե/ք կամ ոչ մի՛ շա
ոկիզը ։ Հէուդակշփռ' եզրակաց նեJ"՛ ւ հա
մար միայն։ Ոչ թէ մթերում' այէ դա
մար։
ՍՀւխախտ հ ա լաս արա՝կշռո ւթի ւնր
սրտ՛ին ուր կո լ դան բեկբեկիլ բոլոր յոյ
սերը եւ չեն մեռնիր : ՍՎ ոչ թէ յա յտնաբերում ՝ ա յլ լո լծում ՝ յ>ի ւր ե զաg ո ւմ : 1Լմէն ինչ պարզ՝ հասկնայփ ։ Այլեւս դի տ ենք
թէ շրթ ո ւնքն երը ի զուր չեն բաց ո լիր ,
ձեռքերը երբեք յումպէտս չեն երկարիր ։
Ամէն ինչ իր կարդին ՝ իր աստիճանին ՝ իյւ
դ°բութեանը մէջ՝. Այլեւս ոչ թէ ոէր այլ
հաղորդակցութիւն ՝ այլ միախառնում'
հե ղուկ մարմիններս լ՝ թելա դր ո ւթի ւնն երու։ Ամէն ինչ եփած՝ զտուած ՝ թափան
ցիկ*» իյանդարող՝ աւեյորդ ոչ մէկ դիծ ՝ ոչ
մէկ ձայն։ Հեռացող վ երքին կանչին ու
թռչունին հետ վերջին շուքն այ անցած է ։
Տ [որո ւ թիւէւը այլեւս քերթուած է աչքերոլդ մէջ ել ոչ թէ ցաւ՝ ոչ թէ մինակու
թիւն ։ Վ ստահ եմ թէ կը տեսնես ղփս' [,նչպէս որ ե՛մ : Այլեւս երբե՛ք' թեչպէս կր
թո լիմ ։
Ոնչսլէս ե՛մ ։
ը պա տահ ի որ Ըէէսւ մ'
ինչպէս ե՛մ ։ \յա յած' որո՛ լ համար ։ Ամ-
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բորէ? կեանք մը ընտրութիւն' մերմելո՚ւ
համար միայն։ Ամէն ինչ սին եւ ի զուր ։
Ամէն ինչ անլոյս
որով եւ անստուեր :
^ուրախանալով եւ չտխրելով» չարձադանդելով մանաւանդ» չորմելով՝ չցնցուեէով» որով եւ անփոփոխ՝ անխռուէ մա կե.
րեւոյթ' իթրեւ թէ հովեր չբարձրանային

այլեւս , իբրեւ թէ չարժէր այլեւս ապրիլ :
Սփնչել որ եկար ՝ աւելին' պա տահ եg աւ
որ դաս : Պ ա տահ եց ա լ որ անդրադաոնամ
ներկայ ո ւթ ե անդ ։ Պա աահ եց ա լ ոյւ սյատահ ինք' րյյա յ ՝տեղի ունենա լու իմաս տով »իրադործելո՚լ իմաստով։ Այլեւս այնպէ՛ս'
ինչպէս ե՛մ » ինչպէս ե'ս ։ Արեւուն դու
մարը անտարակոյս ՝ աներկբայ։ ծայրա
մասերը ՝ ըեւ-եււները' լոյսով միացած ՝
ամբո ղջա g ա՛ ծ ։Ա է' կ՝ փորձառութիւնը ես ։
Ահա թէ ինչու վևրյիշելու պէս կը հաս կր
նամ թէ նախընտրած էակդ - վերապրող
մեռեալը - երբ տկար մէկ պահ ուղ. քովդ
կեցած ՝ ձեռքերդ պինդ սեղմած կը խօսէր
քեղի' աշխարհի վրայ լա լա դոյն հրաշքն
է nT կ'իրադործուէր ։ 'թեզի՛ միայն կըրնար խօսիլ» դուն միայն կխզայիր լս ե լ ու
հ աս!յնալ անդրաշխարհային իր ձայնը ։ Իք
լեզո՛ ւն : Որովհետեւ անբա J-ան' զգացումը
չէր կաս ած ♦ լաւագոյնը կը շարունակւէր' հ ոգիով ո լ մարմնով։ կրկնելու՝ ըստեղծադործելու պէս կը դալարոլէիր ՝ կը
քրտնէիր' հոգիով ու մարմնով ։ թնք եւս ։
Անպայմա՛ն։ Այո՛ » այս մէկը վերյիշելու
պէ ս կը հասկնամ • թէեւ կը զարմանաս ՝
մեղադրելու պէո կը յիշեցնես թէ կ ար ենա լ լա լու խորհքն իոկ զլացոլած է ինծի ։
Գուցէ՛ : 5 ա կա լին արg ո ւնքին չկր ցա յ տալ
անհրամեշտ մարմինն ու ձեւը» տակաւին ՝
դուցէ ՝ չկր՛ցայ [,սկ տ[ս[111Լ ' Տեսայ տըխրոլթիւնդ՝ սակայն՝ ել նա խանձեցայ ար
ցունքներուդ։ Հասկցայ թէ տեղ մը՝ բան
մը՝ կար եԱւ չէ բաղդատել։ *Լյոր գոյանա
լու պէս կարելի է չքանալ միայն։ Ամէն
իեչ կամ ոչինչի պէս բան մը ։ Այսինքն այլեւս միասին' կամ երրե՛ք : Այլեւս էու
թիւնը ի ս կա պէ'ս ր ո վանդա կո ւթի ւն է ՝ իր տպէ՛ս ըմբռնելի՝ շօշափելի՝ իր ական ու
թիւն է երազը եւ ունի մարմին »-քո՛լ մարմինը որպէսղի անդրադառնամ ինքզինքս
ո ւր անալո ւ ՝բո լոր խօսքերս մխտե լու սլէս'
թէ կեանքը տա կա լին չէ ապրուած ու կը
շար ո ւնակո ւի ի հ եճուկս նոյնի ս կ ինծի '
ի՛մ մէջս I Անդրադառնամ թէ աչքեր կան
որոնց հետ1՝ &*եիէ եւ մեռնելո լ պէո ՝ կարե
լի է բաց ո լիլ ու դոg ո լի լ ։ Այո՛ ՝ պատահ եցաւ որ անդրադաոնամ ուզածիս ։ Պատա
հեց աւ որ ուզածս տեսնեմ իրադործո ւած
այլուր' քան սրտիս մէջ՝. Պատահեցալ ՝
մանաւանդ՝ որ սեւեռինք իրարու ել հ ըրաշքը իրագործուի ։ Հրաչք'
որ գերեզ

58e ANNÉE

No 15.451

մանէն դուրս կը բերէ մեռեալները՝ ապ
րումը կը դարձնէ միակ ՝ անքակտելի ՝ հա
մայնական' ուր կրցաւ հասնիլ անդրա
դարձումը՝ ուր յարեաւ թրիստոս' ի մեռելոց ։ Կրնաս աշխարհին պատմել եւ
մարդ բան պիտի չհասէլևայ անցեալիդ՝
մեռելներուդ հետ ունեցած այղ ահաւոր ՝
ա խ տա դին մտ երմութենէդ ՝ ինչպէս
քեզմէ զատ ոչ ոք կրնայ հասկնալ թէ ին
չո՛ւ ույն միւսը՝ իմ եւս վերապրողը միշտ
քովս է՝ կարծես երբեք չէ հեռացած՝ շա
րունակ կոլ դայ ել յանդիմանէլու պէս կը
յէէՒլլնէ ինծի թէ ինչո՞ւ կ'՛ուշանամ ։ ինչո՞ւ սեփականացնելու ՝ տիրելու g անկո ւթիւնը մեկնո զներո ւն իսկ^ երբ իրենց հետ
մենք եւս մեռանք՝ քանիցս ՝ առանց հարց
իսկ տալու թէ մեզի համար ո՛ւր՝ ի՛նչ կը
փսխուէր։ Հարցը իրենք իսկ չտուին ՝ մե
զի պէս » գուցէ ։ Պէտք է կարենանք ճշդել
այլեւս թէ անհ րամեշտը ուրկէ՛ կը սկսի ՝
ո՛ւր կը վերջանայ ։ Պէտք է ճշդել ա րմէքը լ կարեւոր ութի ւնը կեանքին ո լ մահ
լան։ Ո&վ) ուրկէ՞ կը հեռանայ» ո՞վ՝ ո՞ւր
կը մնայ։ ճշդել միջոցը։ Պէտք է այլեւս
գիտնալ թէ տեղ մը անպայման համառօտ
է անհունռ եւ այլուր համառօտը
ան
հուն։ ճշդել՝ որոշել վայբը^ ստեղծել
վայբը սւր կենանք մէկ անդամ րնւլմի շտ ։
Լուսաւոր ՝ միակ կէտը ուրկէ ամէն ինչ
կը մեկնի ՝ ուր ամէն ինչ կը վերադառնայ յ
Ուր կարենանք շրջել՝ մարմիններու պէս՝
մեր հ ոգիներ ը եւս' որոնք զարդ մնացին
անմասն ՝ անհաղորդ' կեանքի ու սիրոյ արար սղութեան :
Հաճոյանանք ՝
դալարւինք ՝ թալալինք' հոգիո՛վ։ Ապրինք ու
գրենք պատմ ութիւնը
վերջին գլուխէն ։
վերակերտենք մարդը ել -մե՛ղ- ոչ թէ կաւով ՝ այլ արիւնո՛ւէ ։ Ա*ե՛ր արիւնով ։ Զնըմանինք Աստուծոյ ՝ որ իր պաակեր "‘Լ բան
մը յօրինեց ։ Որ պատկերո՛վ միայն։ Աւելի
անդին չկրց աւ երթալ ։ Որմէ լաւը չկրցաւ
տալ։ Աստուծոյ մարդը ընդօրինակու
թիւն է միայն՝ հա՛ճելի տեւղ , նմանութիւն : է/րբե՚ր նորութիւն, ևրբե՛Հք ստեղՏ-ադորՏ՜ոլթիւն î

Մեր գաւակը աւելի գեղեցիկ պիտի ըլ
լար , Նուա՜թդ, խարուած աղջիկ ցեղիս ու
տխրութեանս : Եւ ըսե՜լ թէ պիտի չծնի,
եբբե'ք պիտի չծնի մեր գաւակը, որուն
վերապրող մեոեալ' մենք եւս կարենանք
վերադառնալ օր մը ու խօսիլ մեր լեզուով :
Ու պիտի մնանք* պատկեր: Ու մեր լե
զո՛ւն'՛ գիտութիւն: Մինչ իբրեւ թէ կը
զգանք • • • լքիՕ֊չ իբրեւ թէ զգացողութիւն
է լեզուն - • • Մե'ր լեզուն :

ԶՈՒԼԱԼ ԳԱՋԱՆՃԵԱՆ

քայ ձայնը անձրեւին : էէայնր գիշերուտն
nf կը քսղէք՝ սրտիս ու Լատինական թաil' սլա տահ ա կան պանդո կի պատահական
անկ"ղնին մէջ. Հոն է միայն որ առաւօտՀովը կրնար արթնցնել մեղ» ♦ » եւ նաւ
Ը.ՎՈէէեկբւռք մը՝ օդանաւ մը» կրնար ար^թէցնել ամէն ինչ՝ որուն հետ արմ էր

<՜

^կնիլ դէսլի հեղուկ երկինքներ' սիրտը

^աղերով թրջելու, համար :
JH'U կը հասկնա՞ս ՝ Արլէթ , թէ ինչո՛ւ
Գ1'{էր Ուզեցի Պ ո տլէր կարդաս ինծի ,
ԼնԼեէԼ^ԼՈ^դ ։ ^յԳ
հայերէնով չէր
I 1’1,Աէգործոլի լ որովհետեւ ես դաԱ“ճանս* էյ։ p ՝Նոլարղլւն. Այո, .

Ւ

X
էա' ուսանեց ի իմ \,ուարդին ,,, ոիրեէՀե''-, ՀԱ"է1'Րա'։ք - Սլ»րե;/լ. Կերթրուտը,
։ոսՀ՚““' Ե°հանն^ եւ. միլս բոլոր պաէ լւ

Գաբերն ոլ անունները՛. Աիւս
մ^'ւս Րսւղ-քները , նսւարղին

էՈւն!’մ ;
, ղուղէ , աշ'մ՚՚՚յ որեւէ տեղ : ինծի պէս : fr'
ե
^'բրեԼ
''
^1'1'եւ I"’ հ["
՝1"“յէ՚'ն^ լՈ^Ու^' Հայա։՚տան : Աքսոր , £/»//կԱւ
քսոբ հեռալս ր ՝ կարծես բացաւՀուն՚կ^' մր- "ր 11աս1ժ փլաաակնեըոլ

խա.հ,

4ս չ

JANSEM

նը, ի ' ՚1"1['Մւ} անապատային իր քուԱպ՚“ււ
Գո լն ։ Պար տուած վահագնին
1յ։ւ,եղմս,նՒմերշ արե։-Ր կը յէչե՚ն միայն

'֊i.'

^՞փՒւն- Ո Ոլ'
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«ՅԱՈ-ԱՋ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*
պատուած ենք գրեթէ րքիշտ i Որու է դվտել*. Նման Պ՚րաէնվ ։ Գտնելու համար իրերը միջոց վն մէջ հալեցնող, լուծող, վրա.
րատող եւ ղանոնք վրենց յետվն պարզ.. թեանը մէջ դվւթահրաշ դարձնող վր աև•՚Ււմ1ե!
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Փարիզ,
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105 - ՄԱՆՍԷՄ
թացումս փանսէմէ փարթամ նոր մէկ
ցուցահանդէսէն : թէ՛ հէն թէ՛ նոր նկար
ներ : Ու եթէ սէրողը ծանօթ չէ փանսէմէ
արուեստէն , լաւագոյնս պէտէ լԼայեէէ[1
դայն սկսելով դե տնա յար կէն :
Հո՛ն՝ փանսէմէ գծագրո ւթէլեները :
Կենսարար աւէչը րոլոր այդ պաստառ
ներուն
Հո՛ն պէտէ գտնէր դէծը որ յատուկ կըԼռոյթով մը կը շնչէ : Ա ստեղծագործ երե.
ւակայութեան անձնատուր ձեռքը։ հեր.
շրնլման ակը։ Յետոյ պէտէ բարձրանար
տեսնե լու փանսէմէ նոր նկարները i Ո /•“
ըան նոր : Հա ւանարար առաջէն ակնար.
կուէ գտնէր զանոնք նման հէներուն ։ Նման
եւ տարբեր մէ անդա մայն։ Նման զգա
ցումներով։ կերպընկալ նորարար մտահոդո ւթ՛է ւնն եր է հեռու կը մնայ ան : Այղ թ
էր մտա տես ութէւնը։ Ոչ ալ էր մտասեւե
ռումը : Jj լ տար րեր նկարներ երանղնե.
րով՝ է"յԱերով՝ դէծերով։ Այո վերջէններէն կ ավրեալ է փանսէմվ բուն ոճը : Գոյ
ները մնալով լրացոլցվչ ազդակնե ր , ['"կ
մակերեսս։յին ումերն ալ եր կբ ոբղա կան :
Ոճ մը սակայն ոբ ալեկոծ ող հեւքով մը
կու. որայ էր պատմութիւնը՝. lit աղաղութխ-ն բերող դեղեց կութվւննեբու չվ յան
գիր ան որոնցմէ հանդարտ՝ հրճուանքով
մը բամնո լիս : Այլ փրփրող ցոլարձակումներոլ ենթակայ կը դարձնէ հանդվսատես էն հո դէն , որո ■Լհ ետեւ փանս էմվ դիմակներուն ետեւ պահուըտուքը կայ կրքոտ
մպէտներու։ Ա տոլերով է քօղարկուած
լալա դոյն պարագայէն [մեղուքն թկ î h["-թերը նո յնը կը մնան ։
Ու յաճաթ մէկ նկարէն մէւսը այն տը.
պա ւոր ո ւթէ ւնը կը կրէր թէ գմգոհ վէր.
ջացած նկարէն , արուեստագէտը 1լ անցնէ
նոր կոյս սլաս տառէ il ը առջեւ ո լ էլ ա շ[սա.
տէ նոյնը ձեւացնել՝ աւեԱւ հարազատէն
ձդտո ւմ ո վ։ փէւնս էմէ յուզման կեդրոնը
տեսակ մը ազատութեան տենչ կայ սա
կա յն , նաեւ խռովքը թորերը թաքեուած
զգացում մը չկար ենաք դր ս եւոր ե լո լ : Ուր
կէ կրկնութէւնները։ թայց արդար հսլւսրտո ւթեամր փանս էմ կը տոկայ այդ կըր կնութեան մ տասեւեռումէ մխ տական հո.
սանրներուն։ Որովհետեւ անկեզծութեան
անյեղԱ դրո շմ՝ը կայ մէշտ կրկևո ւթէ ւե
նէրուն մէջ էսկ ։ յոյներ' կապտորակ մանէ շներ , սառեցնող դեղէններ , մո էւրազո յ-

սրվի ոճը իրապաշտ : Եւ կարեւորը եղակվ ուղի մը ունվ փանսէմ որուն հաւատա
րիմ մնալ գիտցած է մվ շտ :
X
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Լսած էվ ղինքը վնը-տասը տարվներ աասջ ։ Գեռ ծանօթ չէր Փարէղէ մէթ։ Ու երէտասարդ հայ դա՝շնա կա Կ ար il ը [սօսե.
ցաւ էնձ առաջէն անգամ էր մաս էն : թաֆ-

ֆէկ Մէնա սեանն Լր Հարց տուողը
կը
ճանչնւս* ս Ա ••*-[• է f Փ երահ եան էմ դա՝սընկերս է եղած ։Ու [սօս եց անք էր նուրբ մեկ.
նաբան ո ւթէ ւնն եր ուե չոլ[վ • Ե Լ՛ կո • ՎէՈ ալ
կը սէրէէնք դասական դործերուն էը մօ
տեցումը* եւ մանաւանդ էր ստեղնաշարէ
հ պո ւմէն արու եստը ։
Ուրեմն անցեալ դէշէր ուզեց է թարմաց
նել լաւ յէշատակ մը։ Անկասկած էր սե
րունդէն մեծերէն մէն է եզեր ու է մաոնաt որէ Մ էն տէլսոն եւ Եուպէրթվ մ էջ տուաւ
վր լաւագոյնը*. Առաջինվն երկայնքին հե.
ղասահ նուագով մը կրցաւ հրապուրել եւ
երկրորդին ֆանթէզիվն մէջ ալ կրցաւ յա.
ւվըշտակվչ կամք մը պարտադրել*. Ո՞ւր
էր սակայն Պէթհովէնի մելամաղձոտ եր.
դը*. Հոդ, թեթեւ յուսախաբութիւն մը
պատեց հոդիս î
Որովհե տել եթէ հազէ ւ քառասուն տա.
րու մեկնա րան մը ցոյց տալ կր սկսէ Էէ՛
կար ելէէն սահմանները, առանց էսկ բաց
դուռէ մը յոյսը արթնցնելու՝ հաւանակա
նս ւթէւն կայ որ հոդեկան յոգնութեան ալ
նշաններ ցոյց տայ մօտ ապագայէն : Պա
րագան նոյնը չէ անշուշտ երգահանէ մը
համար : թայց մե կէաբանը պէտք ունէ առաւել հաւասարակշռութեան , պարտվ ըզգոյշ մնալ սպառումէ ընկերութեան րե.
րած դէւրութեանց դէմաց։ Ոչ մէկ մար.
մէն կրնայ տարէն հարէւրէ աւեԱ ռէսէ.
թ տ Ա ու եր կվեց եա կ մը երգապնակ լեց
նելու ջզայէն պրկումէն տոկալ։ Ա էնչեւ
էսկ ըլլաf
րաց առէ կ տա դանգէ տէր հե
տաքրքրական մէտք մը հարուստ ներաշ
խարհով։ Ի^նչ մաղթել այս [սէստ համակրելէ երէ տա սա րդ դա շնա կահ արէն ։ Ո ր կս ւ
տա րուան ճդնա ւորէ կեանք մը : Կամ [սոր.
հ էլ որ դուցէ արկած մըն էր պատահական
այդ դէշերուան ռէս է թա /ր : թայց չմոռ.
նալ էր Ս ո ց արթէ քոն չէրթ ոն եր ո լն նոր
լո յս տեսած երգապնակները գնել ։ Ոչ մէ.
այն յս՚ջող , այէ լաւագոյններն են ։
Î,/, տարրերակներ , դորչ ոլ- սեւեր , վարդադոյն կարմէրներ , փո շէներու տեղատա.
րափով մը կու դան լուսաւորել նկարէն
X
խորը
Գէծն է սակայն անոր արուեստէն դրոշ
5 Մայիս
մը տուողը առաւելաբար : Առանց հարց
տալու էրեն կտրելէ է^ ըսել թէ փանսէմ
107- ԱՆՏՐԷ ՊՈ ՏԷՆ
սէրած է փէյմս էնսոր ը՝ Կոյան թէ Ո*ամպՈ ւթս ո ւնեւվեց տարեկանէն մահացաւ
ռանտը : Այո՛ : Բտյց կարելի չէ ըսել թէ աՊոտէն
։ վերջէն տասը տար էներո ւ ընթացշա կեր տած է ան Պրէանշո նվ թէ Լը!լէո.ւՒ
քվն
աւեԱ
ջրաներկով կ՚աշխատէր ։ Jju
ա շթատանոցն եր ո ւն ։ 3 ա տ կանշա կան է նշր
զէնքը
այդ
շրջանէն
ճանչցայ յ Երեսուն ջըշէլ պարագան րանէ ուրէշ աշա կեր տներ ո ւ
րաներկերոլ
շարք
մրէ
է ուրեմն g ո ւցա դՀԿէր աման կամ Հէաւաթօ- նկարներ ո ւն առ.
ջեւ նոյն այդ ազդեց ութէւնները անմէջա րըւածը^ այգ տարէներոլ հանդէպող։ Էսթէվ , Պ^տզէն , Լտվրվք , Պօրէս , Պոտէն նոյն
պէս կարեԱւ է նշմարէլ։ Արդեմ*ր էր ՀԱ,յ
շառաւէղէն կը պատկանէն : Պոտէնէ մօտ
արուեստագէտէ
յուզման
տեսակարար
սակայն էրո րանարդապաշտ դպրոց ը աւելէ
էւորքն է որ չէզոքացուցած է այդ կրկնա
ծանր կը կշոէ ։ Ամուր կառոյց ։ Ու յան
կէ ազդեց ուէմէ ւնները ։ Որոնք ուղէղ գէ“
ծովէ Վփւյեար , Պ մեար եւ Ա ա թէս էն կու կարծ գոյն երուն րնդմ էջէն լուսաւոր շա.
ւէգներ կը փայլփԱն։ թէւը քէչ է նաեւ
զ ան :
այն նկարէ չներ ուն որոնք տկար գործեր
փանսէմէ տէպաբները երբեմն ծաղրա.
չունենան * Գէթ gnjg չտան զանոնք ։ Պ ոնըկարայէն կրնան յթ//ա/ թէեւ բայց
թեան հէմ մրն ալ կայ մէշտ էր տեսէ /քէն տէն աՀքղ դա ս ա կարգէն կը պատկանէ : Հա
ւանաբար անոր
համար որ
վերլուծող
մէջ : Ու երազը պակաս չէ անոնց կեանճար
տար
ապետո
ւթեան
մը
պտուղն
է նաէւ
ըէն :
Զղ լխվչ նիւթեր ստեղծած է փանսէմ վ- էր նկարչութեան ըմբոնո t-մը։ Փէքասոյէ
եւ Լէմէէ ընկերը , պէտք է սակայն սպասէ
րեն յարմար վերջին քսան տարիներու րնտա կա ւէն' հասկցուելու համար } քանէ
թադքվն : Պարը , դիրքակները , ոլվրտադընտցներոլ մէծ շարքը մնալով լաւագոյն, նրրութէւնն էսկ է էր արուեստը : Ո*նէ
մէայն Հոյլ մը սէրողներ էր դործէն հա^
ները անոնց : իրատես վր արտայա [սրու
թեան ձեւ-ափ ոէւ ումէն մէջ ՝ պաս ատոր ւա տաց ո ղ ։ Ինչ երջ՚ան կութէւն է սակա յն
ներհուն հմտութեամբ մր բնականօրէն բզ
էսօս ո ւն կը մնայ , ել դիւրին էլապահ ովուվ
զալ
դեղեց կո ւթէ լեները որոնցմով շրջ*ս.
հաղորդակցութիւնը : Ակնարկը արտայայ.

Յամրաքայլ կը յառաջանայ ղէպվ "եւ
պոչաւորը, որ ոէովթալվ ոկվզրվ րոպէնե
րուն պէտք է որ ւելվ նմանվ վայրվ ղաղանվ
մը քան անվրոիրարինելի դաշնակին : Երկարահաոակ, նվհար , դեղեց վ կ է Փ"կո.
րելվւչ : Ու հրաբխային հրաշէկ լալաներ
կը մայթքեցնէ ստեղնաշարին մէկ ծայրէն
միւսը : Երբեմն վվրալոր թռչունվ մը կեր
պարանքը ունվ , րայց սահմանասիակ Հ
կարծէք ներաշխարհը այս քսանե։ հվնդ
տարու աղուն :
Փսրրվղ ուրախութեամր էի ողիունէ ղիեքը : Ա ե ավան երը անդադար կրկնեց վն եր
կու ամվսէ ի վեր թէ անգո* դա կա՛ն արւեստսրղէտ մը սլվրով լսենք*. Եւ վրալամը
Հտյ տըն , Աքարլաթվ , Ո՚ավէլ թկ Փրոքոֆվէվ նոյն րվւրեղեայ հնչականութեամր
կը տողանցեն իվօ Փոկորելիչվ մատներ ուն
տակ : Արտաքվն նուագ Հայտընվ սօնաթվն ‘քէչ ու բսււտկսւե մտ էլեր եստ
//■ տվէ լվ Աքարսլոյվն : Եր կր " ր
կ՛ոն կը մնա՝!։
սակայն այդ կէտերը հոս այս դվշեր, որովհեաե՛ դադարվ ընթաց քվն արդէն կր
հրամցոլվն նո քն դվշերոլան յա յրոադ րվն
ձայնապնակները*, քյածա՚ն հ ս կայվ մը ա.
ռա ջվն եր ելումն էր տյս։ Իր տմ ենտ յ ե տ [Հհ

Գրեի

Գ. աՍ՜ԲԱՐՋՈհՍ՚ԵԱՆ

մանրամասնութվւններով պատրաստուած' :
1իս կու գայ մաս կազմել անո լանվնե րու
այն շարքերուն որոնց տրուած է չլ՚ջիլ "՛մ.
բողջ տարին, ամէն օր, քաղաքէ քաղաք
բեմէ բեմ ելնուադել*. Ա.նոնց թվւն է չ՚՚ւլ՚ջ
չորս հարվլր*. Պվտվ մոռնայվ մէկ հատ
վսկ հայ արուեստագէտ չիլււրյ առաջին
չար քվն մէջ *.
Տ աղանդն է^ արդեօք
!լտրծեր :

Մանէ կը նկար է վնչպէս '11{1
,
Բ"'.1մ bf
ոձով *. Ու պ Ա """^՝՝
համար վր տեսվլքը տմէն ջանք լ, ։ չ 1
դնէ*. Այղ է որ կը դայթակդեցնԼ
‘ւ՚ւԿՀխ
չ i
Ո
if ան ա կա կէ ցն եր ը :

X

արուեստասէրի մը օրադրէճ

նարկը , վրապաշտ տեսվլք„յ մ
.............
I.
... ե “՚
մերմէ.լ ընկալեալ
""‘է"ր"ւթխննէ

բացա՝կայ :

Ջեմ

X

Ոչ ոք վրմէ ասա ջ տեսած t,,
. . .
.. ..
""‘կավ
նոյն վըերը մվջոցվն մէջ լ„յսե . '
ղոյներով*. Մանէվ սեւերը՝ ՄրսնԱ.*!
մակները ... : Ու քվչ է թխը նկՀ Հ
բուն որոնք մօտաւորապէս քԱլԱն Լ
լորն կարճ մամանա կամվջՈցվ մր ըը ^՚
քվն նոլվրտծ ըլլան մտրդկտթլ^
րտկով երկու հտրվլր ղլո,խ գոր^Հ
Արդվ նկար չութեան "կվրլբը կ՝աւետկ
նէ : Նոր շրջան մը : Երթալ կրան Փձ
երկար մնալ ու ամէն մէկ նկտր1,

77"'ճ P'r 1Ա.1Գ հ "՛մարձակ ոճով ,„րուաԼ
նոյն ատեն հարուստ հեչաէրսնոլ^Հ
տոգորուն համանուագէ մը բնոյթն „,Հ
ւմեյադրվչ երդ մր սր կը վերիսնայ ^Ահ
նէ . . . մանեպվթով» , այսվնքն՝ (Հկր 1Է
պէաէ մնա p> :
X
9
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110- ՌԷՆԱԹԱ ԹԷՊԱԼՏԻ
Գեղեցվկ ու պարղ է մվանդ տմույն Հէլ
քը, մսլվաը, "•["""։յա յ ա ո ։ թվ ւնը- ԼԼռտ.
տեսվլվն յատկոլթի նն է մօտէն ցոյյ ,„լ
ղանոնք*. Յ՚՚՚-զոլմով էլր հետեւվ խ Ոկ.
նաբանութվւններուն : Լոլսսւբանութթ՚հչ
կու տայ վր աոպտրէղվն , ։/տանււն1դւււլ1ւ
էլ անդրադառնայ , պարզօրէն էլր րէօւոենսւլ
վր սէնցեա լիհ : Հաղս լա դի ւտ տտւչտնւլվ
մը օմաուսէծ թէպտլտվն քտորսսուն տւււ[կ
վշխած է աշխսրրհվ դրեթէ բոլոր րե/1,.
րո ւն վր ա յ : Մեծ ձա քն : Ոչ ‘‘i'i պրկում ։
Լայնական դետնէ վրայ ւսնղերազանy եփ.
[Հհ սա հմաններ ուհ '[l1111,! • Ն"ւա՝զ ալ։տա>
յայտէ չ գուցէ քան էր նշանաւոր ոսւփո
Ա արէա Գա՝լպսը) թայց է^չ եշգրթո^ հղօք
հնչականութեամր ու նոյն ատեն մադ^*
ո utցն ո ղ ձայն : ճշմ արէա երջանկութեահ
մը տեսէլքը կ՚ունենաս ղթշը ուհ1լնդրհ.
լով էր ձէրքերուն լաւագոյնս յարմարող
դերերուն' է մասնաւո fl՛ ։U/unէէ ու Փու*
շվրնվվ օփ երաներ ուն մէջ *, ՛լ այելքը պատ*
մական մ ե կն ա բան ո լ թէ ւններ ո ւ :
Հէմա , վաթսունամեայ 1լսւղկ դասա*
լան գել։ Երէտա սարգներ ուն օգտակար յւլ.
լալ։ թադուհէ մը։ Ու Հրսւշտլէ տէպւպւչ
Դէ տա կէց աշէւա տ ո ւթե ան ու անձնսպոհոե
թեան։ Եւ կարեւորը տաղանդէն։

9 Մայիս
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109— ԷՏՈԻԱՐ ՄԱՆԷ
111- ՎԻԼՖՌԷՏՕ ԼԱՄ
Տ զէսն դլէւսլն դտա1լ ձեռքե րո ւն կեռաս
՛ունէր։ Ու մելամաղձոտ նայուածք : Հվն
պարբերաթերթէ մը մէջ տպտդրուած նըկար մըհ էր ան։ Մ նծ հրճուանքով փրցուԷԽ եւ գամեց է պատէն ։
Տղայ էէ։ Երեսունական թուականնե
րուն։ Տւսրէներ ամբողջ հոն մնաց ։ Երբ
յէ սուն տարէ ետք էրա կանը Ա ան էէ կե.
ռասներով տզան' տեսնելո լ առէթը ունե.
!յայ^ t էՒրԼսլոն 1
թէ առէջէն վայր
կեանէն էսկ հողէս սէրած է ղայն։ Ու
վ^ ր յէ շեց է նոյն թելադրէչ րոպէները այս
անդամ լուծուելով անոր [սորհուրգէն
մէջ։
Երան Փ ալէվ հվանաԱ նկարչական էւըն.
ջոյքէն ՀԱ*յդ անզուգական ցուցահանդէսէն
մաս չէ կազմեր ան սակայն թ"էոԸ մէւս
դլուէյ գործողները ներկայ են։ Պատշգա.
մըՏ Պարտէղր^, Տ)ոԱ Պ էրմէրէ Կապելան ,
Նանան ֆ ՕԱմփէան՝ Արմանթէ ոյը ՝ Շունն
ու Տդան^ Ջոյդ ճաշերը -[un տէն փրայ ու
աշխատանոցէն մէջ- Օճառէ պղպջակները
կայ Ա անէ շակներոլ ՓունԽ' րրւ լո րն ալ
հոն են : Ա անէ էմ մարդս է ու էրեն կը
պար տէմ նկար չութեան աոաջէն սէրս ։
Պէտէ տար ո ւէմ ըսելու թէ հարէւր տա՝րէ առաջ էսկ զուտ ն կա ր չա կան գ.ետնվ
•Լրայ' գայթակղելու նկատեԱ պատճառ
չկար Ա* անէէ արուեստէն մէջ։ Հա ո կնա Ա
է զոր օրէնա՝1լ [սորանարդապա չա դպրոցվն րեր ած նորարարութ եան
ձե.
ւատես րւթեան գետնէ վրայ բայց րլա րմա.
նաԱ է Ա անէէ դէմ մղուած պայքարընոյն
պա տր ո ւա կներ ո վ : Գսլ Jթա>կղո ւթէ ւնը որ
յարուցանեցէն մանաւանդ էր առաջէն դոր.
ծերը , կարծես աւելէ ըհկերայէն բնո յթ
ունէր քան զուտ նկարչական շարմումէ
մը դէմ հ ակազդեգութէ ւն : Ատն է է մօտ
նէւթերու ընտբութէ լնն ալ նոր չէ , nt.
չար գո ւդագփպո ւթ եամր ամէնէն քաղքենէ
նկարէշն ալ է էր մամանակէն։ Այրդ էսկ
պատճառաւ չէ ուզած մասնակցէ/ } հակա՛
ռակ էր ներքէն համոզումէն տպաւորա
պաշտ շարմումէն։ Մէշտ մերմելով մաս
նակցէ/ անոնց սարքած ց ուցահանգէ սներուն ։ Գա ղ տնէ ծալքեր կան էր հ ոգեբա.
նութեան մէջ% Յայց էր անզուգական ակ.

Արզ է նկարչութեան թ ան դալւսձ՛[Լ <f‘nl՛
պացէ նկարէչէ մր գործերը կը •JnL‘fu,H^
ներկայէս ։ Անտառէ չաստուածներուն յու
շարարը կար ե Աւ է նկատել վէլֆոէաօ է
մը ։ Ոչ եւս Լ *. Ա" տ ւելա պէս թորՀրդաւՈք
կարծես հէն քաղաքակրթող թեան Հը յատ
կանէ շները ունէ էր արուեստը՝ անչուչ
դերէրապաշտ ։ Ապրած , Սս[անէոյ։
՛մ՛" J ’ Գուսլայվ ել. Սթերվկայէ
ցած է էւրացնել զանազան ազդեցոփէ
՛ներ : իէրոմ Պօշկն մվնչեւ Փիք"">>
շրնչուէքր կրօնական բնոյթ ձը անի
վաթսունական թուականներէն սկս^աԼ

I

r-ելվ հատու կը դառնան կերսլլխկ՚՚Ղ

հ ո դո ւթվ ւններ ը : Այս քվչ մԸն
կան նկարչութիւնը կԴնթադրէ չաք "11'1
առասպել , հաւատալի թէ անհ^Հ
ծէս եր ու խորհուրդներ եւ է մասն^"։է1։
ծտյրայեղօրէն դժնդակ րքթնոլու""'
այդ բո չորը վրաւվն դրո^Ը ՛էք
՝
համոզիչ եւ աղուոր կը
անմէւտելէօրէն էր

'ԼԱՈ՜
նկւսըէլ

ցած վէլֆռէտօ Լամ :
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112- ՏԱՐԵԴԱՐՏ
Լաւ կողմեր ռնվ տարեդր"քձ ‘"
րԼերստվն

էչապրվս հի'

Լ,.

jl'^"

Սվրածվղ հետ *.
Փոշոտածվն փոշիները կ
կը տեսնես թէ ինչով ու

է

„ւն^լ
է<

ո է՛ք

փ ո խո լեր*.
ԱթԷնուրեք հանդվեութ1'լ'

^ի*

ծննդեան հարվւրյվոուն "՚
ւառ :*. Ու
ւււ այդ
առըը^ ւ*
ւած
այգ առթվւ
""ի՚ի
չալով «Տէոյչէ Կրամաֆոնթ

.յ
, . դ*
մ

րտհմս
է աս
ամբողչադբողջական դո
որսսր
֊լ 1'
։ *I
ւն ե ւեր կո լ ձայնապես* Լ ՚

Աօւն^Հ1

11

’’

.

1Գենււհ։Այն"1

փորէս ւած՝՝ լաւագոյն էT
‘
կողմէ, վնչպէս Ապատօ՝ Փոէ1

rf

խոդ՛

րռփովվչ , Բրէ մէ ր ,
Հյթ: Էէ
Տվթրիխ Ֆիչէր Տվո^Հվ Լ
սեցէ ոմանք։ Այղ շմ^Գ

Fonds A.R.A.M

« Տ ԱՕ- ԱՋ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*
է „լ հաւաքած՛՛ն լոյս կը տեսնէ չու.
^“յ^Փ^ահեղ ղոը^։ Հոյակապ ար.
""լՀե : ^յնա,1ր՚"-ա^
պայմանլ
մէք '" րծախնդր՚՚ւթեամբ իրադոր.
ն ''"Հ . Ունենաէ : է«֊ երբեմն ուխտագնա^ Թեան երթալու պէս՝ յարմար ժամին ,

լով ։ Ահաւասիկ բառը որ կը փնտռէի քա.
նի մը վայրկեան առաջ մէկտեզելոլ հա.
մար զգացումներս այս գեղեցիկ ոճին ղի.
մաց ։ թելադրի չ : էւ ինշ գեղեցիկ փորձ :
X

ք„ե,՝ ճանկած .լորձերուդ մէջ իսկ
‘^Հնրամասնութիւններ , նոր հորիղոն,"Լ մնտոել-. Մարդկային հո դիին բոլոր
յձրոմս մէջ l'M է Պրահմս , ու յա.
,ոձե ց"ր9նեԼ ktP^ "ւ նրԽնկ՞-֊թէ-մնը
: գերմանական ներշնչումով, չունենպո֊լ Մոցարթի պարզունակ ողին կամ
ք^էթհսվէնէ պարա՚սղրող կամքը , նոր է որ
մանսացի^ 4C "W&
"/'Mz
ո . իրաւամբ Պրահմսի համոզիչ երա.
յոսսսսթՒնը, լսԼլն ալ որոշ նախապաարսստաթեան կը կարօտի-. Յետոյ յանձ.
ն ւելո ւ. համար իրեն եւ. իմանալու, հոն
խոթուած համամարդկային մելամաղձոտ
երդ մը

X

Ո Մայիս
13- մարգարէներI՝,
եթէ նկարչութեան սէրս ծնած է Մանէի
յէկ նկարին առջեւ ունեցան պատանեկան
(.ետաքրքր՚ո-թեամր
պիտի
շարունակ
եր ւսլ,-լ1' '""P մօտեցումովը Հևապինել,ոն», I' մասնաւորի 'Լիւյեարի ու Պոնարի ■
Հ„1լ մր առանձնաշնորհեալի համար
ղոլցէ Վա-պէլ-էվ՚ոք» կոչու՛ած շրթսնին
կը զուգադիպի անոնց արկածախնղրոլթիւնըՀ. Ն՚սի՚որղ դալ, ուն, վերջի՛1' աաոնամ.
հակին-. Յարարերարար խաղաղ շրջան մը
ու այս մինակ մարդիկը դաբուն, հողեվարըը կ՚ապրին։ Եւ մերթ ընդ մերթ հրաբըիսսյին ճմլումներով
!լ արտայայտեն
ղայն աղատ շունչով մը։ Նրբութիւն կայ
թտրոլթիւններուն մէջ՝, ՛է,տեւ վառ դոյ.
ներ երբեմն հակասական։ :
Ամենամեծը Պ՚՚նար : Դպրոց մը չէ հիմ.
նըւածը, այլ ըմբռնումի շո՚֊լ՚ջ միացում
մը, ուր կան նաեւ {f՝„ ւս է լվ։ ել 'Լիւյեուր ի
1լուլլյին բանա ս ւո եղծներ ել ե ր ամի շան եր ï
\յապին։ եր ո լ
յ ս։ տ կա սլ է ս Պ ոնս։ ր ի ար.
ւեստին մէվ' բերկրանք բերող վայելք «'tf
կը գտնենք : Անոր որեւէ մ է կ նկարին ւսռջել հ եշտ ո ւթ ե ան զգացում մր կր պատէ
մեր հողին : Լյկա'րը իր կայուն ձեւէն կարԱս ցոլարձակումով մր էլ անցնի շարժ
ման : Ներրին ներդա շն՛ա կա ւթեա մր քա լտնաբելւոլող ներզգացում մըն է այդ ) '՛Լ՛ ա~
նըզգարսբար ^['չխԼ ձեր երեւակսւյութեան՝. Պասւոպռը րո յոր ո վին ւԼերաց ական
կը դարձնէ ու կը հասցնէ ձեզ զոր ծին եր.
նւււնղ տուող վա յր կե անն ե ր ո ւն մօւոիկր։
ք]ւ. Պոնար լաւագոյնս դիտէ գագտնի յսւսւա1լագիծր հրամցնել ձեր երեւակայական
Համբորդո ւթեան : Տա^ողելոմ տա լ դինով,
ցըեող մթն ո լորտը : Նման ըմպելիին :
Կրան Փ՝ս լէ ի շատ լաւ ընտրո՛. ած գորձեբր ամբողջովին կու տան այն մտերմիկ
տաբ շունչը՝ որ կայ Ա*արդարէներու նըկարներուն մէվ ;
X
11 Մայիս
ա-

նաթալւ սԱո֊ոԹ

^րԱնէթարիլմը կարդալէ ետր միւս
■>"'սկնալ սկսայ լ,ր ոճ^. Ոլ այս սւնրւս
և՛ նոր դիրքը <£.Տ զայ ութիւն-^ը կարդա
֊փրեցի : Կտրուկ ,

խիզախ ,

Ç“ZJ միշտ խորհրդածել տուող : Ս ի շ111 *
էաւորութիւն մը ձգելով իր եւ ընթե
H գին միջել : Բացակայ ըլլալ կը թու լ
£ ՂՒէՈ1Լ

սակայն խորունկ ակօսներ լո

Լ եր մարին մէջ*, fi աg առի կ աղատ ւ
է 1արծհս կը դրէ շնչելու չափ ազատ
„ ռւ^ ՝ԼերԱն ԳՒըՀՒն մէջ 11ը «Տղյ
liul
Լև^
[քչեր , կը փորձէ գանել լ
I
^հմաեևէրը ։ հա՛րդ տայով ինքսի
ï/f մ1ԳՒ "'1‘ կարել1՛է երթ։սլ 1

յ

J րր ա ձնականութիլեր կոր սնցնելո
մ եսւ9սւծ իր միտքն ու հողին կ/Ա՛
ւ
եոնց փնտռելու սլ ահ ուր տած շա
րո ւմնI-֊- գ «■
ւ
ւ
լ
անոնց :

1“
րո,. ո' 1 ր
4
առարկայ
'^ւ՚ռԹւ.'^"'1!' կԲ ձղտ^' տալ մ'>լ' “‘՚
մ,'Է''՛եւ է՛՝ յ“՚ջոԴ1՛ ՛■
‘“ա1,տ11 պղտ1'կ արկածները
^մՀոմ ՚էՀէ՝ նախընտրութիւն ,!Հ

է
էէ*նրաման մաս ել
սւի՚ս1,1,'ււԷ}““ո1'րա^"1"լ1'ն "1' հե""1հ1-’
կնւս՚ց I 1,Աւեոլի չափահաս
մարդու ։
^ԱւՀւ1,Ա1"ւէՈ1ր"ւ^եան '
անղգալար,.
1լեւԱն.քհ

. '“"-"P կը ներարկէ՝ իր
'1''՚ջ՚“Ոէ1’այո'-թիւնըդ դդոլշօրէ

Դ.ոձ։, ՝ ’ ղա'և ա լ -"--'մ՛ P'l1.Ոէ- յս՚ա կո ւթե ամբ մը օմա

ՏԱՐԵԴԱՐՁ, ՈԳԵԿՈՋՈԻՄ
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115- ՍԽԱԼԵԼՈՒ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹԻՒՆԸ
Երկար շրջան մը տունէս հեռու ապրե
ցայ : Մ Ո լոլթիւևներս կարդ փո խեց ին î Հե
տաքրքրութիւնն եր ս նուաղեցան :
Անաց ընթերցումը։ Ազատարար լաստի
մը վերածուեցաւ։ Մօտ երկու հարիւր
դի՚րր^ր տողանցեցին '“յղ շրջանին։ Գըմւար դիրքեր էին րթ՚ղհանրապէս : Կ՝ուղէի
կեւլրոնանալ ։ խրըսւնը պիտի մնայ : Դու.
ցէ քս՛նի մը գլուխներ միայն , ամբողջս։,
կան գործերէն Եասփըրսի^ 'Լիթկէնշթայ^՚՛ի կամ Դար լ Փոփէրի ։ թաւ է սակայն որ
-.արոտանաս ։ Տարբեր ի։ ո րհ ե լա կե լ, ոլե ր ո ՚
ծանօթանաս :
Տ՚՚՚րբեչ։
ար ամա բանո ւ.
թեամր մտա՛ծես : Ու ր եմն ս թալելս ւ. անհըը ամ Լ շա ութ եան գաղափարը Աւյդ շրջանին
ծնո ւնդ առաւ մ աքիս մէջ-. Աս։պէս։
Երեք անուններէն յիշոլած՝ առաջինին
միայն ծանօթ էի։ Մի՛. ս եր կո ւքը ւէեըջէ1/ ականօրէն ւլասա կանացած փիլիսոփաներ
ու իըե^/ց վարկածները հա կուսական
h*h յաճա իւ :
Ալ Փոփէր աւելի քան ութս ււ ւն տարիներու ըԼուսն տակ չէ կքած բըԽաւ. y լ^ւ/լհ սւ կա ռա կէւ մանաւանդ այս /ՀՃ՜հ/-

Հ’Դ // կրցած է տոկալ ամէն ^Լսյ[է,է1'

11ԱԼ'~
a ա կ ո լմներ ու։ Հակառակ հետե՚֊ոդական
ընթերցումի ջանքերուս ՝ հասկնալու դրմւարոլթիլյէս րաղմա սլա ա կե ա լ չափ երու
հուսալ } երբ ուզեցի նաեւ նոյն ատեն հա
կադրել իր տեսութիւնը ուրիշ մէկ մտքի

տի տանին ' Լ ո l-PtUtk 'Լէթկէնչթայնի վար
կածներուն՝ տրամ աբան ո ւթ ե ան շո ւրջ ի՛
րենց ղան աղան մօտեցումներով։
Պղւըծ ած ո ւած բառերուն սահման ո ւմն ու
իմ աս աը յարաշարմ մ ե կնաբան ո ւթ ե ան կը
կարօտի , մինչեւ իսկ իըենց յղած րաղմաթի լ վար կածն եր ո լ տարրե ր ա կներ ո ւն
մէջ-, ո, յաճաիւ կը յաջողէին սառեցնել
միտքս հակոտնեայ ուղիներու վքայ) ի
մասնաւորի Հսլատճսւռ - իւնդիր - փորձ ար դիւնք - տեսութիւնդ աղերսներուն նը.
կա՝ամամր ։
Եը ստիսլուէի իրաւացի զանել երկուքն
ալ փոթն ի փոթ : Ու սիռււլիլր մերթ բեղ
մերթ անհ րամ Լ շա ո ւթեի ւն կր դառնար J1Iiռաջացնելու համար ընթերցումս։
Այս րա թաոր ո շ մտքի թաղը աե ւե g քա
նի մը շաբաթներ^ երր ^իչեր մը հետեւ
եալ սլա ակերը երեւակայեցի։
Փո թանակ իմ ի/եղճ մաքիս' ի'ն չ լաւ
1չըլլար եթէ դէմս ունենայի ղսյդ հերոս
ներս որոնք աղաաօրէն սլիտի ւէիճաբա նէ.
ին ։ Ու- որքսմն ղիւրութեամբ պիտի կարե
նայի այն ատեն } անկիւն մը քա շո լած յաղ
թական հռչակէլ մին կամ միւսը ։ Ս.յղ JnJ“
un/ի քհացեր եմ ։
Ու յաիոբդ օր , մեծ յո ւս ա թաբո ՝ թի ւնս
երբ հանդիպեց այ Ղ*արլ Փոփէրի մէկ հա
տորին մէջ հետեւեաղ նօթին : Հոն
Ըս~
ւէր թէ երեւակայած իմ հանդիպումս կեր
պով մը տեղի՛ ունեցած էր , համաշթարհային սլա տ եր ա ղմէն անմիջապէս ետք } ի
Լոնաոն' ւլասաթօսութեան մը ընթացքին՝
ու^ր Փ ո լի էր կը զանուէր իրր աղատ որնկըփ՚է1՚ր ։
la/՛ սա ■ԼՒՃ արան ութիւն մը տեւթւ ունե
ցած էր Լութվիկ Վփթ կէնշթ այնի ու իր
: Վփմած էր վիճաբանո ւթի ւնը ։ finլ՚՚րո՚թ՚ն։ Մթ՚չե,. իսկ 'Լիթկէնշթ՚սյն ջրղայնացած ու ձեռքի ճպոտն ալ կո տր ե լո վ
հ եռացած i l' < ամալս արան էն ։
ԱհաբI, կ աւարտեցի այղ դ/՚չ^Ը [^՛թա՛ր
ցումս :
Ուրեմն ղիրար շէղռքացնող ո լմեր կա
յին : Առանց արդիւնքի վերջանա լու դա.
տառլս։ր աո ւած մաքի խաղեր կային։ Եւ
խռրհեցայ՝ ս խռ։ /ի/ր ուրեմն։ անհրաժեշ
տութիւն մըն է տեւելու համար :
Մանաւանդ Հայոլն :
Փորձէ փորձ իրս։լին փնտռտուքդ, ու
պեղումը անցնելով միշտ սխալէն :

^էչԳ ^աԼ,իլ֊ր տարի առաթ 30 Ա^Ղ^Է՚Լ
ՃՏ^ձ-իե ւ կը մահանար էտուար Մանէ ո ւ
նոյն տարին ՝ վ^րջ դնելով վա չկա աո ւնի
կեանքին , fi լօտ (J ոնէ վերջա պէ ս կը հաս
տատուէր փիվէռնի ՝ ուր պիտի շար ո ւնակէր ս տեղծադործել աւելի քան քսւ ռսւ ս ո ւն
տարի ։
Ա ահուան հ արի ւր ամեա կին առթիւ- }Փաե՚իվի ^1ոան Փ Աւլէի մէջ բացուած է IT անէի
ղործերուն ն ո լիր ո ւած ցուցահանդէս մր՝
որ կր տեւէ մինչեւ Օդոստոս 1՛: Միւ֊ււ
կողմ է ՝ Ս ւսրէի JJ շակոլթային
եղը ոնին
^ջ, կը ցուցադրուին Ա* ոնէի չոր րջ քառա
սուն հինդ կտաւները՝ բոլորն ալ իրաղործրւած փիվէռնի բնակութեան շրջանին ։
Երկու ցուցահանդէսներուն իրականաց
ման համար ալ թափուած են մեծ ճիգեր
ու մեծ թիլով պաստառներ փոթ աոնոլած
են ITիացեալ Նա՝հ անդներո լ ՝ ճափոնի ել
ուրիշ երկիրներոլ թանգարաններէ ։
Այս տարի ՝ հանր ո ւթեան առջել րացւած է նաեւ Ս ո նէի ա ո ւն -թ անդ ա րանը
յ՝իվէրւնիի մ էջ ։
Լքէն կար եթ։ Է ա յս երկու դեղան կա րի շն երէն մէկը յիշաաակել առա^յց նկաւսի առ
նէլու֊ միւսը : Ո իւս սին է որ մամ անա կաշր/՚ջ ա ն մը կր յա ականշեն՝ ղիրար 1լամրողջացնեն ։ Որոշ մամանակ՝ տպաւորա
պաշտներու պետը րյ fui / Է ետք ՝ U անէ այդ.
պա շտօնը կը յանձն է Ifi ոնէ ի ՝իսկ նոյն շսւրմումը իր փ առքին ռւ լի ո ւթեան կը հասնի
ա յս վերջինին շունչին տակ :
Այս երկու արուեստաղէտնեբուն յ[ղ,ս~
ւսսյ կո ւմր անմիջա սլէս իրեն հ ե ւո կը բերէ
նաեւ Ա եզանը՝ Տըկան ՝ ^)անթէն-էա թո ւրը, Մ ոռի դոն ՝ Աի սլէն՝ Ո*ընո՝արը՝ Փիոուրոն եւ մէկ քանի ուրիշներ ։ Այս նկարիչ
ներն են՝ որ րմրո ս տ ո ւթե ան ղ֊քոշ Սլար ւլե91՚ն ա կա դեմա կան ՝ պա շտօնա կան եւ րըռնւսղբօսիկ ոճին դէմ ու որոշեցին իրենց
նիւթերը վերցնել առօրեայէն՝ նկարել սուէորական մարզիկն ու կիները՝ դիմել րընութեան ու ներշնչուիլ անկէ : Ա^անք որ ոշե g ին իւրացնէլ ոճ մր ՝ աւե Աւ մ օտ իր ա կան ո ւթ ե ան ՝ կետ նքին : ճիշդ է որ անոնք ունեցան իրենց իւրայա տ կո ւթի ւնն երը^ ո ւզղո ւթի ւնն երր ՝ նկարելու ուրոյն եղանակներր ՝ բայց չունեցան ւք!աւ(ւ|ւֆեՂ1^ Î
Արուեստի պաշտօնական շյրջանակ ներ ու
մերմոլմն է որ ղանոնք բերաւ քուէ - քուէի
ու անոնք ապրեցայ միասին՝ բարեկամա
ցան՝ աշէսատեցան միասին՝ օմանղակեg ին իրարու ու յաղթանա կեցին :
1851“//^, նրը Լուի - Նա՛ւի ոԱոն կը հաս
տատէր իր միապետութիւնը՝ քսան և մէկ
տարեկան էր Փիսարօ՝ Ա* անէ' ւոասնեւինը՝ Տ ըկա' տասնեօթը՝ Աիսլէ ել Ա եզան'
տա սն եր կո ւ ՝ Մ ոնէ' տասնեւմէկ ՝մինչ Ո՝րնուար ՝ Ա*ոռիզօ ՝ ^իյյոմէ^ք եւ հաղէլ տա
սը։ Կրնալը երեւակայել կայս[*Ը) թԼ մամանա կաշյրջանը պիտի յա ականշո ւէր ո՛չ
թէ իրմով, իր փառասիրութիւններով ու
ճնշո ւմներով ՝ ա յլ ափ մր պա՚աանի - երի’"
տասարղներով՝ որոնք պիտի դային jhgufշրրջե/ ո լ ն կար չա կան սկզբունքները ու
ար մանա ւոր ա պէ ս կոչուէին յեղավւոթականներ :
Ե Լ՛ p Տ պա ւո ր ա պաշտ մակդիրը կը արուի
անոնց ՝ պէտք է բառը ազատագրել իր
սահմ անափա կութեն էն ու անոր տալ աւեԱւ լայն բովանդակութիւն ։ Արդէն կ ամա
ւսրապէս չէ որ րնտրուեցաւ այ՚է անունը։
Մոնէի մէկ պ ա ս տառին էոորաղրէն ներշրթչու֊ելով՝ [11ս"}[՚,սԼ մը՛, նկարիչները
մկրտեց ^(nJipbu|lIlO|lup- անունով՝ որ յետադային ընղո լնո լեց ա լ նոյն նկարի չներուն կողմ է :
Երբ տպաւորապաշտ կր կոչուի Ա անէ
ու կը նկա տոլի այգ շարմումին գրօշակակիրԸ y ոլէ աք է ն շել * թէ ան տպա ւորա*
պաշտ սկզբունքներու կ' ենթ ար կէր իր ա շ-

խատանքը երբ յարմար նկատէր միայն ո1միւս կողմէ , կը շարունակէր ս տեղծադոր.
ծել աշխատանոցի մէջ, դիմանկարներ կը
գծէր, մինչ միւսները իրենց հիմնական
թեման ըրած էին [njUfi ու. որպէս եղանակ
իրագործումի' ընտրած էին
բացօթեայ
աշխատանքը։ Ընկերային տարբեր հորի
զոններէ եկած Մանէ երբեք ամբողջ„լ.
թեամր պիտի շյանձնոլէր ։ոպալորապաշ.
սրական շարժումին ։ Տարրեր էր իր ողին,
իսկ տպաւորապաշտութիւնը իրեն համար
եղաւ փորձառութեան ել անցման շրջան
‘^ԸՀ- Ա՛՛՛՛յց ա'ր՛ ['"կապէս եղաւ պետը բոլոր
նորարարներուն , բոլոր մեր J ո լածն եր ո ։ն ,
ժ՚ւ եր ո ւթ ենէն ար տա քս ո լածներ ո ւն : Եղալ ան Կեռպոլ Տ/րօսարանի րեմր։ս ս աg ը ,
•Լայը մը, nLP kp մ/"‘""եղուէխհ զանազան
ձդտոլմներոլ մարզիկ, հակոտնեայ ուղ.
ղո ւթի ւնն եր ո ւ ար ո ւե ս ։ո ա դէ ։ոներ : Մ անա.
ւանղ որ, Ա աեէ ապաւ որ ապ ա շտ ո ւթի ւնր
կը յա յտ^յ,աԸ^*ըէը յսւտոլկ միջոցներով՝
Նւսթ չաւիով մը Պուլոնեի մէջ՝ ա ււլ ա՝ րՍպանիոյ' լ՚՚յսի թրթռաg ո ւմներ ո ւն րնղմէւ_^՛ ցլամարաերը դիւոած պահոլն , ապա
Ատլանտեանի ափին , Արքաշոնի ու Պ՚՚ռ-

Գրեխ

ՍՀ1Վ-ՍԷՍ ՊՋԱՔՃհԱՆ

տոյի մէջ : Ան շարունակեց սեփական փըետըռտո ւէթրերը ո լ ւիորձը քիչ մըն ալ առաջ
տ անելո վ ճ^>1ճաին դնաց Ար մանթէ օյ ու
հոն նկար եց ն ա ւա ս ւոիներ , նաւեր ու Ա* ոնէն' աշթա տանքի պա հուն ։
Տպաւորապաշտները ներ կայւսցնելո ւ հա
մար՝ սլէտք է յիշաաակել Պարպիղոնի
ղսլրոցը՛ Հմադյրական այս անունը տրուած
էր չորս նկարի Աւեր'
Միլէի՝ Լիուսոյի՝
Տի աղի և Տոսլինեըի ՝ որոնց հետքեր "՛Լ P^
թաց ան Ա* ոնէ եւ միւսնեբ ը եւ որոնց մ աոին Եոմս Նիէօվերքերք՝ կայսեր կողմէ
նշանա՚կո լած Պօ զԱռի վերատեսուչը ՝ կ'ըսէր հեղ նանքով ♦

«Ժա ո ղո վր ղա վարն եր ո ւ նկարչութիւնն է յ
մարգոց ՝ որոնք ներքնազգեստ չեն փոխեր
ու կյուղեն իրենք զիրենք պարտաղրել մո
դս ւէս ւր ղին ։ Այգ արուես ար հաճելյի չէ ու
կը զղու ^ցնէ փիս» :
Նոյն կոմսն է որ՝ ճ9ՏԶ-ին ՝ երր կ'ուզէ
շնորհաւորնլ Ագանէն J եմիոն տ^Օնէօռով
սլարգեւա ար ո ւելոլ առիթով ՝ Ա* անէ իւանգավառութիւնը քիչ մը յապաղած կը նըկատէ ու կ ըսէ » թէ նման պատիւ եթէ կա
տարուէր քսան տարի առաջ՝ հաւանաբար
առաջքը առնուած ր//ար անհ ամար ձախո
ւլս ւթիւններու :
Տպաւորապաշտ նկարչութիւնը րմբսնե
լու համար ՝ պէտք է յիԱ7ք նաեւ fini-րպէն ՝
որ ՝ Ս ի էէի հեա ՝ քիչ մըև ալ առաջ կր տա
նի Պ արպի գոնի իր ապա շտ ո ւթի ւ!ւը ու kp
Կասցնէ ղաղա փար ական մակարդակի մը։
[Հստ իրեն՝ նկարչութիւնը պէտք չէ րԱ**ւյ
սլար զ փ ոխադ.ր ո ւթի ւն մը բնութեան հայ
թայթած հանդէսին։
Ե Ւէէ է //■'"-"» I Տիազ եւ Տոպինեըի ՝զորս
Ա ոնէ եւ միւս տպաւորապաշտները պիտի
տեսնեն ւէաթս ո ւնա կան թուականներուն ՝
սեփական հարստութիւն չո ւնեցաղ եւ իրենg ա ր ո ւես տէն ապրիէ փորձող ՝ տասնեւիններորգ գարու առաջին նկարիչներն
են ։ կեանքը, գմուար պիտի ր/լայ նաեւ յաջորղ֊ սերունդին համար :
^.Պէտք է մամանակէն րյ/ա/ ու րնել ինչ
որ կր տեսնենք» : Ահաւասիկ շատ կանու
իւ էն արձակուած Ա անէի հանգանակը։ Ան
կ1 ատէր ինչ որ րռն աղբօսի կ էր ՝ անբնա
կան ու ճիչդ այս պատճառաւ ալ շեշտըւած անտարբեր ութիւն կր յայտնա բերէր
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Անղերազանցելի ցուցահանդէսը Ա ա.
նէի , պէտք չէ մոռցնել տայ ուրիշ աննա
խընթաց մէկտեղում մը ։ Դլոտ Փըյէի նը.
կարներր նոյն Կլ՛ան Փ ալէ/’ աջ թեւին մէջ :
Տասնեւեօթներորդ դարու այս մեծ բնանկարներու արքան , «նր է ոռէն^չ ,!ոC^_nԸ"
ջուած, այնքան ալ ծանօթ դէմք մը չէ։
Փ՚սրիղ որ կ՚՚րսնցուցած է իր առաթւոր.
ղ ի տիտղոսը արուեստի աշխարհ ին մէջ,
կրնա f իրալամբ հպարտանալ այս օրերրս
կազմակերպելով համաշխարհային

չափով երկու հսկայ ցուցահանդէսներ :
Կ^լոտ Ա'Ը1_էի մանրակրկիտօրէն մ ւոածււսծ ՝ գծուած ՝ մշակուած ՝ գործադրուած
իւղան կարն ե ր ո ւն կո ղքին ՝ կան նաեւ ինք
նաբուխ գծա գր ո ւթի ւնն երը ։ Ննչպէ ս փոր ագրո ւթիւնն երը։ ֆմոռնա լուք հանգելւօ
իր ծննդավայրի մթնոլորտը՝ ուրկէ իր
յորջորջումը Լը Լաւէն ապրած է միշտ
Ոտալիա՝ Հռոմի շրջակայքր î Աատկանըշական է յիխէ պարագան ստուգելու հա
մար թէ , ար ո ւես տա՛ւլէ տր յա լի ւոենապ է ււ
Կը ճամբորդէ իր եր ելա կայո ւթե անր մէջ,
առանց տեղէն շարժելու : Այս բնութեան
սիրահար առանձնաշնորհեալին դր՚՚շ՛^

անբացատրելի ներդա շնա կութեան մը մէջ
կայանալ էոյսն ու միջոցը արտայայտող։
յ*ամեր^յ իսկ յայտնի ըԱտյին կարծէք տյգ
հեշտալի գլուխ գործսցներուն մէջ ուր
վիպապաշտ բանաս ւո եգծո ւթեան մը յոլքերր կան միշտ։ Եթէ կայ խաղաղութիւն
բերող գեղեցկութիւն մը՝ հազուագիւտ է
թիւը նկարի շն երունք որոնք հասած
իր րարձրաղիր հ անդր ո ւանին :
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«8 ԱՈ- ԱՋ ւրւ՚Տք
պաստառները
ար հ ես տ ա վաէ՚ձ լքոլքէելե եր\ո լ հ ա նդէպ ֊.Փ արիղ ծնած Ս* անէ ՝ ^°Է1Ը ցան կո ւթեան հա»
մաձայն , պէտք է ծովուձ՜ի սպայ ըլլս՚բ ւ
բայց ներքին խլրտումները տարրեր ապա»
գայ կը նախատես էին իրեն՝. Փ"քր տարի՛
քէն յ մօրեղբայրը 'էֆնք աաբա՝ծ էր ԼուլԼրի
թանգարանը ՝ ուր ս քանչաg ո ւմո վ դիտած
էր սպանական հաւաքածոն ՝ որուն </ Հ£
անհամար Կ ո յաներ կային՝ Երեքոներ ՝
*Լելա սքէ զներ ո լ Qn ւ պ ար աններ :
ftf որապէս ներշնչուած այղ գործեր էն ՝
յե տա գային Ս՛անէ ընդօրինակս ւթի ւններ
պիտի կատարէր ՝ պիտի կբկնէր անոնց
նիւթերը ՝ պիտի դնէր իր կնիքը : Ս ատրիտ
այցելութենէն ետք ՝ նրբ այլեւս մէկգի
պիտի նետէր սպանական թեմաներով նիւ»
թերը , միչա ալ պիտի շար ո ւնա՚կ էր կրել
վելասքէզի ազդեցութիւնը :
Երր կր ձախ ո գէր ծովում՜ի վարձ արանի
մուտքի քննութեան , Հ՚՚՚յէ՚Ը
ULf"
կէր ծովերու *Լրայ^ մինչեւ Եուատըլուփ՝
մինչեւ Ո'ի° տԸ Ե՚"նէյրօ : Ու կը վերադաոնար'
տետրակն երը գծանկարներով
յորդուն , կը մտնէր Գեղարուեստիg վար
ձ՜արան y ընկերոջ Անթոնեն Փրուստի հետ
արձանագրուէլով թոմա Գութիւրի դա»
սընթաց քէներ ուն :
Հա կտոտ կ ուսուցիչին հետ ունեց ած
ընդհ ար ո ւմներ ուն ՝ ըմբոնո ւմներո ւ տար
բերութեան ՝ Ա անէ այգ վարձ՜ արանը կը
մնար ամբ՚՚ղջ վեց տարի գրական որո շ
գի տելիքներ ալ ամբար ելով :
Գա սեր ուն մասին կ՚"ր ՜ի^ՀրԸ ♦ ♦ • ր
«Մչ, ոչի՛նչ կրնամ ընել առանց բնու»
ան : Ջ A7մ կրնար հնարէլ : Այնքան ու
տեն "է՛ ոլ-էյնցի գծել ստացած գասերէս
մեկնելով՝ արձ՜էքաւոր ո՛չ մէկ րան կըրցայ արտագրէ լ։ Եթէ այսօր րան մը !լարմեմ ՝ անիկա կր պարտիմ ճշգրիտ մեկնա»
բանս ւթեան) հաւատարիմ վերլուծումին»՝
1861-/' Սալոնը կ\ ընդունի Ա անէի սլաս»
տառներէն երկուքը։ Առաջինին մէջ կան
ծնողքը՝ մինչ երկրորդը սպանացի կիթա
ռահար մըն է) գործ մը՝ որ կ^ող^սւնուի
դձ՜ուարահ աճ քննադատ ՈՆէօֆիլ Եօթիէի
կողմէ:
Նոյն տարին է ՝ որ Ա'անէ կ'արտա դր է
Լա Ա իւղիք օ թիլի լրրի-ն , արդիական
նիւթի մը նուիրուած առաջին գործը ու
րնա կուած առաջին բնանկարը յ Նկարին
մէջ կը տեսնուին Պօաըյէր ՝ Օֆենպտխ ՝
Եօթի է ՝ նկարիչին եղբայրը եւ ուր ի շնե ր :
Երբ արդիական կ'ըսենք՝ գործ ածած
կ'րլ/անք Պ օտըլէրի նախասիրած բառեր էն
մէկը ու դի տենք որ բանա ս տեղծը դե ղաս
աբի չին մեծ պաշտպաններէն մէ կը ե»

ձախո ղո ւթի ւն ձ*ը
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յխ’ :
1865-/'?' , Մանէ կը ցուցադրէր երկու
գործեր, մէկը' փրիստոսի թեմայով ,միլսը' Օլիմվ՚իա-ն :
Ն՚՚ր դայթա կրլո ւթիւն մը: Մանէ հա.
մարձա՛կած էր, առանց ղի g ա րան ո ւթե ան
նպաստին , մերկ կին մը նկարել անկողնի
մը վրտյ ու նոյն պաստառին վրայ դնել
խա՛փշիկ կին մը , որ կր պատրաստուէր
ձեռքի եաղկեվ,ունջը ներկայացնել տի
րուհիին: Իսկ ո՞վ էր տիրուհին: Աոսկա.
կան պերճաղիճ մը : 'Ծաղկեփո՞ւնջը :
ճախորդէ մը պէաք է եկած ըլլար : Հա.
պա կտաւի անկիւնը զետեղուած սեւ կա.
տո՞ւն..-: Աւելի մեծ սրբապղծութիւն
կարելի չէր երեւակայել: քննադատները
կը շղթայ", ղերծէին աղմկալի յարձակու
մը ու կը վարկա՛ր եկէ ին նկարիչը: Դաո
նացած' Մանէ կը մեկնէր Մ ատրիտ:
ճ$օՀ-ին է, "ր Մոնէ կր հանդիպի Մա.
նէի :
Ի այg ուրկի՞ց կո-- պայ Մոնէ : Լիոնցի
ծնողքներէ ■ 1840-/'?' Փարիղ կը ծնի ան ո,
տակաւին հինդ տարեկան , կըփոխա՚դրո,ի
Հավը , ծովեզերեայ քաղաքը :
Մանկութենէն անկարդ խառնուածք մը
յայտնարերոդ -իլօա, իր իսկ խոստովա
նութեամբ , տրամա՛դիր չէ ենթարկուելու
ո՛ չ մէկ օրէնքի : Դպրոցական օրերուն , ուսուցիթւերը, դրացիները, դա սը1ւկե րն երն
ու ուրիշներ թիրախ կր հանդիսանան իր
ծաղր անկաբնեբուն ՝.
Հհինշո՞ ւ փենթիսթ չ էք ըներ-» ,օր մը հարց
կու տայ իրեն Պուտէն :
<ձԱմէն ինչ որ նկարուած է ուղղակիօրէն եւ տեղւոյն վրայ, իր մէջ ունի ուրոյն
ում մը, ումդնութիւն մը, հարս ործի կեն
դանութիւն րէը, զոր կարելի շէ իրադործել
աշխատանոցի */*/£» կ'ըսէ Պուտէն իր ա շ.
խատանքը դիտող Մոնէին :
Դծանկ\արն'եր Լն խնայած գրամն ու ազ
գականուհիի մը ար ամագր ած գուձ արբ
գրպանը ՝ Մ՛՛նէ ճամրայ կ'ծլլէր ՚եէ"ւ1՛
Փ՚սրիղ ուսուցիչ ունենալու , քննադատ
ճանչնալու, մթնոլորտի մէջ ապրելու:
Նիւթական դմուար ութիւնն երը կը " կըսին: Հայրը կը մերմէ օմանդակել այն
քան ատեն , որ վ-լօտ չէ յաջողած արձանադրոլիլ Պօ զ’ԱւՆ-/' դասընթացքներուն :
Զինուո՛րական ծառայութեան, տարիքն է
ու հայրը կր մերմէ ՛ի ր կաղին վճարե լ:Ա "նէ կը Ղմչկուե Աը^՜նր՚իա 1 "ւր կը -.իւանդանայ : Կը վերադառնայ Հավը ու կը սկսի
նկարել Պոլտէնի ու փոնկքինտի հետ -.Նոյն
տարուան , 62-/' աշնան ,կու դայ Փարի՛լ "ւ
կը մտնէ Կլէրի ա շխ ա տ անոg ր ՝. Մոնէ կը
յանդի այն համ ողումին , թէ անօղուտ է
ut շիրաս՛ի լ

Ա անէ պիտի ունենար ուրիշ պաշտպան
մըն ալ՝. Հյնորհիւ Ա եղանի է որ £էո լա՝ կը
յա յտնաբեր էր Ա ան էն : Ըայց հ անր ութիւ»
նը Է.Բ. մերձ՜էր գինք' այնքան իր թեմաներու նորութեան'
որքան տեսողութեան
օււիժիևալիթ է՜//5> պա տճ ա ռա լ : Ան որ ծա»
ւալները կը զատորոշուէին ձեւերո ւ շուրջ
գր ուած գիծերով ՝ կի ս ա դո յները սպի տա
կի եւ սեւի հակադրո ւթի ւններ ո ւն մէջ կբ
ջնջո ւէին ո լ Ա* ա նէ կը մերձէր ի տէ ալա
ցս ւմն ոլ պատմական կեղծիքը՝.
Աւ կ' ամբա ստանուէր նոյնիսկ բանագո»
ղութեամբ՝ սպանական թերակղզիի վար»
պետներ ո ւն նիւթերը
հարստահարելու
մ ևգԸՈէԼ ՝ Երկին ՊօտըլԷրն է որ կը ստանձնէր պա շտպանո ւթի ւնը :
(Հետագային ՝ Ա*անէ պիտի ունենար ու»
րիշ պաշտպան մըն ալ Աալարմէն՝.
Գայթակզութիւնը կը հասնէր 1863-/ր
Ա ա լոնին հ ե սր ï Երր մօտ երկու հ աղտ՛ը
պաստառներ եւ շուրջ հազար քանդակներ
կը մերձոլէին , մերմո լածն եր ը մեծ աղմուկ կը բարձրացնէին , իրենց կարգին կը
մերձէին դա տա կա զմի որոշումները, մին.
շել որ ^ւաիոլէոն Դ* կը միջամտէր անձ.
նասլէս , կ'որոշէր վճռելու դերը յանձնել
հանրութեան ու կը հրահանդէր մերձրI ածնեըոլ դորե երը ց՛ուցադրութեան դնել
պալատին մնացեալ եօթը սրահներուն
'Ա, առանձին :
Ա՚երձ՜ո լածներու Ա տլոնին բաց ումր կր
կատարուէր 15 մայիս՝ 1863֊ին : Ո ւ ա քդելուները չէին կրնար զսպել իրենց ի՛լ՛ն.
Գո՚մչը՝, '• 'Րանի կ' առաջանային սրահներուն
անոնց խնդուքը ուձզնո ւթիւն կը վ,ո.
[սէր՝ 1“'և խնդուքները քա՛հքահի ամսլրո.
պի մը կը վերածուէին վեր՛ջին սրահին
■քէջ-.
Պատճառը Մանէի մէկ զորեն էր՛, սլաս,
տառ մը, որուն վրայ, անտառի մը շրջ,,ւդիեին մէջ, կային չորս անձեր ։ Առաջին

Փ1ա11Ւ '{.["“J ’ զգես տա լոր՛ս ւաե երկու սլա.
րոններոլ կողքին կար բոլորովին մերկ
կին մը, իսկ ետեւը, առուակի մը մէջ, ու
րիշ kfi* P ձ՚իայն վերնա՛շապիկ մը կը կը.
րէ՚ր Ու պաստառը կը կոչուէր լը Տէժէօքւէ

սխ-ր ւ’էրպ =
1864-/'

Աալոնին

ըեդո լնուած

երկու

է
Արդէն զինք կը գտնենք 'Իլոզըրի տէ Լիլա' Պաղիլփ, Մընուարի , Ալֆրետ Աիսլէի
եւ Օյանթէն-Լաթո r րի հե տ : Պս*^ւէէ11-Լրի
վր՝աJ կարոլած զգեստ մը կը կր Լ » որուն
արձ՜Էգինը վճարե լու անկարող է ան
շուշտ » ՝ իսկ թ ե զանիքն երը ձ՜անեակէ չինւած են :
Ա՛ ոնԼ արդէն խօսԱսծ էր լձ^էլերներ ո ւն
բացօթեայ նկարչութեան առաւելութիւն»
Ներուն մասին՝. Այսպէս ՝ Աոնէ՝ Աընուար
եւ Աիս լէ կը մեկնին Հլա յի-ան Պիէո֊ լ ‘լ[,լ“
ղաքա գաք մը ԼԼ}ոնթենպլո յի եզրին : Արշա
ւը միայն քանի ձ՚ը օր պիտի տեւէ ՝ ռա
կայն անոր անդրադարձները պիտի զգաց»
ւին ամրո ղջ գարու մը լնթաց քին :
1965 Ապրիլն ՝ Մ ոնէ կր վերա դառ
նայ Շայի-ան»Պիէռ ՝. վերջապէս կը գտնէ
իտէալ վայրը ու կը պատրաստէ պաս տա
ռի մը նախագիծը՝ որուն մէջ վեց զո յղեր
արեւով կէտ կիտուած մթնոլորտի մը մէջ
կը պատրաստուին ճաշելու :
«{/.Հ ՝ ահա՚ւասի կ երիտասարդ մը՝ որ
հրեշտակներէ տարրեր բան մը կ*ընէ» կ^ը՛
սէ *Ոուրպէ' տեսնելով Ա ոնէի սլաս տառը
ու կարդ մը g ո ւց մո ւնքներ ալ է՛1 րնէ : Ա* ո»
ցուցմունքներուն՝ կը կա
տարէ ւիռւի ոխո ւթի ւնները՝. Արդիւնքը այն
քան յուսախաբ կ'ըն է Ա* ոնէն որ սլա ս տա
ռը վճար ո լմի փոխարէն կու տայ իջեւանի
տիրոջ :
Վ/'ճ տ^Ավրէի մէջ է որ Ա՚ոնէ աճապա
րանքով կը պատրաստէ ^ւսմիյի գիմանը»
կարը ու կվընգո ւնո ւի ffô-ի Աալոնին : Կի
ներ պարւոէզին ւքէջ-£ կը մերձ-ուի ^1-ի
Աալոնին :
Երր ^>-ի Աալոնին Մ ոնէ անսպասելի յա
ջողութիւն մը ունե ցած էր ՝ անուններու
նմանութիւնը պատճառ եղած էր որ անոր
պա՝ս տա ոները դրուին Ա անէի գո րծե ր ո ւհ
1լուլքին ՝. Որպէս հետեւանք՝ Ա՛ ան էն է որ
խ1րգո ւ1ւի
հաճո յ ախօ ս ո ւթի լ!ւն եր ր ՝
որոնք՝ իրականութեան մէջ՝ հասցէագրրւած են Ա*ոնէի : Գննելէ ետք ծովանկար
ներու տակ զետեղուած ստորագրութ[,լ.
նը՝ անհամ կատակ մը նկտտած էր Ա անէ
կատարուածը ու հարց տո ւած • ՀհՈ& վ է սա
Ա ոնէն ՝ որ 1լ ուզէ անունս առնել ու օգտր! իլ հանած աղմուկէ ո» :

ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*
Հյ ուտով ՝ Եեռպուա 'Ոաֆէին մէ£ է սր
Մանէ պիտի գիտնար՝ թէ ով է 1“նգրոյ

մի նշաններ կր յայտնոլին :
ոտքի չի կրնար մնալ՝ կը շաք^Լ^

ւս՝ռար՚կ այ Մ Ո նէն :
Այ՛' սրճարանէն ներ շնշո r.kլո վ է , «/' ,
1870-/'^-, Ֆ ւս նթէն-Լաթսւ-ր արտադրեց ի լ՛
կարեւոր՛ագոյն պ՛աստառներէն մէկը, է Ա-

խ՚՚՚՚՚՚ւ՚ւ ֆօթէօյ ւււոլսւԹով մր ր. ,
ձած տան սլա ր տէւԱւն '1Հ£ , ս,
,ոպ,ս, սր՚սպս՚շսրակրսն „կղրոլնքնեձ

լ> ըլիէ տէ <1|սւլ> ինեոլ-շր , որու ն մէջ կը ղըւոնենք Շէօլաէրէրը, Մընո՚արը, Ասթր1"քը,
Մեթրը, Պաւփլը, Մ՛՛նէն, ու
Մանէն , ա յս վերջլ՚նը որպէս կեդրոնական
դէմք: Այս պա՛ստառը նաեւ րէկայութվ՚ւն
մըն է Մ տ նէի գրաւած դիրրի^ տպաւո
րապաշտներու խուս րին մէջ՝.
Տեմէօնէ "1՚ւր վէրպ- "վ Մոնէ կԴւզէը
իր՛ագործել աշխատանոցներէն դուրս իրա
դո լ՛ծու՛ած առաջին պաստառը, բայց կըտաւին ծա՛ւալն ու նիւթին խրթին հանգա
մանքը կ՝արդիլէին ամբողջական յսՀողսւ.

Փր՚՚ւս՚ս
ւեդսրրորեսրոլ, նախաքա
նակուսրծ կ ու անոր աոաջաքփՎ լ լ
սրոսրնրսյ Լեմվրոն ",'0նէօռ շքանշանր/

թիւնը : 1867-/'?'։ Փլսմ 0 ԺսւթտեՍ-"'/ կը
հասնէր առաջին յաջողութեան : Ուղղակի
ուսումնա ս իր ո ւթի ւնր երեւակ կը հւսնէր
լսյսի կարեւորութիւնը՝. Ակիղրէն I՛“կ >
Մ ոնէ հրաձ սւրած է քլէւՆ-օպսւքիւ։ւ/< աւանդ՚ս՚կան ծաւալէն սւ իր անձերու!՛ հետ կը
վարուի ո՛չ թէ որպէս անհատ տարրեր՛,
՛սա կը կեդրոնանայ զանոնք մի՚ացնող լ՛՛՛սային կապին վրայ:
1869 : 3"Լ""՛հատա՛կտն վյիճակի մտտնըI ած է Մ ոնէ i Ներկ չունի ու կը դա,լքեցնէ
աշխատանքը: Կ՝ընղունի բարեկամին րերած հացը : Ու '"J" անձկութիւնը բնաւ
սլիտի չլքէ ղվ՚նք ամրո ղջ կեանքին ըհթացքին ՛
1870-/' Ա տլոնը տնակն կալ մը կ ըլլայ ՝
Մլնգսլնուին երիտասարդ բոլոր արուեստագէ աներն ալ՝. Պատերազմ ՝ ու Գերմա
նացիները կր ճեղքել Արւոանի պաշտպսւնողւսկւսն գի^՚Ը ՝Ե անէ կր զին ո ւո ր ա գր ո ւի ՝
հսկ Ա'ոնէ կր մեկնի Անդլիա : Պատերազմի
աւարտէն ետք՝ Ա ոնէ !լ անցնի հ^ոլանտսւ ՝
ասրս կը վերա դառնայ Փ՛արիզ*. Ու նա՛ւ •Կ՛
ղնելո վ' կ՚ապրի Ա էնի ջո ւր եր ո ւն վրայ :
Լյո յն տարին Մանէ ալ կր մեէլ^ւի Հոլան»
տա ու վերադարձին սլատրաստած Լր 1դօն
պօք-£ ոչ միայն կվըխգո լնուի Աալոնին
կողմէ՝ այլեւ կը գրաւէ առաջին գիրքը՝
Ոայց քննա գա տն ե ր ր կրկին կբ յարձա էլին ՝.
Մէկը ջուը կը տես նէ լլլօք-//^/ մէջ՝ ուրիշ
մը չափազանց առատ Հաարլեմ գարեջուր ՝ ակնարկութիւն լվհեյով ւՆրանց Հար
սի ազդեց ո ւթեան :
Ու 1Տ7^֊ին ՝ կր կ ազմա կեր պո լի տպաւո
րապաշտներու առաջին g ո ւց տ հ տն ս է ս ը ՝որուն Մանէ կր մերձ՜ է մասնակցիլ՝. ԼյՈր ա»
ռիթ մը քննադատներուն՝.
ր թուի թէ
Մ ոնէ ՝ Փի ս արօ եւ Մ որիզօ պա տեր ազմ
յա յ տար արած են գե գեg կո ւթ ե ան դէմ » ,
4/z 'VI՛
* հ՚Անհ եթեթո ւթիւններ ո լ ծի
ծաղէ Աւ հաւաքածսյ մը» կը դրէ ուրիշ մր :
Եան ւյն ահա տանքե եր ալ :
$ պ աւորա սլ ա շտն եր՝ո ւ g ո ւց ա հ ա ն գ էս հերր
կր կրկնուին 76-/'ե ՝ 77-ին՝ 79-/'ե լ80-/'ե ,
81֊/'ե ՝ ՀՋ-ին ՝ եւ վերջինը կը կ ա տ ար ո ւի
1886-/'ե : Եարգ մր անհ ամաձայն ո ւԼձի ւնն երոլ պատճառաւ ՝ Աոնէ չի մասնակցիր
հինգերորդին ՝ վեցերորդիդ եւ ութներորդթե :
Տ Ո ւցահ անգէսները կը շար ո ւնա կո լին ու
կը շար ո ւնա կո լին նաեւ քննադատական
յարձակումները՝. flմանք կր
մեղքնան
վ ա՝տնո լած կտա ւներ ո ւն ՝ ուրիշներ շրջտ»
նա կնե ր ը աւեԱւ ա րձ՜էքա լոր կը զտնեն : Ոմ անց համար տսլաւորասլա շտներ ր ո՛ չ անհըրաձ՜եշտ ուսումը ունին՝ ո՛չ տաղանդը՝
այլ լ,սթ կ'աղտոտեն պարզապէս ՝ աննրսլատակ գոյն !լ արձակեն ՝ կ՚աշխատին tuռանg լրջո ւթեան :
1870-£?' սկսեալ Ա ոնէ կվօդտագործէ Նոեf ոլքվազինիււև// փորձը եւ ասիկա ոչ միա լն
ջոլրի այլեւ բոլոր տարրերու պարադային : Ա ոնէի հ,ջուր»ին մասին էր որ Qnլա
գրա^՜ էր 68-/'ե » հ.Աձ*որ մ օտ կեղ.ա նՒ է ճՈ I րր 'խորունկ ու մանա ւանդ իրաւ» *.Եսկ 1870
էն 1890 երկարող տարիները կը նկա տուին
հերոսական ու «Հ եր ո ս ա կան»ը գլխա լոր ու
րար կը պա տ շաճի Մ ոնէի ՝ որ քաջու
թեամբ տարաւ թշո լա ռո ւթի ւնը ո լ խիզա
խաբար գիմակալեց ձ՜ողովուրդին ան տար»
բերութիւնը։ ՃՏ7^~ին ՝ Աոնէ նոյնիսկ ան
կարող է հիմնական պէ աքեր ո ւն ծա խքե»
րր հոգալու ու ենթա կայ է ւիո գոց նե տւելու : Երկրորդ ցուցահանդէսին ձախս ղու»
թենէն ետք՝ կր դիմէ Երկաթուղիի Ընկե
րութեան տնօրէնին *. Որ ո շած է կայաբա
նը նկարել : Հոն է որ կը պատրաստէ ու թ
պաստաոներու շարք մր՝ գործեր' որոնք
ւլ լո ւխ-զո րծոցներ կր նկատոլին :
1880-/'
5 'Ո՝ա՝ֆէ Եեռպուա կր փո
խարինուի Լյ/i Նուվել-Աթեն- ով:
Արդէն հ ռչակաւոր ՝ Ա անէ շրջապատւած կ^րյ ! աղ լրադրոլյներով ՝ գր ո զներ ո վ ՝
առեւտրականներով՝ աշխարհիկ մար գոզմով ու կիներով ՝. Ա են Փեթերզպոլրկի նոր
աշխատանոցին մէջ է որ 1լբնղոլ^ւէր իր
հ իւրերը : իսկ կիներու ներկայութիւնը կր
գնահատուէր ջերմապէս՝.
Նոյն տարին իսկ ձախ ոտքին մէջ փտու
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Commission

չ^/,7,։ մս,նկսլթես,ն ընկերր'

1882-^k , ցուցադրած

ա1։

աՀՀ

էօն պաո

օ

.

Պերժեր-ը պաղ ընղունեըրլթեան մը /Հ
մ,սնան".յ եւ հանրութեան ել քննսրղս^յ
րուհ կողմէ :

Հ«« կՆսրմէ յ1՚շա,„",կել Մսրնկխ ՓքՈլ
.ոխ!, ըսած հե,սեւերսլ խօսքը. ^[.մաՀք
րը.....Մ ւ՚շ՚ո ալ կը կրկնեն ,թէ
հաւասար է : Մեծագոյն մեծարանք j
՛Ի՛Ր կ\րն""յխն խ՛ել /,նծ(, : Մխրչել
նպաասրկս եդած է չընել ս,յսօր լ,ն;
րած էլ, երէկ , այլ շարունակ նեըշնչ„,^
լ,րեր ու աս,ը՛րեր մկկ երեւոյթէն.
է,տ
ալ նոր ձայնանիշեր գանել : Ահ ( յԱՀ_
նակէ,, առաջ եմ : Հարիւր տարլ։
մարդիկ աւելի ել,ջ,„նիկ .դիով, ըլլան,
րով հես, եւ անոնց նայուածքը աւելի պայ_
ծառ պիտի ըէէ՚ոյ» :
1883- /'?' կը վ՛սաթ արս,նայ

ոտքին կա.

g ութիւնը ու Մ՛՛՛նէ կ'ընդ ունի, „ր

ղաթ,: Անօդ",՛ո : Օը մահանայ նոյնտա.
/7'Ն :
Յաջորդ ա՛սրի, երրկը ,դ ,ս տլոա, „„,վ
յեամահոլ ցուցահանդէս մր կտղմակԼւ,.
՛դել Տիւլ՚է , Պօ ղԱռ փորձարանի
չը: 'Ի՚՚՚մֆեն' կ'ընդդիմանայ ու կը ղ,պ,.
մանայ նման նտխտձեռհութեւսն
ւելցնելով , թէ Մ"՚նէ իրեն հսւմւպւ ւււչվւչ
բտն շ </' ւ՚թէ ոչ յեղսէփո իսսկսւն ձր ՚
Երթակտն նախարարը Փիւլ ü)L[i[i ,
անտ ես ելով տեսուչին տեսակաւոր՝ կ\Ար,
տօնէ g ուցահ անգէսր ՝ որ մեծ բււխղու’
թիւն մր կ'ունենայ :
Հի1,զ տարի ետք՝ Տիեզերական $ոււյահ ան դ է սխհ ՝ Ա անէ վերջապէս կր
տա սնիններ որդ զ ա ր ո ւ '/ ա լոզ ետներոլ կաւ.
քին :
Ա անէի բարեկամները ար ո ւես ւոսւդկտ1ւ
ա լրիէն կը դնեն 0լիւքւիիս1ևե ու կր նուիրԱ
Լուվրի թանգարանին՝. Գ-ա'մֆեն նուէրր
!լ ընդունի վերա պա հ ո ւթեամբ. *. Պէտք կ'ըլբոլ սպասել ամբողջ տասնեօթր տար^
մինչեւ 1907-^յ "րպէ սդի ։ 'Իլեմանսօ , Աո.
նէի միջս,մ ,ոսւթ ե՛՛՛մր , պաստառին թոք.
հէ արձ՜անի տեզր :
1883-/'ե ՝ Մ "նէ կը հաստատուի (1'իւէեռ.
նի : Այլեւս այգ տունր^ պիտի gj±u,j իI՛
նա լուն բնա կար անը : Պիտի կատարէ եամ՛
բոր գո ւիձի ւեն եր դէպի Լթ ոյր՝Վ1» 1լփ ա ՝ րա^1'
մր անզ.ամ ԱՀեգլիա ՝ Ասլանիա՝ վենետիկ՝
հարաւային H)բանս տ ու "Լ֊րիչ
բա քց այլեւս մի շտ սլիտի վերադաոնալ
Միէ/եռնի ՝ ուր վարձած տունը պիտի կա՛
րեն այ դնել 1890-/'ե •
Եր ստեղծած սլար տէւԱւն մէջ է "ր V
աո աջ սլիտի տանի է՛՛յ՛՛ի ուԱ"Լ^^՚աս1,1ւՈԼ
թիւնը ու պիտի փորձէ անցնիլ նոր
րըլաններ : Հոն է ոլ՛ "ւխ"ի
՛լէ ա ւե Աւ սլաս տառնե բու
մանակ ու արձանագրէ առարկաներու '/
փո խութիւնը լոյս ի տարբեր ազդերն
թիւններու. ներքեւ : Մ ս՛նէ 'lt։,nl'
իր լճակին մէջ ցոլացող երկինքն "Լ
սական ա շխարհ ը :
փիվեռնիի մ էջ է որ Մ "նէ "([""I' T

Փոփլիէ-?^/"" ,
Փաթետրւալ-?'^/։'։^

աադլ՚է

չարրը!

լած օրէն, ան աւելի ուշսպր-ւթ^!'
դիտէ ընտանի մոթիֆները ու կ "ul/> Մնել լոյ՛՛ը իր անվերջանալի ,"JLU‘V“Հ
թեան մէջ .. Իւրաքանչիւր պ"'ստա՛ւ Հէ՞ք
ղարա՛ր կր պատկերէ լ"յ"1'
փիվեռնիի մէջ է որ Մոնէ պխսՒ
զա նէ ճա ւի ոնա կան կամուրջը

"ւ

Ոմանք պահ մը կարծեցին, թէ
է նման նկարչութիւն ընել,

il

'I"J^

ր... պէ.

ir- ’^

նկատեցին որ Մ "նէ ի " •<> f
գործ ստեղծելու համ՛՛՛ր =
„
Ա եզանն է որ /է րս էէ՛ *
‘ ^՜
րա՝յց t Ա՛՛տուած իմ, ի՜ "չ աւխ ?> ապ
Ն„յ,, ԱԼղ..նն է

Ը"-* (

տա տուն եւ մնա յո ւն ար՚՚՜ե՚^լ ? '
ներու ար ո ւես տին սլէս^ •
Ու աւելորդ պիտի ըլլա['

է^կըքկ-

ղանի ցանկութիւնը իր"'Ղ
'"՜“,ն թփ'
նակիօրէն : Տպաւորապաշտ-^կք
ււ ա ր տն ե ա ո ո ւես տ ղարւնէԱլ՚"1
,
շարունակէ ունեն,", իր հհ'"'"-^

Paritaire:

Օդ աս՛դ ործ"ւած աղբի՛ [ձ'^1

Շէ-ւո’էօվրը տը լ’1Խ, Մ11*®՛
7յէ-տ'էօւ]ըը տը քՍտ, Մոևէ
Լ՚Աււ է Լ’0մ, Լւարոու
ժոսւսղ տը քէքւփըէսԻոնիՓ1 ’
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Գրեց-

ջանքւն :
Աւելի մօտ էն ճանչցած եմ Ա» Գմրէթեանը եւ Գր * վահանը , որոնք իրենց ապ՜
րււսսփն համար դրաշար ո ւթիւն կ ընէին
ել տսլսւրանէ ապարան անպայման կր
Հանդիպէինք : Մանաւանդ երր Գմբէթ եանը շրջան մը «Յ՚Աւււաջ»// ալ գրաշար
եղաւ՝ ապա' մնայուն աշխատակից' իր
(թատերական հին դէմքեր»ով : Տ>ատ
հնատիպ ուրիշ դերասան մր կար' Մր
ճէն Ամա էր եանը : Առա ջին անդամ իրեն
Հանդի սլա Տ եմ, ա ղա տ ա դր ման վ ա ղո ր դայ.
tyi», 1945 - 46 7 երր «3աււաջ» նոր վե ըըսկսած էր իր հ ր աւ/Բար ա կո ւ թիւնը, Տէրհակոբեանի տպարանը՝ ււէււ Տալքէ՜լք : 'Ոի*
թէն կը իւօսէր ու շատ յատկանշական էր
Խ խչտԸՀ* Գեռ մինչեւ այսօր ՝ երբ իր մա֊
ւք՚Հ խօսիմ՝ անղդալարար իր շեշտով
^արտայայտուիմ :
fi/'/’ °1էԲ. խմբագրատուն եկա * էր, Ո է.
le Ւրձէր ղի» համոզել որ դերասանի մր
Համար , յիշողութիւն ունենալը , դփըը
անպայման դոց գիտնալը անհրամեշտ
քան մԸ էէր ՝ Նը բաւէր - ինչպէս ինք ան 'ո ւշտ-տադանդ ունենալ ու կացութիւնը
{•սրելքւ էր փրկել*. Փաստելու համար իր
լսածը, յանկարծ ըսաւ ինծի , չ անդր ա ֊
բաւեալով թէ քսան՛ տարեկան իսկ չը -

«էը յիշէ՞ք, օը. Աըփիկ, եըը ՊպՓըԻՒ՜Շան թաաըոնը Շիսէըի ԱւաՓսկնե?ւււն մէջ , Ֆըաւնցի դերը կը կա սւրէէւ...»; Հա ւանարար, ապչած ար -

H-

ղինըը

ու

ïn որ տեղ մը ծուռ րան մը կար , ու

'“^թապէս «սրբագրեց» .. «Ախ , ներո WH, կարծեմ դուք Պպիս չէք եղած» :
Me ֊լրիպում չէր տեսած : Մ աքէն չէր
p-֊ղո֊ե թէ ոչ թէ ՊոլյւԱ ՝ այլ 1905.^;
ալո-րշին ծրադիրներուն մէջ իսկ չէի
^Ո,ր ըլլալ .....
M' A //, ոլչ , տարիներ ետք , աւելի յա 1ր տեսնէի ղինք , այս անդամ' թ'օի՚իս-եի տպարանը, ուր 1953-^ 1957

«ալ «Յսսւաջ» ï Գ՚Րրկթն ալ հրա-

Հն^Հւ՚Ապ!1^ր

ճիշդ

նոյն

Կ- Գմ la չ Հտո'^
է»°“էր ■ Օր մը,
"՛պարան կը մտնէր , տեսաւ
հՀե“'նԸ!_ Ու՜ ձայնՐ
միթին տալով,

Ան

""է՛1"1 անոր , ըսելով. - «Աժսւէր-

^զատաըաֆ անձրեւ կուԱ Հ յէ՞՞Հեւլա՛1 ’
՛՛Բայց պահ մը

11111, ’

,ն

լ՛՝

Ա
VpMru <(

պԼ՚տԼ՚

’ հՐա2աւԻ , մէկուն ձեւը
որո՞ւնն է, այդ չհասկը -

ji!i>„. ’

ւքը

^"ԼՀտ ո'

FP Ամ՛ա էր եան պատասխա -

մեր դերասանները : Երրեակ
եկ,ԱՀԼ
Ր1'ն ԳմՐէթեան , Գր -

քՎծ, „
՝էս,կրե.1,'ւռ

‘"ՐՂ Տ կրվի շեան • ինչ ալ
("‘՛լ՛կանար , այնքան հահաւանդ առաջին երկու^մով - հոաՈ՝Լ '1Րնէ^ ■

դրտմ "

Ը տ"մսեՐԸ ՝եա[սօրօք ծա.
"""եԼ եւ թատրոնին օրը
“(“Հր ,էԸ ‘‘Ր Ր1»g ո լեր'
որ ովհ ետեւ
^^Ոլէ P ^Այ1րոլտծ * Յաճախ կը կարոձեղւոյն
սա կամ նա

^էԱ11:ոյրրԸ

է^բ^դսյրը կը րաց ուէր ։ Իր-

բեմն ՝ սլա տ ա հ ա ծ է նո յնիսկ ՝ թէեւ հ-ազւտդէպ ՝ որ չկար դա դրու. ի յ

X
A տյց ի ' չ հ ե տաքրքրւս կ ա ն մար դի կ
էին։
Գմբէթը^ ինչպէս բո լո ր ը կը կանչէ ին
դք՚նքը՝ մէջն
ըլլալով իր կինը
տիկին
'Լիքթորի ան [բաg առո ւթի ւն էխ է/ա ւս/րշը՝ որ Պոլսոյ «ճակատամարտ »էն ի
վեր կը շարունակէր'
Արտաշէս ը"ել) ՝
բացառիկ տաղանդի տէր ար ո ւե u ա ա դէ ա
մըն էր։ Մեր Աեմիւն կը նկատեմ ղինքը։
Ներկայութիւն մը ունէր
բեմին վրայ
որ քիչերուն տրուած էր- Ի սկ երբ, մե տասաներորդ մամուն՝ 1Լդ^ւաւոլրի շնոր հ իւ շարման կար ի ասպարէզ ալ մ տալ Հո
րաս ՕՋ-ով , այն տ պա ւո ր ո ‘ վմի ւնը թ ո դո ւց ,
վաթսունամեայ այս Հսկսնակը'» թէ հ թւ
մտերմութիւն մը կայ ի՛ր եւ սինեմայի
աշխարհին միջեւ :

X
Վշահան նուրբ
սրամտութիւն մր
ունէր } որ ցայտուն/ էր իր թատ եր ղու. թի ւնն եր ուն մէջ^
Այգ շրՒ,նթ" դեռ յուշարարի դրութիւն
կար ու իրիկուն մը՝ դերասանները այն
քան չէին սորված իրենց ղերերը $ որ
յուշարարին ձայնը կը
հասնէր սրա հին
մինչեւ խորը^ բայց ոչ իրենց*. Նը ներ
կայացուէր Գր * վահանի մէկ կատակեր*
դութիւնը ու երբ } վերջապէս վարադոյրը եՒ11
տեսարանին վրայ յան
կարծ վահան մեՀծ գոհ ունա կո ւթեամր
րսաւ ՝ բեմէն y «այսօր բացառիկ րաիստն
ունեցայ թատերդո ւթիւնս երկ ոլ անգամ
լսելու ♦ ♦
:
Ալ Ելի «սեւ իւմուո.» մը
կը պարտիմ
իրեն, հօրս մեռած °րը՚- Այ՛'' ատեն
«Յաււաջ» Րիւղանդ քնօփալեանի մօտ կը
տպուէր ու երբ այդ շաբաթ առտուն 11-/։
քիչ անց հաղորդուեցաւ ամերիկեան հի
ւանդանոցէն թէ Շ աւար չի
հոգեվարքը
վերջ դտած է , ես փութացի հ ի լան դան ոg
ու Տէր - Յակոբեանը
թօփալեան տը սլար ան՝ ամբողջ առաջին էջը քանդելու
ու նոր մը պատրաստելու համար ï
Շուրջ երկու մ՜ամ ետք, ես ալ վերա դարձայ տպարան , րայց, երբ ներս մըտայ , յանկարծ բռնազբօսիկ լռութիւն մը
տիրեց-. 'Ներկայութիւնս
՛Լերջ կը գ՛՛էր
վիճաբանութեան մը,
կը խանգարէր-,
վերջապէս , Բիւզանդ թօփալեան քիթին
ա ա կէն մռլտաց' «լա՛ւ, լաւ, առ գործա.
ծէ՚» , Լսօսքև ուղղելով վահանին , որ
«Յաււաջ»/, առաջին էջը կը կազմէր : Բ իչ
ետք , պիտի սլարղուէր անցած - դար ձածը :
Հասնելէս ճիշդ առաջ էր, որ վահան
սեւ դիծերով, կը պատրաստուէր շրջ՚" •
պատելու Շ աւարչի մահագոյմ՜ը հազոր դող Ա- էջի չորս կողմերը, ու դտած էր
նոր , չգործածուած շարք մը ղ իծեր :
Երր կը պատրաստուէր առնելու , Բիւ զանդ առարկած էր , անակ^։ կալի, բերե
լով շո լրջինները-. «Լ՞նչ պէտք կայ այդ
նոր ղիՏերուն , անդին լեցուն գործած
ւածն ծր կան ք անոնք առ»-. Շշմած, Գր •
վահան կը սլատասԼսանէ * - «ո ր օրուան
պահած ես այղ նոր դիծերը, ասկէ աւելի՛
մե՞ծ մեռել պիտի ունենաս» - ■ ■ այդ սլա.
հը ընտրած էի ներս մտնելու համար,
ինչ որ կը բացատրէր տիրող նեղացուցիչ
լռռ ւթփւն՚ը :
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0-յ գոլէս էր Բիւղանդ-. Ոչ մԼկ չարա .
մըտութիւն կամ գձուձ հաշիւ կար իր
հ ա կազդեց ո ւթ եան մէջ-. Բայց
այդպէս
էր, ան ս սլ/ս ս ե թէ *. Նրն/սր շատ առատւս .
ձեռն ըլըսԼ ) առանց պատճառի ու եր ր
սր պէտք էր կրնար հակառակ տպաւո րութիւնը թո դուլ անոնց 'Լրտյ^ որոնք
տյնքան կը ւլնահաաէին իր մէջ արւես տադէտև ււ լ րխկերը։
Մթնոլորտ մը կտր իր տպարանը՝ ուր
Pի ւ զան դ ՝ Օ["Ը իրի կս
կ^խխէր ) անխու -

ԱՐՓՒԿ ՄհՍԱՔեԱՆ

էր երբեմն <Jկ - թատրոն
ունէինք
ֆարիղի մէջ, այսինքն' հայ դերասաններ
ունէինք ■ Հատ հէներէն կը յէ չեմ Շահ .
խաթունին, բ-J՛J ո՛չ 'Լահրամ Փափաղ t,M ու Արման, Կ ոթի կեանը ,զորս սակայն
տեսաե պէաք է ըլլամ մանկս, թ եան ս շըր-

տպաւորեց

SCHAVARCH MISSAKIAN

'l-Hlf-bl*

ս ա փ ելի րեեխա[ք^Ը
‘էւ/,ոլ^ ֆ ամառ
թէ
ձմեռ*. Լյարդունիի «Հայ - ^ոյմ՜^ները հոն
կը տ պո ւէին ու դրեթէ ամէն թ[,Լ-ի կը
կրկնուէր նոյն «կատակը^ : Հաւլուա/էիւտ
y ոV
իպս*-ւսծուխ> թիլին րո լոր սլրակ^
եերր նոյն քանակութեամբ տպո ւէին *. Հա*
ւըսր օրիեա ՛լ էր ա պաքան ա կր ՝բա յց եթէ utռաջին ս1(’ա^_Ը
հազար հատ տ ըպ ՛ էր y երկրորդը
կրնար միայն 600 հւսւո
Ը1ԼաԼ ւ
եւայթ/*.
պրակի
կէսօրէ

C.C.P. Paris 15069-82 E
51027317 A R.C. Paris

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Ֆրանսա: Տար. 400 Ֆ. - Վեցամսեայ : 210 Ֆ.
Արտասանման: Տար. 450 Ֆ. Հատը : 3,00Ֆ.
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en

երրորդը 800 , ^ոՈ1որԳԸ
^00
(թ ւր էր գաղտնիքը*. Պտրզապէս
մը ա պաղը ո ւթի ւնը սկսած էր
ետք՝ քիչ մը ուշ՝ ու 600֊/' վրտյ

կեցած՝
շարունակելու համար յա2Հ1[,րԼ'
առաւօտ : fttujg կը պատահէր՝ որ Տիւ զանդ մոռնայ ու շարուած պրակը ցրուէ՝
առանց լրացնելու • ♦ ♦ î
Հակառակ տյս ամբողջիւն՝ կամ թերեւս
տյս ՛Ամբողջին պատճառով՝ մասնաւոր
համ մր ունէր Բիւզանդին՝ տսլարանը ՝ որ
(եամադրավայր էր աւելի' քտն աշխատա
նոց : Գործերը երբեմն կը ձդձդու էին ու
այդպէս նաեւ քԼրւոաւաղդ քԼրք* Յիւրմէ*
եանի մէկ հ ատորը ՝ զոր կը շարէր Գըձ՛ րէթե ան : Երբ յաճախորդ մը շատ դան *
զատէր ՝ տյդ օրը անոր գործը ձեռք 1լ առնըլէր*. Մյո պէո առաւօտ մը՝ հեռաձայնը
կը հնչէր ու Գմրէթեան կը վերցնէր ըն կւսլուչը ու լսած ձայնը շփոթելով՝ ակ
նածանքով կ՚ըսէր անմիջապէս *-«հ ո դ մի՛
ընէք՝ Մրբազան հայր՝ ճիշդ ձեր դո՚րծր
շարելու ւէր այ էի} շուտով ւիորձերր
պատրաստ կ'ր/լան . ♦
: խօս ակիg ր օդ *
տըւելով շւիոթութենէն ՝ կր շարունակէր
«ըայց ՝ որ դե տ կ ՝ շա ա եր կար եցաւ ՝ ամիս
մը առաջ վերջացած պիաի ըլլար'^ *
Գմբէթ, մի շա խ ոնա րհ ո ւթ ե ա մր ՝ /լարյաչէյ՛ *- Հներոզամիտ եղէք ՝սրրաղան ՝մեքե*
նան ա ւր ո ւեg աւ. ՝ հիմ ա այլեւս արագօրէն
h(L վերջացնեմ ՝ հոգ մի՛ ընէք՝ սրբազան
հայր՛»*. Ու այսպէս
կը շար ո ւն ա կս ւէր
շուր£ տասը վայրկեան ՝ երբ այլեւս Նար*
պիս Մլէ մշահ ՝ խնդալո ‘L կը րաg ադան չէր* - «չհտսկցւս0ր ՝ Գմրէիժ՝ Մլեմշահն
4՜» • ♦ ♦ î Գմրէթեան ՝ սաստիկ բարկացած
որ նման թակարդ մը ինկած է՝ կը գո զէր հեռաձայնը ու կր վերադառնար մե*
քենային ՝ երր կրկին կը հնչէր հեռաձայ
նը ու Գմրէ թ կըկ1։ն ՛լ առնէր ըխ կալո ւ~չը
ու. կը լսէր ♦ - «Մրտաւազդ սրբազանն է
իէօսալը ՝ ինչ ♦ • ♦» ♦ րայց ն ա խա ւլ.ա ս ո ւթի ւնր շէր կրնար
^ր՚ջտցնել ՝ քանի Գըմ բէթ, < ամո զո ւած որ կրկին Ալէմշահն
է կը պոռար ել թրքեր էն ո վ ՝ զորս դու.
սլա ա ո ւի ր ե ց եր • • «ս . . . ն ղիր ւի * * • ՝ կտ տակը մէկ անդամ !լ րլլայ» :
Պարզ է՝ տյս անդամ ՝ սրբադանն էր^
ու կտր ելի է գուշակել կացութիւնը . « • :
X

Անոնք բոլորն ալ դաց ին : Ան ա g որ դա ցն
ալ երթալու. ՛Լր՛ոյ է :
Գեռ կան ոմանց այրիները՝ զորս
կը
թա զենք շա բաթէ շաբա թ *. 3 ո ւզար կա ւորն երն ալ սլա կս ած են : Նր ր՛՛՛՛է }
որ
ոմանք «ուշ» մեռնին ՝ որպէսղԼ։ եկեղե *
g ին եր ր պարասլ ըլլտն : Զ[՛ր ենք ճանչց ող
ներր մեկնած են ՝ աւելփ առաջ :
Այդ սերուն գ/՚ն սլատ կանո զ ամէն մէ կ ո ւն թաղումը՝
սակա լն ՝ անձէն ա նգին
չրջ՚՚՚նԼւ մր՝
մթնոլորտի մը թաղումը
դարձած է :
Երր վփրջ^րս մտ երիմներ հաւաքո/.ած
էին տիկին ^արուհԼւ Տէր " Յտկորեանի
դա դա ղին շուրջ ՝ մինչ կը հնչէր «/> վեր ին
Երո ւսաղէմ»ը՝ շարմ՜ան կարի ֆլաշ - UJ1Uftp կը տ ո ղանg էին աչքիս առջեւ î Տ իկԼ՚ն
Qu/րուհԼէին
մահը չէր որ այնքան կը
տԼսրեցնէր զի" } րտնի ուրիշ ելք չկար ՝
մօտ տասը տարԼ։ Է ի մtug ական կե անքին
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հեռս։ բած , 90-/, անբ կնոջ մք համար,
որու սակայն այնքան կապուած էի ման
կս ՛թե ան օրերէն՝ որքան այն "՛մէն ինչ ը'
՛լոր կր տանէր
իրեն հետ *. իմ հին օրերս :
5 - 6 տարեկան հազիւ կտյի՝ երբ մտայ
Տէր ֊ Յտկորեաններու մտերմութեան
մէջ ։ Յմլօ - Պ՚սպտն ու տիկին Զ՚՚՚րուհին
երկու մանչ ունէին ու ես դարձայ իրենց
տղջփկը եւ կրնամ ըոել որ որքան ծնող *
քիս ՝ նոյնքան իրենց ձեռքը մեծցած եմ :
Պ՚՚՚տերաղմէն առաջ՝ տիկին Լէարուհին
էր որ կառքը կը վարէր - ինչ որ շատ
հազուադէպ էր "՚յն տտեն - ու մեղ Հեսն *
թէնըսլլօ կը տանէր *. Գեռ տյդ տարինե բուն ՝ կը դան դա տ էր սրտէ^/ ու երր շունչր կտրէր կամ բաբախում ունենար ՝ կը
կեբնկր կ առքը ան ո ւշավաճառի մը մօտ՝
ու. Տ՚՚րքը կտմ զիս ԼսանուԼմ կը ղրկէր որ
պասլսւ - օ - ւււււք' մ/_, րեր ենք իրեն *. Հինդ
՛քո՛յր կե՛՛՛ն ետք՝ աղէ կցած էր իր այդ
դտած «հրաշք - դեղէն»*. Ո՛- թ՜երեւս տյդ
պապա - օ - ռամն երն ե 1/ որ այդքան ղվւ մացկուն դարձուցի^ տյդ տկար սիրտը*.
Տէր - Յտկորեանը՝ տպարանատէր ըլ լտլէ անկախ ՝ դրա դէտ ու հ ր ապա ր ա կա *
դիր էր î Լրագրող Պոլսոյ մամուլի դըսԼ~
ր ո ց կն շրջանաւարտ*. Երբեք չէր ջդս՚յնա*
նար՝ ունէր կեանքին նայելու փիլիսոփալո լթիմս մբ, որ երբեմն Լւնքղփնրկն կը
հան էր հայրս :
Երր կը յաջողէինք 'Շ աւարշը քանի մը
օր արձակուրդի ղրկել՝ Տէր - Յտկոբեանը էլ անցնէր թերթին դլոլԼսը ու առտուն
կանուԼս լուր կը թարգմանէր : Յր մը'
լուր մը ք՛՛որ ադր ած էր «խաղաղականի
Ուխտը» հ 48 մ՜ամ ետք՝ հասաւ
իրեն
Հյաւարշէն նամակ մը'
«3՝տկո։ր ՝ ուրկէ^
հանեցիր խա դաղս/կա նԼ, ուքստ ՝ Ատլան տ եան պիտի ['[էտյ ♦ • • » : Ու Տքր - 3 ա կո ր եան ՝ առանց եը ար անցնելու դրք՚£ը 'ս~
ռաւ ել սլա ա ա ս քս ան ե g •- «սիրելի Շ տ ւար շ ՝
տյն ընթերցողը որ տեղեակ է թէ Ատ լանէոես/ն ուքստ մը կայ՝ ինքնաբերաբար
շտ կա ծ է, լ<“կ տյն որ չի դիտեր՝ Ատ *
լանտեան եղե՜ր է թնչ կ^րյ/այ ՝ խաղա զական եղեր է թն չ !լ'ըԱտ J» * * * *• 1ւՀնչ
անոյշ մարդ էր Ակօ Պ "՛սլան՝ իր մէջ մոգ
ված ու քօղարկած իր լայն ղարգացու *
մր՝ անցեալի յ՚՚ւշերը Պտրտիդակի միլ *
ա /- րութեան օրերէն Պոլսո f «Մտնզու մէի էֆքեար»ը*.
Գրեր ես թնչ !լ ըլլայ ՝
չես դբեբ ի՞նչ կ'ըլլայ» , կ'Ը" էր մեղփ,
երր զինքը ղ ո լզէինք մղել շար ունակե ւ ա.
իր դրական էջերը ։

X
Օրերը անցան *. Մ եր շ/t ւրջը" լո րը ՝
տխուր ամայութիւն մը կը տիրէ։ հորեր
հասած են*, p ա ր երա խ տա րար ։ pu/jg նոյ*
նը չէ մթնոլորտը*. Տէր - Յ՚ոկորեանին
՛իիլիսոէիայութիւնը
վարակած է հինէն
մնա ցած այն քի }երը ՝ որոնք Ը"ելիք ունին
ու' չեն ըսեր : Որակեալ ՝ զարգացած ՝
անբիծ ու յստակ հայերէն գիտցող՝ լջըենս/կան մտքի տէր՝ մատի վրայ համրը *
լ.ող տյդ քանի մը
յօդուածէս դիրներուն ՝
երբ կրկնակի դիմում կ1ընենք ՝ սլատաս խանը չի էիոխուիր*. Որ՚՚^ւ համար դը րել , ինչո՞ւ դրել : Գրեր ես ի՞նչ կ'ըլլայ ,
չես դրեր ի՞նչ Չըլլայ : Ու. օրերը իրի .
կուն
ԸԷԷ՚ոն ՝ նման "՚յս վերջ իններուն
կեանքին :
Գտռյ/ո ւթեան բամակ մը կայ՝ մնա ց որդս/g ին ձեռքը '.թերահաւատութիւն մը
ամէն րանի նկատմա՛մբ *. Տխրութիւն մը
մանաւա՛նդ՝ ի տես սերունդի մը վերջա լոյսին : Այն սերունդին՝ որու միտքն ու
սիրտը լեցուն էր Պոլսոյ թէ գաւառի յի
շատակն եր n‘LՆեանք մըն էր ամբողջ՝
ղոր թողուցին հո՛ն ու. զայն չգտան հո՛ս։
Այսօր ՝ դրեթէ իսկ
աւելորդ կը սեպեն ՝
յիչելն իսկ կը ցաւցնէ իրենց հոգին-.
Ու մենք՝ վերջին վկաները տյդ սե ր/t ւնդ ին ՝ մենք ալ կը տխրինք ի տես
օրէ օր
ծա ւալո ղ պարապութեան մը :
Պս/րապութիլն մը՝ զոր կը ստեղծեն "՚յե
րացականերր ՝
որոնք տարբեր հ ամ մը
տուած են՝ նաեւ մե՛ր կեա նըին ;
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«6 Ա Ո- ԱՋ

«Հօրմէս մօրմէս ողրերգսւկտն տխԲութ-իւն մր կրակ ու րոց երեւսւկայութ-իւն ու
հսկւսյ րարկութ-իւն մը ժսսւտնգտծ եմ»

1Լահէ Q չականէ արտադրութեան ^օտԼնալու համա թ
կտրելէ է մեկնէլ UJlUlqUlÛq-// օ/յւ/ տողերէն (!) , տարածէ լուէ
ղանոնր հաւասարապէս անոր քեն ա դ ա տ ո ւթեան թէ բանաստեղծութեան : Հսկայ
բար կութէ՛լնը ալելէ բացայայտօրէն էլ ե֊
րեւէ յ աճաէս առաջէնէն մէջ՝ լան երեւա֊
կայութէւնը երկրորդէն : ք}լ դեռ. րննա֊
դատական էջերը երբեմն մէակ ծանօթ
մասը կը կաղմեն այս արտադրութեան ՝
մոռցնելու ասւոէճան անոր բարլմ'ադէմու
թէ ւնը :
Ե օթանա սնա կան թուականներէն աս դէն' Վ ♦ Q շական ս տանձնած է րնն ա դա տէ
սլաշտօն մը : ԱՀ/որ անուեուէ կու դան տա՛ս
նեակներով յօդո լածներ ՝ յօդուածաշար֊
րեր՝ էնչպէս են Մեր Բանաստեղծները ,
Լուսարձակները յ Տեսանկիւն-եձՀ/^ եւ այլ
էս որադէրներ կրոդ էջեր՝ դէրրերու՝ գրր ողներ ոլ կամ դրական հարցերու ւէերաբերող յ վ*անէ մը հատոր կրնան լեցնել ա֊
սոնր՝ ցրուած' մեր մամո լլթ՛ մէջ՝ որ ո ւն
ամէնէն ամբողջապէս րննադս/տս/կան սէւնա կները կը յօրէնեն : Ասէ կա այսպէս //րովհ ետեւ ՆԼ • Qշական մեր մէջ էլէրադործ է րննա դա տ յ դաg րը :
*ԼքՍլա տ ա կս չէ խնդրոյ առարկայ դարձընել Վ . 0 շականէ րննա դա՛տէ օր էն ա չա ւէ ո ւթէւնները* կաղմալուծել օրէնակ վերո
յէ շեալ հարցումները՝ է յայտ բերելով ա֊
նոնց ենթադրած բաք*/ չըսած ՝
պահած
ենթատ ողը*. Այղ կա՝ղմալուծ ո ւմ ր ՝որ րլվ*նա դատս ւթէւն չէ ՝ կը մնայ անհ րամեշտ
ձեռնարկ մը՝ ըմբռնելու համար Վ * 0չա
կանէ/ դատումներուն եւ վճէռներու^ °1՚[1՛
նավէճակը ♦
Հոս ւէ ա կա դէծէ մ էջ պէտէ առնո ւէ Վ ♦
Օչականէ անունէն կառչող այս րնն աղատո ւթէւնը ՝ որ յաճաԼս ար դելր կը հանդ է֊
սանայ անոր դէրրերու ընթերցումէն ՝.[)եր
ւէ որձը սլէսւէւ ր/լս/յ ՝ Ահաղանղ-^ր հրատա
րակութեան առէթով (1980) յ մօտեցումէ/
նաէսադէծ մը ս եւեռել Վ- 0 չա կանէ ար տա դրո ւթե ան այս հեռաւորէս/լ շերտէն*.
Առանց մ ոռնալու ՝ որ րննա դա տ ո ւթե ս/ն
կէր առումը հաւանաբար անմէջ*** կանօր էն
ընթեռելէ կերպն է բանաս տ ե ղծ ո ւթէ ւնը
ներ բռնող հարցադրութեան* թէ այդ բանաստեղծութէւնը երբեմն նոյնրս/ն րննադա տութէլն կը բանէ ՝ որրան րնն ա դա .
տո/ թէւնը էնրնէն ս ո ս կապէ ս :

Մ Ի Տ -Բ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

նասլ մը կը բանայ ï ւՒււււլԼ1լ1
^/ր լրումին
կը հասընէ այգ տագնապը-. Կը մնայ ան
նախընթաց : Այսօր ՝քսանամեակ մը վերթ
անոր հ ր ա տաբա կութենէն , գրքին նորու.
թիւնը թերեւս դիւքաւ կրնանք չափել.
ումը բանաստեղծութիւնը յատկանչող
աւանդական արդուզարդին . ո՛չ անուշիկ
պատկերներ , ո՛չ ալ մքլոտտծ բառապա.
չար : Գրքին բամիններոլն վերնադիրները
արդէն ամբողջ երա գիր մը կը կազմեն՝
նոյնիսկ եթէ կը թուին նոյն ու մէ կ գրու
թիւն մը կտրաաոզ յա տկանշումներ . փո.
գոց , սրճարան ՝ սինէմա՝ քապարէ՝ ս են֊
եակ՝ եկեղեցէ ՝ մէտր' էլը գծեն մերօրեայ
րա ղարէն ո ւղղո ւթէ ւնն եր ը :
էրական ՝ բայց նաեւ մտ ս/ տ ե // ո ւած ՝
նոյնէսկ
յայտնա տես ո ւած
հ աւարական
վայրէ մը Հ ե տ աղօտ ո ւթէ ւնն է ա յդ դէրրը, էնչպէ" են Վ. Q շականէ բոլոր հա՛
տորները : Անոնր մէ շտ էլը ձդ/ոէն բռնելու
ս/մբո դ^ո ւթէ ւն մը ՝ լայնտ տ արա ծ մ1՚.ջ ո ղ
մը՝ թօթալիթէ մը։ Կը հ ա // էլ g ո լէ է^ն չու
հատորը կը կրէ հյլէւցազևերդութէւն մը»
ենթ ա է/ որ ա դէրբ ՝
դայթ ա էլ/լե ղ ո ւ ni՛, *
ու
թելա դր ա կան : Եր կարժ՜ էր : Չ" է ւց ա ղն եր֊
դութեան սեռը՝ որու^ կը յղո*-է
• Օշ*11կան՝ հեղն անրով թէ կարօտով ՝ կա րեւոր
չէ ՝ էլ ենթադրէ հս/ւս/ր ՝ ամբողջ ու դույ
տէեզերր մը՝ էնրն էր վրայ վ/ս/կ մէջոց
ու քեամանակ՝ որուԼյ մէջ մալ/ղէկ կ^ասլ֊
քին ու էլըմեռնէն՝ ուր կան հաստատ ս/րքեէրներ ու չավ/անէչներ î Եայ հերոսութէ/ն՝ էլայ սլայրար : Ղ*է ւց ա ւլներ/լ.ո ւթէ ւն/ը
կը ծնէ կռէլով բա լց էլը մե/ւնէ լեղա/էո֊
է/ ո լթ ե ամբ :
ԵI*թ աէւոր ա ՛լ էր ր եր էլ ա ր ^էք I, , րս ո ւե .
ցաւ : էյախ' էսկս/կան դրա կան բաց ադո֊
չում մըն է՝ xJlunQo^-llUiujmÛ մը՝ տրուած
բէէաէով Վ* 0 չականէ մօտեցմս/^ եղանա
կը* ընթերցողը ո՛չ Հէելս կը դտնէ հոն՝ ոչ
ալ յէէրդէէէոս î Ո'չ մարտ ՝ ր>՛է յաղթ/սն/սկ : Ա* եր օր եայ ա ս տո լածն երն են հոն ՝
մերօրեայ սրբա տ եղէներ ը ՝ տեսա էլ մը
կլ/կնակերսլասուած*. Հատորէն ՄոււՈւքէն
տողերը կը կրկնեն դէ /.g ա ղներդո ւթէ ւննե֊
ր ը բացող /էարդամա^տն ու վարդաղնսՀg
ա ռ/ս ւօ տները * է** կ էնչ որ էլը բերեն բո քէրէ սեղան մըն է ՝ բաէ//ոա է/ա ղէ բո*g դաշտ

տեսակ մը պարապ

քոմիթ^ ք

փազաէ-/' ^ւՒս֊ողներդո^լ,^
ատեն դիւցափ,երգութեան մր
‘"J ՚
է՝ ինչպէս մարդը' ^րդս^Հ^

ամէն անկէւն ու խոռոչ սլզտէկ հասա\կ մը
կը նետեն / ու ամբողջ գաղտնէըը ըաղաքին / արդի լեյն է որ այդ հազարները /

փնտռէ ինքզինք՝ իր օրինա,Ա,ճակ խ Հ
ասրը կը արուի մեղի իըրէլ առա^յՀ'

Օ.Հ1- /Հհ^ տեզ մը / հանդիպին» (15) • է-ազա-

մնաւ, կիսատ ։ Անշուշտ՝ եթէ ղիլցս։,^’

քը՝ որ «ամէն ին շփ եզերքն է»։

P՛

էս

կ'ըոէ թելադը ա կան տող[՚_ ։ քո"Լ“'^[Լ< ^'"J՜
ըահեզ բացակայ մըն է ՝ ինչպէս հոն ապ.
ըողը : Գիւց ազներզո ւթի ւեը կը փնտռէ իր
դիւցափւր՝ որ կոչուէր մարդ։
հատուածը այս փնտռտուքը կը նշէ եւ
կ՚աւարտի հարցումին մէջ.

«քւսզւաւքը np
եազւսրաւոթ մարդիկ կը կուտակէ
ըայց չհաւասարացներ մէկ մարդու
մ՛էկ սենեակի
մէկ անյհաածգելի ու վրիպած տենչի:
Ու քտ1դաք(ը
անխուսափելի-, աւելորդ ու վիժած ,
շուրջը մարդուն
որ ո՞ւր է» (էջ 25) :
"ԻաղաՆ-^ïl մէջ մարդն է Որ կը փնտռուի
•ի ո զո g ին մէջ թէ ս ր ճ ար անր ՝ ե կե ղե g էն
թէ բա պար էն ՝ բառու զիներ' ասոնբ՝ հս/նդէսլումէ ու մամա դրո ւթեան ‘[ա,f[՛ նր ր**րդէ Հսրրա տեղէներ» : fiu/յց ո՛ չ մէկ հս/ն/լէ1/լում : Մէտք-^ր
աւարտէն /լ րուած Լ
հ՝Ա1ւ//րդր չկա J / որովհետեւ / աստուած
ղալն ա/ս կա ւէն չէ ստեղծած»
67) •
միայն հ ա մ ///'տար ած անտարբեր ո լ֊
թէւնը ՝ չէ ղո բո ւթէւնը բաղաբէն եւ /////լր//ղէն օտարումը էնբն էրմէ ՝ հ.ձրէ ու թա
ւէ անg է կ ՝ անմեղ բա յց յանց ա լոր / չսէԸ11՛՛
տըւած դուրս էր /սնձէն ու դրուած հրա ֊
սլար ա էլ / բանջար՛եղէնէ հոտին սլէս լ սլաշ֊
/ոօնես/յէ ն/սյու/սծբէն սլէս՝ / էլը դէմանս/նբ ՝ ճամբոլ ե ղրէն եր էլհ/ց ս/ծ ընտսմնեօք ...» (նոյն) ։Միայն է/աբ կանբն եր ^կնղ֊
ծէթներ՝ ապրելու՝ ըսենբ մակաղելու ծէսեր ՝ ա ռօր եայէն ան/էա ւեր ՀՀէրա ղը» ՝ զը-

մԸ լխդյ-ոտակեայ ՝ հա,լիլ ընթեռն^ Հ՛
կարդակն ( գրքին՝ „ լը դրոլթ^Հ,

դ-լիք դիւցազներգութեան :
ղութիւնը

որոնումն

է

իր

դիւցափպ Լ

թեան ՝ այն ատեն անիկա կրնայ
/,/. միայն ըլլա, անալարտոլթեսՀ J
ռութիւն մը :
Ասիկա որոշ լոյս կը սփռէ

չ'

ի^կ^

«դեղագիտութեան» ։ Իըրեւ ամբալխ՝ _
թեան մը պտրագր կումին ըվբմյ,ոլւք^
փաղաք-^ կը ձգտի րոնել իրականելթլո’ւ,
կոչուածին բոլոր մ տնրա մասնոլթխնհե
րը՝մեծ ու փոքր կալուածներն սւ 1լշռ„փ.
ները։ Հ. Օչական մեր մէջ թերեւս ափ
միակ բանաստեղծն է ՝ որուն համոզ, «ա/1.
տաքին աշխարհը» գոյութիւն ունխ
րասելով ծանօթ բանաձեւը :
չհետեւցուի ՝ որ րանաստեղծոլթիՈ, կ„,.
լ ած արտադրութիւնը առարկս,յակսնլւն
ու տուեալին նկա ը ադր ո լթինն է՝ „„սկա_
կան արտադրում մը ։ Ստեղծսւմ մըն է
ծայրէ ծայր ՝ յօրինուած ձեզի „Լ մեզի
երբեմն յս։ յտնոլող , յաճախ ծածկուող է.
րեւո յթնե բու՝ տարրերու՝ մեղքերու թկ
բարիքներու ոճաւորումով ՝ ըսել կ՛ուղէ/
գ րուածքով : Մասնաւոր թեքումով մր ղկ.
սլի ընդհանրացումը ,
խրհ րղ տնշականկ
վե ր /սծո ւմը :
Եր բ'*ս՝ւէ կ/սրդս/լ Մ ուտ1'-//ե /սռս/ջթ ե.
րեբ էջերը նկ/ս/ոելո լ հ/սմ/սր՝ որ բո/ցոլող
ս/ռաւօտը էրակս/Հ, ու մէթական ՝ աւելքւ
ճէշդ' դրական պահ մրն է*. Ընդարձակ
նաէ/ադասութէւն մը կտր՛տուած է մի.
ջան կեալ սլարբեր ո լթէ ւններ ո// ՝ անդադար
յաւելումներո/ք ՝ եր կախ օ ս /// կան տողերով՝
որոնբ էրարու հետ լծորդուած են րերա.
կանա կան շատ նուրբ բայց հ/սղք/ւ տեսա
նելէ կս/ պեր ով ՝ կարծէբ էրս/րու ւէայ
մա կա դր՛ուած Ր//այէն մէ բս/նէ /լրութիւն.

ՆՈԹԵՐ'

հ. օշաւնե
ՄԱՍԻՆ

ԴԻՒՑԱԶՆԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

Աւէէւռրահայ դր ա կ/սն ո ւթ ե ան մէ£' Ժա
մանակ ստեղծող դործերու թէւը մեծ չէ *.
Եղածներն ալ չէր գտներ ատոր ((Պատմու
թեան)) յատկացուած պաշտօնական մա/ո֊
եաններ ուն մէջ*. Քաղայք-^ր (1963)
այղ
մամանակ ստեղծող դիրքեր էն մէկն է՝ որ
ունէ ո՛չ մէայն ծրադվ/ր ոլ սկզբունր ՝ այլ
եւ կը բերէ դր ա կան յղացր *. Պատուհան-n
(1956) առաջէն ազդանշանն է չր^լա՝դար~
ձէ/ն : Անէ կա կը մատնէ դրակա^ այնպէ սէ՝
ախորմս/էլներ ՝ որոեր Ա արաֆեանէն ասդին ետ- մղուած են մեր մէջ՝ «մեր» բա֊
նա ստեղծութեան արեւելեանակաւնացման
պա տճ ա ռո վ : Հա տ որը ս կէ ղը էն կու դայ
գրեթէ իբրեւ. հ ա կա - բանա ս տ ե ղծութէ ւն ՝
նոյնէսկ եթէ րերթո լածէ որոշ ըմբռնո ւմ
մը կը դեդերէ այնտեղ*. Հոն են ար ղ էն'
հ,էրական ո ւթեան» լծորդումը ՝ պա /ո կերէ ՝
է/օսրէ բացայայտ սովորականո ւթէւն մր՝
որ կը հակադրուէ Արեւելեան Ավ/էւռրէ (2)
տ ո ղա չավ/ ո ւմն եր ո ւն *
հնչես/կ ՝
երա/լ ՝
մանր - մ ո ւնր տխրո ւթէ ւն ՝ անթել/ է ու
հնդեւրոպական հայերէն ՝ մէկ խօսրով'
մեր ոտանաւորէն աւանդատունը*. Պա տուհան1-էն մէջ են արդէն պա յթո լց է կ ղուդո ր/լումներ ը ՝ գերէր ապա չորութենէն
ե֊
կող սապէս* հհԱակալ/անը մամը Լ-էն կը
դոg ո ւէ Լ ու ատկէ վերջ ոչ .րէկ ար դանդ
կը բաց ուէ» (էջ 38) յ Հոն են նաեւ հատու՝
վտանդաւոր հ ա ս տա տ ո ւմն երը ՝ Q չականէ
րերթուածը արձակէն մօտեցնող* հ^Հայոլ
կսկէծ մը կայ / որ նման չէ ուրէ շներու ՝/
հաւանաբար* Հ Ա'ենր հայերս / է/եղճութեան մէջ ոլ րէթ քէթէ : / Որեւէ հողէ
վ[*՚այ ' որևլէ լեզուով՝ [ մենր հայերս /
առանց վրէմէ՛ ու հաւս/արէ ու մէ/էթար ութեան ք [lUJJ!J մեծ Հ ամբեր ո ւթեամբ ՝
անդէմադրո ւթեամբ * * *» (էջ 7!) : Հոն է
արդէն կեղծէրներն ու մարդո g պա տրս/նրնե րր քօղազերծող գիտակցութիւնը. «fri/
(դւ մեռնիմ / ու կ՚երթամ Հ բտյց դուք՝
բայդ գոլք / անմահ էք , / որովհետեւ /
չէք են աւե-» (41) Ï
Պա1|լուհա(էւ բանա ս տե ղծո լթ ե ւս*/, ւոադ -

րեն,

Լոյսին ա՝չքը t ոք զի տա կց ո ւթե ան րի րին
պէս ՝ կը կուտակէ մարդիկը քով քովի t
կամաց կամաց կը նկատէ , որ ^.ոչինչ կը
կուտակուի ՝ կուտակուած է այսքան ան
դամ» (էջ 13) -Որպէսզի ըլլայ կուտակում ՝
պէտք է որ բլրոյ հանդիպում • «.մարդիկ
հ ա /լար տեղ նոյն վայրկեանէն կը ծնէն՝ /

«minime
ձը՝ ուր տեղի կ՚ունենայ ողբ եր դո,-էլա տա.
կերզական խաղամարտ մը՝ առանց հերո.
սի՝ առանց «մարդու» .

«Աոյարւօտը ճշդապահ , ուշացած ու անօգուտ.
անմեզուր-իւն,
ինչպէս աոաջին անգամ
երթ րոքէրի սեղանը կը պատրաստէին ,
մերկ ,
անպղծելի որովհետեւ անհաւատալի,
մանկութ՜եան յիշատակի տժգոյն դանդաևլ
առկախումով,
ոչ թէ որովհետեւ յիշատակը տխուր է,
այլ տեսածին համար,
պատուհաններէն - » (3) :
fr/_ այսպէս' երեք էջ՝ մինչեւ որ անդ
րադարձը ըլլայ , որ «քաղաքը պէտք է
կրկին անդամ / ծայրէն սկսի՝ / ,,չ թէ
սենեակ առ սենեակ' / այլ բոլոր սենեակ,
ները միասին՝ / ու նաեւ աւելցոլքը / փո
ղոցներէն հաւաքելով՝ / մոռնա լով ոչ իսկ
մէկ LU նձ ՝ ! ոչ վս/տ ոչ հերոս. » (էջ 5.(>) ;
Ամբողջ գրութեան լտյնքին' պիտի յայտնրւի, ս/տղնս/պը ընդհանրական վայրը չըկարենա լ բռնելու^ ել անոր լծոր/լ ' «հե
րոսին» բացակայութիւնը։ Պիտի գայ
թ ո ւո ւմր մարդկային տես ա կն ե ր ո լն . բանտա պահ ր՝ գրագիրը՝ նախարարը՝ կինը՝
թափառաշրջիկը՝ սափրիչը՝ բմիչկը՝ դա.
տաւորը՝ մուրացկանը՝ ել դեռ ուրիշներ։

ւարճանքը՝ ինչ որ մեր «կեանքը» կը կո.
չենք ՝ ուրիշ բան չէ եթէ ոչ «դեր ե զմ ան ո g
տիեզերքի **լ*ռրապռլթե ան մէջ նետուած ՝/
ցանկապատուած ամէն կողմէ առանց դու.
ռի / սալար կուած չիմէնթոյով. . . / դա
տապարտուած' / իր անթափանց կարծ
րս ւթե ան ՝ / ոլ մեզի» (էջ 40) : Գոյութիւ
ն՛ը t «որ ձ որթերէն դուրս կը /լաթի , կո
յուղիի սլատերուն պէս» , այն տեղ!, է ուր
ապրողները կան ՝ ուր ո՛չ կր մեռնին ՝ ո՛ չ
ալ կը ծնին, որովհետեւ մեռնիլն ու ծնիլը-, 1Լ- Օշականի մօտ՝ կ՛ենթադրեն գի
տակցութիւն ըլլալ ; Ուստի' ամբողջ հար.
ցը սա է. կարեԱմ է «մկրտուիլ իբրեւ
մարդ»՝ ըլլալ մարդ։ 'Ըաղաք-շ, կ՚աւարտի
երկդիմի ըղձականով մը. «Այղ մարդն
ԸԼԼալ > ! ոտքի ելլել / ** ւ հեռտնս/լ»
(էջ 1(68) :
Հատորը այսպէս ծի րի վրայ կ՚արձակէ
Օշականի գլխաւոր թեմաներ էն մէկը՝թե.
րեւս միակը, տիեզերքի անհեթեթի մե.
քենան՝ որ կը կոչուի կեանք ։ Անոր շուրթ
կը բեւեռուին՝ բացակայութիւն ՝ հաղոր՚լակցութեան պակաս , առանձնութիւն ՝դո.
յոլթեան անվաւերութիւն՝ հեռոլէ հեռու
եկող ղոյապա շտո լթենէն : Իա յց *Իսպաքին մէջ տակաւին յոյս մը կայ ՝ որ ապրիլը
թերեւս պահ մը՝ օր մը՝ կը դառնայ կա.
րելի։ Ամէն պարագայի' կայ գիտակցոլ.
թեան ու մտքին ապաւէնը , որուն կը կառ
չի խօսողը՝ այսինքն' կը կառչի ինքն ի.

ւեր ։ Մփտող

շարունակական ձ իթոց ի ՚Ղ

օրէնումէն :

•էաւլամ-շ, ըստ իս կու տայ առաջին «րի
էակները տյն թեքնիքին , որ պիտի ,
ւնկայուն աուլ : Ասիկա մեր տաղաչաի"1
i/սն ձէւոնս/ր էլն եր ո ւն պարղ աղ***'*11 ւ
է ղ ս՛J Է ** տտնաւոր տող ձ բ որ ւ*ձ,րԷ I

Լը Է/ուսավ/Է տեղ մբ կենալէ 5
է ղ կաբծես /Լա խնա՚բ բարւսցոեմէ, .
աս կցուէ է^նչու Օչականէ նախ^դ11
^էւնները ընղարձա կո ւէն : Ե1- ult

Լ
I

ր/ս էյ տ դա ս ո ւթ ե ան օղա՝կ մը կը

'C< յո՚ջորդը՝

յաճախական

'Հ՚ե՚Հ՛"

^ով, ինչ որ խօսքը կը ղերեէ J'" Ո
.լ կայուն ՝ քիչ թէ չատ նախ^
Քեցումէ : /> հարկէ անկայո ւն ւոողէ
սալոր տարրն է ռէթմը , որ Օչւսկ.
րո ւթեան Հղօր ազդա էլներ էն ^Էկէ^
սյդ մաքսէն աւելէ ուշ**
Թէ վ . Օչական թեքնիք
ռւծեԱ,ք՝ ոչ մէկ
"եղծի պէս ՝ ի րաց առեալ « 'հ" '
'Ըդիօրէն ապաստանած
աւա "է
եէշեըոլն ։ Այս երկը՝ուը այնք"" '
փրսլով ճակատում մը կայ
f
.ած կ ես ո ւթեան մեր արդի 'Էս-Աւ
^նա֊իԼՀ
տորքին մէջ տեսակ մը "Լ“"" ‘„ղկն
/իւն կարելի է նկատել՝ իեչպէս

)ասարլյհա|ն-//հ մէջ քերթո լածին

r

՚աղիրը՚- Ուսումնասիրութիւն

քւմի-

ոլմնասիրողը կը փորձէ բոլոը

Fonds A.R.A.M

« a

֊ երկախօօօւթի՚ն , արձակ, չա ^ՀերԸ ն1ւ^ղքր։ւ^'լն
•ԼԵրլ-ւծում .
Հ"Ի Հս«ւ>ր WJ“ մ1-թ։“'ւան ՚1սւյւ-ը քձԿ"Լ
,,
տ
a „if էն </M' 'Բաււուպի" : 6-/"- '"“‘լԱ Լութեր շրչազ^ւ-ն ֊. Բայց հարկ
\եւ հատորէն բազմադէմէ յօրէն.
Լդղ ուր իրարու- կը մօտեցուին օչաձ.ն,երթողը,

պարայէն

ծրագիր

,<Ոո1ոճ Համուտ ի կօշկակարներու պ՛ա.
\ երկու ոատէօոքէչ, րանէ մր արձակ
!C֊\p եւայլն : ՎաոոժզիՆ աւելէ հա“ աԽյ մըն է, քան մէատարր դիրք մը
էո էր ք-ոպաք-/» ’ հակառակ կառոլցՏ ուկնրախ ճէդէն : Առլցնեմ' որ հոս
, կարդանք Վ- 0 չ՛ոկանէ բանէ մը կոկ,
նր"՚լ1՛
գթուածները, ս Լ կլ1 կոչուին ք^ԲԿ^Խ-Կ Պէյրորթ

Փաթիզ,W Մանչովը :

6Ւ ՀԻՄԱ ահազանգը

1;թէ ՝pUH|Ul£-/3 տէէւ՚ւքահայ րանաստեղն,ւթեան մէջ շրջադարձ մր կր կազմ է ,

11հազա1ւգ.£ Վ • 0չականէ արտադրութեան,
1է1լ նոր վերափոխումն է : Կը պատմէ նոր
խթոտութենէ մր եւ կր խօսէ այլ լս ո ղո լթամբ :
Հատորը կրնաք րամն ել երեք մասէ Հա.
էանուն քերթուածը , միջանկեալ 15 կտոր
ներ, ել վերջապէս լէ բանան եան, դէպքե.
րւն առիթով դրուած Անիր Եւ Պատիժ
բազմամասն զ րո ւթէ ւնր :
Հատորը բացող Ահազանգ քերթուածը
ատ դրքին մէջ կը կազմէ Վ . Օչա կանէ ա.
/էնէն ամբողջական արտադրութիւնը:
>տւ է տեղը, ըստ էս , վերը թելադրուած
ւխրափոխումին , որ էսկական շնչագս,րձ
/թէ: Արդարեւ' ՝Ըաղաք-/,Ե մէջ է)է ՝Աա-

Ո.ուղ|ւ-^ որոշ կտորներու, երկայնքէն' վ.
Աչականէ դրութիւնը կը խօսէ չէ ՛լոք կամը: Այ սէնբն' է/օսբբ ասաջէն տ րլ
էգերուն մէի չէ դար անսլայման «Հ եղինա.

Գրեց'

Գ. ՊԸԼՏեԱՆ

/ '», ոչ ալ հաւանական,

«հերոսէ» մը

f րական կամ դիւցազներգական : Անո,
“"ԱՏ Ա՛լ՛ք, ոչ սրէ պատկանող վ/ս յր մը
Կա^՚տ,անձնողը
ւ

օթակայի մը .

յղ,-{՛ ՚ւա՚ն
Մթչ

մ<

Ահազանգ-/,

Հ եէ/այանուէ fr„ մը , ղոնէ մէկը,
ՀձրաՆլ1Տ,Ո^
P°Ut> յօրինելս,
չատ՝ ‘էենսաԳՐ'“կան : /'

Հ. ,/Տ I, ե1'1"-ա1էԱ։յական յատկութիւն,
Հռնէւ համ“։րէ/-ակ^ Ես մըն, է : Այ
I յ. յ Ա ^ոլ գումարում մը՝ կոււոա
“""'/nJ/Z անՒկա Ամ երելս նման այն կու
էնռա, ‘"՝ "էՈլն կը ձգտէր ֊Ըա)ղաք-/ր
• //Xi /’ձ;/,ա^։"Ն"'յ"ծ մա՞րդը : Ո՞,
■"֊ ռնմս
“^^Գ-յէ' Գազաժ-/, բիր լ
Ա(ս,, '!'ղկայ^ չէ զօ քո ւթեն էն , առար
\Շկ
թե^ն ’
•ոնտարրեըոլթենէ
ք՞Հւա 11ա1''։^'ն1ւրը չունէին զիրար ո

զանգ Հ 'Լ "“'հ""ոականոլթի,ններ , Ահա
մա է՛ զկ՛ոյին. Ես մր,

ի,

ւԳ *«• մա “P ՈԼ
^Շն

‘ոադնապոզ , վիրա
գլՈԼր1,չներՈ1է-'-

^1խէո մ/, <( Ո ղեէ""~մն» է քերթուածը
'"“^"'ե՚՚ւԹւ Հա,1ան1' ,ր°տ՝ լեցուն ման,
Վ<ւռե ' ^ևեե'Ո,ԼԸ
սովորականէն,
նո/ն1'ոկ եթէ' ' .րՈձն ''
ե մէ'/ ոլաաոլմ
քերթՈլածը կը սկսէ առաւ
,ՔԱԱ1աք֊/'& մէջ եւ յետ,
^^ին < !։,ՕԱՈզԸ ամէն, առտու կլ, լ„
նո՛ւ,,,, '“"'“''"ւրմ » որ կը հնչէ, զէն
^“'կան' ‘.Ար^նմնոզ այղ ազդանչան
լա ան, ղի մը: խորքին մէվ

Ա Ռ֊ Ա Ջ If ԻՏ f ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

ահազանգը հնչեցնողն է ինը, քաղաքի ու
մարզող փողոցներու երկայնքին: թէ' կը
լսէ, թէ կը հնչեցնէ ահազանգը, տեսակ
մը կոչուած մարդու դերին մէջ, որ իր
պատգամը ունէ փոխանցելիք: Անիկա
«կեանքի անրաւ կորովը» ունէ, «սիրոյ
■>նոց մը» մէջը, կրակ ու րոց երեւակս,,
յութեամբ oJ տուած ,անչուչտ տեղ մը ար,ես տ աղէտի նմանող: Առանձին, նետուած
մարդոց ու ամբոէսին անտ ,որբեր ո ւթեան ,
անհաղորդութեան, դէմաց : Անոր խօսքը
գիտակցութեան կոչն է, թելադրող այլ
եւս որ կեանքը տեսնենք էր բացարձակ
մերկութեան մէջ, առանց ծածկոյթէ ու
դէւ! տկէ , առանց պատրանքէ ել էնւքնախս,րէ ո ւ թե ամբ : իսկ, կեանքը, այս կեան
քը, որ Օչականի, էջերու երԼլայնքէն, կր
թափառէ այնքան առատութեամբ , հսկայ
անւհ եթեթութէւն մըն, է, թակարդ մը, ա.
ն,ել մը, պարապ մը: Ի՞նչպէս տանիլ ան
հեթեթը, երբ չկան արմ կքներ , որոնց կա
լ՛!' էէ ԸԼԼ՚սր 1լառ-չէլ : Ջկան ա ս տ ո ւածներ՝
որոն՛ք մեզ փրկէին: Եւ ասիկա՝ Օչականի
մօտ Լլը դրուի առան՛ց Լլարօտի ï Ա երկ դէտակց ութիւքն մը կայ հոն, որ կը փւն է աշ
խարհը ել Լլը նկատէ , որ կեանյքը անհրնար է յ Ան ձնա ս սլան ռւթէ® ւն : 5 եղ մը ըսւած է արդէն • «է™ն՛Լու, ան ձն ա ս պան շէ՛նը
Ը[Լա^^ • Ե ւ հալւյոււ!ը պատասխան չունի/ :
Աւելի/ ճի՛շդ էլա յ անոր նա իսադի/ձ՜ը ՝ որ շի/
ոլաականի/ր դի/աաէլ/յութեան հակակշռի/^/ •
Հ^ր/ոյւլ հ ի/ւանդ ենը ապրելու.
անկարելի/
յոյսո'Է^՝ Ւբրեւ. մարդ ելած ենը Հկեանը
ըսուածը ապրելու» երր մէայն հ,ոլնչութեան . • . ճամրորդ ենը» յ ԱւրԷշ իսօսըո՚ի^
աեձեաս//լանութի/ւնը կը ի^նջէ ապրելուն ՝
կ եանք/՚ն ան կար ելք/՝ո / թէ ւ1/ ր : Ան մեղ 'լը
դը կէ ան կարելէ ո ւթեան հետ բաիսումէն ՝
որուն մարդը կը թուէ ճակաւոադրուած
ԸԼԼսԴ > Ըստ 1'ս 1 0 չականէ համար՝ :
Այս բաիսումը ումական հանդի՛պումն է y
որ Օշ՛՛՛կան ՍշմւսթսսւՆթիւն կը կոչէ, &ըշմաըւոութեան մօտեցում* «Այս ամրողջը I որ կ արենանը՝ է կերջոյ ղէրար տես
նել ՝ էրար դսլնալ ու հ ոտուըաալ j դէ~
րար սէր ել ու չարչարել եթէ սլէաք է մերւդընել / որ ճշմարտութեան մօտենանը» :
/» սկզբանէ մարդը կայ էր ւէաիսուստնեըւ՚կը ճշմարտութենէն՝ պատրանքներուն
լ ան ձն ո ղ է նըղէ նը : /* սկզբանէ կայ ան'1ա-,
ւերութէւնը։ Ահ աղանդը այս բեկումն է
ա պահ ո ՛ի ու իսազազ ու ղույ անվաւերու
թեան մէչ, Ահազանգը էլ ըսէ վտանգը՝ ոչ
թէ մեզ պ ա հելու համար ապաստանէ մր
ա//լա ւէնէն ՝ այլ մեզ մղելու համար ՚իըաանդէն հետ ճակատումէն, լձշմարտութէւնը այն հեռաւոր կէտն է՝ այն արկա
ծը՝ որուն կը դէմէ ք) չականէ ՀՀամպէւլանսը» ♦ ^վերջէն ամպէւլանսն եմ • • *պէտը
է հասնէմ արկածէն» ) ուր կեանը ու մահ
կր յայանուէն էրհն/յ ամբո զչ դէւրաբեկութեամբ :
Հատ որի Ոճիր հս պատիժ գրութեան
մէջ՝ պառաւը որ երեիսայ մը կը վ/ր կէ ՝
ևէԼ զարնուէ նոյն ատեն՝ եւ կը հասնի/
ճշմարտութեան մը «է մաg ո ւմէն» . « կրն ար
մ եռնէլ հէմա՝ կրնար ս»պր.էլ յաւէտ եան /
"չէ^՚չ'
կարող կր եբչան էլո լ թե ան
՛Այդ վայրկեանը իսլել էրմէ», ՜ձշմարտութէւնը մահացու է» երբ կը յ՛այանուէ ,
կա՛մ կը չնչէ մարդը կա՛մ զայն հէմնովէն
կը վ/ոիսէ էլ այլայլէ, Ա կրա ութէ՛* ւե մը,
Ամէն պարագայէ ՝ բէրա արարը մըն է,
Կը հաս կցուի ի՞նչու Պատիժ 2-ին մէջ
/լ ըսուի. «Ամէն մարդ որ կարեւոր բան
մը կը փնտռէ' պէտք է ոճիր մը դործէ,
քանդէ որպէս զի գտնէ : Անչուշտ գին մը
կտյ , որ պիտի վճարէ» : Գրութիւնը 1լշւէ
վարձէ բրտութեան իմաստ մը տալ ան
շուշտ, զտյն լծորդելով ճշմարտութեան :
«Պէտք է ոճիր մը գործէ» նախադասու
թիւնը խորհրդանշական առում ունի ել ոչ
տառացի: ճշմարտութիւնը այն է որուն
համար պէտք է տուեալը քանդել - մ hր
բուս ային կեցութիւնը: ճշմարտութիւնը
էլր լայտնոլփ, միայն երբ մեզ կը վտան
գենք, երբ ւսրմ-էքները եւ աստուածները
կր դարձնենք իսնդրական , հերքելի : Ասոր
միւս անունն է «յեղաֆոիյոՆթ-իւնը» (4) :
Հետեւաբար' կեանքի տուեալը տուեալ մը
չէ , «կեանքը կեանքի սէրն է , ուզես-չուղես» , անկարելի ութեան սէրը,
պատ
րաստ' սպաննելու «կանոն ու օրէնք» ,պահ
մը ըլլալու համար, ապրելու համար ամբողջովին: Ընթերցողը կը նշմարէ անմի
ջապէս, որ վ. Օչականի մօտ բրտութիւ
նք ունի յայտնատեսական եզր մը, այն
չափով' որ կը տանի ճշմարտութեան ,
այն չափով ի հարկէ որ իմա՛ստ ունի:
Ի սկզբանէ կայ կեանքը, որ շենք ապ
րիր : Որուն համար չենք ծնած ու շենք
մեռնիր : Բայց կրնանք զայն պահ Ժը ապ
րիլ մեր մարմնին մէջ՛. Օչականի էջե
րուն մէջ' բազմաթիւ են այդ պահ երուն
գտցող յղումները, «միայն թէ կարելի ըլ
լար երկվայրկեան մը չհեգնել չխաբել /

դուրս մագլցիլ շուրջը նայիլ սխտոր կեզ■-ել, / կեսւ նքէն ու. մահ ԷՆ անդէն մէկբ
ս՚եսնեչ ձեռրէն դպնաշ ! յետոյ գագր[՚Լ /
մէս մէնակ», ^ւրէշ տեղ- «մէայն թէ կա
րենար մէկ էեամադր ո ւթէւն առնել որեւէ
բանէ հետ j մէայն թէ ապրելու ս/ռէթ
մը ՝ արկած մը ր/լար ՝ / որպէս մողէզ կամ
ծառ կամ անջրպետէ ւէսւէսուրը* ♦ •» : 1}ւ
վերջապէս • «գէթ մէկ անդամ / հասնէ
թ,սկը է՚ենթո ւթեան ճերմակ պատէն !
ճ շմարտութես/ն թաղանթէն՝ բոնս/բաբէ
ձ էնչեւ դմոէւր ու դրաէ/տ ! ու անկէ ան
դէն ետ բունէն մէջ եբազէն ջուրէ ավ/էն j
մէնչեւ ճաթռտուրը լռութեան» : Երկ
վայրկեան մը՝ պահ մը՝ անդամ մը՝ րոպէ մը • ահա բազձանրը եւ ահա կ/սրեէէո ւթէւնը , էլ ան է որ կը փնտռուէ հա
տորէ մէջէն բերթուածներուն մէջ՝
որ
ևը կոչուէն Սէր, Անգին՝ Լմակ,
Թսւկաըգ, Ցանկապատ, եւայլն, փամանակէ
երկարաձէգ գծէն //րայ * ր[/ա լու են wj"
մամանա կը զանցող պահերը, ^էոնէ յոյսը
կայ, ftu/jg կը թուէ անէրագործելէ •
«.Բայց ոչ, f Էնչ որ կու դտյ կրկնապատկերն էր առջեւէն հրելով է որ կու գայ»,
Կեանբը կը մնայ կր կնա պա տ կեր էն անղէ^՛ խենթութեան բակէն մէջ՝ կորսուած
ու ասլադայ , էլ դոյո ւթէւնը կը մնայ
«անյոյս վէրբ?> հ կամ տեսակ մը «եղերա
կան սպասում» կայարանէ մը վրտյ ^.կայարան' որ Qչականէ ամէնէն սէրելէ թեմաներէն մէկն է* սպասում ՝ երթ ու գա
լուստ ՝ հ անդէպման կար ելէ ո ւթէ ւն ՝բա լg '
ոչէնչ) , Կը մնայ անհեթեթը* «ապսէւրտը չէ մեռցուէր ՝ չէ մոռցուէր» էլ ըսէ աղւոր տող մը՝ «կը նետուէ անդուլ՝ յամառ
վազբէ թափէն մարգէ մարդ»,
Ղ*րոզէ մը համար կեանբէ անհ եթ եթէն
տյս հաստատումը կրնայ սպաննէչ բ/յա/ :
Եթէ ՛էրելը անհ եթեթը պէտէ հալածէ տձվն տեղ՝ է^նչու գրել՝ բառերը չս՛րել էրարու բով , Անհեթեթը էր վերջէն սահմաններ ո ւն մէջ անկ /սրելէ դարձնելու է
գրողս/կան արարբը էնչպէս արուեստը ,
Օշականէ համար' 'էէ՚ելը մաս կը կազմէ
բացառէկ տյն պահեր ո ւն ՝ որոնց ա կնարկը^եցալ վերը, Անէ կա «բառ մը էմաս/ո
փրցնելու» ձեւ մըն է ՝ «կեանբը էր ծով
չնետու/սծ տա կա ւէն» , tl^-pl^Z. տեղ ըսւած է • «Փտխստական պէտէ գաղթեմ
մէնչեւ ակը պատէմէն / կոտրտուած գըրէԼով պէտէ գտնեմ ուզէն գծէն է մ աս
տէն» : Պրելը անհեթեթութեան մէջ՝ անոր հետ ՝ եւ անոր ամեն ատէր ո ւթեան
դէմ' էմաստէ փնտռտուբ մըն է : Կրելը
ո՛չ երազանբ է ՝ ո՛չ ալ փախուստ աշխար
հին՝ պատրանբներու անգէւտ յօրէնում
մը , Ահազանգ-^ «հ եր ո ս» ը կ}ըսէ •
«սա
կայն բանականութեանս չեմ արտօներ ո՛չ
եր աղել ու զբօսնուլ / ո չ ալ մտբէ ապրանբ ու չոր ցամաբ գէտելէբներ մեծա
բան ակ ամբարել՝ j տյլ խոյանալ երեւա
կայութեանս ետեւէն փորձել հասնէլ ան
ծանօթէն ! ցեխէն մէջէն հազալով յօրան^Լով թբնելով մէնչեւ բ/լանց բը աէեղերքին / յետոյ ս// ւզո լէլ ետ յէշողութեան
յա տա էլը ու ջրամոյն դղեակները՝ դանձ
փոէ/ադրող նա լերը j ու հ էբեաթել» » » աո ա // պելել » • • ոչ թէ փաէ/ելու ել պատրանբներոլ սմբած ծէծերէն կախո ւելու' /
Ա՛յլ 1/ս՚ֆար է է մեկնելու՝ որոգայթը լարե
լու դոյնէ ՝ձայնէ էմաս/ոներոլ ցանցերով» ,
Կրելը որոդայթ լար ել՝անծանօթէն հասնիլ ու բռնել է : է'այց այդ անծանօթը
է/ուսափուկ՝ հեռաւոր անմա՝տչելէ ճշմարտութէւն մը կը թուէ ՝ որուն ս /ղա ս ո ւմը
կ[Լ էլա/լմէ թերեւ// ամէն զ բութ հան մէա կ
հեռանկարը ,
Կ*րհլու արարբէն լծորդումը ճշմարտու
թեան չտա դասսէկան որո չադր//ւմ է ՝որ ո ւն
շնորհ է ւ Վ • 0 շ՛ս կ/սն էլը փորձէ բառնալ ան
հեթեթը, Հարց է թէ ո՛* ր չափով ա տէ կա
ալ էր կար զէն պատրանբ մը չէ ՝ երկրորդ
ու նրբէն անվա ւեր ո ւթէւն մը, էնչ ալ ըլ
լայ ար // ւած լուծո լ
էլ արե ւ որը ՚լր " ւթեան
վերագրուած
յալանութեն ս/կան
եզրն է : Կտրելը ահաղանդել մըն է : Այոէնբն' ըս ել ս //լա ռնաg ո ղ վտանգը , Ըսել
նոյն ատեն ներբէն ահը ,Տեսակ մր արա՛"է/ըլույէ մը : էկՓ^ոի([մ մը , Կը հասկցուէ
է^նշու 0 շ՛ս կանէ դրութէւնները տար ո ւէն
ճշմար տ ո ւմէ զօր աւոր ցանկութենէ մը ,
այսէնբն' ուզեն՝ փորձեն էմաստներ տա
րազել՝ կեանբէ մասէն մեծ ու փոբր թել/ս ւլ ր անբն եր բանա ձև լել ՝ երբեմն շատ մօ,ոէկը «բար ոյ///կան» մտահ ոդութէւններու :
էմաւ/աը անոր համս/ր' երկրորդ յարկ
է y տեսակ մը անդէնէն կրէլնօրէնա կը: Աճազաւնգ բերթո լածէ վերջէն հտ Աւ
լածը 1լ ըսէ » «Ասկէ աւելէ չեմ կրնար ըսել / շէլ է է/օսբս ՝ կէս ատ ՝ անկապ ՝ / էնձ
Նման j էր էմաստէն վէրաւոր' բայց տա
կէ վեր սւրէշ յարկ կայ / ոը նո անձամբ
շփնեցէ՝
սենեաէլէն
տանտէր էն
դա զանէ j դուռ պատուհան չունէ՝ մէայն
ես կրնամ մանե լ ներս / տեսնել լոյսը ,

գոյները՝ լսել ձայները՝ գողնալ բառեր'
վագո՝ղ հովվ/ն գրպանէն ՝ / հանելուկէ ՝
„մ„կի, հ ս,ր ո լւ, տներ ու. ձանձրո յթին մա
սին» : Այս դրեթկ «քնարական» տողերը
ևԼԼ թելադքեն բանաստեղծութեան սահ
մանում մը, ոլ, ինչպէս կը տեսնուի , մի.
այն ահազանգում չէ ,այլեւ երկրորդ վայր
ձ՚ք ՛• Կիսատ ու անկապ խօսքէն անդին կտյ
"լԼ'իչ խօսք ■ բացայայտ , ր՚հթեո՚հլի ու
սովորական լեզուէն անդին' կայ ոլբիչ
լեզու, որ կր խօսի հանելուկի , սմոկի ել
զեռ կեանքի բոլոր բաներ ուն մասին, տնոնցմէ վեր: ճշմարտութեան վայրր, թե.
րեւս , որուն կր հասնի 1Խանգ!ար!ՈՆած ՎԵ րհլակ-ին Ա' ե սրո պը :
Z/.J,, ուրիշ յարկը կայ ի հարկէ հերքոլ.
մովը առաջինին : Վ • Օչականի արտադ
րութիւնը որոշ չափով հերքումն է բա.
նաստեզծա/լանին , բիրտ բարկութեան մը
արդիւնք, որ կը քանդէ, որպէսզի երեւակտյութիւնը երեւան բերէ, երեւոյթի
բերէ ,լիմ ա Լլներ ո լ տւսԼլ պահուըտող «վա, եր ա կան ո ւթի ւնը» ï

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ
Վ • 0 չական րան ա ս ւո ե զծ : Այս բանաձե
ւը չատերոլ համար անընդ,, ւնելի վերադ
րում մըն է, ///յնբան 0շականէ էջերը էրենբ զէրևնբ ձերբազատ ու զերծ կը թը ւէն մեր ա ւ ա ն դ ա կ ա^յ բանա ս աեղծո ւթեան
*» էն //լ նոր յա ականէ թրեր էն ՝ տարա դնե
լ՛ էն "ւ էլա ղա պարն եր էն , խացէ տողատումէն ՝ ո չ էնչ որ ւէշեցնէր բանա ս տեգծա
կանի յա յանէ ու բադմէցս ու յաւէտեանս
գործածուող մէջսցները, Օշականէ տողե
րը կր հերբեն աղն ո լալկան բանադարձում^՚երը՝ նկարս/դրութէւնները՝ փոխաբերու
թեան կազմածը՝ զօրաւոր ձգտումով մը
դէԱլէ ապաբանաստեղծականը : Ըանայով'
բանա ս տեղծո ւթեսՀն տագնապ մը մեր մէջ՝
"՚յն չափով որ յդաց բը կր դաոնա յ բոլո
լ՛ո/էէն անո րո շելէ , Q շաէլան ՝ նոյնէսկ էր
բննադատա կս/Հյ էջերու եր կայնբէն ՝ գրե
թէ
էը ԴԸէ tuJu մասէն ՝ կարծէբ այդ
երկրորդ ու վերէկ, սենեսրկր ՝ բանս՛ ս տեդծ ո ւթեան արտադրութեա*^ մեբենան ու
բանելու կերպր չենթար կո լէէն էր մօտ
րնն ո՛ թեան ,
Օշականէ ընթերցողներուն մեծ մասը
կանդ էլ առնէ անոր էֆերը զարդարող
մ ս/նրամասնո ւթէւններ ուն վրայ» «մէջազ՛I՛՛՛Jէն բէճ աբեղայ» ՝ Տէր Վրթանէս ու
բէպս/պէ հոտ ՝ վփթը փորող լումայափոխ ՝
ն ե տ ո ղ-բոնո ղ փ ր ոֆ է ս է օր ՝ ս էբտէր բաշրղ
նալրն թէւթէւն /դա հ ա կէ մրափ ՝ բանտէն
՛է՛"է/ած սլէրատէրէ ոսկորներ . եւ դեռ
/դերճա^ղէճները՝ բոզերր՝ բեռնակիրներն
ու դ ր ադէրն երը ՝ առնանդամ ու ոռ բերող
վանականները
կրնան
մասնաւո րապէս
«բանաստեղծական» չ րլլայ ♦ ճիշդ է՝ որ
չեն պատկանէր արտօնես/յ բս/ռապաշա րէն ու էրականութեան րնկալե/սլ մասնաճէւղերուն, խերեւս , Այլ հարց սակայն՝
ոբ Օշականի Ա՛յդ ել ուրիշ շատ է/աացես/լ՝
«իր ականէն» փա կչող տողերը հաս կնալէ
են աւանդա կ/սն բանաստեղծութեան խօս
քէ ' է արդ կանոնէ բանդումէ ծրագրէն
■րէջ, որուն մասէն՝ ըսուեցա՝լ արդէն՝ որ
Օչա կ՛ան էլը լռ է •• Աւեշին' յաճախ այդ ծը»
ր ս՛գէրր էլը վեր ածո ւէ արտայ ւսյտութեան
հս/րցէ մը՝ վերնախաւէ ո լ մաշկերէսէ
է/նդէր մը, Որովհ ե տեւ 0շականէ բանաստե/լծո ւթեան բայց նս/ել բննադա տ ա կան
ար Առադրութեան էլը պակսէ դրութեան հո[սվոյթէն մտածումը՝ ըսենբ' ապաբա
նաս տեդծականաց ումէն հէմնաւոբումը ,
՚Կ ս ս ահմ անափա կո ւմր անոր դրութեան
վս,յրին որո չադրումդ, է : Հարկ չկայ ճըչդելու անդամ կամ փ ա ս տ ե լո լ ՝ որ անէկա
էլր //լա ս/էլ/սնէ բանաստեղծութեան կա լո լա
ծէն ՝ այն չափ ո /է ոբ կը կազմէ ՝ մեր
լեզուէն մէջ՝ էնբն արեր՝ ու նախապէս չը
ս/արազուս/ծ յօրինումներ , Այն /""Լորակս/նո ւթէւնը ոբ էլը թուէ յատկանշել անոր լեզուն տուեալ մը չէ՝ որ արդէն խօս էինք : Ա տ եղծում մըն կ , Այգ լեզուն
էնբնէն նո յնբան հեռու է՝ այսէնյթՀ փո
խաբերուած է ՝ է/ou ա կց ա կանէն ու ծա նօթէն ՝ որբան վար ո լմանէ մը կամ Ա ա րաֆեանէ մը նախադասութիւնը, յոյ
նէս կ երբ կը թուէ հում ՝ մտացածին կամ
կամայական գործածելու համար էր առի
թ՛՛՛է գործածուած հասարակ տեղէբ : Ընդլ/սյն ել է ու խն դր ար կելէ յդացբներ ասոնբ ,
նԼ » 0 շա էլանէ
երկերը կը յարուցանեն
արդի արուեստը տադնապեցնոզ հարցեր ,
Քահլաք-^ե մինչեւ Ահազանգ, անոնբ կը
ձդտէն մարդկայէն մոլորակէն՝ բաղաբէն
ու գոյութեան րն դ.դր կո ւմէն ՝ բար տէ դա դ-
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« « Ա II- Ա Ջ Մ Ի S -fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
ղի՝ այսինքն մեծ բառով մը ըսուած ,
Հարուեստին» նահանջը ï
բումին։ /* զուր չէ որ դիւցազներգութիւն
կը կոչուի 'Բսւղա*-թ, որուն անւսւարտոլ.
թիւնը փաստ մըն է գրողական արարքը
հարուածող դմոլարութետն : Որ է ամ բող^ութեան մը պաբադրկումը : ճոյսէն՝
Փր ուս տէն I՛ լՍ*Ր աՐԳէ դրականութիւնը
կը տառապի բո վանդակն եր գրաւելու, ու
պար/փակելու անհուն ցանկութենէն : Վ£ պերըդ քերթուածները իբրեւ առարկայ
ունին սՀ յնքան ընդարձակ աշխարհներ դ
որ՝ կը տար ածուիլ ամէն ուղզութեամբդ
ամէն բան բռնելու ակնյայտ ճիդուէ ու
յոյսով։ Եւ ասիկա կը հասնի յաճախ ա՛
հարկու ընդլայնումիդ մանրումիդ որ Վ*
0լականի դրութեան սպառնացող գլխաւոր
վտանգն է : Գրական երկերը իրսմլան դ եր եւա կայա կան թէ մի թական ա շխարհնեբոլ հետ հ ամաձեւելո լ փորձը կը, հսւէ
1լ անցնի ամէն ինչի։ Qչա՝կան դիտէ դ որ
անկար ե ւոր ու աննշան մ անրամասնութիւններ կ՚աղմկեն քաղաքին մէջ (*թա ղարդ Էջ7) , րայց ո՞ր չափով գրուող քա
ղաքը ենթարկուելու է մանրամասնու թիւններ ու ժխորին : /?Բ
կը սկսի գրու
թեան անկախութիւնը տուեալէն թէ երե
ւակայականէն։ Այո հարցումներուն պա
տասխանը չէ դրուած : Ուստի ամէն ինչ
դրութենէն նեբար կելո լ փորձութիւնը 0~
շականի էջերուն կու տայ սանձարձակ
յորդութիւն մը՝ աճելութիւն
թէ տ1՚՛
պաւորիչ թէ ալ տեղ մը մտահոգիչ։
Օշականի արտադրութիւնը է նաեւ մեր
մէջ առա՝ջին փորձը արձակ՝ ոտանաւոր աւանդական բաժ՜անումը ապայժ՜մէ դարձընող : Գր ա կան սեռերուն ու տեսակներուն ,
ասոնց յալոկութիւնն եր ո ւն թէ յատկանիշ
ներուն հերքումը ժ՜ամանա կա կից դրա կանոլթեան բերումներէն մէկն էդ որ կը կեր
պար անա ւոր ո լի Վ ♦ Qշականի երկերուն ալ
մէջ : 'Բսւղսւք -//2ւ մէջ թէ Քսսւուպի^Ն'
կան այդ արձակ դ եր բեմն եր կախօս ա կան
կտորները դ յաճախ առանց կէտադրու թեան դ տարուած՝ շա՝տ զօրաւոր կչո-ոյթէ
մը : Ըսուեցաւ նախապէս դ որ Վ • 0շակա
նի նախադասութիւնը դ ոտանաւոր տողը
իր շեշտային դրութեամբ դ բազմարար բառ ճկունութեամբ ամէնէն աւելի կշռոյթին է որ կ? ապա լինի- : Ահազանգ-հ ամանուն քերթուածը դ հ ա կա ռակ որոշ դ կազ
մակերպուած կազացումներուդ ռիթմին է
պար տա լոր իր ումական րնթաg քը : Ա ռանց անոր' կը ստեղծ ո լ.ի բառա կոյտը :
Ե՞նշ բան սակայն կը միջամտէ որ նոյն
դրութեան մէջ հանդիպինք թէ՛ բանաս տեղծութեան թէ՛ բառակոյտին : Ե ր կո լ
հ ակադիր օրինակ կ'առնեմ Անիր. եւ Պա սւ|ւԺ ընդարձակ քերթ ո լած էն դ որը ա ֊Ա.
նէն աւելի վտտնդո լած կը թոլի ռիթմի
նուաղումէն :
1,ււվււ Հիրա կան» պատկեր մը՝ դրեթէ
ա nuՀեց անդր ափ ոթումի ու Հրանա ստեղ ծականացման» , բայց մի չտ կշռո յթ՛ի մը
ենթակայ ել իրրել այդ իսկ տանելի՝ ըն.
թեռնլի .

«Առտու վեցին 'Յաթուչինեան մայթ Տա նարը աչքերը խուփ' կթ յօթանջէ .
Լուս աթարը խաչ կը հանէ փորին վթայ ,
վարագոյրի մեղքերէն' հրապարակը կը
քննէ առնանդամին հետ խաղալով
սանդուխներէն վար կ՚իջնէ նօնուն խոնաւ
խունկի մութ հոաին մէջ
Յիսուս միսուս սառ ոտքերով կ՚ընկեթա .
նան մինչեւ դոնակ»
Եւ ահաւասիկ հասարակ պատումը՝ մի.
այն առդատուած .

«Ապու Ասաատ ւխո՚սլի ափսէն վար կը գնէ
սեղանին
վարագոյրը կը թանայ խաչ կը հանէ, ոոը
կը քեթէ, հոս հոն ձեռքով կը շտկէ
Ապու Ժանին կը դառնայ •
«քո՞հ ես ապունա (քան աս կնիկէն • • •Նոր
թերի դեռ իր գիւկէն»
սիկարէթը կ՚երկարէ «վառէ հատ մը»
գութս կը նայի «±ոյր լքը ունի, իրմէ աղ.
ւոթ է, լեցուն ծիծեր ունի, ամէն լքէկը
կին մը կ՛արժէ • • • թայ g միւս թաները չի
ձգեր»:
Ինչ որ այս հատուածը կը հարուածէ
ըսուածին «գռե հ կո լ թի ւնըչ> չէդ ինքնին
անկարեւոր ազդակ դայլ շատ սովորական դ
շատ հա՝սարակ պատմելու կերպ մը՝ որ
տողեր կը կտրէ առանց կենսաւէտող
ռիթմի ։ Անշուշտ կը հասկնանք ոտանա լոր տողը առօրեայով լեցնելու ակնյայտ
^ՒգԸ

> Բայց

կրնար հանդոլրմել աո-

r

poésie

օրինակ մը եւս •

«Աթթահայրը, ոումթէն սաստիկ ցնցուած
փոխանակ ետ իր վանքը մագլցելու
առջին թացուող զառիվարին մէջ սարսա փահաթ նետուեթ էր
տերեւի պէս դողդղալով խենթեցած' վար
վագեր էր
յետոյ փորձեր' լեղապատառ փախչողնե.
թու րոնուիլ րայց չէր կրցեր
ու շնչահատ, ինքնակորոյս' Անթուան գըրախանոլթ կը հասնէթ
որու սեմին' փլած էր, ու ինքն իր վթայ
կամաթուած' կը տքար» :
Հարկ կա® ր ան չուշտ ոՀյ՚ս պատումը
այսպէս տողատելու։ II/1 չափով տոդա տումը՝ ոտանաւոր տողը անհրաժ՜եշտ են
այս հ /Ատուածին : Ւ՞նչ է անոնց բերած
նպաստը պատմումին։ Ըսկ ի՞ն չ է սա
պատմումըդ որմէ շատոնց հրաէհարած է
մամանա կա կից բանաստեղծութիւն կո չ լածը : Արդեօք անոր մ է կ փասթի շի՞ն առ
ջեւ կը գտնուինք։ Ամէն պարագայի բա
ցայայտ է որ տողատումը պարդ ղդեստ
մըն էդ ըսենք զուտ տեսողական բան մըդ
որ ոչինչ 1լ աւելցնէ ըսուածին ։ Եսկ բա ՜
նա ս տե ղծ ո ւթեան մէջ ինչ որ աւելորդ է
ջնջելլ, է..
Ամէն մամ անա կա կից
ra
ան Վ •
Օշակա^ք ալ հաշիւ ունի մաքրելիք լեզու
ին հետ դ ասոր կար եԱւ ո ւթի ւններ ո ւն ու
սա հմ անափ ա կո ւմներո ւ*լյ դ աւանդուածին
ու յօրինումին։ Ատեղծել բացարձակապէս
անլուրդ աբմա տներն ու դա գտնիքները իր
մէջ պահող լեզու մըդ ահա փ առա սիր ու թիւնն ու պատրանքը բանաստեղծ կոչուածին։ Ն որա բան ութ են էն մինչեւ բառաս
տեղծում կայ անհուն աշխարհ մըդ որ Վ »
Օշական կը պեդէ ։ Ահազանգ-^/ միջին ո տտնաւորները վայրն ե^ր թաքուն ոլ բա
ցայայտ պայքարի մը ընդդէմ իմաստին
ու լեցուի տրամաբանական կառոյցնե բունդ մանաւանդ երր հարցը կը վերաբերի
ներքին մթին մզումներու դ սարսափներու
ել անձկութեան։ ։{՝Աւ1ղաք-ին մէջ այս աշ
խատանքը կր տարուի նախադասութեան
աճովդոր երր կը բողբոջի դզ անհունանայ դ
իմա՝լլ տի անմիջ»ս կ ան ընդլայնո լ մը կը
ցրուէ դ կը տրտրլնէ ։ ԱհսւզաԹգ-^ր միջին
քերթ ո լածներ ո ւն եր կայնքին' այդ ա շխատան քր կը մտնէ նախադասութեան բաղ
կացուցիչ մասերո ւն մէջ ՝ կը խաթ տ է են.
թ ա կա յ / բայ համաձայնութեան օրէնքը
կամ կը բաղմացնէ վեր ա դիրն ե ր ո ւն թի-֊Ը ,
որով տողր կը դառնայ քերականօրէն
կաղմալոյծ բառեր ո լ ամբողջութիւն մը։
Այսպէս' Անձկութիւն-չյ •
նշմարուիմ /
կլո ր բորոտ յորձ ամբոխ դառնայ հեռու
մինւս 4 Հ
» կամ . Հ,ճեղք դուրս ցաւ կայ
ճիչ ներս ցոլք» ։ Եւ դեռ* «մէկ ձեռք մատ
քար մերկ չոր անձ կար Հ սել մերսէտէս
ակնոց ի կո յր վաղ առաւօտ աղբի կառքը
J "^3ի^ ' Եւ վերջապէս * «ձիդ յօդ պիրկ
ղի սա վախ ղիս փախչ ոչ» ։ Այս տողերը
ընթեոնԱւ կը մնան իրենց շրջանս/ կին
■Աջ։ բայց կը մատնեն լեղոլական «մի ջոցներու» տագնապ մը դ ա նոնց հանդէպ
տարակոյս մը} որոնք ի վերջոյ կր բա
նին իբրեւ սւպասւթսւմսւթաԹայկսւԹսւցմւան
ընդհանուր ծրագիր :
ծայրագոյն օրինակներէն կար ելի
է ա^/ց^էՒէ ^ակաղիրներումւ : Երր Օշական ի
դրութիւնը դուրս կ'ելլէ իր սահմաններէն դ
ճշմարտելու ՝ իմաստներ արտայայտելու
ըաւլայայտ ճիգով մը՝ հոն կը դառնայ
իւնդր ս։ կան ել անհամ ողի չ : Ա յս է պար ա դուն Ս*ահեր կոչուած կարճ կտորին*

«Ամենայն սւեղ մահը մի չէ
կախում ունի ինչի համար կը մեռնիս
մարդ թիւր անգամ , գադտ|ագողի , պիտ’
մեռնի
որ հասկնայ ' եթէ կրնայ ' ինչ ըսել է ծնի.
Բայն էրանի մէյ մը մարդուն'
ուր, պայքարի ընկերներուն հետ կը զոհուի ,
մէյ մ՛ալ յոնոթ
որ ազգէն անդին, մարդէց անդին, միս
ւքինակը' կ՛անհետի»
Տարակոյսը՝ որով կ'ընդ ո ւնիմ այս տո■Ժրը։ չ/ դար ըսուածէն ՝ թափանզիկ ու
հասկնայի : Կրնայ ըլլալ ՝ որ անիկա Հ,քաւերական ու անկեղծ» զգացումէ մը կու
Գայ ’ սրսմե սանկ կուսակցական երանգը
կամ մարդասիրական շեշտը տպաւորէ ո.
րոչ թիլով մարդիկ ; ինչ որ կը հարուածէ
ա յս տողերը ՝ ան ալ բոլորովին ալանդա -

ROUBEN MELIK
...Quel tribunal sacré verra vers le couchant
La route maritime à la limite sûre
Où j'élargis l'espace ? Et le navire fend
Un océan tissé dans l'or des écritures.
Les berceaux sanctifiés des siècles du dégel
Coulent dans ma mémoire au penchant des voilures
Nouvelles, à la proue échancrée où le sel
A séché comme au cœur l'écaille des brûlures.
Dans le port séquestré ce rocher fut le mien
Où j'incarnai la mer dans sa lourdeur de sable,
Où j'inclinai la plaine au segment méridien
Dans l'abîme sevré des réseaux navigables...
(fragments)

Le discrédit dont semble actuellement frappé le vers classique
est illusoire : des milliers de personnes, au cœur de la France
profonde, continuent de faire rimer « rose » avec « chose ».
comme si l’Annonciation structuraliste n’avait jamais eu lieu !
Au demeurant, le vers classique reste l’armature obligée de
toute tentative d’écriture poétique — il est regrettable que
tant de poètes en puissance et en herbe aillent s’imaginer
qu’il est de bon ton de mépriser des règles dont on peut
s’affranchir,

par la suite,

mais qu’on ne saurait ignorer...

D’importants poètes de ce siècle ont usé de l’écriture classique
sans en éprouver de gêne, ni de sentiments de non-apparte nance. Rouben Mélik est de ceux4à, comme l'étaient Desnos,
Aragon ou Cadou,par exemple.L’étincelant Christophe Colomb,
calligraphié en vers alexandrins, orné de dessins par Abidine.
qu’il nous propose sur somptueux papier, en est la preuve (1).
Rouben Mélik, qui n’a plus à administrer la preuve de son
talent, démontre que la pensée la

plus actuelle « tient »

(quand on le veut, et le peut) dans le moule de la tradition.
Il prouve que le lyrisme, l’envolée romantique, n’ont jamais
cessé d’avoir cours chez les poètes dignes de ce nom ; que
« l’inspiration »

est

un

mot

qui

peut

se

revendiquer,

aujourd’hui, avec une coloration d’avenir.
LUC BÉRIMONT

(1) Qui vive,
éditions Moulin de Montainville,

78124 Mareil-sur-Mauldre.

FIGARO-MAGASINE

կան՝ զուտ ասոդական միջոցներու կի .
բառումդ է , առանց նուազագոյն իւաթ .
տումի . ընթերց ո ղին կը մատուցուի պատդամ մը՝ գրքի մը ւ! էջ ուր ահազանգ կը
պս՚արանքնեըոլ , իմաստութիւննե .
բու ել իտէալևեըոլ դէմ : Արդիւնքը կ'ըլ.
լայ անուշիկ գաղափարներով լեցուէ էջ
^էե։ J1111՛ հլ նման Ափիւռքահայ ոտանաւորներոլ Հիմացապաչտ» շերտերուն : Ա.
սի կա այսպէս' որովհետեւ հոս ո՛չ մէկ
լեղո լական աշխատանք կը գտնենք ,
նորոզէր ըսուածը , կարենար հակակշռել
Հ-խորքի» տկարութեան ու հասաըակոլ թեան ։
խերելս անտեղի ըլլայ Հվյրիպանքի» մը
•ն7այ դրստած այս շեշտը՝ գրքի մը առի.
թով
որուն ամբողջութիւնը կու գայ
''Ւհ՚է Հակադիր տրամադրութենէ ՝ այս .
ինքն'
ըմբո ստութենէ ։ Բայց Ա ահեր-£
տարօրինակ շարմոլմով մը աւանգութիլ.
‘‘■ըն է “ր կը վերհաստատէ ել կը թուի ըլ.
լալ Վ • 0 շականի ինքնա դա տ ո ւթեան մէջ
թելադրուած Հնոր կարգէին մէկ երեսը։
Այս նոր կարգը ՝ որուն ձգտելու է ՝ ըստ ե.
րեւոյթին՝ յ եղալի Ոքսութենէն ելլող ար .
աադրոլթիլնը կը կազմէ մեղի համար նոր
րայց հին նաեւ փորձութիլ^յ մր}։
. QշւԱա
կանի ամբողջ արտադրութիւնը տեղ մը կը
դիմէ իմաստին՝ նոյնիսկ եթէ կեանքին
ճշմարտութիւնը անհեթեթն է։ Իմաստ'
անհեթեթէն անդին՝ իմաստ խենթութէ .
նէն աեդին՝ որ կը մնայ երագի մըլյոյսի
պէս ։ հ եռուն՝ անմատչելի ու ցանկալի Հ- 0շականի գրութեան ներքին հա: .
կադրոլթիլնն է ՝ տրամն է ասիկա , որուն

նուն քերթուածը , 'նսսա1-1լի-/յ որոԼ 0.^ ՚
րը կը կազմեն «մեր» բանաստեղծութեան
մէկ աղատադրումը բանաստեղծութենէն'.
Հոն է 1Լ * 0շա\կանթ տեղըդ եթէ հսՀրկ Ըէ
Լայ այրէ անունով եկող դրութէւեր զետեԳ* ՊԸԼՏԵԱՆ

(1) Քաւաւպի^հ աս զէնդ Վ. 0լ^ն1'
հատորները էջաթթւ չունէն : հը հտս1ըյոԼ[
թ նչոլ մեր յղումները հետեւթե գէը^եր1
օրէնքին :
(2) Ասիկա տեղադրական յատկանչոԼ
մը չէդ այլ բանաստեղծական ոլորտ
կլիմայ՝ կամ' թափթփ ո ւքներ ու դեխզ ֊
մանոց

յ

(3) Ասկէ անդին հարկ է ճշդել, -[<
բերումի արարքը Վ . Qշականի դքէլ^!1
մէջ կը, րախի սա հմանի մը ։ վասնզի ^l՛'
կա կը հատէ անհունապէս ընդԱ,ր^ս,^ի
նախադասութիւն ձ*ը ել իբրեւ 111Jll
կրնար չըլլալ կամայական* ահա է^ւ

Commission

ւ

ընթերցումը^ կը յօրինէ իրեն ի
ի ւվնւաւ յ
.թեան փորձին
սդատու/ժեաս
դո՚թ-լնա
ո
d,, w

Paritaire:

— ’.

ՒխջՀք

ւ ինքնատպ ո ւթետն փ "I
տարր կը մնայ
նոյանքնեըը չյս՚նդՒ
որուն

լուծումը գայ թերեւս : Աինչ այդ' ք֊աղա.
Ս-ը ամբողջ„լթեամր , ԱԽազանգ.Հ, համա-
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à Herman V.

H 11 2. Il I՛ Ն I»
G ն Դ l'G ‘h G Ր a I,'
•քննադատական երկու աեսակի ձեռ .
նարկնհը դոյու թիւն ունին, անուանում մլւէ , տես ո ւթի ւննե ր կ կամ կեցուաՏքնե .
ր( անդին : Անոնք՝ որոնք կը հարստացնեն
քէքենց կարդացած՜ն ու ընթերցողը : Եւ ըո,դ միւսները: Առաջինները հազուադէպ
Ü րայց կան: Երկրորդները գումարտակ
^չկազմեն գրադարաններու մէջ, կը դառ
նսնլռելի: Անհու&ի ԱնգԲւսգւպւձը (1) 'լը
պատկանfi առաջին խումրին :
Պէաք է անմիջապէս ճշգ եմ, որ սՀ, ո՛ չ
էեծագզորգ ու մ եծափ որ գր ա էլան ո ւթ ե ան
սբւտմուխիւն է ՝ ո չ տես ո ւթի ւններ ո լ հան.
Լսարան, ո1չ աչ պարզ ծանօթութիւններւ գումարում : Աօդո ւածներ ո լ հաւաքա
ծոյ մբն է՝ որոնր մեծագոյն մասը՝ !լ են՝,
քաղրեմ, արդէն տսլուած է հտյաստանծան մամուլին կամ մասնագիտական տա
քացումով գրքերու •քէչ՝ 'Բանի մր էջնոց
բղսվաբահ յ օ գո ւա ծն եր էն մին չեւ րն դարձակ հետազօտութիւնը դացող դրու P[ււնները կը թոլին ծնած ր/1111 / սլարա .
Հայսւկսւ1/, առիթներէ եւ կը զետեղուին
Հքախօսական ա կնա ր կին ու գրական փորtyî» միջեւ։ Ամենայն դէպս՝ նորութիւնը
անտ1'ս11ւն մէջ չէ ;

La cérémonie
( կամ

Հայկական. Նէոււոմանաիզմի էսթեթիկա J ի ՈւթՈՆԱւգիծ՜ ((2) դր ո յթը կը տարազուի
սա սլէս » զհասարակական կե անքի հտնդամանքները . ♦ . որոշում են գեղարուեստի
էութիւնն ու ո լղգո ւթի լեըչդ :
Ասիկա
մարքսեան գեղագիտութեան ամէնէն ըն դարձա կ բանաձեւն է ՝ բա յց եւ խոցելի
կէտը : Հարցը , հոն , դրոյթը չէ , ոչ ալ տնոր շեորհիլ դեղագիտութեան մէջ մտած
հարուստ շերտերը : /> վերջոյ } վիճե/ի կամ
ոէ
սւէտվՀ է գիտնալ թէ ո*ւր կը տանի
նախադրեալ մը^ ի^՚նչի կը ծա՛ռայէ եւ
թնչպէս կը դործածու ի : Ըստ երեւոյթին՝
այս ՂԸոյթ1Լ աէ^էն դուռ բացող բանաԱւ մը
չէ Անհունի Անդթադարձը-^ն մէջ : Բարե
բախտաբար : Աւելցնեմ նա՝եւ } որ Ատ ♦
Թո՚ւիչեան կը զգուշանայ արագ ել մեքե
նա յա կան յարա բերութիւններ ստեղծելէ
գրական 'արտադրութեան եւ պատմական
հ ոլովոյթին միջել y նոյնիսկ եթէ անոնց
առկայ ո ւթի ւնը առաջադրուած է î
Այ ստեղ չեմ ուղեր քննութեան ենթար
կել ին՛ծի ծանօթ իր առաջիէն գրքոյկը }

Րաֆֆու

էսթ֊էաիկական

Հայեսւցքնե .

լ"լթիւնը, քսանամեակի մը վյ

/'"ïl "րոչ պատկերացում կու լ
"'^ետն1' մեթոտի հո լովոյթէն
^թիւններու ծիր էն , աիլոր
մտնաւանէ գՒ^թւրներւ

էհնղտհեր ո'չ գռեհՒկ ո'չ ալ վսեմ
ՈՈլո,Լ, “ » ’ "Ր ռւրեւելահսՀյ քննադա.
^եււ՚Լ / ա է^էն վա ւեբտկան ա լանդո ւսեԱ1տկԱմնի յ Ոչ ալ քննար կո ւած
ՀՇմղար,֊սփարական 'ւ-ղ^ի Հի -

տանքը քիչ ուսումնասիրուած նիւթ մը
կ* [^,րըդր կէ • կարեւորը աշխատանքին ծիրն
է ’ գեդագիտութիւնը ընդմ էջ քննադա տութեան եւ հ,դրա կանագի տո ւթեան^ » ալելի ճիչդ' ամէն քննադատութիւն եւ դըրա կանո ւթե ան Տգիտութիւնդ 1լ ենթադրէ
գեղարուեստական Տառար կայիդ ըմ՚րըռ նում } որուն Հէ^քը կու գայ փիլիսոփա յութենէն $ Տգոյիդ ընդհանուր սահմանու
մէ մր z իէարմանա էի էէ , ռր Ա տ • թուիչեան
րյ/այ նաեւ խմբագիրներէն մէկը Հայ էս
թետիկական Մաքի Պասսքո-Նթիւնիցի շարքին: Այ ստեղ ալ հ ետ աղօտ ո լած են Աղիւս
Տ եմիրճիպաշեանի դեղագիտութեան քանի
մը հարցերը^ Տիրան Զրաքեանի ճշմարիտի եւ գե գեg ի կի ըմբռնումները ինչպէս
հայկական նոր-վիպապաշտութիւնը :

Լո

N'M, ՝տզմաթիլ անգամներ Ատ.
ճ Հ Հ կԸ ^^ւ֊՚՚՚ււ՛1, ) "ր իր նպա տակը
պմ
^Ր^ի^երը րննաղատեւ , ինչ.

111
ւդ

֊

՝ ւ՝Ղա չենթադրեր այսուհետեւ ,
ենթարկուող ղաղա ֊
ձալորոլ^լն
առն ո ւած ՝
Հքնաէատես- 'ւէ^ր>, : Բայց
, ‘““["ըւ՚արէ քուչուիլ էջի է.
Ասօ»իլ անոր տեղ :

“lպկս՝ "ՐոնՀ բ"Լ"Րն
îf/q Խոմ՛11ւ ^րեւանի մէ?.
Մակա ^ղրսւրէլ ւ ‘"'՚

բա

"^Ւ

դաւանանք

X

L'après-midi, tel un lycéen dissipé, Camille
s’absenta du congrès, se joignit à la foule. Avec
la foule ? Il déambule plutôt dans l’incapacité
d'en faire partie, de sentir une proximité,
il hésite. Quand la foule est aveugle au décor
grison, Camille lorgne les plaques des rues.

par
Hamazasb SAKAYAN

PH (3), հ ակտ ռակ անոր որ սէյգ աշխա -

ք՞՛թի Լեները համ՚արմէը չեն ս
^լ" 'ժղչԻլիներ ըլլան հ ոն ՝ բ

հն

Citadelle de style troubadour qui eut pu être
consacrée aux dieux de la Babylonie, la gare
centrale . . . Colonnes, frises, soubassements,
plinthes, corniches, détails fourmillants unique
ment perçus par un œil exercé, dénonçant un
obscur architecte qui fit vœu, cela était patent,
de magnifier moins l’une et indivisible Républi
que que le règne flamboyant de Victoria, ou de
Mussolini. Tombant de la toiture - verrière, une
lumière sèche, crue. Epaisse grisaille sur les
trains, le pavage des quais. Hors de l’édifice
ferroviaire, l’entrée du Tube - ou de la Métropolitana - signalée par des lettres jaunes, noires,
perchées sur des hampes métalliques. Des bâ
timents - traces de potentats médiévaux -.près
du même fleuve boueux, grisâtre.

Avec la même pièce sans intrigue, toujours
rebrossée, avec un seul et même protagoniste
immobile sur les planches, s'y enracinant lente
ment, absorbant l’eau et les sels de la fosse,
le public risque d’être lassé. L’arbre, le plus bel
arbre du monde ne peut offrir que ce qu'il a.
L’œil de l'Occident tolère tous les leitmotivs
obsessionnels, pourvu qu'ils s'intégrent dans
le réseau des services, des biens et qu’ils le
satisfassent. Les natures-mortes de Camille,
que peuvenbelles lui offrir ? Après l’intermi nable génération des fruits cézanniens, cela
suffit. Il faut peindre autre chose - les au-delà
du réel peut-être -.Camille le soupçonne. Pris
de doute pour ses outils, ou pour lui-même, son
soupçon reste inopérant.

X

յօդուածներ , ներառեալ
Ս* * Աւետիս եանի նկար
(ք “՛բերող էջերը: Այս իրայ տար

11

En début de matinée, Camille s'était dirigé
vers l’Université Bocconi. Piéton, regard, il dé
couvrait de l’autre côté de la Manche, ou des
Alpes : tuiles orangées des toits, grues immo biles, tramways massifs, sonores, jaunes et
rouges. Des foules disciplinées parcouraient de
grandes avenues, longeaient la cathédrale - Go
thique? Néo - classique? - au grand parvis en vahi par des touristes commotionnés d’émotion
et de soleil.

La nuit venue, toutes les façades - briquettes
ocres, beiges, brunes, pierres de taille ravalées,
blanchies -, disparaissaient sous une averse
gris fer trouée, ça et là, par des feux tricolores
clignotant aux carrefours déserts.
Tissés sur le même métier d’un même ur baniste, les métropoles d’Occident !

^Արութիւնը Տմերդ րննագ ա տա /
Արական ագի տա կանդ ար տա դ ր ո ւլ
^ւն այնքան անհրամեշտ կարգ /J
քոմներուն մէկտեղումև է : ձչգելո
"Աւոո[,1'ն մէկ կարեւոր մասը յա
ւսյև է արեւմտահայ եւ սփիլռքահ
ք^Բնութիւններու որոշ գէմքեր ո i
քաղեան , Երուիյան ՝ Զոպանեան ՝
(Ւօփալեան՝ Վահ է Հայկ , J
կը ձգեմ հոս Պատկանն ան ի
^Կ^ումլ^
— ՝ րայց նաեւ ժ
էնեանի
, ր^յց սաս լ. ս
հսւյաստանեան գր ա կան ո ւի

ՈսկհՍուր պուխը փստուղով )

Այ ս վերջին աշխատանքը ինքնին նորու
թիւն մըն է y թէ՛ իբրեւ ձեռնարկ } թէ՛ իբ
րեւ յ՛ղանային ընդլայնում , թէ1 ալ իբրեւ
նիւթեր ո լ ատաղձ : Մ եր գր ա կանո ւթեան
մէջ օ չա կանո t! սլա շտօնա կանաg ած Stuր ւես տադէտ սերունդդ պիտա կը , խորքին
^է^: դասրաըկ յղւսցքի պէս բան մթյ, է,
ֆուր-թու մը՝ չմտած ո լած եզր մը՝ որուն
մէջ կը դետեզուին իրարմէ այնքան տար
բեր եւ իրարու ներհակ գրական կիրառում
ներ : Ատ> թոփ չեան ամէնէն առաջ կը գիմ է Տպատմակայ, փաստերունդ ՝ քիչ ծա նօթ ՝ կամ յետ-մդ ո ւած , ար եւմտահայ
մամուլին մէջ կորսուած էջերու ըհ թեր -

ու

գրՈյթ ’■ ԳՐմ& գուբս ձըգ աՂՈլ-որ աշխա տանքի մը մէջ՝

(üuiP-ը փ. էջ)

L’amphithéâtre 3 de l’Université Bocconi est
vieillot. Poussière, rondeur, luisance des bancs,
des pupitres étroits, à force de polissage invo lontaire. Des taillades sur certains pupitres :
Dessins, lettres alphabétiques
isolées ou
serrées les unes contre les autres. Camille
s’installe, regarde de côté, se retourne . . .
Personne.
La fresque au-dessus de la tribune professo
rale est toute en largeur. Des formes semblent
s’y sustenter. Vaches de Barbizon, chevaux
impétueux de Rosa Bonheur ? De Constable ?
Ou bien d’étranges mammifères en liberté,
sans paternité.
A gauche, Camille remarque une masse plus
sombre. La distinguer, la nommer péremptoire
ment, pertinemment.
Lentement, il descend vers la tribune. Il ap proche de la zone obscure,énigmatique,s'étonne
de la coïncidence : l’élément végétal ne cesse
plus d’être omniprésent dans son travail; de
même, sur plus de la moitié de la fresque, les
frondaisons d’un bois se déploient. Sans le
règne absolu de l'arbre, pas d’œuvre digne
d’intérêt. Une telle assertion résonnait assuré ment dans la conscience de Camille, dont les
peintures ne relataient plus que la force, la
croissance de souches massives, noueuses, les
boucles et les cumulus hypertrophiés d'un même
tenant, vert uni, du feuillage, comme si l’artiste
s'était contraint à prohiber la nuance en fauviste
anachronique.

La ville lui paraît distincte, unique, il visite
probablement un de ces lieux hautement arti
ficiels, dans leur pouvoir d’étouffer, d’ingérer
sereinement le bruit des pas des hommes et
des géants, de contenir à profusion, au-dessus
d’une moquette grise, sous l'œil lassé d’atten tion des gardiens de couleur - peut-être est-ce
l'Académie de Bréra ou ailleurs, un autre
identique musée - des entassements, des ali gnements de toiles; Gainsborough assure d’un
geste : à mes côtés, de blanc vêtue, c'est ma
femme; à Venus, assise sur un coussin de nue,
voilant son char, Vulcain, épiderme ocre, che veux bruns, tend un glaive - car Enée a toujours
besoin d'armes. Perçant profondément la chair
d'Europe, les colonnes d’un petit temple circu laire, et le socle du buste d’une quelconque
divinité protectrice, au pied duquel Arlequin
chuchote quelques propositions à Colombine.
Où que ce soit, des fruits comblent les toiles
de Rubens, de Jordaens. Un paquebot arrive à
Calais. Le Fighting Téméraire est sur le point
d'être démoli. Et le soleil se lève sur un lac.
Depuis que, pinceau en main, les peintres les
extrayèrent des brumes du néant, ces figures,
ces choses sans épaisseur soutiennent sourde
ment qu’il en sera ainsi dans les siècles des
siècles,
qu'elles tenderont, s'enracineront,
combleront . . . Dans la salle suivante, traînent
sur la fougère et l’asphodèle à demi-humide des
escarpins, des robes, des châles, des ombrelles.

Fonds A.R.A.M
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Aux Champs-Elysées souterrains, des couples,
des groupes d'ombres discourent, discourront.
Et Azade ?

X

Amphithéâtre de l’Université Bocconi. Ven dredi après-midi. Premier jour d'un congrès :
Quelle peinture pour un monde en exil ? Impos
sible de prétendre que ce congrès était indiffé
rent. Camille s'éloignait pourtant de l’Université.
Après la langueur d’un Narcisse étendu devant
une pièce d'eau, après d’autres toiles Grand
Siècle ou des Watteau, il chercha du regard moins désœuvré qu'obéissant à une impulsion
qu'il ne savait pas mais que depuis longtemps,
sûrement, il nourrissait-Ies parfums, les lotions
capillaires, la liste des tarifs d’un salon de
coiffure. Il opta pour une devanture vitrée.
L’encadrement avait dû être jaune vif. Poses
songeuses, avantageuses des portraits noirs et
blanc qui disaient, lui sembla-t-il, à chaque
badaud :

S’il te plaît de bloquer la grande roue du
temps, / Puis de retourner vers les années
d’antan, / Retranche. S’asseoir, s’expliquer pé
niblement. Désépaissir les cheveux ? Non, ce
serait pour une coupe nette des deux pattes.
Au pied du fauteuil - cuir sombre - , les mèches
tombent, une à une, sous l'assaut des ciseaux,
d'une tondeuse. Et la nacre légèrement froide
des deux lobes se découvre. J’ai marché de
nouveau, passant, repassant les doigts dans les
cheveux, peut-être pour me convaincre ... en
réprouvant, de la réalité de cet amoindrisse ment voulu. Un reflet dans les vitrines. Mes
espoirs étaient réalisés ? Je paraissais rajeuni ?
A un moment, ç'a été une place,deux obélisques
replets, vaguement égyptiens qui dominaient
deux édifices à un étage assez voisins, en
somme, de ce que Ledoux construisit à Jaurès
pour les -Fermiers Généraux. Plus loin, des
tramways s’arrêtaient. Suis monté à l’intérieur
d’un d’ceux là, sais pas . . . pas vraiment de
raison précise. Ciel dégagé d’été. La ville a dé
filé, avec ses vitrines, ses porches cossus, ses
files d'affiches blanches et rouges couvrant des
palissades, disant : No al terrorismo, avec le
verdoiement de ses parcs. Dans une ville plus
lointaine, où tout devait être rose, un autre
verdoiement s’épanouissait qu'il imaginait plus
exalté, plus divers dans les nuances, plus pro
che. Brûlant, et familier, ce verdoiement,
aurait-il presque pu soutenir. Entre les mains ou
sous les yeux, H en avait vu passer, des car tes postales, des photographies aux couleurs
tapageuses. Tant de films amateurs, avec en
prime la petite musique du projecteur ronflant
qui montait à l’assaut de ses oreilles. Dire qu’à
la fin-Déoembre 1979, tout était au point pour
que je connaisse de près la ville rosée : les
formalités administratives . . . appels télépho niques aux proches, valises préparées . . .

Deux jours après Noël, il y a eu invasion. J'ai
annulé le voyage. Surpris, curieux, les amis ne
cessèrent pas de me questionner ... Un vrai
feu roulant. Quand ils écoutèrent mes expli cations . . . Ah, leur sourire enrobé de scepti cisme, de prétendue pénétration qui disait à peu
près : «Déjà apaisés, tes désirs d'apparatchik,
ton appétit des petits privilèges ? Cela nous
étonne assez. Avoir fait un peu preuve de
grandeur d’âme et même - osons avancer le
divin terme - de solidarité ! Mais jusqu’à quand
les feras-tu taire, ces appétits que trop peu
moraux ? »

Eh bien oui, je n’ai pas été trop méprisable
à cette occasion, je n’ai pas fait usage d'une
argumentation plus ou moins cynique, j'ai servi
d'exemple à certains de mes collègues tentés
de fauter . . . Mettre en accord ce sentiment
inédit, mais néanmoins tenace, d'une obligation
à honorer avec mes actes ! Ça n’a pas été sans
difficultés, déchirements . . . sans regrets. Des
regrets qui survinrent encore plus vite que je
ne l’avais escompté ... Au galop. Mais que je
ne me leurre pas, en minimisant, ou . . . plus
simplement, en passant sous silence la formi dable pression des moralistes en herbe-hommes
de presse, conservateurs de tout crin - et tous,
qui au nom du soutien aux peuples opprimés,
qui au nom du droit international, des résolu tions des Nations Unies, exigèrent à cor et à
cri la rupture de toutes les relations avec
l'«agresseur». Comment aurai-je pu aller contre
cette donnée centrale ?

Մ Ւ Տ "fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

Avec tout ça, i’me reste plus qu’à attendre
une nouvelle invitation. Au bas de 1 avion, cra vatés, en rangs serrés, suant dignement, i aurait
eu les Officiels. Une harmonie essouflée jouant
un air pesamment martial . . . des mots de
bienvenue. En moins de temps qu i n faut pour
l'dire, quitte à ce que l'importance future de ma
production dans le grand mouvement de la
peinture contemporaine soit grossièrement
surfaite, je m’serais retrouvé avec le titre de
«Peintre émérite» en poche. Ensuite, des dîners
au cérémonial invariablement brisé sur la fin.
Bacchus lui-même s’y serait perdu, dans ces
banquets . . . ces foutoirs pas possibles, mêlant
allègrement chansons paillardes, toasts incon
grus, rots, rires épanouis jusqu'aux allusions à
la radio qui n’a jamais émis mais dont les
dernières plaisanteries trottent dans la tête de
tout un chacun. J’aurais pris connaissance des
dernières frasques des Puissants du moment,
des nouvelles orientations de l'apparail. Quels
sont les collègues bien en cour ici,qu’il m'aurait
fallu contacter ? Quant aux faiseurs de croûtes,
il leurs aurait été répondu: «Ce que vous faites,
j'en suis incapable». Sans problèmes. Ils ont
toujours trouvé dans mon cœur un petit coin. . .
Où en étais-je ? Si ténu, le fil de ma pensée
qu'il m'échappe ... En attendant, les lambris,
les nouveaux lustres, le décor de l’Opéra et
toute la smalah, c’est foutu.
Et ma participation à l'Expo printanière de la
Galerie nationale . . . Dans des salles n’ayant
rien à envier à la partie rénovée de la Tate
Galiery. Pour marquer ma présence, un bouquet
composé des toiles les plus caractéristiques de
ma période «Vert végétal» dont je n’arrive tou
jours pas à sortir. Et ces toiles, elles sont expo
sées dans quelle galerie maintenant ... Et les
petits fours du vernissage ? Quel goût avaientils donc ? Le goût amer de l’échec. Mais il y a
plus préoccupant. Avec ou sans expo, je m'étais
fait à l’idée d’aller voir ce pays, d'être étonné
aussi. J’étais prêt . . . Oui, prêt à ce que tout
me paraisse, dans le même temps, mien et
incompréhensible. Incompréhensible, parce que
j'y aurais vu battus en brèche certains de ces
principes et références qui imprégnèrent mon
enfance.
Ainsi, héritière consciente d’une myriade de
capitales déchues, Ardachad, Vagharchabad.Ani,
Sis et Tiflis et Constantinople, une bourgade poussiéreuse et peuplée de maisons en terre
battue autrefois, élevée pour quelques années,
quelques siècles au rang de ville centrale s'engendrait selon une tradition quelque peu
autre. Dans l'aire de cette tradition, empreinte
par les contreforts caucasiens, par les bises de
la steppe russe, les objets et les êtres, plutôt
que policés, étaient rugueux. Le franc-parler,
l'hospitalité y avaient tout leur sens.
Ce n'était pas seulement l’occasion de déce
ler ce petit écart, cette différence minime
rendant le pays de connaissance méconnaissable
qui avait été différé. Mais la possibilité égale ment de tourner, tel qu'un astre enivré, autour
du troubadour transcaucasien arborant un regard
pensif, une chevelure abondante et les deux
instruments de son art, de sa gloire posthume,
plume et viole au long manche, autour de deux
mains éblouissantes de marbre blanc, surgies
du sol, toutes prêtes à se rejoindre, de se pro
mener devant des bâtiments officiels, au milieu
du bruit des Boulevards, le long du lac du parc
du 8 Mai (f) , մյրայն անդամ i/yj եւս վերասլըիէ այրէ
յայանէսբե ըԼէ մէկուսի կզզեակը մեր առաջին սէրե
րուն :
Արագ՝ աշխոյմ , փու թկոտ , սլիտի մա֊
Գ1ՂՅէՒնՀ մետաղէ ցանկապատն ի վեր որ
հոն պիտի րլրար կարծես պա շտ սլան ելու
համար տոսախի թուփերուն խորհրդաւոր
կանոնաւսր ումը ։ Է, լ բարձր խոտերը պի jfcԼացնէին վեփի ւռէն կորա g ած ճկուն
շեղբեր , հարիլրներով հողին մէջ մխըրււուած , ու նոր յեսանուած' ի սպաս մար֊
տի մը վերահաս :
Րիչ մը պարտասուն , պիտի ընկողմա .
եէինը մարգագետնին վրայ՝ անեղծ հան
դարտութեան մը մէջ՝ զոհ եւ հեռու'
տաղտկղալվւ հ եաաքրրիրնե ր ո լ հեշտասի
րութեամբ լայնաբաց նայուածքներէն :
Աոլոր զգայարանքներով հաղորդուիլ
շրջակայ բնութեան , վերադ անել շունչը՝
ուշադիր ըլլալ միւսի մարմնի ամենադոյ զըհ տրոփումին , նուազագոյն սարսու ււին X Այն ատեն ամէն մէկս հարց պիտի
տար ինքղինքիհ ՝ պիտի երեւակայէր յարմարագոյն անցքը դէպի տարփանքներ ո ւ
խոստումներով , շքեղանքներով երկնոլած
արարողութիւնը որ շէր կրնար տեղի չու

նենալ ու չմիացնել մեր հոգիները՝ մեր
արիւնը ու մեր մարմիններու մեծապանծ ՝
թանկագին , քերովբէ ական ՝ երկնային ՝
րայց նաեւ եղծանելի թարմութիւնը :
ԱմԳ չարաիմ օր , բար ե պա տ եհ դիպուած
մը մեր տրամադրութեան տակ պիտի դընէր t անշնորհք ու թխորակ կողքով ^ընչ եակներու հաւաքածոյ մը։
Հնչեա\կները
հրաբուխի՝ մը' որ մերթ խոհուն մերթ ե ղեր եր դա կան իր խոմոռ դիմաստուերը ,
ճաղատ գանկն ու անվայելուչ պեխերը
կը պտըտցնէր Աղեքսանտրիոյ բարձը դա
սի մեծայսՀրդ պարոնն եր ո լ եւ առաքթնի
տիկիններու (1) սալոններուն մէԼ ել որ՝
կենցաղին ձեւականութիւններէն
ետք
կ'երթար ափիոնահեղձ ՝ րարձրահոլով՝
պարոյրներով մուխին ընդմէջէն իր ճամ
բան բանալ ՝ապա երկարիլ Օսմանեան ո՛ճի
կակուղ բազմոցի մը վրւսյ՝ նայուածքը
կլան ուած յԱւն կո ւցիչ սպասալոբներ ու հոյ
լէն : թեր եւս ՝ այս կրլսկէ էեոը ՝ կաղամ արի առջեւ անքուն դիշերներէ ետք ՝
մո ւթնուլ ո ւս թ,
պ ի տ ի
ն ախընտր էր
որսալ՝ Սօսեաց անտառին մ՛էջ ք*արձր
Հա յքի իչխանաղուններու սլէս ՝ պապենա
կան սլարտէզը ոռոգող պատանի ֆելահ h ե րր :
իսկ մենք՝ մեր Փորթ Տորէի կղզիին վ 1՚~
րա հ , անտար րեր այն բո լոր հնչե ա 1լներո ւն
զորս հանրային կարծիքը մեծապէս լն ա՛
զանց ական կը դալանի ՝ մեր նայուածքը
պիտի ս եւեռէ ինք դէպի հ ո տալէ տ ՝ ո դե կոչան ալ լիքները լալաներուն ՝ թաւալող
լերան քնարական երեսն ի վար : Շուտով
սլիտի ըմբոնէինք որ անոնք չափազանց
շատ տեղի կու տային ընթացիկ պատշա
ճս ւթի ւններ ո ւն : filw յց ինչ փոյթ մեղփ ընկալեալ սովոբութիւնները ՝ինչ փոյթ սլրրկան անձնապահ ութիւնդ ՝ սլզտլիկ տ են չե
ւ՛ըդ 1 երկիւղած հ ամր ո ւթիւնգ դառնալո Լ
հւսմար նոյնութեան սիրոյ բանա ստեղծը՛.

v'ngtième sièciP
finissant. Et ... ne procéderaient-ils Da,
Azade, ses doubles présents et à venir d
appolinien, la lyre si poignante que ւ՚Հ ,
terrible trône aveuglant se tait, éloigne de “
les foudres homicides. Et songe.
Ul
Le palais de Justice dépassé, Camille remonta
le trottoir à contre-courant, se retourna f,ré
quemment vers des groupes.
Quand je songe que bon nombre feraient des
modèles mémorables. Yen aurait-il un seu| à
consentir ? Cela me changerait de mon inter'
minable série d’arbres, de cette absence
inquiétante d’humanité . . . Comme si, par haine
de mes semblables, je m’étais retiré dans la
profondeur étouffante d’une forêt. La même cou
leur banale partoutrdes amas d’épinards élongés
en guise de feuillage, torsadés, bouillis, vert
sombre.
Tandis qu’il arrivait jusqu'à une petite rue,
une rumeur s'enflait - du moins, le croyait-il’
sans oser penser quelle pouvait ne pas être
réelle -, déclinait quelques secondes pour, de
nouveau, retentir . . . Coups de boutoir contre
il ne savait quelle jetée. Trottoirs larges. Aucun
commerce. D’une lueur mi-cramoisie, mi-orangée,
un soleil moribond finissait d’illuminer le ciel,
les murs hauts, jaune sable, et un portail massif,
richement ornementé, devant lequel il remarqua
vite un attroupement. Une marée plutôt, aussi
bariolée que d’avoir recouvert des corps basa •
nés, rougis et les couleurs vives de maillots
de bain ,de serviettes amples, de matelas
pneumatiques . . . Quelle marée ! Pleine de cris
d’enfants turbulents, d’embruns salés, de l'arôme
de lointaines algues océaniques, elle coulait,par
intervalles, hors des salles de classe, des
préaux, du portail, charriait des mecs, jeunes,
minces, fringants. {Եւ անոնց մէջ՝ գլուխ մչ

փա մ'ր գրեթէ տասն է :
Առաւօտեան
ցօղհալն է ահա բարձը խոտերուն վրայ .
մչուշին կը յաջորդէ դանդագ ջերմա ցում մը՝. Հիմա ՛դէտք է ըմբռնել որ նոր
մամանակաշը՝ջան մը կը բա g ո լի եւ թէ
միւսի մարմնի աղը կ'ըմբոշխն"՚ի միայն
ե՛րր կը չքանա լ հագուստի ել կերպասի Ա՛
մէն հետք} : De dévisager un murmure platiné,

էսւելի ոսկեհեր՝ աւելի գանգրագեղ՝ աւե.
լէի կիսախրիւ T ալ. ելի փայլուն քան կորիւ
նի մը բաշերըւ Այգ մազերը կարծես ղին^
կր թագադրէին նման տյն մատղաշ հովի
ւ ին որ ՝ Աստղիկի ու Արամազդի օրե •
բուն ՝ ինքզինք նետեց առիւծատիպ ու սւռիւծաստեւ դելի մը ճանկերուն ու մանիր
ներուն դէմ ՝ որպէ սղի- հօտը ապրէր՝.

sourdant de graciles jets d’eau, d'amphores ba
saltiques et paraissant dire : Celui qui boira de
l'eau que je lui donnerai jamais plus n’aura soif.

վՀլսմիյի համար ՝ կը բաւէր միայն ընդնչմարել՝ մխորոտ ամբոխին մէջ՝ ալե ոս

Libidineux comme à -son habitude, mon regard
eût été à l'affût . . .

X

կեհուր ղէո-խը) 11Ակոյն եւեթ՝ կուրնալու
եւ հաւատա լո լ համ՛ար որ ան Լոմպարտրոյ
չէր սլատկանեխ այԼ ՈԼ[՚1,Լ ո'11'
։
րեւս - ո0վ կրնայ ըսել - այս մատաղ [ւսկ
տղամարդու արիւնը կը միաձուլէր Տա
րօնն ու Ախալքալաքը • ♦ ♦ այնքան հեռա
ւորը ու ա լնքան մօտիկ նահանդներ ՝ թէեւ
մեր ապագան ♦ • • ) î

Marbre gris, colonnes d'un seul tenant, sans
piédestal ni chapiteau et sans épaisseur peutêtre. Camille venait d’apercevoir le palais de
Justice. Il sortit du tramway. Vendredi. 16 heu
res 38. Dans un kiosque, une manchette, «Il ne
nous reste que l'Art», annonçait la première
matinée du congrès, avec compte-rendu en page
intérieure. Sur un banc, appliqué et grave, Ca
mille -ne manqua pas de remarquer que la cou
pole triangulaire illustrant son exemplaire était
celle d'une église en grandissime péril puis
commença à lire. Des personnes loquaces, par
petit groupes, marchaient à bonne allure sur le
même trottoir. Et dans toute l'Europe occidenta
le, c’était la récurrence d’un même costume ju
vénile devenue règle, à laquelle ceux qui passai
ent leur chemin ne dérogeaient pas. Plus que
diverti de sa lecture, estomaqué, une fugitive
douleur au ventre, la vue troublée, au bord des
pleurs, Camille la reçut en pleine figure, la jeu
nesse de leurs visages. De quinze à dix-huit
ans, n'en estima-t-il pas moins, révélant ainsi
une attention ignorant la faiblesse des sens.
J'serai absent du congrès, cette après-midi
aussi, y’a plus à chercher. Alors que je suis ici
tout spécialement, en sachant ma présence re
quise à tous les débats. Et, dans le même temps,
qu’est-ce qu’i m’arrive ?... J’sens que je vais
sous peu le trouver : Ange déluré, objet con stant de ma poursuite; et si l’excès de beauté
éblouit, paralyse ... sa tête, couronnée éven tuellement d'un mouchoir rouge à motifs blancs,
pourra-t-elle ne pas me stupéfier ?... Non,
de savoir ce que cette ville recèle, impossible
de revenir sur mes pas. A moins de faire effort
sur moi-même. Et pourquoi? Je vais au contraire
faire le maximum . . . aller vers lui. Lycéen
sortant d'un cours. Né sans doute sous le
ciseau d’un artiste. Manié fiévreusement, le
ciseau, et tellement obsédants, le regard, la
conformation d’Azade. l'vient faire quoi,lui, ici?...

Ce Vendredi-là, inconnu à tous, décidé à ce
que le blondinet superbe ne fausse pas com ■
pagnie, ne devienne un point lointain et dispa
raisse, insaisissable, immensément désiré, der
rière l'opacité de façades quelconques, Camille
entra au milieu de la mer.
H. S
Issy-les-Moulineaux,
23 Sept 1981-9 Nov. 1982

(1) Tous, les très respectables Messieurs et
les Dames vertueuses, aussi fortunés que fermés
aux bizarreries du Sentiment.
(*) Այս նորավէպը մաս կը
ռի մը ՝ որուն երեր առաջին հատուէ ՛Ո
լոյս տեսան «Յաւէաջ-Միտք H

«Si le souvenir de moi s’estompe»,
Dimanche, 6 Avril, 1980.

«Jusqu'à la mort, Elégie»,
Dimanche, 7 Juin, 1981.

կը մրւՈւջէ / Dans la fosse»,

Dimanche, 3 Octobre, 1982.

(**) Traduction

collective en arménien

deux parenthèses.
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ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ Ո b‘ԼԻՆ

]$րդ դարու երկրորդ կէսի գերմանա կան ազգային մշակոյթը՝ յատկապէս ե րսծչտա1լան արուեստը հասաւ շատ րարկր, նախանձելի մակարդակին՝
չ},որ կւ երամչտո ւթե ան երկու հսկայ դէմ oh րուն՝ Վա 1լների եւ Պր ամ սի : Ա տ եղծա֊
րւրծութեան հիմնական ո ւղղո ւթի ւնն ե րուն ՝ աւանդութիւններուն ՝ հասկացողու
թեան՝ ձեւին մէչ բոլորովին տարբեր՝
նոյնիսկ հակադիր ստ եղծագործական ու»
կներու տէր Վակներ ը եւ Պրամսը ունե
նան նաեւ հասարակաց նսլատա/լներ ՝ որոնցմէ ա մեն ա կար ե ւորն ու ամենանշա նակալիկն է ՝ թէ եր կուքն ալ իրենց ամ րղ[ տաղանդն ու շնորհքը ի սպաս դրած
Լն դեր մանա կան ազգային մշակոյթի նր»
լափումներուն ՝ ազդային եր աժշտ ա կան
արուեստի զարգացման եւ տարածման ՝
երաժշտութեան
բովանդակութեան եւ
մարդկութեան մշակոյթի վերելքին հա մար :
Պրամսը՝ որ ծնած էր ^իերմանիոյ մէչ
եւ հոն դաստիարակուած՝ սակայն իր րսսժւթադործո ւթեան նշելի մէկ մաս ուի
կապուած էր Վիեննայի ՝ Աւստրիոյ հետ՝
/ տարբերութիւն Վակների՝ որ ա մբոզ»
էապէս կը պատ կանէր ֆերմանիսյ եւ գեր
մանական մշակոյթին •
^էակները՝ իր ամբո զչ կեանքի ըն Ւ^Ւն նուիրուած էր երաժշտական տըրամայի , Պրամսը օփերայով երբեք չէ հե»
քրքրուած ՝ իրեն Հ ամար «ամուսնա ^լր աւելի լաւ էր ՝ քան օփերայ գրե -

I1 1ՈԱւրբերոլթի լն Վակների Զյարատեւ
ԱղհՒթԿ Պրամսը հիմնուեչով աւան ՂՈլիքււններու ՝ պատմականօր էն ստեղ »
ուած երաժշտական ձեւերու սլա հ պանս ւ^վյ՚այ՝ եւ ոչ միայն Հուպէրթի՝ ՊէթՈէ/յխ[՛ ) Հայւոընի ՝ Ա* ոցարթի ՝ այլ նաեւ
։ 'է[“Լս1Լտէ'1' > Աքարլա Հ' 'ք-ուբըրէնւ, խոր ազդեցութեամբ րս»

ւ
է դաշնամո ւրային ՝ սէնֆոնիք ,
’1Ոքա1 ^ոեղծագործութիլններ եւ քամեանսամպ/ներ :
Լ կները ծլ հետեւորդները՝ որոնք ««/այ[ւ Լրայ-շտութեան-» ստեղծման եւ
ն՜ման աշխատ անքն եր ը տարին ՝ Պ ր-

/ "1
P

Ը հրապարակաւ
ե^ութեան ղէմ ;

ուղղուեցաւ

տյդ

Աւերս .ն
հ
հ
»
»
՛ յ ’ >ագառակ տյս տարրերու »
ս , fnL^ ել հտկադրութիւններուն՝
է ՊրամսՀ ե1՚"ն երևոլ տՒ ™րգ դարու գերմանական ազ 1
երUtj-չաակա"յր արուեստին ել ստեոԿ^ոլթեան .
1
C
•֊
Գ
ո,

Պրամ,, ենաե է 1833 Մ աշխ
երման[,„յ Հ ամպուրկ քաղաքին

&տան1,քէ մը- Հայքը "ր
ւ„Աւլ^ ւ
՝ 1826-//5< Համպուրկ հաս ն, ն/ւս^ llL Դերձակի աղջկան՝ fi րիսթի.
ս/ս'^

հեա ամուսնանալէ ետք,
Ընտանիքին ապրուստը ա-

ԿարՀ՚լ համաւ՛
է"փՀ' րՈւն

մաԳամ1՛

դ[-ւերայՒն

նուազէր սրինգ՝

ԿպԼ եւ"1' ''
էեՐ1 ան դարձաւ
քր 'il'1'ո ւոր ա կան քարելայի քորրազարային նո ւա գախ ո ւմբի

քոնթրըպասիսթը ։ Այղ ժամանա կներու
յատ կապէս գիւղաքաղաքներու եր աժի շտ»
ները կը սորվէին մէկէ աւելի նուագարան»
ներ ՝ իրենց ապ բուստը քիչ մը աւելի հեշ
տութեամբ շահելու համար*
fi*երե ւս
տնտեսական
պա աճառներ ով
համերաշխութիւն՝ խաղաղութիւն Հ_էտր
երախայ Եոհաննէս Պրտմսի հայրենական
տան մէչ՝ որ կը գտնուէր հին քաղաքի
֊Աղխըչթաթ- ամենախեղճ թ ա ղերէն մէ .
կուն մէջ-. Այգ տունը՝ ուր Պրամս տ չ խարհ եկած էր ՝ 1914-//Î» գնո ւեց աւ Պ ը րամսեան ընկերութեան կողմէ եւ աւելի
ու֊շ Համպուրկ քաղաքի հսկողութեան եւ
խնամքին ենթակայ դարձաւ ՝ սակայն
^11ևՍոՍղ հւււմաշխարհային պատերազմին
բոլորովին քանդուեցաւ :
Պրամս իր նախնական կրթու թիւնր
ծնն դավայրին մէչ ստանալէ յետ ոJ ՝ ^ տա
րի կը յաճախէ տեղւոյն անձն\ական դըւտլրոց մը : 1յ ր աժշտ ութեան առա չին դասերը
կը ստանայ 3)* Վ» 'թոզէլիի եւ է* Ա*արկսէնի մօտ՝ իր հօր քով երաժշտական հիմ»
նական ղի տ ելի ք*1ւ եր ո վ զինուէլէ վերչ : է .
Ա*արկսէնը ՝ որ ընտանիքի բարեկամ ալ
էր ՝ մեծապէս քաչալերեց պատանի Պրամսը եւ նոյնիսկ օգնեց անոր՝ որպէսզի ապ
րուստը հոգայ ՝ զբօսավայրերու՝ դուար»
ճասրահներու մէչ ժողովր դա կան երդեր
նուագէլով դաշնակի վրւոյ* Վստահաբար
կարելի է ըԱնլ՝ թէ այդ
որոնք
շար ուն ա կարար նո ւադուելով
պատանի
Պրամսին կողմէ՝ պիտի գամուէին անոր
մտքին եւ սրտին մէչ՝ եւ յառաչիկայթ
պիտի օդտ ագործո ւէին որպէս ատաղձ
գերմանական ազգային երաժշտութեան՝
զանազան ստեղծադործութիւններու^յ մէչ :
Հակառակ աղքատութեան ՝ դժբախտու
թեան ՝
թշուառութեան՝ Ifnհաննէս
Պ րաւքս
միշտ
կ \սւ պ ուած
մնացած է իր ծննդավայրին՝ անոր բնա կան զեղեց կութիւհներուն ՝ հօրենական օ»
ճախի երբեմն ուրախ եւ տխուր ժա մերուն՝ օրերուն ՝ մայրական տաքուկ սխ
րոյ՛ ՃՏ՜ւՏ-խւ Վքւենայէն իր խորթ մօր գըրած 'նամակներէն մէկուն մէջ կը գրէ.
«Միշտ Համպոլրկի կարօտը ունիմ ՝իմ ամենալա ւ եւ թէեւ նո յնժամանակ ամենա»
ցաւոտ ժամերս են անոնք՝ երբ ես ղիշփրները առանձին նստիմ եւ անցեալս խոր հիմ^ :
Պրամս շնորհիւ իր աշխատասիրութեան ՝
աչքառու ձիրքերուն ՝ գործի կար եւոբու թեան գիտակցման՝ շատ կարճ ժամանա»
կի մէչ կը տիրապետէ իր նուաղած դորե-իքի^ւ' դաշն ակին եւ կու ւոայ այլեւս հըրասլարակային ելոյթներ համերդասրահներուն մէջ ել կը նուագէ բացի Պախի ,
V "3 արթի եւ Պ եթհովըխի գործեր էն ՝ նաեւ
իր ս տեղծա դործո ւթի ւնն երը ՝ ներքին մեծ
կեդրոնացումով՝ զգացմունքի խորութիւ
նով ՝ շատերուն ուշադրութիւնը հրաւիրէլով իր վրայ :

1849-^^’ տեղի ունեցաւ Պրամսի կեան քին անկի ւնա դար ձներէն մին կազմող հան»
դիպում մը հունգարացի յայտնի չութա կահ ար էգէ [իեմենյիի հետ՝ որ 1848 1849 թուականներու հ ո ւնգտր ա կան յեղա
փոխութեան որպէս մասնակից աքսոր -

ւ ած էր Ամերիկա , սակայն՝ երկու տարի ներ Հտմպուրկ մնալու ստիպուած րքյալով առիթը ունեցած էր ծանօթանալու
եւ միասնաբար երաժշտական ելոյթն եր
տալու աստղի մը նման փայլող Պրամսին
հետ :
1853-/ր£ քիեմենյին վերադարձաւ Ամերի»
էտյէն եւ վերականգնեց ստեզծադործա կան շփում Պրամսի հետ : Այդ շրջանին է
որ Պրտմս առիթը ունեցաւ շատ մօտէն
ճանշնալու հունգարական պարերը եւ երդերը ՝ այսինքն հունգարական ֆոԼ<^1ո1,11 ւ
որ ապագային պիտի շարժէր ստեղծա »
գործական հ ետ սւ՚քրքր ո ւթի > ն երիտասարդ
J°P1էնոԳՒ
օւո աԺԳ երաժշտութեան նը կտտմամբ եւ Վ ի եննա մնալէն եւ հոն
հունգարական երաժշտութեան հետ ւսլ ս*“
լելի սերտ շփումներ ունենալէ յետ ո յ ՝
Պրամս ‘գիտի սա եղծէր հրաշիսլի «հուն դարական պաբերդը*. Աեմենյին մեծապէս
օգնեց նաեւ որ Պրամս դիւրութեամբ տի
րապետէ «տ էշիֆր էդ եւ «թրան սրողէդ ընելու ար ուեստին , որ շատ կար եւոր էր
ոեւէ երաժիշտի մը համար*.
(իեղար ո ւես տ ա կան ելոյթներու չրչա
սլտոյտներէն մէկուն ընթացքին Պրամս
կը ծանօթանայ հռչակաւոր չութակահար
Եօզէֆ Ե ոախիմի հետ՝ որուն միջնորդու
թեամբ Պրամս հ ան դի պո ւմն եր 1լ ունէ եայ Լիս թին հետ Վայմաթ եւ թուման
ել [‘T Vrnf^ փ/տրաքի հետ Տ իէ [*“ որֆ ի
մէչ*,
1853-//^ Պրամս Աեմենյիի հետ այցէ մ՛3 Լփսխխհ 1 ^ե՚ե1 արդէն յօրինած էր 1Ո0
լքլսժէօթ դա շն ակի առաչին սոնատը ՝ lf|l
պեմոլ ufbpgnîr ՝ դաշնակի համար՝ երգեր

խմբագրեց'

ԽԱՋՒԿ հԸԼահԱՆ

եւայլն*, Աեմենյիի նպատա կն էր մօտ էն
ծանօթացնել եւ ներկայացնել երիտասարդ
յօրին ողը Պրամսը իր մեծահռչակ հայ
րենակցին' Լիսթին :
Աակայն մէկ քանի օրեր բաւեցին որ
Պրամս հասկնար ՝ թէ իր ել Լիսթի միչնւ֊ չէ_ային եւ֊ չէին կրնար ը/լա/ հասարակա3
1 այղ շփումը ամրապնդելու՝
քանի որ երաժշտական ո լղզուածո ւթիւններով՝ հասկացողութիւներով բոլոր ո
•ԼՒն կը տարբերէին իրարմէ*, J1 տարրէ բութիւն Լիսթի ^ծրագրային երաժշտու
թեանդ որուն նիւթը կը կազմէին գրականբանաստեղծական կերպարներ ՝ Պրամս եր»
դրական սիւժէներ չէ փնտռած _ բա
ցի երդերէն ՝ - այլ հիմնուած է միայն զին
քը շրչապատոզ կենցաղային երաժշտու թե ան եւ մեծ դասականներու - Հայտըհ՝
Հյ ուպերթ ՝ Պեթհովրն եւայթյ - եխաժշտ ական արուեստին վըայ î

Ն/ւյՆ տարին ՝ 1853“^^ Պրամս առիթը
ո՛ւն՚եցաւ ծանօթանալու Հյումանի հետ ՝
1>նչպէս նշո ւեց ա ւ ՝ յայտնի չո ւթսւկահ ար
Եոզէֆ Եոախիմի միջնորդութեամբ եւ
յանձնարարական նամակին Տիւսէլտոր ֆ/՛ -քէչ. ուր Հյուման կը պաշտօնավարէր
որպէս երաժշտական տ ի րէքթէօր ել երգչախումի ընկերութեան ղեկավար t Հյու ման՝ որ այդ տարիներուն հոգեկան հի
ւանդութեամբ կը տառապէր ՝ մեծ հիաց »
մունքով եւ խանդավառո ւթեամբ ընղու »
նեցաւ Պրամսը եւ իր ստեղծագործութիւնդ
ները* Երր երիտասարդ Պրամսը անոր հա
մար մի քանի գործեր նուազեց ՝ Հյուման
հիացած՝ րացագւսնչեց . <Հ,Ասիկա անպայ
ման պէտք է լսէ ելարանդ՝ ել անմիչապէս կանչեց իր կինը՝ որ ապագային պի“
աի դաոնար ամենալաւ բարեկամուհին
Պրամս ի՝ կեանքին մինչեւ վերչին վայր
կեանք $
Ձափէն աւելի ա զզուած Պրամսի դաշ
նակ նուազելու արուեստէն եւ անոր րստ եղծա դործո ւթի ւններ էն ՝
որոնք մինչեւ
այդ օրերը դեռ չէի^ հրատարակուած ՝
Հր ո ւման՝ որ իր վերչին ստեզծադործա կան ուրախութեան օրերը 1լ ապրէր Պը րամս ի հետ՝ չբաւականացաւ բանաւոր
գովասանքներով՝ այլ 28 Հոկտեմրեր 1853
ին հ իացական ՝ քա չա լեր ա կ ան ՝ չատադովական տողեր ստորադրեց ՀԵոբ երաժըշ»

տական թերթեին մէչ՝ «Ն որ ուղիներդ
խորագրով ՝ տաղանդաշատ երիտասարդ
յ°րիեող Պրւսմսի մասին •
կը խորհէ»
ի^ խԼ քէկը յանկարծ պիտի յայտնուէր ՝
պէտք էր յայտնուէր ՝ որ մեր ժամանակի
ամենսւմե}»- խօսքը պիտի ունենար ըսելու՝
մէկ-Ը "Ը ձ՚եղֆ վարպետութիւնը ցոյց
պիաի տար ՝ ոչ թէ աստիճանաբար ՝ այլ
Միներվայի (*) մը նման... - էլ անիկա
եկաե է՝ նոր արիլ^յ մը՝ որուն օրօրոցին
ԳԼո1-1սԸ հերոսներ ել նրրութիւններ պա հակ կը բռնեն-. Ան կը կոչուի էոհաննէս
Պրամս՝ Համպուրկէն եկաե ՝ հոն անձայն
անշչուկ շուքին մէջ ստեղեելով. . . : Ան ևը
էըէը 1՚Ը լԼըաՅ արտաքնապէս ալ բոլոր
նշաններ ը , թէ ան իսկական ւէարսլետ մըն
է : Ւր բարեկամները 1լողչունեն զինքը
աշխարհի բացուաե իր առաջին ճամբուն
•էրայ ՝ ուր զինքը կը սպասեն թերեւս հըր ՈԼչքներ , բայց նաեւ դափնիներ ել ար մտւ. ենին եր • • »դ *
Հր ո ւման՝ որ քանի մը տարիներ առաչ
առաչինը ըլլալով իր ծանրակշիռ խօսքը
ըսած էր Հյոփէն\ի տաղանդին մասին՝ հիմա կ արտայայտուէր այսքան խանդավառւած Պրտմսի մասին՝ մեծ դեր խաղալով
անոր կեա նքին մէջ , տբուաե ԸԱալուԼ ոբ
իր անունը ել համբաւը պիտի լսուէր ոչ
միայն֊ փերմանիոյ մէջ՝ այչ անոր սահ մաններէն դուրս մէկ կողմէն՝ միւս կուլմէն մեե ինքնավստահո՛ւթիւն ել մեե պա
տասխանատուութեան գիտակցութիւն պի
տի ներարկէր Պրամսին՝ եւ ան պէտք էր
արդարացներ այդ ամէնը՝ զոր հրապարա
կաւ ըսած եւ դրած էր ժամանա կի ամենա
մեծ հ ե ղին ակութի լիւներ էն մին' Հր ումանը*
Ինչպէս շեշտուեցալ վերել՝ Պրտմսի եւ
Հյումանի կնոջ 'Իէտրայի միչեւ հ աստատ.
ւած էր խոր բարեկամութիւն մը՝ որ Հյումանի մահէն յետոյ - 1856 - տլ շարունակւեցաւ*. Պրամս՝ 'Իլարա ՀՀուման՝ Եոզէֆ
Եոախիմ եւ եր աժշտական տյլ գործիչներ
կազմեցին՝ խմբաւորում մը՝ պայքարելու
համար Վակն եր եան եւ Լիսթեան «ապա Դայի երաժշտութեանդ դէմ : Անոնց հա
մար երաժշտական աշխարհի բարձրա »
գոյն գագաթները կը կազմէին Պտխը ՝
Հենտելը՝ Աոցարթը՝ Պեթհովընը՝ Հուպերթը՝ Շ ումանըւ Աա֊տ կապէս՛ Հ ումանի
եւ Հ ուպերթի երաժշտութիւնը զզաէի
հ ետքեր գործեց Պրտմսի վրտյ ՝ որոնց ազդեցութեամր ստեղծեց ան չատ մը գոր »
ծեր :
^ւ"3ի ո տեղծա դործական ա շվս ատ անք ներէն՝ Պրամս՝ որ որպէս դաշնսւկահար
րսւզմաթիլ ելոյթներ 1լ ունենար քերման»
իոյ զանազան քաղաքն եր ո ւ1ր մէչ՝ նուա դելո վ մերթ առանձին ՝ մերթ 'Իլարա Հու»
մանի հետ ՝ չորս ձեռք երկու դա շնա կի վըրայ եւ մերթ չՈւթակի Աոնաթ-îfÆ^՝ Եոա
խիմի հետ :
ւՏօՕ՚տկան թուականներուն Պրտմս կը
պաշտօնավարէր Տեդմոլտ քաղաքին մէչ՝
որպէս պալատական երգչախմբային քա ըելայի ղեկավար : Այդ տարիները շատ
կարեւոր դեր խազացին Պրտմսի երգչա »
խըմբային ստեղծագործական աշխատանք"
ներուն մէչ՝ որովհետեւ ան որպէս խըմրավար մօտէն շփման մէչ մտնելով երգչա»
խումրի
հետ՝
ղեկավարելով տարրեր
տարրեր յօրինողներու' Իալեստրինայի ՝
Օրլտնտօ Լասս ոյի ՝ սակայն նաեւ Հենտելի ՝ Պախի խմբերգային գործերը՝ զա »
հոնք ուսումնասիրելով ինք եւս ստեղծեց
խմբերգներ ՝ նուագախումբով եւ առանց
նուագախումբի - ա քարելլա՛ » երգչախըմթտյին գործեր' արական ՝ իգական կամ
երկսեռ խումբ ու համար : Պրտմսի ամե»
նայայտնի գործեր էն է «գերմանական ռեքույեմդը՝զոր աւարտած է 1866 թուակա
նին : Ի տարբերութիւն ուրիշ հոգեհան “
դըստեան սլա տարագներու ՝ որոնք լատի
նական դեքստ ունին՝ այս մէկը գրուած
զ^^ր^տներէնով՝ տյս պատճառա՛ւ կոչ ւած է գերմանական «ռեքույեմդ :
Պրտմս չէր սիրեր երկար ատեն նոյն տե
ղը տպրիլ՝ արդէն խճողուած էր համերԳայի^ ո ւղեւորութիւններ ով :
Ա ակայն
պէտք էր զատել տեզ մը՝ ուր կարենար
տանիլ իր ստեղծագործական աշփյատանքները խաղաղօրէն *, Հայտընի՝ Ա* ոցարթի՝
Պ եթհ ովրնի ՝ Հ ուպերթի նման ան ալ ընտ
րեց Վիեննան ՝ ուր եր աժշտ ա կան կեանքը
կենսունակ եւ վառ էր : 1860*"4w^y թուա
կաններուն հաստատուեցաւ ՆԼիեննա ՝ որ
դարձաւ իր երկրորդ հայրենիքը*, Աակայն
քանի մը տար իներ հոն երգի Աքատէմիի
երգչախումրի ղեկավարի պաշտօնր վարե-
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« 8 Ա 1Ւ Ա Ջ
լէ ետքդ 1861-^ե կըկ/?*1 հեռացաւ Հերա միշտն եր ու սուրբ քաղաքէն}) : 1878_/'ե
վեր ջնա պէս հաստատուեցաւ վիեննա յ Պ ը~
րամս այդ տարիներուն արդէն մեծահամ
բաւ երգահան էր ել բազմաթիւ դործերու հեղինակ : /Հհ կը վայելէր լայն ժ՜ո
ղովրղՀա կ անո ւթի ւն եւ ընդունելութիւն ,
նոյնիսկ Վտակների եւ Լիսթի շրջանակեն րէն : Լիսթի աշակերտ եւ վակների բն կեր' Հանս Պիւ֊լովը՝ որ Վյս կների Հթ'րիս~
տան եւ Իզռլտէ}>ն եւ հԱ այեստ եր զինկեր})
օփերաները առաջին անդամ րյ յայով դե կավարեց Ա իւնխընի մէջ՝ Հւսյլեւս դարձած
էր Պրամսի թունդ համակիր եւ կաշխա աէր անոր գործերը տարածել ։
Հանս
Պիւլովը այնրան խանդավառս ւած էր Պըրամսէնդ որ անոր առաջին ս 1Հ“ֆո նին կ ոչեց հՊ եթհ ովընի ձՏ^րդ սէնֆոնին)) : թԱաՀ
կան է կար չափ ազանg ո ւթի ւն այդ դա տումին մէջ^ քանի որ Պրա մսի սէնֆոնիները հակառակ հսկայութեան եւ վարպե
տութեանդ կարելի չէ Պեթհովընի ստեղ
ծագործութեանց հետ նոյն՛ տեղ ր դնելդ
մտքի դ զգացմունքի դ հասկացողութեան
տեսակէտերովդ սակայն այդ ցոյց կու
տար Հանս Պ իւ/ովի եւ ուր1յչ շատ մը եր աժ՜ի շան եր ո ւ համակրանքը Պրամսին ան
ձին եւ գործին նկատմամբ։
Վիեննայի մէջ, Պր ամս որպէս վիեննական երգթսխմրային՛ քաբելլայի ղեկավար
կու տար համերգներ դ յայտագրին վրայ
ունենալով դասական յօրինողներու գոր
ծերը •
Հենտելի ՀՒսրայէլը Եգիպտոս ի
մէջ», Պ ախի ՀՉարշարանքներն ըստ Ս*ատ֊
թէոսխ>դ Ս* ոցարթի Հ^եքույեմ^ըդ եւ այլ
գործեր : 1872-1875 թուականներուն ան կը
ղեկավարէր սեմֆոնիք համերգներ Հերա֊
ժ՜ըշտութեան բարեկամներու ըն կեր ու թեան}) կազմակերպութեամբ։ Պրամս այգ
մամանա կ ունէր ծառայական բեղուն գործունէութիւն դ սակա յն ան կը փափաքէր
ազատագրուիլ անոնցմէ եւ լծուիլ բոլո րովին ստ եղծադործա կան աշխատ անքի դ
տրուած րլլա/ով որ պայմանադրուած էր
ՀՍիմրոք}) հ րատարա կչութեան հետդ որ
նիւթապէս շատ լաւ կը վարձատրէր մե
ծահռչակ երգահանը Պրամսըդ որ բացի
եր ծախքեր էն դ կը հոգար նաեւ Համ պուրկ գտնուող իր երկոլ քոյրերուն ապ
րուստը ։
Աոմանթիկ շրջ անի դասական երգահա
նը Պրամս երկար տարիներ աշխատելով
նԼիեննայի մէջդ որ տեսակ մը միջազգային
եր աժ՜շտ ա կան կեդրոն էր դ առիթը ունե ցաւ մօտ էն յարԿսրերուելո ւ հարաւ-գեր մանական դ հ ո ւնգար ա կան դ ցիկան դ չեքս դ
զո ւի g եր ա կան դ իտալական ժողովրդական
երդերու եւ պարերու մեղեդիներուն դ ո րոնքդ ինչպէս նշուեցաւ դ յ ա ռա ջի կա՝ լին
օզտ ագոբծուեցան որպէս ատաղձ իր ըս տեղծադործութիւններուն մէջդ անոնցմէ
կարելի է յիչել վալսերը, հ ո ւնդար ա կան
պարերը դ ցիկան երգերը դ նաել սեմֆոնիները եւայլն։
Երամշտ ո ւթեան պատմութեան արձա նագրուելու արմանի դէպք մը պատահե ցաւ Պրամսի կեա'երին վերջին ամրան ըն
թացքին . 25 ամեայ Ս*աքս Լիեկրրր իր
Սուիթ^ը օր» 16 ղրկեց Պրամսին դ
այն խնդրանքովդ որ ՝ա չքէ անցընէ զայն
եւ արտօնութիւն աայ որ Ա*աքս Աեկրրը
այգ գործը Սի պհմոլ մինէօր սէնֆոնիի
վերածէ , ինչ ՈԸ նախատեսուած էր իր
կողմէ դ եւ Պրամսին ձօնէ։ 63 ամեայ եր
գահանը խորապէս ազդո ւած եւ խ ան դա
վա ռո ւած ոչ միայն արտօնութիւն տալով
գոհացաւ դ այլեւ փափաք յայտնեց անձ նապէս յարաբերութիւնն եր մշտկելու եր1՚տասարդ յօրինողին հետ* Ահա դ պատմութիւնը կը կրկնուէր : Այն ինչ , որ Շ ուման
բրած էր Պբումսին համարդ հիմա Պրամս
կը ջունար լնել Ա* » Աեկըրի համար *. Իր
երկրորդ նամակին մէջ մեծահամբաւ եր դահանը Պրամս դրաւ իր նկարըդ ըս տորադրելով հետեւեալը» «կը սպասեմ
Համապատասխան պատասխանին^ ։ Այս_
պէււ մշակուեցաւ յարաբերոլթիւններ դ գը.
րաւոր կերպով Պբումսի եւ քիեկըրի միջելդ
ձգելով երամ շտ ո ւթեան
պատմութեան
շատ թանկագին էջեր թղթակցութեան ։
Պրամսդ ինչպէս ըսուեցաւ դ ռոմանթիկ
շրջանի մը ապրող դասական մըն էրդ որ
իր խաոնո ւածքով կը սլա տ կա նէր աւելի
կանխահ աս ԼԸ^խնի մ'ը Պեթհ ովընի մա մանակինդ եւ կը տենչար երամշտութեան
արուեստը յառաջ ս/անիլ ույն տեղէն դ ուր
Պ եթհ ովըն ձգած էր ։ Ան հակում ունէր
նայելու աւելի անցեալին դ քան ապագա յին։ Աակայնդ Պբումս կը վայելէր նախան
ձելի
ժողովրդականութիւն եւ յարգանք
բոլորէն դ եր ամչտա կան ստեղծագործէս կան եւ կատարողական br արմանիքն ե ր ով ։ Ան արժանացաւ զանազան պատիւ-
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ներու.: ՃՏՈ-ին սսՀ՚սցաւ փեմպրիճի հա մալսարանի երամշտութեան
տոքթորի
աստիճան : Երեք տարի յետոյ այո անգամ
Պրասլավի համալսարանի փիլիսոփայս, կան բամինը պալոուեց զինքը «պատուոյ
տ ոքթոր»ի աստիճանով : Ի նշան երաի, տագիտո ւթեան Պրամս Պրասլավի համալ
սարանին ձօներ «Ակադեմիական տօնս։ -
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կան նաի։երգանր»ը , օր • 80 յ ղոր ե^՚ՔԸ
անձնապէս ղեկավարեց : Պ եռլինի եւ Փա
րիզի արուեստի ակադեմիաներու անդամ
ըետրուեցալ՛ Ան ստացաւ Հ,ամպուրկ քա
ղաքի «պատուոյ քաղաքացի»ի կոչում ,
որուն համար իր եր աիւ տ ագի տ ո ւթի ւնը
յա բսնեց ստեղծելով ութ ձայներու հա
մար յօրինուած երդչաիյմբային դոր^ը
Հ Հանդիսաւոր եւ յիշատակելի պատգամներ})ը

օր » 109 î

(Շար- Ա. էջէն)
X

ՍՏԵՀԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Սէնֆոնիկ ս տեզծաղործութիւնները • Ձորս համան ոlui զն եր - սէմֆոնի - դ երկու
սերենադդ երկու նախերգանք' ՀՈզրեր գա կան})ը եւ «Ակա դեմիա կանաչը դ
էխս ր իասիոններ
Հայտընի թեմայով։ ք)ւնի
նաեւ համահնչիւններ - քոնչերթօ - որոնք
մաս կը կազմեն իր սէնֆոնիկ երամշտութեան : ՍՀեոնցմէ են'
երկու դաշնակի դ
ջութակի քոնչերթ ոն երը դ զոյգ ջութակի դ
թաւջութակի եւ նուագախումբի համար
գր ո ւած կր կնա կի հ ա մահնչի ւնը ։
վոքալ գործերը նուագախումբով
<ՍԼվէ Ս'‘"['['ա» կանանց եր գչախումրով դ
Հիելսղման երգիչը երկսեռ երգչախումբ
ել շնչային նո ւագար անն եր ո վ , «Գերմա նական սլատարագ^ըդ որ հանրածանօթ է
եւ ա մեն ա սիր ո ւած գործերէն՛ էդ Հէէակա տագրի երգիչը եր գչախ ո ւմրո վ դ ՀԱազթանակի երգիչը դրուած ութ ձայն երգչա խումրի դ պարիթոնի եւ նուագախումբի
համար։ Արական խումրիդ ալթ ո յ ի եւ
երգչախումի համար յօրինուած հ,Աարս ոտի »?/ եւայլն ։
Ա են ե կային եր ամշտ ո ւթ եան ստեղծագո րծո ւթի ւնն երը » _ Լարային սեքստետ դ
դաթմակի քուարթեթներդ երեք չարային
քո ւարթեթ գա շն տ կի քենթ եթ դ սոնատ ներ ջութակի եւ դաշնակի համար։
Դաշնակի գործերը»_ Այս կարգի յօրի նումները շատ են դ որոնցմէ կարելի է նրչեչ երեք սոնատներ ըդ Հէնտըլի դ Հյումա Հ այտընիդ Փականինիիդ հ ո ւն գա ր ա կան եւ անձնական թեմայով վարիասիոն
ները դ պայւատներր դ ռարսուռիները դ որոնց մէջ շատ ծանօթ է սի ւքիԹէօԲ^(5//Նթերմեցցոները դորոնցմէ լաւագոյններէն է
մի պեմոլ ւքսւժէ՜օր^ր , քաբրիչիոները դ չորս
ձեռքի համար գրուած դաշնակի վալսերը
եւ նշանաւոր Հհ ո ւնգար ա էլան սլար եր^ը եւա,քն :
վորալ ստեղծադործութիւևնփր
Աու պերթլ, եւ Շ ո ւմանի խոր ազդեց ութեամբ
յօրինուած բազմաթիւ ձայնական ստեղծագործութիւններ ո ւ
կարգին նշելփ են^
Հ^երմանական մո զո վր դա կան երգեր^ը դ
թեն որ կամ սոփրանոյի համար գրուած
«ՆԼեց եր գերերդ ^Վեց երգեր օր» 7»?
ՀՁորս երգեր օր» 13» , ՀՕրօրոցային երղ^Ը î ՀՍէրօ կանանչ է^ն դ Հքիոզովրդական
մ ան կա կան երդերի դ եւա յլն ։
Երգչախմբային գործեր
Ունի բազմաթիլ հոգեւոր եւ աշխարհիկ խմբերգներ դ
որոնք գրուած են արական դ իգական , երկ
սեռ խումրերոԼդ եւ ոչ միայն չորս ձայներոԼդ այլ նաեւ հինգդ վեցդ ութ ձայներու համար դ երգէոնի կամ դաշնակի րն կերակցութեամբ ։ ՀՑիկան երդեր^ը գըրւած չորս ձայներու եւ դաշնակի համար դ
շատ տար ածուած են ։ Ունի նաեւ խըմ բերգներ դ որոնք յօրինուած են միայն իդական խումրի ել զանազան նուագարան
ներու համարդ եւայյն։

ցումին դ ուրկէ կ'ընէ լայն քաղուածքներ :
Կ ը հետելի բանալի դեղագիտական յղաՅվՒ
ներոլ հոլովոյթիե դ & ոփ ենհ ա ո ւր էն մին չեւ 1Լարում ան ) անոնց պատչաճեց ո ւմին
արեւմտահայ իր ա կանո ւթե ան դ այսինքն
ձ ե լա էի ո խ ո լ ձին: Այ ս ձեւով կը յայտնուի
փարատոքս ը»
Աիամանթօդ վարուման դ
Ո* • Ա եւա կ դ Լ » Հցանթ կը դառնան իրա գործողները նոր-էԼի պա՛պա շտ ո ւթեան մըդ
որուն ամբողջական ըևգլայնումը տ 1.դի
կ՚ունենայ Հհեթանոսական շարմումիյչ դ եւ
«Մ եհ ե ան»ի եւ Հէյաւասարգ^ի բեւեռաց ո ւձ ով : Տր ուած մեկնաբանութենէն աւ ելի'
մեղի հ էսմար էական կբ թուի հարցին ամրողջական նորոգումըդ որուն շեորհիլ
անհրամեշտ կը դաոնա յ վերանայիլ գրա\ կանութեան պատմութեան տուեալ հատ լածը :

Անհունի Անգթսււլսւթձ//^ առանցքը կը
կազմէ Չրաքեանի նուիրուած ընգար հ ամանուն հետազօտութիւնը։ Պէ^աք կայ
նշմարելոլդ որ նորէն հարցը կը վեր՛աբերի
քիչ ծանօթ {^գոնէ մինչեւ վերջերս դ Երե
ւան') արեւմտահայ դրողի մը։ վրքին վ>ս/ռորգը կազմ ող այս ա շխա՝տանքը կար ծեմ
ծրագրային արմէք ունի։ Օրինակ մըն է
խ ելաg ի եւ գր ա կաև՝ երկերը լրջո ւթեա մբ
ու տառացիօրէն ^ւնելու եղանակէն :
Ա եկնելով մամանակակիցներու հապճեպ
գիտողութենէն' Ատ* թոփչեան ^hpUAO
իյւԱւթհն ու 6ո1նսասւսւնլ1 կը կարդայ Նկար
չական տպա լորա պա շտո ւթ եան (էմփթԱւիոնիզմ) լուսանցք ին : Լուսանցքին եւ ոչ
կալուածին մէջդ վասնզի թոփչեան դիտէ
վտանգը արուեստի հ իմնովին տար բեր տե
սակն եր ո լ բաղդատութեան կամ միաւո ր ո ւմին' նոյն տիտղոսին տակ : Ա'անա ւանդ' որ Չրաքեան առած է արդէն՝ ան
հրամեշտ զգուշութիւնները {այս իմաս տուէ անիկա շատ աւելի հ եռա տես է քան
իր մեկնաբանները) ։ Տպաւորապաշտո լ թեան լոյսի տեսութեան՝ զուգահեռ' գե զագէտը կը բանայ Ինտրայի լոյսի Հփի լիսոփայութիւնը^ դ զայն սահմանելս '/_ bpրեւ Հլոքսի էսթետիկական կոնցեպցիա'^ *
«Այն յատկապէս՝ Ներաշխարհում կիր առւած է բաւականաչափ հետեւոզականօրէն
ել անկախ իր քննադատելի կողմերից դ
միանգամայն ինքնատիպ տեսութիւն է^
(էջ 132) : Պէտր է խ ո ս տո վանիլ որ խոփշեան բաւական զգոյշ է եւ տպաւորա պա շտութեան ու Հլոյսի գեղագիտական
սյ\յո ըմբոնո ւմին^ միջել մ եքենա յա կան
կամ ազդեց ո զա կան կապ չի ձգտիր հաս տատ ելու յ էէնգհ անրապ էս կը խուսափի արտգդ ուղղակիդ անմիջական պատճառա
կանութեան կապերէն դ որոնք կարելի սլի տի ԸէէաJիե դ եթէ որեւէ Հառարկայական
փաստ)) յայտնուած րլլար : Աանալանգ որ
Ինտրայի լոյ սին հԷ աբանա կան^չ գո ւնա լո
րս ւմը կբարդիլէ նման փորձ։ Ամէն պա ր աղայի Ատ» թոփչեան իր հեսէազօտու թեան կարկիէնր կը բանայ բաւական լայն դ
ւ1՚ վախնար դիմելու Նիցչէինդ Հեկե1խե )
ելլինգին դ բաղդատական գրակա ն ութի ւնն ու գերմանական] իտէալիղմը
բանալո վ մեր առջեւ ։ Կ'ե ղագէ տին ընգարձակ գիտութիւնը {մէկդի կը զն եմ բոլոր
U'JL յղոլմնևրը) կը դառնայ

Պրամս գրած է նաեւ երգէոնի համար*
Հ^որալ Նախերգանք օբ * 122» , որ միակ
երգէոնի գործն է օբուսի թիլով ։ Ունի
նաեւ Հ^որալ նախերգանք ել ֆուկը^ ,
Հրուկը լա պեմոլ մինէօր^դ ՀԵրկու բրէլիէ տներ եւ ֆուկեբ^ յ

բարիք մը դ
երբ կը կիրւորկուի վերապահ ութեամբ դ
առանց ամէն տարր նոյն սկզբունքով բա
ցատրելու մ տատանջո ւթեամբ (1) :
Կ՝եղագիտական սկզբունքի այս շեշտա-

ւորումր Զրտրետնը կը փրկէ «մ/ստվ,
կանո ւթենէն» : Անոր շեշտս, լորոլՀ ,
հարկէ կը հիմնուի որոշ փ ս, ս տաը1ը։ւմլ,
եւ վերլուծումներու վրաէյ: կարելի
խնդրտկտն նկատել հարցին տրուած լ,,,. .
ծումը: Հոո չէ տեղը այղ ընելու: Աո
տյմմ՝ կտըեւորը բազմակողմանի Հըոելու
համար բաղմամտկարղակ քննութիւնն կ
Ինտրայի արտադրութեան , մանաւանդ'
յետ-ներտշվոարհեան քննադատական փոր.
ձերուն եւ նամականիին: Աւելցնենք
րեւմտեան մշակութային վերնա ի,ալին եդած յարատեւ յղումները , որոնց միտ ր,,,.
նին ամբողջ ցանց մը հիւսել է եւ ոչ տր.
ւեոտի մասնս,յատուկ գործի մը լուծալ, .
կումը: փիչ մը լրջութիւն, որոշ լա ի,,,, .
խոհոլթիլն , թերեւս ալ համակրութիւն
րաւ են որպէսղի Չրաքեան դառնայ վեր.
ջ-ոպէս արեւմտահայ մեծագոյն գրողէ,ե րէն մէկը , Վարում-անի , Մեծարենցի կալրի^1 '
աւելփ՝1 եղակի : Ինչ որ անշուչտ
կասկածի չէինք ենթարկեր :
Ա տ * թոփչեանի մեթոտին բստու1լ փ
Հդե ղադի տա կան նոր յղւսցքներոլ /վ, ր առումը*. JJ տահոդ ալ չէ գրական դոշ.
ծեբու այս Հգևզագի տա կւսն^չ մօտեցումհ
հաւանական խնգրա կանաց ումով։ հյորշքւն
մէջ աւանդութիւն մը կը շարունակէ դ ա\յն
չափ ո ւէ որ դր ա կան հաստատ արէեկքները
կը բանին եւ Հգր ա կանագի տո ւթեան'}) ուր.
խի ւն երը կը մնան պահ սլան ո ւած : 11ն չ որ
ևը յա տ կանչէ զայն դ ան ալ համադրումն
է մէկ կոդմէն' Հան տի պ}) դ գեռ չարմեւոշւած ատա ղձներ ու պրպտումին ու ղննոլ ■
մինդ որով մեղի կը մատուցուին մո ույը •
ւած իր ո զո ւթի ւններ դ էջեր ոլ տողեր (th
որ կը մնայ արհասէսրակ մեր մւոքին մէչ
երբ կը կար գանք անմարսելի դրականու թեան պա տմո ւթի ւնն եր) դ միւս կողմէհ
վերլո ւծման դ տարազումի լայն ախորմակ՝
որ շի վարանիր թափառելու արտա-ղրական կալուածներու մէջ*. Ստ • քնոփչեան
գիտէ դ որ մշակութային վերնախաւի
տա դբ ո ւթի ւնն երը միութիւն կը կազմենք
որ գրականութենէն ն կար չութիւն ճամ
բան կփ անցնի երբեմն փիլիսոփայո ւթենէն :
Ահա գաղտնիքը անոր արդիականութեան.

Գ-Պ՛

1-- Սաեփան Թ^-փչեան, Անհունի Սնղ •
րադտրձը^ոՎնաաււաճ փրող հրատարակ-

չռւթ֊իւն, Երեւան, 1982, 424 է? ■ Հասարը
ունի չոէս րաժիններ • Անհունի ւսնդթա
դւսւրճը , Ամէնից լալ տունը, Անգտանելի
գիսաստղը, Բնութեանը յաւելած մարդԸ՛

շ..

Հայ էսթետիկական Մաքի Պաամու-

թիմեիղ , ժողոմածու Ա - հասար, Երեւան,
1974, էջ 178-273:

3 ■ - Երեւան , 1971, 188 էջ :

4- Ինչ կը վերվերի նկ«չականապա-

ւոըապաշտո ւթեան՝ լքեզի ւսյնպէս ֊
թոլի, ո,ը հեաազօաական մասնաւոր J _
իյատանքի մը արժանի է ան երեաւ թ
պարտութեան զուգահեռ: Ենչ որ >®P
մալոյսեր կրնայ նետե] Չրաքեանի ար տագրութեան վրայ :

I]մբագրեց' ԽԱՉԻԿ ԵԸԼՄԱԶԵԱՆ

(*) Միներվա — Ա*իներվէ ։ Աթենասր
կը ներկայացնէ փայլակի գաղափարըդ
ծնած է զինուած վիճակովդ լոյսքւ պէս
ժայթքելով Հէեւսի գլուխէն :
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Արուեստի զարգացման հիմնական աղ ղակներէն կարեւորագոյնը
ինքնուրոյն
էւ աեկեզՏ մտարողութիւնն է ■ Տ զահ ն անյր անչուշա իր գերը ունի բայց
չաթ կալուած չէ , կը կարօտի մշակու if, եւ- այգ
ուղղութեամր քննադատու .
Տխնը կարեւոր է : Մ եր մ օա քննադատը
անկոչ հիւր մը!, է Երր մանաւանդ մատը
{էր^Ւն ‘1յ՝այ Գնէ ՝ ել եատ սիըոլ-աԵ մէ.
կը, երր գոհացուցիչ ածականներ կը շը.
Ո.Ա1 յլէ ՝■
ուեստագէտնե րը շատ զզայուն
Տալպիկ են ! Երր «տաղանդաւոր» որակէք
լյէրենք, կրկնելու պէտք չունիք, շուտ մը
Հասկնան : Հա կա ռա կին չեն հանդուըէեր: Հետեւանք' քննադատութեան նուաղումը, որով կը տումէ արուեստը եւ այս
սլարագւսյին մեր
շար մ ան կարը՛.
Շատ
աեղսւմ կը թերանանք ճ շմար տ ո ւթի ւնն եքը ամբողջապէս ընդգծելու : Եը կլորցը~
րենադատութիւններ ու սուր ան Աւնները, ո՛չ այնքան
ենթականնրուն
հայելու միտումով, ա յլ մտածելով որ
Արուած բաներ , կրնան հ աս կնաթէ դաո
նալ երր ուշադրութեամր կարդացուին ï
Հրին մէկը ծանօթ՜ հայ նկարիչ մը իր
(ևրԱւն գործը ցոյց տալով, ինքնագո*-»
ժպիտով,
կարծէքս
ուզեր
հասկնալ*,
Ալարին ճիշդ կեզը ոնը ա ր է ւնէ կարմի {ւովներկոււսծ կլոր արեւ մը* րսի' * ^՝u,J,l
կարմիրը կը խորշեցնէ ղիս» • պատասխա֊
՛եր չուշացաւ :
կարմիրը քեզմէ քայլ
մր առաջ է» • Հոն ալ վերջացաւ մեր էսօօակյութիւնը յ Q շեղինք նիւթէն : Ռ* *֊ր է
մեր շարմ՜ան կարը : վ*ան , Վ^ենետիկ , Պերփն ծանօթ հաւաքավայրեր ուր
տարին
անգամ մը շարմ՜ան կարի փառատօններ
^Լահմակեր պո ւին լ բացակայ է մեր
րորմանկարը • Հոն է որ յայտնուեցան
ոչ միայն ար եւմտ եան երկիրներէն եկած
ժապաւէններ , այէ ^ւ քանի մը տարիէ ի
(եր նաեւ Ափրիկէէն եկած ստեզծադոր Ւթիւններ* Հէենետիկի վերջին «Աոս -

J փառատօնին

առաջին մրցանակը
խորհեց անթիյական ժ՜ապաւէն «Լա րէլ
րաս 'եէկր»ի դեր ա կատ արին : ԱՀնցեայ
«Եօը» Ժ՜ապաւէնը բարձրացուց
արուեստը միջազգային բեմին վըքայ՝ Ս*իայն քաղաքական նպաստ աւո ր
խթաններուն պէտք չէ վերագրել անոր
ւփղութիլնր • Աէկ խօսքով փառատօն առիթը կ'ընծայեն նոր տաղանդներ
յայտ բերելու*, fitujg եւ այնպէս մեր
Ա1Աէ1րսնրթէերը միշտ բացակայ ե՛ն եւ վըս~
^^հաբսէր վաղը չէ որ վարագոյրը պիտի
^“Յոլի այդ բախտ ո ր ո շ տեսարանին առ֊

(Հոռետես հաստատում մը չէ որ կը
սկս/սէ այն լորձնաշուրթն փառաբանու֊
ւ^ձձէերուն որոնք մերթ ընդ մերթ
կր
ճարակուին հայ մամուլին մէջ, հե Ա
^1.-վ «Արմէնփրէս»ի
լրատուութիւնչ ^եիչղ

այդ ուղղութեամր շինծու
հադորդադրո ւթիւններո ւն :

յ,Աստանի մէջ լուրջ քննադատներ , Լե, ^խվերտեան եւ մասնաւորաբար ‘է*
^յթսմն հանդամանօրէն նշած են հայ ^ապաւէններու խոցելի կողմերը :
ունենալով տեղական պայման ^ասկնս/լի է Ոը քննադատութիւն ^Աւ{յՈԼԱ1^
ո,

'

nPnZ. կէտ եր ու նկատմամր
ձեւուած ըլլան*,
PWJ3 ^ւ

եօ^նց հիմնական
է ո[*

մտահ ոգու -

մեր շարժանկարը

կը

'ժ J y ոլ շեշտը կը դնեն այն իրողու -

ir-j որ այս արուեստին առանց է
"չ ղ^'րԸ ՚ ԱյԼ է"°"Ր"։1 ’
>ւԱւ Լ^"՜ գՈր^ մը '^'նայ ձա1սոԳ
՜
1Լե1՝աէՒոլԻւ Եթէ բեմադիրը չիւ^է
Ր-Ը մանկարի յատուկ ստեդծա հնարքները.
^■Անս
կան շըջանէն հայ շարժարուես-

—
—
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տը յաճախ օդտ ո ւած է գր ա կան ծանօթ
գործեր է • կը պա կս էին բուն իս՝կ շար ՜
ժանկարին համար դրուած utQuipJinQbp :
Հ^այաստանէւ մէջ հասկցուած է այս* բայց
չի բաւեր հասկնալ , սլէտք է նաեւ րմ րըռնել որ ամէն գրողի գործ չէ այգ î
Աենարիօ Ղ(էՈղԸ ծանօթ՜ սլէտք է ԸԷԼէսյ
շարժանկարի
բոլոր տռանձնայատ կո ւ. թիւններուն : Հանր1՚ փանս ոն , ՀՀ)րան սա ո ի
հ ռչա կա ւոր սենարիսթը , երր նախ ա դա սութիւն մը գրէր ստուգելու համար որ
իր գրածը տեղ կը հասնի , այսինքն
հ անդի ս ա տ եսին , կը ձդէր դրի չը , ոտքի
կ^ ե/ք էր եւ դրասենեակը բեմի վերածե լուԼ, կը կրկնէր
գրածը ու ժամացոյց ի
սլաքին նայելով կը հաշուէր բառին տե լոգութիւնը ու զայն՝ կը բաղդատէր իր
քայլերու pjip-lïJlQ հետ*. Շարժանկարի
արուեստին հետ ունեցած իր մտերմու թիւնն էր որ կ^ առաջնորդէր իր դրական
աշխատանքը՝. Այս մերձեցումը, գրակա
նութեան
նպաստին դրժո ւմը չէ շար ժան կարի զարգացման, այլ հաստատումը
այն իրողութեան որ ժապաւէնը դրա կա նութ եան Լ[ա"3ՈԼ3[՚Լ
մասնիկը չէէ Ան
ունի ինքնայատուկ ստորոգելիներ եւ Հ ըրամայական
ոլարտադրանքներ : թայց
լաւ է խուսափիլ երկար բացատրութիւ
ներէ, որպէսզի այս յօդուածը դասին թացքի չվեր ածուի *. Հայկական շարժա նըկարը տեղքայլի մէջ է, ահա իրա կա նութինը։ Տատամսոտ փորձեր կը նըշ մարենք այս կամ այն ժապաւէնին մէջ *.
Տ տր ա պ ար հ ա կ ջանքերէ որոնք դատա սլար տ ո ւած են անվարձ մնալու եթէ շա րոնակենք աչքկա պո ւկ խաղալ : Պէտք Հ
լ ստա կօրէն ըսել որ
խորհ * բար քեր ո ւն
մէջ արուեստի ծառ տնկելը եւ. զայն հա սոնցնելը դիւրին գործ չէ : ԷՀանդդնու թիւնը հոսանքին
հակառակ երթալու ,
միշտ ալ ս պա ս ո ւած արդինքը չի տար :
Ար ամ իյա չատ ուր եան , Ա*ին աս Աւե տ ե ս եան եւ վերջերս
^արաճանուԼ զանաղտն
ձեւեր ով զգաստութեան հրաւիրուեցան
չշեղելու համար խորհրդային կար գերու
մէջ ընդո նուած արուեստի ուղիներէն :
աբադան նոյնն է ոչ եաfi որհ • Մէու.
թեան տարածքին վրայ, այլ եւ անոր աւլդեց ո ւթեան տակ
գտնուող երկիրներուն
մէջ : Եարդ մը ար ո ւեստ աղէտներ , խու սափելու համար գրաքննութենէն , ընտ րած են՝ կարճ ժա սլա ւէնն եր ո ւ ասպարէ ՂԸ- Այդ ժապաւէններու մարզին մէջ tuնոնք աւելի դիւրութեամբ կ1 արտայայ տըւին, քանի մեծ մասամբ խօսոն չեն :
Պատկերներով եւ երաժշտութեան րնկե րա կզութեամբ պատրաստուած գործեր,
ուր հեղինակը
կրնայ խուսափ իլ դրա քընն ո ւթեան մկրատէն : Արգիլուած պը տուզներու պէս փնտռուած են այգ ժա սլաւէն^էերը *. \?անօթ րեմա դիըներ, Մի մի () ցա' Եուկոսլավիոյ մէջ, Եօն Փովւէսքու Եօփօ' իիումանիոյ մէջ, Փոլանսքին' Լեհաս՛տանի մէջ, 'Րարէլ Փրօքօփ'
Ձեխոսլա վաքիոյ մէջ, այլաբանական եւ
խորհրդապաշտ
պատկերներու միջոցաւ
արտայայտեցին իրենց այլախոհ միտքե
րը որոնց շնորհիւ զարգացաւ ւոէսէն-ալյ]ւմէնեյաւ֊ եւ մաըլւօնէթ-նեթոՆ նոր ժւսնը
մը որ էը տարբերէր , մինչ այդ մեղի Տ֊անօթ Ս՜քւքլւ . մսւՈՆսն£Հ,£Ն : Ասոնց նէդաստը
շարմանկարին , աւելի մեե եղաւ,
քան
չաա մր
վարչակարգին
հնազանդ
եւ
անկէ պսակաւորուաե բեմադիրներունր ։
Հայաստանի մէջ ալ կան արուեստագէտ,
ներ , որ ընտրաե են այդ
ձեւը : Անոնց
սեւ ա շխատանքը բարձր կը պահէ ար ւեստադէտի կոչումը : Թէեւ
անեանօթ
ա լսօր , վաղը անո hg տաղանդը ըստ ար —
մանւոյն պիտի գնահատուի : Ե՛մբախ տա -

C.C.P. Paris 15069-82 E
51027317 A R.C. Paris
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Սէրերովս րււնսւծ եմ աիրոսթ-խ-նը :
Ջերւք երււՆս մէջ , կալի պէս ,
զայ ն կը փոխեմ' ինչպէս կ’ուզեմ :

Ներկայացուցիչ (ի վերջոյ մէկ գործւաոէր ունիմ,
կեանքը •
եւ որով)
ներկայացուցիչ
ոչ p-է
այսինչ կամ այնինչ ծախու ապրանքին,
այլ'
ասոլններուն,
անասուններուն,
րոլոր հողերուն, րոլոր քարերում , բոլոր ջուրհրուն ,
յանուն ամէնուն
կ՚ըսեմ,
կը նչամ
թէ
կը սիրեմ քեզ, աշխա՛՜րհ •
Աշխարհը այրելու չափ
սէր ունիմ ես,
աշխա՜րհ :
Երջանիկ , երջանի՜կ այ ն մանուկն եմ որ խաղալիքով մը կը րաւարարուի,
որ իր արջոլկը ունի
- ցաւս քնանալու համար:

Օրօրէ զիս , երկինք :
Ես ամէն ինչ ունիմ' թացի քեզմէ :

ՋՈհԼԱԼ ԳԱԶԱՆՄԱՆ

րսւր Հայաստանի մէջ, յանդգնութիւնը,
ս սլաս ման սրահներու մէջ երկար մնալու
յ ա տ կո ւթի ւնը ունի : «թող Վիրացին կամ
Ուկրանացին ընէ^ առաջ ու յետոյ
«մի
բան կհանենք՛}} : Pէ՜ալ]ւսւո պէտք է ր/քաք :
Պ՚սրաճանով իր մորթին վրայ զգաց թէ
ուր կը տանի յանդգնութիւնը, ազատ եւ
ինքնուրոյն մտածողութիւնը եթէ նոյն իսկ անոնք ի նպաստ արուեստին դոր ծածուին *. իր «Աայեաթ *եովա^ն նզովուեցաւ քառակուսի գլուխով պաշտօն եան ե րու կողմէ, բայց անոր երգը հասաւ Եւ րոպա քիչ մը յոյս ^երշնչելով հայկ* շար
ժանկարի ապագային մասին*. Հայաս տանի մէջ փոքր թիւ֊ չեն կազմեր անոնք
որոնք այդ ժապաւէնը կը նկատեն փա -

Դրեց'
ԱՌԼԷՆ ՓՍՓՍԱՆ

րոսը հայ շարժարուեստի վաղուան դրա
կան հ ոլո փոյթին*. Ախալ պիտի ր[/այ մեր
շարժանկարի
տեղքայլը վերագրել մի այն վարչակարգի սեղմումներուն : ]ljր ր ուշչեւի սլար գե ւած ազատ րայց , աւաղ ,
կարճատեւ չրջ^մեը առիթ մըն էր որ նոր
ճամբաներով զարգանայ , մինչ այդ կու սա կցական բանաձեւէբունէ ենթակայ խորհըրդային շարժանկարը։ Այղ ժամանա կաշրջանին էր որ թէեւ փոքր թիւով,
րայց նշանակալից իրենց արտայայտու -

թեամբը հրապարակ ելան ու գնահատ ւեցան Ե* Զուքրայի'
«,4ձ.-երորդը^ ,
եւ
«թալլատ զինուորի մասին'», Ա * իալա տ ո զովի «Երբ թռչում են արագիլները» ,
Ա * Պոնտարչուկի'
«Ա*արդու ճակատա դ{՚ԸԸ» եւայշն : Այդ գորշերը վերջ դրին
շարժանկարի պաստառը քաղաքական բե
մի' վերածելու սկզրունքին որ նուիրա դործուած
էր Լենինի
բանաձեւուէ •
«** •շարժանկարը մեր քաղաքական ճա ռերուն
պատկերով
շարունակութիւնն
է^> î ^Լերոյիշեալ ժամանա կաշրջանին ուկր անացէէ եւ ռուս բեմադիրներ վերջ տրւին այս
նեղմիտ բնո ւթադր ութ եան ու
խուսափ եզան համայնավարութեան աւե տարանը ներշնչարան նկատելէ իրենց րստ եգծա դործո ւթիւններուն :
Պփտակցու թիւնը ունեցան ըմբռնելու որ այս ար ւեստը ենթակայ է օրերու եւ ժամերու
ընթացքին
զարգացած
պարագայական
դէպքերու ազդեց ո ւթեան *. Այլ [սօս քով ,
վեհ ու վսեմ գաղափարներու բանբերը
չէ ան, ո*Jլ մարդկային յարափոփոխ ըզ դացոււՈւերոլ արտայա յտիչը ։ Արդ , կըր~
^րայ[է^/ք
յուսալ
որ
այղ
շրջանին ,
Հ"այ շարժանկարն ալ նոր գործերով հը րապարակ կուդայ ։ Պատրանք, Տատամսոտ քայլեր կատարուեցան մասնադիտտ կան մարզին մէջ* Հայաստանի «Պատուի
Համար»ը (1957) , այդ շարքին կը պատ կանի*. Ա պասեցինք որ նոր պայմաններէն
օդտ ո լելով նոր եւ ազատ մտածոզու *
թեամր մշակուած գործեր հրապարակ
ելլեն *. 20 տարուան ընթացքին հայկական
ժապաւէնը որոշ թէքեիք յառաջդիմու թիւններ ունեցաւ, րայց ստեզծադործա կան մարզին մէջ մնաց տատամսոտ * էտ-

Fonds A.R.A.M

« Տ Ա Ռ Ա Ջ Մ Ի Տ -f1 ԵՒ ԱՐ ՈՒԵ! Տ »
©C*
մոն 'Ւէօսէեանի «Երբ Ա եպտեմբեր ր կու դայ»ն հազուադէպ ժ՜ապաւէնն էՍ î աԼէ "
<եա¥ աւեԱյ լայն ճանաչումի։ Գժբաիւ տաբար անծանօթ մնաց արեւմտեան եր կիրն եր ու էայն
զանգուածներուն մօտ :
Պատասխանատուն
ժապաւէնին որակը
չէր այէ Ղայ^ տարածելու կոչուած ռուս
պատ ասքսան ատ ո ւ պաշտօնէութեան ան ճար ակութիւնը t Այս մանրամասն ութիւ նը տուինք հ որպէսզի
«Արմէնփր է ս»ի
դործա կալները դա դրին * աւիեղ - ցւիեզ
հազորդագրութիւններէ » • ♦ : «էտմոն 'Ւէօսէեանի մ՜ապաւէնը մեծ յաջողութիւն գըտաւ Փարիզումդ եւայլն • ճշմարտութիւ նը խաթարել է î Աւելի լաւ է ըսել սր
հայկ» շար յ՜անկարը մեծ անծանօթ մըն է
հոս րան լորձնաշուրթն փառաբանութիւններ հիւսելդ
60 տարուան
կեանք մը ունի հայկ »
շար J-անկարը դ ՆԼիթ[սարի յառաջդիմու թիւններ կը
կատարուին դիտական եւ
մասնագիտական մարզերու մէջդ Աարդիկ
լուսին էլ երթան . կուգան դ հայ J-ապա ւէնը կը մնայ անշարմ՜ i Մի այն վա ր չա կարգի ս եզմումներո® ւն վհբադբել այրէ •
Տաղանդ մը^ թ՛չ ճնշումի ալ ենթ ար կր լի , իր ներկայութիւնը զգա[ի կը ղար^Ը՜
նէ դ Ա ոլժենիցին՝ ^աիարոփ
Փոլանսքի
եւ Պ արաճանով ծանօթ օրինա կներ են :
Ա եր շարմ՜անկարի տկարութիւնը հետե լանք է նաեւ այն իրողութեան որ իր ըսկըզբնա կան շրջանին սխալ ըմբոն ո ւած
արուեստ մը եղաւ»
թատրոնը վերար
տադրող գործէի մը։ իր Հիմը ծուռ դըըւեցաւ ու ծառհ ալ կը շարունակէ ծուռ
մնալ դ Ոարխուդարեանները , 'իալանթարները , Բէկ Ն տ զար եանն երը , նախակարա
պետները այս նոր արուեստին , մեծ վը նաս հասցուցին մեր շարմանկարի վերել
քին ։ (միֆլիսի եւ Բագուի թատր ոնն եր ո ւն
յէջ և ազմաւորուած այս արուեստի ղոր ~
ծիչները չէին կրցած խզել իրենց մտեր մութիւնը թատրոնի ա ւանդութի ւններ էն
ու տյդ պատճառաւ հայկ» շարման կարը
միայն անունով շարման կար մնաց հ լ,„կ
խորքին մէջի
թատրոնդ
Եովկասեահ
եւ մսւսնաւորաբա ր ռուսական թատեր ա կան արտա յատ ո ւթիւններ ը իրենց '[նա սա կար ղրոթը դր՛ին արուեստի մը վը րայ^ որուն ար տ այայտ չտ կան կարելիութխները անհամար են դ ճիշդ է սր ըս~
կըզբնական շրջանին երբ դեռ շարման կա
րը համր էր^ դերասաններու չափազանցեալ խաղար կութիւնը մասամբ հասկնալի
էր՝ քանի տյդ ձեւով կերպարներու ճա նաչումը աւելի յստակ կ^լ//յար : Բայց երր
նկատի առնենք որ շարմանկարի իխդ՚էը ~
ծած շրջանակը աւելի սեղմ էր թատր ո
բեմին բաղդատմամբ^
պարզ է որ տյդ
չափազանցո ւած խաղար կո ւթիւններ ը ակրնկալուած ար դի ւնքին հակառակը կր
g ո ւց աբեր էին : Վ • Փ՚սփազեանի , Հ • Լ/երսի սեանի հ Աւետ Աւետի սեանի պէս տա զանգաւոր
դերասաններու խաղարկու թիւնը ու անոնց ներկայացուցած կևլ, պարները չէին
կրնար հարազատօրէն
ներկա յացնել անձերու ներա շվսարհ ը հ ո՛
րու հետեւանքով իրական դէսլքերը կր
վերածուէին fUipjlflUp-]îLp]l : Ե' այս երեւոյթը կը շեշտո ւէր քանի ըստրուած նիւթ եր ը , թատերական հարուստ աւանդու թիններ ով րեղնա ւոր ո ւած մուտք
կը
գործէին արուեստի մը մէ^ որ իր էութեամբը թատրոնին հակադրութիւնն էրդ
Ու երր նկատի առնենք որ տյդ նիւթե րուն , «քամուս» , «^Æzyo» ,
«Զտր ոգի» ,
թէ բեմաղիքները եւ թէ դերասանները
մեծ մասամբ նոյն դեր ա կատ սւրն երն էին՝
աւելի հասկնայի կը դաոնալ որ թատրո
նի ներթափանցումը աւելի շեշտ ո ւած է
մեր շարժանկարին մէջ ի վնաս անոր
իւրա լատուկ
հնար ա ւո ր ո ւթի ւնն եր ո ւն :
Այս երեւոյթը միայն հայկ» շարժ անկա ր ին չէր վեր ա պահ ո ւած *. Անխօս մապա լ-էնէ՛ if?անին դերասաններու խաղարկ ութիւնը) մեր օրերու ակնոցով դիտուած
նո
ղխրադիծր կը ներկայացնէր : Երի ֆիթի՝
«Ազդի մը ծնունդը» հ Տրէյէրի
«փան տ՝Արք»ր , Ապել Եան սի Հէ,ափոլէ ոն»ը չե*1ւ խուսափիր տյս իրողութենէն :
Բայց արեւմտեան
երկիրներուն մէջ եւ
լ ատ կապէս Ա*իացեալ - *Հյ ահ ան ղն եր ո ւ ■Ո?
աւ ելի շուտ ըմբռնուեցան շարմանկարի
առանձնայատ կութ իւնները ու նիւթերու
րնտր ութիւնները
կատարուեցան
րստ
այդ հ ր ամայա կանին դ Ամեր ի կաgին եր ո ւն
համար դմուար չեղաւ նոր ար ուեստին
ընտելացումը։ Հոն
չկար թատրոնի աւանդութիւն ու տյդ պատճառաւ է որ անոնց
ժապաւէնները ,
նոյնիսկ
անխօս
շրջանիդ պատրաստուած
դեռ ընդու
նելի են : Ջտփլինի գործերը վկտյ :
Արտակարգ
դիմախաղերը
չտփուած
են
ու
կը
ներկայացնեն
տիպար
ներուն ներհուն ապրումները*. Մեր մօտ
այս հասկացողութիւնը պակսեցաւ հ թէ

նիւթերու ընտրութեան թէ տիպարներու
բնորոշման մարզին մէջ*. Գերու ս անն եր ո ւ
խաղարկութիւնը մնաց երկար մամանակ
ներհակ անոնց ներաշվսարհ ի ապրումնե րուն : Երեսնական թո ւսձկաններ ո ւն մի ջտզդային շարմանկարը իր գլուխ դոր ծոցները
արտադրեց դ
^աԸ1վ' Զափլին ,
ձոն 3)որտ , Ատրսէլ վ^արնէ , Ո*ընէ ՝Բլէր ,
փան Կրէմէյոն դ Աուսաստանի մէջ Այ զէնշթտյն հ Փուտովքին իրենց տաղանդը
յայտնաբերեցին քանի մը ծանօթ ժասլաւէններու մէջ*. Տեղքայլը դարձաւ հայկ»
շարմանկարին գլխաւոր շարժումը*. Հայ
շարմար ո ւես տին
ն ախ ա կա ր ա պե տն երը
մեծ պատ/ասխանատ ո ւներն են տյդ վի
ճակին: Բայց ինչպէս
յէչեցէ վերը, էցևնց յանցանքը չի ս ահ ման ափ ա կո ւ իր
շարմանկարին հետ իրենց մտերմութեան
պակասին մէջ*. Եայ եւ իրենց անընդունա
կութիւնը նիւթերու ընտր ո ւ թևան ■ոչ ■■
թօսեցանք թատր ոնի նիւթերու
ձախող
վերարտադր ութիւններ ուն մասին*. Բայց
ինչով րաց ատր ել որ շարմանկարին հա մւսր յատ կապէս դրուած սէնսւրիօներն տլ
նո յնքան եթէ ո i fbi մը աւելի կատար եալ «,ֆիասքօ»ներ էին ու քո՛յէ մը առաջ
չտարին մեր շարման կարը : ճիշդ չէ
պատճառներ ը միայն անրնդո ւնա կո ւ թեան
վերադրել : վեր ո jt'iL~ալ բեմսւ դի րներ ր հ ո՛
րոնք անուն և. վաստակ ունէին թատրոնի
մէջ՝ կրնային հ եթէ սլայմանները ներ էին
ընտելանալ նաեւ ա /ս նոր
արու եստին :
Բայց տյդ ընտելացումը լաւագոյն tJ կ1իր ադոբծուէր ազատ սլա յմանն եր ո ւ մէջ :
Զ եղաւ հ եւ չէր կրնար րէ/տլ^ քտնի այդ
արուեստագէտները ենթարկուեցան հ հա
մայնավար կուսակցութեան կոզմէ րնո ր ո չուած եւ սլարտադր ուած հ դաղափա րակսւն ուղղութեան մը^ - որու սլատճա ռաւ ստ եղծադործո ւ թիւնը հ
սանձւււտծ
դործո զո ւթեան մը համահաւասար դար ձաւ*. Ու ստիսլեզ
բոլոր շտրմանկարիշներուն ճշմար տո ւթի ւնն եր ր ծածկել կամ
ւսլ կիսատ ըԱել : 1020 թա ա կւււնն եր ո ւն
իսկ յստակ եղաւ համայնավար կուսակ g ո ւթե ան դիրքաւոր ո ւմր : « • • .Սովետա

կան էինռյոաք առաջնային տեզ են գթաւ֊ել յեղափոխական թեմատիկան, պայ
քարը նոր կեանքի ստեղծման հտմար» ,
«•••1930-ական թթ •
Սովետական ԿիՕօն
հաստատուեր սոցիալիստական ոէալիզմի
դիրքերում : Հիմնական տեղ գրաւեցին
րանուոր դասակարգին
կոլտնտեսային
գիւղացիութեանը նուիրուած ֆիլմերը,
կռւսակցութ-Ւան՝ որպէս ժողովրդային
զանգուածների ղեկավարի թեման կենդ րոնական դարձաւ Կինօ-ի լաւագոյն ըս տեղծագործութիւններում» : (Հ ա յկ- V ո վ ետ ակ ան
433) :

հ անր ա դի տ ար ան , թՒլ՝

կ?

Հայաստանի մէջ թութակի սլէս կրկնե
լը սովորական երեւոյթ է*. Պարարտ հող
է մեր հ տյր ենիքը այդ մարզին մէջ եւս :
վտդիմ Մ ելիքս ետ ետ h ut լն մամ ան ա կ1ւ ե րուն ու դեռ այսօր իր նմանները^ աւ ել[,
մտահոց-ուաքէ- ա պահ ո։էևլու. էլւէՀհց սլա շ տօննևրը, քան ղարդացնևլու. հայկ* շարէէ՜անկարը, կ'ըս էր . «... մեր երկրռւմ Կի-

նօն ծառայում է միմիայն ժողովուրդի
շահերին եւ չի կարող փակուել նեղ - էս
թետիկական հայեցողութիւնների միջ նախերգում : Մեզ մօտ կինոարուեստը
րարձր
գաղափարների
արտայայտիչ
է - • •» :
Փակագիծ մը բանանք ել. հաստաւոենք
որ բար եբաթ ա աբաբ այււ վերոլէլեալ
բարձր եւ. վեհ պաագամներով չէ աո.աջ~
նորդուաե՜ արեւմտեան եր\կիբներ ո։. չար J-անկարը : Այլապէս հթրթաք բարով»
պխւվ, ըսէինք Ֆէլլինիթ
«.Ատիէօ Ռո .
մա»ին , <ըԲապիրիոյ վիչերներ»ոլն , «Օըոոն Ուէլոի' ՀհՊարոն Ար կատինին» , էլիա
Գազանի «Փանիք ին տը սթըիթ»ին , «£oïz
թրամուէ նօմէ տէզիր»ին, "նիքոլայ Րէյի
Հ-Ֆիւրէօր տը 'ԼՒԼրը»[՚ե i Աէրճիօ Լէօ ^էի «Ւլ էթէ իւն ֆուա լա րէվօէի՛- ս ի օն»ին հ եւ անծանօթ սլի տի ւՈւտյին
մեզի Հոնֆրէյ Պ ո կարտն եր ը , Լոր էն Պա~
քալները ,
(իիւլիէթա
Աասիմաներր ,
Մարլօն Պբանտօնևրը,
ճէյմս
Տիները,
Լի Մարվինները, վան Կապէնները, Ա է.
մի ւները եւ քանիներ , որոնք առանց վե -

fnjbibu,L

բանաձեւումներուն ել ան ոն ՛լ
պարփակաե վսեմ դաղափա,րներուն ար տայայտիչը ըլլալու , եղան ու կը մնան
չարմանկարի զար դաg ման հոյակապ ըս սլաս տր կ ո ւն երը ï
վերադառնանք մեր ածուին ել նա լինք
իձէ ինչպէս ընդո լնուեցաւ համայնավար
կու ս ա կց ո ւթեան բանաձեւս ւմն եր ը կիսՕ-^Հ
մարզին մէջ՛. Ա ռանց ւէաբանումի ըսենք՛
մեծ խանդավառութեամր : Աւելին' պա աւելե պապական ,
հ ա ըս սա ան եան՛
շարմ՜տնկարիթրերը
լրաց ո։ g ի՚էւ
Լենինի
կիսատ թողած էսօսքերը ,
ամբողէովին
րնդդր կելուէ ռուս արուեստի տեսարան
Սերգէյ Գրոբաչենկոյի վերլուծումը չար.

J-անկարին

վերաբերող: հ. ՚ ՚ ՚ Հար կա ւոր
է որ հեղինակը
հաւատայ իրականու էյ եան, չերկիւդի նրանցից' եւ գլխաւոր ը,
չպարտագրի կեանքին էւր քմսւեսւե հեղէլ.
նակային
հայեացքները՛ . .» :
<(.. • 'Եթէ
հեղինակային տեսակէտը չի համապա.
տաս[սանում իրականութեան
ճչմարիա
բովանդակութեան , որքան էլ այդ տե սակէտը լինի գրաւիչ միեւնոյնն է, երա
արւեէքը ոչնչի է հաւասար •••»:
(Աով՛
Արվեստ՝ թիւ 7 - 1972) : Նօ քօմէնթ
ըոէր Անգլիացին եւ անցնէր : Բա յց լաւ
է քիչ մը ծա"/ւրանալ եւ շուտ չանցնիլ քա
նի որ հայկ՛ շարման կարիչն երը լիովին
ընդգրկեցին այս տեսակէտը քիչ մը աւլ
ու պղպեղ ալ աւելցնելով անոր ւէրայ :
Ամէն տր ո ւ ես տաղէ տ Պտրաճանո,է չէ որ
նման աւելոր դաբան ո ւթիւնն եր ը զամրիւ ղը նետէ։ Հետեւանք այս համակերպու մվնՀ 1934-Հ2, [' վեր մեր շար մ ան կ տրի
թհ՜ մագլւկային դլխաւո ր առանցքը հան դիս ացաւ սոցիալիստական իրականու թեան փողահարումը եւ բնականաբար
դաշնակցութեան պարսաւումը = ^Մեք ս իքական
դիսլլօմատնե ր» ,
«.^սրնղե .
զուր»հ հէլիկոս» ու գեռ տասնեակներով
ուրիշ մապաւէներ նոյն թմբուկը ղ՚՚՚ր ՜
կին» «զմեղաւոր է դաշնա կց ո ւթիւնը» հ քտնի քանի տաղանդաւոր
դերասաններ իրենց տաղանդը յումպէտս վատնեցին նրման ծիծ աղեչի մա սլա ւ. էններ ու մ էէ: վ.
Փափազեան հ Ո"'Ամիկ հ Անահիտ հ Հ » Լ,երս իս եան հ Աւետ Աւ ետիսեան^ կամա հ ակա
մայ իրենց մասնակցութիւնը բերխւ .սրւ
[ս ե րթւ տ տա կո ւթի ւնն եր ո ւն հ
որոնք եթէ
չվերաբերէին մեր շարման կարին հ ծիծաղ
պիտի յ տ ռա ջացնէ ի^, հոս : Ո այց երր կը
հաստատենք որ անոնք պատճառ դար ձան որ մեր շարմանկարը միջազգային
ղ ետնI' ՛Լք այ մնաց մեծ անծ՛անօթ մը հ
ծիծազի տեղ դաոնութիւնն է որ կր համակէ մ եր սիրտերը*. Այս կացութեան առաջին պա տ ա ս խ ան ա տ ո ւն երն են ա յն բեմադիրները որոնք այդ մաման ա 1լև եր ո լրե
տ ղր ո ւկի պէս փակած
հայ շարման կար ին , անկէ օգտուելով առանց
որեւէ
օգուտ մը տալու անոր զարդարման : Ոէկ
*Լյ ազար եանները }
Ո տր խուդար եաններ ր }
ալանթարն երը հ Զ ո ւբարներ ր հ Մ տը տի րոսեաևները որոնց մօտ զար դաg ումը չէ
"[' կր պակսէր հ այէ քաջութիւնը, րն դունեցին սուտ խել ձեւանալ եւ շինծու
ենթահողի մը վրայ պատրաստեցին իրենց
մապաւէնները*. Այդ ընթացքով անոնք շե
ղեցան ար ո ւես տ ա դէ տb կոչումէն : Այղ
մամանա կներ ուե Պ արոյր Աեւակ մր չկար

ոP իրենց ականջէն բռեելո ՛Լ յՒւեՅնէլ՛ P'i
l^'i է ամէնէն հիմնականը արուեստագէ
տի
մը
համար *
«* » »ձ շմարտ ո ւթիւնր
կիսատ չըսելը հ առանց դրան հ եթէ սատ ՚ ած նոյնիսկ տաղանդ տուած լին ի հ որե
ւէ րան դուրս չի դար»»»»
(Աով» Ար վեստ հ թիւ 7 , 1972) :
Եթէ ծանրացանք այս երեւոյթին վր [’՛ոJ հ այսինքն ստեղծադործութեան են թար էլումը վարչակարգի դա դափարա կան տ ես ութիւններուն հ
պատմութիւնը
վերարծարծելու ւի ափ աքի մը հ ետ ելանք
չէ լ այԼ) հաստատելու համար ույդ երեԼոյթին շարունակութիւնը մեր շարմանկարի ծիր ին մէջ*. Առիթով մր «8ա1ԼԱ19»/ր
ղր ած էինք որ նոր
բեմադիրներու
մուտքը այդ ասպարէզէն ներս՝ յոյսեր
կր հերշնչէր :
Աասնադիտական
գետնի
վրայ ճէրշգ է սր անոնք յաջողեց ան ձեր րազատուիլ թտ տր ոնի
կոշկոռ կապած
ազդէg ո ւթի ւնն եր էն ու հին էջ մը դար ձընելու իրենց ճիգը յաջողութեամբ պր սակուեցաւ*. Հնարել այդ ես եմ» հ «ւԵրբ
Աեպտեմրերը կուդայ» հ «Լքահասլետ» այրշ
վեր անո րոդուած արտադրութեանց
մաս
էլը կազմեն։ Աայց եթէ յաջողեց ան թատ
րոնի փոշին թ ° թ'[ել հ դմբախտաբար նոյ^րԸ [լա^ելի չէ ԸԱէ*Լ այն միւս ազդեցու թեան որու ծանր ո ւթ եան տակ կր խեղ ԴԸ.*՜? ձ՛եր շարման կարը։ խորերը՝ իրենց
էլաբդին
ենթարկուեցան
համայնավսւր
կուսակց ո ւթեան կոզմէ պարտադրուած հ
արուեստի եւ մասնաւորաբար շարմանը կարէրն J ատ ո ւկ ո ւղղո ւթեան ։ 1921-^1/ ['
'[եր այս մտածելակերպն է որ կը տիր է
հ "ն ոլ- անոր սել շուքին տա՛կ է որ
կը
տքնէ, հայ շարման կար ի արուես տր *. Պարաճանով ի զուր փորձեց շուքէն դուրս
բերել այդ հոյակապ արտայայտութեան
արուեստը*. Շնորհիւ իրեն պիտի ճոխա հար ոչ միայն մեր շարմար ուեստը 5 ա յլեւ
մ՛իջազգային
շարմ ան կար ը ։
Այնճարակ
սլա շտօ^ւատաբներ վար ա դոյր
քա շեg ին
՛Այն միակ փարոսին առջեւ հ որ կոչուած
էր եոր ճամբաներ բանալու մապաւէններու ասպարէզին մէջ յ Պ արաճա^էովի ե. Պ'"րաճանովներու բաg ա կայ ո ւթեա մբ հ Հայ
շարմանկարի տեզքայլը երկար ապագայ
մր էլ ապահովէ »
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Կը թերթատեմ չ-սբաթաթեքթերտ h,
օրաթերթերու, թէգը՛. Պոսթրնէն
Հ
Անճկլրսէն, Մսնրկալէն,
եորթնիԼ
կը մտածեմ հայսրթեան հ ա կա ս
ր ո ւն մտ սէ,ն:

՝

Ս եր մաա^րականնեքր կը րՈղոքեն
մամլոյ մկջ կ՚տնաեսռլփ մշակոյթդ ել ա
ո աջէն, հոլան;, է, կ ակնարկ մր, մամ,։լլխ՝
կը^այ մեղէ, ալ եզրակացնել ,ոալ թէ
զա՛ր կ անոնց ընդվզումը • Լվել, լեցոլն են
հանգ կոն եր ու ե՛ւ պարահանգկոներու նը.
կարագրութէլններով ել քոքթէյլ-փարթի.
ներ„ւ լուոանկարնևրով : կամ՝ երկաըա .
պատում ու քաղաքական վերլուծումնե.
րով , որոնք անկասկած կր խրտչեցնեն րս.
տեր ,է, մէ,ջէ, այլոց վարմապե աա կան մտաւորականոլթէլնր' որ կր փութայ (<ման.
ուածապատ» ել «ան րնթ ե ոնլէ» ,որակել
որեւէ մտքէ աշխատանք պահանջող ղը„ւ.
թէւն : Կամ' կը պարունակեն տասը հսւ.
գար տոլար նոլէրող մէլփ ոնա ակրնեըուն
ոլգգո, ած ոտանաւոր շողոքորթութիւն .
ներ: Կան տակաւէն րար ոյախօսո լթիլն՛
ներ հ եւայլն » * » ։
Եթէ էս կապէ՛ս մէայն նման դրութիւն,
ներ գտնէէնք մեր մամո լ լէ, էջերուն
տպա , անկասկած , արդար կ'ըլլար մել
ղմդոհներոլ , մանաւանդ քէչ կամ շատ
ti տաւո րական հատուածի դմդո հնեբու բո
ղր՚քրճԱակտյն աւեԱւ բարդ է ւԱւճակբ՝ ո
րովհետեւ նո'յն թերթերը կր պաբոմևւ
կեն նաեւ ուրիշ տեսա կի յօդուածնեբ
Յօդո լածն եթ որոնց մէջ մշակոյթ - uip
HlJjum - (|թակսւ(ա.1֊թ-լււ_(լ բառերը եւ ստո
ք՛ո գո ւթիւնները կը թուին սուրբ եբբոր
դո ւթէւն մը կազմել *. Աննախապաշար բե֊
թերցողր կր գտնէ այււ սուրբ երրորդու
թեան նո լիր ո ւած շատ բա ր ե աg ա կամ յօդ
ո լածներ } ո ւր կր գնահատուի ,UJU կաէ
այն նոր հ կաղացող թարգմանութիւնք* կը
գովուի պա տմ ո լածքհեր ո ւ նոր հաւաբածոյ մը» կը ներ բո ղուի խմբավար մը» կը
սչանծաց ո լի հայ բեմի նոր հանճար մը>
կը ծափ ահ ար ո լի տարուան եօթներոըղ
կամ տասնեօթներորդ նկարչական ցոււյա*
հ ա նգէ սը , եւաՀւթյ : Մեր «մշակութայթէ
կո չեց եա լ ձե ռնար կներ է*յխ շատեր
շուշտ հ արձագանգ չեն գտներ մամլոյ
եւ զանոնք կաղմա կերպողներր իրաւոձղ
ունի^յ, դմ՜դոհ ելո լ հ սակայն մամլոյ անբար
եաց ա կամ կեց ուածքի արդիւնքը չէ՛ նման
անտեսում հ այ լ արդիւնքն է երկու տար
բեր ազդակներ՛,ո ւ : Առաջինը տրամադրի’
լփ աշխատակիցներու պա կա սն է , երկր՚՚ր*
դր* ձե ռնար կ կազմ ա կեր պո ղ մչակութամին էլամ արուեստասիրաց մի ո ւթի ւննեբու
ան դամն եր ո ւ ծուլութիւնը կամ անկարո
ղութի ւնն է »
Երնամ վկա/ել որ ասո՛նք են մշակուփա*
յին ձեռն ար կներ ու անտես ումի դլփհԱլՈյ!
ղրդապա տճաոն եր ր ք դբեթէ որեւէ
ղաքական հատուածի մամուլին ^է[_՝ Ւ
րեւ Հայ խմբագրի զաւակ հ տպարաննեբո
մէջ յամենալով հ ռունգերս մելանի հոտով
արբեցած մեծցած եմ հ ոլ նշմարած
որքա՜ն յաճախ կը պատահի սա տիաւը
դէպքը։ Եր մօտենայ ուկքէնա մը ջ նւ կը
սկսի հնչել հեռաձայնը,, - երեք կամ չոր
հանդէս - ձեռնարկ - հացկերոյթ ՜

թէյ լ կազմակերպուած են» երկու նկարիլ
ներ g ո ւց ահ անդէս ունին» նոր
րակուած դրրէ մը առթէւ' րանասաեղհ
պատուելու նպատակով դէնեձօն մը / I
մակերպուած է, եւայլն: Կը խնդր՚՚՚֊հ
կ՚ակնկալուէ , երբեմն կը պահանջով ՞ք
խմբադէրը կամ թերթըներկայացնող
մը ներկայ ըլլայ:

Սակայն հս-յ

խմբադիրներն ու խմբադրա լ՛" /
կաոմէ անդամները {եթէ կան) աք1\ Հ
րը ռւթ.էնը մամ կ'աշխատէն, եւ նոթթկ
եթէ ներկա, ըլլան ուիքէեու-եձք"^ ւ ե
կոներու ձեռնարկնեըսւն , թն կրնար ["
,
ր
< Ո՜ւս մնաց վերադառնալ, թղթակցութէւն
նաեւ նոր /ոյս տեսած ղ[՚ք 1' ւ 'tt
պատշաճ գրախօսականներ
Ուրեմն, եթէ հայկական
եւ հայ մաաւորականութէւ''Ը
/լը զգան պահանջելու uj
էսկապէ' ս էր ընթերց ո ղները,
հէ մշակռւթւպյէն
լոյթներ ու մասէն, մամլոյ

սլալ_
անձնա [
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,,ն թելադրած եզր ա կաg ո ւթի ւնը ան հե/Ի է է՜ անտեսական ու անձնա-

թիւնները յ ^երական թարդմ անութի ւն ը նող անձի մը պէս y միշտ կը զգամ Հդա-

-‘•'ողոք լ՛ռականութիւններ կը
(Լ^ղրեն ՞ք
կամ ւատ ww՞? է
չատ մտաւորական դասակարգը
Լ նձնկ պատասխանատու թզթակցոլ -

ւաճաեո 1-թեան^ սիյս յանցանքի կարելիու
թիւնը •

""Ա

atuA

ղ-^Ը ■

Անչուչտ «պատաս1սսւ1,ս1էոոլ^ բաո-ր ըպդ-

^ոլ1քը՝ ցաւալի կէտի Մը ախտաճանաԼյ^ է նաեւ: Երբ միութեան մը անդամի

1Ա„ք զայն քաջալերող անձի մը վստահուի
, միութեան կազմ՛ակերպա՛ծ

ձեռնաը.

i'/'i նուիր՚օ-^ թղթակցութիւնը , գրեթէ
^իուաաիեթ. է գրական հակումը, դրանաիապաչա՛ր ումը, քննադատական ո„րոչ զսպումը ։ Մարդկային է,հասկընաչի է նոյնիսկ , թէեւ երբեք գովելի :
խկայն չատ մՒե է թ1"Ը ս,յն մտաւոր՚ա'.
կւսններուն' որմեք այս հարցին մէջ իրա.
ւոմք ունին այպանելու ուրիչները : Ան
դ անմեղ < , թ՛՛՛է նետէ աոաջին քարը :
չեմ կրնար,- այս հարցին մէջ մեղանյ. ՈԼ չատ մը ձեւել։ կան , եւ ինծի ծանօթ
Տ,„„,լորականներո1մ եծամա սնո ւթի ւնը
Տեղքին
ծած՜

կ""1 "՚յն տարբերակը դոր-

է:

Օրինակ կը կարդանք նոր դիրք մը,զայն
կորոնենք վատորակ , երբեմն արդ ահա.
աել[ւ, կամ ոճով ու գաղափարներով աղ.
չատ: քեերթի մը բազմազբաղ խմբագիրը
՛դրած է որ գրենք գրախօսական մը,
պս դրքին մասին : Կ՝ որո չենք չգրել: Ի՞նչ
կարելի է եզրակացնել նման։ որո չումէ :
{Ակը կրնայ ըսել որ հասկնալի , նոյնիսկ
գովելի որոչում մըն է այս : ինչո՞ւ արամաղքել սուղ ժամ տնակ ու հայ թերթի
թանկագին էջերը
վատորակ դրքէւ մը
ծաղկումին։ (Հսրճտխ լսուած է ուրիշ
աատճառաբանութիւն մըն ալ,- կծու էսօսըեր դրելով ինչո^ւ ղբ՚ողիլ^ երբ կարելի է
գովել կամ դոնէ երկար վերլուծումի են
թարկել աւելի արմ անա լոր դ ործ եր : Անտըրւսմարանա կան չեն նման մ ա ած ո ւմն եր ,
սակայն միշտ կարելի է Հ ա կաճաո֊ել թոլւսւձարանելով որ՝ արթուն մամուլի մր ել
պատասխանատու
մտա ւոբա կանո ւթեան
մը ընտրութիւնը (փ ո էսընտր անքը , ե թկ
1լոււլէք') , չի կրնար միայն լռութեան եւ
գովեստի միջել րլրոլ։ Լռութիւնը երբեմն
ինադատութեա^ մէկ տեսակն է,
"՛եփ յաճախ կար ելէւ կ ղալն մեկնաբանել
անտարբեր ութիւն կամ նոյնիսկ համտձտյնութէրւն : Վբոանդը թերեւս աւելի
տեսանելի է , եթէ զո՛ւ դահ եռ մը գծենք
Հազարական կեանքին հե տ :
արւաէ'եորղ դէմքնբոլ արարքները չեն քննա
դատուէր, երր մամուլը էլամ զանոնք 'լը
՛և՛ ա,/^է
[արելէ է ըսել որ ան մեղսակից կը դառ^այ քաղաքական առաջնորդներո լ թերա

1Ո,[Է 1 կամ լուռ կ՝ անցնի անոնց

քամներուն ,
թեան :

րևդհ անրաց ող

համբա կո ւ-

1կս մտորումները ղրի կ 5ալռնեմ , որովմսէել Մամուլ . Մչա՚կոյթ . Մ տա լորս,[մհոլթիւն
կապ՛երու
հարցը
կը
^Ոարկ զիս , եւ գիտեմ թէ կր տառա թ՚՚յե^ հայ մամ ուլի դիտ ա կիg իյմբադիր^երն ու թղթակիցները յ Պարզ «դիրք ճրշ-

'1ելոլ^ հարց չէ այս յ Ա կղբունքի եւ դործ,ս,կանութեան հ անդոյg մը կայ, որ կը
[ Ւևարացնէ յստակ մտածելը եւ կտրուկ
"['Ւչոլմներ տալը •

^պտեմրեր

16,

1983

I՛ էն օր կը զգամ տյն ինքեապառա
՞՞քՇ: այն եր կո Լոլթիւնները , այ՛լ, ն.
հերձուածներու
ստեղծումը՝
կր պաքտտղրէ ինծի : Աւելորդ
Լ թէ որքան զմոլար է ապրիլ այսս

I ,ու-ւււծ «հայկական» կեանք, երր մս,

/ք թակի համա՛լսարանական փոքր քլ
^1Հրթէջ, որուն 36-000 բնակիչներ.
{ ^ս,յ է y եւ միայն ես՝ Անօրէն հա^
^տյոլթեամբ
հ ետաորոոուս

)յ

Լ

^3

իեքնապառակտումէ
զերծ
հԽմնքը, Որ քիչ կամ շատ մտաւ
,լ անշուշտ ա կադեմա կան կեր
լիբոևած անձի մը համար այնխ
անձնա կս/ն կեանքէն :

՝սՀՀ!հ ՛մ պատահ1' (Prr կը կ՛որդ

I յ, Fl ա

դրական պարբերաթերթ a
ակադեմականդ
մասնառիտաե

իգուան յ \

լ

ււ

ւ

>եո J լ
ոբ կը տեսնեմ որոշ զուդ
il Ը Հոն արտայայտուածին ու հր
^Հհ^լ^ ‘r^l“-՝ Սակայն նմ
Տ֊«ն: մ ր
երջանկացներ անոր
'^թեն Հ հա1լս'ռս,1լն ՝ յաճա1ս կը ըաւ
ւ,ր
ԱյԸՅը * 'ք'իչ անդամ կը սլատաՀ
5'"ոեմ,ւ"մ է1Ա"1֊աւ1'արԸ', վերլուծում
^Ւոոթ ը
'ւ"1րհլ^1 ըլւա-' ոլդդակՒ
ւ-A ռ
փՈ1ԱանՅել հայ կեանքին,
^'ւՀմ"Ար'1,րլ հոն' ^ո'ԼոԸաԸս,Ը ո/է Ո
մ
^է՚ո՚֊աճտնելու» մէկին կամ մ
ւքէ1 •^Ա1'՝ե.բն չափազա՛նց սլարզացնե
կոոք միւսին ծալքեր՛,, ու բարդ

ՆԼերջերս J ա ճ ա իւ կը մտածեմ նման վրտանդաւոր ղոլդահեռի մը մասին ըւր կ ա սլ
ունի գթականռւթիւն եւ գրութիւն բառեբու վերապա՛հ ո լած ճա կա տագրի՛լ, հետ :
Ինծի այսպէս կը թոլի որ յ^ա-1973 էայսինքն՝ ահաբեկչական շարժ՜ումներու րսկւ՚Գըկ^1 Ւ ‘Լեր') ) ինչսլկս նաեւ Հայ երիտասարդութեան մէկ հ ա ւո ո ւածի քտղաքականացումկն եւ դեռ ուրիշ հատուածի
մը հ,ակադեմականացում$>-կն ի վեր, Հդը~
ր ա կանութի ւն'» ել հ,դր ո ւթիւնգ իրենց
նսւիյկին իմաստն ու ւրերը սկսած են կոր սընցնել : Փոփոխութիւնը համաշվսարհա յին բնոյթ ունի, այսինքն' կը պատահի
ոլբիչ ընկեր ութիւններ ո ւ ել մշակոյթնե րոլ մէջ ալ : կ ար եԱլ չէ րսել որ յստակօ Ը Լն բացասական կամ դրական եր ելոյիժ
է , թէեւ մեր հեղի նա կո ւթիւններո ւ մեծամասԽոլթիլնը գր ա կան ո ւթեն կ^ դրու թիւն
որեւէ անցք կ՚որակեն նահանջ ու սայթաքում, թեր եւս առանց լլա
յստակօրկն
հ ա ս !լնալ ո լ :

1Դնծի կր թուի որ անցեալին' 1830-4՜
1870 դոն է y 1Լրեւմ տեան
Հայ ա ս տ ան ի
կ 1,1 նքին մէջ գր ո՛ թիւնը աւելի՛ կարեւոր
էր բուն «իսկականդ ,այսինքն' դեղարուես.
տակտն ս կղբո ւնքներով ստեղծուած ւլրա -

Դրեց՝
ԽԱՋԽԿ

ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

կանո ւթի ւնը : կ ր թուի նաեւ որ դկսլի նըման վիճակ մը կը քա ւենք այսօր , 1870 “
1920 թուականներ ու կարեւոր միջնտրարէն ետք - Այ ս հետաքրքրական հնահ անջը» հ ա ս կն ալո լ համար, կարծեմ, պկտք կ
նայինք դուրս , օ տ արին , ապա նորկն
ներս, այսինքն'
սեւեռինք
մերօրեայ
իրականոլթեան վրայ։ Նախ'
^դոլրսր^
սլա տ ահ ածը :
վերջերս լոյս տեսաւ անդլերկն լեղուով
դբի առնոլած դիրք մը , նուիրուած' ֆը բան սա կան արդի դրականութեան սլատմո ւթ ե ան : Հեղին ակը կը փորձէ տալ 19201970 թուականներու ֆրանսական ղրականութեան սլա տ էլ երր : Անոր էջեր ո ւն մէջ կը
գտնենք , անշուշտ , ա կն կալո ւած «մ՚եծեր-ուֆ անունևերը , - Փբուսթ : Մի տ յ Մտլրօ , փամիլ, Ա արթր , ել ապա երր կր մօ.
տենանք գրքի ընդգրկած վերջի՛,, տասնամեակին , այսինքն' 1960-1970-^5' ,
նըչ.
մարենք տերեւաթափ մը, տմ՜գունութիւն
մը, անկում մը: Ընթերցողին կը թուջ, թէ
1950-«'՚4"'^' թուակսննևրու նուվօ-ւՆօւքան^7/ ետք ԷՈ՚ոպ Կրիյյէ, Պիւթոը ,
Աիմ ոն
եւայլն)
3,բան սայի դրոգները • • . գրադուլի մը մէջ ըլլալու են: թեր՛եւս նոյ'հն
է տսլալորո ւթի լն՚ը ֆրանսացի, ընի) ե րց ոգներու մէկ Հ ատուածին մօտ, որոնք չեն
գտներ «բարձր արուեստ»' Ա'ի չէ լ թուր^ի՚ԷՒ. վէպերուն մէջ, կամ մեծ գոհունակոլթիւն' Իվ Պոնֆոլայի քերթուածն՚ե.
բուն մէջ :
Սա՛կայն պէտք է ընդգծե լ ո լրի չ իրա կանութիւն մը: Այսօր, 3)րանսա\յի ձայ
նը եւ անոր մէկ մտա ւոր ա կան-ա կադեմական հատուածին գաղափարները ոյնքա՚ն
զօրաւոր կը հնչեն ու կը լսուին անգլիա խօս աշխարհի մէջ, որքան 'fiամիւյի ,Մալըոյի կամ Ատըիմըի ձա՛յները, 1955-//5/ :Աիայն թէ Յւրանսույի այն միտքն ու հանձա.
րԸ I ՈԸ <ձարո,ածելփ» է , որ կը թոլի խօ սիլ ուրիշներուն , որ կը համոզէ ուրիշները' իբրեւ կար ե ւոր ըս Լլիք ունեցող ,
այլեւս ֆր անսա կան ժ՜ամ ան ա կա կիg դրա
կանութեան միտքն ՈԼ հանճարը չէ, ա յ լ'
գրՈՆթենակսւն հանճարը : Շատ լաւ կը յիշեմ թկ ինչսլկս 1969-^^ y ^րբ սկսայ կար.
դալ Լէվի֊Սթ[՚ աուսի , ապա մանաւանդ
քէօլտն Պարթի Միթ֊օլօժի, Լէքրիթիլր
Տրկրէ զէրօ եւ էս / զէսւ գործերը, ապա
Տէրլ՚ւ՚տայի, Լաքանի , փոլքոյի ել Լուի
Ալթիւսսէրի գրոլթիլնները, նոր ա չխա՚րհ
Ը բաg ո լեց աւ իմ առջեւ, ինչպէս նաեւ
ինծի տարեկից
ակադեմականներու սե
րունդի մը առջեւ: Այնպէս թոլեցալ մեգի
որ ակադեմական մա՛սնագիտութիւնը այլ
եւս պէտք պիտի չըլլար զատել ի,րամս,,
տով մը, «մ ուռնս,լիսթ».ական բնոյթ ունեցող, քիչ մը թեթեւսոլիկ այն գր՚՚ւ թիւններէն , զորս կ'արտադրէր Ամերիկա,
յ/- Ո չ-ա1լա^էեմակայյ «</*տա ւոր ա կան ո ւթի լնը^ , եւ զոր աւելի լաւ որակուէ կ' ո լզէինք
ար տագր ել մենք այ : />//* սերունդիս հա.
մար Հւիր կո ւթի ւն» մր եղան ֆրանսացի
լք ւոա ւոբա կաններո լ. այս հատուսւծի դրու-

թիւնները : fiiujg եւ այնպէս , երբ կը թերթատկի ^)րանսա յի արդի դր ա կան ո ւթ եան
ոլատմոլթեան նուիրուած նոր հաւոորը,
նշմարեցէլ որ Պիարթ, Տ երրիյա եւ այլ
հաղիՀւ թէ շուքերու ներկայութիւնը ու
նին հոն : էքյն ոնք վէպ y պատմուածը , քեր.
թուած չդրեցին , այլ գրեցին : Գրեցին'
մտածելով։ Գրեցին' պայքարներու կիր.
քով* կրեցին' ւէերլո լծելու համար, առւււնց հաստատելու որ այս կււււք ա յն թաքուն ճշմւսրտութիլնը վերջնականապէս
պիտի պարզէն ընթերցողին , այլ ցո\յց
տալո ւ Հ լա մ ար որ գրութիւնը ինքնին մտա
ծումի հոսքն է, ճշմար տո ւթի ւններ ո ւ օրանն ու դերեզմ անը , չին ողն ու քանդո
ղը : Գրեցին' փա ստելու համար որ անձ
նականը, ՛փիլիսոփայականը, ընկերայի
նը, քազաքականն' ու պատմականը իրար
մէ դիւրաւ զատուող ծիր եր չեն, գոնէ արեւմտեան աշխարհի մէջ*.
լ վերջապէս
անոնցմէ ոմանք գոնէ' դրեցթն դեղեց կօբէն, լեւլուական պաշարուէ մր ել ճկոլ_ նութեամբ մը, որոնց հրապոյրը կը զգայ
նո յնինքն դրա կանո ւթ ե ա^ պատմ ութեան
՚1բբի հեղինակը, նոյնիսկ երբ ի հետե
ւանք այդ զդաg ումին' չուզեր քննել «դըրակաեութիւն»
եւ Զդրութիւն» սւոորուլութի՛նները :
Կու ւուսմ այս մ ւււնր ամա սնո ւթի ւնն եր ը ,
առաեց հաւատալու որ պէտք է նոյնացնել
գրութիւնն ու ւլրականութիւնը : Որքան
ալ Պ ար թն ու Տ էբրի տան թուին տիրասլետել ֆրանսերէն արձակէւ սւրուեստի ըս!լըղբունքներւււն y հակառակորդ մը միշտ
կրնայ գտնել լեւլուական եւ կառուցային
այնսլիււի սկզբունքներ , որ անոնց սւսհմանո ւմէն ւլուրս էւ\յնան վերջփն քսսւնամեակին Ֆբանս այի մէջ արտադրուած ամէնէն
կարեւոր արձակ գործերը*. Արդէն Տէրրիտայէլ պէս հեղինակները ւէարժ՜ են դուլւււ
մնալու *. Ահոնք էլ սկզբանէ մասնագէտներ
էին սուէորաբլլլր Լդասակւււն լեզուներու,
փի լէւս ո ւիւււ յ ութեան ,
հ ո դեբո ւժ՜ ութեան ,
եւայլն) որոնք իրենց նեղմիտ, մասնւսւլ էւո , ակադեմական պաշտօնակիցներուն
կողմէ նկսւտուեցան այդ մասնսւդիտու թիւններէն լէւոարոլածներ *.
Ա*իաէեամանակ մնացին գրականութենէն դուրս :
եթէ չեղան ւյրւււդէտ կամ ւէւիլիս ո‘Ւայ t չեղան նւսել ՀՀ,հ ր ա պար ա կւււ դէւր» ,
բառին հին իմաստով *. Աձւցեալին * նաիլ
կին սերունդի հսկան , Ա ա րթրը եղաւ փի
լիսոփայ ,մտա ւոր ա կան կար կա ռո ւն դէմք ,
P^JH երբեմն նաեւ հրասլարակադիր ,- եր
բեմն' թերեւււ 1948-4’ն I960, ^րեքը մէկ,
ու արտադրեց գրՈԼթ-կւն : ÔÆi/f-1960-^"3>
ֆրանսական շատ ա ւելէւ մ եծաւէաս տսւ կ
դրութիւնը խառնածին արդիւնքն է մաււնւսւլիտակա^ք - մտաւորական - հրապարա
կագրական այս մզումներուն*.
ի]առնւսծին որ ուժ՜ւլնութիւն բերաւ տակաւ դալ
կացող ֆր անս ալ կան մլոքի կեանքին , եւ
հոր զարթօնք ու վերանորոդուսւծ համաշ
խարհային վարկ բերաւ անոր *.
Արզ-y նման շարժ՜ում գոյութիւն չունե
ցաւ մեր մէջ, 1973-4îr ի վH * Ո առին բուն
իմաստուէ ճշգրիտ զուգահեռ եւ կամ բաղ.
դատո ւթեան եզր չկայ արդէւ Հայ եւ օտար մտքի կեանքի մէջ*. Աակայն կան ւիոփ ոէսո ւիժի ւններ
որոնք կպարտագրեն ո չ^չդ քիա բադդա տո ւթի ւններ :
Սփիւռքի առաջփն ([յետ-Ե զեռն եան) սեբունդը ունեցաւ գր ա կան եռուն դործո լնէութիւն , թէեւ շւււտ անհաւասար արւլփւնքներ տալուէ : (Հա կոր Օշական ու (^էքէեսւն
նախա-(յզեոնեան սերունդին կը պատկւււեին , ըստ ընդհանրացած սահմանումնե
րու. : Ս ինչել 1935 , Ֆր անս ահ ա յո լ թի նր
արդէն ւսրտալլրլլլծ էր Շահնուրի , JJարսւֆեսւնի , Որբունիի եւ Հրաչ Զարդար,
եանէւ պատկառէլի սերունդը , իսկ 1930-w/կան թուականներէն ետք Արեւելքի մէջ
հրա սլար ակ իջաւ Ա ուշեղ Իշխանի , Անդ
րանիկ ՛էք առո ւկեւսնի եւ. Իդու-տրդ Պօյաճե ւււնէլ սերունդը, որ մշակեց դրականու
թիւն , եւ եր բեմն ւլե զար ո ւես տա կան' ղօրսւ‘-"Ը դրոչմ ևՐոՂ արձակ։ Նոյնը 1920-W/կան թուականներէն սկսեալ, պատահեցաւ
U իացեւս լ Նահանղներու ւքէջ Լ Համաս ւոեւլ- Հ^յկ^ղ “ Նուրիկեա*ն եւլն ♦) սւսկււքյն
1939-1965 թուականները մեծ , նււր գրական չարժ՜ումներ չտեսան լնդհ անրապէս :
'Իաղաքական դէպքեր
(/? .
Աշիւարհամարտ , Ներգաղթ, էջմիածին-Անէժիլիաս
սԼայքԱէ[*) պատճառ եղան թերեւս որ արդէն թ ափ ս լուս g ած , ւս ււսնդւս կան դրական
շա րժ՜ո ւմներ ու մօտեց ումներ շարոնակւիե ղարդանալ կամ տեղքայլ ըհել , ւքինչ
հ ր ապա րւս կա դրա կան մւսրւլէլ պայքարնեքԸ գրաւեց ին մեր դր ալներ ո լ , մանւսւանդ
՛որձա կւււ դիրներու տսււլանղն ու մելանը։
Գժ՜բաէստա բար այրէ
պայքարը Հայ հին
հռետորական հրասլւսրակազրութենէն ան7՜/'^ չտարա ւ մեր ո է-դրա կան արձակը*.
Կարեթ, է ըո^Լ որ այււ թուականներուն'
եզւսկի , նոր արձւսկ ստեղծեցին
միւսքն
մվ բանէ անձեր {ընթերցողը կրնայ ընտ-

րել*- Շահնո^լր , 3՛ Օշակա^ն , էՀուշանեւս*ն , Որբունքմ , Պ էչի կթտշյեսՐն) ։ Ամէն
սլար ւս զայի , կարեւորը սա է որ հտ\յ դըրակսւն միտքը, Ափիւռքի մէջ, ըխդհանրապէււ ւոեղքայլ ըրաւ այն թո ւա կանհերուն , երբ
ա ւանդա կան
քա զաքա կան
{կուսակցական , կղերական) պայքարներ
կը շարունակուէին, հին խրամատներ աւելի էոոր փորելուէ , սակայն ւււռանց նոր
ուղիներ գտնելու։ Ո՛չ ^այ գրական արւեստը ւէերանորոդուեցաւ , ո>չ հրապարակսւդրութիւձրը։ Ոչ տլ հտյ նոր Զգրու
թիւն» սսւ եղծուէg ալ յ
1965-^ ետք, կղզիացած Պոլսոյ մէջ
սկսած քերթ՛ո ւածային նոր ոճը տարածուեցաւ դէպի Պէյրութ , ել հոն, 1965-1973
չրջանխն փոքր y շաՀ տ փոքր շարժ՜ում ւԲը
սկսաւ խոստանալ ոչ միւսյն վերանորոդւած ույլ ևւսել նոր գրականութիւն մը ։Ա իաժամանակ , 1968 -ի փարի զեան դէպքերը
գտան իրենց արձադանդը Լիբանահայ
համալսարանական սեր ո լնդի մը մօտ {սե
րունդ որ ա\յ\սօր կքաշէսատի ցրուած'
'Իուէյթէն մինչեւ Լոս Աձւճելըս) :
ու
րեմն 1968-Հ& 1973 դոյութիւ^ք ունէր անո
րոշ սակայն իւո ս ամն ալիg վիճակ մը,, դըրական նոր ճիգերուն կողքին սկսած էր
ղտրդանալ աւելի մտաւորական մօտեցում
ունեցող հրապարակագրութիւն մը, - որ
թերեւս , եթէ տեգփ չունենար Լիբանանի
րաղաքագ ի ական պատերազմը, պիտի կա.
րենար ստեղծել <թԱ"/Հ/«յյա^«/-գրՌԼթ-իւ6
մը :
Այղ նոր դր ո ւթի ւնը չս տեղծո ւեց աւ ։
Աակայն եթէ զայն ստեղծելու կարողականութիւնը ունեցող սերունդը ցրուած է
այսօր ի Ափիւռս աշխարհի եւ ղինուորւսւլրուած քիչ կամ շատ աւանդական հրա
պար ա կա դիրներո լ բանակին մէջ, փոփոէս ո ւթի ւններ կան : Գիտակից Ափիւռքահա.
յո ւթեան մէկ զանգուածի քաղաքա կանաժոլմը նոր ու մեծ կարեւորութիւն տուաւ
^այ մամուլին ու հրապարակագրութեան։
Ահաբեկչութիւնր , մանաւանդ, ինչպէս
եաեւ Լիրանանէր ւէիճա՝կը , պա տճառ եղան
որ՝ զարգանայ Զքաղաքական» կոչեցեալ
մտածումն ու դրութիւնը*. Միջոց իւ, շր.
նորհիլ Միացեալ Նահանղներու մէջ հիմ
նուած համալսարանական ամպիոններ ու ,
բազմացան հանդիպումներ եւ ասուլիս
ներ
որոնց լնթացքին՝ հայոց պատմու
թիւնը եւ անոր վերլուծումը դարձան էսօԱԱյկցութեան ոլ դրութեան նիւթ :
Ալ
վերջապէս հրատարակչական միջոցն՛եր Ո Լ
տրդիականացումը պատճառ եղաւ որ արպարաններէն հոսի»** դրհեղեղ մը շնոր
հալի ու անշնորհք ամէն տեսակի Զդրա
կան» ճիգերու ։
Մյս Պմ՚Հհղեղի ու քաղաքական-հրապարտկադրական նոր ժխորին արդիւնքն UiJ^
է > ՈԸ բառին հին հ ա ս կաg ո զո ւթեամբ ըստեղծո ւած դեզար ո ւես տա կան դրականութիւեը այսօր ունէլ հեմեմատաբար սակա
ւաթիւ ընթերցողներ , նոյնիսկ փոքրաթիւ
րէրթերցասէր հայութեան մէջ*.
lr թէ ֆրանսական-հ այկական բաղդա
տուիքէւ ւնն երը էւս կապէ ս զո լգահ եռ Ըէէային, պիտի չողբայինք դր ա կան ո ւթ եան
աեղքայլը, որովհետեւ պիտէր կարենայինք
Hnjg տալ որ ստեղծուած է նոր տեսակի
գրոլթ-իւն. մը, որ կը բարձրացնէ մեր ժողսվռպպի ձ տրի մակարդակը, ներառես, չ'
մեր, առաջնորդներու մտքի որակն ու մա.
կարդակը :
վիճակը , սակայն , ՛ա՛լէ լի խառնա չփ ոթ
է քտն խոստմնա լից : Գրութիւնները ա ր
ո°Ը t 1973-^îf ի վեր , աւելի բազմաթիւ են
ու աւելի բազմատեսակ, քան' անցեալին :
Կուս՛ակցական հակակչիռէն անկախ աչ.
խատող մամուլը (զոր կարելի է կոչել «ան.
կախ» բայց ոչ «ազատ» Լ բազմացած է:
Մամուլը այսօր ունի աչխումոլթիլն մը ,
"/՛ կը Խայնս՚ցնէ դասականները, քանի
որ ան չունի , միեւնոյն ատեն , 1930-/'/կան
թուականներու որակը: Աակայն հարցը
սա է, - միայն դրամատիրական աչխար.
^ի եւ շուկաներու յատուկ անպարկեչ .
տութեան եւ պատեհապաչտութեան ար
դիւնք աչ խում ութի՞լն՝ մխն է մեր տեսա,
ծը , թէ խոսւոմնա՚լից երկունք մը , որ պի
տի արտադրէ {անկասկած սակաւաթիւ)
խմբակ մը'
նուիրուած հայ նոր դրու
թեա՞ն, . դրութիւն մը, որ չի մտահոդւիր դեդար ո ւես տա կան դր՛ա՛կանութեան
անցեալով ու ապագայով, այլ կը ձդտի
զարգացնել մեր հաւաքական միտքն ու
մտածումը : Կարելի չէ ակնկալել որ «դը.
րութենական» այս սերունդը մեր մտաւոր
կեանքին համար ընէ այն' ինչ որ ըրաւ
Պարթք, սերունդը ,իր դրու թիլններով , Ֆր
րան,, այի մէջ,քանի որ Յերանսայի մ շա/լու^աժի^ տւանդն ու. կառոյցները ւսնհտմեժտտօրէն աւելէր հարուստ էին, սակայն
արտօնելի է յուսա՛լ, որ «դրութեան»
զարգացումը լոկ
թիւն մը չըլլայ :

պատահական

նւմանոլ.

Fonds A.R.A.M
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«Յաււաջ»ի մէջ այս «ե„ր աե„ւե»ին մասին կթնանք, իթԸեւ անհրաժեշտ տեղե
կութիւն, ըսել թէ ծնած է Ալեքսանտրէթ , 1963-ին : Հինգ տարեկանին ղրկուած է
Պպիս եւ յաճախած Դարակէօզեան Վարժարան ու Դպրեվանք' ամրան արձակուրդ
ները անցընելով ծնողքին մօտ եւ շրջելով Ս՜ուսսւ լերւսն գիւղերը' Վագըֆէն Պիթիաս ու Ե օղուն Օլուք : Տասնըհինգ տարեկանին Պոլսոյ Դե1ղարուեստից Ակադեմիա
յին մէջ սկսած է հետեւիլ շարժարուեստի, ապա անցած Արեւմտեան Գերմանիա:
Այսօր Կ՚ապրի Փարիզ, ջանալով սորվիլ եւ կատարելագոԸծել ֆրանսերէն լեզուն
կարենալ հետեւելու համար իր սիրած ասպարէզին' շարժանկարչութ եան :
հր բանաստեղծութեան մասին
կթնան
խօսիլ
այս
քերթը լածները միայն: Մենք ոչ մաղթանք ունինք իրեն, ոչ թելադրութիւն: Ո՛չ իսկ քա
ջալերանք; Բանաստեղծութիւնը ինքզինք գիտէ կատարելագործել (ո՛չ' սԸթագրելկը սրրագրուին աշակերտական հրահանգները միայն, երիտասարդութիւնը թեւակո
խած - նոյնիսկ սււնցած - անգոյն ու անանուն «խոս1ոում»նեԲու այլեւս անտեղի ճի
գերը' որոնք քաջալերանքի պէտք ունին' թանի մը չնմանելու համար) : Բանաս
տեղծութիւնը - եթէ կայ - կեանքին հետ պիտի զտուի ու հասուննաքյ' այնքան ատեն որ կը մնայ ներքին ուժ, նպատակ, հաւատք : Կրնանք ուրախութեամթ նշել
սակայն թէ Կարգիս Հւացթանեան, տակաւին պատանի, սկսած է գԸել թրքերէն նաե՛ւ հայերէն - , եւ այլեւս կը գրէ մի՛այն հայերէն: Կը մնայ զարգացնել այգ լե
զուն' արտայայտութեան, ինքնութեա՛ն զգայ արանքը :

Երկու֊ երախայ կար ծնելիք,
օրինուելիք մէկ մրդանոյչ
Պի տի ջրէինք, անչուչտ ,
Այս ծառերը , ամ էն առաւօտ :
Այս ամառ պիտի ամուսնանար
Պո ւզո լքի նուազող երիտասարդը՝
Եթէ չսպաննուէր փամփուշտներէն
թրքական զնդաgիրին ։
Կոտրուեցաւ պո ւզո ւքին
Կէ ս lihuiij ե ը գը • ♦ •
«Երկու երախայ ունենանք՝ սիրելի՛ս՝
Երկուքին ալ աչքերը ծովի պէս կասլ„յտ
Դիչերոլան պէս զով :
ԼաԼազոյն երգերը
Ըսել տանք իրենց :
Ես պուզուքիով պիտի ընկերակցիմ ՛.
Մէկը ,
Ս րդտնոյչ թոզ շինէ
թուրինջի կեղեւով
Մի՚-սը ,
Սեւ ձդախէմ մոյկերով
թ"ղ ելլէ պար տի զպան ո ւթեան • ♦ •

ՄԵՐ ՍԵՐՈՒՆԴԸ

ՋԵՐ ՋԳԻՏ8ԱԾՆԵՐԸ

Շատ զէչ խննո ւթիւններ տուինք մենք ։
Բոլորս մէկ դասարանը մն ազ էնը ï

Ջէք էրեար գի տնալ ՝
Ատենօք՝
եր ախտք մը /լար
Յասմիկները՝ արմաւենիի ճիւզերուն շարելով

ՀԱզատա՚գրման Պայքար էն՛» յետոյ
Մեր հասած օրն՝ է այսօր։
Մ ոռցանք մեր ամենադեղեցիկ զգացումները
Ազատութիւնը՝ անկախութիւնը։
Ա արգիկ ե՜ախո լեց ան եւ ծախեցին ա մէն ինչ♦
Եւ մե'զ ։
Մարդիկ քա չկռա ո ւեg ան եւ քաչկռտեց ին ամէն ինչ*
Եւ մե' զ Î
Մ ար՛գի կ սեւցան՝ եւ սեւցուցին ամէն ինչ*
Ո՛չ մեզ ։
Մարդիկ սակայն որ կ՚ապրին լաւագոյնս *
Ո'չ մենք :
Մ ենք * մ եր սերունգը
Ոայց իբրեւ թէ տառապտե՜ *
Իբրեւ- թէ քաչկռաուած
Անկասկած սակայն պայքարը մոռցած***
Ահաւասիկ թէ ինչ ու
Գա սարանը մնաց ինք *

ԳԾԵԼ

եր պտրտ էր թա ւերնաները
Եւ հիմ ա
թ"լ[՚ք հ րասայլնեբուն սլա տուար դարձած
Այո լեռն եր ուն վրա\յ՝
Եղեւիններու մէջ ճնճղուկներ կ^երգէին ։

Հոս եովը կը գծես ՝ ապտ
Կապոյտի կը ներկես ջՈւ.֊բերը ՝
Լքաւերը կը գնես վրան *
Առաւօտը ՝ զովութիւնը կը դնես :

Գուք չէք կրնար գիտնալ ՝
Ս ա մա յթին
Միխայիլիտիս եղբօր ձմեռուկները՝ կը ծախուէին

Հ,ոս ծովը կը գծես ՝ ապա
Ջոլկերոլ մեծ տեսիլքը՝
Ուռկանները կը գծես ՝ ծովական ճա\յ\երը
Ապա անոնց ձայները :

Եւ անոր տխեղծ կինը

(Հաճախ քաշելով սեւ գուլպաները
Ա(նg ո զներ ո ւն ջուր կը ծախ էր :

Հոս ծովը կը գծես ՝ ապա
՝Լյաւերը կը գծես հեռուն :
Յոյսը գծէ ) ճակատագիրը գծէ
Արեւուն ելքն ալ ՝ ճակտի քրտինքն ալ :

Ջէք կրնար գիտնալ դուք՝
Ատենօք
Այ ս նաւահանգիստը
Պ ո ւզո ւքի կը նո ւագո ւէր
Սիրահար ա ղջի կներ ո ւ համար ՝
Ե րիտասարղներու կողմ է :

Ջկնորսները գծէ ՝ ձկնորսնե՛րը՝
Գիշերն ալ գծէ' չմոռնալով առտուն։
Յ^ղքա ա ո ւթի ւնր գծէ ՝ ճարն ալ միասին ։
Այլապէս . . .
Այլապէս մի՛ գծեր ♦ . .
Գոնէ՛ ծով :

fi,uja չէր ղէ։տեր ՛լ՛՛՛ք, չէք դիտեր՛.
Արդէն գիտնալ ալ չուզեցիր երբեք :

ՅԱՐԳԱՆՔ

ՍԱՐԴԻՍ ՀԱՑՐԱՆԵԱՆ
(Լայռի մը
Սնդոնգ գլորուած ատեն
Հանած մեծ աղմուկին
Կը նմանի ան պայման ՝
Ծանր հիւանդի մը անկողինին մէջ
Ա* ահուան մօտ վերջին ճիչը ։
Ոանա ստեղծինը բայց ՝
Նուրբ ծաղկի մը
Կոթը կոտրուած ատեն
Հանած ձայնին պէս
թեթեւ՝ անպայման բարակ՝

ՀՈՏՈՏԱԾՍ

ՀԱՅ Տ՚ԼԱՅ

Ջճանչցած հողերը
Վարգ մը տուին՝
Մ շա կա ծ հողերս
Կարծրացած քար մը տուին՝

Հա յ տղայ մըն եմ ես՝
Երագ եւ կարօտները ՝
Տ Ո ւնը ՝ հ այրենիքը
Ջ եռքէն խլուած ։

'Լո՛րդը հողին ձգեցի՝
Ոարը հոտոտեցի բայց։

Արցունքները՝ հեծկլտանք
Սպառած տղայ մը։
Ոչ մայր ունիմ կուրծքը մտնելիք
Ոչ հայր' յան գիմանող կշտամրող ՝
Եւ ոչ ալ ատեն' զիրենք յիշելու։

ճիշդ բանաս տեզծո ւթիւններ ո ւ պէս
Եղանակով մը ՀՀսմխ * * *»
Կը մեռնիմ աւսմ ղ •

Շուրջս թելերով հ իւս ուածք
Ամէն կողմ մութ՝ անձայն ՝
Լռո ւթեան գիչեր1ւ պէ- ■

հԱՎԱՎՈԻԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԱ

Ար ա ի ս մ էջ կը պտըտցնեմ
Ծնեալ մօրմէս՝ մեր հողը՝
Ես հողին կապուած , հողը ինծի.
Միասին' հայրենիքին՛.
Երր կարդամ պատմութիւնը ,
Երբ յար՚լեմ գիտութիւնը ,
Երկուքն աը միասին գան երբ'
Հողն ալ կը շարմի սրտիս մէջ •
Եւ իբրեւ թէ գիշեր
Կր տեսնեմ աչքերը
Մ եղի չևեր ող
Մեր նահատակներուն ։

Մարգը սիրել պէտք է .
Դպչիլ իր ցաւերուն
Հ
Երգել երգերը
Մ այրենի լեզուին պէս ո գե լոր ո ւթեամբ ՝
Մեր աչքեր ուն պէս' փայլուն ու մաքուր...

Ոայց նպատակ մը ունիմ ՝ եղբայր ՝
Ոխ մը՝ քէն մը լեռներու պէս ՝
Անքնո ւթ են է ս ՝
(Հ աւեր էս
Աւելի ահ ա ղգե gի կ'
ՏՀա\յրոյթ ունիմ՝ եղբայր ։

՛Լո՛յըկեանին մէջ՝ փաթսուն չէ
Հարի ւրվտթս ո լն պէտք է զարնեն
Մարդկութեան համար' մեր սրտերը,
Լաւ բաներու համար տարուող պա՛յքարին
Ամէն բանով մասնակցիլ պէտք է :

թերեւս վերջին օրս է.
Երկինքը՝ բլուրները՝ աստղերը
՛Լերջին տեսնելս :

Բոլոր մ ա ր գկո ւթեան ՝ այսօր ,
Ժամանակակից երգ մը պիտի տանինք'
Հրան ա չխտտուած գորգի մը նման ՝
Հնոցի հրաշէկ երկաթի մը պէս ՝
Կ տպեր տ մը՝
Աս եղնս, գործ ո ւթի լն մը ,
Արեւու մը ծագումը պիտի տանինք մարդկութեան :

Մոռց ուած աղօ°թք ՝
թէ& ճառագայթներ • ♦ •
Կր վերադառնան
Բայց չեմ աղօթեր :

Մարգը սիրել պէտք է
Դպչիլ իր ցաւերուն *
Երգել երգերը *

Արտիս մէջ ու աշխարհին
Հողս կը փնտռեմ ։

Ե*- երղն ալ մարմին'
Մեր ճակատներուն քրտինքը վրան։
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-ոլ՚չ յետոյ ՝ թերեւս
Միւսներուն պէս
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Բանաստեղծութեան նիւթը բացուած է
անհ ոմնին ել դի տ ենք թէ անհ ո ւն են [քերվէպին
մփ ոփ ո ւմը ՝ ա յնքան
որ հնար աւոր է :
Հիւանդանոցի սենեակ մը՝ ուրկէ մեզի
կր 1"օս1' 1լԷ»“ա^ղա^ս,Լոյ^ վաթսունամհայ այր մը։ ty ը սլա ամ է այղ շատ իրական
աշխարհը որ իրն է : Հիւանդասլա հ ուհիներու մուտքն ու ելքը՝ բժիշկներու ան տար
բերութիւնը ՝ եկող դաղող հ ի ւան դները ՝
այցելուները եւ անոնդ մէջ իը ա ղջիկը
ւյաթենիկ : Ամբ ողջ ծէսը ուրեմն անշարj-սէյաե
մարդու մը՝ որուն ամէնօբեայ
հորիզոնը առաստաղն է ՝ ուր կը դծէ իր
մտածումներըբ ուրկէ էլանդնին հ եռա ւոր
աշխարհին շուքերը։ Տեսակ մը լուսանցք։
8-9 ամիսներէ ի tfեր հոն է uiju մարդը ՝
այն օրէն երբ պանանի կեղեւի մը ւէրա/Բ te սայթաքի՝ 1լ իյնայ։ 'Դատապար
տուած է անշար մ՜ ո ւթեան g կեանս : Որո լած է սակայն հ ի ւանղանո gը մնալ ՝ բեռ
էԸԷԼալոլ համար աղջկան ընտանիքին ՝
փեսային։ Այո tf երջինին գործը ըԱտ երեւոյթին լաւ չընթանար եւ մտադրած է
բետանեօք մեկնիլ ՛էան ատ tu՝ ի հարկէ հի
ւանդք ձդելոէէ այս քաղաքը ՝ որ կրնայ
Պոլիսը ր/յալ ։ ճշմարտութիւնը թոռնի էլն
( որ բերն էն կը ւիաքսցնէ վէպի վերջին է֊
Հերուն ։ Հիւանդին հ ամար ասիկա երկ.
րորդ պանանի կեղեւն է՝ անկում մը վե֊
րըստին ՝ որ կը կրկնէ ա ռաջքէնր ։
Այս թերք, ամփոփումը հազքււ ղաղա՚1՚ար մը կւՀւ"սյ
տալ վէ պի մթնո լորտէն ՝
ոՍո1քհետել ամէն ինչ տեղի կ'ունենւսյ հի
ւանդի հոգեկան աշխարհին մէջ՝ այլխօսրաէ մենախօս ո ւթեան երկայնքին որ դր
ժութիւնն է •
1Լէս[ին հորիզոնը այլ է անշուշտ : Եթէ
առաջին սայթաքումը պատրուակն է՝ որուն լնորհիլ մեն ախօ ս ո ւթի ւնը կը ս էլսի ՝
Կկր ՈԲԳ Հսայթաքումհ/» կը բացայայտէ
թելա դրո լածը։ Հյրջանակ մըն է եղածը՝
ոժոլն “^ւիզրը արղէն վերջն է ։ Արաղ ըսւաե՜ վէպին հորիզոնը կը վեր աբերի վերջի
Ը.1 ըսենք մահուան որ դաղթն է։ Ղ*ըրԼա^ է * ^վերջացաւ» ըսած էի վերժինին ՝
երբ հայրս մեռած էր։ վերժին չէր հաս'էԸՅ^ե՝ թէ ի՞նչ բանի ա կն արկած էի։ Ես
վարկած էր այն մլ/լԱ լոլնչին ՝ ինչպէս
ւ1,արբեր այն միւս օղին՝ որ կը լեցնէր
Հօրս թոքերը* Հօրս մահով վերջաց ած Էր
էտլսյո-էն եկող գիծը՝ գաւառին մէջ վառ*
ըսպտեր մը։ Հիմա ահաւասիկ հոս՝
օրս աշխարհ էն այնքան տաբրեր այս մեծ
^Ղ^քին մէջ ղիս պիտի Լրէին հարազատ
էս Ոլ~ սւիաի երթային օտար ափեր ։ Հոն
’ որ օր մը պիտի լսէին իրենց ծերունի
կաթուածահար հայրիկին մահը ։ (...)
Լ ^ա'1թենիկ պիտի պատասխանէր ՀվերՅաւ՝ (Դուրիկ՝ վերջացուլդ ։ [Դուրիկ պի[ կարծէր աը վերջաց ողը մեծ հս^յրիկին
Ւնկազին կեանքն է։ Մինչդես '
րՒլ

T5՛ ժսել պԽտէ

ղէր Ս աթենիկ մե լա ^ղձո
ո,ո իր նայուածքով։ Միջին Արեւելկր որ այգ օրը պիտի վերջանար մեր
'֊
մէչ • Դարեր
սջ հոն վո
ԼուձԼապտեր մըն էր „ր պիտի մարէր հիԼ^.դանո91։ մԸ սենեակին մէչ . . .»
(Q 220):
Լ

Ո l[

հայՐՐ1 Ւ՚^չպէս Սաթենստուածքը՝ ինչպէս վէպին սկիզբն

արտին կրկնուող անկումը կը յղուին
"Հ ՛Լերջին . ամէն պարագայի ՛ուրիշ բան

թէյ/»/
1 այսթեքն' կ'այլաբանեն Մի„ . ^•-ելքին վերչը րն տանի.րին մէչ , ոԼ1 կարգին այլաբանութիւն մըն է ։
Լ՛Ա՛նքէն սակայն չէ մեռած։ Եը մնայ

դա տ ա սլար տ ո ւած ապրելու ՝ ապր ելո լ ան
շարժութեան մէչրսպրելոլ' մտած ո ւմ ով ։
վերջին պարբեր ո ւթեան
մէչ կը զանցէ
անգամ անձնասպանութեան կարելի ո լ թիւնը՝ մինչ սենե ut ՛Ա՛ն մէչ դարձ ող ճանճը ևւԼ նախագծէ մե/լնող օդանաւ մը : Կը
մնայ վերապրիլ սորւԱւլ. «/?£_ եթէ ուղեզս
11,11 կալ , վերապրի լ , սիրտս ալ ան.
կասկած պիտի կարենայ նոյնը ընել : Մ ftայ h թէ քիչ մը Ժամանակ՝ քիչ մը համբե
րութիւն։ Եո ղիտեմ ՝ ես կը տեսնեմ դա֊
ԼՒԲԲ' Պարտութիւնը գոյութիւն չունի՝
որքան ատեն որ չընգունիս զայն։ Ու֊ եր
ջանկութիւնը միշտ երջանկութիւն է՝ որ
քան ալ նահանջէ ՝ որքան ալ հ ար ո ւած ըստանայ ։ կը բաւէ որ կարենաս զայն ապ բեցնել ՝ սնունդ տաս անոր ՝ չթո ւլո ւս որ
կո ւլ արուի դժբախտութեան կողմէ. . .»
(41 224) :
վիրաւոր ՝ կիսով անշարժ ու
անդամալուծուած՝ կիսուած
մարմնով
1լ ապրի ՝ կը տոկայ մեծ հայրը իր
ա~
ռաստաղին դիմաց՝ վերածուած գրեթէ
իեքն ալ տեսակ մը մտածումի՝ պարտու-

Գթեց’
Գ. ՊԸԼՏեԱՆ

թ ո ղ ա կ ա ն
երուն համեմատութեամբ^ ճամբաները որոնք թոյլ կուտան
մար դո մն՝ մ օտ ենալո ւ ՝ իր պա տմո ւթե ան
ս ա հ մանեալ մէև սՀաեին' 4 աս տա տ այս
հոգեվիճակին ։ Հարցերը՝
զորս բանաս
տեղծը կու տայ ինքզինքին եւ ոբութ ամէն ոմն՝
կրնան
ժամանակակիցներուն
կողմէ մութ սեպոլիլ* ասով [,սկ^ սա
կայն՝ չեն ղաղըիը
ազդեցութիւնը
դործելէ կաղմեալ ընկերութեան մը ամէ
նէն ն ախանձախնդիր խաւերուն մէջ :
Բտնաս տեղծի մը ծնունդը միշտ ալ
Հանկարդո ւթեան» արարք մըն է եւ կ1 են
թադրէ կեանքին մօտենալու ապագայ
նոր ձեւ մը՝ որովհ ետեւ - եւ լաւ է իսփոյն
նշել - բա հաս տեդծը
երբեք
չուրանար
կեանքը եթէ ^ոյնիսկ յուսահատութեան
ընդմէչէն կ'րն դունի չորութիւնը ՝ մարղոց սրտին տեսակ մը տարտղնումը՝ ել
ղանոնք կը տեսնէ կիսով ոսկեզօծ եւ կի“
սով արիւնոտ ՝ արիւն' որ կը հոսի մահուան հետ իրենց խօսակցութեան ընթաց
քին ։
Եեանքը՝ անշուշտ ՝ իր իւրաքանչիւր անողոք յայտնութեանը մէջ՝ - եթէ ուրա
խութիւն է' ուրախութիւն ՝ եթէ ց՝ա\լ է^
Յալ î յտնցապարտութիւն ՝ փս]ւ£ռզ ? ի^Ըշ~
ւա ռութիւն յ Աչ մէկ ընկերութիւն պիտի
կարենայ մարդը ազատագրել իր ֆիզի՛"
քական ել հոգեկան ցաւերէն ։
կեանքը՝ արուեստին մէջ նկա տուած
իբրեւ անհ ատի մը կամ հաւաքականութեան մը լաւագոյն յաջողութիւնը՝ ստեղ
ծագործական իր անկարողութեան գիտա
կի3 պերճախօսութեան մը խոստումն է
միտյն։ կեանքը՝ ճշմարտութիւնը։ Մտր-

թիւնը եւ ասոր բերած աղէտը չընդո ւնելու մո լո ւց քո վ ։

դիկ է nr աԿղ մէկը կ ’ուզեն բանաստեղ
ծէն . զայն ա{*դևօ0ք կհուզեն' որովհետեւ

Վէպը, ըսուեցաւ արդէն՝ մենախօսու
թիւն մըն է ՝ հ ոգեբան ա կան ընդլայնում ներով։ ([ամանակը 1լ ընթանայ առաւօտէն
դի շեր ՝ քանի մը օրերու երկայնքին՝ բայց
Հատտէճեան կը խուսափի ղայն ն շելէ :
Հիւանդանոցի առօրեան կ1ընծայէ բաւա կանա չափ նիւթ ու իրակալն տուեալ ՝ չթն
չին միջադէպեր ՝ որոնք պատումը ամրօրէն կը լծորդեն առարկայական աշխար հին։ թայց միւս կոզմէ մենախօսութիւնը
լ,ր մէչ կ՛ առնէ խօսակցութեան կտորներ ՝
փշուրներ ՝ որոնք կը մեկնաբանէ ՝ անոնց-

Ղ-իտեն կ^անքին ու ճշմարտութեան
մասին ել կամ ՝ որովհետեւ՝ կյուղեն իրենք իրենց դէմ առ դէմ դտլ եւ դիանալ
թէ այն որ կ՚ապրին' կեանք է՝ թէ այն
որու կը հաւատան' ճշմարտութի՛ւն է։

մէ կը < անէ ենթագրեալ ու11իշ իմաստ
ներ ՝ ինչպէս ատիկա տեղի 1լ ունենա յ Որբունիի վէպերու եր կսՀյնքին ։
Սակայն [ւնչ որ կ՛ապրեցնէ այ Ո մենա
խօսութիւնը՝ ան ալ անգադար գործածութիւնն է անցեալի յղումներուն ՝ երազնե
րուն կամ երեւակայութեան ։ Հօր մահը՝
ըսա իս ՝ երկու էջի վրայ ՝ դրութեան ամէնէն թելադրական մա սեր էն մէկն է՝
ինչպէս են անց եա լին բոլոր ոգեկոչումնե
րը հոս ։ 3 ետադարձ ակնարկի թեքնիքին
հետ Հատտէճեան կը դործածէ ըսենք ապադարձ ակնարկներ ալ^ եր բ հիւանդը
երեւակայութեամբ կը հետեւի մեկնող
աղջ/լան ՝ դիտելու՝ վերակազմելու հա մար ընտանեկան պահ մը- Հ աւանական
դէպքերու ուրուագծումները այսպէս կը
խախտեն սլա տումին միաթաւալ ընթաց
քը ՝ անոր տալով որոշ խտութիւն ու լիցք ։
Բարեբախտաբար ՝ պիտի ըսեմ ՝ որով հետեւ հիւանդանոցի առօր եային կառչումը եւ յիշողութեան աշխատանքին մա
սամբ կամովին զսպումը՝ խցումը՝ որոշ
էջերու ընթերցումը կը դարձնէ անշահե
կան ։ ՀՒլանդի անցեալին . ընտանեկան *

սեռային- բոլոր վկայակոչումները՝ ‘էէ՜
պին մէչ ս փռուած , կը թուին այնքան իմաստալփց 'Որրան ոչ բաւականաչափ ր),դլայնուած : Որրան պիտի ուղէինք ՝ որ մըտածումով ապրոզ մեծ հայրը փորձէր
ւէեր ա կանդն ել մա նկո ւթեան թէ պա սառ
նութեան կեանքի հաստ շերտեր ՝ որոնց
մէ նիհար նմո\յլներ ներկայացուած են
տրդէն ։ վէպը անկասկած պիտի շահէր ատոնցմէ ։
Ներկայէն անցեալ եւ անց եալէն ներկայ
թէ ապագա յ անց ո ւմները երրեմն ճար ոլիկ^ արագ՝ երբեմն աննշմարելի՝ աղ ւոր նորութիլններ են ։ Ակնյայտ է Հատտէճեանի ձդտո ւմը այդ անցումները դարձընելու Հրեական» ագո ւց ումներ ։ Բայց}
միչ տ չէ ”Ր հ ամոդիչ են ։ Տիրութիւնը յա
ճախ շատ շեշտը կը դնէ բացատրութեան
վԲայ * Ետրծես հեղինակը ըսէր» ահա հի
մա երազ է՝ հիմա իրականութիւն է՝ հի
մա անցեալէն կ^անցնիմ ներկային ։ Ներ
քին մենախօս ութեան թալալին մէջ նման
ստորագծումներ ՝ եթէ ահթացուպեր են
[խթերg ո ղին ՝
կը զրկեն ա[I5՛
չփոթի մշուշէն ՝ որ աննկատ ղօդումներուն դոյութեան իրաւունքն է ։
վերջապէս Պրն* Հատէճեանի վէոլը ըս-

կ^ըսուի թէ արդի մարդը հաւատք չու
նի եւ ատոր հետեւանք բանաստեղծը՝ իբ
րեւ մարդը իր ժամանակին՝ չի կրնար
ԸԼԼաԼ P,tJJ3 եթէ maudit (") մը՝ ամէնէն
արադ ջնջումի առա^հորդը բարոյականի
մը որ կը փորձէ դիմադրել զգայարանք
ներ ո լ ամէնէն մերկ ազատութեան : Պտր»
զամիտներու ծանօթ հակասութիւն [որով-

9'

ՐլՅ՝

ՍԱԼՎԱԹՈՐԷ ՔՈհԱԶհՄՕՏՕ

հետեւ ընկերութիւնը բանաստեղծներուն
դէմ կը սլաշտսլանո ւի ինչպէս կրնայ* կը
մտածենք միջնա դար եան
պալա տն եր ո ւ
քսյղցր ա պա ս տանար աններո ւն ՝ դափնե
կիրն եր ո լ պսա կա դրումին ՝ եւայլն՝ պար
զամիտներ' որոնք 1լ ուզեն մարդու ժամա
նակաւոր ճակատագրին աւելի պարդ մօ*
տեցում մը՝ կհուզեն բանաստեղծութիւն
մԸ

"Բ չըլայ «այս» » այչ

«<"#» *

Բտյց բանաստեղծութիւնը՝
կ՚ըսէինք՝
հոգեկան դրութիւն մըն է՝ հաւատքի կամ
աւելին' վստահութեան ս,Լ,աԸք մը հանԳէսւ անոր' զոր մարդը կ1իրագործէ ՝ եւ
չ[, կրնար ենթարկուիլ արտաքին որեւէ
գրգիռի։
Զայն ֆ ի ղիքական արարք մը՝ անա
նուն՝ անանձնական կարելփութիւն մը կա
րենալ նկատելու աստիճան ինկած է բա
նաստեղծին Հդա ղափ արը» ։ Բանաս տեղ ծութիւնը մարդուն կատարած նուաճումն
է 1 ԲաԺՅ ևւսJ աԲԴ k*- մարդ' զա յն կարե
նալ ն ո ւաճ ելու համար [րնգունե լով հան-

(Շաը-ը 4-ըդ էջ)

տէպ-ստէպ շատ մօտիկը կը թուի Այագ րութեան ՝ այնպէս ինչպէս կը կարդանք
զայն իր հռչակաւոր
մէջ î
Հիւանդին մտածումները երբեմն յստակօ
րէն չտփուած ձեւուած գաղափարներ են ՝
որոնք ոչ մէկ մարմին ^անձնաւորեն։ Հո
գեբանական խորութեան չեն տանիր։ Տե
սակ մը լպրծուն ընդհանրութիւններ են՝
առաց ղդա յ արանա կան ^°զի ՝ա՝ռանց տարբերակացումի ՝ ինչ որ եթէ աշխուժու թլ,ւն կը թուլ, բերել ՝ նոյն ատեն համարմէքն է մակերեսայնութեան ։Եը հասկցուի
ի նչոլ Հատտէճեանի այնքան շահեկան
ո լ մտածել տուող հարցը՝ ի հարկէ իրմէ
սլայման աւոր ՝ կը բախի արադ՝ հաճելի ՝
Ղ՜Ւ^ԲՒ^ ըհթերցոլող դր ութիւն մը պար տա գրող գեղագիտութեան ։
Ինչպէս վերջին էջի նշումը կը թելադրէ î Աււսասւսււլը. առաջին զիրքն է
1լ են
թադրեմ վփ պաշարքի մը։ հսսլիք հատոԲԲ. ^Լամ հատորները կրնան յաւելեալ լոյս
սփռել այս գրութեան ւԼրայ՝ Ափիւռքի
էԼէս11վ1յ h-Բ Բ^րեն այժմէական ու մտածելի
հ արզ ագրո ւթիւն մը կարելի բովանդակի
մը մէջ •

Fonds A.R.A.M

iü Ա Ո- Ա Ջ

Մ Ի S -fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

ՎԱԼեՒՏՈՍՔԶՓ
արուեստասէրի մը օագրէճ
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ԷԷամը կէս *էէ թ՛րէն կր մօտենայ :
էլ[ւղապէթ Շվարցքոփֆ'
Հէլկ° Վո լֆ
կ^երդէ։ Ու օրուան բոլոր- մամերը յատ
կացուած էէն էր բաղմա կողմանէ արուես
տէն :
քառասուն տարուան վաստակն է զոր
էր էսկ ներկայութեան ամբող^ տասնեւեօթը մամերով կը ներկայացնէր այսօր
« Ֆրւսւնս-Մ խպիք» կայանը է պա տէ լ ան
ձանձիր երդէ մշակէն։

րութիւն որ աւելէ էսկ վերացական կը
դարձնէր երամշտութէ ւնը ։ Հետզհետէ հե
ռանալոյէ նէւթա շխարհ էն :
Առաջփն անդամ լսած ԸԼԷա՝Լ կը մէթմ
էլխհքը 'Լէրսփէ էէէքէւէմէ Պատարագէն
^ջ
Վիքթոր §ը Ատ պաթայէյ ճպուռէն
տակ ։ ՛Երեսուն տարէներ առաջ ։ ՆԼերյէշումն էսկ կի ալեկոծէ հողէս ։ Ե^նչու ։ հ'երեւի կանչ մըն էր իր երգը '. Չ*էպէ անտե
սան եԱյն ։

Չափազանցուած չեմ գտեեր պատկերը :

Ղքոյն շաբթուան մէջ երեւումը նաեւ էր
յոլշերուն եւ հէն անդտանելէ երդասլնակի
ներու նոր ալպոմէն։
Է] որապէս
յո լզուած
Հրվարցքոփֆ'
վաթսունեւութ տաբու կ ըսէ չկրնամ այլ
ևս նուէբուէլ բո լոր ովէն երդէ արուեստէն
ուսուցման , երէտասարդ սերունդէն փո
խանցելու համար փորձառութէւններս^ ։

Անպայման
լորշ

Գէթ հասկնալու համար յետոյ , թէ նա
խընտրելի է նախ ընտրել -աւելի։ սիրտով
քան մտքով- ու գնել առանց հոսանքէն
տաքոլելու :

Դէի ճանչնար քաղաքը :

Հսկայ ձեո՚եարկ^ որ իր բազմակողմա
նի ըլւսլ ուզելու ճիգերով կը ներկայանայ
այս տարի որոշ հետաքրքրական դիմագիծով:
Նշմարելի է սա՛կայն հեւքը միայն տե-

էին

լաւին

Լ
ճաշակը՝

ա ել

թՀնը։ հետղհետէ

Կը խորհի.մ թնչոլ ՚այԱ ,
քածոներու
եւս չենք հանղլ
օրերուն ։ Բացառութիւն' վօն

Գրեց՝

ԳՐ. zampansm

Պատճառը նիւթական չի, կրնար ըլլս
Կան ա՛ւելի իսկ հարուստ գիտակ1ա'մս
զիկ :
Ապրելակերպի մը արդիւնքն է „ակա
գեղեցիկ հաւաքածոն : Այն որ շինուած
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Ո-րգի Արուեստի Համա շթարհ ա լին Տօ
նավաճառը տասը օրուան կեանքով կր
տօնէ իր տասնամեակը։ Երան Վայէ՜ լայն
բացած է իր ղուռները ։

«■:րւ-.լ

գուրգուրանքով, մամանս, կո վ։Ա ղի,չ „Ll
է եղած այգ գործերով շրջա պս,.տ„լլ.
իղձը :

119 - ԼՈԻԿԱՆՕ

118- ԱՐՈՒԵՍՏԻ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

Փիքասոյի ու Աաթիսի
Հ ՈԼաք,
րէն նմոյշներ ։ Առանց աոեձՀ գոր>1

տեսնել անշուշտ այդ բո-
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Դործոզութեան մը յաջորդող հանգիս,
տի շրջանը զիս հ ոն հասցուց : Ոարեբաէստ
օրերու։

Տ Ո ւց ահ անգէսը բաց կը մնայ քան[,,
շաբաթներ եւս : Անցո՛րդ , եթկ ան3նւ
մօտիկէն , զնա՛ , տե՛ս Ա աթիսի <փարի
Ջ՚ռւկերըչ, : Լոլկանոյի լիճին կա սլտ որ լ
ջուրը կարմիր.կանաչ երանգներ սլիլ
առնէ ել տակաւին պիտի շարունակէ
տեսնել հոն գունաւոր նոր հորիզոններ
Ըմբոստութեան, ուրախութեան, խեն
թ ո ւթ եան ։

Ու եթէ քանէ մը շաբաթներ առաջ առէթը ունեցած չըէայէ ‘Լհրջէն տարէներու
լաւագոյն նկարահանդէսը տեսնելու ՝ դու
ժէ երէկ ճաշա կածս սՀյդքտն ալ անհամ
սլէտէ չթո լէր ։
Եբա ւամբ

էոլկանոյէյ

1 Հոկտեմբեր :

առասպելայէն

ցուցահանդէսէն ետք Փարէզէ Արդէ Ար
ուեստէ Յօնայէաճառը հեռոլ էր որեւէ
գոհացում պատճառելէ ։ Ա տոլէս մէկտեւլ-

120- ՌՈՍԹՐՈՓՈՎԻՉ

Լ/որ սերունդը էր նուադելու
բխղդբկեց : Եբեւելէ երդահյսններ նոր
դոը ծեր տուէն ներշնչուելով էր նուագէն՛,
Հէոբծէքէն եր դաg անկը ղալւղաւյւսւ. Հետաքրքրութէւն արթնցուց անոր չուլ^՛՛
Հան դէ ս աg ա լ նաեւ անառա կ որդէ :

Առանց ծեքծեքանքէ ՝ առանց պշնոտ
հովերու պէտք զգալու՝ երբ թաւշայէն
հեշտալուր քաղցրութեամբ մը կը մեկնա
բանէր (յուպէրթէ թէ Հյումանէ լէ տերը՝
անբացատրելէ ջերմ ութէլն մը կը պաբու
րէր հոգէները։ *էաղտնէքը դէտէր ամե
նադժուարէնը տալու թեթևութեամբ '.Ապ
րեցնել տալով երեւակայածը։

Այղ բոէոբը մէանալս ՛Լ tr իեհա^՜հ
խառնուածքթե , հասցուց ին թաւջութակ
վերջին տասը տ արէներ ո ւ ընթյսցքէն Էա՝
թակէն մ ո յլո ւէր դա կանո ւթ ե ան ։ Այսօր 1[ա"
րելէ է թաւջութակէ նուադահանդէսուԼմչ
սրահ լեցնել» տասը տարէներ առա^ գրե՛
թէ ան կարելէ էր ։ Ա սթէսլավ ԱոսթրՈ’
փովիչ լայն րամէն ունէ ա յդ տարածման

Ամէն դար ուն կը սպասէէնք էր նոր ելոյթին ։
Ծանօթ լիտերն իսկ միշտ բան մը աւե.
լի կա՛տարելագործուած ձեւուէ կը յաջո
ղէր տալ։ Դիւրահաղորդ շունչով : Աւսրգկային < ոդէէն անհամար յուղմունքովր
բաբախուն պատկերներ
կը դտնէէնք,
բէւրաւոր
երանգներով՝ Շվարցքոփֆէ
պար զօր էն եր՛գած մէկ լէտէն մէջ՝. Հոդէէե խորերը պրպտ՛ող երանգներ ։

մէջ.
Օյսթր ախ կ^ըոէր * «Բոլորս ալ րէչ էէ
շա տ տա ղան դա ւոր ծնյսծ ենք ՝ [-այ!] Ս1ա"
յէան փետուր մը աւելէ ունէ : hէնալ նոր
jrZz/Zz^// մր թռէչք տալ՝ մ՜ամո լան մը էն^.“

^1ար հոն անանուն սէրահարէն մե ղեդէն

ն ա՝կեդր ոն աg ո ւմութ ։

սրտատրոփ * կար մահուան վէշտր սէրտ
փղձկող։ Ա էդ հարուածներ ալ կաՀլէն հոն

Բրսմկանութէւն' որուն Աոնօ էաբս՛
ջանեան եւս ^ակնարկէր յաճախ սրամը՝
տա բար սլա ամելսյէ դրուագ մը էր [՛" l

որոնք ուղզա կէօրէն կոլ գա յէն բա1-էւ
ձեր սիրտերուն։ վճիտ ու զգայուն ար
տայայտ։։ ւիմԼ ամր կ'երգիր : Դուրէ նկատ
՛՜է Ւր շրջանին ամենագեղեցիկ քնար եր
՛է՛" կ սսփրտնոն ։ ՛ունենալով բոլոր
բնա
կան շնորհները ։ Հարկ է աւելցնել թէ Շըվարցքոփֆ գիտցած էր անհաւա՛տալի բը.
ծախնդրութեամբ ու 'նոյնքան անհաւա
տալի յամառութեամբ մը օգտագործել առալելագոյնս զանոնք : Նկատ՛ելով թէ ծընունդով գողտր՛իկ բայց համեստ ծաւալով
ձայն մըն էր իրը : Աշխատութեան կերպն
ու գիտակցութիւնը հասած էր ապրէլակերպի, քանի ունէր իր ամուսինը իբր
խորհրդատու։ վալթէր Լիճ աննման ար
ուեստէ։ քննադատ մըն էր , որ ունեցաւ
լայն րամին երգչուհիին վերելքին մէջ ։
Նոյն այղ վերելքի ճամբուն վրայ £ վարցքոփֆի ընկերացան երեւելի արուեստա
գէտներ , ինչպէս 3)ոլքթվէնկլէռ ,
Հէք"լէէ՚թ ՛Լ"1' Դարաեան , ՛Լա լթ է ր Կիզէքինկ ,
էտվին 3)իշէր ! Անգերա՛զանցելի կը մնայ
նաեւ Ա ոցարթի ու Աիխարտ Շթրաուսի
օփ երաներ ուն մէջ նուաճած էր դերերով։
I] Ւչտ Հարազատ երգահանէն ոդէէն ՝ էլէղապէթ ‘Շվարցքոփֆ կրնար նաեւ ներմու
ծել մտքէն մէջ՝ նոր խորութեան մը տա
րածոյթը էր էնքնուրոյն ոճով։ Տպաւո

լան ճաշակը մէայն։ Ե*- էր°ր hթէ կան
հոն' ընդո լնուած մեծ ար ո ւես տ ա դէ տն երուն քով) քանէ մը լալ երէտասարդ նկարէչներոլ գործերը ՝ անոնք ալ էր ենg բուն
տեղը չեն գտած այս բեմա դրութեան շըրքադծէն մէջ ։ Յուցադրուած գործերուն
ջախջախէչ մեծ ամ ա՛սն ութէյ ւնը էնքնա յէարմ շուտափոյթ փորձեր ո լ սահ մոյնը
չեն անցնէր ։ Ո՛չ նորանոր շունչ ՝ ո1 չ ալ
դեղեցկութէւն կը բերեն։ հան այս տօնա
վաճառէն մէջ նաև նկար ծախոզ էսան ութներ ։ Այգ ա՛լ տարբեր ճէւղ մբյ, է' որ նըմանո ւթէւհնեբ կը ներկայացնէ ցուցասըրահէն հետ' առանց սակաւն անոր նոյ
նանալու ։

Զէ ^Լա[,հէէ երախտապարտ } ր//ա/ Շ'րվարցքոիֆի ։ Այգ ուրախարար ձայնէն'
որ շարունակ ւէորձեց
երջանկութեան
հ ա՛սնէլ ճշմտտութեամբ յ

Եղակէ մեծարանք' որուն ոչ որ արմա
նէ դասուած էր ց՜արդ ֆրան սաg է թէ օտար •

ք1րաւամբ հարցնէէն էնծէ թէ ո* վ է դէցոլհէս' լսած ո լ ճան չց ած բոլոր երդչոլհ էներ ուս մէջ վերքէն երես ուն տարէներու
ընթաց քէն' կը խոստովանէմ , նաէյ մեքե
նաբար «Շվարցքոփֆը^ պէտէ պատասէյ ան էէ :

սակ մը առուծախէ ♦ առանց էս կա կան առեւտուրէ ։ 3ուցադրութենէ աւելէ բեմադրութէւն է կարծէք սարքո լածը։
Որքանո՛վ կը բերէ փա՛ստը ինքնին նոր
շուկայ մը ստեղծած ըլլալու իր յաւակնոլթեան :
Տօնավաճառ պիտակն ալ արուեստի
կալուա՛ծէն ներս ենթագրել կոլ տայ աւե
լի արուեստի առարկաներու ցուցադրու
թիւնը քան արուեստի դործերունը էսըստա՚պահանջ : Տեսակարար կը թո լի ինծի
տարբեր ո ւթէ ւնը : Առարկան տալով օր-

յլործերէն մէկուն առընչութեամբ ոԼ1
Ալավա առաւօտուն հասած էր դոթ1?
անդէտակ ու նոյն գէխրն էսէ մեէնար
նած ղայն :
քանի մը օր պիտի հտնգստ^է
կը հ ւսրցնեմ համ երդէն ետք՝ ողջադա֊րւելէ յետոյ ։ Ո՛չ յ արձակուրդ պէտէ ԼՍ՛
նէ ։ JJ‘էտսէն կը մտնենք պանդոկ րլ JJ
չենք կրնար երկարել էսօսակցութէԼ ձ
առաւօտ կանուխ կը մեկնէ՝ նոյն 1էԷլ l£
դարձեալ պէտէ նուագէ }յա^ո^ԳՈրԼ
դէշերները... նոյնպէս ՝ - եւ մ֊ապաւէ i
շարունակեի է : Մեծերը

էնչո՞ւ, պէ1^

կԸ ժ-՚Ը^ն այսրսէն յաճախ նուաղելու֊ • խ
ցում որուն չեմ կրցած՜ մէակ պատա [
մը գտնել։ Ու ույդ պայմաններուն
/
հՐաչք էր ուրեմն որ Հայաընէ ու Պոիեէ
նէէ քոնչէրթոները տրուէէն այդ I
ճպոտով ։
ունչով մը որ պարզապէ
մագնիսացնէ բոլորտիքը :
խորհրդածելու համար երամ՜շաուլ
Տլ- Ւկ
ամէն ինչ ,Նախտդտսոսթիմմն
հնչականութեամբ ՝ լաւագոյնս
ռուած ՝ անհ ա ւա տալէ ծաւալով

ԷԼԻԶԱՊԷԹ ՇՎԱՐ8ՓՈՓՖ

մբ :

ե

գան պտրզօրէն պատմել բոլոր այ^ I

Fonds A.R.A.M

լ,

« Տ Ա Ո- Ա Ջ Մ Ւ Տ fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
զորս չենՀ կս՚րող արտայայտել բա.
ււերո,Լ:
խ՚լագը ‘Ա՛յս է կը խորհիս :
//է էլ։սվ"""""ս ^ըբ ան կ՚աւարտի : Տի-
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լ""'1' '1ը '•
Իրաւ է որ է՛՛ք՛ սերունդէ՛ տղաքը հրա
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սիրելի Զո՛ հր՛ո՛ս՝ ուրեմն

յդպէս !

$սւպս՚ղոլմ "՛Լ ^'՚ անոյչ յուղս լմուէ կար.
պի թերթէ"' մէչ-, փառասուն տարիներ
i;, Ա՛նցեր ուրեմն այն երանելէ՛ օրերէն՝
ո՛ր նար՛ս կը խաղայինք փառահեղ չագտնակենիի մը լոս, կեաg չուրին : փրնալը'
փ՚՚՚մ[՛խրէի արեւոտ մամեըուն կը կաղ.
Տակերպսւէր ■ • • բարձրորակ [սաղր խիստ
ցփււթես՚մր :
վկայականէ՛
փոխարէն :
քնղհանրապէս դուն յաղթական դուրս
կու գայիր՛ Ու բամանոլմի պահուն կը
ձայնէինք իրարու՝
վաղը... նոյն մա
ման: Եւ Ա՛յդ օրերուն սկսած էիր երգել
J-սլ՛ո՛ւլն
փարձրերուք, մի՛ նայիր տզաս . . .»

պուրուած են փան-Փօլ Ա՛սրթլ",վ, Զէ՛"
միայն չահազրդռած էր առաէփք, րնդդրրկումէն ետք' ընդհ անրապէս գրողը՝ եր
բեմն ալ թատրոնէ, մարդը՛ Ընդունակ չէէ,
է՛ր տեսութեան : Ւնո ւթեամբ յոռետես ,
էէի Լէ՛"0՚"ե է՛ր դոյո ։ թեն՛" պաչ՛ո՛՛ւթ ե՛՛՛ն
փI՛ Լ["""1՚աJ ոլ-թէ՛ ւն ո վ , իբրեւ կենսարար
մտքէ։ աւիչ, կեանքէ՛ ըմբռնումէ՛" հակա
ռակ կուդար է՛ր մտածելս, կերպը , մինչեւ
է՛՛՛է ՛էտ անդա լոր ։ է՛ր դործելա կերպո վ :
Փէ՛լէ։ ս ոփ այա կաք, վարկածի մը կարևորութիւնն ո լ արմէքը ինծի համար մնալ "՛Լ՛
վերացական տես լականէ մը աւելի , առօր,
եայի՛' կչռոյթ տուող չալ՛մման ում անակ :
Տարիներէ է՛ վեր հեռացած էի Աարթրի
ընթերցումէն. Երէկգիչեր՝ բո լոբովին
արթուն քնանալու յոյսով ձեռքս առի
երկու հատորներու մէք ամփոփուած իր

Ոնա դիրը վստահ ո ւած է յայտնի քննա,
դատ փան-Լիլք ^ալիւմոյի*.
Անոր ընթերցումը ոգեւորեց զիս յ որով
հետեւ կը խորհ իմ թէ սոյն գրութիւնը
սահուն ոճով կու տայ Աոհնէրի թաքուն
մնացած կողմերը։
Էքւ ընդհանուր առ.
մամբ՝ արուեստի գործ մը վերլուծելու
զարմանազան ուղիներուն առըևչո ւթեամբ ՝
փան-Լիլք Հյալիւմօ ունի շատ հետաքրքիր
տեսակէտ :
Եօթանասունքէ սէմին՝ քիոհնէր կը դրա.
լէ յատուկ տեղ մը նկարչա կան աշխարհ էն
ներս յ Երեւելի է՛ ոբոԼ չյ՚ջտնակէ։ մը հա
մար , առանց ծանօթ րլլա լո լ մողովուրդին : -քյաել յարգուած կը մնսՀյ զինքը այն.
քան ալ չհանդուրմող ար ո ւես տաղէ տն եր է
արուեստէ՛ կալուածիդ վրայ։ փպրոցէ։
մարդ չէ, Ու չէ փ ոխած ուղին *, թ*ելագ.
բիէ է իբ հ աղորդական ոճը : Հէ՛՛ք, առար,
կան երուն նոր պատմուճան կը զգեցնէ ..Ու
րոյն ճս՚մրայ մը ուր է՛րը մնալով հան
դերձ կերպընկա լ դիծերոլ մէջ՝ միջոցէ՛ն
չ՚՚՚-րֆ. անոր ստեղծած

բանաստեղծական

րիզի մէք երկար ատենէ ի վեր î Մաղթելի
է որ սոյն ցուցահանդէսով ան դայ վևրքնապէս գրաւել իր տեղը արդի նկարչոլ.
թեան մէք յ
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տարիէ ի վեր ուղղակի
չունիմ Աոնօ P արաքանեանէն :

լուր

Անցեալ օր ձեռքս անց ալ իր ամենավերքին գործերէն ՝ Հէյոքթիւռն^ը ՝ դաշնա կ եւ
նուա դախումբի համար յօրինո ւած :
Վործը

հայելի և է արուեստագէտին ոչ

մք՚այն մտքին՝ այլ կ'ար տաg ոլա ցնէ նաեւ
անոր ճշմարիտ հոգեկան վիճա կ ը : Ու֊ոտի
նամակ մըն էր ստացածս։ թո լակա ն' 83:
Լալ էր • Առողջ էր • Աիրով կ' երզէր է՛րիկնային գաղջ հով մը ,Աչնան այդ հովը ան
ցաւ ստեղնտչւսրիս վրայէն. . . առանց նըւադախո ւմրի յ
Երբ Փարիզ դայ՝ կ՚իրականանայ երա.
ղը • ♦ • ն ո ւա՝դախո ւմբով ։

ւէուզէիր նաեւ'
<,(Փսրր բաներով
երջանկութեան մեծ ս՛ազեր իմանալ
մութ ճամբ՛սներ ով
լապտեր մը տեսնել ու երջանկանար> ,
Հաւատա՛ , յաճաի՛ արտ ա ս ան ած եմ ա յդ
աոււ՚ջին տողերդ եւ...
հետեւեալները
նել,խո՛պէս , Ո ւրաէս թէ աէսուր մամ ե .
լաւս :
]՚՞նչ մս՛ զթել հիմա :
րինեՀր * * * տո ղեՀր - չեմ հ տւատար
որ արուեստագէտին հոդին կրնայ ծեր ut.
՛հալ - բառերս ՜Հ, բառերո՜վ . . . միշտ քոլ
այդ նեղ արահետէն ^ագլյերոէ յ
Տալու համար տառապանքը քմծիծա.
ղով։ Կաթիլ մը դերիրապաշտ երա զո լէ։
Լոյսո՚է : Պեղելով հարուստ ն եր աշիյ ար հ դ :
Հալելով յոյսը սրտիդ : Վերանորոգիչ սւվւաւԼ։ Այդպէս ով միայն տխուրը տանելի
<Տնայ կիկոյի մօտ : Ա ի աքն ալ գործեր . յա.
մառ կամքո էքն իր ներքին ազատութեան'
Հաւասարա կշռեց յ ոռե տես ո ւթիւնը : էլ
դմդոհ ո ւթե այ, զգացումն ալ գիտցաւ փոխարինել մաքոլր թթո ւածին ո վ որպէսզի
չչմբոստանս^յ անիրաւութեանն դէմ î
Եիկօ միշտ եր ան դա լոր ել ջանաg իր ծի
ծաղը յ P եղի նման ։
թունաւոր սահմաններէդ կապոյտն է որ
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^^"յին Վարքին երկը զիս կը մղէ արազօրէն խորհրդածելու ուրիշ նիւթի մը
չոլր$_ ** նր Սփիւռքը աշ[սատանք ունի
տանելիք ։Երամշտա կան կալուածն է այդ՝
ուր հայ գաղթաշխարհը հ եւոամուտ չէ իր են վիճակուած հոյակապ պարտա կանո ւթեան ։ թէ թնչպէս կարող է ծանօթացը.
նել՝ նաեւ թնչպէս շահագործել լաւադոյնըս հայ երգահանիդ պատմական վաս տա.
ևբ ’
խէ նոր : Երգա՛հան թէ մեկնաբան
չունին նեցուկ մեր համայնքին մօտ,
Ւ նչսլէս չարիւնին մեր սիրտերը՝ երր
կը լսենք օտարներէ իսկ թէ հս յ երամըչտութիւնը արմանի է աւելի ծանօթացմւսն : Ափիւռքը ինք իր ոյմերով պարտի
դլո լի՛ հանել այս դործը.

Հիմա կը վայլեցն եմ քեղի : Աւ շար ո ւն ակես միշտ աւելի արադ : Առանց սրտիդ
րրկը, < աչուելու ։
Հւսոահ ոչ մէկ ցաւ՝ ոչ մէկ յո ւսա[սա.

Եւ եթէ կհուզեն - արուեստի բարձր ըմ.
բըռնողութեամբ մը պարտագրել հայ եր
գահանը աշխարհի .մանաւանդ արեւմըտեան- պէտք է նախ անյապաղ պա արաս,
տել քանանք մենք զմեղ ։Ու այդ ՝ թէ դաս.

բութիւն՝ ոչ մէկ երկիւղ՝ ինչ որ ալ նկա
տես հաշոլեյարդարը յ Աճեցնող տարինե.
րէն միայն սէր մնաց քեղի : Այդ է տեսէ՛լ-

տիարակչական թէ կա տար ո ղա կան ել թէ
կազմակերպչական գետիններուն Վքաժ*
Առաւել դի տա կց ո ւթեամբ ։

Հըդ նոր տ արիներ ո լն ՝ վերքին քերթո լած
ներուդ մէջ* Տաղեր գրես' որպէսզի շա.

Առարկայօրէն' կրկնակի գովելի մնա
լով Մ աքսէյէի գաղութին' ներկայի ս տա.

բնակենք ♦ . . Մութ ճամբաներով լապ
տեր մը տեսնել ու երջանկանալ :
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Երիտասարդ է ; Ան՛ կա ս կած է՛ր սերուն,
էք՛ն երկու, կամ երեր լաւագոյն քութակաթերէն մին*. Ամրողքոլթեւսմբ Պրահմյտ,ոկացոլած յայ տա գրով մը կը ներյմնայ հոս այս դիչեր ՝ պատմական

I

Ա>տոլո-ի մը խորանին առքեւ :
^ԳԸ. անձրեւոտ ՝ փայտէ նստարանները
11'եթէ իանալ էն՝ բայց մթնոլորտին մ էք
11"ո,1,ղնսւցոլթեան մը լուծը կայ*, Հեէն կոլ գանք

յ

Ութ չափ ետք ՝ 1լ ըսեմ .

Pnրդոլթիլնը

կ^արմէր ♦ Պրահմսի ե.
I Հ սոնաթները դիւրին պիտի չմոռցուին :
Լքէրման ՝ հակառակ իր երիտասարդ
է՚Ւ^ին կը յաքո ղի ՝ Դրահմսի վերքին
Հ P եր ոլԱ սլա հանfut ծ
խորութեամբը
նե

սիրատոմսերը՝ 1926-1963/ր միջել Սիմոն
Տը Պովուառի ուղղուած' մեծամասնու.
թեամր. Եւ նոր Աարթր մը վերագտայ,
Աիրելու պատրաստ , անվախ տաք չունչ
մը, Անկեղծ ու անդիմադրելի , Աարթր մը
"բ !լ բ"է ՚ ^Պղաիւլ" է ինչո՞ւ տրամաբանութետն կը գիմես^ î Եւ թնչ փաղաքչանք իր
սիրասուն փա՛սթոռին հասցէին , կարդալ
նաեւ իր «Պատերազմի Տոլչերը» ՝ զորս
ղնեցի ա յս առաւօտ :

Վիտէ մշուշային խորհուրդ

է՛ Լ էվերածել խռո վար ար ալիքները Պը-

C մԱի անարատ

հանճար ին
դոժդ

'Աարզու.
կ^ընթանան :
կր հոսէ,
առուակին վճիտոլ.
Առանց ն ուաղադոյն ար տաքին

մթնոլորտը կոլ տայ որոչ՚սպէս խոհնէրի
դործերուն իմաստալից երկդիմութիւն.
Երբեմն խռովարար՝ միանգամայն հ ըրապուրիչ ձեւափ ոխո ւմներ ՛որոնել տալով
մտքին : Հոդ դերիրապաչտ տարաւխերու
կարելի է հանդիպիլ իէոհնէր է։ մօտ ,
Հին վարպետներէն ^կր ու Տ ավիա ՝ նորերէն Փիէթ Մոնտրիան իր սիրելիները
կը մնան : ]էր գործերը թէ աչքին ՝ թէ
մտքին գոհ ա g ո ւմ կոլ տան : Առա ւելա պէ ս
^ղօր կը մնան կառոյցն ու հնչականութիւ.
Ը Վ^ք^յին դործերուն մէք :

1՚ւն ել խորութիւն

^Ը
Ճ

Երեն
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սրմանխ դաշնակահար մըն է նաև

քանի սոյն դործերուն
ըթկերաՅողէ՛ դերէն w-ելէ՛ն
< : 'ւ,ւղակէ՛ մ աս կը կազմէ եր աժչտաՀ հրհսլրդին *

ղջ
I

“Հմւ"ր,հ^'
յ

երամչտո ւթի ւնը այս.

կ քան ո լի ՝ ամէն ոք կրնայ երա‘՜ Ա>Ա^բ դառնալ : Արդեօ՞ր :

Տ)լամարիոն
հրատարակչատունը նոր
գրքոյկ մը յատկա՛ցուցած է (իորմ (էոհնէրի ՝ որ օրերս լոյս կը տեսնէ իր «Արդի նը.
կար չո ւթեան վար պե տները» չարքէն ։
Մանրա՛ծաւալ րայց խիստ էսնամեալ
նկարներ՛ով :

Աալոր՝ կեռաս ՝ խնձոր' այգ կարմիր՝
դեղին ՝ կանաչները ՝ ծպտուած պտուզ^ևր կը հայթայթեն նախաշարժ՜իչ ում՜ը
այն երեւակայական խաղին որ մեր ինք
նաթելադրո ւթեամբը ծնունդ 1լ առնէ î frz.
որուն տեսքը՝ մենք նկարչութիւն կ^ան.
ուանենք* Երբ տն կարող է ցոյց տալ ամե
նապարզ առարկան նոր տարազով՝ նոր
լոյսով :

րած աշխատանքը
այդ ուղղութեամր
.տրուած պայմաններով- պարապ գաւաթի
^Ը մէք կա\յացտծ քանի մը քուրի կաթիլ
ներ են միայն՝ ս պա un ւած արդիւնքը ։ Եւ
աղէտ մըն է հաստատել թէ երգահաններոլ այս տարուան ցանկին վրայ ՝ մեր ա.
մենամեծ արդի երգահան Ար ամ էցաչատըըեանի գործերն իսկ զգալի օրէք, պակ.
սած են, Զկայ զոր օրինակ գաչնակի քոնէէբխ՚՚յէ՚ե երգա՛պնակը, Ւ"կ մե1լն՚սբաններոլ ցանկին վյրայ՝ չորս հ արիւրի մօտ օտարներու կարգին' մէկ հայ, \,որ գործ
սլէտք է տալ նաեւ
հասարա՛կութեան :
Ւ նչոլ չաչխատիլ Լ/աչատրեանի երրորդ
համանուա՛գին վրայ. հոյակապ գործ' որ
անծանօթ է , Միւս կողմէ , կրնանք օգտըւիլ անուանի օտար մեկնաբաններէ եւս՝
նաեւ երգահաններէ ՝ բազմաթիւ ձեւերով՝
այս տեսս՛ կո՛րար ", չէսա տանքին մէջ,
Առանց մոլին ըլլալու նեղմէ՛տ աղգա՚յնամոլութեան մը՝ կա՞յ աւելէ, օգտակար
ճամբայ հոգելիք, հ տյ մնալու *
խելացի մշակումը ինքնաբերութեամբ
օժ՜տուած հայկական մեղեդիներու՝ ինք
նատիպ շեշտերով ՝ եզակի դարձո լցած են
մեր երգահաններ ո ւն կտրդ մը գործերը։
Եւ կա յ ժողովուրդներու մշակոյթին
մէք խորհրդանիշ մը աւելի օրինակելի իբրևւ յտլերժ ութեան բնա կան տար երք' քան
իր երգը։
Վստահ փիլիսոփայութեան մը խարիս.
1սքն է երաժշտութիւնը։ Եթէ սակայն դիտա^9ի*եք անոր ուժին։

Ենքնուրոյն ոճով նկարիչ է փորմ Աոհ.
1 ոք չէր ցուցադրած իր գործերը Փա
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Fonds A.R.A.M

«8 Ա Մ ԱՋ

ՄԻՏ
կանին ֊ ինչպէ ս՝ վիրգիլլ,ՈԱ
գասա չանի, միջել' որ ս
իս[ւն

րարք մը միչտ ալ ուսումնասիրական, եւ

d-winiiM'ib»
հննՍՈՏեւ^ՈհԹՒՒն
(Շար. Ա. էջէն)

դերձ ձիրբը) ♦ ահա թէ ինչու, կամաւոր
արարբէ մը սահմանես/լ չա /իածոներ ու
յօրինումը՝) զորս բազմիցս կը կարդանբ
դաս'ա'կան կլիմայի մէջ՝ Հբերթոզական» բազաբակրթութեան պա ականելով
հանդերձ ոչ թէ բանաս տեղծական , tuJL
ո ւս ո ւմնասիբա կաղ, արտայա յտութիւններ
են : finլոր ՚էԸս1 կս,նո ւթիմեներ ո լ սլատմու
թիւնը բացէ ի բաց կը մատնանշէ այ[ բա
նաստեղծներու այս որոշեալ) հոգեկան
հաստատ դրութեան մը թեբնիբ կիրար
կումը :
Ասիկա ժամանակակից

բանաստեղծու

թեան տագնապին զկէտ»ն է * Նոր բանաս
տեղծի մը ծնունդը - կրկնենբ - ցասումի
ար արբ մըն է եւ ատուէ էակ չի կրնար շա
րունակել նաէսա գոյ կարդը î fi անա ս տ եղծութեան դաշտին մէջ չկան զխնամատի
րականդ կար ելի ո ւթի ւններ : Այսօր բանաս
տեղծութեան բացուող սերունդը (կը խօ
սիմ fi տա լիոյ մասին) կրնայ ընդունի՛լ մի
այն դրական հ ասունութեան դասեր ^բայց
չի կրնար իր ուսուցի Աւերը ընտրել իմաստա՛սիր ութ ենէն * նոր սերունդը սլէտբ է
արտայայտէ իր բանաստեղծները միա\յն)
եթէ երբեբ) արդէն) այդ բանաստեղծնե
րը կը բերեն նոր էս ouբեր : Ախտլ չհ ասկըցուիմ * զխօսբը» ինծի համար ունի )
միշա ունեցած է նաեւ դիւցազներգական ,
ողբերգական իմաստ*. Երբ կը սկսինբ ու
սումնասիրել տուեալ մ՜ամանա կա շրջանի
մը բանաստեղծները կը յանգինբ իրենց
լեզուի վերլուծումին (չմոռնանբ թէ գործ
մը կարելի է դատել դեղադիտութեամր
միայն) ) եւ այդ վերլուծումը յաճաէս կը
բանդէ արդէն իսկ բացարձակ ճշմարտու
թիւն թուող շատ մը պա տրանբն եր Z Ամէն
բանաս տեղծ ինբղինբ կը հա՛ստատէ ոչ
միայն իր կշռոյթով կամ ներբին ձայնով)
այլեւ մանաւանդ իր լեզուով) ս/յն իւրայատուկ րառամթերբով եւ կառոյց ութ որ
հոգեկան դիրբորոշման մը ընդմ էջէն զան
հատս/կան ութիւնը» պիտի յայտնաբերէ î
հւՒ՚թ կ'ը,սէ։ թէ զհասունութիւն ձեռբ
բերած որեւէ դրա կանո ւթի ւն պատմու
թիւն մը ունի իր ետին ) պատմութիւն մը
որ միայն Ժամանակագրութիւն)
միայն
այս կամ ՝տյն տեսակի դործեբու ձեռա
գիրն եր ո Լ կոյտ մը չէ , այլ , եթէ նոյնիսկ
անգի տա կիg ) րայց կանոն ա ւոր յառաջէսազացումը լեզուի մը ձեռբ բերելու հա՛
մար գիտակցութիւնը իր իսկ սահմաննե
րուն մէջ իր իւրայատուկ կարելիութիւններուն» z Պատմութիւն մը) ուրեմն' աւանդո ւթի ւ^յ մը*.
Մեր մօտ եւ այլուր ) բանաս տեղծներուն անհրամեշտ ձայնը միշտ ալ ըս ած է
իր իսկ արեան խօսԸԸ^ եւ utJrJ: ձայնը
միշտ ալ ճանչցուած է մարգերէն' նոյ
նիսկ երր ա շիւարհ ի վրայ առանձնութեան
վաէսը \անոնց մէջ կը յառաջացնէր զդա g ումներու ընկա լման համապա տասէսան ող
ել ամէնէն՝ պարզ բաներ էն անջատումի
պահ մը։ Բայց այսօր ի՞նչ կ՛ուզէ, ի՞նչ
կրնայ ուզել Եվրոպան*. Անշուշտ ոչ հոդիի
միակ Հերեւոյթ»
մը) միակ զեղան ա կ»
մը որ իր ար ուես տով հասարակաց եզրի
վերածէ մար դո լ սր տին ա ռըն չո ւթիւևն երոլ փնտռտուբը : fi չ իսկ ) ի ւր աբանչի ւր
աԳԳի ըեդմէջէն) միեւնոյն
զթեբնիբը»'
որ չնջէ ու անհետացնէ սյյրէ աղդերուն
ամէնէն կենսականն իւրայատկութիւնը*.
Այլապէս ոչ մէկ ժողովուրդ պիտի մնայ
կենսունակ* պիտի կարենա)յ\) միաժամա
նակ) ըսել ի զօրոլ էսօսբ մը եթէ երբեբ
իր [եզուա կան զանազանո ւթեան կը Հս տահե ոչ թէ իր միտբը ) իր պայբարն ու ապրելակերպը միայն )այլև կեանբի եղանակէ/
մը ամէնէն ընդունելի անդրադարձը որ
իր իոկ իւրա յատկութեան հակընդդէմ ըզդացումի մը համա պա տա ս թանէ z
Պի տի չծնի ոչ վէպ, ոչ բանաստեղծո ւթիւն' եթէ երբեբ հոգիի այս յայտնաբեր ո ւթի ւնները փորձեն արդէն իոկ րացայայտեալ) եւ որո/թ այլեւս երբեբ իւրա.
յատուկ ամանակը զձելային պարունակութիւններու»'
դիւցազնական թէ ող
բերգական) որ ղիրենբ մ՜ա մանա կադրու
թեան կը մօտեցնէ : Եեանբ կամ մահ ) ցաւ
կամ ուրաէս ութիւն ) - հարցը բարոյական

է միշտ' այնբան ատեն որ մարդ կը ս կոի
խօսիլ իր իսկ երկրէն' զգացումներ հա
ղորդելու համար հեռաւոր այլ մարզերու։
Արդեօ՞ք, ուրեմն, մեր գրականութիւնը
գերհ աս ո ւն ոլթեան տագնապ մը կապրի ։
Այգ է որ պիտի յստակացնենք րիչ ետր
կամ , աւելին , պիտի ըսենք թէ բանաս
տեղծը այլեւս չի գիտեր որո՛ւ խօսիլ- եւ
ասիկա արդեօ՞ք, որովհետեւ ո ւհ կնգր ու
թիւնը կ՚երթայ կազմութեան մէջ եղող
ընկերութեան մը, կամ ընկերութեան մը
որ կր խախտի , որ արդէն իսկ խախտած
է պատերազմի մեքենական զայրոյթէն ,
որ տակաւին ինքզինք կը պա չտպան է ,
ինչպէս կրնայ, «իհ՜նսւգ գզաԼԱւնէի» վերջին տմ'րոցներ ուն մ էջ :
Եարելփ է) այլապէս ) հաստատել
հաստատեք թէ
բանաստեղծը կը խօսի հին կամ նոր կազ
մութեամբ ույ լ ընկերութիւններու եւ թէ
իր ձայնը կը միանայ այո կամ այն /ժողո
վուրդին' յանուն հ ամա շէսարհ այինին' ա՛
մէն մարդու յատուկ զգացումով մը բա
ցայայտուած*. fi/ոյց իր իոկ պատերուն
մէջ ո*րն է ճակատագիրը այդ մարդուն'
հարիւր անդամ սիրուած ել հեղնուած)
ամէն օր հազար անդամ բար կոծ ուած î
Եթէ բանաստեղծը ՛արտայայտութիւնն է
ընկերութեան մը կեանբին կամ մահուան )
աւսՀղ) այսօր արտաբսեալ մըն է ան)
աբսորեալ մը) զանջատում» մր' այնբան
ատեն որ ղ[/նբ բացայայտող ընկեր ութիւնը անդոյ է ։ Բայց եթէ ճիչդ է , ինչպէս
ճիշդ է հա կառա կը ) ա յն' թէ բանաս տեղծը) իքքևւ մարդ) կը մասնակցի ընկերու
թեան մը կազմութեան ) եւ աւեԱն' զան
հրաժ՜եշտ անհատականութիւն» մըն է այդ
կազմութեան մէջ) թողուցէբ որ ըսեմ )
ուրեմն ) թէ իր ոյ<ժը արաւս քին ա զդա կներ ու կաքիքը չունէ/ z Աետր/j) անշուշտ)
եթէ այդ ո\յժը վտանգ մը ներկայացնէ)
ղա յն՝ կը ջնջենբ : Պ զատոնի սիրելի եւ ահեզ ուրուական :
Պփտենբ նաեւ թէ յոյն իմաստասէրը կը
մե զանչէր պետութիւններ կերտողի իր
իսկ տրամաբան ո ւթեան՝ դէմ' դա ղտնօր էն
հ ո /էո ւեր դա կան ել արբատեան ո տտնա
ւորներ գրելով* վարդի թերթերն ու սfiրանոJ Աները ) իմա ս տա ս իր ո ւթ են էն րըշուած ) կը թռչկոտէէն իր աղատ դէմբին
շուրջ *.Զեմ հ ա ւա տար բանաս տեղծութեան
իբրեւ զմխիթարութիւն») այլ իբրեւ մըղում ու արարբ որոշ ուղզութեամր կեան
րին իոկ մէջ) այսինբև' մարդուն Հներոը» Z fi անա ս տ եզծի չի կրնար ոչ ոբ մխի
թարել) չի կրնար մարդը զվարժեցնել»
մահուան գաղափարին ) չի կրնար նուա
զեցնել ֆի դիբա կան իր տ ա ռա պանբը , չի
կրնար խոստանալ „՛ չ եդեմ եւ ո՛չ ալ աւեԱ/ մեղմ դժ՜ոէսբ մը*.
(Բանաստեղծը 1լ արտայայտէ ինբդինբ*
մարդ մը* զմարդը» (եթէ կտւզէբ) կը
էսօսի ընկերութեան մասին' ուր կ՜ապրի ,
կը պոռայ' եթէ պէտբ է պոռալ) ի հար
կին* եւ եթէ մին կ՚երդէ ցաւը եւ միւսը
ձուլարաններէն ցայտող հալած մետաղի
հոսանքը կամ սիրած աղջկան հետ գործա
ւորի մը պտոյտը , երկուքէն ո՞վ ճչմարտութիւնը կ ըսէ յ Մեր խօսքը բանաս տեզծներոլ մասին է , ուրեմն' երկուքն
ալ։
Արգի իմաստասիրութիւնը վարձած է
թղել ստեղծագործութեան ընթացքը ,
զո՚-դահեռ դարձնելով գիտակցու
թեան արարքի մը՝ եւ կարգ մը բանաս
տեղծներու որոշ քերթողականներ կը թը.
վ-ն հ աստատել թէ բանաստեղծութիւնը
կամաւոր եւ մտածուած արարք մըն է միԱնյն • ը մտածենք Լէովւարտիի ՀՀ՚Բաղ ուածքներուն^ , իր յարձակին»' որ ծնունդ
կու տայ չափածոյին, կը մտածենք էլիոթի եւ վալերիի քերթողականին : 8ամե.
նայն դէպս իւրայատուկ արձակ մըն է
այն' որմէ կը ծնի չափածոն , ել ընտրու
թեան որոշումը՝ ըլլաԼով հանդերձ մտքի
արարք մը, կ'ենթադրէ աշխատանք մը
Հա շխա տա՛նք կ՚ըսեմ} որ գիտակցութենէն
կը խուսափի յ
Ասով չենք ուղեր , անչուչտ , ընդունի լ
ներշնչման գաղափարը այնպէս' ինչպէս
կը հասկնային վիսլապաչտները- պէտք է
ընդունիչ, սակայն, թէ մտածուած ա-

ոչ ստեղծագործական տեսակի է :
հ Ը ր դ տ ծ ո ւ թ ի ւնը» րանաստեղ.
ծո ւթես/ն երկր որգ հանգրուանն է : Ա/չղԲ
բանաստեղծը հՄ ո ւսաներ ո ւ
ծառայէն»
ուզեց վերածուիլ Մոլսաներու տիրոջ :
Ատկէ' երգով ս տեղծադործելո ւ անկարո
ղութիւնը : Ատկէ' սլառնասեաններոլ այն
բաղմութիւնը որ այս սլահոլն , եւ ոչ մի
այն Իաալիոյ մէվ, կը կազմեն աշխարհի
ստեղծագործութենէն ղոհ կամ դմդոհ
<Հտր ամա գր ո ւթի ւնն եր ո ւ» , չխառնուած քի» անանուն շղթան :
վարմ ո ւած , ինչպէս ենք գարերէ ի վեր
^անհատականութիւն» հաս կացողութեան
Հայսինքն' 'յստակօրէն սահմանուած ֆլղէ/բասլէս եւ կենս աբան օր էն ) կարող ար
տայայտելու որոշ դաղափար մը ) է/րագործելու որոշ
ւս շէսա տ անբ մը ) որոշ յանցանբ մը դործ ելո լ եւ ) է/ն չ որ մեր նէ/ւթն
է' գրելու որոշ բանաստեղծո ւթէ/ւն մը) )
մեր տր ամարան ութէ/ւնը կը մերմ՜է ան
անձնական նկատել ար ո ւես տէ/ ստեզծա
դործո ւթէ/ ւն՚ը : Ուրեմն ) արդեօքը բանաս
տեղծութիւնը իքս ոյժ՜ մըն է) որ !լը ներ
մուծողի մարմնի մը մէջ (անշուշտ ատա!լ զայն ընդունելու) յամրընթաց կեր
պով ա ր տայայ տ//ւել//ւ համար : fi ար եւոր
չէ որ ույդ մարմինը իևբնութեան թուղթ
ւքԸ ունենայ ) ը[[այ ՏԱ/նդէինը) Փեթրարքո^յինը) թասսոյինը կամ էէոփարտիինը ։
Անկասկած որ 1լ ուզեն
եմացնել բա
նաստեղծը մար դկային ար ժ՜ էբն եր ո ւ աս
տիճանին մէջ*.
Այ Լ հ օգ՛g ում ։
Տա՛կաւին ) իմաստասիրութիւնը կրնա® յ
յօրինում մը ը[ա[) բանաստեղծութեան
կմաէuբըz Ոմաստասիրութիւնը միշտ ալ
Հո չ բանաստեղծութիւնն» է յ Ա եր էսօսբը }
անշուշտ ) բնարերդական ի/օսբէ/ կառո ւցման հ՛ա՛մար անհրաժ՜եշտ ոչ բանաստեղ
ծութեան մասին չէ Z fi ափ ած ոյ իմաս տասիբութիւնը արհեստաւորի ա շէսա տանբ
մըն է) եթէ նոյնիսկ այդ արհեստաւորը
Տանգէի մեծութիւնը ունենայ : Այս մէկը
1լ' ըս եմ եւ դարձեալ կը մտածեմ է էի ո թի'
ժ՜ամանակակից աշխարհի ամէնէն մեծ
բևար երդա կներ էն մէկուն բերթողութեան *.
fi ան ա ս տե զծներուն իմա՛ս տա սի ր ո ւթի ւնը ԼքայՅ բանի® առիթով կարելի է էսօսի լ
իմաստասիրութեան մա//ին) միշտ ալ բըննա դատ ո ւթենէն նկա տ ո ւած է իբրեւ ժ՜ըէստական մաս*, էշանաս տեղծի մը զմիտբին»
եւ իմաստասիրութեան մը ժ՜ամանակա ԿԽ
կերպաւորման միջել զհամազօրութիւնները^ մարդու պատմութեան մէկ վայր
կեանին) պատրանբ մը բերելով հանդերձ
նշեալ բանա ս տե ղծին արժ՜էբին վրայ' կը
մատնեն հեռացում իրաւ սահմաններէն
ուր բանաստեղծութիւնը , երեւութապէս
թէեւ ալեԱ/ պարզ) իրագործուած է սակայն ։
Հռգեվվճ ակի ը ^փաստաթուղթը» բա
նաս տեզծո ւթէ/ւն [է*

Օրինակէ/

համար)

ՍիլՎս*յին-A բանա ս տեզծո ւթե ան բա՚ղդա տմա մբ
աւելի մեծ' ինք զինք իս-//1ր տողերուն մէջ :
ու ոք ևքնայ նկատել Լէոփարտին

Այլ հարց.- արդք բանաստեղծը պէ®տբ
ա[,րԺ^°ք^ ^արդն ոլ աշէսարհը դիտելու
եղանակի իր մի տումին մէջ} գԱ1գԱ1թԹակէսւը հանդիսանայ իր ժ՜ամանակի զդէ/տեԱ/բներn/ն»z Ղ*արձեալ կը դիմենբ էԱ/ ոթէ/
(պիտի ուղէինբ) թէեւ) չխանգարել մե
ռելները)* էլիոթ կապուած է Տանդէին *
Տո/նդէն իր վարպետն է որոշ իմաստով
kil՛Ոթե
լեզուն ոլ դիրբորոշումը
Լաֆորկն է'
առաւել
Շէյքսփիր) y եւ
Ժ1 ԳեԼՒ n սH. և1Լ *եկաւոէ բանա ս տ եզծներ ո ւև
մէջ ամէնէն զդա ս ա կանըՀ» *. Այս ո ւզղո ւթեամր ահա թէ ինչ կը դրէ էլէ/ոթ վիր֊
րլ[՚Լ11ոս11 մասին*- զԵզելութիւն է թէ այնպէս է^՚չպէ" կը ներկայանար Հռոմի պ ատմութիւնը եւ լատիներէն լեզուին նկարաորոշ վայրկեանի մը անկրկնելի
կերպով կար ե Ա/ դարձաւ դասա՛կան բա
նաստեղծի մը գոյութիւնը* թէեւ պէտբ
Լ.Է մոռնանբ այդ յա տո ւկ բանաստեղծը
եւ իր ամբողջ կեանբի ընթաց բին նոյնինբն
այրԺ բանաստեղծին աշէսատանբը իր եր
դէ և ծնցնելու համար զդա սա կանը» z fiը
հետեւի' թէ վիրդիԱ/ոս չէր գիտեր թէ
զա՛յս» էր իր ըրածը : Ծա\յր աստիճան դիաակից էր անոր' ԳոԸ
ոլպէբ աւելցնել )
՚Լի"՚Լլ բանը ոք ուն չէք կրնար հետա'^Ըտ[՚լ եւ զոր ակամայ կ՚անգքտանար fl'l"J!l

րադռրԼւել դասական դորձ- մը յօրինելն
կր • ահա թէ ինչո՛ւ պատմութեան մը հե
ռանկարին մէջ է միայն ոք դասական մը
կրնայ ճանչցուիլ իբրեւ այգ։
«Եթէ կայ բաո. մը որուն վրայ կրնանբ
կանգ առնել ել „ր լաւագոյնս կը մեկնէ
ինչ որ կը հ աս 1քնամ զդասական» սահմա-

նաց եալին ել այգ տուեալ շ^Հ ,,

,,

Commission

նտ, լ,ն

Գասական չկայ այնքան ատեն „ո
Դ՛
քակրթոլթիլն մը իր հասունոլթիրՀԱ
^''
չէ բերած , այնքան ատեն Ար լե„Ոլ յ ‘"f
գրականութիւն մը իր հասո^ո,^
չէ հանդիսացած հասուն միտքի մ Հ
"իքը» •
"■Հ՚ւ՚ջջ-

լ լ
vi-r

մամանակակից բանաստեղծութեան
iJ-Pt ■ւփթէ, Տ-նդէն

մլ,

J

Վայելք,,
եւ ղո ւդագիպեցնել Տանգէ
տագԱապը կլիոթ- տագնապին։ վերս,
դառնանք այն գագաթնակէտին' npnLÇÙ
ձղ,ոի կլփոթի ամբողջ գործը։ Բանատո1^
ծութ եան համար Տ անդէի իմասաասիր,,,.
թիւնը տապալած է , իր մտմտնակի կեաՆ
քի վաւերագիրներէն կը մնան րար„1սյկան
ռա տո ււմնևրը միայն, տակաւին կրնա, հւ
r

,

,

՜

'

լլ

յ հ1"

ացում պատճառել աշխարհներոլ իր կէք
տումը : Այս իմաստով Տանղէի ոչ րՀԼ
ա եղծ ութիւնը տնքա կա ելի, մարմին մր կ„
կազմէ բանաստեղծութեան հետ։

Տանգէն , կը կրկնեմ , դմուար դաս ,կ
տուաւ անով իսկ , որ իր պատմածը տըլ.
ետ լ մամտնա կաշրջան մը չէ , այի կ
«զգացումը»։ Այս իսկ պատճառով (իեթ.
րարքա ել Լէոփարաի համաշխարհս,^
են ել մի՛շտ մամանակակից ։ Մտաեենշ
Փեթրարքտյին , իր քնարերգութեան' „լ,
երեք գարեր կերա կրեց ամբողք
բանաստեղծներու մրջնակոյտը , մտածենլ
Լէոփարաիի ճակատագրին, զոր կրնանշ
նկատել ճիշդ այնպէս' ինչպէս էլիոթ
'Լ1՚րգ1՚լ1՚""Ը կը աեսնէ , քանի Լէոփարտթ
ինչպէս վիրգիլվաս , կը փակէ եւ իր մէչ
կը սպառէ լեզուի մը եւ դրականութեան
մը հ տ ս ոլն ո ւթ^/ ւնը *.
Լէ ոփտ՚ր տfi էն ետբ) [/րապէս) fi տալա /լան դր ա կանո ւթfi ւնը սսփպուեցալ ամէև
վ/նչ վերակերտել) եւ տակավին այսօր եւս
էլ ընթանայ այդ ճտմբով :
Աշխտ տանբը կա՝տար ո ւեg ա ւ
լեզուին
բարբերուն վրայ) բազաբա կա}, եւ
տնտեսական պատճառներով

'LrulJ^

կեաւ/բյ/ մը վրայ *. Այդ Յ^լ՚ձբ ամէնէն ա.
[fi տար/սլ Տաննոլևցfio ) եւ այս կամ
այն դարը սլեղելոլ fig երկար աԱսատան*
բ[/ն պատճառներ ը աւեԱ/ ուշ սԱ/սփ յա՛յտ’
նըւին։ Այ սպէս ) ujfi/nfi նկատենբ) օրի նակ) թէ իժասսոյ// ) Այք/ոսթոյք/ } Լէսփարuzfi fi նման մ եծ բանաս տեղծներու դէմ առ
դէմ զմերժ՜ումն եր ու» l։r անձկութիւնը
ձեւայք/ն բնոյթ!/ էր * եւ այլ բան չէր կըրնար ըլլալ արդէն * Լէ ո փ ար տի/ն ժխտելու
Լ/ր կամբը !/նբն!/ն ամէնէն
անգիտակէ!]
ղ-fi տա կզութիւնն է անոր մեծութեան՝,
Տ աննունց fio Հ.կը կըէը^ վիճա կը անոր որ
պէտբ է սլայբար fi ընդդէմ հասուն լեղռւէ
ու գրա՛կանութեան մը զանկը էյն ելի օրէն}}
ներկայ fi*ի դան դաgfiի գործին մէխ. Չէր
հաս կց ած թէ յաղթելու համար Լէոփար*
տիի՝ սլէտբ էր ընդունիլ իր տուած դասը'
Աւե Ա/ կամ նուաղ դրա կան արդիւնըեերով այդ է որ կատարեցին Տ անն ո ւն/յ իոյէն
ետբ եկած բանաստեղծները որոնբ իտւԱ“
լական բանաստեղծութիւնը
մշակեցին
ժ՜ամանակակից

աշխարհfi

հոգեկան տը*

ժ՜ էբն եր ո լ գետնին 1Լըայ :
Այսօր ) երկու աշխարհամարտերէ ետը
որոնց ընթացրին զհեր ոսը» մեռես/ինեըու
անհաշուելի թիւ մը հանդիսացաւ )բսձւաս'
տեղծին պարտաւորութիւնը շատ ալե]ի
ծանր է' բանի պէտբ է վերակերտէ մտԼ
դը ) աշխարհի վրայ g անո ւցրիւ մսւբղը,
որուն ամէնէն սել միտբերն իոկ կը հս^'ւ
նա յ ) մարդը որ 1լարդարացնէ ցաւԸ 1՚Ւ
րեւ ան հ ր ա ժ եշտ ո ւթի ւն յ
կւսը[1^
կարեյի չէ խուսափիլ) որ կը հեդևէ
իսկ' որովհետեւ զթատերական» է լաՅԸ.'
մարդը որ ալե տար անա կան ներման կը,
սպասէ' արիւնով

արատաւոր

ձեռբ [f.

դր պանն եր ո ւն մէջ Z
ՆԼեր ա կեր տ ել մարդը.- ահսռ-ասիկ դԸէ
[սալոր հարցը*. Անոնց ) որոնբ բանսւռ

3

ծոլթեան կը հաւատան իբրեւ- գբաՂ
խաղի մը, որոնք կը շարունակե՚ւ1
նկատել կեանբին օտարական )
է IIL
ղիշերը իր աշտարակի սանդուխներէ մբարձրանայ տիեզերքը չահադիտելօ^
մար, կ՚ըսենք' թէ «չահագխօռ՚-P՚
Ժամանակը անցած է* վերակ րտ Լ
դը* ահաւասի՛ կ սլարտա ւոր ո ւթիլնր
ԱԱԼվԱթՈԲԷ ԲՈՒԱԶԻՄՕՏՕ

«Թարգ. «ՅԱՌԱՋ»

նոլմով՝ հ աս ո ւնոլթիլն բառն է : Տարբե
րութիւն մը կայ համաշվսարհային դասա
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iiji-աջ

Հայոց եւ հայ դրականու՜թեան մաս լ,ն
Արեւմուտքի մէջ հնչող առաջին արձա՝ ղանղնևրը կու ղան տասներորդ դարէն !
ֆրանտսյի Օթէօն քաղաքի կղերանոցի
մեն՜ գրադարանին մէջ՝ ձիչդ հարիւր տա
րէ առաջ՝ գտնուած- է թանկարմէք ձեռագէր մը՝ իններորդ գարու վերտերէն ՝ հաԼարածո /' IJ ■ Հերոնիմոսի դորեերոլ՝ որոնց աւարտին' նոյն ղրիչէն աւելցուած
( ցուցակ մը 90 լատիներէն րառերոլ՝ իրենց հոմանիշ Հաքերէններով հանդ երձ ,
արեւմտեան տառեր ով : Այս փո<քք [՛է ք1Առարանը հ ր ա տ՛ար՛ա կա ծ է 1 882-/*ե Պ * Հ •
Օմոն , գրապետ Փու րի ղի Ազդւսյին Ս ատենսւղսւր սւնին * աւելի ուշ y 188 §~ին ? ղայն
կրկէ՛ն անդամ հանրութեան ծանօթացու
ցած է կւսրրիէր■* ինքնուրոյն սւրմէք ներ
կայացնող ղքքոյկ մրն է Օթէօնի ույս բա
ռարանը (Ջեռ* թիւ 17) ? zz^ միայն լեզուական ւո ես տկէ տէն y "'J! նաեւ որպէս
մեղի ծանօթ առաջին հանգրուան ^ա,ք "
- եւրոպական մշակութային ւիոխաւլարձ
յարաբերոլթիւններ ու պատմութեան ՛մէջ*
9)րան սան ու վերմանիան y քաղաքական
"Լ կրօնական դրդաււլա աճառներ ո վ y դի’-անադի տւս կս/ն գործիչներու կամ կրօնա
կան քարոզիչներու միջոցաւ
(վոմինիկեան յ Փ րանկիսեան և ապա' Աիսուսեան) ?
թափանց տծ էին Հայ ա ս տան y եւ 1250-Հ&
ս ւո եղծած էին հ ոն դործունէութեան կեւլրոնն\եր : Ասոնց ձեռքո ւ[ էր որ
մեծ Հայա ս տանի կարգ մը քւս՚ղւսքներու
եւ յատկւսսլէս 1/ի Ա, կիո յ մէջ մտած էր արեւմտեան մշա կոյթի ել նոյնի ս կ լա տին
էե՚լոլի ուսումը »
եւ լի ո խա ւլար ձաբար

''“'J Գզուին ու դրականութեան կը ծանօթսւնւսր Արեւմուտքը y յատկապէս Yiff
ղարէն ասդին y երր այս յարաբերութիւն^ւերը սկսան հետզհետէ սերտանալ կք°~
սւ - դաւանական y պատմական ու բանա“[•րական հ արցերոլ քխնութեամր :
U\J" չրջանին y հայերէնի առաջին բառա
րաններն ոլ քերականս ւթիւնները շարադրուած են առւսւելարար օտար գիտնականներէ . առաջինն է 3)րանչեսքօ [Ւիվոլա ?
V Սիքսնոյի Ամբրոսեա՚ն ւ/արմաբանին
աբ՝եւելեան լեղո լներ ո ւ ուսուցիչ էր *
‘ն նախ
հրատարակեց հայ-լատին ըն'Լս,րձ,ւ,կ բառարան ձ*ը (Միըա^ոյ 1621?
^յեը փերհ րա տար ա կո ւած Փարիզ 1633“
? ապա լո յս ընծա յեց ս տ ո լար ածա՚ւալ
Գրականութիւն մը (Աի լան ո յ 1624) : Ո'ի՜
‘1֊ՈԼտյէն ետք յիշատակելի է 'Րչևմաե <ՒաԼ։սնոսի քերական։։ ւթիւնը
Լ Հռոմ 1I&45) ,
յեւոոյ 3ի ս ո ւս եան 3 • ՆԼիլո տի բառարանԸ (Հռոմ 1714) : Այս շրջանէն է Եոհակիմ
^°՚ոէր y որու «Աթսւմեսւն լեզուի գանձ»
հա,ոորը (Ամ սղեր տամ 1711) երկար տա֊
ք[ներ

հաքերէնուէ զբաղող ղիտնակսւննե-

կարեւոր
'է^րձած է .

աղբիւրն

ու

առաջնորդը

ՃՏրդ դա ր եր ո ւ անցքին Լա Փըե ֆք՚մնսացին է՝ որ հեզինա կա ւոր հա^‘լէտի համբաւ վայելած է (1661-1739) «
"Լ Լ որ հայագիտութիւնը Ե Լ-f " ւ՚['" J['
յ Լ սկսած է մեծապէս յառաջադիմել*,

ԱՌԻԹՈՎ -

ռարան՝ երկու հատորով y զբաղած է մա
տենագրական ու բանասիրական հ ար ց՚եր ով ալ * իր ան ո ւն ը կասլո ւած է յա տ կա
պէս Մ ովսէս jj որ ենաց իի y զո ր նկա՛տած
է իններ որդ դարու հեղինակ՝. թ*արդմա նած է Շնորհալիի «Աիսուս Որդի^ն եւայլն* * : Ա եր հայկական ոսկեղէն Աս աուածա շուն շին համար ինքն է որ ամէնէն
առաջ հ ի ւս ած է անզո ւդա կան ու խորա
քանդակ դովեջստով «Թազււ՚ւհի թ-ալւզմանութեանզ» որակումը*. Լա վրող նաեւ Ւր
անհամար թ ղթա կց ո ւթի ւնն եր ո վ'
հ ս կա յ
կա պեր պահած է մամանա կի զի տնա կաններ ուն հետ y որոնց հաղորդած է տեսոլթիւններ հայ լեզուի y ւլր ա կան ո ւթե ան ու
պա՛տմութեան վերաբերող շատ մը հարցե
րով*. Ա^ևտարա կոյ ս y իրմէ վարակս լած'
դերմանաց ի նշանաւոր իմաստասէրն ալ
Լայսլնից (1646-1716) զբաղած է հայ լե
զուի Ու ulu,inlŸռ ւթեան հարցերով (տե՛ս
«Բազմավհզ» 1940? էջ 127-133) :
Ա^եգլիացի 1Լիստոն եղբայրները պատի! րն ունեցան աոաջին անդամ ան գլեր էնի
թարգմանելու Ս' ովսէս խորենացի ի պա՝տմ ո ւթիւնը եւ անոր վեր ա ւլր ո ւած ա շխարհաղրոլթիւնր y եւ հ րատարա կելու' հայե
րէն բնադրով հանդերձ (Լոնտրա !736) I
ԿՒյյ°մ 'ԼՒւֆր ուա ֆրանսացի բեն եդի կտեան Աբրան (1690 - 1777)
արդարեւ
մասնսւյատուկ տեղ մը կը գրաւէ Եւրւ՚~
պայի հայագիտութեան
պատմութեան
մէջ՝ < ա ւա նօրէն Լ ա խրողէն աւելի դիտա\կան տարազ մը հագցնելու] անոր*. 'Երլիր ո ւած էր Ա ♦ ^՝րրի ր^ւսււլրի հ եմ ե մա տա
կտն ո ւս ո ւմն ա ս իր ո ւթի ւններ ո ւ y եր բ հարկը^ւ
ԳԳաՍ
ծանօթանալու
հայկական
թարգմանութեան • քիչ մամ տնակէն այն
քան խորապէս հմտացաւ հայերէնին y որ
1735-^ե սկսաւ ցանկագրել արքայական
մատենադարանի ձե ռա դիրն եր ր : Ըստ Շ ut~
հան Ջրպետեանի'
• ՆԼի լֆր ո ւա շարադ
րած Էր նաել հայերէն քերականութիւն
մը y այմմ ան ւլա անելի : ընքն է որ աււաջին անւլամ յարաբերութեան մէջ կը մտնէ
միւիթ ար\ե ա*/, միաբանութեան հետ y խընդ
րելով խորհուրդներ y ինչպէս նաեւ վենե
տիկ հրատարակուած բազմաթիւ
( Աս տո ւածաշո ւնչ y Ս աղմnu y 'Րեր ա կան ո ւթիւն ՝ ճս՚չոց ) : Այ՛՛ նամակին մէջ է որ
'ԼիւֆՐոլա (” Հսկա. 1738), հայ ազգին
եւ անոր գիտնական ղտ'ւա կն եր ո
գովես
տը!։ հիւսելէ ետք' U • ‘Լազարո-. մի արա
նս ւթե ան մեծաւորը
էիխիթար Արբան
կ'անուանէ հ.Լոյս մեծ քու ցեղիդ» (շ>ՈւԷ
նէնլ> իս լու մէն սլիելւոիւոիսսի մում • ( աև՛ս

«Բազմավէպ» 1979, թ- 1-4, էջ 120-121) :
Ա- ֆաղարի միաբաններուն ուղղուած
այսպիսի դիմումներ' հետզհետէ աւելի
պիտի։ բազմանան ՛ել աւելի յաճա խակի
պիտի դառնան ՝ ու ITխիթարեան հայրերը
պիտի բերեն իրենց թանկագին լուման'
3)րանսայի եւ համայն էլրոպայի հայա
գիտութեան զարգացման ի նպաստ'

ՄԽԻԹԱՐ ԱԲԲԱՅԻ ՕՐՈՎ

/

Լ,ող պատրաստած է հայերէնի բա

իէւրոպայի գիտական աշխարհը շուտով
ճան չցաւ Մխիթարեան մի արան ո լթեան
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կարեւորութիւնն ու դ՝երը> զոր աքն աաենէՆ իսկ երեւան բերին Ա • վազարու միարանները' զոյգ ո ւղղո ւթեամբ . ,^/z կ ոզձ էն մշակութային ու կրօնական ծառա
յութիւն իրենց ա զգա կի ցներ ո ւն համար 5
J'/z ւս կո զմ էն
ծ՛ա ւալո ւմ հ ա՚յւււ դի տո ւթեան y դիւոտկա*^ երկերու հրատարակութեամբ:

էք անօ թ է րոլորիււ Ախիթարեան միա բա ւ ո ւթեան հսկւսյ ղ^բը մեր ՃՏրդ եւ
ճ^րդ դարերու վերածնունդի սլատմ ո ւթեան մէջ. ներկայ ա ուլերը նպատակ չուվերարծարծել նոյն հարցերը> որոնց
մա ււ ին շատ բա^ դրուած ու խօս ո ւած է
վեՐջեՐ ս y
Ս խիթար ԼԼբբա յի մահ ուան
շ^ամեակին (1949) ? Մխիթ ալր ե անն եր ո լ
Ա ■ ‘Լաղար կղզիին մէջ հ աստատելու 250սւմեակիհ (1967)
Ս եծ Աեբա ստաց իին
ծնն դեան 300աւէեա կին ( 1976 ) նո լիր ա կւսն
ուռիթներուէ’ * բայց կը վւավււսքինք վերյիշեցնել այն կապերը y որոնք կր շղթայեն
* վաղարի Հայկական Ակադեմիան' էւրոսլայի հ այ ա զ ի ւո ա կան շարմ~ումին հետ y
մեր "[՛քելի ւիրոֆ.
3)ր ե տ երի կ Ֆէյ՚ոիի
{ ր,)սւ լքեա կին տօնւս կա տա ր ո ւթ եան ւսռրնչո ' թեամբ:
1749/z Օգոստոսին y Փիէր տիւ 3)ոլր Դոմինիկեանը} սւշւսկերտ լԼԼՐ ոյի շեսւ լ ՀՒւֆբուտ յ ի ՝նամակ մը կը զրէ Ա խի թս,ր Ար-
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բա հօր ylf ո վսէ ս խորենացիի գործին պատ
մական աբմ՜էքին մասին տե ղե կո ւթի լեներ
հայցելս ւէ y սլա շտսլւսն ելո լ համար զա յն y
ընդդէմ յանդուգն քննադատներու y որոնք
կը մ՜խտէին անոր պա ւոմական հսւրաղա տո ւթիւնը։ Միս^մամանակ հարցումներ
կվ ուղղէր Ա * վրիդոր Լո ւս ա ւո րչի հւիսրւլ սւսլ եւոո ւթեսւն^ մաս ին :
(/ խիթար Աբբայ, արդէն ւէախճանած
էխ երբ Տիւ 3) ուրի նամա կր կը հասն էր
Ա • վաղար : I1 ը աշակերտները աւլնիւ սլատա ււ իւ սւ նռվ դոհացոլցի*^ ֆրանսացի հայաւլէտը : վնահատանքը ւլոր է?ւրոսլան
կը տսւծէր Մխիթարի հ անդէււլ y ցայտուն
է Տի*- 3>ու֊րի նամակին մէջ ? որ I] • վաղա
րի Աբբան կը ն կտտէր բաւլմահմուտ դիա
նա կան մը y կարող' լուսաբանելու զինք y
իր ձեռնարկին մէջ*. Արդւսրեւ} Մխիթաք
իր օրով իսկ սկսած էր Ա • վաղւսրի ւէրւսյ
հրալի ր ել ղիտակա^յ տշխարհ ի ուշաղրութիւնը՝ յատկասլէս' էշւրուղւսյի հւսյադէւոնեւ ւնր :
3)րանսացի մեծ գիտնական էօմ՜էն Պ որ1 ? 1835/'?/ վեր լո ւծ ելո ւէ Մ[սիթարի դոլւայսս1էս էք դ՛րէ • ^Գիտենք թէ ի՛նչ
մեծ ջանքեր ո ւէ Մ[սիթար յաջողեցաւ իր
կրօնական՝ միաբանութիւնը հիմնել //_ ի՛նչ
դի տա կան ոււլզութիւն դրո շմեց ան որ գոր
ծ՛ ո լնէ ութեան : ]՛ ր ա ռսւ ջ/ւն մեծ մտահ ոդո ւթի ւնն եղաւ վերածել հայերէն լեզուն
Ււ՛ դւսուսկւսն շրջանի նսւխ կին մաքրո լ թեան ել զտել զանիկա այն բարբարոս
քառերու, բազմութենէն' ՛է՛՛ք տդիաո’. թիւ.
նըն լլ ւ ւ[ւս տ ճաշա կը ներմուծա ծ էին Հ ււն :
Եւ միջոցը' այււ նպատակին հա՝սնելււլՀ
էք ընդհանուր քննութիւն մը բոլոր հայեքէն բ առեր ո ւն եւ դար ձո ւածքներ ո ւն y հա
րազատ աղրիւրներուն մէջ y տալու համար
վճռական սկւլբունքներ եւ օրէնքներ , էնզ~
ո լական դմ՜ ուաբութիւնները հ արթո ւլ : Ա.հսւ՛ թէ ինչո՛ւ կաւլմեց տյն մեծ [Բառարա
նը որ իր անունը կը կրէ y եւ որ հայերէն
լեզուին համար է այն' ինչ է մեր ֆր ան
ոտ կան Ակադեմիա յինը *.
Աիմոն-Փիէր Լոլրտէ քահանան (1729“
“1799) ? ինքն ալ Վ,['[ֆքուայի աշակերտ y
քսա^յ տարի նուիրեց իր կեանքէն՝ հւսյե
րէնի ուս ման՝ յ 1785//ե կու գայ 1Լենե տՒՒ։
կատարելագործելու իր հայերէնը, մէ
կուկէ ս տա՛րի կը մնայ JJ ♦ վաղար y ուււում Ւ չ ունենալու/ Հ* Ատեվւա^ Ադոնց (ասլաՂայ ղի՚ոնական Աբբահայրը (1800-1824) :
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Լոլրտէ մեծ նպաստ ընծայած է հայաւլիտո ւթեան իր Ս ո ւրբ-վր luյին աշխատու
թիւնն!, րով ։

ՄԽԻԹԱՐ ԱԻՐԱՅԷՆ ՅԵՏՈՅ
Աբեւմ ուսւքի հսւյւսդկտները որոնց նախահւսյլւերն եղան ւ/երոյիշեա՚լ 3)րանսացիները y չււ ւն է ին խո րունկ ծանօթութին
յեր էն լեզուին . անոնց կը պւս կս էին հարսււլւսա աղբիւրները> մինչեւ այն օրը
երբ U խիթարեւսնները սկսան հ բտաւսրա կեէ հ ւսր աղատ բնսււլիրներ y քերսւկւսնու
թի ւններ , բառարաններ y պատմութեան
ՂԼ'^^1' ’ Ւ^ւ nf ա1'հրա՚մեշտ էին իրաւ հայ՚՚՚՚լի՚ոո ւթե ւււն յառաջդիմո ւթեան :
3) ր անս այ ի համբաւաւոր հայագէտ 1Լի կտոր Լանկլուա (1829-1869) y հ ՛այ ււշատմաւլիրներու^ իր թարգմանութեանց երկհ ալ
լո որ եւս կի
յ ա ռսւջւււ րւսնին մ էջ y կը գրէր
186{ին* ^Հւսյ գրականս ւթիւնը y քրիստոնեայ Արեւելքի ւսմէնէն բեւլրւ ’ններէ^ք ե.
ւււմ էնէն հ ե տաքրքրւււ կսւններէն մէկը y հա
ղի*֊ կէս ց՛՛՛րէ [• վեր էքջ°քէն ւլնահատուիլ
ււկւււսծ է Եւրոսլայի մէջ*. Մինչեւ այն ալ
լո են y ՆԼիէէո աի եւ. Լա 'Ըրւււլի
սկզբն՛ա՛կան
Աէքււլտումները' 17րդ դաբուն y յաջորւլաբար ՛Լի լֆբ ո ւայ ի y Շքէօակրի եւ Վես տոն
եղբայրներ որ ա շխա տւսնքները Հ^րդ գա
րուն y մնա ց ած էին աււլւււ րղիւն : Ա * վաղա
րի ւքի ա բան ո ւթի ւնն է y հիմնոլսւծ Մ ["['*•
թար Ա եբա ււ ւոսւց ի էն , կրօնսւ կան-ալլդային
ու մշա կութային-դրա կան ն պա տա !լևեր ո ւ[ y
որ յաջողեցաւ մեծ ղսէքկ տալ հւսյադիտսւկւււն ոււււււ մն!, բուն y որուն արձսւդանգը
շուտւււ/ ւլւլւււց ո ւեց ւս լ Աւր ոսլ՛այի մ Լջ y յատ
կապէս մեր դարու (ձՏ^րդի^ սկղբնաւորութե ան : Աւ.ելի մւււնրամասնելու/ խօււքը՝ իր
հ ր ա ւոար ա կո ւթե ան '[fu'J) Լանկլուա կը
յայտար՛արէր * «Այսպիսի գործ մը ի կա
տար հասցնելու, համuւրy լքեր պարտակա
նութիւնն համւսրեցանք ւսսլւս հովել աջա՛կ
ցութիւնը Վ^ենետիկի դիսւնա կան Մխի֊
թարեաններուն եւ ֆրանսացի կամ օտար
հ այ՚ա՚լլէտներո • ն :
♦ . *Ու Աուրբ վաղարի
Հայկական Ակադեմիայի մեծարգոյ Հայ
քերը մեւլի ընծայեցին իրենց դրւս կան Օմ-ւսնւլակո ւթիւնը* * * եւ ասիկա մեղի թոյէ
կու տ՛այ յայտարարել որ ւեեր ներկայա
ցուցած թարղմանո ւթի ւնները մեծապէււ
ւ/ս տւււ հ ե լի են ^ ։

Ս- ՂԱԶԱՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ
Լանկլուայի յայ լոլոր ար ո ւթ ե ամբ y ոլրեմըն y Ա . վաղար՛ի Հայկական Ակադեմի ան
եւ անոր մրաջան անդ ամներ ը Մխիթւսրեան Հայքերը> 1800 թու ւս կսւննեբուն ըսկըզբնաւոբութե՚ան է որ սկսան բերել իՐենՏ բոլն մեծ նպաստը
Աւրոպայի հւււJ ա ւլի տ ււ ւթե ան :
Արդարեւ^ ամբողջ եՏքդ դար ուն սւռաջին կէսք կը լեցնէ ինք Մ խիթար y հիմնա
քար կազմ ող կոթո գային գործերով • աշխւսրհա բարի եւ դրա բար ի քերականոր. թիւններ (1727-1730)?
Ա ս սւ ո ւածա շո ւնչի
հրատարակութիւն (1733) եւ Հա\յկադեան
բառարանի Ա * հատոր (1749) :
Յաջորդող մամւսնա կամիջո ց ը y մինչեւ
ւլարոլՆ վերջաւորութիւնը y
Ա տեւի՚անոս
Մ ե լքոն ե ւււե Աբբահօր շ^ւսնն է ( 1750-1799 )
^• ff Հ * վրթանէս Ասկէրեանի ու Հ * Մ/Հ"'յէէ Զամչեանի ջանքեր ութ
նախ ՛Լերջ
կը գրող, լա տիե ւս բան խորթ ու «բարբարոս^ հայերէնին (ինչպէս կ՚անուանէր էշօմէն Պ ոՐէ) 1 մ/,ամ ամանւււ կ կը հ ա ւաքո լին
^•աքիւրաւոր ձեուսդիրներ y կը հ՚ամադրուի
ամբողջ Հայոց Պատմութիւնը սկլլբնալո
րս ւթենէն մինչեւ 1780? ապա կը պատ
րաստուի էքոր Հայ կա դե ան բառ՛արանը • եւ
ահա' հրապարակ կ՝ եյ/են Աւետիքեան ու
Ալդերե ան y Անճիճեան ո լ թովմաճան y եւ
յաջորւլաբար՝
ագրատունի ու Հ * ներ
սէս Ալս բդի սեան y Այւ/ազովսկի և Ալի շան y
ս ղողելու համար հայ աշխարհն ու հա
յո՛յն Ե ւրոպւսն' ոսկեդար եան մեր դր սլ
կան ո ւթե ւսն եւ յետադայ հեղինակներու
անհատնում
հատորներով*
մանաւանդ
հւսJ ձեռադիրներու մէջ թարգմանա՛բար
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էՅԱ1ՒԱՏ Մ Ի Տ fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

պահպանուած եկեղեցական օտար հթե ղըրողներոլ անծանօթ գործերո լ հրատարա
կութիւնը իս կոյ^յ առարկա յ կը դառնւսՀյ
եւրոպաց ի գի տնա կաններո ւ
ուշադրո ւթեան :
Բայց յանկարծ վյրայ կը հասնին մութ
ու տառապագին օրեր* Էյափոլէոն^ աշ խարհածաւալ տիրապետս ւթեան շրջանն
է ♦ գրաւումի ու. բնաջնջումի ճզևամամայթ սպա ռնա՝Ա՛քի տակ կ ամբոզ՛ հիւսի
սային Ւտալիան^ իր եկեղեցական բոլո ր
կազմա կերպո ւթի ւններ ո վ ու վանքերով*.
Նախախնամական բացառիկ օգնո ւթեամբ'
միայն Ս ♦ ‘Լաղւսր շի տ ա պաէի ր ա հեղ փ ոթորիկկն*. Ա*իսրբանո ւթեան Աբբահայրը
Ա տեփ անո ս Արքսլս • Ագոնg կը ներ կայա.
նայ հղօր ինքնակալին ) 1807ի Ղ^եկտեմբե
րի առաւօտ մը) վենետիկի մ կջ *.ե]նդր անքներ ու տարափ մը կնանցնի Հաջորդաբար
Լյափոլկոնի գր ա ս են եա կն ե ր կն՝ : Աբրայա
կան բաg ա ռի կ վճռագրով մը } վենետիկի
Ա [սի թ արեանց Աայբաւվանքը որպկս մշակութային բաբձր կեգր ոն' կը մնսձյ անսա
սան :
/?ւ կը յայանուի Ա • վաղարի Հայկական
Ակադեմիան ) այն ատենուան յ ո լւ£nր ջո ւմոճեմարան) երբեմն կոչուած նաեւ
Ուսումնարան կամ Համալսարան :
1812/ք^, Հ* Յարութիւն Աւդերեանի հ ըրատարակած ֆր անս-հ ա յեր կն բառարանի
ճա կատին վրայ կը կարդանք իր տ իտղո.
սը ՀԱՀևգամ Ա . վա զարու Հայկա կան Ակադեմիայի'» Լֆբանս երկն) :
Նոյն տարինք թրիեստ րաղարի ոստի
կան ո ւթե ան ուղղուած պաշտօնական նա֊
մա կի մը մէջ , Ա . վազա րոլ Աբրա հ այրը
կ՚անուանուի Հէյախագահ
Հայկական Ա~
կագեմիայի Արբո յն Ղաղաբու որ ի Ա •
կաղալդ Լ ի տաղեր էն) :
1813/'հ Փարիզ տպուած Վրւսփորի նկա
րագրութեան հ ե զինա կբ' Հ* վոլկաս Ինճիճեան' կը կոչուի նո յնպկս ՀԱՀնդամ Ա .
վազարու Հա յկական Ակադեմիայի
Լֆըր անս ե ր կն) :
1825/'հ , Մխիթարե անց մասիհ անդլեր կն
լեզուով հրատարակուած փո*ըըիկ
կէ մը ճակատին կը կար դանդարձեալ *
«Հ^յկ ական Ակադեմիա Արբոյն վազա,
բոլ Լ անզլերկն) :
Նոյն տարին) 3 ա կո բ-Շ ա հ ան Ջրպետեան {Qirbied՝) ուսուցչապետ Փա
Ար ե ւելեան լեզուներու Հիմն արկէն ։ Փ աւ՚1"մ' Տկջ կը հը տտարակկ հայերէն լե զո լի
րերա կանո ւթեան 820 էջ՛նոց ստուար հա.
տոր մը* դըբի ճակատին վրա յ ) հեղինա.
կ1,ն բաղմաթիլ տիտղոսներու շարրին՝
զրուած կ նաեւ՝ ֆրանսերէն եւ հայ երէն ,

«Անդամ Ս • ՎսւզաթՈՆ Հայկական Ակա
դեմիային» :
1829/5, ւ Ս • վազարու Աբբահայրը ԼԱ ուրիաս Արքսլս* Ա ոմտլեան) դրելով առ Հ*
Ղ* Ասայեան՝ 1լ ըս է . «Փոյթ եղեւ ցուցա
նել թկ է՛ արդարեւ Ա*ի աբան ո ւթիւն ս՝ Ու
սումնական (՛նկեր ութիւն
կամ Ակ ադեմիս։՝,, :
1841/ե , Ա. վ աղա րոլ տպարանէն լո յս
կը աեսնէ Մ ովսէս էյ ո ր ենաց իի Հա յոր
Պատմ ո ւթի ւնը , ֆրանսերէն թարգմանու
թեամբ հանդերձ , ւլո ր ձեռնհասօրէն կա
տարած է ֆր ան սա g ի համբաւա լոր հայադէտ՝ Լը Վրսյեան տը /)լորիվսւլ, նոյնս[էս Ուսուցչապետ' Փարիզի վերոյի լեալ
հ իմնարկին մէջ. հ ոս աէ) թարգմանողին
բազում տի տղոսներ ո ւ շարրին' կը կարգանք «Անդամ 1]. Վա զարու Հայկական
Ակադեմիայի» {ֆրանսերէն "ւ Հայերէն) :
1846/4, , Յյրտնսայի Լուի Լիիլիւի թա
գաւորի արքայական հրովարտակին մէջ,
ո ր ո վ Փ ա տ ո վայի Ա ամո լէլ-Ա ո լ.րա տ եան
վարմ արանը {հիմն. 1834) Փարիզ փոխադ րելու պա չտօնա կան արտօնութիւն կը
շնորհ ո ւէր , կը յի չա տա կ ո լին Մ խիթար,
եան երկու Հայրեր' Հ. Աարգիս ԷՒԷոդորեան եւ Հ ♦ 3 ովհաննկ ս Աորզոլճեան) ոբոնր -ըստ հրովարտակին- Ա ♦ վազար ո ւ
Հայկական ճեմարանին անունով խխնդ
րանք ուղղած են , վերոյիչեալ փոխադրու
թեան ար տօնո ւթի ւնն ստանա լու :
Նոյն հրովարտակին մէջ՝ Փատովա քի
Աամուէ լ-Մ ուրատեանն ալ կը նկատուի
Ա • վազարու Հայկական ճեմարանի կոզ
մէ հաստատուած վարմարան * հուսկ' նաեւ Փարիզի Ա ում ո ւկ լ-Ա ո ւր ա տեանը ) որ.
Աէկս Ա* վազարու Հայկական ճեմարանի
հ ոդածութեան ներքեւ դրուած հիմնարկ
(1846, Յունիս Ս ) Նէօյիի պալատէն) z
Այդ տարիներուն արդէն խանդավաոօրկն կեանք առած կր նորա ծին Ակտ դեմիան ) որ հետզհետէ <տլելի պիտի կազմա
կերպուէր' Ադոնց ու մանաւանդ Աոմալեան Աք՛բահ օր
աչալուրջ առաջադրու.
թե ամբî

Այղ տարիներուն է որ անգլիաgի նշա՝.
նաւոր բանաստեղծ կորտ Պտյրրն կ?այըելէ Ա * վաղար (1816) , ու կը դիւթուի հայ

վանականներու ջերմ հայրենտսիրութենկն եւ մշակութային բարձր մակարդա
կէ ու կը սիրահարի հ աJ դրականու
թեան ) հայ լեգո լին )համ աJI* Հայո ւթեան :
Ֆրանսացի մեծ գրագիտուհ ի փոր մ - Ա անտ եւս կ՚այցելէ Ա • վազար ու հիա
ցած կը մնայ գիտնական Աբբահօր պատ
կառել[ւ անձնա ւոբութ են կն (1834) •
Այդ շրջանին կ որ լոյս կը տեսնէ Ա •
վազարու Հայկական՝ Ակադեմիայի անդե
րա զանց գլուխ-գործոց ը) Նոր Հայկազեան
երկհատոր բառարանը (1836-1837) , մեծագիր ու մանրատառ 2207 էջերով -,

ՓԱՐԻԶԻ ԱՐԵՒԵԼԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԸ
18/* դարու վերջին տարիներուն կ որ
կը հիմնուի) Փ տրիզի մէջ) Արեւելեան
Կենդ անի լեզուներու վարմ արանը (179ժ) ♦
յետոյ ) Շ ահան Ջր պե տ ե անւ մւ-ջ ամըտութեամբ' հայերէն լեզուի դասաւանդումն ալ վարմարանի ո լսումհական ծըրադրին մաս կը կա ղմէ, նախ առմ ամ ապէս' 1798-1801 յ ե յաջոր դա ը ար' րնդհա.
տումէ մը ետր' 1811/'^, րսան աշակերտ
ներով ) որոնց մէջ կր համբաւաւոր Ակն
Աարթկն՝* Ջրպետեանին կը յաջորդէ' հայերէնի ամոլի ոնթհ վրայ' Լը Վրսյխսն տը
3)լորիվալ (1826-1862) ,
ապա'
էտուար
Տիւ-լօրիէ (1862-1881) յ Օկիւսթ Գարրիէր
(1881-1902), Անթոասն
Մէյիէ
(1902-1906), Յէրետերիկ Աաքլէր (1906-1937),
Տիւմէզիլ (1937-1949) , Յէրետերիկ 3)էյտի
(1949-1978) , Փան-Փիէր Մ ս-հ է (1978-) =
հՒհ.

Ահ ա՛ ֆրանսացի հեղինա\կաւոր ա ր եւելադկտներու շտրը մը} որոնբ
հսկայ ու
կենսունակ չարմում սա եղծած են հայա
գիտութեան մարդին մէջ ալ) արմկըալոր
ուս ո լմնա սիր ո ւթի ւնն եր ով , թերթերու հբրատարա կո ւթեամբ ) պատրաստելով' իբենց կարգին ապսւղւսյ
երեւելի հայա
գէտներ ։ Զըտղած են հայ լեզուի) դրա
կանութեան ) ար ուես տի , պատմո ւթ ե ան
ու բանաստեղծութեան բազմապիսի հար
ցերով :
Արեւելագիտութեան եւ հայադիտոլ թեան շարմումը սահմաններ չէ ճանչցած*
ծաղկած կ) գրեթէ միամամանակ) նաեւ
Ղ*եբմանի տ ) Այեգլիա ) Պե լմի ա ) Հո լան ա ա
եւ f»տալիա : Այս բոլոր երկիրներու հա
յագէտներուն հ ետ հ ետզհետկ միշտ աւելի
սերտ կապեր կը ստեղծէ Ա . Ղյսզարու
Հայկջա'կտն Ակադեմիան*. Յտճախ իրենը'
եւրոպացի հայագէտներն եղած են'
որ
դիմած են Ա * Կխաղար , Ա խիթարեան գիտ
նական Հայրերու առաջնորդութեամբ [unբացնելո լ իրենց ծան օթ ո ւթի ւնն երը' դրա.
բարի եւ առհասարակ հայ մշակոյթի տյլ
մար զեր ուն՝ մէջ :

ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ Ս - ՂԱԶԱՐԻ ՀԵՏ
վերոյիչետլ գի ւոն ա կաններ էն չատեր ,
եւ ղեռ ուրիշներ աչ
անղամտկր ած են
նաեւ Ա . ՛Լա զարի Հայկական Ակադեմիայթ՛ • Ամէնէն առաջ Աիմոն Լուրտէ' 1787ին , ապա Հլահան Ջրպետեան' 1817^եյաջորդաբար' Լը վայիան տը Ֆլորիվալ'
1834/Æ, էօմէն Պորէ' 18Տ5ին, էտուար
18օՅ-/'^ ,
վիկտոր Լանելլուա'
1861/^ե, (իօզէֆ Ոէնիօ' 1864/^, էվարիսթ
Փրուտ' Հոմ' 1865/4, , Լ- Պրոսսէ' 1867/4,,
Անթուան Մէյիէ'
1905-/4,, 3)րետերիկ
3)էյաի' 1937-^î,:
3)րանսարի այս հ այա գէ ւմներ էն զատ'
ահա՛ նաեւ այլ անուններ . ճ- 'Իա լիլի ե լէեթթի {վենետիկ ±84:0) , Հ. Փէթէրման
{Պ երլին 1846) , Յյելիքս նէվ {Լոլվէն

1864) , Հ. Գելրեր {Ենա 1897) , 3)ր - ԿոնիՐ1՚Ր {Օքսֆորտ 1902), £• խ'եզա {Փատս•Լա 1902) , Հ՛ Հիւպչման {Աթրաղպոլր կ
1903), Փ. վեթթէր {Լմիլպինկէն 1903),
Նիկ- Մառ {Ա ոսկուա 1903),
Եօզէֆ
Իարստ {Աթրաղպուրկ 1905) , Նիքոլա
Եօրկա {Պոլքրէշ 1929), Ալմօ Լքանոլյվ,
{վենետիկ 1943) , եւայլն. . . :
Ա . 'Լազարու Հայկական Ակադեմիան
ունեցած է հայազգի անգամներ ալ,որոնց
չարքին յիշա տ ա կո ւթեան արմանէ / ւիարիզահ այ ո ւթեան ծանօթ'
համբաւ աւոր
քարտիսագէտ , Պր ■ Զ“"ոիկ խանզաաեան
(1929) , որ երեսուն տարի ձեռնհասօրէն
վարած է Ա ե ւրի Աամ ոլէլ-Մ ո ւ ր ատեան
վարմարանի քաղաքական տեսուչի պաչ.
տօնը, 1929/, վերա րաց ման օրերէն սկրսած-, Զենք կարող հուսկ մոռնալ անունը
մեր պատուական բարեկամին' բանասէր
Յարութիւն Իիւր տեանի , որ յիոնամեակ
մը ամբողջ միր աւչխա տա կց ո ւթ եա մր օմանդակած է մեր Ակադեմիայի պաշտօ նաթերթին' հ.Բաղմավէսթի , բանասիրա
կան ու մաաենագրական մեծարմէք ու
սումնասիրութիւներով եւ
յօդուածա.
չարքերով, իր անդամակցութեան թուա-

un théâtre pour la vxe
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Այս տարուան կյոյեմբեր եւ վ-եկտեմրեր ամիսներուն, Օտէոնի կողքին , Եւ[՚ո~
սլայի թատրոնի մէջ որուն վարիչ ղեկա
վարն է նաեւ, Շթրեհլեր կը ներկայացնէ
էչեյքսւիիրի «5 ը թեմբես ա^>ը ի տա լեր էնով , վորնէյի հ.լԻլիւղիոն-»ը
ֆրանսերէնով : Բացի այդ ։ "Ն՚՚յեմբեր 8-ին , վաքր
Օտէոնի մէ9, իտալերէնով ընթերցումներ
կը կատարէր Լէօւիարաիէհ :
վարլօ կոլտոնի թատրոնի այն մարզն է
որ կեանմ1' ամրողջ ըեթտցրին կը կլան֊
՚ I' > kl' կարլ^_[' թտտըոն եւ աշխարհ ղսւզ ահ եռին*. *Լ,ոյնը նաեւ Շթրեհլերի մօտեցսւմը* 1946/>Ն կը բեմադրկ տասը կտսը)
1947/'^) Փտօլօ Կրտսիի
հետ կը հիմնէ
Միլ անոյի Փյւքքօլլ՚Օ
, նոյն տարին կը բեմադրէ տասնբմկկ կտոր : 1950 “
- 1951 կը ներկայացնէ եօթը նոր կտորներ եւ չորս կըկ՝!' Ո ւմներ : Այսպէս , երե
սուն տարուան թատե բա կան դո րծունէ ու

կլոնն է 1975• իը կ տա կո խ
պահ ո ւ ին «3 ■ Իֆ՚-րտեայյ
ձեռագիրները) արծաթե այ
հայկա՝կան հնութի ւնները
բս խճա սլա կիները :

Ս - ՂԱԶԱՐ Ո Ի
ԴԵՐԸ

Ա * Ղբսղար կը
Հաւաըածոյ^ի
ու պղնձեղէն՝
ել Կ11 ւտինայի

ՀԱՅԿ- ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻՆ

Ամբ ո ղջ ւՕրզ գարուն եւ 2ւ0րղ դարո ւն
առաջին կիսուն) Աուրբ Ղբսղարն էր' եւ
րոպացի արեւե ըադկտին համար հայագի
տութեան՝ սւյկյ վա ռար անը ,
ուբ ալելի
դիւրութեամբ ալ կրնար յաճախե է) հոն
գտնելով իրաւ փոըը[ր1լ Հայաստան մը)
իր հարաղատ լեզուուէ ու մշակոյթով) ձեռա դրա կան եւ հնա դաբե ան բիւր գանձերով) մինչ տակաւին ^այ մոզովուրդը
զուրկ կը պե տա կան ո ւթենկ' հինդ դարերէ
Ւ ’[^P։ Մ խիթարեան
Հայբերը
իրենց
Ակ ադեմիայով' հսկայ դեր կատարած են
այդ Ա՚ջանէն մինչեւ մեր օրերը ո ՛լ -Դայն որպէս հայ արմէ ըներ ո լ ե ըդուեալ
սլտ-հ ւսպաններ ) այլեւ
որպկս իսկական
դեսպաններ'
Աւրոպայի դիտական աշ
խարհիկ առջեւ :
Աեր օրեր ուկ իսկ) վերջին յիսոլկ տա
րիներու ընթացքին } մեր աչքերով տեսած
ենք բազմաթիւ եւրոպացի եըիտասարդ
հայագկտներ ) այմմ հեղինակաւոր անձ
նաւոր ութիւններ' Փտրիզկն մինչեւ Լոնտրա կամ Qքսֆո ր տ , Ա իւնիխէն մինչեւ
Նիւ - Եորք ու (իսւնա>տսւ ) որոնք Ա * Ղ^տղտրի մէջ ուն եց ած են իրենց ան դր անի կ
հաղորդութիւնը
Հտյ ո ւթե ակ հետ*. Լուսահողի Հ վարդակ Հաց ունի (1870-1944) ,
Հ* Արսկն վաղ/ւկեան (1870-1932) , Հ* Բե
րսբէ Զրաքեան (1877-1970), Հ* Եխիա
Փէչիկեան (189օ-1964) , Հ* Աեսրոպ ճտնաշեան՝ (1908-1974) , դիտեմ թէ ի՛նչ նըւիրումով կը տրամագրէին իրենց թա ա'{ին մամերը օգտա կար դաոնալու հա.
մար հ այա գի աո ւ թեան նո լիր ուած բազում
երիտասարդներու )անոնց հոգիներէն ներս
կա թե ցն ե լո վ ս
տլ հայութեան :
բաէԼմահմ ուտ Հայր եբո ւն մառանզ-որւէ) մենք ալ մեր կարգին' աւելի քան
տաս նե ա կ 'Դ հայագէտներու հետ նո քն
ոգիով ուզած ենք հաղորդուիլ, սիրայօյ֊ար օգնելով անոնց' որ մեր լեզուին ու
մշակոյթին գանձերուն հետզհետէ աւելի
ծանօթանան :
Ուրախ ենք այմմ հաղորդել որ Ա . վաղարոլ Հայկական Ակարրեմիային զ.ործա Լր
բութեամբ ու քաջալերանքով, վենետիկի
պե սրտԼլան համալս արանի իրանեան լեզու
ներ ո լ ամպիոնին կից , քանի մը տարիներէ
ի վեր բացուած է հայերէն լեզուի եւ հս!\յ
մշակոյթի դասաւանդման ամպիոն,
ուր
կը դասախօսէ Մ խիթարեան վարդապետ'
** * Լեւոն Զէքիեան , անդամ ել նախկին
Ատենադպիր Ա . վազարոլ Հայկ . Ակազ եմիային . իր ուսուցիչներն են եղած' Ա .
վաղարի մէջ'
Հ. Կիլրեղ վրգ. Իիպարետն , Հ . Եղիա վ . Փ է չի կեան , Հ • Մ եսրոպ
վ- ճանա չեան ու ստորագրեալ նուաստս :

ընթացքին կը ստորադ^ չո
Լ
կու հարիւր րեմագրութիըե, Խաղա
մԸ "Ը կ'ընԳԳԸկկ աըդի եւ դասայլան
ղթ ակներ , իտալերէնով ե, այլ
րով, թարգմանոլթիլններով, իր ր^յ-Հ
րութիւնները շրջապտոյտի Լիէ^
րիզ, Նիւ-եորք, Մոսկուտ, Սթոքհօ,'
Պուէնոս-Այրէ ս , թունոլզ -.«Խազէր
’
րելու սարսափելի մեքենան^ խՕԱ^ [
պատկանի Գոփոյին : Զկայ թատերՀՀ
մԸ ,

Շթրեհլերի տաղանդին առչել

բեմաղրելի ըլլայ , չվերածսլի յաջ„ղոլ .
թեան : 1955/,ե ներկայացումներուն
աոաջին եղանակին, երեսս,նէն կը բաթ.
բանայ եօթանասունի : 1960/ն նոյն
1լը բարձր անսՀյ հար իւրի , ներկայիս
թիլը կը հասնի երեք հարիւր j/.u,,^.
Հթրեհլեր նա!, մաս կը կազմէ Աարլպսզ,.
կի ֆեստիվալ/, յանձնախումբին որպ[լ
արուեստի խորհրդական եւ տակաւին ա„

հին ու նոր պատմ։,-թեան հ ետ,սղՕւոո,յ
‘Լ^ըջե^ J ամանակներ ուս՝ նաեւ հայ ար.
ուեստի դանւձերուն հետախուզումը {ճար.
աարապե,ո ութիւն , խաչքար, քանդակ,
մանրանկար , մանեակ , եւլն . . . ) ,հէտզհԼ.
տէ առարկայ եէ դարձած եւրոպացի հա
յագէտներուն եւ
արուեստարաննեքուհ
քնն ո ւթ ե անg :
Այմմ եւրոպաց ի հայագէտը անպատ
ճառ պէտք է սորվի նաեւ աչխարհաբար,
արելմտահա յերէն եւ ար ե ւելահ այերէն,
դիւրութեամբ կարդա լու համար բանտս[tրական հսկայ գրականու թի լնը nr ւոը
տեսած է ո լ հետզետկ կը տեսնէ Եփխո.^1
ղանաղան կեդրոններէն եւ Հայրենիքէն»
ան պկտք է խօսի արդի հայերէնը գրեթէ մա յր ենի լեղս լին ալԷա •
Ե Լ- ահա՛ փրոֆ* Հերետերիկ Ֆէյտի
ւզաըն օրինա1լն կ } նահապետն կ այս դա
սակարգին ) որ Ա * ՂՀա'զարկն սնած է հա
յութիւնք ) մկրտուած է
թիթար[ և.
Ալիշանի հոզիով , մեծցած է Ա ասունք
Ղ*աւիթի եւ անոր գաղափարակից հերոսնեբուՀ, շունչ ով, ու շատերուն ալ փոխան
ցած կ' հայագիտութեան իր ա մ'պիոնէն
Մաշտոցեան ոգին) լեզուն ու մշակոյթը’
Ղ*ոնկ երկուքը միայն յի շա տա կենք փրոֆ •
^)կյտիի պատկառելի
աշակերտներէն»
նախ' 3իսուսեա^յ միաբանութեան այժմու
ըեդհ . մեծաւորը Հ* Բոլվկնպաի) րնտրուած անցեալ Ա եպտեմբերին , եւ երկ
րոր՛դ' Արեւե չեան Կենդանի Լեզուներու
Հիմնարկի հայկական՝ ամպիոնին ներկայ
ւ[արիչը փրոֆ * փան-Փ իէր Մ ահէ , որ ձեռընհասօըկն կը խմբադը է նաեւ
տ էզ էթի ւտ ՛զ Արմէնի էն» հանդէսը,
սահոդի՝ եւ բա զմա վա ս տ ա կ Հայկ Պ{,ըՍւ{[՚՛
եանէե յե աոյ :
Այսօր , ՀսՀյրենիք մը ունինք) Արարա
տի ստորոտը ) Արարատի հիւսիսը՝
տական կազմակեր պո ւթեամբ , համաբա»
րաններով , Ա տշտոցեան մա տենադարաններով ) լեզուի ու գր ա կանո լթեան եւ
զում այլ հիմնարկներով օմտուաե,
կը յաճախեն նաեւ հայագիտութեան
ւիբո ւած ե ւր ո սլաց ի երիտասարդներ :
Ուրախ կ Ա » վաղար որ Մայր Հայթնիքի դռները եւ հա մալս ար անները բա{ք
այս երիտասաբդեերուն առջեւ , որոն^հ'
սերտ շփում կրնան ունենալ բուն մեր
դովոլրդին հետ ալ) ու [կցուիլ
թեան ոգիով ) լսել նաեւ հայ երգը՝
նել աշխատող հայ բանուորը) շինական
հայրենիք ս տեղծո ղ ու շինարար՛ հ*սյ I
դը ) գիտնականը) աստղադէտ՛ը) Է^ԳՈ
բանը ) ու բարեկամական կապեր uud,rL /
անոնց հետ :
y
Ա եր ջերմ փափաքն է որ հոն տէ}
ալ եւ ա մկն ո ւր եք , արեւելահայերէպ՛
չափ սիր ո ւի ու գնահ ա տուի արեւմտ
յերկնը եւ Ա* ես րոպեան սուրբ ուղղ^Ղ^
թիւնը, որոնց ջերմ երկրպ^Ղուն է
մուտքի մէջ՝ փրոֆ. 3)րետերիկ ^է-՚Հ^
հե տեւելով այն սր բազան ուղղո^
որ շուրջ երկու դարէ ի վեր
,
բիզի Արեւելեան Կենդանի Լ ՂՈԼ
Հիմն արկին՝ մէջ) որպէս պատուտկա
ռանգս ւթիւն' երջանկայիշատակ
ԼՈԼ
վալներ ու , Տ իւլօրիէներոԼ) ՄէյԸՀ

ՄԵՐ ՄԱՂԹԱՆՔԸ
Գրարարի կողքին , նոր դաբուս'

Ա աքլէրներու :
ՅարգաՀնք բոլորին պայծառ
նաեւ

աշխարհ արարի ուսումը, հին ղրականոլթեեէն զատ նորին ուսումնասիրութիւներ ,

յիէ

կին*.

Հ- ՆԵՐՍԷՍ վՐԳ- ՏԷՐ-ՆԵՐՍէՍԵԱն

Fonds A.R.A.M

---այ“ է

z/'"J Ընկերվարական կուսակ-

ր՚ւթէ'"^ ՜ ՚ ՜ !

IJ՝էր խորադիրը (1) ֆրա՛նսերէն թարգ.

Տս,նւ"-թի'նն 4 իտալերէնով հրատարակ -

ւԱթ գրքՒն՝<Հ

V արդկային
թատրոնի մը
Հսմսւր» ■ Գործը մէկտեզոլմն կ , յօգուտ},,
էէրու, տեսակդ ութ ի՛ններու , րեմաղրակ։սէ նօթերու, մտածումներու' չատ յահախ ինքնա րո լի։ և անմիջական :Ե'արծար.
հարցեր, թատրոնի եւ ընկեր ութ և ան
՝ՈԼլ,ջ՝ թատերական աշխատանքին ՝ երա/ըչտութեան ել օփերայի , բեմայարդարումի մասին , բադ նամակներ , հանդի
պումներ եւ հարցադրում մը'
որով կը
սկսի ղ1՚1՚մԸ՚- Կարելի՞ է պատմել թատրո.

նը, կարելի՞ է ղ/րր մը, դրել թատրոնի
Տասին բեմագիրի մը կողմէ որ թատրոն
!իընկ արդէն : Ո՛ չ , թատրոնը կարեթ, չկ
փոխագրել դիրքի մը կջերուն մկջ ■ թատ֊
„„նի մարդը ինքզինք
/ի ար տա յայա է
թատր՛՛ն րնե լով միայն , բեմին վրայ :
յ,՞),. կ ուրեմն տե՛լը Ս թ անի սլա վ՛։ քիի ել
կլւևխտի թա՛տերական տ ե ս ո լթի ւնն եր ո ւն :
իրապաչտ պատաոխան մր. «Կր՛ տյ օղտա.
կ"՚ր ըււաւ ’ ր՚^ւդ ր/՚Հ բանի կը ծառայէ» :
Անկարելի կ տիալե քթիք-էբի կա՛կան թատր"ն մը ստեղծել սերտելով Պ ր եի՛աի «Փ"~
քըր Օրկանոն-»ը տեսական դիրքը՛. Մինչ
վերքնո՛յն թ տար ոնի ղո րծնա կան օրինակ
ները՝ ինչպէս «Փողոցի տեսարանը» (2) ,
աւելի կր, նպաստէ ստեղծադործակաՀ, աշ
խատանքին :
ՀՀթրեհ լեր ծնած է 1922/'^ ^րիէսթէի
մէք։ Մեծ մայրը Ֆրանսուհի ՝ Հայրր Ալըստրիացի ՝ մայ՛րը Ա լաւ։թերեւս հ ո ս կէ
կու գայ եւրոպական իր ինքնութիւնը ՝բստեղծադո րծութեան ճամբուք հ աւա տամք
մը bլրոպաJի հանդէպ որ երբեք չի ծած
կեր : թատերական գործո լնէ ութի ւնը կր
սկսի որպէս դերասան ։ Ֆաշիզմի տիրա
պետող թեան շրջանին էլ ա նցնի Տէ ո ւից ե րիա
եւ դադթա կաններ ո ւ մկջ կը տանի թ ա տ երական աշխատանք։ ՜ՀՏՀձ&ին վերադարձ Իւոալիա՝ կը սկսի երիտասարդական մեծ
երտղներու ՝իտէալներ ու
թատրո.
նի մը համար որ պիտի նման էր հսկա լ
խնճոյքի մը՝ որ պիտի րլէԱէ՝ր մարդոց միխւ միութեան եւ միասնականութեան
թատրոնը ։ (Հիսունական
թուականներն
ենք, մինչ փ ան Վ^իլար Ֆրանսայի մէջ մողովրդւսյին թատրոն կ'րն է ՝ (իերար Ֆիլիփ , եւլն • ՝եւլն • ♦ ♦ : Ընդհ ան ո ւր մթնո լորտը նոյնն է ՝ ապա՝ «Հասկցաք որ անհրա
ժեշտ է վ երաքննու թեան ենթար կե լ հար
ցը ՝պահ ել ուէ հանդերձ հ աւատքո ՝չրմբռնել
թատրոնը
որպէս
միասնականութեան
թատրոն մը , սՀյլ թատրոն մը՝ որ կր բամ.
նէ» թատրոն մր , տուեա լ ըն կեր ո ւթեան
ժը, մէջ ուր տիրող են հ ա կա ս ո ւթի ւնն երը ՝
տարբեր պէտք չէր ըլլար :
Հէ թրեհ լեր հ աւատաբիմ իր ըմբռնումին՝
թկ ինք կը ձդտի հա ւաքա կան ո ւթեան մը
ՈԸ րլլայ տրամաբանական՝ թատրոնի մը
1,1՛ Հիմնուի մտքի վրայ եւ ոչ թէ «խորՀըրղապա շտո ւթեան» ե՝. որ արուեստի
ժ(քոցւսւ նպաս տէ տրամաբանական ա չ ՜
խսւրհի մը կառուցման։ թէատրոնը ուրեմն
ս{էտք է բյլայ յստակ (գոնդըետ իմաս
տով. . . ) եւ սլարւլ ։ Ոչինչ պէտք է սլահուի
հանդիսատեսէն։ Այսպէս Շթր եհ լեր ն ո յն
յաջողս լթե ամբ էլը խօսի իր կրած աղդե^ութիլններ ուն եւ վար պե տն եր ո ւն մ սիսթ Շթրեհլեր կը հե տե լի Մի լան"յի ֆիէօտրամա չի Ակ աղեմիայի դասընթացքներ
րուն ե. ուր կը հետեւին թատրոնի ւիորձաՄական մօտեցումին։ Անկասկած որ թատերական դպրոց՛ը անհրաժեշտ է՝ թատ(ւոնի մարդուն կազմութեան համար՝ սա
կայն աւելի կ ա րեւոր է աշխատանքը րեՏ1՚ն վրայ , քանի հ ոն է որ տաղանդը ինք11['նք կվարտայայտէ։ «Անկասկած որ թա-

աերական դպրոցը անհ ր ամեշտ է յ 1լ ըսէ
&թրեհլեր, հիմնա կանը սակայն աշխարհ ի
էք էււԼաէոլ- Գսւրո3*հ է »

վեքՏ?* է nr կոլ-

ղայ թատրոնը^ ։ՀՀթրեհ լեր իր վարպե տնե֊
ԸԸ կը նկատէ բոլոր անոնք որոնցմէ բան
սորված է ՝ իւրաքանչիւր անհատ վերէ միւսին î
''նաեւ նոր սերունդին որոնք

1,սպէս բան մը պար տ ա կան

՝Լարպետներ չեն ընդո ւնիր ՝

չեն

ուզեր

“(արաական ըլլալ ոչ ոքի ։ Աակայն վար•Ղաները, կ'ըսէ Շթրեհչեր , անհ րամեշտ
'ե l'1'^նց
նպաստին եւ «մեթ ո տ»ներ ո ւն
Հստմս * անոնք կը բերեն ս տ եղծ ադործո ւ^ան հարստացում ։
^1,ո

նք են իր վարպե տները :

Մո֊աջին . փաղ <ի„փօ (1878-1949) : Անձ.
Պէս շի ճանչնար դինքը ե սակայն զայն
կը նկատէ իր վարպետներէն մէկը։ Շըթ՜
1,եհւեր կը փորձէ բառերու վերածել այն
( "I' գլխաւորաբար

կը պ՛արտի անոր
թատրոնի մարդ • ^իո՚փօն որպէս

տրոնի հանդէպ բարոյական մօտե 'lLtJ > որպէս թատրոնի ամբողջութի' ե ,
յ^թիւնը րառին

եւ

չարմուձե ւեր ո ւե

/ րօյադ՚ւան ել բեմայարդարումին , հե.

« « Ա Ո- Ա Ջ Մ Ի Տ 'Ւ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

'լիակիթ եւ երամիչտներ ո ւն : իեատրոնը
"րսլկ՛։ «բարոյական
պատասխանատու
ութիւն» հաւաքական ա՚չխատանքի ել մի
ասնականութեան վսՀյր մը : թաւոերականութեաե հանդէպ դրեթէ կրօնական ջեր
մեռանդ մօտեցում «Գո՚իօ կը հրամարի
թատրոնէն պարզապէս անոր համար որ ,
թատրոն րնելու համար մարղոցմէ կր պա.
հանջէր այն որ միայն Աստուաե կրնար
պահանջել».
թրեհ լեր հաւատացեալ մը
ւրԱ“'Լով հանդերձ , խորապէս կապուտա
կը մնայ, կը հաւատայ Բովայի թատրոնի
հանդէպ
ունեցած յանձնարար ո ՚ թ եան ,
այե է ամբողջական նոլիրո։ մ թատրո
նին :
Երկրորգ-Լոլի Յ՚ոլվէ (1887-1951) w/î/Jնասլէ" կը ձանչթ՚այ զի՚հքը ել բարեկամու
թիւն կը հա ստատոլի երկուքին միջել :
Շթրեհլեր կ՝ըս է . «]'ր են կը պտբտիմ քա.
ջութիւեը ընդունելու թատրոնը } նոյնիսկ
ՒI' թշուառութեան մէջ՝ որպէս առօրեայ
ա շքսատանք ՝ որպէս «Ա ո ւր բ արուեստ»
• • •» : Անկէ կը ս ո ր լքի թա տեր ա կան տր —
հեստին ոէըը՝ քննադատական մօտեցումը
բեմադր ո լ թե ան , թատերական բնադրին ՝
բառեբէև անդին ղդայն ո ւթի ւնն ե ր ո ւ ւիբնտըռտուքիւ՝ թա տրոնի ^անցողակի՝» ըը~
նոյ թին ՝ ինչպէ ս նաեւ ընդունելոլ իըմէ
վերջը ե կո դնե ր ուն բ ՝ նորերուն թատրոնը յ
(Հթրեհ լեր կը յիշէ պատմութիւնը որ (իու՚ԼԷ կը, պատմէք այն ծեր դերասանին ոը
տ ա կա ւին կը պահէ հանդեր ձնել՛ը րո լո ր
ձ եծ տիպարներուն որ մարմնաւորած էք ,
Մ՚սկ՚դեթ , Համլէթ, Արքայ Լիր՛. Ն՝ ե ր ո ւնի

ներկ այաց ու֊մ'

ՅԱԿՈԲ ՓԱՓԱԶԵԱՆհ

դեքասանը մեռնելու վրս^յ է ՝ սակայն այդ
հանդերձները պարղապէս կտո րնե ր շեն
այլ «. ♦ . ինքնո ւթի ւննե ր թատերական
բան ա ս տ ե ղծ ո ւթ ե ան 5 որ յ ա լի տ են ա կ ան է
եւ չի մեռնիր ♦ ♦ ♦» : ^'երասանը ա մ են ա վեք ջին պահուն կը հասկնայ որ ինք բանաստեղծութեան հասնելու միջոց մրն է լոկ*.
Ը անաս տեղծութեան հանդէպ այս ակնա
ծանքը ել ատոք թատրոնէն՝ րեմականացումէն անբամանելիութիւնը յաճախ ներկայ է Շթրեհլերի բեմա ւլր ո ւթի ւնն եր ո ւն
■քէջ, անոք մտաւորական վեր լուծումնե .
րու կողքին ։ Ա^ոլվէի ամբողջական նուիրուածութիւնը ղինքը կը հասցնէ հ ոն ՝ որ
ան թատրոնի մարդը կր նկատէ Զպարապ
եւ թռթռացող ծաղկաման մը որ պատ
րաստ է բնակուելոլ եւ դործածելի դառ
նալու» » ♦» : Այո ՝ (իուվէի
համար կար
Հձթատրոևը եւ լո կ թատրոնը»՝ մինչ ^Հրթրեհլեր հ աԸՅ կոլ- տայ բայց ւմ ւ ր է կեան.
քը՝ րմ ւր է մարդը՝ աշխարհը այս թատ
րոնին մէջ ։
Արք որդ հանդիպում Պ երթ ո լտ Պ ր ե խ տի
հ ետ •
«Այն ինչ որ սորվեցայ Պրեխտէն Լ շա տ
մը այլ րաներու կողքին} եւ տակաւին կը
շարունակէ սորվեցնել ինծի՝ րոյդ է՝ հ ա՛
րուս տ եւ «Մարդկային թատրոնը» ՝ ամբոզջական «թատրոնը» (ձեւով մր թու
րքէ ինը • • • ) որը սակավն ինքնանպատակ եւ
միայն թատրոն չէ : թատրոն մը որ րյ/այ
մարդոց } զիրենք Չզուարճացնելու»
ո րը
սակայն կ^օդնէ իրենց փոխելու՝ փոխելու
ա յս ա շխարհ ը ալելի լա՛լին ՝ա շխարհ մր
որ րյ յայ մարդոց համար»», թատրոն մը
որ չըլէայ պատմութենէն եւ մամանակէն
դուրս՝ թատրոն մը որ չը//այ յաւիտենա
կան ՝ո չ թէ պատմութիւնը թատրոնի դէմ ՝
ա յ լ պատմ ութիւն ել թատրոն ՝ կե անքը եւ
աշվսարհ ը միասնաբար ւո]ւսւլե£թ-]ւք յարա
բերութեան մէջ՝ շարունակական դմուարին ՝ երբեմն ցաւագին սակայն միշտ գոր
ծունեայ և ուշադիր փոփոքսութեան» »փուվէի նման Պր եքստն ալ մեծ վարպետ մըն է
երևո յթներ ը թատերականացնելու ։Պրեխտ
սակայն դէպքերը «կը դիտէ հ եռո ւէն» ։
Գ/ւ տէ հեդնել ել դէպքեր ը ղետեղել պատ
մական
իրականութեան մէջ՝ թատրոնը
աշխարհի մէջ՝ մաս մը ամբո կութեն էն :
Ընչ որ սակառքն թրեհ լեր մեծապէս կը
գնահատէ ՊրԼխտի մօտ, տյդ անոր կեց ուածքն է թատրոնի անխոլսաւիե լի «յա
րաբերութեան» չուրջ : թատրոնի եւ իրա
կան" ւթեան դիմաց սփալեքթ-իք կեցուածք
մը որ չի սահմանափակեր մարդը, այլ ա.
ռիթ կու տալ անոր տեւական զարգացման
եւ փոփոխութեան : Հո սկէ կու գայ Պրեխ
տէն ուղղուողներու ազատութիւնը : Զար
մանտլի չէ տյս կեց ուածքը Պր եխտի թատ
րոնին եւ տեսութիւններուն ծանօթ անհատներուն համար : նոյնինք՚ե Պրեխտի
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ս տ եղծադործութի ւններն ու տես ութի ւնները մամ տնակի լնթտցքին ենթարկուած
են փոփո քսութեան ՝ կապ պսըհելով պատ
մա կան զարգացումին հետ*.Աւելին Պրեխտ
ինք շտտ հակասական եղած է իր տեսութիլևներուն եւ փորձառական աշխա՝տանքներ ո ւն միջել : Ա րբեք չէ մերմած հ ա կասութիւննեբը եւ միշտ րդատրաստ եդած է
երկավսօս ո ւթեան ։ Հետեւաբար անհ ր utմեշտ է Չպտտմական» ընթերցում մը կա
տարել անոր ւլործին : Պր եքո տի տ ես ո ւիժիւնն երը ուրեմն ՝ հ ս կայական կտրելի ու
թի ւններ կ ու տան հարստացնելու թատե
րական աշքսատանքը ։ (Լուր
տեղ ւէ ՈՍ
Հր թրեհ լեր !լ ըս է թէ մարդիկ դմբախտար111ր չեև կարդար Պրեխտի տեսական գոր
ծերը ՝ ապա կը հաստատէ ՝ հակառա\կ աջէն ել ձախկն եդած քննարլա տո ւթի ւններուն թէ ինք պիտի շարունակէ սերտել եւ
սեր տել՝ պրպտել Պբեքս տի ղործերբ :
Հր թրեհ լերի Պրեխտին հանդիպումը շէր
կրևար տեղի շտա լ հարց ա ղր ումն եր ո ւ ։
Տէանոնք բանաձեւելէ առաջ՝ ՀՏթրեհ լեր կը
կատարէ տ եղին հաստատում մը՝ ինչ կը
վերաբերի այն ամբո t^n ւթ ե ան ՝մի ո լ թ ե ան
րրր դոյութիւն ունի Պրեխտ թատերագրին՝
տեսաբանին ՝ քննադատին եւ բանաստեղ
ծին միջել : Տեսականէն անցնելով դոքծ
նականին ՝ Շթրեհլեր հարց կու տայ ՝արդե՞օք թո՛ տրոնի մար էլի կր յստակ ղաղա փար մը ունին էթիք ծւ սւիալհքթ-իք թ ատՍո
մասին։ ^քա^ն արդեօք դերասաններ՝
որոնք կարող են բեմին վրսյյ կիր ար կե լ
պահանջուած «Հ ե ո աւոր աg ո ւմր» ՝ այն որ
դե բաս անր կարող ըլլա յ իր անձը անջատել
ն եր կաԼյաց ո ւց ած կերպարէն և «ցոյց տայ»
br պոր տ կե ր utg rt լց ած տիպարը ։
Պատաս
խանը ո շ է։ Այսօր դերասաններու մեծա
ւքասնութեան 1սարՍԼ, ա րւա<լելաբար հ իմնը: ած է Աթանս լավս քեան ոճին վրայ ՝ այլ
խօսքով ւլերասանին նոյնացումը իր պատկ եր աց ո ւց ած կե ր սլարին հետ։
Շթրեհլեր ապա կնանցնի ինքն աքնն ա զա
տութեան ՝ զանց առնելաք կարդ մը լրջօ
րէն ս եր աո ւած յ ղաց քն երը ։ Հակառակ
կատարուած շատ էրրւըջ փոըձերուն ՝ դե
րասանները տակաւին անկարող են կի[1ա1՚կ^Լ «*"* եռա ւոր ացման» խաղը ։ bր բերէ
օրինակը Պուճճելլիի որ ^ալիլէ ոսը կը
պատկերացնէր ։ Ան որ խաղը ներդաշնակ
î կը, տատանէր Էթ)ւ1 եւ Աթ-ԱւնսլԱ1լ|սք.
եւսԹ ոճեր ո լ միջել ։ Ա զր ա կաց ո ւթի ւն' դե

Լէր

րասանները կը կարծեն խաղալ Պրեխտեան
ոճով սակայն խորքին մէջ անոնք շեն կըրցած ա մփ ոփ ո լիլ խորապէս ըմբռնելու in|lթատրոնը «Մենք՝ ես առա,ջինը ՝
վր դրմնո լինք Պրեխտեան թատրոնի նախապատմ ութեան ձ էջ : Ա ենք կը գտնուինք
h-ի եւ Ա.ի միջել ինչ կը վեբաբերի Պ րրեխտեան թատրոնի ճանաչման մէջ։
լով դործնա,կան1՚ն թերե ւս նուաղ ա ռաջացած ենք» : Այգ չփ նչանա կեր սակայն , ոը
Շթրեհլերջ՛ համար , Պ րեխտեան դերասա
նը խ""լ1՛ մփակ ոձն է : փերասանը պէտք է
ափրէ ոչ մփայն Պր եփ՛ ւո ե ան ոճին , այլեւ
Աթանս լավսքեանփն -.Որպէս օրինակ ան կը
յեչէ էքՀաըտ իՏաալը (3) որ այ՛լ, հազուադիւա դերասաններէն է որ կարող է խադս' Լ երկու ոճերով : Տ ա /լ՛՛՛՛ին չըս ելո լ հա
մար Հելեն Վ "■ՀՄչբյյլ Պրեխտեան բացառիկ
դերասանուհին :
Մի՛ս կողմէ կար իր՛ս/լան հանդիպումը
Պրեխտ ի հետ Պ ե ր լինի մէջ, Շթրեհ լերի
՛ոպալսրո ւթիւնը Պրեխտ մարդուն , հա.
մես տո ւթե անր, ընկերութեան սկզբունքին
հիմնուած սիրոյ ել յս՚րդանքի վրայ, ամ.
բողջական իմաստով: Ապա հանդիպում
Միլանօ: Պրեխտ ներկայ կ՝ըլլա յ «Երեք
Գրաչանոց օփերայ»ի ներկայացման : Դիաել կու տայ ի՛ թրեհ լերին որ իր բեմ՛" ՛լ
րութիւնը րանաս ՛ո եղծա կան կողմ մը աւե լցո լցած է իր գործին ( բսՀհ ա ս տ Լ ղծականոլթիւն մը որ նոյնիսկ ներկայ է ըթրծհլծրի հեոաւորացման յղացքի սահմա
նումի ւի որձին մէջ} : Ապա պահարան մը
սլիաի հասնէր ՀՀթրեհլերին ՝ Պրեխտ սլար էէ
բառերով, անոր կը յանձնէ իր դործին
չար ո-նա կութիւնը, Ի տաթ՛ոյ մէջ եւ նոյ
նիսկ ԵւրոպսՀյի հ րրրմար ե ր կտողին տակը
որպէս ստորադրութիւն
ախա տառ մբ'
Պ • ։ քյամանումէն առաջ Փ իքքս !/օ թէաթրրրյի դերասաններու նուէրը Պրեխտին ՝
ՕԺվէթթւ՛ վ,ոք[՛ դրամեքենայ մը եւ որուն վրայ Պրեխտ «Երեք Գրաշանոց օփե.
րսէյ^>ի վերջաւորութեան նոր տարբերակ
մը...:
Իր վարպետներուն յատկացուած բամի^Ը y Հր թրեհ լեր ՝կը սկսի հետեւեալ ձեւով»
«Ի բաց առեալ «թատերական փպրող ին»
մէջ ստացած նախնական գիտելիքներէն ,
ես իրականութեան ‘քէջ, ինքնուս եմ...»
յ ա տ կան չ՛" /լ ան սկիզբ մր : վարպետներէն
անգին , որոնցմէ կ'ազդուի՝ անհ րամէ շտ
կը նկատէ անոնց «մեթոտները»՝ ո®ւր է
վերջապէս ՀՀ թրեհ լերի նպա՝ստր : Պարդ է
«Ես կը ստեղծաղործեմ մեկնաբանութեան

միջոցաւ». Պրեխտի՛ն ներկայութիւնը խա
ղացանկին վրայ անհ րամեշտ կը նկատէ :
ԱՀևոր կողքին կան սակայն ՝ կորքի , Զեխով, Շէյքսփիր , վայս, Պեթօլացցի եւ
մանաւան՛դ Գարլօ կոլտոնի որուն «Երկու
տիրոջ մէկ ծառայ»
դործը որ անց եա է
տարուան Փարիդփ ա շնանային ֆեստիվալէն անցաւ՝ արդիւնքն էր չուրջ երեսուն
տարուան բեմ ա դրական յարա տել ա շքսա.
տանքի դարղացման ՝ թա տերա կան ութիւ նը հւսսցնելով կատարելութեան աստիճա
նին : (Հթրեհ էեր յաճախ ամբաս տանո ւած
է «կա տարեըսպա շտո ւթ ե ամբ» ՝ սակայն
իւրաքանչիւր ներկայացումէն յետոյ ամենադմդոհը դարձեալ ինքն է։ Մրրի նա
խաբանին մէջ Պեոնարտ Տօրթ կը մատնա
ծն չէ կարդ ձը բաց ա կաներ ՝ ինչպէս յիսոլ.
նական թուականներու յառաջապահեերը
Ատամով ՝ Իոնեսքօ ՝ Պ եքէ թ : թէեւ. «Ապա
՛ր ելով կօտոյին» միայն 1978/'^ կբ բեմա.
դրուի՝ սակայն իր օդնա կանն եր էն վալ թրր Փ ru կլի ար ոյի /լողմէ : /'սկ Ատամ ովի
«Աֆ Լիմիթց»ը կը բեմադրուի 1969/'^ յ
ւշաբձե ալ իր օգնականներէն Ղ*լա ուս Միքսէյէլ կրոէ֊պըրի կողմէ։ Պսր՚տճառ. Հրըթր եհ լեր կը մերմէ «յառաջապահ բ//ալ յառաջապահ ftj/ա/ււլ համար»։ խաղացանկէն
րս՚ցա/լայ են Կէօթէ, Շի լլէ բ , Ատ սին,
Կ՚չ՚սյստ : Պե՚ւնս՚րտ Տօրթ որոչ ղգու.չոՆթես՚մբ կը բացատրէ թէ Շթրեհ լեր Ա՛
նոնց մէջ կը տեսնէ թ ա տ եր ական ո ւթեան
սլակասր՝ թատրոն մը որ ինքն իր մէջ ըլ.
լա J ամբողջա կա,h եւ հաւասարի աշխարՀ ին :
Հր թրեհ լեր մեկնաբանը։ 1972/rJ/
կը
բեմադրէ «Արքայ Լիր^ը^ վարձերուն ներկայ կ'ըլլ*սն չոլրջ երեք հազար հոդի : Ապա՝ «Երեք 9թրաշանոց օփերայ»ի ‘ի՛՛ր ձեբո ւն ներկաներ ո ւն թի՚ը ա ւելց ած է : Փոր
ձերս։ խ՛թաց քին հանրութեան ն երկ՛սյո։թի՚ձւը կը ծաոայէ վերջ տալու, բեմ աղիրի
«դերին խ որ հ ր դա ւոր ո ւթ ե ան»ը ։ Հանր ութիւնը սլէտք է գիտնայ՝ բեմադիրի մը
ա շխա տ ան քին իր ա կանո ւթի ւնբ ։ Առնուադըն մաս մը գոնէ։ Աիր֊ս կողմէն՝ որեւէ
դործի բեմ ա ւլր ո ւ֊թի ւնը 1լ ա նցնի ման րամաս*ե քննութեևէ ։Տոլեալ հեղինակին զոր.
ծերը՝ անոր մասին մեկնաբանո ւթիւններ :
Այպրած մամ անա կին րնկերային եւ քաղա.
քական անց ո ւդարձերը ։Ա թէ դործը թարգմանութիւն մրն է ՝ բնադիբը եւ քանի մը
տարբեր թար դմանո ւթիւնն եր ։ Ըեմայար
դարումը որ արադ պատրաստ պէտք է ըյէայ » որ ւէերասանր ընտելանայ մթնոլոր
տին : (Հետոյ հանդիպում դերասաններուն
հետ ՝ բեմին ‘քրայ փորձերը ս կսելէ առաջ
ուր բնադիրր կ'ենթարկուի մանրամասն
քնն ո ւթեան ։ Ե արծի քն եր ո ւ փ ո խանտ կո ւմ ։
Ա /'նչ ) ՀՀթրեհ լեր կը մնայ լաւ առաջնորդ
մը՝ ընկեր մը՝ դերասան մը՝ որ մաս կը
կաւլմէ խումբին ՝ սակայն ա նկէ անջա՛տ —
ուելով՝ ցուցմունքներ /լ ընէ ՝
խաղին
մասնակցելով յ
Հր թրեհ լերի գրքին բութերց ումին ընդ մէջէն կը տեսնենք ոչ •քիայն անոր իմաս
տս ւթիւնը ճանչնալու իր ա կանո ւթիւնը ՝
այլեւ, անոք սէրը, կիրՀը, բանաս տե ղծա.
կանութիւնը թատրո նի հանդէպ : Ինչպէ ս
նաեւ իր սէրը մարդոց եւ մարդու եղբայ
րութեան հանդէպ ՝ երբ յաճախ կը կրկնէ »
«Չեմ սիրեր այս ընկերութիւնը՝ պիտի ու.

1.Ա- վ՛ ոխել այս աչխարհը, սակայն ես միայն թատրոն ըեել գիտեմ՛ : թատրոն 1լ ընեմ փոխելու, այս աչխարհը թէեւ, գիտեմ
օր միայն թատրոնով կարելի՛ չէ փոխել
զայն» :

8՛ Փ՛
ՆՕԹԵՐ1.- Un Théâtre pour la vie, Giorgio
Strehler, Ed. Fayard, 1980. Նախաթսւն

Պհււնաթսւ Տոյրթ-ի, Պրեխտսւգէսւ, թատրո
նի ուսուցիչ ՓաՐիզ երրորդ համալսարա
նի : Ներկայացում Սինա ՓեսսլեՐի :
2- - «Փողոցի տեսարան»ը ծանօթ օրի
նակ մրն է թատրոնի մարդոց եւ ուսանող
ներուն : Պարզ 1օրինակով մր Պրեխտ կր
ջանայ դերասանին «հեոաւորացման» խազր րացատրել : Դէպքը հետեւեալ ձեւով
կ՚րնթանայ :Անցորգ մը արկածի կ՚ենթարկուի : Ականատես մը ներկայ կ՚ըլլայ պա
տահարի (լ եւ նոյն դէպքը կը պատահի երլլորդի մը : Ականատեսը խորապէս ազ դուած ըլլալով հանդերձ մանրամասն եւ
աււարկայ ականօրէն կը նկարագրէ դէպքը
ուրիշի մը : Պահանջուածը դերասանին
«հեոյաււոր1ացում»ն է իր անձէն եւ ոչ թէ
նոյնանալու իր տիպարին նետ այլ «ցոյց
տ.ալ»սլ իր պատկերացուցած տիպարը :
3- - էքնարտ Շաալ մաս կը կազմէ uiPbւելեան Դերմանիոյ «Պերլինըր Անսամպ լ»ին 1951էն ի վէր: Վերցուցած է կարեւոր
դեէեր : Օրինակ Ֆաուստ «Եօհան {կտուստուս»ի մէջ , Դալիլէոս «կալիլէօ Կալիլէ»ի
մէջ , Ազդակ «կովկասետն կաւինէ շրջանակ»ին մէջ , եւ այլ կարեւոր դերեր :

Fonds A.R.A.M

Ե Ւ ԱՐՈՒԵՍՏ^
նկարները

--- -------------Այս յօդուածի մուտքին իսկ
"՛լ ենթ"՚բկուեցա. ահԼ'^',1թէ

օգտագործեր իւղաներկ
պաստառներու համար ՝ իսկ 1819-^ իտա-

J. M. W. TURNER (>
Արուեաոէ բո լոր մեծերն ալ ղա տոր ո շ-

մաներ էն մէկը՝

չէր

19'ըրնբբ'ւ՛

ղատութիՀւներո. : Պէտք կ ընդսԼ^
առաջին հանդիպում' մը նկսդ,1,[ա'"t

Փհթռւքրթ// չարքը,
եւ 1829-/'^ սլա տր ա ս տո ւած ֆրաՕսակաւն
փետերը կը պատկանին ^րկքոԻղ խո՛ ՛է
լական ջրանկար ները՝

օրերուն

իսկ

կութխնը՝

իրագործուած

ԱՀևնիբաղ կա յ այգ գործին մէջ՝ կարքե-

ղործերուն մէջ՝ թըրնըրի ն ախ ա ս իր " ւ

գոնագԼէ պատերազմիկը՝ որ իր փիղերով

թիլ՛՛ը յստտկօէն ՛Լ երթայ դէպի լուծու

թիւևներ աւելցուցած են՝ իրենց նաՀոնինե

կր փորձէ անցնիլ

նութիւնը՝ դէպի լոյ՛՛ը՝ դէպի մթնոլոր.

.'-գււՀ,.

րուն գործին , ունկնդրած են միայն իրենց

տառը պէտք է առնել ո՛չ միայն

ներքին ձա յնին ու կիրար կած իրենց յա

պատկերացումը քանդող ու կուրցնող կէԼ՚~

՚1"’1լի9

տուկ ն կար ա գիրը ու անոնք ՝

մայի մը՝ այլ նաեւ որպէս ա կն ար կո ւթի ւն

տը՝ իսկ 1830-0/ 1840 "՛նոր մեթոտը հետղհետկ կ'րլլայ տսլա ՛ որապաշտ ու ու
ներ կրայ աղղեցութիւն կը թողու ֆրան

X/ափոլէոնի

սացի տպա լոր ապաշտներ ո լ վրայ

ուած են իրենց ժամանակէն ՝
անկո խ

ճանապարհներէ ՝

անպայման

անցած են

նոր տար ողո ւ-

հանգիպած են

բո լորն ալ ՝
ուրացումնե

Ալպեաները ու պաս

դիտաւորութեան ՝

որպէս

մէկը որ

տեսումի ՝ հ ե տեւաբար' մոռացումի î

1805-/»^ Թըրեըր կ" ո ւնեն այ սեփական
աշԼսատանո g ը ՝ նախ Հառլի՝ ապա 'Ոուին

ԼԺԼ„ տԼէ որ ո ւմ Լօ ո ր տ գ Լէր ը ՝ անոնք սլա տր տ ս -

վեր արժե լոր ո ւած են՝ մի՛շտ ալ գտնուած
են ղիր ենք ար գար գնահատու մԼէ ենթար

Անն Փ՚՚ղոց , իսկ այ՚է tLutJIL ' տարիներուն
հետ՝ կԼաւերուի՝ կը վատթարանայ որա-

մե1լ1ւելով

կող մեկնաբաններ ՝

կլ- անկման ենթարկելով նաեւ իր
արut ագր ութԼէ ւննեբը : Արւլ|ւ նկսւր|ւ^ներ շար-

կան , լեռնա]քԼէն ՝

քԼէ առաջԼէն հա աո րին

ճ tuր տւս ր ասլ ե unn կտ'ւ - կրնան

անշահ տիրն գիր

ար

ժ՜անի գիրք'

արուեստներու

ա շխարհ ին

(բացառութիւն պիտի

անշո ւշտ

թրրնըր , գեղանկար ի շ մր՝ որ կընկտտուի
անգլիա խօս աշԼսարհ/t մեծագոյն
յացուցիչը՝ ճոն

ներկա-

ան սթըպ րլի հետ ու

՛n-

ււ Ւկ ա բնանկար չո ւթեան կա լո ւածին մ էջ :
Ութ տորրի առաջ՝ երբ ԼոնտոնԼէ մէջ կը
տօնուէր անոր ծննդեան երկու հարիւրամ էակը ու "՚յդ ա՝ռթիւ մարդիկ «տպաո ր uniլա շտ ո ւթեան ** ՛" Jրը» y «վերացական
աո utջին նկարիչը»՝ «տեսանող մր» եւ նը*
ման մա կգիրն եր ո վ կ[ ո ւղէին
արժեւորե լ
t

ղինք ՝ կը գտնուէին մեկնաբաններ որոնք
utյս

բւո լո ր ը

մե կնե լորէ
րուն

անբա լար utր

նկարիչին

կը նկա տէին ՝

ար տա դր ո ւթի ւնն ե-

այլազանութենէն ՝

երանգ ապնակի

մասին

շրջանի ազգեg Լէ կ արուեստա -

իէօսեԷ՛՛՛Լ )

ու պատմո ւթեան մէջ *

մէջ՝ այգ

րաններէն ու

P*ըրնըրի

ճ ոն ԼԼ ասքիւն

1լ

գործին

ըս է ՝ թ է

հ իացուլ

իրագործոէ մէն

յտյՀ

են-. Հապա այդ կարծթքը՝ թէ խ

կան իր ճակատամարտներէն :

տուսէծ

են Լւ՛ր Լ՛"կ

Լժէ որեւէ

գլխաւոր

վերացականութիւնը

հ Լ՚նգ

դործերէ՚ւ

հակադրել Իոլ՚համ ք-տսլդ պասաառին
թի.

ծովէէէ
ար տա յա յ-

չափելի ո. թիւն

"՚ել մա ր դ կայԼէ^յ ա փւ ո ւ ա գո յ*/, գդացումն!էրր*!՛ ոլ այղ Ղ ^ո,1 "է էւոմ է
յարդանքԼէ : 'Լ՝ լո տ Լոռէ^ւԼւ

յայ անո, ած 'Իանսթըպրթ,

թէ 'l"‘ւ՛*1-"
ր պ"""լ""ս,ո„,թլ.ան
համար փոխանակ դոյնի՝ գունաւոր ՝„"
գործածած ըլլտյ Ւըրնըր՝ այնքսՀն ս,Հ„.

տես tu կներ ը - սլսււոմutւբաշտայԼէն ՝

,

նոր դործերուն մէջ ամէն ինչ անձլլ
է ու պարապ.
- Ս
կարծիքխՀկրն^

նԼէէթե պէ" րն սէն կ տր շ ո t թ ե ան

տ ր ո ւես տԼէ

հ

չափագանց

է'

ուր թ/՚րնրր էլ ուզէ փաստել ՝

ht

?

nufHj.,,/ յ-,, „։յլ1սււ

խ^՚ո-ղատի մը այն կարծիքս ո,
".'."լ, րնանկտրները ոչինչի իլղան/ւ'ՀԼ

: /*եշ

ներու ու ՝ ւլանւսւլա'/, պար ա գան եր ո ւ ՝ ան

ուեստաբաններ ու անոնց տրուած է ար

էլ

վեր տբեր Լէ 1 807ե 181 9 Լւրադ ործ ո է տծ Է՜Ս թամւ|ւե/րՀ7//յ ն ՝ որոնք կը կրԼԼւսլԼր րԱ-

կայսրութիւն կը հիմնէր սկսելով իտալա

բայց ուշ կա մ կանո ւԼս , անոնք

>֊'

կարմիրներն ոլ

-

րու ՝ ե ե թ ար կո լած են ծաղր ի ^յարձակում-

Ո ու յց ՝

cC" Գ՚՚ոծեt՚ L.■■/■-ք՚ԼԼ..,

I

նկատի առած անոր նիլթե„Ոլն յ, ՚

րին :
Ա՛լո՛ջին

կայ սրութեան Անկումը:

PI

ՐՀլն

կա\յ հոն ոլ օդային

թ,„.

փ անgի կո ւթի ւն :
Նկարչութեան համար բանաստեղծդ. .

՛՛՛ո-ս՛ր կ՛՛՛ /
Լիւղեր 1ԼեբԼւ-

թի՛նը կենսական ազդակ նկատող

քն

սլա,ւ -

ԼժաթԼէԱ շարքէն Ներ շն չուան ս՛ քգ քանդա

նբ,ր 1

ա առն եր ր կր կորսնցնէին իրենց առաջին

կս! գ ր ո շմն ե ր Լ 7/ եօ թ անա ս ո ՚ նմէկր կր հյUU-

թո""ծներ , հազուադէպ "լ՛"ր ա ղայի մ.

արտա յա յտութիւնը ՝ իրենց փայլքը ու կր

տարակուԼւն

Լսամր էին ՝ իսկ երբ

ջական կամ ան ա ւտ ր տ ձե ւով

մէկ ամԼւս ետք մԼւա լն

կարծր ան ա լ ՝

նկարիչին

ն ե ր կեր ը կը ս կս է ին

ան էէնք կը վեր ածուէին ան

քսան ո ւ.ր Լէ շն L ր

ամբող

"՚,1ն

կը էԼերտծ-

"P 1՚բ

կարծիք

մասին

. ւԼէ1. փորաղրո t թԼէէննե բու :

կ՚՚՚լ՚՚լին գրած կ քանի մր ք^,

"L

յսՀյտնած կ իր գործեր,սն

յարձակումները

շեն յտիորսծ

հա սնի լ թիրախին ու ՛թ՛րաւ սրած տո/ր,,.

Ս ահէն տասը ասէրԼէ ետք՝ 1861-/-Î- ՝Ո է- "
թրր թոռնսլըրԼէ տնո՜նուԼ անգլԼւացԼւ լրւէւղ-

ւ ախ օ ս ն կ արի շի ն ար մ ան ա պ ատոլ,, լիլ,
նը։ Միայն «ձիւնտմրրիկ՝ շ„դեմս,կՈյկ

րենց կեն ս ո էնա կ ո ւ թի ւն ր ու տաքս լկ տե

րոզ մր քՒըրնրրը կը ներ կայացն Լ

որպէս

մը նաւահանգիստէն հեռացած

սարանները կը

ոչ մէկ հետա-

կռոլէսղաՆ՝ հայհոյող եւ գ Լէ շերտյին ՛Լ տ.

գործին աո թի լ կ որ կ'ունենայ

գորշութեան ։

տահամբտլ վայրերու յ տ ճաԼս որ գ ՝ մէկը՝

դէպ

1819-^îr ՛լ I պԼ՛ 1*տալԼէա կատարած ճամ բորգութենէն պիտԼէ ծնին մեծ թիւով ՚լ[՚~
ծան կա բներ ու ջր ան/լարն եր : Տեղագրա

որ կ'ո ւղէր ամէն ւբն ով հանրութեան

ցտտրել՝ թէ ի՛նչ ո՛գած կ

չադրութԼէւնը Լւր էԼրայ կե դր ոնացն ե լ *.
ԼԺ ո ռնսլրբԼէ Լէ համա ձսէքքն ՝ Ուով՛Լ՚-էկԼէ Ժէջ

թափանց ել աղօտ դո լներ ո՜-՝ մանաւանդ,
սպիտակները ՝

որոնք կը
հա սնէին

քրքր՚՚֊ թի՚-ն ներկայացնող

կոր սե ցն է ին ի-

nt-

"1"ոթկումներկն

մէկը-.

պսլհս^
հ,ս,ր,ւա.

փոլղկ րա.
ար,ոայ,„յ,„1,1

"/'""""ոռով ՝ թկ ինչի՛ կր նմանի ,սլդ.
•ղի" ի
ձիլնամրրիկ մը։ ՛Լաթ ս „ ւնեօխ,

կան իր քր " քին երը ՝ ղոր ս կը կա տար է ր ջր-

ան կա սլա կքէg կեանք մը կը վարէր նկարԼէ-

տարեկան արդէն՝ ան

ր աներ կո վ ՝

մնայուն

դել նաւազները որ կապեն գինք կայմի մը,

1775 Ապրիլ Հ&ին Լ ոնտոն ծնած ու 1851
Ղ*ե կտեմբեր ձՏ)ին նո քն ր՚"ղս՚րԼ՚ն մէջ մut-

սլիտԼ՛ մնան

ն կսէր Լէ չԼւն ՝ սլ ի տԼէ ւլտեեն

ut

ւԸ' ո'ՆԷր ցած մակարդակի յարաբերութի ւնն եր*. Ո այց այս Լս ou քերբ չեն անցնիր

՛-ե լփ մեծ ժ՜ո ղովրդա կանութի ւն ու ծաԼս-

ր սի-ըս ալն եր ո ւ էլալո ւած էն անգին : թէեէ.

[՛իր՛ բնութեան այղ հանդէսը իր մանրա

հացած ^^լարխըէ ունեցած է սափրիչ հա]յր

ս ւլ,ն

Տըլաքրուա ՝ 1855// [՛լ՛ Աաւոնալ//?, մէջ,
կը ներկայացնէ անգլիացԼւ գ Լ"-

մասնութիւնն երուն մէջ ու ամբողջ ր,ր„

հարստութենէն ու բարդ նկարագրէն :

մը՝ որ գաւկին ՛Լուդ տարիքէն Լ՛ոկ ծան ո՛ g ՛ոծ է՝ թէ գեղանկարիչ մը պիտի ըլլար
ա ֊'» -քլ՚նչ անոր տաղանդը կը յայտն ո լի՝
կան ո ւիր էն ՝ շատ կան ո լ Լս էն ՝ մ ան կո ւթ ե ան
տար ին երուն : Տ՛ո՛՛նչորս տա ր եկանին կ'ըն
ղուն ո ւփ Արքայական Ակ տ դեմի ա՛յԼւ

վար

ժարանը ՝ իսկՈ^ին ՝ անոր հթ՚"1 ն ան ըկաբները կը ցուցադրուին նոյն Ակադեմի•“jfa

^ԷՒ-

fin լոր մեծերուն պէս ՝

ալ պիտի

ut t- եմ՚

սլա ր տպմ ո ւնքն ե ր ր

արտ էլ քան իր ի ււլան կարն ե րը :

Երբ 1^)2 ւթհ , ^'ԸԸ^՚ԸԸ կ^՚յ ու թՒ ն մը եւս
կը բոլորէ Ո'֊աJթ ^'Է^Լ՚ի^ ^էջ՝ անոր հե
տաքրքրութիւնը գէսլԼէ ծովը կր վ եր անո
քէ ո ղուի ՝ թէեւ էլը շարունակէ արտտդրել

1(^ըր :Վ՚րԸ

ԷԸյ} ոF ղուրկ է հաղորդակցութեան ջեր.
մութեն էն եւ ոչ մէկ տպաւորութիւն կր

1,/սյԼ՚ն

թողու Լսօսակիցին վ^աժ^

՛" յն էքեր մ սւր րլ կայ ի à յի շո գ ո ւթի ւն ը որմով

'Ոանսրպրլ

ի՛՛՛ն այ անոր ուշիմութեան

րաղմակո էլ

լ՛ողը ու երբ կ'ոլզէ հան՚դարտեցնել ջ,լսւ-

մանիո ւթեան վրայ՝ մինչ Ո'"՛ սքին ՝ որուն

գրգռուած նկարիչը

վկայութիւնը աւելԼւ վստահ ելի է՝ թրրնը-

տեսէ հման մեկնաբաններու կարծիքը, ան
է'բ,սէ ■

1՚Ը

մտաւորական բարձր մակարդակի : Անոնք

կոչուէին Փ ուս էն ՝ ԼԺիսիէն ՝ Ո՝ումպրան թ ՝
Մ ոնէ կամ ՛Լաթօ : fin լոր մեծեր ո էն պէս ՝

է որ պիտԼէ պատրաստէ Ա՛յ՛բ քաղ ս՛քին վե
րաբերեալ իւղանկարները :

ս եփ ա կան իր ուղին ՝

բնաւ չշե՛ղի

ա նկէ

ու կե ա նքին

պատմութիւնը պիտԼէ

f‘ //տյ

պիտի
ամրողջ

պատմութիւ

նը նկարիչի Լ՚ր կեանքին' ՝ ներշնչու մի ի.
րագործման նուիրուած կե անմը : Ան ո ր
առաջին ջրաներկը կը կրէ 1787 թուակա

ut մրողջ

տա սն շոր ս տտրԼւ ետք

նկատէ բարեհամբոյր մէկը՝

"Լ՛ իսկապէս

տ էր

- Կրաջո՞ւր՝

Սան չց ած են տրո ւես տաղէ

թելադրելով „ր ան.

մոխրաջո՞ւր ՝ բայց՝ բար

կ' ուզեն վերԼապէս * ԻՆչփ^ կր կարծեն

՛սլ՛ ՝ կը վկայեն ՝ թէ անգլիական մտածո

nր

է ՝ կր մեկնի ու.գ-

ղութեան տիպար այս նկարիչը ունեցած է

տեսնել ... :

՚լա կե Հ^ռոմ ու հոն կ^աշԼսաւոԼէ իւղաեեր -

քննարկու աչք՝ եղաե է երբեմն էլոլարթ՝

կով ու ջրաներկով ՝ իսկ Անէք լի ա

երբեմն կճրտացսւցած Լ ակռաները՝ մ է-

198;յ֊//ե պԼւտԼէ սէւարտԼէ ա յն թանգարա
նը ՝ որ կը կառուցուԼէ ԼոնտոնԼէ մԷԼ եւ որ

ան տլ ընդօրինա կութի ւննե ր պիտի կա տա
պիտի աղգուի ուրիշներէ ՝ մինչեւ որ

այլեւս չի կրնար ղսպել

՛լայն՝ թըրնըր

օժտուա ծ էր նկ ա րԼէ չ ը : /Հճ կրնար ս սլա ս ել ՝
թողուլ տպա լոր ո ւթի ւններ ը որ հ ա ս ո ւնղո ւթենէն՝

y

ռութեան հետեւող պաստառն է որ րիոթվ՛ կը, մատնէ քնն՛ադատները ու երր
«մոխրաջոլր-յ, եւ զկրաջուր՛» կը կոխն
'/“‘յբ՚՚յթւ՚Հ-Ո՚՚ոոքինն է որ կը պատմէ դըր.

նան ու վեն ե տի կեան իր առաջին ճամբոր-

պիտի գտնէ

տեղւոյն վրայ ՀՀապ.

1լր

ո լնեն այ իր ուսուցիչները ու անոնք պիտԼէ

րէ

կար են ա\յ

մամ կը մնայ այդ ՛լիրքով։ Այղ փորձս,,

,ԼասՒ11 պատկերով ՝ չափագանց խոշոր կօշի!լ1էերով ՝ սել ղգե ս ան եր ո էԼ ՝ որպէս մ է-

գործեր՝ ուր որպէս Լժեմտ կ' ըն տր է րնկեկեանքը* Հոս պէտք է յիչատակել

որպէսղի

կը յաջ,, ղի հ,,մ„.

1828//ե կրկին

h տալիւս

՚ԼեԲ տ-

էբարձին ՝ կը շարունակէ իտալական

փո(լ1ալւոնեճ;Հ/Հ///
էն "կսեալ՝

գործեր

g ո ւց ագր ել

Հռոմէն աւելԼւ

քոմ-

: 1835

՛Լեն ե տիկն է

ււր ււվււրվ, ներյնչէ ղինք ոլ նիւթ հայթայ

նման է ծովը :

Լէ տԼւ ուղէԼւ գԼւրեն^ հոն

կր ’ որ """տծ է րո լոր սնոտիքներ/՛ , ունե

պԼւտԼէ պարփակէ ԼԺրրնըրԼէ այն գործերդ

ցած է խ որ աի}ա փ անց միտք-,

զորս

ղ՚սծ

i

քիչ մը

աեձնասէր ՝

քներ եւս եբա յ գ

բնտ՛ ւ

‘"J"

կոշտ ՝ Լստ ւար ամի տ ՝ հասարակ :
Որ՛՛թս առեւտուրի իսկական մարգ՝ իր

ար ո է^ե ս տա գէ տը ՝ ժլատ նկատուած
ն կա ր [t չը ՝ կտակած է Լէր ազդԼ՚ն 'Լուր^

երեք հարԼէւր Լէ լ ղան կար եւ. 19’OOO խա"
նկար եւ գծանկար : Եթէ Արք"ձյական Ա"

թէ
պաոտա։ւներուն :
"(քովուն հանղ էոլ
Ի'Ը1՚ևրրի «.տկարութիւները կրկին դլ՚՚՚-ի1 կր

if

ործերուն ճչգրԼ՚տ աըժէքը գիտցող նկա-

կա գեմԼէ ան եղաւ. Լէր մայրը՝ հսւստատու-

!]9է

'• Ա^՚՚ր կատաղի ումն ու ։Լա\յրագոլ-

թիւն մը՝ գ՚՚ր յորդեց ամրողԼ կեան^թ

րութեան ե տեղադրական ( p օփոկրաֆկք )

/ւիչ >ևթէ այ, գիտց ած է առաւելաւլ ոյն գ ին

թիւնը՝ ջուրը որպէս հիմնաղբիւր կեանքԼւ

ջրանկարներու թեքնիքին , իսկ 1799/Փ ,
ինը տարի անընդմէջ ցուցահանդէս տալէ

ապահովելու մտադրութեամբ առաջ տա-

"ւ ձ անուան՝ ո բ սլէս

^Ււ պա""՛առներուն վաճա՛ռքի բանակգու-

ընթացքԼէն ել. ուր փեթսփեքթիվ// դասեր
տ ո ւա լ 1807 թուականէն մԼէնչեւ 1838,

նը ) ե ր բ տա սներ կո ւ տար ե կան Կ՛ ու 1794էն սկսեա՛լ արդէն տիրապեւոած է գծագ

կենս ա տ ա րր որ կ ը

քանդէ ու կը փշրէ մ արգկա յիղ, մ տագր ո/

իժիլ1.ները՝ ժիեւնոյն ժամանակ

ետք՝ քսանչորս տարեկանին ,
կ՚րնտլ։ուի
ընկերակից անդամ Արքայական Ակադեմ

թիլեներն ու ծր ա գիրներ ր :

Լ

իային՝ ամբողչակ ան անդամ դառնալու
համար միայն երեք տարի ետք*.

rL^ulb

թըրնըրի առաջին իւղանկարներուն մէջ
1։սկ

կը, յտյանուի , թէ երկ ու թեմաներ
կը Լ"անդա վառեն գինք՝ կը «մտահոգէն» .

էոյսը եւ կազմերու Լսուս ավաղական ձեւը : Ինչպէս Մքփ ոլ նկա տել տուած է ,
Ի՚ըրնըր հասկցած է թէ սեւեռումի

պա

1833-//Ն ու 1810-//ե է որ վիրագործ ուին
1Լհնետիկ ՛Լերջին

երկու

ճամրոր-

դոլթիւեները յ Այգ ճամբորդութիլններ էն
ե ե ր շնչո ւած իւղաներկ
պա ս տ ա ոն եր ո t ն
Ւըյ՚նըր բացայայտօրէն 1լօդտադոբ^՜կ ջրտներկի համար գործածուած
նիքները ու այո ձեւով

շրջոլմ

թեք-

մրն է որ

կը կատարէ , նորութիւն մը կ ր մտցնէ ,
նկատելով որ մինչեւ այդ օր հակառակն

հո ւն , կեդրոնական առարկայի յստակու

է

թենէն անդին ՝ ամէն ինչ տակաւ կ՚աղօ

ղ ոյներոլ պատրաստութեան , անոնց քիմ
իադ իտոլթեան ՝ անվեհեր փորձարկող մր

տանայ՝ կը կորսնցնէ իր սա հմանա գծերր
ու ճիշդ այս պատճառաւ ալ՝ ան կր շա

ՈP

կա տար ո լ էր :

Ինչ կը վեր ut բերԼէ

հո ւբի ի

Լ^Լ՚^Ը բնաւ չէ ԼսնսՀյած

բային կապէ մը աշիւարհ եկած երկու ս,1Լ“

ւագոյն փ՛ոստն է անոր պարկեշտ ու տրԼւ
կեց ուածքին :
^•Ու-իՆզըրի
Դղեակը գիտուած թամ-

ջիկ զաւակները՝ մինչեւ կեանքին
ամ ուր[t ապրած նկարի չին ցանկութիւնն

‘/է^^ i հ^Լենեաիկ ՝ հրախաղութիւն ՝ ^ու

է որ պիտԼէ իրականանայ երկու ւոար[>
ետք ՝ սեփական թանգարանի բացումուք

թերէ էն գիտուած»

Անի-

եւ որուն կառուցումին համար բաւարս^

բագի բանակը Ալպեանները կտրելով» ՝
«'Իիլկ՚սրանի դղեակը ԼԺոլիվիի վրայ . մր-

դրամ ալ կտակած է ան*.
«ԼԺըրնըրէն առաջ ոչ ոք յաջողած է ւ՚ւ՚Հ

շուշասլատ արեւածագ հեղձուց ի չ օրուան

նութիւնը ծա ծ կող շղարշը վերցնել» դրա
է Ո*"ւսքիՆ տեղ մը ՝ մինչ ինք ՝ ուղգ^կւ՛

«â ի ւնամր րի կ

՝

եւ յանդուգն վարպետ մը եղած է ան , իսկ

շտւ հովին դէմ»՝ «Արձրեւ՝

փսան տար ե կանին ՝ պիտի ձեռնարկէ ա-

առանց ր աg այ այ տ ո ■ ելո լ :
^'էպի Իտալիա ել փրտնստ

տեղափո-

արագութիւն ՝ Արեւմուտքի
մեծ
երկա
թուղագիծը» ՝ «Ապառաժեայ ծոց եւ ան

Ետ լեսի

է ա'պտ ամ[՛որթ կեանքիդ ընթաց -

ի։ու թիւններոլ կողքին՝ Ի֊րրնըր շրջ,սպրտոյաներ կր կատարէ նաեւ Պելմիոյ ՝
Գերմանիոյ ՝
Հոլանտտյի ոլ ^ոլիցերիոյ

պիտի շար ունակէ տեղա փ ո Լս ո ւթի ւններր , միշտ ալ լայնցնելով տարածու-

յտճաի, հետիոտն ■. Կ'իրագործէ ան
համար գործեր թուղթի վրյ ; էլ։ր կր

թիւններուն կարկփնը :

մահանայ ՝ աշխատանոցին մ կ

երկրին

հարաւային

լիոյ եւ 3)ր անս այի

շժ՚լԱ՚^՚ը,

ոլ- Ուտյթ

Օգտուելով

միջել

Անգ֊

սլատերա ղմի

9

օդատդոր-

դադարեց ումէն ու Ամի էնի խաղաղութեան

ծուած շուրջ տասնինը հագար էջ թուղթ
կր գտնուի ո անոնց մէջ եթկ կային ջրա

Գաշինքի կնքումէն՝ 1802/'ե պիտի կատա

ներկով կատարուած

րէ գէպի Եպ՚ոպա ա nuiջին
այg ելո լԼԺի լնը ՝ մնայ 'Իալէ՝ պատրաստէ
՝

Էթփւ֊ւրմ/յէք/

պիտԼէ հասնԼէ մինչեւ Ալպեան լեոները՝մեծապէս տպա* որուի անոնցմէ ո լ հ ոն է որ
սլիտ [t հանդիպի ահեղ ձի ւնամրրիկն եր ո լ ,
շարժող ս առց ա կոյ տեր ո լ ել սպառնագին
ապառաժներ ո ւ եւ հոն է որ ծնո ւնգ պիտի
առնէ արուես տԼւ իր կարեւորագոյն

թե

ju^ng՝

արմէքաւոր

՝հ ut գո ւա դ ի ւտ էին տմբււգջսւց տծ
ջրաներկ գործերը : Արդէն երկու ղաոտկարղի կր սլա ական է ին անոնք, ցոլցադրը.

ւելու հասցէազր ոլածնե րր ՝
հետեւաբար
ամբողջացած ՝ ապա նաի,ադիծերը ՝ որոնք
պատրաստուած էին ջրանկարներու հա
մար՝ հետեւաբար սեփական գործածու
թեան : Պէտք է նշել ՝ թէ իեըրնրր իր ջրտ-

նոյն

որուն մասին պիտի [սօսինք քիչ ետք՝ լա

իր գաղտնիքները կորսուած են իր մահով՝

դէպի՝

մԼէ աս ին՝

յարկին տակ : Եթէ նկատի չունենանք ս[՚“

Իսկ իր

րունակէ նաԼսընտրել հալկթաձևը ուղղան
կիւնէն :
ճամբորդո ւթեան

մը պէս՝ անոնք ապրին

րա ր ենպա տա կ
կտակը՝

հաստտտութիլններու :

վ[,ա,1'^> <ձԻսթ 'Իովգի դղեակը ՝ բնակա
րան ճ • ՆաշԼւ . առագաստանաւերու ար -

ո աջին

թըրնըր Լէր գործերը նկատած է Լւր զաւակ
ները եւ խնդրած որ ՝ Լէ սկա կան ընէոանխ[՛

ունեցած

էԼ եհ ութիլն մը ու օժանգակու-

հատներ»

դո լո ր շի եւ

եւայլն՝ եւայլն...*. Այս քանի

նպատակին դացող պարզ մարգ՝ հեռու
ար տակեգր ոն ելոյներէ ՝ռոմանթիկ "[ոռի
կումներէ՝ մէկը՝ որուն հայեացքին տո՛կ
առարկաները լուծուած են է՚ւյսՒ^ր
ամբ՚՚գջ ՛շեղ անկար չութիւ֊նը ամփոփած կ

ձ ը երկարապատում Լս որ ա դիրն ե ր ը բաւա-

սա քան[t մը պարզ բառերու մէջ ու ը՚՚աե

րար են ց՚՚յց տալու այն անքակտելի կա
՛ց ե ր ը ՝ դորո 1^/՚րնըր ունեցած է բնութեան
հետ ու ասիկա ոչ միայն սառեցնելու հա-

«... կը կարծեմ ՝ թէ զարմանաւփ ,

t) ար անոր գեղեg կո ւթի լնր պաստառի վրրայ ; 1/անուիւէն ՝ շատ կանուխէն տն հտս-

էէ

րեութեան

յտւերմու թխ նր է

՚1ա.Ո՛ բաղկացնող տարրերուն
անպարտե.
լիութիւնը ու հակադրած է ղանոնք մարդ

արարածին "'նg ո ղա կանո ւթեան ՝ խոցելի
ութեան՝ ՛պնչո ւթեան-. Կտրելփ է հետե։ եցնել՝ թէ նկարիչը բնութիւնը կր նկա՚ոէ շտրմակը մտրղոլ՜է՛ ամրողջ պատմու

ոենաե րան մրն է ան» :
11
Լ'

Ա. Պ*

Յզտագործուած ազթիւրներ-■ ՇԷ-տ’Է0ՎՐԸ տը Լ’ԱՌ , ԿՌԱՆ
■ Լը ՓԸԹԻ ԺՈՒՌՆԱԼ, թԻլ
• ՈՒԸՐԼՏ ՊՈ ԻՔ համայ նագիաարսւս

թեան : /7.Ն է քանդողը 5 ոչնչացնողը ու որ
պէս յաջորդ հանգրուան նոր կեանք պար

(*) ԹըրՈրրի գոԲծ֊երւււե ցոէցահսւնդէւը կը շ՚աւըոՆէւտկու ի Փ՜սյ-ըւիէյ, Կո.աե Փլ111 •

գեւողը շարունակութիւն ապահովողը-.

ՍԷջ , մինչեւ Յա-նռւտը 16 :
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