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ՈԻԱՐՏՆ III» Il ե III՛ Il PSC ՀԱՄԱԶԱՐԿ

ԸՍՏ S. 0ՇԱԿԱՆԻ

Ե՞րբ եւ ո՞ւր կ'աւարտ[ւ Երկ մը :
18 Փետրուար 1948 , Հալէպ , երբ սրտի

կաթուածը կը ղղ-ետնէ 3- 0շո՛կանը , սե
ղանին վրայ կը գտնուի նոր վ!, պա շարքի 
յ ձեռագիրը ։ Կեանքին պէս կոչո լածը 
բազմահատոր եակ մըն է՝ որուն առածին 
երկու դիրքերը գրուած են միայն ; Ա- 
սոնք են որ 1Լահէ Օշական պատրաստած 
կ հրա տարա կութեան(1) : (իամանա կին
Պէյրութի «Ակօռ»ի տպուած կր հատ
ուած մը «Օսկի օրան» խորադիրով : Ըստ 
վ. Օչականի նշում ին , ատիկա պէտք չէ 
նկատել վէպին շարունակութիւնը֊ « On- 
կի օրանը' իր չափազանց ընդարձակուե
լուն պատճառաւ , հեղինակը դատած է 
վէպէն ու վերածած առանձին գո րծ ի» ï

Ընթեր g ո գր իր առջին ունի բոլորո
վին անտիպ երկ մը՝ որուն օրինավիճա
կը իսկապէս եզակի է Î Պարզ չէ՞ ար՛դ
եօք՝ որ անաւարտ վէւզ մը եւ աւա րտած 
վէպ մը նոյն օր թնա վիճակը չունին դրա
կանութե՛ան ձ*էջ։ 0 չական իր գրութիւ
նը դրած է չորս անգամ , բայց չէ կրցած

Գրեց'

ԳՐՆԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

ռյս վերգրումի ա շխատանքը հասցնել էր 
Աւարտին. վերջէն 54 է^րը մնացած են 
•րրոր՚ղ տարբերակէն., Նոյն ատեն} 0 շա“
՛լան թելադրած է) «.ուր որ մեռնիմ հոն 
'լր վերջանա յ \այս դործ £f»(2) î Ահաւա-
ւէկ մէկ կողմէն' ան աւարտ դր ութ էւն
քը՝ մէւս կողմէն' վերջացած դործ մը*. 
Լէահէ Օշական էնք ալ անդա րդա րձած է 
լա ր ա կա րծ է քէն ՝ նկատելով որ "ընդհ ատ- 
ուձած է պատմութիւնը" ՝ պատումը մնա
ցած է առկաէւ : Այղ յա րակա րծէ քը լու- 

րկե լու կամ ղարդացնելու զուտ օշա- 
քլանեան" խնդրէն կը մօտենամ րի՛Լ ա^’ 

* Նախ' երկու խօսքով պա տմ ուած-
^(3) :

պատմուածբը

Ամբողջ առաջէն ղէրքը յատկացուած է 
մանուկէ Jծնունդին . Արամ է կէն ծը- 
հոցները Պա լիկն ու Օվն էսը դէ*-ղէն Պրու- 
Աա հաստատուած դոյդ մըն են*, Օ*[նէ"Ը 
հթանդկաթ երիտասարդ մըն է : Ւ ո կ Պա- 
l-bhg I՛Ը ամբողջ եր է տա ս ա րդո ւթ էւՀևը կը 
‘էսէտնէ Պրուսայէ մանարաններուն մէջ՝ 
հոդալոլ համար պէտքերը վեցեակ մը ե- 
է,,ս1սայէ) ա՛յդ ամ ուսն էն եւ կոյր տալոջ 
մը՝.՝ Նոր յղութիւն մը այնքան ուլ ցան- 
k,u [է շէ կնոջ՝ որուն վ է մ՜ ում է որո շում ը

յերկանէ Լուսլուս կո չո ւած ՝ դե:ղացէ , 
հէս"մէստէք ՝ տեսակ մը քաղաքային 

սոլըր կէն մը î Լուս լուսը կը մա րդա րէա- 
'եայ ոը ծնելիք եր ա էրան "մենծ" մարդ պէ֊ 
տէ դաոնա յ .

երկրորդ գիրքը կը ս կս է ՝ երբ Արամիկը 

լ,րէէն քան է մը ամ սու մանուկ մրն է *.
լ-ԱԼուսէն թելադրութեամբ' մայրը տըն- 

՝ 11 ական անձուկը բառնա լու համ ար
Լքխդունէ դաոնալ Պրուսայէ հարուստ- 
r Ըկն Մաքս,ուտ 3)երման էֆէնտի ին կը՜ 

Մալվէնէ 3)երմ անէ նորածին ա ղջկան 
տուն , . . Մեծ վա րձա տ ր n ւթի ւն ՛ունի

ստանա լիք այդ Ղ^Գ^՚՜և iJ' H1' և
կինը \ա յդ աշխա՛ տան քէն ՝ ո ր ո վ կ ապա- 
հ ո վու է ընտանիքին ապրուստը*. Կայ սա
կայն զարհուրելէ պայման մը. մինչել 
հարուստէ մանուկէն դիեց ում էն վհր$_Ը 
մայրը երբեք տուն պէտք չէ վերադառ
նայ*. Ահա տագնապը մօր մը՝ որ զաւա
կը ասլթեցնելՈՆ համար պարտաւո րուած 
է զայն լքելու, տագնապը ամուսնէ մը 
հանդուրմ՜ոզ նման նուաստացում , հօր- 
քուր Վար դէն է մը՝ բայց մանաւանդ տու
նը մնացող վեցեակ մը երախաներու՝ է
մասնաւորէ պզտիկ բայց արդէն մահ
ուան ճա կա տագր ո ւած դեղուհէ Ար ա քս է- 
էն . J՜1 ր են g մօր մեկնում էն ետք՝ կո յ ր հօր- 
քուրը կը ստանձնէ երա թաները մեծցը- 
նելու՝ մանաւանդ Արա մէկը դիեցնելու
■գործը*. Եւ մեկնումէ առաջին օրը՝ Յաւ֊Ը 
ամոքելու միտումով կը պատրաստուէ 
պատմելու «Օսկի օրան» հէքեաթը՝ որ չէ 
առնո ւած վէպին մ էջ • Գրութիւնը կը մ ը- 
նայ մէկէն առկախ , կառչած Qշականի 
մահուան՝ հէքեաթէ սեմէն-

Այս պատմուածքէն չու3^_ Օշական կը 
կառուց է էր դրութիւնը՝ փորձելով վեր
ստեղծել դա րավերջէ Պ ր ո ւս ան ՝ հայկա
կան թաղեր էն Մ ենծ Պ ա ր տ է ւլնե ր աղքա- 
տանոցէ մթնոլորտը՝ հարուստներուն 
փառքն ու ղանոնք կրծող ՛ախտերն ու ա- 
նարէւն ո ւթիւնը , աղքատներուն զրկանք
ները՝ եւայլն*. Բարքեր ՝ մարդէկ՝ տրամ
ներ. Աէպէն որոշ տարրեր ին քնա կեն սա ֊ 
դրական բնոյթ մը ունին անկասկած ՝ 
բայց հակառակ պատմող 0 շա կան է ամե
նատեղ ներկա յութեան ՝ վէպը ինքնակեն
սագրութիւն չէ :

թփ ՀԷԲԵԱԹ

Գրքի թորա դրէն տակ' իբրեւ ենթա- 
է/որադի ր Օշական զե տե ղած է ^հէք
եաթ մը մեր մ ամանակի եր էն" նշումը՝ 
էսկ դրութեան երկայնքին' ան
դադար կը [սօսէ վէպէ * Աոձաջէն գրքէ ա- 
ռաջփն դլութ ը ամբողջութեամր յատ
կացուած է այս հէքեաթ ու վէպ՝ իրարու 
հա կագէ ր թո ւող եզրերու պարզաբանու
մէն*. Օշական մէկ կողմէն' կը նշէ վէ
պէն անունը "Կ եան քէն պէս ՝ միւս կող
մէ' դիտել կու տայ որ դրածը հէքեաթ 
մ բն է *. Նոր վէպա շարքով փաստօրէն կը 
ձդտէ բռնել "ապրումներու" աշթարհր եւ 
ղայն մատուցանել ընթերցողէն։ կրելիք 
կջ^րը «Կեանքն են ու հէքեաթը*. ԿԵԱՆ֊ 
ԲՒՆ ՏԱՓ*. PtuJ3 մանաւանդ ԿԵԱՆԲԵՆ 
ՊԷՍ ։ Այ սինքն' --Բացարձակ պարկեշտու
թեամբ մը կեն ալ հեղեղէն դէմաց որ 
Օ ր երն էին քու. ջի,զ էրուդ եւ է րաւ , իրաւ 
կ՚ըսեմ ձեզի որ մէկ հ ատէկ մարդու ապ
րումները չեն սպառէր լման դրականու
թեան մը դէրքերուն ներսր՝ այնքան ըն
դարձակ է աւա ղանը ուրկէ կը հաւաքուէ 
արցունքէ կաթիլ մը. . *»(էջ 5) : 0չակա
նէ "կեանք" կոչածը անշուշտ ոչ սովո րա
կան առօրեան է ՝ ոչ ալ տուեա լին է րա
պա շտ վե րար տագր ո ւթէ ւնը î Բազմաթիւ 
անդամներ էր քննադատութեան մէջ Հա
նիկս/ որո չադր ած է այդ կեանքը իբրեւ 
սեռէ՝ սերմէ՝ մահուան ու արեան՝ թէ1 
րնա խօս ական ՝ թէ՛ հողե բանա կան է լրա
կանութիւն ը ՝ համ ա զօր ապր ում է :

Առանց ա յ ս ո ր ո շա դր ո ւմ էն' կը թորհէմ 
որ 0 շա կան է "կեանք" կոչածը անհ ե թե-

Ոչ թէ յոյսեր անհնարին,
Այլ գոյութեան, ազատութեան լոկ նշա'ն՝
Պաւոուաստելով ւոենդր' քարին,
Աշտարակել իր թարձրութեսւն լերկ կատարին 
Աստուածագեղ ատրուշան :

Արդ գնծուր եւսն չափ.' ցասում.
Նոյնքան անեղծ ատելութիւն' որքան սէր, 
Այլագունած հոգիներուն պարտասուն'
Ջամթել աւիւն անվեհեր :

Զի գալիքի եւ մարդկութեան ընդառաջ,
Ռազմերի մէջ վայրենի'
Լսում ենք գոո նուագների պէս շաոսմչդ'
Հզօր րարրաո հայրենի.
Թնդում է րամր ջրվէժներուլ յորդահոս'
Զա'յնդ _ մենք լոկ արձագանգ _
փեղեցկութիւնդ հնչեցնում ենք' րարրարոս 
Վոհմակի դէմ _ ահազանգ :
Արձակելով ձայնըդ ահա անծանօթ 
Աշխարհներին դեո գալիք ,
Զայնըգ' ծիծա՜ղ, ձայնըդ շեփոր եւ որոտ, 
Զայնըդ' հեղուկ զերդ ալիք,
Զայնըդ' սրինգ, եւ սօսաւիւն , ել մորմոք.
Եւ ձայների մէջ հազար'
Ջայնըդ ժայթքած փայլակնացայտն ոլ թորրոք •
_ Ողջո՜յն ձայնիդ' Համազարկ:

ՅԱՐՈՒԹ ԿՈՍՏԱՆԳԵԱՆ

Հ.

իձռւթիմն մը պիտի ըլլար , այնքահ զուր 
է գր՛ականութիւնը մտածել կեանքէն ան
կտի, կամ կեանքէն վեր ; Ըայց միւս կող
մէն' այս կեանք կոչո՛ւածը կը արուի իբ
րեւ հէքե ա թ՝ ոչ թէ իբրեւ մեր մանկու
թեան հրաշապատումները՝ ա յլ կեանքէ 
հեղեղէն հպատակող " պա տմ ո ւթ է ւն" . Կը 
դրէ. հՀ*այց նոր բսմն կ՚ըսեմ արդեօք 
երբ ձեզի յայտարարեմ որ անէկա՝ այս
ինքն պատմութիւնը —միչտ հէքեաթ է 
կարծրն •*• գամա^յ էրականութէւեը՝ 
ծամ ուե լու տրուած մեր թեղճ ծնօտնե- 
րուն...>Հէջ 3): Ը ստ երեւոյթէն կեանք 
ու հէքեաթ չեն հակադրուէր իրարու ՝ 
հէքեաթը վէպէն նոր անունն է՝ վէ^ին 
որ ր յ լա լո ւ է կեա նքէն պէ" ՝ այնքանով 
որ կը չտփուի կեանքէն հետ՝ կեանքը ու- 
նէ իբրեւ չափ ՝ իբրեւ միակ կշիռ y նլ \ա- 
սով կը հ սլա տա կէ ծանօթ ն շան ա բան էն • 
«Վարդէ աւելէ' "անկարգութեամբ" ՝ այս
ինքն' կեանքէն պէս^^էջ 5) : Այս հաստա
տում էն մէտք բանէն բացայայտ է. վէ
պր պարտէ ենթակայ մնալ կեանքէ հո
սանքէն ՝ ասոր անհուն ընթացքին ՝ պար
տէ մոռնալ կառուց ուածքէ մտահոդու- 
թէւնները՝ մկրատը՝ սահմանը՝ կաղա
պարը..՝ կեսական նկարագիր ու ներ nrL
այս հաստատումները գործնականէն մէջ 
ա յնքան tu լ դիւրին է րադո բծելէ չեն ՝ 
դոնէ 0չականէ կողմէ ՝ որուն վէպի յը՜ 
ղացքը միշտ ալ հ ար կատու է դր ուագ — 
անձնաւորութիւն — պատում երրորդու
թեան *. 0չ ական չէր կրնա ր երեւակայել 
պատո լ մէ րոլոր ո ւէէն զերծ ^վէս1^ ը ՝ իր 
տեսադաշտին ունենա լով աւանդը ^ալղո1՛ 
ըի , Փր ուս թի յ ճոյսի ( Ոդիսեւս^ ձ՚ոյսը) *

թԵԼԱԳՐԱՆԲՆԵԲ

ինչպէս այլուր ՝ հոս ալ 0շակս^նի գը- 
ր ո ւթիւնը բանա վէճ ի մէջ կը մտնէ վէպի

սովորական ըմբ ոնումին հետ*. Ո՛չ միայն 
րանավէճի այլեւ իսկական քննադատու
թեան*. Մէկ օրինակ բաւ է կը խորհ իմ : 
Երկրսրդ գյուի/ին մէջ՝ պատմողը՝ որ չեմ 
կրնար չնոյնացնել 0շականի հետ կառանց 
Օչականր նոյնացնելու Օշականին . . . ) 1լ ը- 
սէ * <>.Այդ կնոջ հադածը պարզ ղդեստ մըն 
է . Կու տամ ա յս պզտիկ գիծն ալ ՝ քա
ջատեղեակ Ըէլա լո վ նոր տ րամ աղր ու- 
թեան*. Արդի՝ դե բարդի վէպին մէջ հադ- 
ուածք՝ ներկ՝ մարմնիդ շնորհները՝ օրօ
րումները տակաւ լռե լի մանրամասնու- 
թիւններ են* Կը դիմաւորեմ սակայն՝ ա- 
ռանց նեղուե լու ՝ ձեր ա ռա ր կո ւթի ւնն ե րը ՝ 
նա խաս ի րանքը ու պատմում ը քա լած 
տեսնելու ձեր փափաքը յամառելով ըսել 
անարդի բաներ . • • իմ ^իե1 Ը լ^՚ն ղա
լս ւ ձեր անօթութիւնը —դէպքերէ— կշտա- 
ց,ընե լո ւ ՝ զբաղ ընելո լ ձեր ան ղրա ղո ւթ ի ւ- 
նը ՝ ձեղի ջո ւր վրա յ յուդումնե ր կամ սո
խէ արցունքներ հ ա յթա յթելութ* Ատոր 
համար դուք ունէք ձեր մա բդեր ը : իմ
դիր քը անցեա լէ փնտռտուք ալ չէ ո րպէս֊ 
ղէ էնծ է ներեմ հնա դէտ ական օգտաւէտ ա- 
խորմակներ ՝ լխկեր ութեան մ ր ֆիղի°էո'“ 
մ էն փորձել ՝ էջեր յատ կա ցնե լով տունէ 
մը՝ հիւղակի մը՝ դէ^քի ը ՝ զգեստէ մը 
ա ր տաքէն թե լադրանքնե րուն ՝ կերպա
րանքէն'» (էջ 9) •

Այս երկար մէջբեբ ո ւմ ը ըրէ անոր հա
մար նախ' որ "կեանքը" տա լու , դրե լու 
այս ճիգը անխափան կերպով կը մտնէ
տեսական ո լո ր տ ՝ ղէպէ ա կն բա խ քննա
դատութիւն ՝ որ Ըէյթո/ցէկ քեն ադա տ ո ւ- 
թեան հետ կապ չունէ. Աէ սլա յէն խօսքր 
ինքղինք ըլլալու համար կ^ա նցնվ, զտումի 
աշխատանքէ մը՝ որով ինքն էը^է դուրս 

^Գէ այ^ PnLnr հանգամանքները՝ ո- 
րոնք վիպային չեն*. Ապա' անկարելի է 
չնկատել՝ որ պատում ը կը հատուէ մէկէն 
եւ կը յայանուէ ուրէչ խաւ՝ երկրորդ մա֊
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էջ 2 > Կիրակի , Յունուար 5 , 1997
«6ԱՈ-ԱՋ Մ Ի Տ Հ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

կարդակի, անդրա դարձո ւմի խօսքմ ը, 
որ դմուար է նոյնացնել պատումին հետ. 
Հատո ւմը տեղի կու տայ ընդարձակ շե
ղումի մը : Ասոր համար է որ Օշական կը 
պարաադրուի ճշդումներ ընելու- «Ջեմ ի- 
րապա շտ , գե ր ի ր ա պա շտ , հոգեբան, բ ջլ 
սոնա լիսթ'' կամ " Էկղի-թանս իա լի. սթ" 

վիպասան մը . ապրեր եմ իմ բոլոր
դրածները նաթ իմ հաշւոյն, ապա իմ 
մարդոցս հ ա շւո յն .'ԼԷ պի նոր տեսութի՞ւն 
մը։ Որքան աւելորդ պիտի ըլլար նման 
ունայնամտութիւն մը կրկին փորձել- - ■»
(Էջ 3) : Հետեւանքը նման անդրադարձի 
այն է։ սր պատում ը անդադար կը թա
փանս ւի. ընթերցողը փոխանակ տարուե
լու պա տումով տրուած տարրէն (վ^րի 
կնոջ փողոց ելքը) կը մանէ մտաւորական 
հա կա ղդո ւմն ե ր ո ւ ոլորտ մը, կը հեռանայ 
գրութենէն, կը չակերտէ պատմուածքը, 
անկարող նոյնանալու անոր եւ անով հա- 

մակուելու. :

Պատմուածքը չակերտելու խնդրին կը 
նպաստէ Օշականի տեւական, շարունա
կական, նեղացուցիչի հասնող յղումները 
ընթերցողին.. Ինչպէս վերոյիշեալ հատ
ուածին մէջ' պատմողը, լքելով պատու
մը, կ՚ուղղուի ընթերցողին , ընթերցող
ներու "Գոլք"ին- «Գուք, ընթերցող, թե
րեւս պարզ մարդ մըն էք» (££ 3) ։ Ուրիշ 
տեղ, շատ որոշ հեգնանքով մը- «Պիտի 
ուզէինք անշուշտ, որ վաղ արշալոյսին 
ամայի փողոցի մը մէջ բուսնող այդ կինը 
ըլլար մանկամարդ / ֊Վ'■ / Պիտի ուզէինք 
տակաւին այդ կինը գեղանի - / -Է : / Ոեր 
փափաքներու գուշակը չէ սակայն հէքեա
թը, քանի որ մանկամարդ ու դեղանի 
կին մըն է , ասոնցմէ անդին' աշխարհք մը 
ապրում ։1}ս կը կապեմ կարճ...» (££15): 
Աոա^ւն գրքի մինչեւ է-Ը գլուխները
պատմողը այսպէս կը միջամտէ պատու
մին , ընթերցողին ուղղելով խօսքը , խընդ
րական դարձնելով անոր ճաշակը, մեր
մէ լով անոր հաւանական սպասումներուն 
գոհացումը, հերքելով, արհամարհելով 
զայն։ Բայց ի վերջոյ ընթերցողը ներառ
նելով պատումի ոլորտին մէջ, իբրեւ ա 
նոր մէկ կարեւոր մասը։

Ընթերցողը գրութեան յարարերող կա
պին, դաշինքին այս յարատեւ ոգեկոչում
ներ ը պատմուածքը կը զրկեն իր "իրակա- 
նութենէն", այսինքն' վիպումէն (fic
tion) : Օշական Մ ի շէ Լ Պիւթոռ մը չէ ան
շուշտ, կառուցային գետն ի վըայ, որ ամ- 
բոդչ վէպ մը գրէ «Գուք»ով , առանց վի 
պայէն իրականութխ-ե ը խնդրական դտ ր- 
ձ ընե լու. • Ուզածը րնթերցողը արւա՚նոր֊ 
դել է ”կեանքին" , ապրումներուն ՝ խոր
քէն մէջ ընթերցողէ էսկ ապրումներուն : 
Հարցր սակայն ա յն է որ այդ "դուք ը 0՜ 
չականէ վէպին ^էջ՝ եթէ կը մէտէ հեռա- 
ցընելու ընթերցողը կարդացածէն , զայն 
մղելու համար գրուածքէն անդէն եղող 
ապրումներուն՝ UiJrl: րեու՝^1Լ^
1ԼԸ մնայ մ ի ան չանա կ տարր մը այսէնքն 
վՀպի ամ բողջ երկայնքէն^ դուքէն դաց ող 
բոլոր խօսքերը ընթերցողէն ուրիչ մէկու 
մը կամ բանէ մը չեն ուղղուէր Z Որով 
դուքը ) փոխանակ այլափոխուելու՝ է- 
մաստ ու դոյն փոխելու՝ այսէնքն փո
խանակ դաոնալու դրութեան կազմ աւո րէ չ 
մասնիկ՝ fonctionnel ներկա յութէւն , կը 
մնայ տեսական դո յութէւն : թերեւս ա- 
սոր համար է որ վէպէն առաջէն գլուխ
ները այնքան անհանդո ւրմե լի կը դառ
նան : ^ատմ ողը ան դա դա ր կ' ըսէ որ որեւէ 
խոս տում չէ րրած ընթերցողէն ՝ որեւէ 
յ ան ձն ա ռո ւթ է ւն չէ առած , թէ պէտէ դրէ
ա յնպէս էն չպէ ս կ' ու ղէ , թէ կ'տրհ ամ ա ր- 
հէ պատմուածքը՝ դէպքերը՝ վէպայէն 
կառո լցուածքը ՝ եւայլն- Անկախ անկէ 
որ այս բոլորը տեսական մ տահ ոդութ իւն- 
ներ են է վերջոյ՝ տեղ մը սակայն կը 
դա ռն ան անհա ր կէ մ ի՚ամ տ ո ւթ ի ւնն ե ր : 
[Օչտկան կը թուէ չափազանց չատ մտա
հոգ Ւբ մամանակակից ընթերցողէ մ ը- 
տայէն կտրողութ իւններով՝ որ թէ1 կը 
մերմէ թէ ալ--- կը վկայակոչէ։ ը 
մոռնայ՝ կը թուէ մոռնալ արուեստագէ
տէն առաջփն պայմանը* դրել ո1 չ թէ ըն
թերցողէն չափերով՝ այլ երկէն՝ մնալ 
անթափանց ըն թե ր ց ո ղ հա սա րակութեան 
պա ր տա դր ա նքնե ր ո մ,):

ԳԱՆԳԱՎՈԻթԻԻՆ

Տե սական խօսքէն մուտքը վէպէն ՝ աԹ- 
թերցուլական դաշինքին վկայակոչումը՝ 
ըսէ վերը՝ կը հեռացնեն պատմուածքը

ընթերցողէն։ Աւելին։ Պատմուածքը կը 
դարձնեն պատրուակ-. Պատմուածքը,
դրուագներու յաջորդականութիւնը պար
զապէս հենք մը կը կազմէ, որ սահման
ուած է վիպումը կրելու։ Ասոր համար 
է որ պատմուածքը կ'ենթարկուի դանդա
ղեցումի կանոնին, որ Օշական գործադը- 
րած էր արդէն Մնացորդաց^ եւ իր 
միւս վէպերուն մէջ-. Բայց ինչ որ նոր 
է ա յն ալ դրելու կերպն է :

Այսպէս վէպին գլութները քանի մը 
էջնոց դր ո ւթ ի ւննե ր են ( ունին իրենց խո
րադիրները։ Ոսկի մ ա տն ե ր ո վ / Կիրակի / 
Մանկամարդ ու դալուկ [ Ուրիշ բաներ j 
թաղը ! Ողջոյն քեզ Մ՚արիամ եւայլն։ Վէ
պը կը զարգանայ չափազանց փոքր մի
աւորներով, որոնցմէ ամէն մէկը կը սե
ւեռէ պա ում ո ւածքին տարրերէն մին կամ 
միւսը։ Օշականի մեծ վէպերուն մէջ վի
պային խօսքի հեղեղ մը կ՚անցնէր վայր
կեանէ վայրկեան , տեսարանէ տեսարան։ 
Իսկ Կեանքին պէս/'ե մէջ, կարծէք վայր- 
կեաններն անդամ կոտորակուած են , ընդ
լայնումի սարսափէն խուսափումի մը 
մէջ. Այսպէս Պալիկին տունէն ելքը, փո
ղոցէն քալելը, Լուս լուսին Հանդիպիլը, 
ասոր հետ թօսա կց ո ւթ ի ւն ը կը կազմեն 
առաջին գրքին "պարունակութիւնը' :
Երկրորդ ղրքի^ Ակիր1Բը ե րա թան ծնած է 
արդէն : Որով երկու զր քև ր ո ւն միջել կը 
յապաւուի ընդարձակ մամանակ մը, որ , 
կը էըկ Օշական, անկարելի է սեւևռել։ 
«.Ասոր համար է որ ստիպուած ըլլամ լը- 
ռել մամ անա կը որ կը ձզոլի ընդմէջ հէք
եաթին երկու թեւերուն - յղութեան զար
գացումն ու աւարտը, — (Պալիկին) մա- 
նարա^յ դարձը աշխատանքի , — ծննդաբե
րութիւնը որ թերեւս գայ տեղ մը, սա 
շարքին՜ մէջ, ուըիշ առիթով, թերեւս ու
րիշի մը վրայ, - Կնունքը՝ մենծ, չատ 
մ ենծ մարդ ր]/ալ ու կան չուած տդուն...» 
(էջ 149) : Նշումը ակնյայտ կը դարձնէ 
վիպային արուեստին ' ՚ ո չ-ի ր ա կան" , ա- 
ւե լի ճիշդ' անոր պայմանական հանգա
մանքը տ Գիտել կու տամ որ տղաբերքի 
պահը նախատեսուած է առիթով,
թերեւս ուրիշի մը վրայ" ։

Եթէ մէ կ դէրքէն մէւսը անցումը կը 
խտացնէ մամանա կը՝ մեծ ոստումէ մը չը- 
նորհիւ՝ նոյն գրքին մէջ սակայն մ ամա
նակը կը դանդաղփ , դրեթէ կ'անհետէ î 
Երկրորդ դրքէն դրուած մասը մամացու- 
ց ա յէն մամ ով ոչ էս կ օր մը կը բո լո ր է ՝ 
բայց կ'ընդլայնուէ չուրջ 1օ0 է$փրու եր
կայնքէն։ Վէպէ վերտէն րամնէն մէջ մէ
այն՝ էորրորղ: անդամ չգրուած մասէն 
պատումը կ՚արագանայ ՝ կ աչխումանայ 
պէտէ ըսէէ : Ենծ է այնպէս կը թուէ՝ որ 
վե րդրում ը ՝ 0 չա կանէ մօտ՝ ոչ թէ մէայն 
յաւելում է առիթ է՝ այլեւ ու մանաւանդ 
պատմ ուածա յէն մամ անա կէ դանդաղե
ցում է ազդակ :

սպէս' Օչականէ գրութէւնը կը հեր- 
քէ մամացուցայէն մամանա կը՝ պատմը- 
ւածա յէն մամանակը՝ հալածելու՝ որսա
լու տեսակ մը ան չար մ տեւողութիւն մը՝ 
/էանալու անոր։ "Եեանք ը սեւեռելու 
մ է տումը այս ձեւով կը վեր ած ուէ մա
մանա կէ սանձո ւմ էն ու "հէքեաթէ" նուա
ճումէն* թարմանալէ կերպով այդ հէք
եաթէ պատումէ մ ուտ քէն է որ կը փրթէ 
խօս քին թելը։

ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ

Եթէ պ ատմուածքը ուղղութեամբ մը 
յառաջացող դրուագներու ամրո զ՛ո ւթիւն 
մըն է՝ որ ունէ սկիզբ մը ել նախատես- 
ուած վհրԼ մը՝ պատումը՝ Օչականէ Ե՜ 
սով ընթացող խօսքը էնք պատմուածքը 
կտրելէ դարձնող՝ անոր արադ կամ դան
դաղ կչռոյթը էրադո րծող պա չտօնն
է[ձւ) ։ Պատմ ո ւած քէն ու պատումէն մի
ջել որքան հակադրութէւն կա յ ՝ այնքան 
ալ կայ ում ական ութ իւն ; Պատումը ան
դադար պարտէ դրուա գները ընդլայնել, 
կասե ցնե լ անոն ցմ ով կա ղմ ա ւոր ո ւո ղ մա- 
մանակը՝ բայց նոյն ատեն կազմել է
վերջոյ պատմուածքը։ Արգ/ Կյանքին
՜ււլէ՜Ա^ր կը վերջանա յ ընդհատումով մը։ 
Եթէ ըն դուն ինք Օչականէ նչումը՝ պա
տումը աւարտած է՝ մինչդեռ պատմուած- 
քը ևը մնայ ընդհ ատուած î Այսինքն 
չենք դէտեր է նչ կ՚ըլլայ այդ Արամիկը՝ 
որուն յղացումն ու ծնունդը կ՛ աւե տուէն 
աւետարանական՝ այսէնքն' UJipUlCpllQ տա
րազներով։ Վէպը կը վերջանա յ պարա
պով մը կամ պակասով մը* Պատումը 
զրկուած է պատմուածքէ բնոյթէն ծնե
լիք Փոխաբերաբար ըսուած

մարդ այն տպաւորութիւնը ունէ՝ որ ծ ը-
նւսէ երախայ չի հասնիր հա ս ո ւն ո ւթ եան ,
ինչպէս անոր քոյրիկը Արաքսին, որուն 
մահը կա նխատեսուած է գրութեան մէջ 
եւ չէ պատմուէր : Պատմ ո ւած քէն թելա
դրուած վեր^ը չէ դար • Ընթերցողին ըա 
պասում ը [ամէն պատմ ուածք խթանումն 
է առկախումն ու գոհացում ը այդ սպա
սումէն} կը մնա յ սպասում .

Այստեղ է որ կը մէջամտէ հէքեաթը։

Արդարեւ' Պալէկէ մեկնումէն ետք 
կոյր հօրքուր ը կը հաւաքէ երախաները 
էր չու-ր$_՝ անոնց պատմելու համար 
հ.Օսկէ օրան» կոչուած՛ հ էքեա թը * Այգ 
հէքեաթդ է տպուած ը "Ակօս"ի մէջ(5)։ 
Այդ հրատարակութեան վեցերորդ մա- 
սէ մուտքէն ՝ Օչական հէքեաթը կ'ընդհա
տէ հետեւեալ դէ տ ո ղո ւթ է ւնն ե ր ո վ- ^Ըն
թերցողը քէչ ը լո ւս ա բանե լո լ համար 
կը յէ լեցնեմ քան է մը է ր ո ղո ւթ է ւնն ե ր j
որ սա պատմումը անջատուած է կեան
քէն պէս ան ո ւն ը կրող ընդարձակ կառոյ
ցէ մը* /Որ սա պատմումը կը մատուցուէ 
Ա ենծ--սլա րտէւլնե ր յորջորջուած աղքա
տանոցէ մը հող--յա տակ հէւղակը հաւաք
ուած մանուկներու* / Որ սա պատմում ը 
կը խօս ո ւէ բե ր ան ո վը հօ ր քո ւր է մը* * * 
Այս դլէս աւոր է ր ո զութ է ւնն ե ր ը պարտ ու 
պատչաճ էր մտքէն մէջ տեղաւորելէ 
վերջ՝ ընթերցողը կը հ րաւէ րուէ ազա
տագրուիլ հէքեաթէն հ ր ա չա լէ էն ՝ անոր 
թանձր խորհ րդասլա չտութենէգյ ու խա
ղաղ՝ լայն՝ արդար հայեացք պահել 
պատմում էն խորքը յօրէնող մարդկայէն 
տռամ ա յէ^ վրա յ ՝ ամ էն էն առաջ ՝ էնքը 
էր հաչւոյն * Արդարեւ ո՞րն է ձեր մ էջէն 
երէտասարդը՝ չափահասը՝ նոյնէսկ ա- 
լեւորը' որ պէտէ չաճապարէր ՝ նոյն- 
էսկ խ ո ւճա պա գէն ՝ նետուելու օսկէէն 
տեղ ոզորէ օրանէդ մէջ հեր էք է որ սուտ 
մը՝ է րաւ մը թե լադը է ր է ր ե^ ահաւոր
փառքն ու • • * չա ր էքը մէ նծեթՈՆՍ. մէնծը 
ըլլալու։ Ես մտէկ ըրէ՝ Լորս կամ հՒն{է 
տարեկանէն հաւանաբար ՝ ր ր էմ հօր-
քուրը զէս առաւ ծ ո ց ը * * *»[Շ} ** Օչական 
վերաքաղը կ'բնէ Կեանքին պէս^րն եւ ասոր 
վերէփն տեսարանէն՝ հէքեաթը տալէ ա- 
ռաջ՝ հէքեաթ' որ պատմուած է էրեն 
էր հօրքուրէն [ն չմ ա ր ե լ էնքնա կենսագրա
կան չեչտը) ։ Ւսկ հէքեաթը՝ մ է՛ զար
մանաք՝ չեմ պատմեր ամ բողջ ութ էւնը ՝
հէքեաթը չեն պատմեր՝ կը վերաբերէ 
թադուհէէ մը որուն երեք ո րդէն երը մե
ռած են եւ չորրորղր հրաշքով պէտէ ապ
րէ եւ դառնայ մ ենծ i Վէսլէն ու հ.0 ս կէ 
օրան» հէքեաթէն մէջ տարտղնուած բո
լոր նչանները ցոյց կու տան՝ որ հարցը 
կը վերաբերէ մենծ ր f յա յու մը՝ որուն 
ծննդոց ը կը գրեն վէ սԼն ու հէքեաթը։

Ա ակա յն հկըեաթը վէպէն ելլող, անոր 
ընդարձակ կառոյցէն անջատուող պատ- 
մ ո ււէ" if ըն է, կ'ըսէր պատմողը։ Իսկա
պէս ի՞նչ կը ն շանա կէ "անջատուած՜" բա
ռը դմուար է ըսել միանշակարև կերպով։ 
Վահէ Օշական "անջատուածը' կը հաս- 
կընայ "տարբեր երկ'՛՛ իմաստով եւ հէք
եաթը չի նկատեր շարունակութիւնը վէ
պին : Արդ' վէպին ս^ հէքեաթին մէջներ- 
քթն տրամաբանութիւն մը կայ, ներքին 
կապ մը^ որ անկարելի կը դարբնէ ար
մատական հատում մը։ Հէքեաթը կը բխի
վէպէ՛11 •> կաե^ւհ կ ըա1ղ որ կը կըկթէ ։
ինչպէս ներքին հայելիի մը մէջ կը կըր կ֊ 
նուին ցոլացուած իրերը ։ Վէպին էջ 
կր գտնուի en situation, ի տեղի : Արդ'
արդեօք այս հէքեաթը, որ իրոդապէս կու 
տա յ վէպին վերջը, չի՞ կ ա զմեր նաեւ ա- 
նոր աւարտը : Աւարտ մը Որ զայն չի 
գոցեր , չամփոփէր , այլ կը ձգէ ազատ , 
զօրութենապէս մենծ՜ Ր ! !ա ! ո ւ Կողովոյ- 
թի մը մէջ, Պատմ ո ւած քին վերջը այդ 
մենծ ր/շա/ն է (Օշականի վէպը, այս ի- 
մ աստովդ "կրթութեան վէպ" մըն է, 
Bildungsroman մը, roman d éducation 
մը) t nr զետեղուած է դր ութ եան հորի
զոնին եւ զոր հէքեաթին պատումը իր 
” խորհ բղան շական ութ եամ բ" կ'իրացնէ ։ 
Ուրեմն' տեսակ մը անհուն ձգումի մը 
մէջ, պատմ ուածք եւ պատում կը միա
նան իրարու, ինչպէս կը նոյնանան ա- 
ւարտ ու անաւարտ( ւ ) :

Յատկանշական ԸԼԼա էէ թի Ղ։11ր1 ԲI՛ Բ Ս՜ 
շականի փորձը հէքեաթը անջատելու 
(առանձնա ցնե լո լ իմ աստով) վէպէն ; Վի
պա յին խօսքը, վիպումը սեւով մը կը 
գաղթէ, կը տարագրոլի դրութենէ մը 
ուրիշ գրութիւն : Ինչպէս (միայն նմանո- 
ղաբար) ՄնացՈրդաց^ճ կ'անջատուի ճ իւ
ղը Մաթիկ Ս՝ելիքիանեանցին(8) :Կեանքին 
պէԱ£ կը դիմէ դէպի հէքեաթ , դիմեցու- 
մի մը մէջ, որ կը խախտէ ո՛չ միայն գը- 
րական սեռերը, (վէպ nL- հ էքեա թ) , ա յ-

լեւ իրականոլթեան մակարդակները Լխ 
տաց ետ լե ու հրաշալին , 4^"աւշ71ա£'սն5ւ
ոլ վիպականը) : Այս տեւական գազթը^ 
աեղ մը չկենալ ուզող կամ կրցող իւօսքթ, 
ա յս տեղափոխումը , այս անկա յունոլ.
թիւնը երր հարցը կը վերաբերի կեանքին, 
կրնայ բախիլ ու յանդիլ միայն մահուան 
սահմանին, Երկին աւարտը մահն £, այ. 
սինքն է նաեւ անոր սկիզբը։ Որուն սան
ձումը կ'արարէ պատումը։ Արդ' կարէ- 
լոր է գիտնալ որ «Օսկի օրանը» կ՚աւար
տի "լռութիւն" բառով։ Հէքեաթի խա. 
զուհին կը վերագառնայ "դիշերուան 
մ ուտ քին - Ոսկի իր լռութեան"^) ; Կր
կին իսկական աւարտը լռութեան շրջա
նակն է ։ սր սակայն նաեւ երկին մէջն է} 
վէպ՛11 ԸԼԼաԼո՚Լ անաւարտ :

Ասիկա այսպէս չէ՞ Օշականի բոլոր 
մեծ յղացումներուն համար, որոնք, իբ. 
րեւ ա յդ , տա ր ո ւած են ա յս աւարտի ու ա- 
նա ւա ր տ ի խնդրէն . "Անաւարտ'' (քնացոր.
դաց^յ կը դիմէ դէպի Համապատկեր: 
Համապատկեր^ կ աւարտի Օշա կանուխ 
որ զայն կը սկսի նաեւ, ու կը բանայ մա- 
մտնա կը Կեանքին պէս/fî» : Նոր վիպա-
շարքյր ո^րիշ մենծութեան մը պատմու
թիւնն է, մենծութևան մը, Որ կրնանր 
միայն գուշակել, հակառակ ցանցուած 
ինքն ա կեն ս ա դրա կան տա ր ր ե ր ո ւն : Օչա- 
կանի մենծ դրոդ դառնալուն պատմու
թիւնը որ կ՚աւարտի 0 չա կան ի հէքեա
թին մէջ։ Շրջան ակը փա կուած է այլեւս։ 

Ւսկ ես

փորձեցի մտնել երկի տրամաբանու
թեան մէջ՝ զայն վերակազմել ու քա
կել։ Նաեւ զայն լքել։ Վիրքեր ^Լան 
րոնք կը սեւեռէն անհուններ եւ ի հա Բ՛լէ։ 
ինչպէս Մովսէս Աւետես.ց երկրի սեմին, 
կ'տ բդի լուին անոնցմէ , Կ'ապր ին ու կ'ապ
րեցնեն մեզ այդ աւետումին առքուԼ։ 
Իսկ ինչո՞ւ չըլլան դիրքեր որոնք, իրենք 
հա բիւրը չհասնող էջերուն մէջ, իրենց 
պարապներուն կամ ընդտողեայ լռու- 
թիւններուն , դրուագէն ս՛J՛1՛ ԸՈԼՈԲԸ ՈԲ 
մեր ջիղերն ու միտքը կր կառուցեն իր- 
րեւ ^աչ խարհի մարմինը', ին չպէ ս կ'ը- 
սէր Մերլօ—Փոնթի։ Ասոնք կը լքեն Աւետ
ես, ց երկրի առասպելը, բնաւ այլեւս ան
հուններ չերագելու համար, այլ խօսե
լու ուրիշ րանէ :

ԳՐ. ՊԸԼՏԵԱՆ

(1) Լոս-ԱնՍըլըս, 1995, տպարան Ապ
րիլ, նիւթական օժանդակութեամբ' ՀհԸ 
Միութեան Ալեք Մանոլկեան Մշակութա
յին հիմնադրամին: Տպագրութիւնը կը 
տաոապի խնամքի որոշ պակասէ մը - ան
հաշիւ են վրիպակները , ուղղագրական 
սխալները, մանրակաըգչային զանցում
ները , որոնք կապ չունին Օշականի ձե- 
ո֊ագրին դժուար ընթեո.նլիութեան հետ:

(3) Չեմ հասկնար թէ ինչո՞ւ Վ- Օշա- 
կան չէ հրատարակած ձեււագրի մէկ ար
ձանագրութիւնը ”Աշակերտ”ը խորադի
րով; Տուած է սակայն բովանդակութիւ
նը:

(3) Այս րաոը կը գործածեմ récit ի 
մաստով, էլ ոչ nouvelle, որուն համար
ժէքն է նորավէպը: Պատմուածքը պա
տումին կազմակերպած "պատմութիւնն" 
է, պատումին ըլլալու կերպը : Լաւ պիտի 
չըլլա՞ր, որ մեր "գրականագիտութիւնը" 
որոշ խստութիւն մը կիրարկէր յզացա- 
յին մակարդակի վրայ :

(4) Տեզը չէ իջնելու, պատումի տեսու-
թիւններու բաւիղին մէջ , վիպագիաու- 
թիւնը ինքնին ընդարձակ կալուած մըն 
է ներկայիս, Հայոց տեսական ամայքէն 
բացակայ : կ’ուզեմ յիշատակել սակայն
Դ-ր ■ Յակոբեանի կարեւոր աշխատութխ-՜ 
նը, յատկացուած միայն նորավէպի հար- 
(յելաւն • Արեւմտահայ Նորավէպը ( 1ՏՏՕ՜ 
1910-ական թուականներ , Ժանրի պատ
մութիւն եւ տեսութիւն), Երեւան, 1996-

(5) ”Ակօս”, Պէյրութ, 1953, 4--12 Ա՜է1' 
ւեր :

(6) "Ակօս”, 11--12, էջ 65:

(7) Կարելի չէ՞ր արդեօք վէպն հէք
եաթը տպել միասին , պահպանելով եա 
դերձ անհրաժեշտ աոանձնացումը :
կայ պայմաններուն մէջ ասիկա "խենթ 
ցանկութիւն մըն է թերեւս:

(8) Տպուած ”3ագին”ի մէջ :

(9) "Ակօս”, թիւ 11-12, էջ 85:

Fonds A.R.A.M
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Les tentatives de réforme 
de Uéglise apostolique

arménienne :

l’kistoire d’un échec

Au moment où l’Eglise Apostolique 
Arménienne se prépare à commémorer le 
1700e anniversaire de l’adoption du chris
tianisme par l’Etat arménien,, au moment 
où, avec l’approbation du gouvernement 
de la République d’Arménie elle affirme 
et revendique la centralité spirituelle 
d’Etchmiadzine pour les Arméniens vi
vant en Arménie et dans la Diaspora, au 
moment où le Catholicos Karékine Ier 
vient d’illustrer les progrès du dialogue 
œcuménique entre les chrétiens en signant 
avec le pape Jean-Paul II une déclaration 
commune mettant fin à quinze siècles de 
divergences théologiques et politiques et 
ouvrant la voie à une réunification des 
Eglises(l), la publication du livre de Ha
çik Rafi Gazer peut être considérée comme 
un événement.

L’ouvrage en, langue allemande de 
Haçik Rafi Gazer (10աչք՚1լ Ր • ՛Լազարետն) 
intitulé «Die Reformbestrebungen in der 
Armenisch-Apostolischen Kirche im aus՜ 
gehenden 19. und im ersten Drittel des 20. 
Jahrhundertts» (Les tentatives de réforme 
dans l’Eglise Apostolique arménienne à la 
fin du 19e siècle et dans le premier tiers 
du 20 siècle)(2) est une thèse d’histoire 
des religions soutenue à l’Université de 
Tübingen (1993). L’auteur, est un Armé
nien d’Istanbul, engagé dans des recher
ches au sein de la Faculté de théologie 
de l’Université de Halle, célèbre pour 
avoir été l’un des centres de VAufklarung 
(le mouvement des Lumières) au 18e s., 
et pour avoir accueilli, au 19’ et 20e siècles, 
de remarquables érudits qui, tour à tour, 
ont introduit la «critique historique» 
dans la théologie académique allemande, 
professé le «Réveil» protestant ou, plus 
récemment, la «théologie dialectique».

Couronnant cinq années de recherches 
le livre de H. R. Gazer est conforme aux 

normes et aux exigences de la thèse en 
Allemagne. Une présentation rigoureuse, 

accentuée par la division en chapitres et 
sous chapitres numérotés, un appareil cri
tique minutieux appuyé sur une biblio
graphie nourrie, suggèrent une concep
tion positiviste de l’histoire et excluent 
toute assimilation à un récit littéraire, 
un genre auquel pourtant appartient 
1 histoire. Mais la rigueur et l’érudition 
de cet ouvrage austère en font un ouvrage 
de référence.

L’auteur n’a pas voulu écrire une his
toire de l’Eglise arménienne, une histoire, 
au demeurant peu étudiée et mal connue 
Pour l’époque moderne et contemporaine 
81 1 on exclut les travaux remarquables 
mais aujourd’hui datés de Malakia Orma- 
rtWn(3), mais une histoire des réformes 
tentées par cette même Eglise pour ré
pondre aux assauts des missionnaires ca
tholiques et protestants dont elle a été la 
cible durant tout le 19e siècle et pour ré
pondre aux questions que pose le monde 
Moderne.

Les sources utilisées par H. R. Gazer 
sont essentiellement allemandes et armé
niennes. Elles vont des archives de Mar- 

Rade(4) déposées à l’Université de 
Marburg, aux articles publiés dans les 
grandes revues spécialisées. Du côté alle- 
*nand on trouve surtout «Die Christliche 

et «An die Freunde». Du côté ar
ménien «Ararat» (1869-1918), la revue du

catholicossat d’Etchmiadzine, «Bazma- 
vep» et «Handès Amsorya», les organes 
des Mekhitaristes de Venise et de Vienne, 
le journal «libéral» «Mschak» de Tbilissi, 
mais aussi «Sion» et «Hask», respective
ment organes du patriarcat de Jérusalem 
et du catholicossat de Cilicie. La nature 
même des sources indique qu’il s’agit 
pour l’auteur de restituer et d’analyser les 
termes d’un vaste débat d’idées qui s’est 
instauré entre les théologiens et les intel
lectuels arméniens et allemands, et entre 
tes différentes directions spirituelles ar
méniennes, avant 1914. Lorsque l’on 
connaît le rôle de la revue «Die Christ
liche Welt» pour la diffusion du Kultur- 
protestantismus («protestantisme cultu
rel») caractérisé par l’acceptation de la 
modernité et par la conscience du carac
tère irréversible des transformations du 
christianisme qu’elle induit, on est stu
péfait de l’intérêt que les porte-parole du 
«libéralisme protestant» . ou «néo-protes
tantisme» — M. Rade, P. Rohrbach, A. 
Harnack etc. — ont porté à la réforma
tion de l’Eglise arménienne. Un intérêt 
apparemment désintéressé puisque H. R. 
Gazer le répète d’un chapitre à l’autre — 
il ne s’agissait pas de «convertir» les Ar
méniens et de les arracher à leur com
munauté d’origine en les soustrayant à la 
tutelle de l’Eglise Apostolique Armé
nienne, comme cela avait été le cas dans 
l’Empire ottoman avec la création du Mil
let catholique (1830) et du Millet protes
tant (1850), un «succès» qui, dans ce der
nier cas, est à mettre au compte des mis
sionnaires américains.

Au contraire pour le cercle «libéral» 
des «Amis du Monde chrétien», il exis
tait un devoir de charité: aider les théo
logiens arméniens à continuer leurs études 
en Allemagne, apporter une «assistance 
théologique» à l’Eglise arménienne afin 
qu’elle réalise les réformes indispensables. 
C’était, il est vrai, un moyen de favoriser 
la pénétration de la culture allemande en 
Orient. Il est vrai aussi que les massacres 
arméniens de 1895-96, de 1909, de 1915 
ravivèrent le zèle des missionnaires alle
mands. Tel fut le cas du pasteur Johannes 
Lepsius qui prit la tête de la «Deutsche 
Orient Mission» (1897).

**«

H. R. Gazer a assigné à son étude des 
limites chronologiques précises qui vont 
de 1869 (date de la fondation à Etchmia- 
dzine de l’Académie Kévorkian ou Ké- 
vorkian Djémaran) à Avril 1938 (date de 
la disparition tragique, à Etchmiadzine, 
du Catholicos Khorène Ier).

Ces limites ne sont pas arbitraires, car 
malgré les épreuves hors du commun tra
versées par l’Eglise et le peuple armé
niens entre 1894 et 1938 —massacres, géno
cide, guerres, révolutions, indépendance, 
soviétisation, diasporisation, totalitarisme 
stalinien— les tentatives de réforme de 
l’Eglise ont continué. Polycentriques, 
ces tentatives ont entraîné des discussions 
entre Etchmiadzine, Constantinople, Jé
rusalem, Sis puis Antélias, même après 
les partitions territoriales consécutives à 
la première guerre mondiale. Intensives
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ces tentatives de réforme ont touché tous 
les aspects de la vie religieuse.

En effet, grâce à la continuité d’expé
rience qui l’unissait à la tradition, l’Eglise 
arménienne avait des siècles durant sym
bolisé l’unité nationale et culturelle armé
nienne; elle avait assuré la transmission 
des sacrements et la continuité épiscopale 
(c’est-à-dire le pouvoir d’ordonner des 
prêtres) et avait affirmé la pérennité de 
l’institution.

A la fin du 19e siècle, elle doit faire 
face à de nouveaux problèmes. Surveillée 
de près par l’Etat russe et par l’Etat ot
toman, menacée de l’extérieur par l’ex
pansion des missions occidentales dont les 
meilleurs atouts restent l’école et l’ins
truction, l’Eglise voit son rôle contesté à 
l’intéreur de la société arménienne par 
les progrès de la modernisation, pas l’ap
parition d’une intelligentsia laïque et par 
celle des partis révolutionnaires, par le 
besoin croissant de donner un «sens éthi
que» à la répartition inégale des richesses 
entre les hommes.

Pour s’adapter l’Eglise doit se réfor
mer et se moderniser. C’est le catholicos 
Kévork IV (Metzakortz) (1866-1882) qui 
fut le précurseur des réformes lancées 
par le Mayr Ator (Saint Siège) d’Etchmia
dzine. Les premières mesures sont la ré
forme de la musique liturgique et la fon-
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dation (1868) de la revue «Ararat» qui 
allait servir de tribune aux réformateurs.

Le problème le plus crucial restait ce
lui du recrutement et de l’instruction du 
clergé arménien ,mal préparé à ses tâches 
et accusé, non sans raison, d’ignorance et 
d’incompétence.

En posant la première pierre (mai 1869) 
du Grand Séminaire qui va porter son 
nom, Kévork IV va modifier totalement 
la situation et créer un modèle. La pre
mière rentrée eut lieu en, Septembre 
1874. Recrutés dans les différentes com
munautés arméniennes, âgés de 14 à 16 
ans, les 75 séminaristes admis en pre
mière année sont des boursiers astreints 
à suivre un programme ambitieux (six an
nées d’études secondaires, plus trois an
nées d’études théologiques) qui prévoit 
outre l’enseignement du grabar, du grec, 
du latin, de l’hébreu, du russe et de l’an
glais, un enseignement scientifique.

D’autres questions qui devaient être 
débattues durant des années étaient à 
l’ordre du jour. Le célibat des vartabeds 
et les règles de la vie monastique. La ré
organisation de l’administration diocé
saine et des finances de l’Eglise. L’ordon
nancement des offices et la langue (gra
bar ou arménien moderne?) du culte. Une 
nouvelle édition de la Bible et la publi
cation d’ouvrages de rituels. Une refonte 
du calendrier religieux (calendrier des 
saints et jours de fêtes) et l’introduction 
du calendrier grégorien. La question de 
la participation de laïcs aux offices, l’im
portance du sermon et de l’instruction re
ligieuse dans les écoles, la refonte du 
droit canon, la codification d’un nou
veau droit de la famille etc...

** Ht

Pour analyser ces débats, H. R. Gazer 
a adopté dans son livre un plan en trois 
parties. Il traite successivement du mou
vement des réformes lancé à Etchmia
dzine de 1869 à 1917, du mouvement des 
réformes démarré sous l’impulsion du 
patriarcat de Constantinople, de 1889 à 
1914 et enfin du sort des réformes en Ar
ménie et hors d’Arménie (Etats-Unis, Jé
rusalem, Antélias) de novembre 1917 à 
avril 1938.

Bien entendu, il est impossible de ré
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sumer le contenu d’un ouvrage fourmil
lant d’informations et, de fait, il serait 
souhaitable qu’il fut traduit en armé
nien ou en anglais pour obtenir la large 
audience qu’il mérite. Mais on peut dé
gager quelques faits et évidences.

A l’exception de rares laïques, les ré
formateurs arméniens ont été des prêtres 
membres de l’Eglise Apostolique Armé
nienne.

Le mouvement est resté cantonné dans 
le cercle étroit d’une élite du clergé et n’a 
pas suscité de mouvement populaire. Les 
bouleversements politiques violents aux
quels l’Arménie et les Arméniens ont été 
soumis au cours du 20e siècle ont à la fois 
décapité l’Eglise (génocide, déchristiani
sation, persécutions soviétiques) et freiné 
les réformes.

Il faut dès lors citer des noms. En
seigner la théologie à Etchmiadzine sup
posait qu’il y eut des théologiens armé
niens et des ouvrages de théologie. Dans 
le désert des commencements, une figure 
d’exception s’impose : celle de Malakia 
Ormanian (1841-1917). Converti au catho
licisme, éduqué à Rome dans le Collège 
des Antonins, docteur en philosophie 
et en théologie, Ormanian. qui s’était in
surgé contre Vatican I, est revenu dans 
le giron de l’Eglise arménienne en 1879. 
Coadjuteur de l’évêque d’Erzeroum, en
seignant au Collège Sanassarian (1886), 
sa réputation est parvenue à Etchmiadzine 
où le catholicos Makar Ier (1885-1891) 
l’invite à enseigner la théologie au Ké
vorkian, au cours de l’année scolaire 
1887-1888.

Cette unique année d’enseignement, 
car les autorités russes qui viennent de 
fermer quelques 600 écoles arméniennes, 
renvoient Ormanian dans l'empire otto
man, aura des conséquences considéra
bles. Aux 27 élèves en théologie qui lui 
ont été confiés, Ormanian a donné un 
cours en arménien : il sera repris et 
commenté par ses successeurs. En l’ab
sence d’ouvrages de théologie il a créé un 
matériel scolaire, Il a, et, c’est sans doute 
le plus important, suscité des vocations 
religieuses et intellectuelles parmi ses 
élèves en particulier celles de Karapet 
Ter-Meguerditchian (1866-1915) et de 
Kévork Tcheurékdjian (futur catholicos 
d’Etchmiadzine de 1945 à 1954 sous le 
nom de Kévork IV). La russification de 
l’Université de langue allemande de Dor- 
pat (1889) où se rendaient traditionnelle
ment les étudiants arméniens du Cau
case amène Etchmiadzine à prendre la 
décision d’envoyer ces deux étudiants en 
Allemagne pour y étudier la théologie 
et la musique sacrée, à Halle, Berlin, 
Leipzig, Marburg.

C’est ainsi que se créent les liens entre 
le «protestantisme libéral» allemand et les 
réformateurs arméniens.

A son retour, K. Ter-Meguerditchian 
devient rédacteur de «Ararat» (de 1894 
à 1899) dont il ouvre les colonnes aux 
prêtres arméniens de Turquie et de Perse 
et où il lance une véritable campagne en 
faveur des réformes. Accordant, sous 
l’influence des prédicateurs allemands, 
une place particulièrement importante, au 
sermon, comme moyen de transmission 
de la parole de Dieu, il est amené —et 
c’est exceptionnel— à chercher une théo
dicée de la souffrance et de la mort dans 
les massacres arméniens de 1895-1896.

Il faut aussi citer les noms des autres 
réformateurs formés en Allemagne : les 
vardabeds Karékine Hovsépian (1867 - 
1952), futur catholicos de Cilicie à partir 
de 1943, et Yervand Ter-Minassian, un 
des plus grands érudits arméniens reconnu 
par l’Arménie soviétique. Sans oublier 
Hagop Toptchian et Ardachès Abéghian.

H. R. Gazer traite plus rapidement, et 
c’est dommage, des tentatives de réforme 
de l’Eglise arménienne dans l’empire ot
toman où les laïcs ont joué un certain 
rôle. Celles-ci partent du patriarcat et 
ont pour principal protagoniste Malakia 
Ormanian, qui est chargé de créer et de 
diriger le fameux Séminaire A’Armache, 
près de Nicodémie. Patriarche de Cons
tantinople de 1896 à 1908, un patriarcat 
qui lui vaudra l’inimitié durable du
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Daschnaktsoutioun(5). Ormanian aban
donne la direction du Séminaire à Yé- 
ghiché Tourian, une autre figure do ré
formateur, qui deviendra, à son tour, pa
triarche de Constantinople (1911-1912) 
puis patriarche de Jérusalem (1921-1930).

C’est à Armache qu’ont été formés Bab- 
ken Kiulécherian, futur évêque et futur 
coadjuteur du catholicos de Cilicie, et 
Grigoris Balakian. L’un et l’autre de
vaient jouer un rôle important dans les 
colonies de la Diaspora entre les deux 
guerres.

Par l’ampleur et la complexité du su
jet, la troisième partie est un peu déce
vante. S’agissant de l’Eglise en Arménie 
soviétique, l’ouverture des archives et les 
publications récentes sur les événements 
des années 20 et des années 30, les nom
breux articles publiés dans les colonnes 
mêmes de «Haratch» sur les pontificats 
de Kévork V Vechdali (1912-1930) et de 
Khorène I Nahadak (1932-1938) ont rendu 
le lecteur plus exigeant.

A peine libéré de la tutelle de l’Etat 
russe (1917) le Saint Siège à subi l’assaut 
frontal des bolcheviks à partir de Dé
cembre 1920 —nationalisation des égli
ses, des écoles, des musées, de la biblio
thèque et de l’imprimerie d’Etchmiadzine, 
interdiction de l’instruction religieuse aux 
mineurs, fermeture du Séminaire etc...— 
avant d’être confronté en 1924 au schisme 
de YEglise libre (Azat yékéghetsi) et aux 
violentes campagnes antireligieuses des 
militants athées et des «Sans Dieu». Le 
pire se produira dans les années 30, lors
que le clergé arménien disparaît pres
que totalement en URSS et lorsque Kho
rène I sera assassiné dans la nuit du 5 au 
6 avril 1938 par des agents du N.K.V.D.

Cependant, oe qui est nouveau, c’est 
l’intérêt montré par H. R. Gazer à YEglise 
libre, qu’il décrit comme l’expression 
d’une véritable volonté de réforme venue 
d’en bas, mais dévoyée et instrumentalisée 
par le pouvoir communiste. De même, 
il met l’accent sur un aspect souvent igno
ré ou négligé du pontificat de Khorène I: 
les quelques réformes relatives au calen
drier et à la liturgie que ce dernier a fait 
adopter peu de temps avant sa dispari
tion.

*

En conclusion, le livre de H. R. Gazer 
aboutit à un constat d’échec. Après 70 ans 
de discussions entre les différentes direc
tions spirituelles de l’Eglise arménienne, 
le mouvement s’arrête (définitivement ou 
provisoirement?) à la veille de la seconde 
guerre mondiale. Et, en 1952, avec Ka
rékine Hovsépian disparaît le dernier re
présentant de la génération des réforma
teurs.

Il faut attribuer cet échec aux boulever
sements politiques qui ont donné un cours 
nouveau à l’histoire du peuple armé
nien (formation de l’Arménie soviétique 
et des communautés de la Diaspora), à 
la sécularisation de la société, à la montée 
des idéologies (nationalisme de la FRA et 
marxisme des communistes) qui ont ré
duit l’influence sociale de l’Eglise. Il faut 
aussi l’attribuer au fait qu’en 70 ans, 
l’Eglise arménienne n’a jamais été libre; 
que les réformateurs n’ont constituté qu’un 
petit cercle de théologiens appartenant 
à une Eglise orientale isolée et obligée de 
rechercher l’appui des théologiens et des 
missionnaires occidentaux. Il est intéres
sant de noter que cet appui fut recherché 
auprès des protestants allemands «libé
raux» mais non à Rome ou à Moscou, c’est- 
à-dire là où elle craignait le moins d’être 
subjuguée. Bien que, depuis 1990, l’Eglise 
Apostolique Arménienne ait bénéficié 
de mesures de tolérance et de «libéra
tion» en Arménie, bien qu’une Faculté de 
théologie ait été créée à Erevan, bien que 
le nouveau catholicos Karékine I soit de
venu une personnalité médiatique dont la 
voix résonne dans la Cité, les pro
blèmes qui se posent à l’Eglise en 
cette fin du 20e siècle, sont les mêmes
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Պատմութիւնս հաւատա րիմ պիտի ըլ
լայ իրականութեան կամ , ամէն սլարա- 
դա յի ՝ իր ա կտն՚ռւթ եան լ,մ- անձնական յի
շատակիս՝ որ յն՚ն է։ Դէպքերը տե
ղի ունեցան վերջերս ՝ բայց գիտեմ՝ գրա
կան սովորութիւնը պարագայական դի՜ 
ծեր աւելցնէ չու եւ դո յներ խտացնելու 
սովորութիւն է նաեւ* Ելուզեմ պատմել 
Ուլրիքայի հետ [մականունը չիմացայ եւ 
թերեւս երբեք չիմանամ} հանդիպումս 
Եորք քաղաքը. ժամանակագրութիւնը 
պիտի լնգդր կէ դի չեր մ ր եւ առաւօտ մը :

Դիւրին պիտի ըԱա ր ըսել՝ թէ առաջին 
անդ\ամ տեսայ ղփնքը Եորքի Հինգ քոյ
րերուն քաթ անպատկեր ղորս
վՀրոմուկլի պա՛տ կե ր ամա ր տի կներ ը յար
գեցին՝ բայց փաստ կ՝ որ հան դի պեց անք 
պարիսպներէն անդին' հնյորթըրն Ենն^ի 
փոքրիկ Սրահը։ Հ՝ ի չ մարգ կար ել ան 
կռնակը գարձուցած էր* Մ երմեց իրեն 
առաջիս ր կուած բաժ՛ակ մը :

— Եդապա շտ եմ — ըսաւ ; -- Ջեմ ուղեր 
կապկէ լ ադամ արգի կը։ Եր ենց ծխախո
տէն ու ա լք ո լէն չեմ ախո րժփր :

Խօսքը հնարամիտ կԼ՚ուզէր ըլլա լ եւ 
գուշակեցի որ առաջին անգամը չէր որ 
!լ ըսուէր ։ (Հետոյ իմացայ որ իրեն բնո-
րոչ չէբ ւ բայց մեբ ը“՝֊“ծը մէչտ չէ որ 
մ1՛ ‘Ա՛ կը անի :

Պատմեց թկ ուշ հասած էր թանգա
րան ը՝ բայց՝ իմանա լուէ իր (յորվեկիացի 
ր յ յ ա յ ր ՝ արտօնած էին իր մուտքը. Լյեր- 
կաներկն մէկը յարեց.

— Առաքէին անդամը չէ որ (յորվե կիա ց ի- 
ները Եորք կը մտնեն :

— Այդպէս է -- ըսաւ ան։ ԱՀնգլիան մե
րը եղաւ եւ ղայն կորսնցուցինք՝ եթէ 
ճէչդ է ո\ը մ կ կը բան մը կրնայ ունենալ 
եւ կամ բան մը կրնա յ կո ր ս ո ւի լ ։

Ահա այգ պահ ուն էր որ դիտեցի զին- 
Ո՚-էլէըմ Պլէյքէ մէկ տողը կը խօսէ 

քնքո յ շ արծաթէ կամ բա ր կաճա յ թ ոսկիէ 
աղջիկներու մասին՝ բայց () ւլր իքա յէ մէջ 
ոսկին ո՛ւ քնքշութիւնը կը գոյա կցէին: 
թեթեւ. ու բարձրահասակ ՝ սուր գիծե- 
րով եւ մ ո էս րա դո յն ա չքե ր ո ւէ ։ (յուաղ
քան իր դէմքը՝ ղիո տպաւորեց հանդարտ 
էսորհ րդաւո բո՛ւթեա^ այդ երեւո յթը : Գի՛-- 
րաւ կը ժ՜պտէր եւ մպիտը կը թուէր հե
ռացնել ղինքը* Աել հագած էր՝ ին չ որ 
տարօրինակ կ Հիւսիսային երկիրները՝ 
ուր կը ջանան շրջապատի գարշութիւնը 
մ եղմ ացնե լ գոյներով։ Աս տակ ու հչլր- 
rb տ անդլերէ*լյ կը խօսէր եւ թեթեւօրկն 
կ ընդգծէր ր—երը։ Ուշադիր գիտող չեմ» 
կամաց-֊կամաց անգրագարձայ այդ բա
ներ՝ ուն ։

—en beaucoup plus graves— que ceux qui 
6e posaient un siècle auparavant. L’Eglise 
se prépare aux commémorations de 2001. 
Le triomphalisme qui accompagnera ce 
type de cérémonie convient-il à une 
Eglise qui se relève à peine des décombres 
et le peuple arménien, dont elle assure 
la direction pastorale mérite-t-il d’être ap
pelé aujourd’hui, ce qu’il fut dans le 
passé, «un peuple chrétien» ?

L’Eglise ne devrait-elle pas plutôt re
prendre, et approfondir avec ses fidèles, 
l’œuvre interrompue des réformateurs ?

ANAHIDE TER-MINASSIAN

(1) «Haratch», 17 Décembre, 20 Dé
cembre, «Le Monde», 17 Décembre 1996.

(2) Ouvrage édité enl996 par Vanden՜ 
koeck und Ruprecht, à Gôttingen; 231 p.

(մ՚անօթացանք։ (Լսի՝ թէ Պոկոթայի 
Ան տեան համալսարանի դա սա էսօս եմ ։ 
Աւելցուցէ , թէ Գոլ ոմսլի տցի եմ ։

Հարցուց ՝ մտախոհ »

— Ե^նչ կը նշանակէ Դո լոմ պիաց ի ըլ
լալ»

— Ջեմ դիտեր — պա տասէս ան եց էէ . Հա
ւատքի արարք մըն է *

- (յորվեկիաց ի րյ լա՚ըու պէս ՜՜ րհդ ու
նեցաւ յ

Այդ դի չորուտն զրոյցէն ուրիշ բան չեմ 
յէժբ : (Հաջորդ առաւօտ՝ կանուխ իջայ
ճաշասրահ : Ապակիներէն տեսայ որ ձիւն 
եկած էր » դաշտերը առաւօտեան մէջ կը 
կո ըսո՛ւէ ին ։ Ե^րիշ մարդ թլար։ քԵ֊լրիքա 
իր մօտ հրաւիրեց ղիս* (Լսաւ՝ թէ կը 
սՒհէր մինակը քալել.

Շոփենհաուըրի մէկ կատակը յիշեցի եւ 
պա տա ս էս անեցի *

— Ես ալ ։ Երնանք մ իա սին ե / յե լ ։

թուրմ ձիւնէն քա լե լով հեռացանք : 
Աարգ չկար։ Առաջարկեցի թռրկէյթ եր
թեալ՝ դետն էւ վար՝ քանի մը մղոն։ Ար
դէն սիրահարած էի Ո*֊լրիքային » քովս 
ուրիշ անձ ո ւղա ծ պիտի չ րյ յայի ։

(Հանկարծ՝ դա յ լփ մը հեռաւոր ոռնոցը 
լսեցի* Երբեք չեմ լսած դա յլէւ մը ոռնա- 
ԼԸ՛ Ըայը դիտեմ որ դա չ չ մթլ, էր. Ո ւլր l՛- 
քա չայլայլեց"". ■.

fi/՛չ ետք ՝ կա րծե ս բա րձրա ձա յն մ տա- 
ծե լով ՝ ըսաւ »

- Ե՛՛րք Ս էն ս թ րր երէկ տեսած քանի մը 
խեղճ ս ուր ե ր ը ղիս աւելի յուղած են քան 
Qu լոյի թանգարանի մեծղի նաւերը։

Ա եր ճամբաները կը էսա չա ձ ե ւ է ին ։ 
(Հ ետմիջօրէն ՝ Ասլրիք ա կը մեկնէր Լոն
տոն ՝ իսկ ես' էշտինպուրկ :

— Օքսֆորտ Աթրի թի մէջ — ըսաւ ին
ծի- ՝ պիտի կրկնեմ տր 'Եուինսիի քայլե
րը^ ՛որ Լոնտոն է/ ամբոխներուն մէջ կո ր- 
սո՚ւած իր Աննան կը փնտռէր ։

-- Տ ր Եո լինս ի — սլատաս էսանեց ի — դադ֊ 
րեցաւ փնտռելէ : Ես կը շա ր ո ւեա կեմ
փն առել էեամ՚անակէ ըեթացքէն ;

-- թերեւս —ըսաւ ց ած ձա յերսէ՛ ղտած
ես ;

Հասկցայ որ սՀե ս սլա ս ե լէ ,քսրն մը ար
դէ լո ւած չէր էնծէ եւ հ՛ամբուրեց է էր բե
րանն ո լ աչքերը-, -էն քոյ չ կեր "լո վ ետ մ ը- 
ղեց ղէ ս եւ ապա յայտարարեց .

- թռրկկյթէ էջեւանր քուկդ պէտէ ըլ-

(3) M. Ormanian. L’Eglise Arménienne, 
Paris, 1910. Azkabadoum (Histoire na
tionale); Constantinople (à partir de 1912) 
(mie chronique de près de 5000 pages). 
Publié sous la direction de F. Heyer, Die 
Kirche Arméniens, eine Volkskirche zu- 
rischen Ost und West - Stuttgart, 1978, 
n’accorde que quelques dizaines de pages 
à la période contemporaine. Le livre ré
cent de K. Beledian, Les Arméniens, Ed. 
Brepols, 1994, est précieux mais reste trop 
généraliste.

(4) Martin Rade (1857֊ 1940) théolo
gien et pasteur protestant «engagé». L’un 
des fondateurs en 1886 de «Die Christliche 
Welt» («Le Monde Chrétien»),

(5) Accusé de «trahison» pour avoir ac
cepté de «collaborer» avec le «Sultan 
Rouge» Abd-ul-Hamid, il sera blessé au 
cours d’une action terroriste commanditée 
par la FRA.

լամ : Մ էն չ այդ , կը խնդրեմ որ էնծէ չը 
դոլչէս : Այդպէո աւելէ լաւ է :

Տա՚րէքը առած ամուր է մարդու մը հա 
մար, “էրը չսպասուող պարզել մխ, է. 
Հրաչքը պայման պարտագրելու էրաւուն 
քը ունէ : Մ տա բերեց է Փոփայանէ Լրէ_ 
տասարդական օրերս եւ թ՚եքսասէ աը 
ջէկ ^Ը /Ւլրէքտյէ նման յստակ Ոլ Աը 
լացէկ, որ մերմած էր է մ սէրը՝.

Սխալ չզոլ՚ծեցէ. չհարցուցէ եթէ ղէԱ 
կը “էըկը ։ Ո՛չ առաջէնն կր , ոչ ալ վեր. 
ջէնը . Այդ' թերեւս էմ վերջէն արկա. 
ծա խնդր ո ւթէւն ը , հերթականը պէտէ ըլ. 
լար Իպոէնէ այդ փայլփլող ել վճռա- 
կան ա շա կե ր տ ո ւհ ի ին հ՛ամար :

ՀՀարունակեցինք ՝ ձեռք ձեռքի տուած*

- Այո բոլորը ե րա ղէ պէս է - ըսէ-, ել 
ես երբեք չեմ երազե՚ր :

՜՜ Ս.յն թագաւորէն պկս - հակադրեց 
Ուլրէքա- որ չերազեց մէնչև որ կախարդ 
մր ղփնքը քնա ցուց է՚ողանոցէ մը մէջ՛.

Աետո յ ա լե լ ց ուց .

- Լաւ մտէկ ըր կ : թռչուն մը երգելու
վբ'ա յ է ՛•

fi/՛չ ետք երդը լսեց էնք :

- Այս կողմերը -ըսէ- , կը կարծեն թէ 
մահամերձները ապադան կը դուչակեն ՝.

-- Ւսկ ես մ եռնե լու մօտ եմ - ըսաւ ան :

Երեն նայեցայ ՝ զարմացած։

Անտառէդ ճամբա յ կտրենք —պնգե- 
!jb- > աւ ելէ շուտ կր հասնինք թ^րկէյթ։

— Ա(ետառը վս/անդաւոր է —առա ր կեց •

Շարունակեցինք տտ փտ ս տանն ե ր կն :

— Ե ս պիտի ուգկի որ այս պահը մ ըշ
տա կան ր յ լու ր — շշփջա ց ի *

- Մշսւական բառը մա՛րգոց արտօնուած 
չէ --հաստատեց Ո^լրիփա եւ՝ Լ^ԼտԸ 
փափկացնելու համար՝ խնդրեց որ կըրկ’ 
նէի անունս , ղո ր լաւ չէր լսած ։

- Խաւ էկր 0թարս՛ լա — ըսէ :

Ուզեց կրԼլ նել եւ չկրցաւ . Ե“ նոյնպէս 
ձախողեց այ Ուլրէքքկ ան ո ւն ո վ . y

"՜ Աիկսւրսր պիտի կոչեմ քեզ- յայտա
րարեց մ՜պիտով մը յ

- Եթկ ես Ա ի կուրտն եմ — սլա տաս խա- 
նեցի-.՝ դույյ Պրունհիլտ պիտի ԸԱխ'*1 :

Եայլերը դանդաղած էին։

ճանչնսմ ս ասքը — հար ց՛ուց ի ։

— Հարկաւ —ըսաւ— • Ո ղբե ր գա կան պատ
մութիւնը ղո ր Դե րմ անաց իները մս
ցին ի րենց ո ւշտ ցած *Լյ ի պե լո ւնկն ե ր ո վ :

Ջ ուզեց ի վիճիլ ել պատասխանեցի*

Պ\րունհիլտ՝ քայլուածքէդ կարծես 
ուԳէՒ[է nF անկողնի մէջ սուր մը մեղ 
բա՛ժնէ :

(Հանկարծ ՝ իջեւանը հասանք* Ան ա կբ)1- 
կաւ չկբ "ը ալ ^“ըթըրն Ւնն^ կոչ- 
ուկր :

Ա Աէնդուէ՚էն վերկն, Ուլրէքա պոռաց-

- Գայլը լսեց է՞ր- Անգլէոյ մկջ այլեւս 
դայլ չկայ-, Աճասլարկ՛ :

Վձ/»/, յար կր ելլելու ատեն ՝ նկատեց( 
որ պատերը թղթա պա տուած էէն Ուէբ 
ի ըմ Մ որրիսի ձեւով՝ շա տ խորունկ կար
միրով՝ շաղկապուած պտուղներով ու 
թռչուններ՛ով։ Ա ւլր իքա առա ջին ր մտաւ' 
Մ ութ սենեակը ցած էր ՝ երկթեք տանի
քովդ Ա սլա un ւած տնկո ղէնը կը կրկն՚ս-
սլա տկո ւ է ր տարտամ բիւրեղով մը եւ
•իայլուն դւսոպան ինծի յիչեցուց Ա • Դրո9 
հայելին * Ո Լք րի քան \արդէն մերկ էր' 
Զի ո ^Լս,է^ ժ b^ իսկակա^յ անունով 
•-b^r- Զղ ացի ձիւնին աւելի ուժ՜եղ տե-

: Արդէն կահ ոյք ու հայելի չէր մր
նաց ած*. Երկուքին միջեւ սուր չկար։ 
մանակը աւադի նման 1լ երթար ։ Դ^ր1^’
ւոր' շուքին մէջ՝ սկրը հ ո ս ե ց ա լ եւ ՝ \առա- 
ջ.էն ու վերջին անդամ ըլրսլո վ՛ Ուլրէքա՛ 
յի սլա տկերը ՛ունեցա յ •

ԽՈՐԽԷ ԼՈՒԻՍ ՊՈՐԽԷՍ

Սպաներէնէ թ֊արգմսւնեց՝ 

Վարդան ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ
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■('1Ա.1:1ՏՈՍ-ՐՈՓ
արուեստասէրի մը oruiqrkfc

ԳՐԻԳՈՐ ՀԱՄՐԱՐՋՈԻՄԵԱՆ

կարելթ է ամբողջովին անջատել մեկ— 
նա բան ո ւթեան խորհուրդը ստեղծադո ր- 
հական իր ակէն : Նոյնպէս բոլորովին ա- 
ղատել ունկնդիր ը մեկն՛աբանէն :

էրեք u,J’l տարբեր կա րդի ա րուես._
տագէտն թէ ա ր ո ւե ո աա ս է ր ը սլա ր ա ին ա-
ււաւել թէ նուաղ չափով արտադրի չ ե_
ր եւա կա յութիւն մը ի սպաս դնել երա- 
(Ւըչտական երեւոյթին , որպէսզի ամ- 
րվանաի երդահանին դործը* f] ստում 
մը փնտռելու համար հո դե բնա խօսա կան 
ազդակները՝ որոնք կը նոյնանան ինքնին 
մեր երեք անբաժանելիներուն մօտ՝ կազ- 
մելով անոնը սաղմնա յին կո ր իղր î ՀԱ1 ր կ է 
Համաձայնիլ սակայն բացատրութեան մը 
վրայ։ Ա՛յն է' ւ^^չ է երամշտութիւնը։

Լայներ ո Լ միջոցաւ խորհրդածելու ար- 
ուեստը։ Այսօրուան ընդունուած սահ
մանումն է ա՛յդ ; ք^այը չէ եղած միշտ 
նոյնը ։

Տասնեւո ւթեր ո ր դ դարու երաժ՜իշտը 
> աւանս/բար ըսէր' ^ձայները ականջին 
ախորժալուր ձեւով նե ր դա շնա կօ ր էն հա
մադրելու արուեստը^ :

Ուրեմն կան իչխորԼ ազդա՛կներ մեր 
'•ասկաըողւթեան սահմաններուն ներքեւ՝ 
որոնք մասամբ կախում ունին նաեւ 
մեր ապրած շրջանէն յ /7<_ սերունդներ ի- 
ե՚երա յաջորդ չեն ո ւնենա ր նոյն մօտե ց ո ւմ ը 
արուեստի գործին' նոյն հասկաց ոգու- 
թիւնն ու զայն տալու ճա շա էլը ստիպողա- 
բար։ Պիտի փ ո խո ւի անոր մեկնա բա- 
նութիւնր* *Լյախ\անիւթը ձայնը պիտի մ ը- 
նայ} բայց պիտի տարբերին զայն տա
լու եւ ընկալելու ձեւերը»

Լրբ խորհ ինք թէ ներքին ներդա շնա- 
կութեան ներզդաց ումով յա յ տն ա բե ր-

ուող ցոլարձակում մըն է մեկնաբանին 
տրաայայտել ուզած զգաց ո ւմները գոր- 
եի մը կատարման ընթացքին՝ դժ՜ուար

էբոլշակել թէ տա ր բեր սերունդներ
տարբեր հ ոդեբանական ըմբռնումով կը 
մօտենան անոր յ

ամդ բւոէոբը ինքնաբերաբար 
ll’n/ի կատարուի նաեւ մեր կողմէ ուն- 
^գրութեան ընթացքին ։

Միւս կողմէ ՝ ստեղծագործ երեւակա- 

J թեան յ»ելեւէջներուն հետեւիլ կը

Յունուար 16/ Թէաթր տէ Շան զ’էւՒզէ

Պըղան սոնի հ տմաշխարհային մ ըր- 
^յթըչահեցալ հ/։նգ աաըի առԱ1ջ՝ j['—

•բ ղթևքը իբրեւ ծանօթ երգչուհիի

ղալա՚լ^՛- Այս°ր Ար- 
/ * Լի1էանեան արդարօրէն կրնայ------------------------լ- - ը-- Հ ք ԼԼ--- J
,Լլ j անոր յա ղթա կան երթով :

f "Ր Գայն հասցոլցաձ է միջին ս!.-

ռ ՝*• Լտւարէոյն ղևկավարներուն կար-
11^Լ ըղձալի դիրքին :

F է է դիչերուան համերգէն ետք
ֆ'Հ ռյԼ հաստատեց մաքևիսակա*^ nt—
Խ7°ճպ"տք'ն։ Կա1-ոՒչ Ր^յթււ -

ւսն Ոլ J Ը ԳՂչծնլու թէ ղեկավարն ալ
^է^Ոձ/,՝ր,նայ ‘էատաՐեԼաԳոՐծեԼ Ւր Ա"~

անո ''ՐԸԸ^ բայց առաւելապէս որակը
սԴ"ճսՐճղդճս"քամր Ղ"1՛^ 1""'ւ“՚ն ճիլրլի 
եւս, ւ ‘"հերուն , բան մ'աւե լի կախ
է՛ ՐՄ-և ա կան ձիրքէն : Ընդունուած

՛Լ՛՛՛րութեան տաղանդը ա'լ աւելի

պահանջէ նաեւ մեր վերարտադրիչ երե
ւակայութեան որոշ աշխատանքը։ Հորե է 
կը խորհիմ բուն մասնակցո ,թի.նը : Ո՛
ա յդպէսով ո ւն կն դիրն ալ ՚ւը մ ասնա կց ի 
գործին իրագործման ՝ ԸԼԼ,սԼո՛Լ երկրորդ 
աստիճանի մե1լևաբան մը։ ինչպէս այս 
վերջինն ալ է՛ երկրորդ աստիճանի J°— 
ր ինո ղ մը.

թ ո լո ր ո ւած է Լ['խ"ւ['^ը ^րկի ս լոե գծա- 
դործ ա շխ ա տ ան քին ։ ք) ւ ա յդ ա շխ ա տ ան- 
քԸ Է.Ր տարբերի կարծէք սերունդէ սե- 
ր ո ւնդ ? են թ ա կա յ ի մասնաւորի ժ՜ ամա
նա/լներ ուն յարմարող յուղման տուեալ
ներուն յ ճաշակներու փոփոխման՝ կրօ
նական թէ ընկերային ազդեց ո ւթեանց ՝ 
գեղեցիկի հասկացողութեան նաեւ ոգե
կան գոհացումի ըմբռնումին»

Ին չո^լ այս մէջբե րումը մեկնաբանու
թեան չուրջ »

Անցեալ տասը օրերու ըն թա ց քին կա
յացած երեք սրտայոյղ համ եր դնէ լ, ա- 
ռա ր կա յա կանօ ր էն պիտի կարենային մե
ղի ներ քև ո վին խորհրդածել տալ մեկնա
բանութեան տարրեր մօտեցումներուն 
վրայ* Ա ատ կան շական էր նաեւ սերունդ
ներուն դերը ան ջա տօ ր էն ւլի տո ւած յ Ա- 
լադ ս ե ր ո լնդի արուեստագէտին բո լո րո- 
,լլ,ն ազատ ըմբռնումը՝ իր սէրն ու դըմ՜— 
գոհութիւն ր արտա յա յտելու խա չաձեւ- 
եա լ հատու ձևը՝ հնչողական փնտռտուք
ներ ո վ-. Մինչ եր իտա սարդը հաւատաւոր՝ 
որ զերծ է սխալելու մ տա վա խ ո ւթեն էն ՝ 
բռնի կը ստիպէ ունկնդիր ը հետևելու ի— 
րեն՝ ինքնավստահ ՝ վառ իր երեւակայու
թեամբ ու կը յա£ողի քեզ ա նվեհեր երթով 
մը առաջնորդել իր աշխարհը։ Ետյ տա
կաւին երկու շրջանները միացնող կա- 
մըրջակին վրայ միջին սերունդի արուես
տագէտը՝ որ կը ջանայ գտնել՝ առաւե
լապէս կչո-ել՝ մեկ նա բանած գործին յատ
կանշական դրոշմը ու զայն պայծառ բիւ
րեղացումով մը ներկայացնել։

թօսքը անշուշտ ընդոծին բազմապւս— 
տիկ ^իբքծրով օժ՜տուած իրաւ մեկնաբան
ներուն մասին է »

Ել ո լնէինք վևրջին տասը օր եր ուն՝ 
այդ կա րդի նուիրեալ չորս հա յ արուես
տագէտներ ՝ հմայիչ երեք համերգներու 
մենակատար թէ ղեկավար î

իսկ զծնունդ է?} : Աւ (իորժ՜ Բ էհլի վան-
եան տէր կ՚երեւի այդ անփոխարինելի 
յատկութեան . Աւ գործածել դիտէ զայն 
ամ ենա յաջող ազդու ձեւով։ Զդար[՚նք 
նամանաւանդ իր այդ դիտակից ՝ հաւա- 
սարակշռեալ արուեստը Պրահմսի երկ
րորդ հա ման ո լադի կատարման ընթաց
քին ։ Պր ա հմսի չորս համանուագներէն 
ամէնէն զուարթն է այս մէկը։ Սակայն 
լո յսն ու խաւարը զիրար կը հ ա լած են , 
ստիպելով ունկնդիրը կեդրոնանալ, լիո- 
‘Ա՛ն ըմբոշխնելու համար անոր հաճու
թիւն բերող բան ա ս տ եղխ ա կան ոգին :

Այղ մթի՛ն կողմն է Պրահմսի , ո ո յն 
դործը իր զհովուական համանուագը» նը- 
կատել տուող ï

Լա Հէ յի սէնֆոնիք նուազախումրը ( 
րուն հրաւի րեա լ առաջին ղեկավարն է 
այլեւս (Լորմ ԼՀԷհ լիվանեան ՝ կարե թու-

թիւնը տոււսլ անոր դր սեւո րելու այդ 
ճա ռա դա յ թա ր ձա կ գործին առոյդ թէ 
նրբին բոլոր դարձուածքները։ Պրահմսի 
յատկանշկան երազկոտ աշխարհին բոլոր 
աո ւեա լ ներ ովը պերճացած ։

Աոլղիչ՝ եւ միանգամայն կենսունակ՝ 
ուրախ մթնոլորտ մը ստեղծելով։

ԱնմոռանաԱւ պահ մըն էր Պրահմսի 
երաժ՜շտութեան՝ զգեցնելով անոր պճնա
զարդ տարազ՝ բայց տալով նաեւ վեհ 
թատերական տարողութիւն î

Ատ յ տադր ի ՛առաջին մաս ին մէջ լսեցինք 
ծ)ր անս ուա- Մ ընէ Տիւչապլը, Պէթհովէնի 
Տօ Մինէօո դա շնա կի երրորդ քոնչերթո- 
յին ձէջ, որմէ առաջ Իէհլիվանեան դե
կա վա րած էր է կմ ոնթի նա խեր դանքը հը- 
րա չէկ եդե րական շունչո վ . Պ՛ա տ կե ր ա ց ը- 
նե լով լա ւա գո յ նո ա ղա տ ա դր ա կան ո դին ՝ 
արհամարհելով մահուան գաղափարը։ 
Փառաւորումը զո հ ո ղո ւթ եան' սլէ թհովէն- 
եան հանճարեղ երթով։ Այդ քանի մը 
վա յ ր կե աննե ր էն ետք իոկ Իէհլիվանեան 
շահած էր ունկնդիրներում վստահ ութիւ- 
նը :

Գեղեցիկ ու դասական յա յտադր ի մը 
լաւագոյն նմոյշն էր 111 Ju դիշերուանը՝ 
որմով րան մ'աւելի կրնայ արտայայտել 
արուես տադէւոը իր արժ՜էքն m դիտու- 
թիւնը :

ԵԻ ՐԱ9*9Փ ՊԵՏՐ/էՍԵԱՆ
Մեծ է համեմատութիւնը ուղղակի 

սեղմ երգապնակի վեր ած ո ւած համերդ- 
ներուն։ ԱառեցնելուԼ անփոխարինելի հա
մերգի պահը։ Այս մէկը արժ՜անի էր այդ 
աւա ր տին ։ Մ անա ւանդ որ տեղ տուած 
էին երկու արուեստագէտները՝ իրենց 
''յա յտադր ին մէջ՝ դրև թէ անծանօթ մ ը- 
նա ցած երեք դեղեց իկ ու հետաքրքրա
կան դործերու . \յօթագրութիւններմ իս^Լ 
դժ՜ուար գտան ելի։ Մին' Ջտյքովսքիի
Ղ*աս b ո ւա գէթ սլտ րա խ տ ղին ՝ գլխապը-
տոյտ տուող մէկ տարբերակը՝
դաշնակի համար վեր ածուած իր ձեւով։ 
Սւբիշ մը' Կլանզպէրկի <Տ.Հրտւէր ՛Լալ— 
ս ի^ ժ՜ողովրդական մ եղեգին եր ու եր ան
գաւոր մէկ խ աոնեբդը ։

Ուր ա խո ւթեան աղբիւր գործեր որոնք 
առաւե լա բար կը դժ՜ուարացնէին արտա
յայտելու կերպը^ առանց կորսուելու դիւ
րին շեշտաւոր նուագի մը հ ե շտա լո ւր ե- 
լե ւէ ջն եր ուն մէջ ։ Դժ՜ուար է ազնուական 
ոճով տալ ուրախ պարը ։

ԱյԳ է? ոՐ իրագոՐ^ին Աեի ոլ Բաֆ-
ֆի Պետրոսեան մեծ վարպետութեամբ ՝
յա յտադր ի վերջաւորութեան։

Աե րադառեանք սակայն Ջ՚-տյքովսքիի
այն դործ ին որ իսկասլէս հնչականութիւն- 
ներու բազմերանգ փունջ մըն է դեղե- 

ուր կան' գորով , հեգն ական սուր 
նշմարներ՝ հեզաճկուն պարեր զանազան 
կշռո յթնե րով։ Ջտյքովսքի այս է_աՐԳէ 
հեշտալուր մեղեդիներու վարպետն է î 
Երբ երկու գիտա կից արուեստագէտնե
րու էորԼ^Է Է.Ր մ եկնա բանուի այսպիսի 
դործ մը առանց մեղկ ութ եան ՝ մարգար
տանման լուսաւոր նուագով ՝ կ  ̂ապա հովէ 
բարձր կատարներուն գլխապտոյտ տ ը-
լող զո ւա ր թ գինովո՛ւթիւնը ։

Եար նաեւ Բ*ա խմ ա նին ո ֆ/՛ ռո ւս ա կան 
ռափսոտին ՝ զոր տուին երազկոտ ՝ թ ըր— 
թ ր ռո ւն տ ղա տ ո ս տ ո ւմն ե ր ո վ յ ս տ եղծե
լով անոր կրակոտ մթնոլորտը։

Աւելի դմո ւա ր է Պէթհովէն թէ Պրահմ- 
սով դո հա ցնե լ արուես տաս է ր ունկնդիր ը 
քան զարմացնել էութոս լովսքիուէ։ Ա^ա- 
սա՚կանը տուին ուրեմն մեր զոյգ արուես
տագէտներ ը անհերքելի անձնական դը- 
րոշմով մը հարստացած։ հիրաւի չ եւ յու- 
ղի չ։ Պրահմսի մէջ մերթ ընդ մերթ սեւ 
ամպեր^ ամպրոպի կը վերածուէին ու
րո պէ մը յետոյ արեւոտ օդով պարեր 
ունէինք մեր դիմաց։ Մինչ Պէթհովէ- 
նի մէջ ղեկավար — մենակատար ղոյգր 
ընդելուզուած իրարու՝ զգացնել կու 
տար տխրութեան մէջ իսկ /nJu սփռող 
զօրեղ նա խա դաս ութ իւններ վի սլա կան ։ 
Տիւ շտպլ տիրացած է այն կատարելա
գործուած նուաղիմ որ !լ րն թ ադր է երե
ւակայութիւն ՝ ս տեղնա շարա յին նուաղի 
կատարելութիւն ճաշակ ել լայն մշակ
ուած հորիզոն։

Հրապուրի չ ՝ գունաւոր ՝ վեր ին աստի
ճան կշռեալ մեկնաբանութիւն։ Ա իա կ 
վե ր ա սլտ հ ո ւթի ւն ս' սուր հն չա կան ո ւ-
թեամ ր մ ը տրուող դիծեր երբեմն ՝ որոնք 
կը կասեցնեն մասամբ մ եղեգի իմ տարած- 
ման կա ր ո ղո ւթ ի ւն ը •

Ան կա ս կա ծ ծ)րան ս ո ւա-Ա» րն է Տ իւշապլ 
միջին սերունդին պատկանող ֆ ր ան սա- 
ցի լաւագոյն դա շնա կա հ ա րն ե ր էմ մին է 
ա յսօր ։

Յու.նոՆար 19 ? Սալ կավօ

Երկեակին յաջողութեան մեծապէս կը 
նպա ս տ է իրենց նուաղին ղիրար ամբոզ- 
ջացնող հնչողական ձեւառութիւնը ։

Անիի արտաբերող ս տ ե ւլն ա շտ ր տ յին հ ր— 
րա շա լի մասնագիտութեան կու դա յ ա- 
ւելնալ Աաֆֆիի յղկուած ՐայՅ ճն շող 
հ պո ւմն ե ր ը աւ ելի դո ւնադեղ դարձնելով 
իրենց մեկնաբանութիւնը։

Աա յ տ ա դր ին ա ռա ջին մ ա ս ը յա տկաց- 
ո ած էր Շ ոփէն ի ու վստահ ո ւած' P աֆ- 
ֆի Պետը ո սեան ի •

*bou րաg ած է Հ/ո՚փէնը մելամաղձոտ բա
նաստեղծական շեշտերով տուող արուես- 
տաղէ տներ ուն չարքը *» Ա*֊ադ ս եր ո լնդին 
կր պատկա նին անոնք։ Տարբեր է այսօր- 
ուան ըմ բռնումն ՈԼ- ճաշակը։ Նո յնքան 
ազդու ։ Աաճախ կը փնտռենք սա կայն Իվ 
\,աթի , Գորթոյի կ ամ Եիլելսի մը խոր- 
հ ըրդաւո ր նուագը ինքն ահ ո ս ո լ շնոր
հազարդ։ Ա տեղնա շա րա յին իը արուես
տով ՝ Պետրոսեանի Հժոփէնր կը յիշե- 
ցրնէ այդ դս1ՐոՅՐ> ոււելի վիպական ՂԸ- 
րոշմով։ Անայլայլ՝ աղատ՝ ճնշող բայց 
ճշգրիտ կշռոյթով յառաջացող երդեր ՝ որ 
անքակտելի կապերով կը կապտ են ո-
դիդ՝ անոյշօրէն ցա լցնելով զայն։ Ե Լ- կը 
տողանցեն երդերը յաջորդական ՝ իրար- 
մ է գեղեցիկդ հոդիիդ խորերը դրոշմելով 
հետզհետէ ՀԺոփէնի հանճարեղ գործե
րը ։ Իրիկնաերգեր ՝ մ աղուր քան եր .

Շ Ո վ՚էնի բուն հոդին արտացոլող վառ- 
վըռուն թէ սրտոտ մեղեդիներ։ Աու դա յ 
յետոյ՝ նշանաւոր երկրորդ Ա քե ր ց ոն ՝ 
յա ղթա կան ■ԼերԱ՚ն ոստումներով », Ե*- կու 
դան էթիւտները' լարախաղացի ճկու- 
նութեամբ ել կ' ո ւն կն դր են ք P աֆֆի Պետ- 
ր ո սեան ի համոզիչ նուաղը անիրական 
աշախրհի մը իրական մ ղձա ւանջն եր ո ւն 
անձնատուր ։ Ուրախ Ժ՜ամ :

(Շար.ը Գ. էջ)

Fonds A.R.A.M
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Ա ^ռիթով մը՝ ի բլանտաց ի հռչակաւոր

■ԼՒ u չ lu ս տն ճէյմս ճ°յս նշած է, թէ ծրեր
հա րի*֊ր տարուան դործ ձդած էր հ ե տա- 
զօտո ղներուն . Բանթ տա ր իներ ո լ դործ 
ձդած է արդեօք ^ոստայյ յարեան :

Իր կեն սա դրո ւթե ան պարադային ՝ խըն- 
դիրը մութ կէտերուէ չի փակուիրհ Ինչ- 
պէս ըսած ենք ա յլ առիթներով՝ նաեւ 
սլէտք է գումարել թ ի ւր իմ ա ց ո ւթ ի ւնն ե րն 
ու հակասութիւմները :

Արա Պալիօզեան կը մ է ջրե րէ հետեւեալ 
վկա յո ւթ իւն ը • —

«_ ^արեսւ^ն , փոստան իէարեսւն — ը- 
սաւ ինծի վել՚ջեր ս ա մերիկահայ ծանօթ 
գրող ոլ դա ղո ւթա յին ղեկաւէար մը՝ երբ 
յ ի շա տա կե ց ի անոր անունը- : Հյ ա տ էաւ- 
ճանչւյ ա ծ եմ զինքը : Շատ լաւ., փաստօ- 
րէն- Շատ տհաճ տիպար մը: Անձնա կեղ- 
րոն. Եսասէր : Պարապ: Ե “ ’ • ' ես... ե՛ս: 
Երր Փ 111 րիզ ԷՒ * Փիքասոն ըսաւ ինծի • 
երբ Մատրիտ էի ՝ էորքան ըսաւ ինծի • 
Դ/1 Պրիւսէլ էի , 'Լերհարէն ըսաւ ին
ծի • . ♦ ել Լենին ՝ Մ ար ինե թթի ՝ Մ ա յա
կովս կի * • * Անունը կու տայիր եւ բոԼորն 
ալ իր մտերիմ բարեկամներն էին»Լ\) •

Անանուն ա յս անձին էսօսքը յատկա- 
նշական է։ Մինչ մէկ կողմէ կը բանաձե
ւէ ՀԼարեանէւ չու[վ գոյութիւն ուներ ող 
մթնոլորտն ու տրամ ադր ո ւթի ւնները ՝ 
միւս կողմէ անձն ու դործը միաձուլե- 
լու. միամտութիւնը կը դուլյարերէ : Այս
ինքն , ք՛սնի որ իԼարեւոն անձնակեդրոն 
է, ուրեմն իր ՛Լկա րո ւթ ի ւններ ը կեղծիք
են.

Կեղծի՞ք են իսկապէս :
ճքս յկական բա ր ե ի՛ա ոն ո ւթ ե ան ծանօթ 

մէկ գիծը՛ հետեւելով օրէնքներուն , 
Զարեանի պարադայի՛ն ս{էս1մ է էքէ^ը- 
լած ըլլո՚ր- Երբ այ" կում այն հ ռչ ա կա- 
լոր օտարը առընչութիւն մը ունեցած է 
մեզի հետ , «մերը» այլ արմէք կը ստա- 
նայ: Աակայն, այս պարագային «մե
րը» ւ 1!_1 !“՛LntL զարտուղի ու կանոն ա զան ւյ 
տիպար մը, որ «մեր» ա րմե չա փ ե ր ուն 
մէջ չի տեղաւոր ուիր, կը մնայ բացա
ռութիւն .

Ասիկա կը նշանակէ , որ Զարեանի 
մարդկային գիծերը արգելք եղած են 
(՛ու կը մնան) իր գրական ա շխա րհ ը ան
նախապաշար կերպով թա փ՛ան ց ե լո ւ :

Ահա թէ ուր կը ծնի առասպելը:
Եւ Զարե անի շուրջ պտ ըտոզ առաս

պելները քիչ չեն Î
Անոնց շարքին' բելոնի ա շտա ըա-

կը^>ի առասպելը ♦

ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ ՀԱՆԴԷՍԸ

Կեն սադր ո ւթիւններ ու մէջ շրջագայող 
տ ե ղե կո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ շարքին գրուած է ՝ 
թէ «1925—ին նա դար ձե ալ Փարիզում էր : 
Այ ստեղ հիմնում եւ էսմ բա դրում է ար
ուեստի ՝ դր ա կան ո ւթ ե ան եւ փ ի լիսոփա- 
յո ւթեան " Բա բե լոն ի աշտարակ ամ սա
զիր ը {ֆրանսերէն)»{2) ։

Ի՞նչ էր այդ թերթը, ՛ո՞րն էր իր բո- 
վ անդա կութ իւն ը ՝ որքանն տեւեց* այս 
բոլորի մասին տեզեկո ւթիւնները շատ 
յստակ չեն յ

թորոս թորանեան ՝ օրինակ , Զարեանի 
մահ էն անմ իջապէս ետք գրուած յօդուա- 
ծի մը մէջ կը հ ա ս տա տէ •—

^Փարիզի մէջ փոստան Զար ե ան հիմ
նեց ”La Tour de Babell” [sic] արուեստ
ներու եւ դրականութեան համաշխարհա
յին հանդէսը՝ որուն անմ իջապէս սկսան 
աշխատակցիլ Աո ւման իա յէն' *հիքոլա 
1} ո ր կան Զեէսո ս լովաքիա յէն' վասթլաւ 
[sic] Զեռնին ՝ Հնդկա ս տան էն' քիապինտ— 
րանտթ թակորը՝ Ապանիա յէն' Տիունա 
Ա ունօն [sic] ՝ ն կա ր ի չն ե ր էն' Աակալովը 
[sic] 5 Փիքասօն ՝ Լա [■Ւ անովը .

Այո հանդէս ի էջերէն Զարեան կո չ ը— 
բալ աշվււարհի յառաջադէմ բանաստեղծ
ներուն ՝ միասնաբար դրել ո լ_ ստեղծել 
ոՀսւմսւգիւ.ցսւզւներգոՆթ^|ււնո մը' որուն 
առաջին գլուխը ինք գրեց 1925 թուա
կանի նոյեմբերին»^) :

Հա կա ս ո ւթի ւններ ը կը սկսին երբ Ստե
փան ո ւր տի կեանի հատո րին մէջ Զ"՚ր— 
եանի բերնին դրուած հ ետե լեա լ խօսքե- 
Րը կը կարդանք. -

«Այդ տարիներ դրական լայն հետա- 
քըրքրութիւններ ունէի եւ դրա կան գոր- 
ծ ո լնէ ութիւն ծաւա լելու կրքոտ ձգտում 
ել ահա Փ ոյր ի զում հիմնեցի ու 1926—27 
թո ւա կանն եր ին խմ րադր եց ի ™Լ*ո թուր

դր Բաբե լ (Ո Բաբելոնի աշտարակը')
ֆրանսերէն հանդէսը նպատակ ունենա
լս վ համա շէսա րհա յին գրականութեան 
լա ւաղ ո յն նմոյշներ ներկայացնել եւ ն ը- 
սլա ստել J ո ղովո՛ րգների մշակութային 
կապի ե֊ բարեկամութեան ամրապնդմա
նը: Այս առիթով ես իմ նպատակը պար- 
զա բան ո ղ նամա կներ ուղարկեցի աշխար- 
հէւ ականաւոր շատ դր ողներ էւ ՝ արուես- 
տաղէ տնե րի եւ շատ էսրաէսուսի չ պա- 
տասէսաններ ստացայ՝. Հնդիկ աշխար
հահռչակ բանաստեղծ Ա*ա բինդր անաթ 
թադորը պա տաս էսան նամակում ՝ իւոր— 
հաւորելով իմ ձեռնարկումը՝ դրում էր՝ 
որ ւլա լումա է մտցնում J՜ո ղովո ւրգների 
հոգեկան կապեր ի ամրացման ու փոխ- 
ըմբռնման ղո րծում ՝ եւ ինքը սՒ[*ոէԼ 
կ'աշէսա տա կցի հանդէսին : Պարրերակա- 
նում տ պա դր ո ւե ց էւն ֆ ր ան ս իա ց էւ ՝ անղ- 
լիլս ց ի , հայ , չին է ճապո^ եւ այլ աղ- 
դերէւ շատ ականաւոր գրողներ ի եւ բա
նաստեղծների գործեր ը՝ ինչպէս նաեւ 
անուանի նկարիչներ Պիկասոյի՝ Լեմէնէւ

[sic] ) Շաղալի եւ այլոց ստեղծադո ր- 
ծ ո ւթի ւններՀր» (4) յ

Զ հա չուելով 1926—27 թուականի հար- 
ցը՝ որ բացայայտ վրիպում մըն է {սէսալ 
դրառո* ւմ ՝ թէ յո լշա ղր կո ւմի սովորա
կան դէպք) ՝ հ ա կա ս ո ւթ ի ւննե ր ը կը շա
րունակս ւին Զարեան   Կ ա ր օ Փօլատեան
հա րց ա դր ո յ ց ի ընդմէջէն՝ երր ֆրանսա— 
հայ գրագէտը կ'ակնարկէ ֆրանսերէն 
interpénétration բառին ՝ զոր Զարեան իը 
գիւտ ը կը նկատէ • —

<ձԱյդ շրջանին մի քանի մանիֆեստ ԷՒ 
դրել եւ ղրկել րոԼոր յսյյւո^յՒ բանաս— 
տեղծնե րին : \յրա մէջ շեշտում էի ա շ- 
էսա ր հ էւ ներթափանցման անհրամեշտ 
զարգացման կարեւորութիւնը՝. Տադորը

ԲԱՍեԼՍՆԻ EôSEPIl'ib ԱՌԱՍՊԵԼԸ

^ջինը եղաւ՝ որ ոգեւորած պա-
տաս էսան եց իմ կոչիւն : Բազմաթիւ ֆրան— 
սացի գրողներ ել արուեստագէտներ —Լե— 
մէն՝ Պիկասոն՝ ԱՀնտրէ Ա ա լմ ոն ը եւ ու- 
րի շնե ր- իրենց ^րի աշխատակցութիւնը 
ինձ տրամադրեցինք Շատ իտալացիներ՝ 
սպանիացիներ ՝ որոնց մէջ հանգուցեալ 
Ա սւչւսդոն ՝ Ունամունոն Աալինասը՝ շատ 
չինացիներ ՝ ճապոնացիներ * Ընդհանուր 
ոգեւորութիւն առաջ եկ ալ եւ ա յդ բառը 
մտաւ ֆրանսական լեզուի մէջ՝. Հիմա՝ 
գրեթէ ամէն օր՝ թերթերի եւ հանդէս- 
ների մէջ հանդիպում եմ ոյյդ բառին»Լ^) z

Հետաքրքրական է՝ որ միեւնոյն շրջու
նին՝ Զարեան հ,Հա յաստանի ^{ոչնակ»ի 
մէջ հ ր ա տա ր ա կած է հիԲ իջներդո րծում» 
խորագրով յօդուած մը՝ ուր ծրագրա
յին կերպով կը պարզէ այդ տեսութեան 
հվմքերը(Շ) :

Զարեանով քիչ թէ շատ զբաղած ու
սումնասիրողները որեւէ նորութիւն չեն 
բերած կարճատեւ կեանք ունեցած այս 
հանդէսին մասին* Ընդհան րապէ ս ՝ գոհա
ցած են երկրորդ ձեռքէ աղբիւրներուէ ՝ 
այսինքն ՝ գրողին թէ իր գաւկին հաղոր
դած տեղեկութիւններ ը վե րա ր տագր ե- 
էուԼ՝ որոնք յետոյ մեքենակար կերպով 
փոխանցուած են մէկ գի րքէն միւսը՝.

Տարդ հանդէս ը ուղղակի լխթերցող չէ 
ո ւն ե ց ած :

Մեր ձեռքն է nLa Tour de Babel”/' 
ա ռա ջին թիլին լո ւս ա պա տճ էն ը : Բնօր ի- 
նակը կը գտնուի ^ոստայյ Զարեա նՒ անձ
նական ար խիլին մէջ՝ Ա րեւան • Ա եղի 
յա յտն վ չէ , եթկ այս միակ համարէն 
հա յկա կան թէ ոչ-հայկական գրադա
րաններու մէջ որեւէ օրինակ կայ՝.

Աիշեալ համարը թուագրուած է ”1 An— Je VOUS Խ livre poètes 
née, Novembre 1925” ։ Տպուած է «Ներ- ce héros indécis d’une panépopée 
u է u եան» տպարանը ։ "Revue mensuelle de chantée depuis l’aurore 
tous les continents”^ կը հաշուէ 64 էջ, au seuil de vos portes

առաւել վեց է^ ծանուցում : Տասներկու
աշէսատակէւց եւ տա սն ե ր կո ւ նկարիչ :

Ա տեղծադո րծ ա կան բամինը կը կաղմեն 
Ա էն—Փ օլ—Բ*ոլ_ ( « Այլ ա բան ո ւթիւն») ՝ Ջ* 
Շնէօր («Եւ եղեւ աւարտ»» ՝ էէ) երն ան Տ ի- 
վօ {«Գծային») ՝ ճուզեփփէ վանն իքո լա 
(«Te Deum Laudamus»), Ալեքսանտր 
Բուս իքով {«Երբ դու-ք մեռած ըլլաք* ♦ ♦») , 
Արշակ Զօպանեան ԼհթԼերջին մոռացու
մը» ՝ հեղինակին կողմէ թաբդմանո ւած) 
եւ փոստան Զա Ո և ան («Կոշ») !

Արուեստի նիւթերով կը զբաղին Անտ- 
րէ Ս ա լմ ոն («Ջ^է֊ եւ դոյն») ՝ թոյօ Իվա- 
թա Լճափ ոնա կան պարի մասին) ՝ Ան ր ի 
Ա եր ո ւյա {«Արուեստ եւ փ ի չփ ս ո փա յ ո L— 
թիւն») յ Բ ր ոն ի կին մէջ կը թօս ուի խոր- 
հ ըրդա յէ՚ն դրա կան — գեղարուեստական 
կեանքին {փա*յէ Տ)ոնթընուա) ՝ արդի չի
նական դրականութեան {*^ի*եկ — Ջսյօ —
Զինկ) եւ հրէ ական «Զոհար» դիրքին մա- 
սին (H.S. = Անրի Աերույա) :

Նկ ա ր ի չնե րո լ շչորքին են Փուպլօ Փ ի- 
քասօ ՝ 3) երն ան Լեմէ , Աարք Շակալ,. Ա. 
Տըլօնէ , Արտենկօ ԱոֆՒչփ եւ. ուրիշներ :

փնշպէս կը տ ե սն ո լի , թորանեանի , 
Կուր տի կեան ի եւ Փօլատեանի (կամ, ա- 
նոնզ ընդմէջէն, Զարե անի) յի չատակած 
անուններէն շատեր ա յ ս թիլին մէջ ներ
կա յ չեն : Հա ւանա բա ր ՝ նամ ա կց ած են 
միայն՝ ինչպէս Աասլինտրանաթ թակս րի 
պարադային :

Արդա րեւ ՝ թակոր մամանակին նա
մակ մը դրած 1լ ԸԼԼաJ Զաբե՝անին* ըստ Ար
մէն Զաբեանի ՝ իր հօր ողջուցը !960—<"—
կաննե րուն ՝ սւյդ նամակը անվերադարձ 
<ձփոխ առնուած է» երեւանցի մտաւո
րականի մը կողմէ՝ որուն ՛անունը մեզի 
յայտնի շէ . (Ա. Զաբ^անի մօտ միայն 
տեսանք պարապ պահարան մը որուն վը— 
րայ մատիտով գրուած էր «թագորի նա
մակը») : Աակայն , ստորեւ կը հրատա
րակենք ուրիշ նամակ մը, ՛որ ըստ երե
ւոյթին սերտօրէն առընչուած է թակո- 
րի նամա կին հետ ել որուն ձեռագիր ը 
Կ. Զս՚բ^ս,նի անձնական արխիւը կը մր
նա յ - —

Santiniketan, 4/9/1925
Dear Sir,

The poet Rabindranath Tagore is 
very ill indeed but he asks me to sent you 
his good wishes for success in your ad
mirable undertaking and asks that you 
will pardon him answering with his 
own hand your very kind letter.

[1 puin. անըյնթ--] me yours very sincerely 
C. F. Andrews

Աւնամունոյի պարադային , 1924 —
1930-/-Î, սպանացի նշտնաւոր գրողը Տ)ը- 
րւսնսսյ տարագրո ւած էր ՝ ապր ե լով նախ 
Փարիզ եւ ապա Հան տայ ԼՓիրէնեան լեռ- 
ներուի ՛մօտ) : թերեւս այս առիթով նա- 
մտկցած Լդուցէ եւ հանդիպած) ԸԼԼա J 
Զարեանի հետ՝ նկատի ունենալով որ ի- 
րարոլ ծանօթ էին 1917—եւ կապ պի
տի պահէին մինչեւ Աւնսւմունո յի մա-

Դ(7):

«ՀԱՄԱԴԻՒՑԱԶՆԵՐԳՈԻԹԻՒՆ»

Բացառելով Փիքասոն եւ Լա րի անովը ՝ 
թորանեան ի յիշած անո ւննե ր ը հանդէսին 
մէջ չեն երեւիր : Ա խա լ է նաեւ, որ Զար
եան միասնաբար համ ադիւցազներգու_
թիւն գրելու կոշ ըրած ԸԷԸաJ ՚ ասիկա 
պէտք է փոխաբերական իմաստով հաս- 
կըքուի , քանի որ ան կ^ըսէ .

là-bas du Pôle à l’Eqiuateur
sur les montagnes d’Asie 
et ici à Paris

Je vous le livre ce mendiant des heures 
afin'que la vie (buveurs d’orage buveurs

d’azur)
soit dit, soit dit
au chant multiple des voix dispersées 
et ici
collectivement

recrées(8).

Զարեանի անձնական արխիլին մէջ 
պահպանուած է իր ձեռագրով էջ 
որուն վերելը նկարած է սեղան մը: կգ֊ 
ծաղրութեան տ՛ոկը չարաղրուած է հԼ_ 
տեւեալ դրութիւնը, որ ըստ երեւոյթդ 
հանդէսի հաւատոյ հանգանակին նախ
նական տարբերակն է • —

«La T. de B. veut réunir tous les écri
vains et tous les artistes du monde qui

œuvrent à la formation d’une nouvelle 
conscience mondiale.
---------- donne le tableau du mouvement

artistique de tous les pays.
---------- est la tribune libre d’où chaque

esprit libre peut se prononcer. 
---------- n’est pas la revue d’une école: elle

n’appartient pas à une coterie, 
elle est complètement libre.

---------- cherche à unir tous les esprits qui
répandent leur lumière par le 
monde.

(«"Լա թուր տը Պապէ լ' կ'ուզէ խրՏ- 
բե լ աշխար Դ բոլոր գրողներն ու արուես- 
տա դէ տնե ր ը որոնք 1լ ւս շխա տին ստեւր 
ծել համաշխարհային նոր դի տակց ու- 
թիւն մը :
-----------բոլոր երկիրներու գեղարուեստէս-

կա^յ շարմումին պատկերը ^ԼՈԼ 
տա յ :

---------- աղատ բեմն է ուրկէ ամէն ազատ
միտք կրնայ արտայայտուիլ՝.

-----------ԳսՕ1ո31է մը հտնդէսը չէ յ Մև
պատկանի ր խմբակի մը՝ այէ Pn“ 
լորովին ազատ է î

---------- կր ձդտի միաւորէ լ աշխարհի մ([
իրենց էոյսր տարածող բոլոր մէա- 
քերը») *.

Հանդէսի կո ղքի ներքին մ աս ը տըսր 
ւած բացատրազիրը ձեւա կան որոշ տար
րեր ո ւթի ւնն եր ունի * —

«La Tour de Babel est une revue d’art 
et de littérature mondiale. Elle naP 
partient à aucune école artistique.

La Tour de Babel unit tous les éclai՛ 
reurs et tous les pionniers de la nou
velles [sic] conscience universelle. Ella 
cherche l’unité spirituelle de l’humanité 
et accueille toute expression valable de la 

vie artistique moderne.
La Tour de Babel est largement ouverte 

à tous les arts, à toutes les conquêtes spi
rituelles de tous les continents, de tous les 

peuples».
(«Լա թուր տր Պապէ լ համա շխար^ս՚“ 

յին արուեստի ել դրականութեան հսձ1^ 
գէս մըն է. Ան գեղարուեստական սրէւփ 

դպրոցի շի սլա ական իր s
Լա թուր տը Պապէլ տիեզերական 

գիտակդ ութեան բոլոր լո ւս ա բանո ղնե ք

ու ռահվիրաները կը մ իա լորէ : Ան կէ-
ձգտի մարդկութեան հո դեկան միասեռ 
թեան եւ արդի դեղա րո ւե ս տա կան կեէէձւ- 

քի բոլոր արմէքաւո ր ա րտա յա յտԱ^ 
թիւնները կը հ իւր ընկա լէ î

Լա թոլր տը Պապէլ լայնօրէն ’
բո լոր արուեստներուն ՝ բո լո ր ցւս^սւ' 
քամասերու եւ Jri ղո վո ւր դն ե ր ո լ հոգե^Լ111 
ն ո ւա ճ ո ւմնե ր ո ւ ն») :

Այս միտքերը սերտ կապ մը g"J!j ^"՚ 

տան interpénétration—^ յղացմ1՚ն 
զոր Զարնան նկատած է որպէս իք գՒ1^ 
տը: Շրջանի ֆրանսական մամուլի հ'"^

Fonds A.R.A.M
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, ,„աո խուզ^րկ^է մԸ ևԸ ^“’J ճԸէ֊ 
^Լբսրր"-^ եւ ՝լեր հանել Ա,յՂ

ղԼ ժս-1'l' տաբածու-մփ ոլորաը-. 
'1ՀւԼոո1Այթ ղր"յթնեԸԸ փոփոխած Լն
ՀՀ^ւ- Կոչնակ»!- 1926-/' յ/'?""/

Ղծ/<ե -^£: ^-րագփրով, Հա րեան
‘Հհն հայացողը կր կատարէ Լ«մփջ_
f3/J>>) . ^նօթռթեան ԺԷՀ նշե_ 

ռէ ՀՀֆրանսերէն ևս Գ"է'^ Լէք ածռ^ք 
ք՞յ énétrabilité բառը»1 : Գրութեան ձե_ 

Էլ ընթացքը կը թելադրեն , որ անփկա
Բացումն է Զարեան/, ակնարկած այն 
Հղերձներուն , զորս փնք ուղարկած է օ- 
" աարրեր գրագէտներու,

էութիւնը կը պատկանի Հա րեան փ 
l^uirn-ւութեան ձե լաւս ր ո ւմ ի այն հիմ- 

^0-1' ‘֊ 
Լլան պ[՚աի գայ «Անցորդը եւ իր ճամ.
ն))1, եւ «Բանկօօպը եւ մամութի ոս- ձայն:

Լրները» դողերուն ԺԷ[ : Հոռ կը բանի 
սաոարակրթ-ւթլ-մ^ - «մշակոյթ» հա- 
^ղ1աւթՒնը: որ այդ երկերուն մկջ

րփօրէն լուսաբանուած է- -
^ենը այնքան վարմ ենք քարի եւ եր-

կ^թհեա գործ ունենալ, ո լ կութեան 
վկայութիւնը աշխարհը ըմբռնելու կեր
պէ ղջ՝ փոքրիկ առարկաների կ վերաե- 
վը երկրաչափական ձեւերփ, ըստ օր- 

ւայ ճաշակին :
-Լերջի վերջով, ամէն ինչ մեքենականի 

Լ /Էրածւում : Ու մենք, լինելիութեան 
ղնդանի վրայ, դարբնում ենք մի գաղա- 
նիք, "րի պողպատէ բազուկների մկ[ 
կոչւաե ենք ճղմւելու :

Այդպէս են ասում յոռետեսները :
(...) խոզնևնք որ քաղաքակրթութիւն- 

ները մեռնեն: Փաստը մեր աչքի առ-
ջեւնէ-- Մարդը ենթարկւել կ ընդլայնու- 
յթ կրա աչքերի մկջ աա րօր փնակօր էն 
միացել են հայրենի կղզին, ափրփկեան 
անտառները եւ ամերիկեան հսկայ շէն- 
թրը. ՛Նրա արիւնը լ,փ ամա կան զարկով 
չափում է այրեցեալ դօտին ել բեւեռ-

նկղ»»(9) !
Ասիկա հաստատելով , Հարե ան 'լը 

ղտնէ, որ նիւթականը իր մկջ կը պա
րունակէ էականը հ՛ոգեկանը: Տր ամ ա- 
խՀական այս համադրոյթի որսլէս օ_ 
րինակ* ան կը նշէ հելլենական արձանը՝ 
որ կը միացնէ զեգիպտական քրմական ու- 
թիւնը աթենական տրամաբանութեան 
Հետֆ։ Նման միացումի գաղափար վեր- 
արծարծած է ՝ Վփ ր ածն ունդի մաման՝ա- 
կաչր9անին ՝ Լէ ոնա ր տօ տա I . ՈՐ
((.մտքով անցնում էր ար եւե լքի ց արեւ- 
մուտք՝ ել իր դէսրից դուրս ՝ որոնում էր 
11ա1իք դարերի միջից՝ հսկայ համադը- 
րութիւններ ով ՝ որոնք պիտի հիմնաւո- 
(W նոր աշխարհայեացբևեր» ։

Այդ համադրութեան ներկայ ձեւը ա յն 
է՝ որ Հ,ե լեր արա կան մեքենայի ներում 
զօրութիւնը կո չւած է յայտնաբանելու 
Տիեզերք/ մի նոր զարկերակի անտեսա- 
նևլ[ւ ռիթմերի մի նոր բնո յթր*

(***) IT իջներ դո րծա կան °ըէ^յքի Հա
մեմատ ամէն ինչ կո չլած է շաղկապւե- 
լու։

^աղբանւոր միանում է հովւական սիմ- 
ֆօնիին ՝ սեւամորթերի բանդակները ֆի- 
դիասեան ձեւեր ին՝ հիմալայան լեռնցի- 
ների սԼա րե ր ը դասական պարուհու կեց- 
լածքին ՝ Մարինետեան ֆուտուրիղմը 
U ոսկլւսյի յեղափոխականներ ի մեստին ՈԼ֊ 
^‘որաւինսկոլ մոգը պարում է աֆրիկ- 
եան բանմօի թելերի վրայ*,

էն ինչ մ իջներ գո րծա կան £»(10) յ
Հ՞" պէ^բ է նկ ատի ունենալ՝ որ միֆ-, 

պատերազմ եան շրջանի Ե ւր ո պայ ին ձէջ
"1լսսյե էր յայւոնադործում ը ա յսպէ ս կո չ- 
ոլած տարաշխարհիկ մ շտ կո յթներու եւ
‘իիլիսոփ ա յոլ-թիւններ ո ւ ՝ որոնբ տեղ 
քաւեցին յա տկա սլէս եբամշտութեան եւ 
[եղտրուեսաի երկերու մէջ՝, Նման երե- 
Լոյթներոլ մէջ յարեան կր տեսնէ լինե- 
i Լթեազյ մէջ եղող զնոր տշխարհզդացո- 
I. Լխեան» բ ը արտայայտութիւնը։

^Հնդկաստանից մինչեւ Փ ա րիզ, արիւ- 
l՛ ռ տառապանքի մէջ թալաշլելով , 

(-դէ-ւթ ի ւն ը փն առո ւմ է դերադո յն
թ՚-՚ թիւնը :

այդ միութիւնք որոնում են 
իւթտկան երեւոյթներ/, մէջ ոմանք 

ղ-ւ-ո
Դ

[ւս,րոյական եւ ոմանբ էլ րիրտ ու-

’ ’ ’) Տի եզերբդ մի է .
՚ւ՚„մ '(^ ջահմաննևւ’է ե^չ հսկայ Փւը-

\S1C) եւ տեսիլբներ ի ինչպիսիք մը-

լԱէսիկ Տրալէր Հա մա յնա դի ւց ա զ— 
ք^^եան^Լ՜լ-լ^ .

ս, ^֊ը1սոը^ինբ՝ որ միջնե րդո րծումի
թԼտ*^ սոլթիմնը՝ զգերագոյն միու— 
լ - Սգումով՝ ան դր փ ո խան ց ո ւմ մ րխ
^^anSp°Siti0n) Արեանի կողմէ 1910-

թուականներուն արծա րծո ւած

«.համա տրով, թաա բոն»/, դազափա րին :
էնչպէս ցոյց տուած է Մ- 'Նշանես,ն,
Հա ը ե ան եկա,ոփ ունեցած է այդ թո, ,,, 

կաննե րուն 3),,ան սա, ի եւ Պելժփոք ,1'է / 
unanimisme կոչուած շարմումը ՝ որ
զ րան աս տեղծ ո ւթեան մէջ էլ ուզէր„ մտցը- 
նել կեանքի համայնական ներկայութիւ
նը՝ մ-'::րԼա4?Ը ներկայացնել իբրեւ միաս- 
նական ո լ բազմակի օրկանիզմ մը՝ ո- 
րուն տարբեր բջիջները սովորաբար' ան- 
տեղեակ են իրարմէ ու պէտբ ունին հա
մա դրուելու՝ -կամ աւելի ճիշդ' իրենց 
համադրական կեանքին գիտակցութեան 
հ ա սնե լո լ» [ձ.2} î թերեւս ,9 ա ր եան իր հաշ- 
fi-ո յն նորոդած է շարմումի հիմնական 
այս գթը ղայե վփր ա ձեւե լով տ իեզե բա- 
կան բնկալում ի եւ գաղափարական մի
ասնականութեան տեսիլբի մը համա-

Ի դէպ , Զ արեան սկսած է դրել ա լդ 
համ ա դի ւց ա զն ե ր դո ւ թիւն ը հայաստան- 
եան տա ր ինե րուն • —

«Ամ էն մի պոեմա կապուած է երկրի 
հետ՝ որովհետեւ եբ!լնքից է դալիս։

ԴՀնացքը ռիթմ է՝ ուստի' մեծ թռչու
նի նմ ան թեւարկում է :

"Հայաստանում" պոեման համայնա- 
դիւցազներգական աշխարհազգացումի ա- 
ռաջին արտա յ այ տ ո ւթ ի ւնն է î

եռանկիւնի է ՝ դաշտը ոլոր եւ պատկերը 
ծեփ ուած է խմորի îf ( 13 ) •

Այ ս վ ի պ ե ր դին մասին ակնարկութիւն 
Դ ՛ալ ՝դ տնենբ Զարեա նի 1944 Հո կտեմ բե ր 
2 թուագիր նամակին մէջ՝ ուղղուած 
թեն իա մ ի՛ն Նուր ի կեան ին ՝ ուր ան կը թը- 
լարկէ իր գլխ ա ւո ր դո րծե ր ը * —

«( •* *)Ո Հա յաստանում" պոէման՝ որի 
եր կր որդ եւ երրորդ մասերը լրացած են 
հիմա եւ՝ յուսամ ՝ LnJu պիտի տես
նեն .)»(14) :

Այդ ւքh.utrtt *^Ը հա լոո ւածն եր 
լո յ ս տեսած են 194:8—/'^» Հհ սպի րի» ամ
սագրին մէջ՝ տարրեր' զթրտի ճանա
պարհով» խորագրին տակ^^) î Դմրախ- 
տարար՝ լԼիսչերդին ամբողջութիւնը ^Ը*^* 
րա տար ակո ւած չէ որպէսզի անոր զհա- 
մա դիւցազնէ րդական» բնոյթը բննա ր կու
մի են թարկ ու է : 11.1-,՚ր մասին անդրադարձ 
մը կա տա րած է 1Լազդէն *իարրի էլե ան ՝ 
դրելով- -

«"Ա՜հ , հասկաց իր ես ծարաւ եմ Հա
յաստանով" , __  գրում է Զարեանն իր մի
բանաստեղծութեան -Լէջ, դտնելով, որ 
իր տեղր հայրենիքն է , իր գործը երկի
րը փառաբանելը: Պատերազմից յետոյ 
այսպիսի ա ր ամ ա դր ո ւթ ի ւնն ե ր ը նրա գոր
ծերում աւելի են շատանում : Պատահա
կան չէր , որ 1948 թ • Զարեանը լոյս ըն- 
ծա յեց 1925 թ. դրած "Արտի ճանապար
հով/' բան ա ս տե ղծո ւթի ւնների շարքը, ո- 
րոնք դրուել էին խորհրդային Հայաստա
նում ապրած տարիներին եւ որոնք նոր 
կերտուող այս Հայաստանի" մասին հի
ացումի եւ հաւատ/, խօսքեր էին»Լձ-(յ) !

խնդրոյ առարկան վէպերդ էր » ը-՚է՚եք: 
à „'չ թէ «բան ա ս տ ե ղծ ո ւթի ւնն երի չարք» : 
Մնաց որ, տպուած բաժինները կարելի չէ 
«հիացումի եւ հաւատի խօսքեր» նկատել 
«նոր կերտուող այս Հայաստանի» Լտոզ 
մը, որ այդ բաժիններուն մէջ չկայ/ 
նկատմամբ: Կը գոհանանք մէջբերելով 
հետեւեալ հատուածը, որ Զարեան/է դը- 
րականութեան ծանօթ թեմաներէն մէկն

է՛ -
Իսկ րաճասաեզծը լսա֊մ է , •uiunvil • _

(...) Կաււուրել , այո , հնարել ■ • • 
Արիսնիգ թափը տալ, հրկիէլոսել 
Դարերով ձեզ սպասող տեսիլքով,
Նոր մարմին որոնող երազով ---
Սյղ, այո', ձեզ հետ են ձեոքերը

իմ յուզուած • • •
Բայ£ք ւինէԽ խորհրդից կողքից

պարպուած,
Թիլերի գորշ քանակ, լուո մի ստրուկ 
Ու հոգի յոգնաբեկ*
Խուզարկուած աչքերով ոստիկան եւ 

ստրուկ __
Այդ երրե'ք, այդ lrppb'f • • •

Կթէ մարդ __ ստեղծագործ աւիւնիգ
իր գրկուած__

Տէրը չէ իը. մաքի, տէրը չէ դնդերի իր 
լարուած ,

Եթէ չէ՝ ըմրոստ երգ դաշնակող ? 
Արարիչ եւ կերտող,

Եթէ չէ անկաշկանդ արիփտեքտ __
Ո՞ւմ է պէտք
Տնտեսուած բանտը այդ պարտադիր

երազի
Անուըաիյ , վշտալի(17) :

11մթւ, պա րադա յ ի մէջ, «Լա թուր տը 
Պապէ լ»ի առաջիէն թիլի նիւթերը գերա
զան ց ա պէ ս կը յա տկան շուին իրենց պատ
կան ե լի ո ւթ և ան ա յ լա ղանութեամբ եւ 
հ տ նդէ սև փնտռտուբը՝ վե րթ հտ շուով՝ 
մ շտ կութային տարբեր խորբերէ բխող 
տարրերս լ խաչաձեւումն էր* Այդ փոխ*^ 
ներթափանց ումր սլիտի ծնէր նոր ձեւը 
եւ ո՛չ հ ա կա ռակը .

ՀԱՆԴԷՍԻՆ ՇԻՋՈՒՄԸ

Արշ ակ Հօսլանեանի ա րխ ր , ին մէի պահ
պան աս, ծ է Հա րեան ի ա յց ե տոմ ս ը անթը- 
լակիր երկտողով ւ/փ(18) • —
CONSTANT ZARIAN

DIRECTEUR DE LA REVUE D^ART
ET DE LITTÉRATURE 

”LA TOUR DE BABEL”

207, BOULD. RASPAIL, TÉLzFLEURUS 4659 
PARIS

90, BD. DU MONTPARNASSE TÉL:SEGUR 51՜74
Պտհպանուած է նաեւ Հա րեան ի բացի

կը Հօպանեանին'
LA TOUR DE BABEL
REVUE MONDIALE DE SYNTHÈSE ARTISTIQUE 

ET LITTÉRAIRE
տառութեամր ՝ ու թ ո ւա գր ո ւած' 192օ 

Օգոստոս 8 * —
զթեր թիս հ ր ա տա ր ա կո ւթեան հարցով 

կ^ուզէի ձեզ հետ տ ե սնվի չ * Ուզում եմ 
մտցնել հայկական մաս եւ լաւ կ՛՛լիներ 
միասին խո րհ րդա կց ե ինբ *. Ե^րր պիտի
դաք րադաք» ( 19 )՛ :՛

Ամիս մը ետբ՝ Աեպտեմբեր &—ին ՝ նոր 
բացիկով մը Զարեան վերստին խմրադը- 
րատու՚/յ կը հրաւիրէ Զօպանեանը Սեպ
տեմբեր 7—ին համար՝ վեբոյիշեալ հար
ցին շուրջ_ խորհրդակցելու նպատա- 
կո,թ20/ :

Այս շրջանի Զօպանեանին ուղղուած 
վերջին նա մակը դրուած է 1925 Դեկ
տեմբեր 30—ին՝ Ան կէն էն ՝ ու Զարեանի 
տրամադրութիւնը ամբողջովին բայ- 
բա/ուա ծ 1լ երեւի •—

զՆերեցէբ որ մինչեւ այմմ չեմ կարո
ղացած դաէ ձեզ տեսնելու Յոյս ունէի՝ 
որ միջոցներէ/ շուտով ինձ պիտի ներեն 
ձեր պարտքը վճա րե լու և սպասում էի * * • 
դմբա խտարար նիւթական դրութիւնէս 
աւելի վատթարացաւ եւ այսօր դտնւո ւմ 
եմ ZÏZ-Jz[Jzl<//4A սոսկալի դրութեան 
մէջ՝ fififi^f^ առաջ ունենալով մանաւանդ 
այն ծանր րեո.ր որ ուսերիս էԼրսյ\,քձ 
Առ այմմ ոչ մի տեղից էլ ոչ մի յոյս 
չվունեմ : թայլեր առի որեւէ դործ ճա
րելու համարէ ՝ ] նա էլ թյաջողւեց * Այն
պէս որ խնդրում եմ ներէբ ՝ որ մամանա-

խա[,ոզաՅա J տաԼ պարտէրս եւ բարի 
եղէբ սպասէլու որ մի տեղից մի Լոյս 
ծա\գի»(2ձ.) :

Այս տողերէն յայտնի կը դառնայ ՝ որ 
հանդէս ը արդէն իր մահկանացուն կնբած 
Էր I տ!* տեսա կան ա ր դ.ե լբն ե ր ո լ բերումով՝ 
եւ Զաըեան անձնապէս մեծ դմուարու- 
թիւններու առջեւ էր î

Ն^նչ պար տբի 1լ ա կխար կէ ՛այս նամ ա- 
կը:

թորոս թո րան եան հանդէսի վա խճա- 
նին մասին կը դր^Ր հետեւեա լը. —

զԾրադիրը չիրականացաւ՝ բանի որ 
" բո լոր ցամաբամասերու} այս ամ սա- 
դիրը Ւր %րդ թՒ՛ ^ վերջ դադրեցտլ. հը- 
ր ա տա րա կուե լէ' դրամի չգոյութեան 
սլա տճ ա ռա ւ ;

թադուհ ին ԷԶարեանի առաջին կի^ըձ 
կար կը կարէր ընտանիբին ապրուստը 
հոգալու համար ՝ իսկ Զարեանի հրա
տարակած հանդէս ր միայն ծախսի կը 
կարօտէր»(22) :

Սթէ դրամն է » երեւութապէս ՝ զթա- 
բելո V- աշտարակը»/, ղա դ ր եց ո ւմ/ւն պատ
ճառը, թնչպէս կ/ըռէ թորանեան հւ կը 
թելադրէ 1925 Դեկտեմբեր 30—/, Հարել,,— 
ն/, նամակը, միաժամանակ պէտք է յա
տուկ կա ր եւո ր ութի ւ"Ն տալ Կարօ Փօ- 
լատեանի հարցազրոյցին ժէջ «հայ ստո
րին տարր եր»ո լ մասին կա աա ր ո ւած հե
տեւեալ ,ա 1լնար կութ եան *—

զթէ ի*ե^սւէ՚ս ՀԱյյ ստորին տարրեր՝ 
մզուած բա զա բա կան մութ եւ տյլ հա
շիւներով ՝ խանգարեցին ՝ խափանեց ին իմ 
գործս՝ տյդ մասին մի օր կը պատ
մեմ»^ :

Զտրեան հրապարակաւ պատմելու օ- 
Րր չգտաւ՝ ըԱտ երեւոյթին։ Աակայն՝ 
այդ տեղեկութիւնը փոխանցեց իր զաւ- 
կին' Արմէն Զտրե անին * Ար դա ր եւ ՝ ըստ 
Ա. Զարե տն ի վկայութեան ՝ իր մօտ ե՜
ղած օր ինա կը առաջին եւ միակ համարն

է հանդէսին ՝ բանի որ երկրորդ թիլը (^ո չ
^ՐՐՈՐՂԸ} l^Lul^u է.աըելի է հետեւ- 

ցընել թո րան եան ի վկայութենէն} էրբեբ 
լոյս չտեսաւ*

զՓտրիզի խորհրդային դես սլանա տան 
մի պաշտօնեայ գնաց ու տպարանում 
շարուածքը ցրեց»Լ2^/ .

Եթէ ճիչդ է տյս վկայութիւնը՝ ասիկա 
կվ ենթադրէր դործը ծա յրէն ս ՚ւսՒւ՝ ն!ւլ- 
թական նոր ծա քոս ի մէջ մտնել՝ ել հա
ւանաբար ատիկա եղաւ ձա իրողութեան 
պատճառը* Ա ենբ նոյնիսկ հակամէտ ենք 
մտածելու —առայմմ հաստատող փաստեր
չունինբ—՝ որ Զօպանեան որպէս երա շ_
խաւոր միջնորդած Ը/ !ա J զՆերսէսեան» 
տպարանի մօտ՝ որուն հետ վաղեմի յա
րաբերութիւն ունէր ։ Ե*~ կամ հակա
ռակը • Զարեան ՝ տոլար ան ին ծախսը փա
կելու հարկադրանբին տակ՝ դրամական 
փոխառութիւն մր առած կ^ր/լայ Զօսլան- 
եանէն ՝ ըն տ ան ե կան պէ տբեր ը հոգալու :

Հետեւաբար ՝ հանդէս ին երկրորդ թի-
լը ւոյս տ^սա^՝ չէ î

Դեսպանատան խափանարար մ իջամ ը- 
տութեան սլա բադան կրնայ որոշ վերա
պահութիւն յա ռա ջա ցն ե լ ՝ իբրեւ անըս- 
տոյդ զրոյց [կամ զառասպել»^ յ թայց 
նման միջամտութիւն րեաւ մտացածին 
չէ, ընգհ ա կառա կն ։ Հնչակեան ղեկա- 
վա ր ՆՒգ որ Եղի կեան ի յուշերէն ՝ որոնբ 
կը վերաբերին իր կուսակցութեան 1920— 
ական թուականներու կապերուն' ա ր տա- 
սահմանի խորհրդային ացո,ց/,չ-
ներ ու հետ՝ 1լ առանձնացնենք հետեւեալ 
ւի ա ս տ ը * —

զԵրր մեր բարեկամական խորհ ուրդ- 
ներն ու քննադա տութ իւննե ր ը ապա ր- 
դիւն անցան եւ խորհրդային ներկա յա- 
զոլ֊ըիչխերը համը փախցրին՝ Փա րիդի 
^Արձ ագանդ Փա ր իզի" շաբաթաթերթին 
մէջ երեւաց մեր առաջին հրապարակային 
քննադա տութ իւն ը ՝ որ ե՛ ւ պատճառ դար
ձաւ Դաշտի Հնչակեանների եւ խորհրդա
յին ներկայացուցիչների յարաբեր ո ւթեան 
լար մ ան :

Ցփշ եալ յօդո ւած ը դրելոլ առիթ տուին 
մի շարք տգեղ ձեռնարկներ (Ս1ԱլԱ1րԱւն.ն1յ —_ 
րը իլքթագըական գողանալ աալ ՝ սպան
նել աալ մի կնոջ՝ որ խորհրդային հիւ
պատոսի կա րդա դր ո ւթեամ բ ան դլի ական 
հիւպատոսարանի ար շիւն էր գողացել 
եւայլն} ՝ մա սնաւո րապէ ս մի շարք հակա- 
հա յկ ական ձեոնա ր 1լնե ր ՝ որ կատար ո լե
զին Դաշտի եւ թաւր իզի խորհրդային 
հիւպատոս ո ւթի ւնն եր ի կո զժ/,ց>Հ25/ :

Պ՚էպքը կը պատահ/։ 1923—24_/ե Իրա- 
ն/, ժէջ, բայց նման բաներ կրնային մեծ 
դիւրութեամբ պա տահ ի լ ֆրանսական 
մայրաքաղաքիդ մէջ եւս։ Ե՝արիք էկա J 
վկայակոչելու /լրտեսական դործողու- 
թիւններու վ երա բե րող ուսումնասի բու
թի ւններ ՝ անդրադառնալու համար որ 
այսպիսի դէս[ք մը միայն շա րմա պա տկե
րի նիւթ չէ՝ աJէ իրական կեանքի •

Արմէն Զ արեան ա ւե լց ո ւց ած է ՝ որ 
1925 թուականի վերջերը իր հօր դէ*? 
մահափորձ մր եղած է Լոյս 'Ոաղաքին 
‘քկջ, զկառքի սլտո յտով մը» Աէն ի ափե
րուն ՝ որմէ աղա տած է ռուս վա ր ո ր զին 
մ իջամ տութեամ բ ։ [Էստ իրեն՝ այս ՝ ինչ- 
պէ ս եւ վեր ո յիչեալ դէպքին մասնակից 
եղած է խորհրդային դեսպանատան կը- 
ցորդ Համ լիկ թու^մանեանը [Աո վհ - Ր֊ m — 
ման եան ի տղան} ։

Հետաքրքրական է նշել ՝ ո ը 1925-
ին ֆրանսա պաշտօնապէս ճան չց ած 
էր խորհրդային Աիութիւնը՝ եւ նոյն 
տարուան Յուլիսին արդէն Փարիզ հաս
տատուած էր խորհրդային դեսպանա
տունը 250 հոդինոց անձնակազմով* ըստ 
9)րան սա յՒ մձ տ Արժ ան թին ի դեսպանա
տան հաղորդումին ՝ զյայտնի էր որ ՝ հա
կառակ Փ ա ր իզի խո րհ րդա յ[։<“ դե սպա- 
նա տան պաշտօնական յայտարարութիւն- 
ներուն' իր անձնակազմին չէղոքութեան 
մ աս փն ՝ հոն տեղի կ՚ունենար ումեղ եւ 
աղդոլ քարողչութիւն մը որ նոյնիս կ ֆը~ 
րան սա կան որոչ դաղութնեբոլ մէջ դըմ- 
ւարութիւննե ը յա ր ուց ած էր ՝ ֆ րան սա- 
կան կառավարութիւնը մղելով անա խո ր- 
մութեան հրապարակէս յ փն տ րտա յա յտու- 
թիւններու (•••)»(26):'

Իթ կ արդին՝ Զարեան բաւական զ[էլզոլ-^_ 
նկա րադր ած է ասիկա զք»անկօօպ ր ել մա- 
մութի ոսկորները» վէպին մէջ*—

զԵրեւակա յում եմ' /Հնչ կա տարուեց 
փոզոցի [նա կի չներ ի սր՛տերում այն օրը՝ 
երբ շանթի նման [ուր ւոարածուեց որ 
ռուսա կան դեսպանատունը յանձն ւում է 
խորհրդային Ա իութեան ներկայացու- 
ցփչներփն :

( • • ♦) Եսկ բուն դեսպանատան առջեւ 
ոստիկաններ էին վխտո ւմ ։ Դ իմաց ի տու
նը նրանց տրամադրութեան տակ էը* 
Պատուհանի ետեւ զետեղուած լուսան ը- 
կարչական գործիքները լուսանկարում
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էին ներս ու դուրս գլոցողներին î ^անլ/ա^. 
պետութիւնը տակնուվրայ էր՝. Հեռախօս
ները զրնգում էին Փարիզի մէկ ծայրից 
միւսը։ Ոստիկանապետը հրամաններ էր 
տա լիս î Ոա կերի մէջ գինուս րներ էին 
թագցրել : Ներըին գործոց նախարարը
ամէն վայրկեան տ ե ղե կո ւթ ի ւնն ե ր էր ու
ղում յ Աէնց ո ր դն ե ր ին կան գն ե ցնո ւմ էին ծւ 
նրանց ինքնութեան թղխծրը զեն ո ւմ

Ինչո՞ւ ա յս վերաբերումը ^արեանվ 
հանդէպ : Պ ա տա ս խանէն որոնումը մեզ 
կր հարկադրէ բանալ վր կեանքէն նոր 
թղթածրար մը' խորհ րդահայ վարչա
կարգի հետ իր կապերու պա տմ ութիւնը :

Վ. Մ՛
Պուէնոս-Այրէս

(1) Ara Baliozian, The Greek Poetess 
and Other Writings, Eitchener, 1988, 
67—68 : Անձնական նամակի մը մէջ, Ա • 
Պալիօզեան մեզի յայտնած է իր անանուն 
խօսակիցին ինքնութիւնը , որ Միացեալ- 
Նահանգներ գաղթած է I960—ականներու 
վերջերը եւ պէաք է 1նանչցած ըլլայ Զար- 
եանը Պէյրութ ապրած տարիներուն 
(1951-54):

(2) Հայկ Խաչատրեան, Գրական տե- 
ղե կատու ՝ Երեւան , 1986, 164 :

(3) ԹորՈԱ Թորանեան , Կոստան Զար
եան [կեանքը եւ դործը) , «Նայ իրի » , 8
Մարտ 1970 , 5 :

(4) Ստեփան Կուրտիկեան, Արտասահ
ման ի հայ գրողների հետ, Երեւան,
1984, 65:

(5) Կարօ Փօլատեան, Զրոյցներ, Բ- 
հատոր , Գահիրէ, 1961, 104 :

(6) Կոստան Զարեան, Ա իջներզործում, 
«Հայաստանի Կոչնակ», 12 Յունիս 1926, 
886-887 :

(7) Մաւնրամասնութիւնները տե'ս Վար
գուն Մատթէոսեան, Զարեան եւ Ո՚-նա— 
մունօ • նախաբայ լեր y «Յաււաջ», 23 Հոկ
տեմբեր 1994 :

(8) Constant Zarian, Appel, «La Tour 
de Babel», Novembre 1925, 58.

(9) Զարեան, նչ. աշխ., 886:
(10) Նոյն:
(11) Նոյն, 887:
(12) Մարկ- Նշանեան, Կոստան Զար-

եան . անկարելի թատրոնը ,«Բազմավէպ» ,
րացաոիկ թիւ, 1994 , 183 :

(13) Զարեան, Երկեր, Անթիլիաս, 
1975, 95:

(14) Գրականութեան եւ Արուեստի Ե- 
զիշէ Չարենցի անուան Պետական Թան
գարան (ԳԱԹ) , Բենիամին Նուրիկեանի 
ֆունտ , թիւ 314 :

(15) Կոստան Զարեան, Ար տի ճանա- 
պարհով, «Նայիրի» , Փետրուար 1948- 
Ես կա՛մ, կը մնա՛մ , Մարտ 1948" 0՜ , իմ 
հայրենիք, Յունիս 1948: Երկրորդ եւ եր
րորդ հատուածներուն խորադիրները պա_ 
րագայական են :

(16) Վազգէն Գաբրիէլեան, Ափէւռքա- 
հայ դրականութիւն , Երեւան, 19Տ7 , 353* 
«Ահ , հասկացի՜ր , ես ծարաւ եմ Հայաս_ 
տանուլ» տողը աոնուած է անխորագիր 
բանաստեղծութենէ մը (տե՜ս Կոստան 
Զարեան , Հատուած «Զի , գարուն և Հա
յաստանդ շարքէն, «Անի» , Մայիս 1946 , 
58) :

(17) Զարեան, Արտի..., 4:
(18) ԳԱԹ, Ա- Ջօպանեանի ֆոնտ, Բ- 

բաժին, թիլ 2156 (այսուհետեւ՝ ԳԱԹ, 
ԱՉՖ , թիւ* ■ •) :

(19) ԳԱԹ , ԱՉՖ , թիւ 2133 :
(20) ԳԱԹ, ԱՉՖ, թիւ֊ 2134:
(21) ԳԱԹ, ԱՉՖ, թիւ 2135 :
(22) Թորանեան, նշ. ա շխ • , 5 :
(23) Փօլսււոեան ? նշ, ա շխ-, 104:
(24) Անձնական խօսակցութիւն Արմէն

Զարեանի հետ, Երեւա՛ն, Հոկտեմբեր 
1992 (Վ- Մատթէոսեան, Արմէն Զ արեւս— 
նէ յիշատակին, «Յաոաջ», 29 Յունիս՛
1994, 2) : Թերեւս քաղելով նոյն աղրիւ_
րէն , վերջերս այս տեղեկութիւնը կըրկ_ 
նած է Մարի_Ո-ոզ Արուսէֆեան. տե՜ս 
Անհ անդիստ անցորդն ու իր ճամբան 
{Կոստան Զարեանի ծննդեան 110—ամեա- 
կին առիթով) , «Գրական Յաւելուած _ 
Հորիզոն», Յունուար 1996, ՚4:

(25) Գ- Եղիկեան, Եմ յիշո ղո ւթ ի ւննե- 
րից , «Հայրենիք» ամսագիր, Ապրիլ 
1938 , 82 (ընդգծումը մերն է) :

(26) Beatriz R. Solveira, Las relaciones 
con Rusia durante las présidencias de 
Yrigoyen y Alvear (1916-1930), Cordoba,
1995, 27. /

(27) Կոստան Զարեան, Բ անկօօպը եւ 
մ ամ ութ ի ոսկորները, Անթիլիաս, 1987, 
490-491 :

ԵՐԵ* ՀԱՄԵՐԳ' ԵՐԵ* ՍԵՐՈԻՆԳ

(Շար. Ա. էջէն)

miriWbWy*
Համ երդը բանի մը վայրկեան ետք 

պիտի սկսի, յոյսերը մարած են' այս մէ
կը եւս կը խոստանա յ սրտայո յզ ըլլալ , 
ուր Լամուբէօ նուա զա խո ւմ բին րնկե- 
րա կց ութեամ ր փարդան Մ ա մ իկոնեան 
պիտի նուագէ Ջայքովսքիի առաջին քոն- 
չէր թոն :

Ակամայ կը խորհիմ' ահա դործ մը 
տասնեակ անգամներ յաղթահարուած 
մեծ վարպետներու կողմէ՝ զո ր երիտա
սարդ մեկնաբանը պարտի տալ նորարար 
ոճով՝ առանց պա տրանկարե լու անոր ա շ- 
խո յմ կշռո ւթ ա ւո ր րնո յթ ր առաջին իսկ 
չափերէն յ Յետոյ պիտ b // ր դեն Հե
զասահ գնացքով արեւահամ մեղեդիներ։ 
Օգտագործելով մողովրդական երգեր՝ 
Ջտյքովսքի յա Լողա ծ՜ է կերտել իր ամ ե- 
նասի րուած գործերէն մին՝ որ կը պա- 
հա նչէ ոչ միայն քաԼ երամ շտա կան բարձր 
որակ՝ ա յյ նաեւ քնարերդակ լեղու՝ 
կեանքի շըեղ տեսիլը իր եղերական երե
սակներով . ^Իիտեմ թէ ինքն ա վս տ ա հ ու 
վւո րձառու երիտասարդն է միանգամայն 
1էա ր դան Ա* ամ ի կոն եան ։

Փ ո խո ւա՞ ծ է արդեօը իր տեսի լըը ՝ բաղ— 
դատմամբ անոր առաջին կատարման՝ ե- 
րեք տարիներ առաջ՝ Ոաթրայի համեր- 
գի մը ընթացքին։ Հաւանական է, Ո աղ- 
մաթիւ անդամներ կատարումը աշխարհի 
ղանաղան բեմերուն տաբոզութիւն
մ ը աւելցուցած պէտք է ըլլա յ կը խոր
հեմ գործին ու խորացուցած ղա յն ուլ ա- 
ւելի ՝ քանի արուեստագէտ ը որոշ մակար- 
դա կէ մը անգին բեմին վրայ է որ կրնայ 
յառաջացնել իր տես ի լըը ։ Ա ը սպաս եմ
նոր շե շտա ւո ր ո ւմնե ր ո լ ՝ հնչողական 
տերու։

Տարօրինակ պատմութիւնը այս գոր
ծին' ուր Ջա յքովսքի առնել ուղած ըլլաJ 
իր նոր վերջացուցած՜ երկին մասին Ան- 
թոն [հուպին շթա յնի կարծիքը ՝ եւ ան ալ 
ստորագնահատած ր լլա յ ղայն՝ առարկե
լով թէ դմ ո ւար ութ իւն ը աննշան կը գար- 
ձընէ զայն, Ջ՝ա յքովսքի վհատած ՝ Հանս 
Ֆոն Պիէ-լովի խորհուրդ կը հարցնէ որ 
անմի Լա սլէս հմայուելով գործին գեղեց
կութենէն ՝ անոր առաջին ունկնդրու
թիւնը 1լ ապահովէ Պոսթընի մէջ՝ 1875— 
Ւն Ա/ւ թ"^կ ան էն ի վեր բո լո ր անուա
նի դաշնակահարները սիրահարած են 
անոր քնարերդակ խորհուրդին .

Շուտափոյթ քայլերով կը յառաջանան 
դէպի դա շնա կ Աութաքա Աատօ ու 1Լար- 
դան Աամիկոնեան։ Ընդոծին ուրիշ ն ը- 
կա տ ելի յա տկո ւթ իւն մըն է բեմին վրայ 
հանգա ր տօ ր էն նախատեսել գաղտնա
միտ փոթորիկը՝ հակառակ հոդեկան ա լե- 
կոծում ին որուն անսլայ մ անօրէն ենթա
կայ է մենակատարը այգ պահ ուն : Առա
ւելապէս տէր կ՚երեւի վարդան իր Լիզե
րուն z 0՝աթյակի երգացանկին ամէնէն 
դմուարին մէկ գործի մ ե կնա բան ո ւթ են էն 
ըանի մր րոպէ առաջ այս խոնարհ ու 
ինքնամփոփ կեցուածըը՝ վախազդու սեւ 
զանգուածին առջեւ ց ց ո ւած աչըերուդ
դիմաց վտանգաւոր ցուլի մը նման՝ ար
դէն իսկ առաջարկ է յաղթանակի ՝ եթէ 
ո ւնենա ս կատարելագործուած ս տեզնա-
շարային նուագիդ ինքնավստահութիւնը։ 
Յստակ ու աշխոյժ՜ միանգամայն՝ Զ-J- 
ըովսըիի ըոնչերթոյին ծ՜անրակշիռ առա
ջին ա քոռն եր լ, հրաբխային թափով մը կը 
արուին ։ Զգալիօրէն դործը խարսխուած 
է նաեւ հարուստ ներաշխարհով։ Ա1լնե- 
րեւ' ո րկո բուստ ա խորմակը մեկնաբա
նին ՝ գործին ներըին ծալքեր ը թաքուն
հաղորդիչ դարձնելու՝ հնչողական խա
ղերով • Ջայքովսքիի' վերին աստ իճան
խռո վեալ հոգիին ապր ո ւմներ ը արտա
յայտել՝ մօտեցումով մը որ մտրակէ 
ունկնդիրին երեւակայութիւնը։ Ուշադիր 
դաշնակահարին նախադասելու կերպին՝ 
նուադախում բը հարազատօրէն կը հետե- 
լի ՝ Աութաքա Աատօ յաջողած է համե
րաշխ մթնոլորտը ստեղ ծել իրենց միջեւ՝ 
իր ^Vtrb"1 համաչափ ճպոտով։

էՏանդոտ առաջին մասին կը յաջո րգեն 
սրամտութիւն ՝ միանգամայն վիպակա
նութիւն պահանջող մասերը» Պայծառու
թեամբ դիտէ ներկայացնել ղանոնը Աա- 
միկոնեան ՝ ընծա յե լով իրապէս քաղՅԸ
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բաբախուն վայրկեաններ։ Աւ անմիջապէս 
յետոյ կը հետեւի անոնց գործին կշռու- 
թաւոր երրորդ մասը հ ր ա շէ կ 1էերԼա— 
բան ը :

Աարելի՞ է չս ի րել այս գործը։ Զտյ- 
Ըովսըիի լաւագոյնը կը պարունակէ ինչ
պէս երեը վերջին համանուագները՝ թաւ
ջութակի [[ոըոըօ թեմային տարբերակ
ները ել ջութակի քոնչէ րթոն :

Անհաւատալի ըայց իըա՛ւ } ‘ԼՒ1սաI՛Ւ 
է երեը վերջին տար իներու ընթացքին 
ՆԼար դան Մ ամիկոնեանի յառաԼընթաց ը
մ եկխ արան ո ւթեան մարզի մէջ ուր կը
գտնէ գործին ամենակարեւոր դիծերը։ 
Ու ղանոնը ՛լ ' արաա յա յա է ընթե ռ նլ[,
նուրբ ձեւով». Ունի կատարելագործուած 
վառ ղոյներով զուսպ նուագ' առանց 
ծանրաբեռնելու մեղեդին։ Աւ կու աայ 
զա յն հա ւա ս ա ր ա կշռո ւած հոդեկան սլա- 
ց ի կ ոստումներով ու հաստատ, կշռո յթով։ 
Ատիպելով քեղ հե տեւէ լու իրեն հասցը- 
նելու համար իր կղզին։ Հող բեղնաւոր' 
կապոյտ սլա յծառ երկինքով։ Հեռու ա- 
սլա կան ած աւի եր էն : Անա րաա տաղանդ
գերազանց ապագայի տէր հայ արուես
տագէտ :

Յայտագրի երկրորդ մասն ալ նոյնըան 
հետաքրքրական' յա ա կա ց ո ւած էր Հյոս- 
թաըովի չի մ՜ ո զո վր դա կան հինգերորդ հա
մանուագին։ Հակառակ կարգ մը դիւրին 
երաժ՜շտական կերպարներու գոյութեան ՝ 
սոյն համանուագը ազդու եւ գեղեցիկ է'. 
Ուժ՜եղ եւ նախնական բնոյթով։ Փրոըո- 
ֆւ՚է՚ԼՒ 5 Գապ ա լե ւսըի ի ՝ ffl ա չա տր եանի
հա մ ան ո ւա դա յ ին դործերուն կալուածին 
րաղդատմամր՝ Հ/ոսթաըովիչի նոյն այգ 
բաժ՜ ին ր աւելի ծանր կը կշո֊է î Հանճարեղ 
մեղեդիական գիւտեր ունի զորս կոլ տայ 
խաչաձեւեա լի ուրա խութեան թէ տ ըխ-
րութեան ընթացիկ հոլովոյթով» Ար բեմն 
արեւն ու ամպեր ը միատեղ ջր անկա բա
յին փափկութեամբ մը պատկերացուած ։ 
վի րաւորեա լ մ ենա կեա ց հոգի ըաղաըա- 
կան ծանր ճնշումներու ն շա ւա կ ՝ դմուար 
եղած է առանց կաշկանդումի ազատօրէն 
ստեղծագործէ լ* Աութաըա Աատօ կըժաւ-
հաշտեցնել մեզ այս բարդ համանուագին 
հետ ՝ յա Լորլն լով պատկերացնել Շ ոս թա- 
Ըովիլի հակոտնեայ հ ոդեվիճա !լնե ր ը դիւ
րավառ հարուստ դոյ ներով: Ա ասա կօրէն 
ևւԼ գրոեւորէ իր զգացումները։ Համերգը 
սակայն հակառակ այս գործին հ րապու— 
րիչ մեկնաբանութեան ՝ մեր մտըերուն 
խորը պիտի մնայ' վարդան Մ ամ իկոն եա- 
նի հրամցուցած Ջայըովսըիի ըոնչէրթո
յով յ Ներշնչեալ իր նուագով յ

*«Ե*

Ուրիշ հէըեաթ ։
Կիր ա կնօր ե ու յ հեռա տեսցրի յա յտագքւ ր 

մը դիտելէ ետբ' ուր հայ արուեստա
գէտ մը կարեես դիտումնաւոր կերպով 
ս տ ո ր ա դն ա հ ա տ ո ւե ղ ա ւ անտեսելով օրի
նական ներկայացման ձեւեր ը, ինբնու— 

ազզուիմիւնը ու ա ր մ ան ի բն ե ր ը 
մօտաւորապէ ս երեսուներեք տարի առաջ 
սլատահած դէլ1[<թ մը մտաբերեցի : Ուրախ 
վերջացող տխուր պատմութիւն մը, Ո- 
րուն երեւոյթն է հետաքրքրական , ուստի 
կարելի է զանցառել յատուկ անունները 
դերակատարներուն ;

՛Լ!, ր ա դա ոն ան ք սակայն րոպէ ձ"ը կի- 
րակնօրեայ հեռատեսիլին, ի՞նչ էր պա
տահած .

Կամայ թէ ակամայ ողորմելի դարձած 
պատասխանատու ներկայացուցիչ մը որ 
ակներեւօրէն հաճելի կը ջանար թուիլ սը- 
րահին մէջ ներկայ հիւր դեսպանի մը՛. 
Եիե ՜տ զելի էր աւելի տեսարանը քան տը- 
[սուր՛. Գուցէ հայ դիտորդը բան մ՚աւե- 
լի զգաց տխրութիւնը անարդար երեւոյ
թին ու ընդվղեցաւ , քանի դաշնակահարը 
հայ էր '.Աայտագրի վերջաւորութեան , երր 
կը խորհէի պատահարին մասին, արդէն 
իսկ բազմաթիւ հ եռաձա յններ Տեսա՞ր՛. 
Հարկ էր որոշել հա կա ղդե ց ո ւթեան կըտ— 
բուկ ձելերը. բողոքել ումով, տրտնջալ, 
գանգատի լ ի շխանո ւթիւններուն մ օտ , նա
մակներու տեղատարափի մը բռնել հե
ռատեսիլի յա յտադի րնե րու պատասխա

նատուն՛. Հայ դիտորդը անմիջական պա 
տիմ կը պահանջէր : Ա1 յդ պահուն էր

տէ ^ան զկլիղէի մէջսլա_^
տահածը իմ մէկ դաշնակահար ընկեբ„ջս^ 
տաք օդով, 1963—/' Յուլիս ամսուան մէջ. 
Գէպք որ պատահէ ցաւ վհրջթն նուագս,^ 
խմբային փորձի մը ընթացքին , որոլ'Ա 
ներկայ էի՛. Կը տրուէր՝ Ո՚ախմանինոֆջ, 
«Փա կանին ի ի թեմային վրայ ռափսոաիլ, 
տարբերակները^ :

Գաշնակահարին քրտնած մաաները 
սայթաքում մը ունեցան յ նուադախում^ 
PE 'ւԸ՚Ր՚^Յ նախադասութիւնը, րա^ 
նո յն տեղը դարձեալ կնճռոտեցալ կշռոյ_ 
թը : ՛էհ կո՛վ1"ը Ը փո խանա կ փնտռելու 
բուն պատճառը սայթաքումին, որուն 
մէջ ինքն ա'լ ունէր պատասխանատուու
թեան որոշ րամին , դառնա լով դաչևա_ 
կահարին , նեղուած շեշտով մը ըսաւ 
«չեմ կրկներ՝ դործը լալ չէ ք ձանշնար-^.

փե ուարած նուագախումբի անդամներ 
սառ լռութիւն լ Ղ.ե կավար — մ ենա էլա տար 
հեռացան բեմէն առանց զիրար բարեւել 
լու : Բ՚էաթր տէ Tl ան ր1՝1հԼէ."1՚ւի պարապ 
մութ վերնատունէն կր հետեւէի փորձին.. 
Մինչեւ որ հասայ բեմին ետեւի հիլրա~ 
սրահը՝ հանդարտեցնելու մարով ընկե^ 
րոջս արդար յուղումը՝ արդէն իո կ մեկ- 
նա ծ էր : Ո՛չ ոք գտաւ ղի^ըը օրուան 
թաց ըին։ Ո լ համերգը նոյն ղի շերը 
ղի ունեցաւ փոփո խեալ յա յտա գրով՝ սյի 
պատրուակով թէ գա շնա կա հ ա ր ը բանի մը 
ժ՜ամ առաջ ան ա կն կալօր էն անհ անդստա^ 
ցած էր : Ո ւնկն դի րն ե ր ՝ որոշ չափով խ 
Ըաղեկ առտուան պատմութեան ՝ սուլեյթ 
ութ—տասը վայրկեան ՝ արգելք ըլլալ ու֊ 
•լելով համերդին։

Յաջորդ օրը ղէսլքը դատական բնոյթ 
ստացաւ ;

Մ [ն լ 'այՂ^ դաշնակահարը հրաւէր ըս֊ 
տացած էր ներկայանալու Ազգ* նուա֊ 
դա խում բի ինր հոգիներէ բաղկացած ներ֊ 
կա յա ց ո ւց չա կան ժ՜ո զովին ։ Ու երբ յայտ֊ 
նի ղարձալ ի ր ա կան ո ւ թ ի ւն ը ՝ ղեկավարթ 
լիրբ կեցուածքը առաջարկուեցաւ խ 
րեն հետեւեալը .

Տա րիւս Մ[՛ յ ո jb դաշնակի վերջին քոն֊ 
եէրթ-յհն առաջփն ունկխգրութիւն ը ապա֊ 
հ ո վել: Հ արկ կա՞յ ըսելու թէ դոհացու֊ 
ցիչ էր առաջարկը» Նա^ան աւանդ անոր 
համար նաել որ ան ունեցաւ յ,1,ջորղ 
ղան ա կին տեւո ղու թե,ան ընթացքին ՝ տա֊ 
սը տարբեր քաղաքևերուն մէջ ֆրանսա֊ 
jb » Աղդա յին ն ո ւա գա խ ո ւմ բին րն կերակ֊ 
ցութեամ բ տա ս ը համ երգներ տալու իրա
ւունք ։

Տխուր դէպքը ուրախ վե րԼա ւո ր ութիւն 
ո ւն ե ց ած էր- Կ ային սակայն այն օրերուն 
հեղինակաւոր անձն ա ւո ր ո ւթ ի ւննե ր ՝ աղ- 
դեցիկ ՝ որոնք անաչառօրէ^ պա շտ պանե- 
3[՚ն ղոհ ո ւած՜ մենակատարին դատը Ադ» 
դային նուագախումբի ներկայացուցչա
կան կազմին մօտ։ Պէտք չէ մոռնալ ա- 
նոնց դերը՝ հէքեաթին երջ ա վծրջա*“
ւոր ո ւթե տն մէջ՛.

Այսօ՛ ր ՝ եթէ դի տա կցինք մեր կարո
ղութեան՝ առանց աւելորդ յո խորտանքխ 
գաղութ ր կրնայ մեծապէս օգտակար 
հանդիսանալ վարդան Մ ամիկոնեաննե- 
րու ։

Ունի՞ սակայն գաղութը՝ այսօր՝ 
զինա կաւո ր մա րղվ՚կ ■ Զ.գաւհ էէ՞ պակա- 
ս ը անոնց ։

Ալ [՚Ա1[՚[՚ կամեցողութիւն ունեցող՝ 
ո դեկ տն թէ նիւթական ուժ՜ի տէր 
գայ ինն եր ուն՝ յաճախ կրպակս ի միացեալ 
ուժ՜երով աշխատելու փափաքն ու 
վը • վոհացում չեն գտներ » ՋՈԼ նինք տե
սակէտ բաժ՜նելու սովորութիւնը։ Մ 
արուեստի դետն ին վբայ նամանա ւ՚անդ t 
ա ռա ջին պա յմ անն է յաջողութեան^ •եխ 
ասնական հաղո րդա կց ութեան զանտզ1^ 
ձեւերուն կռթնի £ որմելու համար ք[լ 
թէ շատ ամուր պատ մը ինքն ա պա շտ պճ
նութեան ՝ համաշխարհային տրամադխ 
ծով՝ մեր արժ՜անաւոր արուեստագէտնե
րուն։ Ոանի ունի՚նք եւ ՝ բազմաթիւ*

Ո ա՞լ է գոհանալ կրկնելով յաճախ 
նոնք մեր լաւագոյն դեսպաններն են*» Եւ 
Լոյս Ոաղաքր պէտք չէ՞ որ օրինակ 
դիսանա յ ա՛յդ ուղղութեամբ' բո լո ր 
ղութներուն ։

Ամէն JnJu կոր սուա՞ ծ է։ Աարելի [է 
ծրագրի մը յատակագիծը որոնել։

Ահա՛ ՝ երեք համերդով՝ երեք սերուն^ 
դի պատկանող չորս հայ արուեստազէ111^ 
ներ ՝ տասը օրուան ընթացքին եկան Հը" 
մայել Ֆրանսացիները ու լուսաւորել 
նեղլիկ հորիզոնը.
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Simili. 4ԱՅԱՍՏԱ1.1- ՄԷՋ

19-2—1‘ն Պոլսոյ մ ԷԼ կացութիւնը հ ե- 
տըզհետկ անշնչելի կր դառնար' քեմա- 
լական յաղթանակին .ել դաշնակիցներու 
մեկնումէ,է հետեւանքով՝ եւ Զինադա
դարն ետք հոն վերադարձած հալ tf ր_
տաւո րական ու թիւնը կը ս կս կ ր տար տ րղ— 
նու 1՚լ : Մ ի ամ ամանակ ՝ նորահաստատ 
քսորհրգսւհայ վարչակարդր' Հայաստա
նի համայնավար ntuui!րյա. թեան Ա*
քարտուղար Ալ . Ա իաս նլ,կե անի դլի ա ւ ո- 
էութեամբ՝ արտասահմանի մ տաւո րա կա- 
նութե ան ■քէկ մասը համաթմբելու քա- 
դարս կան ու թեան մր կր ձեոնարկկր :

ձիրին մկջ՝ Հոկտեմբեր 1922—^^ 
Կ ոստան Տէա ր եան Պոլի ս կն ճամբա յ կ' ե լ- 
{[[՛ [՚1՚ Ըիտաեիքով ՝ բն դա ոա Լե լո վ Հա- 
լաստանի կառավարութեան հ բ ա ւկ ր ին՝ 
երեւանի սլե տա կան համալսարանը դա- 
սաւանդ ելս ւ յ $„/ը եա ն աւ ելլ, քան մկկ ու 
կէս տարի պիտի անցրն կր Երեւանի մ ԷԼ՝ 
եւ վերջապէս Qունիս 190—իէ կբ կին պի-
տ[' մեկնէր արտասահման հանդերձ րն,_
տտնեօք .

Յթսրեանի հայաստանեան UiJu 
նր մինչեւ այսօր լաւ ծանօթ չէ։ Զ* լի։ ut— 
•որ աղբիւր ը «Անցորդը եւ իր ճամ բան» 
եւ ՀՀ^անկօօպ ը ել մ ամ ո ւթի ոսկորները»
1որներն են՝. Ասոնց սլկտք կ գումարել 
Կ՚Ը"֊ իրևրամերմ վկա յո ւթ իւններ' Աչո ա 
Աթլաւնիէ /՝, pլ՝լղսւնղ. խաշճեանէ , եւ

\ 1՚’"րհրղահայ մամուլին ^կԼ ^էարեանկն 
•րեւյաե ^‘իւ^ծրը՝ որոնց մկկ մասը մ ի- 
այն յայտնի կ մեզի :

էին Զ արեանի համոզումները Հա- 
յ-սաան մեկնելու մամ անա կ ,

^երելԱ լաւագոյն մեկնաբանութիւնը 
ւրղւրւնոլի Լօրընս Տըո-Էլի «կոստան Զար-“ 

— եռակի աքսորես։ լ» էս ո ր ա դր ո ւած
Կ^՚ղբոլթեաէ մկջ՝ որ թկել ա ր-

և րէ սլա զ սլա տե բազմ ի մամանա կա- 
նին [գրուած' 1948—/'ե յ հրատարակ—

1952—^/1/) ՝ սակայն կաոուցուած 
Արեանի 1930—թուականներու 
ական վկայութիւններուն վրայ* —

^ն "բոշեց մնալ ե, յեզափո էսա կանն ե-

օգնել իրենց թո ս տա ց ած Ի*֊տոպիան 
՛Ո եՈլ' Երկոլ տարի առաւ ի րմ կ 
է Հ ։,կսւնասլկա հասկնալ իր սեփական

՛Լ Լուրդին պարտադրուած հ ամա կար- 
Ամբողջ ահաւորութիւնը* 1924-Aît ան

' ,ր1լԱէյ1Ալ .

• 9 Տս,ձար որոնք կը վերադաոնան ՝
մս } ) Աուսաստանի մ ԷԼ հա-
^!Հ^րՈ'մ՚յևԱ,ն պտուղները ամբող- 

թ Ր լՀ "՛չ՛ճկելէ ^տք՝ Եւրոպան կը
է, Ա1էՕրկն անիրական բան մը իսկ
ղ'^եա'յ1'ք ալՀ^նեՐը յտնկարՏ նոր հե-

'' ն' ԳՂ^սւն-, Ինչի՞ մասին կը
‘ս՝1"1ոՀյԱլՀՈլՈր մաՐԳ1։1լԸ^ կը հտրցնկ 
լպ ը "քն մ1՚նէ Ւր շոլ-ըԽ’-
'ամս. 'րՈյա'^ան կարդՒ մը , արմէքներու
կը Հնէ ' մը,՝ մ2աԿոյ^Ի մՐ հէքերը 
1ս։1^նոԼոԼ'1-արադոյր^ ետ^ հետելո-
նեԼ ^'Ւ-֊տՏ է . Առաքինութիւն-
ւգ' ՀՀ ազանց են թերինե-

ե1 լ[ Տ ա ւա տա ր ՝ ,, լ, անցեալին ի^ք

եդած րլլա յ զգացական հ ա ւա տա ւո րն ե ր կն 
մկկը որ էլր էիափաքէր մարքսեաէ Ի*֊տո— 
ս1իան եւ դրամա տիր ու թեան վաէսճսէ—
եշ»(1):

Զա րեան հ ին կն յարա րե ր ո ւթ իւննե ր ու_
նեցած կ րոլչեւիկներու հետ ։ fi աւա կան 
կ յ ի չե լ ուսանոզակաէ շլ/Լանի իր կա- 
պերր Տ թդրսւն fi ա զդա ս ար ե ան կե ղծա.— 
նունով՝ un al' ա յ—ղ ե մ ո կր ա տն ե ր ո ւ եւ Լե- 
նին ի հետ ՝ որո նց մասին թէ' ինք կ ա կ- 
նարկկ «Անցորդը . . . »^/ մ ԷԼ ել թէ լւլահ^. 
սլանու ած կ նոյնինքն Լեն ին ի մկկ նա
մակը։ Իր քաղաքական դո րծո ւն էութեան 
հետեւանքս ւէ չոլրջ աարէ, ՛ու կէ ս գեր
մանական բանտը պիտէւ ճա չա կէ մինչե՛ւ
1909-/- կէսեըըէՀ) :

Զարեան Հայաստան ւլա g ած կ՝ լլսա ե- 
րեւոյթին՝ անկեղծօրէն հաւատալով որ 
բարեշրջում մ ը տեղէ։ կՀ ունենար ել ու
ռան g իմանա յո լ ի՛նչ պիտի տեսնէր : 
Ակզբնակաէ իւ անդա վա ո ո t թ ե ան պահ ուն 
դրած կ 1923 Տ ո ւն ո ւա ր 1 թուակիր «Ե- 
րեւանում» քերթուածը՝ ուր կան այսպէ,- 
ս էւ տողեր • _

Սաս է, թուք :
Տրտմաշուք
այսօր թացում են ամպերը մեռել:

Հրեշտա՞կ է սառել ,
թէ աստղ է ընկել ցանցի մէջ ձիւնի :

Ո՞վ պիտի հանի • • •

Ս՛ի բանուոր
նոր ժողտնտխորհի մտածկոտ հակատին 
տնկել է մի սիւն ու նրա կատարին 
կարմիր իր կամքի մի կանչ լուսավառ 
եւ բողոք ւիաըլիաս՝
աստղեր է շարել
եւ ՛խոր մութի մէջ փարոս է վառել :

Ամպերը եկել կանգնել են հիմա, 
ուռկան են նետել' ուզում են նոր մահ , 
ուզում են նոր սուգ :

Աւ սառ է, ու թուք:

Բայց ժիր բանուորը կապել է ամուր 
աստղե րը կարմիր երկաթէ սիւնին, 
վասել է նրանց կստահ կրակով 
իր սրտի լուսեղ, պայծառ արիւնով(Յ) :

կաըիք չկա / մ ե կնաբսւն ո ւթ եան • Ս ա- 
կա յն , կա ըե լի չկ անտեսել , որ նման ւոե- 
սակի ղորՏեը տա սն ա մ ե ա կներ ո լ հր^ 
էլա յն յլին ստոըաղրած են նաեւ իյորհրդա— 
հայ բանաստեղծութեան մեծ ու փոյլր 
ղըեթէ Ըոլոբ անունները —ներառեալ ա— 
նոնք^ որոնբ յետապայի^, արդարօրէն շա
հեցան որոշ այլաիւոհական կեցուածքի 
համբաւ- , նոյնիսկ երբ չկար վարչա- 
կարգի աոաջին երեսուն տարիներու ճըն- 
չի չ մ թնո լորտը :

Տարիներ անց՝ այս բանա ս տ ե ղծ ո լ- 
թիւնը խնդրոյ առարկայ գարձուցած է Ա- 
շո տ ԱրՏր ունի ՝ ցոյց տա չու համար Զ111 ր— 
եանի յարումը համայնավարութեան * —

«Ս եր ֆա կո ւ լակ տի դա ս ա էսօսն ե ր էւ էոոր— 
^րրղի նիստն է՝. Ներկայ եմ ուսանողու— 
էմեւււ^ւ Ն ե ր կա յ ա g ո ւ g է/ շէւ հանգամանքով : 
Ուսուցիչներէն (sic) մէկր' ձեւական 
թ ե ր էմ ո t ti է «Լ/որք'^ ամսագիրը՝. Ա ան կարծ 
կւսեզ. կ տոնում Զարեւսնի բանաստեղ— 
ծ ութեան վրայ ւււ կա ր դում էսորազիրը 
«Ժողտնտէսորհի Աստղը» ։ Ապա ՝ հատ 
հատ կրկնելով բ ո լո ը վանկերը՝ իր րամ ր 
<ւ տ յնո վ դա րձա լ էէարե ան էւն »

Աոստա՚ն՝ փոդտնտթորհի աստղը 
ո՞ րն է ՝ սա իՀնչ կւսպկոՆթիՆն է - • -ո»(4) :

Զենք դի տեր թէ r-՞վ էր ա յդ դա սա էսօ-
Ար եւ այս տողերէդ ո չին չ կարելի է մեկ_
նարանել* յետահայեաց կերպով՝ Զար
եւս h էւ հետեւեալ դիպուկ ն կա տ ո ւլո ւթ ի ւ- 

Ը ղրր՛11- էր թո րհ րդա յին չրԼ^նէւ բոլոր
մ աման ա կն երուն .

«Ամ էնքս էլ՝ Ա . Արփ իա րեան ի նման՝ 
^ամիդի տօնին չափազանցրած էլով արա- 
ևուէմիւններ ենք դրում "Հայրենիք' օրա- 
թերթում ՝ ա՛յն տա րրե ր ութեամ ր միայն՝ 
որ այստեղ ամէն Օր Հա միգի տօն ^՜»(օ) î

Եայ եւ երկրորդ սլնդումը՝ թկ ^ամէնէն 
չսիրուած դա սա էսօ սր Զա [՛ անն կր :( ♦ ♦ •) 
'Իծնող բոլչեւիկ ի չէսան ա ւո րն ե ր ի առաջ՝ 
Օր եւ ղիթր էոո րհ րդա յ ին վարչաձեւի 
ղովքը ^րղ՚՚ղ իր^ն մարքսիստներից
է՛ն մարքսիստը յորջորջորԼ Զարհանը 
չէր կարող ս ի ր ո ւե լ մ ի ո ւս ան ո ղո ւթե ան

ղմՒ՚յ i որ ամուր ողնայար ունկր»[^ ։
Ասոր կը հ ա կադր ո ւէէ f* • Ո'ա շճեանէէ [յե_
տա դա յին' 1949—ին Աելրի ^Աոյմուկլ —
Ա ուրա տեան» վարմարանի ուսուց ի չ) ա յն 
վկայութիւնը՝ թկ «յաԼորդ դասա էսօսո ւ— 
թեան՝ րէՒ չկա կան ՝ ճա ր տա րա դի տա կան 
եւ էլի ւղա տնտես ական ֆա կո ւլա կ ան ե ր ո ւ 
ուսանողները կը էսցկուկին ^^ղ մօտ Զար_

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

եանին լսելոլ համար՝ այդ պատճառով 
համալսարանի վարչութիւնը ստիպուած 
եղաւ Զս՚ ր եանին տրամադրելու չէ^քի 
^րկրորդ յար^լ[1 ընդարձակ սրահ£>>(7) î

Ըստ Արծ բուն ի ի ՝ «Ո ի տ է ալի ս տ" Զա ր-
եանն անմ իԼապկ ս կե ր պա ր անա փ ո էս ւո ւմ
եւ թունդ " մա տկ ր իա լիս տ'^ աշէսարհա-
հայեացքէէ տէր կր դառնում ՝ երր իր դա- 
սաէսօսութէււններին ներկայ էին դանւում 
համ ա լս ա ր ան ի բոլչեւիկ վարիչը կամ 
ուրիչ տ կանա ւո ր կուսակցականներ *■ Ի
հարկէ՝ այդ բանը չէր կարող վրիպել 
ո ւս ան ո ղո ւթ եան ո ւչա դր ո ւթի ւնի g . Ահ ո։ 
թէ /'՞ե չ էր երդում ուսանողութիւնը
թարեանի^յ նուիրուած մ է կ քառեակով* —

Եկաւ ժամը Զարեանի,
Մեր օրեիի “կերոնի ,
Երեր Դանտէ կարծողի ՝
Մեզ մօտ Համլէտ իաղցոզի >(8)

Ե ակա յն , բն ա կան էը ( "Ը I՛ ներկայող 
թեան վա ր չա կա ր դի պա շտօն ա տ ա րն ե ր ո ւ ՝ 
Զա րեան ա յ լա էսոհ ո ւթ իւն պիտի չէս ազար •
«Ոչ ոք չէ, համ արձա կւում քննադատել _
րա տե ար տօն եալ մի—ե ր կո ւ կո ւս ա կց ա կա ն-
ներից  էէա էսենա լաէ ՝ որ հ ակա յեղափո-
էսա կանի տեղ կէանցնի ել " րան ուորա — 
գիլ ղա al՛ ո t-թե ան կուլտուրական ա չթա- 
տանքը կր թանգարի" ։ Առերես' ամէնքը 
էլուէարսէնում են , մենակ մնացած մա- 
մ անա կ ծիծ ut ղում եւ հայհոյու մ»(9) =

Տրամաբանական Է կա ր ծել՝ որ համալ
սարան ին մկջ Հընդդիմադիր» ուսանողա
կան Էսմ բակ մը կար եւ ՝ ինչպէս ամէն 
տեղ՝ դասա էսօ սը համակիր ու հա կառա— 
կորդներ ո ւն կ ր • Աչո տ Արծրունի ՝ որ
պատմութեան ճիւղի ուսանող էր՝ Հ* Տ* 
Զգայակցութեան րնդյա տ ա կե այ գոր
ծիչներէն կր Հայաստանի '!’££( 10) : 
րի ո տանաւո ր ը կը թուի ըլլալ տարբե— 
[•ակ tf ը հետե ւեալին ՝ որ ըստ թ ա շճեանէէ ՝

իր դասը Նկերներէն ^էկբ' Աչիկ 
ր ամ եան ր հ ե զ ին ա կած կր • ___

ժամո եկաւ Զաթեսւնին ՝
Հին աջի արհի երգիչին ,
Հայոց ազգի Դւսնաէին • • -(11) :

Հա յա ս տանէ։ ւլիւանա տուներ ու ^ԷԼ 
Զարեանի կեանքի ։tJJu չրԼանին վերա
բերող փաստաթու ղթեբ սլա հ պան ո լած
ըլլալու են» ներկայ հ ան էլր ո ւան ին ՝ մ էէ_
այն մ ա սնա կէէ կե ր պո վ կրցած ենք պե
ղումի ենթարկէ յ մ՜ամ անա կա շրԼան էւ էօոր_
հրրւյտհայ մամուլը ;

Ս՜ԵԿՖՈԻՄԸ

y.jL տոիէմուէ ut կնա ր կած ենք Զարեւս- 
ն էւ ու էսորհրդահայ վարչակարգի միԼեւ
փո էս յարա րերու թեան մ ր ՝ Հա յաս տա 
նկն իր մեկնումէն մինչեւ «ԷԱձւց որդր եւ
իր ճամրայ»էէ հ ր ա տ ա ր ա կո ւ թ ի ւն ր [Ո ու_
նիս 1924 — Օգոստոս 1926) : «Ոաըեjn—
ն էէ աշտարակը» հ ան դկ ս էէ ձա էո ա ւե ր ձեռ
նարկում ր այդ տա ր ո ւան ■ Նո f եմ րեր — 
Զ՝ե կտեմ ըերին ՝ մեղի թոյլ կու տայ թե— 
յադրել ՝ որ 192i)—ի երկրորդ կիսուէ թր- 
զո ւմ ր արդէն կատարեալ էր՝. «Հայրե- 
նիք» ամ սա դրէյ նոյն տարուաէ Ղ*եկտեմ- 
բերի < ամարին մ ԷԼ լոյս կր տեսնէ Զար
եան էէ առաջիէ ա չէս ա տ ա կց ո ւթ էւ ւնը' «Հա
յաստանում» քե ր թ ո ւած ր .

Ոստ Զ*ա րեդին Լեւոնեանէւ չար ա դրած 
սեւագիր կեն սա ւլր ական ուրուագիծի մը ՝
Զա րեան 1924 Յունիսին «մ եկնե ց արտա_
սահմ լսէ Պետ • Համալսարանէւ ՝ Լուսմ ող- 
կոմ ատ լ- ձւՀ-օ-ե-լ/,] յատուկ յանձնա- 
ր ա րութիւններ ո ւէ» [ձ.2ւ) : Մեղէ, յայտնէւ չկ 
ասոնց րուն իմաստը՝ բայց ւիաստ կ՝ որ 
Զարեան սկզբնական լքԼա նին մ օտկն ,
կապո ւած կը մնալ, հայաստանեան իրա
կանը ւթեան ՝ ինչպէս սլի տ էւ տեսնենք։

Աչո տ Պ ա տմ տ դր ե տն կր վկայէ* _
«Ո րոչ կերպով jfti յ տնի չէր թկ ինչ ա- 

ո ա քե լո ւթե ա մ ր էը արտասահման եկել՝ 
[*utJ9 Ւ^քր յա յտա րա րում էր՝ որ կառա
վարուէ։} եան կողմից որոշ յանձնարարու— 
թեամ ր կ կ ատարում այդ ճամ բո րդո ւ.թիւ—
եձՕ>(13):

Մեկնումէ։ առաջիէ ամիսներուն՝ Հա- 
յւսստանկէ նամ ա կա դի րն եր քանիցս հարց 
տուած են Զ՛արեան ին էրր վեր ադա րձին 
մասին։ Այսպէս ՝ 1924 Օգոստոս 13—/'^ ? 
Ն արա—Զ*արվ ի չ ի լի Լան էն կը հարցնէր •
«( • • *^Հոս կ ստնա տօր իաէ Ա ո լա կր' /Ա ան_
ղադեան ձեր Համալսարանէւ սլրոֆ • ( . « ♦)
Զ՝ ալդ ե^ րր կ լին ե լո ւ» [՜[ 4:) : Ա եսլտեմրեր 
ԶԶ—ին ՝ Ատեփաէ Զ°րհ աէ Երե ւտնկն կր 
Տ ա ղ ո րդ էր - -

«Զեր բարեւներլ, բամանե ց էւ ըստ պա տ^ 
կանելոյն։ Ո ո լորը հետաքրքրւում են՝ թկ 
^[•Ր Կ գալու*. կարծում եմ մինչեւ.
Յունուար այնտեղ կլ, լինէք՝. վեր ut- 
դարձ է,^է չմոռանաք ն ոլ, րե-
ր£/»(15):

Իսկ 1925 Յունուար 'Հ()—ի'հ ՝ Qu բ ե ան կը
•ղնդէբ ■

ՀհԳուք է՛ն ասէք, երբ էք ղալու : Զեր 
ւլա սերը համալսարանում ա ւան ւլո ւմ կ 
Ա ♦ Մանուկեանլ, եւ՝ մասամր ՝ կարծեմ ՝ 
Սիմոն 8 ակոբեանը»( 16) Տ

Գ . Լեւոնե անէէ ղրառումր կր վերտի- 
տէէէղրԼ Զարեանի ու. րն տ անիքին Հա- 
յաստանկն մ ե 1լ1ւ՚ե լո, Զպաշտօնական» տե
սակէտը՝ որ էսոտոր կը համեմատի «Ան
գո րղ.լ, եւ իր ճամ րան» ի նկարագրած ան- 
ցուդարձերուն հետ։ Հոս Զարեան դա
տի կ' ենթա ր կո ւի «Հ ա կայ ե դափ ո էսա կան» 
տեսակէտներու համար ել կազատի բան- 
տարկութենկ ՝ որովհետեւ Զդա տար tu— 

chր որոշում կ ձեր դործը կրճատեհ»(17) •
Մ ծնք հակած ենք մտածելու՝ որ Զար- 

ես՚ն դո էրս եկած կ Հայաստանէն ճիչդ 
այն իւր ա յատուկ պայմաններուն ^ԷԼ՝ n— 
րոնք չորս տարուան (1926—1930) կե— 
ց ութենկ ետք Աւետիք Իսահակեանին 
թ ո յ յ տուած եէ արտասահման

(Cuxp-ը Դ- էջ)

Fonds A.R.A.M
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Դ ա ր ա ս կղբին մեր ազգի հետ կա տար— 
ուած եղեռնական ոճրագործութիւնը իւա— 
թւս րեց բազմաթիւ կեանքեր ու ճակա- 
տագրեր ՝ գլխատեց ու յօշոտեց բաղում 
պայծառ, ոլ_ Լուսաւոր մտքեր ՝ որոնք գեռ. 
որքանն շատ չիրականացած մ տա յղա
ցումներ ունէին , չծաւալուած ւլո րծո ւնէ- 
ո ւթի ւննե ր ՝ չապրած տարիներ ՝ գուցէ եւ 
չծնած հանճարներ ;

Դառը փորձութիւնն իլ՛ երա իւն առաւ 
նաել արեւմտահայ ինքնատիպ տրուես—, 
տ ա գէ տ , ա կան ա ւո ր քա ղա քա կան գոր
ծիչ ՝ փաստաբան՝ մ ան կա վար մ ՝ իրա
ւաբան ՝ քննադատ ՝ Հա յ Ազգային (իողո- 
■ԼՒ եր եսփոխան ՝ օսմանեան Պ առլամ են- 
տի անգամ Դրիդո[’ Զօհրասլին :

*Լքրա առաջաւոր հայեացքները ուղղա
կի խթան էին ութսունական թ ուա կանն ե- 
րին , ընդհ ան րապէս ՝ մշակութային կեան—. 
քում * չէ^ որ մամ անա կի անհ րամ եշտ ու—, 
թի ւնն էր ունենալ ույդպիսի տեսաբան 
ել դե զա գէտ յ Նրա լ որ ՝ մամանակը գի
տէ իր տալու մամանակը*.

Դրիգոր Սէօհ րապը ծնուել է Ն * Պ որ
սում 1861 թուականի Աունիսի 20—ին։

Աւարտել է Պ ո լս ի ֆրանսիական երկու 
բարձրագոյն ուսումնական հաստատու
իմ իւննե րը ստանա լուի ճարտարագէտի եւ 
իրաւաբանի մ ա սնա դի տ ո ւթի ւնն ե ր :

Հյւստ ւէա ղ հասակից տրւում է հասա-
րակական   քաղաքական գո րծունէու-
թեանը եւ ծաւալում բաւականին ընդ- 
դրրկուն գոբծունէութիւն : իմղթակցում
է Պ ո լս էւ Վրագէւրֆ թերթին ՝ ուր սկսում 
է հանդէս դա լ համարձակ յօդուածնե
րով^ նոյնիսկ բանավիճելով Պ էո-էինի 
յայ տն էւ ՀխԼ—րդ՝ Հայերին վերաբե րուող 
յօդուածի շուրջ :

^արմանալի լբջութեամբ ու խոլէու- 
թեամբ է նա խորհ ում իր արԼրէ11 ^ակա— 
տաղբէւ մասին՝ ցաւում ու տխրում նրան 
հասած ու սպաս ուե լիք դժբախտութիւն- 
ներիւ համար եւ ՝ որ ՝ ամ են ա կա ր ե ւո րն է ՝ 
ւի ո րձո ւմ է յո ւծո ւմն եր գտնել դմուարին 
կա g ո ւթ իւնն ե բ ո ւմ ՝ եռանդու՛ն դործու- 
ն էութիւն է ծաւալում ամենատարբեր 
բնագաւառներ ում :

Հ/ ուտուէ սկսում է ղբաղուել փա ս տա- 
ր ան ո ւթե ա մբ : ի դախ գործիչը նե ու
լում է ամենաւէտան գա ւո ր դատավարու- 
էմ իւններ ի մէջ ել փրկում շատ Հայերի 
կեանքեր •

Աա կա յն իէօհ րապի համար ամ ենաբեղմ- 
նա ւոր տարիները դրանք !892—93 թուա
կաններն էին ՝ եր բ նա սկսեց հ ր ա տա րա- 
կե լ «Ա* ա՛սիս» գրական հանդէսը* Այս
տեղ նա հանդէս եկաւ իր ողջ ումով ու 
կարողութեամբ* Դրեց բազմաթիւ ու 
բազմամանր գործեր՝ զբազուեց մամա- 
նակի յուղող տարբեր հարցերով î

Այս տարիներին յաջո բդում են 1895 — 
96 թուականներ ի հայկական ջա րդերը , 
երբ արդէն փա կուած «Մ ասիս»ը նրա ու- 
մե բ էւ դե րա դո յն լա ր ո ւմ ով նորից ս կսում 
է հրատարակուել եւ կանգնում նեցուկ 
ժ՜ողովրդին u,Jrp դաո֊Ը օրերին։

Զ°հ րապի ալ^[էմ չեն վրիպում նաեւ 
մ իջա դդա յին ան ա րդա ր ո ւթ ի ւնն ե ր ը ել նա 
ֆրանսերէնով մի յօդուած է գրում հ ը-
ր էական կոմիտէին՝ Տ րէ յֆիւսին պաշտ_
սլան ելո լ համար ել ուղարկում Փարիզ։

Շ ուտով ՝ ՏԼօհրապր մեկնում է Փա
րիզ {նրան գրև^Լ է 1'^ փաստաբանու
թեամբ զբաղուելոլ իրաւունքիդ^ ՝ բայց 
նո յն թ ո ւա կան ին էլ վերադառնում է 
Պ ս լի ս լոելով Ն՝ ո ւ ր քի ա յ ո ւմ տ ե՚ւՒ ունե- 
ցած պետական յեղաշրջման մասին։

ճիչդ է> մէր ազնիւ հայրենակից ր 
յոյսեր էր կապում թուրքիայի նորըն
տիր կա ռա վա ր ո ւթ եան հետ ՝ ծրագրեր էր 
մշակում լուսաւորութիւն տարածելու 
գործում , դատական համակարգում ՝ քա
ղաքական , տն տ Լ ս ւս կան զարգացման հա_
մար ՝ եւ ընդհանրապէս ՝ ամենատարբեր 
բնա գաւառներ ում , սակա յն նա շատ լաւ 
տեսնում էր նաել Հայերի անապահով 
ապագան այդ երկրի մէջ* «վա՜յ հայ մո
դս վուր ղին ՝ եթէ համաեւրոսլա կան պա

ԳՐԻԳՈՐ ՋՕՀՐՕ.Պ՜

ՀԱՅ ՆՈՐԱՎԷՊԻ ՄԵԾ ՎԱՐՊԵՏԷ

տերազմ ծա դի $ թուրքերը Նթթիհատէն 
ղեկավարուած՝ անպատճառ կը մ իա.— 
նան Դերմանիոյ ՝ եւ թրքահա յութեան 
համար մահացու վտանգ կա յ ա յն ա— 
տեն» ։

Շ ուտով սկս ւում է «համ աեւրոպա կան» 
պատերազմը՝ եւ Հայերի նկ ատմամբ ի- 
րադործւում է մեզ յա յան է, եղեռնագո ր- 
ծութ իւնը :

Զօհրապը դնում է թալէաթի քար
տուղարէ, մօտ եւ իր անզուսպ
կ արտայայտում հայ մ տա ւո ր ա կանն եր ին 
ձերբակալելու համար : Գլ՛ան սլ ա տա Ա-
քսաև ք տջոր դ օրը*, ձերբակալում են նա
եւ իրեն՝ Զ°հրապին եւ աքս ո բ ո ւմ :

Նսկ աքսոր ի ճանապարհին ՝ ընդդի
մանա լով րաղմաթիւ թախտն-
ձան քին՝ օդտուելո լ փախչելու հնարա- 
ւորութիւնից ՝ Զօհբապը գնում է իր ժո
ղովրդի հետ՝ գնում է իբ գլո ւէս ը յանձ
նէ լոլ բարբարոս թո ւրքի ինքնատիպ եւ 
շատ տիպական զէնքին՝ քարին :

Դրիդոր Զօհրապի ստեղծապործձ 
թեան թագն ո լ պսակը նրա նորավէպերն 
են ։ Դր անք հիմնականում զետեղուած 
են նրա երեք մ ո ղո ված ո ւն ե ր ո ւմ՝ «fj ըղճ- 
մրտանքի ձայներ»՝ «կեանքը ինչպէս որ 
Հ», «Լուռ ցաւեր»* U.Ju խորագրերն ար
դէն ա յնքան խօսուն են ու ա զդեgի կ ՝ որ 
մ/՚նչ ն ո բա վէպեր ին անցնելը որոշակի 
տրա մ ադր ուած ո ւթիւն են առաջացնում : 
Այստեղ է՝ որ Զօհրաս/ը փայլում է ողջ 
տաղանդուէ։ Նորավէպերը Հ ի մնա կան ո ւմ 
կարճ՝ արադ զարգացող սիւժէով՝ էսօ- 
սուն եւ կտրուկ վերջաբանով ստեղծա- 
գո րծութ իւննե ր են , ուր Զօհրապը երե
ւում է իր խոր Ո-էալիզմով։

երա նո վէ լնե ր էէ մէջ կեանքն է խօ- 
un ւմ , կե անքէն է թր թ ռո ւմ իր բա զո ւմ լո
րուտներով ոլ խոցերով, էր հր ա պո յըն ե _ 
րով ու զեղեց կութէւննե ր ով :

‘Նորավէպէ մեծ վարպետէ մողովածու— 
ները յազեց ած ե^ խորը մարդկայէն ալ՛- 
րամատէղմով, զո րծ ո ղո ւթ է լեն ե ր է ղէ- 
նա մէկ զարգացումով եւ էւ ր ա կա և կեան
քի ^ՒլՂ՜ վերլուծութեամբ։

Նրա ս տեղծա դո րծ ո ւթ իւննե ր ո ւմ դրա
մը՝ այսինքն՝ սոցիալական վիճակը ՝ իր 
անջնջելի դրոշմն է թողնում մարդկանց 
անձնական ՝ հասարակական եւ ըն տան ե- 
կան յա բա բերութիւննե րի վրայ։ Արքա՜ն 
շատ չարիքներ են ծնում գրամի կարիքը 
եւ շատ գր ա մ ա սի ր ո ւթ ի ւն ը :

Շ ա տ նովէլևերում ընդգծուած են '[Ը- 
րամ վաստակելու համար iibLaba մա՚ւամ 
գնացող եւ այնտեղ իրենց հոգեբանական 
վաէսճանր ապրող մարդկանց ճակատա
գրերը * Մ ի կտոր հաց վաստակելու հա
մար անմեղ գիւղացին նե տւում է քա— 
զաք՝ Պ ո լիս ՝ մո լեդին շրջապտոյտի մէջ՝ 
եւ շատ շուտով էսա թա րւում է նրա կեան

քը՝*
Աակայն միայն իրենք չէ՝ որ դժբաէս- 

տանում են ՝ փ լո ւզւո ւմ է նաեւ նրանց 
ընտանե կան մ ի ո ւթ ի ւն ը ։

«.. .Ինրն ալ իր Լէէ^եը ձգած էր 
ստա՛կ՝ մ էէ շտ ստս/1լ^ յաւիտեան ստա՛կ 
ւէ ա ս տա կե լո ւ համար» ։ Այս պահանջով է ՝ 
Որ «Այրին» նորավէպի հերոսը մեկնել է 
Պովիս :

Գէ. ղա ab համեստ երիտասարդը այն
պէս է տրւում քաղաքի վա յե լքնե ր ին որ 
է, սպառ մոռանում է իրեն սպա ս ո ղ ման
կամարդ կնոջն ու ընտանիքին : Նա ամ—
բո ղջ ո ւէ ին այ լա ս եր ւո ւմ է բարոյապէս եւ ՝ 
առանց էսղձի էսա քթ զգա լո ւ քա ղա քո ւմ 
ամուսնանում է մ էւ սպասուհու հետ ՝ որը 
«իր չորս հազար ղրուշը կու տար իրեն ՝ 
եթէ գվնրքը կնութեան առն է ր» :

Նոյն' սոցիալական ծանր վիճակի հե
տեւանք է նաեւ «Փոստալ» նորավէսլէւ 
հերոսուհի' Տիգրանուհոլ կեանքը։ Դեռ 
նորահարս է նա ՝ երբ գալիս է քաղաք 
սպասաւորութիւն անելու' իր հաշմը- 
ւած ամ ո ւսնո յն ու նրա ընտանիքին օգ

նելու Կամար . Ա ա կա յ ե այս անմեղ ու 
միամիտ՝ դե գվուկ գեղեցկուհուն գառը 
փորձութիւն է սպասում այնտեղ։ Նրան 
յատուկ ընտրում են իր ա ր տաքին բա
րեմա սն ութ ի ւննե րի համար՝ որպէսզի 
յագուրդ տրուի հարուստ տա*ն շո ւա յաա- 
ցած որդու կրք^րէ՚ն ՝ որոլէսղի նրան յետ 
պահեն վատ համ րաւ ունեցող տներից 
եւ իրենց րն տան իքի կեղծ վաստակած 
անունը մաքուր պահեն :

Այո ՝ ^աղքատութիւնը հարստութեան 
դէմ կանգ առնելու իրաւունք չունէր» :

Ահա այգ դրկանքների աշխարհի գոհն 
է դաոնում նաեւ հ-ճէտէն պ ա ր տքը» ն ո— 
•էէ էի հերոս ՝ նա էս կին վաճառական Աու- 
ս k-b աղան ; Նա սնանկացել Լ ել նոյնիսկ 
իր աղջիկների հ անա սլազօ ր եայ հացը 
մեծ գմուարութեամբ է վաստակում *

Հոգեկան տառապանք է ապր ում ծե— 
րոլկը} չէ՞ "ր այն մարդէկ, "՛էրեր հ է- 
մա էս ո ւս ա փ ո ւմ են իր են ից ՝ ա րհամ ա ր- 
հոտ հայեացքներ են նետում ՝ մէ մամ ա- 
նակ խոնարհելով էին բա ր ե ւո ւմ իրեն ։

Դաման էէաէսճան է ունենում լքուած ու 
մոռացուած Աուսէէէւ ագան* ի h քհ ա ս սլա h 
է մ։ն ում նա' դետը նետուելո վ-. նր ա 
դատարկ պայուսակը՝ որը սնանկութեան 
ու աղքատութեան խորհ րդա նէչն է հ“՚ն զէ- 
սանում ՝ այմմ արդէն դտնլում է իր ճիշդ

ԳրԿ'

ՆԱՐՒՆԷ ԵՆՈՔԵԱՆ

տեղում : Այն «*իր յ ո ւս ահ ա տե ց ո ւց ի չ գա
լուս ր կութեամբը ՝ մ ար դո g ճիտին սլա ր տ- 
Ըը մարմնացնէր ՝ անշուշտ ՝ իր ճշմա
րիտ տևգը՝ ուրեմն ՝ անոր վզին վրայ 
էր ՝ ճիշդ հո՛ն ՝ ուր հաստատուած էր 
հիմա» *

Աակայն՝ Դրիդոր Զ°հրապի ռէալիս- 
տական նուէ է լներ ը միայն մարդկային 
հոդին ճնշող ծանր սոցիալական վիճա
կի մասին չեն պատմում : Նորավէպի 
վարպետը փայլում է նաեւ մարդու ներ- 
tu շէսարհ ի ամենս! էս որն ուսումնասիրու
թեան վարպետութեամբ ՝ այնտեղ լա
լա գո յնս թա փ ան ց ե լո ւ կա բողո ւթեամ բ 
ո լ նրա մեծ ճանաչողութեամբ։ Այնքա՜ն 
լաւ է հասկանում նա մարդկային հոգե
բանութիւնը :

Զօհրապը այն ս տ եղծա գո րծ ի Հն ե ր ի ց չէ՝ 
ուէքեր կե ր տո ւմ են կա՛ մ ամբո ղչովէ՚ն
դրա կան կա' մ ամբողջովին բա ց ա ս ա կան 
կե րպա րնե ր *. Նա ոէա լի ս տ դր ո ղ է : Նրա 
հերոսները կեանքիդ ծնո ւած մարդիկ 
են՝ մարդկային եւ նրանք իրենց բացա- 
սա դրա կան յատկանիշներով ։ Ան շո ւշտ ՝ 
գրողը ունի նաեւ իր «սուբյեկտիւ» հա
մակրանքը կամ հակակրանքը իր հերոս_
ներէ, նկատմամբ ՝ բայց նրա առաջնային 
էսն դիրն է պատկերել «կեանքը ինչպէս 
որ է» ։

Զօհ րասլը կեանքի տա բ բեր ոլոբ տնե
րում կոփուած մարգ էր՝ բազմաշնոր
հէ! ւթ ի ւնն է նաեւ նրան օգնում կեանքը 
զգալ ամենա ի թական ձեւուէ՝ շօշափել նրա
ամենատարբեր ու ամենանուրբ հիւս_
ուածքները ։

Նա մեծ յուզա կան ութ եամբ է կերտել 
իլ, անզուգական ՝ դրամա տիղմով հա
րուստ նովէ լներ ը *

Ահա նրա հոգեցունց նովէ/ներից մէ
կը «թեֆարիկ»՝ որը առաջին հայեաց_
քից թւում է ձ ի սովորական ՝ ողբեր
գական սիրոյ պատմութիւն ։ Աակայն 
այնքա՜ն էսորն են UJJrp միամիտ ս ի ր ո յ
արմատները՝ այնպէ՜ս են շարմում ըն_
թեր ցողի սիրտը î Այն լի է նաեւ անհուն 
մ ա ր դա ս իր ո ւթե ա մ բ ։

Զօհրաս/ը այստեղ սէրը ներկայացրել 
է bp ողջ անձնազոհ ութեան ու անշահա- 
էս ըն դր ո ւթ ե ան ձէջ յ

«Իր “էրը ղողահար ել շփկնոս,
J(4

Լր՝ անձնուրացում մը ամբողջ՝ կԱ^
հալ* անձնուրաց ո՛ d՛
"Z'r -eLrlb համար ըրած ,լոհՈղո^
թէւնները երեսէղ չէ ղա րն ե ր ապ^. 
աութէւնդ տալու համար. ո՛.

«Բան մը չէր պահանջեր էր
փոխարէն , ոչ էսկ էմ սէր,, . ՚ 1
ո, զ,ոծը թոյլս՚՚ոու ո, թէ, ն մըն էր 
եան ղիս շբ ջա սլա տ ե լո լ իր տնհոլ^ 
գա գա ա ան քո վ ը * * *» *.

Ե., էնչպէս չ՚““՛ "լրէչ նորավ^
րռմ , այսւոեղ եւս, այսպէսէ սէրՈյ 
գունակ են հ էւմն ա կան ո t մ ցածր խ Լ
մարդէկ, որ ոնղ ն կա ա մա մր ր՚սյայ,,,^ 
հ ե դինա կի հ ա մ ut կր տն քը :

Գէւղէ;! եկած սպասո՚հէ զմրախո 
խէնԸ, "րը ը-է՛՛ր " վէն մոռսպելկՀ^ 
կին լէնելու. մասէն ել փորձում էր 
րաւորէն չափ պահպանել տհաճ 
քէնը, աստէճ,անարար հրապոլրւոլյ j
տանաէրոջ ո ր զո վ , կերպարան,ս,է,վԱԱլէ 
եւ փորձս, մ դեղեր է կ կէն երեւալ - 
հետեւ, մ է օր էլ, սա ս կա ցնե լով էր
դու—զարդը' սուր բո լ րմ ո ւնքո վ թե^ա^ 
էօծանելէք) է ցանում վրան ( որը™ 
ց տ յտ յտ տհաճո ւ թի՛ ն կ տ ո.ա Հացնա.մ I 
ր ի տւո ս տ ր գէւ մէջ՝*

Խեղճ կինը՝ ցանկւճնալով արագ աղա^ 
ուել տհաճ բուրմունքից՝ լուացւուձ \ 
էս ոհ տն ո g ո ւմ Լւ ճա կա տա դրա կան հթւսե, 
դ ութ ե tu il ը տ ն կ ո դէւ ն ր^ւ կն ո ւ մ .

Աակայն՝ այսքան ի g յետոյ նրա ՃՀ
գոյանում բողոքի ոչ մի կաթիլ՝

երիտասարդի նկատմամբ տածուՀ կ 
քնքոյշ զգացումը՝ որը մեծացնում էվել, 
ջինիս հոգեկան տառապանքը ել 
էսա լթ առաջացնում :

71 դէս[ Զ°հրաւգը իւրա յա տուկ լէՀ
րւս բերմունք ունի հայ՝ մասնաւորաւք 
գաւառաց ի կն ո ջ ու նրա ճակատա^ 
նկատմամբ։ «Այրի»ն նովէլում նա ցսւ, 
ւով է նշում ՝ որ «իր մշտնջենապկս (յք, 
րաւո րա կա*Լ դերին ձէվ դա ւա ռայ ի 
կինը գանգատելու անդամ զօրութդ 
չունի» ։

Հո էրե կան մեծ տ րա մ ա է գրուան W 
նովէ լի հիմքում*. Այստեղ եք, 

կու ե դրա յր ե ր կո ւ թ շնամ ի էսմ բաւորուԼ
ների սլա ր ա ղ լուխնե ր են, մեծը <£uij[ 
կաճի»ներու՝ tu յս ինքն' ծէսաէսոտի մսգ 
ս ան են դո ւթ ե ա մ բ զբաղուող խմ րի , 
ր ր' նրանդ դէմ սլա յ քա ր ո ղ ո ս տ ի կան ակա 
խմրէ, Այս կարծէր թէ, րէ չ էր, 
փոքր եղբօր սիրած տդջի 1թւ էլ այմմ մե 
ծի հ ար սնա ցուն է *

Ահա այս թէմ սլա յքա րում վերածի 
ւում է Պերճուհու Լմ եծ եղբօր նշանածէ 
եւ Ա,սհակէ (փորր եղրօր} “էրԸ՛ '՛ 
ա յս փաստն է է ա րդէն Ա ահ ակին 
սլում է դէձ յանդիման գնալ էՈԼ[^ ‘[է 
տանգին եւ ղոհ ո ւե լ իր հար աղատ եղր 
ար ձա կած գ ^1 գ ւս ^լ[՚3 *

Իսկ վերջ ում * «Մէյ-էն ամսակա^ թ՛ 
շու կ յա տկա ց ո ւց Ա ահ ակի ընտանիք 
tu յհն1ւ աճ ինե ր ո ւ հետ կռուի մէջ ձեո 
նելուն համար՝ թոշակ մը ղոր Տս1ի 
բոս կը. ստանայ տարիէ մը ի վեր յ Jnl 
մ եհ ետ է մայրը մեռաւ տդուն կսկիծէն

Շատ դեղեց իկ ՝ գողտրիկ պատմա
թիւն է «Աեհան» նորավէպը* Սի^տ' 
չոր պ ա տան ին ամ բ ո ղջ գիշեր 
նում է իր երագած ագվկայ պատում 

առջեւ ու՝ զմայ չուելով ա յնտեղ դրու 
ռեհանէ թփով, կարծում է, թէէէ “I 

l,n.f դիզողին է *
Այս ստեղծադո րծո ւթիւնը նման է ա1 

ձակ րանաստեղծու թեան : Այն հ^1ո1
է bp tu նկևղծ անմէջա կան ո ւթեամբ , £' 
դացմ ունքա յնութեամբ ՝ լէրէզ^Ա՚Լ nLltt 
քո ւշո ւթ ե ա մ բ :

Այնքան մեծ է պատանու սիրոյ 
բաւը՝ որ մէկ դիշերուայ մէէ մի
բողջ կեանք է ապրում նա* «Շո 
տիրող վեհութեան ու խաղաղութեան 
էնըզէնքս ուրէչ աշխարհ մը վ"՚1ՄԱ"1^ 

ւած կը ղդա մ • մաըուր ու է՚ա՚Լ՚ս՚Լ
կէր մը, որ էնձմէ եւ է րմէ 
կհչ չունի * ամբո ղջ տ էեզեըՀը . 1

կուքիս ձդուած» յ

Աւ այս մէկ անմեղ գիժերը երր մ- , 
մոռացւում ՝ որպէս մաքրամաքուր 
ր1,ծ ու անեղծ զդա ցմ ունքի ^ր 
տութիւն : ,

«Հէմա, որ տարէներ անցւսն ս։ն

վեր, կօրհնեմ քեզ1՚՛ ո ՛Լ ռ \
պղտէկ փունջ, որ ամէն սրտէ 
րեկամէ ա ւ ելէ ել՚ջանէկ ըրէք 

չեր մը ողջոյն»։
Կ ՛սրելէ է անվերջ զեզերել 

նովէ լա շխարհ ում եւ անվերջ հէւս’“ Լ 

կեանըէմացութեամր ։ .
Ա՝րէՂ:որ Զ°հրո՛պէ նորավէպ 

կան արուեստէ րէ ւր եղս՛ “ ւ^ I

Fonds A.R.A.M



էՏԱՈ-ԱՏ ՄԻՏԲ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ* Կիրակի. Մարտ 2, 1997, էջ

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ
ht խորճրդաէւայ վարչակարդը

(ՇաԲ- Ա- էջէն)

Անղէ՚լ' «լռութեան պայմանադիր* մը 
1լ,„լԿ ըառ երեւոյթին, որուն լռելեայն 
1լ1յ'՚ր՚լ կը հետեւէին թ կ' անոնք, որոնք 
սակաւին երկու Լուրի մԷԼ կը քալէին , եւ 
[1կ իռրչակարդը , որուն համար նպաս- 
,„աւո/> չէր իրեն մօտ եղած մ տա ւոր ա- 
կապերու [սղումը-. Տարբերութիւնը այն 
կ "լ՝ 'թ՚Տ տարուան տատամսումէ ետք , 
է, նի։ թական պայմաններու րեր ումով, 
իսահակեան վերադարձաւ Հայաստան
1936—խ' } է՛՛հ Զ՛" Ս ^տն տ ['տ ա " ա հմ ան

մնաց :
$ ան կօօպը եւ մամութի ոսկորները» 

վէպին, մէԼ, Զարեան հանդիպելէ ետք 
)"'/"/ ՛և՛ Հայերու , որոնք կուսաստանի 
կաւէ Հայաստանի կապակցութե ամր
կամենալս ր տա ռո ց ա ռա Լար կո ւթի ւնն և ր ը* 
կ՚ընեն, բանտ լի պարբերութիւն մը կ ար
ձանագրէ . —

Փնչ դորե ունէի ես այդ մարդկանց 
հետ-, Անչուչտ , հիմա որ մտածում եմ, 
պէտր էր այն օրերին կտ ր ուկ կերպով 
ղիբրս ճշդէի, բացատրէի Սեր դո յին եւ 
իրեն^ fi րա սինին ա յն գաղափարական 
անդու-նդր , որ մեզ բա մ ան ում կր : Հե'շտ 
է ասել» • . Հայաստանից մեկնելու մա— 
մանակ չէզոք մ տ ա ւո ր ա կանն ե ր ի ց շա— 
տերը զգուշացրել էին ինձ * ”եթէ գնաս 
էնտեղ ել միանդամ այ ին թշնամական 
ղի ր ք բռնես՝ մենր, այստեղ կը ւ[ տանգը- 
ւենջ՝ մեզ գէմ հա լածանք կը ս կս թ'՝ : 
*եաթ այդ՝ սարս' Լ՚^քը Հայաստանը մե
ղա լի մի կողմն էր ՝ րեմ՜ իմ ի ներքին կագն 
I' ^արԼ (ձւթացող մի փուլը* Հետաքրքիր 
էր եւ անհրամեշտ էր իմանալ ի՞նչ է կա- 
տարւում արւոասահմանում»է\Ջ} *

Կ՝արմէ նաեւ յիշել «Անցորդը* * *»[, հե
տեւեալ մէ^րեր ո ւմ ր ՝ որ 1924 Ս*արտ էն է.

Հհ եր կա յանում եմ դատարանին։
Փաստաբան՝ Համալսարանի դասախօս 

$ուբար ; Զեռքին "Մարտակոչ" ի վերջին 
թ[,ւԸ) ուր U՝ իա սնի կեանր Ո գաղութահայ
աշխատաւոր ութեան'՝ կո չի մէջ յա յտա_
րարում է որ՝ "Հայաստանում սկսուել է 
նոր ոսկեդարը՝ ու մենք ուրախ ենք ՝ որ 
^արեանի նման մտաւորականները մեզ 
^ետ աշխատում են" * . *»(19) :

/յ նչ էին իր մեկնումին սկզբնական 
ս[ա լմանները . Պ՛Ա շտօն ակւսն կա սլե րը բա- 
ւական ումով ներկա լ էին* Ւ1 ր մնայուն 
հանգրուան ր ՝ ըստ երեւո յ թին ՝ Փ տր իզը 
ս11'տի Ըչլար։ Արդարեւ՝ 0 գո ս տ ո ս 4—էն 
^['րվանղւսդէ^ ֆրան սակայյ մայրաքա- 
ղ՚՚՚քէն իրեն կը դրէ . _

«Ստացայ նամակդ-. Ուրա իւ եմ, որ 
"il""/- տեսնուինք Պարիզում-. Զ'"գ՛ էմ 
''‘-տել այղ_ |֊J բԱ1ռ անընթեռնլի՜] Վենե- 
[՛կում : Զօպանեաևը, որ ինքը դիւղում 

։ , երե ւա կա յում է՝ որ ուր ինքը
ձէլռչ ոք չը կայ*է20) ..

Օս1անեան^յ էր սակա յն ՝ ոբ ստանձնած 
Qui րեանի. համար ֆրանսական '[["լ՛"

^'1՝ե էոլ: ա շխ ա տ ան քը ՝ շնո րհ իւ
( ['ճր մ ա կա րդտ կի *[րա յ ունեցած իր 
^րուն։ Անհ րամե շ ա է նկատի ունե-

Լ։ "ր Ֆրանսա եւ. Խորհրդային Մ [՛ու—
պաշտօնական յա բա բե ր ո ւթի ւններ

<- Ա՛ն * իոկ Զարեան կը ճամբորդէր 
aissezTasser-^: 1924 Սեպտեմբեր 2-ին՝ 
^Հտն վենետիկէն կր գրէ Զօպանեա-

Հ-րհակաշոլթի,^ յայտնելով վեր- 
լ / յաջող միջամտութեան համար եւ

խոհարար Փարիզ դալս մի քիչ 

Հ' ւ "ւչանայ . Փիրումեան եւ Շահ- 
թ"1 ան "//"«/< դան այստեղ ամսոյս 9—
գՀԼ ՂմանԼ' հա1’ՅերՒ խռրհըր-

' 1Ս'"Սիւն պի,ոլէ ոլնենանք ( կամ կա- 
Լ?/5 “ւ^տահեԼ^ որ նախ Վիէննա յայտ- 

Օց Լ Ըանց հետ , Ուստի ամսոյս lo —
J ււաԼ դմուար ոը կա ոոոանամ Փա-

թ՚ղւինև,. սյ., [
,ւա«, Լ Ամենայն դէպս գնա լուց ա-

Հ Ղը գրեմ*(շլ).

ս2՞ռ, ՇՀհ^րգ1- անը Հա յ ա ս տ ան ի
«1991 9^0 Չմիտէի նախագահն էր եւ 

Անոր՛ ամսալռել է որպէս ԱԽՖՍ Հ
i Լգասեան Խորհրդային Ֆեդերա-

տիւ Սոցիալիստական Հանրապետու
թեան ց առեւտրական ներկայացուցիչ 
Թուրքիա յո ///*»( 22) : /» ր կարգին՝ Սիմոն 
Փիր ում եանը խորհ* Միութեան Փարի
զի դեսպանատան քարտուղարն էր եւ Ան- 
դըրկովկասեան Հան ր ա սլե տ ո ւթ եան ներ- 
կտյտցոլցիչը ,

Պաշտօնական կապերու իրողութիւնը, 
Ւէ՛ ՛լ արդին՝ հաստատուած է ն ոխ ինքն 
Զարեանի կողմէ «/?անկօօւգը* * .»ի մէջ*. 
Ար գ ա ր ե ւ ՝ ւսն ո ր ե ր կր որ դ մասին մ էջ 
վահան Իբերեանը (Զարեանի alter ego—ն)
Հայաստանէդ մեկնելով կը մաման է վե_
նետիկ՝ ուր կը գործակցի խորհրդային
դիւանագէտներ fi րա սին ի եւ Աերդօ Ալեմ_
զարեանի {Պ էռլին ի դե ս սլանա տան բարձ
րաստիճան պաշտօնատարէ հետ. վերջի- 
նր՝ ոը տասնըհինդ տարի առաջ՝ ա յ- 
սինքն' մինչեւ 1909 ? վ* ընե լի մէջ մօա Ւկ 
էր Զ արեանին եւ հ ին գ եղբայր ունէր 
(«նրանք ամ էնքն էլ պա տ կան ո ւմ էին 
տարբեր կո ւսա կց ո ւթ ի ւննե ր ի»գ (23) ՝ ըստ 
երեւո յթ ին Ալեքսանդր fi է կղա զեանն է 
(1879—1939) , "ր 1906—1914—ին ապրած է 
արտասահման որպէս տարագիր եւ 1911— 

ա ւա ր տ ա ծ է Տիւրիխի համ ա լսա րանի
րն կե ր այ ին   քաղաքական գի տ ո ւթ ի ւնն ե-
րու բամ ինը ՝ իոկ 1922—26—Պ էռլինի 
[un րհ բղային առեւտրական ներ կա յա- 
զ ո ւզ չո ւթ ե ան սլա ա ա ո իւ ան ա ա ո ւ աշիսա- 
տող էրթձձ:') : Եղբայրը' Տիգրան Բէկղադ- 
եանը ՝ եղած է վրա ս տ ան ի մ օտ Հա յաս—
տանի Հանրապետութեան դեսպան :

Ահա ուրեմն Զարնանը հխանկօօպը * * ♦»/» 
մէ?. կը գրԷ- -

«Մինչ բ արեկամս իսօսում էր ՝ մտքիս 
մէջ հազար ե^ւ թ ա դր ո ւթ ի ւնն ե ր էին անց
նում*. 1^նչ էր այդ՝ իսկապէս անկեղծ 
բարեկամական [սօս ա կց ո ւթի  ̂ւն էր թէ
դի ւանա գի ա ո ւթ ի ւն : ^իիտէ^ ր Աերգօն Հ^ա- 
յաստան ի իմ կեանքի Ա մասին ՝ իմ գաղա
փարներիս մասին՝ թէ՞ պարզապէս ան
տեղեակ էր : Եւ եթէ անտեղեակ էր ՝ տար
րական պարտք չէ&ր բացատրել երահ 
իրական հոգեկան ծԼ մտային իմ վիճակս : 

^անի անդամ փորձեցի այգ ընել՝ բայց
նա մՒ, չա էլ ըևդհատեg խօսքս՛^ ։

«Բ անկօօպը* • *^ի այս հատուածին հ ը- 
րա տա րա կութենէն (1932) առաջ Աւ՚չ ակ 
Զօպանեանին դրուած (1931 Մ արտ 20)
նամակի մը մէջ՝ Զարնան կ՚ըսէր* —

հԱյն ի՛նչ որ վտանգաւոր է եւ միան
գամայն սպանիչ մեզ համար ՝ այդ սաբր- 
կա 1լան ոդին է որ մտել է նոյն իսկ 
տասարդ գրողների ոգու մէջ*. Այդ աղէ- 
քը ստիպուած նդ հաջող էվ՚ր
[սազալ մի կտոր հացի համար։ Աչքի ա- 
ռաջ ունեցէք որ բոլոր այդ Աահարիները 
եւ այլն կոմունիստ չեն ն լ գրում են մեղ 
դէմԿ արխհեսՀեի հրամանով-.. Երբ ես մեկ
նում է[ւ Հայաստանից , քեոթովենցը եկաւ 
մօտս եւ ասաց- "սիրելի Զարեան , դի— 
տենք որ չպիտի վերադառնաս եւ պիտի 
գրես ա՛յն ինչ որ մենք ամենքս մտա
ծում ենք -. Եթէ վաղը մեզ ստիպեն քեղ 
դէմ դրել , էլներես . դիտես դրութիւ
նը- --"i Եւ այդ բոլորի անունից : Ահա 
ինչու ինչ որ որ էլ այնտեղ գրեն ինձ հա
մար նշանակութիւն թունի եւ երբէք էլ 
ւդտ տաս խան չեմ տս/Հ»(26) :

Այս խօսքերէն կրնանք ենթադրել, որ 
իրօք Զ՛"րեան կը մեկնէր չվերադառնա
լու ծրագրով եւ որ իր առաԼին շրԼանի 
գործակցութիւնը նպատակ ունէր մա- 
մանակ շահիլ, մինչեւ որ յստականար 
Ւէ՛ >ԷՒ^ակը արտասահմանի մէԼ։

ճչզրիռ։ կերպով յայտնի չէ ե՞րբ Զար
եան J-ամանած է Փարիզ-. Լեւոն Սիւր- 
մ է լեան ին դրած նամակով (1924 Ղ-եկտ- 
9) t Հահան Թէքէեան կը հաղորդէր . —

«իլոստան Զարեանր հոս է , Հայաստա
նէն եկած {Երե ւան[ Համալսարանը ու- 
սու ցեչ է?} * ԸԱՒ "F ևը. մտածէխեք ՝ դուն 
ու վահ բամ ը՝ Հայաստանի մէջ ագարակ 
մը ունենալ տպարանի մը եւ [նծ[i հետ* 
հաւաստեց որ ամէն դ[ւրութ[ւն կու տայ 
կառավար ութ [ւնը^(2 J ) :

ԱՇԽԱՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ՝
ՀԱՅ ԱՈ ՏԱՆԻ ՄԱՄՈՒԼԻՆ

// նաց որ արտասահման մ ե էլն ելէ ետք 
Զարեան կ՚աշխատակցի խորհրդահա յ 
թեր թե բուն. այսպէս՝ Օգոստոս 13—[ն ՝ 

111 րա—Պ^ա րվի շ կ՛ա րձա գանգէ հետեւեալ
կե լալով * _

հՆ1ոմ ակդ ստացա յ ։ եք ա ր դա ց [ եւ "\յՕ- 

ւմ^ր^ղ "խորհրդ այ[ն Հա յ տ ս տ ան" ո ւմ * 
լաւ էր ՝ բանաստեղծական էր ՝ անշուշտ 
իմն ալ կարդացած կբ լ[նես * "^[լ[[ան[ 
Սանատորիա" * խն չո՞ ւ յաճախ չես դրում ՝ 
հետաքրքրական 4 » (28) Î

հոյն յօդուածին մաս ին , Աեպ տ • 2^-ին 
Ստեփան Զօրեան էլը ղրէր- _

«Զեր նամակը (15/VIII) ստացայ, 
րտյց մի քիչ ոլչ^ որովհետեւ ամարանո
ցում է Ւ : Այղ պտտճէսռով պատասխանս 
ուշացել է :

Զել, ծանրաքայլ ճամ բո ր դո ւթ ե ան մա
սին կարդացի ձե ը յօդո ւածո ւմ ՝ ուր ՝ ի 
դէսլ ՝ լալ էր նկա րադր ո ւած մեռնող Ս* 
Պո լիսը։ Ս լ կարդալովդ շատ ցաւեցի որ 
ձեղ հե ա չեմ եղած ո րսլէսղ^ մ ա սն ա կի զ 
լինէի տյն ա չքե ր ի տօնին" ՝ որի մասին 
գրում Հ^»(29):

Ե L- ատիկա միակ յօդուած ը չէր • ^Խո- 
Լ՛ ս,— ^տ րվ ի շ կ՛ ա ւե լցն է ր * —

«Կարդացինք Ա արեանի մասին ո լ ապ
շեցանք*. Ղքէ' ՝ եթէ կան ռեցէնղիաներ սւ_
նոր մասին» (30)

Սվւղտրեւ՝ Զսյեան յօդուած դրած է 
վենե ա Ւկ կ ա լացած խորհրդային արուես
տի ցուցահանդէսի մը մասին Սրեւանի 
«l/որ Ակօս» շաբաթաթերթին մէջ*. Հոն 
բանաձեւած է հետեւեալ կարծիքը Աար- 
տիրոս Ատրեանի նե ր կա լ ա ց ո ւց ած պաս
տառներուն մ աս ին. -

«fr// չափազանց շատ եմ սիրում Ստր_
եանի' արուեստը ՝ ո ր սլէ ս ղի չասեմ իմ ան
կեղծ կարծիքը * Ատրեանն իր նպատակին 
չի հասել . Նրա ռէալիղաgիաներ[, մէջ նը- 
կա տ ւո ւմ է աճա սլա բանք ՝ անհանդստու- 
թիւն , անհամ բե ր ութիւն ։ Նա չա փ ա զան
ցում է դոյները՝ երբեմն կեղծում ՝ ել ա- 
ւելի մ աահ ո դ է շլացնել դիտողին ՝ - քան 
տպաւո րե լ ։ Բա լց ա յս տրամ ադրութիւնը 
լքի անցողական է^է՚^Գ նրա ստեղծա- 
գործ ո ւթե ան մէջ ել նրա անցեալը մեղ և- 
ր աշխա ւոր ում է՝ որ վ ե ր ջ ի վերջոյ նա 
սլի տի տայ հտյ ոճը հտյ իրականու- 
թեան * (...) Ատրեանն իր աշխատանոցի
մէԼ աւելի լալ բաներ ունի՝ քան այստեղ 
ղր կահն ե ր ը եւ ան շուշտ ՝ եթէ տեղն աւե
լի շատ լինէր՝ նա պիտի ներկայանար ա- 
ւելի ամբողջական եւ կատարեալ կեր- 
ւղով»(ՅՃ^ ։

իր կա ր ւլին ՝ Ստեփան Զ°[1^ան կը ման— 
րամասնէր* —

«Ս տրեան ը վերադա րձե լ է : Զեր փոքրիկ 
քննադատականը "Ն ո ր—Ակօ ս" ո ւմ վիրա- 
ւորել է նրան ՝ թէև՝ իմ կարծիքով՝ դըր- 
ւած է շատ J ար դալիjz»(32) :

Պ*իտել տանք ՝ որ մինչ այդ Զս՚րեան 
երկու ծաւալուն յօդուածներ դրած էր
Ատրեանի մասին «Պտյքար^ (1923) եւ
«Պլտմիա» ( 1924 > ռուսերէնէ հանդէս
ներուն մէջ՝ մեծապէս գնահատելովնկա— 
րի չին արուեստը. Բառասուն տարի ետք՝ 
Ա արեան պիտի վկայէր* —

Հ-Եթէ իմ մասին մի երկու ի^էքը ՀԷԸԷ- 
խին յօդուած է գրուել՝ մէկը Կոստանի
գրածն ^>>(33) •

ճիչդ է յ նաեւ ՝ որ Զարեան բաւական 
կծու կերպով դրած է Ա արեանի մաս լ,ն 
«.Անցորդը* * *»ի մէջ* —

«Եկել է Ա *Ը՝ նկարիչը։
Տաղանդաւոր եւ խորամանկ։ Նոր — 

Նտխիջեւանի դխ֊գհրիղ * Առաւօտից մին— 
չել երեկոյ իշխանութեան անդամներին 
է այցելում ՝ սրա դուռը ծեծում ՝ նրա 
դուռը ծեծում ՝ սլա տկեր ծա խում ՝ դրամ 
ստանում ՝ յօդոէած աղերսում ։ Երեսին 
նայես' համեստ է՝ բառերը ազնիւ են՝ 
մ[,շ տ էլ հայրենասիրութեան մասին 
խօսում ։ վաՀյ թկ իր շահերին դպչես' 
ամէն բան կՀանի ՝ որ անօթի մեռնես : Ւը 
հաստ գաւազան ը ձեռքին ՝ դռն է դո ւււ ՝ 
մարդէ մարդ՝ փոք[1Ւկ խտնութպաննե- 
րին յատուկ' ոխ եւ նենգութիւն կը թա-
-/^»(34):

Պտտմ ա գրեան կը վկայէ- -
«Այգ չրԼ ա նում վ>ա[՚ՒէԼ Էր դտնւում 

Մ տր տիրոս Աարեանը՝ որ կառավարու
թեան հրտհանդով եկել էր մաամնակակից 
ֆրանսիական էւ եւրոպական դպր ո ցնե- 
ըՒն ծանօթանալու նրանց հետ քայլ պա- 
հ ե լոլ հ ամար .

Զտրեանը չխնայեց նաեւ մեր մեծա
նուն նկարչին եւ նրա հասցէին ուղղեց 
հեգնական եւ ծանր խօսքեր ՝ ա յդ յօդ
ուած ա շար քո ւմ» (35) î

Զենք կրնար պնդել՝ որ Զ111 րեան ի լ ի շ- 
ևտլ բնութագրումը անպայման արւլ՚ա- 
բտց[ էր՝ սակայն՝ բնաւ կտպ չունի 
Ս *ռ ր եան—ար ո ւե ս տա դէ տ ին տուած իր ւլը- 
'ետ հա ատն քին հետ՝ ին չպէ ս փորձած է 
եզր ակտ ցնե լ Պ տտմա գրեան ։

Նոյն նամակին ձ՚էջ՝ Ս . Զօրեան հաշ
ուեկշիռ կը կատարէր* _

«Զուրարից տեղեկացայ ձեր յօդուած- 
^րի մասին*. Մինչել հիմա ստացուած է 
չորս յօդո ւած ։ Բ*երթը ուղարկում են յ 

խնդրեցի շարունակեն : Գրեցէք յօդուած
ներ աJզտեղի' խտալիայի ու Ֆրանսիայի 
գրտկան — ղե ղա ր ո ւե ս տա կան կեանքիդ : 
^ատ հետաքրքրական պիտի լինեն» **

Զտրեան՚խ միւս երեք յօդուածներ ը լոյս 
տեսան «Ն"ր Ակօս» ի մէջ Գեկտեմբե- 
րին (31) : Ատրեանի մասին իր ա կնա ր կբ 
առիթ տուած է Գ * Գիւրջեանի ըեդսւրձտ կ 
պա տասխանի մը ՝ ո ր հ ր ա տ ա ր ա կո ւե ց ա լ 
«Նոր Ակօս»ի շարունակական երկոլ թի—։ 
ւերոէթ Նոյեմբերին եւ Գեկտեմ բերին՝ 
եւ ուր փորձ եղած կ ցոյց տալու Զս,ր— 
եանի նախորդ դո վա ս անքն ե ր ո ւե եւ ներ
կայ քննադատութեան միջել առկայ հա_
կասութիւններ(ՅՏ) • Զար^տն ՝ իր կար
գին ՝ պա տ ա սխան մ բ գրեց ՝ ին չպէ ս կ^ի- 
մանանք Ատ* Զ°րեանի 1925 Աունուար 20 
նամա կէն * —

«Ենչպէս ե ր եւո ւմ է Գի *֊ր ջե ան ի յօդ
ուածին առանձին նշանակութիւն էք տր_
ւել*. Ե ղուր * Կարծում եմ զարմանալու եւ 
ղա յրանալու կա ր ի ք լկա J * Գիւրջեանի 
յօդուածն իր է ո ւթեամ ր թիւր իմացու
թեան պէս մի բան է î Հիմնական միտքը 
անհ ե [մ ե թ ; հրա տրամաբանութիւնը սա 
է* _ որովհետեւ X_ը՝ ասենք՝ առաջ գո
վել է 7ւ—ի մի գործը՝ յետոյ նրա մա
սին՝ մի տյլ դործի առիթով՝ չյւ կարող 
մի տյլ կարծիք յայտնել*. (Հիմար տրա
մաբանութիւն ։ Եւ դըա համար խօսել
էտիկայից — բանից__  աոնուաղն [1 բառ
անընթե՛ռնլի՛^ է նրա կողմից *

Զեր պատասխանը Զ ո ւր ա ր լ, ստացել 
է ։ Կը տպի ՝ եթէ "Նոր—Ակօս"ը լըեդ- 
հատուի * Գրա համար մի մ տա ծէք» (3^) 5

Զենք գիտեր թէ սլա տաս խան ը տ ըպ- 
ւած է ՝ ս ա կա յն ւիա սա մ ըն է ՝ որ մ/ւնչԼւ 
տյդ թուականը Զարեան կապի մ էջ էր 
մամուլիդ հետ։ 1925 Փետը* 2Տ—ին Հյիր-
վան զադ է կը խնդր էր իրմէ ՝ որ մանրա_
մասն հաղորդէր «խորհրդային Հայաս
տանի տյն ամսադրի մաս Թ, որի ն աւՆ լյւ 
յաթ մաթ է ա շխ ա տ ա կդ ե լո ւ ։ Սի փ ո քը [՛ կ 
գրուածք ունեմ ո ւղար կելո <֊»(40) :

Աակայն՝ կապը սկսած էր թուլնալ։ 
Զօրեան յ[,շե ալ նամակին մկջ հարց կու 
տար * —

«Զեր թղթա կց ո ւթի ւննե ր ը ին չո՞ լ չկք 
շարունակում ։ Գրեց կք այդտեղի դրա
կան — ւլե ղա ր ո ւե ս տ ա կան կեան քի մ ա ս ին ։ 
Ե^նչ նոր նշանաւոր գրողներ ՝ գիտնական- 
նեը եւ գիւտեր կան . Այո քէոլոըի մասին 
աբրեկ մի ինֆորմացիոն թ ղթտ կց ո ւթի ւն 
ղրել*{Հ1) :

Սվշեալ հաըզ[, կողքին , լուսանզքփ վը- 
րտյ ՝ Զա ր ե ան ի ձեռագիր ն շում մը ^ը- 
դած է * —

«Տ [սո՞ւր ինձ կ՛սպասեն»*.

fiuui Ա * Պտտմագրեանի ՝ Փտ րՒգՒ մէ£ 
«առաջին շրջանում նա իրեն շատ մօտ կր 
սլա հում Սովետական շրջանակների հտյ 
պաշտօնեաների հետ : Աձ՛ էնուըեք հիա
ցումով Լը պա տմ ո ւմ Հա յաս տանի ամ- 
բողջ տարածքի վրայ կատարուող շինա
րարական՝ մշակութային վե^^լքը եւ 
խանդա վառս ւ թ ե ամ բ կր սլատմ ում այդ 
մ ա ր ղե ր ո t մ կա տար ո ւած նու աճ ո ւմն ե ր ի 
մասին ՝ որպկս հետեւանք ս ո ւէե տա կան 
կա ըդ^ըի^(^) •

Աակայն՝ ի՞ն չ կր շինա ր ա ր ո ւթեան 
ւե ա ս ին Զտրեւսնի բուն կե ց ո ւածքը : (մկեւ 
ի յետսաւշունկ ՝ բայց շատ կարեւոր կ
1931 Մ տ րտ 20_ին Զ օ սլան ե ան ին ւլրած Ւէ՛
ընդարձակ նամակէն հետեւեա լ հատ
ուածը* —

«Զն այ ած ղրան ՝ ես եւս ձեզ նման կար
ծում եմ որ եղածը նիւթապէս ամէն բա- 
նուէ պէտք է պաշտպանել ՝ խուսափեէ 
ut ր կածա խնդր ո ւթ իւննե ր ի ց ել ում՜ տալ 
" շ ին luր ա ր ո ւթ եան" ։ fini յց նաեւ պէտ ք է 
փրկել հտյ անհւստի ազատ ոգին՝ թէ չէ 
՛Լ՛ողը՝ մանաւանդ մ եծա մա սնա կտն սիս
տեմի յաջողութեան պարադային ՝ մենք 
իբրեւ ինքնուրոյն տարր՝ իբրեւ տղդ կը 
կորչե՛ր} Լ՚նչպէո կորչում ենք Ամերի
կա յում : վաղը Մուսաս տանը պիտի դառ
նայ աւելի կլան ող քան Ամերիկան եւ ոչ 
մի վերացական սահման լքեզ չպիտի կա
րողանայ պաշտպանել՝ եթէ աղատ ուլին ՝ 
խոր աղգային Լէի տա կց ութ իւն ը մեռնի
մեր մկջ» (43) :

Հա ս կնա լի կ ՝ որ Զա ր եան զօր ա վիդ կր 
կանդնէր նիւթա էլան բւս ր գա ւաճ ո ւմ ին 
(«չինտ րա ր ո ւթ ի ւն»յ ՝ բայց բարոյական

Fonds A.R.A.M
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բա բղա լաճում ին ^Հւսզատ ուրի» 5 իմա 
աղատ մշակոյթ) պայմանը կը դնէր*.

Ւր կարգին , Վ ♦ թէքէեա^ 1925 Նո յեմ-
բեր &—ին Գա հ խ ր կ կն կը գրէր Լ • ?//'<-/'—
մէթ անին . —

«Զա րեան ը մեծ charlatan մըն Հ-, "// 
դո ղց ուած փա յ լա կն ե ր կ^ ա րձա կկ երբեմն : 
քծէեւ փայլակներ գողնալն ա լ արժ՜անիք 
մըն է' [-“'JU ևթկ /ուցկի մը վառէր եւ 
լուցկին թ^> շինած ը/!աՐ ս Ա'Լ^1[' էտւ 
պիտի տեսնէի իր դէմքը . Ապա g ո jg որ 
charlatan մըն է՝ — հւսղփւ երկու տարի 
Հա յա ս տան մնալէ վերջ միջոցը գտաւ ու 
Ե ւրո պա նետեց ինքզինքը ) ու-ր կ՚ապրի 
Հա լաստանի կառավարութեան գովես
տը կարդալով* * -»(44) :

Զենք ղիտեր ի^ն չ տեսակ «գովեստ կը 
կարդար» իէարեան ա ր տա սահմ անեան իը 
սկզբնական շրջանին , բայց այգ պահուն 
հ ա ւան ա րա ր արդէն իւղած էր կա պեր ը : 
Ր-ԿԷ'- անի վկայութիւնը^ յարձակս ւմէն 
անկախ , կարեւոր է իրրել անդր ա դա ր ձ 
գործակցութեան : Ան այն աստիճանի էր, 
որ 1925 Յունուար 3—ին , Արշակ Զ օսլան- 
եանի ղ րական դո րծ ո ւն է ո ւթ ե ան *)Ս—տմ— 
եակի հանդիսութեան (Փարիզ) ՝ Հա յա ս.— 
տանի լուսաւորութեան կոմիսար Աս լաւ— 
նազ Ս՝ ռաւեանի անունով ո ij£n յն ի խօսք 
կ՚արտասանէ Զա ր եան Հ/(45) î

Ujt Կ՚՚յՒԿ', Ււ՛ կալպՒն ՚ խ^դրայա-
րո յց կկ ա մը ունեցած է , ինչպէս կը 
սլա ր ղուի Զօպանեանի յոբելենա կան
յանձնախումբի նախագահ Հ/իրվանղադէի 
հետեւեալ նամակէն, 1“ [' Փետրուար 21— 
/'*- ո լղզած է Զա Ը անին * _

«Նոր միայն կարդացի "Ւտնւոր-Պտ- 
րիղ" /^/Z/Z//Z7/Z մէջ Զ օսլ՛ան եւս նՒ յո րե լեան ի 
առթիէ դր ո ւած յօդուածը , Ւ մՒ1Ւ
այլոց ասուած է, թէ դու քո մեծ բանա- 
ւոր ուղերձի վ^րջը ոլ * Մ ռաւեանի կող- 
մի;, ե ս խորհուրդ տուել յոբելեարին "այ
սուհետեւ բացի դր ա կանո ւթիւն ի ց ուրիշ 
գործով չը ղբաղուել' : Ես շատ լաւ յՒ- 
շում եմ որ այդ խօսքեր ր դու ասացիր ոչ 
Ա* ռավեանի (sic) , այլ 1ո կողմից՜ : Արդ 
խորհուրդ եմ տալիս քեզ անմիջապէս այղ 
սխալը հերքել քո ս տ ո ր ա դր ո ւթեամ ր նոյն 
լրագրի մէջ*, Ս»յդ պահանջում է դրական 
էտիկան*. Ա* իեւնո յն ժամանակ խնդրում 
եմ քո ճառը ղրծլ և. ուղարկել ինձ առան
ձին ղ:ԸԸոյ^_Ւ մէջ տեղաւորելու հա
մա ր»(46) :

U.J't Ղե՚մ՚՚յկը^ որՀան մեզի յայտնի է, 
լոյս տեսած լէ* 3 ե տա ւլա յ պր պտո ւմնե- 
ԸԸ Երեւան կը հանե^ «Ւտնուոր—Փտր իղ»ի 
կապուած դէպքը ե՝ւ Զա['հտնի հ ա կա զ- 
դեց ութիւնը Շ ի րվան զա դէ ի թելադրան
քին ն կա տմ ա մ ր •

ԽԶՈՒՄԸ

փամանա կադրա կան կարգով Հայաս
տանի հետ կա պո ւած իր յաջո րդ երեւու
մը —ցարդ մեղի տրամադրելի նիւթեր ուե 
հ ի մ այ, վրայ- Փարիզի Հտյ արուեստա- 
րլէ տն ե ր ո ւ եւ գրողներու ըն կեր ա 1ւր,լ- 
թեան մը կազմակերպական աշխատան
քին մասնակցութիւնն է*.

Այդ ըն կե բ՛ա կց ո էիք ե ան նախապատրաս
տական մ ո ղո վ ը տ եղի ո ւնե ցած է Ա արտ 
1925—/'ե : ^Նախաձեռնող յանձնախումբը 
(Զտպէլ Եոայեան, Զտրեան, Երուանդ 
*Ւ ո չա ր , Արա Ա արդս եան եւ ուրիշներ) 
հրաւէր ուղղած է փարիւլի հայ մտաւո
րականն ե ր ո ւև , որուն ընւլա ռա ջած են 26 
հոդի : փողուէին , Զտրեան զեկուցում մը 
տուած է Հայաստանի մշակութային 
կեանքի մասին, իսկ Զ* Եոայեան ներկա
յացուցած է որոշումնադիր մը, զոր նա
խաձեռնող յանձնա էսո ւմ րը շարագրած 
էր : Հոն կ՚որոշուէր * —

tu) կազմել հ այ ա ր ո ւե ս տա դէ տն ե ր ո ւ 
h ւ դրողներոլ ընկերութիւն ձը, որ պի
տի օժ՜անդակէր Հայաստանի մ շակո ւթա- 
յՒն դործին, կասլ հաստատէր հայրենի ՛ու 
սփիւռքահայ արուեստագէտներու մ ի-
ջ եւ , եւ «մ շա կո ւթա յին ճակատ» մր ըս_
տեղծէր դազոլթներո ւն մէջ.

բ) ՀհՈզջ ունել flJ որհ ր դա /Ւն Հ ա յաստա- 
նի րան ո ւո ր ա դի ւղա ց ի ա կ ան կառավար ո Լ- 
թիւնը յ անո ը տարած շփնա ր արական աշ
խատանքիդ համար»*

¥) Ողջ ո ւնե լ հ ա յրենի մ տա ւո ր ա կանն ե- 
րը եւ արուեստագէտները :

Առաջին յօդուած ը ընդհ անուր հաւա_
նութեան ա րժ՜անացած է , սակա յն եր կ 
րորդը բուռն վէ^ի դուռ բացած է, որմէ 
եաք քուէէ/ դրուէ լով մ եծ ա մասն ո ւթեամ բ 
ընղունուած է ï Յետոյ րնտ րուած է յանձ_

նա էս ո ւմր -քը (Ջ- Ե ոա յեան , Ե • Զ,սԸ b տն յ 
Ե * Ւ ո չա ր , Աաֆա յէ, Շիշմ անեան եւ ԶԱ1— 
•ո ի կ hj անզատ եան) , որ պիտի մշակէր 
միութեան կանոնադիր ր եւ /լայն ներկա— 
քացնէր վաւերացումի ժողովի մը, որ պի- 
tn էւ րն տր կ ր մէւ ո ւթեան կ եդր . վար չու-
թիլ նը (4 ( ) յ

Այդ միութիւնը, որ փրօ—խո րհ րդահա յ 
դիծ ունենալու կոչուած էր, վերջնական 
հա ստա տում շկ ունեց տծ , քանի որ իր 
հետքը չկայ յետադա յին : 1926—// սէ1՚դփը
ծնունդ առած է Հտյ արուես տա
ղէ տնե րու խմբակցութիւնը, որ կը թուի 
թէ կասլ չունէր անոր հետ *.

Ւնչո^ւ տեղի ունեցած է խզում ը*.

Աշոտ Պա տմա գրեան շրջագա յութեան 
մէջ դրած կ հաւանաբար լս ո վի ւէա ր կած 
մը, —այդ շրջանին ինք Պ է ո.լին կր—, ըս ա 
ո ր ո լ ն «Զ՝ա ր ե ան ա կն կ ա լո ւթ՞իւնն ե ր ո -Լ Կ' 
եկել արտասահման* նա հետապնդուէ) էր y 
tt ր իրեն սովետական հ իւպտտոսի պա շ— 
տօն ւորուի Աարսէյլում կամ ֆրանսիա— 
կան ուրիշ որեւէ քաղաքում : Սյ՚ւ "'7֊ 
ղութեամբ նա չէր քաշւում բացէ [t րաց 
արտայայտուելու , որպէս յարմարագոյն 
թեկնածու այդ պաշտօնէէ համար , որով
հետեւ ՝ բացէէ հայերէնից, տիրապետում 
էր նաել ռուսերէնին , ֆրանսերէնին եւ 
իտալերէնին* Աքդ ուղղութեամբ Զարեա- 
ն ը բաւական դոներ րաէսեց , շատ ա շէսա- 
tn անք տարաւ* բայց յայտնի եղաւ, որ 
Աո ւէ ետա կան Ա իո ւթի ւնը հիւպատոս չպի— 
տ էւ պահէ Ֆրանսիայի որեւէ քաղաքում , 
րոտ երկու երկիրների միջեւ կայացած 
համ աձա լն ո ւթ ե ան : Այ-ւ ժ՜ամանակ Զաք— 
եանր փորձեց սովետական դեսպանա
տնում մի պաշտօն ձեռք բերել , ՈԸ[* նոյն
պէս չյ ա ջո ղո ւե ց» (48) *

/»Հ7 կարգին , Արծրունի կը դրէ * —

«Այդ նոյն "Համլէտ՚՚ը ինչ ինչ կսւթմիթ 
յոյսերով եկաւ արտասահման : Ւր սպա
սելիքները չիրականացան* Զարեա նին 
ճանա չուլը չպիտի զարմւննայ որ նա փե- 
տուրնե լ/ը փ ո խելովէ ո էսերիմ թշնամի 
դարձաւ իր երգած կա ր գե ր իյչէձՋ) :

Այս բոլոր ւէ եր ա դր ո ւմնե ր ր դեռ կը
սպասեն փաստական աւէլացոյցներու*

Պատմադրեան u,J'i անյաջող փոր ձե- 
րուն հետեւանքը կը նկատէ հէԱնցորդը եւ 
իր ճամ բանյվւ հրատարակութիւնը ^Հայ
րենիքէ ամսագրին մէջ 1926— էն սկսեալ*. 
Ամ էն պարագա յՒ յՒժնը՛ որ Զար
եան էւ առաջարկը Հ^Անցորդը * * *^ հրատա— 
րակե լու, որոշ վերապահութեամ ը դի— 
մաւո րուեց աւ ամսագրի էսմ բադի ր Աու— 
րէն Գարրինեանի կողմէ՝. 1926 Յուլիս 
17 թուա կի ր նամակով Գարրինեան կը 

դրէր- -
«Հ արկաւ "Հա յր ենիք" ո ւր ա էս ո ւթ ե ամ բ 

ոլիտի ապէ Զեր Հայաստանէ, տսլաւորու,— 
թիւններն ու ապրումները* թիւրիմա- 
ցութեանց առաջքէն առնելու համար, սա
կա յն , 1լ ուղէի Զեզ ն ա էս ա զգո ւշա ցն ե լ , 
որ Զեր այդ յուշատետրի մէջ Գաչնակ- 
g ո ւթե ան աննպաստ mljfilpjQg՜ չպէտք է 
լինի*. Գուք անշուշտ կը հասկնաք, որ 
՚ Հայրենիք' իբրեւ Գա շնա կց ութեան օր— 
կան չէէ կարող իր ընդհ անուր սկզբունք-
նե բուն եւ քաղաքականութեան հակա_
ռակ դր ո ւթ ի ւնն ե ր տպել : Եթէ Զեր յու- 
շատետրը այդ տեսակէտէն ալ ընդունելէւ 
լինէէ մեզ համար y կը կարծեմ , թէ ոչ 
միայն աըդփէք Ը էսւ1էտ[է !I' rfutապե- 
լու, այլ մեծ րնդո ւնելութի ւն պիտի դտնէ 
Զեր դրո ւածքը» (50) *

Այս գոըծը , ըսա Պատմագրելս նի } Համ- 
րո րլջա պէ tt ծանր քէնն ա ղա տ ո ւթ ի ւն , հեգ
նանք ու ծ՛աղր էր Հայաստանէ/ կա ր ւրե ր էւ 
եւ կառավարութեան դէմ t (...) Աովո- 
րական մէկը չէր եւ ուստի իր դր ութիւն— 
ները նկատ ո ւեց ին կչի ռ ու արժ՜էք ոէ^ւե- 
գող, եւ որպէս, իբրեւ թէ, ականատե
սի վկայութիւն՝ առատ էր"[' հասցնելով 
հ ա կահ ա յա ս տանեան քարոզչութեան ջրա— 
ղա ^>>(51) :

^'րազէտին շուրջ միշտ գոյութիւն 
ոլիտի ունենար ւէե ր ա ւգա հ ո ւթ ի ւե մը՝ ինչ-
ոլէս կը տեսնուի Ռ. Տ Հ ր_Մինասեանի
1930 Մ արտ &—Է, նամակէն , ուղղուած' fh .
1*արբինեանին . _

«/' ա ր ե բա էս տա բար , նա նիւթական թէ 
այ, պա տճա ոներ ո լէ վերջերս , բու ել Ս~ 
ւետիբի [Ահարոնեան՛^ շնորհիւ, մեր 
սաղը սկսեր նուագէլ : Ա*եզ հետաքրքիր 
շէ լինելու նրա անձը, այլ նրա տուաե
արգիւնքը, ոբը եղաւ օգտաւէտ մանա_
ւանգ ամսագրի մէջ տպուած _
էյորդր եւ իր Սամրան” : Զպիտի թոյլ տալ
որ մ է/ նոր ^աԹրււրւլ.11 գրուի մեզ հակա_
ռակ՛. Եւ- դա կարող է լինել, եթէ մենք 
չգուրգուրանք եւ, չէս ր ա թ ո ւս ե՚յւ ը նրան'.

Այղ մարդը Գաշնակրական չէ, րայբ

քը՚էր f՛՛ '■"ՂՒ'ե Գաշնակրակա,, է : Ս ար
դուն պէտք է կերա կրել, էսր ա էս ո ՚ ս ե/ , "ր 
միշտ երղէ ե։ , որովհետեւ մ եղեիր չէ նա ։ 
աւելի պէտք է ղ ուրդ ո ւրալ, քան մ եբ ոնր : 
է,րան շատ երգել տալ ՛ետ ինքն էլ կբ 
կերտուի մեր մտայնութեան ձէջ եւ կր 
ղառնայ մեղմէ. Ւսկ շատ երգել տալու 
համար, նրա հանդէպ պէտք է լի^^Լ 
վւ ա ւի կան կա ա եւ տողավարձ,, վճարել ա— 
լ ելէ, քան մերոնր : Այս վերջինը էս ի ս տ կա
րեւոր է : Ւա կ՛ապրի միայն գրիչով ', նե
ղութիւն ր նրա՛,, կարող է էս֊աթարել, մեղ- 
նիր հեռացնել', նեղութիւնիր աղատուե- 
լով' նա կր , ին ի անկաշկանդ ե, կ'^րզՒ 
անթաթար կերպով մեր հայրենիքը : ///.
եթէ ն ut մեր ձեռքից գնայ, մեղքը իրա
նը չէ > ույլ մեր ան շն որ Հ քո լթիւնՀ/» (՜ 52) :

Ամէն րւս վ^1՛ 1 Ա'' Տ էր*-Մինասեւսն 
ճիչդ դիտողութիւն ժ ը կ ընէր , որ րնդ- 
Հ անր tu սլ է ս ան տես ո ւ տծ Հ • —

ՀհԱ' եւլ հ ե տա քր քի ր չի լինելու նրա ան
ձը , այլ նրա տուած արդիւ!րքը» :

Տարիներււ, հ եռաւո ր ո ւթեն էն ղ ի տ ե լ 
անցեալը, դիտենք } ո ը Զա/՛ աև ի դրածը 
դե ղա ր ո ւե ս տա կա ն իր րու^յ, որակէն ղատ, 
անկշիռ, եւ անարժէք չէր, ա յ լ րաւա կտ
նին ճիշղ կերպով կր պատկերացնէր ժլս
ման ա կա iri. անի խորհրրքահայ կեանքը :
Ւն ական է, որ քաղաքական նպա տա կնե—
լավ պիտի օդտադո բծուէ ր • Յամենայն_
դէպս , ո՛ չ «Անցորդը* * ♦» եւ n չ ntj «Ւան- 
կօօսլր * * •» գրուեցան քաղաքական մեկ— 
նա կէ տե ր ո վ *. Ե լ աս Ւև ա մեծագոյն զբա
ւականն է գսյգ տալու համար, որ Զա ['— 
եան f ան կա րծ «շր ջա ւլա ր 4» շէ բյ t ած ղէ- 
ւղէւ հակախորհրդային, ւլիրքեր :
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տա
Լ

Կզակի ութ իմն մը, որուն համ լոր բնու— 
թիւնզ, ու առարկաները մ ի չա յա յտնե- 
տէր ունին ։ Խօսքր կը վերաբերք, շհորճօ
իգանաք,ի (1890-1964) :

( PL՛՛-ր այհ նկար ի չներ ուն , որոնբ
անչարմ րն ո ւթի ւն ը դա րձուց ած եզ, ի-

արուեստքն հիմնական նիւթը : //.—
փ/' ր[՚չ է թիլը անոնց' որոնք այս «թ»—* 
զոք» նիւթը հաս ըուը ած ե*ն ն կա ր չա կան , 
արտայայտ չական եւ զգայական բարձ- 
րադււյն կկտի , նուաճելո ‘Լ ր/"֊ր եզացած
րաևաստեղծւսկանութիւն ։ Այսպէս ՝ ա- 
նոնք կերտած են աշխարհ մը որ ՝ ղո ւ-
ղաՀերւելով հանդերձ իրականին՝ ան շօ_
չափելի դո յա ց ո ւթիւն մ ը կր ներկայա^. 
յը)ւ(, որ կը գտնուի միայն պա ս տառին 
քրայ 5 նկարիչին ամենախոր մտքերն ու 
քողերը էի ո թանց ո ղ : Ան rt ր հաղորդուելու 
համար ՝ հարկ է րան ա կան ո ւթ ե ա մ ր ՝ ոգի- 
ոք ել զգայութեամբ վերանալ իրականու-
թենէն ոլ մտնել ախ աշքսարհէն ներս' 
ղոր արուեստագէտը կը ներկա յացնէ ՝ կր 
պատկերէ յ Ալիքներու ելևէ^ներուն յ անձ
րևելու նմ ան բան մը՝ թորԼէուԼ ՈV
1։[՚Լ՚՚՚Տ ՛լ ա թ ա ր դա կան շա րմում ով ՝ մեզ 
անիս սրեն կայուն դետնէն ե իրենց ծփան- 
րով փոթադրեն } ուր ի շխո դր ան-
ղորրն է ե յաւիտենականութեան տար_
տամ բայց կարելի զդա յո ւթի ւնը* Ե*- ի^նչ 

այդ ղուդահ ելլ աշխարհը՝ եթէ ոչ նոր 
'րաձբի մր փորձարկումը՝ ուր մտմտ
ամ կա<^Ղ: ^Էառնէ յ ուր կարելին եւ ան- 

և"Pլին , իրս,կանն ու անիրական ր ան- 
'Ըրխրէն իրարու կը ներ իմա փա նցեն եւ 
ւ՚րարմու/ կը սնանին ՝ անհունի ՝ անսահ—. 
^ս'նի ել յտ լի տ են ա կան ո ւթ ե ան դա ղա փ ա- 
է՚Ը եւ Ղդա յո ւթիւն ր առաջադրող՝ ո րոնը 
“՛մէն բոսչէ մեղի կ՚ընկերանան՝ նոյնիսկ 
(ք անոնց մասին չենբ մ տածե ր : 
ա\}—րգ դարու վարպետներուն մէջ՝ If ո— 

է,սնտի այն նկարիչն կ , որ ան շար մ բԸ- 
ուիեսւն կու տայ բանաստեղծական ՝ քը- 
արւսկան եւ մտերմիկ արտայայտու- 

^1"^՛ [,1/լ n[T ՝ 1Տ—րդ գարուն իր առա—. 
ÎK կիրարկումը գտած կր յ անձ ին (քան 

Ս • Շ տրտէնի : Ա ին չ ա յդ ՝ ան շարմ

էր(Ւթիւնը } գլիսաւորա բա ր ՝ /զած
մտսնօրէն ն կա ր ա դր ա կան ՝ ի րա-

I tyli >արտղատ վերարտադրութիւեը ՝ 
^նւյ նուաճէ լու նկարչական իԼԸո1Լ1՛ 

Ղղր^ցում : ]ւսկ Շարտէնէն աւելի բան 
մը ետք՝ Փօլ Ա է ղան ի տեսիլքը այն-, 

ն կը պա յման աւոբուի ան շար մ ԸԸ—
Լթեամբ „ը մինչեւ իսկ ՝ նրբ է-ԸսՒ 
[ պետը մ ա րդկա յին կերպարներ եւ կամ 

P նկարներ կլերկն է ՝ կարծէք ան շարմ
\ն ԷԸ նկ”րէ' քա^ի տմէն
խ Համար կը դառնայ կառոյց մը՝
հ, rnL եւ ծաւալներու համոյթ մը։ 

է^ի ։ Սէ զան ի ել Ա որ անտի ի պա- 
եբուն հ աղս ւա գիւտ ո ւթիւն ը կը

» ւ^դրէ թէ դդայաէան եւ բանաIլան ս՛1՛—
M յատ^1"ն հարկաւոր է ,

ը ^ՈԼ Համար արուեստ մը որ նոյն
Ույլ Լմ-ԸԱյ պարզ ել թոր ունկ ՝ նուրբ եւ
?։»ւ՚դ նեորաւո'Լ բայ3 "չ զդաՅա1ւան՝

"՝ ֊մեհ1“'յ!յ րն11Ա'Լ1տւ1' 1 իմաց տկա՛ւ, բայց 
քս,1լ, Ա"ԼՈրդ՜՝ մատլելի րայց «չ հասա-

մարդկայնութիւն մը 
1՚ոՀ չքվ* “'յ“ Լրկնսղեերը, իըև- 

բուն ել ծաւա լնե րուն Հանտե-

սան ելի» յ ա ր ա րե ր ո ւմնե ր ո ւն մկչ նշմ ա րե- 
լու ներքին կապ մը*. Ս արծէք իք^րը՝ ս[ը— 
տուղները՝ բոյսերր ել ա յլա ղա^ դոյքե— 
րը ան շարմ է ո ւթի ւններ ԸէէաԼով հան- 
ղերձ ՝ դա գտնի ալիքներու/ է որ իրարու 
կը հաղորդուին ու մեզի կը շշե չան իրենց 
կ ե ան քին ՝ ա ռօր ե ա յին , ա պրո ւմն եր ո ւն եւ 
նե րա շթարհ ին մասին : իրրել թէ նոյնա- 
ցում մը տեղի ունենայ ա րուես տագէ- 
տին եւ անոնց միջել ՝ ապա ՝ արուես տա-, 
ղէտին միջոցաւ՝ անոնց եւ դիտողներո ւն 
միջել. Աեւէ անհատ ոյր հեռու կը մնայ 
իրերուն հետ այս հ ա զո ր դո ւո ւմ էն' կը 
կորսնցնէ մաս մը անհունին դրոշմէն՝ զոր 
ի ւր ա քան չի ւր էութիւն ՝ շարմ ուն կամ 
անչարմ , իր մկչ կը կրկ :

Յ*

1907—/'^ ) Մորանտի երր կ^աշակերտի 
իր ծննդավայր Պ ոլոնի ա քաղաքի գեդա ր- 
ուեստից կաճառին դեռ ծանօթ չէ ար
դիական մեծ նկա րի չներու գործերուն : 
'Ը ut նի մը տարի ետք է որ (նաթքան ՝
1913-//?/, իր ուսումնաշրջանին աւարտը) ՝
սեւ—ճերմա կ վեր ա տսլո ւթի ւններ կը տես
նէ տպաւորապաշտ կարդ մը վարպետնե
րու ղո րծե ր էն եւ յատկապէս կը տպաւոր— 
ուի Սէ զան ի նկարներով*, էքսի վարպետին 
երկերուն մէջ Մ որ անտի կը դա նկ կեր- 
սլւսռական անն ա քսըն թ ա ց բ,, ձ ո , մն [, ր , 
որոնբ իր աչբին աւելի ցցուն կը դառ
նան՛ սեւով իրենց վեր ա տսլո ւթ ե ամ ր ,

Այդ չչ՚^՚ոնին մ ասին , Մ ո րան տ ի կ^ ը- 
„կ- «Իաալիոյ ւքէջ ոչ մէկը , իմ սերուն_ 
դիս երիաասարդ նկարիչներին ,իր հրայր
քով ինձմէ աւելի ուշադիր էր ֆրանսա֊ 
կան նկարչութեան ձեւլք բերած նոր ար_ 
դիւնքներուն • ■ • Ոէզսւնի, Մոնէի, Սէօրա_ 
յի վարքին» : 1911—կն մեղի հասած իր 
muni քք/ն սլաստառներկն մին "ւյ։ք չ[՚^_",— 
նին ինբ կը փճացնէ բաղմա թիւ գործեր) , 
ամայք, բնանկար մը ներկայացնող, ։։չ 
միայն նկարիչին երանգային նա,խասի- 
րութիւննևրը կը յայտնէ {մոքսրազոյն , 
ձիթագոյն կանաչ, սրճադոյն , ճերմակ , 
հ սղագոյն գեղին) այլ իր տարածուն 
հատուածներով, բսուածբային ել կըշ— 
ռա ց ա տ ո ւ.ած վր ձնա հ ա րուածո վ , համառօ
տս, ղծ ո ւթե ա մ բ , մ թնո լոր տուք և մք,չ„ բա
յին կուռութեամբ , մօտէն կը յիչեցնէ 
Աէզանի կարգ մը պաստառները, 1870—/' 
չուրչ իրագործուած , յատկապէս էսթա- 
բէն տեսարաններ սլա տկե ր ող : I1 ս կ Ա „— 
բանտիկն երկու գործեր , «Ծ՜ ա ղի կնե թ» եւ
«Ձիւն ոտ տեսարան' Պ ո լոն իա^ {երկուքն 
ալ 1913-^) , կը հ աստատեն ՝ ըստ երե
լս յթին սեւ—ճերմ աէ վեր ա ւոպո ւթի ւննե ր ը 
իր տեսնելէն ետբ, որդեգրում ը Ա կղա
նք, հասուն չչ՚ջսՏեի ոճին, թէ՛ որպէս նը-
կարը կառուց անելու գործլքնթաց ու h կա— 
ր ելակէ րոլ ել թէ՛ որպէս տեսիլը ել մի
թէ ց ա յ ին կա ղմ ա կե ր սլո ւմ : "նոյնն է պա
րագան 1915—/' «Լուղորղուհիներ^ուն ,
մինչ տարք, մ առաջ իրագործուած ուղ
ղահայեաց «Անչարմ բնութիւներ {Արդք։ 
Արուեստի Թանգարան , Փարիղ) , իր կըւո- 
րատումներով եւ անկիւնաւոր ձեւե րով, 
իր տուրբր կու տայ նաեւ խորանարղա- 
պաչտութեան , պարագայ մը որ կը յա յա
նէ Մ ոնրատիի նկարչական ըմբռնողս,— 
թեան արագ յառաջխաղացբը, հաղորգա-

կից դաոնալով մամանակուան յառաջա
պահ շարմ ո ւմն ե ր ո ւն :

Ըն չ որ ո ւշա դր ո ւթ ի ւն կր գրաւէ նաեւ ՝ 
երեւոյթն է ՈԸ) ինքեա կերտման tujn 
շր ւ/յ/ ե էն ի ս կ , Մ որ ան ւո ի արմատապէս ՚լր 
լուծէ ենթանիւթի հարցր քանի անշարմ՜ 
բնութիւնն ու բնանկարը կը դաոնան 
իը արուես աին դլխաւո ր առարկան յ Այ ս 
ձեւով ՝ ինք հաւատարիմ կը մնայ դասա
կանութեան՝ բայց կը միտի ղա յն ներկա
յացնել արդիական տուեա լնե րո ՛Լ • U-J" 
ուղղոլթեամբ՝ իր շփումը ապագա- 
լ ա սլա շան ե ր ո ւն եւ ապա ՝ յատկապէս 
բնազանցասլաշտներուն հետ՝ իր իմացա-

ԳրԿ'

Z Ա I Ա Ր Ա Ջ

կանռւթիւնն ո լ տեսիլքը կը բանայ անի
րական տարածք_միջոցին վրայ անրջա
յինը՝ առեղծուածա յին ը եւ վերացակա
նութիւն ր ընդդրկող ։ Այսւղէս ^թէ ապա
գա յա պա շտութիւն ը փառաբանումը կ ը- 
նէ նոր մամ ան ա կն ե ր ո ւ ո ւմա կան ո ւթեան , 
միտելով անցեալը բանդել վախտրէնը 
նորը կերտելու համար , բնազանցապաչ— 
տութիւնը կը հետապնդէ մարգուն հոգե
վիճակին ու կացութեան ներկայացու
մը , որսլէս հետեւանբ ճա ր տա ր արուես
տականութեան ս տեղծ ած նոր սլայմաննե— 
րուն, որոնցմէ գլխաւորը' օտարումը-. 
Մարդը կը դառնայ առկախոլած կու- 
թիմն մը, խորհրդաւոր հորիզոններու 
դէմ յանդիման գտ^րուող է^կ մը՝ մե
քենայ մը կամ' առարկաներէ կազմուած ՝ 
անդէմ ՝ քարացած համոյթ մը՝ անկեն
դան շրջապատի մը մէջ*. Ս ակայն մինչ 
ա սլա րլա յապա շտո ւթ իւն ը գ ե ղա ր ո ւե ս ա ut— 
կանօրէն ՝ կը գործէ նոր կարելիութիւն- 
ներու փնտռտուքին ուղղոլթեամբ ՝ արդի 
մա մանէս կնե ր ը յա տկան շող արագու
թիւնը եւ շւսրմումը մարմնաւորող՝ բնա
զանց ա պա շտ ո ւթ ի ւն ը !լ ո րդեդրէ պատմ ո- 
զական ձեւը՝ լայնօրէն օդտադո րծե լով 
խորհրդանշաններու դրոյթը* Ս»յսպէս^

տպա գա յա պա շտո ւթիւն ը կը հե տե
ւի տսլաւո րասլա շտու թեամ բ սկիզբ առած 
դէպն ապադայ նայող ընթացքին ՝ բնա
ղուն ց ա պա շտ ո ւ թ ի ւն ը իր արմ ատնե ր ը կը 
դտնէ թո ր հ ր դա սլա շտ ո ւթ ե ան մէջ*. Սա
կայն երկդիմութիւնը՝ որպէս 20—րդ 
ղարոլ ա րուեստը յա տկան շող դ/խաւոր 
տու. եւս թերէն մին , կը րն ո ր ո չէ նաեւ բնա- 
ղան g „։ պա չտ գ11[բ " 3 ը "Լ՛ , դա սա կան , ա— 
ւանդասլահ պա տմ ո ղտ կան ո,-թեան եւ. նը- 
կարելակերպին կը զուգորդէ կերպառտ- 
կան ՛Արդի լուծումներ , խորանարգա- 
պա չտո ւ թեն էն սերող, որ է' բնակա՛լ, տե- 
սագաչտերու. խախտու֊մը ել. անոնց աղատ 
վերատեղաւորումը, ինչ որ սկիզբ աոած
Էյ ԷԼէղ՚ո^՚՚վ!

Ան ա ղան ց ա պա չտ ո ւթ ի ւ.ն ը կր ձգտի 
յայտնիից, է՛- անյայտին հետ սկզբնական 
հանդիպումէ մը ծագած թարմ կամ հում 
ղգայութիւններու եւ զարմացումի ար
ծարծման-, ճորճօ Տէ 'Իիրիբօ, այս ղըպ- 
բոցին հ՚՚՚յրը, կը դրէ՛ «Ամենատարօրի

նակ զգայութիւններէն մին, ղոր նաիա_ 
պատմական շրջանդ մեզի թ ողած ըլլայ , 
գուշակումի զգայութիւնն է: Եւ ասիկա 
միշա գոյութիւն սլիտի ունենայ ; Նման է 
յաւիտենական փորձարկումի մը, որպէս 
ապազոյց՝ տիեզերքի անիմաստ Ըլլա
լուն : Աոաջին մարգը ամէն տեղ գուշա_ 
կումներու դէմ յանդիման պէտք է գտած 
ըլլար ինքզինք եւ՛ ամէն քայլափոխի գո_ 
ղար» ; Իսկ «Եթէ արուեստի գործ մը 
պէտք է անպայման անմահ ըլլայ , հարկ է 
որ ան լիովին անցնի մարդկայինի սահ
մանը • անոր մէջ ողջմտութիւնը եւ տրա_ 
մարանութիւնը պիտի պակսին : Այս ձե_ 
լով, պիտի մօտեցուի երազին ել մանկա
կան մտայնութեան» :

"Լ,,։, խնա կան ո ւթեան , մանկական մտայ
նութեան ել երագին luJ" համատեղ 
տարերբը տեղի 1լ ունենա յ , պաստառին 
վրայ անբացատրելի երեւոյթներու եւ 
տնպտ տտ ս թտ^յ հ tu ր ցա դր ո ւմներ ո ւ ար
ծարծումով*. *Լյեր կա յա ց ո ւած պահերը 
հանդիսաւոր են ՝ ճա կա տա դրա կան ՝ ինչ
պէս երբ մարդը ՝ ուղիղ եւ անմիջական 
կե րոլո վ դո յ ո ւթ են ա կան իր հ իմնական 
տա՛գնապը կ՚ապրի՝ կեանքը եւ մահր 
ընդդրկող՝ որու բերմամբ նկարին մէջ 
գիշերն ու ցերեկը կը մէկտեղուին եւ 
կարծէք մամանակը կանդ կ՚առնէ՝ կը 
ջնջուի ՝ մինչ կենդանութեան եւ անկեն— 
դան ո t թեան միջել սահմանը կր ՀԱ1էի • 
Սակայն դէս[ի մանկութիւն ՝ երազ եւ 
նա թնա կան ո ւթ իւն նետուած այս կամ ո ւր- 
ջր ներկան շյյջասլատը կամ ա շթա րհ ը 
մ ե րմելու <ԸայԼ մր չէ^ նաեւ. Փօլ Սօկէն՝ 
թե րեւս առաջին արուեստագէտը նմ ա ն 
ընթացք մը մրդեգրոզ^ ճա ր տա ը ա ր ո ւե ս- 
տակտն ՝ նիւթ ապա շտ եւ իւ ա թ ա ր ո ւած 
միջավայրէն խզուելու համար չէԲր rt ր 
նա խնա կանո ւթեան ա պա լ ին ե ց ա ւ ՝ անա— 
զարտ դրախտը դտնելու համար' ովկէ- 
տնեան կղղի՚ճ ե ր ո L’y մէջթ) :
Ոն ա զան ց ա սլա շտ ա րուես տագէ տներ ը կր 
ձդտին իրենց պա ս տա ոն ե ր ո ւն մէչ ներ
կայացնելու. նաեւ տչխարհ մր որ , ինչ
պէս դլխաւո ր բնաղանցապա չտներէն —
լօ Գարրա կը գրէ, «արտայայտութիւնը 
ըլլայ կերպաււական իրականութեան ,պարզ 
եւ խորհրդաւոր , որպէս է նութեան մէկ 
եղելութիւնը ■ Ո'չ կերպաոական իրա
կանության մր իր սկզբնական վխնակին 
մէջ այլ' արտապատկերուլք մը, այնպի
սի լոյսեր արձակող, որոնք կասեցնեն ի_ 
րականութիւնն իսկ»: Այս մօտեցումով, 
իրերը եւ դոյբերը, որոնբ մեծ տեղ ու— 
նին այս դպրոցի գործերուն մէք, միայն 
իրենբ ղիրենբ չէ որ կը ներկայացնեն 
այլ խո րհրդան ի չե ր կր դաոնան կամ 
թե լա դրա կան, պատգամ այ ին «մ ա ր մ խեռ
ներ որոնբ, նկա րներուն մէք տեղ զտած 
մի ւս տարրերուն միանալով՝ կը ստեղ
ծեն խորհրդաւորութեան առեղծուա ծ ի, 
առկա խո ւածո ւթեան եւ տարօրինակու
թեան համատեղում մը օր՝ եթէ նը- 
կար չա կան օր էն նոր կիրարկում չառաջա
դրելէ ՝ բայց կը ստեղծէ աննախընթաց 
գոյացութիւն մը՝ ուր երազն ու իրակա- 
նութիւնը իրարու կը ձուլուին ՝ հակադը- 
ր ո ւմն ե ր ը ՝ հ ա կա ս ո ւթ ի ւնն ե ր ը եւ ան կա
րելի յա րա բե ր ո ւմնե ր ը կը զոսդորդուին՝ 
զարկ տալու/ ե ր կդի մ ո ւթ ե սւն t/իճ ա կի^ւ *. 
Այսս1էս պտտկեր ը, ինչպէս կը զրէ Փք՚էր 
Ո-ելևրտի , բաղդատականէ ձը չի ծնիր
«այլ* իրարմէ աւելի կամ նուազ չափով 
հեււու գտնուող երկու իրականութիւննե- 
րու մերձեցումէն: Որքան իրարու մօտե_ 
ցող երկու իրականութիւններուն միջեւ 
կապը հեոաւոր ըլլայ եւ նիշդ, այնքան 
աւելի ուժեղ պիաի ըլլայ պատկերը, ինչ
պէս ել աւելի զգայական յատկութիւն ու 
բանասաեղծականութիւն պիտի ունենայ» ■

*

If ո րան տի ի Հ,քն անկարգը (1911) , իր
անմարղա բնա կո ւթեամ բ ա ռանձնո ւթեան 
հոգեվիճակով՝ իր խորհուրդով՝ կր յայտ— 
H նկ արիչին մօտ անդր աց ման յատկու
թիւն մը՝ րն ա ղան ց ա կա*ն բնկալում մը՝ 
խոհական վերացում մը*. Այսպէս ՝ քանի 
մը տարի յետոյ երր ինք ընտանի կը
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դաոնա յ բնազան ցապա շտո ւթեան ճ/_ ///— 
նոր կը յարի ք պարդ իլրաց ում մը Լքներ 
այլ 1լ որդեդրէ խորացման եւ րիւրե- 
դաց մ ա^ բնա կան րնթացբ մը : 1916—/'^
ն կա ր ո ւա ծ «Ան շա րմ բնութիւն»'ը {Արդէ 
Արուեստի թանգարան ՝ Նիւ—Եորբ) եւ 
«Շ ի շե ր եւ սլա դա մ աներ այս իրողութիւնը 
կը սլար դեն . Ասոնց մէջ դո րծա ր կո ւած 
յանդուգն լուծումները , դէ^է թաէԼա^— 
ցականուէժիւն ինչպկս ել դէպի ւէերաւյա— 
կանութ իւն ո ւղղո ւո ղ ՝ կը հաստատեն նա— 
եւ թկ ԱորանտԷւ մուտը գործած կ 2ւ0—րդ 
դարու արուեստէն ներս յ

զոյդ նկարներուն մէջ՝ ^H.n3lL 
բաժնուած կ հորիզոնական երեբ 
շերտերու ՝ ի րերա յաջորդ տեսողական
երեը մակարդակներ ներկայացնող՝ ո- 
րոնբ կը յ ի շե ցն են բանի մը տա սնամ եա կ 
առաջ կիրարկուած նոյնանման լուծում- 
ները՝ ճկյժս Մ ♦ Ու-իսթլբրի կողմկ։ Ի- 
բիրը զետեղուած են միջանկեալ լայն
երիզին վրան _ դիմացը ինչ որ ՝ իր տյս 
երկդիմի դրութեամբ՝ անիրական տեսա
դաշտ մը կը ստեղծկ : Այստեղ ՝ ներ կա յա
զում ը՝ իր ա կան ո ւթեն է^է մեէլնել ուԼ , ՚լը 
դառնայ անոր զտուած ու բիւրեղացած 
ակնարկութիւնը եւ ոչ թկ հարազատ 
պատկերումը։ Լերկացումը՝ որ իր տի
րական երեւումը ըրած կր 1911— ի «Բնա- 
նկար» ի պարադային ՝ այս պաստառնե
րուն մէջ ե*-Ա կը յայտնուի ՝ ընկերակցը- 
ւած' Ժ՜ ուժ՜ կա լութ եամ ը մը՝ որ բանդա
կոյ յին կշիո. կու տայ այս դործերուն ։ 
Բայց ՝ ին չ որ յաւելեալ կերպով կը դրա- 
ւկ մեր ուշադրութիւնը՝ արդիականու
թեան շունչն կ որ այս պաստառները կը 
տածեն ՝ նկատի ունենալով որ եթէ 1911—/' 
«Բնանկար»ը՝ իը կատարումով՝ տարա
ծուն • վրձնահարուածներով ՝ համառՕ- 
տադծութեամբ եւ ար տա յա յտչականու-
թեամբ՝ !լ առըն չուի ա ր տա յա յ տա պա շ- 
տութեան և. վտ յ ր ենա պա շտ ո ւթ ե ան ՝ 1916/z 
դոյդ պաստառները՝ իրենց անիրական 
տա ր ած բ—մի ջո ց ո վ ՝ մ ի ջն ա դա ր ե ան ար
ուեստիդ արձագանգող իրենց բիւրեղա- 
ց ած լե ր կո ւթե ա մ բ կը զուգահեռին * օրի
նակ՝ Անտրէ Տըրկնի նոյն շրջանին իրա
գործած կարդ ւմը երկերուն՝ մ ին չ կա
կանին թ ափանց ե լու եւ զա յն տա լու իրենց 
յատկութեամբ ՝ կը մօտենտն Բոնս թան- 
թէն Պ րան բո ւղի ի յղացբին : Իսկ ՝ իրենց 
ուղղահայեաց եւ հորիզոնական կշռոյ- 
թով՝ մտածել կու տան Փիէթ Մոնտրիա- 
նի վերացականութեան մասին ՝ մինչ մըթ- 
նո լոր տութ խորհրդաւոր եւ անժ՜ամանակ՝ 
կբ յայտնեն խոհական ՝ բնազանցական 
վիճակ։ Ասոնց առընթեր՝ տյն ինչ որ 
ցցուն կերպով կը յա տկանշէ Ա որա նտի ի 
տեսիլբը ՝ անո ր դէմ առդիմո լթէլ-"ե'1է է ,
[.նչպէ ս եւ իրերուն հ ո ր ի զոնա կան տեղա- 
դրումը՝ անոնց ուղղահայեաց դի ր բա լո
րում ը՝ որոնց բերմամբ՝ տիրող կշռոյթը
հոր իղոն ականն ուղղահայեացը կր
դաոնա յ ուր ՝ երբեմն տեղ գտած կարդ 
մը տարրերուն եւ ստուերներուն շեղա
կի ութ իւն ը՝ կը մեղմացնէ տիրող կշռոյ- 
թը եւ., ն ոյն ատեն ՝ յաւելեալ ^սոբու
թի ւն կ ո լ տա յ տա ր ածբ—մ իջո !11՚ն :

Ա ոբանտի կշռութային այս դր ոյթ ր
լա յնօրէն կը կի բա ր կկ իր բնազանցապաշտ 
նկարներուն մէջ՝ 1918—1919 կարճ ժա
ման ա կյս շր ջան ին իրագործուած ։ Այ-
պաստառները՝ սակայն՝ անշարժ բնու
թիւններ կը ներկայացնեն միայն ՝ գոց 

Ը սենեակի մը մէկ փոբր
մասը ել սեյլանի մր մէկ հատուա ծը ներ_ 
կյս յացնող {անոր ՛էր ա J է՛ իր^րը եւ ասոնց
ետին գտնուող պատը ընդդրկո ղ) ել կ աժ' 
բաց տուփ մ ըէ Աակայն՝ երկու պարագա
ներուն ՝ բնա զանց ա կան վիճա կը տա ր բեր 
միջոցներ ով 1լ իրագործուի յ Առա ջինն ե- 
բուն մկջ՝ ասիկա տեղի կ՚ունենայ ետե- 
ւէն դի տ ո ւած ուսերով եւ անոնց ւէրա jb 
ո ւռո ւց ի կա ձեւ. գլուխներով {ըլլան անոնբ 
լման կտմ կիս ուա ե, ին չպէ ս «Բնազան- 
ցապաշտ մեծ անշարժ բնութիւն» եւ ^Ան
շարժ բնութիւն» սլա ս տ ա ոն եր ո ւն մ էջ) ՝ 
որոնբ՝ որպկս առարկայ՝ միւս իրերու 
կոդբին զետեղուած եւ իրենց դիմաց 
դտն ո ւո ղ ս1ատին դարձած են ՝ ո րպէս
անանցանելի սահման մը դիմագրաւողի 
կտմ դիտողի դի րբին մէջ*. Երկրորդ պա
րադային՝ բն ա յլանց ա կան վիճակը ար
տայայտողը միջոցին մկջ կեցած կամ ո- 
բոշ բարձրութեան մը կանդ առած գուն
տերն են ՝ ինչպէս եւ երիզներն ու ուղ
ղահայեաց տար բեր ը* Այս տա րած բ—մ ի- 
ջոցը ձդո զական ո ւթենէ զերծ է՝ ուր այս 
տարրերէն մէկը՝ ւիա յտեա յ առա ր կա յ մ ը ՝ 
իր շրջտձեւէն տարբեր շո ւբ կու տայ 
իր ետին դտն ո ւո ղ մա կե ր ե ս ին ՚էրայ՝ JU1~“ 
լելե ալ կերպով շեշտ ելու իւ որհ ուրդի ըւլ^. 
դայնութիւնը եւ անկարելիին կարելի ըլ
լալը պաստառին վըայ ներկայացուած 
աշախրհին մկջ։ Աինչ՝ այս չարբին մաս

կազմող «Ան շարժ՜ բնութիւն» ին դխով 
{էրմիթ աժի թանգարան ք Ս- Պե տերս- 
բուրդ) ( Մորանտի կը մէկտեղէ ներկա— 
յա ց ման երկու պարագաներն ու լ ï

Այս պաստառները, ['ըենց նկարելա- 
կերպով եւ երանգաւորումով {սրճա գոյն , 
գեղին ։ ձիթագոյն կանաչ, ճերմակ եւ 
մոխրագոյն) , յար ել նման են 'Բարրս,— 
յի մէկ իւղանկարին , 1917—ին իրագործը- 
uni է տարի մ ր աոաթ նախքա-յ, Մ ո- 
րանաիի որդեգրումը բնա զան ց ա պա շտ ո ւ- 
թեան : Արդեօ՞ը վերջինը , այս օրինակէն 
մեկնելով յղացած է իր բնա ղան ց ա պաշտ 
շարքը- Բայց Բար բայի գործին մէջ կր 
պակսիր այն խորհուրդն ու վայևլչութիւ— 
նը , որոնք կը յա տկան շեն Մ ո բանտի ի այս 
գործերը՝ ի ր ենց միջոցային կուռու— 
թեամր՝ երկար դիծերով ել շրջագիծե
րով ու իրականի ել ո չ—ի ր ա կան ի ( ե ր կ- 
ղիմիի եւ բաղմ իմաստի անոնց պա ըփա- 
կած եւ աւելի շե շտուած ա կն ա ր կո ։թիւն- 
ներով:

ԵոլրՓ տարուան մր փորձարկում է ետք 
Ա*որանտի , առանց ւի ո խելոլ իր այս դոր- 
ծերուն գծային ՝ հարթ մակերեսներու եւ 
ս տ ո ւե ր tu լո յ ս ի դասական rf[tnjP^ կը 
նկարկ նաեւ երկու անշարժ բնութիւն— 
ներ ՝ որոնց մկջ իրական տա րածբ—մ իջո ցն 
է ՈՐ կ.Ը ^^բկտյտցնէ ու կարծէբ կը վե
րադառնա յ երկրայինին ՝ տեսանելի եւ
ոչ թկ երեւակայական իր ւս կան ո ւթ ե ան : 
Աակայն՝ իր այս չարբին առթած հմայ- 
բր բաւական էր որ Տէ Բիրիբօ՝ UJJU նը- 
կա րնե րուն մասին բանի մը տարի յետոյ 
գրէր թէ անոնց մէջ՝ իթ^ց անշարժու- 
թեամբ մեզի մեռած թուաց ող բաները 
Ա որանտ իի «կ՚եթեւին իթենց ամէնէն սփո_ 
ւիելի եթեւոյթով, ոթ է՝ յալիսլենականը : 
Ւնէ ա'յս ձեւով կը մասնակցի եւթոպա- 
կան վեթջին շթջանի աթՈՆեսսւին ք!նաթա_ 
կանութեան , այսինքն՝ սւմենասովոթական 
իթեթուն թւնագաւնցական յատկութեան շեշ_ 
տումին»:

Բե աղան ցապաշտ նկարչութեան որդե
գրումով Աորանտի՝ նկարելակերպի ի- 
մաստով՝ իր ըեթացբին հակոտնեայ բա յ լ 
մը առած կր ՝ էբնլով խա յտաց ող՝ կենսու
նակ եւ զգայական դրոյթը ՝ոլ
կանոնապաշտ իրագործման ՝ ուր տիրո
ղը յստակ ՝ կանոնաւոր ել ճ շդր ի տ չր$_ա— 
դիծերն են ու ողորկ՝ միակերպ մակե
րեսները։ Աակայն շուտով ինբ յստա
կատեսութիւն ը կ՚ունենայ եզրակացնելու 
թէ ՝ պատմողականութիւևը ել գրակա
նական պատկերումը իր էսառնո ւածբին 
թն < ամա պա տա սխան եր • 1920—ին ՝ երբ
երեսուն տարեկան է ՝ կը կատարէ վերջ_
նական եղրայանդում մը՝ որ է' իրակա- 
նութիւն ը նկարել եւ ոչ թկ երեւակայա
կանը՝ երազայինը՝ բանի իր ա չբին եւ 
մ տբին ՝ իրականութիւնը կը պարփակէր 
բաներ զորս ո ւր ի լներ դեռ չէ ին տեսած ՝ 
նշմարած կամ անոնց անդրադարձած :

*

Առաջփն Ա եծ Պատերազմը՝ իր աննա
խընթաց աւե րով ՝ ո ղբե ր դո ւթ ի ւնն ե ր ո վ եւ 
անհեթեթութեամբ՝ իր խոր անդրադար
ձը ունեցաւ նաեւ արուեստի մարզին 
ւէրայ ՝ որ գտնուեցաւ հ իմն ա կան տնկիւ — 
նադարձէւ մը դէմ յանդիման յ Պատերազ
մին հ ետեւանբնե ր ը ՝ անոր հանդէպ 
գեղարուեստական հա կա ղդե ց ո ւթ ի ւնն ե ր ը 
ա յ լա ղան ձեւեր ս տա ցան . Ա ինչ ՏԱՏԱ 
շարժումը հեզնանբի ՝ ծաղրի ՝ էսա ղի ՝ 
գրգռում ի ՝ բանդումի ՝ մ երժո զապա շ- 
տո ւթե աղ, գթեց ՝ անդին' պահպանողա
կան հոսանբը՝ անցեալէ։ պատկերային 
եւ րարձր ն կա տո ւած ա րուես տը վերա
կենդանացնելու միտումով՝ նոր թափ ըս— 
տացաւ* Աակայն Ա որանտի երրեբ չէր 
լբած պա տկե րա յնութիւնը։ Ինբ զերծ մ ը- 
նաց այն հա կա ս ո ւթ իւննե ր կն որոնբ բնո
րոշեցին ա յ լ ստեղծադո րծո զն եր պա
տերազմ եան եւ յե տպա տե րա զմ եան տա
րիներուն ։ Ասոնբ ՝ կամ յառաջապահ ի- 
րենց րնթացբը ամբողջութեամբ լբեցին՝
վերադառնալով ա ւան դա սլա հ տրուես 
տէւն եւ կ ամՀ տա ր ո ւրերե ց ան իրարոլ հա
կադրուող արտայայտչական ձեւերու եւ 
մ տած ո ղո ւթ ի ւննե բո ւ միջեւ : Ա որանտ իի
արադ վերադարձը՝ դէպի շօշափելի է։_
րականութիւն՝ երկու տարուան բնա զան- 
ցապաշտ երկնումկ ետբ՝ ունէւ շարունա
կութեան մը բնոյթը բան թէ բեկումի։ 
Ա ակա յն մ իա յնութիւնը $ ին^նամ փոփոլ- 
մը եւ֊ էսոհա կանութէււնը ՝ որոնբ տէւրող 
վիճակը կազմած կին ցարդ է՛ր նկարած 
դո րծ ե ր ո ւն ՝ աւե լի կը շե շտո ւին ոլ- {եթէ 
ընդունինբ հ ո գերանա կան եւ' ար ուես տա
ղէ տին ո լ նկարուած են թ ան ի ւթ ին հետ 
նոյնանալուն վարկածը) կը պայմանա
ւորէն Ա որանտի ի յառաջիկա յ եւ աւար
տական չե՚^^ի երկնռւմը ՝ յատկապէս

համադրումի իմաստով՝ երր իր^Ըը կու- 
ռօրէն իրարու կը փարին ու կը զօդուին ՝ 
իր ենբ իրեցմով ապրող խումբի մը եը- 
ման՝ կարծէբ աւելի լաւ սլաշտպանուե- 
լու դո ւրս ի աշխարհին դէմ եւ- զտ յն դի— 
մադրաւելու։ Այո իմաստով՝ հբեկում^ը 
որ տեղփ 1լ ունենա յ ՝ Աորանտիին և դուր- 
սի աշէսարհին միջել է՝ այնպիսի էսա- 
ղաղ եւ խոր գիտակցութեամբ մը որ կը 
բնորոշկ իմաստութեան բարձր մակար
դակի մը նուաճումը՝ իր ուղին գտած՝ 
իր դո յութենա կան հարցը լուծած եւ ա- 
մէն ինչ յստակ տեսնող անձ մը*.

3 ե տ—բնա զանց ա պա շտ հանգրուանին ՝ 
Աորանտիի մօտ շա ր ո ւնա կա կան ո ւթի ւնը 
իր արտայայտութիւնը կը դտնէ՝ օրի
նակ՝ ՀԱ աղիկներ^ով (1920): Այստեղ ն ը- 
կարիչը կր կր!լնկ կերպառական այն լու
ծումը զոր կիրար կած էր ն ոյն էսո րա դի
րը կրող երկու նկարներու մկջ՝ 1916—^ 
եւ 1918—^7, իրագործուած* }քաղկամանը 
եւ անոր մէջ դրուած ծաղիկները կը դըտ- 
նուին պաստառին ^էւշդ կեդրոնը՝ մինչ ե- 
տեւէւ հորիզոնական դԻ^՜Ը ծաղկամանը 
կրող յա տա կր կը բաժնէ յ ե տն ա մ ա ս կն : 
Այ ս ձեւուէ՝ համադրումի պարզագոյն 
կերպն կր րլոր Ա ո բանտի կը rln րծարկէ 
որ ՝ եիժ է փոխաբերա կանօ րէն միայն զի- 
ծերով պա տկերուի ՝ էսաչ մ ը կը ներկա
յացնէ։ Աակայն ՝ 1924—«Անշտրժ ԸԸ- 
նու. թ[։ ւ.ե» ը ո ս կե դո յնի ՝ մ ո խ ր ա դո յնի ՝ 
ճերմա!լի եւ հո դա դոյն կարմիրի իր թո— 
վի չ ներդաթւակութեամբ եւ հարուստ 
կառո յցով ՝ աւելի յ ա ռա ջա ց ած յդաց բ մ ր 
կը պարզէ ՝ որ երեւան կոլ դա յ այլազան 
մակարդակներէ բաղկացած համադրու- 
մին՝ ինչպէս եւ տարբերումն նկարչական- 
օրէն րն ապաշտ ներկայացման մէջ*. Այս
տեղ Ա որանտի ղեղջած կ մ ան րամա սն ու- 
թիւնները՝ կեդրոնանալու համար միայն 
ընդհանուր ձե ւա կա ղմ ե ր ո ւն վր տ յ ՝ որու 
բերմամբ ուրուականներու կը ն ը-
մանին* իւրա յատուկ լուծում մթ որ ար- 
դելբ 1լ ըլլա յ համադրում ին՝ իր դասա- 
կանո ւթեամբ եւ֊ աւանդասլա շտո ւթեամբ ՝ 
ճ ա սլա ղո ւթ ե ան մէջ էւ յնա լու ։ *էլո յ նն է 
պարագան 1929—/'^ նկա ր ո ւած այլ • «Ան- 
շարժ բնութէււն^ է, մը {Ա ա rb ա Աո ֆֆՒւՒ 
հաւաբածոյ ՝ էէ) լո բանս) ։ Այս տա ր ինե- 
րուն ՝ Ա որանտի վե ր ջնա կան ա սլկ ս 1լը լու — 
ծկ կատարման հարցը՝ որդեդրելով շար
ժուն՝ անմիջական վբ ձն ա հ ա ր ո ւած ի եւ 
մ արմն ոտ ներկի նկար ելա կերպը {այժմ 
փան Պ* P • 'Իորոյի նկարչութեան հան
դէպ իր հետաբրրբութէււնը յայտնող) ՝ 
ինչ որ կը կի րա րկէ նաեւ բնան կա րն ե ր ո ւն 
մէջ մինչ՝ որպկս երանգաւորում ՝ կ^օդ- 
տաոդրծկ դլէսաւո րաբար մեղմ դո J ներ ■

Այսպէս ՝ իւրաբանչիւր տարր՝ Աորան- 
ւո bb համար նաէս կը դառնայ ձեւ ՝ ծա
ւալ եւ դոյն։ Ինբ նկատի կ՚ունենայ ա- 
նոնց ընդհանուր կառոյցը եւ* կշռութա- 
յին համադրում ին ամբողջակա-
նութեան մէջ*. Անոնց «անորոշ» եւ շար
ժուն շյըֆժԱԳՒ&եըը կեն un ւնա կութ իւն մը 
կու տան իրերուն որոնբ կը դառնամն ապ
րող էութիւններ ՝ ուրկէ' անոնց անմի
ջական թելադրականութիւնը. Աակայն՝ 
ինչ որ յաւելեալ կերպով Ա ո րան տի ի 
արուեստին արդիականութիւնը կը շեշ
տէ ՝ անոր մէջ դործարկուող գունային 
յա րա բերումներն են եւ հ ամ ա դր ո դա կան 
հնարբևե ր ը : Ասոնց միջոցաւ է որ ինբ 
անշարժ բնութիւնը կը նկարէ' ինչպէս 
ոչ մէկը իրմէ առաջ*. Ա որանտի դոյները 
կ^օդտադործէ այնպէս ինչպէս Աոնտրիան 
այսինբն^ գոյնը իր լէւարժէբ արտայայ
տութիւնը կը ստանայ եւ իրեն յատուկ 
տ^ՂժԼ kl’ Դ11Այ1՜է ս1ասաառէւն վրայ' մեկ- 
նա ա յին ՝ հա մա դր ո ղա կան ել ՚ւեր-
պառական հրամայականներէ ու' ոչ թէ
ն կա ր ա գր ա կան ՝ յ ա ր դա ր ա կտն կամ ներ_
կա յա ցուց չական ։ Ասոր կողբին ՝ կան ե— 
զակի լուծումներ ? ո րոնբ յա տո ւկ կերպով 
կը բնորոշեն Մ ո րան տի ի յղաբբը * Ս է՛ն 5 
այն է որ՝ ինբ միջոցային ել տեսողա
կան անն ա էսըն թա ց «զո ւդա դէ։ պո ւթի ւն»— 
ներ կը նշմարէ ել կը ներկայացնէ ՝ օ- 
րէւնակ ՝ երր սեղանին ետեւի ծիր ը կը մ իա- 
նա ւ իրերու գագաթներուն ՝ ի ս կ առջե-
ւինը անոնց մաս կազմող տուփի ստո_
րամասին՝ ինչպէս 1953—^ «Ան շա րժ բը- 
նութիւն թէ յա գաւաթներ ո վ»ին մէջ {3)ե- 
տերիբօ Լէումանն հաւաբածոյ) ։ Այլ տեղ՝ 
Ւը^ըը դրուած են սեղանին անկիւնի1^ եւ 
ուղղահայեաց «գիծ» մը իրարու կը մի
ացնէ համադրում ին աջ շրջագիծն ու սե
ղանին աջ եզրը՝ ինչ որ ղոյց կոլ տայ 
1950—/'Î/ ն կա ր ո ւած «Ան շարժ բնութիւն»ը 
{'Իրոյկըր հաւաբածոյ ՝ փընեւ) ուր՝ ե- 
թէ պահ մ ը ան տես ենբ իրերը որպէս 
այԳ^ կր գունուինբ ամբողջովին վերացա
կան գործի մը դէմ յանդիման*

Երկրորդ ուշազրաւ կէտը՝ համադը-
րողական եւ կա ռո ւց ա յին տարրեր բնո յթ

...ն/,, Մ օրանտ1, հրկրաչաւլ,ական
ձե,[, մը մէջ կը պարփա,, '[

րը։ Օրինակ, 1957-^, նկարով 'f '
րար մ Բնու-թիմն^ի մը մէջ {Ա„ՀԷ' 
ճռվանարալ, հաւաքածոյ, Սիլան^ 
ձԼպ, ու-ղղահայևաց „ւ^ա5,^Լ5, մ
նոյնն է պարագան 1957-^5, իրս,,^'
լ.ած այլ «Անչարմ !'նո,_թէլ յ ք է' 
ռւծսաառրահ, Համպ„լըկ)} մխ,չՀ' 
տարուան պատկանող ուրիշ 1
բնութիւնի մը մէջ {ԱրՈլեԱտա^ 

վաաիկան) ուզղանկիւնր կը դաոնսւյ 
րիզոնական ։ Երրորդ յատկանչակ,սն ՞Հ 

տը, որուն անգրա գա րձանք , իրերոլՀ' 
կապումն է եւ անոնց համախքՀյ' 

խտացուած ձեւով' իբրեւ թէ 
ղփրկընգխառնուհն կամ մէկը միլսխ 
նա րան մը դառնայ ու մ իա ո ին կա 
մ իա կոյտ եւ կուռ ամբո^ոլթք,^ յ 
Չորրորդ յատկանշական կէտը կը Հ 

յանայ ձեւերը գոյները իրարու Հ
նացնելու գործարկման մէջ. ԱյԱպ^ 
հրերը ե, անոնց միջել գտնուող մ/վպ 
եալ ձեւերը նոյն կա րեւո ր ութիձր
ստանան թէ՛ երանգային ել թէ՛ Հաշա_ 
գրողական իմաստով։

Մորանտի իր անշարմ բնութիւնն!^ 
մէջ է որ առաւելագոյն կերպով թ, lp_ 
կարչական յղացքը կ'իրագործէ. 
լոր պատճառը թերեւս այն է որ, 
պարագային եւ' հակառակը բնանկար 
ներուն {հ իմնապէս տուներ եւ ծաււէ| 
համախմբող) , ինք կա ր ե լի ո ւթ թն ր rt. 
ն[ւ , br^'S այլազան ո ւթեամբ աւելյ, Ù 
իրերը տեղափոխելու , վերամիացնելու^ 
ե բանդա ւորելու այն ձեւով Որ տուեւ 
պահու մը կը փափաքի , ըստ իր յղար 
րհն ՛լ ամ տես ի լբէւն ՝ մինչ բնւսնկարԱ, 
բու գծով՝ ինբ պա յմ անաւո ր ո ւաե է տչւ 
եա քներով ել դիծերով' ա յնպէս թչպ[ւ
բնութիւն ը է>նբը կը ներկայացնէ՝ 
ոբ Աորանտի անոնց ’էբայ միջամլ 
եւ ղանոնբ տեղա շարժելու նոյն կարե^. 
ութիւևը ունենայ*, Աակայն՝ մինչեւ 
երբ բնանկար մը կը նկարէ ՝ Ա որանտ 
տուները նկատէ։ 1լ ունենայ որպէս կւ 
ռոյցներ ել ձեւեր ՝ որպէս «տոււի^եր՝ 
րոնբ խտացեալ ձեւուէ էւրարու կը ո 
կա պո ւին ՝ ին չպէ ս ա ռա ր կան ե ր ը էր ան. 
շարժ բնութիւններուն մէջ։ Այս պար 
գան յատկան շող լաւադո յն օր ինա կներէն
է 1961—ին նկա րուած ՀԵ րիցցանայէն 
սա ր ան» ը {Արուեստի թանգարան ՝ (1փ. 
թըրթուր) ։ Յայց ՝ կան բնանկարներ՝ ^նչ.
պէս 1954_ին պատկանող «թաղային բա
Ձ)ոնտացցա»ն {Մ անիանի-fl* ո բբա 
նարկ՝ Աամիանօ՝ Փարմա) ել 1961- 
«Բնանկար»ը {Աիբբարտօ Եա֊բէր ^աւա՝ 
բածոյ ՝ Ափլանօ) ՝ որոնց մէէ^ Աորանտ 
մ իջո ց ա յին ա յնպէ։ սի լուծումներ կը 
բարկէ որոնբ՝ իրենց լա յնա տա րած մ[ւ. 
ագո յն տ ա ր ած ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ ՝ ևԸ ԳՈ,Ղ1 
հեռին նոյն ըմբռնումով յզացուաե 
բա ցապաշտ դո րծերու՝ Պ*ոյնի ^աչտի 
նուաղապաշտ դպրոցներուն յատուկ-

Ջրաներկի մա րղխհ մէջ , Աորա^
նոյնպէս կը կիրարկէ արդիական [Հա
ծումներ ՝ ո րդեդրեէով բծապաշտ յՂ.աՒ 
բը՝ թէ՛ անշարժ բնութիւններուն եւ fi 
բնան կա րնե ր ուն դ ծո,Լ- Անշարժ 
թէււններուն մէջ՝ է՛րերը եւ յետնամսւււլ 
կը դաոնան միատարածբ բիծեր, երբՍ 

նոյն նկար ին մէջ մէկտեղուած մինչ՝ ա11 
տեղե ր ՝ մ ի ա տա ր ածբ բիծե րուն կ 
րան ան դիծեր եւ երիզներ՝ ո՚րէ՚չ սյռա1'’ 
կայի մը կամ առարկաներու.
միայն մէկ մասը ներկայացնող'* ԱԱՈ^ 

իրարու միջել կը ստեղծեն մ իջո յային Ը1* 
ր ա բե ր ո ւմն ե ր ՝ ուր «պարապ» մաս^ք. 

նոյնբան կարեւորութիւն կը ստանաե p 

բան «լեցուն»ները *. Ա ա կա յն ՝ իր փոԸ 
գըծութիւննեբուն մէջ ՝ Աորանտի 
նորարար 1լ երեւի երբ՝ թէ՛ աշթ՚ստ^Լ 

կերպով եւ թէ' համադրումով՝ 
մօտ կը գտնուի աւանդապահ"1-^111 
Աակայն ինչ փոյթ։ Աորանտիի նկ^, 
կան հետե ւողա կան ո ւթիւնը կր uut^

հաստատուն արուեստ մը՝ ^Ա,Ա^Ա,^յ \ 
ներդաշնակ ՝ ա յ լ վարպետներու
ա սլա ց ո ւց ան ե լո վ որ նկար չական [ f
րագոյն արտայայտութիւն ձեոբ p
լու համար ՝ պարզութիւն ը ամէնէն ï 
ճամ բան է *

Այս յօդուածը գթուած է 
նուիթուած վեթջին ցուցահանդէս!1 . 
(Fondation Dîna Vierny — Musée 
tide Maülol, du 5 décembre 199 

février 1997):

(*) Sb'u- մեթ գթութիւնը 
թենէն' դէպի սկիզբ», «Յ^Ա1?»’
Ապթիլ 5 :
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Le coton

ou le saint suaire du peuple

image de Michelet

Le coton joue un rôle fondamental dans 
le livre de Michelet, en ce qu’il constitue 
la trame même du texte, qu’il en est son 
matériau et qu’il donne à voir, qu’il ré
vèle, au sens photographique, le portrait 
la peuple que l’auteur veut rendre, 
jla manière, dit-il, de Remhrandt(l). Le 
(«ton peut-être considéré comme un élé
ment métonymique en ce qu’il développe 
le peuple et qu’il est la toile de fond du 
livre-tableau. En mentionnant l’impor
tance cruciale du coton dans son livre, 
Michelet montre qu’il fabrique un livre 
qui n’est pas livresque mais qui produit 
l’image effective du Peuple, son portrait 
vivant, en lui donnant vie. Grâce au linge 
le coton, Michelet transforme le livre en 
une sorte de Véronique, il produit, à 
l’instar du Christ, un autoportrait qui est 
aussi le vrai portrait du peuple, sa «vera 
icona», faite de sang et de sueur(2).

dmdicialité : la Véronique
et le linge de coton

Michelet réalise un vrai portrait de la 
France à partir de ce qu’il appelle une 
«enquête sur le vif», laquelle consiste à 
prendre en considération des indices né
gligés par ceux qui ont des visions glo
bales et généralisatrices rendues par les 
statistiques. Le coton constitue l’un de 
ces indices, il est, dans son apparente in
signifiance, un révélateur historique, une 
chose «digne de toute attention». Il sur
git, et ce n’est sans doute pas par ha
sard, comme un exemple qui atteint 
1 exemplarité dans cette «enquête sur le 
Փ։ engendrant l’apparition et l’impres
sion du vrai portrait du peuple, sa vera 
icona. Michelet refuse la valeur des chif
fres, se distancie des statistiques qui pré

sentent de faux portraits. Il préfère se 
pencher sur les indices pour déceler l'é
mergence de changements sociaux révé- 
nteurs du peuple. Le coton indice ma
jeur, détient, outre son pouvoir révéla- 
'eur, une force motrice dès lors que son 
acquisition entraîne des changements à la 
°ts esthétiques et éthiques. Apparemment 
“■signifiant, l’usage du coton est une clef 

e lecture, un élément à prendre au sé- 
"SlK’ un phénomène «grave», que Miche- 
fl aborde d’emblée, c’est-à-dire dès le 
^ut de l’ouvrage, dans la dédicace à 

îar Quiâet, ou moment où il présente 
’es éléments constitutifs(3) du ta- 

eaU qu il élabore en prenant Rembrandt
®r modèle, non sans avoir auparavant 

! .lrmt՛ 9Ue lui-même et Quinet représen- 
p Qt «les deux faces modernes du

Upc, et son récent avènement»(4). Ce 
autorise Quinet et Michelet à parler 

ten PeU^e en son nom est leur appar- 
eutailC.e’ c°ntact et la contiguïté qu’ils 
^tetmnnent avec lui. Us en sont donc 
cxcel]611 է&Ոէ ^U6 dnnMe face, la face par 
րէւ,֊,1Ո(,ք'Ո<:0' comme la Véronique est elle- 
paree’ fïar un jeu de revers et de trans- 
vurpD^e’ UUe d°uble ^ace donnant la gra- 

de LA face> celle du 
ce en ՛ ■ caractérise cette face,
est (fU(” e^e se distingue du portrait, 
a mon,POm0ir ։Qét0nymique. Louis Marin 
même re.^u^ l’ordre indiciel est cela 
autres ^Ul d/sbnSue la Véronique des 
•Hors P°rtl'1a^ts °u du portrait en général. 
sentatiofl6 6 P°rtra’ft relève de la repré- 

et se rattache à un ordre méta

phorique, l’image du Christ, son impres
sion correspond à l’inscription de «Dieu 
invisible dans le cœur». Soulignant l’im
portance de l’impression qu’il considère 
comme une «notion-pivot», Louis Marin 
ajoute: «la seule relation possible de l’i
mage invisible spirituelle à l’intérieur de 
l’homme ne saurait être iconique par mé
taphore ou transfert représentatif, mais 
d’inscription et de gravure, par contact 
indiciel»(6). L’ouvrage de Michelet, qui 
consiste justement en la recherche de 
l’image intérieure cachée par la forme ex
térieur e(7), procède de l’ordre indiciel, 
tel que l’a défini Peirce et, à sa suite, 
Omar Calabrese dans mie analyse de la 
Véronique de Zurbaran(8). Michelet en 
tant qu’il se fonde sur la mémoire et sur 
l’indice (particulièrement celui du coton) 
considéré comme clef de lecture de l’His
toire, * réalise une image indicielle: «l’i
mage indicielle fonctionne comme subs
titut de l’objet de référence parce que 
cet indice prend métonymiquement la 
place de l’objet (l’empreinte pour l’au
teur de celle-ci) »(9). Michelet présente 
un livre portrait, la face du peuple, par un 
processus métonymique, mettant en conti
guïté le livre, l’auteur et même, d’une cer
taine manière le Christ, ainsi que le lec
teur, le peuple ou la France. A l’instar 
du Christ, dont il a l’Imitation en mé- 
moire(lO) et auquel il ne craint du reste 
pas de se comparer(ll), Michelet, prétend 
donner, sur le mode même du rachat, 
parce qu’il est en contact direct avec lui 
et qu’il a souffert comme lui, la vraie 
image du peuple: «Et moi, qui en suis 
sorti, moi qui ai vécu avec lui, travaillé, 
souffert avec lui, qui plus qu’un autre 
ai acheté le droit de dire que je le connais, 
je viens poser contre tous la personnalité 
du peuple(12). Au fondement du livre se 
trouve la mémoire, des souvenirs tels que 
l’Imitation, le Musée des Monuments 
français, son ami Poinsot et l’atelier de 
typographie, souvenirs de base que Miche
let appelle des «impressions d’enfance», 
expression qu’il faut prendre à la lettre, 
dans son rapport intime avec l’imprimerie 
elle même liée à l’activité du tissage. 
La dédicace à Quinet constitue une inter
prétation, ou une citation cryptée de l’a
vertissement au lecteur de Montaigne, ce 
qui est une manière pour Michelet, d’af
firmer la matérialité de son livre auto
portrait auquel il apporte un supplément 
de matérialité en affirmant que le livre 
est, avant tout, un objet de fabrique : 
«Avant de faire des livres, j’en ai com
posé matériellement; j’ai assemblé des 
lettres avant d’assembler des idées»(13). 
Cet assemblage des idées et des lettres 
trouve son équivalent dans le tissage.

Le tissu du texte

L’expérience à la base de l’écriture, le 
travail de composition typographique 
exercé par Michelet enfant se situe dans 
un lieu, l’atelier, une cave sombre dans 
laquelle travaille également une araignée. 
Loin de considérer l’animal comme une 
créature répugnante ou inquiétante, Mi
chelet la décrit bien plutôt comme un 
modèle et un compagnon de travail; l’«a- 
raignée laborieuse» se trouve immanqua
blement dans l’atelier, travaille près de 
Michelet et plus que lui»(14).

L’aspect positif du travail de l’araignée 
devient transposé, par la suite, dans l’ac
tivité du tissage et de la filature à la
quelle Michelet fait référence dans la 
3ème partie du livre, au Illème chapitre 
intitulé «De l’association»(15). D’emblée, 
l’association se trouve exemplifiée par le 
travail de l’entrelacs, celui du filet de 
pêche normand qui apparaît comme mo
dèle historique, esthétique, social et 
même psychologique de l’association. C’est 
la trame de la France à jamais imprimée 
dans la tapisserie de Bayeux à laquelle 
il faudrait redonner vie. La tapisserie se 
trouve convoquée, par sa figure et par sa 
matière, pour exhorter la Fance indus
trielle à vaincre le machinisme de l’An
gleterre, comme Guillaume avait vaincu 
Harold. En incluant le matériau et le style,
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Michelet augmente considérablement la 
portée de l’utilisation référentielle de la 
tapisserie qui n’est pas tant là pour ser
vir d’illustration que pour réapparaître, 
vivante, dans sa texture et s’entrelacer 
aipsi à la texture du texte, montrer, par la 
matière, le propos du livre, par l’artisa
nat de la broderie, l’artisanat typographi
que.

Michelet attribue dignité et noblesse au 
travail de la tapisserie, il en fait une ac
tivité manuelle valorisée socialement et 
esthétiquement en ce qu’elle est produite 
par des «femmes distinguées»(16). Simul
tanément, il établit une ressemblance 
entre la tapisserie et son travail de com
positeur typographe, ce qui lui permet, 
d’une part, d’affirmer que l’imagination 
reste libre et se développe par ce genre 
d’activité manuelle qui n’exige ni concen
tration ni force(I7), et, d’autre part, plus 
subtilement, d’anoblir la typographie, de 
lui donner, au sens propre, ses lettres de 
noblesse. La distinction accordée au tra
vail typographique par le détour du tis
sage, activité noble et stimulus de l’ima
gination, pourra, par la suite, être éten
due à tout le travail artisanal dont tous 
les domaines relèvent, pour Michelet, du 
même principe. La référence à la tapis
serie de Bayeux permet en outre d’insis
ter sur la prédominance de l’image dans 
la pensée et le travail d’écriture. Le tra
vail typographique, en tant qu’il ressor
tit au tissage, permet à Michelet de pa
lier à «son incapacité musicale» en s’ap
propriant, par le détour d’un rythme 
arachnéen et d’un local dont l’obscurité 
encourage l’imagination, le chant quasi 
inaudible ou franchement muet des loi- 
lards, un chant chanté «en, esprit» et qui 
ne peut donc plus trahir aucune «incapa
cité musicale»(18). Michelet rapporte la 
naissance du chant du lollard au rythme 
créé par le mouvement des tisserands dans 
un lieu sombre, «les caves misérables de 
Lille et de la Flandre», qui deviennent, 
par ce «chant pauvre et simple, petit 
chant de nourrice», l’équivalent d’une 
église: «Ta cave est une église». Sem
blable au tissage, la typographie ne peut

donc que soutenir le «mouvement spiri
tuel», tout comme l’atelier de typogra
phie, semblable à celui des lollards, fa
vorise, par ses ombres, l’imagination et le 
rêve, au contraire des vastes ateliers an
glais aveuglant les hommes de leur lu
mière crue(19). Le tableau peint par Mi
chelet, un tableau d’ombres à la Rem
brandt représentant la France dans une 
nudité supportable bien qu’il s’agisse 
d’une anatomie, apparaît indissociale du 
lieu dans lequel il se peint et qui res
semble au tableau. L’atelier du peintre 
Michelet se trouve reproduit dans le ta
bleau du portrait de la France qui est 
aussi un portrait de Michelet. De même, 
parallèlement, tous les mauvais portraits 
de la France, cette succession de tableaux 
cruels et hyperréels sont, eux aussi, la 
transposition du lieu dans lequel ils ont 
été peints, ils sont faits dans des ateliers 
où régnent la haine et l’ennui, où il est 
devenu impossible de rêver et où, tout 
simplement, on ne peut plus voir. Ce sont 
des tableaux réalisés dans des lieux où il 
n’y a plus de vision possible, des tableaux 
peints par des yeux blessés qui renvoient 
une image cruelle. La différence qui 
existe entre les ateliers de tissage est la 
même que celle existant entre des ateliers 
de peinture, et les toiles tissées qui en pro
viennent témoignent de cette différence, 
comme en témoignent les toiles peintes.

Le colon : preuve du réel

Plus qu’un phénomène extérieur qui 
serait pris en considération dans l’analyse 
historique, le coton fait partie du peuple, 
c’est-à-dire aussi du portrait du peuple 
présenté dans le livre. Lorsque Michelet 
prétend donner le vrai portrait du peuple, 
il est confronté à la question du nu. Le 
modèle à peindre, le peuple (la France), 
est-il nu ? Est-il vraiment aussi nu qüe 
le veulent tous ces mauvais peintres-écri
vains qui le représentent sans le connaître? 
Si Michelet considère l’usage du linge de 
coton comme un événement crucial, c’est 
parce que le coton fait partie du portrait 
au sujet duquel il faut décider entre le nu 
et l’habillé. L’erreur des auteurs fran
çais consiste à avoir peint la France nue. 
Comme le coton, le nu est un indice 
«grave» : «La France a cela de grave 
contre elle, qu’elle se montre nue aux na
tions. Les autres, en quelque sorte, res
tent vêtues, haillées»(20).

Une opposition s’établit entre les mau
vais portraits, ceux qu’exécutent des 
peintres qui, ne voulant pas rendre le 
réel, peignent de l’hyperréel, et le vrai 
portrait du peuple réalisé dans le livre. 
Le coton intervient comme preuve de réa
lité dans cette opposition qui renvoie 
à la question esthétique —et contempo
raine de Michelet-— de la représentation 
du réel, du réalisme. C’est après avoir 
souligné son intérêt pour le coton —in
dice apparemment insignifiant— que Mi
chelet critique la nudité de la France dans 
les portraits hyperréels qui exhibent les 
défauts de la peau. L’articulation du texte, 
le fait que la référence au coton précède 
le refus de la nudité, met en évidence 
une opposition coton/peau dans laquelle 
le coton dépasse le rôle économique et 
acquiert une valeur esthétique. Alors 
même que les mauvais peintres montrent 
une nudité monstrueuse à laqulle ils don
nent le nom de «peuple», dans la réalité, 
dans les faits, ce peuple est en train de 
se vêtir de coton, il est habillé. L’acquisi
tion du «linge de coton» —fait économi
que «grave», repérable («vers 1842»), ob
servable et visible— apparaît donc comme 
l’élément principal permettant de dénon
cer les portraits anamorphiques et mons
trueux du peuple.

Le peuple, —c’est-à-dire la France—, 
essentiellement paysan sue et saigne (21) 
et, par un phénomène de contagion, la 
vision de ces souffrances provoque, elle 
aussi, la sueur sur le front de l’oserva- 
teur(22).

L’effet magique ou l’efficace du coton

Le coton occupe une place fondamen
tale en ce qu’il constitue le support de 
l’image du réel, qu’il est la condition de
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sa visibilité. L'acquisition du coton est 
cela même qui rend visible l’idéa! démo
cratique mis en place par la Révolution 
française, faisant du peuple un idéal du 
Christ, unique et souffrant pour l’éterni- 
té(23). La visibilité du peuple, l’appari
tion de son portrait sur le linge de coton, 
procède d’une certaine magie et donne 
lieu à des effets thérapeutiques.

L’acquisition, du coton surgit comme 
un événement instantané, brutal, un choc 
dont la seule explication réside dans 1 in
explicable magie de la sonorité d’une for
mule déclanchant la consommation et le 
mouvement vital :

«La filature était aux abois. Elle 
étouffait; les magasins crevaient, nul 
écoulement. Le fabricant terrifié n’o
sant ni travailler, ni chômer avec 
ses dévorantes machines; l’usure ne 
chôme pas; il faisait des demi-jour
nées, et il encombrait l’encombre
ment. Les prix baissaient, en vain; 
nouvelles baisses, jusqu’à ce que le 
coton fût tombé à six sols... Là, il 
y eut une chose inattendue. Ce mot 
six sols, fut un réveil. Des millions 
d’acheteurs, de pauvres gens qui 
n’achetaient jamais, se mirent en 
mouvement. On vit alors quel im
mense et puissant consommateur est 
le peuple, quand il s’en mêle. Les 
magasins furent vidés d’un coup. 
Les machines se remirent à travail
ler avec furie; les cheminées fu- 
mèrent...»(24).

L’allitération opère la jonction des deux 
termes en un seul mot, «ce mot six sols», 
dont la sonorité fait le sens et provoque 
une réaction chez le peuple, toujours sen
sible aux effets sonores, comme ceux des 
rimes, par exemple, qui peuvent se vider 
de sens au point d’aboutir au contresens. 
Ainsi, la rime entre Marat et Garat en- 
gendre-t-elle une association adéquate 
quant à la sonorité mais incongrue quant 
à l’Histoire, montrant le pouvoir prédo
minant du son sur le sens(25).

Une fois acquis, le linge de coton a des 
effets esthétiques et purificateurs. Miche
let repère, dans son apparition et son uti
lisation, une évolution des mœurs, de 
l’hygiène et du goût dont la femme est 
l’agent principal. La femme, en achetant 
du linge de coton, éloigne doublement 
le mari de la débauche; d’une part, elle 
canalise l’argent que le mari aurait dé
pensé au cabaret et, d’autre part, elle piège 
le mari, le capture, grâce au décor plus 
coquet du foyer transformé en «petit in
térieur» propre, attachant, agréable», le 
dispensant d’aller au cabaret(26). C’est 
également à travers la robe de coton de la 
femme que la France est ressuscitée: 
«Toute femme portait jadis une robe 
bleue ou noire qu’elle gardait dix ans sans 
la laver, de peur qu’elle ne s’en allât en 
lambeaux. Aujourd’hui, son mari, pauvre 
ouvrier, au prix d’une journée de tra
vail, la couvre d’un vêtement de fleurs. 
Tout ce peuple de femmes qui présente 
sur nos promenades une éblouissante iris 
de mille couleurs, naguère était en deuil». 
Parallèlement à la résurrection, s’opère 
la catharsis, l’accès de l’homme à la mora
lité, à la dignité, par la nécessité de faire 
correspondre son intériorité à la beauté 
nouvelle de son enveloppe extérieure : 
«l’habit impose à celui même qui le porte; 
il veut en être digne, et s’efforce d’y ré
pondre par sa tenue morale»(27).

Le coton devient, par conséquent, au 
sens littéral, la trame du tableau, sa toile 
de fond et la trame du livre qui se veut 
le portrait du peuple. Le coton, support 
du portrait du peuple, le met en pré
sence, le rend visible :

«Ces changements qu’on croit fu
tiles, ont une portée immense. Ce ne 
sont pas là de simples améliorations 
matérielles, c’est un progrès du 
peuple dans l’extérieur et l’appa
rence, sur lesquels les hommes se 
jugent entre eux; c’est, pour ainsi

parler, l’égalité visible. Il s élève 
par-là à des idées nouvelles qu autre
ment il n’atteignait pas...»(28).

En se vêtant, le peuple imprime son 
portrait, fait de sueur et de sang, et ré; 
vêle l’idéal de fraternité et d’égalité. Le 
livre, par lequel Michelet rhabille le 
peuple que les mauvais peintres veulent 
présenter dans une nudité monstrueuse, 
le livre donc, équivaut, du même coup, 
an coton. Non seulement le livre devient 
le vêtement du peuple, mais il entretient 
un rapport direct, métonymique avec le 
coton puisqu’il se base sur la lecture in
dicielle de l’acquisition du coton. Le 
livre, intitulé Le Peuple, apparaît comme 
le linge sur lequel se présente la réalité du 
peuple, son vrai portrait, marqué de sueur 
et de sang. Opérant l’association entre le 
Christ, le peuple, la France et lui-même, 
Michelet offre ainsi un livre linge qui pro
cède du contact direct avec le peuple, 
un suaire portant la vraie image. Il repro
duit dans le contexte démocratique post
révolutionnaire, le modèle indépassable 
de tout portrait qu’est le saint suaire, il 
fabrique une image réelle et réaliste qui 
s’impose et agit, pour cela-même qu’elle 
ressortit à la Véronique, comme un mo
dèle simultanément esthétique, moral et 
spirituel.

(1) Michelet, Le Peuple, Introduction 
et notes par Paul Viallaneix, Paris, Gar
nier-Flammarion, 1974, p. 63 : «...il faut 
des yeux faits à cette douce lumière, des 
yeux pour voir dans l’obscur, dans le pe
tit et dans l’humble, et le cœur aussi aide 
à voir dans ces recoins du foyer et ces 
ombres de Rembrandt».

(2) Cf. par exemple, la définition qu’en 
donnait Antoine Furetière : «Véronique, 
est aussi un. tableau ou image de la face 
de Nostrë Seigneur peinte sur un mou
choir, telle qu’elle se peignit sur celuy de 
Ste. Véronique, qui était une femme de 
Jérusalem qui donna à Jesus-Christ le 
voile de toile qui luy couvroit la teste 
pour s’essuyer le visage tout couvert de 
sang & de sueur, quant on le menoit au 
Calvaire. Cette image a été apportée à 
Rome du temps de Vespasien; & et on dit 
qu’elle guérit Tite de la ladrerie, si-tost 
qu’il l’eut regardée. Nicod tient que çe 
mot vient de ver a icon ou vraye image». 
Dictionnaire Universel, Chez Arnout et 
Reinier Leers, La Haye, 1690, է. III.

(3) Le Peuple, p. 59. Il importe, dans 
le cadre de notre analyse, de citer le pas
sage en question : «Mon enquête sur le 
vif m’apprit de même beaucoup de choses 
qui ne sont point dans les statistiques. 
J’en citerai une, que l’on trouvera peut- 
être indifférente, mais qui pour moi est 
importante, digne de toute attention. 
C’est l’immense acquisition du linge de 
coton qu’on faite les ménages pauvres vers 
1842, quoique les salaires aient baissé, ou 
tout au moins diminué de valeur par la 
diminution naturelle du prix de l’argent. 
Ce fait, grave en lui-même, comme pro
grès dans la propreté qui tient à tant 
d’autres vertus, l’est plus encore en ce 
qu’il prouve une fixité croissante dans le 
ménage et la famille, l’influence surtout 
de la femme qui, gagnant peu par elle- 
même, ne peut faire cette dépense qu’en 
y appliquant une partie du salaire de 
l’homme. La femme,, dans ces ménages, 
c’est l’économie, l’ordre, la providence. 
Tout influence qu’elle gagne, est un pro
grès dans la moralité».

(4) Le Peuple, p. 57.

(5) Cf. Louis Marin, «Masque et por
trait: sur la signification d’une image et 
son illustration au XVIII siècle», Ren
contres de l’Ecole du Louvre — Image et 
signification, Paris, La Documentation 
française, 1983, p. 169 : «la toile-masque 
du portrait impossible devient par im
pression à son revers (et je souligne le 
terme) le portrait lui-même: instant d’i
dentification, par contact et impression, 
du visage et du masque, instant qui cons

titue le portrait. Le portrait est un mas
que et un visage, c’est աւ visage devenu 
portrait par ”masquage” et c’est en retour
nant la toile imprimée par le visage que 
le roi d’Edesse pourra contempler le 
divin portrait, qu’il verra alors au revers 
de toile devenu endroit comme l’intérieur 
du "masque”. Son geste réalisera ce 
qu’effectue toute réflexion catoptrique, 
mais avec ce supplément que ce qui est 
vu n’est pas l’extérieur d’une face, le dé
couvert d’un visage mais le creux d’un 
masque».

(6) Op. cit., p. 170.

(7) Le Peuple, p. 63. «Celui qui se 
contente de voir l’extérieur, de peindre 
la forme, ne saura pas même la voir : 
pour la voir avec justesse, pour la traduire 
fidèlement, il faut savoir ce qu’elle 
couvre; nulle peinture sans anatomie».

(8) C. S. Peirce Textes fondamentaux 
de sémiotique, Paris, Klincksieck, 1987, 
p. 30 : «les représentations dans la rela
tion à leurs objets consiste en une corres
pondance dans les faits; nous appellerons 
ces représentations des indices ou signes 
et encore : «Je définis un Indice comme 
étant un signe déterminé par son objet 
dynamique en vertu de la relation réelle 
qu’il entretient avec lui». Cité par O. 
Ducrot et T. Todorov, Dictionnaire en
cyclopédique des sciences du langage, 
Paris, du Seuil (points), 1972, p. 115.

Examinant les variantes de l’image di
vine, Omar Calabrese note qu’elles «as
signent à l’effigie une nature et un rôle 
différents selon diverses fonctions» clas
sées, à la suite de Peirce, en trois fonctions 
de l’image qui suivent la gradation des 
trois niveaux du signe (Primarité, Secon
darité, Tertiarité): iconique, indicielle et 
symboliqUe liées, respectivement, à la 
magie, à la mémoire et au culte. Cf. «La 
Véronique de Zurbaran», in La Part de 
l’Œil, (Médecine et Arts visuels), n” 11, 
Bruxelles, 1995, p. 22.

(9) Omar Calabrese, Ibid., p. 23.

(10) Le Peuple, p. 67 : «Très solitaire 
et très libre, laissé tout à fait sur ma foi 
par l’indulgence excessive de mes parents, 
j’étais tout imaginatif. J’avais lu quel
ques volumes qui m’étaient tombés sous 
la main, une Mythologie, un Boileau, 
quelques pages de l’Imitation. (...) Com
ment dire l’état de rêve où me jetèrent ces 
premières paroles de l’Imitation? Je ne 
lisais pas, j’entendais... comme si cette 
voix douce et paternelle se fût adressée à 
moi-même... Je vois encore la grande 
chambre froide et démeublée, elle me pa
rut vraiment éclairée d’une lueur mys
térieuse... Je ne pus aller bien loin dans 
ce livre, ne comprenant pas le Christ, 
mais je sentis Dieu».

(11) Michelet compare son lieu de nais
sance à l’Arche sainte; cf. Le Peuple, p. 
65 : «Je naquis en 1798, dans le chœur 
d’une église de religieuses, occupée alors 
par notre imprimerie; occupée, et non 
profanée; qu’est-ce que la Presse, au temps 
moderne, sinon l’arche sainte?». Plus 
loin, il se présente, en tant que fils de son 
père, comme sauveur; cf. p. 69: «Mais la 
foi avait toujours été grande dans notre 
famille: d’abord la foi dans mon père, 
à qui tous s’étaient immolés; puis la foi 
en moi; moi, je devais tout réparer, tout 
sauver...».

(12) Le Peuple, p. 63.

(13) Le Peuple, p. 58.

(14) Ibid., p. 68.

(15) Le Peuple, p. 210.

(16) Le Peuple, p. 66 : «J’ai connu 
plusieurs femmes distinguées qui disaient 
ne pouvoir bien penser, ni bien causer, 
qu’en faisant de la tapisserie». Michelet 
notait par ailleurs, dans san Journal, le 
18 juillet 1842 : «Le travail des mains, je 
l’ai éprouvé, est une grande animation 
pour l’esprit, du moins pour l’imagination. 
Mme Dumesnil avait besoin, pour donner

à la pensée toute son activité t •t . . /-w » îciirp j
la tapisserie. (Jn se trompe, quand 
que la plupart des métiers entravent? 
telligence». Cité par J. Richer, «Juie ? 
chelet et Albert Durer», La ր . '
Durer - Colloque de Nice, Paris 
sieck, 1974, p. 190. ’ *

(17) C’est par là également que
let insiste sur son lien à Rousseau l 1 ' 

ainsi qii’on le sait, aimait broder • լ 
tisserand des Pays-Bas, dans sa chamb 
humide, a les mais occupées, mais| 
pensée libre: le travail manuel est ’ 
condition de la libre pensée, comm? 

savait Jean-Jacques Rousseau». Cour 
Collège de France, (Publiées par />,, 
Viallaneix), Paris, Gallimard, 1995 i 
pp. 449-450.

(18) Le Peuple, p. 99 .- «Les tisserailjs 
mystiques du moyen âge furent célèbre 
sous le nom de lollards parce qu’en e[[e| 
tout en travaillant, ils lollaient, chantaient 
à voix basse, ou du moins en esprit, q։ie|. 
que chant de nourrice. Le rythme de b 
navette, lancée et ramenée à temps égatn 
s’associait au rythme du cœur; le soir il 

se trouvait souvent qu’avec la toile, s’étij 
tissée, aux mêmes nombres, un livrant 
une complainte».

(19) Le Peuple, p. 100: « Ces vastes ait 
liers tout blancs, tout neufs, inondés lr 
lumière, blessent l’œil accoutumé au 
ombres d’un logis obscur. Là, nulle ob 
curité où la pensée se plonge, nul angl 
sombre où l’imagination puisse suspend 
son rêve; point d’illusion possible, sousj 
tel jour, qui sans cesse avertit durerai։ 
de la réalité».

(20) Le Peuple, p. 60.

(21) Le Peuple, p. 84 : «Songeonsq* 
des siècles durant, les générations ont ms 
là la sueur des vivants, les os des morts 
leur épargne, leur nourriture...»; cf. aussi, 
p. 82 où Michelet recourt à la métaphon 
du naufragé : «Comme le pauvre naufragé 
qui touche le rivage s’y attache, mat 
toujours le flot l’emporte en mer; il s'; 
reprend encore, et s’y déchire, et il n'er 
serre pas moins le roc de ses mains san
glantes».

(22) Le Peuple, p. 82 : «Ces mots/( 
pauvre épargne, le paysan achète, ee 
simples mots qu’on dit si vite, sait-» 
bien tout ce qu’ils contiennent de trt 
vaux et de sacrifices, de mortelles priva 
tions ? La sueur vient au front, quand 
on observe dans le détail les accidents i 
vers, les succès et les chutes de cette hi® 
obstinée, quand on voit l’invincible tl 

fort dont cet homme misérable a s® 
lâché, repris la terre de France...».

(23) Le Peuple, p. 75 : «Français, A 
toute condition, de toute classe, et de toit 
parti, retenez bien une chose, vous naw 
sur cette terre qu’un ami sûr, c’est b 
France. Vous aurez toujours, pàr-deW1 
la coalition, toujours subsistante, des ® 
tocraties, un crime, d’avoir, il y a ® 
quante ans, voulu délivrer le monde. U՝ 
ne l’ont pas pardonné, et ne le pa^® 
neront pas. Vous êtes, comme Franç® 
condamnés d’ensemble. Par-devant 1 ։| 
rope, la France, sachez-le, n’aura jaW® 
qu’un seul nom, inexpiable, qui est 8 I 
vrai nom éternel : la Révolution!».

(24) Le Peuple, pp. 96-97.

(25) «Chose puérile, qu’on hésite ’ 
dire, mais qui peint la légèreté aveu, 
des haines, on mêlait volontiers dans 
imprécations publiques (pour la ri^ 
peut-être) les nom de Marat et Garai 
Girondins confondaient avec 1 aPotre 
meurtre cet homme faible et doux, 4^ 
à ce moment même, voulait venu a^ 
et traiter avec eux». Histoire de la 
lution française, Livre XII, ch- üh , 
Robert Laffont (Bouquins), 1979. ?•

(26) Le Peuple, pp. 59-60, note b

(27) Le Peuple, p. 97.

(28) Le Peuple, p. 97.

Imprimé sur les Presses du Journal «HARATCH» — 83, Rue d’Hauteville - 75010 Paris Commission Paritaire: N° 55935

Fonds A.R.A.M



QbPlWh
ՄԱՅԻՍ 4

dimanche 
4 MAI

1997 ՄԻՏ-fi ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ

H A RAT C H
LE PREMIER QUOTIDIEN ARMENIEN EN EUROPE-FONDE EN 1925 

Directrice: Arpik MISSAKIAN

83, Rue d’Hauteville — 75010 Parts 
Tel.: 01.47.70.86.60 Fax : 01.48.00.06.70

C.C.P. Paris 15069-82 E

ԹԻհ 226

kE NUMERO : 5,00 F.

ճհՄՆՍԼԴհՐ' ՇԱԻԱՐՇ ՄԻԱԱՔԵԱՆ^! 925~1 957);

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Ֆրանսա : Տար- 1-100 Ֆ- __ Վեցամսեայ ; 560 Ֆ-
Արտասահման : Տար- 1-400 Ֆ- (ամէնօրհսւյ առաքում) 
1-250 Ֆ- (շարաթական առաքում) _ Հատը : 5,00 Ֆ-

ՏԱՐԻ _ ԹԻՒ 19-107 Fondateur SCHAVARGH MISSAKIAN 72e ANNEE — N° 19.107
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TANER AKÇAM

Arménien und der Vôlkermord, Die Istanbuler Prozesse 
und die türkische Nationalbewegung

Hamburger Edition, 1996.

Լեզո
կը

'Լոր լոյս տեսաւ Ի՛ անէր Աք շամի գեր- 
էահերէն զ1՚րըԸ1 1919—/' Պոլսոյ գատա^
{աչութք՚ւձէներուն մասին։ 1Լևրնազք։րր 
կայերէն կը հնչէ սապէս՝ «Հայաստան հւ
յէզսւսպանութիւնը : Պոլսոյ դասւավարու_
րիւննհրը ել Թրքական Ազգային Շար_ 

բառերը հայերէնով 
հազրեցի, ս,յն պարզ պս1աճառով որ 

աթ^ւրքի ստեղՏաՏ ել գլխաւոր սւՏ
\յվումին մասին է խօսքը : Անթախո_

սրե ւո ր ո լ իմի £._ 
կ զոր պիտի բացատրեմ քիչ jkuinj։
ՏԱտագայ էիերը կը սլար ունակէն ուրեմն՝ 

ն հանգ աման աւո ր ն կա ր ագր ութ իւ- 
նըեւ գրքին ու նշանակութեան
ակիրճ քննարկումը յ

ֆանէր Աքչամ աս կկ առաջ հրա^ 
տարակած կր թրքերէն 

հատորներ յ //’էկը
«Iskenceyi Durdurun! Insan Haklari ve 
Jlarksizm» (Պոլիս ՝ 1991) : Ե՝ր կը որգը կը 
կոչոլէր' «Türk Ulusal Kimligi ve Ermeni
Sorumi» ՝ «թուրքերու ագգային ինք-
էութիւնը եւ Հայկական հարցը» (Պոլիս ՝ 
193) : Այս 1993—A հա աորը գ րաիւ ou ած էր 
տենին Աիհրան Տ՚ոսլագ ու իր գրա- 
օսականը ֆրանսերէնի թարգմանած էի 

է», զայն «Revue du Monde arménien 
moderne et contemporain» տա ր ե գրքին 
^[տպելու համար (լոյս տեսաւ ւոա-
iW'*' առտջին համարին մ էի, 1995):

գրախօսական մըն էր ։ Տա- 
համաձայն հեղինակին կեր ուած-

Հ P>P տարբերեր [մրրական սովո րական 
^ՈԼսյեքներէն հայկական ց եղա սպան ո Լ- 
ր^սւ^ նկատմամբ՝ հակառակ ան որ որ 

ցեղասպանութեան ի ր ա կան ո ւ թիւն ր 
խրուած չէր իբրեւ այգ ՝ րնդհակա- 

nu,fi > ներկայ գերմաներէն հատորը այգ 
մկաններ ր !լր իրէ մասամբ,

•Լ եը-
կոչուէր

մ ասամ /
է գւ

րՐ
ր միայն։ ՛էս,

բայտ 
Հև է ա յն, . - օ . լլ , ֊լ ,,

'■ ւ1,,է] որ հեղինակը ամբողջութեամր
Աղունի ցեղասպանութեան իրականա_

E Ոլ կը Ի՚եայ զայն պա տմ ա կան հա_
ll'l'l' մը մէջ զետեղել , փորձելով 

“՚ — •ըտցաքական ու հոգեբանական։
^ատ1""-^1'ւննէԸ գանել։ Երկգիմու^

Zr ’ ւնչպէս պիտի տեսնենք , այղ.
//' բ՛այ աւոր ութիւննե ր փնտռելու 

Հ գտնելու-) արարքին մէի իսկ է ։ Մր- 
Î /' քեոլրքերը այսօր գադրաՏ են։ 

^ր„լն կրականութիւն մխտելէ։ 
““"•"Լելի ոլՀով ձեւեր ունին քեչո- 

էջելու համար Ան,աջըն_ 
ո Լ- Ումեգագոխ, ձեւն է ՝ Բնաջնջումը
կլ^Հ""11'^1 ՚ ձայեՐԸ և1'Րհ'մ Ժն։ հտս-
^տս^,լՀՀելյչ1"Հէ"տա1-Ոէր^ ^ա- 
յիշէ է. լ ՀէՐ '• Ւմաստաւորհլն է, որ 
ՀՀ ՚ M այն ատեն' պարտադրաբար , 

Av'fi ’ անէսո։սափե,իօրէն՝ յիշհ_
"/՛ մ ՀՂ ա1ւանջ կը Գնկ այԱպՒ-

րսե էԱսնութիէՀեներու մանուա- 
ԾԱէպտտ Տ z , ձ չ 5
ղ I ‘PP Ը անցներ ոլ* ԸնռամԷնր բա-
^1"""լմրն է Հօ Հ Ղ 5 11 

c ) ըրածս :

^քքին հանգսւմանաւոր 
^'"գրութիւնը

Կկու կՐ բաղկանա յ
Mi Գնտե Հ^ ՝ Ա'ռս'Հ'ն բա՚եթեը (<£ 
^Ութիլ^ մ 146) ընգհ անուր ներա-
թեսՀԼ Ÿ/ ^այ^Լական ցեղասւգանու-

ՀՐլրՋ. (պատմական պա- 
պատճառները՝ ծ ր ա գր ա ւո ատ

րում ը ՝ կազմ ա կե ր պո ւթ ի ւն ը ՝ իբագո ր- 
ծումը) եւ 1919—^ գա տ ա վա ր ո ւթ ի ւնն ե-
րու մ ut ս ին։ Երկրորգը (էջ 147—մին-
շև 368) կը պա րունակէ 1919_ի գա տավա-
րութիւններու պաշտօնական հտմարատը- 
լութի ւններ ու կամ զեկուցումներու (Pl’O— 
ZeSSprOtokol'le ) գերմաներէն թա րգմա- 
ն ութիւն ը : Դիրքին բուն նպատակը ու^. 
րեմն սկզթնւսղթ իւր ները. ( /// յ լ բա ռո ւթ 
վաւյյթագթերը —գերմաներէն Dokumente)
ներկայացնել ու հրամցնել է գեր մ անա— 
[սօս հասարակութեան ՝ այղ վւսւերադը- 
բերէն ի լրա քան չի լրին սևէ’ԳՐՐ զետեղե
լով զանոնք հասկնայի ու ընթեռնլի դա ր- 
ձընոզ պատմական ո լ նպատակայարմար 
ակնարկ մը :

Զեկուցումները լոյս տ ե ս ած է ին ա տ են ին 
Պոլիս հրատարակուող թրքական Պաշ
տօնաթերթին' Takvim-i Vekayi—ին մէջ :
Համապատասխան թիւեր ը երկար ատեն 
կորսուած կը սեւցուէին՝ քանի որ թուրք 
պետութիւն ը մ էջտեղէն վերցուցած Էր 
ղանոնք։ Գոնէ այդպէս կը կարծուէր։ 
Համոզուած եմ սակայն՝ որ հետազօտող- 
ները պէտք եղած կարեւորութիւնը չէ ին 
ընծա յած երբեք ա յգ դա տ՛ա վա ր ո ւթ ի ւն- 
նե րուն հ ե տ ե ւա բա լմ զանոնք ւիաստա- 
ՂՐորԼ *Լա t-kր՚ագր ե ր ո ւն ։*Լերջա ւո ր ո ւթեան 
պիտ /' ։Լեբ ա դառնա մ ա յս էական կէտ ին ։ 
Էական է ? որովհետեւ մինչեւ uijuop 
խորքին է^էէ^ի ձգոէ֊ած են խնդրոյ 
առարկայ վաւե բադր եր ը (^իչգ է^ ոլ-ՐՒհ 
շատ մ ը բաներու կա ր գին) հա կառա կ ա- 
նոր որ իսկական հանք մըն անոնք y
քանի որ տեղւոյն ւ[բայ կատարուած
գէւզքերու ա ռա ջին լա յնածաւա լ քննա ր- 
կումը կը ներկայացնեն ։ Պէտք է ընղու- 
նիլ վերջապէս որ գործուած ցեղաս
պանութեան որեւէ ԼուՐ?- ուսումնասի
րութիւն տյդ դատավսւրութիւևներու ղե- 
կուցումներէն պիտ ի մեկնի ո րևէ բա նէ Ut— 
ռաջ ։ Զանոնք պէտք է ենթարկէ բանա- 
սիրական համադրա յին եւ պատմագի
տական ւզա ր զա բանում ի ։ Ե րեւա կա յեց է1ք 
եթէ կրնաք թէ ի՛նչ պիտի ըլլար հրէա
կան "il ակէ ղին չուըջ հետազօտութեան 
վիճակը y առանց Նիւըէնպէրկի գատա- 
վա ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն ։ 1919—/' դատավարու-
թիւններու կատարեալ անտեսումով ա'յդ 
էր հ'ւյյ պատմագէտներու եւ քագաքա— 
դէ տներ ու կեքուաՏքը մինչեւ հիմա. Ա.յգ 
վաւերադրերը մէջտեղ հանող ել ու— 
սումնասիրող առաջին գիտունը եղած է 
փրիգոր Աերկերեան , դլխաւոբար Էւ՚Ոզ-
զատի Դատավարութիւնը իր գիրբովԱ) ։ 
Այս հեղինակիդ, անունը կը մնայ գրեթէ 
անեանօթ , ու իը դո րծը անցաՏ՜ է ան— 
նչմար , որովհետեւ հայերէն կը գրէր, 
Պ-րիկըր ստորագրութեամբ։ Իրմէ ետք 
վահաւլն Տատրեան վերջապէս լծուեցաւ 
Takvim-i Vekayi—ի համարները եւ անոնց 
պարունակած պայթուցիկ նիւթր մէջտեղ 
հանելու ել գի տա կան սպառիչ ուսում—? 
նասիրութեան ենթարկելու գործին ; Ա- 
մէնէն բնգա րձա կ ա չխա տանքը անոնց
մասին Yale-/' իր յօդուածն է (Génocide 
as a Problem of National and Interna
tional Law..., The Yale Journal of Inter
national LaW, Bd 14, 1989), զոր թարգ
մանած եմ ֆրանսերէնի : Տա արեան ի մեծ
գրքին մէջ {The History of the Arme- 
nan Génocide. Ethnie Conflict from 
Balkans to Anatolia..., Oxford, 1995),
զոր նոյնպէս թարզամանած եմ ֆ ը- 
րսմևս եր էն ի {2) , դա տա վա ր ո ւթի ւենէ ր ո ւն

մասի^յ երկու գլուխնե ր ը վերար տագրը- 
ւած են Y ale—/' ընղա րձա կ յօդուածէն y 
սւււանց որեւէ վւովւոխւրւթ֊եսւն : Տտ արեան 
ունի անշուշտ ուր ի շ բաղմա թիւ յօդուած
ներ դատավարութիւեներու մասին։ ճըշ- 
մա րտո ւթի ւնը տ յն է^ որ ի՛նքը հի^ը դբ- 
րած է անոնց լման նկատառումին եւ 
լոլրջ ուսումնասիրութեան ակագեմա-
կան մասշտաբով։ թին չեւ այսօր } սա
կայն՝ u,J’l դատավարութիւններոլ պաշ
տօնական ղե կո ւց ո ւմնե ր ը չէին թարգման
ուած ու հ ր ա տ ա ր ա կո ւած ՝ ո՛չ անգլե- 
բէն ի ՝ ո՛չ ալ ուրիշ որեւէ ե ւր ո պա կան լո- 
զուով։ Ֆրանսերէն մասնակի թարգմա
նս ւթի ւնն եր եղա է['ն, ասկէ քսան տ ut- 
լյ ի առաջ՝ ^երկերեանի 1յոզղատի նուիր- 
ուած Ղ-էքք^ն մ ե [լնելով՝ [*վ թերնոնի 
հատորին աղբիւրներ հայթայթելու նը- 
սլ tu տ ւս կո վ։ Militant—/' կեցուածք, որ ո՛չ 
մէկ կապ ուհէր գիտակաց տ չխա տանքի

Գրեց'

ՄԱՐԿ. ՆՍԱՆեԱՆ

հետ։ էքրկու տ՛արի առավ նոր ֆրան
սերէն թարգմանութիւն մը կատարուէ- 
ցտւ ՝ ա յս անգամ ո ւղզա կի թրքերէնէ ՝ 
մ օ տ ա ւո ր ա պէ ս 50 էջ {թարգմանիչն էր' 
Փասքալ Եիւէ} ՝ որպէս հում նիւթ Պէր- 
նա ր Լէ ու իսի դատավարութեան ներկա- 
յագուելիք։ Ինչպէս յայտնի է' այս
թ ար դման ութի ւնն երն ալ ակադեմական 
բնո յթ չո ւնէին եւ արդէն տ պո ւե լո լ հա
մար նա խա տեսուած ալ չէին ։ Վաւերա_ 
գրերը կը գործածուէին (կրնամ ըսել՝ կը 
շահագործուէին) իրրհլ Փաստ, փոխա
նակ արժեւորուհլոլ նախ' իրրել քննար_ 
կումի առարկայ, յետոյ' իբրեւ պաւո_ 
մութեան սկզրնաղթիւր : Հետեւանք' մին
չեւ այսօր ցեղասպանութեան պատմու
թիւն ը չէ գրուած {ինչպէս , ըսենք, հրէ
՛ական Ողջակէզին պատմութիւնը գրուե
ցաւ քիաուլ Հիլպէրկին կողմէ) •

Հրապարակին ։Լրայ չկային ուրեմն 
1919-/, ղա տա t[ut ր ո ւթի ւևն ե ր ո լ թար ղ- 
մանութիւններ ը։ Ընթերցողը գիտէ՝ որ 
տպուած կտ ր (ոլ միմիայն հայե
րէն մասնակի թարգմանութիւն մր (գըլ- 
խաւոր դա տ ա վար ո ւթեե էն առնուած)
Ա» Փտւիազեանի կողմէ՝ Երեւա ե(3): 
Դմ բա խ տ ո ւթիւն ը ՛այն է , որ այգ դատա
վար ո ւթ իւնն ե ր ո ւ ղե կուց ումնե ր ը ,որ այլ
եւս Domaine Public են, ոչ թէ միայն
չէին թարգմանուած եւրոպական լեզու_
ներով, այլեւ' չէին {ու չեն) ա ր մտնա
ցած գիտական հ ր ա տա ր ա կո ւթ եան մը՝ 
իրենզ բն ա զի ր ո վ նախ եւ առաջ՝ այսին- 
քըն' իբրեւ վաւերագիր ու սկզբնաղ
բիւր ։ Պտտճառներէն մէկը՝ բնական է, 
օսմաներէնի չդիտութիւնն էր Հա յեր ո ւն 
մօտ ՝ բա յց ա տկէ շատ աւե լի անգին գտ
ցող ՝ շատ աւե լի խորունկ պա տճ ա ռ մըն 
ալ կտ ր անշուշտ՝ քանի որ ո՛ չ Ֆրտնսա^ 
ո՛չ ալ Ամերիկա , Լո,ը[ պատմագէտ մը 
չէ գտնուած մինչեւ հիմա (համա լսա բա
նական գՒՐՐ ունեցող պատմագէտ մը՝ ա- 
ւա ր տաճառե ր ղեկավարող) ՝ որ իր ա- 
շակերտներէն մէ կը մղած ըլլայ այգ 
ուղղութեամր՝ մինչդեռ դատավա րու-

թիւններու պաշտօնական զեկուցումները 
յիսուն տարիէ ի վեր ՝ այսինքն' Գըիկըրի 
pioneer—ի ՝ նա խա կարապետի ա շխա տան— 
քէն ի վեր՝ տրամադրելի էին։ Այս գառն 
նկատոզութիւններս պիտի շարունակեմ 
զեկուցումիս վերջին րամն ով՝ բայց պէտք 
չէ երբեք աւելորդ նկատել ղանոնք ներ
կայ համագիրին մէջ՝ քանի որ Աքչամի 
զ[՚Րքին հետ ունին էական աղերս մը։

Ի հարկէ' Աք չամի նպատակն է այս գըր-
քին ‘Րէ^։ ի՛՛շ՛ղէ" ըսէ , 1919—ի գ.ատավա_ 
րութիւններու պաշտօնական զեկուցումն, 
ներէն մասնակի թարգմանութիւն մը տալ 
գերմաներէնով; Դրքին կորիզը կը կազ_ 
մեն այգ վաւհրագրերը ; Ապ-եմն թուրքի 
մը պէաք է սպա սէ ինք որսլէս ղի եւրոպա- 
1լւսն լեղուով մը գա տա վա ր ո ւթ ի ւններ ո լ 
առաջթն հրատարակուած թարղմանու _ 
թիւնը ունենայինք՝ թէկուզ անկատար՝ 
թէ կուզ ո չ—ա կա դեմ ա կան մակարդակի 
վ բու յ սլա տ ր ւս ս տ ո ւած : Դ/^/ե 147-£հ
մինչեւ 368 երկարող է$երը նուիր ուած 
են տյդ վա ւեր ա գր եր ո ւն յ Կը պար ունա
կէն նախ ներածական ու բացատրական 
րամին մը (էջ 147-167) , հետեւեալ են- 
թա խո բադի րնե բութ տավար ո ւթի ւն-
ներու ի ր ա ւա գի տ ա կան հիմքը^ ՝ Հ}՝ա տա
վար ո ւթի ւնն եր ո ւ լխթտցքը» ՝ «Զինուո
րական Ատեանին իրաւասութեան հար
ցը» » «Գո րծա դր ո ւած մահավճիռները» ՝ 
«Ատեաններու փոփոխական բա ղադր ու
թի լնը» յ «Գա տա վար ո ւթիւննե բու ցանկ 
մը» ։ Ատկէ ետքը կու գան բուն վաւե- 
րադրերը՝ երկու գլխաւոր բամիններով։ 
րԼ,ախ Ե ո զղա տի եւ֊ Տրտսլիզոնի դա տա- 
վտ րութիւններուն դատավճիռները։ Ա ե- 
տոյ գլխաւոր (Պոլսոյ) դատավարութեան 
զեկուցումներէն ծաղկաքաղ մը (հատ
ուածները առնուած են Գլխաւոր Գտ տա- 
վարութեան առաջին շրջանէն՝ Ապրիլ 
2ւՏ—էն մինչեւ Աայիս 19 ? լխգամէնը 7 
նիստ։ Ոչիեչվ երկրորդ նստաշրջա նէն)։ 
Նտղկաքազին վերջաւորութեան տրուած 
է Գլխաւոր Գա տա վա ր ո ւթ եան դատա
վճիռը (1919 3 ու լիս 5) , որ երկու նըս- 
տաշրջաններու եզրափակի չ վաւերագիրն 
է* Ունինք հետեւաբար հոս գերմաներէն
թարգմանութեամբ Գլխաւոր Կ’ա տավա_

րութեան առա վին ամբաստանագիրը 
^ր^_րոբդ ամբաստանագիր մը կայ՝ որ 
կարդացուեր է եր կր ո րդ նստաշրջանին 
"'լւ՚՚ԼՐլ։ Րայց < ոս չէ տրուած) ՝ երեք դա
տավճիռներ (Եոզզատ՝ Տրասլիղոն՝ Պո— 
է/րս) եւ Պոլսոյ դա տավա րութենէն հատ
ուածներ. Ամ էն մէկ դատավարութեան 
յատկացուած էջերէն առա^ հակիրճ ձե- 
ւով տրուած են անհ րամ՜եշտ պա ր դա
րան ումները (թուականներ՝ պայմաններ ՝ 
ամբա ս տ ան ե ա լն ե ր ո ւ ինքնութիւնը ՝ գըէ- 
խաւոր ամբաստաութիւնները ՝ եւ այլն) ։

Թալսյ.մա(տւլ>իլններլւ Թսւնէթ Աք չամին
չե՛ն սլաականիր : Ոնքը շատ հաւանաբար 
օսմանական թրքերէն չի կարդար ։թարգ- 
մանիշին անունն է' Հայրէթթին Այտբն ։ 
Հայ^բէ^ի վերածեց ի Պոլսոյ Դատավա
րութեան սկիզբը գր ո ւած պարզաբանու
մին վերջին տողերը ՝ ըն դհան ո ւր գա ղա- 
փար մը տալու համար ծաղկաքաղի կազ- 
մ ութեան տնօրինող ս կղբո ւն քն եր ուն (էջ 
190) • «Հիմա որ Գլխաւոր Գա տավարու- 
թՒնր հակիրճ կերպով ներկայացուցինք՝ 
պիտի տանք ընտ րուած հա տուածնե ր այն 
զեկուցումներէն՝ որոնք շահագրգռական 
են տ տ ր ա գր ո ւ թ ի ւնն ե ր ո ւն ՝ ջա ր դե ր ո ւն եւ 
ասոնց գործադրում ին [բա ց ա յա յ տո ւմ ին՜^ 
համար։ Այս ընտրութեան ատեն մէկ քով 
ձգած ենք '“‘fi էֆերը՝ որոնց մէջ ար
ծարծուած հարյը ամբաստանեալին 
մուտքն էր Կ ո ւս ա կց ո ւթեն էն ներս և նոյն 
այգ Կուսակցութեան կառոյցը՝ գործելու 
կե ր պե ր ր եւ պա ր տա կան ո ւթ ի ւնն ե ր ը ։
Եո յնպէս' ստիպուեցանք մէկ քով ձգե
լու այն խնդիրներն ու հատուածները՝ 
որոնք կը վերաբերէին Եթթիհատի ու
նեցած յարաբերութիւններուն ու՜ըիչ 
կազմ ա կե ր պո ւթ իւննե ր ո ւ հետ՝ պատե
րազմին մէջ նետուելու որոշումին ՝ Կու
սակցութեան պետերուն կողմէ գործուած 
հար ս տահա րութիւններուն ՝ ել 1913 Յու
նուարի պետական հարուածին։ վերջքս- 
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բոլոր յայւոալաւլււււթ^ււննելւը մէկ քոէէ 
ձգեցինբ՝ բան ի որ անոնբ տեղա հան ու- 
թի ւնն եր ո ւն հետ ո՛ չ մէկ աղերս կը ներ- 
կա յա ցնէ//ե»(4) • Ա(ն շուշտ 1լ ենթադրեմ ՝ 
որ ընտրութիւնն եր ը եղած են հ եղինա- 
կին՝ այսինբն' թանէր Աբչամի որոշու- 
մ ո ւէ ել միջամտութեամր : թայ g նո յն
բան յստակ է ՝ որ իր ւէա րած երկու հաս
տատութիւնն երը' [էն կեր այ ին Հետաղօ- 
տութ ի ւննե րու Համ պո ւր կեան Ինստիտու— 
ւոը եւ համապատասխան հրատարակչաւ 
տունը (Hamburger Institut für Sozial- 
forschung, Verlag Hamburger Edition) 
1ԼԸ նկատէ ան րացայայտօրէն իբրեւ 
տնտեսական շահեր հետապնդող գոր- 
ծ ա կալո ւթի ւնն եր ♦ /’ հարկէ' վտւերտգը- 
ր էրուն յա տկա g ուած րամնին ամ ենա- 
սկիզբը կը կարդանբ հետեւեալը* Հևեր- 
կա յ հրատարակութեան մ էջ կուտանբ ‘[ար
տավար ո ւթ ի ւննե ր ո ւ ղե կո ւց ո ւմն ե ր էն ընտ
րովի փունջ մը՝ բա ղե լուէ ա յի հատուած
ներ ը որոնբ ցեղասպանութեան կը վե
րաբերին՝. Պաշտօնապէս հրատարակուած 
զեկուցումներու բանակը այնբան մեծ է y 
որ չէին կրնար տպուի լ ամբո ղջո ւթեամր î 
Զեկուցումներու ամբողջական թարգմա- 
նութիւնը կարելի է ապսպրել Ընկեր տ յՒն 
Հե տա ղօ տ ո ւթի ւնն ե րու Համ պո ւր կեան
Ին ստի տուտէն կամ Hamburger Edition
հրատարակչատունէն^ ( Հ~£ 168? ես ընդ
գծեցի Հապսպրեշ» բառը) : [Fվ պիտի ա- 
պըսսլրէ*. Աճնհա^տ մը։ Պետութի ւն մը։ 
Ս՛րիչ հ ա ս տատո ւթի՞ւն մը-.

Ունիմք ուրեմն երկու հարիւր էջ վաւե- 
րադիր ՝ թար դմանո վ[՚, քսսյն յա-
տուկ յառաջաբանով մը յ Իսկ դրքին ա- 
ռաջին րամիցն ը։ Ըսի արդէն իսկ_) ո Ը 
պատմական համադիրը կու տայ*. ptutf — 
նուած է չոր ո ենթա մա ս եր ո ւ : 1) Ցեղաս
պանութեան պատմական ծիրը (Hintei’՜ 
grund, այսինբն' background) : Իր կարգին 
երկու ենթա րամ՜ իններ ութ ա) Հա յ կա
կան հարցը մինչև է ր իտթուրբեր ը (1908) 
\էջ 19—26) J բ) Երի տթ ուրբեր ո ւ մամա- 

նա կա շրջանը մինչեւ Առաջին Համաշխար
հային պատերազմ (էջ 27—51) ? 2) Հա
յերուն վրայ գործուած ցեղասպանութիւ
նը (էջ 52—75), 3) Տեղասպ անո ւթեան
պատասխանատուներուն դա տա կան հե
տապնդումը (76—138) ՝ 4) Եզրափակիչ
նկա տո ղութի ւններ (էջ 139—147) • Մ օտե- 
ցումը՝ ինչպէս հարկաւոր ու անխու- 
սա փելի է ՝ 1լ են թ ա դր ե մ ՝ նմ ան ձեռնարկ
ներ ու մէջ՝ զուտ պա տմա բա ղաբա կան է*. 
Եան թե րեւս բանի մը թեմ տնե ր եւ մեկ
նաբան ո ւթի ւնն եր ՝ որոնց վրայ յատուկ 
շեշտ մը դրուած է Աբչամի կողմէ *> Ա- 
տոնց մ է մէկն է հոգեբանական պատ- 
ճառնե րոլ փնտոտուբին շատ սա յ էմ ա բո ւն 
գետինը* (էյորհեցէ՚բ պահ մը նոյն հար
ցը դրուած Նացիներու եւ Հրեաներու 
պարադային *. Նացիները իրենք զիրենք 
վտանգուած կր զգոնին : էր կարծէին որ 
իրենց կայսրութեան գոյութիւնը վտան_ 
գի ւքէջ էր Հրեաներուն ներկայութեան 
պսւլոնաոով : Այս է մօտաւո րապէս argu
mentation—// մակարդակը եւ պար ու— 
նա կութ իւնը Աբչամի մօտ։ Գժ՜բախտա
րար' .այնբան ատեն որ Հայերը իրե՚նբ 
չեն յօժարիր ՛մտածել իր^նց կրած Աղէ
տի պայմաններուն՝ համադիրին՝.. նշա_
նա կութեան •Լր այ ՝ իր ե՛նք ալ պիտի
կրկնեն —չեն դադ րած կրկնելէ- նոյն ան- 
ճոռն լ, argument—ն երը : Պէտք կա՞յ յի- 
չե ցնէ լո ւ , թէ Պէրնար Լէուիսը , որուն 
դէմ քիրտնս ահ ա յութիւե ը դատ բացաւ եր- 
կու տա րի առաջ, ճիչդ նոյն տեսակի 
argument—ներով կը մօտենար «պա տ- 
ճառՀսերու հարցին ։ թուրքերու, աչքին' 
Հայերը կը սպառնային իրԹց ՂՈ.1Ո1— 
թեան , իբրեւ կայսրութիւն , իբրեւ պե
տութիւն , իբրեւ իշխանութիւն , երկ
րորդաբար իբրեւ հոդային տարածքի 
մր տէր ու տիրական) , Հոս տեղը չէ' հա
ւանաբար աւելի մանրամասնելու-, Առա- 
ջթս անդամը [է? ) ՈԸ ամս հոգե
բանական սլա աճառներուն վրայ շեշտ ը 
կը դնէ*. Այո իմաստով դոնէ՝ համոզ
ուած եմ ՝ որ Միհրան Տապաղ շատ հե- 
ռոլ չէր ճշմարտութենէն ՝ ծրր կը գրէր 
թէ Աքչամի կեց ուածբր չի տարբերիր
թրբական մ՜ էստում ի (dénégation—/') 
ո ւածբէն :

Պէտք է լալ հ ա ս կնա լ ՝ թէ ի՚Նծ է ^ըխ- 
տումը. 'Ցանէ, մը տարի է՝ որ [մուրբերը 
դա դրած են դէպբեր ու իրականութիւնը 
մէստելէ*. Զեն մ էստեր այսօր դէպբերու 
իրականութիւնը՝ կը tf-էստեն դէպքեր ու 
նշանակութիւնը : Ինչ որ շատ աւելփ ա-
հաւոր բան մրն է՝ եւ գրեթէ անհակա_
ճառելի*. Որովհետեւ զ^էպք ը այն նը- 

t չանա կութ իւնն ունի միայն ՝ղոր կու
տանը անոր էսմբովին : Այսինբն^ ՕՕՈՏՑՈ-

SU&—ի , հաւաբական համա—ձա յնութեան ՝ 
հարց մը կայ նշանակութեան հաստա
տում էւն մէջ*. ԻԱկ թն չ նշանակութիւն ու
նին այզի դէպքերը՝ որոնց իրականութիւ— 
նր այլեւս հաստատ է եւ չուրացուիր 
[նուրբերուն իսկ կողմէ*. Ի^նչ նշանակու
թիւն ունին մ ե ղի համար՝ կէ ուզեմ ըսել 
Հայերուս ՝ բայց նաեւ Պէրնար էէուիսի 
մը համար ՝ կամ թանէր Աբչամի մը 
համա ր (ո րովհ ետեւ ընդհանուր առմ ամր 
համոզուած եմ ՝ որ Հայերը ել Պէրնար 
[է ո լիս տա ր բե ր բաներ չեն խորհիր 
տի նշանակութեան մասին) *. Ունին մի
այն ու միայն ՛ո յն նշանակութիւնը՝ որ 
բախումի մը հետեւանբն Հ՜/'ե (էր ,[ I՛— 
չէ՞ք, թէ Վահագն Տ ատրեան COnfllCt 
բաՈր կը դո բծածէ իր լայնածաւալ հա
տորին մէկ ծա յրէն միւսը) . Եւ այդ բա- 
էսում ը ՝ վասն ին չի& ՝ յանուն էւն չի®՛ : Ա[ն- 
շուշտ յանուն հողամասի մը։ (Հանուն 
պետութեան կաւլմ աւո ր ում ին ՝ ինչ որ 
նոյն բանը կը նշանակէ*. Ե *- ա յդ իսկ է 
Աքչամէր մեծ դրոյթը* թուրբերոլ արդի
ական պետ ո ւթիւնը պիտի չկաղմ ուէր ե- 
թէ Հայերը դեռ հ սն ք՚Լ1աJԼ'^յ * Պեսւու—
թիւնը հիմնուած է Հայերու րն՚աջնջումին 
վրայ : ճի՞ չգ չէ ըս Ո լած ը : Ան չուչտ ճիչդ 
է : ք՝ ա բյ սաստիկ վտանդաւո ր > ն իմ է ք!1“~ 
ճշդուի միեւնոյն ատեն տյդ դրոյթին օ_ 
ր ինա վիճա ԷԸ- Եթէ պ ետո ւթիւն ը հիմնը— 
լեցաւ շնորհիւ Հայերու բնաջնջումին եւ 
եթէ պիտի չհիմնուէր առանց այդ րնա- 
ջնջումին, այն ատեն՝ բնաջնջումը ար
դարացի է, նոյնիսկ եթէ ցեղասպանու- 
թիւն մըն է : P ան էւ որ սլետո ւթիւն ըս
ուածը ազգեր ո ւ դո յութեան չափանիշն է 
20—րգ դա րուն : Հասկնալի՞ է : ինչ որ
ալ ընենք ու ըսենք' պատմութիւնը կ'ար
դարացնէ իրականութիւնը : Եթէ որեւէ
աղդ ի մը գոյութիւնը մեր անիծեալ դա— 
րուն' կը նոյնացնենք պետութեան մը 
գոյութեան հետ, այն ա սրեն կա՛մ Հա
յերը պիտի րլլտ յին , կա՛ մ թո ւր քեր ը î Ե ւ 
ո՞վ մեր մէջ ազգին գոյութիւնը վերջին 
հաշուով չի՞ նոյնացներ պեւոութեան մը 
գոյութեան հ ե տ : կրնա՞ք ըոնլ ինծի։
Ուրեմն բախում մըն էր, COllflict մը, 
կենաց ու մահու։ կա՛մ Հայերը, կամ 
թուրքերը։ Կը հասնինք Պէրնար Լէուիսի 
ըսածին . Ուրեմն սխալ չէր մարդուն ը- 
սա ծը^ ։

'Ցանի որ Աբչամ երբեբ չի մտներ փի
լիսոփայական նկա տո զութ իւննե րու մկջ՝ 
միտբէն իսկ չանցնիր Որ դրոյթին օրի
նավիճակը սահմանել պէտբ է*. Ինբ կը 

մնաք (բայց վ չի մնար) պատմաբա- 
ղա բա կան տո ւեա յնե ր ու մ ա կա րդակին : 
Գիրբը միայն մէկ տեղ որոշ ինբևատպու— 
թիւն մը ունի*. Ո՞ւր** Այն հատուածին 
մէջ՝ որ էը էոլոէ-ի «Ադդային Շ արմումը 
եւ անոր կեց ուածբը ցեղասպանութեան 
ու դա տ ա վա ր ո ւ թ ի ւևն ե ր ո ւն նկատմամ բ^
(էջ 122—137) : Հոս կը բնն ո լին Աթա- 
թիւրքի եր կդիմի եւ հակասական կեց- 
ուածբը (էի ընղուն ի ու չընդունիր իրա- 
կանութիւնը) ՝ Իթթիհ ատէ, ել Ազգային 
թարմ՜ում ի խո րուն կ կապերը՝ րո լո ր մա
կարդակներուն*. Եը բացատրուի մանա
ւանդ ՝ որ g ե ղա ս պանո ւթ են էն ուղղա կի 
հարստացողներու դասակարգ մը կար ՝ որ 
դա րձա ւ Ազգային Հր արմում ին համակիր 
ու պա շտպա*ն իր տնտեսական վի՚ր^է^1 
ու բարօրութիւն ր պա շտպանե լո ւ համար ։ 
Ցոյց կը տրուի ՝ բազմաթիւ օրինակ
ներ ով՝ թէ ին չպէ1 ո ա դղա յին արլատա- 
դրութ եան հև րոսները մեծ մասամբ' 
ցեղասպանութիւն ր դո րծադր ո ղնե րն է ին *. 
Այո 10 էջերը ինծի համար' ամէնէն հե— 
տա բրբր ականն երն էին գրքին ^էջ՝ որով
հետեւ յստա ՛լ էր որ հոմ է Աբչամ ին 
բուն ՝ իւրա յատուկ ՝ idiosynctratic դե-
տինը * [մտնէր Աբչամ թուրբ ձա էսա 
կողմ եան մրն է (թերեւս հայ կամ քիւ֊րտ
ծա ւլո ւմ ուէ երեբ ս եր ո ւն դ առաջ ՝ Աստ_
ուաՀծ դիտէ ՝ բայց այնբան ատեն որ այդ 
ուղղութեամ բ բան չէ ըս ո ւած ՝ կրնա յ 
միայն ենթադրութիւ՛ն ԸէԼա/) , 'ոԸ կ^ու- 
ղէ մերկացնել քմուրբիոյ մէջ հիմնաւոր 
առասպելի ու հիմնական դաղափարաէսօ- 
սութեան դեր կա տա րող Պետութեան ըս- 
տեղծումի'Ազատադրական պայբարի մեծ 
իտէա խերը՝ որոնբ մինչեւ այսօր կապ
ուած կը մնան Աթաթիւրբի անուն-ին ՝
հ ա h րա պե տա կան թուրբիոյ մէջ*.

ր) Գնահատանքի փորձ

Աբչամ գիտուն մը չէ յ Իբրեւ գիտուն
չէ՛ որ կը մօտենայ հարցերուն : Ակադե_
մական Ա^ո^թիւն [էույ իր դն րծերուն 
մէջ ( աղբիւրներ ոլ փնտռտ ուբ ՝ դասաւոր 
րում ՝ մեկնաբանութիւն) : Այս մէկ գոր
ծը օրինակ' ամ րո q^n ւթե ամ բ կռթնած է

վահագն Տ ա ար եանի ,ա շէս ատ ան բին '//f— 
րայ*. Իր ամէն ինչովը անկէ կա էս եալ է* 
Միակ տեղը ուր չի հետեւիր Տատրնանի 
մեծ ա շէսա տա ս էւ ր ո ւթիւններ ուն էէ- վեր
լուծական սխեմային' հոն է ուր կը վար- 
ձէ վերլուծել նախեղեռնեան կացութիւ
նը։ Հոն' Հբաղմացեգ» կայսրութեան մա
սին կը խօսի, ինչ որ հասարակ տեղիք 
մըն է , բոլորս ալ գիտենք . կարծէք 
Օսմանեան կայսրութիւնը Աւստրիա — 
Հունգարական կա յ ս ր ութ ի ւնը ըլլար։ Մէկ 
էսօ ս բո վ ա և կա րելի է Աղէ տին էութիւ
նը հասկնալ, եթէ չհասկցուի ատկէ ա- 
ռաջ թէ կայսրութիւնը տիրապետութեան
մեքենայ մըն է (un appareil de domina
tion) ! Ո՛չ մէկ խօսք կայ այգ մասին 
Աքչ ամի մօտ, ինչ որ քիչ մը զարմանա
լի է։ Ո՛չ մէկ խօսք կայ նաեւ 189&—ի 
ջարդերուն մասին, որոնք յստակօրէն ցե- 
ղասսլանական նախատօնակ մ կը կազ
մէին ։

լոր տուեալները չունեցողը 
ծի կ՛անցնի։ Այն ատեն' իրս,^ P}.
նկի՞ն թարգմանելու. քնէրե
յստակ է' այն է, որ քոնթը^
կշռի, սովորական միջոցները

հո՛’ {ակադեմական
նին' այգ հակակչիռը սլիտլ, 
հոս' աշխատանքը կագեմռկՀԼ
դուրս կը կատարուի) . Ուրեմն' ««յ 
հայ վստահ ըլչալ թէ ճի՛շդ է թ 
ուածը :

h

'frt,

գ) Յաւելեալ նկատողոլրիլ^

Ասոնք' ընդհանուր քննա գա տո ւթ ի ւննե ր 
են ու կը վերաբերին ներածականի սկըզբ- 
նական րամնին : Մ իւս բամ իններ ը ինչ 
որ են' այն են։ puutb էջ՚՚վ ե ր բ ցեղաս
պանութիւն պիտի պատմուի {առաջին 
քայլեր, որոշում, կազմակերպութիւն, 
պլանաւո րուած բնաջնջու կա րեմ՛ էէ
անշուշտ ման ր ա մ ա սն ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ մէջ 
մտնել. Երկրորդ բաժ՜ ինը (դատավտ- 
ր ութ իւններ ո լ բացատրութիւնն ու վեր
լուծումը) որ բան որ կրնամ դատել (բայց 
ի հարկէ' բաւական կրնամ)' ամբող- 
ջութ եամ բ կա խեա լ է Տ ա ար եա նէն։ Հ ո ս 
է դմ՜բա խտա բա ր ՝ որ ամէնէն շա տ զդա լի 
է հեղինակին հետազօտող ու գիտուն չըլ
լալը : Տ ու արեանի ա շիւ տ տ ան բին մ է կ 
սլա ր զա ց ո ււսծ ՝ մ ո ղուԼր դսւ կան ա ց ած ձեւն 
է հոս հրամցուածը* Ինչ որ ունի իր ար- 
մանիբները իր կարգին՝ անկասկած : 
փամ մը լխթերցումով եւ 40 էջով կարե
լի է ընդհանուր գաղափար մը կա ւլմ ել
գատավսւրութիւններուն մասին*. Լրադը_
Լ՛ր> գՒ աշխատանբէն քիչ ը աւելի է*.

Երրորդ դլուխ մը կը բանամ դ 
Հայերուն մօտ Աքչամի ձեռնարկը , 
ւտնական ընդունելութիւնը վթս,քկ[ 
նպատակով։ Աքչամ Ւոլր^է, ^^ 
նին դրածները թուրքի մը կոզմէ 
տա դրո լիլը մեծ առաւե լոլթիլն 
գրեթէ պատմական դէպք մը,
էէ՞ - Այս argument-//!, պտտասի^
նիմ : Բայց պէտք է լալ հաԱկցոՀ 
քաղաքական կեցուածք մըն է այս 
կը։ Կ՛ուզենք փաստել, ել փասպ 
փաստևլ։ Ի՛նչ լալ. փաստ, թարփ 
միջամտութիւնը , որ սլաշւոօնակա^ 
չէ, ճանաչում չէ, րայց գրեթէ-.

P-իչ մը աւելէէ է՝ որովհետեւ Աքլ տմ 
յստակօրէն ե՛ւ լրագրողի ՝ ե՛ւ սլա տմ ա— 
դէտ ի յատկանիշներ ունի*. Երկուքին մի
ջել բան մըխ է յ Գրքին շատ մեծ ին բնա
ւս ըպո ւթիւն ը այն է ՝ որ Աքլ ամ կարդա- 
ցած է Թէ որ դէպբերուն կա րեւո ր մաս
նակիցները (թուրբ մասնակիցները) դը- 
րած են յետա դա յին * Ե Աստուած ղի- 
տէ թէ որ բան շա^ տ բան դր ո ւած է։ Ա- 
մէն մէկ իթթիհատական՝ Ր'էչքՒւա1? — I՛ 
Մահսուսայի ամէ*ն մէկ անդամ ՝ Աթա- 
թի1 րքի ամէն մէկ հետեւորդ՝ ամէն մէկ 
զինուորական հրամանատար ՝ իր յուշե- 
րր դրած է*. Պատմագէտներ իրենց կար— 
դին բազմահատոր զ՜իր քեր նուիրած են 
այդ շրջանին* Ասոնց մեծ մասը բնական 
է՝ որ Աբչամ ը կարդացած է ու կը *?էջ— 
բերէ ։ Նկարադրած ինբնատպութիւնս ալ 
միշտ առաբե լութ իւն մը չէ* Աբչա մի մ օ տ 
կայ ի հարկէ' երկրորդական աղբիւրներ 
մ է ջրե րելու եւ անոնց հեղինակութեան 
վր ա յ յեն ո ւե լո ւ յոռի ձդտու մը։ Ի վեր- 
ջո յ ինչ որ կը գովեմ հոս իբրեւ ինբնա- 
տըպութիւն' ամէ*^ պատմագէտի նորմալ 
կեց ուածբը պիտի ըլլայ՝ չէ^ : Մ ենբ Հա
յերս ս տիպուած ենք զարմանալու տես_
նելով սլատմադէտ—լրադրող մը՝ որ Տ ա- 
տըրեանի հետբերոլ՚ն լ[ըայ (Տա արեանն 
է՝ որ հեղինակին տրամադրութեան տակ 
դրեր է 1919—/' 20—ի La Renaissance եւ
L’Orient—/r հաւաբածոն երը) ՝ կարդացեր 
ի իե[ որ իյ^յՂրոյ արլարկայ յ-ամանակա— 

տ նի դե րակա տա րնե րը գրած են կամ
ինչ որ դրուած է իրենց մասին. Տարրա_
կան պարտականութիւնն է պատմագէտի 
մը*. Աբչամ ՝ հակառակ իր լրագրողի 
ու բա ղաբա կան փո րձադի ր ի ախորժակ
ներուն՝ մինչեւ հոն գացեր է՝ կամ գո
նէ' [լուղէ ույդ տպաւորութիւնը ձգել*. 
Աւելցնեմ որ երկու տեղ առեուազն' ան ձ- 
նական արխիւէ օրինակներ կը բերուին 
(օրինակ' էջ 383 յ ծան ♦ 23? ուր կ՛իմ ա- 
նանբ որ Իթթիհ ատի բա ր տո ւղա րներ էն
մէկուն նամակը ձեռբ անց ո լցած է) ։

Հիմա երկրորդ ընդհանուր նկատ„^է 
թիւն մը . Ըսի վերը , „ր մէկ 
պատմադէտ չէ գտնուած ոը [դ 
կերտներէն մէկն ու մէկը մղա)ր^ 
օսմաներէն սորվելու եւ 1919-/, դատ 
վ տ ր ո ւթիւններ ուն տ էր -
կանգնելու, ակադեմական ijfem!,/ խ 
թերեւս կրկնութիւն է այս մէկը, ը 
ակադեմական դետն ի վրայ է միայն, 
հնարաւոր է Հտէր կանգնիր^ վաւերս։ 
րերու շարքի մը, Այս չկամութիւնը ի 
նին կ ւսրօտ է բացատրութեան ՝ այ^ 
դա յ թ ա կզե g ո ւցի չ կը թուի ինձի*. Յաճ, 
էլլա ծ եմ, որ այդ չկամութիւնը կը p 

ցատրուի այ^ պարզ երեւոյթով որ | 
րեւ տոբթորայի թէզ աJr[ulbul1 ^[1Լ^ 
բն տ ր ո ղը դործ սլիտի չգտնէր : ՀԼա^\^ 
մը ի ււ կ չեմ հ ա ւա տա ր այդ ըսուա^
Հայկական պատմութիւնը իբրեւ ifu 
նազի տո ւթիւն ընտրողները ել հաւլալ 
րորդ անդամ Ըէէաէով' Հայո3 արԼա 
գրական ձախող ււլայբսւրը ուսումնաւ 
րո գները աւելին դործ պիտի դտե> 
Ըայց նորէն ալ [լ ընեն կոր : 3^տ
Տ Ամ տր նան՛ի գտրսւ գլուխ կազմող Yüll 
ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ են էն առաջ ^էկը ի 
հա^ծ էր Միջազդային Իրալ-ազ[տո 
խն դ ր ա կան ո ւթ ե ա մր մօտենալ 1919—/ 1 
տ ա վտրո ւթի ւննե րուն . Ո՛ չ մէկը անրպ 
'l/Ոյնն է պարագան ակադ եմական - 
մա լսարանական ա շխատասիրուփեե 
համար* [[աուլ ՀՒւսւէք1ւը “
տօն ո ւթեան սպասած է՝ յիսունական^ 
լականներուն արդէն իսկ' 
ցեղասպանութեան մասին անգերաւը 
ցելի դիրք մը գրելով («The Destrucl 
of the European Jews», լոյս տէ“ 

1960֊//հ): ճիչդ է, որ ինք 
համ ա լսարանը ' Franz Neumann-/'^
չակերտն էր (իր ուսանողութեան Ul 
րիներու եւ դիրբը հրատարակելու •> 
մար տարած պայբարի պատմութթնչ 
պատմէ իր ին բնա կենսագրական է՞' 
ները հաւաբոզ հատորով մր՝ նոր 
մ անո ւած ֆրան սեր

ոեւ\Ինչո^լ այս բոլոբը** Որով^^ս
խորհիմ ՝ որ սփիւռբեան որեւէ ոԼ 
նու կան հիմնարկ մը պէաք է 
վերջ ա պէս մ աս նտդէտներ 
լու ՝ եւ ա յդ պատրաստութիւնը քա
րելու \անհ րաժ՜ե շտո ւթիւնը ։Հայե րը

„մութ>t ^ր կան դնին իրենց պս 
Ո՛չ թէ բա ղաբա կան դե ան ի ’
խանութիւններու խաղը խաղալ4Հ 
ակադեմական ել ուսումնական /

վրայ ( ինչ որ երբե՛ք թն րր“
- ֊ որելը !

Հիմ ա' թարդմանութիւններու մասին*. 
Անշուշտ որ ղանոնբ չբաղդատեցի բնա- 
գիրներուն հետ*. Ըայց բաղդատեցի իմ 
տր ա մ ա դր ո ւթե ան ս տակ գտնուող ֆը- 
րանսերէ՚լ, թա ր դմանո ւթ ի ւննե ր ուն հետ : 
Հարցը հետեւեալն է. թարգմանութիւն- 
ները երեք ձեռքէ անցեր են : կ,ախ' վե- 
րր ՛մ չուած Այտընի ձեռքէն ։ Յետոյ' գեր
ման սրբագրողի մը ձեռքէն, Յետոյ ան
շուշտ' Աքչամի ձեռքէն, քանի որ գիր
քը լոյս կը տեսնէ իր անունով ել իր հո
վանաւորութեամբ։ Կը հասկնամ, որ 
խմբական աշխատանքը այսպիսի պա- 
րագայի մը' անհրամեշտ է, Բայց ր„_

րր ըսածս էր , չէ՞ 5 Իմասս՚սս՜՚՚ք 
չել է ու հետեւաբար յիչեցմել։ ■ 
կաոակը գոյ ութիւն չունի : 8[՛Լ Լ
յխշեցնելով՝ իմտստսււորտծ 
պատահարները։ (ԵԼ է[իք . Լ
մի նման տ շխա րհահրւչակ ս1Աւ սէ
ներ սլիտի շարունակեի Ըս՜Լ}ԼԼ լ լ լ <■ ւ ր
սլա տահ ած են պատահի Թ 
ի՞նչ ։ թերեւս ցեղասպանութԹ " 
նին իսկ արմանի * է՚ս՚յ!] Ftyil
տահարները տեղ չունիմ դէ-1Ա“՛
մութետն մէջ{7) ։ Եւ լՒՀ1՚ն 

պիտի ունենան էրիք Հո 
Իմաստաւորել կը ն շանա [է ըխ
րին տեղ մը ընծայել
մէջ) : Այնբա՜ն րացայայա Լ

սսեք՝ որ չեմ ըմբռներ թէ 1՚ն^Հ

ունիմ կր կնե լո լ ա յսս[իսի

Fonds A.R.A.M
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ffM: ^յլրը u^in֊e է տէր կան'է-
Î հւենո պատմութեան ու չձգեն որ

նԼ՝թէ ան՚էամ մը եւ“ ?է է'նւ
ձտտրտկեԱ. է, թնչ բան՝ „չ, թէ 

քԼ ոտն պատմական ճչմս,րտութիւն է
եւԼլ՚՚նւ ւ՚սՀ“՝ "չ: Ու 1919~/' Դատաւէա֊
Լօթնները մաս կը կազմեն մե՛ր պաա- 

‘Լթեան-. Հայերը կրնան նաեւ միեւ_ 
նոյն առիթով տէր կանգնիչ Աուրրեըու 
պատմութեան, հոն, ուր թուրջերը զայն, 
է„ռցաե են, ծածկած են, մերմած են-.
ւ^աուլ ՀիլպէքկԸ1 ԸԲածԸ "ւԲէԼ Բան ձէ' =

k f'P հԲ^տկան պաամու- 
թան։ Տէր կանգնած է միեւնոյն ատեն՝ 
Արմանական պատմ ութեան -. Զէ սպասած 
„ր Գերման, մը գայ եւ իր աո.շելը դնէ , 
ոսկի սկաւառակի մը վրայ, ինչ որ Հըր_ 
հաներու բնաջնջումին, կը վերաբերէր :

բառ ղո րծածե,յ ի սակայն-. Իմաս- 
աաւորե՞լ-. Կը թուի թէ Մովսէս 1Ս„րե_ 
նպթն մինչեւ այսօր , իմաստին անսի- 
թլիութիւնր կր չտրունակէ ըլլա լ Հա_ 
րց ‘իոքր ածուին դլի,աւո ր յատկանիշը : 
Աս,( է մինչեւ Ամերիկա դայի , որպէս- 
վ՚թ՚ե մԸ եւ" համոզուէ ի թէ այգ' այդ- 

պէ՚ռ է :

ՄԱՐԿ- ՆՇԱՆԵԱՆ

Jli
!,՜տր
'ale-

Ււ
թ/l
I IJ-

ուլ։
, Հ. 

ն Հ

Up

(1) Գրիկհթ, Ե ո ղղա տ է հայս, սպանու
թեան վաւերագրական պատմութէւնը }
Նիւ Եորք, 1980, 468 էջ:

(2) Առաջին գիրքը էր կոչուի Autopsie 
ju génocide arménien, էւ 1ոյս տեսած է
1995- ին Պրիւսէլի Complexe հրատարակ- 
չաստւնէԹ: Երկրորդը՝ Histoire du géno
cide arménien, 1ոյս տեսած է Փարիզ
1996- ին, Stock-ի մօտ : Աոիթէն կ’օզ_ 
աուիմ յիշեցնելու համար, որ 1995—ին 
L’Harmattan-ի մօտ լոյս տեսած է «.Rwan
da, un génocide du XXe siècle» գիրքը, 
ipmB մէջ հայկական ցեղասպանութեան 
մասին էան երկու յօդուածներ, մէկը' 
իվ Թերնոնի a Les éléments de la preuve» 
իջագրուած, իսկ միւսը նուաստիս 
«La dénégation au cœur du génocide»—ը :

(3) Հայերի դևղասցանութ իւն ը ըստ
թիտթուրրեր ի դատավարութեան փաս_
տա թղթեր ի : 3 աոսւջարանր , թարգմա_ 
նոլթիւԱր եւ ծանօթութիւնները' Ա • Հ • 
Փաւիաղեսւն, Երեւան, 1989:

(4) Անցողակի միայն ըսեմ, որ Աք չա
մի գերմաներէնը չափազանց ակար է : 
Արկայ մէջրերումին մէջ օրինակ* սաիպ_ 
ււեցայ շտկումներ ընել , գաղափարը յըս_ 
աւսկացնելոլ եւ ձեւը բարեփոխելու հա_
մաււր:

(5) Այս նիւթերուն մասին քանի մը 
•սաւմնասիրութիւն յատկացուցած եմ : 
Աս օրինակ* «£e լսՀլ Քչ Je Droit», որ 
PJU տեսած է ֆրանսական փիլիսոփա- 
1!!Լկա(1_քւալաքական եոամսեայի մը մէջ , 
lignes, Փարիղ, լյեպտ. 1995 : Նոյ ն հա_ 
մարին մէջ , Վանին Ալթունեանն ալ կա_ 
քեար յօդուած մը ունէր ; Մէկը խօսե_ 
J01 ւ երթեք ասոնց մասին: Արդեօք խօս_ 
ուեցաւ եւ ոլշսւ դրութենէս վրիպեցա՞ւ : 
^9 մինչեւ ե՞րթ պիտի շարունակենք 
^դրադասնալ ժխտումի էութեան:

(6) Անգլերէն թնագիրն է' Raul Hilberg, 
e P°^tics of memory: the journey of a 

docaust historian, Chicago, 1996.

(՜) Սեւ ճերմակի վրայ գրուած էր՛
°Ul la plupart d’entre nous, un dis-

,0Urs historique sérieux rejettera la néga- 
°n de ce massacre, bien que toute 

j,nc us*on reste ambigiie quant aux dif- 
soten*eS. Versi°ns 4e l’événement, ou à 
pu. ln]égration au contexte élargi de 
histoire)): Գրողն էր Erich Hobsbawm, 
aussaires de l’histoire» վերնագրուած

inX"1^1 'J՛1'7’ լՈյԱ տհսսւծ մեՐ £է1մ1

1904 ’io ^on4e des Débats, Փետրուար 
Կրնա՞մ գիտնալ, թէ ինչո'ւ Հա_

Ս!? էըիք Հոպս_
ՈԱսեո էԳլմ: 1,ւնԴՐոյ Յարկայ հատ_ 
psie Լ ,,^fbPulb եմ Տատրեանի Auto- 
(|ո , Un génocide հատորին համար
WXf Աւյ1լl[ilu' մէջ : լւնչպէս Lignes
lonju. ^Աի <<£>e F™1 et Droit» 
լան», 1Ա հ՚էջ : Վերջինին մէջ մտնա- 
W: չե^Ահ1սւտ1ւաե եմ ամբողջ համագի
րն PnPbPaniip Կա յզէմ
ի է , i Լ : էւփք Հոպսպաում ծանօթ 
Փոյնոճ ւԱՈս1այի ազգայ նագան եւ ազ_ 
Տե՛ս, (ււ, ի'11 շ՚՜Վմումներու մասնագէտ: 
'“'iisnie ,? Nations et natio-

Տ dePuis 1780, Փարիզ, 1992:

ՍՏԵՓԱՆ ԱԷԱՋԱՋԵԱՆԻ 

ԽՈՐԱՆՆԵՐՆ ՈԻ ԱՏՐՈՒՇԱՆՆԵՐԸ

Ամկն, անոնը որոնը յուսա իսա բ են Հա
յաստանի յատկապէս դրական մարզի,ն 
մէջ ազատութեան չրջանի-j, ալ .անց եա լէ 
չափան է շներ ուն )մ տա յն ո ւթ է ւննե ր ո ւն գը- 
րեթէ գուրգուրանքով պահ պանում'է բա^. 
ւական տարածուն երեւոյթէն սփո
փանքի շունչ մը պէտէ քաշեն եթէ առէ— 
թը ունենան կարդալու Ստեւէ ան Ալս,— 
ջաչեանէ յուշագրութեան զոյդ հատոր- 
^^ՍՍ' Առա ջէնը «Լուսաւորես, լ խորան- 
ներ» (1993) , երկրորդը «. ♦ »Ե ւ ատրու
շաններ» (1995), երկուքն ալ ԼոJu տ^— 
սած են Լո ս—ԱՀևճըլըս ուր ներկայէս 
կ-ապրէ հեղէնակը^ որպէս հրատարա- 
կութ էւն թէքէե ան Մ շա կո ւթա յէն Ա* է ո ւ- 
թեան ; Երկուքն ալ դասական ուղդա^ 
դրու֊թեամր են [թէեւ տեդ^տեդ թոր^ 
հրր՚էայինը փորձած է իր ‘Լրէմը լոլ^. 
եեէ, յաջողէ չով վըիպեցնեչ սր րադրողէն 
ո ւ շաղը ո ւթէ ւնը) յ

Ս * Սլա ջա ջե ան ծանօթ անուն է հա.— 
յաստանեան արձակէ բնագաւառէն մէջ^ 
ՒI' մէէպա1լներուէ}պատմ.ուածք—ռ
ներով : թարգմանուած է բազմ-աթէւ Լո
ղունն բու՝. վերոյէշեալ երկու հատորներ. 
ՍԸ եՍ վաստսյկ[ն !լ աւելցնեն յ ոլշագրու—, 
թեան ոեոևն ալ որով ան անձնական դէ- 
ւան մը կը բանայ» այգ դէ՚ւանը Լոլր^_
ՅժՕ LnJub^f ^LU Ս^սէ ներգաղթէն
ներգաղթող ե ր է տա ս ար գ ղրադէ տէն յետ- 
ս տա լէն եան տա րէները , ա յգ շրջունէ անց.— 
Հ^սէն էջ_1րր որոնց մասէն սլա տմ ո ւած ը 
մեծ մասով բերանացէ ւոակաւէն ♦

Հեղէնակը ծնած է Հալէպ ջ 1924—էն î
Ղյերգաղթելէ առաջ ուսանող եղած է 
Պէյրո,-թ[, ամերէկեան համալսարանէն՝. 
ՍՀեմէջապէս որ առէթ- տրուած է^ Հա
յաստան փ ո էս ադր ուելու էր որոշումը 
մեկնակէտ ունեցած է այն պարղ տրա- 
մաբանութ էւն ը թէ «եթկթագնսփ քսւրսւէ_
էփ. ոլրՒ2 սմյղ Հսւյւսսսաւն չկայ »
(« • ♦ »Եւ ատրուշաններ» , էջ 142) :

*էյոյն հատորէն յառաջաբան «Ե րկ ու 
իսօսը»ին մէջ Ա. Աչաջաջեան կիրս է- «Չեմ 
մեղանչել նշմարտսւթեան դէմ : Չեմ փո
խել դէմք երի անունները , դէպքերը չեմ 
յօրինել: Չէի կարող; Վանգի գիտէի որ
խիղնը պատմելու իր ձեւն ունի»: Աո,_
չադր ո ւթի ւմէ իրեն համար անցեաչը վե
րա կեն գան ա ցն ե չո լ , գեղարուեստի գործ

Ֆ րէ գոն էյ ալվա շէն , վբա3է բանաստեղ
ծը y որ Աճարէ-այէւ գրողներ է բա ման- 
մ ու նրի նաի,ագահն կր, առաջարկեց ա յ- 
ցեչեչ Նա ղի մ Հիբմկթին :

Մկջռ այրում էր նր ան տեսնելու եւ 
նրա հետ զրուցելու փափաքս '. Եարդա- 
ղեյ էէ Գ* էմէնէ թա րդամանած նրա 
բան ա ս տ ե ղծ ո ւթէ ւնն եր է էեողովածուն եւ 
մեծ տսլաւորութէւն չէէ ստացել^ թէեւ 
ազատասէրութելսն նուէր ո ւած նրա մ ըտ- 
քերը համարում էէ առաջադէմական : 
Տտւ կտ ր նրա դր չ^ւ տակ տառապող մար
դու նկատմամբ եւ դա բաւական էբ^ 
որ մոռանա յէ նրա թուրք լէ^^Լը ^ւ մ ը- 
տարերէ է լոկ ա յն , որ նա բանաստեղծ է*. 
Են չ էլ լէն է , մտածում էէ ես , Եղեռն է ց 
անցել են քառասունէդ աւելէ տա ր էնե ր եւ 
ա յս թուրքը , որ բանաստեղծ է ու մէ- 
ջա ղղա յն ա կան ջ ա պր ո ւմ է Ս ո ս կուտ
վում եւ քարոզում մողովուրգներէ բա
րեկամ ութէւն^ խաղաղութէւն} պէտք է 
տա րբե բուէ այն թուրքերէց , որոնք մոր- 
թոտեցէն էմ գերդաստանէդ չորս տասնը- 
եա կ անմ եղներ է :

17" որթ ոտ ե ց ին մկկ եւ կէս մ ի չի ոն Հա
յերի ... : ,

վրկմիւնգրութեա՚ւ, զդացմ ունք չու— 
նեցայ ել ոչ էչ նրան այցեչեչս առիթ 
դաբձնեչու , որ վէճի բռնուեմ նրա հետ-.

Պ ե ր եդեչկին ո յ ի գարունը նման չէր ա չ- 
նանը : Գարուն էր , եւ ամառը , գարնան

մը տալու արարրին հետ ունի դաստիա
րակչական օ՚րմէը աչ, ինչպէս կը զրէ

<^Երկու ի՚օսը^ի-յ, մէջ :

Առաջփն հ ա տ ո ր ը մեծ մասով էր' ներ
գաղթող երէտասարդ ուսանողէն պատ- 
մ ութ է ւնը 1լ ընէ . Աւարտելէ ետք Երե
ւանէ համալսարանէն բանաս էրական բ"„. 
մէնը^ ան կը մեկնէ Ա*ո ս կո ւա } հետեւե- 
լու գրական երկարամեայ բա րձրագոյն 
դասընթացքէն*. Ուսանողութեան u,Jrb 
1եՍ?յ,ն շրջանէն գրառումներ ր նէւթ ե- 
ղած են <հԼո ւսա ւո ր եալ էւ ո ր անն ե ր» ո ւն • 
ուսումը y կեցութէւնը՝ ծանօթութէւն- 
<ե^ՍԸ î յարաբևրութէւնները y կարօտը դըլ- 
էւաւոր թեմաներն են հատորէն* Ոայց 
ընդհանուր էն համար բուն հետաքրքրու- 
թէւն ներկայացնողը « . »Եւ֊ ատրուշաննե
րուն պար ո ւնա կո ւթէ ւնն է ուր կ^ րաց- 
ու է յետ—ստալէնեան տարէներոլ հայաս— 
տանեան գրական աշխարհը յ Ուշագրաւ 
և ըն գՀ ս,էն Ս ա սւ է ս հՍ^ն նման ներգաղթող- 
ներու յոյսերուն ել պապէն աւելէ պա
պական տ է սլա րնե ր ո ւ ան ց ե լա պա շտո ւ- 
թեան յաճաէյակէ բախումը. Երբ էնք սը- 
խալներու սր րադր ութեան ու նոր հո- 
րէզոններոլ հեռանկարով !լ երթայ Գր ող

9*f4y*

ԱՐՓհ ԹՈԹՈՅեԱՆ

ու աւե

ներո լ Ա էութեան J-ողովներուն , ուրէ շնե ր 
րսւ֊ դէտեն թէ մէամտութէւն է ա աէ կա 

ւելորգ լա ւա տ ե ս ո ւթ է ւն :

Ա • Ալա ջա ջե ան է յուշագրութեան մկջ 
դրա կան դէմ քեր ու մեծութեան *Un,l_ 
լե լէ տա րածուն ներ կա յութէւն ունէն
այգ շր^^ւ՛ ^փոքբ'^^րը* Կը տողանցեն
ՈԱ-Կ^ՊԷ-Է լրա տուները ծան ր ած ան ր 
մեղրեր ով ամբա ս տ ան ո ւածն ե ր որ ”հք թև- 
ել ամենայն հանդարտութեամբ ելոյթ 
1լ ունեն ան ջ էւր ա տա կան կը կա ր դան ա- 
ռանց լուրջ մեղա դրան քէ թէ րախ UILUJ~“ 
լու*. Այս բոլորէն *ԼՍւյբը կ՚ըլլան Գրող-

ՍՏԵՓԱՆ ԱԼԱՋԱՋԵԱՆ 
ԷՀԼ-r սԼՕՒՕՕՒՕՐեՇԼ A» Ո P b P » էն

կէսօրէն էջն ում էր էրրեւ արտակարգ
ջերմութէւն y հաճելէ եւ օդասուն *

Հեռու չէր Նաղէմ Հէքմէթէ առանձնա
տունը տաչաե :

Գ ընգոլ~նեց սլա տ շաճ ձեւով , Ե *-ր ո- 
պացու նման *.

էյօսում էր ռուսերէնդ թեթեւ , բայց 
զղալէ շեշտերովդ որոնք մատնում էէն 
նրա ոչ—ռուս լէնելթ } քանղէ դէմքով) 
մազեր է գոյնով) աւելէ շատ նման էր 
Ո* ո ւսէ ) քան թէ թուրքէ : Ա ոն զոլա կան ո-

՚ւլ
եան -• ոչ մ է բան :

Ո րպէսղէ ]j ա լվա շէն չչարչարուէր էնձ 
ներկայացնելէս ասելու) որ ես Հայ եմ , 
Հայաստանցէ եմ , ես մէ շ[՚չ հայկական 
կոն եա կ էէ վ^բբբ^լ էնձ հետ ել տարել 
նրան : Տեսաւ , մպտաց •

— Համեց էք) ասաց էնձ , — բանաստե^ղծ
է-e, ի՞նէ է-e ղրոլմ։

Ւմ էէ ո խա րէն Լ] ա լվա շէն խօսեց , ապա 
յան կա րծա կէ հարց տուեց .

»» Գուք) ընկեր Հէվբ^էթ ) մօտ Ւկ է-e

չէն չ կար դէմագծերի վրայ^ սեւուկ-

կանգնած վերին շերտեր էն , "է/կմ
խնդրեմ ) այս էնչե*ր են կատա ր ւում *

Հէքմէթը չպատասխանեց էս կոյն*.
Եանգնեց , բարյ արեց կոնեա կի շիշը՝ յե- 
տոյ գնաց խոհանոցէդ քամակներ բերեց 
ու կէսո՝վը լեցուն շոքոլաթէ մ է տուփէ

— Երէկ Ֆադէեւէ մօտ էէ) գէշ^րբ՝

ներ ու Ա էութեան մողովները , համա
գումարները. Ա*եծ յափշտակութեամբ կը 
կարգացուէն էջերը ուր հ,մեծ»եր թօթա
փած գրագէտէ հ,անկրկնելէ բանա ս տեղ- 
ծ»է եւլն . հ անգամ անքը կը յա յանուէն

՝ոբսլէս պաբղ ՝UUJrLUJUu,3b t ժողովական ? 
էրենց քաղաքական համ ո զո ւմնե ր ո վ y տը- 
դէտութէւններով) կ^ւրքեբուԼ) տկարու- 
թէ ւնն ե ր ով :

Այսօրուան համար թերեւս նոյնէսկ 
կրնայ ղուարճալէ թուէլ կարդալ թէ 
Զա րենց է ու ^էորգ Աբովէ հետ «.երեքէ 
գեկլասացէա»ն ստո րագրած Ազատ 'Կլլ- 

տունիՆ կրնայ երգած բլչռ,Լ <Տ.ՀէՀJ Ադըր- 
բեջան , սաչամ րծզ, ստչամ^ իգիթ...?,, 
կամ Համօ Աահեանը գրած հետեւեա չ 
տողերը, ուղղուած կուսակցութեան-

«Մաքուր են շարքերդ յալէտ 

Ել կուռ են, քանի որ կեանքում 

Մենք քեզնով ներշնչուել գիտենք , 

Ել գիտենք քեզ համար մեսնել» •

կամ Լենինին'

«Աշխարհում ապրել նրա պէս

Նրանով մենք հազար ւոարով 

ՊաամոՆթ|ո_ն(լ աո.աջ հնք հրել» :

(« •• «&£. ատրուշաններ» , էջ 35)

Կան մատնէշները՝ մատնուածները 
րոնք գերակատարներն են յուշագրու
թեան դրո ւա ղն ե րո ւն . ա ռաջփնն եր ո ւն տէ- 
պարն է Արտաշէս Ոսկերէ չեան մը ՝ հե- 
ղ էնակ ղր պա րտութ եան ամբա ս տա-
նութե ան ջ յերէւրանքներու ել պար սա- 
ւանքէ . Գործածած է անփոփոխ բառա
մթերք մը. դաշնակ, ֆաշիստ., հակա», 
յեղափոխական ? հակալենինեան} ր֊շնա_ 
մական, ււէակցիոնէր, ելն . : Մատն ուածառ. 
ներէն է օրէնակ^ ներգաղթող բանաս
տեղծ Գաւէթ Հյ ահ լամ եանը որ ցասկոտ 
շեշտով հարց կու տայ աջէն ու ձախէն • 
«ո՞վ մտանեց ինձ» :

Ա տեփ ան Աչաջաջեան յուշե ր ու առա- 
ա տոր էն վերջաբանէ էջերը 1լաւար- 

տէ «ցտեսութեան յ ուշե՜ր •*. ես ողջո՜յն 
յսՆշերիս որ պիտի գրո֊լեն» տողերով ո- 
րոնք կր բերեն շարունակութեան խոս
տումը*. P* հատորէն մէջ այգ էմաստով 
ոչինչ կայ : Բայց ինչպկս կը գրէ Բ - հա- 
տոր ին. նաիսաբանի կջերուն մկջ Q ա կո բ 
Պօղոսեան, «Գրող մը պէտք ունի՞ խոս_ 
տում տալու երր ստեղծագործական հը_
րայրքի մէջ է» ;

տան ը ) ել գէ շե ր ո վ նրան կա նչեցին Կը- 
րեմ լէն... Առաւօտեան ուզեցէ այրհլել) 
էմ անա լ , բա յց հիէ֊անղ էր .*•'*.

Ու լռեց :
— Ոունէսէ վերջէն , պլենումն է) եւ 

ե րուշչովը պէտէ զեկուցէ «Անհատի պա շ», 
տումունք»^ թեր ո ւթէւննե րէ . . . հետե
ւանքներ վերացնելու մասէն*

Հիրմկթը ընդհ ատեց ♦

_ Գու ՀԼրԱ1 ղ է ես , ցաւդ հասկանում 
եմ չնս ուզում որ Ա տա լէն էն վար կա- 
բեկեն . . . հասկանում եմ, ղ է կտրելէ չէ^ 
առանց հ ա կա ս տա լէնա կանո ւթ է ւն խա
ղալու էլ անել այն) էն չ ուղում է անել, 
բայց կարծես սովորոյթ է) որ առաջ
նորդներէդ նորը հնէ^յ վար կա բեկէ . . • 
մարդէկ կան) որ գէաէլներէ վրա յով 
բարձրանալ են սէ րում .

Յանդուգն էէն նրա մտքերը*. Ա*տածե- 
Ս Ւ 1 որ նա ս տա լէնա կան է յ Հապա է^նչ 
սլէտէ լէն էր *. Ե րէտասարգ տարէքում ե- 
կել էր Մ ոսկուս, , սովորել) ապրել) 
գաստէարակուել ստա լէնեան ոգով^ եր
գել էր սոցէալէզմ ) քարոզել էր լենթն- 
եան գաղափարախօսութէւնը ) յետոյ երր 
վերադարձել էր էր երկէրը՝ թուրքէս, , 
ձերբակա լե լ էէն ու նետել բանտ .

Տասն եօթ տարէ ճաշակել էր էր հայ
րեն է քէ րանտ^ր ï

տարէ առաջ) կարծեմ, 1951—էն

Fonds A.R.A.M
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ip աղատուել բան տ է ւյ ու գա էո վ Ս* ոս- 
կուա տէ րաց ե լ Ulp Ժա՚նավայ b լ րնղունե- 
էութեան ու ձեռբ բերել այս առանձնա— 
տունը : էլ էնչո*լ ստա լէնակա^ չ / էնկր :

_ Ասում են Դեմէչեւէ հետ մօտէկ կբ*
Դեմէչեւը Աոսկուայէ բաղաբայէն կո- 

մէտկէ բարտուղարն կր ՝ Սովետական 
Մի ո ւթեա^ ա յ ր ա բա ղա բէ ա ռա ջէն դկմ- 
Հերից մէկը,

__ Դեմէչեւը էնբը կուլտուրա յէ մարդ 
կ • արուեստ կ սէրում ել գր ա կանո ւ-
թէւն • ♦ ♦ րա յց առէ թ չէ եդե լ ղր ո ւց ե լո ւ : 
Հէմա ոչ ոբէ չէ ընդունում ՝ դե ր զրա զ- 
ուած կ ՝ էւ առն մամանա կնե ր են կու 
սակցականներէ համար, երեւէ կը սկսեն 
կուսակցականներէ անցեալը պրպտել՝ նր- 
րանց դործո ւն կ ո ւթ է ւնը ստուգել 1937 — 
38 — 39 թուականներէ շրջաններում • . •
Երր մարդ ուզում կ ձ ե ր բա ղա տ ո ւե լ է- 
րեն չչթապատող անցան կա լէ մարդկան- 
ցէց , սկսում կ նրանց անցեալը U[[,U([T-
աել ♦ • «

Ես լռում կէ :
Րայց Jrtrl ljl‘ r էի Լռ1Դ">֊ց I ուզում էի 

թօսել , ուղում կ է հարցնել ՝ թկ էն չպէ սէ 
դէրբաւորում ունէ եղեռնէ նկատմամբ՝ 
էնչպկս է րնդունում հայ սփ էւռբէ ՝ սվլ_ 
աաիոըայի գո յութէւնը* Այրւում կէ* եւ 
յիչում էի նր ա մէկ ո տան աւո ր ը ՝ թկ 
չվաււուես ? թէ չվաոուհմ ? թէ չվաոուենք 
ո^վ կը վառուի... կամ' bu չայրոլեմ, 
դու չայրուհս , նսւ չայրուի ... :

Վրսռւում կէ անհ ամ բե րո ւթէ ւն է g z
Էյ ա լվա շէն տուեց առէթր :
_ Ի՞նչ ես մտածում ՝ — դէմեց նա էնձ :
Ես նա յեց է ուղէղ Հէբմկթէ ա չբեր էն*.

— Ես գՒ տ եմ, _ ասաց նա ՝ _ առաջէն
Հայը Հէ , ո րէն տեսնում եմ էմ տանը*, 
fin լորը նոյնն են*.

Մի բանէ բա մակ արդէն թմել կր Հա
յոց կոնեակէց՝ կարմել*

Ես չկ է կարողանում բամանուե լ նաեւ 
այն մտքից, որ Հիքմէթը թուրք չի, այլ 
fiէւղանդացէ , թո լրբա ցած Պոնտացէ կամ 
որեւկ ուր է շ ազդէ զաւակ յ Աթր գանկը 
ուռուց էկ չէր յ մա զերր' սեւ չէէն ՝ այ
տոսկրները ցցուած չկէն. ա չբերը շեղ 
չէին-.

- Ա, սէ՞նբն ՝   հարցրեց էք ա լվա շէն :

Ուղում են էմանալ՝ թկ էնչպկս եմ
վերաբերում 1915—էն *

- Այ ո ՝ — թօսա կզութեան թե լր էւ լե- 
g է ես հալվաշէէց ՝   անհամ բե ր եմ... :

- Եղ ած ր անա րդա րութէւն կր * Եթէ 
Հա յեր ը մնա յէն երկրռւմ ՝ Թ ո ւր բէ ա յո ւմ ՝ 
հէմ ա Թո ւրբէա շատ զարգացած երկէր 
կր դառնար * . ♦ ափսո'ս ♦ • . :

_ Ո կ՞բ դատապարտում ։

— Ո՞ւմ դա տասլա րտեմ *. Դատապարտել 
նշանակում է մէկէն պատմել՝ մէւս էն 
արդա րացնե լ ու հ ա տո ւց ո ւմ պահանջել : 
Հէբե ա թ կ ՝ անցած ՝ գնացած պատմու- 
թէւն*.

— Իսկ մեր հողե՞րը* * * *.

— Հողեր ը պատկանում են նրանց ՝ ուէ- 
բեր ապր ում են նրա վրայ, հէմա այնտեղ 
Հայեր չկան* Փաստն այղ կ։

- Այգ հողերի Հայերը գր ԱՈ ւմ են, 
կարող են վերադառնալ, եթէ հողերը 
տ ր ոլենյ

_ Հողերը թն տրւում , առնւում են--. 
Րայց պէ՚՚՚ք է արդեօք խօսել գրա մա- 
սին - - - Անարդարութիւն էր : Եղտւ—ան_ 
ցաւ : իմ կարծիքով պէտք չէ քրքրել :

— Գուք դիտէք որքան Լալութիւն կա յ 
դրսում ;

_ Երկո՞ւ միլիոն, աւելի՞-. Գէ նրանբ 
տեղաւորուած են :

—- Ի ս կ նրանբ որտեղէ'ց են եկել ՝ է՞նչ 
են թօսում ՝ ի՞նչ /.J, ե բազում ՝ գէ տկ՞ բ ... :

_ Դէաե՜մ.** Ի զուր : Հ1’մ ա ս ո վե տա
կտն Հա յա ս տան կա' յ * * * *

Թուրբ կր :

Ընդունել կր յոկ այն՝ որ եղաեը ան
արդար ո ւթ է ւն էր ու չէր դա տա պա ր տ ո ւմ î 
Այդրան :

Ր՚ո՚՚-րք էր :
Հրամե շտ տա լուց առաջ ՝ ես թ ո ւ ր բե ր կն 

թօս եց է :

— Անարգա րութէւնը ձայն ունէ*. Լռող 
սէնա ր դա ր ո ւթ է ւն էկա J î Եթէ անա ր դա
րս ւթէւն է եղել ՝ ապա դա տ ա պ ար տեց կ բ :

_ ւմ ՝ հօ0րս ... :
— Թէկո՛ւզ յ

— Ե ո չեմ կարող հօրս դատապարտել՝ 
նա էմ հայրն կ եղել ել էնձ չէ ասել՝ Pk 
ինչու է սուր բարձրացրել Հայի վրայ-.

Ես Ն՚սղիմ Հիքմէթին մէկ էլ տեսա f

է 0 ԱՌԱՋ Մ Ի $ f ԵՒ ԱՐ ՈՒ ԵՍՏ >

1958—է ն , Տաշկենտում՝ Աս է ա յէ եւ Ափ-
ք՚էկկէ եր կ րն երէ գրողներէ համադոԼ-
մարէն * Ես նրան չտեսն Լ լու տուեց է ՝ նա 
էնձ*, fiutjg ես լսեց է նրա ճառը՝ երբ նա 
ուղբե կ գրողներէ հետ հանղէսլելէս ut- 
սում կքՀ մեղ էրար կա սլո ւմ կ մեր լե
զուն մեր կրոնը՝ մեր արէւնը՝ մեր կա
պը ձ ոզովուրդներէ բարեկամութեան 
սոսկական մ է կապ չկ ՝ այէ tu րեան կապն 
կ , պորտէ կապը , որ մ օր ա ր զանգէ g կ 
սնունդ առնում :

թուրք էր •

Աայէս մ կ կե ան տօներ էն կր ՝ ՛որ տե
սա յ Պ ա ր ո յրէն :

Նրան պա տմ ե ց է Հէք^կթ է հետ մեր
հ անդէ պո ւմը .

Ասաց .

— fi զուր ես գնաց ե լ :

Եկաւ Հրէրազր :

Եակով Աամսոնէչ fj ա չա տր ե անցր ՝ ա շ- 
էւարհահռչակ արձակադրուհէ Աէնրէէթ- 
թա Հյ ահ էն եան է ամուսէնը*. Հր էր աղէ հետ
էր :

Եջնում էէ երկրորդ յարկէց ՝ գրադա
րան է y գրթր շա լա կած î Ա* կ կ շա րա թ էց 
մեկնե լ ու կէ Երեւան՝ ամանորը հօրե- 
նա կան օճա էյո ւմ անցկացնե լու : Զիւն էր 
Ս nu կուա յում : Փողոցներում վթտում ՝
ա ղմկ ում կէն ձէւնամաբրէչ մեբենաները՝ 
եւ նրանց աղմուկը հասնում կր էնս տէ- 
տուտէ առաջփն յարկը :

Եակով Ա ամսոնէ չը եկել էր րարեթօ- 
սելու դա սա թօս (Հար բա բովէն ել դրա
կանէս գկ տ Իզրաթէն ՝ որ առանց բհնելու 
Հր է բագէն' համարեն բեն ո ւթէ ւնը յւսնձ- 
նած • Տէարբաբովը Հա յ էր* Ղրսրաբաղ— 
ցէ եւ դա ս ա լանդո ւմ—դա սա թօս ում կր
դիսւլեկւոիկսւկսւՍ հւ պաաւՍակսւն ifiuinbp— 

/'"4 Աթըսւս^էղր Արը ամս 4.1’t Ւզ-
բաթը (դր ա կան անունով ÎWpUlJu
puijü ) ֆրանսական մամանա կակէց գրա
կան ո ւթ է ւն :

//* էջանցբում Հր էր ուղ ը կանգնեց էնձ
դկմ—դէմաց *

— ԵշդէՀ * * * ըսէ' * * * կնոնբ որտեղ են : 

— Էնոնբր ս^վբեր են * * * *

— Qut ր րա բով—մ ա ր բա րովն ու Ւղր աթ-
lItLFUJ ll,ÜL *

— Էնչո^ւ *.

— Ենձմէ բննութէւն կ 1 ուզեն * * * ւ՚^ՀԸ՚է 
կոլ տամ ... :

— fini՛ է^նչ կու տաս :

Ոնոր կլ Հրէ բլէ ական» պոկմս եմ բե^ 
րել, ըս ո ր էլ--- էնտեղ ամէն ինչ ըլ կա՛ յ • 
համ փիլի" ո ւէ ա յ ո ւթէ ւն ՝ համ էլ աշթւսր— 
հէ գրական ո ւթէ ւնը , Եակով Ա ամսոնէ- 
չր կարդացեչ է. . . էգենլյ չէ՞ , Եակով 
Աամսոնէչ *.

էծաղում կր ծերուեէն եւ սպէտակ 
մօրուբը՝ ւէոբր եւ կոկէկ ՝ դողդողում կր 
ծէծաղէց • ]Սոշոր դլութ ունէր՝ կա րմ ը- 
րած ՝ լայն դկմբ*. Փարթամ կր եւ գէրուկ : 
Դեռ Ս տա լէն է օրօբ համ արձա կո ւե լ կր 
հայկական նովկլներ թարգմանել հայե- 
րէնէց ո-ուսերկն եւ ընդգրկել Զօհրապէ ՝ 
Ե բութան է՝ Եամ սա րական է պատմուածը-

ղէալեկտէկա կը թօսես՝ հաւատալս

կը-՝--
Զա ր բաբո վր կախեց 'JL"'luP եիեաղր 

ղս սլե լու համար*.

Հյէրարէւ ե' ս . ♦ ♦ կ լէ * * * :

_. Հըըը y բեն ո ւ թ է ւն ս յանձնած կր
նշանակես ՝ չէ° î

_ ՀըբըՀ y — պատասթանեց ԷԼա ր բարո
վը ու մեկնեց ձեռբը էրր հրամեշտէ նը- 
լան *

է զրա էէ ղա րմա ցաւ Հր էր տգէն տեսնե-

ւ-4-
— Եո ևըէկ նշանակել եմ ՝ որ դու յանձ- 

նեյ ես բեն ո ւթ է ւնդ : էմ էն ր րար ե թօ
սել էր •• - ինձ ամկն էն չ աս ել էր--’ 
գնա’’ , ղնա'' Հ/ ի ր ա զ խոն .

Հյիրաղը, թէեւ վատ էր արտայայտը-. 
ւում ռուսերէն , կամ ղրեթէ չէր կարո
ղանում արտայայտուել, բայց չտա լալ 
հասկանու մ էր այն ՝ էնչ ա ս ւո ւմ կր էրեն :

t/M/ գարձաւ դէպէ էնձ *

— Հարց րու կդո ր ՝ թկ էն չը ղ է հաւա
տաց ե լ էմ էն էն * ես ր/նկէ^ չկէ հաւա
տա՛ յ ,, * կլէ ըլ շնորհակալ եմ էրենէց՝ 
րայց ոչ կմէն—չկմէնէց * * * թող չթօսէր » 
էն ա ՝ ես էի եկել...-.

Եղբա թն տյդ մամանակ ֆրանսական 
գրականութեան այն հատուածէ մոլե
ռանդ ո ւս ո ւմն ա ս է ր ո ղն էը > ուր ա ր տ ա֊ 
ցոլւում կէն ֆաշվւստներէ գկձ* շարմ- 
ման ծաւալն ՛ու տար ո զութէւեը ՝ մ կ կ 
թօսբով հ-դէմ ադր ական շարմումը»*. Լուէ 
Արա կոն է ս տեղծա գործս ւթէ ւններ է մա֊ 
սէն նրա ուս ո ւմնա ս էր ո ւթ է ւնն ե ր ը ար-, 
դկն Լոյս Լէն տեսել՝ հէմա նա հետա— 
զօտում ել ուսումնաս է րում կր ֆրան
սահայ թյդյատակեայ մարտէկ եւ բա
նաստեղծ Ա էսաբ Մռն ուշեանէ թմրէ 
պատմութէւնը եւ կապ կր հաստատէ լ Ե- 
րեւանում դտնուո ղ նրա կնոջ՝ Ա ելէնկ 
Ս* ան ուշեանէ հետ՝ Հայաստան պէտէ 
դար նրան եւ Ա ան ո ւշեան էն ծանօթ Հա֊, 
յերէն հ անդէպէ լու :

Եակով Սամսոնէչը մեզ տուն տարաւ ՝ 
հէւրասէրեց յ Ա*արէկթթա Ա երգէեւն ա 
ՀրԱէհէնեանր դուրս չելաւ էր ա շթա տա- 
սենեակէդ . Թկեր֊ ամ ուս էն ը զդո ւշա ցրեց ՝ 
որ հէւրեր ուեթ ^այ գրողներ * Դուստ
րը մ էացաւ սեղանէն ^ւ սկսեց զննել մեզ՝ 
յետոյ՝ ըստ երեւոյթէն ՝ ձանձրացաւ նը- 
րտնից , որ ոչ Հյ իրտղր եւ ոչ կ է ku սա
հուն ռուսերէն չեն^ թօսում ՝ էբնց մեղ 
ու անհետացաւ յ Գեղեցիկ չէր : Գուցէ
ուշադրութէԸ ւն կր պա հանջում մեր 
կողմէց : Այդ ուշադրութեան չարմա-
նացաւ ՝ որովհետեւ Հքթրազը դեռ չէ ը 
ձերբ աղա տո ւած այն մտբէց՝ թկ էն չո^ ւ 
կ բար ե թօսէ լ էր համար*.

Նա թմորը հանում կր հացՀ, շերտէ- 
[‘էց նր֊ մէայն եփուած ՝ կարծր մակերեսն 
կր ուտ՛ու Տ, յե տոյ ղադա րում կր ուտե
լուց գնդէ կներ կր սարբում թմ՛որէց ՝ 
ո լո րում ՝ թա ղո ւմ յետո յ բա ց ո ւմ գըն- 
դիկր-- ■ ■-

Ես ծնկով էէփեցէ նրա ծնկէն ՝ սեղա
նէ տակէց ։

- Անյ արմ արկ*. •

_ Զ թօս ելո ւ համար եմ թմ որ ով թա
ղում ՝ ոնց որ էմ էն է ականջէ հետ * * * *.

(Հետոյ նա գլութը պահեց անշարմ՝ 
րնկ ած մազերն անգամ վեր չտանել "վ, 
նայուածբը դարձրեց անորոշ՝ մ է կկտէ 
սեւեռած *,

Կացարանլլ երկու յարկերը
ոչ մի ծանօթ ղր ո ղի չհանգի,,^ .
րան ծանօթոյ ցրի Տ) րի դոն Խորխ, I,

ներր*.

Մե}, հ ամ ա րձա կո ւթ էւն կր :

^այՅ նրա հեղէնակութէւն՚ն ու հրւչակը 
տւելէ շատ Մ արէկթթա Հյահէնեանէ ա- 
մուսէնը լէնելու մկջ կր՝ բան հայ գր- 
րա կանո ւթեան թ տրդմանէ չ լէնելը*. ան- 
րակշյ,ռ մարգ էր. ա ւթ ո ւա կա նի տես- 
քով -, Ի սկա կան մտաւորական»

֊ Գուք մի՛ եկէք , խնգրեցի նր ան • ես 
Շէրաղէ հետ մէասէն՝ կը մտնեմ նրանց
մ օւ

(Լսէրբաբովր մ ենա կ էր Ըեգ առաջ ե- 
կաւ եւ մեզ աթոռ ներկայացրեց : Ես
ռուսերէնն կէ արտայայտւում ՝ մերթ րնդ 
մերթ սթա լուէ լով*.

— Հր էրա' զ* մ եծ 1անս էեոծ
ես • . » ամ ա՛ րազ_դվսւ Լմէկ^երկ ո լ ա ն- 
գամ^ պէտէ լսկէ^ր * * • դաստ թօսելս :

Նտ թօսեց հայերկն*.

Հր էրազը չհամբերեց*

- Էն որ դու կդենց մատ երի ա ւՒԳմ »

— ^չնրն ո՞ ւր եւք մնա լու , տեղ չու 
նեմ-.

Եակով Սամսոնէչը վեր կա ցաւ՝ գնաց 
դէպէ լյնդունարան — ճաշարանէ գրասե- 
ղանը՝ բացեց դարակը՝ էնչ—որ բան վեր- 
ղըըեց ու եկաւ î

- Հրէրաղ վերցրու*, Դնա հէւրա-
նոց... հինգ հար իւր ը քիչ չէ։

Չվերցրեց։

— Փող ունեմ - - . ։

- Վերցրու--
S4bP9Pb3 ։

_ -թնել ու տեղ եմ ուզում :

— Ենձ մօտ կը բեես ՝ մ է մտածէ * * * ՝ —
մ կջ մ տա յ ես z

— Եմպըրթնէ' • • • (ներմուծուած) ՝ րա 
րնչէ մէն չեւ հէմ ա բա^յ չասէր *.

— Ս* տածեց է չես դայ էնձ հետ*.
— Ջեմ գայ ՝ բայց պէտէ ասած էէնկէր*.
— Ուրեմն կր դա’ս ....

- Հա՚, կը դամ '•
ԱՀ է վայրկեան ծրեեց յ

“և
1ցալվաչին ծանօթ էլ։ ^իրաղ, 
աեղծութիւնների ռուսերէն թար^Հ'

թեան հեա եւ խօսք բացեց ղր։սն , "՛֊ 
րէն թարգմանելու մասին- <

Ղրր^ր,, կ', ղւս

Շիրաղր ձեռքերը եաել, մէՀ ,, 
դրած, կանգնել էր հանգի„տ „լ 
բեր , Աեաոյ քայլեց միջանցքով' Հ’՛ 
առաջ- մի պահ ոտքերը լայն-ըՀ"' 
ցած, մի պահ գան դա դելով, աՀ{ 
կաւ դէպէ է] տ լվա շէն , *

_ Համաձա յն եմ. 
կեմ :

/7, արաղ քայլերով ի9ալ ներ^

— Հրէրա<ղ y էնԼ՚նբ.

Հյէրաղն ւսսայ*

֊ Փ՚ձի Օննիկ կ'ըսես , մէրս Օն նիկ 
ոէ , քուրս Գոհարն էլ Օննիկ կանչիւ 
դ ուն էլ Օննիկ կանչէ ....

_ ինչո՞ւ:

_ կ օ չկա կա ր ո Jթիւն գիտե՞ս ;

- Ջէ:

- Ւշգէ րղոր համար, Որ ղ„լն , 
ես, կօշկակար չես . քուրս' Գոհս,^ 
րի ֆապրիքայում կ } ա շթա տկ ր :

Ա-ռաջին յարկի միջանցքով, ձեո, 
ձէն'է՚և t ձ‘1' տասնեակ անգամ բսրէ 
յետո յ ՝ ներ ս եկաւ սենեակ * ինձ թ, 
թէ ներս եկ աւ ընելու :

Ա՛յդ րՀտհճակալը.

— Ջ է՛ ՝ դնանբ զանդ տանբ : '/'ռլ 
ցոյց տուր y որտեղ է հեռաթօսր *

Հերթ էր :

ես՚յեց տխուր , հանեց թա չկխա 
թափ տուեց ( սրբեց բերանը :

- Ալր1՚չ տեղ չ'ւա՞յ ■

_ Աբիդենց տունը կայ- մի քիչ Un
է։

— է Լ է իմպընրթնի' , Պարսիկէ 
չեմ գայ ... :

— Ենհո^ւ :

է*
— բո չար է կր պարէ՝ բո չարա

— fi ո չար ական չկ *

— Հապա ըէչէ& սաղ Օրը նստի կչ\ 
րանց հետ ու խմէ կը ։

b կատ է ու1յկր Ս երօ fO ան զա դե
Համօ Աահեանէն՝ վահագն ^աւթաէւքւ 
Հրա չէկ Ո ո վհ անն է ս ե ան էն ՝ Հրանդ friui 
բադեանէն եւ Աուրկն Աղաբարեան1ւն^ 
րոնբ համարւում էէն բոչարտկսւննեյւ 
Հր էրազը նրանց թուա րկեց մէկ տո. մէՀ 
կնքած անուններով :

— Նա էւ մ ելո լ համար կ նստում : I 
չա ր ա կան չկ *.

— 'Ւէ ԸԳէն9 է • :

_ Դու ն ա յ է ր ա կա^ն ես ՝ Օննիկ , «
ես :

_ • Առէւծներր մենակ ման
դան վոհմակ չեն կազմէ* հասկցա [ 
կրնաս ՝ առէւծ դա ր ձ է ր ,

Հրուտ կր համոզւում ել շուտ էլ տԱ, 
համոզւոէ-մ Լր *

Մ է շա պահի ազգեցութեան 
ընկնում ՝ եւ պահը նրան դար
աղն է լ ո լ րար է ՝ եւ յանկարծ չա[ 
հո յո զ ՝ թ բնող ՝ կռուազան :

(թնացէնբ Արէդենց տուն եւ նոր յ1"1 
տան անդամբներ է ց ոեւկ մէկին նայե[ 
բթէ տակ մրթմրթալով ^բարեւ^ը՝ ՛է 
3 ԸԸ ե g սլատէց կաթ ո ւած հեռսվ10^ Ü 

սափ ողր ՝ զանդ տուեց :

տակ
ձնում

Հա

— Եշդկ ես եմ : են փող[թ “Հ
ւ fi / ւ lf անա1տայէր՝ առաւօտը կ՚ուդարղօս Ս 

Լտնին(*) , սր ընծի հըմտր տոմս < 
֊լիրէ Երևտն։ իզուց չէ մէկտլ
թայ... Ջեմ մնայ, կԳրթտմ, Փե֊ս^ 

րին կու գամ :

Նա ղանդ էր տալիս Եակով
չթ“-.

Չքնեց մինչեւ լոյս ։ Աոաւօտետն 
Արէդէ հետ նստեց Պեր եդե լկի 
կուա մ եկն ող ա ւտոբուս ր ՝ էջ,,,Լ 
տուտէ առջեւ ու կլ չերեւաց •

Ւրօբ՝ մեկնել կր Երեւան.

(*) Մանսուեաէւը (Գրի?11?) Լյլ 
կան Գթողնելփ Միոման Խպ JP 
նոՆթ-էան Մոսկոսոյի իորհթ։]ա11
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espaces de fonctionnement
DES DEUX BRANCHES DE 

L'ARMENIEN LITTERAIRE MODERNE

Le clivage de la langue arménienne en 
leux branches, orientale et occidentale, 
au cours des 18 et 19ème siècles, constitue 
une étape sans précédent dans l’histoire 
de la langue arménienne : il a conduit 
pour la première fois à la rupture de 
l’unicité de la langue littéraire. Depuis, 
chacune des branches connaît un chemi
nement qui lui est propre, suivant le mi
lieu dans lequel elle évolue. Compte tenu 
des profonds changements socio-politiques 
survenus au cours des dernières années 
d des nouveaux rapports établis entre la 
République d’Arménie et la Diaspora, les 
relations entre les deux branches de l’ar
ménien moderne sont à nouveau au centre 
de l’attention.

Dans le présent article, il ne s’agira pas 
pour nous d’établir une comparaison des 
valeurs et des qualités linguistiques in
trinsèques spécifiques à chacune des 
branches. Une telle comparaison dans la

par

Robert DERMERGUERIAN 

Université de Provence

arménienne, souvent polémique 
parce que passionnée, ne repose en effet 
sur aucun raisonnement linguistique ri
goureux et ne peut quoi qu’il en soit, 
aboutir qu’à une inconciliable confron
tation.

Nous considérons pour notre part, que 
es deux branches, malgré 'leurs diffé
rences grammaticales et lexicales intensi
ves aux cours de leur récente histoire, 
®1 des qualités linguistiques égales et le 
ébat sur la supériorité littéraire ou his
torique d’une branches par rapport à 
autre est stérile et inopportun. Ce débat 

®t en effet, susceptible d’aggraver arti- 
reiellement l’écart et la division existant
,?a entre les deux communautés locu- 
trices.

lions la réalité socio-politique et lin- 
tU'stique actuelle, et compte tenu des 
jntacts pins étroits établis entre les 
eux branches, il est plus pertinent et 

6 cadrer l’espace de fonctionne
ls es deux branches et de définir les 

ji ,, ue rayonnement de chacune 
e 6S a^n de procéder à une analyse 

Parative. Une telle analyse permet 
oJ6SUrer ^ une Part. la place qu’elles 
l’autre'^ ^CUr ml^eu respectif et

ւ part> les interférences émanant
pwtacts établis-

défini.1-6111'8 ^ac*-eurs interviennent dans la 
d’n„» ւ°Ա l espace de fonctionnement 
լ gangue:
hurs 01n^re et la compétence des locu-

2. le’ լյ .
de ]’u tes °u frontières géographiques
3. le s^e k langue,
r°ûnein Ut lanSue dans son envi-
la lanJ111 aatureL le rôle et la place de 
Somété&le ՋՈՏ b fonctionnement de la 

Nous exaial
poiif cjla ner°Qs ces facteurs séparément
Pt(>cêder C;ltle ^6S Lranches, pour ensuite 
leur rn„„a ll,ie analyse comparative de

>Onnement respectif.

ՄԻՏ-fi ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ
ZbULUW* ՇԱհԱՐՇ ՄԻՍԱՔԵԱՆ (1925-1957)

Fondateur SCHAVARCH MISSAKIAN

Branche occidentale :

1) Le nombre exact des locuteurs de 
la branche occidentale est difficile à cal
culer. En fait, tous les chiffres avancés 
sont l’objet de polémiques dans la me
sure où les locuteurs sont dispersés dans 
de nombreux pays d’accueil, dans lequels 
ils constituent des communautés linguis
tiques. Par ailleurs, du fait de 'leur inté
gration et souvent de leur assimilation 
dans les sociétés d’accueil, il est impos
sible de recenser leur nombre en tant que 
tel.
D’après les statistiques d’un quotidien pa
raissant à Erevan en langue russe (1), il y 
aurait plus de deux millions et demi d’Ar
méniens habitant en Diaspora.

Quel que soit le nombre réel de la po
pulation locutrice de la branche occiden
tale, il convient d’apprécier la compé
tence linguistique des locuteurs pour 
mieux cerner les espaces de fonctionne
ment de la langue.

Nous diviserons les locuteurs dans leur 
ensemble en deux groupes distincts : le 
groupe actif et le groupe passif.

Le groupe actif est composé de locu
teurs qui maîtrisent parfaitement la lan
gue. Ils ont des compétences dans la lan
gue écrite et parlée. L’arménien occiden
tal est leur langue maternelle, dont ils 
se servent non seulement comme instru
ment de communication quotidienne, 
mais aussi comme support de pensée. Le 
groupe actif constitue la véritable com
munauté linguistique significative, par 
laquelle la langue fonctionne sous tout 
ses aspects.

Le groupe passif comprend les locuteurs 
ayant une compétence linguistique limi
tée. Ils sont en mesure de comprendre 
le discours de l’interlocuteur sans toute
fois pouvoir lui répondre couramment. 
Leur vocabulaire actif étant très limité, 
ils ne sont très souvent pas en mesure 
de lire ou d’écrire. L’emploi de l’armé
nien est pour eux très occasionnel, jamais 
au quotidien. Le groupe passif constitue 
le dernier maillon d’une chaîne linguis
tique qui s’éteindra à la prochaine géné
ration. On peut estimer que dans l’ensem
ble, pour ee qui concerne les locuteurs 
de la branche occidentale, le groupe pas
sif est plus important en nombre que le 
groupe actif.

La communauté linguistique de la 
branche occidentale est donc caractérisée 
par une double spécificité : dispersion 
des locuteurs, inégalité des compétences 
linguistiques des locuteurs. Dans ces con
ditions, la définition du locuteur de la 
branche occidentale est problématique : 
qui, dans la Diaspora, est arménien et 
qui ne l’est plus ?

Du point de vue strictement linguistique, 
seul le groupe actif des locuteurs constitue 
la véritable communauté linguistique signi
ficative, celle qui est en mesure d’assurer 
la vitalitg et le bon fonctionnement de la 
langue. Cela réduit considérablement le 
nombre effectif des véritables locuteurs 
de l’arménien occidental moderne.

2) Les frontières géographiques de l u- 
sage de la branche occidentale sont dif
ficiles à délimiter, précisément parce

{Suite page 3)
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Ալւուեսւոէ ե ղափոխման կամ ճէւզա- 
լոր մ ան գծովդ գլխաւոր երկու մօտե
ցում կայ Մէն կը համարէ թէ տրամա
բանական շար ո ւնա կա կան ութ էւն մը եւ 
որ՚ոշէչ ևը պայմանաւորէ
զայն դ մէւսը նման բան չէ տեսներ եւ
արուեստը կը նկատէ մարզ մըդ ուր այ
լազան ո ւթ է ւնն ե ր ր օրէնրէ մը չեն հե տե
ւէր ա յլ' ներյուշական մզումներու դ պա
տահականդ էրա րմէ ան կա էլ՝. Աակայն
ա յս վեր ջփնն երը նկատէ չեն ունենա ր 
էրողութէւնը որ ա րուեստը մէայն ը1[-~
զացականդ զգայական եւ ենթակայական 
բնագաւառ, մր չէ այլ գլխաւորաբար 
.բան ա կան ո ւ թ է ւնն է անոր նոր կաղա
պարներ տուողըդ որոնր հէմնուած են 
գաղափարներու եւ ղանոնր արտա յա յտող 
էւբովի լեգո ւնե րու վբայ*. Այո գաղափար
ներն ու լեզուներ ր կո րպէս դեղա րուես-
տական ըմբռնումներ եւ դպրոցներ} կամ 
շարունակութէւնը դ ընդլայնումը և տար
բերակումն են նախապէս գո յութէւն ու
նեցողներու եւ կամ անոնց որոնր այգ 
տուեալ շրջանէդ կը տէր են դ կամ' անոնց 
հակադրուողներ են որոնր դ էրենց կար
գէն դ կը վերամշակեն եւ կ ընդլայնեն հե
ռաւոր կամ մօտէկ անցեալէդ պատկանող 
գաղափարներ դ ղանոնր աւելէ հեռու տա
նելով» Երկու պարագաներուն ալդ նոր 
գաղափար մէշտ պա յման ա ւո ր ո ւած կը 
մնայ նախապէս դո յութէւն ունեցող կամ 
մ՜ամ անա կա կէց տուեալներէ*. Հետեւաբար 
եթէ Ա՛յղ տուեալները տարբեր ԸէէայՒ^ յ 
կը նշէսնակէ թէ նոր գա գա ւէա րնե րը տյլ 
հուն գտած պէտէ ըլլտ յէն եւ տյլ րր- 
նոյթ: Ահ ա թէ ի՞՚եչու. հե տեւողական եւ 
տրամաբանական եղափոխում է ա րուես- 
տէնր եւ ոխ պատահականդ էնրնեկ՝. ^'եռ 
կտրելէ է աւելցնել էրողութէւնը թէ ար
տա յա յ տ ո ւած կամ բանա ձե ւո ւած որեւէ 
գաղափարդ ղէնր բնորոշող յատկութէւն- 
ները ու սերմէ, մը նման որ դ ուշ կամ
կանուխ դ երբ ղթ,լ ըն կա լո զ հողէ մը վր- 
րայ էյնայ դ որ է' մարդուն բանա կան ու
թէ ւնը դ կը ծլարձակէ է1 ր յաւոկութէւն- 
ներով դ որ էր կարգէն այ լ սերմեր կու 
տայդ ճշդորոշուած դ եւ այսպէս շարու
նակաբար՝. Երեւոյթը շատ բացայայտ է՝. 
0[-լ.ն ակ դ տռանց ԺԵ . հւ J-Զ • դա ր ե ր ո լ 

*Լեր ածն ո ւնգէն Լոր աշխարհ ը նոր ձեւով 
ըմբռնելու եէ- լխկա լե լու արտայայտու-
թէւնն է' էր առա ր կա յա կան ո ւթ եամ ը
մէջնագարոլ ոդե կանութեան հակագըր- 
ւո ï) > է արելէ պէտէ չըԱտր աւելի ուշ ե- 
կող նոր աղա սա կան ութ էւնը . Ետ րելէ պէ--» 
աէ չըլլար Պտրոր շը^տնը վերածն ո լն
դէն սերող ոճապա շտութեան հ ակա գըր—
ւող : Աոանց վենետէկեան նկարչութեան 

Լ դոյնն ու վրձնահարուածր գերադա
սող} դ վէ պա պա շտո ւթէ ւնն ու ւոպաւորա- 
պա շտո ւթ է ւնը դ որպէս ն ո ր ա գա ս ա կան ո ւ- 
թեան հակադրուողներ } պէտէ չկաղմա- 
ւոր ուէ էն ա յն ձեւով ղո ր կր ճանչնանր՝.

Այ ս ներածականը* պա ր զա պէս նկատէ 
ունենալու համար հրամայական մը՝ որ 
կը կայանայ էր ամբողջութեան մէջ փոր
ձել աըծա րծե լու դեղարուեստական որեւէ 
զաղափարդ տյս պարագայէն' կէտա- 
սլա շտո ւթէ ւնը դ էրեն հեռաւոր եւ մեր
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ձակայ ըմ բռնումներուն եւ կէր արկում— 
ներուն առընչուող »

19—րդ գարու սկէզրներուն նոլւաղսւ^. 
սականութէւնըդ էր էրէստ կանոններովդ 
Ւր գծապա շտո ւթեամր նւ հ ետղհ ետէ /ր- 
ճացոգ ոճովդ յո ւնա հռովմ էա՛կան անց
եալն ու արուեստը կա սլկելու հետամուտդ 
չէր կրնար գոհաց ում տալ ղդտ յա կտն եւ 
տ ր տա յտ յտ չտ կտն տ յն ձղտումներունդ ո- 
րոնր կազմաւորուոզ վէպապաշտ սե
րունդէ մը տեն չե ր ը պէտէ մա րմն աւո- 
րէէն . *Լյ կա ր չա կան օ ր էն դ նո րագա սակա
նո ւթե ան առաջփն խնգր ա ր կո ւմն ե ր էն մէն 
կու ղ տյ թէոտոր Ա*էրէրոյէն դ որ անոր 
ողորկ եւ սառցայէն բնո յթին կը 4 ա կա գ- 
րէ ներ կան է ւթէ մ ա րմն ո տ գո րծածու թւ-~ 
նը եւ վրձնահարուածէ կրրոտ 1ւ1՚ւ՚ ա ր- 
կում ը դ Հեր ածնունգէ վենետէկեան նը- 
կա րչո ւթեան օր էն ակով : Իը ա զդե ց ո ւ- 
թեան տակ դ էօմ՜էն Տ ըլարրուա աւ ելի 
կ^րխդԼախէ այս գո րծե լա կերպը դ որ կր

Գրեց'

Հ, U I Ա Ր Ա â

զուգահեռէ ու դ մէնչել էսկդ ձեւով մը 
կը հետեւէ տյգ շրջանէն Ան զլէ տ է գործ 
գրուած նկարչական արուեստէն* ճ * Մ • 
Ու • թըրնըրէ եւ ճտն 'Ոոն սթ է յ պըլէ կող- 
մէ՝. Աաջորգոգդ տպաւորապաշտ սե
րուն գէն արձանագրած ոստում ը կտրելէ 
չէ պատկերացնել առանց ասոնց դ էնչպէս 
ցոյց կու տան Գլօտ Աոնէէդ Փօլ Աէղան էդ 
Հէամէյ Փէստրոյէ դ Օկէւսթ Ո* բնո ւար է եւ 
Ալֆրէ տ Աի ս ւՒի սկղրևական գործեր ըդ ո- 
բոնը բն ա պա շտո ւթէ ւնը դ է րապա շտ ու
թէ ւնը եւ վէպա պա շտո ւթէւն ր կը մէկտե- 
ղեն ել որոնցմէ մեկնելով է որ կը յան
դէն նոր նկարչութեան դ տպաւորապաշ
տութեան դ որու գլխաւոր յատկանէշ- 
ներէն մէն է վրձնահարուածէ ազատ կէ- 
րար կումը դ որ ներկը պաստառէն վրայ 
անջատ—անջատ կր տեղագր է դ հա կա
ռա կր նորադասականներուն դ որոնր դո յ- 
նը վրձէնով մէօրէնակօրէն կը տարա
ծեն դայն ՛ընդունող մակերեսէն վրտյ՝.

Ա յս գծով դ կտրելէ չէ տ չրէ առջեւ
չունեն տյ 'ԼեէՀււէ’° Ը'1՚31,սւնոյ[՛ կ՚պ-գ Մր
գործերըդ խայտացող նկա րե լա կերպով 
երկն ո ւած դ յատկապէս էր երկար դո ր- 
ծունէութետն վերջէն շըջաննեբուն : Ա.— 
սոնց վրայ պէտր է աւելցնելդ Աամպ- 
ր ան թ վան Ո՝ այնէ և Ֆբանզ Հա լս է նկար- 
չո ւթ է ւնն ե ր ո ւ*ն յա տ կան է շն ե ր ը դ էն չ կը 
վե ր ա բե ր է ներկանէւթէ եւ վրձնահ տ ր- 
ուածէ արտա յա յտչա կան եւ շարմուն 
կէրարկման դ մանաւանդ Հա լս է՝ որուն 
մօտ անջատ վրձն ահ ար ո ւած ը էնրնէն էե- 
զու մը դաոնա լու յա ւե լեա լ նա էւ ան շան-
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•> ներ ցոյց կու. ՛ուոյ՝ ինչ որ յետադա յին 
լայնօրէն կը գործարկուի տպաւո րա-
սլաչտներ ո ւն կողմէ: ՇԱԻԱՐՇ ՄԻՍԱՀԵԱՆԻ

1880— ակա^յ տարիներու կէսերուն է որ
<իորմ Սէ օրա (1859 - 1891) հիմը կը դնէ
կէ տա պա չաս ւթե ան , կի ր ար կելո վ էրար^ 
մէ ան^ա տ վր ձն ա հ ա ր ո ւածն եր ո ւ դրոյ- 
թը՝ որ իրմով կր դտնէ իր առաւելագոյն 
արտայայտութիւնը՛. Ս էօրա տպաւորս։— 
սլա չտո ւթ ե ան լնդմէջէն է որ անոր կը 
հասնի՝ գունային բնագիտական տ!.- 
u ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն տալով նկարչական ատակ 
կիրարկում : Այսպէս՝ նկարը կը դառնայ
«խճային» դաշտ մը՝ ուր դոյները կէտ աո 
կէտ կը տե ղադր ո լին , առանց որ վրձինը 
զանոնք իրարու ձուլէ : Երանգային ձու
լում ր տեղի կ՚ունենայ ոչ թէ պաստառին
վրա յ ա յլ դիտողին աչքին մէջ , երր n— 
րոչ հեռաւորութենէ մը դիտէ նկարր .

ԱՆՏԻՊ ՄԷԿ ՆԱՄԱԿԸ

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻՆ
Գրեց'
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Ասիկա թերեւս առա յին անդամն է 
նկարչութեան պատմութեան մէջ՝ որ նը- 
կար չական ա րուեստը ամբողջական *» ա- 
ւա տա րմութեամբ կր ճղտ^ւ տուեա լ տե
սութեան մը կիրարկումն ու խորհ րդանի- 
էր Ը ԼԼաԼ* \?ա յրա գոյն անջա տ ո ւած ո ւ- 
թիւն եւ կեդրոնացում ՝ բնազանցական 
եւ դիտական խոր ըմբռնողութիւն հար
կաւս ր էին՝ ինչպէս Սէզ տն ի պա րադա- 
յին՝ որպէսղի արուեստագէտ մը նման 
ձեւով գործէր : Ասոր առաւելադոյն ար
տայայտութիւնը էլք՛լէ՛"J Ա էօրա յի մե- 
ծածաւա լ պաստառը «Կիրակի յետմիջօ- 
րէ մը Կրանտ—փաթ կդ՚էիթ՛ ‘[րաJ» 1 ՈԸ 
ծայրագոյնին ձգտելու ցոլացումն է՝ 
մարտահ բաւէր մը կարծէք՝ իր կարգին 
հաստատելու համար թէ արուեստը բա
ցարձակին հասնելու փորձ մըն է , բանա
կան աւելի' թէ զգացական , որու ծի-
րին մէջ արուեստագէտը կը նմանի վի- 
րաբոյմի մը որ՝ առաւելագոյն կեդրո
նէս ցում ով՝ կը մասնատէ եւ կը վերա-
կազմէ իրական տարրերը՝ ղանոնք վե
րա կե ր տե լո ւէ • ԱՀն խ ո ւս ա փ ե լփ օ ր էն ՝ նման 
գործարկում մը դիւրութեամբ պիտի 
չընկա լուէ ր հասարակութեան կողմէ , 
յատկապէս դար մը առաջ՝ երբ մարգոց 
գեղարուեստական ճա շա կն ու ճանա չո- 
ղութիւնը պայմանաւորուած էին կանո- 
նապա շտութեամ բ ե լուսանկարներու նը- 
մանող երկերով*. Ուստի y կա ր ելի է պատ
կերացնել անոր ս տեղծած հակազդեց ու
թի ւնը։ ԱնտարաԼլոյս ՝ կէտապաշտ գոր
ծերը արձանային ՝ անչարմ կը թուին , 
պարզապէս' որովհետեւ անոնք չեն ձ,լպզ
տիր իրականութիւնը կտմ կեանքը զգա- 
ցականօրէն վերակերտելու : Ան ոնք գի
տողէն կը պահանջեն բնազանցական հա- 
ղոր դո ւում մը՝ բիւրեղացած ՝ քան թէ
ենթակայական ա որն չուում մը։

կար չական utJu նոր գաղափարը շու
տով կը տարածուի : վէնսան վան ^]ոկ ՝ 
1886—/'^ Փարիզ հասնելուն ՝ շատ չի 
սպասեր զայն որդեգրելու* *ԼյՈ յնիսկ՝ տ ը- 
պաւորապաշտ պարագլուխներէն *իամիյ 
Փիսարօ ՝ չրֆտն մ Ը l'^-P ալ անով կը 
տարուի : Uju հոսանքին տա ր ո ղութեան 
մասին էտ յն գաղափար մը էլոլ տան եր
կու ցուց՛ահանդէսներէ) $ Փտրիզ եւ ը- 
րընոպլը • յատկապէս երկրորդը կը զգե
նու մեծ էլա ր ե ւո ր ո ւթ ի ւն ՝ որ ովհետել ոչ 
միայն կէտապա շտութիւն ը կը ներկա յա- 
ցընէ իր այլազան երեսակներով այլ նա
եւ' անոր եղափո խում—հետեւանքները՝ 
2{)—րգ գարու արուեստ էն ներ ս î'

«Մաըղ դեռ չէր զդար ՝ բայց Հայ
Գրականութեան մէջ աննախընթաց երե
ւոյթ մը կը պատրաստուէր Փարիզի 5—րդ 
եւ Q-րդ թաղամասերում մէ$_՚- Առաջին 
անդամ ըլլալով , խումը մը դրոգներ պի
տի յարձակէին անցեալի սրբութիւննե- 
րուն , գեղագիտական չափանիշներով , 
ձլ ընղունուած ա րմէ չխրեր ո ւմ վրայ յա
նում արդիական չափանիշներու՝ յանուն 
հայ նոր դրականութեան մը՝ որ համա
պատասխանէր նոր "՛֊ տարբեր աշխար— 
հին' որու մէջ կ՚ապրէին հայ դրողնե-

րր»(1)։
վահէ Օչականի այս նշմարը «Փարի

զի տզոց» մասին է ։ 1920—ական թուա
կաններու երկրորդ կիսուն՝ սկսաձ է ա- 
լադ դրաղէտներու «հայր»երոլ հաչ- 
ուե յարդարը՝ որ պիտի յանգէր «Աենք»ի 
կարճատեւ շարմումիմ եւ ապա' ներքին 
հ ա շո ւե յարդարի ՝ ինչպէս ցոյց կու տայ 
լման բնագրով լոյս տեսնող Վաղգէն Շ„Լ— 
շանեանի «Մարդ մը ՝ որ Ար տ բ տ տ չունի 
հոգւոյն խորը» պար ս ա լ՛ա զիր ը(2) : «Հ“'/— 

ր»երու դէմ Նետուած ձեռնոցը նաեւ 
հարուածած է Կոստան իԼարեանը :

«Մ ենք» ի նախասկզբնական կորիզներէն 
եղաձ է «Յարդգող» դրական խմբակ
ցութիւնը՝ որ 1927 Յունիս 2 եւ 4-/' իր 
ասուլիսները նո լի րած է Զ՛" րեանին ï Ա— 
ռաջին երեկո յթին ՝ ղե կուց ա բերը Վահ
րամ Կ տքա ւեան i'k['fPr'P Կ '"ր տոն) , 
ներածու թիւն մը տուած է՝ Զարեանի 
երկերէն ծաւա լուն հատուաձներ կար
դալով-. Երկրորդին՝ վերլուձական աշ
խատանք մը ներկայացուցաձ է՝ հետե։— 
ե ալ եզր ա կա ց ութիւնն եր ը կատարելով.—

«Զա ր եան դեռ որոնող է • ան կեանքին 
իրա կանութիւննե ր ո ւն թշնամաբար կը 
վերաբերի եւ երդուեալ հակառակորդ է 
2վ-2 = 4:—ին-. Արուեստի (ձեւին) խորա
ցումով կլանուաձ ՝ ան մարմին կու տայ 
անհոդի դեղե ց կո ւթ իւննե ր ո ւնՒր ըն
դարձակ հմտութիւնը պատճառ եղաձ է 
որ բազմաթիւ ազդեց ո ւթի ւնն ե ր ու են
թարկուի ՝ առանց անոնցմէ մէկուն '^զա
ւակութիւն^ ընելու : Ւր լեղուակամ դն- 
ղե ց կո ւթի ւնն եր ը երեւութական են ՝զուրկ 
ըլյալով խ ո ր ո ւթ են է , ել իրենց հետա- 
քըրքրութի՚-նր կր պարտիմ երեւութական 
սրամտութեան մը. Զարեանի որոնում
ները զա յմ տա րաձ են լքիսթիսիզմ/ւ ՝ կա
թոլիկութեան ել իր ճամբան բնազան
ցական բանա ստեղծ ո ւթիւէւ֊ը կար ելի է
ենթադրել՝ եթէ նոր ցնցում մը զայն 
չարթնցնէ»(%) :

Որքան դիտենք ՝ Վ . Կաքաւեանի այս 
ո ւսո ւմնա սիր ութ իւնը հ րատարա կո լած

չէ

տաք շեր մասին դրուած տխմարու- 
թիւններուն։*. Կը ՛Լ" աա հ ե ցնեմ Զեզ՝ որ 
մեր դրականութեան համար բացառիկ 
էջեր տուիք 2եր "Անցորդը ել իր ճամ
բան" ով : Կտորներ կան ՝ որոնք գլուխ 
ղորձոցներ են որեւէ դրականութեան տե
սակէտով ; Ոչ ոք պիտի կարողանայ այլ
եւս շեր արմէքը նսեմացնել։ Մեր Jn- 
ղովուրդր այնքան Ա՛լ յի՚ետր էէ > ո1՚ "՛֊
մէն տխմարութեան կարեւորութիւն

տայՀՐ) ։

1930—/' 'Լ^ր^րր՛ Զարեան «Արեւ-
մու,ոք»ի մէջ արհամարհանքով հակա- 
դա րձւսծ է *—

«Եւրոպ՚՚՚յի դրական սրճարաններ ր ա- 
մէն տեղ էլ նոյնն են : ( • • • )

Փոքրիկ դրական "իշխաններ" եւ ո տա-
նաւոբող ճնճր. մլներ .

Սիրելի Զարեան
Փարիզ, g Յոլլխ չցշյ

1991—^ յետնահայեացքը՝ Սէօրայի նը- 
ւփ ր ուած (իը մահ ուան հտրիւրամեա- 
կին)՝ չունեցաւ այն արձագանգն ո լ ըե- 
դունէէութիւնը ՝ որոնց արմանացաւ ան- 
կէ աւելի քան չորս տարի ետք տեղի ու
նեցողը ՝ Աէզանի արուեստը ներկա յաց ը— 
նող» Ոայց եւ այնպէս y Սէօրայի նկար
չական նպաստն ու աւանղ.ր նոյնքան կա
րեւոր են : Այսուհանդերձ Փարիզի եւ
Կրըն ոպլի ցուցահանդէսները ձեւով մը 
կրկին 1լ այմմ էականացնեի Աէօրան*.

Հաւանաբար այս ասուլիս ին ակնարկած 
է «Հայրենիք» ամսագրի խմբագիր Ռու- 
բէն Գարրինեանը՝ 1927 Աեսլտ» ճ—ին }
Հէարեանին դրե լով»—

«Ի զուր այդքան կարեւորութիւն կու

ինչպէս գաղթահայութեան Յէն Մի- 
շէլում : Լերկ եւ սւմրարտտւան երեսներ ՝ 
մաղձով ել նախանձով ձեփուաձ արտա- 
շա քտութիւններ ՝ հ ոդեկան խեղճութիւն- 
ներ եւ մտքի կազեր î

Յեց եւ մգլոտ ո ւթի ւններ , կատուի թաթ 
եւ ալանա կի նայուաձք։ Ջրալի երդի- 
ձարանութիւն եւ Սամաթիոյ կամ Ակի։— 
տարիա ր ուա րձաններ ի ց եկաձ՝ պառաւած 
եւ ցեխերի մէջ տապլտկող զեղազիտո։— 
թիւն»^) -.

Յայտնապէս ՝ ո՛չ «Փ՚սրիղի տղոց» եւ 
ոչ ալ Զարեանի միջեւ համաձա յնո։— 
թեամ եզր եղաձ է ՝ թէեւ ինչպէս ցոյց 
տուած է Զարեանի որոչ զորձերու ըն
թերցումը՝ իրենց դրական ըմբռնումնն- 
ր^ այդքան ալ հեռու չէին իրարմէ-,

Վենետիկ ապրող Զարեան բողոքած է 
«Յառաջ»ի խմբագրին «Յարդգող»ի մէջ 
յայտն ո ւաձ աննպաստ դատաստանին 
դիմաց : Զարեան եւ Հրաւարշ Միսաքեան 
զիրար կը ճանչնային առաջփնի Պոլիս
ապրած շրջաններէն (1910—11, 1913—14, 
1921—22): Րաց I՛ այս նամակէն՝ ոչինչ
յայտնի է այդ կապի մասին՝ որ յետա- 
դային վերածուած է բացայայտ հակա
կրութեան ՝ որ իր գագաթնակէտին հա
սած է 1932—ին ՝ երր Զարեանի «3ուսս։— 
բեր»ի մէկ յօդուածին T։ • Մ իսաքեան 
հակադարձած է եռա րամին խմբագրա
կանովն 6) :

Զարեանի նամա կր մեզի հ •ասած չէ- 
Աակայն՝ Երեւանի 'Եղի չէ Զարենց Գը- 
րականութեան եւ Արուեստի թանգա
րանի Կոստան Զա րեանի ֆոնտին մէջ 
Լթիւ 71) պահպանուած է Շ աւար շ Մ ի- 
սաքեանի ցարդ անտիպ մնացած պատաս- 
խանը՝ որ արմէքաւոր է՝ լուսաբանելու 
համար «3 առաջ»ի խմբագիրին դիրքը 
դրական նոր շարմում ին նկատմամբ՝ ո- 
րուն մասին բազմիցս արտայայտուած է 
թերթի սիւնակներէն : Ոոլոր ընդգծում
ներ ը բնագրային են։

Շատ զարմացայ վաթդւպով 
7 ր ո ւակիր նամակդ: Այդ կ՜քկ ար]ւա_ 
մարհանք է «Սէն Միշէլի ր֊սւֆայալ. 
շրջիկներու_գրչակներոլ.» մասին; իԼ 
չո՞լ կր մոււնաս որ բոլորն սւլ նոյ5 
Սամթէն անցան, գտնելու համար է 
րենց վերջնական ուղին : Աւելի հի&կք 
նոյն աչքով չէ՞ին նայեր քեզ եւ ոև 
րիշներու. . • Շս’տ տսպանդասւր 
ղաներ կան «Յարդգող»ի մէջ. կը կէ 
Սին, կ՚իյման, կ՚ելլենք առալիք ՚ 
1իրկ11լի : իյարիուլը անհետ կը կո 
սուի : Դուն չես որ պիտի ուրանս։ 
թէ ամէն շարժումէ գիրք մը կը մր. 
նայ : Փու գրականութեան վերարհր. 
եալ ասուլիսը՝ պարզ տեղե կասսաս 
թիւն էր , եւ լուրջ թերթ մը պարտս, 
լոր է հրատարակել եղածն 'ՈԼ. ի ou, 
ուածը ՝ ոչ թէ իր ո լզածը առան^ ոյ 
ել է ն կա տո ւմ ի : ( Ուսումնասիրութիւ
նը 70 էջ էր, կարծեմ):

Կնչ կն վերաբերի յաոաջ եկած զր. 
նահատականներուն ( «կուաոկցաէ
ուրիշ թերթերը») եւ Ս առա քի այս հր. 
րատարակութեան , շատ կը ցաւիմ ղ 
այնքան միակողմանի դարձեր ես,ե 
մեզ* կուսակցականներուս ւիերագըր. 
ւած «մեղք» մը դուն կը գործես 
տա կց ա բա ր պահանջելով որ կուսակ
ցական ակնոցով նայիւք գրականու 
թեան էւ գեղարուեստի վրայ • ■ • Կար. 
ծեմ իրար նոր չպիւոի էնանչնւոնք, հւ 
«Յաոաջ»ը դաս աոնելՈլ սլէտք չունի 
Ես ալ գնահատողներէն եմ մւսնաւաէս 
«Հայրենիք» ամսագրի վերջին շարքխ 
եւ նոյնիսկ կը իյորհիմ արտատպում, 
ներ կատարել: Յայց այս պարսպա! 
չի կրնար կաշկանդել զիս, չի Կրնա1 
խաթարել հիմնական դիե ոքօւ 
շատ մօւոէն ծանօթ ես 1910ԷՕ- ի Փ1!1'
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Շ - Աիսսւքե®1

(1) Վ- Օշական, Գրական 
«Յագին», Դեկտեմբեր 1966, 50-51:

(2) Տե՜ս- Վ- Շուշանեան, ՄարղՀ 
Արա րա տ չունի իր հոգւոյն /""քք

«Յագին», 1, 1997 (շարունակելի)
(3) Ծիրկաթին, Յարդգող- Վեր^ն

Յուլիբեք երեկոները՝ «Յաոաջ», 1

1927 3 :
(4) ԴԱԹ, ԿԶՖ, ր֊իւ 25 =
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աս , 1975 , 629 : ..
(6) Կոստան Զարեան, Նալաաուքարխ 

Յուսաբեր», 1932 Մարտ 26՛ ն
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լիւ

20
ւարշ Միսաքէան, Գրականութեան 
մակով, ^թ^ներ՛ Կենդակ

կան «31Աո֊սւջ» ւ 1932

*

Սէօրայի կ անխահաս մահով՝ կէտա- 
պաշտ շարմման առաջն որդը կը դաոնայ 
իրեն հետեւորդը Փօլ Սին ի՛ա ք (1863 — 
1935) Î Ս կղբնա կան տսլաւո րապա շտ կար
ճատեւ շրջանէ մը ետք՝ Սինիաք Լըի*- 
կ^ իւրացնէ Սէօրայի կէ տա պա շտո ւթի ւ- 
նը։ Սակայն ՝ վերջնոյն մանրակրկիտ 
կատարմ՛ան փոխարէն՝ ինք հետզհետէ 
կէ որդեգրէ աւելի լայն վր ձնա հ՛ա բ ո ւած 
մը՝ որու բերմամբ գունային կէտերը ա- 
ւելի կը խոշորնան ՝ մինչ երանղները աւե

լի վառվռուն կը դառնան : Շարմման միւս 
նկարիչներն ալ այս ՛ընթացքին կը հե- 
տեւին, ինչպէս Անրի—կտմոն ^րոս՝ 
Ս* աքս իմ ի լիէն Լիէ-ս ել Պրիւ֊ոէլի 20—եերու 
խումբին մ՚աս կազմողներ էն ոմանք . *1յոյն 
համակարգովդ քանի մը տարի ետք՝ դա- 
բաս կղբին՝ '՛դո յն ը <ա ր տա յա յտչա կան յա
ւելեալ հանգամանք կը ստանայ երբ ԱՈ- 
րի Ա աթիս ՝ Սն տ ր է Տըրէն ՝ Մ օրիս տը 
Հը” մէնք եւ փորմ Պրաք կէտապաշտ գոր
ծեր կը նկարեն • Այս պարագային՝ ւԼըրձ- 
նահարուածը {այմմ աւելի տարածուն) 
եւ դոյները աւելի անկախ դեր կը ստա
նան բիծերու վե րածուե լով ՝ մին չ պաս
տառը իր ամբողջութեամբը դոյն-ով չի 
ծածկուիր այլ անոր լերկ յատակը {ո- 
րուն վրայ երանգներն ու վրձնահա ր- 
ուա ծները հանգ ամ անօրէն կը ցանուին) 
մաս Լլը կազմէ նկարի ընդհանուր էու
թեան յ *Լյկարելու այս կերպը իր զուգա

հեռը կը գտնէ նաեւ Ֆրանսա յէն դուրս 
դործող նկարիչներոլ մօտ՝ ինչպէս օրի
նակ ՆԼա սիլի փ ս։ն տ ին ս կի ի ել Փիէթ
Մ ոնտրիանի , նախքան վե րա ց ա կան ո ւ-
թեան ասոնց նուաճում: Գե րմանա- 
ab արտայայտապա չաներ է-j, ոմանք եւս 
անմասն չեն մնար ‘"Ju ծաւա լո ւմ էն : 
կէ ետք կէտը՝ որպէս անջատ էութիւն՝ 
աստիճանաբար կ՛աճի ու կը դառնայ 
դաշտ' պաստառին ամբողջ մակերեսը
ծածկելով որ , 1950 —ւս կսՀյյ թուականնե
րէն ետք՝ նուաղապաչտ նկա ր չութետմբ
իր ԼԼէու^ե^յ էը ՀաԱնի *

Փ իսարօ սխալ կ'եզրակացնէ երբ՝ Ա էօ- 
բայի մահ էն ետք եւ անոր պատճառով՝ 
ԷԸ յայտ^է կէտապա շտո ւթի ւնը այլևս

կը դտնէ. սակայն ^իչղ կը նա
խատեսէ երբ կը շարունակէ թէ ան «այլ 
հետեւանք ներ պիտի ունենայ ? որոնք յե_

տագային շատ մեծ կարեւորուր1 ն 1 
տի զգենուն արուեստին համսլթ»

(*) Paris - Bruxelles, Bruxelles 
1848-19!4, Grand Palais, Pans, du 

au 14 juillet. _
Signac et la libération de 

Musée de Grenoble, 5, Place e 
du 9 mars au 25 mai.

(♦») Մոնտրիան, իր Ջ, Si

կլորներով, «Պրոտուէյ Wl 
«Վիքթ րի Պոլկի-Վուկի» 1 
կը վերադաոնայ Կ^^ուսի®' 
երբ գունային կենսունակ |ւ,
րով եւ ք աււանկիւններուլ կն J 

երիզները :
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Espaces tonciionnemenf des deux branches 
de l'arménien littéraire moderne

(Suite de la première page)

une langue non territoriale, 
firménien occidental ne fonctionne pas 

• un territoire linguistiquement homo- 
ՏքՈ6 parce que ses locuteurs sont dis- 

à travers le monde. Cette branche 
autant d’espaces géographiques 

u’il y a de communautés linguistiques. 
gHe est partout une langue de minorité 

évolue dans un milieu linguistique 
et dominant. Selon les statis-

qu'elle es^

perses
occupe

qui
majoritaire
tiques du quotidien précité, il y aurait 
plus de quatorze pays dans le monde dans 
lesquels des communautés de 20.000 per
sonnes ou plus seraient établies. Les fron
tières linguistiques de la branche occiden
tale sont éclatées.

3) Chaque communauté linguistique de 
la branche occidentale évolue suivant les 
libertés et les droits offerts aux minorités 
par la constitution du pays d’accueil. Au 
Liban, en Australie, en France, aux Etats- 
Unis, en Roumanie, en Argentine ou ail
leurs, chacune des communautés linguis
tiques arméniennes a son propre statut, 
différent de celui des autres communau
tés. Par conséquent, on peut affirmer 
qu’il y a autant de statuts différents que 
de communautés linguistiques, chacune 
étant adaptée et organisée de manière dif
férente suivant les possibilités d’organisa
tion sociale offertes par les lois du pays 
l’accueil.
Malgré les statuts différents dont cha

rnue des communautés bénéficie, on 
peut relever des éléments communs à 
toutes les communautés linguistiques ar
méniennes, quel que soit le pays d’ac
cueil.

La branche occidentale est une langue 
non territoriale de minorité. N’ayant 
nulle part le statut de langue d’Etat, elle 
n’est pas une langue d’administration, de 
fonction et de vie publiques. Aussi, ne 
bénéficie-t-elle jamais, en aucun pays, de 
véritable protection officielle de l’Etat. 

Dans le domaine de l’enseignement, 
chaque communauté a son propre sys
tème d’organisation qui est adapté au 
système scolaire et aux programmes éta
blis par les autorités compétentes du pays 
l’accueil. Dans toutes les communautés, 
les établissements d’enseignement sont 
privés et bilingues : arménien/langue of
ficielle du pays d’accueil. Chaque établis
sement scolaire a ses propres programmes 
Renseignement, ses propres méthodes et 
manuels. Aucune coopération ou concer
tation d’harmonisation n’est établie non 
seulement entre les écoles des différentes 
communautés, mais aussi entre les établis
sements scolaires au sein de la même 
™mmunautée(2). La branche occidentale

pas une langue de recherche et 
enseignement supérieur, I.es rares sec- 

. d arménien qui fonctionnent dans 
certaines universités assurent oet enseigne- 

*ut comme langue optionnelle, et ne 
ai>t pas en mesure de préparer des spé-
flalistes de la langue.
d n existe pas actuellement de média 

Presse écrite, audiovisuel) commun à 
’ettes les communautés.

chaque
**** écrite, souvent bilingue (arm.-fr., 

pfesP'՛ arm.-angl., arm.-turc, etc).
aque association culturelle ou pa- 

'1SSe’ au sean de la même communauté, 
propre bulletin d’information ou 

™dW(3). Il est important de souli. 
que la presse de la communauté ar- 

^rance n’est ni distribuée, 
Itauch’^6 a'^Rurs Rn’en France, elle ne 

dre drarement ses frontières pour 
L, • ' • US<'e ^ans d’autres communautés 
ècritTÏ՝168 (4)‘ De même la presse

nes , 6S autres communautés arménien- 
Jnénie61 PaS dans le millieu ar-
chjj.e & 6 France. On peut donc en con- 
Pre Cha(lue communauté a son pro- 

propres ° orSaaisation interne, ses 
et aiédiaftrUCtUreS associat*ve .éducative 

nient իտ ՝4Ա6’ CC réduit considérable- 
OrriDani • ։)Oss*Filités de liens intercom- 
5 nereS démens.

^tinauté P6Ut aFfrraner que chaque com- 

autarcje un îlot isolé vivant en
teurs éanm°ins, l’analy se des fac- 
^Pace de^fenailt ^ans ^a définition de 
ladite ա °ncti°nnement de la langue - 

compétence des locuteurs, li

En règle géné- 
communauté a sa propre

mites géographiques, statut de la langue - 
conduit à constater une certaine rupture 
dans la cohésion communautaire et même 
une fracture dans l’unicité de la popula
tion locutrice de la branche occidentale 
dans son entier. La cohésion communau
taire est d’autant plus menacée que 
chaque communauté est progressivement 
et inévitablement imprégnée de la cul
ture, de la langue et de l’environnement 
des différents pays d’accueil.

Quels sont, dans ces conditions, les es
paces de fonctionnement de la branche 
occidentale moderne ?

Le milieu familial constitue l’espace 
principal de fonctionnement de la bran
che occidentale. Il assure l’acquisition de 
la langue maternelle et la transmission de 
certaines valeurs culturelles. Dans le ré
seau familial, la langue est le moyen prin
cipal de communication et d’identification 
ethnique. C’est bien à travers la solidarité 
familiale que la langue manifeste une 
des plus importantes dimensions de l’ar- 
ménité au sein de la communauté.

Le milieu scolaire est Un espace assez 
large de fonctionnement de la langue. 
11 peut être différent selon l’organisation 
du système scolaire de chaque commu
nauté (niveaux élémentaire, primaire, se
condaire). Il est malgré tout, le milieu 
principal de transmission de la langue 
littéraire et des valeurs culturelles natio
nales (5).

Le milieu intellectuel (professeurs, 
journalistes, écrivains, ecclésiastiques, 
artistes) constitue l’espace de fonctionne
ment principal de la langue littéraire, car 
il est moteur de création culturelle et 
support de pensée dans cette branche de 
la langue.

La vie associative offre un espace non 
négligeable de fonctionnement de la lan
gue. En règle générale, la langue de com
munication et de travail des associations 
culturelles, compatriotiques et des partis 
politiques est la branche occidentale. Pré
cisément, c’est bien dans cet espace de 
fonctionnement de réseaux associatifs que 
la langue trouve, au sens de sa pratique, 
une des dimensions potentielles de la ma
nifestation des liens sociaux.

Un autre espace de fonctionnement de 
la branche occidentale est l’église. S’il 
est vrai que l’Office se déroule, selon la 
tradition, en Grabar (arménien classique), 
les sermons sont donnés en langue mo
derne. Cet espace linguistique assure dans 
une importante mesure, la solidarité et 
les liens sociaux des locuteurs.

L’espace de fonctionnement de la lan
gue écrite littéraire est limité à la presse 
et à la publication d’œuvres littéraires 
qui sont cependant très réduites en 
nombre et mal diffusées.

En conclusion, nous dirons que les es
paces de fonctionnement de la branche 
occidentale de l’arménien moderne qui 
coïncide avec les frontières des commu
nautés linguistiques dispersées, sont à la 
fois multiples et réduits. Ces espaces sont 
multiples vu le nombre considérable des 
communautés linguistiques établies dans 
de nombreux pays d’accueil. Ils sont en 
outre réduits compte tenu des divers sta
tuts qui limitent les espaces de fonction
nement de la langue au sein des diffé
rentes communautés linguistiques.

Branche orientale :

1) Le nombre réel de locuteurs de la 
branche orientale est relativement plus 
facile à évaluer. Cette branche est em
ployée d’abord en République d’Arménie 
qui compte environ trois millions et demi 
d’habitants. Elle est également pratiquée 
dans plusieurs communautés linguistiques 
hors des frontières de l’Arménie : en 
Géorgie où l’on compte 300.000 locu
teurs, la majorité étant établie à Tbilissi; 
dans de nombreuses Républiques de l’ex- 
URSS : en Russie, principalement à Mos
cou, à Saint Pétersbourg, dans les régions 
de Stavropol et d’Irkoutsk, en Ukraine, 
au Bélarus, en Lituanie et en Lettonie, 
dans certaines républiques de l’Asie Cen
trale : en Ouzbékistan, au Kazakstan ; ce 
qui revient au total à environ un million 
et demi de locuteurs.

A cela il faut ajouter la communauté 
arménienne d’Iran qui compte environ 
200.000 personnes pratiquant la branche 
orientale. On peut estimer que la totalité 
de la population pratiquant la branche 
orientale s’élève à cinq millions et demi. 
Précisons que les communautés linguisti

ques arméniennes orientales ont toutes 
une longue histoire, elles ont été consti
tuées, notamment celles de Géorgie et 
d’Iran, il y a plusieurs siècles. Malgré 
leur bonne intégration dans les sociétés 
des pays d accueil, ces populations ont 
conservé leur identité ethnique dans l’état 
civil, ce qui permet de les différencier 
en tant que telles au cours des recense
ments.

Tout comme pour la branche occiden
tale, il est important d’apprécier la com
pétence linguistique des locuteurs de la 
branche orientale afin de mieux cerner 
les espaces de fonctionnement de cette 
branche.

La population de la République d’Ar
ménie constitue le groupe actif des locu
teurs de la branche orientale par excel
lence. L’Arménie est un pays très homo
gène linguistiquement: 95% de la popu
lation est arménienne et pratique l’armé
nien comme langue maternelle. On compte 
dans le pays une minorité kurde (environ 
20.000 personnes) et autant de russes qui 
pour la plupart, pratiquent l’arménien. 
On peut considérer qu’il n’y a pas en 
République d’Arménie de groupe de lo
cuteurs ayant une compétence linguisti
que passive.

Quant aux locuteurs des communautés 
installées hors des frontières de l’Armé
nie, leur compétence linguistique varie 
selon l’environnement dans lequel ils 
évoluent. L’ancienneté de la communauté, 
le nombre et la densité des locuteurs, 
leur organisation interne sont des facteurs 
qui déterminent fortement le degré de 
compétence linguistique des locuteurs. 
Les communautés arméniennes de Géor
gie et d’Iran, plus anciennes, mieux re
groupées et structurées, comptent un plus 
grand nombre de locuteurs actifs par rap
port aux communautés arméniennes de 
Russie qui, elles, plus intégrées dans les 
sociétés d’accueil, moins bien organisées 
et plus dispersées dans l’espace, comptent 
un nombre assez réduit de locuteurs 
actifs.

Il suffit de rappeler que ce n’est qu’a- 
près l’effondrement de l’URSS et l’éman
cipation des Républiques qui la compo
saient, que des écoles arméniennes du 
dimanche ont été ouvertes à Moscou, à 
Saint Petersbourg, à Tachkent et à Vil
nius.

En conclusion sur ce premier point, 
nous constatons que la communauté lin
guistique de la branche orientale, tout 
comme celle de la branche occidentale, 
est caractérisée par une forte dispersion 
des locuteurs d’une part, et par l’inéga
lité de leur compétence linguistique 
d’autre part. Cependant, la branche 
orientale compte incontestablement un 
nombre de locuteurs actifs beaucoup plus 
important que la branche occidentale, 
même s’il est vrai que dans les commu
nautés orientales dispersées hors des fron
tières de l’Arménie, le nombre des locu
teurs passifs est bien plus grand que celui 
des locuteurs de la branche occidentale.

2) Les frontières géographiques de 
l’emploi de la branche orientale sem
blent aussi relativement plus faciles à 
délimiter.

Outre le territoire de la République 
d’Arménie, cette branche est pratiquée 
tout naturellement dans les limites géo
graphiques occupées par les communautés 
orientales. On compte douze communau
tés arméniennes orientale^ comprenant 
plus de 20.000 personnes(7), les plus im
portantes étant la Géorgie, l’Iran et la 
ville de Moscou. En somme, la zone géo
graphique de l’emploi de la branche 
orientale semble moins étendue dans l’es
pace, les locuteurs dans leur ensemble 
sont plus nombreux et constituent des 
communautés plus compactes que celles 
de la branche occidentale.

3) La branche orientale de l’arménien 
moderne est la langue officielle de la Ré
publique d’Arménie. A ce titre, elle 
véhicule le fonctionnement de tout l’ap
pareil de l’Etat et de la société dans tous 
ses aspects : éducation, recherche, admi
nistration, vie quotidienne. Le nouvel 
Etat indépendant, fondé en 1991 après 
l’effondrement de l’URSS, a promulgué

une loi sur la langue arménienne qui la 
rend obligatoire sur tout le territoire du 
pays, dans tous les rouages de l’adminis
tration, excluant toute autre langue, y 
compris le russe. En 1993, en remplace
ment du «Comité Terminologique», a été 
instituée «l’Inspection d’Etat de la lan
gue», comprenant trois Directions :
a) la «Direction de la surveillance de la 
langue», qui a pour mission de promou
voir et de coordonner les actions des ad
ministrations et des organismes publics 
et privés qui concourent à la diffusion, et 
au bon usage de la langue dans le do
maine de la communication ;
b) «la Direction de l’enseignement de la 
langue», qui a pour mission d’assurer la 
bonne organisation de la diffusion de la 
recherche, des sciences et des techniques, 
ainsi que leur coordination en matière 
d’enseignement de la langue dans tous les 
établissements d’enseignement publics et 
privés ;
c) le «Haut Conseil de la langue armé
nienne», qui est chargé de veiller à la 
pureté de la langue dans tous les domai
nes, notamment celui de la créativité 
lexicale.

Le statut de langue d’Etat assure à la 
branche orientale sa protection, sa pro
motion et sa diffusion. La politique lin
guistique conduite par le gouvernement 
garantit le bon fonctionnement et l’évo
lution de la langue au rythme de la pro
gression de la société arménienne. L’Etat 
arménien, très attaché à la défense de la 
langue՛, la considère à juste titre comme 
symbole de souveraineté et instrument de 
l’identité arménienne.

Quant au statut de la branche orientale 
dans les communautés arméniennes orien
tales, chaque pays d’accueil, suivant ses 
lois et ses traditions, offre à la commu
nauté établie sur son territoire des liber
tés, des responsabilités et moyens d’orga
nisation de nature très diverse. En ma
tière de langue, chaque communauté 
orientale a sa propre histoire, ses propres 
traditions et conditions de fonctionnement 
spécifiques très différentes les unes des 
autres.

Dans les communautés arméniennes 
installées en Russie, la branche orientale 
n’a aucune reconnaissance statutaire, elle 
n’est enseignée dans aucun établissement 
scolaire, ni même reconnue comme lan
gue de minorité. Les communautés armé
niennes de Russie, très intégrées et le 
plus souvent assimilées à la société d’ac
cueil, ne sont pas dotées de structures 
scolaires communautaires. La langue 
transmise uniquement dans les réseaux 
familiaux a progressivement perdu son 
rôle de moyen de communication, la sub
stitution linguistique s’est progressivement 
transformée en perte linguistique, et ces 
communautés ne comprennent actuelle
ment que des locuteurs de compétence 
linguistique très passive.

Les espaces de fonctionnement de la 
branche orientale sont extrêmement ré
duits dans les communautés arméniennes 
de Russie.

La communauté arménienne d’Iran, 
l’une des plus anciennes et probablement 
la mieux structurée, bénéficie des condi
tions d’organisation scolaire accordées 
aux minorité en Iran. Cette communauté 
s’est dotée d’une structure d’enseignement 
primaire et secondaire qui assure la trans 
mission et le fonctionnement de la langue 
sous le statut de langue de minorité. Très 
bien intégrée et structurée, la commu
nauté arménienne d’Iran compte de nom
breuses associations culturelles, sportives, 
une presse quotidienne en langue armé
nienne et un Diocèse.

En Iran, l’espace de fonctionnement de 
la branche orientale est aussi étendu qu’il 
peut l’être dans un milieu linguistique 
étranger et dominant. Dans cette commu
nauté linguistique, la langue joue pleine
ment son rôle de lien social et d’identi
fication ethnique.

La communauté arménienne de Géor
gie, l’une des plus importantes en nom
bre, établie en majorité dans la capitale 
Tbilissi, a connu une longue histoire, Elle 
fut longtemps, notamment au cours du 
19ème siècle et au début du 20ème siècle, 
le centre culturel des Arméniens orien
taux. La célèbre «Ecole Nersissian» fon
dée par le Catholicos Nersès Achdara- 
kétsi en 1824 à Tiflis, fut un véritable 
vivier d’intellectuels arméniens qui ont 
été les artisans et les promoteurs de la 
branche orientale de l’arménien littéraire
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moderne. Au cours de cette période, 
toutes les conditions d’épanouissement et 
de développement de la langue -- système 
scolaire, presse, éditions, nombreuses as
sociations, etc.-- étaient réunies pour fa
voriser le fonctionnement de la langue 
dans un espace très large. Après la sovié
tisation de la Géorgie en 1920 et malgré 
les profonds bouleversements politiques 
entraînés par le changement de régime, 
la communauté arménienne de Géorgie a 
conservé les structures essentielles d’orga
nisation héritées du passé -- système sco
laire, presse quotidienne, associations 
culturelles, etc -- qui, aujourd hui encore, 
assurent à la branche orientale un espace 
de fonctionnement et une vitalité linguis
tique assez importants.

En conclusion, nous dirons que les es
paces de fonctionnement de la branche 
orientale sont caractérisés à la fois par 
une concentration dominante de locuteurs 
actifs dans les limites des frontières Eta
tiques de la République d’Arménie, et par 
une forte dispersion des locuteurs qui 
coïncide avec les zones occupées par les 
différentes communautés linguistiques 
orientales. En outre, dans le domaine des 
compétences linguistiques, ces espaces de 
fonctionnement sont marqués par la pré
sence prépondérante de la communauté 
linguistique active de la République d Ar
ménie qui manifeste une très forte vitalité 
linguistique, et par les nombreuses com
munautés orientales dispersées dont les 
locuteurs ont des compétences linguisti
ques inégales, le plus souvent passives.

Les limites de rayonnement 
des deux branches :

Par le terme rayonnement, nous en
tendons principalement la présence et la 
diffusion d’une langue au-delà des fron
tières des espaces habituels de son fonc
tionnement. En fait, il s’agit d’évaluer le 
degré d’expansion d’une langue dans un 
milieu inhabituel. Chaque langue a son 
propre degré de rayonnement et, plus 
large est la diffusion, la présence d’une 
langue hors des limites de sa communau
té linguistique, plus étendu est le rayon
nement de la langue.

La branche occidentale a un rayonne
ment assez limité. Elle est étudiée comme 
langue optionnelle par un nombre assez 
restreint d’étudiants et auditeurs libres 
non arméniens dans quelques universités 
occidentales. Leur choix est motivé par 
la curiosité intellectuelle de la découverte 
d’une langue rare et ancienne et d’une 
civilisation totalement inconnue.

Certains 'linguistes comparatistes con
naissent l’arménien moderne en tant que 
langue indo-européenne pour des besoins 
professionnels. Cependant, la plupart 
d’entre eux étudient essentiellement le 
Grabar, l’arménien classique, nécessaire 
pour les études comparatives. Cette bran
che peut en outre intéresser des ecclé
siastiques qui désirent découvrir la ver
sion arménienne de la Bible.

Quant au rayonnement de la branche 
orientale, celui-ci ne semble pas plus 
étendu. Des étudiants étrangers poursui
vant des études dans des universités d’E
revan apprennent l’Arménien par pur be
soin. Un certain nombre de personnes en 
service dans les ambassades étudient l’ar
ménien, oriental par curiosité ou par goût 
de la découverte d’une langue qui a une 
histoire ancienne. Tout comme pour la 
branche occidentale, quelques linguistes 
ou ecclésiastiques s’entraînent aux rudi
ments de la branche orientale.

Le nombre très réduit de non arméniens 
se livrant à l’apprentissage de cette langue 
justifie bien l’adjectif «rare» qui la dé
finit habituellement. En somme, la rayon
nement de l’arménien moderne, qu’il soit 
occidental ou oriental, reste très limité 
et demeure l’apanage d’un public très 
restreint.

Rayonnement réciproque et interférences 
des deux branches :

Les deux branches de l’arménien mo
derne ont chacune leur propre espace de 
fonctionnement bien distinct, dont les 
frontières, pendant longtemps, ne se sont 
pas confondues. Pour des raisons essen
tiellement géopolitiques, les communautés 
occidentales étant situées dans la sphère 
occidentale et les communautés orientales

Մ Ի S fi ԵՒ ԱՐՈ Ւ Ե Ս Տ »

d’évolution, d'autre part.
L’importance numérique et les

de compétence linguistique des locuteur 
de la branche orientale, regroupés 
paiement dans une aire géographiqU(, լ/

cuteurs orientaux depuis plusieurs géné

rations.
Ce n’est que grâce à la large diffusion 

et à la grande popularité de ces œuvres 
littéraires que la branche occidentale 
marque une présence réelle dans le milieu 
oriental. La grande masse des locuteurs 
orientaux prend connaissance, comprend 
et apprécie encore aujourd’hui, les sub
tilités et la finesse de la branche occiden
tale essentiellement à travers ces œuvres 
littéraires.

Quel est le rayonnement de la branche 
orientale dans l’espace linguistique occi
dental ? La branche orientale est la langue 
d’Etat d’Arménie reconnue par la com
munauté internationale. Certes, le statut 
de langue d’Etat n’attribue pas à cette 
branche des qualités linguistiques ou lit
téraires supérieures à la branche occiden
tale. Le statut d’une langue n’est pas le 
garant de valeurs linguistiques. Cepen
dant, comme cela a déjà été précisé, le 
statut de langue d’Etat confère à la 
langue des prérogatives spécifiques. Il lui 
ouvre un champ d’influence qui dépasse 
les frontières du pays.

Toute communication écrite ou orale 
entre les ambassades d’Arménie, aujour
d’hui ouvertes dans les capitales à forte 
densité arménienne, et la communauté oc
cidentale est établie en branche orientale. 
Au cours de leurs nombreuses visites, les 
délégations officielles venant d’Arménie, 
les ministres, parlementaires, hauts fonc
tionnaires, s’adressent à la communauté 
occidentale dans la branche orientale. Les 
diverses conférences, rencontres, inter
views d’hommes de lettres, d’artistes, de 
scientifiques ou de chercheurs d’Arménie, 
les concerts, les tours de chant des troupes 
d’Arménie, les films longs ou courts mé
trages, les documentaires, marquent éga
lement une forte et constante présence de 
la branche orientale dans le milieu occi
dental.

Les dépêches des agences de presse ar
méniennes, sources principales d’informa- 
lions venant d’Arménie, les nombreux ar
ticles de la presse orientale reproduits 
dans la presse occidentale offrent réguliè
rement aux lecteurs occidentaux des textes 
dans la branche orientale.

L’expatriation de dizaines de milliers de 
familles arméniennes vers les pays occiden
taux, notamment les Etat-Unis, crée une 
nouvelle présence, importante et perma
nente, de locuteurs orientaux au sein 
même de l’espace de fonctionnement de 
la branche occidentale (10).

Compte tenu des conditions spécifiques 
qui caractérisent la vie des communautés 
diasporiques, la production culturelle fait 
grandement défaut aux communautés ar
méniennes occidentales. Cette carence im
portante est comblée par une forte expan
sion en occident de créations artistiques 
produites en Arménie. Toute la culture 
nationale arménienne contemporaine, dans 
les domaines littéraires, musicaux, artisti
ques, poétiques, scientifiques, cinémato
graphiques, trouve inévitablement son 
écho dans le milieu occidental (11).

Ainsi, nous pouvons déduire que le 
rayonnement de la branche orientale est 
fortement étendu dans les espaces de 
fonctionnement de la branche occidentale. 
Ce rayonnement est effectif aussi bien 
dans sa durée que dans l’espace. Dans la 
durée, parce que son expansion est conti
nuelle, elle n’est ni occasionnelle, ni mo- 
mentannée. Dans l’espace, parce qu’il 
concerne toutes les communautés occiden
tales, dans tous les domaines de leur vie 
sociale.

dans la sphère d’influence ex-soviétique, 
les deux espaces linguistiques ont vécu 
une histoire paralèlle hermétique depuis 
les années 20. La longue rupture des con
tacts entre les deux communautés locu- 
trices a bien, entendu fortement contribué 
à intensifier la distance entre les deux 
branches de la même langue. L environ
nement socio-politique, économique et 
culturel fort différent dans lequel les 
deux communautés ont évolué a égale
ment creusé un écart important dans les 
mentalités des locuteurs de part et d’autre.

Ce n’est qu’à partir des année 60-70, 
avec la levée partielle du rideau de fer 
et l’apparition du tourisme que les con
tacts entre les deux communautés locu- 
trices ont connu une véritable amorce(8).
Au cours de la dernière décennie et no
tamment après l’indépendance de la Ré
publique d’Arménie en 1991, les nouvelles 
relations établies, encouragées par le gou
vernement d’Arménie, se sont fortement 
intensifiées. Les nouveaux rapports 
instaurés concernent un grand nombre de 
domaines : l’économie, la culture, la po
litique, la presse, le sport. Aussi, une 
nouvelle page s’est-elle ouverte entre les 
relations historiques des deux commu

nautés.
Cette nouvelle conjoncture est à 1 ori

gine du débat ouvert sur les rapports et 
l’avenir des deux branches de 1 arménien 
moderne. Il porte notamment sur les ori
gines et les valeurs historiques, les diver
ses influences subies, la supériorité des 
qualités littéraires d’une branche par rap
port à l’autre, débat forcément subjectif 
qui conduit à l’établissement d’un rapport 
de force artificiel entre partisans et ad

versaires (9).
Nous n’entrerons pas dans ce débat.
Notre objectif sera de mesurer le rayon

nement d’une branche dans l’espace de 
fonctionnement de l’autre, c’est-à-dire, 
d’évaluer le degré de présence ou d’expan
sion de la branche occidentale dans le 
milieu habituel oriental et vice versa. Cette 
analyse permettra d’établir, d’une ma
nière aussi objective que possible, leurs 
rapports et les interférences linguistiques 
éventuelles à la lumière des nouveaux 
contacts établis.

D’une manière générale, nous dirons 
que toute présence linguistique occiden
tale en Arménie contribue au rayonne
ment de la branche occidentale et inver
sement, tout ce qui d’Arménie va vers 
les communautés occidentales marque 
le rayonnement de la branche orientale.

Quel est le rayonnement de la branche 
occidentale dans l’espace linguistique 
oriental ? La présence effective de la 
branche occidentale dans l’espace orien
tal est d’abord marquée par les voyageurs, 
les touristes, les visiteurs, les hommes 
d’affaires qui, tout en étant pour une 
bonne part, des locuteurs de compétence 
linguistique passive, sont porteurs de 
cette branche.

Les visites d’hommes de lettres occiden
taux, de délégations officielles de diverses 
organisations diasporiques créent égale
ment des situations dé contacts entre les 
deux branches.

La presse occidentale n’est actuellement 
pas diffusée massivement chez les lecteurs 
orientaux. Quelques rares articles ou in
terviews d’auteurs occidentaux parais
sent de temps à autre dans la presse 
orientale. Les ouvrages publiés par les 
éditions diasporiques ne sont pas diffu
sés en Arménie. Les séminaires, les col
loques, les conférences, les manifestations 
culturelles auxquels les locuteurs occiden
taux participent sont peu fréquents et ne 
marquent pas d’une manière significative, 
une présence tangible et effective de la 
branche occidentale en milieu oriental.

Tout compte fait, dans les conditions 
actuelles des relations entre communautés 
orientales et occidentales, le rayonnement 
de la branche occidentale dans le milieu 
linguistique oriental semble très réduit 
aussi bien dans la durée que dans l’espace. 
Cela étant, on peut estimer que l’expan
sion de la branche occidentale est effec
tive et massive dans tout le milieu orien
tal à travers la littérature occidentale du 
19ème siècle et du début du 20ème siècle. 
Les œuvres des poètes et prosateurs occi
dentaux, tels D. Varoujan, Roupen Sévak, 
Missak Médzarents, Krikor Zohrab, Ha- 
gop Baronian etc... sont lues, étudiées, 
jouées au théâtre et sont connues des lo

qualité.

;at cons

disper

ni inverser cette tendance. L’avenir Jt

délimitée, le statut de langue d’Et
tituent des facteurs essentiels favori

. i i , —/otisant
l’épanouissement de la langue. La jj,
sion dans l’espace géographique des cou 
munautés linguistiques occidentales ], 
compétence linguistique très inégalé d։ 
locuteurs, le manque de cohésion dans 
l’organisation des structures commua,, 
taires, le statut de langue de minorité sont 
des facteurs qui contribuent à freiner 
l’épanouissement de la branche occiden 
taie.

L’origine du déséquilibre de rayon® 
ment réciproque des deux branches pro- 
vient de facteurs objectifs dont on ne peut 
orienter l’évolution. On ne peut ni arrêter

chacune des branches sera celui que leup 
locuteurs leur donneront. Il nous parait 
difficile de faire des prévisions quant j 
l’influence réelle d’une branche s® 
l’autre. Le phénomène de contacts inten
sifs entre les deux branches est trop 
récent et faute du recul nécessaire 
il paraît hasardeux de tirer des conclu
sions significatives à cet égard.

(1) «Golos Armenii», quotidien indépen 
dant en langue russe, du 22 août 1( 
n° 18009.
(2) Ce constat a été dressé au cours du 
premier «Congrès des écoles arménienne 
de la Diaspora» qui a /eu lieu du 7 au S 
juin 1996 à Nice. Sur 160 écoles de l 
Diaspora contactées, plus de 50 écoli 
étaient représentées, de 11 pays différents 
avec 60 participants, directeurs ou pu 
fesseurs des écoles.
(3) En France, on compte deux que 
tidiens («Haratch» : unilingue arménien 
«Gamk» : bilingue), un bimensuel («Ad 
kar» : bilingue), deux mensuels unilin 
gués français («France-Arménie», «h 
Nouvelles d’Arménie Magazine»), ni 
trimestriel en français («Azad Magazine» 
et une demi-douzaine de bulletins associt 
tifs bilingues ou unilingues en français;
(4) Le quotidien «Haratch» dont le tirag 
est de 2.500 exemplaires, est diffusé hoi 
des frontières de la France par abonni 
ment (environ 350 abonnés).
(5) En France, la communaulé arménien։ 
(350.000 personnes, évaluation appros 
mative) a à sa disposition une seule éco 
bilingue du primaire au baccalauré; 
(Ecole «Hamaskaïne» à Marseille, 2( 
élèves), une autre école allant jusqu։ 
classe de troisième (Ecole «Tebrotzassetf 
à Paris) et quatre écoles primaires (A 
fortville, Lyon, Nice, Marseille)- f 
outre, chaque association culturelle h 
propre école hebdomadaire.
(6) Aucune étude comparative sur 
statuts, l’organisation interne et les coi 
pétences linguistiques des communaut 
arméniennes occidentales et orientale։ ։ 
été faite jusqu’à présent à notre connai 
sance. C’est un sujet qui mérite une1 
vestigation approfondie.
(7) Selon le quotidien précité, les 12
munautés les plus importantes, ayant p 
de 20.000 personnes sont : la Géorp 

l’Iran, Moscou, Saint Pétersbourg, 
rinbourg, Volgograd, la région d h ou 
la région d’Omsk, le Tatarestanle 
guestan, l’Ukraine et le Bélarus. e 
breuses autres villes de Russie comp^ 
des communautés arméniennes e 

15.000 personnes. , ,
(8) Au cours des années 1946-4 , P
100.000 personnes des communauté 
dentales ont émigré en Arménie- 
nement important qui a eu lieu a 
de la guerre froide, constitue e P 
contact effectif entre les I°cU 

deux branches. . . ,
(9) Nous n’évoquerons^ pas 
très passionné sur la réforme c 
graphe qui sort du cadre de no r
(10) A Los Angeles, où plusiei
nés de milliers de migrants se 
tallés au cours des dix dernieie^ jji 
la branche orientale est enseig 

certaines écoles. , g gOiré<
(11) Il est à noter qu’au cours 
culturelles: chant, concours plus 
tion, danse, pièce de théâtre 
la moitié des programmes լ (

Conclusion
Nous constatons un déséquilibre réel et 

profond entre le degré de rayonnement 
réciproque des deux branches, la branche 
orientale étant beaucoup plus présente 
dans les espaces occidentaux que l’in
verse. Contrairement à ce que l’on peut 
lire ici ou là, ce déséquilibre n’est pas 
le résultat d’une politique linguistique dé 
libérée et ciblée, qui viserait à réduire 
progressivement les espaces de fonction
nement d’une branche pour l’absorber à 
long terme. Il n’est pas non plus la con
séquence d’une supériorité des qualités 
linguistiques de la branche orientale. Le 
déséquilibre de rayonnement a pour ori
gine les différents espaces de fonctionne
ment des deux branches d’une part, et la 
différence de leur statut dans leur milieu

des œuvres créées en Arménie, 

la branche orientale.
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Փարիզ, Մայիս 5 
Կալըրի Մաթփնեոն

<ՒՈՆՍ էւր
Ե^րբ էր' նուազագոյն քսան տարի։

ներս մտաւ g ո ւց ա սըա Հ էն ծանր՝ խո- 
չոր պայուսակով մր ու հարց տուաւ»
Ւտւ՚՚ւԿ Ւ՞նէ կ՚՚՚յ մԷՏփ։ ԶդՒտ9այ-
1''այէ'նք։ Երկու հաստափոր դիրքեր՛. 
^աւՏպրանթ : Գծագրութիւն,

Գխն է առաւելաբա ր փանս է մի ար- 
ուհստթս դրոշմ տուող մա դնի ս ա կան րԼԸս— 
զանակը՝ յուղման ակր*

Աոանց հարց տալու ալ իր են կարելի 
է ըսել թէ սիրած է ան ո՛չ միայն Աամպ- 

ւթը այլ նաել Կոյա^ եւ Էնսորը » Ա ա տ- 
կանչական է յիչել PL իր երբեմն ծաղ- 
քահկարային իսկ տիպարներուն ետին
ա1 միշտ խորհրդանիշ մր եղական յ Ե_

քազկոտ են իր յոգնախսն ծերուկները, 
սպաչւսրմ է տեսարանը առանց ծաղ- 
ըլլալու : Զգլխիչ նիւթ է (իանսէ- 

^/' համար մարդկային մարմինը, Ի- 
րսւոես իը արտայայտութեան ձեւափո-

'մխ, մկջ պաստառը խօսուէ, ու գիւ- 
զհաղորդ կը ,քնայ»

նախ իր Հայտընը՝ լուսապա յծաո. ու 
սրամիտ, Պէթհովէնը ջերմեռանդ էլ 

ա ռա ւե լա պէ ս թ որ հր գա ւոր Հյուպէ բ թ ը :
Երեր թ որիմաստ խ ո ս տո վան ո ւթ ի ւնն ե ը՝ 
թարնուած յայտագրին երեր դասական 
սօնաթներու՚ն մէջ» Մեկնաբանել ձամտ^, 
նակակիցները աւելի հեշտ է ՝ րան դա
սականները ՝ որովհետեւ թուղթին յանձ-

^"յեերը մնալով լրացուցիչ ագդակներ : նուաՀլ նշաններուն հետքերը չատ աւելի

կո քսկռտուած բ/ լալով ՝ կարծէր աւելի
գմուար տեսանելի են գարձած : Այ՛/ 
փնտռտուքին մէջ կը կա յանա յ արդէն 
մեկնաբանութեան թո1-ն աշխատանքը։

^րպրնկալ նորարար մտահ ոգութիւն— 
^րու տեսիլքը չի խանգարեր իր ոճը ; 

Լ Լոեող հեւրով մը կու աայ իր պա տ- 
թիմնլլ ♦ fj ը խ ա ղա ղո ւթ ի ւն բերող

^•ւԿկ»խիւննևրոլ չի յանգիր' ա՛յլ 
քէւոդ բ ո լա րձա կո ւմն եր ո լ ենթակայ կր 

'^րձնկ հանդիսատեսին հոդին . Եւ հո՛դ 
1^ն l-կկրրռտ կ,

Կեն սւրար իը աւիշը կը գտնէ Ժան-
ÏJ ո1ՀԼեստԸ Հ՚ձ^գ գի^ւ՛ մը յատուկ 

կ՜լ Ո1ԼԸ։ Ե*՜ lufi տպաւորութիւնը կը 
Մէ ստեղծագործ հոսուն երեւա- 

ՀտՀլթեան մը Այնձնատո-Լր է ձեռքը :
JW»,;, Այս ն?ր պաստաո_

ԱսՀւ֊Լ' էձ՚սգրութիլնները նոյնպէս, 
1ւ։ ւ Լ տտրբեր են միանգամայն հին
ԼէԱՂՈր^ոլ^ւններԷն ։ Նման' JnL—
ք.Լ Լ չմ ով ) տարբեր' իրենց երանգ
Հձ երՐ ՚{: Ու յաճախ մէկ նը-

,Ո , Լ,,,լ,!յնի միւսին՝ կարծես դժգոհ'
նկարէն՝ ^ց-

կ ձէ ղ"յ" "էաստառէ՚ե առջեւ ու նոյնը 
ձով. lp աԼ^^' ՀԱ'1'աղատին ձզտու—
'‘"“-աձ ՛է1!,lJ J b1’ հոգիին խորքերը թաք-
Րին ճՒգոյԱ'9Ո1յքնէրԲ րեՐսե։-ոՐեԼո'֊ •Լե֊ 

՚ ‘ե ՚ Արուեստագէտին առաւելու- 
հո՛գ ոոլթեան տենչն է նկատելի

1ր խորդիմ յուղման կեդրոնը ï

^սէմ ! լ
^1 Հրե'տասարգ մնացած է, Զէ 
Փս՚Աէ/, I 'Նձնա,ւ-ն ն կա ր չա կան ուղիէն :

■" ո ամենայա^րւ 4երջւ-ն պաս-
Վշ, 11^ "Ր ^1Ը կրեն իր սուր բնորոշիչ 

\ Ոք' ^է^ր-ահանգէս որ կը վեր-
^,Ա : Գա րձեա լ տես-

-(’|լ1.1:1֊Տ(1(1-ՐԶՓ
mrntfewstwwfcr/t t/շւ omqrkS

ԴՐԻԴՈՐ ՀԱՄՐԱՐՋՈԻՄԵԱՆ
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Տ Ւ V* fr r 1Ր ( Ն
Հոգեկան թռիչք կ՝ ենթ ադր է մ ե կնա բա

նական շնորհը։ Կտն սակայն աւելի շը- 
նո րհա լվւ՝ փղձկող հոգիներ՝ որոնց ձայ- 
նը դալով էր^նց մտքէն ու նամանաւանդ 
սրտէն՝ կը ձգտին ուժդնօրէն քււսթ[էԼ մեր 
սիրտերուն յ

Անձնատուր Կ՝ (ԼԼԼաս ['ք^նց երգին՝ 
ն ա թն ա կանօ ր էն :

Գացի լսելու անոնցմէ մին՝ Գրիս թի ան 
3իմեր ման »

Ցիմերմլսն կու աայ գայն պարղօբէն։ 
Գ օ գա ր կե լո վ ճիգը առանց որ չռա յլօրէն 
յայտնուի կատարման ընթա ցքին՝ տար
ուած մանրակրկիտ անթերի աշխատան- 
քը* հարազատ մեկնաբանութիւն սր կը 
ձգտի տալ հանգամանօրէն հին ս տեղծա- 
գործութիւնը՝ այսօրուան զդաց ա կան ո t— 
թեամբ ու նորադարձ հ իւս ուածքով : ԱՀե- 
ց ընելով իր մաղէն».

Անփոփոխ հասարակ յայտարարներ 
դտնե լով հինին ո լ նորին միջեւ' լա- 
ւագո յնս ընդելո ւզելո վ զանոնք առանց 
դոյզն հակասութեան։ Ե*- ընչ ստեղծա- 
դործ երեւակայութեամբ î Աէր՝ ուրա
խութիւն՝ թախիծ՝ մահուան հովերն 
են որ կ֊ անցնին այս կենասլից նուագին 
ընդմէջէն :

Երբ կ'աւարտէ՝ երկար լռութիւն նախ 
քտնի մը րոպէ» յետոյ որոտընդոստ ծա
փեր յ կողովուրդը կը սպասէ Շոփէնի ՝ 
քանի առաջին մրցանակաւորն է Վար շա- 
ւայի մրցումին։ ptujg $իմերման կը նա- 
խլնտրէ եօթը կր կնո ւթ իւնն ե ր տալ իր ո։ 
ը1’Լ մէկ ազգակիցէն' Գառօլ Հյիմանովս- 
քիէ ։ Գինովցած կը հեռանանք սրա
հէն : Մեծ տաղանդ' մեծ դաշնակա
հար • Ազնուական նուագ *
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Երէկ գիշեր հասանք նիւ—Եորք : 

Օդանտւին մ է ջ որոնած էի ինքն ա-
վա ր հ տասնօրեակիս ծրագիրը. Ս* եծ մա_ 
սամր համերգներու ու թանգարաններու 
չարք մը, Րայց արդէն' հա՛յս գիշեր Գը- 
րի"թի'զ, վաղն ալ I]օթըպի՚ծ պիտի եր
թանք պատգամեց տղաս, հրաւիրագիր 
ունինք : Ու ա՛յդ իսկ վայրկեանէն ճամ- 
բո րդո ւթեան բնոյթը ամբողջովին {]ՈԼ— 
ցահանդէսի և աճուրդներու ա յց ե լու թեան 
փ ո խա կերպուեց տւ »

Հաւատարիմ ուրեմն՝ վատախորհուրդ 
օրէնքներուն հանրա յին վաճառքին ՝ հա
ւաքուած ենք հոս այս գիշեր Գրիսթթղի 
լնգարձա կ սրահը' յանկուցիչ կոչերու 
տէղի տալուՀ նկար գնելու : Ո՛չ բոլորս :
Առաւելապէս զուարթ ոլ հետաքրքրա
կան է երեւոյթը։ Անսպառ^ հեւքը։ ՍՀե- 
զուսպ' ախորմակը ոմանց : Բոլորովին
տա րբե ր է կեց ոԼածքը իրաւ արուեստա- 
ււէըՒ<ե ցուցասրահի մը մէջ *. Հո1 ս ՝ եր
բեմն անսպասելի բարձր արմ՜էքներով 
տկար գործեր կը զնուին *, Երբ Մ անէի 
ինքնանկարը' իսկական գլո ւխ-յգո րծո ց' 
քսան միլիոն տոլարի չոլըջ կը հասնի ՝ 
չես ափսոսար * P*ujg ^ԸԸ ոեւէ յետ— 
տպաւորապաշտի տկար մէկ գործը այ
լանդակ բա րձունքներու' տեսարանը հո^ 
դեվիճակ մը կը ցոլացնէ։

Կամ ծածո ւկ ծրագիր մը։ Վիճելի կր 
դառնայ արուեստասէրին հտսկտցո գու
թի ւնն ո լ սէրը ն կա ր չո ւթե ան հանդէպ ։ 
Այր Ո,Լ հ ե՞լքն է տիրանալու :

Որովհետեւ խնայասէր է ընդհան րա
պէս արուեստասէրը». Առաւելապէս մատ
չելի փոքր արժէքներով գծուած ու կազ
մուած են աշխարհահռչակ հա ւաքածո- 
՛ծերը, ինչպէս 'Լայթհէա , Գանվելէր , 
Լէոսլ , -Րականովիչ^ Արէնսպէրկ, կան 
բա ց ա ռութ Լւ ւննե ր' կ [ււլպէնկեան , Ֆր/։ք' 
արքաները քարիւղփ թէ պողպատի , 
րոնք զնած են բարձր արմէքով , լրացը- 
նելու մտքով իրենց կազմած հաւա- 
քածոները, Րազմապատկեալ չափերով 
աւելցաւ աճուրդի սրահներէն արուես- 
տի գործ գնելու սովորութիւնը , համա շ- 
խարհային երկրորդ պատերազմ՛էն ետք, 
Եւ Նխ֊Ե "Րր: գրալ-ծց առաջփն գիրքը , 
ստանձնելով նաև Փարիզի։ իրաւարար դի
տորդի դերը ; Աձև առարկելի իր տնտ ե- 
սական դիրքաւորման խորհիւ ; Q ՈԼ-
ցասրահները կորսնցնել սկսան տակաւ 
իրենց էական ո ւմ ը մամանակակից
արուեստագէտ ծանօթացնելո լ պատաս- 
իսանա տուո ւթի ւն ը , Հարուստ հիմնար-
կոլթիւններ ել կարգ մը թանգարա
նային մի ո ւթ ի ւնն եր կատա րել սկսած
են մ ա սամ ր ն ո յն ա շիսա տանքը : Ոչ
ծոյն ձեւով, Փոիսուած է նաեւ ար
ուեստասէրին կեցուածքը, կորսնցոլցած 
Ւև ընտրութեան ինքնավստահութիւնը ,

վերագտնել կը կարծէ զայն հանրային 
աճուրդներու սրահներուն մէի՛, ապա
ւինելով վաճառքի արդիւնքին , փոիսա- 
նա կ իր իսկ յուղման աստիճանին ար
ուեստի գործիր դիմաց :

Ել 4.էճը ւէ ։Լերջ.ա9 ած հիմնական կէտի 
մը շուրջ, ժամանակակից յղացումին 
ո լ։։ ր տ ն ե ր ո ւն մէջ կորսուած' արուեստա- 
դէ՛մ։ին փնտռտուքի անսպառ ոգին , ա զ- 
գուած գարուս գիտական նուաճում
ներէն աւելի «առարկայի կը յղանայ
քան թէ արուեստի բու՛ն «գործեր» . Յու- 
զական ը անտեսելով՝ կը ջանայ կար—, 
ե՜ է ք բանականութեան տեսանելի գար- 
ձ րն ե լ իր ա շիսա տանքը , աւելի դիտական 
առումով ընդունելի. Երբեմն յանկուցիչ՝ 
Րայց "՛չ տեւական յուղում մը յառա
ջացնող i վերջացող դարը յառաջգիմու- 
խիւն կ երազէ ամէնուրեք' երբ արուես
տը սէր կ ուղէ ց ո լացնել ï

Զէ կարելի, չսիրել նիւ—Եորքը' մին
չեւ իսկ չկարենաս ամբողջացնել ծրա
գիրդ ,
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Հրապարակ ելած է իրմէ ճոխ բովան

դակութեամբ իստացեալ երգապնակնե
րս՛- չտրք մը' հաւաքածոյի տարոզու- 
թեամբ. Զմայլելի, Ջութակի ռուսա- 
կտն դպրոցի՛ն օյյս արքան որուն մօտ ա- 
մէն 1^չ մեծ էր ՝ ազնուական մեկնա
բանութեան ԴՐոչմը ունէր*. Պարզ*. 
Ի՛՜ ա յդ կեդրոնացած էր իր նաիսադա- 
սելու կերպին ու հնչողական արտակարգ 
դեզեցկութեանը մէջ, Որ խորութիւն 
կ ընծայէր իր երամ չտա կան խորհ ուր- 
դին , վարպետ ճպոտ մը հմտալի , որ 
կ երգէր իր սրտաբուխ երգը , ճանչցայ 
զի՚նքը 1962-/, ն ամէնօրհայ մտերմու
թեան Մը բնթացքին , երբ կու գային 
դաշնակահար Լէվ Օպօրինի հե տ ՝ ամ- 
բողջական շարքը պատրաստել Պէթհո- 
վէնի սօնաթներ ուն , Եկան միասին տաս- 
նըհինգ օրեր ու աչիսատեցան առաւօտ
ները' ձայնագրելով զանոնք գիշերուան 
Ըն՛թացքին , Շատ անգամ ներկայ 1լ ըլ-
ւ՚-յի ■

Հ" դ է որ զգացի տ ա ր բե ր ո ւթի ւն ր 
հլա ւ» Լ-լ «մե՛ծ» արուեստագէտին միջել. 
Անբացատրելի, պիտի մնայ ա՛յգ, բառե- 
րոլ միջոցաւ, որովհետեւ կրնայ մարդ 
զգալ միայն, Յուզման ակն է այլակերպ 
իր թրթռացումներով , Երբ կը յանձ-
նուիս առաջինին' կը հե տելիս իրեն, 
Կ՛ո՛յ, վերադարձ , Մինչ երկրորդին ու-

ՐեԳ կը Մղէ հ ա գո ր դո ւե լո լ :

Փոթուած է աշխարհդ, Երկնային է 
պատգամը .

Ձայնապնակը կը պարունակէ իր բոլոր 
նշանաւոր ձայնազրոլթիւնները ; Աինմահ 
արուեստագէտներու շարքէն' Օյսթրաիս 
ջութակի արքայ մը։

Փարիզ, Յունիս g 
«Փոմւիիտոլ» Մշակ, կհգրոն

Տեսնել անտարակոյս Ֆրանսայի ա-
Մէնէն կարեւոր ամառնայի՛ն այս ցու_
ցահանդէսը , Յետադարձ մե& նկարա
հանդէս մը Ֆէրնան Լէմէի յատկաց
ուած , չոպ՚ջ քսանհինգ տարուան սպա
սում է մը ետք, Տի՛տանային աշխատան
քը նորարար մեծ արդի նկարիչի մը.

Պարտիմ իսոստովանիլ թէ խմ սիրած 
երէկ, այսինքն 1950—ին երբ հասայ 
Փարիզ, այսօ՛ր է որ կը սիրևմ ֆէրնան 
ԼէՄէի խորանարդապաշտ դպրոցէն սե
րած զուսպ արուեստը ; Եւ ի՛՛նչ զար-

(Շար-ը փ. էջ)

Fonds A.R.A.M
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սիրաբան ո ւթի ւնը օ/անդ-ակն է դրա կա— 
նու. թե ան, կը բաբա արկ ղա յն ՝ կը մեկնա
բանէ ՝ մատչելի կը դարձնէ Ընթերցող 
հասարակութեան : օրաբանը } \ո ւր եմն , 
միջնորդ մըն է դրո զին եւ ընթերցողին 
միջեւ } որ իր ընկալումը կը փոխանցէ 
այս վերջինին ՝ կը փորձէ իր վայելքը 
բամնել անոր հետ : Աքն շուշտ դատում 
ալ կ' ընէ , առա ր կա յա կան գնահատումը 
կբ կատարէ կա ր դա ցածին :

Այ ս իմաստով է որ Հնա խաս եմ» կ U,JU 
ուսումնասիրութիւնը ՝ Գրիգոր Պ ը/տ եա- 
նի Սեմեր /7£_(լ) ընթերցումը դիւրացնող՝ 
անոր առթած հաճոյքը ւի ո քսանg ո ղ ըն- 
թերցողին .

ԵՂԿՈՒԹԻՒՆ

Պատանութեան սեմը հասած տղայ մը 
կայ Պ էյր ութի Հա յա չէն թաղին մէջ, որ 
արդէն տեսնել դիտէ եւ լսել î Ս[ե կը հան
դիպի էլմոնին ՝ Ս[ն թիքային ՝ թաղի նշա
նաւոր մա րդերո ւ՚ն կամ յատկանշական 
տիպարներուն ՝ կը տեսնէ սենեակի պա
տին դն դաս եզո ւած կամ տրցակի սլէս 
մ է կտ եդուած նկարները եւ կը լսէ անոնց 
մասին պատմող մօր ձայնը. Այս ձայնը՝ 
որ տարերային րան մըն է նաեւ՝ Հսկըգ- 
բունք» մը՝ Հ,ծադ ում» մը Ղջ si), «zz/Æ_» 
սակ մը յարաշարժ՜ պատմութիւն , որ տեղ 
կը փնտռէ աշխարհի մը վրայ ու չի դըտ- 
ներ» [էջ 23 < ) , մեկնակէտը կը դաոնա յ 
յօրինումի անսովոր արարքի մը ՝ տաս- 
նամ եա կներ ետք ի ր ա դո րծո ւո ղ : Մե ռած 
"Լ կենդանի մարդիկ երեւակայական 
կեանրի մը կը կոչուին դե ղա ր ուե ս տա կան 
ինքնաբաւ աշխարհի մը մէջ, կ'ապր ին 
մեր ալքերուն առջեւ ու կը վերապրեցը- 
նեն «հ բեղէն կիրճ»ը , որ աքսո րն է , ել 
քսանական, երեսունական ու յիսունական 
թո Լականն եր ո լ լիըանանեան հայնոցնե- 
րը, որոնք աքսորին հետեւանքն են, չա- 
ր ո ւն ա կո ւթ ի ւն ը :

Ւի բրին րնաբանը , որ , ս իւալմ սմ մբ թէ 
էջագրումի հրամայականներու պատճա
ռով , մուտքի դրութեան վերնադիրին 
տակ դրուած է, Նարեկացիի հետեւեալ 
խօսքն է.

Ուստի եւ կախեալ զեղանակ թանիս, 
ա.Ա ոԼ նեղկութիւն աղէտիս •• •

Աղէտը , տյս պարադային ՝ աքսորն է՝ 
որուն ե ղկո ւթ ի ւն ը չէ փ ո խո ւած î Փոխ- 
ուածը անոր ձեւե է ՝ սփիւռքացումը : 
Աքսորը կր չարունակուի ղաղթէն անդին : 
/’ զուր չէ որ դիրքի երՐՈԲԳ գրութիւնը
«Աեթիքա»ն ՝ կը փոխուի կեդրոնական 
կերպարի հետեւեալ մրմունջով*

Տ.էի, ե՞րթ մըզի հանես պըտի էս ակ_ 
սորէն Ղջ 231) :

Հյ ա ր ո ւնա կո ւո ղ աքսորի ա յս սլա լոմ ru 
թիւնները Հա եմեթ» որակուած են անոր 
~,ամար հաւանօրէն , որ անոնց հերոսու
հիներ ը հայրենի տուներէն հեռացած են, 
«չար ունա կած են իրենց ընթացքը ղռնէ 
դուռ, սեմէ սեմՂջ՜^), փոչաներու 
պէօ» «այսօր հ ոս, վաղը հոն, ունեցած 
տունԼը , չունեցածի չեմին» Ղ?
20) կեցած £ե(2) :

Եւ հասած են Ափիւռքի սեմերուն։

Պըլտեան կր շարունակէ կարծես Յա- 
կոր Օչականի կէս ձգածը։ Այս վերջինը 
տուած էր նաքսաեղեռնեան գաւառը , ել 
փորձած պատկերել հայութեան մնաց որ-
Ղ՜ա-1ը Եղեռնի սարսափներուն մէջ։ Այ_
սինքն' ն տխտսփիւռքը , Պ ըլտ ե ան ա կխա ր-

ձ

J

կո ւթեա մ բ և ող եկ ո չում ով կ՛ անդրադառ- 
նայ ՛Եղեռնին ՝ բտյց կր պատկերէ մա- 
նաւանդ անմիջական ոկիզբը Սփիւռքին ՝ 
անոր հ իմն ո ւմ ը նախնական թափ առում- 
ներէն ետք :

Եր ներկայացնէ յատկապէս ոդիսակա
նը Աերմ՜ինին եւ ա ղջիկնե բուն յ ՛որոնք
ճամբա յ կ՚ելլեն պատմական Ա[նկիւրիա_
.!՛>'՛•, Եփ բատն ի ՛քար կը հ ա սն ին քրաքքա 
եւ քյ՚աս ըլ Այն՝ մ՜ամ անա կա ւո ր կայք կը 
հաստատել Հա լէպ ՝ կը վերադառնան 
ծննդավայր ՝ էլան ցնին Ե՛ի լի կի այ էն ու 
Մեր սինէն» !լ երթան (Հունաստան եւ 
հոնտեղ էն' (իրանան :

Աեր մ՜ ին ին զուգահեռ ընթած ի ր մը կ՚ու
նենան քսյրը էլմոնը եւ ա ղ$ ի կ ր > որ մի- 
ասին ծննդավայր լքելէ ետք՝ անծանօթ 
սլա աճառներ ով երկու անդամ կը բամ՜- 
նուին իրմէ ու կը վերամիանան իրեն :
(իրանան միասին են՝ րայց էլմոնի աղ_
ջիէը Մտրիամը հարս կ՚երթայ Ֆրան- 
սա ՝ Պ երի որ ՝ եւ հոն անձնասպան Ըէ~~"
լա J կամ կը մե ռնի խորհրդաւոր պայ
մաններու մէջ։

Աձւթիքան ել աղջիկը կը տարա դրո ւին 
Եար ին էն ♦ ալ Եփրատն ի վար կը
տարուին մինչեւ Աաքքա եւ քի-աս ըլ Այն ՝ 
անցնելէ ետք չարագուշակ Սեմ ա [սէն, 
ատեն մը նոյնպէս կ՚ապաստանին Հա- 
լէպ եւ ի վերջոյ կը հ աս տա տուին Հա- 
յա չէն :

տեղ խօսք կ' ր //ա յ նաեւ (շլմոնի 
եէ Աերմփնի եղրա յ րն ե ր ո ւն մ ասին ՝ բա յց 
անոնք իսկական նիւթ չե^ր դառնար սլատ- 
մ ութեան » Աևցումը եւ փո թանցում ը տե- 
?/' կ' ունենա յ մայրերու միջոցով։ Հա յ- 
րհրը այս կամ այն ձեւով զոհ դա g ած են
աղէտին ՝ մայրե՛րը 1լ ապահովեն շա ր m _
նա կա կան ո ւթ ի ւն ը համայնական կեան
քին *, Մայր իշխանութեան շլ^ան մը 
րաց ուած է եղերական պայմաններու բե
րում ով ;

Ներկայացուցչական այս դէմքերուն 
միջոցով եւ անոնց մասնակի պատմու
թեան ընդմ էջէն Պըլտեան համատա
րած աղէտը կու տայ եւ անոր հետեւանք- 
ներըՀ !^այց կը խտացնէ ^անմարդկայի
նի րամ՜ինը» ՝ չի ձգտիր Հա մբողջա կա
նո ւթեան» ՝ չի g ան կա դրեր ««.բոլոր n— 
ճիբները» ՝ չի տա ր ուիր «անասելիով» յ

Աւ֊ելի. դրական չէ^ արդեօք, կը 
մ տա ծ է, հաստատուիլ մասնաւորի 
շրջանակին մէջ, պեղել միայն ատի
կա , ինչպէս նկարիչ մը, ընդհանուր 
նախագիծը կազմելէ ետք’ պաստա_ 
ոխն հիմնական մէկ մասը միայն կը 
զարգացնէ, մնացեալը վերածելով 
յետնաշխարհի Ղջ 118) ։

Այս յետնաշխարհի յ ուշեր ը ամէն ա- 
ռիթով կը խում՜ են «աշխարհ» ՝ կը շա
րունակեն թունաւորել միտքն ու հոգին 
դմ՜ ոթքէն ճողոպրածներուն ՝ անոնց խօս
քէ րուն ընդմ էջէն կը հա սնին նոր սե- 
րունդին, կը պայմանաւորէդ անոր [Լ 
նունդդ ու զարգացումը. Ու Հայաշէն- 
ները կրաղիւսէ իրենց տուներով կը բուս- 
նին Սփիւռքի դաշտեր էն ՛ու բլուրներէն ՝

ո դե կան օր էն կը խարսխ ուին րառե- 
ղէն այն ենթահողին վրայ ՝ ՛որ ծննդա- 
‘Լայբի յոլշն է ել ազդի հաւաքական դի-— 
տակցութիւնը յ

ՅԵՄՈԻՄ

Ujn Ղ-l1 Լ՛քի ըադհանուր կառո յց ը շատ 
յսաակ է : Կո՛յ նեըածսւթիւն մը' «Տըր- 
ցակը», վերջաբան մը' «փերջին լուսանը-

կարը» եւ կան երկուքին միջել զարգա
ցող երեք պատմ ո ւթի ւնն եր' «էրե ռն» , 
«Վերւեին» , «Անթիք ա» վերնադրուած :

Առաջինը ամէնէն կարճն կ ու միաղի- 
ծը։ Զայն մը կոպ հոն՝ որ րացատրու- 
թ իւններ կու տայ ու թե լադը ութիւններ 
կ՛ընէ } իբրեւ լսողական ու տեսողակահ 
ներկայութիւն կայ տղայ մը՝ որ պահո
ղի դեր մը կը կատարէ ՝ կայ մանա
ւանդ էլմոնը տխուր վկայ ընդհ անուր 
տարագրութեան ռւ եղեռնի եւ տեսակ մը 
կենդանի յուշարձան աղջկան ը մ տ սնաւո ր 
աղէտին յ

Երկրորդը ոչ միայն աւելի երկար է՝ 
այլեւ ճիւղաւոր ու զարգացած ։ Ո>տյնր 
աւելի ներկայ է հուէ մարմնացած //z— 
սոդ^տեսնող տղան' աւելի ա ռըն չո ւած 
կե դր ոն ա կան դէմքին ՝ որ իր ծնունդէն
ա ռաջ մեռած մեծ_մայրն է* Երկրորդս!-
կան—ե բր որ դա կան դէմքեր ալ կան' քե
ռիներ ՝ հ ա f բ են ա կի ցն ե ր ։ Վիրջապէս տե
ղանուններ կան սարդոստայնի պէս դի- 
ծեր քու շող յիշողութեան մէջ՝ եւ յան— 
ցում ի վայր հր' 3) ր ըն Շըպպէք, իՀահլէ, 
Հա յա չէն ու Ա աամըլթ էյն •

Եր I՛ " [' դին մէջ դուրս կոլ դան ք անմ ի_
ջա կան ընտան իքէն ՝ որքան "Լ՛ ա/ U^‘թ ի_

քան յաւելուած մէկ անդամը նկատուի
անոր։ ^ա յնը այլեւս նախկին թե լադրա_
կանութիւնը չունի ՝ վերածուած է սովո
րական կերպարի՝ պատմողը ինքը աւե
լի առընչակից է ներկայացուած դէպ
քերուն ոլ դէմքերուն ել Անթիքան կ^դ—. 
րոնն է ամբողջ ման ը ամա ր դկո ւթե ան մը՝ 
որ Հայաշէնի րնակչութիւնն է։

Աճ ո ւմ ի ՝ զարգացումի տեսանելի ըե- 
թա3ք ^ը կայ մէկ դրութենէն միւսը։ 
«Տրց տկ»ին մէջ ձայնը կը թե լա դր է պա
հել նկ ա րն ե ր ը եւ անոնցմով սեւ եո nt ut ծ 
յոլ֊շերը՝ անուններ ու բա g ա տ ր ո ւթ իւնն ե ր 
կը նշէ անոնց վրտյ դրուելիք՝ խորհուրդ 
կու տայ զմէջփ էջերը» երթալու » (սող- 
տեսնո ղ տղան զէլմ-ոն»ով կը սկսի շար
քը կեն դան ա դր ո ւմ—պա տո ւ մին, «փհր- 
մ՜ին»ով կ՚ընդարձակէ անոր սահմաննե
րը՝ «Ան թիքա» յով կը հասնի լայնա
ծիր ներկայացումի։ Առաջին դրութիւ
նը քառասնեակ մը էջերու մէջ կը պար
փակուի ՝ երկրորդը կ՚աճի երկու եր_
րորդով՝ երրորդը կրկնապատիկէն աւե
լի երկարութիւն կ՚ունենայ։

Զտրզացումը միայն արտաքին չէ՝ է- 
ջե ր ո լ թիլով տեսանելի դարձած ՝ ներ- 
մին է նաեւ դէպքերու եւ դէպքերու 
բա ղհ ի ւս ո ւմ ով յ ա տ կան շո ւո զ յ Առաջին 
դրութեան անձերը ներկայ են երկրոր— 
ղին մէջ ու կը փոիւանցուփն երրորդին , 
կարծես համա կեդրոն շրջանա կներ ու յա
ջորդական յա ւե չո ւմն ե ր ո վ զարգացող 
պատմութեան մէջ կը մնան իբրեւ կորի
զի բնակիչ, մնայուն մասնակից,

Իրարու առընչռւած , զիրար ամբողջա- 
ցընոզ այս դրութիւնները համ ա լիր մը կը 
կազմեն : Աւելի, վիպակի մ օտ քան սլատ- 
մուածքի' իրարու ազուց ուե լով վէպ մը 
կը ձեւացնեն կարծես յ /» զուր չէ որ հե
ղինակը, վերջաւորութեան մօտ Ղջ 23G) 
ակնարկելով պա տմ ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ չարքին, 
«պատմավէպ» բառը կը գործածէ • Ոչ 
աւանդական իմաստով, սլա տմա կան դէմ- 
քերու ել դէպքերու վերստեղծումի , 
այլ պատմական ահաւոր եղելութեան 
մը վիպումին , եռամաս ողբերգութեան
մը մէջ,

Այս կառուցումը գիտակից է ել բա
ցայայտուած։ Հեղինակը ստեղծագործ 
երեւակայութեամբ վիպական աչիւարհ 
մը կը յ°րինէ, րս՚յս ել- սւրթ՚՚լն բանա- 
կանութեամբ տեղ տեղ կը բացատրէ fi ը 
ըրածը : Ի՛նքն իր գործին գրաբանն է՝ 
գրաբանական այ„ տարրը սերւոօրէն ձու
լած նիւթին :

Գէմքերոլ յարաբերութեան ոԼ կառոյ
ցի լրումի մասի՛ն ս'ն կ՝Ըսէ ՝

Այնպէս կը p-ուի որ էլմոնը անկա_ 
wnp կը մնայ , անամրոզջ, թերա_ 
ստուերային, ծակոտկէն պիտի ըսէի, 
աոանց Վերժինին( . . . ) ; Պէաք է Վեր-

r > '•է* "՝Խ՚է ԽԿս». կ
գին մէջ, ստեղծոլի (q 66-67).

&«- երկուքը միասին պէ,„ք էյ,.,
«Անթիքա»յով տրուած աւե, Լ „ , '" ՚ ՚ 
ջավայրին մէջ : Անթիքան Եղեռն!, J Հ 
ճամրաներէն անցած է, թերեւս / 
չաձեւած է էլմ„նն ու փերմ-ինը 
երկայնքին , բայց հասած է պս,տմա Լ՛’ 
նի մը, որուն ռեմին փերմին եւ Մարխյ 
անհետացած են։ Յետադարձ ակնա ը' 
գաղթի երթեւեկը կը արուի, երեսս^Լ 

կան թուականներու կէսերը կ՝ոդե1 ՝ 
ս, ին,րայց Անթիքան ել պատմողը Հ 
ս ունա կան թուականներու դէպթ'^ 

է ռյռըեչուին մանաւանդ .

Անթիքան միայն գունագեղ „լ 
ե/, կերպար չէ ինքղինք ներկայացԼ՝ 
«հաւաքական» տիպար մըն է նաեւ, Ոլ, ։Ա' 
ղէտէն առաջ եղածը կը մարմնաւ,,Հ 
l։ulJU կբ դռյատելէ աղէտէն անդին, 
նը կ'երկարաձգէ նորին մէջ, Վերմքհ
նմանակն է 'Լերմինէն ետք։ Անձի Հ 
մադրական այ„ յատկանիշը յտ,„1լ„,նլ, 
է *ետել գրութեան ;

Հողե բանա կան այս զարգացումը, զօ
րութենական այս հարստացումըկը յոր
դին եզրակացութեան, երեւակայածին նը_ 
կարին, . Պատմողը «ս րրադր ո ւ թիլննհլ^, 
կը մտցնէ գոյութիւն, ունեցող պատկերին 
մէջ, ինՀպէ- էբէռն ըրած էր իր աղջկա, 
նը կեսուրը վանելով ել ինքղինք տեղա
ւորելով թոռնս,Հիին կողքին։ Եւ ընղ
հանուր կառոյցը կր հասնի լրումի.

Կր կտրեմ լուսանկարը կերէն վար, 
կը մտցնեմ Անթիքան ու սենեակը տհ. 
սադաշտին մէջ , նրթին յեոումով մր 
կը պահպանեմ խորքի, գոյնի, որակի 
տարբերութիւնները եւ ահա կազմք, 
ւած է լքիակ ընդունելի տեսարանք, 
էլմոն' ետին Մարիամը, Վերժին՛ 
մէջտեզը աոանձին, ասդին Անթի
քան եւ իր անանուն աղջիկը : Կէտք չէ 
մոոնամ որ Վերժինի ետին, աոժամսև 
պէս բացակայ են, բայց կը կանզնին, 
երկու աղջիկները , իրենց զաւակնհ. 
րով, թոոներով ու ծոոներոկք(£ 23՞):

Այս նուրբ յեռումը, նկարի շօ։ա_ 
փելի տյս կառուցում ը ա ռա ր կա յակահ 
պատկերն է խճան կա ր ա յ թլյ տյն յօրինու
մին ՝ որ Սեմերրրււ ստեղծումը կը յատ- 
կանչէ ;

Պ ա տո ւմ—կեն ղանա դրո ւմը կը մեկնի 
նկ ւս բէ մբ կամ ftրական տեսարանէ մը՝ 
դիպա շար fi մը կծիկը կը քա կէ ՝ դ[ւմանը- 
կա ր ի մը մանրամա սնութ իւնները կը սկսի 
տեղադրել» (Հետոյ նոր մ իջա դէպ մը կ՚ա- 
ւե յնա յ ՝ պատմութիւնը ա ռա fjt՛/թա յ մը 
կ՚արձանադբէ ([ամանակին մէջ կամ յե
տադարձ ոդե կոչում ով հին դրուաղ մը 
կ՛ ա դո ւց է դիպընթաց ին ։ Ո ւսումնասքդ- 
ուած ՝ տրամաբանական ա դո ւց ո ւմներով 
մ անրահա տուածնե լւ /լը ս տե ղծո ւթն 'հատ
ուածներու մէջ հաւաքուին ՝ հատ
ուածները կը յարադրուին ու կը J0- 
րինուի սլա տմ ութիւն ը։ f*Uig ձդուաե^ 
ճերմակ տողեր կը նշեն յարակյումը 
սահմանները՝ յեռումի դիծերը։

Ո ւ֊ կը ստեղծուի բարդ այլ յստակ [u[- 
ճան կաբ մը ՝ուր գիծ եր ը իրարու կու ղա ) 
դոյները ղփրար կը լրացնեն՝ յուշի 
էններ ը համադրական յիշողութեան 
վեր ածուին , Ե պատահական թուպ
մանրամասնութիւն մը կա ր եւո րութթ
կը ստանայ՝ կը զարգանայ՝ ինչպէս 'Ս’/՛' 
մ՜ինի ձեռքին մէջ տեսնուող թալկին- 
կան մ ան լա թը, որ տեսանելի ա [-տանի
նի մը, ա ր ա ան շա նի մը պէս, 
յա ց ո ւե լի ք թոքա խտին ա զդա ր ա ր ո Լթ^ 

նը !լ ընէ մեղի :

Այս [սճտնկտրին մէջ կը մտնեն 
իբրեւ ներդիր կարծես ՝ ԱւադրԱ1^. 

յօդուածի մը մէկ մասը՝ ազդաjfà 
նակութիւն ունեցող կո չի մը տորԼ I՛l՛- 
Սահ,ակ Ե ա թո ղի ո սի նշանաւոր հ,կտԱյ^. 

մէկ արձագանգը՝ եւլն** Անոնք uJlt 
կա յա կան շե շտ մը է՛ աւելցնեն ^3
վերստեղծող դեղարուեստական tuj J 
րինումին։ Ն(աւերադրութի*-ն լէ 
վաւերագրական կը դառնայ ՝ uU1 l 
դործ երեւակայութեամբ J°l'b^n 
րայց իրական կը մնայ։

Հեղինակը խօսքով կը Հլ

րռլորը , կ՝ապրեցնէ , կը ցօւց 
կու տայ ընթերցողին, զռ՚է ա 
ԷԸ դռ-րձնէ յօրինումի
այս արարքը կ՝իրագործէ էա լ,
յանձն ո լելով ստեղ ծումի վեբացօւ լ 
սթափ մի աքով հսկելով անոր

Գրութիւնը բմայքի մը ա
տա հա կանութեան ծնունդը ’

ւՈ^

Fonds A.R.A.M
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11,1, ւանդու-մն Հ ձայնէն լսողութիւն ՛' ‘ , .... Ait
է„ե„որ-1ժՒն ■^■nnL‘‘P •

յանհրաժեշտ է, որպէսզի խա_
Խոււո, շարժուն, անդադար իրարու 
Խսւո-նոսպ, տեւական տատանումի մէջ 
վարանող դէմքերը, դէպքերդ, մա_ 
քսսւաքպ անուններդ որոշուին, զտուին 
ու իտանան, դաոնան վերջնականա_ 
պէս իրական (է ջ H) =

Անորոշ տպաւո րութիւններ ը յստա
կողն է հեղինակը՝ տարտամ յոլշե- 

{լձեսուորողը, ծփուն յարարեր ո ւթիւն- 
նհրր կայունացնողը . Կարծես ձայնէն , 
ձայներկն «համայնքին հետքերը» պահե
լու պարտականութիւն մը ստացած է
((ք 12), Անթիքայէն «հսկ՚՚ղփ ղեր մը»
կձյ, առած , ձողս'[րդային ա ՛անդը փո
խանցողի պաշտօն մը (էջ 225) : Խ /սե 
կր ստանձնէ պարտականութիւնը անց ես՛- 
լ[ն ձէջ մխրճուած դէմքերն ու դէպքէ- 
րր ապրեցնելու նկարներէն դուրս բե- 
խլոլ իբրեւ կենդանի արարածներ է' 
կբոթի լնն եր :

/lîz^ ալ կամաց—կամաց կը ձեւաւորուի 
թ՛ իբւ,էլ լՍւ՚Այ մ ան ու. կ , թէ՛ իբրեւ ui—
սլացայ ստեղծիչ՝ որ ինքեի ր են [ոոստա_
յսմ է '11"՚ղ դաոնալ՝ ինչպէս կ նկա
տեն ր էջ CG—/< մէջ(3) : Սկէղրը աչք մըն 
կ մանաւանդ ել ականջ մը՝ որ յանդումի 
էս՚յր կր ղառնայ աւանդութիւն փոխան- 
րւղներոպ, համար՝ ասլա մեկնակէտ' րս- 
Iեղծուելիք պատմութեան z «Մատիտ մը 

աս՝ դրէ» կը թելադրուի իրեն մասնաւոր 
պարագաներու մէչ ( է[ Ո ) ; ինք մատիտ 
անող ու գրողը կ'ըլլա յ ընդհանրապէս z

Անչսւչտ դիրքին մէչ առաջիդ, դէմ- 
("՛է խօսող լսող—սլատմող բոլորովին 
լե նոյնանար հեղինակին հետ : Ինչպէս
1խս անձերուն, կերպարի վերածուած 
կր կրկնակին հետ ալ հ ե ռա ւո ը ո ւթ իլդ, կը 
ստեղեէ Պրլտեան ՝ փտման ակի անցքը եւ 
արուեստի պահանջները պատճառ կ'ըլ- 
րն դուրսէն դիտելու ել տեսնելու ինք- 
1ինլ> : իայց իննսունս'կան թուականնե
րուն Սեմեր^ ստեղծող գրողին սաղմը 
եերկտյ է արդէն արտաքին թելադրան- 
("՛է ու ներքին մղումով մատիտ առնող

11(' " ՛է տղուև մ էջ յ
Տանձն առած պաշտօնը կատարելու 

՝ս,մար Պրլտեան կը ստեղծէ ուրոյն գրե
լաձևս մը , արձակի նոր որակ մը , որ ու- 
րսդրալ յատկանիշներէն մէ կն է Աեմե_ 
քուն ել մնայուն արժանիքներէդ, մէկը 
ժամանակակից մեր դրականութեան z

Պէտք է վարժուիլ այս դրելաձեւին՝ 
1այելելոլ համար ղայն ել անով տրուած 
Ր“ւթիւնները . իսկ վարժութիւնը 
'"լտ կը ստեղծուի , առաչին էջերու ան- 
•"Իր տպաւորութենէն անմիջապէս
•WfZ

Պրլտեան պարզապէս հրաժարած է 

Ոալեալ որոշ ս ովո ր ո ւթի լնն ե րէ' հա
յրական դրելաձել մ ստեղծելու հա- 
l՛ Անոր մէչ նոր կերպարանք կր 

“"‘"•սն խօսակցակադ, մասերը՝ հ է-
11՛ -‘կային խորհրդտծութիլնները ՝ բա- 
Րութիւնները՝ „ը„նՔ կը հիւսոլին
Ո-րու լոյծ պարբերութիւններռւ մէջ .
Կ" “լտրբերութիլնները կարճ են կամ 

Ո“Հ՝ րոտ պահանջի՝ միջակէտով վեր_ 
հա կամ վերջակէտով՝ երբեմն այ 
հատուած' տողանցումով։ Բայց գըլ_ 
Լ^բով չեն սկսիր միշտ՝ խօսակցու-

tl ‘•իւոոլիդ՝ պատումին .
£

սժ3 պտտմելաձելի փոփոխութիլննե-
հ"ուՏեԱ1քԸ նչ"ւ^՚ն Րյետցակէտի վ,ո_
*1մ-լՀ ւ \ ^ատմո,լը ա։ք& ^չ խ,
1-յաերՀե" ",ե 1"Օ"մ'“Լ չտրտա-

յ ժաւոի կ „ ւնենա յ հետը խօսողը՝
ոչ ձ-

Տ Jքր- տալով՝ այլ նաեւ 
Ր ս.լԱ ւա1ւևրպելով այդ կարծիքը՝ 
lk„ " ՚եւտ Լով անձերն ու երեւոյթ-

" ’"4/'

Ու, ւ1 ր

Րումնե մԸ Աահ"ւն' "ԳԲԲև' մե1մ 
l-՚^աւ ւ, 1։ւ“ո,ւ՚"նչո'"ղ՝" ր կը զար-

Յօրինումի խճանկարային այս կեր- 
պո՚Լ՝ ~* !“ մ ա դր ա կան ու կենդանի այս դը- 
րելաձեւով Պրլտեան կը ստեղծէ դրա
կան աշխարհ մը՝ Որ իսկապէս տպա
ւորիչ է իր դեղարուեստական արժա- 
ն իըներ ով յ

աշխարհը երեք միջավայր ունի՝ 
ժամանակային երեք հանգրուաններու 
համապատասխանող : Առս՛ ջինը կորսը-
ւած ծննդավայրն է՝ երկրորդը' տյլա- 
սււսրր //<_ յստրափոփոխ ՝ կը համա պա տ ա ս- 
խանէ աքսորի՝ երկիր վերադարձի ել 
երկրորդ գաղթի տարիներուն ՝ երրորդը 
Ս փիւռքինն է արդէն' րնա լորում ի ել 
մնայուն կ՚՚՚յքի կրկնակ հանդրուաննե- 
ըով z

Պ ըլաեան առաջին երկուքը կը ստեղծէ 
իրեն փոխանցուած յուշերուն ոլ նկար
ներ ո ւն վրայ հիմնուելով՝ երրորդի ը„_ 
աևղծում ին համար կ'օգտազործէ նաեւ 
սեփական տպաւո րութիւններ եւ ապ- 
րու մներ :

Արմատախիլ եղած անձերու. ափսոսա- 
կան ոգեկոչումին ընդմէջէն կը տես
նենք հեղինակի մօր ենա կան գերդաստա
նին տունն ու բակը՝ Անթիքայի ծնըն
ղա վայր էրղրոլմի հողն „լ 9ռւրը՝ հա
ղորդ կ' ըլլանք հին օրերու կենցաղին՝ 
ռր կը վերաբերի՝ օրինակ՝ Մեծ Հայքի 
ընտանեկան բարքերուն' նշանտուքի ել 
ամուսնութեան կանոններով ՝ Անկիւրիոյ 
շրջանի '""["րութիւններուն' աֆիոն ծը- 
խելոլ կամ ձմերուկը մինչեւ կաղանդ ա- 
ւաղի մէջ պահելու մանրամասնութիւն- 
ներով յ

Գաղթի տարիներու պատմութիւնը կ'ո- 
դեկոչուի ցաւագին յուղերով ու յա- 
ճախանքի պատկերներով։ Կը տեսնենք 
կարաւաններու ճամբայ ելլելը կառքե
րով՝ այրևրոլ բաժանումը կիներէն ՝ ծե
լ՛ երէն ու երախաներէն ՝ ժանտարմներու 
եւ տ ւա ղա կն երո ւ բռնարարքները , կտշի 
ել ոսկոր դարձած խլեակներոլ հետիոտն 
թափառում ը անապատի աւադներուն մէջ , 
անոնցմէ ոմանց ապաստանիլը Հալէպ յ ի]լ 
պատերազմ էն ետք քաղաքէ քաղաք՝ գազ- 
թա կա յանէ դաղթակայան տեղափոխու
մը վեբապրողներուն ՝ մինչեւ Պէյրութ 
ու թահլէ :

Ա փիւռքացումը տրուած է նախ քսա
նական թուականներու կեանքի մանրա
նա սնո ւթի ւններ ո վ ՝ յետոյ արդէն յիսու
նս'կան թուականներու դէմքեր ու ել դէպ
քերու ներկայացումով։ Առաջիդ, հ անդրը- 
ւանը ձայնային թելադրանքով , ^րկ- 
Ի՚՚Բ՚եԸ սեփական յ[' շ""ոա !լեեր ու ել դի
տողութեան յաւելումովը միջնորդաբար 
հասածիե : Այս պա տճառո վ է հաւանօրէն 
Որ ծագումը առարկայացնող մօր ձայնը
կր դադրյ, նա թա թնամա կան րէ^ր 1չաւուււ
րելէ եւ մայրը կը վերածուի սոսկական 
կերպարի Աինկըր մեքենայով տափատ 
կարող՝ Աեթիքայի հե տ ել անոր մասին 
վիճող՝ ա մո ւս ին ին հակաճառող ♦՛

,ս^[ երանդաւոր ւս ր տատա

^1 ոսե r ւ - ղը
ՈԲոնելով ու գտնելով՝ 

րելՈււ p ՚ հատկացումներ կ ա տա- 
. . ’ ' “"Ածումի-լ բոլ„ը չ ալքերը հ ե.

1Լէըւոմ օ 1 —ւ ււ -----
kll [ւ ^"ւո["1սւբալյ • կարծես թօս-

ա լիքաւոր ծա_
կ^ա ռաջա ցնէ բարւե^

l'Կh՚բUկճգաa?ւ^^LններՈ,՜ ԴաԼարոլ-ն
ոլԸ ամբ^ բանաստեղծական

ն կրստէ^:

'աւք^ն^ Հատ' գործածած
""ւս՚ն նշանը ստորակէտն է՝ ա-

Ու կը տեսնենք դա ղթա կաններ ո ւն ա- 
սլաստանիլը Ֆրըն Շ/11՚1"1 Լ ,լ>ի «վարախա»— 
ներուն մէջ՝ Ջահլէի Այն Տօն կամ Ուա- 
՛n ին երթալ՝ կիներու զորդ հիւսելը կամ 
հագուստ կաբելը՝ այրերոլ ակմբոլիլը 
խանութ լ, մը մէջ՝ հաւաքական ճիգով 
եկեղեցի եւ դպրոց կառուցելը՝ երի տա- 
սարդներու նշանուիլը նամակով \ոլ լա - 
սանկարով» թունադեղ միջավայր մը 
ստեղ ծել չէ սոսկ հ եղինա կին նպա տա կը 
այԼ տեղադրական ո*- կենցաղային անհը^ 
րամեչլո մանր ամասնո ւթիւններ յիշա^տ

ձ էն էն քիչ դործածը՝ վերջակէտը։ Նե
րածութեան մէջ՝ նոյնիսկ՝ այս երկու 
նշաններու դործ ած ո ւթ ի լն ը .կ հասնի 
մրցտնիշտյին հ ամ եմա տութ իւննե րո լ .Ան
համար ստորակէտերէ ետք առաջին վեր
ջակէտը կը յայտնուի էջ 14_/, վերջե
րը՝ ամբողջ ութ էջ դրութեան վերջա- 
ւ ոjt ո լ թեան :

Ոըէտեան կը դործածէ վճիտ ւս շՀււսւ ր- 
հա բար մը՝ որ տեղին համեմատ կ\ըլ- 
լտյ գրական մաքուր հայերէն կամ խօ— 
սս՚կց ս՛կան արտայայտիչ լեզու' բար
բառային ել օտար տարրերով, բաոա- 
ղանչոլթիւննևրով՝ դիմումներով. Շատ 
յաճախ այս երկուքը միասին' ժողովըր- 
դային արտայայտութեան համեմը ել 
'լրական վա յ ելչ՚' ւթի ւնը յտ ր մ ա ր ց ո ւց ած 
իրարու ՝ գեղեցիկ հ ա ւ.ա ս.ա ր ա կշռո ւթ խ լն 
մը եւ ներդաշնակութիւն մը ստեղծելով -.

ՎԻՊՈՒՄ

ս՛տկել վերասլրողներու ել անոնց ժա- 
ռանղորդներու սփիւռքացումը ներկայա
ցրի ելու համար՝ Ամրողջ մթնոլորտ մը՝ 
«ժամանակի դոյն» մը կը ստեղծուի տյս- 
ս1էս րնականօրէն i

Յետոյ արդէն կը տեսնենք Հա յա չէն 
կեդրոնական Պէյրութդ, ոլ Անթիլիասը 
պատմողի աչքերով-, ճշգրիտ՝ մանրա
մասն , իրասլաշտօրէն բացատրական նը- 
կաբազը "'թիւններու մէջ Հա յա շէնի զու
գահեռական փողոցներ ը եւ ղանոնք իրա
րու կապող անցքերը կը բաց ուին մեր աչ- 
քերուն առջեւ՝ շարժանկարի սրահներու 
շրջ՛օնը ՝ Մ Ս՛տրատը , Մ ա յրավանքի նա
հատակներով Մատուռը եւ կաթողիկոս
ներու գերեզմանները կը կենդանանան 
մեր երեւակայութեան մէջ՛, էւ մօտաւոր 
անցեալին կապուած մեր ալ յիշատակ- 
ները կ'արթննան՝ երր կ'ոդեկո չուի ելեկ- 
աըբ ական ութե ան հասնիլը թաղամաս՝ 
կամ կ'ակնարկոլի Աուէղի պատերազմին ՝ 
1958-// քաղաքաց ի ակա-j, կռիւներուն ել 
Լիբանանահայերոլ եղբայրասպան մո- 
լօւցքին ։

Տեղերու ն կա ր ադր ո ւթե ան ու բարքե
րու սեւեռումին կողքին կը ներկա յաղ
ուին եւ կը քննադատուին աղդայիդ, դա
՛լա փա ր ա խօս ո ւթե ան տարրեր ՝ ընկերա
յին կեանքի մանրամասնութիւններ ,• Ա- 
ղէաին ոգեկոչումը ել անոր հետեւանք- 
հերուդ, ներկայացումը ազգային քարո
ղի եւ հաւաքական ինքնադովութեան ա- 
ո1՚[^ի ձ[' վերածեր Պրլտեան : Պարկեշտ
յիշատակադիրի ել ստեզծադործ վփպողփ 
պաշտօն կը կատարէ.. Ու նրբօրէն՝ ան- 
ուղղակիօրէն կը քննադատէ անցեալի 
եւ ներկայի տզզային մեր թերոլթիլննե- 
րը-. Ո ի ծանրանար ըսուածիդ, վրայ՝ չի 
խորացներ ու տարածեր դատումը ՝ Ա՛
ւելի քննա բան ութ իլդ, կը կատարէ քան 
րենադա տութիւն ։

Այսպէս է որ «Մշոյ՝ Ուրֆայի՝ Աե- 
բաստիոյ իրաւ „լ սՈլտ ֆ ի տտ յին ե ր ո լ 
ներ կա յաջուց ի չներելն կ'ակնարկէ ՝պատ_ 
ղամներ կրկնող «դպրոցի մենծ դասա
խօսներուն , կամ ըսել կու տայ Անթիքա-
յ1՚ն՝

Բոլորն էլ կոուեր են ամմա մեր ազգ 
ինչո՞ւ պարտուեզ: (...) Որ հայկա_ 
կան րանակ հասւսլ էրզուրում դրա 
ւեզ քաղաք, ի՞նչքդ չպահեց էրկիր : 
Մեզի էէ նետեց իսիկ... (M ւ61 
162) :

Ու հեգնանքով կը խօսի Հայտ շէն ե- 
կող «ճշմարտութեան մ ո ւնե տի կներ»ո ւն 
մասին եւ հայկական մամուլի մ եծա- 
բան ո ւթ ե ան *

• • -կան մեծ ու լայն անընդմէջ սխ_
նակներ, քազաքական ու ազգային 
վերլուծում, նոր սերունդի կրշւու_ 
թիւն (•••), ներքին անհասկնալի 
խմբագրական մը (...), այլասերում, 
տոգորում, կոոլան, հանգամանք, 
հայաշինուք-իւն (^172):

Ներկայացուած այս տեղերը ել անոնց 
բա ղկացուցիչ մասհրր թատերական հար
թակներ են կարծես , որոնց ՛էրա յ կը շո՛ր— 

ի^1 , 4/ք ղործեն ու կը խօսին կերպարնե— 
րը թատրոն լ, դերասաններու պէս ։ թա
տեր այնութիւնը մնայուն տարր է Սեմե_ 
րուն մէջ՝ առաջին էջէդ, մինչեւ վերիվ
եր ; Գփրքի ա ռա ջփդ, բառը դիմում մըն է ՝ 
կոչ մը (Հը, նա) , մինչ վերջին տո՛ղեր ը 
բեմահարթակէ հեռացումի մասին մտա
ծել կու տան իրենց բայերով ու շարժու
մի թե լա դրա կանո լթեամր . (յետոյ ինք ալ 
իր կարգից կը քաշուի? կը հեոակայի, 
կ՚անհետանայ անստոյգ կէտէ մը դուրս) •

Երկու այս ծայրեր ուն միջել արարնե
րու ու տեսարաններու երկար չտրք մըն 
է իւրաքանչիւր պատմութիւն' կաց ո։. , 
թիւններ հանդիսադրոց՝ խօսակցութիւն- 
ներ կենդանացնող ՝ շարժումներ նկարա
գրող թե լադրա կան խո ր ա տ ա խտա կնե ր ո ւ 
առջեւ։ Հե տաքրքր ո ւթեամ բ կը հետելինք 
այս կա ց ո ւթի ւննե ր ո լ զարգացումին ՝ կը 
Լ՛՛ենք խօսողները ՝ կը տեսնենք անոնց 
շարժումն՛երը :

մէջ՚ոեղերը յատկանշական քա
նի մը տողեր կան՝ որոնք կրնան իբրեւ 
նմոյշ ծառայել թատերայնութեան : Qui f— 
նը կը ներկայացնէ Հերժինի մտա ծ ո ւմ^. 
ներն Ոլ շա րմ՜ո ւմն ե ր ը

կր մտնէ Վեբժինի ենթադրեալ մսւա_ 
յին աշխարհին մէջ, միմելով խ օս_ 
ուածքը, բերնին շարժումը, շրթունք_ 
ները պրկելու ձեւը, հոդին վրայ ոտ_

քերը դնելու անոր հաստատ ընքաց_ 
քը, խազալով գրեր-է ւէհրմինի զէր 
մը որ կը պատմէ {էջ H5) .

Նոյե բանը կ՚ընէ հեղինակը միւս բո
լոր կերպարներուն պարադային. մի- 
մելոլ պէս կը նկարադրէ անոնց շար
ժումները՝ կը մ էջբեր է անոնց թօսքևրը

ձեւակերպէ անոնց մտաե՜ո ւմն եր ը յ //ւ. 
երբեմն } ինչպէս վերի օրինակի սլարա- 
ՂայՒ^ » կրկնակ թա տ եր ա յն ո ւթ ի ւՀ, մը կը 
ստեղծուի երր կերպարի մը ըսածը եւ 
ըրածը ուղղակի իր կողմէ չեն ւի ո իյ ան- 
ցոլիր մեղի,՝ այլ միջնորդի մը։ Նման 
կաց ութ իւններ կը ստեղծուին մանաւանդ 
երբ մէկը հեգնանքով կը կրկնէ ուրի- 
շիւն խօսքն ու շարժումը կամ սլարղասլէս 
կենդանի կերպով կը ներկայացնէ զա- 
նոնք :

Եր ելա կայ," կան այս թատրոնին դոր- 
^"1 դլ1"ա"որ անձերը կիներ են։ Աովո- 
րական , հազարաւոր ուրիշներու նմա- 
l՛ ո ղ ՝հ ա կառա [լ իրենց ա՛՛լ րած դառն պատ- 
մութե՚սհ' պատմութիւն չուհեցոդ կիներ՝ 
որոնք կ'անջա տուին Ւր^նց նմաններէն՝ 
անհատականութիւն կը ստանան՝ բայց 
միաժամանակ խո րհ ր դան շան Լ կը վերած- 
ուին յ

Հեղինակը ՛էք1 ձին ի յաջո րդա կան հար^ 
ուածներով կը դի մ ան կա րէ ղանոնք ֆի- 
ղիքս՚պէս եւ բարոյասլէս ; Կը ներկս՚յա- 
ցընէ դիմադիծերը ՝ հադուածքը՝ կո լ տայ 
անոնց խոսելաձեւը բնորոշ բառեր կրրկ- 
նելով՝ կը սեւե"-է [՛ ւր աքան չի լր ին խո—
րունԼլ իսկութիւնը։ Ընդհանրական տար
րեր կան այս էութեան մէջ՝ սր էլմոնը՝
1Լերժինը՝ Անթիքան տարբերակելով մէկ_
՛սեզ իրարմէ տեղ մը կը նոյնացնեն
իրարու՝ ազգային ներ կա յաց ո ւց ի չի կը 
վերածեն :

Երկրորդական դէմքերը չունին ան
շուշտ այ՛, ընդհանրականութիւնը՝ տյդ 
պատճառով ալ աւելի դուն աղե զ են յա
ճախ Z Անոնք տրուած են իրենց տի
րող յատկանիշով ՝ վերածուած են անոր : 
Մ արիամի կեսուր ը հար սա հա լած կփոջ 
տիպար մ ըդ, է՝ Հայրիկը հակաճառող 
մարդուկ՝ 1). Տաճատը' ամուլ կամ 
անկամ ամուսինները փոխարինող մակա
բոյծի .

Կ՛ոդ, նաեւ իրենց իսկական անունով ու 
անհ ա տ՚ս կան ո լթ եամ բ ներկայացուած ան
ձեր՝ ինչպէս մշեցի Հ ամաղասպը՝ էրզը_ 
րումցի «Մզտեսենց կարդացած տզան» , 
իրական կեանքի մէջ ալ երկրորդ անու
նով ծանօթ Տւպրին։ Առաջինը թա՛լի 
ջ՚՚ջերէն է՝ երկրո1ւրէ[Լ վարմ-արանի տԸ— 
նօրէնը՝ երրորդը բնածին զաւեշտաբա
նը թաղին յ

Պատմելով՝ նկարագրելով՝ կենդանա
գրելով՝ այս ինքդ, '[է, պելով հին օրերու 
պատմիչփ մը պէս , Պ ըլաեան կը ստեղծէ 
դրական գեղեցիկ աշխարհ մը իր բնա
կիչներով։ Մանրասփիւռք մը իր էրզը- 
րումցիներով ՝ ան կի լր իա ց ինևբո վ , կ["-—
րինցիներով՝ ա ր աբկիր ց ին ե ր ո վ ու տա- 
րօնցիներով։ Իրական ել մոգական տար
րերով ստեղծուած այս գործը յուշար
ձան է Ափիւռքի առաջացումի տարինե
րուն եւ դեղարուեստական արժէքալոր 
երկ , որ դրական ամբողջ սերունդէ մը 
գոյութիւնը ^արդարացնէ յ Աննախըն- 
թաց իր կերպով՝ բացառիկ' իր արժէ
քով՝ այս դիրքը կ ար եւ որ նչւմհսվսԼւյ մըն 
է Սփիւռքը դրական երթին մէջ ել ամէ
նէն հետաքրքրական նուաճումներէն մէ
կը մեր ամբողջ գրականութեան ։

(1) «Մաշքոց» Մատենաշար, քիւ Դ • , 
Փարիզ, 1997 (տպագրութիւն Կիլիկիա 
գրատան, Հւպէպ) ՝ 24Օ էջ :

(2) Բ՚երեւս ալ այս պատմութիւնները 
սեմերն են Պըլաեանի այսօրինակ արձա_ 
կին, որոնցմէ օր մը պիտի անցնինք ուրիշ 
վայր մը, ոբ կայք ըլլայ այս անգամ, 
իբրեւ իրական եւ երեւակայական աշ_ 
խարհ :

(3) Հետաքրքրական լեզուավրէպ մր 
«խոստանալ»ը «խոստովանիլ»ի վերածած 
է յիշուած էջին մէջ : էնք կը խոստանայ 
ինքնիրեն «գրող դաոնալ Օր մը», բայց 
միաժամանակ կը խոստովանի թէ այդ է 
իր կոչումը՝ գրող դաոնալը :

(1) Զի ել կառք ունեցող տիպական 
անձ է Հայրիկը: Մանկական իր երեւա_ 
կայ ութիւնը տպաւոիող այս տարրերը չէ» 
ոլգած օգտագործել հեղինակը , թէ ու
րիշ առիթի վերապահած է:

Fonds A.R.A.M
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(Շար- Ա- էջէն)

մանք, անցեալ չարթ ո ւան ըհ թա ցքին ալ 
դարձեա՛լ հաստատելու առիթը ունեցա յ 
Նի՚—Նորք, թկ ֆրանսացի արդի երեք 
նկարիչներէն մ Ալն է ան Ամերիկացիները 
հետաքրքրոց։ Միւս ե ր կո ւքն ա լ ըլլա լո վ 
Պալթիւս ել Տիւպի՚֊ֆէ։ Ռան դար անն երն 
ալ չեն վխտար ֆրանսացի արդի նկարիչ- 
ներուն —մանաւանդ մամանակակից- գոր
շերով. Մինչ կը հանդիպիր մ ի չտ Ֆէր- 
նան Լէ<եէի : Իրաւ է թէ ապրած է ան հոն 
քանի մը տարիներ : Այսօր չատ աւելի 
ւլալտուն է ան չուչտ իր տուած արդասի- 
քր արդի նկարչութեան : Որդեդրած իր
նկարշո։ թեան արուեստին ստորոգելի— 
ները կը մնան աոաւելա բա ր' գիծը, ղոJ— 
նը , ձեւը : ձերբազատելով զանոնք իրար
մէ կ աէմետլ ներգործէ չ տ զդե ց ո ւթ էւննե- 
րէն : Գրեթէ զատելով ղանոնր բացար
ձակապէս } պարփակե լու համար է մաս
նաւորէ զուտ դոյ^էնրը ' ^*L ^ոյն ատեն
ազատ ձգելով դ[՛^ ր ոլ՜ աւելէ ար
տայայտէի դարձնելով զայն։ Հ^ակաո֊ակ 
1՚ր ո րո շա կէ է րասլա չտ ա ր ո ւե ս տ էն , ն ը- 
մանութէւն չէ որ կր փնտռէ : Մ երենա
կան աչէոսրհէն անո զոր ներկա յա ց ո ւց է ին 
է ա՛ն որ պուտ մր ս է ր ու ղուարճու- 
թէւն կր բամ՜նէ էր մ՜ողովրդավար հայ- 
ե ա ց րո վ ♦

Հզօր , պադ նա յո ւած քովը չէնա րար ին։
Իր ե ռանկէ ւննե ր ը , բան ա լէն ե ր ը , ծա

ռերը, հովանոցները՝ ան էւն երը՝ մեքե- 
նայէ կոտրած կտորներ կամ մարդ- 
կայէն դէմանկարները տրուած են մէշտ 
այդ ցուրտ մերկութեամբդ

Ու ի վերջոյ քաղաքը : Մեծ թաղարը :
Իր բովանդակ հակապատկերներով 

1էԸլլայ էբ ներշնչման կարեւոր ա կերէն 
մ էն : Լէմ՜է կը պտ րտցնէ էր վրձ էն ը պաս
տառէն վրայ ն աէրանձելէ էնքնա վս տահ ո L— 
թեամբ' դտնե լուէ ու հաչտեցնելո '/ /"/< ս տ 
եղակէ կչռոյթներ դոյներու եւ դէծերու
մէջեւ:

Այլազան շրջանները լաւագոյնս պատ
կերացնող հոյակապ յետադարձ ցուցա
հանդէս մըն է այս ^էկը^ որ ՚յոյզ կու 
տա J Լէ+էի իսկական նոր՛ս րա ր ոդին i

1909—/։ «{/ երկեր ՍՀե տառին Մ էջ» գոր— 
ծէն սկսեալ , մինչեւ վերջին նկ արները,

1954—// Հ1րկէս?>էն հետ առըն-
չուող դործերր կը վաւերացնեն արդէ 
նկարչութեան էր տուած նոր ո ւղղո ւթ է ւ- 
եը : Ե*- նաեւ էր ունեցած ա զդեց ո ւթէ ւն ր
մ՜ամ ա և ա կա կէ ց բոլոր արուեստագէտներ 
1,ոլն մօտ* Հակառակ այդ հաստատ կեց
ուածքէն ու համոզումէն Ֆէրնան Լէմ՜է 
ազատ ձդել կ՛՛ուզէ կարծէր մեզ հ^զդա^ 
լու^ բամ էնը րօ զարկելով . Ըլլա լ ուղե- 
ւո վ մեր յոյսերու հայելէն*

Այ ո ^էկր էմ ա ց ական ո ւթէ ւնը մտրա
կող ն կա ր ա հան դէ ս է ♦

jb ։1և1՚ջէ՚'“ մասին վրայ, Պուղոնիի կող- մը որ մարդ էակին սաե ղծ աղո րծե լո լ մ

Վիէննա, Յունիս 17 
Մուզիքֆերայնի Սրահը 

Վարդան Մամիկոնեան

ՈՒԽՏՇԳՆՍւՑՈԻԹԽՇԳ

Եուպէրթի ծննդավայրը երթալ, ո՛չ 
անոր ծննդեան եր կուհար ի ւր ամ եա կին ա"— 
թիւ , այլ հայ երիտասարդ ա րուես- 
տագէտի մը ցայտուն վերելքը խորհըր- 
դանչոզ դաչնակի մենահամերգը լսելու։ 
Ւնչո'լ չէ ։

Ան զիջ՛՛ ղ եւ բարձր երամշտական ճա, 
չակէ տէր եր ■ամ՜չտա ս է րն եր է կը բաղկա 
^,սյյ հոս համերգներոլ մողովուրդը*

Ու առաջին համերգն է ՛Լա րգան Մ ա- 
միկոնեան ի Ա՛յս պա ամա կան սրահին
մէջ-.

Պարզ , առոյգ քայլերով կը յառաջա 
նայ ան արադ, դէպի դաշնակ։ Տարա- 
մամ սա պահուն, ունի նաեւ յա՚ոկոլթիւ—. 
11Ր տ էՐ մնա լու իր ջիղերուն , [սոր ա ս ո ւղ-, 
ուած արդէն իր աչիրարհին մէջ, Ե լ էլը 
սկսի նուաղը։ Ունի այս գի չեր հրամ ցր
՛՛՛ելիք մեզի՝ Պախ, Ո'ավէլ, Եոփէն ել 
Լիսթ, իր ընդոծին ձիրքերուն ու արհես
տավոր րմ կարողութեանց լաւադո յնո
յարմարող յայտագիր մը։ Եւ հրաչալի 
գինովութիւն մը կը պատէ մեր է „ 
թիւնը Պախ—Պոլզոնիի Եա քոնին ամբողջ 
տեւողութեան ընթացքին ։ Հսկայական 
գործ' յօրինուած Պախի լոկ ջութակի 
համար զրի առած երկրորդ փարթ ի թ ու

մէ արտադրուած ։ Ա'ա մէ կոն ե ան կու տայ 
զայն բէւրեզեայ հն չտ կանո ւթեամ բ , յար- 
դելով եր կա բա շունչ գո րծ էն բազմ տպէ- 
սէ երեսակները, էրենց բուն մասնա- 
յատկութեամբ : Հպարտ պոռթկումներով : 
Երբեմն ս բնգա յէն ՝ երբեմն ա Լ երդէոնէն 
յատուկ հնչա կանո ւթ եամ բ ու կատարո
ղական բարձրաթռէ չ մակարդակով :

Համոզէ չ , էյորունկ, զգայուն մ եկնա- 
բանութէւն :

Իսկ էէավէլէ ձԳասփար տը լա \յէւէ»է 
տեւողութեան ընթացըէն աչքառու կը 
դառնար Ա* ա մէկոնեան է սր տա տր ո փ ,բա յց 
նոյնքան ալ հաւասա րա կշռուած նուա
գը։ Ե*- !Հ^Ղ ւուէլալ-ո րէ չ երկնայէն վեր
ջաւոր ութ ե ամ բ' պատուհաններ բանալով 
ունկնդէրէն առջեւ* (էտվէլէ ամ ենամ լե
զեց է կ կատարեալ զործերէն մ էն ՝ զրէ 
ա ռն ո ւած էր կե անքէն դմուար ին մէկ 
շրջանէն' մահուան սլատճաոած
հոգեկան տագնապէն մէջ*. Ուրկէ' աթուր 
մ տորո ւմներ , մահուան տես է լքր*.

Երկրորդ մասէն մէջ' ղո ր դանդաղ էը 
կչռոյթով հրաչալէօրէն պատկերացուր 
Մ ա մ է կոն եան , եւ տակաւէն սատանայա
կան ո ս տ ո ս տ ո ւմն ե ր ո վ ե ր ր որ դ մ ասը
Ա քառսլո յէ :

Ի՜նչ երեւակայութեան եւ արհեստա- 
վարմ- կա ր ո ւլո ւթ ե ան աէր պէտք է ըլլա J 
մ եկնաբ ան ը վե ր ա կանւլն ե լու համար գոր
ծը քէավէլէ ոլտ տ դամ ած ԼՍ?_աղՒ^ո՚1_ * 
Լսեց էնք զայն առանց անդրադառնալու 
անոր ահռելէ դմուար ո ւթեան , շնորհէւ 
մ ե կն ա բան էն բն ա կան ազդեց է կ երամ՜ չտա- 
կանութեան : Ալոյէս Պերթրանէ դեղեցէկ 
բանաս տ ե դծ ո ւթ է ւնն եը ուն ՚էրայ հէւ-U— 
ուած դլու[ս դսրեոցը գտած էր էր ար
մանէ մեկնաբանը*. Երկրորդ մասը յայ- 
տագր էն' յատկացուած էր Շ ոփէնէ եւ 
Լիսթի ; Աո աջէնէն ? անոր ՀՀ.Է թ է ւտ»ն ե- 
բուն ՂՂ՚ԼՒ՚Ււ էմ ր կր Ո ր դ տետրա կը * Տաս- 
ներկ ու ադամանդեայ տարբերակներ էբ 
հանճարեղ ս տեղնա չարայէն մտորմ ուն- 
քէն։ Ամէն մէկը զանազան ճար տար ու- 
թ&ան կերպ մը՝ ու հոգեկան վէճակ են
թադրող : Ուր վերջէն արհ եստավարմոL— 
թէւնը քօղարկուած պէտք է մնայ որ- 
ս1էսզէ չկորօուէ ամէն մէկ էթէւտէ ե- 
բազա յէն ջէնջ հեզասահ գնացքը*.

Եսմյ դաշնակահար մը որ պէտէ չու- 
զէր էր եր դա g ան կէն մէջ առնել Շո- 
փէն է էթէւտները : Ո ո լոր էթէւտները *. 
■Ւիչեր կբ կա ր ո գտնան սակայն գոհաց ը- 
նել էրենց այդ բնական փափաքը վէթ-^ 
թարփ ս տեղծա գործ ո ւթէ ւն ը ենթադրե
լով այնպէսէ բնո րո չէ չ յատուկ ձէրք եւ 
ա շթա տանք ՝ Ոը կ' ut ր թն ցն է դա շնա կա հա- 
Սը ['Ս երազէն . վարդան Ա* ա մ է կոն եան 
յաջողած է էրականացնել զայն կանու- 
թէն' եւ դե բազան ց յ ա ջո ւլո ւթ ե ա մր :

Ոտզմ ից ս լսած ԸԱ_ալով գթնքը սոյն
չարքի կատարման ընթացքին , կը խոր- 
հիմ թէ ան իր լաւագոյն ելո յ թն ե ր էն 
մին յ^ջ՚^ղեց ալ տալ այս դի չեր • Ուր
մերթ հոսուն ջրվէմ՜ին նման, մերթ հ ը- 
րաբխային ումով մը վփպայէն ՝ տուաւ 
է*Ս էԼր nU Ղ՜ տետրա կէն ամ բո զջո ւթ է ւն ը :
(համանակը կը սահէր անզգալէ օր էն մօ
տեցնելով մեզ վերջաւորութե աՀյ մր ՛ան- 
յեղլի' բայց ո՛չ անյուչ քանի բոլորս 
հոս ներկայ , պիտի չկարենանք չյիչել այս 
դիչերուան իր տա սնե ր կո լ ե ր ա մ շ mm 
կան չողաւոր սլա տառի կները' տրուած' 
չունչով մը իսկատիպ , հ աւա տա ր իմ'
Շոփէնի բանաստեղծ ոգիին։

Մօտենալով ամէն մէկուն աճպարա
րին ճկուևութեամբ , սքանչելապէս պատ
կերացնելով յատուկ մթնոլորտը ամէն 
մէկ էթիւտին։

Ջարմանալի չէ որ այս փառաւոր բա
ղադրեալ յայտագիրը վերջացնէր ան իր

գաղտնիքն իսկ է : Եւ տեւելու կամքը :
Լմն ՝ մաղթել մեր այս հմուտ ու հա

մեստ երիտասարդ արուեստագէտին, որ 
հասած րլլտլ կր թուի հանգրուանի մը' 
որուն չատ քիչ բան կը պակսի այլևս հա
մա չխարհա յին չափանիչով անմոռանա- 
լէ անո ւն մը ըլլտ լու։

Մնալ ինչպէս "լ՛ է՛ ï Աննկո ւն ; Աղա՛տ : 
տ կել նոր ծրագիր։ Սէ՛ր ել ա չխտ

տանք։ Ե՚՚ւման, Պրահմս։
փս՚մանւսկր իրրեւ խուզարկու վար

ձատրիչ :
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ԿԷՍ
Համ երդէն յետոյ' հաւաքուած ենք 

սեղանէ մը շուրջ, ղ է չեր ո ւան վերջէն մա
մերը աւարտելու*. Համերգէ տպաւորու- 
թէւնները կաբծէքէ փ ո թանա կո ւթ ե ամ բ *. 
Մեզ պա տուա սէ բոզն է, Երեւանէ նսւէւ—t 
կին ղե ս սլան ո ւհ էն , տ իկին տը Հա ր թ էն կ , 
որ հէմա Վփէննա կը սլաչտօնավա րէ : Ան- 
մեզ մսլէտով մը կ1ըս է' հո՛ս անշուշտ Pi 
աւելէ հանդէս ա է կեանքը բայց հո՛ն 
որքա՜ն լայն ասպարէզ ո ւնէ էնք գործե
լու* Եաբծես Յ՛ո լ կը զղայ չունեցած 
դմ ո ւա բ ո ւթ է ւնն ե բ ո ւն համար, որոնց լու
ծում ջանացած է բերել*. Գէմքէն վրայ' 
ա՛յդ հաւատքը յ

Երբ հարցուէ էրեն թէ է^նչ բան զվւն— 
քը աւելէ հրապուրած է Մ ա մ է կոն ե ան է 
նուադէն մէջ, զոր կը լոէր առաջէն ան
դամ , անվ արան կը պա տա սթանէ' հա
տս տարմ ո լ թէ ւն ը հեղէն ակէ ոդէէն ու էր 
հնչ ական կա ր ո ղո ւթէ ւնն երը * ճ շդը է տ դը- 
նա հա տում որ կ^ենթա/^րէ նաեւ էր ար-

ւես տասէ րէ հանգամանքը *.
Ընդհանուր էր կեցուածքէն *^էջ հոգե

շահ կարօտէ զգացում մը որ կ^ արտա յայ
տէ այյյ թոր համակրանքը որ ունէ Հա
յութեան եւ Հայերուն հանդէպ։ Ե^ըսէ' 
մ է շտ պա տ րա ս տ եմ օզնե լու : Մենք յա- 
ճաթ դէւրաւ կը կրկնենք' մեր արուես
տագէտներ ը մ եր լաւադո յն դեսպաննե- 
Ս Ը էլրնա^ հանւլէսանա լ *. Ոա յց երր նո յ- 
ն՚ը կը զգայ ու կը թորհէ արհեստավարմ 
դեսպանուհէ մը՝ կ^ա րմկ անդ
րադառնա լ ն է լթ էն , ու զանոնք էր աւա մ'ր 
նկ ատել այդպէ՛ս, ո՛չ միայն խօսքով, 
ա՛յլ դործքով ։

Ահա՛ .ապացոյցը- Են ո րհ ա կա լո ւթ ի ւն 
tlnL"F անոնց որոնք յաջողած էին հա- 
մ ա էր մրել չուրջ քառասուն հայ տրուես- 
տասէրներ , Սփիւռքի տարածքէն ու բե
րել ղանոնք հոս այս գիչեր' Վիէննա' 
Մ ու զէրֆ^րայնէ պա տմ ա կան սրահը յ Գև- 
գվցիկ ա չխտտանք. ու ի՛՛նչ մեծ հո դե
կան վարձատրութիւն։
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Այո՛, դեդերե ցանք նաեւ ա՛յդ երեք 
օրերուն հել ի հեւ անոր դղեակներուն , 
թանգարաններու սրահ ել նրբանցքներուն 
երկայնքին • Բայց աւա՛՛զ, կարենալ դոյզե 
չափով իսկ արտայայտելու անոնց հա.

'մենա յաջող մ եկնաբան ո ւած մէկ գոր- ր բրտութիւնն ու գեղեցկութիւնը հարկ է

ար մամանակներ „լր մարդուս յ, 
կարծես բոցավառ շրջանակի մ 
բանտարկուեր, Ու գտեր է ս, 
մէջ հետզհետէ նևղցող կեանքի ։պւԱՀ 
տին ելեւմուտքը։ Տառապան. 
ցուցեր է ։ Ռէ ո՛չ, ինչՀլ ս,ւելի 
կոտ բամնուիո Հիէննայի թանղա^Հ 
րէն։ փաղտքին դարաւոր '
տա տմ ութիւնը կարծես ի չի ‘՚ծան
թիւն մը սրբարար պարդելեր է 
տեղծա զ "ըծութիւններսլ տեսիլքի’,, . 

[Հնչ հիւրընկալ քտղս,ք .

՚ք»Լ. 
7“ քս.

Փարիզ, Յունիս շ3 
Սւսլ փՀէ,

ԱԼՓՍ ԷՏ 
ՊՐ է Դ.Տ ԷԼ

Ահ ա ա ո ուես տա ՝ii‘ մ„Ը "I՛ Ղ '""lui
նորգէ ք՚-ղ թեթեւօըէն' մինչեւ անդուն. 
ղին եզերքը , բայց կ՚արդիլէ որ 
վերջին քայլը , լուսաւոր չաւիղի 
յո՛թ ի՛ն ր զգացնելով ճ ի չգ քովղ , դա{Հ 
եալ կը զինուիս կամքով մը յուսալի, 
Ու Պրէնտէլ' ներկայ մամանսւկներոլ 
հինգ կամ վեց մեծադղորղ դաշնակահալ, 
ներէն մին' այղ հաւատքով կը մօտենայ 
այ“ ՚ւ1՚Ժբ Եուպէրթի սօնաթներուն ել 
էմ փրոմ փթիւներոլն , ն ե րղզա ցնե լուէ ,1ե_
ղի թէ ամէ-յ, ինչ ւլղաւյոլ մներսլ արտա. 
յա յտութեան կերպէն կա խում ունի, էլ 
որքա՜ն մօտիկն է ան Եուպէրթի չաըչալ. 
ուած մարմնոյն ու հոդէէս,.

Տառապանքը կու տայ ան ցնե լով մ ելի 
ընդ մերթ ցաւէն ուրախութիւն , զդուլ. 
°բէ^' իբր կեանքի բնական ըփթա3քէ 
նուաղով մը որմէ J"J" կր ծորի։ Պայ. 
ծաո : Հորիզոնագիծ • Հպարտ ու լրսւցու. 
ցիչ նուագ մը միանգամայն որ երբեք ա. 
ռիթը է[' ստեղծեր խորհիւ տալու 
բարձր ա ր հ ե ս տա վա րմ՜ ո ւթե ան' որ ձիբ 
ներկայ է սակայն*. Ե ՛սմքէ Հը հզօր պար 
քարը կը էարհրդանշէ Ա՛յս մօտեցումը՝ 
ընդդէմ սեւ ճա կա տադր էն որ չէ թա. 
յեր բո լո ր ւրա ւա դր ո ւ թ է ւնն ե ր ը : flgnhij
հարկ է դէմ ադր ել մէս—մ էնա ՛լ ■ Այ" չէ՞ր 
եղած Շ ուսլէրթէ ճա կա տաղէր ը : 1քնա-
ւո •L միէ տ կանդուն եւ լաւատես * Ահա 
թ ա քո ւն էմաստը ա յս գիէել ri ո ւան լ՛ է՛ն-
ա էլի շուսլկրթեա^յ յայտագրէն *. Ամենսւ.. 
դո յփ՛ մանրամ ա սնո ւթեան մէջն իսկ 
կ^ուզկ էւրացնել անոր ոզէն*. Հյեշտըդը- 
նելով մէշտ երգահան է ներ ա չթաթին'.
Ու կը յաջողէ ա յս դմուար ու երկաց սօ- 
նաթներ ո ւ չարքը Լ՚՚^լ տաէ երկու հաղպ 
ունկնդէ ցնե րու ,Հ որոնք չեն յագեցան տա
կտ ւէն համերգէ վերջաւորութեան'. Կը 
ս տ է պո ւէ ո ւր ե մն ա նցնէլ էմփրոմփթ[ւե- 
ներու երկրորդ տետրա կէն , որ ամբուր 
ջո ւթե ա մր տուա ծ Լ ր' առաջէեէն :
կու տայ երրորդը *. Այրէ ա / րս,լ լէ ) "՚ 
ՀԵ ր ա մ շտ ա կան սլահ^ո վ մը կու գայ 
դնել հողէն ազնուացնող ու մ է աքը ղար» 
դացն ող u'Ju համերգէն* Որրան UJUtUJl1' 
դէւն պէտէ ըլլար րա ւլդա տ ո ւթէ՚-ն ր էոր 
ձեւ արւ նուա if են y ու՜ր[՚չ նոյնքան M

՛- ^րւվը որն է Լէսթէ Մէֆէսթօ վալսը*. վերադառնալ* Հարեւանցէ մնալու դա- ան

ել այս նուագէն , 
արուեստագէտ է մր „
քա նի չկա յ մէկ իրաւ մ եԼլն-սրս՚ն ո 
ա՛յլ բազմաթէւ •

Միւս կողմէ կա՛յ սակայն ղիա՚սկ^ 
թիւնը հևղփնակի ոգիին, հ""-"'ս"Գ
մ ո ւթ է ւն ը անոր ։

Երբ ա րու ես տաղէ տ ը էր մաղէն 
ս տեղծադո րծո ւթ է ւն ը Հր սւ՚զէրթՒ J

է լաւ ճան չնա լ ջանա յ նաեւ անոր 
ու ա մրողջակա^, դոր^Ը> կարենալ J V

դելու համար անոր հանճարը՝ լ
էսկ նորարար շունչով մր մօտենալ 1

մօտեցումէն հեա

Այ" դիժբ Պրէնտէլ ՚բւա!ւու՚յ ն"'էՀ

զէ Հյուպէրթէ երամ շտութեան ,ս
Բոցավաո. լոյսերով գունաւորուած ու ՚ս "՚պ՚ս ր տ ո ւած էր մեր ակնարկը։

հակադարձ կշռոյթներով համեմուած։ Վէէննա՝ ահա քաղաք մ ը ուր տպաւո- ղը ՆուպՀրրրր ռրաս չաս -----
Ստեղծելով այն մադնէսական մթնո լոր- րսւթէւններէ աւելէ ապրումներու կԴն— զերական երեսակները։ Մ էւ" 
տը որ ունկնդիրը կը բարձրացնէ իր մօտ : թտ րկո լիս, մանաւանդ երբ չես ճանչ-, քնքոյչ մ եղեգին եր ո ւն . ընդ՛' է[էն* <֊ cc ւ լլ լլլ < ւ ւ d լ լ*------**.*.•. ւ. ւ լ- •ë JL LU--- ւ ' <֊ 1 , լ ոէւթւ
Ունեցանք՝ էրա րմէ թռովփչ երկու կըրկ- նար զայն է տես այդ բրածոյ, արմա- ծորան դարձնել դէտցս"- Ա՛նոր ‘[Գ

— նութէւններոլ եւս եոաւունս. աազ ած ւբերյ եզ կ ո ւթ/i ւններ ո լ կ ո / տ h*i. nu— երկար թուող կր կնութէՀեներր՝*
'ն է չօիրել այս տրիաղոյն հւշնճս1չեչ Լ 

”, . <֊ ..V սեթԱ1Ա ւ

նութիւնն երու եւս իրաւունք , տայած դեղեց կո ւթի ւններ ու կոյտիդ, ոս
Ւտխ Լիսթի ^Սիրոյ Երագ» Jn[^n[՛— կևզօծ ։ Երբևմն ունայն, րայց որքա՜ն

ջուած էթիւտը ( Ո Լ յետոյ թա յտարղէտ տեսքոտ ։ Ապրելու կերպ մը կ'ենթադ 
ձ/մոքա թան՝» Արամ էՅաչատրեանէ։ Այդ րեն անոնք, որոնցմէ կաը ելէ չէ չշլա 
^ն չէ ւ^յն ե ր ո վ է որ հեռացանք յամրաքայլ նալ' գէթ Ա՛՛յդ վայրկեանէն ։

Ու- երբ կը դտնուէս այդ հսկայ սլետա

Ծ չսրրսլ այս ^րւ՛* ւ j .
տեսյատ։ Ասլրե/ու կերպ մը կ'ենթադ- որ .Մասամբ հանգստացած էր "l'C11 

.e 1! Ո HUIսնոո այս յայտագրէն J"'— րացեող
ուած ամրո ղջովինտնոր:

ււ ււ. լ ւ ււ լ~յ ֊լ--------- Անոր՝ որուն ոչ տունը, ‘.'ullu4

կան թանգարանը' սրահ մը Պրէօկէ՚նե- ,, Լոման,, կրցած էի տյցեխէ, ՚ ,լ.
փափաքիս' ի 'Լիէննս՛։ Ց Հ՚^ՀՀ^ք

Մ ուզիքֆերայնի պատմական սրահէն

նման ուիստագնացութեա*Ա մը տեսիլքով ֊ _ . . — . լ . -
յագեցած ել ուրախ' յո անկայս ծափա- րու հաւաքածոյին հետ դէմ առ դէմ գ,ա՚րաքրս ր igigu-ա ֊. " -
'•՛օրելէ ետք փարդան Մամիկոնեանի կամ փլիմ թի թէ էկոն Ե ի լէ յ ի երկվեց- Անոր ոգին սակայն հ""
հոգեպարար նուագը. Արուեստ Որ մեղ եակ մը անմոռանալի գլուխ գործոցնե- ա՛յս սրահին մէջ, ա՛յ" ղի Ժ C .Հթ'
փոխադրած էր աչխարհ մը ուր առօր- րօւե ՚էիմտց' դմուար գտանելի ուրի. Պոէնտեւհ քուռթի} նուաղովը 'il'"՛
Լ՜ան եթէ միշտ վարդագոյն գոյներով թանգարաններու մէջ' կը զզաս թէ չատ

Պրէնտէլի յուռթիչ նուաղ

չիւ ե ր կա յան ա յ' գտնենք կեանքի
րութիւնները դիմագրաւելու կորովը։ 
՛Ներմուծած էր մեղի հաւատարմօրէն Աւ

դմուա. ելի խորունկ ինքնամփոփման մամեր 
պէտք է անցընել անոնց հետ։ ՚Լերա-
դառնալ' հասկնալ ու ըմբո չխնելու հա- Փարիզ, Յունիս24

ԳՐԻԳՈՐ ՀԱՄՐՌ
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ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆ

ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ
եէհթ ե>- ծով կարօտով, եւ կապոյտ ծով է անհուն, 
Նաւահանզրստ, պերն քաղաք, ամառ, հւ գիւ ւլ է խաղաղ • 
Առաւօտուն' Քիչ. խայտանք ծիծառներու, աքաղաղ,
Եւ տեսիլ է հայրենի’ հոս, լուսւսցման այս պահուն :

Ափ է օտար, անծանօթ, ծանօթ' սակայն, ծանօթ ծով , 
Միջերկրական, Արեւելք' Արեւմուտքին մէջ. Երկիր...
Եւ. մանկութեան աշխարհիս, նըմւսն ժայռեր են կարմիր.
Այղ. աշխարհիս ջուրերոլքլ Թրման ծովն է իր կոծով ;

Նման փայլող բլղուրներ եւ նռնին՛եր, լուսաբաց'
Նարնջագոյն ու կարմիր . . . Յարութիւն է անցեալի ,
Աինչ ուղեւոր մեծութիւն ծովն է, հըգօր , կը փայլի 
Իր յուշերով դարաւոր, կ՚աոաջանւաց լայնաբաց:

Հոս' հեռացածն է ներկայ ել գալիքն է միասին ,
Հին, նոր խինդեր միասին ; Այստեղ տեսածս է նըմւսն 
Մանկութեան մէջ տեսածիս, լքաքուր, խաղաղ, անսահման.
Եւ Թրման է ապագայ աշխարհի մեր երագին :

ճամբա ս վըրայ թափառման' երկիր այս ծովն է եւ հուն,
Եւ. ուղեւոր մարդկութեան, եւ քայլերու գերբնային
Զայն է , եւ մե՜րթ քայլերուս ձայնն է • • • Տարուած կր նայիմ
Տարուած եւ լի, լայնաբաց' լուսաբացի այս պահուն;

Բայց լռութեան մէջ, ահա, վրդովիչ կոծն է ծովին.
Ձայնն է կտրած ծովերուս; 0՜ ի՜իչ ժըլատ նակտի գիր - 
Մեծութիւններ մարդկային ցանկալ, սակայն տարագիր 
Օրջիլ , ոչ մէկ մեծութեան կրնալ կարգուիլ սրտովին:

'Բաղցրու թիւններ հեռացած կը յիշեմ, գիս կը յուղեն,
Եւ հեռացած կր գգամ գիս : Զուրեր կանաչ, գերբնային 
Տեսքերու սլէս կատան լոյս : խորէն ժայռեր կը նային: 
Վերացման պահ է, բայց զուրկ եւ կուշտ կը գգամ զիս լոյ սէն:

Եւ հեռանալ կ՛ուզեմ դեռ, թէեւ տեսիլ է վըսեմ,-
Ու կըըակներ են նորէն, մինչ ծնունդ է խաւարին
խորէն, հուրեր' հրրաշէկ լքետաղներու ■ • • կը վառին 
Անցեալ յոյսեր; Միշտ ծովին առջեւ' լոյսին կը սպասեմ •• •

Եւ ալիքներ են կրկին' այս սպասման ւքէջ լըռին • • •

ԺԱՅԹՔ
Բայց լուսաբացը կուգայ, կը բանայ գիս լայնաբաց:
Եւ վեհութիւն այս ծովն է, լոյս , հաւատքի պահ է, մինչ 
Վայրը , անյագ թռչուններ կ՛արձակեն նիչ ու կռինչ'
Որ վայրագ են, բայց յուզիչ, կռունկի կանչ, քաղցի լաց:

Կը քալեմ՛ մեծ կարօտով; Չեմ գիտեր' ինչ կը սպասեմ: 
Բայց, լուսածուս է վառեւսլ, փառաւորեալ, յաղթական: 
Աինչ ալիքներն են լոյսին գոհ արիւնող ցուլեր, կան 
Յորդող, թռչող ոսկիներ: Կարմիր այս ծովը է վըսեմ :

Վսեմութիւն մարդկային' որ ցաւերու) կուգայ վեր, 
Իմացական մեծութիւն, դժբախտութեամբ , հըրավւսո

«ՆԳԻՕԳՐծԼԻ ԿԱՊ Ո ՅՏԸ

Ո‘1 կրնայ անտարբեր մնա չ Ս իջերկրա—. 
կանի խայտացող կա պոյտ ին , անոր կա- 
[սա րդա կան յոյսերուն , ալիրնեբուն կան—. 
Լին լ աաե ած ջերմութեան հա նղկպ: IJ-

գար Հ որ , քանի մը հա ը/՚լը
i/ւքրաց երկարող անո լ, հիւսի_
,/այ1'ն եղերքին յահոկապէս մկկ հատ—, 
լածը՝ 'Pnp ///Ազխ-ր. կ ո չո ւած ՝ իրեն ՝ ա- 
ոասսլեյական ծովուն տուած կ ^մայր մԼ՛ I 
/քՀ# ՒI' րարձիադոյն արտայայտութիւնը 
ղաած կ ղա յն ղււ վեր ղող ա րուեստադկտ—. 
հերու ել ւլր ո ղնե ր ո լ ս ա ե ղծ ա ղո րծ ո ւթի ւն—. 
ներուն մկջ՝.

Յաւիտենակալ, ջերմ [nju մ ըհ Լ կարծէր 
Ֆրանսացիներու կոչած «.Միտի» ին՝ U,J— 
ս /'նՐն՝ հարաւի այդ տարածութեան 
աիրողր • [Լմրան JnJu մը՝ որուն հե տ նոյ—.
հացած կր թուին ԸԱ*ս լ ծովը՝ անոր չըր_
ջակայքր ել զանոնբ դովերդող մարղոց 
տենչերը , ապրումները . էլ միայն ամա—, 
ո յ, կրհալւ յ ար մար ա դոյն մ ամանա կա չ ր ր—. 
ալյ Լ՛ ԸԼԼա Լ 1 այս յ^էացում ը վերակենդա—. 
նաց լնելս լ եւ վերարծարծելու համար՝ 
ս,յղ տարածրին կարդ մը թաղարներուն 
'^կջ կազմակերպելով ցուցահանդկսներ ,
րհութիւրլ,   մ աբդ այս եզակի յա րաբե բու 
թեան այլազան երեսակները ներկա յա—.
ՍԸ^որԼ՝՝ Ա՝յսս1էս > ամիսներու երկայնրին ՝ 
տեղի կ՝ ո ւնենա յ ձեոնա բկնե րո լ
'Կ' (*) » "ր ՚1Ը յ՚"ՒըԳէ Թ որ ինօ ներկա_

Գրեց՝

Z Ա Z Ա Ր Ա a

յ ա g ո ւած ն կա ր չա կան համապարփակ g ո ւ.—. 
ցահանդկսին ՝ դարու մր ընթացրին իրա—. . 
ղո բծուած երկերով՝ Ս* ի ջեր կրական I' նԸ- 
/ ի ր ո ւած կամ ան կկ ն ե ր չն չո ւած :

Ս^հցեայ դարոլ երկրորդ կկսկն սկսեալ 
ծարաւը , Փ/ t սվանս ը՝ հե\տղհետկ ակրն—, 
յայտ կա ր ե ւո ր ո ւթ ի ւ/յլ, կր ստանան ստեւը-

ծա ղ ո րծո ղհե ր ո լ ա չրին * Սակայն՝ ասլա_
ւ ո րասլա չտո ւթ եան երեւան ղաԼոլ1 եւ Փ^— 
րխլ — Լիոն — Մարսկյլ երկաթուղիին 
ղա րդա ց ո ւմ ո վ ան նոր յա յ տն ա րե ր ո ւած 
աշխարհի մր նման՝ կր դաոնա յ տիրական 
նի.թ մը ոչ ՛միայն հա րաւի ա րուեստ ա—. 
ղկաներ ո ւ մ օԿո այլ նաեւ հիաւիսկն եւ-.
utJL երկիրներէ եկողներու* Այ ս ա 
նադարձր թերեւս պէւոր կ վերադրել հա—
րաւ ՝ Էթս — ուն _ Փ րո վանս ծնած Փ°1
ՍԷ լլան ի tt ր ՝ տ սլա ւո ր ա սլա չա ն կա ր չո ւ—. 
թիւնր որդեւլրելկ եար ՝ այս դծով հարա—. 
ւր ներկա յ ացն ո ւլ ա ոա ջին պա ս ա ա ււն եր ը 
կ՝ իրագործէ՝ է n թուրը ել [ի ա ր ս կ յ լի ծոցը
սլա տկե րող՝ 1Լսոնր պաստառներ են՝ կա_
պո՛յտով տիրապեաուած՝ որոնց մկջ եովը 
երրեմն րնդարձակ տարածութիւն մր կր
ղրաւկ ՝ մինչ տեսարան ր՝ իր րանւլակա_
Jl-ն կ ո ւռո ւթեա մ ր ՝ անմամանակ կու թիմս 
մր ըլլալու զգա յնո ւթիւնը կր տածէ է 
ԼլՈ խ յ 1880 —.ա կան թուականներուն , ^*լօտ 
Մ ոնկ եւս կր հմայուի Ս* իջե րկր ա կան ով 
ոլ y I'I' ^{այթուն վրձնահարուածով ու ղու—, 
h ա դե ւլո ւթե ա մր ՝ սլա ս աաոնե ր ո ւն կր
յանձհկ տեսարաններուն իր վրայ բանե—. 
ցուցած անմիջական տպա t ո ր ո ւթ ի լնն ե ր ր 
\ղո ւդա դիպո ւթեամ ր մր } այս ամ աո. 
«Ս ոնկ ել JJ՝ իջե րկր ական ը^ խորադիրով 
ցոլցա^անէէկս մր ւոեդի կ՚ունենայ Ֆ՚՚րթ 
*(,որթ } թկրսէս Միացեալ Նահանւլ—.
հեր — որ կր հ ա մ ա խմ ը կ (>5 պաստառներ } 
որոնր առաջին անդամ Ը//ա/'ձվ հանրու_
թեան կր ներկայացուին , որպկս այդ ամՀ- 
բո ղջո ւթիւն) : է ա յ Օկիւ֊սթ քհ^ընուարի 
ս1արադաէլյ եւս որուն հրաւկրով կ որ 
Մ ո նէ ձահօթացած կր մ ի ջեր կր ա կ ան ե ան 
ծ ո »ի ա ւի ին :

Սակայն՝ 1890_ակարր թուականներու
ոկիղրներուն ՝ Փօլ Ս ին [՛արի կայր հաստա^. 
աեյն կ Ս Լն — թրուի է ՝ ծովեզերեայ դիւ- 
ղր լ Որ ընդհանրական Հարչաւ»ի մր դուռը 
հե \Ըս'նԱէյ րւհս!ի հարաւի ջերմ ու թովիչ
Տովաւիը. Աինիայյ կէտա՝պաչտ սլաստաո֊_
նհ ըււլ_ հ իանա լի շարք մր էլ ի րադո րծէ , 
«//./Հք/<Հե h լ. շրջակա յքի տեսարանները 
ն h ր կա յտ լլնս ղ. 1Լս ոն g մԷՓ՝ դոյնը J, լ լոյ—

Ողբերգռւթեամբ բարձրացող գեղեցկոլթիլը է, մ՜ինչ վար 
Կ՚իյնան թեւեր, կը բացուին անվերջ՝ հըգօր , նոր թեւեր;

Անհունին լքէջ արձակուած պողպատներու սլէս ջութեր,
Հուրեր' նըմւսն կըրակին, հրթիռներուն, հոյակապ 
Բարձրացոււք է դէպի վեր: Աստուածայիը զօրութեամբ 
Փայլող լոյսեր անդոլնդէը շընորհի պէս կոլգան կեր:

Նարընջագոյն, լայնաբաց ւսյս լոյսերոլը մէջ' կարմիր,
Այս հուրերուն մէջ, առտուն, անվերջ այրեալ ոգին մեր, 
Այրեալ, սակայն միշտ յարեալ եւ բարձրացեալ ,լուսաբեր , 
Փիւնիկին պէս լքշտածին' մոխիր՛ներուն մէջէն իր :

Անկեալ սակայն ււիշտ կանգուն եւ բարձրացած, եւ խորհուրդ' 
Մարդկւսյնութեան տառապող, լքարդկայինի կերտոլմին ,
Ս՛եգի լքսլքի խորացում տըւող մեծ լոյս' այս ոգին'
Հայութիւնն այս, ջերմութիւն' առաւօտեան մէջ այս ցուրտ;

Զիս լուսաբացը է բացած լայն, կապոյտ ծուի է անհուն ■
Արեւ, սլ կեանք, անսահման ափեր, բերկրանք, եւ երբ ես 
Կը դիտեմ այս վերացմամբ' Միջերկրականն այս, խոթէս 
Կը ժայթքի նիչ մը խինդի' աղօթքներու այս պահուն;

Fonds A.R.A.M
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GUERANE 
DE LAMPRON,

la dernière grande
d’Arménie 

(XIIIe s.)

reine

Les divets royaumes arméniens, fondés 
à partir du IXe siècle à la faveur de la 
décadence du califat arabe, ne résistèrent 
pas à l’étau constitué, au XIe siècle, par 
l’expansionnisme byzantin à l’ouest et les 
invasions turques à l’est. C’est alors 
qu’aux confins orientaux de l’empire by
zantin, dans l’angle nord-est de la Médi- 
terrannée, la Cilicie, avec sa forte popula

tion arménienne due à la fois à une colo
nisation progressive et à une immigra
tion récente, offrit naturellement un cadre 
à une renaissance étatique arménienne. 
De nouvelles dynasties s’affirmèrent. Les 
Hétoumides, à tradition byzantophile, 
étaient intallés dans de puissantes forte
resses, comme Lampron et Baberon, 
proches du seul col traversant le Taurus, 
les Pyles ciliciennes ou Portes de Cilicie. 
Mais le XIe siècle était le temps des 
Croisades, dont l’aire géographique joux
tait la Cilicie. La dynastie des Roupéndes, 
installée plus à l’est dans le Taurus, sut 
habilement profiter de ce nouveau fac
teur pour fonder un, royaume : en jan
vier 1198, le prince roupénide Léon deve
nait roi sous l’égide du Saint Empire ro
main germanique. La réconciliation avec 
les Hétoumides résulta d’un mariage. Léon 
Ier mourut en 1219 sans héritier mâle, sa 
fille mineure Zabel, petite-fille du roi de 
Chypre Amaury 1er de Lusignan, lui suc
céda sous la régence d’un conseil dont 
l’homme fort était Constantin de Babe
ron, d’une branche cadette des Héthou- 
mides. Celui-ci imposa le mariage de Za
bel avec son fils, qui devint, en 1226 le roi 
Hethoum Ier.

A cette époque le royaume arménien, 
de Cilicie avait une forme de dépendance 
vis-àvis de son puissant voisin septen
trional, le sultanat turc seldjoukide de 
Roum. Ce dernier fut écrasé en 1243 par 
les Mongols, nouveaux venus sur la scène.

"ր կ՚ողողեն ամէն ին չ ՝ թ ր թ ո ա y ո ւմ ո վ
" [•' ո լւ յատուկ է խճանկարներու ՝ _
րեակտե , Վերացա,ծ տեսիլքի մը վերածե_
է"վ տեսարանները* Ա ինիաքի հրաւէրով՝ 
Ս "նկի նման հիլ "է՛" ծնած Անրի կի ա թ ի ս ՝
իր կտրգին կՀիիխկ հ ար un ի աւիր՝ որուն 
լոյսն ու ջերմութիւնը մագնիսի նման 
ղէսւ1- /՚Րեն կը բհրեն այլ արուեստագէտ- 
ներ եւս , 20—ըդ գարս ւ արուեստին առա- 
ÎI-ն պարագլուխները հանդիսացայ Այս- 
"/կ" > Ա աթիս , Անւտրկ Տ ըրէն , Աաուլ 
Տ[-ւֆ1>, ՖորՓ Պ/՚աք՝ Փապլօ Փ[՚րասօ , 
Փ/Առ Պօն ար ել ’ ուրիշներ ՝ հարաւի ^ք- 
" "՛յրէն տարուած ՝ կը յղանան երկեր՝ 
ո րոնը մաս կը կտզմ են իրենց ստեղծադո ր- 
ծ ա թեան լալ-ադոյն ե ր կն ո ւմնե րո լ ՝ար-
ր1՚ն ■

Ասոնց ղ ո րծ ե ր ով ՝ հարաւի ծ ո վա իը եւ^ 
րն ո ւթիւնը դոյն եւ Լոյս կը քք՜այ թրեն ՝ աս
տիճանաչափով մը ti ը նա խասլէ ս երբեք 
տեղի չէր ունեցած հ էք ե անքն է՝ որ իր ա- 
մ եհ ավա ռ իւ այ տանրով մե ւլի կր ներկա- 
յա ց ո ւ h ու ր ո չին չ կա յ անո ր թաղաղու— 
թիսն քն "՚ հրճուանքը խանգարող* Այլ աշ- 
խար*-, մըն է կարծէր՝ որ կ  ̂անտեսէ միլ- 
ս ք y ողբերգականը՝ մամանա կա շրջան ի
՛? ք /'նթաH վքթե երբ երկոլ մեծ պատե
րազմներ Աւր ո պան կր բ զրտ են : Այո ձե 
*ով՝ դիւթիչ ա չխարհ մը՝ ովասիսի մր 
հման՝ կարելիութիւնը կ' ընձեռէ սլահ մր 
հանգչելու՝ ա ա ր ո ւե լո լ գ ո յն ե ր ո լ ել տե
սա րաննե gnt կախարդանքէն՝ կեանքի եւ 
բնութեան կատարելութիւնը ապրելու՝ 
յ ա ւե րմ ա կան հանգիստի մ ո J ամանակա—
* "f ԳՂայոԼ^Ւէ էեը շնորհող*

ՀԼ՝ե րա g ttt կան ո ւ թե ան տարածումով եւ՝
ըստ այնմ ՝ ներկայացուցչական նկա ր չու_
թեան տեղատուու թեամր ՝ կր թոլի թէ

Habilement, le roi Hethoum Ier décida 
de jouer l’alliance mongole. Mais la 
branche aînée des Héthoumides, celle de 
Lampron, resta fidèle à la suzeraineté sel
djoukide. Le baron Constantin de Lam
pron participa même aux invasions tur
ques en Cilicie, ce qui lui valut une exé
cution pour haute trahison en 1250, ainsi 
qu’à son fils le «sébaste prince des prin
ces» Hethoum de Lampron(l). Devant le 
danger consécutif à la prise de pouvoir 
des Mamlouks en Egypte à cette époque, 
une réconciliation entre les deux branches 
était indispensable. Aussi le roi donna-t-il 
son fils, le prince héritier Léon, en ma
riage à une fille du prince Hethoum de 
Lampron exécuté. Cette fille avait un nom 
grec, Kyr Anna, c’est-à-dire «Dame 
Anna», conformément à la tradition hel
lénophile de la famille. Dans les sources 
arméniennes, ce nom s’écrit Guérane. Un 
prénom assez rare, dont on n’a dans l’his
toire arménienne qu’un seul autre exem
ple, la sœur de Hethoum de Lampron, 
donc tante de notre Guérane. Le mariage 
fut célébré en 1262. Pour commémorer 
l’événement, un évangéliaire fut com
mandé au plus célèbre miniaturiste ar
ménien, Thoros Roslin, qui travaillait 
auprès du patriarche suprême, à Hrom- 
gla sur l’Euphrate. Roslin peignit entre 
autres scènes un portrait du futur couple 
royal(2). C’est l’une des très rares repré
sentations de souverains arméniens que 
l’on possède. Dans sa chronique, le roi 
Hethoum II, fils aîné et héritier, confirme 
le caractère «politique» du mariage : en 
1262, «Léon fils du roi d’Arménie se ma
ria; c’est alors que Lampron s’unit à la 
royauté d’Arménie»(3). Plusieurs colo- 
phons postérieurs(4), parlant en termes 
chaleureux du prince exécuté, suggèrent 
même une réhabilitation posthume.

Qui était la mère de Guérane ? Elle est

!եւՀ կը դտնէ հարաւի ծովափը պատկե
րելու սլահ անջքը . Ե ր կրո ր դ Ա եծ Պ ա տ ե- 
բազմէն ետք ել աւելի ուշ՝ կարգ մը ա- 
ուս ջնա կարդ վերա ց ա պա չտն եր հոն կը 
հաստատուին ՝ կսլմ այնտեղ կ'անց ընեն
տարուան մէ կ մասը* Աայց շրջանը՝ նոյն_
իսկ եթէ ի ր Ln Ju ու1 եւ առթած տպա լո
րս ւթի ւննե րով զիրենք կր հետաքրքրէ ՝ 
սակայն կը ՛Լ՛՛՛ք Ը ի թեքեին զատորոշ երկ-
նելի նիւթ դաոնալէ ՝ *^ինչ նոր շինա 
թ^ններ ը ել ճա րտա րա րուես տ ը հետըզ- 
տետէ կը սրբեն անոր մտերմիկ եւ զեղուն 
բանա ս տ եղծ ա կանո ւթի լն ը յ Այսպէս ՝ ր ը- 
ն ո ւթեան անաղտ ր տ ո ւթի ւն ը կ^աղաւաղի
ու դոյն ի լե զո ւնե րր յաճախ կը փո խարին_
' A ՚ււ։ակի լեզուներով՝ որոնք տարուէ
տարի կը հրկիղեն ոլ ամայի կը դարձը_
նեն գեղատեսիլ այն տեսարանները՝ ո- 
րոնք կարծէք իրենց վերջին վր առքը յտ- 

տ Լ ւօր կ՚ապրին զիրենք պատկերող
պա ս՚ւոա ո֊նե ր ո ւ*^ վրայ .

ՇԱՀԱՐԱԶ

(*) Ասոնք կը կթեն «"նոթ տ՚Ազիլբն ու 
արդիականութիւնը» համընդհանուր իա_ 
րագիրը , 19!8 _ 1958 ժամանակաշրջանս 
ընդգրկող . Ցուցադրուած են հարիւրաւոր 
պաստաոներ եւ քանդակներ , հազարաւոր 
իրեր . ինչպէս եւ լուսանկարներ , որոնք 
ի մի բերուած են ֆրանսական, ամերիկ_ 
եան , զուիցերական եւ գերմանական հա
ւաքական կամ անհատանան հաւաքա_ 
ծոներէ: Շրջանի լ2 քաղաք ներէն 26 թան_ 
դարաններ յատկացուած են այս եղելու
թեան , որ կ'ընդգրկէ նաեւ նաթտարապե-
տութիւնը , կենցաղը , զգեստի եւ անու_
շահոտոլթեան մարզերը ;

longtemps restée ignorée, et en se basant 
sur la consonnance latine des noms des 
frères et sœurs de Guérane on a supposé 
que cette mère était une princesse fran- 
que(5). En fait, son nom est donné dans 
le colophon d’un Livre de prières copié 
en 1285. On y lit «ma mère Tephano, ma 
sœur la reine d’Arménie Guérane»(6). 
On retrouve ce nom dans un Recueil ma
nuscrit copié en 1274 et conservé à la Bi
bliothèque nationale de France, sous le 
N° 42. Il contient plusieurs textes thé
ologiques, notamment du grand savant 
et historien Vardan, et plusieurs colo- 
phons(7) où figurent deux noms, la reine 
Guérane et une Tlievano qualifiée de 
«mère», de «la dame des dames, reli
gieuse» ou de «la religieuse Tlievano». 
Ce Recueil de 1274 a été commandé par 
Theophano. mère de la reine Guérane, 
entrée dans les ordres très probablement 
à la suite de l’exécution de son époux 
Hethoum de Lampron. Cette commande 
confirme la tradition de savants et de 
lettrés attachée à la famille héthoumide 
et sa pratique du mécénat.

Guérane elle-même n’allait pas être en 
reste dans ce domaine. On possède un 
très bel évangéliaire(8), copié pour la 
reine en 1283 dans le couvent eilieien de
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Sguevra, et comportant plusieurs enlumi
nures. Surtout, il y a le fameux «Evangile 
de 'la reine Guérane»(9), l’un des plus 
somptueux manuscrits arméniens, copié et 
enluminé en 1272 : une commande de la 
reine qui suffirait pour assurer son pas
sage à la postérité. Le nom du peintre 
ne nous est pas parvenu, mais il n’a rien 
à envier à Thoros Roslin. Le f° 380 re
présente le roi, la reine et leurs enfants 
agenouillés sous la Deesis, c’est peut-être 
la miniature arménienne la plus célèbre 
au monde(lO). C’est de plus le premier 
portrait qu’on ait d’une reine arménienne 
(à part les portraits de Zabel figurant sur 
les monnaies de Hethoum I").

D’après cette miniature, Guérane avait 
à l’époque cinq enfants en vie. Le colo
phon du manuscrit nous parle du décès 
de la fille aînée, Zabel. Selon divers colo- 
phons, chroniques et récits d’historiens, 
ou peut retrouver les noms des trois fils 
et des deux filles ici représentés : le 
prince héritier Hethoum né en 1265 (futur 
roi Hethoum II), Constantin puis Fimi 
peu après, Sibylle en 1269, Thoros en 
1271. Ce n’était là qu’un début. Les di
verses sources se font l’écho d’une im- 
pressionnante suite d’enfants : entre 1262 
et 1283, Guérane eut plus d’une quinzaine 
d’enfants dont une dizaine de fils et trois 
paires de jumeaux. Bien entendu, beau
coup n’ont pas dû vivre longtemps, mais 
il est étonnant de voir le propre secrétaire 
du roi, Vahram, ne parler que de trois 
fils à la mort de Léon alors que Jean 
Dardel, chapelain du dernier roi Léon V, 
arrière-petit-fils de Léon II, écrit vers 
1380 que le roi «mourut sans héritier»(ll) ! 
En réalité, cinq fils de Léon II et Gué
rane —Hethoum II, Sempad, Thoros,
Constantin P', Ochine------- et trois petit-
fils —Léon III fils de Thoros, Léon IV 
fils d’Ochine, Guyde Lusignan fils de Za
bel— allaient se succéder sur le trône 
de Sis de 1289 (mort de Léon II) à 1344. 
Ce qui fait de Guérane la mère de cinq 
rois et la grand-mère de trois. Il faut ajou
ter à la liste sa fille Rita qui épousa 
Michel IX Paléologue et devint ainsi im
pératrice de Byzance, et son arrière-petit- 
fils Léon de Lusignan, dernier roi d’Ar
ménie (1374-75).

L’aîné de ses fils, le prince héritier 
Hethoum II, fut un personnage complexe, 
un célibataire endurci incapable de choisir 
entre' ses penchants pour le trône et pour 
le couvent. Il semble avoir été fasciné par 
sa mère Guérane. Cêest du moins ce qu’on 
peut déduire de quelques commentaires 
de la main-même de Hethoum II. On lit 
anisi dans la chronique qu’il composa lui- 
même : «En 1285, le 29 août, ma re
marquable mère la reine d’Arménie Gué
rane rejoignit le Christ; elle avait une 
âme exceptionnelle et un beauté resplen
dissante»)^). Dans les dernières années

ter-

du XIIIe Siècle, sur k co, , 
Psautier, il va jusqu’à évo Լ d«n 

corps» de sa mère(13). Ce SOnt dp 
mes assez peu usuels dans un ա2 . 
religieux, d’autant plus que cetle 
était pratiquement enceinte Pn * 
nence! La mort de la reine en lf»?’՜ 
confirmée par d’autres sources qui /-' 
cisent qu’à ce moment le roi ’ Լ, լ 
“”*/ H «ait allé en I„„ ,uprè։ d * 

verain mongol Arghoun pour chercher 
secours devant la menace de plus en ] 
pressante des Mamlouks d’Egynte I’ 
précédente (1284), u» d.Xeùî 

mand, Burchard de Mont Sion avait ■ 
journé à la cour de Sis et nous en a 
une description pleine de détails(14) 
«Un jour j’ai assisté à la messe en pr’՝ 
sence du catholicos, du roi et de la reine, 
Plus loin : «La reine d’Arménie avait pluj 
de quarante ennuques lorsque j’étais à 
ses côtés. Aucun homme n’est admis a^ 
près d’elle sans permis spécial du roi, qui 
désigne lui-même l’eunuque qui accOnt. 
pagnera le visiteur».

En résumé, les renseignements très 
fragmentaires sur Guérane nous montrent 
une princesse de grande culture, des
cendante de la branche aînée des Héthou
mides. Son père et son grand-père ont été 
exécutés pour trahison et sa mère entra 
alors dans les ordres. Dans un but de ré
conciliation, le roi Hethoum I" la maria 
en 1262 à son fils aîné, héritier de la cou
ronne, cousin de Guérane au quatrième 
degré. Celui-ci fut fait prisonnier par les 
Mamlouks en 1266, emmené captif ait 
Caire puis libéré au bout de presque deux 
ans. Il devint en 1269 roi Léon II. Bien 
que «politique», le mariage semble avoir 
été un succès. Le couple royal eut une 
nombreuse progéniture. Au vu de ses 
constantes mentions dans les colophons. 
on peut supposer que la reine eut égale
ment un rôle politique, mais on n’en a 
pas de trace explicite. Par contre, son 
rôle de protectrice des arts et des lettres 
est amplement attesté, en particulier par 
le célèbre évangéliaire de 1272 qui porte 
son nom. Ses deux portraits (1262 et 
1272). ainsi que les témoignages contempo
rains, en particulier de son fils aîné, met
tent en relief sa beauté. Elle mourut en 
1285, quatre ans avant son époux.
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զ ադր ած Լ ր իր դա րաւո ր դերը կատա րե- 
լէ : Առանց կեդրոն ական օրէնքի , առանզ 
հա յրա կանութեան ազդը կը վերածուի 
հ ա տ ո ւած ե ա լն ե րո ւ *. Կը սկսի սփռումը, 
Ս ւի իւռքը յ

Կըը կը հասնինք ճինսլա չեանի սերուն_
ղին , արդէն իսկ Լորս սերունդ անցած է 
Աղէտէն 1լ անմիջական կորուստէն*, ճին- 
պա չեան ի սերո ւնդը արդէն փո ր ձըն կա- 
լած Լ օտարը եւ օտարութիւնը* իա լց 
‘"յզ նոյն տադհապր որ tu ռաջին սերուն—. 
ԴԲ. ո,^Հր> չէ անհետացած, այլ ս ո լզ
ուած հ են թա գի տա կց ո ւթեան մէջ, դա ր- 
ձած է ընդյատակեայ* ինչպէս •"մէն վէպ , 
ճինպաչեանի Արիյիւ Հառնումի?, ,„?,/, իր
տարբեր երեսակներր. Կայ վէպին ար_
ո/արին կ աոոյցըդ ուր հեղինակք եղելս՛- 
թիւններ",j, ՚ւ1"ր""կ1՚!1 է’- Ան կր քանդակէ 
վէպը ե։ գկ Ալքերուն ուզւլութիւն կու. 
տայ*. Կայ նաեւ վէպին ներքին եւ հոգե
բանական կառոյցքդ ոԼր եզե լութ իւննե_
րր հ ե զ ի h տ կ ին զ ի տա կց ո ւթ ե տն հակա- 
կչռէն զուրս կ՚իյնան*. Այս հոդեբսրնՍձկան 
ե ր ե սա կն է ո ր մ ե զ չ տ տ ա ւ եթ, կը հև տա- 
քբբքբԼ , քանի հոս է որ կր պարզուի ոչ 
միայն ՛է րակա աա քներ ո , տազ նապ ին ը ր- 
ն ո յթը, ա ա սերուն զ ի մր տա ւլ նա սլ ը ;

Արուեստագէտին ձգտումն է յաղթս,—
'ւսր1-1 /t մամանակին տագնապները եւ 
փորձել կեանքի հակասական տարրերը 
'ռՏադրել- Ի շի՛ան ճինպաչեանի առա- 
Ան վէպը՝ ԱբԻՒ1- Հասնումի այն վայրն 
լ հակասական ումերոլ պայքարը
տեղ[։ !լ ունենա յ , փորձը' սփիւռքահայ 
կեանքի կենսական տագնապը ' դիմագր
աւելու՛- Հասկնալու համար , թէ ըս_ 
փիւոքահայ գրողը ի՞նչ կը գրէ ինքն իր 
/ասին, կարեւոր է ըմբռնել այս ,ո,սղնա- 
պին բնոյթը ■ Այղ ձեւով , Ո՛չ միայն հա՛,- 
կրցած եվ ըլլանք դերակատարներուն հո
գեվիճակը՝ այլեւ ո ր ո չ ընդհանրացումովս 
փիւռքահայութեան հ ոդեվիճակր ՝ ո՛ր-
կկ վէ"1ր "երած է : Բայց ըմբռնելու հա_
Տար թէ ի՛՞նչ է այս թաքուն տագնապ ը որ 
կ յայտ կո։ ՛լայ Արիյիւ Հառնումի/, ներ- 
(ին ծալքերէն՝ պէաք է նաի" եւ առ/ս[ 
փորձենք հա՛՛կեալ ճինպաչեանի գործր 
սփիւռքահայ դրականութեան ծիրէն ներս :
I՛ վնըթ՚յ ^՚" պա չեան նորագոյն րեա 
ւսսնդորդ ներկն է ոփի՛ ռքա հայ դ ր ո զն ե- 
րՈւ առաջին սերունդին* մ՜առանդորդր 
նաեւ ի րեն զ տագնապներուն*.

Ո փ ի ւռքա հ ա յ աոաջին սերունդին դր- 
զոխերը հնա ծ էին Պոլի ս եւ Սնա տոլո ւ : fil անտ կան թուականներու սկիզբը դաղ- 
թեզին {իր ան սա , ուր սկսան ի րեն զ դը- 
րսկանութիւնը մշակել, օտարութեան 
{էջ*. Այս «Փարիզի աղաքար Ղրիկողոս
]]արաֆեան , Շ tu ւար չ X, ար դունի , ՆԼազ 
դէն քուշան եան , 1930—//Î, սկսան հրատա— 
րկել Մենք հ ան դէ ս ր , որուն Լ" t-ր ջ 
զուած՝ կր /ի ո րձէ ին իր ենք զի ր են ր իրր 
նոր սերունդ մր ներկայացնել, տարրեր 
նաի/ կինէե՝ դլ ւո զ նե րու տար եզ ս ե ր ո ւն.—
ղկ՚ե-. Արդկն հ անդէ ս ին ա ռա ջին թ ի լին
W երե ւան կոլ զայ նոր եր ո ւն դմդոհ ո ւ _ 

դ յ ուղղուած' գրողներու տարեցեւն

1ՈՈԼ

'•աւա

սերունդին : Ըստ Փարիզի տզոց , տարեց 
սերունդի անդամնե րր , ին չպէ ս՝ Ս ի մ ոն 
Հրաց ե ան , {Հասլէլ ի սա յեան դ Կսստան 
յարեան եւ մանաւանդ Տ >ս կո ր Ս չական դ 
ոչ միայն չէին կրցած նա իրա տես ել Աղէ- 
տրթ այԼ նաեւ ձա իւո զած էին վւո իրանց ե լ 
դարաւոր հայրական օրէնքը դ ,այղ նա- 
^ասլեւոական օրէնքը , որ կոր["J ր կազ- 
մած էր հայ ,սզզ[' է ու թեան ել հաւա
նական ումին:

Մենք// առաջին թիսին մէջ, Ս ա րաֆեան 
կը դրէ՝ «Կ՛, արուած ճիտով չմնալու հա
մար մ ի չտ դ անհրամեշտ եղան մասնաւոր 
խնամքներ , որոնք մեր օր էն քներք սլ ի տ ի 
դառնան» ԷԼ} : Հո՛ս, Սարաֆեան կը [սօսի 
կտրուածս ւթեան մ ք մասին դ որ պէտք 
[ թեամուի դ նորոդուի եւ վերակերտուի , 
“քպէսղի կրկին ո ւն են անք մեր օրէնքնե- 
րր*.

Ուրեմն կային Օրէնքներ որ այսօր ոչ
^ւս են . Q ր էնքն եր որ սլէտք է վերակեր_

■[ձւ դ որպէսղփ կրկին ունենանք մեր 
•ըա կանո ւթիւն ը : *Լյոյն դմդոհ ու-

թեան ոսրիչ տա ըրեր ա կ մը կը կարդանք 
^ոպ/սն Հահնուրի մօտ : Ան իր Նսւհանջր 
ևանց Երգի վէպին մէջդ որ լոյս կը տես- 
^ր Փարիզդ 1929—ին դ կը դրէր հա յրա- 

°րէնքի չգոյութեան մասին — Հևեր- 
$փներ էն մեր բոլոր պապեր րդ անոնք 
^լ կբզեր են քանդակել միս ին վրա լ* • ♦ 
l ,ո,[ • Մեր մէջ մեծ սլա կաս մը կալ զոր 

է լեցնել դիանային ***մեր նախ- 
^ներոլ՚Լ իրարու յաջորդոզ անվերջա- 

“ևrnեղները չեն կրցեր մեզ փբր-
Z» կրցեր մեզ այն մեծ սէբը տալ :

Ուո,սխօսութիլններ կը ցնդին բո լորէ՛ 
Z’ ՛Արիա հայրենասիրութիւնը կա- 

^ս՚նաւանդ մեր պարադային _
J ‘“լի մը դ մեծութեան օ ր ինա կնե-

1լ այպանէ հոս նախկին ս ե-
Լ^ներբ ւ՚բբ ամ լո ւթեան մ ա անոր ած_

որոնք չէին կրցած կտա կել այդ դա- 
հտ.էբս'կան օրէնքը* Փոխանցումը 

? Է՛ ան ջա տ ո ւա ծ էր : Ըա յց ա յս կո- 
U ^րոբ չէր , եւ Մենք// սերունդը ա-
I ւ մԼ չէ ր , r/ր կը գիտակցէր հա յրա— 

բէնքի շիջումին : Տակոր Օշական դ 
J‘"Ա՛րեց գրողներու սերունդէն , 
iq. խօսի նոյն պակասին մասին*.
JlmQ Աղէտէն տարի մը առաջ*, Մեհ—

^էջ ան կը դրէ - «Պա-
/'Բ 1/եԳ1։"նՀն' /'Բ

yi„,n z, ’ 1Մ°''քէ'ե վռետուած , թա-
ïiu U,^iulu՛ տա կ արշաւի մը գետ-
^(r! ւթեան մէջ նիւթացած դ անուն 
ղ 1սԼբտ"սն զանգուած մը կաJ

'■ Այս է՚՚օսքերը րացա- 
‘Ը, « հայ1'ակաե օրէնքի շիջու-

P ‘ք մը Ոը արդէն Աղէտէն առաջ

ՀԱՅՐԱԿԱՆ ՕՐԷՆՔԻ ԿՈՐՈՒՍՏԻՆ
ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ

Ւ նչ նն հ ա լրականութեան չվ՚ջ՚՚սմր ա- 
սԼս1ցո, ց"զ յատկանիշները դ մանաւանդ 
Արխի։ Հւսսնոլ_մի// պարագա յին դ եւ թնչ 
!,ն անոնց հետեւանքները*.

ա) Ազգի ՀաաոՆածոլմր
ել. Եփիւոքի Ծնունրթ

Հա յր/tt կանո/թիւնը եը սահմանէ տղ
ղին կ ոբ ի զ'ր դ ո րուն շուրջ հ աւա քա կա
նո ւ թ[..նը կր կազմուի դ համայնքը կր 
կերտուի . Հայրական օրէնքի զերր կը 
կ՚սյսմյ/ար համայնքի դերակատարներուն 
ի ['են g ւդե ր ե ր ը բամնելո ւն դ ի ր են սեռա
յին պաշտօնները նշանակելուն մէջ*. Այդ 
օրէնքին միջոցաւ, էր որ համա յնքր հա- 
մերսրշիլ կը պահուէր կ^արդիլուէր աղ
էք ա պղծ ո ւթ ի ւն ը հա յ ր սր ւր սլանո / թիւնը y և
մանաւանւլ. սեռսր ք թր զառած ում ր : Օրէն
քի իրը հե տեւանք դ ագչդր կը ծննդադոր- 
ծէբ > կր րազմ ան ար ու կը աւոքուէք :
Հայբական օրէնքի կորուստով դ չրի ո թ
մը, դերերու խառնութիւն մր յառաջ կու 
դա յ : Դե րակւստարնեբր կը մնան առանց 
յստակ ուղղութեան i Հա յրա կանութեան 
շիչո՚մր յառաջ կր բերէ տ ՈՒ մր < l/ՈՈ— 
ոււսծու մը դ սւիիւռքի ծնունդը *. Աթխիլ 
ՀասնոՆլքիչ, կը պարզուի Ս ՛ի ["ռքի մէջ 
ուր հ ա յրա կանութեան շիջում ր եւ հ ատ
ուած ում ր ւ[ա զո r ց տերլի ունեցած են*. 
Օչ միայն գերակատարները իրենց հայ
րական հողերուն վրտյ չեն այլեւս դ այլ 
նոյնիսկ իրենց կէ՜թ՜օն եր ո ւն մէջ չեն * ]'— 
րենց դրացիներ ը Ա եքս իքաց իներ ր ու ա յ- 
լաղդեերն են դ եւ ոչ թէ այ լ շրջաննե- 
բէ գազթւսծ հայրենակիցներ*. Մէկ խօս- 
^n‘L, ՓէսԼը տ^ղի կ՚ունենայ Լոս—Անճը— 
1Ը"ի , ծայրագոյն Արեւմուտքի մէջ, եւ 
ոչ թկ ա ռա ջին գա զ թա կա յ աննե ր ո ւնմ
0 իջին Արեւելքի կամ ֆրանսա յ ի մէջ*.

ճ ինպսւ շե,ան հոյակապ հատուածով մը
կը նկարագրէ դե րա դոյն Սփիւռքի կա_
ոոյցբ ~~«Ել իրօք դուն քեղ կր գտնէիր 
սլսրրասլի մը մէջ որոլԼհետեւ կառոյցը, 
եթէ կար նման բանդ [ւնքէլթհք յան/լար ծ 
բացակայ կը հաչա կէ ր գո րծո զո ւթեան դ 
ծիրէն ել որուէհետեւ քեղի նման մտա- 
ծ ո գներ կը սպա ս է ին առաջին զոհին որ
պէսղի քէ՛նէ ին հետեւանքր ու ըստ այնմ
առնէին շարմ՜ելոլ որոշումը* * * բայց զո_
հեր չկտյին երբեք որուքհետեւ ճ ut կա տում 
չկար» (էջ 86—87) (4)* եւ կամ՝ Հ< * * * հոս 
հրապարակներ չկտյին քտն ի հրապարա կր 
կր նշանակէր վերադա ր ձ մը դէպք, հ LU— 
մս՚թ՚քը^^էջ 11) : ՛Ի անի մը տողուէ դ այս^. 
պէ" , Ս՚իի՚-էւքի անկերպարանք, անկա- 
"֊"յց ու սէնկեդրոն ը[/տլը կր պարզուի , 
ուր խաղին օրէնքները արդէն ['"կ փ ո [ti
nt "՛ծ են :

ր ) Փոխանցման Անջաւոումը 
եւ Օրինակներու Պակասը

Առանց հ ա յ ր ա կան ո ւթեան դ փոխանցու
մի ընդհատում ը տեղի թ ունենա յ հայր 
ու որդիի , կտա կո ղի եւ մառւսնդո րդի մ[՚- 
ջեւ*. *Լէսլը մեզի կը պարզէ ոչ միայն ար- 
մէքներու և բարոյականութեան փոխանց

ման անջատումր՝ "‘Jլ նաեւ անոնց կեր
պարանափոխումը՛. Առանց հտյրակա- 
նր,ւթեան , նորեր կը դաղրի օրինակներու 
վա [սան ցում ր : Ըլ նոր սերունդը կը մ ր- 
,,սւյ աոանց հայրական օրինակներու .

Ա ենք/, սերունդին համարդ հողի եւ 
Հա J [""կանո լ թ եան կորուստը անմիջական 
I' ՝ իս^Լ ճինպաչեանի և չորրորդ սերուն- 

ղթւ մօտ դ կորուստի յի չո զութիւնը միայն
կայ*. Անոնք ականատես թէին եղած պա_
պենական կոր ո ւս տին : Ա իա յն լսած է ին , 
եւ առայմմ ՚կ'ապրէին անոր հետեւանք
ները, Մեր առաջթն '1‘էջրերած հատուածը 
շարունակելով՝ պատկերը կր պարզուի — 
«••• ել ճակատում չկար որովհետեւ օր 
՛եր, ամէնէն իմաս տոլ,, նա հ ա սլե տնե ր ո լ 
խորհուրդը հրապարակ հաներ ու ad
nauseum ծաթեր էր Ա, թ, համ սղումը թէ 
'"‘Ր ղիաղ՚՚՚ծ ձեւը՝ մեր սիստեմը՝ կարճ 
ասած ‘"դոյնն էր որ կար՝ ել թէ ան
որ փորձէր որեւէ կերպ աղաւաղել ՛լայն՛
մեղանչած ՛գի՛ոյ, ըլլար քա գ ա քավ՛ս ր ո լ_
թեան, ու հասարակաց ո գթսի, ոհ ո՛ թե ան ՝ 
դեռ չհաշուած' քառասուն Կոյսերուն , 
'P-ս՚ջն, Մեծպլլօ ՛Լ՛" րգան ին ու ան ոնց քը- 
"աներորգ դա լ՛ու յայտնութեանց ։լէւ1ր[է9 
87) : Հոս փս՚ջն, Վար ղանին, շնորհուած ա- 
ծա կ՛ոնէն արդէն կը յ ո տ ա կանա յ "1րհա_

/i utր հ՛ան քը հին օր ին/tr կներո՚ն, հ անդէ սլ : 
Ա՛՛՛՛նք Ա՛րդէն սփիւռքի մէջ այլեւս կա- 
l՛ " ՛Լ չեն՛ իրենց դերը կա տա ր ե լո լ ;

Հոս կը պա րդուի թէ ինչպէս հայրս,— 
կանութեան շիջումին հես, տեղի՛ ունեցած 
է պապենական, առասպեյներուն եւ բարո
յական ա րմ է քներ ո ւն ", րմեգր կո ւմը ■.փաջն 
Վարգ անը՝ փառա սուն Կոյսերը եւ իրենց 
կրօնական ու հայրենասիրական հեր։՛— 
‘"'ւթիւններր ծիծաղի նիւթ կը գ,ոռնան , 
ձէ իրենց անզօրութիւնը՝ ամլութիւնը՝ ի 
յայս՛ կը բերեն . Հատուածին թորս,դիրը 
«փս՚ջն Վարգան ՝ դոլոլ։ հ „ն է» կը յլ՛"— 
տակացնէ ազգային հերոսին տեղը ա՛լ- 
ղայ[,^յ հտւտքսր կսրնո ւթե ան մէջ*. Ըաջն 
'Լարդանը այլեւս մեր մէջ տե՛լ չունի, 
իր տեղը դուռին, միւս կողմն է՝ աք
սորն, է: Հողին կորուստին, հետ՝ ն՛աեւ 
'եԸ կորսո՚ին հողէն՛ սերած հերոսները-.

գ) Օտարութեան Զգացումը 
Հայր եւ Որդիի. Միջեւ

Իրը հետեւան՛ք փ ո ք՛՛անցման ան ջատու- 
մի1՛ » հայրական, օրինակներու "լակա- 
"ին , օտարութեան զգացումը կը զար
գանայ հօր եւ որդիի միջել „լ կը հասնի 
իր ամբողջութեան՛' ճինրպաշեանի սերուն-
դով ՚ 'Լէ՚ղիե երկու հիմնական գերա_
կատարները ել իրենց հայրերը բացար
ձակ օտարականներ են։ : Պատմողն ու իր 
մտերիմ գործընկերը Երկար ճորճ՝ ոչ 
Տէկ մտսւյ[ր^յ կւսմ հոգեկան յսրրսրբերու— 
թ[/ւն ունին իրենց հ այրերուն հետ։

Ե՚~ Աէհսէդ քանի մր տողով կր պարզուի 
Երկար ճորճ ին ել իր հօր միջեւ եղած 
յարաբերութեան պատկերը — Հ^Ե ր կա ր
ճ՚որ/ձ իր հօր մէջ կը տեսնէր այդ գո- 
յութենսէ կրս^ր ակևախտիրլ զեռօն "ր բստ 
երեւոյթիդ յատկանիշ^ր Էր հիմա վա թ- 
"ունի շուրջ երերացող արեւմտահայ տր- 
զամ արգոց . Այս սերունդը չԷՌ ր որ * • »
նրրեք չդիտց ալ ինչպէս ջերմութիւն 
մ ո լծել իր "իր "J մ է ջ *. Աեր
"՚յր երր * » * սլա տանդ բռնեցին մեզ Ե- 

զեռն ի յե լոդրութեան մ է ջ եւ հիմա O— 
ւոարա կաններ են մեղիդ եւ մենք ի րենց» 
Ա-ջ 23—24) : Ե արծէք նոյն բառերը կր
գո րծ ածուին ւլորւր Հյահնուր Նահանջը Ա- 
ոաքսյ Երգի/,ն մէջ գ ործածած էր երր ան 
կը քննադատէր իր պապերը՝ իր հՕր սե
րունդը՝ ուր անոնք «չեն կը!1^1՛ մեգ այն 
մեծ " է ր ր տաթ : Կր տեսնենք հո (I՛ տ՚սգ- 
'եասւ1'ն թ^լը, փոթս՚նցման անջատումը՝
Որբոլթեան զգացումը , որ սկսած էր 
սփիւռքահայ առաջին սերունդով ել այմմ
կը դրսե՚՚որո՚֊էւ՛ լԱբբ՚՚բղ սերունդով ; 
Անջ՚ս տ „ լմ ո վ ոչ մէկ բան կը ւ[րո խ ան
ցուի դ ոչ ['"կ սէր : Եւ֊ հոս է որ տարեց 
սե բունդին ամլութիւնը , ներքինի րԱա—
/ր երեւսրն կու դայ*

ճինպ աշեա՝ն կր շտրու նակէ , մ եղք, տա-
լով Երկար ճորճին եւ իր հօր միջել ե- 
ղած օտարութիւնը եւ սիրո յ պակասը : 
Անոնց տուն ր երկյտրկանի էր ( ել ճին- 
պաշեան վարպետօրէն կը նկարագրէ
տան վեը   վար րլ լա լ ր , փոթան ց ե լ ո լ
համար ճ՚՚րճին ել հօր միջել եղած օ- 
տս՚րո։ թի՛նը — «ճորճ վերէն կը դիտէր

իր ֊.'"յրը որովհետեւ վս՚րր ս՛եգ չկտր , 
որովհետեւ անցեալի էջերուն մէջ շօշա
փելի ոչինչ կո՛ր որ „,մ հայթայթէր մր- 
տե րմո'թեան թի թին-. - - - Հս, յ ր ո լ աղս. յ 
զուսպ ու կրթես, լ կը թօսէին... միշտ 
Գ'1ոյհ, որովհետեւ առանձնութեան մէջ 
կր սարսռային իրար,,՛ աչքերէն սէր 
կարդալու ,վտանգէն» {էջ 23-21) . 
ումեղ թօսքեր են , որ աւելորդ րացս,ս՛
րութեան շեն կարօտիր որպէսղի հասու
/ՀԼԷսձևք սփիւռքահայ սերունդներու մի_
ջեւ եղած սարսափին , սիրո լ պակա
սին ՝ "լար""՛լքւն •

դ) Որբութեան Զգացումը

Զոր լ՛որդ սերունդի գերակատարները՝ 
աոանց հ ա յ ր," կանո ւթե ան ՝ բնականաբար 
իրենք զիրենք որբ կը զգային : Արիիւ
Հասնումի/, մէջ կը գտնենք յման դլո՛վս 
՚րԸ kl' կոչուի «այլ որբեր» : 0 ր ր ո ։^
թեո՚ն գգ՚ոցո՚մր կլ, դր՛՛ել որո, վ, Կիրակի 
'լՒչ^բ^՚սն տրամադրութեան մէջ (Sunday 
nigllt blues) _ «Պնդի՛ որ Կիրակի գի
շերներ/, շր ջ ւսպ ատ ո ւած ըլլաս քեղի հա- 
լ՛" տա ց ո ՛լ մս՚րգոցմո վ. . . ; Որովհետեւ 
իւրաքանչիւր Կիրակի գիշեր վերայցե
լում մըն է մեր էա կ՛ոն սարսափնե_
րուն - . . ; Ել որովհետեւ որբեր ենք ՛Ա
մէն ք՛։ ՝ վերջին հաշուով ; Եւ. որովհե— 
տեւ ուրիշ ոչինչ կայ րաց ի ուրիշ որ- 
1‘նբէ , որոնց հետ ու որոնց րնդմէջէն ,
հ՚սկառակ որոնց ու որոնց գաւս՚կգու_
թեամրը՝ մենք մեր քէֆը աե՚լը պիտի 
"ե՛լլէինք' "արս՚սփին ղէմ յանդիման»
ԱՀ 127) :

/ մի՛"յն այս հատուածին մէջն է որ 
kl՛ պարղոլին որբ՛" թե՛՛՛ն զգացումները՝ 
այլ ամբողջ վէպին տարածքին : Պատմ ո- 
ղյ։ ՝ անկողնին մէջ նստած՝ կ'եր ելակս,— 

վէ " f՛/"" բանիլ Աշեահիտին հես՛՝ որ քովը 
քն ա g ած է . Աձ՚ահիտ իր բազմաթիւ սի
րուհիներէն գ լթաւ որն է. Ու անո լ, ակ
նարկելով՝ ան կ'ըսէ — «եւ ես կարօտ
ե՛ալով զինք t շօշափելիի առանցքին ճի՛շդ. 
մէջ՚ոեղը զդա լսվ Որր[, Հր պէս» {էջ 38) . 
Ի"յնիսկ իր մտերիմ ընկերուհիին' Աձ"Ա- 
հի՛ռին ներկ՛"յութեան ՝ անոր տաք շուն
չին տակ՝ կայ որբութեան զգացումը ՝ 
^‘""ը չկարենալ գուդո ր՚լո լի լը ՝ կասլուի- 
ZZ' 1 յս՚բելը : Վէպէ՛ տարածքին , միշտ ու 
միշտ ՝ կը կրկնուի այս միեւնոյն 'l'l'"g"։ — 
ձը , ըլլայ ան իր ս ի ր ո ւհ ինե ր ուն ներկս՛— 
յո՚թեան կ՛՛՛մ ինքն իր թոհերոմԼ, մէջ ՛ 
Որբութեան զգացում մը "րմէ նո յնիսկ 
կարելի չէ ձերբազատի լ կին կամ վայր 
փոթելով :

ե ) Ամլութիւն

Սփիւռքահայ ս ե ր ո ւն ղնե ր ուն մօտ՝ ա- 
ռս՚ջին օրէն իսկ՝ կր կարդանք ամլու
թեան գաղափարին մասին : Երր Շահ- 
նուր Նահանջը Առանց Երգի/,5, մէջ «ներ- 
քինիներ» կը կոչէ մեր բոլոր պապերը՝ 
ամլութեան զաղափարն է "լ, կ՛ուղէ մե- 
գվ։ փո թանց ել-. Այս նոյն ամլութեան հետ
քերն ո՛ հետեւանքները կը պարզո՛վ՛ն
Արիիւ Հասնում]ւ/,5, մէվ-,

3ըսլէսղի պատանին կարենար հասուն_
նալ ոլ դառնար տղամարդ , հօր օրինակ
ներու պէտք ունէր. Բայց ինչպէ „ 
uzuî,^, հայրականութեան շիջումով՝ փո- 
ի՚ահցման ընդհատում մը տե՛լի կ՚ունե— 
նս՚յ-. Առանց հօր օրինակներու՝ աճող l՛- 
րա թան -.ոդեսլէ" երբեք չի կրնար պա- 
տանե կութենէն գէ՛՛լի չսրւի ut հա u ութեան 
ասչյվՀր կտտա րել յ Պ տ տանի ին ս եռա՛կա
նութիւն ը երբեք իր բնականով աճք չի 
րո լորեր, չամբողջանար*. Սփիրոքահայ 
Հայրերը ) չկարենալով իրենց զաւակնե
րուն առնականութեան ե1- այրու թեան օ- 
րինակնել, ըլլալ, սէր փոխանցելու տեղ, 
անուղղակի կերպով , իրենց ամ լ ո ւթիւն,,
կը փոխանցեն*. Երր հետեւանք, սփիւռ_
քա^այ սլա տան ին իր ս եռա կանո ւթ ե ամ ր 
կր մ Աայ թերաճ, անկարող կատարումի 
հասնելու* Կրկին վերադառնանք Արխիւ 
Հասնուլքի//7, եւ մ ատն ան շե նք օ րին ա կնե- 
l՛ ո՚Լ Ա՛յբ ղհբտ կտտա րնե լա՛ն թերաճ սե
ռականութիւնը : Իրենց սեռա յթ՛, յարա- 
րերութիւններ ը երբեք "եռային ել հո
գեկան կատարումի չեն հասնիր • Առանց 
սեռային կատարում ի կամ կատարելա
գործութեան ՝ ծննդագործութիւն ել րեգ- 
նա ւոր ում տեղի չունենար -. Ա ի քարանում ՝ 
առանց բեգնաւորման ՝ կր դառնայ փ որ
ձա ռա կան ՝ ել փնտռտուքի ՝ փոթումի 
արարք . Ա,"անց բ եզ նա լոր մ ան ( որոշապէս 
կ՛ունենանք ամ էո՛ւթիւն :

Ա.է"ւ1՚ն երկու հիմնակալ, դերակատար_
ներուն ունեցած սեռային յա ցարերու- 
թիմնները երբեք կատարումի ել կլան՛ումի 
չեն հասնիր-. ճորճ՝ «որոշ շյ՚ջ՚սնակնե— 
րու մօտ ճանցչուած որպէս Երկար ճորճ՝ 
իր հասակին թ՚որհիլ {բայց իրականո՛ —
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ni ?i //*£ p /zէ ձ* ձ ղի վւէյւ՛ "y!Հւ՛ ւ՛ ՛՛ ւ~~ 
մով. . .)»{էջ 19) 1 Լապիկի նման կին կր 
փոիւէ՝ l""J'J Ղ^՜ո* սյ ր՚ու-թիւհյ կ՚ունենայ
իրենյ հևա մ տե ր մ անա լու ՝ իր յսւրարե_
րութիւնները ■ կատա րում է հասցնելու. : 
«.Միայն հազուադէպօրէն 1լ արտօնէր
որ * ♦ ♦ կէն մը* * * մասնակցէր էրեն նըր_
ր ազդած ի ա սլրում էն մէ9^՝ եւ նման պա֊, 
րադաներ ո լ ճորճ ա սլե ր ա ս անօր էն

տարէն ամ լա թէ ւնը սլա տճա ռ կը դառ֊. !լ ունենայ : Պատմողիդ մր ց ա կի ց ր դե—
նայ որ սէ րա րանե լու զանազան նման ա-> ‘լնցէկ երիտասարդ մ ըն է՝ " ր մանուկէ 
ռիթնեը կո ր ս ո ւէն :

%ար ազան նոյնն է և ո րայ ին հետ՝. Ն ft- 
րան սլատրա սա է կլանուելու՝ րայց
պատմող դէմըը կր կէն կը նահանջէ —
Հանդէսլման աւարտին՝ Չյորան արդէն 

տուան է կանաչ յո յսը յ J1 ս կ ես կը ըսւ չ֊֊ 
լէմ» (էջ 162) : lit- կրկէն յա րա րերու֊~

տոն ան դա մ ունէ* 'fi անէ որ այս դեղե.֊. 
//իկ տղամարդուն ս եռա յէն անդամ ր 
մ ա տ դա չ մն՛ա ց ած է ՝ ահ ՛համա Սութրաե
կր գործածէ Ւէ'!' փ"/"""/իր : '՛—
րիտասարգր , ո լոր ուած գրքով , կր սի
րաբանի պատմող դէմքին հ /, ւո , մէջը կը
մանկ , դիրքը թիդ թէ՚Գ “‘եոր կո-

Երկրորդ' հասուննա լՈլ հ,„մ1Աւ 
պէ^ր է որ անհատը ղադրի "Լ ""''՚ 
Պէաք է ան ո,չայ <՛“յրականու[ԼԱ^ ՛ 

հ/i '֊ Միայն սգալով է „լ, „,յ; ,լ[ւն ՚ '"֊
հար/.լ կորոուածը ելիր կս,ր,'Հ^' 
հաս դաոնալ, հայրանա,.. է}Հ, 

գնել : Արիփլ Հասնումի//,, Հ'կ'^1'

այղ սուռո աեոե Հունևհ,...- .1» ‘«'Ք

</'

tn ա ս ա ր ղ
",ր տեգի չունենալ, :

Ï ՚ող՚“մ^րդիկր , Ճորճ էլ պԼ'
րայ կու տար էր հա ւա ս ար ա կշռո ւթէ / — թիւնները կը մնան անպտուղ՝ անկատար : կորդէն լԼա ր էյրելու1 : Հըւ ս յ ա ական շա կա — մասանը՝ կար ալ չեն հայ րան
նը չդիանալով էնչպէս վեր ա րե ր է լ 
tt ա ս տկա չո ւն չ յոյդի հրաւէրէն հետ ՝ ան֊
սլատրասլո ըլլա լո վ էր դա դտնէ տարածը_
ները ո*Jէ էակէ մր հետ է առաջ բացա֊֊ 
յայտելու կա ր ելիր t էմէւննե բուն» (

զ) Սեռային Զառածում (Perversion,)

սալոլ. /
այն է որ պատմող ղէմքր, իր մ ըր- տեսնենք անդադար տագնապ հ ' ի

ց ա կիցին հետ ունեցած յա րա ը ե ր ո t թ ե ան 
մէփ, կրաւորական , ի գա կանաւյ ած դերը նապէն քանի որ „՛ չ անցումի ձՀԱ /'

Ւնչսլէս յի շեց ինք ( հայրական օրէնքին կը վերցնէ: Պարաններով կապուած , ան եւ ո՛չ ալ սուգը հ'“ յրա կանոլթեսծ ք. 
ենթակա ք !լը լլայ տղամարդուն ըմ ու սն . ԱՀդլէւաւոր դերերէն մէկն էր աըդէ/1,է սե- 

որայէն զառածումը ՝ որպէսղէւ ազդր բեղ—
1Լնահ էէ ա կր էէէ ո էս ա ր էն է անոր թերաճ աո_
ն սւն դա մ ր դալարուն օձով մը* Եւ ա հա 
դեղեց է կ երիտասարդը !լ ամ ը ո ղջա ցնէ էր 
անց ում է à Լ ս ը : 1Լն պատան էւ վ է ճակէն 
էլ ան ցնէ հ ա u ո ւն տղամարդու ծ էրր*. Եր
հասուննաք*. Երէտասարդը սէրարանու— ‘i** ր — զ^> ա ա ր tt u ր ո լև էթօտ յ

մօտ : դիհունաէլոլ.
պատմող դկմքր կը մնայ տհասէ կրտւո^. թեան պակաս մր կայ: Ւե չ Որ ա լ

րւր „ր ալ երթա, , կարելի UJfl
դակասը ամբողջացնել : Անրնգհատ

յաջողի ր ո ե ոսյ յ ին կատարումի հասնի լ: է'փախուստի մկջ է; Ւնւպկս յ
Ջ/, յաջող իր հասն,,, մ ր կատարել, հան կ՝ րս կ _ ^Գանելու համար այլոպք յա~
սունն,,,լ: մանակներս պիտի յանձնկի ,իս,ի,ոլս^

Երկրորդ ե ր ա դ ր տեղի կ'ո , ն են ս, յ մ կ կ եղանակին» (կ ջ 12) : վ ,իի լռքե ,„ն
էջնոց հատուածի մր մկի} հ.կախ» ի,„^ յատկանշական կկտերկն մէկը կր ,ք„,ո
րագրո,Լ _ հ<.Երա,լիս մկջ կարօ Աշտունի, նայ տեղ փոխելը, փնտռտուքը, խ
մօրէ մերկ եւ փալաշնիքօֆ գնդ ացիր մր դարձի գիտակցութիւնը . իղձ մը կալ
պարզած, կր կոխէ տունս եւ կր պնգկ կարօտ մը, որ կարծէք միայն տեղ փ.
սպաննել ղիս, կը քաշէ դիս ննջարանս խելով կր գոհացուի: Կայ փն,ոռտՈլք կ
րայց գուռը կղպե լէն ետք... հաշիշի վայրին, կորս ուածին: Հէ "/ին սկիզբը կԼ
փաթթոց մը կր խնդրէ : Կր փաթթեմ խո-. կարդանք Հ<իմէ հեռացումը ամկնկն կա.
տր եւ կր նստինք անկողնիս , եւ լռու— րեւոր բանն կր վերադարձին համար
թեան մկջ կուշտ ու կուռ ծխելէ ետք կր {էջ 13) : Պատմող գէմքը բա դմ ս, թիլ հԼ.

լ['ն կ՝ըսկ թկ ալ յոգնած կ պայքարէ-. լ՛ոնք իր մէջ վախ մը կը յառաջացնեն , նկատեմ թկ, դատելով իր հիմա կան- ռա ցումներ ու վերադարձներ ունեղաձ
լէ1' ■ • • կ րսէ թէ սնամէջ կր զգայ, իր հա- քանի անոնք նոր են, անոնց փորձընկս,— գուն վարոցէն , այլ է Աշտունի ի նպա- էր: Այմմ ան կը պատրաստուկը Ատ_
,1ակ աւիշը ՛յարգ փոխանցած ըլլա լ" վ Լո՛մը երբեք շկ ունեցած: Բայց իր գի_ տակը. Ահա կր սկսի փ ալա շնի քօֆ ին լան տ եան ր /լարելու, թերթին առընչոլ.
Ճորճի անյագուրգ պէաքերուն. . . իր „ղջ տակից աշխարհին մէջ, այս զգացում- ծայրովը զիստս շոյեչ, մինչ այղ աղատ թեամբ իր հ ե տա զօ տ ո ւթ ի ւնն և ր ը ^,L_
կենսում ը որպկս,լի ճորճ որտ„տ ԸԼԼա լ, ները երբեք սեռային կատարումի , իրա_ ձեռքին մկջ իր տանձերը խաղցնելով» րելու : Բայց երր վէպին ընթացքի աէ
ճ,լմելու կոտտանքը, որպէսղվ, ներկը ՛Լ" րծո ւմ ի չեն ա ռ ա ջն ո ր ղե լ, : Կայ անոր ( է9 172): Գ ալ, ձետլ , եր ա ղին մ կջ ո ւն եց ած կր գիտակցի թկ վա յ ր փ ո խե լով սլ
ինքղինք ու թերեւս հասնէր ամբողջական մօտ բնականոն եւ աւանդական սեռակս,- զառածած սեռային յարաբերութիւնը իր փոխելով ոչինչ կլ, փսխուի, ել կսւրելլ,
զգալու հ ա,ա տալիո լթ ե,„ն մր, զգաստ ա- նութիւն մը, ել կայ զառածած, մոլոր- մրցակիցներէն մէկուն հետ կ: Մինչ ա- թ գանել շիջած հա յ ր ա կանութիւնը [ղ
դատ՝ անցեալի ճանկերէն» {էջ 188): ուած սեռականութիւն մը որուն գոհս,- ոաջթն երա,լին մէջ յարաբերութիւնը իր օրէնքներով, գանել վայրը իր կորիզով,

Կր կարդանք յուղիչ փորձը' ագատե- g՛՛՛-մ կր արուի գլխաւորապէս երա,լնե- "եռային կեանքի մրցակիցին հետ էր, գտնել օրինակներ ուրկէ ցու ցմունքնել
լու մ առան,չուած ամլսւթենէն, ճանկէ- Լ"՚ւ միջոցաւ: Անոնց կատարումը վերա- “՚յս պարագային գործատեղիի տնօրէնին' պիտի ստանար , հեռացումի ել վերա,
/՛էն, բայց կարծէք լուծ մը ըլլար ըս- պահուած է իր ենթագի տա կիցին , ի/։ ե- Աշտռլնիին հետն է: Հ՛՛Ա, Փամա Uni թ_ դարձի հոլովոյթր անիմաստ կը դառնալ,
փիւռքահայ տղամարդուն վիզը, ամ լոռ- րա գա յ ին ա շխա րհ ին .. ճ^/ին աեղ, զնգաց իրը կը փոխարինէ անհեթեթ: Հոս է ո ր պա տմո ղ գէմքը կլ
թիմն մր որ իրեն թոյլ չէր տար իր բազ- Լ" ւր ջ ս, ր „ ւամ ո լա կան հակումներն ոլ առնանդամը: Առաջին երազին նման, գիտակցի իր ո րրո ւթ ե ան , մ ե ր բո լո ր ըվ.
ձացած ուղփն բռնելուն: Հոս , միայն սեռային զառածումը երազներու միջՈ- պատմող դէմքը կրաւորական դիրք մր փ ի ւռքա հ ա յ ե ր ո ւս ո ր րո ւթ ե ան : Ո ւ վէպի1>
'"իի,"քա֊.այս,գամարղնէ„րամուլէևլ ՛յալ կը յա յ տնա րե ր ո լ ին : Առաջին երագը '/ “ ['r/L'J['է: Զ" յ՛է երագները ցոյց կու- վերջաւորութեան ան կը գիտակցէ թէ
"է թէ 1/1'նը- Սփիւռքահայ կինը պատ- '“ ե դի կ՚ունենայ ՀՀայլ որբեր» խորագրին ատն սեռային ղերերոլ խախտումր, շփո- անելի մը առջեւ կր գտնուի, լարէ, րէն.
րաստ է կլանուելու, կատարումի հաս- աակ, երբ պատմասանը, իր սիրուհիին՝ թը, փոխարինումը: Ոչ միայն կր տես- թոսի մը մէթ: Այլեւս կեռացումն ալ ա-

22—23) : fitujg էնչպէս !լ իմանանը ՝հ,ճորճ ՝
էրա կանո ւթեայ, մէջ՝ կը սոսկար կէնե  նաւորուի՝ չաանայ : Սեո tu յէն զառածում
րէն.., որովհ եաեւ կը սոսկար կն ոջ մը չէ նշանակեր մէսաական արարը մր՝ ա յլ
հե ա մ է էմ ա յ էն անտառը մտնելէն կարճ լէկ 
պահ մը ետը ձեռն թաւէ զղալու վտանգէն i

սլա ր ղա պէ ս ըն դո ւն ո ւած էն դուրս * ո չ֊֊ա֊ 
լանդա կան : Զառածումը՝ հայրական O—

• • *1*նչո0ւ էր ար իւրաըանչիւր սէր դւս- րէն ըին տակ՝ մ է շտ ընկճուած ու ճնշուած
տապար տուած էր էնըն էր անհեթեթու- մնացած է։ Օրէնըին կորուստովը ւլ ե ր ե 
թիւնը 'դառնալու ս,յրէ ընտան էւ արդիւն  րու շփ ուէ ո ւթէւն մր կր ստեղծուի ՝ մա
րէն՝ ահա այս ա րմա տական իւնդիրն էր 
ղո ր ապշեցուր ի չ եւ նո յնըան տ էս ուր կը 
ւլտնէր Ճորճ : Ընթացրին ՝ կր մնա ր սի֊.
բաբանիդ» (էջ 112—144) :

նաւանդ սեռային դերերու ծիրէն ներս : 
1էէս1էն րն թ ա ց ըէյն ՝ յա տ կա պէ ս պա տմ ո դ
դէմըին մօտ՝ կը տեսնենը մէտս եռա կա_
նութեան ՝ ՛այս պարագայէն' ա ր ո ւամ ո 

Ահա առեղծուած ն*թ սիրաբանութիւն լութեան աճումը*. (Առնական տես ան կիւ. 
առանց կատար ումէ : Հանելուկ մըե էր նէն դրուած ըլլալուն պատճառաւ՝ վ է—
նոյնէսկ ճորճէն համար՝ թէ էնչո՞ ւ չէր պր որեւէ ա կն ա ր կո ւթ է ւն չըներ էւլական
կրնար էր յ արաբեր ո ւթէ ւնն եր ը ՝ ս է ր ա_ մէ ա ս ե ռա կան ո t էմ ե ան մասէն) : Պ ա տմ ոդ
րան ո ւթեան լնդմէջէն ՝ կատարում է եւ դէմըը կՏըս է — «//» շտո մնէէ ա չըեր ո ւն մէջ
կատարե լաւլո րծութեան հասցնել*, ^ու— կը նա յէ մ հէմա ել յանկարծ կ'անդրտ—
ղէր ) սւն կա բոզ էր*. Ահա ձեզի հսդե-
բանա կան ամ լո ւ.թ ի ւն,ը ճ՝ո րճ քէն եւ. իր սև_
բունդին : fi'է եւ. ճ ո րճ կը ցանկա հ fi'm լի- 
նը ['ԸԸ ւԱ՚ն ձեռը ձդել՝ րայց անկարող

դառնամ թէ ենթադրածէս աւելի դրա- 
ւՒչ է րոէ-շտը*. հյենեչ բան մր կր զդամ՝ 
^1Ը վէէէթնամ ես ինձմէ . . .» Հէջ 157): 
Ե ա րծ էք ա յ ս ա րթնցած մ իա ս եռա կսւն րզ-
ytttg ոււ1 հեր ը նո ր ութիւն մր ըք/էոյին պատ_

պաա մր որ կարելի չէր ճեղրել* Ե է- «թա- մ n դ դէմրին համար* Զղաց ումնե ր ՝ ո-
է*. Ե արծ էր ԸէէաԸ հոն հոդերանական

ցք/նելոլ յա րաբերութիւնները ՝ բայց ափ- Անահիտին գրադարանէն մակ
un n ՝ ա 
էյեւու :

if tu դրո t աՇ

աճոյքնե ր ուն . Ա ի ր ա բան ո ւթեն էն ետը՝

ՀԵՌԱՑՈՒՄԻ ՈՒ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ 
ԳԻՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ:
ՓՈԽՈՒՄԻ ՏԵՆՉԸ

Կարծէք գերակատարներուն J
թեամր կր հասն էէ կա տա րում էէ ՝ il ին չ ն tu t ut 1/դ պատմողէն մօ 
պատմող դէմըը կր մնայ տհաս՝ կրաւո
րական* ինչպէս էր է րական կեանըին 
մէջ ՝ նոյն սքէս էր ե ր ա դէն պար tu զա լ էն շ Էւ

նեն արուամոլութեան եւ միասեռակա- նիմասւո է*. Ե՛'անդրադառնա յ էր սնեւ
յրն է որ անկարողէ հաղորդակ- 'համա Սությւա^, օրինակ մը կր գտնէ: ՛է՛ութեան հակումներ, այլ պատմող դէմ- վիճակին, ուղեւորութիւնը սկսելէն ետք:

^‘Ir է./! կասկածի որ Անահիտ ունի ուրիշ քէն իգականացումը իր որդեգրած դերէ- Հոս է որ պատմող դէմքն ու վէ՚՚լս

կով:հոյնն է պարագան՜ պատմող դէմքին: "իրեկան մր որ իրէն ՛համա Սութթաե Լ՛՛՛՛է: կրաւորականութիւնը: Հայրական նը կը նոյնանան իրենց անել վէճս,կով:
Երկու երեք կնոջ հևա միամամանակ կր նուիրած է: Մտահոգ, կ՛ուղէ Անահիտին "Ը էնքի կոր ո ւս տ ո վ , Արխիլ Հասքաւմիճ կը Պատմող գէմքր չի կրնալ, էր ուղեւո.
յարա բերի: Կայ գլխաւոր սիրուհին' Ա_ հարց ,„ալ գրքին եւ մ ա կա գրո ւթ եան մա- “Լատմէ Սփիւռքի մէջ պատահած սեռա- բութիւն ր ամբողջացնել, իսկ վէպ
ւ՚ահիտր, եւ իր կողքին կան Կասիան ու “է՛ն, բայց “՛յ՛է չըրած, ձեռքերը կը գնէ յին դերերոլ այլափոխումը:
հորան, որ Շեշտ ամսագրի հրա տարա- դլխուն աակ, ել գորգին վրայ քունի կր
կէ՚չին կինն է: Պատմողը, Երկար ճոր- յանձնոլի, ահա երազը կր պատմուի,
1,ին նման, իր յարաբերոլթիլններուն մէջ "՛Լ՛ պատմող դէմ քին ճնշուած իղձերն ու ՀԱՍՈՒՆՈՒԹԵԱՆ ՊԱԿԱՍԸ 

հասնի կէտի մը որմէ ետք կ՚խւկրկի, վախերը կր պարզոլին , կր դրսեւորոլին
կր նահանջէ: նախ, Անահիտին հետ, ել — «Ե բադիս մէջ գեղեցիկ տղամարդ մր

ևԸ Ւր ՚Լէսւը* Ո*- Ւր ՚Լ^ր?.Ւ^ր Ւ,Օ1,ՀԸ֊՝
էլւսկւսյան դտնուած պւսհուն !է ԸԱ_աJ ” 

ո է֊զղո լփմ դԷսլՀ, անցադ/էր1է ք^['լԸ^ 
հը թաո՜հու- իմ աւքբո խին և» {էջճ^}:նա. 
իւա գա ս ո , թ ի ւնն է'“կ անաւարտ կր ձնսւյ: 

վերադառնանք գրքի խորագրին՝ Աթ_ Հէպը շաղկապով մը կր կասի , կը 'Ւ""/-
4 ռ ՞1 “ ” ՜ ՜ ~ '՜ կէտթ

կր նոյնա՛նար 
Ս,էէ՚"ք1'-

/’ ‘/Ը նշանակէ չհասուննալ» , չյառաթ Որ րութեան ղի տա կց ութի ւն ր , անկաթ 
դալ»: Ուրեմն գրքին էոորագիրը պիտի վա յ ր էն եւ ա /// ի, անձէն է վերադաք^' 
նշանակէր չարխիւ հասունռւթեան» -.Բայց ու մեկնումի անհեթեթութիւնը:
‘՛թի դիրքը մօտէն կարդանք, Լլը տես- Ու երր այս երկու կէտերուն գէս"ս1[-
նենք որ աւելի ճիշդ պիտի Ը/Լա ր եթէ ցինք, մենք ալ, իրր Ս՛իի՛ “րէ՛ ր՚՚՚ղաքա-
/լոշուէր չԱրխիլ Հասն;,լմի Փորձ»: ցիներ, կը դառնանք մենք մեր վ'"//^
^այ հ փորձը՝ ղոյնազա^, դ^ւմսւ1լհե— դեր իներր*. ք^տնտարկուած ենր մեր
րով՝ հասուննալու՝ մեծնալու՝ ել տը- ր մէջ. fi ան տ ա ր կե ա քն ե ր ՝ աո.անյպա-
զամ արդ դա ռն ա լո ւ : /»/// յց ամ կն մկկ տի րան տե ր ո ւ մէջ' Սփի֊-՚՚քի

քայլափոխին , վէպէ՛ն գլխաւոր այր գե_ Սփիւռք ըլլալ կր նշանակէ ըլլալ

“՛պա ն՚՚րային հետ այգ անճեղքելի կէտին խոհանոցէն հաստկեկ պարան մր կր ճա- Իի>֊' Հառնումի : Հսա Աճառեանի Աթմա_ րի , առանց կէ տա գր ո ւթեան : Այս
կր հասնի: Ահա րոպէ մը ուր պատմող Լ՛է, կ„ւ դայ ինձ, կրպաչէ ճակտէս ու տական հ աււաթան/,/, , ՀՀհասանիլ» կամ է Որ երկուքին տագնապը կր նոյ1
՛/^‘‘փին ո ւ Անահիտին յարարերո, թիւնր ամենայն խանդաղատանքով կ,, կապէ «հա սանե լ» բառին ա րմատը «հ,ոս/լ»նէ, կը յա յանա բերուի : Տագնապը Ս՛է,
անելի առջեւ կը գտնուի -թ՚նք գետինը անդամներս . ապա կը բանա, ՛համա
նստած, ես երկարած սոֆային վրայ', Սոլթթան...» կը կարդայ տասներկրորդ
մէկ ձեռքով ը շոյելով մաղերս, միւսովը' գլուխը, «... Z/^ „ կ ս ի մերկանալ ... ել
շրջակայքը վարոցիս, հսկա, բացած իր երը վարտիքը կը հանէ, չափահաս կլիրի
անդորր հայեացքը որուն մէջ պիտի ու- մր փոխարէն ի յայտ կու գայ մանու
դ՛, Ը “ Լ՛ “1“"" կ՛՛՛նի ս լ, ա ցա ր ձա կո, պէ,,, մ ին չ կի մը պլլօն , հազիւ, կէ ,,_մաւտնաչավ, . . .
ամուսինը, պատ մը անգին, ննջարա- կր կանչէ Անահիտին Որ ննջարանն է-.-:
նը, տուր-որ—չես-տուեր կը խռայ: Ը- Երիտասարդը... կ՚առնէ- դիրքը ել կր
ն/մնք: Հիմա չէ, ոչ, պիտի չներէր խիղ- “կո ի փաթթել զայն , ել մի քանի ճկուն
aZ’» Աէ 130-131) : շարմումներով լաթակազմ հատորր կր

ինչ՛՛ ւ- էոէ՚ղճը պիտի չներէր երբ վերածէ կոկիկ ու դիւրաթեք գալարս,— րակատարները խ ո չրն գոտն ե ր ո լ կր հան- պոլս» {վէպին վերջաւորութեան կ թ"'
ս,1, Անահիտ, պատրաստ էր զինք րա- կէ' մը... կ ը րանայ բերանս ել դալա- դիպին, աներեւոյթ հոդերանական պա- նանք թէ Ե ր կա ր ճորճփ ազգանուն ը Ս “՝'
ցարձա կապէս ընգոլնեչմւ, կլանելու: ր “'կը թ ի ,լ ա ռ թ իզ վար կրխրէ կո_ աե ր ո ւ , դո ր ս ճեղքե լր անկար ե լի կը գա ո _ պոլ,, եան է: «Մահպուս», արարեի
'/՛կին յարաբերութիւնը, ճորճինման, կ"ր գէս : Ե ւ ա < ս, Անա Հի ս, , իրրել թէ նայ, կր ն շանա կէ բան տա ր կե ա լ{ : Ո ոս
անկատար կը մնայ: Ու երր պատմող ամօթխած, կը յայտնուի ղրան սեմին, Հասուննալու համար, սլաաանին ան- կր զիտակցինք «թէ որբեր ենք “"՛Է՛՛՛Ր
դէձքը կարող չէ իր հոդերանական ամ- կուսօրէն տկլոր եւ ձեռքերովր պ ո լցին ե- 
լութիւնը յաղթահարելու՝ Անահիտին ռանկիւնը ծածկած, ա յ լա շխա ր հ եան
հետ սիրաբանելու համար, երեւակա յո,— թռչնակներ թառած ուսերուն, զարմա-
թիւնր կր փոխարինէ ի րա կան ո ւթե ան : նազան սողուններ ներս ու դուրս երթև_
«Կորս,,, ած առիթներ» խորագրին տակ կր ւևկելով ականքներէն ու ոռի ծակէն...
կարդանք հետեւեալը, երբ պատմող դէմ- ա պա ծ ո ւն կկ կո, գայ տղո ւն ա Վե լ , բեր- լ լլ լ __............. լ- 
քը երկնցած է Անահիտին կողքին - չԱհա նովը կը փրձնէսլլիկն ուփոխարէնը կր մ ա ր դի կ,, հ ճգեպէ ճ ամ ո ւլ են. Շահնուրի
թաց, ցուրտ, Գեկտեմբեր եան կաս կա- աեղադրէ իր սրբանի բնակիչներէն մ է- Լ"“ “,, վ' չն եր քին ին ե ր» : Ան ոն ք չէ ին կ ր ր-

կր անանուն—մուգ , խեռ ու կպչուն օձ ցած սէր փոխանցել : Առանց փոխանցու-
մ ր քառակուսի ակնոցներով» {էջ 135 _ մի, նոր սերունդը, նոյնիսկ երբ ֆիզի-

: քասլէո չափահաս դառնայ սեռային ու

ցումի ծէսի մը պէ“՚ք ունի, անցում' սլա- ել չկար ուրիշ րան եթէ ոչ այլ "ք 
աանեկու թենէն դէ՚՚/ի չափահաս աղս,— Կր մնար սիրել զիրար, ինչպէ" ՛'/ ‘ 

մարդութիւն: Բայց այդ անցումը ել,— որ բե ր ր կրնան» (Հ£ 189—190) •՛
րեք տեղի չունենար ; Տեղի չունենար քա
նի „լ, հայրական օրՒ^էակներ չկան պա_

է^էխր առաջՆռրդելոէ-*. Սփիւռրի ւողա__

հրակ ՎԱՐԺԱՊԵՏԵՍ

(1) Մենք, Փարիզ, 1931, էք
(2) նահանջը Առանց Երցի,

1929 , էջ 110 : հԱւև
(3) Մէջրերումը կու զա,] ԱեհեաՀ 

գէսի (Պպիս, 1914) երրորդ թԻՄ

ս1ոյւո էսղջամ ուղջ մը 1լ ո ւըո ւ>ա դծ ո ւփ ե. 
րե t-ա կա յութեան ս ՝ իրա կան ո ւթ Էան պէս :
U • ր Անահիտ կր հասնի Վօ [վո յ ո վր ՝ ըա_

^ՒւՒսՒե ՒՍ լաւադո յն հանդեր^.

“ասքով... է՚նքր Հօլվո յին յենած, ես ս ա,, անն ե լ, լ, եւ խո րհր գան շա կան ի մ ա ս տ- ֊՛նա ր : Ո ւ ր ռ, ո րն ա լ ի ր են ց յ ,„ ր ա րե ր ո, _ «Հայաստանեայց Դրականութ 
ճ,շ ւով արմին,, մարմնին, վարոցս կր ներր բազմաթիւ էն, բայց պիտի ուլ,է ի թիւններուն մէջ կը հասնէին այն կէտին, 40= հո,
m 7 r y/>-/'“ կր փ՚ոկե՚ք ողջախոհոլ- հ„„ ծանրանա, միայն գլխաւոր կէտե_ ո, րկէ ե տ ք ան կո ւմն է լ, : Աո անց ս ե ո ս,, ին (4) Փակագիծի մէջ տրՈԼած RDI* l
[ .ա ր րս չին» {էջ 37): Երեւակայա- րուն վրայ: Նախ, իր մրցակիցին' Անտ- հասունռւթեան, ինչպէս կր տեսնենք, շումնեթր կր յղուին Իշիան ՚ ,
էտն սեռային կատարում մ ր տեղի կ՚ոլ_ հիտին կարծես,, միւս սիրեկանին հես, յա ր ա րե ր ո լթ իւններ ր ե րրեք կատարումի, նի հատորին֊ Արխիւ ' ճ.
նևնայ փոխարէն իրականին: Գերակա- րնգգ իմ ութ ի ւն մ ը , ճա կա տ ո ւմ մ տ ե ղի կլանո ւմ ի չեն հա սցն ե ր : 11 - . ո.ո„,ոՈԱ Ւ՛

ււլսւծ!1'

»,
Այս երազից, զառս,ծուած սեռային տե_ հոդերանական մարզէն ներս, թերաճ կր տպՈԼած Յակոթ Օշականի J“Գ՛ է.

Անճըլըս , Դալիֆորնիա , 0զՈւՈՈ

Imprimé sur les Presses du Journal «HARATCH. — 83, Rue d’Hauteville - 75010 Paris
Commission Paritaire: N° 55935

Fonds A.R.A.M



կիՐԱԿհ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 5

dimanche

5 OCTOBRE

1997 ՄԻՏ fi ԵԻ ԱՐՈԻԵՍՏ

HARATCH
LE PREMIER QUOTIDIEN ARMENIEN EN EUROPE-FONDE EN 1925 

Directrice: Arpik MISSAKIAN

83, Rue d’Hauteville — 75010 Paris 
Tel.: 01.47.70.86.60 Fax : 01.48.00.06.70

C.C.P. Paris 15069-82 E

ԹԻհ 230

LE NUMERO ï 5,00 F.
ZMTbllW CUhUPC ՄԽՍԱՔԵԱՆ ( 1925.1957)

ՒԱԺԱՆՈք՚ւԱԴՐ ՈՒԹԻՒՆ
Ֆրանսա : Տար- 1-100 Ֆ- _ Վե զամսեայ - 560 Ֆ- 
Արտասաեմւս8 ։ Տար- 1-400 Ֆ- (ամէնօրեայ աււաքում) 
1-250 Ֆ- (շաբաթական աււաքում) _ Հատը : 5,00 Ֆ-

.,pq, ՏԱՐԻ - ԹԻՒ 19-217 Fondateur SCHAVARCH MISSAKIAN 73e ANNEE — N’ 19.217

l’I’JJ :1՜ՏՕ11-ՐՕՓ
արուեստասէրք մը orwqrkü

ԳՐԻԳՈՐ ՀԱՄՐԱՐՋՈԻՄԵԱՆ

Լոքաււնօ, Օգոստոս IG

ԱՐՈւձԿՈԻՐԳԻ 
1'ՀհԿ1\Պ ՆՈՐ^եՐ

Լոքառնօ։ Լճէ՛ն հիւսիսային կողմը 
որր թաղուած փոքր քաղաք' չու րԼ 
ւասնհէնգ հա ղար բնակիչներով . ՛Ամա-
ը կրէն ապա տիկը : Հպարտ կ էլ, ա_
ունր կրող պատմական դա շնա դրով ու 
ամաշէսէս րհա յ էն շարման կար է փա ո ա- 
տնուք :

Աոաջէնը չյարգուեցաւ երբեք ՝ մէն չ
րկրորդը հաստատ կ ՝ ու ամկն աա 
ւլոստոս է ս կէ զր ր տեղէ !լ ունենա յ : oO/'y 
[i տարեդարձը տօնուեցաւ օրերս վա յել- 
օրէն.— Մաճէօրկէ^յ '"J" սու-ր րէթր նուաղ
Լւրույք կ քան է տա/ա կան Աթրկզայէւ եղ_
ք) է Ր ֆլՂէեերով ՝ ՐայՅ կանանչ պար- 
կղներուն մ կջ տա քո ւկ մ թն ո լո ր տ մ ր 
՝չ տէւրկ *. Հանդարտ արձակուրդէ վայրն 

: /./--ի' լա ղո ւա ր թ մա կևրե" I' ւ."' ¥
սոէէն : Եթէ ուշադիր ր լլա ք սակայն 

ղօսանաւե րուն ձգած է՛-՛լէ հետքերուն՝ 
ւրոնք ւէ ր վ, ր ո տ պղպջա կնե րով օղակ—օղակ 
[ոլ դան երբեմն ճակատդ հ ամ րո ւր ե լո ւ ՝ 
\արելէ է ԼորԼաԼ* հովոտ օդով էսկ ալիք- 
՝հրր էելօք կլ, մնան : Գէ մա .y/' բար ձրկեկ 
հոներուն էսոնա րհ ամպերն են ճեր- 
՝չկայուցած գագաթները. Ջվ՚Լ-նապատ կր 
(արեեււ *. fi ut,լ աքր շրջապատուած կ լեռ- 
՛հրով t Եւ Երբ ամոլ զոռայ ՝ ում՜ով ու 
^րկար կը ղոռայ : Հրտո ալ անձրեւէ ց
wju տարէ : £//yy, Լ Ր Vերեւէ շուրջէննե-
քՈԼս դմ ղ„հ ,, լթե ան պատճառը ։

- ^1ԼԵրջէն անդամն կ' մ կ յ մ'ա լ չենք
1ար հոս» ք՛եցէ յաճա [u ;

Մենք ,,ր տասնեօ թը ա ր <ւ ա կ ո ւր դ ն ե ր 
ուն[ւնք անց ո լցած այս դէ ւղա քա ղա քր : 

ւ զանդաս, է լ . Արձակս ւրդ բ արձա—
\'"քդ կ : Լալ Օդր կ՝ ա ղո ւոր ցն կ զէ
Ա1լ h11'ցելէ չկ° օդտադո րծե լ : Ե՝ա րդա լ ՝ 
['"Լալ՝ քալել՝ թուղթ մրոտել՝ շսւրմա- 
^1'ոլվւ փ առա տօն էն հ ե տե ւէ լ : Ինչ որ ր— 
('!'• է, կարենային աւարտել՝ յետոյ՝

1‘Ոէսթւ բերած դէրքերուս ընթերցումը։
բաղմաթէլ ֆէլմեը ՝ մէն մաս- 

^աԼորասլկս սրտա շարմ : Աթոմ Ե՛լոյ-

‘^rfi ՀԵ ր ՚ս և աւէտ վաղո րդա յննե ր» ը : 
իրքերս դմ ո ւար մարսելէ կէն յ 

^"ւ-րովին ան հ ր ut մ ե շ տ թո t եց ան էնծ է
ակտյն ընթերցումէն ետք։ Նոր հրա—

'"••ր՚՚կա թէ լնն ՛էր .

^1՚կՈԼքր Գառլ Փ ոփկրէ' դա րուս յատ-
I հրոկան դէպքերուն առըն չուած ՝ եր- 

մերօրեայ արդէ արուեստը բհու-
^ղր՚պ՝ չ որրորդը պատմաբան Սթկն- 
^Ա[՚ '"-Աումնասէրութէւնը է շէսա h ni— 
, եւ դէտութէւններու մ էջ եւ ՚էըտ—

‘Լ^ր^րերեալ, /»»4 ՀԴ-
՜ք ք Նեղոր Պըլա ե անէ <Մ]եմեր»ը։ Ա- 

ւորսը բոլոր գրատուներէն կ"'—
‘ հ[' Լ էԱՈլա հովել՝ մ էն չ վերջէնր նա էէ 
! "Հ էր փնտռել ու գտնել : Որովհետեւ

Հ է՛էն դիրք կ» Աակաւաթէւ տպա- 
էով : Փն տ ոտ ո լք որ հաճո յք է $

ԱԼ՛Է հետաքրքրութիւնը։ Ե՛՛՛ր— 
^/' <մ1ե.Ո.....

ffc|
^1։մ1՚բ»ը շատ արադ: Հինդ

‘ "'Ը Լա՛" արաղ՛ ^րսՂ
: ^‘րւա^ին էջերէն իսկ այնպէս թ է՛— 

թէ կ ար ենա լ լաւագոյնս

բոշէսնելու համար էբ նորա բաբ ո ճ էն հը- 
՛t ա յնքն ու էսո ովքր ՝ պա բ տ է մ յու ղումս 
շարունակելի դա րձնե լ արադ ընթեր ց ու- 
մ ով։ Ո՚՚ղնեցուց է չ կբ երբեմն ՝ յաճա- 
Է/ակԷ գործածած բարբառայէն էբ տար
բերակներով ո,_ մամանակէ հ ո լո tf ո յթ էն 
ստէպ ետ—Աէռաջ մոդոբումով*.

Սրավար է, աղ մր որ սա կայն էր սբբ- 
տա լոյղ եղերական բնոյթով հետղհետկ 
աւ Կ!՛ կ, ը էւ որա g h կ ր բ ս՛ ց ուած հող ե- 
կան վէրքեր ը ։ Գոյն ել եր ամ շտ ո ւթէ ւն ալ
բերելով արձակէ մը՝ ոբ տեղ տեղ զմ ա յ_
քելէ ttt բ ե ւմ տահ tu յե ր կն է մը էլը վերած-
ուէր :

էէղիս։ , Զրւսքեան թէ Օչս՚կանի 
բնութագրած մեր դրական անդաս տա- 
նէն, ս տեղ եե լով ներա շթարհ մբ տեսա
կարար' շարունակական հԱ՚յ ցԸոցԻ*^ 
մօտ դար ուս երկայնքէն*.

վէրքեր ՝ որ !լ ըսեմ' Մ եծ Եղեռնէն ճո
ղոպրած էր հ եր ո ս ո ւհ էնե րուն կբ վերա
բերէն*. fi այց մեր ալ վէրքերն էէն անոնք։ 
Ձ,ս՚յր1՚ր ներ ք/'ն՝ յաճա էւ Ա՛էէ՛ ռքահա յ ո Lit 
ձայնն է*. վէրաւորեալ»

fin լոր անոնց որոնք սեմեր են կոթկըռ- 
տած : Ս օ շո տ ո ւած : Հոս ու հոն • 1Լղ ուոր 

■ilo ւք' զետեղել դա ս ա կանն ե ր ո ւն կող-
^Ւն =
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ՆԱՐՒՆԷ UMMTubVSltb 
1րՆ&Ի.հՈՂ. ԱՐՈԻեՍՏԸ

էս եց կ՛ ք ա յս ձա յն ա սլն ա կը .
Պայծառ՝ էէորունկ՝ գունագեղ մեկնես- 

բ անո ւթ է ւ*ն մ ր որ հաւատք նաեւ կ են
թադրէ : Պ՚" է՛ է երգկոնէ ղ ործ երն են 
էէնդրոյ առարկայ էր wj" վերջէն թը~^ 
տացեալ ձայնապնակէն ամբողջ տեւո
ղութեան ՝ տրուած վե Ը [‘ն է մա ց ա կա ե
ս ւ ղղ ut ց ա կան պար փա կո ւմ ով :

Սանկը գո րծե բուն ընտրուած կ^ընդ
գրկէ երգահան էն ա մենա ծ անօթն եր կն մէկ 
քան էն : (յա^ւ նուազ ծանօթներ : Իոլոըն
ալ սակայն թոր յուղումով աո լցեալ*. Ըլ- 
լան Ա՛ն ո նՀ կրօն ‘սկս՚ն Լինչով ( թէ մեղէ- 
դիակա՚ւ! ս՛ յ լ ս տե ղ^՜։ս ղո րէհո ։.թ ի ւ֊նն ե ր ։ 
Մթ չտ հողե կան թռիչքով մը զեղռ ն :

Յայտնի է թէ "Նարինէ Աիմոնեանի հա_ 
մար որեէ-է գաղտնիք չունի Պ ա իւ ի եր— 
զէոնի ընղհանուր երգացանկը, այնքան 
հարաղատօրէն մեկնաբանուած՜ են տար
րեր շրջաններու երկերը, պահանջուած
իւրա յատուկ մթնոլորտ ստեղծելով'.

Գործեր ո ր ոն գ մեկնաբանութիւնները 
չեն գիտեր բաւարարուի լ արհեստա- 
վարմին աճպա րա ր ո ւթ եա մ րն մ ի ա յն •, Հա ր կ 
/ տալ զանոնք դոյութենական անսահ — 
ման ապրումով •. Ա՛յդ է որ յաջողած է 
զգացնել մեգի քլորինէ Ս իմ ոնեանի ան- 
զիջող արուեստը ղուսպ եւ ե թ երա յին 
միանգամայն -, Ապահովելով կատարեալ 
երամ չտա կան թնջոյք մը ամբողջովին 
Պախի նուիրուած , խորհրդաւոր իր պար
զութեան մէջ՝.

Աշխարհահռչակ երիտասարդ մեր եր
դէ ոնահարուհ ին է ան որ իր անխոնջ ջան
քերով հասած ըլլալ կը թուի մեծեր ո լ յա
տուկ ամպիոնին։
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Սս՚ճաէւ պա ը դե ւա տ ր ո ւած կ Եղոյեան 
էը մարդասէր մ՜ապաւկննեբո ՛լ ւ ո քառ նո- 
յ1՚ < տ մ ա շէէ տ ր հ ա յ fi*it փ առա տօնէն ։

Սիլ ււււած ու յ ա ր ղո ւած ալ կ' նաևւ ՝ 
թէ մ ո ւլ ո վ t, լը դ էն, եւ, ղ ա ն ղ առ Լ ր ե- 
Լոյթ ՝ վաբանամէտ քննադա տա կան կազ
մէն։ U.J" տաբ է ներկայ չէր* ղրկած կբ 
սակայն [‘Ը ֆ ի/մը : հթրանա—
ւկ տ վա ղո ր ղ ա յնն ե բ ը» *.

Սսւսալէբ անուն ոը սակայն հաղէւ 
կ^ արդարանա յ' դուցկ մ՜ ապաւէն էն վեը- 
ջա ւո ր ո ւ թե ան մօտ :

fi ան է նէւթ ունէ մեր ապրած կեան
քէն նեէւէչ մթնոլորտը*. Պատմութէւնը կ 
ւէ ոքը ա թէ, հ ա մա յնքէ մը՝ tt ը երթեւեկէ 
եղփրական աըկաՏԷ tl‘ը ըեթացքէն կոր- 
ս ընց ո ւց տծ կ ղրեթկ էր երէտասարդ սե
րունդէդ ըսէ՛՛ր տղաքը։ Պ՛ատահարը հա
մա յնքայ էդ առօրեայէն ^ԼՈՈ,1^Ր թան- 
դ՛ա րած է /-/- մահուան տես է լքուէ։ Ո՛ 
դատապարտած մ ո ղո վո ւր դը ապ րելու 
յանկա ըծաթսէէէ անորոշ կացու թիւն մը: 
Եքք ա ը կածէն ւղա տա ս էս ան ա տ ո ւո ւ թիւն- 
ներն ալ առարկա յօրէն բոլորով էն չեն 
լո ւս ա բան ո ւած :

Եը հասնի փաստա բանը սր կու֊ դա յ օգ
տագործել կա ց ո ւթ է էն ը : Իր էս կ նե բքէն 
հոգեկան վրդովումը փ ո էսա դր ե լուէ ապ- 
րուած կացութեան սահմ՛աններ ո ւն ներ- 
քել* դտնուելով զուգահեռ նմանօրէւնակ 
տագնապէ մը մկջ*. Եսրսնցուցած կ կա
պը էնք եւս էր աղջկան հետ՝ թափառա
կան՝ թմ ր ե ց ո ւց է չնե ր ո ւէ մոլորեալ՝ որ 
հեռոլ [լասլրէ. Դմո էսա յէն կացուէմէւն 
էրեն համար ՝ սլա տա ս էսան ա ա ո ւո ւթ ե ան 
հզօր զգացումէ մը ենթակայ։

Ուրկէ կ ողմնակալ էւ ր մէջամտու թիւն- 
ներր հասարակութեան մօտ*, վսւ բձ ո ւնք*1ւ 
էր՝ մէայն ու մէայն անհ ա ս կա g ո ղո t — 
թիւն ՈԼ Ո ւմ- ւլն ո ւթ է ւդ կը ս ր ս կէ ՝ յառա
ջացնելով պառակտում :

Աթ ոմ Եղս յեան ւէար սլե տօրէն կը ջանայ 
մեղէ, ներկայացնել էր արուեստով կետն- 
eh- ա մէնէն սաս աէկ երեւոյթները ՝ զա— 
նոնք հ աւա սա րասլկ ս gnJÏJ ՛Ա՛՛՛լով է բրել 
ւոէսլ կար եշի ո ւթ է ւնն եր : Սնսղսք "լա mut- 
հարներու նմոյշներ՝ որոնցմէ հարկ կ 
ձերբազատէ լ եթէ կհուզենք տոկալ ամկն 
կարգէէ դմ բա էէ տ ո ւթ ե ան ց :

Երեւակայել նոյնէսկ ղանոնք՝ հաս— 
կրնալ ու րմբռնե լո ւ համար է րակա նէն 
մկջ մեր արհաւէրքէն բո՛ն ակերը։ Դէւ^ 
թական շունչ մր կր ծածանէ ըն թա ցքէն *.

Հեռու գիւ րադա ր ձ թե թեւակ էւ ֆէլմե- 
Րէն յ k այւոառ ոճով տրուա ծ ղեղևցիկ 
նոր մապաւկն մր եւս .

սանք ղա յն չ՚՚՚֊Ը^ տասը հազար շար— 
մ անկար ի սէրահ արներ ու րնկերա կց ու— 
թետմր Լ ոքառնոյէէ բացօթեայ կեղ բոն ttt- 
կան հրապարակէդ ՛էր՛ս J *

fiutgառա բար այդ զէ՛ չե ր անձրեւ չտե- 
ղ,սց ։

Երր Փարիզ հո՛սն է ՝ վերա տեսն ել փոքր 
սրահէ, մը մտերմութեան մէջ Աթոմ Ե- 
զոյծտնի նոր հորիզոններ թեքեց տուող 
վրդովիչ իր U‘JU նոր դործը: Գնահատ- 
ուած Գտննի ւիա ուո տօնի՛ւ, արմանանա լով 
դտտտղան կազմի մրցանակին: Ազդեցիկ 
-h/՛չ էս աղաբ կու թիւն :
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1,/՚ր ա կէ առաւօտ : Եանուէս պէտք կ 
տեղւոյդ վր՚՚՚յ հ՛ա սն է լ ՝ երկար չսպասե
լու համար տոմսակ ղՀեելոլ արարողու
թեան*. Ե՚սրելէ չէ առաջուց ապահովել՝. 
Իր ալ ե ր ամ՜ շտա ս կ րն ե ր ով է որ կը լեցուի

սրահը այդ մա մուն։ 0՜հ , հինդ ալ Հա
լեր ։ Դէաեմ թկ վեցերորդը բեմէն էէ բայ 
պէտ է Ը/ԷԱ'J : Եղանակէն առաջէն հ ut- 
մեր դն կր : Փառահեղ։ Սայտաղէրը ծանր 
թուեցա,_ էնձ երբ սրահ մտայ։ Հյոսթա- 
քովէ^է' երկրորդ եւ երրորդ քառեակնե
րը մէայն. Երեք ամէսներկ է վեր ՝ առ՛ա- 
ջին ջութ "'կէ' զերր էէս տահ ուած կ
րէն Ահ աբոն եան է :

Ա եծ ապկ ս ո ւր ա էս ա լէ : Ս է՛" ո ւն տաբու 
այս անուանէէ քարւեակէն կը ներմուծուէէ 
աշվսոյմ նոր ում ՝ առանց ան ո լ, մ էատարր 
հն չա կան ո ւ էմ ե ադ '["յ՛է՛ չափ ով ս՚րզելք 
ըլլալու։

Ունեցանք ատոր ապացոյց ր այս Ա՛
ռաւօտ ։

Հակառակ անոր որ Շ ո ս էմա քո վ է չէէ t"J" 
երկու սկզբնական չք^ս՚^՚է' քա ռեա ղե ե ր ո ւն 
մկջ ունէր Ահարոնեան յաճաէս մ ենա կա- 
tn ար էէ բա մէններ ։

Անառար կ ե լէ ա պա ց ո յց ր ց ո ւց ա բե րեց 
ան . քա ռեա կէւ երեք անդամնե րուն բրած 
ճշդրէւտ բնտրուէմեան .

Աննկուն արհ ես տ ա վա րմո ւէմ է ւնը մէ- 
անա լ ո ւէ երամշաական յուզական էր դր— 
րոշմէդ տուաւ հ էանա լէ արդէւնք՝ քան էւ 
մենակատար բ դէ աց աւ րնդլուծուէ լ նա
եւ Պոռոտէն քառեակէէ երաղայէն հնչա
կանութեան ոլորտներ ուն մէջ՝. Մեղք որ 
չ ձա յնա դր ո ւե ցաւ այս անկրկնելէ համ եր
դը։ Ոոտնկայս ծափահարութեան ար— 
մանէ՝ երբ քառեա կբ էբր կրկնութիւն 
^էչլէմ՜ է^ մրն ալ հր ամ ցուց' դարձեալ 
Հյոսթաքովէչէ : Երր "՚յսպէս կր մեկնա
բանուէ քսաներորդ դա ր ո ւ լաւադո յն եր- 
գահաններկն մէն՝ ստեղծադո րծ ՛էս՛"- ե- 
րեւա կա յութեան տէր՝ մերէմ բնդ մերթ
սրամէտ՝ եղերական թկ մեղեդիական էսը_
Ա-ովէչ չուն չուէ ՝ կր հասն է դաս՛ական կա
տարներու։ Մարդկա յէն սիրոյ ու տա
ռ՛ապանքէ բուռն ար տա յա յտութեամբ ՝ 
որոնք տրուեց ան անա սլա կ տաղանդով մը 
ղեղուն•

Այո ՝ ՛էս՛ ո՛" հեզ ն ուա դ ' վևլ ւ ա կեն ղ ut— 
նացնող համերդ։
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Պոլէս*. Տասնում եայ հ՛ասակէ ս երբ հե
տաքրքիր տէկէններ հարց կու տային նր— 
ւագկն ետք' ^դաշնակահարը պէտէ ըլ
լաս» մ տահ ո ղ ՝ հ,չեմ դիտեր» կը սլա- 
ut աս էս ան կէւ էսեղդուկ ձայնով։ Ի"կ ներք
նապէս' ^կ' Ր ! !ա .էէ' եթէ ունենայէէ Ա ut- 
րէ՛ էն մատները» կր թո րհ կ է • կ) ր էնա կեւՒ 
մեծ ընկեր ուհիս կր ա՛ն որ </' •անա լէ օրկն 
կը սլա տ կե ր ա ցն կ ր էւն ծ է՛ համար ստեղ- 
նա շա ր էէ ար ո ւե ս ut էն կա ր ե լ է ո ւէմ էէ ւնն ե բ ր :

Արձակուրդէ վերադարձ' լրադրէւ սիւ
նակներէն իմանամ որ ոչ եւս կ : Ա,ր- 
կածահար:

Ա.րթ է լ ս ր տ էւ "՛էր ) կարող ո ւս ո ւց չո t— 
հէ՝ Մ՛՛՛րէ Ի՚-սթատ ունկր հեղասահ ն ը- 
լադ՝ հա ղորդէ չ Իր որ դե գրած
մ ե 1լ1ւաբանո ւթեամ բ ՝ մեղեդին նա էսա դա- 
tt ե լո լ էէ րա յատուկ կերպով ՝ կը պա ր- 
տադր կ ր եռանդուն նուագ մը պարղօրկն 
առանց պճնանքէ ։ Այսօր պէտէ յէ չենք 
զէ՛նքը։ Իսկ վ"՛^Ս1 ** ^կ՚՚՚ն էր^է ձայնա
պնակներ : Տէ՚ո՚֊ր լոպ՚ը ձեւով մ բ յէչե- 
ցուց նաեւ էնծ էէ թկ նմանօրինակ ուրիշ 
կորուստներ ունինք ՝ դրեթէ մոռցուած' 
հա f զեղա ր ո ւե ս տ էէ ՛անդաս տանկն ներս :

Հատ մը նշանակալից' արման էէ էր$_°-“
րկն յէւ շո ւելո Լ օրերս ՝ որսլկսղէէ մոոա 
ցում է չենթարկուի էր որակաւոր վաս
տակը հ՚՚՚յ ե րամ շտո ւթ եան ։ Ե ո ր սն ց ո ւց էնք 
ղէնքր երեսուն տարիներ առաջ : ԱՀեունն 
կր Գ"հ ա ր է կ ^Լ"՛ զա ր ո " ե ան : Երիտասարդ 
աւէւեուէ հմուտ՝ էսոնարհ ՝ փորձառու ՝ 
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Էջ 2, Կիրակի, Հոկտեմբեր 5, 1997 ՅԱՌԱՋ Մ Ի Տ 'fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

է * "էո ր 'Ւ՚՚Ը^Ււ պի տա կա ւո ր ո ւմներ էն,
անդին', Ձ) երն ան Լէմէի (1881—1955) վար
քը l'^Pll՛'^Ր էը "/արտադրէ 20—րդ դա- 
րու. արուեստին մկջ՝ դլիսաւորաբար իր 
կերպառա կան յատկանիշներուն եւ նորա
րար բնոյթին հ ամար, ^Imn կառոյցով 
ումդին գործեր , որոնք կոթողային ներ
կայութիւն մը ունին, նոյնիսկ երբ փոքր 
չափեր ո վ իր ա դոր ծ ո ւած են։ 'Լառ դո յ- 
ները, տարածուն ձեւերը ել ձեւա շեր
տերը, միաերանդ լա յն մա կե ր ե սն եր ը , ու 

ռուցիկ ծաւալները, զիծերուն եւ հա
մադրումներ ո ւն անմիջականութիւնը , ան
սասան ներկայութիւն մը կո լ տան իր եր
կերուն : Լէմէ մեր դարու այն վարպետ- 
ներկն կ, որուն երկնումին մէջ կևրսլա- 
ըայինն ու վերացականը իրարու հետ 
ու յնքան բնական կերպով կը դո յա կցթ^
որովհետեւ ինք կերպառական ներդաչ_
նակ յա ր ա բեր ո ւմն ե ր կը ստեզծէ մեկ
նելով մ իամամանա կ թկ1 վերացականէն ել 
թէ ' շօշափելի ի ր ա կան ո ւթ են կն •

Լէմէ կառուց անող նկարիչ մըն կ եւ , 
նթէ էայ արուեստագէտ մը, որ իր լը_ 
բումին հասց ո լցած ըլլայ Փօլ Աէղանի 
երկրաչափական ձեւերու ել ծաւա/ներու 
յղացքը, այն ալ ինքն է։ Ակ զան մասամբ 
ի ր ա գո րծ ած կր իր դա ղա փ ա րն եր ը ել , ա- 
սոր դիտակից , ինքղինք նկատի ունեցած 
էր միայն որպէս ուղեցոյց մը, վստահ 
ըլլալով թէ իրմէ ետք այլ սերունդ մր 
պէ՛տ է՛ զարգար նէր ղանոնք ՝ րն դլայն էր եւ
դէպի ուրիշ հ որիզոններու տանէր : 'Ոա_
նի մը երիտասարդներու վիճա կո ւե g ա լ 
այս ՛Առաքելութիւնը ՝ որոնցմով կազմ ը֊ 
ւերաւ էս ո ր ան ա ր դա պա չտ չար մումը î ՜

Եթէ փ որ մ Պրաք եւ Փապլօ Փիքասօ 
հ[՚մը դրէխ է։։ ո ր անա րդապա չտ ո ւթ ե ան ՝ 
Լէմէ զայն առաջին ո ր դեդր ո ղնե ր էն կր 
հանդիսանալ ՝ չուտուի չա րմմ ան ՂԼ՛ է-~ 
խաւոր չորս ներկայացուցիչներէն մին 
դառնալով Պրտքի՝ Փիքտսոյէ։ եւ էքուան 
Եըիի k.nrb3t^ 5 Ուրեմն ՝ [՛եք «դուրս»էն 
եկսղ մըն է դէպի էս ո ր անա ր դա սլա չտո ւ֊. 
թիւն^ որուն իր լխկա չում ը ՝ իր աչ֊֊ 
խա տա նքին բե ա կան լխ թա g ա կ ա ր ղէն շի 
ենիր ։ Աակայն՝ իր յղա g ո զական կարո֊, 
ղո ւթեադ բերմամբ՝ Լէձ՜է պարզ հետե֊. 
՛՜Արդ մը չի դառնա ր եւ կխէ՚բը զոր կը 
դրոչմէ էս ո ր անա ր դա պա չտ նկարչութեան ՝ 
գերազանցօրէն իւրա յատուկ է՝ որպէս 
համահաւասար նուաճում մը Պրաքի եւ 
Փ ի քա ո ո յի :

փ

Լէմէ իր ծնն դլսվայր Նորմ ան իտ էն Փ ա_
Րիդ կ՛անցնի 1900—ին , երբ տասնըէւնը տա֊֊ 
րեկան է * *էյաէսասլէս Արման թան էւ մէջ՝ 
"ւր նծած էր ՝ իր ուս ում ը առած էր տեղ֊֊ 
ւոյն դոլէճը՝ ապա' Ո^էեչպրէյի կրօնա֊֊ 
կան վարմարանը) անկէ ետք հետեւեչով 
ճա ր տա րա պևտա կան դասընթացքներու ՝ 
ՀԼան : Երր Փարիզ կու guij) իր նպա֊. 
աակր ճարտարապետական իր կազմ աւո ր֊. 
ման կա տա րեչա գործումն է ու կ^աչիրա֊֊ 
աի ՝ որպէս դծող՝ ճարտարապետէ։ մը 
մօտ։ Աակայն՝ եռուն քաղաքին ՝ յատ֊֊ 
կապէս ասոր դեղարուեստական մթնո֊֊ 
չոր տին իր վրայ գո րծած զօրաւո ր աղ֊֊ 
դեց ութեան տակ ՝ !լ ե ղր ա կա ցն է թէ ն ը֊֊ 
կա ր չո ւթ ի ւն h է որուն պէտք է նուիրուի : 
Այսպկս, 1903— էն սկսեա չ 1 արուեստա֊֊ 
նոg մր կը բամնէ իր մանկութեան բա֊, 
րեկամին ) ԱՀնտրէ ԷԼ առի հետ՝ նոյն ա֊. 
աեն չա ր ո ւնա կե չո վ ճարտարապետական 
դծադրողէյ եւ չուսանկարներ սրբագրհզէւ 
ա չէսա աա հքն ե ր ը ) նիւթականէ։ պատճա֊. 
ռով *

Ե*յս շրջանին Լէմէ կ^րնդունուէ։ Փա.֊ 
^ւ՚զփ Ոարգարական Արուեստներու Աար֊֊ 
մարանը՝ մինչ կը մերմուի Ղ* եղար ո ւես.֊ 
տ1՚3 'Լա րմա րան էն • Աակայն՝ նկարչա֊֊ 
կան դասընթացքներու կը հետեւի նախ 
տպաւորապա չտութեան կատաղի թ ը ՝֊. 
նամի' կան ոն ա սլա չտ փան Լէոն փերոմի 
ապա՝ այչ ուսուցիչի մը՝ կապրիէչ Ֆեր֊֊
չ՚ւ՚ԼԷ՛ մօտ էլ կը յաճա էս է ադատէմի փիւ_
խէնը։ Այսպէս՝ իր դեղարուեստական
առաջին պատրաստութիւնը այչաղա՚ե բը_
նոյթ կ՚ունենայ*. Աակայն, Լէմէ կը կա֊, 
տարէ արադ զտում մը՝ քանի որ 1904 — 
1 90-)—ի գործերը (փնչպէս հԼ^նքնան կա ր» ը ՝ 
«Մօրս ոլա րտէղը»ն եւ իր ընտանեկան 
պարագաներէդ ծերունիի մը գի մ ան կա֊, 
pp} 3nJ3 կու տան թէ 1՚^րք րն տ ր ած է 
տսլա ւո ր ա պա չտ եւ յ ե տ^տսլա ւո ր ա սլա չտ
ո ւղղո ւ թ ի ւնն ե ր ը ՝ անջատ վրձնահա ր 
ուածներու եւ ղո ւնա սլա *։ոո ւթեադ կի-
րա ր կում ով :

Ոտ J3 չատ չանցած ՝ տեղի կ' ունենա յ 
1907—էէ ցնցումը՝ որու բովէն 1լ անցն ին

յ ա ռա ջա սլա հ երիտասարդ ա յն նկարիչ֊. 
եերը} որոնք պիտի էլա ղմ են էսո բանար֊֊ 
ղասլաչտ չար J-ումը՝ կամ այղ ո ւղղո ւ֊֊ 
թեամբ գործեն : Այս ցնցումը կը յառա֊. 
ջանայ Աէղանի նուիրուած յետնահա յ֊֊ 
եա g քէն յ Ա ա տ կա սլէ ս Լէձ՜էի պարադա֊. 
ձՒն, 1'Ր ճար տա րասլ ետա կան պատ չաս֊. 
տութիւնը ն կսւ տի առած) Աէղանի անմ ի֊֊ 
ջա կան ա զդե g ո ւթիւնը կը դաոնա լ տե֊֊ 
լական յ Անրի Մ աթիսի է Փէ՛ք ա ս ո յե ել
այԼոՅ նման) Աէղանի հսկայական դերին 
ան դ ր ա դա սնաչ "վ, Լէմէ աւելի ուշ կը 
դրէ - «Սէզան,- մեր բոլորին վարպետը..- 
Մեր րոլոր արդիապաշտներուն : Երբեմե 
ես ինծի հարց կու. տամ թէ առանց իրեն 
ի՞նչ եղած պիտի ըլլար ներկայ նկար
չութիւնը: Երկար շրջան վր, մտքիս մէջ 
իր աշխատանքը ունենալով գործերի : 
Երբէք զիս չէր լք՛եր- կանգ չէի սաներ 
զայն վերսւյայտնաբերելէ : Սէզար ինծի 
սորվեցուր ձեւերու եւ ծաւալներու սէ
րը, զիս մղեր գծային կազմին վրայ կեդ_ 
րոնանալոլ : Այն ատեն նախազգացի թէ 
գծագրութիւնը պէտք է չոր ըլլայ , ա- 
ոանր որեւէ զգարականութետն» :

Ինչ որ խիստ յատ կան չական է Լէմէ է։ 
պարադային ՝ այն իրողութիւնն է թէ ինք 
մի չտ է՛՛ն դրոյ առարկայ կը դարձնէ իր
նաէսկիդ աշխատանքը՝ երբ նոր ո ւղղո ւ_
թիւն մր կէորդեդրէ* Այսպէս , մեծ մա֊֊ 
սով փճացուցած է 1902—1908 երկարող 
տարիներու ի ը գործերը . Ուստի , երբ
Աէզանը կը յայտնաբերէ՝ նոյն էսնդրար_
կումը կ՝ ընէ իր տպաւորապաչտ «մե՜ւլէ_
գիակաՍ» շրջանին ՝ որուէհե տել իրեն 
համար , ինչպէս կ՚ըսէ, «այս պայքարը եւ 
այս անխնայ փոփոխ ութիւնը անհրաժեշտ 
էին իմ նկարներուս : Զգացած էի որ մե
ղեդիական շրջանը իր աւարտին հասած
էր»: Լէմէ նոյն դի րքո ր ո չո ւմը պիտի ու_
նենայ Աէղանի չունչո ■L Ւր ա ո ւլո ր ո ււսծ
շըջանին հանդէպ։ Այս գծով, իր ա չա_
կերտներուն կր մատնանչէ* «ՄյԱՆոէղ 
սւշխսււոէլու եկած էք ձեթ որոշումով : 
Մի վախնաք իմ ազդեցութիւնս կթելէ:

ՆԿԱՐԻՉԸ՝ ՈՐ ԿԸ 11ԻՐԷՐ Ս՜ԱՐԴԸ

ՔԱՂԱՔԸ ԵՒ ՄԵՔԵՆԱՆ

Հ.

րոլորս ալ այս հանգրուանէն անցած ենք : 
Ոչինչ երկինքէն կ՚իյնայ եւ ոչ մէկը հան
ճար կը ծճի ; Անձնապէս Սէզանի ազդե- 
րութիւնը կրեցի: Յետոյ, օր մը, իրեն 
ըսի կը րաւէ: Ձեզի կը մնայ նոյնը ընե] 
ել ըսել՝ Լէժէն կը րալէ-..յ.լ

^'"Jg Լէմէ երբեք չկարողացաւ լրիւ 
դուրս ղալ ՍԼղա՚՚՚ի ա զդե g ո ւթեն էն , կի
րս, րկելով. մինչեւ 'L^P^_, ծաւալներու, 
ձե ւերոլ ել տես ադա չտերու պատկերում 
մը որ իր մնայուն տուրքը կու տայ էքսի 
վարպետ ին : Արդ արեւ ՝ իր արուեստը ե֊֊ 
ղտւ այլաղադ աղդեg ո ւթ է։ ւնն եր ո ւ համա֊֊ 
էսմ րում մը ի լրա յատկօրէն անձնակա.֊ 
նա g ո ւած եւ վերա յղա g ո ւած ՝ ուր էսո րա֊֊ 
նա րդա պա չտ ողին միչտ ներկայ կը մը֊.
նսպ *

*

Աէղ ս։ Է/' յա յտնարեր ո ւմ էն ետք՝ գէպէ՛ 
էսո բանա րդապ՚ա չտո ւթիւն Լէմէ է։ ըն թաց֊֊ 

ևը հ^1ո^լէ* Պրաքի ՝ Փիքտսոյի ՝ Անտ֊. 
րԷ Տըրէնի, Աս,ուլ Տիւֆիի ("՚յ“ վ^Ր- 
ջին երկ ո լքը չո ւտով չեղած' առանց 
մուտք գործելու ամբողջական էսորանար.֊ 
դապա չտո ւթեն էն ներս^ անցած ուղինե֊֊ 
րոլդ որ է' ի ր ա կան ո ւթ են էդ վեր g ուած
նիւթեր ուդ ե ր կր ա չափ ա կանա g ո ւմը' դԸԼ—
էսա ւոր արաը անկիւնաւոր ձեւերու օդ_
տա դո րծ ո ւմ ով • Այս ծիրին մկջ կ՚իյնան
Լէմէ ի <Տ.Եամուրջյւ»ն (1909 — 1910) ել 
Հնարող Եինը-»ն (1910) : Աակայն, 1909֊
ին նկա րուած ՀԱ եղանիդ վրայ պաղս,—

մ ան»ով ՝ ե կա ր ի չը ՝ ձեւե ր ո ւն կւորատու֊. 
մով՝ g րուում աէ եւ վերակառուցումով՝ 
թէ՛ վերլուծական էս որ անա րդա պա չտո ւ֊. 
թե ան Ւր որդեգրումը կը հաստատէ եւ 
թէ1 կոր յ կիստ բո չոր եւ իլ ո զո ւէա կա յ ին 
ձեւա չերտերուէ (հա կառա կր չա րմ՜ման 
միւս ներկայացուցիչներու մեծ մասով 
անկիւնաւոր ձեւերու է), Ւըեն յա տո ւկ 
թո ր սՀնա րդապա չտութիւն ը կը կերտէ : 
Այսպէս , մինչ Փիքա՚՚ոյի եւ Պրաքի վեր
լուծական թորանարղապաշտ կար դ Jp 
գործերը առաջփն նայուածքով դմուար 
կ՝ Ըէ/1" յէ՚րա րմ է զանազանելը՝ Լէմէ ի պա֊ 
բազային ՝ անմիջապէս կը նկատուի տար֊, 
բե ր ո ւթ ի ւն ը իր պաստառներուն եւ անոն֊, 
g իններուն միջեւ* Այմմ) իրեն կը տըր֊֊ 
լի « էս ողովս։ կապա չտ» որակումը՝ էսո֊֊
ղովականման ձեւերու իր կողմէ օդտա_
գործումիդ համար*. Աակայն) անոնք ո— 
րոնք «խորանարդապաշտ» կամ «էսո զո֊֊ 
վակապւսչտ» ղ՚՚յդ ածականները տուին՝ 
հիմնուեցան երկերուն «նկա րա դր ա կան» 
ա ր տաքին տեսքին վրայ թէ անոնց
նկա ր չական գաղափարին : Եայ չփ ո թ մր * 
կայ էսա թա րում մը մինչեւ էակ՝ որով֊, 
հետեւ Պրաքի եւ Փիքտսոյի նպատակը 
էսորանարդ ձեւեր նկարեք չէ եղած այլ 
բնանիլթր g ր ուե լով՝ զայն վերա կազ֊֊
մ ած են ի րեր ա յաջորդ կամ իրարու թա_
փանցող անկիւնաւոր ինչպէս եւ կոր ձե_
ւերով , ինչ որ նկարը կը վերա ծէ ճար_
տ ա ր ա սլետ ա կան կառոյցի մը*. (,ոյնպէս ՝ 
Լէմէ ի նպատակը չէ եղած էսո ղո վակ֊,
ներ կամ գունտեր նկարեք որպէս այդ այլ 
այգ ձեւերուն եւ ծաւաքներ ուն ընդմ էջէն
ներկայացնեք րնանիւթը։ Լէմէ է։ տա րրե_
րութիւնը միւս էսո ր անա ր դա սլա չան ե ր էն 
միայն ձե լային կամ ձաւարս լիդ հար֊֊ 
ց ո ■Լ մ՛ սահմ ան ու Ւր » ա յ չ նաեւ' րն ու֊֊ 
թիւնը եւ ի րա կանուէմիւն ը դիտելու եւ 
մե կնա բանեչո ւ դ[՚բքով որովհետեւ /'էշ֊
սւէ ս Ան տ ըէ Վք՚ Ր տէ կը մատնանչէ, Լէմէ 
«տարրերուն շուրջը կր դառնայ աւելի 
նախնական ձեւով, շատ .աւելի նուազ մը- 
տարիութեամր, Քաոագայթոզ բնազդով 
մը. այնքան մեծ է իը հրճուանքը յստակ

ծաւալները եւ ձեւերը ցրելու, անոնց վը_ 
րայ սահեցնելու այնքա՛ն վճիտ եւ ա- 
ոոզջ լոյս մը» :

Լէմկ իր հայեացքին ծիրը կ ընդլայ_
նէ։ կ^ անձն ական լսցնէ ել յզսւըրէ1 է՛ր մա֊֊ 
զ.Լն և }ար1։3ը1յէ դուրսէն եկող տյն բոլոր 
տուեա խերը՝ վե ր ամ չա կե լի ՝ որոնք նոր 
գսյտՅութիւն կը ստանան*. Այսպէս ՝ նոյն
չրջանին (1909_^ե 1912) , կ՛որ դե դրէ թէ՛

էսո րանա րդասլա չտ ուղղահայեաց տա_
րածք ֊֊ միջոցը եւ թէ՛ դէմ առ ՚էէմ, գէ- 
"ւՒ 1"ՈՐ Ը ԳաՅոԳեԼ^ ոI' հեռակէտայիդ դա֊, 
սա կադ դրյյ/թը կը ներկայացնէ ՝ առանց 
ղտյն էապէս կիրա ր կեչու* Այս վերջէ՛ն 
դո րծա րկո ւմը տեղ կը գտնէ հ.Ա?նտառէ։
մէջ մերկերդ (1909—1910) եզակի եւ ծա֊.
լալուն ոլտս տառին մէջ՝ որ իր կառոյ_
ցով ուչչե չլո յական կտ ր դ մը ն կա րներ Էր

յիշեցնէ, ինշսլկ ս եւ մաքսատան պաչտօն_
եա յ Անրի Ռ ո ւս ո յՒ ան ա ա ռա յին ՝ նա էս֊֊ 
նական բնոյթէ՛ երկերը*. Այստեղ՝ ին չ֊, 
պէս «Ետ րող կին» ի պարադային ՝ Լէ մ է 
կը ԷՒ բարկէ նկար չական սէզանեադ ոճը
ներկանիւթի հիւթեղ՝ մածուցիկ օդտա_
գործմամբ՝ ինչպէս եւ սեւ շրջադիծե֊֊ 
րու ջնջում ով : Ա ա կս։ յն ՝ այլ պաստառ֊,
ներ ու մէջ որդեգրեչով խորանարդասլաչտ 
կտրատումներու յզաՅ՝ՅԸ ♦ Աել շրջտդի^ 
ծերը հետզհետէ աւ եւի տեղ կը ղր ա ւեն 
իր մօտ • Ասոնք աննաէսընթաց ձեւով տի֊֊ 
րական կը դա ռն ան 1013-ին ս կս ո ւած ա յն 
տիպի ա չէսա տան քն ե ր ո վ ՝ որոնք մաս կը 
կա զ մեն հ ա կա դր ո ւած ձեռեր ու. ՜' դր"յ/մ՚՚՚Լ 
իրագործուածներու շարքին։ Այո նո
րարար պաստառներով , Լէմէ միւս իա-

ր անա ր դա պտ շտնե ր էն անզամ յ լ 
""ԱՐ րթր ի ոչ միայն ձե,եր,տ եԼ քՀ '11' 
ներս,, յղաց քով, տյլ նս,ել' ձյ 
ռորոռմով, սր արդէն , ն„ւսւ ՀՀ 
թեամբ, կիրարկուած էր
երկարող տարիներս,. թսթս ,, ՀԼ- 
մ, ,(չ ,.w -
դէպի [""ՐԸ դացսզ տարաք, մ,\ W

V ՛■•■ յ-Խէ-1
ընդարձակ օդտադործսւմ

1010-ական առաջին տարիներուն, Լլ 
մէի դեղարուեստական, վ՚՚՚րկը նկո,,^' 
լիօրէն կ բարձրանայ : , լ?լ ՝

Աեծ Պատերազմը հիմնս, յ,„տս,,
կերպով կը շրջէ կացս, թիւնը, ԳեղՀ 
ուեստի մարդը նկատի առած', կս,րղ Լ 
արուեսաադէտնևրոլ ճակատ երթս։լուլ 
իրարու միջել J ա ր ա բե ր ո ւթ ի լններ ր կսհ 
կ առնեն , կտմ կը ցանցառանան եւ ի, 
փոթուին , մինչ հետզհետէ ծս,լալՈէ[ 
թնդա րար կում մը տեղ կը գտնէ' 
արուեստը յուղող։ Այս տուեալին Լ, 
պատերս,ղմին որպէ„ հետեւանք, կայ
անոնց որպէս հ ա կա զդեց ո ւթ իւն , կա^ 
մՐ J"""Ոջ՛"պահ արուե՛ստագէտներ նա. 
թապատերազմեան իրենց արուեաոլ, կլ 
լքեն, այլ ուղղութիւն մը ընտրելով, ա_ 
ւեւի «.ղի՛ ըըեթևռնլի^ եւ կամ' այլազան 
բնոյթներով կը գործեն , տտրոլբերելոկ 
երբեմն իրարու հակասող ոճերու միջել.

Լէմ՜է ի համար ճակատը կը դառնալ
«Ակւանր գոյնի չորս սւարինեբ»,,,.
■Դ - Այ ստեղ, արեւուն "՛ակ ղիտուաե 
l5—նոց թնդանօթ մը, իրեն շատ աւելկ 
բան, կը սորվեցնէ քան աշիսարհի բորդ 
թանղարանները , ինչպէս կ՚ըսէ։ Լէձկ 
պատերազմին մասին ուրիշներէ տարբել 
կր մտածէ եւ այս գծով կր դրէ - «Եթէ 
զզացականօրէն դիտուիմ, հրէշի մը կր 
նմանիմ: p-այր, երր կեանքին դէմ յան_

գիման դնեմ ինքզինքս, կը սիրեմ այն ինչ 
որ, ընդհանուր ըմբււնումով , պատերազ
մի վինակ կը կոչուի, որ ուրիշ բան խ 
եթէ ոչ կեանքը՝ արագացած կշոոյրուի-
ե՚՚րըին մէջ, Լէմէ հաւատարիմ կր 
ինքնի րեն : Ո ւմա կան ութ իւնն է 'ն՜
մայողը։ Երբ ՛ան ընկա լուի որպէս ulJ't 
ըլլայ ողբերգական, ըլլայ հրճուալի 'Il 
ճա կներ ու մէջ, անկաթ անոնց հակպ- 
դելոլ անձի մր ենթակայական կեց"'^'

բ.էն
Պողսլատեայ ծաւալներու, թողս է 4 

ներու կամ դլաններու կերպառակ^ 
յայտնարերումով, Լկմէի նկարշութԼ 1- 

բաղմ ա տա ր ածա կան թո բանարդապա շ 
թեան ոճով {գէթ այն ինչ "ր Ւէ' '1օտ . 
Լք Լ մնացած էր} իր վնր^ին իրաղ՚՚Ր 
ներ., կու աայ, ՀԾթամորՀով զինուողէ
(1916) ել Հ</մ ղթա թաղը-» (1917) "/
տառներով : Առաջինին մէջ , Լէ՚՚է 
շարունակէ նա թա պա տ ե ր աղմ եան
նի ձելևրն ու ծաւալները սահմանող »

շրջադիծերոռ դրոյթը , - մՒ1'ւ
պարադային, զանոնք կը լքէ ւ /
դրէ ստուերս։ լոյս ի դասս՛ f'u
կերացում մը, ծաւալներուն ո
ձ ա կանո ւթիւնը ներկայացնող։
թագացող զինուորականները,
ռոյց 1 դարձած են պողպատ-այ
համոյթ մը, որոնց շարմիլը
ց րնե լով, կարծէք կը լսենՐ Հ՛Հ ,յ„լ.
ղնդզնդոցը։ Այսպէս մ եք Հ ,
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տէն 1։լ "[՛ս՛՛՛երս՛ զմը զայ^ արդս։—
Լպ-լը կ՚ըլլայ-

յ,նչպէ“ նախորդ, այս եւ յախ՛ րդող 
■ ^զրուաններուն եւս կ' անդրադառնանք 
ու Լէձէ որոշ մամանակ կը դնէ ընկա_ 

ասլա անձնա կանա ցնե լու խրենա-,ւել
յսոքանակակխց ևաԲԳ մԸ եզափոխոլմնե- 

Այ" ՛սեղխ ունեցած էր վերլուծա
կան խորանարդապաշտութիւնը որդեդրե- 
լու. պարադային ել' նոյնը տեղի կ'ու- 
նենայ յետ—պատերազմեան տարիներուն , 
ոլանց ընթացրին Լէմէ կը կիրարկէ մխ_ 
ատԱ,րաեք, դունա յին հարթ մակերեսնե
րու •1լ"՚յ1ց1՛^ 1'ն^ "F մԸ տարի ա_
ոաջ երեւան եկած էր Պրաքխ, Փխքաոոյխ 
եւ երկերուն մէջ -. Ասիկա արղխւնք
կր 1912—/' շու1'?_ կպածոներոլ հնարու_
յ'1’ն , որու բերէք ամբ մ իա դոյն մակերես
ներ եւ չեր աեր մուտը կր դո բծեն խո
րանա րդա պա չտո ւթեն էն ներս , ոբ վեր
լուծականէն յետոյ կը ստանայ զտեալ
խորանարդապաշտութիւն որակումը : Նը- 
կարչական այն աշխատանքը, որ կը կա
լանար տարրերուն մարմին տալուն մէջ, 
ujjii նոր ո ւղղո ւթեա մբ հետզհետէ կ՝ ան—
Հետանա յ եւ ն կա ր ե լա կե րպը , մեծ մ ա-
՛"/1 kl' դաոնաJ միատեսակ, ուր '//»/'_ 

դոյնը միակեբպօրէն կը տարածէ 
Տպորոշուած սահմանին մէծ-. Այս շեր- 
"երր կամ տա րածութ իւննե ր ը , խրարու 
ր„վ տեղ գրաւելով , կամ իրարու jtu^ng— 
ղելով, միջոցային խաբկանք եւ խորու
թիւն կ'առաջացնեն , որոնք կր ծ նին
թէ1 տեսադաշտերու կտրատումէն ել 
ներթափանց ում էն , թէ' գունային յա-
րաբերումէն ել թէ այն դիծևրէն , որոնք 
աարածութիւններուն եւ ձեւա շեր տե-
լուն վրա յէն կ՝ ան ցն ին ու կը ստեղծեն
տեսողական մակարդակներու յս^որդա- 
կանութիւն i

1917— էն յետոյ նկարուած դործերուն 
ty, Լկմէ լա յնօրէն կը կ1՚Ը ՛սրկէ մէկ- 
-a եզո ւած միագոյն շերտերու եւ տարա- 
եութէւններու ոճը ու՝ մ՛ի ամա մ ան ա կ ՝ 
անոնց կր կղէ ծաւա քներ • Ինչպէս նա- 
[ստ պա ւո ե ր ա ղմ ե ան վերջին տար ո ւան եր-
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,մէջ, ձեւեր ոլ հակադրութեան դա- 
քփն Հիմնուած ՝ տյս նոր շս'Ը*~*
'■ջ ե-ս Լէմէ առա ^նակարդ դե ր կու 
լո յնե րուն ՝ ա ս տ իճ ան ա չա փ ո վ մ ը 
Կաթընթա g է ցտրդ է՛ T իրաղո րծած 
երու*ն մէջ. Այսպէն ՝ զուարթ դոյ—, 
հանդէս մր կը գոյանայ պաստառ- 

t վրայ y ճերմակ ել վճիտ լոյսով 
՛ած՝ որ անսովոր թայ տան քով մը 

ղանոնք « Լա ւա տ ե ս ո ւթ ի ւն , թիևդ 
'նդ ու կեանքի հ անդէ պ հաւատք 
ընէք համակած ր լ/ան Լէմէն ջ Հ ,ս— 

պա տեր աղմ ի դո ր շ տարիներուն : 
i/*աթիսի հետ ինք կը դառնայ Լա 
ր ՎՒՎր-ը արտայայտող ամէնէն 
'ր արուեստադէտներէն մին*.

-պա տերաղմեան այս դո րծեր ո ւե 
պաստառը կը ծածկեն հարթ ձե— 
^ոլորակներ ը եւ ս կա ւա ռա կն ե ր ը , 
ով ևը կազմուի շրջապատը՝ ուր 
կերպարները կը բնակին կամ կը 
• Այս դծով՝ նկա րիչը թերեւս իր 

,,ւՈ-թւ ո ւն եց ած Ըէէա J չէէիլինեան 
•ԱէԱրտնները {ԼԷմԷ Զարլխ Ոէ՚իլի— 
թ՚երոլ^ ծ ան օ թ ա ց ած էր 1916—/^ 
կերպով տպաւորուած) ՝ ուր բան- 

եւ մեքենան մէկ ամբողջութիւն կը 
*՝ բանուորը որ իր կարդիե դոր—. 
[ դառնայ՝ նիւթ մը ՝ շարմուն 
տյ մը՝ շրջապատիկ մէ£ տաԸԸ 
Հպէս որեւէ այլ րան*. Այսպէս > 
Ը՝ մարդը՝ ճարտարարուեստը Լէ- 
ատսեւեռումը կ'Ըէլտն ՝ ըտղաքը 
չարարուեստը որոնք իր աչքին

արդիականութիւնը կը յ ա տ կան շեն , մին չ 
մարդը անոնցմով կը սլա յմ անա ւո ր ո լի եւ 
ղանոնք կը պայմանաւորէ • Ասոնք, իրենց 
այլազան բնոյթներով, իր ա չքին կը ներ
կայանան որպէս րա զմ ե րես խառնուրդ 
մը , սր դիեք կ 'առինքևէ • Իր մարդկա յնա- 
կան խորքը ղինք կը մզէ ուշադիր ըլլա
լ՛է ւ շյրջասլատին եւ մարդկային հաւա- 
քականութեան հանդէպ, բան մը որ ըս- 
կ["1ր առած էր ւիարիղեան իր ա ռաջին եւ 
դմ՜ուարին շրջանին , քաղաքին արուար
ձաններ ը այցելելով , «անոր բնակիչները
ոիրելով» ; Փադաքխն հանդէպ իր հրայր_
մԸ ա յնքան զօր ա ւո ր է որ , ճակատը դըտ- 
նուած շրջանին , անկէ կը զրէ . «Պէաք է 
գրեթէ տարի մը ցեխին եւ. մութին մէջ 
ապրած ըլլալ Փարիզը յայանաթերելոլ 
համար : Փարիզը ինչպէ՜ս պիաի լափեմ 
էք՜է երջա՛նկութիւնը ունենամ հոց վերա
դառնալու : հըմով գրպաններս լաւ մը 
պիտի լեցնեմ, աչքերս : հր մէջ պիտի քա
լեմ ձեւով մր որ նախապէս երթեք ըրած 
չեմ - .

/.ՀԺՀ ղ1՚տէ[՛ "I' եթէ իրեն երջանկու—
թիւնը շնորհուկը Փարիզ վեր ա դա ռն ալո ւ , 
քաղ արը իրեն ան ղա դա ր տալիք սլիտի 
ո ւն են ա ր , ո րսլէ ս ներ շն չմ ան ան սպառ 
աղրիւր ,

Իր նկարած քաղաքային եւ տնային կամ 
դործատնային ներքին տեսարաններ ով՝ 
Լէմէ առարկայական տարածք — միջոցն 
է ոԸ կը ներկայացնէ ՝ եթէ ոչ ամբԱ ղջո-
վին իրական՝ րայց իրականութեան հա_
մ ա պա տ ա ս թան ո ղ ՝ ուր կան յատակ ՝ թո- 
բութիւն ՝ յետնամաս ել երկինք : 1920—
ական թուականներու կէսերուն Լէմէ, 
առանց J թ1 վթւ եղելու ւլա յն ՝ 1լ որդեդրէ 
նաեւ ուրիշ մը՝ ձդո ղո ւթեն է զուրկ՝ ան
սահմանելի՝ ինչ որ Իր առա ջին կիրար
կումը գտած էր Վա սիլի 'Ի անտ ին ս կՒՒ 
մօտ՝ 1910—"' կան տարիներէն սկսեալ՝ 
այս Վերջնոյն վերացապաշտ դործերուն 
մէ!_-. Այմմ , Լէմէ ի այս քայլը կ'առրն- 
չուի առարկային հանդէպ դիրքորոշումէ 
մԸ, ղայն անջատելով իր բնական կամ 
սովորական շրջապատէն ու միջոցին մէջ 
ներ կա լ ա ցն ե լո վ ա ռկա թ ո ւած ՝ օդին մ էջ 
յամ եց ո դ վիճակ ո վ: Ա ju ո ւղղո ւթ եան
ամենա յա տկան շա կան դոըեերէն է Հ.ճո_
քոնտան' բանա լին եր ո վդը (1930) î Լէմէ 
հ ետեւեալ ձեւով կը պարզէ տյս պաս
տառը յղանա լու կե բոլը » «Օր մը պաստա
ռին վրայ նկարած էի բանալիներու խուրձ 
մը (...) Չէի գիտեր թէ ի՞նչ պիտի դթ- 
նէի անոր կողքին : Այն ատեն, աշխա
տանք է կանգ ասնելէ ետք, դուրս եկայ : 
Հազիս քանի մը քայլ առած, ի՞նչ տեսնեմ
ցուցափեղկի մը մէջ : "ձոքո՚հւուսն''՛ վեր_
արտադրող քարտ մը-• • : Անմիջապէս 
հասկցայ ; Ան էթ որ ինծի կը պակսէր • 
ի՞նչ թանը կրնար րանալիներու՚ն աւելի 
հակադրուիլ: Այսպէս, պաստառիս վրայ 
ճոքոնտան զետեղեցի : Յետոյ , սարտինի 
տուփ մըն ալ աւելցուցի: Ասիկա այնքան 
սուր հակադրութիւն մը կը ստեղծէր» :

(ձճոքոնտան' բան tuլին եր ո վ»ը բանալի 
իրագործում մըն է Լէմէի արուեստին 
մէջ, ո րովհետեւ ան, իր միջոցս։ յիթ, տե
սիլքով եւ համ ադր ո ղա կան հոլովոյթով, 
ոչ միայն յետադայ իր տ շվսա տ անքն ե ր ո ւն 
կարեւոր մէկ մասին աւետ ողը կը դառ
նայ այլեւ' կարելիութիւնը կ'ընծա յէ նա_
եւ անդրադառնալու ա յն դազավւարնե- 
բուն' որոնք իր երկը կանխած են եւ n— 
րոնց ինք թերեւս {դիտմա՞մբ') չի գի
տակցիր-. Լէմէ իր մօտ տեղի ունեցող 
ևղաւիոխումները կը ներկայացնէ որպէս 
ի՛ր յա յտն ա բե ր ո ւմնե ր ո ւն արգասիքը, 
Այսպէս, եթէ վերը մէջբերուած իր վը- 
կայութենէն անկախ դիտենք «ճոքոն- 
տան' բանա լիներ ութը, հետեւեալ րա^. 
ցա յա յտ տուեալները կը գրաւեն մ եր 
ս ւ շա ղ ր ո ւթ ի ւն ը •

Միջոց՛ս յին իմաստով, ինչսլէս ակ
նարկեցինք, Լէմէ կը հետեւի Ր-անտինս- 
կիի . աւելին' եթէ պահ մը մտքով նկա
րին կերսլարային տարրերը {ճոքոե- 
տան , բանալիները եւ սարտինի տու
փը) փոխարինենք զուտ ոչ—նկարաղրա— 
կան կամ վերացատիսլ ձեւերով {ինչպէս 
անոնց ընկերացողները պաստառին ‘Լը- 
րայ) , Լէմէի տուրքը փանաինսկիի չատ 
աւելի յստակ կը դառնայ : Լէմէ անդրա— 
դառնալով նաել անսահմանելի , ձդո- 
ղականութենէ ղուրկ միջոցի մը մկջ ա- 
ռարկան ներկայացնելու իր կերպին , կը
դրէ- «Առարկան առի, սեղանը ջնջեցի, 
այս առարկան օդին մէջ դրի, առանց հե
ռակէտի, առանց յատակի: Առարկանե

րը օդին մէջ տարածեցի ես իրենց ւքիջեւ 
յարաբերութիւն ստեղծեցի, միաժամա
նակ զանոնք օժտեցի իրենց հառագայ_ 
թումով պաստառէն դուրս գալու յատ_ 
կութեամր մը : Լիովին հեշտ խաղ մը 
դաշնոսմներու ես կշռոյթներոլ, կազմը- 
ւած՝ յատակի եւ մակերեսի գոյներով, 
Ուղղիչ գիծերով, հեռաւորութիւններով 
եւ հակադրութիւներով, երբեմն ան
սովոր հանդիպումներով» • Ասով, Լէմէի
պատկերումը լրիւ կը զուգահեռի իր բա_
ր եկա մ ին , Ալե քսանդր 'Ի ալտ ըրի օղին 
մէջ կա թո ւած շարմ՜ու*^ քանդակներուն 
վերաբերող կերպառական եւ. միջոցային 
յ ա տ կո ւթ ի ճն ե ր ո ւն յ Լէմէ, զարկ տալու 
համար ա ռկա թ ո ւածո ւթ եան ղդայու—. 
թեան՝ միջոցին մէջ կը տարածէ ամ—, 
պերու նմանող բիծեր՝ այն ձեւով որ 
'Ի ալտ ըրի արձաններ ը շարմուն եւ վա- 
փոթական ստուերներ կը նետեն' ղՒ- 

րենք շրջապատող մակերեսներուն Վ[/այ ^ 
ըստ անոնց այլազան մակարդակներուն*.
Ասոնց կողքին ՝ կա յ նաել առարկան ար_
J ե ւո ր ե լո լ եւ առանձնացնելու ղաղա փա—, 
րին պարագան ՝ որուն մասին կարելի 
չէ մ տածե լ առանց ի մտի ունենալու Լէ- 
^էի ւՂ,ւս բարեկամը՝ էիարսէլ Տիւշա-
նը ) ո[՚ 1910 —ա կան առաջին տ ար ին եր ո ւն ՝
պա տրա ս տիներ ու միտքը յղացաւ՝ առար
կան իր մ իջավա յրէն ել դերէն դուրս 
րերե լուէ եւ ղսյյն ներկայացնելով որպէս 
այդ արուեստի դործ եւ անկաթ էու
թիւն . էէ մ է ՝ ձձոքոնտան' բանալիներովդ 
պա ս տառո վ շատ տա ր բե ր բան Հըեեր ինչ 
որ Տիւշան ըրած էր 1918—երկնը-. 
ւած C(Tll ւվՏ^՚^ով [նկա ր չա կան իր վերջին 
իրագործումը)*. ^1UIJ նոյնպէս թորա- 
նարդասչաշտ կսլածոներու օրինակը՝ ի— 
րարմէ տա ր րե ր է ութիւևներ ո լ մ էկտե- 
ղում ով*

Այսպէս ՝ հնարողէ մը աւելի ՝ Լէմէ գա
ղափարներ համադրող ձըն է ՝ ինչսլէս
կը համադրէ այլազան տարրերէ բա ղ_
կացած իր բնանիւթերը*. Իր գերագոյն 
յատկութիւնը կը կայանայ ՝ իր յղացած 
նշաններուն՝ ծաւալներուն բնոյթին եւ՝ 
ինչսլէս միշտ՝ իր դործերուն կերպառա- 
կան ում զթութ եան ել տիրա կանութեան 
մէջ՝ որոնք իրենց յաւելեալ արտայայ
տութիւնը պիտի գտնեն՝ 1940 — 1945 
շրջանին Ամ երիկ ա նկարուած պաստառ- 
ներով:

*

1920—ական տա ր իներու թնթացքին ՝կան 
այլ երեւոյթներ ՝ որոնք Լէմէ լ՛ դեղար—. 
ուես տական ա շթ ա ր հ ա հ ա յ ե տ ց քին ազա
տութիւնը կը յատկան շեն ՝ երբ նկարիչը 
քանի մը վերացական երկեր կ' իր u/դոր—, 
ձէ , նր՚յն ատեն զա ր կ տա լաք կե ր պա
րտ յին ներկայացումներու՝ 'մարդկա լին 

.առօրեա յէն վերցուած*.

Հա կառա կ որ T5—ո ց թնդանօթը Լէ- 
մէն մղած էր իր <Հ1912 — 1913 
վսրացակսւն արուեաոը մոոյնսւլու_» եւ ան- 
՛լէ < րամա րե լու՝ վերացականութեան J^— 
տադայ զարգացումներուն բերումով Լէ- 
մէ չ[՚ յտջողիր անոնց զօր աւո ր ա զգե
ցութենէն զերծ մնալ» Ասոնք թէ' /լու
դան ՝Իան տին ս կի էն եւ թէ նոր — կերսլա_
ռա յնո ւթենէն : Այսպէս ՝ Լէմէ կը փ որ
ձա րկէ այլազան զդա յո ւթ իւնն ե ր եւ յը- 
ղացքներ ՝ որոնք իը ա շթա տանքը կը հա- 
րըստացնեն եւ ընկալման ու այւտայայ—.
տութեան իր ծիբը կ}ընդլայնեն* Այս ձե_
ւով 1լ իրաղոբծուին իր ամէնէն քան- 
տինսկիեան պաստառը դուցէ' հքիեղին 
Առա նկխւնը^ն (1926) եւ նո ր—կեր սլա ռա- 
կան' զոյդ հ,Ար մնան կար չական համադը— 
րումդները՝ յաջորդաբար 1924-//Î, եւ 
1926—նկարուած *. Վերջինին մէջ՝ 
Լէմէ նոր կե րպառա յնութեան յա աո ւկ ՝ 
եր կտար ածա կան միջոցը կը դարձնէ 
եռա տարածական ՝ նկարի կեդր ոն ին դրտ- 
նուող Լեղակի մէկ եզրով՝ որ տեսողական 
թո րութեան եւ հեռակէտային թ ար կանք 
կը ստեղծէ ՝ ինչ որ կը հաստատէ Լէմէւ՛ 
մնայուն նաթա սիր ո ւթի ւնը ՝ վերացականն 
ոլ իրականը համաթմբոզ* Եթէ Լէմէ այս-_ 
տեղ կերպառական միջոցի մը կը դիմէ՝ 
այս երկու ո ւղղո ւթ ի ւննե ր ը մէկտեղող՝ 
նոյն տարիներուն ի րադո բծուած tuJL 
սլաստառներու մէջ՝ վերացական հարթ 
մակերեսներուն միաց ուած եռաաա րա- 
ծ ական տարրերով է որ [ծաւա լ ունե
ցող եւ իրականութիւնը ներկայացնող) ՝ 
այդ միաձուլումը կ}լնէ : Իրականն ու 
վերացականը մէկտեղող տյս հոլովոյ- 
թԸ } 1,նՀս1էս առաջադրեցինք ՝ կը յանդի 
^.ճոքոնտան բանալիներովդ հ իմնա կան եր
կին : Այս մէկտեղումր յաճաթ կը կըրկ֊ 
նուի նաեւ իր այն ա շթա տանքն ե ր ո ւն մէջ՝

ուր մարդկային կերպարները հետղհե._
տէ շատ աւելի իշթող ներկայութիւն կը 
ս տ ան ան :

Այո հանգրուանին ՝ մարդկա յին կեր
պարներու ներկա յա ց մա մբ ՝ Լէմէ կը ձե ռ- 
նա րկէ զօրաւոր ոճ ա կանա g ման մը՝ որ 
հեռու չէ Փիքասոյի հսկաներու պատ- 
կ1. րում էն, օրինակէն. Ո ւռա ծ մարմին
ներ եւ անդամներ որոնք՝ մեքենաներու 
կամ պուպրիկներու նման՝ յաճաթ իրա
րու կցուած մ ասեր է կազմուած են*. 
Որպէ ս կա տա րում ՝ աս ոնքմով Լէձէ կը 
վե ր ա դա ոն ա յ սեւ շր ջա դիծ ե ր ո լ օդտա— 
դործման ՝ որոնք հետզհետէ կը հաստը- 
^ան ՝ յ ի շեցնե լո վ փոր մ Աո ւոն : 1907—ի ն 
Լէմէ [երիտասարդի մը յա թուռն ու քըն- 
նադատոզ մօտեցումով՝ քի չ մ ը մակե
րեսայինի ՝ տյս Վ^Ը^_1’^Ը ո ր ա կած էր 
«ւպւհեսւոիԹ հիՆւսնգոլթեՍէն վսւլւսւկւսսւծ»
մը "Ը «Կը վաիցնէ» : Ա յսպէս կտ րտա_
յայտուէր ՝ Աուոյի գործերը տեսնելով 
նոյն տարուան Աշնան Ա տլոնին* Արդեօ^ք
նոյն առիթով Աէղան ին նուիրուած՝ յետ_
նահայեացքի^ իր վըայ գործած թ”Ը
քոպաւո րութեան տակ կը յանգէ ր ա յդ ղա_
տումին։ Աէզան երկու տարի առա^ դրած 
էր 1շմիլ Պ է րնառի [սեւ շրջտ դիծեր ը թե
րեւս առաջին կԼ՚Ըտրկուլը ՝ 1880—*"կա^ր
թ ո ւա կանն ե ր ո լ վեր ջեր ուն) թէ անոնց 
դէմ պէտք է «ամէն գնով պայքարիլ», 
ղանոնք հ ա կան կա ր չա կան նկատելով ՝ 
մթնոլորտային թորութիւնը եւ էութիւ- 
նը թտթարոզ *. Սէղ ան թնչ պիտի ըսեր 
եթէ վերակենդանանար ու' իր յանառակ 
ո բդին երդ ուն առաջին Ա եծ Պատերազ
մէդ ետք բռնած ընթացքը տեսնէր ՝ n— 
րոնք նկարչականէն տւելի' կը կլան ո ւին 
գծային ու սլա տ կե ր ա դի տա կան ՝ պատ—
կերաղարդային ներկայացումով՝ ուր նը_
կարչական գործարկում ը կը կորսնցնէ 
Ւը յ ա տ կանի շն երը ու վրձին Ը կը ստւս— 
նայ միայն գծելու ել մակերեսները ծած
կելու դեր՝ անանձնական՝ մինչեւ իսկ 
հասարակ *

Լյկսւր չական տ ո ւե ս։ լը $նջելով ՝ Լէմէի 
ղլթտւոր մ տահ ո գո ւթ իւն ը կը մնայ կԼր- 
պառականն ու ՝ այլազան տարրերու եւ 
նշաններու հակադրումէն՝ ումական գո
յացութեան մը կերտումը՛ > պա ս տառին 
վրտյ* Այսպէս ՝ 1930—ական տարիներու 
սկիզբներուն՝ ինք կը յղանայ նշաննե
րու թումբ մը՝ իրական տարրեր ներ_
կա յացնող կամ' անոնց ա յ լա կերպում ով , 
որոնք զօրաւոր ինքնատպութիւն մր կու 
տան իր դործերուն յ Ասոնք՝ թէ՛ առան
ձինն կամ թմբովին ՝ նիւթ կ^ԸԷԼտն շատ 
մր երկերու եւ թէ՛ կը մէկտեղուին մարդ
կային մարմիններոլ կամ տյլ դո յա ցու- 
թիւններու հետ *. Լէմէ կը կիրարկէ նաեւ 
ծաւալները բնորոշող նոր պատկերում 
մը՝ մարմինները կամ ս՚յլ ձեւի ծ ա ւա լ- 
ները մութ եւ լուսաւո ր Հբիծդերով ներ
կայացնելով։ Այո հոլովոյթէն ծնող ա_
՛քէնէն ակնառոլ ա րդիմևքները կր թուին
ըլլտլ 1940 — 1945—^/ մամանա կա շյր ջան ի 
պա ս տա ոները [Այք երի կա նկարուած) ՝ ո- 
րոնց մէջ միայն մարդկային մ tu ր մ ին
ներն ու գունային հարթ շերտերն եդ ո_
րոնք կը լեցնեն պաստառներուն միջո
ցը՝ ինչպէս սուզորդներ պա տ կեր ո ղն երը : 
Ասոնցմով Լէմէ ,առաջնակարգ դեր կու 
տայ գունային ար տայա յտ չա կան ո լ- 

թեան ՝ որոնք կր զուգահեռին նոյն շըը-- 
ջանի Ա աթիսի թ ղթ ան կա ր չո ւթ ե ան ՝ գու
նաւոր թուղթերու կտրօններով ի րա դո ր- 
ծուած ։

Ամեր ի կեան տյս տարիները կը տար
բերին Լէմէի ա յնտեղ կատարած նաթ- 
կխն երեք ճամբորդութիւններէն ։ Այմմ ՝ 
երկրէն ներս իր ուզեւորումներ ու լՀև-
թացքին ՝ ինք կը յայանաբերէ նոր երե_
ւո յթներ որոնք ՝ իրենց ում ա կանո Լ- 
թեամբ՝ անմ իջա կանո ւթեամ բ եւ ան տու
չութեամբ ՝կը հաստատեն իր իոկ րմբբռ
նումը արուեստին ՝ կամ' թէ տն թն չ 
ձեւ սլէտք է ո ւնենա յ. Լէէեէ կ'ըքէ- «հնծի 
համար Աիացեալ-Նահանգներու մէջ հա
կադրութիւնը, մեքենականին ես թնակա_ 
նին միջես, հակամեղեդիական մեծ իր- 
տութիսն ունի: P'U1J(J նաեւ գէշ քւաշակը 
այս հրկրի արժուն հում նիւթերէն մին 
է: 9՝էշ ՜նաշակ , ուժ՜եղ գոյ ներ , այստեղ 
ամէն ինչ կայ նկարիչի մը համար» , եւ 
կ^եղրակացնէ • «Ֆրանսական ”ճաշակ”ը 
թակարդ մըն է ստեղծագործ արուես
տագէտին համար» :

Այս համոզումներ "՛Լ, նո յն տարինե
րուն Լէյ է կը ՛եկս՛ րէ նաել սլա ս տա ոնե ր ՝ 
որոնց մէջ այլազան գո յներու շերտեր 
տեղ*կր գրաւեն եւ՝ թափանցիկ թերթի 
մը նման՝ հատուածներ կը ծածկեն 
պատկերուսՀծ նիւթէն ՝ սեւ դիծեր "՛Լ ել'
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V? 4, Կիրակի, Հոկտեմբեր 5, 199՜ 3 Ա Ո- ԱՋ _ Մ Ի Տ ք՝ ԵԻ ԱՐՈԻԵՍՏ »

Հ՜ ՖԼՐՆԱն ԼԼԺԼ-Ի ԵԻ ԱՐՇԻԼ ԵՈՐՀԻԻ 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ
A

Ըլլալով Փօլ Աէղ անի ե ր կո լ տոգորուն նուիրելս է ներ ՝ Ֆէրնան Լէմէի եւ 
Ար՝շիլ (Zz/zz,^///z հտնդիպումը կարծէք բն ա կան հ ո լո վո յ թ ի մը արդիւնքն ԸԷԷա J ՝
Ասի կա կը պատահի ատեն մը երբ երկու ա բ ո ւե ո տա ղկ տնե ր նկարչական տար_
''բեր ուղղո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ մէ>1 ՚ւը գտնուին *, Աայց կա յ Ա է զան ի հանդէպ հասա_
րտկտց եւ անվերապահ մեծարումը՝ դիր ար միացնող*

Հանդիպէ, ւմ բ տե 'il1 !i ունենա յ 1943_ին*. Հաւանաբար Լէքք՚Է բվչ բտն դի-—
ակր չաա սեղմ լրբանա կ ի մը մկ9 ճանչցուած Կ ո րքի ի եւ անոր արուեստին մա_
սին : Աս. յց Կ •• բքի շատ աւե լի ծանօթ կբ ֆրանսացի վ ա ր սլե տ ին ՝ ձ.^2ւ0~տ.տ կան 
տարինեբկն սկսեալ ՝ երբ հրատարակա թիւններու միԼոցաւ մօտէն կը հհ տե
ւ՜ կ ր եւրոպական եւ յատկասլկս Փարիզի ղե ղա բ ո ւե ո տա կան անցուդարձերուն ՝ 
արդի արուեստի հո լով ո յթ ին ու նուաճումներուն*. Աս որ առընթեր ՝ կա ր ճէԱն 
Տ * ԿրԷհըմի եւ Աթթ-բըթ ՏէյՎէս1' տ իբ բարեկամ ու թիւնը ՝ նո յն տասնամ- 
եակի վերԼեբուն սկսած ՝ ղորս Կսբքի ճանչցած կր Աւր ո պայէն անոնց վերա— 
ղ ա րձ[՚ն եւ որոնր ՝ Փսւրիղ իրենց զանուելու շրԼանին ՝ ծանօթացած կին մեծ 
թ1՚լ"4. յառաԼապա հ ա ր ո ւես տաղէ տներ ու ; Երեջը այնրան ք աճա թակի միասին 
կ  ̂[• ք[տ յ ին ՝ որուն համար իբենց թումբը ստացած կր Հ^ե ր ե ք հրացանակիրներէ 

ո րա կում ը յ
ձկյվիս , իր անձնական g ո ւ ց ա հ ան ղկ ո ին առթիւ ՝ փափաքած էր ոբ Կոր_

՛թին ԸԱայ ՒI' մասին դրողր՝ Գրութիւն ը ղ ր ո ւ ա տո ւմն է արդի արուեստին ՝ ո- 
բուն մԷԼ Կորք ի Լկձկն կը նկա ակ ՝ Փապլօ Փիքասոյի՝ ՆԼա ս ի լի 'fi ան աին ս կիի 
ե՛ ՏԷյ’ԼՒ՚'1՛ ՛է ողջին, «մեր գարու հսկայ նկարիչներէն ւքին»(1) ; Ասիկ տ առա- 
Լին փաստացի վ՛կ՛ա յ ո t թ ի ւնն է ՝ որով Կսբքի իր •քիբրբ կբ յայտնէ Լէմէի նը- 
կտտմամբ :

1931-/4, տեղ/, կ՚՛ունենայ Լէմէի նուիրուած գծանկարչական առաԼին ցու- 
ցա> անդէս ը . Լ իւ—Ա ս րք*է մ ԷԼ*, Կ ենթադրուի- ոբ Կսբքի ղայն ան սլա յման տե
սած՝ բ լլա յ : Լ/Ոյն չբԼանի իր որդեգրած ղծելակերսլր՝ մելանի եւ գրիչի Ա՛լ_
տաղ ո րծում ով՝ ցոյ՛ց կու տայ ոչ միայն Փիրասոյի ՝ այլ նաեւ Լէմէի տիրա
կան ազդեց ութ իւնր ; Կսրքիի մօտ ասիկա չաա աւելի ցայտուն կը դառնայ Հնոյն 
տասնամեակի կէսերուն՝ *[յուտրրի օդակայանի ոբմնան կա րներ ո t-ն իրագոր
ծումով՝ մանաւանդ այն պաստառներով՝ որոնր Լէմէի քաղաքային ա չչակեր
տուած եւ վե բացա կանացած տեսարանները կր յիշեցնեն*

Հ\^ձ\}—ակահ տարիներուն՝ Լէմէի Ամերիկա կա տա րած երեր ճամբոր
դո ւթիւննե րը կարճ աաեւ եղա ծ կին*. Չորրորդը եւ վեր Լինը (1940—1945)., 
նախկիններէն տարբեր բնոյթ կը զգենու h չ միայն որպէս տեւողութիւն այՀ 
որովհետե, այս անդամ ան Ամերիկա եղած կր որսլկս ապաստան երկիր մը՝ 
LL,llL‘nLl,L Սեծ Պատերազմին պատճառով՝ Աւրոպայէն թոյս տալով՝ երբ ն ր- 
կատի առևենք ոբ ինր ալ կը գտնուէր նացիներու սեւ ցանկին վրայ . նկատելի
է Ւ՛ [՛ եւրոպացի ^յն յաոտԼապահ արուեստագէտներուն եւ մշակոյթի մար_
դոց որոնր ԼէմՀէի նման՝ անցած էին Ատ լան տեան ի արեւմտեան ափը եւ յատ
կապէս Լյիւ—Եորր*. Այսպէս ՝ կաղմ ո ւած էր աքսո րեա լ ա ր ո ւե u տա դկ տներ ո ւ հա
ւաքէս կան ո ւթ իւն մը որ ՝ թկ՛ դրական եւ թկ' րաց ասա կան ձեւով րնդո լնուե

ցաւ տեղւոյն դեղարուեստական միԼավա .//'G' ե/ք բ ս : Աակայն ասիկա առիթ մը 
ե դա ւ որ Հ ա նղ ի սլ ո լ մներ կա ղմ ա կե րպո լ լ,ն ե, շւի ո ւմն եր տեղի ո ւն են ան տեղա. _ 

•լի եւ եւրոպացի արուեստագէտներուն միԼեւ ՝ որոնցմէ' Լէմէ — Կսբքի հան
դի պո i մ ր :

Ասոր մա՛սին կայ խօսուն վկայութիւն մը Մ է J ր /> Պ րր / ի՛"ջի կ՛՛՛լմէ , ո / ՝ 
'/քէ թէ 1943_/>ե, Փետրուարի երեկոյ մը՝ մամը Կ-ին , Կ ռ ը ջի ի արոլե„ւոա__ 
նոցին մկԼ հ բ ա ւ իր եա լնե ր ը կր սպաս են Տէէրնտն Լէմէի մտմտնումին , Որ !/՝„, 
շանւոյ : Երր կը հասնի , «Արշիլ Կորք ի _նիհաը , լարուած , մեղմ ձայ նով էՆ 
թովիչ խնդուքով_ յուղումով զեղուն կր թուի ; Ֆէրնան Լէժէ իր արուես
տանոցին մէջն է: Ֆէրնան Լէժէ իր հիւրն է; ••• Ֆրանսացի մեծ արուեստւս_ 
գէտը Կորէիի խոհանոցը մտաւ: (J.Q ֆրանսական ձեւով սթէյքներ կը պԱ1Ա1 
բաստէ : Լէժ է համբաւաւոր է խոհանոցային իր ձիրքերուն համար : ... թ Qp._ 
րիքր հրամցուած եւ ճաշակուած է: Այժմ ուշ գիշեր է : • . . Լէժէ կր իՕսի ■ Ան 
միայն ֆրանսերէն կը խօսի: • • • "Հիմա եթէ տրամադրութիւն չունիք ձեր նը 
կարներր ինծի ցոյց տալու, մի տաք : Արուեստագէտի մը սիրտը իր արուես
տին կր որսականի ել միշտ չէ որ անձ մր իր սիթար կը թանայ : Յայց պիտի 
ուզէի որ էկնթս ինծի ամէն ինչ պատմէ Արշիլի մանկութեան մասին: Կ՛աղեմ 
գիտնալ թէ խ՚նչ բան գինք նկարչութեան մղեց" :

« . . .էկնրս սկսաւ իր ամուսնոյն մեղմ, խոր եւ ազդու խոսքերը թարգմա
նել :

«"Կր Հիշեմ երբ հինգ տարեկան էի : Այն տարին երբ աոաջին անգամ ըլլա
լով սկսայ խօսիլ : Մայրս եւ ես եկեղեցի կ՚երթայինք : Կը հասնինք; <1|ահ մը 
զիս թողուր նկարի մր առջեւ , ճերմակ հրեշտակներ : Եւ սեւ հրեշտակներ : 
թոլոր սեւ հրեշտակները դժոխք կ՚երթային: Ես ինծի նայեցայ: Ես ալ սեւ 
եմ: Կր նշանակէ թէ ինծի համար Արքայութիւն չկայ : Մանուկի մր սիրտը 
նմ՜ան բան չընդունիր : Եւ ես հոն եւ այն ատեն որոշեցի աշխարհին ապացու
ցանել որ սեւ հրեշտակ լքը նաեւ կրնայ լաւ ըլլալ, պէտք է լաւ ըլլայ ել կ՛ու
զէ իր ներքին լաւ ութիւնը ամբողջ աշխարհից տալ , սեւ եւ ճերմակ աշխար_ 
նին"»ք2):

Ջէ՚նջ ղխոեր իմէ Լէմկ ի՞նչ ձեւով թնկա լեց Կ՚՚րջիի այս խօսջերը որոնջ^ 
իրենց վա [սարե րականո։ թեամ բ ( երկար կր պատմեն Ե որջի ի ներաշխարհին 
մասին , բարիին ել չարին՝ կեանջին ՝ մահուան եւ անյայտին իր դէմ յան— 
՛լիման ղանուելուն մասին՝ ղորս ՛լ ի մ ա ղ ր ա ւե լո լ համար աոանձին կր զգո՛յ 
ինջղինջ^ մանկութենէն իսկ՛. Ան ա պահ ո վո ւթ ե ան ղդացում մր որ ղինջ երբեջ 
չլջեց "լ Եորջի իր կեանջը աւարտեց առանձին*

ԱԼԵ-ՐՍԱՆ ՊԷՐԷՃԻ^ԼԵԱՆ

(1 ) Arshile GÔRKY : «Stuart Davis», Creative Art, September 1931.
Յիշատակուած հետեւեալ հրատարակութեան լքէջ •

Elhel K. SCHWABACHER : «Arshile Gorky», Published for The 
WTnlney Muséum, of American Art by The Macmillan Company, New 
1 f rk, 1957, p. 45.

(2) Mary BURL1UK : «Arshile Gorky»՝, Color and Rhyrne, v. 19, 1949,
p. 12.
Յիշատակուած Շուապախըրի մօտ , էջ 102 , 104 :

և

եաւախերը ցցող ստուերումով ['[,ա_
ղո րեուաե՜ ï Լէմէ այս ւլաղաւիարը կ՝ ո ւ_
նենայ 1942-iին , եիւ-Ե՛՛րբ, Պրոաուէյի 
վրայ նչմարելովի չարմուե եւ ղուեա..
ւոր լոյսերու անցջը կամ անոնց րոպէս՛_
կան ե րեւո ւմ ը ամէն ք՚ն չի 4մ1Ա1 J > 4'ո 

ղոցները՝ մութին մէչ. Կր վկայէ. «Մէ_ 
կումը հետ կը խօսէի, գէմքը կապոյտ 
էր, քանի մը երկւիայրկեան յետոյ՝ դեղին 
կր դաոնար • • ■ : կ֊լուխս կը րարձրացը_ 
նէի, տուներուն կը նայէի : Անոնք ա_ 
կօսուած էին գոյ նի երիզներով» : 
տի սլի ղո րե ե ր ուն գծով էլ աւե լցնէ թէ ին ջ 
«գոյնը ձեւէն կը ձերբազատէ, զայն լայն 
տարածութիւններով տեղագրելով ՝ ա_ 
ոաճց որ ան իրին շրջագիծով սահմանուի • 
այսպէս' աճ իր լրիւ զօրութիւնը կը պա_ 
հէ • գիժը ճաեւ»: Սակայն՝ այս առթիւ 
եւս , Ամէ կ '■անղիտաՂւայ Լարղեօ^ր տ- 
հոնց ծանօթ չէր} յատկասլէս Փիրասոյի
յետ — թո ր անարղապա շա լս յն իր ut զոր_
ծ ո ւմնե ր ը ՝ ինչսլկս 1926_[• Հե կտրի շն ու
իբ բնորդուհին'}}՝ անկէ մէկ—երկու տա
բի ետր նկարուած ՀԿ եր սլար^ը Հե ր կո ւրն 
տլ Փիրասօ թանգարան՝ Փտրիզ} եւ տյլ 
ևբկյ*բ) որոնց մկԼ Ապանացին նոյնանը- 
մ ան լուծում կիրարկած էր ինչ որ՝ իր 
կար՚լին ՝ կը ••երի թ ո ր ան ա ր ղա պա շտ կբ-
սլածոներու շրԼանկն ՝ գիծիղք ել ձեւին ի_
րա րմ կ անԼա տ ո ւմ ով *,

*

Ամերիկայկ^յթ վերադարձին՝ կկմկ ան
դամ կր դառնայ Հա մ ա յնա վա ր կու-

ս ա կց ո ւթե ան : 3*ողովրղային թաւերուն
հանդէպ իր սէբը՝ փարիղեան իր առա- 
£/'ե տարիներէն երեւան եկած՜ ՝ կենդա- 
ն ի կբ մնա յ եւ առա }ք՚ն Մեե Պատերա՚ջ. 
մ/, տարիները՝ ճակատ անցուած՝ իր 
մօտ աւելի [լը զօրացնեն ւլա յն երբ՝ այղ 
թաւէն եկող պարզ ղին ուո րն եր ո լ հետ կը 
րա մնէ կե անրի դառն պայմանները՝ պա
տերազմին ղաման ո ւթեան ենթակայ*.
1920 -tu կան թուականներու ս կ Aղր^>ե
բուն Համայնավար կուսակցութեան հիմ
նադրութիւնը՝ 1936—ի փողուիր դա յին ճա_
կատը՝ բանուորական յա ղթ ան ա !լն եր ը ՝ 
Ամերիկայի մ ԷԼ յառաԼղիմական չաբ— 
մումներոլ ա շթ ո ւմ ո ւթ ի ւն ը ՝ որոնց հետ 
շփմ ա^յ մ ԷԼ կը մտնէ եւՀ երկրորդ Ա եծ 
Պատերազմին առընչուող տյլ պարա
գաներ ՝ Լէմէի մԷԼ կը կաղմ աւոր են ել 
կ' ամրապնդեն գաղափարապաշտ րմ- 
բըռնո՚-մ մը՝ զոր թր ձեւուէ էլարտա^. 
յայտէ է՛ր ղորկերուն մէչ՝ յաճաէս բան
ուորը առնելով որպէս նէ՚լթ* Աակայն, 
գեղս՛ րուեստական է՛ր ումեղ անհա տա-
կանութէ՚ւնը ել արդէյականութեան է՛ր նը_
ւէ՛ րո՛մը՝ արղելջ [լ ըէէան որ է՛ն ջ է՛ յն ա յ 
պա տ կե լ՛ա յէ՛ն այն ճապաղութեան մ ԷԼ՝ որ 
կո՛չուեցաւ ընկերային ի ր ա սլա շտ ո ւ թէ՚ւն *.

ի րադո րծե լ ՝Այն է՛ն չ որ Լէ մ է կ'ոլղէ
նոր—է՛րասլաչւոու թէ՚ւն մըն է , ուր ներկա
յացուած նիւթը պէտջ է ենթարկուէ։ 
նե ր կ ա յ1՚ն ՝ ար դի ական ո ւթենկն ծնող կեր- 
պառակաց մեկնաբանման։ Այսպէս ՝ ծ ը- 
նունդ կխառնեն չաբբեր առօրեան ներ
կայացնող՝ իր այլազան դերակատար
ներով՝ ինչպէս նուաղած ունէ ր ՝ լա ր ա_
թաղա ց ներ ՝ հեծի կ բչողներ ՝ ա րձա կո ւր-

՛էի ելած ա նձեր ՝ ո րմնա դի ր — կառու
ցողներ ՝ տ ո ղան ց ո ղն ե ր եւլն . յ

Աակայն ՝ Լէմէի արուեստին այս երե
սակը ամէնէն թնդրայարոյցը կը մնայ*. 
Կայ որ ասո՛ր մ ԷԼ կը տեսնէ Լէմէի ար
ման իրը որպէս արդի նկա ր չութեան 
•Լտ ր պե տն ե ր էն մին ՝ մինչ ուր ի շներ ար
համարհական կերպով կը վէտրու է՛ն ա- 
նոր հետ, Իսկ Անտրէ Ա ւս ա՛ո յէ՛ համար 
«ԼԷԺԷ միակ հանճարն էր որ կարողացաւ 
աշխատանքի պատկերները ներմուծել իս_ 
կական նկարչութեան մէջ» :

Որ 4ևր$.Ւն տասնամ եա կի կե ր պա ր ա յին 
դործերով՝ Լէմէ կը ներկայանայ որ
պէս նոր Անրի քէուսօ մը՝ կերպարային իր 
պա րզա բանութեամբ եւ ներկայացման 
պարզո ւնա կո ւթեամբ ՝ թէկուզ ոճապաշտ*. 
Աս ոնցմ ո ւէ ին ը կը վերադառնա յ աւան-
զական տարածք — ^իԼոդի օդտադո րծ_
ման ՝ ուր տեսարանը մեզի կը հրամ ցոլի 
դասակաց ե ռա տա ր ածա կանռ ւթեա մ բ ՝ ի- 
բարու յաԼո րդող տեսողականն բնական 
մ ա կա րդա էներ ո էէ*. կա ր ե լա կե բ պին եւ
սել շրԼադիծերուն դիտումնաւոր ան թ ը- 
նամ ութիւնը նա թնա կան ո ւթեա^ շոէ-^լ ՚Կ՚ 
կո լ տան երկերուն։ Կտրծէք տյս բո լո- 
րով Լէմէ Ո ւզէ իր 1բ[,լ- տզա տութ ի ւնը 
հաստատել եւ նոյն ատեն մերմումը 
Զգեղեցիկ ճաշակէին . Ptujg անոնց կը 
պա կս ին նաթկին շրԼաններու կերպառա- 
կան թոյանքնէ րը*. Անոնց մէԼ բնանիւթն 
է որ կարծէք ինքզինքը Լէմէ ին կը պա ր-
տադրէ ՝ հ ա կա ռա կը նաթորդ շրԼաննե_
րուն երբ ան ՝ են թ ա ր կո ւե լո վ նկարի չին 
ձեւա յին ել ծաւալային JrL,u3*^ll^t նոր

կառոյցով ու կերպարանքով մեզի 1լը 
ներկայանար ։ Ւր մահէն քանի մը տատ. 
բՒ ա ււա չ՝ Լէմէ ըսած էր. «Ուզեցի ղէս)!1 
պարզութիւն վերադարձ մը հասսԱԱւո1լ՛ 
ուդիղ բնոյթ ունեցող արուեստով, բոլո_ 
րին կողմէ հասկնայի, աոանց նբըա- 
թիւններու : Կը կարծեմ թէ այս է ապա
գան եւ կ՚ուզէի տեսնել որ երիտասարդ
ները այդ ճանաւղսւրհով կ՛ընթանան»:

Աակայն Լէմէ տնմվ՚չական հեսւեւոչղ 
չունեցաւ • Փտնուեցան շյ՚չ՚"ե մը ք'թ1 
ա զդե ց ո ւթք"-*յյ կրողներ , [‘1'լ_սւէս 4-ul‘l,
Հելե՛՛ն եո Աը չ1՚լ Ե ո րջԼ՛ , 1930—ակս՚ն տ։ս-
րվ՚նե լ՛ուն : ^ուրչ ել՚եջ տա սնամ ե ւս կ յե
տոյ ՝ Փոփ Ա.րթ—1' արո՚-եստադէտնեթ' 
ոմանջ ք՚րենց տո՚ըջը տուվւն lA’Jdf1՝ 1'^' 
՛գէս Ա-օյ Լք՚խթընշթայն եւ Տէյձ" 
ջո՚լ՚սթ.. Իսկ ՃՈՏԵ-Ա՚կան տ ա ր թ'ե Ը "
նոր - պատկերայնութեան կամ աղա"֊ - 
պատկերս՛շնութեան ն կա բ ք. թ'երէն "մս,նք 
kl'f ա կեց ին "եւ շրջագիծեր եւ նկա քե
ցին կե ր սլա րներ , որոնջ աւելի կամ եք 
ւազ չավ՛ով կը յիչեցնեն ԼԼմէի ‘14‘1'd 
շՀ ա սլ ա տ կ եր ա յն ո t թ իւն ը :

Աէյսօբ Լէմ՜էի արուեստը ի *եչ k['_ 
լադ րէ մեզի-. Առիթով մը մաանանչաեէ^ 
թէ «Գոյութիւն ունի բաց նկաբչա֊թ|ււ 
մը եւ գոց նկարչութիւն մը: Ռընա-111!1’ °՜ 
թինակ, գոց նկարիչ մըն է, Սէնս’Թ’J 
հակա՛ռակն, թաց է: Մեզ կը ժ՜ղէ 1 P2 
բաներ գտնելու» :

Գուցէ Լէմէ երկու պ-րադսձ՚երն

շԱՀԱրԱԶ
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UWIim 1>ԿևՐ2«1Վ<»-1!Ո.ն
կրնամ , "կխԱ՚՜Ը՝ պարզապէս նկա բա՛գը- 

րել տեսանէլին եւ հա սնի լ թերեւս ճշդըր- 
տութեան մը տեսանելի ՝

մոխրագոյնի՝ կապոյտի փա յ լա կնե ր ոփ՝ 
նա թվա դոյն ի. քաշուած երիղհերոփ՝ կար- 
ձիրի ) միայն կա ը մ ի ը բծաւոր թաւեր ուր 
տառեր , թիւեր , լաբիւրինթոս մը ձե լե
լե լա՛- կր իւլրտին քայլերուն տակ ան- 
ոորմ մարդուն՝ մա բդեր ուն ՛որոնք չեն 
Հանդիպիր y կարծես կը հանդիպին մի- 
“A դռյներուն ,

տրապէզի ճերմակութիւն մը՝ յետոյ 
բոշս՛ րձան մը հողի՝ յետոյ լուսիններ ՝ 
անդրջրհեղեղեան էլամ երկինքներ ըս-
տորերկրեայ ինչպէս նա ի» կին փեցօրեա- 
ներուն ‘^էջ^ զանազանող կերին ո լ ւիա 1’1։ն

Գրեց'

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

ւրերը՝ առնուած ՝ ա մ՛ի ո ւիո ւած եռան
ուններու ջ քա ռան կի ւնն ե բո ւ ՝ աստղե- 
յլ առըն չո ւթեան ■>էջ,

Կրեամ սլա րղա սլէ ս նկա րն ե ր ը 'Լե1^Լ
տ տկե ր ա քն ե լ ՝ ներ էլա յ ա քն ե լ կ Լ՛կին ՝ տե- 
սկ մը այս սեղանի ճերմակին ՛էր ս՛ յ , 
յս կապոյտ պաստառին՝ այս պա տու- 
սնին , տե սա կ մը ուղիղ տրապէզ մը 
ւուն կ րա լ կը հակիմ ՝ կ ը կռթնի մ , կը 
ստկի մ ղրե թէ , կարծես զ“՚յն ՂI’ԵՀ I' > 
ուրեմն
արել մը որ քայքայուէր սեղանին փրայ 

- ‘1,ոըէ թանձրութիւնը կարմիրի ՝ ան- 
ստակից ա շխարհ ՝ բռնկող հնոյ ՝ զդա- 
'ւթիւններ ու ,յանք ու որոդայթ , հասու— 
՛թիւն մ աքի ՝
եւ այն ատեն !լանդրադառնամ որ հոս ՝ 

եղանին կարմիր՝ մոխրագոյն ՝
սսԼ"յտ ղուշա կո ւող ու յապաւուած ՝ 
ափանքուած կամ խ՛ոս՛քուած ^դոյները
սւ՚1։ւ1՚ չէ ըԱել, գոյները կարեժ չէ նկա-

դոյ^ևրը անուններ են լե ղուին 
իսկ շարժ՜ումներ ՝ տարածութիւն ,

սրութիւն^ պաստառին ՛էրաJ î 
ուրեմն
՛ԼԱ յն երը կարելի է ար տա ասն ել եւ դուն 

foutu դո ւշա կե լ ինչ որ կը կոչեմ կա ր- 
I'[' կս'մ հաստ սեւ կրնաս հաղորդուիլ ՝ 
ի՚րս՚ն ատեն որ կը մնանք լեղուին մէջ 
c տնկէ դուրս կը լսենք անունները 
ո խե րուն փ ա կք ուած :

Երբեմն կրնաս երթալ թէ^ի քիմիա- 
ան նիւթերու բա ւլա դր ո ւթ ի ւն մը՝ ո Լ.Ւ ւ
"֊եոյթ 5 իւղ՝ լպրծուն խիւս՝ ձեռքի 
'"րժում մը որ կը խառնէ պատմութիւն՛ 
L Ա՛րհեստ ՝
երբեմն կ[Լ փ երա դառնս՛" սլաս տառին

'I' Ղո՚յհե ր ը եղեր են երեւում ՝ երեւեր են 
Ա՛րծ ես առածին անդամ ըլլա լո ՛Լ ՝ եւ ինչ 
ր. չկար յիշողութեանդ մէ£ կը յս՚յա- 
՝Ոլի ահա ՝ կ'1 ըսեմ կապուտակ նա րնջա—
ոխ՝ դեղն աւունւ կարմիր ՝ յօդաւ-"րո՛ ած 
Ոխրադոյն ,

"-Հր ?նջեր է դո յնե րու սլատմ ութի ւ— 
սլա սա առին փրայ կր յ°ր[,1,կ ՂԱէ— 
անդամ մը եւս։

ես մ ա g—կամա ք կառուցել անհ աւա 
'ւմ՚ռ » աննշմարելի կա յունութ ի՛ն մը

ուժեր՝ բխումներ ՝ ղսպո ւած շա ր— 
֊մներ Լի արձակուին ՝ հր թիս֊ մը rlnJ,l[' ՝ 

kl!. դ^՜է այբուբեն մը եւ կը փախչի ւ ևԸ.
‘"յրռւբենէն.

>ոյն ատեն յա յանա կեր պո t-մ ու հետ-
■’ ’ երեւում որ է հետք։

‘"կ դուն ու ես , որ կը քալենք պաս- 
"լ1'ն ‘էլ՛ա յէն , այս կո ղմ էն դէպի մի՛- 
ւ Ղ/՚Լդահեռ ճամբան ե լ՛ ո ւ փրայ , սան.— 

մը՝ Վփրէլք մը անել՝ յետոյ սպա— 
Ը տանիքի մը փը ան ՝

եռվ 
ե ւ սւ

մ մ

աս՛ կուած քարաժայռին մէջ՝ զոյնի քա_
րա ժ՜այռին մ ԷԼ՝ 1լ անքն ինք .աղբիւր ի մը 
ք ս՛ յ ՛ոքէ ն ՝ կը զոփանտնք ՝ կը կնքուինք ՝

ես ու դուն՝ հակադիր ճամ բան եր է ՝ 
դէսլ ի խորք մը՝ դէպի տեսան ելի ու

թի *֊ն մը երկրորդ*.

կրնամ նկար ադրե լ :
Բ՛՛՛ղաք մր դո լք է հոն՝ շատ բարձր լե- 

րան մը ՛իրան՝ կա սլո յա ի լեռ որ կը հա
կա իսօս է ՝ պա ր տ է ղի մը ՝

իսկ տրապէզ ՛! ը բաւական է որպէսղի 
րո լոր ձեւեր ր դա զրին կերպեր ըլլա լէ ՝ ե. 
երեւին ։

Ինչպէս րա ր ձ ր ա ւան դա կին փր ա յ հոն ՝ 
Փեր ուի մը հ եռ՛ս ւո ր ՝ ին չպէ ս արեւոտ ու 
մաշած ու ամուլ մ ա կե ր ե ւո յ իժ ին ՛իր՚" J 
U b ՛մ՛ մ՛" յ ուր եղանք ՝ դուն ու ես ՝ ճեր- 
մակի քարաժայռի մը յենած եւ մեր ոտ
քերը ջուրերուն մէջ Աեֆալուի՝ ինչպէս 
ե ր կի ր ր անկոչելի ՝ որոփհետել դա ղտ— 
նի , ս,յն ո Լ1 մեղ կ^ ապրեցնէ ել ուր չենք 
բնակիր ՝ ի՛նչ որ կը կոչուէր բնակ եր
կիր ՝ կամ երկիր անբնակ՝ այն որ կը 
պա ր տա դր է մեղի անկարելի բարձրութիւն 
մը հորիզոնի՝ շունչի՝ չխշտի՝ տեսակ մը 
սլա ՛ո ա ս իսան ա տ ո ւո ւթ ի ւն ՝ տեսակ մը

ձգէ որ ըսեմ ՝
ժ ո ւժ կա լո ւթ ի ւ*ն բառի ՝ ւ Ղո fol1

որպէսղի մնայ միայն յուշարձանը սլ՛"- 
</՚ն ) "A որ ել ամփ՛՛ոփէ բոլոր ողբերը
րխումներուն ՝ անկանոն ՝ յարաշարժ իսը_
լըրտումնեըը հ ո սան քնե ր ը կը սլա ր ս պէ
ծաւա լներոփ ՝ կո չէ՛ ղա յն ո ի՛ ՝ կո չէ՛

՜ ՛լա յն ա ռանձնո ւթ ի ւն ՝ կո չէ՛ ղա յն փ ե ր ջա
յ՛լէ ս ՛ի ե ր ին ազատութիւն մը' զերծ ամէն 
աղէտէ ՝ բա յք յուշարձան մ ր դո յն ի ու
փ՚ոյելքի , ժ՜ուժող—ճկոզ իրեն այս բրտու
թիւն ը կոտորակուող բաներուն՝

աչքը միայն՝ պահ մը՝ կը պահպանէ 
"՛յո բո լո ր ը միասին ՝ անհաւասարակշիռ 
կա յուն ութեան մը հաճոյ*բը
սրընթաք առկա իս ո ւած իր հասում ի բարձ
րակէտին յ

\յկա ր չո ւթիւն ը ցոյք կու աայ ինչ որ 
կայ եւ զօրութի՛ւնը կու դայ բոլոր ջ^ջը— 
ւս՛ ծ րան եր էն ՝ պարապ յ ի շո դո ւթ ի ւն ՝ 
պատմութիւն' զերծ յիշողութենէ յ

Դի՛ւրաբեկ՝ ՛ի իս լաւն՝ երեւումները կը 
քայքայուին ՝ կը դառնան հետք՝ կ'՛այլս՛- 
ւիոխուին զօրութեան ժ ը ՝ որ այնքան քիչ 
կ'երեւի որքան մեր առջեւ կը պարզէ մը- 
տա սեւեռս ւմի մը՝ բան դա դո ւ շան ք ի մը 
ցնորական պատկերները * հտնէ այդպէս 
հաւատանք ՝ պահ մը՝ որ անձկութիւնը 
կր թարդմ անո ւի դիծոփ ու գոյնոփ՝ երր 
պա րղա սլէ ս ձեռքէն մէնչեւ. ռւչք, սւչքէն 
մինչեւ, հեռաւոր իսորքԸւ անիկա ղօրու— 
թիւն՚լ, է օրուան :

^կատ կերները կան , ո։ յո , Ասատուրի 
նկարչութեան մէջ , կան , որպէսզի աւեր., 
ուին , պատռուին^ ասոր համար է ղուղէ 
Որ անոնք կր պատրեն , կը իւաբեն , կը 
հմայեն ՛"- կր ՛թուին քնարական .ոլ ակ_ 
նաիստիղ ,

մինչչ նկարչութիւնը կը հետապնդէ 
ի՚որքր^ հա սնի լ թորքին "ր կերպաւորէ 
տարաՏքը^ հիմնական ել պատահական •.

Ինչ որ ջնջուաՏ է մ ի չտ կայ. մ ի չտ կը 
դիմէ դէպի անպա տ կեր ո ւթ իւն մը. ոլւա֊ն 
դուն ու ես կրնանք տալ չ^ագիՏ . բայց 
ջնջումը կը հաստատէ այս տեւական ջան^ 
քր . րանուաՏ՜քը. ձդումը դէպի անսլատ^. 
կերին րաց ատը :

Հրա չալի հաւասարակշռութիւն մը ուն— 
կայուն եւ հակադրական ումերու որ 
ղանոնք կը ճկէ. կը դնէ լուՏի տակ. կը 
լուծէ , օՀ մեր լուծումները արուեստադէ- 
տի . մինչեւ որ հ ա ւա սա րա կչռո ւթի ւն ր 
[սորտակուի . եւ վրձինը նորէն եւ ահա 
իմ մատնևրս զուդահեռ ստեղնաչարին 
վրայ վերսկսին, հարուած առ հարուած, 
ուղեգիծ ճամբան, դէպի թորք մը. պարդ, 
կայ սկիղյր մԸ-

ՆԻԿՈԼ ււ/ԼԲԱԷԵԱՆ - է/ԼԻՇԷ ԶԱՐԵնՑ 
ՏԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻԻնԸ ԵԻ 

ՅԱՐԱԿԻՑ ՄԱնՐԱՄԱՍՆՈԻԹԻԻՆնԵՐ
Ազդերու կեանքիդ մէջ կա^ դրո ՛լներ ՝ 

որոնց հանդիպումը յաճախ ճակատադը- 
րական ՝ երրեմն պս՛ ր զա սլէ ս օգտա կա ր ե- 
ղած է մէկուն կ՛՛՛մ միւսին համար ՝ բայք 
միշտ հ ե տաքրքր ա կան' դրականութեան 
սլա տմ ութեան սլա ր ա դա յին :

Աձ՛ դլի ական դրականութեան մէջ հռչա
կաւոր է .ձոնսըն—Պոսուէլղոյդը։ Երէր՚՚ր— 
ղը զլ՛ած է առ՛՛՛ջին ին կեն սա դր ո ւթ ի ւն ը 
եւ այդսլէսոփ նպաստած' անոր հռչակի 
տարածումին*, է'այց նաեւ ձմնսրնի մս՚- 
“ 1՚ն իր ՛լէ՛ անմահութիւն ապահ ո փած

ին՛քնիրեն*, յատկանշական է՝ այս տե
սակէտէն ՝ դրա կանա դէ տ ի մը հար ց ո L—
մը* հփլյնդիր է' խոսուէ լի չնորհիւ ,ձոն— 
ս ըն ը հ ռչ՚ս !լաւո ր դար <4 ա ծ է յ թէ ճոնսը-
նի շնորհիւ' պոսուէfր^ :

9>Æz,zZ անակա^ դրականութեան մէջ կայ 
Աէօթէ — Հեր տեր եւ Կէօթէ — էքերման 
հանդիպումներու ա ղդե ք ո ւթ ե ան հարցը : 
Ե ր ի տա ս ա ր դո ւթ ե ան շրջանին Կէօթէ հ ան
դի ՛զած է իրմէ հինդ տա րու մեծ Հե ր տե
լ՛ ին եւ այս հանդիպումը բնորոշ ազդե- 
ցութ իւն ունեցած է իր ասպարէզին ‘Լը- 
րայ*. ՝Լյոյն Կէօթէն յետադա յին ունեցած 
է քարտուղար մը' ^քերմանը ՝ որ ^ճոնսը— 
նին հիացող Պ ո ս ո ւէլին պէո հաւատարմօ- 
րէն արձանա դրած է մեծ ու պզտիկ ման
րամասն ո ւթ ի ւնն ե ր ՝ որոնց շնորհիւ այ
սօր կարելի է ամբողջ ական պատկերա
ցում ունենալ հա սուն էօթէ ի ա շխա ր- 
հահայեացքին մասին։

Էե ո ւո ական դրականութեան յա տ կա- 
ն շա կան ղոյ՚էը Պ ո՚շկին — Տ է րժաւին երկ
եակն է : Առ՛՛՛ջին ը տաղանդաւոր սկսնակ 
մըն է՝ երր կը հանդիպի երկրորդին ՝ որ 
ժ՛՛՛ման ակի հռչակի տիրացած գրողնե
րէն մէկն է։ Ան բարձր կը ղնահատէ ե- 
րի տա սարդ բանաստեղծը եւ իր յս՚ջո ր դը 
կը տեսնէ անոր մէջ*.

Այս ‘Լ^բջ/1*^ օրինակը՝ ճանաչում ի եւ 
յա յ տն ա բե ր ո ւմ ի մ անրամա սն ո ւթե ամ ր ՝ն ը- 
ման է Ջար ենց — Աղբ՛ս լեան ղոյդի օրի
նակին*. Աղբալեան բանաստեղծ չէ Տէր- 
ժ՜աւինի պէ" եւ֊ իր յօ՚խ՚րԴԸ չի հ"  ̂չ՛՛՛
կեր Ջարենքը՝ ռուս երէց բանաս
տեղծին նման հ եզին՛ս կա ւո ր անձ է 
եւ անմիջական հռչակ 1լ ս՛պահ ոփէ ի լ՛ 
սլա շտ սլան ե ա լին *

ԱՆՏԵՐԸ

Ն ր բ հանդիպումը ուե ղի կ' ունենա յ՝ 
1919—/'^ ՝ Աղբ ա լե ան ը քառասունը անձ 
հասուն մարդ է արդէն եւ հռչակ ո՚նե — 
քո՛լ հասարակական "լ դրական դործ ի չ։ 
Ինչպկս ինք կ'ը"է' սուրը չէ ձգած որ դը- 
րող դառնայ ՝ գրիչը չէ ձգած "ր ժ ար
տիկ դառնայ։ Է ւ միաժամանակ երկուքն 
է ս՛ յն ատեն : Ա* ան կտ փա րժա կան բեղուն 
դործունէութիւն ունեցած է արդէն՝ ծա
նօթ ոլ յս՛ րդո ւած քնն ս՛՛լա տ է , Հ,՛" յ ($ե- 
ղս՚փ՚ոխս՚կան Դաշնակցութեան անդամ է 
եւ ղեկ՛ս փար ղո րծ ի չ ՝ կուսակցական՛ օր- 
կանի ի՛մրադիր եղած է ՝ կամաւորական 
գունդերու 'Լարիչ Ա ա ր մն ի եւ Աղդա յին 
11] ո րհուրդի անդամ՝ Հս՛ յ ՚ս ս տան ի ան
կախութեան յայտարարութիւնը բանա
ձեւող, քաղաքական ու մշակութային 
աչքառու դէմ ը է ուրեմն ել իբրեւ այդ
պիսին ]Սորհրդարանի անդամ դարձած է 
Il ն շանա կո ւած' Լուսաւորութեան և Ար^ 
ոլեստից Նաթարար : Անունով կը ճանչնայ 
Զարենցը. րռւյց շ[՚ դխոեր որ իրեն են
թակայ կրթական Hul'l,ub'b '՛է?. “։շթա- 
աող երիտասարդ lfըն կ ան :

Եղիշկ Ս ողոմոնեանը. որ Զա րենց գըր- 
չանունով նշանաւոր պիտի դառնայ . քը- 
սանը նոր անցած երիտասարդ մըն Հ
1919_ին : 9 ան ո լիս կն դրական հետաքըրք—
բութ իւննե րով տարուած պատանի մոլի 
ընթերցող մը եղած կ իր հայրենի կարս

ք՚Ա ղաքին մ կջ -. III ռո՚Լա յո յղ ու տտ գեա-
պահ ՛Ար հոդի՝ 17 տ Ա՛րեկան ին մասնակ_
քս/ծ է կամաւո ր ա կան շարժ" ւմին , մահ ու 
աւեր տեսած եւ ահաւոր պատկերներ 
ամբարած իր յիշողութեան ու երեւակա
յութեան ժ^ջ*. Ց ե տա զա յին համամ արդ 
կային դաղ՛ս փ՛ա բներն ու համա յնա փար 
փարդս՚՚՚ւետութիւևը փ՛ոխարինած են ազ
գային դա ղա փ՛ա րա խօսութիւն ը իր հոդիին 
ու միտքին մէջ՝, Կանխահաս հեղինակ' 
1917—տէլ՛ է արդէն բանաստեղծական 
երկու հատորի' Երեք եթգ ւո.իյւսպ.սւլււՆկ 
աղջկան եւ 9‘Ui(ip էական աււալլպել ? որոնք 
Աղբ ա չեան կը ծանօթանայ պատահ
մամբ*. Ջ ալ՛ ենք ուրիշ բաներ ալ դրած է 
ու հրատարակած ՝ մա սնա կցած է հա
մայն՛" փար յեղափ՛ոխութեան եւ- փե բա
դս՛ րձած Հ՛Ա յա "ս՛ան ՝ ուր փե ր ա դր ա ւ- 
ուած Կար "ի ԼԸ ուսուցիչ է՝
երբ իր անունը կբ հ ռչտ կո ւի Լ} ր եւան էն :

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ

Աղբալեան անձամբ պատմած է իր 
հանդիպում ը Ջ՚սրենցի հետ՝ Ակօս սլա լ՛- 
քերականի Ջ- ղ[՚ՐՐՒ"^ /' (•ր tրւ Հեիլթ

Գրեց՝

Գ- ՇԱ1ԻՆԵԱՆ

Հայոց դրա սլատմ ութեան համտր^^ձփ • 
Այ ս հանդիպումէն առաջ տեղի ո ւն ե քած 
է նա խահ անդի սլում մը՝ դիրքերու մ իջ՚1- 
լյսփ՝ Բ՛աքուի մէջ՝ 1917—// աշնան*.

Ապըս՛լես՚ն Բաք՛"- դաց՚սծ է խօսելու 
հ.մի մեծ հաւաքոյթի մէջ?> եւ Այրել, թեր- 
թի իսմր աղբատուն ը կը սպասէ որ զինք 
տանին հաւաքա փայլ՛ : Հոն պա տա հմամբ 
ձեռքը կ^անցնէն Ջ՚սրենցի վերել յիշուած 
դործերը . Վերնա դիրները «ո ւշա դրա ւ» կը 
դտնէ ու կը սկսի կարդա £ սպասում Ա՛
հա լ՛ոքո յ թ մ ո ռց ած ։ Եղիչէ Ջ արենցն ու 
ես^ի մէջ այսպէս կը ձեւակերպէ իր տը- 
սլա ւոր ո ւթի ւնը ,

Տհսայ մի Qnp մարդ, նոր վերարե_ 
րու_մ հւ վարժ տաղաչափութիւն :Մի 
տազանդԱԼսւր սկսնակ (...): Տէր֊ 
եանի հեսւքուլ մի նոր րանասլոեղծ 
էր ծագում դրականութեան եորի_ 
զոնից :

Կ՝ ո ր ո շէ հ.առս՚ջին ['"կ առիթուէֆ ԳԸ^Լ 
ա յս նոր բան աստ ե ղծ ին մ ա ս ին ՝ կը խընդ- 
րէ խմրադր ութենէն որ դիքք^Ըը փ՛ոխ 
տան իրեն ու Բ՛Ա ք՛՛լէն Ւ['ֆփ" կը մեկ
նի ղանոնք իը հետ տանելոփ? Բայք հյսհի 
ու մահ//» այդ շր ջ՛՛՛նին սպասուտծ աո ի- 
թը ուշ կու դ՛ոյ. երկու տարի ետք-,

1Լղրալեան կը պատմէ •
Երթ մի փոքր շունչ աոայ , մի դա_ 
սախօսութիւն սարի Ե- Չարենցի 
մասին : «Մի նոր բանաստեղծ» վեր_ 
նագրով' Խորհրդարանի շէնքի մէջ 
եւ խուսն բազմութեան ներկայ ո։— 
թեան: Նոր բանաստեղծի անունր
ընկաւ ամէնքի բերանը : Լթագիր_ 
ները հաշիւ տուին դասախօսութեան 
մասին եւ Ե • Չարենցր դարձաւ մկ 
անուն :

Այ ս իրողութեան արձադանդը կը դրտ— 
նենք Ջա րենք ի ինքնտ կենսադրա կան քեր
թուածին՝ <հՋ ս՛ ր են ցն ա մէ'ծին էջ > ո՛ր կր 
1լա ր դտն ք *

Լ'! կնչո՞ւ ծի ծագէր հոգիս }
Երբ Նիկոլ Աղթալեանը մի օր 
Սարսելով դահլինն ու_ ֆոյէն _ 
Աւետեց ամբողջ աշխարհին ,
Որ ծնուել է մեծ մի պոէտ • ■ .

Fonds A.R.A.M
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Որ ծ(եււ_ել է եթգիչ մի վաււ
Ու. րերել է հրվեր հրէ.
Ց՛նծա' Նայիրեան աշխարհ, _
Ցն՜ծա' ••* Եղիշէ Չարենց:

ՀԱtuր ս ելո վ դահլիճն ու֊ ֆոյէն» տողը 
եւ անոր յաջո բդող միւսները կը հա ստա— 
տեն Աղբս* լեան ի զուսպ տեզեկա տուոԼ- 
թիւնը» fiutjg Հննադատը կու. տայ իր ա— 
նունի յի չա տա կութեան մեկնաբանութիւն 
մը^ որ կրնայ րոլորովին ճիչդ չըլլալ։ 
«Ձարենցն ուրախ չէ , Ըսէ ՈՐ իրան 
յտ յ տն արեր ո ղր ե' ս եմ եղան՝ ել ոչ իր են մ 
ցից մէկը* • •» : թերեւս յ Բայց կարելի է 
նաեւ ուրիչ բացատրութիւն աա լ ման
րամասնութեան' երկդիմի նկատելով 
Ձարենցի վերաբերումը* ՛կրնանք մտա
ծել որ Ձար ուրախ եւ հպարտ է Աղ-
բա լեան ին պէս մէկու մը կոզմէ բարձր 
գնահատուած բյ լա լուն համար : fiutjg
Ս-ir ալեանը քաղաքական հակառակորդ է 
եւ անունի յ իչա տա կում ին լաւ է կց ել 
հ եդնա կան երանդ մը կարենալ զայն 
Հմա քսէն անցընելու^ համար։ Այս վա ր— 
կած ը կարելի է ամրապնդել Ձարենցի նը- 
կա բադի րի տարրերովդ բայց նաեւ հրա
տարակչական մանրամա սնութ եամր մը» 
«Ձարենցնամէդի յետադայ հրատարակու- 
թիւններուն մ՛էջ Հհիկսլ Աղբա լեան'» ը փո
խարինուած է անո րոչ Հքննադատ» բա
ռով ♦ • ♦ : Ձտրենցը հ ա կա ս ո ւթի ւնն եր ո վ
յեցուն ու բարդ մարդ էր եւ բանաստեղծ î 
Երանդաւոր այս մ եկնա բան ո ւթի ւնը թե
րեւս աւելի կը յարմարի իր խառնուած—
ըՒն :

Զարենց խ եր թի մէջ կը կարդայ Աղ- 
բա լեան ի դասախօսութեան տեղեկատու- 
ու թիւնը հ կը մեկնի գիւղէն} ուր կբ պա չ-
տօնավարէր^ կ՚երթայ Երե լան 1ւ կը ներ_
կայանայ նա իւար ա ր Աղբս։ լեան ին : Հան-
դիպումը այսպէս կլ, ներկայացուի այս 
վերջինին կողմէ-

Մտաւ աղք ատիկ հագուստով մի 
նիհար երիտասարդ, անի նամ մա
զերով մի գլուի վտիտ ուսերին, 
դէմքի մորթը տժգոյն ու քաշուած 
եւ քիթ՜ը մեծ ու սուր : «Նստհցէ'ք, 
ասացի, ո՞վ էք եւ ի՞նչ էք ուզում» , 
_ Ես Ե • Չարենցն եմ, ասաց»( . . .) : 
Ասացի, որ նախարարութեանս Ըա_ 
իահաշուի մէջ նշանակոլաձ՜ է մի
պաշտօն • _ «անձնակւսն քարտու_
ղար» : Այդ պաշտօնի համար մարդ 
չեմ հրաւիրած(2) • ես ինքս եմ իմ
քարտուղարը. մարդու կարիք չու_
նիմ(2) ; Րայց հիմա ես ձեզ նշա_ 
նակում եմ այդ պաշտօնին: Շէնքիս 
մէջ ունիմ(2) մի ազատ սենեակ- 
կարող էք այնտեղ ապրել: Բայց 
ձեր «պաշտօնն» արդարացնելու հա
մար պէտք է մի րան անէք • կազմե_ 
ցէք նախարարութեանս շէնք ի իրա_ 
ցանկը: Դուք ազատ էք • երթ ուզէք' 
եկէք պաշտօնի :

Աղբա լեան դո րծավա ր ին կր թելադրէ 
գործադրել իր որոշումը եւ Զա րենց ին 
տեղը ուրիշ ուսո՛ւցիչ մը ուղարկել գիւղ-
Երբեմն ալ կր հ ետաքբքրուի «նոր պաշ_
տօնեայ»ի վերաբերումով ; Ե'իմանայ որ 
անկանոն կե Ըս1ով կու֊ գայ դո բծի հ չա- 
բունակ կը ծխէ հ մ եքենա դր ո ւհ ին ե ր ո ւ
դործը կը խանդա րէ անոնց հետ խօսե_
լով , բայց ցանկը սլա տ ր ա ս տած չէ եւ 
պա տ ր ա ս տ և լի ք չունի :

Ես արդէն յոյս չունէի կը դրէ Աղ_ 
րա լե ան ,ոը րանաստեդծից կարող է 
պաշտօնեայ դոլրս գալ • իմ նպա
տակն էր նրան հնար տալ ապրելու 
եւ իէ կոչումին հետեւելու : Հրա
հա՛նգեցի հետը մեղմութեամբ վար_ 
ուել եւ այնպէս անել, որ գրասեն- 
հակի աշխատանքը չտուժէ(2) :

ՀԱՆԴԻՊՈԻՄԷՆ ԵՏՔ

եէպքերը կը ստանան թաւալագլոր լՀհ_
թ՚սցք : 5 եղի կ ունենա յ I)' ա յիսեան ա- 
պըս տամրո ւթիւնը՝ դործի կ' ու նցնի fi իւ՜֊ 
ըօ—կառավարութիւնը եւ Աղբա լեան կը 
հեռանայ Երեւանէն*. Աետոյ կը ծադի
Տ ս' J — թրքական պատերազմ ը) Հայտս_
տանը կը դառնայ խորհրդային Հանրա
պետութիւն ՝ Աղբալեան կը բանտարկուի , 
Փետրուարեա^, ա պս տա մբո լթ եան շնոր
հիւ կ աղատի եւ 1լ անցնի թա ւր ի ղ ♦

թաւրիղի մէջ է որ 1923—/ր ձմ ր ան կը
ստանայ Եղիշէ Ձարենցի դործերր հեղի_
նակին կողմէ ուղարկուած * Երկերի Ժո_ 
ւլովածու^ երկու հ ա տ որն երը , Պոէղողու_ււ__ 

յ ՌոլքսւԱս սւնսէյլ ել ուրիչ գրքոյկ մը՝ 
որուն տիտղոս ը չի յի շատակեր : Բանաս- 
տեղծը իր տրամադրութեան տակ դիրք 
լէ ունեցած եւ իսնդր ած է բա ր ե կա մէ մը 
"Ը 1'րեն ն ուփրած օրինակները զիջի Աղ_
րա լեան ին :

Ժողովածուի p. հատորը կը կրէ Հ £_ 
ml-լեալ մակագրութիւնը-

Սիրելի Նիկոլ Աղբալեանին , Ե- Չա_

րենց : Նիկոլ ջան, ես ոչ մի հա
մար չունէի իմ այս հատորներից, 
որովհետեւ աոիթ հանդիսացաւ Մ -ը 
զիջեց իր համարները, ընդունիր իմ 
այս նուէրը որպէս նշան յարգանքի 
եւ համակրանքի. քո' Եղիշէ Չա_ 
րենց • 923 , 1, 28 , Երեւան :

Մ * ը ա ւելց ո ւց ած է •
Զիջոճք եմ ուրախ ութեսւմր • քեզ 
հալալ ;

Առաքիչ հատորի մա կադր ութիւն ը հե
տեւեալն է ♦

Սիրելի Նիկոլ Աղբալեան, ընղու- 
նէ(2) իմ դիրքերը որպէս յարգան
քի եւ համակրանքի նշան, 28, 1,
923, Երեւան :

Ս -ը կցած է վերը յիշուած բառերը : 
Առմանս անսէրէ, 2 օնը աւ եմ՚ $յ- Ըմ է ե ւ

1լա1լնարկէ Երեւանի դասախօսութեան-
Սիրելի Նիկոլ Աղթալեանին, իմ ա_ 
ոաջին ուսուցչին , որից ես երթեք 
չեմ մոոանայ եւ երթեք չեմ դադա
րի յարգել :

Պոէզոզոլււնա յի մա կադրութիւնը ըն—
թս՚ցիկ է*

Սիրե՜լի Նիկոլ Աղթալեանին շատ սի- 
րով եւ յարգանքով :

Աղբ ալեանի մահէն ետք U,JU Y///7<^^r/7Zï 
մնացին ճեմարանի գրադարանին։ Տտ- 
րի մը ետր հ 1948—// ամ առը հ Ձդսսպ-ար fi— 
փէքեան հ որ Համա ւլդա յին ի կեդրոնական 
վարչութեան անդամն ու գործավարն էը 
եէ_ կը բեա կ էր ճ եմ ա րանի Ուտ տի IJ- 
սլոլմմիլ փողոցի շէն քին վերի յարկը, 
պարտականութիւն ստացաւ կտըղի 11'-— 
նելու դրա դա բանը ։

fin այն ատեն աւարտած էի ճեմ Այրա
նի fi * չսարանը եւ կը պատրաստուէի 
մտնելու վերջին վկայականի դասարա
նը։ Պատսպար fi փէքեան ղիս դո րծ ի կան
չեց օգնելու համար իրեն*

fiփէքեան երկու լալ կարգադրութիւն 
ըրաւ, յատուկ գրապահարան մը պա տ- 
ու֊իրեց Աղյրալեանի դիրքեր ուն համար եւ 
կազմել տուաւ որոչ հատորներ . & ւ որ-
պէս դի մոռացութեան ղոհ չերթայ Աղ֊ 
բալեաեի անունը փո րադրե լ տուտ լ ղա յն 
եռափեղկ պահարանի ճակատին :

Այս առիթով երեւակ եկան fi փէքեան ի 
բնաւորութեան երկու գիծերը» բծու
իքընդր ո ւթի ւն ը եւ բարեսրտութիւնը : Ղ*ը_
բագարանի շինութեան համար դիմեց 
մամանակի լաւագոյն կահագործներէն 
մէկուն՝ Այվտ զեան ին y բա յց ղի րբե րը 
կազմելու գործը վս տահ ո ւեց ա ւ , սէ[ւրԼԸԸ 
գոնէ հ ճեմարանը նոր աւարտած երի^. 
տա սարդի մը՝ որ կա ղմ ա ր ա ր ո ւթ ի ւն ը նոր 
կը սորվէր*

fi լ պատահեցաւ անխուսափելին* Այ- 
ւԼաղեանի արհեստանոցին մէջ շինուեցաւ 
գեղեցիկ ո լ տոկուն գրադարան մը^ որ 
մինչեւ հիմա դործի կը ծառայէ հ բայց 
ճեմար անաւարտ ի ձեռքերում մէջ սըոչ 
դիրքեր հ ա չմոլեցան կազմուելու ատեն։ 
Ասոնց մէջն էին Ե- Զ ա րենց ի հատ ո րնե- 
րը : Անոնց եզերքները շատ կտ ր ո ւած է ['ն 
եւ մս, կադր ո ւթի ւնն եր ը ղլխատուած-. 
Ս-JO հատորները ատեն ւքը ցուցադրուե
ց՛ան Հ՚սմ աղդայինի թանգարանը , յետո յ 
մաս կազմեցին Հայագիտական fi-ա րձրա- 
ղոյն Հիմնարկի գրադարանին : Այս ղր- 
րութեան պատրաստութեան ատեն 
զալՀ/ւան , անոնք չգտնուեցան ï

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՆԱՄԱԿ

Աղբալ եան հաճոյրով կը կարդայ Զա- 
րենց ի հին ղրութիւնները ել նորերէն 
քտն ի մը հատը, րտյց զայրոյթով^ Աո_ 
մանս անսէրդ, , որ !լ ըսէ , «անպատկառ 
բովանդակութիւ՛ն ունէր եւ ոգու անկում
էր ցուցադրում»-, էլ Զարենցի նմանու_
թեամբ «անպատկառ ոճով» նամակ մը կը 
զրէ եւ «ն ո ր օ ր ին ա կ ւոա զա չա փ ո ւթ եա մ ր» 
«պոէզոկարծիք» մը ու կ՚ուղարկէ դիր
քերը բերողին հետ :

Լյամակը հետեւեա լն է -

1923 , Փետրուար 9 
Թաւթիզ

Bարե կամ,
Ստացայ գրքերդ; Կարդացի; օը_ 
նորհակալոլթիւն քեզ ու զիջողին : 
Բարեւս տուր փոխարէն: Լսա՞ծ ես 
մեր գիւղացոլ խօսքը, որ ասում է. 
«Չտեսն ի՞նչ տեսաւ». _ իրա ւքօր 
• • -թ, որ շատերն էին տեսած իրա
նից առաջ : • • .դ ասել ես' մտել ես 
Մէյդան Մասիսիդ Վալդայ . կար
ծում ես' Դո'լ ես, որ կաս • ուրիշ
ները կռտած են: Մամլով ուրիշ լաւ
րաց չտեսա՞ր թացի փսիաթը անու_
թի տակ ման եկող կանանցից : Չգի
տեմ ո՞վ է Արփիկը, որի մազից 
կախուել ես հիմա • թոզ Աստուած 
թանն աջողի, թայ g հանդուրժո՜ւմ 
է , որ կին չես տեսնում, այ լ երկու

ոտ ու մի. • • : Ո՞ւր ես ի?ել «Կապոյ_ 
տի» երգիչ : Թքել ես գէց «ծիա
ծան» ու «Տաղեր». լա'ւ. դիցուք թէ 
չկայ ցնորք, չկայ ո'չ տուն, ո'չ 
երդիք • չկայ եւ մա՞րդ ; Խորտակե
ցիք բռնութիւն, տէր ու մեծ. իսկ 
նրանց կուլտը շէքի սնուցանում է 
հոգիդ: Մանգաղն ոլ մուխնը տգէտ, 
անկիրթ ու բիրտ են եղած- բայց 
կինը մի՞ս • սա հեոու է նրանցից : 
ԷԳ Հէ կինը գիւզսւցուն, միայն էգ • 
այլ նաեւ մայր՛ է որդուն, տանտի
կին : էգ չէ կինը բանուորին • զու_
գաւորումն ի'ր կարգին, բայց մը_ 
տերիմ է, ընկեր: Աղքատացումը 
հոգու, որ դու հանդէս հս թերում' 
անպատկառ եւ կարծում ես րէ 
դրօշ պարզեցիր նոր ու ւ[աո՝ շա'տ
է հին : Պարապորդները վաղուց ni__
րիշ հա՜նոյք չեն տեսած- մտել են 
շէքը էգի կարծելուլ հանք են գտել 
եւ հայեացքը կաթնատես պորտիցը 
վար են նետել, թնա'լ վեր , ուր էգի 
մէջ «մարդն» է շողում աչքերում : 
Պարապորդի երգի՞չ դարձար դու 
հիմա , թողած Իրանը , Նայ իրին ու 
Մոսկոլան: ՍլԱնձդ քաշիր, քեզ քո 
թո'ւռը հաւաքիր : Մենք կարող ենք 
շատ տէր ու մեծ խորտակել, բայց 
կայ մէկը, որ հզօր է ամէնքից , թը_ 
նութիւնն, որ տուած քանքարի 
հարիւրապատիկն է ուզում : Շնորհ- 
քըն իջել է վրադ առանց որ ղու 
պահանջես • ազնուական ես ծնուել • 
_ պա/րտքդ ուրեմն իմացիր : Մար
դու մէջ խոզ կայ անշուշտ, բայց 
խոզը չէ, որ մարդուն «մարդ» է ա_ 
նում : Խոզութեան դաս եւ դասա
տու չի' պակսի : Հարկ չկայ , որ քո 
վերնատուը շնորհքն առնես ու քաշ 
տաս տիղմերի մէջ խոզութեան եւ 
Տրդատի պէս խոկաս շամբուտնե
րում մոլութեան: Քեզ կարգում է 
պատանին, հարս ու քոյր- ի՞նչ ես 
տալիս դու նրանց • _ժահր ու թոյ ն : 
Երազում ես «Նայիրի» , «Կարմիր 
Մծբին», հեոունե՜ր.— պնչատների 
արքայութիւ՞ն ես ուզում՝ հեշտա_ 
գԸրգիո , հեշտամոլ , թէ՞ մի զգաստ ,
աշխատաւոր ու վերասլաց հայրե
նիք : Ո՞րն է քարը քո բերած այն 
տան համար, որ կառուցում են 
դանդաղ ու յամառ f ո երգած Հայկն 
ու Մկօն- փթո՞լմը գարշ, հայ
եացքնե՞րդ գետնաքարշ , զգացո՞ւլքդ 
լրբենի , մոլի կրքե՞րդ անսանձ • • ■ : 
Այդտեղ են հասել ամէնքը , որ կնոջ 
շէքի մէջ տեսել են կենսական ի_ 
մաստութեան եւ վայելքի այբն ու 
քէն: Մինչդեռ Աստուած քեզ տը_ 
ւել էր շնորհք թելելու վեր , ամէն 
հնարաւորութիւն կերտելու անանց 
գեղեցկութիւններ _ երեւակայու
թեան թռիչք, յորդահոստն լեզու, 
զգացումի հզօր պոռթկումներ եւ 
մեղմի, երանգի, քնքոյշի ըմբըռ_ 
նում: Նայելով վար ու դիմաց' Ա- 
զատ Վշտունիների եւ Տէթեանների' 
դոլ կարծում ես արդէն մի բան ես 
եւ բաւական բան: Ռուսաց տխմար 
յանգաթուխները քեզ թւում են ինչ 
որ կաղապարներ եւ Նայիրիի բնա
կիչ' դու տեսնում ես հայրենի լեռ 
ու բլուր եւ հիւսիսի- տափաստան _ 
մինչդեռ աշխարհը լայն է, խոր. 
հեռուն ներկայի եւ հեռուն անց
եալի- անսահման ; Ստեղծագործ 
մեծ ոգիներ են եղած մեր գունդի 
վրայ , որոնց պէտք է ձգտես դու 
ընկեր դառնալ, իսկ դու մտել ես 
շէքի մէջ եւ սկսել ես բուրել գար
շահոտութիւն : Վա՜յ քեզ Չարենց, 
հաղար վայ . ափսո՜ս հայ գրակա
նութիւն- աւելի ափսոս իմ յոյսեր, 
որ տոկայ ծում են սակայ ն • • • :

Ողջոյն գրական Ն- ԱՎՈԱԼԵԱՆ

Ս-յս նամակին առիթով կարելի է կա
տարել հետեւեալ իս ո րհ ր դած ո ւթ ի ւնն ե ր ը-

Աղրտլեան չ ի ճան չնա ր Աքփիկը եւ ան- 
•"-ղղակիօրէն կը թևնադատէ զայն՝ հան- 
դուրմե լուն համար Զ ա ր ենցի սանձար
ձակութիւնն եր ո ւն : (Հանը այն Էհ Ձա
րէն g ի բար եկա մնեբուն հ ել յա տ կապէ ս 
Մահարիի վկայութեամբ հ որ Աըփիէը 
զս պո ղ—կան ոնա ւո ր ո զ դե բ խա զա ց ած է 
Ձսէրենցի կեանբին հ հ ե տեւա բա ր եւ դրա
կանութեան մէջ*, fi րնա յ պատահիլ որ ան 
աւելի թոյլատու եղած Ըէէա J սակայն 
Ձսւրենցի ա ր տ ա յա յ տ չա կան չափազանցու
թիւնն ե ր ո ւ֊ն հտնդէսլ նկատի ունենալով 
երկու բան * յեղափոխական տարիներուն 
ս տեղծո ւած ազատակամ մտածելակերպը 
սեռային բարցեր ու մասին ել դրականու
թեան սանձազերծումը բա ր ո յա խօսա կան

դե ղա դի տ ա կան կա պանքն եր էն : Աղբալ_
եանի համար դմուար է անտեսել բարո
յական եւ դեղարուեստական աւանդու-

թիւննևրը ել ընկալել Չ,սր1,նհ1ւ , 
նութ իւններ ը . Սերունդի էլ ՝ 
թեան պատուար մը կս / '"""Al.
տ եղծ ին միջել- ‘՜բս'Աս,„^

Բայց անվերադարձ կերպո։, , 
պտրտեր Չտրենցի բտն ս, „ ւ^
կ ափսոսայ յոյսեր '^ցտծը 
մար , բայց կը խոստովանի թէ

չեն ընդմիշտ, «սՀ£ՀՀ 
են» տակաւին. Բանաստեղծի նո„ Հ 
ձեւը համապատասխան հւ /

հ* * it- 1 լն լ՛ ր տէ~անոս, պաշտ քաշտկին, pWjg բոլորովին Լ՝ 
տարրեր չի ձգ եր ղին^ , Հձ,„, ֊
■Ւրձ1՚չ բ^ մը կայ նորօրինտք ա ’

կը ՀՀ-,

րտնաստեգծը.. Կփսէ որ անպատկա1 , 
զուն իրրեւ մ/Հոց գործածած է Հ՜ 
անպատկառ սիրտը յուզեշոլ, բա "ք 
է ընգունինք թէ ըիչ մ տնսովո £ #

մի խաղը եւ հաճոյքը գեր .
այս նախաձեռնութեան մկ$։

ՊՈԷԶՈԿԱՐԾԻՔ

U.J" հարցումին ներայայտ utunnu,„luuiï 

մը կու տայ Պոէզոկարծիքջ, : Նտմակով^ 
-ելիքը ըսած էր արդէն Աղրալետն . ],Լ 
չո՞ւ «նորօրինակ տաղաչափութեամբ Լ 
տպագրական ձեւերու կրկնոլթեամբ կ 
շարունակէ խօսքը-. Խաղէն տարոՀկ 

թերե,ս ու նաել ցուցնելու համար, „\լ 
գիտէ , որ այդքան ալ դմուար րան լէ ն„_ 
ըարար_նորարար խազալը ;

Ահաւասիկ Աղբա լեան ի նմանարանու 
թիւնը.

Ո
է Ե - Ջ ա ր են ց ին 
Զ յ<>րինեց 
Ո հին ու նոր 
Ե ոճով
Ս- b - Ս-ղբտլեան

1923
Ծ

Բ

Դրքերդ եկան. 
կարդացի.

«3ռյ զի Չեկան» , 
«Ծիածան» _ 
զիբիլ ու բխ 

միացած :
Իսկ ես, 

վես՝ 
թիլն արեւշող 

նետեցի
Հլքուտ բազկովն իմ պողպատ՝ 

արեւին ,_
իր ծնողին լուսարգաքպ •_ 

զիբիլը գարշ'
ժխտումներիս անդունդը- 

մարշ 1
Այդ գարշ հոսանքը հոսւկէՏ 

բերում ես դու մեզ անտի,
ուր պոէտներ բազմակի, 

անաթժէք,
ուր շէքն էգի 

չունի լաթ
hait !

Ասա տեսնենք դու, 
Չարենց,

գագաթը սոյր' Մասիսի 
եւ տափաստանդ Հիւսխսի 

ճղճիմ ճախին, ճախճախուտ. 
Սեւան ու Վանը կապոյտ,

գաղջին հովերը մգլոտ 
արեւասուն գովի մօտ,

մթին անդունդ' խորափիտ, 
ջրերը խենթ ու փրփուր, 
տափւսրակներ բթամիտ 

գետերը յոյլ, մարդակուր,
ի՞նչ ունեն, ի՞նչ 

նոյն- _ 
ոչի՜նչ :

Նարեկացին ու Քուչակ 
ու Նովէն

չեն հանդուրժի, որ շաղ տաս 
լրբօրէն

բերանդ գարշ Աոսկոկի 
եւ ղամշին

կբ շառաչէ fn գնչին 
անլգատկառ :

Տարփողում ես ամէնուը 
որ'

քո կոր մէջքովը վտիտ, 
ւքի գրոհոլլ ամեհի

որ ուզենաս կը նետես 
աոտղերին 
շէք ու • • •

Սակայն ասեմ ականջիդ•- 
ո՜չ p-է աղջիկն օսլոգիյ 
նոյնիսկ կիները անքիէ 
հազիւ թէ քեզ հաւատան

ու գան, • • • 
իսկ թէ • • ’

հազիւ թէ մի կէէէւՒ 
սրտով անցնի էէ

- է'ւԽ
Հիմա հս 

քեզ
ի տրիտուր նուէր1'Գ 

տամ քեզ խրատն իմ ՜
երբ աղջիկները նէ

մերկատիտ 
վզովդ ընկած անեն

ճիտ՝
Fonds A.R.A.M
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չմոռանաս դու 
պոէտ 
մեծ,

առնես այն ճաթը հատու 
600

եւ մի 6 :
Չափ դիր լեզուին 

fn վաթի 
ու վերի

եւ իմացիկ։
զուսպն, է հզօր ու կայուն , 
խիտն է խրոխտ, մնայուն,

ինչպէս
տե'ս

Մասիսը բորբ ու ցրտին 
վեհափառ ,

որ ներշնչում է կորով 
դարէ դար :

Ա'ո , 
տա'ր,

տար fn տիղմերը Մասիս 
ոլ մաքուր՝

այն թարձունքիցը պուրպուր 
դիտիր աշխարհն ու Հիւսիս :

Սթ֊ափիփ
մաքրէ հոգիդ ու մարմին , 
որ Մեր անմահ Նայիրին

արեւասուն ,
երր բարձրանայ կապոյւոից 

Ըզնունի՝
իթ աչքերով հրաբորբ 

բայց զգաստ
եւ պչրանքով հոլանի' 

քեզ չվանէ գորշ Հիւսիս ,
ոլր փթիս

կամ դաշտերը Կիրկիզի , 
ուր գտաւ

Տէրեանն , ափսոևւ , 
ցրտին 
փոս :

1923 յ Փետրուար 9 , Թ աւր ի զ

]ւր իսկ կողմէ դրա քննո ւթեան ենթար^ 
կուա^ բառերը նուաղ սլիաի գայթակղէ- 
րրթկին մեղ այսօր* վարժ՜ ո ւած ենք' որոշ 
չափով՝. Pu'jy այն 4՜ ♦ " I’ ^'ո յնիսկ
դրա քննո ւած վ/ւճ ա կին մ կջ Աղբա լեանի 
ալս երկու դրութիւնները գայթակղեցու- 
ղած են Ակօս/z կարդ մը ընթերցողները։ 
Կը պատմուի նոյնիսկ որ Լե ւոն ՀՀ անթ ը- 
սած կ թկ Աղբա լեան պէտք չկ տպէր 
ղանոնը : ’

ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ

Ստոյդ չկ այս հաստատումը, Աայց ե- 
թկ ըլլար, համաձայն սլիտի ԸԱայի^^'^ 
Լեւոն ՀՀանթի հետ։ Անկ ա իւ ա ր ար Չ ա- 
րենցին վրա լ ունեցած իրենց աղդեցու- 
թենկն՝ լաւ կ որ տպո ւած են այս իւր ա յա
տուկ նամակն ու կա րծ իքը ՝. Անոնբ հետա- 
րրրբրական ^ն ^Հայո3 գրտպատմ ութեան 
համար», ["J" կր ուիռեն Զարենցի եւ Աղ
ապէտն ի թա ռն ո ւածքէւ ե ր ո ւն ՛էր՛" J ^ւ եր-

յա ր ա բե ր ո ւթ ե ան ։
Աղբա լեան հաւանօրէն կը սթալի երր 

Հենթադրկ թկ իր կշտամբանքը ար դիւ
րաւոր եղած կ եւ թկ Զարենց բարելա
ւած կ (վդ բարքն ու ս տ ե ղծ ա դո րծ ո ւթ ի ւ— 

: ճիչդ է, հրաժ՜արած կ նորարարա
կան չա ւի ա դան g ո լ թ ի ւնն ե ր կ , բա յց ուր ի չ 
lin րութի ւններ ո լ համեմատելով ու հա
ւատարիմ մնալով իր անհանդարտ եւ ո- 
րոն՚ող թառնուածքին ։ Եփաստօրէն ոչ 

փոթած կ , ոչ ալ ստեդծադործու- 
թթնը։ Իա րքի շեղում ի համար րանտ 
մտած կ նոյնիսկ ել ստորադրած չատ ա- 
լելի «ան պա տ կա ռ» տողեր , քան Աղբա [—
^անը հ ա կա ղդե լո լ մ ղողներ ը :

Աղբա լե ան իրաւունք .ունեցած կ սա- 
կսյն կասկածելու թկ Զտրենցի թուղթե- 
քը պահուած չեն , եւ իր դրածները մա- 
Փալանգէ Հիմա դիտենք՝ ի՛նչ աղէտի 
'-անդիպտե է Ջտրենցյ, թողօնը եւ գոհ 
"/էաք է ըլլանք որ ալեհեր քննադատը 
կեանքի վերջա լո յոին տսլաե է J " լ2^[՛ ‘"J" 
ս1ս>տաո.նեըը ՝ իր անսովոր նամակն ու 
ս'Աւղա չա ։ի Ո ւաե՜ կա րեիքը l-ւ տնոնց ըն- 
կերացող մեկնար ան ութ իւնները ♦

Անոնց շնորհիւ վաւերական .վկա յու-
^Ւլն մը կը հասնի մեր դրականութեան 
''ետաքրքրական այս ղոյզ1՚ն մասին՝ որ 
'ս1"^'սնի է մեր հետաքրքրութեան եւ հի-
ա9ական գնահատանքին :

Գ- ՇԱՀԻՆԵԱՆ

(1) «Եղիշէ Չաթենցն ու ես», Ակօս, 
1945, R. գիրք, էջ 93 - 105: Յետագայ 
f'P'p մէջրերումները կատարուած են 
“> յօդուածէն :

*-) Այս եւ նոյն թ՜իլը Կրող յա2ոէԳ 
ք՛ըսերը արեւմտահայ երէն վերջալորու- 
եքւն ունին : փրաշա՞րը սխալ շարած է , 
Կքալեւսն ի՞նք այդպէս գրած է :

-(•ԱԷԷՒՏՈՍ֊ԷԶՓ
արուեստասէրի մի օոսգրէՏ

ԳՐԻԳՈՐ ՀԱՄՐԱՐԶՈԻՄԵԱՆ

Փարիզ ՝ Հոկտեմբեր G 
Փէ Պրանլի , «Ֆիաք»

ԱՐԳԻ IM'flbkUSb

Ե իրակի : վերջին օրն կր : Պէտք կ տես
նէի :

Պիտակը ճ շդր ի տ կր ՛մ ւս սամբ : J1 րաւամր 
ի^նչ կը սպասուի տօնա վաճառ է մը. 
չե ւ իս կ մ իջ՚՚՚զղ ա / ին : $ ա ղա ւա րն ե ր '
քով_ք„վի, մկչ—մկջթ լեցուն սլկս—պկս 
ապրանքներով : Այսսլէ՛ ս կր • Ա ը մնար ա- 
ռա թին երկու րառերուն սահմանում ր 
^Լգըէ՚տ * Արղի արուեստ : կր երբեմն' «ա- 
ռա ր կան» արհեստաւորին գործն կր : ZZ y— 
սօր ա ր ուես տաղէ տին կալուածին կ ան
ցած : կ[ուզուի յուղում յառաջ բերել ,
թորհրդածել տալով . Օրինակ' առաձգա
կան թէմէ սլուսլր իկ մը մերկ ի րրե լ, ար
ձան, լլկուած ուրիշ նմանօրինակ պուպ
րիկի մը կողմէ : &/_ մարդիկ չուրջը եր
բեմն կը իւն դան :

Ն չմարեց ի քովս' ցուցասրահին ակրն 
ո լ մչակութային նաթա րար ի մը կինը, ո-
րոնք կը շաղակրատեն այս աննման գե_
դեցկութեան առջեւ, զուրկի նուազա- 
դոյն կերպընկալ շնորհէ* Ա'տածում ը որ 
արուեստ !լ ուզէ կո չուի լ , երր ան հան- 
գըրուան մ ըն կ միայն', գործին եղելու
թեան պահուե, հասնելու համար իրաւ 
արուեստի գործին, անոր ամ ենա վերա
ցա կան տաբադովը տրուած : /*ս ՛լ 1՞նչ ՚ւ ար 
ցուցադրուած այլուր' Փիքասօ, Պրաք* 
եա րսւվե րջ մր կթ ապր ինք : Ո&ւր կին նորա
րար ուժ՜երը։ Արդի արուեստը կրնայ քը- 
նանա լ ։ Տ օնտվ աճառը արթուն է - Մինչեւ
“՚յլ՚ դՒժր ■■

Հոկտեմբեր g 
Թէաթր տէ Շան զ՚էլիգէ

ITGPUT, ՓԻՐԷՍ
Ե^նչսլկս կարելի կ անհատնում կըր կ- 

նութ իւնները ՀՀուպէրթի , անոյշ մեղե
դիներ ու շարահարում ին վերածել՝, եու- 
ն աւո րելով ղանոնք, առանց պղծ ելո լ բուն 
դիծը : Ահա՛ Ա'արիա Փիրէսի նուաղին 
գաղտնիքը : Օր կը յա$~ո,ւթի վերին պար
զութեամբ ո լ իմաստւս լից ոճով֊ թաթ- 
ծոտ եբաժ շտ ա կան ո ւթ եամբ առլցո ւն գոր
ծեր մեկնաբանել։ Որքան յարմարող Շու- 
սլկրթի, որու*ն կմփրոմփթիւներուն երկ
րորդ տետրակը տուաւ ամբո ղջո ւթեամբ ։ 
Զորսն ալ իրարմէ հ րասլուր ի չ թաւշա- 
յին թաղով մը, առաւելա սլէս թան դա վա
ռոդ՝. Ակսաւ ա՛յդպկս , ու տիրապեւոեց 
սրահին։ Երկրորդ մասը յայտագրին կը 
սկսէր Պաթի առաջին փառթիթայով։ 
Ղ/ոյն սահուն մարգարտանման հնչեղ 
թաղն էր ն շմար ե լիէ , մերթ ընդ մերթ պա
րանի g կ թէ լուսալիր եղերգական
ռոյթով-. Համերգը կը վերջանար Պ է թ- 
հ ո վէնլ, ափասիոնաթա սօնաթով։ Փոր- 
թուկալցի դաչնակահարուհին հո դ ալ 
ջանաց յայտնաբերել սէրը »
սաթաբութիւնը , յոյսն ու կորովը^ ['Ը 
սիրալիր նուադովթ բսէյ*ք տարբեր է զգա
յուն նուագը, դի ւր ա ղդած ո ւթ ե ան մատ
նուած նուաղէն ՝. Ուր հաւասարակշռու— 
թիւնը դժ՜ուար կ պահել մանաւանգ ժ՜ա
մանակին կարդաւորման մկջ ղոհ ո ւե լո ւէ 
երբեմն քմահաճ հեշտասիրութեան մը, 
անկաթ երգահանին մտորումկն։ Հոգ 
կը կայանայ մեկնաբանին բուն աչվսա- 
տանքը արժ՜անավայել՝. Մ ար[՛ ա Փ[՚րէս , 
նաթ Շո։պէրթւ՛ ել յետոյ Պաթք, կա
տարման ընթացքին բացարձակ յաջ„_ 
ղութեամբ գտած էր այգ արմանահաւատ 
հաւա սա րակչռութիւն ը-. Կատարեալ հա— 
ղորգակցութիւն մը ստեղծելով իր ել մեր 
միջեւ : վերագտանք ղի^^ը նոյն չն ո ր հ ա- 
բտչթ նուագով կրկնութեա',, մը ընթաց
քին , դարձեալ Շուպէրթի մէկ մեղե-

դիին մկջ՝. Երկու հազար ո ւնկնդիրներուն 
մկջ կայթէն արդեօք քանի մը Հայեր, 
որոնք պիտի ուրա թան այ ին ղուցէ եթէ 
վերահասու Ըէէս'J /'ե Ա* արիա Փ իր էս ի ե- 
բաժ՜ շտական երկար տարիներու պատ
րաստութեան ի եերմանիա՝ [՛բրել սան 
եա լո ւս տ Կիւլպէնկեան Հիմն ա րկ[՚ն. Կէ տ 
մը որ յա յ տագր ին մկջ ն շուե լու աստի
ճան կա ր եւո ր չկ ր նկա տուած :

Եարեւորը բաժ՜նուեցանք թէտ թր տկ 
Շան ղէլիզէէն հիացիկ :
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Ամերիկացի. Ո ո լո ր թանգարաններուն 

եր անկիւնը ունի : Վ^աթսունա կան 
տարիներուն փօփ ա ր ո ւե ս տ ին արքան էր • 
Ե ւ կը մնայ ցայսօր անոր լաւագոյն ներ
կս* յա g ո ւց ի չներ կն մ ին յ Եը բաժ՜նուի , սա
կայն , ձգելով յատկանշական գործ մը, 
սր չռայլօրկն կը ներկայացնէ նաել մեր- 
օրեայ ամերիկեան արուեստը : Ա աս կադ- 
մ ած կ ծանօթ հ աւաքած ոներ ու , արժ՜ա
նանա լով բարձր վ ս՛րկի , իր կենդանու-
թե ան ընթացքին :

Տեսակ մը դժ՜գոհութեան ղդա g ումէ 
տարուա՛ծ , պա հ անջքը ղգա ց ած կ ր պա j— 
քարելու վերացական արտա յա յտասլա շ- 
տութեան դէմ . Զ եւա ցնե լ ջանալով ամկն 
կտրգի գործածական առարկաներ , ձագ- 
կելու համար Ընկերային ապրելակեր
պը : Եերպլնկա լ ձեւառութի ւններ դգա
լի են իր մեծադիր պա ս տա՚ռներ ո ւն մկջ, 
ուր նիւթը կը ներկայացնէ փոքր կկտե- 
րուԼ> հ՚տստ թէ բարակ դիծերու շերտե- 
րսվ) տեսակ մը բնորոշիչ միջոց ստեղ
ծելով ։

Առաջին ակնարկով տղայական, րայց 
երբ վառ ղոյներն ալ դան աւելնալ նկա- 
րին դիմ տգիծը ինքնատիպ կ *

Հաւանաբար երկար մնայ Ո՝ոյ ԷՒՒ- 
թէնշթայն պատնէշին վրտյ իրրել_ Ամե- 
րիկս՚յի մշակոյթը յա յտնարե րող ս"է— 
դեց իկ ւէա րձառու ա ր ո ւե ս տա դկ տ :
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ՍՏեԴՀՆՍՀ&ՐԻ
1ՒԻԽԹԷՐ
Երբ Լ՛՛երինք առաջփն անգամ' պատե

րազմին յա Ււ՛ գող տարիներուն' էմ ի լ 
Եիլէ լսի նուագը, թորհեցանք թկ Հորս- 
վից ի յս՚ջսրղող երիտասարդն կ։ Լաւա
գոյնը ա շթա րհի ; Ու ա՛ն ըսաւ' մի՛ աճա
պարէք դատելու» սսլասեցէփ. լսա^ծ կք 
Ա'ի1սթկրը՝ Ա1^՛ ալ թոզ գայ նուաղէ : Qե- 
տո յ կը թօսինք *

Հա ւան ա բա ր ի րա ւո ւնք ունէր յ

Եթէ առաջինը «աւ ելի րան» մ ր ու 
ըսելիք րաղդատմամր միւսներուն' վեր-~ 
ջթեը «ուրիչ րահ» կ'ըս է ր : Եւ- /'՞եչ էր 
տյդ «ուրիշը^, եթէ ոչ ա ր ո ւե ս տա ղկ տ ին 
տիեզերական ղրո չմով տուած յուսածի
ծաղ վառ տեսիլքը մարդկութեան , որ 
միայն արհեստավարժ- առաւելութեանց 
հետ չէր առըն չուած , այլ մեծ մտքի մը 
թո րհ ուրդէն ծագում 1լ առնէր յ

Ոլ երդը ղյսղրած կ հիմա բարձրա
հայեաց վաթազդոլ ստեղնաշարի հ ըս- 
կա քին որ արադ քայլերով կու դար տե
ղա ւոր ուի լ դաչնա կին առջել իր երելու- 
թղյպկս փայտահատի ձեռքերով՝.

Երդ սր կը սէսկր' երթալ ուղղակի բա- 
թե լու մեր Արտերուն։ փոլոր Արտերուն։ 
Երդ մ ր վեհ ք թո ր ունկ , լա լնած աւալ , 
թո րհ րղա ւոր ո լ_ յափչտակիչ իր մագնի
սացնող առեղծուածա յին ե լե ւկ ջն ե ր ո վ ։ 
Պաթ, Հքուման, Հ^ուպկրթ, Պէթհսվէն, 
Տկպիւսի , Փրսքսֆիեւ' ս^վ պիտի կարե

նայ տալ ղանոնք տյգ վտրակիչ ընծա JW— 
տու արբեցութեամբ։

Եա^ն անւի ո թա ր ին ե լի մ ե կնա բա Ննևր , Ս-
յ-՛, կ^'ն -

Անոնցմէ մէկն էր որ կ}անհետի ։ 
երկ ու յլ՛ չատակ իրմէ *
Մին՝ Մէլէյի տար եկ ան իր փառատօնի 

օրերէն։ Յայտադրի մէջ Պտթի 3)ա Մկ- 
ն֊եօո քոն չ կրթ սն *. Ար րե ց ած ու N' ստ ու

ղեւորուած աւարտեց : Արա հր 'ւրԸ ու- 
թիւն մը կը [“'՛գրէր ! Անքս՛ ո. , Ա լավս։ • • • 
անքս ո. •

Սլավ ut նս տա ւ ու տուաւ ամր ո t^n ւ- 
թիւնը գործին կր էփ՚ե y իր երեք մասերով։

Համերգէն ետք, երր ուրաթ զարմանքս 
կը ju՛ յտն է ի , ըսաւ՝ «առաջին անգամ 
տյնքաՀ*ե ալ լաւ չէր» ։ Արդեօ^ք ։ 1^նչ
պա տա ս թ անե լ , երբ ա ր ո ւե ս տա դէ տ ը ա- 
ռաւել պահանջկոտ ու դժ՜գոհ է ինքն իր- 
մէ ։ I1 րա ւա ց ի : Ա տ երմութեա*լյ մկջ վեր
ջին ծայր վերապահ՝ Աի թթկր ինքնա
կամ , ինքնազօր ու դժ՜ուարահաճ կը դառ
նար երբ արուեստն կր թնդր ո յ առարկայ։

Փարիղ , ուրիշ գի չեր !
Հաւաքուա՛ծ ենք մտերիմ արուեստա- 

սէր րնկերոջ մը տան հիւրասրահը ուր 
կտ յ հոյակապ «Պ կօզկնտորֆկր» մը։ Եր 
ն ա թ ա ս ի ր ած դա չնա կը :

Այգ ղի չեր համ ես տօ րէն մօտեցաւ ա- 
նոր ու շս՚֊րջ երկոլ ժ՜ամ անդադար նուա
զեց մեղի «ռո ւս ա կա^յ դպր ո g ը» , տողան_
ցել տալով րոլոր մեծերը.

Աա մը յառաջացած էր ։ Ոմանք մեկ*նե- 
ցան։ քիժ՜սւար կր բաժ՜նուիլ, շշմած ԷՒ- 
ինձ նման, մնացին վեց—եօթը հոգի* Եր 
յ1՚Ւմ > դաշնակին շատ մօտիկը, գետինն 
ԷՒ նստած։ *Լ/կատեցի թկ մոռցուած կը 
մեծ երդահաններկն միայն Ո*տ թմա- 
նինոֆը ։ Ա օտենա լով իրեն հ ա ր g ո ւց ի 
պատճառը, երբ դիտէի թկ հիանալիօրկն 
կը մ եկնա բանկ ր անոր փրկլիւտներր։ Երբ 
յիչեցսւցի, թնդուքով մը հարցուր՝ «ս°վ 
ըսաւ» ։ Տս՚-ի աղբիւր ս » Աոնօ Ո արա ջան- 
եան .

«0Հհ , դիտէք, Առնօն ինձմէ աւ ելի լաւ 
իսկ կը նուաղէ ղանոնք , Ատ իւ մա նին ո ֆ/' 
նմ ան ։ Ինչո՛ւ չէ , կը նուազեմ , բա jg ո' չ 
տյս դի չեր* մատներուս մէջ չունիմ ղա
նոնք սա սլա հուս» :

Եբջտնիկ արուեստադկտ որ կը մարես 
ճրադդ , ո ւթ ս ո ւն եր կո լ տարու , ձգելով 
մարդկութեան անթառամ յիշատակն եր 
քոլ արբեցուցիչ մեկնաբանական չնոր- 
հով : Պիտի մոռնայի՝ յատկանշական
դրուագ մը եւս իր աշակերտական կեան
քէն ։ վայրը' Ա'ո ս կուայ ի երաժ՜շտանոցը։ 
Պատմողն է կաղար Պէրման* Աւարտա
կան քևն ո ւթեա*^ օրն է ։ Լաւագո յն ա չա
կերտ ներէն մին պիտի ն ո ւա գէ Աա թմ ut- 
նին ոփ ի երկրորդ քոնչէրթոն ։ Զ^՚կերտցող 
դաշնակահարը որ նուա ղաթում րին մասը 
պիտի կատարէր, " կը բացակայի* Այգ 
փա ւի ուկ պա շտօն ը վերջփն պահ ուն կը 
էէս տ ա հ ո ւ ի Ռիթթէրի որ անվարան Լ Ըն
դունի ։

Ու- Լ՛օղս։ ր Պ է րմօ՚ն կը շարունակէ , /»_
րուն վի ճակած էր տյդ օր էջփրը ղաք^ը- 
նել «երր սկսաւ ընկերացող Միխթէրի 
դա շնա կը ս րահ ին ա շա կե ր տ ո ւթ եան ,
քննիչ յ ան ձն ա թո ւմրին ու իմ աԼ ս՚-չտդը— 
րութիւնը սառեցաւ իր վրայ։ Այնպիսի 
լա ր ո ւածո ւթի ւն մը ստեղծուեցաԼ , որ կի— 
ղակէտի վեր ածուած էր երկրորդ դաշ- 
նակը։ Զ կրցանք հետեւի լ բուն մենակա
տարին , ու թեղճը հակառակ իր լաւ նը- 
լադին, հազիւ կրցաւ միջիւք նիշ մը ա- 
սլա հո վե լ» ։

Այդ օրերէն իսկ յ տասնըութ տաբու 
Ավիա թո սլաւ Աի թթէր ի նուագը «ու? րի շ 
բան» պա տմ ե լ ս կսած էր արդեօք ։
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ՅԻՀԸՏԱՀհԼԻ
ԳՈՀԱՐԻԿ

Զի^՚քը կորսնցուցինք 19G7—/'ե' վաթ
սուն տա ր ե կան ին : Երգահան ոլ- դա շնա- 
կահարուհ ի հ՛աւասարապէս , ա շա կե ր տած 
էր Լա զար Լէ ՛թ՛ի ել Աոժէ Տի*քտսի մօտ 
Փարիզի Երաժ՜շտանոցը • Ե ա տա րե լա գոր
ծած իր արուեստը նաել Ամերիկա , վա լ- 
թէր Ա՛՛՛յ՛՛ի հետ*

Որոշ համա չփսա րհա յին վարկի տկր, 
յօր ինած կ ր ն ո ւա դա թ մբա յին գործեր , 
դա շնա կի քոնչէրթօ , երգ ու ս !.նեկ տ յ1՚ն 
երաժշտութիւն , ինչպէս նաեւ բազմաթիւ 
հայ ժ՜ողովրգական երդերու յատու կ ներ_ 
դա լնա կո ւթ ի ւննե ր ։ Ունէր նաեւ գրի առ
նուած հայ երաժ՜շտ՚ու թ!. ան վե ր ա րե ր ե ա լ 
թ ո ր րհդած ո ւթ իւևնե ր ։

Զե^նք կրնար վերստին լ՛՛ելի դարձնել 
իր երգը, մահուան իր ե ր ե ս ո ւնամ ե ա կին 
աոթիւ, թարմացնելով ոչ միայն ի[' "՚ր-

Fonds A.R.A.M
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► (f աՆաւոլւ յ ի շատ ակը ա՛յլ Նաեւ, ո շ ա րհ ut— 
մարհելի երգահանքւ րր վաստակը .

Պսւրգ՝ ժպտերես դ հմուտ , բարքէ '"J" 
աղն ի լ. հող. քէն ՝ դիտակից կր ft ր ընդու
նակութեան ու րաղմա թ իլ ձիրքերուն : 
Հրապուրիչ լուսատու քոան դո tf մ ը1 կը ղը- 
րուցէր .

Արբեմ^ խաղարկութեան սահմաննե
րուն հասցնելով ft ր համադրած համ երդի 
յա յ աա գի րնե ր ը յանդգեօրկն կը պար—
տադրկր իր տեսքւլրը։

Համ ըա ւա ւո ը իր Տ,0 Ս^ՈւմէօՈ. ? թկ îb UI 
Մինէօւէ հ/// յտա ղի րներ ով , հ աւա արուք ա- 
ռաղասւո կը բանար կա բեես դկսլի խայ
տա րդկա իր տ շխա րհը*.

ՋՀ՜/ï թ ա բ չալմ՝ ա ծ Ււ՛ հ ո դե կան ում ը Լ ր ր 
մահացաւ», Պատահական զրոյց մըն կ որ
կը յ1՚չեմ 1՚րր'“- ՛թթին յիչտտ՚սկ իր՛՛է՝ 
ի Փարիզ î

Ամիսը Սեպտեմբեր , օրերէն Կիրակի 
էր » Տարթն : Կա որին մկջ սկսաւ մեր ղր- 
րո յց ը երբ Աքեկկն 1լ երթա յինք P իւղանդ 
թօ tft ա լ եա նի րնա կա րանը :

Այգ օրերուն հտհար ի կ հունգարական 
Ա ի ու թեան "բահին մկջ նուաղած կր իր 
Տօ Ս^ԺԷօււ յայտագիր ըհ Խօսեցանք նախ 
հանրութեան gnjg տուած հակաղդեց nt— 
թեան մասին նոր գործ՜ի մը առջեւ»

(Հետ՛ոյ մեկն արան ո ւթեան շուրջ։

Հարց տուի ♦

_ Ա0նչ դմուար ո ւթեան կր հանդիպի
մ ե [քնարանը դասական եր ամ շտու թե ան
ն կ ա տ մ ամբ» թ^չ է ք'[' " ՚սհ մանր*.

հքիասական երաժշտութիւնը մեկնաբա
նելու Լր կու կերպ կ'1' J * Ա ին՝ նկատի 
!լառնկ միայն չբխյ,^բ ե՛ւ Ււ՛ տարա էլը : 
Աբկբոբ՚ԼԸ կբ հ ե տեւի այգ տար աղին 
ներքեւ շխ չ^լ ապրումներուն՝ ըլյայ Հո
գեկանդ ԸԷԷա J մտային*, Կարեւոըը մեկնա_
բան ո ւթենկն առաջ երամ շտո ւթե ան խ որ
բին ուսումնասիրութիւնն £» :

_ Կբ հաաւտա0 ք մ եկնա բան ու թե ան
ճշգրիտ ձեւին :

ՀՒւրաքանչիւր արուես տադկտ կր հա_
ւատա յ ի ր են ին» ;

— Հապա0 դա դա ւի արր երամ շտութ ե՜ան
՚ոջ-.

<հՀարցում,էէ մ ե ղ ստեղծ ադո րծո ւթե ան
'"ձիին կբ հտսցնկ» :

1Ս ո րհ ո ւրդթն :
հ,Այո' ) խորհուրդին յ Այն խորհ ուր դին 

tt ր լեռներ էանցնիլ դիակ ու խոյանք կ՚առ
նէ դկսլի հեռաւոր գագաթներ ուր արեւը 
աւելի կը լուսաւորէ արուեստի դործը , 
պա ր տադր ե լո վ սակա յն ա ր ո ւե ս տ ա դկ տ ին 
մրան՛ային ա շխա տանբ որ վերջ չունի» :

— Հասանք կա ր ե ւո ր ին » աշխատանքին՝ 
թնչ կե րսլ ա շխա տի լ յ

Հկերպե րբ ղտ ն ա դան պ ար տի ն բ[ Լ՛՛՛է * 
ոչ միակողմանի » ամէն ‘օր նոր շուն չ մ ր 
սլկտբ կ աւելցնել : Մժ ո ւա ր կ հ ա ս կցնել
այս ի ր տ կանո ւթ ի ւն ը սահմանափակ ու
ղեղներու^ որոնց թերեւս արուեստագէ
տի իսկական աշխատանբր անմա տ չելի 
պիտի մնայ մ շտն չենա պէ ս» *.

— Աղդ՛" յին ե բամ շտո ւթենկն ի^*ե չպէս
օդտուիլ յ

«Ա՛լ՛լային ե բամ շտութիւն ը աոաջին 
դպրոցն է որուն բովէն պէտր է անցնի 
հեղինակը՝ եթէ կ՝ու։լէ լսելի դարձնել ե_ 
ր ա ժ՜շտա կան աշխարհին իր ցեղին ձայնը, 
Ատով ՛որդէն կր Հ ա սն ի մ շա կ ո ւթա յ/՚ն Ո- 
րսշ ա ս տ իձանի մ ր որ եթկ հանդիպի 
հանճարին՝ պիտի՝ տա յ գլուխ ղործոցներ» ։

— (ի ամ անա կա կից երամ շտութ եան մա-
"ին թ՛ե չ կ ձեր կարծիքը :

«ծ//4 ու դա սա կարդ», Մին' միայն ու 
միայն սկռկպրալ կոչուած երամ շտութ իւ- 
նբ ոբ սիս թեմ ի շարա յա րում մրն կ nt- 
անցնելու սահմանուած : Ա ս կ միւսը այն 
որ հանճարէս կր բխի խորհուրդովը 
լեցուն : Այդ խորհուրդը միայն կրնայ
լուսաւորել երամ շտա կան անմահ երկը'»*,

— Ի՞նչ պէտր է բլէտ յ ուրեմն հա յ ե- 
ր ի տա ս ա ր դին դիրքը »

Հ^Հայ երիտասարդ երաժիշտը երբ ըս-
տացած է ստեղծագործ ձիրք դ կրնայ ւք բս_
տահ քայլերով յառաջանալ»

_ Կոմիտասի կիսաբաց ձդած սլատու-
հանկէն անցնե լով յ

«Այո՛ անշուշտ : Աք յդ կ արդկն ե րե.ո յ- 
թր* Կոմի տաս պատրաստեց դետինը»*

Կտռբին մէջ սկսած մեր ՛ԷԼ՛ո ք՚Լ[՛ աւար
տեցինք սուրճի գաւաթի մը շուրջ y որ 
շատոԱց պաղած կր *

Արմանի չկ0 ^իոհա ր ի կ ազա ր ո ս եան
յ ի չուելու * Անձն ու դո րծ ո ւն կ ո ւթ ի ւնր :

(Հօր ին ած իր երկերը չե0ն կրնար հ ե- 
տաբրբրել նոր սերունդները :

ի բա կան կր տպաւորութիւնը Արամ 
!Ս տ չատրեանի • Կ՝ո ւց կ ա շա կե ր տնե րն ու 
համակիրներն ալ նոյնը խորհին ու յար
գես իր յ ի շա էոա կը մ ահ ո ւան 3Q—■miT , 
կին ու ծննդեան QQ—ամեակին առթիւ*
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Ժ*ՈՐ<Ւ ՏԸ <.« ԹՈԻՐ
I1 ր ա դո րծ ե լի լա ւա դո յն յետնահ ա յեաց 

g ո t ց ահ անդէ սն կ դ տա սն ըե օ թ ե ր ո ր գ դա
րս լ. այս նկարիչին*. Աւր կազմակերպիչ 
մարմինը յաջո լլա ծ կ մէկտեղել իրմէ 
բա ո ա ս ո ւն ըհ ին դ պաստաոներ ՝ կց^էուԼ ՛Ա
նոնց եր ես ո ւն եր եք կր էլն օր ինա կներ՝ հե- 
տաբրբրա կան իրենց զանազան յատ կա
նի շներուք • Աւ չորս այ փ ո րա գր ո ւթ ի ւն- 
ներ :

Ահա՛ ամենամեծ նկարահանդէսը որ 
կա ր ելի եդած՜ կ սարքել դ ն կա տ ի ո ւնենա- 
Լո՛քեիր չորս հա ր ի ւր ի Լոլ֊բջ գործերուն 

րն դհ ան ո ւր ը յ

Առեդծո ւածա յ ին կեանբի ոլ արուեստի 
տկր նկարիչին "ոյն նկարահանդէսը, 
րաղղա տարար լալ սլա յմ աններ ո լ մկջ կը 
տրուի y հակաոակ լոյսեր ուն անբաւա
բար ո ւթեան*, Հան ղա մ անօրէն կաղմա 'թր- 
պո ւած բսանըհինդ տարուան •• սլ ••• ո ո t — 
մէ մը ե տբ երկրորդ անգամ ըլէտ լո ւք՝ ա- 
'ե լի ամբողջական : Եբեք բաման ո ւմնե- 
բր,1ք ցուցադրուած պաստառներուն առա
ջիններ ր կր ներկայանան իբրեւ իր բուն 
նկարածները*, ԵըկբոԸգ բամնին մկջ 
կր կԱօրինա կներ քէ [,սկ ևբ
բունակկ նկարիչին վերջին դո րծ ե ր ը ,

Այղ մսէ՛ս ին մկջ^ հաւանաբար ԸԷԷա J 
նաեւ , նկարիչ իր մէկ uni ո լ ն՝ էթիէնի վե_
րադրուած ա չխա տ անբը î Կ տն աղդեց ու_
թ իւններ' ման աւան րր Կ՝տ բալքամի *, ^տյ 
սակայն խորհրդաւոր նկարիչին արուես
տին մկջ ա յնսլիս ի խորութիւն մբ^ այն— 
սլիսի հո դի ին խորը իջնող նա յո ւած բ մը՝ 
որ բո լոր ո ւք ին ինքնօրինակ կ :

Կ՝լո՛ խ գործողներու չտրք մր առաջին 
սրահին մ կջ *, Ա իա յն երկու տարրեր «la ա- 
ղանենդերը» ըէէտ յին ք,սկՀ սէիտի բաւէին 
մեղի հաղորդակից դարձնելու իր հ անճui^, 
[‘եղ վրձին ին :

էPi‘n‘t'nլԻթտնգարանի «fiuiխտա- 
դուչա կ^ին մէջ զտյներու ի՜նչ֊ հ.տ մ տ դրո <—— 
թիլ-ն^ ի՜նչ տա րբեր ա կներ հնչականու
թեան ՝ զանաղտն զգացումներ արտա յայ
տող աչքերս լ նայուածքներ *

Ւ րապէս կա ր ելի չկ յագենալ բանի մը 
մամերով*. Հարկ կ վերադառնալ», Կտն 
տակաւին «Sf ի շե բա յ ին» կոչուածները*,

ո յնքան խորհրդաւոր» *Լ,իւթերը մեծա
թիւ* չեն*» Ամկն մկկ նկար սակայն ամ- 
բոգջ կեանքի քէը ւիո ր ձա ո ռւթե ա մբն կ յ բ- 
ղացուած : Արւսզել տուող նկարահան- 
դէս :
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ՍԼ9*ՐԷՏ ՊքէնՏԷԼ

b ե ր շն չո ւած, ամ բ ո ղջո ւ քին կը յանձն ը_
ւի անկեղծ համեստ ինքեա—
ւքս տահ », հՀայտադիրը չի յար էլեր մամա- 
հակադրական կաբգԸ* կբ ս կս ի Լիսթով ) 
վերջացնելու համար Հա՛յտ լնուք » Անա- 
կահ շնորհով տրուած անդիմադրելի un— 
նաթ մը*, Արաղկոտ pi, հոսուն Պրկնտկլ 
կու տայ սոյն ս տ ե ղծա դո րծ ո ւթ ի ւնն ե ր ր 
մերթ ըԱդ մերթ քլաւսկն՝ դաշնակ թկ 
^Ըգկ^ի ^նչականութիւններով*, Ախունա— 
ւոր ե^յ մատները կարծէք*. Աչ մէկ մեղ
կութիւն ՝ ոչ մկկ թոյլ հպում *, Qtutfiը 
պահակ յ

Պրէնաէլի ս տեղնա շա ր ա յին խաղը ո_
մանք կը խրտչեցնէի իը սուր ձեւառու- 
թեամբ պիտի բս է ի ի ս կ փ ի լի ս ո ւի ա- 
յութեամբ մնալով քիչ մը անփայլ^ ՛ա՜ր
ամկն մկկ նօթ կշռուած կ վերին ղդու_
շութեամբ՝ կարծես պարտադիր կաղա
պարի մը ազգեցութեան տակ դասական *,

Այղ տպաւորութիւնք մըն կ միայն' ըբ. 
լալով րն տրո ւած գործերուն պահա նջքը : 
Այ՛1' ։ սեղմ է իր երզացյււնկը, բայց որքան 
բերրի : &ր/' 4 ու տայ Պէթհովէն ի ամբող
ջական երկերը } բազմաթիւ անդամներ } 
սուր հաւատարմութեամբ մնա լո վ սա- 
կայն ին քե օր ինակ ու հ ե շ տաք ի խր ա խո Լ- 
թեամբ* Կ՝ալով Լիսթի^ աւելի երկրային
շուԱչ ii ը ունէր տյս գի շե ր քտն միս_
թիբ : Մ ինչ Շ ո ւմ ան ի քք)անթկղին տրուե- 
ցաւ փարթամ խոյանքով *

Ալ անկարելի եղաւ չյանձնուիլ ու չբ—» 
տա բո ւի լ իր համ ողի չ զուարթ դրեթէ 
ծիծաղաշարժ՜ հայեացքէն' Հայտընէ սո
նա թին մէջ՝ զոր զետեղած էր յայտսյգբի 
վերջաւորութեան *, (էանօթ բէէա/ կը ելախ- 
ծկինք բոլորովին Պրկնտկլի պերճ կենսա— 
րտր աւիչքն' Ըայց տն մեղքէ համտեսել 
տուտ լ հազուագիւտ պտուղ մը եւս այս 
գիչեր Î lu ո րամ ft տ իր ծիծաղը : Ահա եր

կու մեծ երգահաններ' գարուս ս^իգԸԸ 
քի հ մը անտեսուած' դաշնակահարներուն 
մօտ , որոնք հետզհետկ առաջնակարգ տեղ 
կ ը գրաւեն յա յ տա գի րն ե ր ո ւն մկջ*.

Հա յտըս եւ Լիսթ » Աոաջինը Մ ո g արթ 
եւ Պէ թհ ուքէնի զանգա կա հար , ի ս կ երկ- 
րորգբ քսաներորդ գարուն *.
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ՏԱՐծ՚ՒՍրշ՝

Կ^տրժ՜կ0 արուեսսէի զարգացման միու
թեան մը տարեդարձը տօնել։ Կ^ու֊ !J է ՚ԼԼ- 
րըստին կարենալ ասլրելու համար վազա- 
մե ո-իկ դիւր ա բե կ եր աղն եր », Աղո ւո ր ժ՜ա
մեր : Ա ի շե լո ւ' գործուած ս քսա լներ : թ ո ր- 
հելու^ թԼ' ս1սաէիէն իԱ1է անհրաժեշտ կր 
յառաջանա լու յ տե ւելու համար յ

0 ւլտա կա րին փնտռտուքն ու սլե դո ւ- 
ձ ը երբեմն ս խա լկն անցնելով : Հէ ատեր 
հարց տու.ին ւքերջերս' ին չ ո0 լ աթր ա
էի շարունակեր կա ղմա կեր սլել իը մ շա_
կո ւթա յին ձ ե ռնա ր կ^ւեր ը նամ 'անաւանգ
համերդները յ

Պատասխանատու' չունէի բաղմաթիւ 
վա ր կածն ե ր իբրեւ պա տտ ս խան » քանի 
սլա տ ճառը մ կ՛ կ կր } երկու չէր *. \ք[լտտե— 
լով թէ փոքր արուեստի է՚ջք՚ջ մը՝ ղո ր
մենք կոչեց իԱբ Հա յ Արուեստի քկտր_
ղաց մ ան Ա' ի ո ւթիւն' եթէ չուն են այ որմ- 
ն ո ւած պատ ձը որ ո ւ.ն սլիտի ելար ենա ր 
կռթնի լ նիւթապէս , չի կլ, նար երկար դո-
յտտեւել», Ա* անա ւանդ այսօրուան սէ'այ_
ձ անսերով : Ա լ արդկն առար կա յօրէն'
արուեստի շարժ՜ում մը որ կը ձգտի տալ
իր ա րղսյ ս իքը սլարղօրկն' առանց ունե_
նա լու համեմատ նիւթական ուժ՜ը զայն 
տարածելու } ո՛չ մկկ հիմնադրամ կամ 
արդիւնաբեր հասոյթի աղբիւրներ } կը 
գտնուի ուշ ելում ելան ո ւխ դժուար լուծե
լի դրութեան մը առջեւ», \,ամանաւանդ 
երբ ան իր կողքին ու1ւի միայն ու միայն 
Տ ա ւա տ ա ց ե ա լ ա ր ո ւե ս տա դկ տ ներէ ո լ ար
ուեստասէրներէ բաղկացած բՀիջ մը *. Աւ 
ձդտո ւմ ը ,ո ւնի բո լո ր ո վին աղա տ ա շխա- 
տանքի *. Այդ պայմաններուն լուծին տակ 
կ որ 'Աաթրա կրցաւ դիմանայ որոշ 'բր
ջան մ ը :

Աղա՛լ երկրաշարժ-*.
Կդիտեմ թկ շարժ՜ումի մը պատասխա

նատուն երաշխաւորն կ ն՛աեւ ան՛որ : Պար
տաւոր կ շա ր ո ւնա ելե լ ) եթէ մանաւանդ իր 
ս կղբն ական շրջանին մէջ փորձին տա
րազը կը կրէ ան :

Ա ւ սկսուածը հարկ կ տ ե ւա կանացն ել 
ընդլայնել , րն ւլհ ան ր ա ցն ե լ * Արդիւնքը ա- 
մ կ^նունը դար ձնել : Օղ տա դո րծե չաք տը-
րամ ա բանա կան ուղիներ միայն*. Ա ւ tft որ
ձը ին քև ին դրաւ մը չկ0 արդէն որ եթէ 
յտջողի ել արդա րա ցնէ բոլոր զոհողու-
թիւնները *.

Կտզմ ո ւթեան իր շրջանին 'Աաթրա ու_
նեցալ որոշ չափով բարերար համ ա կիր- 
ներ*. Օրը օրին* Զխորհեցանք մասամբ
մնայուն մասում բ շրջուն ֆոն տի մը կազ 
մո ւթեան մասին*. Ախ ալ մրն էր*. Օր շատ 
"".ելի ծանր կը ելշռէ այսօր*. Աւր ար
ուեստի ղա ր դա ցման միութիւն մը մադ- 
նի սա ելան ուժ՜ չի ներկայացներ * Կ՛ո՛յ ա- 
լ-ելի կա ր եւոր ը *.

Vիլս կող^է սակտյն ^լորիզը որ կտգ-
^^ցինք} տասն ըհ ինդ ընկերներովդ ունէր 
տա ր բե ր անմ իջա կան մ տա հ ո ղ ութ ի ւնւնե բ 
քս անհ ինդ տարի առաջ *

Առաջին եր թին շար ո ւն ա 1լելի ա շքսէէէ— 
տան քուք տեւական հաստատ կամուրջ մը'
Ափիլո-ք—Հայաստան ուղղոլթեամբ*. lUou_
քը անշուշտ միայն ու միայն արուեստի 
մարզէն ներս կը » ի մասնաւորի' երա- 
մըշտական գետնին վրտյ* Տա՚ջոզեցաւ*»
Ունեցանք յարատեւ լաւագոյն յսէրաբե,_
բութ իւննե ը հայրենիքի արուեստագէտ
ներուն հետ հետղհետկ մ Պէսկե յ -ւ ղա
նոնք :

Մեր մկջ Էր անմոռանալի Առնօ Ո՚ս_
բա ջան եան ը իըըհլ սլա տ ուո յ նախա
գահ յ որ կը մասնակցէր ք՚՚՚կ մեր հա
մերգներուն*. '(jujLl բազմաթիւ հտյ եր
գահաններ որոնք կու դային ներկա յա ց ր- 
նհI իբ^եց ստեղծադո րծո ւթ ի էնքՀսերը »,

(Հետոյ աշխատեցաւ 'ք՝աթրա .ունկնգիր— 
ներու հաւատարիմ հոյլ մը բիւրեղացնել 
իր չոպ՚ջր : Զ ա ր դա ցն ե լ ջան աղ ար
ուեստասէր հասարակութեան եր աժ շտա_
կան ճաշակը՝ անցնելու համար երկրորդ 
հանգրուանին' որն -կր առաջին ունկբնդ- 
ր ո՛ թ իւններու շո՛րք մը տալ հայ երգա
հաններ կ յ

(Հաջող ան ցուց 'put թրա ա' րլ քեն ո t.-
թիւնն ալ :

Ո՚նեցանք եօթ անա ս ո ւն տ կան տարինե,—

րո,Նէ չ„,րջ է.րկոլ հա

հայ թէ օաար հեաել.ող ք,,,, 
նազան երեկոյթներով, , „ Հ

կանացնել երեսունէ տւե , 
առաջին ո ւն կն դր,„ լթ ի յ, , Z'

Սարքելով ցարգ հարիլլՎ 
.քերզներ հրաւիրելով հ՚արիլ 
երեք մենակատարներ ՝ որոնցմէ 

նը հայ արուեստագէտներ -հ - ,
հայելով անոնք որոչ կա ր ե 
րենց ապագայի յո^ղոլթ^' /'֊

>՚",ն .վ."];֊
տարրեր քտզտքներոլ մէվ Ա 
ինչպէս Մարսէյլ, լլ,ոն} քնեհՀն քք 
սլոն , րայց ա կ ս թիլ

Հակիրճ աեղեկոլթիլններ ահա, չ 
ուե ստի փոքր ըջլղլ, մը մասին. ւ ‘̂ ՝; 
արղեօք պատրուակ ծառայել 'մ Հ 
թային Գրագիրներ ո ր ոն ո ո մ տյ>' f , 
ղսրեօն մարդոց, „ը„նք „լղէլ,ն' Լ1 
ւըւիլ, միանա,՝ լսել ու գսրեակց, "ք՝ 
պէսզի շարունակեի մնան սկսոլՀ Լ 
կարգի աչիոստտնքները, նշանս,րան 
նենալոթ <հՄեր երիս„սստրգ ոլյլ '

լ,րեն) լա, տոն Հ 
կո, թիւններով»։ Րանի ուն'ինք հո„
•* ոն , ցիր ու ցան տաղանդաւոր արո։1։Ա 
աագէտներ : Ոչ մէկ կասկաե այգ Հ 
սին : Ում եր սակայն "րոնք կր դտնոլս 
ի՚իստ լպրծուն Արեւմուտքի ,„կ„,նո,ա)։ 
արուեստի շուկային ճիրաններուն թլ,_ 
րտթ . Որ չի տլ հանդուրմեր նաեւ ոմ 
ւէ միջակութեան : Մեր ազաքը ,„մոլ[1
’ll'1'ք որմելու ընդհ ան րուպէ,, ,„նկա_
րող են մինակ.. Կան բարեբախտ,„Հ 
ոակաւաթիլ_ յաջողած հայ արուեստա_ 
ղէւոներ համաշխարհային վարկով.

Փորձառութիւնը անյեզլիօրէն ցոյց կոլ 
աայ սակտյն թէ այսօրուան հաղորդակ, 
ցական խստաշունչ պայմաններով „ւ տխ 
րող աններող արհեստավարժ՛ մթնոլպ,_ 
տին ենթակայ , հայ երիտասարդ ար. 
ո ւես տաղէ տը պէտք ունի զօրացուցիչ 01լ_ 
նութեան-. Րանյ, սուղ են ու դրաւե,։,լ Ա_ 
րեւմ ուտքքէ տ ր ո ւե ս տ ft շուկա յթ յախ- 
զո, թեան։ աստիճանները, 1Լերելքը տա. 
ժանելվէ : Տ՚աղանղըջ անտարակոյս յա.
ջողութեանւ ու հա մ ողի չ մեկնաբանութեան 
ձըխարիսիւը կլ, հան։ղիս,սնայ՝ մնացեալր 
այսինքն, տսսլտ րկղը կառուցանելէ կը
մնա յ .

Նժ ո ւար ին գն՛ացք } բայց որքսՀն հմա- 
յիչ երր յաջողի :

*/* ս անհ ինդ տարիներ ետքդ ['է Նոյեմ
բեր ամս ուտն մը սկիզբը հիմնուած կր 
put թրա դ բաց կը տեսնկ իր առջեւ նոր 
տտսնսէմեակի մը տեսլականը նոյն ուրլ- 
ղութեամբ դ բայց յաջողութիւնը անոր 
Ա փիւռքի տարածքին կախում ունի ա յսօր 
մեր բս է" րին փա փ աքէն *. Հասկացողու- 
թենկն*. Զ արդացումկն*. Կ ս՛ ր ս ղո ւթենկն : 
Աւելի ճ ի շդ՝ տեւել ո ւղե լո լ կա մ քէն' 
արուեստով :

Մ՛" բժ՜է0 արուեստի * » » տա ր եղա րձը 
տօնել »

Անխիղճ հարցում *.
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ՏԸ 'ԲՈ*եԻ*նԿ
Աւելի քան երեսուն տարուան մտեր՛" 

մութիւք մը իրե^ հետ} կբ դժուարաքակ 
պատասխանատուութիւնս ք՚ր նոր մկկ 
ցուցահանդէսի պա ս տա ռն ե ր ո ւ^ ըԱտրոԼ-’ 
թեան ժ՜՛ամ անա կ :

UJ րք՚չը լարախաղաց սիրահար մլիւ 
հպարտ աղատ դժ՜գոհ : Չ վախնալ // 
զօրութենէն դ չհաւատալ միշտ իրեն "՚մկ 

դետն ի վրայ Ա՛յլ սիրել միայն* հք 
կ րնա լ ջանալ ղք՚նքը : (Չթոյլատրել սէ 
տկար ութիւ ն :

Ընել այնպէս մը ոք այդ քս՛նի 
կա րներ,"ն մէջ խ,տրուած' պտուղը թէ 
տարիներու ա շիւ՛ս տան քին , րիւթ՚՚Լ 

իր տր ո ւես տին լրիւ խորհուրդը՝
Դիւրամուտ արուեստէ հեռս՛- 

վ^՚ոն ին կ ղո յներ ու ն ր բե ր ան ղն ե ր ո ՚քն է 
կը խաղայ», Լոյսի նկարիչն կ Ա"-^է1 Հ 

ղոյնի -. Երկար պէտք է '1'ն՚սէ Խ' ՛է՛՛ք 
րուն դիմաց , ճամ բո րդութես" Հ.

թած հեշտալի J " թ"
լու համար-. Զղտյուն , խ"ր"Լ Ի ւ 
արատներ ու դիծերով բնութս"է1 

ուժեղ նկարչութիւն մըն
չտրս՚թ ամբողջ իլ՛ ‘"Ը ՛է 

ներուն մտերմութեան մէջ ապձԼլ։Հդ 

հրաշալի ճամ րո րդո ւթի ւ" :
երր սիրես :
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ԵԻԿՈԻ ԳԻԹԻ
Այս տարուայ Գեկտեմրերի Հ-ին լը_ 

րացս**- Աոլրէն Ա'ամուլ ե Սէ նլ, մ ահ-
ուան տա սնա մ ե ա կը : Անցնող տասը ւուս_ 
ըԼէնե լւ Լ։ ընթացքում , անուանի րեմադիրի 
մշակութային Vb րդը ո ւմը չար<Էաըուես_ 
տի մարզում մեծ ա մ ա սնաբա ը յարգուևլ, 
զնահատոլել եւ սլահպանուել է ֆիլմի մի_ 
իսղդային մի քանի վաւերական արիէիլնե_ 
վւ ու իմ ան ղա բանն ե ր ի մկջ՝.

Սակայն , "թաք կ նշել, ոը Մամոլլեա- 
նի վաստակը հայկական ել ամերիկեան 
թատրոնի' յատկապէս Միացեալ _ Նա
հանգների երամ չտա կան թատրոնի (թիւ_
զիրԸ/թերի) մարզում , միեւնոյն աստի- 
Հանի սլաչտպան ո լ ած չկ : վերջին տարի
ներում , նրա հանրայայտ րեմադրու- 
թիւնների ւէ ասին լո յս տ ե սնո ղ գրո ! —

Դրեց'

ԱՐԲհ ՅՈՎ.2ԱՆՆՒՍեԱՆ

թխննե ր ի մ Էջ , կ ամ հ ան ր ա դի տա ր աննե-
րում, յաճախ չ է նշւում րեմադիրի ա_
նունն Ոլ կտտա ր>ած նշանակալիդ ղեր ր : 
կչելու դէպք ում Էլա ՝ բաւարար կե ր պո վ 
չէ րադա տրւում կամ հա ս տա տւում նրա
աչխա տանրի ի ւրա յատ կութ իւնն ու կարե_
ւոր ո ւթի ւնը յ

վերջվ,ն տասնամեակում ՝ անդ լեր էն եւ 
ֆրանսերէն լեզուներով երկու ՛դիրք է 
յատկաց ուել իէուբէն Աամուլեանի կեան-
չին ու արուեստին :

Առաջինը' «Վերակերտել իրականա_
?Me»(i) , Մ արք Սփկրկըլ ,հ եղ
Հրատարակուեր կ 1993—ին - Այն ընդ- 
ղրկում է բեմ ադի րի աշխա տան բներ ի
1լապակց ո ւթեամ ր ՝ մի բանի կարեւոր
արխիւնե ր ի մէջ պահուող նիւթերի մա— 

նշումներ ու դանկեր : Հա տո ր ը կազ
մուած է հեղինակի , Նի*-—Ե**րբ Աի թի Ե*—
^էվըրսիթիի մէջ, 1990—/'ծ դոկտորայի 
աստիճանի համար ներ կա յա դ ո ւած աւար— 
տաճ առ ի հիմ ան վրս* J î

Հակառակ իր շահեկան տեղեկու թիւն., 
ներին, հատորը թերի է Ա ամուլեանի 
թեմական ել սինեմա տ ո գրաֆ ի կ աչխս^. 
տանտներն ի ր են դ խորքի ու- բնո՛յթի մէջ 
ներկայացնելու տեսակէտիդ ։ f1"—
‘խնդա կո ւթիւն լ, յաճախ' յատկապէս ա- 
Ասվին ու ‘է^լ՚ջին բաժիններում ՝ հեռու 
չֆ մնում" տյս օր երի ս Ամերիկա յում ընդ- 
Հանրացած արմանադխյ, հոգեվերլուծա— 
կան փորձերիդ յ Դրտ բերումով խաթար- 
ոլել է բեմ ադի րի ս տեղծադո րծ աշխա— 
տանրի իրական պատկերը*, Այս ո ւհ ան— 
ղերձ ն շուած հատորը մին չ օրս մնում է 
^ամուլեանի մասին հ րա տա րա կուած ա— 
մենածաւալուն ուսումնասիրութիւնը ♦

երկրորդ հրատարակութիւնը «Ռա— 
Մսւմւււլհսւն ? կրկնակների ցու_ցասը_

Իսւհը»(շ) ? հեղ» Փիէր Պէրթսմիէօ , ամ- 
^ոդԼովին նուիրուած է Ա ամուլեանի ֆ ի է- 
^'երի վերլուծ ութեան ը : tt/h փորձում կ
ըեմադիըի իրագործած , առերևոյթ իսիստ 
•"“Դրեր ուող ՝ ֆիլմերի ձեւի եւ բովան—. 
1:ակութեագ1 մկջ, որոչ թեմատիկ քՎ- 
P"'!!? նկ ատել ».

Ջնա յած երբեմնակի բռնազբօսիկ ու
^այրայեղ մ ե կն ա բան ո ւթ ի ւննե ր ին , որն
յա տ ո լկ է ընդհանրապէս ֆրան սա դիր 
^թի քննա դատ ներին, հեղինակը Մ ա- 
մուլեանի ա ր տա դր ո ւթի ւններ ի նկատ
մամբ մինչ օրս չաըունակուող, միօրի- 
"“4, յաճա ի, թութակօրկն ընդօրինակ- 
ոլաե , վ ե ր լո ւծո ւթի ւննե ր ի y հեռու, յա- 
^1ել i ֆիլմերն ա նձ ամբ դիտել, վերլու-

ոլ֊ ա րմ եւո րե լ .

U) Reinventing Reality, — Mark Sper- 
gel — The Scarecrow Press, Inc., N. J-, 
l993> 305 pp.

(2) Rouben Mamoulian, La galerie des 
subies, — Pierre Berthomieu — Ed. du 
Céfaï, Liège, 1995, 156 pp.

ո֊ՈՒ-ւրն ւաար
Ռոլյլէն Մամոլլեան, 1919-20 թոլերի 

ընթացքում, Ո՝ո՚—Մա ստորագրութեամբ 
լոյս է ընծայել մի երկու տասնեակ քըն_ 
նախատական գրՈլթիւԹներ, որոնք հա_ 
կիրն կերպով, շօշափում են Թիֆլիսի 
Հայկական Թատերական ներկայացում_ 
ներին վերաբերող մի շարք հարցեր :

Դրութիւններից աոաջինը հրատարակ- 
ուել է հայերէնով^) ՄՇԱԿ-ի, իսկ 
միւսները' ռուսերէնով, ՍԼՈՎՕ լրագրի 
մէջ : Թղթակցութեան բնոյթ կրող այս 
գրութիւնները, արտացոլում են ապա_ 
գայ րեմագիրի դիպուկ նկատողութիւննե_ 
րը , ինչպէս նաեւ Թիֆլիսի ժամանակա
կից թատերական կեանքի պատկերը : Նբ_ 
կատի ունենալով, Ոը տողերը գրուած 
են Աամուլեանի կեանքում շրջադարճա_ 
յին նշանակութիւն ունեցող օրերում, այ
սինքն' Լ՚ւգէնի Վաիյտսւնգովի թատերա
կան դասընթացքներին հետեւելուց ան
միջապես յետոյ , դրանց պատմական նը_ 
շանակութիւնն իմաԱտալՈըելոլ համար, 
գրութիւնները ներառել ենք Մամուլեա_ 
նի հետ կայացած վերջին տեսակցութիւ_ 

•նից(2) քաղուած տողերի եւ քննադա

Ռ- Մամոլլեան — «.Մայրս թիֆլիսի 
Հայկական թատերական Ընկերութեան 
նաիսադահուհ թն կր ել ես իմ ման
կութեան օրերից յաճաթ կի թատրոն 
այցելում յ Րաց ի այդ մեր տանը միչտ 
հիւր կին լինում դե ր ա ս անն ե ր , ցրող
ներ , բ եմա դի րնե ր . այնպկս որ ամբողջ 
մթնոլորտը կա սլո ւաե կր թատրոնի հետ : 
/• հարկէ այդ մամանակ ոչ ոք չկ ր ղու—
չակում , որ ես այդ մարզի մկջ կր մաս_
նագիտանամ , Ընդունէք կամ ոչ, 'այզ °_
բերին բեմն յա ր դո ւաե ա ս սլա բ կ զ չկ ր , 
բայց ես վառ կերպով յ ի չո ւմ եմ հ ոդե- 
կա՚ի այն մեծ *[այելքը, 'ո Ր իմ մանկու- 
թետն տա ր էներ վն ստացել եմ ա յն սլ ft ս ft 
դերասան ՝ դերասանուհթներփդ
“1՚մ Ա'ե' Աբէլեանը, Աիբանոյչը, Փ ա- 
փազեանը^ Ոսկտնեանը, ՆԼքոյՐԸ* Յա
շում եմ ն ո յնփսկ ա ռա ս պե լա կան Ադամ—, 
եան ին , որ ապրել էր իմ ժամանակներիդ 
առաջ ու ես երրեբ բախտը չունեցայ ի- 
րեն տեսնելու եւ միշտ միայն լսեցի իր 
մասին* Մ ինչեւ այսօր էլ ես դեռ տես—, 
նում եմ այդ քոլո[*Ը> քանի որ մանկա
կան ուժեղ տպաւո բութ իւնները , երրեբ 
չեն մոռադւում :

Երբ ես Աոսկուա գնացի իրաւաբանու- 
թիւն սովորելու, դա արդթն^ն էր փո
խադարձ զիջողութեան : թքնողներ ս ցան
կա նում կւ որ ճարտտրտդիտութեան 
հետեւեմ : Եո վեիջապկս համաձայնուե- 
ցի քրկտկան իրաւաբանութիւն ուսա
նել : Հիմա նկատում եմ, որ ‘Այդ կէ ո- 
րոչ չափով կա պո լա Տ կ եղել թատրո
նի հետէ Ոճր ա դո րՏ ին պաչտպանելու հա
մար իմա տ երա կայ, ձիրք կ սլկաք.

Երկու տարի ես իրաւաբանական դա
սընթացքներին հետեւեցի , բայց մի օր' 
երկրորդ տարուայ վերջին ամիսներում , 
մեր համալսարանի մկջ, պատին փակ- 
ցուաՏ՜ մ/- յայտարարութիւն ուշադրու- 
թիւնս գրաւեց : Այնտեղ յայտարարուած 
էր Թէ' ուսանողներից նրանք, որ հետա- 
քըբքրուած են թատրոնով եւ ցանկա
նում են, կարող են Վաթտանգովի մօտ 
սովորել ել քննութիւն անցկացնել '. Ե“ 
դիմողներից եւ տ րձանա դր ո լո ղնե ր ի ց
մէկն էի ■■ ԱյդպիԱՈ,Լ մաս կաղմեցի այդ
դասընթացքներին եւ երկուս ու կկ ս ա- 
միս հետեւեցի նրա ցուցմունքներին '.

Արձակուրդներին եբբ վերադարձայ 
թիֆլփս , ոբոչեցի անպայման թատրո
նով եմ զբաղուելու'. Սրբուհի Լիսիցեա- 
նի , Լեւոն փալանթարի եւ Արամ է] ա չա
սէ ըր եան ի եղբայր' Աուրկն fj ա չատ ր եա
նի հետ, թատերական աչթտտանոց կտղ- 
մակերպեցինք, որը կարճատել կեանք

տական արուեստից յատկացուած, նրա 
անգլերէն լքէկ յօդուածի հատուածներից 
կազմուած , մեր թարգմանութեա՛ն մէջ :

Ո՝ու—Մա]\ւ շարադրանքներից, նախ 
ընտրել ենք առաջին գրութիւնը, որին 
կցել ենք, ութ հայ թատերագիրների եր_ 
կերի թեմադրոլթիլնների մասին գըր_ 
ւած նրա միւս թատերաքննադատութիւն— 
ները : Առաջին անգամ լինելով, դրանք 
վերահրատարակւում են իրենց ամթող_ 
ջութեամր :

Չ վերահրատարակոլած թատեբաք ննա_ 
դատութիւնները, շօշափում են Շէքսվփ- 
րի, օիլլէրի, Կոլտոնիի եւ այլ միջազգա
յին հեղինակ՛ների հայերէն րեմադրու_
թիւնները: Դրանք, բոլորը միատեղ լոյս 
պիտի տեսնեն ապագայում, Մամուլեա_ 
նի միւս գրոլթիլններն ընդգրկող մի հա
տորի մէջ :

ՍԼՈՎՈյի մէջ հրատարակուած րոլոր 
նիւթերը, լքեր պատուէրով ռուսերենից 
հայերէնի է թարգմանել Լենա Մութաֆ- 
եանը :

Ա- 3-

ունեցաւ հ Աակայն շուտով, Խաչատըր-
եանը յաջոդեց Աոսկուայի մէջ, Հայկա_
կ***ն թատեր ական աշխատանոց հիմնել 
եւ Ա տանիսլաւսկուն ու վախտ ան դո վին 
երրեմն իբրեւ դասատու հրաւիրել*. Ես 
այլեւԱ Աոսկուա չվերադարձայ» այնտեղ 
իր մասնակցութիւնը բերեց մի ու րէւ 
քիուբէն^ Աո լրէն Աիմոնովը.

Հիուցէ հաւատալի չթուայ բայց այղ 
ես Թֆֆւէօի ամենաականաւոր

թերթերից մկկ n ւմ , ս տ ա նձնեցի թ ատե_
րա բնն ադա տի պաշտօն ը : վ^ան ի որ հա_
դփլ կի 20 տարիս բոլորել՝ մտածեցի ա- 
*-ելի Լ,Աւ է ) ծ ած կան ո ւն ո վ ս տո րադր եմ : 
Եթկ իմ ացուեր իմ ինքնութիւնը, կարող
Էր լուրջ հետեւանբներ ունենալ». Ե*- մի 
ամբողջ տարիԼ^ , ես բննադա տո ւթիւն- 
ներ դրեցի հայկական թատերական ներ
կայացումների մասին, րայց ի վերջոյ 
թողեցի այդ՝ բանի որ շուտով պարղուեց 
թէ ով է բ1էնաղատը *

Այն դերա սան ՝ դե ր ա սան ո ւհ ինե ր ը , ո— 
րոն բ ինձ փոքր իկ տղայի տեղ էին դնում 
ու մազերս էին շոյում, շուտով զ ի տակ- 
ցեցին ՝ որ ինչ որ իրենբ դիտեն ես էլ 
գիտեմ » :

Օ

ԹԱՏՐՈՆ ԵՒ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆ

Աողովրդակա^յ Տ ուն

Հ . Ւպսէնի «ժողովրդի թշնամին»

Աողովրդական թատերասէրներ ի ներ
կայացումը ուրբաթ, Աարտ Ղճ—ին դուրս 
եկաւ տօնա կան' շնո րհ իւ 3 • Արէ լեան ի 
մա սնա կց ո ւթեան : Ա ռա նձին հ աճ ո յքով
արձանագրում ենք, որ հայ բեմի առա- 

րասանը* իր բեմ ա կան դոր՚ծու^—
նէութեա^ց &}—ամեակի հանդիսաւոր տօ- 
ն ա կա տ ա ր ո ւթ ի ւն ի ց յետո յ , նա խ եւ ա- 
ռաջ դիմեց ^էէոչի Աո զ ովրդական Տուն
եւ իր դո րծ ո ւնէ ո ւթ ե ան շա ր ո ւնա կութիւ- 
նը սկսեց հրապարակ դալով հասարակ
ժողովրդի tunwf։

Արտիստր հանդէս եկա լ *ոյդ օրը «Չ։ո^— 
տոր Հյտոկմանյչի դերում Եպսէնի հ.Աոզո— 
վըըդի թշնամին'» պիէսի մէջ». Այդ ղծրը 
լաւադո յններ ի ց մէկն է տաղանդաւոր Ա- 
րէլեանի հարուստ րէպէրտուարի մէջ*. 
Այղ֊ երեկոյ սովորականի պէո նա հիա
նալի էր իր դերի մէջ՝ թ/ա յած ընդհա
նուրի դե րա կա տար ութեամ թերապատ- 
րաստ լինելուն , որ խանգարիչ էր հան
դիսանում Արէ լեան ի համար î

Եթէ առաջին երկու ա րա ր ո ւածն ե ր ո ւմ 
արտիստը փոքր ինչ սառն էր ՝ ապա դրա

փոխարէն վերջին ա րա ր ո ւածնե ր ը ՝ նա
մանա ւ անդ հինգեր ոըդը , ներ չն չուած եւ 
լեցուն, էին բեմական իսկական արուես
տի կատարեալ թազա ւո ր ո ւթեամբ »

Դոկտոր Շ տ ո կմանի մէջ Արէ լեան ր ըս- 
տեղծ ում է մէկ^ այ*յէ ն կա րա դի րնե ր ի ց ՝ 
որոնբ երկար ժամանակով դր ո շմւում են 
եւ ա սլր ում հանդիսականի յիշողութեան 
ժէջ*. Յայտուն եւ պայծառ կերպով հան- 
դէո Ր^ըեց արտիստր հանդիսականների 
առաջ ույդ բարի, կարճատես գիտնա
կանին' իմ ա ս տ ո ւն եւ գորովագութ , ե- 
րեխայի պէս Հէղ իր առօրեայ կեան քում, 
եւ սակայն ընդունակ իր սպիտակահեր 
բաշը թափահարող դաժան առիւծ դառ
նալ, երր հարկ կայ պա յ բար ելո ւ ճըշ— 
մարտութեան եւ ի տէա լնե րի համար : 
b երբին հոյակապ նկար ադր ի հետ մէկ- 
տեղ Արէ լ եանը հաղորդում է զերին նա
եւ զժայլելիօրէն նուրբ եւ րնորո շ ա ր տա
քին նկա րա գիր » հրաշա լի Լն դրիմն ու 
շարժ ու ձեւը .

Արէ լեան ի խսւղակիցները աններելիօ- 
րէն թոյլ էին ■■ Ն ոյն իսկ րա ցա,կա յո ւմ էր 
թատերական ներկայացման պայմաննե- 
րՒյ ամ ենա տա ր ր ա կան ը դերերի սեր
տումը *.

3 տցի թ ա տ ե ր ա ս է րն ե ր ի g մա սնա կր ում 
էր ներկ այացմանը նաեւ վաստակաւոր 
դերասանուհի տ» Զ՝ապէլը, որը խաղում 
էր Կ ատեր ինա Հյ տոկման ի դերը*.

Չորրորդ եւ հինգերորդ ար ա ր ո ւածն ե- 
րի խազամ իջոց ո t-մ բեմի վրայ բտց վա- 
րադոյրի առաջ պ» Նտղարէթեանը մի ու
ղերձ կարդաց 3 • Արէ լեան ի թատերա
սէրներ ի hj մբակցոլթեան կո ՚ւմհ ■

Ուղերձի մէջ է] մ բակց ո ւթի ւն ը որԼ$_ ni— 
նում է մեծ արտիստ Արէլեա ն/.ն նր ա 35“ 
ամեայ յոբելեանի առիթով եւ մատնա
նշում է այն մեծ քէծրը, որ խաղացել է 
յո րե լեա ր ը ժողովրդակալ թատրոնի ըս- 
տեղծման եւ րա րգաւաճմ ան դո րծում :

Ր պտ տա սխան՝ ճա ռի մ ԷՀ Արէ լեան ր 
ասալլ , որ ժ ոդովրդական թատրոնի ղա
ղա փար ը մօտ է ամէն մի դերասանի սըր~ 
տին եւ միշտ էլ թանկագին իր սրտի հա
մար , ապա ջերմ խօսքերով շնո րհ ա կա- 
էութիւն յայտնեց թատերասէրներ ին , 

մա տնանշելով որ Հտյ Դրամ ատիկ է) ըմ- 
րակցութիւնը իր գոյութեան ընթացբում 
տուել է հայ բեմին բաւական թւով տա
ղանդաւոր ւլերա ս աններ î

Հասարա կութ իւնը ողջունեց Արէ լեա- 
նին ցնծալի ողջոյններով եւ բուռն ովա- 
ցիտյով :

Աու—Մ '"(4)

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱ

Արտիք/տական Ընկերութեան թատրոն

Շանթ֊ «Հին Ասաուածնհր» . Հոկտեմբեր 30

^Հին Աս տ ո ւածն եր»ը խաղացանկում եւ 
հանդիսատեսի մօտ նուաճել է իրեն կա- 
յուն տեղը. Ներկայացման °ՐՐ բոլոր 
տոմսերը վաճառուած էին՝ իսկ րեմադը- 
ր ո ւթի ւնն արժանացաւ հանդիսատեսնե
րի բուռն հաւանութեան î

Դրան մեծապէս նպա ս տե g կատարու
մը։ վանահօր ել Աբեղայի գլխաւոր դե
րերում հանդէս եկան սլրն » Արէլեանն 
ու պրն » Ալի խանե անը *.

Պ րն » Արէ լեան ի կերտած կերպարը, չը- 
նայած կատարման ո1՚ոլ սաոնութեանր, 
ուժեղ է : Լա յն վրձնահարուածներով նա 
Ը^ղղ^՚^ց վտնահօր ւէս եմ պա տկե րն որն ՝ 
երկարատեւ ծառայութիւնից յետոյ ՝ ան- 
սպա սելի օր էն իր մէջ տե սն ո ւմ է հին 
աշխարհի բեկորները եւ գիտակցաբար 
դրանբ վռնտում է իր հոգուց ՝ որպէ սղի 
ազատ ու մենակ զնայ դէսլի ոլբ[՚չ աս սր
ուածներ եւ հաւատով ու աղատ կառու — 
յՒ նոր տաճա րնե ր ».

Պ րն . Ալի խան եանը հրաշալի Աբեղայ 
է : Նա ա շխարհ իկ կեանբից ամրո զխր/սլէ ս 
հեռու, աղօթքների եւ վա նք[- զանգերի 
հնչիւնների մէջ մեծացած պատանի է։ 
Աա յց յան կարծ , բուռն փոթորիկէ մէջ, 
ճաշակում է պայբարի եւ կանացի դեղեց-
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կութեան հմայքը։ Աեծ նրբաղդածու— 
թեամբ Պրն ♦ Ալիխանեանը սլա տկե բե g ա- 
բեզայի տ անջա Աւ փորձառութիւնն ու 
տա ռա պան քե ե ր ր յ ո րոնք տա տան ո ւե ցին 
վանքի խստաբարոյ ճշմարտութեան եւ 
գեղեցկուհի Աեդայի տիրական կանչի 
մ իջել . Արտիստի խաղ բ զգացական կ եւ

ա յ ի չ Ա եղայ ին ներկայացրեց տիկի h 
Ար ուս fl ս կան ե անր ; քաւ կ ՝ որ արտիստու- 
հին խաղաց ոչ թկ որսլկս կ թ* ՝ այԼ ո Ը- 
պկս մաքուր՝ սլարղ՝ չոյող ձայնով' կար
ծես զեռելս ծովս/Հյ/ից թաց մ աղերով ՝ մի 
կոյս՝. Յաջող է Աեդայի ղդեստը» հասա
րակ՝ սպիտակ պատմուճան ել սպիտակ 
շղարշ î

Ր շիւանու հ ու ղերը հոյակապ կտտա_
րեց տ ի կին Մ ա յս ուր եան ը ». Նա յԼ՝
խիստ եւ անկեղծօրէն պարզ է :

Պրն» Ա անուկ լեան ը Վանականի
iWl ստեղծեց հետաքրքիր ու նշանս/- 
կա լի կերպար :

Պ րն . Ատեվ/անեան ը շատ ղուսսլ տարաւ 
Ւշխանի դերը :

Րնորոշ կ պրն * Րա լանթա ր ի ծերունին : 
Պ րն . Րեր ո յեան ը [ճգնաւոր} տ մ դոյն կ 
եւ իր տեղում շկ : Ս իւս դե ր ա կա տ ա րն ե ր ր 
թոյլ են :

Վան ականներ ր բա ւա կան անլուրջ են ՝ 
այդ պատճառով էլ չորրորւլ դործողու- 
թիւնը («/ ախը սատանայից} բոլորովին 
կորաւ :

Ներկ այացման ձ'կջ անթոյլս/արե լի կ՝ 
որ դերակատարները խօսում են տա ր բե ր 
բարբառներով՝ մի մասր Շ անթի [,սկ
միւսը դրական տրեւել ահայերկն*. Ա ա 

խախտում կ սլիկի հնչի ւնա յին ներդաշ
նակութիւնը :

Պխկ սր բեմադրուած կ * ջանա//ի ր ո L— 
թեամբ :

Աո /—Մ <"(5)

Արտիստական Ընկերութեան թատրոն

Վ» Փսւփսպեսւն «Յանուն Հայրե՛նիքի» ?
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Վ • Փ ա ւի ա զեան ի նոր սլիկսի նիւթր
հինգերորդ դարի Հայոց պատն1 ութեան
հանրայայտ դրուագն կ' յանուն հայրե_
'^իրի ազատութեան Պ ա ր ս կա ս տանի դէմ 
Վարդան Մամիկոնեանի մղած հերոսա
կան ապստամբութեան եւ Վասակչ, դա
ւաճանութեան պա տմո ւթիւն ը : Պիէսում 
կան յաջողուած բեմական շտ րի խներ ՝ 
հետաքրքիր կտորներ [ամբողջ երկրորդ 
գործողութիւնը՝ երրորդի մի մասը}՝ 
գեղեցիկ ել բանտ ստեղծական կ մտած- 
ուած պարսիկ իշխանուհու սկրր ^այ իշ
խանի նկատմամբ ՛.

Սակայն՝ ամ բ„ փիսվին վերցրած՝ պիկ- 
u ը բաւակաևին ււխեմատիկ կ եւ անդամ
/' •ք/՚շ գռեհիկ ; Տ իպարները եւ ղր ո ւ_

թիւնները մակերեսային են՝ հեղինքսկի 
կողմից խորը չմշակուած՛. Ջ կա յ գործո
ղութեան զարգացում եւ զգացմունք , Ջոբ_ 
րորգ զո րծ ո ղո ւթիւնի ց սկսած պիկոի 
կեանքի ջիղը մարում կ՝ երբեմն կա ր ւո ւմ
նւ բե մil Lit տիրում են t{ ան ձբ ա լի ոլ tu 
կերներբ : Հեղինակի վանկը եւ լեզուն ,
հակաոա կ ն բա ամբող] գրական բնո յ թ ին , 
կաւ! երեւի ընգհ ա կա ռակը հկնց նրա
ծայրայեղ գրական բնոյթի պատճա
ռով , բեմ ում կենգանի չեն , չեն ապ
րում ել գերակատարներին կլ գնում են 
ծանր վիճակի մկջ՛. կծկել նկատելի կ՝ որ 
կատարման համար մեծ ջանք կ թավւուել :

Ն ա խ ե լա ռա ջ պկտք կ նշել “լրն . Արկ լ- 
եանին ԼՄ իհրներսեհ) ï ին քն ըս տ ին քեան 
•ի՚՚քր դլրից նա ս/ոե բացառիկ պատ
կերաւոր կերպար յ Ամկն ինչը՝ սկսած 
հագուստից ՝ դէմքի կազմուածքից ՝ մին
չեւ կեր պա րի ներքին բո վան դա կո ւթ ի ւն ը ՝

ղ^ ց ի կ է , վառ՝ ու տաղանդաւոր ♦
Տիկին Արուս Ա ս կանեանբ պարսիկ ի շ_

խանուհու դերում ւիո րձե ց անել տ յն ինչ 
որ Հնարաւոր կր եւ հմտօրկն խազաց 
ամբողջ երկրորդ գործողութիւնը եւ եր
րորդում տեսա կց ու թեան տեսարանը յ

Տիկին թուլաղեանը թեթեւ եւ ա շ- 
խոյմ խաղաց {Հա րման ի դերը »

Պ րն » Ա տ ե փան ե ան ը Վասակ ՝ խաղաց 
քաւարար :

Ար տա յա յա ի չ Լ ր Պտրսից Շահ պրն ♦ 
II անուկլեանը : Պրն . Ալի խանե անը Գա ր ե- 
‘էէ՛ն 1’շխանի գերում բա լա կա-լ, սառն կբ :

Պիկսը րեմա գրո,ած կ մեծ հոգածու
թեամբ ։ Հրաշալի անցաւ ողջ երկրորդ 
գ ո րե ո ղաթի ւնը. ա յնտեղ առատ Է ին ա- 
բեւր՝ կկզո տի կան ՝ արեւելեան ոճը :

Յտջող կ դասաւորուած երկրորդ գոր
ծողութեանս դեկորը*.

Րնալ ընդո ւն ե լի չկ , ՛Որ հինգերորդ 
գործողութեան ^էջ՝ պա բերից ի ամբողջ

դիվեր տիղմ են տ կա ղմա կե ր պո ւե ց' //լիսե
րով :

Ներկ /ս յա ց ո ւմն երկարեց մինչեւ կկ ս 
գիշեր :

թատրոնը լե փ—լեց ուՀ, կր *. Երկրորդ 
•լ n բծող ո / թ ի ւն ից յ ե տ ո յ հեղինակին բեմ 
կանչեցին :

—Մ ա ( 6)

Ար ւո տական Ընկերութեան թատրոն 

Դ* Դեմիրհեան «փալոաաոան». Նոյ՝ 27-

7։ ♦ թեմիրճեանի պիկսը հայ թատրո
նի խաղացանկում հիմնաւորապկս նուս/— 
ճել կ իր ա ե/լր եւ ոչ անհիմն : Նրա մկջ 
կենդանի միտք կայ՝ րեմա կան օր Էն Ju‘— 
Փողուած կ ՝ զուրկ չկ նաեւ թկ ներքին 
եւ թկ 1"օսքի "ֆթձի/-. Միամ ամ անա կ ՝ 
հեղինակն յաջողել կ որսալ հայկական 
կեանքի բուրմունքը ՝ նկարս/դրուող դա- 
րտ շրջան ի մկջ (17րգ) :

Րննարկուող ե րեկո յում սլիկսի կա
տարմանը մնում կ ցանկալ աւելին : թե
րակատարներից նշենք տ ի կին Գ ո ւլա ղեա- 
նին՝ որը շտտ զգացմունքով խաղաց
նուրբ ու մաքուր աղջկայ' թանգի կի դե_
ր ը : Աղտ Ա ե լիքի տռզած կաղմ ուածքր 
ներկայացրեց պրն» Ատեփանեանր».

Պրն» Աբկլեանի հիւանդ ութեան պատ
ճառով թոմ/սսի դերում հանդէս եկ ս//. 
սլ րն . Րտ լանթա ր ը յ նմ ան լանսլւս տ ր ա ս- 
տի ևլոյթից ի հարկէ ՝ շատ բան սպա սե լ
չի կարելի՝ բայց մեղ թւում կ՝ որ թո_
մասը արտիստի ձիրքին բնորոշ չէ»

Պրն» Ր՚ա լանթա րի վաստակին պկտք կ 
վերադրել այն՝ որ նա ձիչղ է րնկալել 
հեղինակի խօսքի ռիթմր՛

3 աջող կին տիկին Աստղիկը , թորա

մանկ Ա իրվարդի եւ տիկին Մ արին ՝ ճալ/— 
ս(իկ Հոռոմի դե ր ե րո ւմ :

Պ րն » Ալի խանե անը [Նաղաշ} մեղ այն
քան էլ չբաւարարեց ». քքճի եւ բնաւորս/_
թեան առումով դարաշրջանին բնորոշ նը- 
կարիչ—րանաստեղծ Նաղաշի կերպա ր ո ւմ 
ցանկտԱ, կը տե սնե լ աւելի ա ր բե ց ած ռո
մանտիզմ ել սի րահ ար ուածս ւթիւն : Պրն » 
Ալի խան ես/ն ը անբաւաբար օգտագործեց 
նաեւ դերի հնչիւնային կոգ*քը՝ որը շատ 
երամշտա կան եւ չափաւոր մշակել կլ, հե
ղինակը :

Պրն» Աուրադեանը վատ Եիւրեղ չէր*» 
Րնորոշ կ ս1[՚ն » Եորկոտեանի Պօզոսը : 
Մ իւսները թո յլ կին :

Աո ւ—Մ ա (7)

Ար/ոիստական Ընկերութեան թատրոն

Ս • Պարթեւեան «Անմար հուր» .

դրամա՝ 3 դո րծ ո ղո ւթ եամ բ » թեկտ» 1»

Իք աղա ցանկի սլիկսներ ի ընտրութեան 
ձՎջ պք տ ք կ լինեչ աւելի խիստ : Րննար- 
կուոց երեկոյի նոր պիէսը չի բա ւար լո
րում թատրոնի եւ դեղա րուե ստի ամենա
տար րական պահանջների անդամ ; ճշմա
րիտն ասած՝ այն պիէս չէ՝ աւելի շուտ՝ 
մենք կդասենք՝ ինչ որ պատկերազարդ 
խրոնիկա կ ՝ որը նախատեսուած կ' խըս- 
տապահանջ ճաշակ չունեցող ել արուես— 
էՈից միանգամայն հեռու հանդիսատես
ներից ՝ ամկն կերպ ՝ արցունքներ խլելու 
համար :

Նրա մէջ չկայ ոչ ներքին բեմական

գործ ո զութ իւն ՝ ոչ կերպարներ ՝ ոչ կլ 
կենգանի խօսք : . Գործող անձանց չուր- 
թերին , կարծես , հասարակ հրապարս!— 
կա խօս ա կան յօդուտծից քաղուած պա
տառիկներ են ; նմ ան նիւթից դերասանին 
գմուար կ որեւէ բան ստեղծե լ : կատա
րողներն առանձնա պէ ս չջանացին էլ՛՛ Սի 
քանիսը գերերն անգամ չգիտէին :

Նշենք սոսկ տիկին Մ ա յ ս ուր եան ին ԼՍ ի- 
րանոյշ)՝ որին յա ջոզո ւեց ներկայացնել 
գրամատիզմի առանձին պահեր ել տիկին 
Ար ուս Յսկանեւսնին՝ ո ր ը կաըողաց>աւ 
^/սպէլի տմգոյն դերին շունչ հա զոր—

•1եւ :
Երեկոյի վերջում - ւո ի կիննե ր թո ւլա ղ- 

եւսնը ՝ Զապկլը ՝ պա ր ոնն ե ր Ե ” րկոտեա-
ը ՝ Մ ուր ադե անը՝ Պահարէն ՝ Աւետիս—

ե ան ը րս ջ///լեց ին շատ կենդանի եւ զը^
ւա ր թ խաղալ «Չար աճճի ագ2յՒկ[Լ'^ 1Լոգ_
՚ ՒԼւ՛ ) ո [՛ IL յաջո ղո/.թիւն ունեցաւ : 

թատրոնը լեվ/—լեցուն կր :
քքու-Ա' ա[Ջ}

[Զոէ-րալսվի} փ ո ղո վրդական Տուն
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Հայկական Արտիստական խումբի կող- ։tt“J հ ան ր ս/ յա յտ դ ր ա մ ա տ ո ւր դ ի ■գիկսի 
բեմ ադր ութ՜ ի ւնն անցաւ ինչսլկս ■‘է-, լ*71 > 
լեփ—լեցուն դռւհլվւ ճում : Պիկսի կ/ս տա
րում ը շատ յաջող կր :

Պրն֊» Եաւրո շր Աքեդրկաս' է լի զոլա ր ո վ ի' 
լ ան ո ւն շահի ամկն ինչի պատրաստ «կ //1— 
Լակ»ի ՝ դերո/մ շա ա արտայայտիչ կր : 
Տիկէ՛ն Աստղիկն է՛ր մկջ /լ/ոաւ Ա* ա ր դա- 
ր ի տի համար անհ րամեշտ ան կե ղծ ո / թի ւն 
ու պարզութիւն : Հետաքրքիր կր պրն» 
Ա /սրե անի ԱաղաթԷլը* Պրն» Երամեանք՝

շատ թեթեւ եւ ւոշխոյմ խազաց անդա- 
Գ,ս i՛ անող եւ ըստ էութեան բարի
մարդու' Աուըէնի ղերը*. Մօր դերում
շատ լաւ կր հայկական բհմի պատկա/ւե_
լի ա ր տ ի ս տ ո ւհ ի տիկին Զապկ լը ». Յաջող
ուած է Տ կր—3 ովհ անն ի ս ե ա ն ի Րա դ ր ա 
տէԼ : Աոզալիա յի դերը բաւա րա ր խաղաց
տիկին Վանեց_Րալանթարը*. Պրն» թա_
^ըթնանին չյաջողուեց ինքնասիրութիւնն 
ո ւ ա ղն ւո ւթ ի ւն ը վի րա ւո ր ո ւած ՝ սիրա
հարուած 0 թ արեանի դերում ». Ուրախ եւ
աշխոյմ է պրն» Աերմի ծառան ». Երէ՛ տա_
սարդ արտիստուհի Փառանձեմի մօտնը- 
կա/ո ելի է վեհեր ո տո ւթիւնն ու բեմի նը- 
կատմ ամբ վա խ ը •

Րեմր էալ էր յա րդա րուած*. Ներկա
յացումն աղմկոտ յաջողութիւն ուեե_
ցաւ :

Աու—Ա ա[^}

Ար տ ի ս տա !լ սն Ընկէ. րու թէ. ան թ ա տ ր // ն

Մ • ՄանոՆէլեսւ0 «Դհւեթի քրքիջը» ,

սւ1Ա“ ^րՆք սլա տկեր ով. Յունուար 1

Հ՚Գեւ՚ֆ չա ր ոգի ՝ սատանայ ,
յա ւե րմա հա ր ս ՝ ջրահարս ՝ հ ա յ կ ւս էլան մ n_
է" ՛էր գա կան երեւակայութեան մկջ ծ ր- 
նունգ առած կ ա կն ե ր :

Մացառուտների մկջ կորած ւա երա էլ 

ներում ՝ մարդկանցից հեռու ապաստա
նել Էն դելերն ու յա ւերմահ ար ս ե ր ր յ Երբ 
մարդկանց սրերը շառաչում են ել արիւն 
կ հոսում՝ գիշերը լուսնի շողերի տակ՝ 
նրանք պարում են ու խնդում՛. Մարդիկ

կռւչաում են ձեռքերով՝ եղ„լնսնե ,
ատամներով յօշոաում ՝ որ
տեն՝ շատ ուտեն»՛. Նրան ո հե„ լI ՛է? '•սռսւցծ. ր

ք.Հգլլ
քաղաք!,երր , Հողը „ղ„ղել մարլ^^Հ 
րիւնով: Եւ գա յանուդ <<ա ղաԼ'
ու .հաւասարութեան^-. Սաաւսնանե 
ցնցուած են մարդու արարքի,.. -, 
յագթեշ են Աստծուն՛. ՄարգըՀՀ^ 

ու արիւնռու շտ ՝ սիրտը է թոյնԼլ Լ 
ղամանութեամր, Այգ իմացա՛ն սաՀ 
նաները . Եւ խուլ աւերակներէ վր:Այյ հ՜ 
ռաւոր կրակոցների ճայթիչների Լ 
րաած մարդկանց բորբոքուն հրդեհի 
քերի ներքոյ՝ ողորմել], „լ շա ր 
վրայ՝ հնչում է սատանաների ծաղրակ^ 
ու անողոք քրքիջը :

“-յ-պլ-ոին է պիկսի բսվաՀ 
գա կո, թիւնը՛. Եւ այղ ամկնր միահիՀ 
ուած Է մողովրդական Հ ա ւա տալիխ,եր'լ 
եւ արտայայտուած կ շատ ռիթմիկ ՝ 
տեղ չավ, աւոր յանգ աւորուած խօսքերտԼ. 
Մ- Մ անուկ յետնի պիկսը՝ անտսւրակոյս 
թկ՛ արմատներով՝ ել թկ՛ ձեւով մողոԼ 
վըրդական կ : Այն ելնում կ իսկական 
ղո վրդական պարզոլթիլնից , Գրանով կԼ 
ումեղ է ու գեղեցիկ, Գուցկ պիկսո,յ 
շատ կ ՀՀղրտկանը»՝ գուցկ նրանում 
կան բոլոր երեք պատկերներն իրար կա_ 
պող՝ միասնաբար գար,լաց ող ղործողո,_ 
թիւններ՝ գուցկ եւ կայ որոշ երկարա_ 
բանութիւն ՝ բայց այգ րո լո ր ր նահանգ 
ջ„ւմ են նրա արմ անիքն եր ի առջեւ :

Մանուկլեանի պիկսն իւրօրինակ կ՝ 
կրակոտ ու պատկերաւոր , Հկեւերի 
քիջը» գրոտեսկ կ , Նրանում կան գելերը 
այծի տոտիկներով ու կոտոշներով՝ ման^ 
տաթզենին' սել՝ օձանման ճիլղերով ել 
մարդիկ՝ սփրթնած գկմքերով, ՊիկււոււՏ 
հրաշալիօրկն միահիւսուել են մոզո,լըր_ 
դական հաւատալիքները՝ յեղափոխու
թեան խանդավառո։ թիւնը ել հեղինակդ, 
դայքոյէձռվ լի, պոռթկուն ու աառսւսրսե 
հ ո ղփն ;

Պիկսի բեմագրութեան համար շատ 
ջ՚ոնք ու ա շխա տանք է թափուել : /' հար^ 
44՜ 1 դե րա կա տա րներ ը դեռ ամրողջտէին 
չեն իւրացրել պիկսի „ճն ու ռիթմը՝ զեռ
ելս անրաւարար կ մասերի ներդաշնակ 
զարգացումը՝ բայց եԼ այնպէս նրանը 
հասել են որոշակի արդիւնքի , իոլորր 
խաղում են [“ ան, դա վ ա ռո ւթե ամ լ, եւ պկւ- 

ո Ը գիտւում է մեծ հ ե տաքր քր ութ եամ բ , 
էյ^արիշ Շա ր րաբչես, I, ի կսքիւլէւերով տր
ուած րե մ տ յա ր դա ր ո ւմ ր բաւականին, լաւ
է՛

Պարերը յաջողութեամբ բեմադրել կ 
Ւ • Եակուբովը :

Պիկսը ել գե ր ա կա տ ա րն, ե ր ը թատրոնի
լեփ-լեց ո /֊ն դահլիճ ում աղմկոտ 
զութիւն ունեցան ակին մի քան[ւ
անգամ բեմ հրաւիրեցին։

Աու—Ա ա(10)

Ար /ո ի ս աա կա^ Ընկերութեան թ՛ատրոն 

Աունդուկեանր «Պէպօ».

Յովհաննէս Տկր—»թբիդոր եա նի ԼՎ /// նօ} 
յ ո ր ե լե ան ը • Փ ետր ո ւա ր 9

Րեմա րուե ստին ծառայելու իր 
^սյէի տօնակատարութեան երեկ Ո յին, մե- 
ծավասւոակ յոբելեարը հանդէս եկաւ. 
Ա ունդուկեանց ի անզուգական ստեղծա
գործութեամբ [Զիմզիմովի դերում} ՝ խ՛ 
բեմա՛կան անդաւաճան զինակիցների աք- 
կին Վարդուհու [Շուշան} եւ պրն» Տկք— 
թա ւթեան I' (Պ-իքօ ) հե տ մ իաս ին :

Հղա J րեմի վեթերս/ ններ ի կտտտրմամր 
հ.Պ է պօ^ն ՝ իսկապէս ե ր ա մ շտա կան ելւկ[' 

տպաւո րութիւն կ թողնում : Այն տլ/թհա»~ 
g ընում կ հիացումի եւ պայծառ ղոլւս^» 
վանքի այնպիսի մի զգացում , ո ր ը մ֊արղ 
զդում կ հին վարպետների կտաւի աովեւն
որի վըսէյից դուցէ է/- զգուշութեամբ՝
/ որ_մոլոր անցել կ մամանա կի նուր11
սարդը՝ բայց ս/յ դո ւհ անդերձ այն ս1Ա,Լ^^ 
պանել է իր դո յներ ի որԼ$_ ե ր դա տ կ՛11-^* 
թիւնը եւ գծերի ապշեցուցիչ մաքրո/թի1^ 
նը *.

«Պահ ա կա գունդ ը մեռնում է ՝ բայց il՛ 
յանձն, ,,, մ» , ճիշդ այդպէս էլ չ/՛ J1"'1^՜ 
նրւում Աո լեգո ւկեանց ի գիր առ՚սննե ր[ 

հ ին պահակ/ս/լ ուեդը *.
Այդ^ ձ* է կ անդամ եւս՝ փայ լուն կեր

պով ապացուցեցին նրա 
հակներր-,

Պէպոյի գերում հանդէս եկող Ս' 
րկլեանի գլխաւորութեամբ՝ ս/ւտղնծրլ 
արմանավայել կարողացան կբոԼ^Լ 
ս ե ր ո լնդի դե ր ա ս անն ե ր ը * լՈ[էև * 
եանը' Եփեմիա ՝ Աստղի^ԼԸ Ե^կել՝ U 
Ա ա ր ե ան ը ՝ փորձուած Ե ա կո ւլի •

է^է' յոբելեարը ՝ եւ թկ՛ միւս .
տա բները բուռն յաջողութիւն ՈԼ՜
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ներկ՛ս յա3՚"^ի!) յետր՚յ վարագոյրը բաց
պահուած բեմի վբայ, տեղէ տպեցաւ 
յոբե լենա կան մեծարում- Հտյ բեմէ վա_ 
ցեմէ դերասան պրն . Տ էր-Գալթ եանը ել 
Հրաց բեմի վաղեմի դերասան պրն-Հա
նէ Արա չիձ էն . յ՚՚Բ՚-լեարին բեմ բաբձ- 
լ„սցրթ> - Իրան ջերմօրէն ողՀունեցին Կով- 
կս, սեո՛ն Հայ Բարեգործական Րնկերու— 
թեան , Հայկական Արտիստական Րնկե- 
րութեան , Հրացա կան Արտիստական Ըն
կերութեան, Բեմական Գործիչների Մէ_ 
րւթեսւն , Բ՝աթրօ Ընկե րութեան , Հրաց- 
fl-ուս թատերախմբի , Հրաց Գրողների 
կ1 էութեան , (իողովրդական Տան Հ՛այ
կական թմբի եւ բա ղմաթ/ււ այլ հիմ
նարկների ու. անձանց անունից . Յոբել
եարէ շնորհակալական եզրափակիչ խօս- 
րր ուր յայտաբարուեց անձնական աշ
խատանքով վ ա ս տա կած 50 հազար ռուբ
լին թիֆթիոի հայկական թատրոնի շի_ 
նարարութեանը յատկացնելու , ինչպէս 
նաեւ յոբե լենա կան ներկայացումից Ըս- 
ուաց ուած ոփի եկամուտը վ-ո զո վր դա կան 
Տան հայկական խմբի օգտին նուի բաբե
րն լո,. մասին , ողջունուեց հանդիսատեսի 
բուռն ե' երկարատեւ, ովացէայով-,

Ռու—Մա (11)

Ա ր ա է ս ա ա կ ա ն 1‘ն կ ե ր ո լ թե ա ն թա տրո ն
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((Մութ գիշերին եմ ծնուել ևս , կար էքն 
ու թա իլէծն են օրօրել ինձ եւ դմուար է 
եղե լ իմ ո լ ղին՛» ■ տ իկՒն Ար ուս ք] ս կան- 
եանի շուրթերով՝ այսպէս խօս եղ հ,Հտյ
բեմի ողին} ա յն ղեղեղիկ մ ենա խօսու 
թեան մէջ՝ որը երեկոյի առիթ ով դրել էր 
իսահակ Ալիխանեանը» է,իսկապէս ՝ ե- 
թէ րնդհանրապէս ծանր է դերասանի 
ճա կա տ ա ղի ր ը ՝ ապա առաւե լ ծանր է
հայ դերասանի ճա կատաղիրըւ Արուես- 
տին ծառա յե լու նրա տ ամ՜ ան ա կ ի ր ա շխա- 
ա ա նրր ա ր մ ու նի է խոր ե ր ա իւ աա ղի /nm _
թեան : Ալ դրա համար էր ՝ որ այդքան 
անկեղծ հնչեղին տիկ . Արուս Աս կան եան ի 
իօսքերը ՝ եւ ա յդ պատճառով էր ՝ որ երր 
կանաչ դափնին պաս կեղ «Հ ա յ բեմի տան- 
չուած հ ողուն} , սրահը ք^դաղ հտ-
ս ա ր ա կո ւթե ան ծա փ ա հ ա րո ւթ ի ւնն ե ր ի ո- 
բո տիղ :

Հարկ է յար ղան ք մաւոուղել աիկ - Ս»~- 
բուս ք) ս կան ե ան ին' մենախօսութիւնը ղե- 
զեղիկ՝ անկեղծ զդա ղմ ունքով եւ բնւսբսւ-, 
կանութ եամ ր կատարելու համար .

Այնուհետեւ կայաղաւ ծիծ աղփ եւ ղը-, 
լ ա րճ ո ւթ ե ան հետաքրքիր եւ տարատեսակ 
լոս պառէ :

Հաճոյքով նշում ենք տօնակատարու
թեան լ, մասնակղած հիւրերին» Ա ♦ ,Տ ♦ 
'Ծիթարեւան մեծ արտա յա յ տ չո ւ թեամ ր
կար ղաղ մի հ ա տ ո ւած « Օռլէանի կոյ ս}իղ ՝ 
պրն* \,րկ չրովն ու պրն» փ իմովը դուար- 
էացրին հ ա ս ա ր ա կո ւթ ե ան ր ՝ ա ռա ջ ինն իր 
կոմիկակա^ տեսարաններով՝ երկրորդը 
հ՚ոյ դերասանների մասին սլատմող իւա— 
ղերով :

Երեկ Ո յՒ ծ րադր ում յա տկա սլէս պէտք
է ^լե / 0 • Մ • 1Մա յ ս ո ւր ե ան ի ա ր տա ս ա-
նութիւնները թէ ե ր ամ՜ շտ ո ւ թեան եւ թէ 
առանղ ե րամ՜ շտո ւթե ան ո ւղեկղութեա մբ, 
տիկ» Արուս Ոսկանեանի ու Հայկուչի , 
,ոիկ • (իո ւլա զեան ի ու Ա արիի (հար ս՛ա
միքի պատկերում} եւ միւսների մի շարք 
րաեաստեղծութիւնների դե ղե ղ ի կ կա
տար ո ւմներ*ե ու պա րեր ը : Օանպատրաս- 
lnliU մաջոդ ելոյթներ ունեղաւ նաեւ հան- 
գՒ ս ա էլանն եր իղ ոմանք : վերջապէս , «մեր 
ԼՈԼՈԸ հաւաստիքը} երեկոյի բեմավար 
ս[րն • Ալի խան եան ին ՝ ո ր ը սլա տու արեր
կե րսլով կա տար եղ իր դերը եւ սրամիտ 
կտտէս կնե ր ով շատ ծիծաղեր բեղ :

Հանղիսատեսր երեկով ընդունե ղ մեծ 
համակրանքով եզան րաւականնուիրա- 
տ ո ւո ւ.թ ի լ_ննե ր ՝ որոշեերր մեծ դումար- 
"երի» Աշխոյմ՜ ա շիրա տում էր նաեւ բու- 
ֆ1 տր :

/Խս_Մա(12)

[•"I
Բննադատութէւն ր նոյնքան անհրամեշտ 

է կեան քում , որքան « է ր ը , տզատութէւնն 
ոլ- մարդուս ս տ ե դծ տ դո րծե լո ւ բնազդը՛. 
քԼուսնց քննադատութեան գոյութէւն շ՛"— 
նէ ոչ յա ռա ջա զէ մ ո ւթ էւե եւ ոչ էլ քաղա- 
^սւ կր թ ո ւթ է ւն : Աբո ւես տը որոշ առմամբ 
էնք արդէն կեանքի քննա դա տո ւթխ-նն է . 
[•••]

Տ է շո լմ եմ մէ օր Հենետէկում , էրիկ- 
նտմուտէն ես մ է փոքրէկ եկեզեց ու մէջ 
էի- Un ւթն ընկել էր ու այլեւս հնարա- 
Լ՝Ո P չէր պարզ տեսնել-, Եո սկսեցէ քաJ 
1Ւլ Գէպէ զուրս - Եկեղեցու պահակը մօ- 
,ոեցալ էնձ ու ասաց՝ <djէնէօր , դուր 
մինչեւ չտեսնէք մեր թէզէանոյէ Մատոն-

« ՏԱԳԱՋ Մ Ի Տ Հ ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ»

La griffe du chat

L avènement du film parlant a révélé 
Rouben Mamoulian(2), l’un des metteurs 
en scène les plus inventifs de Hollywood. 
Tl a aussi sa place à part dans l’histoire 
du théâtre musical de Broadway.

Jusqu’en 1961, date à laquelle il cesse 
de créer pour l’écran, il réalise seize 
films, vingt mises en scène théâtrales et 
cïix-neuf comédies musicales (opéras in
clus).

Mamoulian est aussi l’auteur d'articles 
comme «The World’s Latest Fine Art» 
(Le dernier venu des arts du monde), «Co- 
lors Are Emotions» (Les couleurs sont des 
émotions), «Use and՝ Abuse of Caméra 
Prambulation.» (Du bon et du mauvais 
usage du mouvement de la caméra), 
«George Gershwin», «D. W. Griffith, Di- 
rector» (Griffith metteur en scène), 
«Stage and Screen» (La scène et l’écran). 
«Bernhardt vs Duse» (Bernhardt contre 
Dùse) etc. Ses réflexions et ses écrits es
thétiques et théoriques sont nourris de ses 
expériences professionnelles pleines d’in
novations.

Quelques mois avant sa mort, le 4 dé
cembre 1987, je résolus d’aller lui rendre 
visite à Hollywood. J’avais vu tous ses 
films et je l’avais déjà rencontré aupara
vant, mais maintenant, me souvenant bien 
de son interview dans Sight and Sound 
dans laquelle il avait parlé de sa «signa
ture»^), je voulais le revoir et avoir avec 
lui une conversation plus intime. .

En pénétrant chez lui, pas très loin 
de l’entrée, je remarquai tout de suite un 
chat et vis Mamoulian debout dans un 
peignoir turquoise, qui s’appuyait sur une 
canne noire. Le chat était blanc comme 
neige. 11 avait l’air d’être seul mais plu
sieurs autres ne tardèrent pas à paraître, 
de couleurs et de races diverses. Lors de 
ma première visite, je n’avais pas réussi 
à les compter, leur nombre exact m’é
chappait... J’avais l’impression d’être dans 
une pièce de Ionesco. La pièce, au lieu 
d’être pleine de sièges, s’emplissait de 
chats. L’atmosphère était magique et mvs- 
tériuse.

Chacun des chats avait sa fonction bien 
particulière. On aurait dit qu’ils étaient 
tous des messagers et c’étaient eux qui

նան , չսլէաէ գնաք՛» ï հա էնձ տարաւ ետ, 
մինչեւ փոքր մա տումը եւ մատնանշեր մի 
պատկեր : ապաաւու^ ստուերի d էջ ես
տեսնում էի միայն անորոշ մարս իններ ել 
ղուն ատ դէմ քեր : «// եզ լոյս է պէաք} ա- 
ոաղ նա՝ վառեր մոմը ու երկիւղածու
թեամբ մօտեր րեղ կտաւին » հեղեղի կ տե— 
ո ի լքը կեանք առա ւ՝. ճշդրիտ լուսաւո— 
րութիւնը բաղայայաեղ նկարի բոլոր ղը— 
ծերը՝ դեղեղիկ դոյլերը ել նրա ողե ղէն 
հմայքը :

*թննաղատն ս1յդ tnJu*^ Հ : լուսա—
լորում է արուեստի ստեղծագործութիւ
նը-» Ն ա բաց՛ս։յայտում է նրա խոր էմաս- 
տը, նրա թաքեուած բերկրանքը որոնք 
կարող են վրէպել ռէ զգայուն եւ կամ ոչ 
փորձառու աչրՅրէց : Նա նմանապէս
մատնանշում է նաեւ վրէպակները , եթէ 
կան : հրա սրբազան սլա ր աքն է դնահաաե լ 
մարդկայէն մ տքէ ս տե ղծ ա դո րծ ո ։ թ է ւն ը , 
եւ հաստատե լ այն “Ո՛ր մտքով, ջերմ 
սրտով ու անաչառ անկեղծութեամբ -, 
f-ննադատութէւնը վաղեմէ ու ազնուա
կան զբաղմունք է : Բննա դա տ ը պէտէ հ ը- 
պարտ լէնէ որ պատկանում է մէ ընտա
նիքի "1' րնդզ բկում է ճորճ Պեռնար Շ ո- 
յէ ։ կակալ։ Ալլան Փոյէ , & է լլէ է , Հո լ-
թ էք ի , Պէն ճոնսոնէ, Տանթէէ , Արէստո- 
տէլէ եւ շատ ուրիշներէ նման փայլուն 
ղէմքեր , որոնց ձայնը զանգակէ նման 
հնչում է անհուն տարածութեան եւ մա- 
մտնա կներ է մ էջ/։ց ;
[•••]

Բննա դա տութ էւնը թչնամ ու կողմից ա- 
նարմէք է , քանէ որ թելադրւում է մէայն 
թ շնա մ ո ւթ է ւն է ց : Արմէքաւո ր քննադա
տս ւթէւնը բխում է բարեկամից : Բննա- 
դատը որեւէ անձէ ՝ խմբակցութեան կամ

«Ce qui subsiste le mieux, 
c’est le mythe, la poésie.
Le réalisme meurt».

Rouben Mamoulian(I)

dictaient, composaient et ponctuaient ce 
qu’il disait. Son esprit et ses propos étaient 
à leurs service. Avec un sens de l’humour 
peu commun et un sourire innocent, ce 
vieil homme de haute taille, beau et fra
gile, répondait avec une lucidité surpre
nante à chacune de mes questions. 11 
était extrêmement agréable de l’entendre 
évoquer ses souvenirs.

Parmi ses réminiscences figuraient ses 
six années de scolarité à Paris, où il fut, 
au lycée Montaigne, dans la même classe 
cfue René Clair, ce qui me parut une très 
intéressante coïncidence puisque des an
nées plus tard, lorsque le son vint révo
lutionner le cinéma, ils devaient compter 
tous deux parmi les metteurs en scène les 
plus innovateurs de la période.

De ses années à Montaigne, Mamoulian 
évoque une curieuse anecdote: «Un jour, 
au lycée, notre professeur de physique 
nous a expliqué que lorsqu’une troupe de 
soldats arrive à un pont, ils reçoivent 
l’ordre de ne plus marcher au pas car 
alors le rythme de leur pas pourrait créer 
une force dangereuse pour le pont. Ce 
phénomène m’a beaucoup impressionné et 
j’ai compris ce jour-là que le rythme peut 
représenter une force considérable. Mais 
si cette force peut détruire, elle peut aussi 
construire, Créer une forte tension et un 
grand intérêt».

Mamoulian, qui naquit à Tiflis le 8 oc
tobre 1898, fut dès l’enfance lié au monde 
du théâtre puisque sa mère était direc
trice du théâtre arménien de la ville. 
Ses impressions d’enfance furent si fortes 
que lorsqu’on l’envoya à Moscou pour 
faire son droit, il ne rata pas l’occasion 
d’étudier également l’art du théâtre. Per
sonnellement, l’un de mes principaux 
intérêts concernait précisément ses études 
théâtrales, de sorte que lorsqu’il m’an
nonça que les chats approuvaient l’idée de 
mes visites chez lui, je l’interrogeai sur 
son professeur.

«Quand vous étiez étudiant à l’atelier 
que dirigeait Evgueny Vakhtangov/4) au 
Théâtre d’Art de Moscou, qu’est-ce qui 
vous a frappé le plus en lui ?» «Le mo
ment, répondit-il, où il se levait pour 
nous montrer ce qu’il fallait faire».

մա սնա դէ տո ւթ ե ան բարեկամը չպէտ ի ւի- 
նի՝ այլ այն տրուես տի ՝ որին ծաոայու-ii
է։
[•••]

'ք^ննտղատը ենթակայական լինելով 
հ ան դերձ չպէտք է ենթարկուի նախապա
շարումների ՝ նա խրնթ աղնե // ի եւ սովո— 
րութիւններվյ ազղեղութեան •» (յա պիտի 
քաջալերի ին քխա տ ի պո ւթ իւն ը եւ ստեղ- 
ծ աղործ—երեւակայութեան ազատ ար
տայայտութիւնը • Նա ոլիտի անմ իջա պէս 
ճանա չի ու դնահատի երիտասարդ տա
ղանդը : վերջապէս ՝ նա էնքն եւս տէր
պիտի լինի իրեն յատուկ տաղանդին' 
քն'ն ա դ ա տի տ ա զ ան դի ն :

[•••]
Աո լրէն Ա ամ ո ւլե ան (13)

Ծանօթ • _
(1) Ըստ Մլսւ1'ու֊լեա(1ի , հայերէնը սըր- 

թսւգրուած է իր մօր՝ Վերժինիա '8ալան_ 
թարեան_Մամոլլեւսնի եւ ՄՇԱԿ-ի խըմ_ 
րագրոՆթեան կողմից:

(2) Տեսակցող՝ Արբի Յհվհաննիսեան :
(3) Մարլո 1919-ից Ապրիլ 1920:
(4) ՄՇԱԿ, թիւ֊ 66, 1919, Մարտ 26:
(5) ՍԼՈՎՕ, թիւ 65, 1919, Նոյ. յ:
(6) ՍԼՈՎՕ, թիւ 73, 1919, Նոյ - 12:
(7) ՍԼՈՎՕ , թիւ 88 , 1919 , Նոյ - 30 :
(8) ՍԼՈՎՕ, թիւ 92, 1919, Դեկտ ■ 4:
(9) ՍԼՈՎՕ, թիւ 12, 1919, Դեկտ- 17 :
(10) ՍԼՈՎՕ, թիւ 3, 1920, Յունուար 4:
(11) ՍԼՈՎՕ, թիւ 32, 1920, Փետը • 11 :
(12) ՍԼՈՎՕ, թիւ 39, 1920, Փետր • 19:
(13) The Function of Motion Picture 

Criticism; Variety 1954
(քննադատութեան գեթը շարժարուեստի 
մէջ- ՎԸՐԱՅԸԹհ) :

Կիրակի ? Դեկտեմբեր 7, 1997, էջ 3

Aussitôt après avoir dit cela, Mamoulian 
remarqua que l’un des chats se dirigeait 
vers son bureau. Bien que récemment opé
ré d’un cancer, il se leva et le suivit. Le 
chat entra dans le bureau suivi de plu
sieurs de ses congénères. Mamoulian s’as
sit à sa table de travail. Là, parmi la masse 
de livres, de papiers et de fleurs séchées 
et pressées, je remarquai une statuette 
de cristal transparent : c’était un chat 
couché sur le manuscrit d’un poème.

Vakhtangov, le 30 octobre 1918, au mo
ment où Mamoulian étudiait chez lui, 
avait noté dans son journal :

«L’acteur doit s’exercer au mouve
ment, non pas pour être capable de dan
ser, non pas pour être à même de faire 
des gestes élégants, mais afin de commu
niquer à son corps (à faire entrer en lui) 
un sens de la plasticité. Après՛ tout, la 
plasticité ne se limite pas aux mouve
ments, elle est là aussi dans un vêtement 
qu’on laisse négligemment tomber, à la 
surface tranquille d’un lac, dans le confort 
intime du chat qui dort, dans des guir
landes qui pendent et dans une statue de 
marbre immobile».

Tout ce que je voyais dans ce bureau 
était en complète harmonie avec ces quel
ques lignes.

En 1923, s’étant rendu aux Etats-Unis 
sur l'invitation de George Eastman (Ko՜

dak) inspiré par les études qu’il avait 
faites avec Vakhtangov, Mamoulian avait 
recherché un théâtre authentiquement 
rythmique et dramatique, un théâtre 
combinant tous les éléments du mouve
ment, de la danse, du jeu des acteurs, de 
la musique, du chant, de l’éclairage, de 
la couleur etc., ce qui n’était pas alors 
aux Etats-Unis une tâche aisée car à l’é
poque, la scène américaine restait très 
conventionnelle. 11 dut donc mener un 
rude combat.

Pour faire entrer dans les faits sa 
conception nouvelle et expérimentale, il 
avait créé en 1925 à Rochester la East
man Scholl of Danse and Dramatic Ac
tion. Et il avait découvert Martha Graham 
qu’il avait invitée à collaborer et à parti
ciper à ses recherches. Tous deux s’inté
ressaient à la danse et à l’action drama
tique ainsi qu’à leurs rapports sur l’es
pace scénique. Sister Béatrice (1925) fut 
le fructueux résultat de cette recherche 
et de cette collaboration. Désormais, Ma
moulian était sûr de lui. Le public fut 
enthousiaste. Une mise en scène stylisée 
et rythmique était dès lors possible. En 
montant Porgy (1927), Marco Millions 
(1928), Wings Over Europe (1928) pour la 
Theater Guild de New York, il avait 
commencé à modifier le cours de la 
mise en scène aux Etats-Unis.

En 1930, le Métropolitain Opéra avait 
présenté un programme en deux parties 
dans lequel Mamoulian avait mis en scène 
la première américaine de Die gliickliche 
Hand (La main du destin), un opéra-pan
tomime d’Arnold Schônberg, et Martha 
Graham avait dansé Le Sacre du Prin
temps de Stravinsky sur une chorégra
phie de Leonide Massine.

On était à l’époque où le parlant ve
nait de naître et Mamoulian avait mis en 
scène son premier film, Applause (1929). 
Par comparaison avec les autres films par
lants, la caméra, dans le cas de celui-ci, 
avait eu des mouvements d’une fluidité 
inhabituelle et utilisé des effets d’ombre 
et de lumière très expressifs. Applause 
offre également deux nouvelles innova
tions de Mamoulian : une double bande 
son et une scène dans laquelle les pensées 
de l’un des personnages sont suggérées par 
des effets son, où les bruits stylisés de la 
rue «parlent» comme un «monologue in
térieur». La griffe de Mamoulian, le chat, 
figure aussi pour la première fois dans ce 
film : c’est un chat blanc qui, sur le trot
toir, croise April (la jeune héroïne de l’his
toire) tandis qu’un chien aboie sur la 
bande son.

Applause est le film-clé pour com
prendre l’univers cinématographique de 
son metteur en scène. On y trouve à peu 
près tous les ingrédients de ses films à 
venir. Là, la stylisation, la poésie compa-
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rative et visuelle onit marqué l’image. 
Mamoulian a fait énormément pour pro
téger les valeurs cinématographiques au 
début du parlant, ses innovations ont aidé 
le cinéma à rester un art.

Voir Applause (1929), City Streets 
(1930), Dr Jekyll and Mr Hyde (1932), 
cela revient à écouter un monologue inté
rieur de Mamoulian.

Je l’ai écouté :
«Shakespeare s’est servi du monologue 

pour donner une expression orale aux 
pensées. Depuis, le monologue est dévenu 
désuet. Le cinéma a été la grande his
toire d’amour de ma vie, c’est l’expres
sion artistique par excellence. Le cinéma 
a gussi une telle puissance qu’il faut l’uti
liser avec prudence. Il ne faut pas oublier 
que l’art cinématographique a été inventé 
par l’homme il n’y a pas plus de cent ans. 
Le théâtre , le film et la télévision sont 
par définition inséparables du spectateur. 
Lorsque j’ai tourné mon premier film, 
Applause, des millions de gens l’ont vu, 
ils ont été impressionnés et tout le monde 
voulait venir me serrer la main. Depuis 
ce jour-là, j’ai toujours apporté le plus 
grand soin aux moindres apparences car 
j’avais remarqué que les spectateurs en 
étaient plus profondément marqués que 
je ne le pensais. Quant à mes films, ils ont 
été montrés dans plus de vingt-deux pays, 
j’ai été l’invité d’honneur dans beaucoup 
de festivals. Le premier était la Mostra de 
Venise (1932) où le public devait ré
pondre à certaines questions comme : 
«Quel acteur avez-vous préféré ?», «Au 
point de vue imaginaire, quel est le film 
le plus original ?» etc.

«Les spectateurs votèrent pour Fredric 
March et Dr Jekyll and Mr Hyde. En ef
fet, j’ai dirigé Fredric March dans ce 
film. J’ai donc souvent eu l’occasion de 
mesurer l’influence de mes pensées et de 
mes films. Si le public assume bien son 
rôle, cela vous rend responsable. Cela 
vous oblige à ne pas faire du cinéma pour 
gagner simplement de l’argent, encore de 
l’argent, toujours de l’argent. Nous de
vons essayer de rendre notre monde plus 
vivable et faire en sorte que chaque 
spectateur soit un meilleur homme ou 
une meilleure femme en sortant de la 
salle de cinéma».

Avec son quatrième film, Love Me To
night, Mamoulian a transformé l’«opé- 
rette» en «comédie musicale» américaine. 
II l’a dotée, par des moyens authentique
ment cinématographiques, d’une stylisa
tion propre. Ce film était d’ailleurs son 
préféré. Quant on lui demandait quel 
était son film favori, il ne le disait pas 
directement mais vous faisait sentir et 
comprendre sa préférence. Là aussi il 
s’est montré un véritable maître du lan
gage stylisé, du geste comparatif et sug
gestif.

Vincente Minelli, le grand maître holly
woodien du film musical, évoque dans son 
autobiographie I Remember It Well (Tous 
en scène) : «...C’est à l’occasion d’une 
interview avec un journaliste —qui me 
disait que j’avais apporté la sophistica
tion à la comédie musicale— que je me 
souviens tout à coup du film que Rouben 
Mamoulian avait tourné pour la Para- 
mount en 1932, Love Me Tonight; un 
chef-d’œuvre de sophistication».

Lorsque Mamoulian parlait cinéma, il 
avait toujours Love Me Tonight présent 
à l’esprit. Et cela se manifestait fréquem
ment et de très nombreuses façons. Ces 
moments-là étaient passisonnants et me 
donnaient l’impression qu’il s’efforçait 
de communiquer ou de faire partager 
une sorte de barème ou de critère secret. 
Un chat blanc, un noir et un noir et blanc 
nous regardaient toujours quand il par
lait de cela.

«Le début de Love Me Tonight —qui 
rappelle presque ce que j’avais fait dans 
Porgy en 1927 et montre Paris au petit 
matin avec le réveil progressif de la ville— 
a été filmé à l’aide d’un métronome. Nous 
avons même réglé la sortie de la fumée 
par les cheminées suivant le rythme des 
mesures musicales. Et tout le film suivait 
une structure musicale unique. Le dialo
gue, le chant et le mouvement, tout for
mait un ensemble organique, et le résul
tat était ce Song of Paree (Le chant de 
Paris) que chantait Maurice Chevalier.

«Je suis convaincu qu’à l’écran comme 
à la scène, tout doit être mesuré, soumis
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à un but dramatique et ne pas être uni
quement esthétique. L’esthétisme pur peut 
avoir un intérêt décoratif et flatter l’œil, 
mais il peut aussi conduire à l’absurde. 
Tout comme les grandes œuvres de la 
peinture ou de la sculpture, que ce soit 
au théâtre ou au cinéma, l’art doit do
miner l’esthétisme. Il doit transmettre 
une idée ou une impulsion dramatique. 
Moi, je ne me sers pas des ombres dans 
un but purement décoratif...

«En réalité, le théâtre n’exige qu’une 
action, et celle-ci est réservée à l’acteur. 
Mais au cinéma il en faut trois : pre
mièrement l’action de l’acteur, deuxiè
mement l’action de la caméra, troisième
ment celle du montage. Et ces trois ac
tions doivent s’harmoniser suivant un 
point de vue rythmique. A joutez-y la 
musique et vous obtenez un tout auquel 
on peut appliquer la formule de Michel- 
Ange à propos de ce que doit être la sta
tue véritable: Faites-la tomber de haut, 
elle ne doit pas se briser».

L’influence de Love Me Tonight sur 
Vincente Minelli, Stanley Donen, Gene 
Kelly et d’autres est à coup sûr indéniable. 
Son découpage cinématographique stylisé 
sert de base et de style à leurs films mu
sicaux. L’image mythique de Greta Garbo 
à la fn d’un autre film de Mamoulian, La 
Reine Christine (1933), est souvent évo
quée et citée dans l’histoire du cinéma, 
mais Mamoulian nous fait comprendre 
que le son et les images impeccablement 
composées et orchestrées de ses films, 
avec leur contenu noir et blanc ou en cou
leurs, révèlent, chaque fois qu’ils sont 
réussis, les mêmes valeurs: mouvement, 
stylisation et mesure. Mamoulian était 
parfaitement conscient de la valeur poé
tique de son approche.

Au début des années trente, son action 
au théâtre avait déjà manifesté la même 
chose dans l’emploi de la couleur. Ses 
mises en scène s’orientaient nettement 
dans le sens de la couleur. C’est par un 
choix naturel qu’il se chargea de la mise 
en scène de Becky Sharp (1935), premier 
long métrage tourné en trichromie sui
vant le nouveau procédé Technicolor.

La maison de Mamoulian et son bureau 
témoignaient aussi du fait qu’il était at
tentif, mais sans complexe, aux arrange
ments des couleurs. Il me fallait mainte
nant relier son travail à la question de la 
couleur. Des années durant, il avait étu
dié, expérimenté, travaillé la couleur, 
il avait écrit sur le sujet. Un jour, après 
une longue conversation sur l’emploi de 
la couleur dans ses films, il me tendit, 
en guise de «résumé», une note dactylo
graphiée où l’on pouvait lire :

«CONSIDERER LES COULEURS 
COMME DES "EMOTIONS”

ET DES "ACTEURS” SUR L’ECRAN

«En employant les couleurs sur l’é
cran, on doit les considérer non pas d’un 
point de vue scientifique ou purement 
esthétique, mais en tant qu’«émotions» et 
parfois comme des «acteurs» de plein 
droit. Lorsque les couleurs sont employées 
comme des valeurs dramatiques et émo
tionnelles, l’esthétique s’exprime automa
tiquement par elle-même. Que l’on s’en 
rende compte ou non, chaque couleur in
duit en nous une réaction émotionnelle 
spécifique. Du fait que les couleurs 
font partie de la nature et sont inté
gralement liées aux diverses facettes 
et de la nature et de l’homme, l’es
pèce humaine en est venue, au cours de 
son histoire, à les relier à des idées, des 
sensations et des faits particuliers. Ainsi 
donc, les couleurs sont devenues pour 
l’homme des symboles, chacun doté d’un 
sens spécial. Ce n’est pas un, hasard si 
même dans notre langue nous employons 
des expressions comme «les années ver
tes», «se sentir bleu», «voir rouge», «des 
idées noires», «né dans la pourpre», «une 
vie grise», «voir des choses en rose», etc., 
etc.

«C’est aussi un fait qu’en peinture, l’es
thétique des grandes œuvres découle lar
gement de la puissance émotionnelle et 
dramatique des couleurs employées.

«Il devient alors évident qu’employer 
les couleurs au hasard équivaut à un «a՜ 
nalphabétisme des couleurs». La couleur 
a son langage à elle. Par conséquent un
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film tourné en couleur exige un «scénario 
couleurs» autant qu’il exige un scénario 

dialogue».
Dès 1927, les acteurs «noirs» du théâtre 

avaient été à la source de la mise en scène 
de Porgy. L’impact émotionnel de cette 
production avait impressionné Bertold 
Brecht, Max Reinhardt et Maurice Ravel, 
lequel avait dit: «C’est le meilleur opéra 
que j’aie jamais vu». A l’époque, Porgy 
n’était qu’une pièce dramatique qui, selon 
la théorie de Mamoulian sur le rythme, 
le mouvement et les stylisations de la 
lumière, laissait par son texte et son ac
tion une impression musicale.

En !935, avec la musique de Gershwin, 
Porgy devenait Porgy and Bess. Après 
Becky Sharp, il était normal que Mamou
lian fût choisi pour mettre en scène ce 
premier véritable «opéra américain». Il 
fut réellement le père de ce mouvement 
nouveau dans le théâtre américain.

Après Porgy and Bess, Mamoulian créa 
à Broadway une série de spectacles musi
caux significatifs et influents; Oklahoma! 
(1943) et Carrousel (1945), musique de 
Richard Rogers et Oscar Hamnierstein II, 
ainsi que Lost in the Stars, musique de 
Kurt Weill, en sont des exemples classi
ques. Après ces mises en scène, il ne fai
sait plus de doute qu’un nouveau type 
de théâtre musical était né. «The Mad 
Armenian» (L’Arménien fou), comme on 
l’appelait à Broadway, avait enseigné la 
valeur du rythme. Il avait non seulement 
dirigé le rythme du dialogue, mais aussi 
montré à quel point le corps de l’acteur 
peut devenir expressif quand son mou
vement est rythmique. La comédie musi
cale américaine avait enfin appris à in
tégrer dramatiquement ses nombreux 
éléments. A Broadway, le chant, la danse 
et la musique servaient désormais à ex
primer le contenu dramatique et l’action, 
et ne se bornaient plus à être de simples 
effets de scène.

Après un grand succès à Broadway, la 
mise en scène de Oklahoma! fut en effet 
représentée sous le titre Sainte to France: 
American State Department Program Spon- 
sored by A.N,.T.A. à Paris en mai 1955, 
ensuite au cours d’une tournée à Rome, 
Milan, Naples et Venise. Grâce aux visions 
et aux principes de Mamoulian, le théâtre 
musical américain a trouvé dans le monde 
entier ses lettres de noblesse.

«Oklahoma! dit Mamoulian, n’a pas 
d’ouverture. On attaque directement avec 
huit mesures d’introduction. Quand on 
'l’a donné à Paris, en présence du prési
dent René Coty, pendant huit mesures un 
chat a traversé la scène dans toute sa lon
gueur». Et à ce moment, Mamoulian a 
mimé par des gestes de la tête, des mains 
et des épaules les mouvements du chat 
traversant la scène, le tout en battant ef
fectivement huit mesures.

Je lui ai demandé alors: «Les specta
teurs de cette comédie musicale savaient- 
ils que vous signez toujours vos films par 
la présence d’un chat ?» «A ce moment- 
là, a-t-il répondu, les spectateurs ont ap
plaudi».

A ce moment même, l’un des chats 
blancs aux yeux bleu clair s’avança vers une 
plaque de verre sous laquelle on pouvait 
voir plusieurs fleurs séchées. Depuis des 
années, Mamoulian se servaient de fleurs 
séchées pour faire des portraits dont cer
tains, encadrés, ornaient le corridor me
nant à son bureau.

«Les motifs égyptiens, dit-il, sont 
d’une merveilleuse simplicité, avec de l’é
légance et des couleurs intéressantes: noir, 
jaune, vert, violet, très peu de rouge ou 
d’orange. Alexandrie était une ville blan
che car elle était grecque. Imaginez le 
contraste et l’impact de cette Egypte si 
civilisée sur la grossière démocratie ro
maine !

«Dans le scénario de Cléopâtre, j’avais 
prévu une scène montrant le roi d’Armé
nie Artavazd enchaîné. Mais comme il 
s’agissait d’un roi, les chaînes devaient 
être en or. Artavazd offre à Cléopâtre 
plus que Marc-Antoine puisqu’il lui offre 
sa propre tête. Ce n’est pas en portant sa 
tête sur ses épaules qu’on satisfait une 
femme... J’avais également imaginé une 
scène dans laquelle l’armée de Tibère 
entre en Egypte et trouve une ville enti
èrement déserte. Pas une âme en vue. 
L’armée s’avance et approche d’un des 
temples. Lorsque les portes s’ouvrent, on 
constate que le temple est plein d’une 
multitude de chats... Ce sont les seuls

êtres vivants présents dans la ville p 
Egypte, les chats étaient les gardiens Pr" 

vilégiés des portes de la nuit et de 1’3ա

II me rappela qu’il avait renoncé à
mettre en scène Cléopâtre car t 
j . , i „ es tonies
de son contrat relatifs a sa façon de tra 
vailler n’avaient pas été respectés A 1 
suite de cet incident, qui engendra toute 
une série de scandales dans le système de 
production d’Hollywood, il avait écrit 
deux livres, l’un pour les enfants: «Abi- 
gail, Story of the Cat et the Manger» (A 
bigail, histoire de la chatte dans Ա 
crèche, 1964), l’autre pour ]es étudiants, 
les universitaires, les metteurs en scène 
et les acteurs: «Shakespear’s Hamlet, A 
New Version» (Hamlet de Shakespeare, ver
sion nouvelle, 1966).

II me montra le dernier paragraphe de 
l’introduction A’Hamlet :

«Je me suis efforcé avec le plus grand 
soin d’éviter les images et les innovations 
personnelles qui pouvaient s’éloigner des 
conceptions shakespeariennes et j’ai es
sayé de respecter, de retrouver, parfois 
aussi de pressentir sa tendance et le mou
vement de sa pensée. Lorsque la poussière 
et les souillures des siècles altèrent une 
vierge de Raphaël ou les fresques de la 
Sixtine, on les restaure avec le plus grand 
soin afin de restituer la véracité de leur 
image et l’éclat de leurs couleurs. De la 
même façon, je me suis fixé comme ob
jectif de libérer Hamlet de l’amas des ar
chaïsmes verbaux pour que toute lecture 
puisse y retrouver aujourd’hui certaines 
des gloires cachées de Shakespeare et ti
rer un légitime plaisir de ses voiles gon
flées par le vent d’une meilleure création 
poétique».

Lorsque j’eus fini de lire ce paragraphe, 
il me précisa que cette version nouvelle 
d'Hamlet avait été sa dernière contribution 
théâtrale. Je l’interrogeai alors sur le duel 
de la dernière scène : «A-t-elle été mise en 
scène avec le même panache que les duels 
de "Mark of Zorro” ?». Le regard fixé 
sur le chat d’un blanc de neige qui trô
nait sur la plaque de verre pressant les 
fleurs séchées, Mamoulian sourit sans rien 
dire.

© ARBY OVANESSIAN 
Traduit de l’anglais par

Pierre TER-SARKISSIAN

(1) The Man in Lincoln’s Nose, Corey, 
M. and Ochoa, G., ed. (Simon & Schuster 
Inc., 1990).

(2) Filmographie :
1929 — Applause;
1931 — City Streets (Carrefours de la 

Ville)-,
1931 — Dr Jekyll & Mr Hyde;
1932 — Love Me Tonight; (Aimez-moi 

ce soir);
1932 — Song of Songs (Le Cantique 

des Cantiques) ;
1933 — Queen Christina (La Reine 

Christine) ;
1934 — We Live Again (Résurrec

tion) ;
1935 — Becky Sharp;
1936 — The Gay Desperado (Le 

Joyeux Bandit);
1937 — High, Wide and Handsome 

(La Furie de l’or noir);
1939 — Golden Boy (L’Esclave aux 

mains d’or);
1940 — The Mark of Zorro (Le Signe 

de Zorro);
1941 — Blood and Sand (Arènes 

sanglantes) ;
1942 — Rings on Her Fingers (Qui 

perd gagne);
1946 — Summer Holiday (Belle Jeu

nesse) ;
1957 — Silk Stockings (La Belle de 

Moscou).

(3) «Dans chacun de mes films, il y a 
toujours quelque part un chat. En finis
sant Silk Stockings,je me rendis soudain 
compte qu’il n’y avait pas de chat. Per 
conséquent (pour des dépenses considé 
râbles) nous avons eu une journée de 

tournage supplémentaire. Avez-vous re 

marqué cela ?»
(«Sight- & Sound» — The Internationa 

Film Quarterly, Summer 1961).

(4) E. Vakhtangov (1883-1922). Metteur, 
en scène, acteur, pédagogue d’origme ar 

ménienne de Théâtre Russe.
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