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VOIX D'ARMÉNIE

de la prière au poème
«Mon cœur ne sait d'autre légende 
que la mémoire qui le hante, 
mon cœur ne sait de front

plus glorieux
que celui de Koutchak et de

Narekatsi!»

Ainsi s’exprime le grand poète Tcha- 
rentz qui, du XXe siècle embrasé par le 
meurtre et le délire, tend la main aux 
deux plus importants chantres de l’épopée 
arménienne. Narekatsi, c’est Grégoire de 
Narek, ainsi appelé parce qu’il vécut, dès 
son enfance, cloîtré, avec son frère, au 
couvent de Narek, situé au sud du lac 
de Van. C’était au Xe siècle, et Grégoire 
de Narek y composa un des chefs-d’œuvre 
de la littérature universelle, son Livre de 
Prières.

Excellent écrivain suisse, Vahé Godel 
est né d’une mère arménienne, et il 
n’a jamais oublié ses origines. C’est 
ce qui nous vaut aujourd’hui un beau

par

Daniel LEUWERS

livre où il nous propose l’adaptation en 
français de quelques Prières de Grégoire 
de Narek. Vahé Godel a bien raison de 
souligner, dans une courte mais dense pré
face, que le Livre des Prières est aussi, 
à sa façon, un «livre de pierre». On re
trouve dans les «prières» de Grégoire de 
Narek la présence architecturale des sanc
tuaires qui se dressent dans les régions 
les plus sauvages du pays arménien. Le 
moine cloîtré transforme son chant en 
cathédrale visionnaire, mais l’élan mys
tique n’est qu’au prix d’un travail pierre 
à pierre qui vise à saper le doute et le 
sentiment torturant d’indignité. Qu’il est 
émouvant d’entendre Narekatsi,

aVisage défait, 
délire digital, soupir noyé,

gémissement débile, 
filet de voix»

implorer la pitié du Seigneur et son 
«pouvoir d’abolir le désastre, d’effacer la 
noirceur, de dissoudre le crime»! Et Gré
goire de Narek de s’engager dans une 
vertigineuse énumération de son inévitable 
déchéance physique, pour mieux célé
brer les cimes spirituelles auxquelles il 
aspire. La prière de Narekatsi épouse la 
terre de gouffres et de cimes qu’est l’Ar
ménie, pour y établir une voix poétique 
d une originalité, d’une puissance et 
d une pureté qui ne sont pas sans faire 

songer -ainsi que le suggéré Vahé Godel - 
aux «suppliciations» d’Antonin Artaud et 
aux «exorcismes» de Michaux. Magni
fiques, les prières de Grégoire de Narek 
°nt le souffle sismique des plus grands 
poèmes mystiques.

Dans un fort beau livre confectionné par 
Jeanne Chantal et Thierry Fournier (La 
Harpe d’Eole-Conesque, 12140 Entraygues 
SUr Truyère, 153 francs) -typographie et 
enluminure y sont d’une rare qualité-,Vahé 

°del a joint aux Prières de Narekatsi 
quelques poèmes d’amour de Nahabed 

outchak. Ce contemporain de Ronsard 
en est 1 égal.. U serait même un précur- 
seur de Maurice Scève et de tous les poè- 
te» du pré-classisisme français (Théophile 
1 e Viau, par exemple) qui interrogent le 
eorps de la femme en explorant le corps 
u langage, et qui privilégient l’Absente

ՋԱ1Վ*1» ՊԻՊԵ1ԻԵՇՖԻ1ԲՐՋԻԻՆՖԵՐԸ
Մինչև.- 1985/- "կք՚զբւ՛՝ Պի-

պեռեանի անունը ամբ ,.ղչ ո վին անծ ան օ թ 
էր ինծի : Ե՝երեւի՝ չէի հետեւե ր Ափի ւռ- 
բի դրական կեանքէւ ի ր ա դա ր ձո ւթ ի ւնն ե- 
բուն , կամ ալ ո ւշա ղր ո ւթ ի ւն ս այդ ուղ- 
ղութեամր չէր լա րուած երբեբ։ 1085-/' 
Փետրուարին էր կարծեմ î «Աարմարա» 
օր ա թ եր թ ին էջերէն կարդացի * Պիպեռ- 
եանի յեա — մահու հր ա աար ա կո ւած«Ա* ր ր- 
ջէււններւււ վերջալոյսը» վէպին վերլու- 
ծումը։ Հեղինա՛կը 1984—իր մահ կանա- 
ց ո ւհ կնքած էր * «// տաւո ր ա կան Տ ի/չհանց 
հյմբա կ» մը ըա ր եսլա աեհ դաղափա րր լղա- 
Յեը էր աար իներ աոաջ թերթօնով լո յս 
տեսած եւ ցարդ՝ դ րյփ ձեւով ապա ղր ո ւ- 
թեան չարձանացած այս վէպը հրատա
րակելու՝, Ալ Պոլսոյ կեդրոնական Աանուց 
Մ իութեան կու դմ ա կե ր պո ւ թ ե ա մ ր ՝ 1985-/- 
Փե տր ո ւա ր Q—էւն ա եղի կ' ունենա ր մեծա
բան քէւ երեկոյ մը՝ նուիրուած Զ • Խր ա- 
իւ ուն ի ի «Փի լց ա դն ա հ ան ղէ ս» ՝ Ե ♦ Եոսչէչ- 
եանի ՀԵրազ Չունեցող Աա բդի կ» եւ նոյն 
ինքն' Զ * Պի պեռեան ի «Ա*իջիւններու վեր- 
էա լոյսը» հատորներուն։ Ասոնց անդրա
դարձող ղեկո ւց ո ւմներ ը լո յս տեսան յե- 
տադա յին «Ա արմ ար ա»յի Պիպեռեա-
նի մասին էսօսոդն էր' Իրմա Աճեմ եան : 
զեկուցումին պատճէնը ղմ բա էստ ա բա ր' 
չունիմ ձեռքիս տակ սա պահուս ։ Աայց 
երեկո յեան նո ւի ր ո ւած էժղթ ա կց ո ւթ ի ւն ը
/չ րսէ' « ♦ • • Տիկին Իրմա Աճեմ եան ներ կա
յաց ուց Պ իպեռեանէւ դրական դիմադծու-

առաւելարար ծանրանալով ( )
վերջին վէպին վրայ։ \յաի յՈէ՜դի/ք_ Աէրտա- 
յա յ տո ւթե ամբ ոգեկոչեց անբաէստ հեղի
նակը՝ յ^չեց «Աարմարա»յի էսմբա գրա
տան մէջ իրենց գործակցութեան տարի
ները եւ ապա մանրամասնօրկն պատմեց 
«Մ րջփւններու վերջալոյսը» վէպին դրա
կան մթնոլորտը» ( ) •

U ւրկէ ծնաւ մէջս այղ ձեռք
ձգելու փափաքը ՝ անկեղծօրէն' չեմ դի
տեր : Չեմ յիչփր Տիկին Աճեմ եան էէ դեկու- 
ցում էէն սլա ր ո ւն ա կո ւթ ի էն ը : կենթադրեմ' 
որոշ ազդեց ո ւթի էն մր ունեցեր է վրաս։ 
կարդա լու ց ան կո ւթ ի ւն ը արթնցուցեր է : 
Կը յ1՚չեմ միայն այդ շրջանին' Պո լսեց ի- 
ներու մօտ հարցուփորձերս եւ ստացած 
սլա տա ս Էսաննե ր ս ։ Այո՝ սլոլսահայ շրջա
նակին մէջ ծանօթ դրադէ տ մրն էր Պ ի- 
պեռեան ՝ այդքա՛ն : Jfj ան դավ առո ւթե ան ՝ 
մօտիկութեան ո՛չ մէկ ղդացում ՝ ո՛չ մէկ 
արտայայտութիւն ։ Աիայն թէ արդէն

pour mieux recréer la présence inextin
guible du désir.

((Ton absence me broie,
me brûle ton silence.

Pai beau te supplier, tu
n'as qu’une réponse :

((Patience, longue est la tige 
mais au bout

Tremble la fleur...» Ah!
patience de malheur !

Je sens mon foie bouillir
dans mes entrailles».

Dans les poèmes merveilleux de Kou- 
tchàk, la contemplation fait sourdre 
l’amour en même temps qu’elle mène 
à l’absolu de la mort, et, «les yeux noyés 
de larmes», les lèvres amoureuses palpent 
la pierre de leur propre tombe.

Il me semble que Vahé Godel a re
groupé dans son livre si précieux l’essence 
même de la poésie arménienne : de la 
prière tourmentée au cri strictement dé
chiré de l’amour. Dans Poésie 1 (N° 133, 
Ie trimestre 1987), Vahé Godel donne une 
anthologie des «Voix d’Arménie», et c’est 
bien Grégoire de Narek et Koutchak qui 
dominent l’ensemble, même si Moïse de 
Khorène et Arakel de Siounik illustrent 
magistralement le registre des «prières»

իոկ' աչքիս աո.ջեւ տիպար մը կ?ուր ուա- 
դըծուէր * դմուար ու անհամբոյր բնա
ւորութիւն մը ՝ իր շր ջան ա կին անհաղո րդ 
անձնաւորութիւն մը՝ եւ եթէ քիչ մր եւս 
փ ո րձէ ի էսօսա կի ցն ե ր ո ւս բերանը ՝ պիտի 
աւելցուէր' ինքզինքին հետ անհաղորդ եւ 
անհաշտ դրադէտէւ մը եւ անձէ։ մը բաբե- 
էսա ռն ո ւթէէ ւնը ։

կարդացի' «Ա ր ջիւններ ու վերջալոյսը»։ 
կջևրը կը դա ոնա յ էն՝ մամերը /չան ց՛նէ ին , 
կր սուղուէի մղձաւանջի մը մէջ՝ իսկա
կան մղձաւանջ մը՝ որմէ ելք ու ազատա- 
դըրուժ չկա ր > որմէ արթննալ կարե լէւ պի
աի ւԸԼԸ՚՚Ը այլեւս։ Հաւատալս չէր դար։ 
Տարիները անցած էին հայտ լեղու դրա
կանութեան լայնածաւալ եւ դեռ ինծի 
ժ ութ մնաց ող \ծա\կո ւծո ւկե ր ո վ լեցուն 
բնագաւառէն ներս մտնելէս ի վեր ՝ եւ այ- 
յեւս բան մը չէի սպասեր Ա փիւռքի վէ- 
պէն։ Կը խորհէի որ' էնչ որ կարեւոր է 
կը ճանշնամ ։ Հաւա տա լս չէ ր դար ՝ 1ւը 
գտնուէի իրաւ՝ լման վիպագիրի մը առ
ջեւ։ կարդացածս մրղձաւանջ մրն էր՝ եւ 
կը սիրէի* հ ուլի ո էէս կը ս ի ր է ի այն մար
դը ՝ որ ա յդ մղձաւանջը դրի առած էր ։ 
Ել- ո էս ղդացի հուժկու ՝ պոռթկացող ո էս 
մը ։ Ա էս զդաց ի ըո լո ր անոնց հանդէպ ՝ n— 

րոնք այդ մարդը ճանչցեր էին՝ եւ իրենց 
մարդկային հաշիւներէն տարուած' չէ ին 
ղնահ ա տե ր դինքր ՝ իբրեւ մարդ եւ իբրեւ 
վիպագիր ։ Պ ի պեռեանին իսկ բա ռութ մ ըր- 
ջիւններ բոլորը։ Զ է ին էսօսեր իր մասին՝ 
իր արուեստին մասին՝ իր գործին մ ա- 
ս ք.ն, ղո ր նկատեր էին /չենթադրեմ' ա- 
նար ուեստ ։ Համբաւին շշՈԼ՜կը լէ ին աա— 
րածեր իր Լուրջ ՝ ձգեր էին որ ան քաշուի 
իր անկի ւնր՝ դառնանա յ մարդոց դէմ ։ 
Որովհե տեւ կը հասկնտչլէի հիմա ՝ լսած
ներս այ ամ ւի ո ւի ելով՝ որ ա՛յդ եղած Էր 
այդ մարդուն ճակատագիրը' իր ղաոնո ւ- 
թիւնը մարսել առանձին ՝ անարձադանդ։ 
Փա սնութիւն մը՝ որ սակայն' շատոնց 
կուտակուած ԸԷԼալու էր իր մէջ՝ ու մար
դոց վրայ հետզհետ է' Ւր նա յուածքին 
դաժ՜անութիւն ը սրած։ կր կարդայի ու կը 
կարդայի ղինըը , եւ էՀ մը չկար ուր այդ 
դառն դաժ՜անութիւնը քիչի՛կ մը մեղմա
նար։ Ափոփանքի ո՛չ մէկ պահ որ յօժ՜ար
ուէր րնթերցողին ՝ շունչ առնելու ո՛ չ մէկ 
կա ր ե լի ո ւթ ի ւն ։

կարդաց էւ յետոյ Պ իպեո եանէէ կենդանու
թեան Լոյս տեսած՛ իր երկու վէոչերը 
«Անկ ուտ ի Սիրահարները-» (1962) , «if—

et si Ohannès et Saïat - Nova sont d’in
comparables chantres de l’amour qui 
consume. Le XXe siècle voit s’élever la 
rouge barbarie des massacres, et les bras 
tendus et couverts de sang de Daniel Va- 
roujan. Tcharentz, le grand, se maintient 
sur l’abîme obscur du ciel et protège la 
demeure séculaire. Après de telles voix, 
le flambeau semblait difficile à reprendre. 
Vahé Godel a cependant discerné quelques 
plumes novatrices susceptibles de pour
suivre la trajectoire trop prématurément 
abandonnée par Barouïr Sévak (1924 - 
1971); il s’agit de Zahrad (nié en 1923), 
qu’on pourrait rapprocher de Queneau ou 
de Jean Tardieu, et de Henrig Etoyan (né 
en 1940) dont la «mémoire ardente» se 
brûle aux racines de la «pure perte», de 
Tavoyan (né en 1940), ou de Krikorian 
(né en 1945) et Andréassian (né en 1950), 
découverts par Godel dans la revue d’Ere
van, Karoun, ces jeunes poètes incisifs 
rompent avec l’ancestrale glorification de 
la terre menacée pour user d’un ton plus 
serein, où l’humour veut faire sortir «la 
poésie des cages».

Toute cette floraison poétique vient au
jourd’hui à nous grâce à Vahé Godel. Elle 
mérite vraiment que nous allions à elle.

էլըրաաեը^ (1959) ել իր պա տմ՛ո ւաէրքնե— 
րու հատորը հԼքովյլ^ (1961) ։ Պռտմը- 
լուերն եր ո ւն մէջ , սեռին պա հ ան ջին ե ր ո ւն 
բերումով^ Պ իպեո եան չի յաջո ղի ր ՝չի՛ 
ալ ւի ո րօե ր իր պատրանաթափ եւ ըմբոստ 
նայուածքը պտըտցնել ըհ կե ր ո ւթեան վ ր- 
րայ։ Հոն աւելի իւդճմտանքհ է որ երեւան 
կու դա յ ՝ բարեկամ ութեան ուժը ՝ բնու
թեան մէջ ընկերային ա զդեց ո ւթեն էն 
դուրս պրծելու հնա ր ա ւո ր ո ւթ ի ւն ը ՝ եւ 
մ իեւնո յն ա տ են ' մ եղմ շեշտով արձսնա- 
դըրուած յուսահատութիւն մը։ վէպերը՝ 
եւ մանաւանդ առաջինը «Լկրտածը» յետ 
մահու հրատարակուած գործին կշռո յթուէ 
եւ ան բա ր եէսիղճ դաժ՜անութ եամր դրուած 
նն ՝ թերեւս ո՛չ նոյնքան շեշտուած որ
քան «Արջիւններու վերջալոյսը»։ Պիտի 
անդրադառնամ քիչ յետոյ այս դործե- 
րուն եւ իրենց յա ական ի շն ե ր ո ւն ։

Զ* Պիպեռեանի կենսագրութեան մա
սին քիչ բան դիտեմ ՝ որովհետեւ քիչ դըր- 
ւած է ՝ հ ամա ր եա՛ ո չինչ։ Մին աս Թէօ- 
լէօլեանի «Տ1*ար մը դրականութիւն» երկ
հատոր գործին Ափի ւռք ի նուիրուած բաժ
նին մէջ՝ Պիպեռե անի անունը /չերեւի մի
այն մէկ անգամ ՝ պոլսահայ գրագէտներու 
անունները թո ւար կող ցանկի մր մէջ՝ 
բայց իր մասին' ո՛չ մէկ տող : Ասկէ 30

Գրեց՝

Ս՜ԱՐԿ. ՆՇԱՆեԱՆ

տարի առա^ 1957—/'^ LnJu աեսած «Հա- 
մայնասչատկեր իսթանպուլահ այ դրակա
նութեան» հատորին մէջ՝ իրմէ կայ պատ
մուածը մը («Պապային տղան» յետոյ 
«Մ ով ը» դրքին մէջ ներառուած^ եւ քան էւ 
մը տող կենսագրութիւն ՝ որմէ /չիմա
նանք որ Զ ♦ Պիպեռեան «ծնած է Իսթան- 
պոլ-Լ 1921—/'^ փատըդիւղի մէջ» ՝ իր նաէս- 
'htu կան ուսումը ստացած տեղա կան վար
ժարաններուն մէջ՝ իր երկրորդական ու
սումը Աէն — հԻ ողէֆ ֆրանսա կան լիսէն ՝ 
եւ յետոյ հետեւած ՝ առեւտրական վար
ժարանի։ Իր առաջփն պատմ ո ւածքը լոյս 
տեսած է 1945—/'^ «փամանա կ» օրա թե ր- 
թին մէջ («Երեք ընկեր էինք»՝ որ հատո
րով Լոյս չէ տեսած} : //z. վերջին պարբե
րութիւն
1942-^2/

մը կ'ըսէ «Աշէսա տա կցած է 
սկսեալ իսթանպուլահայ գրեթէ

բո լոր օրաթերթերուն ՝ հանդէսներուն եւ 
^Երջանիկ Տ արեգիրք»ին ՝ տալով պա տմ ը- 
ւածքն եր ՝ դրա կան ՝ դե ղա ր ո ւե ս տա կան ՝
ննո i դա տա կան յօդուածներ եւ վ^րԼո\քյ

ծո ւմներ» ։ *ննա դա ւոա կան յօդուած ՝ 
վերլուծում' ա մըռղջ ովին անծանօթ կը 
մնան ինծի ՝ իրենց քանակութեամբ եւ 
իրենց պարունակութեամբ ՝ բայց /չ երեւի' 
Զ * Պ ի պեռեան առաջին օրէն իս կ' եղած է 
գրչի մարդ՝ իր ազատ եւ անաղաւռ ժա- 
մ ան ակը ամբո ղջո ւթեամբ տրամ ադր ելով 
դր Լփ սպասին • Պ ու շտօնա կան կենս ադր ո ւ- 
թլ։ւնը ա ւե չփ բան Լ ըսեր : Անձնա կ ան էսօ- 
սա կց ո ւթի ւնն եր՛է' գիտեմ որ մաս կազմած 
է թուրքի ո յ մէջ համայնավար կուսակ
ցութեան ՝ եւ յետոյ' հեռացած անկէ։ 
Փիծ մը եւս որ զինք սիրելի պիտի չդար- 
ձ^րնէր պո լսահա յ գրական շրջանակն երուն 
եւ քաղքենիական աւադօրեարին : Իր կնո
ջը հետ թ ղթա կց ո ւթեն է մը կը քաղեմ նա
եւ թրքերէն լեզուուէ իր բազմածաւա լ 
գո րծո ւնէ ո ւթեան փաստը ։ թրքերէնէւ 
թ ա րդմանած է նա էս (եւ ո՛ չ թէ «թրքերէն 
լեզուէ» ՝ ինչպէս /չըսէ յետ — մահու վէ
պին կողքի է?բ} Ար ամ Անառն եան ի «Պ ա լ- 
քան եան Պատերազմը» (1912—ի ն լոյս տե
սած հա յեր էն} î փայց թրքերէնի թարգ
մանած է մանաւանդ բազմաթիւ վէպեր ՝ 
Ա օրիս Մոնթէկիլէն ՝ Պալզաքէն ՝ ճէք 
Լոնտոնէն ՝ Ափթըռ Աէեքլէրէն, Կ["-սթավ 
d.Էոպկո-կն եւ. Մu.pitftii՛ Կռռքիկն : Արտցալ. 
ևը պա տճառէ ուժեր ու այսքան մեծ վատ
նում մը՝ երբ. մարդ կը էսորհէւ որ այղ 
թա րդմ ան ո ւթիւնները կրնային այսօր 
գոյութիւն ունենալ հայերէն լեզուով՝ ե-
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Ր!!աՐ ^JP^['^)ni^J^[inL ‘համաււլատաս- 
էստն հ տ ս տ ր ա կո ւթի ւն մր , եւ զ։/՜բաթա ու
րար՝ չատ էա լ դի տևնբ որ չէ՛ս՛ J ան Ս փէււռ— 
բի մէջ՝. Ար տցաւ կը պատճառէ որովհծ- 
տեւ թարգմանողը հոս՝ իսկական վիսլւս— 
Դիր մըն է, որուն վիպական ամէն մէկ 
տողը սրան չե լիր մ րն է , եւ ո րուն ղր չթ' 
տակ արեւմտահայերէնը պիտի կարենար 
Պալղար , Կոռբի կամ Ֆլոպէռ Ըն^ԼաթI >

ու վիպական արեւմտահայերէնը վերա
կենդանանալ ա յդ անուններուն ազդու— 
մով։ Ար տցաւ կը պատճառէ , որովհետեւ 
դիտեմ որ Պիպեռեանի անցրը դէպի թըր- 
րեր էն , հետեւտնբն էր նաեւ եւ ի միջի ա յ- 
լո ց՝ իր շրջանակի ան տա ր րե ր ո ւթեան եւ 
տնտեսումին։ Ար այս պարադային Ը"տ 
իս՝ անտեսուած անտեսում մրն էր , Պ ft- 

պե ռետնի ա շէսւսր հ ա հ ա յ ե աg րին տար —
րական մերվում ը։ Կրնամ "է"այփԼ* 
թոզ փաստը բերուի ինծի որ սիւալ է այս 
ենթադրութիւնս յ Ար ամրողջ գործին
մէջ Պ իպեռեան կը ցայտեցնէի կր պոռայ 
l'P ար համ ա րհ անրը րա ղրեն ի ա կան մը-
տա յնո ւթիւննե ր ո ւն հանդէպ , եւ տեսա
կան ճառաբան ո ւթի ւններ ով չէ՛ որ 1լթւէ 
այդ։ 3 ոյց կու տայ բա ղբեն ի ո ւթիւն ը eil 
acte, fjnjg կու տայ անոր մուարը անհա
տական հոգիներէն եւ ընտանեկան յարկե
րէն ներս , g ո յց կու տա յ ասոնց իա րա- 
դոյն թաթ արում ր , լն կերա յին հիւանդու
թեան մանրէներուն սողոսկումով ամէ- 
նուրեր :

Ալ երբ կ՚ըսեմ որ Պ իպեռեան ի ամէն 
մէկ ՛ո ողը վիպական սրան չելիր մրն Հ , 
•զէ “՛ի է երեւակայել բնազանցական սրէս— 
ր տերն եր , լայն հ ո ր ի դոնն ե ր րն դդբ կո ղ
ճա թրումներ ։ Այլ ճիշդ հակառա՛կն* ամէ
նէն terre à terre կեցուածբը, ահաւոր 
դե տն արա ր շո ւթ ի ւն մր՝ այր ու կնոջ մի
ջել , մ ա յր ու ղաւկի միջեւ ա տե լո ւթ ի ւ- 
նը, վաթադարձ բզկտումը, առօրեայ յա
րա րե ր ութի ւնն ե ր ո ւն փա կանրը , անյու
սութիւնը։ Կոռբի ի «Մ այրը» թարգմա
նած է Պ իպեռեան , եւ Ֆ լոպէռի «Տ իկին 
Պովառի»ն , ի հարկէ'' թրրերէնի ։ Այո 
երկու վիպագիրներուն կնրահայրութիւնը 
կը 'Լ ա յե լէ Պ ի պեռեան ի դո րծին ։ Առաջի
նէն նկատի առէր «անմա ռան դ»ն ե ր ո ւն ,
թշուառներուն նկատմամբ հոգածու եւ 
յանձնառու կեցուածրը։ Արկրորգէն յի- 
թցէբ դաւառային կեանրի նկարադրու- 
թիւ^ւը^ ընտանեկան րայրայումի եւ անի
րագործելի իղձերու հանդէպ հատու նայ- 
ուածբը, ու մասնաւորաբար՝ համատա — 
րած սլա տ ր անա թափութիւնը , բո լոր ըն
ղուն ո ւած արմէրևերուն հանդէպ դաոնա- 
մըպիտ բմծիծաղը, յաճաէս՝ ըմրոստու- 
թիւնը^ ամէն պարագայի՝ պատկառանրի 
զգացումին բացարձակ րա g ա կա յո ւթ իւ-
նԻ- Այ ս վերԱն յատկանիշները երեւան 
կու դան ամէնէն ումեզ կերպո վ՝ Ֆ լոպէռի 
«Պուվառ է Փ էբիւշէ^ի անաւարտ վէպին
մէջ՝ ուր երկու գրագիրներ կը րա շուին 
կեանրէն , ել էլ որոշեն մեծ տոմարնե
րու մէջ ընդօրինակել աշթարհի բոլոր 
ղփրմՓրը , այսինրն Ֆ լոպէռի ա չրո վ դիտ
ուած կաղմել րա ղրեն իա կան աշթարհի
«Արիստոմաթիա»ն ։ Ֆլոպէռ, այս զ" ր-
ծին ինչպէս «Տիկին Պ ո վառի» ին մ էջի կա
տարեալ «հա կա—ի տէ ա չի ս թ»ն է , ու Պլ- 
պեռեանն ալ իր գո րծե րուն մէջ \կի երեւի 
ինծի ամենացայտուն կերպութ իբրեւ 
զուտ հ ա կա—ի տէա լի ս թ մը։ Այս իր դլթա- 
ւոր յատկանիշին պիտի վեր ա ղա ռն ա մ րի չ 
ե տ4?Ը ։

Փակագիծ մը հիմա, րան ի մը նկ ւստո- 
դո ւթ ի ւնն ե ր ո էէ :

19G6-փ Յունիսին , 3 * Աիւրբճեան ք^Ա1— 
մէջ յօդուած մը կը հ րատարակէր ,

«Ափիւռրահայ հոդեբանա կան 1ԼԷ1է{1՛ 

ենթակայական ճշմարտութեան մր որո
նումը» վերնագրով։ Յօդուածը գրուած 
էր Զ* Ար բուն ի ի «Աւ եղեւ մարդ» վէպի 
հրատարակութեան առիթով, ու \կչ անդ
րադառնար էւ ր աոաջին մասով ը սփէււո- 
րահայ վէպի պատմութեան։ Այդ յ°ղ- 
ուածը առաջին լուրջ փորձն էր Ափիւռբի 
վէպին վրայ հ ամա դրա կան նա յո ւածր մը 
նետելու, անոր մէջ որոմը եւ ցորենը դա
տելու, ի հարկէ իբր չափանիշ ունենա
լով «մեր վէպի ենթակայականութեան 
աստիճանը՛» : Ու Ա՛յ՛բ չափանիշին պտրղած 
ոլղղութիւնը նկատելով «ժամանակակից 
համաշխարհային վէպին կարեւորագոյն 
ուղղութիւներէն մէկ»ը, Տ. Ըիլրքճեան 
կը հասնէր այն տխուր հաստատում ին , 
թէ «մեր վէպը չի պատուաստուիր իրեն 
մամանա կա կից համա շէսարհա յին վէպի եւ 
ոչ մէկ Չսանրին վրայ», եւ կ'աւելցնէր' 
«տարօր ինա՛ կ ա յ լուր ութիւն» ։ Ար ա չրին' 
Ափիւռբի վէպին անդրանիկ անունները 
միայն զերծ կը մնային նման մ եղա դր ան

րէ : Ա մ տ էւ ունէր Հլ ահն ուր, Աարաֆեան , 
էէար դար եան եւ ա յն ալ «ա ռա ւե լ կամ 
նուազ չափ ուէ» ։ Փ ո րձելով Ա փ իւռրի ամ- 
բողջ վէպին ենթակայականութեան պա
կասը եւ թերնիր որոնումներու չգոյու
թիւնը լա ւա դո յնս յատ կան շե է մ է կ տարտ
ղի տակ, 3 *Աիւրբճ,եան ^առաջարկէր 
«ա ր տարին ի ր ա պա շտո ւթ ի ւն» որակումը ։ 
Պէտր է յիչեցնել որ նկատի չունէր այդ 
ընդհանուր յատկնաշում ին մէջ նա էսա-
եղեոնեան շրջանէն եկոդ վի սլա դիրն երր
([Ա սայեան , Օշական, ՀԼարեան) , բ՚՚ւյց 
նաեւ նա էսա—եղեռնեան թեմ աներ ուէ զբա
ղող արձակագիրները {Համաստեղ, Հայ- 
կազ) ։ Այսօր , 3 • Աիւրբճեան ի յօդուա
ծէն աւելի րան 20 տարի ետրը, կացու
թիւնը չէ փ ո էսո ւած : Ա իւր բճեան ի tttnn— 

րադրութիւնները պահելով, Ափիւռրի մէջ 
չենր հանդիպիր ո՛չ «ենթա կայա պաշտ»
վէպին , ո՛ չ «րն ա ղան g տ կան» վէպին
(* ա ֆք ա յի օրինակով) , ոչ ալ «նոր—ւէէսլ»ի 
այս կամ այն հո սան բքէն համապատաս- 
էսան գործի մը։ Աայց ամէնէն ցաւա
լին ա յն է , որ «ար տարին իրապաշտու
թիւն» որակումին յարմարող վէպերն ալ 
դմրաթտ ա րա ր' իրակ ան ո ւթե ա ն ձ ա ս էւ //
չեն էսօսիր մեղի, այլ ամէն էն չ էլ ընեն 
ընդհակառակն' ւիաէսչելու համար իրենց 

էւ րա կան ո ւթեն էն ։ քն չ որ կու գայ մեգի 
Պոլսէն, Պէյրութէն կամ Լոս Անճըլըսէն' 
ընդհանուր փաէսուստէէ հ ո ւլե ըան ո ւթ ի էն
մը կը մատնանշէ, եւ ի րաց աստի' աւե
լորդ է ըսել համա շէսա րհա յին իրադոր- 
ծումն եր ո ւ էս որ ան դի ա ա g ո ւմ ր ։

Զ ♦ Պիպ եռեանէւ վէպը միակն է իմ ա չ- 
բիս Ափի*-ո,րի այսօր ո ւան վէպին *^էջ' 
որ դերծ մնայ համատարած փաէսուստէէ , 
դո յապա տո ւմնե ր ո ւ ի տ է ա լա կան ա g ո ւմ էւ , 
«բանաստեղծէս կանաց ում»ի սովորամո — 
լո ւթեն էն : Ա՛յդ է որ կր կադմէ իր արմէ- 
րը նա էս եւ առաջ ։ Ջեմ րա ղդա տ ե ր տյդ 
դործը արեւմտահայ վէոլի գագաթնակէ
տն բուն {Օշական, Փարիզէէ դպրոց) , ո- 
ր ո վհ ե տեւ բա ղդա տ ո ւթ ե ան կար իբ չկա յ ։ 
Զ* Պ ի պեռեան իր մամ անա կին մարդն է, 
աւելին չե՛մ փնտռեր իր մէջ*. Ար մամա— 
նակը բա ռա սանական եւ յիսունական 
թուականներու Պո լիսն է . հանրապետա
կան թուրրիան ։ Աա յց Զ * Պ իպեռեան դր- 
րադէտ է նաեւ։ Այդ Պո լիսը կը նկարագրէ 
ի՛ ր բա րե էսա ոնո ւթեան համաձա յն , բա յց 
կատարեալ հաւատարմութեամբ ։ Աւելին 
չեմ փնտռեր , բայց կ ր գտնեմ լեգո լին 
համը եւ վիպա կան թեըն/ւըփ մը տ էւ ր ա- 
պե տո ւթի էնը ։

Արկրորդ ն կա տո ղո ւէմ ի ւն ս կը վերաբերի 
Պոլսոյ դրականութեան։ Ափիւռրի զանա
զան վայրերը «դա ղո ւթա կեդր ոն» կեանր 
մ'ը կը վարեն, ինչպէս մէկու մը համար 
պիտի ըսէինր' «անձնա կեդր ոն» : Ամէ^ւ 
գաղութ իր հաշւոյն։ Պո լիսը միւս գա
ղութն եր էն աւելէք մեկուսացած կեանր 
մը ա պր սւՀք է ։ վ ե քւն վեց տա սնամհա /չն ե— 
րուն î ïkjn անտեղի կգգփա g ո ւմն ե ր n ւ. հ ււ— 
ււանըիղ, դէմ կրնար թիավարել դ ր ա կւլլն ո ւ- 
խիւնը , տրուած- ր լ լա/ni/ լեգո լռական 
դետնի լիրայ յարաբերական միատարրու
թիւնը ^յարաբերական կ՚ըսեմ, որովհե
տեւ պոլսահայերէնն ի միջի այլոց' իր 
իւրա յատուկ դլլ ւն ա ւո ր ո ւմը ունի} բարե
լաւիս տա լ՛ար. հակառակը ղարմանալիւ պի՚- 
տե [LLLU‘['^ ։ Րայց գրականութիւնն ի'սկ 
հազուադէպ պա ր ազան ե ր ո լ մ իա քն՝ յա քո
ւլա ծ է «դա ղո ւթա կեդր ոնո ւթե ան» պատ
ուարները տապալել՝. Հոս' ւլրաւլէտ մը, 
հոն դրական դպրոց մր ինյւղինր ղըմ- 
ւարոլթեամր սլա ր ւոարլլւ ած է իրր հւոմաւլ- 
ւիիւորեան : Ասոնցմէ է «Պոլսոյ դպրոց» 
ըսուածը, որուն տեսարանը եդաե է յի՛— 
սուն ական թո ւա կանն ե ր ո ւ կէսերուն' իէ . 
1ժրաիւունի ( լոե ս ւււյլլ ուղղութեամր
նՍ.Մ—ի 3 — 4 համարին մէջ իրեն հետ
հարցադրոյցը'} յ ի^ւրղինյ, իբրեւ «դպրոց» 
ճանչցնելուի սակայե , եւ. բո լո ր ին ուշա- 
դըրութիւնը իր վրայ հր՚սւիրելոլի, «Պոլ- 
սոյ դսլրոց»ը (որ իր շարրերուն մէջ կը 
հաշուէ ոչ միայն բան ա ս ւոեվծնե ր այլեւ 
արձակադիրներ} սլոլսահայ դրականու
թեան բոլոր հ ււ ս անընե ր ո ւն ըեական յան- 
դակէտը ըլլալու յա ւա կնո ւթ ի ւնն ունեցած 
է'. Եւ ինչպէս կը պատահի ամբողջ աշ
խարհի երեսին այդպիսի պարագաներու 
u‘Jt Գսէրոցէն դ՚լլ-րո գտնուող դր ա դէ տն ե- 
րը՝ թէկոլ-զ յարդո ւած տեղա կան հան—
ր ո ւթեան կողմ է, չեն վայելած սակայն 
ընդհանուր համակրանքը որուն կրնային 
արմանի ըլլալ՝. Հոս ալ կրնամ սխալիլ, 
Րս1.1!1 ի’1? խոր համոզումովս' , Պիււդեռ- 
եան ասոնցմէ է '. Անիրաւութիւն մը սըր- 
րազրելու թերեւս միամիտ վստահու
թեամբ է որ կը լլրեմ իր մասին'.

Կը մնայ հիմա ամէնէն դմ֊ուարը. հան- 
դամանաւոր կերպուի խօսիլ £ . Պիպեռեա- 
‘‘“Ւ վի՛պական արտադրութեան մասին , ա-

ուսնց դիմելու իր վէպերը պատմելու դիւ
րին եւ աւդարդիւն միջոցին՛ •

Ըսի որ այս վիպագիրին ղլխաւոր յատ
կանիշը այն է , որ դոյզն չափ ո ւի չի տէա լա— 
կսւնացներ ան ի ր ա կանո ւթ իււ֊ն ը : Ո ւ^՛ ի՛ ան- 
չուշտ այդ ի ր ա կւսնո ւթ իւն ը տեսնելու իր 
ձեւը , ունի իր յաճախւսնքները , իր նա
խասիրած նիւթերն ու կա g ո ւթիւններ ր î 
Այւր յաճաիսւսնրներէն մէկն է ընւուսնեկսւն 
յարկին տակ այր ու կնոջ ներքին , անդի
մադրելի, անւիերաղարձ ատելութիւնը՝, 
Ըն տ ան ի ք ՛! ր չկւււ f , տուճն ւ! ր Ը[այ Ււ՛ 
մօտ, ուր չ՚ո1՚րէ ւ^տելութէււնբ։
«Անկուտէէ սէւրւսհւււրներ»ուն Ակորդն ւււ. 
Մ ելքէն էն, «Լկր տածը» էւն Հէւլտսւն եւ Կա
րօն, նոյն վէպէէն մէջ՝ Օսման Պէյր եւ 
Մ էււճեսլսլելր , ըո լորը բո յն կաղւ քած՝ ի- 
րար կր բզկտեն ։ Աայց ամէնէն ահարկուն

ր ջէ1 ր ո *- Փ^երջա լո յսը»էւ Ար ո ւսէւն
ա տե լութ էէէնն է էւ բ ամուսնին հանդէպ , 
բան էէ որ ա յդ ա տե լո ւթի ւն ր մարդը կր 
տան Էէ մինչեւ մահ : Ին չւււ 111 Ju համա
տարած ա տե լո ւթ ի ւն ը , կեանբեր կո րծա- 
նոզ , երրեբ չմարող այս ո էսը։ «Ա*1է չո° ւ »ին 
առաջքէն պա տաս Էսան ր այն է որ ա՛յդպէս 
է, ut մ ո ւսն ո ւթե ան օրէնբն է, ուրիշ ձԼւ_ 
չէէ կրնար ր ք ք ա լ , տեւլ մր կու գայ ուր ա ի ր 
ու կին ստիսլուած են "իրար ուտ եթ ուր 
չեն կրնար այլեւս կեն ա կց ո t թ ի ւն ր հ ան-— 
t յուր լք ել : Պ իլդ եո եան ի t է է սլ եր կ ն թ ե լա դր ր- 
ւածր ա յն է, որ u*ju °[,Է^1*րը բացառու
թիւն չունէէ , ուշ կամ կան ո լ էս' ա լդ բնա
կանոն վաԷսճ ան ին կը հ ա սն էւ ամ ո ւսն ա ղ ած 
ամէն ղոյղ* Պ իպեռեան չրն դհ ան ր ա ցն ե ր 
սակայն, ամուսնական 1լե^ւ ւս !լց ո ւփմ ե ան
այս անփառունակ վւսէսճանին տեսաբա
նութիւնը ընելը իր գործը չկ՛ : Անբ ՚1Ը 
պատմէ էն չ որ ունի իր աչբին տակ, սլո լ- 
սա կան րն կեր ո ւթեան մէջ, հալ թէ
թուրբ։ Աայց «ինչո^ւ»ն ունի նաեւ երկ
րորդ պա տաս էսան մ'յt, մ է կ բառուէ'
դրամը։ Կ*րամը հրապարակին վրայ շբր- 
ջո ղ եւ րն տան եկան բոր կերէն ն ե ր ս ըտ-
նող եր եւոյթ մը չէ* րան մըն է որ կր 
մտնէ հոգիներուն էսորր, կը \կաղ ■Ո բո- 
Լո բ էն հո դե յատակը ան էս տիր, այր թէ
կին , “՛ղջիկ թէ տղա ք , րա յց մանաւանդ 
կիներ ուն պարադային : «Ան կո ւտ Ւ Ա1՚ր tu— 

հարներ»ու!ւ մէ£ մայրը տղան կր պո
ռա ք (.էջ 108)' «Այդ լի ո ս տ ա լի՞ ՛լ, կը մլեր- 
ցրնես կոր , հա՞ , ցաւաւլսւ՛ր : փիթէդ
բոներ է կը կթէ կոր քեղ» , ո լ. ւուլւսն ւււ յ- 
չան դա կո ւ-ւււծ կը փոխադարձէ' «փուճն 
էրկանդ քիթէն բոներ կթեր ե ւլ ա յս չափ 
տարի, ամէն լսդջիկ քեղի պէս կը կար
ծես, հէո ՝ • . Ա՛խ , ինչ ասլրանք ես եւս 
դուն : Հաւատար իմ կին . . . մարդ ձեր 
երեսը չէ նայեր քի ըան մը ընէք', կրիկ 
մը դտեր էք ձեզի պիտի կերակրէ է շո լ
“լէ" , “՚ն չըլլայ նէ ո՞ւի կը նայի երեսնիդ'. 
Հոզինիդ խաբել կ՛ուղէ, կը էէ ա իւն ւսբ ո ր 
բացը կը մնաք. . . Պապա չէ՛ս խամին ըրէ . 
դրամներդ պահէ՛ չունիմ ըսէ... կրցւս-

չավ՛ դրամ փրցուր» ; f.ի չի կ մը եր
կարեցի այս մէջբերումը , ցոյց տալու հա- 
մար խօ՛լ՛ս կց ա կան ոճի վերարտադրու— 
թեան մէջ Պիպեււեւսնի բացառիկ, ասլ- 
չեցուցիչ կարողութիւնը : Պիտի վերա
դառնամ դեռ այս կէտին :

Աւելի յսւոակ չէր կրնար ըսուիլ ամէն 
սլարադայի , որ ամուսնութիւնը տնտեսա
կան պայմանադրութիւն մըն է՝. Եթէ ըս-
‘մ՚Գրը “՚յդպէ" չէ. եթէ մարդիկ ուրիշ
հիմեր ո ւ վրայ կ՛ամ ուսնանան , ուշ կամ 
կանուխ' այդպէս կը դառնայ ՝. Ըայց դը- 
րամը նախապայման մըն է խորքին մէջ՝. 
Անհրամ եշտ է այրերուն համար , որպէս- 
ղի կարենան հասնի լ ընկերային ղիրքե- 
րոլ, հետեւաբար' յարգուիլ. անհրա
ժեշտ է կիներուն համար' որպէսդի կա_ 
րենան իրենց ցուցամոլութեան աղատ աս
պարէզ տալ՝. Այրերն ու կիները իրար 
կ՛արժեն ՝. Աէկ կողմը' յարգուելու մար
մաջը, միւս կողմը' ցուցամոլութիւնը, 
<.<.Մրջիւններու» Արուսը , ամուսինին դիա- 
կին առջեւ բարձրաձայն կը ի. ո րհ բ զած է' 
«Ի՞նչպէս պիտի ելլանք ասոր տակէն , ես 

“՛Լ չեմ դԸտեր ■ . . Ահագին ծախք կ՛ուզէ . . . 
մեռելը լուալը անդամ դրաւք է... մէկ 
տէ բտէ րով պիտի առնեն տանի՞ն... խտյ_ 
ւոաււակ պիտի ըլլանք . . . Այք կն մարդ չՈլ-
նՒն չը"եր, չըրին կ՚ըսէ...», Մինչ «Ան- 
կուաիներ»ոլ Գէորդը կ՚երազէ թաղա
կան դառնայ, Պա արիս, բքին մարդը րլ_ 
լալ, իր անունը թեր թեր ուն մէջ տեսնել, 
հեղինակութիւն վայելել, տունը ինչպկՀ 
դուրսը, ինք որ իր աղոցը կողմ է կ'ա_ 
նար զուի առտու իրկուն («Գիտենք, ղի_ 
տենք, մի յողնիր , փուն սկաոլւո էիր մե 
ձախ մի աջ, մի ձախ մի աջ կ՚ընէիր . . .») ,
է', եր11 Խ՛ դԽ՚ր՚լր ո շուներն իսկ
կ,սնար զեն («Անթիլիասի ը ջթ, ,լե 
թ»ը, «Զարեհ չեպիսկոսլոս»ը) , ինք կ 
խորհի' «կարեւորը կողմ բռնել (է) լ, 
այւը կողմին շնորհիւ կարեւորութիւն 'ոս
տանալ» (էջ 97). ւ

Ա.մ ո ւսն ութ իւնը' օր ին ս, ւոր բոզոլ _
թեւոն բո յե մր, Այրերը դիրքի ետելէ} 
եւ. ft շէււտնո ւթեան , այդ իչխանոլթիըպ՝
սւսհմանաւիակուի իսկ ընտանեկան պ1Ա__ 
րագաներուն («հոդ էր համը , Իրմէ, ի 
դրամէն կախեալ մարդոց դլուխը տեսնել 
ինք՚լինք») : Կիները' իրենց պատիւով մը. 
տահ ո ղո ւած ։ Դեդեցիքլ եւ յուսադրի',
պատկեր մրն է Պիսլեռեանին ղծածը ; 
սեր սակայն երբեք, թէ ո՛ւր կը գտնուի 
ցաւին բուն արմատը, խաթարումին ըս_ 
կըղրեակէար , որ թերեւս խաթարում իսկ
չէ > մ՚“ն1՛ "լ՛ յոյԱ եւ LL֊e է'քԱ՚.ւ ՛■ Մէկ -ոեղ
միայն «աւ-ւսնղակտն բարոյական»ի ել 
«դա ո ա կա լ, դ» ի խօսքը կ՚ըլլայ, ւսմրողջ 
զորեին մէջ, «Անկուտի»ներոլ տղան 
'ւ1'Ըմ ժը կը րան’“յ, "Ը կը խոցաւորէ թկ 
«աւանդական բա ր ո յա կան»ին համս, _ 
ձայն՝ «ծնողը իւստւ՚ւրիր պահաւղսլնն կ 
ս՚ւլջիկ լլո՛ւկին կուսութեան , որոլԼհեսլել 
կո ւս ո ւ իմ ի ւն ը ու ■մւկ ան tiը նէււթտկան սդ,^ 
քքէբէւն չափ ան էւ շն կ պաշտօնական առու
ծախի սա կա րան ին մէջ» ( Հ C 127) , բօւբյ 
յստակ չէ թէ Պիլդ եռեան կը հաւատա"յ 
ի ս կա սլէ ս այ՛լ րտրոյտկան եւ անտեսա
կան ըմբռնումներուն «դասւսկսւրւլւսյին» 
րնո յիմ ին : իչա կւսն ր իրեն համար տեսնել 
եւ. ցոյց տւս լ է, իմէ ինչսլկո անտեսապկս 
իր ալ, ու ւի, լած մարդիկ ի, ր ւս ր կի ուտեն , 
իրար կր սսլանեն իսօսքուի ե t- ա բ արբս վ ;

Այբ մարդիկ՝ էէնչպէս տես անբ, չեն 
էսնայուած Պ ի պեռեան ի կողմ է, բայց կը 
կ ար ծեմ որ իր րուն թիրաէսը կիներն են, 
եւ աւելի ճիշդ պիտի ը/լա ր ըսել կխոէ 
մայրութիւնը։ Ահաւասիկ բիչ առաջոււսն 
«խէչո^ւ»էմ/r երրորդ պատասխանը ։ թերեւս 
ղլէսաւորը։ Ալ այդ պատճառով իս^լ րը-* 
նաւ չեմ կարծեր որ Պխպեռեանի վէ^ԴԷ 
բէս ղբեն ի ut կան բարբերու ել անէսուսա- 
փելիօրէն դրամի վր ա յ հիմնուած չարա
րեր ո ւթի ւնն ե ր ո ւ ձաղկումին կը սահմա- 
նափակուի ։ Մ՛այրութիւնն է որ կինը կը 
դարձնէ այդ մեգերան , որ կ' ան ղրեթկ 
միշտ Պիպեռեանի մօտ։ Կ թե երր 1լամուս-* 
ետնան ան տ ե ս ա կսմն պատճառներով : Ան- 
կասկած։ Այսինխէ՝ ունենալու համար։

զաւակ ունենալն ալ ունենալ մըն է
Ւր կ սէրդին ։ Այդ «ունենալ»ուն չՈԼըջ կը 
կազմուի 1լնոջական՝ ամբողջ հոգեբանու
թիւնը ։ «մկրտածը» ին Ար անի կր որ թուխս 
նստած է յխսունի դռները հասած իր ար
դուն վրայ, կը էս այտ այ զուարթութենէն 
{հ՚է'հ էս ենթ ես դո ււ՛ ՛ող՛" լ . . . ուրիշ թնչ 
կրնամ ըսել, իսենթ ես չհորհքուի») , երբ 
ւոդւսրլ, իր հ ակակրանբր 1լ արտայայտէ 
իրեն ներկ ա լաց ո ւած բանիերորդ աց— 
ջըկտն նկատմամբ։ «Մրջիւններ» ուե 
մայրը՝ Ար ուսը մփջոզը կր զանէ իր աղ- 
ւէ՚կւԼ l’P ձեռբին տւս էլ պահելու, եւ վէպթ 
վե ր ջա ւո ր ո ւթ ե ան ա զջկան հ ետ վերջիւն
կռիւէ մը յետոյ («Գուն էրիկ մարդու մ ը 
'.ետ խօսիլս անդաւք չէիր ուզեր • . • Ուրի
շին կլլեցուր : — Ապերախտ : Կվււզին ժէի 
■‘‘է՛լ հա տիկ է կ՚ըսէին։ Ամին շնորհիւս 
Մէկ հատիկ էի տէ ի՞նչ եզս,լ, Մէկ հ">տ 
■՛է ՝. Հիմա հրէշ եղայ ...» , էջ 310), կը 
պատմուի սոսկալի մահոլամբ : «Ո՚-նե-
նւսլ»ուն մէկ ‘եղանակն է ան շուշտ «չու֊ — 
նանալ»ը, ել ամէնէն սարսափելի եզս, - 
նակը ։ քւս/յի որ ո ւղղւս կի կր խեն թսւ ցնէ : 
Այդ սւււ՚ոիճանթն’ կը հասնի հոս Արուսին 
Լ“զջի1լը, որ իր անդոյ մայրութիւնը կր 
ջանայ փոխանորդել դողունի միջոցնե-
րո.լ

Ա է էր զերծ չի՞ մնար ընկերային ,"J“ 
հիւանդութենէն , ամուսնութեան, դրս՛— 
մին։ դիրքին, սլա տ ի լին , մ ա յրութեան , 
«ունենաչ»ու^յ Z.nLp2. հիւսուող :
<Տ.մրջի ւններ»ո ւն հայրը, 'էարլըքէն >ւը- 
նանկացած , Աշքալէ չերթալու համար իք 
ամբողջ հարստութիւնը ‘իր՛"J տուած,
հիւանդ, եւ իր կնոջ ճանկերուն յանձնը- 
ւած : Հայրական զորով բուրող, եւ այն- 
րան յուղի''չ, երբ ոչի՛նչ կրնայ րնել l՛- 

րեր ու ընթացքը ւիոիսևլու համար î Ջ^7*^ 
կը մնայ որովհետեւ կնոջական դ>“ղանու- 
թեան զոհ մըն է, Ըայց կան նաեւ «Ա^" 
կուտի»ներոլ ՝b ո րմ ան ,«Լկր տածը»ին Կիւ-^' 
է1՚լլԸ՛ «Մրջիւններու Լուլան, երեքն ալ 
երիտասարդ աղջիկներ , երեքն աԼ չամե
հացած» դասակարգին պատկանող, բան
ուոր ուհի , աղախին , անուս , Ասոնք ալ 
զոհեր են, ընկերութեան տնօրինած պայ
մաններու^ զոհերը , Շատ գեղեցիկ կեր֊ 
ւ՚լով կը նկարագրէ զանոնք Պի՚ղեոեան 
պարզ աղջիկներ , միամիտ ու պատրասւո 
զոհուելու, Ըայց անգամ մը եւս' չիտէա- 
լա կանացն եր զանոնք. Կիւնկիւլը չկրտա
ծը ամերիկեան պատկերազարդ թերթե- 
րոլ լուսանկարներ ը կը դիտէ , հոն տրր- 
՚-‘"ե- նորոյթի ել նորաձեւութեան խրատ- 
ներուն կը հետ ե՛վ, , կը փորձէ իր մոտէլ- 
ներուն նմանիւ, չի յս,ջողիր, կը 
խանձի :

Եթէ անհրաժեշտ Ը1±ար մէկ բառով 
յատկանիշ մը տալ, պիտի ըսէի թէ Պէ֊

Fonds A.R.A.M
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// Հ պ եր ո ւն 
հ,Լկրտտ-

պեռեան հոդ՛ով' անիշխանական մրն է :
a’/'ZT է "f l։r Համա1ս՚"լթ1՚մնը VhrP"jj

տիրապետուողներուն . ընկերութեան կո ՛լ
մէ ճզմուածներուն յ Րայց ամէն աեղ կը 
ւոեոնէ ընկերութեան բերած խաթարու
մը , ամէն կ ոզմ՝ գազանութիւնը եւ ադա- 
հութիւ՚՚ը, ունենալու, պահելու, ձեռքէ 
չփախցնելու ճիդը՛. Անմեղութիւն՝ ղրեթէ 
լկայ, եթէ ոչ թերեւս զոհերուն մօա: 
Բուն անմեղութիւնը սակայն կը ակս ի հոն, 
ուր մարզիկ չեն հասնիր, այն վայրերուն 
մէ9 որոնք կ՛՛մ" են մարդկային բռնաբա
րում էն՛. «Ծովը՛» ոլատմուածքներոլ հա
տորէն միայն մէկ հատը պիաի յիչեմ հոս 
այդ ուղղութեամր' «Գարնանային» վեր- 
նաղրուածը, ուր երկու հատ երիա ասարդ 
աղվիկներ կը պատին առանձին Ա եծ կղզիի 
մէի, մերկանալով, ծովը վայելելով, րը- 
ն ութ եան անմեղութեան հեա հաղորղո լե
լով : Լ։։։։ է "ր կան Պիսլեռեանի դրշին 
տակ երեւցած մ ի ա՛ կ էռոթիք նրրերանղ- 
ները , աղջիկներու մար մնին չ՚՚պ՚ջ֊ «.Ծո
վը» սլատմուածքին րան աա ր կե ա թ։ ե ր ո ւն 
պէս , Պիպեռեան' ծովը կ'երազէ , երր 
ինք նկուղ ին 1“"ՈԼ նետուած է , ել իր 
խշտեակին վրայ կողակիցը մահուան 
դատապարտուած :

Երկու կէտ եւս սլիտի նշեմ
՛ե՛ս ի" այն' որ Պ իսլեռեանի 

մէջ թո։ լ՛քերը րացս։կայ չեն
ծր» վէպր, ՛որուն դո րծ ո զ ո ւթ ի ւն ր երկու 
օրուան վրայ կը տեւէ, կը պատմէ երկու 
ըսրտկից տուներու մէջ անց ու դարձերը : 
ւրկկը բն տկուտ ծ է Հ,սյեյով՝ միւսը
թուրք ընտանիքով մր՝ ոբ իր մօա ունի 
իրր աղախին որդեգիր *ող^իկ մը «Լկըր- 
տած»ը ^Մրջիւններու *Լե ր ջա լո յ ս » ին մկջ՝ 
չետ — սլա աեր աղմ եան Թուրքիան է պատ
մուածը նա իմ տնտեսական սեղմ ու մի,
հալածանքի , մեծ վախերու շրջանին՝ յե- 
տո ք' յարաբերական բարդաւաճման եւ 
տնտեսական ազատութեան շրջան՛ին :
ձՇիրքէթ» , գործարան , կապելայ ՝ բոզա
նոց ՝ ոստիկանատուն , Թ ո ւր քե րն ու Հա
յեր ր յարաբերութեան մկջ են , թանձ
րացեալ կապերով :

Երկրորդ կկ՝տը կը վերաբերի վէպերուն 
մկջ վերա ր տա դրո ւած խօստկցա.!լան լեզ
ուին ։ Սփիւռքի մկջ' երկու հոգի միայն 
դիտեմ որ հայերէնը այսքան հ իան ալփ 
հ ա ւա տ ա ր մ ո ւթե ա մ բ , խօս ուածին հան- 
դէպ այսքան լա րուած ո ւշադրո ւթեամ բ ՝ 
եւ բարո յապաշտ հակա գդեց ո ւթի ւններ ո ւն 
հւսնդկպ այսքան առողջ անպատկառ ու- 
թեամբ դրած են իրենց դերակատարնե
րու բերնին մկջ։ Ս*է կը ՀԼսյհէ 0 շականն 
կ («À7 ո ւճա սր>ի պատմողական բաժինը) ՝ 
միւսը Հր ահնուրը Լիը պատմուածքնե- 
բուն մկջ) յ Երկուքն ուլ Պ իպեռեանին 
պէս' ըմբոստ նկա բադի րներ։ ■Եր՛կուքն ալ 
էրեն պէս' ո Լ — ի տ կա լի ս թն ե ր ՝ դոնկ ի- 
րենց դրականութեան մէջ։ Ե րական ութ իւ- 
*եը 1՚ր ուզածին ոլկս չտեսնել՝ ա յ լ տես
նել էԼայհ թ^Լպէո որ է՝ եւ զայն juoubfjjl— 
ևել? 'ա'J*!; է հաւանաբար այս ըմբոստնե
րուն մեծ յաջողութիւնը ՝ ա' յդ կ որ կ' ա- 
զատէ զիրենք ինքնակործանումկն :

Չբացատրեցի թկ ո 'վ են սա մրջիւննե
րը * Պ ի պեռե ան ի յետ — մահու հ րատա- 
րակուած վէպին մէ£ հօրեղբայր մը կայ 
որ կը փիլիսոփայէ՝ ու կը դրսեւորէ ա- 
ն էշխ տնական ա շխա ր հ ա հ այ եա ց ք մը :
1զին միակ տկար էջերն են՝ որովհետեւ 
'ԼԷՊ ըսուած ր չի հանդուրժ՜եր հյիիլիսո — 
փայել^ը։ Այդ հօրեղբայրը Արուսին րա- 
սերով զսոսկալի վ ախճանջ> մը պիաի ու
նենա յ ՝ րայց մինչ այղմ աղատած է ըն
կերային բռնադատումներ էն , ինքղինք 
զերծ կա g ո ւց ած է տնտեսական հիման վ ր- 
մս,յ կառուցուոդ ու դա ր դա ց ո ղ բոլոր կա- 
պերկն գործ՝ ամուսնութիւն՝ րնկերա- 
յթ պարտաւորութիւն • ինքն է խօսողը 
զհայերէն բառ չեմ դաներ կոր էնթանս 
*Ապրիլը բա ց ատ ր ե լո լ համար : թերեւս
մենք Հայերս էնթանս ապրի լր Հ՜ենք 
‘t/՛՛Ոեր , անկէ . Աշխարհի ամէնէն մրջիւն 
^ողովոլրդե ենք» Լէթ 72) , «ինծի սեր
՛՛երի ըս ին : Գրամ պիտի։ զ իզե։։ որ աշխա- 
‘"ասէր մարդ է ըսեն հի ան ան յ Աշխա տ՛ա- 
ս1ր ժողովուրդ է ստեղծագործ ՝սւզգ է 
զիաի ըսեն պիտի հիանան • . • ՀՀորս հոգիի 
մէֆէն ել հազար տարի ետքի հնախոյզին 
^տ^ոյբին համար մրջիւն րւյա/»««^ 
(^68):

Մ ԱՐԿ՝ նՇԱՆԵԱՆ

( ) Վերջացնելէս. յետոյ 
Անէմեանին զեկուցումը . 
Պսւլեանին : Թղթ ակցուը ի

է, ու բան չունիմ աւ1 
խցումը լոյս տեսեր է 
1985 Փետրուար շ8„ի p-իւիք

DIALOGUE AMI

on n'épouse pas un ange ,,P. bJdossian
— C’est curieux Papken, ces derniers 

temps j’adresse souvent la parole aux 
clients du labo pour leur dire, quand je 
vois un nom arménien, que je le suis 
aussi. La réponse est presque toujours la 
même : vous n’en avez pas l’air.

Cette semaine il y a eu un type avec une 
très bonne tête. La cinquantaine, sour
cils fournis, moustache généreuse et un 
peu folle, de bons yeux. Une tête qui res
pire la vie. Je me suis dit voilà un Au
vergnat. Et baissant la tête je vois son 
nom : Kelenklian ou quelque chose 
comme ça. Réjouis je lui adresse la parole 
en arménien.

— Quel bon arménien vous avez, me 
dit-il.

— C’est grâce aux Mekhitaristes car ma 
mère est flamande et nous ne parlions 
pas à la maison.

— Moi non plus je ne parle plus très 
souvent, ma femme est pourtant armé
nienne. C’est la force de F habitude. La 
langue me vient de ma mère.. Comment va 
votre affaire?

— Normalement. J’hésite à dire que 
je suis Arménien aux clients qui le sont. 
Je ne veux pas avoir l’air de raccoler. 
Mon désir est surtout de voir les gens réa
gir et d’entendre cette langue.

— Les choses changent vous savez. 
Tenez j’ai un gros chantier sur la Côte. 
Eh bien par deux canaux différents, des 
Arméniens que je ne connais pas m’ont 
donné un coup de pouce, l’un auprès du 
maire, l’autre auprès de mon client.

—Oui. Cette génération commence peut- 
être à se serrer les coudes à l’image d’une 
autre communauté, qui, elle, sait utiliser 
la presse et créer des influences. Vous 
connaissez l’histoire que l’on se raconte : 
quand il y a deux Arméniens, il y a deux 
politiques différentes.

Nous nous sommes regardés, nous avons 
échangé un sourire de compréhension et 
de paix, un sourire qui confirmait le 
bonheur d’avoir en commun un patri
moine ancestral que nous goûtions pour 
sa richesse.

— Tu l’as revu.
— Non mais il m’a envoyé le lendemain 

sa secrétaire avec de nouveaux travaux.
— Raconte moi d’autres rencontres.
— Dans l’ensemble c’est plutôt plat. 

Il y a un Aznavour qui est venu. Il parlait 
deux mots. Le plus souvent ils disent re
gretter de ne pas savoir parler. Nous n’a
vons plus le temps d’apprendre. On 
échange un regard un peu coupable et 
c’est fini. D’autres fois ce sont des fem
mes. Elles disent être Française, c’est 
mon mari. Une autre façon d’illustrer 
la perte de la langue. Je crois qu’Arpik 
a terriblement raison.

— Pourquoi dis-tu ça?
— Elle dit qu’il n’y a qu’une façon 

de défendre et de Faire vivre la culture 
arménienne : c’est par la pratique de la 
langue. Mekhitar est le premier à l’avoir 
senti. Il consacra sa vie pour la langue 
et c’est encore à ce jour toute la valeur 
de cette congrégation pour peu qu’elle 
ne s’occupe que de cela et qu’elle le fasse 
bien.

— Je suis content de t’avoir envoyé au 
Collège. Tu n’aurais pas le même regard 
sans ça.

— Peut-être...
Et grand-père Mardig dans ces fêtes en 
Anatolie il chantait seulement en turc 
ou bien te souviens-tu de ses chansons 
arméniennes.

— Les deux. Il chantait les deux. A O- 
vadjik il n’y avait que des Arméniens. 
Il allait chez les gens riches qui pouvaient 
le payer. Le village était construit pour 
la plus grande partie avec des maisons 
en bois à la mode turque. Ce n’était 
qu’une grande rue, avec deux étages maxi
mum. Pas d’électricité et pas de goudron, 
de la terre battue, des chevaux, des 
carioles, des animaux. Une espèce de far- 
west américain qui serait tombé en Asie. 
Une population d’hommes farouches aux 
moustaches imposantes. Grand-père était 
reçu dans les grandes maisons. A l’occa
sion des fêtes du village il jouait aussi pour 
tous.

— Toutes ces fêtes datent du début du 
siècle.

— Oui. Avant guerre. Us partaient à 
trois, un violoniste, un dap qui utilisait ւա 
tambourin, et lui l’oud. Les Turcs aussi

les demandaient et les admiraient beau
coup. Ils partaient l’été à Khasqual et à 
Denguél et plus loin encore. Une fois ils 
sont allés à un riche mariage. Ils ont 
gagné pas mal de pièces d’or. A leur re
tour ils se sont fait surprendre avec des 
filles au bord du lac. Tu te souviens de 
l’histoire !

— Raconte la à nouveau.
— C’était en été. Ils revenaient du ma

riage dont la fête avait duré très long
temps. En rentrant ils décidèrent de 
s’arrêter en chemin, au bord d’un lac pour 
se faire une fête pour eux, à leur compte. 
Ils devaient avoir du vin, de quoi manger 
et de l’argent puisqu’on les avait bien 
payés.

L’histoire raconte qu’au bord du lac 
il y avait des vergers avec de beaux arbres 
fruitiers. Je ne sais pas comment ni d’où 
elles venaient mais il y avait des femmes, 
la petite troupe pose ses affaires, on ac
croche les vestes aux branches des arbres 
fruitiers dont les troncs sont passés à la 
chaux, et au bord du lac s’allume un feu 
pour éclairer la nuit qui arrive.La musique 
commence sans ordre. Un jeu, le violoniste 
qui marche au bord de l’eau, et le tam
bourin fatigué de la journée puis Mardig 
chante adossé à un arbre tout en jouant 
de l’oud. La nuit tombe. Le rythme monte 
avec le feu, et la musique se perd dans le 
ciel étoilé. Le vin riche passe à toutes les 
bouches, bu à la cruche,. Les filles tap- 
pent dans les mains au dessus de leur tête, 
et se mettent à danser. La fatigue de la 
marche dans la chaleur de la journée et 
la poussière des chemins disparaît dans 
l’jallégresse. La nuit est douce, il fait bon. 
Le temps suspendu s’immobilise comme 
dans un moment d’éternité. Ou c’est 
comme tu veux, il n’existe plus, comme 
dans toute vraie vie.

La musique fait son travail, le vin 
aussi. Les compères jouent, jouent et n’en 
finissent plus, endiablés par ces corps de 
femme qui dansent en jettant des ombres 
immenses qui se perdent dans la nuit. 
Tout le monde est en sueur sans doute. 
L’histoire ne dit pas comment ni si quel
qu’un l’a voulu mais les vêtements tombent 
et tous vont se baigner sous la lune en 
plein milieu de la nuit. Les corps su
perbes vont se secher autour du feu et 
dansent tous ensemble en chantant et 
frappant des mains, nus. On boit, on joue 
de la musique on chante et cela continue 
toute la nuit, dans mie totale impudeur 
et un manque absolu de discrétion, tout 
entier consacré à la beauté des corps, à la 
joie de la musique et au moment. Y eut-il 
ou non rapprochement des corps ? C’est 
secondaire. Ils vécurent comme des hom
mes. Mais l’histoire ce n’est pas ça. C’est 
un moment de leur vie, c’est tout.

A mi-journée tout le monde était 
rentré chez soi, et tous dormaient, après 
avoir donné leur argent à la maison, plu
tôt penauds.

Eva s’activait, heureuse de retrouver 
son grand escogriffe de Mardig. On ra
conte qu’une voisine est arrivée, puis une 
autre et elles lui demandent si elle est 
au courant de ce qui se raconte dans le 
village.

— Bien sûr que non, dit Eva.
— Tu sais, Mardig, ce n’est pas un 

ange.
— Mais quoi, on n’épouse pas un ange.
— Non ce n’est pas ça. C’est un démon.
— Ah ! Et pourquoi ?
— Eh bien, hier soir, près du lac dans 

la montagne, on raconte qu’ils ont fait 
danser des filles à poil. Que Dieu aie 
pitié de leurs âmes.

— Ah bon, et alors.
— On dit aussi qu’il y avait des musi

ciens qui dansaient avec elles. Des gens 
du village qui travaillaient dans les vergers 
les ont entendus et sont venus voir. Us 
sont partis éffrayés. Et tu sais le respon
sable c’est Mardig, ton mari, qui diri
geait la troupe. Alors qu’est-ce que tu en 
dis. Tu te rends compte si le prêtre l’en
tend. Que va-t-il dire ?

— Bande de petites garces, vous êtes 
des jalouses. Foutez-moi le camp. Je suis 
fière de mon homme, les vôtres n’arrivent 
pas à sa cheville. J’espère bien qu’il a fait 
ça ! U a bien fait ! un homme qui ne 
sait pas s’offrir ces choses là, ce n’est pas 
un homme.

Elle n’en a jamais parlé à grand-père.

Mais elle a engueulé les autres qui en par
laient de façon si vulgaire. Pas de demi 
mesure chez elle. Araxi, ma mère m’a 
raconté ces histoires plus tard à Paris 
quand nous habitions Ave. Simon Bolivar. 
En fait ce n’est pas ma mère qui m’a 
élevé. Elle avait quatorze ou quinze ans 
quand je suis né et jouait encore aux 
quilles. Eva était tout pour moi jusqu’à 
treize ans où je suis parti à Venise. Elle 
était inconditionnelle, m’appelait «mon 
lion». Dans toute cette tourmente son 
amour de la vie a débordé sur moi, m’a 
abreuvé.

— Tu l’aimais bien.
— Je l’adorais. J’en étais fou. Tout du

moins je le pense maintenant. Un jour 
plus tard à Mytilène, au début de l’école, 
je venais d’avoir sept ans, je reviens de 
l’école en tenant ma culotte avec une 
ficelle.

— Que s’est-il passé, me dit-elle en 
souriant.

— J’ai joué au jeu des boutons et j’ai 
tout perdu.

— Ce n’est rien. Je vais t’en recoudre 
d’autres, et t’en donner pour jouer.

Tu parles il y avait des vieux renards 
à l’école. Moi j’étais du pain blanc. Ils 
m’ont plumé. Quelques jours après je 

me suis vengé. J’ai ramené un plein sac 
de boutons. J’avais ramassé tous les bou
tons de l’école et j’apportais mon butin 
triomphalement à ma grand-mère. Quand 
elle m’a vu arriver avec mon sac, elle m’a 
dit : tu es mon petit lion. Un sourire 
éclairait tout son visage, elle jubilait au 
fond d’elle-même pour moi. Elle me prit 
dans ses bras et me serra de tout le corps.
Je m’en souviens encore.

— Tu étais heureux.
— Je ne le savais pas.
— Un être de cette valeur... Dans toutes 

les difficultés de ton enfance, elle sut te 
donner de l’amour.

— Surtout de la confiance, un partage 
total, quelque chose d’inconditionnel. 
Je pouvais tout faire. J’étais couvert. Un 
lien inébranlable. Je peux illustrer par 
une autre situation.

U y avait à côté de chez nous en Grèce 
la maison d’un richard. Le jardin entouré 
de hauts murs laissait dépasser les bran
ches de plusieurs arbres fruitiers, des 

figues ou des cerises. J’ai oublié le détail. 
J’en avais envie, tu parles. Un jour j’ar
rive à monter sur le mur et je mange. 
Bien sûr le type m’a vu. Il m’a attendu 
en bas du mur pour me corriger. Le 
voyant, la frousse m’a pris. J’ai sauté, 
j’ai volé. Je lui ai échappé. En arrivant 
à la maison il y gesticulait devant ma 
grand mère qui me fit des gros yeux pour 
la forme. Puis se tournant vers le Grec elle 
commença à lui dire que les branches cou
vertes de fruits mûrs qui dépassent au des
sus d’un mur sont une misère pour les 
enfants, qu’il créait la tentation de toute 
pièce, qu’il ferait mieux de tailler ses 
arbres, qu’elle ne voulait pas le voir lever 
la main sur son petit, qu’en fait le com 
pablé c’était lui qui voulait tout garder 
pour lui et ne savait même pas donner 
des fruits à un enfant.

Je jubilais dans mon coin. Le type ne 
savait plus où se mettre. II partit ne sa
chant que dire et très mal à l’aise. Elle 
se retourna vers moi, m’embrassa et me 
demanda si les fruits étaient bons, si le 
Grec ne m’avait pas fait mal.

Elle me prit sur les genoux, me caressa 
la tête, et me conseilla la prochaine fois 
de faire plus attention. De ne pas me faire 
prendre.

— Quand-même Papken, cette histoire 
avec Mardig dans la montagne et la réac
tion d’Eva ce n’est pas banal.

— Elle était très émancipée. Je ne sais 
pas d’où cela lui venait. Peut-être de son 
métier, des études qu’elle avait faites pour 
être sage-femme. Mardig lui plaisait pour 
sa musique, pour ce qu’il était, pour son 
art de vivre, en connaisseur des bonnes 
choses, en amoureux de la vie. Du coup 
elle adhérait à lui sans réserve. La com
plicité qu’elle vivait si fort avec lui, elle 
me Fa donnée en la partageant aussi avec 
moi.

— J’ai fait un curieux rêve après notre 
discussion d’hier matin. J’étais sur une 
couche dont je ne voyais pas les limites. 
Mi ombre, mi lumière. U y avait une

Fonds A.R.A.M
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Կ՚ԻՅՆԱՅ
թատերուկ

Կերպարներ
ՄԱՅՐ ԶԱՒԱԿ

Ւննսռւնը անց Եօթանասու նը անց
ԿԻՆ

Յիսունէն փոր ու վեր

է,րկու լուսաւոր շրջաններ : 
ե ր կր ո ր դէն աւելի ;

Առա ջին խ ձախ ու առա

ԶԱՒԱԿ
(համբերատար , համոզկեր ՝ 
յուսախաբ} Մ ամա , կեր :

Կը լսուի ԶԱՒԱԿին Stabat Matera : Կը 
սր տապն ղու ի ԿՒՆը ! Կը նստի : Կը նայի 
հայելիին՛. Կը տեսնէ ելեկտրական առկա ի. 
կոճակը : Երկննալուէ այս տնսլամ անկող- 
նին վրա յ , մէջքէն կը կախուի դուրս ու 
կը ջանայ բռնել կոճակը՝ որ կը փախի 
ձեոքէն ու կը ճօճի : Կրկին կը փորձէ ու 
պիտի իյնայ՛. Կը Ju։$~nrlb երրորդ անգամ՝ 
ու կոճակը երկար կը բռնէ ձեռքին մէջ՝ 
տօնելով իր յաղթանակը ։ Կը կոխէ ' հա~ 
քե լին կը լո ւս ա ւո ր ո ւի ։

Տ ա կաւին կիսով մահճակալէն դուրս ՝ 
կը դիտէ ինքզինքը հայելիին մէջ ։ ՐԱւյց 
գոհ չէ : Մ արձակէ կոճակը ՝ որ կը զար
նուի հա յեթւին ։ Կ՚իէնէ ապա մահճակա
լն՝ ու կը մօտենայ՝ շատ կը մօտենայ 
հայելիին։ Կը զննէ ու կը քենէ զի^^րը 
դէմքին ու ծա լքեր ը վզէն ՝ իր երկար ու 
էսնամուած եղունգ ներ ով հե տեւէ լով ա- 
նոնց մինչեւ աւարտը իրենց ։ Է*այց հոգը

ւէ՛
ԿՒՆը կը ծռի ու ո տքե րէն կը քա կէ կօ

շիկները։ Կ՚տնցրնէ կրկին։ Մ երթայ ու 
կը նստէւ մահճակալին ւէրայ : 1՝Ը ծռի ու կը 
քակէ կօշիկները կրկէն՝ ու կը զետեղէ 
մահճակալէն տակ՝ մէկ ա նկիւնր : Կ՛ ի-
ջեցնէ ՝ զդո ւշօր էն ՝ դուլպաները ։ Կր հա- 
•աքէ ու մէկ կ ողմ կը դնէ ։ Յետոյ բաճ
կոնը կը հանէ։ Նստած դմուար է վւէշէն 
աղատի լ : Կը կս» նդն ի ու կը սահեցնէ ղայն 

էսորքը՝ ուր հիմա սկսած է ամենամեղմ վար՝ դուրս ցատքելով ու փ է չը բարձ-

ԿՈՐ

Պ րիւն ո յին

ոխրարեկ t

կ'առնէ հաց մը ու կը մեկնէԶԱՒԱԿը 
ՄՕՐ :

ՄԱՅՐը կ'տռնէ հացը ու կր սկսի դան_ 
դաղ՝ անձայն ու կոկիկ ծամել ել ուտել. 
Կարծես ինք պէտք չունի սնունդի ( հարկ 
ւ1՚ դդա1' "'"մ-լ։ սակայն չուզեր վչտա~ 
ցընել ԶԱՒԱԿ ը :

ԿՒՆը երազատեսի նման կը դիտէ ո,ր, 
տեսարանը՛. Կը մսի կարծես . կը չփէ ու
սերը : Ոտքերը , մահճակալէն վար ՝ կօշիկ
ները կր փնտռեն î Աղմուկ :

գլուխը կը
ու կը տեսնէ ԿՒՆը որ կօչիկները 

քին ու կը կան զնի բարձր

Կ ս» տա րման ընթացքէն հետզհետէ 
սաւորուած է երկրորդ շթ էտն ր ։

Խորքէն կը լսուի դրան մ իահուն չ զան-

ՂԸ ' մար.
•ը

Կրկին կը հնչէ զանդր î Կ տ տա ր ո ւմ ը չի
Առաջինը [սանդար ո ւիր ։ Երրորդ անդամ կը Հնչէ՝.

Րաղնիքի դռան կը մօտենայ ԶԱՒԱԿը y 

շարունակելով իր կատարումը՝ ու դու
ռը կը դոցէ։ Հէնդ երկվայրկեան։ Արադ 
շարժ՜ում ո Հ մԸ հմէ ըսնայ դուռը ՝ կը յտ յա
նուի սեմին' լուռ՝ ականջալուր։ Հազած 
է շապիկ ու փողկապ ՝ գուլպայ ու հո- 
ղաթափեր ։ Զ՛այն չկտ յ : Շապիկի գրպա
նէն մա տներ ո ւէ դուրս կը յտջողէւ հանել 
լսելու գործիք մը։ Կ՛ անց ընէ աջ ական-
ջէն ։ Ոչ մէկ ձա յն ։ Ան շարժ՜ կան դն ած է : 
f/ջ» հնչէ զանդր ։ ԶԱՒԱԿ ր կը նայի դաս
տակի մամաց ո յց ին : Կը տատամսի։

Կ՚որոշէ ու կը մտնէ առաջին շըք_ան ՝ 
կ'անցն ի ՄՕՐ առջեւէն՝ առանց վրան սլկ

ելու՝ ու կ՚ուղղուի դէպէւ

9. երկրորդը'
աջ ու ետ : Հատող զիրար , կամ Ղ^Ղւ^Ղ. 
իրարու՝ կամ անջատ իրարմէ։

Առաջինին մ էջէ բաղմ որ ու բազկաթոռ 
նոյնատիպ։ Րաղմոցէւն գրեթէ մէջտեղը 
նոտա ծ Հ՜ ՄԱՅՐը։ 'Ւովը՝ բազմոցին վը-
րայ՝ Աւագի րներու ու հանդէսներու ղէղ 
մը։ Առնելը՝ .րի չ անդին՝ կ[որ սեղան ի,կ 
մը* պնակի մը մէջ՝ կարմրցուած երկու 
հաց' անուշ ու պանիր յ ՄԱՅՐը կը ղիտէ 
անձայն հ եռա տես ի / ր ՝ զետեղուած' չըր՜“ 
ջան ին մէջ ՝ կամ շրջանի ե ղր ին ՝ կամ 
շրջանէն դուրս յ կռնակը հ անդի ս ա տե ս ին ։

Երկրորդին մէջի մահճակալ՝ երկայն
քով դր ո ւած ։ Շ^տ ա ջ եզրին' մ ա ր դա- 
Լաւի հայելի ՝ յարակից զա ր դա ս եղան ո ւէ ու 
դարակներով։ Հայելին ու ¥ առա նձին 
լուսային յար մար անք՝ զոր կա րելի է մի- 
ացնել կամ անջատել ելեկտրական առ- 
կախ կոճակով։ Զարդասեղանին վլւայ՝ 
այլ պիտոքքներու կողքին՝ 'էեւլէւ սրուակ
ներ յ

Հարկ չէ որ կարասիները ամբողջովին 
լոյոի մէչ ըլլան i

Երկու լուսաւո ր չրէս .ններէն ղա ա 
էյ առայ լ ձա էս սահմանէն , աոաջին շրր-

ջանի ղո ւղա դիր բաղն իքի դռնէն յորդող î 
Րաղնիքի տես անելի մասը զարդանկար
չական դեղեց կո ւթեամ բ շողշողուն։
Լոյս' ձա էս սահմանի աւարտէն ՝ էսո հան ո- 
սէ մԸ հ ո սուլ։ Լոյսը մասամր տեսանէ- 
էի* մը կայ ձաէս սահմանէ* եր
կայնքին՝ էսո հան ո ց էն մինչեւ բաղնիքին
դուռը հա սնո r.

Մուտք՝ էսորքէւ խաւարին մէջ ընդնշմար- 
ո ւող :

Րոլոր էսօսքերը յստակ ու Լսելի՝ բայց 
բնականոն արտաբերմամբ։

Մ ութ է ։
Րաց ի թերեւս հեռատեսի լէ* ցոլքէն î
Հետղհ ետէ կը զօրանան բա ղե իքի եւ ա- 

ռաջին շրջանի լոյսերը։
Րտրձերու կրթնած , ան չար մ նստած է 

ՄԱՅՐը։ Փոքրամարմին է։ 'է է մ քին' թե- 
,րւերրթել՝ անփոփոխ մ սլիտ մը։ Մ՛

սանտրոլսՀծ ու հաւաքո լած յ 

քը կանոնաւոր î
Լ" յ "ի զօրտցման հետ՝ բարձրացած ու 

բնականոն մակարդակի հասած է բաղնի
քէն լսելի տղամարդու ձայն մը՛. Անբառ 
կ'երդէ ու կը հմհմայ Փերկոլէզիի Stabat 
Materfï» < ատուածներ։ Ներամփոփ կա
տարում մըն է. վարմո ւթեան նման, ա- 
ռանց ցոյցի ։ Շարժ՜ող իր շուքը կը հա- 
տէ՝ կը հատուածէ ներս յորդող չառայ—

սւ՛

Հա զն ո ւած-

femme et plusieurs êtres autour, dont moi. 
Comme dans un rituel un ordre dictait aux 
mis et aux autres leur tour, naturellement. 
Vint mon tour de sentir ce corps dont 
un sein nu s’offrait à moi. Avant de le 
prendre dans la bouche, je vis à droite 
du téton deux minuscules poils blancs. 
Je suçais ce téton long et dressé. J’étais 
dans une paix totale.

Qu’en penses-tu?
— C’est intéressant mon fils comment 

l’interprètetu ?
— Les poils blancs m’ont le plus in

trigué. Ce sont eux qui m’ont donné la clé 
qui en fait est simple. La femme n’est 
plus jeune. Nous sommes tous levés sur 
le même sol, à travers les âges, au-delà 
du temps éphémère. Eva nous a tous 
nourris. Elle a su donner. A travers ce 
que tu as reçu, elle se perpetue en moi. 
Le plus étonnant me semble de n’y avoir 
pensé qu’aujourd’hui.

— Elle serait heureuse de t’entendre. 
C’est sa façon à elle de te prendre toi 
aussi dans ses bras.

J.-P. B.

ԼՈԼ֊

մարմրող արձագանգներով։ Stabat 
Mater ի կատարումը չի խանգար ո լիր :

ււմ ր

նա ր կ մը նեօ

նշուլումով նշմարելի դառնալ 
Սակայն ուղղակէւ ետ կը 
զանգը կր հնչէ երկու իրեր յաջորդ ան
դամներ։ Մահճակալին վրտյ տաբատն է։ 
Հապճեպով կ> անց ընէ ՝ ու կոճկելէն դէպէւ 
մուտքը կէ ուղղուի կրկին։

Տասը երկվայրկեան ։
Արագաքայլ կր մօտենայ ու երկրորդ 

շրջան կը մտնէ Կինը։ Րարձը դա սա կար
գէ է • Ազնուական' կեց ո ւածքը : Հագուս
տը՝ պայուսակը՝ կօ շէւ կն երը' ընտիր ՝ 
ճա շա կա ւո ր ու ներդաշ նակ՛. ի էմքը վ ա- 
յելչօրէն չսլա րուած» մազերը հովհվուն։ 
Ան դիտէ որ կանգնած է ննջասենեակին
մէջ՛.

Կը մօտենայ ԶԱՒԱԿ ը : Կը կանդն ին 
դէմ դիմաց : Պիտի խօսի ԶԱՒԱԿ ը կար
ծես ՝ երր ԿՒՆը անսպասելի կերպո •Լ l’P 

երանքը կը զարն,է անոր՝ կը զրկէ ղտ յն : 
Արարքն է դե ր ա ղա ս ին ։ ԿՆՈՋ սա ս տկա- 
ցող կՒրրՒ^1 ընդդէմ կ՚աւելնայ դիմադ
րութիւնը ՋԱՐԱԿին : Ոէ- վերջապէս ՝ կոշտ 
կերպով՝ գրեթէ բրտութեամբ՝ !չ ազատէ 
էւն քզին քը ։ Պ տր տ ո ւո ղը ի^մ \է ստ կա յն : 
Կը հեւան երկուքը ։ Աչք տ չքի ։

ԶԱՒԱԿը կը ըրէ-նէ ԿՆՈՋ արմուկէն՝
առաջնորդելու ու ներկայացնելու համար 
ղտյն իր ՄՕՐ*. Տեսնելով Մ ԱՑ Ր ը ՝ ^ՐՆը 
կը տա տամ ս էւ ՝ չէւ շարմի ր տ եղէն ։ ԶԱ- 
ՒԱԿը գլսւխոէ նշան կ^ընէ հրաւէրի ։ Ր'ut- 

նի մը քտ յ լ կէ առնեն՝ յետոյ ԿՐՆը ինք. 
նավստահ առաջ կ^անցնէւ ու ձեռքը կր
մեկնէ ՄՕՐ :

Ան դրա ւլա ոնա լուէ յան կա րծ նոր նե ր կա
յռ ւթեան ՝ ՄԱՑՐը կը ջ անայ բարձրանալ՝ 
դիմաւոր ելու համար ղայն։ Րտյց չէւ յտ- 
ջողիը t եւ արդէն ԿՆՈՋ ձեռքը հպած է 
անոր ուսին՝ հասկցնելով որ նստած մնայ 
ու անհանգիստ չըէէտ յ ։ ԶՍԱՐԱԿ բ մնացած 
է աւելէւ հեռուն ՝ առաջին եւ ե ր կր ո ր դ 
շրջաններուն մ իջել ։

Լռո ւթ ի ւն ։
ԿԻՆը անհանդարտ է՝ ձաէս ձեռքէւ մ ա տ- 

ները կը ջղաձդուէւն պայուսակին *Լըայ^ 
կը սպասէ որ էսօսի ՄԱՅՐը ՝ ո ր ո վհ ե տե ւ 
անոր մպէւտը լայնած է՝ ու չը/է^^րը 
րամն ո ւած իրարմէ ։ յերազոյն ճշմար
տութիւնը ճանաչսՀծ անձին մպիտն է ։ ԿԻ- 
նը կը քտշէ ՄՕՐ ուսին վերել մոռց ո ւած 
իր ձեռքը։

ՄԱՅՐ
[կարեկցութեան յե տնա ղո յն Լ^Լտո,[)
Հեռուէ^ն կու դտք :

դաոնա յ ՝
մուտքը ։ 

մխ.չ
րացնելով ուղղակէւ ։ Իրտնը կը դարձնէ ու 
կը նետէ փէչը անկողնին վրտ f î Մ տ րձա կէ

շապիկին կոճակները՝ կր հանուի։ Սնու
ցած է ներքնազգեստով։ Կը մսի կարծես, 
չտպիկը կր սեղմէ կուրծքին ։

^ԻՆը վտրմ մա տներով կը ծալէ ու կր 
յարդարէ բո լո ր ր : Մ տուներուն վրայ 
կո էսե լով հիմա՝ կը մօտենայ ու կը ղե-
տեղէ ղա ր դա ս ե ղան էւն •էըայ։ Կր դառնայ 
ու հաւասարակշռութիւնը գրեթէ կոր- 
սլնւցնելով՝ կէիյնսւյ մահճակալին վըայ՝ 
Կը քա շկռտ է ի^քղէ՚^ԸԸ y ու- էէ րէ» կո ղմ ա-

դէմքը < անդի սա տես ին :
Րարձրա ցնե լուէ դէմքը՝ կր տեսնէ զայն

հայելիին մէչ ցոլացած : Արադ կ'իջնէ , 
ամր֊ոդչ ներրաններուէ կը մօտենայ զար
դասեղանին ՝ ու կորզելով ե լե կտ ր ա կան 
կոճակը՝ կը մարէ հայելի, ին լոյսերր՛. 
Արկու. ‘քայլով կր ցատքէ տնկոզին՛. Կը 
չտկէ ինքզինքը , գլուխը առաջին չր Լռ
նին կ, զմը այս անգամ : Կ՚ընկողմանի՝
դէմքը հանդիսատեսին դարձեալ։

Խ ո հան ո ցին Լոյսը կը մարի ։
Stabat Mateiy» հմհմալով միշտ՝ ԶԱ

ՒԱԿ ը կը վեր ադառնայ ï Առնած Ալեակը , 
որուն մէջ կարմրցուած հացեր' անուչ ու. 
պանիր ։

ԿԻՆԸ կը ծռէ գլուխը ետ , եւ վիզը պըր- 
կած՝ այդ անհանգիստ դիրքով կը դիտէ 
զայն :

Stabat Matejy» 1լ ընդհ ա տո ւի , երբ ԶԱ- 
ՒԱԿին աւմ^ԸԸ կ'ընկալեն կիսամերկ 
պառկած ԿՒ՜Նը : Րայց իր պարտականու
թեան գիտակից մարդու տարամերմոլ- 
թեամր՝ ԶԱՒԱԿը կը մօտենայ ՄՕՐ , ու 
կը նստի անոր քով՝ ջանալով յետոյքին 
տակէն մ է կղի հրել լրագիրն երն ու հան
դէսները՝ ու պնակը զետեղել սեղանիկին 
վրտյ։ Ս3»ճբկում :

Փոխանակ չտկելոլ իր դիրքը ՝ ԿԻնը ա- 
ւելի կը ծռէ իր գլուխը՝ որպէսղի կարո-

ԶԱՒԱԿը կ ՛անդրադառնա յ 
դարձնէ ՝ 
կ'ան ցրն է
կրունկներուն վրայ ։ Գոդ կ'ելլէ ԶԱՒԱԿը՝ 
նչան կ' րնէ ձեոՏքով որ չ շարունակէ ԿՒՆը՝ 
մնայ իր տեղը , չ՛լայ այս կողմ : ԿՒՆը 
սուր կրունկները կը զարնէ դետին : Կ՚առ
նէ քանի մր ս սլա ոնա կան քայլեր :

ՄԱՅՐը սկսած է առանձին ուտել։ 
ԶԱՒԱԿը կր ձդէ ՄԱՅՐը} կու- գայ ու 

կ'անցն ի ԿՆՈՋ առջեւէն ՝ եւ զարդասեղս!֊
նի մէկ դարակէն ղ՚էյդ մը թաւշեայ՝ Հչ/- 
նամեայ մուճակ հանելով՝ կը մօտենա f 
ԿՆՈՋ : Կո»- տայ մուճակները անոր : Րտ 
ԿՒՆը կը մերմէ ստանալ։ ԶԱՒԱԿը կը 
ղսլշի ԿՆՈՋ ուսին՝ ու ԿՒՆը կը
նս տ էւ մ ա հ ճ ա ,կ\ա լէւն վրայ : Կը ծոի ԶԱ
ՒԱԿը որպէսղփ հանէ ԿՆՈՋ կօչիկներր , 
սա1լայն չի կրնար պահել այդ դիրքը՝ կը 
կքի դև տին : Կը չտկէ ինՀր ղինքր ՝ ու ծուն֊ 
կի' կր հանէ անոր կօշիկները ։ ԿՒՆը կը 
նայի վերկն վար. ծունկերը ան զդա լի օրէն 
՛ԱԼ հեռանան 1-ր արմ է : ԶԱՒԱԿը մ ո լճակ֊ 
ները կէանցընէ անոր ոտքերուն։ Կանգնե֊ 
լու համար՝ կր յևնէւ անոր ծունկերուն։ 
Կը բանայ ԿՒՆը ծուն կերը : Ր-այց ԶԱ
ՒԱԿը կը յս՚ջոզի կանգնի լ՝ եւ քայլ մը 
ետ առնելով կ վեր աղտն է իր հաւասարա֊ 
կշռուիմ իւնը :

ԿՒՆ
(հանդարտ ՝ զուսպ՝ զՒ^օղ^ հրամա յա֊ 
կան^ քան էմ տարեկան է :

Լռո ւթ ի ւն :
ԶԱՒԱԿ

(դմուա րանա լով՝ ինքնա սվւո վւ ՝ մտեր֊ 
մարար՝ ճա կա տա դր ա պա շաօր էն) Եօթա֊ 
նասունըերկու տարեկան եմ ։

Կ՚ըսէ ու կ՚երթայ՝ դլուէսր առած՝ նը֊ 
պա տա կամ էտ ՝ կ'ան ցնի ՄՕՐ առջեւէն ՝ կը 
մտնէ բաղնիք ու դուռը կը դոցէ :

ԿՒՆը կը մնա յ ն ս տած ՝ դլո ւէս ր ձեռքե֊ 
րուն մէջ՝ հտ ր թե լո վ մազերը ՝ ւիակցնե֊ 
ԼՈ1Լ անկին :

ՄԱՅՐը ա ւա ր տած է վերջին պաստա֊ 
ռը է երր ԿՒՆը ՝ որոշում տալով՝ կը 
կանդն էւ ու կը մօտենայ անոր։ ՄԱՅՐը չէ 
ե չմարեր։ ԿՒՆը կը կան դնէ էւ անոր առջեւ՝ 
ՄԱՅՐը մ տ ա ղ բա դ կ ր դէւտ է ԿՆՈՋ ներք
նազգեստը՝ կը տեսնէ իր մուճաէլներր* 
ԿՒՆն ալ անոր կը նայէւ ՝ հ ամա րձա կ ՝ քիլ 

ՄւէրԼ' յտղթասլանծ : ՄՕՐ յօնքերը 
կը պռստուին : թ*եթեւ մր կը թեքի իրա֊
նը ։ Զտէս ձեո ք կը բաժ՜ն ո ւի դո ղէն :

Րաւթւ իքկ^ւ կը լսուէւ ողողի չին ձայնը*, 
ըտն այ դուռը ու դուրս կ՚ե/լէ ԶԱ՜“

ՒԱԿը*. Պիտի սկսէր Stabat Mater/»y սա^ 

կտյ^ւ կը ցնց ուի տեսնելով ՄՕՐ ոլ ԿՆՈՋ

ոտ.

լուս հեռակա յ ՝ յետս.ձի, ընդհարումը *

ւ ան ո ri ե սնեճ:

ԿԻՆԸ ^Ը^ԷըէԼ՛ տյս անսպաս,ելէւ հար
ցումէն : ԶԱԻԱԿն տլ կը մօտենայ անոր՝ 
բացատրելու համար կացութիւնը։ Ս nt- 
կա յն ԿՒ՜Նը կը նահանջէ առաջին չքխո- 
նէն։ Ասկ ՍԱՅՐր կր մպտի աւե.ի ո 
նայի ԶԱՒԱԿին ՛.

Կինը վերադարձած է երկրորդ չրջս.ն : 
Կը նստի մահճակալի եզրին։ ԶԱՒԱԿը 
գլուխը կը դարձնկ ։ Փոխադարձ հասկա
ցողութեան նայուածք մը իրենց միջել՛. 
Միաժամանակ' ԿՒ՜Նը կը մեկնուի ետ՝ 
անկողնին վրայ՝ իսկ ԶԱՒԱԿը, հացեր էն 
մին փորձելով եւ տեսնելով որ չորցած 
է՝ կը վերցնէ պնակը՝ կ 'անցնի նրբանցք 
ու կը մտնէ խոհանոց : Կը վառի լոյսը։ 
Կ^ կը ն չմարէ հայելին ու զարդասեղա
նը ։ Կր դարձնէ ան գլուխը : ԶԱՒԱԿը էը- 
կայ։ ԱԱՅՐը հեռատեսիլ կը դիտէ։

Լռութիւն ։

ԶԱՒԱԿը կը չարմէ սեղանիկը ՝ կը քաչէ 
ՄՕՐ առջեւ։ Անտարբեր է ՄԱՅՐը։ ԶԱ
ՒԱԿը քնքչօրէն կ'աոնէ անոր ձե.
կը փայփայէ։ ՄԱՅՐը կը դարձնէ իլ, 
դէմք ԶԱՒԱԿին ։ ԶԱՒԱԿը կը չ„յէ անոր 
մազերը։ ՄՕՐ յօնքե ր ը պոս տուած են 
թեթեւօրէն ՝ կարծես լռելեայն կը յանդի
մանէ ԶԱՒԱԿը՝ կտմ կը ջանայ յիչե լ հե
ռաւոր անցեալը՝ կամ կը փ„րձէ թա
փանցել ԶԱՒԱԿէն անդին՛. ԶԱՒԱԿը՝ վը„-
տահեցնելէ ետք ինքզինքը „ր որէ^է ղ լ,_ 
մադրոլթիւն չկայ՝ կը մօտեցնէ ՍՕՐ 
ձեռքը սեղանիկին։ Հազիւ բռնած է՝ չը- 
համարձակելով դոյզն կերպով ու.մ բա
նեցնել։ ՄԱՅՐը պահ մը կը նայի հտ- 
ցերուն ՝ կը նայի ապա ԶԱՒԱԿին ՝ եւ. ձեռ
քը վերադարձնելով իր դոգը^ յանցա
ւոր' գլուխը կը կախէ։ ԶԱՒԱԿը յոլզ„,ած 
կը թուի ԸԱալ ։ՄԱ8Րը \կը բարձրացնէ զը- 
լուխը ու կը նայի անոր : իրար կը նային ։ 
ԶԱՒԱԿը պիտի րար բառի կարծես՝ բ. 
լուռ է ։

Կը մտնէ առաջին շրջան ։ Կը մտնէ ՄՕՒ 
տեսադաշտը յ

ՄԱՅՐ
[ԿէւՈՋ)^ հետաքրքրուած ՝ քիչ մը մ տա- 
^•ող} Ե դո ւա ր դը պիտի ուշանսմ յ :

Պտհ մը կարծես պա տա ս էսան ի կը սպսէ- 
սէ ՄԱՅՐը*. Պտհ մը միայն։ Ապա \կը 
ցբնէ լրադէւրներէն մին՝ այն որ կու֊ դ^Լ 

կար դալ ՝ էամ ձե-որ ձեռքը ու ձեռքին ՝ ու կը սկսի

ւաgեելy տչքերը յառած մէկ կէտի'.
ԶԱՒԱԿին եւ ԿՆՈՋ նայուած(քները կը

հտնդիպին ։. ԿՒՆը ներողութիւն կ՚ոէ֊ցէ 
հայժևլ կ արծես:

ԶԱՒԱԿ
(ԿՆՈՋ , ըեղունևլո վ՝ մա ր ղա ր էա րա P ՝ 

սլարղօրէն , վւափաքելով որ ան բաժ՜նէ իք1 
ողրերղութիլնը) Կ'իյն,„յ կոր ։

էրա դիրը կ'իյնայ ՄՕՐ ձեոքէն՝ մինչ 
ածջևրը յառս/ծ են միչտ նոյն կէսփն 
դատարկին մէջ այմմ :

Հետզհետէ կը մեղմանան ու կը մարէն 
լսյսերը ;

Ր երելս կր մնայ հեռատեսիլի ցսէքը 1

J3 Սկիզբ ստաւ Յունուար 17, 1987ին 
գւոալ Փետրուար 1, 1987ին
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63' ANNÉE — No 16.679

.LES ARTS ARMENIENS.
de P. DONABEDIAN et J.-M. THIERRY

(éditions Mazenod)

Après le vote du Parlement de Stras
bourg, un autre événement exceptionnel 
a marqué celte fin de l’année 1987. Pour 
la première fois, une prestigieuse collec
tion de livres d'arts publie un impression
nant volume (4 kg!...) consacré à l’art 
arménien : c’est le 17e titre de la série 
«L'art et les grandes civilisations».De plus, 
l’édition n’a pas lésiné sur la propagande : 
remarquable diffusion inondant les librai
ries à la période des fêtes, passage à la 
télévision, envoi d’un groupe de journa
listes en Arménie sous la conduite des deux 
auteurs.... Résultat : nombreux écbos dans 
la presse, justement admiratifs devant ees 
630 pages ornées de 900 illustrations dont 
186 pleines pages en couleur ! Pour bien 
des acquéreurs, les merveilleuses coupoles 
dans ces paysages sauvages, les khatchkars 
sculptés comme de la dentelle, les couleurs 
rutilantes des miniatures joueront le rôle 
de révélateur de l’art d’un peuple trop 
facilement réduit au rôle d’une simple 
«nation martyre» de plus.

Certes, il est bien connu que de tels 
«ouvrages de prestige» ne servent souvent 
que de décors : on les achète et on les 
range définitivement dans une biblio
thèque, dans le meilleur des cas on en 
feuillette de temps en temps les illustra
tions, ou encore on les offre à des amis 
qui en feront le même usage. Peu im-

par

Claude MUTAFIAN

porte... Mais restreindre le livre à ce rôle 
et sous-estimer son caractère scientifique 
serait une offense au travail et à la qua
lité des auteurs. Jean-Michel Thierry, ré

cemment présenté dans ces pages, est pro
bablement le meilleur connaisseur de 
I architecture religieuse arménienne : ses 
nombreux voyages en Arménie occiden
tale lui ont permis de découvrir et de dé

crire quantité de monuments qui seraient, 
sans lui, restés définitivement ignorés.
1 î ,
n autant plus que certains sont mainte
nant détruits. Nicole Thierry est, entre 
autres, spécialiste des peintures murales. 
Quant a Patrick Donabédian, lauréat 
d une thèse récente sur le décor sculpté, 
՝l est le plus brillant spécialiste d’art ar
ménien de sa génération..

Il ne fait aucun doute que, malgré son 
<°ût élevé (880 F.), «le» Mazenod sera 
nentôt, de tous les livres relatifs à l’Ar
ménie, celui qui figurera dans le plus 
S'and nombre de bibliothèques : le tirage 
՛* dépassé 20.000 et, renseignements pris,

Ça marche très fort!» Dans ces condi- 
bons, 1 ouvrage est chargé d’une responsa՜ 
n lté exceptionnelle, c’est pourquoi il 
mporte d en faire un examen critique
‘U leu de se borner à dire «que c’est 
“eau» et à je rangej.

^connaissons d’abord que la concep- 
(p°n m™le des «Mazenod» est entachée 

'nevitables inconvénients. Séparer les 
ր nt es en couleurs du texte oblige à de 
^’stants renvois, d’autant plus incommo- 
vent''՝Ue ^gendes, groupées, se trou- 
օլւ a quelques pages de distance, avant 
v Pré». Or dans presque tous les cas il 
«no'1311 6U P’ace — comme pour les 
trat'' et. ^anc)) — d’accompagner l’illus- 
«enrl Ո 6 Sa ProPre légende ; car ces lé- 
brèv "S S°nt brèves, je dirais même «trop» 
Porta*5 0Qleltant de mettre en relief l’im- 

ce lelative ou la notoriété du sujet.

Ainsi la fig. 366 n’est pas un khatchkar 
parmi d’autres, c’est celui de Gochavank, 
l’un des plus célèbres, sculpté par Boghos, 
lui aussi un des artistes des plus fameux : 
un bref commentaire l’aurait utilement 
souligné. Ces légendes manquent aussi de 
précision géographique, l’indication de la 
province étant trop vague : la proximité 
de telle ville ou tel fleuve est bien plus 
parlante. Ceci d’autant plus tjue — c’est 
là un reproche plus grave, général aux 
«Mazenod» — la cartographie est tout à 
fait insuffisante. 11 n’y a que quatre cartes, 
groupées sur une double page, avec un 
fond jaune rendant illisibles les tracés, en 
blanc, des frontières, des fleuves, des 
côtes, et sur lequel ne ressortent que les 
noms. Toutes englobent le même secteur 
géographique, en gros l’Arménie histo
rique, entre Erzindjan à l’ouest, le Kara- 
bagh à il’est, Tiflis au nord, le lac d’Our- 
miah au sud. Dans ces conditions, le lec
teur peu averti — donc la grande majo
rité des acquéreurs — n’a aucun moyen de 
replacer le pays dans son contexte (la seule 
mer incluse dans ce périmètre est un coin 
de la mer Noire, dont le nom même à 
été omis). De plus, beaucoup d’impor
tants noms cités dans le texte ne figurent 
pas, tombant hors de ces limites restrein- 
tes(Crimée, Cilicie, Malatya, Kütahya,...). 
Il y a, d’autre part, quelques oublis, com
me Ganjak (Գանձակ, décrit p.. 525) et 
quelques erreurs, comme Agarak (Ադա- 
լ՛ակ, bien mentionné p. 469 «au sud de 
Tekor» mais placé sur la carte I au nord- 
ouest) ou la Siounie (U ["նիք, englobant 
sur la carte II l’Aragatz, alors que la li
mite occidentale de cette province atteint 
tout juste les Mts. Gueghama près de la 
rive ouest du lac Sevan). Bref, la «car
tographie Mazenod» n’a pas le «niveau 
Mazenod» !

Quant aux auteurs, leurs parts respec
tives semblent claires. La jaquette et la 
tranche portent les noms de P. Donabé
dian et J.-M. Thierry à parts égales. La 
page de garde, elle, met en vedette le 
second, le premier étant présenté en plus 
petit comme l’auteur de la dernière par
tie, «complétée» elle-même par le second 
et Mme Thierry. L’avant-propos de Sirar- 
pie Der Nersessian parle du «bel ouvrage» 
du «docteur Thierry», lequel est le seuil à 
signer la page de remerciements. Ces va
riations un peu mystérieuses permettent 
en tout cas de se donner une idée du par
tage des tâches, donc des responsabilités.. 
En gros, l’ouvrage est divisé en trois par
ties. La première, due à M. Thierry seul, 
est une présentation chronologique, illus
trée en couleurs, divisée en une introduc
tion et quatre périodes historiques succes
sives. La seconde partie, appelée «docu
mentation», est purement iconographique 
(370 illustrations en, noir et blanc), et pro
bablement à attribuer au même auteur. 
M. Donabédian s’est chargé de la troi
sième partie, une description systématique 
des principaux sites arméniens, classés par 
ordre alphabétique.

La responsabilité du choix du titre n’est 
pas claire, mais une question se pose im
médiatement : pourquoi ce pluriel ? La 
seule explication possible est le souci de 
ne pas reprendre le titre «L’Art arménien» 
de l’excellent livre de Sirarpie Der Ner
sessian, paru en 1977 (réédité depuis et 
maintenant disponible au prix de 273 F.).. 
Pourtant, en cherchant bien, on trouve
rait des dizaines d’ouvrages intitulés 
«L’Art grec» ou «L’Art byzantin». Alors 
pourquoi pas deux «L’Art arménien» ? 
Contrairement à ce qu’on pourait croire,

ԲԱՑԱԿԱՅ ՍՊԻՏԱԿՈԻԹԻԻՆՆեՐ
Գրեց՝ ՀՐԱՆՏ ՆԱԶԱՐԵԱՆ8

Ու բացակայ սպիտակ քօ1ղն երկու մեռա՜ծ աչքերու 
Կր բարձրանայ հոգիիս մէջ տխրամած,
Անիծապարտ բաղձանքի մը պէս խորին,
Ու ներդաշնակ գալկութիւնը երկու մեռա՜ծ շբթներռւ 
Կր կանչէ՜ զիս , կր կանչէ՜
Ւր մահագոյժ շուայտանքին մշտանո՜ր • • •
Զգայնական ո՜ւ] հին ցայգերգ անկարելի Նուիրման,
Դէսլի հոգւոյս գեղեց՛կութիւնն անօգուտ 
Ա՜հ, Չարչարանք, ու Տրտմութի՜ւն, 
ժպիտ թ ո՜յ նով առլցուն .
Ի՞նչ կ՚ուգէք գեո, ո՜վ Կին, լոէ',
Ո՜վ իմ վերջին խենթ՜ութ՜իւն • • ■

Տարօրինակ ի զութ իւն, սիրոյ եղէգ տրտմաշունչ,
Ով լոակեաց թանկագին,
Թշուա՜ռ սրտիս մէջ դառնութիւնն ապրելու
Կը դանդաղի, կը դանդաղի՜ ցաւագին • • •
Յաւերժական հրաժեշտի մը պէս մթ՜ին
Անվերջ , անհո՜ւն օրհասի մը մէջ տժգոյն - • •

Աէրըդ ամո՜ւլ ու յուսահատ է, ո'վ քոյր---
Ու գէպի ո՞ւր կը բարձրանան այս գիշեր
Հառաչանքներդ երաժիշտ - • •
Ինծի համար վերջացած է ամէն բան • • ■
Չե՞ս նշմարեր արհամարհանքն Հերոսին
Որ կը նետէ իբ հեծկլտանքն ահաւոր
Վէրքերուն մէջ զոր մոռացումն պատանքեց-••

Գիշերին մէջ հեթ՛անոս, ի՞նչ կ՛որոնես տակաւին,
Ո՜վ սպառած դա լիութիւն,
Երբ գահերը կը շիջի՜ ն,
Ու բուրվառներն ջախջախուած են քարէ քար - - -

Անբուժելին անծանօթ Տէ՜րն է
Մեր գերագոյն սե'ւ թախտին,
Ու մեներգը նիմֆաներու շատո՜նց լռած է արդէն • • • 
Ու լինն, աւա՜դ, անդունդ մըն է խաւարի - • •
Ու իմ հոգիս բացակայ է իւք հոգիս • • ■
Այլո՜ւր , այլո՜ւր կոբսուա՜ծ է իմ հոգիս • • •

Խելակորոյս անոյշ կին,
Եթէ կ՛ապրի դաշնակութիւնն անանուն
Ծալքերուն մէջ շիջած ու սա՜ռ շրթ՚ներուդ,
Ու չարչարուած խեղէն միսերուգ խորն անգոյն, 
Անգո՜ւթ սիրոյս ուրուականն է ան, անշո՜ւշտ,
Որ տակաւին գթառատ
Վու կորուսեալ էութեանդ մէջ կ՚ուշանայ • • .

Նափոլի , 1916

Հ_________________________________

ce n’est pas là une question de style gra
tuite. Le titre choisi, au pluriel, prête à 
confusion, faisant croire à des incursions 
approfondies dans tous les domaines de 
l’art. Or, au contraire, le livre privilégie 
de manière écrasante trois domaines : ar
chitecture, sculpture, enluminure, avec 
aussi un certain accent sur la peinture mu
rale. Un parti-pris qui se défend dans le 
cas arménien, d’ailleurs, mais les autres 
formes artistiques sont alors soit totale
ment ignorées (les «arts libéraux selon M. 
Thierry, p. 29, comme la poésie et la mu
sique), soit très peu évoquées (les «arts 
mineurs» selon l’auteur). Il convient donc 
de rappeler que la tapisserie, l’orfèvrerie 
ou la céramique ont été de tout temps des 
«arts mineurs» très prisés chez les Armé
niens. La numismatique, elle, n’a droit 
qu’à une planche (p. 448) réunissant huit 
pièces de monnaie dont une seule a droit 
à un commentaire (fig. 555-556 p. 463), 
d’ailleurs fort imprécis : M.. Thierry au
rait pu préciser brièvement qui est ce sul
tan de Roum (et non «sultan Roum») su
zerain du roi arménien. Les deux mon
naies de Tigrane le Grand (fig. 546 et 549) 
auraient aussi mérité quelques explica
tions : lieu de frappe, sens de la légende 
en grec.

_____________________________________________ /

Il y a d’ailleurs d’autres lacunes dans 
l’iconographie. Ainsi les khatchkars ont 
bien sûr leur juste place, en particulier 
certains de Noraduz (fig. 67) ou de Djoul- 
fa (fig.484 à 489). Mais il n’est pas men
tionné que ces deux sites sont d’extraor
dinaires champs de khatchkars, dont une 
vue d’ensemble aurait été plus que bien
venue. Plus grave est une autre lacune. 
On lit dans la préface de l’éditeur qu’à 
partir du 12e s. «La Cilicie connaît un in
tense développement artistique, en parti
culier en ce qui concerne la peinture»,. 
Et on trouve bien dans l’ouvrage de belles 
reproductions de miniatures ciliciennes 
(exemples : fig. 136, 137, 140, 395 à 429). 
Mais l’Etat arménien de Cilicie a dévelop
pé des aspects originaux d’un autre art, 
celui de l’architecture militaire, specta
culairement mis en vedette par l’extra
ordinaire étude de R. Edwards (The for
tifications of Armenian Cilicia, Washing
ton D. C., 1987). Or la partie de M. 
Thierry n’y consacre qu’un bref para
graphe (p. 265) sans aucune illustration : 
pourtant, comment résister à une belle 
photo en couleurs des fantastiques châ
teaux de Sis, Lampron, Hromgla ou Yilan

(Suite page 4)
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la carrière poétique 
de

H. Nazariantz

La carrière poétique de Hrand Naza- 
riantz couvre un peu plus d’un demi- 
siècle. Et il faut avouer d’emblée qu’elle 
reste très ignorée et n’a fait l’objet d’au
cune étude en langue arménienne. Notre 
travail, n’étant pas exhaustif, ne prétend 
pas combler cette lacune. Il nous manque 
beaucoup d’éléments biobibliographiques; 
ceux-ci permettraient de mieux cerner le 
contour d’une œuvre qui, jusqu’aujour
d’hui est plus accessible dans sa version 
italienne que dans sa version originale.

La recherche est rendue d'autant plus 
difficile qu’après son installation à Bari 
et pour des raisons qui nous échappent, 
Nazariantz n’a pas publié d’ouvrages en 
langue arménienne. Il a continué, toute
fois, à écrire et publier dans la presse de 
la Diaspora, d’Athènes à Boston. Cette 
production demeure dispersée comme le 
sont les journaux et les revues qui l’on 
accueillie. Nos recherches ont permis de 
réunir un ensemble non négligeable d’é
crits qui — bien que limité et fragmen
taire comparé aux ouvrages en version 
italienne —■ nous est précieux puisque 
rendant possible de suivre l’itinéraire 
poétique de Nazariantz. Quant à une in
vestigation plus poussée dans la presse 
périodique et dans certaines archives 
privées ou publiques, nous sommes 
convaincus qu’elle révélerait à coup sûr 
d’autres textes.

Cet exposé a pour visée de présenter 
la carrière et l’œuvre poétique de Hrand 
Nazariantz : toutes deux constituent pour 
des lecteurs européens la face cachée de 
sa personnalité. Le temps imparti ne nous 
permet pas d’effectuer une «lecture pa
rallèle» qui ferait continûment référence 
aux versions italiennes des textes.

H. Nazariantz naît à Skudari, dans la 
banlieue de Constantinople, en 1886,. Son 
père Diran et son grand-père Toros sont 
des membres actifs de lia communauté ar
ménienne de Constantinople. Nazariantz 
fait ses études au Collège Berbérian pen
dant les années les plus noires de la ré
pression d’Abdul Hamid IL A-t-il com
mencé à écrire sur les bancs de l’école ? 
Cela n’est pas impossible, le climat intel
lectuel du Collège — l’un des meilleurs 
de la capitale ottomane —- est favorable à 
ce genre d’activité. Après un séjour à 
Londres et à Paris, Nazariantz revient à 
Constantinople pour prendre en main les 
affaires de son père. Apparemment, une 
fois celui-ci mort, il abandonne le com
merce pour ne s’occuper que de littéra
ture. Sa carrière littéraire commence, 
semble-t-il, par la publication d’un poème 
dans le journal Puragn, en 1904, qui lui 
donne l’occasion d’entrer en contact avec 
la jeune poétesse H. Archakian. Dès 1906, 
on trouve sa signature dans Arévêlian 
Mamoul (Presse Orientale) et surtout 
dans la revue Massis éditée par Yenovk 
Armen (1883-1968). Dans cette dernière 
revue, il publie jusqu’en 1908 des poèmes 
et quelques traductions : entre autres, 
une nouvelle de L. Andreiev, des textes 
de Grazzia Deledda, de Henrik Ibsen, 
d’Ada Negri, du poète polonais Mizchiev- 
itch et de M. Gorki.. Ces traductions sont 
parfois accompagnées de courtes études 
qui ne sont pas toujours très originales. 
Mais l’ensemble dénote une vaste ouver
ture d’esprit aux littératures étrangères et 
une curiosité intellectuelle qui est grande.

Jusqu’en 1912, où il fait paraître son 
recueil Les Rêves crucifiés, Nazariantz 
mène une double activité de critique et 
de poète. On peut même affirmer que le 
publiciste, l’éditeur, le critique priment 
longtemps sur le créateur. C’est ainsi 
qu’en 1910, il fait paraître trois ouvrages 
presqu’en même temps :

Il édite à ses fais une trentaine de 
poèmes de H. Archakian (1887-1905).

L’ouvrage, qui est mie première, comprend 
surtout des inédits posthumes de la poé
tesse, un poème de Nazariantz dédié à 
cette amie morte, et une introduction 
signée par le poète Meroujan Barsamian 
(1883-1944) ; l’intérêt de cette introduc
tion résidant surtout dans les longs ex
traits des lettres adressées par Archakian 
à Nazariantz.

La deuxième publication est encore un 
travail d’édition : un recueil de lettres 
d’amour de l’écrivain-poète Yeghia Demir- 
djibachian (1851-1908) ; cet ouvrage 
comprend, en outre, une brève introduc
tion de Nazariantz où il est aisé de lire 
la vénération très grande que Nazariantz 
voue au poète suicidé. C’est pendant les 
années 1905-1907, qui représentent la 
longue agonie d’Yeghia, clouée à son lit 
de malade et oubliée par tous, que Naza
riantz semble avoir établi des relations 
d’amitié. Avant la mort du poète, il rend 
publics des textes inédits, tente d’alerter 
il’opinion sur la fin prochaine du poète.. 
Pour Nazariantz, Yeghia est un «grand 
martyr de la littérature» qui «pendant 
plus d’un quart de siècle a fait fleurir la 
littérature arménienne avec une rare et 
admirable fécondité». Cette admiration 
envers le poète malheureux du Nirvana se 
trouvera inscrite plus tard, dans le poème 
«Yeghia Demirdjibachian» que Nazariantz 
inclue dans son Vahakn.

Nazariantz publie, toujours en 1910, un 
troisième livre qui s’ouvre sur un tout 
autre horizon et explore un domaine tout 
aussi nouveau. Il s’agit de «F.T. Marinetti 
et le futurisme» sur lequel nous revien
drons un peu plus loin. L’ouvrage illustre 
le très vif intérêt qui porte Nazariantz 
vers la nouvelle poésie et les tendances 
modernes de l’art 4e son temps ; il cons
titue également le point de départ d’une 
série de traductions et d’études sur la lit
térature européenne d’avant-garde. Ces 
travaux paraissent dans les revues aux
quelles il collabore : Chanth (Eclair), 
Hay Kraganoutioun (Littérature armé
nienne), Azatamart (Supplément littéraire 
du journal du même nom) et Paguin. Cette 
dernière publication a une existence très 
brève (sept numéros, du mois de décembre 
19Ո à janvier 1912) ; elle porte entière
ment l’empreinte de Nazariantz qui tra
duit P. Buzzi, E. Cardile, L. Altomare, 
F.T. Marinetti et surtout G. F. Lucini, 
non seulement publie-t-il la liste des 
ouvrages de Lucini, mais il lui con
sacre aussi une longue étude parti
culièrement soignée. Il semble que les 
deux hommes se connaissent depuis un 
certain temps et la relation ira en s’ap
profondissant. C’est Nazariantz qui four
nit à Lucini les éléments pour la traduc
tion de quelques poèmes de B. Tourian, 
à savoir : «Lamenti», «Il Fanciullo alla 
Croce» et «Il mio dolore». Dans les notes 
qui accompagnent ces traductions, il est 
question de l’ouvrage sur «L’histoire de 
la littérature arménienne» auquel Naza
riantz continuera à travailler longtemps 
après la inort de Lucini..

Cette activité de critique ne semble 
pas réduire la production poétique 
de Nazariantz. Sa signature apparaît 
dans des publications éditées dans des 
aires géographiques très différentes : 
Arakadz de Boston en 1911, et l’al
manach Garun de Moscou. Sa renom
mée de poète nouveau se répand dans 
les cercles littéraires arméniens qui le 
considèrent comme l’un des espoirs — 
avec Roupen Sevak, son ami — de la gé
nération postérieure à celle de Siamanto 
et D. Varoujan.

Cette même année 1911, alors que Na
zariantz n’a pas encore publié son recueil 
de poésies, paraissent deux petits ouvrages 
qui, tous les deux, lui sont consacrés :

Les poètes arméniens nouveaux / Ihand 
Nazariantz de Y. Armen, et H. Naza
riantz (une étude) d’Adrouchan. Les au
teurs de ces deux ouvrages sont des hom
mes proches du poète : Adrouchan est le 
R. Père S. Yeremian, critique et écrivain 
lui-même (1871-1936), et Y. Annen, son 
éditeur de l’époque de Massis. Le ton est 
généralement très, trop élogieux.

Elles provoquent un malaise certain 
dans les milieux littéraires de Constanti
nople, jusqu’au sein même de la revue 
Chanth où paraît un compte rendu de 
l’ouvrage d’Armen par le célèbre cri
tique Ardachès Haroutiounian (1873-1915) 
Après avoir rappelé l’ambiguïté de l’entre
prise de Y. Armen, Haroutiounian en vient 
à Nazariantz lui-même : «Quant a M. 
Nazariantz, façonné par sa fréquentation 
des nouvelles littératures européennes, 
c’est un poète d’un talent a peine au des
sus de la moyenne. 11 devient supportable 
avec un peu de bonne volonté; on peut le 
lire, il écrit des vers assez fluides et musi
caux. Mais dans son ensemble, il est dé
pourvu de cachet personnel, d expression 
individuelle et de cette grâce d’inconsci
ence propre à l'artiste...». Les réserves 
du critique face à l’art de Nazariantz, 
face également aux louanges de Yérémian 
et d’Armen, permettront à Hagop Kufé
djian de passer à l'attaque. Mais ce sera 
en 1914.

L’année 1912 voit enfin la naissance de 
Les Rêves crucifiés (l’édition de ce livre 
dont nous parlerons plus loin dut être 
achevée fin août, au plus tard). La critique 
de M. Barsamian dans la revue Chanth
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se veut plus temperée et adopte une posi
tion plus «objective» que celles d’Armen 
et de Haroutiounian. Barsamian écrit : 
«Je déclare avec joie que dans Les Rêves 
crucifiés nombreuses sont les pages qui, 
écrites avec le souci de l’art, constituent 
de vrais poèmes... Nazariantz possède une 
puissante imagination qui évite les images 
el les expressions communes. Sa préoc
cupation est de découvrir toujours de nou
velles images, que son imagination trouve 
touojurs...». Barsamian est de ceux qui 
ne veulent pas méconnaître les dons, les 
possibilités artistiques de Nazariantz et qui 
espèrent que le poète pourra se perfec
tionner. Il faut cependant souligner que la 
critique de l’époque ne se trompe guère 
sur l’esthétique de Nazariantz qu’elle rat
tache à la tradition symboliste.

1913, une année riche en événements. 
Nazariantz se marie en février avec Mad- 
dalena de Cosmis. Au mois de mai, il est 
déjà à Bari d’où il adresse une lettre 
au R. Père S. Yérémian. Dans cette lettre, 
inédite jusqu’à ce jour, Nazariantz ex
prime son désir de s’installer en Italie : 
«Belle est l’Italie; combien plus belle de
vait être Venise que tu chéris. Oui, mon 
doux Adrouchan, tu avais raison quand 
tu disais qu'un poète ne peut vivre qu’en 
Italie. Et ce pourquoi j’ai décidé de m’ins
taller en Italie et je suis déjà en train de 
chercher un travail sérieux afin de pou
voir vaquer d’un esprit tranquille à mes 
occupations littéraires». Dans la même 
lettre, Nazariantz raconte son séjour à 
Milan où il a fait la connaissance de plu
sieurs personnalités dont le comte Ales
sandro Casatti, le directeur du Secolo 
Magrini, les députés E. Chiesa et Inno- 
cenza Cappa. Il n a pu rencontrer Mari
netti qui était à Rome pour une exposition 
futuriste; mais il a pu jouir de l’hospitalité 
de Lucini. En juin, il envoie une lettre 
à Théotig (1878-1928), l’éditeur du célèbre 
Almanach pour tous auquel Nazariantz 
apportera sa collaboration jusqu’en 1928. 
A son correspondant il fait part de ce qui 
se fait en Italie en faveur de l’Arménie 
el ajoute : «Je suis en relation avec I. 
Cappa pour fonder une Société arméno- 
phile italienne et, si possible, une revue 
littéraire avec l’aide de Lucini».

De Bari, Nazariantz participe à la vie 
intellectuelle de Constantinople jusqu’au 
début de 1915. Sa signature se retrouve 
dans Chanth, aussi bien que dans l’Alma

nach de Théotig, où il fait paraître
liole particulièrement chaleureux à
des ouvrages de S. Yérémian :
Ecrivains arméniens. On ne sera
né de voir fleurir des propos élogbn,/’*
la plume de Nazariantz concernant
écrivain que les contemporains et ]a
térité ne tiennent pas pour une persoi^
lité marquante. Mais l'artiele J'

. . . -T ’ a notre
avis, est très précieux, Nazariantz y dé 
loppant, en effet, une théorie du syml'p 

lisme généralisé qui éclaire la poétiqUe j 
Nazariantz lui-même. On y lit notamn,^ 
ceci : «Le symbohsme est la négation J, 
toute école littéraire ; le symbolisme Pq 
l’art libre ; il est l’émotion suprême J. 
Blâme nouvelle qui ne se contente pasj 
vivre dans la forme ancienne et qui Vell, 
vivre librement, puissamment, anarchb 
quement. Toujours prêt à renaître ]( 
symbolisme est vieux comme la littéra. 
ture... Tout poète.... est un symboliste», 
Ce symbolisme hors école, identifié à lm 
art libre, est bien ce à quoi restera fidèle 
Nazariantz jusqu’à la fin, et lui pennelln 
de faire de la poésie «ce cri du lévohé 
contre la nécessité». Ce n’est pas mi ha
sard si dans l'un des poèmes de cette pf. 
riode, intitulé «Gloire à toi, Art». Naza
riantz détermine sa poésie comme une 
«méditation symboliste illimitée».

L’année 1914 est celle où,à Constanti
nople, l'on parlera le plus de Nazariantz, 
Ainsi, Y Almanach de Théotig publie)] 
traduction arménienne de l’article d'E. 
Cardile : «Un simbolista armeno : Hranl 
Nazariantz» déjà paru dans la ren» 
Aprutium. Traduit très probablement par 
Nazariantz lui-même, l’article de Cardile 
est exagérément élogieux pour une poésie 
dont l’original lui échappe. L’outrance de 
ce texte, et la fâcheuse propension de Na
zariantz à faire sa propre publicité par 
l’intermédiaire de ses amis, ne peuvent 
qu’irriter des lecteurs qui, comme Haron- 
tounian, ne v oient pas d’un bon œil la 
constellation d’Armen — S. Yérémian- 
Théotig et M. Barsamian.

En ce début 1914, l’événement le plus 
marquant est la parution du premier nu
méro de la revue littéraire Melràn 
(Temple), avec comme directeur de pu
blication Kostan Zarian (1885-1969). Zi- 
rian constitue un vértiable cas dans la lit
térature arménienne, puisqu’il commente 
par écrire en russe, en français et même 
en italien avant d’adopter définitivement 
l’arménien en 1914. Les premiers écrits 
de Zarian (des poèmes en prose) parais
sent dans Chanth et Azatamart en 1912 
dans une traduction de Nazariantz. Les 
deux hommes se connaissent depuis au 
moins 1910. En février 1911, ils signent 
ensemble une lettre de protestation cl de 
solidarité aux futuristes italiens lors des 
démêlés de Marinetti avec la justice ita

lienne.
Or, le premier numéro de Mehian ac

cueille un texte particulièrement violent- 
signé par H. Kufédjian —Ochagan—déjà 
célèbre à l’époque par des articles viiu- 
lents contre les «fausses valeurs» et les ie 
putations surfaites. L’article de Kufédjia’1 
s’inscrit dans le cadre d’une série, intitu
lée «Aplatissons» (Hart’enk’) dont 1°’ 
jectif est de «purger» la littérature aimé 
nienne des parasites et des idoles. Y|Z՛1 
riantz est la première victime. Pour ՝ml 
donner un goût du ton et de la manière 
de Kufédjian, il suffit de lire quelque^' 
dlarations : «Ce nouveau Don Quich»»' 
de notre poésie a eu la surprenante 
d’accumuler applaudissements et g 
jusqu’au ridicule... H. Nazariantz naïa
de cœur. Tous ses poèmes ressemble11՝ 
de jeunes filles mortes qui dorment 
de petits cercueils ciseleés dans un g 
maladif... Aucun sentiment dans t°lls 
gémissements qui émanent de sa l)|f
II. Nazariantz n’a pas de cerveau--՛ 
Nazariantz n’a nas d’œil...»- -r les >Nazariantz n’a pas d’œil...»- 
prend un malin plaisir à souligne։ 1
fauts de l’écriture du poète : ses
de mots», son absence d’expressi՝llf
manque de sentiments, enfin son e°
politisme, toutes choses que U n°11 ff.
esthétique de la revue exclut des e

-estig*1arméniennes.. Il faut dire que Ie P"
dede la revue, l’autorité croissante

djian à Constantinople, et plus tal 
Diaspora, ont rendu ces 
Nazariantz quasi définitifs, Le

d en

jugement"
<<critiq*

avait «démystifié» le poète, 1 aur‘ 
l’œuvre s’était dissipée. - ,tï

Quelle a été la réaction de ^aZ8ajjjj? 
a cette attaque en règle de sa personn
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Nous avons la chance de trouver, conser
vée dans les archives de S. Yérémian. la 
lettre écrite par le poète à son ami, im
médiatement après réception dunuméro de 
la revue en question. Datée du 21 janvier
1914. cette lettre — de loin la plus longue 
de la correspondance échangée entre les 
deux hommes — est un document du pre
mier ordre. L’arme employée, dit Naza- 
riantz, c’est l’injure, et «il’état psycholo
gique», c’est «la vulgarité, les haines per
sonnelles, cretinissimo furioso ! la ven
geance du mépris et des coups anciens et 
récents qu’il /Kufédjian/ a reçus de nous. 
Asinità, Bovità, Pecorinità. / II y a des 
hommes qui ne disent rien, mais le disent 
bien ; d’autres parlent beaucoup, mais le 
foui mal ; les plus terribles sont ceux qui 
ne disent rien et le disent mal... Kufédjian 
est le représentant le plus brillant de cette 
dernière catégorie.. Mais moi. je m’at
tendais à cette réaction ; ils n'ont pas di
fféré, les misérables, l’accueil que m’ont 
réservé les intellectuels italiens : ils ont lu 
l’article de Cardile et le vase a débordé 
de haine et de jalousie. Qu'ils crèvent ! 
Nous savons bien que «Leur haine et leur 
indifférence /sont des présents royaux dont 
s’accroît notre trésor...». Nazariantz af
fecte un mépris hautain face aux critiques, 
mais on sent qu’il est très irrité. 11 pro
pose à Yérémian de lancer une revue dans 
le but de contre-attaquer «le coup mon
té» par Kufédjian...et Zarian. Il soupçon
ne ce dernier d’avoir favorisé l'attaque.

Cet épisode ne semble pas avoir vrai
ment entamé l’activité créatrice de Naza
riantz. Son travail pour la propagation de 
la culture arménienne en Italie, la publi
cation d’ouvrages en italien, la fondation 
du Comitato per la difensa degili Armeni 
et du village «Nor Araxe», la création 
d'un atelier de tissage du tapis sont des 
faits connus. Ce qui l'est moins est sa par
ticipation à la vie culturelle de la Diaspora 
arménienne entre 1920 et 1939. Ainsi, 
publie-t-il des textes dans la revue arméno- 
américaine Punig (Phénix, 1918-1919) ; 
on y lit, entre autres, «Blancheurs ab
sentes» et surtout «Le prélude solennel». 
Cet écrit est le premier long poème du 
poète confié à la presse arménienne. Ecrit 
à Bari, en 1919, il a été intégré dans la 
version italienne préparée par E. Cardile 
du «11 Grande Canto délia Cosmica Tra- 
gedia» sous le titre «Ex Oriente Lux». 
Ceci montre que, jusqu’à sa publication 
en 1946, l’ouvrage a connu une très longue 
gestation.

Dans les années 20, Nazariantz collabore 
épisodiquement à la revue féminine Hay 
Gaine (Femme Arménienne, Constanti
nople) où paraît le grand «poème dra
matique» dédié à Lucini : «L’élégie de 
Melibeo» ; le poème «Mater Dolorosa» 
dédié à sa mère et un extrait de «Le Roy
aume des ombres / Lya, lune de Nir
vana». Dans l’hébdomadaire arménien de
New York Hayaslani Koc'nak on lit un se
cond extrait du «Royaume des ombres», 
intitulé «Le poème du fakir»..

Toute l’année 1927, Nazariantz colla
bore très activement au quotidien Haratch 
dont il devait connaître le directeur, Sh. 
Missakian depuis Constantinople. Consi
déré comme le «collaborateur» du Journal 
en Italie, Nazariantz signe plusieurs ar
ticles : «L’art d’Arménie». «L’Arménie 
martyre». Ce dernier texte fait écho à la 
condition d'exilé qui est lia sienne, et 
celle des Arméniens en Diaspora. Il y 
déclare que «Nous les Arméniens, nous 
cherchons notre Patrie... Mais la Patrie

11 est pas morte, elle vil en nous». Dan 
une veine toute différente, Nazariant: 
consacre un long texte aux aviateurs 
Dans ce quasi-poème en prose, l’auteu 
affirme que grâce aux avions et aux avia 
leurs, «la vie retourne aux époques héroï 
ques» de l’humanité.

Sa signature disparaît de Haratcl 
՝ers la fin 1927. a cette époque, si 
collaboration à la presse arménienm 
fevient de plus en plus épisodique 
on trouve Nazariantz dans le mensue 
Ruyremfc (Patrie) de Boston, dans l’Æmo 

Théotig, publié à Paris, dan
monac/i des Arméniens de Grèce 

tons Gyank yev Arvegt (Vie et Art, parig 
on é par son vieil ami M. Barsamian 
ans Hayastani Gotchnag. Enfin, nou 

pouvons sa signature pour la dernièn 
°ts tans la revue littéraire Arévakal (Ma 

da ? Chênes en 1938 où paraissent 
ticl*8 T m®me numéro, un poème et un ar 

e e> se peut fort bien que Nazariant

ail collaboré à d’autres revues que nous 
n’avons pu consulter, et que cette colla
boration se soit prolongée au-delà de la 
seconde Guerre mondiale.

Les dernières années de Nazariantz de
meurent assez obscures. Notre enquête 
nous a permis de découvrir une corres
pondance inédite avec le poète Vahan Ma- 
lézian (1871 - 1966). Commencée en 1910, 
celte correspondance s’est poursuivie, avec 
quelques interruptions, jusqu’en 1955. Une 
lettre datée du 16 février 1955 éclaire l’état 
d’esprit de Nazariantz : «Comme le mal
heureux Yeghia ”En haine des hommes 
et de Dieu”, je vis mon crépuscule sur ce 
rivage solitaire de l’Adriatique où le des
tin m’a jeté. Mon unique consolation, est 
la poésie et le fait d’être grandement ap
précié par le peuple italien».

Un initiateur du futurisme

Abordons, à présent, la poétique de Na
zariantz telle qu’elle se déploie dans ses 
poèmes en arménien.. Pour se faire, nous 
pensons nécessaire de lever un malentendu 
assez répandu à son sujet. Il s’agit, en 
l'occurence, de la tendance de certains 
historiens de la littérature qui, voyant le 
nom de Nazariantz associé à un ouvrage 
sur le futurisme et Marinetti, rattachent 
l’œuvre à ce mouvement. Ainsi, après 
avoir remarqué que les Rêves crucifiés 
porte l’empreinte du symbolisme, un émi
nent professeur de littérature écrit : 
«en fait, cela n’empêchait pas que des 
prédilections futuristes déterminées s’y 
expriment, qui sont également présentes 
dans l’opuscule du même auteur, ”F. T. 
Marinetti” (1910)». Il suffirait de lire 
l’ouvrage de Nazariantz, et sa pratique 
poétique, pour se convaincre que la réa
lité est toute autre.

On ne peut qu’être étonné de la rapi
dité avec laquelle Nazariantz introduit le 
futurisme de Marinetti dans les Lettres 
arméniennes. Il faut se souvenir qu’en 
1910 Marinetti n’a encore publié qu’un 
premier manifeste (dans Le Figaro en fév
rier 1909), au courant de cette nouveauté, 
Nazariantz entre en contact avec le père 
du futurisme italien, traduit son manifeste 
inaugural, lit presque tous les ouvrages 
de Marinetti qu’il présente brièvement. 
On sait déjà son engagement, avec Zarian, 
en faveur de la libération de Marinetti. 
C’est seulement en décembre 1911 que 
Nazariantz traduit le «Manifeste des pein
tres futuristes»et le publie dans Pakin. 
C’est également entre 1911 et 1912 qu’il 
traduit des spécimens, cités plus haut, de 
poésie futuriste. Il n’est pas sans intérêt 
de remarquer que les exemples choisis 
proviennent de la première production 
futuriste; Nazariantz semble volontiers 
ignorer la phase expérimentale et destruc
trice de l’esthétique futuriste. Ces choix 
sont révélateurs, en tout cas, de sa propre 
orientation poétique, respectueuse des 
conventions.

Pourquoi Nazariantz effectue-t-il ce tra
vail sur Marinetti? Le dernier paragraphe 
du livre répond à cette question : «En 
faisant connaître cette école littéraire aux 
lecteurs arméniens, j’ai tenté d’accomplir 
ւտ devoir littéraire, afin de donner une 
idée des nouvelles manifestations par les
quelles se présente la doctrine de Mari
netti; il vaut la peine que les lecteurs 
s’y intéressent. Ceux qui désirent suivre 
le mouvement futuriste doivent lire l’or
gane du futurisme : Poésia». Nazariantz 
fait là un simple travail de présentation 
du futurisme, et sa carrière ultérieure 
constitue la preuve qu’il est loin d’un en
gagement personnel dans le sens de cette 
avant-garde.

La présentation quasi-journalistique du 
futurisme implique cependant mie cer
taine interprétation du mouvement. En 
effet, Nazariantz, tente de rattacher Ma
rinetti au symbolisme et fait de sa doctrine 
un élargissement poétique du symbolisme. 
Nazariantz écrit: «Il (Marinetti) a un tem
pérament incendiaire, beau et lyrique, 
qui porte le cachet original français, égyp
tien et italien. C’est un vrai symboliste, 
dans le sens le plus noble et le plus natu
rel du mot.. Par tempérament il est un 
mécontent que ne satisfont ni l’Amour, 
ni la Science, ni même la Civilisation 
qu’il interprète d’un façon différente. Bien 
évidemment, c’est un inassouvi... Ses 
conceptions poétiques sont la glorification 
de l’Extraordinaire, de l’Inaccesbile, de 
l’Infini. Pour lui la terre est morte, c’est

la mer qui vit. Et c’est pourquoi il 
l’aime et la magnifie en tant que l’ex
pression la plus manifeste de l’anarchie 
dans le monde physique, l’unique voie 
qui mène vers l’Infini, le seul symbole 
qui le conduit de l’emprisonnement à la 
liberté... Marinetti tend vers la mort su
prême et incomprise, car la Vie a une 
limite, alors que la mort est l’illimité, 
elle est la seule vie qui ne soit jamais 
morte».

En effet, Nazariantz a cotoyé le futu
risme, il ne l’a jamais traversé. Son cri
tique le plus proche -et le moins pers
picace-, Y. Armen affirme à juste titre 
que «Chez lui l’enthousiasme futuriste, 
dont il a essayé d’être le propagateur chez 
les Arméniens, est un caprice passager». 
Le propos trouve sa confirmation dans la 
pratique poétique du poète. En effet, 
le recueil Les Rêves Crucifiés réunit des 
poèmes écrits entre 1907 et 1912. C’est 
un recueil typiquement symboliste. Ce 
constat n’est pas infirmé par le poème 
que Nazariantz dédie à Marinetti. Intitulé 
«Les incendiaires» (Hrtzikner), ce texte 
a une facture très traditionnelle, ce qui 
provoque une forte opposition entre le 
«contenu» du poème et sa «forme», et 
déclanche leur dissociation. Le poème 
nous présente les incendiaires :

«Ils arrivent, ils viennent avec des chants 
et des blessures. / Sous leurs pas cra
quent les chemins / Et les morts s’éveil
lent, terrifiés».. Les incendiaires clament: 
«Nous sommes le Futur... / Nous sommes 
le Futur qui mugit, impitoyable; / Nous 
balayons le cadavre noir de votre passé. / 
Nous sommes les fossoyeurs de votre 
Vieillesse décrépite». Cet hommage à 
Marinetti reprend le thème futuriste de 
la révolte contre le passé, mais l’inscrit 
dans une poétique parnasienne et / ou 
bandelairienne.

Un symbolisme généralisé

Les Rêves Crucufiés s’ouvre sur une 
belle dédicace au père du poète; elle rap
pelle étrangement les dédicaces qu’un 
poète admiré par Nazariantz, Indra, a 
placé en tête de ses deux livres : Le 
Monde Intérieur (1906) et La Cyprière 
(1908). Le mimétisme est accentué par la 
disposition identique du texte. L’impact 
de l’œuvre de Indra sera plus sensible 
dans les poèmes écrits en Italie. Le re
cueil comprend quatre parties : Les Soli
tudes stellaires; Gloire aux vaincus; Chan
son pour Leila; Le Semeur de Cendre. 
Nazariantz orne ces poèmes d’épigraphes 
tirés de Mallarmé, de Rimbaud, Baude
laire, Samain, Mirbeau et les dédie à Lu
cini, Govoni, G.. Rens, Marinetti, Zartar- 
ian,, Tchobanian, K. Zarian, etc... Ces 
noms, ces œuvres suggèrent sans nul doute 
des préférences, ainsi qu’une familiarité 
certaine avec la poésie post-romantique. 
Mais lia pratique poétique de Nazariantz, 
par delà la paternité affichée, obéit à 
l’inspiration symboliste de la fin du 
siècle. Pour en avoir une idée précise, il 
suffit de lire le poème «Soir», non pas 
dans la traduction trop libre de F. Léo
nard mais dans celle publiée par A. Na- 
varian :

«Le soir est un lac d’or sanglant
— O, sœur triste, ô sœur en larmes, 

sœur orpheline ! -,
Où mon âme, pareille à un crâne

funèbre
— O, paradisiaque prêtresse de mon 

enfer! —,
S’enfonce dans le sang du crépuscule.
Mon âme est un vieux roi détrôné;
Et,délirante comme une race persécutée,
Elle descend par les sentiers de la 

haine...
— Sœur inconnue et douce comme la 

mort,
Eloigne-toi, pieds nus, de son ombre 

fatale !»

On croirait lire un étrange Albert Sa
main qui se souviendrait de sa «race per
sécutée». Mais le poème véhicule d’autres 
réminiscences, qu’il serait trop long d’a
nalyser. Les poèmes de Nazariantz abon
dent en topoï de l’esthétique symboliste- 
fin de siècle : le rêve, le mystère, l’infi
ni, la nuit, les paysages stellaires, une 
présence féminine éthérée, etc.

Ce symbolisme assez peu original se 
transforme en un symbolisme généralisé,

plus «orchestral» et «dramatique», dans 
les poèmes écrits en Italie. Les versions 
italiennes sont incluses dans Tre Poemi, 
Vahakn, Il Grande Canto, etc... Il a été 
dit, précédemment, que nous n’allions pas 
procéder à une «lecture paraUèle». Une 
comparaison, toutefois, des versions ita
lienne et arménienne nous permet d’af
firmer que les versions italiennes ne sont 
pas vraiment de simples traductions; elles 
supposent des réélaborations. Un certain 
allègement des textes des coupes et des 
suppressions, une condensation du vers 
rendent les versions italiennes plus aérées 
et les libèrent du carcan d’école symbo
liste.

La thématique de ces poèmes est assu
rément plus élaborée. Nous y lisons une 
forte tension vers le dépassement du con
tingent, du limité, du fragmenté. Le «Pré
lude créateur» est mie longue invitation 
au voyage vers «le printemps céleste», 
vers les «images du Rêve», vers l’Infini, 
le Tout, l’Absolu,. Nazariantz a en vue 
l’âme humaine qui veut s’arracher au 
monde pour s’unir, en extase, avec PUni- 
vers. Cette union, qu’on dirait «mys
tique», vise en même temps le poème : 
«le verbe éternel et infini / le verbe armé 
d’âme / le verbe de la vie et de la mort». 
Dans l’un des rares textes en prose que 
nous connaissions de lui, daté de 1932 et 
intitulé «Les vérités éternelles», Naza
riantz parle du «sens religieux de la vie» 
c’est-à-dire, selon lui, «de ce qui donne 
une signification profonde à toute œuvre, 
même à l’acte le plus insignifiant dans 
l’harmonie universelle». C’est ce sens re
ligieux qui pour le poète devra être res
titué, restauré à notre époque. Aussi as- 
sagne-.t-il à la civilisation moderne un ob
jectif : l’Absolu : «La civilisation doit 
toujours tendre vers l’Absolu», dans ce 
sens que l’Absolu doit s’incarner dans les 
œuvres, les actes et dans la vie. Pour se 
faire, l’humanité devrait «tourner son re
gard vers les «Vérités éternelles», se dé
tourner «du vulgaire matérialisme», aban
donner «l’analyse qui est aveuglement et 
destruction, afin de s’élever vers la Syn
thèse qui est intuition miraculeuse et lu
mière divine». L’expérience que nous ex
pose Nazariantz est une «vision de la tota
lité», une saisie intuitive des «mystères de 
la Vie» où P «Inconnue sera lumière so
laire». Le symbolisme généralisé est, pen
sons-nous la traduction poétique de cette 
«doctrine» ; son objectif est de rendre 
poétiquement saisissable la totalité.

Le souci, l’obsession de la totalité cons
titue le fondement des poèmes parus entre 
1923 et 1938. Déjà, nous avions remarqué 
que Nazariantz élabore des poèmes de plus 
en plus longs, libérés des contraintes de la 
rime, mais assez fortement rythmés. Ces 
poèmes adoptent une structure «drama
tique».. Le poète emploie un néologisme 
pour désigner cette forme : «tramastec 
erg», c’est-à-dire «poème, chant drama
tique». «Le Prélude créateur» en est un 
premier exemple. Un autre est «L’Elégie 
de Melibeo», où nous trouvons trois per
sonnages : Melibeo «du nom du mortel 
J. P. Lucini, poète et frère héroïque»; Lu
cifer et le Poète. «L’action» se passe «sur 
le lac de Como», avec «l’angoisse désirée 
de l’Amour et de la Mort», signale une 
note précédant le texte. Cette forme de 
poème dialogué se trouvera, un peu plus 
tard, sous la plume de K. Zarian dans ses 
«Trois Chants». Elle dérive, sans nul 
doute, du drame symboliste tel qu’il a été 
élaboré par M. Maeterlinck, H. de Rég
nier et P. Claudel. On peut le rapprocher 
de la «Cantate à trois voix» de Claudel, 
puisque la note nous dit qu’il s’agit 
d’une élégie à trois voix avec Lucifer et 
Melibeo». Le chant dramatique est dé
pourvu de toute action extérieure. Le 
dialogisme qu’il met en œuvre ne vise pas 
à créer des personnages de théâtre, mais 
plutôt à introduire dans le poème des 
voix différentes, susceptibles de restituer 
une vision de la totalité. Il s’agit, en fait, 
d’une véritable orchestration du poème 
chère au post-symbolisme.

Note.- Ce texte est un extrait d'une in
tervention au Convegno Internationale di 
studi consacré à «Hrand Nazariantz fra 
Oriente et Occidente». Organisé par le 
Centro Conversanese Richerche di storia 
ed arte, ce colloque a eu lieu les 28 et 29 
novembre 1987, à Conversano, Italie.

Fonds A.R.A.M
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«LES ARTS ARMENIENS»
( suite de la lere page )

Kale. Ce dernier, que M. Thierry appelle 
sans aucun fondement (p..266) «Leivona- 
berd» (erreur pour Lewonberd, Լեւոն- 
բերդ), a certes droit à une notice (p. 590) 
dans le catalogue de M. Donabedian, qui 
dit avec raison qu’on ignore son nom mé
diéval ; on trouve là le plan, mais aucune 
photo de cette merveille de l’architecture 
militaire médiévale. Dans ce catalogue, un 
seul autre château cilicien est décrit, Ko- 
rikos, avec une petite photographie (p. 
549), qui ne représente d’ailleurs que le 
château de la terre sans celui de la mer. 
Voilà dans tout cet énorme livre l’unique 
référence iconographique aux innombra
bles châteaux arméniens de Cilicie : c’est 
peu !

Le problème de la translitération des 
noms arméniens a été résolu par l’adop
tion de la convention de la «Revue des 
Etudes arméniennes», un peu aride poul
ies non-initiés, mais de plus en plus com
munément admise. Elle est présentée au 
début du livre, dans l’«avertissement», 
par une table où la graphie des lettres 
arméniennes est plutôt médiocre et ne 
comporte pas les minuscules — pourtant 
plus fréquentes que les majuscules. Cer
taines erreurs de translitération se sont 
d’ailleurs glissées dans le livre. Ainsi, 
dans toutes les légendes (par exemple p. 
282), la reine Կեռան est écrite sans le 
point sur le r, et la reine Մ արքաւն voit 
son nom terminé par un m au lieu d’un n 
(le nom de cette dernière figure pourtant 
explicitement en arménien sur la fig.140) ; 
et expliquer en un mot qui sont ces reines 
n'aurait pas été superflu dans ces légendes.. 
Erreur aussi p. 267 pour «Lampron» ; ce 
château était pourtant correctement trans
litéré à la page précédente, comme «Lam- 
bron». Mais sur cette même p. 266, une 
autre place forte cilicienne a été plus sé
rieusement déformée : Վահկա, que M. 
Thierry a dû voir écrit sous la forme oc
cidentale Vahga devenue, par le biais 
d’une erreur classique, Vagha, d’où une 
translitération érronnée qui correspondrait 
à 'Լաղա (le gh étant la transcription pho
nétique traditionnelle du ղ). Parfois aussi, 
on note un manque d’homogénéité entre 
deux orthographes, soit toutes deux cor
rectes, comme «Noraduz» (p. 163) et 
«Noratus» (p. 166), soit toutes deux faus
ses : c’est le cas de la province du Nakhi- 
tchevan, appelée նաքսճաւան (p. 306) ou 
'հախիջեւան (p. 470) mais dans les deux 
cas mal translitérée. Quant au village pro
che du fameux monastère de Noravank, 
il est certes maintenant peuplé de Turcs 
azéris, mais sa mention au 13° s. par l’his
torien Orbelian à la fin de son «Histoire 
de Siounie» ne laisse pas de doute quant à 
l’origine arménienne de son nom : alors 
pourquoi l’écrire systématiquement en 
turc, Amagu (pp. 204, 478,...), plutôt que 
de translitérer le nom arménien Սմա ղու 2

De légères différences entre les textes 
des deux coauteurs montrent en général 
M. Thierry plus catégorique que M. Dona- 
bédian quand les preuves sont faibles. 
Ainsi la légende (p. 139) de la Fig. 49 in
dique,avec point d’interrogation,une «res
tauration importante au début du XlIIe 
siècle» de la cathédrale d’And, plus pré
cisément de la «.décoration des façades». 
Or, plus loin (p. 169), M. Thierry affirme 
catégoriquement cette restauration, alors 
que M. Donabédian, écrit (p. 484) que 
«plusieurs auteurs supposent d'importants 
travaux au XlIIe s». Toujours à Ani, les 
fresques de l’église de Tigrane Honentz 
«relèvent du bel art géorgien du début du 
XlIIe s» (p. 207), affirmation de M. 
Thierry que M. Donabédian présente 
(p. 488) comme une hypothèse de Mme. 
Thierry. La fig. 202 est une sculpture de 
Mren représentant, d’après M. Thierry 
(p. 366), «la restitution de la Croix à Jé
rusalem. par l'empereur Héraclius», ce 
qui, pour son coauteur (p. 557), n’est 
qu’une hypothèse parmi d’autres. Plus 
grave est la divergence concernant le 
linteau d’un khatchkar du monastère de 
Գտիչ՛. M. Thierry, qui écrit Գտիչավանք 
(fig. 368 p. 409), le date du XlIIe siècle 
et suppose qu’il s’agit du Christ entouré 
d’un moine et de Saint Grégoire, alors que

M. Donabédian, qui écrit plus correcte
ment Գտչսռքանք (p. 532), semble établir 
de manière convaincante, par analogie, 
qu’il date de 1246 et montre Dieu entouré 
de deux évêques dont le donateur.

Bien entendu, ce sont là des divergen
ces de détail inévitables entre spécialistes 
aussi qualifiés. En dehors de cela, la 
partie purement artistique souffre un 
peu du manque d’explications complé
mentaires. Ainsi, préciser, ne serait-ce 
que par une traduction, le sens du mot 
«Ganjaran» (Գանձարան) (p. 314 et fig. 
502, 504) aurait été bienvenu. De même 
qu’on aurait bien accueilli quelques com
mentaires sur le reliquaire de Սկեւռա 
(fig.,177) — le point est d’ailleurs omis sur 
le «r» dans la translitération Skewra —, 
signalant son rôle et la présence du por
trait du roi Hethoum II.

Connaissant mieux l’histoire que l’his
toire de l’art, domaine dans lequel je 
reste assez profane, je dirais que le cata
logue de M. Donabedian et la partie artis
tique du texte de M. Thierry, s’ils pa
raissent un peu arides à première vue, se 
lisent tout de même bien grâce aux illus
trations et aux plans, dont les précieuses 
planches de typologie à la fin de l’ou
vrage. On y sent toute la rigueur scien
tifique propre à des spécialistes. Ce n’est 
malheureusement pas le cas pour la partie 
historique du texte de M. Thierry, qui 
comporte certaines inexactitudes, quel
ques erreurs, et, dans l’introduction 
(pp. 29 à 43), plusieurs prises de positions 
provocatrices qui seraient à discuter en 
tant qu’idées personnelles mais sont 
tout à fait regrettables comme affirmations 
catégoriques destinées à figurer dans un 
tel nombre de bibliothèques. Il eût 
mieux valu que cette introduction n’exis
tât pas, et fût remplacée par les remar
quables «conclusions» du même auteur 
(pp. 351 à 353).

Dès le début (p. 29), le peuple arménien 
est présenté comme «parti des Balkans». 
Ce n’est là qu’une hypothèse parmi tant 
d’autres ! Plus grave est la suite : ce 
peuple se serait fixé entre le Taurus et le 
Caucase, revenant ensuite en partie vers 
l’ouest de l’Anatolie «avant de se disper
ser encore en Asie, en Europe, puis en 
Amérique». Et pourquoi cela ? «En raison 
du caractère migrateur de ce peuple». 
Autrement dit, les Arméniens n’ont fait 
que passer, à droite et à gauche, une sorte 
de peuple errant. Est-il nécessaire de 
citer une des innombrables preuves de 
l’attachement des Arméniens à leur terre? 
Des 30.000 habitants de Hadjine, plus de 
la moitié a été exterminée lors du génocide 
de 1915, ce qui n’a pas empêché 8.000 
survivants de retourner après 1918 dans 
leur village en ruines, et d’y résister en 
1920, pendant sept mois, à un siège impi
toyable avant d’être massacrés pratique
ment jusqu’au dernier. Si M. Thierry 
pense à l’émigration actuelle, en tout point 
déplorable, de l’Arménie soviétique vers 
Los Angeles, elle a d’autres raisons qui 
méritent une analyse plus fine tenant 
compte d’un contexte précis. Mais reve
nons au texte de M. Thierry : «Depuis la 
fin du Moyen Age, les Arméniens déser
taient les campagnes pour se regrouper 
dans les villes de Turquie, d'Iran, de Rus
sie» (p. 29). Où donc les Turcs ont-ils 
pu trouver, au début du 20e s., un million 
et demi de personnes à massacrer parmi 
ce peuple qui désertait depuis des siècles? 
Comment peut-on affirmer que «l'Armé
nie constitue une entité assez floue» (p. 30) 
alors qu’on trouve ce nom inscrit entre 
l’Euphrate et la Koura sur toutes les 
cartes, depuis les portulans italiens et ca
talans médiévaux jusqu’à une récente carte 
de la Swissair - où le nom a vite disparu 
suite aux pressions d’Ankara ? Quant à 
l’affirmation qu’un peuple est défini par 
une «unité raciale» (p. 31)...

Toute aussi tranchée est l’attitude de 
M. Thierry face à l’Ourartou, qui aurait 
formé, selon lui, «un peuple tout différent 
des Arméniens» (p. 35). Cette «rupture 
entre la civilisation ourartéenne et la 
culture arménienne» (p. 31) justifie aux 
veux de l’auteur le fait de commencer le

livre au 6e s. av. J.C. Or d’une part il 
n’est nullement exclu —sans être prouvé 
loin de là— que les Arméniens aient ete 
un peuple autochtone bien antérieui , 
d'autre part, même si on adopte 1 hypo
thèse de l’origine thrace (p. 31), il est 
clair que le peuple ourartéen n a pas été 
anéanti par la chute de sa royauté, et que 
les éventuels nouveaux arrivants se sont 
mêlés à eux, artistiquement autant que 
physiquement, comme les Doriens aux 
Achéens— on n’exclut pas pour autant 
aucun de ces deux éléments quand on 
traite de la culture grecque! Ceci dit, 
faire débuter le livre au 6e s. av. J.C. est 
parfaitement défendable, a condition de 
préciser que c’est là le début d une pé
riode comme il y en a eu beaucoup dans 
l’histoire des Arméniens ainsi que dans 
cet ouvrage. Et où le terminer? M. I hierry 
choisit le 18e s. Pourquoi pas? 11 est vrai 
qu’après cette époque l’art arménien a 
perdu de son éclat, de son originalité. Mais 
affirmer que «à l'époque contemporaine» 
les artistes arméniens «pratiquent (...) un 
art cosmopolite qu'on ne peut plus appeler 
arménien» (p. 35) laisse perplexe. La pein
ture de Martiros Sarian n’est-elle pas de 
l’art arménien? Le monument de Sarda- 
rapat n’est-il pas de l’art arménien? N ou
blions pas qu’en peinture le mot «fran
çais» a longtemps rimé avec le classicisme 
des Boucher ou Fragonard. Dans ces 
conditions, Monet et même Delacroix ne 
seraient pas de l’art français, lequel s’ar
rêterait à la fin du 18e s. Au fait, où 
commencerait-il? Les Gaulois sont les 
Ourartéens de la France, les Francs n’ont 
atteint la Seine qu’au 5e s. : un «Maze- 
nod» sur «Les Arts français» devrait alors 
se limiter à la période 5e s. - 18e s.! Ceci 
dit, je répète que le choix de la période 
6e s. av. J.C. - 18e s. pour «Les Arts 
arméniens» est valable, puisqu’elle suffit 
à remplir ce superbe volume. N’esl-ce 
pas là une justification suffisante en soi?

Voilà pour les problèmes de fond. A 
part cela, plusieurs erreurs historiques plus 
ou moins graves —parfois de simples in
exactitudes de formulation— sont à rele
ver dans le texte de M. Thierry. Ainsi on 
lit (p. 31) que les Arméniens fuient, de
puis le 2e s., soumis aux dominations 
étrangères, et que «seul le petit royaume 
de Nouvelle-Arménie connut une période 
d'indépendance complète au XlIIe siècle» 
(p. 3!). En réalité, ce royaume arménien 
de Cilicie fut au XlIIe siècle vassal des 
Seldjoukides de Romn durant une décade 
—comme l’attestent les commentaires 
d’une monnaie à la page 463 du livre— 
et des Mongols à partir du milieu du 
siècle! Le royaume bagratide d’Ani, nomi
nalement vassal du Calife, avait eu une 
indépendance de fait bien plus large. 
Plus loin, il est question des «catho- 
licossats dissidents, celui ձ'1Լղթամար en 
1113, celui d'Ijfcfիաեին en 1446» (p. 32); 
VI. Thierry sait pourtant fort bien que la 
décision, prise en 1441, de transférer le 
siège de Sis à Etchmiadzin rendait dissi
dent le premier, non le second. Toujours 
dans le domaine religieux, il identifie de 
manière trop schématique les titres de 
«patriarche» et de «catholicos».

Plus loin, dans la «Période des 
royaumes», on lit que le Vaspurakan fut 
«échangé en 1021» (p. 119), ce qui est 
confirmé ultérieurement : «Quand les 
Ardzrounis s installèrent en Cappadoce» 
(p.. 176). Là aussi, M. Thierry, qui a 
écrit le chapitre correspondant dans 
1’«Histoire des Arméniens» (éd. Privât), 
sait parfaitement que cet «échange» 
est plutôt un diktat de Byzance. Le 
terme d'«échange» s’applique encore 
moins au cas du royaume d’Ani en 
1045 (p. 119) : c’est carrément à la suite 
d’un féroce siège militaire que les Byzan
tins se sont emparés d’Ani, ont détruit la 
royauté bagratide, convertissant son titu
laire en un vulgaire seigneur cappadocien. 
Et vu ses certitudes sur le «caractère mi
grateur» (p. 29) des Arméniens, on s’éton
ne que M. Thierry cherche ailleurs — 
sans les trouver _ les raisons de l’émi
gration féodale arménienne vers Byzance 
du 9e au 11e s. (p. 176) ! Quant à la Ci
licie, l’installation des Arméniens n’y 
date pas de la fin du 10e s. (p. 194) à ]a 
suite de la reconquête byzantine de la ré
gion : la Cilicie romaine et la Cilicie arabe 
comptaient déjà un peuplement arménien.

Plus regrettable est l’affirmation qUe ee, 
communautés «ne durent leur survie qU՝[ 
l'arrivée des Croisés» (p.194). L’auteur en 
tre là dans le jeu de toute la série d’histn" 
riens occidentocentristes. En réalité les 
Croisés, surtout les princes d’Antioche 
n'ont jamais admis l’existence de cet Etat 
arménien, ils ont tout fait pour le détruire 
comme l’atteste éloquemment l’historien 
contemporain Matthieu d Edesse (ch. շշ^ 
décrivant les supplices infligés à ses coin, 
patriotes par les Croisés qui «désolèrent 
ces contrées par les plus iniques et /es 
plus affreux moyens». La baronnie armé- 
nienne se forgea contre les Croisés et 
contre Byzance. En 1147, le baron Tlioros 
venait de sortir des géôles du Bosphore 
et s’occupait à reconquérir ses terres 
—qu’il allait perdre de nouveau dix ans 
plus tard à la suite d’une nouvelle cam

pagne byzantine. On voit mal dans ces 
conditions comment cette date (1147) peut 
correspondre, comme le dit M. Thierry 
à une consécration de «légitimité» (p.265).
Si le catholicossat s'est alors installé à 
Hromgla, il s’éloignait en réalité des 
domaines seigneuriaux arméniens, pro- 
bablement pour ne pas prendre parti 
dans leurs querelles internes, ce qui 
prouve les distances qu’il gardait alors 
avec la baronnie. Cette baronnie devient 
à la fin du 12e siècle un royaume. M. 
Thierry change alors, avec juste raison, 
le nom du prince Léon 11, intronisé en 
1187, en celui de roi Léon I, couronné en 
1198 ou 1199. D'ou vient alors cette date 
de 1196 à laquelle l’auteur fait débuter le 
règne (p. 463) ? D’autre part, avec la 
convention de numérotation des régnes ici 
adoptée, le second successeur de Léon I 
est Léon II, c’est lui le dauphin époux de 
Keran et commanditaire d’un évangile 
à Tlioros Roslin : Léon II et non Léon III 
(fig. 397 et 399). La «dernière période» 
(17e s. - I8e s.), elle, est bien sûr moins 
riche en événements historiques, vu la si
tuation politique des Arméniens. On peut 
d’autant plus regretter que M. Thierry, 
signalant la déportation en Perse des ha
bitants de Djoulfa (p. 318), un des faits 
historiques essentiels, n'en rappelle pas 
les raisons..

Enfin, comme la cartographie, la biblio
graphie est très faible. M. Thierry précise 
bien qu’elle est «sélective» (p. 614), il 
n’empêche qu'une seule page pour un 
ouvrage de cette ampleur, destiné à une 
telle diffusion, est bien insuffisante. Parmi 
les «ouvrages généraux», il faudrait tout 
de même le Grousset, et aussi Pasderma- 
djian et de Morgan. Pourquoi ne citer que 
les guides bleu el Nagel, alors f|ue le guide 
Denoël (épuisé, mais c’est le cas d’autres 
titres de la liste) est incomparablement 
meilleur, entre autres grâce à la contribu
tion de Mme. et VI. Thierry? Ce dernier 
aurait pu citer aussi ses propres articles de 
la «Revue des Eludes arméniennes» du 
début des années 60, sur les monuments 
du Vaspurakan et du district de Kars : 
ils restent des données de base d’une im
portance inestimable. Quant aux ««r(s 
mineurs», si mineurs dans le texte, ils 
n’ont droit qu’à deux titres. Décidément, 
trois ou quatre pages de plus de bibliogra
phie (tout en restant sélective) n’auraient 
pas déparé un «Mazenod»!

En conclusion, imaginons que le titic 
du même ouvrage soit «L’architecture, la 
sculpture, la peinture de l’Arménie du Vie
S., av. J.C. au XVIIIe s.», oublions quelque 
laiblesses et certains excès de langage m 
grettables. Nous sommes alors, répétons-k, 
en présence d’un événement considérable, 
arménologique, esthétique, scientifique՛ 
Car le Mazenod fournit aussi une masse 
de données scientifiques nouvelles. Il f‘ut 
le point sur quelques monuments proble 
maliques (Etchmiadzin. Tekor, .■••)? Pre’ 
sente des monuments peu connus (Apa 
rank, p. 490, Aragatz p. 491. GditÇ 
p. 532, peintures de Thil et Sabeiee 1 
fig. 71 à 73. ...) ou même inédits (mont 
Sepuh p. 571, Aprank fig.. 154, chevet e 
Khor Virap fig. 159, ...). Diffusé abon
damment, il répond, suivant les conclu 
sions de M. Thierry (p. 351), à «la f^ 
nation qu'exerce l'ancienneté des ,Ո°"Լ 
ments» et à la curiosité «de connaître 
culture d'une nation qui a pu garder pen 
dont des siècles son identité et inaiateia 

ses traditions».
Claude MUTAFIA
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Պքսէկւսնէսդկ ա — քհնա դ ա տ < Ալ- Թ ո փ- 
չեան : Իր հ ե տ ա քր քր ո ւթ ե ան ա ռա ր կան 
m մ tu uni! Հայսէստանի Երիտասարդ, գը- 
քւողհելւն հն ու Ա փ իւռքի դրականութիւ- 
Կլ՝՝ 1978-/ւե հր ա աա րա կո ւած իր հ,Ր*սո.ի
սահ մւս հնե ր ր» հա տորր մեծ մսաույ յատ- 
կացուած կ ա յս երկու մա ր զին :

}*եկւոեմբերի կկսկն մինչեւ Աունուարի 
խրխււո ր ո ւթ ի ւն Փարիզ կր գտնուէ ր ան ՝ 
ՈԼ[՛ երկու հ ր ա պա ր ա կա քին ելոյթ Ո Լ- նե- 
9ալ-՝ սաստին ր Ս^եկ . 49—ին Զա րենց ի ն ը-
փրուած երեկոյթին կր՝ ի ս կ ե ր կր ո ր դր' 
նրանս ահա ո զներ ու Ա ի ո ւթեան տա— 
1'եչր^անի Ա. հանդիպումին (Q ուն ո ւար
10), ուր խօսեցաւ հՀայաստանի արդի 
րաևա ստեղծութեան եւ բանաստեղծնե
րուն մասինդ՝ ՀԱրդխծի սահմաններուն 

Հք զետեղուած 1,1 Jr[ բան ut ս տե գծն ե ր ր
սակայն — Զի լոյեան ՝ քշդո յեան ,
դորեան , Տա ր ո ւթիւն,եան ՝ Աարուխան եւ 
'“rf' » ~ 'կու դային 4ձ)ա կան թ ո ւա կանն ե- 
l'fi'՝ հՑ առաջիի համար կատարուած այս 
ս,եսակղութիւնը սկսաւ այդ դասախօսու
թեան աւա ր տած կկտկն , կե ր պո tf մը 
ըսրունակելու համար Ղ1,ոյՏ[Լ՝ Հա յաս- 
տանի զերիտասարդն բանաստեղծներուն
ձասին ;

Հ- Յունուար 10—[ï ձեր դասւսխօսու- 
HmQ ներկայացուցիք թանասւոեւլծնեթ , 
Ո>ան9 սւարիքը 40-ի շուրջ է : Աւելի երի- 
սւասաթդնեթէն ո՞վքեր կան անոնց յա- 
^րւյյլզ :

}/_ I' I' անուն-
P ֆԱն ՝ որոնք իսկապէս շնորհալի , A//

i/i նոյնիսկ Որ տաղանդաւոր անուն-
I րայց բաւական ծանր ճա կա տա-

‘([•P ունեցան ստեղծագործութեան մկջ 
^Jl ՝ և գինակները*. Սարող կ տարօրի-

P‘""r Կ’ ԹԷ արդէն ինչ որ
ին,1' '"ւԱ'ճ"ւ'-!1 դրա կան ո, թեան մէջ, 
,ր t ճէսշտկ հտԱւՈատուեց * Ալդ հե-
։սյլներԸ ^,րեն3 ետև՝Ը "‘նկին արդկն 
լէյ է “1ս,յվոսրի ՝ արմ կքներ հ ա ս տա-

I 1Լ,սԷի փորձ : Րա tu ա էն ինչ որ 
հ,1րսս,ոււլ լ J I Շ ւ
սԼ„ <ե I 'Ր Ui'՝։nt' կատարուէր ՝ ա-
նե i- ™ " 1ԱՕսու-ձ եմ ի՛մ սպասում-

r ^‘ւ շատերի ; Պատճառը ես•գտնում Լյ I I • լ
նէսհ11ւն9Հ Որ տ,Ար1'ների այդ հոգեւոր

Ո ‘ միայն Հ ա յաստան ի
դ,ս Լւ ֊ *---- ։1Է? չեղաւ : Եւ

"նջն է„ I
Լ ՚ "։ս al։u։Ju հա յաս՛, 

' ■^ղեոլթեան ։ղջ չեղալ:
^Թննե^ամ,'1 նաեւ "ւ(,/'շ հանրասԹ

«6ԱՈ-Ո&Գ
տեսակցութիւները

ԱԼեՔՍԱՆԴՐ
ԹՈՓՉեԱՆհ
ՀևՏ

/*5/շ վերաբերում կ բանա ս տեղծնե ր ին ՝ 
նրանց մօտ րա ւա կան ներ ամ էի ո ւի եղաւ * 
կարծես դնում կր արդկն ո՛ չ թկ բանա ս- 
աեղծութեան սոցիալական ր ո վան դա կո ւ- 
թեան հարստացման ուղիով՝ ա յ լ աւե լիէ 
շատ պրպտում ը ւլհււսէ կր դկպի բանաս— 
էսեդծի ինչ որ ա պր ո ւմներ ի , բանա ս տեղ- 
ծ ի դա դան ի պահ ե ր ի ՝ ներաշխարհի ինչ որ 
ներասուղման ձգտումներով։ Եւ սա , 
ես կ՝ասկի որ արտայայտութիւնն կր ո- 
ր ո շտկի փորձի՝. ՛Նրանք տեսան որ իրենց 
նա խո րդոգ սերունդը երբոր փոքր ին չ 
փորձ արեց դուրս գալու ընդհանուրի 
սահմանուած ճշմարտութիւններ ի տրոր- 
ուած արահետից , անմ իջա սլկ ս դաման 
ծեծ կերաւ : *Րսան տարի շա ր ո ւնա կ քննա- 
դատութեան որոշակի մտայնութիւնը հա
լածում կ այդ հեղինա էլն եր ին , լինի՛ Հեն- 
րիկ իգոյ եանր՝ չիեի ^Իրիգոր-
եանր* Այդ քննադատութիւնը կարծես ու
րիշ անելիք ոէթեչ չունի ՝ ոստիկանի դեր 
կ կատարում ՝ որ կանգնել կ որպկս ար
իէ ուր մաքսաւորի , թկ հօտ կա[*ելի Է՝
այդ՝ ւէ կարե/Ի ՛■

Հ — Ել այդ կեցուածքը գէշ ագդեցու- 
թիլ_ն ունեցաւ յաջորդ սերունդներու վը- 
րայ :

Պ . — Ամրողջ դր ա կան ո ւթ ե ան համար
վատ աղդեցութիւն ունեցաւ։ Որովհետեւ 
քննադատի դերը պիտի լինի խօսել դրա
կանութեան հեռանկարի մասին մթնո
լորտ ստեղծել՝ եւ ո՛չ թկ կատարել ոս
տիկանի դեր : Ոստիկան կայ ՝ որու հետ 
կարելի կ լեզու դտնել * նրանց հետ լեզու 
դտնել հնարաւ որ չեղաւ. : yենր նոչնիսկ 
հա ս կս/g ր ինր . զեդրսւ1 յր , թ է էԷք հա- 
ոտնում , քտչուէ՛ք, Ղ['էք ամն հեղինակ
ների մասին որոնք հաւանում էք՝ թողԼ ք 
այո մարդիկ դրևն այն՛պէս , ի^չս[էս ո՛
ղում են՝. Ե 'Լերջոյ դոյութիւն ունի ս տ եղ- 
եա գո րեո ւ թեան ազատութիւն : Գ"’ չես
հաւանում, նրան հաւանողն՛եր կան. թող 
որ նա իր դրական չուկայի հետ խօսի՛» : 
Ո՛ չ , նրանք ա յղալէս չեն ուզում . ասում
են. «ո՛չ, դո։ք պիաի չգրէք դոլք L“tt‘nt
դոյութիւն ունենաք դրականութեան
մէջ»’. Սա արդէն օսմանեան մտածողու
թիւն է, որ ասում էին. «դուք կես՛ լուր 
էք, եւ ուրեմն չպիտի դոյութիւն ունե - 
նաք, կայ մէկ հաւատ. ի՛մ հա՛ս՛տն է 

ճիչդ» :
Ե' ահա քսան տարի է որ ամենանող

կալի հալածանքն է գնում տաղանդաւոր 
մարդկանց հանդէպ ’. “տ պատահական

րտն շ Լ , ես կ՝ւսսկի՝ ուս սթտլինետն մր թ— 
ն ո լ ո ր տ ի շ tu ր ո ւն tu կ ո t. թիւն կ ՝ այդ տնհտն- 
էլս t րմ ոգու թ իւն ր tt ր սլկտք կ բոլորը մի 
ձեւ ի մտածեն : Ս ut ւլր ut տխուր սերմերն 
են որ թունաւոր պտուղ են տալիս ;

Հ - - Ագկէ զատ, չէ՞ք կարծեր որ հոն 
կան նաեւ տաղանդի , կարոդութ իւննե րու 
անհաւսաարութենէ ծագած հարցեր- այ
սինքն, մարդ կը սիրէ այն որ իր հաշա— 
կին յարմար է եւ չի կրնար հանդուրժել 
այն - եթէ նոյնիսկ չի կրնար գնահատել, 
կր գգայ — որ իրմէ վեր է • ասիկւաւ թերեւս 
նախանձ կամ անգիտակից տրամագրու — 
թիւն մըն է, որով կ'ու_զէ միւսին գոյու
թիւնը ջնջել, կամ մերժել. կ'ուգէ ամէ
նէն րարձր դիրքի վրայ ինք մնաւլ :

. — ^ուցէ կարելի է ՛Այդպէս էլ րա-
դատրել . այո , բնական է • ՛լ՛" իմ ասածր 
զարղացնում է : Ս*ա ամ ր ո ՚լջ՚ս ՛ո ի ր ո լ թի՛ն 
Լ դրականութեան մկջ : Այդ պէ ս վարւում 
էին սթ ալին եան շ^ջ^վ' ոստիկան — քրն- 
ն ա դա տն ե րր ՝ որոնք Զա րենց ի մաս ին նոյն 
բաներն Լ fth դրում • դրում կին Ս* • 1շմ ին ի , 
նաեւ ուրիշների : Ես խմ ասեր Թէ հա՛ ՝ 
ուրեմն Զ ա ր են ց են սրանք , //< : հէօսքր
ս կղբունքի մասին Լ * Մի բան կարդացիր 
ու չհաւանեցիր , ւլ ր թր կարծիքդ* մկկ դր— 
/•/'f, երկու դրիր-. Բայց շի կարելի 20 
տարի դրել՝. Եւ մ ան tut անդ երր սա գ.առ- 
նում կ որոշակի հալածանք՝.

Ահ ա փորձեցինք քննադատութեան մա
սին րանավկճ անել՝ եւ ադոնք մ էջ՛ս եղ են 
դալիս : Աինչդեո մենք խնդիրներ ու "'՛ենք . 
•‘‘ի, ջազդային [' խնդիրներ , որոնք
սլիտի փորձենք մեր գրականութեան մկջ 
շօշափել՝ ոչ թկ նորից սկսենք մեր հին 
մուրճը վերցնել՝ հին սալին խփել՝ եւ նո
րից մանդոտ կայծեր դուրս դան՝. Ա ա ար- 
դէն ք^Հէէ ագատ ո ւթիւն չԼ :

Եւ ահէս այս հա լա ծ ան քր շատ վատ հե
տեւանք ո ւն ե g ա ւ ա յս տ ա ղան դա ւո ր տր- 
դաների վրայ՝. Հրաչեայ թամրազեանն 
էր, Յակոր Մովսէսն էր- Հրաչեայ Բ է J- 

լկրեանր կար * * * Հ Շ ա տ արմանա ւո ր տղա
ներ են . ես նրանցից մեծ սպաս ո ւմն ե ր ու- 
նկի, եւ հիմա էլ ու նեմ, Բ ա լց բաւ ական 
դմուար ճակատագիր ունեցան՝. Ու ես tuju 

ւո գ ան ե ր ի մօտ նկատում եմ այդ ներանձ- 
նականացման ձդտու Դ ր ան ա ս տ եղծ ո ւ- 
թեան մկջ* սա ուղղակի ՝ արտաքին աշ
խարհի՝ արտաքին հասարակական լա յն 
հնչեղութի՚նից խուսափելու միտում կ :

Ջեմ մեղադրում նրանց ՝ հասկանում եմ 
նրանց վիճակը* մի կողմից տեսնում Լին 
այդ մշտական հալածանքը՝ միւս կողմից 
մամ անա կը հնարաւորութիւն չկ ր տալու 
բանաստեղծին բա ցոլելու հասարակու
թեան հետ» մ ամանակը կտրում կր կապը 
բանաստեղծի եւ հ ա ս ա րա կո ւթե ան : Ե ր- 
րանց մնում կր մի ելք* դոնկ պահպանել 
դրականութեան մկջ դե ղեց ի կի իտԼալը : 
Այդ իտ կա լր նրանք պահ ո ւմ կին փակ • ու 
այսպկս ասած ՝ հերմեթիկի պոկդ իա էր 
ս տ եղծւ ո ւմ յ Այ ս տղան ե ր ի պո կզի ան երբ 
կարդում ես ՝ ներաշխարհային պրպտում- 
ների պահեր են :

Սա f որոշակի օրէնք դրականութեան 
‘եէջ, ի^Լ՚գէ" կ՚՚սսի Ս- Բա՛ աղ իմ ո տոն • 
կբանաստեղծի ծնո ւնդր անկանոնութիւն 
կ^ : Րանաստեղծի ամէն մի ծնունդ ուղի 
Թէ դի ՝ սլիտի բա խո ւմ ի մկջ մտնի ար— 
դէն ստեղծ ուած կանոն ի դէմ * սա պար
տադիր օրէնք է կեանքի : //*շտապէս ամէն 
մլ, նորի ծնունդը մամանակաւո ր քաոս է 
ստեղծում ՝ մինչեւ որ նոր կարգ հաս
տատուի :

Ե, եթէ բանաստեղծը իր ծնո լնդով այդ 
անկանոնութիւնը չի ուղում ՝ իեքեակամ կ 
հրամարւում անկանոնութեան կենսական 
անհր ամե շտ ո լ թ իւնից ՝ հրամարւում կ 
բախումից՝ հրամարւում է նաեւ իր իսկ 
դրականութեան հասարակական հնչեղու-

ԹՒ՚ նիր ■
U.ftJ անունները չդաւաճանեցին դեղե— 

ցիկին՝ աղնի ւին ՝ հաւատարիմ մնացին ի- 
ր1մհց իտկալին ՝ բայց միւս կողմից օրի
նակ , պա կասեց մի կարեւոր բան * նրանց

կա րծի քր մինչեւ ս/յդ եղած դրականու
թեան մասին՝ որովհետեւ ես կ^ուզկի վկ— 
ù ի մտնել նրանց հետ* ոչ այնպէս ՝ ին չ- 
w/Հււ վկ1^ եղաւ. — աւելի շուտ ջարդ եդալ — 
հ^ովհաննկսի ՝ կամ Հենրի/լի հետ *. Որով— 
հեաեւ նրանց բախու_մր պիտի բերէր նոր 
որակ յ մ ինչեւ. որ ծնուկ ր' մկկ այլ սե — 
բունդ յ Հիմ ա ՝ ստացուեց այն ՝ որ ա յս 
ս ե ր ո ւնդր դնաց ինչ որ տեգ ինքնասպա
նութեան ճանապարհո՛վ՝ եւ մենք շղթայք1 
մէջ պարապ ո ւ.ն ե ց ա h ք * սա ծանր բան 
կ ՝. Եւ այս նոյն եր եւո յթը եղաէ_ ռուսա
կան ՝ մ ե ր ձ բա լ թ ի կ ե ան պո կզիւս յում :
U ե կո ւ ս ացր եց ին մարդկանց* ու սա տար
բեր ձեւեր ով արտայայտուեց • օրինակ ՝ 
ա րձա կում արտա յայտուեց հերոսի բա
ցակայութեամբ * րստ էութեան երի տա — 
սարդների արձակում թէայ հերոս* Սայ 
հերոսի ձդտ ո ւմ : Սայ հերոսի նախանիւթ : 
Րայց հերոսը մամանակի մարմնաւորումն 
Լ . ւլա մի էլեր պար կ որը դառնո ւմ կ 
բարձրախօս մամանակի դա գա փ արներին ՝ 
որր մարմնաւորում կ իր մկջ այսօրուայ 
խնդիրները՝. Սպասին կայ՝ կայ Րաֆֆու 
ՀՍա յծեր^ի հերոսը՝ որոնք երբ կարդում 
ենք ասում ենք* Հ$,հա՝ այսպկս են ՛եղել 
մամանակին^ ;

Ես նրանց չեմ մեղադրում հիմա* այդ 
մարդկանց մկջ սպանել են խենթութեան 
ջիղը • այղ մարդ կանց մկջ արտիստիկ ան- 
հ ըն ա ղան դո ւթ ի ւնը մեռցր ել են’.

Հ. _ Այսինքն, իրենց կապը կտրած է 
իրենց ժամանակին հետ :

Պ ’ — Այ՛՛տ եղ ես ւ/՛ ի բան տեսայ որ դեո. 
մեզ մօտ չի մտել* տներում որձ կատու
ներ են պահում • եւ որպէսղի այդ կատու— 
ները տն tu դուրս չգան ու տնա լին խ ա գա- 
if'կ ղ^առնան ՝ ամորձատում են: Այղ ար- 
հեստ ական միջամտութիւն կ ի յարմարու— 
թիւն իրենց պայմաններին։ Հիմա այս
պէս՝ տաղանդաւոր մարդկանց ամորձա
տում են ։ Ս*ամարԱ բան եմ ասում ՝ բայց 
այդ կ՝ սրանց մք՚ջք՚Ձ փորձեցին հանել 
ա լդ հ ամ ա ր ձա կո ւթիւն ր ։ երանց
ց ին' հ՛մի՛ բախուկք^, ծակ գտան՝ մտցը- 
րեցին եւ. նրանք այնտեղ ինչ որ եր աղն ե- 
րով ապրում են խա բո ւս ի կ իրականութեան

ա սա-

Մ ենք ուզում ենք հնազանդ ՝ խելօք ՝ 
բարի եր եխան եր ՝. Ս*ուցկ ման կապա բակ
ղում այդպէս կ՝ բայց գրականութիւն 
մարդ մուտք պիտի գործի շռնդալիր ՝ աղ
մուկ ով î Ո1 ես գտնում եմ որ մենք հիմա 
երիտասարդներից պիտի պահանջենք 
խենթ Լինել •

Հ . _ Այսինքն եսպսւթձ մը :

Պ • — Այո ՝ ո ր ովհ ետ եւ երեխան պիտի 
չարութիւն անի * կարող կ ասլակի կոտ
րել» բա լց պիտի կոտրել որ իմանայ չկոտ- 
ր ելուն դինը ՝ անհ ր ամ՜ ե շտ ո ւթ ի ւե ր : Ի^նչ
ի ր ա ւո ւն ք ունենք մարդն զրկելու իր բնա— 
կան աճքւց ՝ ձեռքերր կապել , /,եչ ո Ր մենք
հանգիստ ասլր ենք։ Հիմա հա նղվ, սա 
կեանքի վճարր լռութիւնն է դրականու
թեան մկջ ։

Պ ա ա ահ ա կան չկ որ այս հեռացումը՝ ut- 

ւելի ճիշ/է էմ1 Փ1 ա ևՒ հ եո ա ց ո ւ մր — որո tf- 

հե տեւ նրանք եւ՛ հ եռաց ու. եց[,ն , եւ ն րանք 
հեռացան — ար տայա յտուեց նաեւ նրանց 
թա րգմ անա կ ան հ ետաքրքր ո ւ թի ւ1ւն ե րի
մկջ՝ եւ Իրենց գրական կո գւՈւ ո ր ո շո ւմն ե- 
րք՛ ' ^>րաեք ձդտո լ մ են այն բան ա ս տ եղ
ծութիւնք ներկայացնել՝ npp f1

հեռու կ այս գրապայքարի միջավայրից։ 
Անշուշտ՝ եթկ նրանք ներկայացնեն Ակն 
ճոն Փերս կամ Աիւրէ t ttt լսսլ կս կամ ա յն- 
պէս առրնչւում կ դրա կան մեծ ճաշակի • 
րայց ա յսօրուտ յ մեր խնդիրների հա
մար գուցէ ուրիշ կար դի բանաստեղծներ 
կին սլկտք՝ որոնք աւելի կր ճշդէին մեր 
այսօրուայ գրականութեան մտահոգու- 
թ իւննե ր ի շո լկան ։

Fonds A.R.A.M
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Հ • - Են այգ չեղաւ. :

Պ • — fi ո լոր դեպքերում ես գտնում եմ 
որ ա յդ րան ա ս ւոե ղծն եր ի ներկայութքււնը 
չատ կարեւոր է մեղ համար* Եարեւորը 
նա է որ նրանք դրական ճաշակի թ ե յր 
չ_կտըեցին : Արդէն դա մեծ արման իք է* 
որովհետեւ եթէ կատարուէր ա յն , 
եղաւ Զարենցի մահից յետոյ , երբ աշու
ղութիւնը մտաւ դրականութիւն ՝ եւ մին- 
չեւ հիմա կա յ : Գրանք կարողացան ճա
շակ պահել յ Ես վստահ եմ որ նա իւ իրենք 
կը կա ր ո ղան ան ի րենց թեմ ան դծել եւ դոնէ 
հոդ կր պատրաստեն JUi^r' րդների հա-
մար :

Հ . _ «կոյւոք ի պատուանդանը» .. -

Պ • — Այո , այղ կուռբը մեր մէջ կ , մենբ 
սլիտի բանդենբ հ Վ՛ Գաւթեանի Հ Ան բնու
թիւներ ապադրուեց • մի բանաստեղծ , "րր 
թւում կր միշտ ձգտում /, կանոնիկ, դա
սական ձեւերի , րայց նրա մօտ կլ արտա
քս/յտուե լ է այս վե ր ափ ո խ ո ւմն ե ր ի ողին՛. 
Ուզում եմ ասել որ պահանջբը գրակա — 
նութիւնը զդում կ, ծարաւ կին այսպիսի 
բանի , րայց միւս կոդմէ այդ սառոյց ը, 
եղեամր որ նստած կ * ' սրտերը սառած 
են , դմո լար կ ... ՛.

Հ . - Վերադառնալով մեր երիտասարդ
ներուն , նորերուն — բանաստեդծ կամ 
արձակագիր —, որքա՞ն կապ կ՜ունենան 
ոէրիշ գրականութիւններու հետ, նախ 
անշուշտ ռուսականին, յետոյ ուրիշներու, 
նաեւ Սփիւոքի նայ դրականութեան հետ :

Պ. - Տարբեր կապեր են, բազմազան՛. 
Մենբ ներբին , գործնական կապեր ունենբ 
տարբեր հ անրապետ ո ւթ իւնների հետ . էս
տոնական , լիթուանական դրականութիւն- 
ների , ուկրաինականին , վրացականին
հետ ՛. Մսսկսւայի հետ էլ ՛. Կան նաև անձ
նական, անհատական կապեր՛. Ես ընկեր
ներ ունեմ որոնց հետ մշտական նամա- 
կա դր ո ւթե ան մկջ եմ . իրենց գործերը ու
ղարկում են , կարդում , յօդո ւածն ե ր ո ւմ 
անդրադառնում եմ. ներբին շրջաեառու- 
թիւն կա յ : Կայ նաեւ պաշտօնական մասը՛ 
նրանցից են խմրեր դալիս մեղ մօտ, մենբ 
ենբ գնում , երեկոներ , բննա ր կո ւմն ե ր են 
լինում զ րբե րի. .՛լ Այս կապը մշտական

i--

հ. - Օրը օրին կարելի կ՜ըս^՞յ Կւլան
պահել այդ գրականութիւններուն հետ :

Պ- Սնպ ա յման * թա ր դման ո ւթ իւնն ե ր 
կան • արդէն շատերն սկսե լ են հայերէնից 
թարգմանել*. Օրինակ՝ Լի թ ո ւան իա յո ւմ 
երկու կիներ կան ՝ որոնք բնագրից թարգ
մանում են. հրաշալի հայերէն դիտեն :

նոյնիսկ գրաբար դիտի*. մենք
նրանց չափ չենք թա րդմանում : Ուկրաի- 
նացիբ, ՛Լրացիր, Բելոռուսերը, էստո- 
նացիբ, Ադրբեջանցիբ, դրեթկ բոլոր աղ- 
դերր մեզ թարգմանում են բնագրից*. 
Ոայց մ,ենք դեռ հազիւ երկու — երեք լե
զուի ց է որ կարողանում ենք բնադր ից 
թարգմանէլ- եւ պիտի ասել որ սա մեր 
սահմանափակութեան հետեւանք է :

Հ —Իսկ Սփիսւքի եայ գրականութեանն 
հետ կապերը • • • :

Պ — Գա մի քիչ ուրիշ ր^ոյթ ունի* 
այստեղ՝ արդէն «Ափիւռք» ասելով՝ մենք 
գործ ունենք ոչ միայն հայ գրողի՝ այ
լեւ այդ պետութեան հետ որտեղ նա 
ապր ո ւմ .է • դա ն չանա.կո t-մ է ա ր դէն ոէ֊բիչ 
Սաստեմ, նշանակում է սահման եւ 
այլեւայլ նման արգելքներ * ապա եւ 
այս կապը մի քիչ աւելի թաթուտ է եւ 
ա յգս[ի սի պար բերա կանո ւթ իւն չունի *.

Հ — Իսկ կսւ^յ հեաաքթքրոՆթիՆնը, թ է 
ՍվփսԼքի մէջ ի^նչեթ կը գթեն իրենց տա- 
րեկից Հայեր:

Պ *— Եայ*. Եո իմ աշթատանքով կարող 
եմ ասել* երբ մի յօդուած կամ գիրՀ 
եմ կազմում ՝ տպագրում ՝ ապա անդրա
դարձներից տեսնում եմ որ Ափիւռքի գը- 
րական ո ւթի ւնը ինչպիսի մեծ արձա-, 
դանդ ունի մեր մէջ* եւ թօսքը այն մա
սին չէ որ վաճառւում է կամ ոչ * իր°՛ք 
լայն շրջանառութ եան մէջ են այդ հա
տորները*. Ոայց պէտք է ասել որ չնա
յած այդ ծարաւին՝ մենք ամէն ինչ չենք 
արել* հրատարակութիւնը որ չեմ կա
րող մեղադրե լ՝ եղածի հնարաւորութեան 
սահմաններում մնում է՝ քանի որ նոյն 
հ րատա րա կչո ւթիւնը տպագրում է եւ 
րլա սա կան ՝ ե՛ ւ ա ր դիա կան , ե' ւ ռուս գը- 
ր ողներ ի* մի քանի լեզուներով — քրտե- 
րէն ՝ ադրբէջաներէն եւլն * — դմուար է :
Purn երեւոյթին ՝ մամանակը հասունացել 
է որ կարողանանք ինչ որ ուրիշ ճանա
պարհ գտնել Ափիւռքի գրականութիւնը 
աւե f ի լայն ձեւով ներկայացնելու՝. Մեծ 
կորուստ կ , որ մենբ 30 — 10 տարուայ ու- 
չացույքով ենբ ներկայացնում այդպիսի 
գրողներին , ինչպիսին են Q . Կոստանդ- 
եանը, ն՛ Սարաֆեանը. Շահնոլրն կլ 
ճիշդ կ մամանակին հնարաւոր եղաւ, 
րայց հիմա փաստօրէն նոր Հհահնոլրը 
երկհատոր եակի մկջ ամփռփուեց : Գեռ
կարգին շվւ ներկայացուած Շ ուշանեա-
նը, Լամ աս տեղը , Աըամ Լայկազը... շատ 
գրողներ կան :

Հ . _ կ՜ուզեի հարցնել նաեւ այն մասին , 
որ դուք «պոէզիայի քադաքացիակսւնու- 
բ իւն» կր կոչէք ձեր դիրքին* «թասի 
ււահմաններ»ոււն մ՛էջ • ի՞նչ վիճակի մէջ է 
թանաստեղծութեւաւն այս յատկանիշը այ
սօր , այս նոր շրջանով որ աւելի ու աւելի 
քիչ կը հանդուրժէ խաբուսիկ երեւոյթնե
րու , նաոերու եւ եթէ կ'ուդէք , աշուդա- 
կանութեան :

Պ • — Միշտ այդ խնդիրը եղել կ եւ ամկն 
անդամ պահանջ կ եղել բնորոշելու թկ 
ո՛րն կ րա զաբա ց ի ա կան ո ւթ ի ւնը'. քազա- 
բսւ ց ի ա կան ո ւթ ի ւն , այսինբն բանաստեղ
ծի մւոահոդութիւն , րայց ո՛չ վւրոփւս- 
կանտ :

ես պիտի շարունակեմ 'Բուազիմոտո յի 
միտբր , թկ բանաստեղծի երեւոյթը ան
կանոնութիւն կ ï /Հե դալիս ու բան դոլմ 
կ եղածը , անկանոն երեւո յթ է. եւ այդ 
անկանոնութիւնը կա տա ր ւում է յանուն 
բարձր դա ղա փ արն երի յ Ոանաստեզծը՝ 
տաղանդը չի կարող՝ ուզի թէ չուզի՝ եը— 
պաստ չբերել հասարակական շահերի :

/// հիմա արդէն պահ անելում է հրա- 
մ ա ր ո ւե լ ստեղծուած ան դո ր ր ՝ ա րտա- 
քուստ կարգին ՝ կանոնիկ վ'փ ճ ա կի ց եւ 
մտցրել իր°ր նոր կարդ ու կանոն*, Եւ 
դրականութիւնր դմուարանում կ միտն- 
դամից ան դրա դաոնա լ նրան յ Գմուար է :

Ա* արօ Ա արդար եանը սապէս մի տող ու- 
նի ♦ ասում է «մեր սերունդը ամ բոցք եղ
եամով է պատած» *, Ուրեմն ՝ դաման ցըր- 
տեր են եղել*, Հիմա այս եղեամ ը դեո. շա
րունակում է մնալ հոդինե ր ի վրայ : Մ 1՚՜~ 

անդամից սառած մարմինը շարմեցնել չես 
կարող*. Եւ ահա այստեղ է որ երիտա — 
սարղների պակասը մենք զդում ենք* Ո- 
ր ո վհե տև մ ենք ի րաւունք չունենք ա ր թնա- 
նալու համար յոյսը դնել այսօր այն բա
նաստեղծների որոնք արդէն մի 20 — 30 
տարի ձմեռ ապրեց ին : Հիմա պիտի սե
րունդ տալէ fitujg ահա մեր պակասը — 
քաղաքաց իա կանո ւթեան պակասը — հիմա 
ե ր ե ւա ց : Այո ՝ Ե ւդո ւշեն կոն հրաշալի բա- 
նաստեղծութիւններ դրեց ՝ ՆԼողնեցենսկին 
դրեց . բայց նորից տեսնում ենք QO—ական 
թուականներ ի Ե ւդո ւշենկո յին յ fitujg ես 
ուզում եմ նոր ձայն էԱել՝ նոր երեւոյթ 
տեսնել*. Հիմա ես մէկ — երկու հոգու՝ 
երիտասարդի ՝ առիթը ունեցայ կարդա- 
էու • 20-22 տարեկան, հետաքրքիր անուն
ներ էին • սպա ս ո ւմն ե ր ունեմ նրանցից •
բայց վա թենում եմ ՝ որովհետեւ այնքան 
վտանգ կայ բանաստեղծի համար՝ մնա
լու իրօ՛ ք զօրաւոր ՝ որ ես չէի ուզենա յ որ 
նրանք ս թա լուէ ին : Գրել եմ արդէն Վփո- 
լկթ Գրիդ ո րեանի մասին՝ կայ Անահիտ 
Փայտեանը • * * եւ հետաքրքիր է որ հիմա 
կանացի պոէզիա է մեզ մօտ : Եո սրան 
բա ց ա տ ր ո ւթ ի ւն ը փորձեցի գտնել ՝ որ ի- 
րօք անհատականութեան ՝ մարդու 
մէքութեան կարօտ ը աւելի զօրաւոր եղել 
է կանանց մօտ*. Որովհետեւ հիմա 
բանաստեղծութիւնը այղ պահանջք
ներն ուն ի • ազատուե լու դաղափա ր-
ներից՝ որոնց տակ մարդ չկայ* ազատ — 
ուե լու բա ռա կո յաից ՝ ա գա տ ո ւե լո ւ ար- 
դէն դատա րկուած ՝ պա րպո ւած' կաղա — 
պարներից * Պիտի նորոդուի ՝ բանաստեղ
ծութեան պիտի նոր լեզու տեսնենք- չտե
սանք- լեզուն Հնորոդուեց : իր°ր եոր
զգացմունքներ պիտի դան որ նոր բառեր 
ծնուեն :

Նւ ի հարկէ ես այստեղ ո շ թկ յա ըլլան— 
բի Աւուրբ մատուցանելու հ ա ւե ա ր եմ ա- 
սոլմ , այլ' ես ուղում եմ անպայման շե շ- 
տել որ հետաբրբիր երեւոյթ կատարուեց :

հանդիպումի օրը կարդացի կմ ին ի բա
նա ս տե ղծ ո ւթիւնը: ինձ համար զարմանա
լի tf t‘f°f nf թուին գրուած բանաս — 
տ եղծո ւթի ւնը հիմ ա երկրորդ կեանբ ու— 
նեցաւ եւ հիմա աւելի կարեւորութիւն 
ունի՛. Ւսկապկս հիմա շատ կարեւոր են 
այդ դասերը, որ բանդենբ մինչեւ Վերջ , 
որ չմնայ այդ պատուանդանը՛.

Հ — Շատ ասելի հիներ կան որ դեո նոր 
կը հրատարակուին • օրինակ , Ե • Տէժիր- 
Քիպւսշեանը :

Պ- Տ կձ“իըճիպա շեանը , Ինտրան նոր 
եղան, դեռ Մինա" Զերազ շենբ ներկա
յացրել- անուններ կան որ անյայտ են. 
նոյնիսկ գրողների ծանօթ շեն : Գրա
կան նեղ շրջանակի , մասնադէտների են 
ե անօթ՛. Սա ինբնին արդէն կորուստ կ- 
սա նշանակում կ որ ձ ենբ մեր ունեցա}) ի 
օրէբը չենք :

Եօ պատահական չէ բ ո բ Ա փ ի * ո բԼ էս““
ո փթով անգրադաբձայ այս հարցին * այս 
n չ միայն անհոգութիւն է , ա յ լ թո յ լ չի 
տալիս որ մենք կարողանանք ամ բոր^ա- 
ցրնել մեր գրական պբոցէսբ ï Գու չես 
կարող իրօսել ազգային դրականութեան 
ամբողջութեան մասին ՝ եթէ քո մեծագ ոյն 
գրողներից մի քանիսը գեռ հայրենիք 
քում չեն տպա գր ո ւած : Գս» ն չանա կո ւձ է 
որ ղու քո մարմնի մի քանի մասերից 
* կա բոզանաս օդաուել : Ա նձո ւ րին նոր
ապադրուեց . հսկայ գրող կ : Ա՚-ա , այս— 
պիսի խնդիրներ կան՛. Երեւի մամանակն 
կ որ նոր միջոց ղան ենբ —լինի հրատարա
կութիւն , լինի ամսագիր , թեր իմ- որ 
լտտկապկս Սփիւ"բի մշսւկոյթր, դրակա
նութիւնը ներկա յա ցն ենբ Լա յաստանի 
մէջ՛. Ս ա միայն բարոյական նշանակու
թեամբ չի որ այստեղ պէտք է ձ ւոաւո բտ
կան բ իմանայ որ չուկայ ունի յաեձինս 
հայրենիքին* ունի րնիձերցող՝ ունի հան
դիսատես՝ ունի ունկնդիր* այլեւ սա ձեր 
ամբողջականացման՝ նաեւ հայաստա
նի գր ա կան ո ւթե ան հարցն է ՝ դրական 
ղա ր դա ց ո ւմն է * ես վստահ եմ tt ր եթէ 
’l, . Աա րաֆեան բ հրատարակուէր տասը — 
քսան տարի առաջ՝ մեր այսօրուայ գրա
կանութեան մէջ ա ր տա g ո լո ւած կը էք^էր • 
ինչպէս^ մամանակին իէահրատի ձի փոք
րիկ մողովածուն հրապարակս ւեց եւ իր 
րա րերա ր աղգեցութիւնր ունեցաւ նոր
բանաստեղծներից ոձանց վրայ* կաձ
10ր աթունին՝ Անձուրին՝ կա յ նրա կապր 
Հր անդ Աաթեւոոեանի հետ : ^ատ կա
րեւոր է հոգեկան այս կապը :

Հ — փալով ք ննագատոՆթեան ՝ որ ձեզ 
աւելի մօսւէն հեսաւքրքրող մարզն է- Հա- 
յասաանի մէջ ի^նչ մւոահոզութիւններ ու
նի ան ներկայիս :

Պ *— Այնքան շատ են որ * * * *. Ես կ^ասեձ' 
ուղղակի որ մենք ամենա կա ր եւորը չու
նենք* ^թյնադատական մթնոլորտը*. Մ ենք 
կորցրել ենք ամենա տար ր ա կան բաները * 
որովհետեւ երբ այսօր ռուս քննագ ատնե- 
Րր գձ՜գոհում են իրենց վիճակից ՝ ապա 
իմ ուղղակի ե՛ւ լացս է {դալիս ե՛ւ ծի
ծաղս*. Ես լացում եմ որ մենք՝ հապա 
մենք [մն չ պիտի ասենք ՝ եւ ծիծաղս ւմ եմ 
ինչ որ տեղ որ այսպիսի հ ր ա չա լվր ՝ բա ր ձ ր ՝ 
հ ամա չթա րհ ա յ ին առում ով քննադատու- 
թիւն ունեն Աո ւս ե ր ր եւ դեռ դմդոհ են : 
Այդպէս պիտի լին ի * չատ մեծ լննադա- 
տու թիւն ունեն նրանք* կարողացան վե
րադարձնել ձ՜ամանակաւոր կորած fi- 
րենց ա րմէ քներ ը * նորից մէջ»ո եղ եկ աւ 
Լո սե ւր ՝ Լի թա չովր : Ա եծ անուններ են 
սրանք* մեծ քննա գա տներ* եւ հիմա մեգ 
ձ*օտ ձ՚ենվէ պիտի սկսենք տարրական բա
ներից* օրինա\կ՝ ասենք որ քննադա տր 
իրաւունք ունենա յ գոնէ չատ մեղմ ՝ բա
րեկիրթ տոնով թօսել այն ձ՚ասին՝ որ 
Հյարդելի ընկեր՝ քո այս ղիրքր որ տը- 
պագ րե լ ես ՝ իմ կա րծ իքս վ սթա լ է» : Աա 
տարրական բան է՝ սկիզբն է* քնն աղ ա- 
տութեան այրուրենր : Երաւունք ունե
նալ ասել դիմացինին* Հահա իմ կա ր ծ fi- 
քր քո տպագրած գրքի մասին»*, ք* վեր
ջոյ՝ երբ դու տպագրում ես պետական 
միջո ցներով՝ 2—3 հագար օրինակ՝ իրա
ւունք ես տալիս ինձ իձ' կարծիքը ասե
լու*. Աակայն ոչ* պարղւում է որ նա 
կարուլ է դիրքը տպագրել ՝ օգտուել իր 
սահմանագրա\կան իրաւունքից' ցիրք՝ ար- 
պագրելու* սակայն ե՛ս՝ իմ սահմանա- 
դըրա կան իրաւունքից օգտուե լու իրա
ւունք չունեմ*՝ ասելու իմ կարծիքը*. Այգ 
կարծիքը սթա լ լինի ՝ կարող է ՝ ի վեր
ջոյ մենք հանճարներ ՝ մարգարէներ չենք 
որ անթերի բաներ պիտի ասենք* մենք 
միա լն հ աւաքական ումով պիտի հաս
նենք ինչ որ ճ չմ ա ր տութեան * սակայն
աւաղ այս իրաւունքը չկայ :

Այստեղ ցաւով սլխօկ նշեմ որ ըանա- 
"f "կոու֊եց մեր մօա, ցոյց տը- 

ւեց որ մենբ դերւեւս աս/ ր րական օրկնբ- 
ներ , նոյնիսկ ես \կ'ասկի սոս ր րական բա- 
ղա բավարոլթ իւն շունենբ այդ բաները 
անելու , ո՛՛ւր մնաց դրական հարցեր լու-
ծել :

Հ - Հետաքրքրական չէ՞ որ մէկ հատ գէսը (Պետրոսեան) պարտադր

գեւլարուեստական հարցի մասին և 
չեկաւ այդ րանավէնի ընթացքին. "'՚

Պ - Ե" փորձեցի ինչ որ մի 
կական հարց մկջտեղ րերել. ի^Ա Հ' 

ձեզի սկսել գոնէ մի հարցով՝ թկ 
զատութիւնը հիմա այս ներկա / վի
կում ի՞նչ սլիտի անի : Փորձե՞նբ մեր 
պագ֊այ հեռանկարները ճշդել, թկ ՝ 
Աա շատ համեստ խնդիր կ՝ որ կա^ 

եմ բոլորին պիտի մաահոզկ, fi,Ujg Ա_ 
ւաղ , առայմմ ուրիշ ընթացբում կ 
նում, եւ մինչեւ հիմա դեռ խօսբը ,ի,Ոլյ 
կ այն մասին , թկ դիրբը լաւ թղթի 
կ ապաղրուած թկ ոչ : Նոյնիսկ փ1ո,մ H, 
վիրաւորանբներ եւ խե զաթիլրոլքԱ
Մարդկանց վերադրում են բաներ 
շեն ասել* սա արդէն ահաւոր լԱԱյյ լ,

Հ - Բայց այնպէս կը բուի Ոյւ ընւը 
հատուեցաւ այդ րանտվէնը. վերջին ար. 
ձագանգ մը որ տեսանք Ա. Յարուրիլք,. 
հանի ռեպլիկն էր ու անկէ ի վեր Ոչի[յ։.

'Î — Պիտի շարունակուի : Բայց ես պի. 
ւոի ասեմ որ եթկ մենբ ուզում ենբ 
նենալ դր ա կանո ւթ իւն , նախ եւ աւ։ա1 

պիտի մ տահ ո զո լեն բ բննս/ղասսո թեան
վիճակի մասին'.Կարող ենբ մթնոլորտ 
տեղծե լ — չեմ ասում բննադա ւոութ ի,ն 
այդ ահռելի դործ կ, տասնամեակնեք1ւ 
գործ, ելնելով մեր ներկայ վիճակից 
Օրինակ մարդուն ասենբ — ե ր լ. դիտԱլ 
թկ բննա զատ կ նա — Հարի՛ ու բո կալ. 
ծ իբն ասա՛», վստահ լինելով որ թերթր 
նրա կը պա չտպան ի ամկն տեսակ յարձա
կս ւձ*ներից ու վիրաւորանքներիյ : 
այսքան բ պիտի անենք*. Այսինքն' քա
ղաքակիրթ կեանքի աձ*ենաաարրակա՚!ւ 
սլայմանները պիտի ստեղծենք քննադա
տութեան համար*. ևտթ սա ստեղծենք 
յետոյ յաջորդ էթափները*. Որովհետև 
այ լասլէս թօսել ուրիչ բաների ձասքւն,
րլա նոյն է թկ քո՛րի ՚ւարի!] դ՚՚՚ր՛՛ լ-
կած ձ*արդու ձեռքը արդիական մինիրէր 

ները տաս ՝ եւ ասես * Հսկսի գործածեր՝, 
փնչիւն է պէտք այդ մարդուն*. Սեր րըն- 
նադա տութ իւնը դեռեւս քարէ դարում (. 
չատ գաւով եձ ասում * եւ ես էլ մեղաւդ 
եմ գրա համար *. Եմ մեղաւորութիւնը չեմ 
հանում* : fitujg ես մենակս չեմ ՝ րոլորս
պիտի փորձենք զուրս գտ է U/JU 

կից * ես էլ պատրաստ եմ էօե լ չթրի չ քփ 
նա դա տու թիւն :

Հ — Յայտնի է որ Հայաստանի մէյ 
տագնապ ւքր կ՛ապրի քննա դաստ ւթ|ւմ[> 
սակայն դրական երեւոյթ է տագնապ ու
նենա լր :

Պ - Ես աւ եւՒ ահաւոր բան ասայքւ 
քարի դարում' է* տագնապը նշան ( «ք 
գրական եւ բա ց ա ս ա կան ր կ*օյ * եթէ յաղ
թես բա ց ա սա կան ին ՝ կը յա,Լ^[* դրա^1ա' 

նը* իսկ ես թօսում եմ այն մասին որ 
մի պայման չկա յ քննադատութեան հա- 

մար :

Հ *— Վերջերս ձեր մօտ քննագսւսաւ- 
թեան հաւաք կամ սեմինար տեղի ու6է- 
ցա՞ծ է:

Պ *— վերջին տարիներս չեմ յիչու՜^ 
ինքս էլ պատասթանատու եմ՝ նաեւ “{“՛լ 
տօնաոլէս . որովհետեւ քննադատուիե 
թո րհ րդի նա թագահն եմ ԳրՈէ])է^1,Ւ 
ութեան կից * մենք փորձում ենք [՛ C 

tt այդպիսի հ աւա բներ անել՛ 
երբեմն նիստեր են լինում* ՝ բայց 
նեղ ՝ սահմ անափա կ քանակի 
Այդտեղ լաւագոյն դէպքու-^ հաւաՀ 
է 40 - 50 հոդի* գրականագէտներ՝ ք-ԸՀ 
ն արքա տներ ՝ դրոգներ ՝ ուսանողներ՝ 
րոնք չեն կարող արմատական թեկ 

ձ*տցնել մթնոլորտի մէջ՛.

Հ — Զանազանութիւն մը կը դնէ՞^ 
րականագէտին եւ քննադատին միջեւ՛

Պ - Անպ այման :

Հ - Որովհետեւ Հայաստան աւելի î10 
գրւսկանագէտ կայ , քան՝ fննադաա

Պ- Ոչ թկ աւելի չաա, այլ f 

դա տներ ը հատուկենտ են՛. Եե1՛ f 

դա տներ ի եւ գրակա նա դէ տների 
դը հա բիւր ի ց աւելի անդամ ոմնի 
ես 15 տարի մամուլում' աչթ^^Լ 
փորձով գիտեմ ՝ հիմա աւելի վէյյտ 
ցութիւնր՝. Այն մամանակ արգէ^ 
էինբ լինում : Երը պէաբ il՛ Ժնո“՜ 

որեւէ կարեւոր դի ր բ որ ,,
բաթում մէկը պիտի գրաթօսեր i լ
iib\f գտնում : Մարդ չկար՛ Հ*” 
ինքներս էինք անում * ուղղես ' , .

Fonds A.R.A.M
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RENÉ CHAR

L'éclair qui magnifie

par

Daniel LEUWERS

La fontaine narrative 

de MKRTITCH ARMEN

L’homme tenait du géant. Grand arbre 
vigoureux et rassurant, René Char a tra
versé le siècle en poète porte - lumière, 
dans lu fureur d’une révolte inextinguible 
et avec le don d’aimanter une beauté parée 
du visage nuptial de la liberté.

Né en. 1907 à l’Isle-sur-Sorgue, dans le 
Vaucluse, Char (dont le nom est raccourci 
du pseudonyme Charlemagne attribué à 
son grand-père, enfant de l’Assistance pu
blique) est la figure même du génie ins
tinctif. Tel un «adolescent souffleté», le 
poète interroge rageusement l’inconnu qui 
]e hante et s’enfonce dans ses propres té
nèbres pour en extraire l’éclair qui magni
fie. La «nuit talismanique» où il se meut 
ressemble à celle des tableaux de Georges 
de La Tour (ee peintre aimé par dessus 
tout, et le premier de ceux qu’il appellera 
ses «alliés substantiels» : Picasso, Miro, 
Nicolas de Staël, Vieira da Silva...). Mais 
Char vient y saisir d’une main qui ne 
tremble jamais la flamme de l’évidence 
■cette «blessure la plus rapprochée du 
soleil».

Dès ses premiers recueils, regroupés en 
1935 dans Le Marteau sans maître (que 
Boulez mettra plus tard en musique), 
Char trouve sa vraie voix qui doit moins 
aux surréalistes côtoyés quelque temps par 
l’entremise fraternelle de Paul Eluard, 
qu'aux fulgurations d’un Héraclite. Char 
use d’un art bref où «la diction précédé 
d’un adieu la contradiction», et sa plume 
épouse le flux maîtrisé de l’aimant. En 
tout cas, rien de plus étranger à lui que la 
faconde méridionale. De la Provence à la 
fois aimée et haïe, c’est plutôt le mistral 
qu'il traduit est son «halaine à casser les 
vitres», dans l’attente d’une mystérieuse 
lumière entrevue dans les larmes de l’émo
tion,. Car l’apparent autoritarisme des for
mules et injonctions d*e Char est le voile 
pudique d’une tourmente intérieure qui 
ne veut se dire. Le grand poète n’est-il pas 
celui qui se distingue par le nombre 
de pages... qu’il n’a pas écrites ?

Char ne tolère qu’une parole essentielle. 
Devant l’urgence de l’action, il préfère 
s imposer silence et prendre les armes. 
La montée des fascismes en Europe l’in
quiète. En 1937, il soutient la République 
espagnole (Dehors la nuit est gouvernée'), 
puis, confronté au nazisme exécré, il 
gagne le maquis où il devient le capitaine 
Alexandre. Il rédige alors un journal dont 
es brefs aphorismes et notations ne seront 

publiés -par Albert Camus- qu’en 1946 
sous le titre de Feuillets d’Hypnos. Char 
‘ncarne dès lors l’irréductible résistance

à une tyrannie vaincue, mais aussi à toutes 
les tyrannies prêtes à renaître. Vigilance 
et lucidité ponctuent la langue du poète 
qui ne cesse d’allier Fureur et Mystère 
(1948), qui salue Les Matinaux (1950) -ces 
êtres simples et réfrectaires à la civilisa
tion. mécanisée- et qui revendique une 
«parole en archipel» (titre d’un recueil de 
1962) appelée à célébrer la' bréveté sans 
chaînes de l’amour et la «sérénité crispée» 
qui l’habite..

L’œuvre de Char est taillée dans le silex 
insurrectionnel. Pourtant la voix incisive 
du poète qui, dans Feuillets d’Hypnos, vou
lait «crever les yeux du lion» n’est plus, 
dans Aromates chasseurs (1975) que celle 
d’un «Orion aveugle» aux «traits noircis 
par le fer calciné». Derrière les «fenêtres 
dormantes» de sa «maison mentale», il 
rêve en 1979 d’une «porte sur le toit» 
susceptible de lui donner accès aux 
constellations libératrices. Puis dans 
Les Voisinages de Van Gogh (1985), le 
poète -ce «nu perdu»- en vient à chanter 
une «longue partance» qui prend le visage 
spectral et désiré de la mort. La voix 
autrefois sans appel de René Char se 
transforme en une sorte d’appel sans 
voix, qui émeut et qui tranche avec la 
fausse image du poète - prophète que 
certains ont parfois privilégiée. Char qui 
s’est toujours passé des béquilles intellec
tuelles du savoir engrangé, est plutôt un 
«magicien de l’insécurité» dont la parole 
irradiante émane du pas gagné sur un 
doute foncier. Char l’a écrit : «La poésie 
sera toujours au premier chef une éva
sion, la géôle forcée et l’assurance que 
cette évasion aux longues et meurtrières 
foulées a réussi». Ce poète exceptionnel 
et universel nous lègue la flamme exorci
sante de l’éclair, la seule capable de nous 
mener au-delà de nous-mêmes. Et que 
désormais le jour nous maintienne «sur 
l’enclume de sa fureur blanche» !

UNE ŒUVRE TRES ESCORTEE

Aux Œuvres (dites) complètes de René 
Char publiées en 1983 dans la Bibliothè
que de la Pléiade -où il rejoignait Paul 
Eluard et Saint-John Perse-, il convient 
d’ajouter Les Voisinages de Van Gogh 
(Gfallimard, 1985) et Le Gisant mis en 
lumière (M. C. Billet, éditeur, 1987). 
En mars prochain, les éditions Gallimard 
livreront les derniers poèmes de René 
Char, sous le titre Eloge d'une soupçonnée 
-mince plaquette célébrant une ultime 
fois la poésie, cette «soupçonnée, la seule

.Maître Mkrtitch a fait le serment 

de construire dans sa vie quarante fon
taines, et il arrive au terme du contrat 
qu’il s’est fixé et qui le conduit désormais 
vers la mort. Mais sa dernière fontaine, 
Maître Mkrtitch la construit sur la tombe 
de sa propre femme, la belle Héghnar — 
manière de perpétuer le souvenir de celle 
qu'il aima... et qui aima un autre homme. 
Car Héghnar a été une épouse infidèle 
qui, travestie en Turque, courait rejoin
dre son jeune amant Varoa.

La Fontaine d’Héghnar est l’histoire 
d’une course vers la mort. Maître 
Mkrtitch arrive au terme de sa vie, mais 
vivant encore, il «est déjà désuni d’avec 
la vie», comme l’écrit, dans la préface du 
roman,Lily Denis qui en est la remarqua
ble traductrice (remarquable pour deux 
raisons : la dense beauté de la langue 
française qui nous est offerte, et le parti 
pris de donner voix à une œuvre que Lily 
Denis n’a découverte que dans sa traduc
tion en russe...). Maître Mkrtitch est tel
lement désuni d’avec la vie que sa fon
taine devient le lieu même de la mort. 
Quiconque s’approche de la fontaine 
d’Héghnar constate que l’eau cesse sou
dain d’y couler. C’est une façon de signi
fier un deuil qui est celui de toute l’Ar
ménie, bien qu’il se cristallise ponctuel
lement sur une histoire d’adultère.

qui garde force de mots jusqu’au bord 
des larmes».

Au cours de ces dernières années, 
l’œuvre de René Char a connu un bon 
nombre d’bommages : une importante 
exposition des manuscrits du poète, «en
luminés par des peintres du 20ème siècle», 
à la Bibliothèque Nationale, en 1980; 
l’ouverture d’un «Musée - bibliothèque 
René Char» à l’Isle-sur-Sorgue en 1982 
(fermé en 1984 à la suite de dissensions 
avec la municipalité, il pourrait renaître 
prochainement à Chateauneuf-de-Gadagne, 
une autre localité du Vaucluse); un col
loque international à l’Université de 
Tours en 1983 (publié en 1985 par la revue 
Sud). Des études universitaires ont récem
ment vu le jour : celles de Jean - Claude 
Mathieu, chez Corti (1986) et de Christine 
Dupouy dans les «Dossiers Belfond» 
(1987). Enfin, la revue Europe vient de 
consacrer un numéro spécial au poète 
(janvier - février 1988), et Im Licorne 
(revue de l’Université de Poitiers) en sort 
également un au mois de mars prochain.

Le lecteur de La Fontaine d'Héghnar 
peut longtemps croire que l’héroïne est 
une Turque, dans cette ville de Gümri où 
Turcs, Arméniens et Grecs ont trouvé re
fuge et essaient de vivre sans heurt. Une 
sorte d’union chamelle serait-elle pos
sible entre les membres de communautés 
antagonistes? Mais le masque tombe vite : 
le voile d’Héghnar n’est qu’un voile d’em
prunt pour que l’héroïne passe inaperçue 
dans le quartier turc où son amant la re
joint. Varos et Héghnar, oes Tristan et 
Yseult arméniens (la brève évocation de 
leur liaison, fiévreuse, silencieuse et 
d’emblée placée sous le signe de la mort, 
tient du chef-d’œuvre), se cachent sous 
un voile turc pour exprimer leur amour ô 
combien vrai. Le voile s’en trouve magni
fié, et célébré comme le symbole même 
de l’amour.

Le tour de force de Mkrtitch Armen 
(né en 1905, il est mort en 1972, et sa 
Fontaine d’Héghnar a paru en 1935), 
c’est qu’il entremêle savamment et sym
boliquement l’illusion et la vérité pour les 
soumettre au jugement d’ùne fontaine 
sage et rigoureuse. Maître Mkrtitch en 
incarne l’esprit — un esprit qui condamne 
la trahison de la femme aimée mais qui 
absout cette femme capable d’un amour 
qui, fût-il adultère, la conduisit à l’absolu 
de la passion, c’est-à-dire à la mort.

En mourant, Maître Mkrtitch rejoint 
l’amour de la morte et la mort de son 
amour. Sa fontaine de vie ne cessera 
désormais de clamer combien la mort est 
présente dans la vie et combien la passion 
est une source vivifiante.

C’est là l’un des charmes — plutôt que 
l’un des enseignements — que l’on peut 
tirer de la lecture du poétique roman de 
Mkrtitch Armen. Oui, poétique dans la 
mesure où la parabole (inscrite sur la stèle 
même de la fontaine : «L’épouse n’est 
source que pour son mari. Nul autre ne 
peut s’y abreuver») se trouve délicatement 
contestée par ւտ récit qui a toute la clarté 
de l’eau pure mais qui ne néglige pas de 
passer par les méandres voilées de l’in
dicible..

Nos sources et nos ressources sont-elles 
toujours transparentes ? La Fontaine 
d'Héghnar suspend merveilleusement la 
réponse. Même si la fontaine narrative de 
Mkrtitch Armen donne l’impression de 
couler avec harmonie et sans disconti
nuer — contraste nourricier.

(*) La Fontaine d’Héghnar a paru aux 
éditions «Actes-Sud», en novembre 1987.

Պիտ/։ թումբ ni-նենէ 
այղ խումբը : Էլ գնալով նուաղ

սՈԼաաութ իւնը մեր հանրապե ա 
լ յ, երկրի յետազա յ ընթաց քի հւ

կ րձիբը ասել ամկն բանի մասին
^Հական , ղըաէլան , ընկերային 
Հ ‘'“սքողումով որ ձգտում ես նպ, 
“՚ ւ աւեԼե Լալ ստեղծելու : Եթէ այս

^կ/։ է1լ tl""
Ւլ կը ստեզծոլի , ե՛ւ ճարաւ

^նին"1 կ'Ունենան^^ ե՛ւ արուեստ.

ԳԸիԷ ւՏրար^Ատւ՜Ի^Լնր mjuop ՝1’1ւնւ 
ո11Լ1քն1աք[ւսւսԳաԱտ֊-թ1ււԼ մը, T 
ք J րԱԿսե1Ու մըն է. ինք

ՈւածՀան„ VUG: Ի՞նչ 4եԲաԲմհ 
յՒ արժէքն։ւ11 Կան այ 

արդիւնքն’ ա,1Ա 'Ի^Խւթիւն

9 — լ/
եմ ■« / րա1"Ւեւորո^ հս հասկան
!in‘PLul “մ.ե!սրէՒէեր ՝ որոնՀ մո: 
հպ^՚ուսծ րԼԸկան' կ“՚մ սէսա1 Գ

հիմա ե.նե.ո.1 հասա

կական նոր պայմաններից^ նոր գնահա
տու. թեան ենթարկուած են է Ես մեր գր- 
րականութեան մկջ ս1յԴ11էՒսՒ օրինակ 
դմոլարանում' եմ յիչել ■ ռուսական գր- 
րականութեան մկջ չատ կայ . վերցնենք 
Պտստկրնաբր, որը գնահատուած կր ան
պայման, րայց հիմա աւերի ամբողջա
կան տեսքով է կարծես ներկայանում եւ 
աւելի ա րման ի տեղ կ գրաւում գրակա
նութեան մկջ-, Հիմա նրա մասին թօս- 
ւում կ որպկս Ի • գարու ռուս մեծագոյն 
բանաստեղծներից մկկը. մեր մօտ որոչ 
չափով Զարենցի գործը վերարմեւոր- 
ուեց : Ա ո բե չեան ի օրերին տեսանք որ Ձա- 
րենց ի գործերի մասին արգկն որոչ 
նոր գնա հ ա տո ւթ ի էնն ե ր կան : Եռ պիտի
պյստեղ չեչտեմ նաեւ Հենրիկ իգոյեանի 
գիրքը որ վե ր ա րմեւո րման նոր փորձ կր , 
ո՛չ միայն հասարակական իմաստով, այլ 
նաեւ գեղագիտական եւ գրականագիտա
կան իմաստով * սա չատ լուրջ վերլու
ծում կ , ընթերցման աւելի ճչգրիտ փորձ : 
Փորձ որ ստուեր չի գցում նաիւորգ գոր
ծերի վրայ, որովհետեւ Զարենցի քերթո
ղութիւնը մկկ մենագրութեամր անհնար 
է պարփակել : էդոյեանի դործը միւս
կողմկ մեր քննա գա տո ւթե ան վիճակի բե
ւեռն կ . երբ մի դէպք ում այդպիսի բարկ

գարի բարքեր են տարում քնն ադա տու- 
թեան մէջ՝ մթս գէպքում էլ ստրուկտու
րալիզմի փո1՛^ կա J վերլուծելու գրա
կան վաստակ մը*.

Հ — է^նչպէս կը բացատրէք ոը չհրա
տարակուած արժեքներու քով շատ երկ
րորդական , անկարեւոր գործեր լոյս տե
սած են Հայաստան:

Պ- Այ Ող • Ա էէ տալ է տպադրուել երր. 
Շահնուր ղ Հյուշանեան , Համաստեղ չկար 
գեռ. :

Հ — Ինչի^ արդիւնք է ասիկա :

Կարծում էք որ երբ Ա փ իւռքին է 
գառնո ւմ հայեացքը՝ ^էկ անգամից ար
մէ քներ ր ս կսեն ճշդուե^լ՝. Երբոր նայում 
ես մեր հ րա տար ակո ւթիւններ ը ,
"է երջին քսան տ ա ր ո ւան , որքանն ա ւե լո րգ 
րան կայ որ գրախանութներում թափած 
են : Այն նոյն մարդիկ ղ ովքեր տպագրում 
են ներս ի անարմէքներին ՝ դրսից էլ են 
անարմէքներ բերում ♦ սա մէյ երեւո յթ է 
որէւ գէմ չես կարող հարիւր տոկոսով 
կռուել՝. Եո կ'ասէի այսպէս • եղել 
դիրքեր , որոնց փոէսարէն աւելէ/ արմէ-

քաւորը կարելի էր ջոկել՝, ^անի որ մի
ջոցները սուղ են ու սահմանափակ ղ ա- 
պա գուցէ պէտք էր մի քիչ աւելի խըս- 
տապահանջ լինել եւ գուցէ գա է պատ
ճառը որ Համաստեղ եւ ս ար տվ) եան նոր 
պիտի տպագրուեն ՝. Այնպէս որ ամէն 
րա յ լէւ ետեւ գաղափարական կամ քաղա
քական պատճաո. ^_ս[իւոի փնտռել : Եայ 
նաեւ տա ր րա կան ան ո ւշա գրութեան պատ
ճառը :

*♦*

քննադատական հարցերու ղ Ա փիւռքի 
գրականութեան ղ գրողներու ղ Հայաստա- 
նէ/ գրական մթնոլորտին ղ նո րութ իւննե- 
րու} հին ցաւերու ղ մշտական հարցերու 
մասին տակաւին երկար կարե յ ի է էսօս ի լ 
Ալ՝ թոփ չեան ի հետ : Ա*աղթելի է որ իր 
տ, եղին ա խտաճանա չումնե ր ր չմնան ա- 
նա ր ձա գանգ մ են ա խօ ս ո ւթ ի ւնն ե ր •
եահ թերիները՝ ս ր րա դ ր ո լին — կտրելէ/ 
չափով — սխալները ղ ու ոչ միայն մեր 
բանա ստեղծութիւնն ու քննադա տ ո ւթ իւն ր 
այլեւ առհասարակ գրականութիւնը գըր- 
ւին աւելի ճիշդ՝ աւելի ապահով հիմեըու 
վրայ-.

Տեսակցեցաւ՝ 

Ա- Թ-

Fonds A.R.A.M



Էջ 4, Ս՜ա յաւ 6, 1988 <6 Ա Ռ ԱՀ ՄԻՏ*

Յունուար 1984ին Պաւթընի ւքէջ աեզի կ՛ունենար Զօրեան Հիմնարկին գի- 
տաժռհլովը, «What is to be asked» (Ւ՞նչ հարցում ուղղել) ընղհանուր վերնա- 
գրրով, որ կը փորձէր զարգացնել սփիւոքեան գոլ ակ իմակին եւ անոր իմացա
կան հրամայականներուն շուրջ հարցադրուր-իւն մը : ‘եիտաժողովին «Procee— 
dings»Li լոյս տեսաւ 1986ի ամա որ, ու Մարկ- Նշանեան մանրամասնօրէն անդ
րադարձաւ անոր («Յաոաջ», 1986, Հոկ • 22 — Նոյ • 7) : Այդ Proceedings^։ մէջ 
կարեւոր տեղ կը գրաւէր ճիւիսն թոսպիւղեանի մէկ ելոյթր (էջ 108-113) : Հոն 
աոաջարկուած տեսութիւնը հակիրճ կերպով ներկայացուած էր «Յաոաջ»ի է- 
ջերէն լոյս տեսած քննական աշխատանքին մէջ , ու նկատուած' «Աղէտի գործի- 
ականացում»ին շուրջ րսւադոյն մօտեցումը: ճ- Թապիպեանի այղ էջերը կու 
տանք հոս Ա - Նշանեանի թարգմանութեամբ (բնագիրը անդլերէն է) :

ՃԻԱԱՆ ԹԱՊԻՊԺԱՆ 
ԱՂԷՏԻՆ ԴՈՐԱԻԱԿԱՆԱՏՈԻՄՃ

ԵԻ ԻՇԽԱՆ11ԻԹԵԱՆ ՀԱՐՑԸ
. . . Պէտք է ղաօարոչել տեսաբանա կահ 

գործուն էութիւնը եւ նախագոյ տեսու
թեան մը կիրարկումը՝ մեր հանդիպած 
երեւո յթները բա ց ա տր ե լո ւ ատեն : Այսօր 
օրին ա1լ չատ տ ե ս ա րան ո ւ թ ի ւն £էս”!յի : 
Մինչեւ ի սկ' տեսութեան մը կի րար կու
մին չատ չհանդիպեց այ : ♦ » • Եը պա չտ
պան ենը հոս տեսութիւններ կիրարկելու 
իրաւասութիւնը» ա J't կիրարկումը մեր 
գոյավիճակը ըմբռնելու ճամ րուն վրայ 
տրամադրելի գործիքներէն մէկն է։
Ա* արդիկ այս կեցուածքը դմուար կ ըն— 
դունին սակայն i Երբ կալուածէ մը
եկող տե սա բանո ւթ իւն մը \կիրարկենք մեր 
դոյաւէիճակը քննելո յյդ ա-

•ե—
տանդաւո ր • ու հասկնա լի է տյդ , քանի ոք 
վերջին հու շուով' կը յայտնաբերենք բա-

համ,ար ՝
բարքը կր ղդաց ուի իբրեւ չափազանց

ներ - որոնք մինչ այգ' այդ լոյսին տակ 
նո f—չէին ղի տուած : Ե րեւո յթը ան չուչտ 

նր ւկր մնայ՝ բայց մեր ըմբռնումը անոր 
մաս ին խնդրական կը դաոնա յ ՝ ւի որ
ձա քար ի մը զարնուելով : Ելուզեմ ան
դամ մր եւս շեշտել ՝ որ Չվտ անդա ւո ր
առարկան չէ ՝ ա յ լ մօտեցումը։

Ա»յդպիսի բան մը պիտէւ ւիո րձե մ 
մա մեր գոյավիճակին վրայ։ Ամբողջ օ- 
րը մտիկ ըրի ՝ մե՛ր ւի ո ր ձա ռո ւթեսւն մ լո
սին կը խօսուէր ՝ ու ես կը ՚1՚ոըձէՒ պա- 
տահ ած բ մտածել տե ս ւս բան ա կւսն տար
բեր կառո յց ո վ մը : Օր ինակ Պ ♦ ԵԸ““
վ անեան բան մը ըսաւ Աղէտը մոռնալու 
մասին՝ արտայայտելով մինչեւ իսկ ե- 
րախտապարտ դոհունակութիւն մը՝ ըՍ- 
փիւռքի գոյացման ի տես՝ եւ Աւի ի ւոքէւ 
կազմութիւնն ալ նկատելով բարենպաստ 
միջոց մը' յառաջդիմելո ւ : Ղփաէք ան- 
չուչտ՝ թէ այդպիսի նկատողութիւն մը 
թապու է մեր մէջ՝ նոյնքան թապու որ
քան' տոհմապզծութիւնը։ Հետաքրքրա
կան էր ՝ չահ եկան մօտեցում մը՝ աշ
խարհը դիտելու նոր ձեւ մը։ Այդ ուղ- 
ղութեամբ պիտէւ չընթանամ սակայն 
այմմ։ Աղէտը գերազանց թ րոմ ան է՝ գե
րազանց հոդեցնցումը։

Են չ որ պիտի փորձեմ ընել պիտի ըէ- 
լայ բացատրել՝ թէ ինչո՛ւ այդպիսի թե
լադրանք մը լուրջի չառնուիր ընդհան- 
րապէս ՝ ին չո՛ ւ անկարող ենք զայն լուր- 
U առնե լ ու ։ վ^անի որ պարզ է' իրապէս 
անկարող ենք այդ ընելու։ Ելուզեմ րսել 
որ բառերը ,1լ իմանանք ՝ այո՝ անոնց մէջ 
կ'րնդն չմարենք նոյնիսկ բանականու
թեան՝ ողջմտութեան ու առողջութեան 
հետքեր ՝ բայց չափազանց դմուար է տա
կաւին մեղի' ըսուածին վքայ մնալ ու 
ղա յն քննել ։ Ենչո* ւ դմուար է : ԱՀնդրա- 
դարձաք ՝ որ մէկը անմիջապէս հակազ
դեց՝ հակաճառեց ՝ ըսելով որ «.եթէ այդ
պէս մտածենք ՝ թուրքերը Որքս/ն պիտի 
ուրախանան»։ թուրքերու մասին այդ լր- 
սածս կր նշանակէ ՝ թէ մեր ողջ գոյու
թեան նպատակակէտը թուրքեր ը տխրե- 
ց ընելն է։ Հայ ըլլալու սահմանումը ա՛յս 
կը թուի ըլլալ» թուրքի մը կողին փուչ 
Ը լլա լ ՝ իրենց ոռին ւյաւ մը : Եր նե ր է՛ ք 
ես ուրիշ բան ունիմ ըեելիլք կեանքի մէջ՝ 
քան թէ թուրքի մը ոռին' ցաւ մը հան
դիսանալ : ԵրապէՀս ։ Ե' ենթադրեմ ՝ որ ու
րիշներ ա՛յդ պիտէւ նախ ընտր էին ։ Ես ո՛չ» 

Պիտի առաջարկեմ հիմա ձեւ մը բա
ցատրելու համար ՝ թէ ինչ/ւ կը խ ըր տ- 
չինք Աղէ տի մասին նոր ձեւէւ մտա
ծումներէն։ Հյ ա տ մը տեսանկիւններ պի- 
տի չաղեն* իրարու ՝ այնպէս որ կ'աղա
չեմ' ո ւ. չաղի՛ ր զանուեցէք : Ա ա տա րելիք 
ւէիճարկումիս մէջ' նչանա կա լից բառեր ը 
դործ ունին մէկ կողմէ վերապրում ին ու 
բսնցապար տութեան ղդացո ւմ ին հետ՝
միւս կոդմէ' աստուածապետութեան
(theocracy) եւ ո ւղզա փ ա ռո ւթե ան հետ ։ 
Աետոյ պիտի զբաղիմ հակակչռի եւ ար- 
տաքսումէր հարցերով՝ եւ վերջապէս' 
քա յ տն ո ւթ ենա կան տ ե սիլ քներ ո վ եւ /,ք-“
տոպիայով ։ *Լ,կատի առէք որ փորձ 
մրն է եղածը՝ առաջարկ մը միասնաբար 
քննելու թէ ինչո՛ւ կը էսրտչինք։ Հետե-
սեցէ՚ք Ւնձ ■

Մ իակ մողովուրդը չենք աչէսարհի վը- 
րայ՝ որ անցած ր / լա յ հաւաքական հո
գեցունց աղէտէ մը։ Պատահածը

եա յն է՛- Եքր մարդիկ կբ ւէերապր ին ան
տար բե րա կե ր տ բրտութեան ՝ որուն 
րին մէջ' չատ մօտիկ անձեր տառապած 
են՝ տյդ վերապրողները կը համակուին 
յանց ասլա ր տո ւթ եան ղդաց ումով մը։
Մ արդիկ կբ հ ա կտ զդեն ցասումով ՝ (սար- 
ուած կր ղդան իրենք զիրենք՝ ու էսո- 
ր ապէ ս' յան ղ ա ւո ր : ///ո րը-թե մէջ՝ յանց ա- 
պարտութեան տյդ զղաց ումը կր տանի 
անձնական ա րման իքի էսն դր ա կանա ց ո ւ-
մին։ Եսկտպէս արմանի՛* Լի վերապրելու՝ 
հարց կու տանք մենք մեղէւ ՝ երր հայր ՝ 
մայր՝ քեռի կամ մեծ—հայր իրենք' զոհ 
գացին : Q անցա սլար տո ւէմ ի ւնը կբ ւիո խո ւէւ 
տեսակ մը ինքնա տե լո ւթեան ։ II. յս իրո
ղութիւնը կը յա յանուէ։ երբ կր մ տած ենք 
օրինակ' Չդաւաճանեցի միւսներուն՝ քտ- 
ն/. որ էւմ տեղս' է՛րենք մեռա ե» : Մէկ ձեւ 
կայ ւսյսպիսէ։ զգացումներու առաջքը 
առնելու համար՝ ու տյդ ձեւն է ար
դարացնե՛լ մեր վե ր ա պր ի լը : Այս րնե լու 
համար՝ ստիպուած ենք անդադար փաս- 
աելու՝ որ պատճառ մր կա ր ՝ մեր վերապ
րի IJJ բացատրող պատճառ մը։ ԵնչպԼ^ս 
կը բերենք տյդ փաստը։ Ա*իթաբանու- 
թիւն մր կ ազմելով : Այս է սր կ՚ընեն Հա
յերը։ Եր փորձեն իմաստ մը զետեղել ա- 
հաւոր դէպքին մէջ՝. Ա ահն ու վեր ապր ու- 
մր լ.են տեսներ իրրեւ լո ւս անg քային ՝ ի բ- 
րեւ պատահա կան ։ Ատոր փոէսար էն' կը
փո ր ձեն կառուցել դիտումնաւոր ու ի- 
մաստալից էւրա կանութ իւն մը։ Եձ տոտա
լից հադնամանքը կրնայ սկսիլ <&կո չո ւած 
էի փրկուելու» մտածումէն՝ օրինակ ե- 
թէ քրիստոնեայ էք՝ կամ հաւատացեա լ՝ 
կամ ալ միսթիք զգացումներէ տար
ուած։ Երնայ նաեւ երթա լ մին չեւ գոյու
թենէս կան տյն հաստատումը՝ թէ Հնոյ- 
ե/, սկ եթէ պատահած պահուն' իմաստէ 
զուրկ էր ՝ պէտք է իմ աս տա ւոր եմ տըւ- 
եալ դէպքը y ինքզինքս Կլ ո յութենապէս ի- 
րադործելով՝ ա յմմէ ո ւթեան մակաըդա- 
կին բերելով» : //՛ի՛ կարծէք որ ն կար աղը— 
րու թիմն ս Հայերուն միայն կր վերաբերի։ 
Այս տեսակի երեւոյթներու վերջընթեր 
փորձառութիւնը՝ եւ համապատաս էսան 
գրականութիւնն ու փիլիսոփայութիւնը 
կու դտյ Հրեաներէն ։ Հերանսայի մէջ՝ 
գերմանական գրաւումէն ետք՝ շտտ գի
տակից փորձ մր կատարուեցաւ վե ր ապ»— 
րռզի յան ցա պա ր տութեան հետ հ ա չո ւի
նստելու : Անկէ բխող արուեստն ու դրա
կանութիւնը ճգնեց ան յետադարձ կե րպով 
անձնական վերապրումը արդարացնելու 

Եթէ Հայ!*ԸԸ այս անկիւնէն քնն ե լու

բա,g դլ-ր-րեկ ճարտարապետութեան 
հաւասարակշռութիւնը : վերապրողին
յատկանիշն է հո՛գեկան ու զգացական այդ 
նրբին հաւասարակշռութիւնը :վւ այնքա
դիւրին կ զինք վախցնելը: Կբ ր““Հ

օրինակ' «վերապրողները անոնք կ-
ին, որոնք միւսներէն աւելի' դրո-f ու
նկին...»: Տիշեցկք' այս առաւօւո մէկը 
այդպէս արտայայտուեցաւ , ու այղ մէկ 
բանաձեւով' կր հեր քէր շ-ա մբ ուրիշ 
բաներ : Կարելի կ նաեւ րսել, որ վերապ
րողները ողջ մնացին որովհետեւ տղա
մարդ կին , կամ' կին , կամ' երիտասարդ , 
կամ' եեր : Այն պահուն իսկ երր կր 
ւիորձկք խաղին մկջ որեւէ տղղակ մրւո- 
ցբնել, որ չըլլար նաիւա տե ս ո լածկր
՛խտխտէք վերտպրողի նրբին ճարտարա
պետութեան հաւասարակշռութիւնը , /•<-
կր հանդիպիք հետեւաբար' դիմադրու
թեան: Աայց ա՛լ աւելի կԸ դաո
նա, դիմառդիմութիւնը, երբ կր ստեղ- 
եկք նորատեսակ եղանակ ձ ը Ղ 
մկջ իմաստ մտցնելու, մէկ խօսքով' երբ 
մէկ քով կր ձգկք ցասումն ու վրէձ'խրնղ- 
րութիւնր : էՕորքին մկջ' ասոնք հարց.— 
ղրրումի ենթարկած կ ըլլաք, "է՛
չափէն աւելի վտանգաւոր արարք ձ ըն է :

՛է ւ։սս՚ր աոուսւ-Այէ p)։llin'l ՝ i“'J‘
ռոց թնճուկ մը , քանի որ ձեր ըսածը այն 
կ թկ ա՛յլ կերպ կարելի կ գիմ ադր... ւել 
վերապրողի յան ց ա պա ր աո ւ թ ի ւնը , ուա֊, 
‘^Ր IP^L’"I վրկձ-խնդրո ւթեան եւ ցասու
մի այլանդակ հ ակա ղդե ց ո լթ ի ւծւն ե ր բ :

(խլր հասանք ուրեմն : Կր կազմուի
հետզհետէ յարմարեցումի մեքենա յակա- 
նուիմեան ո լւլղա վ, աո ո ւթի ւե մը: հասանք 
այսպ՛էս այն ուղիղ, յարմար ու բեղուն— 
ուած եղանակին , այն ուղղափառ , կրն- 
քուած ու սր րւս ցած ձեւին , որով մեր 
շուրջը կը ղ իմակա լուին յ ի չո ղու թի ւնը ,
հ ոդևցնց ո L>tf ր եւ t ո r թի,

կանիչներուն , ու նոլիրս,,,^ 
ռո յց ին : Ո՛չ մ իա յն կրնս 
ձեւութ թէ ո՛վ կ՚ը հաւատա
հաւատար , այլեւ կրնայ 

ս յե լ եւ ծառա յեցնե լ :

տլոկւսն 
քան 
եւ

կսւ.

, t/ ւ "Նք 

■ 1՚\ (
դատին սահմանումը, թէ y,ra}, ( է ' 

դիրին բնոյթը , ասոնք' կական 
խում ունին այո կամ այն կաղմակլ 
թենէն: Մեր պարադային' թն, լ 
1։11"։ւԸ - 1\I՛ “'հ"նէ՞ք' հակառակ ‘կ,,

'Աւ.
՛ու. 
տայ 

'/ք
իորձառութիռնր ^ քլ1չտ 

յու սահմանումէն կը "կ•• թ՚ք ,.ււնկէ կր Հ 
ռենք: Ամէն ինչ հակառակէն կր լԱՀ՝ 

Այ՛՛ տ ս տ ո ւ.տ ծ տ պ Լ տ ութիւք
զանց հրապուրիչ է : Աւելին' ղոհսլ^Հ 
կ տն, քանի որ հակակշռի շատ ôf„. Լ 
զանակ մը թ ընձեռէ : Կ՚ըսէ ի հարկէ 
տեւեա լը. անոնք որ կարող
Լայր սահմանել' կարող են ն.,,1,.. 
գործընթացը որոշել : Հետաքրք^կՀ

հոս այն կ , ոլ, եթկ մէկը ղ յ յսւնկԱ^ 
ու ըսէ' «լաւ, բայց եթէ աււհմանո^ 
տալու ելլէք, ահագին մարդ դարս 
տի մնայ. մէկ միլիոն կինք. հիյա 
ու ղղաւիաո ու թեան հ ա ր լ,
կէս միլիոն
եւո՞լբ» , այն lutnliU տստոււս^սլպեաս,^ 
ամբարտաւանութիւնը ձեզ կը դիմապձ 
ու կը պատասխանէ ՝ «.կրնամ 200 իւ.կ. 
և ախերով աշխարհը դարձնել. ,„„վ 
ինծի միմիայն 200 բւււոն հսււսււոալլԼար 
նւեր , բոլորն ալ նուիրեալ մարսիր,„. 
'հեր , եւ աշխալւհր կը սարսեմ : 
չունիմ կէս միլիոն հեղ, երկդիմի, թոլ. 
լւսմորթ , մտամոլոր եւ հերետիկոս նկա. 
րաղիրներու» : Լետեւտ՞նք : Կրնար
հաշուուէ մտա ւո րա կաննե ր ը նկատել թ 
րեւ «անհաւ ատուիմ եան» քադցկեղալիւ
ւլ լւ ս ե ւո ր ո ւ. մն եր ը ՝ որո վհ ե տհւ. մ ւոաւորա-

սկս ին ք :Փ ո խան ակ հարց

Հ“՚յ Ը1Լ-1ՈԼ

մնացինք : Լ,սպա յնսգ
Դոն սւստու.տծաաեււ

կաննեTP էու-թեւ ւմ ր. '.եԳ Հեքխո1ւկոս ու
Աերջթե վ ա թ ո ո է.ն թէ եօթանասուն աա- 
րիներու-ն' անհատական ու. հաւ֊աքական 
յանգ ա սլա ր տո ւթ եան հետ մեր այս յարա- 
բեր ութ իւնը վերածած ենք ծ ի սա կան օրի- 
նաւի լոկում ի մը՝ ՉքՈէՈ»ի մը՝ օրինաւոր

■» ա ս աա ա ո ւ.թեան մր հ Աէկ խօս քո վ

հեզ նկարագրով մ ա ր գ ի կն են՝
չա ր ո ւձւա\ կ' մեր կ ո ւթ ետն ս/սհմտնում1ւ1
կո բիզը իմհղ րոյ /սո արկայ կր ղ արձնԱր, 
Ա* տաւո րականնե րը մէկ գորե ւս. 
պա չտօն ունին կեանքի մէջ — ըո լոր ասՀ 
մանումներ ուն իրաւասութիւնը ին դրա- 

Ա ուհ մանս ւմ* րսուաեր (ա- 
կ*սն կե3 ո ւածքին հակսփ 

լեռը կբ հանդի սանայ՝ եւ այդ է պատ
ճառը որ ասւոուածապետական իշիասա- 
ւ ո ր ո ւթի ւնն ե ր ր ՝ որոնք նստաե ւոեդեյւ- 
նին' անձնա թուղթեր ը կր քեն են ՝ որփ 
լու համար թԼ ո՛վ ընդունելի Հայ է և ո| 
չէ՝ այդքան կր մոլորին երր ս ահ մ ան ոմ
ներ ր խնդրոյ առարկայ կը դարձուխ 
Ա* ասնաւո րաբար' եր բ. բոլոր սահմանող
ներ բ կր մա տնան չուին իրբե աստուածա- 
պետական իշխանութեան գ ործիչներ :

վերջին կէտս հիմա' կր վերարկ 
իւտոպիային եւ յա յտնութենական 
սի լքներ ուն։ Են չ որ հոյակապ կր 
մեր շուրջը գործող mju մեքենա յո ւթեահ 
մէջ՝ ախ է՝ որ աստուածասլե սոսկան Jn- 

խան ո ւթ ի ւնն եր ր իրենց rlflP ոքք
կո. 
բեր ՝

կանաց նել :
պէ ս' իմ աց ա կ ան կե3 ո ւածքին հա կա pli-

ռա րկա յացուցած ենք զայն։ ]Սօսքս յաե- 
գապա ր տո ւթ ի ւն ը նախորդող ցասումին 
մասին Լ : J/^չ ձեւ կ՚առնէ ան : Ա ենք
Ողջ ակէղր եւ անկէ բխող յանց ասլա ր աո ւ- 
թիւնը կը դործածենք իբր առասպելական 
հնարք։ «Առա սպե լա կան» ըսելովս' չեմ 
ուղեր ըսել որ ք!դջ,սկէէԼԸ չէ պատահած : 
Եր զդուչանամ ՝ քանի որ գիտեմ թէ ձեզ
մէ ոմանք պիտի խրտչին նորէն։ Առաս
պելական հնարք բառերով' կր ն չեմ ծի- 
սա կանա ցած մասնակցումի արտաքին օ- 
րէնքր ՝ օրինափակումը ՝ ընգ ունուած
րԼԼաԼով nP մնալը՝ ուղղափառ ի-
մաստով ՝ այդպիսի ծիսականացած մաս
նակցումի մը վրայ հիմնուած է ։

վիճա րանո ւթիւններ տեղի կ^ ունենան 
օրինակ՝ եբբ մարդիկ կը հարցնեն' Չ,[)ր— 
քա^ն Հա յ մնաց աշխարհի երես ին» : ֊fi ա- 
նի° հատը <հՀայ» են այն պարզ սլատճա— 
սով որ իբենջյ անունը տուեալ ց ան կի մը 
վրայ է՝ եւ ո՛չ ուրիշի մը» որ գրամ կա
տան կամ չեն տար» որ հայերէն կբ խօ
սին կամ չեն խօսիր» որ կր մասնակցին 
կամ չեն մասնակցէիր։ թորքին մէջ' այդ
պիսի հարցումներ ով եհ րտշխույէներով' 
կէ1 ‘Լկս> յհնյ* միայն ու. միայն ո ւզզա փ ա- 
ռութ եան մր կառոյցին մաս ին : Այղ ուղ- 
դափա ռութ իւնը տեգ բրած է նախ' մեր

կ^ անդրադառնանք մէկ բանի» մշակո յթին մէջ : Կ այ նաե ւըլլանք ՝
որ անոնք կը պայքարին վերապրողի ի- 
րենց յան ց ա պա ր տո ւ-թե ան դէմ , իբրեւ, ա— 
դէտ ին մէկ հ ե տե հանքը : Ինչ որ 1լը նշա
նա՛կէ , թկ լլէււր ո հթե ամբ կարելի շէ մէկ 
քով նետել զա յն եհ ուբիշ բանի անցնիլ : 
Լա յեր ը անձնականացոհցած են այղ բզ
զացումը, մինչեւ իսկ' ներանձնականս,— 
ցուցած զայն, եւ այնքան շեշտա՛կի կեր- 
ւղռվ' ռր այլեւս դադրած է ան զուտ 
մշակութային, արտաքին երեւոյթ մը 
ըլչալկ, ու դարձած' ներքին ու գոյութե- 
'հական երեւոյթ մը:

Այս ալ ըսեմ , որ յան ց ա պա ը աո ւթ ե սւն 
ղէ֊ք յանդիման' ամէնէն սովորական, սւ- 
մէնէն ընթացիկ հ ակա գդեց ո ւթ ի ւնն կ
ցասումն ու վր կմ խնդր ո ւթիւն ը : Ասով
էլը փակենք մեր ա յմմէ ա կանա ց ո ւմ էլ հար- 
‘IP.՛՛ Պատճառն ալ բացայայտ է: Այնքան 
ատեն որ կան ցասումն ու վրկմխնղրու— 
թիւնը' հարցը կը մնայ մեղմէ դուրս: 
Աասումը, վր կմ էսնդր ո ւթ իւն ը ,լէ ււլէ.
դուրս ուղղուած , դէպի ս՚յլը. ,!ւր.
կառչին անոր ՝ ո րպէ սղի սլէտք չունենանք 
յանց ապար տութեան Կ ո դե կան Հ(թրո-
մ ա»ն դիմագրաւելու։

Այս' առաջին կէտս էր ։
Երկրորդ կէտս կր վե ր ա րե ր ի աստուա

ծապետութեան եւ ո ւղղափա ռո ւթ եան 
հար ցե րուն : Ինչ որ կը սլա տահ ի այն է՝ 
որ անձնական ու հաւաքական ապաչխա- 
րութեան ու ինքնաձաղկումի շրջաննե
րուն' սար սափաղդու անհատնե ր կր նը- 
կատուին անոնք՝ որոնք վտանգի կ'են
թարկեն յանցապարտութեան դէմ պատ
ուարներ բարձրացնող անձին կենսական

ւ Տ ամա ա տ տա ս-!։
խան երեւո յթը ընկերաքաղաքական ծի
րին մէջ. հ ոս նոյն ուղղափառութիւնը 
բերած 1 մլղ ա ս տո ւած ա պե տա կան կարդ 
ու սարքի մը : Հաւաքա պէս' ընկերային 
աստուածա պետական համակարգի մը 
յա ականի շերը կը կրենք ՝ու մի կարծէք որ 
ա ս տո ւածա պետո ւթի ւն ր անպա լման' ե- 
եկեգեցավարութիւն կամ կղերապետու- 
թիւն նչանակէ : Եր գտնուինք հ ամա կա ր դի 
Դ Տէջ՝ ուր իշխանութիւնը էլա պո ւած է 
հաւատալի քներու ՝ եւ ասոնց գծած ու- 
ղիին ուղղափառ հաւ.ատարմութեան : Մէ 
ի՞նչ կ՚ըսէ այդ ուղին' կարեւոր չէ: Կտ
րել որը այն կ , ռ ր ա ս տո ւածապե տա կան 
համակա րդի մը ,կը պա ական ինք: Աւելի 
մօտ ենք քան ոեւէ մէկը' Իւթահի Մոր
մոններուն, Պարսկաստանի Այտ թ ո լլ լո
հին, եւ Իսրայկլփ մէջ' Պէկինին: Բո
լորն ալ, ճիշդ մեղի պէո, ս1 Հ տբը զդա- 
ցած են ճշդորոշելո, , թէ ո՛վ ընդունելի 
Մորմոն մըն է, ո՛վ' ընդունելի մահմե
տական մը , ո վ բ h դո ւն ե լի ե,. ո ւղղ ափ ա ռ 
Հրեայ մը: Խորքին մէջ' էապէս «տեսա
բաններ» եհք , բա յց միակ մ աահոդու— 
թեամբ. մը — թէ ո՞վ ընդունելի Հա յ մըն է :

Աստուածապետական դրոյթը հետըղ- 
հեաէ համ կ՚առնէ իշխանութենէն , եւ 
կ՛անդրադառնա յ որ ան լաւագոյն ձեւն 
է եզեր մարդիկ հակակշռի տակ պահե
լու: Շուտ կը հասկնայ, թէ ո ւղղա ւի ա- 
ռութ իւնը գաղափարաբանական կամ յը- 
ղացական գործիք մը չէ միայն, այլեւ' 
քաղաքական դոր!, իք մը : Ոօղղափ առու- 
թեան ծիրին մէջ՝ կը հասնինք այսպէս 
դերիչվսան աստուածապետութեան յատ-

թղթիկ կր պահեն, մէկը
միւսը' լի րկա րար : Աւ ‘“Ju երկա

րին' կորու ստին ու փրկութեան 
փո խյա րա բե ր ո ւթիւն ր այնպէս
ղադր ուած է որ երկուքը ծիսականէ 
ղիրար կ' ամ բո զջացնեն՝ ու իրենց
քակտե լի գ ո ւդա ւո ր ո ւմ ով կը Ղ""1
րա ց ա ր ձա կ : Ա ե՚պենք որ փորձէք ըմ ք11 ւ 
տեւական ս,յդ անձկութիւեը » Ո{1Ո,1.

պագան կը դիմաւոբուի : Աեպենր ոք՛ 
տեւելու չրէ!աբ Չճչմարիտ» մտաե / <
թեան՝ ինքնաձաղկումի եւ րա>ււլ^
\կուսակցական գփծին : Այն ատեն // 

ր մ՛եր ամրող1ան դր ա դա ոնաք ՝
ւսյ՛

, Ր1---------- ււթի^
կակչռի դր ո յ թ ը ՝հ ա ս տա տութ իլնն րը Ï
կու բանի չոէ բջ կը դառնան ։ Ե'/՛1- 
թէ ^չընենք» (ինչ որ ալ ըլլար 
ւՒմը) . պիտի վերջանանք, ձա-է> 
խառն ամուսնութիւննե րու ճա ըո,է^ 
քեր ուն դէմ չսլա յ քա ր ե լո վ »Ե11 կ թի1 Ե
եթէ «ընենք», կը սկսի ՒտՈԱ1^'.^ 

Ի՞նչ է իւտոպիտն : վերադարձ ե ‘
Ս՛այր Հայրենիք : Այս կէաին Հէ՚՚Հ1 
ան/լ ադար' ստիպուած ենք մ Ը "լ լ րլ- 
նութ իւնները կբկնեշու,
Ասոնք մ իամամանակ եւ անքակդ I , 

ս1ՈէԼ' յայտնութենական եւ ի՛ k լ.
մ ի թարս,նութ իւններ են: Զ“՚րմսւն Հ 
թէ պահ մը մտածելու ըլ1“ւնմ ' “'J 
մեր ճակատագիրը ուրիշ որեւէ

մԸ ճակս, տաղ իրէն ““՜/. ւԱ 
նութ են ական րան մը չունի • 
եթէ դառնանք դէպի իէ-աոպիսձ ւ 
հանդի պինք նոյն պանդոյր մ ւոս“ 

ներուն, նոյն խելացի լ„„ձւէւ
րուն, նոյն բարեկիրթ ուսուցիչ ,,

կզեր՚սկ^ 1

կա կան ո ւթ ի »ն բ ՝ իրաւասո

նո Հե մեն կա րագիր

մեր Ը'
ւել4՝

Հե <(իործ ունինք յայտնութեետկ 
խո հո ւթեան հետ՝ իբրեւ հ^կ^է1 
աիպիայի հետապնդումին :

Կ՛ըմբռնէք, թէ ինչպէ'» “‘J't 

խ ո հո ւթի ւնը կու դա յ ուղդ^Ղւ
րողի յանցապա ր տութեան պ1է1 էՈ
բացա րձա կապէ ս չլուծ ուո*ձ 1 f 
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Հ,,/ րնթերց-ղր կ""1՝ անծանօթէ է ֆէ- 
Տթք,սթ մտածումին, կ'1"1՝ վերապահու- 
թամր կ/' մօտենայ անոր , էլամ ալ' քրմ- 
»թ„7„,/: Հա յուն համար, եւ արդար
ապա- համար աւելցնենք, ոչ միա՛յն 
Լա րոն համար, եթկ ֆկմինիդմր քիչ թկ 
\ատ ընդունելի երեսակ մր ունի, այդ 

Հնօք պայքարն կ ի խնդիր կիներու. եւ 
պթրւււ հաւասարութեան , օր կնքի ա ա-
էաններուն առջեւ եւ ան աե սա կան մարզին 
Տկի. Ատկէ անդին, ֆէմինիզմր կր վե
րցուի վտանգի, եւ կամ կր նկաաուի 
կռուազան, նոյնիսկ միասեռական են
թադրուող կիներու յատուկ մօաե դում 
Տը' մտածումին եւ կեանքին , որ չի կրր- 
նար հետաքրքրէ լ բնականոն , հաւ աստրա- 
կրփււ ընթերցողն ու մտածողը : \,ման
դիրքաւորում կ'անտեսէ ֆէմինիզմ ի յե- 
ղափււիււսկան մղումը, որ չի բաւականա
նար գոյութիւն ունեցող ընկերային թատ
րոնին մկջ դեր ստանձնէլով , այլ կ'ուղէ 
փոխել րեմ ը եւ բեմադրութեան օրէնք- 
ներր , սկսելով սեռի հ ա ս կա ց ո ղո ւթեն էն , 
եւ փոխել նաեւ ի միջի այլոց' գրակա
նութեան, քննադատութեան եւ ւոեսու— 
թեան մ ա ր դե ր ր , մ անաւանղ Տամ ւս լսա
րաններ կն ներս :

/W մեկնակէ տ 1լ առնեմ ա յն ֆկմի- 
նքւղմը' որ կը զարգանայ Ամերիկայի հ ըս- 
կայ Համ tu լ սա ր անտ կտն ցանցին մ էֆ\ եւ. 
որուն ամէնէն զօրաւոր յենակէ աներն են 
գրականութեան եւ պատմո ւթեան ճիւ.— 
ղե ր ը , ապա' րն կե ր ա յ ին դիտութիւենե րսւ. 
ղանադան կրթանքները եւ Ul|ll|l llipp il pQp—

: էյն ո րհիւ կին ա կա դե մ ա կանն ե ր ո ւ. 
թիլի աճում էն 5 ֆէմ ին ի ւլմ ի համ ապար- 
փակ մօտեցումին ՝ եւ սեռայինին հետ
կապուած հարցերու կա րե ւո ր ո ւթե ան
մարդը եւ րն կեր ո ւթէ ւնր ո ւս ո ւմնա ս է ր ո ղ 
բո[որ մասնադիտութիւններուն համար՝ 
ֆէմինիզմը այսօր կր համարուէ ամէնէն 
“ւմականը եւ ա զւլ ե g ի կ ր ա յն հա կում-
ներէն եւ շարժումներէն ՝ որոնք 1968—
ք ]եր յե դ ա փ ոխ ե ց էն մարդկային ղիւոու- 
իքււններու մարդը։ Այսօր ՝ մ արքս էղմ էն 
եէ յետ—կառուցապաշտ շարժ՛՜ում էն ալ

UJL^l[‘) ֆէմինիզմն է որ ասպարէդ կր 
կարդայ դր ա կան ո ւթ ե ան ՝ քեն ա ւլ.ա ա ո ւ- 
թեան ել տեսութեան դասական հ ա ս կա- 

Յ՚՚ղ՚՚ւթիւններ ո ւն : իմ նպա տա կս է ներ- 
կայացնել ֆէմինիզմը ՝ էրը տե un ւթ էւն ՝ 
եւ ապա Հէասլէլ Ասա յետնի «վերջին րտ- 
'ե^կր^ վիպակի և հ ւղան ց է կ մէկ ըն թե ր- 
ցոլմը կատարել ֆէմինիզմի թե լադրած 
ցցունքներուն հետեւելով։

մ
“ւո,

^թէ կա ր ելէ է րարդ շա րժում մը կար- 
/ •խօսով մր ներկայացնել՝ ամերիկեան 
ֆէմինիզմի պար աղա յէն այդ պէտ է Ըէ~

Լ I՛ ֆրանսուհի Ա իմոնն տր Պօվուար ի
^1'կ[,որդ Աեռ»ը դրքէն քա ղո ւած խօսք 

[• ] “à ղ լեր էն ով՚ ՝ _ «One is ոօէ born a
Hiail)). Այո հաստատումէն՝ որ «ոչ ոք 

Ա’ ^/'» կը հ ե տեւէն մ է քան է վար- 
I ‘եր 1 _ նախ՝ արուէ եւ էդի մէջեւ 

ՈԳ ֆ է՛ ղՒ կան անժխտե լի տա ր րե-
ք յ էւններր չեն բաւեր՝ բացատրելու 
* տԸ Ընկերութեան մէջ հասունցած utJ[* 

I ե 1 d'il. եւ. կնոջ մ ր մ էջեւ զանազան-

"՚ “՚ F F ‘՚ Ը ո լխ/' ‘՚ Ը Ը ! ՍՀ՚ոնք
ու՜խ* կաոուցուած տարրերու— 

L Ւ Տն կ’արտադրու]ւ(1 երախա-
սկսող ել ցմ՛ահ շարունակ- 

"րսւ ,^Ա,ա^"յ եւ անգ/։ տակէց մ ի ջո ց ե ե-

Լեզուն՛1"^ եԼ ան'էաԴար կթրարկումով :

արտայայտչ“'կաԽ եւ ներկայս։—
Ւրենս ճ'նմ^ՈՅները (գիրք, ֆիլմ եւլն.)

aÎT ք դերր ուն/։ն “ե^մն“'ք/-
մկ« ր(,Հ1ՈւթՒ^'եեր„լ կաղմաւորումին
'^կստՏՈւքեան m 'll-F-F^l 

^Տոլւն 'ա ր"Լ"ր ‘>է՝լոՏնեՐՐ ‘ՏԸ Գ"Ը~
։ ՂԸո լմ ե լո լ եւ վաւերացնելու

*> ա մա ր սեոայնօրէն ղան աղան ո ւած ղա— 
դաւէ արն եր եւ փ ո ր ձա ո ո ւթ ի ւնն ե ր ՝ մ է կ
մասը յատուկ կազմուող արուէն՝ մէւսր 
է ղ էն ՝ որ սահմանուած է կ էն ր լ լա լո ւ :

Ֆէմինիղմը կր մերմկ անձի, երկու, սե— 
ոերու կեր տում է ալս ներկայ Ւը ա -//- ճա
կը ՝ — չեչտենք՝ ո շ մէայն կէն—անձ , այ/ 
*11111 ե / ա յ ր—ան <.? /» ր ո լ հ ո ղ ե\րան ո ւթ ե ան ե ւ 
մ աած ե լա կե ր uj է ու վարուելակերպէ կա- 
ո ո ւցամր ՝ ՀՀա ր աա դր ո ւթ է ւն ըյ> ՝ կե ր տո ւ- 
մր.. Մի ամ էտ շ Լ : Կ'րնդունէ որ անձ րո— 
ո ւ ած ը շ տ րն կՏ. րա յէն ար տա դր ո ւ թէւն 
մ րն է ՝ Հդրութէւն^ մր ՝ որ ^կր դրուէ» 
ֆիզի քա կան տա ր րեր ո ւթ է ւնն ե ր ո ւ Հ ա յ— 
էմայթած էջերուն վրայ՝. Աակայն կր մեր
մէ ույն նեղմէտ՝ յամառ եւ սուր րամ ա- 
նումներ ր ՝ ե ր կո ւո ւթ է ւնն ե ր ր ՝ որոնք Հար- 
ղուն' այսպէս՝ արԼջէկը այնպէս»՝ Հայրե
րը' այսպէս՝ կէներր' այդպէս» դասաւո
րելով կաշկանդէ չ մլառոյց մր կր պար- 
տաղրեն երկու սեռերուն ալ՝ մասնաւո
րաբար կիներ ուե : Ֆէմինիզմ ր բա ւլմ tu- 

ճա կա տ պայքար մ լն է՝ ե ր կո ւո ւթ է ւնն ե- 
րր բազմապատկելու՝ ս եոա յն ա ց ո ւա՝ծ 
քաթեկորէներոլ մէջեւ տէրող պատեէշեե- 
րր կործանելու՝ այրն ու կէնր՝ մ էասե- 
ռա կանն ու տա ր բե ր ա ս եռա կան ը էրենց 
սահմանուած վանդակն երկն ե, լուսանց
քէս յէն դերերէն դուրս բերելու։ Ա* է ամ՜ա- 
մ անա կ: Ւը հ ան րյ անա 1թէ է նաեւ տ յն թէ 
մարղկային մտքի իսկական կա ր ո ղո ւ — 
թիւնն ալ կա չկան ղո ւաՏ կ, սեռայնադ-
ման ՛հերկալ օրէնքներէն:

Ահա այղ պայքարն է, որ կր դորՏԷ
դրականո։ թեան հասկացողութեան մէջ
ալ, 1970-(ե /' վեր , Ամերիկայի մէջ՛. 
Նաեւ' այլուր: Աակայն քանի որ, ես ա- 
մերիկեան ակադեմական աշխարհի ար
տադրութիւնն եմ եւ միայն անոր քաջա
ծանօթէ , ին' ակնարկս պիտի սեւեռեմ 
անոր : Կը սկսէմ աւանդականացած հայ
կական մօտեցումով՝ պատմական ակ
նարկով :

1963-ին , Պէթթի Ֆրիտան, ամերիկա
ցի հրեայ կին մը, որ բարձրորակ հա
մալսարաններէն մէկը աւարտելէ ետք ա- 
մուսնացաե էր , մի քանի զաւակներ մեե- 
ցուցած ու բարեկեցիկ կեանք կ ապրէր, 
չեղելով զոհ տ ան տ ի կ ին ի դերէն , լո յս 
ընծայեց «Տհը Ֆէմ ին ին Միս թիք՛» հա
տորը, նախակարապետը' ֆէմ ինիզմի 
վերազարթնումին: Այն օրերուն պայ
թուցիկ նկատուող այս <ձ"լէսթ — ս է է~ 
ււ՚Ր^Ը այսօԸ Կը թուի համեստ մերձում 
^Ը Ը ԼԼաԼ երկու տիրապետող վարկած
ներու: Աոաջին մերմուած վարկածը կը 
հաստատէր , թէ 1789-/- ֆրանս. յեղաւիո- 
խութենէն մինչեւ 1918 կիներու իրա
ւունքներուն համար մղուած պայքարնե
րը վերջապէս յաջողութեամբ պսակուե- 
ցան երր կիները քուէարկելու ի ր ա- 

ւունք սաացաե՝ եր Կը" ԸԳԸ՝ Ւ 194օ—էն
ետք սկսած ամերիկեան տնտեսական 
ոսկեղ արր բարեկեցիկ դասակարգի կինե
րուն համար օրհնութիւն մրն էր: եթէ
անոնք ունէին տուն , ղաւակեր , արդիա
կան ամէն գործիք, հանգիստ եկամուտ, 
եւլն.: Ըստ իս, այս վարկածներուն Ֆրի- 
տանի կողմ է մերմումը' պարզապէս ըս- 
պաո-ողտկան ընկերութեան մը մէջ <(.կա 
նացի՚^ի սահմանումին մխտումն էր ,—վ)ըՒ 
տան հաստատեց որ րա ր ե կե ց ի կ կեանք մը 
վայելող կինը չուզեր միայն իր արգան
դով արտագրել, այլ իր բոլոԸ ումերով, 
որոնք հաւասար են այր մարդուն ումէ- 
բուն, եւ սակայն որոնց չա ր տօնուի ր ար
դիւնաւորուիլ : Լո՛ւ- կահաւորուած տու
նէն դո՛ւրս գործունեայ ըլլալու- իրա
ւունքին հաստատումն էր իր գործը:

Ֆրիտան ի գործը նշմարուեցաւ , րայց 
.ուտով կլանուեցաւ 1960— կան թուական
ներու այն աւելի՛ մեծ պայքարին մէջ, որ 
մղուեցաւ ի խնդիր սեւ Ամ ե ր ի կա g ինե ր ո ւ 
իրաւունքներուն , ապա' վիէթնամեան

էէլ ttt ւո և ր ա ղ մին դէմ: Այգ պա յքարներու.
ր*1ւ թ ա ղ քվէն շաա բան t^t ո խ ո ւ ե ց ա ւ ՝ է [^1՛ 

այլոց' սեռային յ ա ր ա\բե ր ո ւթ ի ւ.նն ե ր ո t 
հանդէպ դո jnt թիւն ունեցող մ աածե լա- 
կերպը : Հա կաււա կ անոր ՝ որ կիները ւեեծ 
ղեր խաղացին I960—էոկա ն թուականնե
րու պա յքա րնե բուն մ կ ջ , 1968—/»^
արդէն յսաակ էր որ երկարամազ ու մ օ- 
բու սաւոր րմըոսա երիտասարդ HtJF 

մարդը՝ իր հօր նման՝ կիներէն կ'ա կ ըն
կա լէ ր աջա կց ո ւթ ի ւն եւ օմ՜ ան դակու-
թիւն , ոչ' իսկական Հ ա ւա ս ա ր ո ւթ ի ւն :
Հա կա պեւոա կան ու ժողովրդական ut յն
մեծ շարժումին մէջ՝ որ տիրապեւոեց ձեր 
կն ան քին ՝ 1960—ական թ ո ւա կանն ե ր ո ւն ՝
կիները սուրճ մր կր սպասարկէին՝ Ujl—•
ւքԷ՜Օ յի մեքենաները աշխաւոցնող եւ հե- 
ռաձա յննե ր ր վ ա ր ո ւլ անձնա կա գմն էին ,
սակայն Ij^bljUllJ^Uip Ղ՚եCPհեռու կը մը֊ 
նային՝ կրկին փա ստելով մարդաբանու
թեան քանիցս փա ս տո ւած վարկածը ՝ թէ 
աւանւլական բոլոր րն կե ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ
մէջ՝ Հկիները կը կազմակերպեն՝ այրե
րը կ'առաջն ո ր դեն» :

Աակայն պայքարներու մէջ թրծուած 
կիներու նոր սերունդը չէր կրնար բա-

Դրեց*

խԱՋՒԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

ւարարուիլ նման վիճա կո վ : 1968—/' '/^T7-
ջաւո րութեան հանրային ժողովի մը ըն
թացքին պատմութեան առջեւ անանուն 
մնացած կին մը կր հարցնէ խմբակի ղե- 
կավար ա յր եր էն մէկուն ՝ — Հ^ու կար
ծիքովդ թնչ է կիներու դիրքը ) մեր շար
ժումին մէջ»։ հՀո ր իղոնական» կը պա
տասխանէ ան՝ ինքեադոհ ժպիտովմը ակ
նարկելով ըմբոստ տարրերու սեռային 
ա զա տա մ տո ւթեան :

Անշուշտ խօսք մը շարժում մը չի 
ստեղծեր : Աակայն անմիջապէս տարած- 
ուած այս խօսքը ՝ եւ անոր հաձապատաս-
խան հողե վիճակը ՝ 1969—^ սկ[՚ԳԸԸ ար
դէն սկսած էր բռնկեցնել նոր շարժում 
մը՝ կիներու որոշ խմբակներու անջա
տում՝ հակա — վիէթնամա կաններ ու շար
քերուն մէջ իսկ որոշ մեկուսացում : 
Գոյացան COnSCÎOUSneSS-raising խմբակնե
րը՝ գիտակցութեան վեր բերում ի խմբակ
ներ՝ եթէ կ*ուղէք՝ ուր կիներ՝ առանց 
այցերու ներկայութեան ՝ կը խօսէին ի- 
ըենց կետն ք/՚ն ու տեսակէտներու մ ա- 
սին՝ — ինքևապա տո ւմ ի ՝ խոստովանու
թեան , հասարակաց ցաւերու եւ փորձա- 
ռութ իւններու մասին զրուցողներու այս 
շրջանա էլնե րը ՝ անհ ա ւա տա լի արագու
թեամբ ստեղծեցին նոր մթնոլորտ մը՝ 
որուն մէջ շատեր սկսան տեսնել որ որոշ 
փո րձառութիւններ այս կում այն կնոջ 
անձնական կեանքի պժ ո ւա ր ո ւթ ի ւնն ե ր ը 
ըլլալէ հեռո՛ւ են ՝ — անոնք արդիւնքն են 
ընկերութեան մէջ ւլո յութիւն ունեցող 
վարկածներու եւ մտային կառոյցներու 
սիսթեմաթիք կի ր արկում ին ՝ որոնց պար- 
տաւլրումը կը սւոեղծէ «կանացի» ըսուա
ծը՝ սահմանումներու այն վանւլակը ո- 
բուն մէջ ապրող իւրաքանչիւր կին կր
կարեէը թէ ի՛ր ձա խո ղո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ ՝ իր 
անձնական յանցանքներու արդիւնքն էր 
ՒԸ ղժդոհութիւնը ՝ մինչ ի ր ա կան ո ւթի ւն ը 
այն էր որ կիներու հասարակաց փորձա
ռութիւնն էր այն՝ արդիւնք 'ընկերային 
կառոյցի մը։ Գիտակցութեան խմբակնե
րու. բա ղմ ա պա տկո ւմր ՝ 1969-(հ 1970,
մթնո լորտի մը պատրաստումին ամբող- 
ջա ցուց ի չ քա յ յն էր։ 1970—էն ետք՝ վի է թշ
նամական պատերազմի դանդաղ աւար տը 
արտօնեց որ կիներու հարցը գրաւէ բե
մը՝ եւ այդ օրէն ասդին' ան կր մնայ 
բեմին վրայ՝ ահա 17 տարի։

Ի^նշ եղաւ ֆէմինիզմի դերը՝ դրակա
նութեան եւ քննադատութեան մարզե
րուն մէջ՝. Առաջփն նախաքայլերը օրա- 
դրրա յին եւ ին քն ա կեն ս ա դր ա կան դրու- 
թիւններու բազմապատկումն էր՝ — չը- 
մոռնանք որ ին քն ա պա տ ո ւմ ը ՝ պատումի

,քր jy, ջոցաւ ին քնո ւթեան թեքս թ ին կա- 
ոոլցումը, Ցսւպկլ Ա ս այ եան ի t/tu ստակին 
առանցքներէն մէ կն է՝ սակայն 1970—^ 
ետք րա ղմ աւղա տ կո ւո ղ ամերիկացի ինք- 
նա կեն սա ղ ր ա կան ւ/է սլ գրող կիները շյւս- 
տեղծեցին մեծարժէք րյ ործեր [թէեւ n— 

ման ք կը հաւատան թէ Ա ի լվի ա Փ լտ թհ ի 
դրութիւնները՝ տյս սեռին մէջ՝ արժէ
քէս ւոր ենՆ- Այղ ՒնԸն ա կեն սա ղր ա կան ղը- 
ր ո ւթվւ ւնն ե ր ո ւ ի սկա կան դերը ա յն էր ՝ որ 
հող պատրաստեցին։ Աակայն՝ տյդ հո
ղին վրտ J ծա ղ կո ղ ա ռաջին հունտը զուտ 
դրական գործ մր չէ ր , տյլ' փորձաղը- 
ր ո t թի ւն ը եւ խւն ա ւչա տ ո լթ ի ւն ը ՒԸա— 
բու խառն ո ւլ տո քթո րա յ ի թէ‘Լ մը ՝ *Pn- 

լոմսլիա համալսարանի անդլերէն ի տի— 
էիարթմրնթէն իր վարդապետական տիտ- 
րլոսը ստաց ուլ կնոջ մը ԴԸԼէն > -^Ւյթ ԱՒ- 
լէթ , որուն <Ա) էչւչու-ըլ Փ ո լ/։ թխչւս'» — «Աե- 
ո ա յ/Հհ Ր՝սււրլգա1յանու/յ/ււնչհ) ['fit՛ ‘""“ձ՛— 
ձ/,ն հատոր էոյս տեսաւ 1970-/,ե :

ԱՒւէթՒ դո րծ ին երկրորդ մասը ար
դի եւ ժամանակակից ՝ գրեթէ — դասակէս- 
նացած այր գրողներու գործին ուսում- 
նա ս ի ր ո ւթ իւեն է • իսկ տռամին եւ աւ ևլ/, 
կարդացուած մասը տյդ ուսումնասիրու
թեան հիմ քը պատրաստող տեսա կա ե աշ
խատանքն է : Հոն ԱՒլկթ կը ղխնէ Ֆը- 
րէօ յտի հոգեբանական տեսո ւթ ի ւնր ։ Կը 
կրկնէ եւ աւելի սուր քննադատութեան կը 
վե րածէ շատոնց ն չմարուած այն ի լրա
կանութիւնք՝ որ 3)րէօյտի տեսութիւնը՝ 
մարդկային ինքնութեան կազմութեան 
մ աս ին ՝ այր մարգոգ սենարկօ մ ըհ ( աւե— 
լէ։ , ֆանր֊էզլւ մը' ուր կիները կը սահ
մանուին իրր անոնը' ո րոնք ա յր չեն , ո- 
րոնք չունին առնանդամ եւ ուրեմն ամ— 
րողջ ու \կա տ ա ր ե ա յ չեն, որոնղ համար 
աչր մարդը եւ անոր մարմնակազմու
թեան լ/րայ փոխաբերաբար հիմնուած 
խորհը դանիչ ֆաԱՕԱ^ կը ներկայացնեն 
հե ղինա կո ւթի ւն ը , երեւակայութեան եւ 
կեանքի գրեթէ բոլոր մարզերուն մէջ՛. 
Մ ի լէ թ ա յս աւանդականացած քննադա
տութիւնը կը սրէ , կ'Ընդլայնէ , կը զե
տեղէ Ադամ — Ա լայ ի պատումէն մինչեւ 
20—րդ դար երկարող ու այր մարդուն գե
րակայութիւնը յղացող պատումներու 
չարքին քովն ի վեր , ու կը սկսի դրակա
նութեան վերընթերցումը: վ֊րականու-
թիւնը, անոր համար եւ իրմէ ետք գրող 
ֆ է մին ի ս թն ե ր ո ւն համար, միայն արտա
ցոլումը չէ ընկերային իրականութեան , 
այլ նաեւ անոր մէէ տիրող յղացքներու
կառուցման եւ վե ր ան ո ր ռդմ ան մէկ գո ր- 
■ծօ^ւը^ միւս արուեստներու եւ մէտիանե-
րու կադրին • Այսսւէս î ^ԸԸ $ • Հ * Լոր[խս 
Ւը ՒըԸ յեղափոխական վէպին մէջ կը
մերժէ էո ր տ Ջէթըրլիի ուրեմն անգ
լիական բարձր դասակարգի խորհրդանիշ) 
անդամալուծութիւնը եւ սեռային ան կա
րո ղու թիւնը ՝ ու կը պանծացնէ Լէ յտի ^1է- 
PpPLI'I՛ զտրթնող ս եռա յն ո ւթ իւն ը ՝ այր 
քննաւլատներ կը դո վեն գիրքը, իրը ջ.ա- 
տաղով թէ՛ ա յ ր ե ր ո ւ , թէ' կիներու սե- 
ռային ու հոգեկան ա զատագր ո ւմ ին : 
Միլէթ կտրուկ կերպով կը ձերմէ նման 
դատում, եւ ջախջախիչ վերլուծումով 
մը կու գայ փաստելու որ գիըըը կը Ը"Լա~ 
ցրնէ , նոյնիսկ կը կառուցէ անղրանցում 
ձ’ը՝ 19—/"ք գարու ֆաՍթ-էզֆՀ մը 26—րդ 
գարու ֆանթէզի/» մը , երկուքն ալ' ա՛յր 
մարդու ֆանթէզիե^ , որոնք Լորընսի 
գրական տաղանդին չնո րհ իւ կը թուին 
համոզիչ : 19-/--ք գարու անգլիական աէւ-
նա—տիրապետական մօտեցումը կը նա- 
խրնտրէ կին մը' անմեղ, անբիծ, տգէտ 
սեռային հարցերու մէջ, ցանկութիւն 
չզգացող , ա մ ո ւսն ո ւթեն էն ետք իսկ տե
սակ մը կոյս: քսաներորդ գարու յետ — 
սլտտերագմևան այր եր ու նախընտրու
թիւնն էր կին մ լմ սեոայնութեան ըն
դունակ, այր մա ր դո ւն սեռային ցա նկսւ.- 
թիւնը ու.րւսխ եւ. դր կւսբւսց ընդունող ՝ 
որ այր մ ա ր դուն նախընտրած սեռային 
դա ս տ իա ր ա կո ւ.թ իւն ը ընդունելու. պատ
րաստ էակ մըն էր՝ այսինքն' Լէյտի Տէ\է- 
թըրլին: ճիչդ է, կ'ըոէ Միլէթ, որ կի- 
ները կը նախընտրեն Լէյտի Զ է թր լին ՝ 
քան' 19—/»՛^ գարու, անսեռ կին հ ր ե չտա կ- 
ները։ Աակայն կը հ աստատէ որ երկու.

Fonds A.R.A.M
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ինքնո ւթի ւններն ալ հաւասա րապէս այր 
մ ա ր ղո g իրերայաջորդ, ս ե ր ո ւն դն ե ր ո ւ. սե
ռային 'եա1ււընտրու.ջ}lti-ններուն հայելի
ներն են ՝ անոնց ներքիւն անապահով ու- 
թիւններր եւ սեռա լ,ին անւ1ստահութիւննե- 
րը ամոքող յաւիտենական ստնտուներ։ 
Այ ս '/Ւն եր ուն շա ա րան կրնա յ ա ր տօն
ուիլ՝ սակայն երբե՛ք՝ իւր ե՛ն g նախընտ
րութիւնն ե ր ր ՝ իրե՛նց ին քն ո ւթ ի էնր եւ 
մանաւանդ սեռային ինքնութիւնը արտա- 
յայտել՝ r/ւր մնաց իրենց համար հաւա
սարութիւն պահանջել ՝ սեռի եւ ս իր Ո յ
մԷՒ

Այսօր ՝ Ա'իլէթի քննադատո ւթի ւնր 
ն աին ա կան ու պարղմ ի տ կը հ ա մա ր ո ւի , 
աւելի բողոք մ թ քան հասուն դործ։ 
Այ սպէս ան կը կարդաւյու է՛ ՒնչպԷ ս մենք 
այսօր Աբովեանի Վէրք Հայ սատանին կը 
կարդանք՝ — իբր սրտակեղեք սակայն 
միամիտ արդիւնքը վ ի պա դրա կան ար
ուեստի նախնական հասկացողութեան ։ 
Այ ս է թ՜ե ր ե ւս ^չեբը ) ո I' ^ԼեԼ սահման- 
ուիւ առաջին խիզախներ ուն ՝ ռահվիրանե
րուն , ա ր ո ւե ս տ իւ եւ. քննա դա տո ւթեան 
մ ա ր ւլե րուն մ Էջ ։ ԱՀնժխտելի է սա կա յն 
ՄիլԷթի դո րծին դերը՝ եւ մինչեւ այ
սօր ալ ինծի շատ դիպուկ կը թուին 
անոր քննադատո ւթի ւնն երկն ոմանք ՝ 
քանի որ ոչ ւլ.ր ա կան ո ւթի ւն ը ՝ ոչ ալ մաս- 
մ կտիտները այնքան ալ մեծ յաոաջդի— 
dn ւթիւնն եր արձանացրած են՝ այս մար-
ղՒն մէջ*.

ՄիլԷթի գործեր էն մինչեւ այսօր՝ 17 
տարիներու ընթացքին իրագործուած ֆէ- 
մինիս թ քննա դա տութիւնը անցաւ երեք 
հ անդր ո ւանն եր կ ՝ զորս կար ելի կ ն կա րա- 
դրրե լ պա ր ղա g ո ւց ի շ մ օտեց ում ով , —ա) կի- 
նը իբրեւ ղոհ ՝ p) ' /'ZV'^
բոզ՝ (J-) իրրեւ այր մարդուն հետ
եր կխօս ո ւթեան մր հաւասար ընկեր ա kh 

եւ կամ նոյնիսկ' իրրեւ մրցող : Այո հան- 
դըրուանները անցեալ — ներկայի բաժա
նումներ չեն միայն։ Այսօ՛ր ալ՝ նոր դըր- 
Լոզ դիրքեր ո ւ մկջ՝ կարելի կ դտնել 
օրինակներ' այս երեքէն՝ սակայն առա- 
ջի*եը մանաւանդ կը հսւմարուվւ միամիտ եւ 
հՒնՅ ած մ օտեց ո ւմ ։

Ղ*ործնականօրկն ՝ ի՞նչ կը նշանակկ այս 
մ օ տե g ո ւմն ե ր ո վ քնն ա դա տ ո ւթ ի ւն ի՛
րար կել։ Աացատրելու համար՝ նախ կա
րեւոր կ յ ի շել թկ որքսՀն հաստատ հիմ
քեր ու վրայ դրուած կր համալսարաննե
րու դրականութեան դա ս ըն իմա g քն ե ր ո ւ 
այսպկս կոչուած կո ր իզր կամ Հկանոն»ր ՝ 
դասականացած վկ Ալերու շարքը-, Անդլե-
րէն ւ1էս1Ը k[L սկսի » ըսենք ՝ 1719—ին Ռո-
Ա]իււսոև '0ւՆ11Ն(|Ո յի տ պա դր ո ւթե ամբ յ 1719— 
կն 19/0, դրուած տասնեակ հազարաւոր 
վկպերուն կէ՛ սը գոնէ կիներու գործն կ : 
Սակայն համալսարանի մ կ'ջ դասաւան
դուող հարիւր դա ս ա կան ա g ած վկպերուն 
թերեւս ութ էլամ տասը հատը կիներու 
գործն կր ՝ 1970—: Աւելի՛ն ՝ անոնք
կր մեկնաբան ո լկին իբր զկանացի վէ
պը» » «.կիներու վէպը»՝ սակայն միւս
ները' ոչ՝ իբր Հայրերու վէպը» հ Հկ- 
մինկուկյի դործը՝ օրինակ՝ որ մարմ
նացո՛ւմն է այր սեռի որոշ ֆանթ-էզի- 
ներ ու՝ ՀւքԷպ» կր պարզապէս ՝ մէկ մաս- 
նիկը վիպարուեստի ողնասիւնին ՝ մին չ 
կին գրողներու վէպերը ( Ասթըն ՝ էլիըթ՝ 
Վիրճինիա Վո ւլֆ) կր մնային կ ողոսկր 
եւ ոչ ո գնա ս իւն ՝ քիչ մը ղար տուղի' որ
քան ալ հ ե տ ա քր քր ա կան ։

ֆէմինիզմը եկաւ հաստատելու որ կին 
ղ րողները եղած են ա յ ր ա տ ի ր ո ւթե ան զո
հերը՝ իսկ ղիրքերու մկջ կին հերոսու 
ները եւ դերա խաղացնե ր ը' եղած են ղո- 
հերը նոյն մտածումին՝ Ընթերցող հա
սարակութեան մօտ։ «Ջ"Հ» ԸԼԼաԼ' գցո
ղի ձ*ը համար ՝ կը նշանակկ մոռցուիլ եւ 
անտեսուիլ՝ ոչ տաղանդի բացակայու
թեան պատճառով ՝ ու յ լ նոյն ինքն կի՛ն 
ր լ լա լու ՝ ուրեմն' ա պ արեւոր ն կա տո ւելու 
պատճառով։ Հսկայ մատենագրական աշ
խատանքի մը շն ո րհիլ. պե ղուեցաւ անց
եալը ՝ վե ր ա կա ռո ւց ո ւի լ սկսաւ կին ‘[Լ՛- 
ր ո ղներ ու գործը ՝ — վէպեր ՝ քե ր թո լած
ներ ՝ օր ագի րնե ր ՝ ինքնակենսագրութիւն- 
ներ։ Այսօր՝ ԱՀւգլիոյ մկջ գոյութիւն ու- 
նի Հվիրաժլօ» հրատարակչականը ՝ որ մի- 
ու՛յն մոռցուած կին գրողներու գործե
րը թղթակազմ հրատարակելու եւ մատ- 
թ* J1 ընելու ա շխա տան քին նո ւի ր ո ւած կ : 
Միամ ամանակ՝ ֆէմինիսթ քննադատներ 
լծուեցան վերլուծական աշխատանքի ՝ 
ուր ցոյց տուին թէ ինչպէս կիները՝ նոյ- 
նիսկ ամէնէն ծանօթ հեր ոսուհիները ՝ 
կ՚ապրին կա չկան դո ւած կեանքեր ՝ \կը գո
հանան քիչով՝ թ թնդունին երջանկութիւն 
մը որ միա յն իրենց սիրած ա յ ր մարդոց 
երջանկութիւնը ապահովելու մկջ կր կա
յանալ՝ եւլն • : Աաւելեալ՝ վերլուծելով 
ա ւր քննադատներուն դո ր էրերը , ֆէմի-
նիսթ քննադատներ gnJJJ տուին թկ ա- 
նոնք սիսթեմաթիք կերպով կ'անտեսեն

վէպերու կամ թա տերախա ղեր ո ւ կին դե- 
րա կա տա րներ ո ւ տես անկի ւնն ու կարծիք
ները ։ Էւ. կամ ՝ եր բ տ յր քննադատներ ը 
կ'&ղ ո ւն ին ա յդ կին դե ր ա կա ւո ա րն ե ր ո ւ 
տեսակէ տները իբր ճ շմար աո •֊թիմե, կ՚րն- 
ւլ ո ւն ին միայն ա՛յն կին տիպարները' n— 

րոնք ո ր ո վա յնա խօս ի պուպրիկներ են՝ 
խօսնակները միայն' ‘ոյր մ ա ր ւլ ո g եւ 
տիրող մ տածելա կե ր պին : Ա ին չեւ այսօր 
այ կւսն կին քննադատներ ՝ որոնք յա^_ող 
կերպով կր կ ի ր ա ր կեն ա յս մօտեցումով 
վերլուծումներ ։ Աթէ երբեմն միամիտ կը 
համար ո ւի նման վերլուծումի կոպիտ ,կի- 
րար կումը՝ պատճառը այն կ որ այր եւ. 
կին տիպար {նկարագիր ՝ գործօն անձ՝ 
ք lUJlluf թ-էյւ ) ' երր. կը ս տեղծուի h ու կը 
գործեն արուեստի մկջ՝ լեղուակերտ՝ բա
ռակե՛րտ մի աւո ր ներ են ։ քԱէմինիսթ քըն- 
նտ դատն եր երբեմն կը մոռնան սա կէտը ՝ 
եւ ա յնւ •/<։ ս մը կը խօսին' որ կարծես ի- 
րենց ընկերու թեան մկչ շն չո ղ էակներու 
կ'ակն ա ր կեն ։

Ա ա կա յն հակա ռակ ա յ ս խոցելի կվ>~ 
տին ՝ այն ֆէմինիսթ քննադատութիւնը' 
որ քիչ մը պարզմիտ ձեւով վէւղի մը մկջ 
զոհուող կին տիպարը կը նոյնացնէ կեան
քի ’ ընկերութեան ՝ ի ր ա կան ո ւթեան մկջ
զոհուող կին էակներու հետ՝ մնաց զօ
րաւոր ՝ մօտ տասնամեակ մը : կին տի
պար ր զոհ կամ պուպրիկ նկատող այս
մօտեցումին յաջորղեց հանգրուան ձ ը ՝ 
ուր ֆէմինիսթ Ընթերցողը կը փնտռէ ր 
ըմբոստ կինը՝ գիմա դր ո ղ 'կինր ՝ կը պան
ծացնէր կիներ՝ որոնք սպառնալիք կը 
թո լկին այր մարդուն՝ եւ որ իր կար
գին յաճախ «խենթ» կամ Հպոռնիկ» կը 
որակէր ա յ ր ա տ ի ր ո ւթե ան դիմադրող կի- 
նը : ԱՀքս հ անդր ո ւան ին փնտռուեցան
ինքնավստահ ՝ ան կա խ կիներ որոնք կը 
մերմէ ին րիւդունիլ հրեշտակի՝ ծառայի՝ 
սեռային առարկայի կամ տանտիկինի 
դերերը ՝ ե րբե մն' յ ա ջո ղե լո վ ՝ յաճախ' 
դին մահու՝ անձնասպանութեան ՝ 
ճաքս' մտակորոյս ը ցաքով : Այս ZZ^^^՛՜
î,/,ï, < նաեւ որ կին մ ի ա ս ե ռա կան ը սկսաւ 
մ ե կնա բան ուի լ իբր դիմադրող ֆիկիսթ 
ձ*ը ՝ դրող Կկրթրուտ Ա իմա յն ի նման՝ դէմք 
մը' որ կր կերտէ իր ինքնութիւնը ՝ մեր
մէ լով ա յր ի սեռականութիւնը ՝ սակա յն 
առանց մերմելու ս կ ր ը եւ սեռը՝ մինչ 
միջնադար ու մեծ մա յր ա պե տն երը ՝ որոնք 
անկասկած կերտած էին անկա I- 1՚նը- 
նու թիրն մը, ս տ ի պո ւած էին հրամարիլ 
սեռայինէն՝ ինչ որ անշուշտ անընդունե- 
ԼՒ գոհ ո զութ իւն մրն կ ՝ ա րդի ֆէմինիս- 
թին համար :

[յեր կա յիս՝ կր գտնուինք հանգրուանի 
մը մկջ, որը առանձնաշնորհեալ կ կի^1 — 
այր եր կխօս ո ւթ եան ՝ հ ա ւա ս ա ր ո ւիմեան 
փնտռտուքը ՝ գոնէ' հակադարձ իրերաղ- 
դե g ո ւթեան մր հ ետքէ ր ը : ը մե րմուին
ք լի շ կն ե ր ՝ — կինը' կոյս ՝կամ պոռնիկ՝ 
մայրը' իբր ստինք կամ քասթթէ՚յշթՍ ըս- 
պաոնացող վհուկ ՝ եւլն . : Վիրճինիա
Վուչֆի հ.Տիկին Տալլօուկյ^ը եւ «իմու տհր 
Լայթհաուս^ը ճէյն էյրը՝ հլֆըթI1 $ °~ 

րօթհկն՝ երբեմն' ^ոյսքւ Ա*օ լլիւ ծլումը 
հերոսուհիներն են այս ձան րի քննադա
տութեան ՝ որ միաժամանակ մօտէն կը 
Հ*ետեւի կին գրողներու նոր գործերուն ՝ 
կը շեփոր է անոնք' որոնց լւՒնը այը
մարդուն հաւասար եւ անոր չափ անկախ 
եւ ինքեապար տագր ուլ դեր ունի ՝ անկող- 
նկն' [դրասենեակ ՝ կե ա նմե բոլոր մար
զեր ո րն մէջ անխտիր ։

Ամ փոփեմ ա յս ակնարկը ՝ ընդգծելով 
օր երեք հանգրուաններէն իւրաքանչիւրը 
—զոհջւ ՝ դիմադր ո ղի ՝ հաւասարի փնւոըո- 
տուք- կը բնորոշուին երեք տար բեր ճի
գերով՝ ա» մա տենադրա կան ՝ ուր կորուս
ելս լ՝ ուրացուած՝ մոռցուած կամ անտես
ուած անցեալ մը կը փն տռո ւի : Ա* ե ր հայ
կական ի ր ական ո ւթեան մկջ չեմ դիտեր 
թէ որքան մեծ կ թիւ՜ր մոռցուած կ ին 
գրողներու։ Ար բեմն ինծի այնպէս կր 
թ^ււի թէ մեր անցեալի կի*և ^աւ!“՜
ուադիւտ երեւոյթ մը ըէէալով՝ կր J |ւշ- 
ՈՆ ի , եթէ նոյնիսկ արհամարհուի ։ Վեր
ջին երկու տարիներուն ՝ Վահկ Q շա կան ՝ 
Ասպարէզ^/ իր սիւնա1լներով ան դր ադար- 
ճսյլ !9-րդ գարու մ ի քանի կին գրողնե
րու՝ որոնց աեուններն ւււ գործերը ան
ծանօթ կին ու կր մնան ինծի : Հ«/յաստա- 
նըն ալ՝ կ են թաղ րեմ ՝ ունի աղրիլրներր 
նման աշքսատանք մը տանելու։

Երկը ՈԸՂ չ'1՚ՂԸ ' "Ը կը \րնորոշէ ա[՚դի 
ֆէմ ինիղմ ի բո լո ը հանգրուանները , Àr 
որ կը պակսի մեր մօտ, վերաքննական , 
վեր լուծական , վե ր ըն թե ր ը ո ւմ ի աշխա
տանքն է, որ անւլեալի ու ներկայի ղա- 
սականացուած թէ անտեսուած գործե- 
ԸԸ կը Գ^է » տալու համար թէ ինչ
պէս ֆէմինիսթ մտածումի ստորոգու- 
թիլններոլ ներմուծումը կը ճոխացնէ , ,կը 
բարդացնէ, յաճախ կը վախէ եւ երբեմ)/ 
կը յե՚1ա ~ ֆո1ս - է այ՚է դ՚՚րծերուն 
մեկնաբանութիւնը, անոնց վերագրուած

իմաստը : Ա'յգ է որ կ՝ուղեմ րնել ես , այ
սօր, Ե սա յեան ի մ ա սին :

Երրորդ ճիգը՝ կին գրոգներս։ կողմէ 
կր կատարուի : 'ք՝աջա լե ր ո ւած , տիրող նոր 
մթնոլորտէն, բագմահաըիւր կ թ՛ ՚1ԸՈ՚Լ~՜
ներ կ* ա ր տւս գրեն անկեւլծ ու անվախ ցոր 
ծեր, ուր խոստովանութիւն , բողոք, զայ
րոյթ եւ ա յ րա տի րոլթեան մերւեումը կըն
թանան գո ւգրնթ ա g , նոր տիպարներու 
ստեղծումին հետ։ Ել։ յօրինուին այր թէ 
կին տիպարներ , որոնք կը ւիոր ձեն տար
րեր ձեւերով զիրար սիրել, հասէլնալ, 
ապրիլ ել երբեմն, |ւԼթ1ւվւի1 մզումին
յանձնուած , նոր աշխարհներ կերտել :
Այս մղումը թափանցած է ամէն կողմ , 
այնքան որ նոյնիսկ գիտա — ֆւսնթէղիսւ— 
կան սեռին մէջ Ուր սուրս Լըկուինի եւ
յխաննա Ատսքւ նման կիներ ա սլ ա դան 
!լ երագեն ֆ է մ ին ի ս թ տեսան կիւն կ : fi՝ է 
որքան հազուադէպ է այս՝ մեր մօտ՝ 
ձեղփ կը թ ողում ո ր ո շել :

Փակեմ ՝ ընդգծելով որ նման ա1լնար1քլ ՝ 
արդի դրական ֆէմինիզմի՝ ստիպողաբար 
կ անտես կ վերջին տասնամեակի եւ fui 

ն կա րա ղր ած երրորդ հանգրուանին ընկե
րացող ամենաբարդ ՝ միաժամանակ ամե
նանուրբ երանգը՝ այն' որ կր մերմէ այր 
թկ կին մարդու հաստատ ինքն ո ւթեան մը 
դա ղա փա ր ր ։ Անքն ո ւթիւն ը ՝ ըստ utJu

շարժումին՝ յաւէտ խախուտ ՝ շարժուն ՝ 
փսխուելու հակամէտ րան մըն է- Ը ս տ 
անոր՝ ւլ րականութիւնը կը սլատկերա- 

g ընէ ա յ ր ա տ ի ր ո ւթ եա^ւ 1 մ ա սն ի կ
մըն կ այն ճիգին, որ կը փորձէ հաստատ 
հիմեր ու վրայ դնել ին քն ո ւ.թ ի ւն ր ։ Ա ut-

կա յն այրը ինք ղին քին կրնայ տալ իր 
ն ախ ըն ւո ր ած ին թհու թի ւն ր եւ. ղա խ օժ
տել անխտՀս տո ւ թ եամբ մ իա՛ յն եթէ մեր
մէ իր եւ կնոջ ինքն ո ւիմեան ճ շմա ր տո ւ — 
թ իւնը ՝ — ա յս ինքն ինքն ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ ի-
րերայենումը :

Այղ մեր<ւ ո ւմ ին արդիւնքն կ կնոջ ու- 
ր իշացում ր։ Ա ինր կր վերածավւ ո ւր ի շի^ւ 
եւ տարրերին ՝ կը տեսն ու ի իր ր ա լն' որ 
աJI՛ ւ^ » 4/? 1լորսնցնկ իր սՓԷ՜ս|ւֆլւս|ւթյէՆ , 
իր յատուկ իրականու թ իւմւր ՝ կը վե րած- 
ուի հ ա կա դր ո ւթե ան մը ՝ կը տեսնուի իբր 
ոչ—այրը։ Այո մօտեցումը՝ որ կը ընորո— 
շկ կինը՝ Հ բնութիւնդ մր կր պարտադրէ 
անոր՝ կը ստեզծէ Հյաւի տենա կանյչ
այն յոյսով որ ույդ կ^Տ,է^՚իր!ը կր վաւե- 
րտցնէ յաւիտենական ա յր ր ապա նաեւ
կը մեկուսացնէ մ ի ա ս եռա կան ը ՝ ւլոյղսւ- 
սեռը կամ պայսէք շոպւլշ, (bisexual) , 
^րկ°յսւՒ Փոլ1ււ1ոթֆՀ/ , երր անբնակա
նոն ՝ անօ րէն : Մինչդ եռ՝ ըստ ֆէմինիզ
մի այս ամէնէն յանդուգն ու բարդ 
ճիւղին ՝ մարդ ա ր ա ր ած ին բն ո ւթ ի ւն ը ՝ 
բնականը սեռային անորոշութիւնն կ ՝ 
ամէն տեսակի հակումներու միատեղ՝ մի- 
աժամանա կ գո յութ իւնն կ ։ Ա անու ՚լը y

արու թէ էղ , փոքրիկ *ոյր մը կամ կին մը 
չէ • Ե ր ր *ոն դեռ չէ ձԼւ ա լո ր ուած ՝ կեր- 
տուած ՝ շղթա լու ած րնկե րա յին կարդե- 
րու. կողմէ ՝ արու մանուկը ունի այս- 
պէ ս —կո չո ւած «.իդ ա կան^ գիծ եր ու նա— 
խընտր ութ իւններ ալ՝ իոկ էդ մանու կը 
Հաոնական^ կոչուող նմանօրինակ ղիծեր։ 
Այս հաստատումը թ կ՛ սեռային նախընտ- 
րութիւններու մասին կ ՝ թկ՛ ալ ' մ շա կո ւ- 
թայիե ։ Ա ա կա յն րնկե րու.թեան մէջ, ա յ- 
ԸԸ եւ֊ ա յ րա տ ի ր ո ւթիւն ը ՝ մտահոգ' զուտ 
ա ռնա կանո ւթեա Ա մր փնտռտուքով ՝ արու 
ձ անոլկի՛ն մօտ թկ իրենք իրենց մօտ 
կը մխտեն ՝ կը մերժեն ի գա կան ը ՝ կը փոր
ձեն ջնջել ղանոնք : ի տ^ւ տեսնենք
դեր ունի ույս բոլորը' Ասա յեանի գործի 
մեկնաբանութեան մէջ՝.

իկասլւկ լ Ասա յեան ծնած է 1878-/.Î. եւ 
մեռած՝ հաւանաբար ՝ 1943—^, ստալին-
եան կո ւլա կին մէջ : Հ.Տէոհ դարձաւ անհա- 
տի պա շտա մ ո ւն քին ՝ երբ լի կր ստեզծա- 
դո րծա կան կա ր ե լի ո ւթ ի ւնն ե ր ո փ» ՝ ինչպէս 
կ'րսէ իր ԱՈ վե տահայ կենսագիրը։ Ար
ա ռաջին \գբ ո լթի մեը հ րա տա րա կած կ 17 
տարեկանին՝ եւ զօրաւոր թափով ստեղ- 
ծաղործած է ամբողջ 40 տարի , 1895-Հ5< 
1935, Պ "Լս"յ, Եւրոպացի եւ, հայրենւս- 
ղարձութենէն ետք, Խորհ. Հայաստանի 
մէջ՛. Իր վաստակի առաջին հանգրուանը 
189ժ — 1915 շրջանին լո յս կը տես երր 
Պոլսոյ մէջ Սրրուհի Տիւ սարէն ետք երե
ւան եկած էին ու կր գործէին ուրիշ կին 
գրողներ , - Սիպի/ , Զ.տ ր ո ւհ ի փալեմքեր- 
եան , Արշակոլհի է^էողիկ, Հայկանոյշ 
Մ առք, ապա' Մ աննի կ Պէրպէրեան , Հե- 
րանոյշ Ար շա կե ան , եւլն . ■ Ակիզրէն , կը 
նշմար ուի որ Եսայեան տարրե՛ր է միւս
ներէն, հեռու կր մնայ անոնց զգացական 
մօտ.ե g ո լմ էն ել կա։! շատ Կրապարակա- 
ԳԸրայՒն լ՛ո յա խօսական դիրքաւո
րումներէն ։ 1907-ին, ԲիՆզանգֆոն թեր
թին մէջ , ազդեցիկ քննադատ Ար տա շկ ս 
Աարութիւնեան կը գրէ „ր միւս կին

դրռ/ները «տմէնքն ալ իրար„լ հե 
փոթուին, վասնզի ամէնքն ա ‘օխ 
պատկերը կր կապկէն»-. ՏաՈոՅ ,

Ե սա յեան ր , հակառակ „ լ, „ , “t t1»!} 
ղտնուոգ «երազալէՀ

երանգին։ Կին թէ այր „ “'([]>
օ...թներ համաձայն են : Տիկին 

Մտոք կ՚ոգեւորուի , Եսայեան

]IUl.
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չքնաղ հանճար մր, փայլո1Հ 

տիղ սեւ աղամանդ մր, „րոլն ԼՀ' Դ 
զէտ դրականութիւնը հ պա'ր ‘‘“'“՚
գիս՝ կին ծնած րլչալուո համ, y-

զտնդիոն, 1907, թիւ 3, էջ 8շ). 
Արամ Անաոնեանէն , Պոլսոյ միԼԱ 
պարակազիր - քննադատները չեն աԼ 
սեր Եսայեան ի գործը, եւ նոյնին մԼ
QbPiՈ "‘ԱըԱֆՒ "ւ Ենո1ե ԱրՀՀ

այլայերմներ գրականօրէն կ',սլ„ոաԱ 
տուին անոր հանդէպ, Տարիներ P' 
1942-^i, Տակոր Օշական կը դրէ խ 
սայեան «արեւմտահայ վէպին Լ՝ 
մեծ դէմքերէն է, եթէ „չ ամէնէն 
ծր» :

Այ/ թօսքով՚ , հայ ֆէմինիսթ J ր ս/խ 
չկար ենա յ բողոքել թէ Եսայեան անԼ 

ուած էր , երլ. կ՚ապրէր , Աս,հէն 
թերեւս Սփիւռքը մի քանի աարի 
սե9 ‘/ք'նՔ։ ոտ կայն վերջին, տա„նա^ 
կին մ անաւ անգ, իր \զ ործերը, մասնաս. 
րարար «Սիլիհտարի պա ր տէզները, 
ճտի, ուշադրութեան սեւեռակէտ յ(Ա(- 
ձան. ։ Գեռ նոր լոյս տեսած դիրլ Jf 
Շ ուշիկ Տտսնապեաեանի «վերրոես,!^ 
էջեր»ր (Պէ յրութ, Տպ- էրերունի 
է/' պարունակէ անոր մասին չ„րս 
թիւն ,որոնք կ>ընդգծեն «վերջին րայ„. 
կր»ի , «Սիլիհտարի "/արաէղներըվ ն 
<Հ.!Լր)ղելքը»ի կարեւորութիւնը, մեր 
արմ-եւորման համար։ Հարցը, „լթչ 
անտեսուած կամ չգնահատուած

վե ր ա րմ եւո ր ումը չէ, այլ ւոնորւխ. 
աս։/լի մ ե կն։ ա րան։ ո ւթ ե ան տարրեր , ֆէ/ի 

‘‘՛իզմէն աղղուած ուղղութիւն մր տայւ 
i t բտն մը որ չէ կատարուած էար,. 
տանի մէջ , կամ Տ ասնապեւոեսւնի կո^. 
մէ: Ան շուշտ թ Լ Հւս յսււււոսւն^ ՝ թէ ս, 
H վւ խ.ռքի քննադատները /լ'սւ կն ւս ր կեն 
սէսյեանթ ֆ է մխն fi ղմ թե ՝ սակայն նմա\
ակնարկներ կը սեւեռթն անոր հրապաբ- 
կացրու թեան վրայ՝ — հԱ ւսսնաւորափ 
նրան խքւստ ւլբւս ղե ցն ո ւմ էր ֆէմ 
կնոջ ա զա տագր ո ւթեան ՝ հ ա սա րա կական 
վ քւճա կքւ հարցրի ՝ կր ղր է սովետա^ 
մասնագէտ մը՝ քշելով Ասւսյեւսնք 
^աԸԺԸ^> Հեոր կինը» ՝ «Մեր կքներըֆ և 
ու յ լ յօդուածներ ՝ բոլորն tu լ հրատարափ 
ուած Պոլսոյ «Ծ* ա ղփ կ»ին մէջ՝ 1903-^ւ 
ո ր ոն ք յաջո ղեց ան յուղել օրուան sufi- 
բութ իւնը ։

Հետաքրքրական է սակայն որ 
քննադատական աւանղու թեան W
բնութագրում ընդհանրասլէս կը վելա- 
պահուի Ասա յետնի հրատարակչական և 
ոչ—դրական արձակին : Արբ կր դաօնահք 
գր ա կան ին ՝ կը հա նդիպինք դասական 
ցած գրական ա րժ ե ւո ր ո ւմներ ու ՝ ոքո^ 
ունին կրկնուող պատկերներ եւ 
կառոյց մը։ (jntfu կու յ այն տարսմւււ^ 
հաստատումը թէ Պ ո լսահա յ կ[՚ն WT 

ներ սովո րա բար հփնքնա տիպ փն y ւոԼ 
նին աղդա յին ն\կա ր ա գի ր ՝ եւ դխրս,լ 
րե լքի է ղանոնք շփոթել ֆրանսաւլքւ 
ներուն հետ ԼԱիւղանդ *Աէչեան՝ f‘l1L
զանդիոՋ, 1908, էջ 109): Եասյեան
հակաճառէ այս մեղադրանքին՝ 
տելով որ բո լո՛ ր պո լսահա յ ղր^կ1^ 
թե ան կր պակսի ինքնա տ իպութի1-^} 
նի որ թէ՛ այրերու , թէ՛ կիներու ? 
ծթւ վրա յ հաւասարապէս ծանր կը ն
ՀԱրանսայի ազգեցութիւնը
թիլ-Տ, Հ£65):

Ան չո՞ ւ մէջրերել նման տողեր : W"' 
պէս անծանօթ չենք այսպիսի 
ն ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ ։ միտենք որ երր lt

ր տ ս Կ' հ ա սա ր ա կո ւթիւ֊ն ը քիլ ^ը լ
բագ ու յանկարծ ինքզինք կը 
ձեւ կամ ն ո ր ան ի ւթ դրութեան մը 
Հֆրանսադիր» ՝ Հօտաբամիտ» Հ<^ս11 

միկ» բառերը դիւրաւ կը ‘'"“Ւ 
ներէ : Վկ Ut J ՝ ի միջի այլոյ, ԱԼ
ա շխա տանքին գտած բնդունելո լ
սկզբնական շրջանին ՝ ինչպէս ա 
մբ ա ո ա ջ' Վահ է Օշական ի որոշ 
րու ըն դո ւն ելո ւ թ ի ւնը : Աակայ
քըրքրականը, Ե“ա յետնի
սա է ՝ — նախ' որ ինք այղ ։ս I՛ 

թեան աւելի արժանի չէ
ջանի ուրիշ դրոգներ , որոնք
Ֆրանսացիներու գործերը P Ս 
լով, «ընտելացնելովդ։ Ել երկ/1 M

vif

Խսնկանըշական է որ 0U1U1PU1^UUlt^ , ւ(| 
ղադրանքր յատկապէս յ^Գ"^ յ^.
բողի մր հասցէին կ՚ուղղուի- է 
ուրեմն, կին գրողը եւ t!UU1J 
վերածուին այս ամբասաա աք
րախներուն ՝ սա կայն հարկ 
— ոչ միայն մեր մօտ։ ^իոնէ

Fonds A.R.A.M



<Ս Ա 1b Ա M ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ* Ապրիլ 3, 1988, էջՅ,
î կրնանՀ Ըսեւ Տ!,լւ1'ն Տ1"՜

'"‘ւ I 'հ,„,Փ"աԼե'1"1 մականո՛ւնն իսկ վար-l՛"
Ա“'1'ւ' 1,‘սՓ if դ['1'ևնՀ ’ ա<“ մե'1ա'է1""նՓԸ

պվ, ֆր-ն"ա1և 
J-bgnU,^ էէ' ?/

1'“^ “ Ptu9u։u’

դ"ք ^դմւա!ւ1' ^՚ն-՚՚ւա"՚նե1"" հ։—
մ,!, “՛լ յ՚“ն՚է"1-1ն ։U""U։ ’ մանալ ան՚։ ԿՒն

„ նմանապէս կ՛ա մ բաս տանուի իքը
If 1 Լ„ր ներմուձէող գերման
^արապաչ'" , Իէէ Հ ձ ' ' r
կամ ֆրանսական մշակութային «ման-
հներա--- Աոաջինին օրինակ, ճորճ Է- 

''.Որ («Հ ^ՈրէՒ ^“'ն։ո1'ն նմս,ն, կին 
/Հ| եւ սր“մ>' մտածումին վրայ չաա աղ֊ 
,1'աե է ղերման փիլիսոփայութիւնը : Երկ- 
''թ, օրինակ , փաղանգը մանր ու մեծ 
Լրողներա-, Շար շօթ ՊրօնթԷյի նման, 

ոնօ եւ՛ դատապարտուին իբր վարակ-Հ/- J-Հ "“■՛■'/- '■ն^լ;

էն, եւլն-։ Անշս՚չա պէտք 4 ընղուն ի լ՝ 
„ր այն որ նոր է , յաճախ խորթ է , այն 
պ, փորթ է, է' հաւաքական անգի-
աա!վպի տրամաբանութեան մկ9 , սակայն, 
ղրալներու հանղէպ ամէնուրեք աարած-

ար, ամբաստանութիւնը փասս, մրն 
է որ իսկական նորս, թի՛ն բերող, բարձ
րորակ կին դրողը վաանգ կր համարուի , 
Տանաւանղ' եթկ կարելի / կասկածի լ որ 
Եսայեան/, նման, , ան, ապրած է օտար եր
կիրներ , մանաւանդ Փարիղ, ե, , ո՜վ ղի- 
Ա,Է, սեռային յարաբերութիւն, ալ „,ն,ե- 
րսե օտարին, Հետ-. Աեո այ ինը, ի վերջոյ, 
փվստրերտկան, եւ անգիտակից պաակե- 
[սուլումներու նս, ի։ րն տ ր ած տարածքն կ :

կորաձեւ եւ տա ղան։,լա ւոր կին, դրոգին 
ներկայացուցած շակերաաւոր սպաոնա- 
լիրը, երեւակայութեան մար,լին։ մէ9, 

նաեւ կ՚առթէ ուրիշ որակում մր , րիշ մը 
ամէն կ՚՚ղմ, ի միջի այլոց' Եսայեան ի 
պարադային, ալ-. Ինչպէ՞ս ընդգծել սր 
կին մ ր կր զանցէ իրեն, սահմանուած ,յե
րր, կը մտահոՀղկ նոյնիսկ համակիրները , 
-պարդ կ, կարելի կ ղինք որակել «տոնա
կան», ոշ—կանացի : Ե՛ այս որակումը կր 
դտնէք րիշ մր ամկն։ կողմ , // ինաս թէօ- 
լէօլեանի դիր րկն' մինչև. Եռա յեան, ի սովե
տահայ կենսագրի ղործին, մկջ֊, Երկուքն 
ալ համակի ր , երկուրն ալ ղո վե ս աո վ խօ
սող, - սակայն։ ի՞ն չպէս գովել կին։ մր, 
լոր կ՛ուզենք շնորհաւո րե լ իր տաղանդին։ 
համար, սոսղանէդ որ իրը թկ սովորս,— 
րար շի փնւտռոլիր կ ին, ե ր ո ւ մօտ , մ իա- 
/ամանա կ նշելով' որ ւքտտնղ աւո ր րան 
մը կայ հող , — պարղ կ : «Աստ յետնի ձայ
նը հնչում կր խիստ տոնական ու. ապա — 
ւո[փչ$ ^ԸսԷ քննադատը։ *Լ,ո յնիսկ Smu- 

նապետեան անղիտակից ղո հն կ տյս սո
վորութեան , եր բ կր նկարադրկ Ե սա յեա- 
նը իբր «առնական հզօր ումով եւ կան tu g ի 
$երմ ութեամ հ»>> օմ տո ւաե : //* տքի ո ւմ ր , 
նոյնիսկ այս արդիական ղ որձ ին մկջ

վե րասլահ ո ւի այր մա ր դո ւն :
/*</ կա րծիքո վ , Էք սա յեան ի վ ի պա կր ,

էՀերքին րամ ակը» քննարկումն կ, ի մ ի- 
Ü1 այլո3 » «այր» եւ «^//ն» ս ա հ ման ււ ւմ- 
ներու իմաստին։ Աւելի ընդհանրանա- 
Լովն կարելի 4 ւէիսք մը առնել եւ ըսել որ 
անոր վաստակին մկկ կ ա ր եւո ր մասը նը- 
խրուած Լ ^այ կիոք եւ ղրողի մը ինք
նութեան կերտումի հարցին, կերտում' 
որ ե սա կեդրոն , նո յնիսկ ևարկիսական ո- 
թակուած կ յա ճաքս , եւ որ սա կա յն չի1 
մոռնար ինքնահար ց ա քևնո ւթեան հրամա- 
յականը։ Եսայեան ստիպուած կ ղրե լ 
^JP» եւ «կին» բառերով ու անոնց գ°գ~“ 
ՈԼս,ե, անոնց վերադըուած եզրերով, երբ

տածկ ու կը պատմէ ։ Աակայն }րն- 
դո ւնէր ս,/Գ րտ րւե ր ր իրրեւ անձեռնմ խե
թ՛ սա ւեա լնե ր :

բամակը» կջնոց նորավէպ
է} որու ընթաց քին Ատր ինկ անուն 

ւթ' մր իր բացակայ «սիրահա ր ին» , կը
[ԱԱոմէ իր կեանքը եւ մանաւանդ կը խօ- 
f t'P կեանքին մասին, գո[* կբ նոյնա- 

Յըեէ «հրաչադեղ վէպ»ի մը ։ Տտսնա- 
I եան յ արդի քննադատութեան մկկ 

nLPh հակումին քաջածանօթ , լաւ կը 
F 9ՈէՀ գրելու արարքին հիմնական կա- 
P ՚ ԸՈւ-թ իւհ ը երբ կ՝ըսէ , — «Հեղինակը

9“^ է իր սիրոյ վէլ
ղը \գըեւ՝

էս
է"1՛ դ

թէւԱԱւԱւ
աԱ“Ատ '\այԴ "^։>> 16)Տ

ղԼ'_ գրէ ք — հ.քննաղատը պարտի 
Լ ոլ գանել այն ընղհանուր օրէն-

^Ը“նր“,"լ1։ղ^ Կր-՚թՒ՚^ր) ոկղընա-
հաՀԿ՚ձչկ^լ էջ 14): Ե“՝ ընԳ^նեւ"՚ւ

| - ^ՂԸ^ԷՈԼ-» հ ^արտայայտուելու»
°[՚^յ,11Ա,“1Հ'ն^' եւ Ղրր։1թես'ն ներքին 

-et Ղարեւորոլթիւն., լ. մերմեմ ս, ,դ
Ոշինչ,Ւ ^փարրը , Հձ

ոն'մ1ր^ն Ա"րսսԳձլ՚, հօւմ նիլթր՝ հայ
Գրութեան մ19,ա , ,
րու ել Լ ^4/'"» ել «այր» ըառե-
եսյ^ւ լերու սահմանումն կ։ Ասայ-

"‘.'ՀՀ ^11 "'"ղանցի ղանոնք, եւ 

՝ հայ ['ըականու-
‘էԸպօ՚տմէ ^՝եւ՚!է’ն ըս՚^ս՚կը»
^նաղտնօոԱլմ“սս,հմանո“Ո։է1 
նա1,..Հ, 9. 1' ’ առանո աեո

ւու օ-
^^կսւն £. լ1՜ ՝ ***ո.ասց տեդ տալու մարմ-
կկտեր. ՜ նհենք մի քանի կարեւոլ

Երր Ատր ինկ , ղո ր ղեղեցիկ կը դտնեն 
ւ) ար -էֆկ ու կը դարսլասեն կքոըոշկ ա- 
մ ո ւսն ան աչ տդեղ , խո մ ո ո. Մ 1’ԸայԿՒն 
հետ կը քա ցա տրէ թկ ին չո* ւ ։ Կը դը կ , - 
«ւսն ի կա ճշմ արիտ մարդ մ րն կր» . . ■ «եւ 
ii իայն !լի*1ւ ե ր ր ւլիտեև թկ որքանն հա ղուա— 
դիւտ ըան կ ճշմարիտ մարդ, մը» (14—15^ : 
Ան շուշտ նմ ան խօսք մ ե ղվւ ենթարլրել կու 
՚ոայ ոը «մարդ»ը ա՛յր մ ա ր ղն կ։ Աակայն 
Եսայեան կը ըացատըկ , թկ ի՛ն չ ըսել 
կ՝'ուղկ , կը շեշտէ ոը «մարդ» բառը կր 
նշանակէ «ա՛յր թկ կին» (կջ 14) : Կ^ւդ- 
գըծկ որ «մարդիկ* . . չե^ւ ներկայանար 
այդպէս, ինչքէս որ են իրապէս* ու այն 
կեղծ հանդերձանքը , որ կր ս տանուն յա
ճախ , ան\դի տսւկց ո ւթ ե ամը» կը ղդենո ւե : 
Կր ստանձնեն դերեր, սահմանուած ու- 
րիշներ ու կողմէ : Կամ կր դատեն իր են ղ 
յար ձար թո ւող դերեր : Կ՚ընեն ամ C" ւ՚նշ, 
վւ ո խ կխառնեն ղգաց ումներ եւ ս կղբո ւնք- 
ներ , ո ր սլ կ ս ղի իւո ւսավւ ին ան կկ , որ կը 
Ը քս ի հ* ի րենց ներքին աշխար հէն, իրենց 
կու թենկն, իրենց հոդիկն» (կջ 15): Մ ի- 
բայկլը եւ Ատրինկն կ՚ամուսնանան , հա
կառակ անոր որ Ատր ինկ շի ս իրեր Մի- 
քայկլը։ Կր ^իանայ անոր, քանի որ ան, 
Ատ րին կին նման, անձ մրն Լ որ ղի ակ 
թ Լ «նուիրական եւ աոանձին օրէնքներ 
ևը թե չադր կ սեփական կութ իւն»ը
Աէ 15) :

Աբ^ի ֆկմինիղմը կը մերմ՜է ս ե ւի ա կան 
Լութ եան ii‘ը վարկածը , ինշսլԼս կը մ՜ըխ- 
տկ ղուտ ու սե վւա կան ոճի մը վարկա
ծը։ Ե տա ը ըե ր ո ւթ ի ւն անոնցմէ, Եսայ
եան կը հաւատայ անոնց : Աակայն այգ 
սեւի ական էութիւնը , որուն կը հաւատայ, 
այսպէս կոչուած l|U։fimg|l կո ւթիւն մը չէ : 
Աեսեռ, ւհէ՜նսւըրլէ՜Ա էութիւն մրն կ, պքւ- 
տի բսԼբ Ամերիկացին, կամ դոնէ այդ- 
պէ ս կը հ ա ւա տա յ Ատը ինկ : Ե ր բեմն , երը 
յանց աւո ր կը ղդա J » ին ̂ էք1^1 բբ մ ե-
ղաւլրկ , «ես շա ր կին մ ըն եմ» ըսելով 
(էջ 23), չհաւատալով հանդերձ ինքն 
իը մ ե ղա դ ը ան քին , չհաւատալուք որ իրբ 
կին մեղ ա դը եչքւ կ : Ա անց անք չի դոր- 
ծեր , սակայն կը մտածէ յանցանք դոր- 
ծե չու մասին , եւ «'ւը յո ւսահ ա տկ ի , մա
մերով կ' ut ր տ tu ս ո ւկ ի , խղճա լո վ ինքղին- 
քիս վբաJ Եւ անզօր ջանքեը ընելով , ut— 

դատելու համար ինքզինքս գիս կաշկան-
՛է՛՛՛լ կապտնքնևրէն» (էջ 23) : Այղ կա- 
պան քն ե ր ը, ինչպէս jjujg պիտի տայ պա
տումը, միայն ամուսին եւ րնտա ‘‘՛է՛մ ւՒ^' ’ 
“'JL «4/'^» ւ հ֊մայր», «հայ մայր» րւսռԼ- 
ր ո ւն սահմ անո ւմնե րն ու ընկա լուած հաս— 
կաց ո ղո ւթ իւննե ր ը , իը պոլսահայ ընկե
րական շրջանակին մկջ : Հա ս կա ց ո ղո ւ-
թիւններ , որոնցմէ բո չո ր ո ւքին զուրկ չկ 
ի՛նքն ալ, սակայն որոնց դէմ պիտի մա
քառի , յանուն սիրո յ :

Ատրփնէն բարեկեց իկ կ, ամուսինը կը 
սիրէ ղինք , «կո ր ի ւն ի պկս» ղաւա 1խեր ու- 
ն/։ , ինչպէս կ՚ըսէ ի՛նք ռ,լ-. Ամերիկացի 
քննադատը պիտ Ւ Լ՚՚՚էւ՛ ՝ Պէթե Ֆրիտանին 
նձնւն, հիմա որ ունի ա մէն ինշ, որ իբր 
թկ 1լ եր ջան կա ցն կ կի^ը ) քա ղ քեն ի րն- 
կեր ութեան մկջ, հիմա՛ պատրաստ կ 
հասկնալու ֆէմին իզմի պեղած դմուա- 
բութ իւնները : Ե *- իր°ք » կբ ճանչնա յ ։ Ատ- 
րինէ հ տրց կու տայ, — «կարելիէ կ Ար
տել , ստել ին քզին քին եւ ըսել թէ փոր- 
ձառութիւնը, սէրը եւ նոյնիսկ զանազան 
ցանկութիւններ չխռովեց ին ղիս» (էջ 23) յ 
ապա կը պատմէ ցանկութիւնը։ Ւր սեռա- 
յ/՚ն ց ան կո ւթ ե ան առա ր կան . «քս*ջ էր եւ 
խիզախ , ասպետի դեղեցկութիւնը կը կը-
րէէ' 1'Ր Դէմ-ք1'ն վրայ»--- (էջ 26): հ-Իր
փրփրոտ երախով եւ կայծակնացայտ 
սմըա էլնե րով , իր սեւ ձիուն վրայ թեթեւ 
նստած կը բարձրանար Ա կիւտար ի բար
ձունքները» (էջ 26) : Աակայն այս հերո
սը Ա ծ բա ս տա ց ի Ա ուր ատ մը չկ , իր 
բեդասով , տյչ • • ՝թոլ֊րք uul,uJ ը ։ ԵԼ- 
Ատըինէ կ'ըն դունի ոը եթէ մ ե րմ ած կ 
անոր սէրն ու անոր հետ սեռային յա բա
բերու թիւնը, սլա աճառը իր ամ ո ւս ինը չկ t 
իը մա՛յր ըլլա լե ալ չէ, այլ 1909-// ջար
դերը ։ Ազնիւ կ թուրք սպան , սակայն 
«անողոք եւ դաման դէպքեր մեղ կը բաժ
նէին իրարմէ , արեան հեղեղներ կքսյին 
մեր միջեւ ծովացած» (էջ 31) ï Այս հատ
ուածին մէջ , Ատ րինկ կը մերմէ կնոջ, 
տիկնոջ վե ր ա դը ո ւած քլի շէներ , կանացի 
ցանկութեան մասին 1924—/'^ դեռ բաւա
կան լնդհ ան ր ա ց ած վա ր կածն ե ր , եւ կու 
դտյ հաստատելու որ թուրք սպային կը 
մերմէ ոչ իըր կին, ոչ իբր ամուսնացած 
կին, ոչ իբր բարոյական ունծցող հտյ
կէ՚ն > այլ՝ ֆքէ՛ Հայ ՜

Ահս, WJU կինն է, սկիղբր այնքսմւ, 
վստահ իր ինքնութեան , որ կու դայ դր,։։— 
նելու թէ իր հայ ամուսինը չի ցանկար , 
թուրքը կը ցանկայ, սակայն կրնայ այդ 
իրականութիւնը լիօրէն ընդունի լ միա՛յն 
դրութեան եւ պատումի ընթացքին , մի
ա՛յն թուրք սպայի մահէն ետք, որ կր 
պատահի 1912-^ ՛կա լքանէ ան պատերազ-

PAPKEN : DIALOGUE AMI

faire ce Qui ne se fait pas j .p bodossian

— lu te souviens de notre première 
virée ici tous les deux il y a vingt ans ? 
Moi le jeune qui te montrait le coin. Le 
monde à l’envers! Et quel froid!

— Tu parles il gelait à pierre fendre. 
C’était en novembre. Le matin avant de 
commencer à faire du béton, nous devions 
casser la glace dans les seaux.

— Tu étais impatient de connaître les 
lieux. Moi je venais de toutes façons pour 
terminer quelques mesures de sauvegarde 
de la maison avant l’hiver.

— Oui, ta mère était inquiète. Elle 
\oulail que je la renseigne exactement 
sur ce que Jean-Pierre avait acheté pour 
nous. Mais je n’étais pas bon juge, j’étais 
d’accord avant d’avoir vu. D’après les 
photos et d’après tes descriptions enthou
siastes, j’étais pour. Si il fallait aller voir 
pour rassurer Jeanne, tant mieux. Une es
capade avec mon fils ce n’est pas si fré
quent, et c’est toujours ça de pris. Je 
garde encore au fond de moi la chaleur 
de notre minuscule cabanon à tout faire 
où nous vivions comme deux ours heureux 
et solitaires devant un bon feu. L’im
mensité blanche autour de nous, une fête 
oubliée du regard, que je redécouvrais.

— Dix jours de pure joie.
A cette période là, un an après mon 

coup de foudre pour la lumière grecque, 
le fait de retrouver cette lumière là en 
France, avait suffit à m’emballer. J’en 
avais déjà assez d’un Paris au quotidien. 
Notre voyage en Grèce l’an d’avant, 
pendant deux mois et demi, avait fini de 
ronger la corde. Besoin d’espace, de li
berté, de lumière retrouvée et surtout de 
commencer notre vieux rêve : construire 
ensemble une maison pour la famille. Je 
trouvais en tout cela les raisons suffisantes 
à notre entreprise, un peu déraisonnable 
mais si alléchante.

— Nous avons toujours pensé à une 
maison dans le sud pour nos vieux jours.

— Depuis que j’étais tout gosse le pro
jet flottait dans vos propos, saisis par-ci

մ ին : Անոր մահը, կր գրէ Ատրինէ , կր 
ջնջէ ամօիէը (էջ 37) եւ ինք կու գայ ըն- 
ղ.ուն.ե լու զդացում ը , կ՝ ընդունի որ ին ք- 
նութիւնը «յարափոփոխ բան մրն կ, իր 
առանձին եւ մեզի անծանօթ օրէնքներով, 
որոնք նման չեն մարդոց հարկադրած 
օրէնքներուն» (էջ 38) î

\Աէ-ելի ուչ , Ատը ին կ ներկա յ կ^ ր / լա յ 
խօսակցութեան մը, ուր իր ամուսնին բա- 
րեկամներկն մէկը կը պատմէ հայ մլնոջ 
մը մասին, որ տունը, ամուսինը, նաեւ 
զաւակները՝ թողած, դացած կ սի րակա— 
նին հետ (էջ 52) ? Ատրինէ չի դատա
պարտեր ղայն։ Համաձայն կ պատմո
ղին հետ, որ կ^բսէ y — «ճշմարիտ կին մըն 
է ե*- անսացեր կ իր կոչումին։ Փ ս խտ- 
նակ կեղծե լո ւ եւ ստե չու , ո տնահարեր կ 
բոէոԸ նախապաշարումները եւ ուզեր կ 
տպրիլ իր զդացումներու եւ սրտին հա- 
մաձայն» (էջ 62): Այլ խօսքով, ըրեր է 
ա յն , ինչ որ ամէն լաւ ifuqiq., թէ' ա J f , 

թէ' 'է.փ^ t պէտք է ըփէ ։ ըստ Ատր ին է ի : 
Ան համաձայն չկ իր ամուսնին հետ, երր 
վերջին ս ևբ «կնոջ յա տո ւկ առաքի-
նութիւններ»ու մաս ին (էջ 63) : Իբր իս- 
կական ֆկմինիսթ , կր մերմէ այն առա- 
քին ո ւթ ի ւննե ր ը , որոնք մէկ սեռի միայն 
կը պարտադրուին ։ Ւ վերջ՚էյ ի՛նքն ալ կր 
լքկ իր ամ ուսինը , սակա յն կը վե ր տ ւլա ո- 
նայ անոր , որպէսղի իր զաւակները ա- 
ռանց իրեն չմեծնան։

Աէկ կ ո զմէն , Ատր ինկ — Ե ստ յեան կը 
մերմ՜են կիներու պարտադրուած դերեր 
եւ ղդաց ումներ : Ա իւս կողմէ, տեղի կու 
տան աւելի՛ զօ բ ա ւո ր քլի շկն ե ր ո ւ , Հայ ու 
եւ ifiojl վե ր ա դր ո ւած քլի շէներու : Ա ա-
կայն նոյնիսկ հոս, գք,ջ՚ոգ Եսայեանը չու
զեր իր տ իսլա ր ին , Ատրինէ ին պարտու
թիւն ը վերադրել զուտ մայրական , հետե- 
ւարար միայն սկիներու յատուկ զդացում ի 

—կ^բնդհտնրացնէ սկզբունքը։ Ատրինէ 
չըսեր —ես մայր եմ , առանց զա ւա կն եր ո ւս 
չեմ ր լյա ր ։ Կ՝ ըն դհ ան բա ցն կ իր գիջու-—
մր ըսե լո վ , «Ան կար ելի կ ուրիշներու զըմ— 
րա խտութեան դինով ե ր ջան կո ւթիւն կազ
մել» (էջ 64): Այսինքն , զաւակները կը 
վեր ածո լին «ուր ի շներ»ու մէկ օր ինա կին , 
սկզբունքը կը վերածուի մարդկային ըս- 
կըզբուեքի մը։ Ապա կ՝աւեչցնէ թէ «այ
սուամենայնիւ պկտք չկ մեղադրել ղին- 
քր» , իր զաւակները լքող կինը, «այլ (մի- 
ա յն) կարեկցիլ իր անկարողութեան»

par-là, entre deux jeux. Se retirer.... le 
midi... tenir une droguerie, vendre des 
couleurs pour un peintre, ce n’est pas 
mal! Et ne pas être trop loin de ton fi
dèle ami: Harout..

L’enfant que j’étais voit encore à Noi- 
sy-le-Grand, en bas vers la Marne, la mai
son de SEDEF, des amis, et juste en face 
une carcasse en construction. Les gens ve
naient le dimanche et empilaient des blocs 
de ciment. Cet amas est encore dans mes 
yeux. Peut-être est-ce à cette occasion 
que vous parliez de notre future maison? 
Projet banal en tait. Il allait meubler et 
orienter totalement ma vie en cette fin 
d’adolescence..

— Moi je voulais surtout, plus que la 
maison, voir les vieux oliviers de la petite 
plateforme dont tu m’avais parlé. Ils 
étaient magnifiques je n’ai pas été déçu 
par ee coin entouré de vieux murs et cette 
douzaine d’oliviers. Les derniers, ceux de 
l’extrémité ouest dressaient leurs branches 
noires et grimaçantes dans le ciel du cou
chant.

— Le gel de 55 les avait pétrifiés. La 
colline semblait oubliée du temps, aban
donnée. La question que je me pose depuis 
quelque temps c’est : pourquoi ici, cette 
ruine perdue sans chemin, sans eau, sans 
électricité et surtout pourquoi à partir de 
l’an suivant pourquoi cet engagement 
complet de ma part en venant vivre ici. 
Il devait y avoir un autre besoin, plus 
secret, plus profond dont je commence à 
soupçonner le sens ces temps-ci.

— Lequel ?
— Pendant mon enfance tu me par

lais souvent d’Asie-Mineure, du lieu où 
tu es né, de ton pays. Cette image m’est 
restée tapie quelque part au fond de moi. 
Tu disais : «Il fallait une journée 
d’homme à cheval pour faire le tour 
de nos terres». Tu parlais des terres 
de Dédé, ton père. Je voyais le che
val marchant au pas, moi dessus avec toi

(էջ 65) : fr*- վերջապէս, հակառակ այս 
բոլոր ա ր տա յա յ տ ո ւթ ի ւննե ր ո ւն , այնքանն 
զօրաւոր կը մնայ իր մկջ իր ս ի րահա րՒն 
հ անդկպ ունեցած ցանկութիւնը , որ նո- 
րավէպփն վերջընթեր էջին վրտյ, երր կը 
նկարա\դրկ սիրահարէն իր վերջնական 
րամանուձ՚ը, կը մտածէ , — «այդ պահուն 
կարծես բան մը դահավիմ՜օրկն կո րծա- 
նեցաւ իմ մէջս , եւ եթէ ‘էք՛ս տանկ իր 
հետդ , այլեւս կուրօրէն, խեչայեղօ րէն 
ամէնուրեք կը հետելէի քեղփ» (էջ 86) : 
Այսինքն , վերջին վ ա յր կեան ին , կինր , 
հայ կինը, տանտիկինն ու մայրը կր վե
րա սահմանուի եւ վերահաս տա տուի իբր 
ցանկութիւն ղդացոզ, սահմանումները 
ոտնակոխելու պատրաստ անձ մը , ի րր 
մարդ մը, ոչ այր , ոչ ալ կին քա թկ կո ր ի- 
ներ ով սահմանուած , — իբր ֆկմինիսթ
մ արդ մը։

Կարելի չկ Զապկչ Եսայեանը շփոթել, 
նոյնացնե լ 198T—/' ծա յրա յեղ ամերիկա
ցի ֆկմինիսթի մը հետ։ Աակայն կա
րելի է , եւ պէ'տք կ հաստատել , որ ար
դի ֆկմինիսթ տեսութիւնը մեղի կ^օգնկ 
տեսնե լ թկ անոր վաստակին մէկ կա— 
ր եւոր մասը չծ ուած կ հարցաքննելու, 
բողոքելու, մերժ՜եչու, մեղանչելու, զան- 
ցելու այն աշխատանքին, որուն նպա
տակն կ հայ այրն ու կինը փոխադրել 
սեռական այ ին , սեռային եւ սիրային քլի- 
շէներէ անդին։ Այգ փոխադրումի ճի- 
ղթ, ճանաչումն կ որ ւիորձեցի հոս :

հյԱՃՒԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

Ծսւնօք֊ — 1987 , ՞Նոյ ■ 20 - 22—fiû , -հսւ- 
լիֆորքւխրյ ԻՒ- • UT* • ԷԼ • ԷՅ համալսարա
նի «Նարեկացի» ամպիոնի վարիչ' փրոֆ • 
Աւեւոիս Ս անհե անի կազմակերպած գի- 
տաժ՜ողովին ներկայացուած մէկ դա- 
սախօսութեան պաասէնն է այս յօդ
ուածը, որ կը հրատարակուի չնչին 
ֆոփոխութիւններով : Ատենին , «Յաոաջ» 
անդրադարձաւ «Հայ ‘երական 'f-ննագա— 
տական Միջազգային <եիտաժո1ղով»ին 
(Ղեկ- 1987), որուն իրենց մասնակցու
թիւնը ըերած էին նաեւ Գրիգոր Պըլտեան, 
Մարկ. Եշանեան եւ Նորվան եպիսկ ■ Զա- 
քարհան, րոլորն ալ ծանօթ ֆրանսահա- 
յութեան եւ (այս յօդուածի հեղինակին 
նման) ծանօթ մանաւա'նդ «Ցաոաջ»ի ըն
թերցողներուն :

Fonds A.R.A.M
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derrière m’enlaçant des bras pour tenir 
les rennes. Nous ne l’avons jamais fait.

— Continue.
— Je me demande si je n’ai pas voulu 

concourir à réparer cette injustice. Nous 
n’avions plus ni cheval, ni rennes, ni terre 
à parcourir. Cette ruine fût le moyen de 
corriger cette mauvaise donne..

Quand je pense à tout le concours de 
circonstances nécessaire pour en arriver là.
Je me dis que c’est un peu une histoire de 
fou — une bonne histoire — comme une 
obsession du destin.

A ma sortie du collège arménien il 
m’aura fallu rencontrer Paul Lagriffoul, 
le fils du sculpteur, grand prix de Rome, 
qui enseignait aux Beaux-Arts avec Bel
mondo, le père de l’acteur. Deux sculp
teurs bien méconnus et pourtant d’une 
grande qualité. Paul voulait faire Archi
tecture. C’était mon vœu que je ne 
croyais plus pouvoir aborder, m’étant di
rigé en philo pour aller au journalisme, 
autre feu secret et qui au fond me corres
pondait peut-être mieux. Paul m’a fait 
entrer aux Beaux-Arts plus rapidement 
que je ne le croyais possible sans le bac, 
par cet examen que j’avais préparé pour 
ne pas le laisser seul et que nous avons 
réussi tous les deux. Equivalence qui ou
vrait l’architecture aux non étudiants, voie 
qui n’existe plus aujourd’hui. Premier 
jalon pour arriver en Provence.

C’est aux Beaux-Arts que je rencontrais 
Elisabeth Pourselle, d’une famille de mu
siciens. Elle vivait au début de la rue de 
Rennes. J’étais amoureux d’elle, qui re
présentait tout ee que je croyais ne pas 
pouvoir posséder: une tradition familiale, 
une aisance financière, être serein et in
tégré. Je vivais dans le vingtième arrondis
sement, je me sentais démuni, inférieur à 
elle. C’est d’ailleurs ce sentiment qui a 
failli faire capoter le deuxième jalon de 
ce parcours.

Un jour elle me propose, pour gagner 
un. peu d’argent de poche, d’aller travail
ler à déménager des livres chez un ami de 
leur famille l’éditeur Robert Lorem. Il 
s’installait en Provence. Je m’en souviens 
très nettement. J’étais blessé. Pas question 
pour elle d’y aller. Elle pensait me rendre 
service, moi qui en avais besoin.

— Tu ne m’a jamais raconté cette his
toire avec ce côté blessant pour toi.

— J’en parlais pas. C’était étouffé. 
Paul, mon ami étudiant en architecture, 
que je conviais me dit que c’était une 
très bonne opportunité. Nous y allâmes 
tous deux. Robert Lorem nous accueillit 
très gentiment. Le père Lecourt était là 
et sautillait entre les cartons. Nous pas
sâmes deux bonnes journées, et revînmes 
chargés de livres. Robert avait poussé la 
délicatesse en nous invitant à midi au res
taurant, un italien, qui tenait une fort 
bonne table. C’est à cette table, devant 
une belle nappe blanche couverte d’anti- 
pasti que le destin est venu jouer avec moi.

Robert nous parla de sa nouvelle instal
lation en haute provence.

Il dit aussi qu’il restait quelques mai
sons abandonnées et que ce n’était pas 
cher. Il parla entre autres d’une maison 
«Les amandiers» et du château de Tor- 
deau. Il nous laissa son téléphone, nous 
invitant à venir le voir pendant l’été, qui 
était proche, nous étions en juin.

— Le château dont tu parles c’est celui 
de la route de Lure. Il n’y a qu’un tas de 
pierres et quelques ruines.

—- Oui mais je ne le savait pas. Je n’al
lais même pas le voir quand j’arrivais ici 
début juillet. Je m’en souviendrais toute 
ma vie, comme d’hier. J’arrivais à Ma- 
nosque à midi. Il faisait grand soleil, 
chaud et sec. Il ne faut pas plus d’une 
demi-heure pour arriver chez les Lorem. 
La traversée du «désert de Sillance» tel 
qu’il est justement surnommé fut un choc 
visuel et émotionnel comme je n’en avais 
pas reçu depuis la beauté grecque l’an 
d'avant.

La lumière et le ciel semblaient des
cendre lentement dans un assourdissant 
tintamare de cigales.

L’accueil de Robert et Olga fut très 
amical. Il m’indiqua comment rejoindre 
les «ruines», me donna une bouteille de 
vin frais, du pain et du saucisson. Nous 
devions nous revoir le soir.

— Tu t’es décidé tout de suite.

— Oui. Je veux d’abord en revenir à 
la découverte récente que j’ai faite, et 
essayer de te faire découvrir à quel point 
j’ai été emporté sans très bien m’en 
rendre compte.

La première maison était la grange du 
bois. Trop en ruine, inhabitable rapide
ment à mes yeux et trop grande. Le site 
en était pourtant fort beau. Puis ayant 
perdu le chemin, je roulais a travers 
champs quand je vis le côté ouest des 
«amandiers». Le pigeonnier, la grange et 
un mur de clôture se composaient admira
blement sur une pente douce vers le sud.
Je grimpais sur le plus haut mur et con
templais d’en haut cet amas de ronces cl 

de murs sans toit, les deux mains plantées 
dans les poches.

Du haut de mes vingt ans il s’est passé 
quelque chose. Est-ce l’intimité du lieu 
avec cette petite cour intérieure ? Est-ce 
que quelqu’un d’autre a décidé pour moi 
que c'était ici, que c’était possible ? De 
quoi s’agissait-il ? Je n en savais trop rien 
mais la décision était prise. Une soudure 
secrete s’est faite avec notre histoire, nos 
antécédents dont j’estimais mal le poids 
et la force à cette époque.

En fait il s’est agit ici, pour moi, sans 
le savoir consciemment, de nous venger. 
Sans violence, d’une façon positive, en 
travaillant avec nos faibles moyens, avec 
joie et amour, je nous sentais sans limite 
Nous pouvions tout entreprendre, tout ré
ussir. Ce n’était que justice. Nous récu
périons notre dû: un centre, un lieu, une 
continuité.

Souvent lu t’en souviens, je pense à ton 
père, Dédé ici, et toi aussi tu me dis le 
voir.

— Oui. Il en aurait fait un paradis. Tu 
le fais à sa place. C’était un constructeur 
comme toi. Pas moi. Sans toi nous ne se
rions pas là. Je me suis réfugié en moi, 
dans ma peinture, dans mes bouquins. 
Mon pays ce sont mes amis. Mon pays 
c’est là où je suis bien avec les gens que 
j’aime. La patrie c’est une connerie qui 
sert à envoyer de pauvres types au front 
pour se faire tuer, je l’ai vu en 40. Ici je 
suis chez moi, c’est mon pays intérieur..

C’est curieux ce que tu dis. Ce besoin 
de vengeance — toute paisible et inté
rieure pour ta part — aurait sauté deux 
générations ?

— Je découvre cette continuité fami
liale depuis peu. Tu n’as rien fait d’in
tentionnel pour me faire agir comme ça. 
Non. C’est simplement l'héritage de notre 
patrimoine à nous. C’est notre histoire. 
Elle conduit, elle dirige notre vie. Je n’y 
peux rien. Crois-tu qu’il serait mieux de 
se révolter, de couper les ponts.

— Non, se laver le cerveau serait de 
la torture. Ce que tu viens de raconter 
c’est comme un arbre mort. On croit qu’il 
est mort. Il y a sa carcasse noire, vaincue 
par le temps, la foudre, ou le feu et puis 
un jour sans que personne ne l’attende 
il y a, à côté une petite tige qui sort et 
refleurit. Il y a eu tout un travail sou
terrain et nécessaire. La vie s’est enfouie 
dans les racines du vieil arbre que l’on 
croyait mort, mais il ne l'était pas, et 
tout recommence. Quelle merveilleuse 
histoire que la vie, toujours renouvelée! 
Quel mystère toujours neuf !

— Aussi étrange que cela puisse pa
raître je découvre ces temps-ci qu’il y a 
continuité en fait. Continuité avec un 
passé que je connais bien mal. Où étaient 
ces terres en Anatolie, à qui étaient-elles?

—- C’était à Bardizak, le village fami
lial de papa. Cela lui venait de sa mère. 
U était l’unique héritier de toute une dy
nastie. Il ne travaillait pas la terre lui- 
même.. Il était maître charpentier. Il avait 
des Lazes, une petite race qui vivait au 
nord sur le bord de la mer noire, pour 
métayers. L’argent allait à sa mère.

Au retour, après la déportation orga
nisée par les Turcs pendant la guerre de 
1914 toutes ces petites gens qui vivaient 
sur ces terres se sont ragaillardies et ont 
dit: «c’est à nous». Il n’y avait pas grand 
chose à dire pour ses droits après ce qui 
c’était passé. Ainsi tout est parti. Il fallait 
une journée à dos de cheval pour faire 
le tour de ses terres entre Bardizak et 
Ovadjik. Cela lui venait de ses ancêtres 
et c’est pour cela que papa pleurait. Il 
disait : «ils m’ont tout piqué ces fils
de ... » Der Hagopian en parle dans son 
bouquin.

— Et les quatre cen.ts bêtes à cornes ?
— Ça, c’est à Ovadjik. Araxi avait 

amené en dot ses terres sur lesquelles 
il y avait déjà un troupeau, et papa en 
avait acheté d’autres. Soit cela se passait 
avec l’argent qu’il gagnait, soit les gens 
le payait en nature et ainsi il accroissait 
le troupeau. Sur ses terres il plantait aussi 
du tabac, du blé, du maïs. Il aimait bien 
le tabac. A Noisy plus tard il continuait 
à en. planter bien que ce soit interdit. 
Grâce à ça, pendant la guerre de 40 il a 
toujours pu fumer.

Il avait aussi plusieurs maisons sur ses 
terres.

— Il devait avoir dans les trente cinq 
ans quand il a tout perdu ?

— Oui à peu près.
— Et le mariage de Dédé. c est une 

drôle d’histoire ça! j’aimerais que lu me 
la racontes encore une fois pour bien, l’en
registrer.

— C’est chouette ça. C’est lout simple. 
Elle lui a plu. Araxi avait dans les treize 
ans. Il a du la voir dans la rue jouer pen
dant qu’il construisait à Ovadjik. (. était 
une gamine. Tl a du faire sa demande. Pas 
directement je crois, il fallait un inter
médiaire qui fasse boire grand père. Je 
ne connais pas la coutume exacte, mais 
enfin il y avait un usage à respecter. Ce 
qu’il avait dû faire.

Grand père avait dit : «il travaille 
comme un Ech — un âne — je ne l’ai 
jamais vu au café, il ne sait pas boire, 
je ne l’ai jamais entendu chanter : il ne 
sait pas vivre. Pas question d’un SOUFOU 
avant l’âge dans ma famille». On disait 
soufou d’un type qui joue le sage avant 
d’avoir vécu.

Eva ne voyait pas pareil. Elle disait : 
«AGHEG É, c’est bien, il apportera un 
peu d'argent à la maison, la petite n’aura 
pas de soucis à se faire». Parce que bien 
entendu il fallait qu’ils vivent à la maison 
des parents. Grand père a dit : «Non. 
Elle est trop petite. Il n’a qu’à attendre».

Cela ne convenait pas tellement à papa. 
Au village il y avait une bande de hoo- 
ligans dont le chef était Donig. Des v i
veurs qui piccolaient dur. Papa est allé 
les voir, certainement sur un conseil qu’il 
avait reçu. Ils ont passé un marché. Do
nig devait faire courir le bruit qu’il avait 
reçu l’ordre d’enlever avec ses gars la 
petite pour Honnig. Ensuite papa devait 
s’enfuir et aller vivre dans un autre pays 
avec la petite et le bruit courait qu’il 
avait assez d’argent pour le faire. Tu 
parles !

Papken me regarda les yeux plissés. 
Nous rîames de bon cœur.

—- Ils sont allés dire ça à Eva ?
— Non. C’était inutile. Ils en ont parlé 

dans les cafés. Tout le village l’a su. Ils 
ont eu tous les moyens de faire courir le 
bruit. Pour les payer, papa leur a offert 
deux moutons à la broche et de quoi boire 
pendant plusieurs nuits.

Grand père n'a pas eu peur. Cela m’au
rait étonné de lui. Non. Il a compris. Il 
a dit à sa femme : «Il fait bien les choses. 
Ça va. Il est vraiment amoureux».

Après ils ont été d’accord assez vite.
— Quel âge avait Dédé?
— Je sais pas. Yeprem m’a dit la der

nière fois que ça dépendait des jours. De 
temps en temps il était vieux, il reculait 
sa date de naissance. D’autres jours il 
était jeune. S’il est bien mort à quatre 
vingt deux ans, il devait avoir trente ans 
à son mariage, plus ou moins.

— Et le mariage ?
— Une fête à tout casser. Tout le vil

lage était invité. Cela a duré des jours et 
des jours. On n’a plus idée de ça aujour- 
d’hui..

— En fait je suis un peu déçu. Il ne l’a 
pas enlevée sur son cheval en la prenant 
dans la rue pendant qu’elle jouait en dis
paraissant dans un nuage de poussière. 
J’imaginais des palabres sans fin et une 
réconciliation ultérieure.

— Non. Il en a fait courir le bruit. Il 
ne l’aurait jamais osé. Il s’est installé à 
Ovadjik. Il a construit une maison à côté 
de chez grand père, avec leur bénédic
tion, une maison dans laquelle je suis né.

Dédé était très connu comme construc
teur avant son mariage. Les Turcs, les 
Tcherkesses venaient le chercher pour 
construire, même des minarets. Us a com
mencé à l’âge de douze ans avec des Var-

pour devenifbed — des maîtres 
pentier.

— Je ne savais pas ça. R a , 
des minarets en bois ? ltt®

— Oui. Il était très coté, R [e, 
(misait avec une plateforme en haut T 
en bois. 11 lui arrivait même de fajr#l11 
muezzin. 81re

— Quoi! Il faisait l’appel à la
en turc Prière

— Oui. Oui.
- Mais c’est incroyable. PoUrquoi Ա

sait-il ça
— Pour être bien vu. R saVait է0Ատ j 

chants, depuis tout jeune. C’était sa f 
de se faire accepter.

— Il était un peu conformiste Dédé 
non ?

— Oui. «C'est ça qui est bien, c’est t, 
qu’il faut faire» disait-il.

— Pareil avec Staline pour l’Arménie 
plus lard. 11 pensait qu’il avait raison p011t 
le bien des Arméniens.

— C'était un type simple, illettré, et 
respectueux. Celui qui avait le pouvoir ne 
pouv ait pas l’avoir sans raison à ses veux 
Donc la raison était forcément de son 
côté.

— Et Mardig le grand père, lui n’était 
pas du tout conformiste. Au contraire '.

— Complètement opposé.
— Toi tu a été un mélange des deux?
— Moi j’ai été ... en l'ail j’avais la 

trouille de mon père ; qu’est-ce qu’il me 
battait. Ça se faisait, ça se faisait pas. Il 
fallait obéir.. Et pour grand père c’était et 
qui ne se faisait pas qu’il fallait faire: la 
liberté.

— Tu es tout à fait ce côté double. 
D’une part sérieux, organisé, travaillent 
ne ménageant pas tes efforts, de l’autre 
complètement lâché parfois, bohème an 
fond, prenant la vie du bon côté.

— Tu dois avoir raison. D’un côté Dédé 
le maître charpentier, de l’autre Mardig. 
l’artiste troubadour. Je suis un peu les 
deux à ma façon.

— Qu’est-ce que tu préfères ? Ton côté 
Mardig ?

— Bien sûr.
— Alors pourquoi ne pas avoir mis en 

v aleur ton côté qui semble plus naturel, 
plus riche ? Pourquoi ne pas avoir essayé
de vivre de ton art ?

— Par manque d’une espèce de con
fiance en moi. Pas dans l’expression ar
tistique, mais dans ma faculté de savoir 
comment m’y prendre dans ce monde, de 
lois et de règles que je ne connais pas. 
Et puis en revenant d’Allemagne après 
les camps, après les massacres de Belgique 
j’étais un autre. Je n’étais plus seul. H ! 
avait toi et maman, j’étais marié. J ai dû 
trouver un métier pour faire vivre Խ 
miens.

— Mais peindre c’est ւտ métier.
— Non. Ce n’est pas pareil. C’est in

certain. Et puis pour peindre il faut être 
seul. Je n’ai jamais abandonné, mais Çt 
ne pouvait plus être la priorité. C est reste 
mon univers intime nécessaire pour աes 
primer.

— Il fallait pousser la peinture à J 
vente. Tu n’en avais pas envie.. D’un cote 
je te comprends et t approuve ; tu pe»s 
que l’art, la beauté sont du domaine “ 
don. Tu penses que la recherche f 
vente nuit à la qualité de la création լ 
est une forme d’offrande et de cée r 
tion. D’un autre côté je regrette pour1 
Je pense que tu avais, tu as touj011 
l’étoffe d’un vrai peintre de la foene 
la vie. Etre reconnu t’aurait grati te

Tu aurais eu besoin d’une Eva 
peinture, d’être protégé dans ton 
comme tu l'avais été dans ton en ance 
ta grand-mère. Tu n’a pas eu cette 
rité, ou le temps nécessaire pour 
ver. La guerre est venue pour tout 
une fois de trop. , |,

— Oui. J’étais cassé. La րօԱ^Ա^Տք Jt 
guerre s’est ajoutée à celle de en 
la Grèce, et d’Asie-Mineure. , |(||1

— Ce qui m’a toujours étonne c e 
manque, semble-t-il total, d amertu

— L’amertume est une profonde 
C’est le signe d’une chose ou d éve 
non digérés. Il faut savoir tout
nier... 1

— Tu commences a bien me c
— Que veux-tu le miel ainsi 

îst un mystère attirant ! որ»ոՏՏ1^

— .... en miel pour les autleS .փրէ.
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25.- ’l/iAâ/tMij/i 

ՖիւՒ1արմոՍի1ը
1վււլս։ււ/ւսո զմայլանք սլիաի չըլլար Հե- 

տեւողական համերգները զո ր „ տուաւ 
Շէննայի ֆիլհ արմ ոն իքը գերազանցօրէն 
որակել' խրոխտ ու շքեղ շարք մը :

ք1ւհ1խ դրութեան քէնքն ամփոփ պահէն 
ետ չ' թ^չ բան կր զանազանէ այս մէկը 
կը խոր^խք y նոյն կարդի դասուած միւս 
աչքսարհահռչա կ նուաղաքսու մբերէն :

//z աոա ջին Հ եր խ՛ին կը զ}ղ աց ուի ան- 
մքւիսկանօր էն յեսանուած կեդր ոն ա զ ո ւ-
if ը հնչողութեան մր տեսակարար , առանց 
նուաղադոյն զիջու մի նո ւադա խում րի դոր- 
եքւչներուն այլազան խմբաւորումներուն 
Տքէխլ՝. Լարայինները մնալով սակայն 
տնուոր ղասակարզը այդ հիանա չի դիւ
րահաղորդ հն չա կան ո ւթ ե ան ; Ան ոն ց մ ով
է որ կարծէր միարանութիւնր անթերի 
1[ը դառնա յ , մնա յուն սլա յծառո ւթիւն մ ր 
բերելով ընդհանուր եր ամ չաա կան ամե
նայարմար մթնոլորտին : Լ1 ս կ բո լոր միւս
ներն ալ ուհին նոյն յօմար կամքն ու կա- 
րոդութ ft ւնը հետեւե լու անոնց , ընդ. լո լծ
ուելով անոնց' Դ լա ուտի օ Ապատ ո յի ամուր 
յղացումին անձնատուր : վստահելի ճպոտ 

nP ղ1,1ո^ ապրում ներարկել իր նուա- 
^ածուներուն ։ Ասրյան ի մ եդսա կց ո ւթ իւն
Դ գոյութիւն կ՚առնէ իրենց միջել հե- 
"ԸղԱտէ, առաջին նօթէն մինչեւ վեր-

՛■
ն-յդպկս է որ Փարիզի ե ր ամ չտա ս 
րր ակխկա լութ իւնը ունեցան լսելու

^կթհով՛էն ի բո լոր համանուազնե ր ը , նա- 
ել րոլոր դաշնակի քոնչէրթոները Ա ո- 
ք՚՚ւցիօ Փոլինիի մ ե կնա բան ո ւթեա մ բ : Ան- 
(այ ան երկու ընկերներ , որ ունին նո յն 
րամ՜ չաական Հ ա սկաց ո դո ւթ ի ւնր ա յդ 

օթերուն նկատմամբ *. Արկխօսութիւ-
I՛ կր հասնի իրենց մօտ իմ աս տա լից մ ի-
I մեկհարանութեան մ ր տարազին , zr/—• 

P նուազագոյն ածանցումի թէ յԸ"~“ 
թէ մասնորդի տական դետ նի

յ՝ ՜րրեմն խիստ դիծեր ով*. Աար- 
ե U,J չքեղութիլն մր կ^ապահովէ դո ր- 

թերեւս անա յ լա յլ դաշնաւորու-
Ը * / մուար հասանելի պատուական

I ՂԼօ ւթիւն մը սակայն ֊կռթնած ան- 
^•"թնուադածուներու։ Նկատելի է նա- 

J տահ ո գութ ի լնը լաւագոյնը տա-
Հ ^սս։կ մը պա տա ս խանա տո ւո ւթեան 
֊ րմն զգացում առաջին ջութակէն
ՓլՀ բոլորէ,ն մօտ :

ւաոօ'^ ,գնահատե9 ԳերենԸ անսակարկ 
-’աՀ^ա„Օր^ն ' -ԹնաԳատ թէ արուէս-

կւ !' ’ Աչ11աւաղ էպ իրողութիւն : 
մը եւս :

Պէթհովէնի սոյն գլուխ- 
մ լ .. 11՛ Jրսունա կան թուականներուն& ^վէնկլԿ’'' "

'-՛Հօ I ‘ԱԸարանութեռմր , նոյնքան 
"-'է՚պո՚լ^ Լ համոզիչ ոճով՝
'‘"•֊թեան^՚ռր դունէ'վ ս,ոսՀ"!! "Րոչ Ընտ-
luiuil ' ՄԷ «մամ անակր» կրնա։ ո ր n— 
կաՀ ‘^Աել մե‘էաբանութեան տեսա— 
'Ի՚կՀա'ւ՛"11'՝ էՈՐՆէ'ն յղացման ձեւը 
1ևթՀՀռ : ՀԱԱ>ն^ն(ն - Օրինակ մը ։ 
“կէթ-ւր,,, “՚ րնուազի վերջին մասին
մեղեԳւ,հն ան ՝ ՜ՐանՒ մը չս'վ' եէՈմ-
վ-ըօե լ '1'1ր։,թիլն ել իմաստ տուող 
^,ւսր<»ննե ն "'Ւ՚Կ-ղական : թո լոր մեկ- 
էիշսւեց ; y U‘‘ յարգեն : Ապա տօ ալ

տար րերութեամը *. Մ ին չ

fh11 ւրթվէնկլէր օդին մէջ լա յն տ ր ամ ա դ ի- 
ծ ո ■Լ ՛մ- սա շրջ անա ՛լ մը կը բոլորէր երկու 
ձեռքեր ո վ , Ապա տօ հազիւ մամանա֊կ կը 
դան էր աջ ձե\ռքը դէպի յառաջ բա րձրա- 
g ընե լու : եո յն էր նպա տա կր : Աւե լի արա- 
զօրէն բարձրացանք՝. կարծէք վերանա- 
լութ \դուցէ նուազ խորհրդաւոր կերպով 
սա կա յն :

Անդհանրապէս՝ տարբեր էր նա֊ եւ հնչո- 
ղութիւնր, տարբեր էր նախատ եսե լո ւ 
կերպը } ենթամասերուն ա ր ա դո ւթիւննե- 
ր ը եւ յաճախ շե շտե ր ո ւն կշիոն ու դո յ- 
ները : Ուրկէ՝ տար ըեր ո ւթի ւն ը երամըշ- 
տական մթն ո լո ր տին :

ՕՒչ ուած օրինակին մէջ՝ երր f})fl ւր թ- 
վէնկլէր զուարթ խնջոյքի մը եռուզեռը 
1լ ապահովէր , Ապա տօ ռազմական յաղ
թանակի մը մթնոլորտը կր ստեղծէ ր :

Ու հաւանաբար մեծ ս տեղծադո րծու- 
իմ իւնները հ անճա րն ե ր ո ւն , պէտք ունեևան 
ա յդ մե կնաբան ա կան ձեւա ւի ո խ ո ւմնե — 
րուն, որպէսղի ե ր է կո ւան մարդոց խըն- 
դուքն ու ողբը ըմբռնելի ու հաճո յե լի 
դառնան այսօրուան սերու նգին :

Հիտնէ հո՛ն ամէն սերունդ իր տեսնել 
ուզածը*. խորհրդանիշը՝. Ւր ըմբըռ- 
նած ձեւով՝. Անմոռանալի համերդներ*. 
Աո լորն ալ :

26. - Գաճաճս ոն տիտանը
Ախր ալի զո ւդա դի պո ւթե ամ բ գաճաճին 

էր վ իճա կած տիտանին ներ կա յա ց ո ւմ ը :
Գաճաճն ըլլալով փոքր բջիջ մը երամըշ- 

տակտն' *թա թրա որակուած [1ԱԷ «S/f— 

տանը» Կուսթավ Աահլէրի առաջին հա- 
մ ան ո ւա զ ը ՝.

Ւր այս նոր տարազով Տիտանը ֊կու դար 
մուտք գործել դաշնակի եր դա ցանկէն այդ 
օր y երիտասարդ ֆրանսացի երգահան 
Մարք Օլիվխէ Տիւ-փէնի ձեւա փ ոխում ով*. 
Ա* ո ղո վր ւլա կան առաջփն ո ւն կն դր ո ւթ ի ւ- 
նը դրեթէ գործի մը} որ իր այդ ձեւին 
մէջ ձա յնա սփռո ւած էր միայե մէկ ան
դամ :

Ջքեռնարկը անխոնջ աչխատանըվ, կը 
կա ր օտէ ր :

Ութ գաջնակահարներու տասնըվեց 
ձեոըեը ո ւն վստահուաՏ՜ ար կաՏա խնգը ու- 
թիճը շնորհիւ Րաֆֆի Պետրոսեանի 
եր ամ չտա կան հմտութեան խոր Համոզ
ուած ու գիտակից ջանքերուն, ոչ միայն 
յաջող ելոյթ մը եղաւ, այլեւ զարմ անա
րի օր էն գոհացուց նաեւ քննագատ - սի
րող - ունկնգիը երրեակը : Գոհ մեկնեցան 
այգ օր Աալ Կավոյի հազար երամըշ- 
տասէրները Գաթրայի վաթս ո ւնո ւթե ր ո ր գ 
համ երդէն *.

Գաճաճը ընգհանրապէս ծիծազաչարմ 
է : Երբեմն լրբօրէն ցո՛յց կու տայ խան
գարելով սովո ր ութիւններ ը երբեմն ալ 
խորհրդածել ^ջօրէ^ î

Եթէ վիճակի -իաթրայի այգ երկրորդ 
ճակատագիրը, ուրախ սրտով կրնան շա
րունակել աշխատիլ շարմում ին հաւա
տացեալները-. Տեւելու յոյսով։ Մինչեւ 
"fi չրջանակը րնգլա յն ի։ Մամանակ է որ 
րնգլայնի Եթէ օգտակար է շարմումր ։ 

վաթսունութերորդը' ամրապնդեց տե

ւելու յոյսը ։

27. ֊ էտկար Տըկա
Չկարողացա՞ յ արդեօք ցուցահանդէսի 

մուտքին' մոռնալ կաղապար եալ խանդտ- 
կարօտ հիացումս հանդէպ իրեն եւ փըն- 
տըռեցի նորութիւն : Ուրկէ' թեթեւ յու
սախաբութիւն մը ։ Բայց ի՞նչ նորութիւն ։

Զէ որ Տրկ^/յի մանրակրկիտ խո ւզա ր կող 
վրձինը տուած է լաւագոյն արտայայ
տութիւնը շարձ՜ուձ 'ին։ Կ արծէք սա ռե ց ր- 
նե լուք զա յն :

Աո լոր գլուխ—դո րծո ցներ ր մամաղրը— 
ւած են հոս : ՀՒուազածուներ ր» ? «// ա կա
րանը» } հօրը դիմանկարը^ անհամար պա
րի !լհ եր , լա ր ա իւա ղա ցն ե ր } լո ւս ե զէն մար- 
մ իններ՝. Դիմանկարները' մեր եւ իրենց 
միջեւ հ ոգեկան շնչառութիւն կը ստեղ
ծեն հաղորդական հեւք մը y զգացական 
թե լով կապո ւած պաստառին նիւթին : 
Ւարեւո րն ալ ա՛յդ է : Աայց ահա՛ y կան
ըազմա թիւ կր կնո ւթիւննե ր , որոնք հրա
շագեղին կարծես խորհուրդը կը նուազէ- 
ցրնեն որոշ չափով ու սովորական կր 
ւլա ր ձնեն հանճարը :

Դո ւ֊ մէ նախընտրելի ըլլար հարիւր ղը- 
լուխ—դո րծո ց ո վ \գոհանալ*. Անն ա խ լ եւ թ ա ց 
ճոխ այս ցուցահանդէսը պիտի շահէր 
զտումի զոհ ո զո ւթեան տ ե-ւՒ ւոա լուք : Այս 
փէրջթէր մնալով լաւագոյն թաքուն զէն
քը ստեղծադրէ րծ հանճարին*. իէա յն յա- 
ւերէեայիշատակ դարձնելու բաւ են ինք֊ 
նատիպ քառասուն դործեր եւ վարմ աչ
քերն իսկ չեն կարոդ հարիւրներով ան
գամ նոյն ինքնա֊կեդր ոնաց ո ւմ ը ապահո
վէ լ այդ հզօր ճառագայթման դիմաց։ 
Պահ մը ետք' կը դիտես առանց տեսնէ- 
լու : Որ֊րէմն կրկին տեսնել էտկար Տրկա- 
յի ԳԳԼՒէ՚Լ պաստառները, որոնց համար 
սովոր էր ըԱէչ հ.ն կա ր ը անբնական դործ 
մ բն է • պա տ ր ա ս տ ո ւ թ ի ւն եւ հնա բամ սրու
թիւն կը պահանջէ' ոճիրի նման»՝.

28. - Կիտոճ Փրեմեր
Մարթա ԱրկԽփշ

Ա րամշտական ե ղանա կը ունի իր ան- 
!լի ւն ա քա ր ե ր ը • անոնցմէ մին էր վիէննա- 
JI1 ֆիլՀարմոնիքին սլարդեւած Պ էթհ սվէ- 
նի Հ_աբ*£11.** Աենեկա յֆն ե րամ շտո ւթ ի ւնը 
Աւերեցաւ իքը յան ձին Ւ ի տոն ՛Իր էմէ ր -
Մարթա Արկէրիշ զ՚՚յդթև :

Տ սրվիտ Օյ ս թր ա քսի աշակերտ Բրէմէ- 
րի ճպո տ ը թէեւ չո ւ նլ, նո յն ծա ւա լը ու 
նոյն թա ւշա յին հնչականութիւնը, բայց 
ունի նոյն ջերմ արտայայտութիւնը, նա
խադասութիւնը հաղորդի չ դարձնող դո յ- 
ներու պր ի սմա կը եւ ար տա կար զօր էն խե- 
ըսցի մեկնաբանութիւն ը բնադրին : Այս
րսէսրը համոզի չ ինքխուրո յն ոճով մը 
որ կսւ տայ արտակարգ դիւրութեամբ , 
հոսեցնելով ամենախրթին մասերն իսկ։ 
Առուա֊կին ջինի մաքրութեամբ՝.

Բրէմէրի դիմաց' Տէր էովը իք Կ ո ւլտա- 
J ի աշակերտ' իր սերունդին լաւագոյն 
դաշնակահարուհին' Մարթա Օ-րկէրՒչ ■ 
Որւււն կրակը անշէջ կը մնայ սկիզբի նօ
թէն մինչեւ վերջինը*. Ամբողջ է ո ւթի ւնն 
է կարծէք \դրաւի դրած մեկնաբանուած 
րո լո ր դո ր ծերուն մէջ*. Ա ր բեմն քէշխելով 
իսկ անոնց : Ւրաւ է թէ ընկերակցողի
դերին մէջ չէ' քանի դի շեր ո ւան յայտա
գիրը սոնաիմներէ է կազմուած։ Դս ր-“ 
ծ ի քները հաւասա ր րամ իննէ ր ո ւնին։
Բոց,երը սահմռկեցուցիչ, բարձրութեան 
կր հասնին Աէղար Ֆրանքի սոնա թին 
մէջ» նամանաւանդ երկու վէրջթէ ենթա- 
մասերու տեւողութեան ՝. Տնցող Պարթոք 
մր : Ւսկ Շումանի խորունկ սոնաթն ալ 
կբ արուի զդէխիէ գալարումներով 
նելով Շ ո ւմանի խռովեա լ հոգիին ծալ
քերս ւն մ էջ : Եր ամշտական հրավառ խըն- 
ջոյք մը*. Համերգի աւարտին երկու մեղ
սակիցները կը համբուրուին ումով' յոգ- 
նած բայց արբեցած՝. Անկրկնելի են այս 
բարձրութեան վրայ' յագուրդ երա շխա- 
ւորող համերգները*. Ան ս ո վոր վայել
քով*. *Ւանի մը գիշերներ ամբողջ եզանա-
կե ըեթարքի՚Ի ■■

29. - Երկու կղզիճեր
Ար ձա կո ւր դի եօթն օրերս են : Առա

ջին անդամն է որ կու զ.ամ Ա ատ էր՛- Հե
ռու ց ս։ մ աքում աս էն ։ Ովկէոճոս ։ Կա
տաղի հովը քարուտ ծովեզրը, ալիքնե — 
ըր որ կու զան լիրփրայոյզ զարնուիլ 
կարմիր մա յոե ր ո ւե , ծանօթ են կարծես
ինծի : Ուրկէ՞ :

Պ ա տ ան եկան յՒ շա ւոա կներ' հայ կըղ- 
զիէն' Գընալը : Մարմարայի ծոցը :

Հո՛ ս Տէոճղալ մեծ քաղաքը Մ ատէրի ï
Հա ր ս տ ո ւ իմի՞ ւնը' բնութիւճեը իր :
Չեմ գիտեր բոլոր ծառերում անուն- 

ները :
Զեձ ճանչնար բոլոր այս դարաշխար- 

հիկ պա ո ւզն ե ր ը :
Հյրջապատուած ա՛յդ բոլորով, կը կար

դամ էմիլ Զոլայի Հ^Դսրծը» , ճերմակ պա
տերով սենեա կի ս պա տ ո ւհ ան ին նստած : 
Հանդարտ է ծովը՝* Աետմիջօրէի U,JU 

մամուն կը յիշեցնէ' Դրնտլըև՝.
Տեսիլքը ամպե րուն, վարդագոյն րխդ—* 

լուծուած իրարու, որոնք համերաշխօ- 
րէն կը հեռանան զո յդ առ զո յգ կզզփէ^* 
դէպի ովկէանոս, կը լեցնեն հիմա հորի
զոնը :

Ա ր ե կո յեան վերջո- լո յ ս ին այսսլէս Հր 
պա տ կե ր ը ... Դ[խա լր •

Հեռուն' յանկարծ շո դեմա կո յ կներ 
վ ո ւր ո ւա դծո ւէ ին : Զկնորսներն են վերա
դարձի ճամբուն վրաJ *

Մ ութը ի ջգրելս ւ tfj1UiJ է հիմա*, իայ է 
պատուհանը։ Ա ա յ ան ո ւե ց ա՛ ւ'. Պսրնդուխ- 
տըն եմ արձակուրդի եկած աղուոր կղզի 
*^բ> Գոբ իմս կը կարծեմ : Դընալը։ Ափ 
մը կարմիր հող։ Ար֊ պիտի չգիտնամ եր- 
բեք թէ Մ ատէրը անոր կը նմանիմ ։ Այլեւս 
գիշեր է։

30. - Արուեստի մարզյւ
Ւր մամանա կին մեծը' Տսրնիէլ Հանրի 

'{^ա յնվէ լէր : Ակարներու վաճառս ըդ *. Հա
ւանաբար տյն միակ անձը որ պիտի կա— 
րենար ըսել եթէ քր//այի արդի մամա
նա կներ ումէ նկարչական պատմութիւնը 
տա ր բե ր ուղղութիւն առնէր ։

\մագումով գերմանացի ու հրեայ, կը 
հաստատուի Փարիզ *. Նախ փոքր ցու
ցասրահ մը' !907-~/,5> : ^ա նի մը ամիս
ներ ետք' առասպե լա յին գործի ու ընկե
րութեան պատմութեան մը սկիզբը Փապ- 
լօ Փիք tu ս ո jb հե տ : Ո ր֊ր ի շն եր պիտի դան 
րնգլա ցնե լ շրջանա կը ՝.

Հև ա մէնք, Տըրէն, Պրաք, Ֆէրնան Լէ- 
մէ , Ան տ ր է Պօտէն , Արարէ Մ ասոն ։

Անոնք պիտի Ըէէա^ «^/>» նկարիչները :
Ա ր կու պատերազմներ • խո ր փռփո խու- 

թիւններ ♦ ո՛ չ մէկ զիջում իր յա տ կան ը- 
շական քաղաքականութենէն :

Հա ստա տ համ ո զումը իր պա շտպանած 
արուեստին' երկար մամանա կա շրջան ի մը 
հեռապատկերով։ Աւ սկեպտիկ կեց
ուածք օրուան արուեստաբաններուն հան- 
դէպ :

Ւնքնա կեդր ոն անձ մը որ դիտէ ընտ-
րեւ-

Ար կր որդ աշխարհամարտէն ետք 'Ւայն֊ 
•Լէլէր այլեւս յաջողած մարդն է- Մի ակ 
վաճառորդը Փիքասոյի դործերուն î

Մյփ շրջ-ճի"1- էր որ ճանչցայ զին-րր.՛-
Տպաւորութիւնս' պարզ, խելացի,

հանդարտ, կամքի տէր, սակաւախօս , ու- 
մեղ նկարագրով արուեստի մարդ մը*.

Օգտուե լով իր ճա շա կէն ու հմ տութե- 
նէն \դնեցի կարդ մը գործեր ։ Անոնք ցարդ 
1ւը մնան լաւ ընտրութիւններ :

Մ ահացած 1979-^ծ, '^•"յ^փէլէր ան- 
մըրցելի կը մնայ իր մարզին մէջ։ 
Ւր պա տմ են թէ շատ անգամ փորձու
թիւնը ունեցած էր իր յու-թ*բը քԼբ[՛ աո-~“ 
նելու, բայց վե բջին պա հուն հրամա- 
րած :

ա ր իր մասին ամփոփ լաւ կեն սագը- 
րական մը : Այդ պակասը չքացած է այսօր 
Փիէր Ասուլինի հրատարակած ստուար 
հատորով ։

Գիրք։ որ կը կարդացուի դիւրաւ, վէ- 
պի մը նման*. Արուեստի պատմութեան 
մաս կազմող հ ետա քր քր ա շա րմ մանրա
մասն ո ւթի ւնն եր պարունակող այս գեղե
ցիկ կենսագրութիւնը ոչ միայն արտա
կեդրոն կեանքի մը շահեկան պատմու- 
թիւնն է' ա՛յլ նաեւ քսաներորդ դարու 
նկարչական պա տմ ո ւթեան ամենա էական
էջերէն մին :

31. - հիճ օր' Աոր եչ
Նախկին սան' կրնամ հեռանալ ակամայ 

ա ռա ր կա յա կան կե g ո ւա ծ քէն : Հան զէ պ 
<ջլՊարոն»ին ունեցած եմ միշտ եւ ունիմ*

(Շար.ը Դ- էջ)
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Les deux agonies 
d'Arshile Gorky

— 40eme ANNIVERSAIRE DE SA MORT—

Lorsqu’un artiste, à un certain mo
ment critique de sa vie, attribue à l’art 
un rôle plutôt sensuel, cela signifie qu’un 
sens incurable de solitude a envahi son 
existence. «L'art est de l'eau fraîche dans 
un désert aride.» (1) «L'art est une nour
riture si exquise. Il est à la fois l'aliment 
et le remède enveloppés dans un balu
chon de soie,» (2) qui enveloppe la vie 
de l’artiste, blessé à mort; il saigne jus
qu’au jour où il devient un corps qui ne 
réagit plus, qui ne sent plus.

Au début de l’année 1947, Arshiile Gorky 
trouve son unique salut dans l’art (3). 
L’existence de sa femme et de ses deux 
petites filles ne comble pas le vide pro
fond en lui, devenu insurmontable à la 
suite de deux catastrophes survenues au 
début de l’année 1946 : l’incendie de son 
atelier dans une ferme à Sherman (Con
necticut) et l’opération d’un cancer de 
l’estomac, avec ses répercussions violentes 
et déprimentes sur sa vie intime et fa
miliale.

Bien que l’arrivée des surréalistes en 
Amérique, au début des années quarante, 
lui eût ouvert des horizons picturaux et 
inventifs sans précédent dans le domaine 
de son art en particulier, cependant, elle 
a enfermé Gorky dans un monde à la 
mentalité et aux pratiques mondaines en
tièrement à l’opposé de ses points de vue, 
à un tel degré que l’architecte Frederik 
Kiesler en quelque sorte regrette de l’a
voir introduit dans ce cercle (4),. Le par
rainage bienfaisant d’André Breton n’em
pêcha pas l’accentuation de l’isolement 
de Gorky (5). Après que le poète eût 
quitté l’Amérique, la distance entre 
Gorky et le monde surréaliste a pris une 
telle tournure que, sur le plan moral (6) 
et artistique (7), une guerre acharnée est 
déclenchée par cet être déjà battu et per
dant.

Le désespoir de Gorky n’a connu sa véri
table expression que dans son art propre, 
dans ce miroir hallucinant aux allusions 
subtiles, aux affirmations féroces, que seul 
le regard perçant et scrutateur d’un habi
tué de ses symboles et de ses créatures 
sans visage, peut pénétrer, non sans ris
ques, et constituer l’histoire qui s’y dé
roule, la signification qui s’y cache. Mais, 
avec mie doute conditionné par le «ca
mouflage» qui enveloppe le monde de 
Gorky, où la limite mobile entre la spé
culation et l’interprétation réelle vacille 
d’une manière intrigante qui nous met, 
par nos interrogations incessantes, en 
contact direct avec Gorky lui même, avec 
son esprit et sa pensée, avec ses conclu
sions, fondées sur une profonde conviction 
humaine, qui touche les étapes essentiel
les de la vie et les transpose, en silence, 
sur la surface d’une feuille ou de la toile, 
pour y réfléchir, pour y consommer les 
doutes de son existence amère.

Au début de cette même année 1947, 
Gorky est pris par une résignation tour
mentée, qui peu à peu l’enveloppe d’un 
pessimisme touchant aux confins de la 
mort. Au moins, c’est à ce fait que nous 
sommes confrontés en examinant les prin
cipaux sujets qu’il aborde dans son 
œuvre picturale pendant cette année. A 
peine quelques mois auparavant, il venait 
d’écrire à sa sœur, la bien-aimée Var- 
toosh, au sujet de sa production de l’été 
précédent, avec beaucoup de satisfac
tion (8), comme s’il essayait de créer des 
points d’appui pour son existence, dont 
le sort lui paraissait, quelque part, morne, 
noir. Ainsi, le sens tragique, qui lors 
d’une période d’une décennie semblait 
s’être effacé, fait à nouveau son entrée 
dans l’art de Gorky. Les œuvres LES 
FIANÇAILLES, LA LIMITE, AGONIE, 
LES ORATEURS et PEINTURE EN 
VERT FONCE sont les chefs-d’œuvres par 
lesquels Gorky signe, nous dirons, son 
adieu à l’art et à la vie.

«Dès l'opération de 1946», écrit Ethel 
K. Schwabacher, amie - élève et pre
mière biographe de Gorky, «graduelle
ment, de sérieux conflits personnels ont 
menacé le bonheur de Gorky et, même sa 
santé. Malgré la gravité de l'opération, son

potentiel sexuel ne fut pas atteint; mais, 
il fut traumatisé et devint, temporaire
ment impuissant. Et les tensions nées de 
cette condition l'ont conduit à l'anxiété 
et à des accès de colère. Il n'est pas pos
sible de pénétrer davantage les émotions 
qui le faisaient souffrir, ou de donner les 
détails de celte tragédie. Ces émotions né
gatives sont, en tous cas inscrites dans sa 
vie et font partie des causes de la tra
gédie finale qu'est son suicide.» (9).

En effet, suite aux conséquences de 
l’incendie et de sa colostomie, Gorky pa
raît avoir perdu ses caractéristiques phy
siques propres. Ces épreuves l’ont rendu 
presque méconnaissable (10). Tel un être 
sensible et riche de vécu intérieur, il 
ressent sa fin précoce et il accomplit un 
dernier saut pour conclure, avec les toiles 
que nous venons de mentionner, la triste 
page de sa vie. A ce point il jette, peut- 
être, un regard rétrospectif, il dresse le 
bilan de sa vie d’artiste et constate que 
si L’ARTISTE ET SA MERE fut le mi
roir de son adolescence, imbibée de la 
tendresse maternelle infinie, T AUTO
PORTRAIT AVEC MA FEMME IMA
GINAIRE fut l’expression et la repré
sentation de ses aspirations irréalisées. En 
parallèle au monde de son idéal familial, 
ses œuvres NUIT, ENIGME ET NOS
TALGIE et IMAGE A KHORKOM lui se
raient apparues comme l’expression de ses 
angoisses cristallisées sur la solitude et 
l’identité, après lesquelles ARGULA et 
JARDIN A SOTCHI devinrent le reflet 
de ses espoirs nouveaux, plein de lumière 
et de joie. Peu après, le bonheur fit 
irruption dans sa vie, Ce qui l’amena 

à peindre les somptueuses œuvres de 
1944, suivies, encore une fois, par un 
souffle mélancolique qui imprègne les 
toiles de 1945. Or son effort manqué, dans 
la perspective de changer l’itinéraire de sa 
vie pour accéder à la paix intérieure et à 
l’apaisement, est condamné en fin de 
compte à l’échec. Dans un désespoir pro
fond et contenu, Gorky trouve peut-être 
qu’il lui reste une seule issue : tm chant 
du cygne, trouvant son accomplissement 
dans une série d’étapes successives de la 
vie humaine avec pour thème initial LA 
CHARRUE ET LA CHANSON..

La succession des sujets tragiques dans 
les œuvres de 1947 nous amène à penser 
que Gorky conçoit le cadre où, probable
ment telle une prémonition, il prévoit 
le déroulement d’une tragédie impla
cable, sans compromis.il est vraisemblable 
qu’il est déjà entré dans cette atmos
phère, en devenant, vers la fin de sa vie, 
un «spectre» vivant, entouré par des êtres 
incommunicables, figés. Margaret Os- 
borne, une autre proche de Gorky, en 
signalant la fatale différence entre la riche 
période passée en Virginie et les sombres 
années de Sherman, décrit l’atmosphère 
décadente du cercle de personnes parmi 
lesquelles la présence de Gorky perd son 
poids et devient entièrement transparente. 
Osborne relate:

«... Ce qu'il a obtenu par son transfert 
à Sherman c'était une maison qui, malgré 
sa grandeur et sa beauté, nia jamais 
semblé être la sienne. ...là il est toujours 
étrangement apparu comme un visiteur.

«...lorsqu'il s'est installé à Sherman, 
il s'est plongé dans un monde qui, à bien 
des égards, lui était étranger. Il ne possé
dait pas le langage mondain, ni son cy
nisme. ...il fallait qu'il domine quelque 
part. Sa personnalité avait besoin d'es
pace. Ses qualités de pédagogue n'avaient 
plus de raison d'être; en se détachant de 
sa base, il a perdu la force de s'affirmer 
soi-même. Il a essayé de s'adapter à une 
manière qui ne lui était pas familière; 
pour la première fois il s'est battu pour 
des petites victoires, il a appris à conduire, 
et sa voiture est tombée dans un fossé; 
il a appris à confectionner des cocktails, 
et s'est trompé dans le dosage des ingré
dients. Il était simple, tandis que ses 
compagnons étaient compliqués. Il a ca
pitulé, et à quel prix; car lorsque sa 
tragédie personnelle est survenue, il se 
sentait, malgré la fidélité de certains a

mis, vulnérable dans ce milieu sophisti
qué. ...il était désarmé: il avait laissé ses 
armes sur le terrain qu'il avait quitté. 
Un jeune artiste est allé lui rendre visite 
juste avant son suicide, lors de sa conva
lescence faisant suite à son accident. Il 
portait encore une minerve autour du 
cou. "Cette minerve" dit le jeune homme, 
"je ne peux pas la sortir de ma pensée. Ce 
n'était pas Gorky que j'ai vu là-bas —dans 
cette jolie maison— avec tous ces gens 
hypocrites. C'était un homme, dégradé en 
quelque sorte : c'était le spectre de 
Gorky"» (11).

LA GENESE DU SPECTRE

Gorky est conscient que sa déchéance 
physique impressionne son entourage. 
Il souhaite que sa mort aussi soit im
pressionnante et frappe l’imagination des 
autres. Il désire créer une image inou
bliable, extraordinaire, esthétiquement 
belle, attirante. Dans son œuvre, le 
rythme vertical est tellement présent et 
répétitif, qu’il donne à sa mort la même

par

Alexandre BEREDJIKLIAN

allure, en tant qu’identification totale 
avec son art. Devant ses yeux, prend 
forme la figure d’un homme de taille im
posante: il le confie, avec intensité, à 
la feuille. Pour Ile reste de la composition 
du thème, les autres éléments sont déjà 
présents dans des œuvres précédentes ou 
parallèles. Ainsi, quelques études sont 
nées, d’une facture puissante.

La scène se déroule dans une pièce 
spacieuse où, comme Schwabacher l’at
teste, «une tragédie survient —un combat 
impitoyable...» (12) la «bataille des 
sexes» (13). William C. Seitz, le premier, 
fait allusion à l’image de la pendai
son (14), que Harry Rand reprend, en y 
voyant la personne de Gorky elle- 
même (15), une approche que nous par
tageons, selon les éléments psychiques et 
moraux que nous venons d’aborder.

En tenant compte du style de ses des
sins préparatoires réalisés avec verve et 
une fougue toute particulière, et de leur 
caractère domestique, ils pourraient être 
conçus dans la période de l’hiver, vers la 
fin de 1946 ou au début de l’année sui
vante. Aves ces données, ils se différen
cient de ceux exécutés auparavant, ca
ractérisés par le style de la période précé
dente avec leurs lignes claires et précises. 
Une telle clarification ou précision pour
rait faciliter la définition de la genèse 
de l’œuvre ou de ses protagonistes, en te
nant compte aussi de la construction des 
éléments formant l’AGONIE qui pré
sente des similitudes, en particulier, avec 
la série des PASTORALE (16). Cette 
série précède probablement sa pre
mière parution. L’étude de ce dernier 
thème, en soi, se présente comme une 
nécessité en vue d’élargir la limite de 
notre accès aux symboles de l’AGONIE 
et à leur formation particulière.

L’examen comparatif prouve que la 
PASTORALE —malgré l’allusion natu
riste du titre et le témoignage de la femme 
de Gorky, selon lequel le sujet est cons
truit sûr la base d’une prairie ou d’un 
champ, entouré de collines, avec un ruis
seau et un noisetier— (17) représente 
aussi une scène d’intérieur.. Ce fait est 
confirmé par la construction linéaire ver
ticale du centre-gauche, portant à sa 
tête un ensemble de formes. Cette 
construction, dans sa totalité, est iden
tique à celle qui était apparue, aupara
vant, dans LES CALENDRIERS, au même 
endroit, où elle porte sur sa partie supé
rieure, un bassin féminin. En outre, 
dans d’autres versions de la PASTORALE, 
le groupe de protagonistes qui apparaît 
dans l’angle supérieur gauche crée, avec 
ses petites dimensions, une profondeur 
spatiale, comme s’ils étaient des êtres 
dans le lointain (18) ou dans un coin de 
la maison, s’affairant ensemble. Ce jeu 
d’échelle offre aussi la possibilité d’ima
giner la taille des personnages centraux.

Dirigeant notre regard un peu plus bas,

à mi-hauteur de l’espace 
a cote du tapis, nous trouvons Une • 
dont la partie dirigée vers le centr 
composition, nous rappelle la forni C-' 
de chien parue dans des œUvr * “tètt 
dentes. Tandis qu’au milieu de la 
se dresse la même construction օտտԼ^' 
avait pris forme dans la série d 
sins intitulée CHEMINEE EN VIRGIN! 
Une telle comparaison se clarifie J 
que nous éliminons certains détails 
lesquels Gorky a conçu, ici cettp• ' 
Tout autant, ce qui nous donne T 
d’indications à ce sujet, est le fait 
sa tête est identique à celle du 
nage cuirassé central de LA 
une parenté qui peut 
taine identification entre les denv 
tagonistes.

Derrière les jambes de ce personn 
est présente une sorte de meuble hori- 
zontal, peut-être un divan ou un ])erc^ 
en forme de péniche, à l’extrémité du- 
quel se trouve un petit personnage de li 
taille d’un enfant, tandis qu’à sa droite 

nous voyons un adulte que Rand prend 
pour un coq (19) et que Jim M. Jordan, 
par contre —ce qui est plus probable 
tient pour une créature insecto . bu- 
maine (20). En effet, si nous examinons 
ce protagoniste en position verticale, il 
nous apparaît comme quelqu’un assis 
sur une table ou une sorte de chaise, 
les bras croisés (21); de même, sa partie 
inférieure est identique aux personnages 
féminins apparus dans LES CALEN- 
DR1ERS et dans ses dessins préparatoires, 
identifiés par Rand lui-même.

Dans la PASTORALE, entre cette créa, 
ture insecto - humaine et le personnage 
central se trouve un autre, également 
de petite taille, en forme de poire, por
tant une tête minuscule, qui ressemble 
au corps de la femme centrale dans SU51- 
MATION, caractérisée par son large bas՛ 
sin. Ge qui est à noter aussi, est le fait 
que quelquefois, par l’intermédiaire de 
points noirs à l’extrémité des longues et 
fines lignes, l’une descendente et l’autre 
légèrement oblique, Gorky cherche, d’une 
manière subtile, à porter notre attention 
sur ces lieux où se trouve la tête da 
«berceau» et, en, face, le personnage de 
l’enfant. Cela signifie qu’en désirant 
centuer la présence de ces petits person
nages, Gorky témoigne, probablement, 
une tendresse particulière ou de 1 in- 
térêt envers eux, qui représentent, 
peut-être, ses deux filles formant, avec le 
personnage central (Gorky) et la femme 
allongée de la droite (sa femme) l’ensem
ble des principaux protagonistes du 
thème. Aussi bien, pour conclure la com
position, dans la partie inférieure, Gorky 
dessine des éléments pointus, précédem
ment apparus dans LE JOURNAL DU SE 

DUCTEUR de 1945, sous des formes ac
centuant le rythme horizontal dans 1« 
angles et figurant, souvent, dans Խ 
œuvres de 1946.

L’interprétation picturale de la PA 
TORALE donne naissance à quatre 'Çr 
sions dont trois peintes en couleur» • 
quides et intitulées PASTORALE, TER 
COTTA et NEIGE D’ETE. La qua^® 
version portant le titre LE DIAL 
DU TRANCHANT, est exécutée en 
leurs opaques; elle est transformée, 1 
achevée. Au contraire des autre» 
aucune de ces versions ne contient a » 
ractéristique linéaire du thème et e 
personnages. Après les CALE: 
Gorky n’a peut-être pas jugé nécessa 
de peindre un autre sujet domestiq^ 
paisible. Mais, ayant à sa disposition 
travail déjà purifié dans la con.C^,0jt 
de certains personnages, il pourrait 
entrepris un autre thème fondé sur 
représentant une nouvelle situation 
nouvel état d’âme, dont le résulta ’ 
l’AGONIE. Car la totalité des protag^ 
tes de cette dernière, avec un cert^g )։ 
gement de dispositions, non» o 
même scène que la PASTORALE, 'JJ 

pourrait signifier que 1 action se 
dans la même demeure.

reP1’ésenté el) 

^ntre dei։

Person- 
limite, 

enéer Ufle

LE REGARD ROUGE

je էր«''Ո՛ 
ne ré«liîfLorsque Gorky entreprend 

des études de l’AGONIE, 1 coD1jne’B 
pas des esquisses de recherche, c 
paravant. Maintenant, avec 1 ense 
éléments dont il dispose, il creP\trUcti|)11’ 
liberté, des corps et des c°
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. facture nouvelle et il exécute une 
d“"'Andes, avec la maîtrise d’un ar- 

Ser‘e pleine possession de ses moyens 
liste eu P Une passion, un mouvement 
expreS^Set tendu se substituent à l’at- 
"erVeiXe lyrique des dessins Précédents.
®7fin Gorky passe à l’étude spécifi- 
a a n*1? v / * . . i i ,1A 18 ““'personnage principal du thème 

la purification totale de la corn 
avant son transfert sur- la toile

duque 
jusqu
P0La°première des études préliminaires 

Entant l’ensemble de la composi- 
ր61)ր (22) pourait être celle qui, dans le 
î"" de Juben Levy (23), porte à tort,
X I- .։»« ETUDE POUR AGO- 

NIE 2 car, la manière dont le thème est 
représenté,’ évoque plutôt l’impression 
que celui-ci est encore en phase de ges
tion et que Gorky, sans se concentrer 
beaucoup sur l’élaboration précise des 
éléments, confie à la surface de la feuille, 
avec une certaine rapidité, l’imagerie de 
sa conception première. En comparaison 
avec les autres études, ici les formes et les 
assemblages paraissent encore incomplets. 
Pourtant, nous y voyons déjà les compo
sants essentiels de la scène. Ce sont la 
créature démoniaque de l’aile droite, 
le cercle au-dessus d’elle, le lampadaire 
avec son «cou» incliné; puis, le cadav re 
osseux du pendu, derrière lequel un spec
tateur se dresse, portant un chapeau a- 
méricain. Ces éléments sont accompagnés 
par d’autres qui complètent la compo
sition telle la table de l’aile gauche et 
la forme aiguë du côté inférieur em
pruntée à Miro (24), qui était apparue 
fréquemment depuis ARGULA jusqu’aux 
œuvres de 1944. Il existe aussi des com
posants secondaires tel l’os horizontal au 
pied du pendu et d’autres formes simi
laires, symbolisant le décor du grand li- 
ving, et qui disparaissent totalement dans 
les toiles peintes.

Dans l’un des dessins (Collection Sarah 
Campell Blaffer Foundation), Gorky 
donne une plus grande dimension à la

AGONIE (1947), huile sur toile 
101,60 X 128,27 cm.

The Muséum of Modem Art, New York, A. Conger Goodyear Fund
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rigent vers le spectateur portant le cha
peau américain et le saisissent comme si 
elles voulaient l’atteindre et l'encercler,. 
Cette action est plus 'éloquente dans le 
dessin de la Fondation Campell Blaffer, 
car dans le cas précédent ce spectateur 
est à peine esquissé. Pour les autres élé
ments, tel le cercle à l’angle droit supé
rieur —que nous remarquons dans toutes 
les versions et qui comporte une forme 
identique à la «tête» du lampadaire—, 
nous pourrions dire qu’il a le même rôle 
rythmique que le carré à l’angle droit 
de la série LA CHARRUE ET LA CHAN
SON. La même répétition ou le même 
écho survient entre le lampadaire de la 
gauche —composé par deux volets à forme 
des feuilles d’arbre, à mi-hauteur de l’es
pace—, et les deux formes pointues pré
cédant le cercle.

Après avoir exécuté un dessin aux di
mensions définitives, Gorky entreprend 
l’interprétation picturale du sujet. Il dis
tille les formes, atteignant une harmonie 
sublime. Dans la version rouge, par l’in
termédiaire des trois lignes —le pavé, la 
table et le mur du fond—, définit la suc
cession des plans, tandis qu’au rythme 
vertical il donne une inclinaison vers la 
gauche, qu’il équilibre avec l’attitude op
posée de la créature démoniaque. Par ce 
moyen, ce protagoniste s’isole davantage 
et, en même temps, avec le pendu, il 
devient la deuxième présence impor
tante de la scène.

Gorky crée, en outre, un deuxième 
rythme voisin par l’aspect vertical du 
mur du fond, du rectangle supérieur—in
diquant probablement un tableau ou mie 
ouverture—- et, au dessus de celle-ci, dans 
l’ombre du fond, par le spectateur im
perturbable et élégant, dont la verticalité 
suggère sa rigidité. Puis, une ligne directe 
partant de la victime parvient jusqu’à cet 
être. Par ce moyen, Gorky fait peut-être 
allusion à la présence de ce personnage 
dans sa vie, dans l’ombre....! Ainsi, les

deux êtres vivants —le spectateur et la 
créature démoniaque—, sont les seuls 
témoins de la tragédie qui survient et qui 
regardent le pendu de loin, sans s’appro
cher de lui. Pour accentuer cette distan
ciation, Gorky place le lampadaire «ému», 
telle une danseuse exprimant sa douleur, 
entre le pendu et la créature démoniaque 
qui, si nous nous référons à sa similitude 
avec le personnage de l’aile droite de la 
PASTORALE, représente une femme, ici 
dotée des deux jambes maigres et d’une 
tête d’insecte, dans son ensemble suggé
rant un cafard.

Gorky n’avait jamais conçu auparavant 
une scène aussi macabre et cruelle, même 
lors des terribles années de la Grande Dé
pression. Le spectre de la mort, toujours 
présent à ses yeux, sous la forme de sou
venirs, le saisit maintenant et ronge le 
cordon ombilical qui le rattache à la vie. 
Gorky s’enfonce, coule, enveloppé par 
l’épuisement. Au delà, c’est la solitude

insurmontable, incurable. La courte 
parenthèse du bonheur est fermée à ja
mais. Il ne lui reste pas autre chose à 
attendre que le dénouement des intrigues 
du destin, qui n’est pas loin de jouer son 
dernier acte. C’est ee sens tragique puis
sant qui aurait conduit Gorky à choisir 
le rouge comme tonalité dominante dans 
l’une des deux versions peintes, une tona
lité réévoquant l’art de la Renaissance, 
les rouges du Titien, de Rembrandt et 
surtout d’Uccello, l’idole de Gorky, don
nant à cette œuvre un air contemplatif, 
sévère. Dans la deuxième version, ce
pendant, l’atmosphère est calme, accom
pagnée par une sensation lyrique, où 
Gorky élimine presque totalement le 
fond, ainsi que les jambes de la victime, 
gardant seulement le cercle de l’un de 
ses pieds, au-dessous de la table, qui ici 
perd son rôle précédent. La limite du mur 
du fond maintenant est inclinée, au 
centre de la toile, tandis qu’au pied du 
lampadaire principal apparaissent des 
formes, qui ne sont présentes que dans 
les dessins représentant le thème.

Avec l’AGONIE, Gorky crée l’une de 
ses images les plus expressives, personni
fiée par le pendu. Ce protagoniste, ce
pendant, dans la version rouge porte en
core une arme sous mie forme pointue 
qui s’extrait de son dos, tel un moyen 
d’autodéfense, se substituant aux bras de 
la victime, dessinés dans les études. «La 
mort et la vie sont deux éléments mou
vants éternels», écrit Gorky (25). En se 
basant sur sa conviction de la continuité 
infinie, il est persuadé que l’anéantisse
ment du corps n’équivaut pas à l’ar
rêt définitif de la vie. La vie n’est-elle 
pas une partie d’une rayure, sans com
mencement ni fin, dans l’obscurité de 
l’univers, éclairée par la lumière englo
bant la distance donnée, définie entre 
la naissance et la mort ? En concevant 
LES ORATEURS, Gorky représente la 
dernière étape de la vie humaine avant 
la désintégration des éléments biologi
ques : le cadavre, son propre corps, avec 
son outil d’artiste le plus significatif, 
symbolisé par sa palette, son bouclier, 
posé sur une petite table, à côté de la 
tête.

Gorky a une conception romantique de 
l’être artiste. En proclamant que sa re
nommée viendrait après sa mort (26), il 
adopte l’idée de la nécessité d’une vic
time, d’un sacrifice, d’une mort, pour la 
résurrection de l’artiste lui-mêine. Un 
bout de craie pour écrire sur une vieille 
caisse «Adieu, mes bien-aimés», une corde 
pas trop longue et, quelques instants plus 
tard, un corps vacillant, suffissent pour 
que le scénario conçu environ un an et 
demi auparavant devienne une réalité. 
Une vie tragique atteint sa dernière li
mite.

Les lumières s’éteignent. Le public ahu
ri cherche son héros....

1. - Lettre du 25 Juin, 1945. Pour les lettres 
de Gorky écrites en arménien à la famille de 
sa sœur Vartoosh Mooradian et traduites en 
anglais par son fils Karlen Mooradian, voir la 
troisième publication plus complète dans «THE 
MANY WORLDS OF ARSHILE GORKY», Gilga
niesh Press Limited, Chicago, 1980. Jusqu'ici, 
ces lettres n'ont pas été publiées dans leur 
langue originale sauf quelques reproductions 
de certaines pages de caractère purement in
formatif I

2. - Lettre du 6 janvier, 1947.
3. - Ibid.
4. - Témoignage de Lillian Olinsky Kiesler 

(voir Mooradian : «THE MANY WORLDS...», 
œuvre citée, p. 160).

5. - La rencontre entre Breton et Gorky eut 
lieu vers la fin de 1944. Une curieuse rela
tion fut établie entre les deux hommes, car 
ils ne parlaient pas une langue commune. 
Cette relation, d’après le témoignage de Schwa- 
bacber, fut celle d'un père et de son 
fils (voir sa monographie, p. 105). Breton 
fut enthousiasmé par Gorky en le considérant 
comme un peintre qui donnait un nouveau 
souffle au surréalisme, portant l'automatisme 
à un degré jamais atteint jusqu’à lors, annon
çant, à bien des égards, la naissance de l’Ac
tion Painting.

Breton eut la grande sagesse de ne pas 
chercher en Gorky une base doctrinale sur le 
Surréalisme, goûtant en tant que telle, la 
fraîcheur et la spontanéité lyrique de ce der
nier. H prit soin de faire en sorte que son

parrainage de Gorky ne puisse lui «faire plus 
de tort que du bien», dans une période où 
le Surréalisme était victime d’une négligence 
partielle, pour ne pas dire d’un mépris incon
sidéré, comme le souligne Levy, un ardent dé
fenseur du Surréalisme en Amérique (voir sa 
monographie : p. 21). Levy nous informe 
aussi que Gorky était très conscient 
du risque qu’il encourait et qu’à prime abord 
11 hésita à accepter l’idée que Breton écrive 
la préface à sa première exposition personnelle 
chez lui.

Il est intéressant de signaler également qu’un 
grand nombre de titres des œuvres de Gorky 
de l'année 1944 furent conçus en collabora
tion étroite avec Breton (voir le témoignage de 
la femme de Gorky, Agnes, dans : Jim M. Jor
dan and Robert Goldwater : «THE PAINTINGS 
OF ARSHILE GORKY — A CRITICAL CATA
LOGUE», New York Üniversity Press, New York 
and London, 1980, pp. 86 - 87 - 442 - 446). Puis, 
en 1946, Gorky exécuta deux dessins pour 
illustrer le recueil de poèmes de Breton (André 
Breton : «YOUNG CHERRY TREES SECURED 
AGAINIST HARES "JEUNES CERISIERS GA
RANTIS CONTRE LES LIEVRES", translatation by 
Edouard Roditi, cover by Marcel Duchamp — 
drawings by Arshi’le Gorky, View Editions, 
New York, 1946).

Breton n’a pas oublié la trace laissée par 
Gorky sur sa personne. Après le suicide du 
peintre il composa un poème à sa mémoire 
(«L’ADIEU A ARSHILE GORKY», Navigueur 
Eveiller Occulter N (N.E.O.N.), no. 4, novembre 
1984, Paris), et en 1960, Il donna sa place à 
Gorky dans le projet de l'exposition internatio
nale de New York qui s’intitulait «SURREALIST. 
INTRUSION IN THE ENCHANTER’S DOMAIN», 
hiver 1960-1961 (voir Gérard Legrand : «ANDRE 
BRETON EN SON TEMPS», Le Soleil Noir, Paris, 
1976, p. 203).

6. - Témoignage de Saul Schary (voir Moorad
ian : «THE -MANY WORLDS...», œuvre citée, 
p. 206).

7. - Lettre du 17 janvier, 1947.
8. - Lettre du 17 novembre, 1947.
9. - Ethel K. SCHWABACHER : «ARSHILE 

GORKY», published for the Whitney Muséum 
of American Art by Macmillan Company, New 
York, 1957, p. 134.

10. - Témoignage de Revington Arthur (voir 
Mooradian : THE MANY WORLDS...», œuvre ci
tée, p. 96).

11. - Margaret OSBORNE : «THE MISTERY OF 
ARSHILE GORKY : A PERSONAL ACCOUNT», 
Art News, vol. 61, no. 10, Fehruary 1963; pp. 
60-61.

12. - SCHWABACHER : «GORKY» œuvre citée, 
p. 131.

13. - Ibid : p. 128.
14. - William C. SEITZ : «ARSHILE GORKY», 

The Muséum of Modem Art, New York, 1962, 
p. 40.

15. - Harry RAND : «ARSHILE GORKY, THE 
IMPLICATIONS OF SYMBOLS, Allenheld and 
Schram (Montclair) — George Prior (London), 
1980, p. 181.

16. - Jim 'M. Jordan suggère que, du point de 
vue de la composition, «PASTORALE» peut-être 
associée, entre autres, à l'«AGONIE» (voir son 
texte : «GORKY - DRAWINGS», M. Knoedler & 
Co. Inc., New York, 1969, p. 11).

17. - Ibid.
18. - Ibid : p. 13.
19. - RAND : «GORKY...», œuvre citée, p. 187.
20. - JORDAN : «GORKY — DRAWINGS», 

œuvre citée, p. 16.
21. - Ibid.
22. - Il existe également -une esquisse non 

titrée qui pourrait représenter la première 
gestation du sujet. Cette esquisse, dans sa 
partie centrale, ainsi qu'avec l’élément surgis
sant de la limite inférieure du dessin, pour
rait former déjà la base de l'«AGONIE». A la 
droite de l'esquisse nous trouvons un élément 
vertical, portant sur sa partie supérieure un 
corps osseux et qui est comparable à la cons
truction qui se dresse dans la partie gauche 
d’un thème précédant, «LES CALENDRIERS». 
Cet élément vertioal dans l’«AGONIE» peut-être 
se divise en deux parties, formant le cercle du 
coin supérieur droit et en bas, le lampadaire 
avec sa «tête» inclinée. Tandis qu’à la gauche de 
cette même esquisse, Gorky a étudié !a tête 
du protagoniste principal de l’«AGONIE», le 
pendu, et surtout -son tronc, sa poitrine (voir 
«PAINTINGS, DRAWINGS AND SCULPTURE 
FROM THE JULIEN LEVYY COLLECTION», Soth- 
bey Parke Bernet, Inc., New York, 1981; il-l. 22).

23. - Julien LEVY ; «ARSHILE GORKY», Harry
N. Abrarns, New York, 1966, ill. 173.

24. - Voir Miro par exemple, «LE CARNAVAL 
D'ARLEQUIN» (1924-25), Albright-Knox Art Gal- 
lery, Buffalo, U.S.A.

25. - Lettre du 26 janvier 1944.
26. - SCHWABACHER : «GORKY», œuvre ci

tée, p. 123.

Fonds A.R.A.M
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(Շար. Ա- էջէն)

խանդակարօտ դո ւր դո ւր ան ք ՝ խո ր Տ քւ-— 
ացում եւ ւս կխածանք : Նորարար մ աքին ՝ 
գործին' րա ր ո յ ւս կան կեցուածքին՝.

Այս ԳԸՀոմևԸ սակայն հարիւր կջնոց 
որ ձեռքս անցաւ պատահմամբ ու կար
դացի յուղում ո ւի կու դա յ պարապ մը 
լեցնել :

1‘աւ պիտի չըլլայ շնորհակալութեամբ 
դո հ ան ա լ ՏԷկԷն Մեսրոսլ ւււՀ^ւ ւ՚է՚անէքսյ- 
ր ան եան էն , որ խղճմտօրէն պրպտաձ է 
Յովհաննէո թ. ՀՒնդ/ե անի մ ան կա վա ր- 
մական հայեացքները՝. Նաեւ հրատա
րակիչ մարմնին՝ որ յղացած կ դա դափա- 
րր ու զայն իրագործած ։

Հոն կը գտնենք Նոր Դպրոցի իմացա
կան թկ բարոյական գետիններուն վրայ 
վարձել ուղած մանկավարմական արդի 
մեթոտներուն կիրարկումները :

Յաջողած կիրարկումներ :
որ հիմա պէտք կ ամկն գնով

տարածել ջանալդ Այո հ ե տա րր քր ա չարմ 
աշխատութիւնը ներկայ մամանակուան 
հայ ուսուցիչներուն ալ կրնայ ծառայել 
անշուշտ՝ քանի հոն առաջարկուած րմ- 
բըռնումները դաստիարակչական՝ իր 
J-ամ անա կա շրջան կն առաջ՝ յառաջա
պահ դիրքերու վրույ կը գտնուէին ման- 
կա վ ա րմա կան գո րծ ո ւն կ ո ւթեան մ արդին 
մէջ՝. «Լոյս՝ ս\կր ՝ կեանք» կր Յովհան- 
նկս թ • Հինդլե անի նշանաբանը :

Յիսուն տարի ետք իմս կը մնայ միշտէ
Եթէ ամ ենա կա ր եւո ր ը հայ դպրոցն կ 

Սփիւռքի տարածքին ՝ —որպկսզի պար- 
տա դրէ ինքզինքը հայ ծնողքին- ՝ ա՛ն 
պկտք կ ո1 չ միայն հաւասարի տեղւոյն 
ընդհանուր մակարդակին՝ այլեւ որոշա
պէս դլէ անցնի զայն t

Լաւին փնտռտուքին մկջ հայ ծնող
քը պկտք չկ վարանումի ենթարկուի t Ոլ
որակը ընտ րէ-,

Ս ր ե ս ո ւն ա կան թուականներուն ՝ նա խա- 
կրրթարանի րամնին մկջ՝ ՀՆոր Դպրոց» 
իր յաջողութիւնը այզ մօտեցումին կր 
պարտիէ Չմոռնալով բարոյական դետի- 
նը։

Փորձը անկը կնե լթ է արդեօք այսօր։

32.- Վաք/ նոկ
ՓալԷ տ 'Օր սկի ց ո ւց ահ անդկ ս ր Փարի- 

՛մ՛ տարիներու ա շխա տան քն կ : Կտրճ 
մամ անա կամ իջո ց մը՝ բայց որքան բեղ
նաւոր է 1886—/'^ միայն երկու տարիներ՝ 
Աո լի շրջանէն առաջ :

Լմնչ ազատութեամր կը սլտըտցնկ ար
դէն Հբձինր պաստառին վրայ՝ 
ում ըլլալ սկսած կէ Կր հեռանայ նաեւ 
սկիզբի զորշ դոյնեբէն : Դեղիններ ՝ կա
նաչներ ՝ կարմիրներ աւելի ս ո վ ո ր արա ր 
կ՚երեւին : Դան դատ չկայ էր հայեացքէն 
մկջ՝. Երբեմն արգահատանք՝. թաքուն 
տխրութիւն մը։

Ազդեց ութ իւնն եր տպաւորապաշտ ղըպ— 
րոցկն՝ բայց ոչ մէկ ատեն հետեւորդի 
հանդամ անք ով։

Տեսիլքը համամարդկային կ միշտէ
Մ ոնմարթր ՝ 3 լի չի ՝ Անիկ ռ կը տո ցան

ցեն մեր աչքեր ուն առջեւ : fff ո ս տո վան ո ւ- 
թիւններու նման։ Պարզօրկն : Անտեսա
նելիին վրայ բացուած դուռ մը կարծէք՝. 
Ան տե ս ան ե լին զդա լի կը դարձնեն ա յս 
գործերը ։ Ականջալուր անցնիլ յամ
րաքայլ լսելու համար համամ ա րդկա- 
յին ցաւը Վան Ե ո կի :

33.- Զուրպարաե
Ե օթան ա ս ո ւներ կո ւ նկարներ' տասնը- 

եօթներորդ դարու այս միսթիք հսկա
յին բարձր արուեստը կը ցուցաբերեն 
Կր ան Փա լկի սր ահներ ո ւն մկջ յ

Տէուրպարան հաւանա բա ր ըլլա յ անի- 
րաւօրկն ԼՈԼ-բը մնա ց ած սպանացի նը- 
կա ր ի չր հ Չդասուելով հանճա րներ ու կար- 
դին։ Չ ու նէ գուցէ կերպրնկալ նորարար 
ոդէ։

Յայց միւս կողմէ այնպիսի յատկանր- 
շական տաղանդի մը տէրն կ ՝ որ զխ^քը 
դա դա թնա կկ տ ին հասած կը տեսնենք :

Չուրպարանի դո րծե ր ուն մկջ զանազան 
մասեր ուն անվիճելի կատարեալ դեղեց- 
կութիւնները այնպէս մը ներկայացուած 
են որ՝ մասերը զատ զատ չբիւրեղանան ՝ 
ա1յլ ապահովեն ամ րո դ^ո ւթեան ր գեղեց
կութիւնը նկարին : Հազուադէպ կ պա
րագան t Դմուար կ ՀՀանկիւններ» դտնել 
անոր դործերուն մկջ։ Հայեացքը ամ- 
բողջական կը մնայ միշտ։

^ուլւպարան ՝ կրօնական նիւթերուն մկջ 
իսկ երկիւղած մնալով հանդերձ ՝ երկ
րային է ու միշտ մտահայեաց՝. Հայե
ցողական բարձր կարողութեամբ մը 
տո դո րուն t Աանցառօրկն իր ոճը կր թա
լա լի րնտիր ճա շա կի մը փնտռտո ւքո լԼը 
կարծէք։ Աւ նուազ համոզիչ է իր ա ր-

ուեստը երր դի տա կիցօր էն լաւ նկարելու 
ճիգ մը կը նշմարուի իր մօտէ Հեռանա
լով բնական ներ շնչումէն t

Յայց երր ^ուրսլարան լոյսին ‘^է^ 
երգել կու տայ իր մոխրագրյնը՝ վարդա- 
դո յնը՝ կարմիրն ու ճերմակը՝ — ու մա
նաւանդ իր ճերմակները —՝ նկարիչները 
կրնան լռել*. Երտդել՝, Ու֊ գինովնալէ

34.- Ո դեկաս
Կտյծակի ա րա դու թեամ ր արբշիռ պատ

կերներ կր սահին էլ անցնին տանելով 
դիս հեռուները աւե լվւ քան յիսուն տա
րիներ դկպի ետ ՝ երր վաստակաւս ր յո
բելեարը իր խօսքը կ^ուղդկ մեզի :

Պատկերներ յստակ լ պատկերներ զար
մանա լի՝ երիտասարդ յոբելեարէն նա իւ՝ 
որուն արտակարգ դպրոցական յալալու- 
թիւնր ու յետոյ թկ ուսուցչական — դաս
տիարակչական ՝ թէ վարչական - հան
րային գործ ուն կութ իւնր մեզ կր խը~“ 
րա խուսէր ։ Անխտիր բոլորս : Երեսունա- 
կան թուականներէն սկսեալ t

Օր՝ Հերմինկ Դտլուստեանը ճանչցայ 
այդ տարիներուն : [էն տան եկա և ծանօ
թութիւն նախ՝. Մեր երկուքին Հայրերը 
մտերիմներ է ին է Յետոյ տզաքն ալ մը- 
տերմացան t

Տպաւորութիւնս նուիրեալ մ ր որ չէր 
կարելի երբեք սովորական չափերով դա
տելէ Աւ դմուար կր իր ի տ է ա լը սահմա- 
նել պատանի հոգիներու համար : Հլու 
կը հետեւկինք սակայն իր անզուսպ աշ
խատանքի խայտաբղէտ հուր քէն :

Ան՝ այդպէ՛ս նոյն արի կեցուածքով 
յառաջացաւ անսասան յիսուն տարիներ 
նոյն խանդով Պոլսկն Փարիզ՝. Դիմ ադր- 
րաւելով խո չրն դո տն ե ր ՝ որոնց մկջ կա- 
յՒն անտանելիներ : Ա իակ պատգամ մը 
մտքին' սատարել հայ դպրոցին՝. Աւդեց 
տալ էնչ որ ունի : Տաղանդն ու աշխա
տանքը : Մ ի աքն ու ոդիե ',luJ ո գին : Ամ
բողջ ո ւնեց ածն կր որ տուաւ Ււ՛ ա շա- 
կեր տնե րուն : Եւ յաջողեցաւ տալ :

Յր երջանկութիւնը հո՛դ կր կա յանայ՝.
Հանդի ս ո ւթե ան աւարտին' րադմաթիւ 

շնո րհաւո րա կան հ եռաղի բներ ՝ նամ ակ— 
ներ իր աշխարհագրիւ աշակերտ ներկն ՝. 
Յո լոր մաղթանքները չխշտը կը դնեն ւս- 
ռողջ երկար կեանքի մը տեղա ւո ղո ւթ ե ան 
երազին վրայ՝. Սովորութիւն կ նկա
րել այդ հեռապատկերը միայն՝.

Յտյց ինձ կը թուի թէ՝ նման կեանք 
մ ր ՝ մւս մանա կի յա ր ա րե ր ա կան ո ւթ ե ան 
հոսուն ո լո ր տին յ ան ձն ո ւած ՝ ա յն նէս- 
թական մասնիկներէն կ որ անհետացու
մէ զուրկ կը մ՛նայ*. /I՛ իր կատարած գոր
ծով յաւէտ երջանիկ կրնայ ն կա տո ւի լ 
փ ովսա դա ր ձա րա ր : Ան ց ե ա լն ու ա պա դան 
բլլտլով նման յա տկո ւթիւննե ր ո վ էըի1- 
յադեցած այղ կարգի էակներուն մօտ՝ 
որոնց շռայլ ֆիզիքական ո ւմն իսկ անա- 
ռար կ ե լի Օր կն ոգեկան է :

Աներ կիւղ կը քալեն մպտերևս առանց 
կեդրոնանալու իրենց ես էն շուրջ ու կռ 
րերեն ցեղին ձայնը հեռուներ կն փո
խանցելու համար զայն յաջորդ սերուն- 
դէն :

Դտտապարտուած են անմահանալու ի- 
րենց կ ա տա րած վսեմ դո րծ ո վ ՝ ո՛չ 
միայն անթառամ յիշատակով մր ի— 
րենց ա շա կեր տնե ր ո ւն մօտ՝ այյ նա՛եւ 
բիւր ծանօ թ թկ անծանօթ ս ր տե ր ո ւ իւ որր 
բիւրեղացնելով հաւատքի մր տե ս լա կա- 
նը 5 Ագեկալն t

Դիտե՞ս Հերմինկ՝ ես ալ էսա եան ի վե
ցերորդ մ ան կա սլա ր տկ դի նստարաններէն 
մէկուն վրտյ կ որ սորված եմ աղի ւսա- 
կըս ։ Ատյց դուն հեռուներն էիր տ յդ շըր— 
ջանին ... Փարիզ։ Էւ այսօր' Լյուպա- 
րը՝ Խ տ շի կը ՝ Արամը՝ Ա՝ոպէրը՝ Արան 
եւ ո րքսՀն ՝ ո ր քսՀն ընկերներ մ իաս ին 
ԷՒնՀ հոս հանդիսաւոր սա մամուն*. Հոս 
կինք քու քո վդ ՝ ւլա րմանա լու՝ ուրախա
նալու ՝ ան դր ա դա ոն ա լո ւ' տ՛ յն անսահման 
ար տա կեդր ոն ոգեկան ումին որ քուկդ 
եղաւ*. Ար երրեմն միայն կրնայ կուտակ
ուիլ մարդկային բջիջներուն մկջ*. Աե- 
դէն ոգէն յաւեր մտցնելու համար՝.

35.- Թաւջութակ
Շու.րչ վաթսուն ո ւն կնդիրներ ենք հա

ւաքուած ա ր ո ւես տա ս կ ր ի մ՛ ր պաղ տան 
մկջ : Չեմ գիտեր ի՞ն չսլկս : Չեմ ալ ճան չ- 
նար տանտիրո ւհէն։ Ն ա խո րդ օր ինքն կր 
հ եռա ձ ա յնած' ԸԱեԼՈ1Լ * «Երէկ Լ ոնտոն 
էի՝ իմացայ որ լսել կր փափաքիք նուա- 
դըս * վ ազ բ պիտի նուագեմ բարեկամ ի 
մր տան մէջ^ եկէ՛ք»։

Դաց ի ան շո ւշտ լսելու մեր լա ւա դո յն 
թաւջութակահարուհին : Պէթհովկնի երկ
րորդ սոնա թին առաջին հնչիւններէն իսկ 
յայտնի կր թկ անսովոր տաղանդի մը 
հետ դէմ առ դէմ կը դտնու էնր Ւր սե

րունդէն լաւագոյններէն մէն կարէնէ
Դկո րգեան :

Տար ճպոա, վերէն էնքն ա կեդր սնա
րում՝ երամչտական ճչզրէտ ըմբռնո- 
դութէւն ու նախատեսէ լու կերպ մր որ 
կր յանգէ էնքնեկ մ ե կնա րան ո ւթե ան : 
Արմանէրներ , որոնք վստահաբար սւՒ~ 
տէ ապահովեն քէո սթր ոփ ո վէ չէ աչակեր- 
տէն որոչ հռչակ , որուն արդէն էսկ ար 
մանէ է : Պէաք է չաապևլ սակայն : 3ա-
nui ջէ կայ քանէ մը տարէներբ խէստ 
ճա կաաաղրա կան են էր ասպաբէդէն հա
մար։ Պէթհովէն , փոտայ, Հհ՛՛ս թաքս- 
վէչ։ Երեր սոնաթներ : Երեր տարրեր
մթնոլորտ։ Նոյն համոզէ չ մեկեաբանու- 
թեամ բ կբ արուէն յստա կօրէն "'J'f տար- 
բե ր ո լթ ի ւնն ե ր ր :

նօթերէն ետք երր կը բամնր- 
լինք տյս պաղ սրահէն՝ ուր միակ խ^տյր 
ես եմ ՝ ակամայ կը մտածեմ : 3 նչպկս
կրնանք ապրի լ անտար րեր այսպկս ՝ Փս*—՝ 
րիզի ^ման քաղաքի մր մէջ՝ ուր ահա 
աւելի քտն յիսուն հրեայ թ Հ
րանսացի հ ա ս ա ր ա կո ւթ ի ւե մր ար — 
դէն իսկ դի տա կց ած է Կտրինկ Դկորդ"~ 
եանի մր գո յո ւթեան եւ տաղանդին : /' ե շ- 
պէս անոնք դի տա կից ե՛ն ՝ եւ մենք ո չ ։

//// ովհետեւ անոնք դիտեն թկ արուեu— 

տաւրկտ ը լաւագոյն դեսպան ը կրնայ ըլ- 
շա լ Ւր ա զգ Ւն :

Ու կար էն է Գէ՛՛րդ եանր մ իակր չէ' ան
ծանօթ մնացած մեղի : Փտրիզ կր ճանշ- 
նսմ յ Հկոհ ր ա պետն ի ՝ Երկտնևանի ՝ Մ ան- 
un ւր եան ի , 3 զ ր տկ լե ան ի ՝ Յտզիլի գործե
րը։ Մինչեւ իսկ Դսւրդկն Ալկմշահէն կտե 
տրուելիք առաջին ո ւն կն դր ո ւթ ի ւնն եր : 
Առաջն ակարդ դեսպաններ են անոնք 
մեզ սլա չտպան ելու սլա տր ա ս տ , եւ 11 չ 
մ՛իայն երամ՜շտական դետն ի վբտյ*.

36.- Համեր դ ndtfiGf
Հեռաձայնը հնչեց t Մօտերս համերդ

ունթք՝. Այս1 ՝ Ապրիլ ՝ ^1՚ՀՂ * Ալ-թ
օր ետք համերդ ուեինք՝. Վաթսունիննե
րորդ համերգը Յտթրայի։ Ելեկտրակա- 
նու թլ,ւն տ՛ լ ուն ինք օդին մկջ :

Ներկայ պիտի կարենալն ը/լա f իրենց 
առաջին ո ւն կն դր ո ւթ ի ւննե ր ո ւն' կ]ուդոյ— 
եան եւ 3 տր ութիւնեան : Հեռադի ր ր դրա
կան էր ■ Կ արինկ Դէսրգեան ս տա ց սմ ւ 
արդեօք մ՜ամանակին նօթատետրը՝. Լուր 
չկտյ : frf 4 ու փորձով պիտի կարենա՞նք 
դոհացնել զինքը : Երեք խնդրած էր ■
Հապա՞ ն ո ւա դա խ ո ւմ րի տղաքր : ՛Լեր-
ջին փորձին բո լո ր ը ներկայ չէին՝. Պ կր
նար Աուսթրօ իրաւացիօրէն կրնայ սըրտ- 
նեղի լ ։ Մ ենա կա տարը ս տ ի պո ւած չէ նր- 
կատի առնելու մեր ներքին դմուա րու- 
թիւններր : Մ ան աւանդ երր չկ դլա ց ած 
•՛չ մէկ դո հ ո ղո ւթի ւ֊ն իր կարդին *. Աւ 
դիտեմ թկ ամկն ջանք ի դործ պիտի դՆԷ 
գոհացնելու համար ս,յՂ °բ երդահա- 
նը 1 զոբ չի ճան չվւար անձնապէս : Ալն ի 
նաեւ անակնկալ մը։ Փ ս ղի քո^չէբթոյիե 
սալը որ նոր JnJu տեսաւ։ \Աշխարհահըռ— 
չտ կ մ ե կխա բան մը շահեցանք տյս հրա- 
շտ լի ստեղծագործութիւնը տարածող : 
Լյոյնն կ պարագան Կտրինկ Դէսրդեանի 5 
որ պիտի տայ առաջին ո ւն կն դր ո ւթ ի ւն ը 
Ադամ իյուդոյեանի թաւջութակի երկ- 
րորդ րոնչէրթոյէն :

Նոյն յայտադրին մկջ երկու առաջին 
ո ւն կնդր ո ւթ իւննե՞ ր ՝. Յն չո՞ ւ . որովհե
տեւ շատ ս*֊շ է մամը արդկն մեր երգա
հանները ծանօթացնելու հարցին ‘եէջ • 
Զէ կ տրե լի սպասե լ արադ քա յլե ր ով 
սլկտք կ յառաջանալ : Լաւր ներ կայաց ր- 
նե լով :

Համերգի առաջին մասին պատասխա
նատուութիւնը ամ րո ղջով_Ւն վ ս տահ ած 
Ը.ԷԼա ԼուԼ Կտրպիս Ափ ր ի կեան ի , զՎթ ա,!րէ 
ուզղութեամբ հանգիստ ւկ միտքս՝. Դիտէ 
լաւադո յնին հասցնե լ իր եր դչախ ո ւմրին 
կա ր ե լի ո ւթի ւնն ե ր ը ։ Յսկ իր պր սլ տո ւմ ի 
աշխատանքը ամկն դնահատանքկ վեր կ՝. 
Աւն ի նոր ութիւններ : Հին թէ նոր մեղե
դիներ : 3 ուսամ քնն ա դա տն ե ր ը խոս-
տումնին յարգեն' ներկայ գտնուելու՝.

Յտթրայի համերդ մը երկու մամ 
տեւո ղո ւթեամ բ :

Պ տ տր ա ս տ ո ւթ ի ւն ր' չորս ամիսներ*. 
Աբդթ ւնք եթկ յտջող կ ՝ անառար կ ե-

ւփօրէ^1' օգտակար : Յ^նչ բանի*. Հտ յ ր 
ծանօթացնելու' արուեստի ճամ րով : 
Հյարմումը շարունակելու կարելիո ,թէ^- 
նը' խնդրական : Ի՞նչպէս : Երբ լեցուն են 
համերգէ սրահները։ ^մոռնալ։ Այս կար
գէ տեսակարար չա րե ո ւմնե ր ո ւն լեցուն 
սրահները ամենալաւ պարագայէն մօ- 
տաւո րապէս եա է՛րե րո ւն կէսր կրնան 
դէմւպդրաւել։ Ու րա ց ա տ ր ո լթ էլն բ երե- 
‘֊"չթխե րադարակէրթ երկէրներոլ կարդ 
ու սարքէն մէջ կտրելէ է .փնտռել։ Այս

պէս ( ամէնոլրեք ։ Մնացեա ,
րերուն, պէտք է գտնուէ զանսւՀՀվ' 
ներով ։ Անձնական թկ հաւսւքռկ^ ^'

Կարելի է առարկել՝.
Մեղէ, Հայե րուս համար ա

զուրկ չէ- առաջնակարգ կարե"^՛

Ընդհակառակն : Հհ.Ատ հեռոլ կ
ճանր ըլլա լէ։ Արուեստն ոլաոո,լ,Ւ 
զկտը J եր լաւագոյն զեսպս,ններո,ն , 
•ւՒն "ւէ՚որ է դասել ։ Առանց ա լ ^ք' 
Նամանաւանզ Ափէւռքէ տաՀ^ 

պաշտպանութեան դէեր կ՛անոն/, լ լ' 
այդ ճամբէն։ Գէե որ ոլնլ, րաՀ^ 

կայաններ զէր, աւանդ,, ւթէձ,, Հ 
ուեստ, կրօնք։ Նոյն էեքնապաչ^Հ 

թեան "ւղղ," թեամ ր -.Ուղեւորներմ յՀ 
պէտք ունէնք բոլոր կայաններ,,Լն .լ 
ապրելու համար' նոյն կարեւորոլթէՀ

Աէրել ու սէրուելոլ համար։ Երճ 
էսկ պա չտպան ելս լ համար մեր j, 

ւունքր t

Ընդհանրապէս արեւմտահայ 
րր ճակատագրէն զոհ է կարեէք։ Փպ, 
զէ գաղութը' առաւելապէս։

Չենք ուզեր զէանալ ու ճանչնալ J֊if 

երկու բուն, թչնամէներուն էոլթթյ, 
փտման,սկը եւ մէջա կո լթէլնը,
7." աւելՒ անո զոր քան առաջէնը, 
անգէտակէց ու յանդուգն կ մէամայա. 
նակ ։ Կը յաջողէ թանձր մշուշին W4 

էջ՝նե/ եւ րօղաեաեուկ յառաջանալ-,
Ւ-նչսլէս դէմադրել։
Զէ- կ՛՛՛րելէ արդեօք միասնական n,i 

գործածել դ կ թ տ յն մարդ ե րուն մէջ nLp 

տնհտւտստր են ումեր ը մեր թշնամքւեԼ 
րուն եւ մեր միջեւէ

Երր առաւելտբար յղուած հ ւս ր g ո ւմԱ. 
ՐԸ ‘/^Ը ևը մնան մէկ դա գութ է մտաև- 
գութ ետն ծ ի րէն եւ նիւթական «լ/Լ 

րէն : Մ ոռնանք պահ մր տյդ բոլորը՝, կա- 
րեւո՞րը. համերդ ուն ինք՝. 11ւթ օր ետլ 
Յտթրտ համերդ մը եւս ունի :

լաւադո յն տարրերով պա չտպաեե- 
էիք tu ր ղար դատ ունի։

37.- Աևմեղ աճպարարը
Յր ա պր ած շրջանին տեսիլքով 

սօ կարծես դկպի լուսին ճամ րո բդել ու
զած Ըէլտր : Ա օտկն տեսնել ու չօչա^ւէլ 
անոր փխրուն մայռերը՝. Անկարելի 
կարելի դարձնելու ճիդ մը կը նշմարուք։ 
հանապազօրեայ՝ իր կեանքէ 
քսան տա ր ին ե բ ո ւն հանդիպող գործերոճ 
մէջ՝. Աոյն գործերը հաւաքուած են՝ 
օրերուս տեղի ունեցող դե դե ց էկ ցուցա
հանդէսի մը մկջ՝ որ կը կայանալ V 
պուրի մամ անա կա կից արուեստէ
ման մ ուն քին մէջ : Աշխատանքը կէր{ J 
այլեւս ։ Փիբտսօ կը նկարէ աննաէխ 
թտց ա խո րմա կով մր՝ ձորնաղատաե ա- 
մկն կարգի ճնշումներէ'.

Դուցկ մխրճուած անել ճամքումը^[ 

ոմանց համար ՝ բայ9 Ւե՛ ա1Լատ 
քով՝.

Մանաւանդ երեսունի շուրջ 
թիւններր կը ցուցաբերեն էր անսոի[ 
տ ա ղան դը : Կ շՈձՈ յթը էր դէ^երու1ւ, «ք 
մարմին կու տայ նիւթին'. կ ւսպ1^^ 
գծին շնչառութիւնը ՝. Արուեստ մը՝ 
խանգարող բնոյթ ունեցած է յ I

սակայն մեզ սկեպտիկ մնալու ընկ^է I 

դա տո զո ւթիւննե ր ու դիմաց :
Հեռու է այս չրջ՚ռ^բ վայքէն^ ^Լ 

ըլլալէ ! Արուեստ բա զձ ա կո ղմ ան է ՞ք I 

փորձէ կարեէր պարելով ան/խիր f 

լոր կարելի հոսանքներէն օգոյա֊ել 

ռանդ կո ր ս ո ւե լո ւ t

Այդպէս կ'ըււ-յ
պաշտ, գերէրապաչտ, մէն չեւ է"կ Լ 
ցական ։ Մնալով Փապլօ Փէր""՚°՛ V Հ 
ռելով մ էն չեւ էսկ աւելէ է"'[' ա1' “ 

ներ , Մ անէ , ըլաքրուա , Փ"'սէ
Տավէտէ նման գասականներո՚- մօա-

Հէնը նորէն եառայ գար է Ի 

է Փէրասօ ։ Անմեղ
մեե ալ շատ յաճախ, "ք 7'"^ ,
թեան էրաւունրը շնորհ էր l'f 

լոլնք, որ մերմել կու աա յ "J ,
հջ՚ն գլուխ^-դորեոցներու ա կր 
կատուած բարձրութեան
րողոլթէւնը էբրեւ չափա էչ- 
կան՝ կերպրնկալ արուեստներ՛"- l 

ղապա րնե րուն նկատմամբ։
Յայց բաւականաչափ ու՜ 

մեզ կարենալ քշելու համար '[ 
ուղՒսվ, երրեմն լպրեու : 
արագ, մ է չտ աւեչփ կրՀտ ՚ , խ-
տա րէներ ետք՝ Փէրասօ կր “Հ

ք/'5, շւ՚ջանՒ դռր^ր1"^ ՜՝1' ւ զ՝լէՒ,
նուկէն տնմեղո, թէմեր 
աճպարար մը : h"բարաք

Գ- ՀԱՄ ԲԱ
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63* ANNÉE — No 16.765

«Ամէնուն Տարեցս յց»ի 1921“*// թիլին 
ուր աքս ո ր ւս կան ի ի լւ յուշագրութիւ

նէ Հրատարակած է թէոգիկ՝ աեղ մր կր 
պատմէ . զմին չեւ. այսօր ե՛ս ալ զա ր մ tu— 

ղումի մէթ եմ թէ թնչ սիրտով րն տանի- 
էխ ղրկած նամակներէս մէ կուն մկջ սա 
տողերը ելեր են ղր չէ ս . <(^աղմարար
հայկին րով ձդած եմ Պատմութիւն Հին 
^գկաստանիՆ, 1841//ե Կ ւսլկաթա տըպ- 
ւած • Հազուագիւտ դիրք մրն ՛է՝ կագ- 
մին ստակը տո'ւր , ե'ա առ» : Ա* եռնիՀ լ 
կխթայի ՝ աոանց հ րամա ր ե լու մատենա-
մոլութենէս ...» ; «Ոփր ի , դէ՚րքի հան-
էէպ սէր» կոչս ւածին ա յս ծա յրա- 
ղոյն սահմւսնաքա ր ը կր յ ի շեղն է ինծի 
անւքիջապէս ՝ ո ւպա ր եան» մ ա տենա գա- 
[՛ունի տնօրէն 3 . է ո ր դե ան ի հետ կա
տարած ti.[,nJ!Ju՝ Ա ատեն ամ ո լ մրն ալ 
1^քԸ՝ որուն "4/'հ ՞1 զուրզոլ-
1'ա^'րը լայնօրէն կը դլէ ( կ՛անցնի իր 
IP “՛դա րան ին սլա ւո ե ր ը , ։ոա րաՏռւե լու

“՛Հար , ի il , մեր , ձեր , րո լորի՛ ս պատ— 
^-ղ հազարաւոր հատորներու 

Ւրեն հետ տեսակցելու. երթալէ 
1մկին թերթատաե եմ երկու հարիւր մե֊ 

եսլւալ էջերու! "'fi պատկառազդու 

Մարը ոը հրատարակուեցաւ 1986—/*ե 
է ^*ւ } ու կլ, ներ կա յա ցն է հայկական

I ՛դրութեան շուրջ երկու դարու վաս- 
,Ո*կը (1511 - 1695) : Հոն ցուցակագրուած
Աւքե^ ^1ԱտոԺ^ր ՝ որոնք կր գտնուին 

‘Ւի՚-՚ւըի ղանադան հայկական կամ օ- 
P մատենադարաններուն մէջ ու. ա- 

°ր ինա կներր կը հանդիսանան

‘^04 ՝ 1աէմՍո1֊[մեան պատմութեան : Այդ
/ ' տորները ամփոփուած են utJu

Հո՛տեն 1է“'ն բազմաթիւ

s աԳտրս»եներու մէջ կատարուած
Հր,7լն,,ն Դ ^ք- Այ"

դի մ մ՚ոաենադարանձներր եր թու-
P 1Ը գծեն Օքսֆոր տէն Ե ր ո ւսա դէմ ,ա.,.,., .Ա4(Հ.14ս>-

) Վտտի-կան : կման հ սկա յա-
^եւսն^ Ա,ս,^,՝ր[' մր առթած տ սլա լորու-

դւ 
վրայ : 
ա ո ա V

ս1ւ f/՛չ Հթ դարմացած կր հար-3 ^եմ.

(in ուր այս հետաքրքրութիւ-P’ ^ԳՒէքերռւ հանդէպ: Բ 1 

“1Ա։1’“'նե '7"ն՚ե,11ՈԼ^եԱ'ն տաՐենեՐոլս տՐ՜

ո- ՚ աչկԼրտ էի • • • : Յետոյ , 
Լ Ու^ ս*տեանը աւա ր տե լէ ետք

ՀՀԱր՚' 'եստնե, ճա ր-'էԱէԻՈ I֊
'^Թ-Որտն^՚մ Կ11աՓՒք/' բարձրագոյն
‘'““"•"ճ՚սռմ '' 6ետոյ brkn։~ “"“(՛Լ՛ 

tiqne dp ^““"րս՚ոտեցի «Ecole pra-
ն es hautes études»// մ էջ ՝ իսկ ան- 

'Ը^որայի աշխատանք մրն ալ՝

«ՏԱէհԱՋ^Ւ
տեսակցութիւները

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ
ԳԼՈՐԳԷԱՆի
3HS

Աորպոնի համալսարանը՝. Տորո դիր հա
տորներու ալս ցուցակը մէկ մասն է ույդ 
ա շվսա տան քին :

Հ — Այս մարզին մէջ ուրիշ ի՞նչեր ը- 
րած էք :

Աւելի հանրամատչելի գործ մրն

էր 1985—// Մ ուր սէ յլփ «Հայ դիրքի Hn ՛՜՜

դա հանդէս» ին առ թի՛- ւիրոֆ ■ Ս ահ 
հետ սլա արաս տած հատորս : Ի ո կ վերջերս 
չորրոր՛դ հատորը հրատարակուեցաւ կեն
սագրական այն հայկական րառարանին 
որ կր պա րփա կէ տա սնեա կ հագարներով 
անուններ ՝ մեր ն շա կո յթՒն ղան ա ղան 
մարզերէն ՝ դիgսգսսնութենէն մինչեւ
ներկայ շրջանը երկարող : Այս աշխատու- 
թեան սկսա Տ էր Հուրի Իփէկե ան ը , 1975 — 
1976-/Æ: Այս տասնեակ հազարաւոր ա- 
նուններր մ է կա եդուած են հոս գլխաւո
րաբար Հ . Աճ առեանի հվվնձնանո ւննե ր ու 
բառս,րան» ին , սովետական հանրա —
դիտարանին , 9'• Ատեւիանեանի «կենսա-
դրական րառարան»ին , Աէոդիկի հատոր
ներուն կանոնաւոր պրպտումով-. Այո 
րառարանին մէջ թէ՛ տրուա՚ե են անձե- 
րու անունները, եւ թէ դորեաեաե ծած
կանունները անջատ անջատ , որոնք կը 
յղուին նոյն անունին : Օրինակ 3 • Պ՚՚՚րոն- 
եան բոան ծածկանուն գործածած է • ■ • :

Այս գործը հրատարակուեցաւ Օսնա- 
պրիւք, Պիպլօ Տէերլակ հրատարակչա
տան կո ղմ է : Այս մարզին պատկանող հա
տորներու չարքին մէջ հայկականը եր
րորդ տեղը կը գրաւէ «ընդհանուր» եւ 
«իս ղամա կան» բառարաններէն ետք*.

Հ- Գլխաւորաբար «Նուպարեան Մա- 
տենադարան»ի տնօրէնին հետ ծրագրը- 
ւած էր այս տեսակցութիւնը, սակայն 
«տնօրէն»էն առաջ կր յայտնուի պբպը- 
տողը, ուսումնասիրողը- ներկայիս ի նչ 
աշխատանք կը կատարէք :

Պ— Աարսէյլի Աչակոյթի Տան կողմ է 
կազմակերպուելիք զառաջիկայ ցուցա
հանդէսի մը համար կը պատրաստեմ 
«Երեք հազար տարուան Հայոց պատմու
թիւնը» • պատկերազարդ հատոր մը , սեւ.— 
ճերմակ ու գունաւոր շուրջ 180 նկար
ներով ■ Ս ■ ՛Լազուր պիտի տպուի :

ՀԱյս բոլորէն զատ պաշտօն ունիք 
նաեւ Փարիզի Ազզ • Մատենադարանին 
մէջ ու տակաւին Հայոց պատմութիւն 
կը դասաւանդէք Աորպոնի հայագիտական 
բաժինը :

Պ- Այո, առաջինը' 1981—էն ի վեր •
իսկ 1984-^հ սկսայ Հայաստանի պատ
մութիւն դասաւանդել :

Հ Այսքան զբաղումի ու աշխատան

քի մէջ ժամանակ կը գտնէ՞ք ապագայի 
ծրագիր ներ ալ մշակելու:

"I - Այ ս՝ ինչպէս մինչեւ, այսօր ըրած 
եմ, կ' ուզեմ երկու տարրեր շրջանա կնե- 
ր ո t. աշխատանք կատարել՝ պատ
րաստն յ Լո լ ա շ\խա աա ս ի ր ո ւթիւններ ,
անոնց զուգահեռ նաեւ' հանրամատչելի 
դ ո ր ծ ՚ե ր : Ա ա կ ա յն ն եր կա յի ս « 6 ո ւպ ա ր— 
եա ն»ի վեր ա դա ս ա ւո ր ո ւմ ի ա jtf՜մ՛էտ կա- 
նացումի աշխատանքը շաա ժ՜ամանա կ 
չի ձգեր ո ‘֊րՒլ բանի մասին մտա ծե լո լ :

Հ — Նուպարեանը • կրնսմնք անցեալին 
զ ար ձ ա ծ ե այ եա զք ո վ մր սկս ի լ :

1929—ն է հիմնարկութեան թուա
կանը ՝ պօղոս (յո ւպա ր ա յս յա ր էլա րամ ին ը 
գնած ու վերածած Լ մատենադարանի ՝ 
հիմը դրուած Լ քանի մր անձնական դը~ 
ր ա դա ր անն֊ եր," դիրքեր Ո ՛Լ՛ '•րոնք կը 
պա տ կա '•fit՛՛" fihfi Հ ո լա սի I] ազաքիա 
արք՝ Օր մ ան եան ի՝ Տոքթ՝ Վ ♦ թորգոմ
եան ի որ ԷԼպտիւլ Համիտի թ^՜իշկը եզած 
է նաեւ բանասէր ու պատմագէտ է զ 
աա կաւին Հ ՝ Ասատուրի , // իքայէյ Փոր- 
թո լկա լ փաշայի՝ աւելի ն ո ր ե ր էն կան 
Հ՝ թփէ կեան ը^ Ա.՝ Ան տոն եանը ՝ Ա՝ ^ար- 
տա շեանր Հա յ կ Ազապէ կեան ը , Տիկին 
Մ • Աթմաճե անը որոնք իրենց դի ր քեր ը 
նու իրուսՀծ են «Ն ո ւպար եան^ի :

Առաջին տնօրէնը եղած է Ար ամ Ան
սան եան (1929 — 51) յ յ^տոյ Ա* Ա ալ
մաստ լեան (1951 — 1970) որ տարիներով 
Ազդ՝ Մ ա տ են ա դա ր ան ի արեւելեան բամ- 
ն ին պատասխանատուն եղած է ՝ 1,ս^Լ
ինձմէ առաջ ՝ թե չպէ ս գիտէք , Ա ՝ Գար- 
տա չեան կը վարէր այս պաշտօնը՝.

Հ — 'Իանի^ գիրք ունիք հոս :
ք1/ — Ա'օտաւորապէս քառասուն հազար

տպաւլիր ՝ կէ ս ր հայերէն՝ կէ ս ր օտար 
լեզուներ ո վ : 1100 անուն մամո ւլի հաւա-
քածոներ ու գի տա կան ղանաւլան հան
դէսներ , 250 անուն օտար լե զուով մա
մուլի հաւաքած ոնե ր ՝ 500 քարտ՛էս՝ 1000//
չափ ե րամշտական գործեր ՝ ին չպէ ս
Մե սու մենցի, Չիթ ու նիի ձա լն ա տ ե տ ր ե-
րր՝ նկարներ ՝ բացիկներ ու ԱԹ. գա րու 
սլա տ կան ո գ շու֊րջ 200 ձ\ե ռա դի ր :

Հ ._ ի^նչ ձեւով կ՚աւելնայ այս հա- 
րըստութիւնը : Ի^նչպէս կ՚ունենաք նոր 
հրասւարակութիւնները :

Պ ՝— Ձ)րանսա լոյս տեսնող հայերէն հա
տորները կանոնաւս ր կերպով կը գնենք՝ 
տարեկան որոշ պիւտճէ մը ունինք ասոր 

համար ՝ թ առնենք նա եւ Վփնետիկ ՝
վիէննա ՝ Պէյրութ՝ Անթիլիաս՝ Ամերի
կա հրատարակուածներ՝ Պո լիսէն գրեթէ 
կանոնաւոր կեր սլո վ կր զրկեն ՝ Ա րեւան ի 
Ա'/՛ ասն ի կեան գրադարանին հեա փ ոխա- 
նակումներ թքնենք՝ դիրք կր ստանանք 
նաեւ «Ափ ի ւռքա հա յութեան հետ մշա
կութային կապի Կոմիտէ^էն՝. խաոնենք 
պատմութեան՝ արուեստի պատմութեան ՝ 
ճարտարապետութեան ՝ բանասիրութեան 
ու մեր դա ղո ւթ ին կեան քին առրն չուած 
հատոր ներ :

Հ - Մամո՞ւլը :
Պ .— Ե ր կռ ւ֊հւս ր իւ.ր սւնուն թերթ եւ. 

պա ր րե րա թ ե ր իձ կը ստանանք , որոնց

70—80%-շ» ‘'այԼրէ'" Լ՛"'•
Հ — Այս մեծարժէք հարստութիւնը 

աւելցնելուն չափ , հաւանաբար հարցեր 
ունիք նաեւ պահպանումի , ապահույու- 
թեան տեսակէտէն :

Պ — Այ՛՛, պռ՚հե լու. թնդի րներ ու.նինք . 
թէքնիք թնզիրներ են : Արոչ տեսակի
թուղթեր կր մաշին, մաքրել , նորողել 
"fi տք է : Օրին ակ ՝ հատորները կադ մե լու
տա սր տարուան ծ քաղիր մը ունինք՝. Ար
դէն կազմել արու.ած է գարու, մը հ,Աադ- 
մավէսրչը՝ նաեւ ^Հանդէս Ամսօրեայիյն ու 
«Ա'ուրճ»ր : Իսկ ի^չ որ կարելի չէ փըր֊ 
կել՝ սլարտաւոր ենք ֊ման ր ամ՛ ապա ւէն ի 
վ ե ր ածե լո ւ ՝ արդէն անցեա լ տարի վաթ
սուն հազար տոլար արմոզութեամբ ման- 
ր ամ ա սլա ւէն պատրաստեց ինք փթ ՝ գա
րու. թեր թե րու. սւմ էն էն հին հաւաքածոնե- 
րէն'. Ալ մէյմէկ օրինակ ալ Երեւան ղըր- 

կեցինք:
Հ . - Անձնական աշխատանքի ծրագիր- 

ներէն ետք, պիտի հաբցնէի նաեւ «Նու-

պարեան»ի տնօրէնին ծրագիրներուն մա
սին • • • :

~ Եվրոպայի մէջ ունինք վենետիկի 
ու Վվւէննայի ւ) ա տ են ա ւլա ր անն ե ր ը ՝ ո ր-
սթսդ1է այս հարստութիւնը աւելի րլիւ.— 
րին օգտագործելի ըլլայ՝ սկսած ենք հա
մագործակցական ա շվսա տանքի ծրագիր 
մը մ չ ա կե լ : Եթէ այ ս հիմնական գործը 
կատարուի ՝ կարելի թ ըլլա յ փոխանա-
կումեեր ըև,ել՝ աշխատանքի դիւրութիւն 
թԼւծայել՝. Օրինակ՝ մամուլի ամէնէն հա
րուստ հաւաքածոները վի՚էննա են ՝ իսկ 
հոս հ ա ր ո ւս տ է արգի պատմութեան րա
մին ր : Ա իա կե րսլ պատրաստուած ցու
ցակներ եւ մատենագիտութիւն մը անհը- 
ր ամ ե շտ ,են որպէս նախապատրաստու
թիւն ՝. Արպէսզի այս համագործակցու
թիւնը դիւրաւ կարելի ըլլա յ ՝ թ աշխա
տինք բանա կար դի չ ( էնֆորմաթ֊իք ) ծը- 
րագիրներու վրայ։ վիտէք որ այսօր այս 
մ ա րզին մէջ մէկէ աւելի դրութիւններ կը 
գործածուին ՝ պէտք է նոյն գրութիւնը 
ընտրել ո րպէսզի երեք մատենադարաննե
րու համագործակցութիւնը կարելի ԸԱ1"J ՝ 

Վիէննայի մատենադարանը արդէն գնեց 
Պ • թօ փ ո ւզխ ան ե անի պատրաստած յա-
ռաջացեալ րանիչները (logiciel avancé) 
որով չորս տառատեսակ կրնայ գործ ած՜
ու Ււ —հայկական՝ լատինական՝ ռուսա
կան ՝ յունական- : Այսքանն ալ բաւա րա ր
է մեր պէ աքերուն համար՝.

Ունինք անշուշտ միաձեւումի (ոՕՈԱՋ-
lisatioij) խնդիրներ ՝ պէտք է գա ս ա ւո ր ո ւ- 
մը՝ անուններու թեր թիկներ ը նոյն ձեւով 
ըլլան ՝ ա յս ինքն ծրագրուածը 5—10 տար— 
ո ւան ա շխա տան ք մը կր նախատեսէ : Ա- 
տի կա րվւե լէ ՛ետք մ իա յն կրնանք իւրա- 
քան չիւր մատենադարանի ցուցակները 
հրատարակել՝ ամէն տարի յաւելումները 
րնե լ եւլն ՝ ՝ ո ր պէ ս զի օգտո ւի լ ուզո զներ 
դիւրաւ գիտնան թէ ոլր ՚ Ւ նւ. 4 ա յ : Անհը- 
րամե շտ է ա յս կա րե ւո ր գործը կատարե լ ՝ 
որպէսղի մատչելի դառնայ ազգ՝ մա
ռան դո ւթիւն մը :

Հ — Ի՞նչ դժուարութիւններ ունիք ներ
կայիս ? նիւթ ական հար զերէ ու ժամա
նակէն զալո :

Պ — Ջուն 1՚նՐ մա սնա ւլի տո ւթեամր դը՜~ 
րագարանադէտներ ՝ մէկը՝ որ թէ՛ պահ
պանումի՝ եւ թէ մ իաձեւում ի դոր\ծերով 
ղրաղի : Առայմմ ինծի օդնա կան երկու 
ս ի րա յօմա ր ա շխա տ ո զն ե ր ուն ինք : ԱՀնոնց 
հետ կը ջ անանք անհրամեշտը Ը^ել ո ր- 
պէսզի գաղութի մը յիշողութիճւը պահ
պանելու եւ փոխանցումի պարտականու
թիւնը կա տա ր ո ւի :

Հ •- Մատենադարան յ սրնախ ող ներու 
մասին ալ կարելի՞ է գաղափար մը ունե
նալ • ի^նչ է անոնց թիւր ՝

Պ Շ արաթը շոլ- րջ 25 հ ոգի կու դա յ • 
ուսանողներ են՝ որոնք աւարտաճառ մը 
կը պատրաստեն ՝ կամ մա սնա դէ տն ե ր ՝ 
պատմագէտներ ՝ կայ դասակարգ մըն ալ 
ՈԸ կը բ*սդկա^այ Հայհրէ ւ եւ որոնք կու 
դան իրենց ծագումը՝ արմատները պըր֊՜ 
պըտելո ւ ։

V

Այնքան համոզում կայ Յարութիւն 
ՊՎորգեանի արտայայտ ո ւթիւններ ուն մէջ 
երր՝ կր խօսի ՝ որ վստահութիւն կը ներ- 
fifi ո՛չ միայն այսօր կատարուածին՝ 
այլ նաեւ Հէյո ւպա ր եան» ի ապագային 
հանդէպ։ Ա'ա ր գ լսելով ղինքը՝ գրեթէ 
կ՚ամչնայ տարակուսելու թէ հատորներու 
կազմերը նոր ո դե լու՝ արդիական գոր
ծիքներն ու սարքաւորումները դնելու 
անհ րամե շտ պիւտճէն արդեօք կարելի 
պիտի ըլլա* J ունենալ՝. Ոչ մ է կ տարակոյս 
կԸ Գ°ըկ «գաղութի մը յ ի շո զո ւթ ի ւն ը 
պահպանելու եւ փոխանցելու գործը ան- 
հ րամե շտ պարտականութիւն է» սահմա
նումին դիմաց : Իր մտադրածը իրագոր- 
ծելու վ ճռա կանո ւթիւնն ու եռանդը մե- 
ծագոյն գ՜րաւականներն են 3 • ^Իէորդեանի 
վմա տենա մ ո լո ւթեան» այսօր՝ երր մեր 
ետին մնա ց ած է ՝ բար երախտարար , թէ- 
ոգիկներու դառնահամ փորձը :

Տեսակցեցաւ'
Ա. Թ-

Fonds A.R.A.M



Լ֊ջ 4, - Յունիս 5 , - 1988 « e ա ո֊ ա X ւր ւտ f եւ արուեստ»

Մ- ՄԱՐԱՈՍեԱՆհ ԿՈՂՍեՐԸ

սսւր՛ լաւաւ թանյրայմալը

Սկրտի չ Մարկոսհաճ, «Մհր այդ կողմերը», Իսթ-սւմպոպ , 1984 :

Հատո ր ը որուն մասին պիտի էսօսիմ հոս 
յայտնութիւն մը եղաւ՝ նաիս Պոլսոյ մէջ՝ 
յետոյ' փարիզահայ գրական շրջանակնե- 
ր ուե մ է չ-. Գիրքը ար J-ան աղա ւ մինչեւ
իս!է Ֆրան սահայ Դրողներու ԷԷնկերակ — 
g ո ւթեան կողմէ տրուած Դաւուքճեան — 
Այվազեան գրական մրցանակին՝ 1987“/ր'ե’: 
//• . ՀատտԷճեան , z///Z/</*/,^f յառաջաբանին
մէջ կը խօսի «Ֆոլքլորիկ հարուստ մթեր- 
ք»ի մը մասին եւ «Արուեստի ՈթՈշ ղէ՚^ի 
մը (էջ' 4) (1) ներկայութիւնը կ'ընդ ո ւնի : 
Իր աձմ$ն' Ա' ա ր կո ս եան ի գործը կը զե
տեղուի «գի ւղա զրո ւթե ան» մարզէն ներս , 
որուն մէջ գլխաւոր բաղադրխչը «ազգա- 
գրութիւնէն է (բանի որ «ապագայ մար- 
գիկ^Ւ անկէ «պիտի անջատեն արուեստը 
եւ սլիտի գուրգուրան մնացեալին 
րայ. . .») (էջ' 3) : նոյնպէս «Մարմարս^ 
Յունուար Q—ի թիլին մէջ կը կարդանք հե
տեւեալը . — «Հեղինակը գի ւղա գր ո ւթ եան — 
ազգագրութեան տուեալներով Ժլը ներկա
յացնէ Տ ի գբանա կերտի գաւառի բարքերն 
ոլ լեզուն» յ Ի՞նչ է ի վերջոյ ազգագրու
թիւն ըսուածը : Այդ հարցն է որ մտքիս 
մէջ կր յամ ենա ր գի ըրի ընթերցման ըն““ 
թաց րին՝. Ի՞ւր էր տյդ գործին համը՝ ու— 
մ ր ՝ անհ՛երքելի ՝ վա րակի չ » որոնց բա
ցատրութիւնը սակայն առաջին ակն ար — 
կով բացայայտ չէր իմ աչքիս : Իւղեցի 
հասկնալ յ Զկա՞ր արդեօք փրկարար ըմ
բոստութիւն մր Ա» Աաբկոսեանին ժ օտ ՝ 
թկկ ուղ ընդտոզեայ ՝ թէ կուզ մեղմաձայն 
ու զուա րճա էսառն րաոնրոլ մէջ պա ր ուր- 
ւած յ Փ իտի փ ո րձեմ պարզել քիչ ետքը ՝ 
թէ ի՛նչ կհուզեմ ըսել «փրկարար ըմբոս
տութիւն» արտայայտութեամր*. Հա ր g ր 
այն է որ այգ ըմբոստութիւնը կի ուղղուի , 
գոնէ ինծի այդպէս կը թուի՝ այն մտա
ծելակերպին իսկ դէմ , որուն ներկայա
ցուցիչներն են դիրքը գնահատողները , 
ի հարկէ' որոշակի եւ իւրա յատուկ պատ
ճառներով գնահատողները* էյեր կայ ու- 
սումնասի րութեամրս' Ա արկո սեան ի դիր
քը ուզեցի ազատել գէթ իմ աչքիս , իբրեւ
դրականութիւն :

'Իանի մը տ ե ղե կո ւթ ի ւննե ր Ա • Ա ա ր-
կոս եան ի կենս ագրո ւթ եան մասին ալելորդ 
չեմ գ տներ y որպէսդի յայտնի ը/յայ ա յն 
ճամբան y զո ր կտրած 1է այս հեղինակը 
հասնելու համար այոօրուան իր գո րծին 
եւ գի ր քո ր ո շո ւմնե րուն : ՛Ան ած է Տիա ր-
‘դէքիը դ եւ հոն անցուցած իր առաջին 
մանկութիւնը՝. էժրքաժլան դպրոց մը յա
ճախած է տեղւոյն վրայ y մինչեւ որ օր մը 
Դար ե դին Պատրիարքին շնորհիւ բերուի 
Պոլիս նորահիմն Դպրեվանքը յաճախելու 
համար՝ վստահ եմ' նախկին եւ ներկայ 
Պ ո լսեց իներ ը y ինչպէս անոնց մօտիկ շըը- 
ջանա կնե րը աւելո րգ պիտի գտնեն Պոլսոյ 
Դպրեվանքին մասին յաւելեա լ տեզեկու — 
թիւններ '.թայց նոյնքան Վստահ եմ որ այգ 
շլւ ջան ա կն ե ր էն դուրս' անոր դերը՝ ա- 
նոր պատմական նշանակութիւնը ժլը մ ը- 
նան մշուշային y եթէ ոչ կատարելապէս 
անդիտացուած : Թ*ոզ ներ ուի ինծի հետե
ւաբար յիչեցնել հոս y որ Դպրեվանքը ՝ 
հ իմնուած 19օՅ—ին Պ ո լս ո յ գա ղո ւթ ին
հովուական ւվէ տքեր ուն լուծում մը բերե
լու նպատա կով ՝ ս տ ի պո ւե g ա ւ շուտով իր 
այս ծ բագի րէն շեղելու , եւ դարձաւ հե— 
տըզհետէ Պոլսոյ գլխաւոր կրթանս ցնե — 
րէն մէկը՝ մէկը այն հազուագիւտ դրմ
բոցներ էն որոնք հոգեպէս ու իմացապէս 
թ րծո ւած սերունդ մը կը պատրաստեն , ու 
իրենց աշակերտներուն հաւատք մը կը 
ներշնչեն: Յայց ա յս դպրոցին գլխաւոր 
նշանակութիւնը կը կայանայ այն կէտին 
մ էջ y որ ան իր պատերէն ներս հաւաքեց 
թուրքիոյ գաւ առներէն հասած տզաք y 

մեծաձ ասնութեամր թրքա խօս կամ քըը~ 
տա խօս y որոնք հոն կը րեր ո ւէ ին իրենց 
մատաղատի տարիքին քՒրքւսհա յոց հով- 
ւապետին տքնաջան ու յամառ աշխատան
քին շնորհիւյ

կատարած յիշեցումովս' շեղեցայ իմ 
ծրագիրէս ՝ որ կը վերաբերի Ա . Ա ար- 
կոս եան էր գրական վաստակին : Այդ վաս
տակը անհասկնալի պիտի մնար ՝ եթէ 
մ ո ոն տ լո ւ բզզայինք վերջին 30 տա ր ինե- 
րու ընթացքին պատահածը : Դ*սւառնե — 
բուն մէջ Հայեր կ՚ապրէին՝ կը յամառէին

ապրիլ J*L ^Պե՚ՒԼ ԷՐՐ^լ֊ ՀաJ y եւ Սփիէ Ո — 
քր Ըա g ա ր ձա կա պէ ս կզանգիտանա ր անոնց 
գո յութ իւնբ՝ Զ եմ վ ա ր ան իր ըսելու, ոը
անոնց վերագիւտը յեղափոխութիւն սը 
եղաւ՝. Այդ վերագիւտը կը համա րի ժ 
Սփիւռքի պատմութեան ղլխաւոր անկիւ- 
նա դարձը : Ա ՝ Ա' ար կոս եան ի հատորը այղ 
յեղափոխութեան մէկ խուլ ու հեռաւոր 
ա ր ձա գան գն է ՝ գո նէ լո յդ աչքով //Z/ 
կը կարդամ գա լն : Դիացած չափո
յետ — եղեոնեան գաւառի մասին դրական 
միակ վկայութիւնն է նաեւ y ու յստակ է , 
կը յուսամ ՝ ոը երբ Սփիւռքի պատմու
թիւն կ՚ըսեմ ՝ անոր դրական պատմու
թեան չեմ ակնարկեր: Դիրքե րու աշխարհը 
իմաստ մր անի ՛Այն ատեն միայն՝ երր իր 
մէջ կը կրէ դիտա կցութիւններուն կրած 
ցնցումները: Էյնդրոյ առարկայ են հոս 
ղ իտակցութ իւններն ու. խղճմւոսւնքնե ր ր ,

այո՛ y ել ո՛ շ թէ դրականութեան պատ
մութիւնը։ Դիտեմ որ մարդիկ Սփիւռքի 
պատմութեան անկիւնտգարձը այդտեղ- 
ները պիտի չզետեղէին ՝ ւլա յն պիտի տես
նէին աւ եւՒ քա ղաքա կան իրադարձս/ — 
թիւններու մէջ՝, վիճաբանութիւն չէ՛ որ 
1լ ուզեմ ստեղծել սակայն՝. Դիաակցու — 
թեան ել խղճմտանքի հարց է՝. Սփիւռքը 
մօտ յիսուն տարի' ապրեցաւ այնպէս՝ 
ինչպէս թէ թուրքիոյ խորերը Հա յ մնա
ցած չը/լաբ î Զ եմ ըսեր միայն որ ուրիշ 
հոգերով տարուած' չխորհեցաւ ՝ ժամա
նակն ու պատեհութիւնը չունեցաւ խոր- 
հե լու անոնց գոյութեան մասին ՝. Արսեմ 
շատ տարբեր րան մը ՝ որ ա յն պայքար— 
ները՝ որոնց կը հաւատար Սփիւռքը՝ ո- 
րոնց 1լ ո ւ զէ ր հաւատա լ՝ կ^ ենթադրէին 
թուրքիս յ Հայոց չգոյութիւնը :

Ինչո՞ւ՝ Իրովհետեւ Սփիւռքի պայքար- 
եերը հիմնուած են գաղափարներու վրայ 
միայե՝ ռխեր ո ւ. վրայ՝ կուրացումի մը
վրայ : ՍՀնցեալր ողբալ , գանգատ բարձ
րացնել կեանքին սահիլը չտեսնեյ ; ///
որւդէսղի կարենային ողբալ՝ որււթսւլի 
կարենային իրենց անվերջանալի դան — 
ւլատը յաւերժ՛ացնել ու իրենց կեանքե- 
րռմե արդարացումը դարձնել՝ որպէսդի 
կւսրենային ւսշխարհի ի ր ա կանո ւթ ենէն
անջատուած մնալ՝ Սփիւռքի Հայ^րը 
ս[էտք է մոռնային որ հոն մարդիկ կ^ապ- 
րին իրերու բերմամբ ՝ ճ ի շդ է ՝ բւսյց հո- 
դին հետ ՝ գիւղական թէ գա ւա ռա կան 
պայմաններուն հետ թանձրացեա լ՝ ումէ՝— 
Խօրեայ բախումով՝. Աէկ բառութ անհւււ- 
տակտն դո յատ եւմ ամ բ ՝. Դա դ ա փ տ ըն ե ր էն 
ել իտէայներէն շատ հեռու : Անոնք հոն' 
անցեալը կոէւկթէլո. կերպով նե ր կա յ ին մէջ
^Z? ^նրէին յ Իւ պիտի չտարուէին երագ
ներով ՝ քանի որ իրենց կեանքը երագնե
րուն հակերեսն իսկ էր : Անոնք կը գր ut- 

նուէ ին երազին աս դի ի կողմը ; Հոն ուր 
պիտի հասցնէր երազը ի ը ւս կան ո ւթ Լ ան
մէջ՝ Իրենց սոսկական գոյութիւնը կր 

երագներն ու. գա ւլաւիար ա կաննե ը ը ՝ 
անոնց կ^ղ^իքր կր մատնանշէր՝. ^ամ տ- 
ւելլ, ճիչդ պի տի մ ատն ան շէ ր y մ ատն tu —

նըչաէր պիտի ըլլար , եթէ պէտք չունենա
յինք կեղծիքի, այսօր նոյնքան որքան ե-
[՛ԷՀ' Ւ 4? Z1' սՒսլրելու. համար՝ մեր
ինքն ո ւթիւններ ը հաստատե յ ու եւ g գ ե լո ւ 
հ ա մ ա ր ՝.

Այ- Ըոլոր ըսածներս նոյն ձեւ. -/ ! /՛ 
դրեր ու չըսեր Ա ար կոս ե ան ր , թերեւս չի' 
ալ մտածեր ; Ի՞նչ փոյթ-. Աւելին կ՝ րն է : 
ԱյԳ րո լորին կենդանի փաստը , կենդանի 
վկա յոլթիլ^ւր կը ըերէ : Հասկնա լի՞ հե
տեւաբար՝ որ այդ դործին զետեղումը 
դրական մանրի մը մէջ, դի ւղա զրո ւթ ի ւն 
կամ այլ , անրնղ ունելի գտնեմ, գայթակ- 
ղեցուցիչ ըլլալու չ ափ անընդունելի • Ի- 
րովհետեւ ձեւ մրն է ո ւր ի շնե ր ո ւ կար — 
ղին այդ վկայութիւնը չլսելու : £եւ մըն

է անցեալի անուշ երազները մշակելու 
տակաւին, ու ներկային շատ իրական 
թշուառութիւննե֊րը , ողըերդսւթի' նները 
անտեսելու , աչքկապուկ [սազալու -. Ջ.եւ 
մրն \է գաղափարական կեղծիքի մը մէջ 
վերադարձնելու առողջ եւ ումով ձայն 
մը , որ մարդկայինին մասին կը վկայէ : 
կոր ու շաա նրբամիտ ձեւ il ըն է այդ 
կեղծիքը ո՛չ միայն չքննադատելու , այլ 
զայն վերահաստատելու՝.

Ամբողջացնեմ հիմա կենսագրութիւնը , 
անցնելէ առաջ դիրքին : Պոլիս հասած պա
տանի Մարկոսեանին կ՚արգիլուի Դըպ- 
րեվանքին մուտքը (տարիքի բերմամբ} : 
Հոն կը մնայ սակայն փար եզին Պատրիար
քի օգնութեան շնորհիւ, կը յաճախէ Պէղ- 
ճեան , յետոյ' Կեդրոնական վարմարան- 
ները, ու տարիներ ետքը միայն ոտք կը 
դն է պաշտօնապէս Կ՛պրե վանքի չէն^էն 
ներս, այս անգամ իբրեւ տնօրէն Մինչ 
այղ' Տիդրանակերտի զա ւա ռա րա ր բառէն 
զատ միայն թրքերէնի ու մասամբ' քըր- 
տեր էնի ծանօթ տւլան դտ ր ձտծ էր -» ա յ 
գրագէտ՝. Ինքը կ'ը“է' «հայերէն տառե
րը երբ առաջին անգամ մեր այգ. կողմե
րը' Տիդրանակերտի մէջ ճանչցտյ՝ տասն
երեք տարեկան էի»> (էջ 0< ) : Հ)նած էր 
ժ ա մ ան ա կի մր , ^ԸԸ «հայե րէն դրել կար
դալ գիտց ողնե րուն թի*֊ը 'Իէօսէ Առտուր ի 
մօրուքին թեւերուն թիլին չափ հտգիւ 

մնացեր ^ (/')♦•• » (4£ 70) :
« Մ ե ր այ դ կող մերը » ծա t ալ ո վ պ էլ ա ի կ 

մԸն է > չտնցնիր 150 , ու կաղ-
մոււսծ է 23 պատ մ ո ւածքե ե ր է , մեծ մա
սամբ ինքնակենսագրական: Պատմուածք- 
ներէ աւելի' պատկերներ են y կեանքէն 
ա ռն ո ւած պատ կերներ. «Հ երոսներր եւ. ի- 
ր են ւյ անունները տուի նոյնութեամբ: Զու
գեցի փոխել՝՝՝» (էջ' 5): Յիսուն թէ
ւ/սէթսոէ*ե տարի Ա եծ Սղծռն-Էն յետոյ 
քանի մր սերունւլ. դիմացեր էր ոն y վ>- 
րասլրեր իրրեւ. Հայ՝ ու այսօր Հայոց ա- 
ր ե ւմտտ կանա g մ ան աէիքը Ղիե1^՛*^ [*1*—

րէ Պոլիս եւ աւելի անւրին: Աա րկո սեան 
կր նկարագրէ բան մը՝ որ այլեւս անվե
րադարձ է յ Անվերադարձ ո1 չ թէ իր ան
հատ ակտն կեանքին մէջ իրր անցեալ՝ ա յլ 
անվերադարձ որովհետեւ վերագիւտր

տե ունեցած է դէլդի "՚ I՛ւ աշ-
իւարհ մր : Այդ է ռր Ա ա ր կ ո ս ե ւսն ր գրե
լու կր մղ\է՝ այգ. է նաել որ իր գրածը 
շահեկան էր դա ր ձնէ : Իր Հսլաճօն ե ր ր?> ht 

[ւր <^քեռին1.ր^>ը մեկնած են հ.էնդի դէմը», 
գիթք}|1 անոնց գերեզմանն է, ալս ինքն այն 
վայրը ուր իրենց յ ի շատ ակր պիտի Jut— 

ւ երժանայ : fjւ գերեզմանը ՝ Աւյս իսկ
սլատճառով ՝ կարեւոր տերլ կր գրաւէ 
դիր^Լն ներս :

Ամէն մէկ պատկեր մանրանկար մրն է ՝ 
ու բոլորը միասին Տիդրանակերտի եւ 
չրջա կայքէ՛ Հայ «մնտ g ո ր ւլ.ա g» ին ըԱէէհա- 
նուք պա տ կե րը կր փորձէ գծել : Ս ղաձը
«փագրլ» մրն է վ ե րջ էւն հ ա շլով ՝ որուն 
տարրերը գի րար 1լ ա մ բո t^ut ցն են : էէն կե
րա բան ական կամ աւ ե լէւ ճէւ շդ' ա գգ ա ւլ.ր— 
բտկան հէնք մը ոլ երանգ մր ու ն ին թե
րեւս հոս սլա տմո ւածներր յ «Ֆիք ս[, ռն»
ըսուածը նուազագոյնին բերուած է՝ 
հա մար ետ՛ բացակայ է: Կը տ ուլ ան գ են
այսպէս էք կեգեց ին y իրրեւ հսւստատու — 
թիւն եւ էէբրեւ վայր ՝ գ.ե ր եզմ ան ա տ ո ւնր ՝ 
ընտանեկան եւ դրացիական լու ր արեր ու- 
թիւնները՝ ընկերային պարտականու- 
թիւնները՝ ուր «ում էն տարիք էւ ը խաղը 
ունի» (էջ 35) , մէկ էսօսքով' ին չ որ 
ման րակերտ րն կե ր ո ւթ էւ ւն մը կր կազմէ ՝ 
ա ո օր եւսյ եւ ծէս մ[, տէսառնուած ՝ ապ
րում եւ (խորհրդակն շան նոյն արարքին 

։ ՛հոյն էջթհ վըտյ : Ինչ որ <Տ.նչտն~» կը 
կոչեմ տրտտքթ/լ ձ1է1.Լըն են, բո յ ո ր ման
րակերտ ըհ կե ր ո ւ թ[ւ ւննե ր ո ւն յատուկ ,
որոնց միջոցաւ այդ ընկերութեան ան
դամները կը ճանչնան զիրար , կը սւեսնեն 
իրեհց Հհի՛ն ք՚հ ո ! թի է՚հլլ ը եւ իրենց ՀՀտարրե— 
րութիւն^ը : Հետաքրքրական է այս ուղ- 
ղոլթեամր դիտել որ «օտարեին (թուր
քին եւ 'Իիւրտին'} հետ շփ ո ւ մը կր նկա — 
րտդրուի միմիայն ՚սյղ տարբերութեան 
ի իւնղիր : Հ<Կ՚ու րսխի աշխարհը երբեք
խնդրոյ առարկայ չի դարմհար ինքն իր 
հտշւոյհ : Եթէ այս է «ղի ւղ ա զ ր ո ւթի ,
անցեալի յ ո ւղո լ մնա լի g ոգեկոչումը,
կորսուած կամ կորսա ելու դասւասլաը — 
տուած իրական ութ եան մը լի չա տա կու — 
։1 Ը } այս , դիւղաղրութիւն կայ Մարկոս-
եանի դրածին մէջ ՛.

Մարկոսետն երգիծանքի վարպետ մրն 

է։ 1<ր տողերուն մէջ' կեանքին համր, 
անուշութիւնը, կուգայ միշտ արցունքին 
եւ J պիտին ընդմէջէն, Կարդացէք դիր
քին նախավերջին պատմուսւծքր , կոչ- 
ւած «Հոգեճաշ», „լր Պոլսոյ մէջ Շ ի շ/իի 
Հայոց դերեղմանատան' հօրը հետ իր 
մէկ ս՚յցեւո՛թիւնը կը պտտմէ Ա ար կոս- 
Լուն : Ա ռւյրը հոն թաղուած է ՝. Այդ մ ա յ- 
րը "P Հէյր էբրէհէմի պէրէքէթը չէր

կրցած հետը փո խազ րել դէ1պ[ւ Պ 
59) , ու մահացած էր քանի „ր , ի
հէմին մ ա լէ ղը կարկանդակի հսւմ 
լու դտ տա պարտ ո ւած էր սւյլելս, Լ' 
մարդոց ս ո վոր ոյթն երը , - ե ղափ „ Լ,
ներ ո լ ոզրեր դութիւնը, ամրողջը 
այնքա՜ն համով ոճով, կեանքին 
թիւնը ճաշակած մէկ,,, մ լ, ղդաՀ'
թեամր , ոը սակայն մսլիաով կր ղ,,,^ 

է՛ր ‘էձԸ-ԸԸ ' ո՛ երբեք դառնացած /„ 
յահզումհերոլ. չի հասնիր, որովհես,^, 
հաւատայ մարդկային թ րծուածքին , 
մորու մին, մարդոց թանձր,սցեա. 'f Ա 

կանո ւ թեան :
Ուրիշ շատ կարեւոր նորոլթիըլ, յր 

Մարկոս ծանրի մօտ . էսն ւս մ քուէ եԼ հտ 
տարմո, թեամր կլ, վերարտադրէ ,սն 
ույդ կողմ եր ո,ն լեզուն, աւելի ճիշց' 
ւական ճոխ աշխարհը, չվա ր ւսն և լո,[ թ 
քերէնն ու քրտերէնն ալ իլ, էջերէն ներ,, 
հի, ր ընկալել,,, : Նպատակր աեղռկ^
զոլն տալը չէ երբեք, չնաշխարհիկ 
մը չէ դրուածը -, Կր հա, ատամ որ նոր,,, 
տակը նոյնպէս' ազդտդրտկան ,„լ„_ 
ետ/ներ հրամցնել շ է իր տ զ ,լ,„ կ ի ,լնե ր „,ն .
Այ՚ւ մէկր դր՛՛դի ՛եր դերը չէ -, ինչմ, 
ո, բեմն Տիդրանակերտի ըարրաոին այղ. 
քան ճոխ, խօսակցո։ թիւններուն մէ1 

անխո։ ստւիելի ներկայութիւնը Մարկոս, 
եւսնի մօտ : Գիտեմ Որ ոմանք պիտի ու. 
դէին սլ lu տ ա ս ի, ա h ե լ հա րաղատու թեան
պահանջը- Բայց այղ մէկն ալ համողի 
շեմ զաներ : Համոզիչ չէ , որո,/հետե,

խորհողներու բերնին մէջ՝ հա
րազատութիւն ր վ երջնական չափ ան ի ի 
է դրականութեան, կարծէք զ րական m. 

իմիւնր սկսէր ու վե ր [ան ։,։ր նկարագրա
կան պաշտօնով մը- Ո՛չ տեւլական գոի 
ո ւր եմն , ո'չ ազգագրական պարտականու
թեան մր հան դէպ էսնդր ա կսւն դխոսւկ -
ցառում ՝ ո՛չ այ հարազւստութեան պա
հանջ՝. Ի՛ բեմն է՚՞^չ՝

Առաջին պաւոմու ածքէն իսկ' կլ> տեղե
կանանք լե զո ւա կան ռւյս ճ ո խո ւթեան : Ե- 
կեղեցիէն ներս' քահանան իր «մայրեն!ւ 
բարբառը» կը հնչեցնէ ՝ «Ըսօր Ս • ^'ր/՚ղւ՚ր 
Լուս է ւոր չէւ ւոօն '՛է՝. ԼՈ11,ԼէՈ1,[՚լ['.
միր ի՛մ ո ւն ին մինծն է ՝• ՝» (էջ 8) î ^U,J3 

ե բբ մ ի ջան՚կ ե ա լ յան գիմ ուն ո ւթիւննե րուն 
կարգը կուգայ' ընթացիկ լեզուն կլւ 
գործածէ' «ՀլՀշա ՝ օղլոլմ ՝ կէօրիսէե՝՝՝)) 
(անգ) : Դագան ի քներ էն մէկը հոս (•
ժողովուրդին համար' քահանային խօ
սած մա քր են էւ բարբառը «պաշտօնական
հայերէն ա շէս ա ր հ ա բ ա րն է>> ՝ իսկ Պոլխ 
սէն քան էւ մը տարին անգամ մր ժամանող 
վա ր դա պե տին քարոզի լեզուն ՝ այսինչն 
մեր աշխարհարարը տեղացի ժ ողուէուր “ 
գ է/ն կը թուի դրաբար րլԼալ ղ «որմէ 
մը չէւ հ ա ս կն ա ր թէեւ ՝ րռւյց չէ որ Աս~ 
տուծոյ էռօսքր գրաբարով իջաւ երկին
քէն ՝ . .» (էջ 9) : Երր պտտանի Ատրկոս֊
եանը Պո լիս կր հասնի «հէյրէն սովրելու), 
ու կր սկսի յաճախել Պէզճեւսն Հ,որո
րանը , կա g ո ւթ ի ւն ը ու f աւ ելի կր բար
դանա յ : դրուագին ժ է ջ 1քտրկոԱ
եան կր գրէ հետեւեալը՝ Անձուրիին ո ղ 
զսւած նամակի ձեւով- «Հոս դսարեկԿ" 
ներս հայերէն կր խօսէին, ես բան J՜/՛ 
հասկն,սր : Ես •"/ հայե,րէն kP /uouil'

բայց իմ ըսածներս ու անոնց ըսսւե 
տարրեր էին» (էջ 72) : Պէզճես-նէն Կեդ
րոնական անցնիփհ ալ չի դիւրաՅնեԸ I"1՜ 

ւի սահմանումը « .. -քիչ մը եւս դր՚՚Մ՚Հ 
սորվելու երր կլ, պատ րա ստուէի, 
անդամ իրական գրաբարը ո րպէ" J
րէնի դաս դէմս բերին» (է[ <- "

«Հիւմուր»ով ղուարճախօսութեամբ դԸ1' 

ւած այս տողերը ձազկո՞ւմ են թ( P'P 
ձաղկում : ՀՀուարճախօսութի՚-եԸ I
կոս եան էւ մօտ միշտ՝ թանձրացեա f իւ՚^ 
կ ան ո ւթիւնը տալու ձեւերէն II

Ինչո՞ւ երկուքը միասին ՝. Պատճառը Հ/'
է՝ որ թանձրագեալը՝ այս պարս Ղ J

5 լ լ ւ յ ււ Լյսռսււ
լեգուական մա կա րդա գսերո ւ I

բումը եւ գոյակցութիւն,, վերիվ՚՚՚ՀԼ 
հանդամ անք մր ունի- եթէ կր նաՒ1" 

‘"Ըրկ-Ը՝ յեղափոխիչ բնոյթ Ը֊ ,
կան դոյն ի եւ հարազատութետն
չէ՛ հետեւաբար որ Մտրկոսե՚սնի ՚1"“՛ 

ռազիները Տ ի գբանա կերւոի բարը1 I 

/սօսին՝ «նորմալ» Հտյու մր Հ11 I 

հ աս կնա լի մնա լո ւ վտանգը
որ կր փ ո ր ձու էր հոս գո‘՛ո լեղոլՀ^Հ.լ֊ Հ

բումն իսկ է, բարձր ^LUJ'Pil^ 

տադրանքին խնդրկ"'ն!/ո" P. ՚ ,^ 
հասկնա/[L՞ է հիմա «դիւդս՚ԳԸ՚՚՚ւՀ՛ 
բակում ին գէմ անհանգ սա ութէ՛ 
որակումը կ՝ընդունի t'PP^ „ Լրլթ

գոյն ել հա բա զատ ութիւն ի լ I Հէլւքթ 
մէջ՝ զէնք մըն է Մ՚-՚բՒ-^՚ձ,^ 

մէջ , պայքարելու համար ո' 7'' 1 
եի եւ հարազատութեան ՚ ւ »
Գէմ, մէկ բառով՝ դրական ե, P 

ն իա կան կ ե ոծի քին րէէմ •

Fonds A.R.A.M



« fl Ա 1Ւ Ա Ջ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ* Յունիս 5, 1988, էջ 3

«ու-.

ՄԿՐՏԻՉ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ 
ՏԻԴՐԱՆԱԿԵՐՏԻ ԿՌՈԻՆԿԸ

. ձ 3)ւ՚-“ն-"հայ Ն-ւն՚Դ'- Ը^կԿ-կ֊ 
նսւ «Mï ֊ «J'Z"î-

.Լ/՛/■ ««/՛ "«.*7
.Հսսոորոխ Մկք"^ Մ արկոսեան, ..,- 

Լյքտահտյ /ա^տկակից գրականու- 
Հան մք..»կ ;Ւղ-ւՒւ-ն կ ներկայէս սր

կ՚֊^-յ ՚Դ P1՝ պս։տմակ,սն Աւ՚էւ- 
‘տ,„Հայ֊֊֊“֊ռ-Գ -J! մև1' Օ1''-ք"'ւ Տէ"1~ 
^կերււփ "՚ 1"“1'ՐհՐԸ ’ /À7'"/'
, ս֊փրութխ֊ններր-. Պ Է ա է "ւզկ/է այս- 
^տմփոփ կերպս֊/ ներկայացնե, Մ կրր- 
1„ 11'֊սրկս֊֊ե֊սնը եւ մրցանակի արմա- 

պաե իր դսրեր =
յ/կրտիչ Մարկսսան ծնած կ Տիգրանա

ւքս. 1938-/'*' : 1/-յնւ"եղ ապրած կ մինչեւ. 
)53: /՛// նախնական կրթութիւնը սաա-
,,ե կ Տի՚ւր“։ն։“կև[",։Ւ թրքական •/‘"I— 

արաններս ֊ն մկջ, րան ի սր 1915-/5' .//•֊
Հայկական ։)արմարաններ .-են մնա-լ ւ ւ .
գաւառներու, մ է P : ի րականութ եան

արդէն ոչ ոբ կրնար պատկերացնել 
Հւ 1950, թկ դաւաոնհրու մէջ դե ո 
մնացած ըլլայ՝ 1]ակայն ՀՀՀՀ-ա կան 

ա կանն L ր ո ւն , ւո [ւ ր ո ղ բա զա բա կ ա ն բա
՛լաստ պայմաններէն օդա ուհլով , Պոլ֊

նե

ւուգ
luou

«.թանձրացեալքն Լ մ ի շա Ս՝ արկսսեանի
Տօտ առաջին ակնարկովն ցած կաւ! -> ե- 
ււաւոր խաւերը հակադրուած ֊Լսեմ ին, 
բնականոնին՝ պարզապէս' կանոնին : 

խնչ Հաչի֊ ունի քաղքենի ընթերցողք ,
֊ւղխ֊ր֊֊֊ւր՚֊֊թի֊ե» կ'"1’"՚կկ '/երի—

ijայ ր ո ւլ խ անձ րա ց ե ա լին դրաոու֊մր : Պ֊՚֊ր֊Լ 
( : խւփւ՝ անո/տանղ կր դարձնէ այդ ւէե- 
րէվայրոււքը ; Երկրորդ՝ իր աչքռվը կր 
մ ե 1իւա րան է Իր սահմանէն դուրս դտնո ւող 
թանձր աց but լը , կր բտդբհնիացնէ զայն, 
եւ այդ. ընելով կ միայն որ fաւլ11յ
իրաւունք կ ո ււո այ անո ր , ֆ բանս հր կն ըս- 
ւած' տլւուսւ ւոը սիթ-է կոււոայ, զտյն 
սրսրպհլռվ սահմանազանց, օտար ոտ ի
Հետեւաբար վ տան դաւոր ու ան —
h ւսն օթ հ ան դա մ անքէն ; // արկոսեան
I'ր մամանա կը չվւ կորսնցներ այս ե ր ե ւո յ- 
թթւ տեսաբանութեամր : ինբը թանձրու— 
թալը կը դրէ միայն, եւ ինչ որ թերեւս 
ամէնէն ղմո ւա ր մարս ելին է դրականու
թեան սահմաններէն ներս' կը ղ^է lJJ,L— 

ասկան թանձրաց եա չր ; Ո֊րիչ չա ա հ ա յ 
Հեղինակներ չկան , որոնք աչխտտած Ըէ~ 
լան այդ ուղղութեամր : Ա ին չեւ իսկ հայ 
լեղո ւաբանն ե րը քեն ա րկո ւմի առար կայ չեն 
Հ^րձուցած մինչեւ, այսօր' ^լեւլուական 
թանձրաց but լը» , չունենալով անոր յը- 

1տՅմԸ *
Մնաց որ երր Աարկոսեան իր գերակա— 

րները իրենց «մայրենի բարրառ»ով կր 
^Յեկ > Օգեո։ թեան կ ուդայ «դրա բաբ» 

1սօսորլներուս , տա լով է ջա տ ա կե ա յ բա-

!թսւո ր ո ւթի ւններ , որոնք ձՀ—րդ պատկեր — 
“{^‘ոմուածքէն սկսեալ ներմուծուած են 
՚լ[՚եթէ միչտ նախադասութեան իսկ մէ2_հ 

Կսի որ ծիդրանակերտի Հայերը միայն
'թոսրհաբար՝^ չէ ո ը կը խօսին իրենց 
Ւթ՛1 : կը խօսին ու կը լսեն նաեւ, քրւոե- 

քէն (հօրն ու մօր դողտուկ լե՛զուն) , ու 
^Յբ^րէե ( հ աղս ր դա կց ո ւթեան ընթա ցի կ

ւղուե^. Լեզուի փ ո ւի ո խ ո ւթ ի ւնն ե ր ը ըն- 
^ային կաց ութի ւննե րէն կախեալ են ,
( էԼէէ:տցակսքն դեւոնի վրայ' միչտ ն չա- 

1"լթիւն լքը ունթս : Օ րինակ' <հԵ [< ր ր!֊— 
"P Հր֊ռերկն կը խօսէր , վտանգը մեծ 

“յլեւս ան իմ քեռիս չէր՝ ես իր աչ- 
Ա՚ս֊'1, էի տն լմ րլԱտա ]ցաչոն ...» (էջ

ԷԼ ՚ լ՚Հ ^Հ՚֊֊յրս երբ գինովխւար , «պէթէ 
qw իԼր կէօզլիւմ պէը ատամ եէմէմ»չր 

[ՅՀ[֊՝՝-^ (էջ 40) . խնչպկս ըսինք նա-
Ir I Իքքերկնն ու քրտե ր կն ը իրենց

Î1 ֊֊ւնին ամկն անդամ երր Հայ

՜ ‘/"‘Ի՛ - յարաբերութիւն-
tii ՜ ւ rhlInJ ս՚ււարկւսյ են : Ա*արկոսեան 
•ժԼ ոԼ.""'1լ1'տո'1Լ' «թապու» չունի , ինք-

՝ է1:Սս,՝րեներ յ թուրք փռապանին

Ամմ Լ։ "յ^ն հ,ե՛"' 58) :
Ո^՚,ՈւԼ հի֊րա ինչ որ ^.լեղուական 

վերաբերի' Մարկոս-լեղուներսւ այս աշխարհը, այս բադ—
P՛֊ ^"^ւնՐ երբեք չի հրամցներ իբ- 

^‘"“րհ1,11 երեւոյթ մը : Այղ. աշ-

'{"պեմ Հջէձէ'ա9եար> երբ կը կոչեմ, 
bfUiL Տ նաեւ որ ի տ է ա լա կան ա ց ած

"" Ոլթիւն մը չէ , Հետեւաբար' չի

ոսյ Պտտր իա րբ Գա բեղին Արք» Խաչա- 
տուր հան կը ձեռնարկէ դսււառի հա յու- 
թեան փնտռտուքին եւ մնաց որդու ցին 
փրկութեան դո րծ ին : Եր յտ յանուի թէ 
տասնեակ հ ա զա ր տ ւո րնե ր են ւս յդ գաւա
ռէս հա յերր, որոնք կէս քր աւո g ած՝ կԼս 
թրբացած , կր շարունակեն սա կայն պա- 
^ել Հա յու իրենց ինքնութիւնը՝, Qu^n[t— 

ւլ ո ւլ տուր ին եր ու ըն թ ա ց քին կը ձե՛ռն ար- 
կուի անոնց Պոլիս փոխադրութեան եւ 
h ր ա խան ե ր ո ւն ,/ե ր ս ա ին հա լա ց մ ան դո ր- 
ծին Պոլսոյ հայկական վա րւե ա ր աննե ր ո ւն 
շնորհիւ : Պո լոսf մկջ կր կ աղմուին նաեւ 
դանադան օդնո ւթեան մարմիններ , ինչ- 
սլէս ճաշ բաւրնո ւլ , հագա սա րամն ո դ 
յանձն ա իւո ւմ րե ր , ե ր սւ իււսնե ր ո ւ մկրտու- 
թե ան յանձնախումբ , ծն ո ղբն h ր ո ւն բնա— 
կա րան եւ ղործ դւոնոդ յ ւս ձն ա իւ ու մ ր h ր , 
եւ այլն :

Ահ ա ուրեմն , Պտտր իար քկն սկսեալ 
մինչեւ ամե նա յետ ին Պո լսահ տյուն դ ուր
դս ւ.րան քր վայելած “’J'l աղոցմէ մէկն է 
Ս կրտի չ Ա արկոսեան , որ Պոլիս կր բեր- 
ւի 1953“/»^: Այնտեղ, Պէզճեան վար մա
րան ի մկջ է որ տասն եւհինգ ֊սար ե կան ին 
Ա . Ս ա ր կ ո ս ե ան կը ծանօթանա յ Ս աչ—

կրնար ան սեփականացուիլ Ա ւի ի լոքի թկ 
Պոլսոյ քազքենիւսցած ընթեր ցողին կոդ- 
if է , իք՚[֊ հայկէս էլան հող, հայկական
զիւղ, մեր երազեերուն ու ւլա ղա ւի ա ր ե ե — 
րուն համ աււլաւոաս իլան կամ անոնց ս ը- 
Յւունղ տուող՛. Իրական ու ապրող աչիսարհ 
մըւ, կ , այլ՝ եւ ոչ թկ ընտանի : Պատ
րա՞ստ ենք այլութիւնը, մե՛ր իոկ այ
լութիւնք ընդունելու :

Այլութիւնն կ ուրեմն , զոր Ս արկոսեաե 
կը զետեղէ լեզուին մէջ , եւ լեզուէն ա- 
ռաջ ու անոր հետ' քաղաքի մէջ, եւ քա
ղաքի արդիւնք գրականութեսԼն ձէ9: 

Եթէ կայ «հայելէ» մը, ճ^-րդ զարու 3)ը- 
րանսայի իրապաշտ վէպին «անպաճոյճ» 
հայելին չէ , որ իբր թէ կը պաացուկր 
ճամբաներուն վր֊ոյ կապտելու համար 
ի րա կանութիւն ըլ Հայելիի մըմկջ մարզ 
միայն իր այ լա ւի ոխ դիմագիծը կրնայ 
տեսնել-. «Հոս» երր կ'ըս կ Մ արկոսեան' 
քաղաքն է , Ի֊՚թամպուլը , ու Ի“թամպու- 
լկն անդին' Աւիիւոքը - «Մենք հացը եր
բեք մեր ձեռքով պատառ - պատառ չէինք 
ըներ ... : 'Լերջը , հոս Իսթամպուլ , սոր
վեցանք թկ հացը խածնելով ուտել ամօթ 
է» 34, կը ստորագծեմ) : Ը.ԼԼաԼոՎ_
հանդերձ «համարկուած» եւ րնդունուած 
գրող իսթամ պո ւլահ ա յ մ տա ւո ր ա կան ո ւ- 
թեան կողմէ , չի դո֊դրիր ֊ոն «մեզ» դուր- 
սէն դիտելէ , եւ հետեւաբար մեղի մեր 
անմարսելի այլութիւնք յիչեցնելէ : Շա
րունակենք ուրեմն Մարկոսեանը իբրեւ 
«զիլղազիր» նկատելու ՝ երր գի֊պն իսկ 
չկ ճանչցած ան, այլ միայն Տիարպկքիր 
քաղաքը ի ր [՛Լ ՚ «գաւառ» (Տ իարւդկքիրը
քրտական մեծադոյն քաղաքն կ արեւել
եան Ւուրքիոյ մկջ) (2) : Անտեսած կըլ
լանք միայն այդ ձեւով' թանձրաց եա լի 
ղր աո ում ին վերիվայրող հանգամանքը, 
եւ այլութեան (մա սնա ւո ր ա րա ր' լեղ - 
լական այլութեան) զետեղումը քաղա - 
քէն ներս , մեր «անայլ» ու անայլայլ 
համոզումներէն ներս -. Մեր կամքովն իսկ 
անտեսած կ'ըլլանք ինչ որ դիրքը կը մատ- 
նանչկ' մեր օտարումը մենք մեզմէ , որ 
է միչտ ու բոլոր պարաղաներուն' թանձ
րաց եա լին մոռացումը եւ այլութեան միա

կերպ սեփականացումը-.

Ծանօթութ-իւններ • -
(1) «Որոշ» րաււը ընդգծողը ե'ս եմ : 

Ասկէ անդին նաեւ՝ էջի ըոլոր նշումները 
կը յղուին Մաըկոսեանի հատորին :

(2) Հետաքրքրական գրչավրէպ ն}ըն է 
այգ տեսակէտով Ռ • Հատտէնեանի գրչին 
տակ հետեւեալ նախադասութիւնը • - 
«Ա . Ս՜ արկոսեան , հաւատարիմ իր կոչու
մին , աոյատօրէն մեզի կր հրամցնէ իր 
գիւդին բարքերէն թաթախուն էջեր» (էջ
4) , երթ ո՛չ մէկ գիւղ կայ մէջտեղը , երթ 
այգ իրողութիւնն է նոյնիսկ որ կը յատ- 
կանշէ Մաըկոսեանի մանկութիւնը' գին
դէն հեռացած ըլլալը, գիւղն ու հողա
գործութիւնը միայն իթրեւ պապենական 
յիշատակ ունենալը :

աոցևան ti h ր դէնու.որնևրուն , ապա Կեզ- 
ր ոն ա կան[t մ էջ կը մտերմանայ մեր /lu— 

կեղինի կին , յ h ւո ոյ Պոլսռք Համ աy ս ա ր ա— 
նին մէջ կ՝ ո ւսան վւ փվւ լէւ ս ո փ ա յու թ իւն եւ. 
հ ո զերանութիւն եւ. ի վերջոյ , 1966 — 72 
տարիներուն , կը դաոնայ հայերէնի ու- 
սու •յ/՝չ ձ ւ տեսուչ' Պո/սոյ Դպրեվան- 
քթր :

^՝ր ա կան ո ւ.թեան հանդէպ հակումը իր 
մէջ կը յա յանուի եդ ր ոն ա կ ան ի ուսանո
ղութեան շրջանին' վերադ տնո ւած Հա յու 
իր ին ըն ո ւթ ե ան հաստատումը որպէս , 
ըա յց նաեւ չր ջա պա տ ի ը ար են պա ս տ սւրր~ 
գեցութեամբ եւ մղումով : Այսպէս ,
կեդրոնականի մէջ մասնաւոր հ ո դ ածո t.- 

իժ իւնը կր վւս յե/է հ ա յ եր էնի լին առ ո ւած 
ո ւս ո լ nt-չ սիր ուած գրագէտ ^հթարի
եկար սէր^ 1958) Տորթ ՝ Ատ րդան կո-
միկե ՛անի : Vy// յն տար ինե ր ուն կը ծանօթա— 
նայ մեծ վարպետին' դ իւ դաղիր (Հ ա կո բ 
Անձ ուր ի ին-. Ա յս հր կւււ անձնաւորու
էի ի ւ ննե ր ո ւ. մ տ ե ր մ ո ւ թիւնն ո լ ազդեց ո t..—

Գրեց’
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թիլեր, սւն ոնց խրախոյսն ու թե չա դրու- 
թ իւնները, ինչ ■■P ս նաեւ Պոլսահայ ^1*"“ 

րական շր ջան սւ կն եր ո ւ. ո ւչա գրութիւնն ու. 
հոգածու վերաբերումը, Ա ամուլին եւ 
մ սւ սնա ւո ր ա ւդ Լ ս « // ւս ր մ արա » օր ա թ եր— 
թի «Տիրսւ կան էջիր» ու դր կաբ՛ա ց ընդունե
լութիւնը մեծ դեր կ՚ունենան , որպէս
■1՝Գ/՚չ ազդակ , իր մէջ հ ա ս ո ւն ցնելո վ դ ի՛- 
ղադիրը) որ կ^րնթանայ մեծ վարպետին 
Անձ ո ւր ի ի ճամ րով :

Արե ւմտահայ դի ւղա գր ո ւթ ի ւն ը , //^/^“
սլէս դիտենր , որպէս դրա կան սեռ հրա
պարակ եկ աւ ձ^րդ դւււրու երկրորդ կի- 
սուն եւ ւո ե զա դր ո ւե ց ա ւ ի ր ա սլա չտ դրական 
շարմում ին մէջ, քանի որ կը փխէր այգ 
» տ ր մ ո ւ մի Լ ա կւսն մէկ պահանջէն , մ n— 

դս վ ալր դին կ եւսնբը հ սւ ր ա ղա տօր էն պատ
կերելու նպատակէն : Այս սլէս է որ 
հրապարակ եկան դսււառի դրողներ , զիգ
զագի րն հր , որոնը իրենց ծննագա վայրե
րու չումւչը եւ. տո հմիկ կե ան՝ ̂ Ւն ւ11ւայոլ՜" 
թիւններ ը բերին հա յ դրականութեան։ 
Խրիմեան Հայրիկ, Գ՝ Ա ր ո ւանձտե ան g , 

Ա չո յ Գեդամ , Ա ե լբոն Կիւրճեան , fl'լկա- 
տ ին ց ի , Ա • կարդար եան եւ 0 շա կան հ ը- 
րաչալի ներկայացուցիչները եղան այս
դրականութեան , մինչև,. 1915:

1922-Հե յե տո յ , մինչեւ 1978, մենք ռւ- 
նեցւռնք նաեւ Եղեռնէն հրաչքով ազատած 
եւ օտար երկիրներ ւսսլաստանած դի'-— 
զազիրներ ՝ ինչպէս' Համաստեղ, Բ- 
Նուր ի կեան , Արամ՛ Հայկազ, Վահէ Հայկ 
եւ Ա ակոր Մնձուրի , որոնք ջանա ցին ի- 
րենց կորսուած հայրենիքը լէերակենդա- 
նա ցնե լ դր սւ կան ո ւթեան մէջ երեւակա— 
քութեամր եւ յիշողութեան զօրութեամբ, 
քանի որ հայրենի հողին t/րայ չէին գըւո- 
նուեր այլեւս-.

Մ ինչեւ Մ կլ ււոիչ Աւսրկոսեանի երեւու
մը ուրեմն , մենբ կը կարծէինբ թէ արեւ- 
մրտսւհսւյ գի ւղա գր ո ւթեան վ^րջփն մո
հիկանն էր Qui կոր Մնձուրին , որ բախտը 
ունեցաւ շատ հեռս ւն ե ր ը նետուած ձհԼԼ7՜ 

լալու, ա յ լ ապրելու եւ ս տեղծա գո րծե լո ւ 
Պոլիս, իը հայրենի Արմտանին բաւական 
մօտիկը : W.Î/ կարողացաւ հրաչալիօրէն
սլա տմո ւ[մեան փոխանցել Երւխկայի գա
ւառի եւ շրջակայ գիւղերու բազմազգի 
բնակիչներուն ապրելակերպը, սովորու- 
թ իւնները եւ հ ո դե ըան ո ւթ ի ւն ը z

Մկր աիչ Ա արկոսեան ի երեւում ով ու- 
բեմն , մենք կը տեսնենք թէ դիւզւսգրու- 
թիւնը բտրե րտ խտա բա ր չէ վեբջացւսւծ
Մնձուրիով , այլ կը չաըունակուի մեր 
օրերուն աչ-. Ար֊չսւրեւ, Մ* Մ ւսրկոսեան 
«Մ եր այւչ կողմերը» հատորին ‘եէջ հա- 
րաղաւո կե ր պո վ կու աայ ձեր օրերու. Տիղ- 
րանակերտի Հայերուն կեանքը , բարքերը , 
սովորութիւնները, ուտելիքները, հաւա
տալիքները, գիւղացիներու բամբասանք
ները, տղայ — տղջիկ ս ի ր ա հ ա ր ո ւթ ի ւնն ե- 
րը, ամուսնութիւնները եւ մանաւանդ 
լեզուն , Տիգրանակերտի բարբառը :

//.յս դիրքը սակայն, կեն ց ա ւլային մեծ 
աաըրեր ո ւթի ւններ կը յայտնաբեբէ այլ 
դիլղադիրներու դործերուն մէջ նկարա- 
դրրուած կեանքին բա զդա ամ ա մբ : Ասւր- 
կոսևան կը նկարագրէ մեր օրերու Տիզ- 
բանակեր տցին իր նիստ ու. կտցուէ , իր 
վարք ու բարքով , սակայն իր գործին մէջ 
չկայ Տ ի դր անա կե ր տր որպէս բնութիւն , 
որպէս տեղաչխարհ , որպէս արտ ու ձոր ։ 
Հայրենի հողը իր ի ր ա կան ո ւթեամ բ , մար
դոց տուած վար ու ցանքի , ջրտուքի եւ 
քաղհանի աշխատանքներով բացակայ է :

Ւ^նչ է սլւստճաոբ z Արգծօբ Ատրսկոսետն 
դ ր ո ւյվմն թ հրութիւնն է այս։ Արւլծօբ 
Ի^ք d ս հ ւե ռած ա յս բո լոր ին : Վ</ տա- 
հաբա ր' ոչ : Պ ու աճառը գրրթհ մէջ տեղ 
մը թաբնուա ծ ,է եւ ճիչդ չորս տողով կը 
յա յանուի ո ւչա դի ր ըն թե ր ց ո ղին հաս— 
կա g ո դո ւթ h ան z Այսպէս, իր <^Հոդեճաչ» 
պ ա տմո ւա ծբին մէջ Ա արկոսեան կ^ըսէ*— 
^ք^'էեւ մենբ սեփական տուն եւ հորԼ ու
նեցեր ենբ մեր գիւղին' Հր ետ ան ի մէջ, 
ըստ իմ մեծ մօրս' Աւսրօ Նէնէի, որ բարք — 
նուեր է հոն քլէ երր հ ա յր ո չո ր ս տա րե- 
կան է եղեր • • .» : ՛Այգ ^ողը ուրեմն , ո: յ է- 
եւս իրենցը չէ , սրէ՛ ր փոխած է : Ւրենբ 
զրկուած են իրենց հայրենի հողէն։ (jt. 

Տ իւլրունակե ր տի երբեմնի հոծ հա յո ւթե ան 
մնա ց ո ր դա ց ր եկ ած կծ կո ւած է հիմ ա 
ընդամէնը մէկ թ ադամ աս ի մէջ՝ եյենչհ — 
բեկի^ այէ ուն ու ամբ' ^եւսվուր մահալէէ- 
սիի մէջ։ Եւ այսպէս, այ՛դ հողազուրկ 
գիւղացիներ ր կէթոյի մր մէջ կ՚ապրին 
հիմ tu ու կր ղրաղին արհեստներ ով- ֊ 
եր կա թ ա դո րծ են, որմնադիր են , ա կռա յ 
բաչող վարպետ են, դայեակ են, կօշկա
կար են , եւայյն ։

Շրջապատը եւ այլոց հետ յարա բեր ու- 
թիւններն ալ ւիո խո ւած են։ Անձուրիի 
մէջ, օրինակ, մենբ կը գտնեն բ հայըե- 
}7- աշխարհը իր ըա դմա ցեղ բնա կի չնե- 
բուէ. — էաղ, խ-ուրք, Բիւրտ, ‘Լզյըլպտչ, 
Չերքեզ, Յոյն , Ասորի : Կը տեսնենք Հայոց 
յարաբերութիւնը այդ մսւրդոց հետ եւ. ‘ս՝. 
ճանչնանբ Հայոց եւ միւսներուն կենցաղի 
նմանս ւթիւններն ու տար րե ր ութ իւննե ր ը։ 
Ա ենբ կը տեսն ենբ , օրինակ , թէ Հայ[՚_ 
հ ո դամ չա կո ւթեամ բ զբաղող, բնութեան 
հետ ձո ւ լո ւած , նոյնացած տարրն է : !'ր-~ 
նիԼլե է , որուն համար գա ղան ի բ չունին 
հողը , րն ութ իւնը , կենդանիները ։ Զկա յ 
Հ ո ղի ել մարդու հեռաւորութիւնը, որ 
շատ ակնբախ էլերպով կր յայտնուի Գիւ֊ր- 
տի , թուրբի եւ այլոց մօտ, որոնբ չեն 
դիտեր հ ո զա մ չա կութիւն ընել, հետեւա- 
րա ր կա՛մ անա սնա րո ւծո ւթեա մը կը զբա— 
,լին կ ա՛մ աչ ասսլատակութեամբ -. Մինչ- 
դեռ Ա արկոսեան ի նկարագրած այսօր- 
ո ւան գիւղին մէջ, հ ողա զուրկ դարձած 
եւ Եեավուր մահալլէսիի մէջ կծկտած՝ հռւյ

դրացիական յարաըերու- 
թիւններ գրեթէ չունին ղիրենբ չր ջա- 
պատող այլացեղերուն հետ։ Աիայն մէկ 
սլատմուածբի մէ ջ կր տեսնենբ թէ ^utJ 

երախաներ էլը խաղան Հրեաներու թա
ղի տզոց , Հ<Ա օչէներու երախ ան եր»ո ւն 
հետ ։

Եա յ նաեւ աւե լվւ ցաւա լին ։
Անձ ուրիի նկարագրած րնդարձակ աշ

խարհին մէջ հայախօսութիւնը ծաւալուն 
երեւո յթ է : թուր բերը եւ քիւրտերը այղ. 
հ սւ լա խօս ո ւթ եան ապաւինելու^ երրեմն ի- 
րենց ին բնութիւնը ծածկե լու ի ս կ կը 
դիմեն' Հայոց ասպնջա կանո ւթի ւնը կամ 
օդնո ւթիւն ր վայելելու հանար ։ Ս ինչ 
Ա արկս սեան ի նկարագրած Հայերը իրե՛նը 
բր տա խօս դարձած են կարենալ ապրե
լու համար։ Երրնմն իրենց զաւակներն 
իոկ օտար անուն կր կրեն եւ կամ հայկա
կան անուն ունեցող մարդիկ օտար ա- 
նուններով կը կանչուին շրջապատին 
կողմէ , ինչպէս օրինակ Ա ա ր կո սե ան ի 
հա յր ր , ո րուն ՏԻչէԻ Ամ՛
Ա արդիս է անունը։ Ե՛ս J նաեւ սա բրւոա- 
կան ասացուածբը՝ՀԱյնբան ատեն որ Հայը 
կ^ աԿւլր ի , հուց ու սոխ ուտելն ա րդի լուած 
է» որ յս տակօր էն կր ցոլացնէ
աս 9Ւն փսխուած իրականութիւնը։ U,jn— 

պէս ուրե՛մն, վ^իւրտը Հա յուն հան՛դէպ 
բե՜ինբը մէկ կո ղմ գրեր ու զայն պա որ
մելու ելեր է' հաց ո*- սոխէ ղրկ^է սպՀԱՈ-— 
նալով։ Այս ին չբսՀն փ ոփ ո խո ւթիւն' ընդ
ամէնը 60 տարուան մէջ*,

Եեանբի փոփոխութիւնը կը ղդաց ուի 
նաեւ գի ւղա ց ինե ր ո ւ կենցաղին մ էջ ։

Այս հողազուրկ դի պա ղ ին եր ը այլեւս հա
ցը ան ւլամ բաղաբ կը տան ին , թուրբ
ւի ռա սլան ին եփել տա լու համ ար եւ մ ի-
ա յն տօնա կան ա ռի թն ե ր ո վ է որ իրենբ 
լաւաշ կը պատրաստեն ։ (յոյնպէս, մա— 
ծունը իրենբ պատրաստելու փոխարէն 
բաղաբէն կր դնեն ու կը բերեն, պարկին
մէջ կը կախեն, որպէսղի բամ ուի։

իսկապէս որ հ իմնա կան ւի ո փ ո խ ո ւթե ան
մը ենթարկուած է գաւառի Հայոց կետն- 
բը 1922—t^ մինչեւ մեր օրերը, ընդամէնը 
60 տարուան մէջ, որուն մասին մենբ 
կրնայինբ տեեղկութիւն չունենալ, ա- 
ռանց Մկրու/ւչ Մւււրկոոե անի <ձԱհր այ1 

կողմերը» հատորին։ Այլեւս պատմու
թեան իւ առն ո ւած են Ա ե ձո ւը ի ի , Համ աս— 
տեղի եւ ուր ի չներու նկարագրած հայկա
կան դի ւղե ր ը , ուր բարերն անգամ հայե
րէն կը խօսէին ։

Աւսրկոսեանի նկարագրած Տիդրանա- 
կերտց իներ ը հիմա Ե եա վո ւր մ ահա լլէ ս ի էն

Fonds A.R.A.M
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ճշգրխ

« ՏԱ Ր ԶԻՍ, ՄԱՑՐԻՍԻՊ ՏԱՐ »
որ չաղարտէ կատարուածին 
դէմքը , լ"֊եցնէ սխալ գործս։ ած չը1Լ,սլո,Լ 

ւձաոսոո էսոճմտանյԱ։ ձա/նր*.Ւկ,
/>նչ

բարճրացոգ խղճմտանքի ճայեր։ 
ո լ ա՛հ՝ գամի պէս աեւապէս պիտի

գամուի Արսէնի սրտին մէջ՝ ե ր ր պա տկե-
/հորդող տե-

(խնդրանք մրն էր * անց ե ա լի պատկա
նող քրոջմէ եղբօր ուղղուած աղերս , որ 
չգոհացա ւ երբեք ՝ որ ովհ ետ եւ չէր հպա- 
տա կեր կամեցողութեան եւ ԷԼր ս էն էէրղաւ
քոյրը տանիլ ուզած տեղը :

Լռել չգիտցող ձայն մըն է՝ որ հետե— 
ւեցաւ իրեն' գործի թէ հացի մամերում՝ 
գագա ր ի ու քունի պահերում եւ ո՛ ր քան 
հեռացաւ մամանակը՝ ա'յնքան աւելի ղօ- 
րաւոր հնչեց :

Հիմա՝ երբ արգէն ^կառքերու դերեզ- 
մաննոց» տարուելիք ջա րգո ւած մեքենայ 
մըն է լոկ յ ս ր ունքը կոտ րած շան նման 
կր կաղկանձէ ցաւէն' գա տ ապա րտ ելով իր 
անվ։ ո րձո ւթիւնն ու ա պի կա ր ո ւթ ի ւմ ը յ

Գիտէր , վստահ էր , ս ր կարելի չէր այլ 
Լ՛՛՛՛ել, բայց չէր ղաղրեր ինքղփնքը 

այպանելէ : կարծես' կտակ մը առանձին

ն ծաո ան
իերզինրը մոռցած , կը չր^էր մէկ ձեռ
քին' դեղեր ու տուփ՝ միւս ձեռքին խո 
հանոցի տապակ :

ճիչգ այդ օրերուն էր՝ սր Տիղրան ա- 
նոյչ խօսքեր ըսած ՝ մպտած էր Աղաւնիին ՝ 
մպտ ե ց ո ւց ած աղջի կն աԼ • ր կմուոզ մը- 
պիտնե ր վերածուած ԷՒ համ — 
րոյ րի՝ համբոյրը խոստումի* խոս
տումը' երդումի*, Աւ պատերը տաքցած ՝

րը մօր հի։ անդապահ ու տա.

սրտերը ջերմացած ՝ սեւ օրերու lLPu,J

տարածած ՝ Լոյսի նմանող ԼՈ,Լ մը* ծայր 
տուած' մրգ ու ծիծաղ :

Աակայն՝ ի^նչ պատահեցաւ յանկարծ :

բանան առաջին արարին յև 
ոտ րաննե րր *

Աէնթ — (հըմը^ԼՒ^- I" uln, u,J^ հ իւաեդ ը 
փոխագրած ԷՒ Ո էն ՜ Ո*էմի։ Հեռու է 
Հօթ -Ա օն* սմ յնքան հեռու, որ կյֆէլի 
վ երջին ս անգխամտ ա էն իսկ չերեւիլ, : 
Շոգեկառքի ճամբայ է* պանդոկի ու 
հ ս։ ց ի գրամ* մէկ հիւանդի լքում է հ՝ ղ Լ- 
սլի միւսի վազք*, Ոայց թնչպէս պիս։ ի 
հ ա սնի մինչեւ հոն •

Աղաչանքի ու պաղատանքի վրայ ՝ գոր- 
ծ ատ է ր ր' 1936—քուէարկուած օրէնքը ՝ 
առաջին անդամ ըԼԼաԼով 1938—դո րծա ղ- 
րելով՝ շոգեկառքի տոմսակը կր դնէ ձե Ո -—
քին ՝ սլանդո կ ի գրամն տ լ գրպանը*

Տիգրան ոաքը կտ ր ե ց տունէն*. Շաբաթ - «գնա՛ ե։ վերադարձիր շատով* պէտք ու
ներ ու ամիսներ չկրցան անոր հետքը եիմ քեղի» :

իւրացնելու համար՝ •pnjPf1 տարած էր
Շ առան թոն՝ երբ հարստութիւն չկար մէջ֊ 
տեղ*. Ամրողջ եղածը քաղց ու ծարաւ՝ 
ցաւ ու գառնութիւն ՝ որ րամնած էին 
միասին' մին բառնալով միւսին վիչտը* 
Ա աւիտ ենա կան թափառականներ' միա
սին ըրած էին (իաս — Ալլ — Այն ու *եապ— 
լուսը՝ Երուսաղէմն ոլ Փոռ — Աայիտը՝ 
Աուէղն ու (միջերկրականը եւ միշտ իրա
րու ձեռքէ բռնած ՝ վազած Փարիզի լո յ- 
ս ե ր ո ւն՝ ետեւէն և ամ էն ան կի ւն ձգած մի- 
տյն քրտինք ու արցունք : էոյսերէն աւե
լի առատ էին Փարիզի շուքերն ու մշու
շը։ Պէյրութի տախտակաշէն հիւղակ
ներ ր աւելի տաք՝ քան խոնաւութեան 
կաթիլներ թափող ֆրան սական սլատե — 
րր : Հոս' հացի փ շր անքն ե ր ր թաղուած էին 
Հալի թափածոներ ո լ տակ ՝ իսկ զգացում- 
^երբ kP չտրւհէին օրէնքի հրամանով*.

Պետական հրամանագրով եկած Ար սէն' 
դրտգիրի մը վիրաւորուած եսով՝ մէկ 
օրէն մի ւս ը օ ր ին ա ւո ր ո ւթենէ անցած ա- 
պօ րին ո ւթեան ՝ սկսած էր աշխատիլ 
գաղտնի ՝ թափառի լ գաղտնի ՝ քնանա լ 
գաղտն ի : Ա* այրը կ1 իյնա ր անկողին յ *finj—

աԼ ^LP Հեռանան եւ կու ւլան Պոլիս հաս
տատուելու : Այ- գաղթ ր սակա լն ՝ հ թ։ 
մամանակներ ու պան գիւտ ո ւթենէն տար- 
pJ*P * վե ր ջնա կա՛ն է *.

Ավալով գրելաձեւին ՝ այս հատորին մէջ 
զրո ւածքն եր կան՝ որոնք աւելի պատմը- 
ւածք են ՝ քան' ազգագրութիւն : [Այս
ինքն ՝ ունին նիւթ մը՝ որ կը զարգանայ 

bp լրոլմ[ն kp Հասնի։ 'Այսպիսի գը- 
բութ իւնները յս^ող պա տմ ո ւածքն ե ր են՝ 
յաեախ հիւմուրի ՝ երգիծանքի նուրբ թե- 
ԼուԼ մP^‘ ս՚Լ համեմուած ՝ ղուրճալի կա
ցութիւնն ե ր ո վյա ղե ց ած*. Որով՝ ընթեր
ցումը կը դառնայ շատ հաճելի : Աակայն ՝ 
գրուածքներ ալ կան ՝ որոնք բարացու
ցական — ազգագրական պատկերներ են : 
Անոն ք՝ ձ անաւանդ լեզուական — րա ր բա

յին հարազատ վե ր ա ր տագ ր ո ւթի ւննե ր 
որոնք ընթերցողէն որոշ ճիղ մը կը 

պահանջեն' հասկցուելու համար : Ու
րեմն ՝ որոշ գրուածքներու մէջ արուեստն 
է որ ծանր կը կշռէ ՝ իսկ ուրիշներու մէ£ 
տզգագրական վկայութիւնը։

Ա արկոսեանի լեզուն մաքուր եւ ստ

ռտ
են

հուն րե ւմ տահ ա յեր էն է իր բոլոր նկա-
ր ա գր ո ւթիւննե րուն մէջ, Աակայն երր
իր տիպարները կը խօսին, այն ատեն կր 
,լո բծածէ ,Տ ի ղր անա կեր տի բարբառը :
Ա/՛t բարբառը քրտերէնի ել թրքերէնի 
իսառնուրդ հայերէն մըն է. Շատ պարզ

յղքաա հայերէն մը, որ կը ջանայ
սահմանական ներկայով, ապառնիով եւ. 
մնցեալ ընդունելութեամբ արաա յայտել

ամէն մ տածում եւ
րէ՚Ղր գործողութիւն : Այղ բարբառին

գ Լ իսա ւո ր ա բար ձայնաւորներն են որ 
հնչիւնափոխութեան ենթարկուած են :
Ուրեմ*ն, բառերուն մէջ ձայնաւորներու 
արմէքը մտովին վերականգնելու ուղ,լու- 
թեամբ փոքր ճիգ մր բաւական է յա֊
հտ
ւա

խօսքը. «Եթէ բանի մը պկ 
ըսէ ք ինծի» : ՛Յուսացածէն ալէ ,, է' 

է՞նւ կրեար ուզել, իր Հ

եը մ"յԸն ԷԸ֊ աղաւնիի նման II 

նին :
_ Անմիջտպէս որ ըտրձլսսնս, ա , 

•Լերը, կր տեսնէք հիւանդանոց,, Հ“"^' 

տ անտի կ ի h ր :
Բարձրացաւ զառիվերը . տլ.

ո>պսւ^
ղսւ,

II ոdL\ - րսսլլ

— «Ա/Լ /
կաթետ յ վանդակորմը , Բազա^ե . Հ՝
ռու աչխարհէ կտրուած մս,ր1լկո,թլ 
տն չատուած «մ ա յ ր ավանք» , „ 'ջատուս։
< ոնռու ՝յ!թլ„ւըսդունիր, ուր աղօթքը' ծիծաղ կ
քըըիչ -. Երր քր„չ անունը ,„ուալ 
պանը զարմացած, քիչ մըն ա. ծս, 

ն' դիտեց զինք , Ո՞վ էը /կ
J" յՒմարը, 

ո։՚լ՚պ՛ ը՛՛՛նէ^ 
աւանաբսդ՝ 

գիտեր իԳչպէս
, կւււդււլյ /„սւնդա_

րել արդէն խանգարուածի 
թիւնը *

Բր„չ տեսքը , ապտակ ստացողի

որ Փարիզէն մինչեւ հոս կ 
րոպէի տե ս ակց ո ւթ ե ա 
հարուստի զաւակ ՝ չի 
ծախսել ունե ու

'1ր1որրՈլ^

գանել։ (Հաջորդեցին տարիներ ո։ չերեւ- Ա՚մրմանիայէն Փարիզ հասնող գԿ լոլ~ Ւ
ց ա ւ տ ւլա ն : Աղաւնի կծկուեցաւ ինքն իր րեր կային. Բայց երդի, սլա րի ու ցնծու- 
մէչ, Գա րձա լ լռակեաց , Երդումով կապ- թե սւն մէչ ապրող երկիրը կը հաւատա՞ յ

արցունքե ց աչքերը, ի՞նչ է ր մնաց,, ծ
"d"

յծ' չուզեց ա արրեր գէմմ ւեսնեԼ ;
Փտղտնօրէն լացաւ երազի խ ո ր տ ա կո ւմ ը * 
հալեցաւ' ար եւի տակ ջւււրի վերածուող 
ձիւնի նման եւ օր մրն ալ պոռթկաց -. 
Փրփուրներ կային բերնին մէջ *, կռուեցաւ 
մօտ հետ* ,lPu,ut,ll ու՜ տնծանօթի հետ* 
փողոցէ անցնող ni- կատա կուլի հետ : (Լա-
բացաւ նոյնիսկ' Տիգրտնը տուն բերող
սիրել ի եղբօր գէմ : (j անգար ո ւած էր ու- 
զեղի մեքենականութիւնը*

Աղջկան։ քայքայումը կր լացնէր մայրը : 
Պ ատ անի Ար սէն չէր գիմ անա ր մէկու ար
ցունքին՝ միւսի կա կտղանքն եր ո ւն : Շ ր-

սնոտի խօսքի ո լ ամբարտաւան սլոռչտու- 
մ!՛--- • : Ե ւ որքան ալ ինքզինքը աւելի տը-

զարտ ցուցած՜ ըլլտ յ Պլսւմեանհ. ո՛ չ միջա- 
մրտութեամբ՝^ ՝ պիտի յտղթէ թշնամիին՝ 

լարած՝ չէ ր գիտեր ի՚նչպէս սանձել քր~ որովհետեւ Հալելի զօրաւոր ^» » • • : 
րոջ ստեղծած ձիրիկր՝ հսկել անոր րա— Արդէն փ ախստական ապրող Արսէն ՝
խումներուն *. Ջէր դիտեր ո՛ւրկէ մամա- գործ չունէր քաղաքական ու սլատե քաղ
նակ ի1 լե՛լ ու խնամել մայրը եւ սլատաս- ձակաե խազերու, հետ : fojuL ն,ւ1՛ "թ" կը
խանել զինք ոստիկանատուն կանչող, ծխար կարօտը, Բոլոր մղձաւանջները հա- 
յաջորդական։ հ րա լիր ա ղի րնե ր ո լ ; ւա սա րապէս րամն ող սիՒլիին կարօտը :

Արկին բռնեց քր^ջը ձեռքէն եւ առս։ ջ- Ատ րօտը' իր անուշիկ քր^ջ : Աը նետ ուի
նորգեց հոն՝ ուր պէտք չէ տարած ր1/ար չոգ^կառք՝ շոգեկառքէն աւելի արագ 
երրեք*. վազող երեւակայութեամբ*. ()  ̂ր կա լա-

Անչո^ւ ՝ բուռերու ու խօսքի լեզուէն բանը իջաւ * * * հա՛ ՝ Փոո — տ 'Աթըլիկ ■
անգին չկա J րացատրողական դԵրե-քւք P ՝ հ. Հտ ղո ր գա կց ո ւթի ւն PUiJ9 երկու

քիլոմեթրը ի՞նչ է քեղի պէս ե ր իտա սար—*

մեղ : վստահաբար Տ ի գր ան տ կ ե ր տ ի ձմե-
րուկներուն՝ նուռերուն չափ համեղ :
(Հստ իս՝ ո՛չ մէկ այլ ղիլ-ղսւգիր յաջողած 

այս աստիճան հ ար ա ղա տօր էն վերար- 
տա գրե լ իր մայրենի բարբառը եւ որ -/i ս 
ազգագրական միաւոր փրկել գա քն կո-

ղ/1 մP Հս,մար^ ըսած էր պաշտօնեան ու 
բռնած' կաղինի թուփ երով ե զե ր ո ։ ։սծ ու— 
ղ[։ն պայուսակը օրօրելէն ։ Ե ր կինք ին ա- 
1/էսչնլո։ սլէտք չկար* առանց խնդրանքի 
ու հրամանի տարածուած է օգոստոսեան
սրելը :

քսքուշ տղչրզ^ւ,*. Օրերուն սրունքներ». 
վրռ,յ' ազազուն մարմին մը. 
թռչեր. փայլը կորսնցուցի 
դեղնութիւնը ամրռլՀ դէմքին. 
աերեւ, որ պիաի փշրուի' եթէ յատ 
-."il՛ ■■ Ողորմելի շրչազդևսաի տտկ , 
ն1'Ը դլէ“"^ ձդուած որր, Եկաւ տնտնա, 
թն ե,

- 11եչւմլ կուլաս յ

- 'Բեզ զտած ըլլալու ուրախութենկ ...
- Մայրիկէս զատած, հ„„ ղրկելդ 

ղիս, որ հանդ սաունաս : ԵրԼանիկ չե՞ս,
ձակատադր ի տ ա մ ա կեր պանք նսււսւլ . 

կռո ձայն մը . եղբօր ուղղուած բարդ, 
որ բողոքողի ո lJա կան ո ւթիւն չունէք. 
Աուզումը դարձաւ վ/ղձկում ,

- Րայց ես չէ որ սիրելի քոյրիկ...

Լսե1՛ , •ր՚էվ՚կ չէ՞ր ըներ , թէ կը si. 
տ ե ւ է ր նե բքին a ս։ յներո ւ :
՜ Մայրի՞կս ինչպէս է, - կտրեց խօսբը,
- Համբոյրներ կը ղրկէ . . . կ ։սրօտցած (

Ջ/- հաւատար* կր զգայ կարծես ՝ որ 
թաղած եմ արգէն յ

- Մի՛ ստեր • մեռած է եւ չես ըսեր
ինծ ի : . •

— Հաւատա՛ խօսքիս ; Լաւ է * * * ։
՜՜ Որ թա՛նք ուրեմն : Տ տ՛ ր ղիս * մայրի֊ 

կի'ս տար ; — Ա}ելլէ ոտքի *.
(խօսելու ձեւր ենթադրել կուտայ ՝ թէ 

հիւանդի հետ չէ գործը։ Աւ սակայն՝ հոն 
է ի։ րտքտնչի։ ր հիւանդի տռամը։ Երե - 
/.ութական հանդարտութեան տակ՝ իա-

առանց յուղումի հարցուց.

Ցուցատախտակ մը կր շեղէ ճամբան 

՚Ը/՚Հ. Դ' ԳաԸմ անքի կր մատնէ դթք î րըսխուած կը մնայ ջզսւդրդուուխխնչ
բուստէ։ Իրեն նախորդող գիւղաղիրնե- Ա է կ ւիո ղոց ի վրտյ շարուած քանի մր
րր կա՛մ շե շտ ո ւած կերպո ■Լ տ ղդ ս։ ղ ի ր են
եւ կա՛մ սոսկ գրագէտ ՝ ինչպէս օրի- 
նակ' Համաստեղ, Այս երկու ծայրս։ քեղ
ղփրքերռւն ճիշդ մէչտեղը կք 
Մնձուրին , որուն լեզուն սակա յն , 
րական սահուն հտ յեր էն մրն է, 
պէս ինչպէս է Համաս տեղինը՝ ո՛ շ

-/-
‘U"
,ն-

•ւ

աուՆեր կր կոչուին Աէն — Ովէմի : Ո'չ ծառ , 
"ճ ախոռ , ո' չ ագարակ : Առանց ան ա ս ու
նի եւ առանց եկեղեց ի ի դիւղ կ՝ ր լլա՞ յ : 
Ա<բլ" բ՝/' ձայն անդամ չլսուող ամա լու — 
իմ իւն : Ո՛ Լր ալ դարձնէր աչքը , ընդար —

'Գ Ղ' ամրողջ եր կր ին րա, արար ե—
1իՀք արմտիքի ոսկեդոյն գլուի։ : Ատ րծես ՝

Երզնկայի կամ այլ գաւառի մր հարազատ քանի մը մչակներ քով - քովի եկած , հո
րար բառը : Ան իր զր ո լի} ի ւննե ր ո ւն մէջ 
^1՚ւԳ ՈՐ տէղ “Ո^դ կ'օդտադործէ իրենց 
բարբառէն որոչ բառեր , սակայն հոս 
ու հոն տեղաւոր ուած .եւ տեղական ղու

՛լերը ըամնուած իրար մէջ, բնակարան

րու հետեւանքները անծանօթ են միչտ'.
- Երկ ու օ ր Լն կլ։ մ եկն ինք միասթ'.
— Լաւ : Հիմս։ լոդտնքի պահ է * եթԼ ու

շանամ ՝ կր նեղանան ։ — Աը հեռանայ՝ Ig1 

կորսուի Նրրան ց քներ ո ւ մէջ :
Ոքլնայսւրի ցա։ ը ւիոխադրոււսծ էր սԸ" 

րունքհերուն ՝ րտյց մ տր մնա յին ցս։ւ^[՚է 

աւելի յ Արս}էն կը տառապէր անցեալի յի
շատակն եր էն : Ա' տքի չարչարանքներէ 
ղս/տելո։ համար ՝ փռնգտաց ումդԻօրէն՛

շփնտծ՝ ցորեն հտսցուցած *. Եթէ գիւղէ խԱնքի փոոր մը ինկաւ շապիկին : W

նայն ո ւթիւն տալու կոչուած այգ րտոե-
րէն բացի իր հերոսներ ուն լեզուն ՝ 
րահիւսական տեսակէտէ , Երզնկայի 
դաւառաբարբառը չէ , այլ աբեւմտահա— 
յերէն մրն է , որ գեռ չէ թօթափտձ զիլ- 

խիճը : յ՚սկ Մարկոս ետնիղի հողն
՛l օտ գրական սահուն հալերէն Կր
զանենք , բացի այն պա ր րե ր ո ւթ ի ւննե- խանձ g

կամ աւանէ պակաս ծաւալ նշանակող բառ 
‘Կ’ ըլլար , պիտի յարմարէր Աէն - Մէ- 
ձիի : ՛Բանի՛ բնակիչ կար հոն . յիսո՞ւն , 
եօթանասո^ւե ;

Ափւզապետ թ։ տունը ե։՛ ըմ սլե լ տ ր տն \է ր ՝ 
եւ պանդոկ *. Աշխատ ան քէ ետք՝ հո՛ն է 

"ւ՛ ՚ւ1՚բս՚[՛ կը գտնեն* հոն կը բացուին 
չիչերը : Հոն է որ իջելանած էր ինքն 
ալ : Ունէր իր առան ձին սեղանը եւ *Խտ—

ելաւ եւ. դուրսէն հ տւտքելե,ու համար խձ

՝ւ հանըպտ կս ո ղ դունչը ՝րտցտւ պտտու1- 
°գր ու ա շտ տ տ ր ա կն ե ր ո ւ ետեւէն ՝ կմԱ1 ՝ 
տեսաւ Աէն _ Ռէմին. տեսաւ խնքղֆնԸԸ 
յ ո ւս ահ տ տօ ր\էն կառչած վանդակորմէն :

Ո՛չ* մանուկ կտմ հիւանդ օրօրելու երդ 

չէր ը(11Ած խոստումը ։ Ուզած էր էւ,ա 
(ոլել քոյրը օտարոտի միջավայրէ' փքմ 
էել զայն տռտնձնութենէ ու որբ՚11Ւ 

Որյ։տն ա/ խ ա խո ւտ կացութիւն ըԱ I
հ ս։ ս unuM՛-

տոկաք

, . ՝ հ f 1 ‘ * 1 գրգռող ճաշ։ Երեւի մեծ գրամ էր՝ Սրքան ա/ էսաէսուտ ղացուրր-- լս
, եհր^րՈ , 1։ր7Ո', Ւ կԸ Ւ°՜ ^ակՈ^եան ճ-չՒ օը-կ^ </՚Կ ֆը- պ/""/. ղ^նո^էր դետին մը, ո՛ր

սալցի, Տիդրա ակերաի իրենց րարրա- րանքր, Գիւղապետն ու կինը ա՜յնքան մեծ լէ գուցէ կեանքի, հիմ մը, Պի՚^ի' տՈ
1սսսր՚"ի, ս՛՛անք ըսել թէ տաձոյքով կը սպասասկէեն , „„ ե!մե աո- ոե1. . Հ ե .ռ.„ ե ա մ ա ,ա և անութի"

«Մեր այդ կողմերը» հ ատորր գրական 
հայերէնով դրուած գործ մրն է , որուն 
մէջ հերոսները կը խոսակցին Տի՛ղ բանա
կեր,ո ի րար բառով, Եւ այղ րար րաո ին 
նոյնութեամբ գրանցում ը եւ հետեւա-

Jrni կը ոպա սար կէ ին , որ եթէ աղ- զինքհեաահնդող կա մ ա յա կանսւթի"^՜ 
ջ/,կ ունենային , պիաի նշանէին իրեն , լ։ ո, , ան ո ր ո չո ւթիւննե ր ու ս՚-եղ^լէ^

Որքա՜ն սիրած էր Աըսէն' փախստակս։- բարդութեանց եւ եթէ մեղք ^““1՛ '

դ դնող այդ պարզ ու հա- յանցանք մը կար քաւելիք, մսմտկ>ոլնե1"" 

գթ գա ցիները, որոնք' անծանօթ մէջ պիաի վառէր մ ատն երն ու ձեոքերր,

քաղաքային րար ղո ւթիլնն երո լ , միա- սիրտը պիտի դարձնէր խորան : 1՛^
իրենց դաշտերուն ու հասկե - մ ի շկի ու վա ր չո ւթ ի ւնն ե ր ու անծանօթ ՚ ՚

նր մա 
մեստ

ղդացում, ամէն րար պահպանումը յաւելեա՛լ արմ անիք ձ

կարենալ ըմբռնելու համար զըր-

է Մարկոսեան դրողին համար, 
Այսսքէս ուրեմն, ազգային ա րլէ տ ի մո

խիրներէն վերյառնած Տ իղրանա կեր ,„ց ի- 
ներու կանչն է որ Ա ■ Մարկոսեան աշ
խարհին լսելի կը դարձնէ , միամամանակ 
վերանորոգելով 192^-ին փրթած օղակս 
մե, - - --

ո ւլո

րուն հեա, կ՚ապրէին իրենց հողերու խա- ուրիչներու ’ g ան կո ւթ ի'-նն ե ըն ու զ‘1֊'^

ղաղո,թիւնր , Գոհ էին „լ երանիկ, ,ո- ցուձերը, Անոնք կը հետեւին

& ԸԸ : Ի նք ալ կ օգնէ րն թե ր ց ո ղին՝ o— 

աար կամ ղմո ւա ր ահ ա ս կնա լի բառերուն 
իմաստը էջին տակ դնելով եւ կամ տող 
մը վարը , ճարտար դարձուածքով մր ի- 
մաստը մաքուր ա ր եւմ տահա յեր էն ով տա
լով : Այ ո պի ս ո վ , սկիզբը դմո ւարահասկր- 
նալի թ ո ւո ղ այղ լեզուն ոչ միայն < ասկր- 
նալի կը դառնայ, այլեւ' հիւթեղ եւ հա-

ր ովհ ետեւ չէին զարգացած տակաւին իրենց թղթ ած ր ա րն ե ր ո ւն ու նօթ^էք 
զիւղացին խեղդող տուրքերու պաարր- թիւններռն , Բումման *fl^ ս,ԼՀ ՜

"ու.ղ։ս1լ- տած չէ ր եւ դուրս հանելու օ։ր 
JI.՝ ձայ- չէին կրնար տալ։ /?/ ^որէն f'

ուււապատկեր չէիե խաթարած նստած էր շոգեկառք : ,
Աոմե՛ մ ? A Մ/ Z ir"~, . յոր^բերութիւնները եւ նտմտկտտուփերր . Հ . p-------------
Ար՚էէ^է ս՝^.. , կ էա1,.ր_ չէէ1 ,,,1,,^ ,Հ„„Ճ/Ս

առ..թեամր զինք յանձնէ լ Ափիլռքի եւ խտտանքն ալ ունէր իմաստ,

Արսէն ի աչքերուն առջեւ են տանտիրոջ 

կ կապուող որաներն

ր գրականութեան շղթային եւ զայն նարձակ, ,
հասցնելով մինչեւ մեր օրերը ,

Հայաստանի դրական չրջանակներ, 
շագր ո ւթե ան :

ւա կները , փ ո խառո ւթիւննե րո։ 
I։երունք հնարքեերր *

ձե ռքե ր ո ւն

Ա ուասոնի ճակատամա րտԸ 11
երբ րմշկական տեղեկադիր Հ
գէր թէ՝ Հ անծան օթ հ ի ւս։^ք1ո1 P 

զոհ գտցած էր Աղաւնի :
Աղջհէր գա ցած միացած էր ‘

ՀԻԼՏԱ ԳԱԼՖԱՑԵԱՒՓԱՆՌԱԵԱՆ նե
սնոն

«Տա՛ր զիս ՝ մայրիկի՛ս ։ոար^>
g վրայ թափուող քրտինքը, Ականջ֊ նա ցած միչտ կենդանի , տեւապկօ կը

րուն մէջ' տանտիկնոջ անուշաբոյր ջէր ղինք ,
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աՈԻԹՒԻՆեՍնՒ

i» օ « * cՐ)

Հանդիպել պոէաի Հ ե ut ՝ նշանակում է հանդիպել նրա մանկութեան հետ* 
պո է ղի ան նախ մանկութ իւն Հ , չկայացած մանկութիւն : Սայց իրականում

պարզւում է որ դա աւելին կ քան սոսկ մանկո ւթի ւնր :

Երբեք չեմ մ տտձ ե յ որ իմ փոքրիկ ‘Լտրաքաղը կարոդ կ դառնա լ քաոսիկ 
Ղյսրսւբաղծ, դար արադ եան մի վիթխարի չարմման ալփք՝ վերափոխման եւ հը- 
րապա րա կա յնո ւթ ետն քննա խոյդ մի հատուած ամբողջ Սովետական Ս* իու-

թեան համար. բայց ^ՈէԼԸ> յատկապէս այն Հողը ո [’Լ՛ իմաստուն է՝ եւ Հայով 
հա f մարդու յաւերմական դոյատեւմամբ կ արդարացուել իր ներկայու

թիւն ր ՝ երեւի ի ր ա ւո ւն ք ու նի [.ր սեփական ձայնով խօսե լու աշխարհին հետ*,

Հայաստանում եւ Սովետ* Մ ի ո ւթի լնում յեղափոխութիւն կ* այս յեղա- 
փ ոխո ւթ ի ւն ր թւում կ առաջփն հերթին նե ր քին գործն կ Հայաստանի եւ Ս ո- 

վետական Ս* ի ո ւթեան . րայց այդ յեղափոխութիւնը իր ամբողջ խորքով հայ 
մարդու } մարդ արարածի՝ նրա ներքին ումերի՝ ա րդա ր ո ւթ եան ը ձգտող՝ 
վերափոխմանը այս ամկն ին սլա տա ս խան ե լո ւ եւ աւելի լայն առումով Սովետ* 

Ս իո ւթե ան մէչ կա տա ր ո ւո դ ճշմ արիա վ ե ր ափ ո խմ. ան ա ր ձա գան դն է ■■ ‘Թ՚ղ
թկ ուշ պկտք կր տեղի ունենալու եւ կորրաջովեան վերափոխումները դրա 

իորհրդանի շե են :
Երր ես էիոտկզ հիւրն կի ֆրանսացի բանա ս տեդծն ե ր ի ՝ տեսայ թկ ին չ֊ 

րան հետաքրքրութիւն կայ ահա այս փոքրիկ հատուածի , իմ մանկութեան 
օրրանի նկատմամբ*. Ղրորարաղը երեւի հայկական չատ հ ո ղա տա ր ածո ւթ ի ւն- 

ներիր քչով կ տարրերւում , բայց վար արա ղի վիճակը չատ տարրեր կ :

Պոկղիան , ճշմարիտ պոկղիան ոչ թկ փախուստ կ կեանքից , այԼ կեանքի 
չար ում և րին դիմադրութիւն կ • պոկղիան ոչ թկ «պարապ վաիւտի խաղալիկ՛» 

կ , այլ ա չխա րհ ի մի նոր ձեւափո խում , որի չնո րհ իւ մենք իրաւունք ենք ստա
նում իւրաքանչիւր ազգ, յա ր արեր ո ւե լո լ , հանդիպելու ինք իր հետ եւ իր հետ 
հանդիպման շնորհիւ նաեւ միւս ազդերի եւ պատմական , մչակութային միւս 

չերտերի ;
feu ասացի որ բանաստեղծութիւնը, պոկղիան մանկութիւն Է. հանդիպել 

բանաստեղծի հետ, նշանակում կ նրա զգացողութեան հետ հանդիպել՛.

Իմ ծնողները չուչեցի են . Շուշին ինձ համար յամենայնդկպս նիւթական 
կ դասել, այնքան կ հայրս խօսել՛ հայրս կլ բանաստեղծ է ու ինո ուղեգիծ 

են նրա հետեւեալ տողերր՛

«Ւնչ որ լաւ է այս աշխարհում 
Բոլորն էլ կայ Վարաբաղում ,
Սար չի հասնի մեր սարերին,
Ինչպէս ւքայրն իմ այս աշխարհում 
Օասւ մայրերից լաւն է բարի, 
այնպէս հո!ղն իմ Վարաթաղի 
լաւն է եւ թող աստուած՜ պահի • 
եւ կր պահի մի' կասկածի,
Աստուած ն էլ է ղարաթաղցի» :

['Լար արաղ   Միքայկլ Յարութիւնեանց

Հօրս այս .բանաստեղծութիւնը եւ միւս բանաս տեղծութիւններ ը որտեղ 

նա կտակում կր անվերջ ինձ ՛Լարս, բաղ հողը՛ իր ‘Լարարաղը՛

«Վարաբաղը թող լինի որդուս , նորից ու նորից 
Որդուս թողնեմ այս սուրր հողը•• •»

Թնչ կր կտակում հայրս՛ քարտէ՞զ, տո՞ւն, այգինե՞ր : Բակերում խա- 
1.ա,1"ղ հայ երեխաների հեթանոս ճիչը ինձ աւելի գրաւիչ Էր, քան քարակ- 

il՛ y կամ աւելի մեծ հեռանկար ունեցող հողի ապագան ՛.
հայց երր տարիները մոտենում են, կորուստները շատանում, հասկա- 
ենք մեծերի ամբողջ փիլիսոփայութիւնը, ամբողջ անձնազոհութեան,

1'նԹ իրենից հրամարուելու մեծաղոյն պատգամը եւ միւսի չարունակու- 

թ/՚ւնը ;
Այսօր խօսում կինք ծնողի կորստի մասին թկ ո՞նց կարելի կ այսպէս ՚ 

Թկերս տտսց . <<այսպկս պէտք կ լինի» : Պէաք է ճամբայ բացուի մի նոր ղա- 

րաԲաղցոլ, մի նոր մշեցու համար ;

Ես ներկայ եմ, ներկայ , Արցախի
հազարաւոր ծաոերով ու բոյսերով շրջապատուած , 
որտեղ քնախոտն ու եղինջը 
երկնի հետ մշտահոլով վէնի ժէջ են, 
եւ ւսրեւը նորից, բազում անգամներ,

թաքցնում է իր արիւնը պատահական րոյ սի մէջ , 
հրճւում, մարմնաւորուած տեսնելով իր մտադրութիւնը, 
այսքան բազմազան էակների մէջ ,
այցելում է հիւանդ քաղաքների ելեկտրոնային որովայնը,
մտնում հիւրանոցների անհասցէ սենեակները,
որոնց պատուհաններից երեսացող մենութիւնը հազուադէպ է

մայր մտնում,
ուր վերելակը, անտարբեր, վեր է տանում անկումը մարդու, 
ուր արցունք ներր վաղուց կորցրել են տիրոջը, 
եւ էլ չեն տեսնի հիւրանոցի ետնամասի բակ-ջրհորի մէջ 
գաղտնաբար ապրող ծասերի յուսահատ բողբոջումը , 
ոը խեզդւոււք են տարուայ գորշ ձմրան թունաւոր ծխի օղակումից, 
մեքենաների հոգեվարքը վերածւում է յետոյ վրէժխնդրութեան, 
հողը, ջուրը, եթերը հիմա մի մասնիկն են թմրաթոյների, 
բայց սպասիր, գես ձայնը կեցութեան մաքուր է, 
դեո անտառամերձ բացատները խեղդւում են քնքոյշ լոյսից, 
մաքուր գաղտնիք է դաոնոււք անցած յուզմունքը , 
դաշտերը ձեռքի պէս մեկնում են քամուց ծնուող 
թաւշեայ ալիքը վիրակապութեան համար եւ սիրոյ , 
խաղա1զւում է սիրտը մի սլահ,
հետեւում քաղաքի մայրամուտի մէջ 
նէոնէ նշանների տխուր խաղին,
նէոնէ դիմագծերով աղաների եւ աղջիկների խաբկանքին,
քնքոյշ էակներ, արցունք, մխիթարանք ,
բառ եւ լքօտ հայեացք , որ կեանքի է կոչում եւ ասում'
եղիր բարի fn ինքնութեան Տիեզերքի հանդէպ,
եւ բոլոր նրանց' որ ուժ չունեն բարի լինելու,
եղիր ներողամիտ փողոցի բնակիչների հանդէպ,
որ բողոքում են շոգի վիթխարի ալիքից,
եւ ներիր մեծ շուկաների մրջնանոց դարձած ժխորի դրան էնոինչը 
եւ բոլոր նրանց, որ ձեւացնում են, թէ հասկանում են իրար, 
բայց թշնամի են մնալու :
Ներիր եւ բարիացիր կեցութեան առաջ , 
որ այն է, ինչ զգացիր, ինչ ձեռքիդ տակ է,
ինչն ապրում է մայր բնութեան թրթոուն տերեւի Սուրբ գրքով, 
եւ ինչին դիպչում ես' կեանք է,
մահուան հետ պայքարում իմասաացած շարժում,
որտեղ յաղթոհլը անվերջ բացակայում է,
մոռանալով դուռը ետեւից փակել,
եւ մենք յայտնւում ենք նոյն գոյութեան մէջ,
եւ սկսում քայլը հինաւուրց շարժման,
եւ սկսում անել' թաղամասից թաղամաս,
եւ մոռանում դէմքը մեզ տուած ժամանակի ,
եւ մոռանում քնքշանքը մանկութեան այգիների,
եւ աեղ հասնում որպէս լքուած էակ ,
որին չեն ճանաչում ոչ մի մոլորակ ,
ոչ մփ խղճմտանք ու տերեւ-շոյանք :

{Ներ կա յութիւն ---  «Շեմ»)

Ես նորից ուղում եմ վերադառնալ, բայց այս անգամ Հայաստան . իմ 
սերնդի մասին՛. Հայաստանը մի մասնիկն է մի մեծ, վիթխարի երկրի՛. Իւ

րաքանչիւր շարմում, փոփոխութիւն , անխուոափելիօր էն ազդում կ ինչքան 

էլ մենք պա տենա ւո ր ո լենք :
Կայ մի սերունդ հիմա, որ փորձում է աւելի չատ ապրել, քան թկ ար- 

ուեստել : Աւելի չատ լինեչ ներկայ , քան թէ հեռակա յ կարգով ներկայ լի
նել՛. Շատ դմուար խնդիր կ վերցրել իր շալակը՛. Արձակում Հ՛ Աաթեւոսեա- 
նը, Հ' Գրիգոր եանը, Զ' Բա լա յեան ը, մեր մի չարք գրողները որոնք փոր
ձում են ոչ թէ դրականութեան հաստ պարանից թելեր քաշել, այլ ներկայ 
լինել՛. Ներկայ լինել ու իմաստաւորել. իմ ա ս տա ւոր ել հասարակական կեան

քի բարդ երեւոյթներ , երբ մասնաւորում ես ու բախլում ես բոլոր ներկայու

թեանդ դէմ ուղղուած ումերի, որոնց համար աւելվ, լաւ կ դու լինես ապս- 
տրակդ , վերացական , քան թէ մարդ : Բայց շարունակեմ այն մարդկանց մա
սին խօսել որոնք կը նախընտրեն ներկայ լինել, չխուսափել կեանքի դառն 
խնդիրներից '. Մենք չատ շնորհալի բանաստեղծներ ունենք, հետաքրքիր դր
բողներ ՚ օրինակ Յովհ ■ Գրիզորեանը , լենինականցի տղայ կ . փորձում է ան-
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վերջ պոէղիայի երկաթը ճկել հ րա տա ր ա կչութի ւննե ր ի առջեւ, il եծ մասամբ 
յաջո,լոլմ է առայմմ . յաջողւում կ եւ խստաբարոյ հայեացքի ներքոյ խմբա

գիրների, գրքեր են լոյս տեսնում, որտեղ «հոգեղէն տարածքները յանկարծ 

ուրիշ տարածութեան մէջ են յայտնւում :
Յովհաննէսին փառք ու պատիւ որ նա խլել է հոգեղէն նիւթը չափից շատ 

«հոգեղէն»ը չարաշահող մեր որոշ պոէտներից, եւ փորձում է փողոց դուրս 
բերել տյն, ինչ վարագոյրներ ի ետեւ համարւում էր մի քանիսի մենաշնորհը-. 

II] օ ոքը տամ Յովհ. Գրիգորեանին . «0՜ թախտ, իմ դժխեմ, պիտի ասէր Ցով- 
հաննէսը, ծնուել եմ ռր ե՞ս փորձեմ ւսյս ամէնը»: Փորձում է, յաջողւում է. 
Յովհաննէսը ընթերցող ունի , ինձ թւում է դուք ծանօթ էք նրա պոէգիային, 
փիչ են տիրամները, թուղթը չատ վատորակ է, շաքար փաթաթելու թուղի} 

է յիշեցնեմ . բայց ղի րրր գտնում է ընթեր ցողին եւ ոչ շաքարը,
Միւս մեր հետաքրքիր բանաստեղծը Հենրիկ ]շգո յեանն է : հենրիկը գեղա

գիտութեան դասախօս է - բայց երբ գրում է, գեղագիտութեան ձեռքը բաց 

է թողնում եւ բանաստեղծութիւն գրում : Մի քանի մողովածուներ ունի .

դմուար է մուտքը եղել գրականութիւն , Համալսարանում գասաիսօսում է ըս- 
տեղծադոբծական աւիւնը ցրելով լսարաններում . բայց մի մասը կարողանում 
է պահպանել, Գրքերը երեւոյթ են. ինձ թւում է իր որոնումներով արեւել

եան պոէղիայի եւ արեւմտեանի մի ձուլուածք է փորձում . գտնել իմաստասի- 

րւռկան J"/, շրջան ա կ՝ թ կ կեցութեան մի ք’ն Հ որ ա պր ե լա ձևլ , ո ր ի կարող
կ յարատեւել։ Հեր ջ ին J ոդովածուն իր որոշ կր կն ո ւթիւններ ո վ հանդերձ 
նորութիւն կ բերում յատկապկս ույդ, կենսաձեւի որոնումներով։ ք*նձ թւում 
կ Հենրիկը դեռ ունի տարածութիւն մտնելու՝ դառնալու աւելի զդացական ՝ 
աւելի հսկայական կամ աւելի ներկայ լինելու ույդ, ն եր կա յո ւթ ե ան առում ո էէ։

Հե տարր բիր բանաստ՛եղծ կ Արմ կն Ա'ա ր տ ի ր ո ս եան ը . թալթան երդերու 

սիրահարը։ Հրեց պատմական թեմայով մի վկսլ։ ((Ա ա ՚ւ ամ ո լրխ> վէպը հի
մա հետաքրքիր երեւոյթ է, Մ րցտնտկ ստացաւ, բայց անկաթ մրցանակից , 
1Լր մ էն Ա արտիրոսեանը հետաքրքիր բանաստեղծ է • մ տածող ել շատ ապրող է :

թանաստեգծո ւթիւններ ի ց մէկի մ էի խօսում է օրօրոցի մասին, որի մէջ 
ծնուել է Կիրովականում : Փառահեղ է. Տիլք՚ն (մոմասի հետ ես կը համեմատէի 
նրան, Ասացի «գոլ գիտե՞ս Տ ի Ա՛ն խոմասը». ասաց «գաղափար չունեմ», իս
կապէս չգիտէր , Հայկական թ ր ո ւպա տ ո ւր ի ձայն ո ւնի եւ Գաւիթ Յովհաննէսը 
որը շի խուսափում դուրս գալու մամանակակից ա շխա րհ ի թոհուփո հներով

լեցուն թա տե ր տ բե մր ։
ԱՀհցնենք աոււվ- հետաքրքիր մի նոր սերունդ կ եկել» ես չեմ ուղում սահ

մանափակս ւել իմ սերնդով* 1շդ ♦ Մ ի լի տոն եան , Շեկոյեան՝ Ո օ կան եան ՝ Աւ- 

դա լեան ՝ Հր . p ե կլա ր ե ան ՝ ՛Լ- Սիր ուն եան ՝ Տ • ff ով սկս ՝ Ա ♦ ո սեան , Ա . Փ'"/*—* 
սա մ եան ♦ . ♦ առաջին հայեացքից թւում կ այս ձայներր թերեւս լրի*- չեն /ըս

ուած*» իւրաքանչիւրը բերում կ իր ապրածը՝ տեսածը՝ մանկութիւ
նը՝ ծնողների ներկայութիւնը՝ հայրենիքի դդա ց ո դո ւթ ի ւն ր • ,UJU թեման շատ 
անդամ չա ր ա շահ ո ւած կր մեր որոշ պո կ տն ե ր ի ձեռք րնկնելո վ ։ Հիմա վսլում են 
փոքրեր ը նրանց ձեռքից ա յս թեմ աները ։

Պոկտը նման կ . • »Ա ալարմ կն մի լաւ տող ունի ((կարծեցեալ պատահակա

նս ւթ ի ւնն ե ր ի տուրք ա ո ւո դդ կամ Փա սթկրնաքր ասում կ ((.Աստուածային ման
րուքէ ։ Մի՛ք մոռանա որ մանրուքից առաջ դրուած կ ((աստուածայինդ բառը :

Ահա ՝ պո կ տա կան բերքը օրից օր շա տանո ւմ կ է} ր ե ւան ո ւմ • սա նշանա
կում կ որ ,փոխւում կ եւ աւանդական վերաբերմունքը որն այնքան ումեղ կ 
մեզ մօտ։ թանա ստե զծին ի/օսքի ազատութիւն կ պկտք» ապրում ի ճշմարտու
թիւն՝ տոկմաներից շուտափոյթ ազատաղրում ♦ ս տալին ետն տոկմաներից ՝ որ 
՛դեռեւս մարմարի պէ ս վեր են իւ ո յանում եւ ոչ մի ջուր չշա տ ր ո ւանե լո վ դկպի 
երկինք* իսկ պո կտի իւօսքի համար՝ անդամ երկինքը ծարաւ կ։

Գուցէ նորից վերադառնամ փարա բագ : Այո օրերին դմուար է վե
րադառնալ. .. , Այնտեղ էլ ունենք մի լաւ, հոյակապ սերունդ, փարդան Յա- 
կորեան, Հ. փեկլտրեան... շիտակ տղաներ են. երրեմ*ն չեն տար բերում խո

րամանկութիւնը սլոէտական նպատակի ո ւղղո ւած ո ւթի ւն ի ց , րայց հայերէնը 
օձ ռո ւմ են , Հ ո ւն ձ ո ւմ , ո ր ո վհ ե տեւ il ա շտո ց ի առաջին ղասերը եղել են Ամա- 
քուսում . մեր հ ինաւո ւր ց փարա բաղ հողում . եւ իւրաքանչիւր հայ այսօր պէտք 
է "Z1 Ղ.արաբաղը սոսկ հող չի եւ Ղ.արաբաղի պահանջը հայրենիքի
պահանջ է. հինաւուրց Արցախի, հինաւուրց հողի, որի իւրաքանչիւր պատ
կեր, իւրաքանչիւր շարմում արտացոլւում է անպայման իրական պոէտի, 
իրական Հայի, իրական մարդու մէջ, որը ապրում՛ է եւ տառապում իր զգա- 
ց ո ղո ւթ ե ա մ ր :

Ես շատ ղդաց ո ղո լթիւններ ունեմ իմ մանկութիւնից . քանի որ պո էտ եմ , 

ստիպուած ՛եմ այգ ղղա ց ողո ւթ իւնն ե ր ի մի քանիսի մասին խօսել,
Տատս վառարան է վառում . թաց հացիի, բոխ մամռապատ փայտը իս

կոյն տունը լցնում էր ան տառի միստիկ ներկա յութեամբ :
Պապս խիստ էր, երբեմն անա ր ղ ա ր ա ց իօր էն շուտ բռնկուող. տատիցս 

անվերջ ճաշեր էր պահանջում դնել սեղանին :
Հայրս մեղմ էր, բայց հօրիցր մաոանգել էր նոյն պոռթկումների սովո

րո յթը որը երխեմն գրսեւոբլում էր պոէղիայով. յատկապէս երբ խօսքը իր 
հայրենի “Լա րաբաղի մասին էր : Մայրս շատ մեղմ էր . մօրս էի միշտ ձգտում, 

բայց բոլոր արարքներիս համար պատասխանատու էի հօրս առաջ, եթէ 
հայրս մպտում էր մի որեւէ արարքիս վրայ, սա ինձ համար մի փառահեղ 
ամիս էր որի մէջ տօնակատարութիւն էր եւ այգ տօնը տանում էի ես ինձ հետ 
ամբողջ կեանքում կրկնելով, մտածելով որ հայրս ներկայ է ել մպտում է իմ 
արածի վրա յ :

Մի անգամ ինքս 
դիպայ ժամանակին, 
հագայ հողէ հագուստ , 
դարձայ սիրելին , 
նրա , ով ատում էր :
Մի անգամ երկինքը 
խտա գա ւ արագ , 
երազը մնաց
արթնացայ մենակ:

հրար հանդիպեցին
երկիրս ու քարը .
նրանց հի չի մէջ
նորացող ուղին
դեո որոնում էր ապրողին •
քար , որ հաք ել է,
քար , որ կանչում է ,
քար , որ մեռել է , իր լքէջ զմռսուած կորուսեալ ցաւից :

գ֊ու ասում ես որ ծառերը վաղ են սկսել ծածկել,
երր շուրջդ խաւար է եւ բռնութիւն ,
երր դեռ քնած է հողը լեռների
եւ ձայնը ձնհալի մոգական ու խիստ,
կրկնում է շունչը անգոյի :
Յետոյ' ուղիներ արագ, եւ քնքշանք
ինձ համար փրկիչը գալիս է մութ ուղիներով
րայց հոգին վառւում է բարութհամր :

( հանդիպ,„յք^

I.

Շուշի քւս1ղտք , մրա քարեր ,
Այսօր թռչունը կը բարձրանայ աւերակների վրայից,
նա կը տեսնի սկիզրը հրդեհի :
Մենակ, պասւառոտուած քամու մէջ,
ես ազատ էի ապրելու համար :
Մի լոյս գծագրեց նոր արեւ ւււ կեանք :
Մի երեխայ նայեց պատուհանի խորքից, ձուլուելով

մօր հայեացքին;
Ես դիմում եմ ձեզ,
իմ խոր ընկերներ,
արմատներ բոյսի եւ մեռնո1ղ ծառի,
դարձէք թնւսկավայրս վերջապէս :

II.

Հիմա , երր տարիներ են անցել ,
ես կարող եմ ասել'
թող օրհնուի' մարդը' հիւանդանոցում, մարզադաշտում,

սեփական երեւակայութեան խրախճանք ներում,
Օրհնուի' նա, ով ապրում է իր ստուերում, եւ ուժեղ լոյսի

շիկացած միջուկում,
մարգը, որ սմքած ազդրեր ունի եւ հզօր մէջք, որի գերեզմանը

նոյն չափն ունի, ինչ տիեզերքն է,
Օրհնուի' արցունքներն աչքերին եւ առանց արցունքների, 
Աստուածային բարձրախօսը մեր ծիծաղը փոխում է հեկեկոցի, 
Օրհնուի' քո անցեալ տարուայ մենութիւնը խոհանոցից սենեակ

տանող միջանցքում,
fn աչքի թարթումը շքամուտքից մինչեւ երկինք,
Օրհնուի' հիւանդութեան մէջ ,
Օրհնուի', օրհնուի, օրհնուի առողջութեան ցելոֆանէ տոպրակում: 
Օրհնուի, ով տանում է բոլոր վշտերը գէպի երկինք, որ վերջում 

է կանգնած, թո'ղ օրհնուի',
նա', ով կառուցեց տիեզերքը՝ մթութեան մէջ,
չթողնելով ոչինչ անկատար,
նա', ով ստեղծեց այգիներ, ուր տանձերը գիրանում են

ծալապատիկ նստած փոքրիկ րուդգաների սլէս,
Օրհնուե'ն , ովքեր ցած են սուրում կամրջի բարձունքից,

օդում հասցնելով փոխուել հրեշտակի,
Ովքեր խժռում են ատելութեան շոգեխաշած ազդրը, րայց

փոխարէնը սէր տեսնում,
Ովքեր տպում են իրենց տեսիլքի մի տոկոսը, ստանալով անյայտ 

գանձապահի անէծքը.
Ովքեր դեռ դպրոցում իմացան Տէր Զ^օրի ջարդերի մասին 
եւ դասամիջոցին կարկամեցին պատմութեան արիւնոտ զանգերի

առաջ,
Ովքեր երգում են անյոյս պատուհանների խոռոչում,
եւ մեքենագրում Պոէզիայի հսկայ , սեւ գրամեքենայի վրայ իէէնց 
յանկարծահաս տեսիլքը, նախապէս չիմանալով որ անմահ են: 
Ովքեր յիշում են Շուշի քաղաքի աւերակների միջից
անթարթ նայող ծահլկի նիհար դէմքը ,
ովքեր ապրում են արցունքի եւ արեան մակարդումից

վեր բարձրացող թափօնների աշխարհում.
Ովքեր վազում են սւսռցէ փողոցներով՝ յանկարծ համակուելով

պոէզիայի ալքիմիայի յայտնութեանց,
Օգտագործում էլիպսը, կատալոգը, իջնող ինքնաթիռի

մանր դողէրոցքը, որպէս վերջնական տաղաչափ֊
Ովքեր մտնում են մայրաքաղաքների էլեկտրոնային որովայնը

սովորելու գիշերուայ դրաման եւ մեթրոյի ժխորն ա
թմթկահսւրուող օդը դարձնում գերիրական գրատախտակ ■

Ովքեր յայտնւում մեծ քաղաքների սիկարետից վւսռւած
անցքի մէջ , (անձրեւարոյրով սփոփուող) , արթնանում՛

սենեակների տխուր յւսրատհւման մէջ,
Ովքեր տպում են գգայւսխաթութեան սեւ տա՛ռերով սիրոյ

լիրիկան հէնց իրենց թոքին, որպէս ներըող՛
եւ արտասանում սեփւսկան զանգի փշրու1Ա 

պատուհանից՝ արթ նացնելով անձրեւ ու ակաւնի ՚
Ովքեր այսքանից յետոյ դեո շարունակում են խոստովանել, 
մերկ մարմինը փաթաթելով ամօթի եւ ձգտման մաքուր լոյս]1 լ^՛֊ 
մտքի ռիթմը դարձնելով ճիչ :

III.

Ես դեռ չեմ վերադարձել երկիրս ,
եթէ վերադառնամ,
Չեմ գտնի ինքս ինձ,
Կը տեսնեմ լռութիւնը սվւուիուած երկրի ,
Դրան ծանր փականքը կրանիթէ -
թթենիների մետաքսը կանաչ ,
որով հողը գործում է ծիսական իր հագուստը,
եւ չունի փոյթը ապրողի :
Ես դեռ վերադառնում եմ երկիրս֊
Թափառում արեանս րաց երակներով ,
Տեսնում եմ հրդեհը հինաւուրց հողի ,

Fonds A.R.A.M
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կստուկ արթնացող -քաղաքների,
հ֊ւ. թանձր սկիզրը միայնակ թ աղեղի,
որ ստուեր է դաոնում օրէց օր ,
եւ ծածկում սկիղր ու աւարտ :

('&« դեռ վերադառնում եմ --- «Գարուն» , Փետ. 1986)

ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ՈՒ
ՔՐՈՆԻԿ

Լ

1ոււ >Որ կոտրուածք է ստացել քարի պէս, 
թէ նայես վերեւից,

ամէն ինչ փորձում է
ճեղքել - ԴՈԼ1։ս Գաւ
իր րաղալտէ մաենից,
ուր արթնացողն Արարովն էր :

ԵրԿԻէ'
նուազող քարէ ալիք,
որ նորից է ծնւում,
կիսալոՆսնի
իոպոտ թուայ ի հրէշաւոր

մտագրութիւնից ազատուած ,
յետոյ, այգաբացին'
տեսիլքից ծնուած մաքուր լեռներ , 
դաշտեր , ուր լոյսի մուտքը կեանք է 

արարու մ լանջերի վրայ 
քար-լերան :

Ես եկել եւք ցոյց տալու կորսուած
երազը ւքի անգամ էլ,

ցոյց տալու մաքուր երփներանգ
տեքստը

րլրւսլանջերի ,
ուր գիւղերը ծխում են
իրենց չընդհւստուող մաքրութիւնը , 
եւ ներքեւ շտապող առուն 
խոխոջում է անյիշաչարութիւնն

իր արծաթէ
եւ մենութիւնը կարծեցեալ :

II.

Ցեղասպանութեան դարասկիզբ , 
եաթաղանը յօշոսւում էր 
անաղարտ դէմքը մանկան, 
քնի եզրից մինչեւ մահ , 
թւում էր յաւերժ կար, 
րայց աւեր եղաւ,

գերեզմանների
քարէ հաւատարմութիւն,

որտեղ յարութիւնը մարդու համար 
մվւ այլ դար էր պահանջում :

Մեզ փրկում է գեղեցիկը,
ժառանգաբար մեղ հասած

հրաշք դէմքը մանկան,
եւ հոկի գիտակցութիւնը
կարծրանում է օրէցօր'
բայց հողը չի մոռանում ոչինչ, 
անգամ եթէ բացակայում են

ւԼկւսն ու Զոհը ,

մեր հողը խ1օսում է
տաճարների վսեմ հասակով , 
որ կանգնած են լանջի 
մաքրամաքուր ափերում, 
որ պարուրուած են դաղձի 
անուշահոտ ստուերով 
եւ ագահ են աղօթքի' 
վաղուց ցւսմւսք կոկորդով :

ա.

կերպարտնափոխիր ինձ' 
ամպի ստուերից մինչեւ լքարդ, 
միջատների միալար ձայնից'

լքինչեւ երգը թոչնի , 
խորացրու բառերի անկոււքից ծնուող 

այս սէրը,
մինչեւ ոսկին խօսքի, 
դարձրու ինձ տուն , նոր անկում, 
որ ես ուժ ունենամ արթնացման : 
Հանգստացրու ինձ,
տես' օրը վազում է ւսրեւի յետեւից 
եւ վերադառնում' ուրուական : 
էւ հեռուն նորից ծնողի ձեռք է, 
որ պաշտպանում է, բայց չկայ, 
եւ կարծես յուշում աննկատ' 
որ միայն բարին է տիրելու, 
ինչպէս որ սէրն է իրական :

[Հայաստան — «Շ եմ » )
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Հյ աբա թ՜ մը արւա^ երեկո յեան մամը 
§—ին) երբ երկինքը դո ր չ էր ու ամպերը 
թեթեՀւ անձրեւ մը կը մաղէին մեր դըէ֊ 
քսուն , որո չերի ձգել էի ի տ ըլթա ո ւն ը ) հա
մալսարանական այս *l,n<PP •րադարը 
ուր ղանազան պա ր տա կան ո ւթի ւննե ր ni-Jl— 
քէնտ^Ն ալ հոս մեվսած էին զիս , եւ եր
թալ Պ ո ս թ ըն ;

Պփտէի որ Պոս թրն[, հ ա յ կա կան ան
կաթ րատի օմամի [Պ՝Հ՝Ա՝Ր՛) եօթնե
րորդ տարեդարձին ի պատիւ հանդէս նր 
կար : Ղփտէի որ անցեալին' նն ան ‘fj* if

հ ա ն րլ է ս ն ե ր փ ա թր ո ւ ր ործ ԷՒ = Գի ա էի նաեւ 
որ յաճաքս թօսած էի նն ան րատիօն ան ի 
կարեւորութեան եւ լը թր ւթ ե ան մտ ս ին }
սովորաբար հեռուէն ՝, Երբեմն նարդ մ քր
ա՛յն իր մ աման ակր զոհելով , իր ուրիշ 
գործերը մէկդ ի դնելով) ut յ լ քսօսքով
միա՛յն իր ն ե ր կա յո ւթ ե ա ն'ը կրնայ վը-
կա յել թէ իր ըսածը լո1-ր^ Լ ՝ Հեռաձայն 
մը՝ եւ ջնջեցի երեկո յեան մամա դրու
թիւնը ï Երկրորդ մ ր՝ եւ ^թ^երի յա$_ո['Ղ 
օրուան հանդիպում ր [հոս ՈՆ-jl՜f է՜ՍսԺ/^— 
րուն ut լ էլաշքսատինք յաճա քս} : ե աճ կո ե
մը, ին քն ա շա ր մին բանալիները ^եւ եր
կու նա մ է ու 190 քի լոմ եթրէ ետք , հա
ստ յ հանդէսին :

ճամ բուս վրայ կր մ տած էի սփիւռքա- 
հայութեան ր ատ իօմամե րու մասին :

ֆեմ դիտեր թէ ի՞ն չ է Մ ի$_թհ Արեւե լ- 
էէ՛ ր ա տ ի օմ ա մե ր ո ւ կամ հեռատեսլա յ(՚ն 
մամերուն ներկայ վիճակը։ 1970—ական 
թուականներուն) դիտեմ , բարգաւաճ եւ 
ա ռո ղջ էին նման «մամեր», Պ էյը ութ ի 
մէջ՛. էկրան սայ ի մէջ՝ Րատիօ Ազդ — Put— 
տիօ Այր հարցերուն ծանօթ կը մնամ 
«3 առա ջ>>էն , սակայն պէտք է ընդունի լ 
որ մամ ույ ր , որքա՜ն ալ պա տաս թանա- 
տու ըլլտյ եւ փորձէ լուրեր փոխանցել 
նման երեւոյթներու մասին) չի՛ կրնար ) 
ի վերջոյ) այդ րատիօմամերը «ապրե
լու» զգար ո ւմ ը փո թանր ե լ մեդի :

Պէտք է ըլլալ գաղութի մը անդամ , 
գի տնա լո ւ համար ա' յն' ինչ որ իսկա-

կան փաստն է րատիօմամի մը յա^ո զո ւ- 
թեան յ Պէաք է դի տնա լ թէ որոշ մա- 
մ ու մը դուն ) ծնողքդ ) ազդականներդ 
իր°ր մեքենա կան ար ած հաւա տա րմ ո ւ- 
թե ամր մը կը ր^ենա՞ ք ձայն աս ւի ի ւոր : Այդ 
սովորութեան վերա\ծուած , այլեւս ffjn~~ 

վին չմտած ո ւած հաւատարմութի՛ւնն է 
որ փաստն է ր ա տի օմա մ ի մր յաջողու
թեան : Եթէ հայաբնակ թազի մը մէջ է 
ձարդ.) կան t^Qui/z ան մամեր ) երր ա-
մառր մանաւանդ նո՛յն մեղեդին y նո՛յն 
թօսնակին ձայնը կը լսո Վ- բազմաթիւ բար 
դոներ է եւ պատուհաններէ։ \յմ ան վայր-

կե աններ ուն՝ սփիւռքահայ քրոնիկագիրը 
il' ա է թէ համայնք մը կ՚ապրի իր սփիւռ- 
քահա յութիւնը այնպէս, ինչպէս ազգ մը 
կրնայ ապրիլ իր պետութեան հողերուն 
վրայ իսկ : Եթէ նոյնիսկ խօսնակը կը ջար
դէ իր լեզուն {ոչ միայն հայերէնը, այլ, 
հոս գոնէ' անդլերէ՚նն ալ, քանզի խօս
նակներէն չատեր երկու-մրեք լեզու ան— 
կատար կը խօսին') ï Ն"յնիսկ ^թէ ըն Այ
րուած եր ամ չտո ւթիւնը աղմուկ միայն 
կր թ՛՛՛ի t ի ր տ կան ո ւթ ի ւն ը կը մնայ , —
այդ մամուն' երր խոհանոցներու եւ 
նս տա սենեա կներ ո ւ , ինքնա չա րմեր ու ել 
ննջասենեակներու մէջ, ճաչ եւիորլհեր եւ 
մրափողներ, վարորդներ եւ ՈւիքէնւՈւճաե 
հանգիստը ըմ րո չխո զնե ր , Ր ! !ա J կէԱ “ 
ականջ, ըլլա՛յ հմայուած մտիկ էլընեն 
հայկակյսն ր ւս տ իօմամ ե ր ո ւ , հազարաւո ր 
Ափիւռքահայեր կ'ապրին բնական կեանք
մը, այն' ինչ որ զգացուած է մեզի, գրե
թէ միչտ-. Այն կեանքը զոր կ'ապրին 
"Նորքի ու Լենինականի Հայերը {հիմա,

Ել վերջապէս քաղաք եմ ես մտնում • քաղաք մտեե լու առաջին փորձը լի
նում է զանգահարել որեւէ ո ւղղո ւթեա մ ր . ես այդ քայլը անում եմ ել զան

գահարում . տեսնենք ին չ է ստացւում •

Լէյսէօբ զանգեցի մի քանի ուզղութեամբ եւ ապրելու
հզօր ձգտում կար հեոախօսափողում լսուող ձայներում,
պատահաբար լսեցի կէսօրուայ բոլոր լուրջ լուրերը ,
որոնք մրցակցում էին երազիս անհեթ եթ- շարժմանը հաւասար ,
զանգեցի ք ակաքագէտներին . եւ փորձեցի համոզել,
որ օրէնքը վերծանեն-հասցնեն իր նախնական ձեւին' բարութեանց ,
տեսայ սնդիկ-լամպերի ստուերով պաշտպանուած
ակադեմիաների հզօր անն ու անմարդկայ նացումը •• •
Քայլեցի, շրջանցելով անձրեւաջրի մաքուր նախշը 
(օրուայ մէջ միակ օգտակար քայլս) ,
փողոցով թափառելիս, տեսայ նպատակագրուած 
զ՛օրքի շարժումը դէսլի բռնութեան դոները ոսկեզօծ ,
10 հազար պատանի , դոփելիս , գաղտնի զննում էին 
սեվոսկան հոգին, եւ նման էին պետութեան կողմից խուզուած

եւ պահպանուած թանտարկեալների , 
(յետոյ օդը լցուեց կաշւի եւ կորած ջահելութեան խիտ բոյրով) , 
մրգահիւթի հսկայ բաժակով խմեցի ամրան այգիների պատանքի հիւթը , 
կարկամեցի' մարդկային հոգու մարմնի նղնիմ լուրերից, 
որ ժայթքում էր ցինկապատ բարձրախօսից :
Ես պոէտ եմ եւ նոր գիրքս գրուած է սեղանիս , 
երբ արթնացայ 20—րգ դարի թոչնաբուն յիշեցնող 
կահաւորուած սենեակներից մէկում,
բերանս ծխահամ էր , ուղեղս’ համարներով լեցուն, 
կեանքս' պետական ապահովագրութեան եւ հետաքննչութեան

հսկայ ժխորում,
ձեռքերս' սեւ գրամեքենայի վրայ ծնուող տեսիլքներից յետոյ 
դողդոջ եւ սթափուող, որ պոէմը դառնայ վայրկեան օգնութան 
եւ ոչ թէ գրադարակին բազմած շարբաթէ բորբոս ,
եւ արձանացած կե1ղծ դասականների գլխին դրուած 
դափնու տերեւի վրայ իջած կապոյտ մի նանն,
ոբի բզզոցից գործել են սկսում դատարաններն ու գրաք ննչութիւնը 
պատերազմալեզու հսկայ հիմնարկներում :
Ես կանգնում եմ մայթի վրայ ,
աչքերս թշուառութեան լոյսից շողշողուն ,
ես գլուխս ՜դուրս եմ հանում տիեզերքի աստեղային պատուհանից, 
անգոյը լցուած է աստղափոշու հաստ շերտով, 
դատարաններից լսուող ժխորը հասնում է եւ այստեղ, 
գէպի սիրտը' 1ննշուած եւ շղթայուած • ■ •
Ես երգում եմ բարձրաձայն, օրօրելու 
աասնամեակների անյուսութիւնն ու յոյսը ,
Ա՜հ, մեր մոլորակը, որ այստեղից նման է 
նորածին երեխայի կննռապատ գլխի,

հիմա սահում է ինձ հետ միասին իր
միլիոներորդ պտոյտը, խաւարի եւ լոյսի կիսագնդերը
տանելով գէպի մեզ համար անյայտ մի նպատակ,
ներքեւում սփռուած է աննկատ աստուած-անտառը ,
որ զգոյշ սեւանում է, իր նիւղերի քաոսը անրջելով,
աւելի ներքեւ' մենութեան մէջ փաթաթուած քաղաքներ,
ուր ապրիլեան շոգը , նորածին եւ կնքոտ,
դուրս բերեց փողոց բակային շների մի ամբոխ ,
որ փակ հասարակութիւն էին կազմել ոսկոր փնտռելիս
եւ պատրաստ էին մարդուն յ օշոտել:
Բայց պէտք է վերադառնայի քւսկաք,
իմանայի, բացակայութեանս ընթացքում ովքեր են
ձերբակալուել մարդկային խղճի պաշտպանութեան պահին,
ամուսնալուծումդ , ինքնասպան եղել , բանտերում չքուել ,
ցերեկ-գիշեր' յարգուա՞ծ է հիմա մարգ-հիւլէն ,
թէ՞ միայն իր երագի փոսում է գունաւոր,
որտեղ մենք մենակ մուտք չունենք,
սոսկ մահուան ձեռքն է մեր կողքին
եւ անանուն ձայներ' որ կոչ են անում բարութեան,
բայց զինուած են Չարիքի զէնքերով:
Իսկ մարդկային ես-ի խոստովանութիւնը
տեւում է առ այսօր, չնայած խոստովանողը չքուել է վաղուց,
տող առ տող ապրեցի մահուան սոսկանքը
եւ կեանքի չընդհւստուող աղաղակը հզ1օր,
սնեցի պատկերներով տառապած հաննարը երկրիս,
բայց փոխարէնը ստացւսյ տնային բանտարկութիւն,
հիմա երկնքում ոչ մի ւսմպ, ոչ մի ձայն
Պետական պուրակի հսկայ սռնիներում ,
լքե նութիւնր նստել է ճանապարհի վրայ ինչպէս կատու
եւ զննում է ինձ ծախու հայեացքով լրտուի :
Ես'թանձր լորենու կապտականաչ ասկար թ ,
ես' բռնութեան միջանկեալ քամիներից սմքող մարմին ,
մահուան ջերմութեան մէջ' վերածնուող շարժում,
դէսլի կայարանները վերածննգի ,
ուր բանտարկեալ կայ աստուածային,
եւ մերձաւոր անմատչելի ,
ես' ճշմարիտ խօսքի մահացու տիրաժ,
որից բանակներն են չքւում եւ մարդասպանները' իրական: 
ժ֊ամանակն է ստեղծել նոր ժամանակներ, 
չարիքից մեռող այս երկըոււ! :

(Փապլօ "քյերուտայի մենախօսութիւնը ---
«Գր ա կան խերթ» , 1986, Օգոստոս 8)

(*) Արտասանուած Յունիս 2, Հինգշաբթի, «Ֆրանսահայ Գրողներու Ըն
կերակցութեան» բացառիկ երեկոյթին:

Fonds A.R.A.M
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այլեւս , Ղյսրէս\բւսղ/t Հայերն ալ} : Ա,խ 
կեւսնքը 1ԼՈ F ևաՍ^Լէ էF lt,UlFl,L մ/էն չեւ 
1975 յ էշքէֆիէի եւ Պուրճ Հւսմոււո/t ու 
Putu Պէյրութ ի մէջ ալ:

Ան ձն ա կան փորձառութիւնը 1լ արտօ- 
նէ ինծի ըսելու, որ ա՛յո է իրականու- 
թիւնը դոնէ երկու ամերիկեան քաղաքնե- 
րու մէջ' որոնւլ առօրեային ծանօթ եմ i 
Աան Ֆրանս իս^ոյլ, մէջ՝ Ս դո լարդ Մը- 
սըրլեան ի վարած րատ/էօմ՜ամը՝ Պոսթրնի 
մէջ^ փիրայր Ղ^արիպեանի վարած բւս- 
tu/toJ-ամը՝ մաս կը կազմեն գաղութի 
կե ա նքին , — ոչ այս կամ այն հատուածին ՝ 
այլ համա՛յն գաղութի կեանքին , IH-Jl—

առօրեային ։ 1}ւ ահա այս երկ
րորդ րատիօէեամին ի պատիւ հանդէսի ՚կը 
փութայի ես յ

Հանդէ ս ը տսլաւո ր ի չ էր : վեր հարիւ- 
րէն աւելի ներկաներ ո ւն կն դր ե ր ին երկու 
մամ էն աւե թէ տեւող յայտագիր մը որ
զանազան ն պա տա կն ե ր կը հետապնդէր
եւ յաջո դերաւ զանոնք հե տ ա պն դել ՝ հա
մերաշխ կերպով։ Անխուսափելի է ան
շուշտ որ նման ո չ-շահաբեր րատիօմամ 
մը հանրութեան տնտեսական օդե ո ւթե ան 
պէտք ունենայ ՝ քանի որ իր յայտագիրը 
բոլորովին իւճո ղո ւած ծանուցումներու 
չարքի մը չվերածելու նպատակով՝ ան 
ևը սահմանափակէ յա յ տ ա ր ա ր ո ւթ ի ւնն ե- 
րու թի*-ը î Ուրեմն՝ պէտք ունի րա ր եա- 
րակամներու նուէրներուն յ 'Տպաւորիչ 
էր բացակայութիւնը այն մուրաց կանո ւ- 
թեան ՝ որ դմ բա խտա բա ր նորմալ բան մըն 
է մեր կեանքին մէջ՝ նման առի թնե ր ու ։ 
Ներկաները դիտէին որ արդէն վեր տար-

րաւ , երկու մամ . ♦ » : Երեւի արեւելեան 
կ ո դմի Հա յերր ԱՀեդլիա g ինե ր ուն աւե լի
մօտ ր ք ք ա / ո վ ՝ աւելի՛ կա րդասլահ ալ
են • • : Եթէ ոչ ոք դան դա տե ր ա ւ ճաշի
մասին՝ կային ուրիշ մանր գանգատներ 
եւ քննա դա տո ւթի ւնն եր : Այն քննադա
տութիւնը որ !լ ա ր ձանադր եմ հոս ՝ հա
մա սփ ի ւռքեան ն չան ա կո ւթ ի ւն ունի : // ի 
քանի անդամ լսեր ի ՝ երկու անդամ շատ 
յատկանշական ձեւով : Առաջին անդամ ՝
հալէսլահայ ծանօթ մրն էր որ համեստ ՝ 
գրականութենէ շատ բան չհասկցող սա
կայն իր ույդ չհաս կրածը յարգող անձ 
մրն է ՝ որ մօտեցաւ ինծի՝ շնորհաւորէդ 
դի ո (առանր դիանալու որ ղիս *ս է ‘/^FlI’^ 

վայրկեանին իրր հլսյ *J-PnrL f՛^ հանե-

ծէի եւ կը յամառի՛ մ հաւատա լ որ վ ը- 
աանդաւոր է՝ մեր մօտ՝ չխ^ել բարձր 
պատնէշներ' դրողին ՈԼ դրա դէտ ին մի
ջել : Այնքս/ն պա շաած ենք իսկական 
ա րմանաւո րն\եր ը վար ո լմանէն Q շա կան 
եւ ք^էքէեանէն Աեւակ՝ որ ստեղծած ենք 
ifjïlip-jlf մը Î Այդ ւքիսթիք/ք կուզեն շա- 
հադո րծե լ բառի նոր փերեզակները ՝ — tu- 

մէն նոր ունեւոր , որ շուկային մէջ ձի 
քանի տոլար քո tf—քովի դնելէ ետք կր
սկսի գրքոյկ մը «րան ա ս տ և ղծո ւթ ի / ե»
հրատարակել իր իսկ դրամով, հոս — հոն
ցրուէւլ ա կեղ 
հվսո ս տո վանիՀ» որ ինը մի՛ շա հա յ դրա
կանութեան ի,նկ արկուն է եզած ՝ եւ այժմ 
թուղէ ծիսակատար ր ր լլա լ : վզանիցս

լ ո ւե / եւ իեգծ համեստութեամբ մը

լու որոշումը* • * տեղւոյն լիրայ տրուած նշմար ած եմ որ այս անձերը իսկապէ՛ս
էր րատիօմամի վարչութեան կողմէ՝ եւ անկեղծօրէն կը հաւատան որ Հայ լե-
որ իւ վերջ ոյ չէր ի11 կ ակնկալած իմ ներ- դուն իր են դ ոտանաւորի կամ արձակի 
կայութիւնք։ թնչպէս ակնկալէին՝ երր հում նիւթր դարձնելով եւ ՀՀգբականու֊
ես մամր վեցին տուած էի որոշումս՝ ներ- թիւն^ը խնկարկելու/՝ իրենք բրած Լն
կայ Ըէէաէոլ-} • Ամէն պարագայի ՝ շնոր- քան մը որ ՛Շ աւար շ U՝ իսաքեան ի նման
հ ա ւո ր ե լէ ետք ըսաւ ՝ — «Ամա շատ գրագէտ- խմ բադի րներ ի ս կ չեն ըրած՝ — դարձած
ներ ունինք եղեր Tfotutn ո ւր աիսա ր ա յ ՝որ ո ւի- են CfJlUl Շքէ՜Ա՜ւ ? դադրած են Ըէէա լէ ՀՀղ ր ո ւ-
հետև մի քանի հատին անունները թերթին թ իւհ մ ր ո տո դն եՀ1» :
մէջ ան դա մ դրուած չեմ տեսած ։Ղ*ուհ դը-
ր ա կ ան ո ւթ ե տն փրոֆէսէօր ես : ինծի կըր- 
նս/ս բոել որ մարդ երբ. դրադէտ կ'ըլ
լայ»։ Այս հարցումը այնքան սլս/րղ եւ 
անմեղ ձեւով հարցուեցաւ՝ պարդ մար
դու մը կողմ է ՝ որ մինչեւ tuju վա յր կե ան ս 
չեմ դի տեր թէ դիպուկ եւ դմուար tl,Ju 

հարցումը դիտումնաւորը կերպով ուղ
ղուած էր ինծի ՝ թէ ոչ :

Ղփտեմ սակայն ոբ աւելի ծաղրական 
ո Լ քի չ մը դառն ձեւուի ուրիշ մր՝ մէկը

Ղ*ի տա ղ g
ձաղկել շէ նպատակս ՝ ա յ ք' հարցադրում 
մը կատարել։ Պէ^տք է իսկապէս կա ր L — 

լի եղածին չափ իրարմէ qiUUlb լ հայ լե
զուն գործածելով Հայ կեան մեն : մշա
կոյթին (ծառայողները։ Արդեօք թն չ մը- 
տածած են այս մասին՝ ներկայիս գոյու
թիւն ունեցող ՝ թ ե ր եւս նո յնիսկ կա յտ ու
ռա ցող ու ա շիսումացուլ կա դմա կեր պո ւ- 
թիւններ (օր ինա կ Ֆ րան սա յՒ ոF~~

ի տա 1/ղ ո ւթ ե ան ա յս էեՈծ զգացումը

բեմ բարձրացող գրագէտներէն ՝ ըսաւ
ուան աւանդութիւն մըն է նուիրատու- ինծի՝ — ՀհՏհրոզ ըլլալդ դիտէի՝ բայդ դր—՝

ութիւնը։ Լուռ ու մունջ բացուեցան իւ- րտդէտ ըլլա լդ չէի դիտեր» fff ա չի՛ :
րաքանչիւր սեղանի վրայ զետեղուած Այս երկու հարցումներուն՝ կամ ւէի""*
պահարան հերը՝ չէքեր զետեղուեցան հոն՝ սրումներուն ՝ կամ թաքուն քննադա տու-

այէԼալՒ : Մ'իջոց ին , յայտագիրը չա- թ ի ւնն եր ո ւն մ՛էջ կը դտնեմ լուրջ հ տ ր g տոըակ դր տղէ տէն
րունակուեցաւ : Ղ*ե ղա ր ո ւե ս տ ա կան բա- 
մինը անսովոր էր իր ճաշակով՝ սակայն 
ամէնէն եզակի երեւոյթը սա էր՝ որ րա- 
տիօմամի վարչութիւնը կը պա տո ւէ ր ոչ

ծունկ ութիւն ունեցող Հայ Գը Ո դնե ր t
Ընկեր ակցութիէնըյ : Ենծի համար դ րմ—
լա՛ր է գործադրել սահմանում մր՝ ար
ժեչափ մը որ կարենայ զանազանել քէսւ 
գրագէտը տկարէն ՝ կամ՝ աւելի /որթին 
հարց՝ բարձրորակ յօդո ւածա դի ր ը' վա- 

ՀհՍառա/))ի րն թեք
f Ը: — դրութեան եւ դրականութեան հար- ցոդնւերուն եանօթ օրինակ մը դորեա-
ցը, զոր կ'արմէ չօչափել կրկին ու նո- ծելու համար ըսեմ , օրինակ, որ կը նլ 
րէն, եւ որ չօչափուեցաւ, կամայ թէ ա- խ ընտրեմ Տիգրան Հաճեանի ղր չէն թըզ-

նաէ/, վարիչը գի,„է

{1Ը: "/""ե հատորը „,հս, ,„n77

թարեկւսմն է այնինչ դրա'/ 
մոաո է գրքի նիւթին, $ ՚
մէկ կոզմէն' հմտոլթիմ, մ. ԸԱ-“11Ո{1

մէն' [■“‘Ըհկամութիւնր. ր։'Արո"" Կ'

Ր u'Jut-h

“Ժ A

սակէաէ ել փրոֆէսիոնէլ/,
դիտանկիւնէն դիտելով հլ

ոԸսկսւն «>Լ

արտօնէի՞ք որ ղրաիտտոկձ1'91'-'

յւ՚- պ*֊ոՈւ,

սւ1պ
պարտականութիւնը յանձնո/ դ1'եԼՈԼ 

տին, թէ պիտի դատապարտէի
կին վարիչը : 1 "/"֊''"'֊

Պատասխանողներուն 89 (Հ ,
է գաաապաթսՕպի է

նը աւե չի ծանր ել րացաստկան , 11
նմարին մէջ, նման պարտ ,
դրական հմտութիւնը.. '՝

Ապա կր փոթուի հարսում
‘Ա.,ս/մ'պին դիրքը յտնձնոլի դրսպԼ^ 

ոը հպանցիկ ծանօթութիւն մ,, Լ՝
ղին ակ ին հետ՝ ստեւ

Ը ո^1՛ հե.
ռ րարեկամ

ի նչ կր մտտեէը այդ պտրտդտյթ, Լ} 

տտսխտնը' 86,5 տոկոսը հտմտձտի 
'//'րՔ կ-րհլի է տոտրկտյտկտն 
դրա խօսել' նման պա յմանն և ր ոլ 
Un, կայն պատասխանող ըննտդտտնլ^ 

Տ առ հար իւր ը կը յամառի, մտլ,րակ^ 
է , կը հաստատէ որ նոյնիսկ եանօթք, 
կարելիդ չէ վստահիլ : իսկ պատասխանո^ 
ներու 5 ,5 տոկոսը վստահ չէ թէ թնչպէԱ 
պէռրք է պատտսխանել հարցումին : Ալէլ. 
ցլ^ենը ոը ՀՀետնօթ-» ըառր սահմանուած 
է այսպէս , -«.հեղինակը ել դրախօսր ի,,^ 
հըրդամ ողով ի մը, դրական ասուլիսի

եմ ճա ի էեր 
պած են իրարու
ղտս Հւտչւրեըոյթի մը ընթացքին հ։1,նղի.

րու» : Եթէ մենք այսքսն 
խստապահանջ ձեւով շարժէինք, 1լ[1ա. 
խօսական դրոգներ կ'ունենսմր մեր մա. 
մուլը, չեմ դի տեր :

Ուր ի չ հարցում մր, - այսինչ հեղի, 
նտկր գրած է դիրք մը , մարզի մ՛ը մէի պ 
սրոչ հեղինակութիւն մը ունի այնինչը, 
որ կրնայ «մրցակից» նկաաուիլ: Շեշտել, 
որ նոյն նիւթր չօչաւիող, իրարու մօտ 
գործեր դրած են այս անձերը : Պէ^տլ 
է արտօնել մէկուն որ զրախօսէ միւսին 
դիրքը- Այսինքն, հոն ուր մրցակցու
թեան ալիի կարելիութիւնը կայ, առար- 
կայական մօտեդում ՚ւա՞յ: կրնւ"' յ ըլ-

քայ, Պ .<Հ .Ա.ի .—ի հանդէսէն օր մըր թակց ութիւն մը կարդալ, հարաւի մէջ 
ետք, սա պայմաններուն տակ: տեղի ունեցող հանդիսութեան մր մասին,

(իիրայր “Լարիպեան , իր կինն ու սՀ քան՝ Հայաստանի կամ Մասիսի նոլիր-
բազուկը, Ե՚֊դինէ “Լարիպեան, ու կար- ո ւա\ծ ոտանաւոր մր , արտասուաբեր քառ-
պի" Զէրաեթան էատենապետ) , վարէ- եակ մը: Գիտեմ որ առաջինին հայերէնը

կա- ցին երեսուն ներկաներու մասնակցու- պիտի ըլլայ բարձրորակ, նկարադրու- լալ:
րապետեան, եւ խորհրդականները' Պար- թեամբ տեղի ունեցող խորհրդակցական թի ւն ը' վճի տ , դադափա ր ը' յս տա կ , ա յն- Պ ա տա ս խանը , 7Q տոկ„սով
դել էասլլուզեան, կարպիս Ալըգեան , մոդով մը, որուն նպատակն էր մտա- քան մը որ նոյնիսկ երր համաձայն .եմ
Շուչիկ Մարտիրոսեան, Մուրէն Աուրէն- ծե լ ա մ ե ր ի կահ ա յ գրողներու միութիւն այդդաղա,փարին,պիտիստանամմտքի
եան եւ Մոզին Փաթըրսըն, անձնազոհ ել մը հիմնելու մասին: Սկիզբը' անակնկալ որո չ հաճոյք մը, լռեթայն հակաճառու-
կարգապահ անձեր չեն միայն, այլ նաեւ էր ինծի համար այս խորհրդակցութիւնը , թենէս:

ինքզինքը, այլ... հայ դրոգները :
'1՝արմէ անդրադառնա լ ա յս «աւանդու- 

թե ան^ : Ա ա տի օմ ա մ ի ա ր տօնատէ ր — վա- 
րիէ ‘Լարիպեան , ատենապետը կարպիս 
Ջէրտէլեան , ատենադպիրը' Պետրր,

սաներ ՝ քան'

f r » - — - - -֊ — * I u I—-i. I. Հ լ -- * լ լ յ £ յ չ-------------- - ---- ---- ռռռ ռ-։ւ լւ tt tt լ։
, ,ւ օԼ ա^Ոձ- Հալղ1! ձս1յնասւէ՚1՚“~ թի“-ն»Ը: "րոմն իրենց մասնակցութիւնը կտնութիւն» որակողները համոզել կա֊

բերած են ոչ միայն դրոգներ, այլ մա- ր ե լի չէ, - թող ըլլայ: իմ նպատակս,

նաւանդ գրասէրներ: 1978-// վերջերը տկար, վատորակ դրականութիւնը «զր-
տյս կազմակերպութիւնը ել նորեկներ բութիւն» որակել չէ, ոչ ալ բարձրորակ
միասին վարեցին խորհրդածողով մը, դրութիւնը՝ բարենիշով մը պատուել ու
որուն նպատակներէն մէկն էր հայ գրող- դրականութեան պատուանդանին վրայ

ի •1հրՒյ մՒջոց մըն է , ազգն ու մր-
շտկոյթը , անոնց առողջ ել արդի պահ
պանումը նպատակներն են : ուրեմն
յանգած են սա անսովոր եզրակացու
թեան , — ձեռնարկը պէտք է պանծացնէ ոչ 
րատիօմամը, այլ հայ մշակոյթի ծա
ռաները: Այս տարի' ամերիկահայ դր- 
րոզները , ինչպէս անցեալ տարի' ամ ե-
րիկահայ ուսուցիչներ եւլն . : 
գրողներ հրաւիրուած էին , Ա'ի 
նահանգներու չորս ծագերէն, եւ հրաչ-

ձ՛ ո
ացետ լ

«այո >
կրետյ՝^։ Ղ^ր tu խօսողներու 16,7 տոկոսը 
ՀՀ, ո չ?> կը պատասխանէ 111J11 հարցումին՝ 
3 յ9 տոկոսը ՀՀ չեմ դ/t տե ր^ :

Մ եր մ օ տ՝ թերեւս անիմաստ թուի 
տրցումը՝ քան ի որ ան ասելի կը նե- 
տ դեմ տ կան ՝ մասնագէտ դրորԼ ներ եւ

ոանաստեոծ tղ&ը՝ վ[,
դիրը, եւլն. : Պէտք է յիչել որ արեւ- 

ըտ\եան աշխարհի մշակութային կեան- 
քին մէկ կարեւոթ մասն է գրադատութիւ
նը: Ամերիկացի ամէնէն տարաեուած
«մտաւորական» թերթը, Տեր Ղյէ1 Նորք 
Րիվիու օֆ Պոլքզ, (120,000 բաժանորդ),
աւելի պա տժ՛ա !լան—մասնագիտական ցոր-
ծերոլ մատչելի գրախօսականներ կր ^Ը“

ներու միութիւն մը հիմնելու հետ կապ- բարձրացնել է : կհուզեմ պարզապէս հարց րատարակէ, օրինակ, քան' վէպերու դր
ուած ‘.արցեր չօչափել: Այդ խորհըր- տաչ, - արդեօ՞ք պէտք է պատեր հիւսել ր ա խօս տ կաննե ր : նման է պա բադան անդ-
դաժողովը բարձրորակ եւ հետաքրքրա- ել պատնէշներ բարձրացնել, դուրս դնել լիախօս աշխարհի ամէնէն ծանրակշիռ,
կան երեւոյթ մրն էր , որուն մասին շատ դր ո զներ ր , զիջի լ «գր ադէ տներ ո ւն» , հաւ միայն գրախօսականներու յատկացուած

երկար թղթակցութիւն - վերլուծում մր մշակոյթի ամէնէն բերրի ակօսին' հայ Թտյմզ ԼիթըթԸրի Սաֆփմրնթ/ե (Լոն-
դրի առած էի ես, «Յառուի էջերուն դրականութեան խնամքը եւ հակակշիռը, տոն), որ շաբաթը 40-Հե 50 դիրք ՚1Ը «՜

քով մը մեծամասնոլթիւնր եկած է են մէ9 1979 //«AA- IV մ, 7 ՝ւՀլլ—1բ-ռո[ոոասքըուտազազչբռը, տոԱ ), որ չարածը դրր^ ֊ԼԼ ռ
բեմ բարձրացան, ծ ափ ահ ա ր ուե g ան : ’ Լ , 7Ա՛ ^ ^ ՚ 3փոթորկոտ օրերուն: կարելի՞ է րախօսէ, տարին՝ 2000-^/ 2500 ,/«;»֊

Աե, ÿ// զայն, երբ խո րհ րդօսէԼո դով/էն 
էէձե«շուշտ հայ ժողովուրդը քննադատոլ- գրուեցաւ դրոդներու միութիւն մր ստեդ- 

թեան զօրաւոր ոգի ունի (թէեւ դժրախ- ծելու հարցը:

աեԳ Ը)'^Լ: երր չկայ արժեչափ մը՝ որ զր- րոնցմէ 3 — 400—// միայն գրականութի

բար այդ ողին չար դիւնաւոր ո լիր իբր
յստակօրէն արտայայտուող հանրային 
կարծիք, րան մը որ տակաւ կր չքա
նայ մեր մամոլլէն, որուն սիւնակները 
քննադատական նամակներու կը սպա
սեն) : Բայց եւ այնպէս կա՛յ քննադա-
տոլթեան ոգին, ողի մր 
դժուար է զանազանէլ
դժգոհանքի , մրթմրթոցի արտայայ 
թիւններէն: ինծի համ՛ար մի՛շտ հետո,-
քըրքրական է թէ ի՞նչը կ'խնդունին , մար- 
“էիկ: հլու—հնազանդ ու լռելեայն ել ի՞ն—

զոր յւսճսէխ 
բամ բւս սանք/t ՝ 

ut ո ւ-

՛Շուտով ստիպուեցայ ն չմարել ոբ զա_
նազան դրական ու բացասական կթրքեր 
եւ մզումներ կ՚ոգեւորէին խորհրդա
կիցներէն չատեր : Ես ալ կարծիք ար- 
տա յայտեցի, թելադրելով որ, նախ, 
դժուար է գրողն ու գրաղէտը, դրու
թիւնն ու դրականութիւնը զանազանել 
իրարմէ, ել հաստատելով իմ այն համո
զումը որ տասնեակ մը խեդճ-ու-կրակ ո-

րականութեան պարտէզէն կարենայ ար
տաքսել եւ դուրս պահել փերեզակները :
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Աիացեալ նահանգներու մէջ քննադատ
ներու միութիւն մը, աւելի ճիչդր' մա
մուլի մէջ զրադատութիւն կատարող 
փրոֆէսիոնէլ , գրախօսական — գրոզնե-
րու միութիւն մ ր կայ : Անոր 450 անդամ-

մնացեալը' քիչ թէ չատ մասնաղխռռ>1լան 
մակարդակի դրութիւն: «Յառա^Ւ 1^'

թերցողը ս տիպուած է երեւակ՛ս յէ է, ^՚1 1 

կ՛ուղէ Հայ կեանքի մ էջ նման երե' J 

թի մը զուգահեռն ու համազօրը I"1'1 /՛ 

լուս սն եա կն ե ր ո վ դրա խօսականներ ՝ 
Արթիլր Պէյլէրեանի, Մտրկ - նշս՚^՚ռ՚ւփ 
'Լահ է Օշականի, Գբ[՚դոր Պրր"Լ'"ն1'

յնռնց նմանոզ (աւաՀզ՝ անգո յ) հս,յ 7£՜
էէոներու կ ո դմ է , ամէն շարաթ: 

29 հարցումներ ուղղուած են դրս"1“r - •֊«<££ £ ֊֊ £ձ լ ,1 ’ ասղւսսռ *» ւսր ո ո lu ut, U ո ւպւլ՛ ֊ լւ
‘̂ ‘թտ,,.^Լ^ագԷ77 մը ներԷնհԱՀ-Ը են 29 հար- ներուն : Զանոնք մէկ - մ է կ թո^Լ

բարձր դասել քան տասնամեակ ցումներ պարունակող հարցարանի մր ,
եւ արդիւնքները հրատարակուած Պոս- այս տողերուն մէջ, որքան ալհետաք^չ՜ 
թըն Րիվիու. ամսաթերիժի Ապրիլի թի- բա կան ր f քան անոնցմէ ոմանք*
“Ւն մէջ- կեմ, հարց տալով, - արդեօք

Երեւոյթը հետաքրքրակա՛ն է ինքնին, րակ գրադատութիւնը, - 
քանի որ փորձ մրն է ճշդելու թէ ինչ նը «դրութի՞ւն» է, թէ «դրականս՚-թՒ Հ 

տեսիլի ժամերու թոթաԼիս - / Î / ^1'ս1 PոJJ"կ-ն^"վ կը մօտենան զրադատ- Արդեօք հայ գրողներու միւռթՒ՜1' J
նեո ևլ,ն ■ Ո A ղ էսօսնակ- ները եւ գրադատական սիւնակներու վա- րաւունք ունի՞ պատնէշներ սԱ,ե,լ Լ,

{„.ՀՀ,լ,,.,խ խ.Հ-

Հ ւ լ , , ք’ ՄզՈւՆ 'յ՞ր֊ նաեւ փորձելմտածեչ թէ ի՞ն' տիտի աա- " ' Տ ’ մ " ’խ 11ՓՒ.ոլլ. Լ Հփխգ.

ո,Ւն էր Jl i "խ“"" i հ-յ Գր-ղ-՚ր՚երը, եթէ -նկէղԼօրէն խր-
ոգին էր , որ ժ ղեց զիս այս կարծիքը ար- սէին : ւ Լ I /

նե.րու հմտութիւն ել փորձառութիւն ու-
աա ս հււււխանները նշել՝ իմ նպատակ

, Օլէն..ւ„ րնղհա,.. Տ H ,
‘"“t ," է’լա“'-՝՝ ե'լն' - 'հ-ւժ'ն' ե- -.'ւէ օւՀձ

" z't, <“յւ՝1ւ-խ-յք -i- ~r !,ը Հխ
սեց ին իրենց ճաշին , որ հրամցոոեցաւ մի- գրագէտներ , րատիօժամերոլ
այն ժամը 10-^ե, անձերու' որոնք չէին 
ընթրած: Գրագէտ Պօղոս ԳոլբելեանՀ որ 

Լոս Անճըլըսէն եկած էր, ըսաւ Որ հիա- 
նաթ, էր նախ' ներկայ ըլլալ ձեռնարկի 
մը ուր ճաշը չէր հրապոյրն ու սեւտեռա- 
կէտը հանդիսութեան , ել ապա աւել
ցուր , - «Եթէ ասիկա Լոս Անճըլըս պա-

գրողնսր, 
եւ հեռսւ-

տահէր, չեմ կարծեր որ մերոնք նման տա քայլելու, - գիտէի nu ՜} Հ A ՜Ո L, ,
պ/-Ւ .պ-.էէն. t. նհղե։, լ էխ

'/աւթեա նէ, Մ Ut րկ. նչանեան մր 

ս է ս Պ չաքճեւս նէ:
թԱԶԻԿ ՄԷՕԼԷՕ^

Միտըլթ աուն, •էոնէթիքըթ 
Աիւսցեալ "Նահանգներ
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դնելով ««ZZ-p» Ըմտ դտ կտն ո ւթ [, ւն ք ՛կեն-
՛է՛"'"!' պահող հարցեր յսւ1սուռն մ j, ւսմր— 
տութեան ր մր երբեմ՛ն ՝ րնթ եր ց ո ղնե ր ուն 

ստեղծելով ամէնէն հ ակա ս ական հա- 
կաղդեցութփւնները ։ Հե ր ետ ի կո ս ի y պատ
կեր ա ն ա ր տ կ կի մը լուսապսակը դմուար
չէ տեսնել դէմ քին շոպ^։ ^Իրդել քնացորլ 
ն աքերը՝ պարականոն ու նոր կարծիքներ 
աոա հարկել պանթ է ոն iluiiu^f արմ է բուե
րուն ՛մասին , [կոտրել — թտփեյ' ճ շմա ր—

ատեն քննա դա տին դի աո զո ւթի ւնները պի
տի մատնէին ոչ մէկ սրատեսութիւնդ ոչ 
մէկ նորութիւն պիտի բերէին բանի որ 
Սարաֆեան ինբ արդէն շատոնց հ եր
բուծ էր այդ վէպերը y իր գրացանկէն 
ջելով «Իշխանուհին» յ Այլ հարց' որ ա- 
նոնբ կը պատկանին ֆրանսահայ դրակա
նութեան պատմութեան եւ կրնան իրենց 
հեղինակին ապահովել վիպասանի ո է- 
արհամարհելի համբաւ մը՝ եթէ օր մ լ

լռութիւնը իր կողմը ունեցողի հաւատ- խմբուին նոյն կողքին տակ : Մինչ այդ 
բով ու պարմանո ւթեամ,

քննադատութիւն y ՛բայց ինշ,մւ յ 

ււ ււ
օնն՛

'արցումը կը ցրուի մեր մտ բին ամէն 
կամ

՛ի որ
՛սեց—

ահգամ որ !i ր-» քննա դա տն եր կն
y, աղէտներէն մէկն ու մէկը կր 
ձուվ։ դա՛սել հատոր մը , գրող մը՝
[.ալէն թէ ներկայէն եւ չի յ՛՛՛ո՛ւղիր մեր 
Տ^արթնցնել հետաքրքրութիւն դէպի իր 
խսքը խնդրոյ առարկայ հարցին շուրջ֊. 
JA* i դրսձկան քննադատութիւն կո շ- 

ահին օրինավիճակը դրականութեան 
/j!: Լնդարձ ակ , իմերել՛՛ դասա կան հար— 
րւմ, որուն պատասխանելու չենք ձեո- 
՛հարկեր այստեղ ֊. Սակայն անոր ստեղծած՜ 
տաղնապը որքան կրկնուող այնքան մ ե- 
կթէ: Նման տաղնապ է որ '"՛կամայ կը 
յարուցանէ Պ • Վ՛ 0շականի մէկ դիտո- 
ւլութիւնը իր «Գրական քրոնիկ»ին մէջ, 
ուր նկատի կ աոնուի Ն . Ս "'րաֆեանի 
([էնսէնի Անտառը» դրութիւնը , ի միջի 
այլոց .

Համանուն հատո րին մէջ մտնեյէ ա-
“£> «Վէնսէնի Անտառը» տպուած է ա- 
ախն անդամ Հալէպի «Նայի րի» տ մ ս սւ- 
WP' մէջ, 1947-/,}/ , արժանանալով՝ րստ
^րտղրութեահ ՝ հանդէսի խանդավա- 
ււթեսւն : Յետոյ երկար ու յարգալից

^ութւ՚ւնն է իշխողը՝ մինչեւ որ նոյն դը- 
քութխնը կը յայտնուի «ԿԱՄ» հանդէսի 
2հՅ-4 թիլերուն մէջ (1982 , 1986) :

հրատարակումն է առիթը Պ. 
՛կանի դիտողութեան, որ կիարտադը- 

fW, 1-'պաւելով միայն Աարաֆեանէն ե- 
1“,^ մէջբերումը, չծան ր ա բեռնէ յ ու հա-
եսր այս տողերր .

«Նիկոզոս Սարաֆեան անունը երկրորդ 
“կամ [աոաջինն ըլլալով Սարաֆեան - 
Wpfi մա մակագրութիւնը , Գ- Պ-] կ’ե- 
]^ւա,1 հասարին մէջ , այս անգամ «Վէն- 

®|> Անտառը» անուն արձակ գրութեան 
•կ • Սարաֆեաւնի էն ակար գործն է , 
,քուած հեղինակին «մտածողի» յաւակ- 
Դխնները հռչակելու համար : Փա- 

I 1մէջ ամէնէն գէշ բանը որ կրնալ պա- 
‘«հիյ ոեւէ մէկուն ոչ այնքան սէրէ 
^օ՚-իլն է որքան կիսկատար կրթութիւն 
? ունենաք է ; Միայն նկարիչներն են որ 

՝ ա գսսմ իրենց ինքնուս կամ նոյնիսկ 
ա 11 Ը11ա|ուն մէջ փառքի եւ հսլար- 

Ւ ան պասւնաո մը կը տեսնեն : Մնաց- 
1 Pp որոնք արուեստագէտ ու գրա֊

՛լ ' ^Ա”Լո11անանութեա,ն մաս կը կազ- ». WmqWkpB.

. “գաանի մը քուրայէն չեն անցած ոչ 
, llnLP? Fju կրնա,ն ունենալ նկ աաաոե- 
հււ "ւ^ Ահրկայացնելու դարաւն մէջ

^փութիւն մը բանեցնելու դէսլքե- 
1 լթացքիլլ վրայ֊ անշուշտ կան

։քաոՒլ11ւթ^նՍՏեՐ :ԱՅս1նՒսՒ8հրը շատ շատ
. . Ոլ սւ11ոլհստագէտ «կը խաղան»

Kinhf թ 1ւմսաւոաէռւ-Թեան ՜ նախճա- 
լ< ' ’ հաւանդ եթէ քիչ մը տա

սն մէ Ա1')ակ ա1 րԱհն այգ գերասանու-
U hn,iV 5pQ աւ Գաւլնս,9ած «պլա- 
խպս 1 1UnP'kfr: Անշուշտ ոչ nf այս
k կսւօմե ա<1 : քհսնառու? Իւն նԸՐ-
“էինլ 1 ւսմս ումրողջին մէջ րանաս- 
^9 «ւե Ի սԿէ1Բա^-՜ «գիաեն» ւս-
l՛"- էլ ոււռս ՈԼ|յհ[1ա1ՈԼ ուրիշՍՒրէ սորվե- 
.Ppiufif P համար համալսարանական 

1>1խւ կ ծ‘UlpU1U^ մնացած տեղերը լեց-

Գ1աղները , քիչ րացառու- 
«ոխԼ ՈԼԱ մաԲԳյՒկ եդած են, եւ 

ք}>քի(ւ ■ <<սրր>ոզան ներշնչում}։» միս-
?։*Pîï,Ï<lbU1î աւլօրեայի մանր դիւ- 
։լ^Փե 1 ՚9*^ահ ու հայկական «եր-

լո յ կշկո» անմահ սկզբունքին' 
էէս դար , մինչև 70ական թը-

ւականները գոհացնել դիւրահան հայ 
հանրութիւն մը ու ի վերջոյ անոր հետ 
ա1 2Ւ?Խ : Սարաֆեան, ի տարբերութիւն 
իր ժամանակակիցներէն, լիաժտմ ու է- 
տպէս բանաստեղծ եղած է բնատուր խառ
նուածքով մը ոը չի խաբեր: Ընթերցում, 
ապրում, երեւակայութիւն, զգայ նու — 
թիւն , տիսիփլին ու ձեւի զգայարանք բա
ւական եղած են բանաստեղծի իր ինք
նութիւնը այժմեականացնելու : Սակայն 
հոն ուր իր համալսարանական լուրջ 
պատրաստութեան պակասը ցաւալիօրէն 
զգալի եղած է' այդ իր արձակին մէջն է 
որ կր փորձէ «մտածել» , դատել իր դարն 
ու անոր արժէքները : «Վէնսէնի Անտա
ռը» այս վրիպանքին լաւագոյն օրինակն 
է ուր հասարակ , ընթացիկ տեղիք ներու եւ 
իմացական պարզունակ տագնապներու 
շուրջ ստեղծուած զգացական տռամն ու 
անձկութիւնը ոչ միայն անշահեկան ըն
թերցում են այսօր, յիսուն տարուայ հե
ռաւորութենէն (անշուշտ ատոնք նոր էին 
հայկական իմաստով ու նոր են տակաւին 
մեր հոծ զանգուածին համար) այլ կը 
զարմացնեն թէ ինչպէս իրեն նման ներ- 
գօր միտք մը չի գիտակցիր իր յւսրուցած 
հարցերու յոգնութեան - • • : Ահա իր տագ
նապի պահերու մտածումներէն : — 0 իմա
ցա կան ո '-թի ւն , դառնութեան բամա կս : ի, լ 
անով էր միա յն ... [■*’]։

40 տարի առաջ գրուած այս տողերը 
նիշդ է Ոը վեր էին այգ օրուան միջին Հա
լուն մշակոյթի մակարդակէն ու մեր ժո
ղովուրդի մեծամասնութեան համար դեռ 
վեր են այսօր իսկ, սակայն յստակ է 
որ բանաստեղծին մտքին որակէն շատ 
ցած են եւ անշուշտ չեն չափուիր ֆրան
սական մտքի լաւագոյնին հետ» (1) :

Այս ընդարձակ մէջբերումը կը կատա- 
րեմ ո՛չ այնքան ճաշակ մը տալու համար 
Պ՝ Օշական ի բիւնադատական կերպէն y

որքան դիւրացնելու յղումի աշխատանքը 
եւ. խուսափե լու ՛կտրատ մ է ջրե ր ո ւմնե բո ւ 
հաւ ան ա՛կ ան աղճատ ո ւմէն : Նման էջի առ
ջեւ մեր ձեռնարկը պիտի չփորձուի քրն- 
նա դատի հաստատումները հե րքե լով յա- 
ոա9 քա շել հ ա կա փ ա ս տ ե ր ո լ սա րուած 
մ ր : Շահեկանութենէ զուրկ է կարծիքի 
մը y տեսանկիւնի մը y քնն ա դա տ ո ւթի ւնը 
ուրիշ տեսանկիւնէ մը մե1լնա՝ծ։ Որեւէ բո
վանդակութենէ անկախ' քննադատական 
ս, շի, ատ անք ը մտքին ազատութեան հրա
հանգն է եւ ասոր արգելումը' — «մեր» 
մօտ սովորական — աղիտալի z Ուստի' 
ձգենք քննադատը իր կարծիքի վայելու
մին մէջ եւ փորձենք ի յայտ բերել քըն- 
նադատական այս կերպին ներքին j ար
տաքին բանուածքը՝ քնն աղատին կողմէ 
չվեր լուծուած գաղափարային կազմածը y 

զոր ան ՚կը գործածէ առանց դոյզն վա
րանքի եւ որուն արգասիքն է վերի յայ
տս, րա ր ո ւթիւնը։ Առաջուց հարկ է նկա
տել y որ Պ • Օշ ա՛կանի քննա դա տ ո ւթեան 
մեթոտը վաւերական արտադրութիւնն է 
«մեր» գրականութեան պատմութեան եւ 
«Մեհե ան»խ օրերէն տուած է փաստերը 
խր յաջողութեան : Այս ^1ՐՐ J մի
այն զարմացնել ընթերցողը '(֊աղաք ել Ա- 
հազանգ կոչու ած երկերուն . րայց ասոնք 
կր պաս^կանին ուրիչ կալուածի եւ դուրս 
կը ։Րնան այստեղ մեր նկատառման դաշ
տէն :

Վ . Օչական քՕական թուականներու ըս- 
կիղբէն Ափիւռքի մամուլին մէջ, Պ է J— 

բութէն Սան Ֆրանսիսքօ , ստանձնած է 
քննադատի ոչ-նախանձելի դեր մը, խա
րազանելով համբակներու բանակ մը,

դարժանութեամբ , ահաւասիկ սակայն Պ . 0շականի խօսքը նկատի ունի 
պաշտօնին նշանակութիւնը: Գրականու- Ս արաֆեանի ոչ-վիպական արձակը, 
թիւնը պէաք ունի ատոր ինչպէո թոքէ- «.'Լէն մէնի Անտառը», որ ուրիշ քննադա- 
l՛ Ը թթուածինի֊. Բայց հերետիկոսութիլ- տի մը համար «հայ գրականութեան դե
նը կր տանի ի ր հետ իր անպատեհոլ- ղեցկաղոյն էջերէն» մէկն է (2): Վթ ել 
թ իւնները. այն որուն դէմ կր մաքառի նման կարծիքներ անշուշտ գոյութիւն 
կը շարունակէ ղեկավարել հերետիկոսին չունին վեր էն վճռողին համար, քանի որ 
պայքարը : Աւանդականը կը պահպանէ իր այդ կարծիքները կը դեգերին հայ դրա- 
ամբողջ զօրութիւնը: կանութեան սահմաններուն մէջ, մինչ

վճռողը ինքզինք տեղաւորած է այլ տեղ : 
--------- Վ.իպական արձակի եւ ոչ—վիպական ար

ձակի այս տարբերութիւնը ինքն իր մէջ 
Մտնելէ առաջ Պ - 0շականի գրութեան հիմնաւոր չէ, թերեւս ալ պայմանական 

կարեւոր է ճշդել գրողին աւ խօս- է» Ա արաֆեանի արտադրութեան համար 
քին տեղը : Ո՞ւրկէ կը գրէ քննադատը : ունի զատորոշիչ կարեւորութիւն : ի վեր-
Ընթերցողը դիւրաւ կը նշմարէ , որ դրու- ջ„յ ի՞նչ են «վէնսէնի Անտառը» եւ բո- 
թեան մէջ շեշտը կը դրուի վեր/,}, ու լոր այն մեծ ոլ փոքր ծաւալի գրու- 
ւ)ւսր/,}/ վրայ , աս տիճանա ւո ր ո ւմ ի , մա— թ իւնները, որոնք հաւաքուեցան նոյնա- 
կարդակումի շատ որոշ մտադրութեամբ նուն հատորին մէջ, եթէ ոչ արեւմտահայ 
մը : Այսպէս Ա արաֆեանի դրութիւնը դրականութեան «տպաւորապաշտ էվ» 

կոչուածը։ Տակոբ ՕշակաՆէն կնբուած՝ 
այղ UJրսւսւդրոէ-թխւնը կարեւվւ կ սեւեռԼլ
Ինտրա յի «Ներաշխարհով» , Ա • Զ,/յ['—
դա րեանի ել Ե^ա յեան ի բազմաթ՜իւ
դր ութի ւնն եր ո վ : Ընդմէջ վերլուծումին 
ու արձակ բանաստեղծութեան՝ տ պա ւո- 
ր տ սլա շս, էջ ՚կո չուածը ազատ կառուց- 
ուածբ մըն \է y ուր երբեմն տաղաչափու
թիւնը զանց ող միջոցներով բանա ստեղ
ծութիւն ը կր հա լած ո ւի • Պոտ լերի, Մէմ- 
“ւոյհ է ո թր է ա մ ոն ի երկերուն մէկ կա
րեւոր մասը —մոռնալով Արա կոնը y Պ ր ը- 

ուած է նմ ան 
ան կա դա պա ր ֊կաղապարո վ: Մեր քնն ա-
դատը «արձակ գրութիւն» կր կուէ 
«Վ  ̂սէնի Անտաո-ը» ՝ անոր հեղինակին 
վերադրելով դէպի մտ ածման մա կա րդա-, 
կը դիմող նկրտում մը։ Փաստօրէն ? ներ^֊ 
յայտապէս , այդ արձակին հակադրուած 
է Աարաֆեանի միւս արտադրութիւնը

‘Թլ՛ i հանրութեան միջինէն րայց վա՛ր 
է ֆրան սական մտբի լաւագոյնէն z Uj“

Գրեց*

Գ. ՊԸԼՏԵԱՆ

վեր—խէայ րութիւնը խնդրոյ առարկայ է 
նաեւ «երկու չափ երկու կշիռ» սկ՚լրուն- թ„նը, փ. Պ՛Ա թայլը- դր 
քին վկայակոչումով , որ ուրիշ բան չէ
եթէ ոչ «մեր» աւանդական արմ՜եչափը* 
տապկուինք մեր իեզրոի։ Ի՛ա րելի է գուշա
կել y որ բննա դա տ ի խօսքը կը դրուի այս 
ռկդրունբի մերժ՜ումէն անդին y հանրու
թեան \է\արութենէն Qtp տեղ մըy բարձր 
տեղ մը y այսինքն մոդական բառով մը՝
միջազգային դրա կան ո լթ ե ան ց բացերը, չափածոյ քերթողութիւնը. «Լիամամ 
«մեր» դի լր ահ աճ ո ւթ ենէն գերիվեր , րնա- էապէս բանաստեղծ եղած է բնատուր 
րանիի մը երանաստանին մէջ ֊. Բառը գոր- խառնուածքով մը որ չի խարեր » ըսուած 
ծածեցինք որոշ դիտումով , քանի որ է . ԱյԼ խօսքով' . Ա շական դէմ դիմաց
ընտրանին ել ընտրանիի մը կազմումը կր կը դնէ „՛չ ուրիշ բան քան վաղեմի ար-
կադմեն , տարիներէ ի վեր, քննադատին ձակն ու ոտանաւոր քերթուածը: Մ չ
յտճախտնքր^ չըս՚եէու համար ամենաբուժ 
դծղը՝ ւ|ւււսւ(էսաէ1/: Այս վյ՛ ր ին տ^դը սմնի 
Ըո էս ր J տ տ կո ւ. թի ւննե ըր րս,ց տ ր ձ տ՛կին յ 
ՍՀեկէ ՛կարելի է դատել րո լո ր ^տյ գրող- 
ները առանց բացառութեան y փճիռներ 
արձակել յանուն վերին արժէքներուն , 
"է՚սվ^ետել ապահովուած է արդէն քը^,—

մէկ խօսք այն մասին ՝ որ ճի շդ այս չա
փածոյ — ոտանաւոր — քերթողութիւն յր- 
ղացքն՝ է ՝ որ խորտակուած է «Վէնսէ- 
նի Անտառը» յղացման մէջ : էիրա-թիմեր 
կը <( պատա կք, տարրեր ձեւի մը օրէնք- 
նե բուն՝ քան այն «ձեւին» որուն կ^ակնար
կէ քնն ա դա տ ը ՝ զա յն նո յնա ցնե լով ոտա- 

նադատական խօսքին զերծութիւնը վա- նաւորին: Սարաֆեան կը փորձէ իրա-
րէն ու միջինէն :

Ս»յսսէկ ս է սր կը բանի քևն ա դա տ ա կան
խօսքը ՛եւ բացարձակին յենարանը անոր 
■կու տայ հզօր y անվիճելի ա յն շեշտ ր ո ր 
մեզ կը տպաւորէ եւ կը մնայ անբեր : 

'Բննադատը աւնի մէկ վճիռ. «Վէնսէնի

գործել ոչ այլ ծրագիր եթէ ոչ Պ սալերով 
րնդնշմա րուած ո չ—քեր թ ո զա կան քե ր թո- 
ցութիւնր յ քմէ կրնայ բան ա ս տ ե ղծ ո ւթ ի ւն 
գոյութիւն ունենալ «արձակ գրութեամբ» 
չեմ կարծեր որ անծանօթ ր լ /՛այ քննա դա
ւս ին y եւ հւսրցը ա րդէն չափազանց հ ին-

Անտառը» տկար գործ մըն է , վրիպանք ցած եղանակ մըն է : Ասոր մասին խօ- 
մը: Վճիռը կը հիմ՚նո՚փ համալսարանական սիթ, անդամ անտեղի պիտի րցար եթէ 
կրթութեան մը պակասին վրայ: Կը հ ե- քննադատը ունենար «ձեւի» յղացք մը 
տեւի մէջրերում մը : Եւ եզրակացութիւն իր մէջ ամփոփող «Վէնսէնի Անտառը» :

մեկնակէտ : Կարծր տրամաբա- Լ՛ոկ հիմ՛ա, քննադատի վճռի՛ն տրամս՛- 
նութեամբ: Անոնք որոնք կը դատապար- բանութիւնը:
տեն երբեմն Վ. Օշականը տրամաբանա- Կ'ըսուի, թէ «Վէնսէնի Անտառը» Ս ՛ս
կան ի թերիներով, կը սխալին յաճախ , րաֆեան ի «էն տկար գործն է, գրուած 
քանի որ չեն կարդար ենթատո՚լը: հեղինակին «մտածողի» յաւակնութիւն-

Բննա դ՛ատ ի վճիռը կը վերա րերի Ա ա- ները հռչակելու» : Տուեալ նախադաս ու- 
րաֆեանի արձակին ընդհանրապէս . ո՛չ թեան մէջ' վերադրում մը կայ որ կը սե
մէ կ ակնարկութիւն Ա ա րաֆեանի վէպե- պեմ գրչի վըիս1ակ ) այնքան կը թուի ան
բուն. «Իշվոանուհին» (1933), «խարիս- հեթեթ: Չ ակերտուած «մտածող» բառը 
խէն հեռու» (1934) , «Մ՛անուկ Պ*ուինեան» ուղղակի ակնարկութիւն, մըն է Ս՛արաֆ- 
(1948) {միայն առաջինը լոյս տեսած է ե անի քերթողու թեան չո1-րջ "կրթուող 
հատորովն • Եւ սակայն Պ՛ Օշականի դի- ընթացիկ տարակարծութեան մը. Ս"՛— 
տողս ւթի ւննե բուն մեծ մասը կրնար կա- րաֆեան' մտածող, փիլիսոփայ, իմա- 
տարելապէս պատշաճիլ վիպական այս ցապաշտ բանաստեղծ : Ասոնք տարազներ 
ար տ ադր ո ւ֊թ ե ա և որուկ տեսակտրար կը-
շիռը ծանր չի գար շատ երու: Բայց այն (Շար.ը Դ- էջ)

Fonds A.R.A.M
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SG տարիներ առաջ, Հատիկի օրը, 1հգ- 
րիլ ՜Լձ—ին , Պռլիսէն Վառնա մեկնող 
շոգենաւի մը մկջ աշխարհ եկաւ. Ակնցի 
ծնողքի մը վերջին զաւակը' Նիկողոս 
Ա ա ր աֆե ան :

Այսօր ՝ անվեր ապահ օր էն կրնանք ը- 
սել՝ որ բանաստեղծ եւ արձակագիր Ն* 
Աարաֆեան սփիւռքահայ դրականու
թիւնը ներկայացնող կարկառուն դէպ
քերէն մէկն է : Անոր ծնունդը խորհրդա֊ 
նըշական կը թուի յատկապէս անոր հա
մար , որ Պօ լիսէն ւԼառնա ՝ Արեւե լքէն 
Արեւմուտք ճամ բո ր դո ւթեան ընթացքին 
ծնած Ն • Ս * Մ արդն ու Գրողը ՝ մինչեւ 
իր կեանքին ամԴ ձտմբուն մէջ
մնաց :

1923^'ե հաստատուեցաւ Փարիզ երբ 21, 
տարեկան էր յ Հա ս տ ատ ո ւե լէն աւելի ՝ ան 
ապր ե ցա՛ ւ Փ արիզի մէջ t Փ արիղի հետ y հե- 
տեւե ցաւ անոր կեանքի թէ՛ ներ քին կշռոյ- 
թին և. թէ պայմանական թելադրանքնե- 
րուն հՏիչենք որ Ա * ֆրանսաբնակ բանուոր 
մըն էր y ֆրանսահայ գրող ու մտաւո
րական :

49 տարիներու ֆրան սա իր կեց ութ իւ- 
նը որոնումներու մ ա ման ա կա շր ջան մը 
դարձաւ : ՝Լ,աիւ եւ առաջ ան ջանա g տես
նել իրականը y գոյութիւն ունեցողը y 
պարտադրուած ը y քամին ինկածը y այն- 
պէ ս ին շպէ ս կան ՝ այնպէս ինչպկս կը 
հասնին ^)րանսա նետո ւած եւ ա րեւե լք- 
ցիի [onրտցած խառնուածքով թրծուած 
Հայերուն :

Փարիզ ՝ քա ղա քա կր թ ո ւթե ան կեդրոն 
նա՛եւ Ա *ի համար եւ մա՛նաւանդ Ա *ի 
համար y գարուն սկիղրը դարձաւ բնա
կավայրը ջարդի ենթարկուած եւ հ այ
րենա ղրկուած բազմահազար Հայերու։

Մ ին չեւ Փարիզ հ ա ս տ ա տ ո ւի լ ՝ անոնց 
կապը Արեւմուտքի փառքին' Փարիզին 
հետ եդած էր տեսական y երազային y 
պայծառ y հետեւաբար եւ միակողմանի։ 
Այ ս կեցութեամբ ՝ ահաւասիկ y ստեղծը- 
ւեցաւ դառն բայց բնական բախումը 
ի ր ա կան ո ւթեան հետ ։

Հայը ֆրանսայի հետ։
Ատար ՝ անհ ա ր ա ղա տ իրականութեան 

մը հանդիպում նախ եւ առաջ հոդեքա- 
նական երեւոյթ է։ Ատիկա Ւր W ‘ւը՚՚՚ւ- 
ԴէԼՍևէ ընդվզում y բողոք y ուրացում y 
կասկած y առանձնութեան զգացում y ինք- 
նավեթլՈՆծում անցեալի ոգեկոչում եւ 
վերջապէս նոր պայմաններու նկատ- 
մ ամ բ դիրքի ճ շդո ր ո շո ւմ ՝.

Արձակագիր եւ բանաստեղծ Ն* Ա ՝ի 
մօտ այս նուրբ հոգեվիճակը բաւական 
յստակօրէն կ'արտացոլայ՝ համեմա
տած նոյն պայմաններուն տակ դրակա
նութիւն մշակող ա յլ Հայերու։

Ն» Ս * քէ մնացած երեւոյթներու մա- 
սին' իր հ\ոդիին բո ‘Լէն անցած արձանա- 
դըր ո ւթ ի ւնն ե ր կա տա ր ե լո վ • ա յսին քն
հարցերը եւ վիճակները չեն միայն զինք 
յուղողը ՝ այլ անոնց լուծումը։ Հետե
ւաբար զարմանալի չէ գտնել մտածողը 
Ա՝ի ստեղծադո րծութիւններ ուն մէջ՝.

Այս ա շխա տանքը նկատի ունի Ա *ը ա յ- 
լա պէս իբրեւ մտածող՝ հետեւաբար իր 
դրա կան ստեղծադո րծութիւններ ը բա
նաստեղծութիւն թէ ա ր ձա կ էջեր պիտի 
նսլա ս տեն լո յս ոփ ռելո ւ Ւր մ տածո ւմն ե- 
րուն մէկ ուղիին վրայ y որ մեր նիւթն 
է ա յս առթիւ ։

Փ ո րձե լով դուրս դալ ընդհանրութեան 
այս ոլորտէն y մուտք գործենք հեղի
նակին ներաշխարհէն ներս հարց տա
լով* —թնչ կը փնտռէր Ն* Ս • եւ թնչպէս ՝.

Բացարձակին հաւատացող մը չէ ն* 
Ա ♦ : p րեն համար մարդը y կեանքը y ժա- 
մանակը դի տութ իւններ չեն։
Եթէ իր այս համոզումը դուրս մնայ 
մեր ակնարկէն կամ նկատումէն y անպայ
ման մեր դիմաց պիտի գտնենք Ա *ը սխալ 
մեկնաբանելու փորձաքարը։ Որովհետեւ y 
անոր հաստատումները յա՛ճախ հակա
ռակ են մէկը միւսին {չեմ ըսեր հակա- 
սա կան) î b ւ եթէ անոնք անջատաբար 
դիտուին y առանց խորքային հիմքի մը 
փնտռտուքին y Ա * ին կական դիծերը 
աղօտ պիտի մնան մեզի համար :

Իր բանա ս տեղծո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն «Մ ա կըն- 
թացութիւն'» շարքին մէջ կ'ըսէ . «ճըշ- 
մարտութեան մը ■lwp / չունեցան ձեւը 
երբեք խոհերը մեր»։

Իսկ «.Ո՞ւր կ՚երթան ք» յօդուածին մէջ
( «C? ա ռա ջ», Օդռս. 17 I 19, 1949) Ն • Ս ■
կը ,սյս ոարն չո ւթեամ բ խիստ յատ
կանշական տողեր • «Մեծ է քաղաքա կըր- 
թութ իւնը եւ պզտիկ իր մ է կ
վրույ։ Գեղեցիկ եւ աղեղ։ Կեանքն ալ 
այդպէս է։ Հակասական ։ Մ [՛ույն յօդ
ուածներու y զ ի ր քե ր ո ւ կամ ճառերու մէջ 
է որ տրամաբանութիւն կը դնենք եւ ձիուկ 
տեսակէտ մը կը պաշտպան ենք։ 1]ողէ1նա— 
ցոյցներր թազմաթիւ են եւ րոլոր ասեղ
ներն ալ կը շարժին տարրեր ուղղու.- 
թ֊եաւքր » :

Ասեղներուն տարբեր ուղղութեամ բ 
շար մ ելուն պա տճառո վ կրնանք բացատ
րել թէ 1,նչպէս Ս • րն դուն ակ է իր աչքե
րը յառելու մէ՛կ Արեւելք y մէ՛կ Արեւ- 
մուտք ՝ ե՛ւ Արեւելք ՝ ե' ւ Արեւմ ուտք :

Արեւե լքը եւ Արեւմ ուտքր ա շխա րհա- 
դըրական չեն անպայման ։ երկուքն ալ 
կարօտ են Ա *ի համար * Արեւելքը հայ֊ 
րեն իքին y իսկ Արեւմուտքը քաղաքա կըր- 
թութեան y որուն ծաղկման վայրն է Եվ
րոպան y եւ որուն կեդր ոնն է Տ)րանսան , 
Փարիզը* այսինքն՝ մէկ կողմէն ունինք 
հայրենիքը y եւ միւս կողմէն՝ Աւրոպան* 
եP 4/* ոF ԴԸ ալհ էէ* ձ շդր տո ւած 8) րան սան ։

Այս երկուքին նկատմամբ անոր ձդտու՝- 
մին ումը հաւասար է : Կը ձդտ /< Արե
ւելքին , որովհետեւ ծննդա բան ւս կան իր 
կապերով , արմատներով, մանկութեամբ, 
պատմութեամբ կապուած է անոր՝. Հո
գին կը ջերմացնէ Արեւե լքը , թէ,կուզ 
յուշք, տեսքով, թէկուղ զինք յիշեցնող 
մէկ տեսարանով : Աւ կը ձգտի Արեւ
մուտքին ՝ որովհետեւ դեռ մանկութե
նէն իր երազներ ը հոն օրօրուած են ՝ քա
ղաքակրթութիւնը իրեն թուած է ճըշ- 
մարտութեան հասնե լու գերագոյն ու— 
ib ն : Իսկ քաղաքակրթութիւնը ՝ ինչպէս 
շատերու կա րծիքո վ՝ նաեւ Ա *ի տեսա
կէտովդ 2,0-—րդ զարուն զա րղացման Ւր 

թաւի ը կբ ս տանա յ Ա ւր ո սլա յի մէջ ■■ «խ ո ս- 
տովանութիւնը դրականութեան մէջ» («//.— 
կօս» y 1951), Ս՝ կը դրէ՝ «Արեւմուտքը 
ոտքի կենալու եւ նոր թո ի չքներ առնե լու 
հնարաւո բութ իւններ ցո յց տուաւ . • « : 
ճիշդ է թէ քաոսի մը մէջ է աշխարհը այ
սօր : Ոայց ձի շդ է նաեւ թէ Արեւմուտքն 
է դարձեալ ամէնէն լուսաւոր ? ամէնէն 
ազատ, ամէնէն յուսատՈՆ մասը»։ Լոյս y 
ազատութիւն եւ յոյս* բաւականաչափ 
ումեղ ազդակներ' Ա *ը Արեւմուտք մը- 
ղող ։

— Ւ^նչ էին Ն . Ա *ի փնտռտուքին ար- 
մե չափե րը ։

«Տեսարանները՝ մարզիկ եւ ես» ար
ձակ ս տեղծա դո րծո ւթեան մէջ («Ց առա ք»
Դեկ . 8, 1961), կը ներկայացնէ թէ ինշ- 
պէս ան հա տ ը կ' ընկա լէ տե ս ա ր անն ե ր ը ՝ 
մարդիկ, մէկ խ օսքութ շրջապատը ։ Այս
պէս կը սկսի * «Տեսարանները իրենց ինք֊ 
նո ւթիւն ը ունին» ։ Երկրորդ պարբերու
թեամբ' «&<_ սակայն տեսարանները կ'ե- 
րեւան նոյն ատեն համաձայն մեր նայ
ուածքին» ։ Ու շա ր ո ւն ա կե լով' «ներքին 
էութիւն մը կտյ "ես" մը» ։

Այս միտքն է որ կը զարգանայ արձա
կի այս տողերուն մէջ՝ վեր ած ո ւե լո ւ 
համար նախադասութեան մր* Հ^Տ եռա
րանները կսձխում ունին միշտ մ են է» :

«Ես»ին զօրութիւնն է տյս ։ Ա *ի որո
նումները միշտ պիտի դաոնան ասոր 
շուրջ y որովհետեւ մարդուն եւ իր ժո
ղովուրդին փրկութիւնը ասկէ կը սպա
սէ :

Այլ առթիւ y խռովքով կը նկարադրէ 
մեծ քաղաքին' Փարիզին լուսաբացը ; 
Մտ բղիկ չեն տեսներ արեւուն ծագիլը 
այստեղ՝ որ ինքզինք կը յայտնէ բարձր 
շէն քեր ուն սլատերուն ու ա սլա կին ե բ ո ւն 
բռնկումով ր ։ ... կարօտ մր հայրե
նական լո ւսա բա ց ե ր ո ւն y զորս երգած են 
մեր նախնիքը «վահագնի \քնունդ»ով ՝. 
«Աղօթքի եւ ստեղծագործութեան խը- 
ռովքի այս պահուն ՝ դէմ առ դէմ լո յ- 
ս ին հե տ y շեմ դիտեր թէ դուրսէ^ն կու 
դտյ այդ լոյսը թէ տն կր բխի իմ մարմ
նիս կամ հոգիիս սա ր սռուն բիւրեղնե
րէն» ։ Բնութենէն հեռացած y Փարիզի 
մէջ ա րեւուն գաղտուկ ծնունդը երբ 
հեղինակը կը վառէ արեւի հայ աստուծոյն 
աւանդութեամբ՝ յստակ է ուրեմն՝ թէ

լոյսը կը բխի հոգիին սարսռուն բիւրեղ- 
ներէն :

Ասը՝ ներսիդին՝ հոգեկան խառնուած
քը մարդուն ։ Բոլոր երեւոյթները կ ըն
կա լա ին հոգիին բովէն անցնելով։ Կը 
նկարագրէ Փարիզի աշունը «Երկիր Դ1՛— 

րա [ստա վայր» չա կե րտ ե տ լ խորագրով
յօդուածին մէջ {«Աառաջ» ՝ Աեպ * 12 ,
1948) : Եւ- իրօք՝ դրախտավայր Փարիզն 
Լ Ւե1 աշունով հեղինակը յու֊ԴՈՂ1Լ » >U*fi
քաղաքը ուր օրերը կը սահին այնքան 
արաղ , որ ժամանակ չուեինք օրացոյց 
բանալու՝ ուր մարդիկ զերծ են գիւղա
ցիներուն հ մ տո ւթենէն ՝ ուր աշունը կու 
զայ բացառիկ գեղեցկութեամբ։ Մենք 
կը կարդանք այս տողերը համոզուած 
որ երկիր դրախտավայրն է նկարազրր- 
ւ֊ողը՝ ^այՅ յանկարծ կը հանդիսլինք խա
յուն ա շունը ն կա ր ա զբ ո ղ տոզե րու ՝ թէ- 
կուզ Փ tu րՒ զահսպուն՝ այո ՝ որովհետեւ 
աշունը դիմաւո րե լու Հայուն կերպը կր 
տա ր բեր ի օտար էն ։ Աշխա րհ ի ո՛ ր կողմն 
աԼ ըյ±այ Հայը b r հայրենի աշունը կ\սպ- 
րի ՝ ինչպէս որ զայն կր նկարադրէ Ա * 
իրրեւ ներկայացուցիչը այս ապրումին։ 
Եր յ/՚շ ուին հայրը՝ անհետացած՜ վեհու- 
թիւնները եւ ^կորսուած զեղեց կու-
թիւնները մանկութեան»։ Ո&րն է ուրեմն 
երկ[՚ր դրախտավայրը։

«Ա շունը վեր յի շումներու եղանակ մրն 
i : Ալ ելի եւ աւելի կարդա
լով Ս • ր , կր համոզուինք՝ որ անցեալին 
հետ իր կապը յ ի շա տա կնե րու վերապրում

չէ ՝ ամենեւին : «Կայ բան մը մ են է 
աւելի մեծ՝ մեր անհատա կանո ւթենէն 
անդին» * • * «որպէս անցեալէն եկող ու 
դէպի ապագան քալող անյայտ եւ ան- 
ըսպառ զօրութիւն մը» * * * «լոյս մըն է 
որ քեն է կը բխի եւ որ սակայն կու դա յ 
դարերու խո րէն» ։

Ա * այս լոյսը «ազգային ողի» կը կոչէ ՝ 
այն' որ կարծրացաւ եւ զօրացաւ օտար- 
ներուն արհամ՛արհանքին տակ ՝ որ տրխ- 
րեց ուց մեզ՝ տառապանք եղաւ յաճախ՝ 
«բայց թնչ ես առանց անոր' փառքին 
ու ոս կիներու կատարին վրայ իսկ O— 
տար ու անծանօթ բա ղմ ո ւթ իւննե ր ո ւն 
^է^՝ Կէսիդ կէսը՝՝՝ երր այդպէս կը մը- 
տ ածե ս եւ կ ուրանաս քեղ» ։

Հետեւաբար ՝ չե՛ս ինքդ առանց այդ 
լոյսին՝ քեզմէ տարբեր էութիւն մ ըե ես՝ 
դուն չես։ Այս պարադային ո* ւր է այն 
եսը ՝ որուն խո ղո վա կո վ կը մեկնաբան- 
ւի շրջապատը :

Աաճախ ՝ այս եսը «անձնականութիւն» 
կը կոչուի Ա .ի կողմէ '. Ը ստ Ա *ի ՝ Հա- 
jn ւն անձնականութիւնը անցեա լվւ հետ 
կապի հաստատումով կր նուաճուի ՝ ո- 
րովհետեւ ներկան արմատախիլ սերուն֊ 
դ[է մը մոլորուն վ [t ճա էլը կը սլարղէ ՝. 
Այ ստեղ՝ անցեալին շուրջ կատարուած 
ա 1բեա ր կին առթիւ անհ րաժե շտ կը նը- 
կատուի յիշատակել այն յատուկ տեղը՝ 
որ ունի մանկութիւնը Ա *ի համար : Մ ան
կութեա՛մբ նաեւ պէտք կ բացա տր ե լ անց
եալին խարսխուելու իր հակումը ։ Որով
հետեւ՝ մանկո ւթիւնը անձն է* հասուն 
անհատը մանկութեան ձէջ արմատացած 
է՝ եսը մանկութենէն կու գայ։ Ան ր֊ 
ոէ * «Մենք վերլուծումն ու ըեդլայնումն 
ենք մեր մանկութեան» ՝ բացատրելով 
տղու իր երազները , որոնք չչքացան տա
րիքով։ «Հոդիս կր մնայ կիսուած' տը- 
ղուն ու տա ր ի քո տ մ ա ր դո ւն մ իջել» կ'ըսէ 
«1Լէնսէնի Ան տառ» ին մէջ :

Հետեւաբար ՝ դիւրին է մեզի հասկը- 
նա լր , թէ իր ե րազնե րէն ու պատրանք
ներէն ձերբաղատիլ ջանացող այս մ ը- 
տածո ղը ին չո&լ համար ՝ միւս կո ղմ՛էն , 
խ1 քզ[ն^1՛^ klL ներէ իր տղու երազներուն 
պահպանումը։ Ար եսը կայ հոն։

Անձնականութիւնը հիմնական տեղ ‘լր 

գրաւէ \յ • Ա *ի մտածումներուն եւ որո- 
նո ւմներ ուն մէջ՝. Ան կը ձ դտի՛ անձնակա
նութեան • հ*ըէէաէ մարդ՝ պարզ մարդ մր 
լոկ ։ Ինքզինքը լոկ* * *» ։

՛Նպատակ է անձնականութիւնը։
Այ ս ելակէտով է որ ան կ}ընդո օնի Ֆը- 

րան սան ՝ որ իր սա Հ մ աննե ր ուն մէջ ւթկը- 
տած Արկիր մը չէ , որ կրելով հանդերձ 
ազգ եց ութիւնը բա դմա թ իւ քաղբւքակըր- 
թութիւններու «կերտած է իր մեծ ինք
նութիւնը»։ «Մեծութիւն մըն է» կ^Ըսէ 
Ա • ֆրանսայի համար : ֆրան սան իբրեւ
kplibc՝ մշակոյթ ՝ քաղաքակրթութիւն ՝ 
յաջո ղու ծ է իր ինքնութեան կերտման 
մէջ՝ հետեւաբար բաց է Ն* Ա *ի միտքը 
զա յն ըն դո ւնե լո ւ ։

Այէ ։"եէԼ, խ"ՐհՐՂ:աձե փ
մ.սս/,ն զտրձետ, , Հ<^ Հմրէ“ք
մոռնամ, կը զանեմ ինրնո^թէՀ, 
րիզը խազաղո^թիմն , վստահ,,^\ն 
ազաառ-թիմն կը պարգեւէ ; Ա 1
ինընռ թխ նը^ իր անձնական„լթւլն '
7Հփ Փ7ձՀ 'էէ։

ii' wl, լ.ր Հ
թիւնը : փ,ռսկէ ահա սերտ միսլթիՀ „ 
րեւմուտըի ըա ղա ըա կր թութեան Ա ' 
բոնին հե տ ։ ‘

՞ՇոյՆ դրդապատճառով է ն,սել} ; 
մերմէ համայնավարութիւնը , 
դրականութեան մասին, առիթով մը կՀ 
սէ. «Ամէն որ, գրողն ,Ալ մէին ր.^^

* « « ւ լ - -»լ** րլլւսլոյ
կր դառնայ մանկապարաէզի
մՐ՝ 1ՐՐ ՒՐմէ կը խլօօի անհատականոլ_ 
թիօնբ եօ ապրիլն ոօ գրելը կ'ըլլան 
տադրու թեան մը համաձայն : Այս Ա 
ռը մտածել կսւ. աայ ինծի դարձեալ 1լա. 
մայնւսվայաւթհւսն վրայ, վասնզի U։V 
իր սահմաններէն ներս անձնականութիւն, 
ները ջնջող այս վարդապետութիւնը, 
փիւռքի մէջ ծնունդ կու տայ սանձարձակ 
եւ գռեհիկ անհատականութիւներուդ, 
{Ուշադրութիւն դարձնենք րնդդեոլա\ 
միտքին , որ լոյս կր սփռէ անձնականու
թեան մասին Ա .ի ունեցած րմրոնումթ 
վրայ) : Այս վկայութեամբ կը յսաակա- 
նայ իր դիրքորոշումը համայնավարոլ- 
թե ան հանդէպ ;

Ասկէ կը հետեւցնենք , թէ վարդապե- 
տութիւններ , մ շակո յթներ եւ նոյնիսկ 
ազդութիւն, U ՝ի կոզմէ կր դիտուին անձ
նականութիւն կերտելու իրենց ունակու- 
թեան արժեչափով ։

Այս պարունակին մէջ պէտք կ դիտել 
իր կապը անցեա լին հետ : //.ե զաւակն է 
հին Ժողովուրդի մը՝ արմատներով' հխ 
մշակոյթներուն հետ առընչուաե աղդ1> 
մը ՝ որ յանկարծ ինքզինք կը գտնէ բըռ*** 
ն իօր էն անջատուած ու զետեղուած նոր 
միջավայրի մը մէջ՝. 8ոռն այն է՝ որ 
այս միջավայրին հետ անոր ծանօթու
թիւնը եղած է բոլորովին գրքային եւ 
անիրական ։ Ա ո ւս սՀխաըո ւթի ւններ ո ւ լայն 
դուռը բացուած է իր առջեւ : Անհաւաոար 
խարխափում դարձած է կեանքը։ 1]առ- 
չ[՚ J b^ib^ ’ ուր մատ նետել ո* ւր : Հայրենի
քը մ^եաց հեռու եւ օտար : Երկուքին մի
ջել բացատը լայնցաւ* ստեղծուեցաւ թէ 
աշխարհազրական ՝ թէ՛ ճակատադրայրե 
եւ թէ՛ հ ա ս ար ա կադր ա կան ահաւոր վի^ 
մը իրարու մ իջև : Բ ի չ առաջ կատարուսծ 
ակնարկի մը մէջ տեսանք՝ որ Ա* շէր 
համակրեր համայնավարութեան ՝ ուստի 
կը ղժուարանար fü * Հայաստանը րնդու-

նհւ է՚^չլԳԼԱ ՈՐ :
«Ատար ու խորթ էր ինծի հայրենական 

սէրն անգամ ՝ որուն հոդիս փարեցաւ եր
բեմն խանդով մը յիմար» ՝ կ[ըսէ բանաս-* 
տեղծո ւթ իւննե րէն մէկուն մէջ՝.

• * * Ե»- ուն մնաց օտարներու արհամար
հանքին տակ՝ լքուած հայրենիքէն։ Այ^ 
սլա յմ էսններ ուն տակ յախուռն թ11/1^
մբ պէտք է նկատել Ն՝ Ափ տագնապը'* 
շէն շո ւած ներկային իրրեւ փրկութխ^ 
անցեալը կայ՝ կորսուած անցեալին իբ
րեւ մխիթարանք' կայ ներկան՝.

Ներկային առաջարկած պայմանները, 
սակայն , ըստ Ս ՝ի , բոլորովին ալ րաց 
սական երեւոյթներ շեն'. Կարելի { ա 
նոնցմէ օգտուիլ, զանոնք վերածել մեզ 

յառս,ջդիմող ազդակներու՝.
Զէ՞ որ ան իր հոգեկան խառնուածքի

ընդմէջէն է որ կը զխ«է եքեւ-" ն̂^ 
^“՜ ևը զատէ պայմանները'. Ուր 
շրջապատը կախեալ է զայն մեկնաբա
նելու. իր եղանակէն : Շրջապատին դրա- 
կան կամ բացասական տուեալք* րո 
ազդեց ութիւնը ենթակայ է անձին դխ 
աելու ձեւէն'. Այստեզէն մեկնեգով Ib 
կ' առաքար կէ օգտուիլ )ՒՐՐ^՛
վուրդ, իբրեւ հաւաքականութխն , /-ք-
ոեւ մլակոյթ) ընձեռո:ած կարդ մ ըՀ1' 
րեպատեհ առիթներէն, ընդլայն-^լ

զարգանալու, ստանալու, քաղաք IT 
թ ուե լու- համար : .

Գեռ 1929-/«ե «Զուարթնոյ պաԼՐ C
թերթին մէջ լոյս տեսած 
ուածին մէջ «Ազգայինն ու
դրականութեան մէջ», ե' ՚ ' <ու.
տեւեալ հաստատումը ս,յս ~
թեամբ՝ «Այս սերունդը ԼՀ յ,

նայ բացառիկ բախտը որ աղդ՛ J 
բա խտութիւնը տուաւ ի P հհՓ111՜

Տօդուածը կ'աւարտի մեք
խաւ, սահեցաւ մեր հայրենիքը

,քեր ուն տակէն, եՀլԼՒն՚ Հ'քլլս լ „ոք-ոտքւ^
Բայց լաւագոյն առիթն է աՀ ՀՀՀ^իլ 
վելու համար : Աեզի կը J ‘“Հ ^ոսւնք 
առանց երկար բարակ չափ Լ

,յնտյ ?-
Առիթները կան, մեզի կս 

դուեիչ այս վտըկտծը* “էՒ ւ 
վերջապէս լողալ, թէ -,լն կու

Ի մե„9ո, «Ամէն ճշմարտուէ

Fonds A.R.A.M
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ճշմարտութեան մը կարօտը֊» , 
հհ Ամէն յեղափոխութիւն էլը 

ա նոր յեէլափոթութեան մը» : Աենք

’քԼւԼէ' պս,է,տարէ1'ուա^ պայման
աւ յ, բացասական տուեալները վերա- 
ՀղրականԻ ■ “՛ԷԳ կաքաւ ած է ղանոնը 

Լ մեր ՛եղանակէն : Նոր պայման-
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IllUj նո!'
Հրէ P*'

ալելո
նե ր l/Ր ստեքԼծեն ^են9 յատոլզ պ^յ- 

ներր։ Զս/ն”նք l'P մաՂէն ամենայն
(Լէատ։որոոթևամէլ անցընելու համար, 

. A Համապատասխանօր էն կեր ւոուհ
Լթթնր մարդուն, այսինքն նորոգ-
յ, ան, յ>սրատեւօ'ւ՚^ն ՝ սկ“է։ նոՐո'Լէ' տԸ~
Լմաբանել ,ստեղծել, ըլլալ իր մամա- 

ևւ միջավայրին մարդը : 
Լև,ոաքրքր^Կան Է հո“ մ1։՝ւեւ և^ա մը : 

Հս միտքը իր հիմն,ական տեսակէտնե

րն մէկն է I /'ք համոզումն է , սակայն, 
և այնպէ» ։ երր կ՛ուզէ տալ այս եղրա- 
կայութետն հասցնող իր պատճառները, 
„առն մտորումներ կը կատարէ : «վենսէ-
U անտառեին մէջ կ՚ըսէ ■ «Ահա մեղք ը 
„նոր որ ծնած է Սփիւռքի մէջ , կրօնքին, 
(երթ լոյսին եւ գիտութեան, արշալոյսին 
JjifkLt դառն մառանդ ո ւթեամ ր մը , օԺ- 
աուած /■"/"/' կլիմաներուն, յարմարելու 
խորհով մթ ■ (Այ" տողերուն մէջ «oc/- 

wtwi-» եւ «շնորհ» բառերը դրական 
թասա կ'։սր,ոայայտեն , բայց եւ այն- 
պկս սարն չուելով «մեղք» բառին հետ, 
ըլորովին բացասական ն շանս, կո ւ թ իլն, 
կր Հաղնին ) :

] , թէ՛ ^լոլ-Ղ.Է համոզել յարմարելու, օ- 
ղուտներուն եւ թէ՛ դժ՜գոհ կ ատոր ղ ի- 
յելէն Z Ահաւասիկ օրինակ մր կողմնա- 
ցոյցին ասեղներուն տարրեր ուղդու- 
թամբ շարժ ե լուն :

Արեւելրի ՛եւ Արեւմուտքի խնդիրը նա
եւ ժամանակի հարց է Ս ՝ի համար ï Ա- 
նոնք կր ներկայանան թ կ' անջատաբար 
եւ. թկ' միասին՝ U ՛ի դր ո ւթի ւննե րուն
if^î կարելի շկ զատել իրարմկ եւ կա- 
ըելի չէ րով քովի դնել ղանոնը։ Այս- 
պէս, երր Արեւելքին դարձած կ՝ կապը 
անցեալին հետ կ ՝ Ս • կ>ապրի իր հայրե— 
նիքին հետ որ ա՛լ ներկայ չկ ՝ կ՝ամփ ուի- 
ւքւ սււրլա յին ին մկջ՝ կ\ե՝ր թա յ յիչորԼոլ~"“
թիւններուն , պատմութեան ՝ եւ այս ծ ի- 
ցին մկջ կը մերմ կ արեւմտեան քագաքա- 
ւլըրբութիւնը ՝ արեւմ ոււոքի աղդեցու-
ջինը, վաիյ կը յա յանկ անկկ սպառնա- 
ՀՈէԼ վաանգին ։ իսկ երլր դարձած կ Ա- 
րէւմուսւք՝ առաւե լա ըա ր ներկան եւ ա- 
պաղան են զինը յուղողր, կը էի առա բա- 

Արեւմուտքի քաղաքակրթութիւնը՝ 
Լուտայ անոր մասին իր սահմանումը՝ 

Յանկայ ձե ր ըա զա տ ի լ արեւելեան փը- 
տա^ ւ հին սովո ր ութ իւններ կն ՝ արեւմ ը- 
^ամայութիւնը կ'ուղկ Արեւմուտք ուղ- 
ղել, եւլն. ;

այս երկուքին համադրում՛ն կ 
Անձ ետ կւսն ո ւթեան ձեռքբերման հա- 

ձար ան իր արմ ա տներ ը կր նետկ անց
ավն մկջ՝ մեր պատմութեան մկջ՝ ո- 
քվհեւոեւ՝ ըստ Ա ,ի ՝ ժ՜ողովուրդները 

մեռնին երբ կը իւղեն կապեր ը անց- 
^ալիւն հետ։ Մ իեւնո յն ժ՜ամանակ ՝ կ^ու- 

Ընդգրկել ժամանակ ա ht՛ 9 PllJ ղաքա-
մթութիւնը Ար ե ւ մ ո ւտքի ՝ ուր կ'ապ- 
ft և զոր կ՚ընդողնի , այո՛ ֊.

(սոր առաջարկն է ն ո ր ո գո ,f,լ անցեա- 
լ/1^ մէջ, ներկային համար ï

պէտք չէ զարմանայ,
Ո երբեմն ան Արեւելքէն գիտելով Ա- 

I մուտքը 1այ^ կ^ատկ ՝ ու Արեւմ ուա- 
փտելով Արեւելքը' զայն կ'աակ : Ե1- 

"“խառակը, նոյն ձեւով կ՚երագէ եր-

Տ՚սֆեանի սեւեոումը նախ' դէպի 
ylf’ ապա դէպի Արեւմուտք-
"բտն ալ փորձենք անջատ ներկայա-

ոՀ Ա^ւեռՈւմԸ էէպՒ Արեւելք եւ 
P սււոք ՝ անոնէք միշտ հանդկս

\Հան^աԱնաբար ՚ անկարել[՛ է նԸ՜ 

Ifo ։ ,աշ առանց ի մտի ու-
֊ ւ"ւ \^1'1լ1՚Ո1"ւղ։ ՚

Î4,i, Ք այե ^n1in‘Lnt-r^ ենք, որ կը 
\'l ' և'"՛և"’և ան քաղաքակրթութիւ- 
Լհ մեղք, ''*տսցուցած վնասներով : 

^[>ւն մեր ամբողջ պատմու-
^նր լ 1 չ 1---------1"լ,„Ը„լլք,Հ7ռա^ Արեւելքի ել Արել-

թորադրեա, յօդ. ուածինՊ և՚Հ 1սորադրևտլ յՕգ,

Նոյ' 23 ’ 1947} ան կբ 
։</ոլ„ p Հայ£ tPr1”- երկմիտ մո-

Ը֊ Այս երկմտութեան պատ-
^։ն՝ ամն “էրե է, 1"ր Հայը

Ա աՐեւմտեան քաղաքակրթու- 
ս"ե>ամը. Եւրոսլային հակելու 

պլ։ՈրաԱտա,1այ"1թ1՚ւնն է պատ-֊
րք։ ելէ լքին հետ էր անոր

^ք՚՚եե ։քւ
Հտ 1 “P Ա1ատժՈԼթեան ընթաց֊,

ք^աձ' y" հակումԸ ՛Ս՛եմ երկու- 

^քւ էւ ’ է՛? ներազգային կեանքին
օ ‘եեգք, հասաե֊ը վնաս եղաե֊

Կա

Հիմա , արեւմաեան քաղաքակրթու
թեան մէջ, ուր իմացականութիլնը կր 
քանդէ իր տուտերը, ոլր մարգը աւելի 
քան երբեք դերին է իր գիտութեան, իր 
ս,ոեղ^,ս\ մեքենաները ս,դաոնալիք են իր 
ապագային, ուր տրամաբանութիւնը կը 
յաւա կնի իր հակակշռին տակ առնել մար
դուն ճակատաղիրը, ի Հնէ բնապաշտ 
Հայը ի՞նչպէս ինքզինք ւոեղաւորկ այս 
մթնոլորտին մկջ՝,

«Կաղանդի քսանդ» յօդուածին մէջ 
(«Յառաջ», Յունուար 1, 1947) Ա - ^«4 
^4 երբ օր մը աշխարհի բոլոր մարզի
կը իրենց ուղեղին տեղ իրենց սիրտը 
գորե՜աե-են , ույդ օրը կաղանդներուն կա
ղանդը պիտի ըլլայ՛. Տօներուն ամէնէն 
իմ ա ս աո ւն ը :

Առհասարակ՝ ծայրայեղ միտքեր չենք 
դաներ Ա Հի մօտ։ Վերի այս թո կումը 

ծայրայեղ անշուշտ ՝ անպայման միակող
մանի՝ բնական արդիւնքն կ այն ընդվր- 
զումին ՝ զոր մարդ կային ուղեղին աւերը 
ծնունդ տուած կ հեղինակին մօա :

//<֊ հեղվէնակին համար սիրտին կարեւո
րութիւնը պատմող այս տօնր ՝ կը նօսրա- 
ցրնկ ուղեղին Հ!անդիչ կար ելիութիւնները 

ժեծցեկ Ա ,ի աչքին իր ժ ո ղ ո վո ւր ղը 
^որ սիրտ կը թուքէ ըլլալ ու մանուկ իր 
^^յրենասիր ութ եանր մկջ^ յ

Արադ ընթտցքով բնութենէն հեռաց ո դ 
tuju մթնոլորտին մկջ՝ սիրտով առաջնոր
դուող Հայուն համար անհասկնալի չա- 
էիւսհիչհեր կան ձ_ո ր ար ամա բան ո ւթ ե ան 
կողմկ աոնուած : /* ծնկ բնապաշտ Հսէ քր 
պիտի էինտռկ անշուշտ իր հոգիին հայրե- 

î 1‘Ը բնութիւնը ուր ծնած կ ՝ որուն 
շունչը մտած կ իր երակներուն մկջ ար
եան տեսքով- Հ^նու-թեան սկրը մեծ տեղ 
մր ունի մեր հայրենասիրութեան մկջ» 
կ Ըսկ Ա • հ,մեր արտերն ու անտառներն են ՝ 
ti h ր դետերն ու առուակները՝ մեր լուսա
ծագներն ոլ վերջալոյս,երն են՝ Որ երագի 
^Ը հը վ^ըաե՜են մեր հայրենիքը ՝ երր հե
ռացած ենք անկկ»յ

Ուրեմն ՝ Հա յո էն հայրենաբաղձութեան 
ժկջ մեծ տ՛եղ կը դրաւկ բնութինը։ *իը- 
րեթկ հիմնական ՝ մ ան ա ւան ղ երր ան ըս- 
տիպուած \կ ապրիլ քաղաքի մը մկջ՝ ուր 
արեւուն ծագիլը անդամ չերելիր ;

Ու բնութենապաշտ ո ւթե ամբ կը բա
ցատրուի նաեւ Հայուն յաւիտենականու
թեան հ ա ւատքը ՝ ան g եա լին հետ կապը ՝ 
մահուան հետ հաղորդակցութիւնը եւ 
խո ր քա պա շտութիւնը յ

Այսպկս ՝ Ա . կր նկտրադրկ Փեր Լտշկզի 
դե ր եղմ անա tn ո ւն ը աու.ած այցելութիւնը՝ 
^*ԸԸ տկտձ՚ա^յ ըսենք՝ թկԲ ինքնա բեր արար 
հը ԳոՀհ* ““ տարը  ̂ր ութիւն մեր գե
րեզմանն ո ցն եր ո ւն հետ» յ Մեծ կ ի հարկէ 
այդ տարբերութիւնը։ Այստեղ մտածու
մէն աւելի ձեւին կարեւորութիւնը կր ըղ- 
դաս ՝ մինչ մեր դերեզմանները ՝ առհա
սարակ քաղաքէն դուրս շին ո ւած ՝ դեղա
գիտական ո՛չ մէկ միջամտութիւն կը ըս- 
տանա յին ՝ դեղեց,կութ ին ը չէր սպաններ 
խորհուրդը՝ մինչ հոս՝ ^քաղաքակրթու
թիւնը դեղեց կացնելկ զատ ուրիշ բանի 
չի մտածեր այլեւս՝ սպառելէ վերջ ամէն 
վւիլիսոէիայութին» յ

Համեմատութիւնը էլ երկարի անշուշտ ՝ 
թկեւ նկարագրութեան տեսքով՝ բայց 
յանգելու համար իր եզրակացութեան։ 
քաղաքակիրթ ժողովուրդի մը գերեզ
մանը ահա՝ գրեթէ ղրօսավայրի վերած- 
ւած է y թանգարանի ՝ ուր ո ւս ան ո ղնե ր 
կուդան պատմութիւն սեր տելու • չմեռել
ները չեն տպրիր հոս» կ^ըսէ հեղինակը՝ 
կտրուած է կապը մեռածին հետ՝ հակա
ռակ անոր նուիրուած այս շքեղութեան • 
մթհչ մեր պարզուկ գերեզմաններ ուն մէջ' 
ձեւին 'կարեւոր ութին չէր ա բուեր ՝ րա յց 
խորքին մէջ ժլ ՚ապրեցնկր մեռնողը ՝ չէր 
խզած հասէԸ անվերադարձ մեկնածին 
հետ :

քաղաքակիրթ աշխարհը ներկայով կ 
որ կ՚ապրի ՝ անցեալը շվւ ջնջեր իր առօր- 
հայքէն մէջ, բայց մեր մէջ միշտ կ՛ապ
րի անցեալը, այսպէ՛ս կ՚ընգունինք մենք 
ներկան, ու ասոր ետին կԱ,յ մեր մողո- 
վ բ րգական դարաւոր մտածելս, եղանա կը :

ZÎL Ս՛ առանձին կը գտնէ մեր ազգային 
հերոսը «տյս օտարութեան մէջ», ան, 
որ արհւսմարհանք ունէր քաղաքակիրթ 
մարղ կու թեսւն դէմ : Անունը չի տար Ա . 
մեր ազգային հերոսին , ու այս մականու- 
ն,ոփ մեծարուած Հայուն առանձնութիւնը 
նման մթնոլորտի մէջ, կը չեչտէ անոր 
ներկա յացուց չական հանգամանքը՛.

Ս ,ր Արեւելք դարձնող գլխաւոր պատ
ճառն եր էն մէկն ալ Արեւմուտքին բերած 
յուսախաբութիւնն է՛. Արեւմուտքին լոյս 
քազաքներուն երաղր մանկութենէն օրօ
րած է բանաստեղծին հոգին : Մինչեւ հաս- 
նիլր քաղաքակրթութեան այս օճախը , 
փրկութիւնը հոնկէ գտնելու յոյսը փայ
փայած է, սակայն շուտով բանտի վե-

րածուած է Փարիզը իր հ„գիին շուրջ, 
իրեն հասկցնելու համար , թէ իրօք մի
նակ է , աներկփր .

«Փարիզը լուսաւոր ու անսահման տա
րածութիւն մրն էր հեռուն' մանկու - 
թեանս տանը դէմ : Կր դիտէինք զայն
լռին մայր „լ աղայ, մութին մէ- 
ջէն , առաջին յարկի մեր պատուհա
նէն : Մեր երագները նո՛ ր է ,„ը կը 
զպին իրարու, երկար, երկար տարի
ներ վերջ» ։ Ա օր Ու յո,Լու- երազները կը 
հանդիպեն իրարու՝ երր ազան ալ իր 
կարդ[^^ հՍ^էով մօրը անձկալիին պայ
մանները՝ անոր հայրենաբաղձութիւնը 
կ^րմբռհէ։ (չ՚Բամակ մր բերնին»՝ չԱրեւ֊
մուտք» 1947 յ Նոյեմբեր 14 — ^1) :

Ա ուս ախ արութիւնը ՝պկտք չկ հաս էշնա լ 
միայն որոնածը չգտնելու պայմանով։ 
Բնական կ՝ որ քազաքներուն լոյսը հե- 
ռուկն աւելի գեղեցիկ կը թուի ՝ դիրքե
րում աղդե g ո ւթի ւն ը ՝ գիտութեան ձայնը 
հմայք դառնան մանաւանդ բանաստեղծին 
համար։ 8 ուս ախտ բութիւն ը այսաեզ
աղղային արժանապատուութեան վիրաւո
րանքն կ ՝ զո ը Հայը ստացած կ ժամանե
լով Ֆրանսա :

Արեւելեան հէքեաթները ղլխուե մկջ^ 
բարութեան ու ղե զե ց\կո ւթե ան կարօտ ՝ 
tu^it զարգացումէն կը սպաս էր փ ր կութի ւ- 
նը՝ ուշ՝ շաա ուշ կասկածելու համար՝ 
որ քաղաքակրթութիւնը անտարբեր կ ի- 
Ը են նմաններուն ն\կաւոմամր ՝ եւ կը հե- 
աաքրքրոլի իրժով միայն՝ երր ուրացած 
կ ան ինքզինք ու իր ցեղը :

Մեր պատմութիւնն կ ՝ որ կ^արհամար- 
^Ըլի օտարութեան՝ մկջ՝ մեր պատմու — 
թիւնը՝ որմով միշտ հ պա ր tn ան ա լո ւ ի- 
րաւ ունք ստացած ենք՝ ահա փոքրացած ՝ 
ճղճիմցած ՝ կը ճզմէ իրմով դեռ սնանող 
ժ ո զո վո ւր դի մը բեկորները յ

Ու Ս • կը գոչէ ՝ թէ մեր պա ամութիւնը 
պատմութիւնն կ մեծ քաղաքակրթու- 
թիւններու կողմէ զոհ դարձող ցեղի մը՝ 
որ դեռ կը շարունակէ զոհուիլ անոնց յ 
Բնականաբար ասոր պ[։տք, յս^որդէր ք։նք- 
նավեր լուծումը ։

«Հայրենասիրութիւնս ՝ ինծի հետ՝ 
մանւկութեն՚կս ի վեր կտրած ՛է երկար 
ճամբայ մը մինչեւ գիտակցութիւն ՝ մեկ
նելով յիմար խ ան դավա ռո ւթեն,կ մր։ Ան 
եղած է րեռնել^կս մէկը։ ՛Մէկը նաեւ մ ը- 
տային խարխափումներէս ։ Ու ներքին 
քարայրներ ո ւն մկ£ զիս մոլոր ում է փ ըր- 
hnrL ԼԸ : Ամէն ինչ կը պարւոիմ դրեթկ 
ցեղիս եւ ՈԼըիշ g եղեր ու զանազանու
թեան» ։

խարխափումները եւ թէ՛ մոլորու- 
մ է փրկութիւնն կ հ այրենաս իր ութիւնը յ 

— Ա արմէ առանձնապէս անդր ա դա ոնա լ 
աՀ յատուկ նշանակութեանր ՝ զոր Մի“ 
ջերկրականը ունի Ա ,ի համար ։

« Ոչ մէկ ծով այնքան բաղձալի կ մեզի 
եւ նոյն ատեն այնքան խռովի չ է որքան 
Միջեր կրական ը» յ

Ո 9 Միջերկրականին կր դիմէ Արեւելքը 
փնտռելով յ Միջերկրականին կարօաը 
Արեւելքին կարօտն ,կ ՝ իսկ Արեւելքին կա
րօտը Հայրենիքինը։ Հ^արօտ մը* ման
կութեան՝ պատանութեան վայրերը ան
դամ մրն ալ տեսնելու։ Բայց հայրենա — 
բաղձութիւն մր նաեւ» : Ան Միջերկրա- 
կան ին կր դիմէ վերագտնելու անցեալը՝ 
հայրենիքը ; Արեւը :

Մարդկային \կ Միջերկրականը՝ անոր 
ստեղծած մշակոյթը՝ իր արեւելեան րը- 
^njPnt[} նպաստած է մարդկային արւՒկ- 
քին բարձրացման յ Ան եղած է ներ յրն — 
ջարանր եւրոպական մշակոյթին՝ որ հա
կառակ իր դիտական նուաճումներուն ՝ 
Լոհ կրկնած կ Արեւելեան գաղափարները ։ 
Արեւմուտքը չկ կրցած տալ ուրիշ Ա ո կրատ 
ձ*ը y կամ 8իոուս մը՝ ան մոռցած կ յայտ
նատեսութիւնը (intuition) , որ ինչպէս 
հ րս'է • » աեելի Ժլ արժէ քան չոր դա- 
tn ո ղո ւթ իւն ր :

Այո, ուրիշ է Արեւելքը՛.
Արեւմուտքի ծտգկման շրջանն է այս 

f^PP., LnJuP աւելի՛ առատ \է հոն, քան 
ո՚շքոտրհի որեւէ մաս, սա,կայն իբրեւ ո- 
դեկան էակ, նուաղած է մարգը,

Ո, րիշ է Արեւելքը :
Արեւելքի այս ւկարօտին մէջ կայ նաեւ 

այն փառաւոր անցեալին կարօտը , որ եր
բեմնի մեծ մշակոյթ՜ը տուաւ ել ատիկա 
մարդկային էր իր խորքով, սիրտ \կը տր- 
րոփկր հոն ՝ ուղեղը չէր գերիշխեր ՝ որ
մով մեր ազգային նկարագիրը հարա
զատ կը զգար ինքզինք այդ մշակոյթին ՝ 
որ անցեալ կ հիմա ՝ ու կարօտ։

— իսկ ե^րր Ա. ա Լիքերը կը դարձնէ Ա- 
րեւմո՚ւտք՝ ապագան կ՝ որ իբրեւ ժա
մանակ կր տարածուի իր առջեւ ու ան 
l'P ^կատօզութիւ1^յ>երը կ'րնկ ապագան 
հաշուի առած՝ որովհետեւ մեր ժողո — 
Վու֊րդր դեռ չկ ծնած։ Ա *ի կարծիքով՝ 
մեր պատմութիւն ը չկ գրուած տակա- 
t-ին՝ մեր ազդը չկ տուած իր պտուղը՝ ու

ասո ր մէջ գտնել կը կարծէ ան գաղտ— 
^իրր անոր յամառ տեւականութեան :

Այո $ այս հաստատումը ւկ^րնէ Ա • ՝ սա
կայն ի^նչ հիմքեր ունի կատարելու հա- 
ժ ար ղա յն յ

Ան էն ա պարծ մր չկ ՝ իր գր ո ւթիւննե —
րուն մկջ չենք հանդիպիր 
արտայայտութիւններու եւ հակառակը 
անուժ աԸ g ո ւեքն եր ո ւ ։ Ան պա ր զա պկ ս հա
ւատացող մրն կ իր ժողովուրդին կարո- 
զութ իւններ ուն եւ կա ր ելիութիւններուե ՝ 
ըստ որո նց կը տեսնէ իր ժողովուրդին 
կողմէ նուաճելի րարձունքները ։ «Արմատ 
՛Նետել» ի։ որա դրեալ յօդուածի՝!, մէջ (1952 
«Յաււաջ», Յուլիս 19 - 21) կ՚ըսէ՛ - «Կայ

յզդայնամ ւՈԼ

մեր յ,ոգո,քուրդը , ,ել ի ը պզտիկ լո J—

սր : Կայ իր մեծութիւնը. • • ; Կայ 
քելութիւն մը։ Որովհետեւ ում մը ՛կայ 
որ կ՛ուզէ բարձր անալ ,ել պէտք է բարձ
րանայ ; Մ եր մողովուրդը , Որ տուած է 
իր ճտ ր տարա պետ ո ւթիւնը ։ իլ, երւսմրշ- 
տութիւնը , իր զիրն ու լեզուն , որ գլուխ 
բարձրացուցած է միշտ ամէն կործա
նումէ վերջ ել կերտած, ձգտած է հա_
մ աշխարհային բարձրութեան մը ել շա
տէ րէն աւելի լալ կՀըմբռնէ այգ բարձ
րութիւնը : Պէտք է հասնի անպայման» :

Ի րա կանութիւն է , որ մեր մոզովուրգը 
կերտած է ամէն կործանումէ վել,ջ, նոյն
պէս ի րական ո ւթիւն է , որ ան տուած է 
աշխարհին ճարտարապետութիւն , երա- 
մըշտ ութիւն , դրա կան ութ իւն , եւ հա
մաշխարհային բարձրութիւնը եղած է իր 
մեկնակէտը , ուրեմն բնական է այս իրո
ղութիւնն ե րէն ,ետք սպասել, որ նման 
մոզովուրգ մը հասնի, նուաճէ եւ տեղ ձ'ը 
գրաւէ համաշխարհային մ եծո ւթի ւններ ո լ 
մէջ՛. Պատմութիւնը իրեն փաստ ունե
նալով ՝ բն ա կան ա կն կա լո ւթ ft ւն ՝ բնական 
հ ե տ ե ււոդո ւթ ft ւն է հեղփնակքւն կատարածը 
այստեղ ։

Մեծութիւն մը րյ/ա լու կան չուած Jn- 

ղովուրդ մը ըլլա լով հանդերձ՝ ան չէ 
կրցած մեծնա լ։ Ա վ բնորոշումով՝ ան կ^ 
«մեծութեան պզտ fi կո ւթ ft ւն մը»՝ ունի 
քաղաքակրթութեան հասնողներուն շր- 
նորհը առանց քաղաքա կր թա կան յեզա- 
շրրջումի ։

Մինչեւ Ափիւռքի կաղմաւորումը՝ այս— 
պիսին եղած է մեր ժողովուրդը՝ սակայն 
հիմա ՝ Ա • չի ներե ր այլեւս » անոր պատ
րանքներ սն ո ւց ան ե լը . իբրեւ ժ ո զովո ւրդ 
հասուննալու ժամը հնչած կ՝ ջայլա մը 
պկաք կ դուրս բերէ իր գլուխը դեդեցիկ 
բառեր ո ւ փետուրներուն եւ փրփուր
ներուն մէջէն եւ տ՛եսնէ սպառնացող վը- 
տանգը •

Ա. անհ րաժեշտ կը գանկ չոր ու բար
բարոս դատողութեան որդեգրո՛ւմը՝ ո- 
ր ո վհ եւո եւ մեր ժողովուրդը տուժ՜ած է 
առաւելարար իր մանկութեամբ՝ որմով 
եղած կ գոհը արեւմտեան մեծ քաղաքա- 
կրրթութիւններուն ՝ խաբուած է ու շա- 
հա դո րծո ւած անոնց կողմէ î (Այստեղ
յիշէրնք՝ որ այլ առիթով մը Արեւելքով 
տարուած ՝ ան իր ժողովուրդին մեծու
թիւն ը կը նկատէ ր այստեղ մերժուող 
մանկութիւնը) : յառաջարկէ՛ մկկդի նե— 
տել պահպանողականութիւնը ՝ ծուլու — 
թիւնը՝ տեսիլներ ու դոյներ որոճացող 

սխտադին 
Ահաւա-

«.Արեւելեան խառնուածքի մը 
մնացորդներ ը» ՝ ռո ման թիզմը : 
սիկ նորոդուելու առաջարկ մը •PUJJL 
պահելու՝ հոգեկան հ ամ ե րա շվսո ւթ եամ ր 
դո յա տեւելու Արեւմտեան՝ եւրոպական 
քաղաքակրթութեան մկջ։ Որովհետեւ 
Ֆրտնսայի մկջ կե g ո ւթի ւնր միայն ֆիզք՛— 
քական դո յատ եւո ւմ չէր Ա *ի համար՝ 
այլ սա ե զծագսրծա կան ,կեանքի մը նոր 
ժ ա մ անա կա շր ջսԻհ ր կը նշանակկր ՝ վերել
քի մը խո սա մնա լի g սանդխամատեր ը :

Ներկան ուրիշ կ՝ նոր պայմանները 
տարբեր՝ նոր ժաման ա կա շրջան մը ոտնա
կոխած կ մեր ժողովուրդը՝ ..կազմուած կ 
Ափիւռք մը՝ որ չի կրնար ըցալ բնական 
շարունակութիւնը անցեալին • Ա փիւռքր 
տառապանք կ՝ բայց նաեւ նոր հորիզոն։ 
«Ջայլամը» յօդուածին մէջ (1948, «3^1— 
ււսւջ» , Յունիս 13) Ս* հ^Ըս'հ ։ Ph «տառա
պանքը կրնայ յուսա լքել եւ դկպի մահ 
առաջնորդել ցեղ մր՝ բայց բարիք կ ան 
անոնց համար , որոնք դիտեն եւ կրնան 
օդտուիլ անկկ» ։ Աւ ինչպէս ըսինք ար- 
դէն ՝ ան կ*առաջարկէր օգուտ քաղել 
Սփիւռքին պարտագրած պայմաններէն։

— Ըլլալ իրատես ՝ հ ակա ս ա կան ո ւթ եան 
ել մանաւանդ համաշխարհային պատե
րազմներէն ետք քաղաքական ուժ՜երու նոր 
կազմաւորման այս ժ՜ամանակաշրջանին՝ 
երր նոր քաղաքակրթութիւներ ալ կ'ուր- 
ւագծուին ։ «Մենք կո ըսուած ենք հ ամա շ- 
խարհային տյս քաոսին մէջ» էլ ըսէ ան։

Տեսնել ի րականութիւնը ՝ չտարուիլ 
միակողմանի խորհուրդներով յ Ո ըլլա լ 
ե^իտյն լաւատես ՝ չըԱալ միայն յոռետես ՝
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ՎէնՍէՆհ ԱՆՏԱՌԸ
ԿԱՄ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ՊԱԿԱՍ ՄԸ

(Շար- Ա- էջէն)

են որոնք կրնան ծամուիլ դրական բամ- 
րա սան ,քներ ո՛ծ՛ մէջ կամ մակաղի լ դար 
մր դրա կանո ւթեան ց էջերուն : ԱՀեոնք 
շատոնց հերքուտած են Սարաֆեանի «Չա
փածոյ ևրկեր»ուն Տ- 'Բիւրքճե՚ոնի <օկետ 
գրութեան» մէջ՛ ընթերցողը կր յղեմ այդ 
սպառիչ էջի՛ն (3) : Դիա ել տանք սակայն 
որ քննադատը վերստ՛ին կպանդխտանա յ 
վերին վճռէն դուրս դտնուոդ ուրիշ որ
եւէ կտրեիք , խուսափելով ճակատումի 
մը դիպուածէն ։

Բննա դա տի ամ ր ողջ ընդլայնումը, խոր
քին մէջ՝ կը վերաբեր ի այո «մտածող»ի 
միթ ո սին , ա նկէ ևԸ մեկնի , միթա-
ղըրկելու համար։ Բայց շահեկան պիտի 
ր//ար գիտնա լ թէ է ն շանա կո ւթ ի ւ-
նը սա լքիւոյք ? ւ/ւ/յսւծուլ քառերուն, որոնեք 
կր գործածուին իբրեւ շատ հաստատ ի- 
մաց ութիւններ գրականութեան ու բա
նաստեղծութեան մէջ։ Աըդեօ^ք միտք 
գրելով քննադատը նկատի ունի փիլիսո- 
փտ յութիւնը, ինչպէս որ այս մէկը կը 
յա յտնո ւ ի y ար թրի , Կ • Մ արս է լի եւ այլո՛յ 
երկերուն մէջ՝ ուր գո յա պա շտո ւթիւն ու 
արուեստի կեր պար անա լորում զիրար կը 
հրմշտկեն։ Աարաֆեան շատ լաւ ծանօթ 
էր այդ երկերուն եւ դրած' անոնց մա- 
սին : Բայց միթէ ա^յս ուղդութեամբ կը 
թեւէ ին բանաստեղծին վերադրուած «մը- 
տ ած ո ղի յա լակն ութիւնները» • Համա լսա
րանին դացող ամրոցէ ընդլայնումը ապա
հով ակնարկութիւն մըն է աւանդական 
փ ի լիս ո փա յութեան , որ ՝ Հի չ՛է f » Աթէ՚եքի 
դպրոցին անկումէն վ^րջ, կը զարգա

որովհետեւ «ճ շմ ար տ ո ւթի ւննե ր ը այլազան 
են ո լ անոնց ոչ մէկը վերջնական է» ՛Հը"', 
«վէնսէնի Ան տառ» ին մէջ, ու կր շսւրու- 
նա կէ- «ե^ րր տեղի պիտի տան համբակ 
մ ոլեռանդութ իւնն երը սրբազան ու իմաս
տուն տ ա ր ա կո յոին առ ջեւ» : ո րովհե — 
տեւ միտքն է որ բացա րձակը կը փնտռէ , 
կեսՀնքը հեռու ՛է անկէ , կեանքը բազմա
կս զմ անի է ,ել Ա . չի հ աւատար որ առան
ձին ուղեղով կարելի է շատ բան լու ծել : 
Աարաֆեանինը իմացականութիւնն է։ 
Երկին «վէնսէն ի Անտառ»ին մէջ տեդ մը 
կ' ըսէ • — «Ջ/ր-մ ըն դո ւն ի ր խելքը , որ րըռ- 
ն ո ւթ ի ւն կը գործէ հ ո գին ե ր ո ւն վր տ յ յ />— 
մացա կան ո ւթիւն ը վեր է այգ բոլորէն։ Աւ 
Ա վւ համար իս կա կան քաղաքակրթութիւ
նը կու գայ կատարեալ ու զարդացեալ ի- 
մտ ցտ կանութեամր մը : Ա —ին համար ՝ 
մեր մ ո ղո վո ւր դին առա քին ութիւնները 
պիտի հասն ին իրենց հունին* թմացա կա
նո ւթեան միջոցով՝ այսինքն' Հայը ինք- 
ԳՒ^՚ք Լա,ս,զոյնս պիտի դրսեւորէ իմացա- 
կանութեամր* Բսկ թնչ է այդ։ Բմտւյւս — 
կան ո ւթիւնը թէ՛ մտքի եւ թէ՛ սրտի զար
գացման բարձր մակարդակն է, որուն 
ձեռքբերումով կարելի պիտի ըլ/ա յ նը- 
ւաճել ճանաչողական կա ր ե լի ո ւթ իւնն ե ր ։ 
Շրջապատը՝ աշխարհը, մարդիկը, վի
ճակները ճան շնա լու եւ ըստ այնմ դիրքա
ւորելու կարողութիւնն է իմացականու
թիւնք* այդ է նաեւ մարդուն ինքդ ինք 
հասկնալու, ինքղինք ճան շնալու, Ւը 

մէջ խո րանալու հնար աւո րո ւթի ւն ը ։
Եւ քանի որ ա ր եւձմտահտ յո ւթիւն ը դար

ձած է սփիւռք, ունի լայն հնարաւորու- 
թիւններ բացուելու միջազգային արժէք
ներուն : Այս կէտ ին չու-^ջ մեծ՛ապէս 
կ'րնղվզի 1] ■ , ա յն իրողութեամբ , որ ըս- 
փիւռքահայ գրականութիւնը կը ստեղ — 
ծադործէ արեւելահայ աւելի ձիշգը 
խորհրդահաց չափանիշներով, որ Աւիիւռ- 
Ըր արեւելահայ հարուածին նկատմամբ 
խնկարկու դիրքի մէջ կը մնայ* Ա . մին- 
չեւ իսկ ծանր ա ր տա յա յտ ո ւթի ւննե ր ո վ 
կ' անդրադառնա յ այն հարցին, որ Ափիւռ- 
•Ը-ի էէ՜ԸորՍյ^Ըը ևԸ կրկնեն խորհը դահ այ դը
րո գները ՝ առանց նկատի ունենալու ա- 

րեւմ տահա յ հատուած —րեւելահայ ե
նԼրուն միջել գոյութիւն ունեցած պայ
մաններուն հսկայական տարբերութիւն-
նեՐԸ յ

Ա ՝ի կարծիքով, ա րեւմ տահ ա յ ո ւթ իւն ը 
իր հ ա յ ր ենա սիր ո ւթեանը մէջ կը նահան
ջէ արեւելահա յութեան հետեւե լո ՛լ. ին֊ 
չՀւ* լթան ի որ ա րեւելահայ մշակոյթը ժո

նայ հաստատութեանց առրն թեր : Ան- 
շուշտ , գի տ ո ս ո ւթ ի ւն պիտի ր լլա ր մ տա
ծել՝ որ Աարաֆեան նման Հո.չակի կր յա- 
ւակնէր յ Բայց միշտ , է ճվէնսէնի
Անտառով» յա ւա էլն ո ւածը :

Երկը Աարաֆեանի էն տկար գործն է ։ 
ինչո^ւ ։ Որովհետեւ արձակը անհնար է 
առանց համալսարանական կր թո ւթեան 
մր բարիքին։ Աւոոյգ է որ Աարաֆեան 
Հտյտրլչպերկ ՝ Աորպոն, *իոլումպիա շէ 
f աճա խած » հազիւ էլեդրոնա կան է ւէ ը ան
ցած Հ • մնացեալը ինքնա շխա տ ո ւ- 
թեամբ , ինչպէս էլ ըսուի : Ո,ր եմն' կրնար 
մ իա՛ քն տկար արձակ մր արտադրել։

Հիմնաւորման utJu փոըձը, ի է՛
այս մերկ ձեւին մէՀ, չափազանց
տարօրինակ դո րծո զո ւթիւն մրհ կ , 
որ ևէԼ թու-ի մատնել դրական հարցերու 
քննութեան երկբայելի պարզամտութիւն։ 
Պ* Q շա կան ի համար դրական արձակ 
երկի մը տկարութիւնը , իմա՛ ձա խոզու
թիւնը ՝ կր հիմնուի համալսարանական 
կրթութեան պակասին վրույ : Ւ°նչ տեղի 
ունեցաւ յանկարծ , ճ ի շդ այստեղ։ MbQ— 
սսւգըական պսւըզ ւոու_եալ մը քնն ս՛ ղ ս՛ տ ի 
դրս՚ն տ"1կ վեր ածուե՛լ ՛ու գեղարւււեստա- 
կաս փաստի մը : Ո՛ր [՛չ երկինքներ ու տակ 
ասիկա պիտի նկատուէր «գռեհիկ սոցիո
լոգիական նա յիւութիւն» քննադատ ր նո յն 
դո րծ ո զո ւթիւն ը կը կատարէ բոլոր փա— 
րիզահւսք գրողներուն հ ա շլոյն, որոնք 
«քիչ բացառութեամբ» համալսարանա
կան եղած են : Բացառութիւն ր լյտ լո ւ են, 
էլ են թա դր ենք ՝ Ն ար դո ւնին ու Հ ♦ Զար- 
դա ր եան ը : Ատ յց ույս երկու րմ ի շկն ե ր ո ւն 
ա րձա կին զօրութիւնը կրնա&նք ԸԸ~

ղովրդական եդած է միշտ ՝ իսկ արեւմը- 
տահա յութեան առաքելութիւնը բարձր 
դրականութիւն եւ բարձր արուեստ մ շա- 
կել ուն մէջ կը դտնէ Ա • , քանի որ վեր
ջինս ունի կարելիութիւնը շփուելու O— 

տար ժ ողո վո ւր դն ե րո ւ եւ մշակոյթներու 
հետ։ իսկական հայրենասիրութիւնը, 
էլ ըսէ Ա • , ս տ ե ղծ ել է բարձր ղր ա կան ո ւ- 
թի՛ն մը, թէ՛ աղդտյին եւ թէ՛ միջազգա
յին դետն ի վրայ : Ա1յս պատճառով է որ 
արեւմտահայոց հայրենասիրութիւնը Ա* 
կը դտնէ կեղծ ՝ անհարազատ եւ նահան
ջող դիր^ի ^էջ> քուն ի որ ունենալու! հան
դերձ կա րելիութիւնները որ ա կա ւոր դը- 
ր ա կան ո ւթի ւն ստեղծելու (^Երեւանի փէ- 

բոնա ծ՜ £֊ե» : հխԼր եւ մ տահա լու. թի,նը
է՛ր ակոյթը պէտք է տանի Արեւմուտք» 
կ^ըոէ Ս*՝ որովհետեւ «Ափիւռքր ուրիշ 
բան է։ Եվրոպական։ Հայրենիքէն հե
ռու»։ Եւ մինչ հայրենիքի մէջ գրողները 
կր մշակեն ժողովրդական դրականութիւն 
մը , խլուած անձնականութեան եւ անկեղ
ծութեան պայմաններուն տակ, սփիւռքը 
այդ' պարտադրուած պայմաններուն տակ 
ստեղծուող դրականութիւնը կրկնեքու 
տեղ, պէտք է բանայ իր թեւերը աւելի 
լու յն հորիզոններու նուաճման եւ գունտի 
մը ՛Լեր ածելու համար «Արեւելքին եւ Ա- 
րեւմ ուտ քին միջել փռու-ած՜ խմորը»

փ խ֊ռքը ել իր դրականութիւնը» ---
«Արեւմուտք» 8ունուեր 18 — 25, Փետըր-
ւար 1 , 1948) :

^Ը ա կանո ւթեան դերը մեծ է Ա փիւռքի 
մէջ y .ի Կամար, այն' ազգապահպանման 
ձիուկ յոյսն է, հետեւաբար իր մէջ խո
րունկ անձնականութիւն կրող գրակա — 
նութեան մը պահ անջիլը անշուշտ թէ պիտի 
յուզէր y .ը :

***

«Ն • lt • Արեւելքի եւ Արեւմուտքի մի~ 
ջեւ» բաւական ծաւա լուն ն իւթ ին ամփոփ 
ույս ներկայացումով կր բացայայտուի , 
Որ ո ւր ալ ուղղած է Ա * իր հայեացքը, 
ի՛նչ ալ գտնելու ելած է ան , փնտռածը 
եղած է խորունկ ինք1ւ ո ւր ո յն ո ւթ ի ւն ր եւ 
սւնխարդախ եսը , քանի որ կը հաւատար ՝ 
թէ անհատ թէ ժողովուրդ , իր բարձուն
քին կը հասնի ինքղինքին հասնելով՝ հե
տեւաբար , անձնա կան ո ւթեան կերտման 
Հ ամար ան դիմեց թէ՛ Արեւելք, թէ՛ Արեւ- 
մուտք, թէ1 անց եալին , թէ' ներկային , 
թէ՛ պատմութեան, թէ՛ զարգացող քա
ղաքակրթութեան՝ իրրեւ գրաւականը 
Ւը ժողովուրդին , սփիւռքին դոյատեւ- 
ման :

ՆՈՐԱ ՊԱՐՈԻ^ՃԵԱՆ

ժըշկագիտու թեան համալսարանի դա- 
սախօսութեանց , ա*>ա ւ1եթ՜Աւֆ|ւ([|ւf հարց
մը • • • : Պէուք կա&յ սլնդելու , որ քենազ.ա 
տը ազատօրէն կը շարժի կեանք — դր ակա h 

երկ դասական երկուութեան ջո t ր ե ր ո ւն 
մէջ ՝ էլեն ս ադր ո ւ թ եա à ր բացատրելով եր
կի մը վրիպանքը : Փուստարկման ե ղանա կը 
մեզի կը թուի ուսանելի • • • եւ հիանալի , 
քանի որ Հ. Օշա կան մեր այն քննադատ
ներէն է, որուն խօսքը տարիներէ ի վեր 
կոչ կ'ը^է այժմէականին , այսօրին , նո
րին, յեղափոխականին ու ըմբոստին —եթէ 
ս խա լ չենք հ աս կցած զինք-, բայց որուն 
քննադատ ի կիրարկումը կը շարունակէ 
յամենալ քննադատութեան աւանդական, 
պահածոյ զինանոց ներ ո ւն մէջ՛ առանց ի 
գործ դրուած յդացքներն ու մեթոտը են
թարկելու քնն ա դա տ ո ւթ ե ան :

Համալսարանէ — արձակ ղուդորդու մի 
ետին կայ տակաւին համալսարան — ար— 
ուեստ զօյղը* Բնն՛ա զատ ը կը թելադրէ, 
որ արուեստագէտը, հաւանաբար ժամ ա— 
նա՚կակից ՝ չի կրնար խուսափ ի լ համալսա
րանէս կան կրթ ո ւթե ան մը անհրաժեշտու- 
թենէն ։ Ե*- որովհետեւ հա տատ ում ը կըր-
նայ, իր միակտուր ձեւին մէջ, մօտիկն 
ըլլուլ ծիծա ղելվւ ին ՝ քննադատը հարկը
կր տեսնէ նախ' *ջին բացա ռութ իւն
մր, յետոյ' երկրորդ բացառութիւն մ՛ը 
գան ե լո ւ • նկարի շներ ր , ապա բանա u— 

տեղծներ ը : Նկար ի չնե ր ը կրնան ին^ւ ո ւս 
կամ բոլորովին անուս ր//ուլ . յստակ չէ 
թէ ասիկա տեսական յայտ ա ր ար ո ւթ թ ւն 
է, թէ գործն՛ա՛կան հաստատում : Թ ող նը- 
կտրիչները վճռեն*. /> ս կ բան ա ս տ ե ղծ^ւ ե^— 
րր î «Բացառութիւն կրնան կազմել ույս 
ամբողջին մէջ բանաստեղծները որոնք ի 
սկզբանէ «դիտեն» առանց պէտք ունե
նալու ուրիշներէ սորվելու եւ որոնց հա
մար համալսարանական կրթանքը պարապ 
մն՛ացած տեղերը լեցնելու կր ծառայէ» ։ 
Ւ^նչ կոպ այս տողերուն տակ* թնչ է այս 
«դիտեն» բային մէջ պահուող «դիտու- 
թի՛ նը» : Աստ՛ուածային դիտութթւն մը, 
շնո*րհ մը , ի ծնէ ի բնէ տուի ռք մը : Ան- 
կասկած : Բանի որ բան ա՛ս տ ե ղծն ե ր ը
«գիտեն» այդ գիտութիւնը «ի սկզբանէ» 
եւ Աարաֆեան զայն ունի «բնատուր 
խ ա ռն ո ւածքո վ» : իէան ց էյ առնեմ բնա- 
տու րՒ ՚ ստացումի եւ նման գաղափար
ներու այս ոգեկոչումը*. Աարաֆեան ե ր- 
կա րօրէն կը գրէ այս մասին՛, ոչ ու է՚Ւ շ տեզ 
քան * * * «ՎԷՀ- ս էն ի Անաառ»ի երկրորդ մա
սին մէջ*. Տ՛ալ է հաստատել, որ քննադա
տի մտածումը տա՛կաւին կը չրջագայի 
այն բան ե րուն շու֊րջ 'ո՚ր տասնեակ տ՛արի
ներ ով ու դարով մարդիկ կը կոչեն տա
ղանդ ՛կամ հանճար : Ե ա րելի չէ չնկա
տել նոյն ատեն «միստիք» բառապաշարը, 
ձի շդ այն մ ի ստ իքին որուն զոհերը կը 
թուին եղած ը//ալ եղեր ֆրանսահայ ղը՜~ 
րողներր , ըստ քննադատին ։ Այդ
տ ութիւն ը»՝ Որ չենք սորվիր, տեսակ մը 
նորէն բացարձակ րան մբն է, որ կայ եւ 
որ կապ չունի այն ճղճիմ գի տ ե լվւքե ե ր ո ւն 
հետ որ ամէն արուես տա գէ'տ սլա բտ ի ու
նենալ ՝ եթէ կ} ուզէ տ ի ր ասլետ ե լ արուես
տին : Գիտցող բանաստեղծը արհեստի 
պէտք չունի, չէ0 յ Ա*իւս կողմէ սակայն, 
ա ր ձա կա դր ին պա ր ադա յին գիտութիւնը 
111 ,Բ՛ k ՈԸ ՛էլ ամբարենք համալսարանի 
սրահներէն։ ftuttn յայտնի չէ բովանդա
կութիւնը այն համալսարանական ^ԸԸ"~ 
թո ւթեան յ որ կր թուի ա ր ձա՚կագր ին վը- 
կա յա թուղթը* վկ՛այական ՛մը բւս* լ է, 
որպէսզի գրչա՛կ մը դառնայ իս՛կական 
ար ձա կա՚զփր , ահա տափա՛կ բայց ան
խուսափելի հ ա ր ց ո ւմ մը ՝ որ ցա յտուն կը 
զ ար ձնէ այս տրամաբանութեան զառի
թափը *.

Ընդ ո ւն ո ւած դա դա՛փ ա րն ե ր ո ւ ա յս
կալը1ւի/,ե մէջ կը ղ ե տ ե դո ւի անսպասելի 
զոյգ մը։ Բանաստեղծը ի սկզբանէ գի
տէ , 1լ ՚ըս ո ւ /,. ընթեըց ում , ա պր ո ւմ , ե- 
րեւակա յութիւն , եւայլև , րաւա էլան ե- 
զած ՛են օր ինա կ Աարա ֆեան ի «բանաս- 
տեղծի իր ինքնութիւնը այժմէականս!— 
g րնե լու» : Ար ձա կ ին մէջ ա յդ ինքնութ իւ- 
նը չա յժմ է ա կանանա ր անշուշտ։ Եթէ մ o— 

տէն կարդանք քննադատի տողերը , յրս- 
տա էյ կր զւսոնայ մէկ րան, որ շատոնց 
յստա ՛լ if ոմանց . կայ մ է էլ կո զմէն բնա
տուրը, ինքնութ իւնր եւ կայ միւս կուլ— 
մէն ասոր ա յժմ էւս կանա զ ո ւմ ր գրական 
եր էլով * Այս կրկնակ յդացքներր յս,ր եւ 
նման են ա ր ի ս տո տե լեան փիլիսոփայու
թեան զօրութիւն եւ արարք դո յղին • կարճ 
ըսուած ինչ որ կայ զօր ո ւթենապէ ս 
կ^ա յժմ էա կանանա յ ։ Արձակագրին համար 
այժմ էականաց ման հոլովոյթր սլէտք ու- 
նՒ հ mit ա լսա ր անա կան էլրթութեան :

Անտեղի ժամանց է թափառիլ տյս ^Ըս1Հմ . 
համալսարանական կրթ ու թիւն կո չ ո ւած ին

չուրջ, որուն մուոին քննադա
ն՚ոյ լու՛լ : Բնչ կը վերարհրէ ՀԼչ 

֊""մ ալս ար ուն ական կըթութեմ, ՚ '
կապին, որ Պ- Օշակս,-,, l""]1""'

դէ փաստարկման հիմունքին Հլ' 

մանտր ո՛չ րացաոոլթեանց թիլին

ՀՀ ո Հ Հ՛ Ւկ
Տ/պնղէն Օշակս,', ս,ս,րղ է,1կատէ ' 
դրոգներ- կամ Աուոոքէն Վալերի հս,Հ 
սաըանական կրթութիւնը անս,ոդիւԱ1 
ոաեում մըն է արձակագիրներուն Լ' 

մար: փթ. դարէն աո ...9 դր ո ,լն I.,,Հ,', 

րան կը պարտին վկայականներուն., 
շեղիր մինչեւ Հո ո մ ու Աթէնք, „պ, ք , 
րտկտնութիւն ու վ'ի I ի " ոփա յոլթ ի,-,, 'ք 

հպատակին բոլորովին այլ օրէնքներու- 
fa ո լ՛քին մէջ, միայն ի. գարուն է, „ 
համալսարանական կրթութիւնք 1{ըդաԼ 

նայ գրագէտներէն շատերուն „չ միայն 
անցման աեղր, այլեւ ս,շխս„„ԼլլԱ . 

Համտւոարանական դր՛՛դի տիպարը Հա_ 
մեմատարար նոր օրերու արդիւնք է ել 
անոր երեւումը հարկատու կը մնայ 
կանութիւնը գտնցող ազդակներու, օլ1խ 
նակ ֆրանսական Յեղափոխութեան:

Մտաեմտն դրականութիւն մր դոյու. 
թիւն ունի քիչ մր ամէն տեգ արգի դրա. 
կանո, թեանց մէջ ՛ IIս՛կայն այդ մտա. 
եում կոչուաեը կապ չունի ձանաշմո,՝!, 
փիլիսոփայութեան մը հետ ել աո հա. 
սարակ իմաստասիրական համակարդե. 
րու թեմաներուն : Արուեստը շենք կաո- 
եեր որ սպ՚սսաե ըլլայ համալսարաններու 
հիմն՛ադրութեան մարդն ու ինքդինք 
խնդրոյ առարկայ դարձնելու , հարկադ
րելու, Օ-մ սւսւեելու» համար: Էլ «։/ ին. 
"էն՚ի Անտառը» կր զետեղուի նման շրջա
նակի մր մէջ -.

օննա-

լտդր ուեցսււ վե ր ր , որ >ւսս տա սսռմ
ներ հ,երքելու համար չէ որ կը դրուին այս 
տողերը ։ ^ահեկանը Ա արաֆեանի եր
կին տրուած յա տկան շո ւմնե ր ր չեն ,
յատ կան շո ւմնե ր որոնցմով կր րւսւսւրւււր- 
ւի «մեր» քննադատութիւնը : Շօւհեկւս-
նր այն է , որ վ . Ա շական անկարող է մե- 
գՒ պարտագրելու գրական երկի մօտեւյ- 
մ ան կերպ որուն շնորհիւ անոր մէկ
կամ միւս եզրը բացայայտուէր ։ 
մեր ընթ՛երցումը հարստանար : Երկին Հր- 
ր ի պան քին յայտարարութիւնը ան կւս ս՛
կա ծ կրնար դրդիչ ազդակ մը ըլլալ՝ 
քնն ա դա տ ր յաջո զէ ր £ն(1հլ երկը եւ չրա~ 
ւարարուէր, նոյնիսկ քրօնիկի մը սահ
մանն՛երուն մէջ, ընդհանուր ու թեթե
ւակի դի տո ղո ւթ իւննե ր ո վ :

Բննել երկը կը նշանակէ ի միջի o/J[n3

---  զայն նկատ ի ունենալ եւ ոչ Հեղ[ւ~
նակը , որ զան ց ա ռե լի անձնսււո րո Լթի՚ն 
մր չէ անշուշտ, բայց չէ ալ փաստերուն
փաստը *

--- հաշիւի նստիլ քենարկուող
այլ արժեւորումներու հետ, որոնց ան
տեսումը, մի շ ա կարելի հնարք, քննադա
տը հԸ ԳԸհէ յ՚ւ՚՚՚՜^Ւ կարելիութենէն •

__ վերջապէս ստեղծել հարցադրու-
թիւն մր, այսինքն՝ ընել ճիշդ այն մր
՛ոտ ծման արարքը, որուն պակասը կէ 
թուի Աարաֆեանի արձակ արտադր" 
թեան խոցելի կէտն ըլլալ, ր՚՚՚ո
դատին î

Առանց այդ հաւանական հարցադր"'֊ 
թեան, երկի տարրական քննութեան՛

քննադատական իսկ մեթոտի խնդրաւ 
նացման որեւէ քննադատութիւն էլը Լ 
նա յ վ ՛ո՛ ե րական բաջաղանք մր , որ I

ընդմիշտ պիաի ձդէ անտարբեր :
Պ. Վ. Օչականի քննադատութթնէ 

«Վէնսէնի Անտառը»ին ո՛ շ միայն շի '"՚ 
րոդեր երկին տրուած մեկնաբանութիւ
ները, այլեւ հեռու է նորոդելէ քննա^ 
տութեան ոճը : Կիրարկուած քննադ՚^Լ
աութիւնը խորտպէս չմաածու՚ս ՚ 1ԸՀ 
տիրապետուած , պահպանողական fil

մա յական եզրեր ունի, որոնք զ J 

դարձնեն թէական : թերեւս շատ Pul^ Լ 
պահանջուի դրական քրոնիկէ ^է՛ Լ 
գրուի մոռցուելու համար : Բայց J 

տեն ու ւէե ր ս տ ին , նոյն Ը
չոՌւ քննադատութիւնը :

1._ «Մսւրկ. Նշանեանի W 
կան հանգէսի սսւթկւ» ,
4,1988 մաս . Հաաոսոո»-

շ. - Կամ, p-խ- 2, է? Տօ - ձ
մր խ մրա գրին' Մ- Նշանէ111 Փ ՛ եր- 

կեր, Անթիլիաս, 1982 
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H A R AT C H

La Cilicie au carrefour des Empires «
de Claude MUTAFIAN

UN PELERINAGE ARMENIEN

Ancien élève de l'Ecole Normale Supé
rieure, Agrégé de l’Université, Claude 
Jlutafian est mathématicien de formation, 
mais passionné d’histoire et de géographie. 
11 est retourné aux sources à l’occasion de 
plusieurs séjours en Arménie soviétique 
et de deux voyages-pèlerinages (1977 et 
1979). en compagnie de son épouse, en 
Arménie occidentale et sur ses confins, 
sur les traces de sa famille, (Samsun, Cé
sarée) avec une incursion décisive en Ci
licie.

Le séjour dans cette région enclavée 
entre mer et montagne, où se côtoient les 
ruines gréco-romaines, les églises byzan
tines, les châteaux arméniens, les mos
quées ottomanes, échantillons d’une mo
saïque de cultures et témoignages des do
minations successives, est pour l’auteur 
un ehoc profond, point de départ d'une 
enquête passionnée, sur le destin de cette 
terre. Il en est résulté un livre, La Cilicie 
au carrefour des Empires, qui embrasse 
toute l’histoire de la Cilicie, depuis les 
Hittites jusqu’à nos jours, c’est-à-dire 
quatre millénaires. '

LES PREMIERES TRACES ARMENIENNES

On y trouve, au premier chef, une his
toire presque complète de la Cilicie armé
nienne, occupant environ un quart du vo
lume de texte (tome 1). C’est d’abord un 
rappel sur l’intégration de la Cilicie à 
l’Empire de Tigrane le Grand (95-55 av.
J.C.) qui, au-delà de la Cilicie, conquiert 
la Syrie et frappe monnaie à Antioche et à 
Damas (ch. IV, «La question cilicienne 
dans l’Antiquité classique», «Tigrane et 
la domination arménienne, Ier siècle», 
particulièrement pp. 185-194) ; c’est en
suite l’évocation de la haute figure de 
saint Jean Chrysostome, patriarche grec 
de Constantinople, qui, exilé dans les es- 
earpements de l’Anti-Taurus, au début du 
le siècle, témoigne, par sa correspondance, 
que les Arméniens étaient déjà nombreux, 
à cette époque, aux portes de la Cilicie 
(eh. VI, «Les Portes de la Cilicie, «les 
liaisons orientales avec la Cappadoce», 
P՛ 302) ; pour le 10e siècle, période de la 
Reconquête byzantine,où les empereurs de 
Constantinople (alors d’ascendance armé
nienne) récupèrent sur les Arabes une par
ée de leurs anciennes provinces orientales, 
b colonisation militaire arménienne en 
Cilicie est évoquée peut-être un peu trop 
rapidement (ch. VIII, «Des Grecs aux Ar
méniens, «La reconquête byzantine», par
ticulièrement pp. 349-351) ; dans le même 
chapitre, on, trouve un excellent bilan de 
l(hi présence arménienne autour de la Ci- 
leie, Xle siècle» (pp. 361-382) ; le rôle de
Arménie Mineure (à l’ouest de l’Eu- 

l’hrate et entre la Chaîne pontique et 
nti-Taurus), comme zone-refuge pour 

es habitants de Grande Arménie, y 
est ®v°qué de façon nouvelle ; le «thème 

es Arméniaques» y apparaît comme la 
Première zone militarisée constituée par 

ï^anee face à l’invasion arabe du milieu 
u 7e siècle ; c’est là également, surtout 

^Jlour de Sébaste et de Gésarée que, au 
e siècle, les anciens souverains armé-

>leils’_ privés de leurs royaumes, sont 
^tnsférés par Byzance ; de là l’invasion

Rue. après le désastre byzantin de 
aMzikert (1071), poussera les Arméniens 

^Us au sud, vers ja Qjjicie ; un aventurier 
z Philarète, ancien général de By-

lce’ assure à lui tout seuil la défense de

C x + 478 pp, t. Il, 436 pp, 75 cartes, 
r°ductions dont 40 en couleurs, Edit. 
Ies Lettres, 380 Frs. les deux volumes 
Hret cartonné.

la frontière sud-orientale de l’Empire, 
vers 1072-1084, étendant son autorité à la 
Cilicie, à l’Euphratèse (région du coude de 
l’Euphrate), voire aux régions d’Antioche 
et de Kharpert, assurant partout la survie 
des Arméniens ; parmi ses épigones, est 
évoqué le populaire Basile le Voleur, dont 
la principauté — où se réfugie le catholi- 
cos — s’étend des abords de Mélitène au 
nord d’Alep ; iles appétits territoriaux des 
Croisés, arrivés en Orient en 1097, et su
zerains de nombreuses seigneuries armé
niennes de l’Euphratèse; mettent fin à sa 
dynastie en, 1116, les catholicos peuvent 
néanmoins acheter aux Francs, Hromgla, 
château où ils résident de 1150 à 1292.

LA «BARONNIE CILICIENNE»

Avec «les dernières prétentions byzan
tines sur la Cilicie, Xlle siècle» (pp. 388- 
403), nous entrons de plain-pied dans les 
débuts véritables de l’Etat arménien de Ci
licie : la haute-Cilicie est soustraite à 
l’autorité grecque par les seuls Arméniens, 
la basse-Cilicie à la domination turque, 
avec l’aide des Croisés : d’où les disputes 
entre Arméniens et Francs d’Antioche 
pour la possession de la plaine cilicienne, 
disputes longtemps masquées par la né
cessité d’un front commun contre Byzan
ce, désireuse de récupérer la Cilicie, ar
ménienne, et la région d’Antioche, fran
que. L’auteur a dédié son ouvrage «A Tho- 
ros, Mleh, Léon., Héthoum, dont le génie 
politique a créé le seul Etat cilicien» (p. 
V).Nous saluons volontiers avec lui le «ba
ron» Thoros et les rois du XlIIe siècle; 
Thoros II (1145 - 1169) est opportuné
ment entré dans le concert des prin
cipautés croisées (principauté d’Antio
che, royaume de Jérusalem) et s’est 
solidement adossé à Antioche; deu
xième fondateur de la Cilicie armé
nienne (entièrement réoccupée par By
zance en 1137-1138), il a limité les effets 
d’un retour en force de l’Empire grec en 
Orient et participé avec Byzance et les 
Francs à des campagnes militaires desti
nées à arrêter la dangeureuse réunification 
du monde musulman proche-oriental. 
Quant à Mleh, il appartient à cette frange 
d’enfants perdus de l’Arménie qui ont 
frayé de trop près avec l’Islam. Passé au 
service d’un puissant prince d’Alep et de 
Damas, Noureddine, qui menaçait l’exis
tence de toute la chrétienté du Levant, il 
arrache la Cilicie à son héritier légitime 
avec l’aide d’une armée turque (récupé
rant, il est vrai, grâce à ces alliés contre 
nature la basse-Cilicie, sous autorité grec
que), et procède à une impitoyable épu
ration chez les Arméniens. Débarrassé de 
l’épine arménienne grâce à Mleh, Nou
reddine n’en a été que plus efficace contre 
les chrétiens ; les successeurs de Mleh de
vront restaurer la confiance, ébranlée chez 
leurs voisins francs.. Nous ne pensons pas 
davantage que les Francs, au Xlle siècle, 
doivent être comptés parmi les forces hos
tiles aux Arméniens de Cilicie comme 
semble le croire l’auteur : les querelles 
franco-arméniennes sont des querelles de 
type féodal, celles même dont était agitee, 
par exemple, la France capétienne ; en 
outre, vus de Constantinople, Francs et 
Arméniens sont les mêmes gêneurs, vus 
d’Alep ou du Caire, les mêmes adver
saires. Dans l’attitude des grands catho
licos Pahlavouni du Xlle siècle, apparaît, 
lors de la chute d’Edesse (1144) ou de 
Jérusalem (1187), le sentiment d’appar- 
nir à une vaste chrétienté dont les La
tins sont une composante importante. Il 
faut mettre également au compte de ce 
front commun franco-arménien, souvent 
fissuré, mais jamais rompu, la restructu
ration intérieure de l’Etat cilicien, apport 
des institutions des Normands d’Antioche,

dont il aurait fallu souligner l’impor
tance; à une monarchie (celle de la 
Grande Arménie) sans cesse lâchée par 
ses grands feudataires qui n’ont, en droit, 
aucune obligation réelle à son égard, 
se substitue, en Cilicie, une monarchie 
forte, où les vassaux doivent hommage 
et service au suzerain, sous peine de 
confiscation de leur fief. D’une manière 
générale, l’influence franque dans ces ré
gions (Cilicie, mais aussi Chypre) eût 
mérité d’être plus fortement rappelée.

LE ROYAUME ET L’APOGEE

Avec le ch. VIII, «Le royaume armé
nien. de Cilicie» (pp. 405 -478), nous 
abordons justement («Naissance d’un 
royaume cilicien, XlIe-XIlIe siècles») le 
règne de Léon Ier, introducteur des ré
formes «occidentalisantes» et premier 
roi arménien de Cilicie. C’est la période 
d’apogée; la puissance de Léon (qui 
tient en échec les armées de Saladin et 
prend pied temporairement en Cappa
doce) s’affirme à travers l’érection de 
puissants châteaux et l’édification des 
murailles de Sis, la capitale. Un cha
noine allemand qui visite alors la Cilicie, 
y montre la prépondérance numérique 
des Arméniens, mais aussi la présence de 
Francs, de Grecs, de Syriens chrétiens, 
de Turcs. «Les Arméniens, dit-il, sont des

par

Gérard DEDEYAN

hommes très religieux et d’excellents chré
tiens». Peut-être aurait-il fallu préciser 
ici que les catholicos arméniens ne suivai
ent pas alors l’attitude anti-chalcédonienne 
de certaines de leurs ouailles, et aussi 
que l’Eglise arménienne, anté-chalcé- 
donienne plus qu’anti-chalcédonienne, re
connaissait, au Xlle siècle, par la bouche 
du saint catholicos Nersès Chnorliaili, ad
hérer aux mêmes dogmes que l’Eglise 
grecque, mais sous une formulation spé
cifique. Rappelons aussi que, au XlIIe 
siècle, l’union avec Rome (beaucoup plus 
mesurée qu’au XlVe siècle, période de 
tourmente pour la papauté comme pour 
la Cilicie) ne rompt en aucune façon la 
communion des grands vartabeds de l’Ar
ménie historique avec les catholicos ci- 
liciens.

L’auteur évoque avec bonheur «l’appa
rition des Mongols, XlIIe siècle» et la 
situation des Arméniens, dressant une 
vaste fresque —comme il le fait à plusieurs 
reprises— de la situation politique en 
Orient, où les sultans mamlouks, maîtres 
de l’Egypte et de la Syrie, représentent 
une menace mortelle pour la chré
tienté du Levant; il montre bien le ca
ractère visionnaire de Hétoum Ier 
(1226 - 1269) qui, au milieu du XlIIe 
siècle, va, au prix d’une vassalité qui lui 
permet d’ajouter temporairement à son 
royaume une partie de l’Euphratèse, obte
nir l’appui de la formidable puissance 
mongole, hostile à l’Islam. Il faudrait ici 
souligner que cette politique s’effectue en 
accord étroit avec les princes francs d’An
tioche et de Tripoli. Les rois arméniens de 
Cilicie se rendent alors en Mongolie (pres
que en même temps que les envoyés du 
roi de France, saint Louis) à la cour du 
Khan, et participent à la conquête, sou
vent très brutale, des grandes capitales du 
monde musulman. Les divisions internes 
des Mongols de Perse, soutien des Armé
niens, vont bientôt laisser ces derniers 
seuls face aux Musulmans.

FIN DE L’INDEPENDANCE ET VESTIGES 
DE LA CILICIE ARMENIENNE

L’on voit «les Mamlouks à l’assaut de 
la Cilicie arménienne, XlIIe siècle», avec,

au passage, la conquête des dernières pla
ces franques, dont Antioche (1268) et 
Saint-Jean d’Acre (1291). La Cilicie est 
alors la seule puissance chrétienne sur le 
littoral de la Méditerranée orientale. C’est 
surtout à titre commercial qu’elle inté
resse l’Occiden.t, comme en témoigne la 
description d’Ayas par le célèbre mar
chand vénitien Marco Polo, selon lequel 
elle est «devenue un port célèbre et un 
important lieu de rendez-vous pour 
les négociants de terre et de mer qui y 
viennent aussi bien d’Europe que d’Asie». 
Le livre de Cl. Mutafian s’achève avec la 
«Mort d’un royaume cilicien, XlVe 
siècle». Ce finale se justifie parfaitement 
dans la mesure où la période de la do
mination arménienne est la seule, où, 
au cours d’une histoire quatre fois mil
lénaire, la Cilicie ait pu se constituer en 
Etat indépendant. L’auteur évoque lé 
glas de l’alliance avec les Mongols (avec 
leur conversion à l’Islam), la place pri
mordiale de la «Petite Arménie» dans les 
projets occidentaux de reconquête de la 
Terre Sainte, l’aide ultime venue des rois 
Lusignan de Chypre (dynastie originaire 
du Poitou). C’est un Lusignan, Léon V, 
qui sera le dernier roi de l’Arménie ci
licienne. Si Cl. Mutafian dénonce à juste 
titre les maladresses religieuses des Lu
signan, il aurait dû insister également sur 
l’héroïsme chevaleresque du dernier roi, 
venu défendre sur le continent, sans es
poir de secours de la part de l’Occident, 
un ultime vestige de chrétienté. Léon V 
est bien proche du «héros Liparid», le 
Bayard arménien de cette époque, men
tionné auparavant.

Les restes de l’indépendance cilicienne 
(ch. VI., «Les portes orientales de la 
Cilicie») sont évoqués à travers le bref 
historique de Hadjine (pp. 297 -298), im
mortalisée par sa résistance de huit mois 
aux troupes kémalistes, en 1920, et celui 
de Zeithoun (pp.. 311 - 315), qui fait ir
ruption sur la scène internationale en 
1862, lorsqu’une délégation des quatre 
«barons» de la ville qu’assiègent alors les 
Turcs, vient demander à l’empereur Na
poléon III d’intervenir en sa faveur.

L’auteur dans son chapitre I. «Les don
nées ciliciennes», fait le point sur le rôle 
géo-politique du «carrefour cilicien» et, 
à cette occasion, rappelle, trop briève
ment à notre sens (pp. 22-23), la période 
du mandat français sur la Cilicie (1919 - 
1921) et l’abandon, à la suite de l’accord 
d’Angora, de la presque totalité du pays 
à la Turquie kémaliste, avec un sursis 
pour le sandjak d’Alexandrette cédé en 
1939.

DOMINATIONS «ETRANGERES» EN CILICIE

En dépit des quelques réserves que 
nous avons pu émettre, on mesurera l’in
térêt capital du livre de Cl. Mutafian pour 
l’histoire arménienne. Mais La Cilicie au 
carrefour des empires a le mérite de pré
senter, au-delà de l’histoire des Armé
niens, celle des dominations qui se sont 
succédées dans le pays. En prélude, le 
ch. II. «Les légendes classiques» ras
semble toutes les données de la mytho
logie gréco-romaine relatives à la Cilicie, 
et tente avec bonheur d’en faire une 
lecture historique..

Dans le survol de cette longue histoire 
de la Cilicie auquel nous convie l’auteur, 
nous sommes amenés à mesurer avec lui 
les conséquences d’«une position - char
nière au milieu de l’entité géopolitique 
regroupant l’Europe, l’Asie occidentale 
et l’Egypte», de «ce rôle ambigu entre 
deux mondes souvent antagonistes, l’Asie 
Mineure et la Syrie» (Introduction). Cl. 
Mutafian, liant constamment et avec une 
rare maîtrise l’histoire à la géographie, 
s’attache à résoudre l’alternative suivante: 
«En fait, cette Cilicie est-elle réellement 
en Asie Mineure, alors que la puissante 
chaîne du Taurus la sépare du reste de

(suite page 4)

Fonds A.R.A.M
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֊քԱևէՒՏՈՍՔԶՓ
արուեստասէրի մը օրագրեե

164.- Համով գիրք մը
Երբ ՂըԷէԸ առօրեա յ վարմ՜ութիւնդ չէ' 

ամ իսներու փո շին դր ի չդ կր ղ՚՚պէ : Մի tn— 
քըն [էս կ յա1^րտքա յ լ կ՝ ընթանա յ :

խայտուն կերպով կր զդաս յոյցմՐէ 
լռե լեա յն ։

Զիմն լ, նմ ան կը հալին անոնը քու ‘քՀՀղ: 
Երկիւղն ունենայիր կարծես կոտրելու 
սառնապակին երաղի իր երփներանգ պր— 
րիսմակով։ Ալ կր պատահի որ ձայն մը՝ 
դէպք մը t րնթ\Էրցում մը դայ քեզ ա ր թ բն- 
ցրնել : թիրքերու տրցակ մը ութ * • *ինը : 
Արձակուրդի ւլիրքեր :

Աո վորական էն տարբեր ընտրութեամբ 
է կազմուած տրցակը։ Հայերէն լկար : 
Հայերէնը հասաւ Փարիզէն։ Համով 
դիրք մը ՝, Ահ ա' դիրք մը որ կը րեր է ան- 
մերմե լիօրէն ապացոյցը հայ սփիւռքի 
զօր ո ւթեան : Յայտնութիւն մը չէ ան
շուշտ Ն/՚կ ո զո ս Աարա ֆե ան :

Կախարդական Ւը բն ո ւթ ա պա շտ թռիչ
քով ըն դո ւն ո ւած \րանաստ\եզծ է : Յանի- 
նե^ր սակայն կարդացած են զինքը։

Ե Լ- եթէ շարունակենք լուսանցքի վրայ 
թողուլ ու մոռնալ իսկ այս ^1աքդ1’ ար- 
մ՜էքնե ր ը կրնսմնք լա ւա դո յնս յառատաց ը- 
նել արեւմտահա յեր էն ի պա շտպան ո ւթ ի ւ- 
նը :

Ահա' զ[՚ըք մը որ կու դա յ անոր լու- 
սա շտա րա կի դօ տ ե պն դե լ : Ընտ-
րուած ու մէկտեղուա ե ^ըՒղ^ը Պըլտ~ 
եանի կողմէ ծայր աստիճան բծախընդ- 
րութեամ ր , «*Լէն սէն ի Անտառը)) հին ծը- 
րաղր ի մը իրագործումն է կը չի՝շտէ խրմ- 
բադի ր ը Աարաֆեան ի կենդանութեան 
իսկ որոշուած* հատորին մէջ խմբուած 
է ուրեմն բանաստեղծին դեղա ր ո ւե ս տա
կտն արձակ դր ո ւթիւննե ր ո ւն մէկ մասը 
որոնց կցուած է ծանօթա դր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ 
հետաքրքրական րամին մը։ Լրացնելով 
tu շյխա տա ս ի ր ո ւթիւն ը ՝ un յն րամ ինը ճրշ- 
Ղըրիտ սձե ղեկո ւթի ւնն եր ալ կը պա ր ո ւնա- 
կէ դր^դէտին աշխատութեան մերձեցու-
մին շու-րջ :

t] իստ լոլրջ աշխատանք' զտումի , դա
տումի՝ սրբագրութեան ու դասաւոր- 
ման ։

Ջէր յի շուած տպաքանակը ։ Յարերախ- 
տսրըաը ։ Արքան տխուր պիտի ըլլար հաս
տատել թէ քսան հազարով գէթ տա րած ե լ 
զայն կարելի չէ սա պահ ո ւս .

հ,1Լէնսէնի Անտառը» եթէ յաջո զագո յն ը 
նկա տուի' Լ" Կքի մէջ չեն մնար անոր յա- 
ջս ր դո ղ աւելի սեղմ դր ութիւննե ր ը մերթ 
ընդ մերթ տպաւորապաշտ ինչպէս «էքիա- 
ծանը» ՝ կամ իրապաշտ ոճով տրուած. 
«Րիլ Ոփ շէն». երկրորդական էջ էկա J 

այս գՒըըՒն մէՀ- Ա՛յո, Ո֊ ի չէ փողոցը, 
ուր հ ան դի սլա ir էի իրեն , fi ի ւզանդ Թօ- 
փա լեան ի մօտ։ Ս ակաւաթօս էր : Անքնա- 
վըս տահ' տխուր . հիասթափ։

Փո թուեցան անցեա լվւ տպաւորութիւն- 
ներս կարդալէ ետք իր արձակ էֆնրը յ 

Ուրեմն «Աիջեր կցականը» չէր բաւած ։ 
Զինքը աւելի մօտէն ճանչցայ հիմա այս 
դիրքով :

Աարաֆեան ի զմայլելի արեւմտահա յե- 
րէնը՝ հարուստ բայց զուսպ ոճը՝ րնտ- 
րուած բառամթերքը՝ կեանքի փիլիսո
փայութիւնը՝ հաւատքը ՝ պատգամին կը- 
լիռԸ ունին ու կը պա բուրեն միտքն ու 
հոդին։

Օրինակելի բան մը կայ այդ պատ
գամին մէջ թաքուն : Յարութիւն մը ։

Այս առաւօտ իսկ հեռատես ի լէն երկար- 
օրէն կը բացատրու էր ինձ թէ թուի- 
ցերիոյ պետական չորրորդ լեզուն' ռո— 
մ ան շր , վերականգնումի փայլուն շրջան 
մը կը բոլորէ այմմ եւ ունի վաթսուն 
հազար համրանք-. Ու կը իւորհիմ' մենք 
հա J սփիւռք , հա ր իւր հազարներով , 
զո՞ւրկ ենք նոյն ու՛յդ պահպանիչ կարո
ղութենէն :

Ձես գիտեր ինչո՞ւ կրկին կը թղթատեմ 
համով գիրքս, ա՛յս անգամ աւելի երազ
կոտ թափառելու «'Լէն սէն ի Անտառին-»
մէջ-.

165.- Շղթաս
թէպք մը եկած է արհամարհոտ կնր֊ 

*դո վ լ[[՚[,ալոթ՜1 ա ր մ ան ա պա տ ո ւո ւթ ի ւն րլ ;

Լոքարն1օ, Օգոստոս 19 , 1988

էէնդվզիլ՝ ծառանալ՝ դիմագրել ու լռե լ 
կհուզես մի ան դա ման ։ Հո դիիդ ի»որերէն' 
հերիք է՛ .* * կր լսես :

հայ սփ իւռքը հայրենիքի ցաւերուն 
շնչահանր ր / րս յ փորձեց ա կնթա ր թին րզ- 
դա լով վ էրքին թ ո ր ո ւն կո ւթ ի ւն ր ։

Ամբողջ ութեամ ր մր օրինակելի : Հո՛ն
թէ հոս։

Ողբերգութեան բերած առաջին բարիքն 
էր ա՛յգ-.

Ար ո ւես տաս էրին հ ամար ի ս կ ՝ կսմն 
ուրիշ նիւթեր սա օրերուն շահեկանու
թեան արմանի ։ Զուևթ* իր թաքստոցին 
մէջ քա շո ւե լո ւ ի ր ա ւո ւն քը :

Եա՛ J պա շտպանո ւթ ի ւն ը վա ղո ւան ։
Յազմա կողման թ իր լպրծուն երեսակ

ներով :
Ուխտեալ ոսոխներուն մրցումը չէ ա- 

ւարտած. փոթորիկն է որ առմամարար 
մեղմ ացած է ստիպելով ղանոնք ապաս- 
տանիլ իրենց րե ր դե ր ո սն ետ ին-. Պ ատերը 
ամրոցներուն սակայն՝ աւելի քան խար- 
թու֊լ են ։ ճ ակատամարտը վեր ա կան օ-- 
րէն կորսնցնողին վաթճանը մահ է ։ Փրր- 
թելով իր ա կերէն : Փ չր ո ւելով :

Արապա շտութեամ բ մի ա յն կրնան ք ղի- 
մա դր աւե լ ։

Ափ իւռքը հո՛ն թէ հո՛ ս չունի իր առ
ջեւ կապոյտ տարածութիւն ։ Հորիզոնը 
ամպոտ է։ Տ ա ր ր ա լս ւ֊ծո ւմր սովորական 
ե ր եւո յ թ է ։ Յայց եթէ բնական նկատենք 
զայն՝ դոցած կ' ր //անք ելքի արահետնե
րը. Երբեմն շատ նեղ անմերմելիօ րէն 
գոյութիւն ունին անոնք ինձ համար։ 
Հարկ է ին քն ապա շտպան բնազդով մը 
ամրապնդել ու լայնցնել զանոնք ՝ վերա
հաստատելու համար կորսուած հաւա
սար ա կշռո ւթ իւնն ե ր ը ։ Ա' շակո յթ — ար
ուեստ եր կեա կը գլխաւո ր առանցքնե
րէն մին չէ^ ա յդ պա շտպան ո ւթ ե ան :

Գիտենք ինչո*ւ ։ Զենք գիտցած ի^ն չ-
Պէս 5

Հրավառ երեւակայութեան պակսած է 
յստակ տ ե ս ո ղո ւթ ի ւն ը ։ Ոգեկան զօրու
թիւնը ո ւն ինք չունինք հետե լողա կան 
կամքը։ Ամ ենա կա ր եւո ր ը տեսլականը 
ունինք' չունինք մամանակ ։ Յաջողու
թեան հաւանականութթ* ւնը։ Գիտեմ մի- 
n՛ յն թէ կ^արմէ տքնիլ մա ռանդած հին 
էաըիքէ շղթաս կոտրելու համար :

Հա զա ր ին ըհ ա ր ի ւր ո ւթ ս ո ւն ե ւո ւթ' Փ՝ե-
/տըրուա ր ։

Փ ո րադրո ւած սեւ էջ մր եւս յ Ապտակ 
մը ։ Արա ջին շա ռա չի ւն ապտա կը հոգե
կան մօրմէս շեղակի նայուածք մը եղաւ 
դէպք՛ երկինք, հ արցում ս սակա յն բարե
միտ՝ ո չին չ ունէր զարմանալի :

Յ^նչու մեծ հայրիկ չունինք։
Ե^ իր հապշտապ ան ո ւշա դի ր պա տա u— 

խանը Աեծ Աղէտին զոհ գնաց ։ Ամ պ բն
դումս ւմ ւր . . . գնաց ։ Լռո ւթ իւն : Ե*-
նա յո ւածքն իր շանթահար ի չ դէպի ,եր— 
կՒնք- Ջէի հասկցած' բայց պատկերը 
ինքնին հերձեց սիրտս ոս լռեցի :

Տարիներ ետք ձ՛ ի ա յն ըմբռնեցի մօրս 
անբնական ներաշխարհին բոսն գա ղտ- 
եիքը, որ տեսեց մ ին չես մահ :

Հօրս կողմէ ալ կային ազգականք 
'"['[՛Լ աղէտներու զոհ' բայց Եղոսարգ 
մեծ հայրիկս , քառասոսնըչորս տարոս 
արձանացած- էր Մեծ Աղէտին զոհ 'երթա
լու.։ կարծես ասելի յարգանքի արմանի 
ԷԸ ■ Կայի՞ն տարբեր մահեր՝ կայի՞ն մեծ 
ոս փոքր աղէտներ : Ի՞նչպէս բնորոշել 
ղանոնք իրարմէ երբ հինգ տաբու ես :

Մեր տան մէջ շէր խօս ո սեր բնաս այգ 
մասին։ Հա զո սա ղիստօ ր էն կ՛իմանայի 
տարագրոսթիսն , եղեռն, ջարդ բառե
րը : Ց ե ղա ս պան ո սթ ի սն ր չէր կե ր տո սած 
տակաւին :

Տասը տարի ետք, պատերազմի եր կ- 
րորղ տարին հայրս ղփնոսո րագրոս- 
թեան կայան առաջնորդեցի : Լուռ էինք 
երկուքս ալ։ Աքսորի հանգամանք ոսնէր 
ո սղե un ր ո սթ ի սն ը գիտէինք ։ վերադար
ձաւ սակայն ճամբարէն . հակառակ տաս
նապետին որ ընդունած էր ղա յն խնդու
քով, մրմնջելով միանգամայն արտառոց 
մարգարէութիսններ գալիք օրերուն մա- 
սին ։

Տասներեք տարիներ ետք մեր ընտա
նեկան խանութը ուր մայրս ալ կ'ա շ\խա- 
աէր ՝ թալանի տրուեցաւ։ Այդպէ՛ս ՝ գի

շեր ո ւան մը ընթացքին ՝ առանց պ 
ռի ՝ ուր քանդումի պատրուակ կար օդին 
մէջ՝, Ան չպէ ս բոլոր ազգակիցներուս ։ Յա
ջորդ առաւօտ քանդումին ականատ՛ես 
բարեկամ մը դիս մխիթարելու համար 
դիտել տուաւ թ է' արիւն չէր թափած ։ 
Անմքստելի առաւելութիւն մր։ Աւելի
զարմանալին' րսաւ թէ քանդիչները կր 
քանդէին ցուցակ ի ձեռին : Ա խա լ խա
նութ չքան զ ելո ւ մտահոդութեամ ր :

\յո խ ա քդ թուականէն քսաներկու տա՜՞ 
րին եր ետք՝ երեք սերունդի դրաստային 
ա շխա տան քին պտուղը մոգական հա ր կա- 
տո ւի մԸ տխուր դերին մէջ գրաւուեցաւ 
անիրաւօրէն ՝ փտեցաւ ու փոշիացաւ ։

Աեծ ու փոքր *uju ողբերզութիւններր 
նոյն կը կրէինծի համար :
// ա բե ս կ են ս ա ր ա ր աւիշը նեխեցնող ո- 
իւա կա լ բն ո յթ մը։ Ոլ- կր պա տա հէ[,ն հև- 
տ ե ւո ղա կան օ րէն մամանակի ընթացքին՝ 
երր կը ծրադր ուէ ր պա տա ս խանա տո ւնե- 
րու ձեռամբ՝ յարմար առիթով' գրաւել 
ու տի ր անա լ' ի հ ա ր կին խ լելո վ թէ քան- 
դելով ։

Հայ' չարիքէ չղթ,ս f ձր ունէի իմ ոտ- 
քին :

փազթելովվ պատրանքն ունիս հին ա րլ 
շղթային վերջի 5/ օղակը քա կած ր լլա լո ւ :

Համոզում ըսէի) էԼուցէ ^թէ պատա
հած լԸԼԷար նոր աղէտ մր՝ զո ր բոլորս 
ապրեցանք ՝ օր ր օր ին , հո՛ն թէ հ ո՛ ս ՝ 
րո լո ր ո վի ն տա րբե ր հ ամ '.եմ ատու թեամր 
անշուշտ բայց նո քն հոգեվիճակներով ։ 
Յուղումով եւ վախով ։ Եւ ա՛Jս ■րէկն ա' !

նոյն բնոյթը չէ^ր կրեր :
\յախանձն է բուն է^ակը : Անսանձ ր բ-- 

նազդր նա\խնական մարդուն։ Յայտնի 
նաեւ լլա յն գործածողներուն ծածուկ 
միտքը։ Արենց իսկ ի շխանու թիւնը ղօ- 
րացնել զոհելով : /* հարկին խաբհելով :
Զո հեր Ո սն հ ամբ անքն ալ ո ւՒնէ կը փ ո խէ 
բուն նպա տա կին էութեան ։ Ա ա ր ս ռա ց ր- 
նող խաղը կեցած է առձամարար :

ՆԼիրաւոր ա րմանապա տո ւո ւթ իւն ՝խաբ- 
ո ւած ո ւթ ի ւն ՝ յ ո ւս ա խ աքռ ւթ ի ւն ՝ ձեռրն- 
բեկ անկարող ԳՒըԸ ■■ Մե՞րը ։

Հո ՚ն թէ հ ո՛ ս վեր լուծում ր կրնա յ
տար բերի լ ։

Հայ սփիւռքը սակայն պէտք չէ չը-- 
փոթի :

Ե ս ինքզինքս հիմա աւձելի ումով կր 
զդամ իրը անոր անրլամր։ Անտարակոյս 
հա յրեն իքը աւելի լաւ դիտէ իր րնե լի- 
ԸԸ* Խ րատարար ի ալ պէտք չունի' ա յ լ 
մեր թէական զօրութեան ։ Եթէ իր աւա- 
բաբը կեցուց խաղը միջն ար ա ր ին ՝ ուզած 
bp ա ր գիւն քին հասած ր լլա լ կա րծե լէ 
ետք ՝ մենք ալ ո ւնե ց ան ք թ է ա կան զօրու
թիւն մը ումի վերածելու առիթը :

Ապացոյցը մողովուրդի մր միասնա
կան անփոփււխ տեսլականին' հո գՒ

շերտի մը խո րհ ո ւր դո վ ։
Երկրորդ բարիքն էր' հոդեկան ան

սահման դո հ ո ւնա կո ւթե ամ ր տեսնել այդ 
ա նվիճևլի ամ բո ղջո ւ թիւնր ամ էն ո ւր.ե ք : 
խորհրդանիշը կենսարար աւիշին մշտա
բուխ : Ալն իմ հ իմա՛ ա յսօր ՝ տակաւին 
անչափելի այդ ղօր ութեան բաղմա կող
մանի օգուտները քաղելու կարելիո ւթիւ-

Ը î Ղ*իտեմ թէ պէտք չէ զանոնք 
ռայլօրէն կոխկռտեմ : /> մասնաւորի հան- 
ր ՛օյին մ շակութային ու արուեստի գե
տինն,երուն լԼրայ՝ Պահանջը կը ւլդամ 

\րարձր մա կա ր ւլ ա կււ վ լրջախոհ մ իջւլա-
զո ւթա յին գիտակցութեան ու գործակ
ցութեան ։Ա տայնութիւն մը ան շահավորն— 
Գիր ։ աղատելու համար 1էոց դրութիւն- 
ներէն՝ որոնց մէջ ա պր ե լո ւ ս տ իպո ւած
ՐԼԼաԼոլէ ^տզհետէ առած ենք ինքնա- 
կեդրոն թափս ւք վա ր մո ւթ ի ւնն ե ր ։ ՝Լ,ախ
տաղանդը պաշտպանել ։ Արաւը ։ Աետււյ 
պարտագրել ցոյց տալով անոր արմէ- 
ԸԸ վե ր ածե լ զա յն ում ի յ Ա^ն չպէ ս : Ա-
ռաջին հերթին մենաշնորհ ապահովէ- 
էով։

Ւրաւունքը կրնայ հետեւի լ մենաշնոր
հին : *Լ,ոյնիսկ քաղաքական ։ &/_ պատա
հեց աւ որ վերջին ո դրեր դո ւթ ի ւն ր ւլա հ 
տկնյայտհի դարձնել անհ ան դո ւր մ ե լի ի- 
բոզութիւնը։ Անկարելին փորձեցինք։ 
Անքն իր վրտյ դոց դրութեան մր մէջ՝ 
առանց նախ մենաշնորհելս լ ը1ԼաԼոլ- որո
շապէս ՝ աղերսելով մեր իրաւունքը պա
հանջել փորձեցինք մարդկօրէն ։ փտրձ- 
ևտսէ վիմեցաւ դո ր ծո ղո ւթ ի ւն ը ։

Ծած ուկ էջերը պատմութեան թղթա
տէ լււ լ առաքելութիւնն ու իրաւասու
թիւնը ււ ւ նի հտյ մտաւո րականը։

Նաեւ հրահրելու ու զարգացնելու մա
նաւանդ հայ ոգին այնպէս մը որ մ ենա- 
չընորհեալի դիրքին < ասած Հայր իր ա- 
կերը փնտռելու հոգեկան դոհոսնակոս- 
թիսնը ունենա յ : Աատարել ո ւղէ : էւ

ասելի կրնայի՞ն գործել մեր մե-
նաշնորհծալները ։ Այո՛ : Հո՛ն թէ հո՛ս' 
ամէն մարզի մէջ' ինքնագոհ սիւնագլուխ 
վեհ ա պե տն ե ր ո սն մամն ալ լրացած է :

Հայ երիտասարդութիւնը, զուսպ, կո
րովամիտ, չափաւորեալ, ոգեպէս ու
մով մարդոց է ծարաւ։ խոնարհ գործիչ

ւ/ա տեա— ներ' որոնց ազդեցիկ / ,;•
! և I փ*բ ւխ, ,, հ

ըլլա յ ։ I

M... ւթք
լան ; քլր

Հակառակ հորիզոնին ամպՈտ՛
սունեւո. թի ողրերզո, թեան է 
րիքն ալ սա՛ թող ո,,,,,.. I Ւ.

նութեան վրա հ : քփ-

Իա ը իքը անդրադառնալու պա,,
րէն , անզիջող անղղն,,լթէաՀ

un խներ ուն հոգեբանութեան։ ՏսՀլ“' 
համար րուն ոսոխին հետ ճակաաԼ^ 
յին յա բարեր ո ւթեանց կաբելլ։ 
ներու ստեղծման։ մ

Երեք սերունդներ ցարդ 
բե րած : մ*1*

Տղաքս եւս ծանր աշխատան , Լ 

դատապարտուած։ Եթէ կ՛ուզեն' սԼ լ 
ադամանդէս,յ հանքը' Յեոեն հ\Ղ Լ 

Ապրիլ Հայ։
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ժամը ութն է ։ Ֆիշմր վերացաւ : 

Երկուշաբթի. թռականը'
յուսամ բախտաբեր կ՚ըլլայ Ատււմ 
եանին : Արտատրոփ կր սպասեմ 
րահաճ հանրութեան մր առոտին վՀխ 
սին ։ Աիայն ծա՛փահարութիւն։ եւ ու. 
յով։ Լոքարնոյի շարմանկարի քտռ,ո. 
սունրմէկերորգ փառս, տօնին մեր ր,ա, 
նութամեայ երիտասարդ րեմադիրը 
հա տան, կը ներկայացնէր : /»/( յառաջա_
պահ ֆիլմին, նիւթր ցեղային, կապե^
են ։

Աւր ընտանեկան, յարկի մը տարրս,լու. 
ծումը անհտնղուրմելի կը դառնայ խ. 
տանիքին, ամենաերիտասարդ անդամին: 
Յանձն կ'առն։է զոհ ո ղո ւթ ի ւննե ր , ր„զ. 
քայո՚մէ փրկելու համար զայն։ ի մի«ի 
ulJl"U , փրկելու համար մեծ մայրը հե. 
րանոցի մը տն զդամ մ թն ո լո բ ա Լն ՝ չի վա^ 
լ,անիր զայն տնցրնել մահացած ւււյվ՝ 
ծեր ուն ի ի մր տեղր ։ կը յաջողի ծրադի- 
բր՝ անզիտտկեց մ ե ղսա կց ո ւթեամ բր մ ա֊ 
հտցած ծեր ուն իւ իւն աւլջկան : Այգ առթիւ' 
տւ եւՒ ետք սլիւ տիւ ս իւ բ են զի՛րար i

Հհի՚քմ'ր կարդ մը մ ա սնա զ իւ ւոա կան նո- 
բ ութիւ ւնն եր ալ կ^ առաջարկէ : թեմադիրը 
դո րծածած է իւ մ ա սնա ւո բ իւ վիտէօ — ֆիլ- 
մ իւ ա ր ա դրն իմ ա ց սլա ա կե րն ե ր բ , առնելով 
զսանսն ք ընդհանւււր ֆիլմին մէջ ՝ եւ պատ
շաճ եցնե Լ՛1 վ նիււթիւն ւլանաւլան կչռոյթնե- 
րով :

Մե ծապէս օդտուած է նաեւ կայուն 
պատկերներէն ։ Ա քան շ ելիւ դիմանկարնե
րով։ Ե բ տմ՜ շտո ւթի ւնը կու դտյ նոյնպէս 
ցայտուն կերպով դբսեւոբել հեր ո սներուն 
հոդեվփճակր ։ թաքուն զգացումներ կը 
էիւ ո իսան g ո t իւն ա յդ էի ե բացա կան ուղիով՝, 
էկօեան ուզած եւ յաջո զած է կորսը- 
ւած հին անցեա լիէ ձբ վեր յ ի շո ղո ւթիւնը 
կեն ւ լ ան tu ցնել իր զանազան երեսակներով' 
կր տողանցեն դ լիսա ւո ր հերոսին չրւԼ1՚լ 
հայ հ ա մա կր ե լի տիպարներ : 3 ոալԽ ե
մ՜ապաւէնր իր պարզութեան մէջ-. Ե՛՛ փ 
ԸեմՒ < առանց մեծ նիւթական կարե լիու
թեանց ՝ իսելացիօրէն դարձուած էկօեա- 

նի հետաքրքրական ֆՒէմԸ ■■
թերակատարները' Տ՛ուի իա Հէձպյէն ,

ընկերուհին Ար սին է Խ անճետն լաւ՚ո-
գո յնս ի ւր ա ց ււ ւց ած են բա մ եղի րի՛ն 
եացքր ։ Ե ր կր " ր դա կան դերերն ալ նոյն 
քան յս,ջ„ղ կերպով են մարմնաւորուած ■ 
Տեսնել կրկին եթէ ֆիլմը ընդհանրանալ՛- 
3 ե մա ւլ իրը սրա հին մէջ կը ղ^ուէլ1-

խօսիլ փորձեց բայց իսկապէո յուզու՚ո

էը - , <
կ^արմ՜է յ ի շե լ իմէ երկու հաղար 

rtb ստ աեսներէն Ո՛չ մէկը սուլեց, թ՚չպէ" 
սովոր են ընել տյս կարեւոր համաչքոար- 
հային փառս,տօնին ստուար թիսով fl 

տտստրդ սիրահարները : Ոլր^ձն ա Հ 

ալ սիրած է ին :

167.- Հեիեաթսւ]ի& 
պատարագ

Ձորս հարիւրէ աւելի ամառնային վ"Ո֊ 

ռատ օնն եր կար^լի հաշուեխ I

մօտաւո րասլէս երեսունը Հա *֊
հային վարկ կը վայելեն-, Ա^Ըղ 
Պայրէոթ, էիւս է ընի կարգի , Հ .
տարիէ ի վեր նաեւ Փարիզի երթ^ Լ4 

ամառնաւին փտռատօնը։ WP” I 
կ՚երեւի ինքնագործ այդ կազմիկ քԱէ" 

թեան' ոչ մէկ ծանուցոաե տրո՚-Ո՛ 
հայ մամուլին' իմացնելս՛- ''“՛ 
ղութին անսովոր կատարէ plLP ci^hliLl- 

մեկնաբանուած Հէնտէլի
պէնկեան Հիմնարկի ե ր դշ՚մթ"1''Հ 
կերակցութեամր նսսաղախոՀր

Ամբողջական իլ, դեղեց ԼՈԼ1 

վայելեցինք դլո ւխղս ըե ո ց Ը ՚ g.jfrug

կլ. պատահի : Ձայներռւ ը տր"մՀն կըք- 
անվիճելի էր : Միչեէ Հ կըյսձ
կի՛տ հիանալի աշխտտուի է*՜

Fonds A.R.A.M
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չ^երգՒ աւ արտէ երբ ոլշաղր „ւթիլ-
Լ հրահրէի երաժշտական տնօրէնին

ն0էանկ^րեւՒ Կը ?ուՀ ^նձ սոլԼորաԿան
Ոիաներով հաանիլ այս զմայլելի ար֊ 
Հին, սւռան!> ր^Կլ՚Կ՚՚Լ"' խո ստովս,- 

ե' ո։ ա՛ն տաոհներու uiJiiuiinriL-
նե^լ- ՀՀ՝ 111 Շ1
ռհան պ>""ւԳն Կր ■

1."ելէ վերանալէ ետք այս հէքեա-
՝ ին պս“"արաէ"'Լ՝ Կ՚՚՚ւ՚ԿՒ' է ւՒ-ւ- 

7 ,խյւ՚Կէան մը Գ"՚ւ""“" ^իլւսւէնկ-

նին- իր հանճարեղ հմտութեան, ճա-
„սկին, հոգեբանութեան : քՀյս դիչեր-
\ան անզուգական մեկնաբանութիւնը 
"Լղիւնբն էր երկար բանիմաց աշխա- 
ԼԼթեան անշուշտ, բայց նաեւ' „խրա^.

/, նխթաԿան կարելի՛” ֊թեանց , հ մտոլ- 
թան,եւ լաւ կազմակերպութեան : Այս 
ք՚՚լ՚գը ուն1՛ Կ1“Լս1ոնի հայանուն Հիմնա ր- 

կութի՚-նը -
Ուրեմն ուրախանալ հարկ է նախ այս 

կարգի "‘V/' մԸ '1"Լ՚ե"ւնէ"ւթեան զ ի- 

Խր
Ոետոյ անդրադառնալ թէ Սփիւռքը ե- 

ղ1սկան գանձ մրն, Հ որ կորսնցոլցաե է 
կարենալով ներշնչել վստահութիւն : //'/,- 
փոխարինելի կորուստ մր: Ափիւռքի ,ոը- 
կարութիւնր յայտնաբերող : Զկորսնցը-
նԼլու համար ուրիշ մեկենասներու վստա- 
հութիւնր՝ կազմակերպուիլ: Այղ առա-

րայլբ' եօթանասուն տարիէ ի վեր 
ղեռ լէ առնուած միջգաղոլթա յին շա
թրով ■ Անպա յմ անօրէն, չէ՛ զղա ցոլած 
թէական զօրութիւնը ում ի վերածելու 
կարիքը՛- ՛վէտը չէ մոռնամ' սրահին, մէջ 
չորս Հայեր ալ կային այս զ ի շեր :

168 - Cwnj էափիք
նորարար էր : /?< թ^րրի Հս՚^՚ձք մրն է 

„ր կը թողու , մեկնելէ առա ջ' իննսուն 

տարու:
Գրաւեց իր արմ՜անի տեղը վերջին տա- 

սր տարիներու ընթացքին t Աաճախ մա
կերեսային կը մնան ձեւական փոր ձե- 
րը բայց հազուադիւտ ղունաւոր խաղե- 
րով են լեցուն իր գործերը : Կարմիր ,
կապոյտ , մ անի չա կն եր ո ւ հզօր հնչակա- 
նութեամր մր : Ունէր դո յներու պր իս- 
մակին մասին անձնական տեսակէտներ : 
^րին ակ' կասլո լար մօտիկի առարկա- 
ներուն աւելի կր սահմանէր , մինչ դեղինն 
ունարնԼադո յն ր հեռուի մի$_ոցը կր պատ
կերացնէին :

Արտակեդրոն դիրքի մը '/ք'",/ 4/Z ը-
կատուի իր չքրտնի նկարչութեան բաղ- 
ղատմամ բ . րա յց ներկա J :

Փոմփի տու կեդրոնի (Հիսունական ծ ՛Ա
րիներուն յատկացուած ցուցահանդէսը 
յարգանքի տո ւր քը կը բերէ իրեն' յատ
կացնելով մ ա սնա ւո ր ան կիւն մը իր ստեղ
ծագործութիւնն ե ր ո ւն :

1՝ւ1ուար դասաւո րե լի զդա յուն նկարիչ 
էր Շար լ Լաւի իք։ Ո՛- եթէ ո լզէր միտքն 
ու հոդին հ անդա ր տ՚ե՚ցնե լ կը նուա դէր 
քբ֊րինէթ , դա շնա կ եւ ջութակ : Ունի
լաւ դր ո ւթի ւնն եր որոնք կը ներկայացնեն 
իր նկարչական համոզումները :

169 - Յիսուսական
տարիՅերը

Այս ստուար ցուցահանդէսով յիսունա- 
կան աա ր ինե ր ը կու դան վեր^եականօ րէն 
օղաւոր ո ւի լ կարծէք իրրեւ երկրորդ 
‘ի՚որիղեան դպրոց մը։ Որ զանազան կեր- 
ոլրնկալ ձեւակերտութիւներով՝. Այլազան 
Խստութեամբ :

1Լ'էր աg ա կանին զուգահեո ու անոր հա- 
կաղդ1ղ արմէքներով :

փ"մփիտոլ_ կեդրոնին ցուցահանդէսը 
կր միտի մէկտեղել տարբեր ում՜ով անձ- 

կան ութ իւննե ր ՝ որոնք եկ ած են իրենց 
‘ոեսակարար արուեստով էԷԸոՀ_մել նա- 
^նաւանդ սկզբնական տարիները այդ
չքանին :

(Ւան Ֆօթրիէ իը թանձր նիւթով, 
^րտւք վաե Վէլտ իր դոյներու եւ ձեւե- 

CnL փոթորկա լվւց պոռթկումներով ՝ Աէ՜ 
ղէրթօ Պո լրի նիւթին փճացմամրհ

Ահա տարրեր երեք մօտեցում : Հ\ետա- 

ՀԱ՚՚րր՚սկան ւին տ ռտ ո ւքն ե ր : Կտմ Ֆրտն— 
Ւս Պէքոն զարմանահրաշ իր հա յեա ց-

մ՛որ դկա յին մ ա րմին ը դա լա ր ո ւմնե-
ԻԼ մէջ Ա՛ր ո ր ո ղ : Կ ե ր սլա ր ա յ/,ն բարձր 

սԿաՅ"զոլթեամ\ր\ մը տրուաե u,J'l
Կտինները կը դր սեւո ր են նկարիչին

['Հէդ՚սւոր ներքին պա յքս՛ ր ը ինքհ իր 

ըսււսգոյնս ցոլացնելով մինակու- 
մղձաւանջը յ Կր փոխադրես քե՜զ 

W ալխարհը ,

^ւ՚^Յ հտկոտնեայ դիրքերով կու գան լ71.” 0»» Պրե(1Տեէ
I՛ չուրջ տեսնուիլ (իան Տիւպիւֆէ ։

"Ւէ", Պագէն , փիէրա Տա Ա ի լվա կամ 
Ւէ՚ք առանց սակայն տալու ամրողջ,ս— 

Պատկերը այգ տարիներուն: Շատեր 
ւ՚ոկսին , ինչպէլ, միշտ, այս կարգի
•"դարձ ց ո ւց ա հ ան դէ սն ե ր էն :
Ւլո էողմէ շահեկան է ան, բերէ լով

<Ւ>դհան.
"Լր տեսիլքը շրջանի մը, իր կեր-

պարային ել անոլղղակիօրէն ալ ընկերա
յին փոփոխականութեան : Նաեւ ըմբռնու
մը արուեստի գործին որ երբեմն վերած- 
ւիլ կ՛ուզէ ընտրուան֊ արուեստի առար- 
Կային'• Ամէն ինչ պատրաստ էր զա ին 
զ ոյց տալու համար: Բայց որպէսղի տես
նուին ու ընդունելի ըլլան բոլոր նորա
րարները, դեռ րաղմաթիւ անդամներ 
սիրուելու են: Առօրեայ վարժութեամբ:

170.- ԱպրխհաՕ, Ռամերգ
Ոնչո^ւ կը դմ ուա բանայ յա յ տաղը ի 

կազմութիւնը երբ համերգը Ապրի լի 
հանդիպի յ Առանց սլա տեհ զո ւդա դի պո լ- 

թիւնհերու դմուար թէ լսվողիս որ ո վ հե
ս՛ել բաղմ ա թիլ հանգամանքներ տալ կը 
փափաքիս նոյն յա յտա դրին՝.

Ատրգսմնք՝, Հայրենիքի հետ կապերը՝. 
Երգահան թէ մ ենա կա տա րնե ր ո լ տաղան
դը՝.

Այս տարուան Ո՚՚՚թրայի ապրիլեան 
■ռամերգը աւելի պարզութեամբ բիւրե
ղացաւ ՝.

Աո. աջին մ ասին դլխա ւո ր սլա տա ս [սա- 
նա տուն Ըէէա լով խմբավար Կ՛Ա բոլիս Ափ- 
րի էլ եանը : Անփ ո իւ ար ինե լի կը մնա յ Ւր 
կատարած դերբ՝ հետազօտիչ աշխատան
քով մը՝ Ս ի ւի ան — Կոմիտաս երղ.չախում- 
րին գլուխը : Որ կարե լին ըրած էր լաւա- 
դո հասց նե լու համար անոր կարո-
ղու թիւնը :

Աոնիա Ո ի կո ղո ս ե ան կը ձեներ ղէր իր 
զղա յուն բայց անպաճոյճ ոճովը լ ի չեgը- 
նել ով ինձ վարդապետին մէկ խօսքը : 
[էստծ Ըէէ,սյ իը աշակերտուհի' մօրս 
որ կը կրկնէր իւն դո ւքո վ •

^•Աղջիկս զե ղա ց ի ե՛ ս ՝ օփերան չե", 
մի՛ մոռնար' անդարդ երդէ՛: *Լյոյն ւսյւգ
փն տոո ւած պա ր ղո ւթեամբ կ՛' ըն կե ր անա ր 
իրեն Այտա Ա*ուրատեան ՝. Ունէին ^FU1՜՛ 

րի՛ս ու խորունկ հասկացողութիւնը ի- 
րենց ընտրած մեղեդիներուն։ Անսեթե- 
ւե թ' համոզումով : £էդայուն հոդի ՝բարձր 
երամչտական յա տ կո ւթ ի ւննե ր ո վ օմտը- 
ւած՝ Աոնիա *Լյի կոդս սեան կու դա յ հե- 
տըզհետէ գրաւել Ւր արմանի տեղը Ֆը- 
րանսա յ ի եւ օտար բեմերուն վրայ՝.

Ջիրար լաւ կը լրացնէին' երդչաԼսում- 
րին մասնակցութեամբ փոխանցելու հա
մար ձեզի էականը' առանց չեղելու մե
ղեդիներու ոգիէն'. Արկրորդ մասը յայ~~ 
տագրին՝ յատկացուած էր երկու առաջին 
ուն1լնդրութիւններու Ֆրանսա յի մէջ՝. 
Որենց ‘թ՚Ը^թ1 ստեղծագո րծութ իւննե- 
րու շարքէն երկու հայրենի երղահաննե- 
րու ՝ երկու քոնչէրթոներն էին անոնք : 
Մին թաւջութակի' միւսը փ ողի հա ձ՛ար 
դրի առնուած : Նախ Ադամ իլուդոյեանի 
և ր կր ռ ր դ ըոն չէ ր թ ոն :

կարինէ Գէորդեան զմայլելիօրէն տը- 
լաւ ապշեցնելով բոլոր ներկաները որոնց 
կարգին բազմաթիւ ֆրանսացի թաւջու- 
թ ս, Լլա հ ա րն ե ր ու օտար ըննադաւոներ : 
իյնղրեցին նօթաւոետր : {էունէինը : կա-
րինէն իսկ աշխատած էր բնադրէն : Ակրն- 
թարթին յայտնի կ'ըլլար թէ շնորհաւո- 
րանքը առ ի ըա ղս, քա վա ր ո ւթի ւն չէր : 
Տուզում կար սրահին մէջ, բոլորիս մօտ, 
թէ հանդէպ մ ենա կա տա ր ո ւհ ի ին թէ եր- 
զահանին որ կր գտնուէր եւս մեր մօտ:

յ,Հնչ ինքնավստահութիւն , թ "չ կատա
րէ լադո բծուած նուագ մեր այս երիտա
սարդ թ ա,ջ„ ւ թ ա !լա հ ա ր ո ւհ ի ին մատնէ- 
բուն, հոգւոյն ու միտքին ոլորտներուն

մէջ-,
Իրմէ յետոյ յայտնի ֆրանսացի փո

ղս,հար Պէրնար Աուսթրօ հնչեցուր Ալեք- 
սանտր Տ ար ո ւթ իւնեան ի վևլ,ջին դործե- 
րէն' փողի համար «թէմա եւ Տարբերակ
ներ»/, նուագախումբի ընկերակցու
թեամբ : Տ ա ր ո ւթ ի ւնեան կու տայ իր 
այնքան շատ սիրած գործիքին գրեթէ 
երկրորդ քոնչէրթօ մը նոյնքան հետա- 
քըրքրական , նոյնքան գեղեցիկ , նուաղ 
դասական բիւրեղացումներով , այլազան 
նոր կշռոյթներու, նոր մեղեդիներու մէկ- 
տեղումով : Հե տե ւո ղա կանօր էն ու մերթ 
ընդ մերթ արադ թէ մելամաղձոտ դան
դաղ բաժիններով: Աուսթրօ շատ սիրած 
ըլլալով այս նոր գործը եւս, յ.սռ„,ջիկայ 
տարուան ընթացքին երիզի վրայ պիտի 
առնէ զայն: Այդպէսով երկու փողի
քոն շէր թօները մեր տր ա մաղր ութեան տակ 
դրուած պիտի ըլլան, լաւ մեկնաբանի 
մը կողմէ : Երկու հայրենի երաժշտահան- 
ներուն ներկայութեան , ապրիլեան հա
մերգը կը հասնէր իր նպատակին:

Յիշել անցեալը, տալ ներկան' ջանա- 

լով պասրրաս տե լ վաղր :

Մոռցնել տալ թէ դաշնակը ի վերջոյ 
հատու շեշտեր ալ կրնայ ունենալ իր հըն- 
չողութիւններու շարքին մէջ. Ալֆըէտ 
Պրէնտէլ կարծէք իր ասպարէզին տեւո
ղութեան' ձգտած է թաւշային քնքու- 
շութեան մը : Եւ գտած: Իր խաղը ամե- 
նաուժով հարուածներուն մէջ իսկ կը մը-

^,այ խորունկ ու հն չո դո ւթ ի ւն ը հետզհե
տէ ՝կը ծտււսլփ տ՛ակաւ կորսնցնելո վ Ւր ՈԼ- 
ձ՜ ը : Արկարօրէն կը լսես ձայնը : Պ ր էն-
տէ լ կը նուագէ դասական ե ր դա ց ան կԼւն 
ամ բո ղջո ւթ ի ւն ը ՝. Այս գփ չեր ընտրած էր 
յայտագիր մը ուր միայն տա ր բե ր ա կն ե ր 
կային : Մ ո9արթի y Պրահմ սի ու Լիս թի 
գործերէն էին անոնք ընտրուած : Առա-
!Ւն տասը վայրկեանները քիչ մը չէզոք 
կը ձ՚նան • աւե լի քան պարզունակ կը թուի 
ինձ իր Մ ո ցա ր խ ը î Ոեձ՛ գտներ հազո ր դի չ 
թելը: Ե ս ալ դեռ բոլորովին ընդունակ 
չեմ լաւ մր կեդրոնանալու կը խորհիմ 
ու կը սպասեմ : Պրտհմս կու դտյ զիս
քտ չե լ ի րեն իս կո յն :

Հոդ Պրէնտէլ կը յս^ողի տալ ամէն նօ
թի ՝ ամէն նախադասութեան իր արմէ- 
քը ՝ իմաստը՝ կշռոյ թն ու խորո ւթիւնը:
Կ չոի տա ր րե ր ո ւթ իւննե ր ը դիտ է դեել 
ղան աղան տա ր\բե ր ա կն ե ր ո ւն •եէ^ •• Ու որ- 
քսՀն բացա բս յ տ կը դառնա յ Պրտհմսի
մ՛ելամաղձոտ երդը այնքան հ՚րտյիչ :

Հիտգա թնա կ է տ ին կը հաս նի յ ո ւղու — 
մը ԼիսթԼ՛ տա ր բերա էնե ր ո ւն ձէջ վիսլա- 
կան ու տիրական չո ւն չո ՛Լ ը մ ի ան դա
մ՛ա յն : Կտտացնող հ ո սանքն է որ կ^անցնի 
բեմէն սրահ : Լռելեայն հոսող արցունք
ներ կան ձեր հոգիներուն մ՛էջ : Լուսաւո ր 
ուղին ե ր "վ է որ կը րարձր անան ք իր հետ՝. 
Երբ Ալֆր էտ Պրէնտէլ այսպէս նուագէ 
բաւ է տչքերը դո*յել՝ ՈերքնապԼս Հ ետե- 
'-ի լ իր ն ո լիրա էլան սլա տմ՛ո ւթ եան : Արա- 
ձ՜ ր շտութիւնը ստացած է հոդ տյդ վտյր- 
կե աննե րուն ստոր ո դե լին սրրաղան :

172.- ԿարիԱե ԳեորգեաՕ,
փափաքն ունէի ծանօթանալու իր հետ 

ան ց'ե ա լ տարի : ո ւա ր ա ւ յաջողեց այ
հետքը գտնել ՝. էքնդրեցի րնկերու հ[-էն 
որ ղիս փնտռէ : Ամիս մը ետք դարձեալ 
հ ե ռա ձա յնեց ի • տեսսմ ր Կա րինէն : Այ ո՛ • 
ինչպէ^ս^՝ դեռ չէԲ հեռաձայնած : Ո ՛չ :
Ուրեմն չէ հ ամա րձա կած՝. Ոայց ին չո ւ ՝. 
Հայերէն չի դիտեր ՝ երկչոտ է* խորհած 
է որ պիտի զարմանաս ու սրտնեղիս՝, 
իյնդրե՚մ ՝ շուտով իմացո՛ւր իրեն' իմ 
տղաքս ալ լաւ չեն գիտեր ի րեն ց մ ա յ- 
բենին, յանցանքն ալ իմս է մասամբ՝.

Աաջորդ առաւօտ Կտրինէ Ղ\էո ր դեա- 
նը հեռա ձա յ նևց: Ու այդպէս սկսան մեր 
յարսՒրերութիւնները հայ լաւագոյն թաւ- 
ջո ւթա կահ ա ր ո ւհ ի ին հետ՝.

Ան երկ ու ե լո յ թ ունեցաւ այս եղանա
կին Փա րիզի մէջ-, Ա ռա ջի^ը Ոտթրայի 
ապրիլեան համերգին՝ ուր բոլորս անդ
րադառնալու առիթը ունեցանք իր ա ր տա
կտ ր դ ձիրքերուն վրայ՝. Որ տլ առաջին 
ելոյթն էր Փարիզի մէջ՝.

Ոսկ ^խւ[՚ո["1 անգամ Աուլիս ի ամառ- 
նային փառատօնին Փտտովայի անուանի 
սենեկային նուագախումբին ընկերակցու
թեամբ Տ էն ի ս ոֆի նոր մէ կ գործին ու 
Հայտ ընի Տօ մաԺէօթ րսնչէրթոյին մէջ՝. 

Կտրինէ Կ*էորդեաե ունի գրեթէ ամէն

Ւնչ :
ի]որունկ զդա յուն նուագ՝ դիւթիչ հ Հն

չականութիւն մը որ քեղ իր հետ կը րչէ 
մ չտա տեւ' շնորհիւ բացառիկ իր կեդ- 
րոնացման' մե կն ա բան ո ւած գործին բո
լոր մանրամասնութիւններուն : Հաւա
սար բս ջո ղո ւ թ ե ա մր կր ն ո ւա դէ դասա
կան յ արդի կամ յ ա ռա ջա պա հ նորա
րար ս տ ե ղծա դո րծ ո ւթ ի ւնն ե ր ը : Կտտար-
եալ մասնագիտութիւնը գործիքին ՝ որուն 
կու դան աւե յնա լ ոչ երկրորդական զդըէ- 
խիչ յտտ կութ ի ւններ' ինչպէս jl’^T”1՜՜՛ 

թիւնը արտակարդ՝ կամ արադութեամ ր 
նոր գործեր սորվելու ձիրքը ՝ դասել 
կու տան զինքը մեծերու կարգին ՝.—

Ամ ենա կա ր եւո ր ը մնալով իր նուագին 
համոզիչ դրոչ^Ը՝ Որտւին էնիքը՝. Այս 
բոլոր ձիրքերը մէկ արուեստագէտի վը- 
րայ կեդրոնացած տեսնել ինքնին ուրա
խութեան աղբիւր մըն է ՝ որ յաճա[սակի 
երեւոյթ չէ՝. Որ Հայտընի Տօ Մաժէօթ 
քոն չէր թոն բազմաթիւ անդամներ լսած 
եմ մեծերէ ՝ ի միջի տ յ լո ց իր ուսուցիչ 
քիոսթրոփովիչէն : Դիւրտւ պիտի չս ըր-
բուի Կտրինէ ին մեկնաբանութիւնը մ ըա- 
քէս : ՈՀնչ տաք շունչ էր առաջին նօթէն 
մինչեւ վերջինը եւ որքան հարազատ գոր
ծին \բնո յթին :

Աւ երբ իբր կր կնութիւն տուաւ Պտխի 
հինգերորդ ս իւիթին հոգեպարար Ա ա- 
րապանտը' ես արդէն կը մտածէ ի իր 
լուսաւոր ապագային ՝ իր յառաջի կայ ե- 
լսյթին նաեւ՝ ուր պիտի խնդր է ի իը^է 
նոյն Աարապանտը իբր կրկնութիւն : )*եկ- 
տեմ բեր 11—// Կիր՛ս կին՝.

իրաւունքդ է մադլց ի լ արադ արադ 
աստիճանները ասպարէզիդ սիրե՛լի Կտ
րին է *Ոէ ո րդեան ՝ ու ըլլա՛ լ մեր լաւագոյն 
դես պա ններ էն մին՝ արեւմտեան աշխար
հին մէջ՝.

Հիմա՛ որ հա յեր է՛ն ալ սորվիէ խո ս տա
րաւ' որպէսղի աւելի դիւրաւ հ ա ղո ր- 
դակցՀեք :

173.- .hkrliwti Լեժե
Ոոլոր ցուցահանդէսները տեսնել : *Լ/ը- 

ւտղ հետաքրքրականին մէջ իսկ սոր վե- 
լիք ունիս : Աչն շուշտ չես J սքողիր : ^'Լթ 
կարեւո ր նկատածներդ : ԱԼ յդ իսէ կար ե լի 
չըԱտր : Ամառնային շրջանին հանդի
պողներուն մէջ կան երեք ընդհ ան րապէս 
յետահա յեաղ ց ո ւց ա հ ան դէ սն ե ր ՝ ո ր ոնց 
կա պո ւած եմ, որեւէ ատեն յուսախաբ 
րամն ո ւած չըԱտ լո վ անոնցմէ : Արեք ար
ուեստի հիմնարկները Ֆօն թիս էն , Ւր- 
միթամ եւ Մտկ ուր տեղի կ՚ունենան սոյն 
ց ո ւց ա հ ան դէ սն ե ր ը ՝ կը գտնուին Լո լկա- 
նօ ՝ Լողան եւ Ա էն—Փ օլ—տը—վան ս ՝.

Առաջին եր կուքը միայն տեսնե լու ա- 
ռիթը ունեցայ սա պահուս : Վ,իէէա Ֆտ- 
՛Լոր իթտյի ցուցահանդէսը ի Լուկանօ՝ 
խիստ հ ե տ ա քր քր ավան ՝ամբո ղջո վՒն յատ- 
կացուած է ռուս յառաջապահ շարմու- 
մ ին ՝. Ամփոփ ՝ յատկանշական' փոքր չա- 
փերու վլ, այ կա ղմա կեր պո ւած ցուցահան
դէսին լաւագոյն նմոյ Հև է՝.

Շյուրջ քառասուն ս տե ղծա դործ ու
թի ւնն եր դա ր ո ւն ս կ ի ղր ի ա յդ տաս ր տա- 
րիներր կը սլա տ կեր ա ցն են տա լո վ ն՚ւ ար— 
չա կան տյդ նոր րմքռնումը իր բոլոր 
ծալքերով ու ներկայացուցիչներով :

Ոսկ Լո ղան ի էրմի թամ ը կազմակերպած 
է դլխու պտո յտ տուող բո լո ր ո վին տա ր- 
բեր կարգի ցուցահանդէս մ ր ա յս 
տարի ՀՈնքաներու Ասկին^ : Անհետացող 
քաղաքակրթութեան մը արուեստը :

Ոտյց ահա նոր պատրուակ մը ճամ
բորդն լո ւ :

v? եսնել ՝ անտա րա կո յս Ֆ ր տն ս ա յի ա- 
մառնային ամ ենա կա ր\ե ւո ր ցուցահանդէ
սը՝ Մտկ Հիմնարկին Ֆէրնան ԷԷ+ԷՒ յա տ- 
կացուած յետադարձ ցուցահանդէսը : 
Տակաւին չեմ տեսած զայն, թղթատեցի 
ցուցակները : Որապէս դեղեցի կ է : Ո՛- ե-
թէ ինքնամփոփման փ որձս ընեմ տեսնե
լէ առաջ՜ պարտիմ խոստովանի լ՝ թէ' 
երէկ չ1”1՜ սիրած' այսօ՛ր է որ կը ս ի րե մ 
Ֆէրնան Լէմէի ա ր ո ւես տը :

Երէկը' երե սուն տարի առաջուան լ,մ 
ըմբռնումս էր : Ոկտրչական ճաշակ որ 
բիւրեղացած էր տա ր բե ր ուղիներով : Յե- 
տո յ եկան տեղ ղրաւել հոն նորարար նե- 
l՛ Բ.' Ւ!,յո«ր ցայտուն է էնեփ համար Լկ- 
ԺԷՒ բեր ածը ն կա ր չո ւթեան : Աս լո յս ին
սիրահար էի : Հաւանաբար ա՛յդ էր որ
դմո ւա ր ա ց ո ւց մ օտե ց ո ւմ ս իր արուեստ [,ն:

ամար ԼոյսԸ երկրորդական է՝.
Որ ուզած արուեստին ստորոգելիները 
կը մնան առաւելաբար' ղ-խը^ 1Ոյնը ջ 
ձեւը : Հակառակ որոշակի իր ի ր ա պա շտ 
արուեստին՝ նմանութիւն չի փնտռեր : 
Մեքենական աշԼսարհին այս անողոք ներ
կայացուցիչը իր մողովրդավար հ ա յ- 
եացքով՝ պուտ մը սէր ու զուարճութիւն 
բամնել ուզէր կարծէք բարի կամեցողու
թիւն ունեցող մա ր դո ց :

Հգ°^ > պաղ նա յո ւածքո վը շինարար ին : 
Իք ե ռան կի ւնն ե ր ը ՝ բանա լիներ ը ՝ ծա

ռեր ը՝ հովանոցները՝ անիւները՝ մեքե- 
նայի կտորները կամ մարդկային դիմա- 
նըկաբները տրուած են միշտ տյդ ցուրտ
մերկութեամբ :

Ոայց ոչ անզգամ կամ անտարբեր տե— 
"իէքս՚խ տ1յ լ յ մարդկութեամբ*. Լ,կտրի
չին կերպընկալ ձևերուն պատշաճող կեր
պով՝. Պտտերաղմի մը փոթորկալից շըը~~ 
ջանը իսկ զարմանալիօրէն չէ փոխած իր 
տեսիլքը :

Ւ լԼհըԼԼոյ քտղաքը. մեծ քաղաքը իր 
բովանդակ հ ա կապա տկե րնե ր ո վ կ՝ԲԱայ 
էլ, ներշնչման կարեւոր ակերկէ, ձէե:

Ֆկրնան Լէժէ կը պտըտցնէ իր վրձի
նը սլաս տա,ւին վրայ նախանձելի ինք
նավստահ ուխեամ բ զանելով ու հա շտե- 
ցընելով խիստ եզակի կշո֊ո յ թնե ր դոյնե- 
րու եւ զիեերու միջել : Նոր սերունղը
մեեասլկս կը ղնահաւոկ իր նորարար ո— 
ղին : Իսկ Մորիս էսթէվ վերջերս կ'ըս կ ր 
ինձ թէ ինքզինքը հետզհետէ մօտիկ կը 
զգայ հիմա անոր: Զարմանալի բայց
իրա՛ ւ վերացական նկարիչին խոստո—
վան ութ իւնը : Եւ- ինչո՞ւ զարմանալի' 
քանի ամէն յաջող նկար իր վերացակա- 
նութեափբ է որ կրնայ հասնիլ իր բուն 
նպատակին : Բանալով դուռ մը անտե
սանելիին վրա յ :

ՀԻԷրնան Լէժէ րացաե֊ է իր կարգին նա
եւ ուրիշ մը' մեր անհամ մեքենական 
ա շխարհ ին վրայ :

174 - Ինքաներու ոսկիե
Անցող ցուցադրութիւն մը [un րադր եա լ 

Հ^Փերուի Ոսկ[ն^ : էր միթամ Հիմնար- 
կը ևԸ գտնուի Լողան ի շ/՚ջտկտյքը ՝ հան
դարտ ՚Լտյր ը ՝ ծառուտ լա յեա տա րած 
պարտէզի մր մէջ*.

Լաւ մը կեդրոն ան ալ սրահ մտնելէ ա- 
ռաջ՝ որովհետեւ Ալի Պ ա սլա յ ի քար ան
ձաւին է վերածուած փոքր դղեակը սա 
m ոցիս՝ ուր հաւաքուած են երկու հա -
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բիլը յ[՚սուն արուեստէ ն շան աւոր առար
կաներ : Անոնք զտուած են մեծ խնամ
քով ուր ն կա տ ի առնուած են թէ ցեղա
յին տեսակէտը եւ թէ կերպընկալ տեսա
կարար տար բեր ո ւթիւններ ո ւ յատկանիշ
ները։ 'Հանէ։ հոն խմբուած են երեք 
տա ր բե ր քաղաքակրթութեան արուեստի 
նմ ո յ շնե ր ը î

Հո՛ս ոսկին իր ն իւթա կան հանգաման
քէն ձերբազատելով) կը զզեն ի կրօ- 
նա կան ը : Յիչել տարբերութիւն մր եւս* 
հաւաքուած բո լո ր այս իրեղէններ ը դըտ- 
նուած են գերեզման դամբանա էէա յր եր ո ւ 
մէջ*, Անացեա քները սպանական արշաւ
ներու ընթացքին դո ղց ուած են։ Եւ ձ ուլ- 
ուած իբրեւ մետաղե այ արմէք։ Ամ-
քողջութ\եամր ։ իւստէ ամէն մէկ առար
կայ ինքնին թէական զօրութ իւն մըն ալ 
կը ստանայ դիտողին են թա դի տա կց ո ւ- 
թե ան մէջ : Գարեր առաէ անհ ե տա ց ած 
անձի մը եւ մեր միջեւ մօտիկութիւն մը 
կը ստեզծուի* [չերեւակայենք դրեթէ 
ղանոնք պճն ո ւած ա յս զա ր դա ր ան քո վ ե՛ւ 
չրջապա տուած U,JU դե ղա ր ո ւե ս տա կան 
նուր բ նմ ոյշներով :

Զետեղուած֊ ապա կեա յ ց ուցադարան- 
նե բու այգ րոէորը կր պատկանին
երեք քա ղա քա կր թ ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ , ս կս ե լո վ 
մեր մամանա 1լն\երու սկիզբէն։

\յախ Ա ոհիկաններունը որ էլերկարի 
մինչեւ տասնե ր ո ր դ դա ր ։ Շ իմո ւէւ ար
ուեստը մինչեւ տա սն ըհ ինդե ր ո ր դ եւ վեր
ջապէս ամենակարճ մամանա կամիԼսցի 
մը ընթացքին ալ տա ր ածո ւած Ըն քա
ներ ու ոսկին ։ Ամէն շրջան ունի իր ինք
նատիպ ոճը : Եւ կը ստիպուիս ընդունի լ 
թէ քսան դարեր առաջ իսկ է՚ր^նց ա րմ՜ ա- 
նի եղբայրները ունեցած են այսօրուան 
Փիքա սօները ։

Եւ֊ կրնաք դոլ-ցէ գինովնա լ իմանալով 
ոսկի փուլերու էս շր տո ւքը , արեւներու 
փշրտուք ) որոնք մարդկային զոհեր կը 
պահանջէ ին :

Ւջնել պարտէզ հանգստանալ քան էւ
մը վայրկեան ու լռելեայն քա լե լ մինչեւ 
կայարան։ [ի տածե լ մարդուն արկածա- 
էսընդր ութեան ։ Ա ոռնա լ տէսուր բանը որ 
կայ այՂ՜ ար կածա խնդրո ւթեան մէջ։ 
Շ Ո դե կառքը ճամբայ ելած է դէպի փը- 
նեւ ։

Եը խորհիմ '{*աթրայէ։ յառաջի կայ ե- 
ղանա կին ։

175.- Ռափսոտի
(inr հղասակի մը 
սեմիս

էիափսոտի որ էլ ըսեմ Ալեքսանդր $ա- 
րութիւնեանէւ նոր մէկ գործն է* կարծեմ 
վերջ էւն ը զո ր ունկնդրելու առի թր պի- 
տէւ ունենանք յս*ջորրէ եղանակին։ Հայկա
կան հին մեղեդիներու վրայ) գրաւիչ 
տարբերակներով դաշնակի) լարայիննե- 
րու ու հ ա ր ո ւածա յին ն ո ւա գա ր անն ե ր ո ւ 
համար դրի առնուած , քոն չէր թ ո յ էւ մը 
նման։ 3 tu ր ո ւթ իւնեան խոստացաւ ինքն 
իսկ նուադել դա շնա կի բամ ին ր առաջին 
ունկնդրութեան մր առթիւ Հերանսայի 
մէջ-, Բ աէստաւոր 'ենք ։ նո[' եզանա կը 
'Ոաթրայի Հոկտեմբեր էւ համերգով կը 
ս կս էւ ։ Երիտասարդ ում եր' ինչպէս Ամե
րիկա յէն Տ ի դրան Ադամեանը դաշնակա
հար ) մ*արոլ Ա* ո ւխա լե ան ը տաւղահա- 
բուհիդ կամ Աթիվըն ի]աչիկեանը ^՝ւսնա- 
տայէն նոյնպէս դաշնակահար , պիտէւ 
ղան նուադել առաջին անգամ Հեբանսա— 
յէ։ մէջ : Անոնք կ^ ա մ\բ\ո ղջա ցն են ծանօթ 
ա ր ո ւե ս տա դէ տն ե ր ո ւ ցանկը ) ո րոնց կար
գին' Մ ս* քսանս Լարիյէօ) փան Տէր- 
Աերկերեան) Անի Ե*ավաֆեան y ա ր լ Ար- 
նօ ) Աուսաննա Աիլտոնեան) Աքիքօ էպի y 

Եարինէ Ե*է ո ր զեան եւ ուր է։ շնե ր ։ Երա- 
մըշտական յայտագիրը կր վերջանա յ, 
յարդանքէէ երեկո յ թո վ մ ր Առնօ ք'արա- 
ջան եանէւ սենեկային երամշտութեան նր- 
լի ր ո ւած ) Ա ա յՒ սՒ ըհթա9ք1,ն ՝

Զուգահեռաբար' ն կ ար չա կ ա ն ցուցա
հանդէս մը ու Ղ*րտկան Տ ետր ա կնե ր ո ւ հ ը- 
ր ա տա րա կութի ւն ը կու դան լրացնել նոր 
եղանակին ա շէսա տան քը :

Արուեստէ։ ւՒ"մ1' բջիջ մըն Հր բ ա թ րա
1972-/& :

\/Ո յն ը կը մնա յ br դործօնէ։ հանգա
մանքով) հե տզհետէ օդտադո րծե լով սա
կայն իրենց մարզերուն մէջ վստահելի 
անդամներ ու դո րծա կց ո ւթ ի ւն ր եւ ա- 
ջակց ութիւնը։ Ետն հարթուած էսոշբն- 
դո տներ ։ XfUftu տա էն ե ր էն մին էր առանց 
էստր ութեան կապեր հաստատե լ : *իտ ղո ւ- 
թային եւ միջգաղութային : *Հյաեւ օ-
տա րներ ուն եւ Հայերուն միջեւ։ Յաջո
ղած է մասամբ ։ Որո շ կէ տեր ու վ րա յ' 
ինչպէս ունկնդիրներու համրանքին Ը*Լ— 
դա լիօր էն աճիլը ե ր է։ տա սա ր դո ւթ եան
դրա կան վերաբերումը որոնք կր կազմեն

հանդիսատեսներուն ա ւելի քան մէկ եր- 
բո րդը ) օտար քննադատներուն դնահ tu— 

տանքը ) ու մանաւանդ հանրութեան մօ- 
տաւո րապէ ս կէ ս ին օտար ունկնդի րներ 
Ը f /տ f բ էս բտ էսո ւսի շ կէ տե րն են շարմու- 
մին։ Յտյտադիրներու ճոխութիւնը) մա
կարդակը ) մեկնա բաններուն նոր դո ր- 
ծեր ալ մեկնաբանելու յ ան ձն ա ռո ւթ ի ւն ը , 
անվերապահ գնահատանքը շահած կ 
նաեւ մո ղո վո ւր դին :

Ունեցաւ վ^ա թրա անցնող եղանակի 
ընթա ց քին հինդ առաջփն ունկնդրութիւն- 
Ներ հայ երդահաններու գործերէն : Ե ս կ 
իր նոր ո ր դե դրած սրահը Աալ Ետվօն ալ 
դրեթէ շտ հազարի շուրջ ունկնդի ր-
ներով լեցուն էր ։

Եայ անշուշտ մետալին միւս կողմը : 
Ու֊ իաթրա յՒ ճա կա տա դի ր ը տա ր րե ր չէ 
եղած ) քանի ա շէսա րհ էւ ոչ մէկ կ ս ղմ ր ) 
մշակութային ո րւս կա ւոր շարմում մը 
չի կրնար տռանց մեկենասէ։ ապրիլ։ Ու 
'Ոա թրա ա շէսա տելով քաղաքական էմէ 
հայրենասիրական հոսանքներէ ձե ր բա
զա տուած ) չէ ունեցած , երբեք ) նիւթս։— 
կան ապահովութիւն ։ ի] րա խուս ի չ է սա
կս։ յն տե սն ե լ քննադատին , օտար ին , ե բի
տս։ սաբզին } մենակատարին) երգահա
նին) արուեստագէտին խանդավառու- 
թՒ^ը շարունակելու համար շարմումր 
առանց դմդոհ ո ւթե ան ։ Եր մնան անշուշտ 
խոչընդոտներ ։

Երբեմն անանց ան ելէ։ կը թուին ։ Զկսմն 
խո չընդոտնէր քարուտ ճամբան կտ ր ե լո ւ 
կամ քլ։ ազնուացնող ։

Ատոյդ երազ չէայ ։ Երջտնիկ ես երբ 
ո ւր է։ շն ե՛ ր ալ մասնակից են անոր :
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շե լը վաթսուն ըհ ին զ.է։ սեմին ։ Ե տ մ քէ ս 
անկա էս այդպէս չպատահեցաւ։ Էե ց ո ւն 
օր մ բն էր : \յաէս առաւօտ կանուխ երեք 
րն կե րներ ու հե ռա ձա յն ը : Ան ա կն կա լ էք- 
Յետոյ չորրորդ մԸ հեռաւոր Ամերիկա- 
յէն բոլորովին պատահմամբ) արձակուր
դէ։ ճամ բուն վրայ) էոքարնոյէն պիտի 
անցնէր ։ Ա*ամ մը միասին կր ցանք մը- 
նալ դու ցէ աւ եւՒ Ւ ս կ նուաղ բ ա յց 
խանդոտ վայրկեաններ էին անոնք ) ուր 
վերապրեցանք յիսուն տա ր ո ւան յ[՚լա~ 
տակ ներ : Պ անդո կր դրեթէ պա ր ա պ էր 
ույդ օրերուն : Աերեկին' յան կա րծ վաթ
սու նՒ շու ո գեւո ր եա լ անձերով Լեց
ուեցաւ հ ին կա ռքե ր ո ւ յա տո ւկ ռա լի ի 
մրղմ ան մր ՛է եր ջին կայանը ԸԼԷաԼով*

Ե ո տր տուելով յառտէա ց ո ղ երեսունբվեց 
հնո ւթիւններ եկան շարուիլ ճէ՚չդ մեր 
պատշգամին առջեւ։ Անսովոր տեսարան 

պա ր ղելո վ : Յետո յ ա ռա ջն ո ւթ ի ւն ը
խլող մրցորդը ո ւր ա խ ո ւէմ ի ւն ը յայտնեց ) 
ու րո լո րս շամ բանեով մեծա ր ո ւե ցանք :
Այդ պահ ո ւն էր որ քովը կր դտնու էւ ու 
ծան օ թ ա g ան ք ։ Ութ սու նՒ շո ւ ա խո յեա- 
նը սակաւաէսօս չէր = £ ատ րաներու կար
գին ) պատմեց թէ միայն հին կառքերու 
սիրահարը շէ ) ա յ լ նաեւ կրկէս Ւ֊ Կրկէ ս 

տեսնելու համար կրնամ ճամ բոր— 
դել) շարունակեց եւ աղուոր լո ւր մը տը- 
ւած ր / քա/ո ւ յո յսով ըսաւ' դիտէ1* ք ա յս 
գիշեր ոչ շա տ հեռու Լոքս։րնո յէն } Qn լի
ցէ, րիոյ լաւագոյն կր կէ ս ը Նօքը) երեք 
օրուան համար իր վրանին դուռը կը բա
նայ։ Պէ՚տք է երթանք։ փա gինք։ Հիւրն 
ԷՒ' տ ո մ ս ա կն ե ր ր զնեց ու առաջնորդեց 
ղիս առաջին կարգը։ Հո՛ն ուր մարզուած 
ձիերը դե տն է։ թ րջուած խոնաւ հ ո դը վեր 
վեր կը հանեն ձեր վրայ սրսկելով աէիք
աւՒ^- Աչքերը գույեւ-

Յետոյ հտպիտները) մարզիկները) լա
րս։ Էսաղա ցնե բբ եկան հազա րում է կ աճպա
րար ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ : Հե ռո ւն ե ր ր ց ա լոքե
ցին մէկէն միւսին ուսը) մինչեւ իսկ հե
ծելանիւով ։

Զանազան կեն գ անին եր ալ եկան տո
ղանցելու ) երբեմն շուրջպար բռնելու' 
ԱփըՒկէՒ ու Աս ի ո յ բն ա դա ւա ոն ե ր էն : Ա- 
նունները սակայն սլ է։ տ է։ չկարենամ յՒ 
շել յայտագիր ալ չունէ է։ ձեռքս ։ Յտճաէս 
դլուէսս դէպի կրկէսին չու֊րջբոլորը դար- 
ձընելով ապշահար տգոց բոցավառ աչ
քերը >կը դիտէի։ Անմեղ աչքեր։

Ու դիչե րուան գագաթնակէտը ահա՛ y 
զիս իսկապէս ցնցող տեսարանը Աիպե- 
րիոյ վագրերը եղան։ Եանաչորակ աչ
քերով։ Երբեք այդքան չէի տպաւորուած 
կրկէսէ մը։ Հիմա՛ սակայն' ղսպել) նը- 
ւաճել բառերն էին որ միտքս կը շար-
չըրկէՒն■

Ի՞նչսլՀս կարելի Հր վայրենի դագա- 
նին րնաան ի կենդանիի մը 'կերպարանքը 
տալ մատի վրայ խաղցնել ղայն ï

ԳրեթՀ մարդավայել քա լուտեք ու
նէին 'էաք կրկէսին եօթը վագրերը Սի
պեր իոյ։ Պահ մը առանց վախի գլուխս 
ձողերուն մ օտե ցո լց ի : Ա ա րդո լ նա յ- 
ուաեք ունՀին կանաչորակ այդ աչքերը։ 
Երր վրանէն դուրս ելանք՝ սաստիկ 
կ՚անձրեւէր : Աչ վերարկու՝ ոչ ալ հ ո-

(suite de la page 1)

la péninsule? N’est-elle pas plutôt en 
Syrie, avec laquelle elle communique par 
les passes de l’Aimanus, bien plus aisé à 
franchir» (Introduction)?

Dans le chapitre I., «Les données cili- 
ciennes», on relèvera à propos d «Un car
refour cilicien», une observation fonda
mentale : «La Cilicie est un merveilleux 
cas de frontières naturelles. Fermée au 
sud par la mer, au nord et à l’est par les 
montagnes, elle semblait destinée à rester 
un, sanctuaire inviolable; elle fut violée 
tout au long des siècles. Protégée de tous 
côtés, elle remplissait les conditions rêvées 
pour fonder un Etat indépendant durable; 
elle n’eut que de rares périodes d'indé
pendance» (p. 21).

Deux chapitres entiers, magistralement 
conçus, sont l’illustration historique du 
conditionnement géopraphique; le cha
pitre V., «Le Taurus cilicien», surtout 
consacré au rôle des «Pyles ciliciennes», 
l’actuel Giilek Bogaz (qui perce des mon
tagnes de 4000 mètres d'altitude). seul 
accès à l’Anatolie par le nord-ouest. Le 
chapitre VT., «Les Portes orientales de la 
Cilicie», étudie les « traversées» de 1 Anti- 
Taurus qui isole, au nord-est, la Cilicie du 
reste de l’Asie Mineure, et celles de l’A- 
manus qui, au sud-est, la sépare de la 
Syrie. Plusieurs problèmes de topogra
phie historique sont, ici, et dans d’autres 
chapitres, résolus pour la première fois..

Le cadre étant ainsi posé, l’auteur y 
anime, sans suivre forcément l’ordre chro
nologique, des scènes vivement brossées 
(on se souvient qu’il est le fils du peintre 
Zareh Mutafian), et empruntées à toutes 
les époques.

Parmi les pages les mieux venues, 
citons celles relatives à Alexandre le 
Grand et à sa victoire d’Issos (333 
av.. J.C.) en Cilicie, qui «ouvre à l'hel
lénisme les portes de l’Egypte et 
de l’Asie jusqu’à l’Indus» (p. 130); il y a 
aussi l’envoi par Rome de Pompée —le 
futur adversaire de Jules César— qui, en 
67 av. J.C., au terme d’un véritable 
quadrillage de la Méditerranée, mit fin 
aux ravages des pirates ciliciens (pp. 220 - 
221); la venue aux confins de la Cilicie 
de l’empereur byzantin (d’ascendance ar
ménienne) Héraolius qui, au début du 
Vile siècle, organisa une croisade avant 
la lettre contre les Perses (pp. 142 143); 
le passage de l’empereur germanique Fré
déric Barberousse qui. en 1190, alors 
qu’il conduisait les Allemands de la Troi
sième Croisade à la délivrance de Jérusa
lem et allait remettre une couronne royale 
à Léon L, se noya dans un fleuve de Cili
cie (pp. 165 - 170); enfin, en. sautant quel
ques siècles, la période de Mehmed Ali, 
pacha puis vice-roi d’Egypte (1805-1848), 
qui, avec l’aide de la France, s’émancipa 
de la tutelle ottomane et confia à son fils 
Ibrahim Pacha l’administration de la 
Syrie et de la Cilicie, enlevées aux Turcs: 
disons que, parmi les pages non armé
niennes du livre, ces dernières (pp. 269 - 
283) sont les plus passionnantes: l’auteur 
y montre la fortification systématique des 
défilés ciliciens, la mise en valeur du pays 
(ouverture de mines, exploitation de ses 
ressources forestières, projet d’assainisse
ment de la plaine), le traitement de fa
veur de la population, enfin les excel
lentes relations d’ibrahim Pacha avec 
les Arméniens, particulièrement avec le 
catholicos de Sis (relations d’autant plus 
cordiales que le ministre dés Affaires

վանոց ունէինք։ Եառք ալ չկար ։ 'հալե
ցինք մինչեւ պանդոկ ։ Ijէսում յ \Ախոյեանս 
դիտել տուաւ թէ սէսալ գործեցինք ա— 
ռանց անձրեւանոցէ։ դուրս ելլելո վ ։ յ

Երբ ս ենեակ բարձրացա յ , օրուան վեր
ջին լուրերը կը տրուէին հեռատեսի լէն :

Չորս հարիւր մեթր վտղքի աշխարհի 
հին ու նչանաւոր մր ց անի շը կոտրուած , 
ՉՒա 1'լ[ հաքի օդանաւը խո ր տա-կո ւաե , 
Պսւրունտիի Աութսիներն ու Հուիձոլներր 
ՂՒ[1ա[1 կո տո րաե դտա յ :

Բարեբախտաբար ըսաւ խօսնակը այս 
անւլամ մեե հ ամ եւ! ա տո ւթ ի ւննե ր -էր ա- 
ռաե կոտորաեր ՝ ինչպէս պատահաե էր 
հարիւր հ աղուրներով , ե օթանա ս ո ւնա կան 
տա ր ին ե ր ո ւն :

Համակրելի խօսնակը տալէ ետք Պիր- 
մանիս յ խլր սրումներ ուն լուրը , Գեր- 
մանիոյ մէջ առեւանդուաե հանրակառքի 
մը ոդիսակ անը ) Ս ուտանի ջրհ եդ եղր , 
Լեհաստանի գորեադոլլը' աւելցուր քանի 
մը մանր մունր արկաե՝ ոճիր' ու մ ա ք-

Etrangères d’Egypte était alors 
Youssoufian).

DE LA SCIENCE A L’ART

Le volume IL indispensable à la bon 
compréhension du volume L, est "՞6 
Bellement, un Atlas, un album ,?Տ6Ո՛ 
pertoire. 11 nous apparaît d’une grand 
originalité dans sa conception et ն’ 6 
remarquable rigueur dans sa réalisation

Après un tableau donnant fort oppoN 
tunément un Schéma de l'histoire de l'a 
Cilicie, nous trouvons une série de généa 
logies de dynasties légendaires ou histo' 
riques ayant été en rapport avec ce pays' 
suit un excellent atlas de 62 cartes orûi 
nales conçues par l’auteur et réalisées par 
le cartographe Jean Katchikian, allas qui 
facilite grandement la lecture du texte 
tant les cartes sont soigneusement adap
tées à celui-ci (par exemple, «Les tra
versées du Taurus», «L’Asie Mineure 
romaine et les voyages de saint Paul, vers 
50», «Le dernier siècle du royaume armé
nien de Cilicie»): on appréciera aussi les 
J4 reproductions de cartes anciennes, 
grecques, arabes, arméniennes, europé
ennes, dont le fameux Allas catalan (1375) 
où la Cilicie, singularisée par un cadre 
foncé, porte deux drapeaux, l’un avec un 
lion (les armes du pays), l’autre avec des 
croix (symbolisant son caractère chrétien 
dans un Proche-Orient recouvert par Fis- 
lam); cette mise en relief de la Cilicie 
n'est pas rare dans les cartes marines de 
l’époque. Ce volume IL, véritable livre 
d'art, nous offre encore HO reproductions 
en noir et blanc, (gravures ou photos) : 
vues de paysages, de villes (Zeithoun, Ila- 
djine, Sis) ou de monuments ciliciens (les 
châteaux arméniens, entre autres) et 40 
reproductions en couleurs : miniatures 
arméniennes de Cilicie, miniatures per
sanes, miniatures européennes dont cer
taines tirées du Livre des Merveilles 
(XlVe siècle), une des illustrations repré
sentant le désastre arménien de Mari 
(1266)). Insistons sur le fait que toute 
cette iconographie, très rarement publiée, 
est d'un intérêt scientifique et artistique 
majeur. Viennent ensuite les notes, judi
cieusement codées, ainsi qu’une biblio
graphie exceptionnellement riche et un 
Index du tome I.

11 faut souligner ici le gigantes
que travail de documentation effectué 
par l’auteur, mais son savoir encyclopédi
que, parfaitement maîtrisé, est celui d'un 
humaniste, dont un spécialiste du Proche- 
Orient appréciait récemment «il’érudition 
puissante, mais jamais ennuyeuse»!*).

L’HISTOIRE ARMENIENNE A LA LUMIERE 
DE L’HISTOIRE UNIVERSELLE

Dans l’historiographie arménienne, 
i’ouvrage de Cl. Mutafian La Cilicie au 
carrefour des Empires constitue un véri
table événement. C’est la première lois 
que les données du problème de la Cilicie 
arménienne sont confrontées à celles des 
siècles où elle fut hittite, grecque, ro
maine, arabe, byzantine, égyptienne ou 
turque. Ainsi se dégagent des permanen
ces qui découlent de la position du pays, 
de son relief, de son climat, de son en
vironnement. C’est là, aussi, une belle le
çon de géo politique.

(*) J.-P. Péroncel-Hugoz, Le Monde. 
29 - 7 ֊ 88.

րդութեան եւ դողութեան վերաիեր- 
ոեղեկոլթիւններ խիոա խաացե>-լ
՚ ՝ թեթեւ երամշտութեան մր ր“կե֊
ութեամբ : վերջտցուց վիճակ֊ո^֊ 
'•ան լուրերով ։ եւ խնդումերես
կրկնեց թէ յաջորդ օր հեղձո^Ո 

պիտի ընէ ։
Հապէս ՝ չորս-հինդ վայրկե" 
նթացքին աշխարհի ա մ ենա կա րեւ" t 

սհաթները տողանցեցին աչքել

չ յառաջդիմութեան օրեր կ "1 

էսորհեցայ :
իմ եննդեան տարեդարձի օրս աԼ

ն լեցուն Հր այս տարի֊ Կար՚ Հ 

եււսկայԼլ քտ դա քա կր թ ո
իսկ արագ յառաջանար քս,ն J 

JH ա՚յԳ է վաղուան ֊.արցն է ■
մա՛ , զանգակի հարուածներ 1Ը մ
Եկեղեցիէն ֊. Կէս գՒԺմ ^'՚

օարնօ կը քնանա յ ։ .
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ՓԻե1Ի lllll’IJ՛«I֊
»
ՕհԻԻՆ ՆՈՐ Ւն-ննՈԻԹհՒՆք

/iic -«-բ/'/ /- ՚1եր "հււ՚ ն"1՛ թ"Թւ""Լ 
IP չնչէ : /ւնՐ •"“'[•էԱ I' ՛Թէ՛ l"Jul‘ ՝ /'I'
սյլաղան երեւոյթներով , նոր ՛Ալիքներ ու 
օկօսներ կր պ-որղկ մեր "՛շքին՝ երր կր 
■լ, Փ['էռ Աուլամ/< սեւով ծածկուած 
‘,utiununïui["l‘՛ին պաստառներուն : 1070—/'ե 
I գ, այղ պաստառները իրենց առաջին ե- 
itutulp րր/՚ն վ՝որմ Փօմ՚իիտու Մչակու- 
հւյխւ Կեդրոնին մէջ, անհատական ցու- 
րձանղէէւի ձեւով՝ Աուլամին նուիր- 
ււտծ :
Աակայն թնշպէւ. բնութագրել կուպրի 

ման թանձրակազմ այս սեւը , որ 
փչելւուսւն ու տիեզերքի մթութեան պէս 
խորունկ կ ու ւսիսահման : Ի՞նչ անուն 
տալ անոր' երր ան միայն է"յսին կը 
յանձնէ իր մաշկին անհամար ծալքերն ու 
անոր մտեր մութե ան մ էլ hl՛ 11,ն տռէ /'('
/ւն քն ութի ւնր : Արար չա դո րծո ւթթ* ւն է 
սա թէ կախարդանք՝, Ս արտահրաւէ ր է 
տթղերյփ խաւար ին եւ անյայտին , թէ 
զայն մ՚արմնաւո ր ո դ մահուան վսեմ յաղ- 
թահսդւումն է՝ եր ր հոն տանող «J ամ ա- 
նակֆը կր նսեմանա յ նոյնինքն մա ր դուն 
մտլվւ սլացքին առջեւ, :

Հյսոոեր դպչեցան սեւէն ու երազեցէն 
զայն : 1)ւ աեղ մր ան գտաւ բոյն մը , րւՒ^մ 
ղերսպանցօր էն սիրող եւ մեծա ր ո ղ • սպա- 
սեւյ սր հոն աճի ու ընդլայնէ, հասուն
նալ ու իմաստուն ձեռքեր ու տակ ստա
նայ իր ամբողջական արման էքն ու ազա
տութիւն թ որպէս բացարձակ էութէւն, 
իրեն հակադիր ճե րմա կէն նձ ան : Վա-
թրու ա\ե ւո ղ ս ւ թ ե ա h ? նկարչութեան մէջ, 
այլ դոյներու կողքին , ան լո կ բնորոշող 
ու նկար ադր ող տարր եղած էր ու ղծա- 
՛երկար չութեան մէջ. որպէս ղէծ , վան- 
գակի մր ճաղերուն նման դա րձած if 
^ւայն ձեւեր պա րփ ա կո ղ , կամ ճ իւղեր ու 
“(էս , այլազան ո ւղղո ւթիւննե ր ով դաց ող 
Առքի շարմ ո ւմնե րուն հետքր եղած էր 
ՈԼ երկարօրէն , ցանցի վեր ածուած էրե- 
րուն բնութեան տարրերուն եւ աս1րորԼ 
էակներու մ արմնա էլան կաւլմ՛ին կերպա-
րանք տուած էր ան՝ թուղթի մակերե
սին՝.

^~~րդ դարու արուեսար դոյներ ը դար-
Ոլ9 դե դա դի տա կան եւ ա ր տա յա յտ շական 

անկախ էո, թիւններ y որու բերմամբ սե- 
լ/ւ ստացաւ նոր իմաստ , ^րր ն շանն ե- 
րու- լեզուն ն կա ր չա կանօ ր էն ղդե ցաւ tu—

ռսվնակարդ կարեւորութիւն ու մանա- 
^նդ^ նիք ւ^ձՕական թուականներու 
Արջերուն, 3) րանսա յի մէջ Փէէ" Աուլամ 

U՝ իացեա լ — *Լյա հան դներ ու մէջ 3) րանց
^էայն զայն դա րձո լցէն իրենց վերանդա- 
“էըեակֆէն արքան : Այո կէտէն սկսեալ 
^ևր անսովոր կիրարկում գտաւ : 1Ի

I' ^[•, երբ հդէպուսձծ» մը իր կարգին
1է1,[ւձս,լ նոր օրէնք , սեւը ստացաւ ան- 
^ա1“ընթաց տարածք՝ միտքն ու աչքը 
^էսյ'էյւպ} անհունը մարմնաւորող։

^ՊՈՒԱՍ»էն ԱՈ-ԱՋ

^ւՒղբը Տնունգն էր, 1019-/' ձմրան օր
՚ Դեկտեմբեր 2Հ-ին, Առ լամ ի առա- 

մութէն լոյս , առս/ջին փոր-
‘('կււսքր հակադրութեան : Պ տ տան ե կան 

‘“ոաջյւն աշխատանքները կը հիմնը- 
Sut կադր ո ւթեան սկզբունքին վրայ , 
/' թորքով y երբ կր նկարէ ձմեռնս։—

1,,^ստ րաններ եւ յատկապէս շրջան 
զտելով իր նկարչական տեսիք-

~~ l'P մօտ հանգրուան առ հանգրուան 
՚ Ու’"Գ պարագայ մր---  կը նկարէ լերկ

Այս շրջանէն իսկ ականատես 
Ս„լլայ ի մզումին հասնելու է-

ականին, հիմնականին, ոււլվւղ հաստա
տումին, րա զ ա ր ձա կո ւթե ան , թերեւս ու
ստն զ որ այն ատեն ինք գիտակից ԸԱ՚ոյ 
իր ա ըլ ձգտում ին կամ սահմ ա h է զայն :
Սուլաժ կ՝ըսէ •— «Ինչ որ զիս կը հետա— 
քըրքրէր , երր ծառեր կը նկւսրէի , հիւ
ղերուն զիծերն էին միջոցին մէջ , երե
ւոյթն էր՝ որով երկինքն ու յետնամա— 
սր աւելի լուսաւոր կը դառնային սեւ 
հիւղերուն միջեւ- մզումը ունէի վրձնա- 
հարուածներու հետքերը ցցուն դարձնե
լու: Այսպէս, ինչ որ զիս աւելի կը կլա- 
նէին, կերպով մը նկարուած ձեւերուն 
«կազմողական» յատկութիւններն էին : 
Իսկութեամբ, այն որ կ՚ընէի ծաոի լքը 
ներկայացումը կամ «դիմանկար»ը չէր • 
նկատեցի որ ես անոր կր նայէի որպէս 
թէ ան վերացական քանդակ մը ըլլար' 
Սեւերու, պիրկ ուժերու, դոյներու եւ 
ենթ-տրժէքներու համոյթ- մը, որոնք փո
խադարձ ներազդեցութ-իւններ կ՚ունենա
յին» (1) :

Արգի՞ լնք : Ս" ւլամ ի նկարչական ձըգ- 
տումը կ՝ըլայ «ապւսնկարել» (dépeindre): 
ինք այս ձեւով կը րնութագրէ , 1086—/'
վերջերուն իրեն նուիրուած հեռատեսիլի 
յայ տագր ի մը ընթացքին , Աա մ պրան թի 
մելանով եւ վրձինով գծանկարելու կեր
պը : «Ապանկարել»£ կը դառնայ լուսա
ւոր լեռնամասին զէմ ստուեր — մութ 
մառերու պատկերումը , մութ տարածք
ներուն եւ ղիծերուն ցցումը, որոնք ի- 
րենք իսկ կը կազմեն ամ րո ղջո ւթ ի ւն մը, 
անկա իւ՝ նկարուած ենթանիւթէն , դառ
նալով կառոյցներ' շաղկապուսձծ , առան
ձինն նկարչական արտայայտութիւն ձեռք 
բերելով : Աուլամ այս եզրակացութեան
կը յանգի, մանաւանդ երր կը ծածկէ դը- 
լուխը կանացի կերպարին' զոր Աամ- 
պրանթ նկարած է , մելանի գործածու- 
թեամբ, վրձինի քանի մը հատու հար
ուածներով (2) : Ասիկա Աուլամի առա
ջին զուգահեռումն է չինական ու ճա- 
րոնական նշաններու արուեստին (3) ինչ
պէս եւ զուտ վր ձնա հ ա ր ո ւած ի որ , Սու
լումի մօտ իր կարգին զարգանալով , պի
տի հասնի հՀրձթնի հետք»ի նկարչու
թեան , նման անոր որ անցեալին արդէն 
իսկ տեղի ունեցած էր ճաբոնի մէջ (4) : 
Ասոր առընթեր , Փլօտ Լօռէն ի մէկ գծա- 
նըկարր (5) , h'-yh ՀՀբծային» ձեւով նկար-
ուած, Աուլամի մօտ աւելի կ'ամրապըն- 
գեն այն համոզումը , թէ վրձնահարուա- 
\ծը , անջատուելով նկարագրելու իրեն 
տրուած պաչտօնէն, իր թողած հետքե
րով եւ բիծերով կրնայ կազմել ներդաշ
նակութիւն, ում ա՛կանս ւթիւն եւ կչռոյթ, 
որպէս իր ուրոյն օրէնքով գործող ամ
բողջութիւն' գեղագիտական ու նկար- 
չա կան առում ով : Ասիկ ա էր առաջխն նը- 
ւաճումն է' գէպի էականը , բացարձակը , 
որ յետոյ ծնունդ կու տայ իր առաջին 
ոչ-պատկևրային գոիծեբուն' սեւով կամ 
սրճագոյնով նկարուած :

Աակայն բացարձա՛կութեան ուղին
յա յտնա բերման ուղին է ,պարզութեան եւ 
նոյն ատեն վա՛րութեան յա յտնա րե ր ո ւմ ը : 
Սուլամ այգ ուղղութեամ բ այլազան հան- 
գըր ո ւաննե ր է կ'անցնի :

Աուլամի մանկութիւնը (ուրկէ կը գըր֊ 
սեւորուին ապագայի ուղիները, ինչպէս 
այլ արուեստագէտներու պարագային} , 
ինքնամփոփ է ու խոկումնալի : 1'ն չ որ 
ձեռային աշվսատանք է, գործիքներ օգ
տագործող, կր կլանէ ՛լինք։ Պո՚լ՚՚աան 
ուր կր գտնուի իրենց բնակարանը, իր 
ծննդավայր Աօտէ՚լի մէջ, կը համախմբէ 
այն բոլոր կենսական արհեստներն ու 
գործերը , որոնք կը կազմ են քաղաքի մը

ջիղը ։ Զինք ամէնէն աւելի հետաքրքրողր 
ձեռւսյխն փոքբ արհեստներն են խոհա
կան ու բանաստեղծական բուրում առ
թող՝. Ինք տյդ արհեստաւորներուն մ օ- 
ար կր դտնուի յաճախ, հմայուած տա
րած աշխատանքովր թ ամ րա դո րծ իե , տա
կառագործին, մէերձակիե եւ ա յ լո g : էյե-
տա դային , անդրադառնալով տյդ մարզե
րուն իր ա ռրն չո ւսՀծ ո ւթեան , պարզունակ 
բա ղ ղ ա տա կ ան ո վ ^ր ևը բեորո!լկ pi> ար— 
հ ես տա ւո ր ր սկիզբէն իսկ գիտ'է առարկան 
կամ իրը զոր պիտի արտագրէ , գիտէ Ա՛
նոր ձեւր ե՛ թէ ինչ նպատակաւ յղաց- 
ուած կ տն : Արհե ստաւ.որը կր յառաջա
նա յ նախապէս ծանօթ ուղիներէ , ուր իր 
աշխատանքը շատ յաճախ մառանդն է 
քանի մր ս ե ր ո ւն ղն եր ո լ փորձառութիւն- 
ներուն ։ l'uijg ինչ կը վերաբերի զեղար- 
ուեստական ստեղծագործութեան , նկա— 
րիչ մր կ' ուղղուի գէպի նիւթ մը զոր չի 
ճան շնար , ճամ րով մր զոր ա շխա տանքի 
ընթացքին կը յա յտնա բեր է • եւ ա յո է ին չ
որ Ա ո ւլամ ր կր հ ե տա քր քր է • . *(6) ։ Աայտ- 
նարերումը իրեն համար կը դառնայ 
կեանքի ձեւ, որ իր մօտ արուեստով կը 
զանէ իր գերագոյն արտայայտութիւնը։

Աուլամի մանկութեան , իր ծննգավայ- 
րէն ինչ որ ամէնէն աւելի զինք կը տ՛զա-

Գրեց՝

ԱԼԵՔՍԱՆ ՊԷՐԷՃԽՔԼԵՍԼՆ

ւորեն , նոյն ատեն հ.պ չր ագո ւրկ՛» գոյու
թիւներն են— ընդարձակ խոպան բարձ
րավանդակները , լն[՛ կ \ծառերը , նախա- 
պ ատ մական վարադծուտծ քտրերը^ ռո
մանական շբջտնք, պարզադիծ քանդակնե- 
բը, եւ/ն^՝ ու ինչ որ իրեն ըևաանի կը 
թո՛փն «հողն է, հիւծած փայտը, քարերն 
ու ժանգոտած երկաթը» ու այս «ըոլոր 
հինցսւծ տարերը», Աուլամ- կ'ը՚՚է, «զինք 
խորապէս կը դրոշմեն» (7) : Ասոնց կա
րելի է դրոշմել , ըստ այնմ , ողբերգա
կան ր՝ հաստատունի եւ միւս կոզմէ հ ի- 
նի , մաշածի, «մ֊ ամ անա կ-» ի անցքը յատ- 
կան շող երեւոյթները։ Մէկ խոս րով, դէ- 
պի վախճան , գէպի անէութիւն տանող
ուղխն :

Այս ուղղութեամբ , հարկ է նկատք։ ու
նենալ թէ Աուլամ ք, անհ ա տա կան ո ւթէւնը 
կը կազմաւորուէ երկու Մեծ Պատերազմ
ներուն մէջեւ, տադնասլալէց շրջան մը 
որ կրնայ զէնք զօրաւոր կերպով կնքած 
ր էլա լ ողբեր դա կան եւ դո յո լթեն ական 
խորհուրդով : Ց ա ական շա կանը ա յն է թ՛է , 
պատանէ տարէքէն , էնք յատուկ հետա- 
քրրքբոէ թ էւն ց ո յ g կու տայ նա [սապատ- 
մական ու մէջնադարեան շրջաններու կա- 
[սարդս։ կան եւ կրօնական արուեստնե
րուն' վերանալու, խորհուրդներու թա
փանցելու , րա ց ա ր ձա կէն ու անսո վո րէե 
հասնելու այդ ձ դտո ւմներ ո ւն *. թաւանա- 
րար ընդարձակուելու, նոր հորէղոններ 
սլա ր փա՛կելու այդ մզումէն մեկնած է 
որ 1938—/'^ կը հասն է Փարէզ, ուր Հապա- 
դայէն եկող» առաջէն նշանը արդէն զէնք
կը դէմաւորէ դեռ կայարանէն Լկառ տը 
Լէոն') դուրս չեկսձծ • այստեղ Աո ւլամ է 
վրայ մեծ տպա ւոր ութէւն կը դո բծեն 
կուպրով ներկուած ապակէներուն վըամ 
տեղ դտած ձախաւեր վրձնահ ա ր ո լածնե
րու հետքերը : Ճակատագրական հան- 
դէպում î

Ասէկ ա չըջ**1^1 մրն է ուր , ֆրանսական 
վերացապաշտութեան առաջնակարգ դէմ- 
քերը^ Փօլէ աքով, Հարթունկ (զոԸ ['Ը 
կանխա ւե տ կարդ մր դո րծե ր ո վ կտրելէ է 
Ա ուլսՀէեէ արուեստէն նախահայրը նկա- 
տել) , էսթէվ, Շնէտէր , Վան տէ Վէ լտ 
եղբայրները եւ ուր է չներ 1լ երթան դէպէ 
էրենէյ նկարչական լեզուէ զտման ու ոճա— 
յէն էւրա յա լոկութեան : Այս հանգրուանէն 
սակայն, Աո ւլամ է նկարչական պաշարը 
դեռ յեա — տպաւո րապա շտո ւթեա ե սահ
մանը չանցնէր : Իր Փարէղ գտնուէ լը ա- 
ո-էթ կ^ըլայ որ էնք այցելէ Աէզանէ ու
Փէքտսոյէ նուէ րուած ցուցահանդէսներ

դէմ յանդէման գտնուելով ցարդ էրեն 
ամբողջովէն անծանօթ արուեստէ մ ըհ 
Մտչակերտէ ^)փղա ր ո ւես տէ ց Վարմարա— 
ն էն' անց ընելէ ետք մ ուտքէ քնն ու
թէ ւնր՝. ['այց, էր հեստ խառնուածքէն 
բերումով , յո ւսա խա ր է դա ս ա ւան դո ւ- 
թենէն , զոր կր լքէ > էր ղեղա ր ո ւե ս տա կան 
զարգացման համար ապաւէնէ լո վէր ներ- 
քին մ դումէն : Շ ո ւտո վ կը. վերադտն՚է էր 
քաղաքը , [էօտէզ :

Մեծ Պատերազմը վրայ հասնելով, tu- 

տեն մը կ* ընդհ ատուէ Ա ո ւլամ է նկար
չական ընթացքը, երր 1941—^ կը մտնէ 
ղէնուո րական ծառայութ՛եան՝. Աակայն 
կարճ մամանա կ ետք վերադառնալով քա
ղաքաց էական կեանքէն, կան ցնէ Մ օնւէ ը- 
tJ'i ուր, թերեւս հմտանալու մ էտումով, 
կը յաճա խէ Վե ղար ո ւե ս տէ ց Վա րմա բանը 
եւ յատկապէս 3)ապր թանգարանը : Այս
շրջանէն կը կատարէ էր դործէն առաջէն 
զտում ը երբ կը կեդր ոնանա յ լեր կ ծառեր 
նկարելու վրայ» ու երր առէթով մը էր 
աշխատանքը ցոյց կու տայ էր դրաց էէն , 
գրող խօզէֆ Տէլթէյէ, կը ստանայ գու
ցէ էր առաջփն յատկանշական վա ր ձա տ- 
րութէւնը երբ դրոդը էրեն կըսէ «Դուք
սեւով եւ ճերմակով կը նկարէք, դուք 
նկարչութիւնը իր դժուարագոյն կողմով 
կը կիրարկէք, այսինքն' կախարդան
քի ••■» (8): Այս տուեա լով , Ա ո ւլամ է 
արուեստը արդէն էսկ կըն է էր առա- 
ջէն հաստա տո ւմ ը :

Վրաւման շրջանէն Աուլամ կը «Վերա- 
դառնայ» հողէն ու կը դործէ որպէս հո- 
ղագործ, ՄօՆփըլփէի շրջանի այգիներէն 
մ՛էկուն մէջ, ինչ որ իրեն համար նկարե
լէ աւ եւՒ կ'ԸԼԼայ 1սոկոլւՂ' շրջ,ա^ ^ը ^լ 
ընթերցանութեան , յատկապէս րանաս— 
տեղծո ւթէւններո ւ : *Լ,երքնա պ1," այլ ոս- 
տումի մը պատրաստ է արգէն երբ, պա
տահմամբ , ձեռքը կ՝ անցնի նաց իական 
թերթ մը, ուր ^.Այլասերած նկարչու
թիւնդ խո րագր ին տ՛ակ էոյս տեսած են 
Մոնտրիանի , 1‘անտինսքիի եւ այլոց գոր
՛ծեր էն։ Աուլամի համար ասոնք յայտ- 
ն ո ւթ ի ւններ կը դառնան , քանի կանդրա
դառնա յ որ ինչ որ էնք կը սէրէ , ա՛յս տե
սակէ նկարչութէւնն է (9) î 1946—էե կ ո-
րո շէ հ ա ս տա տո ւէ լ Փ տր էղ : Ի ը կատարէ 
էր ւսշխատանքէն երկրորդ զտումը՝. Մ տ ր- 
մէն կառնեն էր առաջէն վերացապաշտ 
գործերը ՝.

Այ ս տ եղէն սկսեալ Ա ո ւլամ է երթը դէ- 
պէ ապագայ ոչ մէկ թեքում կը ճանչնայ*. 
Իր տպաւո րէ չ եւ ո ղբե ր դա կանօ րէն ումեղ 
գործերը, ծաւալուն, մութ լտ յն հար
ուածներով նկարուած' nt-rll,rL h1՛ l1

լայնատարած երէղներ կազմելով լուսա
ւոր յետնամասերու ւ[րայ , շուտով ու- 
շադրութէւն կը գրաւեն ու էրեն կ ապա
հովեն անմէջական ճանաչում , հակառակ 
ս կզբն ա կան քէսնէ մը թ եր ա դն ա հ ա տ ո ւմն ե— 
րու։ Աուլամով, նշաններու նկարչական 
լեզուն կը կատարէ էր դօրաւո րադո յն
հաստատու մներ էն մէն : *էյշ ան ը ո ր լո կ
խորհրդանէշ չէ դաոնա ր ու՜ր11լ_ րա^[ Ը 
ակնարկող, տյլ մտածել տուող հետք 
մը, բան ական ո ւթէ ւնն ու ներաշխարհը 
բանեցնող եւ էնքնէր կառոյցով ու ար— 
տա յս։ յտ չա կանո ւթեամ ր ապրող էութէւն 
մը, էնչպէս լերկ ծառ մը կամ անոր մէկ 
հա տուա ծը' երր զայն լոյսին դէմ գի
տենք, որպէս այղ կազմողական ամբող
ջութիւն մը, անկախ իր նկարագրական 
յատկանիշէն ու բնութենական գե ր էն :

Աուլամ ամուր կերպով կը հաստատէ 
իր հեղինակութիւնը արուեստի ա շխար- 
հէն ներս : Առաջն ա կա րդ թան ղա ր աններ 
իրենց հաւաքածոն ե ր ո ւն համար կը գը- 
ն՚են իր գործերէն ու , 1957—ին , իրեն կը 
ուրուի թ ոքէ ոյէ եր կամես։ յէն մեծ մրցա
նակը։ 'քառասուն տարեկան է երր ար
ուեստանոց մր կառուցանել կու տտ յ Ա է- 
թէ՛ ւԼււայ՚> Ա էջե ր կր ա կան է ափ էն ,
շո ճէներով եւ նոճէներով շր ջա պա տ ո ւած 
առա նձին, ծո վին ու անհ ուն էն դէմ յաև- 
դէմ ան , ուր կ} անց ընէ տա ր ո ւան քան է մը 
ամէսները։ Աակայն, էր անսպառ հետս։— 
քըր քր ո ւթ է ւնն ու յա յտնա բեր ում է պա-
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հանջը նոր հորիզոններու եւ նոր տա---
րածքներու կը ձգւոին : Ու կը սկսին իր 
բազմաթիւ ճամբորդոլթիւննե րը աշխար
հի չորս ծագերը, որոնք պեղումներ են 
մշակոյթներու ու նոյն ատեն ճամ բար
դութիւնն,եր են դէպի անյայտը , դէպի 
անցեալը, դէպի նոր խորհուրդներ, ինչ
պէս իր պատանեկութեան կատարած կր , 
իր մանկութեան աշխարհի ձիրին մէջ-. 
Տարիներու ընթացքին կեանքի պայման
ները փսխուած է ին, բայց զայն հունտ- 
ւորող ուղին մնացած էր նոյնը :

Մ ինչ ա յդ , սեւէն , սրճադո յն էն ու ճեր
մակէն զատ, ]_050ական թուականներէն 
իսկ տ յ լ դոյներ տեղ կը գտնեն Աուլամի 
գործերուն մէջ, որպէս յետնամասեր , 
հալա տ ո ւհ անցներ կամ շաղախներ : Աուլամ 
կր հասնի նաեւ փորադծական իւ րա յա
տուկ ոճի մը, յղանալով iï 1յ ատ ւլա սլ իւղե
րու նոր կիրարկում մը (10) : Ւսկ 1970—ս՛
կան թուականներու շուրջ իր նկարչու
թիւնը էլ եզափոխուի երր միագոյն մակ ե- 
րեսներ մեծ տարաեութ/ււններ կը դրաւ.են 
[.ը հ ս կա քա կան պաստառներ ուն մէջ եւ , 
կտրուկ եզրերով երիզներ ու կառոյցներ ՝ 
կը փոխարինեն նախորդող շրջաններու 
կտր ա ա ո ւած ՝ հատու վրձինի եւ ծեփ ի չի 
հարուածները : Ասոնց առընթեր ՝ 197f>4՜^
1977 կչիրադործէ նաեւ պրօնղեա յ քան
դակներ, որոնք իրեն համար , աւելի «նր- 
կտրիչի մը գործն հն' եւ ոչ թէ քանդա
կագործի մը: Այսաեզ լոյսը գործօն է, 
շարժուն եւ փոփոխական' ողորկ մակե
րեսներուն վրայ , ծնունդ տալով փայլ- 
քերու, որոնք կը ձուլուին եւ կամ կը հա
կադրուին փորւագծուած մասերու մնա
յուն մութին» (11) : էոյոի մութի այս 
միտքը, ինչպէս Արիբէտ Փաքըման իրա
ւացիօրէն կր մատնանշէ , կը մօտենայ
1979-A սեւա տա րած նկարներու դտ ղտ փ ա- 
րին (12) : Սուլամ արդէն իսկ կր գտնուի 
կա ր եւո ր հանդը ո ւան ի մը ս եմ ին , ուր 
կարդ մը պաստառներ Հօրինակ 1978—ի 
Հո կտեմբեր ^—ին եւ —ին ն կա ր ո ւտ ծնե 
ք՛ [՛} կ՛ աւետեն ղա յն : Ենք հասած է կէտի 
մ ր ՝ ուր իր հետա խուզական եւ յա յտնա— 
բերման մզումը՝ ինչպէս եւ այ քաղան մը— 
շա կո յթներու հետ շփումներ ու րերւքամր 
ձեռք բերած իր ընդարձակ ծանօթութիւնն 
ու ■tb տո ւթ իւն ը ՝ նոր եզրերու ծարաւը ու— 
նին կարծէք՝ իրենց Ա՚ի1- արտայայտու
թիւնը գտնելու համարէ իբրեւ թէ եր կի
րը կամ երկրայինը յա յտնարեր ե լէ ետք՝ 
I) ո ւ լա մ կը ձդտի յա յտնա բե ր ե լո ւ աւելի 
հեռուն ՝ անհունը : Ե ը ՂՒտս1ևժՒ թ՛է ՒI՛

նկարչական լեզուն պէտք է կրկին եղա- 
փսխուի՝ որպէսդի դուրս գայ անելէ մը՝ 
ո րուն դէմ յանդիման կը գտնէ ինքզինք : 
V ս*-լ ամ կը նկ ա րէ ու կը «փնտռէ» • վեր- 
ջին պաստառը ձա խո զած է ու նկարող 
ձեռքը քիչ մը «մոլորած» շարժումներ 
կ'ընէ s ամբողջովին սեւով ծածկուած մա
կերեսին վրայ։ Ասոնք դէպի «դիպուած» 
գտցող վերջին րոպէներն են : Այս տե ղ ՝ 
գուցէ կ(Լ մտաբերէ Եառ տբ Լիս նի
իր տեսիլքը . . .

«ԳԻՊՈՒԱԾ»ԻՆ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆԸ 

Մինչեւ. 1979 , Ս ո ւ լա մ ի մօտ դեռ
երհղայխհ տարր է} մարմին է ել կառոյց' 
լուսաւոր յետնամասին դէմ ել կամ , մի
ջոցին ու տարածքին մէջ «արձանագրու
թիւն» (13) է, հուժ՛կու ներկայութիւն 
մը, առեղծուածային : ԱՀև դեռ համատա- 
րած շաղա խ ՝ անդ ու ծո Հ չէ- անջրպետ 
չէ անպարագիծ ՝ ոչ ալ տարածքի մը 
«ՈՆժսւկսւնսւցու_մ»£ (14) :

Եւ ահա պատահարը կախարդական : 
1979: Ջչմրան օր մը։ Փետրուար Զ^-ին

մա րմին կ՚առնէ ծաւալուն պաստառ մԸ' 
ուղղահայեաց : Վերի աջ եւ վարի զոյդ 
անկիւններու սպիտակութիւնն ՛է որ զերծ 
մնացած է լայն վրձինի վեր էն վար ել 
վարէն վեր ակօսներ բացող հարուածնե
րէն' թանձր ներկը տարածող՝ որուն վը֊ 
րայ ծեփիչի մը մ իջո g ա ւ . կա տա ր ո ւած ո- 
ղորկ երեք լայն երիզներ — վերի եզր ինը 
հորիզոնական եւ քիչ մը թեք՝ կեդրոնինը 
հ ո rb զոնա կան ՝ իսկ միւսը չեղակի ՝ պաս
տառի կեդրոնէն մինչեւ վարի աջ անկիւնը 
երկարող- դործին կչռոյթը կը հաստա
տեն ու կ ' րնդմիջեն ուղղահայեաց ակօս
ներու միակերպութիւնը։ Բաղդատած ա- 
ւելլ, ուշ եկ սղ զմ այ/ե f ի պաստառներուն ՝ 
այստեղ լուծումը դեռ իր սկզբնական 
հ անդր ո ւան ին կը թուի րյ յա / ՝ ուր կարծէք 
Ս ուչաժ վարձած է նախ իր գիւտին հաս
տատումը ա ր ձանագր ե լ ու մամանա կի ըն
թացքին անցնիլ աւելի բարդ եւ կատարե
լագործուած կառոյցներու։ թերեւս
«դի պո ւած» ը դեռ նոր է որ տեղի ունե
ցած է • ♦ ♦ :

«Դիպուած»ը ՝ կարճատև ինչպէս միշտ՝

Տ

«ԳԻՊՈՒՍ.Ծ»Ը ԻՆԶՈԴ.

2Q—րդ գարու արուեստը իր առասպելական Հգի պո լուծէն ե ր ր

ո,նի քտն ի, Տպաւորապաշտութենէն ետք, արուեստէն ներս գիւտը 
դ արձաւ անհրաժեշտութիւն ՝ որպէսդի ա ր ո ւե ս տա գէ տ ը ՝ աւելի քան 
Լ բրեք՝ ըլլայ «ինքզինք» ու արմատական [փոփոխութիւն մը կամ 
բարեփոխում մը բերէ իր ճիւղէն ներս' նկարչական նոր հորիզոննե
րու նուաճումով ։ Եթէ Վերածնունդին ՝ մինչ այդ արհեստ նկատ*֊ 
ուած ն կա ր չութ իւնը իր ճանաչումը զտաւ ո րպէս արուէսսւ մշա
կոյթի ույ լ մարզերու կողքին՝ ե թէ ե կա ր ի չը այդ շրջանէն սկսեալ 
դասուեցաւ որպէս Ա1թՈևեսԱԱԱգէւՌ՝ եւ ոչ սլարղ արհեստաւոր ՝ Տպա- 
ւո ր ապա չտո ւթեամ բ նկարիչ — արուեստագէտը գործեց ու մտածեց 
աւելի որպէս գիտնական , յատկապէս Սէ զան էն ու Ա էօրայէն սկսեալ՝ 
իւրաքանչիւրը յղանալով նկարչական ու կառուցողական նոր ւլ ո ր— 
ծընթաց մը' դիտական կանոններու առումով ։ Նկարչութիւնը՝ մեծ 
հ ա մ եմ ա տո ւթ ի ւնն ե ր ո վ ՝ դարձաւ փորձառական եւ ստացաւ իմացա
կան առաջնա կա րւլ նկարագիր ՝ ուր գ|ւՆՄե//Հ/Հ/ յաջո բդեց ին իրարու 
գարուն արագութիւնը յատկանչող շարժումով՝ ինչ որ ծնունդ տուաւ 
նկարչական աննախընթաց այլազանութեան մը՝ անսպառ՝ յզացողա- 
կան տենդով առլցուն։ Այս տեղէն' (j|lLUI — QlQuW ԱՆՈ՜լք տուեալներուն 
հ ամ ըն թաց ութիւն ր ՝ քանի «գտնել» ու համար ".արկ է «փնտռել» եւ 
կամ' . . . «բա խտ»ով ՝ «դ իսլո ւած»ո վ զիւ տր ձեռք բերել։

Գե զարուեստական զիւՂՈ/ւ ՝ որպէս միջոց ս տ ե դծ ա դո րծ ա կան 
յա յտնա բերման ՝ մեր զարուն իր գերագոյն ըանաձեւումը կը գտնէ 
•Ւլէւ՛ համբաւաւոր նշանաբանին մէջ ս ր ( •— «Արուեստը տեսանելին 
չի վերարտադրեր , այլ' տեսանելի կը դարձնէ» : Տեսանելի կր դար- 
ձԲնէ ոչ մ իա յն ան տե սան ելթն, տ յ լ' նոյնիսկ մարդուն ա չքէն ու տեսո— 
ղո ւթեն էն վրիպածը։ Սն տեսանելին տեսանելի դարձնելը՝ լս կ զ1,լ"~ 

րին եւ հեշտասէր պատկերումը չի դառնար երեւակայութեան ո- 
լորտներուն ու խազերուն ՝ տ յ լ' տյս նոր մօտեցու՛մով ՝ նկարուած են- 
թանիւթր կը ստանայ կիրառական գերազանց հիւսք՝ որու ձեւա- 
կե ր տա կան ու կազմողական ստորոգելիները խոր կեր պո վ կը տա ր ր ա- 
ւլըննուին ՝ ինչպէս դի տն ա կան ը կը տարրազննէ իր ձ եռա վսւրած նի.- 
թր, ներ սէն եւ արտաքինէն՝ դուրս բերելու համար անոր էութեան 
ամբողջական յատկանիշներն ու տ ի ր ա պե տ ելո ւ անոնց ։ Նկա ր չա- 
կան տյս նոր տուեալով՝ գործի մը համադրումը այլեւս կը հիմնուի 
ամբողջովին կիրառական հրամայականներու վրայ {որուն առաջին 
արմատները գուցէ պէտք է ՛փնտռել Ս*֊չէ աո յի մօտ} ՝ քան թէ զուտ 
նկարագրական մ տա հ ո դո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ ։ Այ ս տ եղէն' ենթանիւթի մը 
տեսողական յատկանիշներու ա ս տփճանա կան չքացումն ու b վերէոյ 
վ ե ր ա g ա պա շտ ո ւթ ե ան նուաճումը ։

Այս առթիւ՝ կարելի է յի չատակել օր ին ա կն ե ր «դի պո ւած»նե ր ո ւ 
որոնք՝ յատկապէս առաջինը՝ ճակատագրական զեր ունեցան Զէձ—րդ 
դարու ն կա ր չո ւթե ան հունաւոր մ ան ու ըն թա g քին մէջ ։

Ո չ—պա տկե րա յին արուեստը՝ l^bjliu<jllll|iuli անուանումը ստացած ՝ 
«դի պո ւած» ով է որ սկիզբ կ՚առնէ՝ երբ օր մը մայրամուտին՝ ֆան
տին սքի ՝ ամբողջովին իր մտքերով կլան ո ւած ՝ կը բանայ իր արուես
տանոցին դուռը ու ի^^զփ^^Ը յանկարծ կը գտնէ աննկարագրելի դե
ղեց կութեամր ու յա տո ւկ խանդ պարունակող նկարի մը դէմ յա •նդհ- 
ման ։ Ապշած ու հմայուած ՝ կանգ կ՚առնէ ։ Նկարը որ ենթանիւթ չու
նէր , ճանաչելի ոչ մէկ բան կը նե ր կա յազնէ ր • միայն ձեւե րէ եւ դո յն1՛ 

շողշողուն բիծեր է բաղկացած էր : */• ի չ ետք կ'անդրադառնա յ թէ ի— 
րական ին մէջ ան իր մէկ նկարն է, իր մէկ կ ողմով պատին կռթնած : 
Այնուհետեւ իրեն մէկ բան յստակ կր դառնայ՝ թէ ենթանիւթերը 
եւ անոնց նկարագրական կողմը ոչ մէկ ձեւով կ^առրնչո լՒն br պաս- 
տաոներուն ՝ ա յ լ ըև դհ ա կա ռա կն' կր վնասեն անոնց ա ր տա յա յ տ չա կա
նո ւթեան (*) :

*^անի մը սււսրՒ ձւոք, J916—/'ե, “՚յլ հ.գիպուսւձ'1» մը կը լուսաւո
րէ այս անդամ վ՛ան .[Լռվյ վ միտքը’, էյօսքը տանք իր բարեկամին , 
Հանս Ռիխթըըի- - «Ծէլթվէկի իր արուեստանոցին ւՐէջ , Առփ եր- 
կարօրէն աշխատած էր գծանկարի մր վրայ : Դժգոհ, ի վերջոյ կը 
պատոէ թուղթը, թողլով որ կտորները տարտ1զնին գետինը : Երր , 
ժամանակ մը ետք, իր նայուածքը դիպուածով մը կ՚իյնայ գետին 
փռուած այդ կտորներուն վրայ , անակնկալի կուգայ անոնց տեղա- 
դըրումոկ , որ կ՚արտայայտէ հիշդ այն ինչ որ նախապէս առանց յա
ջողելու փորձած էր ձեռքրերել : • • • Դիպուածին այս դրդումը ինք 
նկատեց որպէս «նախախնամութիւն» ու սկսաւ ուշի ուշով այդ կը- 
տորները յատակի լքը վրայ կպցնել այն կարգով զոր դիպուածէն ծր- 
նած էբ» (**) : Zf ուտով ինւխւ ա դո րծ ո ւթ ի ւն ը օրէնք դարձաւ ա ր ո ւե ս- 
տէն ներս՝ որ իր ամէնէն ընդարձակ կիրարկումը ունեցաւ ^երիրա- 
պա շտո ւթեան մէջ՝,

Ա՝ Պ.

(*) Տե՛ս,.- Wasilly Kandinsky : «Regard sur le passé et autres 
textes (1912 - 1922), Edition établie et présentée par Jean-Paul 
Bouillon, Collection Savoir, Hermann, Paris, 1974, p.. 109.

(**) Յիշատակուած հետեւեալ հրատարակութեան մէջ- — Jean 
Clay : «De l’Impressionnisme à Part moderne», Hachette Réalités, 
Paris, 1975, p. 211.

Աքս ի գիտութիւն, Առփ կը ճշդէ թէ նման տիպի գործերուն կա
պակցութեամբ ինք դիպուածը օգտագործած է միայն որպէս մեկ
նակէտ , որմէ ետք ամէն անգամ ինք գիտակցօրէն է որ վերա
կազմած է այդ նկարներուն համադրումը: (ժան Առփ Ուիլիրմ Ս - 
Ռուպինի- տե՛ս վերջինին - «Dada, Surrealism and Their Heritage», 
The Muséum of Modem Art, New York, 1968, p. 41).

Աոպտմ քանի մը նա խա գա սոլ.թեամ 
պարզէ «Օր մը երր կ’աշխասւէի Լ 
հեցայ թէ պաստառը զոր կը ցկա 1 I1' 
խողած էր: Այս ձախորդութեան , ձք՜ 
ւորութեան, շարունակեցի շաղ սձ” 
սեւ խմորը եւ հետզհետէ տեսայ որ Լա՚Գ 
սսսռս լոյս կը ստանար ցոլաղտ ,['1'“՜ 
բերմամբ եւ մակերեսներ ուժա1րսնս ' '‘ք

նկարչութիւն մը կը ծնէր» (լ5) . 11
U սալամի <Տ,ղիպու.աձ»ը իր էոլթեամ

շատ շի տարբերիր միւսներէն,
ձեւ. կ'առն են առարկայական պայմաննե
րէ ոլ կ'Ւմս՚"տա։-որ”ւ.ին' երր անձի յ, 
մօա հողը պատրաստուած է ղանոնյ, րն_ 
կալելու -. Երեւոյթը այն է թէ, նման ախ 
"t/՛ «.դ1՚“1ո։ա^»ներուն անգիտակիդ կէ/ւ_ 
պսվ ձնունգ տուողները նոյնինքն ‘ս, 
«գիպս, աձ^ներուն իմաստը կապաողներն 
են : Հ<Պարղ ղիպուաձ^ներ , որոնք կ,, նմա
նին ճակատագրական արկաձներոլ ել „ 
րոնց ամբողջ տարողութիւնը, արձա
գանգն ու հետեւանքը պատահարէն էլ 
կամ առաջին յանկարձակի ցնցումէն յե
տոյ է որ աւելի կ'րն ղ լա յն ին ■.

Աուլամի այո թափանցումը կարեւոր,,,- 
Գոյն դի“ոերէն կարելի է նկատել նկար
չութեան պատմութեան , ուր պաոաառր 
սլարղ յատակ մը շի դառնար, վքան այ
լազան իրագրութիւններ մարմին առ
նող, երազային, ինքնագործ կամ ,ր,լ„, 
նկարչական , այլ' այնտեղ կր սաեցեռւի 
աշխարհ մը, ուր տեղի կ' ունենա յ աարե- 
րայ1՚ն յարաբերութիւն մը' լոյսին ել 
մութին միջել , իբրեւ թէ ան տիեզեր
քի մէկ մանրանկարը ըլլար ՛. Այստեղէն' 
Աուլամի գլխաւորաբար 1979-4 ե ‘•1ը՚ես,լ 
նկարած դո րծ՚և ր ո ւն յա փ շտա կող յատկու
թիւնը՝ որոնց դէմ յանդիման գտնուիլը 
՛//■ նմանի աստղազարդ երկինք մր դիտե
լուն ՝ իր անհամար կայծկլտող լո յ սե
րով՝ նման Սու֊ըսմի վրձինին րաւյաե 
ա կօսնե ր ո ւն : Տիեղ Լրականր ցարդ նման 
չափանիշի արտայայտութիւն մր չէր 
դտած թերեւս փ ան տ ին ս քի էն ի վեր ՝ ոը 
նկար չ ո ւթե ան մէջ առաջինն է արուեստը 
«երէլրային» սահմանումէն «տիեզերա
կան» ին տանող։ Տիեզերական (cosmique) 
բառին յաճախակի ա րծա ր ծ ո ւ մր ժամա
նակակից արուեստի բառա մթերքին մ էք, 
ո I՛ թեր եւս Ա ուլամ ո վ կր գտնէ ն կա ր չա
կան br զեր աւրոյն ի մա ս տա ւո ր ո ւմ ր ՝ իս
կութեամբ կվարտա յա չտէ մտահոդու թ[ռ- 
ն ր' ընղա ր ձա կև լո ւ արուեստի տա րածըւ 
ու «լեզուական» կա ր ելի ո ւթ ի ւններ ը ՝ որ 
ա յս ձեւով աւելի կ1 ա ռըն չո ւի դիտակահ 
մ օ տե g ո ւ մ/-ն, որպէս ան յա յար պեղող 
իմացական եւ նոյն ատեն դւլա յական 
միջոց :

Աուլամ հ ե տզհ ե տ է կ՚ընդարձակէ իր 
հնա րքին կա ր ե լի ո ւթի ւննե ր ը :• [] արմին
կ՛առնեն րադմակտոր սլաստաոներ ՝ որոեր 
իրենց առթած ապրումներով կր շեշւոեն 
Ււ՛ դործին խոհական հանգամանքը։ Ա- 
սոնց մէջ ինք կը ստեզծէ հիւսուածքի 
տարբեր ա ս տ ի ճ ան ա ւո ր ո ւմն ե ր ՝ երբեմն
աւելի կամ նուաղ ուժ բանեցնելով >է[՚ձի- 
նին ՝ ծեփ ի չին եւ պաստառին վրա J t երբ 
կ՚ակօսէ կամ կը ձեռավարէ սեւ ներկին 
մակերեսը։ Տեղեր կր կին երկրորդ l[nJ^ 

մը տեղ կը գտնէ պաստառներուն մէխ 
յատկապէ ս իր ծովային կապոյաը՝ լ,ել 
տա րածո ւթ իւննե ր ո ւ կամ երիզներու 
ր անք»ներ էն ե ր եւց ո ղ ՝ իրր^լ սեւը
ծած կո ղ թանձր վարագոյր մը կամ շզս,բԼ 
մը ր լլա յ' իր խուժող ն ե ր կա յ ո ւթ եւսմր •

Աեւին համատարած օգտագործումը 
սլաս տառի ամբողջ տարածքին ՝ 1950<"
կան թուականներէն սկսեալ արդէն ի^ 
կիրարկուած էր Ամերիկացիներ Պտռնլի 

Լքումընի եւ է^տ Ռ այնհ ա ր թ ի կողմէ : 
դատած ասոնց ՝ Աուլաժի մօտ ււակայ ւ 
սեւը մարմին ունի՝ թանձր ո ւթ իմե 
հիւսուածք։ թտյց երբ նկատի ունենանք 
Ե տա լաց ի Լուչիօ 3)օնթանա յի 1961 /z^ / 
րազործած սլա ս տառը <^ՄիջոՅայՒ 
ղացք / Վենետիկեան Լուս ին» [u l

դըրուած՝ մտահայեացքի անժխտելի նոյ
նութիւն կը գտնենք Սուլաժի եւ 
թանայի միջեւ ։ Վերջինին պաստտոի սՀ 
րածքին մոխրագոյն թանձր ծեփի P. 

րայ արձանագրուած ակօսները եւ՝ /

ընգմ՚Ւջող ռ-ղղահայեաց 
մօտ երկու տա սնամեա կո վ Լ[Լ /
Աուլամի յղացքը : Ա-կայն Աոպա^ ’l"^ 

ծր իր ամբոգջու.թեանը մէջ է որ կէ՛ 
նայ իր գերագոյն իմաստն ու անյողդ՚՚ՂԳ 
ներկաՀԼթիձր : Ան bf

թեամր , կուռաթեամբ , կչռ“jPt ։

ոաոոռական ա t/ա ղան ո ւթ ե ամ յ Z
ռու կ՝ ե րթա յ միւսներէն , երբ PJU/' "’"V' 

րը tF

սը ան չէ որ կը լուսաւո ր հ / 
որպէսզհ զայն' արուեստի f
նենք, այլ անոր զո ւգո ըդ"ւուԼ

Fonds A.R.A.M
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«y»./-, ն//"7'- 'ւր՛
"'“"Հլյ, It Բնոյթը կը փ"1"-

անգամ որ իր վրայ ցոլացող
"“յ, „ հ աո,լին դիրքս,, որո, մ ր ,իո[„-

լ-ԸԸԵ "

լայնելով րա ղդա,ո,ո կան ի եզրը ,
ւձկ մր դկ-d' “•նԸԼաւԸ '»կ““"Կ կու

“'1 m Աուղտմին առըն չո,,սծո։թ իւն ը
^ձպրԱ,նթՒն միայն վրձնահտրուտծ- 
' ուժականութեան հարգով շի „ահ-
Հ ,ւո.. քիամպրանթին արուեստը կր

-րպԷԱ նկարչական առաջնա- 
Հ ]ղաց"^մնեըկն մ1'ն' մութին եւ

ոոթ րորարերո, թի՛ նը արծարծող .մու-
լ՞Հ որ կր շրթավ"“'րէ "լ ՚Ա' փ“'թթէ 
լ^թշ, ձ/'/'<*' նևէ'"' կերպարնե-

.Հմոերն ու ձեռքերը աստղերու կը 

^/,ն, Ււ^ր՚ւ^՚-՚՚ւ1 մթնոէորտով մը 
ո,ար'"-ր”““ծ '■ ''"յ՛՛է՛ րոԳեըն են որ մու-
ճ զուր; կր ԸեԸեն նկարուաժ, են թ ...-
Լթերկն մասեր՝ յաճաի, ըոոարձակի 

ձե,ով կեդր՛‘նանա լով զլի,աւոր կկտի մը 
Ա որոշակի հատուածներու վրայ : Լոյ- 
,ո դերակատար կր դառնայ որ պ կ „ հ/-
պող ու անցնող տարր, ինշպկ» Աո, րոմ ի 
„k նկարներս, պարադային : Ան երկ- 
ըսդունաին վրայ < ամահ ր կեր
պով դրուող ճ' "Ը '""J՝" "'մղնու-
թումբ կր փա թթէ ամկն ինչ , այլ' դողտ- 
էկ կ ան , իսսփո, ոիկ , վաղանցուկ , ինչ- 

պկո սահող ամպի պատառ մը' երկնքի 
^արձակութեան մկջ֊. իսկ նկատի ՛ո
ւած ներկանիւթը , Աամպըանթի մօտ, 
ռեղադրուաե սպիտակ կամ ըաց գոյն 
ներկին քանակը, ինչպէս եւ անոն,, վրայ 
կնչուած վրձնահարուածներուն հետքե- 
րը, իրեն,, զերր ունին լուսաւոր մ ա ս ե ր ո լ 
դուրս ցցուելուն մկ9 : Լ"յոր իր կութիւ- 
էր հաստատելու համար կարիքը ունի 
ներկանիւթի «մեղսակցութեան» : Աուլա- 
Ա, եօտ նոյնն կ պարագան •. Աակայն եթկ 
պմսլրանթի գործերուն մկ9 լուսաւոր 
դոյնը կր նկարագրէ ու կ'ա ր տա յս, յ տէ 
լոյսը, Աուլամի մօտ տեղի կ'ունենայ հա
կառակ րնթացքը : Լ՚՚յսն է "[՛ կք' «նկա- 
րսգրկ» ու կը պարզէ սլա,,,սառի մակերե
սին ու վրձնահա ր ո ւածներ ո ւն կ ութ ի ւե ր 
մւ ներկանիւթէն մարմին առած՛.

[1‘ամ պրան թ ի եւ Աուլամի պարադա
յին, լոյսր եւ մութը կը դաոնան կա
խարդական մթնոլորտի մը իրագործման 
առաջնա կա ր ղ. տարրեր : Աակայն, , Ա ո լ- 
լաեի եւ Ա՚ամպրտնթի միջել կայ երրորդ 
բեւեռ մր, կօյան , որ իր կարգին արտադ
րեց րազմաթիւ գծ՛անկարներ , ուր մելանը 
օգտագործած կ Ա՛տ մսլր ան թ ի օրինակով՛. 
Այս տիպի աշխատանքով d ա ր մ ին, առած 
են նկատելի, թիլով դո րծե ր կախարդա
կան պատկերումներու նո ւի ր ուած : Աօ-
րսյի ցոյց տուած հետաքրքրութիւնը նման 
երեւոյթի մը հտնդկպ , իր վերջին չքթ"1 
նին զինք տարաւ նկ,սրներ„ւ շարքի մը 
ււր , յատկւսն շա կան օր կն , կր ճանչցուի 
վ]ել նկարներ» անունով՛. U.J„ իմաստով 
Աւսմպրանթի , Աօյւսյի եւ Աուլամի don, 

[nju, մութ, կախարդանք, սեւ ղիրս'Ը
կամրողջացնեն , ո րպէս ա ր տա յա J տ չա- 
կան կարե լիութ ի ,ն,ն,եր ու ցանց մը, ՛խոր— 
գրդաւսր , իր կաաարելութեամ ր ղեր- 

բրհականի հասնող :
թերեւս վ, ո թա բե ր ա կան առում ո,է կ որ 

Սուլամի վերջին տարիներու պաստառ
ները կր ստանան մոգական, գերազանց 
իս՛կութիւն : Ինք կը ըամնկ այն, միտքը , 
թկ տեսնելն ու լեզուն, (նկարչական) 
իրտրմկ կա խեա լ են (16) եւ. թէ նկար մը 
միայն առարկայ մր չէ . կ*սյ րԼս' fi իր,ս~ 
գործողն ու. լյա յն ՛դիա ույ ը գ ււր կ? իմ աստ tu— 

Լորէ անոր դո յո ւթ իւնը » նկարը ա յն բաեն
4 Ըսէ ն որուն վրայ մարմին կառնէ 

կամ կը տարրա էուծուի իմ աստը ղոր կու 

տս'նՀ անոր (17) :
Ս ուէամ կլ, մնայ անխոնջ յա յտնա բե- 

Ան յա յաը պեդելու ի լւ անսպառ պա-
''անջը հաւանա բար հ իմն ո ւած է դ fi* Հ- 
“{էս ասկէ արլսվ ակնարկեց ինը , նե ր ըին 
ԼՈԼրլ մզումի մը վրայ' մանկութենէս ե- 
կող՛ Աելը} անհատնում , այդ անյայտին 
Կտցումն է կարծէր գ որուն վրայ 
^ոպամի արձանագրած հետըփրր , վրձի- 
H կամ ծ,եփի չո վ ՝ ն չան ա կո ւած կէտեր

11 ու սւր ձանադր ութ իւննե ր' անյայտէն
^սք/ւ ներս՝ անոր ՀՀ,մ ա ր մ ին?> ին lLl,u,J^

քսէէս թէ յա ւի տենա կան ո ւթե ան կնի ընել/ 
անոնը : [Լսի կա ինընիե կրնայ

1՚"[՚^րգանչե լ յաղթահարումը մեծագոյն 
“ձյայսփն . մահուան ։ Գիտակցութեան 

111 յ" կկաին չէՓ „ը կը ծնին մեծագոյն 
^Ոլ1սղո րծո զներ ը : Ա ո ւլա մ ի վերջին fi 
թիներու, պաստառներէն չատեր այս
1Ը ^ատտտեն :

Ասոնը ՝ էո ւսնա կ գի չե ր ո վ դիտուած
Ւ ^ՈէԼՒ կամ՝ ծովի մեղմ ալփըներու 

նմանին } իրենց ընդերքի թանձրու- 

թը ներկայ : Հարցը թէ ատեեին ճա- 
ի մէջ զվրձինի հետը՚^ի եկարչութիւնը

կիրարկո/ած է , կամ Ս ո ւ յամ ի նկարչու- 
թեան հեււաւոր ել մօտիկ այյ նմանու- 
թիւններ ը ոչինչով կյւ մ թաղն են իր ար
ուեստին նորարալւ յա տ կո t թ իւեն ու յյւ— 

եղա կիո ւթ իւն ը ՝ անոր ո ւ մը :
I! ուէամ ի դ իւտը iT ա ր ո ւե ս տին ղա ր գա ց- 
ման տրամաբանական ե դրա յանգումն է : 
ե յւ մօտ y <^վրձթւի հետը^ի նկար չու թելնր 
կր դանկ [,ր սւ ո ա ւե չա դո յն ար տա յա յտու- 
թ[,ւնը , ո լ, լ,ը հ ամա պա րփա կ ու անծա յ— 
րա ծ/-ր տարածըով կը ջնջէ «t/՜ ա մ ան ա կ^ ի 
սահմանները Հանցեար^ին եւ Հն,եր կայքին 
մլ,ջէս: թորքին մկջ, հ,մա մանա կ՝ձ է ն ա յս 
անջատուիլն է ո լւ տիեդե րական դոյա-
զութ եան կը վ ե ր ած է JJ ո ւլամ ի գո րծե ր ր : 

Այս fi*P ր1^“րիլի,ո,1 կախարդն Հ ,
ի[' կ"1 է՛ ե էի ո ւ թի ւ^/ն ե րո ւն հսկայական ց ան- 
*քի^ գի տա կի ց } որ ամէնէն պարզ մ ի ջո
ւլ ո •Լ 'ււ՛ հասնի ար տա յա յ տ չա կան աձ կնկն 
խո ր աստ իճանա չափ ին ; թե րե ս երբեը ինը 
այսըան մօտ չէր գտնուած բացարձակու
թեան ուր իր ձեո ը11 >! եւ մ տ բՒ սլա յծ լո
ւլ ո լ թ եա մ ը յ մա ր մին կ ա տս՚յ !ոյսի 
մ ո ւ թի ցարդ անծանօթ յարաբերութեան 
մը^ երր սելը կլ, թօթս/փէ անցեա էի իր
սանձում՛ներն ու ՚1Ը հաստատէ իր նոր 
ինըեութիւնը՝ մինչ է" յսը կը վերայայտ- 
նա բեր է իր հայելին :

ԱԼԱփԱԱՆ ՊԷՐԷՃԻքՎԵԱՆ

Ծ Ա Ն 0 Թ Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն

1.- Pierre Soulages à Bernard Ceysson 
(Entretien), Flammarion, Paris, 1979, 
p. 60.

2 •- Ռամպրսւնթ — «Նիրհող հրիսւա- 
սարդ կին» , Բրիտանական Թանգարան , 
Լոնւոոն :

3— Աոարկայական կարծիք կայ թէ
Ռամպրանթ, չինական եւ հաթոնական 
նման տիսլի գործերու ծանօթանալու թեր- 
մամր . կրած է ազղեցութիւններ ու որ- 
դեգրած գծանկարելու իր այդ կերպը, 
շրջանի մը ընթացքին՝ երթ Ծայրագոյն 
Ասիոյ հետ զարգացող առեւտրական կա
պերու եւ գաղթատիրական գրաւումնե
րու հետեւանքով , Ամսթերտամ քաղաքը , 
ուր կ՛ապրի Ռամպրայնթ, կը դառնայ Եւ- 
րոպայի աշխոյժ կեդրոններէն մին: Ի
դէպ , (էամպրանթ էն կան գծանկարչական 
ընդյօրինակութիւններ, հիմնուած հընղ- 
կական մանրանկարներու վրայ :

4— Սուլաժ կ՚ըսէ թէ 1979-ին յղաց
ուած իր սեւ նկարչութիւնը կը զուգոր- 
դուի էւաթոնական արուեստին յատուկ ւքէկ 
ուղղութեան, աոանց որ նախապէս ինք 
տեղեակ ըլլայ անոր : ճաթոնի մէջ տը- 
ւած իր մէկ ցուցահանդէսին ընթացքին 
(հաւանաբար այն որ տեղի ունեցած է 
1984—ին , Թոք իոյ ի Սէյպու թանգարանը) , 
ուսուցիչ մը կը մօտենայ ու իրեն կը խօ
սի էտօ շրջանի մասին (1603 - 1868) , ուր 
նկարելու նման կերպ մը կիբարկուած է : 
Այդ տիպի գործերը, Սուլաժ կ՚ըսէ, կը 
կոչուին «Աքը Մէ», ինչ որ կը նշանակէ 
«վրձինին հետքը» Հակառակ անոնց խիստ 
սակաւաթիւ ըլլալուն, Սուլաժ թանգա
րանին մէջ կը տեսնէ օրինակ մը , որ 
շատ փոքր չափի վրայ է, հակառակը 
իր լայ նւսծաւալ գործերուն: Sb'u —
Pierre Soulages à Frédéric Edelmann 
(Entretien), Beaux Arts Magazine, n° 40, 
novembre 1986, Levallois-Perret, p. 41.

5— քդօտ Լօռէն- «Տիթերիոսը դիտ
ուած Մօնթէ Մարիոյէն», Բրիտանական 
Թանգարան, Լոնտոն :

6. - Pierre Soulages cité dans :
Catherine Flohic : «SOULAGES», Eighty, 
n° 17, Paris, 1987, p. 3.

7. - Pierre Soulages à Jean. Garnier 
(Entretien), Calmann Levy, Paris, 1963.

8. - Flohic : œuvre citée,
ց - Նոյնը:
10 — հը փորագծական աշխատանքի 

ընթացքին, Սուլաժ սւե1ղ մը կը նկատէ թէ 
որքան որ կը փորէ պղինձի կռածը , սեւը 
նոյնքան խորունկ կը դառնայ : Բայց, ա- 
ւելի փորելով , յանկարծ կը ծակէ պղին
ձը , որու թերմամթ տպագրութեան ըն
թացքին թուղթին վրայ այդ խոռոչներուն 
տեղերը կը մնան նեբմակ : Այն ատեն է որ 
ամէն ինչ կը շրջափոխուի իրեն համար : 
Մինչ սովորական աշխատակերպի պարա
գային , Սուլաժ կ՚ըսէ, շարունակութիւն 
կայ . . • շարունակութիւն մոխրագոյննե
րուն միջեւ, աւելի մութ մոխրագոյնին, 
սեւին եւ աւելի սեւին միջեւ, իր այս կի- 
րարկումով յանկարժ մուտք կր գործէ 
ճերմակը, ուր մէկ անգամով ամէն ինչ 
կը փոխուի ու տեղի կ՚ունենայ ընդմ|ւջում 
մը: Սուլաժ կ՚ընգլայնէ իը հնարքին ծի- 
րը ու կռածը ծակելու կողքին , կը ձեւա-

PAPKEN : DIALOGUE AMI

les trois conseils de Mardig par
J -P. BODOSSIAN

- Alors mon fils, quoi de neuf ? tu ne 
me parles plus beaucoup de ton travail à 
Marseille Que se passe-t-il ?

Justement. Rien de bien. neuf. Je m’en 
occupe de mon mieux. Faire bouillir la 
marmite est mie activité tout à fait res
pectable. Cela s’arrête là. J’essaye de bien 
en limiter l’importance.

- Et plus de rencontre marquante ?
- Non. Pas grand chose. Un gars qui 

semble être tombé tout droit du Sentier. 
Amoun. Il vient de créer une affaire : 
K.L.A..S. International. Tu sais de quoi 
il s’agit ?

- Pas la moindre idée.
- De linge de maison. C’est un grossiste 

qui propose à une équipe de vendeurs à 
domicile des trousseaux de linge de deux 
cents à trois cents pièces. En quoi a-t-il 
besoin de nous te demandes-tu ?

C’est absolument incroyable A travers 
ses différents clients il y a peut-être cinq 
cents à mille vendeurs qui sillonnent la 
France pour écouler sa camelote. Ces 
types ne peuvent pas chacun avoir, dix, 
vingt ou cinquante trousseaux différents. 
Trop encombrant, et surtout pas commer
cial du tout de voir le matériel.

C’est là que nous intervenons. Il m’a 
montré d’autres photos réalisées à Paris. 
Cent à deux cents pièces de linge de mai
son cela remplit une pièce entière. Piles 
gigantesques de serviettes, couvre-lit con
fortable, torchons, nappe de table et j’en 
passe. Mais il y a un artifice. Et c’est là 
où il me demandait de savoir faire. Toutes 
ces fournitures sont très ordinaires. Fabri
qué à la chaine à Taïwan ou en Corée.. Le 
fin du fin c’est de vendre du luxe, du 
confort, le rêve du linge d’antan. Il faut 
tout gonfler, garnir, rembourer. La pile 
de douze serviettes passe de vingt centi
mètres d’épaisseur à soixante ou quatre 
vingt. Tout doit être repassé, frais, deve
nir une envie absolue. C’est ça qui fait 
vendre : le rêve américain qui miroite 
dans la plupart de nos publicités. Servi 
à domicile dans la France profonde.

- Toujours le même monde ! Illusion 
et tromperie.

- Oui. Ce n’est pas pour cela que j’ai 
refusé. Si ce type là ne fait pas ce qu’il 
fait son affaire s’écroule. Il est difficile 
quand un client arrive d’évaluer la valeur 
morale de son activité et de lui conseiller 
en fonction de notre sentiment de conti
nuer ou de trouver plus honnête à faire. 
Non. Les gens ne viennent pas nous voir 
pour ça.

Il n’a pas accepté mes conditions. J’ai 
refusé de baisser. Ce type installé dans un 
dépôt près du port emploie un sous pro
létariat qu’il traite comme des chiens. 
Lumière glauque. Montagnes de cartons 
et de balles de linge ouverts. Quatre per
sonnes au regard appeuré comptent des 
gants de toilette froissés pour constituer 
des lots. C’est l’envers du décor. Plus rien 
à voir avec le rêve du mode de vie de 
classe internationnale. La main d’œuvre 
est bien internationnale, hindoue ou pa
kistanaise. Cela s’arrête là.

- Ca ne change pas. Il y a toujours de 
pauvres bougres qLii ont besoin de manger 
et qui tombent sur ce genre d’individus.

- Tu penses aux Arméniens quand ils 
ont tout perdu et qu’ils étaient une proie 
facile à leur arrivée en Europe ?

- Aussi. Bien sur, mais je ne m’attache 
pas à telle ou telle situation quand je suis 
en face de ça. J’essaye de comprendre.

փոխէ նաեւ անոր շրջագիծը, չգոհա
նալով անոր քառանկիւն ձեւով, այլ՛ 
[օգտագործելով ձեւեր որոնք դիպուա
ծէն կը ծնին, ընդունուած դիպուած
ներէ, ընտրուած դիպուածներէ՝ ՛երթ 
թթուաջուրը կը կրծէ պղինձը : Տե'ս • - 
Pierre Soulages à Christian Labbeye 
(Entretien), Editions Yves Rivière - Arts 
et Métiers graphiques, 1974.

11. - Pierre Soulages dans le catalogue de 
la Fondation Veranneman, Kruishoutera 
(Belgique), 1979.

12. - Alfred Pacquement : «Actualité de

Pourquoi ? Ce sont des épreuve terribles 
certaines fois. Il ne faut pas en rester là, 
ne jamais s’avouer vaincu. Bon on peut 
faire le balayeur pour gagner sa vie. Au
cune importance. Ce qui compte c’est de 
rester soi-même. Ne pas se prendre coi- 
même pour un balayeur, ne pas devenir 
balayeur.

- Que faut-il devenir, ou plutôt que 
faut-il être ? Tu peux le dire Papken ?

- C’est la grande question.. Strictement 
individuelle. Il n’y a pas de solution pour 
tout le monde. Il faut se respecter. Pour 
moi il me faut de la solitude. Vivre seul 
quelques jours à mon rythme. Tout se 
met alors en place. Ce qui compte, ceux 
qui comptent. Ce que je dois faire pour 
moi, ce que je dois faire pour eux, et 
comment trouver l’harmonie entre les 
deux.

L’Art a toujours été mon compagnon 
de route. Sans la musique, la poésie et 
quelques amis pour en parler, la vie ne 
vaut pas grand chose. C’est toi qui parlais 
et me voila à raconter n’importe quoi..

- Pas du tout. C’est important.
- Continues sur Marseille.
- Tu veux quoi ? La folie de Noël. Des 

photos sempiternelles de bouffe, de ca
deaux bien emballés sous l’arbre avec le 
petit Jésus perdu dans un coin et qui ne 
sait plus trop s’il doit rester ou s’en aller.

La répétition de la même scène a quel
que chose d’apocalyptique. Indigestion, 
overdose comme l’on dit aujourd’hui 
d’une certaine forme de stérilité humaine. 
Pas beaucoup d’intensité. Le train train 
mécanique, qui sous mon œil sans doute 
trop critique n’a plus beaucop de sens.

Tu sais si l’on vit ici, physiquement, 
aussi éloigné, isolé, ce n’est pas tout à 
fait pour rien. Pas pour rien que l’on y 
est avec autant de plaisir, à faire avec des 
gens que l’on aime bien, des choses 
simples.

Tiens j’y pense. Nous n’avons toujours 
pas ramassé les olives cette année. Nous 
sommes drôlement en retard. Il faudrait 
s’y mettre.

- Quand tu veux. L’hiver est très doux. 
Ce doit être pour ça. Beaucoup de pluie 
aussi..

Cet automne qui ne finit pas avec 
l’hiver qui est déjà là cela m’a donné 
une drôle d’idée de toile. Au premier 
plan une clairière. D’un côté de la toile 
des arbres stylisés dont les branches re
tombent. Des teintes chaudes, des bruns, 
des roux. Ça c’est pour la première partie 
de la composition. Au deuxième plan, 
sans lien entre les deux comme s’il y avait 
un précipice entre les deux une haute 
montagne, très puissante et couverte de 
neige. Des teintes froides, des blancs, des 
bleus. Les branches du premier plan en
tourent la montagne en dessus. Elle est 
vue comme par une trouée.

- C’est peint ou c’est encore à l’état 
d’idée.

- C’est peint. Elle sèche dans le pigeon
nier.

- J’aimerai bien la voir. Tu m’a mis 
l’eau à la bouche.

- Viens.
Nous sortons de la cuisine, passons sous 

la voûte et traversons la petite cour où se 
trouve l’escalier qui monte au pigeonnier. 
Lia toile est là. Lumineuse, vivante, 
fraiche. Odeurs de thérébentine, de sic-

Pierre Soulages», catalogue de l’exposi
tion, Centre Georges Pompidou, Paris, 
1979.

13.- Pierre Soulages à Frédéric Edel
mann, (œuvre citée, p. 42).

14— Նոյնը:
15 — Յիշատակուած հետեւեալ աղրիւ- 

րին մէջ —
Jean-Luc Chalumeau : «Souverain Soula
ges...», Eighty, n° 17, Paris, 1987, p.. 5

16— Նոյնը:
17.- Pierre Soulages à Frédéric Edel

mann, (œuvre citée), p. 42.
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catif, de vernis à retoucher. Tout Papken 
est là. Dans ce lieu, dans cette toile, 
dans ces odeurs. Il sourit. Légèrement 
penché sur la toile, il la touche pour vé
rifier le séchage. Tout va bien.

- Magnifique. Le monde de l’apparence 
et celui inaccessible plus lointain du 
monde intérieur. Ce sont les symboles que 
tu as voulu y mettre.

- Si tu veux.
- Cela rejoint nos paroles de tout à 

l’heure sur le rêve et la réalité. C’est pour 
ça que tu m’en as parlé ?

- Oui. Il y a le monde du premier plan 
Celui de l’apparence, de la réalité ordi
naire. On peut en rester là. Souvent et 
pour beaucoup ce monde là est le plus 
attachant, possède toute la valeur. 11 y 
a un autre monde sur un autre plan. 
Complètement coupé. Je veux dire qui n’a 
rien à voir avec l’autre. Comme une autre 
forme de réalité inaccessible, inhabituelle.. 
Pour moi sous la neige de ila solitude, 
souvent et pendant longtemps, j’ai re
trouvé ma vraie chaleur Je lui donnais 
toute la valeur. Maintenant pour moi la 
coupure s’est estompée. Ce qui compte 
c’est l’équilibre entre les deux. Il y a une 
différence profonde entre ces deux mon
des, d’un côté, oui. De l’autre plus j’a
vance et plus je crois qu’il y a une unité 
entre lies deux encore plus inhabituelle et 
plus difficile encore à saisir que la vie de 
l’esprit. C’est ce que j’ai essayé de pein
dre.

Nous sortons du pigeonnier. Debout 
face au paysage nous restons quelques ins
tants sur la petite terrasse qui surplombe 
les lilas dépouillés. Comme pour faire 
écho aux paroles de Papken, dans le ravin 
en face de nous dont le versant opposé 
est couvert de pins, une forme blanche 
s’élève. Mobile, éthérée, la pluie s’étire 
en vapeur pour passer d’un monde à 
l’autre. Nos yeux se croisent à la vue de 
ce spectacle. Inutile d’en, parler. Tout est 
toujours là, sous nos yeux. Très au loin 
sous les nuages bas, au de-dà de Valensole 
les Alpes enneigées surgissent dans une 
trouée de soleil.

Nous descendons et je dis à Papken :
- Tu ne m’a pas raconté ton départ de 

Grèce. Je veux dire, en détail, pourquoi 
et comment cela c’est passé. C’était une 
deuxième coupure pour toi, après la fin 
de ta petite enfance et la perte de ton 
village, c’était la fin de ton enfance, la 
perte de Mytilène et l’éloignement fa
milial.

- Allons nous asseoir. Je vais essayer de 
me souvenir au mieux des circonstances. 
Tout d’abord je n’avais aucune envie de 
partir. Le monde des pêcheurs, du Kastro 
avec ses repaires formidables pleins de 
belles filles gentilles, des équipées avec 
ma bande pour fuir l’école, le monde des 
histoires de Mardig, la présence d’Eva, 
tout cela me comblait parfaitement. Je 
serais devenu un pêcheur ou un bon arti
san. Pourquoi compliquer les choses, tout 
allait bien. La vie en a décidé autrement.

Papa avait une sœur aînée. Je ne sais 
ni comment ni pourquoi, mais elle était 
cultivée, éduquée, elle savait lire. Papa 
non. Il l’a respectait. Pour lui, c’est elle 
qui savait ce qui était bien pour la fa
mille. Elle était mariée avec un type 
riche : Paul Sorgoudj.. En fait il avait 
simplifié son nom, Sorgoudjian parce 
qu’il faisait du commerce avec les An
glais; import export de tabac.

- Tu l’as connu ?
- Je l’ai vu une fois, à Mytilène. Il était 

venu accompagner sa femme, Ivant. C’est 
cette fois là, où elle est restée deux mois 
à Thei-mi, qu’ils ont tout arrangé. Je de
vais accompagner son deuxième fils Vahé 
qu’elle avait de son deuxième mariage 
avec Sorgoudj. Us voulaient lui donner 
une éducation. Lui faire faire des études 
à Venise au collège arménien. Comme 
il était un peu timide, je le rejoindrais 
là-bas.

- C’est donc lui ton oncle par alliance, 
qui t’a payé tes études.

- Exact. Et plus tard une fois nos étu
des terminées nous devions tous nous re
trouver en France.. Papa avait une autre 
idée lui. Il voulait aller en Arménie so
viétique. Trois mille personnes de Myti
lène y sont parties. Ils ont fondé un nou

veau village : Néa-Mitilini. Cela s’est mal 
passé, il en est resté très peu. Après Papa 
ne jurait plus que par le nom de sa sœur 
et suivait son idée, idée de Paul aussi 
d’aller s’installer dans le midi de la 
France.

- Pourquoi la France ?
- Je ne sais pas. C’était un pays civi

lisé, hospitalier, libre. Ma tante avait pro- 
mi d’acheter dans le midi une petite ferme 
pour Papa. En attendant je devais aller à 
Venise. Tous ces arrangements avaient eu 
lieu en juin-juillet et moi je devais partir 
en septembre, pour la rentrée scolaire.

- Tu avais quel âge ?
- Dans les douze treize ans.
- Tu connaissais Vahé ?
- Non. Il devait aller directement à Ve

nise depuis Alexandrie.
- En Egypte ?
- Sorgoudj avait ses affaires à Alexan

drie en Egypte et tout le monde vivait 
avec lui là-bas, y compris Bedros le pre
mier fils de sa femme qu’elle avait eu 
d’un homme décédé ensuite. C’est pour 
cela qu’elle s’était remariée.

A la nouvelle de mon départ pour faire 
des études, Mardig était très content. 
Nous étions à la maison. J’étais assis à 
côté de lui. Il m’a tenu la tête et il m'a 
dit : «Tu vas devenir quelqu’un.. C’est 
bien. Tu vas étudier. Tu vas apprendre 
beaucoup de choses. Moi je n’ai pas eu 
de chance. Tu as plus de chance que 
moi». Il avait un beau sourire en me re
gardant et il me touchait la tête, comme 
tu fais avec les enfants. Toucher c’est 
aimer.

A cette époque là je n’ai pas compris 
ce qu’il me disait. Sans doute pensait-il 
à lui en parlant. Peut-être était-il humilié 
de ne pas savoir lire. Moi je pensais à lui 
comme à un dieu. J’aurais eu envie de 
faire de la musique comme lui, de savoir 
chanter Mais à ses yeux certainement ça 
comptait moins que de « savoir des 
choses ».

Je suis donc parti à Athènes avec Ma
man.. Nous sommes allés à côté du Pirée 
à Koquinia chez des arrières cousins de 
papa.

- Je n’ai jamais entendu parler d’eux?
- Eprosik. Ils sont venus en France par 

la suite. Nous sommes allés chez eux quand 
tu étais petit chez sa fille.

C’étaient des patriotes. Le père était 
une notoriété à Bardizak, le village de 
mon père. C’était un homme de loi. Il 
connaissait parfaitement le turc. Auprès 
du cadi il représentait les Arméniens. Son 
fils, je m’en souviens très bien, était 
comme un chat, très futé, particulière
ment intelligent. Il parlait peu. 11 a drô
lement tourné. Son père voulait qu’il de
vienne prêtre orthodoxe. Je ne sais pas 
comment cela s'est passé mais il s’est re
trouvé au couvent Mekhitariste de 
Vienne, des catholiques. Il y apprit beau
coup de choses. Un petit détail n’allait 
pas. A la fin il voulait brûler le couvent. 
Je l’ai entendu plus tard par les varta- 
beds. C’était un type curieux. Il est ar
rivé ensuite en Arménie. Là encore au 
bout de quelque temps il a voulu tout ré
volutionner. Les «camarades» ne d’on pas 
laissé faire. Il n’est pas ressorti de prison. 
Fermons la parenthèse. Je t’ai donné ça 
pour le contexte.

On est resté un mois, à peu près, avec 
Maman à Koquinia. Photo à l’ambassade, 
formalités, papiers, etc... Je suis parti en 
bateau du Pirée, pour Venise où l’on de
vait venir me chercher.. Mon cousin avait 
donné toutes les recommandations au ca
pitaine qui s’en foutait. J’étais une classe 
pont. Sur le bateau j’ai rencontré deux 
autres Arméniens qui allaient au collège. 
L’un venait de Contantinople, ce fut un 
bon copain par la suite. L’autre un or
phelin du Pirée : Hratch Katcharenz qui 
est devenu écrivain. Il est installé au Li
ban. Il doit vivre encore.

Nous étions tous sur le pont. Nous n’a
vions pas beaucoup d’argent ni les uns ni 
les autres. Au milieu de l’Adriatique une 
tempête terrible est arrivée.. Un vrai dé
luge. Moi j’avais mie valise en carton. Je 
l’ai su rapidement. Nous avions du sou- 
djouk et du bastourma du pain et de 
l’eau. On se débrouillait comme on pou
vait. Pendant l’orage ma valise s’est ou
verte, ramolie par l’eau, fondue. J’ai pris 
un petit drap, comme je l’avais vu faire,

j’ai mis tout dedans et fait un baluchon 
pour descendre à d’arrivée.

C’était Père Sahak qui nous attendait : 
((Qu’est-ce que c’est que ces bêtises» a-t- 
il dit en voyant mes affaires. J’ai répondu: 
«Vartabed il y a eu de l’orage et ma va
lise....» Il m’a coupé : «Tu ne pouvais pas 
faire comme tout le monde, aller dans une 
cabine». «Quelles cabines ! c’est pour les 
riches les cabines !» Il m’a dit très fort : 
«Tais-toi!».

Tu parles, c’était le jour et da nuit. Un 
'monde civilisé qui recevait un vrai sau
vage. Des chaussures, au moins quatre 
costumes différents ; tout juste si nous 
n’avions pas une tenue spéciale pour aller 
pisser. Pour moi c’était incroyable. J’avais 
perdu beaucoup. Pourtant à cet âge là on 
ne regarde pas en arrière. Tout ce monde 
était à découvrir. De toute façons ne n’a
vais pas le choix.

- Tu pensais quand même à ta famille? 
Bien sur. Surtout aux derniers mo

ments passés avec Mardig.
- Pourquoi ?
- Cela s’était passé comme une trans

mission. Je m’en rends compte mainte
nant. Il n’avait pas d’argent, il ne savait 
pas écrire, aussi à sa façon il voulait me 
donner tout ce qu’il possédait, directe
ment.

Au départ de Mytilène nous étions des
cendus tous ensemble vers la jetée, où les 
petits caïques venaient nous embarquer. 
Les gros bateaux comme celui que je de
vais prendre avec Maman ne pouvaient pas 
s’approcher. Le port n’était pas assez pro
fond à l’époque. Deux caïques nous at
tendaient, pour toute la famille qui nous 
accompagnait et qui voulait profiter de 
l’occasion pour monter à bord.. Ce n’était 
pas si fréquent.

Grand père, lui, ne voulait pas de tout 
ce monde, de ce tohu-bohu. Il était con

tent pour moi. Pour lui c’était un dé
chirement. Il a dit aux autres : «éloignez- 
vous». Nous sommes restés seuls tous les 
deux. Je l’ai regardé. 11 avait deux larmes 
sur le visage. Il m’a tenu la tête, bien 
droit devant moi et il m’a dit : «7e <՝nis 
te dire trois choses. Où que lu soies, 
quand tu seras seul pense souvent à ça».

Je pleurais par ce que...
- Et tu as pensé souvent à ce qu il 

t’a dit ?
- Oui. Dans les coups les plus durs.
Il me l’a dit dans le patois d’Ovadjik,

la première langue que j ai apprise.
Il m’a dit : «Ne l'oublie pas ! 
lier iche karechma !
Ne t'occupes jamais des affaires des

autres». 11 a attendu un petit moment 
comme s’il réfléchissait et il a continué : 
(.(Quiconque demande ton secours: sois là.

Gueurmeden inanma !
Sans voir, ne crois rien ». Puis a 

complété. ((Mais n'oublie pas que tout 

existe.
Doghrou yoldan chachma !
Ton droit chemin ne le perd jamais de 

vue». Après un instant il a dit : « n 
homme doit savoir, parfois, prendre e 
petits sentiers pour rejoindre le chemin

Aidé tjoudjouch. Aller mon petit, 

attaques. Vas-y ».
Moi je chialais. Il m’a carressé encore i» 
fois la tête et puis est parti.

On m’attendait dans le caïque. 1 °11’ 
nous sommes éloignés. Au bout de la je 
au petit Kafénion, il y avait des ta 
Il était assis seul. Il nous regardait pa

evu ? , . •
ie l’ai pas revu. Je n ai J 
?es trois conseils. P°ur
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Թնտրու»Ի էա՚ԹԻհնւ;
Հ Ո. ՏՈՒ Ո. Ծ

Comment se fait-il qu'au théâtre, au 
théâtre du moins tel que nous le connais
sons en Europe, ou mieux en Occident, 
tout ce qui est spécifiquement théâtral, 
c'est-à-dire tout ce qui n obéit pas à / ex

pression par la parole, par les mots, ou 
si l'on veut tout ce qui n'est pas contenu 
dans le dialogue soit laissé à l'arrière- 
plan ?

A. ARTAUD,
Le Théâtre et son Double.

aidées», p. 33.

Ifju աշխատանքը կը սեւեռէ Լ . Շանթի 
քէսոորոնի ըմբռէ։ ս ւմ ը եւ. աւելի մաս- 
նաւորեալ կերպով ըսուաՏ թատրոնի
/(Էութիւնը»։ Եղրը կը քննարկուի աւելի 
անդին : Իբրեւ մեկնակէտ առնուած են 
inu ոչ այնքան Շանթի թա տերս։ կան եր- 
կերը, որքան թատրոնի վերաբերող այն 
ընդլայնումները , որ կը գտնենք ղե- 
տեղուած թատերագրի քանի ւէ ը «դրա բա
նական» կո չո ւած ո ւս ո ւմնա ս ի ր ո ւթ ի ւնն ե- 

րուն մէջ :
Մեկնակէտի այս սրոշագրումը ուհի 

քր կր էլն ա կ սլսւ տ ճա ոը :
Արդարեւ' եթէ Շանթի թատերական 

տրտադրութիւնը կրնանք սեպել արձա
նացած հալ քննադատութեան։ ուշագը- 
րուքմեան , Հին ԷԱԱԱաւածներու առաջին 
իսկ ներկայացման օր եր էհ, Աղրալեանի, 
քփէկեանի , Օչականի, Գր • Շահինեանի 
լօղուածնե ր ո ւե ու գրքերուն մէջ, Շ ան թ[> 
ղանազան թաաերակներու քննութեան։ 
ընթացքին . ասլա' թատրոնի տեսար։։։— 
նութիւնր կր մնայ ւսո հասարակ տակտ- 
լիե չքենար կու .ած : 3 • կը դրէ
օրինակ. «Այն չարր[Լ> ո[* բանսւհ [ւԼ-Ա"1-— 
թիւն անո ւնուէ l"Ju տեսաւ <(.Հա յրե ե
^անղէ-ս ին *^է^ ու ծանօթ esthétique^ է
արեւմտեան դպրոցներուն ՝ դպրոցական 
իր նկարադրովլլ՝ դարձեալ դուրս կր 
ւ1նսւյ դրականութեան պարունակէն,
Ընղհանուր ու ւէ ա ր tt ա պե տա կան սա րնղ- 
1ա յնո ւմնե րուն ա է։ րական մեղրը tîlèse^ էր 
ուսուցողական ու տափակ ու ասաէ է,սկ 

օտար' արուեստին» (1) : Անտեղի է այո֊ 
՚ոծղ թնդրոյ աո ար կա յ ղ արձնել 0չտ- 
կտնի հերքումը՝ սակայն նշմարելի է 
Մսոր! աւէարութ իւնր ՝ որ 1լր.կ0.^ս1լ ՕԱԱԱթՈԼ- 

թեւսն մր հա ս ւոա աո t. մն է ըհ՚էՂ^ տե
սութեան առհասարակ եւ «դեղագիտու
թեան» ի մասնաւորի ï

Հէանթ մեր ալն հազուագիւտ դրոզնե- 
քէն մին է --- թատրոնի կալուածին մէջ ՛Ա
պահովաբար միակը— որ ի [• գ՚՚ւա գե- 
,Լտրոլ-եսւոական կո չուած տրտաղրու֊ 
?ես,ն կողքին ունի ղաաողակտն , ինք 
Հը.սէ Զգրաբանական» ար տա ղ ր ո ւթ ի ւն
‘IԸՀ' Այս արտադրութիւնը աոտւելու- 
Pln-նն ունի ոչ միայն դրուած ըլլալուն՝ 
U,H ԸէԸ^լուն համակարգային՝. Այ է 
այղ արտադրութեան կարծեցեալ ու֊ 
է,Ոլ^ •• ղտ կան ո ւ էմ ի ւն ր ՝ դպր ո ց ա կան ո ւթ ի

Որոնք չեն կրնար դաոնալ 1է1էստ1,1,Հ" 
,Ա,կ ^տկատումէ մը խուսափում ին •. Շան- 
Pf1 տէ, աո, բանա կան երկերը կը կազմեն 

"Լրոյն մտածման մակարդակ մր՝ յը- 
1էէ,քքս^յիե իր շատ որոշ բան ո ւած քո վ • utJ^J 

nP կր պակսի մեղփ ՝ Շանթի թատերա֊
^“'1ւ երկերու մեկնաբաններուն , ե ր ր կր 
ի՚՚րձեհ մօտենալ թատեր ադր ի գեղար֊
"Լ^տական իրագործումներուն : Այրէ
PUi^րnնր կը նկատուի «խորհրդապաշտ»

^եր երջանիկ քննա դա տո ւթ ի ւն ը կը

*>աճի ղալն հա կադր ե լ Շիրփահղաղկի ի֊ 
ր ա սլա չտո ւթեան : Աաէլայե քենաղատու֊ 
էմ ի ւն ր ե ր ը եք չա ր ա օն ե ր ինքն իր ե h ղ 
պահ մփսկ՝ ուշադրութիւնն օալղել Շաե- 
թի ալն քան էւ մր կջերուե ՝ ուր կր խօսուի 
թաաե րական խորհրդանշանին մասին։ 
Այղ ԼՀփրը՝ որքան ալ որ չնաշխարհիկ 
կե ր պո ւէ ղ պր ո ց ա կան եկա աո ւին ՝ կրնան 
լոյս սւիոել Օգթայուածը/ւ , կայսր/, կամ 
Հին աստուածներու «խորհրդապաշտ» ո- 
րակուտծ տեսա րաներուև ‘/[“"J *. 1էե i, 

արդեօք կազմեր «հեղինակային» այն րա- 
զատրութ իւններ ը , որոնցմով կը -.եշաա— 
նաք քննադատութիւնը, վաւերականի
անմոռաց փնտռտուքին մէջ՝.

թատրոնի մասին գրուած Շանթի նը- 
շումները րեմ ագրո ւթեան ու գերակա
տարման համար ունին անհրամեչտ ցուց
մունքներ ■ ասոնց մեկնաբանութիւնը, նո
րովի ընթերցումը, կրնայ բեմագր ի շնե
րը առաջնորդել անծանօթ լուծումհե
րու ։ Պայմանաւ որ մսսսծուին! Պայմա
նաւ որ տեսարանականը ղադրի զեղար— 
ուեստականին , ներշնչումին վնասող հա- 
կո լո՛հէ, այ գործունէութիւն մը նկատուե- 
/է : Անկասկած Շանթի թատերական վեր
լուծումները շեն վ՛այ լվւը հանճարեղ 
կայծկլտումներով որոնք հասա նըս- 
աած մտածե լակերպերը յեզակարծօրէն
կր խախտեն, շեն ալ սակայն այն չտփ
ուած, ձեւուած, «դի տա կանա պէս» կա
ղապարուած մտածումներու սարուած-
քր, ուրկէ կիը*Ը, 1 I՛ Ը մ" Ը " հ" ՚ Ը > '"^՜
նականը բացակայ ըլլան : Կը քաւէ թըր- 
թռացնել տողը, յա յանա րեր,ելու համար 
անսովորը։ Այն ատեն միայն, Շանթի 
թատերական երկերուն բեմս,յին ընթեր
ցումները կրնան նորոգուիլ- աւելին 
տեսաբանականի քննարկումով եւ խընգ- 
րականացումով է որ վերջապէս կարե

լի է տեսն՛ել Շանթի թատրոնը :
//■/.ր աշխատանքը այստեղ կը սեւեռէ 

Շանթի թատերական տեսութիւնը եւ 
ասոր միայն մէկ մասը։ Հարկադրաբար 
մէկդի կր ձգէ այգ տեսութեան լծոր
դումը թատերա խաղեր ուն։ Ասիկա ինք
նին բոլորովին այլ ձեռնարկ է։ Առաջուց 
պէտք է դիտել տալ, որ թատերս./սագ - 
տեսութիւն ղոյգին յա ր ա ր ե ր ո ւթ ի ւննե- 
րը այնքան ալ պա ր ւլ չեն ու շեն կրնար 
ըլլալ- ոչ թատերական տեսութիւնը թա
տերախաղին ճչմարտութիւնը կը կազ
մէ , սէ >սԼ թատերախաղը անմասն է 
տեսութենէն։ Ուստի' թատերական տե
սութեան մէջ փնտռել թատերախտղերուն 
րանաԱւները կը նշանակէ անդամ մը եւս 
խուսափիլ մտածման անձնական փոր
ձէն , որ նուազագոյն հիմ մը կու տայ 
գեղարվեստական որեւէ արարքի ։

գրաբանութիւն

Շանթ գրականութեան ու ընդհանրա
պէս բանաւոր խօսքին կը յատկացնէ ե-

րեք ուսումնասիրութիւներ ■
__ «.Աեռն ու նիւթը բանահիւսութեան» ,

գրուած Աղեքստնդրիա , 1926-^ >
_ Բանահիւս ական ճա ր տա ր ապե տո ւ- 

թիւնր» , գրս — lc նոյնպէս Աղեքստնդրիա 
1927 ֊ 28-/'5' : Այս երկուքը զետեղուած 
են Շանթի ամբողջական երկերու հին
գերորդ հատորին մէջ {Պէյրութ, 1948),
որուն կ'երթան մեր յղումները ։

— «Հայ բանահիւոութւ՚ս՚հը» ընդար-

ձա1լ ա շէսա տո ւէՅ էււն ը ղրուած է Պ է յրոլ֊էփ 
19Ք» ֊ 46 թուականներուն եւ ամփոփո
ւած երկ,ելաւ իններորդ հատորին մէջ՝ 

ա սլո ւած VAAb-ին :

Աոաջին երկու երկերը հրատարակ- 
ւած են առաջին անգամ «Հայրենիք» ամ
սագրին մէջ եւ կը կոչուին «գրաբանա
կան ո ւս ո ւմնա ս ի ր ո ւիմիւններ» : Գրուած
են շրջանի մը մէջ, որ կրնանք ըսել 
«անցման շրջան» , ճեմարանի հիմնու- 
մի նա ի1 օր ե ա էլեն , .երր Շանթ — թատերս։— 
Գիէ՚ն nC վիպասանը, ըսենք արուեստագէ 
ար, արդէն իրագործած է իր արտադրու
թեան մեծագոյն մասը։ Մ ոռնալու չէ , որ 
1926—/'հ Շանթ իր ետին ունի Ասի մար-
գր (1901), Ուրիշի համար (1902), ճամ- 
բռւն վրայ (1904), Հին աստոււսծներ 
(1909), Կայսր ( 1914), ՕզթայոԼածը 
(1918) ,Ինկած բերդի իշխանուհին (1921) : 
'Լերջին թատերակը Օշին Պայչր կը գըր- 
ւի 1929-/'ե , Փարիզ , Համազգայինի հիմ
նում'էն անմիջապէս վեյ՚ջ : վերջին վէ
պը' Հոգիները ծարաւին կը յայտնուի

Գրեց՝

Գ. ՊԸԼՏեԱՆ

1943-^ն: Անկասկած ո՛չ Օշին Պայլշ ոչ 
ալ Հոգիները ծարաւին աննշան արտադը- 
րոլթիւններ են, այսուհանդերձ հիմնա
կան նո ր ո ղո ւմ մ ր չեն կազմեր : Օշին
Պայլ^ կը շարունակէ Ինկած բերդի իշ
խանուհին : Ա.1Է խօսքովջ «դրարանակաԱ 
երկերը» կու գան շրջան մը աւարտել, 
տեսականօրէն հիմնաւորել, համակար
գել ու ձեւաւո րե! վէպի, թատրոնի , բա
նաստեղծութեան ըմբռնումները, որոնք 
կազմաւորուած են գրա կահ փորօառու 
թեամբ եւ ընթերցումներով։

էք'արմ է դիտել տալ , որ Շ ան իմ հիմնա
կան եւ ուրոյն նորոգում ի մը էլ ենթս։ ր- 
կէ դր ա էլան ո ւթ եան ու բանաւոր իսօսքի 
մասին ա ր տադր ո ւած յդացքներ ը • թա
տերակ , գրա րան ո ւիմ իւն , բա h ա հ ի ւս ո ւ- 
թիւն, յիշելու համար անոնցմէ մի քա
նին : Որքան ալ որ երկբայելի թուին յը- 
ղաղային նորոգումը եւ անոր կիրարկու- 
՚ր1՚ ևԸ J'" չեն ’ "Ր .ըոնգիման կը գըտ-
նուինք մտածուած , խորացուած իսկա
կան համակարգի մը, որուն ճշմարտա- 
ցիութի՛՛նը չէ, որ խնդրոյ առարկայ պի
տի դառնայ հոս, որքան անոր րանելու 

կերպը :

թ֊ԱՏ ԵՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Շ Ot նթ «Բ անա հ էւ ւս ա կան ճա ր տա բապե— 
աո ւ֊ թիւն» երկին գրեթէ մէկ չորրորդը 
կը լատկտցնէ «թատեըական կառուց 
ման» ; Այստեղ է , որ խնդրոյ առարկայ 
էլը դառնայ , չափազանց յստակ կվ՚Ը- 
սլով, Շանթի ձե ոնա ր էլին իմաստը- որս— 
.ադրումը թատրոնի «Էութեան» : Պէտք
է ն .մարել, որ հ ա ր g իէ։ այս ձեւաւո րու- 
մր ինքնին մեծապէս նշանակալից է - կա
ռուցման կա լուածին մէջ է որ կը դըր- 
լի «էութեան» խնդիրը : Ասիկա ունի իր 
անխուսափելի թէեւ հեռաձգուած պա
տասխան/։ , այն' որ թատրոնի «էութիւ
նը» /ծորդ ուած է կառուցման սկզբուն
քին , որուն հարկ է գանել յետին զըս- 
պանակը :

Րայց ամէնէն առաթ թատրոնի էու
թեան հարցը, այնպէս ինչպէս ան բան- 
լած է Շանթի դրութեան մէջ՛ «թեմա
կան երկի էութեանը մէջ/։ Է անընդդատ 
շարմումին պահանջը եւ ներքին ու ար
տաքին պայքարին ս։ եհ ր ամե շտո ւթ իւ.— 
նր---» (2): Նկատելի է էութեան կա
պա կցումը, պիտի ըսէի, պահտնջփն ել 
անհ ր ամե շտո ւթեան : Գրութիւնը անդա
դար փ1 ակնարկէ այս «էութեան» առանց 
վճռական սահմանումի։ Ատիկա ս։ յն—

քան ալ դիւրին սլիտի էըէէտ ր անկաս
կած ։ Այսպէս Շանթ կը դիմէ շրջարկա- 
f իէ' ըս։ ց ։։։ տ ր ո ւթ ի ւննե ր ո ւ . «Ւտյց հոս ալ 
սլէտք է շե չտուի , որ շատ կան վիպա
կան ս տե ղծա դո րծ ո ւթի ւններ , որոնք ձե— 
ւով վէպ են՝ րայց էւ ր ենց էութեամրը
։էփ սլ ա կան չեն . • •» , եւ կամ. Զ.ԱյԱ պէ *յ լսէ 
բեմ ա կսւն երկերուն մէջ շատ շատերը
ւէ էւ սլա կան շունչ ուն էէն. • • այսէյն^ն մարմ- 
նաէ ու ձեւուէ թաաերա էս աղ են ՝ ԸամՅ 
հողէն ու ներ քէն էութիւնը նման ՚ԷԼ՜~ 
սլ էն . ւէէպէւ հ ո դե բան ո ւթ ի ւն ունին» (3) • 
Ատոյդ՝ ներքին հակադրութիւն մը կը 
էէաըէ Շսն թի մտածումը, ձեւը եւ էու- 
թՒնԸ^ ձեւ—մարմինն ու հոդի—էութիւ— 
նը , արտաքինն ու ներքինը : fj ր կե ր էլան , 
որոնք ձեւով թատերական են, բայց էու
թեամբ թատերական չեն։ Աւանդական 
եր կո ւո ւթ իւննե ր են ասոնք, որոնց ըհդ- 
մէջէն մտածումը կը փորձէ յանդի լ ըո 
տուզութեան ։ Յստակ է Շանթի հարցը- 
որոշադրել այս ձ ե ւ-մ ար մ ին-ար տ ա ք ի- 
նին հակադրուող հողի—էութիւնը թա
տեր ա կտէ, երկին։ թէ թատերական եր
կին էութիւնը անոր հոդին է, ահաւասիկ 
չափազանց մեկին նոյնացումը հոգիին 
ու էութեան : էութեան որոչադրումը որ
պէս հսդ1“ Նշմարելի է անմիջապէս , որ 
աքս հոդի—էութիւնը բովանդակութեան , 
նիւթի կամ խորքի խնդիր մը չէ , նոյն-
իսկ եթէ բովանդակութիւն , նիւթ, խորք, 
հոդի աւանդապէս մեղսակից յդացքներ 
են , իրարու օմանղակ գաղափարներ : 
Աւելի անդին պիտի խօսուի այս մա- 
սիէւ, ըսենք սակայն, որ Շանթ հոդին 
էլը սահմանէ իբրեւ «կենդանական էակի 
մը գո րծո լնէ ութ իւն ը» ջիղերու եւ մ լա
կաններու շնորհիւ : Գործունէութիւնը
շարմելու եւ շարմոլևլու արարքն է։ Հո
գիի այս սահմանումը կրնանք փոխադ
րել թատերական երկի ներքին «էու
թեան» , առանց մեծ դմո լա ր ո ւթեան , 
յաւելեալ նկատառումով մըն ալ- Շան
թի համար դե ղա ր ո ւե ս տա կան երկ մը
կենդանի ամբողջութիւն մըն է։ կեն
դանի' ուրեմն' գործող ու բանող -. Կը 
հետեւի այն, որ թատրոնի «էութիւնը» 
ուրիշ րտն չէ, եթէ ոչ թատերականին 
գործունէութիւնը, Շանթկը գրէր' հո
գեբանութիւնը, զոր հարկ է կարդալ տա
ռացի- հոդե-րանութիւնը, անոր հոգիին 
րանելու կերպը : Հարցումէ,երր կը պար
զէն հարցը- ինչպէ՞ս է որ թատերական 
երկը կ՛ ըլլտյ' թատերական, ինչպէ՞ս 
կ'ընդլայնի , ինչպէ՞ս կր բանի, կը կա- 
ոուցուի։ Հետեւաբար թատրոնի «էու
թեան» հարցը չի վերաբերիր երբեք վե
րացական գաղափարի մը, որ հասարա
կաց ու հասարակ եզրն ըլլար րո լո ր թա
տերական երկերուն : Ոչ թէ' Ի՞նչ է թատ
րոնր, այլ' ինչպէ՞ս թատրոնը կայ։

ԲԵՄԸ ԱՄԷՆԷՆ ԱՌԱ»

Ւր գրաբանական ուսումնասիրութեան 
մէկ վճռական հանգրուանին երբ Շանթ 
կր փորձէ վերբերել վիպականն ու թա
տերականը —այսինքն' վէպը վէպ դար- 
ձընողը եւ թատերական երկը' թատերա
կան----Շանթ կը դրէ նախադասութիւն
մը, որ հետեւեալն է- «թատերակ մը 
ինչքան որ չա տ նիւթ տայ բեմը յար- 
դարողին, կահաւորողին , լուսարարին եւ 
լա յն հնա ր ա ւո ր ո ւթ ի ւննե ր անոնց երե
ւակայութեան, այնքան կը չա հի րեմա- 
կանօրէն : թատերակ մը ինչքան որ չա տ 
բան կարողանայ արտայայտել իր հե
րոսներուն հոգիէն անմիջապէս դերա
սաններու շարմումներովը, գիմս։ խա
ղով եւ բեմին վրայ կատարուող տեսա
նելի ղործողութիւններով, այնքան կր 
դառնայ բեմական։ թատերակ մը ինչքան 
‘լնգչէ իր ‘էէջէն ամէն պատմական, ն ը- 
կարադրական ու դատողական մասերը, 
այլեւ բանահ իւսա կան նր բութ իւններ ը , 
զարդերն ու գա ր դա ր ան քնե ր ը , այնքան 
կը թեթեւնա յ եւ կը դառնայ բեմին յա
տուկ ։ թատերակ մը ինչքան կը կարողս։-
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նայ պարղացնԼլ ի յւ նքււթը} ի jt ներ կայա- 
ց ո ւց ած հոդեկան բա ր դո ւթ ի ւնն ե ր ը Լւ 
անոնց բարդ պա աճա ռա կան ո ւթ ի ւհ jt , ին չ- 
քան ոբ կարոդանայ կեդրոնացնել բո լո բ 
դործո ղութիւնը մկկ—եըկու դրդիչ զս սլա
նա կնե բա՜ ց ո /.ց ա դր ո ւթե անբ վրայ՝ այն
քան կբ դառնայ բեմ ա կանօր էն յստակ ՝ 
ցայտուն ու տպաւո րի շ» (4) î Այս պար— 
բե բ ո ւ թՒլնււ կւ՛ կ ա զմէ, ի սկա կան ամ
փոփում մը Շանթի քանի մբ հիմնական 
սկզբունքներէն։ \,ujutտակս utJrL ամփո
փում ը տայ չէր, որքան թերեւս
'Լըեել անդադար կբ կնուոդ քանի մը բա
սեր . բեմ ՝ բեմական՝ բեմա կանօր էն ՝ բե- 
մին յատուկ՝ որոնք կը բացայայտեն դր— 
բու թե ան ի ս կա կան ո ւզղո ւթ ի ւն ը . ո ր ո շա- 
դրր ել թատրոնին թա տ եր ա կտն ո ւթ ի ւնբ : 
Սակայն այս եւ նման տողերու առջեւ* 
Շանթի մեկնաբանը կրնայ բաւական 
թի^ր կարծիք կազմել թատերադրի րմ- 
բըոնումին մասին։ Գր • Շ ահ ին եան իր 
Ձիւ֊նեթն j) Ն]1յլ1 մեն ա դրութեան մէջ կը 
էլրկ անվարան ♦ «Հիւլկական դարու ճա
շակը հետա քրքրող քիչ բան կա ր ե թւ է 
զանել արուեստի այս մօտեցումին մկջ՝ 
որ ժ ամ անա կին ՝ մի^ադդ ա յին բեմի լա
լա դոյն վ ա յ, սյե տնեբունն կր եղած» (5) ։ 
Անկարելի կ ւլ իin'liui լ թկ Շահինեան ո- 
րրմւն կը յղկ իր ակնարկութիւնը՝ ըա յց 
կը թե լա դր կ այն ՝ որ Շանթի թա տեր tu- 

կան ըմբռնումը՝ ան կա իւ իր ի րադո ր-
ծ ո ւմնեըէն , կը թափառի մակերեսա յՒնՒ 
սահմաններուն՝ կարծէք tylHJUp^r դրողթ 
համար թատրոնը եդած ըլլար լոյսի թա
ղերու՝ կահաւորումի՝ ղդեստներու ցու
ցադրութեան՝ ա J է իւօսքով բոլորո
վին ա ր տա քին ու երկրորդական նկա tn- 

ւած բաներ ու ամփոփում մը ։ Է մ ան թիւր 
մեկնաբանութիւն կ ոբ կարելի կր դար- 
ձընէ շան թեան որոշ թա տեր ա կն եր ո ւ
ներկա յացումներ ը ՝ ո ր ոն ք առի թնե ը ր
1յԸէէան թատերական միջոցը բա-
նե րու շահատակում ին : Արդեօ^ ք Շանթի 
թատերական ըմբռնումը ասո°ր կ որ կը 
յանդի թկ պարդապկս ա ս կկ կը մեկնի : 
Սաո յդը այն կ սակայն՝ որ երբեք Շանթ 
թատրոնը չի նոյնացներ «արտաքին» 
տարրերուն . լոյս ին՝ կահաւորումին՝ ըդ- 
գ ե ս տ ն եր ո ւն : Եթէ զանոնք կը ն շկ ՝ ատի
կա կ^ընկ որովհետեւ կը սեւեռկ բեմի 
տարածութիւնը՝ տեսարանը Spectacle: 

թատրոնի մարթ Շանթ ոե^է ձ՚կկկ ա-
՝ էի դ1"ո1> ’ nP թա տ ե ր ա կան տարածու- 

թ1„նը լեցն ոզ տարրերը ենթակա յ են 
դործո զութ եան ՝ որ իրենք իրենց J
կարեւոր չեն՝ այլ կ'իմ ա ս տա ւո ր ո լին բե- 
ti ադր ի չին՝ շանթեան «բեմավար» ին ձեռ- 
քին տակ։ ՆԼե ր ը մ կջրեր ո ւած դրութեան 
մկջ Շ անթ կը ւիո րձէ մտա ծել թա տե- 
րա կան երկՒն բե մա կան ո ւթի ւն ր » թն չ
բան թատերակ մը կը դարձնկ թատերա
կան : Ի եմ՛ ականն կ ՝ որ թատերակ մը կր 
բաժնէ վկսլկն ու պատմողական բոլոր 
միւս տեսա թէ երկն : ՜ի^Սչ է այն Ոթ iflUU— 
Սայ սււոկօթէն թ-աւոեթական է՜ , ահաւասիկ 
Շանթի մտածումին դիտման կկտը։ ք}ւ 
ահա այս կկ տն կ՝ որ Շանթի թատրոնի 
ըմրոն ո ւմ ը կը մօտ և ցնէ Ա- Աոթ Ո յՒ
մը թատերական մտածողութեան՝ կա
ղապարուած մօտաւո րապէս երեսունս,— 
կան թուականներուն սկիզբը Le théâtre et 

son Double հատորին մկջ՝. Որքան ալ ոբ 
վտանգաւոր ԸէէաJ բաղդատութիւնը՝ եւ 
տեսա կանօր կն հիմնելի ՝ անկասկած լու
սարանի չ է Շանթի ձգտում կն եւ հաս
տատումներուն ո ւղղո ւթ են կն • Շանթ ՝
Առթո յի Նմ ան ՝ մեծ կա բ ե ւո ր ո ւթ ի ւն կ' ըն
ծա յկ թեմադթութեան առհասարակ ՝ ո—
րովհե տեւ բեմա կան ո ւթի ւն ը կր մտածկ 
խօսքի ՝ ե ր կա իէօս ո ւթ եան ու բառերու մ ա- 
կարդակկն անդին։ Երկուքին մօտ ալ
ներկ այ կ թատերականին յաճա խանքը՝ 
որ եթէ կը ս ա հ ման ա փ ա կկ խօսքին ու 
բառին տեղը բեմին վրայ՝ անոր կբ վե- 
րասլահկ նոյն ատեն անփոխարինելի՝ ու
րո յն պա շտօն ։ Մ տածե լին կբ մնա յ մ ի շա 
ալ խօս քին թատերա յնութ իւնը ՝ ըսենք 
լեզուական միջոցին թեւքականութիւնթ :

Շանթի համար թատրոնը բարդ ար
ուեստ մըն կ։ Ոարդ' որովհետեւ բա
ղադրեալ ։ Հասկնա լի կ թկ թնչու Շանթ 
զայն կր տարբաղադրկ երեք բադադրիչ 
մառերու» բեմա վար ո ւթ ի ւն (բեմադրու— 
թի՛ւ՛) , mise etl scène, ղյւրակատարու— 
թիւն եւ րն ա պ. ի ր : /■ եմա վա ր ո ւթի ւն ր Շան— 
թի համար թատերական երկին մ կ կ 
«թարդմանութիւն»ն կ (6) ♦ հեղինակը ՝ 
զուտ հեղինակը, կ'ըսէ Շանթ , «երրեք 
չկայ եւ թի կրնար ըլլալ րեմի մը վը- 
րայ» (7) : fl ւս ւոի' կը խ ou ի բեմա վարու
թեան ու դերասանութեան մասին։ Ս եկ- 
նա կկտի այս որոշադըումր յա ական շա— 
կան կ իր հետեւանքներուն համար ։ Ան—

միջապկս որ Շ անթ թա տեր ա կան ներ
կայացումը էլ որո շադրկ իըրեւ անքակ- 
տելի ւլո րծա կց ո ւթ իւն բ ա,քս երեք բա- 
Գս՚Ղր1՚չ մ ասեր ուն՝ արդկն պատաս
խանած կ ի յա ռա ջա էէո ւ1է կ թատրոնի «Հ- 
ո ւթե ան՛» ա ւան դա կան հարցումին։ Է,եր- 
կայացումի մբ շանթեան յ դա ցքին մէջ 
բնա դիրը՝ .այսինքն ւլր սւկսւն ե ւլր ը անոլւ
■Դ ut յն մՀկ մասը կը կաղմկ ։ Շանթ կը 
յա յտա բարկ » «իէա ղին բնադիր ը ՝ այս
ինքն թ ա տե ր ա կան երկը՝ մտածուած եւ 
ստեղծուած ԸԼԷաԷո,Է իբրեւ մկկ մասր՝ 
ի րբե ւ մկկ տարրը միայն բեմական ներ
կա յացման ՝ որուն դա լու են դորե տկզե
լու դերասանն ու բեմ uni արը իր ըադժ ut- 

կո ղմ ան ի օժանդա կնե ր ո վ ՝ ըն ա կան կեը- 
սլով իր վրա լ կը կրկ ա յդ բա դմա կողմա
նի դո րծա կց ո ւթ եան ^/Ւքր> "՚Հ1Դ աշ
խատանքի բաժանման բնական հ ետեւան- 
քը» (8) : Ս.. յստեղ խօս ուլ ը թատրոնի
մարդն կ ՝ tt ր դի տ կ էլր ա կան ին ու թա
տերականին հ իմնա կան ւոար բեր ո ւթ ի ւ-
նը։ Այո տարբերութիւնը թատր//ե^/ պատ— 
մ ո ւթե ան մկչ յա յ տն ո ւո ղ տ ե ս ա բան ա կան 
վէճեր ուն դլխա ւորն կ ւսն կաս կած ։ Ե *-
Շ ան թ զայն երթալէն կր սաստկացնկ 
ու ն՛ հասցնկ հակադրութեան ։ հար եւո- 
րը առ այմմ ա յն կ՝ որ նկատի ուհի ներ
կա յա ցումը կամ թատրոնը իբրեւ ամ-
բող ջռթիմ,. մը ո չ—դր ա կան ՝ տ ր տա—ւլ բ ա— 
կան մառերու : վյ.,,ջ է որ կբ սե—
ւե ո կ թատերական ե ր կին թ ա տե ր ա լնու— 
թիւմւը։ Այսինքն' I՛ ն շ բան բնադրին 
մկջ թատերական կ ՝ բեմական Հ եւ թնչ 
բան շկ ։ Հարցումին Շ անթ կու տայ Զյու
նականս պատասխան՝ այսինքն ներ- 
յայտօրկն կը յղուի Զթտ տր ոն» բառ ի ըս- 
տ ո ւդա բան ո ւթ ե ան ♦ թ֊էասւյւոհ — տեսնե
լու ւոեղ :

ի*ա տեր ա կան եր կին կա ռո ւց ո ւած քը կը 
կրէ Ւր ձէ՜ջ աչքին տեղը : Շանթ կը ւլ բ Լ ՝ 
որ թ ա տե ր ա կան երկը կը ^>ջկ ներ կա լար
ման մլ,ջ ո ցէն այ^՛ րոԼորր որո^ք Զկրնան 
ըմ բոն ո ւի լԱ աչքով եւ թաոին սլկաք չու
նին արտայայտուելու համար կամ ներ
կա յ ա g tt ւե լո ւ ։ fi եմը ՝ ներ կա յացման մի
ջոցը կը բան ե ցն են ա չքը ։ ք^եմը աչքի \ե լ 
տես սւն ե լի ո ւթեան լա զթ՛ան ա l{i։ կ : Շանթ 
կը յայտարարկ • թատրոն եկողը էոեսնե- 
լու կուգայ ամկնկն աոաջ՝ ոչ թկ լ ս ե- ' 
լու» լսելու համար կ՚երթան լսարան կամ 
տր տա սան ո ւթեան : քմտտրոնին մկջ փ ըհ- 
tn րոո ւածն ու ս ի ր ո ւած բ տեսնել ն է ՝ տե
սար անր։ թատերական ներ կա յացման մ ի- 
ջր՛ ց ին խաղին շ^շտը կապկս աչքին վրայ 
կ * Առանց խաղավա յր ի կեն դան ի սլա տ կե
րա ցմ ան ՝ առանց դե ր ա ս անն ե ր ո ւ կեն
դան ի ներկայութեան ՝ կենդանի դկմքին ՝ 
կենդան ի ղդե ս տա ւո ր ման էւ կենդան ի շար- 
մ ո ւմներ ուհ թա տ ր ոն ը կը դադրի ներ
կա լաց ում մը րլլալկ կր դառնա յ ար
տասանութեան սրահ : Լսկ առանց ձա լ- 
նի ու խօսքի թա տ ր ոն ը Ւը է ո ւթե ան մէջ 
կը մնայ թատրոն՝ եթկ կայ բեմ ու դե
րասան որոնք կը պատկերացնեն որեւկ 
՚լ կԱ/ը մ/՚> որեւկ դո րծո զութ իւն մ ըԱ (9) î 
1Կ" շատ բիրտ կերպով տարաղուած հաս
տատումը կը սահ մանկ թատրոնին կու
թի ւնը իըրեւ տեսանէ լի ութ իւն ՝ ի բրել 
տեսաբան ու տեսութիւն։ Որ ծայրագոյն 
ձեւին մէջ անիկա խօսքի ու ձայնի բացա
կայութիւն մրն կ՝ պայմանաւ որ գոյու
թիւն ունեհայ սլա տկե րաց ում : fi\L։i‘ը կ—
ական օրէն տ ե ս ան ե լի ո ւթե ան դաշտն կ ՝
ո՛ չ լե դո ւա կան ինՀ լսողականին ։ Սւ Շանթ 
Ւր հաստատումը ըացա յայտելու համար 
իըրեւ օրինակ կ'առնէ գեղջկական ներկա- 
.Ը" ց "ւմներ ր , ուր խօսքին գերը իիս^ է 
երրեմ՚հ նուաղաղոյնին եւ ուր թատերա
կանը խօսքին ձէջ չկ : թատրոնին «հրա- 
՚ՂոյԸԸ^ ըստ Շանիձի «դիմադրութեան 
^է^» կ ւ այսինքն' «ամէն ինչ քու դէմդ 
ւլնե լոլ՚էէ ել աձ էնէն առաջ քու աչքերոլդ 
ցկ1^ : թատերական հաճո քքր հետե
ւաբար տեսողականին մէջ կ : թատրոնը 
կ' ընդ լայն ի ղ իմ ադր ութ եան մէջ֊ թիջ,,- 
ցին մէջ՛. I! իջՈղ ի կերպարանաւորում մըն 
է րնօրէն:

Տեսանելիութեան այդ դե ր ա կչռո ւթ ի լ- 
^՚Ը ոԸոլ չափով հակա—արիստոտելեան 
դունաւորում կու տայ Շանթի թատրոնի 
ըմբռնումին , քանի որ Արիստոտելի հա
մար ո դրեր ղութ իւնը օրինակ կը սլահ- 
սլանուի առանց դերասանի եւ «ըեմադը- 
րութիւնը թէեւ կը հրապուրէ հանդիսա
կանները, արուեստէն ու րան ա ր ո ւես տէն 
տմկնէն օտտր բանն է^> (11): Աինչդեռ, 
Շանթի , ինչպէս Uinթոյի համար , թ տ տ- 
ըոնը կը կազմակերպուի բեմավարոլ- 
թեան չուրջ , տեսարանին ու միջոցին : 
Այլ խօսքով' Շանթ կը հերքկ թատրոնի 
այն բոլոր ըմբռնումները, որոնք թատ
րոնի էու.թիւնը կը տեսնեն երկախօսու- 
թեան մ կջ յ

Առանց խօսքի ու ձա յն թ թատրոնը կը

մնայ թ ատ րոն ։ fi^jg •• •֊ր knL՜ Գա J
տ ե un ղա կան ին աըւ դեր ա կշռո ւթ ի ւն ը
թսւ տբ ոն ի տեսութեան ձ կջ եւ. կր դառ— 
նա յ ■ւ ճռա կան Շանթի մօտ : Շանթ չի
tj ա րան Ւը ող եկոչելէ տ ե ս ո ղու կան ղդսւ յա- 
րանքին , աչքին դասական ղերակչռու- 
թիւնը լսողութեան ու ականջին վր՚՚՚յ ■ 
Պղատոն կը դրէ, արղէն. «տեսողու- 
թե ամբ կ ՝ ոը մեր ե ը եւա կսւ յ ո ւթ ի ւն ը էլը
էոէւլաւո ր ո ւի ամկնկն աւելի» {Փետ բոս ) ,
իոկ Աս տո ւածա շուն չ ին մէջ' Յոր կը դո- 

չէ • «A Ln,~P ականջաց լոկի ղքէ^ յա ռաջա- 
դոյն ՝ բայց ա ր րլ եւ ակն իմ իոկ ե տ\ե ս բղ— 
քեղ» (dովբ ՝ fifi ՝ 5): Շանթ կը հետեւի 
տ յս էլը կնա էլ ա ւտն դո ւթ ե ան եւ ա չքի ա- 
n անձնա շնո ըհ ետլ տեղն ու դերը հաս-
ւոա տե լո ւ համար կը յւլուի Զկփան ըՒ
ւոուեալին » «կեանքի մկջ աչքը միշտ ցե
լէ տղա ս Լ ականջկն ՝ իբրեւ աւելի յԸս"~ 
տակ ՝ ut ւելի ւ\ ի շւլ. եւ աւ եթ, բադմ ա կող
ման ի տեղեկատու՝ մ ա սն ա ւո բ ւս սլ կ ս ինչ
կբ վերաբերի ի բ ե ը ո ւ լոյս ին՝ դո յնին ՝ ձե- 
t /էն յ ւլ իբ քին , շա ր մ ո ւմ ին ՝ տեւլա էի ո իւ ո t — 

թե ան եւ. վիճակափոխութեան : U, Jո պա
րագաներուն մկջ ականջը տկար ւի ո իւա ը ի- 
*1111 ւլ ձ ըհ Լ ։ • • • Մ ի ո։ յն հոն ՝ ուր աչքը
որեւկ ալււլելքի մբ սլա աճառով լրի*- տե
ղեկացնել չի կրնար մեղի՝ հոն կ որ կը 
սկսի ձայնի ու. ականջի էլա ր ե ւո ր ո ւթ ի ւ- 
ն բ • ի ս էլ ո* յն աւ1 կնը ՝ որ աչքով ստանալ 
չենք կրնար ՝ բնա կա հա բաբ կբ մնայ ut— 

կանջի տ ի ր ա սլ ե տո ւթեան սահ մ անն ե ր ո ւն
մկջ» (12) : là 'ա տր ոն ը ուրիշ բան չըներ , 
եթկ ոչ ընդդծել «կեանքկն եկող այս ի- 
բոզութիւնը» ՝ հիմնուիլ անոր վրայ։ fitu— 

տի ինչ ոբ կրնայ տեսանելի դառնալ կը 
հանուի ընագրկն » ի ս կ այն որ չենք կբր- 
նար տեսնել ան տեսան ելէ,ն , ա յն որ չԼնք 
կրնսւր տեդե կանալ էլամ տեղեկացնել աչ
քով կամ տես անելիի միջոցներով ՝ կը
յանձնուի խօսքին ։ Ու֊ստի' թ(ււսգիթթ զթՈԼ- 
թիւնն է անտեսանելիին : Եթկ կ^դղը- 
ծենք տ ե րլ ե կան ա լն ու տեղեկութիւնը ՝ ut- 

տի կա կըէյյսյ բացա յա յտե լու համար
Շ ահ թի թ ա տ ր ոն ին մ ut սնա յա տ ո ւկ եզրը» 
բեմականը միջոցը դարձնել տեսողու
թեամբ տրուող տեղեկութեան տարածու- 
թ իւն ։ ք*եմը տեղեկ ո ւթ ե ան իւ էոսէg ո t մն
է ’ P'l ոP կ[Լ նշանակկ ոչ միայն խօսքին 
սահմանափակումը՝ այլեւ տեսողութեան 
րլ սւ շտ ք,ն մէջ զետեղուած՛ ԸՈԼՈԸ տարրէ,— 
բուն նշանակալից ԸԼԼս՚ԼՈԼ' հանդամ ան- 
քԸ' Ե՚՜ ասիկա բեմա կան միջոցը կը վե
րած կ նշաններու անտեսումի :

6 ր էլա յաց ո ւմ ին բա ռա կան մա ս ր ' ր ը- 
հազիր ը էլը վերա բեր ի աչ քու! ան տեսա-
ն1,,ՒՒն, անճանաչելիին՝ ամկնկն առաջ 
մարդուն «ներքինին» ՝ «դուրսկն չերեւող 
հոդեկան ա շխարհ ին» (13)’ իսկ հոդեկան 

շխա րհ ին ար mut յա յ տ ո ւթ ի ւնբ արուեստի 
ւլ ոբ սչ միայն նպա տա էլն կ Շանթի
համար՝ այլեւ ԸԼԷս1ԷէէԼ֊ կհըպը։ Հոս ա / 
Շ ան թ կը ձղ .տի սահ մ անա փա էլե լ խօս
քին տեղը։ Է այ ո ւածք մը՝ դիմախաղ մը՝ 
ti արմնա յին որեւկ շարժում դե ր ut ս ւսն ին 
կողմկ՝ որեւկ նշան՝ կրնայ՝ իըրեւ. Մթ- 
կանային շաթժուլք ՝ սլա տկեր ել՝ մա տնա— 
ըշել ա սլ ր ո ւմ մ ր ՝ ց ան կո ւթի ւն մ ր ՝ մ ը- 

աածում մը՝ հոդեկան ապրում մը աւելի 
տսլաւո ր ի չ եւ ընդհանրական կերպով քան 
խօսքը ։ Հե տ ե ւա բա ր որքան հոգեկանը
սւ ր տա յսէ յտո ւի մարմնականով* տեսանէ- 
il""l, տ յնքան կր նեդնան խօսքին սահ— 
մ անները։ Պկտք կ ըսել՝ որ Շ տն թ ի այս 
ո սւ դմ ավա ր ո լիէ իւնը իր դրական կողմն ալ 
ունի» որքան Շանթ կը սահմ անափ ,ոկկ
խօսքին տեղը ՝ որքան կլւ թուի ■e h տեղ 
տալ անոր ՝ այն քան՝ նոյն ատեն՝ tfi ո- 
բո շադրկ անոր ի ս էլա էլան տեղը , էլ ընրլ- 
ղըե՜կ անոր մասնա յատուկ եւ անվւոխարի— 
նևլՒ դերը: խեմ ա էլան միջոցին մկջ՝ ուր 
տեստնելփն է տիրողր՝ փաստօրէն խօսքը 
կր դառնա յ լրացուցիչը տես ան ելՒՒ ն , ան
կասկած » բայց ա յն սլկ ս որ խօսքը կը կա- 
տարկ՝ էլ աւա րակ բեմականը՝ որովհետեւ 
խօսքը Շանթի համար շարժ՜ումի դերա— 
ՂՈյ^ մկկ կերպն կ։ Տեսնենք աս ի էլա մ օ- 
ակն ։

ՇԱՐԺՈՒՄԸ
ՀՍՂՈՐԳԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋՈՑ

Շարժ՜ում ր թատերական 'երկի Էութեան 
պահանջն է ՝ կր գրէր Շանթ : թատրոնը 
ևսէյ ՒըԸ^լ՜ շարժ՜ում ։ Գրսյթր հաս տա տե
լս ւ համ ար Շանթ էլը մեկնի հ անդի սա տե— 
ոկն, այլ խօսըռվ' նորկն թատերական 
,1'ՒջոցԷն , քանի որ հանդիսատեսը էլ են— 
թադրէ այդ մ/,ջ„ցը. «հ աՆդփսատես ք"“՚1— 

ձ ութեան րեձ ի վրայ փնտռա})- , ոլղաե ու 
սիրաե ըանը չար^ուձն է . ըեմը ստեղձ ը- 
ւաե է չարձ ում պա ակե րելու համար , բե- 
ձ ը ո տեդե ուաե է դո րե ո ղո ւթ իւն մը ցու
ցադրելու համար -. Ամէն չեղում այլ, օ-

III Այ է 

՛Լ»»

րէնըէն հակարեմական է /լ , 
կենդանի հեռածը,,, թե։ԱՀ{ 1ն“>»կ

չոՆ համար Շանթ չարմում , \
օըէնըը բեմին եւ անոր '1
նը կամ ղործ սղութեան ղՀնո'^'"^^ 

նկաաէ հակարեմական : թն,
մեչաօրէն իրարու կր կո,պկ ^0^'"՜ 

J Կրնայ ը1/ս1Ի „րՇանթ 5(/ <"?֊
կը հակա,, րուի հոԱ

թաաերական երկերուն, „պ, երճյճ 
.բերր ոչ թկ կր ցոլցաղրօփ՝ Ա՚ջս1֊ 

պա.ոմ ո լին այս կ,„մ այն անձնս,, ո 1Ը 
թեան րերնէն : 'Լիճարկո,մկն անսինէ' 
կայն Շանթի պնդումը ունի / , 
բռնութիւնը : Անկասկած չարմամ , 
պաականի աեսանելիի կա լ„,.ած
ինչպէս աեսանր աեղավ,,,խոլթիՀ 
վիճակափոխս, թիւնր իրերուն կր Հ 
աուցուին աեոողական զգայարանդ Հ' 

խաւս րապէս , կայ աւելին : Շ ան [J / ,

«Ոեմին վրայ, ինչպէս կեանըին մէչ լ 
րե, ո յթնե րսւ կրած փ ■■ փ ո խո լթի Հէ ''
իրերս, աեղափոխութիւններր եւ 
բու կաաարաչ, բաներն են , ամէնէն 
ւելի կը ղ բաւեն մեր "-֊չա դր ո լթ ի լն ը ԱԼ 

պայման կերպով կր հեւոարրըրեն մեր 
Հողին ու ամկնկն աւե,ի խ„ր _
թի,ն կ'ընեն մեր մտածումին ոլ մեր եթ. 
, ա կա յո ւթեան վրայ», Եւ Շանթ թ 
քանիր յղուելկ կենդանական աչիոսրհխ,. 
«Հարիւր հաղս,րաւոր դարեր կենդանի,,,, 
քարածի հողին չաըմուող իրերէն է 
ցեր , չար,! ման մէջ է .ռեսեր իր դէմ Հպ. 
սուս,ծ սպառնա, իրր եւ իր աչթրն ալ 
չարմում են փնտռեր շարունակ, ,„դ,. 
մ ուռդ բաներ' իր սնունդին համար» (15| ; 
Շարմ ում ր կը հեաարրրրկ կենդանի ,„. 

[■արածը առ հասարակ , որովհեաեւ ատի
կա իր ըլլալու կերպն է , Առանց հեոս,- 
նալու դրութեան ար ամս։ րանութենկն կ,„- 
fi‘l՛՛ է ք“ել, որ շարմումը հողին է, 
Շանթ կու աայ հոգիի ifbfb նայ UlUJUlJUl
սահմանում մը. «Եւ արդէն հոդի ըսուա
ծը ամկն չարմումէ դ րդո ուսդ ել ամէն
շա րմ ում ի սլ աաս, ս իւ ա՛հ ո դ մեքենայ մ լւն է, 
Շարմումը միշա մեր -, ո դի ին ար թա
թիւն էյ ut- տտյ ՝ զբաղում ու ժլւությււն' 
ժեյէ դԼմի տն շտ րժէէ ւ.թ ենկն ՝ ինչպկս եւ 
մեր մկջ/, ան շար ժ ու. թ ե ն կ ն քո ւն կյւ , 
թմրիր կ աժ ձտնձրո քթ»(Հ(}) : Հոդիի սահ- 
•i tu*h n ւէե բ կը դտնենք ւոէսրրեյւ ձեւի մը 
է ո tu էյ «Աեոն ո ւ նիէ֊թը ը տ ն ա հ ի ւս ո ւթ ե ան » 
էէրէյթհ "հՒ՚էէ՚է՛^ առաջին հ ut ս տա տումախ 
«Հո ■ւՒ ‘ւ անուտնեն ք կեն դ սւն tu կան կ^կի 
ժ /t ջ ի րլե բուն ու ւե էյ ււՍՀհ ե բ ո ւն դո րծուևկու— 
թի,։1,ը » (17) : Հոդ ին մ ե քեն tu լ մրն կ՝ ո֊ 
բուն բւսնե լու կե ր պն կ շարժումը î ն^ր- 
յայ տօր կն րլ բ ո ւթ ի ւն ր կյւ հիմնուի հտ- 
կտ դ բ ո ւ թե ան մ jt ՝ կեանք — մահ հակադը- 
jt ո ւթ ետն : Աւելի շահեկան են l/ան թիօ- 
բ ի*հ տ tfir ե բ jt • բոլորն ւսլ ցոյց կու աան՝ որ 
շա բեո ւմ ր նշաններ որսալու եւ նշաններ 
ա ր ձա կե լո ւ ՝ տեղեկո ւթիւն արւեեյու եւ 
տա լու կերպն կ » այսինքն* շարժում ր Կւս- 
րլո յ/ րյ ա էյ g ութ եան մ իջոցն կ դուր սին հետ 
Սը հասկցուի այլեւս թկ ինչրմւ շարժու
մէ՛ ևէ՛ "Ոէհմանկ իըրեւ «^իջոց ուրիչի 
ներքին ա շիւա րհ ը հ ա ս էյն ալո ւ» ե>- նոյն ւս- 
տեն «միջոց ի յւ Ներքին ա շվսւս յւհը արտա
յայտելու» {նոյն} ։ Շարժումը փոխանա
կութեան միջոցն կ ՝ «միջոց» բառին եր
կու իմ աս տնե բովչկայ փ ո խանա կութին 

աո անց շարժ՜ում ի ։ Ո*-ոտթ շարժումը տա
րիչն կ նշանակութեան ՝ ut յս ինքն լեզու՛ 

Ւ ո էյ շարժ՜ումը0 :

Մեկնելով հոգիի ու մարմնի աւանդ*՜ 
կան երկ,,,,,, թենէն' Շանթ կ'ընղո^1' 

երկու տե սա էյի շարժ ուժ » ա ր տաքին շտ[ 
ժում* այսինքն մկկ ւոեղկն միւսը 
ցում ՝ տեղա էի ո խո ւթիւն մ ի ջոց ին
/,եչ ոը շարժումի ըմբռնումին աԺկնԷ^ 
սովորականն կ ։ Այո շարժ՜ումի տեսակք 

մաս կր կազմեն նաեւ ժ-պիտ մը ՝ 1
//շյ , դ ի մ ախ աղ մ յւ ։ Ասոնք կո՛րզէի Ա' 
դաւոյ,ել Շանթի իսկ կողմկ որոշ^^ր 
ւ ած «մ կանա յին լեզուի» կալուածին Հ/ 

հայ դեռ նեյ,քին շարժումը Ijmii l

կան շարժումը»՝ որ հոդեկան վփհԱ1 Լ 
բու փոփոխութիւնն է՝ «վիճակափօխ"1' 

թիւն»» զգացումներու՝ կիրքեւ,ո1-> J 

զական պայքարներու վե ր ի վա J Pո

ընդհարումներ։ Այս ,երկու- շարմո 
յ բա ց ուց ի չ են իրարու y բեմին վ^^ե ՚ 
կեանք '/, մ էջ : Շանթ դիտել կա- ։"ա^ "Լ

Ւնւ աւ ըլւայ կրթ"՚թեան զեդ
սանձեյոէ- համար՝ իրողութի^ ’’ 
ներքին շարժումներուն կ բն կե ր 1է՚ կէէ I 

աաքիններր ։ թատրոնի մկջ 
շա րժ ո ւմ յ, յայտնաբար կ ներ քին / 

նոյ, թա ր դ մանն կ • «արաա քին շ**^ 

ները , աը,ոտքին տե‘Ւո" 
դիմափ ո խո ւթիւնը՝ արտաքին 
գործերն ու ար ար ո դո ւթ իւ֊ններ J

Fonds A.R.A.M
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հն ^սւր՚ք՜՚՚^՚՚՚^ւ՛"'- թարգմանն են ,,, 
^Լ֊ւայաւ՚շր» (18) : Փաստօրէն մկանս,-

"ւ,ն ր-ւ"ք ումւ։- 'ւււ մնսյյ ■քկանայՒն. ?/_'/- 
Լ/' ?-'/"' ՛ թ1,լն, ևրր ղ՚՚պ՚կ
/ ներր1'ն չարմռ-մէն -.Իսկ ներքինը կ՝ան,,- 
նհ անվրէպօր^ն արաաքինէնՀ մկանէն, 

թւրն՝ կր մարմնաւորուի : թատրոն,։
Հ կ՚ընէ Ա՛յղ մարմնաւորումին , եւ թհ֊ 

Հս մարմնաւորումն իսկ Հ ,wp-

յ„ւմր ։
ին ա՞լ ա յս կսչր մարմնաւորումին. 

թկանս՚յՒն լեզուն, շարժումներով ար- 
ս„„յայտուող հոգեկան ապրումները՝ չաա 

ա՚ելի հտոկնալ1' են ’ ւ“տ աւե11' րնգհա- 
նռր, չատ ալեԼ1' անմիջական ու պարզ» 
Ո9)։ Աաական շական է դիտողութիւնը., 
քքկանտյին լեզուն ասեղի րնղ հանրական 
կ աւելի տարածուն ՝ աւելի պարզ ու 
անմ/մտկտն քան րանա։ որը՝ քան [uou-

թատրոնը կր զիմ!, մկանային, 
yni./4'ւ պարղազման ու րն, զ հ ան, ր ա
յ՚,„), ։ ոլահպ՚՚՚նե լու համար րեմ—հ ա ։։ ա ր ա- 
կաթիւն հաղորղակզութիւնր : Իրրե,
թատրոնի մալ,,, , Շանթ կ՚աւհլզնէ , „ լ,
ււոյւան։ րազմադոյն ու ըազմախա։ հասա
րակութեան, մր ա,,ջե, ներկայս,,,,,, մ կ՝,,լ- 
րսյ ալն.րտն մ կանո, յին, լեզուն կր դաո
նա, դերակշի" ■ ինչ որ կր նշանակի , որ 
ան, Ա՛ւելի ազգ.", միթոզ է թատերախաղ/, 
Հա"',ն՚ելու հանդ իսաւոե սին -, Ս կանո, յին, 
լե՛ր" ի ‘"J" եզրը զայն' կր ղարձնկ աւե, ի՛ 
լեզու րան, լեզուն։ : Մ կանա յին լեզուի զրս- 
պումր կր հ ամ ա պա տա ս [սան կ հոգեկան
աւեւի նուրբ պահանջներ ունեցող հա- 
ւէեւէտտարար միաւոարր հասարակու
թեան։-. Ե' որքան։ այղ /եզուն։ նահան- 
« ս։ ի՛ քան՛ հոգեկան։ ըարզ վ իճա կն։ ե ր ո լ 
ար՛ոս։յս։յաման, համար բեմական, երկը կր 
ղթէ դրական, միջ„ւլներու : թեմականը

՛հեղի կու "՛այ դրականին։ :
իեմւսկան, լեզուն, շարժումն կ . բեմա

կան երկը կր [սօսի շարժումով : Ասիկա 
էյանթի համար ան, շր թան, ցն ե լի իրողու
թիւն մրն։ կ , ս։յնքան։ որ կայուն վիճակ֊ 
ներր , անշարժ կա ց ո ։ թ ի ւնն եր ր կր զ աո- 
նան՛ հակս,բեմական . «Հը։ դեկան աւելի
կայուն։ վիճակները, շ վ, ով՛ ո ի։ ո լո զ ու չը
փով։։։ խո զ մարղկային։ ապրումները՝ հո- 
ւլեկտն։ շարժում չունեցող խօսակլլոլ- 
թիլն՚ներն։ ու զ ր ո լթ ի ւնն։ ե ր ր բեմի >ամար 
չեն՝. Ինչքան ալ իրենց ձ կթը կեանքի ճրշ- 
Տարտութ իւն ունենան ու մարղկային խո
րութիւն սլա ր ո ւնա կեն իրենց տեղը շեե : 
Գ՛՛նէ իրրեւ հակադրութիւն պկտք կ ծա- 
ոայեն ու մա սն։ ա կց ին րնդհաԱուր չար- 
Տումի պատկերացմանը՝ ինչպկս ան շար J 
եայռի կտոր մ ր իր Jn‘J'2[՛ գալարուող 
ՈԼ էիրլիրոզ ալիքներուն նԷ/աԼրլր զրզ~“ 
ւաե...» (20) ։ Գրութեան ընթացքը յատ
կանշական կ ՝ առաջին հերքում մը՝ յե- 
տոյ հե լ։ քո ւաե ին ներառումը, անշարժը 
րեմ ական, շկ , ա լ լ կրնայ միայն։ համ ադր— 
րութեամբ շա լ։ J ո ւն։ ին, նպաստ՛ել՝ ին շ որ 
՛լայն կր դարձնյկ բեմական, Աձեկասկած 
եայրադոյն սլա ր ա զան։ կ որ Շ "՚ն։ թ նկատի 
ունի: Առ հասարակ իհշ որ կր զանդս։— 
զեզ1՚Է շարժումը կամ գործողութիւնը կր 
զառնս։ , բեմական միալն։ երբ կր սատարէ 
չարմում ին։ : Շարժումին։ ս՚յս շեշտում լ։ 
անկասկած բեմական մ[։[ngկն։ դուրս կը 
զն՚կ նկա ր ադր ութ իւն։ ը ՝ պատմութիւնը՝
րա՚րսարոլ թ իլն։նե լ։ լ։ ՝ ո ր ոն։ ք մեր <] P' • 

զարու թատերադիրներուէ։ {Պէշիկթաչ- 
թան՝ Գուրեան ) զ լիսս ւո ր թերին եե :
Աւելին կալ դեռ : Շ ան։ թ կր զրէ - « • • .շեն 

թր un, ո ւ իր ՝ լաւ շեն։ ըմբռնուիլ։ այն՛ էլը- 
աորները , ուր բառը մնացած Հ 1ւա,1 

'“սկ } դարձած՜ Լ միակ արտայայտ ի չ ձ ի- 
լ"91' հսդիին ու մ տածում ին» (21) : Շ տն իժ 
չսոո յաւ դիակ , որ բե՜մը աւելի Է քտն 
('ս,ոԸ՝ քան սոսկական եր կա[սօս ո ւթ ի Հն ը զ 
^>սւն խօսքր : Այգ. աւելին կր գանուի շա լւ- 
^ոլ,Աւ ո ւմա կանո ւթե ան մէջ, Եւ֊ շտրժու-

ս ւժս, կան ութ իլնր կը գան ո ւի միջո— 
'il', տա ր ած ո ւիժ եան ՝ իսո ր ո ւթեան օգտա— 
թրծում իք, մկջ իրրեւ նշաններու , աե ղե- 
ֆ՚է-թեան աար ի չի, , մարմնաւորումի ե- 
՛քանակ .

Հր՚սրժումի ընդգծումով Շ անիժ շի ձրգ— 
“Դր թա ա ր ոն ր նո յն ա դն ե լո ւ tl իձ ոսումին , 
ֆԱւրսևրուն ; իրեն համար Հդեղարուձես- 

տսւկան արժէք „ւ մեծութիւն ունեդողր 
"{եկան ներ քին շա րժո ւմնե ր ո ւն բեմա- 

ԳըրոլԱ^ է» (2%) . Ընդգծէ չի կ այս րե֊ 
,էԱյրսւմր ՝ ,,լ, կր բ,լշէ մարմնաւորում , 

,Ոս,ր^եոլթեԱէն վերածում, Բ ի շ անդամ
“^•թ կր ի,օսի զբեմ ի ամկն ըան մարձ-
“ կրելու ձ դա ում» ին մասին (23) i ստ-

է '^՚ ,,1ր1,>յդ կ} որ մարմնաւրումով նկա- 
՛է՛ ւււնի ոչ միայն գե ր ա սանն ե ր ո ւ ներ- 

^էոլթիւնր այլեւ միջոցի դո րծածո ւ- 
I ր ի րլ, էլ նշանա կութեան յա յանու-

,ւ1' ^ւ աււբերման վայր՝, Ա արմնաւո— 
մեկնկ^ամկն մ տածումդ (նոյն) •

Ա,^Ոլմր} ապրումը՝ ներքինը բեմին 

^֊P բառնան տարածական : // տած

ման տարածականս,վմխ նր կր կադմկ 
(յանթի դրութեան յանդ,եան կիդակկ ալ, 
կէ1էր լի կ րսե լ : արմումր մաածման
թ արդ ձանոլթ ի,նն կ որպկս միջՈց՝.

11եշ որ արտաքին շարմուձ՚ով կր մնայ 
անտեսանելի ՝ կր մանկ լեդուի ո, խօսքի 
կալուածին մկջ , Բայց իոնշ է խօսքը ,

հվյեոն ու ե[,1թր բանահ իւս ութեան^ 

ե ր կին մկջ J/անթ մ կան ա յ ին լեդուի րրն- 
հո ւթենկն ե,ոք 1լ անցնի հոգեկան արաա- 
,էա յէոոլթեան գործիքին , ձայնին : Qu, լնն 
ա Լ h P անկ շարմ ո ւձ ի տրամաբանութեան 
մկջ՝. Ա/ւաեդի կ այստեղ եր կա րօր կն հե- 
աեւիլ J/անթ ի բնախոսական րնգլա թնուձ- 
հերուն ՝ որոնց շնորհ իլ կ  ̂ա պ ա g ո ւց ո ւի ՝ 
որ ձայնը ա րդիւհք կ մ/լան,,, յին շարմուձ'— 
հերուն եւ ասոնց աշխատանքին (21) , որ 
ահ Լ հպործիք մ լ, կենդ անա կան ներքին 
աշխարհի ներդործական արտս, բսյտու— 
ի/եսՀհ^ (25) եւ թկ կր գառնս,յ ի վերջոյ 
-էՈդեկան վիւ\,սկհերու առաջնակարգ ու 
հիձնտկան ս, ր ,ոա յս, յ տ ի չր : Օ,այնր կր
՛!ւ՛ "՚ ձ ո 11՛ Հ/շ !՛ i p111!/ս՛ ՛/ շ ՛՛1 թ ՛՛։՝
բառի՝ լեդուի ձա յն ա խ ո ւ,ե բե ր ո ւ իմաս
տին ու սլ ա ր ո ւնա կո լ. թհ ան սա հմ անտ, ո— 
րոէ-ձիհ՝ լ ս տա կս, ց ձ“ ան ու կե դր ոնադմ ան 
շհորհիւ. «> ո դ ե կան կեսՀհքի րաոերով ար- 
տա յա յ աո լիք ի ւ հ բ կ՝,սնու անենք լեդու , մ հր 
այււ դործ իքին անունով ՝ որ ամ՝ կնկն աւե
լի ցայտուն եւ կարեւոր րլ ե ր ր ո ւ*հ ի քառե
րու նուրբ ո, լսաա/լ արտասանութեան 
մկջ^ (26) •’ I1 ր քանդման կկտին մկջ՝ /ե- 
ղուին՝ ձայնը կր կրկ շարմումր, Բտոթհ 
տակ ու մկջ ներ կաք կ մկաններ ո է֊ ա շիրա
տան քր , Բ^>ա խօսական ա լս իր ո գութ են կն 
Jj տ նթ կրն ա ք հանեյ անխուսափելի եղ- 
ր ս, կա ց ո ւթ ի ւն ր • իօււբթւ կր պա տ կա հ ի 
շարմումի կալուածին, Անշուշտ շարմ ու- 
մ բ աո. նե լով իբրեւ մեկնակէտ եւ դալն 
սա հ ձ' անե լո վ ո րսլ կ ս հա ղոր ւլա կց ո ւթեան 
եւ արտայայտութեան եղանս, կ՝ J/ անիք
Հարք իւ իմէ վ րիւդ ի նպատակկն , իքօսքը 
շարմումի ձ’կ կ ծայրաւլոյն կեր սլն կ , իւ
րով բնադիրր՝ որ փաստօրկն ձիայհ մկկ 
մասն կ թատերական ներկայացման՝ կր 
մտնէ իր կա ր ւլ ին շարմումի տբաձա բա
նս ւթեան մկջ, Հարցը սակայն տյն կ՝ որ 
խօսքը կր կրկ իր մէջ շարմում ր կասե- 
g րնե լու՝ դանդաղեցնելու վտանդր* տ յ լ 
խօս քով' խօսքը տեղ մր կր հանգիւդի ահ- 
*ս,րմուիմեան , Ար ձնւսյ միայն մկկ կա
րելիութիւն • խօսքը պահել շարմումի իշ
խանութեան տակ՝ իբրեւ դ ո րծ ո ղո ւթ եան 
մր ենթարկուող տարր : Ոքօսքը արտա- 
յալտիշ շարմումի կամ լրացուցիչ, Խօս- 
քր' շարմում ինքնին : Այս երկրորդ կա
րէ լիութիւնը խնդրոյ առարկայ չի դառ
նար որոշապէս J/ահթի դրութեան մկջ, 
Խօսքին թա տե րա յնո ւթ ի ւն ը ՝ ղայն իբ
րեւ արարք ու գործողութիւհ կ ի րար կե
չու կարելիութիւնը պիտի չհերքուկր 
J/անթկն ՝ քանի որ այնտեղ բառը՝ րա
ոերր ՝ լեզուն կը մարմնաւորեն շարմումն

շհն ս։ր։ոայայւոեր հոգեկան վիճակ
մր միայն , ա յ լ են ղայ!։ :

Հասկնալի կ ՝ "[՛ Շանթի դրութիւնը
,ոա րուած է յստակօրկն ղեկավարուած 
հակադրութեամբ մը ընդմէջ բեմականին 
ու ինչ որ Շանթ կը կոչէ դրականին : Այս 
հակադրութիւնը «ներքին եւ բնական հա- 
կամար՚ոութիւն մըն» կ : Գալ,երկ ի վեր 
թատրոնի պատմութիւնը կ'ապր[։ այս վկ- 
ճին այլազան լուծումներով-. Սեմը տե
սանելիին ու չարմումին առընչելով Շանթ 
,րիրք կնրդեդրկ եւ դրակ,ոնր մասնակի- 
օրկն կ'։„րաաք.։կ րեմկն-. Ար զ ա րեւ որքան 
թատերակ մը թատերական դառնայ այն
քան կր զազրի դրական արժանիքներ ու
նենա լկ : Գրուած կ ■ «Բեմին վրայ ՝ կր 
պահանջ,։ւի զ ը ա կան ո ւթ են կն ՝ որ ։,ե,լ- 
մուի ՝ կծկուի ՝ կրճատուի ու կարտոլի ա- 
մկն կողմկն՝ մերկանայ իր բնական հա- 
սուաներկն ու զարդերէն՝ թոզնկ իր բը- 
նական լայն ձգտումը ներկայացնելու 
ներքին զգացական նրբութիւներուն ու 
բարդ թելերուն բոլոր խճողումներն ու 
անոնց վերլուծումը» (27) : Յատկանշա
կան կ՝ որ Շանթ երկու րնղ արձակ պար- 
րերութիւններ կը յատկացնէ կեդրոնա- 
ցումին ու պարզացումին ՝ արուեստի ղի- 
նանոցկն առնուած այդ զէնքերուն ՝ բե
մական երկը ո ր ո չա դր ե լո ւ համար : Ար
դարեւ' շարժումին հետ կեդրոնացումն ու 
պարզացումը կր կազմեն թատերական 
երկին ստորոդութիւններր -. Սակայն կեգ- 
րոնացում ու պարզացում շեն կրնար 
գրաւել շարժումին օրինավիճակը : Ե ր ե-
քրն ալ «ղեղարուեստական պահանջներ» 
են անկասկած՝ սա հիմնական տարբե
րութեամբ որ շարժումը թատերական լե
զուն իսկ է, մինչդեռ՝ պարզացումն ու 
կեգրոնացումը այդ լեզուին նպաստող 
միջոցներ են : Անոնց մկջ կո՛րէ՛ մ՛ է տես֊ 
նել սքեմայացւքան հիմնական սկզբունք 
մր : Գրական երկը , ըստ Շանթի ՝ կրնայ 
դանդաղիլ՝ ծաւալի,՝ նկարադրել ու

ւդւո,ոս\ել՝ բտցտւորեչ ու. ղտտեւ նոյնխւկ , 
'!.կպր կր<՚"".1 այդ բոլորը -. Բայց ինչ
որ տ ր տօն ո ւտծ Հ վէպէն ՝ չկ արտօնուած՜ 
թատերական եր կէն, 1/դր ա կա ց ո ւ֊թ Ը ւն * 
հ.1/f! կ Ը ձր չւեձծէւկան ու գրական արժա
նիքներուն ձ՚կջ կ ա f շ,ո ն ե ր քին եւ րը— 
նական հ ա կա ձ՛ ա ր տ ո ւթ ի ւն մ ր» (2Տ) Ար- 
սիկ ա չի ն շանս, կե ր ան շո ւշա ՝ սր րե ձ* ա- 
կան երկերը սլա ր տ ին ր լչա լ դրական ար- 
J ս,'հ ի քն ե ր Լ բո չոր ով ին դորրկ արտագրու- 
թ՜իւններ ՝ թ կ Լ ւ րե մա դի բներ ու դերա
սաններ հակին մ տածե չու որ կա ր ո ,չ են 
վ՚րկեւ t,tu կամ նա ո թ, շա բան ո ւթ ի ւն ր , 
Շ տնթ կր խօսի բեմական երկերէ , որոնք 
ա լնքան կ չ, դաոնան դրական ՝ որ աւե չի 
կր 1լար գա ցոլին քտն կրնան բեմ ադր ո լի չ, 
Երկեր կ ան ՝ կ^աւեչցնկ ՝ որոնց մկջ Հումեղ 
ըե ձ“ ա կան ո ւթ ի ւհ կայ'» (20) Î Ա,/Ղ տեսա
կի երկերը կբ նկատէ ՀՀղուտ գրական թ ս,— 
աե րա կան հր /լեր» որոնք Հարեմական մի
այն ձեւը րիս ի, առած են \ե ւ անտեսած են 
կենդանի բեմբ» (30) î Բեմի համար չգրր- 
ւած տյս երկերը՝ որոնք սակայն ունին 
ո լմեց բեմս, կանո, թիւն կր կ աղմ են ան
կասկած յ ւսլււսկւսթծային երկեր : Շանթ
շ բն դ լա լն>ե յ, իր մտածումը* լ ստակ կ ան
շուշտ՝ որ տյգ երկերուն մէջ ըեձքսկանու— 
իմ ի ւհ բ կ' ք,ր ադ ո րծ ո ւի չեդո ւա կան միջո- 
!fnt! > ալսինխհ' հոն չեդուն ու խօսքր կբ 
դառնան ոչ իժէ շարժ՜ումի արտայայտու
թեան դործ իք՝ ո, յ չ շարժ ուրեք, ի ս կ :

Բ ե մ ա /լ ան իք, ու դրա կան իք, հա կա գրու- 
թիւն,, տմբոդջական ու ան չո ւծ ե չի հա— 
մա դրութիւն, մ չ Հհ է ի/անթի համար : Լ,ոյն— 
ի, ս կ եր ը իժ ա ս, ր ո ն իք, է ո ւ թի ւն ր որ // շ ա րլ ր է 
ը ե ձ՛ա կան ին մկջ ՝ թատերադիրը չան տե — 
սեր գրականը, ք/ւ հա շ,ոս, րար շեշտով ձր 
քլր գրկ* ^ճշմարտութիւնն տյն է ՝ որ իս- 
կական արժ՜կք ունեցող թատերական րս- 
տեղծադո րծ ութ իւն մը ոչ դրական կող— 
ձ՛ ր կրնա լ բոլորովին արհամարհել՝ ոչ 
բեմական* ալս կամ տյն աստիճանի եր
կուքն ալ սլկաք է աչ •fl՛ առա ջ ո ւն են ս, յ եւ 
!լ ո ւնենա յ» (31) ï

ԹԱՏՐՈՆԸ ԿԱՄՀԻ ԱՐՏԱՅԱՅՏՈՒԹԻՒՆ

Թտտրոնի մկջ ամկն ին շ կր մարմնա
ւորուի եւ մարմնաւորումը շարժ՜ումն է , 
Բայց ուրկէ^ կր ծնի իժս, տր ոնր , Այլ իսօս- 
քովի ի^նչ ըան կ' ար տա յա յ տո ւի թատե
րս,կան երկով, Շ տրժ՜ո® րմ ր : Բեմական
t-l։lir 1լԸ1Լ“՚յ չս՚ր^ս՚-ժ սվ ՝ բ՚սյզ ք՚՞^՚չ կ"1,
շարժ՜ումին մկջ՝ /Հն չ բան կր շարժ՜է շա ր- 
ժ՜ումը , /' վերջոյ լ է իմա տ ե ր ա կան եր
կին հիձ՚ր ’• Այս հարցումներ ո ւ1ր Շ տնիժ 
f Ւ ս1լո տս, ս իսանե ր թ՛ատրոն ին նուիրուած 
ւլ լուխ ին մկջ՝ ա յլ ^պատմական կառու
ցումն եր»ո ւն : 1Լն ց ո ղս, կի կեր պո վ կ որ 
կբ թ\ե չա գր ո ւի ձերլի ՝ որ իժ ատեր ական եր— 
կերը կալքքլւ ար տա յայտո ւիժի ւններ են* 
Հ^իսկ կամքի, ս, ր տա յա յ տո ւիժ ի ւն եղող ե ր- 
կերը զ այսինքն պա տմ ո ւթ ի ւնն ե ր ր եւ իժ ա- 
տերական գրուածքներ ր ՝ ո րոնք իրենց 
էութեամբ պատմութիւն մ րհ եք, նորէն՝ 
կլ- fi ձ՛ աք, ին ու կչւ հ աձ՚ա պա աա ս ի, ան են տյհ 
նա իսա գա ս ո ւթ իւննե րուն ՝ որոնց ս տո ր ո- 
գի չր անցուկ սեռի բտ յ մրն կ ներգո ր- 
ծ ա կան ՝ անցողական՝ կրաւորական բա յ 
մ ր ՝ այսինքքՀ երթ շարժ՜ում մր՝ գործո
ղութիւն մր կը կատարուի՝ որ կնանցն ի 
ու կ՚ազդէ ո ւր ի շն ե ր ո ւն վրայ * * •» (32) ï

Իսկ /,՞նչ կ կամքը : Այս յղացքը շա- 
ւի աղանց ընդարձա կ յղացք մ րհ կ ՝ ի- 
մ ա ս տա ս ի ր ա կան այն սլի սի, դերորոշաղը— 

րում ի եք, իԺս, կայ՝ որ անոր րնդչայնուձչ, 
կրնայ մեց հեռս լներ չ, տա ն[,լ: Շ ս, նթ[,
համար «Հ ո դի ի ա ր տա յ ա յ ա ո ւթ ի ւննե ր ո ւն 

ամէնէն ուժեղ՝ ամ կնկն աւե չի դուր-
.վ, աշիսարհին մկջ վ, ո փ ո իս ո ւիժ ի ւնն ե ր ա— 
ռս,ջացնողր՝ մ ե դ ի եւ ուրիշներուն հաձար 
նոր պայմաններ ու նոր հետեւանքներ ըս- 
տեղծ ողը կամքն կ* եւ մենք ամէնքս միշտ 
ու ամկն տեղ մեծ՜ հետաքրքրութիւն ո ւ- 
նինք կամքի ամկն արտայայտութեան 
հ ա նդկ ՜պ • • • տմքին գո րծ ո ւն կ ո ւթ ի ւնն կ ՝ 
որ ամ կնկն աւե չի մեր ո ւշա գ ր ո ւթ ի ւն ր գր- 
ր աւե չու ուժը ունի» (33) ։ Փոփոխու- 
թիւններ՝ պայմաններ ու հետեւանքներ 
ստեղծողն կ կամքը՝ այսինքքՀ շարժու
մին մեկնակէտը եւ շարժումը արարողը, 
եՀ ըսուէր ՝ որ անիկս, ամ կն կն ուժեղ հո
գեկան ար տա յա յտո ւթի ւնն կ • իՀն չու , Ա— 
սլահ ո ւք ա բու ր որովհետեւ կամքը ուրիշ 
բան չ է ժթկ ոչ ուժեղին սլաս,/լանող ու
ժը : Ւնչ բան էլ ուղկ կամքը ՝ եթկ ոչ փո— 
փոիսեչ : Շտնիժ կ1ըս կ թկ կրնանք ”լք1՚չ11 
մ ր ձ՛ տած ո ւմն եր ր ՝ զդա ց ո ւմն ե ր ը ՝ գատո- 
ղութիւններր յուղումներն ու ցաւերը
ա ր հ ա մ ւս ր հ ե չ կաժ անտեսէ չ՝ բայց չենք 
կրնար ո ւշա գր ււ ւթ ե ան չաոնե չ հ,ո ւր ի շն ՛է
րու կաձ'քր՝ անոնց կամքերէն ծնած ղոր— 
ծերն ու արտաքին փ ո փ ո իսո ւթի ւննե- 
րը» (34) : Շանթի մօտ կտյ իսկական 
կամոքի հրապոյր մր՝ յափշտակութիւն

մ ր : Q ր գրէ • հ.Ո ր քտն ամուր ՝ ո ւռո ւց ի կ 
եւ հզօր կ ս,յրէ զսպանակը Լկամ քին ՝ 
այնքան թափ՝ կորով ու շարժում ունի 
եր[լը եւ այնքան աչ մեծ գրաւչութիւն * 
մեծ չափեր ուի կր քաշէ իրեն մեր հետա— 
քրրքրութիւնը ՝ մինչեւ յա ւի չտա կո ւիժի ւն ՝ 
մինչեւ մեր ես—երուն ինքնամոռացու
մը» (35) ï ^քտմքի հրապոյր մբ ՝ ըսուե
ցաւ՝ կամքի քա շո ղա կան ո ւթ ի ւն մը կր 
դրուի այստեղ՝ որ հազուադէպ կ Շանթի 
մօա՝ հազուադէպ նոյնիսկ գե ղա ր ո ւե ս- 
տական ւի ս, յե չքին մասին գրո ւած 'էջերուս

Ւ ս ին մոռացումը կամքին աո ջեւ կր 
թուի աւան,լա կան ւքասնակցուրեան մէկ 
աարրերակչւ Շ տնթի գրութեան մԷՀ. > 
թատերակին հանդիսատեսը կը մասնակ— 
g ի ՝ կ բ միանա յ ՝ կր ն ո յն ան սւ յ ղո րծ ո ղո ւ- 
թեան բնիժւսցքին եւ՝ մարդկային Կոգիի 
ճ ան սւ շ ո ւմ կն անգին , կր տա ր ո ւիւ ինքն իր—՝ 
■քէ դուրս : ամ քին ւիե ր ա ց ո' ՞ւմը :

^Բրաւչու .թ իւն ՝ յ ա փ շտ սւ կ ո ւթ ի ւն ՝ /մէք- 
նտմոռացում ահաւասիկ յղացքներ , ո— 
րոնք կլ, տան ին հ ան գի ս ա տ ե ս ր թ ա տ ր ո h ՝ 
ուր կր բանի կամքը , Բր թուի թկ կամքը 
կր կազմէ թատեր ական երկին մէջ ար
ատ յա յտուող ին չ մր : Հոգեկան տարր մը , 
Շ տն իք արդէն զայն կր կոչէ զհոգեկան 
ւս ր տա յս, f տ ո ւթ ի ւհ» , Շ տն իժ կր դրէր վե— 
յ, բ ՝ որ թատրոնն աչ Հ^կամքի ա ր տայայ- 
տութիւն» մըն կ -. Ուղդ ա կի եզրւսկացու- 
թիւնն տյն պ ի տի ըԱտր ՝ որ թատրոնը 
հոգեկան ա ր աա յա յ տո ւթեան մր արտա
յայտութիւնն է : կրկնակ արաս,յայտու- 
թիւն ձ*ր , Ախխ ո ւս ա փ ե չի կ չնկաաեչ տյս 
Հ^սւ ր ւուււ յս, յտո ւթիւն» Jrful!f»pl^ կարե ւււ-
րութիւնը, Ա^Հիկա տեւականօրէն ներկայ 
է Շ տն թ ի, տե ս ա բան ա կան էջեր ո ւն մկջ-. 
Զայն կարե չի կ հասքլհա չ իբրեւ նե րքինը 
ւս ր ւոա քին դար ձնե չու եղանակ մը՝ իք՚շ օր 
քլր կաղմկ յղա g քին գա ս ա էլան կիրարկու— 
ձ՛ր : Uակայն երբ Շտնթ կը խօսի կաձքի 
մասին որպկս հոգիի արտայայտութիւն ՝ 
տ յն ատեն ^արտայայտութիւն»
կր ստանա յ բա ւա կան տար բեր իմ աստ : 
Ոչ ձ' իա յք, ներքինը ա ր տա քին րնե չ կը ն ր- 
շանակկ ՝ այչեւ րլլտչ մը՝ որուն շնորհիւ 
հոգին կր հաստս,տկ ինքզինք իբրեւ դուր- 
սի տ շիստրհ ր փոիսեչու կարողութիւն : Հո
գին երր էլ ա ր տա յա յտուի կամքով՝ հո- 
ւյ իՀհ կվւ յ յա յ ու կր հաստատուի իբրեւ 
կամք, Ո ր ո վ ա ր տա յա յ տո ւթ ի ւն ր դուք
սին մկջ եւ դուքսին հաստատումն կ /սո
րա պկս :

Առաջին հերթին կամքը կը թուի սոս
կապէս հոգեբանական ազդակ ձր* Շտնթ 
չէՓր ըսեր միթէ՝ որ կամքը հոգիի ամէ
նէն ուժեղ արտայայտութիւնն կ, Հո- 
զ[,ն ամէնէն ա ւձե չի կա մքի միջոցով կ ՝ որ 
կվարտա յայտէ ինքզինք. Այո ուժեղ ար
տայայտութիւնը անկասկած ուժի արտա
յայտութիւն մըն է՝ որով հոգին կրնայ 
վւոիսեյ սւշիսարհը , Աակայն կամքը այս
տեղ հոգեբանական ազդակ մը չկ այ յեւս՝ 
որքան կա բանակս,f, ս կզբո ւնք : Բտնի որ
հոգիին իսորքբ կամք կ ՝ հոդին կամք է , 
Այս էաբանական սկզբունքն կ ՝ որ կը բա- 
ւ,/, Շտնթի հետեւեա չ տողերուն ^էջ* 
«Պ ա տմ ութեան առանց քը կաձքհ կ ՝ եւ 
մարդկային կաձ*քր* թէեւ անշուշտ ւեր- 
բեմք, կրնայ ր յ չա յ նաեւ կենդանական 
կամք մը՝ նոյնիսկ կտյ իրերու եւ երե
ւոյթներու կամքը՝ ր բ կենդանացած ՝
հուլեւորուած կր սչա տ կեր ա g ո լին ւս- 
նոնք» (36) : Այ" կամքը՝ ոք կը յայտնուի 
հոգեւոր ուած՝ ամկն տեղ՝ նաիս իրրեւ 
մարդկային՝ յետոյ կենդանական՝ եւ 
վերջտպկս երեւոյթներուն մկջ իբրեւ ա- 
նոնց կամքը՝ ո^ ր չափով կը համապա
տասխանէ կամքի հոգեբանական բմբբո- 
նում ին : Արդարեւ Շտնթի գրս^թի^Ը կը 
իժելագրկ ամկնակամք մը, Ամէն ինչ կը 
թուի կամք ունենաչ, ^ամքր ամէն ինչի 
՛Ո? i > սւ մէն ինչի ԸԱտ չու կերպն է , Աէկ 
իսօսքով' կամքը էութիւնն իսկ է • Պտրղ 
է ինչո^ւ համար կամքը հոգիին ա-
մէնէն ուժեղ արտայայտութիւնն կ* ա- 
մէն ինչ հոգեւո րուած է Շտնթի համար՝ 
հոգի բտռի շանթ եան իմաստով, Ւսկ տ- 
մէնէն հոգեկանը հոգին է : Կամքի այս 
յ, մ բռնում ը եւ էութեան որո չադր ումը իբ
րեւ կամք [unրապէս նիցչէեան գունս,լո
րում ունին աներ կա յօրէն ՝ Շտնթի երե
ւութապէս չէզսք թսր-ող տո ղեր ո ւն տակ : 
Աւ կամքի նման ըմբռնումին կը հանդի- 
u/ինք Շտնթի թատերական անձնաւորս,.— 
թիւններ ուն մկջ՝ սկսեաչ ՀկԹ UlUiniHUlfr— 
fibp/ïx. վանահայր էն :

1Լե բա դաոնանք թատրոնին* թատրոնը 
կամքի արտայայտութիւն մըն կ ՝ կը դրէր 
Շտնթ : Ըսուեցաւ վերը ) որ ^լաէ^բԸ ի^էքխ 
այ հոգիի արտայայտութիւն է, Կրկնակ 
արտայայտութիւն, Այսի&նքն, Թտտրոնր 
կապէս կամք կ* անոր հիմունքին կը 
գտնուի կամքը իբրեւ ս տեղծա րսւ ր կու-

©►

Fonds A.R.A.M



Էջ 4, Գեկտեմրեր 4, 1988 < 6 Ա Ո- Ա Ջ Մ Ւ Տ "Ւ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

LISBONNE :

EXPOSITION^

Reuben Nakian
(1897 -1986)

LA METAMORPHOSE EN QUESTION

«Je veux être un artiste américain». 
Leut-être, pour cela même, Nakian a-t-il 
dû attendre si longtemps pour traverser 
lNAtlantique. Définir son être et son 
devenir en fonction d'une nationalité, 
chercher à exemplifier ce qui a été le 
rêve des masses, le rêve d'une époque, 
conduit nécessairement un artiste à pro
duire un art, sinon stéréotypé, du moins 
retenu. Aussi Nakian aurait-ül pu passer sa 
vie entière à réaliser une œuvre répondant 
aux critères de ce qu’il pensait être «amé
ricain». Heureusement pour lui, pour sa 
sculpture, la singularité de l’Amérique ré
side dans le fait de n’en pas avoir, d’être 
d’emblée marquée par la multitude, d’ex
hiber un territoire immense où l’individu 
ne cesse de se déterritorialiser. En outre, 
si Reuben Nakian tente de se détacher 
de ses origines arméniennes dans sa créa
tion plastique, il les retrouve dans l'ami
tié qui le lie à Kelekian et Arshile Gorky.. 
C’est vers la fin des années 30 qu’il ren
contre son génial compatriote, rencontre 
suivie d’un silence plastique de quelques 
années qui, tel un sourd grondement dé
moniaque, mènera à la naissance authen
tique de son art. Il suffit pour s’en 
convaincre de comparer l’exécution 
soignée du mièvre Phoque de 1930 à la 
force magistrale du bronze Marcel Du- 
champ (1943) produisant աւ effet d’«Un- 
heimliche» comparable à celui du Balzac 
de Rodin.

D’aucuns ont apparenté les œuvres de 
Nakian à celles de Brancusi, d’autres ont 
vu dans ses représentations de femmes 
le reflet de celles créées par son ami 
de Kooning. Mais plus qu’aucun autre

թիւն։ թատրոնին մէՓ^ բեմը հանղ^սա- 
տեսը ներկայ կր դարձնէ ներկայացման 
մէջ բանող կամ քէն ՝ որ ա յլեւս ա յս կամ 
ա յն անձնաւորութեան կամ հեղինակին 
կամըը շէ , այէ կաձ,բը իբրեւ էութեան 
բն ա ղան դ ա կան որո չադրում : թատերա- 
թաղը թաղ մըն է անշուշտ ՝ բայդ թաղն 
է կամքք-ն : Հո ն թա դա դողը ո ւմն է որ 
կ՚որակէ էութիւնը՝. I] ր հասկդուի այլեւս ՝ 
թկ Շ ան թլ, 4 ամար թա տեր ա թաղը ՝ թա
տերական ձիջոդը ըլլան էութեան յայտ
նութեան տեղը ա յղ յա յ տն ո ւթ ի ւնն իս կ :

Գ- Պ.

ՆՕԹԵՐ

1 •- Համապատկեր Արեւմտահայ գրա
կանութեան , Հատոր Ը , Անթիլիաս , 1980 , 
էջ 358 : Օշականի դիտողութիւնը երկ
դիմի է • նայս «դպրոց» կամ «դպրոցական» 
թաոերով Օշական արդեօք նկատի ունի 
«գրական» դպրոցներ, թ-է պարզապէս, 
ինչպէս կրնայ թելադրել «վարժապետա- 
կան»ր , ուսման հաստատսւթիւնները : 
Սքիւս կողլքէ' գեղագիտական ձեռնարկնե
րը , սկսած Պաումկարթների Aesthetik-էն 
աւելի Փիլիսոփայական երկեր են քան 
զուտ գրական : Գեղագիտութիւնը մէկ 
նիւղարձակումն է արեւմտեան թնւսգան- 
ցութեան : Շանթի գրարանական երկերը 
զուրկ չեն րնազանցութենէն , ի մասնաւո
րի կամքի րնազանցութենէն, որ կը զար
գանայ Գերմանական իտէապաշտութեամր 
եւ որ ի յայտ կու գայ rt'bp այս գրութեան 
աւարտին : Սակայն, դժուար է Շանթի 
էջերուն մէջ տեսնել գեղագիսւութեան 
յատկացուած երկեր, ինչպէս կը թելադ
րէ Օշական: Հոն է, որ կը յայտնուի «գը- 
րարանութիւն» յղացքին կարեւորութիւ
նը :

2 — Նոյն, էջ 434:
3 — Նոյն :
4 — Նոյն , էջ 430 :

artiste, c’est Rodin que le sculpteur a 
choisi comme maître incontesté. Choix 
crucial dès lors qu’il revenait à Rodin 
d’inaugurer la voie de la sculpture mo
derne en destituant l’œuvre de sa fonction 
de monument, en brisant le rapport de la 
sculpture à son milieu, c est-à-dire, 
comme l’ia montré Rosalind Krauss, en 
autonomisant l'œuvre sculpturale : «Une 
très grande sculpture dépourvue de toute 
relation conceptuelle ostensible avec son 
site ne constitue pas ce que nous appelons 
un monument, pas plus qu une figure 
commémorative dépossédée de son lieu. 
Cette dépossession est, comme on le sait, 
la caractéristique notable de d œuvre de 
Rodin... Ce phénomène, sensible avec 
une telle acuité dans l’œuvre de Rodin, 
est ce que j’ai appelé ailleurs 1’«efface
ment de la logique du monument»» (1)..

LA MAITRISE DU DEBORDEMENT

Ayant délaissé la teneur officielle du 
monument, Nakian s’est tourné vers le 
colossal, vers l'énérgétique de la matière, 
tout en préservant l’ambivalence équi
librée du dionysiaque et de l’appolinien. 
La dimension baroque de son œuvre ne 
donne pas lieu à ce qu'un Wôlfflin ap
pelait l’«action pathologique» (2) propre 
à la nature colossale de l’art baroque. Un 
apparent contraste surgit entre les 
formes opulentes présentes dans divers 
dessins et terres cuites (Pastorale, 1948, 
Nymph and Goat, 1978... et des étirements 
sinueux des œuvres comme Birth of Venus 
(1978), La Pirouette (1983) ... Plus que 
le passage de Rubens à Boticelli, il 
faudrait voir ici la mise en place de la

5— ՁՀ՚մեերն ի t/եր, Աենագրութիւն Լ- 
Շանթի մասին, Պէյր ութ , 1907, էջ 102: 
Շահինեանի համար Շանթ ունի «Թատ
րոնի ժամանակավրեպ ըմրոնում» մը, 
տես էջ 161: Յստակ չէ թէ ի՞նչ է թատ
րոնի ժամանակակից ըմրոնում մը : Շան
թի թւստերական տեսութիւնը կարելի է 
մեկնարւսնել զանագան ուղղութեամր, 
հասնելու համար հակադիր արդիւնքնե
րու :

6— «Ամէն ներկայացում թարգմանու
թիւն մըն է» կը գրէ Շանթ, ընդգծելու 
համար րեմավարին դերը ներկայացման 
մր մէջ, նշ • հատոր, էջ 440:

7 — Նոյ ն , էջ 414 :
8— Նոյն, էջ 415:
9 — Նոյն :
10 — Նոյն :
11 — ^անարուեստի մասին , Péri Poie- 

tikés, 1450 b.
12— Լ- Շանթի Երկերը, հատոր Ե, 

էջ 415 :
13 — Նոյն , էջ 417 :
14— Նոյն, էջ 424:
15 — Նոյն , էջ 423 :
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question baroque du débordement. Les 
œuvres de Reuben Nakian s échappent du 
cadre auquel le regard prétend les as
signer. Les nus des dessins apparaissent 
tronqués, l’épaisseur d’un corps gravé 
fait éclater le support, les socles semblent 
étriqués, décalés, la matière se dégage, 
s'étend, tantôt informe, tantôt longiligne, 
rivalisant avec un espace qui ne peut la 
contenir et se laisse discrètement envahir, 
dévorer. De Rubens, Nakian a gardé la 
gravité de la masse, cette façon souve
raine d’imposer et de résoudre la ten
sion des valeurs. De Boticelli, la fuite de 
la forme, son devenir-monstre, sa beauté 
qui résulte de son imperfection même. 
Gombrich a noté à ee propos la longueur 
par trop exagérée du cou de Vénus, ano
malie qui confère beauté à la silhouette 
à mesure qu elle sous-tend d harmonie 
du tableau de Boticelli (3). L’aspiration 
à la liberté spatiale, la mise en évidence 
du devenir permanent de la lorme dé-
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coule souvent d’une obliquité du mou
vement (Venus, La Pirouette, Moonlight 
Goddess, etc...) éminemment présente 
dans la Descente de Croix (1970-72; 388, 
6 cm, bronze). Cette œuvre, acquise par 
la Cathédrale St. Vartan de New York, 
propose une interprétation de la Descente 
de Croix (Cathédrale d'Anvers) dans la
quelle Rubens a si parfaitement résolu 
le contraste entre la douceur des formes 
fluides de gauche et la dureté incisive, 
à droite, des taches blanches et rouges (le 
suaire et la robe de Jean). 11 incombait 
à Nakian de traduire, dans le métal, l'im
pact chromatique du tableau peint. Cette 
tâche ardue ne pouvait que le fasciner 
dès lors que son travail entier trahit une 
préoccupation majeure, fondamentale : 
celle de la transmutation. Un goût de 
l’ambivalence caractérise l'artiste et lui 
permet d’atteindre >la combinaison har
monieuse du dionysiaque et de l’apolli
nien. S’il y a débordement, recherche 
d’une dimensionalité accrue, d’une mise 
hors-cadre de la forme, cet aspect ba
roque de l’œuvre n’autorise cependant pas 
à la situer dans la sphère du sublime 
-(indissociable de la peur, dans l’analyse 
qtie donne Kant du sublime dynamique, 
et de la douleur, source du sublime selon 
Burke (4)), il convie plutôt à parler, 
comme Vasari, d’une «maniera grande» 
propre à l’œuvre simultanément colossale 
et unifiée.

METAMORPHOSE ET AMBIVALENCE: 
POUR UNE ESTHETIQUE ORGANIQUE

L’attrait de la métamorphose propre à 
Nakian se remarque au moins à deux ni
veaux : celui du thème et celui du trai
tement de la matière. L’artiste exprime 
son attachement à la mythologie gréco- 
romaine en convoquant Europe et le tau
reau -(d’où l’intitulé de la série Voyage 
en Crête et les œuvres du même nom 
dont l’une, celle de 1982, a été acquise 
par la Fondation Gulbenkian)՜ Vénus, 
Léda, des nymphes ... il insiste, de ce 
fait, sur le pouvoir créatif de la méta
morphose (celle de Zeus en taureau ou en 
cygne). Aussi, la figure mythologique 
fonctionne-t-elle comme métaphore du 
travail de l'artiste qui transforme la ma
tière au gré de son imagination, selon une 
tactique et une technique qui ressortit à 
la séduction (séduction à laquelle ren
voie également la présence du mouvement 
oblique qui définit le regard et les dé
placements du séducteur kierkegardien). 
Le traitement de la matière évoque, chez 
Nakian, la poétique lucrécienne célébrant 
Vénus, un monde créé à partir d’une ma
tière identique, pétrie comme de la 
boue, modelée comme de la pâte, qui se 
transforme au gré des plis, des agence
ments, faisant écho aux fantasmes de 
l’esprit préscientifique examiné par Ba
chelard : «La pâte pose donc les pro
blèmes du matérialisme sous des formes

élémentaires puisqu’elle débarrasse „ 
intuition du souci des formes Le 
blême des formes se pose alors en F՜ 
xième instance. La pâte donne une e 
i ience première de la matière» (5),. ՛
a su donner au bronze la texture deT 
pâte, créant des œuvres à l’apparence él 
rangement visqueuse (La Chambre ՝ 
coucher de l'empereur, 1953, J/ecu/։" 
1960-62), spongieuse. «L’expérience du 
visqueux, écrit encore Bachelard. re’ 
joint des images organiques nombreuses- 
elles occupent sans fin le travailleur dans 
sa longue patience du pétrissage» (6) 
Jouant sur l’ambivalence, Nakian travaille 
cet autre élément qu'est le feu, en créant 
d’immenses terres cuites qui requièrent 
une maîtrise technique infaillible pOur 
ne pas exploser dans les fours. L’attrac
tion de la chaleur mise en évidence dans 
le travail de la terre cuite explique sans 
doute l'utilisation privilégiée du bronze 
(qui n’exclut pas l'usage ponctuel du 
marbre, de l’acier et du styrolène) dont 
Hegel notait la dimension vitale : «la 
couleur plus foncée, moins nette, le bril- 
lant, le poli du bronze en général, tout 
cela n’a pas encore l’abstraction du mar
bre blanc, mais donne au bronze un ca
ractère plus chaud, plus animé» (7). Et 
il semble bien que ce soit la réaction or
ganique que Nakian cherche à provoquer 
par son travail plastique. Associant, com
binant. le lisse et le rugueux -soit, en ter
mes lucréciens, les atomes lisses (agréa
bles) et crochus (douloureux)- Nakian 
rappelle l’organicité constitutive du plai
sir esthétique, le caractère essentiellement 
tactile de la v ision : «la rugosité par 
elle-même peut suffire à provoquer par 
empathie la sensation de quelque chose 
de rugueux ou d’une blessure sur sa pro
pre peau, tandis que caresser des objets 
lisses et doux semble avoir un effet apai
sant sur les nerfs de la peau» remarque 
Ferenczi. Et si le psychanalyste relie ces 
idiosyncrasies aux fantasmes de castra
tion. il ne manque pas d'émettre aussi une 
hypothèse moins orthodoxe et fort inté
ressante : «il n’est pas impossible que ces 
facteurs et d’autres similaires jouent un 
rôle dans l’effet esthétique produit par 
diverses matières ou substances» (8). C’est 
celte profondeur esthétique, cet ancrage 
dans l'organique que réveille Nakian par 
son œuvre ambivalente, métamorphique, 
traçant dans l’espace comme le pointillé 
d’un devenir qui pourrait tout aussi bien 
être celui de la mémoire d'un manque.
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