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Անսպասելքարքն , արտաքուստ անտ.
„իթ՝ "՚ զե՛լի" չդիտես որ անկիւնք,,) դուրս 
սալադ բառը: Լիտուաներէն աոանձին բա. 
,ւե ր , որոնդ նշանակութիւն), չ,լիովի,
բայց 1'ն՚-"1' ‘"lirL 1"Լւ Ա', ^է՛՛՛՛լ u'J't Հե 
կին յանկարծ լեզուք՛ ս զսէլք՚ս : Երեւի րը. 
նական կ, եթկ երկար տարիներ կապ. 
ուած ես մի երկրի հես, ու որոշ չափով 
դիտել, լեզուն:

Նման դէպքերս, մ ես սովորս,րար կոդ. 
քինիս Հարցնում կի րաոի նշան,ակո ւթ իւ. 
նր, երրեմն ո, լավսանում , Որ մի նոր բառ 
կլ սով՛՛րեցի , երբեմն կլ պարզւում կր, 
որ այդպիսի րառ չկայ՝ շփոթում եմ: 
Լար դնում կի, սլա աա ս քսան ո ւմ կին, անդ. 
նո ւ մՀղն՚ո ւ à էր :

Այս անդամ' կ՚՚ղքիս "լ "ք <4“'/' ’ /'"4
բառը հնչում կր ու Հնչում ուղեղումս: 
Երր Համոզ՛,ւեդի , որ Հ ի մն ա լո ր ա պկ ո եմ 
նրա թակարդն ընկե լ , կ։,/" կած ե լի ադ.
մուկ լսած զւսզանի պկ" դանդաղեցրի 
քայլ,, ու ական9 դրեցի: թւսոր Հեչում կր 
ւաՀուն , երգեցիկ . Մ ա լաւ էր, մինչեւ 
ւրա էմաստն է մտնա՛լն ու հողէս ա՛ղա.
սա
ն

Գրեց'

ՎԱւԱԳՆ ԳՐԽԳՈՐԵԱՆ

տե էր չատ չ է Լ* տ՛անջ ո t ե լո /- , [lU,Jÿ էնձ հա. 
^ելէ օրէն ղա րմա դրեց մէկ ո t ր է չ հահդսւ. 
մանր րաց տ ր ձա կ ՚ վս տ ահ ո Լթէ ւն ո ՝ որ
այղսւէսէ ե,աո » է?օմ ւ ku,'J *> ♦ "F աւ1,Հ՝
լի հազուադէպ բան է ր <, մ էանղամտ յհ 
^էչդ է նաեւ շե շտա ղ ր ո լթէ ւ հբ • լաւ ո - 
նտս .

Տրամ ագրո ւթէւնս լաւ. չէ ր , մ է վէճ,ակ 
որ յաճա\խա՝կէ հէլրս էր՝ վերջէն տ՛ար Լէ. 
ներին ; Իսկ վատ էէն նախ հւ առաջ ֆէ. 
նանս ակտն գործերս , որէց Էէ ձղւհւմ էր 
ղանաղան տհ աճ ութ է ւններէ մ է ե ր էլա ր
չղ[մա\լ հ Ար էլ էն մ է քա նէ օր էնձ բզկտում 
էի այն մարովդ որ այլեւս եր բեր չեմ
տեսնելու. Երեւանը* Ա՛նցած ղէչեր՝ ա. 
րսս ս տաղ է ն նա յ ե լով, I՛ հարկէ , քննարկն յ 
էի նտե1 ոտքով Երեւան հ ա սն ե լս ւ տար. 
թրակը ՝ բայց հէնց այնպէս ՝ է միջէ այ. 
Լ՛՛եյ ւ սիրտ հովացնելու համար*. Եո 
՛է՛՛՛ ՛լ չունէի $ 1,սէ է,Լէք ՛էեռ ունէի այն. 
Հան հ Որ լուր Օ չրնդունէի մ է րսնի հա՝. 
Vj' ր.մ . ոտքով անցնելու գաղափ՛արը : 
'Լւմւսն օրերէն ՝ A ր ր Լսեղդ՚ում է կարէքը^
^1՚ր վաղուայ օրը՝ հակառակ րո լո ը տդ. 
^իւ ջանքերէդ ՝ ներկայանում է աւելէ մր. 
^յ, դոյներովր, անպտուղ է նոյն էս էլ դը*
է՛տ սեղան է առա՛ջ փրկուելու ծանօթ փոր. 
ձ[' յ Աոալնլ եւ ս , ՛որ ոչ մ է է՚ելքր ‘է f'L“ 
իւին րտն վաղուց չէր յա՝ջողւո՝ւմ ղ ր էր լ : 
t/t սւհտ , ո րպէ "՛յէ որեւէ յիմարութիւն 
չանեմ, անտառ էի գնացել *. Լէտուանէա. 
յու մ դտ ծ՚աէւս չէ պահանջում : Նստէր 
տ ՛աո պո ւս կամ տրո լեպ՛ս ւս ՝ վճարիր 00

( ■որն ա մ ե րէ կե ան է ց չո ր ս անդամ է. 
^ս'ն է) եւ ՝ խնդրեմ ՝ կէս մամ անց ար. 
*էէն անտառում ես*. Աունկ հաւ՛աքելու էէ 
ղռացել :

Հայաստանում երկու.երեք անղ ում եմ 
"ունկ հաւաքել : Առաջին անդամ երեխայ 
ամանակ՝ Արաղ ա՛ծ Լւ փ է շերէն՝ տատիս

Հետ • Հաւաքեցինք ա թարէ վրայ ՛աճած
էնչ.Որ մ՛անր սնկեր ՝ է՛՜դ nt~ ձուով տա. 
ճկեցինք : Բ ոլորը թ ո ւնա ւո ր ո ւե g էն (բա. 
րեբախտարար ՝ ոչ մ՛ահ՛ացու) , ր աց Լ* էնձ. 
‘‘‘Ւյ , որովհետեւ մէայն ես՝ սնկահաւաքէ

ն ա էւաձեոն՚ո ղս ՝ մօտ չէէ եկել այդ Համա, 
ղամ կերակրէն : Երկը որ գ անղ ա՛մ կետն, 
քէս հինգերորդ տ՚ասնամեակում ՝ Աո տա յ. 
քէ ս՛արեր՛ում ՝ որտեղ հաւ աքած ,յնկէց 
թէեւ կերայ ՝ րայց առ աՀքսՕլ, նաէւ եւ. ա. 
ո՜տ ջ յէ չ՛ "ւմ են կէզէչ արեւն ու քարերի 
ւԼրայ կու տա սլ.կուտապ տաքսւց ուլ օձե. 
րր*. Այո եր կուսէ արանքո՛ւմ երրորդ դէպ. 
քրն Վ 4 ր եղել՝ Ս տեփանաւանում ՝ որր՝ 
սակայն՝ ամենեւին չէ տսլաւո ր ո ւե լ*. Մի 
Լս օս քուէ ՝ Հա յա ս տան ո ւմ սունկն ա մ ե ն ել էն 
էլ այն տեղն ,,ւ դերբ չունէ՝ էնչ ՝ ույս, 
պէ ս աս ե նք' սնկա յէն ե ր կրնե րում : Երե. 
լանցու համար , օրէնակ՝ սունկ կոչուածն 
րնդամէնը չուկա\լում վաճառուող սննղ՚սւ. 
մթերք է եւ մեծաւ մւս սամր նոյնանում է 
ներքնա յա ր կե ր ո ւմ աճեց՛ուող շամփէն.
եոնԼւ հետ*. Լէտուանէա յում ս՛ունկը՝ Լւ 
հարկէ ՝ նո յնպէս սննդամթերք է , նո յնպէ ս 
ապրանք՝ րտյց հասցուած պաշտամունքԼւ 
ա ս տէճա նվ, :

Լիտուանադ ին , ի տա ր րե րո ւ. թի ւն մեդ L ,. 
ւււնկւսի, նրանիդ քաղաքաբնակ կ թկ ՛[["-• 
ղադի, եղանակի տեսութեան ), Հետե,
ւ ոi if կ նաեւ որոշելու Համար , թկ իհչ. 
սլի սին կ լինսլու սնկի գործն այս տարի, 
այ" ամի։։ , միւս օրը: I1/1 արձա՛կուրդը նա 
'ղտճաի, լա րմա րե դն ո ւմ կ լաւտդ ո յհ սր1,. 
կարեր ամսին: 1*ն տան իքի Հողատար Հայ. 
րր, կնոքն ու ե ր ե քսան ե ր ին սրտանդ ուրա. 
վսադնելոս Համար , նրանդ սունկ Հաւաքե. 
լու կ լուսնում : Ս ունկ են Հաւաքում աա. 
տիկն ու թոռնիկը : Մի իսկսթլան դեղեդ. 
կուհի ու իր ադնուադեդ շունը . Ընկեր ու 
բարեկամ այնսլկս ե՛հ իըար դ լք"ի •.“" աք. 
ւում ։ ասես խաշի պիտի գնան եւ ոչ թէ 
սնկի : Ջաք1յամէաչ մի ծերունի , որին բտ. 
րի մարդիկ Հ րե լո,վ.քա շե լո վ Հազիւ են 
աւտոպուս բարձրս, դնում եւ ո լ, ի զամ րիւ. 
դում րնգամկնը մի քանի ճլորած սունկ 
կայ, այլոց Ա՛քը ղ“'մրի ւ՚/ն ե ր ին նայելով , 
արդարանում է , ասես աստծուն դիմելով*
հԵ" կսքա՚ն դտայ: Աչքերս չեն տեսնում, 
ոտքերս չեն տանում»: Լար դնում ես.
«Որտե՞ղ ամարանոց գնեցիր» , պատս,սի,ա. 
նում կ. «Հոյակապ մի տեղ: Անտառի 
մկջ-. Աոենկ՝ ինչքան ասես», Միլիոնանոց 
գործարք կնքելու արանքում արտասաՀ. 
ման եան գործրնկեր„ջը ոչ միայն թանկ 
ռեսթորաններ են Հրաւիրում , ոչ մ՛ ի ւս յ հ 
երկարտոտ աղջիկներով պատւ ում , ա՛յլեւ 
սունկ Հաւաքելու տանում : Ն"րութիւննե. 
րի Հեռուստատեսային թողարկման Հեղի, 
նակն ո,յսօր.վաղ), չի դիմանում դտյթակ. 
դութեանը ել դոնէ մի երեսուն վայրկեան 
եթերային մամանակ կ յ՛ա ւո կա ցն ո ւմ որեւէ 
,Արտակարգ գեղեցիկ կ՛՛՛մ ի՚ոչոր սնկի ,
երդուեալ գինեմոլի քի թ ո ւմ ռ թ ո ՚ մ՛, վ ,
բայց վերին աստիճանի յաջողակ սնկա. 
Հաւաքի, եւ դու, երկրի նաքսագաՀի

ոորոշ ի՚օսք,, կէստկանջ լսելուց յե. 
ա՛՛յ, ականջներդ, սրած որսում ես նրա 
անյօդարա՚շքս լմլմոցը:

ինչո՞ւ եմ ա՛յս ամկնը պատմում :
Ոչ այլ ասսլարկզում երեւի այսքան

րնականօրէն չեն ջնջւում Հասարակու. 
թեան տարրեր շերտերին ք՚ր՚՚՚րից րամա. 
նո՚լ անջրպետները : Լս՚ղիւ լոյ՛՛ը բտց.
ո, ած՝ քաղաքից դուր" եկող տպտոպու- 
ոա մ քիթ.քթի "• ք՚սմակ.քամակի, դոյլ 
ո, ղամ լ՛իւղ ղրկած, քն,ւս թ ա թ'" ի, կանդ, 
նած են պճնամոլ օրիորդն ոլ աղքատիկ 
կենսաթոշակով ծայրը ծայրին Հասցնող 
պառաւը , ընտան իքի օրինաւոր մ՛այրն ու 
կման պսռնկուՀին , փրոֆկսկօրն ու կի. 
սսէգրադէտ գործաւորը, պետա՛կան պա շ. 
ւոօնեան ու ղո րծա զուրկը: թկեւ բարձ, 
րաստիճան պետական այրերն ու. Հ՛ա. 
բուս տները սնկի են դնում, պարզ կ, ս". 
""՛մեքենաներով, բայց անտառի Հովա.

Հ.

ԱյԱ գիշեր եսւգուած, սըքուած Նոր Տարին 
Աոտուան լոյ սին կը սպասէ տենդոտ- 
ոգիներ անդարձ կորզեցին, տարի՜ն 
մեր գրկէն հինին ձայները ծանօթ-:

Նոր Տարուայ ընծայ պայծաո լուսինկան 

սազեր է գիւղին լեոները րոլոր- 
երգերը ծերին, հիչերր մանկան 
կ'արձագանգեն թ՜ունդ խազերով մոլոր:

իղձերու շարք մը պլլըւած սրտին՝
վաո յոյգերու մէջ կ’օրրէ զայն ուժգին- 
րորթոքած հուրքովն յոյգերու անշէջ 
կր ծփան սիրտերն ըղձանքներու մէջ :

Գիշերուան վերջին պահերուն լըոին 
ձայներն ու լոյսեր յանկարծ կր մարին- 
եւ րեհեզներովն կապոյտ կամարին 
պննըւած աշխարհ կու գայ Նոր Տարին:

IThOG’fi
uw.rf/bS

Հ.
Հ.

նու_ տակ նր՛անք եղբայրանու մ են կործան, 
ուած հարրեց՛ո՛ղէն ու. վ^՚բ^ջէ^1 չքաւորէն i 
թէեւ րն ութեան ղրկում էլ հնարաւոր չէ 
չզանազանել բուրմունքները բարեկեցու. 
թեան ան ո ւչա հ՛ո տութ էւնն ՛ու թ չու առու, 
թեան մէզահոտր՝ սրտներ ր նոյն փափ՛ա, 
դռվ են տրոփում ՝ նոյն ռէթմով յ՚ուզւում 
ու ցնծում* Աէ քանէ մա մ ուէ քաղաքա. 
կրթութեան պողպ՛ատելս յ սանդէւակը փ ըլ~ 
ւ՚ում է } մարւլէկ յայտն ւում են էրենց 
անտառաբնակ նաէրնէներԼւ մոր թու մէջ ՝ 
էսկ չատ դէպքեր ում կեանքէ յատակում 
յա f տն ո ւածն է աւե լԼւ յ՛ա ջո ւլա կ եւ աըե.
տեսական ՝ unցԼւալական ու քաղաքական 
բուրդերէ գագաթներէն թառածներ ը չեն 
խորչում անկեղծօրէն երանէ տալ նր՛ան :

Ուրեմն y էնչու այնտեղ՝ ուր այսպէս 
էւաղաւլ ն ե ր դա չն ա՝կո ւմ են րւս ր ե կէր թ ա. 
ւաղա կն Ոլ ւտՈլ կոսւ1՛տ թչո1ԱէՈ֊Ը i կոյսն 
ու րողը y րէ ւր ո կր ա տն ու նրա զոհ ը ՝ տեղ 
չդտնուէ նաեւ սել պե էւ ու մօրուքով մ է 
օտա րական Լւ համար : Փա ր էղո ւմ առաջէն 
էսկ օրբ ս՛ովորեց է ա մ ենա է ս կամլան Ֆր. 
րանսացու պէս մ է գաւաթ սուրճԼւ առաջ 
մամերով վեր էն կնե լ սրճարանում : Վատ 
չէր ՝ նոյնէսկճ չատ լաւ , էնձ դա էր փ րր - 
կում յ Ղ^ահէրէում առաջէն էսկ չարաթ. 
ուտյ վերջում ընտելացայ Լուսում՛ութէն 
բարձրաԼսօսէց որոտացող է զան էն : Հ՛ա. 
լա տա փ ո Լս չեղայ , րտյց այլեւ,, դիւա.
Հար չկի լինում, շարունակում կ ի մ,ուշ. 
մ ուշ քունս: Նոյնպկս փրկութիւն կր :
Վփլնիուսում առաջին իսկ տարին քսան, 
գաւքչա ռո ւե ց ի սհկո՚ք : Ո՛" ՛" րդէն փրկու.
թէւններէ փրկութէւն էր ՝ եթէ նկատէ ու. 
նենանք այնտեղ գտնուելուս յաճա Լսա. 
կանութ Լէ ւեն tt t. տե ւո ղո ւթ էւն ը :

Ես օտար էէ այդ կո կէ կ քաղաքէ փո. 
ղոցն՚երում' նրա քաղաքավար Լէ ՛անցորդ, 
ներէ աչքում ՝ սրա.նրս/ տուն հրաւէրե. 
լէս' դուցէ եթէ հաճելէ՝ բայց օտար 
զրուցակէց էէ} տեղաց է գրողներէ հետ 
չլփուելէս' րախտակէց , օտար բ՚աԼս.
տակէց : Պատճառը մէայն աղդութէւևս

չէր , ոչ էլ լեզո Lit չէ մանա լս , այսէնքե , 
մէայն նրանց մէջ չէ ր ՝ այժէ էմ 
կամ' նա էէ եւ առաջ էմ մէջ՝ որ տէր չէ Լ՛ 
այս ե ր կր Լէ ու նրա մարդկանց սէրերէն ու 
տԼս ր ութ է ւններէն : Բայց սունկ հաւաքելու 
մարմաջով ես դարձայ տեղա րհա կէց Լէ 
տեղա բնակ : Ա էրեցէ բարձրաբերձ ս՚ոճէ.
ներն ՛ու կանաչ մամուռէ անվեր՜ջանա լէ
գորգը՝ սովորեց է անտառէ լեզուն*. Աոււլ. 
մ ունքով էէ ոտք դնում անտառ ՝ հրճր. 
ւում սունկ գտնելէս : Եթէ լեփլեցուն աւ. 
tn ո պո ւս ո ւմ կամ ա ր դէն անտառում ոեւէ
մէկէն զարմացնում էր՝ որ սնկէ ե տեւէ g
է ընկել տար օրէնակ արտա քէնով մ Լւ օ. 
տ՛արական , ես այդ չէ Լ՛ դդում ես տա.
րերքէս մէ? էէ :

Բտյց ՛ո՛չ այս անդամ : Այս առաւօտ վա. 
ղոր դետն թարմ օդում ես չնչահեղձ է Լէ 
լէնում մթնո լոր տէց զուրկ մոլորակում 
յա յտնա. ա՛ծ է պէս*. ^/ttfijJtLif ԷԼ* ՚ուղղա՝. 
ձէդ սոճէներէն ՝ ճերմակարուն կ^չէ^1^- 
րէն ՝ դալար եղե լ էնն երէն ու ա՛տում ծառ 
կո չուածը : Նայում էէ ոտքեըէս տակ 
դսպանակուո՚ղ կանաչ ղորդէն ու ատում î 
/ սում էէ բազմալեզու ան՛տառէ թորհըր. 
դաւոր ձայներն ու ատում . թարմաց՛ած 
մտածում էէ' է^նչ եմ անում այստեղ՝ յէ. 
չում էէ՝ որ սնկէ եմ եկել եւ ատում էէ 
ut յդ անէմաստ դբաղմ ունքը*. ^1՚արասլ 
մարդու մամ անցը*. Աեանքում աւելէ լուրջ 
արմէք չզտած անբանէ հրապուրանքը*. 
Ի րա կան ո ւթէւն է ց փախչող ջայլամ Լ, սէ^ 
ապաստարան ր • Ողոր՚քելի սրիկայ, չես 
կա ր ո ղաՆռւմ գրել, սուձւկ ես հաւաքուէ : 
Qhu կարողանում' Երեւան Հասնել , ա՛հ. 
տառ ես եկել:

Արդէն ևրկր՚որդ J-ամն էր անտառում 
Հ՜/'’ ու I' սսճ՚էլ չէի դ՚ս^լ, զանելու g ա՛հ. 
կութիւհ էլ չունէի : Ես ուղ՚՚ւմ էի 4.'“. 
յաստան գնալ : Ուղում էէ Երեւան՛ում լէ՜ 
նել*. Հ անդէպ ե լ դատ՛արկ գրպանով ըհ. 
կե բներ էս ♦ ՊղուէէԱ քաչե լ 300-400 դրամ ա. 
նոց թունաւոր օղէն : օ1եռքս առնել մեր 
րարալէկ թերթերը*. Լսել մեր անճարակ
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քա րլա քա դ կ տն Լ ր ին : Հասս ս ւո ի՚անալ ՝ որ
"*այ կօմ ո ւն ի ստ ը բթութեան առա ջնո ւթի ւ. 
Դ »ք[, չէ. ղխջձ, : Եթէ ինձ վիճ ա կ ո ւած
Հ ք' է է .որեւէ գլխարկի մէջ

նետել՝ թող 'Էա ^ուրա-
!)1'կը Ժ^Ւ ! Եթէ իմ գլխա՛րկի մէ^ պիտի 
գցեն , թող Հսէյ՚ր գցի •• Երիցս Օրհնե ա լ իմ 
Հբտշք եր կրում եթկ ոչ մքւ լաւ. բան կ/ 
չկայ , ապա մ կկը միւսից բարձր ու շքեղ 
'այնրան մսւյո ՛ու քարափ կայ ՝ որ ուղա. 
^1'9Գ նետուելով կր ջախջախուես անմ ր. 
նա՛ր որդ՝ իսկ այս անիծեալ տ ափ արա\կո ւմ 
քանոնով գծուած սոճիների ճիւղերն ալն. 
քան բարձր են՝ որ կախուիր ՝ թկ տղայ 
ես ՝ եթէ նոյնի սկ ունես պարանի փող : 
Եթէ ոչ մի քա՛լ բան կլ թքայ իմ հեռու՝ 
հեռու 5 հեռաւոր երկրում , ապա գոնէ 
չկայ սուն՛կ հաւաքել կոչուող այս մոլու, 
թիւնր։ Հէնց միայն սր,„ հ ամա ր ա րմ՜է 
Հալ ծնուել ու ա՛պրել Հայաստանում , 
յամենայն գկպս ու ապահովութեան հա. 
մաթ հեռու նրւս անտառոտ շրջաններքւղ 
Երեւ՛անի նման կիսաանապատում . • .

Եւ֊ յանկարծ այգ բառը. Ենչպէս ար. 
ղէն աս՛ացի' սահուն ՝ երղեղիկ : Ասես
ինչ.որ մէկը փալի ո ւկ շուրթերով շշնջար 
ut կան ջի ս » • »

Ազնուօրէն քաշ տալով քսաչս նեղա. 
թի լեներիս կածանն ի վեր՝ միեւնոյն մ՜ա. 
մանակ կլ փորձում կի յիշ^՚է ^րր՝ ՛որ. 
տեղ ՝ Ւնչ պայմաններում ՝ ումից եմ լսել 
տյդ բառը՝. /> զուր*. Մի բան՝ սակայն՝ 
յստակուեր. այսքան վստահ եմ՝ որ բա. 
որ գոյութիւն ունի ՝ շեշտադրութիւնն կլ 
ùիշդ կ , որո՛վհետեւ ոչ թէ պար զա պ կ ս 
բառ կ գեղգեղում ուղեղումս՝ ՛այլ ինչ.որ 
մէկի ձայնր ; քէստ որում՝ կան ա ղ ի : Հաս. 
տա տ կանա րի :

Ետն՛ա րի հաճելի մի ձայն ոլ նոյնքան 
հաճելի մի բառ։ Ես թ ի դիտակ,
ցում ՝ բայր շուտով՝ պատկերաւոր ա. 
ստծ ՝ երեւի ե ր բեմն չա լա կի ր ս իջերն ում 
4 ի թա չս ՝ շուն չս տեգր բերում ոլ ականջ 
դն ո •֊մ-. Զէ, ես հաւատարիմ կի ինքնա. 
ծա ատմանս ՝ րայր բառի շոյանքների կար. 
կրտի տակ երեւի բթարայ ինչպկս ան՚քր. 
նութեան մամանակ ո չ՛քոա ր հա շու եւի ս : 
Ուղում եմ ասել՝ հայեացքս երեւի սկսեր 
պ՚ա՚րզուել* Աանկարծ սունկ տեսայ՝.

Այդ օրը y ճանապա րհ՚ուե լով անտառ ՝ 
ե րգո ւել կի' կը վերցնեմ ՝ եթկ միայն րս. 
պիտակ սունկ պատա հի: Ե ս չեմ մթէ. 
րում ՝ չեմ ՛արտահան՛ում ՝ չեմ վաճառում ՝ 
չեմ չո ր ա րն ո ւմ ՝ աղ դնում ՝ պահած ո յ՛ա. 
ր բնում ՝ մի յայտնի ուտող կլ չեմ ՝ ինձ 
համար կա ր եւո ր ը փնտռե լն ու գտնելն կ ՝ 
ու րեմն, եթէ բաքստ ունեմ ՝ թոզ կտտար, 
եալ լին՛ի : Եմ կարծիքով ՝ անիրականա.
նալի որոշում էի կա յար րել՝ րայր տեղն 
կր ինձ ' ա ս տո ւած ինձ սլա տմ ո ւմ կր բո. 
լոր կողմերիր ՝ ՛այս հա բրում ինչ՛ու, խնա. 
յկր ՝ 'Լ ստահ ՝ որ դատարկաձեռն եմ վե. 
րաղառնալու՝ նոյնիսկ ղամբիլ ղ չէի վեր. 
էք ԸԸ՚ևէ ՝ սոսկ խիղճս հ՛անդս աա րնե լո, հա. 
մար մի ճմ րթուած տոպրակ կի խո թել 
գրպանս i Եւ ահա՝ հակառակ ամկն ին. 
չի ՝ առաջին իսկ հանդիպած սու նկլ t տ ր . 
քայ ի ր արքայ սպիտակն կր :

Տեսայ բաւականին հեոուիր յ Ոտքը' 
հաստ ու ամուր՝ ղլի^թր' բարձր ո լ հր. 
պարտ՝ ինչպէս նկարում ♦ Երր նստել՝ 
ոտքն աղատում էի մամուռիր ՝հ ա մ ո ղւո t մ ՝ 
որ առուդ ո, առողջ կ եւ ամկն կերպ 
ձգձգում կի կտրելու ինձ երբեք կլ շատ 
չոգեւորած պահը՝ միանդամիդ ագահ 
ղա րձած հ-ա յեարքս չորս բո լո ր „ կր քսու, 
ղա բկում ՝ եւ՝ ^ըտՀշք՝ քիչ հեռուում տե. 
ստյ երկրորդը*. Եսկ մի քանի վայրկեան 
անր' նա' երրորդ ր ; խաղաքամերձ ան. 
տա՚ռներ ում ՝ որտեղ օրուայ մկջ հա րի՛, 
րաւոր մարդիկ են լինում ՝ այսպիսի յա» 
ջ՝ողու.թիւ.նը չտեսնուա՛ծ բան կ :

_ Լա ւո՚նա ս , _ թռաւ բերան ի ր ս :
Այսպկս պաշտօնա կանաց ուեր, կամ օ. 

ր ինականա ր ո ւե ր բառի ներկայութիւնն 
իմ գլխում ՝ ե„ աւելի ՛ուշադիր ու ղրրա-^ 
յուն դարձայ նրա հանդէպ եւ ՝ ստէպ 
ստէպ երջանիկ մի հայեարք դրելով աոպ. 
րակի մկջ յիրաւի արքա լական արմանա, 
սյ ա տո ւու թ եամ բ թի՛կն ա ծ սնէ լ ե ր ի ս ՝ ղր . 
ւա րթ պա տ րա ս տ ա կա մ ո ւթեամբ էւ տ ր. 
ձաղանղում նրա իւրաքանչիւր ելեւէջին : 
Աեր փոխըմբռնումն այսուհետ լիա՚կա. 
տար էր՝ Ե* նա ինձ խո լզում.սանտր ում ՝ 
չափ ո ւմ.ձե ւում.կար ում.հագցնում էր րստ 
իր սլա տկե րի : Ես կո'յը ղերին ղա րձա լ 
զգացողութիւնն եր ի ս Ոլ_ դնում էի նրանր 
ետեւիր ինչպկս հետքը բոն ած շուն՝ իսկ 
զգար ոդութիւնրսերիս անո է նը դուր է խա. 
գաղութ իւն էր ՝ դուրէ թե թեւ ութ իւն , 
մի խօսքով ՝ այն՝ ինչը մարդուն հ՛ամա, 
կ ո է ճանապարհ ի ■թ րջում ՝ երբ ետե. 
ւում են մնում վազքն ոլ կռիւը՝ պարտքն 
ու պահանջը ՝ եւ հանգիստն ու վայելքն 
են դառնում ներկ՛այ՝. Ենչ.ո ր տեղ լաւ.ո. 
նաս կար ՝ կամ ին՛չ.որ մէկր լաւոնաս էր' 
ձա յնորսի չ թէ ձայնարկի չ դարձած գը»

լ՛ուքսս յա՛մ աո օր Լն ՛այղ էր պնդում ՝ 1փ շգ 
է՛ չէը ը ա ր ա տ ր ո ւմ ՝ թէ ին չ է կամ ով է 
ւբա ՝ սակայն ՝ նրա կաթոցքը տեղը տեղին 
ու մ ամ անակ ին էբ ք անկարծահաս եր՚կնա. 
քին ման՛անայի պկս ;

Հք՚ատ անդամներ կի ն՛ոյն անտառում ե. 
ղել ՝ րայր այսպիսի յաջողութիւն չէր 
վիճակ ուե/ ոչ մի անդամ î Աոանց րսլր. 
ուե լու ՝ խուզարկուի պէս դէսուգէն նետ. 
ւււեյու ՝ անհ՛ոգ դբօսնե լով ՝ ես սունկ է/՛ 
գտնում այնտեղ՝ որտեղ յՒ մամ առաջ 
ոչինչ չկար՝ այնտեղ ՝ ուր նրանք պար. 
ղապէս չպէտք կ լինէին ; Ա պիտակ սնկերն 
աճում էին ասես յատուկ ինձ համար՝ 
քօդտ ր կո ւե լո ւ ւիոխար էն ասես րու.րադր. 
բում իր ենր : Ով լինէր իմ տեղը՝ որ չու. 
րա իրանա ր : Ես 9 անու էյ, չկւոր ուե լ իմ 
հիմնական խնդիրներ իր ՝ վերջին հաշուով 
ան՛տառ էի եկել ՝ որ հանգիստ սլա լման, 
նե ր ո LJ- , ւսոթսնր ն ե ա րդանանա լ ո ւ ծան ր ո ւ. 
թե թե t. ՛անեմ վիճակս ՝ ելք գտնեմ ՝ րայր 
ինչքան էլ փորձում էի կենդանութիւն 
հ՛աղորդել կեանքդ կեր՛ած հ ուլ սերիս՝ նր. 
բանք խ լար ել էին մէջս ւղտտուող ձւսլնե. 
րիդ ի էքբայ պառկող նՈր մ՛ եղեգ ու տակ» 
լ ա լ՛ոք նա ս :

Եւ յանկա րծ ես գիւտ արերի » Ոառս 
հ\ամ ա ր ե՛տ տա ո ա ր ի կ ր կն՚ում կ մ ե ր լա ւ ւս . 
ն՚աս.ր : ^Երողր տանի՝ մ տածեր ի՝ ինչքան 
դիտեմ ՝ րստ Աճա ռե ան ի մեը լալ տրձնւ. 
տ ին լ իտուանե րկն ում համ ապա տա ս խա . 
նում է լաթւԱԱ.^, Լհիմա սւոուդեք եմ ՝ իրօք 
ա՛յդպէս է^ . Են չու հնարաւոր չի ՝ որ այ*> 
ա ր մ՛ատ ո լք լիտուաներէն առա նձի ն բառե. 
ր ո Ն.ն ր./' փ ո խո ւած Հէի^ի : Ե^ւ շքսւն
հաւան ական էր ՝ այնքան էլ' չէ ՝ բւսյր 
քսա յծ ը դրուած էր ՝ ես մտքումս այնքան 
կրկներ ի' լաւոնա ս.լաւանաս ՝ որ րաււս ՝ 
թէեյ իմաստն uirLiiifnuuյ սլէս անյայտ էր 
մնում ՝ սկս՚ուեր համ ոլ հոտ՝ պատկեր 
ս տ անա լ :

Լաւ Հնա ս՛ Ափ ll"lr,rl աւԵքխևրի նման
պառկում էր բառը ուղեղիս ծալքերի ՝ 
նեարդներ իս ՝ մկանն՛երիս վրւս\յ՛■ ՝ շոյում
ճա կա տս զորում կոպերս • » • Ես ծ՛ով տե. 
ստյ» Աետոյ' ծովախորշ : ^էԼո1՛^ քտրե.
րր տաք էին՝ քամու շուն չ ր թեթեւ էր՝ 
էհւս յռե ր ր արանքներում դ՛ողդողում է քւն 
բարակ սիզախոտերը՝ ջուր ը սառն էր՝ 
Աա շաքարի քյրայ արե լկող ւսն ուլ մողէզն
ին՛ձնի ւլ վա խե ր ա t ,Ոլ_ փա քսա ւ ՝ բա րձ րռւմ 
ն ա խա ղդո ւշա րնե լո ւք ճչա՛ր որո ր ը ՝ մ ա տ . 
ն ա չափ ա րծա թա վւ ա յ լ 4 ե՛ î I1ե
հետ շփ ո թ ած ՝ փ՛որ ձեց կ տհ՚ւսրա ր ել կոճս ՝ 
մա՛կոյկը հեռուում մերթ երեւում է ՝մերթ 
անհետանում' շողերի հետ ասես գնալով 
երկինք». թ ւս ւի ան ր ի կ ջր ի ւլ ձկնահամ էր 
դալիս ՝ խանձուած մա լռե րիր' մանդոտ
թալայի ՝ ափ նետուած ջրիմուռները կրտ. 
րուա ծ վար ս ե ր էին յիշեց նում յ ո րոնր
ես ւքա քսեն ո ւմ էի ^ի^է^՚է : Ա ի սնա կանն ե.
լ,ի սկզբու մ , երբ 1]ևւ անր դեռ ւս յնքան 
րէ f /-fAz - որ աւիր շատ հեռանար ճերմա. 
կ՚ափէշ մտ լռեր իր ՝ բսւ՚յդ արդէն ա՛յնքան ՝ 
որ կարողանայիր ափով պտոյտ տալ կըդ. 
դո՛ւ հօրս հետ յաճախ էինք այս.
տեղ լինում : Ոետադսւյում ու֊ յա տկա սլէս 
պատանեկութեանս տարին եր ին՝ ինչ էլ 
կա՛րդայի ծովագնացութեան մասին ՝ հէնր 
որեւէ նա t_ ծ՛ովախո՛րշ էր մ տնում կէԱմ 
r I՛ h Ւ եր տւում ա յնտեղ ՝ ես իմ ծ ո .

վ աքսոր շն էի պա տկե րա րնո ւմ : Եմ կամօք 
այստեղ էթ ջ արդու խուըդ լին՛ում առա. 
դաստը կ՛ո՛րրրած նա ւե ր ը ՝ ծուխս հ էններն 
այստեղ էին բերում իր ենր գերիներին ՝ 
ա յստեղ էին ,իրկ ՛ութիւն գտնում բտխ. 
տա ւոր նաւարեկեա յները-. Այն տա ր ինե.
րին Աեւանայ կղզին կտրուած էր աշխար, 
հիր ՝ իսկ իմ ծովախորշն անմարդաբնակ 
ir՝ հա՛տ՛ո՛ւկենտ հովեկներս ՛այս ափը չէին 
հասնում ՝ շաբ՛աթը մէկ.երկոլ անդամ 
հ.մեծ րամ աքի ր^ եկող ՀՄ իկոյեան-^ կամ 
աւ ելի փոքր նաւերն այս ափում .խարիսիւ 
չէին դրում նրանր բերած ուխտաւոր. 
ներն ու-րԼի,Լ րչէսէի եկեղեցիներն՛ է խր բարձ, 
բանում : Ես *էէխիս ՛Ու ՚ա շխարհ ի տ էրն ԷՒ 
տյս ծովախորշում ՝ որտեղ հասնելու հա. 
մար ՝ եթէ Գր ողներ ի ս տեդծ աղո րծա կան 
տնից էիր իջնում ՝ պիտի դ էպի ձախ քայ. 
լէիր՝ եւ ո՛րբ jkmnj մնաց մահկանացու . 
ներիս համար ան մ՛ա՛տ չ ելի կ ա ո ա ւք ա ր՚ւս .
կան փակ հ ան դս տ եան դօտում :

^7/ յիլերի ֆրանսահայ ծանօթներիրս 
մէկի ծերացած հօրը՝ որ Մ ոն թէ .Գտ ր լո՛յի Հ 
իր տան պատուհ անիր Ա իջերկրականի ջբ9 
[՛երին ն՛այելով՝ երբեմն սպառնար ել էր» 
«Երթ ա մ՝ Ա ելան ի աւիին տուն մ ը շինեմ-fr ՝ 
եւ որդու' ծանօթիս պա տա սքսանը» հ.*Եե. 
դի սեպիր ՝ որ Աեւանն ա՛ս : \մ՚անօ.
թիս անպ՛այման սրամիտ եւ մ ի ան դա մ այն 
սթափ պատասխանը {ե ր կ խօս ո ւթի ւ ն ր
ԽՍՀՄՀի ՛ողջութեան վազեմիութիւն ու.
նի} այս անդամ ինչպէս երբեք յանդ իմա. 
ն անքով յ ի շեր ի ՝ իսկ նրա լուս ահ ուլի հօր 
թն կթնկ ո րն ինչպէս երբեք սրտամօտ էր : 
Մ իջե րկր ական ի տաք ափերին առանձնա. 
տուն կառո ւրե լո լ վտանգն ինձնից հեռու

էր ինչպէս Պղոււոոնն Ար ելիր ՝ Պ-ա լթե՚ւսնի 
սասն ափեր՛ից էլ նման ս սլա ռնա՚լի ք ա՛կրն, 
կալելու համար պէտք է աոնուազն դմա. 
ն՛որի դրանց ում ունենայ ՝ նոյնիսկ Աեււււ. 
նի ւս փ/,ն Ո Լ նո յն ՝Ւսկ հ"մ՚կ եէՒ ուզում ՝ 
միա՝յն հ ա սնւ ԷՒ, •1'Ւայն տե սնւ էլ, թչ է մը. 
նւարել իմ կուսական ծովա խո ր շիր :

ԼաւՀնաս : Միտք չունի յի չատակեմ բո. 
լոր պատկերնւերը՝ որ մատուցում էր ՛ո. 
դե ւոր ած երեւակայութիւնէս : Ե ո լոր ը չեմ 
է ւ յՒ. չում : Ե տ մար .կա մար ՝ սա կա յնւ ՝ որո. 
շա կի ո ւթ ի ւնէ ր կո րաւ ՝ դէ ււլքե ր ը ՝ անւուննւե. 
րր՝ խնդիրն ե րն առան ձին.առան ձին կորրը. 
րինւ իրենց դերնւ ՛ո լ նւ շանակո ւթի ւնը ՝ ապ
րումներս եր կնե ցինէ հաւաքական մ ի խոր.
Հ րր Դ ի չ ) 'որ բ ' [՛ հ,սրևէ » աւելի նւիւթե.

չէր, քանէ եբաղանրքր ՝ րայր ն՛ոյնքան 
կեն սա'քսինդ էր՝. Աէր՝ JnJu) հաւատ' ա. 
հ՛ա երեւի նրա ամրո ղջա կտնէ անուն՛ը : 
Ցոլցլում էր նա հազուագիւտ բիւր եղի նբ. 
ման ՝ եւ ՝ րնւկնւել "'/ թ ա կաղա՛պարի մէջ ՝ 
ամէն ինչ շո դա րձա կում էր ոչ ե ր կր սւ. 
յինէ փայլով*. Մ տա յղա ր ո ւմնւե ր ը
էի նւ յան ձն ւ ում հ անճար ե ղ սլարւլու.
թեամբ՝ կանայք չէ ինւ ճղճղում ո.լ Ար.
տում ՝ կեանքը ոչ թէ դաման պա՛յքար էր 
՚սյլ Ղ^այԼ^ւՒ զբօսանք : Եթէ տյդ սլտ.
հ ին ան/ տ ա ռո ւմ լրագր՛ող յա յ տն՚ո ւէ ր ու
ապուշ հարց տ՛ա ր դուք հաւատՀւմ էք 
եր՚ջտնկութեանը ՝ ես ՝ նւրան խռի կ տ՛ա.
լո՛ւ փոխարէն ՝ երեւի պա տ՛աս խ՛անէ ի ա. 
մենայն լյ,ջ ու թեամը : Որովհետեւ աՒը ում 
էյ, ամէն յ,նչ ու բո լոր ինւ՝ որ՛ովհետեւ սւ. 
ււա դա ս տն/եր ս թւում էին հւււմընթար քա. 
մով լցուած*. Գլխո՛ւմս չմարող ձայնէ ը 
երբեմն ղդաստարնոդ շեշտեր էր ս տ՛ա.
նւում' թւում տ ա գն՛ա սլւսծ ՝ նոյնիսկ վա.
թեցաե , բայց, թչպէ- է Լ հն էէ [՛ ՚ h ս •-Ը-
դէն հա բրել էի եւ, J,j‘ սիրոյ, յոյսի ու. 
հա ւա տի քղանւրքները փռփռա րնե լով ՝ ե. 
ր անւ ու թեամբ տա՛ր րա լո՛ւծ լ ում էի նւրա 
շքեղ վարսերի ՝ հ իւ թե ղ շո ւր թեր ի ՝ կաթ. 
նւահ ունէր մ ա ր մնւ ք, ալեկոծութեան մէջ*. Ես 
•1աղու,յ էի մոռացել Գողգոթաս ՝ քսաչս 
ԳՅեԼ՛ թև։- ե րս թափ տալով իջնում էի 
զով հ ովիտնւերը՝ որտեղ շբ֊աՀքԼ ս!էոզսէբե. 
րում էր Անտ հ ի տ Ւ արգանդը ,որտեղ Արա. 
ծանիի ջրեր Ասղիկի սրունքներն էին 
լիզում , որտեղ Տիրի ւիանդիռն էր թրն. 
զում եւ մչանջենակսւն լոյս ու աօնաքսրմ. 
բութիւն էր :

Ւնձ փորը.ին չ սթսսիեցրեց ձեոյ,իս եան. 
րացաե տոպրակը . թստեցի մի կոճղի, 
տոպրակդ զգուչո ւթեամ բ շուռ տուեցի : 
Ո՚֊ղՒղ քսան սպիտակ սունկ էի գտել*. 
Երկու անդամ աւելի քան մինչեւ հիմա 
յտջողուել էր այս անտ՛առներում : Ափսո. 
ս՛արի՝ որ զամբիւղ չուն՛եմ ՝ սլա տկե բ՛ա. 
ց րնե լով, թէ նրա մէջ ինչպէս կր դիա. 
լէ ին մէկը միւսից ի,ո շոր ու առողջ սըե. 
կերս : թանկարմ՜էք աւարս նոյն զդու. 
շութեամբ նորիր տեղաւորեր ի տոպրակի 
մէջ ու ծխեցի ; Եոճղին նստ՛ա՛ծ մտածում 
ԷՒ, "Ը սա՝ ըստ էութեան ՝ իմ հ րամե շ. 
տլխ էը այս անտ՛առն՛երին ՝ ո րոնր իր դրմ. 
դ ո հ ել ու րան չունեմ ՝ ընդհակառակը , 
այսեղ նրանք իմ ուրախութիւնն են ե. 
զել ՝ իմ ա սլա ս տա ր ան ը ՝ ես սիրել եմ ն ր. 
րանր՝ եւ՝ փա ոք Ասածոյ՝ որ հրամեշտր 
Ղ երւևցՒկ ե զա ւ յ ե բ՛անք' տյս ան՛տառն ե. 
րը՝ անյալ մտքովս ՝ երեւի դդում էին՝ 
որ վերջին անդամ ենք հանդիպում ՝ եւ 
ինձ պտ րդե ւեր ին այս սնկերը՝ ինշպէս 
դ թառա տ տատն է հիր֊ը եկած թոռան 
դբսբանները րամանուելուր առաջ անուշե. 
ղէնով լցնում : // տ՛ածեցի ՝ ոը իմ երկրի 
անտառն՛երում ՝ ո՛րոնք մազ֊լրո՛ւմ են լան. 
ջերն ի վեր ՝ ապա նոյնքան դահավէմ րտծ 
սահում՝ անպայման կը կարօտեմ աքս 
! այն ար ձակ հ իւր ընկա լ կանաչ զանգուած.

ե ր ր *. Ես դեռ է էի կր ն՛ստէի՝ բայց զնա. 
լու մամանա կն էր՝ եթէ չէի ուղում ան.
տառում դիշերել :

Այո , մ տած՚ո ւմ էք, տո ւն դ ար ձ ի ճանա. 
սլսէրհը բռնած՝ >ոքթչ է/_ այնքան վատ 
լէ y ինչպէ ս թւում էր . Պ՚տրդա՚պէ ս թարս 
բնաւորութիւն ունեմ ՝ ամէն ինչ չափա. 
դանրելու սովորութիւն • Աետոյ քմնչ ՝ որ 
•Ւո՚լ րկայ : Այսօր չկայ , վ՚սղր կր /ՒնՒ = 
Ե ը վաստակեմ ՝ կը շա՛հեմ ՝ կլ, գտնեմ ՝ 
^կչ որ չեղաւ' պարտք կհանեմ : Ես չգիա 
ւոէի խ՚չպէս պէտք է վաստակեմ կամ 
շահեմ ՝ որտեղից պիտի գտնեմ ՝ ումից 
պարտք անեմ' ծանօթն եր ս իմ օրին՛ էին ՝ 
ւի ո ղո րե՚ե րււ՚լմ հազարաւոր թշուառնե՛ր 
էին ոտքի տակ նայում ՝ վիճակախաղի 
մէկ տոմսը օրուայ հարի դին արմէր ՝ իսկ 
,սղնյ,լ ճ ան ա պա ր հ՛ով վա ս տ ա կե լո ւ ՝ ի
տ՛ա ր բե ր ո ւթ ի ւն Օստ՚ապ խենդեր ի ՝ մի՛այն
,րլ, մՒջոց դՒտԷՒ' գը եԼԸ, "Ըր հայերէնով
ցրողների համար սՀհ ւի ո զաբե ր էր դար. 
ձել, րայց նմա՚Ն մանրումունր ի,ոչբնզոա. 
ներն ինձ արդէն չէին վախեցնում , ևս 
պարզապէս գիտէի' փուլ կր ճարուի , ան. 
պայման կբ ճարուի։ Նշանակում է' այ. 
"Օր չէ, վաղր Հայաստան կբ հասնեմ։ 
Ինքնաթիռի տոմս կը գնեմ, կը թռչեմ Ե.

րեւան։ թրել կը դամ փողոցներում կր 
տեսնեմ րն կե րն ե ր ի ո , կ' ուտեմ . կր խմեմ 
«Մի անտեսէր' համտեսէր^ ճաշարանում 
էը ցանեմ հին սէրերիս , չգտնեմ' նորին 
կր սիրեմ , եայրէեայր կ՛ըմբոշխնեմ թեր^ 
թերը, մի բան գուբ չեկաւ' ընցգիմոլ. 
թիւն կր դառնամ, կր հայհոյեմ, կ՚օրհ. 
նեմ, կ՚անիեեմ , կր ծիծաղեմ , կ՛ապրեմ ։ 
կը նստեմ մօրս կո՚զըը . Եը նստեմ' կր 
դրեմ ։ Անպայման գրեմ : Յետոյ ի՞ն,,
որ վերջին տարիներին դրածներս աւար 
տին չեն հասնում , կէ ս ի ց զզուեցնում են 
ինձ։ Այսօր չի յաջողւում ցրել, վաղր 
էր յաջողոլի : Ւ զուր եմ զլուխս մտցր. 
րել, որ մեռած ց[ւոց եմ, ես գեռ կը ղլ,^ 
րեմ , շատ կր զ րեմ ու լաւ կր գրեմ։ Աա. 
կ րՆւթաց ո ւթ իւննե րն ո։ տեղա տոլու թիլն, 
ները մարդուս կեանրում սովորական 
բան են , ա յս հասարակ օրէնը ր պիտի իմա. 
նայի : Այսինքն , դիտէի , պարզապէս ,
Ւըօր, թարս բնաւոր՛ութիւն ունեմ' լուն 
ուղտ դարձնող։ Ոտքերիս չգիտես որտե. 
՛լից յայտնուած թուլութիւնը, որ նեղում 
էը 1Լ1րբլթե մՒ ր՚՚՚՚՚՚Ւ ամիսր , այսօր, օրի. 
նակ, համարես, չի զգացլում ։ Յետո/ 
Ւ ''՛լ՛ "ր նիհարել, կմախք եմ դարձել, 
լյա ամ Լնե լ է՛ն էլ շի նշանակում թէ տն. 
մահ՛ութեան շեմ քէն յուղարկ՚աւո բներ [tu
ղտրդն եմ քաշում ՝ ընդհ՛ա՛կառակը՝ եր. 
կա բակեր ութեան նշան է ՝ վտքւտ . մտքւտ 
չոր ու ցամաքները՝ օրինակ՝ Լենքւնդրա. 
Գի շրջափակման մամանակ աւ ելի ե ր կտ թ 
ւլ իմա րան սովին» Ամէն ինչ լաւ է ու էլ 
էսւեւք, լաւ կը լինի՝ ուրեմն՝ դլուխդ 
բարձր ՝ եւ ) ուրեմն ՝ օ^՚ն ՝ առաջ ...

Ե ս քայլում էի վստահ ու էք ճռա կան*. 
Շ տ՛ա պո ւձ էի րոպէ ՛ա՛ռաջ քաղաք հաս. 
հել՝ ձեռնամուխ լինել գործեր իս*. խտյ. 
էո,-մ էի տ բադ ՝ շուրջս շեա յե լով ՝ ականջս 
ա ւտո մե քեն ան եր ի ազմ ու կթ- ՝ որ խ՚ճու. 
զուր պիտի դար . Ա տուք ի ՛արդէն շտ տ 
հեոու էի այստեղից բայց անտառի հետ 
լեզու գտած զգայարաններս րոյդ Օրը ե- 
րեւք, ինքն ՛ուրոյն էին գործում ՝ որովհե. 
տեւ յա եկա րծ կտրուկ կանւլ. առա յ : Ա ե խ. 
ուեցի տեւլում ՝ համ ա ր եա չհ՛ա՛ս կան ա լո վ ՝ 
թէ ի'նչու-} շքջ*1 զ ի : Աչն տառի տյս մտ. 
սում հ ին սոճինե ր ը հաստա բուն է ին ՝ ի. 
ր՚տրից հեռու՝ աոնուազն կէ սգարեա ք 
մտմուռ հարթ էր խո ւզո ւած ձ* ա րդա. 
էլետն ի պէս՝ ա՛յսինքն ՝ ուշադր՛ութեան 
արմանի ոչինչ չտեսայ՝ այնուհանդերձ՝ 
ետ քայլնրի *. Միեւնոյնն է՝ ո չին չ չկար*. 
//■ Ւ քՒչ էլ ցն֊ռցՒ, ^"րՒց կ անդ առայ ՝ 
նոըՒց չոլրջս նայեցՒ : Լռ">֊թՒլն էր ՝ նո յ. 
եիսկ քամի չկար՝ որ սոճիների կատար, 
ներն իրար քս է ր ՝ եւ֊ ծանօթ համեմատու. 
թի ւնե ինքնս տինքեան էը դու լիս • ՛ան տա . 
ռր ՝ ասես շու նչր պահած ՝ հետե ւու մ էը 
l-նձ։ Զէ, կարծես թէ ո չին չ չկա ր ՝ չհ ա շ. 
ուած ՝ ոը հաստաբուն սոճիներից մէկի եւ 
զ ալար ձի եզեւնոլ արանքում մամռէ 
գորգն ուռուց ի կ էր *. վերջապէս հասկա. 
Յ՛այ' անբնակ՛ան ուռուցիկ *. Ենչպէս րտ. 
ր ut ա ր ձմ : Եթէ պարզապէս դետխնը հարթ 
ԷՒ: եթէ մ՛ամուռի տակ կոճղ՝ քաը կամ 
մՒ "^Ւչ բան է ընկած ՝ անտ՛առին ծանօթ 
մա րդո լ համար դո դա լոր ո ւթի ւնն տյլ ո. 
բ՛ակ է ունենում : Այսինքն ՝ ինչպիսի բարձ 
է/ դնեն վերմակի տակ՝ ինչպէս էլ յտր. 
մ ար երնեն ՝ չես շփ ո թի քեղ յուղող կոնքի 
հետ*. Ես մի քայլ էլ ՛արերի ՝ եւ սիրտս 
թպրտար*. Եւ չկա՛րողացայ ինձ զսսթլ*

. ԼտւՀնաս » • »

Անտառն անմիջապէս արձադտնդեց : 
S tu ղթա կանչս երեւի աւելի բարձր չ^[խ- 
չէր y նթէ մի հ տրուածով գետին տ՚ասլւս. 
էտ ծ է խ’է ի Հոէիֆիլտին՝ *էլոպէլետն ձ՚րր. 
րան ակ ստաց՛ած լինէ՛ի կամ տէր դարձած 
միլի՛ոնանոց շահումի • Ես ՛արդէն դիտէի՝ 
որ մամռէ դորդի տակ խոշոր սունկ կտյ 
տմ ենա խո շո ր ը եր բեւի ր է ինձ հ՛ա նդՒ- 
սլածն ե ր ի ր ՝ մ է էլը նրանց իր ՝ որ տոհ մա . 
կան լեգենդ են դառնում :

Ոոքեր ի սնկիս առաջ *. Ա* տածեր ի' դե. 
զնրկոլհքէ ՝ հիմա կ'աղա տեմ քե զ ՝ բայց 
Գեղեցկուհիս բռնել էը վերմակն ու չէր 
թողնում շլանամ իր հրաշագեղ կոնքով 
մամուռի հ՛ա՛ստ ու ամուր շերտը տեղի 
չէր տա լիս : Այն ո ւհ ան դե ր ձ ՝ յամտռօրէն 
ու զզօւշօրէն {գեղեցկուհիները միայն 
տյրլպէս եւ նուաճւում) ես քաշում էի սւ 
քաշում վերմա կը, մթեչձ ւ որ մի ՛ծայրում 
մամուռը պատռուեր ՝ լ,լ կարողացայ ետ 
տանել :

Նտխ ասեմ' սունկս իր չափերով դե. 
րա՚ղանրեր ս պա ս ե լի քն ե ր ս » դ՛լիսսր կի տր„ 
րամա գիծ ը երեսուն սանթիմեթրիր աւելի 
էր y ո աքին ը տասնհինգից ոչ պակաս » 
Այն քան մեծ էր ՝ որ անտառը կա րծ ե ս մի. 
անդամ իր լցուեր •

^ի^'ա ՛ա՛սեմ ՝ Որ երկար չհրճ՚ուերի 
իմ սնկով*. Ետրծում է ft գեղեցկուհու սնէո. 
րի եմ մօ տեր ել ու վերմակ եմ ետ աա. 
նում ՝ պարղուեց' գերեզման եմ քանդել՝ 
պատանքի զիսքթլ. Աամուռի հետ պտ.

Fonds A.R.A.M
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Helsinki 
et les trésors 

de l’égl ise arménienne

Du 18 au 21 novembre, la capitale de 
Finlande accueillait la grande conférence 
de la Ligue européenne des Instituts des 
Arts (Elia) réunissant des centaines de 
participants des facultés d’art d’Europe 
(tant de la communauté européenne qu’en 
dehors de celle-ci) et du monde, formant 
une longue liste imprimée de 22 pages al
lant de «l’Albanie» à «U.S.A.», en passant 
par l’Australie, Israël où la Nouvelle Zé
lande.

Je commence par mentionner ce fait 
parce qu’il donne, à mon sens, une di
mension différente, sinon même impor
tante à l’exposition, d’art sacré arménien 
inaugurée au Musée d’Art et de Design de 
Helsinki le 12 novembre et qui se tiendra 
jusqu’au 24 janvier 1999. L’exposition in
titulée «The Holy Cross — Treasures of 
the Armenian Church», s’inscrit dans un 
contexte à la fois favorable et privilégié. 
Favorable, en ce que la dimension muséale 
de Helsinki vient d’être renforcée par 
l’ouverture très attendue du nouveau mu
sée d’art contemporain appelé «Kiasma», 
une splendeur architecturale réalisée par 
le nord-américain Steven Holl. Privilégié, 
car c’est une chance, pour l’exposition, 
qu'une Conférence d’Elia, qui a lieu tous 
les deux ans, se tienne durant quelques 
jours à ce moment-là. Même si les cen
taines de conférenciers n’ont pas défilé à 
l’exposition, on reste en droit de parler

տըռուել էր դլէ'Աէ Լ* կէ մաշկը , եւ բացուել 
Ղա քշելէ է՛ բ ա էոճանքէէ տեսա չլան սնկէս 
ներս ում դա լար ւում կ էն հաբ ւ՛ ւր ա ւո ր ,
•ւոլտէ հազա րաւո բ որդեր*

Փորը ՛ու թո յ լ աճէր սունկս, կը ծ բռ, 
մըռուկր, կը յարմարռւկր , մ է ծակ կբ 
գտնէր՝ կը պլստաբ .ո լ լոյս ա շէսար հ կբ 
դաք’՝ * 'աԼ13 նտ հսկայ կր ծնուել՝ աճել 
ամուր ել ուղէյլ, հան դէ պել մամուռէ 
շատ լ՛այ h շերտէ դէւմսւ դբ ո ւթե ան բ z
1} ՛ունկս ձդտել կբ ւէե ր , մամուռը տեղվր 
լկ I՛ աուել ՝ սունկս , մ է ե ւն u յնն կ , է ր ենն 
•արել էր' բա բձրա ց ե լ ու բարձրացել ՝ էբ 
հետ՝ սակս/յն , բարձրացնելով նաեւ 
կեանրի բեռան նման ծանր դործը* Այն, 
1‘նչբ սկէղբ ու *էեբ^ ունէ՝ անպայման ու„ 
^ք, 1’1' բարձբակկտը ՝ եւ մէ Օր սնկէս աճը 
դադարել էր : նա մնացել էր էր էսկ
ստեղծած վրանում, որի տրամագիծն իմ 
աչրա չափով երեւի մեթրի հասնէր : /?<֊„
'մ՚ղ տ֊ հպարտ կան դնել կր այնքան՝ մին.
լել որ վրանը վերածուել էր դաւէ րտ ր ա .
նի:

Ես մամուռը տեղը րերեցի : Նորից բլրակ 
‘1"յ՚“Յս“- , կամ՝ թարմ գերեզմանէս, 
թումբ :

- Լաւո^նաս , . ասացի մի րիչ հիաս.
թափուած , մի րիչ էլ երեւի դլի““['կ ճա. 
նելսւ նման.

Ես չգիտէիր որ վերջապէս տեղը տե. 
'[['ն եմ օգտագործել բառը : [էնգամ էնը
էհէի , որ ա մ կն էնչ սկսւում կ ծնունդով
ՈԼ աւարտւում մահով, դրա*եէց անմասն 
չ^ն ՛աստղե րն ու մ ո լոր՛տ կնե ր բ , ծառն ու 
թուփը, գազանն Ոլ թռչունը, րայց , կա.

Օրն Աստծո յ * միա յն մարդուն է վիճակ. 
Ուած ապրել այգ դամոկլեան սրի տակ:

Եա է Լ՛ սակայն մարովս անցաւ tt ի 
•ոեսակ կ„ղմն սլ կիօրէն, մի տեսակ վե ր ա ա 
^‘^բկուած : &Ա շտապում կէ : Արդկն [Ըս-
‘ում էր տւտոմեբենանե ր է աղմուկը, ա ր ա
դկն մՕ1Ո կ [' /ո ճ Ո Լ 'մ'ն ՚ •որ տե ղէ ց սկսւո ւմ 
կր մտմանակտկէց մարդու u կքքեբէ էս. 
կակսձն՛ թտ տ ե րա բե մ ր :

առաւօտե՛ան եսԱյն ո ւհ տն ղեր՛ձ ,
*սզ՝այ վա դո ւց մո ռա ց ո ւած բարձր տ[է- 

fi'tuJ ադրոլթեամր' դո րծե լո լ. անսպառ ե.
ԼԱյնդ ձ էջս . Արդէն ուզում է էյ դէն նետել 
'Լերմ ակը՝ ո րպէս զէ դլէւա սլա տա ռ նետ. 

փողէ ՝ դրական փառքէ ու մ էւս բո.

de «fortuna», au sens latin de «bonne 
rencontre», à propos du contexte chan
ceux de l’exposition.

J’ai, pour ma part, fait l’expérience de 
la rencontre avec l’exposition en la dé
couvrant au cours de ce que je croyais 
n’être, au départ, qu’une visite de musée. 
La première chose sur laquelle «tombe» 
alors mon regard est le drapeau arménien 
suspendu du premier étage jusque dans le 
hall d’entrée. Une musique arménienne se 
faufile dans l’espace, confirmant ainsi ce 
que je croyais être une hallucination. La 
qualité de l’exposition ne peut être dis
sociée du regard du public et je tiens à 
souligner que la présence des Finlandais 
ici découle d’une politique culturelle et 
éducative exemplaire et enviable. Un 
public nombreux s’est donc manifesté 
(tous signaient le livre), comme il se ma
nifeste pour toute activité culturelle, sans 
jamais attendre les ordres de la médiati
sation. Parallèlement à l’exposition. des 
trésors de l’église arménienne présentée à 
la galerie du sous-sol, se tient, au premier 
étage, une exposition sur le vin, le cham
pagne et Bacchus. Bien qu’offrant des 
dégustations de vin (et le prix du vin en 
Finlande est exorbitant) cette présenta
tion, plus superficielle, n’a pas accueilli, 
(lors de mon passage, vers 13 heures un 
dimanche) plus de visiteurs que l’exposi
tion de l’art sacré arménien. Ali rez-de-

լոր յաջոդու թիւնների ետեւից , բայց թրի 
թշշոցը յուշեց , Որ ղուղա բանը ղրաղ, 
ուած է : Որպէսզի ի ղոլր ւՅ3ու^մ '1““ ~ 
էսա ս ենեակում ե լ_ անհամբեր ետ ոլ ՚աա 
ռաջ չան եմ ՝ ն՚որէց ետ ընկա յ բարձէւն, եւ 
այս յապաղումն էլ ճակատադրական ե, 
դաւ :

նորէց էնչպկս երկկ ՛արտաքուստ ա. 
նա ռ էթ' դլէս ում ս յանկարծ ղընզաց լա. 
ւո՚նաս , նորէց կանաց է ձայնով ՝ բայց 
աքս անդամ սուր, ճղճղան , եւ համար,, 
եա անմէջապկս կլ ա չքէ ս առաջ եկաւ nu. 
ut է կ տնակ ան մի սերիա լ, որը մի րան յ, օր 
աաււէ պատահաբար գիտել էի պատա. 
հաբար Հ եռո ւս տացո յցի առաջ յայտնը. 
լելով, Կինոնկարն ամ երիկեան էր, բայց, 
հասկանալի է, լիտուաներէն թարգման, 
ուած , ձանձրանա լուէ գիտել էի ըէւգամէ. 
նը մի րանի րոպէ' մի բառը հասկանալով , 
երկուսը չէ :

Տ ա ղնասլի տլիրն ա յնրան ումեղ էր , որ 
օգն սկսեց չհերիրևլ, անկողինը ճահիճ 
թուաց : Զա յնը ճչում էր, մետաղական ե. 
ր ւսն էլն ե ր ով ճ չո ւմ ուղեղումս , եւ , որ. 
պէսզի թսյլ չտամ նրա գերանդին ար. 
մատից կտրի գրական կեանրով ապրելու , 
Երեւան հասնելու յոյսերս, ես, սարից 
գլուիլ րրտնած , համարեա անդ ամալոյծ , 
մի կերպ նստեցի: Մինչեւ վերջ գատար. 
կեցի գեռ գիշերուանից կո գրի " գրուած 
ջրի բամ ակը, արեցի այն, ինչը գրեթէ 
երրեր չէի անում' ծի՚եցի անկողնում: 
Մութը դառն էր, ձայնը տհաճ, ասես 
վրայից նետել էր երէկ բնութեան գրկում 
երեսին րաշած հովուերգական րօղը֊. 
Անկիս նման' րանի գեռ չէի բացել կա.
նաչ.կանաչ սլա տանրը :

Սրբիչը ձեորիս դուրս դալով լողասեն. 
եակից , ղէմրս դեռ կարգին չչորացրած, 
ես հարցրի թոհանոցում ինչ.Որ գործով 
դրա դ ո ւած կնոջս *

ի^նշ է նշանակում' լաւո՚նաս : 
կէնս զարմացած էեձ նայեց :
_ Առաւօտ դէ շե բ ո վ ո ր տեղէց • * *

ի^նչ կ նշանակում * * *
‘էէակ ՝ . ասաց կէնս :

ՎԱՀԱԳՆ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ

11- 09- 1998

chaussée, des bijoux contemporains s’ajou
tent aux objets de design de la collection 
permanente et, sur le même niveau, à côté 
île la cafétaria. une salle de projection, 
offre aux spectateurs la vision d’un film 
documentaire sur les églises arméniennes. 
Malheureusement, ce film n’atteint pas le 
niveau de l’exposition et l’on est en droit 
de se demander pourquoi de vrais ciné
astes n’ont pas eu l’opportunité d’y appor
ter leur talent ou pourquoi, si la création 
d’une œuvre n’était plus possible, il n’a 
pas été demandé au cinéaste arménien et 
fier de l’être, de carrure et de renommée 
mondiales, Atom Egoyan, de prêter, pour 
la bonne cause, une copie de son superbe 
film «Calendar».

L’événement de Helsinki s’inscrit dans 
un parcours préliminaire à la commémo
ration, qui se célébrera en 2001, du 17ème 
Centenaire de la proclamation du chris
tianisme comme religion nationale en Ar
ménie et dont le point culminant et final 
consistera, selon S. S. Karekin 1er, par la 
construction et la consécration de la nou
velle cathédrale saint Grégoire l’illumina- 
teur à Erevan.

L’exposition pionnière de Helsinki, or
ganisée par l’équipe de Arto Takala, Di
recteur du Musée, qui ne craint pas d’uti
liser le mot «génocide» dans son texte du 
catalogue, a reçu le soutien du Catholicos 
Karekin 1er ainsi que celui d’institutions 
de l’Etat d'Arménie. Quatre-vingt une 
pièces sont présentées dans une ambiance 
feutrée, de façon sobre et élégante, visible 
sans être d’un didactisme ennuyeux, un 
peu secrète sans devenir obscure. Des re
liques et des œuvres d’orfèvrerie, des ta
pisseries et des pierres tombales, des cha
subles, des mitres et des tapis, des calices 
et des encensoirs, des porte-croix et des 
manuscrits enluminés ainsi que des reli
quaires, couvrant des siècles, du Xème au 
XIXème et même au XXème, si l’on ac
cepte de prendre en considération un cer
tain objet. Celui-ci, que l’on pourra diffi
cilement qualifier d’œuvre d’art, consiste 
en un petit bloc de marbre taillé sur le
quel sont enchâssés des brillants formants 
les lettres de l’alphabet. Offert en 1968 
par les Arméniens des Etats-Unis à Vas- 
ken 1er, l’objet se montre dépourvu de 
dimension artistique et révèle, ce qui va 
de pair, une absence totale d’interprétabi- 
lité que viendrait masquer la richesse mar
chande trouvant dans l’alphabet une cau
tion facile et symboliquement primaire. 
Du point de vue du XXème siècle, mieux 
vaut alors considérer comme «œuvre», 
la photographie de S. S. Karekin 1er, or
nant le mur de l’une des salles... Les 
auteurs du catalogue, Iveta Mcrtitchian et 
Seyranoush Manoukian, précisent que 
«les œuvres d’art ne sont pas intrinsèque
ment sacrées mais sont aussi des reliques 
de l’histoire et de la vie nationale». En ce 
sens, l’objet de 1968, s’il témoigne de la vie 
de la diaspora reste tout à fait éloigné du 
niveau artistique des autres pièces mon
trées et qui sont, elles, des œuvres d’art. 
En effet, bien que tous les objets de l’ex
position soient assujettis à une fonction, 
jamais ils ne s’épuisent dans cette destina
tion et parviennent à la surpasser par l’a
gencement des éléments, la présence d’un 
détail insolite, le travail sur la perspec
tive ou sur le rapport du texte à l’image.

La puissance du contraste sur laquelle 
se fonde l’attraction visuelle apparaît dans 
le jeu de plein et de vide utilisé dans des 
matériaux très différents comme le métal 
et le coton. La Croix d’autel de 1750 (Van, 
Va&purakan) offre un. découpage surpre
nant. Le corps du Christ occupe le centre 
de la croix qui est un carré vide, c’est-à- 
dire un cadre. Ce cadre démontre une in
capacité à cerner le corps du Christ qui se 
fait «hors-cadre», par le pied et la main du 
côté droit. Les deux doigts levés tou
chent très exactement l’angle du cadre 
alors que la main en sort tout comme 
le pied par le geste d’enjambement qui 
dynamise le corps. La dynamisation et 
l’impossibilité de la capture sont égale
ment rendus par le jeu des drapés du vê
tement qui, lui aussi, dépasse le cadre. 
La stabilité est donnée du côté de l’es
prit qLii s’exprime par la tête et le cœur. 
La tête dti Christ est encerclée, il porte 
un nimbe comme un serre-tête s’arrêtant 
sur la pointe arrondie de la barbe dont 
la courbure correspond très exactement 
à la ligne du cercle. La tête et son aura

de lumière et de barbe forment un cercle 
plein de métal, conférant à ce point central 
un aspect de solidité empêchant toute in
filtration du vide. Enfin le porte bannière 
que le Christ tient dans la main gauche 
croise son corps en passant sur le cœur, 
établissant une division entre une partie 
du corps dans le cadre et une partie du 
corps quittant le cadre, montrant peut- 
être ainsi et tout à la fois, la participation 
aux deux mondes, céleste et terrestre, 
divin et humain, de même que le moment 
de la Résurrection, le pied hors du cadre 
pouvant être entendu comme sortie dri 
tombeau.

Une tenture en madras de 1791 reflète 
elle aussi un travail sur le cadre par une 
mise-en-abîme. Les différents épisodes de 
la vie du Christ, et donc la temporalité 
narrative, sont dépeints par les succes
sions d’espaces rectangulaires séparés par 
des représentations de colonnes qui en
cadrent ainsi chaque scène sur le côté. 
L’intérieur de chaque scène contient une 
«veduta», une ouverture symbolisée par 
une arche plus ou moins rapprochée afin 
de signifier ւտ espace de profondeur et de 
marquer la distance à laquelle se situent 
les différents personnages entre eux et 
dans leur rapport au spectateur. L’arche 
s’oLtvre tantôt sur un fond identique à 
l’avant-plan, (bleu foncé) tantôt sur un 
fond dont la différence de couleur (bleu 
clair en contraste avec le bleu foncé) se 
voit renforcée par l’altération de l’orien
tation du mouvement indiqué par des 
traits obliques. Le travail sur le trait
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semble ici exemplaire en ce qu’il montre 
une opposition entre la régularité par
faite qui caractérise les ailes des anges 
faites de plumes soigneusement et symétri
quement rangées et d’autres types d’ordre, 
comme celui, oblique, d’une sorte de pluie 
ou encore celui d’un dallage de carrés ir
réguliers, auxquels s’ajoutent les plis des 
drapés, les imprimés des tissus, le mou
vement flottant du drapeau de même 
que la pointe d’une lance qui est, elle 
aussi, in fine, un trait. L’ensemble des épi
sodes narrés sur la tenture est encadré 
à son tour par une sorte de frise fleurie 
qui opère la jonction entre l’espace du 
tableau, celui du mur et celui du specta
teur. Un élément complète la frise, il sert 
de base au cadre et aux cadres dans le 
cadre, comme un support de l’édifice. 11 
s’agit d’une ligne écrite en arménien et 
contenant la date de création de l’œuvre. 
Ecrites en lettres majuscules, la bande sou
ligne en quelque sorte la représentation, 
donnant à l’alphabet une force opéra
toire, en cela-même peut-être que l’agen
cement des lettres exige, pour signifier, 
une énonciation ou une lecture ancrée 
dans la succession. La temporalité de la 
lecture des lettres devient ainsi la clef de 
lecture de la temporalité des épisodes fi
gurés. Souligner consiste à tracer, à tirer 
un trait sous l’écrit ou le graphe, à lais
ser une trace comme le fait à son tour, 
à l’intérieur même du souligné, la date 
qui s’exhibe graphiquement dans le 
contraste des chiffres et des lettres. Tout 
aussi bien, alors même qu’elle trace le 
calcul du temps, l’écriture formée de« let
tres lisibles et déchiffrables qui sou
lignent dans leur déroulement l’œuvre 
figurée, trouve-t-elle dans sa fonction de 
sous-ligne, la force de l’irreprésentable. 
Impressionnant le spectateur-lecteur par la 
technique de l’impression, la bande écrite 
signalerait ainsi le retour de la force in
trinsèque à l’écriture, celle du trait au 
plus profond du tracé, soit encore du 
trait comme arme, lancé par la pointe 
d’une plume analogue à l’ongle.

Muséum of Art and Design 
Korkeavuorenkatu 23 
00130 Helsinki
www.kolumbus.fi/designmuseum 
Catalogue bilingue finnois/anglais, 
imprimé à Helsinki.

Fonds A.R.A.M

http://www.kolumbus.fi/designmuseum


Էջ 4, Կիթակի, {ItnTinUUp 3, 1999 « 8 Ա Ո- ԱՋ _ Մ Ի Տ ք՝ ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ»

Les Proust 
(Adrien et Marcel) 

et VArménie
Le Docteur Adrien Proust (1834-1903) 

Professeur Agrégé de médecine en 1866 
spécialiste de l’Hygiène, science nouvelle, 
effectue pour Napoléon III un voyage de 
mission de Moscou à la Mecque à la re
cherche des causes de l’épidémie du cho
léra. Il suit le chemin de l’épidémie de 
1832. S’il découvre l’origine de la mala
die à la Mecque: brassage de populations 
venant en pèlerinage, son périple le fait 
passer en Arménie en 1866-1869. Il évo
que son voyage en Arménie dans ses livres 
médicaux et aussi à travers le témoignage 
de Madame Suzy Mante-Proust dans un 
ouvrage publié par C. F. et F. Gontier et 
S. Mante-Proust (Plon, Marcel Proust 
et les siens)

Il parle de la vie des villages et des 
montagnes, d’un peuple chrétien travail
leur, courageux, sympathique et de santé 
saine, qui habite parfois les cavernes à 
l’abri du froid des montagnes. Adrien 
Proust va dans tout le Caucase à cheval 
(Arménie, Géorgie). Balzac en Russie et 
en Ukraine utilise le cheval avec voiture 
de bois et d’osier comme Alexandre Dtunas 
dans son Voyage en Caucasie qui devine et 
admire en route les belles vignes, les 
beaux vergers, le fameux jardin des Armé
niens: le Bartcha en langue orientale. Ci
tons aussi le grand plaisir de Pouchkine 
(1799-1837) de visiter l’Arménie (1829) 
juste avant ses fiançailles. Adrien Proust 
partage la vie quotidienne de la popula
tion arménienne. II se rend à Téhéran 
puis à Constantinople où le vizir veut le 
recevoir. Grâce à son voyage réussi en 
Asie Mineure, ses recherches sont publiées 
et reconnues à l’Institut. Après les congrès 
de Vienne et de Venise (1892), Adrien 
Proust souhaite l’organisation de rencon
tres mondiales qui ne se concrétiseront 
qu’en 1948 avec la création de l’OMS, 
Organisation Mondiale de la Santé.

En Arménie, pour purifier l’air des 
maisons, on utilise un mélange d’encens 
avec du benjoin (extrait d’écorce d’arbre) 
et qu’on fait brûler. Adrien Proust a sans 
doute connu ce remède d’hygiène sous sa 
forme primitive qui apparaît en France 
dès 1885 grâce à Auguste Ponsot (revenant 
lui aussi d’un voyage en Arménie) sous la 
forme et le nom du Papier d’Arménie (si 
bien chanté par Régine) et que Marcel 
Proust utilisera parmi d’autres fumi
gènes pour soulager son asthme.

Adrien Proust se marie en 1870 avec 
Jeanne Weil, a deux fils dont l’ainé Mar
cel naît en 1871 un beau brun de type 
oriental (un air d’Arménie sans doute), 
puis Robert futur médecin. Il leur incul
quera intelligence et curiosité. Marcel 
Proust se rend à Venise en octobre 1900 
en pleine période de déménagement pari
sien entre le 9 boulevard Malesherbes et 
le 45, rue de Courcelles. Arrivé à Venise 
le 13 octobre 1900, il visite, quatre mois 
après une réunion artistique à Paris 
d’entre-aide aux survivants des massacres 
d’Arménie, le monastère des Pères Mekhi- 
taristes (du nom du fondateur Mekhitar) 
catholiques arméniens dans l’île San Laz- 
zaro de Venise. Il signe même le registre 
livre d’or (in correspondances de Philip 
Kolb, éditions Plon). C’est là que les écri- 
v ains arméniens viennent se perfectionner 
dans la langue littéraire et consultent les 
plus anciens manuscrits et enluminures. 
(Venise a la plus grande bibliothèque ar
ménienne après le Maténadaran, Biblio
thèque Nationale d’Erevan, capitale d’Ar
ménie: c’est chez les moines arméniens 
de Venise que Lord Byron est venu ap
prendre l’arménien et méditer sur le banc 
toujours là du jardin du monastère). 
George Sand a également rendu visite aux

moines arméniens de Venise. Elle en parle 
de façon élogieuse dans une Lettre d’un 
Voyageur. Marcel Proust a donc pris 
connaissance de la culture arménienne 
tout en découvrant un échantillon diffé
rent de la population arménienne à celui 
rencontré par son père.

Dans le voyage de Marcel Proust à Ve
nise, Proust visite le monastère des moines 
mekhitaristes catholiques arméniens; si 
l’on s’en réfère à la biographie sur Proust 
de Guislain de Diebach qui dit: Marcel 
visite une église chaque matin avec Rey- 
naldo Hahn...Marcel élargit sa connaissan
ce judéo-chrétienne en ajoutant à l’étude 
de ses cathédrales celle de l’église armé
nienne et de la culture arménienne en 
général. Si Madame Proust était du pre
mier voyage à Venise avec Marcel sur les 
traces de Ruskin., il semble qu’elle ne s’y 
trouvait pas en octobre !900 quand Marcel 
visite le monastère arménien; nous n’avons 
pas de correspondances entre eux pour 
avoir un avis. J’aurais tant aimé que le 
trio Adrien, Marcel, Jeanne Proust évo- 
qât l’Arménie ensemble ou en duo.

Si au début de l’œuvre de Marcel Proust, 
Livre I, du Côté de chez Swann, sont évo
qués Eve et Adam, au début du Livre II, 
Le Côté de Guermantes, pages 13 et 14, 
Marcel Proust parle de l'Arche du Déluge 
sur le Mont Ararat se référant à la Bible 
et à l’épisode de Noé en Arménie, pour 
mettre une nouvelle fois ses personnages 
dans les lieux de son roman.

Il n’en faillait pas davantage pour que 
le jeune français d’origine arménienne 
que je suis guette d’autres arménités chez 
Proust.

A Illiers-Combray, dans la chambre 
qu’il occupe chez tante Léonie, se trouve 
le portrait du Christ tel que les gardiens 
de la Croix l’on décrit et dépeint et qui 
est le portrait officiel du Christ arménien 
qu’on retrouve dans nos évangiles et nos 
églises. Dans l’Eglise d’Illiers figure aussi 
un portrait de la Vierge orthodoxe, icône 
plus géométrique. Remarquons les objets 
de culte des auteurs : Balzac et sa croix 
sous cadre (Turin 1836) dans sa maison de 
Paris-Passy ; Alain Fournier et son image 
pieuse de cathéchèse : la Mère et l’Enfant 
arméniens; j’ai hérité d’un même portrait.

A quelques kilomètres d’Illiers, il y a le 
v illage de Saint-Eman où Proust situe 
l’épisode du Loir, la Vivonne, du lavoir, 
des nénuphars autour de l’église Saint 
André des Champs dans l’œuvre et Saint- 
Eman dans la réalité. Le dépliant touristi
que mentionne que Saint Eman est un 
évêque venu de la Cappadoce au XVIe s. 
Nous, nous savons qu’il est arménien 
comme Saint Grégoire venu à Pithiviers en 
l’an 1000. Saint Eman arrive au XVIe s. 
pendant les guerres de religions entre ca
tholiques et protestants; ces derniers 
ayant détourné la rivière les catholiques se 
soient privés de culture: c’est la famine. 
Saint Eman. prie, fait pleuvoir, redonne 
cours à la rivière, les récoltes poussent, 
les gens mangent à nouveau. En recon
naissance une église porte le nom de Saint 
Eman; on. y trouve les reliques qui cha
que année lors de l’unique messe annuelle 
sont montrées aux fidèles (notamment la 
tête) en Mai, le fameux mois de Marie 
chez Proust...

Sous le portail extérieur de l’Eglise de 
Saint Eman est gravée sur pierre une 
grappe de raisin symbole de la première 
vigne plantée par Noé en Arménie; or ce 
symbole existe dans toutes les églises ar
méniennes.

Dans son livre Le Contre Sainte Beuve,

Proust évoque l’ouvrage de son ami le 
comte de Cholet sur la Turquie d’Asie 
(Voyage en Turquie d’Asie: Arménie, Kur
distan et Mésopotamie, Ed. Plon) paru en 
janvier 1892 (cf aussi l’article de Proust 
dans le n° 3 Littérature et Critique du 25 
Mai 1892). Nous trouvons des citations 
des religions: arméniens ou grecs, grégo
riens... Evocation des Arméniens chrétiens 
ayant des écoles réputées pour 1 éducation: 
exemple du grand commerçant chrétien 
de Césarée (province arménienne) qui met 
son fils ainé à l’école arménienne. Au 
comte de Cholet dit Proust les Armé
niens (lui) ont inspiré des pages moins 
favorables quoique non moins brillantes! 
Autres citations: la ville d’Erzeroum qui 
aura un destin tragique suite au géno
cide.

Gérard de Nerval parle avec compassion 
des Arméniens à son retour de Constan
tinople.

Dans Jean Santeuil son premier roman 
écrit entre 1895 et 1900 (publication post
hume en 1952), ébauche de la Recherche 
du Temps Perdu, Marcel Proust dénonce 
les Massacres des Arméniens perpétrés 
par les Turcs dès 1894-1896 par Abdul Ha- 
mid (J. S. Pléiade, pp. 600 à 605).

A l’Assemblée Nationale, lieu officiel, 
le narrateur est éditeur, et écoute son ami 
médecin à l’hôpital Neckei՛ et député du 
Nord, Premier Secrétaire du Parti Socia
liste (c’est le personnage de Couzon dans
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le roman et Jean Jaurès dans la réalité 
selon M. Tadié dans sa présentation, de 
J. S. en 1996), s’insurger sur la question 
de l’Arménie que l’Assemblée veut clore: 
une fois encore la France ne fera rien... 
vous venez d’assassiner 200.000 chrétiens 
(chiffre en cours de massacre au moment 
où il est évoqué à l’Assemblée Nationale 
ce dont Proust témoigne)... C’est une 
infamie de dire ça s’exclame le Ministre 
de l’Agriculture. Le narrateur prend la 
défense de ce peuple et évoque les notions 
de Justice et de Droits de l’Homme. Le 
peuple à qui vous avez appris à prendre 
le fusil le retournera contre vous. Un 
grand cas de conscience se pose chez l’au
teur. On connait souvent les opinions de 
Proust à travers les préoccupations de ses 
amis intimes et parmi eux autour du 
poète arménien Archag Tchobanian (1872- 
1954) en France depuis 1895 et qui ex
plique aux politiques, artistes et gens de 
Lettres ce qu’est l’Arménie, son peuple, 
sa culture, sa religion, il y a la comédienne 
Réjane et son fils qui habitent le même 
immeuble que Proust, Jean Jaurès, Clé- 
menceau, Anatole France qui écrit dans 
Le Figaro et Le Petit Temps: vous nous 
avez laissé mourir, nous 300.000 Armé
niens, nos enfants vont mourir aussi, pour 
que nous dormions en paix, donnez du 
pain à nos enfants. Le 16 Juin 1900, Ré
jane la comédienne, Antoine comédien et 
directeur du théâtre qui porte son nom à 
Paris, de Max, Seguond-Weber, Mounet 
Sully feront le spectacle d’une réunion 
d’entre-aide et d’information: des poésies 
arméniennes traduites en français par 
Tchobanian seront dites ainsi que de la 
musique arménienne jouée au piano. 
Jacques de Morgan écrit un livre sur l’Ar
ménie; Clémenceau une préface aux Mas
sacres d’Arménie, Max Jacob un poème: 
Les Alliés sont en Arménie cf. le livre 
d’Edmond Khayadjian, Archag Tchoba 
nian et le mouvement Arménophile en
France, CNRDP Marseille). Curieusement, 
la sensibilité et la révolte de Marcel 
Proust dans ses textes se rapprochent de 
celles des Arménophiles.

Tchobanian a le souci de faire part de 
la culture arménienne. Il sera le professeur 
de poésie en langue arménienne d’une 
cousine germaine de mon père Marie At- 
madjian. Quant à ma future maman, elle 
rencontrera aussi Archag Tchobanian en

1938 à l’Eglise Evangélique Arménienne 
d’Issy-les-Moulineaux; elle, la violoniste, 
prenait donc le chemin de mon Aura poé
tique...

Autre contemporain des massocres en 
1918 Apollinaireedans Alcools et son poème 
(La Chanson du Mal Aimé) raconte le 
supplice perpétré par les Turcs à qua
rante Arméniens de Sébaste, ville d’Armé
nie, morts couchés nus, attachés sur l’é
tang de glace.

J'ai hiberné dans mon passé 
Revienne le soleil de Pâques 
Pour chauffer un cœur plus glacé 
Que les quarante de Sébaste 
Moins que ma vie martyrisée.

Guillaume Apollinaire, La Chanson du 
Mal Aimé, Alcools.

A plusieurs endroits clés de ses diffé
rents livres Marcel Proust parle de l’Ar
ménie, de sa culture comme de sa cause 
alors qu’il n’était pas obligé de le faire 
dans son roman. Sa vie (1871-1922) a 
croisé les dates cruciales de l’histoire du 
peuple arménien (1894-1896, 1915), et ses 
plus intimes amis ont défendu la cause 
arménienne et dénoncé les massacres (la 
comédienne Réjane et son fils, Anatole 
France, le comte de Cholet, Couzon alias 
Jean Jaurès et même Mallarmé, Péguy. 
Mistral). Marcel Proust a voulu sans doute 
témoigner en son temps et à sa façon 
de ce drame. Comme habituellement 
Proust n’écrit rien ni par hasard ni par 
inadvertance et que tout chez lui est 
structure et rappel constant de références, 
on ne peut lui en être que très reconnais
sant; Proust fait par de son inquiétude, 
de son tracas, de sa révolte face aux mas
sacres non dénoncés; dans le partage de 
ce souci avec son ami député auprès de 
qui il est intervenu pour la cause armé
nienne (sous-titre puis texte de Proust 
dans Jean Santeuil), on trouve chez 
Proust son anxiété des périodes difficiles 
et dramatiques. Ah si le monde avait réagi 
comme lui dès !894, peut-être que le mas
sacre de deux millions d’âmes aurait été 
évité en 1915 (la moitié de la population 
d’où le mot justifié de génocide : en
France la Chambre des Députés réagit 
à 200.000 chrétiens massacrés en 1896; 
le peuple français se mobilise à 300.000 
victimes en 1900. En tout 500.000 victimes 
de 1894-1896 à 1914 + 1.500.000 victimes 
de 1915 à 1918); quand les politiques 
s’excusent en disant qu’en 1915 ils fai
saient la guerre mondiale (les Turcs 
étaient alliés aux Allemands, les Armé
niens eux défendaient déjà la France), 
tout le monde oublie de dire qu’en temps 
de paix en 1894-1896, personne n’a levé le 
petit doigt sauf Proust. Alors que le 29 
Mai 1998 le Parlement français (Assem
blée Nationale) reconnaît le génocide en 
aten.dant le vote des sénateurs plus de cent 
ans après, réactualisant les témoignages de 
la famille Proust on peut regretter des 
attitudes négationnistes et partisanes de la 
turquification comme celles de Pierre Loti 
(1850-1923) de l’Académie Française !

J’en conclus que l’arménité n’a pas 
échappé à Proust; elle est entrée naturel
lement dans sa vie (et même prénatale 
par le voyage de son père en Arménie; je 
rêve d’un dialogue entre Adrien et Marcel 
sur l’Arménie, peut-être une correspon
dance à découvrir) et dans son œuvre. Il 
ne s’est pas empêché de traduire et de té
moigner des réalités et des événements de 
son. temps... le Temps oublié, le Temps 
dénoncé, le Temps retrouvé pour parler 
de l’Arménie comme il se doit. Merci la 
Famille Proust.

a

Penny ATMADJIAN

(Ancien élève du Lycée Condorcet à Paris. 
Licencié-ès-Lettres de Paris IV Sorbonne. 
Sociétaire des Amis de Marcel Proust et 
des A mis dTUiers-Combray,

Animateur et organisateur des Déjeuners 
des Aubépines de Mai à Illiers - Combray 
(1978-1988),

Animateur et organisateur des Dîners 
Proustiens du théâtre du Lucernaire à 
Paris՝).
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«Միտք եւ Արուեստկի այս թիւը յատկացուած է «Մկնիկ» լեզուական աշխատանոցին կողմէ կազմակերպուած մանկավարժական դւասախօսութիւննե. 
թու շարքին աոաջին երկու նիւթերուն որոնց առանցքը կը կազմէր երկլեզուու թիւնը : 1908 Հոկտեմբեր 20.ին եւ 27.ին տրուած այս դասախօսութիւններուն 

համար հրաւիրուած էին երկու մասնագէտներ- աոաջինը Ժիլպէր Տալկալեանն էլւ որ լեզուաբանութեան տոքթ - է եւ գործունէոլթիւն տարած ուսու
ցիչ պատրաստելու մաթզին լքէջ : Երկրորդը Անաեիտ.Անի կարմիրեանն է որ երկլեզու դաստիարակութեան իր լքասնազիտութ իւնը յաջողութեամբ սկսած է 
կիրարկել «Մկնիկ»ի հիմնադրութեամբ, տասնամեակ ւքը աոաջ: Աւելի քան յիսուն երախաներով շաբաթօրեայ այս աշխատանոցը տարուէ տաթի ամրա. 

պնդելէ ետք արձանագրուած յաջողութիւնը , տեղին գաղափարը ունեցած էր երկլեզուութեան նիւթը մշակելու նաել դասաիօսութիւններով : ^իշդ է որ 
ներկայի մեր իրտկանութետն կենսական հարցերէն է երկլեզուոլթիւնր, երկլեզու լուրջ դաստիարակութիւնը: Այդ յատկանիշով ալ աւքէնէն շաա 
յեզյեղոււսծն ու նաեւ չարչրկուլսծը ; Յատկապէս այս պարագան նկատի առնելով որոշեցինք այս թիւ֊ը յատկացնել վեթոնշեալ երկու դասախօսութիւներ, 

րուն :

«Մկնիկ»ի նոյն շարքին երրորդ նիւթը որուն մասին խօսելու հրաւիրուած էր տիկին Ւվոն Պերժ (Նոյեմբեր 10) , մանկավարժութեան մէջ շարժումին ի. 

մաստին Ոլ տեղին մասին , կր հրատարակենք «Միտք ել Արուեստ»ի յաջորդ թիլով :

ԼէՋՈ՞Ւ Թէ
1-

Լեզո՞ւ թէ պ ա տր,ուա կ ։ Այ՛' է վե րնա. 
ղէրււ՝ հարցման նշանուէ*. թէ ի՞ ն չ է 
((պատրուակը» ՝ պիտի բացատրուի ՝ կր 
յուսամ՝ հետզհ ետէ *.fiut ր g հա րց ո ւմ ը ,կա ր. 
ծեմ, սկիզբէն յստակ էր*. Ի՞նչ կհուզենք՝ 
I' ‘[երէո յ ՝ ապադայ սերունդէն համար*.

ուզե՞նք իսկապէս որ դէտնա յ լեզու մ ը , 
իսկական լեզու, մը՝ լեզու մ\ը որ ունենա յ 
մէն ոլ ոսկոր $ լեղոլ մը որուն մէջ եւ 
որուն րնդմէջէն տզաքը, մանուկ՝ պա
տանէ կամ շաւէահ ա ս , կարենան հազո ր- 
^կցիշ աշխարհին հետ՝ լեզո լ մը էր բո- 
լոր րս ական է ներ ո ւէ զ էրեն հետփոխադ- 
րած հա զո րդա կց ա կան ամբողջ աշխա՛ր
ով* Լեզու մր որուն մէջ կ արենան /Աել ,

, ապրիլ , ա շխա րհ էն լուր ունենալ , 
թերթ կարդալ՝ դիրք կարդալ*. Լեզու մը 
էր 'աոնուաւէն երկու Եզրերով* ուղղահայ
եաց եզրովդ որ է անեցաչը, անմէջական 
ել հեռաւոր ՝ ել այդ անցեալէն հետ Ե- 
կող աշխարհը ՝ դրաւոր աւանդու թլ,,նը. 
հորիզոն ական եզրով , որ է ներկան , Ււ՛ 
Հայախօս գաղութներով, էր մշակութա- 
յէն կենսունակս ւթեամբ ՝ էր հրատարա- 
կութէլններոէէ էր մամուլով* Իսկապէս 
կ ուզեինք այս ամբո զ fa՝ : թէ ընդհակւս-

Ր 
V'
լեղոլ մը,

էրրեւ 
սնա ե

սկն y !լ ՛ո լզենք մէայն լեզո լ մ 
պա տր ո սակ՝ լեզու մը իբրեւ 
կամ խորհրդանիշ՝ այսինքն' 
որ պէտէ դոհացնէ մեր պատկերացում- 

հայութեան եւ հ այ կական ո ւթեան
մասին՝ լեզոլ մր ՛անշարժ ՝ չմարսուած , 
կենդանութենէ եւ կենսունակութենէ

լե զու մ\ր\ բրածոյ ՝ տզոց ուղեղէն 
մկչ լճացած կամ քարացած էրրեւ պա բաք 
մք, ել պարտականութիւն մը, որուն եր' 

պիտի չհասն ին ՝ որ դրուած է հոն, 
"րպ^ղէ չհասն էն * Ո՞ր մէկը Հուզենք *. 
^ոէորը “ւէա է պա տաս էս անեն' առա £1՚նԸ
,Անլոլշա ՝ առաջինն է որ Հուզենք : Ե ւ ա յն 
ատեն կարգը ալիտի դայ հարցնելու* էւ նչ 

այդ արդիւնքին հասնելու հ՝ա՚-
U,P • Եւ պէտէ։ սլա տա ս էսան են * Հընենք 

n p կթնանք ոլ չենք յա^ողի ր : Ո՞ ՛Լ են 
պատասխանողները, որոնց հետ կար

իես թկ վէճ մր սկսաւ այս ձեւով, մեր 
կամքէն անկախ *. Ո՞վ են *. Պ* ա ս տ է ա ր ա կ- 

!'Ը։ ուսուցի չնե՞ րր , Պէյրութէն ու 
հալէպէն, Պո լիսէն մինչեւ նիւ.Նորք Իւ 
• ""•Անճըլըս , անցնելով Փ՚՚՚րիղէն Իլ Եւ֊. 
I "'1այէ7։ : Կազմ ա կե րսլո ւթ ի ւնն ե՞ ր ր հ՛այ՝ 
կ֊֊՚կան, Կուսակցոլթիմենե՞րը։ թէ հան. 
թային ոդի՞ե , քարացած ու լճացած տաս. 
ն"-մե,ակներէ ի վեր, նոյն ոգին, հանրա. 
յՒն ու- տզզային. իրր թէ աղգային, ցըր.

Ա' ամէն կողմ ՝ յամեց ո զ բոլորէ ուզե. 
ll-ն մէջ , առանց որ մ էկր ըլլայ սլատաս. 

ե։ս,ոռլ այգ ահաւոր քարացումին եւ
I ՛Տումին , որուն ետեւր կայ ^ազգային?, 
I ՛է՛" փ ր ա խ,,,, ո ,թնսՀւ, յփ ամ pnrrf ա 
1 ո՚ն ու սն տն կո ւթ ի ւե ը յ Ուրեմն ա՛յս Լ

ՊԱՏՐՈՒԱԿ
հարցը. ամփոփեմ - լեւլո՞ լ մր Հուզենք, 
թէ պատրուակ մը*. Հա ր ց ո ւմը Հ* ենթա դր է 
մէկ բան ՝ վերջն ական որուն ը>ւրէ ո՛լ 
մէկ ս ա կա ր կո ւթիւն հնարաւոր է *. ^են
թադրէ ՝ որ ամբողջ «ազգային» դաստի
արակութիւնը (J էէ է ւռք է մէջ վերջէն հաշ
ուուէ կր «ջամրէ» , էն չպէ ս Հըսեն՝ լե
զու մ ր որ զուտ պատրուակ է : Ուրեմ՛ն ան
կենդան ՝ ան դործ ած ե լի , սկիզբէն էսկ ՝ 
սկզբունքով եթէ կր նա էս րն տրէք : Կ' են
թադրէ, վևրջթե հաշուով, որ ամբողջ 
«ազգային» ըսուած դաստիարակութիւնը 
սուտէ մր վրայ հիմնուած է* Ուրեմն 
հարցումս նորէն կր բանաձեւեմ : Ե ու
զենք էրտկա՞ն ը՝ թէ սոււոը :

11կԱելէ առաջ սակայն' սլէտք էանգրա. 
գա ռնամ ն եր կա յա ցումի ս յա րո ւց ած դ[՚մ՜. 
ւարութիւններուն , Մօա տաԱր տարի ա. 
ռաջ սկսալ ՄԿնԻԿ.ը Ւ^մել- ղտստիարակ- 
չական միաւոր ել իրրեւ կենցաղային 
միաւոր , իբրեւ վայր : Անձնական եւ հա. 
լաքական փորձառութիւն մ րն էր միամ՜ա. 
մանակ . Միասին մէջտեղ բերինք այղ 
կենցաղային ու դաստիարակչական միա. 
լորը։ ՛հոյն փորձառութեան երկարաձը. 
ղումն է, ուրիչ մակարդակի մր վրայ եւ 
մանաւանդ տարրեր պայմաններով' ինչ
որ կ՚ընեմ ես նՒւ.ճըրզՒՒ Յովնան եան,
վ ա րմարանէն ներս , մօտ տարի մըն է , ա. 
մ երիկեան ցամաքամասին վրայ-. Ամէն
օրեայ վարմարանի մը մէջ կր փոխագրեմ 
ինչ որ սորված եմ ՄԿՆԻԿ.ի միաւորէն 
ներս : Ուրեմն' տաս ր տարուան ընթաց,
քին ամբարուած այգ փորձառութիւնն է 
որ այսօր կարելի կր դարձնէ յետադարձ 
ակնարկմը, տեսաբանական քաJլ մ\ր , զոր 
մենք մեզի 1լ արտօնենք ըստ երեւոյթին 
աւելի լաւ հասկնալու համար կատարուա. 
ծը : Ինչո՞լ փորձառութեան մը վրայ
հիմնուիլը դմուար ութիւն պիտի յա րու. 
ցանէ։ Որովհետեւ կոնկրետ երեւոյթի 
մր հես, գործ ունինք հոս : Ինչպէ՞ս գըր. 
սեւո րել կոնկրետ փորձառութիւն մը :
Ս կղրո ւնքայ ին անդրադարձը եւ չօչա. 
փելի երեւոյթին ցուցաբերումը անքակ, 
տելի են : Փորձառութիւնը նկարագրելու , 
անոր վբա յ հիմնուելու դմուար ութիւն մը
կա ! այստեղ : Երբ փորձառութիւն մը կայ 
մէջտեղը, անձնական եւ միասնական, 
ինչպէ՞ս ներկայացնել զայն, ս
դուրս բերել ղայն զուտ յայս&ատեսակա
նի բնագաւառէն , եւ փոխադրել տեսա, 
կանի բնագաւառը .

2-

Պիտի սկսիմ երկլեզուութեան հարցով։ 
Եւ սկզբունքներով։ Հայերէնը յատուկ եւ 
առանձնաչնորհեալ, միայն իրեն համար 
տափուած ոլ ձեւուած օրէնքներու չի հը. 
պաաակիր։ Երկլեզուութեան կացութիւն

մը դէմադրաւո զ բոլոր լեզո մեե ր ու.1ւ կը 
նմանէ*. Նոյն պատճառները կ՚ունենան 
նո խ հետեւանքները բոլորէն համար ալ*. 
Ի՞նչ է էս կա՛կան երկլեզուս ւթէւնը : Ս էկ
նա էւա դա ս ո ւթե ա մ ր ըս ո ւած ա շէսարհ է 
րն կալումն է երկոլ Լկամ աւելէ} լեզու
ներով*. Այս չաա ընգհա7,ուր սահմանու. 
մը սակայն մեզի կ՛ա րտօնէ ըսելու նո. 
րաբանութեամբ մը որ որեւէ լեզու «աչ. 
խար հ ըե կա լա կան՛» դեր մը ու նչանակու. 
թիւն մը ունի ; Եթէ ա չխա րհ ըն կա լո ւմ ի 
այդ դերն ու ն չանա կո ւթի ւն\ը բացակայ 
ե7, , եթէ չե7, դործեր , եթէ խեղդուած են ,
ա յն ատեն կա րեւ1՛ էէ ԸսեԼ։ nr էոԻ* ու՚ 
7,ինք իսկական երկլեզուութեան մը հետ։ 
Դաստիարակի մը պարտականութիւնը հե. 
տեւս,բար չափազանց պարզ է : Եթէ իրեն 
տրուած է որոչ լեզուի մը սպասարկու, 
թիւնը էչեմ հ ամարձակիր ըԱեթ լեզուի 
փոխանցման պար տական ութի ւնը) , իր 
միակ մ տահ ո գո ւթ իւե ը պիտի ըլլայ այգ 
լեզուով ա չխա րհ լխկա լում ը հնա րաւոր 
դարձնել։ Եւ լսյդ նպատակին համար

Գրեց՝

ԱՆԱ1ՒՏ ԿԱՐՄՒՐԵԱՆ

րո լո ը միջոցները գործադրել։ Ինչպէ՞։։ 
կը գործէ ա չխարհ ը1։կա լո ւմը , ել դաստի, 
տրակը ինչպէ՞ս կը սատարէ անոր : Նո. 
րէն շատ պարզ է պա տասէսստնը *. Երկրորդ 
լեզուի մը համար ճիչդ այն ձեւով ինչ 
ձեւով պիտ ջ, ընէր առաջին լեզուի մը 
պարադային։ Ազատութեան տարածք մը 
ստեղծելով, որպէսղի երախան կատարէ 
իր փորձերը այդ լեզուին մէջ, ղարդացր. 
նէ իր վարկածները, բերէ իր սրբաղը. 
րութիւնները : ^Ազատութիւն՛» բառը զոր 
գործածեցի հոս' սլէտք չէ ձեզ չփոթու. 
թեան մատնէ , կամ սխալ եզրակս,ցու- 
թիւններու տանի։ Զի նշանակեր, որ և. 
րախսւն պէտք է պահել արտաքին միջ,։,. 
մրտութենէ , դրդումներէ զերծ : ճիչդ հա. 
կառակը։ Լա յ7, հնարաւո րութիւեներու , 
տեւական դրդումներու մ իջավայր ի մը 
մէ^ է , որ երախան իսկապէս աղատ կըր.

J ԸԼԼաԼ ՛• Այսինքն' ազատ կ'ըլլայ 
կողմնորոչուելու : Եթէ երախային ռ՛չ 
մէկ կողմ չտաս , չի կրնար անչուչտ կողմ, 
նորոչոլիլ ! Այս' առաջփն սկզբունք մըն 
էր։ Ազատութեան սկզբունք մը, զուզա, 
դրուած ճոխութեան ս կզբո մեք ր մը հետ :
/ եզո սա կան աշխա [՛հէն նե ր օ այս ազատ- 
ճոի, Հդտստիարակութիւն»ը որպէսզի տայ 
արդիւնքներ' պէտք է բնականաբար սկսի 
ամենապզտիէ տար իքէն։ Երբեք կա. 
ն ո ւի։ չէ երախայի մը' ա չխարհ ի ճռխու. 
թիւն ը բերելու եւ անոր ազատ ընկալումը 
քաջալերելու համար։

Առաջին սկզբունքը ընկալումի աղատ 
ճոխութեան սկզբունքն էր ։ Երկրորդ \րս. 
կրզրունքը պիտի ըլլայ նպատակադրումդ 
սկզբունք մը։ Կարդալ, այո՛, բայց ի՞նչ

կարդալու համար։ Դրել, խօսիլ, այո՛ , 
րայց ի՞նչ դրել ու խօսելու համար ; Ո խա լ 
չհ՛ասկցուիմ : Զեն' ուզեր ըսեք, որ դաս.
տիտրակը սլիտի որոչէ երա խային կար. 
դացածր, դրածն ու խօսածը։ փալ լիցի ։ 
Կ՛ուզեմ ըսել, որ կարդալը, գրելը, խօսի, 
լր' ինքնանպատա կ չեն կրնար ըլլալ ։ «Իմ 
տղաս դրել կարդալ դիտէ» : Հ՛ոյակապ , 
բայց երբեք բան դրած ու կարդացած ու. 
նի՞ : Հարցում մը ահա՛ որուն պատասխա
նը հւազդա յին» ըսուած դաստիարակու. 
թեան պայմաններուն ու սահմաններուն 
^էջ՝ ան խուսափելի օր էն ո1 չ Լ։ Ե լ. 111 Ju 
ղ(ե բախտ արար ամէն տեզ։ Նոյնիսկ հոն 
ուր «ազգայ թե՛» դաս էոիա րա կութի ւե\ը կը 
ծա Ղ.Է1' , ուր հայախօս ո ւթիւն կը տի րէ ,
ուր 1000 աշակերտով ամէնօրեայ դոլրոց. 
ներ կան , ինչպէս Լոս.Անճըլըսի կամ Մ ոն. 
րէալի մէջ-. Ի՞նչ րան չփ յա րդուի ր այղ. 
տեղ. Որովհետեւ չյարգուած բան մը 
պիտի ըլլայ անպայման , եթէ ճիշդ է, որ 
համատարած երեւոյթ մըն է բացատ, 
րածս : Զյարդուածը նպատակադրումի
սկղբոմնքն է : [Լսենք ֆրանսերէն' le թՈՈր 

cipe de la finalité: Ո կայ լեզուի իւրա. 
ցում առանց նպատա՛կադրումի ։ Զկ՛ոյ 
ինքնանպատակ իւրացում : Զեղի կը ձը- 
ղեմ այս երկու տարրական սկզբոմնքնե. 
րուն միջել կապակցութիւնը հասկնալու 
սլա ր տակ անութիւնը : Աշխարհընկալում :
Նպատակադրում - Յաջող {այսինքն ի. 
րաւ, իսկական, կենդանի, կենսունակ՛} 
իւրացումի մը յա տ կս/նի շներն են : Իւրա. 
ցումը պիտի ըլլայ ա չխա րհ լխկալող եւ 
նպատակադրող ; Ո՛չ մէկ իւրացում կրնայ
տեղի ունենալ, եթէ երախան հայերէն 
սլիտի սորվի միմիայն որովհեաել հայն, 
րէն է t կամ որովհետեւ ինքը Հայ է :

Երրորդ սկզբունք, հաղորդակցութեան 
սկզբունք մը։ Կ՚առլխչռւի վերը հորիզ։,, 
նական եզր կոչածիս , որ է ներկան , իբ 
հայախօս գաղութներով, իր մշակութ՚ա. 
յխ, կենսունակու թեամբ , իր հրատարա. 
կութիւննևրով,' իր մամուլով։ Պէտք է 
փաստը տալ երախային , ֊որ հայերէն դար
ձող աշխարհ մ\ը կայ ։ Հորիզոնական հա. 
ղո րդա կց ութիւն ը կը սկսի ան շուշտ ահ. 

միջական միջավայրէն , ինչպէս բոլոր 
լեզուներ ու պարադային , առաջին կամ 
երկրորդ։ Այդ անմիջական միջավայրն Լ 
{ծնողքէն անդին' տարեկիցներս լ խում. 
ԸԸ։ Ւ^[ ՈԸ ընկերաբանները կը կո չեն 
peer-group) , որ երախան պիտի դարձնէ 
ՀՀընկերային^ էակ մը։ Զկայ լեզուի նման 
ներգործօն , իսկական զխկալում , առանց 
այդ առաջին հ՛որիզոնական հաղորդակ, 
ց ո ւթեան ել հա ղո ր դո՛ւմին : Ատկէ ան. 
Գ1՚ն ։ ս տ կա յն ՝ ընկերային կապերը ՛այդ 
լեզո ւո վ ապրելու անհրաժեշտութիւն ժ ը 
կա յ ♦ 'Իա զարէ րաղաը , Երկիրէ Երկիր 
հա զո րդա կզութիւն մը*. Հոս է նաեւ՝ որ 
կր սկսի իսկական սփիւռրահա\յո ւթ իւ. 
ն\ը ♦ Յստակ է, որ այս երրորդ սկզբունքն 
ալ միւս երկուքին հետ կապուած է։ Ի 
վերջոյ' ա շխա րհ ըն կուշում ին «աշխարհքը 
րնա խօսական՝ բնագիտական , 'աշխարհա
գրական աշխարհ ը չէ : Աշխա ը^ն է իր րո" 
լոր Եզրերով եւ գլխաւոր Եզրերէն մէկն

(Շսւթ.ը Դ - էջ)

Fonds A.R.A.M
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Ե Ր Կ Լ Ե ԶՈ Ի Ո Ի ԹԻ* Ին
ՈԴՄ ՀԱՄԱՐ,

ԻնԶՈԳ,
ԻնԶՊԷԳ

ԴԱՍԱԽՕՍ'

ՓՐՈՖ. ԺԻԼՊԷՐ 8ԱԼԿԱԼԵԱՆ
Թարգմանեց, ամփոփեց եւ իւմրսւգ րեց' էքԱՆՒԿ ԹԵՕԶԵԱՆ

Նտ'խ A/. առաք կ'ո լզէի մի հ ի մնա կան
տարբերութիւն մա ան ան շել լԵգՈն/էլ àlîltf- 
րերմա)ն (acquisition) //l լեզուի ուսման 
(apprentissage) մէջեւ : Սա հա‘.‘սնա բար 
ձեդ կը հետաքրքրթ ու ղդակէօրկն , քան է 
որ հա յերկնէ համար ^եզ մօա են ղա- 
! ի ս երեխաներ ՝ որոնք արդէն լեզուն
ձեռք են բերել {Մկնիկ աշխատանոցը 
ԻնՂ ո ւնում կ մէաէյն հ ալտ խօս մանուկ,
ներ* Մ ,քՒ.) : Ջ, եռք են բերել եւ ոչ թէ 
սովորել են : Ո ւ֊ր եմն ձեզ մնում է u,Jrt 
ձեռքբերում խորա ցնել , դա րդա ցնե լ : fr- 

դուք ընդ ու նէ1՚ք ո չ.հ ա յա խ Օ ս ե ր ե.
խ ան ե ր ՝ ա յդ սլա ր ա դա յ1'ն ՛է՝ ա ս է ՛ինք ո ր
նրանք ո լսման ղ րութեան մկջ են՛.

Ե^նչ է ուրեմն ուսման եւ ձեռքբերման 
տտրըե րութիւնը : Ուսո ւ մր մ ի ա՛ո ւմնա ւո ր 
է՝ կամաւոր եւ երազ րուած : Նման է
զ.պ ր ո g ա կան սւ շխա տե լա կե ր սլ թէ կամ որ
եւէ օտար լեզու ս ո ւքո ր ելո ւն : Տրւում է
ուսումնական հաս տա տութեան ել ուսուց. 
չք կողմից եւ ս տաց ւո ւմ' ե ր եխա յի կամ. 
քուք* Զհ՜Ո.քթն՜թ1ււ.լք^ ? ընդհակառակն ՝ աե. 
զի է ունենում ինքնա բե ր ա բա ր , բնական- 
օրէն՝ ըն՛տանեկան 1րււմ մի այլ րնկերա. 
յին միջավայրի շնորհիւ. ;

Ն չուած տա րբե րութիւնը կապուած է 
նաեւ երեխայի տարիքի հետ*. թէպէ տ 
կարելի չէ կտրուկ սահման որոշել՝ բայց 
ույդ սահմանը պէտք է համարել մօտա. 
ւորասլէս ()_7 տարեկան հասակը* Այդ 
տարիքից աոա^ ել նրանից յետոյ տեղի 
ունեցած լեզուի իւրացումը նոյն տես՛ա
կի ւՀ : Նուխքան 6-7 աարե կան ր զըեթէ 
միշ ւո ձեռքբերում է իսկ րԼ՜րանիg յետոյ 
կամաւոր ել ծ ր ադր ուած ուսում . ^ատ. 
ճառն ա լն կոր «խօսքի տարիք »|£, (l’âge 
du langage) նախքան 6.7 տարեկան հա
սակն կ î Մ nt-զկէ մանրամասնել այս շատ 
կարեւ որ կէտը :

6.7 տարեկանից առաջ տեղի է ունե. 
նում ոչ թէ մէկ , այլ երկու իւրացում : Դա 
նմանում կ իրարոլ եաեւից հասնող գր. 
նա g քներ է : Առա ջիւն դնա g քր տեսնո ւ մ
ենք y իոկ եր կրորդր չի երեւում : fr տեւում 
գտնուողը, կարող է լինել աւելի վտան. 
դաւոր ՝ աւելի կարեւոր 5 աւելի ար ազ
բն թաց* Նոյնպէս' երեխայի (6-7 տարե. 
կանիզ առաջ ՝ Մ *Բ'*} ձեռքբերած լեզուն 
լինի դա հայերէն ՝ ֆրանսերէն կամ մի 
այէ յեղու՝ թաքցնում է մի ուրիշ ձեռք, 
բերում ՝ որը տեսանելի չէ*. Ե^նչ է այդ 
ան տեսան ե լթե *. Գա «խօսք ՈւՍսւկոՆթիՆն»!/ 
է (fonction langage) ՝ այն կա բոզութիւնը ՝ 
որը մարդու մօտ ստացւուվ է մէկ ան. 
դամ ընդմիշտ՝ զերոյից մինչեւ 6-7 տա. 
րեկան հասակի ընթացքին *. 1]6սքունա- 
կութ իւնը ուղեղային դործունէութեան 
արդիւնք է ՝ կախեալ նեարդային կենտ, 
րոններից ՝ ս ին ա պոն ե ր ի g ՝ եւ նեար դա .
բջիջ^քե ր ի իրարու հետ ունեցած քլասլե. 
րից. Ուղեղային այս գործուն է ութ իւնը 
տեղի է ունենում մէկ՝ երկու՝ մինչեւ 
անդամ երեք յեղուի միջոցով *. էքօսքա. 
յին ունակութեան փթթումը առնուաղն 
մկկ Հրանալէ-»է (code) պէաք ունէ , բայց
կարող կ նաեւ իր՛անալ երկու , կամ երեք 
բանալիներով՛. Մայրս , որ միամամանակ 
հայախօս , թրքախօս եւ ֆրանսախօս կր, 
խօսում էր նաեւ մի չորրորդ լեղու' յու. 
նարէն : Երբ ես նրան հարցնում էի , թէ 
ո՞ւր եւ ինչպկ՞ս կր այդ լեզուն 1։լ-րուցրել 
առանց հետեւևլո,. յունարէն դասընթացք, 
ների եւ առանց ո ւս ո ւց չի , նա ասում կր , 
թկ լուեարէնը սովորել էր Պ՛ո լի ս ում , JnJ*^ 
ընկերուհիներ ի հետ փողոցում խազա-

intl ■
Այստեղ ուզում եմ նշել մի այլ կտրե. 

ւոր կէտ . Գա վադա՚հ.Խս երկլեզու կամ 
եռա լեզու մանկան մօտ լեզուային ունա
կութիւնը դէպի այլ լեզուներ փոխադրե. 
լոլ_ կարողութիւնն կ : Երբ երեխան խօս
քի ունակութիւնը ձեռք է բերում մ է կից 
ա, ելի բանալիներով (code), ինչ որ մօրս 
սլարաղան էր, մինոր լեզու սովորելու 
դէպքում , նա այդ ունակութիւնը դիւրու. 
թեամբ փոխադրում կ դէպի սովորելիք 
լեզուն : Ես միչտ ասում եմ , որ երկլեզու 
երեխան , ինչ Էէ լինեն նրա երկու լեզու, 
ները , միջակա րդի առ-սՀէն տարում չատ 
աւելի լալ կը սովորի դասաւանդուած

ան՚դլերէնը քսէն տ յն մխս լեզու երեխան՝ 
որը տասնմէկ տարեկան հասակում ՝ դեռ 
առաջքէն անդամն է զան ուե լո լ մ ft ut յ լ
լեզուի դէմ յանդքւ ման : ?*/// ան շո ւշա ն ո յն
մ ք,ջՈ ցն ե րլ, չունի *. 1Լա զահ ա tt ե րկլ ե զ ո ւ
կամ եռա լեղո լ երեխան tut ելքէ f"111] է լ 
աւելի հարուստ. ուստի հեշտութեամբ 
կարող է իր լ ե ւլո ւայ ին ունակութիւնը էիս. 
խադրել դէպի մի երրորդ կամ էորրորղ- 
լեզու*. Այլ խօսքով՝ չկա յ լեզուների
ձիրք՝ այչ կան մարզիկ՝ որոնք ման՛ուկ 
մամանակ կարծես ընկել եհ կա խարդա. 
կան ղեղաջը ի մէջ . հ. տ t- ա ն աբ ար ձեզ ա նԼ'!1 
շատերի սլարաղան է . եւ այ յեւս սլէտք 
չունեն՝ մասնաւոր վարմու թի ւններ անե. 
/ոլ* Լեզուներ ր սովո րում են ամենայն 
դի ւրո ւթ ե ամ ր ՝ ամէն անդամ u ր ՛ա՛ռիթը 
ներկայանում է նրանց : Ե ա ր ո զ ենք ընդ. 
հ ան ր ա ցն ե լո վ ասել 5 որ որքան շա ա լե
զուներ իման՛անք նո յնքան ւլ իւրութեամբ 
տյլ լեզուներ կր սովորենք*. 1/տ որքան 
որ ճիշւլ է ուշ սովորողների համար ՝աւ ԿՒ 
եւս ճիշդ Հ՛ ւ1արԼ սով ո բույների հ՛ամար՝ 
■որոնց պատրաստութիւնը մէկ անգամ ր նզ. 
միշտ կռել եէ զինել է նրանց . Ենձ հարց, 
նում են թէ ['նչպէս պատահեց որ զեր. 
մաներէն լեզուի ուսուցիչ դարձայ *. Պ՛ա. 
աա ս խան ս յստակ է : fr// վ ա դահ ա ս երկ. 
լեզու էի ՝ դրեթէ եռալեզու*. Գերմանե. 
րէնր իմ սովորած լեզուների հինւլերորդն 
էր* Զնա յած դրան՛՝ ես կարողա՛ցայ զե լր
մանէ րէնի ուսուցիչ դաոն՛ալ*. Արտա կարդ 
ոչինչ չկայ այստեղ*. Երկլեզուն իր էեդ. 
ո լային ՛ո ւն ա կո ւթ ի ւնն ե ր ր հեշտ է փա 
իրա դրո t. մ թէ՛ լս ո զո ւ թ ե ան' ա յս ինքն հ ըն. 
չի ւններ ի մակարդակին ՝ թէ՛ բառերի զոր. 
ծած մ ան եւ բառա՛կազմ ո t-թե ան ճկուն ու. 
թեան ՝ եւ թէ՛ բարդ բառերի ՝ բառա /"I"1'- 
բերի՝ նա քսած անց մ ան ՝ վեր ջ ած ան g ման
մակարդակներին*. Մեծ են իր միջոցնե. 
ր ր : Եսկ եթէ նրա իմաց ած լեզուները շատ 
տարրեր են իրարից ՝ ին չ սլէս օրին՛ակ' հ՛ա. 
լ ե ր էն ը ՝ որ հոլովում ունի ՝ ել ֆրանսե
րէնը կամ անդլերէնբ որոնք հոլովում 
չունեն՛՝ յստակ է որ նրա միջոցների հտ. 
ր\ըս տ ո ւ թի ւն ը ան հ ա մ եմատ ա I- ելի մեծ
Հ քան միալեզու ա նձինը կամ մ ին չե ւ իսկ 
ալն ե րկլեզո լ ՛անձին ը -առանց հերքել ու. 
զելու նաեւ սրա միջոցների հարս ա՛ո ւթիւ.
նը . որի իմա g ած երկու լե զո t-նե ր ը մ օ տ
լեզո ւներ են ՝ օր ին ակ' ֆ ր ան ս ե ր կն ել ի.
տա լեր էնը :

Գ՝ուք հաւանաբար տեսած կբ լէնէք
3) բանս ո ւ ա թրիւֆոյի հՎա1 յր են ի Մ-".
ն՚ուկ^ մա սլա ւէն ր. թ րիւ ֆոն այդ ֆԻւմՒ 
•րէ?- ներկայ tu ցնու.մ է 13-րղ զ ut ր ո լ մ ՝ Ֆր- 
րանոա վ։ Ալկրոն նահ՚անդում պատահած 
մ լ, դէպք : Մ [՛ օր , աւէըոնցլ, դի ւպտ g թե ե. 
րր դանում ենւ ւք տ յրենի վիճ՛ակում մի 
մ՛անուկ՝ ո ր\ր ըս ա երեւոյթին 10-11 տարե
կան էր* փայլում էր չորս թաթերի վ\ր- 
րայ ՝ ծառ էր մագլցում եւ հաւանաբար 
կենդանիների հետ ապրելով սո՛վորել էր 
մար ւոն չ ելով վերա Աք րել*. Նա ոչ մի մարդ, 
կային բարբառ չէր խօսում *. Գիւղի բԸ-
^ւ՚չկը **ֆ1Ղմ1ր մէ$֊ է այԳ
րր խաղում . որ դե դրում է մ անկան\ը *. 
Ինչո^ւ*. թերեւս մարդասիրական զգաց, 
մունքների բերմամբ* րայց հիմնական 
պատճառն այլ էր յ Այդ մա ման ակտշրջա
նին մեծ բանա վէճ կար . մ աա բե ր էք Աու. 
սօն ՝ Վոլթէ րը - մէկ կողմից' մշակոյթի ՝ 
միւս կողմից' բն՛ութեան կարեւոր՛ութեան 
առրն չու թեամբ *. Վայրենի մանկան պա. 
բադ՛ան կարող էր պարզաբանել - զոհէ 
այդ յոյսն ունէին . թէ դասաիարակու. 
թեան մէջ ո^ր մէկի դերն էր վճռական *. 
Տրուած մ շա կո յթթ , թէ ստացած ծինե
րի (gènes) յ Ապացուցելը այդքան Էէ 
պարզ չէր : Գիւղի բժիշկը յաջողել էր
որոշ բաներ սովորեցնել երեխային ՝ 
ինչպէս օրինակ երկոլ ոտքերի *Լբայ 
քայլել՝ սեղանի շուրջ նստել՝ գործածել 
մեզ ծանօթ դանակը՝ պնակը՝ գդալը՝
բամակր*. Աովորեցրել էր նաեւ երկու 
երկվեցեակ բառեր որոնք նա թէ հաս. 
կան ում էր եւ թէ պէտք եղած պարադա. 
յին գործածում : Բայց միայն այսքան*. 
Մանուկը չկա ր ո ւլա g ա ւ առաջին արտա
բերման սահմանից այն կողմ անցնել*. 
Այէ խօսքով' նա լեզուի լրումին՝ նրա

ս m ե զծ ա դ՛ո րծա կ ան Կ՛ան զ ր ո լան ին խա- 
սա ւ *. Ուրեմն քմնչ սովորեց * ՛Սովորեց 
մ իմ իա լն ֆ ր ան՛ս ե ր էն ի հնչիւեներ ր ել այդ 
հնչիւններից կազմուած մի քանի բառեր*.
Ո utj զ դա րա t-՛ար՛ար չէր ’

!*n լոր քեղուների մէջ կան սահմ սւնտ- 
ւի՚ա կ թթ ով հնչոյթներ * 3) բան սեր էն ի 
մէջ 34 հ ատ ՝ հայերէնք, մ էք 36 յ սլւսւա. 
կան լեզուների մէջ 44-45 եւլն • : U*ju /թ1՛ 
չ՚ոյթներից կազմէ-ni մ են նշաններ բա. 
ռեր*. Գր՛աւոր բառի մասին չէ խօսքս՝ 
այլ բանաւորի*. 1,շւսններ՝ որոնք մենք 
ստեղծում ենք եւ րմ րոն ում : Սա հա զոր. 
դ՚ակցու թեան հիմքն է ել այդ բառերն էլ 
ut ո աջին խորհրդանիշերը*. Բա՛յց երեք՝ 
չորս՝ կամ հինդ հ tu րի t-ր նշաններ tuf լե. 
զ՛ո լն չ ի կ՛որ բոզ «11 տ ե ղ ծ՛ա րա ր » z/,bZ,/ : //.. 
զուն ստե՛ղծ արար է մ ի ա լն տ յն մամա, 
նակ ե ր ը բա ո ե ր ր դա սա է֊ ո ր ո ւ մ ենք այն
պէս ՝ \րստ քերականոէ թեան սահմահած 
կանոնների ՝ որ նր՛անց կապա կց ո t թե ամ ր 
խ!՛ աստ ս ա Լ գծեն ք : Աոանց բա ռե ր'բ կա. 
պա կզու թեան չի կարող իմաստ [f^**/*.
Ն ապա կց ոէ.թ իւն ը կա ր ո զ է էթ^ել թաքս էն՛*. 
Օրինակ' երբ ես ասում եմ' Հ&ՋրՀւր՚Ս՝ 
դուք հասկանում Էք հ.Ջուր եմ ուղու մ» : 
«frլզում եմ^ը թաքուն կ : Հիմն՛ականում ՝ 
լռե լե ա j*Jt tu կնա ր կէ ում է մի ա մ րո զ^ա կէսն 
կառոյցի ՝ որի թաքուն բառերի կա սլա կ- 
զ tt ւ թթ ն բ հ ա ս կ ut g լ ո ՛ւ մ է *.

Լեզուի սահմանափակ հնչո յթնեղվ, ե, 
սսէհմ tu h տ ւի ïu էլ բ՚սւո ա մ թերք լ, էլ 111*11111 էլ ան 
զ ա ս աւո ր ո ւ մն եր ի ե t կ ա սլ ա կւլ ո t թե սէն շբ- 
նորհիէ խօսողաւ կ ւսրուլ է իր կեանքի ա. 
մ է*1ւ մի պահին ստեղծել կամ ս ւոանա լ ան. 
նա fu րն թtu g ձեւի սլա տզ ամներ : Պս՚տզ՚ամ. 
նեը , որոնը նէս երբեք նո յն ձեւով չի 
ս տ ե ւլ ծեղ կամ նոյն ձեէէււք չի ստաց եք : ]*ն չ
■որ ես ույս վայրկեանին ՛ասում եմ ձեզ՝ 
երբեւէ ն՛ոյն ՛ու յ ս ձեւ ով չեմ ասել : Ս ut
ն շանա կու մ* է՝ որ խօսքը ամբողջովին 
ստեղծ՚ա րա ր Լ • Հյտրունակ նո րարարու. 
թե սնէ մ է $ կ ՝. Բսկ խօսքի ս տեղծա րար մա՛
կարդակին կտրե յի է հասնել մ ի տյն նոր 
ել ազատ դասաւո ր ման նորհիէ : Ու
րեմն ՝ գալով թբքււֆււքի մ՜ա սլաւ էր"թ՛, 
Վա յ ր ենի մանուկը չէր կարոզ 13՜14 տա. 
r'-'i ա Î-/-.V յետոյ սուքորած մի քա նՒ տաս. 
նեակ բառերով հ ut սն ե լ մարզոլ Կև՚ւ ուա. 
,ւ/՚ն , Մ ՚Թ՚) կարո էլս ւթի ւննե ր ին : Զ,աբմա. 
նալին տյն է որ այդ մանուկը երիտա. 
սարդ է մահացել՝ 24-25 տարեկանին՝ 10 
տարի իր բձ՜իշկ հօր հետ ապրե լուց յե. 
տոյ*. Զեմ կարող չմտածել՝ անշուշտ ոչ 
մի փաստ չունեմ ՝ որ ա լդ վ ա զտհ՛աս մահ. 
ուտն կա ր եւո ր պատճառներից մէկն այն 
է՝ Որ Վայրենի մանուկը կեանքի պայ
մանների բերմամբ իը մտաւորական կա. 
ր ո ղո ւթ ի ւ1ւն ե ր ի ամ 'բողջական զա րզ_աց . 
ման առիթից զրկոլելով՝ ապրել է մարզ, 
կային իր ոԼդեղի կա բոզական ութեան 
համար բացարձակապէս ՛անպատշաճ մի 
վիճակ : Ս արդկային րն կե ր ո ւթեան եւ 
լեզուի հետ ունեցեք է չափ՛ազանց ։ ան. 
բ՛ա ւա րար շփ՛ում եւ այդ պա տճա ո ով իսկ 
չի կարորլացել լրիւ ղարդացնել իր կար tt- 
զու թիւնները : Ու մա՛հ ա g ե, է ռչ թէ հ[՚. 
ւանդութեան հետեւանքով՝ տյլ աստի, 
ճան ական հիւծումից յետոյ*.

Եզրափակն լով ՛ասենք' որ կս,յ «^UOU.zf!l 
Ալաթյւք» ոը[*ց յետոյ կարելի չէ խօսել 
սովորեք տյլ միայն լեզուներ սովորել : Ա- 
ռաջինր բնական ձեռքբե ր ո ւմ է իսկ երկ. 
բո րդը կամաւոր ուսում : Եսկ ինչսլէ^ս
կարելի է լեղո ւներ սովորել • Ամէն անձ' 
իր միջոցներով*. Ա իա լեզուն իր միջոց, 
ներով՝ երկլեզուն' իր : Եթէ միալեզու ե. 
րեխայի \րն տան իքր որ՛ոշ զար դա g մ ան տէր 
է՝ կարելի է որոշ դրական արդիւնք սպա. 
սել. Եսկ եթէ ընդհակառակն՝ ՝ մայրենի 
լեզուն' որ իր միակ լեզուն է , դործած- 
ւում է ա դքա տ ի կ ձեւով ՝ յստակ է որ երկ. 
բորէէ լեզու սովորելը կը լինի դմուա րու. 
թ ի ւններ ո tf լի *. Են չ վերաբերում է երկլե. 
զու անձին ՝ նա պատր՛աստ է դի մա ւլ.ր ալե
լու որեւէ նոր լեզուային վիճակ*. Նրտ 
լեղուային հ ա ր ս տա g ո ւմ ը վերջնական է : 
Ս ին չել իսկ եթէ՝ դէպքեր ի բերմամբ՝ 
նա կորցնի «բանալին^ ՝ իր ուդեդը կը մը. 
նայ միշտ րտց' լսելու՝ մ տա սլա հ ելու եւ 
ւլ ո րծած ելո լ մի nt-րիշ լեզու*. Լեզուային 
ունակութիւնը այլեւս կը փոխադրուի ան. 
կախ Հրանալուցս :

հ ա ր ցն ո ւմ էք թէ երեխան խ ր տա. 
րիքին կարող է լեզուները իրտրխյ ղանա. 
զանել * Զ ե լէ կարող կտրուկ տարիք ասել ՝ 
բայց նա ոչ միայն վաղ տարիքից է զա
նազանում լեզուներ ը ՝ ա յ լ նա՛եւ անդրա. 
դառնում է որ երկու տեսակ խօս ոզնե ր 
կան*. Նրանք ՝ որոնք խօսում են մէկ լե. 
զու ել ո լր ի շն ե ր ՝ որոնք /սօս ո ւմ են երկու 
լեզու : Նա այս զան ա ղան ո t թիւնը՛ կա տա
րում է շնորհ իւ իր փորձառութեան : Նա 
նկա տում է նաեւ որ լեզուներ ը օրէնքներ 
ու նծն, որ տյդ օրէնքները՝ օրինակ հըն. 
չիւնային օրէնքները՝ տարբեր են երկու 
տարբեր լեզուներում . Երլւ ես փոքրիկ 
^1՛ ’ ֆրանսացի բմիշէ\ը անունս հարցրեց .

տստցի ճփիլրեր» : Հարցրեց թ Լ հ,,,^ 
կան անունս ինչպկս կր. այդտեղ խնղՀ, 
բարդացաt : մ տնկական ք'nnS',„Ո1
թեամր y ֆրանսացի րմիչկի ականջ^, 
կարոդ ընկալել «3 ա կ ո ր» հնչող մի 
ուր «3»1< հաղ ադա յին կր ել «օ»5, շ,ս,ո Ա։ 
ւելի փակ րան ֆրանսերկն լեցուի յլօ 
Րպւեմն որպկսղի անունս պ^աչաճեցնհմ 
ֆրանսերկն ի հնչիւնային օրկնրին^ Հ<ց^ 
կրճատեցի , «n»îf փոխեցի Հհկօ^ի ել պտ 
աասիւանեցի <(.1Լ՚լկօ՚ի')> : Ահա , ՚I“՚'ԼԱ՛հ։ս„
երկլեզու մանկան մօա լեզուային օրէ՚յդ, 
ների գիտակցութեան մի պարդ որ^ 
նակ :

/>,îz^ վերաբերում է blocage.î* երի ,լլ 

րա բե րեա լ ձեր հարցումներին' blocage. 
ներ կարող են առաջ դալ՝ րայց դրանչ 
եր րեր լեղուային չեն՛. Երր երեխան ե]օ. 
Cage կ ցուցա\րերում հ ա յեր կն , ֆրանսե֊ 
րկն կամ մի այլ լեզու սովորելու նկատ, 
մտմր, ա յդ blocage./' չի դաւիս լեզուիդ 
այս ինրն ո՛չ հնչիւնային կ} ո՛չ բառայինդ 
ո՛չ կլ քերականական ՛Նրա արմ տար հողե, 
բանական կ եւ դանւում կ կամ րնտանի^ի 
էլամ րնկե րութեան մ կ ջ î Զեղ մի րանի 
պարագաներ նւչեմ } ուր blocage-^7երր հտ՛ 
ւ տնա կան են .

Դրանդից մկկը լեցուի վարկն կ րնկե, 
րութեան մկջ î Եթկ տուեալ լեցուն րն, 
կերութեանւ մկջ արհամարհուած կ, երե, 
իսան, մինչեւ իսկ եթկ այղ. լեզուն ի/օսող 
երեիսայ կ , ձեւ/ փողոցում նշմարե/իս 
միւ„ մայթր կ՛անցնի , որպկսղի ստիպ, 
ուած չ (ին ի իր րնկերների ներկայութեան 
ձեզ հետ ա լդ Հան իրե եա լ լ եցոէ »?/ իսօօե՛ 
քու՛, Դւս Լ" յն սլւսրւլ սքատճառով որ նա 
ուղում կ նոյնանալ իր նմանների ( իր 
տա րեկ ի ցնե րի հետ՛. Այս կեցոլածքր յա. 
տուկ կ րնցհանր՚ապկս 9.10 ‘ոա րե կաննե, 
րին՛ այղ տար իքի՛ց յե'ոոյ երեխան աւե, 
/ի։ անհ ա տփպա չտ դառնա լուի կարող կ նա, 
եւ հոսանւքինւ հակառակ դնա լ՛. Ուրեմն, 
ա յսւոեղ blocage^ թկ' ընկերութեան լքէ; 
լեզուի ունեցած վարկից կախում ունի եւ 
թէ' երեխայի սլարիքից: Այդպկս չկր պա. 
տահ ի եթկ խնդրոյ առարկայ լեդուն յի. 
նկր անդլերկնք կամ մի ուրիչ Հյուր,jfol 
լեզու՛. Այդպկս կ՝ որովհետեւ արաբերէն 
լեզուն է կտմ փ ռ ր թ՛ո ւկա լե ր էն : Հ՛այերէ 
ն/t սլա րսւդա յքն երեւի տգի լռութիւն ը կա
ցութիւնը փրկի : վ^անի որ ըևկեբները չր. 
զիտեն թէ իր խօսած լեդուն ին չ լեզու է \ 
նա թերեւս համ արձակուի փողոցում Juo.
սել իր մա՛յրենին :

Գիտէիք տարիներ առաջ ՝ ^Երանսայում 
ա շխա տ ո ղ արաբ ՝ փոր թո ւկա լցի , եւլն՛ 
զ-ործաւո րնե ր ի զաւա կնե ր ի հսւմար ր. 
տեղծ ո ւեց ELCO-k (Enseignement de Lan 
gués et Cultures d’Origine) : Ե միջի այ լայ
ասեմ ՝ որ մի ՛առ մ՛ա մ ան ակ հայերէնն է 
մաս կազմեց տյդ ծրագրին*.

Ենչ որ ձեզ սլա տմե լո լ եմ սլա տահել ( 
^ՎըլՒն1* եր Փէմ *9աԳ աքի տա ր րակահ 
դպրոցներից մէ՚կում {ն ախա կր թա րան) :
Ալդ դպր ո զ ր լաճ՛էս խոզ արաբ կամ փոր. 
թո ւկա լցի ե ր եքսան ե ր թջ, մէկ երկու 
ա ո ան ձն ա զն ո ւմ էին՝ մէկտեղ հաւաքուէ 
. մէկ խօսքով իրենց ֆրանսացի դասըն
կերներից բա մ տնում եւ ” կէ թթ ս''' յ ի մկչ 
էին զետեղում եւ ինչ որ չ՛ափով ւիոր. 
թո ւկա լեր էն կամ ա րաբեր էն դասաւսձւ*
դում նրանց • Բախտի բեր մ ամբ ՝ Լր Փէ. 
քից հազիլ խ ր ս քմՀ հեռու ՝ դտնւում էր
Սէն.ժերմէն-ան.Լէ.ի Միջազդային Մ [՛!• 
նակարգ Գպր ո ց ը {երկրորդական վարմէս, 
րան^ յ Վա րմա բանի տնօրէնը ՝ որից
լսել եմ այս պատմութիւնը՝ Պրաղիլ[՚3 
եւ Փ ո րթուկա լից վերադա րձած ֆրանսէԱ* 
սՒ ընտան իքնե ր ի զ ստացել էր քսնդրս1*
զ ի րներ ՝ որպէսզի իր վա րմա բանի 
բացի նաեւ փ ո ր թ ո ւկա լե ր էն լեզուի մ[՚* 
ջազդա\յին բամանմունք. Նման դէմ ԱԼ՛Տ, 
ներ նո յնպէ ա եզե լ է ին սլրաղի լց ի եւ փ**!1 
թո ւկալցի ղիւտնազ էտ ների ՝ ինչպէս նաեւ 
զ ործի բերմամբ ա լդ շրջանում րնակս, ո,1 
ttf րտզի լց ի եւ փ ո րթուկա լցի րն տան իքնե. 
րի կո զ մ'ից : Տնօրէնը ցանկանում էր ըն* 
րլառաջել նրանց խնդրա նքին բայց խւնէր 
րամանմ ունքի բաց ում ը արդարացնող ը՚“ 
ւա ր ա ր թուո՛վ աշակերտ : Ուստի ՝ նտ դ1՚՛ 
մում է Լը Փէքի րէսլրոցի տնօրէնուհսլն 
ո րպէ ս զի միասին ուս ու մնա սիր են 1,1 J1!
ր1ս1րո9ե արտբ եւ փոր թու կա լց ի ա շակերտ’ 
^‘երի Մ իջա զղա յին Վա րմա րան ի Տսյր1րԱ'' 
կս,ն Գպրոց փոխտդրումը *. Համաձայն111* 
թիւն է գոյանում եւ հարցը լուծւում է' 

Հ ե տա քր քր տ կանն այն k , nP ն"/'' “'J1' 
ր ե խան ե րր որոնք ELCO-/' ծրագրէ բք ' 
մամբ ակամայ եւ առանց սիրելու էին ** 
տեւում [եզուի ՝ սլէտք է ասել միջ,յ1^1 

րլաո ընթացնե ր ին ՝ այմմ գտնուելով 111 
մ ի ջ ա զգայի ն Հյտրզ ի» ր՚ամանմունթ
բ ի կողքին դասուած մի րամանմ ԱԼ՚^1 
մ էջ ՝ մ իանդամ՛ ա յն փ ո խ ո ւմ են է րեն զ կԿ' 
ու-ածքր էրենց էսկ մայր են է լեղու-է^ւ՛ 
կա տմ ամբ ու ա րդի ւնքն երը մէկ օրից 
սը ստացւում են շատ լտւ ՝ ոմանց “I 
բադային' գերազանց : Այս օրինակը JL
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ւու՚Սլ !l "JÜ
ի տալի։։ , թէ "հէթթ"".ll'U

„ rt ՝ "՛րի,,.նել,յ, ն,քա՝" ւ1՚նԿ"ր 
'!'եղ„լի Ւնէ վճռական դեր է ռ.

}^/։/ „//'/ երեխաներին blocage./'# «՝/֊/'-
'ճ-ոոհ,.,, ղռրծռ,մ:

Լհղո./, >1"՚ր1է1։ հ-"կ>-տո՚լ"լթիլն i-րե- 
խսւն ունենամ < փ՚՚րր '«'"/'/'Հ'/'# է յաճախ 
,„.թ '-•֊րեկ'"՝“է'!1
///,>, Էր ։1"։1'ձի թաՀՅնեԼ կ-՚մ }թ"'ք- 
"լխել 1՚լ՛ յ-՚եթ-պ Լեղուն :

Գ՚՚՚ւ՚՚՚Լ "‘1ն հւ"['՚ւ1Հն ՝ ակնարկում
կք թէ 1,նէ"՞լ նման մՒ P‘“["l".lP “//'■ 
։էվ, ո ւն են ան այն <»',/ երեխաներ՛/,, որոնք 
յԱ,ճաթում են հայկական դպրո,, ել որոնք
սակայն դ"ւր"!)1' ր-"կ՛՛՛մ ւ՚ր՚՚՚ր հհ'"
ս,ոմ են ֆրանսերէն եւ ո չ թէ հայերէն, 
րսորսարեմ՝ որ դա րարդռյթի հետեւանք
Հ այլ մանկավարժական մեթոտի հետե-
[ս,նք: Այդ երեխաներ ր հաւ անարար . եո 
պարզապէս փորձռմ եմ պատկերացնել 
թկ ինչ կարող է պատահած լինել . անե, 
ցել են զանաղտն աշխատանքներ հայե. 
րէնով ՚ եր դե լ են հայերէն, սովորել են 

հետաքրքրական բաներ , բայց չեն 
սովորել թէ թ՚կպկ" ""՛ել օրինակ «Ոտ. 
թլր զո յղացներ» կամ «ձեռքերի մա ռխեր ի 
եայրերը ոաքեր/, ծայրին» , ե ,լ1, . : ձեն
սովորել, որովհետև, պէտք եղած ֆիզի, 
քական աչթատանքր չեն ունեցել, որ
պէսղի 1ժ'"ն վերաբերող հրա հանցն եր/,
[,լրացնեն: Իմ համ ողում ր այն է որ լե
ցուն նաթ եւ աոաջ մարմն վ, լեզուն է՛.
Բոլոր հիմնական րայերր կապւում են 
մարմնին: Յառաջանալ, յետքայլ անել,
նստել, վեր կենալ, պառկեց , ձեռք պար. 
ցել, ցնդակր նետե/ եւլն. ա յ „ բոլոր ր կապ 
ունեն մարմնին հե ա : // էն չե, էսկ առ^եւ ՝
ետեւ, ցած , վերել , հեռու, մօաիկքկապ 
ունեն մարմնին հետ: Եթէ երե թան առէ. 
թ չկ ունեցել այս բոլորը տան լ, սով ո. 
րելու, ուրեմն պէաք է մարմնային աչխա. 
տանքներր սկսել մանկս։ պա ր տէ զթց ե։ հե. 
ւոցպհետէ բարդացնելով՝ հասնե/ հայե. 
րկնով մա րդական աշխատանքների :

՛ե՞՛մ երեւի պարապում էք սկսելով 
փոքրիկ խաղիկներիդ եւ աստիճանաբար 
հասնում էք մինչեւ բանաստեղծական 
պարունակութիւն ունեցող երդեր ; Ս արմ
նա ւ ին ել ձայնային։ աշխատանքներ/։ շատ 
րսրմսւր են։ լեղունե ր ի իւրացման հա.
մար : Ընգհ ՛ան րապէս լեզուն սովորեցնելու 
ամենա լաւ. ձեւն ա յն է ’ լեզուն զոր.
ծան՛ուէ ուրէշ աշխատանքներին առրն. 
թ՜եր . օրէնակ' [սագերէ՝ ե ր զե ր ի , հէք.
եաթներէ ՝ բայց մանաւ՛անդ. մարմնա յէև
աշխատսւնքևեր է »

Blocage.// սլա աճառ կա ր ո զ է քէնել ուչ 
տարիքին լեզուն ս ո վո ր ե լր : ^izzzzz/zz Հ zzz֊// 
կ որ մի ընտանէք յանկարծ ո ր ո չի թէ 
այլեւԱ բաւական է սպա ս ե լ եւ պէաք Լ ե. 
րե/սային հայերէն սովս րեցնե լ : fi այց ե- 
րեէոսն արդէն ութ տարեկան է եւ ՛այդ 
fui/ի երււ տհառո if կարոդ է blocage-// մատ. 
նուել: Blocage.^ չի մատնուի այն երե.
քսան, որր լեզուն։ ձեռք է բերել րնտանի. 
թ՛ մէջ կարող է փորձել ա\յս կամ ,ս յն 
պատճառով ա յդ լեզուն թտքցնե լ , կամ 
մասամբ մէկդի դնել՝ րտյց ձեռքից չի 
տայ*. Հիմնականը կ\ր պահի մ ին չե լ այն 
մամանակ որ լեզուն րն սրան իքի մէջ լէ. 
նքւ •. իսկ եթէ լեզուն անհ ետանա յ րնտա. 
ն1'թ'3 ( այղ պարադային ամէն էնչ սպա-՝ 
"^լ/ւ է , քանի որ այլեւս ո՛ չ լեզուի դոր. 
ծածութէլնը կայ տան մ է ջ , եւ ո՛չ կլ օ- 
ըթակ , որին նա կարողանայ հե տեւել՛, 
Լեղուի կարելի է վեր՛ադ տնե լ՝ եթէ կո
րուստը երկար չի տեւել . է ր ե [սան ե ր ր որ. 
րսփ Որ ՛արագ են սովորում մի լեզու՝ 
նովն չափ էլ արադ ՝ եթէ ոլ աւելի ՝ կոր.
Հ ընում են ա յն :

Blocage.// պատճառ կարոց է հ անդի ս ա. 
նալ ծն՛ողներէ փ ո խա ղա րձ կեց ուածքը մէ- 

միւսի լեցուի նկատմամբ* քյնթաց. 
րենք որ երեխան իրաոն ամուսնութեան 
խակ է յ Հ՛այր ր ֆրանսացի է , մայրր 
՝ւԱ1.1 կամ հակառակ/։: '(քնողներլ, անհա.
‘եսձայ՚յ, Լ՚յ, երեխա լի թօսելիք լեզուի 
թպակց ութեամ բ : Երեխան ստիպուած է 
թ՛որել կամ հօր կամ մօր լեզուն : Rio. 
Cage.£ այս սլար տղա յին հաւանական է ։ 
՝>ս'նկալից, այն է Որ քայր^ հետաքրքրուի 
>0P էեզուով եւ հա յ ր ր՝ մօր ՝ մինչեւ իսկ 

նրանք ՝այդ լեզուներ ր չեն տի րապե. 
ոում * ՛Ծնողների բռնած գէր^ր մէկը մ իւ. 
"^՚ է^զոլէ ել մչակո\յթի նկատմամբ երե. 
[•ոսն ընկալում է ոչ միայն որսւէս հետա. 

^էքքրոլթեան նշան y այլ նաել որպէս 
րտնց սիրոյ և շան ը իր անձի նկատմամբ*, 
տ [ւր ցանկութիւնը կր նոյնացնի իր ծր^ 

Որ^ծրի ցանկութեան հետ միայն եթէ ն ր. 
[ էէնեն համաձա յիե : Ուստի , ծնող.
ր1են~ Ո'^ ^'1սսյ^ պ[,տ[> անհամաձայն չլի.
a 1 էւեն1տն անզամ ան տա ր րե ր Ï

օս՚կօրկն ղրտկան կեցուածք է պէտմ ։
Ըլ“ուսնիքը կարող է նաեւ blocage./' 

՛օճառ դառնալ երբ, օրինակ՝ «արհա. 
լ'[''։ուաւծ լեզոլ»ների պարագ՛ային , ե-

I f ան արդէն ճնշումի տակ է ել դրան

un ե ւտնո, մ կ տանը առուած «տ ր ա րե ր կ"1։ 
մի թօս իր որպէսղի դպրոցում ֆրանսե.

թ՚՚յԼ JIին ե ս»րԵրեխան ։։։/։։։զիա 
սով երբե՛ք ֆրանսերէնից „, J ե ղ շի //,.
//// , ո ո ո վհե։ոե լ լե ղո ւն ե ր ի պարադ-ան հա^ 
'l"l"l"'lll'U անօթներ ի պատկերի հտկտ. 
ռակն է ներկայացնում : Որոշ քանս,կու. 
թեամբ հեղուկւ, որքան, շատ թուով ա. 
նօթների մէվ լքնենք, այնքան հեղուկի 
մակարդակդ կ՝իջնի ք մ ին շ լեղունե րի պա
րադային ՛որքան շատ էեղոլ իմանանք y 
111 յն քա^ւ մեր լեզուա յիե կ ա րո ղս ւթ ի ւնն ե . 
րի մակարդակը կր բարձրանայ : Հայերէ-

[' ց ումեղ երեխ՛ան ֆ բան՛ս ե ր էն ի ց էլ ու- 
և\Ը Լէ^է : ^սկ երեխան ին չպէ՞ ս րն.

դունի լեզուն y երբ ընտան իքր մ ե րմում է' 
այն : Յաճ՛ախ է պատահում որ ընկերա. 
յէն սլատճառո/[ ստեղծուած blocage.^/ //z- 
ւե,է եւս ամ րապեդուէ բխտանէքի՛ կեց. 
ո ւածքի կամ մօտեցման սլա աճառով : Աա 
առաջացնում է մի անբնական վիճակ } 
ոլր երեխան y որպէսզի յարմարուի իշ
խող մառէ քներին, իր մէջ ոչնչացնում է 
ա' յն էն չ սր էր հարս տութ է մեն է կազ.
մ ո ւմ y այսէնխթ բետան էքում ձեռքրեր-
ուած յեղուն : Uա ուզղակէ աղքատացում
Ւ՛

Ինձ 1,1 /'.7 P ^g էք նա h լ դրէ ն կ ա տմ ամ ր
blocage.ï/Æ^// մ ասէն : Ի ա հ ա մո ղ ո ւած եմ
որ եթէ երեէ/ա^ւ էր աս։ բ էքէ համար բա. 
լարար չափով տ է րապե տում է բանաւոր 
լեզուն՝ նա դմ ո ւա ր ո ւթ է ւն չէ ունենա լ 
զրաւորէ մէջ, Հյ ա տ կարեւոր է էմանսէյ 
որ զ էրը րուն քնզուն չէ *. ճէշդ է՝ հ՛արկա
ւոր է մշակոյթէ համար՝ ըայց լեզուն։ չ կ ՝ 
այէ նրա պա աճէին ը։ Այն թէ1 ձեւտփո.
[ոում ՝ եւ թէ՛ մէամտմանակ հարստա- 
ց ընում ո*- աւելէ յստա կա ցնում է լեզուն*, 
2ե ւափ ո [ս ում է y ։։ րովհետեւ սլայմանտ. 
կան նշան է y էնչքան էլ որ հայկական այ. 
բո ւրեն է պէս հնուց եկած քէնէ : Մ էն չեւ
է ս կ զան ա զան բարբառներէ եւ [սօս ե լւս- 
կե ր սլե րէ տա ր րե բութէ ւնն երբ սրբադբր.
ւում են րսա դր աւո բ լեզուէ կանոնն ե.
րէն։ Ղ* րաւոր լեզո մ։ ՛այն Հեուազադոյխ՚^ս 

ո[՚Ո 1լ,սյ Pnlnrl‘ մօտ եւ հէնց UiJrp 
սլա աճառով էլ կարող է բնդհան ր ա ց ո ւե լ î 
կլ անոնցը ւլէ^ոլմ էի î Ի այց մէւս կո դժիզ ,
ա <> ապա հով ում հ է ւս է ս է ել հ ա բաւէ ՝ 
Պո լէ սէ » Պէյրու-թի ել Երեւանէ րնակէչ-
ներէ մէջել հաղորդակցութէւնը* Ուրեմն 
զ րաւոր լեզուն ՝ ճէշդ է y ձեւա փոխում է 
րանա ւոր լեզոմև ըայց նաեւ անհ րամե շտ 
է î Ան  ̂րամե չտ է նաեւ տ յն սլա տճառո վ ՝ 
ո բ դէաելէքներէ փոէւանցման մէջոցն է։ 
օրաւոր լեզուէ ա յ ս մակարդակէն հասնե. 
լու համար անհ րամե շտ է նա է։ անցնել 
րուն f եզո լէց ՝ սւյսէնքն բանաւոր
լէց , Կտրելէ չէ էն զո լ սովորել պատ. 
ճէնով ՝ առանց րնազբէ : Ա էւս կողմէց՝ 
րանա ւո ր լեզուն էմ անա լր դրա ւո ր լե.
ղուն սովորելու ցան կութ էւնն է ստեղծում 
ե։. մի ամամանա կ էմ ա ս տա ւո ր ո ւմ է ՛այն : 
Երր րանա ւոր լեզուն գէ՛տ ենք y դէաենք 
թէ էնչէ կարող է ծառայել զրաւորը։ z. 
ընդհակառակն էն չո՞ լ սսվսր^^ք
երր չենք խօս՛ում լեզուն*. Այն երեխան 
որ բանա ւո ր լեզուն ղ[՚ւո[ ՝ P է
blocage./' չէ մատնուէ : Կբ մատնուէ այն 
մամանակ ՝ երր արդէն էնը տարեկան է ՝ 
լեզուն չէ էւօսում կամ հազէ լ մ է քանէ 
բառ դէտ ի ել ծնո զն երբ նրա ձեռքն են
տա լէս ա'յբբենար ան ը : Կ*ա նշանակում է ՝ 
էնչպէս ծնողներս էէն ասում y ^ո,֊րը 
կառ՛ա կլ, կողմէց հոսեցնել *. ^յշանակուձ 
է ! եզո ւէն մօտենալ էր ամենադմուար ՝ ա- 
մ ենա սլա յմանա կան ՝ ՛ամենան՛ուազ րնկե.
բայէն կո՛ղմ էց : Զէ^ որ դրա Լորէ մամա, 
նակ մենակ ենք y էսկ բանաւոր է մամա, 
նակ' ուր է շներ է հետ : Աա կարեւոր բան է *.

Երր ասում ենք դրա ւոր՝ ընդհանրապէս 
հա ս կան ում ենք դէպի այբբենարան անց. 
նումը, այսի՛նքն երբ երեթան կարդում է 
կամ դրիչբ վերցնում եւ սկսում է ւլ լր և լէ 
Բա յց որպէս թէքնիք' զրաւորը նրա հա. 
մալ, է որ երեթան ինչպէս արդէն հասել է 
բանաւոր հաղորդակցութեան կարողու
թեան (compétence de communication 
Orale) , հասնի նաել դրութեամբ հաղոր. 
դա կց ելու 1րա ր ո դո ւթ ես, ե ( compétence tex
tuelle) : Հասկանայ եւ արտադրի գրու. 
թիւն. Այդ կարողութեամբ է, որ նա 
պիտի ոտք դնի պատմութեան , աշխար, 
հադրութեան , գիտութեան, դրականու. 
թեան րն ա դա ւա ռնե ր ի ց ներս : Ուրեմն 
նաթքան լեզուի ճանաչողական մակար, 
դակին հասնելը, այսինքն նաթքան պատ
մութեան լեզուի , աչթարհադրութեան լե. 
ղուի, գիտութեան լեղուի ժէջ հայերէ, 
նով մա սն ա գի տանա լը , ս(էտք է ^իժքը 
դնել գրաւոր հաղորդակցութեան կարո, 
դութեան, որը դալիս է բանաւոր հա. 
ղորդակցութեան կա ր ողո ւթիճն ից յետոյ : 
Բանաւոր հաղորդակցութեան կարողու. 
թիւնր շարունակւում եւ րարելաււում է
ամբողջ կեանքի ընթացքում , բայց մի 
տեղ է հասնում որ գրաւոր հաղորդակ. 
.յութեան կարողութիւնը դառնում է ան.

հրամԼշա*. fi'b ր I, ւ ս զարմանաք ծ թէ ձեզ 
ասեմ որ գրաւոր հաղորդէսկցոլթհաՌ կա. 
րողութիւնր երեի այի մօա սկսւում է րէս- 
նւսՆորի ձեււքրհրմ՚աւԹ շրջանին եւ ոչ թէ 
գրաւոր լեզուն սովորելուց- յելոոյ : Առա. 
ջէն հ էքեա թնե րն ոսլա տմ ութէ ւնները որ 
ձեր երե [սահեր լ, լսում են դուք նր՛անց
համ՛ա ր պատմում կա1^ կա րդո ւմ էք . J/. 
րեվսայէ լսածը բան՛աւոր է ՝ մէնչ ՛այդ \բա. 
նաւ՚որը դր՚ութէւն է ՝ բանաս։րէ վերած- 
ուած զրո ւթէւն * Փորձեցէք յէ շե լ թէ ձեր 
ե լ։ ե\խ\ան քանէ ւանդամ է ձեզանէց էւնդրել 
որ նոյն հէքեաթը պատ մ էք : Գի տ ԷԴ թէ 
[Հևչու. *. Որովհետել առաջէն անդամն է
որ նա դտն ւում է ղուտ լեզս ւական դոր. 
ծ ո ւն է ո ւթ ե ան մէջ î fiu/ցա տրեմ : Ղուք
պա տմ ում էք կսվսա րդներէ ՝ պա ր էկնե ր է ՝ 
հրէ խեր ի մասէն եւլն • : Լ,ա ղ րսՀևցէց ոչ
մէկին երբեւէ չի էոեսել ՝ մէնչ բան՛աւոր 
հաղորդակցութեան մամանակ ամէն [Հևչ 
ներկայ է , շօշափելի : «Գուռ., փակիր» , 
«խ ադա լիքներդ հաւաքի ր» , «Հ,այրիկիդ 
տեսա"ր» ե։ լն . . Երեթայի երեւակս։յու.
թ է ւնը սա հման ուած է պատկերացնելու 
նրա տեսած y լսած ՝ շօ շա փ ած առարկա, 
ներ ր y անձեր ր y դո րծ սդո ւթ է ւնն ե ր ը : Իսկ 
հէմա՝ յանկարծ՝ նա դտնւո ւմ է մ [լ կա. 
ց ո ւ թե ան մէ?.: "LP ամէն էն Հ բառեր է
մէջ է : Պատմուած առար կաներ է ց ոչ մ է կր 
էր մ օւո չեն ՝ .ոչ էլ կողքէ ս են ես։ կս լմ *. 
ե՛ս ոչ ոքէ չէ ճանաչում • Կ՝ան։ ում է ըո. 
լորովէն "‘՜յ՚էչ աշխարհում ել հար էւր 
tnn կո ս՛ո՛վ դար Ա Ա1 ցնում է է ր \ր՚ա ո՝ա սլ ա շա .
ԸԸ* Ուրեմն առաջէն դարդացումլՀ էմա։։. 
աայ էն է* Երկրորդ* նա ձեր րնթերց ut- 
նու թև ան միջից սլէտէ ց ո լցան է շներ ՛որ. 
սալ ել այնպէս է մ է ուշադրութէւՀե դործ 
դնի ո ր էն երբեք պէաք չէ ունենում ան. 
մէջական դէմ ալլ դէմ է։օ ս ա կց ո ւթեան
Ընթ ացքէն : //z֊ քանէ որ նա ուղում է ան.
սլա յմ ան հ ասկանս։ լ սլա տմ ութէւն ը y ամէն 
դեով կր փորձէ հա սկանալս լ անհ րամե շա 
ցուցանէշներըդտնեբ). fi ո ։ ց՛ան է շնե ր ր շա ա 
են դրութեան մէջ*. Ենթադրենք որ դ ո ւք 
կարդում էք Կ*սրմէր Կ*/խարկէ ւղաամու. 
թէւնը* Երե է։ ան մ է անզամ լսում է Հ.փոք~ 
րէկ աղ^_էկը* * մ է ուրէշ անդամ «Կար.
մ է ր Կ'/[սար կըՏ> * * * y եւ մ է երրորդ, ա եղում 
«î,zzz» . . * : Ձ֊եզ մ է քանի անդամ բեթ եր ցել 
տալով նա յստա կացնում է էր համար 
մութ կէտեր ը՝ մ էն չե լ որ անդրադառնում

թ է ա 11՛ երեքն էլ նոյն անձն՝ են * Երե. 
[սան այս ^["ԷԸ թափում է հ ս։ մ եմ։։։ ս։ ։ս.
րտ ր երկար մամանակէ ընթացքում ՝ ri- 
րով հեաեւ հէքեաթէ ծաւալ., ել երեխա յէ 
ամէնօրեայ պարզ [սօս ։սկց ո ւթ եան ծաւա. 
լբ նոյնը չեն։ Հէքեաթը կարճ հարց ու 
պատասխան չէ ։ Կ*րա համար էլ կրրկ- 
նութէւն լ, անհրամեշտ է։ Պէտք է ՛որ նա է։ 
նա գտնէ պատմութեան ^Լ^է^եէ ծայրը , 
կարողանայ պատմութեան մէջ \յառաջա. 
նալ և հասնել վերջէն ։ Այս քերականական 
մարզանքի մէջոց ով նա հոմսՀնէ շներ է ՝ դե
րանուններէ եւլն . գո րծած՜ ո ւթէւն ը էւա
րացնում է նախքան դսԼրոց զնայն ոլ դրել 
կտրդտլ սովորելը։ Այսպէսով ձեռք է 
րե ր n ւմ դր ա ւո ր է նսւխնսւկան կս։ ր ո ղո ւթ է ւ. 
նր (pré-compétence textuelle) : Մ է՛ մոռա. 
ցէք որ ընթերցանութեան ընթացքէն մէ
ակ կենդանէ տա ր ր եր [ր ընթերցողէ ոճը եւ 
երեխա յէ նոյնացումն են ընթերցողէ հետ 
մեծ ֊հա՛յր ՝ մայր՝ քո յ ր ՝ որոնք մէակ
մա րդկա յէն y շօ շտփ ե լփ էակներն են *. Մ\բ^ 
նացեա՚լը՝ ամըռղջովէն լեզուա յէն է։
Երեւակայեցէք մ է երեխա յէ՝ ո ր լ, երբեք 
րնթերց ո զ շ է n ւնեց ել եւ դպրոց հասնե. 
/Ալ ոլէս նր՛ա ձեռքն են տալէս մի ս՚յ (՚ - 
րեն՚ա րան ել պահանջում որ տառե ր ը un. 
lLn[^ : \ըմ\բռն՚ում թէ էնչէ կարող է
ծառա յե լ դա * Իոկ այն երե է։ ան y որն ու. 
նեցել է լխ թեր ցան ութ էւն Լս^Լու տռէթ-
ներ ել պահանջել է մէկ y երկու՝ երեք՝ 
կամ տասն անդամ նոյն լխ թեր ց ան ո ւթէ ւ.

) այբուբեն է առջել դտն ուելոլ պէս դի. 
տէ թէ ինչի է ծառայում դիրը՛ 'զրութիւ. 
նը :

frlf որաանց խորհուրդ եմ տալիս PP 
ծնողներէն եւ թէ՛ ուս՛ս ւց է չնե ր էն երե. 
[սաներէ համա լ, թե թեր ցել: Իսկ եթէ տա- 
նը լ-նթնրցող չկայ , ա՛յղ պարադային 
՚էոլր ո ց ո ւմ բն թ ե ր g ե լ աւե լի յաճախ' *.

Ընդհանուր առմամբ՝ լեզուի ուսուց. 
ման աշխատանխւերը պէտք է յարմարեց, 
նել երեխա յէ պա հ անջներէն *. Երեք տա.
րեկ անէց մէնչեւ աասներկոլ տար եկա և 
հ՛ասակը երեխան ունէ երեք պահանջ 
խտղէ՝ արտայայտութեան ել
ներ հաւաքելու :

Լեզուէ պա ր ո ւնա կո ւթէ ւնը խոնարհում, 
ները՝ հոլովներն ո լ բա ռա ց ան կեր\բ չեն՝ 
ա\յլ տյդ երեք պահանջները*. Այստեղ 
դտ լէս ենք մ ի հ էմնա կան կէտ ի' չրՒ- 
պատէ կտ ր եւո ր n ւթեան *. Այդ շրջապատը 
չի կտրող լինել միայն դպրօցր-. Գպրոցի 
չորս սլա տե ր է մէջ երեխան կարող է ժի 
առ J-ամ անս։ կ ո ւր ա խանալ [սազալով կամ 
ուսուցչուհուն դո հ՛ո ւնա կո ւթէ ւն սլաս։, 
ճառեէով՝բայց դա չի կարող երկար աե.

ւել։ Լեզուն ՝ մանաւանդ երբ բացակայ 
է ա յն ե ր կր ո ւմ ուր ապր ում է երեխան ՝ 
սլէտէ մի ՛ուր է շ զներկայութէւն» ունե. 
նտյ : Արդ , ինչպէ՞ս անել որ լեղուն ու
նեն՛ա լ մտաւորական եւ րնկե բա յէն օդաա- 
կար ո ւթէւև յ Ղ/աէ։ նշում եմ մ տաւորա- 
կ։։։ն\բ ՝ ո րովհետեւ դպրոցէ ղերը ա\յն է որ 
յեղուն այդ աեսսւկէաից օգտակար դարձ, 
ևէ՝ ապա' կ^ Լ1 ա յ էն ը ՝ որով հասկս։,
նում եմ ոչ մէայն ընտանեկանը՝ տյլ ա- 
ւե լէ րնդարձա կ զո րծած ութ եան մի ո . 
լորս։ :

Լեզուն երեխայի ա չքէն զգո յո ւթէւնը 
չէ ունենայ ել կը կոր ցնէ էր վարկր եթէ 

կտ լո ւէ որպէս զօդտա կա ր» • Ո ր ո^ նք 
են տյդ օդտա կա ր կողմ երբ*. 1/ տաւորա. 
կանն ու րն կերա՛յ էնը : Ե ր ե խան՝ տուեալ
լեզուով մ տաւորա կան աշէւատանք կա
տարելով եւ տյդ ա շվսա տանքը ուրէշնե.
րէ հես։ փ ոքսանս։ կելով կը զանէ տյդ լե. 
ղուի օդտա կա բութ է ւնր . Ուրեմն առէթր 
ստեղծէք երեխաների համար y u լալ է ալ է 
նրանք կարողանան նման ա շ\խա ա ան քև ե ր
է րա կանա ցնել կամ մ է որեւէ բան ստեզ.

արտադրել ։ Կ'։։։ կը շեշտաւո րէ !ե-
զուի զէ րականի եզրը : Ար աադր՚ումը կա
րող է լէնել ճայներէզի վրայ բանաւո ր 
ձայնագրութեան՝ կամ դրութեան ՝ լսա. 
տեսողս։ կան սւ րձանա զրո ւթե ան ՝ բեմա. 
դրութեան կամ ց ո ւց ա հ անդէ սէ պա արա ս- 
ա ո ւթեան ա շխա տանք ։ Ար տ ադր ե լո ւց յե. 
տոյ ՝ փոքսանակել տուէք ուր է թլեր է հետ*. 
Զեր պարագայէն ՝ օր էն ակ' Լէ րան ան է ՝ 
Ամերխկայէ կամ Հայաստանէ հայ ուշս։, 
կեր ան եր է հ ե ա *. Ար է ք այնպէս ՝ ՛ոք։ դըսք. 
րոցը դառնայ [սաչմերուկ եւ ոչ թէ փ՛ակ 
տաճար։ Եթէ դուք այսքանը յաջողեց, 
նէվ*) վստահ եղէք որ գրաւը շահած կր 
լէն էք* Երե [սան կը դէտակցէ որ լեզուն 
թէ՛ մ տա ւր րս։ կախ դո րծո ւնէ ո ւթեան է
պէտք եւ թէ1 րնկե րայէնէն :

Ո եմ հերքում որ նաեւ հ՛արկաւոր է մ է 
որոշ պահ յատկացնել լեզուէ ձեւա յէն 
ա շ խա տ անքն ե րէն ' օ րէ նակ քերակ անո ւ.
թե ան *. Իա յց դա ՝ էմ կարծ էքով ՝ եպէտէ 
անցնի ընդհանուր աշխատանքներէն յատ
կացուած մամանակի մէկ քառորդ էց . 
թէ շաբաթական տասը մամը էք աշէւա. 
տում ՝ յատկաց ր էք երկու, մամ : Ե ս հա
մոզուած եմ որ լեզուա յէն ամենաօզտա. 
կար վա րմո ւթէւննե րը նրանք են ՝ ո րոնք 
կամ զխւսղայէն^ են կամ տեղէ են ունե. 
նում գործնական ա շվսա տաքն եր էն առրն. 
թեր: Զ ուտ դպրոցական ձե f ունեց ող
դա ս ա ւան դմ ան արզասէքբ չի կարող լէ. 
նել վաղահաս եր կ լեզու անձ ՝ այ յ լեզու, 
էց վա զ ւս հաս օ ր էն զզուա ծ մի ս։ նձ*.

Լալ ուսուց է չը նա է ով ծրագրում է 
յարմար աշխատանքներ՝ խաղեր՝ կտզ- 
մ ա կերպ ում է րեմադր ւ։ ։ թէւնն եր ՝ ցուցս։, 
հանդէսներ եւ երե\1ռայէն դնում ա յնսլէս է 
մի կացութեան մէջ ՝ ուր էնքը պէտէ երե. 
էյս։ յէն օգնէ սովորելու եւ ոչ թէ նրան 
սովորեցնէ * Ո ւսո ւց չի գերը տյլելս նոյնը 

Նա պէտէ սովորելու յարմար կառոյց- 
ներն ստեղծէ ՝ ձեռնարկէ ՝ ՛ոգեւորէ եւ եր. 
րեմն մէջամտի որպէսզէ երեխան լեզուա. 
յէն ձեւերը ճ շդր տօրէն դո րծած է ։ Ինչ.
քան նուազ զո ւսո լցան են ք» ՝ նուաղ զամ. 
պէոնայէն^Ւ լէն ենք ՝ այնքան աւելէ լալ կր 
սովորեն մեր աշակերտները*. Երեխ՛ան 
չատ աւելի լաւ է մտապահում ե, էւրա. 
ց բն՛ում մ է բառ՝ ո ր է էմա սար էնքն է 
հարցրել զՕրէորդ ՝ է՞ն չ է նշանա
կում * • •» : ^'րտ պա աճառն ա յն է ՝ որ նա 
տյդ րոպէէն պէտք ունի տյդ. քառէն ել
ուրեմն պատրաստ է ս ովո րե լու :

Կ^էտե լէքնե ր [, փոխանցումը ուս ուց է. 
չէց դէպէ աշակերտ չպէտ է հէմնուէ մ է. 
միայն [սօսքէ վրայ. Աէայն խօսքը բա
լա րար չէ ։ Եթէ կասկած չունենք որ սւշա. 
կերար հասկացել է ուսուց չէ բացատրա. 
կան [սօսքր ՝ որովհետեւ նա .. լաւագոյն 
պա ր ա դա յ էն . շատ յստակ է խօսել ՝ չենք 
կարող ն՛ոյնչափ վստահ լէնել որ նա էւ» 
րացրել է էր հ՛ասկաց՛ածը*. Հասկանալ չէ 
նշանակում էւրացնել : Ի ւրտ g ո ւած բանը 
զներկայն պէտ է էէն է * Եթէ երեխան էւ- 
րացրել է ՝ ուրեմն էւրացրտծր ներկայ է' 
այսօր՝ լ[տղը՝ մ է շտ : Ն՛ա կարող է էւ. 
րաց րած բաները դասաւորել այս կամ 
ա լն ձեւի տակ եւ մի նոր բան ստեզ. 
ծել։ քիտսաւորման եւ ստեղծումէ մէջ է 
երեւ՛ան գալէս էւրա ց րած դէտելէքէ ներ
կայ լէեելր*. Իաց ի այդ՝ երեխան այդպէ. 
սով ա րէոա յա յտւում է էրեն էւրա յատ՛ուկ 
ել անհ ս։ տակտ*!ր ո ճով, լինի դա զ ծա զ րու. 
թեան՝ նամտԼլէ՝ շարադրութեան կտմ 
որեւէ տյլ աշխատանքէ մէջ*. Երր երե. 
[սան ա ր տ ա դրո ւմ է ՝ զ_ւս սա ւորում ՛ու 
ս տեղծում ՝ նրա մ օտ տ եղի է ունենում դէ. 
տելէք1։եր[։ անդադար տեղաշարժ*. Նա 
էր ՛ամբողջ անհ ա տա կան ո ւթեամ բ եւ մէնչ 
տյդ էւրաց րած էր բոլոր դէտելէ^ւերով 
լծւում է աշխատանքէ :

Այստեղ է որ ձեռքբերում ը հասնում է 
էր լրումէն*.

Fonds A.R.A.M
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ԼԵԶՈ՞Ւ Թէ ՊԱՏՐՈՒԱԿ
(Շար. Ա. էջէն)

Հ՝ րնկերայէնը*. Սփէւռքէ մլ, եւ. սրէ է լոք. 
եան լեզուէ tfը սլարադայէն' տյդ էնկե. 
բայէն եզրը էւրա յատուկ բնոյթ մը ունէ 
անշուշտ : Ջ/' սահմանուէր ու չէ սահմ U! ա 
նափակուէր տեղական յար ա րե ր ութ էւն. 
նևրոզ :

Անշուշտ կսւյ հաղորդակցական nhtlr]“ 
քունքէն մէւս երեսակը՝ ուղղահայեաց 
^զրը* տ\յն մէկր որ դործ ունէ ըսէնք' 
անզ եալէն Հ ե տ : Հոս Չ՚աղդայէն^ ըսուած 
դա ս տէարւս կութեան ջատագովը պէտէ 
հրճուէ՝ պէտէ ըսէ - Չդո՚ւք ալ մեր ըսա
ծէն եկաք՝ անցեալէն հետ հաղորդուելու 
անհ րամ ե շտու թերսնի ։ Այո1 7 ՜՛աշխ տարբե, 
րութեամ բ ՛որ լեզուէն հետ եւ լեզուէն 
մէջ անցեալէն րն կալումն ալ աշէրարհլխ. 
կալում մ րն է յ Ջ/' կատարուէր կենս ու, 
նակ եւ ստեղծական կերպով՝ պէտէ րսէէ 
զ ր եթ է' բնական կերպով ՝ եթէ լման՝ լէ. 
է րաւ լեզուէ մը էւրաց ումո չէ կատար, 
ուած ՝ եթէ լեզուն կը մն՛այ կա1 մ բրածո- 
.Մ՛՛ կամ ալ հաշմանդամէ վէճակէն մէջ *. 
Հո ս ալ բնա՛կան է՝ Չա զգա լէն?} դաս տէրս . 
րա կ ո ւթեան հետ փռլելքլւք ր ան խո ւս՚ափե. 
/է է*. է^նչ կ'[խէ Չտզզա յէն^ը î Հաղոր. 
ղակցո ւթեան սկզբունք ը կը էրա էս տ է հէմ, 
նով էն ; Որ պէս զէ հ աղո ր դակց ութ է ւնը կա, 
րելէ ըլլայ՝ որեւէ լեղուով ՝ անհրամեշտ 
են «ես» մր եւ Չհոս» մը՝ «Հէմա?} մը*. 
Երբ երա էւան Չհ ո ս?} կ'ըս է' վերացական 
հայկական գաղութ մը չէ որուն կը յղէ* 
Փարէզն է ՝ Ա' ա ր ս էյլն է: Երր «£//»
// կ î Դ ա զա փ ա ր ար ա նա կան էնքխ ո ւթ ե ա ն

էէ՛ 4/» լզէ , մ ա ռան դո ւ ած անց եա լէ 
մը*. Այլ էնքն էրեն*. Մէնչդեռ ամէն մարդ 
ղէտէ ՝ որ այնպէս' էնչպէս հայերէնը 
կը ներկայացուէ Չաղդ ա յէն?} դաստէա- 
րակութեան ծէրէն ու հ ա ս տ՛ա տո ւթէ ւնն ե, 
րէն ներս ՝ տարածութեան ՝ մամանա կէ եւ 
անձի յղումն եր ր չեն յա րգուէ ր : Այզ- ձե, 
ւովփ որեւէ հազորդակցութէւն անկարե, 
լէ կը դառնայ ՝ նոյնքանն ներկայէ մր՝ որ, 
քան' ut նց եա լի մը հե տ î

Ասոնք լեզուի իւրացումին երեք հէմնա. 
կան ս կզբո ւնքն ե րն էէն ՝ ուրեմն' նաէսա, 
պայմանները*. Եթէ չյարգու Ւն աշէււսր- 
հ լխկալում է՝ ն պա տա կա դրո ւմէ եւ հա, 
ղորդակցութեան ս կզբո ւնքներ ր ՝ չկայ ո՛չ 
մէկ էւրացում * Ե*- եթէ չկայ այդ էւրա, 
ց ումը՝ փոխադարձաբար' չկայ աշխարհ 
մը եւ աղա տութէւն ՛մը այդ աշվսարհէն 
ներս ՝ չկա յ կեն ս ո ւն ա կո ւթէ ւն եւ ստեղ
ծական կեց ո ւածք ՝ [կայ բնկերութէւն եւ 
րն կե ր այն ո ւթէ մն յ Ե րա\խան կը վե ր ածէք 
ռոպոթի մը՝ վէմուկէ մը*.

Այս երեք ս կղբո ւնքն ե ր ո ւն ետէն , կա յ 
զեր սկզբունք՝ որ է ց ան՚կո լթ է ւն ը *. Le 
principe de désir Î Պէտք է դէտնալ որ 
սլզտէկներր սպունգէ պէս կխաոնեն էնչ 
՛որ կր հ րամ ց ուէ էրենց ՝ որովհետեւ ա, 
տ ի կա րնականօրէն մաս կը կազմէ էրենց 
unրվելու փափաքէն *. Եթէ կա J ընդդփ* 
մ ո ւթէւն մը՝ Չգոցութէւն?} մր հրամցր. 
լածէն նկա ամամ բ ՝ կը նշանակէ ՝ որ դաս, 
տէարակը՝ ո՛վ ո ր րԱ_այ ՝ ս էրա լ մօտեց ու, 
մով կը գործէ*. Զէ դէտցած արթնցնել՝ 
հրահրել այդ թեական փափաքը* Ըրած է 
հակառակը*. Հոս է՝ ՛որ կր հասկնանք աշ
խարհ ընկա լու ■րլ- սկզբունքէ պարադայէն 
ազատութեան մասէն ըսուածը î Աղատ ձր. 
դել կը նշանակէ պարզապէս' երախա յէն 
ցանկութիւնը արթնցնել. \յո յնպէս ցան, 
կութ էւնն է ջ ՝ո ր կը գործէ ն պա տա կա դր ո լ- 
•Դ սկզբունքի պարադային: Հ՛ա՛սնի լ մր
կայ այդտեղ, բարուի լ մը՛. 11] ou ի շ բաց ուե. 
/ով ո Լր ի շեերուհ . եւ ո չ թէ օթիստական 
կերպով : կարդալ , որպէսզի կարենաս հա. 
դորղուիլ դրուածքին հետ, ոք ալ
րլլայ : Ասոնց ետեւր կայ ցանկութիւնը՛. 
Աղատ ձդո ւաե , ար թնցուած , գրգռուած 
ցանկութիւնը : Հետաքրքր ա սիրո ւթի ւնբ. ,
ինչպէս պիտի ըսէին Հայաստանի մէջ՛.

Յ-

Այլ, երե՛ր սկզբունքներէն ել մէկ դեր֊ 
սկզբունքէն ետք, կարելի է թուել քանի 
մր հեաեւանք ներ, որոնք Հի^ը պիտի
կազմեն որեւէ ա աո զք լեզուային իւրա. 
ւյումի ել դաստիարակչական կեցուածքի : 
Աիեւնո քն մամանակ , կարելի է ցոյց տալ , 
թէ ինչպէ՛ս եւ ինչո՛ւ «ազգա՛յին» դաս.

տ ի ա ր ա կո ւթի ւն ադէա՚ներ կր գործէ ա. 
մէն վայրկեան՝ իր ամէն մէկ քայլով ու 
կեցուածքով . Րո լո ր հետեւանքները պի. 
տի առնեք մէկ բառի ել մէկ անհրա- 
մ՜եշտոլթեան տակ ՝ ոը JUlptjUlftf րաոն է 
եւ լա րդանքի անհ րամե շտութէւն ր : Տար. 
ցանք' Լեզուէն հանդէ՛պ յարգանք' Ե րա. 
էսս յէն հանդէպ 5 յարգանք' Այ էէն Հտն- 
դէպ : Հետեւաբա ր' բո լոր աղէտներ ը կը 
սահմանուին նոյն ձեւով ՝ յարգանքէ պա, 
կա սով' Լեզուէն ՝ Երա էսս յէն՝ Այէէ^1 
նկա ամամը :

Լեզուն յարզեյ կք, նշանակէ տալ ու, 
զել լեզուն է\բ՝րել լման երեւոյթ ՝ էր րո, 
լոր հանդամ տն քներ ով ՝ էր բո լ ո ր եղրե. 
րով*. Ա տե զծե լ գրգանա կան, կապ մ ր անոր 
հ ետ ՝ եւ ո՛ չ թէ ան ց ո դ ա կէ ՝ երկու բառ 
հոս ՝ քիչ մը քերական՛ութիւն հոն՝ էր
բե, ջնարակ՝ էբրեւ պա՝տրուա՝կ ՝ րան մը 
բրած ը[լտ է" ւ համար* Օր զ անա կան կապ 
լեզուէն հետ ՝ բայց լման լեզուէն հետ : 
Ատե/լծել անոր հետ ա ե ւա կան յա րարե բու, 
թիւն մ\ր ՝ բոլոր մակարդակներուն ՝ ե, ա, 
մէն էն չ' մ է ամ ամանակ *. Զգործի մղել 
ուղեղը՝ մարմինը՝ ճաշակը՝ էսս ղալու 
մ դումբ՝ առօրեայ լուրեր լսելու փափա- 
ԸԸ ՝ դէտական հարցեր լուծելու սլահք ՝ 
դասական երամշտութեան հետ կ՛ա սլա կ, 
ց ո ւթիւնը՝ ամէն էնչ օդտադո րծ ել՝ ձե,
լուէ մը ՛որ ծԸԼԼա J օդտադո րծում ՝ ա J է
Sollicitation ՝ որուն համար սա սլահուս' 
բա ո. մ ը չունիմ հ՛ա յե րէն *. թերեւս շա րմէ 
դնել մր՝ արթուն պահել մր՝ կո չե լ եւ բն, 
դա ո աջել մը : Ե րբե՛ ք չգոհանալ քէ չաԼ :
•Րիչ "լի՛նչ է ՝ երր հարցը լե կլե զո ւո ւթ եան

վերաբերէ*. Ո արգել ուրեմն լեզուէ 
Հալման ո ւթիւնըը՝ անոր լէ ո ւթէ ւնը*. Այ
սինքն նաեւ' անոր մեծութիւնը՝ անհա, 
նո ւթիւնը :

Երկրորդ յարղաքլր երաէւայէն հ՛անդէպ 
է î ['ոլորս ալ դիտենք ՝ որ ^աղդա թ՚ն»
դաստիարակութիւն ր մահացու է երախա, 
յթ- համար*. Ըն չո° ւ . Որովհետեւ չէ հա, 
ւատա ր ե ր ա խ այ էն ՝ չէ հաւա տար անոր
կա ր ո ղո ւթէ ւններ ո ւն ՝ ընկալելու հնարա, 
ւո ր ո ւթէ ւնն ե ր ո ն եւ փափաքէն*. Զէ տար 
անոր էն չ ՛որ կարելի էր տալ : Զ՝ո րծէ չէ 
դներ էր ուզեղր եւ մարմինը. 1ïJ որքին 
մէջ' չէ հ աւա տար նա ել էր ըր՛ա ծէն : Այդ 
թեմա լէն պէտէ վեր՛ադառնամ 'Լ^րջա, 
ւոր ո ւթեան : Գիտնալ պէտք է ՝ որ մանու, 
կը է ծնէ հսկայ ճէդ մը թափելու եւ ներ
դրում մ ը կատարելու սլա տրա ս տ է էւրաց, , 
նել ու հ՛ամար լեզուն ՝ եւ լեզուէն հետ' 
ամբողջ էր ա կան ո ւթէ ւն ը որ կը հրամ, 
ցուէ էրեն՝ աշխարհը՝ արուեստը՝ պատ
մութիւնք՛՝ է^քզէ^քը^ պայմանաւ որ 
յարգուէ էեքր էր Էութեան եւ էր ներդը, 
րու մին մէջ՝ իբրեւ ս՛որվող էակ • Ուրեմն 
պայմանաւ որ յարդուէն մէեւնովն մա, 
մանակ' ա շիրա ր հ րն կա լո ւմ ր ՝ նպա տա կա, 
դրումի եւ հաղորդակցութեան նախա
պայմաններ ըհ Աանուկը շատ զդա յ ուն է 
այդ պայմաններուն բացակայութեան*. 
Անմիջապէս կր հասկնայ՝ երբ չէ յար, 
ղուէր անոնցմէ մէկն ու միւսը։ Եւ ա յն 
ատեն' կր մերմէ էս աղէն մէջ մտնել*. 
Հ՛ա յևրէնը ցուցադրուելու համար չէ 
շինուած *. Ահաւասիկ է՚նչ կր պատասխա, 
նեն երաէսանեըր ան դէ տա կց ա բա ր էրենց 
մերմումով*. Հայերէնը հէւրերո&ւն առ, 
ջեւ պէտէւ էսօսէն՝ մեծ^մա յրիկթն պիտի 
ցուցադրեն * Եը մերմեՀն յ Երբ ծնողքը 
կամ թերահաւատ ուսուցիչը մէկ բառ հա. 
յերէն ՝ երկոլ բառ ֆրանսերէն կը գոր
ծածէ ՝ կր մերմեն*. Ուրէշ օրինակ մը 
պէտէւ տամ ՝ որ շատ էրական օրինակ մ րն 
է՝ թէեւ այ լուր այ էն. երբ դպրոցէ մր 
սլա տե րոմն վրայ գրուած է ^Հ՛այերէն խ՛օ
սեցէ՛ք մեր նահատակները յարգելովդ ՝ 
էնչպէ^ս կր հակազդէք դուք : թէև «յար. 
գանքջչ բառը կա յ ն ա էս ա դա ս ո ւթ ե ան մ>>?.՛ 
կր հասկնաք որ ս1յգ հրա հանդը զուրկ է 
որեւէ յարգանքէ *. Զ>՝ուբկ է յարգանքէ 
աշխարհընկալումէ 'նպատակադր՛ումէ կամ 
հաղորդակցութեան սկզբունքներուն ն ը.
կատմամբ*. Հետեւաբար' չէ յարդեր նա
եւ երախան : Զեղի կը մնայ հասկնա լ ու
չափել հայերէնէ իւրացումէ բևականու, 
թեան ու յարգանքէ սահմաններ ը ւսյդ 
դպրոցէն ներս* Եւ վստահ եղէ՛ք՝ որ ե. 
րեւա կա յական օրէնակ մը չէ տուածս*. 
Եւ այդ նաէսադասութէւնք ծէծաղելի չէ՛

մէայն՝. Երանէ' միայն ծիծաղելի ըէէա Ս ’ 
I/'ահացու է նաեւ * Դրուած է հոն ցան. 
կութէւնր մեռցնելու հ՛ա՛մար*. Հայեքէն 
էսօսոզր նահատ՛ակները յարդելուն համա ր

Ո [՛ kf1 1"°ոէ * Եը էսօ սէ ՝ սլարղասլէս ո. 
րովհետեւ կը էսօսէ î Այս «սլա ր զա պէ ս^ ը 
էական է : «Պ ա ր զա պէ ս»ր կը նշանակէ որ 
ցան կութէւնր ը չէ մեռցուած էոօս ո զէն մէջ : 
Եր նշանակէ ՝ որ ախտաբաեական արարան 
մը չէ դա ր ձած ան տա կաւ էն *. Ե ը նշանա՝. 
կէ ՝ որ չեն յա՛ջողած զ[նք հայկական ՛ախ
տաբանութեան մէջ ներառնելու՝. Եւ 
նէսկ եթէ մէջէն արեւելեան այս կամ այե 
գս1[,ո3[ն մէջնոյն ն ա էւա դա ս ո ւթ է ւն ը պոր
տերուն վրա յ փա կց ուած կր նա էրա դահ է ր 
ձեր առօրեայէն' միջոցները ունէիք ա. 
նոը ա խտա բան ո ւթեն էն ՛ազատելու*. Ո այց 
Փուրէդ է կտմ Լո ս .Անճըլըսէ պէո քազորք 
մ ր ՝ երբ ամէն էնչ դպրոցէն ներս այդ նա- 
էւ ա դա ս ո ւթեան համահաւասար է՝ դասե. 
րր՝ գա՛ս աւան դո ւմը՝ ներծծան բարոյա, 
կանութէւնը՝ երբ ամէն էն չի ետեւք այդ. 
պէս մեսսւԺ մը կայ ՝ էնչպէս ս կրն՛աք էբ. 
րեւ երախայ' ւլերծ մնայ ախտէն եւ ախ. 
տաբանութենէն . Այգսւէսէ մեսամներու 
է ո ւթէ ւն ը է ր են ց պ ա ր ո ւնսւկ ո ւթեան մէջ 
չէ՛ : Մե ս՛ա մին է ու թիլնը կ ա ր^էք՛ թէ ե- 
րախա յ էն մէջ ցանկութիւնը մեռցնելու
կամ ե ց ո ղո ւթ էւն ըլլար *. Ըառերուն ւէր այ 
^ազէլ թէ էսադալով՝ կրնայի րոել թ Հ՝ 
ցսւնկոՆքթ-իՆնը մեռցնելու ցաքլկոՆթիւն^ : 
Որովհետել այդ ալ ցան կութ էն մ րն է՝ 
այո՛ ՝ բայց այս անդ՛ամ' դա՛ստիարակէն 
մահացու՝ մահաբեր՝ մ ահ աո է թ- ցան կու. 
թէւնը*. Պէաք չկայ քերէօյտ կարդացած 
Ըլլալու այս բաները հա ս կնալո լ համար : 
ՂքՈ յն ա ց է՛ ր ն ա հ ա տ ա կն ե ր ո ւն հետ : ou է՛
նահ ա տա կնե ր ո ւն հետ ն ո խտնա քով : Ե-
ղե՚ր դուն ալ նահատակ 'խօսելուդ մէջ եւ 
էսօսելովդ*. Ամէն ց՛ան կութէւն մեռցո՛ւր 
մկԽ՛ Ւնւպկ ս ն ա հա՚տա՚կներ ը մեռցուե. 
ցան . Ո&վ կրնայ դէւմանալ այս ծա յրա. 
դոյն ա էս տա բան ո ւթեան : Ո^ վ կր^աՀք ան
րէ թար դուրս դալ անկէ *.

Եզանցն էմ հիմա երրորդ տե սա կէ յար. 
գանք է մ]ը, Լեզուէն հանդէպ ՝ Երաէսայէն 
հանդէպ յա ր զանքէն ետք կո լ դայ Այլվն 
հանդէպ յարդանքը : \,աէս ՛ամենալայն է. 
մաստով^ Այլը աշխարհն է՝ օտարն է*. Այ
լը այն է ՝ էրն չ որ չենք ճանչնար : Ե րաէսա. 
ները չափազանց զգայուն են այս յար
գանքէն կամ անոր պակասէն ; Այ էէն հան. 
Գ^ս1 յարգանքն է ՝ որ կը պահանջէ թէ նա. 
եւ հայերէն՛ով դասաւանդուին ՝ թերեւս 
առա ջէն հերթէն ՝ ընդհանուր դ է տ ո ւթ է ւն- 
ները՝. [չատ կոնկրետ բան մըն է այս ը. 
սածս . Ընդհանրապէս Հազգայէն'» դաս. 
տէարակութէւն ջամբող դսլր ո ցնե ր ո Lit

հայերէնը խե՛ղդուած է դա սեր՛ուն 
միջեւՀ. կ ՚ապ ՝ կամուրջ չի ստեդծուէր
միւս դա սեր ուն հետ՝ ՛ուրեմն' նաեւ' ա շ. 
էսարհէն հետ *. Աշէսարհրնկալումէ ս^Ըդ-
բունքէն էսաէս տումը կայ այդտեղ՝ ՛ան
շուշտ : Ոայց նաեւ պարդ յարգանքէ չդո. 
յոէ-թէլէն ր Այլէն հանդէպ : Այ լէն հան.
դէս1 jnrրդանքը կամ յարգանքէ կտ՛տար- 
եալ բա՛ցա կա յ՛ո ւթ է ւն ը ունէր ուրիշ երեսակ 
մըն ալ *. Ա է՛ զարմ ւմնա ք ՝ բա յց ա յս ըս. 
տոր ո դո ւթեան մէջն է՝ որ կը դնեմ էնչ 
հր վերաբերէ, ա՛ր եւե լա հա յերէնի ել արեւ, 
մ ըտ՚ահա յերէն էր մէջեւ յա ր ա բե ր ո ւթէ ւննե , 
րուն * Հայերէնէ/ դէ մ՚ադէծ ը փոփ ո էս ու.
թէլքններու ենթակայ է վերջէն 15 տա
րիներուն*. Հայերէնէ երկու տարբերա կնե. 
րուն մէջեւ անջրպեսՀը նո յնքան մեծ է ֊որ. 
քան առաջ ; Ա ե ր ձ ե ց ո ւմն ե ր ը 1լ ըլէորն մի- 
որ յն էս ou քուէ՝. Այսինքն' տարբերութիւնը 
չէ յարգուէր երկուքէն մէջեւ. Ա* էւսէն ՝ 
տարբերէն ՝ Այլէն գոյութիւնը չէէ յ՝որրդ\ր. 
‘՜էր ւէ ճանչցուէր*. Ա իւս ը էր տարբե. 
րութեան մէջ ճանչնա լու ո՛ չ մէկ ճէււլ, 
կայ*. Լո ս.Անճ ըլըս է lg ամ էն օր ե urj դ\ըպ. 
րոցներուն մէջ՝ տուեա լներ ր հերքելով
(էսօսքս հ՛ոս' վիճակագրական տուեալնե- 
րու մասին է) ա ր ե ւմ տա հ այ եր էնը կր շա. 
րունակէ էր միահեծան գերակշռութէւ. 
նը*. Ա Էլա լեզուն (միւսին լեզում} ^ն^_ե. 
լով եւ մոռացութեան մատնելով կը դո յա. 
նայ*. Հետեւսմնք* Զուտ հալաէսօս երա. 
էրաներ ՝ ՛որոնք այդքան ալ ապուշ չեն՝ 
եւ անմիջապէս կը հասկնան յարդանքէւ 
պակասէն տա ր ո ղո ւթէ ւն ը ՝ առաջին ^էկ 
վայրկեանէն' իրարու մէջեւ կ\ր ս կս էն
անգլերէն էսօսէ լ :

Ե ուզեմ վերջացնել Չպատրուակէի թե.
մա յով* Չ,Ազդայէն'^ դաստիարակութիւնը 
յատուկ չէ Մէջէն Արեւելքէն ՝ քանի ո ր 
ամբողջ Սփիւ ռքի մէջ տարած՚ու.ա}ր է ՛ա՛ն , 
ամէն էբսղութի մ է ջ նետած է իր մ՛ահա
թո՛յն շօ չա լի ո ւէն ե ր բ : Րայզ պէտք է բն. 
դոմնիլ, որ հոս արծարծուած հա ր զ ե ր ր 
յատուկ են Արեւմտեան Սփիւռքի դա. 
ղութներոլն . Ւնչպէս ըսի վերք' Միջին

Արեւելքի մէջ աիւտա րանոլթևնէն
մնալու միջոցները կային ու կս,ն . 
մրտեան զաղու թն ե բուն մէջ է, որ ՚ 
դային» դաստիարակութիւնը իր 
ներ֊յլ ՛էր գ^է անարւլեյ եւ լայն մս։Ա^ 
տարով : Պայմանները , ինչպէս սլա,ոճս,Լ 
ները ծանօթ են րոլո րին , Միջին^քէպ 
եան հայահոծ (ինչպէս կ'րււեն( ել հս,յԱ1 
իւօս զազութէ մը եկած րոլոր չա,իս,հս1Ա 
ներք հեաերնին կը պւոըտցնեն զերագն 
թերահաւատութիւն մը-. Երբեմն' արտւԱ 
յայտուած, երբեմն' անարտայա՚յա ոլ 
անգիտակից : թերահաւատ են, ՚որ կս,^ 
էի ԸԼԼայ հոս (հ"ս' Արեւմտեան կողյն 
աշխարհի) հայերէնը իւրացնել, խօսիլ, 
դարձնել լման ո լ լիիրաւ լեզու, մաո^ 
զել անոր մէջ, ընկալել անով-, Րոլ„րե 
րեւոյթներ՚ր, որոնց մասին խօսեցայ /, 
րը, չեն ուսումնասիրուած, չեն աշխատ 
ուած: Արեւմ տեան Սփիէ-Ո-քի բոլոր դըպ 
րոցներուն բոլոր ուսուցիչները Միջին 
Արեւելքէն եկածներ են կամ Միջին-Արք 
ւելքի թերահաւատութիւն ր որդեդրած. 
ներ: Ւ՞նչ պէտք ունին Արեւմուտքին ր„_ 
տուկ երկլեզո լութ եան սլայմաններր 
ոումնա ս ի ր ե լո ւ , քանի որ իրենց սոսլիքր 
«տզզային» դաստիարակութիւնն է, h, 
«ազղային»ին մէջ' տեղ չկա՛յ աշխարհով 
կալումին, նպատակադրում ին , հւսղոլւ. 
զակցութեան համտր: Տ եդ չկայ քալ. 
զանք], երեր տեսակէտներուն համար ..Հոհ 
հայերէն կը խօսէին: Հոս կարելի չէ, 
Հոն' աւելի՛ զ փտէին , կը տիրապեւոեին, 
կ' տ ր տա զ ր է իհ : Հոս կ՛արելի չէ : «Աղդա։ 
յին» զ աստիարա էութիւնն է , որ կր իս0. 
սի այսպէս, իր խորագոյն պահանջո։է, 
Ւրեն համտր, լեզուն պատրուակ է, ու. 
ր/՚Հ բանի մր զուտ նշանը, կամ' ի՚որհըք. 
դ՛ան շան ւ ր : էեզուն' իւրրել նշան ազդայ.
նութեան : «Ազդա յին» ղա ս տ ի ա ր ա կււ ւթիլ. 
նւր չի կրնար լլնդունիլ լեզուն ինչպէս ,զւ 
է ինքն իրմով եւ ինք իր մէջ (ել ոչ թէ 
նշան ու պատրուակ ուրիշ բանի մ ր) , չի 
կրնալ, ընդունի լ զայն ի՛բրեւ րնակտնու, 
թեան, ադա տութեան եւ ստեզծւսդոլ. 
ծութեան վա լ ր ր : Ջ/' կրնար րնդունիլ հե.
տեւարար' լման , իսկական , զարդարած,
դո ր՚ծօնէւ ու ղործնական ե ր կլ ե զո ւո ւթեան
մը գաղափ՛արն ի11 է î ո p-el-ն մ էջ՝
ղսՐքէն'^ դւո ս սւ է ut ր ա կո ւթ եան մէակ նպա. 
ւոակր փաստել կ՝ որ հոս կա ր ելէ - չկ՛ ,՛ 
Հա յ երկն ը կը դա սա ւան դկ (եւ կը ձախող1ւ 
Ւր դա ս՛ա՛ւան դմ ան մկ^) ՝ ո րպկսդէ կարե. 
նայ փաստել որ կար ելէ չկ ր *.

Հայերէնը էբրել պատրուակ նկ՛ատող, 
ները քանդէչ թե ր ահ ա ւա տո ւթեան մը բււ. 
ԼՈՐ ելեւէջները պարունակող եւ ցուցադ. 
րող կեցուածք մը ունէն : Եը քննա դա.
տեն : ^/աւո անդամ' կարօտ՚ախառն ֊ու ան. 
g ելա պաշտ դրոշմ մըն ալ կը ստանա յ ՛այս 
քննա դա տո ւթէւն ը * ՀՄ ենք առաջ այն. 
տեղ* . .» : Հայերէնը ՛այն տեղէ լեզու-՝ ո չ 
այս տեղէ , «IU|Jirq!l» : Հասկնալէ է որ այղ 
տեսակէ կեցուածք մը բացարձակապէս 
քանդէչ դե ր մը կը խաղայ երաէւայէն 
լեզուական զարգացումէն հ՛ա ^դէպ = Եքա- 
խաներուՀն վրաJ կը կատարուէ կանէա. 
տես՚ոլ՛ած ու կանխագուշակուած ձախ* 
ղութեան մը հ ե ռա ձ\դո ւմ ը *. Այ ս կԿ- 
ուածքէն դեղեց է կ հակապատկերը թրՀա* 
խօս Հայերուն պարադան է **Ե^ուզեմ այս* 
տեղ էմ յարգանքս յայտնել բո լո ր ս>* 
նոնց ՝ որոնք թրքաէէօս Ըէէա'էով հանդերՀ 
այդքան զօրաւ՛որ հաւթստք մը ոմնէն հա. 
յերէն լե զո ւէն մէջ՝ եւ այդքան հրաշթ 
սլա յմ աննե րու մէջ կը փոխանցեն այղ 
հաւատքը*. Ար՛ա՛դ վէճա՚կագրութէմն՝ մը 
ցոյզ պէտէ տար ՝ որ անո՛նք կ'ապրեց
նեն ֆրանսահայ ամէնօրեայ վարմ՚արան. 
ները : Ւրծնց երախաներ ը նո յնիսկ անթ. 
դո ւելէ պայմ՛աններու տ՛ա՛կ ՝ շատ ut րաղ 
կ}է լրացն են էրենց հայրերուն րոյդ սրբա
զան «մ՛առանդ՚^ը *. ՑԱ1Սկւ1Նթ֊լււ Ûîf է շա խէչբ 
հոս՝ էնչպէս այլ սլար ա ղան եր ո ւ :

Որքան ալ դաման Ըէէա*ե iuju էրոՂ.ոԼ* 
թէւնները՝ զան՛ոնք լսելէ դա րձն ելի ետքն 
է , որ կարելի պիտի ըլլա՛յ հայերէնը 
ներկայացնել իբրեւ արդիական իմաս, 
աով դա ս ա ւանդման լեզու *. Պ՛ա՝լար ր պ&յ՛ 
թեցնելէ ետքն է՝ որ կա րելէ պէտէ ԸէԼ111 i 
դա սաէրօս՚ո ւթէ ւնն եր ո լ ներկայ շ^բբէ՛^՛
մէջ^ Պարոն Յփլպէր Տ ա լկա լեան է յսրրոլ* 
ցած էական հ՛ար g երուն շուրջ վէճրՈր^ 
նութէլն մը շարունա կել ել_ ա րդիսնատ՚ւ՝ 
դարձնել : կանոնք իւրացնելէ ետքը 
րեւս կարելի ըլլայ ՒԱ- դա ր ո լ սեմթ'

Եւրոպայի թո րհ ուրդին մէջ՝ փոքրամ՚տ". 
ն ո ւթի ւններ ո ւն վերաբ՛երե՛ա՛լ
յայտարարութեան սահմաններուն 
ծրագիրներ մշակել է, էութիւն ը 'I'"- 
խանց ել մեր ասլադայ սերունդներս՛ 1̂ ’
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ՅԱԿՈՐ ՕՇԱԿԱՆ 
ԵՒ

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԿԱՆ
կ ո լւ 0 չա՛կանէ կամ Կ ո ս տան Զ՝արեա. 

յյէ հետ դործ ունենալ դէ*֊րէն բան չէ ♦ 
մ էա J-ամանակ Q չա կան էն րլ Զաբ- 

եան էն մերձենալ կը նշանակէ մարտահ րա- 
ւէր ձը դիմագրաւելէ ի. դար ո լ հայ դը. 
լա կան ո ւթեան ամէնէն բարդ ու՝ որոշ 
թւսոտռվ , խորհ րդաւո ր գրողներէն են
երկուքն ալ։ Երեւոյթ էէն՝ է ւր ut բան. 
չթրը է/1 սեփական ձեւուէ ոլ չափան է- 
շրՎ. օէեոնոլյ նետեց է^ աւանդութեան մր 
որ նման բույլեր հանդուրժ՛ելու ընդունակ 
չէր։ Օչտկանէ նշանաւոր խօսըը փոխ 
առնելով՝ կար ելէ է ըսել՝ թէ կր դրէ էն 
էրենց Ժ ամ ան ա կէն յէսուն տարէ առաէ : 
Ւրենց կեանբն ո լ դործը առասպելական 
լուսապսակով մ ր սլա տուած են ՝ որով,
հետե լ էր ենր անձր էրենց դործէն մասն 
( : Առասպելն ու է ըա կանո ւթէւն ը յաճախ 
կերեւէն ընդելուզուած ՝ թեթեւ ու֊ դրե.
թէ անտեսանե լէ ս ա հ մ ան ա դծ ո ւմ ո վ մը՝. 

Օշական ու Զարեւս^ մօտ կապի մէջ է.
ին 1914-^ն : 8 է չուած են որպէս Ադէտը 
վերապրող դրական աւանդութեան ջա. 
հակէ րներր ՝ բայց նաեւ ենթարկուած են 
պարսաւէ էրենց տեսակէտներուն թէ Ւ- 
րադործո ւմն եր ո ւն համար յ թարեկամ ե- 
ղած են՝ բայց էրենց օրերը աւարտած են 
էրրել թ շնամ է՝, Այս պա բադան ալ տզ. 
դաձ կ էրենց յա ր ա բեր ո ւթեան ՝ էն չպէս 
նաեւ ժամանակակէցներու ել յետադայ 
դիտորդներու ՛կա րծ է ըն ե ր ո ւն վբա J յ Այս 
երկու դէմբերուն յա րա բեր ո ւթէ ւնը եր. 
րեր ուսումնաս է րութեան առարկայ չէ 
դարձած ; Ասէկա պէտբ^ է նկա տուէ ըս. 
կրզբնական փորձ մը ա յդ ուղղոլթեամբ՝ 
ուր արծարծուած տեսակէտն՝ երէն ոմանբ 
վերխական բնոյթ մը չո ւն էն ՝ ըա ն[. որ 
բաղմաթէլ տուեա լներ տա կա ւէն բա. 
Սայայս1Ումէ կը սպասեն յ

ՊՈԼԻՍ, 1913 . 1914

Օշական երեսուէ տարեկան էր'՝ է ս կ 
Հարևան' 28, երբ առաջփն անդամ հան- 
ղէ՚պաե են Պոլիս , 1913./-Î- ■ Բ ացառէկ աա. 
Ժ էր : Պ ալբան եան սլա տերաղմ էն
1)'ու1՚թ"՚յ պարտութէւնր եւ Եվրոպա յէն 
վտարումը Հայկական Հարզէ վերաբա
ցումէն ազդակ դարձած էէն*. Նոյն տա. 
Ffi կր տօնուէր հայերէ^այբուրենէ դէւ. 
տէ 1ձ00»տմեսլկը ել հայկական առաջփն 
^դէր հ ատոր է 400-ա մե ա կը որոնբ
^արս շխարհ է եր կայն բէն ար տա կարդ 
խսձգավա ռութ եան շարժառէթներ էէն t

Արդք, < ՝այ դր ա կան ո ւթե ան ամ ենա .
5 բայց ամենափալլուն շրջաններէն 
սկսելո՛ւ վրայ էր: 1913-/' գարնան,

I ՝Լար Ո լյ՜ան եւ 3 . ճ ■ Ս /' ր " ւն [' 
‘ւ՞քղկին հրատարակել ՀՆա Լասարդ^

'"^^դւ՚րրր , զոր «jjr1 ուզէէնբ դրական
(՚ շտրժումէ մը կորէզը ընել»՝ էն չպէս

Գքէբ Սէրունէ աւելէ ziz֊^(l) î Տս/- 
^1'քբր լոյս տեսաւ Նոյեմբերէ սկէզբը*

‘ 1!Ան ու Զարեա^յ էրենց ա շէրա տակ. 
9"ւ^ր բերին անոր , թ ա յց ատէ կա
f ‘Արար չէը դր,ական նորոդումր սկըզբ- 
^"րելոլ համար. կ,ման շարժումէ մը 

դառնալու կոչուած ամ սադր է
I' ^ւ՚ւ՚քը կար . Ըս տ 0շա կան է վկա. 

թե տն ՝ Օը յ, Զարեան Պոլսոյ սրճա.
'ւ՚սՀրՀ մ^{լը ձաւքաԳրեՅ Դ1։նձը, Վ-"-

Z! ) 0*եղա մ թա ր ս եզեան ը եւ Ահա՝. 
1'ւԼռ եւ պար^ե3 ամ սադէր մը հրատա.

t'T ձ՚բադէրըվշէ՝) ։ փ ո զովէն
11 ^րրԼտծ է Հթեբայէ Շէտակէ վրայ

ո Գերմանական դարեջրատո\ւնՀ ♦ • ,
é րձա լ մեը հ ա ւաբա տե ղէն» (3) î

թուագրել/, է 1913-/- 
^““քսեայթ, «Աեհ եան» ի Խը. 

ք^1՝ ն ' Ոլ «ւ/*եհ ենա կանն ե.
0/ (^Հ1}Աէկան ասլստամռութ եան առա-

եԱփՈրձէ P^u :

Լա^ում^ Արէլ-մտահայ
1Լս.րՈլյ խ"''Ը է՛ր Խոցին մէջ ունէր 

եսՀևր Ո Հ ’ Սւ՚ամանթոն , Ջ"'/-դ"'Հ'-
°՝՝րապր , Տէապէլ էսա յեան ը ,

Թէքէեանը, իրապա չաներ- եւ ո։ րի չներ: 
Սակտյն, յոգնութիւն՛ մ ը կա ր , անհրա. 
մեչտոլթիւն մ ր' մ ս, չաԽ ճանապարհնե. 
րէ դուրս դա լու եւ նոր ի ր ա կանո լ թ իւննե. 
րու հետ քայլ պահելու. Շ ա ա դիպուկ է 
0 չական ի վկա յութիւնը . .

«Վեց տարուան մամուլի ազատութիւն 
մը ա նհ ցու ցած էը մեը բառական զգա- 
յարանքները ել գրողները , շատոնց պաը. 
պուած իրենց երիտասարդի , ստեղծողի 
աւիշէն, սւարյուած՝ րամերէն եւ քսւզա. 
քականութենէն , աւոենը չունէին ինքզինք- 
նին նորոգելու : Ատկէ՝ անծածկել)! ձա)նծ. 
l'n,]p մը, ամէնէն ասաջ գրողները իրենց 
դէմ եւ ընթերցողը' ամէնուն դէմ; "Աեհ. 
եան''ր այդ ձանձրոյթը փարատելու, քիչ 
մը նոր հոսանք ? քիչ մը գաղափար, 
"պուտ մը խենթութիւն" ու շատ մը Ա. 
րեւմուտք աոյաջադրած էը փոխադրել 
մեր գրականութեան մէջ : Հիմնովին նո. 
րեր չէին զայն խմբագրողները • ունէին 
աւանս նը իր^նց նախորդներուն վրայ , 
ստեղծագործական ամէն մարգէ- եւ երթ 
կր պահանջեին հիներէն , գիտէին , թէ ա. 
նոնց չկրցածն է ւ nP կը պահանջէին : 
Ախտում, տապալում, նորերս ւ ամթար. 
ձում, ընկալեալ էսթէթիկային հանդէպ 
ընդվզող կեցուածք' քիչ մը խոշոր րա. 
սեր (որոնք անհրաժեշտ, են ամէն հա՛ն, 
գանակի) ; Ահա' քանի մը տարրեր, ո. 
րոնք զսպանակները եղան շարժումին» (4) :

I1 ր պատկերաւոր ոճով՝ նոյնքան յ րս. 
տա կ ո ւ ■Ո^կին է Զ ա րեան է ախտորոշու. 
մր. .

«Հայ խորհող մարդը դէս ու գէն էր 
ընկնում, հագար հարցերի շուրջը կանգ 
աոնում, հազար այլազան իրականութիւն. 
ների հետ հաշտւում :

Հայ լքիտքը պանդուխտ էր :
Ու բանաստեղծութեան մէջ ժողովուր. 

ղ.ը, այդպէս անուանած կրթուած հասա- 
րսւկութիւնր ազգային իտէալ էր պահան. 
ջում ; Ու Խորենացու "Ողբամ զքեզ"ը, 
նոր.նոր ձեւերի տակ , աւելի շուտ' նորա
ձեւ. զգեստներ հագած, ման Խ]՛ գալիս 
խմբագրատների աոջեւ եւ Ղալաթիայի 
վանաոականների ծափահաըութիւննեըը 
խլում ; -քաղաքական կուսա1կցոլթիւնները 
գրականութեան մօտենում էին հաշուով : 
Րանաստեղծութիւնը ոեքլամի եւ աֆիշի 
վերածում եւ բանաստեղծը այն սանտվիչ. 
մարգերու, որոնք մեծ քաղաքների մէջ 
գրազդի նման խանութների յայ տարա, 
րութիւններն են պարացնում :

Անհարազատ իրւականոլթիւնների եւ ա. 
ժան գաղափարականութեան մէջ , մի քա. 
նի ընտրեալներ տապլտկւում էին : Տիրում 
էր անիշխանական գրութիւն : Ոտւաբո. 
բիկ , յուղումի եւ ներշնչման վաոած ա. 
ծուխ ների վթայ ցատք ոտում էին : Ծովե
րի ափին ապրող այս մարդիկ կոհ1Ակնե. 
րի հաոաչն էին որսում ել շարժոլող ա. 
ւազների վիսւյ երերում :

Ոչ ոք չէր հասկացել, Որ դրանք ի սկա. 
կան բանաստեղծներն էին:(..)Ահա, այգ 
անպատուաբեր շրջանին, "Մեհեան"ը հե. 
րոսութիւն, գոռոզութիւն , մենակութիւն 
էր քարոզում: "Աեհեան"ր քարոզում էր 
նաել խենթութիւն քւ ազատութիւն : Խեն. 
բութի՞ւն, ազատութի՞ւն - հայ ցուլերը 
կատաղեցին եւ քաղքենի հերը հոհոա- 
ցին»(5):

/?՞-/ էր «Մեհեան»ի մղի-չ ումը : Հիմ. 
նադիր մ ո դովին րնթացքթևհ նիւթա
կան աղրիւրներու մասին Օշականի հար. 
ցում ին ի պատասխան, յիշաԽ է վեր. 
ջինս , «Կոստան Զարեան գրպանէն կր 
հանէ քսակ մր ու ցուցական ձեւով սե. 
ղանին վրայ կր հնչեցնէ օսմանեան դե.
ղին ոսկիները. . -»(6) : Մայիս 1954./' »-
ըագըայիննչումի մը մէջ, Զարեան դառ. 
նօրէն նչաԽ է, թէ «(•••) ՀամեՐԸ ( ՝ ՝ *) 
ուրացան իմ սաեղԽաԽ Ա-f գաղափարնե
րով եւ իմ դրամով) "Մեհեանցս, որ ե. 
ղաւ տաճկահայ գրականութեան վերջին

շտրժո ւմը . . *»(7) : Ա տ կտյն ՝ Եուրէ Խ ւս. 
չատրեանէ հ տ մտսլտ տա ս խտն մե1լնու. 
թէւնը՝ թէ ՀՀխմբ տ դր ո ւթ է ւն ր ներկա jwg- 
նող մտրդկանցէց նէւթական մէջոցներ է 
ունեցել մէայն հարուստ նա ւթա տ է ր 
ռուսական զեն երա լէ ոբդէն^ԼՋ) ՝ հէմբ 
չ.ո լ նի : 190G./'h I քԼրոպսյ մեկնելէ ոլ յե. 
ղափո\խական դո րծուն է ո ւթե ան ^էջ մը-
է^ըրձուելէ ետբ՝ էէաբեանէ եւ էր բետա, 
նէբէն կապերը խզուած էէն եւ դբադէտ\ր 
ե էւթա կւսն մ էջոցներ ու ա կն կա լո ւթ է ւն 
չէր կրն ար ունենալ : Արդարեւ ՝ Զարեա. 
նէ սլա ամ ածէն հէմամը անդլէա ց է դրա.
դէտ Լօրլխս Տ բռէ լ դրած է» . «1912-/'^ 
[1913./^- ՎՄՂ ան Պոլէս պէտէ դտն՝ր.
ւէր՝ մ եծա դոյն \աղբա տութեան մէջ ասլ- 
րելով ՝ ել էր չոլ-րջ^ր հաւաբելով տարա. 
զ՜Ւ I՛ տաղանդներու խումբ մը որ էրեն 
պէտէ օղն էր հայադէր գրական թերթ մը 
հէմնելու)^^} : 0'րամէն աղբէւրր յայտ, 
նէ չ£(10) I ԵՈնչ է անդամներ ո ւն գ-^բէ 
հ րա տա րա կուէժեան մէջ-, հ անդէ ս էն ղ\ըլ. 
է/աւոր հոդը երեբ անուններու վրտյ ծան
րացած է* ան ո ւանա թ եր թ էն վրայ Զ՛ար, 
եան Զտնօրէն.խմբագրապետի տէտղոս ով 
կ}երեւէ ՝ էսկ թարսեղեան եւ թէւֆէճեան 
)0չակ անէ ընտանեկան մականունը)' որ. 
“{էս հխմբա գէրն երի . Պ ա շտօնա թ ո ւղթ ը ՝ 
էր կարգէն ՝ կ^\ըս է * <Հ.Տնօր էն-խմբա դրա. 
պետ Կոնս տան յարեան . րնդհանո ւր բար. 
տ ո լղար Գեդամ թար ս եզետնի^ձձ.) Z Ւբրեւ 
խմբագրապետ ՝ նէւթերու վերջնական 
պա տա ս խանա տ ո ւութէ ւնը յարեանէ վը- 
րայ կը ծանրանար t

<(.Մ եհ եանի է առաջէն թ1,լԸ 0 ուն ուա ր 
1914./^ ՝ էոյս տեսաւ Հ.Մ ե ր հանդանա. 
կը^> խորագրուած նշանաւոր յա յտարա. 
րադէրով ՝ ղոր ս տորադրած էէն հէնդ 
հ է մնադէ րներ ը ՝ ել որ նա\խ՝օրօբ երեւցած 
էր հ.Աղա տամ ար տի է 1/14 Դեկտեմբեր 
1913-// թէ ւէն մէջ*. Նման հանղանա կ նո. 
ր ո ւթէ ւն մ ըն էր եւ այնուհետեւ սովո. 
ր ութէւե դարձաւ դրական յեղափո խո ւ-

ՕՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍեԱՆ

թեան մ է տող էւրաբանչէւր սերունդէ
համարՀձ_2) : Կ՝աղափարը հ ա ւանա բա ր
Հէա րեան էն կը սլա տկան էր ՝ որ բո լո ր էն 
մէ^ բացառելով վարուժանէ կանտեան 

բուն <հեւր ոպա ց էին էր ՝ եւրոպա. 
կան մ շա կ ութա յէն թո հ ոօբոհը մոր թէն 

'ապրածը՝ մէկ խօսբութ ամէնէն ա. 
ւ-ելին Եսը ոպան հայկական էրականու.
թեան մ էջ փոխատնկելու կոդմնակէցը :

Հանգանակէն ^յ^յրբոզը մէնչեւ այսօր 
պարզուած չէէ վ եղած է հեղէնակը*. 
Qui րեան է համաձայն՝ «ես եմ դ՛րել մեծ 
մասով ♦ ♦ . ֆրանսերէն : վարուժան ղա յն 
ամբո ղջ*սցրեց եւ հա յերէնէ վերա, 
ծեցի^ձ) յ Ըստ Օշա կան է ՝ «Հ անդէ սէն
ծրագէրը կազմելէ ետբ՝ կ?առաջարկուէ ՝ 
որ յտջորդ նէստէն էւրաբանչէւր ը բերէ 
էր խտացեալ մտածումը ՝ ել ԸԼԷաJ 
այդպէս՝ ոլ կո կազմուէ համառրեա լ

Հանդանակ^\£>>(14) :
թ ր կա րդէն ՝ Արմէն Զարեան հաւաս

տած է ՝ որ Հ] nu տան Զար եան էնբև է 
հէմն՝ել ու ղեկավարել "Աեհ եան}' հւանդէ. 
սը*. Նա դրել է հանդէսէ հաւատոյ հանգա
նակը՝ էսկ մէւսները ստորադրել ճ՜ն»(15) :

թառացէօրէն ըն կալուած ՝ տյս JU,J~ 
տարարութէւնը 1լ անտես է 1910-£ն ետբ 
Զարեան է դր չէ ընկերներու տեսա բանա, 
կան վաստակը հանդանա կէ դրած հար. 
ց եր ուն մասէն*, 0 ամ ենա յնդէ սլս ՝ կրնայ 
լն դո ւն ո ւէ լ էբրեւ Զա ր եանէ եւ Օշտկա- 
^է վկա յութ էւնն երո լ հ ա մ ա դր ո ւթ է ւնը * 
հէնդ դրոգներ ը բով~րովէ բերած են էրենց 
մ տածումները ՝ Զարեան ֆրանսերէնով 
վերջնական ձեւաւո րում' մը տուած է ա- 
նոնց ՝ էսկ վարուժան' հանգանակը հայե. 
րէն է թարգմանած î Աակայն՝ ասէկա մե.
բենա կան փ ո խադր ում մը չէ եղած ՝ ա յլ 
անցած է թարգմանէ չէ մտածողութեան 
բովէն ^ամբողջացումի ՝ Զարե՝տնէ բա. 
ռուփ) Հռե տ որա կան դարձուածա բանո ւ.
թէւնը վարուժանէն յատուկ ղանաղան 
երեսակներ ունէ՝ բայց ոճը՝ դաղափա. 
րական հէւսուածբը ել յա յտն ութ ենա կան

ու.
ա տ ո ւա ս.

մթնոլորտը հ ան դէ տ ո ւթ է ւնն ե ր կը նշեն 
Զարեանի կողմէ յետագային «Անցորդը 
եւ- իր ճամբան»ի մէջ բանւաձեւաԽ որոչ 
յղաՏքևԵրո՚- <£mj(16) :

Մեր կարԽիքով՛, հ անգանակին չ որո 
կէտեըր ել իրենց բացատրականը ունին 
տարրեր հեղինակներ . Բարսեղեան )«Պ ա չ. 
ատմունք եւ արտայայտութիւն հայհոդ- 
ւո յն»), Զգւրեան («Ինքնուրոյնութիւն եւ 
անձնականութիւն ձել^ ) , ՛Լար
ման («Մ չա կում՛ կենսանորոգ սլ
տումով մբ' հայ լեզուին») , Աչական 
(«Զուտ գրականութիւնը հեռոլ պահել 
քաղաքականութենէ եւ լրա դր ո ւթեն է») ; 
Ասիկա չի նչանակեր իրենց վերադրել բա. 
g արձակ հեղինակութիւն մը, հա.
ւանա կան է, որ սկղբնական բանաձեւոլմր 
իրենցմէ եկաԽ րէէայ:

Որոչ մամանա էլ ետք, Ապրիլի չուրջ^ 
'Լար ո լման լքաԽ է «Մեհեան»ր: Մայի,
սի համարին մէջ, Զարեան «Հեթան,,, 
սութի՞ւն» ի, որազբով բանավիճային յօդ. 
ուաե մր դրաԽ է, որուն լռելեայն թիրա. 
խը 'Լար ո լմանն էր . Տար ակա րԽո լ թեան 
նչանները սկղբնական պահէն իսկ կա
յին . Ա. . Բարսեղեանի 1/14 Յունուար 
1911./- նամակը կը թելադրէ , որ խնդիր, 
ներ ՏադաԽ են հանդէսի հրաաարակոլ. 
թենէն առս,ջ. . «'Լարումանր ղոր երէկ 
տեսայ , կը պահէր իր բար ես, ց ակա մ ո՛ւթի ւ- 
նը : Պիտի մասնակցի մեր խորհրգակցու. 
թեան»Լ11) : Բամանում ին սլատճառներբ 
մնացին չրացատրուաԽ : Աւելի ոլչ , Ա.
չական ^'աՐմր վերադրեց անձնական բա. 
խումներու («(...) ոչ թէ արուեստի 
հակամարտ կեց ուաԽքն եր ո ւ , այլ աւե. 
լորդ դի ւրազգաԽո ւթեան , Կ- Զարեան ի 
քիչիկ մբ խոչոր յաւակնու թիւններուն , 
որոնք (...) հանդէսը կ'ընէին կենդանի 
ու նոր»))1Տ) քլայզ տսէկտ ենթա կայական 
կարԽիք մըն է , որ չի խորանար հարցի 
նը բերանդ ներուն մէջ*.

Արդարեւ , մեր կարԽիքով վէճը պէտք 
է տարբեր Ահարկի մբ մէջ ղետ եդե լ ♦ 
«գաւառի գրականութեան» չուր/ ընթա. 
մ"Գ վիճաբանութիւնը: Հայերէն էԽզու.
էն նուէբուած 1911.// էր յօդուածէն մէջ՝ 
՛Լար,,լման յիչեցուցաե էր. «Բայց ո՞ւր է 
գաւառը, ՛ո՛ւր մողովուրդի հոգւոյն ամ. 
րողջական ո ւթիւնը կ'ապրի , ո՞ւր էր դա- 
ւառգ ^1_°P ւ դո ւնադեղ , ի ր ա պա չտ իր ա. 
չոլղներոլ հոյլերո՛վ: Այն լեզո՛ւին Որ իր 
''"‘Տ/Լն հեռոլ կը սազմն՚աւոր էր , անչուչտ 
պիտի չկրնար արտ՛այայտել այն մեԽ ի. 
տէա/ները, այն վսեմ պատկերներու դիւ. 
ցադներդութիւնները, որոնք իր մարդուն 
եւ իր հողին կը պատկանին : Այղ լեղուն 
իսկապէս չոլնե ցտւ ժողովուրդէ մը 
մեԽ սրտին տ է եզեր տկան՝ բաբտէէէւննե. 
/’/](•••) (19) : Իրմէ առա ջ, 1Տ03.ին Ար. 
փիար Արփ իա րեան ընդդԽաե էր- «Աա
կայն գաւառաց ին որ մեր նոր մատ ենա. 
գրութի՛ւնը հիմն ե լո ւ ամէն նախնա՛կան 
նիւթերն ունի , չի գիտեր դրական ճ՛ար
տարապետութիւն : Այդ նիւթերն ինչսլէ՞ս 
իրարու քով բերելու է ել մեԽ ու գեղեցիկ 
դրական շէնք մը կառուցելու է, ՛ատոր 
արուեստը չի դիտեր գաւառաց ին ! Աք՛է 
արո՛ւեստ ը սորվելու համար պէտք է կար. 
դալ , ուսումնասիրել եւրոպացի իմաս, 
տա սիր ական, բանա ս տեղԽա կան , վիպա. 
կան, պատմական , դիտական գրուաԽք. 
ներդ -. Աչնոնցմով պէտք է սնանի միտքը , 
Z-լ ասոնցմէ պէտք է սորվի իր չու^ը տե. 
սաԽները հետազօտելու, անոնց կեանքը 
քննելու գաղտնիքները. Այդ քննութիւնը 
կատարողներ ը կրնան դրնլ մեԽ դոր. 
ծ£ր»(20)յ

I960."'կան թուականներուն՛, ԶարԵան 
‘Ս՚րյւ՚շս՚Խ է, Որ «յաճախ էինք 'Լարու- 
մանի հե տ խօս ո ւմ եւը ո պա կա^ գրական 
ո ւղղո ւթէ ւնն ծրէ մասէն՝ հտյ գրականու. 
թեան հ է մնա կան ուղղութեան ՝ ձեւէ եւ 
բովանդակութեան հարցերէ շ^՚֊յ՚ջ : Վ/'-
ճում էէնբ էրար հետ *, Նս» դէ1? էր եւրո. 
պա կան դրական ազդեց ութեան մեխանէ. 
կական փ ո\/սադրմանր հտյ տոհմէկ գրա. 
կան ո ւ թ եա^ք մէջ, ե ս մ տահ ոդո ւթիւն էի 
րայ ան ում մեր արուեստէ ՝ գրականու. 
թևայյ մակարդակէ մասէն t Երկուսէս էլ 
մտահոգում էէն ար ուեստէ հարցե. 
Հ^/ք»(21) • Ահ աւա սէկ տարակարծութեան 
հիմքը. հ,տոհմէկ^ \րնդդէմ ((օտար)) դբա-
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ՒՎՈՂւՂւ ՊԵՐԺ*
Եհ

ÔGP<HIMH> ԴԱՍՏԻՈւ^ԿԶՈԽԹՒԻՂւԸ
1998 Նոյեմբեր 10-/fî/ , «Մկնիկ» Կրթու.

կան Աշիսա տան ո բ ի կազմակերպած եր. 
բորդ. բանա իսօս ո ւթի ւնը Ն ՛իոնն Պերժ ի 
-ՇաթյժոՆՂքլւ դսւսւո|ւա.րակչոՆթ>իՆՍը մա. 
ևու_կ ՆՌարկքէ^Օ.- կարելի պիտի Լըէէա՝յ իբ 
ամբողջութեամր ներկայացնել թերթին 
տէջ ւո եղի սահ մտնա փ ա կո ւմի սլա տճա . 
ո ով։ Անոնր որոնր հետաքրքրուած են 
նիւթով՝ պարտին անոր հ րա տա րա կած ե ր. 
կու դիրքերՀ*(1) ընթերցել ել թերեւս ալ 
անոր կազմակերպած ա շիսա տան ո ցին հե. 
տեւիլ(2) , ինչ որ ծանօթանալու լաւա, 
գոյն միջոցն կ՝ նկատի առնելով նիւթին 
բնոյթը :

Իվոնն Պերժ իոկ ական ոբոն ո րլ մըն է 
կրթական աս պար կզին մկջ. Այսօր y չնա. 
յած անոր 90 տ՛արեկան հասակին ՝ 70
տա բ ո ւան կրթական փորձառութեան , 
դեռ' մարմնով ձ՜իր , մտաւոր ու դա ս տիա. 
բակչակաղյ բեղուն կեանր մը կբ վարկ։ 
Շ ա րմում ի ա որն չո ւթեամբ իր տարա ծ հե. 
տա զօ տ ո ւթ ի ւնր առաքելութիւն մ բ կատա
ր՛ողի բոլոր յատկանիշներն ունի։ Ամկն 
առիթով ՝ անվհատ 5 իր ա չա կե ր տն ե ր կն 
ս որվելու պատրաստ ՝ անոնց դժ ո ւա ր ո ւ- 
թիւնները տեսնելու՝ կարդալու՝ իւրօ. 
ր ինա կ կարողութիւնն ոլ զդա յնութիւնր 
ու նի : Իր շարժ ու «ք/' դաս տ իա՝բա կչա կան 
ut չխա տան քին մկջ յաճա իր կր հ անդի պինք 
«ամբո ղջա կան կրթութիւնդ (éducation llO- 
listique) տարազին , ուր մարմնային՝ հո. 
դեկան ու մտային \ո ւնա կութ ի ւններ ու 
ներդաշնակ ո լ ամբողջական զարգացումը 
կր թութեան ւլ լիս աւոր նպատակն կ ։

Աիամամանակ անոր հայեացքները տի. 
բոզ կրթական ի րսւ վիճակին ու մտա յնու. 
թեան անվա՛րակ դատապարտութիւնն են ։ 
Ան հ ո սանրին դկմ քալող աղա տա թո հ մԼ՛^ 
կ ։ Անոր սուր քննադատս ւթի ւնները !լուղ. 
զուին կրթական կառոյցներու ուսումնա՝ 
կան նպատակիդ ու միջո g առումներուն ։

Ան յատկապէս սուր կե րպով կը թնա. 
դատէ կրթական ասպարէզին ^ԷԼ տա. 
բածո ւած ՝ ին չպկ ս ճա րտա բա ր ո ւե ս տի եւ 
առեւտուրի ձ*կջ՝ մրցակցութեան ո, ար. 
դի ւնա բեր ութեան օրէնքներէ ու ա րժե չա . 
վ՛երը։ Անոր համար դպրոցները լ^տսյ» 
ծոզ ուղեղներ արտադրող գործարաններ 
ւէարձա ե են, զուրկ ստեղծագործական 
միտք ու զգա յնո ւթիւն յառաջացնելու հա. 
սողութենկ ։ Դիտական ու լեզուային կըր~ 
թանքները անջատուած են մա րմնա յինէն 
ու զեղար ո ւե ս տւսկանկն . մէկ [սօս քովի 
դիտականն ո*֊ գրականը կիանտեսեն ււտերլ- 
ծ.ա ղո րծա կանն Ոլ կիրառականը եւ փո
խադարձաբար ։ ^եո. աւե լին' առաջիննե. 
ր\Ը կ[Լ դե ր ա դա ս ո լին վեր ջինն եր ուն ։ Մ տա. 
յ[՚ն ուսմ ո լնքներ ո ւ դերիչէսումը կը էսս, էս* 
տէ մարդկային ո ւնա կո ւթիւններ/, /J, հա
լա ս ա ր ա կչռո լթիւնը. եւ դուռ կը բանայ 
զանաղտն մարմնային „լ հոդեկան տադ. 
նապներու ու բար դո յ թնե ր ու ՚ սւ/n կա. 
պա կց ոլթեամր ան հետեւեա լ կերպուէ 
կ' ա ր տա յայտուէ, ■

«ներկայիս, ինձմէ ալ լաւ գիտէք , որ կր 
պնդուի գիտութիւն ամբարելու վրայ • այ. 
սինքն՝ գիտութիւն որ կր հիմնուի ուրիշ, 
ներուն գիտցածին ու հնարածին վրայ : 
Կը սորվինք , կը սորվինք վկայակաց մը 
ստանալու համար , քլ վկայական մք ստա
նալու համար պէտք է դուրս տալ ամրար. 
ուածշ : Շատ կր ներէք րայց վերադարձը, 
ւածը փսխունք է : Այսինք ն ա1յն ինչ որ 
կերուած է, րայց չէ մարսուած : Այո գըզ. 
ւելի է բայց թոյլ կու տայ որ թուղթի կը. 
տոր մը ձեռք րերուի : ՛ինքնագոհ ոլ երջա
նիկ Ըլլալը , ոչ թէ անյագուրդ ամբարելը , 
շատ ունենալն է, մանկավարժութեան 
հիմնակա՛ն սկզբունքը մանուկներու հե. 
տաքրքրոլթիւնը արթնցնելն է, ոչ թէ 
մրցակցութեան մղելը :

Մրցակցութիւնը հոգեպէս կը չարացը. 
նէ : Պէտք է աոաջինը ըլլալ, աւքէնէն զօ. 
րսււորը Ըլլալ: Միւսները կարեւոր չեն, 
(ընկերութ իւնը կարեւոր չէ : Մրցակցու
թիւնը հրէշային է: Սակայն հետաքրքրու. 
թեան պարագան այլ է- խմբային զորԱ 
ծակցութեան կը մղէ :

Վազելու վարժանք մը ունիմ , ուր աոա. 
ջին եղողը, երկրորդ շրջանին վեր,ջին|ը կը 
դառնայ եւ վերջինը՝ աոաջին: Անդադար 
կատարել կու տամ : Չէք կրնար երեւա
կայել ուրախութիւնը պզտիկ աղջնակի մը 
որ կը գոռար' աոաջինը կրնամ ըլլալ , ա. 
ոաջինը կրնար ըլլալ» '•

Կարելի է Ըս նոյնիսկ որ անոր կեց-

ո ւածքն ու հայեացքներ լ, ո՛չ միայն տի. 
բ ո զ կրթ ական մտածողութեան , ալ լեւ 
արեւմտեան կր թական մչակո յ էմ էւ ու քա- 
դաքակրթո, թեան տրմէքներ ր կր մ֊ րի/֊ 
տեն ՚

«...Մեր ժամանակը կ ՛անցընենք իրս. 
տած • հեռատեսիլ կը դիտենք նստած , 
համակարգիչին առջեւ' նստած • ուրեմն , 
մարմինը. կանխորոշ սովորոէթիւններ 
կ՚առնէ' նախ եւ առաջ , կայուն դիրք' 
աթոռի չորս ոտքերուն նման, ձեռային 
ժեստով կը բաւարարուինք : Սակայն
շարժում կը նշանակէ նաեւ ամբողջ մարմ. 
նին տեղաշարժը . "լեցուն" վայրէ մր դէ. 
պի "դատարկ" վայր մը • իսկ աթոռի մը 
վբայ նետած միշտ լեցուն տեղ կը գրա. 
ւենք : Աթոռին նստած, շարժումի լքէջ 
չենք բառին ամբողջական առումով, աո. 
կորութիւն ւքը որ մանուկ տարիքէն մար. 
ւքինը կ’իւրացնէ : Այս վինակը մարմնային 
լնացուլք ու անշարժութիւն կը ստեղծէ, 
շրջանաոական ոյ_ յ օդային լճացուր ալ: 
Եւ ասոր փոխարէն ինչ բան եւ ինչպէս պի
տի շարժումի լքէջ մտնէ , եթէ ոչ լոկ մը. 
տային լարուածոլթիլնը , գլխոլ մէջ թա. 
ւււսծ ւսնկւսշկանդ խենթը (la folle du logis) 
կը. սկսի բանիլ' կը մտածէ ու կը մտածէ , 
կը գնէ ու կը հանէ ; յարատեւօրէն անց. 
եալով կը սնանի կամ ապագան կ’որոնայ , 
սակայն հագուադէպօրէն ներկան կ’ապ. 
րի : ՞Նստակեաց մը որ սովորութիւն դար. 
ձուցած է նստիլը, կանգնած դիրքին մէջ 
միշտ անհաւասարակշռուած կը զգայ ինք. 
գինք • ինչո՞ւ' որովհետեւ քալելու համար 
մարմնին կշիռքը պէտք է մէկ ոտքէն միւ. 
սյը տեղափոխուի • ջանք պէտք է թափէ • 
անշարժութեան ընդդիմանայ , ինչ որ հա- 
կւսռակ է աթոռին վարժ ա՛նձին սովորու
թեան : Ամբողջ լքարմնին շարժողունակոլ. 
թիւնը խաթարուած է, զոր պէտք է վերա, 
գտնել» :

1՝ ւէոնն Պերմ դմուար մանկութիւն մը 
ունեցած է , սակայն՝ ա\յդ վ, ո ր ձառո ւթ ի ւ* 
նը ա՛հ ո ր ապադայ դաստիարակչական 
գործուն է ո՝ւթե ան ւէրայ մեծ աղդեցու. 
թիւն Ո ւնե ցած կ ու. հա յեց ողութիւն ը ընդ. 
լայնած ։ Իսկ ան իր վերածնունդը ՚կիապ. 
րի դա ր ո ւս սկիզբին պարարուեստը յեղա- 
չրֆբդ Իղատորտ Տանքընի քրոջ՝ էլիղա- 
ս[էթի վարած գեղարուեստի ոլ սլա ր ի 
դպրոցին մկջ*. Ի ղատ որա $ անքբնի լիրն, 
տըռտուքը յետադա յին ՝ գարուս առա.

քա ռո ր դին յեղտ շրջեց պարարուեստի 
դեղադիտո ւթի ւն^խ ո լ ճաշակը ՝ որուն հե. 
տե լան քով դասական պարի նուի րա դոր. 
ծուած 5 բայց ՝ անհոդի արհեստական շւս ր . 
մո ւմներ ը տեղի կոլ տան ե րամ չտա կան 
ապրում կն բթած՝ պարզ ու ինքնատիպ 
պա րին ՝ նո յնքան պարզ ու անպաճո յճ հ ին 
Հլուն-ակա^, չդար չէ ղդե ստներոլ օդտա. 
դո րծո ւմ ո ւէ . (Տանքրնի դիւտերոմն ազդե- 
ց ո լթիւնը մեծ եղած կ նաեւ թատերական 
ա րուե ստին ու բեմսւկան շարմում ին հա
մար ՝ արդի թատրոնի հսկան երկն ՝ խ1՛ է-
պկս' անգլիացի Կորտ ո\ն 'fi['^jfi'(3) ու
ռուս Ս թ անէ, ս լաւս քին անդրա/րար ձած
են անո ր արո ւես տին կա ր եւ որո ւթե ան'} ։ 

Աւ իրա սլկ ս ալ Տանքըն քոյրեըբ ճա.
կա տա դրա կան դեր պիտի թազան ւսն որ 
կե անքն իմաստաւորելու՝ անոր հետա. 
քըրքր ութիւնը ս տեղծա դո րծո ւթեան ու. 
ղիին առաջնորդելու ոԼ մանուկին հոգին՝ 
մարդու էութիւնը ճանչնալոլ ձգտելու։

Աակայն այե թե չ Տանքըն քոյրերուն 
մօտ՝ պարի նորովի ընկալումը զուտ 
յայ տնատես ո ւթեն կ կը բթկր ու [բնական՝ 
շն ո ր հը, մըն էը , ոI1 ո անոնք ,ո չ
մէկ կենդանի օրինակ ունեցած էին անկէ 
տպաւո ր ո ւե լո ւ ՝ անոր ազդեցութենկն ս ը. 
նելու ՝ Ավոնն Պերմ իր անձնական վյորձա- 
ռութեամր ու յա րա տեւ ա շթ ա տ ան քո վ y 
անոնցմէ ստացածը կը ճոթացնկ ՝ կը զար. 
դացն է ու կը հաս ցնէ .“Շարմումի Դաս. 
տիարակչութիւն. ամբողջական ինքնւս. 
տիպ ա շթա տանքի ՝ որ զուտ գեդա րուես. 
տական բնկալումկն անդին ՝ ման՝կավար. 
մական Ոլ դաստիարակչական դիտաւո. 
րութեամբ ՝ ծնողքներուն ՝ ուսուցիչնե
րուն ու կրթական կառոյցներուն կ'ուղ
ղուի՝ մատչելի դարձնելու նպատակով 
անոր օգտակար ձեռքբերո ւմներ ը •

Տիկին Պերմի շա րմում ի ու մարմնի 
դաս տ իա րա կչութի ւնը տեսական ու դործ. 
նական միջոցառումներու ամբողջութիւն 
մը կը կազմեն ։ Ան իր հետազօտութիւնը 
կատարած է բմիշկներու ՝ րինէզիթկրա.

ւիկօթներու՝ կենսաբաններու՝ սննդարահ. 
ներու՝ հոգեբաններու Հ թատր ո V 7-Z-֊ 
ծիչներու ՝ երամիշտներու դործակցու. 
թեամր : Մ օտ ուս ո ւ մնա ս ի րած է արեւ, 
մըտեան /ի ի լի ս ո ւի տնե ր ո ւ կրթ ա կ՛*1^1 ՚,Լ- 
դաստիարակչական հայեացքները } ին՛չ. 
ս/էս Կէօթէ , &/<լլէը , • • • ։
Աատկապկս արեւելքի իմաստասէրներու 
կեանքի րմ բռնումն /ււ բանաստեղծական 
մ ի տքը զինք դրա ւա ծ են : ԱՆ փորձած է 
անոնց փորձառութիւնը ապրիլ ու շար- 
մու մէ, դաս տիարա կչո լթիւնը ա յդ հ ա ս կա
ցս ղո ւթ եան բա ր ձ րա ցնե լ ։

Աքս ւո ռում ով յատկանշական եհ անոր 
ա շթա տան քին նԼլ մարմինն զգալու ՝ 
մարմնի ջղային դրութիւնը թազաղեցնե. 
լոլ (relaxation) ՝ շնչառութիւն ը հիմնա. 
ւ որելու՝ արեան շրջանառութիւնը կանո, 
նաւ .որ ելո լ նպատակով տրուած ւէարմանք. 
^յերը՝ որոնք կական դեր կը թաղածն մարդ, 
կա յին ղւ1ա յթութիւն ր ար թն ցնե լո ւ ՝ տպա. 
ւորուելու կա ր ո ղո ւ թէւ^ը ղա ր դացն ե լու ՝ 
ասլր ո ւմն ու 'փորձառութիւնը !լ ր թ ո ւ թ ե ան 
առան ց ք բ դ ա ր ձնե լ ու մէչ-.

Ան երա թային մօտ շարմում ի ւլա ր րլա g. 
ման ու ի լրաց մ ան չորս հան ւլր ո ւանն ե ր 
՚սւ ս ա հ ման կ .

ա - գալարումը՝ մողկսի նման ողնաշա
րին ազատ ղո րծ ածո ւթ ի ւն բ ՝ աջ.ձաթ ՝ առ. 
ջեւ.ե տեւ ՝ վ ե ր ավ տ ր ՝

բ . տեղւոյն լիրայ՝ նստած կւււմ ոտքի ՝ 
զսպանակի նման վեր.վար երերալը՝ ո. 
ր ո ւՀ/յ առաձդական կեդրոնն կ որովա թը \

ղ _ ւլետին ծեծելը՝ ո տնա հա րո ւմր՝ ՝ 
դ - վերջապէս ՝ մարմնին քալելու՝ վ՛".

զելու՝ ց, ոքս լւ պարելու. ՝ տարածո լ
թեան մկջ աղատ չ,էյրձ՜իլր *

«Այս կարողութիւն նեթը արձանագրր.

(այսինքն' Ֆրանսացի) պարտագրավ ս. 
թական կաղապարներով , ինչպէս քւսւԼ Լ ՚ 
նոզք ներու ն սսւհմանափակռւմներոկ։ ՚
ըւսՆը "՚չ ֊, սւ յՆ բան՛ը /։ չ il էյ ըներ ,
Նեը , մթ բՆեբ" , ինչ որ կ՚ւսռաջնորդէ Հ 
քսուկները նստեցնելու թուղթի մը ա)լՀ 
որպէսզի գծագրեն իրենց կ^Աիոճերն դ 
խնդիրները , փոխանակ' կեանքը ազԱ1ա 
րէն ապրելու ու արտայայտելու».

Ս՛ան ու 1լեե րււ t ն մօտ ՝ յա տկրսպէս , 
մէւնը չաըմումէ, մէջ /ընելու ս/նհրսյյ՝ 
տութեան պէտք է ոբ անդրադառնան նՀէ, 
եւ առս,ջ ծնողքէւերն ոլ դաստէր՝արա1թեյ^ 
որով չատ յտճաէս ան՝//Նք Նստազեսլց 
քէն վալ/Jուած ըլլալով , տալ,իքէ ձա5,քոլ. 
թեա*ը բերումովդ չալ, J ելու պահանջր 
Նալ չեն ղդա [՛ , երա խաներուն ալ կը 
Նան այղ իրաւունքը , կը բթանան ու 
տեսևն մանուկէն մ է ջ եռացող բնոլթէ^ 
կանչը ո լ կք դատապարտեն անչարեոլ 
թեան վլամ կր չեղեն անոր ներքին մղ„լ 
մր կողմնակի լծակներ գործածելով՝ թ, 
պէս' հեռատեսիլ դիւոելոլ նստեցնելով 
կում տուր մի կ տ ո ր մ ր իւր ո ս տ տ նսր լ ո վ ,

«Կը յիշեմ փոքրիկ աղջնակ մը որ մՕր 
մէն կը խնդրէբ որ ինքնաշարժը հեււուՍ 
կայանէ որպէսզի կարենայ վագել մխնչել 
տուն ; չերեւակայէք , ծնողքները կ’սւշիա 
տէին , ւքիշտ ինքնաշարժով կր լոեղսոխփ. 
ուէին, իսկ երախան վազելու ւղէսւքր կյ 
զգար : Ահաւասիկ կե՛նսական կարիքն^, 
պահանջներ որոնք մոռցուած են : Մենք 
բոլորս շատ դիւրութեամբ "կը tfnngp. 
լինք" աթոռներոլ ւէրայ :

Անցեալները տիկին լքը ինծի կ՚ըսէր՛ 
"ես թնալ մարմնովս չեմ աշխատած", 
հարց տուի տնոր թէ ո՞ւր կը գտնոլկ 
ինք մարմնէդ դուրս : Ահաւասիկ ոդրկ 
զական երկուութիւն վբ» :

Հարկ է մարմինը չա րմում է մէջ դնել, 
անոր ան հ ր ս/մ ե չտո ւթ եան ան դրա դաոնալ. 
Ա/ո , չատեր դիտակից են ս/յդ պէահանջթ֊. 
Արդի աշէսարհի մէջ անպակաս են մարւէ. 
նամարղական դասընթացքներն ու կէրա, 
ո ա կս/ն արուեստէ, ու գեղարուեստի ալ, 
էս ւս տան ո ցն ե րը : ՛Ան ո ղքՍ ե րն ու դասատու,
ներք չատ յաճաէս կլ, քաջալերեն ու մթ

ւած են, բնութեան կողմէ տրուած են 
մարմնին: Բայց մարմին մը որ հագար ու 
մէկ արգիլումի պատճառով կր զրկուի 
այդ շարժումներէն, ինքն իր վրայ վըս. 
տահութիւնը կը կորսնցնէ, որմէ կբ ծնի 
ամչկոտութիւնը եւ այլ աննախատեսելի 
հետեւանքներ: Էնչո՞լ. որովհետեւ, մար. 
դուն բնութիւնը կր հոգեկանացնէ (empsy- 
chise) մարմնային փոքրիկ տկարութիւննե- 
Ը՚Հ'յ որոնք հոգեկան թարդոյթի կը վե. 
ր ածուին • ինչ որ խորքին մէջ չնչին տը. 
վարութիւն մըն է:

՞Նոյն խնդիրը կը յաուսջանայ ոտքերուն 
պարագային- ծոյլ ոտքեր, ոչ մէկ ներկա, 
յութիւն, կեանք չապրած ոտքեր, ամօթ, 
խածութեան ծնունդ կու տան : Պարզ 
յայտնութիւններ են, որոնց ետին սա. 
Կայն չենք երեւակայեր այդ աշխատանքը 
զոր կը պահանջէ մարմնին անդամը իր 
բնակաց շարժումները վերագտնելու հա. 
մար: Դիւրին կր թուի, բայց դիւրին չէ: 
Ոտքերոլ ազատ գործածութիւնը կարեւոր 
հոգեշաբժողական (psyclio - loco . mo
teur) կեդրոն մը գործի կը լծէ, ինչ որ 
կ՚ազատագրէ ողնայարի ազատ ու հան
գիստ գործածութիւնը մինչեւ ծոծրակք , 
որ իր կարգին գլխոլ շարժումներուն ազա. 
տոլթիւն կ՚ընծայէ: Այս կարողութենէն 
յառաջ կու գայ մարմնի կողմնակի ընթա
նալու տիրապետումը • այսինքն' աջ-ձախ 
երթալ.գալն ոլ կոզմերոլ հաւասարակըշ. 
սութիլնը :

Կը փորձենք վերստանձնել այս կարոզու. 
թիւններբ պարզ միջոցներով, կշռուած եւ 
զուարճալի միջոցներով : ՞Նուազ մտաւորա. 
կան լուծումներ , աւելի կենսունակ , կեն. 
սոլբախ , զուարթ խավեր ու միջոցառում, 
ներ» ;

Ւրօք, քւվոնն Պերմ սւյ*ե բացառիկ կա
րո զութի ւնն ունի եր աիսան էրո ւն ՝ նածւ 
չափահասներուն ՝ հոգեկան դմուարու. 
թիւնները կարդալու՝ տնոնց մարմնային 
կեցուածքէ ու շարժումները դիտելով ♦ 
իւաղի մը կամ փ որրի՛ կ վարժանքի մը ա. 
Ո-իթսվ հ ևրր թաղակիցները իրենք զիրենք 
կ^Բ. ոռն ան ո լ կը տարուին թաղո ւի ՝ բնա
կան,արար իրենց ամբողջ էութիւնն կ որ 
կը դրսեւոր են իսաղին տրուելս էի : Շար. 
ժու մ/, ու մարմնի լեզուն հասկցողին հ.,ս. 
մ տ ր անմիջական է ա խտա ճան ա չում ր եւ 
բնա,կան է այդ թե ր ո ւթիւննե ր լլաստիա- 
րտկչական միջոցներով ուղղելու որոնու. 
մը.

«Երախաներոլ մեծնալը տեսնելով, ա. 
նոնց դասաւանդելով, կը տեսնեմ որ ե. 
րախանեբն եց որ ինծի սորվեցուցին . կըր- 
ցայ կարդալ անոնց մէջ , իրենց պէտք ու
նեցածը ; • Կամաց կամաց, տարիներու 
ընթացքին անդրադարձւոյ , որ մարմնի 
բն՛ազդային համակարգումները (coordina
tions instinctives) կր կորսուին տարիքի 
աճին ընթացքին . Ազգային Կրթութեան

չեւ իսկ կը սլարտադրեն ՝ որ երաիսանհ^ 
հ ե տեւին tu յդ կր թանքն եր ո ւն ։ Ուրեմն՝ 
^արց կրնանք տալ թկ ո՛ւր կ իս^դիրը։

Հարցը շատ աւելի բարրէ կ քան ինչ որ 
1լ երեւակայենք ։ ճիշդ այնսլկս ՝ ինչպկս 
որ ճաշի պարադային ՝ կրնանք հւսրցնպ 
թկ ի^ն չ կ աա ր բեր ո t թիւնր այսպէս կոչ. 
ուած' fast food-/>^ եւ տունը մօր հողւս 
ծո ւթեամ բ ՝ հ\արո ւս տ սնն դանի ւթե րով 
պատրաստուած ճաշին ։ Աայ^ թնամշի{ 
որակի ՝ ճ ա շա կի ՝ ղաւկթն սննդական հա, 
լա ս ա ր ա կշռո ւթ ե ան օրգանական ըմըըո. 
նումի*յյ տ՛արբերութիւնը .

Իսկ ի՛նչ կը վեր արեր ի մարմնային չաք՛ 
ժում ըթդդրկոզ դասընթացքներուն՝ ւչւա 
ռին բուն առում՛ով անոնք շուկայ {ք 
ներկ այացնեն , ուր ս/է/րո ղ մտ՚այնուիէ՝ 
նը^ բա ղ ս, ռո ւթ ի ւննե ր լյ յարդելովյ հեռու 

է կրթական՝ սնուցիչ 'վերաբերումէ՛ եր 
ա չէս ա տանք/i մա ր ղէ, չն ե բ ո ւմն , ա չիւաաւսե 
ներ վար ողներ ո ւն համար ղուտ ^ա֊ 
վաստկելու միջոց Ոլ նպատակ դս/րւեայ 
բնակւսնարս/ր կր թական ր կը տումէ ու 
նահանջէ .

«‘1'ժբախտաբաը , այսօր պարի ու կիք® 
ռական դասընթացքներուն , հանդէսի Jnl 
ցսւդըումներն են ոբ կը գնահատուին ոս է 
փնտռուին; ••-Բեմական արուեստին է 
ւիբեալներն ու վարպետները անպտյմ11* 
լաւ դաստիարակներ չեն : փաստի™ 
րակութիւնը ուրիշ խմոր կը պահանյէ 
՞Նոյնպէս դաստիարակներն ալ անպ®™ 
ճառ առաջնակարգ բեմի գործիչներ վ® 
Աւքէնէն մեծ վտանգք, որմէ պէտք է յ®” 
կապէս զգուշանալ, այն է որ bpp111!1"!՛՛ 
րախաներր իբր յաճախորդ կը դիտով* 
որոնց կարելի է պարի դաս ծախել, բ®111 
րոնի դաս ծախել, բեմի վրայ մեծ un®11 
դառնալու հեռանկ՛արը շահարկելով : W 
նոդքներց ալ բագմագբուղ ըլլալուլ իք^ 
զաւակները կբ մզեն առաւել եւս 
զան գործունէութիւճներու' պար, 
ժըշտութիւն, նկարչութիւն, մարզանք" 
Սակայն երախաները որքան պիտի 11իէ 
ին , որ ծնողք ներք իրենց հետ գործու 
ութիւն մը ունե՛նային, եւ ոչ միայն f11 
նոճք այլ գործունէութեանց առս՝?նո1 

դէին»:
Ո֊յս բոլորով հանդերձ , Տէկթ՛ 

ւղա շտօնական կրթական հ ա ս սա1 ulT,Ll ՚ 
ներու կողմկ ճանաչում զտած

եւրութիւն մբ չէ։ Ին չո° ւ * որութ^տ1 
տարած ա շիսա տան քը իբ փոքրիկ U'F 
տանողին մկջ դո րծո ղ \ա րհեսռէէհհոր 
պետի բծախնդիր ու իսն֊ամուէսծ 01 
տանքն կ ։ IJuiiiiiui յա կանն ու քսձ*ւսկ 
îz^ չեն հանդուրժեր անոր սլւսՀ11*^ 
ո ւշա դր ո ւթեան յ ԱՅւոր փորձաու"-րԼ

դաղափա րական ըմբռնում ը յ
հոգեկան ամբողջական դործընթ^Չ} 
իրականացում մը՛. Այս է թերե֊-Լ< I 
ճաՈր որ առաջին հերթին Հ "դեբ,ո 
հոդեբոյԺները շատ մօտէն կր հե^վ^ 

նոր ա շիսա տանքնե րո ւե ՝ մասե^լՈ1
Fonds A.R.A.M
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ՅԱԿՈՐ ՕՍԱԿԱՆ ԵԻ ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ
(Շար. Ա- էջէն)

կս/նութան-. Ինչպկ՞ս հաշտեցնել ,Ոռհ. 
Տ[ւ1լն ու օտարամուտը-, Օ չա կան ո՛ւ Բար. 
^ղեան, որոնք դեղագիտական առումով 

մօտ կին Վար ո լմանիդ քան Զար. 
էանթ , հանդուրժած են վերջինիս «քիչիկ 
մը խոշոր յաւակնութիւննեը ը֊»{0 չական) :

ի^չպէս Պըլտեան, ն չմարած է, 
կսսկան միշտ արհամարհած կ արուեստն 
ուիր օրէնքները(22) ■ Հանգանակէն ետք, 
յարեան գրած կ քրոնիկներ եւ քերթը, 
լածներ-. Իրեն համաձայն , բ ա ռա րաննե. 
րու օղնութեամր դրած ^(23), րայց Օշա. 
կան պնդած կ t «Գեղամ Բտ բ ս եղետ-
նը(4,է) շարունակեց թարգմանել Զարեա. 
նէն ֆր անսերէն դրուած կջեր?>խ2Վ) : Հա. 
ւանաբար Զարեան իր յօդուածները '{րած 
կ բառարաններու օդնո ւթեամր ո լ հրա. 
տարակած՝ Բարոեղետնի խմբագրումէն 
ետք. Այո ենթադրութեան համար նկա.

ունինք ֆրան սաղիր Արմէն Տորեան 
պարագան, որ 1910-///^///}/ թուակտննե.
բուն փար իդեան դրական ասպարէզին 
չէջ որոշ համբաւի տիրանալէ ետք, Պո. 
փս դարձաւ ու Եղեռնի զոհ եղաւ-. Օշ ա . 
կան դրած է իր մասին , «Փարիղէն կը 
ս աանա^ինր ի ր քե ր թու ա ծ նե բ բ , բա ր բա
լոս հա յերկնով մը դ ըոլ--տծ, ՝Futjy որոնց 
պարունակած թորհուբդը նոր կր ան սլա ք.
ման : (♦••) Իը հայ^թ^ քերթուածները
անկա տա ր են ձե ւո ■Ւ ու կ լՀ Հայտնեն ւի ո _ 
խաղքութիւնը՝ ո բուն ենթարկուեր
^ան»(25) ։ Հետեւաբար ՝ պատճառ չկաJ 
կասկած ե լո ւ ՝ որ Զ,ս [* ե.տն անկարող էր 
դթլ՝ նոյնիսկ «բարբարոս հայերէնով» 
կամ Հ բա աս րան օգն ո ւթի ւնո վ»:

«Մեհե անդի ՛անկումին պատճառները 
յայտնի չեն* Տ թամ ւս բսւնա կան է սլատե. 
րադմի մասին մտածել, Եօթներորդ. ու 
փղվին թ1"~Ը LnJu ՛ո ես ած է Յուլիսին, (Լ * 
Աշխա ր համ ա ր ա ի ւիա ւլ ո ր դ ա յն ին-, Բ ո լիան . 
կա կու թի ւնք որեւէ կերպով ցոյց չի՛ 
տար , որ վերջինը պիտի ըլլա ր ; Վերջին 
ԷԱւն 1![,այ նոյնիսկ յայտարարութիւն մր 
կտյ «Անհետն» տարեգիրքի յառաջի կայ 
հրաււրա րա կ ո ւթեան մա ս ին , ո ր սլէս հ ան- 
ղկսին լրացուցիչ (ffL թերեւս մրցակից' 
Հևաւասարդդին^ : Հարկաւ , սլառակտու. 
մի ւէար1լածր ներկայ է որսլէս «մեհ ենա. 
կւսն-ջչ - «հ ե թան ո ս սւ կանդ բանաւէէճի^ լիեր, 
!.խ՛ հանգրուանի արտայայտութիւն՝. Այս. 
պէս » 3 ո լրէն Գ ան իէ լեան դրած է ՝ որ 
հՍիրունու , Վար ո լմանի , ԷԼհա րոն ի ընդ. 
հարում ր կ* իէւսրեանի եւ միւս էսմ բագի ր.
ների հետ եղալ 1914./r Ապ ր ի/՜Մ այիս ա.
մէ սնե րին եւ շատ բանով նա էսո րո շեց 
հանդէսի լուծարքը , քանի որ նա՝ կորց. 
Ցելուէ ճանա չուած հեղինակներին ՝ կորց
նում էր ել անմիջական հետաքրքրութիւն 
Ընթերցողների շրջԱէնում» (2$) î

Սիր ունի , Վար ո լման եւ Ահա բոն դրա
կան շա րմո ւմ ի հնա դո յն կորիգն էին ել
[•րենց ու իէարեան ա Բ ա ր ս ե ղեան _ 0 շա կ ան 
առանցքի հե տ ճակատային բա թումբ հ\ը- 
նարաւոր է* Աակայն, Սիրունի «[Վեհերս. 

1ՈԼր՝սէն դիտած է , եւ չենք դիտեր
[՚ նչ կոուաններու վրայ Ահարսնը Վա
րուժանէն անմ իջապէս ետք «Ա*եհեան»ր 
Լրող կը համարուի ՝ երբ անոր ա շթա տակ. 
Յաե է մինչեւ վերջին թիւր : 'Լարում ան ՝ 
ոլրեմն , միակ « ճ ա ն ա չո\ւա ծ հ ե գին՛տ կ դն 
կր} որուն հեռացումը մահացու հարուած 
W կրնար րլլտ լ հանդէսին '.

մեհեան՝» ի վաթճանէն ետք, մթնո լոր.
^ր ոմն չն չե լի դարձաւ • թուրք պե տա կան 
Արենան Հայերը կաշկանդող հ անդոյ, 

'■'եւողհետէ կը սեղմէր* Այս մամանա.
\,Ա1րիոնի^ հետ կապս ւած դր ուա դ մր

thérapie-ի դսլրոցի հետեւորդ-

գարուն շարմում ի դաստիարակչու. 
1Լ^ր ունեցած է իր ՛ակնառու մշակնե. 

ինչպէս^ Տալքրոզը , Եիւրճիէֆ , Մ է-
J Իո/տ , Լա պան , Ե բոթովս քի » « » : Այո

Plfi ներս ՝ Հայերու մօտ ՝ Եոմիտաս 
ք^ասլետ y Լեւոն Շ անթ ՝ Սրբուհի Լի-

՚ն կա ր եւո լ, ներդրում ո ւն եց ած են :

0 jp Vivre son Corps — pour une péda
le du mouvement — Seuil, 1975;

Panse la Vie, Le Souffle d’Or, 1994. 
tudio Yvonne Berge : 

ը p rue de Breuvery, 78100 Saint- 
(3?a^,en'Laye; Tel.: 01. 34. 51. 02. 30. 

Isa(jOr J*’ Gordon Craig, «Memories of
can», The Listener, (1952

June 5)
(4) Q /Ն.

îjf . ,U՝ Constantin Stanislavski, «My
Art» (1927)>է? 185:

'/‘".I , Ղոր Ավպվ՚փ Զա^արեան վերա պատ.
՛է տծ կ 1973.//}/, իրրեւ թկ 1944.//!}/ Օչտ.
կսւն ի կոդմէ անձամբ պատմուած .

«Ոսսւէկանութիւնը կը հետապնդէր Օշա.
կաէւր , Ա . Աշխարհամարտի սկիզբը : 

Կոստան Զարեան օտարահպատակ էր ու
ասձեոնմխելի: Չեմ գիտեր, թ-է ուրկէ՞ 
)նարած էր այ ն անսպաո. գումարը, Որ 
անհաշիւ կը վատնէր կապելաներու մէջ : 
Երբ ասդին իր գրչի ընկերները մէկ աո 
մէկ կը նահաաակուէին, ինք անդին գի. 
շեէնեըր կր լուսցնէր թուրք ցնծուհիներու 
մահիճներուն մէջ : ( . . .) Օրեր շարունակ 
գինք կը փնտոէի. յոյսի նշող մ|ք կ՚ակրն. 
կալէի այգ հանդիպումէն: Գիշեր ւքը, 
մինչեւ լուսաբաց սպասեցի այն շէնքին 
աոջեւ, ուր յաճախ կր զուարճանար Կոս. 
տան : Երբ դուրս եկաւ շէնքէն նախ քանի 
մը քայլ իմ կողմս յաոաջացալ, տեսաւ 
գիս , կոնակր դարձոլց եւ հակաոակ ուղ. 
ղութեամբ արագ քայլերով սկսաւ հեոա. 
նալ : Հասայ հտեւէն :

. Կոստա'ն, . կանչեցի , . կարելի՞ է 
վայրկեան մր . . •

Վախը որքա՜ն փոքրացոլցլսծ էր զիս : 
Ցայ՚նղ կը րրթււար խօսելու ատեն :

. Ի՞նչ կ՛ուզես, . հարցոլց այնպէ՜ս 
կարծր ու կծու, որ շատ յստակ էր, թէ 
պիտի մերժէր խնդրանքս:

. Կոսսւա/ն, խնդրենք, ինծի երկու ոս. 
ԿԻ ՓՈԻ աոլր, _ ր„ի , . ոստիկանները օր 
ու ցերեկ զիս կր հետապնդեն , ազատէ' զիս 
այս մահաստանէն :

Շնականօրէն խնդաց , նայեցաւ սարսա. 
փաւհար դէմք իս ու ըսաւ •

. կորսուէ', յիմա'ր , այս օրերուն ո՞վ ո. 
րոլ դրամ կր վստահի :

Աճացի փողոցիւն մէջ , Կոստաճ անհետա. 
ցալ աոաջին անկիւնադարձին : Յաջորդող 
երեք տարիներու տազնապտհտր կեանքս 
այգ օր սկսաւ»(27) :

Զտրեան յաճախ մեդտդրուած կ եսա- 
կեդրոնութեան , փ ա ո՛տ ս ի ր ո է թ եան ել նր. 
ման վերադրումներով , Առանց մերմելու 
կամ վիճարկելու ղանոնք , կարեւ որ կր ն\ը. 
կատենք այո տարակուսելի յուշադրու. 
թեան կարդ մը փաստարկները..

ա) Պարսկական հ ի լպա տ ո սա բանկն անձ. 
նադիր մի ստանալէ ետք, Զ՚՚՚րեան կարս, 
դացած կ իր \խն տան իքին հետ Պուլկար իա 
փախչիլ Հոկտեմբեր 1914-//ե(28) , ո լ հոն
կր երր «իր ըեկերներր մկկ աո. մէկ կր նա. 
հատակուէինդ վեց ամիս ետք*.

բ) 0 շա կան ի դէմ հ ե տա պն դումբ սկսած 
չկ Յուլիս.Հոկտեմբեր 1914./'}/, այլ Ապ. 
րիլ 1915-44/, ձ«յ^(29) Տ Ան երեք տարի փա. 
խրստտկանի կեանք տարած կ :

դ) «Անսպառ գումարէի հկքեաթա. 
չուն չ պ՛ատում կն անդին , Զս՚րետնի կոդ. 
մկ ենթադրեալ մե րմո ւմր այգ օրերո՛ւն 
սովորական ե րեւ ո յթ կր , ինչպկս քՒէռդիկ 
վերյիչած կ քանի մր տարի ետք, Վրթա. 
նկ ս Փաւիաղեան/, մահուան առիթով. .

«1914.ի ամրան, երբ տնտեսական ւո.ագ. 
նապ լքը մէկէն կը սարսէր Պոլսոյ հրա. 
պարակը, եւ, Ընդհանուր Զօրակոչի հը- 
րաւէբին վքայ՝ թունդ թունդ կ՚ելլէին 
տարիք նին 45-էն վար Հայոց սրտեր, ոու. 
սահայոց լքէջ երկար տարիներ տմնող այս 
տաղանդաւոր վիւզագիրը հոս միս մինա, 
ւոր, անպաշտպան, աննեցուկ եւ իր կա. 
ցութեամբն անստոյգ, փրկութեան միջոց 
մը կր խորհէր՝ իր տեղն աոնելու համար 
շունչը, ճամբաները չ գո ցոլած: (...)Այն 
օրերուն էինք հասած րայ ց, որ փոխատու
ութիւն թասը սրբուեր էր ի սպաււ "ք՛արե, 
կամութեան բաոգիրք"էն • մօտալուտ ՛ա
ղէտի մը վախք, կը Փոթորկէր գանկերու 
ւքէջ : էւ օրերը կը հոլովէին , ''վաոօդի 
հոտ՜՜ն ալ կք սկսէր մթնոլորտը լեցնել : 
Փափազեան պարա՜պ տեղ դիմումներ ը. 
ր(ալ Պատրիարքարան եւ այլուր, մինչեւ 
որ հնարքը գտանք վերջապէս եւ շոգեճա. 
ւր դրինք զինք» (30) ••

Եթկ Զ արեան իսկապէս աեօգնա կան <ք|ը. 

դ՚ած էր Օչականը, ինչպկ՞ս կը բացատ, 
բուի, որ 1920.^ե նամակներ փ ո խանա. 
կած ըլլան եւ յետոլ միասին խմ բա դրած 
«Բտրձրավանք^ր : Եթէ 0չտ կան կրնար 
ներել իր գրչի ընկերը, ուրեմն դէպքը 
պէտք կ մո՛ռցուած համարուէր -. Տրամա
բանակա՞ն էր, որ նորէն գործակցէր մկ. 
կու մը հետ , որ ենթադբպբար անդամ մը 
վնա սած կր իրեն' ամկն ներումէ ան. 
դին -.

1944./Æ Օչական ել Զ-որԻան արդկն 
խղա՚ծ կին իրենց կապերը-. Ուրեմն, երր 
պատմութիւնը նորէն յայանուեցաւ, կը 
նչանակէր որ երբեք չէր մոռցուած -. կամ 
մէջտեղ դրուած էր' Զարեանի հանդէպ 
Օչականի տածած հակակրութեան հետե, 
լանքով-. Բայց պէաք կէ անտեսել նաեւ, 
որ ամբողջ դրուագը /ուչազրին վիպական 
երեւակայութեան արդիւնքը ըԱս՛յ , մեզի 
ան յա յտ պատճառներով !

ՊՈԷԵՍ, 1922

Պո լիսը ձգելով իր ընտանիքին հետ,
Զարեան անց՛ած կ Պուլկարիա , իսկ 1915./'
‘ւՎբ^՚բբ հաստատուած է Իտալիա , ուր 
ապրած կ մինչեւ 1921-// վերջերը-. Օչտ. 
կան յաջողած է խոյս տալ թրքական ոս. 
տիկանութենէն ել, թէել ութ անդամ 
ձերբակալուած է, նո/եքան մին ալ կրցած 
է փախչիլ . Ա արտ 1918./'ե , վերջապէս , 
յաջողած է դէպի Պուլկարիա գտցող դր. 
՛հացք մր նստիլ- Յաջորդ տարին, հոն ՚ա. 
մ ո ւսն ան տլկ ետքը վերադարձած կ Պո. 
il"1 t ուր արդ -'ւ ս տ ծ էր համ աթմ բուխ լ
տ՚րեւմ տ՝ահա յ մ տա ւորա կան՛ո ւթ եան մն\ա. 
ցորդաց\ը։ Այս միջոցխն՝ Զարեան ղաբ^. 
ձած էր համբաւաւոր անուն մը ՛Իտալիա 
իտալերէն թա ր դմանո ւթեամ բ [_nJu
ծա յելէ ետք իր «Երեք եր դեր . ♦ .»յ^ , որ 
լայն արձադանդ ունեցա՛ծ էր մամուլի մէջ 
եւ ա րմանա ց՛ած երեք հրատարակու.
թիւններ ու : Ան փորձ մը ըրած է հայե. 
րԼն րն\ա գիրը Պոլիս հրատարակելու։
1918.1922 մամ անա կա չլւջան՚կն 0 չական ի 
սէ մ՛էկ նամակ պահպանուած կ, բացա, 
ռելով երկու հատ , ուղղուած' Զ.տ ր եա. 
նին-, Առտջփնին մկջ, որ թուագրուած է 
1 Ա՛ղբիւ 1920, ան կր գրէր “‘Jg հ ր՛ո
տա րա կութեան փորձի մասին. .

«Մարդը տպագրութիւնք կե ցուցած է, 
առարկելով որ թուղթ չկայ : Հակաոակ 
Սարգիսեանի պնդումին, գործը կը մնայ 
երկու ֆորմայի շարուած ըլլալուց մէջ : 
էալ ալ չեմ կրնար երաշխաւորել որ այդ 
մարդոմկը մինչեւ վերջք հաւատարիմ պի. 
տի մնա՞յ իր յանձնառութեան»(31) :

Մ՛ա՛յիսի վերջերը դրած իր եր կրորդ 
համակով, 0 չտ կան կր հաստատէր՛, որ 
«Երեք երդ եր . ♦ •»/!£. հայերէն տպա դր ո ւ. 
թիւ\1բը ձտթողտծ էր ^^գխրքը մնաց y այն 
միա՛կ պատճառով որ թա չաղողի չուանով 
հոր //խ«//») (32) : Հայերէն բնագիր ր ի 
lL^ri.nJ սւ[,տ1՛ հրատարակուէր Վիէննա. 
յի մէջ, 1931.//}/: Հ ա կառա կ դր ա կան
կեանքի վեր ա շթ ո ւմ ա ց ո ւ մին, արեւմ ը. 
տահայ մտա ւոր ա կանո ւթեան կր՛ած աւե
րիչ հա րուած ը թո րապէս ղդալի էր *. Տաց. 
նապալվր լճացում մը կար } որ կը յիշեց- 
եէր «Մ եհեան^ը նա թորգող շրջանը, մէկ 
տարբերութեամբ* բ՚արելաւումի յոյս չր. 
կար , ոչ ալ արմատական վ ո փոթութեան Z 
Ս [նչ 19H.//Î* արձանագրուած էր դրակա^- 
շարմումի մը ս կղբնա ւո ր ո ւմ ը , Աղէտին 
հա կա ղդե ց ութիւն ը մ իա A ՛ան հ ա տ ա կա ն
դրա կան ծրագրէ մ ր կրնար ղալ յ «Պոլիսը 
ամայի է աւելի քան երբեք^(^ՅՏ) , կՀաւար. 
տէր Օշական իր երկրորդ նամակը, ուս. 
տի ինք ոլիտի փորձէր լեցնել այդ պա. 
րապ\ը իր սեփական միջոցներով՝. Օրի՝ 
նակ' թատրոնի ճամբո վ . Երկոլ դր ո րթ/ե. 
րը արդէն ցոյց տուած էին իրենց հե
տաքրքրութիւն լ, թատրոնի հանդէպ ՝րայց 
միայն իբրեւ տեսարաններ ու թյն՚ա. 
դատներ ՝. Զարեան դրած էր «Երեք ՚ եր. 
դեր • • ♦» Վէ^ե՚ր^ր թա տ ե ր ա կան որո շա կի 
կառոյցով*. Այդպէս է^ որ յետպատե. 
րազմեան շրջանին , Օշական՛ վեր ադար, 
ձած է թատրոնին, բայց այմմ որպէս 
թատերագիր*. Աշո տ Մա տաթեանցի « Հա յ 
Տր ամ ա թ ի ք^> թա տե րաթ ո ւ մրփն համար 
ան դրած է «Նոր պսակ» «կնքահայրը» 
ել «Աքլո րամ ա ր տ ը» գործեր ը : Երեք
թատեր՚ա թաղեր ր թուագրուած են Օդոս. 
տոս 1921-^^(34) • երրորդը՝ որ հրատա.
ր ակո ւած է 1925.//ե(35) , մ էկ կապ ու. 
նի վերջերս «Աքլոր ամ ար ս/ր» անունին 
տակ տպո ւած ո լ իր սալէ ա ան թորացիր 
թաղին՛ հետ՝ որ թուագրուած է 1 Աա. 
յիս 1920(36) * Օշական վերջինիս անդ.
րա դա րձած է Զա րեանին ուղղուած իր 
երկրորդ նամակին մէջ. -

«Բիէս մը : Պխոի ւոամ Տրոսմսւ.
թփք ին : Հոն հսակցոՆՈղ գըսւկսրնաՀթի-լնն 
է ոը կը դնեմ : Թող յաթ ձուկին վրան ու 
կուշւո ու կուո ուտեն յուրդը որ րիէսնե- 
ԲՌ էն 1հ9&է»(37) :

Նո՚յևմբեր 1921.//ե , Զ արեան վերա
դարձած է Պոլիս* Փետրուարին՝ «Նոր 
պսա՛կը», թատերաթագը երկու անդամ 
բեմ՚ա դրուած է «-Հայ Տ րամա թիք» ին կող. 
մՀ(38) : Օշ ավան չտյնօրկն ՛անդրադարձած 
կ այս խաղխն բերած նորո՛ւթեան' հ՛ա յկա. 
կան թա տեր՚ադր ութեան ընդհ՛անուր հա. 
մա պա տ կեր խն մկջ . Իրեն ուղղուած Ըա!յ 
նամ՛ա՛կով մը, Զ“՚[՚ե՚ան նչամարած էր ս,յգ 
նորութփւևր քառորդ դար ii/niuf՛ -

«Վերլուծումի ոչ մի փորձ պիտի ա. 
նեմ : Պիէսայիդ որոշ թէքնխք թերութիւն- 
ները, անձերի ինչ ինչ հոգեբանական ա. 
նորոշութիւնները , եւ եթէ պրպտենք , մի 
քտնի ուրիշ պակասութիւնները՝ ոչինչ են 
այն վստահ գծալորումների, այն գեղե. 
ցիկ խօսսւկցութիւնների ու պարզ եւ ճր. 
կուն տրամաթիքական կառուցուածքին 
սուջել որ դոլ տուիր աղքատիկ հայ բե. 
մին :

Անուրանալի է եւ այն . եւ այդ զգում 
էր սրահում լեցուած հոծ հասարակու. 
թիւնը . որ դուք քո "Նոր Պսակ՜՜ով, հիմը 
դրիր պոլսահայ թատրոնին, որը մինչեւ 
այսօր գոյութիւն չունէր» (39) :

Նամակ.յօդուածը , որ Օչականխ աե. 
ստկկտներուն չեչտակխ քննադատութիւն 
մյխ ՛ա՛լ կ պա րո ւնա կէր , էոյս տեսաւ 
«Իարձրա'վանք»ի երկրորդ համարիչ մէջ։ 
«Բարձ րավանք»ի հրատարակութիւնը ըս- 
կըսած էր Յունուար 1922.//^, Օշակ անի ՝ 
Զարեանի ՝ Վահան թէքէ եանի , Շահ ան 
Պ է րպէ րեանի և Գեղամ Գ ա վ աֆ եան խ մաս. 
նա կցուիմ եամբ ՛Հոն պիտի շեչտուէր թատ. 
բոնի կարեւորութիւնը , Ա ա կա յն , 1922
թո՛ւականը 1914 չէր , ///,$ «Բ ար ձրավան . 
՚Ը^>ը «Մ եհեան-^ չէր յ «Uîbg ո րդը եւ իր ճամ.
բան^ի մէջ, որ դրուած կ 1922.1924 թը-
ւա կաններ ու օրագրութեան մր հիմամբ, 
Զ՛որեահ կը հաստատէր , .

«Այսօր, նորից փորձեր ենք անում: 
Մոխիրների տակից հայ ոգոլ տակաւին 
չմարած ածուխների կտորներ ենք ժողո- 
վում : Ադքատ գիւղացի կանանց նման՝ 
հնձուած ցորենի դաշտից' նիհար հասկեր 
ենք որոնում : "Բարձրավանք" . ինքնամ. 
փոփումի փորձ: Այրուող անտառի մէջ' 
դիտարան : Նայում ենք»(40) :

Իայց ա մ բող ջ ո վ ին. սլա տ բանա իմ ա՛փ ե- 
ղած էր , ինչպէս ցոյց կու տայ 20 Ապրիլ 
1922./'ե Արչակ Ջօպանեանին յղուած նա. 
մակ մը. .

«ԱԸդի պայմանների մէջ, երբ լաւա. 
գոյնները մերոնցից մեծ մասամբ մեռած 
են ել միւսներն էլ հեռոլ են Պոլսից , ըս. 
տիսլուած ենք ապրիլ անտանելի, դժնդակ 
միջավայրի մէջ: Արտասահմանի [յ ]ետոյ 
գալ ընգնել [sic] այսպիսի մի վայր ուր 
ամենատաըրական բաները պէտք է եր. 
կարօրէն բացատրել, ուր 20.30 տարիէ ի 
ւիեր ընդունուած ձեւերը լոյսից եկած 
տարօրինակութիւնների տպաւորութիւն են 
թողնում, ուր այսպէս ասուած գըա. 
գէտները եւ արուեստագէտները տգէտ են 
վարունգի նման .ի՜նչ կ՚ուզէք որ լինի : 
Այգ ամէնը գրում եմ ձեզ, որովհետեւ յի. 
շում եմ որ խորհուրդ էիք տալիս ինձ 
Փարիզ կամ արտասահման մնալ ել գԸ.՛ 
րական շարժումը հաւաքաբար այստեղ 
սկսել ; Երալո՜լնք ունէիք. . -»(41) :

/* տարբերութիւն 1914-//Î/, Իրբ դրա. 
կան վերածնունդի ել աւե լի փա յլուն 
ապ՚ա՚դայի մը յօյ՚՚Ը կ՚՚՚Ը՛ այմմ հաւատ, 
քը խորտակո՛ւած էր ե,_ միջակութիւնը 
Ւր ա տ ա մն եր ը gnjg կու տար î

Այս գործընթացը կը զուդադիպէր քե. 
մ ալտ կան շարմ՜ումին հետ՝ որ նոր ՝ա. 
ղէտ մը կլ, սպառնար մնացորդաց ին '.Աճող 
ան ապա հ ովո ւ թի ւնը , ՛որո ւն \թո րհր դանի շ]ը 
պիտի դառնար Իզմիրի աղէտը՝ արադ 
հ ա կազդեց ո ւթեան մը տ եղվ, տուաւ ՝. Արեւ, 
մըտահա յ դրական շարմում ի բնաջնջու. 
մէն ետք՝ վերապրողները ստ՛ի պո ւեց ան 
վերջնականապէս լքե՜լ Պո լիսը î Ա ի ամ՜ա, 
մանակ՝ նորահաստատ թորհ րդահա յ վար
չակարգը ներգաղթի հրաւէր ուղղած էր 
արտասահմանի ՛հայ մտա ւո րա կաններ ո լ ։ 
Օշ ական ու Զարհա^ք հրաւիրուեցան ՛Ե
րեւան համալսարանի դր ա կան ո ւթ եան՝ դա. 
սա թօս ի պա շտօն ուէ . Հոկտ եմ բեր ճ^22-ին ՝ 
Զարեան իր ընտանիքով մեկնեցաւ ։ Հա. 
յա ս տան պիտ էր մնար մինչեւ Յունիս
1924:

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՆ ՄԷՋ

ական մերմեց հրաւէրը՝. Հոկտեմ. 
բեր 1922-/'îr մեկնեցաւ Պուլկարիա հան
դերձ ընտանեօք ել հաստատուեցաւ Փ լով- 
տիւ, ուրկէ անցաւ Վահիրկ, Օգոստոս 
1924.^ե , իրրեւ ո ւս ուց ի չ • Հոս երկու տա. 
rb անցլմնելէ ետք՝ Եիպրոս փոէսադրուե. 
ցաւ, ուր Ս* ելդոնեան Հաստատութեան 

շարունակեց իր ո ւս ո ւց չա կան ասպա.
րէդը ձ*ին չել 1934 :

Հա յա ստանէն դա ր ձ ին ՝ Զա ր եան նա էս 
հաստատուեցաւ Փարիզ ու ապա' Վե
նետիկ , ել սկսալ աշէսատակց ի լ տարբեր 
պարբերականներու, որոնց շարքին' «Հայ. 
րենէրք» ամսագիր ը*. 'Բան էր մ ը բանաստեղ. 
ծութ իւն հրատարակելէ ետք, Օղոստոս 
1926-/'^ սկսաւ «Անցորդը եւ իը ճամ բան» ի 
լոյս ընծա յո ւմ ը ; Յուն՛իս ին , Օշա կ ա նին 
դրած էր ՝ էսնդրելով իր օգնութիւնը Ե- 
դիպտոսի թէ Եիպրոս ի մէջ ուսուցիչի 
պա շտօն մը գտնելու համար : 16 Յունի,
սին ՝ 0 շուկան պա տա սիւ ան ած էր , թե լադ.
րելով դրել թորգոմ Եպէ'ոկ • Գուշակեա. 
նին' եդիպտահայոց առա^ւորդը՝ ել Վ» 
թէքէ եան ին ( 42 ) î Աո ի կ ա հետեւանք չու. 
նեց աւ (43) : Զ արեան վերստին դր՛ած է 
1928- էր ոկփւԼթԸ ւ որուն 0 շա կան ա րձա. 
զանգած է 2 Մ արտին երկար ու կարեւոր 
նամ ակո վ : Ին՛ չպէս 1՚չտ ) նամակը րա- 
րեկամտկան էր եւ շեշորըՀ մտեր իմ : Զար
եան էր շարմառ իթը ե ղտծ կր իր առած 
լուրր' Օչպկձսնի կնոջ լ՛" լՎ հիւանդս ւ. 
թեան մասին -. Օշական կը պատասխա.

‘ -
«կ՛ուզես որ Վենետիկ գամ : Աղէ՜է '• 

Բայց ապրուստը: Եթէ Մխիթտրեանները 
խելք ունենային ու ինծի յանձնէէն իրե՛նց 
դպրոցին ժամանակակից երկու գրակա. 
նութիւննեբուն պատմութիւնը, այն ա. 
տեն բազմահատոր գործ երեւան կ՚ելլէր
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լքէջսւեղ : Հայ գրագէտ մր կ՚ազատէր ու 
հայ գրականութիւնն ալ վերջապէս սւէր 
կը դաոնար իր պատմութեան : Բայց ան
շուշտ. երագ են - • ->>(44) : Հոս ի յայտ կու 
գա յ 0 չական՛է ծրաց իր'ը ճայ ղր ա կանո։ - 
թ Լ ան պատմութիւն մր գրելու է Մի ւս յն 
տաԱր տարի ետք գաղափարը ձեւ պիտի 
առնէր , « Համա պա տկեր»ի սկզբնաւորս!,
մով, 1938.1944.//ե : Եր րնթաւյիկ դործե.
րու եւ դրական ար տագր ո ւ թ եան մասին 
յուրեր տալկ ետք, անդր ա դա րձած է «//յե. 

ցորդը-.-»ին, որուն վեր՝ջին կտորը լոյս 
տեսած էր Փ ե տ ր ո ւար ին :

«Կը սպասես անշուշտ որ Յուշերուդ 
մասին արտայայտուիմ : Յ’աջող ե Q, ու
յայտնութիւն մը, թանկագին ինծի հա. 
մաթ y քանի որ կրնաս կոր սրտագին , խը- 
ոովուց միջավայրի մը հետ նտկատիլ : 
Ատկէ -դէպի վէպը, դէպի մեծ սէնթէգ. 
ները , ու բարքերու հոյակապ րաւնորամա. 
ները քայլը շատ քիչ է : Ու դուն մամա, 
նակ ունիս այգ բանին իջնելու: Ուրեմն'

1) սեղմել, կարելի եդածին չափ, րա. 
նաստեղծ ութիւնը ու ծանրանալ մարդե. 
րուն : (Անոնց ծիծաղելին ոտքի կը հանես : 
Անոնց ողբերգութիւնն ալ անծանօթ չէ 
քեզի) :

2) կեանքին վրայ բռնանալ: Դուն մի 
մտածեր (այդպէս է բրած Տոսթոյեւսկին 
[sic]ու թող տիպարներդ մտնեն գազա. 
փարներոլ այն հեղեղին մէջ որ այս ան
գամ զուտ իրոնի կամ ափոլոմի չէ: Դէպի 
վիպական կառուցում : Այ ն ատեն պիտի 
սորվիս խնայել ու կեդրոնանալ : Ոչ մէկը 
արդի սերունդէն ի կին ակ ի է ատանկ նա. 
կատ մը պարգելու կեանքին դէմ քէնէ 
զատ :

3) ընտրէ ըսելիքներդ: Դիացիր թէ ինչ 
որ ամբոխին հիացում կ՚ազդէ Յուշերուդ 
մէջ , ամէնէն տկար մասն է գործիդ : էք- 
ղիր բիրտ ու անգամ մը ըսածդ մի կրկներ 
երկրորդ անգամ : ( • • • )
’ 4) նեւոուէ եւրոպական գրականութեան
մէջ : ( - - - j Ամէնէն առաջ նիւթական լսն_ 
կախութիւնդ հոգայ : Վերջը մտածէ մեր 
ողբալի գրականութեան :

5) եւրոպական Ոլ ասիական կեա՛նքի 
խառնուրդ վէպ մը , տիպարները րոլոր 
գետիններէն: Բայց գրուած ոչ քու քնա. 
րերգութեամթդ : Այն ատեն պիտի ագա. 
տիս հացին մղձաւանջէն» (45) :

Այս կր , թտա րուած , Օրականի մտ՛ա, 
ծումը Զարեանի մասին- Այ" եոյն Գէ՜ 
ծևրուն պիտի տարածուկը ու Հրնդլայնը- 
լէր աւելի ուշ, բացայայտ մեղադրանքով 
մը իր կա րո ղո ւթի ւնն ե ր ը լրիւ կերպով 
իրագործելու Զարեան լ, ձախողութեան , 
տարբեր հրատարակութիւններու մէՀ- 
«Արելմ տա հա ք ղլւա1լանու^1եւււն համառօտ 
պատմութիւն» (դասագիրք y 1934), «Հայ 
դրականութ [il ն» ( դա ս՛ա ղՒր4Ի 1942) 1«Հա- 
մտպատկեր արեւմտահայ դրականու
թեանդ (Ժ* • հատոր y 1944) (46)-
նամակներու եւ մամանակակի ցնել, ո լ յու. 
շերու, ինչպկս եւ տարբեր յօդուածներու 
մկջ ցրուած ակնարկներով-,

«Մ ա յ ր ին ե ր ո ւ շուքին տակ» (!932) '/t'- 
րական զրոյցին մ££ , Օշական սուր քըն- 
նա դա տ ո ւթեան ենթարկեր Զ՛" ր ե ա ն ի 
«Տ ա տ ր ա զո մ ի հարսը» վիպեր,փը : Մ անօթ 
չենք Զարեանի հա կա զդեր ո ւթե ան : Ըստ
կութեան y ոչինչ դիտենք երկոլ զրողնե.
րու կապի մասին 1928 - 37 շրջանին : Ï0 ը.
ղումը պիտի կայանար 1937.£4» ետք :

Առն ո՛ւա զն 1929-իե , Զարեան արտամուս. 
նական յարա՛բեր՛ութիւն՛ մէր հաստատած 
էր սւ մերիկացի նկարիչ կէրենսիս Պրուքի 
հետ y որ իրեն որդի մը տուած էր 1930. 
ին ; Ան իր րթ տան ի քէն բամնուած է 1934- 
/,}/ եւ ամ ո լսնա լո լծուած 1936-/'ե : Այս
դէպքը Օչականի կողմէ թատերախաղի 
վերածուած է- «Մ ի չեւ " ւր • • •» ը դրած 
է երկու շաբաթէն ել հրատարակած՝ 
«Հայրենիք» ամսագրին մէջ, 1939./Ժ' : 
Ծննդոցդ պատմած է այսպէս -.

«1937-ին Փարիզ է, հայրենակիցի մը 
տունը ; Թուղթեր խառնած ատեն կը կար. 
դայ երկու-երեք նամակ , գրուած այդ հայ. 
րենակիցին կնոջը , մէկու մբ կողմէ, որ 
գսւիձեալ ծանօթ էր իրեն : Կինը այդ թուղ
թերուն մէջ կը պաշտպանէ զինքը , զաւակ, 
ները լքող ամուսինը, որ գտցած է ոսկի 
հորթին ետեւէն , Ամերիկա ; Ու կը պաշտ, 
պանէ, էրկանը այգ արարքը պախարա. 
կող հանրային կարծիքին դէմ՝ հաննա. 
դը իր ամուսնին : Կը հաւատար , թէ այդ 
գոհողոլթեան գնով իր ամուսինք պիտի 
ըլլար այն նշանաւոր դէմք ր , զոր կը յա. 
ւ ակ նէր ըլլալ այդ մարդը: "Մինչեւ 
ո՞ւր"ր, այդ տենդին մէջ Օշաւկան պիտի 
յանձնէր թուղթի11 յ տասնըհինգ օրուան 
մէջ»(47) :

թատերախաղին դիպաշարը հետեւեալն 
էր*. Միկա Արան' հայ մեծ բանաստեղծ, 
կՀրոշէ իր րնտանիքր լքել եւ վերստին 
ամուսնանալ հարուստ Ամերիկուհիի մը 
հետ որմկ աղջիկ Վ, ունի արգկն -. Հակա, 
ռակ տարրեր կարծիքներու, Կասիան 
հայ կինը, չընդդիմանար եւ մինչեւ իսկ

կէր պա շտպան կ իր ամ ո lu ին ը . յանուն [՛ ր 
հանճարէ է րադործու. մին*. Տ1ւյսը
տարէ ետք՝ է րա դո ր^՜ն լէ նտր մէ-
ջա զոմս յէն աս սլար կզին մէջ՝ Միկա [Լրան 
կր վերադառնալ էր հայ թնո^ ու զաւակ
ներուն դէր կ ը բարոյապէս թկ ֆիղիվպ1- 
պկս քայքայուած , եւ. յանկարծամահ թըը 
յայ մեծ խուզումներու ծանրութեան տակ :

Z/./7 զէպքէն եաք՝ Օչականէ ու Զարեւս., 
նէ յա րա բեր ո ւթէւնր- հաւանաբար իրա. 
թա ր ո ւած էք՛ Հե տեւարա ր , թատերսՀէրա. 
ղէն հ րատա ր ակ ո ւթէւնր Զարեան է հաա 
մար շարմառիթ դարձաւ Հա յր ենէ րդ է
հետ էր կապը խզելու՝ ի^չպէ ս ցոյց կու 
տա յ Ո* ո ւբկն 0՝ ար րէն եան է հետեւեալ նա. 
մակը ՝ որ դրուած կ 23 Ապրիլ 1946-էն ՝
վերահաստատելով տարէ ըեդհւ
ուած թղթակցութիւնը. .

«Օշականի թատերախաղը ես հրատա
րակած եմ' առանց գիտնալու, որ հեղի, 
նակր. անոր միջոցով ուզած է Զեր կեանքը 
ներկայացնել: Վերջէն միայն մէկը ըսաւ 
ինձ, թէ Օշականը Ձեզ է ր նկատի ունե. 
ցած : Բայց ես չհաւատացի ել կարեւո. 
բութիւն չտուի: Մեը կեանքի մէջ այն. 
քա՜ն պառաւական բամբասանքներ կ’Ըլ. 
լան ասոր անոր հասցէին , որ ես չէի կըր- 
նար լուրջ ընդունիլ նման բամբասանք ւքը 
Ձեր հասցէին : Յետոյ , Ձեր անհատական 
կեանքին ես բնաւ ծանօթ չէի , որ այս 
կամ [այն] եզրակացութիւնը կարենայի 
հանել: Յետոյ , պէաք է նկատի ունենաք, 
որ ես որեւէ հաշիւ չունէի մաքրելու. Ձեզ. 
նից' գիտակցաբար Ձեզ վիրաւորել ուզե.
լտ հսւմար ^ԸնդհսւկառակԱ իբր1 զրագէտ Նիւ. Եպլք : Անգլերէն ^նդլայնճած բնա. /-»-/ թիլերով, «Բագին», Յունուար,
ես Ձեո միշտ բարձր դասած ու բարձր գիրը լոյս պիտի տեսնէ յաոսւջիկային1 Փետրուար 1984, 11 .

„ , 1 . , . , , ւ m ո/m i. ւ____ ii _ւ_ւ------------րոն..........  ն„„™ՆՐ, f20 I ԹՒոոռ1ւ V Uiգնահատած եմ եւ, իբր "Հայրենիք"ի գիտաժռղովի զեկուցումներու հատորին 
խմբագիր), շահագբգռուած եղած եմ մէջ :

(1) Ալբերտ Շարուրեան (խմբ-), Մի.
սաք Մեծարենցը ել Գանիէլ 1Լա րումանը 
մ ամանա կա կ ի ցնե-ր ի յուշերում , Երեւան ,
1984 , 217 :

(2) Պ- Ս • , Երևնց կարօտներուն կարօ.
դատած՝ անոր հւմնելի ըլլալու ցանկու. տով - . - , «Մեհեան» , լուսատիպ վեբհրտ. 
թեան Ձեզ վիրաւորել ուզելու համար: տարակութ իւն, ՀալԷպ, 1996, գ: 
Ընդհակառակն, որեւէ ատեն, եթէ ընտ. (Յ)Կոստան Զարեան, Տեղի, մաման

ո ւ »ու-

միշտ, որ դուք, իբր ամսագրի ամէ
նէն թանկագին աշխատակիցներէն մէ. 
կը, միշտ կապուած մնաք ամսագրի 
հետ: Վերջապէս, ոչ որեւէ ատեն եւ ոչ 
ալ այժմ Օշականը ես Ձեզմէ բարձր չեմ

ԼՀ ււգՈԼԼՍգԱԼւԼ^^գԱ- 5 ււլւս ll, ԼԱ.ԱԽՍ Ա Ս յթ ւ, •*-» լս / չ ջ
մութիւն ընելու հարկադրանքին առջեւ եթ, եւ գրողի մասին , Դրա. կան Յանձնաժողով, Յակոբ Օշական. /փ,.

1 1 _ 1 -1 1 ք»  __ Զ Â -1 ՈՀ» . nmrt m frf h t *Ո Ar r» • // IiTlT» Վո1Ոլ ւս Լ լ ւ * ւ լ
գրուէի, Ձեզ է որ պիտի գերադասէի ու. կանութիւն» , 4յ 1970, 106: 
նենալ եւ ոչ թէ Օշականին , որի գրական (4) Յակոբ Օշական, Մայրիներ 
տաղանդի մասին շաա մեծ գաղափար չու. քին տակ, Պէյրութ, 1983, 94.95:

նիմ»(48):
Այս նամ ակր համառօտ ակէ կը ներ կա

յացնէ Ղ^արբէնեանէ զդա ց ո ւմն եր ը Զաց՛ 
եան է հ ա ն'էէսե ք bf կարձիքը Օշականի 
մասին , եւ, ամէն բան՛է առաջ, թա՚տերա. 
խաղին խնդիրը-. Ասոր իսկական պա տմ ո ւ. 
թիւնը հրապարակաւ ծանօ՞ թ էր՛. Հաւա. 
նաբար, բայց վստահաբար հրատարակ, 
ուած չէր : Դարբինեան ճիշդ էր երբ կը 
մերմէր որեւէ հակաելրանք Զ՚^ըԿ^^իսերէՒ^ր որուհ Կաղաղրասք ^արսասը յ. ՚ Ծ --------- ւ ,7 ւ

հանդէպ, որ ի վերջոյ վերսկսած է իր Մեհենականները «տարագիր տաղանդ. Օշականի» գործին, այ ժմ հրատւսրակո 
աշխատակցութիւնը, բայց երբեք չէ ներ» («exiled talents») կոչելը հասկնալի թեան ընթացքի մէջ) :
հաշտուած Օչականի հետ՛. Անվստահս,. չէ, բացի եթէ հոգեկան տարագրութիւն (39) Կոստան Զարեան, Հայ թ՚տոչծ

համարուի; Հայերէնը (Լաուրընս Տարէլ , «Բարձրավանք» , շ, 1922 , 66: 
անձնակտ',, վիրալս բանք-, Օշականի եւ Կոստան Զարեան, երիցս աքսորեալը, (40) Զարեան , ծք//ձք , 36 :
«Հա,րենիք»ի յարաբերութիւնը ղաղ» ե. «Դրական Թերթ», 10 Մայիս 1991, 3) (41) Դրականութեան եւ Արուէսո
զած էր 1^28-էն , երբ ամսաղիրբ կարեւոր կոլ տայ «տաղանդների յետագայում աք- Թանգարան (ԴԱԹ) , Արշակ Ջօպանհա] 
կրճատումներ ըրած էը իր առաջին մեծ սորեսդ մի խումբ» աարբհրակը, Որ սր. ֆոնտ, թիւ 2131:

վէպին' «Ծակ պտուկը»ին(4Տ) , եւ 0շտ- խալ է :
(10) 21 Յունուար 1914-ին, Հրանա Նա.

բար թատերախաղը ընկա լած է "քկէ'

կանի համբաւը իրրել «դմուար» ղր՚՚՚լ-, 
անկասկած դրական կէտ մը չէր Կ՛ա ր րին. 
եանի արմեւորումին մէջ..

Օշականի բացայայտ ան դր ա դա ր ձնե . 
Ըը Զ"՛ ը ձ անին բաւական մեծաթիւ են ,ին չ. 
պէս 'ըսինք : Կրնանք աւե լցնել ներ՚յա յտ 
անդրա,լարձ մը «Հա մա պա տ կեր»ի տաս. 
ներ որդ հատո րին մէջ- . «1944.ին, երբ
այս տողերը կը գրուին, կացութիւնը դուած են-..» (Դրիգոր Պըլտեան, հայ. 
նոյնն է եզերապէս : Իմաստի հացկատակ կական ապագայապաշտութիւն եւ Հրանա 
մր նորէն աննման հսկայ մըն է մաքի ; Նո- Նազարեանց , «Բազմավէպ» , 1.2 , 1991 ,Ա|Ո սորզւս ասսսւսս ոսղայ սլպ ւ , ---- ւ , . ՀՀ P օ«ւ
մէն գնչու պատմող մր , մեծ վիպասանի 395- րնգգծումները բնագրային են) : Ա. կը մնայ անտիպ բացառելով Կոստան .

Դ լ . 1 . Լ. , Ո... ..ււ ... ... - .լոՎ______Լ „ Ն,„հՆՈ finilmm I « ահ nu Ս“մը պատմու|նանը ուսերուն, կը սիըամար- սիկա առայժմ ենթադրութիլը : 
գէ---»(50): 1943./'ե , Զտրեան հրատա. (11) Դ- Բարսեղեանի նամակը Կ • Զար- 
րակտծ էր ՀՆաւը չերան վրայ» վէպը-, եանի՝ 1 Յունուար 1914 (տե'ս. Վ- Մատ.
որ Օշականի կարծիքով «վրիպանք մ խ, թէոսեան , Գեղամ Ր ար ս եղեանի նս, մա կն ե. 
է, թէեւ մեր դրականութեան դեղեցկա. րը Կոստան Զարկանին , «Հորիզոն . Դրա
7 "A էջերէն 50.60 մը "^ի իր մ£ք»(51)

Զարեանի տ կնա ր կո ւխ իւննե ր ը Օշականի 
մասին ՜[^2^.ական թուականներէն ետք 
բաւա կան ց՛անցառ են, գոնէ գրաւոր -,
Համբարձում 'P-ևքլիկեան լաւաղոՀ/նս ամ
փո՛փած է իրենց փոխադարձ կարծիքը -
«Կոստան Զարեանին յատկացուց (...) 
համեստ տաղանդ մը եւ նոյն շունչով 
զայն մեղադրեց իբրեւ "dandy"? իբրեւ 
վեհաշուք կեղծաւոր մը : Իր հետ ունեցած 
մէկ զրոյցիս ընթացքին, Զարեան, իր 
կարգին, Օշականը մէկդի դրաւ իբրեւ 
"գիւղացի վարժապետ նեղմիտ դպիրի մը 
միտ£ով"»(52) ! Րենիամին թաշեանի հա- 
մաձա յն Զտրե ան Օշ ական է դր ա կան բը11. 
ն՛ա դա տո ւթիւն ր կը համարէր «մսաղոր. 
ծ ի մևթոտ»(Ծ&( :

Արդեօք այս փոխադարձ արհամար. 
հանքը հիմնուած էր զուտ անձնակա՞ն 
պա՚տճառնևրոլ վրայ : թերեւս : Արդեօք
Օշակ ա նի մե րձ ում ր դբզռոլած էր իր 
թշնամանքէն գրողի մ հանդէպ որ կըր- 
նար շո՞ւք ընել իրեն ; Կրնայ ըլլալ : Արդ.

եօք Զ՛" րեան ի մերմոլմը հիմնուած է ը 
0 չա կտն ի թատերախաղին առթած ո իւի ն 
վրայ : կարելի ; Այսօր չենք կրնար այս 
մտերիմ հարցերոլն մէջ խո ր ւս ս ո ւզո ւի լ ս՛
ոս,նց ղ ո ւշա կութեան մէջ իյնալու՛-

Օշական մեռաւ 1948.//ե , ի"՚կ Զարեան 
1969-^4' Տ Րաւարար մամանակ, ու բեյն 
որպէսզի զիրենք դիտենք տ՛արբեր /"J"[՛ 
տակ' ենթակայական մերձեցումէ հեռու-, 
Կր մնա՛լ, գէշ ընթերցուած կամ բնաւ 
չրնթերցուած, հա՛կառակ "Ը, l1'1՛' թէէ "
վտ հէ 0 շական հաստատած կ ՝ Հ< (...)<//- 

ներէն անո՛ն ր մէայն կարողացան ծանր 
ոլ տոկուն դործեր տալ որոնր շատ տ լ 
կարեւորութիւնն շտո ւէն քաղաքական զե„ 
կավարո ւթէ ւններ ո ւ պայքարներուն ՝ " Հ
ալ այդ հասարակական կոչուած հրամա„ 
յա կանն եր ուն . Օշական եւ֊ Զս'I'^///2/»(54) î
իրենք ընտրեցին աւլատ ութ էւնը էրենց 
ինքնուրոյն ո ւ ղի ո վ : 0 ւ վճարեցին այղ
րնտր ո ւթեան զինյ՛' լռո՛ւթեամբ, ոլ՛տ տմ ր. 
լելով- վ-ամանտկն կ իրենց վրտյ ինկած 
երկաթէ վ տ ր աղո յր ր վերցնելու :

Վ - Մ

Պուէնոս-Այրէս

Ս-Jn յօդուածը, որոշ հպումներով, հա. 
յագուած ամփոփումն է այն զեկուցու
մին, որ ներկայացուած է «31սկոթ Օշա. 
կանը եւ Սփիւռքի գրականութիւնք» գի. 
տաժողովին, կազմակերպուած փրուի • 
Մարկ- Նշանեանի կողմէ, 21 Նոյեմբեր
1998-ին , Դոլումպիա համալսարանին մէջ ,

(5) Կոստան Զ՛արեան 
լիտս, 1975, 134.135:

(6) Պ - Ս-, նշ. աշվս- դ:
(7) Կոստան Զարեան, 

2, 1994, 22:

Երկեր, Անթի

՝։լ՛ i
«Նոլւք » i 7 — «- ւ — ֊

(8) Եուրի Խաչսւտթեսւն ? Մենաւոր նա. «3ni_uuipbp» սւմսոպիր , 4:, 1947, 24: UE
լորդի երկու «Նա,ատոմար»ը, «Նորք » , խալէՉւսգրհանի Դեկտեմբեր թուագլ 
2 1994, էջ 8: րումը, քանի որ ներկայացումնեբ|ը Փե’

(9) Laurence Durreli, Constant Zarian— րուաըին եղած են (Աստ Մարկ- Նշանհա 
Triple Exile, «Ararat», Spring 1994, 35: &ի «Լիակատար մատենագրութիւն Յակպ

զարեանց էտալիայէն գրած է Հ • Սիմոն 
Երեմեանին, թէ «քէաշէլին [Զարեանի կի. 
նը՝ Թագուհի, Վ - Մ-] վաստկած դրամո. 
վը Մեհեանդ կր. հրատարակուի -■• : Ու 
Ո՚աշէլի՚ւ, հրատարակած թերթին մէջն է 
որ Հա՛յր Աիմոն Երեմեան ու Հր անտ Նա. 
զարեանց հայհոյուած, խաչուած, անար.

կան Յաւելուած», Յսւնխս 1997, 10) : . , .
Մինչեւ 1914, Զարեանի անունը հայ մա. թի՛ն , Երուսաղէմ, 1957 • 
մուլին մէջ կը տաոադարձուէր «Կոնս. մապատկևր, 405.420): 
տան»; (47) Օշական, Հ ամ ա պա տկեր y 56’ A 1

(12) Մարկ. Նշանեան, Գրական Կանգ, րենակիցը' Դէորգ Չագըեանն էք? nP.
նումը(Ա-'), «ԿԱՄ», 3-4, 1986, 223: երկրորդ կիիը' Աաթենիկ Իւսնեան,

(13) Կարօ Փօլատեան, Զրոյց , է - հա. րիմ էլւ ու թղթակից' Թագուհի Զաք 
տոր, Դահիրէ, 1961, 89: Հմմտ- Զ1սր. հետ (Արմենոլհի Դեւոնեան, Ս/՚շ^ 
եան, Տեղի, մամանակի ... , 106- Սաե. նևր Հայաստանէն , «Յառաջ», 2 
Փան էոՆթսւիկհան ? Օ^րտասահմանի հայ
ցր^ց^նրի հետ՝ Երեւան , 1984 , 62 :

(14) վեր ստին յաւելուած , «Բագին» ,
21,1996,96:

(15) Մտքի յաւերմական ճամ րո րգը, 
զրոյ ց Ա • Զսյրեանի հեա, «Դրական
Թերթ», ջ Փետրուար 1991,2: ---------- .

(16) Սխալ է զայն համարիլ Վարոլժա. fOr / Missed, «Ararat», Winter 19 ’
նի ինքնագիր (հմմա- Դ. Վարուժան, Եր. “՚ " ^ ՜՜ '՜՜՚ Ր՜ օ-նո1է լ
կերի լիակա՛տա՛ր մողովածու, հատոր 3.
Երեւան, 1987, 210-213): Դ- Պըլտեան 
(Մարտ, Անթիլիաս, 1997, 422) բնագը. 
րին մէջ նկատուած է ապագայապաշտ ո. 
եը, «որուն ծանօթ էր Զարեան» : Ընդգծե-

լով «խմբական» բնոյթը, Կ՚ենթսպբէ 
«շատ հաւանաբար Օշական . Զաթհս,ղ 
Վարուժան երրորդութեան կը պւսլոկանե

(17) Մատթէոսեան, Գեղտմ 
եանի - ՚ - , 10 :

(18) Շարուրեան, Միսաք Մեծաթն
եւ Գանէկլ 'Լարում անր . , . 243 :

(19) Վարուժան, նշ. աշխ., լշշ.
(20) Հմմտ- Դրիգոր Պըլտեան, զս<Սւ^ 

/Հե կորուստ . իյարբերդի ղրողևերր լ։ 
գաւառական գրականութիւնը, «Յաաաա. 
Միտք եւ Արուեստ» , Սեպտեմբեր 
2-3:

(21) Կուրտիկեան, նշ. ս,չյս.} 
(րնդգծում|ը մերկ է) :

(22) Պըլտեան, Պատկերէն կորուԱտ,_
3 •

(23) Զս1ըեան , Տեղի, մամանակի. ,, 
106:

(24) Յակոբ Օշական, Հաժաս/ա,ո^ 
արեւմտահայ դրականութեան , hluinnn
ժ • , Անթիլիաս , 1982 , 418 :

(25) Յակոբ Օշական, Օ' ո ո g ո լածները, 
Արմէն Տօրեան, «ճակատամարտ.», ղ 
ԱպԲիլ 1921, 1 :

(26) Սուրէն Դանիէլեան , Հևթան„սա_ 
կան դրական շարմ-ման պա տմո ւթ/,/ե),յ
Երեւան , 1988, 124 :

(27) Ֆիլիբ Զամարեան, Յակոբ 0չա. 
կա՛լ, եւ Կոստան Զարեան, «Ազդակ», լյ 
Օգոստոս 1973, 4:

(28) Մ աքի յա ւեր մ ական• ♦ • , 1,’ տե'ս. 
Զարեան, Երկեր , 497.504 :

(29) Պ- Ս-, 3- Օշական թո՚ւականնե.

(30) Թէոդիկ, վր թանէս Փա֊իազեան, 
«Ամէնուն Տարեցոյցը», Պոլիս, 1921,

(31) Վ- Մատթէոսհան, Յակոբ Օշս 
նէն երելու նամակ Կոստան Զ,յյ/՛եսյնի՚հ 
«Հասկ Հայագիտական Տարեգիրք», 
է • . Ը • , 1995-1996,273 :

(32) Նոյն, 274:
(33) Նոյն, 275:
(34) Օշական, Հ ամա պա տկեր 71 (1.15 

Օգոստոս 1921) • 8npb լի նական. Կեդրոնսւ.

ս ա դրա կտն տ ե ղե կո ւթ է ւնն ե ր : «Նոր Դիբ»,
Աշուն-Ձմեռ 1946, 225 (15.30 Օգոստա
1921) :

(35) Օշական, Համապատելեր , 71:
(36) ՊբլտեաՋ, Մարտ, 375:
(37) Մատթէոսեան, Յակոբ Օշակա 

նէն ..., 2715 :
(38) Դէորգ Ջագրեան 3 ա կոը Օչակաե^

(42) ԴԱԹ, Կոստան Զարեանի վանս 
թիւ 116 :

(43) Տե'ս- 16 Օգոստոս 1926-ի Թէքէես 
նի պատասխանք (Վահան Թէքէեան, Խ 
մ ակտ նի , Լոս.ԱննըլԸս , 1983 , 539-510) :

(44) ԴԱԹ, Կսստան Զարեանի ֆ11^ 
թիւ 116:

(45)
(46) «Արևմտահայ գրականութեան h» 

մառօտ պատմութիւն»ը «դարձեալ ի»՝ 
ուած, դասական կարիքներու ի խն 
գործ մըն է (Համապատկեր , 305)

եանին նուիրուած գլուխք (Յակոբ 
կան, Կոստան Զարեան, «Հասկ ՀղւլյաԴ 
տական Տարեգիրք», հ- Է. . Ը-, 1^9» 
1996 , 265-272 . օգտագործուած օթինաԿ 
«Դէմքեր» խորագիրը կը կրէ): ^l”1 
նաեւ Յակոբ Օշական Հա յ դրտկՀ1"'1

614.665՛ 4»

1990, 2.3) :
(48) ԴԱԹ, ԿԶՖ, թիւ 25: ,
(49) Յակոբ Օշական , Նամակ՚^ւ՛' 

հատոր, Պէյրութ, 1983, 38-39:
(50) Օշական , Համապատկեր y 1
(51) Օշական, Նամականի, 105:
(52) Hampartzoum Keklikian, T • 
r I Missed, «Ararat», Winter 19

(53) Բենիամին Թաշեան,
կան փոստան Զար^ա նի մա՚սի՚ե}
նիա» , 7 Յունիս 1963 , 2 (արտատպէ 
«Յուսաբեր»էն) ; ,

(54) Վահէ Օշական , Գրական ■՝> r 
«Բագին», 12, 1966, 50
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]}Ոքհրղաւոր">-թ1---նը , անորոշութիւն. 
Ավը եւ հարցականները , որ ոնք կր որո.
Հքն Արչիլ Կ՚՚րքիի (ր"'ն անունով Ս՛ա.
ԱւկԱաոյեան) անձն ու կեանքը , իլ, „ղ_ 
I,ւթեա-i, եւ իր եղերական մահկն երկար 

ետր, առիթ տուած կին հա
կասական ե, ո թալ մ եկն արան ո ւթիւննե.
բլ, "է"'ն.ր էրեն3 ազդեցութիւնը ունե. 
յա> էթ նաեւ իր վարքին գնահատման։ 
1ւ աթեւորման գծով, որոնք բաւական 
տուեեցին այդ անոր ո չութիւնն երոլ-j, եւ 
թնղարոզ հակա ս ո ւթ իւննե ր ո ։ն որս տճա. 
սով, արգելք հանդիսանալով որ Կորքիի 
արուեստք իր լիութեամբ ընկա լուի , „ր.
պէս մեր դարոլ նկարչութեան կա րեւո բա
րի փո րձւսռո ւ թ իւններ էն ել արտս։ յայ.
տ„լթ[, ւնն երկն։ մկկրւ

(կստի, անհ րամ ե շտ ո ւթ ի ւն։ ր կալ։ որ 
ա1'յ թրհրդաւորութիւններր եւ անորո. 
րլթթններր փարատէին եւ թօթափուէ. 

որոն։ք 1լ արա տաւո րէ ին ու կր խրնղ.
րկանացնէին Կորքիի անձը ( վարքն։ ո։ 
վա՚նլւր: Իր «II եւ հրեշտակը • Ար շի լ Կոր- 
îH անքր» հատորովէէ) ՝ աՏրգլեյրէնով 
լոյս տեսած , Լյուր իձա Մ ա թո սեան ա յդ 
չատ կարեւոր դործը դլութ կր հանէ ՝ 
հդտար ո ւթեամբ եւ֊ նո ւիր ո ւմով։
կկ[,ղրկն ի ս 4 '/ /'եղ է՛ եսյ 4 ան

խթը կր J այտնու ի* ան huipuiqUlifl^ 
կ մասին կ , որուն ապրած փորձառու, 
յկւններուն ՝ ա սլ ր ո ւմն ե ր ո ւն եւ կեանքին ՝ 
Հեղինակք քայլ առ քա հ լ կր հետեւէւ ՝ կր 
վերապրի զանոնք կր բաժնեկցի անոնց , 

որ փափավսուն հեւք մր՝ կեն դա, 
նութիւն մր կոլ աայ Կորքիի անձին եւ 
փանքին կերտում ին ՝ մանաւանդ որ սլա, 
տումը ճոխացած կ Կորքին ա յ լագան
աստիճանաչափերով ճանչցող անձեր ու 
տեւո կատարուած հարցազրոյցներով՝ ա , 

փկայութիւններ ով, որոնք էլաւել-
Uîf նախապէս *Եա ր չէդ Ս* ո ւր ա տ ե անէէ կող, 

էրս սոս քուածն երուն ՝ որոնցմէ Ա ա,
քոսեան յաճաէս կը մկջբերկ z Աւելին՝
“ձ ['Ա արամ լոդրութեան տակ ունէւ արամ. 
^թրգ վկ^յյաղրիլր մր, Կորքիի կի֊
Կ'֊ էկնչս Ֆիւտ ինկ : Ի ր ա յս րնթ աg քո ւէ , 
^աթոսեադ աւելի, հեռու կի երթ՛այ Մ ու, 
պատեանի տարած ա շէոտտ անքէն (միտ,
նչւսնակ՝ քինախնդիր ՝ կողմնակալ ել դի- 
տումնաւոր աղւսւաղումներով լէւ) եւ մեր 
^չ^քւն կը պարզէ Կորքէէ մը՝ այմմ աւե- 
1(' ճանա չե չի եւ ա ւե լի յստակ դիծերով z 
^1 Գրականութեան իր ոլր պտո ւմը ղինք 
^ր՚ա^. կ մինչել Կորքիի ծննդավայրը՝ 
քոր այցելած կ շրջապատին մ ա ււ էւն աւե,
t չօշափելի տուեալներ ունենալու նսլա, 
^կռվ՝ շրջապատ^ որուն ոգեկոչումը՝ 
t ինք կր թե լա դր կ ՝ կր տեսնուի եւ

Յգազոլի Կորքիի, վերջին եւ հասուն 
1ք[^նի դործերուն մկջ՝ ինչ որ այս տո, 

գրողիդ վերջերԱ հ ՛աս տա տած կթ
կկնըս 3) ի լտ ին կ ՝ որ տարիներ առաջ

^^իր^ին ամուսնուն ընկերակցութեամբ 
“Հթյրերր այցելած էր.

Լոյս տեսած հատ ու
ղիրար հակասող վկայութիւններր , 

1՚թ[՛ անձեր ո ւ կողմէ եղած, մեծ՚ազ- 
^3 ‘[մթն չունին ընդհանուր պւսւոկերու. 
. '1[“"J ։ իս ո ւաե են բաներ , որոնք
Կեւս անցեաչին չըսուէին եւ չդրուէ. 

Հիմա Որ ^ոյ-լ^լ, յ-լոասնամեակ ան.
L,/ Կոր^՚է1 մահէն, կիրերը լրացած
կսւմ
Մ1Ա,, ԼԱ՛ կան ին մարած ՝ բարքերը ադա

Ա Լած ել ադա տամ տութիւնը թեղ.
կըլլան ակնաո կութ իւններ ե ^Առտվս' - ւ ւ ւ ւ ւ

կը ղ
Լ^ութիլչննե ր որոնք աւելի JnL- 

խ . էարձնեն պատում ր : Կ՛ուց է mur.

tt"՝11!' գոյութիւն 
^•ոենւ' ’ման^ Որ լկ ուրտօնաե որ
Ի՚-մն՚ե ր նամակներէն մ էջբե.
ս.„„ Թ ^“""արուին հեղինակին կողմէ , 

"/Z ՀալՈւԼ մէ'այն անոնց ընթեր.
պո1սս It , ա{,'էեԼՀ մը }է "ր գերմԸ
հոր,, Հ՛ V' -ողրիւր մը դառնայ, 

փ|։ / UutԳրութեան վերաբերող :
հՀ'ՏԼ Ա'րքրա1’^ ամէնէն կարեւոր 

վերա ե "Ի-fit"ե նամակներուն
՞ Ըը } իր քրոջը՝ Վարդուշ

Մուրատեան ի ընտանիքին ուղղուած. Ա, 
ռաջին անդամ ըլլալով՝ հեղինակը փաս, 
/ո/’ կ'ո*- աայ թկ անոնցմէ քսանք ին ը կեղծ 

ւ յերիւրածոյ ՝ Վարդոլչի դալուկին ՝ 
եարլկնին -կողմկ յօրինուած ՝ հաստատե, 
լով այդ ուղղութեամբ նաէսապկս ոմանց 
արտայայտած կասկածները՝ բերանացի 
կամ գրաւոր i Այլ կէտ մի ՝ .որ յատուկ 
ուշադրութիւն կը դրաւէ՝ հայկական ի, 
րա կան ո ւ թեան հետ Կ որ քէւ ի ո ւնե g ած
ւիորձառութիւններուն եւ առընչութ ի ւննե- 
բուն պա բադան կ եւ կարդ մը Հայերու 
կողմկ իրեն հանդէպ ցոյց տրուած ցաւա
լի վերաբերմունքները՝ որոնք կրնան 1սոր 
հետք ձգած ըլլա լ իր անձին վրայ՝ ինչ.
"լէ" [un չտան ղումը որուն 1919 .^îr են, 
[մ ար կուած է Երեւան՝ Չ* ր ո յի կողմկ եւ 
ար իւն ոտ վիճակ ով տուն վերա գա ր ձած • 
յետոյ Պոսթընի մկջ՝ ճ^2(),ական տաբի- 
ներ ո լ ս կի ղբե ե բուն ՝ երբ «Հա յր ենիք»ի 
խմբագիրը ո տն ա կո\քսած կ նկարը եւ անոր 
շրջանա կը ջտէս ջախած ՝ զո ր Կորքի տա
րած էր որպէս իր ո ւնեց,ած պարտքին 
հատուց ում. իսկ նիւ.Եորքի մէջ՝ 1930- 
ա կան տարիներու, կէսերուն՝ համա յնա, 
վար երեք գործիչներէն երկուքը ՝ որոնք 
իր տուն - արուեստանոցին մկջ մ ողով, 
ներ կր զում ար կին (Վ>արդուշ՝ որ աՀյգ 
ատեն իը ընտանիքով իր եղբօր ը մօտ կր 
մնար ՝ հաւատաւոր համայնավար էր}, 
Կորքիի կողմկ իրենց տրուած նկարներ ը 
տուն վերադարձի ճամբուն աղբաման կը 
նետեն, կրկին Նիւ-Եորքի մկջ՝ Ճ§ձ2ւ.ին ՝ 
ղինք լալ ճան Լցող Տ-արու թիւն Հ ա դար,
եան ՝ ա չքա բա g ո ւթեա մ բ եւ առիթը շահա, 
գործելով՝ իր երկու պաստառները հըն, 
գական տոլարէ, կը դնէ ղոԸ'ս Կորքի նր- 
ւիրած էր բարեսիրական ձեռնարկի մը՝ 
Երկրորդ Մեծ Պատերազմին բերումով 
Հայաստանի օժանդակելու համար z Այդ 
տարիներուն՝ անոնց դինը ւոլըք_ 500 տո , 
լա ր էր ՝ իւրաքանչիւր պաստառի հա
մար . Կորքի ծրբ կ'իմանայ ՝ կը ղայրա, 
ն ա յ եւ կ'ըսէ որ «Եթէ հայ տիկիննհթր 
ինձւքէ հինգ տոլար ինգրէին, աւելի ՛հր. 
ջանիկ կ*ըլլայի» : Կորքի կը հեռաձայնէ 
հարուստ հաւա քո բդին եւ անոր տասը աո, 
լար կ\առաջա րկէ իր պաստառները ետ 
առնելու համար՝ ռակայն Հազարեան բը- 
նա կ ան արար կը մ եր J-է , իր «։^îru,A»
դորՏեր ուն արձէքին գիտակցելով թ1}-" 
պէս եւ նկա ր ի չին ապագայ համբաւ ին . . . 
Բայց եւ այնպէս , Կորքի երբեք իլ՛ կծւպր 
չէ թղաե իր ինքնութեան, հայրենական 
մ շա կո յթին եւ պատմութեա՚յյ հետ՛. Իր 
կեանքի վերջին տարին, իր արուեստա- 
վաճառին' ճուլիրն Լթ11՚1՛ bf ^WJ եեԼԼա- 
լուն աելն ա լ։ կաՏ է առաջին անդամ Ըչրս- 
լով , իր պաստառներէն «/? ղբ ա սա ցն ե.
ր-ֆոլն մասին ա ր տա յա յ տուե լո վ , ինչ որ 
ցոյց կու տայ թէ իր ձեոք բերա}ւ համբա
ւէն ետք, այդ ուզդութեամր յաւելեալ 
քայլեր պիտի առնէր հալանարար .

Աակայն Ա՚աթոսեան, եթէ հա յկական 
իրականութեան հետ Կորքիի ունեցած ա. 
ռըն չութ ի լնն եր ու-j, դծով շօշափելի ել յա
ւելեալ տուեալներ կու տայ, կր «ստյթա. 
քթ) երր նոյնը շեշտա կիօրէն կը փորձէ 
րնե լ Կորքիի դործերուն մեկնաբանման 
եւ իր արուեստին մէՀ անոնց գրաւած տե. 

ղին ճչդորոշմտն Հարցով, իր կա րպին ի J. 
նալով այն անխուսափելի «ծո ւդա կ» ը , 
ո1' կը գ"։ն"լ11 նկաբհչփ արուեստին մեկ
նաբանման չեմին , արուեստ մը ուր ամէն 
դոյաւորում թելադրութեան վրայ հին. 
նուած է , թէ որոշակի պատկերման ,
ի բաց առեալ իր պատկերային աշխա- 

տանքխեր ը z
Արդարեւ, Կորքիի դործերու յօրինանիւ. 

թերուն մեկնարանումր միշտ աւազուիլը, 
ոումի վտանգը կը ներկայացնէ , բոլոր ա- 
նոնց որոնք կր փորձուին այդ ուզղու. 
թեամր քայլ մր առնեչ ■. Բազմաթիւ կամ 
ա, լազան վկա յո ւթ ի ւննե ր ցոյց կու տան 
որ Կորքի , իր ինքնութիւնը ճդնամամօ- 
րէն քողարկելով, ծպտուած անձ մը դար. 
ձած էը, Ւնչպէս ղինք կը բնութագրի 
Լիվի ։ Այս երեւոյթը կր աարածուի նա.

ել է, ր ա ր ո ւե ս ա էւն վր՝այ ջ յատկապէս be 
վերջին շրջան ին աւելէւ ցցուն դառնա էո վ : 
I1 ր ըրած քան էէ մ ր յա յ տա րա ր ո t. թ էւ ւնն ե ր ը 
իր կարդ մ ր երկեր ուն դծո վ ՝ չաճա էս ( /zi_ 
դէէ աո ւմնա ւոր կերպով) աւելէ, կր ը.ար- 
դ ացնեն ու կր շեղեն անոնց ընանէււթէւն 
էէսկական իմաստը բնորոշելու հարցը . Ա, 
սի կա խթանող «թա կա ր ժյն կ նաեւ՝
որովհետեւ Կորքիի նպա տա կներէն մէկն 
կ' իր դ ո ր ծ ր դ էւ ա ս ղին [՛ ա9'Ա' 4 ա /՜'11 " 
նու մին զարկ սէսղ Z Երեն համարի ՝ ա,!ս 
ծ ոլտում ր նպա տա կ ու նի ն ո լն ատեն ար, 
դե լք հանդիսանալու որ միւսները հր 
անձնական աշխարհին հ եշտօրկն թա, 
փանgենz Այ11 ձե ւ ո ՛լ է ,1/1 հեռաւորու
թիւն մր կր սլահկ իլ, եւ դիտողին միջեւ՝ 
անո է/ թ ո ղ/ով ՝ դիտմամբ ՝ իր ա չէսա տ ան քր 
ազատ եւ անձնական կե րպով մեկնաբա, 
նելու հ ա ր ցր(2,') : Մ իւս կողմէ ՝ Կորքի կր 
բաժնէ միտքը թկ նկարչութ՛իւնը
ւոովանւււթեան նման է»(3) : Երը լա տո ւ կ 
էս ո ս ա ո ւէան ո ւթ էւ ւ.ն ti բն կ ՝ մտեր մլ.կ, 
լnւռz Կորքի թոյ/ կու տայ որ մենք անց
նինք իր աշէսաբհ ի սահմանէն ներս ՝ ուր 
սակայն երբեք վստահ չենք անոր ի ս կո ւ , 
թիւնը կա պտե լո ւ ՝ առանց զոհ ը \Ը_էէա Լո լ 
սէսալ մ եկնա բան ո ւթ ի ւձննե ր ո ւ : Այո իրո
ղութեան բերմամբ՝ Կորքի է, 1էարրԸ թե. 
րեւս մեր դար ո լ արուեստին ա ժէնկն ցր, 
ղուն օրինակներէն է ՝ ինչ կը վերաբերի 
հ ա ր g ա կաննե ր ո ւն որոնց ծնունդ կոԼ տայ՝ 
իր ներկայացուցած տարրերու ինքնու
թեան որոշման եւ անոնց միջեւ յարա, 
բեր ո ւթիւննե բուն դծ ո վ . Ասիկա պարա
գայ մրն է ուր ՝ առարկայական բնո ւթա, 
դրում մը կազմելու համար' ո չ,առար.

Գրծց'
ԱԼեՔՍԱՆ ՊԷՐԷՃԻՔԼԵԱՆ

կայական սլա տկե րնե րով կազմուած աշ
խարհի մ էր ՝ իմացական ՝ իմ աս տա սիրտ, 
կան ՝ գրականական կամ մեկնաբանական 
շեղումները անխուսափելի կերպով կր 
ներկա յանւսն : Ասիկա կը պա ր տ ա դր կ ՝ 
յստա կօր էն, •որ մեր մ եկնաբան ութէ։ ւն- 
ներ ր հար ցական էւ տակ առնենք՝ ղանոնք 
առկա էսո ւած նկատենք ՝ այնքանով որ 
Կորքի էւ աշխարհը կազմող տարրերուն 
ճշգրիտ ինքնութեան կամ բնոյթին հաս, 
տատումը՝ ինչպէս ըսինք՝ շա տ յաճաէս 
դժուար կ ՝ չըսելու համար ա Նկսւրել1. :

ե՚՚րքթ, Տէջ, Կռրքւփ վարքի քէւՆարկ. 
ման ընթացքին , մենք կը գտնուինք կըր կ- 
նակէւ ենթա կա յա կան ութ եա^յ դէմ յան
դիման : Կորքիի մեկնաբանութիւնը բնու. 
թե այ, լիովի՛ն ենթակա յական է : Այս ի- 
մաստով , նկատի առած Կորքիի աշխար, 
հին փակուած ութիւնը ել անոր «բանա, 
լի՛ւներուն սակաւութիւնը, ղորս .տրուես, 
տադէտր կիրքով ինքնիրեն համար կր 
պահէ, դրեթէ անկարելի է խուսափ ի լ, 
մեր կարգին, սոյն աշխարհին ենթակա- 
յական մեկնաբանութիւն մր ընելէ , ՚այ".
պէս' մեկնաբանութեան մ ե կնարանո ւթի ւ- 
նր կատարելով : Բայց եւ այնպէս , աւելի 
խորաթափանց , տարածուն եւ բա ղդա. 
տական զննում մր կաբել/, կը դարձնէ , 
նոյնիսկ մասնակի կերպով, Կորքիի կարգ 
մը դործերուն րնթ ել։g ո ւմր , յենլով նաեւ 
իրեն օրինակ ել աղբիւր ծառայած ար. 
ո ւես տաղէ տնևրո ւ դո բծեր ուն ել անոնց 
աւելի բա g ա յա յ տ խորհրդանշաններուն 
վրայ , որոնցմէ ոմանք Կորքի կ'անձնակա. 
նացնէ եւ կր վերայղանայ : Ասոր համար 
անհրամեշտ է մեր ճանաչողութեան ծիրը 
ընդլայնել, կարենա լ հ ե տա խո ւղե լո լ եւ 
հանդիպելու համար տուեալներու, որոնք 
կրնան յանկարծ մեր ո ւշա դր ութ իւնը գր. 
րաւել , տուեսրլներ որոնք կր գտնուի՛լ, իր 
արուեստէն ներս էլ անկէ դուրս :

Ա աթո սեան քի չ մր շտապով եւ րնղ. 
հանրաց ումով Կորքիի քանի մր բնանիւ- 
թերը եւ գործերը ել առրն չէ անոր ման
կութեան աշխարհին , լլուտ ենթակայական 
բնորոշում մր տալով անոնց ։ Իսկ իր կող
մէ , Կորքիի վերջին կ tu բ եւո ր դո րծ ե ր կն 
ՀԱահմանըյվրն անտես ո լմը, ցոյց կո՚֊ ՛լրո՛յ 
Թէ bfi ուշադրութենէն վրիպած է յօրի.

նանիլթ մը որ «սեոերոլ րաիյումը»(4) 
գուցէ ամէնէն «բացայայտ՛» կերպով ներ. 
կայացնոցն է, երբ նկատի առնենք „ր ա. 
՛հոր ն սւի։ ս։ ւի ո ր ձ ր հաւանական միաձու- 
լո լ մն է երկու դծտնկա րնե ր ո ւ ՝ հ,Համա- 
դ ր ում » ( 5 ) եւ « Կ*ծա նկ ա Z'»(6) կո չո ւած ՝ 
ո ր ոնցմ կ ա ռաջէնը ուղղա կէւ աղատ մեէէնա, 
բան ութէյ ւնն կ Կ ռ րքփէւ մ եծա րած նկար է չ, 
ներէն Փաօլօ Ալէ լլո յ չի «Ա ուրբ Գէ՛՛րդ եւ 
վիշապը» ին (Աղդ <ա քէ՛ն թ ան զ ա ր ան ՝ Լոն, 
տոն) z Մէւս կողմէ ՝ եթկ Մ ա թ ո ս ե ան ա, 
ւելէւ տարածուն դենում մը կատարէր ՝ 
թերեւս անդրադառնար որ «Կ'էւշեր ՝ ա- 
ռեղծ ուա ծ եւ կար օ տ^ը վ ե բա ցա կանա ցա ծ 
եւ էս ո ր հր ւլան շան ա կան ա ցած տա ր բեր tu- 
կո ւմն կ «Ան շարժ բնութէււն^էէնԼ I ) ՝ մ էէն չ 
նոյն յօրէւնանէււթր ներկայացնող շար, 
րէն ւլ ծան կա րն ե բուն մէջ եըեւց ող կա- 
նացէւ էսորհ րդան էէ շը յղացուած կ' հէէմնր, 
լեշով Փռւպլօ Փէ՚քասոՀլէւ «ձմ ով ա՛փ էւն կեր
պար» է, վարէ, կկսէէ^ց վրայ՝ կոնաձեւ րս, 
ա էւն քներ ը ՝ .կոնքն ու սրունքները սլարփա- 
կող : Կ ո ր քէւ էւ «Խ ո ր անարդասլա շտ կանգ
նած կերպար» էս ո բա դրո ւած ւլծան կա ր ր{^) 
կէ թուէ/ այս մէկը հաստատելz

Անշարժ բնո ւթենկ մեկնելով Կորքէւէւ 
մօտ տեղէէ ունեցող կե ր պա րա յ էէն եւ խոր, 
հըրդան շական այլակերպումը՝ որ 1930- 
ա կան տարէէն երու ս կէւ զ րնե րո ւն էւ ր ա շէսա , 
տանք էէն մկջ առաջին երեւումները 1լ ընէ ՝ 
կ^ ւՀեդգրկկ նաել «վերա ցա կանա g ում' ե ,. 
ր ան դա սլն ակո էէ» ր ՝ որ կը վերածուի «Ա- 
թոռին նստած .կապոյտ կերպարով»ին : 
*Լյոյնը տեղի 1լ ունենա յ «Կերպար ի]որդո- 
մ էւ մ էջ» ի սլարադային՝ մեկնակէտ ու նե. 
նալով իր էսո րանա րդա պա շտ մէկ այլ 
սլ ա ս տ ա ռր ՝ «Ան շարժ բնո ւթիւն եր ան ւլա, 
պնակով»^) էսորադրուած : Այս երեւո յ, 
թր աւելի կը հ ա ս տա տ ո t-ի ՝ եր՛բ նկատի ու, 
նեն անք նոյն շրջանին Ա*որժ Պրաքի կարդ, 
մը գծանկարներն ու անոնց վրայ հիմնր- 
ւած պա ս տ ա ռներ .£ք(10) ջ "ր^՚ք արարման 
ծ լ այ լակեր սլմ ան նոյն րնթացքր կը մշա
կեն ՝ ըոտ էութեան առանց որ երկու ար, 
ո ւես տա ղ կ տները ի բար մ է տեղեակ ըլլան z 
Ասիկա կը բացատրէ իրողութիւնը թկ 
երբ մեկնակէ տերը նոյնն էն {ա՛յս պարտ, 
դային ւէ եր լուծական էսո րանա րդապա շ, 
տ ո ւթիւնը'} , արդիւնքները իրարու կը մօ, 
տենան ՝ որովհետեւ երկնումին մտածո
ղութիւնն ոԼ հոլովս յթը նոյնն են։ Ա,քս 
հանդի տութիւնը յաւելեալ կերպս •Լ b ղ°- 
րու կը դառնայ , երբ մեր աչքին առջեւ 
ունենանք նաեւ Փիքաս՚՚յի «Բար նետող
կին»բ (1931) , Փարիզի Փ ի քասօ խան. 
գարունը, որուն հետ «Կերպար իյորգոմի 
մէջ»ր ակն^լա յտ ն ման ո ւթի ւնն ե ր ու նի:

Կորքի, մինչեւ իր կեանքի վերջին շըր. 
ջան ր ՝ ազատ փոխառման գծուէ [1Աէ[’ր1ոյթ 
? ոլ ն1՚ ■■ Այ ս րնթացքով ՝ 1944-/Z?/ ծնունդ
առած «Ղ\ութանը եւ երդը» յօրինանիւթը 
ա լ լա կե ր սլում ը կը թուէւ [ԼԷԼա Լ "
ւէ)րան ս ուա Ափյէհ «Հրե շտա կա յին» ին։ (Օր- 
սէյ[՛ խանդա ր ան , Փարիզ} , որպէս ներ. 
շնչման աղբիւր ունենաչով Աա լվա տոլ։ Տ “՚. 
մ՛ի պա տկե րա զա ր դո ւ մ ր' Լ Ո թրէամ ոնի 
«Մ ա լա ո ր օր ի երգը» ին յ Եսկ էկնըս կ}ա , 
ռաջա դրէ Որ Կորքիի «Եդովմական դէ շե
րի մը երա էսան» ՝ որպէս էսո րադիր ՝ Լոթ- 
րէամոնէն կու դա լ Լինչ որ մեզի ալ յայտ
նած էր) ՝ մէեչ Մա թո սեան զայն կ^առըն, 
չէ Վան ի շրջանին որ, ինչպէս կր դրէ , Ե. 
դեմի Պարտէզ կը կո չուէր :

H/Z տեղ՝ «Նուրբ էսադ» (1946) կոչ
ուած պաստառի կեդրո նէն քիչ մր վեր 
գտնուող կա զմր, հեղին ա !լր կը մեկնաբա, 

ո րպէս իր մանուկը դիեցնող Աուրբ
Կռյ սի կամ Մօր էսո րհրդան շան ՝ առանց 
անդրադառնալու տարածք - միջոցը լեց
նող միւս տարրերուն եւ կազմերուն։ 
Մինչդեռ այս մէկը կրնայ օժանդակ տարր 
մր ր լլա լ ՝ որ կ'առըն չուի իրժէ վար դըտ, 
նուռղին եւ որ տարբերակ մրն կ մանուկ 
մը խ որհրդանշող էս էսո ւնջա յ ին այն կազ, 
մին' .Որ կր դտն ո ւէւ «Կ^ութանր եւ ե րղ ը» ի 
դու թան,մ արմին հ ամա էսմբ ո ղ կանացի 
խորհրդանիշիդ արգանդէն ներս։ Յատ
կանշական է որ Կորքի «նուրբ խաղ»ի այս 
տարրը եւ իրմէ վեր գտնուողը տյլ պաս
տառի մչ»(11) վրայ նկարած է եւ ղայն 
ձօնա ծ իր աղջկան՝ Մտրոյի՝ ասոր եր
րորդ տարեդարձին առթիւ*. Այո վերջին 
պաստառին մէջ՝ խխո ւնջա յին մարմինը
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յար եւ նման է Հհուրբ խազ» ին ին, մինչ 
իրմէ վեր , թեթել tf ը դէպի աջ գտնուող 
եւ աւելի փոքր կազմն է որ փոփռխու. 
թիւն կրած է՝ ինչ որ մտածել կոլ տայ 
թէ բն՚անիլթին կեդրոնական «՛գերակա. 
տար»ը \խխ ո լնջ.ման ո ւկն է : Եւ նկարին 
խորագիրն իսկ կարծէք ասոր կ'ակնարկէ , 
մանաւանդ որ Կօրքի տ՛արի մը ՚առաՓ նո քն 
ոճով ել նոյն չափերով պաստառ մը նկա 
րած է , որ «Մ անոլկին ըն կերն եր Հ/» խո րա-
ղԻըը կը կրէ-

Կորքիի յարութեան նուիրուած ուշա
գրաւ աշխատանքը , Ա'ա թ՜ո սեան ի կողմէ 
տարուած , ալ աւելի պիտի շահէր եթէ տն 
քիչ մը աւելի ծանրանար նկարիչին հա. 
սուն չյւվանչ, նկարչական արարման ել կը. 
րած զօրաւոր ազդեր ո ւթի ւնն ե ր ո ւն վրայ, 
առանց որոնր ինք պիտի չհասնէր նկար, 
չական մեծ նորա րարութեան-. Կորքիի 
տուրքը չատ աւելի մեծ է փա ս ի լփ փան. 
տինսքիի , h] ո ւան Մ իրո յի , Մոպէրթօ 
Մաթթայի , Աևտրէ Մասոնի ել իվ թանկի ի 
քան հայկական մանրանկարչութեան , ն ը- 
կատի առնելով նկարչական լեզուն որ- 
պէս կորիզ, քան թէ անոր ղղեստաւորու. 
մը, որ կրնայ տարրեր բնոյթ էլ յա տկա. 
նիչներ ունենալ , ըստ արուեստագէտի 
խառնուածքին , զդայնութեան , երեւակա. 
յութեան ք իր ոգեկոչած մթնոլորտին-. 
11սկ Կորքիի կարդ մը հայատիպ [սորա, 
դիրները աւելի իլ, ապրումներուն , ոդե. 
կոչումներու ել պահուան ՛եր տրամա
դրութեան կը վերաբերին {ինչպէս ր„ յր 
կու. տան Ս՛նարէ Պրըթոնի մ տ ոնա կցու, 
թեամր յզաց ուածները) , քաք, թէ երկերու 
իսկական բովանդակութեան , որովհետեւ 
ասոնք սկիզբէն որոշուած խորադիրներու 
պատկերումը չեք, այլ ընդհակառակն , 
երրեմն խորադիրները երկար ատեն յետոյ 
արուած են :

Հատորի վերջին գլուխ էն մէջ Աաթոս* 
եա'ս կ՝ անդրադառնա յ Կորքիի առասպե. 
էին եւ յետմահու շրջանին , ընդհանուր 
պատկերը գծելով այն եզելո ւթիւննե ր ուն 
եւ գնահատումներուն որոնր տեղի ունե. 
զած են ; Այս ծիր ին մէջ, ա կնարկ մ ր կր 
նետէ նաել Կորքիի հ՚անգէ պ հ՛ա f ութեան 
ցուցաբերած վերաբերմունքին ՛Ու կր գԸ~ 
նահ ատ է Փիթըր Պ աէաքեա՚ևի մ եզի խընդ. 
["Ո կաք, թուացող յօդո լած ը(ձ_2) , որով, 
հետեւ կը խորհ ինք որ նման մօտեցոԼմ 
մը 4 աղաւաղէ Կորքիի արուեստին ընկա, 
լո ւմն ու արմ՜եւորումը ու զ՛ա՛՛յն կը պա. 
տէ պիտակով մը որ դէմ է Կորքիի իսկ 
ըմբռնումներուն , ո՛րոնք արուեստին հա- 
if ամ ա րդկա յնութիւնը կը գերադասեն քա. 
ղաքա կան , քարոզչակաք, ել ազգայնական 
սահմանա փ՛ա՛կումներ է վեր : Կ՚՚րքի նման
սահմանումներով յղացուած արուեստը 
կոչած էր «Խեղճ արուեստ խեղ|ն մարդոց 
համար» : Մ ա թ ո ս եան կ \ա '-ելցնէ թէ «հայ. 
կական Սփիւռքը քիչ մնաց որ անտեսէ 
հանն ար մը, որ իր ազգային պայքարը 
մարմնաւորեց, որովհետեւ ան իր անունը 
լքած էր հւ շատ արդիական էր» : Ասով 
Մաթոսեան չատ կարեւո ր հարց մը կ՝ ա. 
ռաջադրէ , որ ոչ միայն Սփիւռք - Կոր մե 
խնդիրը կը յո լզէ, այլ, աւելի լայն իմաս- 
տով) նաել Սփիւռք _ մշակոյթ՜ ^տրուես* 
տը :

Հայ հասարակութիւնը ՝ այ լագան պա տ- 
սառներովդ իր կարգ մը գնահատումնե
րուն համար տ՛ակաւին կարիքն \ունի որ 
հախ մեծ մշակոյթներուն կամ օտա րնե* 
րուն կողմէ գայ ա ր մ ե ւորո ւմը : Կորքի 
պէտք էր այս «պայմաներ լրա Աեէր ; Ա* 
սի կա՛ բաւական երկար ժ՜ամանակ առաւ դ 
քանի որ իր վարքք դժ՜ուարութեամբ եւ 
կաղալով տեղ գտաւ ամեր ի կե աՀք ար գի 
արուեստին մէջ՝ բաղդատած այն քարո՛զ* 
չութեան որ ի գործ գր ուե ր ա լ իր քանի 
մը բարեկամներուն եւ ծանօթներու^ ՛ար
ուեստը ծանուցանելու եւ տա րածե լու 
Ղ^ուԼ : մինչեւ հիմա իրեն .կր զլաց ուի
այն կարեւորագոյն տեզերէն մէկը՝ որուն 
արժանի £(13) լ քանի որ իր ձեռքբերում ր 
(1943-1944-// իր հեզուկ ալին նկար չու* 
թեամբ) Ի . գարու առաջնա կա ր զներ էն է : 
Հ^արցը միայն նկա ր ե լա կերպի նորա բա
բո ւթեան չյէ վերաբերիր ՝ այլ նկարչական 
նոր լեզուի մը որպէս ամբողջութիւն եւ 
որպէս նկարչութեան մէջ գերագոյն նը* 
լաճում ՝ չատ քիչերու տրուած :

Այսուհանդերձդ Կորքիի համբաւիդ աս* 
՛տի ճանա կան ծ՛աւալումովդ Հայերու հե
տաքրքրութիւնն ալ այղ ուղղոլթեամբ 
սկսաւ արթննալ ու. րնւլլայնիլ՝ Հալաս* 
տան թէ Սփիւռք դ մանաւանդ 1981-^ Կու- 
կրնհայմ թանգարանի մեծ յետահայե՚ա* 
ցէն եւ անոր գտած արձագանգէն ետք*. 
],ոյս տեսան բազմաթիւ յօդուածներ դ րս* 
փ իւռքահա յ մ ամ ուլին մ էջ շատ աւելի 
թիլով քան Հայաստանդ մանաւան՛դ որ 
խորհ բլրային շրջանին կարելի չէր ազատ
օրէն վերացապաշտ արուեստագէտ ծ՜ը 
դրուատել։ Ա,էս դրութ իւննե րը , ինչ չտ. 
փանիչի որ ըլլան, կը հաստատեն Ափխռ- 
քահայերուն այլազան մակարդակներու
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փարո՛ւմը Կորքիի. ճի.դ է որ ՛աւելի ան. 
ձին քտն թէ ան որ հգժ՜ո ւա րա մ ա ni չելի » 
ա ր ո ւ.ե ս տ խւ . Հրս ր կ է նկատի ունենալ որ ոչ 
ձէկ "•տ J արուեստագէտի՛ նոյնքան յօդ* 
ուած նուիրուած է սփիւռքահայ մամու*
/ին մ [ջ, որքաք, Կորքիի։

Հարց լ այն է թկ gnjg տրուած անտար
բերս» թիւնը դ իր այլազան Լսէփծրով՝ խոր* 
քի^ք մէջ կապ չունի Կորքիի իր հայկական 
ահու հը լքելուն եւ ա րգիապա շտ նկար- 
չ ո1 թիւն րնե լոլն հետ դ կը կա բծենք : Կա յ դ 
°րին ակ դ Լեւոն թ ի լթ ի ւնճ եան ի պարա* 
գան ՝ որ մոռացութենէ նոր դուրս կու 
ղ՚ոJ դ նո յնպէս յ անձինս ոչ*Հայերու* Տ<ա* 
կալին չենք ծանրանար այն իրողութեան 
վրայ որ Կորքիի , թիւթիլնճեանի կամ Նի֊ 
կոզոս Սարափեանի անտեսումն ո լ անոնց 
խափանումի ենթա ր՚կուիչր՝ կոտորն չուին 
ն՛աեւ, այն իր//զո ւթեան որ անոնք մաս 
չեն կազմած աւանդական կառո յցնե րուն դ 
որոնցմէ գուր„ չիք փրկութիւն.---. Իսկ 
ո ՞վ հե աաքրքրուած է մեծ քանդակագործ 
Աուրէն Նագեանով եւ ուրիշներով դ վե* 
րացապաշտ կամ կե ր պ ա րա պա շտ արուես- 
տագէտներու նկատելի թիւ մր ներկա* 
յտցնոզ:

Կր տեսնա ի որ տտ կալին երկար ճամ. 
բայ կայ կտրելիք :
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13) Պոսքրնի փհղարոււյսաիզ Թանգա
րանը անցեալ տարուան աւարտին աեդի 
ունեցող ցուցահանդէսը, «Աոնէ է- դա. 
րուն» ? ներկայիս փոխագրուած է էոն- 
սւոնի Գեղարուեստիդ Կա1նաււը ; Այս աո. \ 
րիւ լոյս տեսած հատորին մէջ գլուխ մը 
յատկացուած է Աոնէի և. նիւ.եորքեան վե. 
րացապաշտութեան միջել աոընչուրիւն. 
ներուն; Յօդուածին մէջ յիշատակոլած 
են Կորքիի սերունդին գլխաւոր, ներկայա
ցուցիչները, րացի իրմէ: Վերարտադրը- 
ւած են նաել յաջորդող սերունդի քանի 
մը նկարիչներէն գործեր, որոնք իր ւքեծ 
ազդեցուրեամր յղացուած հն :

էրէ նիւ-եորքեան կերացապաշտոլրեան 
մէջ կաց նկարներ որոնք րոլորէն աոաջ եւ 
ամէնէն աւելի կր մօտենան Մոնէի 1900-ա. 
կան տարիներու գործերուն որոնք ջոլ
րի , րուսականուրեան եւ լոյսի միաձուլ. 
ուած ցնծութիւնը կը ներկայացնեն, ա. 
նոնք կորքիի 1943-1944.ին նկարած պաս- 
տաոներէն ոմանք են, ինչպէս «Ջրվէժ»ը, 
«Մէկ տարեկան կաթնախոա»ը , «Աաղկած 
ջրաղացի ջուր»ը , եւլն • : Նախապէս , կոր. 
քիի սլոսրընեան շրջանի տպաւորապաշտ 
ընթացքը ցոյց կու ւոայ թէ ինք մօտէն 
հեաաքրքրուած էր Մոնէով : էսկ իր լր. 
րումի տարիներուն, եթէ իրմէ Աոնէի 
ուղղութեսւմթ արտայայտութիւննեը չը. 
կան , սակայն իր աշխատանքը , "Յանտինս. 
քիի օրինակին րնդմէջէն (Քանաինսքի որ 
Մոնէի խողու]ակու] յանգած էր բնութեան 
վերացականացման ) , անմիջականօրէն կ’ա- 
ոընչոլի ֆրանսացի վարպետի նկարչոլ. 
թեան : կը թաւէ կորքիի վերոյիշեալ գոր. 
ծերը ըաղգատել Մոնէի նունուֆարներու 
ել ուռենիներու շարքերուն հետ , տեսնելու 
համար թէ անոնք իրարու որք՛ան հարա. 
զատ կ՚երեւին :

tuteu-tair

ԵԹԷ ՄԻԱՅՆ...

Եթէ միայն արս։ Էր, քեզի օրհնութիւնն ալ ձայնարկելու

«Խաղաղութի՜ւն ամենեցՈլ^
էնչպէս լուսէ իր «եղիցի».ն՝ ամենազօր հայր Աստուծոյն ,
Դուն կը զգայիր քեզ աոնուազն արեղայ
Քառասունքի նման խստին դպրեվանք եան կեանքէն ետք, որ քոլկըգ
p-ւսցիր լուր օրդ ու գոցեցիր զայն անպայման
Գէթ մէկ րերան աղօթքով եւ «Հայր մեր».ներով տէրունական ,
էայց մանաւանդ, երկուշաբթի օրուընէն իսկ, Կիրակմուտքին սպասեցիր

տենդայքւօրէՕ,
Երթ «Լոյս զուարթ».ը լուսեղէն զուարթուններ կը թռցընէր ք՜ոլ հոգիէն . 
Խուցըդ լոկ քոլկըգ ըլլալու գիտակցութեամբ սիրելի էր անշուշտ քեզի.
Ուր Աստուած, օրն իր բաշխելէն ետք ամէն մոնթ ու մոնադի ,
Գիշերն իր քու անքնութեամբ միայն կարծել մերթ կր փորձէր 
Այնքա՜ն բարի ու լիաձեռն :
Ր֊այց լռութիւնն էր աւելի, որ կը տանէր ձեր հսկումն իր կատարածին, 
Նոյնիսկ երը որ իր գւքբէթին խաչէն բխող լոյս մատներով եկեղեցին 
Պատուհանիդ մուր ապակին հարել կու գար ,
Թզենիի քառաթեւեան տերեւի մ՚ր նման ժ՜անգառ ;
Կարծես թէ ձեր ւքիջեւ վաղուց' ի սկզբանէ արարչութեան , 
ճշդուած էին որոշակի դեր ու սահման ,
Թէ Ենք Ալֆէ օրհնեալ գետին նման յունաց
Ափէ ի ափ կը կտրէ եւ. կ՛անցնի անվերջ ու սրընթաց
Ամէն մարդու ել մարդկութեան ընթածիրին ծովն ոՆ կ՚երթայ
Սուգուիլ անգին անկերպարան գոլիններէն , չբացուելով անգամ ,

ինչպէս երկնիւդ ւոելդա:
Իսկ դուն , իսկ գուն' սոսկ ջրիմուռ,
Գետափի գորշ քարշէպներու գարշապարին կառչած ամուր'
Օրհնանքի կարժը կը քակես ջուրերուն մէջ , ջուրերն ի վար 
Միայն, այդպէՆ, հոն ըլլալուդ փառքին համար:
Ծովէն ասդխն, ծովէն ասգխն
էոե էն նողւիայ թ եւերուդ թին ,
Եւ կորստեան հետ զօրութ հանն արմատներոՆդ
Կը փրթիս դուն յանկարծ ափէդ, հազի՜ւ պեղած խորքըգ ժեռուտ,
Ու կը կտրես թերեւս ժովն իբրեւ ւիրփուր ու պղպջակ
կամ, ո վ գիտէ, թերեւս ալ կը տարրանաս հովերուն մէջ, այլուրներու

սառէն փչած---
Առաջին սիւքը վաղորդեան քեզ կը գտնէր
Հոն? ուխ, ինչպէս բաց երկինքին յենած սանդուխը Յակորին, կը րաբձրսւնաՍ 

կիպարիսնհլւ,
Որոնց սօսափը քեզ գուցէ
Չկարենար կտրել խուցիդ լուս զրոյցէն,
Եթէ երթեք Հովիւին աստղը, ոզնիի պէս ծովային, 
էացխփելով, թեւեռօրէն շխրէր խոր ալքերուն մէջ հորիզոնին,
Եւ կամ եթէ սկիւռն այն, որ բարեկամն էլւ նռնիներու ննջաժամուն, 
Չհոսեցնէր արեւմաղի նման անոնց հասակն ի վար շուքն իր տմոյն 
Եւ փչակի մը մէջ կարծես զայց կախելով,

• Չնայէր քեզ երկարօրէն, շեշտ ու խելօք,
Մինչ կը հնչէր ժամերգութեան զանգը , հ> ան
Ղօղանջներուն հետ կը լուծուէր սաղարթին մէջ , ինչպէս ղօղանջ ու շւսրակաՏ:

ա*.
Կը սկսէր օրըդ ? որ կարծես սուրբ գրային էջ մը ըլլար ,
Ուր մերթ ոչինչ կար բանական , իհչպէս վթար :
Դռներուն մէջ , նապկտելով , թեզանիքներ լայն ոլ հաստոյր 
Կը լեցԹէին զանոնք, ինչպէս խթման բեմի սեւ վարագոյր :
Հողաթափի քսքսոցներ կբ շարուէին արտորանօք •
Եկեղեցւոյ սեմի փսիաթը լոկ սլիտի քամէր զանոնք ;
Կը պսակէր աւանդատան ապակիները դափնիի նիւղ մը դալար ,
Ուր առաջին շողն իսկ օրուան ողջ արեւմար մը կը բանար:
Նահատակաց արձանն ստէպ, անտեսելով սլատշան պահ թէ նաւակատիք, 
Կ՚իջնէր բակ ու սրահ , ինչսլէս հնուց շիրմի հուր շրջմոլիկ :
Ջզաձգման տենդ մը իսկոյն քեզ կը պատէր
Հանդէպ անոր յանախանքին տարաժամ՛ան ու անպատեհ ,
Եւ կ՚ըսէիր անոր ականջն ի վար • «Արձա՛ն ,
Գուն տարուան մէջ օր ունիս, չէ՞, հանիս, այդ օրն իջիր միայն»:

հայց մանաւանդ մերթ միս.մինակ , մերթ շար ի շար 
Կը յածէին շուրջըդ մանուկ հրեշտակներ , որոնց համար 
Կը սոսկայիր) ամէն վայրկեան ,
Թէ չըլլա՜յ որ բաւիղին մէջ իրենց արեան ,
Ծակ ոլ բեկտու թելիկներով ցախսարեկի նման անոնք շնչատ հանգչին; 
Խննուելով սահանքներու եռքերուն մէջ Ալֆէ գետի գոռ շառաչին :

Fonds A.R.A.M
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1996 Ապրւ՚Լ^1 թատերական դո րծու. 
էութեան նորովի տարբերակ մր սկսած 
[ հրամցովղ Փա լ՛ի՛լի թատերասէր հան. 
րլթե՚ոն: Մեկնելով տեղի իրականու. 
թան h-անօթ պայմաններէն , - անձնս,,
կաթ, '/"',11Կ նիւթական, եւայ/ն, - <ք£ս. 
1ա/։//£< նպատակը կը հետա պնդէ նուա. 
տպոյն միջոցներով փոշիէն, մոոացու. 
ղթ տնտեսումէն դուրս բերելու հայ 
Թատերա՛կան դ րացանկի անուններ ; ք/.յ։ջ 
նզովքի՛ նր կ՝ ամ՛ի ո ւի ուի Հլթ՝ ա ւո ե րա կան 
Ընթերցումներ» սահմանումով Որ ամէն 
ղկ ներկայացումով նոր փաստ մր կու 
տլ,ւյ մօտեցում ի լրջութեան , կատարուած 
ափտտսւնրթյ, ու անոր առարկային հան,, 
ղկպ յարգանքին , ծ բա դրո ւած ին, հետեւո- 
ղակսւն կերպով ի րս։ դո րծո ւմթն •. Այս /•". 
լորէն արդիւնքը արդէն մօտ երեք ւոաս. 
նեակ թատերախաղ է որոնց հետեւորդ, 
ներուն, թիւր սկսած է աճ ա րձանա լրր ել :

ք/,յս ղո րծո ւնէ ո ւթե ան՛ հ էմնաքա բն է 
թատրոնը նաել մչակութայէն լուրջ րնա. 
րսլառ ն էլա տ ո ղ զան t լ. ո ւած է մբ ծանօթ 
դուեստադէտ Արբէ Ա ով հանն էսե ան : Այս 
«քաւ/* եւս ՝ ան 1996.£՜5> յաջ֊ողած էր եր
կու թատե րա խո ւմըէ հ.Հա յ թատրոն է
(նկերակց ութեան» ոլ Համազգա յ էն է «Չ*/'. 
մակ»էն- տարրերով կազմել էւումբ մբ որ 
Հետղհետէ աւելէ վարմ ՀՀ.խազա ր՝կու-
թեամբ» ՝ մէնչեւ մէայն երեք փորձով ՝ կր 
^ւերկւսյացնէր ընտր ուած վսաղերր : /»«/_
ւական պերճախօս երեւոյթ է այն որ ներ. 
^Լայէ չրջաեէն Համ,ազդա յէն ը ղադր երու- 
րե րլբլլյով հ անղե րձ գո րծա կր ո ւթ է ւնբ , 
թատերական ընթերցումներու մասնակի 
ղող անձերը կը չար ո ւնա կեն ներ կա յա.
Հումները ;

U'I'Cfr Տ ով հ աննէսեան ծնած է Նոր 
նւղա : Հր տ պո ւրո ւած՝ թա տր ոնէ կա- 
թարղակ՚ան եզրէն՝ մանուկ հասակէն ամ. 
ք°?էն կը կապս ւէ անոր, թ եհրանէ մէջ 
11'“ս կր կազմէ Շահէն Աարդսեան է <ձԱր.

թտտերաէւո ւմ րէն որպէս րեմայար- 
րսրումէ ՝ զգեստներու ձևաւորող (I960) î 

տարէ գործա՛կցելէ ետք՝ շարմսսր. 
ուեսսր ուսանելու էլը մեկնէ էոնտոն ուր 
կէ fou*] երեք տարէ»' Որպէս ուսումնա . 
կԱձ ա չխա տ անք կր ն կարահանէ երեք 
Հա/՚ճ մտ սլա լէն ՝ երկուքէդ նէւթը առեե- 
ԼՈ1Լ Պ' • 9,օհրասլէ հվէէմակ» պատմուած. 
'/’O't թ՛ո ւման եան է ՀՀ.Փ ա ր ւանա» յէն՝ :
կ" ՛Լերջին ը 1966./։?/ ԱՀպ լիա պաշտօնս։- 
“թ՛ կը ներկայաց՛նէ փևրմտնի ո յ Օպրհա.
«'ղէնի վ՚աոձսւտօնին ել կ ' ա ր մանանա յ մէւ- 

լատուկ մրցանակէն» Ա^եդլէոյ մէջ է
"(՚ կը ծանօթանայ, լեհ բեմ աղէր ու թա- 

րական աշէ/ատանոցէ ղեկավար Եմ՜ է
Մոթովսկէէ .

^հրան վերադարձէն կր շարունակէ 
Աարդսեան է թատ երա էս ում րէն հետ

\րծակցէլՀ էսկ ան Ոը վաղահաս մահ էն 
՛Անք կը փոխ ար էնէ'։ Նոյն շ^Աէ-

r պետական հ եռատես է լէն օմ՜անդակու- 
^մբ կը հ էմնէ թա տ եր ա կան ա չխա տա . 
9 Հր ոլր ե ր է տա ս ար դն ե ր փորձեր կը 
^արեն յ Ան նաել կարեւոր ներդրում 

Իրանէ մամանակակէց թաա. 
համար* 1968֊^ Շ էրադ . Պերսե.

^հն'Ա ՍեԽ՚Ղ1] այէն Արուեստէ Փառատօ- 
լ ^սյլ-է[,ով կը ներկայացնէ Աբրաս

ԷԸ^նգեան անուն պարսէկ թատերաց է. 
Աւաչէն գործը՝ Հ,Հետ\ազօտութէւ. 

որ չատեր Ո լ կողմէ ան բեմա դր ե լէ
Լ,/'ՈԼաՀ ՝՝ բեմա դրո ւթ իւն ը հիւ.

հ եռատես է լէ առաջէն ւՀքւր.
1լը չտհյ՛ ել ՀրաԼՒր—4՛

•'-‘օ0նենՈ՝ոայան՝ ^"Լեստէ Փա֊

Օթ J * Ոլ tliUfJU 5 Մոմ-է Փլ անչոն՛է ՝ 
-Հ ՚»ր Գրեչայի ել 1՚ն կմ աո Պերկմանի

ՀոԼ"Մ^՛1՛-"- ւլ^~"
փա ո 11[էս,տէ «BITEF» թատերական
ՀԼ?^՛- Ան կր դէ տուէ նաել ]ոնտո.

մէշ և976?*ԼՈք ^Ոյալ Փորթ թատրոնին 
սիՀ Փ1,ռ ^՝յԱ մա դրո ւթեան մա.
ն*ւՋ ՊՀ"Կ։ <<լԼւ1?Ի Յոլ1-

և ^Ւշ^ւզզայիը թեմւալֆր մըն է

այ 6 իմաստով , որ անոթ հիանալի աշիյ՚ա. 
տանքը կը հաղորդակցի ըոլորին հհտ , 
անկախ մէկու մը ազղութհնէն. /•••/ 
" • • •Հետազօտութիւն ■ ■ ."ը հմայիչ ձեռք, 
րհրում է»:

3 ով հան ի սեան 1970/'-?։ կ'տնցնի Փա. 
1'1‘Գ, ընդառաջելով Փիթըր Պրուքի դոր. 
ծակցոլթեան հրաւէրին : Ան„ր ել էմի
Երոթովսկիի հետ ա շվսա լծակցութիւնը ՛կա. 
րեւոր ազդակ մր կփլլայ իր թատերական 
ղործունէութեան մէջ. Ան միակ րեմա- 
դիրն՝ է , որուն տշիսս, տան քր պա շտօնա. 
պէս հրաւիրուած ու ներկայացուած է 
Théâtre des Nations.// ծը ա գրին մկջ
(1978) :

Հա յկս,կ,է,^յ բծմէ աշխատանքը զուգա
հեռաբար կը չաք ո մնա կէ նոյ*յ, շրջանէն , 
ւէէւսյն Հ՝այ հ ե ղէնտկն ե ր ո ւ դործերով : 
Այս մարղէն մէջ մէակ բաց առո ւթէ ւն ր 
և ք^֊ԼԼայ Զեխով է մէկ պա տմո ւած քէն էր 
բեմ ա կանաց ո լցած ՀՇնէկով Տէկէնր^։ 
Փ՛ար է զեան ZPŸju'hfc դործ ո ւն է ո ւթեան նրա 
Ժլի առաջէն ար դէ ւնքն եր էն կ «Հայ (ծ ատ. 
րոն է Ընկեր ա Խ ութեան^ հ էմնա դրո ւմր 
(1980) , ուր ղանա ղան եր.կէ րներ է հա
սած հայ երէտաոա րդներէ կազմուած
թումբով մր պատրաստուած է «Թկ ինչ. 
պէս մօրս ասեզնադործ (դՈգնոցը կր սբւէ- 
ռուէ կեանքէս մէջ»ր (1983) որ 15 ներ. 
կայացումէ ետք հրաւէրուած է Նան ս ՒՒ 
Ււ,ս ԳՂԱէ ! է՛ն թաարոնէ փ ա ռա տ օն էն յ Հե. 

տաքրքրակա^ է այդ թա տեր դութեան ա- 
ռբն չո ւած սլար tu դա՝յ մը որ ուղղակի կապ 
չունէ թատերական մարզէն հետ î ծը// 
հարց էլըլլա յ թէ ո՛ր երկրէն անունով 
պէտէ մասնակցէ դործր} քանէ որ հայե. 
րէնր կր նկատուէ թորհ* Ա*էութեան մե- 
նաշնորհք Ֆրանսայէ Ա*չակոյթէ նախա. 
րա ր ճկք էանկէ առաջարկով կՀոր ո չուէ 
րսյ տազր էե մէջ որպէս պա ս/կանե լփ ու. 
թէւն նչել « Հայկա կան Ա փէւռքէ։ Տետա- 
դա յին ներկ այացումը վերածուած է հա.
յահնչիոն ֆիլմի .

1988-/'հ Ա ■ Յովհ աննէսեան րեմադր եց 
Շանթէ ՀՇղթայուածը^ էր ամբողջու. 
թեամբ , հ,Համազդայէ^է $ձ^ամեակէն առ-
թէւ-i Ինչպէս կփոէ էնք հ,Բսէղէն^է (1998
գարունք տրուած հա րցաղր ոյցէն մէջ^ 
րնդհանրապէս կազմուած կարծէքէն հա
կառա կ թէ հ եզէն տկէն տկար գործերէն 
է՝ Փարէդէ բեմ ադր ո ւթ էւե ր չե չւոե ց Շան. 
թէ հեռանկարներու աէր թատերադէրէ 
յա ականէ շըւ Երեւան Ափէւռքէ Ա&զ բա
նէ կ թ՛ատերական Փ առա տօն է օրերուն ՝ 
Ա ունդուկեան թատրոնէն ^էջ՝ առաջէն 
անդամ Ըլլա լով , Ա. Յովհ աննէսեան ներ. 
կա յա ցուց Լ ■ Հանթը թա տ ե րա բանա [no. 

un ւթեամր (1991) եւ տպա թատերական 
ըն թևրց սւեո ւթեամ ր (1996) ։ ^Լերջեր ս ան 
Փարիզ հփշսփաո Աքթկօր» թատրոնին 
մկջ, հ. Հա մ ազդա յին»ի 10-ամ էակին առ. 
թիլ, բեմադրեց Շանթի «Ուրիշի համա- 

ր»ր՚.
Ա- 3 ովհաննիսեանի բեմադրութեան

դո րծո ւն կութի ւնը ունի չարտանկարի ար. 
, աադրութիւններ ալ որուն կարեւորագոյն
անուններն են «'Լերկ ո ս / Թ ա դ կ ո ս» ր (1967) 
եւ «Ադբիպջ»Ը (1969-70): Առաջփնը Ա.
թաղկի վանք], ուխտագնացութեան նը- 
լիրուած փասաանկար մթե կ, իսկ երկ. 
րորդը առնուած կ Մկրտիչ Արմ կն ի «Հեղ. 
նար Աղրի՚ր» վէպէն • Հետաքրքրական կ 
Մուրկն Մ ամուլեանի հետ իր հանդի, 
պո ւմներ ուն պատ ումր (1986-87) , որոնց 
մասին արտայայտուած կ պարբերա
բար , բայց որ պէաք կ անպայման ար. 
մ-անանայ հ րասլա րտ կում ի Իբրեւ Հա. 
յասաանի ւփտզՕր ներկայացուցիչ , Ա ■ 
Յովհաննիոետն կազմակերպած ու համա, 
դրած կ Մորմ Փոմփիաու կեդրոնին մկջ 
Հայաոատնի ել Ափիւռքի չարմարուեո. 
ախն նուիրուած 120 ֆիլմերու ծրագիրն 
ու ցուցահանդէսը (1993) ï

Ան դասաւտնդած է Լ՚՚նաոնի եւ թեհ. 
րան ի չա րմա րո ւես ա ի ղսլրոցնե րու, ինչ
պէս նաել Նիւ.Եորքի Գոլոմպիա համալ.

ս ա ր ան է թատ երա կան րամն էն * Ո է» ,
աազայ զրոյցը սակայն կեդր ոնա ցած է 
թատրոնէ մարղէն վրայ ՝ յատկապէս 
«թա տերա կան Ընթեր ց ո ւմներ» ո լ բերած 
նորութեան եւ էսրթնցուցած հետարրրր ու
թէ» ա ն ա ո է թ ո վ :

Հ • - Ւ՞նչպէս կը սահմանէք թատրոնը • 
է՞նչ է անոր պատկերը Հայաստանի եւ 
Սփիւոքի ծանօթ- պայմաններուն ւքէջ :

Պ . - կարեւոր կ որ թատրոնը ընդդր կ ի
ու բեմ հանէ կեա նքի բո լոր երեւոյթները • 
բնական է որ ազգապահպանումը եւս է. 
րեն յատուկ տեղր ունենայ այնտեղ՝ րա լց 
սլէտք է զդուշանալ որ ազգապահպանումը 
ա յնպէ ս էնչպէս ընդհանրացած է ներկա, 
յէս , թատրոնը թէւրէմտցտրտր չչահա. 
էլ ո րծէ ել չխեղա թիւրկ :

ՆԼստ\ահ եմ ո ր մանկ ri ւթե ան տաք էնե. 
ր ի ս տացա ծ տ սլալ ո րու թէ ւնն երր էլա ր ո ւլ 
են շինիչ եւ tut եր քեքոզ էւթ աններ հան- 
զ է ստնա լ։ Կաք J ամանակ որ Ափի սռք եւ 
Հայաստան ՝ ,այդ տպաւոր ո ւթէ ւններ ր ու
ն՛է էն էրենց որոչ սահմանումները* Ատ 
սերունդներու մօտ չար ո ւնա կ ո ւո ւլ կապ 
կր ստեղծէ ր։ Այսօր այդ կապը ամբողջո. 
վէ^1 խավոտ ո՛ւած է : Երր հա յ թա տր ոն կամ 
մ չտ կո յթ կ' ըսենք՝ րնդհանրապէո մ է ե ւ. 
նոյն րանր չենք հասկանար :

Եթէ թատրոնը կ' առնենք ա յսպէ „ էլս չ. 
ուած էբրեւ տզզապահ սլտնման եւ քա. 
ղաքական հարցերու նեցուկ երեւոյթ մր 
մէայն ՝ անկէ կը խլենք կեանքէ է րական 
պայմաններր ել պահանջներ ր i Անմթա- 
սլէս ան էլը դառնայ քարոզչութեան մէջոց 
մր : 1]որհրդայէն Հայաստանէ թատրոնը 
ս1,1Գ մէկ պարզ օրէնակֆ էր :
Աձմ կը ծառայէր տէրոզ վար չտ կարգէ 
Հպր ո պա զանդկէն . Ա փէւռքէ թատրոն ր 
դերէն էր եւ է^ է^չ որ երեւակայական՝ 
մ տա ցած էն դա դա փ ա րնե ր ու i Այ^ պատ
ճառներով ՝ երկու կողմ երու մօտ ա լ՝՝ 
տումած են առողջ թատրոնէն հա ր կաւո ր 
բոլոր տա ր բերք : ԱՀն կո ր սն ց ո ւց ած է ճրշ. 
մա ր տապէս մչակութայէն ղործու1ւէու. 
թէւն տանելու առողջ մ՜ա ման ց ր յ լա / ո՝լ եւ 
ա րուեստէ մակարդակ ունենալու էր յատ. 
կո ւթէ ւններ ը ♦ Երբ Հ^չար դրուէ քարոզ, 
չո ւթեան՝ լոկ ժամանցէն՝ շուկայէն կամ 
որեւէ այլ մասնակէ նպատակէ վրա'յ ՝ 
հանրութեան եւ թատրոնէ գործէ չէ մօտ 
կր խա թա րո ւէ ամբո ղջո ւթէ ւնը ընկա լելու 
ու ըմբոնելու հնա րաւոր ութէ ւնր ♦ Այսօր 
ն չուած սովո ր ո ւթէ ւններ է ո լ վատառողջ 
վէճա կէ ձե ր բա զա տուե լը այնքան հեչտ 
չէ- ւսւոոր համ՛ար մեծ ձիդ ո, դիաակից 
ա շվսա տանք է հարկաւոր .

Հ • - Կիսէք թէ փոքր տարիքէն ապա. 
ւորուած էք թաարանի կախարդական րը. 
նոյ թով. անկարելին կարելի դարծնոդ զօ. 
րութեամթ : Այդ տպաւորութիւնը ազդակ 
մը կ՚ըլլա՞յ բեմադրութեան ձեր տարած 
աշխատանքին լքէջ :

Պ • . Այո- Հ Մանուկներու մօտ միչտ 
ներկայ է դէպի անկարելին ձգտելու իղ
ձը : Ափոնք [ոաղէ մէջոց ով կը սնանեն է. 
րենց հետաքրքր ո՛ւթ է ւնր*. Անձամբ կ  ̂ա չ. 
խատեմ դեռ է մ մէջ ապրող մանուկէն 
արթուն պահել ու հ աւա տա ր է մ մնալ ա. 
նոր *

թ՛ատրոնը էր էութեան մէջ կք պար. 
փակէ խաղէ դա դափա րը։ թատրոնը մա
նուկներու էղձը խաղէ ճամբով էլը մարմ. 
նաւո ր է և կր վե ր ափ ո խ է է րականութեան ։ 
Եւ քանէ որ այդ է րա կանութ է ւնը էնք ան
դէ տա կէց կերպով պահ ուած է մեր ենթա. 
դէտտկց ական աշխարհ էն մէջ՝ երբ մտա. 
պատկերէ ճամբով տեսանելէ կը դառնայ ՝ 
ա Ը Դ Ւ ւ՜ևԸԲ. դէէոողէ մօտ կը նմանէ կա խար. 
դանքէ . ան կք դէտուէ ու էլ ապր ո ւէ է րա
պէս ու ներքնապէս ։ թատրոնը երր կր 
հէմնուէ ռնպաճո՚յճ Ոլ ճշմարիտ խաղի 
վրա յ , կարող է դիտողին փոխանցել են. 
թագիաակցականի մէջ պահ ուած բոլոր 
կենսական երեւոյթները՛. նման զործո. 
ղութեա՚ց ու հոգեվիճակի սլա հին է որ 
թատրոնը կենսական դե ր կ՛՚ունենայ հան. 
բութան մօտ.

Հ ■ . Ի՞նչ գերով կր պեսնէք թեմսւդիրր 
այս շրջանակին մխջ :

Պ . . Ոեմադիրը հեղինակի եւ դերասա
նի են թագի տա կցա՛կան։ ի՛լ, ընդմէջէն, [սա. 
ղը մարմնաւյոքելու ել կեանքի կոչելու 
միջոցն է-, նչ անա կա չէ g թա տեր դո ւթէ ւե 
մը՝ անձնական ճաշակէն կամ նախրնտ- 
րոլթենէ՚լ, անկախ ( ինքզինքը կր պար. 
տագր է բեմադիրին : Կարեւորը երկին, ըս.

տեղծադո րե ումն է • ան, ուղղակի Լնւթսւ- 
դի աս, կցականին է կուպուա ծ : Հեղին ակ 
մր պէ աք է րնթերց ողը, դիտողը դէպի 
գործնական աշէւա րհ կամ մթնոլորտ ա. 
ռաջնորդէ. դէնքն ՛ալ ս տեղծա դործ դար. 
ձբնէ : Համ աձայն 111 քն բեմ ադր ո ւ-
թէւններուն հետ որոնք ընդհանրացած ՝ 
աւանդական դարձած Լն հայկական մէ. 
ջավա յր ե րո լ_ մ էջ ♦ ան ոն ք գս( Ըո ցական 
կամ րնտանեկտր1յ հանդէսէ կր վե րած են 
թատրոնը՝ զայն կր հեռացնեն հեղէնա ՒՒ 
էէտեւլծադործ աւէւնէն ՝ հեղէնակազուրկ 
կ^ըեեն բեմբ։ Հ՛այ թատրոնէ րեմադէրնե. 
ըէն •ո չ մՒկն, այսօր ունակ է հեղէն ակ մր 
ներկայացնելու։ Հեղէնա կ մը ըմբռնե/ն 
"ւ զայն մարմնաւորելը չպեղուած հոդ 
մըն է ան ոն ց համար ■■ Այգ է պա ա ճա ոն ո [t 
անոնցմէ nL մէկը, րե մա դրա կա՛ց մ ա ր- 
զին՛ մէջ, հ եղիՆակո ւթ իւե չէ ներկս։ լաց. 
նել :

Հ • . 1970-ին 6» . Պրուքի կողմէ Փարիզ , 
գործակցութեան հրաւիրուեցաք. իրեն 
հետ կամ այլուր ոչ հայկական շրջանա
կին մէջ թատերական ցործունէութիւն 
տանելու յետադայ աոիթներ չներկայա
ցա՞ն , թէ կր նախընտրէք մնալ հայկական 
թեմին վրայ :

Պ- - Ինչ ո? ւ չէ. անցե ալ երեսուն ե ր.
կու տա ր էնե ր ու ընթացքէն ՝ մէջաղզայէն 
րեմեր ու վրայ՝ ոչ հայերէնով բեմազբած 
եմ երեսունվեց երկ յ Կրնամ Հքէչծլ պարս, 
կ^ըէն Ա* Գամ է լէ Հ<Գալէ կէ ւլա^ն ՝ որր
դէտուեց երկա րատեւ շրջապտո յաներԼ 
րնթացքէն ]եհաս տանի ել Հա բաւա յէն Ա. 
մ եր ի կայ ի մի ք ա նի հան րա յայտ թա տ ր ոն- 
^հերէ բեմերու •Lr ալ։ Ֆր ան ս ե ր էն բեմադ. 
րած եմ Զեխովէ հ,Շնէկով Տէկէնր^ Աա- 
շա Փէթոյէֆէ մասնակցութեամբ ե, Ա*» 
Պ ո ւ/կադո վվէ ^վարպետն ո լ Ա* ա ր դա ր է տ 
Ան տրէ Շ եր պանէ հետ համա տեղ ♦ էԱկ 
անգլերէն' Իպսէն է «Հետա Կա պլէ ր^ր
եւ այլն։ Ինչպէս կր տեսնէք՝ ոչ հայերէն 
ներկայացումներու թէւը չատ աւելէ է 

քան էնչ կը կարծուէ ՝ սակայն դա է^ 
տարած թատերական ա շէւ ա տան քն եր ո ւ 
մէջ էնձ համար նոյնքան էական հարց 
մը չէ եղած որքան հսԻյերէն րեմադր ու. 
թ է ւննե րր * սա կա յն դա չէ ն չան ակ ո ւմ որ 
հա յ բեմում տարա ծս աշխա տանքներր ա . 
t-ելէ յաջող են եդած քան մէւսները ։

թատրոնը էնձ համար եղել է որոչակէ 
հ ա ր ցադրո ւմնե ր է աղբէւր : Հաւատա ր էմ
մնալով թատրոնէ նկա-ամամ ր ու նե.1 ածո 
որոչակէ ըմբռնումէն ՝ փորձել եմ աՀխա. 
տել մչակութայէն տա րրեր միջավայրե
րու մէջ*. Ամէն մ է մ էջա վայր ունեցել է 
էը դրակսՐԼ, nt- բացասական կողմերը ո. 
րոնց հարկաւոր է եղել յաղթահարել ։ Նը- 
կատէ ունենալով որ էնձ չատ վաղ տա. 
րէ քէն յաջողս ւեց մէջաղզայէն շրջանակ, 
ներու մէջ ա շվսա տանք տանել եւ զնա հա ա^ 
■ուել ՝ էնձ չատ շուտ պարղաբանուեց 
թէ է մ հ է մնա կան հետա քրքրո ւթէւն ր 
համբաւը՝ դրամը՝ մրցանակը կամ մէ- 
ջա ղդա յէն ճանաչումը չէր* ատոր բեր ու. 
մով' ես մէայն ապրուստ ապահովելու՝ 
կամ համբաւ պահպանելու համար երբե
ւէ որեւէ դործ չեմ բեմադրած .

Տարածս աչ խա տան քնե րր ՝ րԼ՚ս նա զան 
երկէրներու ո լ մէջավայրերու մէջ՝ կըց. 
ւած են եղել այդ տեղերու մէջ դո յու. 
թ էւ*/, ունեցող ՝ թա տ րոն է էութեան հետ 
կապուած հարցերուն : Այգ առումով էր
ոը թատրոնէ եւ չարմ՜արո ւե ս տէ մարզէն 
մէջ արգէն չորս տա ր է փ ր ոֆ ե ս էոնա լ րե. 
զուն կեանք ունենա լով ՝ էնձ էւորապէս 
հետաքրքրեց Պ բուքէ հրաւէր ր՝ առլնչր. 
լածՀ թատրոնէ մ էջա զգա յէն հետազօտա- 
կան կեդր ոնէ հէմնադրմ ան հետ ։ Ար
դէն տարածս թատերական աշխատանք, 
ներ ր ուղղուած էէն նմանակէ մ է հարցա. 
դրրման ։ Բնական էր որ Կրոթովսկէէ եւ 
Պ բուքէ նման անհատներ էնձ աւելէ հե- 
տաքրքրէէն ՝ քան' մ էջա զդա յէն բեմերու 
վրայ ա չխա տելը յ Նչուած թատերական 
դէմ քե րու հետ աչխա տան քա յէն կապը ե. 
դել է շարունակական* սակայն ան չէ 
դր ս եւոր ո ւած ՝ էլամ չէ հրամցուած Վ"Ը^Հ 
նական ձեւ ստացած րեմադրութէւններու 
պէտակէն տակ ։

Հայ թատրոնէ պարագայէն ՝ րեա կա. 
ն ա րա ր սլա յմ աններ է զ ե լնե լով ՝ ա յ ս էնէթւ 
էրա տես դտնո լելով ՝ ոչ մա սնա դէ տական 
մթնոլորտէ մը մէջ աշէւա տելու դմուա. 
րութէւններն ընդունելով՝ հետաքրքրուե լ 
եմ առողջ թատերական կեանք ս տեղծե. 
լու աշխատանքով :նկ ատ ել եմ որ մինչեւ 
մենք չյաջողենք գնահատել ( ապրեցնել ու 
կեանք տալ թատերական մեր մշակոյ
թին , միջազզայից շրջանակները չպՒտՒ
նրանով հետաքրքրուևն : &լ քանի որ ընդ
հանրապէս թէ՛ Հայաստան, թէ՛ Ափիւռք 
ստեղծադո րծա կան մթնոլորտ ստեղծե
լու փ ո խա ր էն դիմում են րնդօր ինա կո ւ.

Fonds A.R.A.M
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թիւնների , իմ պարտքն եմ համարել հայ 
թատրոնի համար տարրեր' նոր հարցա. 
դրումներ , աշխատանքային մթնոլորտ ու 
մէջո ոց առումն եր ս տ եղծ ե լը :

Հ. . Փարիզ տարուած ծեր գործունէու- 
թեաը մէջ միշտ կարեւ որ տեղ ունեցած է 
պրպտումի գործը. Ի՞նչ դըդւսպատնա. 
ոով , կամ ի՞նչ նպատակի համար կ՚ընէք 
հետազօտական աշխատանք մրն ալ :

Պ- . Նկ ատէ, ունեն՛ա լով որ հա լ կա կան 
թատրոնի մարզին մէջ առանձնապէս էլ. 
բա յ՛ատուկ ո՛չ մէկ բան կոտրուէր ՝ բնական 
էր որ 1՚մ անձնական պրպտումներր Փ*ս- 
ըէզ՝ անգամներս, գործակցու
թեամբ՝ հետազօտական գծով նոր բեմա. 
դրո ւթիւններ արտագրելէն զա տ ձգտէր 
յէշածս րաց լ, լրացնելու* Այգ ն պ՛ա տ՛ա. 
էՈէԼ> 1984-ի Բեկտեմ բեր էէն , [էսմբադր ե- 
ցինբ ներկայիս ան զտանելի' ամ բո գջովին 
«Հայ թատրոն}թն նուի րուած , ֆրանսե.
րէ1՛ Armenia հանդէսի թիւր *

Ֆրանսական , ան գլի ա կան ՝ կամ ,ա յլ հա. 
բուստ թա տեր ա կան միջավայրերու մէջ 
թեր ա զն ա հ ա տո՛ւ մ ր կամ գեր ադնա հ ա տ ո ւ. 
մը տարբեր հոլովոյթէ արդիւնք է . Երր 
Տ՛անբային կեանքը արթուն է , ն ո բա ս տեզծ 
կ'Ը կ մը երբ որոշ քննադատներու կոգմէ 
կը թերազնահատուի եւ կամ կը ժէստուէ , 
ան մ ի արք՜ա մանա կ տարբեր իւմ րի մր կող
մէ կը գնահատուի : Հա կա դրո ւթ էւն ր շէ
նէ չ է նոր ասպարէզ մտա ծ հ եղինակն ե _ 
Ըու, դերասաններու, բեմադիրներու հա. 
մար*. Հայկական մէր ջա վա յր ր զուրկ է 
առողջ վիճակէ *. (էէս տուածը , թ ե ր ա զն ա . 
հատուածը , անտեսուածը ոչ մի աոիթ 
չունի իրեն վերահաստատելու . ներկա լ 
տետե սա կան ՝ գիտական պ՛ա յմանն ե ր ր 
թոյք լս[էտէ տ,ան ոը նա վերանա յո ւի . Աւ ս- 
ա է ՝ յաճա էս կոր ո ւս տ ի կր մա տնո ւէէ մր- 
շակութային արժէք ներկայացնող երկ 
մը կամ անհա տ ՛մը : Աա իւ ի ս տ է ւբա' լա . 
տուկ վիճակ մրն է որի բերումով կ\ազ. 
քա տանա յ մ եր մ շա կ ո յթը : Մ եղ հա րկա. 
ւ որ է հակառակը*.

Այսօր , ո րպէս դի վեր ա զնա հ ա տ ո ւ ի թա
տերական դործ մը լ հաստատապէս որոշ 
կեցուածրի ու վերաբերմունքի կարիք 
կայ* Ո՚ան՚ասէրը՝ դերասանը՝ բեմ ա դի
րը } հանդիսատեսը կարեւոր է որ րմբրռ. 
նծն թէ կարող է պատահել որ ս թա լո ւած 
են : վ' ի/տուած հ ե զինա կն ե րու մեծ մասը 
երբեմն բա էստ բ չեն ունեցած մինչեւ ան. 
գամ մէկ թէթերցող ունենալու, այն էնչ, 
որեւէ թա տերակա^ր երկ դր ո ւած է հաւա. 
քական ո ւթեան կո ղմէ լս ուել ու, գՒ տ ո ւե. 
քոլ եւ էւ րադո րծո ւե լու հ ամ ut ր : Ահ՛ա թէ 
ինչ ո ւ մեր թատրոնը հեռու է մնա ց ած 
ճշմարիտ ս տեղծադո րծա կան արլրէւրնե- 
րէ -. Այ ս ի րոզո ւթեն էն ելնելով , որոշեցի 
նաէս գտնուած երկերը չա րմեւո ր ե լ ՝ չդա
տել ու լրջօրէն ո ԼԱ ո ւմնա սիրելո ե*- փոր. 
ձա ռութ ետն ենթարկելու համար զանոնք 
հնարաւո ր ին չափ ի մ ի բերեցի *. Հք^Ըվւ 
անդա մն ե ր էն մի երկուքը լծ ո ւե ց ան ա յս 
ա շթա տանքին ո լ մինչ օրս յաջողած ենք 
հ՛ա ւա քե լ հազարէն աւե լի մ ո ռա ց ո ւթ ե ան * 
մատնուած տպա զիր եւ անտիպ թազերա. 
թաղեր յ Անոնցմէ մի քա նին , վևրջի-i, երեք 
տար ինե րու րն թա ց քին ՝ կան ոնա ւո ր կեր.

1 թատերական ընթերցումներու տար
բեր շարքերու մէջոցով , ներկայացուած 
են հ անր ութեան :

Ղ*տնուածբ կըկէն կորուստի չմատնե
լու համար՝ անձամբ ցուցակադրա ծ եմ 
թե րա դնա՚հա տ ուած , սակայն թատերական 
առո լմ՛ուէ ո ւշա դր ո ւթ ե ան արմանի ե ր կե. 
ր բ , ն՚սթս փորձած ու աս[ա հա կի րճ բա. 
ց ա տր ո ւթի ւձններ ո վ ա րժ ե ւ՚ո՚բած * ապա.
րլա'յ թատերական գործիչներու համար*.

ուց ա կը ա շթա տուած ն ի ւթե րով , հրա. 
տա րա կո ւթեան կր յանձնո լի րնդհան րա
պէս որոշ հանգրուանի հա սնե լէ ետվէ ։ 
ՀԹ՚Ը-ն ներկայիս կ'ա շթա տի մէկ դործո. 
զո ւթեամ բ թաղերէ կազմուած հատոր, 
ներու պա տր ա ս տութեան * դրանք կր թ րմ - 
բադրուեն ու կը ծանօթադր՚ո ւեն բանա, 
ս էրնեբու , ինքնագո րծ ոլ արհեստավարժ 
թա տ ր ոններ ո ւ , թա տե ր ա կան ինստիտու
տի ո ւսանողներ ո ւ ել ինչու ոչ ՝ հտյ դըս[- 
րոցներու որոշ տար իքի աշակերտներու 
համար*. Եարծեմ այս բոլորը յստս/կ կր 
դարձնեն թէ ինչ նպատակի կը ծառա
յեն հետազօտական ա շթա տան քեե ր ր :

չ . . Թատերական ընթերցումներու ըն. 
թ-ացքին կ՛ունենա՞ք նոյն նկատումը:

Պ* . թատերական ընթերցո՛ւմները .՛Ա
ռիթ կու տան երկերը թատրոնի պահանջ, 
ներ ո լ հ՛ա՛մ՛աձայն գործողութեան տանե

լու՝ որի բերումով, Լոկ դրականութեան 
տեսան կիւ ն է դիտուած ու բեմի համար 
մթտուած երկր կս վերագտնի իր րեմա. 
կան եւ թատեր ական ո ւնա կո ւթ է ւնն ե րն ու 
ա ր ման իքները. առիթ !լ ունենայ հաստա. 
տելու ղանոն ք .

Լ . . Ի՞նչ ագդակներ դեր կը խաղան 
գործերու ընտրութեաց մէջ ;

Պ * - թատեր սլկան րն թ եր ց ո ւմն ե ր ր իրա. 
գործելու համար կարեւոր է որ դո յու- 
թիւն ունեց՛ող նիւթերու՝ ան ձն տ կա ղմի 
հնարաւո րութ իւննե րու եւ հանդիսատես, 
ներու ընկալման հնա բա t ո ր ութիւննե ր ու 
միջեւ շփման կէտ մը հ տ ս տատ ո ւի . օ[’է՜
նակ հե աաքրքի ր ո լ բազմ ազան նիւ թե րո ւէ 
թաղեր կ՛ոն որոնք ղաւօք ս ր տ էւ , ներկա, 
յիս հնարաւորութիւն չունենք մինչեւ 
՛անդամ ընթեր ցմա*լէ ճամբուէ հան դի ս՛ա տե . 
սին ներկ ա՝յա զն ելու*. Կան էս աղեր որոնք 
դե ր ա\բա շէսման համար կը պահանջեն մեր 
անձնակազմի թո ւէն աւելին * fi ան է որ կր 
թուսափենք ընթերցումը միայն դրա
կան մ ակա րդա կէէ վբայ պահելէ , հա նղի. 
սա տ ե ս էւ մօտ շփոթ չստեղծելու համար, 
կր զգուշանանք նաեւ նոյն \թաղի մէջ մ է- 
կէ աւելի դեր յանձն ե լ կա տա ր ողն ե ր ո ւն *.

Հա'կա ռակ հ՛ր մինչ այմմ փորձած ենք 
չ սահմ անափակուե լ լեզուի պարագա յին , 
ընթերցելով արեւմտահայերէն՝ արեւե. 
/ահա յերէն, ինչպէս նաեւ բարբառային 
լեղուով դրուած երկեր ՝ զ ր ո ւ թի ւննե ր 
կան ո րոնք ան ձնա կա զմ ին ՛ո, հանրու
թեան ը ըմբռնե լի դաոնա լու համար կա. 
րիք ունեն լեզո Լ՛ա կան բա ր ւլ վի ճա կն ե ր 
վերծանելու եւ տարբեր ձեւէք լեզուական 
ա շթա տանք տանե լո ւ յ Մեր ներկա յա ց ո ւմ . 
ներոլ մէջ ժխտուած է հայերէնը հայերէ, 
նէ թարգմանելու' թատրոնին ու ազգա
յին գրականութեան մ ի ան դա մա յն անհա. 
րազատ մօտեցումը*. *էյկատէւ ունենալ ո4 

որ ներ կա յ ի ս մեր ա շթա տա ՚>1քի մամ երր 
սահմանափակ են , ս տէպ՚ո լ՛ած առայժմ 
այդ երկերոլ ներկայացումները առկա էս 
պիաի մնան ։Անա կան է , ուրեմն , մեր ներ
կայացրածը չէ կարոդ ամբողջական պատ. 
կեր մր տալ , մեղ արդէն ծանօթ սակայն , 
Ընդ հանրապէա հայ բեմէն մթտուած, տր. 
մէքաւոր ամ բ ողջութենէն *

Հ • . Ամէն աոիթ-ով ըսած էք թէ հազա
րաւոր թատերգոլթիւններով հարուստ է 
մեր թատերական գրականութիւնը : ժա. 
մանակի , հեղինակի ։ նիւթի տեսակէտէ 
կ՚ընդլայէ՞ք այս տեղեկութիւնը : Երր 
կ՚ըսէք «հարուստ», թիլին հետ արժէքի 
ընորոշում մըն ալ պէ՞տք է ենթադրել :

'Î- - Այ ո՛ : Կ* րուած էսա զերր նա էս հա. 
բուս յո են իրենց շօ շափած ն ի ւթե բո լ ղա. 
նազան ո լթեամր ու կա ր եւո րութեամ ր *.
Ապա , օդտա դո րծ ո ւած լե զուներ ո լ հա
րր ս տ ո ւթեա մբ. . կարե լէէ է ըսել որ հայե. 
րէն ի բո լոր բարբառներով թատերական 
սյրմէք ներկա յացն ող էսա ղեր կան եեԼԸ “

}ւած *. թա տե ր դո ւթ եան բնագաւառը հա. 
բուստ է նաեւ բազմաթիւ հեղինա կներ Ո 
ան ո ւնն ե ր ո վ. ինչպէ ս նա ել հ ա սա րա կա կան 
կե ա նմի տա ր բեր էսա լեր ներ կա յաց նել ու 
տե ս անկէք ւն է : //.ճ հա ր ուս տ է գրական ո- 
ճերու առում աէ եւս. պատմական, կեն. 
ցաղա յին ՝ էս որ հ ր դա պա շտա կան , եւլն • î 
Jlj աղերը հարուստ են նաեւ թատերդա- 
թեան արտա յա յ տ չա ձ ե ւե ր ո t. օդտա դո րծ. 
ման տեսակէտէ . 11ռտւԼ11Լ> զաւեշտ , կա
տակ, հրաշսՀքսաղ, էսո րհ րդա էսադ , ողբեր, 
դու թի.ն, տրամա, ադիտպրոպ եւայլն*.

Եթէ երբեւէ հայ թատրոնները վերա- 
գնահ ատեն մ\էս տ ո ւած թաղերը եւ դը- 
րանցմէ նոր էսա դա ցանկ մը, կազմեն, այդ 
էսաղա ցանկը իր իւրա յատուկ դիմա դի
ծով, շատ հարուստ ու բազմազան պատ. 
կեր մր պիտի ներկայացնէ մեր հանրա. 
յին կեանքէն' : *Լյման ց ան կ կա րե լի է 
կազմել (իէ * դարու կէսէն մինչեւ այսօր 
տա ր ածո ւո զ մա ման ակա շրջանին դրուածդ 
երկերէ*. (Հիշեցումէյ համար ասեմ ՝ոը այդ 
թաղա ցանկի մէջ դեռ չեն նե ր տ ռո ւած ձ'իջ. 
նա դար եան անէն պահ պան ո ւած որոշ 
երկեր որոնց մէջ ակնյայտ է թատերա
կան տարրը։ Հայ թատերագիրներու վե. 
ր ա զնա հ ա տ ո ւած էսա ղեր ո լ եթէ միայն 
ւոասր տոկոսը բեմագր ո լե էՈէ. տըմտն ի հա
մարենք դա արդէն ինքնթն մի քանի 
տասնեակ պիտի հաշուի ï Ո ըե՛ է ազդի 
ինքնուրոյն խաղա դանկի համտր սա 
սլա տկա ռե չ ի թիւ մրն է արդէն :

Փաստ է որ Անզլիան աշխարհի ամեն՛ս, 
հարուստ թատերական խաղացանկն ու. 
նի. դա պա րզա պէս միայն Շ է յ<£սփ ի [՛ ի եր
կերու բերումով չէ։ նրտ էսա դաց անկը

հարուստ Լ , որովհետեւ բոլոր աեդլիա ց էւ 
թատե թաղէք րներու երկերը շարունակա
բար կը րեմադրուեն ՝ կը դիտուեն ու կ ու. 
ո ո ւմ՚!.\էս tf էէ ր ո ւե^յ նոր սերունդներու կսդ** 
մ Լ : Երկերը երր արթ ուն շրջանառու,
թեան մկջ կը զանունն , բնականաբար 
կր ղրսեւորէ^է տարբեր մամանա կնեբո ւ 
մկջ վերա իմաս տաւո ր ուե լու իըենց ունա. 
կո ւթի ւնը : Հար ստութ իւնր պէտ ք է որ 
զ ի տա կց ո ւէք» եթէ սչ՝ այն շէր կարող դո. 
յո t- թիւն tt յն ենա չ ;

Հ • - Ի՞նչպէս կը տեսնէք հայկական 
թատրոնի ներկան Աիիսոքի եւ Հայաստա. 
նի մէջ:

Պ՛ . Ետ տտր ե լապէ ս ամուլ։ Ս^նդիմա. 
ղիծ : Եթէ Ա՛յդպէս I Սան-3)րսՀեսիս.
4*ո \ժ <>֊/՛ երա յի բեմին վրա յ «Ար շակ Երկ- 
Ըորդ^ ներկայացնելու հարցր շէր ծա. 
ղեր ,

Այս օ րե բո ւս հ ա ս տա տո ւէձ ի ւննե ր կր 
հիմն ու են ուր Զ՛ո ւհ աճեան ի սչէս օտարա. 
մոլ անձինք ազգային մշակոյթի ռահ- 
քէ էք րա նե ր եւ ն ե ր կա յա ցուց ի շն եր կ որ Աքկ . 
ուեն : եւ անդամ ղրանց անուան
տակ , միջազդային բեմերու պատիւն ՛ա
պահովելու համար, միանգամայն շին
ծու առասպելական ու կեղծ ազգային 
մշակութային քա ր ո ղշո ւթ իւն կր տաբուէք :

ո յնէք ս կ կը փորձուի ^ամբողջական տար. 
րեբա՛կն ե ր» ստեղծե լ : Ոմանք կր փորձեն 
նաեւ Շ անթ էւ ել Պարոնեանէւ նման հեղի, 
նա կներ ո լ ան ունն ու վաստակը արատ՚ա. 
1 ոը ել *. *էքմ ան ան հա տներ ո ւ ո լ հա ս տ\ա . 
տ ո ւթի ւններ ո լ հիմնա դիրներն եւ տնօ- 
լ,էնները^ այնքան հեռու են լրջօրէն հար- 
ց ե ր ր դէէ տա կանօ ր ճանաչելուց եւ ու.
tt ո լ մնա սիր ելուց , tt ր շ էլ ի տեն անդամ թէ 
հալ մշակոյթ էէ մարզին Շանթ ու
Պարոնեան իրենց արտ՛ադրութեամբ nt. 
վաստակով՝ մ է, ամրոցէ կե՛անք սլայքա. 
րել են Չ ո ւհաճեանա կան մ տ՚ածելա կերպ էէ 
դէմ եւ ան՛կար ելէք է նրան նման հովա.
նու տսէ կ պա տ ո ւել ու ծառա յել •

փո ղովո ւր դի ան տե ղե կո ւթիւնն ու մի ա-
մըտո ւթի ւ֊նը , ին չ պէ ս նաեւ Ա փ իւռքի ՛ու 
Հայաստանի մ էք շարք մ տա ւ ո ր ա կանն եր ո ւ 
լռո՛ւթիւնը, էսիստ մտահոգիչ կերպո ■Լ կը 
նպաստեն հայաստանեան ու սփիւռքեան 
ս ր ո շ կեդրոններու , հ tu ս տա տ ո ւթ էւ ւնն ե ր ու 
ու միութիւններու կողմէ որդեղբ՚ուած 
նշուած աւերիչ քայլերուն ու մշակութա
յին պատմ ութեան թ ե ր էէ ըմբոն ու. մին : Այ՛, 
հ՛արցերը ՛կա ր եւո ր է , ո ր մասնագէտ ան. 
ձան ց կողմէ բծա\1սնդի ր լրջութեամր հան. 
րութեան ՛ուշադր՛ութե՛ան կենտրոնը դառ. 
նան՝ բացէ ի բաց քևնարկուեն ղանաղան 
պա տա ս էսան՚ա տո ւ կազմ ա կերպո ւթիւննե. 
րու՝ հ ա ւաքա կան ո ւթիւննե ր ո ւ ել համ՛ա
ժողովներու օժանդակութեամբ = Եթէ ի- 
րա՛պէս հետաքրքր ո ւած ենք մեր ՍՆթՈյ ն 

// շակո յթո վ , պա ր տ՛ա կան ենք ամ ենա յն 
անկեղծութեամբ լուսաբանել ժ՚ողովուր. 
դին, որպէսդփ անոր մշակութային ժա. 
ռանգո ւթեան ապագան , պատեհ ապա շտ 
երեւոյթներո՛ւ եւ ւի առա ս ի ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ 
գոհը չդառնայ *.

8 աւա լէ, 41- ճակը լաւ ըմ՛բռնելու հա. 
մա ր պէ աք է յՒեեՅնեմ ոբ Խորհ * Հա յաս. 
տանի թատերական հիմնարկները միշտ 
ենթակա յ են եղած ռուս ա կ՛ան թա տ ր ո նի 

ան բացած ոճին ու էսա ղա ց՛ան կին • 
դա ընդհանրապէս նրանց մղել է ընդօրի- 
ն՚ա՚կո ւթեան : Մ եր ազդա յին մ շա կո յթը թե. 
րի .կերպով մեկնաբանուելու բերումով , 
մ ի ան ւլա մ այն էսաթարուել է բեմերո՛ւ 4ը- 

րայ* ազգային էս՛ա դա ց՛անկը քարոզչական 
նպատակներու բերումով սահմանափ՛ակ է 
մնացած . օր*' արեւելահայ դասական եր. 
կերոլ ընտ բո ւթէւ ւնը սա հ մ անափ ակուե լ
է Ա ո՛ւնդ ուկեան էւ , Շիրվանղադէի ու ՆԼըը- 
թանէս Փափազեանի մէկ երկու, էսաղե. 
րով : Ա ին չեւ անդամ Ա ո ւնդո ւկեան ի բո
լոր երկերը բեմ չեն հանուած Հայաստա- 
ե// մէջ՛. Այ ս կեց ուածքը կորո՛ւստի է
մատնել արեւելահայ թատրոնի բեմին վը- 
րա յ մինչ համա յն ա վա ր ութեան ընդհ ան.
բացած թատերական որոշ ա ւան զն ե ր ը *.

Արեւմտահայ դասական երկերու պա. 
ր ադայիդ եւս պէաք է յիշել որ Խորհ ■ 
Հայաստան, կատակեբգութիւններէ դատ, 
ո՛չ մէկ այլ երկ չէ բեմադրուած ։ Ուստի, 
բնական է Ոլ, Հայաստան թատրոն ուսա
նած անհատը, հայ թատր՛ոնի ամբողջա
՛կան պատկերը չունենա յ*. թատերագի. 
տութեան մարզին մէջ եւս նոյն*յէ է սլա բա. 
դան *. fi անա ս է րնե ր ո ւ ե զր ա կա g ո ւթ ի ւննե . 
րր յաճաէս չեն համապատա ս թանե լ 
պատմական ճ շմ ա ր տ՚ութի ւննե ր ո լ ։ Պփ- 
տեմ այս բոլորն այսօր ՛արդէն հին պատ- 
մութիւններ կր համարուին . 41‘

յիչեմ ցս՚ն՚՚նք մի՛ոյն "ըսթսդի նւ ,
սնանկս,ց,"ե թատերական ու մշակՈլՀ' 
յ/՚ն կեանքի րուն պատճառներ ,աՀ՝ 
ըանո՛ ին . 'fî1".

Հ • . Իսկ Սւիիւոքի՞ մէջ:

Պ. . Հոն եւս թատրոնը որոշակի 
րադիր եւ դիմադիե չունի. օր,' jJ՛ 
Շանթի եԼ Ւփէկեանի մահր «.ՀամաղՀ 
յին»ի թատերս,խմբի կիր առա}, ընթա 
ոչ մի առընչութեան չունի հԳս,սպալ։՛ ի 
•իէկեան» կոչուաե թատերախմբի 1Ափ 
աանքներու ել րնտրաե խաղա^կը 
հետ։ ՀՀ Հա մ ազդա յին» ի թատերակդ
բա մնի կանոնս՛ դրութեան ել 1954.£5z £w 
կիրս, ո ո ւաե ընթացքի մէջ հիմնակ^

հակադրութիւն կայ : Ուրեմն Սփիւռք 
մէջ եւս, ",մենա երկար թատերական ան^. 
եալ ունեցող հիմնարկը զուրկ է դիտտկ 
ցուաե ստեղեադորե ընթացքէն : Ան ամ. 
ւի սովոր ութիւններ,,, թատրոն է, „ան' 
ալանղութ իւննե րո, ու ճշմարիտ „տ1.ղ 
ծ ա ւլ ործ ա շիլա տա նքէւ :

Ո֊աւօք սրտի , արտասահմանում' ա 
ղատ երկրներում ուսանաե հայ բեմադիր 
ները բեմին թարմ," թիւն բերելու հա. 
՛քար, ընդհանրապէս վե րա կր կնաե են 
տար բեմերու վրայ իրենց տեսա} յսաղե_ 
րր կամ մ ո ՛ուս յի կ երեւոյթները։ Ար 
կեցուաեքր ոչ միայն հայ թատրոնը .( 
ղարղ՚սցուցաե , այլե լ կասլկո՚մի ճամըտյ 
ու արհեստական ձեւով մակերեսայինի՛!։ 
տանե լով , կորուստի է մաանաե անոք
ինքնուրոյն, ձեռքբե ր ո ւմնե րր , ել իսսի՛
տաե է թատրոնի զա րդա ց մ ան ր հարկդ 
ւոր րնա կան ընթացքը .

Հ . . Եւ անգիտութեան մատնուած է 
հայկական հարուստ խաղացանկը :

Պ - - Այո՛ • քանի որ րն դհ ան ր ս, սլկ ս մեք 
թատերական դրականութիւնը , իր ճչմա, 
ր ի տ ու ամբողջա՛կան պա ակերով, ընդ, 
հանրապէ" հ ա ղո ր դս, կց ութեան մէ} կ 
դրու՚աե ո՛ չ դս, ս ա ղր քե ր ի , ո՛ չ ղոլըոյնե 
րի ել ո՛չ tu լ բեմեր ո լ_ վըս,յ էսէմ .այլուր՝ 
բնակ՛ան է ո ր հ՛ա յ թա ա ր ռև էւ բեմացիր, 
*1ւերը հեշտ ճ՛ամբան փնտռելով, օտարա
ւք է ա դառնաք ո լ J էււ տեն թ՚ատերց.ուէէքիւե, 
ներ ո ր զ ո յո ւ թէւ ւնն ո ւ ա ր ժ էքր ե ւ անա եղ, 
ե՚ակ մնան եղա & /՚3 '֊

Պ [un էւ շե շտ եմ որ Խ որհ . Հա յա ստան 
ստն՛ա ծ րա անսէրներն ու թա տեբագէ տնե. 
րը' բաց՛առութեամբ Վրսհրամ Թ'եր 
բաչեան էւ , էեւոն Հա էս վ էր դետն էէ ՝ Լեւոն
Աս մա ր ե ան էյ եէ Հենրէէկ (Հ՛ո վհ աննէւսե՚անյխ 
ընդհանրապէս թա տե ր զո ւթ էււննե րու մա. 
ս էէն ղրե լ են առանց անոնք անձամբ 
կարդա լու : Ոն՚ա կան ա բա ր թեբսւգ նա հո 
ուած երկերը մ էէ շտ մն ա ց ած են ՛անտես, 
ո՛ւած , քան էէ ո ր բան ա ս էր ը կամ պ՛ատմա
բանը պարզապէս կ ր կնած է էր նա (սոր. 
դին, կ ՛ամ ՛ապ՛ահով կեանք ունեն՛ալու հա* 
մար չէ հ ut մ՛ա ր ձ՚ա կ ո ւած ժ էս տել հյքաւե.
րական՝} համար՛ուած ՝ ժողովուրդի մօա 
րնդհան րաց ած կարծէք մը։

Ա փէւռքէ պարագայէդ ելս նոյնն ք 

հարցր եւ ամէնուր կը շար՚ունտկուէ նոէ 
վէճա՚կը։ Համոզուելու համար բաւսյ/ըձ 
է թերթէք ներկայէս բանեցուած հայո9 
լեզուէւ ո, դրականութեան դա աս գրքերը՛ 
Այս ‘Լ!ը^աևը փո1Աելու համա՛ր կարեւորէ 
Հայ ա ս տան է թատերակ՛ան էն ս տէ տ ո ււո[՛ < 
Հա>յաստա նի եւ Ափի ւռքէէ հ ա յա դէ ւոակ^ 
ամ պէ ոննե բո ւ. , էնչպէս նաեւ դպր" Հ^- 
կան դա ս ա զ.ր քե ր ո լ մէջ վերանա յո ւեն հայ
կական թա տ ե ր դ՛ո ւթեան մասէն ըևղհա^՝ 
րացած համոզումները,

Ա* էւս կա րեւո ր ազդա կր ՝ թ՚ա տերոյկ^ 
րն թե րց ո ւմնե րոլ ճամրով երկերը հ^Հիէ1 
սա տես էն հա զո ր դա կց ե լնր է ։ *Լյկատէ ^ւնե. 
նալով Հ՛այաստանէ եւ Ափէւօքէւ նէւ^,ս* 
կան դժուարէն պայմանները, թատրn^t^‘ 
րու եէ- ճ շմ ա ր Էէ տ մ շակո ւթաJէն ձեռնարկ- 
ներոլ մ՛արզէն մէջ ՝ ն չո՛ւ՛ած ր կարող է 
մ ենա էսնա յո ղակա*^ ու գործն՛ական 
ց առում ը լէնել : Աձ* էրադործելու պ՚^ք 
գա յէն , ամ ենա համեստ միջոց*եերո՚Լ ^1 
րելի կ հեղիՆակից մինչեւ հ.ւսնդիսԱ1Ա1 
հ աղո րդա կցական կամուրջ մր հս,ԱտւԱլր1 
եւ .ընդգրկելով դերասանին ու֊ րեձ՚է՛"} 
րին, վերա րմեւոր ել , ապրեցնել ‘^1 
սա} թատերդ՛՛։ թիլններն ու ղանոնր է

'է!1հԼ։

. Դրական զարգացումներուն սպ®11՝’!11 
համբերութիւն մաղթելով , շնորե®կ®1ո 
թի'ւն :

Տեսակցեց®1
Ա. թ-ՈթՈՈԵԱն
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ՃԵՐՄԱԿ ԱՐԾԻԻՆԵՐ0
ԿԱՍ՛

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 
ԸՍՏ ՕՇԱԿԱՆԻ

Լուծարկել "["՛չ հաստատումներ բա
նաստեղծութեան մասին , ուրիշներ ծայ- 
րսզնացնել ' ահա այստեղ փորձուածը : 
3 • Օշականի առթիւ, տնոը դրութեան 
վէՓ ՝ բայց 0չական այստեղ էրրեւ պատ- 
քւուակ : կամ շեղանցք : Աւելի մօտաւ ո- 
շումներ , պեղումներ, անդրադարձ ։

Ըսեմ սկիզբէն , որ հարցը չի վերա- 
բԿ՚ւ՚է1 0, չական I՛ Ւ"'ւ ր ան ա ս տ ե ղծ ո ւ- 
թեան } նկատէ ո լնէ մ այն րան է մը ո տտ
նաւորները , որոնք հրատարւսկուա ծ են 
Հ nu—հոն եւ որոնք բանաստեղծէ տէտ- 
ղոս մր չեն կրնար տալ ղանոնք գրողէն։

ՏԱԳՆԱՊ

fiutjg ամէնէն uinui^ արդեօք Օշական է 
մօտ բանաստեղծութեան հարց մը գո
յութիւն ունէ՛* եւ եթէ տյո » տսլա է°նչ 
ձեւի աակ կամ է°նչ աաբազումով :

Մայրիներու շուքին ւոակ//5/ մէջ, Օչտ
կան հսէրցսւզրոյց է ամբողջ մէկ մասը կր 
խորագրէ ” բան ա ս տ ե ղծա կան տագնապ" : 
fy» նչէ ոԸ ^բանաստեղծութեան տագնապ 
մը գոյութիւն չունէ։ Պակսողը բանաս
տեղծն է»(ՄՇՏ 46) î Ստկտյն դիտել կու 
տւսյ} որ վերջէն տասնամեա կէն (քսա
նական թուականներուն) <Հոչ մէ կ բա
նաստեղծէ եղանակ բաւական եղաւ էնք- 
ղինք հարկադրելու , նշան մ րն է աւո է կա , 
թէ ամէն էն չ ծփուն է տակաւ ին շրջ,ս-
ն[,ն մէջ...» (ԱՇՏ 47) :

(Լւելէ ուչ, Պատերաղմ էն ետք, երբ
վահան թէքէե ան է տռէթով "էրաւ րսւ- 
նաստեղծո ւթ ե ան յղաՀք ըԸե" կ Ը նուիրէ
տմրողջ հատոր մը, բանաստեղծութեան 
տագնապը հաստատուած է • «Ան շ ո ւշտ
սա լքումները (ճակատէ) , բոնաղէ ր հան
գամանքներր ու ասոնց հետեւանք կէ ր- 
քերը, ուրացումները, աղմուկը չեն յօ- 
րիներ մեր Սւէ է լոքէն րան ա ս տ եղծ ա կան 
տագնապը ՝ որ, մեղմէ դուրս, արեւմ ըա- 
եսւն մեծ դրականո ւթէ ւննե րուն ալ հերսը 
Հաստատելէ էրողութէւհ £» (ՍՓ 44) ♦ 

հատորը ունէ իբրեւ աոաջադրո լ- 
թիւն այդ տագնապէն էւօսէլը* Հ^այց ['մ 
աո-աջսւդրութէլնն է իրաւ բանաստեղծու
թեան տագնապէ մը խօսէ լ» (ՍՓ 44) Î 

քսանական թուականներուն բան ւս ս—
“մ ղծո լ թ է ւսն տ ւս դն ա պ մը չկար, ա J է Ր 
"1"'կսէր միայն բանաստեղծը, րս տն տա— 
1'[' ետր տագնապը կայ , եւ Օշական զայն 
էը կոչէ " անրանաս տեղծո ւթի ւն" ï

Իեշո լ բանաստեղծութեան տագնապ
^Ր. էը յայտնուի 1945—ին եւ չկար 1932—

Օշական դիտէ եւ կր ւիշւստակէ բոլոր 
Ա' Ր' հատորները որոնր հրատարակուած 
^՚ ‘"JT- մամ ան ակտ շրջան ին , Ա ւի ի լորի 
ըոլՈր կողմերը ել որոնր ի հարկէ կը տա- 
"•"՛դին "անձնականութեան պակասէն" 
մթերելս ալ խնդրո յ առարկա յ կը դարձ- 
են բանաստեղծութեան օչականեան հա— 

’ր,“էաըգը՝){1՝} : Անոնցմէ կը բացակայի
բանաստեղծութիւնը։ Ասոր համար 0 շա- 
1ան կը յայտարարէ , թէ «Սւիիւոքր իր 
'ււայնոնթ-իլնը չէ ազատագրած իր քեր- 
թ"ղո-կան դիւաններուն մէջ՛. Ու ճիշդ 

այ" -"նրա ւական ո ւթեն էն կը մեկնի ներ-

ր ■ Ա-1ս գրութիւնը հատուած մըն է
1 ̂ կա֊ցումէն որ ներկայացուեցաւ 3 • 

շ^կսւնի նուիրուած գիտաժռղովին, կազ- 
^կերպուած Մ. Նշանեանի կազմէ, Գո- 

աօ ա Համալսաըանի մէ« , Ֆիւ-Եորք ,
Նոյ . շշ-փց .

է՛՛՛յ ՛ի որձին թելադի ր պարադան» ՀԱՓ 
19) : Ջ դա յնո ւթեան ու ազատ ադր ո լմէ 
էւն դրէն սլէտէ ան դրա դա ոնա մ աւելէ ան
դէն ։ Նչ Լ մ պա րղա պէս որ հատորը կր 
դրուի Հ րատարակուած քե ր թ ո դտ կտն դէ- 
ւանն ե ր ո ւն ան բաւականութենէն^, որ ու- 
րիչ մէկ անունն է տն բան տ ս տ ե ղծո ւ-* 
թեան։ Սփէւռքէ բանաստեղծները անկա- 
րող են եղած զգա յնո ւթէւն մը պարտագ
րելու» չեմ մանրամասներ, քանի որ այդ 
ղդա յնո ւթէւնր որքան ալ էրենց անձինն 
է , ն ո յն քան ալ է րենց սերունդէնն է , կամ 
ըլլալու է : Որով այգ բան ա ս տ ե գծ ո ւթ է ւն ր 
թերէ , անբաւական ոտանաւոր մըն է : 0— 
չականէ ղըծփե տակ յաճաիս կը հ անդէ
պէն ք այս ո անբանա ստեղծ Սփիւոք^ դար
ձուածքէն (ՍՓ 33) կամ "Ափ էւռքը կը 
մնայ աււ-անց թանասՆոեցծութեան,/ (նոյն) : 
Այս հաստատումները ոչ այնքան էրրեւ 
արհամարհանք ու հերքում կը դրուին , 
որքան կը թարգմանեն ” րա րատ ո քո ալ իւ
րական ո ւթէւն" մր , ինչպէս կ'ըս է , այ
սինքն' բան աս տեղծա կսւն տագնապ մը։

Ղ*րական տագնապ մր որեւէ տեգ , որ
եւէ մշակոյթէ մէջ կրնայ յա յանուէ լ։ 
Ոայց թէ նման բանաստեղծական տագ
նապէ մ ը աոջեւ կը գտնուէ Օշական 1945- 
էն բո լո բովէն ղոլ~ըկ iJ> իմաստէ , քանի 
որ տադնտպ մը յաճախ կը զա բղան այ է ր- 
րեւ դո յութէւն ունեցող ա րմէ քնե ր ո ւ , 
տեսութէւններու , կէ րա ր կո ւմնե ր ո ւ կամ 
դա ղափ ա ր ա իսօս ո ւթեան իսնդրա կան ա ց ո ւմ , 
որովհետեւ ատոնք րո լո ր ը անկա բող են 
այլեւս բան ելու։ Տագնապ մը ւէուէո- 
էւ ո ւթեան մը սկիզբն է, որ դոյ կացու
թիւն մը, դրութիւն մը, համակարգ մը 
կը խախտէ , կը բեկէ, կը հատէ, դէպէ 
լաւը , վատը կամ պարզապէս տարբերը : 
Արդ' Ս'ւէէւռքը, Օչտկանէ համար, "ծէւ- 
բախտը հայ հոգէէն" (ՍՓ 29) > անոր նը— 
սեմաստանը, ծայ րադո յն կացութիւն մըն 
է, ւսյն չափով որ այդ հոգիէն չէջոլ-մը կը 
դում՜է (մնալու համար 0 չականէ մտա- 
ծումի տրամաբանութեան մէջ) : Ոչ մի
այն հայ հոգիէն փնտռտուքը կամ դէւտը 
ա ե՚ւՒ չունենար հոն, այլ անոր սպառու- 
մ ր , էնչ որ ուրէչ աեղ կո չած եմ հայ
կական հ է ւան դո ւթէ ւնր" , աղէտով յատ- 
կան չուած։ Որով տագնապը յետեղեռն- 
եան բանաստեղծութեան մը կարելիու
թեան կը վերաբերէ , ոչ բանաստեղծէ 
ւգ տկաս է :

ԻՐԱՒ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ

{/,/'/ տագնապէն առթէւ կը դրուէ "է- 
րաւ բանաստեղծութեան JrLtug՝PP_ > nP 
հէմնայզացք մըն է, կարելի է ըոել, ան- 

ա նցելի , եւ ուրեմն' ճակատում պար
տագրող։ Ըսեմ սկիզբէն , որ անիկա մի
եւնոյն ատեն նման է հմա յա բառի , կը 
բանի իբրեւ անտարաղելի լրայ ;յ ումեղ 
համաստեղութիւն մը, որուն շուրջ կը 
բեւեռ ուին երկրորդական մոթիֆներ,
ենթա յդաց ըներ : Միակ դմո լա ր ռ ւթ ի ւն ը 
այն է որ այս բոլորը կազմած մը կը թե
լադրեն, որ չունենալով ղուտ փիլիսո
փայական ընթածիր կը գրաւէ ստկտյն 
անոր տեղը, ունի անոր դո յն ը , պիտի ը- 
սէի :

Այս յՂա9ՐՐ Օշտկանի մօտ չի յա յա
նուի ր 1945-/»ե , անիկա ներկայ է արդէն 
Համապատկերի առաջին հատորներուն 
մէջ-. Որոշ հանգիաութիւններ ունի Ար
բայ Հանրի Պրէմոնի "անխառն բանաս
տեղծութիւն" յզացըին հետ, որ քսանա
կան թուականներուն երկար վիճարանոլ-

թ ե ան գ ն է ւթ դտ րձտ լ f}) ր տն ս տ jb -^ք(2) 
Օչտկան բազմաթիւ, անգամ կը խօսէ ան
իւ առն բանաստեղծութեան" մասէն եւ կը 
յԷշու տ ա կէ Պրէմ ոնէ տեսւււթ է ւնը ։ Պրէմ ri- 
նէ մօտ ան էր առն բան աս տեզծո լթիւնը կը 
'ԼեՐ ա ր եր ի ineffable/'^, /</< 1լ տ ր ե լէ է
թարգմանել իբրեւ անճառելփ , անպա
տում, բայց ոչ անասելի • անէւառն բա
նաստեղծութիւնը զուտ բանաստեղծու
թիւնն է, բանաստեղծութեան իսկոլթիւ- 
նր էրրեւ տյգ., որուն մէջէն երբ նկարա
գրութիւն , դաղափա ր , արտայայտու
թիւն, բոլոր ամփոփելէ ու թարգմանելէ 
բաները կը հ ան ո լէն , էն չ մ ը ս տ կա յն կը 
չարունակէ մեղ հմայել։ Այդ մնացորդն է 
որ Պրէմոն կը կոչէ անճառելէ : Նբրեւ աձԳ 
անճառե Արն կը մօտեցնէ բանտստեղծա- 
կորն փո բձառո ւթէւնը մէստէք ւէոբձա- 
ռութեան(3) , ոը երկու պար ադաներ ուն
ալ "saisie, possession du réel" մըն է (ի- 
բտկանէ րմ բոն ո ւմ , գր աւո ւ մ) ։Ինչ որ կա
րեւոր է ույն ա լ անճառե լփ էն , ա յսէնքն 
անէրառն բանա ս տ եղծ ո ւթեան հակաբնա- 
պաշտ եզրն է , հասարակաց անէւառն բա
նաստեղծութեան եւ իրաւ բան աստ եղծու
թեան (տ ես ո ւթէ ւնն ե ր ո ւն)։

թ°նչ է իրաւ բան ա ս տ եղծ ո ւթ է ւն ը ։
Ն շմա րենք անմէջապէս որ հարցումը

էՈն չ է րան ա ս տեղծո ւթ է ւն ը չէ : 0 չական 
բազմիցս կը դրէ, որ բանաստեղծութեան 
ո էս կո ւթէւնը" անվերածելի է : Ս ր բեմ ե

զայն կը կոչէ "անորակելի" , երրեմն

Գրեք՝

ԳՐԻԳՈՐ «ՈԸԼՏեԱՆ

"անվերածելի" : Որով իրաւ բանաստեղ
ծութիւնն ալ " խորհ րդաւո ր հարց" մըն է 
(ԱՓ 18) , բտյց կը [մոլի աւելի մատչելի : 
Հատո րին մէջ Օշ ական չի ւի ո րձո լի ր սահ
մանում մը ըփել, բտյց մտածողական 
յաջորդական այլացումներով, տարբերա
կումներով կը ջանայ հարցը պարզել։ 
Ասիկ ut չէ դա գրէր ռազմավարութիւն մը 
ըլլտ լէ , որ կը էր ո ւսափ է " բան ա ս տ եղծ ո ւ- 
թեան" նման թէ' բացայայտ , թէ տլ 
տտրտսրմ յդացք մը, իսկութիւն մը ո բո
շա գրելէ ։ Հ/ ե շտ ը բանաստեղծութենէն 
տարուած է է բաւէն վրայ, անկասկած , 
բտյց որոշիչէն բացայայտումը որոշ չա- 
փուԼ բացայայտումն է նաեւ որոշելէէն։

Նտխ՝ իրաւութիւնը իրականութիւնը 
չէ (ՍՓ 62) , այն էմաստով որ անիկա 
դուրսը գտնուող րան մը բլլար*» Սնէկտ 
որակ մըն է, կտրելէ է մտածել, ըլյալոլ 
կերպ մը, երր ինչ որ է է ինքղինք։ Ի բա
ւը ճշմարտութեան կերպն է : Ասոր հա
մար Օշականի իրաւ բանաստեղծութեան 
րլցաքր , հակապղատոնական արարքով
մ լ։ , բան ա ս տ ե ղծ ո ւթ ի ւն ը կր զետեղէ ճըշ- 
մարտութեան կալուածին մէջ՛. Պղտտոն 
բանաս տ եղծո ւթի ւն ը կը դնէ ճշմարտու
թեան ընկալում էն հեռու, որովհետեւ 
բանաստեղծութիւնը անկարող է "տրա
մախոհական մտածումին" , որ յատուկ է 
փիլիսոփայութեան ։ Օշականի մօտ, ի- 
րաւութիւնը քերթուածով եկող ներքին 
ապրումն է իրրեւ անիւսւոն, զուտ ւսպ- 
րում :

Նայինք թէ ինչպէ՞ս ասիկա կր դրուի 
իր էջերուն մէջ եւ կը կազմէ ի վերջոյ 
բանաստեղծական ըմբռնում մը։

«Իրաւութիւնը ոչ տաղանդ է, ոչ կըր- 
թութիւն , ոչ դրական հանգանակ : Զ.տ,փ
սահմանել դրեթէ հ ամ տզօր է բանաստեղ
ծութիւնը սահմանելուն, այսինքն Ը՚՚Ել 
բան մը որ չի դիմանար ։ Հոդի՞ն, ներքին 
ձայնե՞րը, Աստո՞ւածը, Երկինքի մուրա՞
դը * Արուեստ ի սարսո՞ ւռը : • • Ա1 ր ա ւո ւ-
թիւնը չի չափոլիր կչիռներովը կեանքի 
ու արուեստի մէջ՛. Ե րաւութիւնը հարա
զատութիւն , ընդօ ր ին ա կո լթ ի ւն , ԺսթԱ- 
Cate չի նչանակեր արու՜եստին մէջ • . • 
Մենք իրաւ կ՝ ըլլանք ոչ մ ի չտ մեր խ ել- 
քովը, բայց ի բաւին մէջն ենք դրեթէ 
միշտ մեր զգա ց ո ւմն ե ր ո վը»{ ՀՈ 2օ0-2օ1) !

Ս տ հման ո ւ֊մ է մը վտ անդէն առաջքն տ ri- 
նե լէ ետք Օշական էնք անմ էջապէս Ւր ա- 
ւտւթէւնը կը հակադրէ ըն դօրէն ա կո ւ.— 
թեան , որ կը բնորոշէ է բրեր duplîcate î 
Ւրտւ-ը բանէ մը ե րկրո րդը թ , անոր ա ր- 
տտգրոէ-թէւնը, ընդօ ր էն ա կո ւթ է ւ1ր ը , ա- 
նոր պա տ կե ր ը , ըսենք : է բաւը բնատէսլն 
է, այստեղ ապրումը։ քքլ տյդ բնատ է- 
պէն դոր լը արուեստէն մէջ կը կոչուէ հա- 
ր աղատ ո ւթէւնր : Ո *ր է շ տեղ 0 չու կան " է- 
րտւութեան զգայարանքը" կՀ որո չաղբէ 
էրրեւ ան կեղծ ութէւն , ն ե ր չն չեա լո ւթ է ւ1ր , 
հ տ ր տ գտա ո ւթէւն , այսէնքե՝ բնատ է պէն 
տ ր ո ւէ լը էրրեւ ույրէ * « * • ♦/’ րաւ ին նկ ut—
բադէ րն է ապրէ լ » ♦ • J1 ր ա ւո ւթէ ւն ը զգա
յութեան ուրէչ կերպարանք մը չէ, այլ 
տյդ էր ut լութ է ւնը էր տմ էնէն ան կողոպ
տելէ ար մ անէ քն եր ո ւն մէջ : էմ ա ս տ ա ս է ր- 
ներր դէտակցութէւն բառը կը գործածեն 
հոդեկան զանազան վէճա 1թւ երը մէկ գու
մարէ տակ տեսնել երբ ուզեն։ Էմ է բա
լո ւթէ ւնն ալ նմ ւսն տարողութէւն մը ունէ 
սա տողերուն վրայ : • « »Սնկեղծու թ[1լն ր,
ն եր չնչե ալո ւթէ ւնը » ♦ ♦ հա րտզտտու թէւ- 
նը... {ՀՈ 370): Իր աւու թի *նը հ ամ ադր- 
րական հան դա մ անք ունէ, էն չպէ ս կր 
տեսնուէ , որ կր վե րա րե ր է ապրում է 
տրուելուն էրրեւ ապրում ։

Ըս է վծրը, ապրումը էրրեւ ապրում , 
անմ էջական կերպով, ըոել կհուզեմ , ա- 
ռանց միջնորդի , տ ռւսնց մ է ջան կ եալ տ ա ր- 
րէ • չէանաս տեղծա կան ապրումը , է րաւ 
յուղումը, հաղորդական է առանց ‘վ՚խ 
նորդէ , որ հոս կը թարգմանուէ տաղա
չափ ո ւթէւն եւ էր կչէո֊ը^ (ՍՓ 16) • էն չ- 
պէս կը տեսնուէ էրաւութէւնը ճչդրտու- 
թեան մէջ չէ որով ապրում ը կը փոէւան- 
ցուէ տ ա ղա չա փ ա կան տարրերով ։ Որոշ 
չափով էնքն ագո յ , էութեան պատկանող 
"յատկանէչ" մ րն է, աւելէ ճէչդ՝ ապրու
մէն ըլ՛լա լու կերպը առան ձէն , էնքն էն 5 
առանց որեւէ յաւելեա լ բարդումէ ։ Էսկ 
էնչ որ ^^բանաստեղծական ապրում" կը 
կոչուէ հոս բանաստեղծութեան խո րհիւ 
փ ո էւ ան ց ո ւած ապրումն է • անէկա բա
նաստեղծէն ապրածն է եւ ոչ ան չուչտ tu- 
նոր կողմէ յօրէն ո ւտծ ապրում ը(^լ) Z 
Տ արբեր ութէւնը գուցէ չատ նրբէն է , 
բտյց չէ դադրէր էական րլլալէ : Որով
հետեւ 0չ ական է համ ար ապրում ը , յու
ղում ը չէ ս տեղծո ւէր , կայ։ Պարզապէս 
ղտյն սլէտք է փոխադրել UljBujtu ինչս|էո 
որ կայ։ Մէկ բան յստակ է» տյս Ul J ն- 
պէս ինչսլէսՀ7 նմ անութեան եզր մը կը 
կրի իր մէջ, ճիշդ այդ dupÜcate/-5- »///”/֊ 
բր թելադրող եգր մը, որովհետեւ այն որ 
է հարկ է ըլլայ ինչ որ է , ինքղինք ըլլայ 
ոլ մ՛նայ, ինքն իրենին հանդէպ նմանաւ- 
թեան մը մէջ*.

3ՈՒԶՈՒՄ

էնչպէս կը տեսնուէ արդէն էրտւը , բա- 
ն տ ստեղծ ո ւթե ան , կռ.մ ի րաւ բանաս-
տեղծո ւթէւնր ուղղակէօրէն առըն չուած է 
ապրումէն , յուղում էն կամ զդա յո ւթեան 
հետ : է հարկէ տյս երեք յղացքները նոյն 
բանը չեն նչանակեր, սակայն 0 չականէ 
դրութեան մօտ, անոնք են որոնք կը 
լտ լտնուէն փո էէն է փ ո էէ եւ կր բա նին 
նո յն կե ր պո վ : 0 ղտ ց ա .1/^ բոյլը որուն 
կ^ա!լնարկէէ վերը այստեղ աւե յէ կը սեր
տանա յ î

Այ սպէս՝ « • »էրաւ բանաստեղծութեան 
յղացքը, ըսել կյուղեմ էնքն է րմ ով պայ
մանաւոր յուղում ր որով կը համ ակուէնք 
երբ կու գանք արուեստէ է րաւ դործէ մը
հևա» {ՀՈ 230—231.): Ո ՛՜րի շ աեղ. «Ո ՛ո-
նաստեղծ մը բառե րու բանուո ր մը ԸԱա- 
լէ առաջ րէ ւր ա ւո ր ապրո ւմն և բու 'ւ^Ւ՚ւ 
մըն է» {ՀՈ 201)= Կ ամ ^Արուեստագէտ- 
նե րուն ղդա յո ւթեանց բաժ՜ակը, որմէ ւէե- 
րափոխում մըն է—տուէք բառէն էսկական 
մէստէքը- արուեստէ ամէն հարազատ
դործ» (ՄՇՏ 97) î Նէերջապէս՝ ամէնէն
վճռական հաստատումը , որ այնքան ն բր
ման է սահմանումէ մը» Հ^Ըայց բանաս- 
տ եղծո ւթ է՛* ւն ը î Այս էնքն այն պարզուկ 
սարսո0ւռը , յո յգը , խռո ‘էքը որոնք է-

(Cuip.p Գ- էջ)

Fonds A.R.A.M
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արուեստասէրի մը օա<րէ&

ԳՐԻԳՈՐ ՀԱՄՐԱՐՋՈԻՄԵԱՆ

Հռկահմրհր 9, 1998 
Սրահ ժան-Ռընուար ! Պուսւ-Գոլաքպ

*

1ՐՒԼՏէՐօԼ*Ր.Ա

& աւէ ղէն ե լւ գա ց ան կը դրեթէ էր ամ
բողջս ւթ ե ան ը մ է ջ աշէւատած ու նուա- 
դած է համերգներու ըն թա ց քէն : Ս է է՜" 
տոնեան աւելցուցած է նաեւ անոր ղա- 
նաղան դործէքներու համար յօրէնուած 
երկերու մշակումն ու ր ա րմ ա ր ո ւթ է ւնն ե- 
րը աաւէղէն : Ընդոծէն տ աղանդ է մր ար- 
դասէքը՝. Համերգը կը ո կո է Փեսքեթթէէ 
մէկ սոնաթով ՝ որուն կը հետեւէն Հայր 
Ան թոն է օ Աո լէ րէ ու Պ՚ոթիօ Ալպէնիցի 
նոյն յշ ոճուք դր ո ւած ե րկու դո րծ ե-
րր : Տ ա սն ո ւթ ե ր ո ր դ դարու այս սլա ո ոք 
դո հ ա րն ե ր էն ետր ՝ Ա է լա ոն եան Տ է պէ լս է է 
Ար ut պ ես քն ե ր ր կո ւ տայ , տա ւէ ղ էն բո լո ր 
կար ելէ ո ւթէւննե բովը համեմուած՝ նման 
դէ ւր ափ ո ւլ ալէրներու ղո ւգաձա յն ո ւ- 
թեան մը*.

Աայտադրէ երկրորդ մասէն մէջ աւե
լէ մ՜ամ ան ակա կէց երամշտութեան տեղ 
տրուած է ՝ էնչպէս Փ ր ո քոֆ է ե վ է *b ա էէ ե ր- 
դանրր եւ մանաւանդ Աալզէտոյէ հէն 
թեմ այէ մը վրայ յօր էն ած փ ոփ ո էյ ա էլան 
տ ա ր րեր ա կն եր ը : Տ ա ւէ դէ ե րգա ցան կէն ա- 
մենադմուարէն դործերէն մէն՝ որ Մ է l՜- 
տոն ե ան է մ ատնե րուն յ ան ձն ո ւած ՝ հհ չ- 

տօրէն կը հոսէ՝, Գեդեցէկ յայ ւո աղ է ր ՚ դե
ղեց էկ մե/լնաբանութէւն î

Մեր լաւագոյն տաւղահարուհ էն՝ Ա ու
զանն ա Մ է լտ ոն ե ան :

Համ երդէն կաղմ ակերսլո ւթէւն ր կր
սլարտէնր (էէ րայ ր Տէնանեանէ որ կր 
հարստացնէ մեղ ճաշակաւոր էէ էտ յայ- 
տ ա դէ րն եր ո tf ու կր հրաւէրէ ծանօթ մեկ
նաբաններ Պուա—Գոոմպէ էր հէւ ր ընկա լ ՝ 
լ ս ա տ ես ո դա կան քաւ սլա յմ աններով օմ- 
տուած սրահը :

Հոկահմրհր 10, 1998 
Ժէօ ար Փօմ

ՓԻՀՐ ԱԼԷՀԻՆՍ-ՐԻ

Նկ ա ր1՚Լ, փո րադրէ չ ՝ գրող , երամէ շտ ՝ 
արւ յառաջամուխ Պելմէացէն՝ Փարէղ 
Հ ա ս տ ա տ ո ւած կանուխէն , ունէ էր գոր
ծերը ա շխ ա րհ է ղանաղան թան դարաննե- 
րուն մէջ՝. Որով չափով ազդուած է չէ
նա կան գծագրական արուեստէն : Աճ
պարարն է որ դէտէ յարմարէ լ աշխա- 
տանքէ բոլոր կերպերուն : Ընդհ ան րապէս 
թուղթերու վրայ աշխատելով դէտէ նա
եւ ճարտարօրէն խեչակել*. Արտայայտէ չ 
է դէծր ու էմա ստա լէց պատգամը*, Գոպ- 
րսւ շա րմո ւմ էն ւս ռա 9 էն էւ ո ւմբէն մ աս 
կաղմ ած կր ի Պ րի ւսէ է֊. Բ ամնուե լով խ—* 
,,inJ սակայն հէմնած է տեսակարար 
խմբաւորումներ *.

Գ" յնե րու համադրութեան մկչ ղերիը 
խոդ ճաշակով՝ աչէյոյմ գծագրէ չ K/£— 
շէնսքէ արգէ նկարչութեան քսւռսւէս- 
պ ահն եր էն կրնայ նկատուէլ՝ մնալով դտ- 
սական : փէօ տ ը Փօմ է էր տյս հարէլրէ 
շուրջ ստեղծադո րծո ւթ է ւնն ե ր ո վ ասրս— 
ցոյցը կը բերէ էր անուրանալի տա
ղանդէն :

Հոկահւքրեր 11 , 1998 
Թէաթր ւոէ Շան զ՚էլիզէ

Ա^ՍՈՓԻ Ս'ՈԻԹէր 
ԼԱէՐՊԷՐ ՕՐԳԻՍ

վ^էչերու տրուած է համարձակութիւ
նը՝ Պէթհուքէնէ ջութակ—գախակէ հա
մար գրուած բոլոր սոնաթները տալ հե- 
տեւողական երեր համերգներու ընթաց-

րէն եւ օրէնակելէ tf եկն աբան ո ւթէ ւնն եր 
հ րամ ցնե լ :

Երկու բ ա էէ տ ա կէ ցն ե ր ա յս ղոյդր' 
Լամսլէր Օրւյփս ու l’P ti եր ու նգէն ա մ ենա- 
վստահելէ զգայուն ջո ւթ tu կ ու հ ա ր ո ւհ էն' 
Ան—Աոֆէ Մ ութ էր ՝.

Ամբողջ ական դործէն' տասը սոնաթ- 
ներուն բոլոր մ ան ր ամ ասն ո ւթ է ւնն ե ր ր 
րազմ է ց ս փ ո րձո ւած կ՚երեւին' յան դե jri լ 
տյս ինքնօրինակ մ ե կն ա բան ո ւթ ե ան բիլ- 
ր եղ ա ց ած ձեւէն : Հաս տատ ուե է քսա ր է ս- 
1սԸ> խէոտ ա րհ եստաւքա րմ մերձեցումով 
մը զօրացած î Պէթհովէն կ՚ունկնդրենք՝. 
Օրդէս աւելէ ընկերացողէ դերէն մէ ջ կր 
մնայ երբեմն ՝ մ էն չ տյս սօնւսթները հա
ւասար չափով պահանջքը ունէն մ եկէն 
մ եղն արան ո ւթեան tt րոլ էսդ է մնան ղու- 
զընթաց օրէն հոգեզմայլ*. Մ "J-թէ ր ունէր 
սակայն երամշտական յագեցնող աղօթք 
jf ր ուղղուած մեղէ ղո ր քս ան դա կ արօտ 
րնգունեցաւ սրահը : Այս չաբրր jb^9nL!J 
էնծէ 1962—է բերկրալէ օրերը՝ ուր Օյ II— 
թր ա էյ — Q պո ր էն դե րէ շխ ան ղո յդր տուած 
էր նոյն տյս տասը սօնաթները :

Երաղայէն անմոռանալի գիշերներ ո- 
ր ոնց սկղբնակւսն ա չքաստանք է մամերը 
կ՛ան ցնէ էն մեր տան ւքէջ՝ աո աւօտ եան 
կ անոլխ մամերուն :

Բանտարկուած' կը մնան մտքէս քսորը 
111 յդ֊ տշխատանքէ մամերը այսօր՝ ուր 
կը յէորձէէ հաս/լնայ է րաւ մ եկնա բանո ւ- 
թեան գաղտնէքը ՝ կարենալ զանազանե
լու համար մեծը լաւէն՝ արուեստագէ
տը' ա րհ ես տ utif ա րմէն ՝.

Մարա 10, 1999 
Արդի Արու_]յսա]ւ Թանգարան

1ԻՈ0"ՐՕ

Փտրէղ պահած է տակալէն էր քաշո
ղական յարաբերական ումր արուեստէ 
րլետն էն վրայ՝ առանց սակայն էր դե
րէ շխան , որ կ ո ր սն ց ո ւց ած է է
շահ Նէւ—Եորքէ*. Զյոյնն է կաց ո ւթէւնը ե- 
րամշտութեան ու նո րաձ եւո ւթեան գե
տիններէն ալ ներս : Նէւ—Եորք ՝ Լոնտոն ՝ 
Մէլտնօ խլած են Լոյս Բաղաքէն դափնե- 
սլ ս ա կն երը վերջէն երեսուն տարէներոլ 
ըն թա ց քէն : Պ տ տ ա սէյ ան ա տ ո ւո ւթ ե ան մեծ 
բամ էն կ՛ էյն այ անշուշտ է րերա յաջորդ 
անհեթեթ Մշակոյթէ ն ա էյ ա ր ա րն ե ր ո լ tf tu- 
րած քաղաքականութեան ու տուած որո
շումներուն որոնք անհեռատես դտն ը- 
ւած են ՝ անտ ա ր բե ր մնալով ֆ ր անս ut- 
կան դպրոցէն ՝ նախ րնտ րելով ամ երէկ- 
եանը : Ֆրանսա չէ դէտ ց ած օդտադո րծե լ 
l’P հ անճա րեղ կողմը*.

Բա ր եբա քստա բա ր Փտրէղ կը մնայ մ է շտ 
տյն հրաշակերտ քաղաքը կենսունւսկ՝ ուր 
կրնաս տ ա կա ւէն նոյն օրուան րնթացքէն 
աշխարհահռչակ երեք նկարէչներու յե- 
տահայեաց ցուցահանդէսներ տեսնեք ոլ 
դմուարանալ դէշերուան համերդ րնտ- 
րելու :

Այսօր կրցայ տեսնե լ Մ "յրք Ո*ո թքո յէ 
g ո ւց ահ ան դէ ս ը յ

Մ ա ր կո ւս Աո թքո վ է չ գաղթական ռուս֊-՝ 
հրեայ Ամ երէ կ ut ց էն քառասնամեաց էր 
երբ b  ̂PlftWL ծանօթտցուց աշխարհ է : 
Աս պա րէ ղը շատ երկար կեանք չունեցաւ *. 
Աներկիւղ անձնասպան եղաւ : Ունէր
բարձր կոչումը ա ր ո ւե ս տ տգէ տէն : Ա ո յն 
ցուցահանդէսը կու տայ ամ բողջական 
դործէն կա րեւո ր շրջանները ՝. Ե րապա շտ ՝ 
դե ր է ր ա պա շտ ՝ վե ր ա ց ա կան : Առաջէն ե ր- 
կու-ԸԸ երազե լ չեն տար : ճշդրէ տ նըր- 
բան ց քն ե ր գուցէ' դտնելու Ւր ուղէնÎ 

Ե՛ ի՜նչ լո յս ՝ էն չ լէ ո ւթէ ւն բուն վեր Ut— 
ցական չբջտնէ գործերուն մէջ*. Թափան- 
ցէկ նէւթերով լուսաւորուած զուգահեռ 
մրմռացող կա րմէ րնե րով' նա րէնջներ կր 
պտըտկէն ՝ ու կասլոյտներ՝. Վերջէն տա- 
ր էնե րուն ղո ր շ ՝ մ ո էւ րադոյն սեւեր*. Աեւե- 
րէն ետք կր մ տրէ ս Երր- Ա- ւա ր տ ած է էր 
ղործր։ Արուեստագէտը մ ա ր դկո ւթեան 
մաս չէ կազմեր այլեւս» *խա[_բջհև P^՛

nP ^LP- դտոնայ ‘Լ^բջհ^՛ կտաւներուն

շուրջ*, (էամանակն է մարելու ւ\րսւղը՝ 
դնե լու վեր9 ա ՛լէ տ ը : Ն'երթ ա f մ է ան ա լ 
ճեքսրն Փոլոքներու՝ Արշէէ Եորքէներու՝ 
^յէքոլա տ ը Ա թալն եր ու փաղանգէն i Ան- 
tf ut հ դմ բ ut քո տ նկսյրէխերոլ շա ր քէն î 
Անձն ա ս պան :

Փտրէղէ թանգարանները հ սյ ր ո t ս ttt շե*1ւ 
անոնց ա gtnut jutjtn է չ ն շյսն ա կտլէ g դո ր- 
ձերով , բայց Լոյս Բաղարը կը ըաչկ զա- 
նոնք էրեն ՝ հարուստ նկա րահ անգէսն ե— 
րով : Անոնցմէ մէն ՝ ահա1 • կեանքէն դրմ— 
գոհ Մտրք Աոթքոյէ էԼէԼէհ,11ւ ցուց ահ ան-
դԵ“ր:

Մարսւ 22, 1999 
Սալի ա նկնւլրու.թիւն

ՅԱՍՍ^ՒԿ ՍԻԻՐ1Րէ*ԼԵ1Հ*Ն
Ալպեր թօ ճ էնաս թե րա յէ դո րծե րուն 

յատկացուցած էր tf ե րջէն էւտաց եալ սա- 
/Ը [Օ^ցէ ո'լ մէայն հէացէկ հետաքրրք— 
րո ւթեամր՝ ut յ լ նաեւ ղա րմ ւսն քո վ : Հարց 
տալով էնքղէնքէս թէ ան էն չո^ լ ցարդ 
չէ վայելած աշէւարհահռչակ դաշնակէս- 
հարուհէէ վարկ*. Բտյց tu յսօր՝ հտյ ա- 
ռաջնա կա րդ ոեւէ մ ենա կատար կրնա՞ յ էր 
էսկ տաղանդովը ղէն ո ւած մ է ա յն դառ
նալ աշխարհահռչակ *. Տ տ ր ut կո ւս ե լէ է : 
Բտնէ չունէ ո րմնուած պատ մը ՝ tt ր ո ւն 
կարենար կռթն է / : *Լյերկայ . լս ա տ ես ո ղա- 
էլան աշխարհը այն պէս է հրամայական 
պահանջքներ ունէ որ ա ր ո ւես տագէտ ը $ 
մանաւանդ երէտասարդ՝ չէ կրնար յաղ
թահարել մէնակը՝ էր դէմ ցցուող բազ
մատեսակ [un չընդոտնէ րուն : Արուեստէ
տեսակարար շուկան կատաղէ ջլտտէչ ու- 
յեր կը ցզկ իը դիմս,,յ : Ունի՞ նք բաւա-
րար փ ո րձա ռո ւթ է ւն ը աշխարհահռչակ 
արուեստագէտ հասցնելու *. Ուն էնք ա ր- 
^էքեեր : "Նէւ֊թը ծանրակշէռ ըլլալո վ շատ 
աւելի լայն < ո բէէԼո^յ ով ստ ո ւդ արան ուե լո ւ 
կարօտ • • . վերադառնանք ո ւնկնդր ո լ- 
թե սէն : Առաջէն tf tu յրկեաննե րէն իսկ 
Ս իւր՛ք է լե ան ճ էն ա ս թ ե ր ա ք է հետ հոգեկան 
կապ մը կը ս տեղծէ : Բտ բա էէ ուն է էր 
կշռաւոր հուրը : Ունէ նաեւ Lpb^ ^"tu—
կացողութէւնը դործէն î Արհ ե ս տ ա վ ա րմ 
դէտ ո ւթեամր մը յայտնէ ղա յն փոխյսն- 
ցելու վերէն կար ո զութ է ւնը ունէ մեկ
նաբանը *.

Արդի երամշտութեան ա զդա յէն ե- 
րանդնե ր ու կշռո յ թնե ր ներմ ո լծած ա լս 
Պ ոլէնոս—Այրէս ծնած լատէն երգահա
նը ունէ դեղեց է կ երգացանկ' դաշնակէ 
համար յօրէնուած*. Արտայայտէ չ լաւա
գոյն ե ր էէն ե ր ան գ փունջը դէւոցած է . 
կազմ ել անոնց ntl b!Է *֊րմ է լեան ՝ տա լաք 
է մասնաւորէ Առաջէն սօնաթը՝ ^րէոյ 
պարերը՝ Աոնտոն ու տասներկու ղ h — 
գ^ցք՚և ն ա քս ե ր գան քն ե ր ր *. Ամբոկ^խ կ u/ît 
տես է լք մը կո լ գայ մամ ո լան մը րն- 
թացքին :

Աասմէկ Ա է ւմէ լեան դո բուք աղէն կ ը մօ
տենայ տյս դործերէն ոմանց երր անոնք 
տխուր ու ս րտա յոյզ մեղեդէներ են՝ իսկ 
փո թո րկո տ ու հ րա բո ւն' երբ կշռո յ թ ը հո
գենորոգ սլա րե րու կ՛ աո.աքն ո րդէ :

Թա թ ր կ"1 J տ լս սալէն մէջ էր աւ 
մ եկն ut բա նի խմ ո ր էն որ դէտէ ճա շակուք 
ու դէտա կց ո ւթեամ բ ընտրել եւ հեշտօրէն 
կատա րել ՝տալուք դործէն էական բնոյթը՝.

Ապրիլ 10, 1999 
Կալըրի Ֆրամոն

ՓՈՐԺ* ւՒՈՀնէք

Ջի՞ կո ըսուէր վայրկեանէ մագեէսա- 
կան տպաւո ր ո ւթ էւն ը որ սլէտէ ունենա- 
յիր եթէ առաջէն անդամ տեսնէ էր լրա
ցած նկարը *. Անակնկալ յուղումդ *. Աոհ- 
նէրէ հե տ մեր առօրեայ հ անդէ ւդո ւմն ե ր ը ՝ 
nPn[ չափ ո tf զրկեցէն րէէս տն ա !լն կա լն ե- 
pi bPp մէկտեղել ջանացէ չուրջ քառա
սուն նկարներ' կազմելու համար ցու
ցահանդէս մը որ պէտէ gnjg տար էր 
յետ-քս ո բանա րդա պաշտ ու դեր է րասլաշտ 
մօտեցումները է րեր ուն : Անձնական ան- 
կէւնով յ Ըսաւ' գաղափարը ունեցար քա- 

դո1 ւն ընտրէ նկարները : Ան ձն ա կան 
հաւաքածոներէ ա ոն ո ւած ու էր մԽո 
գտնուած գործերով է կազմ ո ւած !JnL~ 
ց տ հան դէ ս ր յ Աոյց կու տայ որոշապէս թԵ 
ութսունվեց տարու այ ս երէտասարդը 
ունէ էր ուրոյն ոճը : Դպրոցէ մարդ չէ : 
Երերը կը մնան մ է շտ կերպըքւկալ դէծե— 
րով մէջՈցէն մ էջ ՝ ստեղ ծել տա լուք անոնց 
բանաստեղծական մթնոլորտը՝. Աւ որո- 
չապէս էմսէստալփց էւորք՝ մէանդամայն 
հ րապո ւր է չ ձե ւափ ո էւ ո ւմն ե ր որոնել տա- 
լով դէտողէն մտքէն*. Հո՛դ է որ էր դեր- 
ft րասլաշտ ո դէն է յայտ կու դայ՝. Առա

ւելապէս հզօր կը մնան կէսոոպնո, ՝ 
չ տ կան ո ւթ է ւն ը գոյներ ունէ :

Երր սալոր, կեռաս, խնձոր } „
, դեղին , կանաչները եսր„ոս„Հք' 

ա ուղն եր, կր հայթայթեն նս,ի,։ււ 
ումր այն երեւակայական խաղին Հ / ք 1' 
ինքնա թելադրութեամբ ձնոլնո ,ք
(,ւ որուն աեսքը, ն կա ր չ„ ,թի լն ըԼ
ոլանենք -. Եթէ արսւեսաաղէաը 1լս 
ցոյց տալ ամեն

'ւտլօ,ղ I 
"""-l-կան՚յ ա սլա ր ղ

աարաղով , նոր չոյսով , իը իԱ, յ t 
մ^ջ յղացաձ, ինքնուրոյն է 
վ-որմ Ոոհնէրի, որուն -'^«Երկրձ 
բերքը» հերկողին յիսուն աարո,„։ն 
քսա տանքը ՚լը ներկա յաղնէ :

Աս1ԲՒւ 6, ւ 
Մայհպ Թս1(5գարաքւ

Վ^ԻՕՅՐՐ, ՏԱ ՍԻԼՎյԱ

Հաաուաձաձել ցուցահանդէս' 
կաքաղը ընդհանուր դո րձին-. ճարտպ, 
պետական հիւսուաձք : Շարմոլյ, „„ 
րաձութեան մը հեռահայեացքով 
Հ նկարիչը կերպաւորել րանսաաԼ,^, 
կան ոճով : Կարձէք քնարական քերթոլլ 
մը կերտել ուղաձ ըլլար այ,, ղդայո 
նկարչոլհին , հասկնալի մնալով թդհ 
նուր մարդկութեան i Ցուցահանդէսը „ 
h/z շլացուցիչ տարաձոյթը անոր դ,,^ 
"ր կ՛՛երկարի ամբողջ իր կեանքին ը 
թացքին-. Տմոյն դոյներ' ազնուական 
մը վերացական : Ա ո յն դպրոցին լալլ 
դոյն ներկայացուցիչներէն մին-, կրկ 
տեսնե լ յ

Ապրիլ 13, 1
ՍոՆրր Մեսրոպ Մշակ. կ1ւդրոէ

^ԵՐԳԱՀԳԱԿՈԻ&ԳԻ՚ն' 
ՏԵԻ ՕԻ ԳՍՅՆ

Հ - Յարութիւն Պզտի կեան մէկտեվա^
է իր վերջին, տւսրէներոլ ն կարչական 
հ ունձքը "էյդ սւնողսք ս տ ո ր ո դե f խւե րուհ 
հով տնէ էն ներքեւ՝. Փնտռելով^ ներ֊
դտ շնա կո ւթ է ւն ը անոնցմով ստեղծած 
մտայէն ու յուզական երեւակԳայա1

//ահ

Աքշխտրհէն : Ն կտ ր ահ սւն դէ ս էն կոլ տայ 

սւ,1գ ենթախորադէրը ստոյէկեւսն յանձ

նառութեամբ* «Գո յներու ել
b ե ր դա խ ա կ ո լ թ է լ Ï/» :

Իրաւացի է իր մօտեցմւսն ս tu հ if ւսննե- 
ր ո ւն մ էջ յ

ՈրքսՀն յատկանշական է դէեր' խք^1- 
h կ ա ր է չ է մը հոգեկան յուղումը արտա
յայտող Ր^որոշք,ւ աէլփակ ՝ ^b^P nP 
տէ շնչել ՝ ’fb^P nP գէտէ ոուրսւլ 
տեղքայլ րնե լ ՝ ստեղ ծելով մէջոցին 
տ ա ր ածքա յէն ո լմ՜եր՝.

Զդտցնելոէք յուզման աստէճանը ար
ուեստ աղէտ ին -. Փ ո քս ան ց է կ յուղում : 9’ռ,/'
նը i,P^JUJJ bJUJP^‘L> Ղ՜հ^Ը ^Pp^P'* Եւ np
քան դդտլէ ու ղան ա ղան է կշո֊ոյթը յսՒ 
տուկ ՝ ա ր ո ւե ս տ ա դէ տ է ւսրուեստադէո 

փոփո քսուն՝ ույդ դէծերու տարուբերով 
հ ո ս անքէն :

Ետրոլկ՝ ոլորուն թէ ա րտ ա յա յտլ1 լ’’

Հ" Պղ տէկեան ունէ ղ.ո յներու հարուաո 
թաթ . ներկէ պնակը բազմերանգ} 
ծած ելով էսկ էր պատրաստած նաէա- 
ն էւ թերը՝ —էնչպէս ապա կ եփ ո չէէն էւաԲ* 
ն ո ւած ջրա ներկ թէ խէմ- կու տան երկ
նայ էն փայլ մը էր վերացական նկար 
ներուն ՝.

Հոն կ ան յատկանշական հրաբէ,սւյ1 
կա րմ է բներ : Ե տպո յտ ու կանա խեր կք. 

կտրեն մէջ ոց ր ՝ կը սլան ան դէսւէ
տ ա յէն տ ա ր ա ծութ է ւններ • դէծեր
չաձեւ' դէ ր կընղ քսաոն կ* ng^ut*[nL[,nL^

Երամ շտա կան ն ե ր դա խա կո ւթեան ք
յանգել սվ.. Ջմոոնալ • ւք տրդապեար 1էԸ 
րող սէ րահ ար է ե ր ամ՜շտ ո լթեան • U'J 

կտյ հո՛ն յ էր լաւադո յն դործերոմե

երրո րդո ւթեան մը րոյրր դու!]է ’ 
կ ւսյ ո ւթ ե ւսն պտ ո ւղ լուսաւոր ‘''J" Ե - 
թիկներուն վըայ Ջեւեր ու .Հ

կե րպաւս բուէն ձդտե լով երտ ք,ո
տ շխտ րհ էն յատո ւկ ներղտչնս՚կ''^""

ՕԳԻՊՏԱԿԱԳ

Բուրդէ' ր ՚ բուրգերու չքՒ՚՚՚՚ք 

կա յս ր ո ւթ է լիէ ը որ կ՚երկարէ Ա,Լ

Fonds A.R.A.M
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ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՍ ԸՍՏ ՕՇԱԿԱՆԻ

(Շար. Ա- էջէն)

աւ քերթուածէ ՚քը մե։ւՒ կ'անցնէն ան- 
վրէպ» (ՍՓ 12) : Կտրհմ' '> մտածել, ո լ, 
‘փական նկատէ ունէ ոչ թկ րտնտստեգ- 

ձութէձը այլ անկէ բխող, ընթերցող], 
,սնթՈղ յուղումը : Բայց էնչպկս ղէւրէն
է նկատել , յուղումը , ապրումը , զգայ
ութիւնը կը դ՛ուռէն բանաստեղծու
թեան մեկնակէտէն, , անոր յօըէնումէն , 
ինչպէ" "նոր ընթերցումէն մէջ֊,

Յուղակսն տարրը կը կազմէ բանաս
տեղծութեան "նաթանէւթը" : թաըեանէ
ա„թէւ կէ' '11‘կ • <Հ • ’ ՝ւենմ կլն-սր կառու
ցանել գործ մը,ուրկէ պակսէ բանաստեղ
ծական ամկն գործէ Հ էմն ական նախա-
'հկւթը-ղղո՚յ1""[մէւոր» (ՄՇՏ 12) : Ուըէչ
տեղ նոյնպէս ըսուած կ ■ «Բայց այղ ապ
րումը նա թանէ։ թ մըն կ որուն տրուած 
կերպարանքն կ որ կ՝ աղատ,ող րկ ըեըթը-
սսեէն ճակա տաղէ րր» (Ս Փ 36—37) : Ապ-
րում, յուղում , զգա յնո ւթէւն նա էսս- 
նիւթն ծն բանաստեղծութեան՝ կը ^////£—
ձեն գոնէ անոր կէոը {ՀԸ 131) : Այդ J"> —
ղւսկան տարրն է որ կր հիմնէ անձէ անձ 
տարբերութիւնը : Երրե նախան ի ւթ' տար
թդ չկ խորքէն էլամ ինչ որ խորք կր կո
չէ Օշական , երբ կր խօսի անձնա կան ու- 
թենէ՛ • «ԱՀն ձն ա կ ան ո ւթ ի ւն ը ՝ խորքի ստո- 
րոլելի , երբ փ ո խադր ո լի ձեւին կա լո ւա- 
ծը ՝ հէ որո յմ անէ ին քն ա տ պո ւթի ւնր որ 
արուեստի յատկանիշներէն մէկն է դարձ- 
Լար {հԸ 39ժ) : (Հստակ է ան շուշտ որ 
յուղում ը՝ մարմնական ազդմունք՝ իրաւ 
րւսնսւստեղծո ւթեան խորքը Կ[' կազմէ ՝ ա- 
նոր ”հո զէն" ՝ անոր "անորակելի ի ս կու- 
թիւնը՝ (Հէ 295) : Ապրումը, յուղումը, 
զդա խո ւթի ւնր տ ե ս ու կ մը նախադոյ տար
րեր են՝ իրաւ բանաստեղծութեան պայ
մանները ՝ դու յն կարելի դարձնող յատակ 
ու դետին (ասոնք ւիո խաբերու թէ ւնն եր 
լեն ի հարկէ՝ ա յլ օշա կան եան թելսւդ- 
րանքնե ր) : Ասոր հ ում ւս ր "բանաստեղծէս- 
կան ապրումը չի հ ա կադր ււ լիր ան բա
նա ստե ղծա կսւն ասլր ում ին՝ ա յ լ սլա րդա- 
՛զէս կր նշէ բանաստեղծութեան է ո ւ թե ան 
բոզական նկա րադի ր ր :

Ւսկ յուղում ր ինք՝ կիրքին ու պերկ- 
սոնետն գիտակցութեան հոսանուտին ն ր- 
ման՝ շտ րմուն՝ հեղուկ՝ ներքին բնւոյ թ 
մր ունի : «/î ան ա ս տ ե ղծո ւթի ւն ըս ուտ
եր —իրսււր— ս ր բազան ծ ո բու մէ ւււ կ ո ւն Ը-h

կու դայ» (ՀԲ 212) : Այգ ան հ աս կն ու
թ՛ սր բազան ծ ո րում ր րմ բոն ե լ ի կր դառ
նայ սւն մ իջա սլէ ս երբ ն կա սւ ի առնենք միւս 
Հաստատումը՝ որ Օշա էլան Լւ գրականու
թեան սահմանումին մկկ տարբերակն է*

վ՚նղ. դարերու ըեթացքէն' ], • 'fi • 2700 — 
2200 յ ա ե ս ա կ մ ր ոսկեդարի հ անդամ անք 
ո,նի ։ ինքնին աւանդավէպ մր։

b րջ ւսն որ կ' րն թ անա յ 'Ը կ ո փ ս ՝ . Ըե ֆ- 
ոէն ՝ Ա ի քեր ին ո ս թէ հետե լակից ա րքա- 
բօէյեդ իշխանիէյներ ֊■■լ, որոնց համար է 
որ կառուցուեր են այս հսկայ բուրդերը՝ 
ղսդւմուն ա հրաշ դե ր եզմ անն ե րը ՝ դ եղեցի կ 
ձեռական աշխատ ո ւթիւննե րով ու ակ- 
ut խտի լ հ ա ր ս տ ո լթ ի ւնն ե ր ո վ լեցուն ։ Այո 

Լարդի յետահայեաց ցուցահանդէս մը 
լԱ՚Ոք ցարդ ո ւնե ց ած ՝ որ կը սկսի Փ՚ո- 
i'1'ղ > շարունակս ւելու համար ’Նի*-—Եորք։

Ն շսւ h ա կալի ց են զանազան ա րտա յա յ- 
111իչ ոճերը՝ երբեմն շատ պարզ՝ երբեմն 
1,1111 րասլա յ մ ան հետե լու/ օրուան կրօնա-
խն թէ քւսդաքակ ան մ թն ո լո ր տ ին ։ Հա- 
թ>թէսց տիրող արքային նկա րադր ին ու 

շսւ կին : ^ս՛ բդս՛ ր ի չ առարկաներու շի—՝
էութեան մէջ ա ոտ ւե լա սլէ ս ։

^ձւցսւհանդէս ը հրաշալիօրէն կաղմա- 
ւ^րպուած ոլ ցուցադրուած ՝ երբ 1լ անց- 
՚ I՛ 1-^տցքին մէկ ոճէն միւսը՝ որոշ չա-

Ո11 h Ընդգծէ նաեւ շրջանին եդիպտա- 
խն պատմ,,, թի,նր , Ու եթէ կր ճսւնթւանք 

նր մը անուններ պատմ ա կ ան ՝ ծանօթէ 
^1^՚ց <բտջադործոլթիլններոէէ՝ !լ սւ ւեթւ սւն 

բանի մր նորեր։ Հ/սււո աւելի սւիո-
Ս։սր կ սակայն ւ/երանւսլ այս անն մ ւսն 

Դ^չալիքնե րուն հիացում ո վը յազեց ած ։

I՛ հանդուրրեել ա յն դւսղա-
^^լն թէ չորս հա ղար տարիներ առաջ

Լ սբսւեստը նորարար ոդիու/ էր դարբ.— 
1ւոևւսե :

Պ/ /
. ԼՈէէ ու ոլեզելու/ անոր ճւսպուկ ու- 

Հ I վանելով ընղմէ շտ յւսռաջացման ա-

արուեստէն մէջ' մեծահաւատ ; Փարիզ , Մսլրիյ 26

«Բանաստեզծռլթէւնը արեան երեւոյթ 
է ' * ՛» 139) : Օշական սապէս կը տա
րազէ օրէնակ Պկշէկթաչլեանէ տ ա ղե ր ր» 
«Ւնծէ կու զայ թկ Մկրտէչ Պէչէկթաչ- 
լեանէ մօտ թե րմ ո ւթէ ւն ը գրական առա
քինութիւն մը ըլլալէ աոա9, մարմնա
կան հոսում մրն է; Էնք այգ մարմէնէն 
հ է լծումովը, սպասումովն կր որ սնոլնգ 
տուաւ էր տաղերուն», (Հ/֊“217): Այստեղ 
ղ էմ յանգէւէ ան կը զանուինք այլելս բա
նաստեղծութեան " բնա է,ou ական" ըմբըո- 
նումէ մը, "է Օշական կր տ սւ ր ածէ քեր
թուածի մր դրեթէ բոլոր մ աս ե րո ւն : Եր 
թելադրէ որ 'կը գրենք մեր թոքերով” 
{ՀԸ 101 —108) ել Գուրեանի աո թիլ կր 
Ղ Ը h * փերթուածներուն մկջ նախադա- 
սոլ թէւնը օրկ ա ն1'մ տարր մրն է : Անոր
կազմը կը հետաքրքրէ քանի մը զդա յա
րան ք. մէելն ոյն ուտեն : Անոր մարմինը կը 
հպատակի բնա խօս ական մեծ երեւոյթի 
մր»»» \նօթով\ որ սերտ կապ ունի հե- 
զէն ա կի il բնա խօս ական կազմ ին հետ î 
Ըստ այդ վարդապետութեան կուրծքն է 
որ կ՝ ո ր ո շադր է ն ա խ ա դա ս ո ւթ ի ւն ը ՝ զայն 
ընելու/ լա յն կամ կծկ ուն յ թալալուն կամ 
կ տ ր ա տ ո ւն» (Հէ 303): Բ ան աս տ եղ ծ ո ւ- 
թեան ույս pltluJuOXî Աւշյ-իւ(1ր յետին՝ ծայ— 
ր ադո լն կէտն կ , յատակը՝ հիմը՝ պիտի 
բոկէ, 0 շական ի ըմբռնումին։

Էական է ույս յուզական տարրին ներ
քին Ըէէա ԷԸ ) անոր "ենթակայական” հան
դամ անքը : Աս ււ ր համար է որ Q շական 
յաճախ չհշտը կը դնէ ապրումին վրայ։ 
խսլււյ է թէ կարելիէ է յուզական տարրը 
նկատել ս ո ս կա պէս ենթակայական ’[ի՜“ 
ճակ՝ ասլր ում ը դո ւր ս էն կտրուած ներ
քին ՝ կր ա ւոր ա կան իրողութիւն ՝ զուտ 
ստա ղում ՝ որ Նոր կր բան տ ա ր կէ ի նքն էր 
մկչ, տեսակ մր ներհայեցութեան մը 
շրջանակին : (ի »—Փ ՝ Ա արթ ր օրինակ յու
ղումը կր նկատէ "որոշ եղանակ մր աշ
խարհը րն կալելո լ • ♦ ♦ ուր յուզուա ծ են
թական եւ յուղող առա րկան միացած 
են իրարու անտ ա ր բա ղադր ե լի հսւմաղը- 
րութեամբ մը”{&) i Աո ւղո ւմը մեզ մեղմէ 
դուրս տանող շարմու մն է ՝ թոքերէն ՝ կո
կորդէն բացուող դէպի աշխարհ ու դէ
պի խօսք։ (Հուզումը առանց իր դիտման 
կէտին ՝ ււ ր մարդուն ու աշխարհին հան
դիպման կէտն է ՝ առանց ույդ խօսքին ՝ 
յուղում կո չո ւած ր ո չին չ ունի ստեդծա- 
րար։ Անառարկա յ յուղում մր նման է 
պարապ ղդա յնո ւթեան մը՝ զուրկ աւ1(ի մը 
վրայ թացուելոլ հնարաւորութենէն :
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ՏԷՏՕՏ ՀՈԳԳԷՅ
Աշխարհահռչակ տյս անգլիացի ն!լսւրի— 

չ րՀ հաստատուած 0*տ լիֆ ո րնիա ՝ իր բը- 
նազդին անձնատուր իրապաշտ նկարիչ 
մըն է։ Լաւատես աչք մը որ բնութիւնը 
կր դիտէ ու յետոյ երեւակայական պար
տէզներ կը կա րդաւո րէ : Ակքէ'1՛ հեչ," 

լսուածքներ' թելադրէ չ ում-գնու-
թեամբ-. Սկզբնական շրջանէ գործերը կը 
ձգեն տ պո, ւո ր ո ւթ է ւն ը փ ո րձառո ւ սլար— 
տէղպանէ , որ էր հերկած նկարչական 
արտէն մկջ կը պտտկէ անվհատ : Լաւա
գոյնը' էր ծննդավայրէն տեսարանները; 
Անգլէական գէւղը էր դ" լո ր չէ ճամբա
ներով : Բնոլթէւնը' գեղատես է լ բնա
պաշտ մօտեցումով; Վարանոտ ու երկղէ-
մէ դուրս կ'ելլես սակայն ցուցահանդէ
սէն ուր էր վերջէն գործերը յատկաց
ուած «Մեծ 'Բանէոն֊ծէն զոր կը կոչէ «աշ
խարհ է մեծագոյն ծակը» դմուար հաս
կը!, ալէ են էրենց արեան կա րմէ րնե րով 
եւ զուրկ' ներշնչումէ , մնալով կարծես 
թերէ նկար չական փորձեր : Մ էն չ փակ
ցուած բաղմաթէլ ստուերամած թղթէկ- 
ներով չէնել յաջողած էր «առարկանե- 
րը» , խաղէն սահմանը անցնելով կը ներ
կայանան էբրեւ հրապուրէչ արուեստէ 
շահեկան գործեր :

Մեր մամ ան ա կն ե ր ո ւն պտուղն է այս 
խ ո րհ է լ տուող նկարչութէւնը էր հակա
սական երեսակներով] ուր արուեստագէ
տէն յայտնէ տաղանդը սքօղոլած կ եր
բեմն էր ուսումնական տենչանքով :

ՀԱԿԱԴՐՈԻԹԻԻՆ

Հարցը այն կ , /,/<?£ հարց կ , z/fJ Օշա- 
կան այդ յուզական տարրը՝ զդա յնո ւթի ւ- 
նը՝ արիւնը կր հակադրէ իմացականին ՝ 
մտքին՝ ուղեղին ՝ շատ դասական ՝ դրեթէ 
ա ւան դա կան հակադրութեամբ մը ՝ ո- 
րուն հեռադևաց հ ե ա ե ւան խ։ ե ր ը այնքան 
ան ս սլա ս ե լի սլիտի րյ յան : Արդա րեւ' t/h՛- 
րր նշուած հաստատումի մր մէջ Օշական 
կ' ըսէ արդէն » <(,0 շտ կան կր յաւա!լնի դը- 
ր^/Ը աղա տա դրած ր / յա լ միտքէն՝ զայն 
ւշա ւան ե լո ւ/ արեան ՝ ուրեմն կեա նքէ երե- 
ւոյթ» ( ՀՓ Յօ5) î Այս հաստատումը կը 
կրկխաւի բանաստեղծութեան . կա լո ւած ին 
մէջ • ան ա ս տ ե դծո ւթ ի ւն ը ut ր ե ան երե
ւոյթ է ու չի սնանիր ուղեղով» {ՀԸ 139) î 
Հա կտբան ա պա շտ tuJu հ տ ս տ ատ tt ւմն ե ր ը 
կր բան թէ քիչ մը ամէն աեղ ՝ մինչեւ ար
ուեստի իսկ ընդհանրութեան մէջ» հ,Ալւ- 
ուեստը կր սն անի մեր անգիտակից եսէն»
{ՀԿ 120) : 0*ասական սիրտ/միտք հ tu կա— 
դրո ւթեն էն ՝ մ ին չեւ ֆրէօտեան անգիտա
կի ց / դի տ ա կից հ ա կա դ ր ո ւթիւն ր ՝ ա յս ին- 
քխԸ երբեմն իրարու ttt յնքան ներհակ 
վ ա ր դա պե տ ո ւթ ե ան ց էամ ասեր յառաջ կը 
»բա Հ Ո1՜ էն Օշ ականի կողմէ ՝ բանաձեւելու 
համար հ ա կա բան ա պա շտ ըմբռնում մը՝ 
որ Ււ- բոնդ մ ան ■ոչ հ ա ս ա ր ut կա ց է ՄԹ- 
/» . դարու քանի մը բան աստ եղծ ական 
ձդտո ւմնե րու ♦ խորհրդապաշտութիւն ՝ան- 
խաոն ը ան ա ս տ ե դծ tt լթ ի ւն ՝ գերիրապաշ
տութիւն >, հեթանոսութիւն ՝ տպաւորա- 
պա շտո ւթիւն՝ եւայլն՝ որոնք բոլորն ալ՝ 
վ ի սլա պա շտ ո ւ թ ե ան ա րման ի մառանդորդ- 
ներ՝ միտքը՝ իմ ա ց ա կան ո ւթ ի ւն ը կ' ա ր- 
ա ա քս են բան ա ս տ ե դծ ո ւթեն էն ՝ ա րուես- 
տէն ընդհան րապէս ։

Եթէ տեսականօրէն մտածում j զգա լնու- 
թիւն հակադրութիւնը էլա ր ե լի է , դոր- 
ծա կանօր V’ անհնար է ՝ ել խ ո րքին մէջ ՝ 
տեսութիւնը ուրիշ բան չըներ եթէ ոչ 
t/ւ ո րձե լ ” խո րհ րդաւո ր հ ա րg ը” պարզել 
միակողմանի կերպով՝ բանաստեղծու— 
թիւնը ղե րծե լով մտքին՝ իմացականու
թեան ծիրէն ։ Օշտկտն դիտէ որ քե ր թը- 
ւած մր տյս կամ տ յն չափով մտածոււ Ղ- 
խաւ մը կը կրկ էր մկ]: Այգ խաւը ան
շուշտ ցանկալի չէ» երթ ո լածի մր մկջ 
մ տածո ւմ ը յաճախ տկարութեան ազդակ 
մ ըն է ու զա յն տա րօրէն արադ հինցնող 
արատ մը (tare) , ^թէ կը ներուի այս
պէս ըսել» * ♦» {ՀԸ 237 նօթ') : \/ման հաս
տատումներ կր վխտան Օշտկտն է գրոլ- 
թեան մէջ եւ թէ կը կազմեն հակա բանա
պաշտ ռազմավարութեան ամէնէն զօրա
ւոր հաստատումներէն մէկը։

Ա* իա յն թէ 0 շտկան դր ա կան փաստ ե- 
րուն առջեւ կը ջանայ եթէ ոչ մեղն ել՝ 
աոնուաւլն աւելի սրել ՝ ն ր բա ցն ե լ դիտո
ղութիւնը։ Այսպէս կը խօսի ” իմացա
կան զդա յո ւթ ի ւնն ե ո ւ մասին{ՀԶ 163) յ 
ինչ որ բաւական զա րմ անա Աւ բաղադրու
թիւն մրն է իմացականութեան եւ զգա
յութեան ՝ տեսակ մը իմ ա g ա կան tu g ո ւած 
զգայութեան մը յղուող՝ որ կար եt լի կը 
դարձնէ ” իմացական քե ր թ ո զ ո ւթեան յը~“ 
ղաց քր” կամ ”իմացական բւււ ր ե խ tu n^li ո t — 
թիւն” {ՀԶ 143) : նման քերթողութեան
ներկայացուցիչն է ի հարկէ Վրսհան թկ- 
քէեան ՝ ո րուն առթիւ 0 շտ կան կը զրէ- 
«Մաս,ծումը չենք դատապարաեր էնքն էր 
մէջ; Վ ահ ան Ը'է քէեան ի ոտ սւն ա լոր ին ■ռչ 
,սնոր տեղ/, ու ա ս, ր ո ղո ւթ է ւն ը անփոխա- 
րէնելփ կը մնան; Պէաք չէ չփոթել մտա
ծումը այն ապրումէն բխող փորձառու
թեան , դառնութեան սլա աղամ էն հետ, 
որ անհատա ելան տառս,,ցանքը կը րէ՛-— 
րեղացնկ ու կեանքը արագ կտ րուած 
էարհրգանէշներոլ (symbole) կը վերա-
ծկ» (ՀԸ 237 նօթ) ։ Ըստ երեւո յթին' ապ
րումէն բ/սոդ փ ո րձառո ւթեան եւ մտա
ծումին միջեւ կը յայտնուին խորհըր- 
դան ի չնե րր' անհատական ապրումի /" [՛— 
տացումներ ՝ բի ւր ե զա g ո ւմն ե ր :

Զդտցում ու մտածում եզրերու հաշ
տեցման այս փորձը խ ո ր հ ր էրան շան ին շը- 
նորհիւ շահեկան է անոր համար որ 0— 
շական 1լ անդրադառնա յ երկփեղկում ին 
տոթած դմո ւա ր ութ ի ւնն ե ր tt ւն ։ \/Օ թէ մը
մէջ կը դրէ » հ.Առանձին հտրց է մտա
ծում—զգացում քիչ մը բոնի դրուած տա- 
րտղը վերլուծել ՝ անկէ ստանալու հա
մար երբեմն հակասական արդիւնքներ ՝ 
քանի որ տարազը հասկնալու կեցուածքը 
klL ձձմէ!» եզրերուն տ ա ր ո զո ւթ ի ւն ը ։ Ը բո
զութիւն է անշուշտ որ քնարական տար
րը դրեթէ միշտ միս մինակը պիտի բաւէ 
բանաստեղծի մը դործը սնուցանելու եւ 
պաշտ պան ելո ւ անոր վտրկը ։ Տիշեցէք ոտ 
աոդերուն հետ ամ էն էն շքեղ բան ա ս տ ե զծ
ներ ը։ Գրեթէ պիտի զարմանաք որ J ր/— 
լտք մտածած տյդ մարդոց իմացական 
արտակարգ աղքատութեան ՝ բոպիկոt.-
թեան i F*uijy ի՛ լԼրԳո,1Ւ^' Ա*յՂ- ^սւրդե
րբ իմաստասէրներ չէին ծնած։ Ո Լ- ճշմա
րիտ բանաստեղծութիւնը Հոմերոսէն

ձին չեւ Լամ արթ ին' ուրիշ տ զբիւր Լոլ-՛^ 
նեցաւ զինքը լիացնող։ Այ11 մասին ամէն 
ա ռա ր կո ւթ ի ւն կը մնայ ան ընդո ւնե լի : 
սակայն ti ե ր օրերուն քերթուած մը կրր- 
նաՈ յ արհամարհել իմաստը թելադրելու' 
բաղձանքը ՝ իմ աստի բա ր ե խ ա ռն ո ւթ ի ւ1ւ
մը։ Զեմ երթար առաջ՝ իմաստ բառին 
տակ դրուածին մ ասնա ւո րո ւմ ը ո լրանա- 
լու՝ թէեւ ատոր իրաւունքը կու տան ին
ծի դարձեալ բ ա դմ ահ րւչա կ հատորներ :
Մէ վա խն աք դմո ւա ր ա էնճ ի ռ լեզու ո- 
րով գրուած են Մա՚ղթՈՆսի6 ՝ Բ(աւ-նին • • , 
բոլորն ալ եկեղև ցական բանաստեղծ ի մր 
մւոսւծում֊զ գսւ ցում Օհ լւը կ ե րպադրող դի- 
լաններ : Ու ըոէք էնծէ թէ սւ*յդ է մտա՜ 
ծում յզացքին հետ զուգորդ իմաց ական 
‘f11րծունէութիւնը» {ՀԵ 163 նօթ) : Աոնը— 
ւած՛ օրինակը {Ալի շան) բանավիճա
նկարագիր մը ունի եւ իբրեւ տյդ չօգներ 
հարցի պարզաբանումին։ Ըն դհ ա կառա կն 
կր սահմանափակէ զայն։ Անոր վրտյ յե- 
նիլ մ տ ած ո ղա կան քե ր թ ո զ ո ւթ ի ւն մ ը
հերքե լու համար ի հարկէ անբտ լական է։

Պ ահ պան ելու/ հանդերձ մտ ած tt ւմ—ղդա— 
ցում հակադրութիւնը փաստօբէն 0 շտ- 
կտն ” իմ աստի բա ր ե խ ա ոն ո ւթ ի ւն>} կո չ- 
ուած տարրին տեղ մը կր ձդէ բանաս- 
tn եղծութեան մէջ՝ մանաւանդ մեր օրե
րուն համար ՝ ինչպէս ^Ըըսէ : Են չո® ւ :

Օշտկտն դիտէ՝ որ միայն զդա յո t.- 
իմ եամ բ սլա յմ ան ա ւո ր քե ր թ ո ղո ւիմ ի ւ!ւ մր 
թկակ ան է ՝ րան ա ս տ ե ղծ ո ւթ ե ան մ-ամա— 
նակակից սլա տմ ո ւթի ւնը հակառակին 
փաստերը բերած ր / լա լո t/ î Ւ n կ Ւ^չ է 
տյս իմաստը՝ մտածումը՝ որ անդադար 
1լ ոդե կոչուի եւ անդադար կր մ ե րմո լի ։ 
Ատոնք մարդկային իմա g ut կան արտա
դրութիւնն ե րն են ան շուշտ ՝ ‘ t/երին ՝ ետ-
քէն եկ ոզ՝ մ աքէն՝ ուղեղային գործունէ- 
ո ւթեն էն տարրեր ՝ որոնք ար եան ու 
կեանքին հետ կապ չունին ։ Այդ իմաստն 
ու մտածումը քերթուածի մր մէջ տա- 
ր աղո ւած ՝ բսւնաձեւո լած էլա դա փ tu րն ե ր 
են ։ (Հստակ է որ 0շտկան հը t‘bnPh կտմ ՝ 
ինչ որ ոչինչ կը փոխէ հարցէն՝ կամո
վին կը նոյնացնէ գաղափար ու մտա
ծում ՝ այսինքն' յղացքի փշրանքները՝ ի- 
մաստի տարազները եւ զանոնք արտադ
րող բարդ դո րծ ո ղո ւթ ի ւն ը ։ 0 շական ի հա
մար քերթուածի մը ստեղծումը՝ ՂԸ^ԷԸ 
առ հասարակ՝ են թ իմ ut ց ա կան գործ՝ մըն 
է՝ կամքի՝ մտքի՝ ճիգի հ ut կա կշռէն զերծ 
ու դուրս։ Ասոր համար դրելը կիր րի վե
րածող տարազը ամէնէն առա ջ կոչ մըն 
է դէպի բնազդը ՝ դէպի նե րքին մղումնէ- 
րը՝ դէպէ մարմինը բայց հասկցուած 
իբրեւ զուտ կենսական կեն ս ա բան ut կան 
մէջոց :

Ա տածում ր իբրեւ բանաստեղծութեան 
մը կառուցման շեմաներու աղբիւր ՝ ձր- 
տածումը իբրեւ զդա յա կան ին մէջ բա
նող՝ պատկերով դո րծող՝ բայց երբեք 
չբանաձեւուող ստեղծման ում՜՝ մտածու
մը խո րհ րդան շան ականաց մ ան ու պատ
կերացման սկզբունք՝ որ բնական ու 
վ ար J-ովի կր թան քով մը կը ստանձնէ լեղ- 
ուական ու յուզական տարրերը ՝ ղանոնք 
հ.Ը հ^Ը1,1արեԸհ > նման մտածում փաստօ- 
րէն աներեւակայելի բան մրն է: Օշ ա-
հ,ս նէ հ ամ ար :

ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄ

Ւ^նչ է ստեղծում ը ՝՜ բանաստեղծում ր ՝ 
ր ս հնը Օշ ա կանի համար ։ Հարցումը չեմ 
կրնար չդնել՝ քան ի ո ր յուղումի տարրը 
սոսկական ն ս/խ ան ի ւթ մրն է ՝ այսի^ւքն 
” քերթուածի մր կէսր”։ Ենչպէ^ս է որ 
ա յդ նախանիւթը կը դառնա յ քերթուած ։ 
Աչխատանք մր կտյ՝ որ յուզական տար- 
ԸԸ հը դա ըձ^նէ բանաստեղծական ա'պ- 
րո ւմ : Այգ տ շխտ տանքը Օշտկտն ի մօտ
կր տարաղուի քանի մր տարբեր բառե— 
ր ո ՛Լ - ՚Ւ ո/սադր ո ւթիւն ՝ ա ղա տ tu դր ո լմ ՝ փո
խակերպում ՝ վսեմացում ։ Գրուած՝ է» 
«Ապրում ր նախանիւթ մրն է որուն տ ըր- 
ւած կեր սլա ր ան քն է որ կ  ̂ազատագրէ 
քերթուածին ճակատադի ր ը» {ԱՓ 36—37) • 
ՈպՎ՚չ տեղ» «Արուեստագէտ մը շատ բա
ներ ր լլա լէ առաջ ՝ ն ա խ ա ւո ր Օ ր էն զղայ- 
նո ւթիւն մրն է » » » Ըայց նոյն ատեն գոր
ծաւոր մ ր' ալդ զդա յո ւթի ւնր աւ եւՒ ՚ւ ամ 
նուաղ յաջողակ կե ր պա ր անքն ե ր ո ւ ձեւին 
տակ բանող մը՝ արտաքնացն ող մը»»» 
Ան շուշտ մենք մեր զդա յո ւթ ե ան նախա
տէս ր Լ րքը կր բերենք մեր արեան ան—
դունղձէերէն ՝ մեր գեր եզմ ան ն եր էն : ///, 
նոյնքան իրաւ նոյն ատեն' միւս հաս
տատումը որով մենք մեր շո լրջէն կր ճա
րենք փշր անքները դի տ ութ եան որ մեղ 
կՀընէ ընդունակ մեր հ աւաքո ւմն եր ը 
մարմնաւորելու» • ♦» {ՀԸ 377) ։ Ըանաս- 
տեղծը ՝ թէքէեան ՝ "դասական զդա լու- 
թիւններ” կը փոխակերպէ "իմացական 
վայելքի” ՝ ինչպէս կը ձդտի «.ԱԼԸԸ տա
ռապանքէ ծնած տ րտմ ո ւթ իւննե ր ը t/սե—

Fonds A.R.A.M



Էջ 4 , Կիրակի , Մայիս 9 , 1999 • < 8 Ա fh ԱՋ - ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ »-

մտցնել (բառը գործ ահm .ահ՛ Լ հոդեվեր- 
լուծական առումով)” ( հՋ 162-163) : Երբ 
յուզական տարրը չ տզա ա ագր ո լէւր ,
“{է** ՏաւլաթւսՕ^/ պարագան Լ , *սյն ut աեն
VllLLlu.t {""rfl' կոր*”եք” (ԱՓ նօթ) ՝.

Ապրումները առարկայէ լ՝ ազատագրել՝ 
անդրափո[սել(&) ՝ կերպարանք տա/՝ 
մարմնաւորել՝ փոխակերպէ/ , վսեմացը- 
^•ե/ , րո լո րն ալ կ ր կոչէն արարք մ ր , որ 
կրնանք զետեղել ” վերափոխում”[t կալ
ուածքն մէջ՝ պահպանելով հանդերձ ut- 
նոնց յա տ կո ւ թ էր ւնն ե րլւ . «/Հհ/ ո լէ u տտ գէ ni-
նե րուն զգայութեանդ բաժակը՝ որմկ վե
րափոխում մըն է -տուէք բառին իսկա
կան միս տիքը- ա րուեստի ամէն հարա
զատ գո րծ"ծ (ԱՇՏ 97) î վերափոխումին 
մ իստիք , կրօնական ն չան ա կո ւթ ի ւն ը (aS— 
somption) ուղղակի յղում մրն է Մ ա- 
րիամի բարձրացումի խորհուր
դին կամ առսապելին ('J) :

Այս չատ րնգհ անուր ո ր ո չադր ո ւմ ին 
ձ էջ կարելի է երկու փուլ նկատի ունե
նալ ՝ ո րոնք կապ չունին վէրափոխու- 
մին մ իստիք ել վսեմացումին ս եռա յին 
դունաւո րում ին հետ։ Ստեղծումի արար
քը մէկ կողմէ' մարմնաւորում է՝ կեր
պարանքի տուչութիւն ՝ միւս կո զմէ' 
անդր ափ ո խ ո ւմ , փ ո խ ա կե ր պ ո ւմ ՝ վերա- 
փոխում յուղումի տարրին հո ղէն ( ս է- 
ռէն 5 ա րիւնէն ) վեր բարձրացում—ս ր ր- 
բացում : Անկարելի է չնշմարել՝ որ
մարմնի խնդիր մը կայ , աւելի ^Ւչվ 
տարրի մր էսնգիրր ։ Աուղու մր կ ր մ արմ
նա ւո րուի , կր կեր պա րուի , ո բով հետեւ 
չու նլ, մ ut րմին ու կէ ր պա ր ան ք : Ներքին
է։ Նոյն ատեն յուղումը կր տարուի վէր , 
դուրս ՝ դէպի յո յսն ու փա յ լի փ ա ռա ւո- 
րումը , կբ փոխագրուի մարմնովէէն՝ ին չ- 
պէս Աստուածածինը վերափոխման խն
թա ցքին ։ Այ*1 վերափոխման սխեման 
պարագայական նշանակութիւն մր չու- 
նի անշուշտ , քանի որ տնով կր թելադ
րուի բանաստեղծական արաբ քՒն է ապէս 
էէս է մ ու սրբազան ն կա ր ա դի ր ը :

/Հ/'/- '/PԸ 1 գուբս/t բառերու՝ u/ատկէ—
ր էւ , էի ո էս ա բե ր ո ւթ է տն ց աշխարհն է : Ոտ- 
ն աստ եղծ մը բառէ ր ո լ բանուոր մ բն ալ 
է > կ' ըսէք Օշական : Այդ բառերն էն ՝ 
այսինքն' լեղոճւ ՝ /եզուէն անդին տաղա
չափական կազմածը որ կերպարանք մբ 
կու տան յո լզում ին : Անոնք էն միջնորդ
ներ ր : վերին , բա րձ ր ին տեդբ ուրիշ տեւ/ 
մը չէ քան լեզուն } ''հաղորդակցութեան 
‘^ի^ոցը^։ Հոն , ձեւեր ը կան : Հորն ՝ ա- 
նոնք կր դաոնան շօշափելի , լսե/փ ջ տե
սանելի , ըմբռնելի։ Արդ' tuJT 
դուրսը արտաքինն է ♦ Օշական արդէն 
բանա ստեղծը կը նկատէ ր ” ա րտ տքնաց- 
նող” մը (Հփ 377) • Այդ արտ—ը , այգ 
արտաքինը արտահանումին ու արտա/այ- 
տութեան րացն է։ Օչականի համակարգը 
կը բանի ա րտա յա /տութեան կտ/ուածին 
մէջ ե, ի վերջոյ բանաստեղծութիւնը ու- 
ըՒչ բտն չէ » /՚րեն հ ամար , եթէ ոչ ար
տայայտութիւնը յուզական տարրին։

ՄՈԽՐԱՄԱՆ

Ամբողջ հ արցը այս կէրպաւորման մէջ 
յուղում ին վերափոխումն է կամ արտաք- 
նացում ր առանց տուժի ՝ առանց կորուս
տէ* * Հո՛ն , է որ քերթուածի մը ճակա
տագիրը կ'որոչուի $ պիտի ըսէի y ըստ 
Օչականի ։ Երբ էլ*որքը կր պակսի՝ երբ 
յուղումը չի յա յտնո լի ր՝ կը տիրապեւոեն 
լեզուական տարրերը : Ուրեմն' բանաս
տեղծական հարցր գլիւ աւո րա րա ր լեղ- 
ո ւա կահէ Ւն ն ո ւազո ւմն է էւ նպաստ յուզա-, 
կանին։ ճիշդ է որ Օշական կ'ընղու V- կ ո- 
բուստի րամին մը՝ որ կը նկատէ ” ս/ա ր- 
տադրեալ դմբախտ ո t թի ւն” մը (ՀԱ 4): 
f**uJ*J այՂ' է** բուստ բ նուազագոյնն բ//ա- 
/ու է* Աստակ չէ^ որ Աչական յուղումի 
կերպագրման աշխատանքը՝ բանի/ր՝ ար
տայայտութեան՝ ձեւի տուչութեան աչ- 
էսատանք մը կը նկատէ ՝ սակայն այդ 
տ չէս ա տ ան քր պարտի բառերը զանցէ/ ՝ 
զերծել ՝ վերափոխել ՝ պիտի ըսէի ՝ որով 
ձեւը, կերպը կը ղե րե ուի իր արտաքնու- 
թենէն » կը դադր էւ ձեւ ու բառ րլլալէ : 
վեր ափ ո էս ո ւոգ մարմինը պարտի Ըէ/ա Լ 
փայլ ու փառք՝ սպառի լոյսին մէջ՝.

Ե^նչ են բառերը։ Ոառային մակարդա
կին մէջ կր ներաոնեմ ի հարկէ տաղա
չափ ո ւթ ի ճ ր ՝ պատ կե ր ր ՝ բան ա դա ր ձ ո ւմ— 
ներր ՝ լեզուական բո լո ր ի ր ո ղո ւթ ի ւնն ե- 
րը : Նտ յտծ տեսան կիւնին , Օչ ականին 
կեց ուածքը բառին ու լեղո ւական ին հան
դէպ գրեթէ միշտ մ խտա կան է։ Ոառերր 
մեռեալ տարրեր են, մ ո էս իր են՝ սնոտիք՝ 
բարբառի շողիւն : Արտաքին , ո չ—է տ կան 
բաներ : Միլլ1 h"t ■րէ, բանաստեղծր ան է 
որ կր կենագործէ տյգ մեռեալ տարրը։ 
Այսպէս , Աայաթ նով տ կ ը պատգամէ ,

որ "Ոառերը տապանաքարեր են” ( ՀԵ 89) * 
Աւելի անգին' Հ^Ոայց բառ երբ ինքնադը- 
/ուխ ա պրումներ չեն : Անոնք մա րգո ւ մը 
գլ*չին տակ՝ ան ո բ մտքին՝ ներքին ի ր ut- 
կանո ւթեան կերպարանքներէն անխուսսւ— 
փե/յի վկտյութիւններ ÆÎ/» (Հ^/ 104) : Հտ- 
կաս ո ւ թ/"- ն դոշ Կէ առաջ ՝ ան գ բ ա գա ռ- 
նալու է միայն անոնց լա րակա րծա յին 
դրուիք եան՝ որ որեւէ մէկ միջնորդի դ լր
բութիւնն է • բա ռերր կր մասնակցին յու
ղում ին ՝ զայն կբ փ ո էս ա գրեն ՝ կբ մարմ
նաւորեն ՝ բայց յուղումը չեն ։ Ա Լ թէ են եւ 
դուրսը՝ նոյն ատեն : Ներքին իրականու- 
թիւնը կը կե բ սլա ր ան են ՝ տյդ ի բա կան ու- 
թՒլնԸ չ1լայ տ"֊տնց իրենց , բայց այղ. 
էյ ր ա կտն ո ւթէէ ւնր չեն։ Ամէն բառ ապրու- 
մ էւ > զգացումի t յուղումի ՝ կրակէէ "նա- 
իւատարեր” կր մթերէ ( ՀԵ 25) ջ բայց էս
տոն ք չէ ՝ այնպէս ինչպէս տա n/ան աքար ր 
մեռեա լը չէ ։ Անոր իսկ ա կ ան օ րի ն ա վի
ճակն է Ը1լտլ առանց ըլլա լու ՝ յա յան tu- 
բերել ապրումը առանց յա յտնա բե րուե- 
լու ՝ յուզել առանց յուղումն ըլլսւ ո լ ւ ։ Ու
րիշ սահմանում չկա J թափանց կա թեան ՝
թե րեւս ա / անգո յո ւթե ան :

Ոառերու տյս օրինավիճակը կարեյ/է է
փոէսադրել քերթուածին ալ :

Օշական ինք արդէն կատարած է ա /ս
փոխադրութիւնը իր ”Ա*ահուան ծաղիկ- 
նեխ^ էս ո ր ագի ր ը կրող դրութեան s ՛՞էջ, 
ուր • ♦ ♦ քե ր թո ւած մը կ' առսվա րկէ նորե- 
բուն : Ետո րի ա ւա ր տ ին դրուած է » «Եւ տ- 
նէծքէն է աղալ քե ր թ ո ւած մ ո էս ր ամ անին j 
մեր բառե ր ո ւն : / Մ ոխիր է հ ոս քեբ-
թուած տյս էսեղճ j կէս դարէ վերջ / 
Զ՛եղ պատմելու զոհը մթին է Փրթող 
ււըրտին ՝ սլատռող սրտին^է^) ։ Ոառերր 
մո էսր ա ման են՝ քերթուածն ալ' մ ո իւ ի ր ՝ 
անշուշտ մնացորդ մ բ' անցա ծ կր ա կէն, 
Ենչպէս համ ապատ կերող ը կր մտնէ մ ե- 
ռ եթէ ե րու ա շէսարհ ին *^էջ հոնկէ կեանք 
բերելու համար՝ այնպէս տլ՝- հակադրա
բար ՝ բանաստեղծը յուղումն ու կեանքը 
1լ ան գրաւի ո խ է մեռեալ բառերով ՝ մ ո էս- 
բամ անն ե ր ո ւէ ՝ կը յօրինէ տեսակ մ ր տա
պանաքարեր ՝ ա ռա ւե լա գո յն սլա րագա- 
յՒն յուշարձաններ ։

Ա իստիք վերափոխումէն ետք կր մնայ՝ 
էէ հարկէ՝ մոխիրը*՝

ԿԵՐՊԱԴՐՈՂ ՆՈՐԵՈՂՈԻԹԻԻՆ

Օշտկանի մօտ բանաստեղծութեան հար- 
*] ը կը զետեղուի ա ր տ ա յա յտ չո ւթ ե ան հա
մա կա բդին մէջ՝. Այ ո , քե ր թ ո ւա i, մը նը- 
կարադր ո ւթիւն չէ իրեն համար՝ բայ*ք 
արտա յա յտո ւթի լեն է յուզումներու աչ- 
էսարհին ։ Այդ աշխարհին անմիջնորդ՝ 
անմիջական հաղորդութիւնն է ՝ որոճէ 
յօրինում ին մէջ մ տահ ում ը ■e/՛չ բա մին 
ունի։ փերթուածը արեան հարց մըն էր՝

Այսպէս իւտտ g ո ւած' հասկնա/էւ է որ 
Օշա կան էէ բան ա ս տ եղծո ւթ եան ըմբռնումը 
կը հիմնուի բնա խօս ական էս րամ ատին վը- 
րայ ՝ որ կը բաժնէ զգացումը մ տածո ւ- 
մէն ։ Այս երկ ու դո րծօնն ե ր ո ւն միջել' 
z,Z մէկ դ°դիչ կամուրջ՝. Անշահ եկան չէ 
դիտել տալ , որ Օչական չի մօտենար , 
գ՚՚՚-յԷ մ՛ կրն՚սր, եր ելակէս յո ւթեան ՝ ա յն 
գործօնին որ ըստ անթի ՝ մարդկային 
իմացականութեան հիմնական մղփ չ ուժն 
է՝ Ինչ որ կե րպագրո ւմ կր կո չէ Օչ tu— 
կան՝ ես պիտ էւ մօտեցնեմ ոչ այնքան 
ձեւաւո րում ի արտաքին արարքին ՝ որոճէ 
էը վերածէ ինք ՝ որքան յուզական աշ- 
էսարհի ինչպէս արտաքին ա չք- ա րհՒ (
4/? հայե/անայ այգ յուզական ա չէս ար
հին մէջ^ պատկերումին՝. Եերպադրումր 
(figuration) կը կազմէ երե ւակա յ ո ւթ ե ան 
կսէ ր ոզո լթ ի ւն ը ամէն բան բերելու պատ- 
կերի , կչռոյթի , ձեւի : Արդ' կերսլադրոլ- 
մը երեւակայելու՝ երեւան բերելու ՝ ա- 
մէն բան տեսանելի դա ր ձն ե լո լ ՝ անգոն 
դոյէ՛ բերելու՝ բաղդատելու՝
մը տալու՝ դուրս ցայտեցնելու եզրն է 
երեւակայութեան՝. ԱՀնոր չնորհիւ' տըւ- 
եալը կոլ գայ այլապէս , իբրեւ այլ : Այ- 
լապէս քան ինչպէս որ ան կը թու Ւ թէ 
կայ։ Որով կերպադրումն է որ հնարա
ւոր կը դա րձնէ բան մը ուրի շի մբ տեղ 
բե ր ե լը ՝ փո էսա բե ր ո ւթի ճէ ը ՝ ան դրափ ո-
էսում ը ՝ ա յլա կե ր պո ւմ ը :

Արտայայտութեան ծա/րադոյն տագ
նապով մը բռնուած' Օշական յաճա էս 
քերթուածը կը վերածէ իրականոլթեան 
զուտ արտադրութեան ՝ իր իսկ կոդմէ 
մ երժուած duplicate^ïr , Ս իամ ան թո յի 
”ճերմ ակ արծիճէեր” դարձուածքին մէջ 
անհեթեթութիւն տեսնելովն) ։ ՜ճհ՜ւրւքսւ1լ 
սւթծիւնւեր^ աւ ել1՛ անհեթեթ չե^է քտն լու
սաւոր մութն ու բոլոր հ ա կա բան ո ւթ ի ճէ- 

նհրը : Միակ հարցը տեսողականին ՝ յու
զականին ետին ու մէջ մտածողական

գո րհողո ւթեան հարցն է։ Աէէամանթ tt Jl‘ 
քերթ ուած ր կ^իրտցնէ^ ատիկա : Ա յ լա-
սլէս' քերթուած մբ չափել սովորական 
տ ե u ո ղո ւթ ե ա մ բ ՝ իրա կտնէւ չափով ՝ արդ
եօք չի թարգմաներ հիմնւսկան ի}ի t րի- 
մ աց ո ւթիւն մ ր :

Աչական էւ համակարգին մէջ մտ ածու- 
մր եթէ ոչ ա ր տ ա քս ո ւած է 5 աոնո ււսւխւ 
լուսանցքի մէջ նետուած է՝ իբրեւ տկա
րս ւթեան ն չան՝ զղա յն ութ h ան ՝ բնազդին 
կամ յուղում ին տ րո ւած առանձնա նո րհ-- 
հլԱԼ դՒ^^Ւ^ պատճառով՝. (իմացական 
քերթողութեան յդտ g քը կարկտան մրն 
է} : Որով լեղ ո ւա կան ամբոզ^ տ ա ր ածքբ 
մէկ շարժումով կր վերածուէւ զուտ պա- 
ր ո ւնա կէր ՝ տեսակ մը պարապ ձեւէէ մը՝. 
Ս,րդՀ բան աս տեղծո ւթի ւնը գործողութիւն 
մ ըն է՝ ոչ արտայայտութիւն մր : Գործո
ղս ւ թխ ն մր ուր կը բանի ոչ մխոյն jnt-—
*Լակէ"ն տարրը՝ այլեւս մտ ածո ղա կան 
տարրը ՝ երկուքն ալ արձա կուած կեր
պաւորէք ան tt ւժէն : 'իերթուած մր ան
շուշտ գաղափարներու հանդէս մր չէ ՝ ոչ 
ալ սակայն յո յզերու կամ հոգեկան ■U- 
Ճւսկն1ւրու։ 'փերթուած մր ղդայականէյ մ^ջ 
մտ ածման կերպադրում մրն է՝ ուր 
t! տածումը առարկան չէ կերպադրում ին 
ի մ us ստին ՝ ն շանա կո ւթ եան որպէս տա
րազում՝ տյլ ձեւ ու պատկեր ՝ կշ_սո,ւթ 
ո լ փոխաբերութիւն ՝ ձայն ու կա էսա ր- 
գանք արտադրող կազմած մըն է՝ որ կտյ 
միայն իր արտադրածին մէջ՝. Այլապէս 
յատկանշական կը գտնեմ այն որ Ա շական 
մէկ հատիկ նախադասութիւն ի“կ չու
նի ոչ թէ շունչի՝ այլ կշռոյթի՝ ռիթմի 
մասէէև՝ այնքան էական քերթուածի մբ 
<^^^ոդիին>^ համար՝ եթէ ա/դ հոդին իսկ
չէ-

Բանաստեղե֊ո ւթիւնը կը մւուսե՜է պատ— 
կերով, Բանաստեղեո ւթիւնը կր մ տա})-է 
կչռոյթով :

Որքան չենք հանդոլրմեր դաղափար- 
ներոլ դբուագոլմը բանաստեղծօրէն , 
ինչպէս կ ըսեն ՝ նոյնքան չենք հ ան դո ւր- 
ժեր բանաստեղծութեան վ երածում բ րղ- 
դայոլթիճւներոլ արտայայտութեան :

Ի հարկէ ոչ ոք պիտի ո լզէր ՝ պիտի 
փորձուէր յուղումը արտաքսել քերթը- 
լածէն ՝ որովհետեւ ոչինչ արտաքսելփ է 
քերթուածէն ։ Ոայց այդ յուղումը մտա— 
ծել որ կայ ինքն իր մէջ՝ անկախ խօս- 
քէն, անկախ բառէն ու կչռոյթէն , ս,<ա 
թէականը : Օչական չի դիտեր որ
բանաստեղծական յուղում ր երբեմն 
ձայնն է , կչռոյթն է , անսգիլտ տողն 
է՝ անյայտէն եկող բայց երկու՝ - ե- 
րեք բառի մէջ ամ փոփուող խտու
թիւնն է՝ որուն ետին միայն կէ*րք ո*~ 
տութիլևն է՝ որուն ետին միայն կիրք ու 
զդ*” յե Ո ւթիւն տեսնելը մարդկային միտ
քը ջ բանաստեղծական մտածումը ւէ եր ut- 
ծե լ է նախնական գետինի մը Հիէպէւ նախ
նականը ՝ հում ատաղձը դաց ող ձգտում
ներն անդամ կը բխին բանաստեղծւսկան 
մ տածո ւմ էն :

Արտա յա յտչա կան համակարզբ յու
զականի առանձնաշնորհումով ՝ տիրաս/ե- 
տութեամ բ՝ բան ա ս տ եղծա կան փորձա
ռութեան մը բոլոր հարցերը կը չէզոքա- 
*յրեէ ï Ա շական տեղեակ է անշուշտ ար
դի բանաստեղծութեան մէկ ամբողջ հատ
ուածին ՝ որ ո՛չ ջ/՛IJ՛ րու դրութիւն մ ր կբ 
հետապնդէ ՝ ոչ ալ հոգեկան բխում մը ՝ 
այլ կը կ ատ ար է րան ա ս տ եղծա կան փոր- 
ձառոլթիճյ մը։ Ա շական կը յիշէ Նից— 
չէն ՝ Ո*եմպոն , վալերին , Որն է Ե ի լը , 
Եուրմ ոնը , Լսւֆս րկր : րնա ր ցանկը եր
կարել : Ասոնք հփ)առն ո ւածքէ աւելի հ ե- 
աաքրքոլթեան , նորոգման բռնաւոր ճրն- 
չում ի մը տակ ստեղծեց ին իրենց ոաանա- 
ւորները՝ բարբարոս ՝ ոչ—ոլղղափառ՝ 
մ թին , առնուաղն դմուար , բա յց որոնց 
բոլորին հ ամ ար ալ արտա յա յտութեան 
տաղ^րապը աժ՜ ան ֆրաղաբան ո ւթիւն ր կամ 
քերականագիտութիճէը չ է մեր դրա բա- 
րամոլ քերթողներուն . . ♦ Երնան չսԷէ ր- 
Ո՚1՚Լ այղ քերթ ողները ՝. Ոչ ոք պիտի հա
մարձէսկէէ անոնց զլանա / արդար փառքր 
իրենց ա րկածախնդր ութեան^ (ՀԶ 143): 
Ոացսէ/այտ է անշուշտ ՝ որ Ա շական Էէ հա
մար *սրդէէ բանաստեղծութեան տաղխա- 
Ա1Ը ւս րոէա յա յտութեան տաղնապ մ րն է 
ծ*- ոչ բան ա ս տ եղծո ւթ ի ճէն իսկ ա յ լապէս 
մտածելու խնդիր՝. Ե*- ասոր համար' նոյ- 
նիսկ երբ այդ բանաստեղծներու առթիւ 
[/(Լ խօսի քե ր թո զական փո րձառութեան
(expérience poétique)’5 մասին (ՀՋ 142) , 
Օշական նման փո րձառութիւն նկատի 
չառներ Են տրա յի ՝ վարուժա նի՝ Թէ- 
քէեանի գրքեր ուն մէջ՝ այդ յղտցքը չի 
էսորացներ՝ պարզապէս ս*յդ ծրեք բա
նաստեղծներէն միայն առաջինին մօտ

ա րտ ւսյա լա ո ւթեան" խնդիր մր կր տես—
եէ:

քերթողական փ ո րձա ռո ւթեան բլաց-

ԸԸ օչականեան ստո րոզոլթիՀ, յ
չի կրնար ալ ըլլալ՝ այնբս,-լ,
փակցնելով դիրին ՝ կեանքի կետն.,

րարդ ճակատումի երկայնքին գիր^
'Ը"-, դրական աւանդոլթիձբ սլոե . 
վերապահ է կրաւորական պաշտօն մ . 

թէ մարդ մր՝ բտնաստեղծական^

տակցութիւն կամ քնարական ես
արարքով ճակատի ոչ մ ի ախ ն „ 
ներու տրտտբերումին ՝ տյլել ս,, 
մը ՝ իրի մը ՝ կամ քերթուածի Հ 
րում ին՝ եւ քերթուածները չրյյտն^' 
ձին առանձին պահ երու ել տպրՈլւրնՀ 
ա ր տ աքն աց ո ւմն ե ր , ա յէ գոյութեան
կերպարանքները՝ ահա թերեւս տթզխ
քը ճերմակ արծիւներուն : ի հարկ^Լ 
չական իր մամանակակից հայ դրսխ^Լ 
մօտ՝ գոնէ բացայայտ կերպով՝ 
արկածախնդրոլթևան մր գուցէ չկր 
դիպած , Ասիկա ոչինչ կր փաս։ոկ ‘Լ 

ցի անկէ՝ որ տմէն քննադսոոոլթխն „/Ա1յ_ 
մ տնտւոր է իր սահմաններով՝ որսն, 
մամ անա կինն ալ են . եթթիմն , յլպց 

լքիշա : ՚ ‘
Բանաստեղծութեան հարցը աբտայար 

տութեան հարց մը չէ, Րպ լա լո՛ւ Հ,„ո 
մըն է ։ Այղ ըլլալու տագնապին մկջ i 
մտնեն ոչ միայն յուղումը՝ երեւակա. 
յո, թիւնր՝ մտածո, մր՝ այլեւ այգբՈլ„. 
ԸԸ է՛ր մէջ ընդունող լեցուն ՝ որ „չ կրա. 
ւորական պարունակ մրն է՝ ոչ 1սլ ղոա 
հնչունային համակարզ մը, Մարմին մը 
անշուշտ՝ իմացականութիւն մ ը՝ ,„ն1րտ։. 
կած՝ բայց ո չ տրամախոհական միտք,՝ 
ոչ տրամաբանութիւնը՝ այլ գուցէ անկկ 
վար , զայն ոտքի հանող ե ր ելակս, յոլիիլ. 
^Ը, ՈԸ կր մտածէ իբրեւ պատկեր ու կա. 
ռուցուածք ՝ իրրեւ ձայն ու կշռոքթ, 

Բանաստեղծում ր կր մտածէ պատկերող 
ու կչռոյթով ՝ Օչական ի՞նչ դիտէ ատկէ 
Ասիկա դրելով անշուշտ տակաւին ո,թ 
■ըսէ* բան tu ստեղծութ են էն :

ԳՐ- ՊԸԼՏԵԱՆ

(1) Նկատի ու_(ւիմ ԱարաֆեսւԹի հա
տորները , որոնց հանդէպ Ոշակւսն|ւ հա
կազդէ ցո ւթիւնը կը մատնէ ւսրմատակաէ 
անհասկացողութիւն ւքր :

(2) Henry Brémond, La poésie pure. 
Grasset, 1926, Prière et poésie, Grasset, 
1926- Աոաջին հատորը այդ թւսնավէկւՍ 
թղթածրարն է : Աթրայ Պրէմոն հեզյւ- 
նակն է բազմահատոր աշխատութեան մյ, 
որուն ակնաըկութիւննեը կ՚ընէ Օշական 
իը Համ ա պ ա տ կ ե Հւի աոթիւ • Histoire lit
téraire du sentiment religieux en Frunct 
depuis la fin des guerres de religion jus
qu’à nos jours.

(3) Պրէմոն ամթողջ գիրք մը կը յատ
կացնէ բանաստեղծութեան ու աղօթքին, 
տե/ս • ւ, երի նօթը :

(4) Վնոական էջեր ունի բսմաատհւ|1 
Փիէո Ռըվերտի, այս ուզղութեամք : 
Տե'ս • Cette émotion appelée poésie. 
Flammarion , 1974 : Համանուն յօդուա
ծը գրուած է 1950-ին :

(5) "L’émotion est une certaine ատ- 
mère d’appréhender le monde” կա^ 
sujet ému et l’objet émouvant sont unis 
dans une synthèsie indissoluble”. Sk«՛ 
Esquisse d’une théorie des émotions 

(1939), Paris, 1965, p. 37.

(6՛) Աստուածաբանութեան մէջ M”1) 
գրականութիւն կայ Մաըիամի երկին 
բարձրացոււքին շուրջ, որուն.մասին Ա 
լսարանը չի խօսիր անշուշտ • սււանդու 
թիւնը կը սկսի Ե • դարու վերջերուն. C 
դունուած աւանդութեան համաձայն ք 
րիստոլլ իջաւ երկինքէն եւ Մարիս* t 
տարաւ այնտեղ ոչ հոգին միայն, ®J1 
ամբողջ սղնձը, ներաոեալ մարմի ն 
Տէե'ս • , ի միջի այլոց , Թ • Տասնապետէ*» • 
$ էէ րամա յր (բնագիբներ) , Հայկ՛ 
նաշտը 9՝ ■ ԿիւլպԷնկեւսն հիմն արկ1*լէ ւս 
էիզպոն, 1998 :

(7) Տե'ս- Յուսաբեր դրական, 
Մայիս 16 , էջ 11 :

(8) «Վերի կտորին մէջ դուք 
անշուշտ անհեթեթութիւնը ներս ն 
ծիւնեըուն , որոնք չեւք գիտեր, թէ ”

ամէՕ ,„,B իթ ք՚ԽյքՒ»*"^

գործածող այս զգայախաբը» (Հն

Յղումները* "Համապատկեր
շար

քին "Սֆիձւքը եւ իըաԼ րանաստէ*!^,
թիւնը" եւ "Երբ հիները Կն 'l”՝1"1 
հատորներուն :
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ՄԻՏՔԸ

U'hjjIik 12-/»ե տեսաւ (իիրայր Լի-
զարիտեւսնի տնգլի աղի ր «The Challenge 
of Statehood: Armenian Political Thin. 
king Since Independence» Հատորը-. Գըլ>- 
ք[,ն հայերէն թարդմանութիւնը «Պետա
կանութեան մ ա րտահ րա լէ ր ը. հայ քա
ղաքական մտածումը Ան կա էս ո ւթենէն ի 
վեր», պիտի հրատարակուէ Երեւանէ 
մէջ, մօտ ապագային : Հատորը լոյս ՛զի
տք, տեսնէ նաեւ ֆրանսերէն լեզուով , այս 
ամառ : Սձ՚ղլիադի ր տարբերակին հրա
տարակէին է Ուաթըրթաուն , Մ ասա չու
սէք} է Blue Crâne , Կապոյտ Կռունկ հրա
տարակչականը y ո ր ո ւն հ խ մն ա ղփ ր — ւէա- 
րի խերն են Աէվ ա րղ Պ ատ ա լեան եւ Արա- 
մ ա յիս Անա ոնեան : Սճնցե ա լ[՚ն . անոնը հը- 
րատա րա կեց էն Լէ սլա ր էտ եան է էւմբաղը-
րած «Armenia at the Crossroads» (Հա
յաստան խաչմերուկէն առջեւ.) հատորը 
Հւստընսփ ր մր' 1988—Կ^արաբաղեան
սրսյրարէ առթած կարեւոր ղր ո ւթէ ւննե- 
րոԼ) վաւերաթուղթերու , եւլն » :

Լիսլարէտեանէ նոր ղէրքը կա ր եւո ր եւ 
դրեթէ եզակէ երեւոյթ մըն ՛Լ y թէ՛ էր 
պա ր ո ւն ա կո ւթ ե ա մ ր } թէ1 ալ հեղէնակէն 
որդեգրւոծ մօտեցումէն պատճառաւ*, «Ե՜
ղա ս»։ ո րովհետեւ գէր^Ը կը կատարէ 
ւիորձ մը եւ !լ արձակէ հ բաւէ ր մը որուն 
ամենամօտ ւլուղահեռը աւ ելէ քան T 5 
տարի առաջ կը գտնենք Հայոց սլատմ ու— 
թեան մ էջ :

Լիսլարէտեանէ հատորը կր պեղէ մեր 
Հայրենէ քէն տէրող պետականութեան 
իովտխութենէն բխող հարցեր։ *Լյման փո- 
իոխութէլն վհրջթէն անդամ տեղէ ունե-

էր 1918-1923 թ ո ւա կանն եր ո ւն $ ան
կախութեան հռչակումԼն մ էն չեւ Լօզան : 
Լօզան խ դա շնա դր է ստորադրութենէն

} Ս * 'Րաջաղնունէ հրատարակեց էր
^Հ* 3 ♦ Կ'ա շն ա կց ո ւթ խ ւն ը անե լէք չունէ
,սյլեւս» դիրքը ('Լի Լնն ա ք Ա' խէ թա րեան 
ապարան } 1923) : Հատորէն' հակաճառե
ցին Սիմոն 'Լրացեան եւ Գուբէն Գար- 
I՛ ին եան , ել անոր ան ղրա դւս րձան ուրիշ
ներ յ

երկու դէրըերուն առարկայական չար- 
^՛առիթները դրեթէ նոյնն էէն y — հայրե
նի պետականութեան է րավէճակէ հԱկամ 
ել արադ փոփոխութիւնը î աջաղնուն է
Հ սւ ւա տ ա լո ր դաշնակցական եղած էր ♦ Լէ՜՜ 
սրսրէտեանՀ նմանապէս i 'Ր աջա ղն ո lAlէ
ղեաց Հայաստան y եւ պատրաստ Լր նոր 
ո-եմիմէն ծառայելու , հայրհնէքէ վերա- 
կսւռոլցման օգնելո ւ , հթէ ույդ կարելվւ 
եԼԼԼար * Լէ պա ր է տ եան մ օտ եօթը տարէ
Ապրեցաւ Հայաստան եւ ծւսռայեց նորա- 
կերա պետութեան յ 'թաջադնունէ կը հա-1 
•֊սւաար որ Հ .3 ՚ ըրած էր էր կարելին ,
ստեղծած էր ւսռւսջէն Հան րա սլետ ութ է ւ-*

1 կատարած էր էր առաքե լո ւթի ւն ը 
պատմ ութեան դամ՜ան էր ա կան ո ւթ է ւնն ե- 
["՛Լ արտօնած չափ ո վ։ Կը հաստ ւս տէր նա- 
ել "Ր ույդ էր ադո րծո ւմ էն ետք , Հ *3 •Գ * 
կը լ՚ր"ր՝.ոէր ասպարէզը զիջիլ ՛հոր յղացք- 

ըսւ Լլ հոր կազմ ա կե րպո ւթ ի ւննե ր ո լ , 
նոԸ "փիւռքի մը մէջ -Հթպ արէտ եան նո յն- 

բացա րձակ վճիռ չա րձակեր , ոչ ալ 
էր աւադ դործընկերոջ՝ նախկին նախա- 

Լեւոն Տէր—Պետրոսեանէն նման կ? ը՜~ 
թէ Հ*3*Գ*-ն եւ սփիւռքեան միւս

I ւԱուկցոլթէլնները ապամամ «անախր ո-
Կզններ են : Ս ակայն յա յանօրէն կը հա- 

տտյ որ անոնը պէտը է իրենը էրենց
Արտադրեն հիմնական վերաքննութիւն y 

մլմնաւանդ թէ անոնց «քաղաքական 
ո^ծոլմը^ մտածե լակերպն ու գործե-

լա կերպը արմատական վ ե րանա յու մ1՚ 'լը 
կ սւրօտէն î

Փորձառու. կււ ւս ա կց սւ կան , ուսու al't y 
մտաւորական y վերլուծող եւ լվար չական 
ւլե րեր ս ւոանձնւսծ անձ մրն է Լէ ււլւս ր իտ- 
եան y որ էր փորձառութիւնը վերլու
ծում է ենթարկած է y Հայաստան երթա
լէ առաջ եւ վերջ *, Որըան ալ վէճելէ ըլ
լան այդ ւէե ր լո ւծո ւմնե րէն ոմանք y կա- 
րեւոր է ընդգծել որ էր չօչաւէած հարցե
րս լ ւսնղ եւււ լէն եւ ներկա յէն ոչ միայն ծա
նօթ է y այլ նաեւ? հմուտ։ Այււ հմւոու- 
թէւնը ունէ տւո րբեր երեսակներ y ո րոնց 
պէտը է արագօրէն ան դր ա դա ոն սւ լ :

Լիպարիտեան էր երկրորդական կրթու
թիւն ր ս ւոացած է Պ է յրութէ Նշան Փտ- 
լւսնճեան ճեմ սւրա նին մէի-. Հոն ել անոր 
կրտսերին* Հալէպի 'Բաբէն Եփփէ ճեմա
րանին մէջ իրենց տզզային կրթութիւ
նը ստացած են բազմաթիւ ղաշնակցա— 
կան ղե կա վա րն ե ր : Փալանճեանի մէջ Լէ՛- 
պարիտեանի ուսուցիչներէն մէկը եղած 
է վՀաջաղնունիին հակաճառող Սիմոն Վը- 
րացեանը, որ հետաքրքրական է նշել, 
նաեւ մեծ ազդեցութիւն ունեցած է Ամե
րիկա յէն Պէյրութ իբրնւ այցելու աշա
կերտ եկած Ո-իչըրտ 3 ո վհ աննէ ս եանին 
վրայ-. Ասլադային , վերջինս եղած է Լէ՛- 
սլ ա ր ի տ եան ի փ ր ոֆէ ս էօ ր ը , Լոս Անճ րլր- 
ո ի ԵՈՒ-ՍԻ-ԷԼ-ԷՅ համալսարանին պատ
մութեան ամ պիոն ին մէջ-. Յա յանօրէն, 
'Լրացեանի երկու աշակերտները տարրեր 
ընդունած եւ մեկնաբանած են Վրացեա- 
նի պատդամն ու վաստակը : Այո կէտԸ
յատկապէս յստակ է այն ընթերցողին , 
որ կարդացած է Լիսլարիտեանի տոքթո- 
րայի վարդապետական աւարտաճառը, — 
«Ազատադրութեան հայկական զաղափա
րս, [սօս ո ւթ ի ւն ը . Հայ քաղաքական մտա
ծումի զտրզացումը յեղափոխական շար
ժումէն առաջ, 1639-1885 թուականնե

րուն^ !
Ամերիկայի մէջ ,աւելի քան քսան 

տարուան ընթացքին, Լիպարիտեան ե- 
ղած է ՀՅ Գ —ի շարքային , անոր հո
վանաւորած դպր ո ցնե րէն մէկուն մէջ զա- 
սատու , անոր թեր թե րէն մէկուն մէջ 
տարած է խմբագրական աշխատանք, ե- 
ղած է սփիւռքահայ մտաւորական-. Ակա
նատես եղած է այն մոզդվներուն եւ բա
նակցութիւնն ե ր ո լն , որոնց արդիւնքը ե- 
ղաւ Armenian Assembly կամ Հայկական 
Համագումար կազմակերպութեան հիմ
նումը : Նր կարգին , 1^82-ին , Գուրդէն
Աարգիսեանի հետ, ապա նաեւ Կարպիս 
-իորթեանի եւ ուրիշներու օմանդակու- 
թեամբ , Լիպարիտեան եղաւ Զօրեան 
Հիմնարկի հիմնադիրներէն մէկը եւ անոր 
առաջին ու ամէնէն աչքառու տնօրէնը :

Vընդգծեմ այս երեւոյթները, որովհե
տեւ, կը հաւատամ որ շատ քիչերու սահ
մանուած է այսքան մօտէն դիտել ար
դի սփիւոքի երեք իսկապէս նոր եւ ինք
նատիպ կազմ ա 1լե ր պութի ւննե ր էն (Հայ
կական Համագումար , ԱՍԱԼԱ եւ Զ«ր- 
եան Հիմնարկ) երկուքին ծնունդը եւ մի
ամամանակ մնալ հմուտ' արդի սփիւռքի 
աւանդական ամենամեծ քաղաքական
կազմակերպութեան' Հ -3 Դ-[■ դսրեե- 
լակերպին եւ մտածելակերպին : Եւ վեր
ջապէս, ես պատահական չեմ դաներ ոլ, 
Լիսլարիտեանի աւարտաճառն ու իր նոր
գ[-րքր, երկո՛ւքն ալ, կր պարոմնակեն
«քաղաքական մտածում» արտայայտու
թիւնը-. Աւելի քան քսան տարիէ ի վեր 
այս նիւթը հետաքրքրած եւ զբաղեց ու-

ց*ռծ է հեղին ւս կը*. Այս դքչրքը պտու-ղխ է 
^իայՒ իր հայաստանեան y այլ նաեւ.

սփիւոըեան փորձէսռութեան :

❖,Կ փ

Ալս դրա խօս ական ի f* • պա ր րերու.— 
թեան ձ՚կջ հաստատեցի որ Լիսլարիտեա- 
նի դործը կարեւոր երեւոյթ մըն կ ոչ մի
ւս քն իր պա ր ո ւև ա կո ւ թ ե ան y այլ նաեւ իր 
«որդեդրած մօտեցու մին» շնորհիւ*. Պկաը 
Լ յ ս տ ա կա ցն ե լ այս հաստատումը*. Լխ 
պարիտեանի ներյայտ մեկնակէտը այն է y 
որ պէտը է ոդեկոչել> հրաւիրել CpljUl—
ցընհլ «հա J հանրութիւն» եւ «հայ հան
րային կարծիք» կոչուող, դեռ անդոյ 
ի ր ա կան ո ւթ ի ւնն ե ր ը : էվստ իրեն , ցարդ 
գոյութիւն ունեցող «հայ քաղաքական 
մտածում»ը կաղացած է, չէ հասունցած , 
մնացած է բեւեռումներու ել ծայրայե- 
զութ ի ւննե րու հակամէտ , քանզի գոյու
թիւն չէ ունեցած բառին Լսւրջ առումով 
հանրային կարծիք մը, որ բացատրու
թիւն եւ հաշոլետուութիւն պահանջէ , 
Ztl զգաստութեան հրաւէր եւ ազդարա
րութիւն փոխանցէ իր վերնախաւին , իր

Գրնց'

հԱՋՒԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

ա յսպէս կո չո ւած' մտաւորական — քա
ղաքական րնտրանիին î

ի՞նչ կը նշանակէ ըսել թէ դոյու- 
թիւն չէ ունեցած «հանրային կարծիք» , 
բառին էսւրջ առումով։ Հա յ եւ օտարա
տառ' այլ հայկական մամուլը ընթեր
ցողներ չունի՞, մեր կղերին քարողները 
իրենց ունկնդիրները չունի՞ն • հապա մեր 
ռատիօմամերն ու հեռատեսիլի ծրադի ր 
նե՞րը...-. Հարցն այն է որ իրարմէ ան
ջատ այս հօտերը, իրարու հետ անհա
ղորդ այս հատուածները, կրաւորական 
դիրքի մէջ մնացող լխ թե րց ոզնե ր ո ւ եւ
ո ւնկնդի րն ե ր ո ւ այս զանգուածները «հան
րային կարծիք» չունին դեռ, բառին լուրջ 
իմաստով : Կ'ընկալեն , սակայն չեն հա
կաճառեր : Կը սորվին , սակայն չեն մը- 
տածեր, կամ կը մտածեն, սակայն չեն 
ա րտա յա յտ ո լի ր : Ունին հաղորդակցու
թեան օրկաններ եւ առիթներ (մամուլ, 
ցոքցի հրապարակ, մետիս, , ակումբ ել 
սրճարան , համալսարանի աղատ բեմ, 
համազանց) , սակայն չեն հաղորդակցիր 
իրարու հետ, չունին վարմութիւնը վի
ճելու, վերլուծելու, կարծիք փոխանա
կելու, եւ իբր բաղմ աձա յն հանրային
կարծիք, իրենց ղեկավարներէն տուեալ
ներ եւ բացատրութիւններ պահանջելու :

ԷՒպ տ րիտեան ի էէքքԸ ամբողջական 
բացատրութիւն մը, վերլուծում մը,հաչ 
ուետուութիւն մը չէ եւ չի կրնար ըլլալ։ 
Ոչ ալ վարանող , երկչոտ երկխօս ո ւ-
թիւն մըն է անանուն եւ դեռ անղիմադիծ 
հանրութեան մը հետ ։ Բայց եւ այնպէս 
եզակի երեւոյթ մըն է, որ կոլ դայ ըսե
լու, - Արցախեան թնճուկը լուծելու հա
մար նախագահ Լեւոն Տ է ր-Պ ետր ո ս ե ան
այսպէս ըրաւ, այս տրամաբանութեամբ , 
այսինչ վերլուծումին վրայ հիմնուելով : 
Իր նախկին զինակիցները զի՛նք պաշտօ
նանկ ըրին, առանց բացատրելու թէ 
ի՞նչ էր իրենց վերլուծումը, ի՞նչ պիտի 
ըլ1ար կամ կ՚ըլլայ գործելակերպի տրա
մաբանութիւնը ։ Հոն ուր որոշ ձեւերով 
խօսեցան եւ գործեցին , ցոյց տուին որ 
իրենք շատ ալ չեն տարբերիր Լեւոն Տէր- 
Պետրոսեանի դիրքերէն ։ Տէր֊Պետրոս- 
եան եւ Լիպարիտեան այսինչ տուեալնե
րու եւ ենթադրե՛ս[ներու, ապա նաև Հա
յոց անցեալի հետեւեալ վերլուծումնե
րուն վրայ հիմնուելով գործեցին ։ Արդ
եօք «հանրութիւնը» համոզիչ չի դըտ- 
ներ զանոնք ։ Արդեօք «հանրութիւնը» քա
ղաքական մտածումի առողջ տարբերակ
ներ կը տեսնէ՞ ուրիշներու մօտ։ Լի պա-

րխաևսւն կը տեսնէ խտկ y ծայրայեղսւ- 
կտն մտահոսք y կոյր գաղսւփսւրսւիօսոՆ- 
pJjUljB յատուկ լողուևդևեր եւ կամ բթա
միտ հետասլևդումը որոշ շահերու y յա
նուն իրատեսութեան մը> որ իրեն կար
ճատեսութիւն կր թուի : Ա^պա կը ներկ ա- 
յս՚ «աղդ, հայ ազգ, աղդային շահ
ել աղդային պատմութիւն» յղացքներու 
տ ա ր բե ր հ աս կա ց ո ղո ւթ իւնն և ր : Կ ը բա
ցատրէ Լեւոն Տէր—Պետրոսեանի եւ ի՛ ր 
հասկացողութիւնը, կը քննադատէ եւ ան
բաւաբար կը գտնէ ուրիշ մօտեցումներ :

ճի՞ շդ է թէ կը սխալի • արդա՞ ր է թէ 
անարդար * փափկանկա տ է թէ կոպիտ ։ 
Ասոնք y ըոտ իս i երկրորդական հարցեր 
են*. Անկասկած որ դիրքը ունի անհամո
ղի չ կէտեր y բեկանե լի վճիռներ y ան բա
լա րար տ եղե կո ւթ ի ւնն ե ր y անա րդա ր ընդ
հանրացումներ *. Աակայն դրքին անսո
վոր յատկանիշը> տա ր բե րո ւթի ւն ը y նո
րութիւն ը կը կայանայ սա կէտին մ էջ y - 
Լիպարիտեան ոչ միայն իր կարծիթն ու 
տեսակէտ ը կը փոխանցէ y այլ նաեւ ա- 
նոնց հիմը հանդիսացող մտածում ի են
թադրես! յն ե ր ր եւ տրամ ա րան ո ւթ ի ւն ը : Ւր 
ւԼիճսւ րկո ւմ py ձեւուէ եւ ոճով էլ ենթադրէ 
ընթերցողներու ատեան մը՝ հանրային 
կա րծիք մը ղո ր համոզե jy կը նշանակէ ոչ 
միայն հաստատումներ կատարեի այէ 
նաեւ այդ հաստատումներուն ^ի^քը պե
ղել y ինչ որ կԴնթադրէ թէ ուրիշներ 
կրնան նոյն ույդ հ իմնաւո րումներ ը քն
նադատել y նոյնիսկ (եթէ կարոզութիւնը 
ունին) քանդել։ Ընդհ ան րա պէ ս y եւ մա
նաւանդ վերջին տասնամեակին y ըոտ Լի- 
պարիտեանի y հտյ քաղաքական մտածու 
մր վարմութիւնը չէ ունեցած վճռական , 
այլ ղդացական հաստատումներէ անդին 
երթա լու : Եղած են յարդելփ բտցտռու- 
թիւններ , Գարարադ Կոմ[,տէ[՛ եւ ՀՀՇ—[' 
մէջ.

Անկասկած , Լ[։ պա ր [։ տ ե ան [։ ընթերցող
ներէն ոմանք «մեծամտութիւն» կամ «գո
ռոզութիւն» պիտի որակեն ասիկա -.Արդա
րեւ , եթէ սխալ են Լիսլարիտեանի որա
կումները , ապա զոհն է իր մեծամտու
թեան : Աակայն, եթէ չփ սխալիր, ելիր 
կատարածը ճշդրիտ ա խ տ աճ ան ա չո ւմ մըն 
է, կարելի չէ զինք մեղադրել։ Ինչ որ ալ 
ըլլայ բազմաձայն հանրային կարծիքի մը 
վճիռը նման հարցի մասին, կարեւոր պի
տի ըլլայ յիչել եւ րեդդծել դրքին ամէնէն 
յատկանշական առաքինութիւնը, — ղեկա
վար մը, որ մօտ եօթը տարի Լեւոն Տէր- 
Պ ետրոսեանի , իր աւադ գործընկերոջ հետ 
կոփեց Հայաստանի արտաքին քաղաքա
կանութիւնը, այսօր կը դիմէ հանրային 
կարծիքի ատեանին , կը բացայայտէ իր 
մտածելակերպը, եւ այդ բացատրու
թեան ձեւին ու ոճին շնորհիւ կը պար
զէ իր քաղաքական մտածումին թէ հա- 
մոզփչ, թէ՛ խոցելի կէտերը։ Կը մնայ 
յուսալ որ ուրիշներ պատասխանեն այս 
ներյայտ մ ա րտահ բաւէ ր ին , նոյն ոճով
սլտրղեն իրենց հակաճառումը, քննաղա- 
տութիւնները եւ քաղաքական մ տածու
մը , քանզի։ շահողը պիտի ըլլայ երկուքէն 
աւելի մեծը հայ քաղաքական միտքը։

** *

Ի՞նչ է գրքին պա ր ո ւն ա կո ւթ ի ւն ը : Պա
տումի, վերլուծումի , դատումի (եւ եր
բեմն դատապարտութեան) եռամաս կա
ռոյց մը։ Լիպարիտեան հակիրճ ձեւուէ 
կը սլատմ է 1987 — 1997 թուականներու
ա յն դէ պքե ր ը որոնք ըստ իրեն , ակնյայտ 
կապ ունին հայ քաղաքական մտածումի 
ղարդացման հանգրուաններուն հետ։ Կը 
ն ե ր կայ ա ցն է Լեւոն Տէր—Պետրոսեանի (եւ 
իր) վերլուծումը , անոր հ իմնա լո րո ւմ ը , 
ինչպէս արդէն նշեցի ! Կը քննադատէ ու
րիշ մօտեցումներ , ['FP^l անբաւաբար , 
ղդացական եւ անտրամաբանական։ Ջէ- 
զոք եւ առարկայական վաւերաթուղթ մը 
չէ այս, ոչ ալ կարելփ է ակնկալել, որ 
այդ ԸԼԼայ- Մօտեցումի մը, դիրրփ մԸ։ 
տեսակէտի մը ներկայացումն է։

էՒ՚դ !Ա րիտեանի տեսակէտին կորիզը "Ո՛

(Շար-ը Գ- էջ)

Fonds A.R.A.M
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MU* ՐՍ.ՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏԻ,

ՍԵՊՈՒՀ ՕՐԱԿԱՆԻՆ

Ոչ հրաշք էր ոչ արկած
ոչ ալ նուէր ժապաւէնով զարդարուն,
այ1 1սյ1Ն1 պայճար, կենաց Մահու Մաքաոուլքը
չնչին չարքաշ յաՄառ սերՄին
էն հեռաւոր անաաոնհրէն քարայրնհրէն
անապատէն ու լեռնհյւէն Մեկնելով
իրար խառնած
սէրն ու Մահը , երգն ու վախը 
հասնելու հոս ու հիՄա 
աննախընթաց ժաՄադրութեան 
անոր հետ որ իր գալուստին կը սսլասէր , 
գաղտնի Մթ՜ին խորշերու Մէջ պահուըտած :
Եկար Մանչուկ :
ԺաՄանակի Մեծ անիւը դարձնելով, 
անյոյս կորած ու Մոռցուած ամբոխներու 
վերջին տՄոյն երազանքր հետդ րերած, 
ժիր կենսախայտ սերունդներու տաք ողջոյնը , 
նահատակուած հազարներու կեանքի անՄար կարօտը 
սրտիդ Մէջը աքՄուր պահած,
ազգին սիրոյն Մահը գրկած կտրիճներուն 
ՄտածուՄի գեղեցկութեան դաժան կուռքին 
ջերՄ հաւատքի կրակներուն ողջակիզուած զոհերուն 
անՄահ ոգին արեանդ Մէջ :

Բարի եկար ԽոՄակարգիչ աշխարհի
լոյսին ջոլրին շունչին հեւքին*
որոնց շքեղ հաՄատարած ու անհեթեթ հանդէսին
հիՄա դուն ալ կը Մասնակցիս
աոանց երթեք հասկնալու
ոչ պատճառը ոչ արդիւնքը
ոչ.այս վայրկեան ոչ ալ վերջը
երր շուք ձգես Մոլորակի երեսին :
Ու կը նւայիՄ
գոց աչքերուգ ու ըերանիդ 
Աստուած գիտէ պայուսակիդ խորերը 
վտանգաւոր եւ արգիլուած ինչե՜ր կային 
Մաքսա՛տունը երր անցար ու. սահՄանը կտրեցիր ,
Միսի պզտիկ կոկիկ տոպրակ* 
բայց ի՜նչ գանձ ես —
ուղեղիդ Մէջ* Մղեղներով բառի հունտեր 
որ կը սպաոնան աշխարհ քանդել ու շինել, 
աչքիդ ետին* գոյնի գիծի արհեստավարժ քանի՜ վարպետ, 
ՄտածուՄի Մեծադղորդ նոթ-նոր անրի ծ Մեքենաներ, 
գիտակցութեան հորդաներու քանի քանի զօրակայան, 
խղճՄտանքի անգութ րարի ըմբիշներու քանի՜ խուՄբ , 
զգացուՄի խելսսւ տաք-գլուխ ու ՄիաՄիտ ասպետներ , 
Մկաններուդ հանգոյցներուն’
ի՜նչ Մարզիչներ թեւեր սոթտեր կը սպասեն... :
ՀիՄա Սվվււոք ես —
օտարութեան աշխարհի լքէջ
դուն ես Միակ վաւերական օտարը ,
ոչ նախագահ ոչ թագաւոր
ոչ անձնագիր դրոշՄաթոլղթ կաՄ դրաՄ
քու հայկական ինքնութեանդ երաշխաւոր պիտի ըլլան 
թացի քեզմէ
եւ քու Մէջդ ապաստանած ու յամեցող
յիշողութեան արուարձանը ընակոդ
գաւ գուրշի պէս հեոուներէն արձագանգող'
պսւտգաքՄ Մը,
քու պապերուդ ընկերներուդ լեզուով ըսուած
որ ամէն հայ իր սրտովը պիտի լսէ ու հասկնայ ,
իր կեանքովը ապրեցնէ :
Փորձէ նանչնալ ու սիրել, այդ Սփիւռքը,
ու ապրելի, ստեղծագործ դարձնել զայն
նոյնիսկ եթէ անտէր, անձեւ, անհրապոյր թուի ան:
ՀիՄա նաեւ Հայաստան ես — 
սերունդներու դրօշարշաւի վերջին կայան , 
օտարութեան , Մինակութեան սպեղանի , 
վերջիվերջոյ արտօնելի , շօշափելի հայրենիքդ 
որուն արբշիռ երազովը , կարօտովը անթիւ սերունդ 
կենաց ճնկեց, նաււ խօսեցաւ, պարեց, լացաւ:
Այսօր սակայն եզերախաոն այդ հրոնւանքէն
քեզի Միայն սաքան ըսեմ' __
ilulJ նԱա1ն ճակատագիր է ու կոչուՄ, 
արուեստ Մըն է :
Մնացեալը դուն կը գտնես
քու ծնողքէդ ու կեանքէն :

Բարի գալուստ կանդ թոռնիկ ,
երկինքներէն նոր փայլ բերիր ՄայրաՄուտի լոյսերուն, 
ընտանիքին արմին ծլած թաբՄ բարունակ' 
ապրէ ազնիւ անունիդ պէս , արի , Մաքուր 
ու երջանիկ :
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LE GÉNOCIDE ARMÉNIEN 
ET SON EMPREINTE 

DANS LA MÉMOIRE JUIVE- 

UNE ANALYSE DE RAYA COHEN

Raya Cohen, professeur à l’Université 
de Tel-Aviv consacre une passionnante 
étude au rôle que l’image du génocide 
arménien a tenu et tient, par présence ou 
par omission, dans l’imaginaire, l’idéolo
gie et l’intellectualisme juifs. L’article in
titulé : «le génocide arménien dans la 
mémoire collective juive», publié dans 
Les Cahiers du JudaïsmeQ.), met en évi
dence l’entrelacement de la fiction, et de 
la réalité dont Roland Barthes et Umberto 
Eco ont su montrer les effets, notamment 
à travers l’analyse des «signaux de fic- 
tionnalité» produisant des «effets de réa
lité», dans le cas des textes de l’historien 
Michelet, ou à travers celle des «person
nages fictifs» s’affranchissant de la fic
tion pour accéder, par l’émigration «de 
texte en texte» à un «droit de citoyenneté 
dans le monde réel»(2).

Raya Cohen dévoile les effets de réel 
produits par une fiction narrative, le livre 
de Franz Werfel, Les Quarante jours de 
Musa Dagh, narration elle-même basée sur 
un fait réel, celui du génocide arménien.

L’interprétation du livre de Werfel 
constitue, dans ses variations, un révéla
teur des changements d’attitude politique 
et idéologique, une perspective, par la
quelle Raya Cohen tente de cerner la
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question inaugurale de son article et 
qu’elle qualifie de question «morale» ac
tuelle : «l’Etat d’Israël a-t-il le droit de 
se dérober à toute commémoration offi
cielle du génocide arménien? Ses relations 
avec le gouvernement turc justifient-elles 
la censure qui semble frapper le sujet dès 
que celui-ci apparaît dans les médias ou 
dans les programmes scolaires ? Ne de
vrait-on pas, au contraire, rendre hom
mage à la mémoire des victimes du géno
cide arménien, précisément en raison du 
statut particulier que l’Etat accorde à la 
commémoration de la Shoah?» (p. 113). 
Raya Cohen souligne la différence entre 
la mémoire constituée, officielle, de la 
Shoah et la mémoire vécue par les rescapés 
de l’Holocauste. Cette différence ou cet 
écart s’éclairent par l’analyse historique 
de l’interprétation du rôle qu’a joué le 
livre de Werfel et par laquelle Raya Co
hen, critique, en filigrane, la mise en 
place d’une vision officielle ethnocentri
que en rupture avec une relation à l’Autre 
que vivaient les Juifs avant et juste après 
l’Holocauste. Il semble que le déni du 
génocide arménien relève, pour Raya 
Cohen, d’un contrensens de la pensée 
juive elle-même. L’auteur rappelle en 
effet que le livre de Werfel, traduit très 
vite en plusieurs langues, dont l’hébreu, 
dès 1934, «connut un succès phénomé
nal parmi les colons juifs de Palestine» et 
que la «figure de proue du sionisme tra
vailliste», le journaliste Moshe Beilinson, 
le considérait à la fois comme un «hom
mage au combat héroïque des Arméniens 
contre le sort qui leur était infligé» (p. 
115) et comme roman «profondément 
juif». La fiction narrative du génocide 
arménien créée par la plume d’un écri
vain juif produit la métaphore du destin 
յ՚ւվք, — déplacement de destin auquel 
Raya Cohen a consacré une récente étu- 
de(3) —, et qui prend ici valeur de 
«mythe» : «Le roman devint un symbole, 
un "mythe juif”, bien avant le début de 
la Deuxième Guerre mondiale» (p. 116). 
En 1943, Musa Dagh symbolise de résis
tance pour la jeunesse juive du ghetto 
de Bialystok et juistifie deux options 
contradictoires, celle du départ des jeunes

cherchant refuge dans la forêt et cell 
prônant la résistance collective à l’i p 
rieur du ghetto. Symbole de la résistance 
héroïque dune minorité contre sa de- 
traction totale», Musa Dagh acquiert 
force d’un mot en devenant Synonym 
d «honneur» (p. 119). Et l’on peut pea 
ser que la sonorité de «Musa Dagh» auta 
aussi permis l’association au mythe de 
Massada réveillé au relance par le natio 
nalisme juif en Palestine adoptant «Musa 
Dagh» comme «nom de code d’un plan 
militaire prévoyant l’organisation de la 
résistance sur le mont Carmel contre une 
éventuelle invasion nazie» (p. 119). pM 
la mise en évidence du rôle actif qu’a joué 
Eimage du génocide arménien chez les 
Juifs qui ont œuvré pour la construction 
d un Etat d Israël, Raya Cohen montre 
du même coup, le contre sens dans le՛ 
quel se trouve la politique actuelle de 
l’Etat d’Israël en ne rendant pas, au
jourd’hui, hommage aux Arméniens. Ne 
pas rendre hommage aux Arméniens ap
paraît en quelque sorte comme un outrage 
aux héros de l’insurrection de Varsovie(4) 
et aux résistants sionistes sans lesquels 
Israël n’existerait pas.

Raya Cohen souligne également la va
leur prophétique que revêt le livre de 
Franz Werfel pour les Juifs des ghettos 
voyant dans cette image-limite un devenir 
réel et irreprésentable, dont l’irreprésen- 
tabilité croît à la mesure de la transmuta
tion de l’image en réalité. La concrétisa
tion de l’image-limite du génocide armé
nien, son devenir réel engendre aussi, chez 
certains Juifs, une cassure dans la recon
naissance non seulement en tant qu’ideir 
tification au génocide arménien, mais en 
tant que reconnaissance tout court. Ce qui 
arrive aux Juifs surgit comme le dépasse
ment de la limite, son comble, impos
sible à reconnaître parce que totalement 
inconnu, du jamais vu. Ainsi, Raya Cohen 
montre-t-elle ce cheminement chez Richard 
Lichtheim, porte-parole de l’Agence juive 
en poste à Genève pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Celui-ci observe l’ex
pulsion massive des Juifs d’un point de 
vue du «sublime», celui des Alpes, qui 
l’autorise à se comparer à Noé dans son 
arche et de faire donc étrangement appel 
à une autre image arménienne. Les dépla
cements semblent être aussi ceux des mon
tagnes. Alors que Franz Werfel situait 
les Arméniens sur la «Montagne de 
Moïse», Lichtheim opère un renversement 
spéculaire en voyant, des Alpes, la t» 
gédie des Juifs comme s’il la voyait de 
l’Ararat. Lorsqu’il comprend l’ampleur et
la gravité de la situation, Lichtheim alerte 
la direction de l’Agence juive en recou 
rant «à l’image la plus forte à laquelle 
il pût songer լ celle du génocide armé
nien» (p. 117) dont l’horreur lui paraît
néanmoins éclipsée par la persécution des 
Juifs «la plus atroce de toute l’histoire 
de l’Europe». Si le génocide arménien de 
meure une référence privilégiée pour Licl* 
theim, il cesse de l’être, à partir de 1942. 
pour bon nombre de Juifs des ghettos q1’1 
ne voient plus en lui la figure de Prece 
dent historique» et considèrent les depor 
tâtions massives comme «une chose sans 
précédent» (p. 118). Cette coupure donne, 
semble-t-il, lieu à deux attitudes, celle f 

ceux qui trouvent en Musa Dagh un 
bole de la résistance et ceux qui; tr®s, 1 
féremment, refusent toute comparai’011 
possible en revendiquant l’unicité du e ' 
tin juif au nom d’une «conscience nali® 
nale qui voit dans le peuple juif l(l vict1®- 
de l’Histoire» (p. 122), position Qlia 
pathologique dès lors qu’elle est 9° 
fiée de «lacrymale» (Salo Baron) et 
gereuse en ce qu’elle peut aussi caulJ°\ 
ner le révisionnisme des historien* an
noncé par Marc Nichanian(5)- 1 
même cautionner des attitudes c. 
celle du Gouvernement français .
10 mars 1999, a refusé d’inscrire à
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ԼԻՊԱՐԻՏԻԱՆ ԿԸ ՎԵՐԼՈԻՄԷ 
ԱՐԳԻ ՀԱՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ՄԻՏՔԸ
(Շար. Ա. էջէն)

_ Տէր-Պետըոսեանի դիրքաւորումը, 
ւԼաԻԻ թնճուկի լուծումին հանդէպ,
i‘ներկերլ1։ t'f էէմ թ-“լհեայ սէե~
ղԼ 1,ան հարուած գործադրող նախկին 
^կի9ներուն կոդմէ իրր դըդապատ- 
Լո, դախ պաշտօնանկ ընելու-. Սակայն
ս,ա Հ "‘[-l-r > Ու Ա’Լ րաւաւ,աՈ -լ՚-տճ— 
սսրանութիւն մըն է, ըստ Լիպարիտեա- 
ա, ինչո՛՞ւ: Կը թուէ ոա կէտեր ը. -

Լեւոն § է ր—Պ ետ ր ո ս եան ի մամլոյ ա- 
ս„լլիսրք որ 1997 Ա ծպտեմ բեր 26-/4/ ներ- 
կ,լացուեցաւ հանրութեան, դիրքի հիմ
նական փաիոխութիւններ եւ նոր , անա- 
կչնկալ, զգայացունց առաջարկներ չէր 
պարունս.կեր : Սեպտեմբեր 26-/- գաղա
փարին տարբերակները ներկայացուած 
լւ քննուած էին Տէր-Պետրոոեանի փինա
տներուն կողմէ թէ՛ 1997 Մայիսին, թէ՛ 
Աուլիսին , երր 'Րոչարեան Հայաստանի 
վարչապետն էր: փննեղին, ել զանոնք 
խխելու ոչ մէկ ճիգ ցուցաբերեցին , ոչ 
{էկ հակաճառութիւն հանրութեան ուղ

ղեցին :
/Î) Տ է ր—Պ ետ ր ոս եան ի հակառակս րդնե- 

րը ղայն մեղադրեցին իրր Արեւմուտքի 
ճնշումին տեղի տուող ։ Բայց նախկին 
նախագահը այն մարդն Հ֊ , կ'ըսէ Լի»լ»՛֊ 
րիտեան՝ որ 1996-// Լիզպոնի գերաստի
ճանին քաջութիւնը ունեցաւ վեթոյի են
թարկելու Արեւմուտքի միակամ եւ միա- 
համուռ ներկայացուցած առաջարկը ։ Ին
չո՛ւ ենթադրել որ տարի մը ետք այդ քա
ջութիւնը կորսնց ուց ած էր ՏԼր—Պետ- 
րոսեան : Ջէր կորսնց ուց ած î Աակայն եզ
րակացուցած էր որ Մ ին սկի խմ բակին 
Հ^Հ—ական առաջարկները թէ' Հայաս
տանի թէ՛ Ադրբեջանի մ տ ահ ո դո ւթի ւն
ները նկատի առած էին ՝ առանց վեր Հնա
կան օր էն թեքելու կամ հակելու դէ^խ 
մէկ կամ միւս կոզմի շահերուն՝ եւ ու
րեմն այդ առաջարկները պատ շաճ մեկ
նակէտ մըն էին յառաջիկայ բանակցու- 
թիւններու համար։

փ) Աաւշեայ պետական հարուածը ի- 
րադո րծողներ ը ուզեց ին իրենց ա րա րքը 
ներկայացնել իբր մողովուրդին կամքի 
իրագործումը։ Աակայն , կը դրէ էի պա
րիտետն , մողովուրդը երբեք էէՈէԼ!^1 լէ ['

lu jour du Sénat «la proposition de loi 
econnaissant le "génocide” arménien de 
915» adoptée à l’unanimité par l’As, 
emblée le 29 mai 1998, afin de ne pas 
roisser Ankara et de ne pas perdre la 
lossibilité de vendre des hélicoptères 
։Tigre»(6).

La passionnante étude de Raya Cohen 
՛ո mettant en relief la non concordance 
adicale entre le vécu des rescapés Juifs, 
mprégnés de l’image du génocide armé
nien donnée par Werfel, et la construction 
ithnocentrique d’une mémoire officielle, 
iouligne du même coup, la profondeur de 
:e qui est en jeu et qui n’est rien moins 
prune philosophie de l’altérité.

(1) Les Cahiers du Judaïsme, n° 3,
Automne 1998; 45, rue La Bruyère, 75009 
Paris.

(2) Umberto Eco, Six promenades dans 
les bois du roman et d’ailleurs, Paris, 
Grasset, 1996, pp. 162-168.

_ (3) Raya Cohen, «.Franz Werfel and the 
"Armenian Fate”, 1933-1943», Zion, 64/4, 
1998.

(4) Raya Cohen indique l’influence du 
livre de Franz Werfel sur cet épisode de 

a résistance : «On rapporte que Zucker- 
,ռքէռ՛ l’une des grandes figures de la ré. 
Sistance juive en Pologne, devenu après la 
guerre le symbole de l’héroïsme juif dans 
es ghettos, et dont l’influence sur l’élabo. 
ration de la mémoire de la Shoah en Israël 
a été cruciale, a affirmé qu’il fallait lire 

es 40 jours de Musa Dagh pour pouvoir 
comprendre l’insurrection du ghetto de

arsovie» (p. լշլ).

(3) Pour Marc Nichanian, le révision-

հասկցած Ա ինսկի խմբակին առաջարկը 
եւ Տ է ր—Պ ետր ո ս եանի տեսակէտը։ Աողո- 
վ ուրդը վճիռի յան դե լու ի վիճակի չէր 
եւ լէ F յանգած։ Իրարմէ ընդգծել որ այո 
կէտ ին մասին դրած ատեն Լի պա րի tn- 
եան կը ցուց աբե րէ հազո լադի ւտ պատ
րաստակամութիւն մը ընդունելու որ 
Տէր—Պ ետ րոսեան պէտք եղած ձեւով չէր 
հաղորդակցած իր մողովուրդին հետ ։

Պ*) Աոպէր 'Բո չար եան եւ Տէր—Պե տ- 
րոսեան 1997—ի սկիզբէն ի վեր տարա
կարծիք էին 5 ըստ Լի պարիտետն ի , տնտե
սութեան հարցին մասին։ 'Բո չա րեան կր 
մերմէր այն վարկածը որ տնտեսութեան 
տկարութիւնը սլիտի մնար անբու <եել[. , 
մինչեւ Արց ախ եան թնճուկի լուծումը եւ 
թ ո ւր քե ւա դրբեՀան ա կան շրջա փ ա կ ո ւմ ի 
վերացումը՝ այսինքն՝ չէ ր բամներ Տէր- 
Պետրոսեանի համոզումը եւ կը հաւա
տար որ տնտեսութիւնը նուազ կամայա
կան եւ նուազ թոյլատու ղեկավարի մը 
հսկողութեան տակ աւ եւ1՛ արագ սլիտի 
բա ր ե լա ւո ւէ ր ։ Անցեա լ տարուան ըն թար
քին ՝ տնտեսութեան հաղվււ թէ կրիա,քի 
քայլերով բարելաւս ւմը՝ gnjg կու տայ 
որ կը ս խալէր Բո չար եան ՝ ըոտ Լի պա- 
րիտեանի ։ Ան ո՛ չ իբր վարչապետ ՝ ոչ ալ 
իբր նախագահ ՝ կրցաւ ի հիմ է բարելա
ւել տնտեսու թիւնը: ճիչդ էր ՈԼ ճիչդ կը 
մնայ ՝ ուրեմն, Տէր—Պետր ոսեանի ախ- 
տ աճ ան ա չո ւմ ը ՝ — կտրելի չէ բումել Հա
յաստանը ՝ առանց Արցա խեան թնճուկի 
յուծումին :

Այս կէտեր ը գրքիե կոր1,րԲէ ոլ- մեկնա
կէտն են՝ սակայն անոնց հաստատումն ու 
պարզաբանումը միայն մէկ հին
գերորդը կը զբաղեցնեն ։Անացածը զանա-ք 
զան հետաքրքրական կէտերու եւ տեսա
կէտներու վե ր լո ւծո ւմն է ։ Որքան ալ վի
ճէ լի ըլլտն այս կէտեր ը՝ յստակօրէն ներ
կա յաց ո ւած են -, Այս կէ տ երէն ամ էնէն 
աչքառուն եւ գրգռիչը Հայաստանի կու- 
ս ա կց ո լթ ի ւնն ե ր ո ւ երկու դասերու բա
ժանումն է : Առաջին դասին կորիզը
ՀՀՀյ-ն է, որուն կը կղուին մի քանի անձ
նաւորս ւթիւններ եւ հատուածներ-. Միւ
սին մէջ կը զետեղուին ‘Լա զզէն Մա- 
նուկեան , Հ8Գ , Համայնավար եւ Դե-

nisme des historiens «le pire de tous», ne 
s’attaque «pas aux faits, qui sont ’irrévi- 
sables”. Ce révisionnisme s’attaque au 
sens, sachant sans doute fort bien que faire 
cela, c’est s’attaquer à la réalité même de 
l’événement pour ceux qui en ont subi de 
plein fouet le contre-coup», in Préface au 
livre de Vahakn N. Dadrian, Autopsie du 
génocide arménien, Bruxelles, Complexe, 
!995, p. 17. Nichanian souligne le pro
blème de la «preuve» pour le génocide 
arménien. La disparition de la preuve fait 
partie de la volonté génocidaire et oblige 
les Arméniens à transformer «toutes les 
archives en autant de_ preuves. Ils ont dé. 
possédé leur propre mémoire de ses biéns 
dans cette hantise renouvelée de la preuve. 
Confrontés à la dénégation, ils sont donc 
condamnés aujourd’hui encore à répéter 
la même opération, à faire subir le même 
type d’archivation aux témoignages et à 
faire fonctionner une fois de plus les ar
chives selon le régime de la preuve» (pp. 
12-13). Le livre-document que Noubar 
Makaroff a courageusement fait paraître
11 y a quelques mois constitue un exemple 
de l’aspiration du témoignage à l’archive 
et à la preuve : Le Déporté de Deir-Ez. 
Zor _ Ա déportation des Arméniens otto. 
mans en 1915, Paris, La Pensée Univer

selle, 1998.

(6) Cf. L’éditorial du journal Le Monde,
12 mars 1999, p. 16 «L’Europe rose et la 
Turquie». L’éditorialiste conclut en affir
mant que la Turquie «peut, d’ailleurs, à 
peu près tout se permettre. Pas plus sur 
la question de la reconnaissance du géno
cide arménien que sur celle de la, répres. 
sion actuelle contre les Kurdes, l Europe 
”rose”, celle de la majorité social-démo. 
crate, n’entend refuser quoi que ce soit a 

Ankara».

մոկրատ. կո i u m կ ց ո ւթ ի ւննե ր ր ։ Հ<Պ*րդ»իչ՝^ 
ո ր ակեց ի տյս երկու դասերու բտման ու- 
մը՝ որովհետեւ գրքի U,JU մասին մէջ 
յատկապէս ՝ Լի պարիտեան չի դոհանար 
ն էլա րադրուած ղործերոլ եւ դիրքերու 
տ ա ր բեր ո ւթի ւնն եր ո լ թեր ու դէմ իր ար
դէն մի շտ կծու կտրծիքը արտայայտե
լով : Անոնք՝ որոնց համաձայն է՝ զդործ- 
նական?} !լ որակուին՝ Հայութեան հա
մար զբնականսն?} կեանք կր փնտռեն ՝ 
Հառողջ?} մտածողութիւն կը ցուցաբե
րեն՝ համեմատաբար զերծ են գաղափա
րէս խօսութեանց մտային շղթաներէն եւ 
ելուզեն ծառայել Հայաստանի Պետու
թեան եւ տյդ Պետութեան մէջ րն ա կո ղ 
մոզովուրդի շահերուն ։

Ե րկր.» րդ դասին պատկանող հ ատ ո լած
ները դերի են իրենց դադափ ա ր ա խօս ո ւ- 
թե ան : Անհ ա ս ան ելի տես իլքներոլ փ րն- 
տ ըռտո լքի ծանր ՝ շատ ծանր բեռը կյու
ղեն բեռցնել Հայաստանի մողովուրդին 
արդէն կքող կռնակին ։ Այո հատուածին 
անդամ Վըսզդէն Մ անուկեանը զհրաշք?}— 
ներու հետապնդում ով կը զբաղի՝ քան
դի Էր սլհղէ որ անկախութեան և Արցախ- 
եան յաղթանակի զհ ր ա շք?}ն ե ր էն ետք կա- 
ըեչի են ուրիշներ ։ Աանուկեան կը հա
ւատայ՝ ըոտ Լի պա ըիտեան ի ՝ որ ինք մի
ակ ղեկավարն է՝ որ կրնայ իրականաց
նել այդ նոր հրաշքները։ Իր ղՒԸ^Ը 
զմարտահ բաւէր մըն է տրամաբանու
թեան?} ՝ կը դրէ հեղինակը ։

*Լ,ոյն դասին պատկանող համա յնա-
վար հատուած ը ՝ կ' րսէ Լի պա ր ի տ ե ան ՝
միշտ Ա* ո ս կոլայէն ակնկալած է Հայաս
տանի փրկութիւնը ՝ եւ նոյնիսկ այսօր ՝ 
հակառակ Ո- ո ւս ա ս տ ան ի ա h կա ս ե լի ան
կումին ՝ կը շարունակէ անյոյս փնտըռ- 
տուքը այդ հիւսիսային փրկիչէն: Զգ" J շ 
է էՒւ ա րիտեան ՝— անշուշտ ՝ կը դրէ ջ որ
քան ատեն որ Աուս աստ ան ի եւ Հայաս
տանի շահերը կը համ ընելն ին Առդրելով- 
կասի մէջ՝ դործակցութիւնը կարելի ել 
կարեւոր է՝ սակայն համայնավարներու 
հ աւատքը Աուս աս տան ի հա նղէպ, կոյր
հաւատք մըն է, որ ըստ իրեն , էլը յա յա
նուի իրրեւ տխուր , նորելուկ հանգրուա
նը Հայող պատմութեան մէջ տիրապետող 
ա յն ինքնա խաբէութեան , որ դո ւրս էն ,
մեծ պետութենէ մը կր փնտռէ փրկու
թիւն-. Հոս, փակագծի մէջ էլաւելղը- 
նեմ, որ «միայն զէնքով կտյ Հտյող փ ըր- 
կութի ւն?} ըսողներ ալ կան եւ եղած են ՝ 
ո րոնք էե-գ ա րի տ ե ան ր եւ Տ է ր—Պ ետ ր ո ս եա- 
նը մ եղադրած են իբր Աձ^դտրտյի եւ Ա ւա- 
շի^կթե^ի մօտ Հայոց փրկութիւն փրնտ- 
ռողներ։ Անշուշտ ինք կը մերմէ նման 
վերադրում î

Ի աըելի չէ հոս մ ան րամ ասն օր էն ներ
կայացնել ՀՑԴ-ի մասին Լիսլա րիտեան ի 
դատումը՝ ըստ որուն Հ Տ Գ—ն ինքզին
քը ևը ^կատէ հ.ազզային?} նպատակներ ի- 
րադո րծե լու կո չո ւած կո ւս ա կց ո ւթ ի ւն ՝ 
որուն համար Հայաստանի Պ ետութիւն ը 
հայութեան մասնիկ մըն է միայն՝ եւ ոչ 
միշտ ա n,tu^i ահ ե ր թ մասնիկը։ Այգ^ Պե
տութեան, եւ հոն րնա կող մողովուրդին 
շ ա հեր ը չեն ի ր ռազմ ավար ո ւթի ւնը ղեկա- 
tf ա ր ո ղ^ւ ե ր ը ՝ եթէ եւ երբ անոնք չհ ամ ա- 
պատասխանեն աւելի համապարփակ ազ
գային տեսիլքի մը։ Ա ւ ՀՑՊ^—ն իր տյս 
տես ի լքէն ամ ենափոքր շեղո ւմնե թէ իսէ 
խստիւ կը դատապարտէ ՝ — այսպէս ՝ կ'ը՜
սէ Լիսլա րիտեան ՝ երբ ՀՀՇ nPn^J ՈԸ 
Լմուրքիոյ կոդմէ Եղեռնի ճանաչում ը Հա
լաս տան ի հետ բնականոն կապերու հիմ
նաքարը չէ ր կրնա ր ըյ/տ լ ՝ ՀԱՊ* զայն ո- 
ը tu կեց զհակա—աղղային?} ։

ԼՒւ արիտեան չատ ղդոյչ է , ծրր կար
գը կու գայ Աըղախի ներկայ կառավա
րութեան եւ մոդով ուրդին , որոնք սեր- 
տօրէն իրարու կապուած կը թուին ըլլալ , 
շատ աւելի քան Հայաստանի ժողովուրդն 
ու Պետութիւնը ••• մոռնա՜նք Սփիւռքի 
ժողովուրդը եւ ղփնք «ներկա յաղնող» 
մարմինները : յառաջարկէ որ Արղախի 
մասին մտածենք իբր մեծ կուսակղու
թիւն մը-. Զգոյշ, նոյնիսկ իրեն համար 
անսովոր փափկանկատ մօաեղումով մը, 
Լիպարիտեան կը PF/ադրէ որ թերեւս 
այս «կո լսա կզութիւնէն ալ չունի որեւէ 
իրատես ռազմավարութիւն , իր տեսիլքը 
իրագործելու-. Ե>- այս կո ւս ակղ ո ւթ ի L-
նը, որուն ղեկավարներէն է fi-ոչարեան եւ 
որուն կը հակի ‘Լազդէն Աարգսեան , աJ- 
սօր կը կառավարէ Հայաստանը-, Այս 
հատուածը կ’ուզէ ապահովել աւե/փ սերտ
դո րծա կղ ո ւթ ի ւն Սփիւռքի հետ, հակա
ռակ անոր որ յստակօրէն չի բաժներ 
Սփիւռքին Եղեռնին վերադրած առաջնա- 
հերթութիւնը :

Լիպարիտեան կը բաղդատէ Արղախի եւ 
Հայաստանի ղեկավարներուն իրավիճա
կը ; Հա յաստանի Հան ր ա պե տ ո ւթ ի ւն ը , 
իբր միջազգային համակա բդին կողմէ 
ճանչղուած պետութիւն , պատասխանա- 
տ ո լութ ի ւնն եր ունի այղ նոյն համ ակար-

գխն առջեւ . Ար ց սւ խ խ կա ռա վա ր ո ւթ խ ւն ը 
ռ չ* Ա,րցախխ ղեկավարները կրնան ամէն 
ներքին հարց կամ սլա ռա կտում մէկ ա- 
ռաջնահերթութեան մականով ղսպեէ՝ — 
յանուն Արցախի դոյատեւման հարցին* 
Հայաստանի կառավարութիւնը ո չ։ Ել- 
վերջապէս զպատմ ո ւթ ի ւն ը?} ՝ կը դրէ Լի““ 
պա րիտեան ՝ Հա յա ս տ ան ի Պ Խտութիւն ը եւ 
անոր ղեկավարները պիտի դատէ իրր 
ընդհանուր զպայքարի պատասխանա
տուն'^ * Արցախի դեկա վա րն ե ր ը ոչ î

Լի պա ր ի տեան կը պեղէ նաեւ զմ ի ու
թի ւն ՝ միացում՝ միասնութիւն?} պիտակ
ներուն տակ ներկայացած այլազան հար
ցեր։ Երկ»*- կէտ թ*դգ^է > — nP
tf-ողոէք ուրդ մը իր միասնութիւնը !լ իրա
կանացնէ համաձայնելով կարգի մը՝ ը»*» 
որուհ իր ներկայացուցիչները կ^րնտրէ 
ո րպէսղի անոնք իր կամքը կատարեն եւ 
իր չ*»^^րր ապահովեն ։ Հայաստանի եւ 
‘Լարաբաղի ^ԷՀ բաւական կանոնաւոր 
ձեւով նման ընտրուած մարմիններ կան՝ 
թէեւ ամէն անձ վաւերական և օրինական 
չի նկատեր անոնց թյտ բութի ւնը։ Բայց 
եւ այնպէս երկիր՝ պետութիւն ՝ սահ
մանադրութիւն եւ օրէնք կայ՝ . որ այս
պէս ըսենք" զկը միացնէ?} մողովուրդը։ 
Ափիւռքի մէջ կը բացակային նման ազ
դակները։ Ափ իւռքը միացած չէ՝ բազ
մապիսի եւ բազմատեսակ երեւոյթ մթէ 
է ՝ յան ունէ ո րուն կը յաւաէնին եւ կը մի
տին խօսիլ տարբեր կազմակերպութիւ
ներ։ Աակայն՝ Ափիւռքի մէջ հիմք չկ*»J 
ցարդ միաձայն խօսելու՝ մէկ ոչ-պետա- 
կ ան կ ա ղմ[. մխջողաւ. խօսելու Հայաստա
նք։ եւ Արղախի հետ : Պաշտօնական կաղ- 
մ ակե րսլութ ի ւննե ր ը թերեւս Սփիւռքի 
Հա յութեան 20 տոկոսը կը ներկա յաղնեն - 
ամէնէն լաւատես ակնողով դիտուած 
40 տոկոսը ։ Հետաքրքրական է որ Լի- 
պարիտետն Հունդարիոյ եւ քեուրքիոյ 
հայ համայնքներուն կը վերադրէ ներ
կա յա ղ ո ւղ չական վաւերական մեթոտ
ներ : Կը նշէ որ 1998-/d' Թոլրքիոյ մէջ 
քուէարկելու իրաւասու 35-000 Հայ կար, 
17-500-p (կէոը} ՀՈւէարկեղին , եւ ա- 
նոնղմէ 90 տոկոսը Պատրիարք Մութաֆ- 
եանը ընտր եղ : Այ- ընտր տկւսն դրոյ
թը եւ անոր առթած ընդհանուր մասնակ- 
ղութիւնը Լիսլարիտեան կը գտնէ վաւե
րական, իբր միաձայն խօսելու մեթոտ, 
սփիւռքեան ի րականութեան մէջ-.

Երկրորդ կարեւոր կէտը , ըստ Լիսլա- 
րիտեանի ,այն է թէ «միասնութիւնդ բառի 
տա ր բե րակներ ը երբեք պէտք չէ գոր
ծածուին, Հայութեան զանազան մաս
նիկները (այ նացնելՈՆ համար: Պէտք է 
ընղուն ի լ որ ոչ միայն իրարմէ կը տար
բերին այս մասնիկները, այլ «տարրեր 
պէաք»£-/ր ունին, ինչպէս կր դրէ ք՚^՚ք՛ 
Զի դրեր «կրնան տարբեր շահէր ալ ու
նենալ» , սակայն կուզէ ըսել դոնէ որ 
կրնան տարբեր ա ռաջն ահ ե ր թո ւթի .ննե ր 
ունենալ: Անբնական չէ Ար ղտ խցի ին հա
մար իր մարզի անկախութիւնը եւ ինք- 
նարաւութիւնը աւելի կարեւոր նկատել, 
քան' Եղեռնի ճանաչումը, ինչ որ կրնայ 
յարատեւել իբր Ոփիւռքի առաջնահեր
թս ւթիւն : նմ ան պար րերութիւններ փր
չոտ , դժուար հարղեր են բոլոր սփիւռք
ներու եւ հայրենիքներու համար :

lQSQ-ակ ան թուականներու!։ , երր Լի- 
պարիտեան Զօրեան Հիմնարկի վարիչն 
էր, արդէն զդա լի էր Ամերիկահայ հա
մայնքին մէջ որոշ պրկում մը հոգեբա
նական գետնի վրայ, Եղեռնի հարղին 
հանդէպ: Մէկ կողմ էն, յա յանօրէն կար 
եւ այսօր ալ կայ հատուած մը, որուն 
ինքնութեան կամ ըսենք գոնէ հայկական 
դիտակղութեան արմատը, սիւնը ցե
ղասպանութիւնն է ï Կային ել կան ու 
րիշներ, ո ր ոն ղ համար ղ եղաս պանո ւթ ե ան 
վերագրել այդքան կեդրոնական դեր, 
Ր՚ուրքին չափաղանղ կարեւոր դե ր մը 
վերադրելու համազօր էր: Անղևալին
Զօրեան ի կազմ ակե րսլած հանդիպում
ներուն զօրաւոր կերպով արտայայտը- 
լած են այդ երկու դիրքերն ալ: Լիսլա- 
րիտեան կ’ոլղէ ընդգծել Սփիւռքի հաւա
քական հոդիին եւ մտքին մէջ գոյութիւն 
ունեղող այս երկուութիւնը , եւ քննադա
տել ա յն հակումը, որ ղեղասպանութեան 
վերադրուած դերը եւ անոր պատմ ական 
ճշմարտութեան ուրաղումը խ՚ուրքիոյ
կողմէ, կը վերածէ Սփիւոքահայոլ ինք
նութեան առանղքին . եթէ (Ժուրքիոյ ու- 
րաղումը այդքա՜ն կեդրոնական նկա
տենք, կ'ըսէ Լիպարիտեան ,մեր օրակար
գը թոլրքիոյ յտնձնած էլ ըլլանք , անոեք 
մեզ «գերիդ կ'առնեն նորէն : Ապա ման- 
րամասնօրէն կը քննադատէ սփիւռքեան 
կազմակերպութիւներու ճանաչողական 
քաղաքականութիւնը, որ կ’աշխատ ի Ֆր-
րանսայի, ԱՄՆ—ու, Պ-անատայի ելքն, 
մէջ միջաղդային կարծիքը համոզելու, 
"P bPP «ղեղասպանոլթիւնդ ճանչնայ մեծ 
սպանդը: U.J" մօտեղամին ռաղմավա-
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րական էսե բսւււս րա բութվլն ը անտեսուած 
էէ կը գրէ Լ[։պար[,տեան , ել կը հայ
թայթէ մանրամասն վերլուծում անոր 
շր“-րչ, որ ճիշդ ըլլայ կամ սխալ, պէտք է 
օրակարգի ել վիճարկումի նիւթ ըլլայ 
թէ' հանրութեան , թէ՛ ալ հայ զեկտվտ- 
րո ւթե ան մ օտ î

Լիպարիտեան բաւական տեզ կը /ատ- 
կացնէ «Սփիւռք» ի քննութեան : Ես այն 
հատուածը, մանաւանդ Սփիւռքի «միո- 
թ['.ր» հաւատքներու ներկայացումը ել ա- 
նոնց նոյնացումը ՀՅԳ—ի հետ, հ ամ ողի չ 
չգտայ , սակայն նոյնիսկ հոս կան բազ
մաթիւ ճչգրիտ նչոլմներ , օր ինա ՛լ երր 

հեզինակը կը նկարագրէ թէ ինչպէս ըս
էի ի ւռքեան համայնքները կը րամ՜ն ո լին 
«աղդեցութեան գօտիներու : նմանա
պէս հետաքրքրական , թէեւ անբաւաբար 
է Ս փի՚֊ռքի գէսւՒ Հայրենիք ոլղգած օգ
նութեան նկարագրութիւնը ել վերլուծու
մը : Եւ վերջապէս հոս կան անարդար եւ 
Ւ 'lhr?",i անսլա չտ պան ե լի ո ր ա կ ո ւմն ե ր , 
որոնց մէջ սփիւռքեան հատուածի մը լո- 
ռ[’ վերաբերմ ունքը կը վերագրուի րՍ— 
փիւռքին : Լիպարիտեան , որ ուրիչ տեզ 
իրաւացիօրէն կը պահանջէ որ յիչուին 
ս1էաքերոլ, շահերու1, ինքնոլթիւններոլ 
ա ա ր բե ր ո ւթ ի ւնն ե ր ը , կ' անտեսէ նրբե— 
բանգ զանազանութիւններու կարեւորու- 
թիւնը այս մարզին մէջ՛. Ընդհանրապէս 
կ՚ընդգծէ թէ Ա փիլռքահայը սլէտք է 
շատ բան սորվի , հասկնայ ել լարդէ Հա
յաստանի մասին ։ Անկասկած : թէ Հա
յաստանը արդեօք . ին չպէ՞ u եւ որքա՞ն 
“չէաք է փոիսադարձէ , այդ մասին գրե
թէ ամբողջական լռութիւն :

Գրքի՛ն վերջին հատուածին ենթա/սո- 
րւո գիրն է Հհերկան երբեք պիտի չյ այտ
նուի®» : Հոս , պատմագէտի պատրաստոլ— 
թիւն ստացած Լիպարիտեան Լորուն նա- 
[uագահն ալ պատմագէտ էր՝ թէպէտեւ 
տարրեր իւմորէ եւ տարրեր մեթոտնե
րով պատրաստուած) կը պարզէ հա յ ղե
կավարներու մտածելակերպը ՝ որ գերի 
է անցեալին եւ կամ ապագայի տեսիլք
ներուն ՝ եւ որ ուրեմն յստակօրէն չի գի
տեր ներկան եւ ներկայի հրամայական
ները , հակառակ անոր որ անցեալն ու ա- 
սլա գան չեն կրնար ճշդել թէ ինչ է՛ կարե- 
փն, ինչը կարելի է իրագործել : Մ իա յն
ներկայի ճշգրիտ հ աս կաց ողո ւթ ի լն ր ել 
անոր մէջ տիրող ո լմ՜եր ու կշփո֊քի չա
փումը կրնայ ըսել թէ ինչը ի րադո բծե
մ՛ է I' ժողովուրդին ։ 1997—/'?/ , 'լը
դիէ ան , հ ntj զինուորին զո հ ո զո ւթ ի ւն ր , 
հայ մարտիկին մեծութիւնը ստեղծած էր 
առիթ մը՝ ներկայի րոպէ մը՝ որ պատ
մութեան համար ակնթարթ մրն է՝— ff(; 
ակնթարթը ատենն էբ ի շահ Հա յաստ tu- 
նի լալ համաձայնութիւն մր կնքելու։ 
Ջեղաւ։ Ոչ միայն Տ է ր—Պ ետ ր ո ս եան ի նա
խագահութիւնը՝ ույ լ շատ աւելի կարե
ւոր Հայութեան շահերը զոհ ուեց ան ղե
կավարներու կողմէ՝ որոնք ապագա քին 
գործուելիք Հրաշքները գերադասեցին î 
Անցեա լի ել ապագայի երազներու/ սնա- 
նոզ ղեկավարութիւն մը արգեօք պիտի 
արտօնէ որ ներկային մէջ ապրի հա f 
մողովուրդը։ Լիպարիտեան յա յանօրէն 
կը հաւատա յ որ թաւշեա յ պետական հար
ուածը թէ1 հայ քաղաքական մտածում ի 
ձախողոլթիլնն էր ՝ թէ՛ ալ թանկագին 
ներկայի տնտեսումը, յանուն անստոյգ 
եւ հաւանաբար անիրագործելի ապագա
յապաշտ տեսիլքի մը՛.

U.JU առթիւ կ՛ա րմէ ընդգծել անցեալի 
եւ պատմ ութեան դերը իբրեւ «օրինակ» 
Լիպարիտեանի ել ուրիշներու քաղաքա
կան մտածումին մէջ՛. «Յառսէի»/, ժէջ 
տեղ մը գրած եմ որ Սփիւռքի եւ Հայաս
տանի քաղաքական տ ա ր ա կա րծ ո ւթ ի ւնն ե- 
րու մանրատիպարն է Մ ի չըր տ Յովհ ան
նէսեան ի եւ փիրայր Լիպարիտեանի 
սլատմ տգիտական մ ե կն ա բան ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ 
տարբերութիւնը։ Պիտի ուվէի ընդլայ
նել այգ եւ ըո ե լ թէ Սիմոն վրացեանէն 
ել 1918-1923-էն տարբեր ՝ շսՀ տ տա ր բեր 
«դասեր առած Æîr» 8 ո վհ աննէսեան եւ 
Լի պարիտ եան ։ Ջեմ գիտեր թէ Հայ աս- 
տանի արտաքին քաղաքականութիւնը 
199Թ<?- 1997 ո ր քան ով Տ է ր—Պ ետ րո ս եան ի 
յ՚ԼաՏ^ն էը ♦ ^ւ որքան' Լիպարիտեանի : 
Սակայն կը թուի որ երկուքին պատմա
կան վե ր լո ւծո ւմն ե ր ը ՝ շատ տարրեր ըս- 
կըզըեակէտերէ մեկնելով հանդերձ ՝ յան
գած են նոյն եզրակացութիւներուն։

8 ա յանօրէն ՝ իբրեւ գրա իւօս ՝ իմ պաշ
տօնս նկատեցի այս գիրքը զետեղել իրեն 
յատուկ ծիր ին մէջ՝ ծանօթացնել հեղի
նակին մ տածո ւմ ի ակոլնքեերը ել ներկա— 
բսցնել անոր վե ր լո ւծապատո լմ ի գլխա
ւոր կէտերը : թէ՛ , գրական , թէ' ալ քըե-

ն ա գա տ ա կան դիտումներ ընելով հան
դերձ , չուզեցի —ել արդէն կարերի չէ— 
մ ան ր ամ ս։ սնօ ր էն արմելորել դիրքը, քան
զի գրեթէ ամէն էջ /' վըէսյ գտայ հետա- 
•ԸԸԸ ԸԸա ? ԴԸԳռ1'ւ » հ ր ապուր ո զ կամ
վանող գաղափարներ ել վե բ լո ւծո ւմներ : 
ե ուզեմ գր աիւ ou ա կանի այս վերջին հատ
ուածին մէջ նշել մի քա նի կէ տեր ՝ ո րոնց 
մասին ցարդ չեմ արտայայտուած ։

Լ/րս(>սրիտեանի գրքին ամէնէն մեծ տը- 
կա բութ ի ւնը Տ է ր—Պ ե տ ր ո ս եանի տլ տկար 
կէտն էր, — հաղորդակցական ոճի ձա/սո
ղս ւթիւնը ։Լի պարիտեան ակնյայտօրէն զօ
րաւոր միտք մ fût է ՝վ ե ր լ ո ւծո ղ ՝հ եռատ ես- 
սակայն այգ հեռատեսութիւնը չի տեսներ ՝ 
կտմ չուզեր տեսնել իր ոբգեգրած ոճին՝ 
էՕՈին բացասական ազդեց ո ւթի ւնը ՝ որ ոչ 
միայն տարակարծիք ընթերցողին համար 
վի ր տ ւո րի չ է ՝ այլ նաև հեգին ակին պատ
գամ ի ե մասին կասկած կը յառաջացնէ ։

Ոն ալ անբնական չեմ դաներ որ t/երջին 
տասն ut մ եակի հայ պատմութեան մ Լ 9 
կեդրոնական դիրք եւ գեր ստանձնած 
անձ մը ուզէ պարզել եւ պաշտպանել իր 
տեսակէտը մամ ան ակա կից պատմութեան 
մասին։ մ անա սլէս ՝ ա յգ տեսակէտը եւ 
անոր հիմքերը լաւ բացայայտող մը ի- 
բալո ւնք ունի ըսելու «ես ճիշդ եմ ՝ հ tu— 
կա ռա կո ր ղն ե ր ս եւ իմ/մեր վեր լուծու
մին չհամաձայնողները սխալ»։ Սակայն 
նման հաստատում ՝ ըստ երեւոյթի ՝ չի 
բաւականացներ այս հեղինակը։ Որ տե
սակէտը որգեգրողները ել անոր հակա
ռակորդները ճիշդ — ս/սալ բեւեռաց ու
մով ւ^ն ներկա յա ցոլի ր միայն։ Մէկ կող
մը ւ՚րատես է՝ միւս կողմը միրաԺեձ^/ 
կը հետապնդէ ։ Մէկ կողմը «բնականոն» 
կեանքի ջատագով է՝ միւս կողմը ո չ։ 
Մէկ կողմը ազգին շահերը կը հետապնդէ , 
Ժիւս կողմը միայն զգացումներ կը գրրղ- 
ռէ-. Մէկ կողմը առողջ կը մտածէ՝ միլ- 
ՍԸ ՈԼ* Ե*- ուրեմն մէկ կողմը յաճա/ս դա
սախօսի գեր կը վերցնէ՝ միւս կողմին 
վերագրելով ոչ—ուշիմ ՝ յանց ագո րծ ա- 
չակերտի գեր ։ *Լյոյնիսկ երբ (նի)1երցողր 
համոզիչ կը գտնէ Լիպարիտեանի վի
ճարկումը Լեւ ես՝ կարծեմ՝ կրցայ ղգա- 
ցբնել որ միշտ լուրջ/r պէաք է առնել ա- 
նռր վիճարկումները , ել որ յաճախ հա- 
մոզփչ են անոր տեսակէտները) , նոյնիսկ 
այն ատեն Ընթերցողը ստիպուած կր 
ԳԳայ տատամ սիլ գործածուած Լօս—ին
առջեւ, ել հուրց կու տայ թէ արդեօք 
ին չո լ այս բեւեռացումին պէտքը կր 
77"'./ Լիպարիտեան î Անգլերէն արտա— 
յա յտո ւթիւն մը կայ' «a self.invalidating 
Style», ոճ մը, որ ինքզինք կ՚ ս։ պա—վա ւե- 
րացնէ, լալ մտածումին վարկը կը քա յ- 
վլայէ , արտա յա յտո լմի ոճին պատճառաւ z 
Ւսկ քաղաքական գործի թէ մտածումի 
մ արգի,ն մէջ, կ՛ա րմէ յի շել , ին քնա վաւե
րացնող, դիւրահաղորդ, համոզիչ ոճը 
անկարեւոր չէ- Տ է ր-Պ ետ ր ո ս եան ի փոր
ձառութիւնը ասոր փաստն է-, թերեւս 
Լիպարիտեան եզրակացուցած է որ քա
ղաքական գործունեայ կեանք, պայքարի 
է^էէ11^ ժէջ, ժէկ բան է , քաղաքական 
ժտածում ի վերլուծումը ուրիշ բան z Այո 
ել ոչ-. Ւր գիրքը միայն մտքի վերացա
կան , մաքուր ծիր ին չի պատկանի ր-. Հայ 
ագգ1՛ քաղաքական մտածումի ինքնու
թեան ել արմէքներուե համար պայքար 
մը կը մղուի այսօր, որուն մէջ ահա կը 
մխրճուի Լիպարիտեան , իր քաղաքական 
մտածումը մարմնացնող այս գործով z 
Իմ կարծիքով , իր գործածած ոճր իր մը- 
տածումին ձգտած քաղաքական գհրի նը- 
ւանումը կը դժուարացնէ :

Եը1լըոըգ ï տեղեր կան ուր լեզուն շփոթ 
կը յառաջացնէ նիւթին մ աս /ւն ♦ օրինակ ՝ 
Լիպարիտեան կը գրէ որ 1988֊/?' 1991, 
«վէս բաբա զ Կոմիտէ»ն իր գո րծո ւն էո ւթ ի լ- 
'նը «.institutionalize» ըրաւ. ՝ t/ ե ր ածո լեց ալ 
ՀՀՇ-խ»** Անգլերէն ով՝ to institutionalize 
Լհաստատութենացնե® լ) բայը իմաստի 
երկու երանգ ունի ։ Մ էկը ան պա շտօն ը 
ոլաշտօնականացնել կը նշանակէ* ւեամ սլ
նա կա լորը տեւականի վերածելո լ ճիղն 
է՝ հաստատութեան մը ստեղծումով» tu— 
ռիթի մը կ տմ շա րմառի թի մը հ ա կա գա ր- 
ձելու համ ար անմի ջա կանօ ր էն կի ր ա ր- 
կուած գո րծո ւն է ո ւթ ի ւն ը ապագային դի
մացող գործօնի վերածելու աչիատան^ն 
է։ Եւ այս՝ անկասկած՝ ճշդրտօրէն կր 
նկարագրէ վար արաղ Կոմի ա ՀՀՇ
անցքի առաջին երանգը :

Սակայն անգլերէն լեզուի մէջ «to itlStî— 
tutionalize» ունի երկրորդ. իմաստ մըն
ալ։ Կը նշանակէ անցքը՝ անցումը ղե
կավարներու անձնական հմայքէն ( f ա- 
րիզմ) դէպի կ ա րդա պահ հ ա լա քա կան ո ւ- 
թեան մը ներքին օրէնքը։ Այս իմաստի 
դասական ակունքը Մ աքս Վ^էպէրի գործն 
է ։ Ոնծի կը թուի ՝ այս երանգը չկա ր ել 
ւևայ մինչեւ այսօր՝ ՀՀՀ-ի եւ Հայաս-

tn անի միւս կո ւո ա կց ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ ստուար 
մ եծամ ա սն ո ւթ ե ան մ օտ ։ Անցեա լին եր-
րեմն գո յ ո ւթ ի ւն ո ւնեց ած է ՀՅԳ-ի մէջ, 
սակայն մի՛շտ հոն ալ են թու (լա յ եղած է 
բա յքա յո լմի t/տան դին ՝ անցեալին' վա
հան if ut լաս արդեանի ՝ ապա' Հրայր Մ ու
րուիս եան ի նմ ան տիրապետող անձն ա ւո- 
րութիւններու ելող մէ : Սակ ա յն ՀՅԳ-ի
109 —ամեայ գոյութիւնը, տոկալու կա-
բոզութիւնը կը վկայէ թէ գոնէ տյս կու
սակցութեան մէջ որոչ չափով «inStîtU- 
tionalizationïf։ ( հաստատոլթենացո՞ւմ) 
տեղի ունեցած է, այսինքն' անձէն կազ
մակերպութեան օրէնքի գերակայութեան 
փոխանցումը կատարուած է, մինչ Լեւոն 
Տ է ր—Պ ետ ր ո ս եան ի եւ *Լանօ Ս ի րտգեղեա— 
նի կուսակցութեան ժէջ այդ փո/սակեր— 
պո ւթի ւնը գեռ չէ պատահած ։ /> վնտս
ա[ԼԴեն > Հայաստանի մէջ անձնական հ ր- 
մայքը կը շարունակէ տի րապետել ի հե
ճուկս կուսակցական ծրագրի կիրարկու
միս :

Ակամայ եւ էսն ո ւղղա կի օ ր էն ՝ Լի պա
րիտետն ի՛նք ալ կ'ընդունի այս կէտը՝ 
երբ կը քնն ագատ է ՀՅԴ-ին տ ի րապ ետ ող 
մէկ մտայնութիւնը ՝ — ի գին ամէն ինչի 
կուսակցութիւնը տոկուն եւ յարատեւ 
պահելու վճռա կամ ո ւթ ի լն ը ։ Լիպարիտ
եան Լ թեր եւս նաեւ 'Ո աջաղն ո ւ1ւի) կր դա
տապարտէ դիրքաւորում մը՝ որ գրեթէ 
կուսակցական կռապաշտութիւն կր նկա- 
աէ : Ան կա ս կած որ կուսակցութեան ներ
քին տրամաբանութեան՝ կառոյցի ՝ օ- 
րէնքներու եւ անոնց տոկունութեան կոյր 
պաշտպանութիւնը յաճա/ս սուղ ա րմսւ ծ է 
ՀԱ^—ի y յստակատես եւ ճկուն ռազմա
վարութիւնը անկարելի դարձնելով : Ա tu- 
կայն նոյն դիրքաւորումը՝ որ իր շա բբա
յիններուն ել համ ակիրներուն կողմէ 
«կարգապահութիւն» կը կոչուի՝ վկայու
թիւն մրն է ՝ թերեւս փա՛ստն է «հաս- 
տատութենացոլմ»ի իմաստի երկրորդ ե- 
բանգի գոյութեան ՝ իր լաւ եւ գէշ հետե
ւանքներով ՝ որոնք իրարմ է անջատելի 
չեն։ Այս ինքն 'ՀԱՊ'—ի մէջ դոնէ երբեմն 
իրագործուած է անձի հմայքէն դէպի 
կազմակերպութեան հմայքի անցումը։

Տարբեր եւ վերջին կէտ մը։ Լիպարիտ
եան կը դրէ թէ 1991 - 1995 շրջանի ut- 
ւա բտին ՝ ՀՀՇ վերածուած էր կ աղմ tu— 
կերպութեան մը զոր /,նք Լ,սկ կ՚որակէ 
Զանխնամ , խնքնավստահ' մինչև իսկ գո- 
ոոգյ) ; Ե՚ալելցնէ որ անոր հակառակորդ- 
ներն ալ դարձած էին «անհամբեր» : Այս
քա՛ն : Ընդհանրապէս դուրսէն , իբր
Սփիւո֊քէն գիտող ժը, նման սա հմ անում 
կը գտնեմ —իր սահմանին մէջ- արդար՝ 
սակայն անբաւա րա ր ՝ ամբողջացումի 
կարօտ ։

Արդ' սլսէրկեշտ գրա /սօս ո ւթեան առա
ջին օրէնքը սա է ՝ — դիրք մը կ'արմե- 
ւոր ո լի եւ կը դաս ո ւի իր բնտր ած սահ
մաններուն եւ ս եւեռո ւմնե րո ն համե
մատ ՝ եւ ոչ գրա /սօս ողին ն ա/ս ընտր ու
թի ւնն եր ուն ։ Ուրեմն ՝ ի^նչ իրաւունք ու
նիմ ես «անբաւաբար» գտնելու վեր ր 
մէջբերուած տողը։ Լալ բան չէ® սեւե- 
ռակէ տ ո ւնենա լ , թէ՛ գրքի , թէ՛ կե տնքի
ժէջ-.

Ըստ իս , ՀՀՇ—ի 1995—եան վիճակի մա
սին դրուած այս տողը —ել , իրօք , տող 
մ ըն է մի այն- նմ ո յշ մը, մանրաաիպար 
մրն է Լիպարիտեանի գործին z

Մէկ կողմ էն իրազեկ ել իրատես դա
տումը' տիրող իրավիճակին : Միւս կոդ- 
մ է' անջատում երեւոյթներու ել խուսա
փում երեւոյթներէ , որ կարելի չէ դիւ
րաւ արդարացնելէ Լիպարիտեան ՀՀՇ—ն 
կ՚ անջատէ Տ է ր—Պ ետ րո ս եանէն . ապա, 
ՀՀՇ-ի գո րծո ւն է ո ւթի ւն ը եւ Հայաստանի 
ներքին քաղաքական կեանքը իր եւ Լ »
Տ է ր—Պ ետ րոս եան ի քաղաքական մ տածո լ- 
մէն։ Ոնչ որ Երեւան կ ու գայ ՝ սա է ՝ — 
«քաղաքական մտածում ի» վերասահմա
նումը՝ իբր «արաաքին կ ապերու յատուկ 
քաղաքական մտածում»՝ կամ՝ եթէ նա
խընտրելի է ՝ «դիճանագիաական մտա
ծում» ։

Լիպարիտեան այգ մօտեց ում ը արդա
րացնելու համար լծակներ ունի։ Հա յ 
աՂ.էե(Լ եղած է համեմատաբար փոքր եւ 
տկար, ի բաղդատութիւնէ զինք շրջապւս- 
տող ումերուն ՝ կամ գոնէ այդպէս թո ւած 
է Հա յութեան ՝ hj ո րենաց ի ի «փոքր ա- 
ծոլ»ական օրերէն ի վեր*» ԼԸստ իս՝ այս 
տիր ող համակ ա րծիքը —ՇՕՈՏ&ՈՏԱՏ— ա- 
օարկայականօրէն ս/սալ է՝ սակայն ս/սա
լին պարզումը հատոր մը պիտի պահան- 
ջէբ) 5 Ուրեմն ՝ Լիպարիտեան կրնայ ը- 
ո ել որ /յ1նչ ալ ր/ յան այս տկար ազդի 
ներքին հարցերը՝ օրինակ' անոր երկ
րին տիրապետող կուսակցութեան' ՀՀՇ^-ի 
սայթաքումները ՝ անոնք չեն կրնար հիմ
նէս կան օր էն փո/սել գի ւան ա գի տ ա կան մ ը- 
տածում ի ել դիւանագիտութեան կիրար-

տււգ-պե,{
կումի օրէնքները՝ տկար 
թիւն մը իբր զօրաւոր ներկ,,,,, ,,
հրամայականները. J Յնե1

Արդ, ես մէկն եմ այն զփտսզկլ ո 
րոնք կր հաւատան որ 1991-1997 Թ ’ 
կաններուն Հայաստանի Հանր,,,,'/'^' 

թեան արտաքթն-ղփլանա գիտակս,’,, 
ծերը ընդհանրապէս լալ վար„լե Հ*"*" 
խագահ Տ է բ-Պ ետ ր ո ս եանի ել ալա Հ՝ 
հըրգական վփրայր Լիպարիտեանկ I 
մ է : Սխալներ ել անտեսում եղան 
կայն զանոնք ընդգծել' ներկայՀ՚ՀՀ' 

կէտէն անցեալը գիտելով, առանց Հ 
տասխանատուոլթեան ծանր բեռը

Z.., քՒչ Հ-

էէ Այս երկու անձերը կրցան „ր Հ, 
■ասարակչռոլթիլն մը պահէ, ԱրեՀ'', 
եւ Արեւմուտքի միջել, անկումի չնթս 
կայ սակայն գեռ կենսական ՈուսաՀԼ 
նի եւ ուռճացող ԱՄն-ոլ միջել, ֆ,, 
ձեցին լեզու գտնել թոլրքի„Հ ‘Լ

աեցում մը , որուն առաջին ո ահ,/ի ցանկ, 
րէն մէկը Սաղդէն Մանոլկեանն էր, 
թէ միայն մասնակի յաջողութիւն մ ր „Լ. 
նեցան , ապա այգ յաջողութիւնը նո/կ 
օգտակար էր Հայաստանի , եթէ խզճմտօ. 
րէն կշռենք դրականն ու բացասականը, 

Գրականը նկարագրեցի , բացասականդ 
առաջ.. Տ է ր-Պ ետ ր ո ս եան ի քաղաքակակ
մտածումին Աքիլլէսեան կրունկը QU 
քինր արտաքինէն անջատ պահելու k 
հակումն էր : Ո՛րքանով այգ հակումդ 
համաձայն էր Լիպարիտեան , չեմ դխ 
տեր , եւ այս գիրքը չի յստակացնևր ։լւյղ 
կէտը, Հոս-հոն կան տողեր )ինչպէս 
Հ<Շ—ի մասին մէջբերուած տողը) 
րոնք կը թելադրեն թէ Լիպարիտեան կր 
դիտակցէր այդ տկարութեան z Սակռի 
ինք, իբր այն անձը, որ Տէր-Պետրոս. 
եանի քաղաքական մտածումէն բխող դխ 
ւանագիտական ղործունէութեան ,խ. 
րիչն էր, կը մնար ել հիմա ալ կը մնայ 
լուռ՝ այգ մ աս/էն։

Ա.11 լաութիւնը դատապարտելի կ ոչ 
իբր «անյձնական» յանցանք, այլ [ւրր 
մտածումս, յին ձախողոլթիլն, ճիչգաի 
իսկ գետնի վրայ , ուր հեզինակը կը ղե. 
տևղԷ , կր հիմնաւորէ քաղաքական մտա
ծումի իր կառոյցը. Այսօր գոյութիւն 
չունի դեռ քաղաքական մտածում, մեր 
մօտ , որ ն ե րքին ի ել արտաքինի պւստչաե 
կամրջումին վրայ հիմնուած ըլլայ,

Տէր-Պե էորոսԼւսն/t ան կո ւմթն բւսղմսւթՈ 
և ւ ցարդ ոչ բոլորովին վերծ անելի պատ- 
ճառներէն ^էկը Հայաստանի ներիւն 
կեանքի մէջ անոր ռեմիմ ի ձ ա/ս ո ղո լթիձւ- 
ներն էին ։ Ըսել չեմ ուզեր միայն տի- 
տեսա կան մարզի մէջ* Այգ ռեմիմը ելւ- 
կոյր ատեն օգտուեցաւ Հայաստանի (ք՛ո- 
գովոլրգի հ ամբե ր ո ւթ են էն ՝ տոկունու-
թենէն ՝ նոյնիսկ իւոհ եմութենէն ։ Ել սա
կայն չարդարացոլց մո ղո վո ւրգին ւ/ըս-
տահ ո ւթի ւնը ։ Աղքատ ո լ թիւնը չէր մ[- 
•ոյն այրե վստահութեան քա չբայա-մի 
պատճառը ՝ UIJ( համատարած աղքա
տութեան Ժէջ ակն յա յտ հ ա րստութիւեյլ t 
որ ևեԼ գՒղ." (՚ բն գհ ան ուս պէ ս ՀՀՇ—ի w 
ջակի ցնե բուն կողմէ։ Ո^ վ վնր/^ն տսւ
րիներուն Հա յաս տ տնց իներէ լսած է <էնը 
բանք ա ր գա ր օ ր էն հա րստանում են^ : ծ 
(Անցի միայն «թալանում են»։ Հ ա ր ց ը մ[՛
*ոյն կաշառակերութեան հետ կասլ (ու 
նէր։ Ո վնբջոյ կաշառակերութիւնը 199 
Դեկտեմբեր 31—ին չհնարուեցաւ* M 
գեր ունէր արդէն /un րհ րդա յին համա
կա բդին մ էջ ։ Ա ակա յն 1920-£ե 1988 ^րՒ
նով ել քրտինքո վ կերտուած /un րհ րդա՝ 
յին պետական հարստութեան անարդար 

սեփականացումը անտեսական մարղի 

ձա/ս ո ղո ւթ ի ւն ը չէր^^յէ քաղաքականին 
վերջին տասնամ եակին՝ զուտ դրամա

տիրութեան ամ էն էն մ աքրակրօն կահա

կիրներն իոկ ստիսլուեց ան ՚ ընդունիլ 
որքանն ան յետաձգէ լի է քաղաքականու

թեան գերը տնտ ես ո ւ թեան ժէջ, 
հեռ մը գծելով՝ ես պիտի աւելցնէի ,
քաՀն մ եծ է ներքին քա ղաքական ո ւ^նաե
գերը գի ւան ադի տ ո ւթեան մ* էջ*» վոաա 
եմ՝ որ Լիպարիտեան անտարբեր (է 1,1 J՛^ 
ր(;երին հանդէպ։ Աակայն հարր Լի ,nlU^ 
խէ Լ^՚եչպէս ներքին կեանքը տնտեսող 
թեան թալանումը՝ ընտրական /սարդ1"
[u ո ւթ ի լեն ե ր ը ՝ ՀՅԳ-ի ի վե^մ ‘սն՚"^ 
բանալի /un շտ անգո ւմ ը ՝ եւայ/ն ջ քս,յ^ 
յեցին Լե ւոն Տ է ր—Պ ետ րոս եան ի արտԼ f 
քաղաքականութեան վարկն ալ *•
ւանագիտական մտածումը՝ որուն նպ^ս
մըն է այս գիրքը՝ հայ քաղաքակսկան մլ

ւ՛ tccfl 1 —յ t- *- *֊ **
էծում ի մէկ մասնիկն է միայն*

նա /սա քայ լ մըն է ՝ որ պէաք է 
թերցոլի ել վիճա բկում ի ենթարկ
այն յոյսով որ (լ արագացնէ ^>U,J ք ՛l- 
քական մտածում ի լիակատար z/
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հրանսէէէհայ մշակութային մարզի «ըս- 
աբէւսւծք^ին մաս կը կազմեն երամշաա- 
խն երկու- խում բեր. «Կ ո թէ ա կ»ը եւ
(11,կն»ը-. Նոյն մարզին բաւական դունա- 
ւոր խճանկարին մէ/ երկուքին ալ առա- 
ւէն յատկանիշը իրենց ինքնատիպ , այմ- 
Տու հայ ի [էականութեան մ է/ գրեթէ լու- 
,անսային բնոյթն է : Այղ թումբերուն 
ղոյթներուն , մի/ազգային փառատօննե- 
ւու րերած մ ա սնսւ կց ո ւթ ի ւնն եր ո ւն բնդ- 
'.անրապէո հայկականէ փառաբանութեան 
ւովորական բառապաշարը գործի շի Էըծ- 
իր. ոշ ալ Հայեր ակներեւ ներ կա յու
նիւն կ'ըլլան անպայման այդ սբահնե- 
ալն մէջ-. Սայց ամէն անդամ տ րուած 
ւգձադանդնե ր ո ւ մէջ կը շեշտուի խում- 
յերուն ստեղծած խոր տպաւորութիւնը 
ւր արդիւնք է ծրագրուած լուրջ աշխա
րանրի , ազգային ար մ է քներ մոռացու-

աղա լագում ի ճիրաններէն փրկելու 
Լանշվէն ու այդ բոլորին տուած գոհոլ- 
էակութեան : եւ ՀվԱկն^ը ո ր-
զէս Հատւսղձյչ րնտ րած են հայկական 
ևղուէրգական ու եկեղեցական երւսժըշ- 
էութիւնը ՝ երգերը :
V ընտ բութիւն ը պարզ է որ սլրպտու- 

fft ) ուսումնասիրութեան բնգարձակ աս
պարէզ մը բացած է հազիւ աւելի քան 
ոասնեակ մը անձերու առջեւ որոնք կը 
կազմեն երկու խումբերը։ Այս ասպա- 
^ղին սահմաններուն ու պահանջելի 
գիւատանքին մասին գաղափար մը կա- 
’եւ1՛ է ունենալ երր մ տածենք թէ Ե ըշ- 
լած՛ Հաւոագձ^ը ազդեց ո ւթ ի ւննե ր ու , ա- 
րսււսղո ւմներ ո լ ՝ կորուստներու ո րքսՀն 
puiy գտնուած է զա բերէ ի վեր î Ե *- երբ 
^կսւտի առնուին ((հա ր ազատեի ըմ բըռ- 
սումին , կիրարկուած չափանիշներուն հե- 
տ[չզՀեւոէ լսւյնցող տարբերակումները ՝ 
աւելի հասկնայի կ' ըլլա յ նման գործի 
լնուած թումբերու առջեւ ծառացող հար- 
զերոլ՝ գմուա բութի ւննե բու տարողու- 
թիմեը։ Եւ մտածել որ ասոնց վրայ պէտք 
( աւելցնել ժամանակի՝ նիւթական մ ի- 
թաներու եւ այլ ազդակներու կողմ է 
խրուած ան թո լ.ս ա փ ե յ ի սահ մ ան ա փա
կումներ :

Այս ՈԼ- յա ր ա կի g բա րգութիւններու ամ- 
բթութեան մը մէջ աշխատանքը շա- 
բունակելոլ յամառութե ան ԴԼ1ս ա լ-ո Ր
^պատւսսթանատուին կը նկատուի Արամ 
Հերովբեան : Պսշսեցի է. ոչ թէ ե րտժըշ- 
մանոցէ , այլ Պոլսոյ ճարտարագիտական 
Ակադեմիայէն ելեկտրադէտ վկայուած է
ել- 1977-/zîz փոխագրուած՝ Փ ա րիզ: Հոս,

^7՜ ո>-սման զուգահեռ տարած սիրո- 
'[ական աշխատանքն է որ յայտնուած է 
տրւաջիչյ գծին վրտյ՝ տարուէ տարի ա- 
լելղնելուէ հմտութիւնը եւ խորացնելով 
ւաւոարելիին սահմաններ ը։

Ա՝ *երովբեանի հետ rlCnJ3d. նպատակ 
ունէ մը աւելի մ օտէն ճան չնա լու
' տպա խրմովի «կոչնակվի „լ «//./yî/»/i 

^ԱԱ,Ա Ւ C ո լթ իւննե ր ը ՝ կ ատա րուած աշ-
ԱԱէատնքը , ներկայաց ող հարցերը ՝ ել-
ա1խ :

*
փ փ

Վ ՛- Հետաքրքրական է գիտնալ թէք նիք 
“"^գիտութեան մր եւ այս կարգի նա- 
1ԱԱիրոԼր-1յան մր համակի ցութեան պա- 
էԱե ձեր ւքօտ • մանաւանդ սր նաիոս- 
քթթիւն նկաաուածո գրաւած է unf—
> միջոցը :

<տլռլրան°^ Lt'L‘"jP է՝ ճԼԳր1,տ lb~
րիւն կո չուած , կամ անոնց առին-

ՍԱԹԱՐԻ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՍ 

ԵՐԱԺԻՇՏ Եհ ԵՐԱԺՇՏԱԳԷՏ

ԱՐԱՍ* ՔԵՐՈՎԲԵԱՆի
ՀԵՏ

ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՒ' ԱՐՓՒ ԹՈԲ՚ՈՅԵԱՆ

չուող մարգերուն մէջ ա րուեստով ՝ յատ
կապէս ե ր ա ժ շտ ո ւթ ե ամ բ հետաքըրք-
րուոզները շատ են։ ք՝ազմտթիւ պատ
ճառներ կան անշուշտ ՝ նաեւ Համ բողջա- 
նալում ձգտում մը՝ որ կը ւե չտուի յետ- 
պատանեկան տարիներու հոգեբանու- 
թեամ բ : Ելեկտրական ճ ա ր տ ա ր ա դի տ ո ւ-
թե ան ուսումիս գո լդ ահ եռ ՝ քանոնի դա- 
սերոլ կը հետեւէի ՝ աւանդական ձեւուէ , 
վա րպետ—եր ամ՜ի շտի մր մօտ։ Այդ ձեւի 
ուսուցումը կը միացնէ երամ՜ չտա կան
դիտելիքներու փոէսանցումը եւ մարդկա- 
յՒն յ ա ր ա բե ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ մշակումը։ Ար
տով' ոչ թէ միայն երաժ՜շտական թ է ք- 
նիքը եւ տեսութիւնը՝ այլ նաեւ որոշ տր- 
ր ամ աղ բութիւն մը՝ ոգի մըն ալ կը փո- 
էս ան g ո լի : նաեւ ՝ Պոլիս ՝ ինչպէս յաճ ա էս
կր պատահէ ր շատ մը երա խաներու՝ գ1' ս 
ալ ւիոքր տ ա ր ի քէն եկեղեցի տարած են՝ 
ատեն մը շապիկ հ ագո լած եմ : Այդ անց- 
եալր ՝ ինչպէս կ'ըսեն' Հխունկ կլլելը» y 
կարեւոր է ոչ թէ ե րաժ՜շտական գիտե
լի քն ե ր ստանալու տեսակէտէս՝ 111J է
րաժ՜շտական մթնոլորտէ մը դրոշմուե
լու • մթրհ ոլոր տ մը^ որ տարիներ ետք 
կ ր վերա յա յանուի :

Հ — Երթ Փարիզ եկաք • • • :

Պ — նուիւ ուզեցի ուսումս շարունա
կել՝ րույց անմիջապէս սկսայ աշխա
տիլ որպէս երաժ՜իշտ ՝ և արհեստագիտա
կան ուսումս մ է կղի մնաց։ Ելեկտրադէ
տի մասնադիտութենէս այսօր շատ բս*ն 
չէ մնացած ՝ բացի սորվելու՝ պրպտելու 
մեթոտներէն։ Տ լորիներ վե^^ հիմա է որ 
ևԸ վերադառնամ Հգպրոց'» ՝ երաժ՜շտա
գիտական տոքթոբայի մը պատրաստու
թեան համար։ Այ^ ժ՜ամանակ ա շէս ու
տեր ա յ մերձաւոր արեւելքցի պարսիկ՝ 
արար՝ թուրք երաժ՜իշտներու հետ։ Ե տ- 
րեւոր փորձառութիւն մը եղաւ մերձա
ւոր արեւելեան միւս երաժ՜շտական ճ իւ
ղերուն Տ անօթանալու տեսակէտէն :

1980-/^/ Հերմինին թԼիրճինիա Փաթ
թի) եւ (եուբէն Q արութիւնէ ան ին ծա
նօթացայ » անոնց միջոցաւ ալ հայ
կական ժ՜ ո գո վր գա կան երաժ՜շտութեան ։
Մ շոյ ՝ 1Լանայ երգեր չէին լսուեր Պոլիս։ 
Ակ սանք մ էւ ա ս ին աշէււատէւլ « Ս* եզ էւ հա
մար փոէսանակութեան ինքնատիպ շըր- 
ջան մը սկսաւ . ես կը ծանօթանայի հայ
կական Ժ՜ողովրդական եր աժ՜շտ ո ւթ ե ան ՝ 
անոնք ալ Մ ե րձա լոր Արեւելքի երաժ՜ըշ- 
տական համակար գէն -.Այղ ընթաց,բլ.ն զէս 
ամէնէն շատ տպաւորողը ել մէջս հակա
սութիւն ստեղծողը եղաւ նշմարել որ 
հայկ, գեղջուկ երգի մը լեզուէն եւ ե- 
ղանակային կմախքէն զատ , աշխարհի 
ո՛ ր անկիւնէն ղալը յայտնի չէր : Ինծի
համար տրամաբանական էր որ Հայաս
տան եթէ կը գտնուէր Մերձաւոր Արե
ւելքի մէջ, ե ր ամ շտ ո ւթ ի ւն ը չէր կրնար
ըլլալ մեզ/, ներկայացուածին պէս. այ
սինքն' մ եկն ա բան ո,թեամբ եւ տեսու
թեամբ հիմնուած' արեւմտեան երամըշ- 
տութեան սկզբունքներուն ւէրտյ :

Այս հակասութենէն սկսաւ փնտռտուք 
մը զոր մինչեւ այսօր կը շարունակենք, 
յատկապէս 'Լերմինը, որպէս «Կոչնակվի 
եւ «.Ակն֊»ի մեներդչուհի' կատարողական 
մարգփն մէ/ -. Հիմնական սկիգբ կը նկա- 
տեմ ուռս/ ջին երկու երեք տարիներէն ետք 
սկսած շրջ՚սնը երբ ջանացի տեսնել թէ 
ո՛ւր են հայկական երամշտութեան եւ 
մերձաւոր արեւելեան այլ եբամշտոլ- 
թիւններու հասարակաց կէտԿրը տեսա

բանական մարզի մէջ՛. Մեր նպատակը 
այգ երաժ՜շտութիւնը առնել ու մեր ու— 
զած ձեւին վերածել չէր ՝ այլ ենթար
կուիլ անոր ։ Մանաւանգ երբ խնդրոյ ա- 
ռարկայ էր ժ՜ո գուէրդա կան արտայայ
տութիւն մը ուր կայ դարերու բիւրեղա
ցում ր ՝ խլուզէինք թափանցել անոր՝ ու
ռան g որ մենք անպայման մեր գործին 
եկածը հասկնալ ուզենք անկէ :

Հ Նման աշիաաաԹքի մր մէջ ի^^չ- 
պէԱ կ՚որոշուէին չսւփւսնիշները :

Պ Աճնոնք տարիներու ընթ ա g քին կը 
յստականան : Առաջ սկսանք ձայնեղանա
կս! յին համ տկար դին վրաժ ու շխ ատ ի լ։
Աետոյ հասարակաց կէտերուն յայտ- 
նարերում ով ն չմարուեցան իւրա յատ
կութիւնն երբ։ Այսուհանդերձ ՝ Հմաքուր^ 
եւ Հանաղարտ^ յ գա g քն երը քիչ մը վե
րացական կը մնան։ Որքան ալ պրպտենք՝ 
երգ մ ր' կատարուած պահուն յատուկ ե- 
րեւոյթ մըն է։ Տարբեր էր երէ էլ՝ վազն 
ալ տարբեր պիտի րէԼայ • Ե ոյ րեւո ր ը անց- 
եա ապագա լ տանող թելին հետ յա
րաբերութիւն հաստատելն է » այսինքն 
չափանիշները ճիշդ է որ ճկուն են ՝ բայց 
նաեւ' յստակ ։

Հ- Երթ «մենք» կ՚ըսէք, քանիականն 
հոգի պէսւք է հասկնալ երկու իումթե- 
րուն մէջ :

Պ ՝— ՀԵոչնակ^իի պարադային ՝ *Լերմի
նին եւ էիուբէնին միացայ 1980—/րե : Ա ա- 
ջորգ տարին հինգ հոդի եղանք : Աճնկէ 
էէ վեր անգամն ե ր ո ւն թէ,լԸ զանազան փո- 
փ ո էս ո ւթէէ ւնն ե ր կրած է ու այսօր կըկէ1*^ 
հինգ հոդի ենք՝ Մ աջիդ էժալաջի եւ Անոյշ 
Տօնասլետեանի հետ։

իսկ «Ակն»/, ա ո աջին գաղափարը ծա
գեցաւ 1985-/րե փառատօնի մը առթիւ։ 
1990—/'ե ՝ նո յն տա րին երբ Փարիզի Մ UJJP 
Ե կեգեց ւո յ երաժ՜շտապետ նշանակում- 
ցայ ՝ քանի մը բարեկամներ աշխատանք 
մը տանելու փափաք յայտնեցին : Ա կը- 
սանք կանոնաւոր ձեւով հ անգէալի լ եւ 
յատկապէս շարականներու ւէրտյ աշէսա- 
տ ւ-î.-- ^է՛ ձսւ յն և ղան ut կն ե ր ո ւ տեսութեսւն 
եւ թէ բնագիրներու'. Փորձառական այս 
աշխատանքէն մէջտեղ ելաւ եկեղեցական 
երամշտութեան ուսուցման մեթոտ մը-,
1998-/' 3 ոէնուաըխն հիմնեցինք զՀոգե- 
լոր Երամշտութեան Սւսմանց Կեդրոն^ը 
որ քսանէ աւել/t անգամ ունի եւ որոնց 
հետ շարաթր երկու անդամ կ'աշխա- 
տինք :

Հ •_ Ի՞նչպէս պէտք է բացատրել շա
րականներու յայտագրալ ձեր երգահան- 
դէսներուն յաջողութիւնը , երր այդ շա
րականներուն րուն շրջանակին' եկեղե
ցիին մէջ ոչ nf կ՚երթայ ղանոնք մտիկ 
ընելու,մանաւանդ որ այս երեւոյթը կ՚ա- 
ոընչուի ժամանակի ազդակին :

Պ - Մ 11ւր,էիկ Ր Ր [/.Ո ւ երաժ՜շտա—
կան երեկոյթի մը՝ շարական մտիկ ը- 
նելու՝ կը նշանակէ թէ ատոր պահանջը 
ունին : ճիշդ է որ ժ՜ամանակի հարց մը 
կը ներկայանայ ։ Եկեղեցական ծիսա
կատար ութ իւն ը նաէսօրօք պէտք է ըն- 
դունուի որպէս մեր առօրեայէն դուրս 
պահ մը։ Օրինակով խօսելու համար՝ 
յիշենք որ տարուան Եիրակիներուն մեծ 
մ ասր նուի րուած է *րիստոսի յարու
թեան։ Այլ խօսքովի այդ օրերը Զատիկ

էհ Ատիկա կը նշանակէ որ ամէն Ե իրա
կի ՝ սահմանուած ժ՜ամերգութեան և. պա
տարագի միջոցով մենք ետ !լ երթանք 
երկու հազար տարի ՝ եւ վերստին կ՚ապ
րինք 'Րրիստոսի յարութիւնը։ կրկնու
թեան այս երեւոյթը կայ բոլոր հին ժ՜ո- 
ւլովուրդներուն մօտ։ կրկնուող այգ պա
հերը մեր առօրեայ ժ՜ամանակի հաս կա
րո գութ են էն դուրս են : Երբ ծիսակա
տար ո ւթ ե ան մասնակցող անձերը ՝ նե- 
րառեալ ներկայ ժողովուրդը՝ չեն ըն
դունած այս իրողութիւնը՝ ոչ ալ անոր 
կապը հոգեկան բարօրութեան հետ՝ այդ 
պահը ապրիլ, վերապրի լ կարելի չըլ- 
լար։ Զենք կրնար մեր տաղտկալի առօր
եային չափանիշներով դատել ծէսի մը 
տ ե ւո գո ւթի ւնը ։

Հայաստանեայց Եկեղեցին յատկապէս 
ա՛յս իմաստով վերանո բոգում ի կարօտ 
է ։ ՛Նաեւ երբ չեն յարգուիր զդա յա բանք- 
նեբու դիմող հասարակաց տարրերուն 
կազմած համակարգը՝ —լուսաւորուէ ՝ 
հոտեր՝ գոյներ ՝ շարժում , էսօսք՝ երա- 
ժ՜ըշտութիւն-՝ մթնոլորտի փոխանցումը 
տեղի չունենար : Այղ տարրերը իրենց 
նախանշուած գո րծառն ո ւթ ի ւնն ե ր ը կեԼ 
կորսնցնեն եւ տարբեր չափանիշներու 
կ'ենթարկուին * վաղանցուկ ՝ փ ուի ո էսա- 
կան չափանիշներու հ

ՀԱկն^ի եւ Հկոչնակ»ի ներկայացում
ները կը ձգտին ՝ ի միջի այլոց ՝ ունկնդի
րը իր առօրեայէն դուրս հանելու՝ ա- 
ռանց սակայն ներկայացումը ծէսէւ ն լք
մանց ելու միտում ին։ Պտրզ արարք ժր 
չէ մ արդկային հ ոզ֊եբանութեան առու
մով ՝ ո րովհետեւ ան կե զծ ո ւթ եան եւ ինք- 
նաճանաչումի անվերջանալի ընթացք մը 
կ^ ենթադրէ բոլոր անդամներուն համար։ 
Այդ ձգ ումը պատճաոներէն մէ!լն է ՝ որով 
մեծ թիլով ոչ Հայ ունկնդիրներ ունինք ՝ 
եւ որոնց համար երաժշտութեան Հազ- 
գա յին^ յատկանիշները հաղորդակցու
թեան տրգելք չեն հանդիսանար J Դտրձ- 
եայ նոյն պատճառով՝ տյն Երգերը որոնք 
գրեթէ քսան տարիէ ի վեր մեր երգա
ցանկին մէջ են ՝ ամէն անգամ կը նո- 
ր ո դո լին ՝ կարծէք թէ առաքվին անգամ ըլ
լալով է որ կԴրգուին ։ Իսկ ծէսի պա
րագային ՝ որպէս Փա ր/էզի Մայր Ե կե-
գեցւոյ երաժշտապետ ՝ պիտի ուզէի որ 
ա շէսա րհ իկ ժամանակէն դուրս ելլելու
ձեռնտու մթնոլորտը վերահաստատուէ ր 
մեր բոլոր եկեղեցիներուն մէջ*.

Հ — Երկու խումթերով ալ ձեր երոյթ-- 
ները կր մաւոնեն պրպւոումի սւշխսււոանքի 
մր ենթ-ւսիորքր; Ւ^նչ հիմերով ու մի
ջոցներով կ՚ըլլայ աււփկա :

Պ — Երաժշտագիտական եւ անոր յա
րակից հետազօտութիւններս հետզհետէ 
կը զետեղուին «Ակն^էր շրջանակին մէջ*. 
Անձնական պրպտումներս եւ ՀԱկն^ի 
փո րձառական աշխատանքները զիրար 
կ՛ուղղեն եւ կը լրացնեն ։ Ողնինք նաեւ 
դիւաններու կազմութեան ծրագիր մը որ 
կ'ընթանայ գլխաւոր երկու ճիւղերով։ Ա- 
ռաջինր վաւերտգրութիւններու փնտըռ- 
տուքն է ՝ Երկրորդը աւանդական Երգիչ
ներու ։

Հազա րաւո ր էջերով հայկական եկեղե
ցական երգացանկի արձանագրու թխւն-
ներ գոյութիւն ունին։ Անոնց մէջ կան 
քանի մը ինքնատիպ դպրոցներու եզանա- 
կաւոր ո ւմնե րուն ա րձանագրո ւթի ւննե ր ը ։ 
Եզտծը ամբողջ աշխարհով մէկ ցրուած 
է* գրադարաններու մէջ՝ անհատներու 
մօտ են անոնք ♦ պէտք է գտնել՝ քննել՝ 
դասաւորել ։ Եան նաեւ ՄԹ • գարու P • 
կէս էն մինչեւ Ի* գարու առաջին տաս
նում էակները մամուլի մէջ շարունակուած 
եկեղեցական երաժշտութեան բանավէ- 
ճեր ♦ անոնք կը մատնանշեն փոփոխուող 
մ տա յնո ւթի ւննե ր ը ՝ խնդիրները ու կը 
տեղ եկ տցնեն կարեւոր գէ պքեր ո ւ մա
սին ՝ կը ծանօթացնեն ճակատագրական
շրջ^ս՚ԵնԵրը :

Հ — Իսկ երգիչնե^րը :

Պ •— Հոս ու հոն կան տա կա լին լաւ ել 
ճաշակաւոր դպրոցներու մէջ հասած ե-
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կեղեցական երգիչներ : Անոնց մօտ կա-
[՛ԼԱ՛ է հանդիպի լ այն ամբողջութեան ՝ որ 
կազմուած է առոգանութեամբ ՝ ձայնի 
արտաբերումի ոճով՝ ձայն եղանակներու 
ճշգրիտ դո րծածո ւթեամբ : *Լ,շած երգիչ
ներուս մէջէն որպէս օրինակ կրնամ յ ի- 
չել երկուքը , որոնք տարբեր միջավայ- 
բերէ կու դան եւ տարբեր դպրոցներու 
կը ս1սէտկսյնին սակայն Լաւագոյնս կը 
ներկայացնեն հայկական երգեցողութիւ
նը Վենետիկի Ա խ ի թա րե անն ե ր էն Հ •
վրթանէս Ո լուհոճեան , ել նա ի՚կին և՜
դիսԼտս*հ111J y ներկայիս դանատաբնակ
Արթօ Նշանեան : Կը ջանանք անոնց նման 
աւանդական Դրդիչներ գտնել ել իրենց 
երգեցողութեան դիւանները կազմել։ 
Ս-յդ ուղղութեամբ կը գործակցինք նոյն 
ձ տ ահ ո դո ւթե ան եւ նման չափանիշներու 
տէր հաոտատութիւններու հետ՝ ինչպէս' 
Վենետիկի հ,Հայ Մշակոյթի Ուսումնա
սիրութեան եւ Վաւերագրումի Կեդրո- 
ն^Ը :

Հ - Դիւթի՞ն 
գտնել :

է այգ կարգի անձեր

Պ *— Ոչ* ընդհանուր առմամ բ. դմուար 
գործ է : 'Ոանի որ եկեղեցական աւան
դական եր դի թէ եր են անոնք՝ այսինքն ո չ 
միայն պատարագը գիտեն՝ այլ նաեւ բո- 
լոր մամ ե րդո ւթի լեները անոնց մանրա
մասն ո ւթի ւեն եր ո tf ՝ կը տառապին մեր 
եկե ղեցլոյ ծի ս ա կատ ա ր ո ւթե ան մկջ տի
րող քսառնաշփոթ վիճակէն եւ հեռացած 
են *. Այսուհանդերձ ՝ բոլոր այն երգիչ
ները որոնց հետ կրցած ենք կապ հաս
տատել ՝ ոգեւորուած են հվԼկնծի ուսում
նական եւ վաւերագրական ծրագրերով եւ 
կր խրախուսեն մեգ ։

Հ — Ջեր տարած աշխատանքին հիման 
վթսւյ ? ի՞նչպէս կր րագատրէք «ժողոկրր- 
գական» կոչուած երաժշտութեան մէջ 
ագգեգութիւններու նիւթը :

Պ — Այգ նիւթը շօ չափ ելու համար նաքս 
ս{էտք է մէկդի ձգել տիրող կարգ մը մր
էս այն ո ւթի ւնն ե ր ՝ ինչպէս' աղդային ղք- 
մա գՒԿ" պահ պ անմ ւսն մ ւո ահ ո գութ նամ բ 
բացարձակ հ ւս ր աղատ ո լթե լսն ձգտումր 
ոբ կաշկանդիչ կ. յետոյ , մողո վո լրղնե- 
ր՚՚ւ բարեկամ ութեան ց անկա լի գա ղա փ ա- 
րին վրայ հիմնուելով ամ կնկն պարզ 
չաւիանիշներն անգամ անտեսող «ճկու
նութիւներ . սլկար կ ալելցնեյ նաեւ ա- 
րեւմտեան մշակոյթը որպկս համաչխար- 

զւրրդացման իւարիսթ ընդունող
յւա ղա ըա կան մ ի ա մ տ ո ւթ ի ւն ը յ

^ՒեԳ է որ ազգային երամշտութեան 
գաղափարը նոր է ել Աերձաւոր Արեւել
քի մէջ առաւելագոյնը մէկ ու կէս գա
րու պատմութիւն ունի՝ այն ալ մեծ քա- 
ղաքներոլ պարագային միայն։ Աւանդա
կան երամ շտո ւթիւններու ՝ կամ այստեղ 
կարելի է ըս ել տոհմիկ ե ր ամ շտ ո ւթ ի ւն- 
ներու պարագա յին միշտ բնական եղած 
է նոյն մ ողով ուր գին ե րամշտութեան 
շրջանային տարբերա/լներու ՝ ինչպէս նա
եւ տուեա չ շ^^տնի մը տա ր բեր տոհմիկ 
ե ր ամ շտ ո ւթի ւնն ե ր ո ւն մ իջել հ աս ա րակաղ 
կէտերու գոյութիւնը։ Ասոնք ոչ կը նոյ- 
նացն են ե ր տմ շտ ո ւթ ի ւնն ե ր ը ոչ ալ իրար
մէ կ՛անջատեն ՝ այլ որոշ սահմաններ կը 
գնեն անոնց միջեւ։ Ամէն մէկուն իր 
սահմաններուն մէջ անդրադառնալու լա
ւագոյն միջոցն է երգի քննութիւնը՝ քա
նի որ ամէն մողովուրդ ունի իր լեզուն 
եւ ան կը սլարտագրէ որոշ մեկնաբանու
թիւն մը ՝ ել մանաւանդ երամշտական 
հերքին չափի հասկացողութիւն մը։ Ա- 
մ էն մողովուրդ ո լ ¥ նաեւ նախընտրած 
տ ի սլա ր եղանակներու պաշարր ղո ր կը 
գործածէ ան գա գա ր ա ա ր բեր ա կելո վ : Ա- 
սոնք \ պարզագոյն չափանիշներն են բազ
մաթի լնե բ ռ լն մկջ՝ որոնց սակայն սահ
մանումը լռւբջ հետազօտութեան կը կա
րօտի-. Երամ֊շտութիւնը Հայոց սիրելի եւ 
մատչելի մարզ մրն կ՝ որ զ ի լրին ընդ
հանրաց ո ւմներ ո լ կը մղէ : Յաճախ կը
/սուին զգացական արտայայտութիւն- 
նե բ , որոնք 1լ րնդո լնուին որպկս դիտա
կան տուեալներ : Ա ակայն կա բեո լածէն 
տւ ԿՒ բարդ կ այս նիլթր-,

. Հ — Մեկնաբանութեան աորնչութեամթ , 
երր քիչ աոաջ կը խօսէիք երաժշտու
թեան «ենթարկուելու» մասին, ի՞նչպէս 
կը զանազանէք մեկնաբանութիւնը էլ ա- 
նոր հիման կրայ կատարուած երաժշ
տական յարդարումը ( ա բ անմ րմ ան ) •: Կր 
մերժէ՞ք այս երկրորդը, թ-է երկուքը կը 
տարբերէք իրարմէ : Հարստացնող չէ° նո
րացումը կարելի ընուլ յատկանիշը, ինչ
պէս Կոմիտասի ըրած՜ին օրինակոկ :

Պ *— Երդի մը ենթարկուիլ v կը ն շա- Պ- Կան դրական դործ ո ւն է ո ւթի ւնն եր ՝
նե,,,ր ր ան շո ւշտ ուս ու,

ԿԱԶՍ՜ԱԽՕՍՈհԹԻԻՆ
ՀԱՐՈՒՍՏԸ* Վէ*

ՒՐԱԿԱՆՈՒԹԵՆԷՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

Գր ■ Պըլտեանի Հարուածը 276 Կ1՛"!)
խիտ եւ բազմատարր վէպ կ ; Աձ, բոլորո
վին նոր հուն մը կր բան ւսյ մեր վիպա
կան դրականութեան մկջ :

Մ ան կո ւթ են էն պատանութիւն անցնող 
տղայ մը կայ Պէյըութի թաղերէն մէ
կուն մկջ, որուն անունը չի արուի ը թէ- 
ե՛ t "Ը ձշղրաօրէն կը Հ ամ ապատ աս-
խանէ Հ այտ շէն ին։ Ապագայ մտաւորա
կանն է ՝ որ թերթ կը կարդայ խմբուած 
թա ղեցիներուն համար՝ պա տ ո ւէ րն եր մը- 
տիկ կ՚ընէ կտմ քսոստովանութիւններ կր 
լսկ , աչքն ու ականջը կը դա ոն ա յ թա— 
ղին : Ան կ վէպին պատմ ողը *

Յիս ուն tu կան թուականներուն անսովոր 
դէպՀ ձ*ը քչը *յեցէ թաղը» երիտասարդ մր 
կը սպաննէ իր հայրը։ Q'ա տ ա tf ւս ր ո ւթ ի ւն 
տեղի կ՚ունենայ և հայրասպանը կր րան— 
տ tu ր կո ւի ։ Ան երեք տարի ետք աղատ 
կ՛ ա րձա կուի շնորհիւ մօրը ջանքերուն : 
Եղբայրը ել անոր կինը կր հեռանան թա
ղէն եւ կ՚երթան բնակեյու կեդրոնական 
թաղ մը Պ կ յր Ո ւթի մկջ : Բ անտ էն ելլելէ 
ետք երկար Հ/սպրիր հայրասպանը *. Կր 
մեռնին նաեւ մայրը եւ եղբայրը՝ ինչպէս 
նաեւ ուրիշ մամանակակիցներ ։ Ո բրել 
վկայ կը մնան մ ան աւանդ հարսը եւ ար- 
գէն երիտասարդ դարձած պատմողը՝ ո- 
րոնք կարեւոր րէեր կ՚ունենան վէպին
մէջ։

Այ՛՛ Ւ Կ՚ւ՚Ւ՚լը պատմ ուող եղե լո լ- 
թեան ՝ որուն շոլ- PÎ. կը հՒ ւս ո լին նկա- 
րագրո ւթիւններ ՝ [u ո ր հ ր դած ո լթ ի ւնն ե ր ՝ 
վերլուծումներ՝ մօտաւոր անցեալի դէմ- 
քերու եւ դէպքերու ոգեկոչումներ ՝ որոնք 
ի ր ա կան ո ւթ են էն ներշնչուած բա յց վի
պական ա շխարհ մը կը ստեղծեն իր ու
րոյն մթնոլորտով։

Այո աշխարհի մէջ կը գործեն երեք 
տեսակի անձեր։ Փռապան Համբարձումը 
եւ իր ընտանիքին անդամները նախ • կի
նը Մայրենին ՝ զաւակները Միքայէլր 
եւ 3 ո tf հ աննէս ր•՝ հարսը' ք^եփոր ան ։ Ա- 
սոնք կեդրոնական դէմ քերն են դի պա
շար ին։ Զայն ներկայացնողը պատմ ութէ 
է ' ՈԸ ՒԸ կոԳ*Ըե^ ունի ե ղե լո ւթ ի ւն ը ոգե
կոչող ներ ո Լ խմբակ մը։ Էք բրորդ խումբը 
կը կաղմեն թաղի ներկայացուցչական 
գէմքերը՝ որոնք իբրեւ քովընտի տի
պարներ կր J ի շուին դո րծողո ւթեան մէջ՝ 
բայց կը ծառայեն նաեւ ու մանաւանդ 
կենդան ի կերպով պատկերացնելու գաղ
թէն ու ջարդէն աղատած Հայերը իրենց 
նոր կայքին մէջ*.

Առաջին խում բի տի սլա րները ՝ բացի 
թեփո բայէն՝ կր ներկայացուին պատ- 
մ ողին ու երկրորդ խումբի անձերուն 
կողմէ, որոնք իրար խաչաձեւող ՝ իրա
րու հակադրուող եւ իրար լրացնող կար
ծիքներով ու տ եղե կո ւթիւններով կր 
գծեն անոնց կեն գան ա դի րն ե ր ը : թեփ ո- 
րան կը ներկայանայ նաեւ անձամբ ՝ ե- 
թէ կարելի է ըսել՝ պատմողին հետ իր 
տ ես ա կց ո ւթ եան ընթացքին ՝ միշտ վևր- 
ջթփ, < ա յ ե աg tu կէ տ էն ՝ բա յց ո ւղղա կի- 
օրէն î

Երկրորդ խումբի տիպար ներուն վ էջ 
ուրոյն —եւ յատ էլան շա կան- տեղ մը կը 
գրաւէ պատմողին ^այԸԸ* Ա^' ներկա

նակէ ատեն մը անոր հետ ասլրիլ՝ թ՜ռյլ 
տալ որ անոր ո դին թ ափ ան ց է մեր մէջ*. 
Մեծ—մայրս ճաշ եփելու մասին կ^' ըս էթ 
ձհետը պիտի էփիս՚ծ* տ՛յս է՝ եւ այսպէս 
է որ աւելորդ ամէն բան կը թաւի ի ճամ
բան վբայ եւ հաղորդակցութեան դըռ- 
'նևրը կ[* րաց ուին*. Յետոյ ինխւաբերա- 
բար կու գայ արդէն նորացումը՝ հարըս- 
տաց ումր։ Կոմիտաս Վարդապետի պա
րագային ՝ նախ անհ րամեշտ է դթնք իր 
ժամանակաշրջանին մէջ տեսնել՝ ե ր բ իր 
գործածած տ րտա յա յտ չական ձեւը միակ 
ընդունելին էր Արեւմուտքի մէջ*. Յայց 
ինչ կը վերաբերի իր դո րծին խ ո րքին ՝ 
տարակոյս թէա J ր> ր Կոմիտաս Վարդա
պետ Հէփած է^> այդ երդերուն հետ։

Հ •- Պրպտումի գործին աոընչութեամթ 
ի՞նչ կարելի է րսել Հայաստանի մասին :

րայր ^ւ՚րէ- Ափի*֊ո-քի նման՝ ուժերը եւ 
^Ւջ.ո3^երը ընդհան ր ապէս կը tf ատն ո լին 
մեծ ծր ադիրներոլ համար ՝ որոնք ոլղղը— 
ւած են կամ «մեր մշակոյթը օտարնե- 
րուն ծանօթացնելու'^՝ եւ կամ ՀՀգոյատե- 
ւելու՛ծ։ Ոսկ մեր հրատապ հարցն է' մեր 
մշակոյթով մարդու պէս ապրիլր* Կան 
բաներ ՝ որոնք կարելի չէ եղած պահել 
Երկրին մէջ՝ եւ որոնք դեռ կենդան ի են 
Ափիւռքի ղանաղան ան կի ւնն երը : Տակա
ւին հարցական էՀ թէ ե®րբ պիտի կարե
նանք անցնիլ անկեղծ փ ո խ ան ա կո ւթ եան 
հանգրուանին ։ Ոն չ որ ալ ըլլայ սակայն ՝ 
թէ՛ Հայաստանի եւ թէ Ա ւիի ւռքի մէջ պի
տի յարատեւեն' առանց աղմուկի uJP.[t~“ 
պրտումը՝ փո^ր ծրադի րները՝ անկաշ
կանդ ստեղծագործութիւնը : Երբ ետ կր
^տյինք պատմութեան ՝ ասոնք են որ կր 
դտնենք որպէս բաղադրի չ այն ամբողջու
թեան ՝ ղոր կը կոչենք մշակոյթ։

յացուած է աղուն կողմէ՝՝ իր անցեալ 
կեանքի դէպքերուն ոգեկոչումով՝ վէպի 
J-ամանակի իր խօսքերով ու ա րաբքնե րով 
եւ մանաւանդ լռո ւթեամ բ ։ Կարելի է ը- 
սել թէ դործող ան ձէ աւելի «չդո րծողծ 
անձ է ՝ որովհետեւ չուղեր որ խօս ո ւի 
դէպքին մասին՝ մասնակցութիւն չի 
բերեր ան որ բա ց ատր ո ւթ ե ան ծառայող 
ն ut fit աձեոնու թիւններ ո ւն ՝ նո յնիսկ g tu- 
ւա կց ո ւթեան չերթար զոհին տունը եւ չ ի 
մ ա սն ա կց ի ր անոր թաղումին ՝ հակառակ 
անոր որ ան ո ր մօտիկ րա րեկամ ր եղած 
է եր ի տ ա ս ա րդո ւթեան շրջանին : Ն թէ 
կարենար ՝ պիտի ուղէ ր պա րղասլէ ս ջնջել 
դէպքը իր կեանքէն եւ. ի ր tu կ ան ո ւթ ե- 
նէն ։

Այս խումբին կր պատկանին ղուն աղեղ 
ո ւ կեն դա ն[, տիպարներ՝ որոնք tf կան երն 
են դէպքին և ի րենց վա րկածը ունին անոր 
մասին։ Ոաել կեդրոնական դէմ քե րուն :

Անթի քտն յաւ կա րծի ք ուն Ւ թէ՛ Համ- 
բարձումի ՝ թէ՛ Յովհաննէսի մ աս լ,ն ՝սլա ր- 
զապէս չի կրնար պատ կե ր tu ցն ե լ որ ntju 
վեըԱ՚նը հ այրասպանութիւն դործած ըլ
լա J : Ղ*եղամր նոյնպէս լաւ կարծիք ու- 
նի Հ ա մ բ tn ր ձու մի մա ս ին , Ա իւ օն յ անց tu—

Գրեց'

ԳՐհԳՈՐ ՇԱՃՒՆեԱՆ

լոՐ ևԸ գտնէ ՝ որովհետեւ չէ կրցած իր 
ամ ո ւսն ո ւթեն էն ետք ստեղծուած կացու
թեան տ ի ր ա սլետ ե լ եւ կը հաստատէ թէ 
Տ ովհ աննէս ը կը նախանձէ ր եղբօրը։ Նր- 
շանը բոլորովին ուրիշ կարծիք ունի ՝ 
ըստ իրեն Համ բա րձո ւմր աւելի իրե՛ն 
համար բերած էր հարսը րան ազուն՝ 
Յռվհաննէսն ալ իր կարգին «աչր տնկած 
^՜» անոր ։ վարսօն անվերադարձ կերպով 
կը դաաապա րտէ թեփորան , զա յն «պե- 
լա» կր նկատի պարզապէս Աեխակ Հա/— 
կուհի՚հ ալ կ՛՚այպանէ թևփորան , ^.ջլթիկ» 
կ՚որակէ զայն ել կ՚ըսէ թէ անո՛ ր հա
մար Յովհաննէսը ս պանն եց իր հայրը։

Պատմողը կը հաւաքէ՝ կը հտմադրէ 
այս բոլոր կարծիքները ել անոնց կը մի
ացնէ իր խորհրդ ած ո ւթի ւնն երը : ե ր ե- 
ւակայէ ու կը նկարագրէ նաեւ տոհմ tu— 
ոյղծութեան ու սպանութեան տեսարան- 
նհրը՝ հոգեբանական tf եր լուծումնե րով 
կր փորձէ բացայայտել հօր եւ զաւակի 
յա ր ա բե ր ո ւթ ի ւններր :

'Ոուքը^ւտի տիպարներ են Տաճատը ու
սուցիչ՝ Ադըվոյրդ Միոաքը դերասան ու 
բեմ ագի ր ՝ Օրիորդ Ա* ա ր թւ ու Տ ոպրին' 
թաղային դերասաններ՝ նկարիչ Հայ- 
կազը՝ Հաղրրվարգը՝ Փիլի պ պո սը , Ը- 
ո ուս Աամսոնը՝ Կանաչ Յտկոբր ՝ եւայլն։ 
Ասոնցմէ ոմանք պահած են իրենց իրա
կան անունները ՝ ուրի շն եթ որոշ ծսլտո լ- 
մի ենթարկուած ՝ բոլորն ալ իւ րայա— 
տոլ կ են' բնորոշ ՝ կեն դա նի։

Կարելի է ընդհանրացնել «երկրորդա
կան տ ի ր սլ ա րն եջւ» ո լ մասին ա րտա յա յար- 
ւած կարծիքը վէպին մէջ —էջ 224— ել ր-

"ել թէ իրս,կտնին մէջ տնկտրել 
պտրներ չկան ՝ «րս լո րն տլ տպրաՆ ս ‘"է 
կր միւսին հանդէպ ազդում,սէ Ոլ ք' 
կտղդեցութետմբ^ ՝ բայց նտխս,^' 
կտն դեր ունի պատմողը . I,ը ։լ" '"֊

թուոզ մարզերու ել կիներՈլ 
աշխարհը՝ «կ՛եր եւակա յէ [անոն „1 

ինչպէս ըսուած է էջ 2^-ի մէջ՝ , ք' 
անոնց հոգին եւ մարդկային 
կան ապրումներ կը հանէ լոյ,, ‘'Հ'

«Նախախնամական դեր^իաեղ /ս£ 
է նաեւ ըսել «նախախնամութեան “է 
Որովհետեւ պատմողը տիպս,բներով 
կաաագիրը անօրինողի պաշտօն մո Ïî 
վէսլին մէջ՝ անոնց գերարաշխումր 
տարողի և դործունէոլթեան չափը թ 
զի : Միամամանակ դործող է ել 
տուող՝ խօսող ոլ խօսիլ տուող. [

Բարդ էութիւն մր ունի „ւն . տիպա 
ստեղծ է ու տիպար ՝ պատմող ոլ յ>„,ԱԼ

՚11’"ղ փրածը վեր լո լծող '
թեան իսկ մէջ. Կրկնակ՝ նոյնիսկ էըըՀ, 
գոյավիճակ մրն է իրը. նախ տեՀ
ո։- ԼսոԳ վկ"՚յ կ ՝ հեաախոլզող _
մասնակից ՝ յետոյ' <^ամ անա կագի ը-թ 
յագրող : Աւելին . ինքն իր հևա ել թ,քն լ' 
մասին խօսող անձ մրն է՝ առանցքս 
րողջ վէպին Z

կ/՛ վևրլուծէ ու կլ, մեկնաբանէ իլրա_ 
քան չի լրին հոգեբանութիւնը՝ կը բաչի,^ 
տիպարներուն ու կը բաշխէ անոնց 
տեսնելու եւ լսելու ՝ ինչպէ,, նաեւ ցո^. 
նելու եւ լսել տալու կարողութիւնք. 
տայ անոնց մտածումները՝ արարքները՝ 
մանաւանդ խօսքերը-. Ըսուողի՝ ըս„ս,պ 
վէո/ն է Հարուածը: Կը նոյնանալ նսմ., 
իր տիպարներուն հետ որոշ ապրումի 
կամ արարքի մը ներկայացումի պահուն՝ 
ուղղակի կը շփո թո լի անոնց հետ՛. Ար 
է յատկապէս պարաղան Յովհաննէվ 
ներկայացումին վէպի վեցերուն՝ երբ 
հմայական արարքով մը կարծես Հա,/. 
բարձումը ել իր հայրը կր չփոթուին հօր 
յաւերմական տիպարին հետ ՝ մինչ ինքը 
Յովհաննէս ին ընդմէջէն կը նոյնանա/ 
ւրս ւտ կքէ կե րււլւս ր քէն հետ î

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՎԻՊՈՒՄԻ

ո՚^փ բեորոշ կառոյց։ Կր բաղ- 
կսւն այ այբուբենով զանազանուող ւքեւյ 
հատուածներէ ՝ որոնք իրենց կարգքն կը 
բաժնուին թիլերով նշո ւող մասերու։ Այս 
վերջիններն ալ ունին են թամ ասեր՝ ո- 
րոնք պարապ տողերով անԼատուաե են 
իրարմէ։ Որոշ համաչափութիւն կայ 
հատուածներուն միջև թէ՛ մասերու համ- 
րւսնքի ել թէ էջեր ու մօտաւոր թիւք տ^“ 
ո ա կէտ էն ♦ առաջին ել վերջին հատ-
tt ւածն ե ր ր հ ամտպտտաս քսան են իրարու^ 
երկրորդ եւ նաքսա վերջին հատուածները 
նո յնպէս ։ Կեդրոնական երկու հատուած
ներ ր ամէնէն մեծ թիւր ունին մասերու՝ 
իննական ՝ բա յց ամ էն էն երկարները չէն 

Այս կառոյցը կարելի է բո լո րա ձեւ եր
կատել իր ընդհանուր ձեւին մէջ*. Վէս1ք[ 
կը բացուի թաղի մ ո ւտքին խմբուած ու 
Համ բարձում ի մահուան [ու՜րԸ դիմսւկա- 
լող մարդոց տեսարանով և պատմողք հօր 
լռո ւթեան սաստով ՝ եւ վերջին հսւտուա- 
ծր կր ս կսի ւք եր ադարձով նոյն տեսարա
նին ու նո յն սաստին ։ Ոսկ գո րծո ղուի ք1֊" 
նը չի ղա րդանա ր մ իագիծ ձեւով*. Պատ“ 
մ ո ւթիւն ը կր ս կսի ՝ /լ ընդհատուք
մը՝ յետոյ կը վերսկսի էջեր անդքն , բա 
քսո րանա լուք ու տարածուելով*. Յեղքկո՚“ 
նային զարգացում մ ր կ՚ունենայ ան*. 
ջան կեա լ նկա րաղ րութի ւններ ՝ ոգեկո
չումներ կր գրաւեն ասէ րածքր^ մթնո
լորտ կր ստեղծեն ՝ միջավայրը կը բնո[՛"' 
շեն՝ մ ան րամ ասնո ւթի ւններ կաւ
պատմ ութեան : Ո- վկ ա ները տարբեր 
նե րո ■ւ կը բացայայտեն դէպՀՓ['Ր_’> 
ս եփ ական մ եկնաբան ութի ւնր կ”*- տ,ս^ “՚ 
նոնց ՝ իրենց հայեացքով կը ներկայաՀմ 
ն են նաեւ գէմքերը՝ անձնական չափ1 
ն ի շնե րով կր ղնահատեն *. նւ>յեքս^ ,Ա<^ 
նական ձեւով կ՚անուանեն ղանոնք* ՛/F. 
ո ասլան ր մէկուն համար Համբարէ է'՝ 
մ ի ւս ին հ ամա խ Հա մբէւկ ՝ Յովհ-^"1՛

Օհ ան ՝ 3սվան ՝ եւայլն :

Ոլ մասերը եւ մանրամասերը՛, nF 
թորուած են ետ ու առաջ ոսաումնեբ 
տ ե ւո ղո ւթ ե ան 11Ը յարդարովն Հ-Լ

ղ ո լցո լին իրարու՝ կր կազմեն J
պատումներու խճանկար մր} 
նա կադր ական ու ւո ր ամ ա բանական ['F Հ 

սաւորումը կը դտնէ
մտքին մէջ*, քյճանկարի կսպմութ^ 
ր&.ր»ը նոյնը չէ միշտ- Կ՚Ը1^'Հ" խ 
մի տրամաբանական ընթացքն է) 
ատեններ ' ժամանակը } յաճախ 
ւոր կապակցում մ ը ՝ո բ յա րադրրէԼ^ 

հակադրութեամբ կաէ^
" " ‘ ՝ *• « /. Աեց1, ւյզո ւդո րդո ւթեամ բ կր դորօ՚Հ*

Fonds A.R.A.M
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/4<"7/'"5, հն ’ որ lIPI’-
"'1 քԼ։Ա,„ել l'u,l Գանոնք ^ ^ռանց անդ֊ 

Լ j ^լո։ "'հ II՝1'է'Լ մէ՚ւ ՚չ,"նբ։։։։ք"ւ։,խււ
է՝""1 ,, .(H, տեսար՛"'''?'' ծանր,,,,, Լ-
ւՀ,Ա^1-դ!’ն: l,‘.lu“/iu - °Z'AÎ'",,Z’ -"֊

պ կ՝ան!1^1>^ք
’îll.îhl'l' ղ°ղանԸւևրո'ն, անոնց-
տւՀ՚ւ թ""1"-մ1՛ տե>։ւսրս՚նՒն*

^„րումի ^“։ն մը '1Ը ''։"ն/“Է 'Ա'՜
։ոլ,ղ, ստեղծագործական արարքը, կը 
"Հրատ՛՛է կը պայմանաւորէ զայն։

կ՝թ ՜ '
պ^ր-" /- A Z7A Î
Նանանք "i1 կ ը-է թէ ն°-

թեր առած է դէպքին եւ ՚1կ-ներ"^ մեկ-
ձսւթիւններուն 'րս"’1'ն : Հ"՚ւանօրէն

1ր կ՝,""ե', ր նաեւ ռ՚֊րիչ առիթներով : 
քպց "Ս" եղելութիւնը աւելի ի.որ կեր- 

լ տպաւսրած է զինը , քան ուրիշներ , 
^,„Հ„ մտածել կու ո,ան հետեւեալ աո- 

ղերը-

(կատմութեան մէջ եմ, կկուէ, ես այլ
եւս չեմ կրնար զերծիլ անկէ : Թերեւս 
սկիզթէն անիկա կը քաշէր զիս իր ցան
ցերուն մէջ , չէի նշմար ած (££153): 
Անկարելի էր ծերրազատիլ անկէ ես 
մեկնի] , անվնաս • ո'սր ալ երթայիր 
'էին կթնար զերծիլ անոր ննշումէն, 
կարծես րււնօրէն ամրացած էբ մըա- 
քիւլ վրայ , ոսրիշ րան կարելի չէր ը- 
նել քան աեղ տալ անոր , միրնուիլ ա- 
նոր մէջ (էջ 202) :

իայց կԸ խոստովանի թէ չի -լիտեր՝
^նչմւ կը յիչէ դէպքը ■ Ան կը յառնի են-
խսղիտակցութեան [սորերէն , կը դառ- 
ia,/ մեկնակկար միամամանակ հոգեբա
նական եւ դեղարուեստական աշխատան- 
քկ մը: Պատմողը կ'ուղէ յիչել ո՛ւր ել 
կ՚նչպէս կ՚ապրէր , ուրկէ՞ մեկնած է: 
կւ կը պարտականութիւնը կր ն կատ է ը— 
"է /'՛Լ՝ "Ը հ-.!ԸԸ լո՚սծ էր , «վերջա
պէս խօսիլ»: Զի գոհանար նաեւ գրելով, 
վէպին մէ£ ի“կ կԸ վերլուծէ իր դրա
նը, դէպք մը պատմող վէպը կը դարձնէ 
նաեւ դրութեան , վիպումի վէպ !

]'սկ վիպումի դո րծ լթ- թա ց ը կր պատ
րաստուի երկու հանգրուանով : նախ
'[[ւպոզը կր վերականգնէ էր հէն տպաւո- 
լութ է ւններ ը ՝ ապա' փաստաց էու թեան,
տտրօրէնակ ո ր ոն ո ւմ ո վ մ ր մ ար դիկ կը
հարցաքննէ ՝ ւէ ա ս աա թ ո ւղթ՜ ե ր աչ ըէ կ' ան- 

ք տեղերու վ ե ր ա յ ց ե լո ւթ ե ամ բ հէն
Հուշեր կը թարմացնէ*. Ու կր ւվ երա կեն
դանացնէ անցեալը ճ շդր էտ եւ վա ւե ր ա- 
կան մ ան ր ամ ասն ո ւթէ ւնն ե ր ո ւ վ է պա կա
յացում ով*. է րասլա շտո ւթէւն չէ փորձա- 
հը՝ Պըլտեան շատ հեռու է է ր ա պա շտ 
դեւրս դէ տ ո ւթ են էն ՝ ա յ լ տեսա կ մԸ ար- 
•մստավ-սրմ բծախնդրութիւն , որ ճըչ— 
մարէս,ը կր հետապնդէ ï Իսկ ճշմարիտը 
անգայտ ու խուսափուկ ï

Տեսակ մբ տեսական հոսք զիրար հրր- 
մրշակող , պասսւտող ոս քայքայող 
պատկերներոս, գոյ ներոս, ձեւերու, 
խօսքեբոս, հակասական ղրոսագներոս 
որոնք կ՚երթան լքիեսնոյն յայանակեր- 
պոսմի ոս ւսնյայսսսցման ուզղու- 
թեամր (էջ 202) :

հոսքն է որ կլ, ջանայ ներկայացնել 
:

fy մէջ կատարուած թմ որում ր մ ե կնա- 
(՛անող ել դրելու արարքը վերլուծող 
պա uni ող—վէպողը չէ բացայայտեր սա
կայն վէպէն վերն ադէ րը եւ բնա բանը ՝
որոնք թո րհ րդա լՈ ը կը մնան մ էն չե վ եր^ ՝ 
մէնեշլ վէպին վերջը : Ինչո՞ւ Հարուածը : 
flfn լ}, կողմէ ալ ւուած ՝ որո^ւն կողմէ
աոաւյոլած : Ալ էնչո*լ այս բնաբանը 
•ոաշէսէ աւանդավէպէն' Անդ կսւցցհս հՆ

ifjl Մւեսցես : Պըլտեան է դո բծէն մէջ 
11 չ il է կ մ ան րամ ասն ո ւթէ ւն պատա հ ական 
հալելէ եւս այս երկուքը՝ որոնր էւ ո ր- 
^(Լրդտնշա1լան նշան ա կո ւթէ ւն ունէն : Ոա- 

J‘UJIUJU> տկնարկութէւններու բացակա- 
-("•թեան կտրելէ է դոնէ տրամաբանա
կան են թաղը ո ւթե ան մը դիմել :

Հկպին վերջին հատուածը եւ յա տկա- 
ւՀ11 վերջէն էջը որոշ չափով կը դէւ- 

I “յնեն այս ենթադրութէւնը : Հոն «հար- 
7^>> բառը երկու անդամ կը դո րծած-

/ սԼտամողէ հօր կապակցութեամբ*. 
քԼ՚՚Ոլէ թէ lu/l ^անկարող էր դէմ ադրե-

I հարուածէն առանց լռելու?} ՝ եւ թէ 
Ա 11J Հտնհասկնալփ հարուածը?} եղած 
ԸԱ- ՛Լ I՛C մ ահուան պատճառը : Ետ րելէ է 
Լակացնել թէ հա րուածը հօր կրած

J ևձն էր պատահած դէպքէն ՝ բայց 
J՛/ ^աԼ ^տցայայտում կտրելէ չէ ընել 
‘1՚^թ այս տուեաքներով *.

յնն է պա ր ա գան բնաբանէն î Ն" յն
,մէէ խ°-ք 'ւ՝ր՚ււս՚յ վրիպած 
լ լ Հ°ր նզովքէ մաս էն : Ուրեմն
I Լ հայրերոլ ել երկու ո րդէներու 
t Լ 1,րէտւոր նոյնացումէն ետք հօր եւ 

կ[’ ^րպարներուն. հետ՝ թորհրդա-
տ1թտ րկո ւթէւն մը տոհմ ապղծու-

թետն, հայրասպանութեան ե, հայրական 
'1"1„վքի : Ար, ձեւով կ'արդս,րաց„լի րնա- 
րանի գործածութիւնը, րայց 11,ի, կ1,ր_

չի Ը"։!յայայտոլիր ; Թերեւս լրիւ 
րաց տար ութի լնը պիտի գայ աւելի ուշ' 
վիպական եոաղրութեան երրորդ հատո- 
րէն հետ :

Հարոսածր մանրապահերոլ շարք մըն 
է , որոնք միասնաբար կ„լ տան անձ մը y 
անոր թօսքն ու շարժումները՝ արտա- 
քէն տեսքն ու հ ոդե բան ո ւթ է լն ը ՝ չուրջէ 
առարկաներն ու բնութեան երեւոյթնե
րը , ձայներ ՝ ձեւեր ՝ գո յներ ՝ հոտե՛ ր 
'*յոյ*յէսկ, բեմա յարդարում ու բեմական 
տարածք ՝ որոնք կեանքէ մէկ կոտորակը 
kli կենդանացնեն ձեր աչքերուն ել մէւս 
ղդայարանքներուն դէմաց *, թատրոնէ էս- 
կտկա<1ւ տ ես ա ր անն ե ր կամ շարժանկարէ 
փլան?/ձՀ/ ՝ որոնք y տեսողական ա րուեստ- 
հերու յատուկ արհեստադէտութէւևն աէ 
4 Օ€էտադո բծեն է նպաստ վէպ ո ւմ է բարդ 
ա բարքէն *.

lJ*Ju մ ան ր ապահ ե ր ը պատմողական են 
մ էամ ամանակ ու նկարագրական ՝ վեր
լուծական ու [unրհրդածական : վէսլո-
ԴեԼ ւե գոհանա ր պատմ ե լով պատահար- 
ներր՝ նկա րադրե լով վայրերը. կը մաս
նակցէ դէպքերուն ՝ կը կենդանացնէ մէ- 
^////Z/z/./Zz/7 : լ է աժ ամ անակ ՝ պատահար
ներու անցեալէն մէջ կ'ասլրէ ու դրու
թեան ներկայէն*. Jj լ որովհետեւ գրու
թեան ու տպագրութեան աւանդական ձե
ւեր ր րաւարար չեն բարդ ու բազմատարր 
այս էրտկ անութէւնը հաւատարմօրէն 
ներկայացնելու , Պ ը լա եան կը ստեղծէ ու
րոյն դրելաձել ու տպելա ձեւ ՝ որոնք ան- 
[un ւսափե լ էօր էն կ} առաջացնեն րնթերցու- 
մ/, *!:որ սով ո րութէւններ *.

Այսպ^ ՜ս ՝ հեղէնակա յէն բացատ բու
թէ ւն ՝ գործող անձերու թօս ա կց ո ւթէ ւն 
եւ արարք ՝ շրջապատ է ն կա ր ա դր ո լթ է ւն 
եւ այս բոլորէ մասէն թո րհրդածութ է ւն 
կր արուէն մէասէն ՝ հ էւս ո ւած էրարու : 
Եւ- էբթ1- հետեւանք այո մօտեցումէն՝ 

ջնջուէն չակերտները՝ թօսակցութեան 
ղծէկներ ր ՝ կր փոթուէն սլա ր րե ր ո ւթ եան 
կառուցումէ կերսլերը : *Լլոր տողը ան-
պա յմ ան դլթադէ րո ֊Լ չի սկսէր՝ որովհե— 
տեւ կը պատահէ որ շա րունակէ նա թորդ 
տողէ մէջ րս ո ւածը պարագայէ մը յաւե— 
լոլմով ♦ ել պա ր բե ր ո ւթ է ւնն ե ր ր հարթ 
կերպով էրարու չեն յաջորդեր մէշտ՝ կր 
պատահ է որ փ ա կա դծ ո ւած ամ բողջ պար
բերութեամբ մը րնւրմէջուէն՝ կամ տ 
լա յնք էն կէսը գրաւեն' մէւս կէսԸ ձգե
լով բա ց ա տ ր ա կան տողերու ՝ ո րոնք նա
եւ ու րիչ տառատեսակով տ պո ւած կ^ր լ- 
լան : Համ ա կա րդէ չէ դո րծածո ւթ է ւն ը մ եծ 
հնարաւո րութէւններ կը ստեղծէ նման
դրելաձեւէ համար*.

Ընթերցողը կրնայ երկու տա ր բե ր կեց
ուածք ունենալ այս է րող ո ւթեան ղիմ աղ : 
Կրնայ պարզապէս նկատէ չունենալ -այս 
նո րութէւնները եւ աւանդական ձեւով 
տա բուէ լ րնթերցումով' Հաա րո ւէհ» բա
յէ կրաւորական հ աս կաց ո ղութեամ բ *ժգ ըր- 
նայ այն ատեն հետ աքը քր ո ւթ ե ամ բ կար- 
դ*ոլ պատմութէւնր ՝ վերանալ նոյնէսկ 
անոր որոշ մաս երու թորհրդաւոր կամ 
բանաստեղծական մթնոլորտէն*. Ոայց 
կրնայ նաեւ կարդալ լա րուած ո ւշադր ու- 
թեամբ՝ դարանակալ ամէն նշանէ՝ փո- 
փոթութեան կամ նոր զգացումէ*.

Երբ ույս պէս կը կարդանք՝ էս կապէս 
մ ասնա կ ց ո ւ թ է ւն կր բերենք լէնե—
լա թեւ/Հւ՝ ՝ մեղսակէց ՝ նոյնէսկ ստեղծա- 
կէց և՛’ դառնանք հեղէնակէն : Ու մաս
նաւոր հաճոյք մը կր զգանք այս թոր- 
հրրդաւոր կապէն ։ Ե.յն ատեն դժուա- 
րութէւն ունենար մտնելու այս
բարդ գործէ կառոյցէն մէջ՝ համակուե
լու անոր թո րհ ուրդով ու գեղեցկու
թեամբ*. Հեղէնակէն պէս մենք ալ կը ա ը- 
ր ոհ ո լինք, մեր մէկ մաււը կ'ըմբո շի,ն է 
վէպը, միւսը կը գնահատէ զա,Ր՛ ‘Ս՚ր- 
լուծող ընթերցասէրի դատումով:

Եր ւդնահաաէ նաեւ ճկուն, ճշգրիտ , 
արտա յայտ ի չ արեւմտահայերէնը, որ 
հեղինակը կը գործածէ : Պէտք եղած մա- 
մանակը անոր կը խառնուին տարրեր 1չր- 
դրբում ի, Աերաստիոյ բարբառէն, կամ 
ալ ւդա րձ ուածքն եր Լիբանանի մէջ ղոր- 
ծածուող եւ արաբերէնի կամ թրքերէնի 
աղդեցութիւնը կրոՂ_ արտայայտութե- 
նէն : Անթիք ան ու Ղ*եղամը բա ր բառ կր 
գործածեն , Նշանը , Վարսօն իրենց ու
րո յն խօսելաձեւը ունին , Մայրենին 
կթրքեր է՛է, էն նոր գարձածի երանգով» կը 
խօսի , բոլ՚՚ր կերպարները ունին իրենց 
ուրոյն արտայայտութեան կերպը, որ 
գովական բառով մը, անէծքով մը, հայ
հոյանքով մը կամ սովորամոլութիւն 
արտայայտող բառով մը կը յատկան շուի , 
կր նպաստէ անձի անհ ատականա ց ո ւմ ին : 
Երբեմն, երբ հեղինակը անոնց մասին 
կը խօսի, իւրա յատուկ այս տարրերը կը 
մ անեն նա եւ հեղէն ակտ յէն լեզուէն մէջ՝ 
տեղա յէն ու ժաման ակա յէն դոյնով կ^օժ-

KAREKINE
CATHOLICOS DE TOUS LES ARMÉNIENS

par Francisco CHIOVARO

Parmi les chances qui m’ont été offertes 
par mon séjour parisien, je compte tou
jours la cohabitation avec des frères armé
niens. J’ai appris à les connaître et à les 
aimer. Connaître d’abord. Car, que sa. 
vons-nous, catholiques occidentaux, de 
nos frères d’Orient, arméniens ou autres, 
de leur foi, de leur histoire, de leurs pro
blèmes? Avouons.le, presque rien. Dans 
le monde de la communication globale, 
c’est scandaleux. Il est vrai que l’accès à 
certains de ces mondes orientaux était un 
domaine presque réservé à des spécialistes. 
Maintenant, ce n’est plus le cas. Le livre 
qui vient de paraître : Karékine I’r, 
catholicos de tous les Arméniens. Entre
tiens avec Giovanni Guaita, Nouvelle 
Cité 1998, 318 pp., met à la portée de 
tous l’histoire et l’actualité de l’Eglise ar
ménienne. Un livre à lire et à relire pour 
connaître l’histoire merveilleuse d’une na. 
tion chrétienne dès la fin du IIIe siècle. 
C’est dire l’importance de ce livre qui 
ouvre nos horizons et témoigne d’autres 
solutions données à certains problèmes 
qui angoissent le Christianisme occiden
tal.

Le livre est une longue interview, il 
vaudrait mieux parler d’entretien du pro. 
fesseur et journaliste Giovanni Guaïta 
avec l’actuel catholicos (patriarche) de 
tous les Arméniens, Karékine Pr. Il en 
résulte une exposition à trois niveaux : 
une autobiographie condensée du catho
licos, (CC.I.III); un résumé de l’histoire 
de l’Eglise arménienne (CC.IV-VI); un re
gard sur le christianisme dans le monde 
moderne (CC. VII.IX). Les deux derniers 
chapitres (X.XI) donnent l’interprétation 
chrétienne des événements les plus ré
cents qui ont touché l’Arménie et les Ar. 
méniens et s’ouvrent sur les perspectives 
que l’avenir semble réserver à l’Eglise 
arménienne et au Christianisme en géné
ral. Ces quatre blocs donnent au livre 
un métier solide; mais n’enlèvent rien à 
la vivacité du dialogue. Le catholicos nous 
surprend plus d’une fois par ses ouver
tures que nous croyons impensables chez 
nos confrères d’Orient, par exemple quand 
il relate la présence massive des laïcs dans 
l’élection des responsables de l’Eglise ar. 
ménienne (pp. 181.187). D’autres fois,

տեն զայն, էլը դարձնեն մ իամամանակ 
նե ր կս, յաց ո լց չական ՈԼ իւրա յատուկ*.

ԿԵԱՆՔ ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ

Րարդ ա յս դո րծ ը կը հետապնդէ բարդ 
ն պա տ ա էլն ե ր' մ իամամանակ ազգային, 
անհատական , գեղա ր ո ւես տա կան :

1Լէպին սկիզբները, էջ 92—93, հետա- 
քըրքրսւկան հաստատում մը կ'ընէ կեր
էդ,,, ր—պատ,! "ղը *

Ուզած եմ ւզատմութիւնր փրկել մո- 
ււացումէն, ինչպէս կ՚ընէին ատենին: 
(•••) Ապրեր եմ կարծես ասասպելու] 
մը, այգ մարդոց պէս ես ալ մնացեր 
եմ երկրի մը մէջ որ վիպումի երկիրն 
է:

Ենթ ադէտակց ութեան մ էջ թմ ո րուող 
պատմութեան մասէ^ն է թօսքը՝ թէ& հայ
րեն է զանազան մարզերուն՝ որոնցմէ u— 
կած են վէսլէ մարդէկը նոր կայք մը՝ 
Հայերու նոր շէն մը հէմնելու*. Հաւան- 
օրէն երկուքն ալ : Ո րովհետեւ Պ ըլտ եսւն ՝ 
կամովէն թէ ա կամա յ ՝ . գէ քո ո ւթեամ բ թէ 
ենթադէտակցութեամ բ,՝ ղուղէ վերա
կենդանացնել ու դէրով սեւեռել հայրենէ 
հողէն կապուած պատմ ո ւթ է ւնն ե ր ը ՝ որ 
իբ հե րոսները բերած են մէասէն դաղ- 
թի ճամ բանե րէն մէն չեւ Հբլուր ը?> ՝ բա յց 
նաեւ ւթլայադրել UJJ*^ հ աւա քական ու- 
թեան ու վայրերու մասէն ՝ որոնք Սփէւռ- 
քէ կեանքէն սեմը կը կաղմեն*.

Պատմութեան ընթացքէն ՝ էւրաքանչէւր 
կերպարէ առէ թով ՝ ան յետադա րձ ս,կ~" 
նարկ մը կը նետէ անցեալէն վրայ ՝ կ'ո- 
դեկոչէ ծննդավայրէ՝ բայց մանաւանդ 
աքսորէ կապո ւած յուշեր ՝ դեղա րուես- 
տական պատմութէւնր կը դրէ ^րկէրէ^1 
ելքէն և նոր կայք հաստատումէն' կէէէկ~“ 
եան ներգաղթէ մէջանկեալ եւ աղէ տա լէ 
արարով*. 1էյս մարդէկը ամ բողջ ով էն բը-

il semble très loin de notre culture occi
dentale, par exemple quand il parle de 
la place faite ou à faire aux femmes dans 
l’Eglise (pp. 189.196). Mais on sait bien 
que l’Eglise arménienne est une église 
particulière, avec une histoire particulière 
qui s’est forgée à partir du IIIe siècle et 
qui est intimement mêlée à l’histoire et à 
la culture de tout un peuple.

Le point d’orgue du livre est l’œcumé
nisme. C’est la préoccupation majeure 
de Karékine Ier. Dès 1955 (il avait alors 
vingt.quatre ans) Karékine Ier fut un 
œcuméniste militant. Il l’est resté quand 
il fut élu, successivement, à la tête des 
églises arméniennes en Iran, à New.York 
et au Liban,, avant d’être élu «catholicos 
de tous les Arméniens» en 1995 avec ré. 
sidence à Etchmiadzine. Au chapitre IX, 
il livre sa conception de l’œcuménisme 
et c’est un point de vue étonnement mo
derne: il ne faut pas tendre à supprimer 
nos différences, mais les assumer dans 
un dialogue permanent qui doit s’instau. 
rer entre les différentes confessions chré
tiennes: «Saint Pierre et Saint Paul sur 
les mêmes questions ne pensaient pas de 
la même manière, et le Concile de Jéru
salem en 49 dut résoudre leur dispute... 
Ensuite, les querelles théologiques des 
premiers siècles ne furent nullement moins 
difficiles que les problèmes qui se posent 
aujourd’hui au mouvement œcuménique». 
Cela implique avant tout une vision opti. 
miste du mouvement œcuménique jus. 
qu’à faire de l’œcuménisme une des com
posantes essentielles du Christianisme. Cette 
vision positive ne cache nullement les 
difficultés que le mouvement rencontre 
spécialement ces derniers temps. Karé. 
kine Ier en a vu d’autres dans sa vie et il 
garde l’espoir.

En. terminant ma lecture, j’aurais voulu 
en savoir plus sur cette personnalité at
tachante. Bien sûr, le livre ce n’est pas 
une biographie; néanmoins, j’aurais aimé 
savoir: mais comment s’appelait-il le pe. 
tit.fils de paysans de Kessab (en Syrie)? 
Et son père? Et sa maman qui vit encore 
avec lui?

Paris, le 16 Décembre 1998

լուրէն վրայ չ^են ապրէր՝ անոնց հյւէր- 
տը լեոներն Սարոյեանէ հերոսէն
սէրտէն պէս*. Պըլտեան ժամ անու կադէ րն 
է մեր կեանքէ դաժան այդ հատուածէ ե- 
ղե լո ւթ է ւնն ե ր ո ւն ։

վկան ու վկայագրողն է նաեւ տարա
գրութեան մէջ վերըևձէւղոզ կեանքէն ՝ 
էր գովելէ ՝ յոլգէէ t ծ էծ աղե լէ ՝ ^/ն ut- 
դատելէ մանրամասնութէւններով։ Եր 
լսած պատմ ո ւթէ ւննե րուն մ էջէն կը տես
նենք Հա յա շէն է հէմնումը՝ նոր կեանքէ 
կազմա կերպում ը կուսակցական պայքար
ներու մթնոլորտէն մէջ՝ թազա յէն սո
վոր ո ւթ է ւնէն ե ր ո լ արմատաւո րում ը*. Տե
սա յ ա րդէն էր աչքերով կը տեսնենք 
էւեղճ բայց ձնա յուն կերպարանք ստա- 
ցտծ նոր կայքէն կենցաղը էր դպրոցով ՝ 
եկեղեց էով ՝ ակում բով *. Ու կեդրոնա
կան պատմութեան կողքէն 1լ էմանանք 
թազա յէն ման րապատումներ ՝հասու կ'ըէ- 
լանք թաղէ բա րքե ր ո ւն ու սովո բութ էւն- 
ն ե ր ո ւն * հ ան դէ ս ա ւո ր պատարագ ււ ւ թ tu- 
տե րական ներկայացում ՝ կոմէտէէ հըս- 
կ ո զութ եան տակ թաւալող առօրեայ 
կեանք ՝ «քաղաքէն թաղ ժամանած կոկո- 
ղավէղ?} ճառաթօսներու վերամբարձ բա- 
նա թօս ո ւթէւն : Մեր դէտ ցած Մփէւռքե 
է ՝ որ ձեւ 1լառնէ Պ ըլտ եան է դրէչթե տակ :

Այս բոլորը գէրքէ մը մէջ՝ որ ամէն 
բանէ առաջ ու ետք արուեստէ ստեղծա- 
դո րծութ էւն է մանաւանդ î Ենչպէս կեն- 
դանադէր մը մարդու մը նկարը ըլլալով 
մէկտեղ առարկայաց ո ւմն է արուեստս!— 
դէտ է ստեղծագործ թանգէն ՝ այսպէս ալ 
հաւաքական կեանքէ տյս պատկերը բա- 
ո tu չ^ ա րտա յա յտո ւթէ ւնն է Պըլտեան է 
ստեղծագործ տենդէն ՝ էնքնաբաւ ար
ուեստէ գործ մը էր ուրոյն ու խորհըր- 
դաւոր գոյութեամբ*.

Անկէ լալ րտն չէր կրնար պատահ է լ
մ եւլյէ յա մ է Տեաոն 1998 ï

Գ* Շ*

Fonds A.R.A.M
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ՄՈՆԷԻ ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՐՏԷԶԸ

Ս իշտ մեծ թ1ււուԼ անձեր կ՚այցելեն 
Գլօտ Մոնէի (1840 - 1926) նուիր ուած 
y ուց ահանդէսները : Ամիսներ ա ոա t Լոն- 
ւոոն կայացաեին վերջաւորութեան , ցու
ցահանդէսը րաց մնաց 24 մամ %հ—ի վյը- 
րայ : Կը թուի թէ տյս իրողութենէն մեկ- 
նելով , այմմ Փարիզ Q րանմրրիի քմ ան դա
րանը տեղի ունեցողին այցելութեան մա
մերը սկիզբէն ի ս կ ե ր կա ր աձդո ւած են ։

Ւ^նչն է lf ոն էն այս րան սիրելի դարձը- 
^ՈԳԸ ' Աս֊տնց վարանումի կտրե լի է պա
տասխանել իր արուեստը , քա նի որ Ւը 
կեանքն ու տիպարը որպէս յաւելեալ 
աէԼդակներ դ չունին հասարակութեան ե- 
ր եւա կա յո ւթի ւնն ու հետաքրքրութիւնը
դրդռոդ այն բնոյթը որ կը յատկանշէ , 
օրինակ , Վենսան վան կոկր կամ Փապյօ 
Փիքասոն : // ոնէ իր արուեստով կը պատ
կերէ տ շխարհ մը՝ գունագեղդ զուարթ դ 
երջանիկ դ ին չ որ երանելի դրախտի մր 
կը վեր ած է երկիրը : Եր բաւէ աչքն ու տր- 
րամ լոդրութիւնը ունենալ զայն դ դրախ
տը տեսնելու՝. Եւ որովհետեւ lf ո նէ իը 
տեսակին մէջ միակն է որ ունի նման 
տչք մը Լ բնո ւթե ան Ւր մէջ տոթած զդա- 
յո ւթի ւններ ը եւ տպա ւո րութիւններ ը ան- 

★բաղդատելի կարողութեամբ նկարչա- 
կան անվերջ մեկնաբանութեան ւԼերածե- 
էոլ-) > Լ՚Ը ա չքին խւդմ էջէն է որ հասա րա- 
կութ իւնը պահ մը բնութիւնն ու կեանքը 
կը դիտէ, տյդ աչքին հետ նոյնանալովդ 
ինչպէս եւ If ոնէ ի : Այսպէս , lf ոնէ կր
դառնայ աշխարհին աչ^ը*. քայց ոչ մի
այն ասիկա : Արդարեւ , lfոնէ աւելի քան 
լոկ տարրալուծող տչք մըն է , եզակի : 
Այդ աչքը նաեւ առանյքն է ուրկէ տե
սարանները մ ուտք կը դո րծեն դէպի 
միտքդ դէպի ներաշխարհ ու յետոյ ա- 
նոնցմ է դուրս կու դան դ պա ս տ ա ռին վր- 
րայ դրոշմուելովդ նոր երեւոյթով և դու- 
նաւոր ում ով դ իւրաքանչիւր անդամ ն կա
լ՛ի էին ստացած տպաւո ր ո ւթիւններն ու
զդա յութիւնները արտայայտելովդ մէկը 
մ իւս էն տա ր բեր : Ասիկա lf ոնէ ի գերա- 
Գոյ’^յ յատկութիւնն էդ որ կը կայանայ 
տպաւորութեան ընկալման եւ զայն ար
տայայտելուն ձ էջ անոր համապատաս
խան երանդաւորումով և նկարչական բա
ղադրութեամբդ անմ իջա կան ո ւթեամ բ օմ- 
տուած , զդա յո ւթիւննե րու եւ տպաւո- 
րութիւններու թարմ ո ւթիւնը փ ո խան ցե
լու համ ար :

Q րանմրրիի ցուցահանդէսը կր համա
խմբէ lfոնէի կե ա նըի վերջին երեք աաս- 
նամեակներու ընթացքին ն կար ո լած քա— 
նի մը տասնեակ իւղանկարներ՝ (իիվ եր- 
նիի l‘P պարտէզէն տեսարաններ ներկա
յացնող՝ որոնք մ եծ մասով նունուֆար
ներ կ[Լ պատկերեն î Շարքը կազմող պաս
տառներուն ընդհանուր թիլը կը հասնի 
շուրջ 300—// , որով ան կը դաոնա յ ա մէ
նէն ընդարձակը զոր Ա ոնէ երբելիցէ նկա- 
րաե ըլլայ :

Եթէ նախորդ կամ միւս շարքերուն 
մէջ {յատկապէս Ա էն—Լ ազար կա յարա- 
նին ՝ կթրրթ ային դ Աո ւան Լէ կաթողիկէին դ 
Լոնտոնի եւ ցորենի հասկերուն նուիր- 
ուած ) Ա ոնէ տպա ւո ր ո ւթ ի ւննե ր ո ւ դը- 
բոյթով կը գործէ աւելիդ տյս նորին 
մէջ այդ սահմանը կ'անցնի' ստեղծելու 
համար անհատնում «ամթալջոՆթլււն լքը» 
ինչպէս եւ «սւււանց հպփզււ (փ Խ_ սւվւի» 
տարածութեան մըդ միջոցի մր խաբկան
քը • Այս ձեւով դ տեսողական հ ե ռա կէ տ ի 
սովորական դրոյթը կը շրքուի ու փո- 
1-արէնը կը ստեղծուի տարածք — միջոց 
մը՝ որ թէ՛ ուղղահայեաց է ել թէ՛ ան
յատակ խորութիւն' դիտողին դիմաց : Ա- 
լելին՝ միջոցային այս երկդիմի համա
կարգին կ՚ընկերանայ միւսը ՝ տեսողա
կանը՝ երբ ջոլրին մակերես ը կը ցոլաց
նէ 1ղ՚^Է ‘lLP գանուող ծառերը՝ երկին- 
քըն ու ամպերը-. Ասով՝ ջոլրին մէջ 
ցոլացած ու չրջուած տեսարանը աչքով 
կը տեսնենք՝ իսկ միտքով' ջոլրէն անոր 
վեր գտնուելու վիճակով՝ մինչ ջոլրի 
մակերեսին սահող նո ւնո լֆա րն եր ը այլ 
մակերես մը կը դառնան ՝ ցոլացած տե
սարանը «.ծածկողէ i Ա ակարդաէներոլ 
եւ տես ադա չտերու այս խաղը առեղծը- 
ւածա յին րայց հանդիսաւոր պահ մը՝ 
վիճակ մը ՚լը ստեզծէ դ ղո ր որքան դի
տենք եւ ապրինք դ նոյնքան կը խորա
նանք պարզուած տես արա նին մէջ՝ իր-

րեւ. թէ անհուն խ ո ր ո ւթ ի ւն մ ր դիտողը 
ԳԷ^ԷՒ քաչէ 1 անտեսանելի ո լմ՜ի մը
նմ ան դ որ ուրի շ բան չէ քան տ ի եզե բտ
կան խորհուրդը*. Այստեղէն դ այն մեծ 
թե լադը ական ո ւթի ւնը զոր նունուֆարնե
րս*- չար^ը կը տածէ : lf ոնէ զսյց կու տայ 
թէ կախարդական պարտէզի մր մէջդ 
բոյսերէն , ծաղիկներէն դ ծառերէն եւ ջոլ
րէն անդին դ րան ա ս տ եղծա կան ամբոզք 
տիեզերք մը կայդ երազային զրախա 
մը» եւ զարմանալի չէ որ տյս շարքէն 
պաստաոներու առաջին g ո ւց ադր ո ւթի ւն- 
ներէն իսկդ դար ա ս կ ի զրին դ ո մ ունք ՛վեր- 
էէնի, Մեթևրլէնքի եւ \Տ'եպիւսիի անուն._

տ րծա րծած ըլլան դ որպէս հանդի- 
տ ո ւթի ւնն ե բ' lf ոն ԷՒ առաջադրածին :

Նունուֆարներու շարքը կր պա րո ւնա- 
կէ նաեւ խորհուրդ մը որդ իր կարգին դ 
տպաւո րասլաշտութենէն անդին կ՚երթայ» 
ս դեկան ո ւթի ւն մըդ բնութենական սկրզը— 
նական անաղարտ վիճակ մը կա յ անոր 
մէջդ երր երկիրի վրայ մամանակի զգա
ցողս լ թիւնը տակաւին դո յութիւն չունէր դ 
քանի որ մարդ էակը դեռ անդոյ էր՝. 
Շարքէն կարգ մը պաստաոներուն մկջ դ 
միակ ա կն ա ր կո ւթ ի ւն ր մ ut րդո լ դո յու
թէ ան դ ճ ա փ ոն ա կան կամուրջն էդ որ bp- 
րեւ թէ երբեմն լուսեղէն էութիւն մը 
ըլւայ » մՒջոգՒն մէջ առկա խո ւած' ին չ- 
պէս ամպերը դ նունուֆարները՝. Ան ոչ 
միայն երկու ափերու միջեւ առանցքն էդ 
տյլ նաեւ J ամանակին անցքը մարմնա
ւորող մըդ երբ նկաաի առնենք անոր վ ը- 
բայէն անցնելու տեւողութիւնը*. Նոյնն է 
պարագան նունուֆարներուն : Ասոնք դ
հանդարտ ջոլրի մակերեսին իրենց սա
հումով {ինչպէս ամպ երը երկինքին մէջ)

իրենց կարգին մամանակի սահքը 1յ ա ր- 
տա յայտեն ել նոյն ատեն երկու տեւո
ղս ւթիւններ կը թելադրեն դ մին' իրենց 
սահում ին վ երաբերոզդ իսկ միւսը ջոլ
րին մէջ ցոլացող ամպերունդ որոնց հետ 
կը գոյակցին պաստառ—ջուրի մակերե
սին : Երկուութեան եւ խո րհ ո ւրդի J ՛Ա
լէ լեալ պարագայ մը կը ներկայացնեն 
1907-// ուղղահայեաց սլաս տառն երէն ո- 
մանքդ այլ ձեւի տակ*. Ասոնց մէջդ ջոլ
րին խորքը ցոլացող երկինքին հատուա- 
եըդ երկու ծառակոյաերու միջելդ պաս- 
տառի կեդրոնին դ լոյս Լէ Լէըվէ^ի Ը ևԼ՛
նմանիդ որ ոսկեայ կամ ճերմակ վար
սերու նման կր տարածո լի դէպի վար։ 
Ասով դ շրջուած g ո լա g ո ւմ մը կը դառ- 
նսյյ ^Jl էութիւն դ իր շլ,ջ ուած վիճակէն 
անջատուելով ու նոր կերպարանք ստա
նալով : Այսպէս դ իւա բ կանք դ տարրերու
եւ պատկերումներու անվերջ յարակցու
թիւն {բացայայտ կամ ներյայտ) դ բազ
միմ աստ ութիւն դ իրարու կը ձո ւլո լին ել 
սահմանները իրականին եւ ոչ—իրականին 
միջել կը չքան ան ՝. քն ո ւթե ան ա յս մ իս- 
թիվ- Ւ^յէ.ս1էս եւ ՛Լի պտ պաշտ ընկալումով 
{որմէ Ա ոնէ Լսո րքին մէջ երբեք չէր հե
ռացած ) դ ինք ի ր ա կան ո ւթ ի ւն ը կը վե
րա ցնէդ տեսանելիին ընդմ էջէն անտեսա- 
Խելքին եւ ան յա յտ ին ակնարկելով : Այ լ- 
եւս դ անմիջական տպաւո րութիւններու 
ա րձան ut դր ո լմ ը չէ որ կ'ընէ lf ոնէ տյլ 
նոյն նկար ելա կերպը պահէ լով հանդերձ 
եւ զայն աւելԼւ ընդլայնելով դ կ^արծար- 
ծէ դոյութենական հարցեր դ մամանա- 
կինդ ան հուն Լէն դ անվ ե րջ Լէն դ կեա եք[, եւ
տիեզերքի .խորհուրդին վերաբերող*.

Ն" ւն ո լֆա րն ե ր ո լ շա ր քո վ , lf ոնէ կը 
հասնի իր նկարչական կար ե լի ո ւթ ի ւնն ե- 
րու դագաԼմնակէտին : Արարումը այնքան 
յա խ ո ւոն է դ տի րական եւ նկարելու շուն
չը տ յնքան րնդա րձակ որդ այս սլաս— 
տառներուն դԼրմացդ չենք անդրադառնար 
թէ ե րես ո ւն տարիներ անցած են առա
ջիններուն եւ վերջինն ե ր ո ւն միջեւ՝. Գոյ- 
ներու եւ ե ր անդա ւո ր ո ւմն ե ր ո ւ ան ս ո վո ր 
տյ լա ղան ո ւթ ի ւն ը դ անոնց յարա բերում
ներուն փոփո խո ւթիւնը դ մէկ պաստառէն
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ԳՈԱՆԱԴր...
Տէ՜ր, թւսքւասաէղծն հայցեց քեզմէ պաղատանօք,
Որ սեփական [ւր մահը աաս ամէն մաըդուն :
Ահ, չեմ գիտեր' երկինքիդ մէջ տեղ մը արդեօք 
Ւնծի համար պահեստի ի՞նչ մահ ունիս դուն :

Բայց գոհանա՜մ զքէն, Տէ՜ր, Տէ'ր ամենաձիր՝ 
Տարերքներու կանխիչ , կասկիչ չարիքներու ,
Որ ցարդ վաիքւան մը ինձ բաժին չհանեցիր ,
Ուր կան միայն ժուո ու ազոխ ատամնառու:

‘Էոհանա՜մ, որ չեղայ աոնէտ փորձաոտկան 
Վրան նոյնիսկ անմ՞ահ մտքի սեղաններուն,
Որ չարրնցուց կացինիս թինդը խուլ տայգան,
Եւ չզգայ ռեց կուրծք ըս անպարտ որսի արիւն:

Գ՛ոհանա՜մ, ոը չըրիր կենուոբ զիս ըաըձրակերտ 
Շէնքերու, ուր մերթ հուրն, իբմոՎ խցանելով 
Ելքերն ամէն , թարկ ձսւղկէր զիս գտնելու գէթ 
ճեղք ւքը' լքւսյթէն կեանք հայցելու համար ւքահոկ :

Գոհանա՜մ, որ վիշապ հողմի երախին մէջ
Չքշուեցայ անապատով ու ապատով
Ո'չ իսկ ինչպէս սրափուշի հունտ մր կոէն ,
Եւ գիտցայ լոկ ահեղ անունն իր' թռռնռւտօ :

Գոհանա՜մ, որ զայգուն . լուսն]] տակ անվրդով, 
Երր ջութերն են կանթեղ , հնձան' հողի զինին , 
Լաւաներու եւ հեղեղման շոգ մակարդով 
Չզօդուեցաւ յանկարծ քունն իմ անզարթ- Գունին :

Գոհանա՜մ, որ իւք սաւառնակն իր զենիթէն 
Այլոց հետ զիս ալ չսուզեց ովկիանի տակ,
Ինչպէս փակաչք կատուաձագերր կը խեղդեն, 
Կապուած պարկով շպրտելով զանոնք լնակ:

Եւ գոհանա՜մ զքէն, որ մահն իմ սեփական 
Չեղծուեցաւ վթարներուն մէջ դեո արդի,
Եւ որ ան հոն է' երկինքիդ մէջ , ուր այ՛նքա՜ն 
Խաղաղական մահեր ունիս դուն պահեստի:

Սրբօոիմ
Տէ՜ր, նայէ' սա արանց' 
Սեւերու մէջ համթուն •
Ի՞նչ են անոնք աոանց 
Գոլ շնորհիդ ճամթուն, 
Ուրկէ պէտք է մագլին 
Եւ ուր տնքան անահ ,
Որ իրենց աւելի՜ն
Տաս դուն' Մարդկայնանա՜լ:

■fb ւս ը {մանաւանդ նոյն համադրումը 
ներկա յացնող տ արբե ր ա կն եր ո ւն ■քէջ), 
անդամ մ ր եւս կը յա յտն են թէ Ա ոնէ ա յդ 
մարզին մէջ կը մնայ անդե ր աղան g ե լԼւ : 
Եր կի ր ա ր կած թանձրաԼսիտ նկարչու- 
թե ամ բ դ վ րձնահա րուածԼէ գերագոյն ա- 
զատութեամբ եւ ո[րոչՒէ. վտտկո ւթեամբ 
{ինչպէս բնութենէն կատարուած մեծա-— 
ծաւալ նաԼսափ ո րձեր ո ւն եւ տեսարաննե
րուն մէջ) դ Մ ոնէ նկարչական նոր կարե
լի ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ հ ան դր ո ւան մ ր կր թեւա
կոխէ դ ո րոնք ի րենց շարունակութիւնը 
գտան յետ—պատերազմ եան վ երա ց ասրս շ- 
տութեան մէջ..

Աակայնդ տյս տուե ախ Լրէն անկախդ 
Ս ոնէ կը մնայ ն ա Լս ա քս տն ե ր ո րդ դա ր եան 
նկարի չ դ քանի որ իր ն կա ր քսծ տարածք- 
մՒջոՅԸ ե ռա տ ա ր ած ա կան է դ իրական } 
մինչ քսաներորդ դարեանր' մտածական դ 
բաղմ ատա րածք Եսկ մ Ւնչ ն ո ւն ո լֆա րն ե- 
բոլ շտրքը կը ներկայանայ որպէս իր 
ա ր ո ւես տ ին է[1ոլմը իրական եւ տեսա- 
նելՒ աշխարհին առլխչուող , անոր գու
նային դա շն ո ւթ ի լեն ե ր ր {նոյնիսկ վեր- 
ջ^- տարիներու քանի մ ր պաստառները 
նկատի առած դ ո րոնք վառ դո յնե ր Ւ-
րադո րծո ւած են) հեռու են գունային տյն 
պո ռթ կում էն որ մեր դարու սկիզբներուն 
կ ի ր ա ր կո լ ե g ա լ արտա յա յ տ ut որս շ տն ե ր ո լ դ 
վայ րենա պա շտներու եւ ապա վերացա- 
պաշտներոլ կողմէ *. Այս Լ*մ աստով դ lf ո H 
դասական մըն է եւ թերեւս առարկայա
կան դասականութեան 'Լ^Լ՚ջի^1 ներկացոլ- 
ց ի չը դէպի Ե * դտ ր ուղղուած ։

Շարքեր նկարեէու հ ա ր g ո վ դ lf ոն էի մ օտ

.J

ցարդ իր ամէնէն յայն կիրարկումը գը“ 
տած դ կարելԼէ չէ նկատի չունենալ ['Ը 
բարեկամը դ Փօլ Ա է ղանը որ դ տասնամ֊ 
էակներու երկայնքին դ երկու կարե՚-ոլ 
շարքերու վրայ գործեց դ լուղորդ—Լու՝“ 
ղո ր դո լհ ին ե ր ո լ եւ Սէնթ-'ԼՒքթոլար V՜ 
րան ։ Անկ աս կած դ եր կո ւքն ալ լ,րենց աչ- 
քՒն առա ջ ունէին իրենց այնքան սիրան 
ճափ ոնա կան տ սլածո ները եւ յատկապէ"

<,l‘PnÛJbbb ւս՚PP՛1 PP ! Կ՝լխ“"-որ տպաւո- 
բա պ ա շտն ե րուն մէջդ Մ ոնէ եւ Սէզ*'1
միակն են որոնց համար շտրքը ամբող 
ջ ո ւթ ի ւն ր դ ո t ս տ Լ։ բաց ա րձակը կասլաե
լու միջոց մրն էրդ նոյն ատեն ^տարրա 
լո ւծա րա ն^ը դ ն կա ր չա կան յղացքԼ'
լ այն մ ան եւ նոր կսւ րելվութլ-ւններու նը- 
ւաճմ ան : վերջերուն , երկուքն ալ մթը 
իսկ հասան ն ա Լս ա վ ե ր ա ց ակտն յաՈ-սվ
ցած զտման» lf ոնէ՝ միայն գունս՛ J t1
քսումներով ծածկուած հորիզոնս* l 
երկայն պաստառով մըդ նունուֆս՚Ը 
րու շարքէն դ իսկ Ս է ղտն՝ ^Լօվերու 
տէղը^ով՝. Առանց այն տրդխնքնեք1 
ղորս ձեռք բերին դ դմուար է Ըս^1- 
խնչ կեր ւ զար անք պիտ Լ* ստանա ր 1 Դ 
րու նկարչութիւնը’Հ. ,

Այս օրերուն դ ուր եմն ՝ անփոխտրլ՛ 
փ ո րձառո ւ թիւն մրն է ինքղինք Հ՚Լ 
դիմ ան գտնելը lf ոնէ ի նունուֆս*? 
շարքէն մեծ թիլով պաստաոներու 
կէ եաը կարելի չէ պարտէզ ‘քԸ
տարրեր աչքերով չդիտել ու 'լ
թէ' նկարչութեան մահը ծանուց
րր որքան պարզամիտ են'»
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^արավերջլլ հիմնովին տարբեր բնոյ- 
խ,է կը ներկայանայ Ար շ/t լ Կորքի է , քան 
պն ձեւուէ որ սկսած էր : Դարասկիզրի
պյերզութիւնները , ընտանեկան , հա
ւանական թէ համազգային , որոնցմով 
երնուած էր Կորքիի կեանքը , այմմ փո
խարինուած են լա յն մպիտով մ ը : Իր 
կենսագրութեան նուիրուած նոր հատոր 
Տը, «.Բարձր տեղէ մը. Ար շի է Կորքիի 
կեանքը» (1) , Մէթիու Ափէնտըրի կողմէ 
ւքրուտե , քանի մը ամիս առաջ /"J" տե
սաւ, յաջորղ-ելուէ ուրիշի մը, "եոլրիձա 
^աթոսեանէւ գրիչին պատկանող ել անց
եալ տարուան ւէել,ջալորութեան հրատա- 
լակուածՀշ՝) :

M ու հեղին ակներուն շօշա փած նէւթը 
\ււր է' Աորքէ Լլեանքը} եւ էրենց հեղէ- 
հակած հ րատարա Լլո ւթէ ւննե րուն յս^որ- 
ղականութէւնը , պատճառ կը դա ոն ան 

միջել անմ է ջ ա կան րա ղդա տ ա կան է
Լը} թկԼլուղ ամփոփ։ Երկուքէն ալ պա- 
բւդայէն y հատորներուն խո բադէ րներր
lift բաղկանան , ին չպէս կր նկատուէ y եր

էք աս երկ : Ափէն տ ըր է հ,էարձր տ եղէ 
կֆհ Կսրքէփ նկարած y/ry/P//^ չա[՛^— 

մ կ կուն թորա դէրն կ y մ էն չ Մ աթոս- 
հանի ՀէՍ ե լ հրե շտակրձն մկջբեր ո ւմ մրն կ
'նղքիի մէկ յի շաաակկն y էր մանկու— 
թեան ւէե ր ա րե ր ո ղ : Աս ո վ հեղէն ակ ները 
Ասս/ մը կը յա յտն են նաեւ էրենց 1ւ[,['՜' 
(1'ն ո ւղղո ւթ է ւն ը y րն դհ ան ո ւր ZZr^M/՜”

'‘կր Կոըըէ է կեանքը պա րփ ա կո դ y ինչ- 
"/(° ել անոր են թա թորքը y ղա յն պատող 
մթնոլորտը : է1 ս կ եթկ Ա աթոսեան հ ը-
Լայ^ով նետուած կր որքէէ կեանքէ ով~ 

սնոսէն մկջ y Ափկնտըր աւելէ ղուսպ 
fi ղդոյչ^ Ղ.տորԼ երրեմն ւէե րա պահ ո լ
Սոնոր ո շ» :

Սփկնւոըր y քան դա կա գո րծ եւ դրող ջ /’ * 
1արոլ անդլէացէ կ ա րեւո ր բանաստեղծ- 
հերէն Աթկֆրն Ափկնտըրէւ զաւակն կ։

քսան տա ր էնե րու ընթացքին այ- 
լաղան առիթներով կո րքէ է՛ մասէն դրու- 
թւ՚ւններուք հանդէս եկած կ եւ կամ նը- 
“{ուսաած անոր նուէ րուած կարդ մը
^եոնար1թերու : //,/z նաեւ Կորքէէ փեսան

ըլլա լուէ անոր երկց աղջկան y Մ արո յէ 
ս"մոլսթ,ը. Ընտանեկան տյս կապէն բեր-

Ա")Ը ) Ս փ կն տ ըր մ օտկն ծան օթ է Կորքիի 
ծալքեր ո ւն y էնչպկս վարպետօ- 

էէն դրուած էր դէրքր կը հաստատկ եւ 
լեա լ ման րամ ասն ո ւթէ ւննե ր կու աայ
վերաբերեալ :

{'ունէ մը ամ էս տա րբերութեամ բ հ ը-
('“iiniu
I,

քակուած զոյգ հատորներուն ներ- 
I յս,քսւցսւծ լնգա րձակ տուեալներ ո,է

1,սքդ մը է րողութէւննե րու տրուած 
I քմէ տարբեր մ ե կն ա բան ո ւթ է ւնն ե ր ո ւէ 

Ղ՛երձ} y մեր ա չքէն առջեւ Լլ ունենանք 
['"սսո նկա րադէրով Աո րքէ մը> որ էր 

‘‘հատկէն հասնելու համ tu ր ՝ մ եծ նը- 
։ Լ ե ե դաոնալու y պատրաստ կ ծա յրա- 
^ •! ՚ Ղքհաբերումներու y էնչպկս եւ որ- 

Ա^/ոլ դմ՜ ո ւար էն եւ սպառող դեր ՛մը y 
J ւ՚^քնո ւթեան քօղա ր կումէն մէնչեւ

զանազան ա ս տ էճ անն ե ր ը : Ամ““
ւըՀ ւսսոնք համակրանքով Լլ ընղու- 
կ, ոքսւէս Աւրոյն երեւոյթ y որպկս 

ռօպէնհուտեան արարք 
ո, r մ՛ տո-ած էր նպատակէն աղնուու- 
հո / 1Լսեմոլթէլ֊նն ու էր ձեռք բերած 

Ոլմը> Այսպէս y էրենց մանրա

մասն ո ւթէ ւնն ե ր ո վ ւլփրար ամբողջացնող
ԳոմԳ դՒրքերո4 ալելէ 39ոլ^ ւ/ւ՚Աւ՚Վ

ո ւ ր ո ւադծ ո ւէւ եղա կէւ էս ա ռն ո ւածքո ւէ y 
էս է ղա էս բա յց նաեւ տ ա ղն ա սլա լէւ y սուր 
հ ա կաս ո ւթէ ւնն ե ր ո վ բն ա կո ւած Ես րքէ 
մ ը y որ ինչսթ ս 1'նՐ յաճաթ ըսած է • 
«Հսկայի մր նման կատաղի է, փոքր մա- 
նուկի մր նման f նքոյշ» , որ համարձակ կ 
եւ երկչոտ y էն քնա բուէս կ եւ ղուսպ y 
բարդ կ եւ պարզ y տ ո կո ւն կ եւ դէւրա- 
րեկ, ի. ոց ե լէ կ եւ էսո ց ոտ ող , եւ դեռ :

Տարուած ն կատե լէւ աշէւատանքը ( վը- 
կայութէւններու ւէրայ հէմնուած> ty ո ր- 
քիի կեանքին անորոշ կամ ցարդ մութ 
մնաց ած կոդմերր գծելու} y անկասկած 
աւե լէւ լուս արան է չ պէտէ րյ/ար y եթկ 
Կորքէ երկար ապրէր ու իր և արդէն ըսած 
ըլլտր բաներ որոնք անտարակոյս էրենց 
յաւե լեա լ եւ սրսչէչ պէտէ ունենա-
յՒն, աւ ելի ամ րողջական եւ ճշդրէտ 
սլատկեր մը կազմելու ուղղոլթեամբ y 
ան չուշտ եթկ էնք չք°ղարկէր կարդ մը Ւ- 
րողութէւններ կամ չէսո ւս ափէ ր հացցում
ներու եւ հետաքրքրութէւններու ընդա
ռաջելէ y mut կա ւէն նկատէ չառած ղա
նոնք շեղելու եւ այլ կկտեր անորոշ ձգե
լու. իր մղումները՛. Աակայն, միւս կող- 
Մէ, Ես րքէ է* բացակա յո ւթէւնն ու էր պա
րագան պատող մ չուշն կ y որոնք սլա տճառ 
դարձած են էր մասէն վկա յո ւթէ ւններ 
հաւաքելու քայլէն դէմ ելու y ամենալայն 
կերպով ն ա էս էր քեռո րդէն y Ե ա ր լէն 
Ա ուրատեա նի կողմ է (Տ) (իր կրտսեր քը- 
րր՚ջր՝ Վարդուշի զաւակը) , ապա Ափէն- 
տ ը րի ել Ա աթոսեան էւ î Ասոր բեր մ ամ բ y 
կենդան է տ է պա րներ կը դաոնան ոչ մ է- 
այն թորքէն այլ վկայողներն էսկ եւ այլ 
անձեր y պարզ մարդոցմէ մէնչեւ մեծ 
արուեստագէտներն ու այլ դերակատար
ներ y որով նոյն ատեն սլատկեր ը կը դրծ- 
ւէ Ամերէկա ստեղծուող արուեստէն կա
րեւոր շրԸ ttt ններկն մ կ կո ւն y եթկ ոչ կա
րեւորագոյնէն։ Բովանդակ մամ ան ակա- 
շրջան մ լվւ կ րէր մեր աչք էն ձեւ եւ մ ա ր- 
մէն կը ստանայ ու կր թայտայ y որուն 
շնորհ էւ y կո րսուած կամ մոռցուած ա շ- 
թա ր հներ կը վե րա կենդան ան ան , ր լլան 
անոնք կեն ց աղա յէն y պատմական y դե- 
զարուեստական y րնկե րայ էն թկ քաղա
քական :

Ափէնտրր կը նշի թէ Կորքի արգելք 
հանդիսացած է որ իր սեփական աշա
կերտները իր ըսաՏնևրր արձանագրեն ել 
միշտ խիստ զայ րաց աե է երբ ուրիշներ 
զանոնք ճիշդ կամ սխալ իւրացուցած են 
ու հրապարակաւ յայտնած'. Ի նչ ափ— 
սոս , քանի որ այսօր ինչ որ նկատելիօրէն 
կր պակսի, իր միտքերն են ու գաղա
փարները , որոնք այնքան պիտի նպաս
տէին իր արուեստին րնիա լման ել իր 
դիրքին ամրապնդման : Իր կողմէ ո տո
րո, գրուած քանի մր դրութ իւնները բա
լ՛ս րար չեն այգ բա ց ը գո ց ե լո լ *.Ա* ի ւս կող- 
մէ , Կորքի կ'անտեսէ այն իւրացումնե
րը, զորս իր կարգին ուրիշներէ կատա
րած է : Ա!յս ալ իր հակասութիւններէն 
մէկն է : Բա յց նաեւ յայտարարած է .
«Մենք րոլորս ալ գողեր ենք : Դուք "Դայէ 
տ'Ար"ը կը կողոպտէք : Ես ալ : Ես աւելի 
կր յաջուլիմ, որովհետեւ ես ֆրանսե
րէն կը կարդամ - • -»(4) :

Կորքի ֆրանսերէն չէր գիտեր ... :

Հարցականներ

Ափկնտըր է հ տ տ ո ր էն մկջ ուշադրութէւն 
hl1 ՂԸ1111^1 պատմութեան եւ ^1որբէէ ան- 
ձէն վերտբերող քանէ մը կկտեր y որոնց 
հանդէպ հեղէնակը y էր բա ր է կամեցո
ղութեան հանդերձ y թերէ մօտեցում 1ւը 

ցուցարերկ։ Ափկնտըր չուրանար Հայոց 
ց եղաս պան ո t թէ ւն ը y բայց կարծէք ու-
tjtu ծ է միջին ճամ բա յ մ'ը րռնել(5) : U.JU- 

" » /' ր դարաւոր հողերուն վրայ դըտ- 
նուող հայ մողովուրդը y էր պատմական 
հայ րեն է քէն մկջ y այս պա րադա յէն Արեւ- 
մ րա ահ ա յաս տ ան ը y էլը դսւռնայ թուր
քէ ոյ մկջ ասլր ող քր էս տոն եայ փոքրու
մս/օնո ւթէւն մը։ Բր դէրքը կարրեաՅորԼ1Լ^ 
եթկ տեղեակ չըլլա յ պատմութեան y Ժ 
դէտնա ր թէ ա յդ Հւէոքրամ ա սն ո ւթէ ւն^ը
ուրկէ® ծադած կ եւ է^նչ ձեւով կը դըտ- 
նուէ հողամաս է մը վրայ որ մ՜ամ անա- 
{լէ ր/*Pա3ուրքէա կոչուեցաւ : Բսկ
Օսմանեան կա յս րութեան մէջ Հայերու
սլար ադան կր նմա նէր Տ ո յներուy Պ ալ-
քաններու եւ այլ երկէ րներու պարագա
ներուն y նա թքան օսմանեան լուծէն ա-
նոնց ազատագրումը y այս էնքն' տէրա-
պետ ո ւած մոդով ուրդ մը եւ ոչ թկ պարզ
փոքր ամ ասն ո ւթէւն մը։

Ասոր առընթեր Ափկնտըր Աղէտը հե
տեւանք կը նկատէ այն է բոզութեան թկ 
թուրքերը y Ա> Աեծ Պատերազմէն Գեր- 
մ ան է ո յ դա վէ ա կէ ց դա ռն ա լո վ եւ /{‘մլ- 
սէոյ դէմ պատերազմելով արեւելեան ճա-

ԳրԿ'

ԱԼԵՔՍԱՆ ՊԷՐԷՃՒՔԼԵԱՆ

կատ էն վրայ [պատմական Հայաստանէ 
տ ա րածքէն} y որոշած են պատ երա զմի ի- 
րենց դէծէն ներս գտնուող Արեւմտահա- 
լաս տան է y ԱՀնատո լո Վ՛ 1 Կ իլիկիս յ եո այլ 
վայրերու Հտյութիւևը բնաջնջել, որով— 
հետեւ. տեսած են թէ խուսերու կողքին 
հսպ զօրտզ֊ունգեր կտն իրենց դէմ կռուող՛. 
Ափէնտըր արդեօ՞ք կը մերմէ Ցեղասպա
նութեան ծրագրուած ԸԼԼաԼԸ t առանց 
նկատի ունենալու 1909—ի Ատանայի ջար
դը իր երեսուն հազար զոհերով, զոր քիչ 
անգին կը յիշատակէ : Ինքզինքին ալ կը 
հակասէ , քանի որ այլ տեղ կ'անդրադառ- 
ն։նյ Արիաս,սարդ թուրքերու փանթու- 
բանական հեռանկարին , որուն իրագործ
ման դլխաւո ր իաչընդոտը հայ մողովուր- 
դին գոյութիւնն էր հողամասի մը վրայ 
որ, ինչսլէս այսօր, երկուքի կը բամնէր 
փանթուրանական ծրադիրին ըեդզրկած 
տարածութիւնը՛. Ցեղապաշտ ծրագիր մը, 
որ ինքնաբե րա կանօրկն «արգելք» ին բնա- 
ջնջումը կ'ենթադրէ , որեւէ կերպով ել 
ստեղծուած ա ո ի թ ին i

նոյն ձեւով , Ա փէնտըր կ'արծարծէ 
հարցր թէ Հայերը նաեւ բաւականին ըգ- 
ղոյշ չեն գտնուած թուրքերը գրգռող 
իրենց կեցուաՏքներն ու արարքները ցու
ցաբերելու մէջ՛. Այսպէս , զո հը կը մ ե— 
ղտդրուէ եւ չէ դատապարտուէր գահէ- 
ճր։ Բսկ բացատրել Հայե
րէն ետք Յոյներուն y Ասոր էներուն եւ 
'Բէւրտերուն րամէն էն կած ը y երբ այս 
վերջէններուն կրածը տակաւէն մէնչեւ 
այսօր կը շա ր ո ւնա Լլո ւէ : Բր դէտանԼլէւնը 
հաստատելու համար y Ափկնտրր մէջբե- 
րում մը Լլ լվյկ վահան թոթո վեն ց կն էն չ- 
պէս եւ էքոր քիի խ օսքերէն որ , կեան
քի «կերջին ամիսներուն յուսալքումի մէջ 
ընկղմելով» , հայ ընկերոջ մը ըսած կ}ըլ
լայ. «Մենք չէինք գիտեր թէ ինչ ունէ
ինք» : Ը ստ Ափէնտըրի , ատիկա կը նշա

նակէ թէ «մենք արժանի չէինք նման գե
ղեցկութեան» : Ուրեմն «նիշդ էր որ ան 
մեր ձեոքէն իլուէր» : Ա փէնտըր ո չ մի
այն մասնաւոր մեկնաբանութիւն մը կոլ 
տայ Կորքիի խօսքին , այլ նաեւ' պակա
սաւոր կերպով զայն կը մէջբևրէ ՚. Իսկ ու- 
թեամր, Կորքիի մանկութեան մտերիմ 
ընկերներէն եւ Ամերիկայի մէջ ալ նոյնը 
մնացած քանդակագործ Անովք Տէր — 
3 տ ելո բ եան ին հետ կատարուած հարցա-

7/"'./.'//' մը ընթ։ււցքին^ 1965-^ե(6), Տէր -
Յակոբեան կ'ըս է թէ Կորքի , երր իր վեր- 
ջթ։ շրջանին դաշտևրուն մէջ կ'երթար 
եւ բնութեան գիրկը կ' ի րագործէ ր իր գը- 
ծանկաբները, այն ատեն իրեն յայտնած 
է ■ «Ինչ որ ունէինք մեր երկիրը, Վանի 
մէջ , լքենք բաւական հասուն չէինք գայն 
լիովին գնահատելու : Մենք չէինք կրնար 
ամէն ինչ հասկնալ : Այժմ գիտեմ թէ 
ո'ւր կեցած եմ»: Ա փէնտըր, իր հ ատո- 
րիե վել,ջերոլն , այս անգամ այս վկա
յութեան փփրջին երեք նախադասոլ- 
թիւնները կը մէջրերէ ու չանդրադառնար 
նախապէս անկէ իր քաղած մէկ մասին 
մեկնաբանութեան՛. Տէր—Յակոբեան կՀ ա- 
լԵլցնէ թէ Կորքի «Երթ թնութեան վերա
դարձաւ... լրիւ անդրադարձաւ այն ին
չին զոր կորսնցոլցած էինք : Վանի րը- 
նաշիարհը եւ ամէն րան որ անոր կապ
ուած էր» :

Կորքիի հայրենաբաղձութեան պարա
գան , իր վերջին շրջանին շեշտուած, 
հ իմնովին Լլ առըն չուէ նաեւ էր տռանձ- 
նութեան y հ ետզհ ետկ տւելէ սուստԼլտ— 
!/ո՚Լ : hPcL Շուապախըր , Կորքիի աշա
կերտուհին , բարեկամուհին ել իր առա
ջին մենագիրը, կը դրէ թէ Կորքի «միշտ 
կղզիացման ցուրտ զգայնութիւն լքը ապ
րեցաւ քաղաքին մէջ , ուր ինք դարձած էր 
աքսորեալ մը, օտարականներու մէջ ա- 
սանձին» եւ թէ իր «րարեկամութիւնները 
սերտօրէն կապուած էին իր արուես
տին» : Շոլապախըբ կ'ալելցնէ թէ Կորքի 
արուեստէն «դուրս ընկերներ չունէր, 
ի թաց աոեալ իր ընտանեկան անմիջական 
պարագաները» (7) : Այս կացութեան մ ԷԼ 
Կորքի նման էր այն օտարականներուն ո- 
րոնք, որքան առանձին զգան անհիլրըն- 
կալ հ ա ս ա ր ա կ ո լթի լնն ե ր ո լ կամ շւՀ ա- 
պատէ մը մ էջ y նոյնքան կը Լլա ռ չէն է^ 
րենց արմ ատներուն y է րենք զէրենք սփո
փն լու համար y երբ հայրենական y պա- 
պ ենա Լլան Լլամ տոհմէԼլ աշխարհ էն ւէե բա
բե րող նոյնէսկ ատենէն աննշմար մնա- 
ցտծ բաներ Լլը մեծնան y կ^քվէդլայնէն ու, 
նոր էմաստ կը ստանան y երբ դորովագէն 
էւրաքանչէւր խայծ y անցեալէն ձեւա
ցած y կր դառնայ լոյս ու էսարոյկ y օտա- 
րա Լլան էն գաղթականէն մէտ քէն ու ներ- 
աշխսէրհէն մէջ*. Ափկնտըր է*եք էսԼլ կր 
մ ատնանշկ թէ ՜ե^{\—ական թուականնե
րու ե ր Լլր ո րդ կէս ին , Բ • Մ եծ Պ ատ երազ— 
մէն նախորդող տարիները «ձեւոկ մր 
Կորքիի կեանքին ամէնէն դժնդակները 
եղան» եւ թէ տյն ատեն է որ «Կորքի 
վերջապէս կը սկսի եյորզոմի յիշատակնե- 
րը իր գործին ներմուծել» , իր ծննդա- 
վտյր թորգոմ զփւղին , Աանայ Լիճի եզ
րին գտնուող : Աւելին , Կորքիէն կայ
հազուագիւտ վաւերաթուղթ Մը, այս 
պարագան հաստատող՛. 1945—ի ամրան, 
b իւ—Աորքի Աբրլփ Արուեստի Բ՛անդա բա
նէն իրեն ո ւղղո ւած հա րցա րանէէ Լլկտե— 
րկն մէկ ուն թէ «Զեր անցեալին, ազգու
թեան եւ ենթահողին մէջ ի՞նչ րանը կը 
խորեիք որ յարմար է ձեր արուեստը 
հասկնալու գծով» , Կորքի կր պատաս
խանէ . «Թերեւս իրողութիւնը որ ես իմ 
փոքր գիւղէս խլուած եմ երթ հինգ տա
րեկան էի մինչ իմ թոլոր կենսական յի- 
շատակներս այս աոաջին տարիներէն կու 
գան: Ասոնք այն օրերն էին երթ ես հացը 
հոտոտացի, ։ աոաջին կարմիր մեկոնս 
տեսայ , լուսինը, անմեղ տեսարաններ : 
Այն ատենէն սկսեալ այս յիշատակները 
պատկերագրական տարրեր դարձան, ձե- 
ւակազմեր , մինչեւ իսկ գոյ ները- աղօրէ
քար, կարմիր հող, ցորենի դեզին դաշտ, 
ծիրաններ եւլն.» :

(Շար-ը տես Դ- էջ)

Fonds A.R.A.M

a%25c2%25a9l.com


Էջ 2, Կիրակի ՝ Սեպտեմբեր 5, 1999 _ ՄԻՏԲ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»֊

WH

Դրեց' ԱՐՓհԿ ՄԽՍԱՔեԱՆ

Որոչ անձկութիւն մ ր կը պատճառէ այ՛ն 
գիտակցութիւնը թէ սերունդ մը կայ՝ որ 
կոչուած է վերջին վկան ըլլալու ուրիշի 
մը որ գո յն ու դիմագիծ տուաւ դա զո լթի 
մը սկզբնական կազմ աւո րման :

Գէմքեր զարին : Այևոնք իրենց հետ բե
րած էին անւիո իրա՛րինելի րան մը' հողին 
շունչը , նոյնիսկ երբ չէ ի՛լ, եկած հարա
զատ հողէն, թնչպէս ան՛ոնը որոնք Պ ո- 
լիսը կամ գաւառները Փարիզ բերին :

Եկած էիղ, սա՛կայն միջա՛վայրէ մ՛ը, Ե- 
զակի չլ՚ջանա՚կէ մը : վայրերէ որոնք ա- 
նուններ էին : Արմ ուշ y Պարտիզակ y Օվ տ- 
ճըդ, Ակիւտար -, Ան ա ծ էին հ ա յա շունչ 
վարմարաննեբոլ մթնո լորտին մէջ : քՀանչ- 
ցած էին ՀԼարոլմանը , Աեծարենցը , Qu, ր- 
դա՛ր եա՚և՚ը * Ակն՛ս ւն ին , Qut ւա ր եան ը ել 
■այնքան ՛ո՛ւրիշներ յ Անոնց կ'ըսոլէր միշտ 
թէ պէտք է գրեն իրենց յուշերը ; թօսին 
"՚յդ լէ^թր՞՚-ն մասին , փո իրան՛ց են ի- 
րենց ապրած դէպքե րը որպէսղի կապը

//ք֊ այսօր , ինծի կ՝ըսուի նոյն բանը. 
^յ՚’լթր '' Կ՚ըսեն. «այնքան դէմքեր
ճանչցա}) ես ՝ պ՛ատմէ մեղի անոնց մասին , 
քան՛ի, դուն ալ այլեւս՝ վերքին վկայի մը 
վեր ածուած ես» յ

Ամէն պւսրա\ղայի մ է ջ էս անձնապէս 
համ ող ուած չեմ թէ այդպէս է : Կ ան՛ ան
շուշտ y բսւՀւեււսւէւտաբա լւ արժէքներ ՝ մը՜՜ 
չակո ւթա յ էն բարձր պա շար է աէր մտա
ւոր ականն՛եր՝ բայր y տեղ մր բան մը կր 
պակսի ՝ ղո ր չեմ կրնար ճ շդր տօր էն բնո
րոշել :

Որքան դէմքեր կր տողան րեն ա է*Ւ ս 
առջեւ ' Ահ՚ար ոնե տն ՝ էյ ատ ի սեան y էք ոնդ- 
կարեահ՝ Ո*ուրէն\ , Աասունիներ^ fi ան թ y 
Ո ’ ՆԼրտրեան y Կոմս , /•</. Տէր—Պ* ա ւթեան y 
*1,աւտ սար դեան ՝ Ա ա ր աֆեան՝ y Ահ տ ր ոն y 
Հր աչ եւ իիաֆա .ւէւ Ջ ար դա ր ե ան ՝ Պ* • Բոր-

տունկ վախճանի

մահը իջաւ մարմինդ 
Խ. դարձար ի տէր • 
կը հայիս հիմա,

կը հաւատամ,
պանդխտութեան այս երկրէն ու օրերէն լ] երջ '

անմատչելիին -
ւո՜յԱ1Ն
զոր եւս ցանկացիր զգալ ու զարդարել անու) գիր, ձայն՛ 
մարեցւսւ ահա արեւը

է'ն “պատմական" թուականէն աոաջ. 

գայ սլիտի հսկողը դարձեալ
իրրեւ առասպել ,

հոնկէ' ուր ես եւ է դեռ նոր ւսն,որ զիս սերեց,
մինչ, ամէնքը պիտի ըլլան ժողովեալ , անկա՛սկած, այլ' մի_ա_սիրտ

ի յելանել եւ ի մտանել արեգականն.
գիտէիր ,

կը կարծեմ,
որ րժիշկը միտք ունէր հոգեգալուստի դրուագը երուսաղէմի վերնաստւՍԷՏ 
ասքանազեան րեթղեհէմի վերնատունը թերել , 
այսինքն' փոփոխելու քիչ մը հինը,
այսինքն' խազերու սա տեղը յարկելու, պարզապէս -
րսւրձրէն լեզուներ

պիտի օրօրուին վար 
ու հանգչին

սերմերուն վրայ չորրորդ կարգի
եւ եղերահայրերու պտուղները

ընդ միոյ երեսուն ,
ընդ միոյ վաթսուն ,
ընդ միոյ հարիւր երերան պիտի կախ ,

լեզուանի համրութիւնը ճարտար, հիանալիօրէն ճարտար գարձուցած - 
չըսե՞ս ,
փրկութեան պատմութիւնը կը շարունակուի այսպէս' նախանձելի, օրինակելի.

տե'ււ , դուն, որ գլուխ ունիս մարդու եւ թեւեր 
ու ագռաւի իրան եւ ոտքեր ,

թէ ինչպէս ոսկորներ իրարու կը մօտենան,
թէ ինչպէս ջիղեր , մխսեր , մորթեր կը հագնին
եւ կենդանութիւն կ՚ը՛լլայ _ կղա՜ , կղա' •

(սլետիկը խուճկին մէջ եկաւ երէկ
ու գրեց,
որ աշխարհը ծաղրն է ժամանակին) .

եան , Աահակ՝ կա ր դույր ի , Ար
բունի, Շահնուր , Տէր — Յակորեան՛ կլէ"ե 
Բ ի ՛ղանդ՝ Ջօպանեան , ()ս1՛րէ[Jե ան ՝ Գր . 
վահան ՝ Շ ա հ իսաթ ո ւնի ; Jj աոն իքս ո լռն ՝ ա- 
մէն մէկը կը յիչեմ յաճաիս դր ո լա գով մր 
եւ կր տարուիմ խորհելու, թէ ճիշդ է թե
րեւս, ՛ո՛ր խօսիմ երբեմն իրենց մասին, 
քանի ան՛ոնցմէ շատեր այնքան մոռցուե
ցան "ր իրենց տն ո ւնը իոկ տուող սլիտի

լըլւաժ*

ւայ Հ"՚յր

❖
■փ փ

«Ազդսւկ»^, վերջին թիւերէն մ էկր (Աու- 
ճիշդ է։ Ես, շատ կրկնած եմ անոնցմէ թ,,, շք) ) Հ Հ,7, Օըէրոլ պատկերներ զրաւ 

շատեր ուն՝ Շ աւար չին՝ Հրանա - Ա ա- առքելս , Հ՛ոն լոյս տեսած էր յօդուած մը 
մոլէլին՝ Բարդէն Գաւէղին որ գրեն, ան- նուիրուած' «Արչալիր Շ ա հխաթ ո ւնեանի 
պայմա՛ն գրեն : Ջգրեցին : ծննդեան 110-ամեա կին՛» եւ որու հեղի-

Այսօր , երբ նոյն թելադրանքը ել ըլլայ նակն էր փրոֆ. Մազմիկ Մ‘"թո յեան -, 
ինծի ոլ կը վա րանիմ , կր տարուիմ աւելի Դմբա խտաբար , յօդուածին աղբիւրը չէր 
լալ հասկնալու իրենց մերմ֊ումը՝ հետե- ճշդուած , թէեւ այ-y տպաւորութիւնը կու- 
լանք այն հոգեվիճա՛կին զոր, այսօր, ես տար որ արտատպում մ րն է հայաստան- 
կ'ապրիմ, եան մամուլին, Ըն՛թերցումը բաւական

կման թելադրանքներ, անխուս՛ափելի զարմացուր ղիս, քանի քիչ թկ շատ ծա- 
կերպով , ըսել կուզեն' քու ՛ալ մեկնելու նօթ ըլլալով Շահխաթունիի Ֆրանսս, ապ- 
j-ամդ մօտեցած է՝ դրէ՛ նախքան կոր- 1""ծ շրջանին, բազմաթիլ ս [ս՛ալներու ղէմ 
սոլիլդ գերեզմանատան մը փոսին մէջ֊ յանդիման գտնուեցայ , կաի, սա «ծը- 
Ու թելադրանքին այն յետին միտքն է որ նընդեան 110—ամեակը». որովհետեւ իր 
կր խռովէ են՛թական որքան ալ իրատես մահուան ատեն (1957, Աս[րիլ 4) թէ մ ա- 
րլլայ եւ ջանայ սառն մտածել, հայրութեան ե, թէ Արտաշէս Գմբէթեա-

Յետոյ կայ տեսա կ մը յուսա լքում : ե ի ձեռնհաս յօդուածո՛վ կը ճշդուէր անոր
1'նչո լ դրել, Որո՞ւ համար դրել֊, վրա- ծննդեան թուականը' 1882 ել ուրեմն 
ղէւոր կը գրէ իրե՛ն համար՝ մինչ լրագր- 110—ամեակի հարցը շատոնց փակուած 
րողր ուրիշներուն համար ; Պէտք է գրած էր : Շ ահ խ աթո /ձեան ալ տարօրինակ
օրը շարուի ՝ օրը օրին կարդացուի : Կ՚ը թո լեց ալ , քանի ՝ որքան դիտեմ մ ի չա

հայր աղաւնակերպ, 
ցտեսութիւն լռութեանդ.

որ ույդ էր պատճառԸ "Ը ււաբ-
չ!՛ , գրաւման շրջանի _ 1940 - 1944 - շորս
տարիներս, երկայնքին միայն ցիր ոլ ցան 
էջեր մրոտեց՝ օրագիր մը, կիսկատար 
յո ւ շեր, ու օր իրն մէկը պնաց, մնայուն 
ոչինչ ձգելով՝ քանի օրաթերթի մր հա
ւաքած ոնեբը՝ մոռցուած , եթէ ոչ կոր- 
սուած ՝ դրութիւններու ամէնօրեայ ար
ձանա գ քո, թի ններէն անդին չեն անցնիր :

Բառն խորհ րդա ծո՛ւթի ւնները , սակա լն , 
"թ։որ է մ Լ կղի դրուին ել երէկր պէտք 
չէ երբեք արգելք ըլլայ մտածե/ոլ թէ 
կայ վաղր, Ել կա րեւորը վազն է՝ այ- 
սինքն այն օրը , y/քր
///// լ ;

Իմ սերունդս ալ , 
վ1-րջսրլոյսի սերուն,, մ

"ւ որ պիտի ճան չ- 

այսօր y իր կարգին,
Հրռւեդ լ)՛ր ՝ բախտն

Հր ահ խա թո ւն ի անունով ծ՛անօթ էր ՝ Ֆը- 
րանսս, գալէն ալ ՛առաջ թիֆլիսէն Պոլիս , ճշդում' մը դրաւ ուր կ՚ըսէր «fh-pUlJuilL—

մայրս յաճախ ներկայ եղած էր «Պոլ- թեամր կ'իմանանք որ մեռնողը Հ(ահխա- 
յ տրամաթիք»ի ներկայացումներուն թունին չէր այլ կինը» ... ,

ուր 
ս>ա հ ա
ծ / խ ան դ ավա ռ 
մ ա ս ին y 
սան 
նս

ջ,սև) շատ սրա՛միտ կին մըն՛ էր : Նոյն սոԼ} 
իւմոռով մխ' է որ օր մը (1958—^ Շրք- d՝"- 
ղովին) սյԸէէ^ԼԸ հանդիսացած էը որ Մկըր- 
տիչ Պարսամեան Հ -3 -Գ • Կեդր . Կոմիտքութեամր կր խօսէր անոր Հյահխաթունին խաղաց նաեւ ֆրանսա-

ր երիտասարդ փայ լո՛ւն դերա- կան շարժանկարի մէջ՝ երբ դեռ համր շրր- 
^ ՝ թաւոե րասէր հասարակութեան ՝ մա- ջանն էր y յիշատակէ լի էր մանաւանդ Պոմս

դ իղական սեռին պաշտամունքին Փոցցօ տի Պ ռրկո յի դերով Ապէ է Պտնսի
առարկան էր։ ճիշդ է} որ յետադային Հհև ափ ո լէ ոն» ին մէջ՝. Բտյց ՝ երր շարժա-
UiԼ ւ երբ ղՒ^ք ճանչցայ Փ տրիդ y միշտ պա- նկարը խօսուն դա րձա լ՝ /, ր այդ ասպա-
հւսծ էր ի[՛ հմայքը եւ չէր կրնար չտպա- րէղը վերջ գտաւ y երբեք շէր կրցած տի- 
ւորել իր հրապուրիչ կերպարով» Դեռ րապետել ֆրանսերէնի ՝ բայց y շա տ փա յ- 
աՀբ1՚ս առջեւն է դերասան 'Բ ին ի մարմ- լուն կերպով այլ արհեստի մր ղփմեց ու 
նա ւո րման մէջ y երր Ս*ի ւթի ւա լի թէ ի մեծ դարձաւ ֆրանսացի դե ր ա ս ան*1ւ ե ր ո ւ փ րն- 
սրահը ծա յրէ ծայր կը լեցուէր թատրոնի տըռուած դիմ այտ րդա րր :
կարօտ հասարակութեամբ մը։

Բաւական հետաքրքրական ւլ է՚պք մըն ալ /Լ
պատահած էր երր յիսունական թուական-

Բազմաթիւ անեկտոթներ կր խճողեն 
LnJu կը միտքս . Այդ օրեր ուն ՝ արձանագրիչ մ ե- 

տեսնէր Յակոր Տէր - Յա՚կորեանք, տպա- քենայ չկար՝ աւելի ճիշդ մենք չունէինք 
ր՚՚՚նը', Փ՛արիզի ՀՅ—րդ թաղամասը, ռիւ ել այղ իսկ պատճառով շատ ան՛ոյշ դէ պ-
Տ ամ էմ : ըեր հ ո վը առաւ տարաւ y ոմանք մնացին 

Օը *^Ը> 1950—ին y երբ հոն էի y հեռա- երրեմն մեր սերունդին յիշողութեան մէկ 
ձտյնր հնչեց ու խօսողն էր Տիկին Աննա անկիւնը.. Ասոնցմէ մէկն էր Կապոյտ 

Վարչութեան մէկ ժողովը որ 
ԼՒյ առած էր բուռն վի

թէ ան մը պատճառով է լէն Բ ի լ- 
"դ մ-հացԻլ, Նինան, տոտ՛ հօրդ, թող մի զանդի եւ Արշալոյս խտղէ ոսեանի միջել-,

քանի տող դրի»-. Ինչ որ եղաւ յաջորդ ա- Այս երկուքէն զատ, Շրջ. վարչութիւնը

նեցալ իր մանկութեան անգիտակից օրե
բուն, ապա պատանեկութեան երանելի ներուն կորսնցոլց իր կինը՝ "հինան : 
շրջանին , հակառակ պատերազմին՛, հուսկ Այգ տարիներ՛ո՛ւն , «Յառաջ»
""-ելի հասո՛ւն տար իքին՛՝ ճան՚չնալու ալն՛
'I1,‘երերը որոնք բան մը բերած էին իրենց 
հետ ու .աւե/ի քան բան մր տուին մեղի ,

'Բազաքական ՝ պետական, գրական,
թատերական դէմքեր էին անոնք-, Բոլորն ։ _____________
ալ եկած հեռուներէն ՝ արեւմտեան թէ ա- Բուղաղետն՝ հ այ բեմ ի ուր ի չ վաս տա կա- la ա չ ի Շրջ֊ 
րեւեւեան Հա յա ստաններ էն , այսինքն բո- ւոր մր՝ նոյնպէս բոլորովինմոռցուած-, փոթորկալ, 
է՛՛րն "•! միջավայրէ մը որ զիրենք կեր- «Աըփիկ, ըսաւ, Շահխաթունոլ կին-y է ճաբանութԼ 
,ոսէծ էբ h P խ եւ մ m ր րլ _ տյլ մտնաււսնո մ ւււհ՚ա ո ե • _____Z . ո c . •'*ծ էր իբրե-, 

յյ մ տ րդ :
-ա խտ Լր՝ կա,մ թերեւս ղմբտխտու- "աւօտ իսկ, Ա. էջի վրայ. Մէկ օր ետք, ունէր երեք ո լրի շ անդամ ուհիներ' Մ "՚ն- 

7 / ?/ ր^լալ Սփ1'^Ւ ^“քաէՒր֊ մեր պաշտօնակից օրաթերթը «Ա- նիկ Աեծատոլրետն , Ա. կ)ոնջէկիւլեան եւ
'"՚ ք" գ"'է Jkir մա“'Ի-- Կրնայ զար- զատ խօսք» որո լ առաջին էջին վրայ կր Աաթօ Յակորեան. այս երեքն ա/ ամուրի,
. աևալի I Ո՛ւի լ որ յստակ չկարենամ ճըշ- հաղորդուէր բաւական աննշան ձեւով վիճաբանութեան պատճառն ա ,ն եղած
II)'' ~ "հ է^բ֊՚՚ւօ֊օոլթիլն , Աշօ Հահխաթռլնիի մահ՛ը եւ լրատռւու- էր որ Արշալոյս թա դէ ո ս ե անի ամուսինը'

ատ առն այ է հաւանաբար, „ր սա թեան վերջաւորութեան ալ կը քննադատ- Մուրէն թադէոսեան ամսական 10 հազար 
պա-րուն, երբ ականատես եմ մեր զաղու- ւէր արուեստադէլ
թքւն տժդո յն դ^ւմտդվւծջւն

ր տ ր ո լա ս տագէ տը ռր չէ ր ներդտդ- ֆրանք {այսօր 100) կը ստա Սար կապոյտ
PZrt > r ^եդ շրջ֊տ— թած y չէր ռւղած Հայաստան երթաւ ռւ 1] ա չ/, քարտուղարութիւնը վարե/ոլ հա-

պատող միջակութեան, պիտի չմղուէի մնացս,}) էր օտարութեան մէք ,,լ հոն ա, մար, էնչ ՛որ վրդ՛ոված էր ատենապետով
.,՛"՛"",րող բաղդատութեանց եթէճանչ- մեռած. Պահ մ ր շփոթած՝ հայրս մտա- հ ին' ]չյէն Բ ի ւ զանդ բ եւ այնքան խիստ
'ւմերննե11"-^ այդ 1,ա!,աո1'1է անձնա""ր1^~ հոզուեցա, որ արդեօ՞ք սխալ հասկցած արտայայտուած էր ՛ո՛ր Արշալոյս թա֊

ա է /' ^"՜ Անոնողը իսկապէ' ս Շահի, ա թո ւնին դէո՚սեան խո րապէս յուդուս,}) բագազ ան-
Il տածողներ ըլշտն եւ իրաւացի կեր- էր, Հեռաձա/ևեցի Տիկին Բո ւզ աղետն ին , չած էր- - «Ի՜ն} րնեմ. զ ույ, ա, ձե.

թէ նորութիւն չէ ըսածս -, Ա ե ր ո ւն դէ
երու նդ նո /ն

ճշդելու
ï» ր ա-

-.ամար. հաստատեց Որ \,ինա մ ուսինները բերէք՝ թող անոնք ընեն» y ու
յ տպաւորութիւնը կը ծագի, Շտհխաթոլնին՛ էր մեռնողը՝ նաեւ ղտր- Աաթօ Յակորեան որ շա,ո [ո՛ւռ իւմուռ մ

անցեալը միշտ աւելի փայլուն կը թուի y 
մինչ այսօր տլ կան դէմ քե ր y որոնք վաղր 
պիտի փնտռուին ՝ զնա հա տուին եւ կարօ- 
աո 7 jl՛, շուին յ

մանք յայտնեց հարցումիս համար* Երր ունէր y ժպտելով առարկած էր» - «բ
ու ո ս ր 

ա Տ
բացատրեցի, վրդոված բացագանչեց' մենք ի՞նչ անենք որ ամուսին չունենյ 
«զմուեյ են, հիմա, կր ղանդ ահ ա րեմ» -. Ա ա թօ 8 ա կորեան , մ ի ա կ կին լինօ թիփի ս _ 
յ’նչ որ րրս" եւ յ՚՚՚ջ-րդ օրը՝ նոյն թերթը թը այդ շրջանին {յե տ պատերաղմ եան

:

ձԸԸ-

՛անդամ 
Բալա լեւ

ընտ րռւ ի
/ն ի ջանքերուն 1

հ տ կա ռա կ Գե րւսս, ■[,1
7 ր թեկնածու.

սմ-
եւսն եւ tu J Լ թ ե կն ածո ւնե ը y ըս տ կսնոնա- 
*1Ը ութեան ՝ դուրս ելած էթ' <ե ո ղո/աս ր ա՛
հէն որպէսղի խօսուի իրենց մ ա ս ին y Սսփ° 
(ե տկո րե տն խօսք տռած էբ իը
մանքը յայտուելու Ա կր տի չ Պ ւս ր սամ եանք 
թեկնած^ութեան համար*. Շաս* պաղ ձե-
ւով կ՚ըսէր* — հ֊էսքան տարուայ կուսակ" 
ց ա կ ան եմ ել ցարդ ո չին չ չեմ իմացել 
U . Պա րսամ ե ա նի կ ուսակցական /
ա յնպ իս ի էլ ո րծո ւ նէ ութեան մասին որ ^,ա 
արժանի լինի Կեդր • Կ՚միտէի անդա<1 
դառն՛ա լու : Ասաց է՛ ք ՝ իմն չ Հ- արել np
մենք էլ իմանանք y էլի y ինչւմւ էք ղա ղա
նի պահում».»». Պարղ է՝ նման հեգնա
կան խօս քե ր է ետք Ս • Պա րսամեան ոլ 
մէկ ձ ա յն> կը ստանար , Բա լա յեան ե ալ
քուէարկող չըլլալրրվ։ Ու ետրբ} աւելի յե- 
•ոոյ Աա թոյթլ ըսի' ^իմնչ ըր ի [• լ մարդէ 
սպաննեցիր» y ժպտեց ա ւ ու ըսաւ* — 
դ եռ չես իմանում յ Բալայեանն ինձ ա 
սաց ՝ Պարսամեանի թեկնածութիմէ՛11 
դնելու ՝ զօրավիգ եղիր : Ու ես պաաա“ 
խ տնեցի ՝ դէ y դիր y մի րան կհանենք* * *»՛

թիւնը առաջարկած էր : Երբ Մ -

Այսպէս^ դէմքեր ունէինք y Ո՚Լ
հոտով մարդիկ՝ որոնք դո յն տուած / 
մեր հ ա յկական կեանքին : Հետզհետէ
նեց ան y անոյշ յիշա սրակներ թոդԼ՚"1 
նոնց մօտ ՝ որոնք զեռ չեն սաացած / 
հումի իրենց տոմսը ու կրնան ո՝դ^. Հ֊ 

զիրենք y թուղթ մրոտելով ու սլա՝' 
իրենց հետ վերապրելով հին օրերո 
ւոր ժամերը •

(*) Այս շարքէն նախապէս 1ոյԱ խ 
են երեք գրութիւններ «Յառաջ 1 I1 
արուեստ»ի մէջ, 1982 Մայիս 9-ի:՛? 
՛Հոկտեմբեր 3-ին եւ 1983 Յա֊ւՒս ՚

i
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(Շար. Ա- էջէն)

/î„7ÿ յիչատակները իսկապէս /,_
քենց ներկայացումը դւոա՞ձ են Կոբքփի 
պուեսաին մէչ, ի բաց առեալ կերպս,- 
ափն չ՚՚՚ւ՚մ մԸ ղորձերէն, որոնք րացս,-

րպտօրէն անոնց կ'աո ըն չուին :

քՕսմփւթ ես արմատներ

կոեուարադոյն խնդիրը, որուն դէմ 
յանդիման կր զանուինք Կորքիի արուես
տին պարադային , իր «վե րա g ա պա շսր» 
կարեւորագոյն զ որձերու բնան ի, թե բուն 
կղորոչմտն եւ մեկնաբանման կը tjհրա
յրի ՝ ^'ՒւԽ' ’ առեղծուած եւ կարօտէ էն 
մինչեւ. Հ<Ս ւսհմանբ^ն , հ,Հոդեվա րք  ̂ը եւ. 
ուրիշներ :

իր նախաբանին վ ե բ fut ւ ո բ ո ւթ ե ան ,
ււփէնտրր կր դրէ թկ Կորքիի նկարնե
րով, մասին իր անձնական կա րձի քն ե ր ր 
նուազագոյնի րերաձ է : Բայց ի՜նչ լաւ. 
պիտի ըլլար եթէ այղ քայլը չառնէր ել 
խվսանակ ամ լիով։ քանի մր ուրուագր
ումներու, քիչ մը ալեչի կեդրոնւսնար 
M ՛լ արդ մը ընանիւթեբու ա րծա րծ- 
ման եւ անոնց մկնաբանման ւիրայ , ոչ 
թկ որ,զէ սղի Ընթերցողը բնանի ւթեր ո ւն 
հւ անոնց պա աո ւմ ին ու առըն չո ւթ ի լենե
րս ւև կառչի այլ աւելի՛ մօտ ըլլայ Կ ո ր— 
րի ի ստեղծագործական հո լով ո յ թին ՝ մը- 
տածողութեան եւ ներաշխարհին ՝ աւ ելի 
լալ հասկնալու համար այն ինչ որ կա ք 

պաստառին վրաք եւ անկէ ա նգին, , յետոյ 
րևանիւթեր ը ի հարկին մոռնալու կամ 
ետին թողելու ՝ ամ բո զքո վին կլան ո լ ելու 
Համար բուն նկարչական արարումով ել 
ասոր րմ բո շիւն ո ւմmj , բանի բն ան ի ւթ ե- 
րէն անգին իր վերքին հ ասուն շրք ա նի 
ն1լարչական նո րա ր ա ր ո ւթեամ բ է որ 
Կորքի իր մեծագոյն նպաստը կր բերէ 
արուեստ ի պատմութեան : ճիշդ է որ իր , 
սփէնտըր ի հեղինակածը կենսագրութիւն 
մրև է ոէ թէ մ հնագրութիւն մը՝ բայց 
եւ այնպէս ՝ քիչ մը աւելի տարածոլիլր 

գործէ րուն ուղղութեամբ՝ յաւելեալ պԱ1- 

ւՈՈւեսմմւհր կրնար բանայ :

Եորքիի գործը գիտողին եւ քննարկս- 
1[,ն համար բնանիւթի ճշգորոշման հար- 
9[[ կր դմ՜ոլւսրանայ ՝ 1930—ական տարի—
սերոլ սկիղբներէն յղացուած կարգ մը 
Հիմն ա կան գո րծ ե ր էն սկսեա յ , երբ Կ " ր- 
fl' կ՝"րդ֊եգրէ փ ոիւ արե ր ո լթե ան , ամչնար- 
Կ" ւթ ի ւնն երու եւ. խորհրդանշաններու լե- 
էքուն հ Ա^քի՚քրը՝ Կռրքիւ փոխաբերականու
թյան իր առաջին քայլերր կ՚առնէ ՝ մէկ 
Հո զմէ հիմնուելով 1930—ի չու֊Ը^_ "եղմեալ 
իորանարգապաշտո/ թեւսն ոճով իր նկա- 
[՛ած քանի մ ր ան շա րմ՜ բն ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն 
'1ո, ղանոնք վ ե ր ածե յ ո վ կերպար—խոր— 
^Ըրգանշաններոլ ՝ ի ս կ միւս կողմ է Փ"'"ք— 
1°Փիքասոյի կարդ մր դործերէն մեկնե- 
!Ու1 համ ագրո ւմնե բ կր յղանայ*. Տեգեր 
Ա՚յս երկու ուղղութիւններ ր իրարու կր 
^ՈԼլոլին ել կը բարեփոխուին։ ՁՀ/նումը 

կու֊ տայ որ Կորքիի հիմնական մը-
,Ո1Ա^ոգութիւնր , 1930- ական տասն սւմ-
^"ոկ[, ւսմ բողջ երկ ա յն ■/փն ՝ ն,ւ ար չական

'"‘‘րզերոլ լուձոլմր եղած է , հասարակաց 
մ[,ակ հիմքէ մը մեկնե լով այ լա ղան

^“•մ'ագրումներ կերտե լու ճիդր ՝ բան թէ 
l/1Հա ,ո՝ա կն ե ր ո ւն պա տ կե ր ո ւմ ր :

0/7'M , «Առեղձ ուածային ընգհա-
I լմ^)ին գծով՝ Ափէնտըր շատ դիպուկ 
Հ՛պով կը մ,ստնա՛),չէ „ր «կորքի շարու- 
‘աէ Խոբգոմի մասին, մտա ծեր երբ կր նը- 
1աՐէր, բայց այս գործի պարագային, 
'՝P ( fJnJ<r կու տայ որ պատկերը իր յի- 
, ատակները կ՚արծարծէ : եյորագիրը կ՛ա- 
ոՍ®յոՆ.ի այն բանին որու մասին կը մը- 
^ւԱեէր, բայց ոչ անոր զոր կը նկարէր»:

ր՚՚թեւսմբ , Կորքի այս պաստառը յզա- 
՛/ ^ մեկնակէ տ ունենալով Փ/՚մ աս ո յ ի

եկարաձ «7, կտրիչ եւ բեո րդոլ-
, ձախ կ է ո ը ( սակայն հորից,,-֊ 

'Հւ^տցոլաձ : Ափն չ նո յն շրքանին նը- 

րսլւսծ երեք ա յլ կարեւոր պաստառ- 
Հ՝ «նկար»)^ } ճՀամ ադրում^(՜\.Ո) եւ

1 “Հակերպսլմ թլ։լ , իրենց վա-
Լէեով ան մ ի չական օր էն կ՝ ա ռըն չո լին

«Առեզծուածային ընգհա բումբին (իսէ
ձախ եղրով ՝ ասոր էլ Փիք ա ս ո jb
պաստառին նոյնպէս ձախ եզրին , մինչ 

երի մ լոսուէ կրկին կր լձռրդո լին
ա յս վերջինին) : Հա լան օր էն ՝ լսյս երեք
'ւ^րծերուն բն ւսնի ւթ—հ ամ ագր ո ւմ ը կեր
տուած է այս շա ղու իւ ին եւ նո յն թո ւ ա- 
կաններ ո ւն ի րագո բծուած ^Անխորագիր 
գծանկարեին ( 12 ) մ իա ձու յումէն ՝ գո ր- 
ծա բկում մը որ այգ թուականներէն f,u~“ 
ևէԼԱհա1 կրկ^՚ո ւող ե ր ե ւո յ թ կր դաոնա J 
^որբիի մօտ*.

ւԼյսպէս յաջորդական եղա փ ո խ ո ւթ ի ւն 
մ բ կայ Խղւ ■ebb ո ր դեղբ ած ընթացքին 
մէջ * iiuju ձե լուի նաեւ ծն ո ւնգ կ> ա րւն Z/Ÿ/ 
հի] եր սլար fj] որ գոմ ի մէքե ել հՊ արտէդ Un— 
չիի մէխ, շա ր բե ր ր ՝ տարիներ առաք* 
անոհւլ տրուած խորադիրները*. Այս հոլս— 
վո յթով > հԱնշարմ- բն ո ւթի ւնե ին (13) 
գափ ո խո ւմ ր «Գիչ եր ՝ առեղծուած եւ կա- 
րօտեի ու հԱն շա րմ՜ե բնութիւն երանդա- 
պնակովե^ճ^) պաստառինր «ty ե ր պալւ
իյորգոմի մէքեի՝ կը շարունակուի եւ 
նկարէ նկար անցումներ տեղի կ՚ունե
նան Չընդգրկելով հԱռե ղծ ո ւած ա յին ընդ- 
հ ա ր ո ւմ » ը ՝ ՀԱրեւմ ուտին մարսմ կո րեկի 
աս տուածին հետեը եւ հԱրկուլաեն) , մին
չեւ որ կը յանգին հՊ^ր^էղ Աո չիի մէ-
ջ»ին ։

Սղտփոխման այս ընթացքին մ էք՝ ա յ լ 
կարեւոր քայլ մը կ՚առնուի ^հորքիի կող- 
մէդ փոխաբերական ՝ երր երանգասլ1ւա— 
կի ձեւը ՝ սէ1,լԼ[ք1Լ պա ս տ ա ռն ե ր ո ւ աքի^է 
գտնուող եւ կանա g ի իրանի խորհրդանի
շը եղող \իր ուղղահայեաց կամ հորիղո- 
նական գի րքո ւխ ՝ հ ո ր ի գոն ա կանօ ր էն *ւէ“^ 
"լի կեդրոն կր սահի ՝ ինչպէս հԱրկոլլաեի 
մէջ, յետոյ խն„ցիի իմ ասա ստանա լոլ 
կամ անոր խորհրդանիշը դառնալու 
հՊարտէզ Ա ո չի ի մէքե չարբի երկայնքին : 
*Լյմ ան այլ դո րծա ր կո ւմն եր ալ տեղի պի
տի ո ւն են ան (15) ներառեալ որբիի վար
քին երր խորհրդա նիշ մը, կ ա-
ռոյց մը կամ ձե ւակագմ մ ր զանազան 
ի մ ա ս տն ե ր պիտի ստանան , ըստ ի րենց 
գրաւած գի բբին : Մ իւս կոգ ■Ո, սլա ս ա ա ո. 
մր կայ որուն խորադիրն է հԱմառը Աn— 
չիի մէջ* Աեւ )քրոխ եւ որ մեծ հ ալանա- 
կանութեամբ ո բբի ի կողմ է տրուած 
4՜(10) î Այս Ււղանկարր եգափոխուած 
տարբերակներէն է հԱրեւմուտին մսւրտ՝ 
կորեկի ա ս տ ո ւած ին հետքին ինչպէս
հՆկար իրաններ)^ր *. Կ ր տեսնենք թէ
ի՛ն չ պէս իրարմէ տարբեր խորադիրներ 
նոյն բնանիւթին տրուած են՝ որոնցմէ ոչ 
մէկը՝ խորքին մ էք՝ ասոր բառացի ներ
կայացումն է*. Անոնք՝ յղացուած են ըստ 
^1'՚րքիի տ ր ամ ա գր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն ՝ ապ
րումներուն կամ իր մ էք արթնցած յիչա
տակէ if բ ծագած թ ե լա գր ո ւթ ե ան , ^ԸԸ 
իր մանկութեան եւ հայրենական յուշե- 
րԸ սկսած էին իր մօտ բուռն կե բոլով 
րորրոքիլ :

Սակտյն , ի՞նչ ձե ւով մեկնաբանել բնա- 
նիւթեր ը ՝ խո րհ բղան շ անները : Պէ՞տք է 
ղանոնք մեկնաբանել ել ի՞նչ իմաստ կամ 
սլա տում կը սլար ո լա կեն անոնք , կ խ է „— 
րոշւսկէ, ձեւով ասոնք' դոյութիւն ունին ք

If եկնտբտնոլթետն ոլղղութեամբ Ե ո ր- 
քիի կողմ է րնձեռոլաձ տուեալները սա
կաւաթիւ են , թելադրական , բայց նաեւ 
երբեմն անորոչ եւ չեղող'. Եթէ 1930— ՛ս
կան թուականներու իր ո րմն ան կարն եր ո ւն 
ղձով իր տուաձ բա g ս, տ ր ո ւթի ւննե ր ը ել 
նկա ր ագր ո ւթ ի ւնն ե ր ը բա g ա յա յտ ո ւթ ի ւն- 
ներ կը պտրունակեն , նոյնը չէ աւելի ոլչ 
իլ, կատարաձ հատ ու կենտ յայտւսրա— 
բութի ւններուն պարադային՝. Սակայն 
հակառակ որ ասոնք իր տուեալ բնանիլ- 
թերր կամ ուրիշներ ուղղակիօրէն չեն 
նկարագրեր , միւս կողմ է կը հաստատեն 
թէ իր արուեստը յարացուցական , ներ
կայացուցչական է, իր ակնոցով իսկ'. 
Կորքի, «ԷՒիվիէրա» ղի շձ րտվա յլ, ի իր 
ո ր մն տն կա րներուե դձով ի մէչ այլոց կր 
գրէ թէ անոնք «Բնանիւթ-ի շարունակա- 
կանութիոն մը ունին : թնանիւթը՝ երկին
քի եւ գետի տեսիլքներ : Գունաւորումն 
ալ նոյնպէս ասկէ սերած է...»: Տեաոյ 
կ'աւերցնէ թէ «Հակառակ որ այս բոլոր

այ յ ագան օեւելւր ինծի համար յատուկ 
ի ս՛աստներ ունին, գիտողին մենաշնորհն է 
այստեղ' իր սեփական իլքասւոը գտնե
իր: Կը իյորհիմ թ է անոնք պիտի մօտենան 
իմինիս կամ պկտի զուգահեռին ա- 
նււր»(1.լ ) : Ա, un,ի , կարելի չէ Եորքիէ, ար- 
ուեստ ^էջ բ^ռւնիլթէրր գտնցեէ {սյսի- 
կտ պիտի նմ սմեի ՝ օրինակ ՝ դիմանկարի 
մը մասին արտայայտուիլ առանց ներ
կայացուած տիսլա ըՒն անդր ա դառնա լու) 
ե։ մեկնարսվալթեան քայլը չառնել, նոյ- 
նիսկ «որոդա յթ^ներով եւ անելներ ով 
լեցուն վա բբի ձր պարագային՝ ինչպիսին 
է Կորքիինը՝ ինչ որ ցոյց կու տայ բար
դութեան UiJ*h "աստիճանաչափը եւ սխալ 
մեկն ա բան ելու rz/y?/ վտանգը՝ որոնց դէմ 
յան րլիմ ան կը գտնուի ^ոԸբիի տրուես- 
•որ ուսումնասիրող մը ՝ յատկապէս իր 
՛Լերջին հասուհ շրքանի ս տ եզծադո րծո լ- 
թիւնր նկ ատի առած : թայց ն ա խ բն տ բ ե յ ի 
Լ 1‘ըբեմն քտյ/ր առնել՝ ի ղին ս այ թա
քս ւմն ե բ ո լ ՝ ո բ ո ՛/< ետ եւ աս ոնց մ ով հ ան— 
գելռ\ , թերեւս կաբելի բլլայ ճշդութիւն- 
նեբու յանդի լ կամ գէթ անոնց* մէկ մա
սին :

Այսսլէս՜՝ երբ այնքան գմուաբ է ^] ո ր- 
բիի գորձերուն բնանիւիմեր ր ճշգորոշե- 
ԼԸ' Ւ մասնաւորի իր վերջին
թնչպէս իր յիշատա!լներուն կամ հայկա
կան աշխարհին լծորգուող անոնց պարու
նակը հաստատել : Ա լս գծով ՝ Ս-իէն- 
,ո Ը Ը բտն ա ս տ եգծա կան աղուոր բնորո— 
չում մը կ՚ընէ երր կը դրէ - «Կորքիի բո
լոր նկարները իր բոլոր յուշերը կը յարռւ- 
ցեն : Երբ կ’աշխատէր , զանոնք կը լիերա- 
կոչէր յ ճգնաւորի մը նման որ լերան վը- 
րայ իր աղօթքին հատիկները կ՚արտասա
նէր: Իր յիշատակները իր նկարներուն 
րոկանդակ մակերեսը կը ծածկեն, ոչ թէ 
հոն նկւսրագրուած մանրամասՕութիւն- 
ներով այլ' հոգեվիճակով»:

Մայր եւ որդի

ո ր քիի մօր, Հքուշանիկի մահը՝ ծայ
րագոյն չքաւորութեան ել անտարբերու- 
թեան մէջ՝ 1919—ի ն ՝ Արեւ.ան՝ գաւկին 
կ ե tu նքի ամ են ա ո ղ բե ր գա կան ի րագա ր- 
ձութի ւննե րէն մէկը պէտք է ը լ լա յ : Ա* O— 
(՚Ը յիշատ*"կր միշտ ^"[*բիի ընկեր տցէս լ 

եւ լուսաւոր պահեր Ըայց նաեւ տուայ
տանքներ ստեղծեց իր ներաշխարհ էն 
ներս : Ափէնտըր յատկանշական տողեր 
կը ՂԸ^ ^*հկտ րի չն ու իր մ ա յ ր ըՀ>ի ղո յգ 
սլա ս տ ա ռն ե ր ո լ^հ կա սլա 1լղ ո ւթ ե ամ բ ՝ ինչ-
>ղէս եւ 1937—// ^կարլ"ծ
«Ինքն անկարգին եւ ասոնց միքել յարակ
ցութեան*. հՆկաբիչն ու իր մայրր^ի մ ա- 
•• խ» կր յա յանէ թէ Հյուշանիկի ^"'Լբի^1 
գտնուող պատանին թորքին է ՝ բայց ղա
դակը որուն կը նայի մայրը՝ նկարէն 
դուրս կը գտնուի ՝ տյն սենեակին մ էք ուր 
^կսէրիչը կր նկարէ եւ թէ հ^նքնանկա- 
ր^ր U,J^ պատկերն է ղ" ր ո րբի իր մօրը 
հէԼ ներկայացնէ' որպէս պատասխան ա- 
նոր հարցագրող հայեացքին : Ապա՝ եր
կու տ ա րբե ր ա կն եր ը արծարծելով՝ Ափէն- 
1Ո Ըր կ' •" !֊ե լցն է թէ առաջինին մ էք Շ ո լ- 
շանիկի գէմքր աւելի տարեց կր ցուցնէ՝ 
«մայթ Մը' որուն նկարիչը յարգանքով 
կր նայի, թերհւս նոյնիսկ որոշ երկիւ
ղով: Անոր գէմքր իիաո է, գրեթէ թազէ- 
աաիպ , դիաողէն թան մը սպասող ֊ նկա
րը կատարողէն : Նկարը ձօն1 մըն է, հնա
զանդութեան արարք մը, իթրեւ թէ ան
ձը որ զայն նկարած է այն չափահասը չէ 
քաոասունի մօտեցող» այլ մօր «կող
քին կանգնած մանուկը» : Ս ր կր11 րդ^ տար
րէ րա կին մէչ, Հյ ռ ւ շան ի կին «պատկերը 
աւելի տխուր է, աւելի հեոաւոր : Ան նը- 
կար մըն է որ մնաք թարեաւ կ’ըսէ» :

^1որբիի ամէնէն իմաստալից ,քիչս,“* 
տակներէն մէկը ՝ մօրը եւ իր միքել կա
պին մասին՝ խ"ր ա1քնա ր կո ւթ ի ւննե ր կը 
պարունակէ : 1943—// Փետրուարին ՝ Տ)եբ-
նան Լեէեէ Հիւ֊րը կ'րԱ_այ ^"ԸբէՒ * Ընթրի
քէն ետք՝ այ/ ներկաներուն ներկայու
թեան ՝ Լեմ՜է կ՛ ու ղէ ա մէն բան գիտնա լ 
Եորքիի մանկութեան մասին ել թէ ի՞նչ 
բանը ղի^՚ք ն էլա ր ե լո լ մ ղաձ է : կորքի
կը պատմէ. «Կը յէշեմ երբ հինգ տարե
կան էի : Տարին երբ առաջին անգամ սկսը- 
սայ խօսիլ: Մայրս եւ ես եկեղեցի կ՚եր
թայինք : Հոն ենք : Պահ մը զիս նկարի մը 
առջեւ թոդուց : Ան դժոխային վայրեր կը 
պատկերեր : Նկարին մէջ հրեշտակներ 
կային : ճերմակ հրեշտակներ : Եւ սեւ 
հրեշտակներ : Բոլոր սեւ հրեշտակները 
Դժոխք կ՚երթային : Ես ինծի նայեցայ : 
Ես ալ սեւ եմ- կը նշանակէ թէ ինծի հա
մար արքայութիւն չկայ : Մաճուկի մը 
սիրտը ասիկա չընդունիր : Եւ ես հոն եւ

այն ատեն որոշեցի աշխարհին ապացու
ցանել որ սեւ հրեշտակ մր նաեւ կրնայ 
լաւ ըլլալ, պէտք է լաւ ըլլայ և կ՛ուզէ իր 
ներքին բարութիւնը րու]սւնղ.ակ աշխար
հին տալ, սհ ե ճերմակ աշխարհին»(18) t

Սփէնտըր այս վկայութիւնը կը մէջբե- 
րէ է սակայն աւելի անգին կ' ր աղ nt ո- 
նայ "նոր հոգեբանական իմաստին՝ տյն 
ատեն նրր Լյուշանիկ կը մ ահ սնայ եւ 
^]որքի "L- *Լարգուշ կր սլատրաստուին Ա- 
մ էրիկ ա երթալ ՝ իրենց ընտանիքին միւս 
"ն ւրա մն եր ո ւն մօտ։ իրաւացիօրէն կր 
գրէ • «Կորքի արղէն սկսած էր իր մօրը 
անգիջողութենէն ծերբագատիլ, նոյնիսկ 
երթ տակաւին երախայ էր : Ասիկա ներ- 
յայտօրէն արտայայտուած էր երթ ան 
մերժած էր Շուշանիկին պնդումը ընդու- 
նիլ , ըստ որուն խարտեաշ հրեշտակները 
արքայութիւն կ՚երթան, մինչ սեւերը' 
դժոխք» : Սփէնտըր կ^աւելցնէ թէ յեւս- 
հայասւոանեան ան մ ի չ,ս կան հանդրուս,— 
նին , «Կորքի կռնակ դարձուց իր մօրը օ- 
րինակին» : Այսինքն ուզեց ձերրաղա- 
տիլ '. Բայց ի զո՛՛ւր ... :

ւրէկղի գրած հարցր թէ Կ"րբիի յիշա- 
տակը ո ր մն ան կա րի մը՝ պատէն կա խ- 
ուած սլա տկեր ի մր՝ տպածոյի մր՝ ման
րանկարի մ ր վերաբերի կամ թէ ան իս
կապէս այգ ձեւո*վ տեղի ունեցայ ր/լայ՝ 
ան g"jg կու տայ թէ քառասունի չուըջ 
անձ մր՝ իր ընթացիկ առօրեայէն մեկ
նած՝ ինչպէ^ւ^կը մեկնաբանէ եւ կ՛ապրի 

ր ի չխ ո գ յիշատակ մը։ Անց հայ ի աթդ 
դրուագին անդրադառնալով՝ էոր^ի իր 
ներկային՝ իր ներաշխարհին և զինք չար- 
չըրկորԼ հարցերուն մասին կր խօսի ՝ որով 
պատում ը խորհրդանշական էը դառն ա յ J 
Ասոր մէչ չորս դերա կ ատարն եր գո յու
թիւն ունին ։ Աայրը 1 որբի^1 , բարին ու 
չսւրը, կեանքն ու մահը։ իսկ վայրը' ե- 
կ եղեց ին ՝ կր հաստատէ եղ ե լո ւթե ան հան
դիսաւորութիւնը՝ ամեհութիւնը ՝ ճակա
տագրականութիւնը : իորքի չրոնր թէ իր 
մայրը զինք ինչո^լ տյգ պատկերին առջեւ 
թոդուց {եւ իսկապէս zz ) ՝ եւ թէ ո* ւբ ղ ր- 
նաց ՝ թնչ լնելու։ Այսինքն' մայրը ղւս- 
լակը լքած ու ղայն առանձին ձգած է չա- 
րին ու բարիին՝ կեան՜քին ու մ ահ ո ւսն 
ղէ՚ր յանդՒմ ան Չինչսլէս իրեւանթ մէք՝
երբ մահացաւ ու պատանիներ Արչ[՚1 
վա րգո ւշ առանձին մնացին' անյայտին 
դէմ)-. Այսպէս, հեռաւո բացում մր տե- 
ib ունեցած է գաւկին եւ մօր միքեւ՝ ճա
կատագրական ձեւով : Արդեօք umn ր հա
մար է որ իորքի իր եւ իր մօ՛րը միքել 
հ եռա ւո ր ո ւթ ի ւն մը ս տ եղծած է «Նկ ա- 
ր ի չն ու իր մայրը^ի ա nmf ին տարբերա- 
կլ՚ն մէջ՛ անոր կե րպա ր ր աւելի առանձ
նացնելով :

Կայ նաեւ իրողութիւնը թէ ^]որքի թնչ 
ձեւով ինքղինք կը տեսնէ • մեծ առանձ
նութիւն ապրող անձ մր՝ ճա կատաղի րին 
դէմ միայն ակ * ո ղ բե ր դա կան տիպար մ ր ՝ 
որ որպէս սեւ հրեշտակ ՝ գմ՜ոխք պիտի 
երթայ {փ*- ան խուսափէլիօրէն պէտք է 
երթ աՐ յ ֊մինչեւ իսկ [նք^1 իր ձեռքս*վ- 
քանի որ ա յգպէս տնօրինուած է «վ ե- 
ք»^)(19) : Նսկ սեւ եւ ճերմակ աշխա ր- 
հին ապացուցանել որ սեւ հրե չտա կ մ րն 
ալ կրնայ լաւ ըլլալ (այսինքն' իր պա
րագային արուե ստին նուի րուե լախ ՝ հինգ, 
տարեկան մ ան ո լկի մը մտածածը չէ՝ տ J / 
չափահաս եւ այգ դրուագը պատմող 
Եորքիին , որ կ՛՛ուղէ ըսել թէ իր իտէտլը 
եր մ անկո ւթեն էն կու դա յ եւ թէ ինք, 
իր ներաշխարհով՝ բարի անձ մ ըհ է։ իսկ 
երբ պատկերացնենք որ է]որքի կիներու!/ 
մէջ իր մայրը կր փնտռէր (ինչպէս գինք 
մօտէն ճանչցոգ անձեր յայտնած են^ ել 
որ իր առաւելագոյն ա ր տ ա յա յտ ո ւթի ւե ը 
կը գտնէ իր . «ին քն ան կա ր երեւակայած 
կնոքս հետ՝}} փոքրածաւալ իւղանկարի^/ 
մէջ՝ կրնանք թերեւս աւելի յստակ գա
ղափար մը կաղմել մայր—որգի "Լք" ի>- 
րո ■lb կ սալին մ աս ին î

«հկ*"րիչն ու իր մ ա յ ր ր^չն կոթողներէն 
է կորքիի արուեստին եւ /* ♦ գարու ՚լ[“ր tu- 
նկա ր չո ւթ ե ան գլուիս գործոցներէն ։ I1 ս կ 
անոր նկարչական բարձր որաէլն ու կա
տար ե լա գո րծո ւմ ր (նկատի առած ի մ աս- 
նաւո րի Ուի թնի ի*ան դարանի տա ր բե ր tu- 
կր) ՝ fj"jy կու տան կա ր եւո ր ո ւթ ի ւ!ւ ր ղո ր 
Կորքի անոր տուած է ՝ իբրեւ թէ դագա թ 
մը ո լզէր նուաճել իր մօրը նուի րած 
«ձօն»//?/ Հ ամասլատաս խան ող ՝ մայր մր 
որ՝ նոյն ատեն՝ ամէն բանէ վեր էր** 
Կորքիի հասուն լըիա նլ, կարդ մ ր կարէ- 
լոր ղ"ր ձերոլն մէչ «Նկ ա rbû1 ու իր 
մայրլր^ին հետքը կը գտնենք ՝ թէ՛ որպէս 
կա ո ո ւց ա կան հանդամ անք եւ թէ՛ որպէս 
ուղղահայեաց դերիշիս ո ղ կշռո յթ , ձե- 
ւաշերտերու եւ դունային բիծերու յարա- 
բերումով։ Այսպէս ՝ նկարին վերի կեդ-
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րոհի մութ րա ց ո ւածք—պատոլհ ան ր որ՝ 
որպէ,, կիզս,կէտ ( մօր գլուխին վրայ կը 
կեդր ոն ա ցն է դիտողին ուչաղրութիւնը , 
վերստին կ՚երեւի «Լեարդը աքլորին կա
տարն է?>ին՝ «էք աղկած ջրաղացի ջուր»ին 
(այս վերջինը՝ ըստ ներկա յ յօդուածա- 
՚ւ1’ԸՒն է ՚ըՒլ Ը բարեփոխուած նկար
չական աղատ մեկնաբանումն է ղինք 
կանխողին) ՝ «Բնապատկերի սեղան»ին՝ 
^Ող^ադոլրումծին ել «Անհ ամ րերութի լ- 

ն » ին մէջ :

«Նկարիչն ու իր մ ա յ ր ը»ն ըն կալմ ան 
տարբեր եղանակներու ենթարկուեցաւ, 
յատկապէս Հայերու մ օտ î Ափէնտըր եր
կու տա ր ր ե ր աէն ե ր ոն հանդէպ Հա յերոլ 
ünJ!J տուած հետա քրքրո ւթե ան կ ' անդ
րադառնա յ եւ կը մատնանչէ թէ Ափիւո- 
՝p[’ Հ՚՚՚յ^րը՝ այս դործերուն մէջ կը տես
նեն տան ջան քքէ աստիճաններ ՝ որոնց մա
սին ո չին չ գիտեն անոնը որոնք Էայ չեն։ 
Հակառակ այն իրողութեան որ մեծա
նա սնո ւթիւնը այն Հայերուն , որոնց հետ 
Սփէնտըր իւօսած է ՝ դմ ո ւա ր ո ւթ ի ւն ու
նին Ա ո րքի ի վերա ցապաչտ ա շիւ ա տանքը 
ընկալելու՝ անոնք Հկկարիին ու իր մայ- 
րը»ի երկու տա ր ըե ր ա կն ե ր ո ւն հանդէպ 
տնմիջ,սկան փարում մը ցուցաբերեն՛.
«Դեռ աւելին • անոնք կը համարին որ ոչ- 
Հայերը ոչ մէկ ձեւով կրնայն իրենցը 
դարձնել այս պատկերները : Ուրիշ ոչ 
մէկ հայ արուեստագէտի գործ 1915-ի 
ցեղասպանութիւնը նոյնքան կ ՛ոգեկոչէ 
որքան անոնք» :

*

Այոպէո ՝ Ափէ նտըր կ'անդր ադա ռնա յ 
այ^յ Հայերուն (ՈՀ միայն Ա փիւռքահա- 
յեր , ամէն պարագայի) որոնք ՀՆ կա- 
l՛ ՒՌ ոլ ւ/՚ր մայրը»1>էե մէջ կը տեսնեն 
'“fi1 Ւ^՚լ " V Ւը^՚նք կյուղեն տեսնել՝ այ
սինքն' ա ղդա յին սրբանկար մը՝ Եղեռնի 
յուշարձան մր որ՝ ըստ իրենց՝ միայն 
^այերը կրնան ընկալել։ Այս կեցուածքը 
կ՛'երկրորդէ այն մէկը որ ասկէ չուրջ 
քսան տարի առաջ արտայայտուած էր 
սփիւռքահայ թերթի մը մէջ՛- Ասիկա 
հետեւանք է Եորքիի արուեստին նկատ
մամբ թիլրիմաց ութեան բայց միւս կող- 
մ է անոր՝ Կորքիի իւրացման' որպէս մ ր- 
չա կո ւթա յ ին հերոս ՝ հասարակութեան 
ապրումներն ու տենչանքները մարմնաւո
րող ել արտայայտող ՝ ինչ որ կ'ենթադրէ 
իր արուեստին մէջ հայկական մաս մը 
տես հել՝ մինչեւ ի ս կ գերիչէս ող ել' ա- 
սոր վրայ չեչտել ՝ Կորքիի ել հ ա յո ւթեան ' 
միջել կապը հաստատելու ել զա ին իր 
արուեստին վրայ տարածելու՛. Ասիկա 
իր՝ հասարակութեան աղդային վերա
ցում ր կը սնուցանէ որ , խորքին մէջ , 
ղարալոր պատմ ութեան , ողրե րդո ւթ ի ւն— 
հերու ել ձղտոլմներոլ հայելին է՝ ո- 
բով հայ հասարակութիւնը ՝ նման այլոց՝
Ւէ՛ Դ nJni թիմնը կ' ամ րապնդէ ել իր արմէ- 
ԸԸ կը ցոլՅարերէ' յաչս աշխարհին : Այս 
իմաստով՝ կորքիի արուեստն ու ինք 
խորհրդանիշ մրն են՝ որուն յաղթանա
կին հետ կը նոյնանան ՝ ինչպէս ուրիշ 
հ աս ա ր ա կ ո ւթ ի ւննե ր ել մոզովուրդներ , 
իրենց խորհրդանշաններուն ել յաղթա
նակներուն հետ (մշակոլթա յինէն մին_
չեւ մարզական) , որսլէս դրսեւորման 
կռոլաններ ՝ որսլէս դոյատեւման սիւ
ներ ՛.

Ւր վերջաբանին մէջ՝ դեղար ուես տա
կտն սլատկանելիութեան ել ինքնութեան 
հարցով Ափէնտըր կը դրէ թէ «էորքի հայ 
նկարիչ մը չէր» : Բայց չըսեր թէ ի՛նչ էր 
կամ է ï

Նորքի՝ ինչպէս իր գոյավիճակէն կը 
տեսնենք՝ ազդութեամբ ել պատկանելի- 
ութեամ բ հայ մնաց , թէկոլզ քօղա րկր- 
ւած : Ա կիզբը օսմ ան եան հպատակ էր . 
յետոյ' Հայաստանի մէջ գաղթական . 
ապա , իր կեանքի ամբողջ տեւողու
թեան ՝ Ա փիւոքահայ—Ամերիկահայ ՝ իսկ 
միայն իր վերջին տասը տա րին' ամե- 
րիկեան քաղաքացի (հակառակ այս վեր
ջին հանգամանքին ՝ ինք տակաւին օտա
րական կր նկատ ո լէր...) ; քւսկ էթէ բա
ցարձակ եւ զուտ նկարչական առումով 
մօտենանք՝ կա՞յ ամերիկեան ՝ անգլիա
կան՝ գերմանական՝ հայկական կամ այլ 
նկարչութիւն՛. Ւ՞նչպէս որոշել՛. Ոճայի՞ն 
տուեալով՝ անձէ անձ եւ դպրոցէ դըպ- 
րոց տարբերող՝ նոյնինքն տուեալ երկ
րի մը մէջ. հասարակաց զգայնոլթեամբ 
կամ զգայութեա՞մբ՝ որոնք ի բնէ հա
ւք ամ արդկա յին են . բնանիլթո՞ վ , ըստ ո- 
րուն ուրեմն փլօտ Մ ոնէի լոնտոնեան տե
սարաններ ներկա լացնող դոր ծերը' Անդ- 
/ ի ո յ մէջ նկարուած ՝ պէտք է որպէս անդ
էիւս կան նկարչութիւն դասել կամ Կղէ Ո-

(1) Matthew SPENDER: «From a High
Place. A life of Arshile Gorky», Alfred A.
Knorf, New York, 1999.

Չյղուած մեջբերումները . այս հատորէն 
եղած են :

(2) Nouritza MATOSSIAN: «Black An
gel. A Life of Arshile Gorky», Chatto & 
Wïndus, London, 1998.

Այս հրատարակութեան մասին, տե'ս • 
յօդուածագիրին գրութիւնը. «Աարաճոլն 
վերապրում» ՝ «Յառաջ - Միտք եւ Ար
ուեստ» , թիւ 247, Ապրիլ 4 , 1999 :

(3) Karlen MOORADIAN: «The Many 
Worlds of Arshile Gorky», Gilgamesh 
Press Limited, Chicago, 1980.

(4) Մէջբերուած հետեւեալ յօդուածէն-
Patrick SAB ATIER : «L’Amérique se

mire dans l’art». Libération, 28 Juin 1999. 
p. 37.

Կորքիի այս յայտարարութիւնը կը յի
շեցնէ Փիքասոյի մէկ իօսքը. «Եթէ գող
նալիք բան կայ' կր գողնամ» :

(5) 1995-ին լոյս տեսած այլ գրութեան
մը մէջ , Սփէնտըր կը գրէ. «թ՛ու րքերը ՝ 
մինչեւ այսօր՝ Հայ փոքրամասնութեան 
բնաջնջումին կ' անդրադառնան որպէս 
" վերատեղալորման" ծրագիր : Ասիկա
տեղը չէ նման մօտեցումի մր դէմ բողո
քելու» : Տե'ս •

Matthew SPENDER: «Arshile Gorky’s 
Early Life», in «Arshile Gorky. The 
Breakthrough Years», Rizzoli Interna, 
tional Publications Inc., New York, 1995, 
p. 30.

Դանի լքը ամիս յետոյ լոյս տեսած յօդ
ուածով մը , Փիթըր Պալաքեան կը քննա
դատէր Սփէնտըրի վիքւելի կեցուածքը : 
Տե'ս-

Peter BALAKIAN: «Arshile Gorky and 
the Armenian Génocide», Art in America, 
February 1996, p. 61.

(6) MOORADIAN: Op. cit., p. 139.

(7) Ethel K. SCHWABACHER: «Ar
shile Gorky», published for the Whitney 
Muséum of American Art by Macmillan 
Company, New York, 1957, pp. 93, 109.

, (8) Նկարը կը գտնուի Նիւ-Եորք ի Ար
դի Արուեստի Թանգարանը (Սիտնի եւ 
Հերրիէթ ճէնիս հաւաքածոյ):

(9) Jim M. JORDAN and Robert GOLD- 
WATER: «The Paintings of Arshile 
Gorky — A Critioal Catalogue», New York 
University Press, New York and London, 
1982, N’՛ 173

(10) Ibid., N° 174.

(11) Ibid., N° 175.
Այս երեք սլաստաոներուն ինչպէս եւ 

«Աոեւլծուածային ընդհարում»ին կ'աոըն- 
չուի «Համադրում»ը (Cat. Rais., N° 215).

(12) Diane WALDMAN : «Arshile 
Gorky. A Rétrospective», Harry N. Ab. 
rams Inc., New York, in collaboration 
with the Solomon R. Guggenheim Mu
séum, New York, 1981, N° 98.

(13) Cat. Rais., N° 86.

(14) Ibid., N° 79.

(15) Sh'u • bpbf իւղանկարներու մէջ

պատրան պա տ կե ր ո ղ նկարները եգիպտա
կան արուեստ հ ամ ա ր ի յ : Հողային կամ 
քաղաքացիութեան ՝ ծննդավայրի կամ բ բ- 
նա կուած երկրի աղդսմ կն է ամէնէն n— 
ԸոչէՀԸ* այԳ սլարաՂ“Լքին թնչ նկարիչ նը- 
կաւոել Հանս Հոլպայն Կրտսերը՝ Նիքոլա 
Փո ւսէնը ՝ ճէյմ ս Ա » Ո *-ի ո թ չըր ը ՝ վէնսան 
վան Կոկը y Փապլօ Փիքասոն ՝ Ա*արք Հրա
կալը ՝ Փիէթ Մ ոնտրի անը ՝ վաս ի լի ան
տին սքին և ուրիշներ : Կորքիի Գ^Ո,Լ
Ափէնտըր կը մատնանչէ թէ ան «էը. ւիըն— 
սւըււէը ինք(ևւսթ-իՆն լքը ոը' որեւէ մաս
նավոր հողէ մր անղին ըլլայ» : Ասոր վրայ 
կ՚աւելնայ իրողութիւնը՝ որ ինչպէս ամէն 
մեծ արուեստագէտ ՝ ան կը ձդտէր նաեւ 
արուեստի մը որեւէ սահմանէ ղերծ՝ բո
լոր մարդոց համար ՝ «սեւ եւ ճեթմւսէ աշ
խարհին» հ ամար :

ԱԼԵԲԱԱՆ ՊԷՐԷՃԻԲԼԵԱՆ

Հ՜'

Հ՛

Հ.
Հ.

Հ՜՛

ԱՈՐՔԻ եհ ՍԱՐՈՅեԱՆ
(աՅհՏՈւ֊Ա ՄԸ)

«Իրարմէ կը պ,!դային» , կը գրէ Ափէնտըր :
Նոյն խառնուածքն ու ըմբռնումը չունէին: Արմատներուն հետ իրենց 

յարաբերութիւնը տարբեր էր եւ իրենց փարումը անոնց՝ նոյնքան բոան՛ 
Կորքիի համար ասպարէզ եւ արմատներ - պատկանելիոլթ իլն իրարմէ տար
բեր բաներ էին, Սարոյեանի համար' անոնք միասին կը գործէին:

Սփէնտըր կը շարունակէ թէ Սարոյեան, որ մօտիկ բարեկամն էր կորքիի 
զարմուհիին, Կէյլ Սարգիսեանին, ասոր ըսած է որ Կորքի երբեք իր անունը 
սլէտք չէր փոխէր կամ ինքզինքը ռուս , «կովկասցի» կամ ուրիշ ձեւացնէր այլ' 
Հայ մնար եւ անով հպարտ, որովհետեւ իրեն եւ Կորքիի նման յաջողութիւն 
գտած արուեստագէտներ , Ամերիկա ապրող բոլոր Հայերուն աւելի կարելի
ութիւն պիտի տային իրենց գլուխը բարձը բսնելու:

Կորքի նիշդ հակառակը կը մտածէր : Իրեն համար , Սաբոյեանը «աս
պարէզ» մը կերտած էլւ իր Հայ ըլլալը օգտագործելով: «Ասիկա աւելի գէշ էր 
քան ինքն իր կեղծ չափանի շերը աշխարհին պարտադրելը : Ասիկա դողութեան 
նման բան մըն էր» :

Դիպուա՞ծ, զուգադիպութի՞ւն թէ նախախնամական փոքր արարք;
1970-ի ամառը Պէյրութ վերադարձած էի, Վենետիկ գեղարուեստական 

դասընթացքներս աւարտելէ եւ Կորքիի մասին աւարտանառ ներկայացնելէ 
ետք : Տակաւին խարխափումներու սկզբնական շրջանի մը մէջ գտնուելով հան
դերձ , տաբի մը ետք որոշած էի Կորքիի մասին հայերէնով գիրք մը գրել 
(թերեւս ըսուի «ի՜նչ համարձակութիւն»...) , հիմնուելով նախապէս տարած 
աշխատանքիս վբայ , ինչպէս եւ երկու վերջնագոյն հրատարակութիւններու. 
մէկը’ Կորքիի արուեստավանաոին, ճոլլիըն Լիվիի իրեն նուիրած առատ եւ 
լաւ տպուած վերատպոլթիւններով նոխացած մենտգրոլթիւնը , իսկ միւսը' 
Կարլէն Մուրատեանի կողմէ խմբագրուած «Արարատ»ի յատուկ թիլը ; Լիվիի 
հատորը մաս կազմելով Հայկազեան Դոլէնի գրադարանին, հոն է որ կ՚երթա
յին զայն աչքի տակ ունենալու համար :

1972-ի ամրան սկիզբը, Սարոյեան Հայկազեան Գպէնին կողմէ Պէյրութ 
հրաւիրուած էր ? «Երիտասարդ Հայ» երկշաբաթաթերթի խմբագրութիւնը 
որոշած էր հետը հարցազրռյց մը կազմակերպել: Ան տեդի պիտի ունենար 
յետմիջօրէ մը, Դոլէնի հայկական բաժնի գրադարանին մէջ : Երբ Սարոյեանի 
ժամանման պահը մօտեցաւ, գրադարանը սլարսլուեցաւ աշակերտներէն ու 
մնաց միայն զինք դիմաւորողներու խումբը : Երկար սեղաններէն մէկուն վե
րի անկիւնին կ՚աշխատէի, առանձին, Լիվիի գիրքը աչքիս տակ: Սարոյեան 
հասաւ: Ներկաները շուրջը հաւաքուեցա|ն : Յանկարծ տեսնելով թէ ես տեղէս 
չեմ շարժած եւ, գլուխս հակած առանց իր կողմը նայելու կ՚աշխատիմ, Սա
րոյեան (թերեւս մտածելով թէ ո՞վ է այս Դիոգինէսը որ կը յանդգնի. • •) ը- 
սաւ թէ «ո՞վ է ան» եւ նոյն ատեն քովս եկաւ : Տեսաւ գիրքը ու գաղափարիս 
մասին տեղեկացաւ (հաւանաբար միտքէն չէր անցըներ որ Պէյրութի մէկ ան
կիւնը Կորքիի արուեստը աշխատասիրողի լքը պիտի հանդիպէր) : Իրմէ երկու 
նախադասութիւն կը յիշեմ- գիրքը թերթատելով, խոր ձայնով եւ զուսպ ու 
յարգալիր եղանակով ըսաւ թէ Կորքին մեծ նկարիչ է եւ թէ ինք կը նանչնայ 
Կարլէն Մուրատեանը: Լուսանկար մը այդ պահը արձանագրեց:

Ի՞նչպէս կռահէի թէ Սարոյեան եւ Կորքի իրարու չէին հանդուրժած ատե
նին : Կորքի լքած էր աշխարհը թերեւս առանց իր մօտեցումը փոխած ըլլա
լու Սարոյեանի նկատմամբ : Կ՛ենթադրեմ որ նոյնը չէր Սարոյեանի պարա
գան, որովհետեւ տարիներու երկայնքին տեսած էր որ Կորքի, հակառակ իր 
անունի փոփոխութեան եւ ինքնութեան քօղարկումին , հայ հասարակութեան 
յետ մահու կը շնորհէր' , այն ինչ որ Սարոյեան ատենին փափաքած էր եւ 
այդ ուդդութեամբ Կորքին քննադատած :

Ա- Պ՛

երեւցող «սւքցան»ային ձեւերը (Cat. Rais., 
N° 215, N° 242, N° 243).

o
(16) Ibid., p. 292.

(17) Malcolm JOHNSON: «Café Life in 
New York», New York, Sun, August 22, 
1941.

Արտատպուած (յուապախըրի կոդմէ 
(էջ 79):

(18) Mary BURLIUK: «Arshile Gorky», 
Color and Rhyme, v. 19, 1949, pp. 1 - 2.

Նոյնը (էջ 104):

(19) Անձնասպանութեան հարցը Կոր
քիի միայն վերջին արարքով չի սահման- 
ուիր: Առաջին փորձ մը ըրած էր Ամե
րիկա գտնուելու իր առաջին շրջանին, 
նախքան Նիւ-Եորք հաստատուիլը : Իսկ 
1930—ական թուականներու վերջաւորու
թեան , սպ առ նացա ծ էբ անձնասպան ըլ

A

Հ

լալ , իր սիրուհիին հետ ձախող յարսւրե- 
բութենէն ետք: Աւելի ուշ, 1.935-ի^) 
Կորքիի արուեստանոցին մէջ, իթ, իբ ն^՜ 
կեբուհիին եւ բարեկամներուն մէկուն 
ընթրիքէն ետք տեդի կ՚ունենայ անձնաս
պանութեան մասին խօսակցութիւն մը. 
Կորքի երկարօրէն լուռ կը մնայ , մտամո
լոր , իբրեւ թէ նիւթը դինք հեռուները 
տարած ըլլար , երևելով որպէս «ա՝՚աւ"ք 
պարապով լեցուած անձ մը»՝ որուն մա 
սին նաև Շուապախըբ կ՚սւնդրադաոնայ ք 
1948-ին, Կորքիի անձնասպանութենէն 
քանի մը ամիս առաջ , որուն Կոբքի ÇP 
տակցօրէն կը պատրաստուէր- օրինակ, 
եբբ իբրեւ «խադ» իր աղջնակէն’ Մայա
յէն կը պահանջիր որ պարան մը ! ® 
ըէ, որպէսզի անով ինքզինք կախէ՛ P 
վերջին ողբերգութիւնները (քաղ31 ն) 
արուեստանոցի հրդեհ , ինքնաշարժի ար 
կած եւ ընտանեկան բոյնի քայքայ^Լ 
միայն անձնասպանութեան ժամկէաք 
լռեցուցին :
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ԱՈՍՏԱՆ ՋԱՐենՆԻ 
^Ա31ԼՍՏ11Նև1Ոյ ԱՌԱՋԻՆ ՆՈՐ ՅԱՏՈՐԸ
Այս տարէ , Կր, սրեանի մ ահ-

ուան 30-ամեսւկն է : Հ այ էքքաէ1Անութեան 
բսնիմաց ընթերցողին համար պէտր է ո- 

տօնական տրամադրումրսշ տօսաղաո ... լ.— .է լ... ւթ ի լն ստեղՏԷ 
այն փաստը, որ յետմահոլ երեր հրատա- 
բրրկութիւններէ ետր ֊մամուլի մէջ ցըր- 
ւաՏ գործեր' «Երկեր» եւ «Բ անկօօպր եւ 
մամութի ոսկորները» (Անթիլիաս , 1975, 
1987) , եւ անտիպ մը' «Դիրք դիւցազներ- 
րււրեանց» (ծրուստղէմ , 1978)—, դարա- 
վերքին միամամանակ էոյս տեսած են ի- 
րեն նուիրուած առաջին երկու֊ մենաղրոլ- 
թիւնները (Արծ բուն Աւազեան, «կոս- 
տան Զարեան- կեանքը եւ գործը», Ե- 
րեւան, 1998, եւ Վ . Մ ատթէոսեան , 
«կոստան Զարեանի շուրջ», (Անթիլիաս , 
1998), այս տարի, հա յաս տանեան
առա ջին նոր հատորը «Նս1ՆԱ11րտմս1թ» խո
րագրով , որ կը համ tu իւ մրէ մ ամ ուլի մ էջ 
ցրուած հա յերէն արձակ դրութիւն- 
ներ(1) :

«Աււաջին նոթ Խաուոթ» Լլ ըսենք, քանի 
որ դրա դէտ ի ներդաղթէն ետը , իր ող- 
խլցը տպուած էին «Ն՛ա՛ւթ լե՜թսւն QjTlU— 
J»^z «ւ/ւսքրաջրուած» տա ր բե րա կը (1963) 
էւ «Տատրագոլքի հարսը» (1965) , որ կը 
ներաոնէ ր երեր անտիպ ւէի պեր ւլներ : 
Այս բոլորը tfեր ատ պո ւած էր 1985—//ï* լ 
«Երէհթ» խո րադր ով : Բացի ա յդ վիպերգ
ներէն {որոնք յետոյ մաս կա ղմեցին 
(հիրք դիւցազն երգութեանց» ին) , միւս 
գործերը արդէն ծանօթ էին րնթերցո- 
ցէն։

Այո դիրքը նո րո ւթիւն մրն է իր ամ
բողջութեան մէջ , նոյնիսկ եթէ ut րդէն 
տպագիր նիւթերու մասին է խօսքը*. 
Կազմ ո ղը էք ու ըի la ա չատ րեան ֆ Զ,տ րեսւ- 

ալխւսրհի պատահական այցելու մը 
լէ' Հերջին տասնամեակին , ան կարդ 
մը հրապարակումներ կատարած Էր » Ւ 
,րէ՚թ՛ ս,յլոց Պէյրութի եւ Հի էնն այի օ- 
լագիրները («Նորք», թիլ 2յ 1994),

ել մ ի մ ա րդ»ու վե ր ա տպո՛ւմ ր
(«նորքդ, թի, ղ, 1993), եւայլն'.
Ո ղատիպ ու վայելուչ utJu հատորը 

-որ թերեւս մրցակից չունենա յ հայրենի 
մերօրեայ տպագրական արտադրութեան 

գործն է «Ա ա բդիս թ ա չեն g՝» հրա- 
'ոարտկչո ւթեան եւ կարելի դա րձած է

Հա ս ա րակո ւթեան ինստիտուտ •
Օման դա կութեան Հիմնադրամ — Հա յաս- 
1ոան»ի հովանաւորութեամբ [ձորճ Ա ո- 
ըոսէւ ստեղծած հաստատութեան մաս- 
^աճիւզը) .

Ընթերցողը դուցէ յիշէ , որ Զարեան
1920-1960- աԼլան թո ւա կանն ե ր ո ւն , ըՍ-
փ[ւլՈքի tf աւք ուլի մէջ հ րատարակած էր 
^հոււատոմար» խո րադի բուք փորձադը- 
քո,-թիւններ , ո րոնք առհասարակ օրա- 
Գք^յին նշումներէ բխած էջեր են*. Ա,ք" 
l'^uiutnuj լից բառով , ի] ա չատ րեան իրա- 
եսւմբ բնորոշած է ամ բողջ հաւաքածոն 
['քրել Զա րեանի դրական ուղեւորութեան

յութիւն մը*
մամուլի tf Էջ ցրուած նիւթերը մէկ- 

՞^ղելը դիւրին գործ չէ : Մ ի ակ մ օտա- 
ՈլղեդՈյցը մինչեւ 1930—ականներու

'ՊՒղբը հ ասնող երկու մեծ թղթակալներն

’ Զարեանի առաջին կինը՝ թա—
ահն աղա րեան հաւաքած էր իր

հւսյերէն ել օտարալեզու յօդո ւածն ե ր ո ւ 
ւ^քածոները ♦ Այս թղթակալները —որոնք 
13ողի անձնական արխիւ ի մէջ են եւ 
Ը^ւնր մեզի մատչելի եղան Փետրուար 
'^S-֊ին— եղած են հիմնական օմ՜անդա- 

1[Լ h ա չս/ mր լ. Աէ Կ՝ րրր այնուհետեւ էրա- 
Յտծ ոլ ճշգրտած է ղանոնք յաւել-

Լ ս1[' ulln ո Ltf^ij ե ր ո ւի :

^ՐԱԴՐ ՈՒԹԻՒՆ

/''M 30 Էջնոց յառաջաբանի մը կող- 
՝ հա“րորին կցուածքէ 50 ££ ծանօթա- 

tP ՛թիւն ամէն գրութեան մասին ան-

հրամեշտ տուեալներով ու մանրամասն 
բացատրութիւներով, ինչպէս եւ օտա
րալեզու (բացի ռուսերէնէ) բառերո լ 
թէ իրօսր երոլ հայերէն թա րդմանութիւ- 
^'Ը : Նաեւ 20 էջնոց արմէքաւոր անուա
նացանկ մը աւելցուած է*. Տեղին է նշել, 
" Ը Է.1Լ գտնուինք եթէ ոչ ակադեմական 
—որ կ ենթադրէ լիակատար մեկնաբանու
թիւն եւ րն ա դր ադի տ ա կան տուեալներու 
ամբողջական մատուցում- , սակայն դի- 
ut ա—քնն ական լուրջ փորձի մը առջեւ :

Հատորը տպուած է հայաստանևան ուղ- 
ղադր ո ւթեամբ : Զարեանի անունով, սա
կայն, արեւմտահա յերէն (մեծ մասով՝ 
թարգմանական) ել տ ր եւելահ ա յեր էն 
դո բծեր ունինք , իսկ ան դրած է թէ՛ դա
սական ել թէ «բարեփոխուած» (1922/' 
ել 1940/1) ո ւղղա դրո ւթե ամ բ *. Աս Ւկ տ 
կրնար երկմտանքի տեղ բանալ» Ա) ւ tt- 
չտ արեան , որ քանիցս դասական ուղ- 
դադրութեամբ վ երահ րատա րակած էր 
Զու րեան ը ասկէ առաջ, հետեւեալ բա
ցատրութիւնը կու տայ (էջ 594) • -

«Դիրքը կազմողն այն կարծիքին է, որ 
Կոստան Զարեանի երկերը պէտք է հրա
պարակորեն այն ուղղագրութեամբ , այն
պէս , ինչպէս որ դրանք գրել է Մխխ- 
թարեսւն միաբանութեան հովանու ներ
քոյ հայեցի կրթութիւնը ստացած հեղի
նակը : Եւ դա լինելու էր գրողի միակ 
կամքը • բաւական է կարդալ այս գրքում 
ապսպրուած "Ուղղագրութեան խնդրի 
աո թիւ" դասն ու արդարացի յօդուածը՝ 
համոզուելու համար վերն ասուածի 
մէջ» :

Մենը ալ համաձայն ենք ույդ կարծի
քին , եւ յիչեալ յօդուածը —որ 1991/'^ վե- 
րատսլուած էր «3 առա ջ» ի մէջ՝ Jj ut չա- 
տըրեանի' իսկ վերատպում ին հետեւե- 
էոլվ- արդէն աղդա բարութին մըն է տյլ 
բան փորձելու դէմ *. Սակայն, կազմողը 
ըստ երեւո յթին ս տ ի պո ւե ր է «ո/ յլ բա նդ 
ընել.-

«Րայց կան արտաքոյ կարգի հանգա
մանքներ, որոնցից ամենազօրեղն այն 
է, որ գիրքը հրատարակւում է Հայաս
տանի Հանրապետութիւնում պետական— 
օրէն ընդունուած ուդղագրութեամբ» :

Տարօրինակ տրամաբանութիւն մը։ Այ- 
սինքն ,գիրքը դասական ուղդադրոլթեամբ 
պէտք է տպուէր , որո վհետել հեղինակը 
ա յդ պիտի ուղէ ր • բա յց դա ս ա կան ո վ 
չէ տպուած, ո րովհետեւ Հա յաստանի 
ՀՀպետա կանօ րէն ըևդոնո լած» ուղղագը- 
լրութեամբ հրատարակուած է : Պէտք է 
հասկնայ՝ հրատարակիչի կամ քով (^) î 
Ստկայն, տասնեակ հատորներ տպուած 
են ՀՀպետականօրէն չըևդո ն ո ւած» ուղ- 
ղագրութեամբ հօրինակ' ^հր ական ու- 
թեան եւ Արուեստէ թանգարանի , Ա* ա յր 
Աթոռի , եւ այլոց կողմէ') • կը նշանակէ 
որ նախ լիէ թացներ կային*.

^իք^ի ^ի?_ու-^ԱԼ Զտրեան ի գրութիւն- 
^ւերր, դասաւորուած է մամ անակագրա- 
կան կա րդո ւ/ • ՀԾ առը իր արմատն է
ւին առում» (1910-1922) » «Արա րատեան 
դաշտում» (1922—1924) ) <ձՄտքի յաւիտե
նական ճամբորդը» ( 1924—1961) յ «Աեր- 
ջին նաւակայան» (1961—1969) î Աե ա չա-
տըրեսէն հ ր ամա րած է ըստ նիւթի քամա
նում է մը, հաշուի առնե լուէ ոբ «U1JU 
դէպքում բազմաթիւ յօդուածներ ու էս- 
սէներ , որոնք շատ բազմաշերտ ու տարո
ղունակ են, պէտք է կա՜մ մնալն թեմա
տիկ բաժանումներից դուրս, կա՜մ կըրկ- 
նակի յայտնուէին տարբեր բաժիննե
րում» (՛էջ 592) ! Ջտռարկելով ու յս դա- 
սալորում ին, դիտել տանք, որ անկարե
լի Լէք 1ւակայն ըստ նիւթի բամանում մը 
իրագործել առանց որդեգրելո լ «թեմա- 
տիկ» սկզբունք մը։

Հոս ունինք 87 դրութիւններ , որոնց- 
մէ առաջին քսանը ա ր եւմ տահ ա յե րէն են 
(18—ր' Պոլիս տպուած, միւս երկուքը'

Փարիզ) , մնացեալը ար եւելահ ա յե ր էն : 
«Անցորդը եւ իր ճամ բանդէն երեք հատ
ուած առնուած է, իսկ գլուխ մը' ՀԱ պա- 
նիադյէն :

Առա նձին պարագայ մըն են 1962ՀՆ ետք 
Հայաստան տպուած նիւթերը : Աձւոնք չեն 
Ընդգրկուած, բացի ՀԼէոնարտօ դա Հին
իր թր եւ Հա յաստան ըդ յօդուածէն —գըբ— 
ր ած' նախքան վերադարձր- , հետեւեա/ 
պատճառով — «Լաւ գիտենալով սովետա
կան մամուլի մեխանիզմը եւ բարքերը' 
նման նիւթերը, ինչպէս նաեւ կոստան 
Զարեանի անուամբ մատուցուող գրա- 
ոումները( . . .) հւ հարցազրոյցները հարկ 
չհամարեցի զետեղել այս գրքում» (էջ 
642) :

«եաւը լերան վրայդի «նենգափոխ- 
ուած տ ա ր բե ր ա կդ ի պարագան , որուն 
մ ասին թա չատ ր եան կը յա յտնէ —խիստ 
չահեկան նո բութիւն-, /1Հ «գրողի արխի- 
ւում պահպանուել է վէպի նաեւ այն մե
քենագիր օրինակը, որի էջերում իրենց 
եղծումներն են կատարելու երկու հո- 
գի(-..)» (էջ 24), կը բաւէ ցոյց տա
լու , թէ որքանն զգոլչութեամբ պէտք է 
ՓեՐ աբե րի է Զտրեան ի վերջին տ ասն ամ- 
երսկի ապրածին ու գրածին *. Աակայն, 
Լլա զմոզի չտփ տեղեակ էըէէտլով խոր- 
հ բրդային «խոհանոց» ին , բտյց հեռուէն 
բաւականին էտյն «ճաշակ» մը ունենա- 
Լով ’ ևԼԼ կտ բծենք , որ Զտրեանի ստորա- 
գրութիւն ը կրող նիւթերը —անհրամեշտ 
վերապահումով հանդերձ- պէտք է նե
րէս ռն ո լէ ին դիրքին մէջ, հոգ չէ թէ ներ
հակ ըլլտ յին իր երէկուան գաղափարնե
րուն թէ մտածողութեան*.

\յման պատկառելի հատոր մը չէր կըր""* 
նար պակասներ չունենալ* մեղի յայտնի 
են նաեւ ուրիշ դր ո ւթ ի ւնն ե ր , ինչպէս

ՆԿ'

ՎԱՐԴԱՆ ԱԱՏՐԷՈՍեԱՆ

«Գէպի Արարտտդ ուղեգրութիւնը («Աս
տանդ , Պ ո լիս 1920 , անաւա րտ) , Ա . Ձօ- 
պանեանի «Roseraie de l’Arménie»/՛ ա- 
ռս,ջին հատորի գրախօսականը {^«Նորք» , 
lf րեւան , 1924), երեք «ե աւատոմ ա ր»ն ե ր 
(«Զուարթնոցդ , Փարիզ, 1959—1960) , «Մի 
դղալ Հայրենիքի հետդ էջը ( «էջեր գրա- 
կանո ւթեան եւ արուեստի» , Պէյրութ ,
1969):

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

“Նիւթերը ենթարԼլուած են խմբագրու
թեան *. Արդարեւ , թէեւ Զա րեան ան րն- 
թեոնլի ձեոագիր մր չէ ունեցած , սա
կայն չեն պակսած տպագրական ամէն 
տեսաԼլ ս խոյլն Լ ր : Անհ րամե շտ է յիշել , 
որ գրագէտի հայերէնը ա նթերի չէր (իր 
խոստովանութեամբ) , Ըէէսէլէ անդին ա- 
րեւմտահայ եւ արեւելահայ լեզուաճիլ- 
զեբու իւրայաաուկ խառնուրդ մը, ուստի 
եւ եղած են հեղինակային սիաիէեր, բա
յական ո լ բառային երկիմաստ կիրա
ռումներ , եւայլն*. fff ա չատրեան դն ահ ա- 
տելի ա չ խ ատ սւն ք մը կատարած է այս ի- 
մաստով, ձգտելով գրագէտի ոճը եւ կէ- 
տադրութիւնը միօրինակ ձեւի բերել*. Ան 
հրատարակութեան հիմք համարած է 
վերոյիչե տլ կտր ա ծոնե րու թղթա Լլալր , 
ուր Զարեան կատարած էր մանր հպում
ներ*. Այս հպումները, ամէն պարագա
յի մէջ, չատ աննշան են ու մեծ փոփո
խս ւթ ի ւնն ե ր չեն են թադրե ր î

Աիլս կողմէ, քսմ րադիրը ամէն ճիգ 
թափած է' ճշգրտելու եւ սրբագրելու օ- 
տար յատուկ անուններու դրելաձելը , որ 
շատ անդամ ենթա րէլուած է գրաշարա
կան «դաւ»երու*. Ղ/ոյնը օտարալեզու ա- 
սոյթներու ճի շդ գրութեան նկատմամբ։ 
Աո ոնց չափազանցելու , կը խո րհ ինք որ 
այս տեսակէտէ թերեւս Հա յաստան իր րԼԼջ 
եղած ամէնէն կատարեալ հրատարակու

թիւնն է , պորտ ուաբեր նկատի ո լնեն ա լորի 
անոնց շռայլ գործածութիւնը Զարեանի 
կողմէ :

Աակայն , նշմարելի են կարդ մը խմբա— 
գրական շեղումներ' բնազիրներու ն ը- 
կաամամբ , որոնք որեւէ ձեւով հիմնա
ւորուած չեն ել ճշդոլմի կարիք ուձրին։ 
'Արսնի մը օրինակներ կը բերենք միայն, 
որոնք առնուած են ըստ բախտի եւ հեռու 
են ցանկը սպառելէ .—

* Բասային շփոթներ'
«Եղէդներ ջարդոլփշոլր եզան, դՈղղը- 

ղալով խոպոտ թրթռումներովդ («Անտա- 
ռին մէջդ, «Ազատամարտդ, 14 Մայիս 
1911) , որ դարձեր է «դոզգողալով իսպաո 
թրթռումներովդ (էջ 51) !

«(•••) Որոնց մասին այլուր վաղուց ի 
վեր այլեւս չեն խօԱՈւմ(...)» («Մեր 
թատրոնըդ, «Պայքարդ, 1.5 Ապրիլ 1923 ) , 
որ դարձեր է «չեն ՀԱԱՈւմ» ( է ջ 157) !

«Նհ"" երեւանեան ս տի լիգա ց ի ան եր ը , 
պարզուկ տն ա կոյ տն ե րի գծաւորլմներր 
խառնուած բլոլրների համաչափ անշար
ժութեան հետ ( • • •) («Աա կո բ Կոջոյեանդ , 
1 Օգոստոս 1923) , որ դարձեր է «տեղա
շարժութեան» (էջ 165) :

«( -- •) Աարդ ել դմո ւա ր ըմբռն ե լի , մե- 
նակեաց եւ մեղմաբարոյդ («էւաւատ ո-
մար . Բանաստեղծութեան ել անհատի 
մասինդ , «Զուարթնոցդ , 15 Աուլիս 1931) , 
որ դարձեր է «մեզմւսկեաց» (էջ 326) :

* Անտեղի գրականուցմներ թէ հայա
ցումներ1

«(••.) Ղ,ա առանց վրագելՈԼ, նման 
հնդիկ իմաստուհին (...)» «(Մարտիրոս 
Աա ր ե ան ր ել իր արուեստը» , «Պայքարդ , 
24 Ա եպտեմ րեր 1923) , որ վերածուեր է 
«շտապելու» (էջ 187) :

«Գյրա մէջ տարօրինակ կերպով հա- 
մ ադրւոլմ են Հենդէլեան դա շն ut մո ւր ա— 
մ1։ն յեղյօրինումը» («Բէթհովէնդ, «Հայ- 
րենիքդ , 15 Ապրիլ 1927) , ուր «յեղյօրի- 
նում» դարձեր է «հեղեղուն յօրինում» 

254) : ա չատ րեան չէ նկատած , որ
«յեղյօրփնոլմդ (թերեւս աւելի ճիշդ' 
«հեղյօրինումդ) պարզապէս improvisation 
բառի զար եանական հ՛ա յա ց ումն է :

«(•••) Նոյն պալիլիոնի մի ս ր ւսհ ում 
"Փարիզեան դպրոցը"» («Հենետ ի կետն 
կերպարուեստի միջազգային ցոլցահան- 
գէսի առթիլդ , «Հայաստանի Կ ոչնւսկ» , 
2օ Օդս ստո ս 1928), ուր «պալի լքանքէ» 
դարձեր է «տաղաւարի» (էջ 294) :

«( • • •) Ում՜ըեւ խո րհուրդը խաոնեչոլ 
ապշեցուցիչ սւեք նիկսրյով» («Զ ո ւա ր թ— 
Հրոցդ , 15 Աուլիս 1931) , ուր «տեքնիկա- 
յով» դարձեր է «վարպետութեամթ» (է9
325) :

* Սրբագրական սխալներ'
«Համայնական լինելութեան ռիթմը փո

խած է իր տրոփման ձելըդ («Հոլանդա
կան տ պալո րո ւթի ւններդ , «Արագած» , 15 
Գեկտեմբեր 1926) , որ դարձեր է «տրոհ
ման ձեւը» :

«(••■•) Այն ճիգը, "բ նա անում էր ըմ- 
բռնելու համար կեանքը ել նրա ետեւ 
թաքեուած բարդ մղանակները (...)» 
(«Լէօ Ֆեռերոյի յիշատակին», «Հայրե- 
նիք», 28 Սեպտեմ բեր 1935), ուր «մղա- 
ն՚ակներըդ դարձեր են «եղանակները» :

* Ջնջուած բասեր կամ տողեր, ինչ
պէս օրինակ'

«Ալ այլեւս նիշդ չէ՜ որ բնութիւնը վա
խում է պարապից, ճիշդ չէ՛ որ բնու
թիւնը ել պատմութիւնը ցատկումներ 
չեն անում» («Նաւատոմար . Բ անաս տ եւլ- 
ծութեան եւ անհատի մասինդ, «Զուարթ
նոցդ , 15 Աուլիս 1931) , ուր ընդգծուածը 
անհետացեր է (էջ 323) :

«(•.•) Եւ միւս արուեստագէտները 
փութով ծածկում էին հարուստ ապրանք
ների եւ եկեղեցիների պատերը բազմա
թիւ նկարներով» («Լէոն արդօ դա Հին
չին եւ Հայաստանը» , «Աովետական տր
ուես տդդԱպր ի լ 1966). ընդգծուածը 'կայ

544):
«Այդ կեանքը շինուած էր իր տաշուող 

մտքի Փշրանքներով» («Տեղի, մամանա
կի եւ դրողի մասինդ, «Աովետական դրա-

(Ciup-ը Բ • էջ)
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Alimentation et pouvoir

Pourquoi Prométhée a.t-il été enchaî
né sur le Caucase? Nous savons tous 
que c’est pour avoir volé le feu aux 
dieux et l’avoir offert aux hommes et 
nous accordons tous à cet élément un 
rôle essentiel dans le développement 
de la civilisation. Pourtant, une étude 
de Jean-Pierre Vernant nous montrait, 
il y a vingt ans((1), que si les dieux 
en voulaient à Prométhée, c’était certes 
pour avoir donné la technique aux hom
mes mais aussi et surtout pour avoir 
voulu les tromper. Cette tromperie, 
cette prise de pouvoir de l’humain sur 
les dieux, tourne autour d’une histoire 
d’estomac. Le geste de Prométhée n’a 
pas seulement déclenché l'essor de la 
technique, il a déterminé la façon dont 
les hommes mangent (céréales/viandes) 
et engendré la faim qui, à l’image du foie 
de Prométhée dévoré par l’aigle-chien 
de Zeus, recommence chaque jour.

Manger signifie être mortel. Promé
thée a trompé Zeus dans le sacrifice 
d'un bœuf en recourant à un piège, à 
un trompe l’œil: il a caché les bonnes 
viandes (celles qui reviennent aux 
dieux) dans la partie la plus infâme de 
la bête, l’horrible «gaster», l’estomac, 
et il a placé les os sous les belles 
graisses blanches afin de séduire les 
dieux. Pour se venger des hommes, 
Zeus leur envoie un trompe-l’œil, une 
belle apparence qui «cache un esprit 
de chienne et un tempérament de vo
leur», la femme, définie comme un 
autre «gaster». L'homme devient dé
pendant de la gaster, de son estomac 
et de la femme, il est esclave de la 
nourriture et du sexe. Telle .est l'idée, 
plus actuelle que jamais, que nous 
transmet le mythe à partir • duquel se 
pense aussi le rapport des hommes à 
la société et à la spiritualité. Il faut 
échapper à la faim mais tout autant à 
la gloutonnerie, trouver un équilibre. 
Si le Grec admet qu’on ne peut phi
losopher le ventre creux, il cherche 
aussi à s’éloigner de l’horizon de la 
tripe qui est une forme d’asservisse
ment. Ne dit-on pas d'un livre qu’il est 
«indigeste» et la paresse intellectuelle 
ne trouve-t-elle pas une lecture préma- 
chée dans le «reader’s digest»? Etre 
libre, consiste d’abord à parvenir à 
trouver un équilibre et donc maîtriser 
ces deux sources d'asservissement que 
sont la nourriture et le sexe.

Aussi semble-t-il intéressant de s’in
terroger sur la façon dont un pouvoir 
se renforce de manière tyrannique par 
le biais de l’alimentation. Nous parlons 
et mangeons par la bouche et il faut 
que la bouche soit quelque peu vidée 
pour que nous puissions nous faire 
comprendre, totalement vide si nous ne 
voulons pas écœurer notre interlocu
teur. L’obésité de l’Amérique du Nord 
qui gagne du terrain en Europe est-elle 
complètement dissociable d'une volonté 
de faire taire? En offrant une possibi
lité de manger à toute heure de la 
journée, le fast.food anéantit les bases 
de l’éducation(2), l’apprentissage de la 
maîtrise d’un instinct vital, la capacité 
de reporter une satisfaction, de la re
tarder. L’alimentation contemporaine 
annule le retard, offre un assouvisse
ment instantané de la pulsion et sape, 
du même coup, les bases de tout ap
prentissage futur. Les premiers élé
ments de l'éducation tiennent à ce re. 
tard de la satisfaction: «on ne mange 
pas de bonbons avant le repas», «on 
ne mange pas en dehors des repas» 
etc..., telles sont les expressions des 
modes d’apprentsisage d'une tempora
lité essentielle à la vie en société et 
qu’accentue l'usage des couverts (il 
faut du temps pour couper l’aliment, 
le piquer avec la fourchette et le porter 
à sa bouche sans qu’il ne tombe). Le 
fast-food se mange à la main et à n’im
porte quelle heure, annulant de ce fait 
non tant une simple étiquette ou belle 
manière, que le départ même de l’ap
prentissage du retard, du report et per. 
turbe, du même coup, tout apprentis
sage à venir sinon même quelque chose 
de la capacité à se représenter. Nous 
sommes horrifiés face à la violence

croissante des enfants nord-américains. 
Ne faudrait-il pas se demander pour
quoi des enfants qui ont appris depuis 
leur plus jeune âge à assouvir immé
diatement leur pulsion liée à l’instinct 
de vie et d’autoconservation (manger) 
devraient subitement comprendre et ac
cepter qu’ils n’ont uas le droit d'assouvir 
immédiatement cette autre pulsion ar
chaïque, l’agressivité, la pulsion de 
mort que Freud avait baptisée «Tha- 
natos» ?

Les grands penseurs du politique n’ont 
pas manqué de souligner le lien intime 
entre pouvoir et alimentation. Ainsi, 
lorsque le célèbre historien Michelet, 
dans sa leçon du 17 juin 1839 au Col
lège de France, se penche sur la dif
ficulté d’exprimer le «peuple» et re
lève les différentes expressions uti
lisées par les auteurs au cours 
de l’histoire,- il en vient à admettre 
que la meilleure expression demeure 
incontestablement, celle de «peuple - 
mange-roi» trouvée par Aristophane: 
«Ce beliua, ce peuple mange . roi 
d’Aristophane corrélatif du roi-mange-
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peuple d’Homère, sont des traits 
assurément curieux mais vrais, et quel
ques uns des grands artistes ont ex
primé à leur manière le caractère ter
rible de la foule ne sachant pas qui elle 
est, d’autant plus terrible et d’autant 
plus cruelle qu’elle n’a point de respon
sabilité!». Notons que l’expression d’Ho
mère, «roi-mange.peuple» sera reprise 
par Etienne de la Boétie dans La Ser
vitude volontaire, titre oxymore d’une 
œuvre-clef de la philosophie politique, 
centre des Essais de Montaigne, réfé
rence absolue du Contrat Social de 
Rousseau.L’expression d’Homère comme 
celle que lui retourne Aristophane met
tent en évidence que le cannibalisme 
opère un retour dans le délabrement 
de la société dont la tyrannie est un 
aboutissement, comme si l’homme ne 
pouvait échapper à la condition ani
male: manger ou être mangé.

Dans son analyse de la tyrannie, La 
Boétie recourt souvent à l'image de l’a
limentation et la métaphore ici, n’est 
peut-être pas sans indiquer le pouvoir 
plus fort et immédiat de la métony
mie. Reprenant un exemple de l’Anti
quité selon lequel Lycurgue, législateur 
de Sparte, aurait nourri «deux chiens 
tous deux frères, tous deux allétés de 
même lait, l’un engraissé en la cuisine, 
l’autre accoutumé par les champs au 
son de la trompe et du huchet, voulant 
montrer au peuple lacédémonien que 
les hommes sont tels que la nourri
ture les fait, mit les deux chiens en 
plein marché, et entre eux une soupe et 
un lièvre: l’un courut au plat et l’autre 
au lièvre: toutefois, dit-il, ils sont 
frères»(3). Par cette histoire, le pen
seur de la Renaissance souligne l'im
portance de l’acquis dans le caractère 
et la modification qu'apporte le mode 
alimentaire, le surplus d’aliment, le fait 
qu’il soit là, sans chasse ni cueillette, 
toujours à disposition. L’esprit de lutte 
dans la recherche de la nourriture (ins
tinct de survie) n'est pas dissociable, 
pour La Boétie, de celui qui nous pousse 
à lutter pour la liberté. L'opposition 
entre le plaisir de l’abondance et celui 
de la liberté (que l’on retrouvera dans 
la fable du chien et du loup de La Fon. 
taine) apparaît encore dans le dialogue 
imaginé entre le seigneur Perse et les 
Lacédémoniens auxquels il promet une 
vie confortable et qui lui répondent : 
«le bien que tu nous promets, tu l'as 
essayé: mais celui dont nous jouissons, 
tu ne sais ce que c'est; tu as éprouvé 
la faveur du roi; mais de la liberté, 
quel goût elle a, combien elle est 
douce, tu n’en sais rien. Or si tu en 
avais tâté toi-même nous conseillerais

de la défendre, non pas avec la lance 
et l’écu, mais avec les dents et les 
ongles» écrit La Boétie, ajoutant, «l’un 
et l’autre parlait comme il avait été 
nourri »(4).

La tyrannie repose sur la séduction 
des instincts les plus primitifs, elle 
abrutit et abêtit, ramène l’homme à la 
bête, par l'alimentation et le sexe. Le 
mythe d’Arachné(5) nous le révèle, la 
séduction sexuelle, le viol, dépend d’une 
relation d’image, d'un leurre, piège par 
lequel les dieux métamorphosés, en 
trompe-l'œil, violent les mortelles. Tous 
les autres processus de séduction et 
donc de pouvoir (il n’y a pas de pou
voir sans séduction) ressortissent à 
cette capacité physiologique à être 
leurré (la condition leurrable du sujet, 
comme le dit Lacan, s'appuyant sur les 
expériences des éthologues). Le génie 
de La Boétie consiste à nous montrer 
combien la tyrannie s’impose facile
ment en offrant au peuple la satisfac- 
tion de la nourriture, du sexe et le plai
sir de l’image, de son piège. Tels sont 
les «outils» de la tyrannie, par lesquels 
le tyran «endort» les sujets sous le 
joug, les capturant par le «plaisir de la 
bouche» et celui des spectacles réveil
lant une fascination identique à celle 
des enfants face aux «luisantes ima
ges». La «ruse des tyrans d’abêtir leurs 
sujets» ne trouve, selon La Boétie, de 
meilleur exemple que celui de Cyrus 
envers les Lydiens révoltés: «il les eut 
bientôt réduit sous sa main; mais ne 
voulant pas ni mettre à sac une tant 
belle ville, ni être toujours en peine 
d'y tenir une armée pour la garder, il 
s’avisa d’un grand expédient pour s'en 
assurer; il y établit des bordels, des ta
vernes et des jeux publics»(6). Plus loin 
dans le texte, La Boétie appelle les su. 
jets du tyran les «lourdeaux», indiquant 
ainsi, en continuité avec l’esprit de la 
philosophie grecque, la nécessité d’une 
juste mesure (celle que prône Eryxi- 
maque dans le Banquet de Platon) par 
laquelle se rejoignent politique et esthé
tique, justice et beauté. L’homme mince 
n’est pas seulement plus beau, il est 
aussi celui qui démontre, par son corps, 
sa capacité à ne pas être esclave de 
ses tripes, il révèle son refus de l’as
sujettissement et donc son être libre. 
Vautré face aux luisantes images des 
écrans variés qui l'hypnotisent du ma
tin au soir, l’homme coutemporain des 
sociétés industrialisées, mange continu, 
ellement (la mode américaine des pop- 
corn et boissons est arrivée dans nos 
cinémas, il ne faut plus attendre «l'entr
acte» pour les engloutir) et se précipite 
sur le viagra jusqu’à en crever. H semble 
dès lors que le globe se divise en deux 
excès mortifères, celui de la misère où 
il devient impossible de philosopher car 
il faut trouver à manger et à se loger, 
celui de l’abondance tyrannique engen
drant des «lourdeaux» repus et volon
tairement asservis, médusés par les 
images du zapping et du surfing.

ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*------ -------- -

1) Jean.Pierre Veinant, «A la table des 
hommes», in La cuisine du sacrifice en 
pays grec, Paris, Gallimard, 1979,
pp. 37.132.
2) Cf. notre essai «Aux fondements de 
l’esthétique: le monde magique de Mc 
Donald’s», La Part de l’Oeil n° 12, Bru
xelles, 1996. Les premières approches de 
cette étude avaient été publiées en 1992 
dans la revue Organisation de l’Université 
Michel de Montaigne, Bordeaux, et dans 
Haratch.
3) Etienne de la Boétie, De la servitude 
volontaire, Paris, Payot, 1978, p. 128.
4) ibid., pp. 130.131. Je voudrais saisir 
l’occasion de cette note et de ce contexte 
pour souligner le courage du Chef Alain 
Alexanian orchestrant le restaurant «étoi
lé» de Lyon, l’«Alexandrin», qui a pro
posé un menu «arménien» en hommage 
à sa grand-mère sans laquelle il n’aurait 
pas été ce qu’il est. Par l’art culinaire, 
Alexanian parle donc bien, «comme il a 
été nourri» et transmet, par les signes 
culinaires réinventés, une éducation dont 
il a été le dépositaire.
5) Cf. Ovide, Métamorphoses, livre VI et 
l’analyse que nous en proposons dans Fils 
d’Arachné, Bruxelles, La Part de l’Oeil, 
1998. e
6) La servitude volontaire, p. 140.

ԿՈՍՏԱՆ ՋԱքեԱեհ 
«ԱՅԱՍՏԱՆհԱՆ

ԱՈԱձհՆ ՆՈՐ ՀԱՏՈՐԸ
(Շար. Ա.էջէկ)

կանութիւնը, Յունիս 1970, AS աո 
չկայ էջ 535-/« մէջ ; > »p

Այսաեղ հարց է , թէ Ա/(_Ո 
նի արեւմտահայձեւերը վերաԱլ ԼԼ

-‘րե^լահայերէնի («ոմփնք 
«nvQbûf», ՀՈ55), պէ՞տբէՀ 

բի արեւելահայ ձեւերը դարձնելմս,մԼ 
նակակից արեւելահայերէնի ( «իըան» 
«իրեն» , էջ 183) , եւայլն : 11արել1, է ' 
ու դէմ պատասխաններ տսւլ, ել J 
արմ էր այս մասին յաւելեալ ձայներ Հ

չէ ն ել, թէ գիր^ հ 
րակոլթիւնը խորհրդտհայ ուղղագրէ
թեամր ընթերցողը զր կա)ր է Զարեան 
դրելաձելի որոչ նրբերանգներէ : Օըթ. 
«թափառականների եւ մտայոգ ճամբոլ, - 
ների չրջ.սն էը խօսբը {«Հայաստանի կ„. 

նակը, 2 Յունիս 1928), զոր հատորի ղ, 
կր կարդանբ , բնականարար , «մտահոգ» . 
Ալ՛դ » «մաայոզըը Զարեանի կամ թերթի 
տպագրական սխա՞լն է, թէ գրակէ,, 
ինբնատիպ բառաչինութիլնը {„ր յայտ_ 
նի երեւոյթ մրն է{' «միտքը յոգնած» (£L 
ո՛չ' «մտահոգ,, լածը) ճամբորդը խ,,,^ 
շելոլ համար •

Ո։Լ "Ը յ/՚շէ խորհրդտհայ շրջանի դա. 
•՛ական հեղինակներու տ պագր ո լթիձ. 
ները {երբեմն' «ակադեմականը որակ, 
ուածները), չի կրնար մերմել, „ր այԱ 
«նաւատոմարըը մեծ ոստում մըն է' բա
րեխիղճ աշխատանբի մը տուեալներով 
հարուստ։ Աակայն, ասիկա զայն չի 
դարձներ ամբողջովին վստահելի ։ Առանց 
նսեմացնելու fy աչատրեանի բնագրագի
տական ճիգը , դմբախտաբար պէտր ( 
հաստատել, մանրամասն բաղդատութե
նէ ետբ, որ դի բբին մէջ տեղ գտած ու 
անհիմն շեղումները նշանակալից թիւ մը 
կը կազմեն : Ասիկա անհրամեշտ կը դար- 
ձընէ, որ ասլաղա յի նոր հրատարակու
թիւն մը հատորի մէկ մասը կրկին բնա- 
Գ["1։յ1,ն մշակումի ենթարկէ' մամուլք, 
նիւթերու համ եմ ատում աք։

ԿԵՆՍԱ-ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՀԱՐՑԵՐ

3 տ յտն ի է , որ Զարեանի շուրջ մեծ՛ս֊ 
թ ["- առասպելներ եւ սխալներ դոյ ու֊ 
թիւն ունէին եւ. ո ւնին , որոնցմէ ոմանլ 
*/եր^ին տարիներուն կարելի եղած կ լու
սաբանել : ](քա չատրեանի հրատարակու
թիւնը կը յաջողի մեր գիտելի թլերը հա- 
ր ըստացնել նաեւ ա յս ո ւղղո ւթ ե ամ ր :

Հոս պիտի չմտնենք իր տեղեկութիւ
ներու ծովուն մէջ՝ տեղի անձկութեան 
պատճառով) բայց կ^արմէ նշել՝ որ յա
ւելեալ տուեա լներ կ' ունենանք Տէարեա- 
նի ա շիւ ա տա կց ո ւթենէն' (իրն եւի «քիսւդու- 
գա)) հանդէսին (1907 — 1908) յ տԸ"1~
ւած է ռո ւս ե ր էն երկու քերթուած փոս
տան Զ*» ստորագրութեամբ (££ 6'12 " 
613) Î Կտ րեւոր է 1960“^ նամակը՝ ուր 
ան իր գաւկին կը գրէ Ամենայն Հայո9 
Կաթողիկոս ի հետ հանդիպումի եւ Վազ
գէն Ա*ի Հայաստան գալու ու թՒիրՀ 
գի ւց աղն եր գո ւթեանց^ը տպելու հրաւէ
րի մ աս ին (էջ 611) : Ասիկա կը հաստա
տէ թիւղանգ Կռանեանի վկայութիւնը եւ 
նոր լոյս կը սփռէ ներգաղթի պայման- 
նե րուն մ ասին :

\մ անօթագր ութիւններ ուն մէջ ՝ քՍաչա 
տ ըրեան բա զմաթիլ շահեկան դիտողու
թիւնն եր կ՛՚ընէ զանազան արուեստագէտ՜ 
ներու հետ Զա րեան ի իմա ց ական ու անձ 
նական ա ռըն չո ւթի ւնն եր ո ւ մասին (ՁԱւ 
րենց) Շանթ) Ուիլիըմ Պ լէիըy Պէթ^^ն>

իպսէն ) Ա արեան) Միստրալ՝ եւայթ) ՝

]l] սւ չատրեան տեղ—տեղ 
մ էջբե րած' անտիպ նամակներ՝ աո֊ա J
երբեք յիշելու անոնց վայրը y tլ
անորոշ եղանակներով ըսած է y ո[՚ ձ 
կամ այն հարցի մասին եղած են {Ա1 
նուն) կարծիքներ ) անդրադարձներ y Լ 
շումներ : Եթէ մէկ կողմէ Գ1*? ՈԼ՜
նեցած է շա րագրանքը անուններ"’!

ա ղբի ւրն ե ր ո վ չծանրացնելու փաստԸ ♦ 
կողմէ կը ստեղծուի ակամայ այն^ 

պաւորութիւնը , որ Զարծանի
տինր /իովին խոպ տն է , ինչ որ ՚

Իր կեանբի ՈԼ գործի ուոումնաոիր"^ 

թիւնը work in progress մքե f ւ
տ ա ղօ տ ո ղին համար' առօրեայ նոր
ներու աղբիւր : Ո՛՛՛տի ,

գՒրԺն հտ կառակ [՛•- ՛լէ,
րեւօրէն լայն ծանօթութեան ՝ ‘Ա 
տեր գտնուին : Նշենք մէկ յխւնի ç

մետա) 1913-A& Զ ա րեանի ու Հ?'

Fonds A.R.A.M



« 8 ԱՌԱՋ _ ՄԻՏ* ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ »- Կիրակի , Հոկտեմբեր 3 , 1999 , էջ 3

i-uzîyÿ/- «Les Volontés Folles» շարմ,,,- 
‘ոԼնոմեը պէտՀ է թ^րդմ^ել «էյ ենթ
Լները»՝ "է- «Խենթերէ կամքը» (էջ

fil: Երր «Մեհեան»ը ևէւ ԱկԱԷր, ԱըմԼն 
Հրեան ("՛Է Արման Դորեան) Ե ւ-
ձրսյէն վերարթսրձած ձ? (ան7֊) =

բ) «Աեհեան»Է հանգանակի հեղէնա- 
կութեան մասին (իրրեւ թէ Զարեան գր- 

ՈԼ ւԼարուման զայն թարգմանած
\ ֆրանսերէնէ) {կջ 9) գոյոլթէւն ունին 

„ւրէւ վ-՚րկ^ներ :
) «Յսււօք, աո այսօր հայ գրական 

պատմական միտքը ըստ արժանւոյն չի 
գնահատել "Մեհեան"ի դերն ու արժէ
քը» Է1 10) ! 1Խ“ տար°ր1'նուկ կարծէքէն 
դէմ կս-րեէՒ է յեժւ Դ ■ Պըլտեանէ ել Ա . 
^.անեանի ծանրակշփո գործերը «ը ստ 
ւսրյ-անւոյն» գն\սհատանքի համար դ իսկ 
„ր/ւշ չափով տ * թուի չեանի , Ս . Գա- 
նթլեանի եւ Ս- Սա րին եանի յօդուած

ներէ !
դ) Խաչատրեան կր կրկնէ , թէ Զար- 

լս,ն[. «Երեք երգեր»ը գրուած էր ֆրան- 
սծրէն ու ապա թարդմանուած իտալե-
M (էջ 1.1) = Ֆ րանսևրէն Հրնադիր^կն 
տող մը իսկ րսյտն1' ձ ’ "ճ աԼ Զարեան 
յկրսե է զայն, իտալերէն թարգմանու
թյանը կ՝Ըսէ «թարգմանուած հայերէնէ» , 
թկ հայերէն։ բնագրի մ է ել հատուածը 
(արեւմաահայերէն) տպուած է «Մ եհ- 
եւսն»է մէջ-. Ուսուի , այգ պնդումը առնը- 
լազն վիճելի է !

ե) «Երեք երգեր»ու իտալերէն թարգ- 
Տանութիւնը «անընդհատ» վերահ րատա- 
րսւկոււսծ չէ (էջ 121 : Տպուած է երկու 
անդամ (1916—1920)' «Լ՝Լ՝րո.1քս'» ամսա-
դէրէ մկ£- LnJ" 'ո եսն ելէ ետք-.

ղ) Զարե անի հանդիպումը թևն և դի կ- 
տոս ՖԵ- Պ աւ դի հետ (ո՛չ՝ Աենեդիկ աո ս 
W-) չէ ազդած վերջինիս Գեկ տ եմ րե ր 
1915-/- կոնդակի հ ր սւ պա ր ա կո ւմ ին վր- 
րոյ (էջ 13): Ամիսներ առաջ, ւԼատիկա- 
նը արղէն կը փորձէր մէջամտել հայ- 
կական ջա րդե րո ւ կա պա կց ո ւթ ե ա մ բ :

Տէարեան չէ դարձած Պոլիս 1922—
(կք 14:) 5 այլ նոյեմբեր 1921—♦ «Բարձ-
րավանք՚ֆի կազմի անդամ էր Գեղ ամ Գ » 
(^ւսրեգին) Գաւաֆեանը դ ո չ թէ <^Գուր- 
ղկն Գաւաֆեանը^ է անգ) :

ր) 1925—^արեանի հիմնած «La Tour 
Je Babel» ամսագիրը դադրած է ո՛չ 
թէ երկրորդդ ա յ լ առաջին համարէն ետք դ 
եւ ոչ թէ «qnun դրամական iquiuiûiun- 
ներով» [էջ 19) J այլ է ըստ Արմէն Qtu ր- 
եանի վկայութեան) խորհրդային ղա- 
ւով :
թ} Մինչ «.Արարատեան դաշտումդ հատ

ուածը ^1էնյորդը եւ իր ճամ բանկէն) լոյս 
տեսած է Զ1լյ ր եանի նա խաձեռնո ւթեամ բ դ 
Պաղտատի «Գոյամարտէ շաբաթաթերթի 
W 1952-//ÎZ տպո ւած ՀՀ Հա յո ւթեան կո
չում ր՝» խորագրով բամ ին ը իր կո զմէ չէ 
եղած (էջ 20) դ այէ բոա էութեան արտա
տպում մ լխ էդ հաւանաբար' գրադէ տի 
էյրութ մաման ում ի առիթով։

J*) Արմէն Զարե անի վկայութեան Մը- 
քայ հիմնուե լ ո -/, Խ սւ չատ րեան* կը հաս
տատէ դ որ 1934—ինւ Զարեան Ս պ սւ ե/, ա 
մեկնած է Միկէլ աէ Ունամունոյի հրա- 
Մրու1 (էջ 21) : Աակայն դ ՀԱ պան իա» յ ի 
Ոլ մէկ հատուածի մէջ Ունամունոյի 
Հետ հանդիպո ւմ մը յիշուած է :

Ai/) Գարձեալ Ա* Զարեանի վկայու
թեամբ յ ի]ա չատ րեան կփսէ՝ թէ Գ”ր-
^ոլի մէջ Զարեան 1936-/^/ հիմնած է դր- 
քտկան — փիլի սուի այական կեդրոն մըդ 
խմբակցութիւնը մկրտե լուք «միջերկրա—
կանցիներ» ան ո լնուք դ եւ կր նշէ դ որ ա- 
նոր մաս կը կազմէր դ ի միջի այլոց դ անզ — 
էխսցի բանաստեղծ Ատիւքրն Ա ւիենւտ ըր ը 

21,-22) : Այդ տարիներու Զարեանի 
մտերիմ Լօրրնւս $ռէԼԸ նման «կեդրոն»
(Ե Jl-չեր, իսկ Ափենտրր Գո րֆո Լ ապրած
լէ 1930m կանն եր ո ւն :

մբ} hj ա չատ րեան* կր կրկնէ այն պըն- 
^ՈւմԸ> թէ Զարեան դասաւանդած է 
Գ֊Եորքէ փոլումպիա հ ամ ա լս ա ր անւ ին 
մէֆ. (էջ 22) : Համալսարանի ա րքս ի ւնե րո լ 

^ր Հննւութիլնը ցոյց տուած էդ որ Զար
տդ չէ յի շուած դասատուներու որեւէ 

յ՚ոնկի մէջ* Անցողակի նշենք դ որ այս 
ուսին խօսած էինք Փետ րո լա ր 1998^'
թլանի Գրականութեան եւ Արուեստ ի 

1 Չդարանի մէջ Զ արեանի մ աս ինւ մեր 

Ղասա1-սսսւթետն ընթ ացքինդ ոբուն ներ- J էբ էՕաչատրեան դ սակայն ըստ երե- 
ձթին այս փաստը վրիպած էր իր ու-

^“դրութենէն :
^) «Armenian Quarterly» < անդէ ս ը մի-
J Զարեան ի նախաձեռնութիւնը չէ ր 
I -2) , այլ կը վ տ յե լէ ր' գէթ անուղղա-

Ե՛ ‘Ժքպ՚Հ Հ-8-Գ- Հայ Դատէ 8անձ- 
1Աումրէ աջակցոլթ[։ւեը : Իսկ 1946—/' 
Գ^գսւ—ս լաւոնա կան և արե լելե ան մը-

Հ ^յթ^^րուն նուիրուած դիտսւմողո- 
^արեանի կարդացած զեկուց ո ւմ ը

1'J թւ՚թերցողքն «նոյնպէս անն՜անսթ^ չէ

EXPOSITION «ROMA-ARMENIA» 
Grande salle Sixtine

25 mars - 16 juillet 1999

Rapport sur Lattitude des autorités 
de la Bibliothèque Apostolique 

et des Musées du Vatican
I - L’exposition

C est à la suite du voyage du regret
té catholicos Karékine 1er à Rome et 
de ses entretiens avec le souverain 
pontife, en 1996, que fut confirmé le 
principe d’une exposition arménienne 
au Vatican. II s’agissait à la fois de 
marquer l’exceptionnel climat d’œcu
ménisme qui prévalait alors entre 
l’Eglise apostolique arménienne et l'E
glise catholique, et de célébrer le 1700e 
anniversaire de la proclamation du 
christianisme comme religion d’Etat en 
Arménie (301). Peu après furent déci
dés le lieu (Salone Sistino) et la date 
(printemps 1999), et le catholicos me 
convoqua en Arménie pour me proposer 
d’être le commissaire de cette exposi
tion. J’avais donc à peine plus de deux 
ans pour la mettre sur pied, et je me 
suis vite retrouvé en voyage constant 
entre Paris et l’Italie.

J’appris entre autres que la salle 
d’exposition prévue possédait au Vati
can un statut assez hybride. Cette an. 
cienne salle de lecture de la Bibliotè- 
que conçue par Sixte V communiquait 
par une petite porte au fond avec la 
Bibliothèque actuelle située un étage 
au-dessous, au second. Mais son entrée 
naturelle se trouvait dans les Musei 
Vaticani. Le public ne disposait donc 
pas d’une entrée à part, les Visiteurs 
acquittant le prix d’entrée de 18.000 
Lires (60 FF.) à l’ensemble des musées, 
et parvenant à cette salle à la fin du 
circuit de visite. La salle faisait donc 
formellement partie des Musei, qui en
caissait toute la recette, mais sa ges
tion en tant que lieu d’exposition re
levait de la Biblioteca. Je m’aperçus 
assez rapidement que ce statut n'allait 
pas sans provoquer certaines contradic
tions entre les deux institutions, voire 
même des conflits. Ces institutions se 
rejoignaient toutefois sur plusieurs 
points, en particulier sur le désintérêt 
total dont leurs directions firent cons
tamment preuve vis-à-vis de l’exposi
tion projetée.

L’impression - vraie ou fausse - qui 
se dégageait est que cette exposition 
avait été imposée par le haut, qu'elle 
ne résultait donc pas d'un choix des 
autorités de la Biblioteca et/ou des 
Musei, et qu’en conséquence ces auto
rités marquaient leur distance par une 
indifférence frisant parfois la mauvaise 
volonté poussée jusqu'à l’absurde. Je 
m’en rendis compte déjà durant la

(նոյն աե/լ) : Առա ւե լա զս յն ը հայերէնն 
ընթերցսէլփն անծանօթ է : Զենք ղվւտեր ,

«ֆրանսերէն գրուածդ էր , էնչպէս կը 
Աչեղէ Խ աչսւտրեան դ բայց էոյս տեսած է 
սւնւդլերէն' հ անդէս ի երկրորդ թիլին 
մէջդ եւ թա րդմ անւո ւած' փորթուկալե- 
րէնԻ . Պրաղփլփ մէջ î

</■/£.) Զարեանի տեղափոխում ը Պէյրութ , 
որ տեղի ունեցած է 1951-/-Ï- եւ ո՛չ թէ 
Ճ952ւ—ին դ ՀԱմ երիկեան հ ամ ա լս ա ր անւ ո ւմ 
դասախօսութիւններ կարդալու նպատա- 
կ"վ» չէր (էջ 22) » -րանՒ որ Ւր դա ս ա լան- 
դութէւնը կարգադրուած է Պէյրութ 
հաստատուելէ ետք : Հետաքրքրական է 
կարդալ, որ “՛յ՛է գաս ա լանդո լ թ եան 
պահպանուած նէւթը «բնագրի (ձեռա
գրի) հետ կապուած որոշ կնճոոտ իյըն- 
դիրների պատնսսւով սսւայժմ(...) հը- 
նարաւոր չէ ներկայացնել» (էջ 23) :

Եան այլեւայլ, մանր բնոյթէ նկաւոո- 
ղութէւններ' թուականներու թէ տուեալ
ներու մասէն, որոնք մէկ առ մէկ թուե- 
լը պէտէ ծանրաբեռնէ ր այո գրութէւնը 
անհարկէ կե ր պո վ :

Սակայն, մեր բոլոր դէտողոլթէւննե- 
րէն անդէն, այս հատորը կարեւոր քայլ 
մըն է, եւ սլէտք է մաղթել, որ «1,աւա- 
տոմար-^ը գտնէ էր րե թեր ցողը Հայաս

phase de préparation, et de plus en 
plus à mesure qu’on approchait de l'in
auguration. La conférence de presse 
donna lieu à des incidents déplorables, 
plusieurs journalistes arrivés en retard 
se voyant brutalement refuser l’entrée. 
La cérémonie d’ouverture, en présence 
du souverain pontife, du catholicos et 
du président de la république d’Armé
nie, fut abondamment filmée et photo
graphiée par les services du Vatican, 
mais aucun exemplaire de la bande vi
déo officielle ou des photographies ne 
fut envoyé à l’ambassade d’Arménie en 
souvenir.

Une fois l’exposition ouverte, l’accès 
du public se faisait par les Musei Va
ticani. I! fallait donc faire la queue avec 
les visiteurs des musées, en particulier 
de la chapelle Sixtine, faire ensuite 
tout le circuit pour arriver à la fin, en 
sortant de la chapelle, à l’exposition,

par

Claude MUTAFIAN

après un long trajet d'au moins une 
heure avec un pas rapide. En fait, on 
peut aller directement à l’exposition 
en marchant en sens inverse du cir
cuit, on y arrive alors en cinq ou dix 
minutes, mais il faut passer à contre- 
courant les 80 mètres du Braccio Nuovo, 
ce que les gardiens interdisent farou
chement

Je pense que pour une exposition 
ayant un tel contenu diplomatique et 
œcuménique, on pouvait logiquement 
espérer au minimum les points sui
vants :
— Que l’exposition soit annoncée par 
affiches à l’entrée.
— Qu’à partir des guichets des Musei, 
quelques affiches avec fléchages indi
quent le chemin direct pour l’exposition, 
afin que ceux qui le veulent aillent la 
visiter sans être contraints au circuit 
entier des Musei.
— Qu’on me donne un laissez-passer 
qui me permette d’aller librement à 
l’exposition, aussi bien par l'entrée «of
ficielle» des Musei que par l’entrée 
«privée» de la Biblioteca.
— Que lorsqu’un groupe accompagné 
par moi vient spécifiquement visiter 
l’exposition , et non les Musei, je puisse 
le faire entrer directement jusqu’aux

տանէ թէ Սփէւռքէ մէջ-. Արդարեւ , տար
բեր Զարեան մը է յայտ կու գայ այս է- 
ջեր ուե մէջ, գրագէտէ մր ամբողջական 
կերպարը որ հայ փ ո րձա գր ո լթ ե ան ու 
հրապարակագրութեան րնթալլէկ կանոն— 
ներէն բոլորով էն դուրս է : Եարելփ է ր- 
սել, թէ մ էն չ Օշական ստեղծած է մեր 
ամեն ա էւ ո ր էն կապը մեր նե բքէն ա չՒ տ ր- 
հին հետ դ Զարտն կտտարտծ կ նոյն գոր
ծը տրտաքին աշխարհի հետ : Այսօր դ
2ճ—րդ դարու սեմին դ աշխարհի մկջ մեր 
նաւարկութեան ան շրջան ցելի հ աւատս- 
մար մ բն կ ան :

Վ. Մ-

Պուէնոս-Այրէս

(1) էոստան Զարեան , «եաւատոմար-^ , 
կազմեց, յաււաջաբանը եւ ծանօթ-ագրու- 
թ-իւնները գրեց՝ Եուրի Խաչատրեան, է- 
րեւան, Սարգիս Խաչենց , 1Զ99 , 667 էջ:

(2) Այս կալուածին մէջ վարձստուրիւն 
ունենալով հանդերձ , մենք իսկ հեռու ենք 
շատ ւքը բաներ իմանալէ : Մեր կար՜ծիք
ները այս հարցերէն մէկ քանիին մասին 
շարադրած ենք տարբեր յօդուածներու 
մէջ , որոնցմէ ոմանք վերամշակուած ձե- 
Լով մտած են «կոստան Զարեանէ չուրջ^ 
հատորը :

guichets, sans faire la queue avec les 
touristes dont le but est tout autre (les 
musées et non l'exposition).
— Que lorsque j’accompagne quelques 
invités personnels, en particulier des 
journalistes ou des professeurs venus 
exprès pour l'exposition, je puisse les 
faire entrer eux aussi directement sans 
queue, et de plus sans acquitter le billet 
d’entrée qui concerne les visiteurs des 
musées tout entiers.

Ces quelques points représentent un 
minimum que le commissaire d’une 
exposition est en droit d’attendre afin 
quelle obtienne l’écho qu’elle mérite, 
souhaité en l’occurence par le souve
rain pontife et le catholicos.

II - L’attitude des autorités de la 
Biblioteca Apostolica Vaticana

Officiellement, et avec l'accord de 
toutes les parties, l’exposition était 
partout annoncée «avec la collaboration 
de la Biblioteca Apostolica Vaticana». 
En quoi a consisté cette «collabora
tion»? La direction de la Biblioteca a 
certes prêté d’exceptionnels manus
crits, sans lesquels l’exposition aurait 
beaucoup perdu de sa valeur. La liste 
que j'avais établie a été acceptée à 
90%, mais c’était là la moindre des 
choses dans le cadre d’une «collabo
ration»: n’oublions toutefois pas que ce 
n’est pas de sa propre décision que la 
Biblioteca s’est trouvée impliquée dans 
cette manifestation, l’ordre était venu 
d'en haut, et dans ces conditions elle 
pouvait difficilement refuser des prêts 
de ses propres collections dans sa 
propre salle. Quant au travail d'élabora
tion de la liste des objets à exposer, 
en dehors de Mgr. Canart, aucun res
ponsable de la section des manuscrits, 
personne ne m’a accordé la moindre 
facilité ou n’a fait montre du moindre 
intérêt.

Au cours de l’une des réunions de 
préparation que nous avons eues, 
j’avais souhaité que les demandes de 
prêt soient faites sur papier de la Bi
blioteca., dans le but évident d’avoir plus 
de chance de recevoir une réponse po
sitive des divers musées, archives, bi
bliothèques,... sollicités. La réponse fut 
positive à la condition de fournir une 
lettre garantissant que tous les frais 
(assurance, transport,...) seraient à 
notre charge. La lettre fut fournie, et 
je peux donner des noms de témoins 
à cette réunion. J'établis donc la liste 
des demandes de prêt dans cette op
tique, et lorsqu’arriva le moment de 
les envoyer, en juin 1998, le directeur 
(«prefetto») de la Biblioteca, Don Fa. 
rina, me dit que c'était à l’ambassade 
d’Arménie de faire les demandes sur 
son propre papier. II nia tout d’abord 
qu'il y ait eu un accord sur une autre 
base, avant de dire que s’il avait eu 
lieu il n’avait pas de valeur en l’ab
sence de trace écrite. Voyant l'impasse 
due à mon excès de confiance, je lui 
demandais s'il pouvait au moins signer 
une déclaration disant que la Bibliote
ca soutenait l'exposition et mettait tous 
ses moyens à disposition; jointe aux 
demandes de prêt, une telle déclara
tion pouvait avoir un impact. Là réponse 
fut encore négative. Or sans ce mini
mum d’implication, purement formelle 
d'ailleurs, de la part de la Biblioteca, 
je ne pouvais pas continuer le travail. 
Le temps pressait, et avant de faire 
intervenir le catholicos nous sommes 
allés, la secrétaire de l’ambassade et 
moi, voir Mgr. Re à la Secrétairerie 
d’Etat. Lui considéra que la demande 
concernant cette déclaration était va. 
labié, et Don Farina finit par la signer. 
Mais il ne signa rien d’autre. En parti
culier, pour le prêt des pièces deman
dées à l'Ermitage de Saint Pétersbourg, 
le contrat russe exigeait une signature 
du responsable du lieu d’exposition. 
Ici encore purement formelle puisque 
nous garantissions par écrit que tous 
les frais étaient sur nous. Rien n’y fit, 
et le ministère russe n'autorisa pas la 
sortie des pièces, qui ne furent donc 
pas exposées, à cause de l’absence de 
cette signature.

L’indifférence de la direction de la 
Biblioteca se traduisit aussi par l’ab
sence totale de publicité: aucune af. 
fiche, ni dans la bibliothèque, ni à l’en-

Fonds A.R.A.M



trée. Un chercheur travaillant dans 
cette bibliothèque, au second étage, 
ignorait donc tout de l'exposition qui 
se tenait juste à l'étage au-dessus.

Durant la mise en place, aucune fa
cilité ne me fut accordée. Je devais 
constamment descendre faire mes in
nombrables coups de téléphone hors 
de Rome depuis le téléphone public au 
rez-de-chaussée, armé de mes volumi
neux dossiers. Nous avions dûment ap
pointé un cinéaste chargé de préparer 
une bande vidéo et pour cela une de
mande avait été faite dans les formes 
pour qu’il puisse aussi filmer la mise 
en place. Il eut finalement l’autorisation 
d’assister, mais pas de filmer: ce n’est 
qu’après avoir perdu deux jours qu’il 
eut le droit de faire son travail.

Cette mise en place demanda bien en
tendu des heures de présence des gar
diens, et la participation des restaura
teurs auxquels je désignais dans quelles 
vitrines placer les différents manuscrits 
et la page à ouvrir. Il s’agissait donc là 
d’employés de la Biblioteca, chargés 
de placer les manuscrits de la Biblio
teca dans les vitrines de la Biblioteca, 
le tout dans une salle de la Biblioteca. 
En fait de «collaboration», nous reçû
mes peu après une facture de 7 mil
lions de Lires (environ 23.000 FF.) que 
nous avons bien sûr dû acquitter.

En sens inverse, le secrétariat du 
directeur Don Farina nous demandait 
constamment des cartons de livres- 
catalogues. Nous les fournissions, mais 
à la longue j’ai discrètement fait remar
quer à la secrétaire que nous ne dispo
sions pas gratuitement de ces livres, 
que nous les payions à l’éditeur. Elle 
me répondit que c'était la moindre des 
choses en échange de la mise à dis
position de la salle par la Biblioteca. 
Elle omettait le fait que cette mise à 
disposition n’était en rien une faveur 
accordée par la Biblioteca, mais une 
obéissance à un ordre venu d'en haut.

Le plus incroyable était à venir quel
ques jours après l’ouverture de l’expo
sition. Alors que je passais au rez-de- 
chaussée du bâtiment de la Biblioteca 
pour signer le registre d'entrée et, 
comme toujours, monter au troisième 
étage et entrer par la petite porte du 
fond de l'exposition, le concierge me 
fit savoir que Don Farina ne m’autori
sait plus à passer par ici, et que je 
devais faire le tour des remparts du 
Vatican afin d’entrer avec la file des 
touristes du musée par les Musei Va
tican։. J’étais éberlué: le commissaire 
d'une exposition organisée dans le Sa- 
lone Sistino «en collaboration avec la 
Biblioteca» n’avait plus le droit d'entrer 
par cette Biblioteca! Comme j’avais la 
carte de lecteur qui m’autorisait à mon
ter dans la salle de lecture au second 
étage, je décidais d’aller chaque fois 
à cet étage, où se trouvait le bureau 
du directeur, et d’y demander des ex
plications. Jour après jour se répétait 
le même scénario: la secrétaire deman
dait au directeur, qui m’autorisait cette 
fois-là exceptionnellement. Fatigué de 
cette situation absurde, je fis savoir 
que j'allais me tourner vers les ins
tances supérieures. J’eus finalement— 
toujours verbalement via la secrétaire— 
l’autorisation de passer par la Bibliote. 
ca, c’est-à-dire de monter un étage et 
de sonner à la porte «privée» de l’expo
sition, ceci «jusqu’à nouvel ordre». Ce 
qui, bien sûr, dura jusqu’à la fin.

III - L’attitude des autorités
des Musei Vaticani

La salle d’exposition étant incluse 
dans le circuit des Musei Vaticani, 
nous avions bien sûr affaire avec la 
direction de ces Musées, qui n’a d’ail
leurs montré rigoureusement aucun in
térêt à l’exposition. Pour diverses rai
sons, en particulier lorsque j’avais des 
invités, je devais parfois emprunter 
l'entrée des Musei plutôt que celle, 
«privée», via la Biblioteca, qui néces
sitait chaque fois l’autorisation du 
prefetto. Au début, je devais argumen
ter à n'en plus finir avec les gardiens 
de l’entrée, qui prétendaient me faire 
faire la queue des touristes des mu
sées, ... et me faire payer comme eux.

Էջ i , Կիթւսկի , Հոկսւեմթհր 3 , 1999 —

Je répliquais que c’était une question 
de principe, et qu’il était caricatural 
que le commissaire d’une exposition 
paie pour y entrer. Suivaient d’intermi
nables coups de téléphone, jusqu’à ce 
que j’obtienne un laissez-passer daté, 
valable cette fois-là seulement. Là 
encore, excédé au bout d’un certain 
nombre de fois, je demandais un ren
dez-vous avec le Dr. Buranelli, direc
teur des Musei Vaticani, qui jusque-là 
n’avait jamais cherché à me rencontrer. 
Je lui soumis plusieurs demandes.
1) Flécher le passage direct à l’expo
sition pour les visiteurs qui ne vien
nent que pour elle.
2) Autoriser ces visiteurs à faire à 
contre-courant les 80 mètres du Brac. 
cio Nuovo.
3) Autoriser les groupes venus pour 
l’exposition et accompagnés par moi 
à entrer par le côté «sortie», sans faire 
la queue avec les visiteurs des musées; 
éventuellement, leur accorder aussi une 
réduction.
4) M’autoriser à afficher, à l’entrée, 
que chaque semaine je ferai une visite 
guidée de l'exposition, tel jour à telle 
heure.
5) Me donner un laissez-passer perma
nent jusqu'à ce que l’exposition ait été 
vidée, c’est-à-dire fin juillet.

La réponse aux quatre premières de
mandes fut catégoriquement négative, 
sous prétexte que «cela créerait le 
chaos». Quant à la cinquième, elle pou
vait être à priori acceptée, mais je de
vais pour cela m'adresser à la Dot.ssa 
Serlupi. Je pris donc ce nouveau ren
dez-vous, et tout ce que j'ai pu obtenir 
est ce qui suit:
1) Pas question de laissez-passer per
manent (car, m’a-t-on répondu, en ce 
cas je pourrais le faire utiliser par 
d'autres qui entreraient alors sans 
payer...). Toutefois, les instructions se
raient données pour qu’on me renou
velle automatiquement le laissez-passer 
à chaque présentation.
2) Pour tout groupe de visiteurs ac
compagné par moi et ne dépassant pas 
cinq personnes, je serais autorisé à 
les faire entrer directement à la condi
tion d’avoir prévenu de l’heure exacte 
les services de la Dott.ssa Serlupi. 
Nous serions alors accompagnés pour 
passer à contre-courant le Braccio 
Nuovo. Pas question, par contre, d'ex
emption ou de réduction de droits 
d'entrée.
3) Pour tout groupe plus important, 
l’ambassade d’Arménie devrait se char
ger de la demande, mais le groupe ne 
serait pas dispensé de faire la queue.

Le caractère, en soi humiliant, de ce 
«compromis» fut aggravé par l'attitude 
hautaine et méprisante des services de 
la Dott.ssa Serlupi. Ainsi, lorsqu’une 
fois je fus informé de la visite de sept 
professeurs venus exprès de Bologne, 
on me répondit sèchement que l’accord 
était pour cinq, et donc que deux 
d’entre eux devaient faire la queue. 
Inutile de décrire les nombreux autres 
cas de telles situations dégradantes. 
Lorsqu’il y avait deux ou trois journa
listes ou «personnalités», je devais, de
vant leur mine étonnée, passer par le 
cérémonial du renouvellement du 
laissez-passer, puis acheter moi-même 
les billets, et ceci «clandestinement» 
pour qu’ils aient l'impression d’être in
vités à l’exposition au Vatican. Tout 
ceci pour une exposition décidée entre 
le souverain pontife et le catholicos 
arménien! Rien ne l'annonçait à l’entrée 
des Musei, et j’ai connu des cas con
crets de personnes venues pour l’expo
sition et qui, ne voyant aucune annonce 
et ne recevant aucune réponse à leurs 
questions, s'en sont retournées en pen
sant à une erreur.

L'attitude inadmissible des autorités 
des Musei Vaticani se reflétait aussi 
chez les gardiens. En l’absence de di
rectives concernant l'exposition, ils ap. 
pliquaient le règlement avec une rare 
brutalité et un entêtement à toute 
épreuve. A plusieurs reprises, alors 
que j’entrai seul par les Musei Vaticani 
pour aller à l’exposition, je me vis ar
rêter par un gardien à l’entrée du Brac
cio Nuovo. J'avais beau expliquer que 
j’allais à l’exposition dont j'étais le 
commissaire, rien n'y faisait, et souvent
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le gardien m’interdisait physiquement 
le passage. Il fallait encore d’intermi
nables coups de fil pour obtenir satis
faction.

Vis-à-vis des visiteurs qui venaient 
voir l’exposition et auxquels on avait 
indiqué ce chemin direct, la réaction 
de ces gardiens était bien sûr encore 
plus brutale et catégorique. Ainsi, le 
dernier jour, à une demi-heure de la 
clôture définitive, j’ai entendu un gar
dien ordonner à un couple de faire tout 
le tour des musées au lieu de passer 
par le Braccio Nuovo, sachant fort bien 
qu'il arriverait à l’exposition trop tard!

Une réponse réccurente des Musei 
Vaticani à mes protestations consistait 
à dire qu’ils n’étaient pas concernés par 
l’exposition, que celle-ci dépendait de 
la Biblioteca. Comment pouvaient-ils 
ne pas être concernés, alors qu’ils en. 
caissaient la totalité de la recette? Les 
milliers de gens qui sont venus visiter 
l’exposition, et non les musées, ont 
payé comme tout le monde le billet de 
18.000 Lires (60 FF), enrichissant direc
tement et exclusivement la caisse des 
Musei. Sans compter que ceux-ci ont 
facturé 1.500.000 Lires (5.000 FF) leur 
«main-d’œuvre» ffui s’est réduite à ou
vrir et fermer les portes à l’arrivée des 
camions lors de l’installation.

Quant à la vente des livres-catalo
gues, sur laquelle ils touchaient pour
tant 50% sans avoir en rien participé, 
aucun effort n'à été fait pour la pro
motion, bien au contraire. L’éditeur et 
la secrétaire de l'ambassade avaient vu 
le responsable, M. Riccardi, et il était 
convenu que les livres seraient exposés 
sur tous les bancs de vente des Musei. 
H n’en fut rien, et même sur le banc 
de vente à l'entrée de l’exposition ils 
étaient souvent noyés ou cachés, je de
vais contrôler constamment. Pis en. 
core, je devais aussi contrôler l’appro
visionnement, souvent défectueux de la 
part des «magasins» du Vatican. Je ne 
donnerai qu'un exemple. Un samedi 
midi, au moment de la fermeture, les 
vendeuses me dirent qu’il n’y avait plus 
d’exemplaires en français. J’appelai les 
magasins, qui répondirent qu'ils en 
commanderaient la semaine suivante. 
Or lundi matin devait arriver un groupe 
de visiteurs de France. J'ai dû moi- 
même apporter lundi à la première 
heure un carton que j’avais chez moi, 
et en le déposant au magasin j'exprimai 
mon mécontentement à M. Velluti, qui 
ne trouva à me répondre qu’un «Si vous 
n’êtes pas content je ne fais pas porter 
ce carton au banc de vente».

Toute cette atmosphère malsaine, due 
à la mauvaise volonté du Dr. Buranelli 
et de la Dott.ssa Serlupi, trouva son 
point culminant durant les opérations de 
ramassage de l’exposition, qui s’étendi
rent sur une dizaine de jours après la 
clôture (16 juillet). Une surprise inima
ginable m'attendait le lundi 19 juillet, 
lorsque j'entrai par les Musei Vaticani 
pour poursuivre le délicat travail de 
réemballage et de renvoi des œuvres 
prêtées. Le gardien en bas me signifia 
que, l'exposition étant terminée, mon 
laissez-passer n’était plus renouvelable. 
En d’autres termes, pour remballer une 
exposition qui s’est tenue dans les Mu
sei, je n’avais pas le droit d’entrer par 
là, à moins de faire la queue des tou
ristes et de payer mon billet aux mu
sées!

L’atmosphère fut tendue durant cette 
semaine de travail, les gardiens una
nimes n’attendant qu’une occasion pour 
me créer des obstacles. Le 21 juillet, 
je travaillais depuis le matin à l'expo, 
sition où j’étais entré par la Biblioteca; 
à 12h30, j’avais rendez-vous aux «maga
sins» pour un problème de livres. Ceux- 
ci se trouvent entre l'entrée des Musei 
et les guichets. J’ai donc franchi les 
guichets vers la sortie, en prenant soin 
de préciser aux employés que j'allais 
aux magasins de livres et que je re
viendrais dans une demi-heure. Quand je 
me représentai aux guichets, les mêmes 
employés me transmirent l'ordre qu’ils 
avaient reçu de ne plus me laisser pas
ser. J’aurais pu bien sûr acheter un bil
let d’entrée, mais il n’en était par prin
cipe pas question! J’insistai car je de
vais passer pour travailler; je fus alors 
physiquement ceinturé. L’un des gar.
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1, bumD|e, cest qu'il րսՀ Հ
de porter plainte pour insultei Jp da 
demandai que cela, qui aurait'permne 
de porter au grand jour toute cette ? 
mosphere malsaine. La police surqiÏÏnn 
et m enjoignit de la suivre, mais 
un rendez-vous téléphonique avec u 
ep.graphiste des Musei. Je |ui exp, U 
la situation, , accourut et obtint qu 
tout so.t annule moyennant un serrement 
de mains; je l’acceptai à regret ma 
par respect pour ce collègue heure 
sement bien différent des instances ri' 
rigeantes!

IV . En guise de conclusion

Que pouvait-on faire pour enrayer ce 
déplorable comportement vis-à-vis de 
l’exposition? Devant l’attitude négative 
du Dr. Buranelli, une lettre signée de 
l’ambassade d'Arménie a été adressée 
le 25 mai à Mgr. Re, réitérant les mêmes 
demandes. La réponse ne parvint que 
le ... 28 juin; la «Commission Pontifi
cale» se bornait à informer quelle avait 
transmis les demandes au Dr. Buranelli 
qui avait «confirmé sa totale disponi’ 
bilité pour la réussite de l’exposition» 
(sic); or il s’agissait là des mêmes de
mandes que lui-même avait refusé de 
satisfaire!

Dans ces conditions, la clôture de 
l’exposition se fit tout naturellement 
dans une totale discrétion. Alors quelle 
avait été inaugurée par le souverain 
pontife et le catholicos, et qu’elle allait 
rester comme un événement marquant 
le rapprochement de deux Eglises sépa
rées depuis des siècles, elle n’eut droit 
à aucune cérémonie de clôture, pas 
même une visite, ne serait-ce que for. 
melle, du directeur de la Biblioteca et/ou 
de celui des Musei. Quelques jours 
avant cette clôture, le catholicos était 
décédé à la suite d’une cruelle maladie. 
Il aurait été décent de la part des di
recteurs sus-mentionnés de rendre, en 
cette occasion symbolique, un hommage 
à un homme qui restera dans l’histoire 
des relations entre les Eglises. C'est 
au contraire dans l’anonymat et l’indif. 
férence la plus totale que, le vendredi 
16 juillet à 17 heures, le dernier visi
teur quitta l’exposition.

Durant la dizaine de jours nécessaire 
à la réexpédition des objets et au dé
montage, j’ai rencontré à plusieurs re
prises le directeur de la Biblioteca, 
mais uniquement sur des questions 
techniques. Jamais il n’évoqua l’expo
sition elle-même. Quant aux Musei, le 
directeur, Dr. Buranelli, était absenta 
cette époque, parti sans un seul pas
sage à l'exposition. A la suite de l’in
cident de 21 juillet, je demandai un 
rendez-vous à la direction des Musei 
et fus reçu par la Dott.ssa Cicerchia, 
qui parut étonnée, voire choquée, du 
comportement globalement inadmissible 
de toutes les autorités concernées. 
Mais qu’y faire? L’exposition était bel 
et bien terminée.

Lorsque, au bout du premier mois, 
l'attitude négative des autorités appa
rut clairement, le seul recours possible 
aurait consisté à en informer le catho
licos arménien, qui tenait tant à cette 
exposition. Dans des conditions nor
males, je lui aurais décrit la situation 
et il aurait sans aucun doute élevé une 
protestation auprès du souverain pon 
tife. Mais S.S. Karékine 1er était alors 
agonisant, et je n’ai pas voulu loi P1՜0 
curer, dans son état, un souci suppe 
mentaire. Je n’hésite pas à dire que 
l’attitude des autorités de la Biblioteca 
et des Musei est une insulte à la mé
moire du regretté catholicos, P°ur Pu 
l'inauguration de cette exposition aur 
probablement été le dernier momen 
joie. Il aura mieux valu qu’il conser 
ses illusions jusqu'à son dernier so P 
sans savoir que, si l’exposition a 
de même eu un succès certain, ce 

s’est fait non pas grâce aux au or 
de la Biblioteca et des Musei, 
malgré elles.

Claude 
Commissaire de 

«R orna

MUTAFIAN 
l'expositioH 
. Armenia”
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էւՊՔնանՏՒՈՒԹհնն 2.ԱՐ8Ը
[)լթ հարիւրէ աւելի Ա փէ ւռքա Հ ա յե լ։ ո լ 

նման, ես ալ մասնակցեցայ 1999 Աեպտ • 
22 - 23-/'ե Եր [iiiii’h^i ձ* էջ տեղէ ո ւն եց ած 
Հայաստան — Ափիւռք խո րհ ր դամողո վին : 
Լ)„րհրդամողովէն առաջ, անոր ընթա ց- 
^էն եւ անկէ վե րք , սլա չտ օն։ ա կան թկ ան
պաշտօն հանդիպումներու , հաւաքներու, 
զեկուցումներու , յօդուածներու մկջ ,ապա 
նաեւ համացանց էն։ վրայ, յաճախ ա ր- 
կարծուող հարց մը եղաւ քաղաքաց իու- 
թեան, աւելէ 'ՀՒ։Դ ե ր կքաղա քա ց իո լ- 
թեան։ հարցը :

Հա յաստան։ Է սլեաոլ թէւնը առաջէն ը չկ ՝ 
րր ստէպուած է կա ր ղա ւո ր ե լ , օրէնա- 
կանացնել՝ լուծել այո հարցը*. If եծ ու 
ւ/սւքր սլե տութ է ւններ էրենց բանական 
տարբեր մօտեցումներով՝ նա էւատէ Ալար
ներ ստեղծած են արդէն*, Պտ յո ւթէւն ու
նին որոչ սկզբունքներ *. Զ կան բացար— 
ձակ ՝ տէեզե րական վ ա ւե ր ա կան ո ւթ է ւն 
ւ/ա քելող ս կղբուն ըներ ՝ քան զէ ամէն ազդ- 
պե տութէւն ո[/ոչ եափուԼ «եզակէ» է î 
Աենք՝ էն Հպէ ս մէ շտ ՝ մ է ւսն ե ր էն ւսլ ա- 
լելի եզակէ կր դտնենք մեր էրավէճակը՝ 
մեր ամէն աղդայէն խնդէ րն ու խո չընդո- 
տը դէ տ ե լո '/ tl't Ը ^եղ՝ քէչ մը զգա- 
ցական տ ե ս ան կէ ւն է : թերեւս կ' արմէ 
երկքսւղա քա ց է ո ւթե ան հարցը անդամ մբ 
եւս արծարծել զ զայն քննել Զտկնոց»ով 
մը՝ որուն մէկ ոսպնեակը Զտ զդա յէն» է զ 
միւսը' Զբաղդատական» եւ մ է ջ ա ղդա-

il՛1՛՛
Սեր մօտ հարցէն բարդացումը ունէ 

բաղմաթէւ պատճառներ ՝ որոնցմէ ա մկ- 
V ղէչ աղդեցութէւն ունեցողը 1992-95 
թուականներու, բեւեոաց ո ւ մն կ: Այդ րե- 
ւերւացումը արդէւնքն է Հայաստանէ պե
տութեան եւ Ս ւէ է լոքէ մէջեւ՝ բայց մա
նաւանդ Լե ւոն Տկր—Պետ ր ո սեան է կառա
վարութեան եւ Ե* ա չնա կց ո ւթեան մէջեւ 
գոյացած լա ր ո ւած վէճա կէն *. Պէտք է 
Ընդգծել՝ նախ՝ որ նման հարցերու չուրջ 
րսրուածո ւթեան դո լացում ը բնաւ անսո
վոր չէ՝ սակայն անբնական է ծայրա
յեղ բե ւե ռա ց ո ւմ ր որ ստեղծուեցաւ մեր 
‘մօտ ՝ անոր ա ս տէճ ան ա չա փ ը ՝ ապա նաեւ 
անոր կառոյցն ու հարցադրումը*. Որո նք 
եղան հարցէն ծայրայեղ բեւեռացում-
նե,բը*.

Ա- Ե րկքաղաքաց էու թէւնը մէչտ թէ
°րէնակսւն ՝ թէ՛ ալ քաղաքական հարց է : 
երկուքը կը տարբերէն էրարմէ*. էաղ- 
մաթէ, երկէ ըներ անցեալէն վաւերսւ ցու
ցած էէն Օթէ(ւ£5/ձյ/ , բաւական կարծր ՝ n— 
րոնք մլարգէլէէն եր կքաղա քա ց է ո ւթէ ւնը 
եւ կամ խէստ սլահանջկոտ էէն ՝ արտօնե- 
Լու/ ե ր կքա դա քա ց է ո ւթ է ւն ը ՝ սակայն սահ
մանելով պարտադրանքներ ղորս պարտա- 
Lnr էր լրացնել երկրէն դուրս բնակող 
^րաղաքացէնդ *. Պէտք է յէչ^Լ ՈՍ ^րկրէ 
մը կսւււսւվաթՈՆթ֊1յԱւ(ւ օրէնքը {ըսենք' ա- 
1,11 ր 1Ս որհրդարան էն կողմէ վաւերաց-
,,Լսյծ) , ՀհՃկունդ է *. Զայն կտրելէ է տար
րեր ձեւերով մեկնաբանել*. Արդէն դա- 
երաններու եւ վարչական պա չտօն ե tu— 
ներոլ կարեւոր դերերէն մէկը տյդ է՝ — 
օրուան քաղաքական պէտքերուն հէման

տա ր բե ր կա րծրութեամ բ կամ կա- 
Լուղո լթ է ամ բ մեկնաբանել եւ դործադ- 
^‘է °րէնքը։ Հայաստանէ մէջ ա յս մ օտ ե- 
ՍՈլմը կտրելէ հէ առայմմ ՝ որովհետեւ 
Ղ թէ կա ռա վ ա ր ո ւթ է ւն ը տյ լ Նղե՜աՈՆ 
1Վ Լնը ընդունած է , վ։։։ ւե ր ։։։ ղ ո ւց ած է իր 
ե ,Ահմ անադր ո ւթեան յէջ զետեղուած օ- 

I մը, որ յստակօրէն կ'արդի էէ ^րկ-
քացկութիւնը :

կ օրէնքը՛. Այ՛՛ վՒ^^ւՒ է :
է ղայն զետեղելը պեսւՈՆ-

Ւէան օրէնսդրութեան մէջ՛. Ոչ՛ 19-րդ
1“՚1"։ւն , ապա նաեւ անկէ ետք , ազդ—պե— 

"֊թկւններոլ օրէնքը դրեթէ ամ էնո ւրեք 
Ատէլ_ կը մերմէր երկքաղաքաց է ութ էէ-— 

ր> Ամ ե ր է կա յ էն' է]որհ» Մ էութէւն ՝ ճտ-
ոնէն թուրքէս, . Աակայն նոյնէսկ հոն

"T խիստ եւ կոպիտ ձեւով կը կէրարկը~

լէ ր ե րկքաղաքաց էութեան դէմ օրէնքը՝ 
ti/ւայն մ է քանէ երկէ ըներ տյդ օրէնքը 

զետեղեց էն եւ պահեց էն էրենց սահմա- 
ն ադր ո ւթեան մէջ*. 1923-£2> 1975 յ է սնամ
եա կէ ընթացքէն ՝ նման սահմ անա դրա
կան ՝ դմուա ր անդր անց ելէ օրէնքներ վե
րացան եւ աւելէ Ճկուն ու բե կանե լէ Օ- 
րէնքներ վաւերացուեցան ՝ որոնք ենթա
կայ են քաղաքական դո րծօններու ազդե- 
g ո լթ ե ւսն ՝ — կրնան մ եկն արան ո լէ լ կամ
գործադրուէ լ նեղմ էտ կամ թոյ լամ էտ
մ օտեցումն եըով: Այզ չեղաւ Հա լաստանէ 
պարագան ։ Ափէլռքը է բալո ւնք ունէր ել 
ո ւն Ւ < աստատելու' որ նման սահմանադը— 
բտկան յօդուած՜ աւելէ ապտակ մրն է
Աւէէւռքէն՝ քան օրէնք մր՝ որ կը նպաս
տէ հա յր ենէ քէն *.Ա ւէ է ւռքէն անոր չնչ ո ւմ ը ՝ 
վերացումը թելադրեք ՝հատոլ վերլուծում- 
նե րու ընդմէջէն , բոլորով էն հասկնալէ 
էր եւ կը մն ա լ : Ան չուչտ նման վերա
ցում բն ա կան օ ր էն կ' ենթադրէ նոր ՝ ա- 
ւե/է ճկուն օրէնքներու վաւերացում' 
կառավարութեան առօրեայ դո րծունէու- 
թեան ծէրէն նե րս :

/' * — Ափէլռքը՝ Հայաստանէ նախկէն 
ղեկավարութեան նման՝ Զտնմեղդ չէ՝ ու
նեցաւ եւ ունէ էր դերը ՝ էր ծ ա յ ր ա յ ե զա
կան մօտեցումը՝ որ կը յանդէ բեւեռա
ցումէ : Եթէ սւէէւռքե ան մօտեցումը նոյն
քան ր1՚ րտ ել ծա յ րա յեղ չէ թուէր' որ
քան պետութեան ը ՝ պատճառն այն է որ 
մենք վարմ ենք մամլոյ մէջ կամ րեմե- 
րէ բա ր րառող մեր մանր ղեկավարու
թեան զգացական ՝ անչափահաս ելոյթնե- 
րուն : Վ^արմ ենք հ ա ր է ւր տ ո կո ս ո վ Զլուր— 
ււ- չառնելդ մեզ էբրեւ թէ ներ կտ յացնող 
մանր մտալորականութեան հռետորու- 
թէւնը : Ղ*էտենք զայն որոչ չափ ո վ անտե
սել*. Այնպէս որ՝ երբ անոնք յանուն ըս- 
փէւռքահայութեան եւ էբր անոր /լամքէ 
եւ փափաք ներ ու ինքն ակււչ բանբերներն 
ու մեկնաբանները՝ սկսան Հայաստանէ 
պետութենէն քա ղա քա ց է ո ւթ է ւն պահ ան- 
ջե լ ՝ մենք լսեց էնք ու յաճախ բամնեցէնք 
ղէրենք դրմող զգաց ական ո ւթէ ւնը ՝ թե
րեւս հտյ պետութեան մր պաւոկանելու 
Զկա րօտ ըդ րամն ելով :

Աակայն Ա փէւռքահայութէւնը հ^չլոեցդ 
գործածուած բտռամ թերքէ կոսլէտ ե- 
րանդը ՝ հարց չտուաւ թէ Ե րեւան նստած 
վ տրէ չէ մը՝ կամ Գէ t-մ րէ է մէջ սոված 
քա ղա քա ց է է մ ր ՝ կամ Ար ց ա խ է մ օտ զոհ
ուած ղէն ո ւոր է մը ընտան է քէն համար 
է^նչ էմա աո ունէ լսել որ Լոս—Անճըլըս 
նստած Հտյ մր կր հաստատէ որ է՚նք ալ 
Հտյ է՝ էր հա յո ւթէ ւնը՝ էր էնքնութ էւնը 
պահած է Ա փէւռքէ դաման պայմաննե
րուն մէջ՝ ձուլումէ դէ մ պայքարելով ել 
հիմս։ կր պահանջէ իր իրաւունքը' Հա
յաստանի քաղաքացի ը/լա լու. :

Հայաստանի համար հաշմանդամ ևղած 
վեթերանը , կամ քաղցած ու կէս—սառած 
«Լեն ին ական» ցին , կամ Երեսանի ղեկա
վարը ֊որքան ալ տա րբեր ին իրարմէ- 
ունեցան նոյն հ ա կաղդե ց ո ւթի ւն ը , — «ի նչ 
իրաւունք» , պահանջք» : Հոս չէք
ապրիր '.Աեր երկրի միւս օրէնքներուն չէք 
ենթարկուիք : Զօրակոչի ենթակայ չէք : 
Տւււրքի ենթակայ չէք -.Անգործ ութեան են- 
թակալ չէք՛. Երբ կեանքի մեր Օրէնք ները 
և. կեանքի պայմանեճրշ կր դառնան աւելի 
դաման ու պահանջկոտ , ձեր կեանքը , ձեր 
իրավիճակը չեն վատթարանար : Ի՞նչ
տրամաբանական հիմք կայ ըսելու որ' 
կայ մէկ օրէնք-պայման , քաղաքացիու
թեան հետ կապ ունեցողը, որ պէտք է 
փսխուի, ձեզ գոհացնելու համար՛.

Տրամաբանական հիմք չկայ, հաստա
տելու համար որ Ափիւռքի մէջ հայկա
կան ինքնութիւն զղալը Ափիւռքահայոլ- 
թեան կ՚՚արտօնէ «պահանջել» իբր թէ իր 
«իրաւոլնք»ը եղող քաղաքացիութիւնը : 
«Իրաւոլնք»ը երկու տեսակի է :
մարդկային իրաւունքներ , վաւերացուած 
Ա իաց եալ Ազգերու «սահմանադրական»

բնոյթ ո ւնեց ո ղ յայտարարութեանց մէջ՛. 
Հոն տյս կամ տյն պետ ո ւթե ան քազւս- 
քացէ լլլլսւ լս լ Զէ րաւո ւնքդ հ էմնուած' 
էեթհութեան վրայ՝ թէա J '* Տ՝ո յո ւթէւն 
ունէ երկրորդ տ ես ա կէ Վ՛ րաւո ւնքդ մը ՝ 
որ կը պատկանէ անոնց ՝ որոնք որոչ պե
տութեան մր տարածքէն վրա լ ել անոր 
օրէնք ներու. եաւքակաթգ//ն ենթակայ են 
է ծնէ : Այո է ր ա լո ւն քն եր ը ել քաղաքաց է- 
ական պատկանելէութէւն ը [ւնք նութէան 
հետ ո ւղղա կ է կապ չունէն*. Այսպէս' Ա- 
րադածէ ստորոտը ծնած Եղփդէն Հա լու 
էնքնոլ թիւն չունէ ՝ սակայն Հայաստանէ 
պետ ո ւթեան քաղաքացէ բԼԼա Լր՚լ Ւր ւս- 
ւո ւնքը ու նի : Մինչ Լ ոս- Անճըլըս ծն ող եւ 
հոն Հտյ մնացող անձը' ամեըէկեան Պե— 
տութեան քաղաքացէ մրն է՝ որ էրա- 
լու նքնե րու ամեըէկեան համակարգէն 
պա տ կան ե լո վ ՝ չէ կրնար Զպահ անջքն ե րդ 
ներկայացնել էբբ ^Հտյդ ՝ Հայաստանէ 
Պետութեան ՝ որքան ալ *էովելվէ ըլլան էր 
պահած էնքնութէւնը եւ էր զգացումնե
րը*.^

Համամ՜ողովէ ընթացքէն եւ անկէ ետք ՝ 
յոյս կայ որ այս երկու կարծր բեւեռները 
կա ր ենան Զկակուզնալդ : *Նա է/աւլահ քո-

Գբեց'

Ւ^ԱՋԽԿ ՐԷՕԼԷՕԼեԱՆ

չար եան եւ վարչապետ Աարդսեան ՚լը 
/սօսէն հանրաքուէով մը Աա հ ման ա դր ո ւ- 
թեան արգելք—յօդուած՜ը վերցնելու մա- 
սէն*. Z/տտ բաղձալէ է տյդ*. Աէամ-ամա-, 
նակ ՝ թեթեւ ՝ դմ բա /ս տ ա բա ը չատ թեթեւ 
մեղմացում մը ն չմարելէ էր սփէւռքա- 
հայ որոչ անձերու եւ ղեկավարներու 
մօտ*. Ասոնցմէ ոմանք անձնական /սօ- 
սակց ութէ ւննե րու {եւ վէճերու) ընթաց- 
քէն ցածրաձայն արտա յայտեց էն այն գա
ղափարը ոը ս ահ ամ անդրա կան յօդուա
ծէ վերացում էն հետ մէասէն պէտք է տե
ղէ ունենայ խոհեմ վերլուծում ՝ երկքա- 
ղտքացէութեան նոր օրէնքէ մը մասէն՝ 
«A րաւունքդներու սահմանումէ մասէն։ 
Ոաղձալէ է որ աւելէ բարձրաձայն ար
տա յա յտո լէն այս !լարծէքները*.

❖

Ոեւ եռ աց ո ւմ է կ ա ր ելի եօ բա 7.ձ U1 լի վե- 
բացումը ասպարէզ կը կարդայ համայն 
Հա յո ւթեան ՝ հ ա ւա քա կանօ ր էն վ եբլ ո լծե
լու քաղաքա ց էութեան էրաւո ւնքէ հ ա ը- 
ՍԸ՝ թէ' սկզբունքներու՝ թէ՛ ալ հայ տղ- 
գէ ներկայ քաղաքական ել տյլ էրավէ- 
ճակէ հէմանց վրայ*. Որոինք են այն ազ
դակները որոնց մասէն անպայման տք 
է մ տածել :

փաղ տքաց էութեան օր էնա կան հաս կա- 
ցողութէւնը է ր աւո ւն քն ե րո ւ եւ պարտա- 
կանո ւթէ ւննե րու փո/սադարձ հանգոյց 
մը կ^ենթադրէ ՝ անձ—քաղաքաց էնե ըու եւ 
պետութեան մէջեւ՝ քէչ մը ամէն տեղ՝ 
բայց մանաւանդ Արեւմուտքէ մէջ*. ա- 
ղա քա ց էն ունէ է րաւո ւն քներ ՝ որոնց դէմ 
ո տնձդո լ թիմս չէ արտօնուած պետու
թեան ՝ —օր էնակ' կարծէք/եերու ազատ 
ա ր տ ա յա յտ ո ւթ է ւն ՝ ազատ քուէարկու- 
թէւն ՝ երբ նոր կա ռա ւ/ ա ր ո ւթ է ւն մ ր 
կ'1 ընտ լաւէ ՝ ասլա նաեւ վա ր չա կտն ել 
դատական ատեաններու առջեւ հ աւա ս tu- 
րո ւթ է ւն ՝ անձնաւլէր ունենալու եւ անով 
ճամբորդէլու է րաւո ւնք՝ եւլն - *. Այս բո
լոր ին ո տն ա կո/ոում ը կառավա րութեան 
մր կողմէ՝ կ^ ւսնվաւե րացնէ ղա յն' յաչս 
մ՜ոզով ուրդէն եւ ուր Ւհ մ՜ ողով րդավ ար 
երկէրներու*. {Այս է գոնէ էտէալը՝ —դէ— 
տենք որ fi'nւրքէա , օրէնակ ՝ կրնայ էր 
քէւրտ քաղաքաց էներէն չատերու էրա- 
ւունքը ոտնակոխել՝ սակայն նոյնէսկ 
ան տեղ մը գէն մը կը վճարէ տյդ բըր-* 
տութեան համար եւ ՝ կենսական կ էւռ , 
սկղբունքոէ/ չընդունուէր ոտնակոխում ը՝ 
այլ մէայն կեղտոտ գործնական դետնէ 
վ րայ կ' արտօնուէ՝ էբր ղերէչ/սան եւ կա
րեւոր պետո ւթէւն ՝ տյդ ընելու*. Տկ ար 
դերէչխան պետո ւթէւննե ր ՝ օրէնակ' քո- 
սովոցէ էր քաղաքացէներու էրաւունքնե-

րը ոտնակոխող Աերպէոյ ա՛յդ ալ չար
տօնուէր ՝ երբ դե ր պե տ ո լթ է ւն մ ր էր շա
հերը ունէ) :

Ակղբոմն քր՚ ՛/ ջ է րաւունքն երր որոնք օ-
րէնական համ ա կ ա ր զփ մը մէջ դո յ ա ց ած 

—եւ այդ է քա ղւս քա ց է ո լթ ե ան պարա
գան- նաեւ հակադարձ էրաւունքներ ալ 
էլ ենթադրեն *. *fitu ղտքաց էն անէ է՛ ր էրա- 
ւունքները : Պ ետ ութէ ւնն տլ : Պետութեան 
էրաւունքն երը քաղաքա ց է էն պարտա1լա- 
նոլթէւններն են*. \յչենք զանոնք» — որքան 
ատեն որ էր երկրէն մէջ կը բնակէ ՝ քա
ղաքաց էն ենթակայ է անոր օրէնքնե
րուն ՝ նոյնէսկ եթէ ուրէչ երկրէ ալ քա
ղաքաց է է*. Այսպէս՝ Երանէ եւ Ամ ե ր է- 
էտ յէ զոյգ քաղաքաց էութէւնը ւ/այնյոց
Պ ա րս է կր ՝ որ թեհ րան ա յց ե լած ատեն ան- 
խռհեմութէւնը կ՚ունենայ կղերական է չ- 
խանոլթէւններր Զտպօրէն էդ ձեւով քննա
դատէք ու ՝ էնքզէնք կը դտնէ բանտը ՝ ել 
ամ ե ր է կեան կառավ tu ր ո ւթէ ւն ը չէ կրնար 
ազդու մէջամտութէւն կատարել*, քաղա- 
բ_ռ։զին , այս պարադային , խոցելի է' իր 
^ըէըէ^ օրէնսդրական համակարգը էը 
սահմաններուն '^էջ անտ ես ած Ըէէտլով î 
Լ,ոյն զուգահեռով ՝ քաղաքացէն ենթա
կայ է էր երկրէ մէւս օրէնքներս ւն : Եը
պարտէ տուրք վճարել ՝ ել նոյնէսկ եթէ 
երկրէն դուրս կ\սպրէ ՝ պետ ո լթէ ւնը կըր— 
նայ որոչ պահանջքներ ու կարդադբու- 
թէ ւննե ր կէբարկել տնտեսական հարցե- 
րու նկատմամբ*. Ե*- վերջապէս ՝ եթկ ե- 
րէ տ ա ս ա ր դ այր մարդ է եւ եր կէ ր ը զօ
րակոչէ զփնք ՝ պարտաւոր է ծառա յե f ո լ
բանակէն մէջ*.

Ե ան պե տ ո ւթ է ւնն ե բ ՝ որոնք պետական 
տյս էրաւունքները կ}ընդգծեն ու կբ կէ- 
ր սւ ր կեն խստութեամբ ՝ էրենց պատմ ո լ- 
թեան այս կամ այն հանգրուանէն*, թուր- 
քէտ եւ Իսրտյէլ անցեա ւՒն բաւական 
էւէստ եղած են զէնուորական օրէնքէ 
հարցէ պարագայէն։ Օրէնակ՝ ամէն 
Զէնքն ո ւթեամբ^ հրեայ անձ է րաւունքն 
ու նէր Ի սրա յէլ < ա ս տ ա տ ո ւե ւ ո լ : Եթէ հրի- 
տաս արդ այր մարդ էր՝ պարտաւոր էր 
նաեւ բանակէն մէջ ծառայելու՝ քաղա
քաց է ո ւթ ե ան է ր ա ւո ւն ք ստանալէ առաջ J 
Ան խտէր կը գործադրուէր այդ օրէնքը ՝ 
երկրի մ լ, մէջ ուր բնէ կ կէնե՛ րն ալ զօ ր ա- 
կոչի ենթակայ էին , հր եա յ ծա յրտ յեղ 
կ րօնական հատուածներու պատկանող- 
նե1 րն ալ : 1973—էն ետք ՝ Ե սրա յէ լ տակաւ 
Զթուլացուց-ֆ տյս օրէնքէ նա/սասլէս ան- 
էւտէր ւլո րծադր ո ւմ ը*. Եր նուաճումները 
չատ էէն ՝ էր բնակչութեան թէէ֊ը բարձր ՝ 
I՛ I1 կրօնական ծա յ րա յեղա կանն ե ր ր ղօ- 
րացան եւ կրօնական կոչում ունեցող ե- 
ր էտ աս ա րւթէ ե ր ո ւ համար բացառութէւն 
սլահանջեցէն եւ ստացան : Ահ ա ւա ս է կ ՝ 
պարագայ մը՝ ուր կը տեսնուէ թէ էն չ- 
ոլէս ընկերա յէն և քաղաքական փոխուող՝ 
եղաչրջուող է ր ա կան ո լթ է ւնն ե ր կրնան 
սլսէ րտ ադը ե լ նախօրօք անխտէը զո րծա— 
դրուող եւ ան բեկանէ լ է նկա տուող օ- 
րէնքներու փ ւփ ոխ ո ւթէ ւն ը : Աակայն օ- 
րէնքէ՛ ել ոչ սկզբունքէ : ՍկղթՈՆնքՈւլ 
եթէ Եորայէլ օրհասական սլա յքա րէ դէմ 
լա նդէմ ան դտն ո ւէ կրկէն 5 պե տ ո լ թիմսը 
վերստէն կրնայ զօրակոչէ ենթարկել էր 
բոլոր քա ղա քա ց էն ե ր ր *. Պետ,, ւթեան հան
դէպ քաղաքացէէն պա ր տ ա կ ան ո ւթ ե ան 
ս կղբո ւնքր կը մն ա յ անսասան ՝ սակա յն 
զայն էէրտրկող օրէնքը եւ տյդ օրէնքը 
մեկնաբանող վարչական եւ դատական 
ատեանները ունէն որոչ ճկուեու թի՛ն 
մր :

Տարբեր երկէրներու մէջ՝ բաղմաթէւ 
քաղաքաց էներու կ' ա րտօնո ւէ զէնուոբա- 
կան պա րտականո ւթէւն ր ուր Ւհ ձե ւով կտ
տա րե լ ՝ —ա լ սէն էն' պետո լ թե ան դում ար 
մը վճարելու/*. Պէտք է ընդդծե լ որ նման 
թոյլատու մօտեցում նորէ՚ն անսասան ՚ւՐ 
պա հէ պ ետ ութեան զօրակոչելու էրա- 
ւո ւն ք—սկզբո ւն քը ՝ սակայն տյս կամ ույն 
կառավարութեան կ^արտօնէ տարբեր ձե- 
ւով մեկնաբանել թէ է՛^1^ մէջոց ներու/ 
կտրելէ է կատա րե լ պա ր տ ա կան ո ւթ է ւն ր : 
Ետռավարո ւթէւն մը որ զէնուորական 
ծառայութեան փո/սարէն դրամական հա
տուցում !լ լնդունէ {Աուրէոյ մէջ պա- 
աալ կը կոչեն զայն) կրնայ երկարատեւ 
պատերազմէ պարագայէն փոխել տյդ օ— 
րէ^^Ը ւ ^ք՜է կառավարական օրէնք է 
ան եւ ոչ պետ ական սահմանադրական օ-
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րէնք։ {Եթէ չեմ ս էսա լիր , Գոսթա-Աի- 
քան մէկն է այն ս ut կալաթ իւ պեա ու
թի ւնն եր էն ուր սսւԽքա(ԽւգրոՆթֆ^նԱ կբար
դի լէ բանակի մը ստեղծում ը եւ քւսղա— 
քսէ *յ ի ին դ°րակոչի ենթարկումը։ Ան ու նլ, 
մի քանի հաղար ոստիկան՝ սակայն ոչ 
բանակ : Պ երճանքը ունի բանակի սլէ տքը 
չզղալու։ թերեւս նման ուրիշ բաղ առու- 
թիւևներ ալ կան ներկայիս Ա*իաղեա լ Ազ- 
գերու Կազմակերպութեան մաս կազմ ող 
մօտ 190 Պ ետ ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն մէջ՝ սակայն 
ընղհանուր իրողութիւնը Գո ս թ ա- Ոփք ut—
յՒնը լէ) •

]1նչւ/ լ ընդգծել տյս պա բադան : Որով- 
հետեւ անոնք'Որոնք Ա փ ի ւռքահ ա յո ւթեան 
ե ր կքաղաքա ղ ի ո ւթեան գէմ են ՝ ի րաւա— 
■/[՛օրէն լ աճա էս կը նշեն թէ Փարիզ կամ 
ն[. ւ—Եորք ա սլա հ ո էէ նստած երիտասարդ 
մը քաղաքաղի ո ւթեան «ի րաւունք'» չի
կրնա ր պահանջել ՝ առանղ իբԼ* դինուոր 
ծառայելու։ fi այղ ՝ —բայղ կայ բայղ մր։ 
Հայաստանի մէջ ծանօթ իրականութիւն 
է որ 1988— էն ի վեր հոնկէ մ եկն ած մօտ 
700 000 անձերոլ մէկ հատուածը դո նէ 
դուրս ելած է' զօրակոչէն խուսափելու 
համ սւր։ Սկզբունքով' կարելի է անոնղ- 
•քէ ետ առնել քա ղա քա ղ ի ո ւթ ի ւն ր ՝ ղա
նոնք «դասալիք» որակելով։ Սակայն 
կառավարութիւնը ունի ճկ ո ւն ո ւ թխնր , 
խոհեմ ո ւթի ւ֊նր կ ամ —րստ որակողին-
թուլ ամ տութիւնը ՝ ա յդ «դասալիք»նե-
րուն tu ր տ օն ե լ ո լ ՝ որ պահեն ի րենղ հայ
կական անձնսււլրերր եւ կապեր ր' հայ
րենիքին հե տ : Նկտտէւ ունենալու/ դաս ա- 
լ իքներու հանդէպ ւսյս բա րեաղակամոլ- 
թիւնը ՝ ինչո^ լ չունենա լ նոյն ճկունու
թիւնը՝ խոհեմութիւնը /լամ թո լ լա մ ո ր- 
թութիւնր՝ հանդէպ սփիւռքահայ երի
տասարդ այր մ ա րդո ւն ՝ որ քաղաքաղ ի ու- 
թլ,ւ.ն կը պահանջէ ՝ բայղ կը մերմէ զին
ուոր ա/լան ծառայութիւնը î Կ ա ր ե լփ է ը- 
սել մենք կ1 ուզենք ամէն Հայու եւ Հա
յաստանի միջեւ կապ մ ր ստեղծել՝ որ 
պաշտօնական՝ իմ ut՛ քաղաքաղ իա կան բր—"
^յոյթ ոմնի ։ Մենք մեր երկրին մէջ ծնած 
դասալիքները խօսքով կը դատապար
տենք ՝ ապա' եթէ երկրէ սահմ աններուն 
մէջ ձերբակալենք)՝ կը պատմենք։ Սա
կայն երբ Ո*ուսաստանի մէջ 1լ ապրին իբր 
գա ս ա լի ք եւ կ' աշխատին ՝ լաճա խ մ է րէ չ 
փող ալ /լ ուղարկեն է րենղ կար էքս։ լոր 
րնտանէքէն , ղանոնը չենք զրկեր քաղս։— 
քա g է ո ւթ ե ան է ր ա ւո ւն քէն : Արդեօք կ ա- 
ւ՚ևմ՚՞ է նո յն ճկ ունութիւնը ղուղաբեբել 
ոփ իւռքահայ երիտասարդ այրերուն հան
դէպ ՝ երբ անոնք քաղաքաղ ի ո ւթիւն կր 
բաղձան ՝ իրենղմէ պահանջելով որ րն- 
դու նէն սլետո ւթեան զօրակոչելու իրա
ւունք—ս կզբո ւնքը ՝ եւ կառավարութեան 
.[ճ ա րեն հաաուղ ում մ ր ՝ ԱլԱ11Ո.Ա1լ մը ։

Այսօր ՝ կա րելի չէ’ ՝ որովհետեւ ս ահ- 
tf ան ա դ ր ա կան օրէնքը կէ ա րդի լէ սփիւռ- 
քահա յութեան քաղաքաղիութիւն տալ՝ 

առավարութեան' հ տրղին մա
սին այս կամ այն օրէնսդրական որոշում- 
հեր ո րդեդր ե լո վ դի ւրա ղնե լ նման քաղա- 
քաղ իո ւթեան հարղր : Ահա թէ ին չո լ
պէտք է հանրաքուէո վ ջնջել ա ա հմ ան լո
դրութեան այգ յօդուածը՝ առանղ ջնջե
լու քաղաքաղի — պետութիւն էի ո խաղա րձ 
իրաւունք — սլարտսւկսւնութեան սկզբուն
քը՝.

'fi աղա քաղ իութիւնը ՝ ուրեմն ՝ նուէր մ ր 
եէ î ի ր ա ւո ւն քի եւ սլա ր տ ա կան ո ւթ ի ւնն ե- 
րու հանգոյղ մըն է՝ այն տեսակէն' որ 
Ամերիկաղիները երբեմն կը կոչեն implied 
contracta «ենթադրեալ համաձայնու
թիւն»։ Այսինքն՝ երբ նորածին տղայ մր 
կ՚արձանագրուի իր ծնած երկրի տոմա
րին մէջ ու կր ս տ ան ա f քա ղա քա ղ ի ո լ- 
թլ-ն, անշուշտ է վէ՜ոակ է չէ տրամա
բանօրէն հասկնալու՝ համաձայնելու՝ 
մերմելոլ կամ վաւերացնելու քաղաքս,— 
‘/էական օրէնսգրոլթէւնը , ուրեմն' էր 
հ ա մաձա յն ո ւթէ ւն ր «1լ ենթա ղր ո լէ՛» , Az. 
zzzîz 18 տա ր եկան էն սովորաբար՝ կրնայ 
ւէովէն ենթարկուէ լ օրէ՛),քէն : Կարգ մ ր 
երկէ րնե րու մէջ՝ այդ տարէքէն կրնայ 
հ րամա ր է լ էր քա ղա քս։ g էա կան էրալոլն- 
քէն է խուսափ է լ զէնոլո րական ծառա յու- 
թեան սլա ր տ ա կան ո ւթ են էն , ել է հետե- 
՛անք այդ որոշումէն՝ կը կորսնցնէ քա
ղս։ քա ց է ո ւթեան մ էն չեւ այդ ենթադրես, լ 
['րաւունքը։ Բազմաթէլ երկէ րնե րոլ մէջ՝ 
էրեն չէ տ բուի ր քաղաքաղի ո ւթ ի լնր եւ 
զինուորական ծառա յութիւն ր մ երմե լու 
իրաւունք : Եթէ ւս րդէն ա րձան ա ւլ րուած է 
պետութեան տոմարին մէջ իբր ենթա
դրեալ քաղաքաղի , սլտ րտա ւոր է ծառա
յել։ Կտն կամ կային երկիրներ ՝ օրի
նակ՝ Ամերիկան մինչեւ 1975 յ ուր տար
բեր երկրի մը քաղաքաղ ին ՝ որ ԱՄՆ ներ- 
զաղթած էր՝ «կանաչ քարտ» ունէր՝ ա շ- 
խտտելու եւ ապրելու՝ սակայն ոչ քը- 
ւէարկելու իրաւունք՝ այսուամենայնիւ 
պւԱ]1Ն1ւԱ1ԼՈ.թ ՜Էյւ ծառայել բանա/լին մէջ՝ 
եթէ զօրակոչուէր յ

Այս յօդո ւած ին նպատակը քաղաքաղի- 
ա/լան օրէնքի եւ բան ա կի ծառա յ ո ւթ ե ան 
ՀԱէրցՒ միջեւ դո յութիւն ունեղող ամէն

կապ ՝ ծալք եւ ատ րբե բակ պեղելը չէ յ

Սակայն՝ մէջրերուած օրինակները ղոլղ
/լու տան թէ մ իա/լ ընդհանուր սկզբունքը/ 
ի ր ա ւո ւն ք — պա ր տ ա կան ո ւթ ե ան կասլն է ՝ 
—իրաւունքներու եւ պտ ր տ ա կան ո ւթ ի ւնն ե- 
րու ^չդըթ" ըեոյթը կր տարբերի տեղէ 
աեղ եւ մամ տնակէ մ ամանակ՝ ինչ որ 
Հայաստանի պետութեան ւ ալ պէտք է ար
տօնէ ճկուն վարչադիծով մր գործելու 
պե րճանքը ՝ սահմ ան ադրա կան տ րդե լքի 
վ եր աղ ո ւմ էն ետք ։

fi աղա քաղ ի ո ւթիւն եւ տուրք կապր ա- 
լե/ի բարդ է եւ այս յօդուածի սահ
մաններուն մէջ անկարելի է պեղել նո լ- 
նիսկ սկզբունքները ՝ ուր մնաղ բազմա- 
պէսէ կէր արկումները։ Աակայն չկաք 
պետութիւն ՝ ուր քաղաքաղ ի էն տուրք 
չի պա հան ջոլիր {թէեւ լսա * եմ որ 1970- 
ական թուականներուն քարիւղուէ պա
րարտ Մ ող է* երկիրներուն մէջ րտ ռէն 
էսկական առումով տուրքէ ։քրոյթ չկար 
ամէն քաղաքաղ էէ էէ համար) ։ Տե ս ա կան- 
°րէե ՝ տուրքս ալ «ենթադրեալ համա
ձայն ութիւն» մրն է։ Այս պարագային ՝ 
պետութիւնը /լ առնէ՝ տալու հսւմար։ 
Փոխան տուրքին կոլ տայ ապահով ութիւն 
{ոստիկաններ՝ արդար դատարան՝ զին
ուորութիւն յ սահմ աններու անձեռնմ խե—
լիութիւն ՝ առողջապահ ական ապահո- 
վ ադրութիւն ՝ ծերութեան թոշակ՝ ևլն.) ։ 
Ան շուշտ կան դմ՜բա էստ երկիրներ ՝ ուր 
միա յն եւ միմ իա յն տեսական է տուրք 
վճարող քաղաքաղ ի ին հանդէպ պետու
թեան ո ւն եղ ած այս պարտականուէմիւ- 
նը ՝ — քաղաքական գիտութեանղ մէջ էը 
գործադրուի predatOiy State , «դիշա- 
,ոիչ պետութիւն» տ ր տ ա յա յտ ո ւթ ի ւն ր , 
օրինակ՝ անղեալին ՝ Հայի թի ի մէջ Papa 
Doc Duvalier-// ռեմիմին մասին /լ ըսուէր 
այս 1 երբ պետութիւնը կ'առնէ ր ՝ առանղ 
տալու՝ ապա նաեւ մողովուրդին դլէսա- 
ւոր պատուհասն էր ։ Բայղ նոյնիսկ Հա- 
յէ թէ է մէջ մարդէկ չէէն կրնար մեր- 
<եել քա ղա քա g է ո ւթ է ւն — տուրք կապր՝ 
սկդբունքայէն հէմերոլ վրայ : Հարցը՝ 
ուրեմն , սա է . — կտրելէ՞ է Ափէլռքահա-
յութեան քաղաքա ո ւթ փ ւն տալ ՝ առանղ 
Է՛ ըմ է տո ւրք առնելու ։

Ոլ անցեալէն ել ոչ ամէն տեղ՝ բայց 
ներկայէս քա ղա քա g է ո ւթ է ւն ը ունէ եր
րորդ սէւն մը՝ յատկանէչ մ ր' քուէարկե
լու էրաւոլնքը , որ էրաւարանական մար
զէն մէջ տա րօրէն ակ երեւոյթ մը կը ն ը- 
կա տ ո լէ ՝ քանդէ սովորական հասկա- 
ցողոլթեամր Հսլարտա կանո ւթէ z֊îz» մր 
չենթադրեր : 'Ւ ո լէ ա ր կե լ ո լ է րաւունքը 
քաղաքաց է էնն է ու կը մնա յ , նո յնէսկ ե- 
թէ ամ րողջ կեանքէն չքուէարկէ : Տար
րեր երկէ բներս լ մէջ՝ տարբեր պատճառ
ներով՝ կա ռ ա վս։ ր ո ւթ է լն ը էրալոլնքն ու- 
նէ քաղաքաց է է մը զլանալու քուէարկու
թեան է րա ւո ւնքը ՝ օրէնակ , 1Լմերէկա վ, 
մէջ ոճ րադո ր մը որ բանտն է ՝ չի կըր— 
նար քուէա րկել (թէեւ ս ա հ մ ան ա դր ut կան 
հարղերու որոշ տեսաբաններ հարղական 
կը նկատեն այս աըդե/քը) : fi ո ւէարկելու 
ՀաԸՅԸ չատ բարդ ել բա զմա պէր ս էւ սահ
մանումներու եւ թո յ լ ատ ո ւո ւթի ւնն երո լ 
ենթակայ է ու կը տա րբեր էէ երկրէ եր
կիր • Օրինակ ՝ շատ մը պետ ո ւթի ւններ 
!/1՛ պահանջեն որ երկրէն դուրս ապրող 
քաղա քացէ մը էր հայ րեն է «թ '••զի^^ ոս- 
տ էէ կան ատ ան կամ քաղաքապետարանին 
մէջ պահէ էր արձանագրութիւնը ՝ և զա յն 
վերանորոգէ տա բուէ տարի i Եթէ ունի 
վաւերագիրը այդ վե ր ան ո ր ո գո ւմ ին ՝ եւ 
ընտ ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ ատեն կը ներկայանայ 
l1/՛ kfit/Pb Հիւպատոսարանին կամ դես
պանատան ՝ իրեն /լ արտօնուի «հ եռո ւէն» 
քուէարկել ։

Նմ ան մօտեղում «պահանջկոտ» կը հա
մարուի՝ — պարտագրել ամէն տար էէ հ ե- 
ռո ւէն արձանագրութիւն էձարմաղնելոլ 
տ ա ղտ tt ւկը ՝ յաճա էս նաեւ ծաէսքր շատ 
էսիստ կը նկատուի ։ Կան պե տ ո ւթ ի ւնն ե ր 
ո րոնք մէայն անձն աղէէ ր մր կր պահ ան- 
ջ են հիւպատոսարան ն ե ր կա յա ղ ո ղ էն ՝ ut- 
նոր արտօնելու^ որ քուէարկէ ։ Ա ւ կան 
պետութիւններ ՝ որոնք քաղաքական այ
լազան պատճառներս ւէ ա՛ լ աւելի թո յլա- 
տոլ են՝ օրինակ' Հարաւային Ափ րի կէն՝ 
ան կա էս ո ւթեն էն ետք առաջին ընտրու
թեան ՝ երբ կ'ո լզէր «հաշտ եղն ել» դուր
սը ապրող իր քա ղա քա ղ ին ե ր ը եւ հրա
պուրել ՝ ներքաշել զանոնք ՝ պատրաստ if 
րնտր ո ւթեան ղ ան կ եւ արտօնութիւն ու
ղարկելու քաղաքաղիներու ՝ որոնք հիւ
պատոսարան չէ ին կրնար երթալ ։

Ամփոփում ♦ — քաղաքաղ իութիւնը իրա- 
ւունքէէ եւ պա ր տ ա կան ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ սկըզ- 
քունքին ւէրայ հիմնուած հանդսյղ մըն է՝ 
որուն երեք սիւներն են զինուորական ծա
ռայութեան ՝ տուրքէէ եւ քուէարկութեան 
հարղերը։ Այս հարղերու կա ր դա լո ր ո ւմ ր 
ենթ ut կայ է մՒ քանի շատ ընդհանուր ըս- 
կըզբո ւնքնե րո ւ ՝ սակայն կան բազմաթիւ 
տ ա ր բե ր ա կն ե ր ել առողջ ՝ ճկուն դո րծե լո ւ 
կարելիութիւններ ։ Այն ինչ որ արտօնե- 
լի չէ ՝ տրամաբանական չէ ՝ գործնական 
չէ ՝ երկու բե ւե ռա ղ ո ւմն ե րն են ՝ — Ա փ ի ւռ-

քահայը քա ղա քա ղ ի ո ւթ ի ւն «պահանջելու 
իրաւունք» չունի՝ Հայրենիքը' սահմանա
դրական բա ղա րձա կա սլա շտո ւթեան շա ր- 
մառիթ չունէր : Անաղածը ս ա կա ր կելի է ՝ 
բառին առողջ հ ա ս կա ղ ո ղո ւթեամ բ ՝ ըս- 
կըղբո ւնքն ե ր ո ւ հ ա ո տ ա տ ո ւմ էն եւ ծա քր ut- 
քե զու թէւննե րու մերմ Ո ւմ էն ևէոյչ {

^չ է ներկայէս րա ղա ̂ Ut կան էրակա- 
նոլթէւնը Հայաստանէ մէջ ել է՞նչ փո- 
փոխութէլններ կարելէ են նոր պայման
ներու տակ րաղարացէսէկան հարցէն կա
պակցութեամբբ ï

՜Ն՚սխ ։ ընդհանուր ակնարկ մը ՝ մեծ 
փոփ"խութէւ^։ներու5ւ :

1988-^ե 1998, Հ ւռյտստան փ ո էսա /լեր-
Աչուեցաւ՝ հ ամ ա չխա ր հ ա յ էն հայ էրակա- 
նո ւթէւն ը նմանապէս :

Հայաստանէ մէջ. —
( zzz ) Երեցալ տն տ ես ո ւթ է ւն ը ՝ սր հէմ— 

նուած էր էյ՚՚րհ. Մ էութեան յատուկ մէջ֊ 
հանրապետական կապերու եւ կախեա
լս ւթեան վարչաղէծէ մը վրայ-. Այսէնբն' 
Հանրապետութէւնները վարչական յրս- 
տակ սահմաններ ունէ էն՝ բայց տնտեսա
կան Հ<հանր ա սլետ ա կա ն» իրա կ ան ո լ թի լ ^/ 
չկար ՝ - Հայաստան կրնար ունենալ է/որ- 
հրրդայէն Մ էութեան ամենամեծ օխմէ ա- 
կան գործատուներէն մէկը՝ սակայն նա- 
խանէլթր ուրէշ Հան ր ապետ ո լթենէ կր 
'եերածոլէր՝ մշակուած ապրանքն աչ ո լ- 
քէշ Հան րապ ետոլթէ ւննե րու մէջ կ չ, 
ծախոլէր , դուրսը կը սպառէր : Հետե
ւանք' ^ազդայէն-» տնտեսոլթէւն չկար ՝ 
անոր հէմքր չկա ր : Հայաստանէ նե ր/լայ 
տնտեսական ողբերդութեան պատճառչ։

i է " f ան կա խ ո ւթ է լ ն ել պատերազմ 
ստէպեցէն ՝ պարտագրեց է՛ն «ազգայէն 
անտ ես ո ւթէ Z-îz» մը՝ որ ա յ ս օ ր ո լան սլա յ— 
մաններուն մէջ շատ դմուար է գոյաց
նել : Արդէն հ ռյմ ա շէսա րհա յնա ղ ում էւ սլատ- 
ճառաւ՝ նոյնիսկ Արեւմուտքէր մէջ ա f 
տակաւ անկարելի կը դառնայ աղդային 
տնտեսութիւն մը ունենալու երազը՝ մա
շած երազը : Հետեւանք ա զդ—պե տ ո ւթ ե ան 
մը «տնտեսական քաղաքաղի» ր չդա f /լա- 
F^/J1 : {*^nJ^Jbuf/ ԱՄՆ—ոլ հսկայ տըն-
տեսութեան 25 տոկոսը ներկայիս մ ի- 
ջազգային է ՝ ոչ' ազգային) ։

{բ) Ե րկրաշարմ՜էն ետք հիւս իս-արեւ- 
մ ըտեան մարզի գրեթէ բնաջնջուած տ րն- 
տեսութէւլնը դրեթէ չրէ ե ր ա/ք ան ղն ո ւե ղ ա ւ ՝ 
թէ՛ տնտեսական պա տճ ա ոն եր ո վ ՝ թէ ալ 
վարչակարգի ապիկարութեան ի հետե
ւանք։ Արդիւնքը ոչ մէրայն թշուառու
թիւնն է ՝ այլ ՝ նո րէ՚ն ՝ ա զդա յ ին տնտե
սութեան մը գործօն անդամ եւ «քւսզ tu- 
քաղի» ըլալու ան կա ր ե լի ո ւթ ի ւն ը :

(*£-) /’ հետեւանք այս երկուքին ՝ Հա
յաստանէն ա ր տ ադա ղ թ մը ս տ եղծ ո ւե ղ ա լ 
ՈÜ և(Լ չարունակուի : Ատոյդ վիճակադը- 
րութիւններ չկան ՝ սակայն մօտաւո րա- 
պէս 700-000 Հայաստանէ քա ղա քա ղ ին ե ր 
1988—է ն էէ վեր ձգած են երկիրը։ Աթ/ քա
ղաքուղիները ինչպէ^ս եւ որքանով կը 

րարկեն զինուորական ՝ քո ւէ ա ր կո ւ-
թեան եւ տուրքի ի րաւունք — պարտակա
նութիւնն ե ր ը ՝ չենք գիտեր ՛• Որք էսն եւ 
ինչպէ^ս անոնղ քաղաքաղ իա կէսն ի րավի- 
ïxuj/լը նոր ճկունութիւն մր կր թելադրէ 
Հա յ ա ս տ ան էէ ՝ դմուար է ըսել : Կ՛այ նաեւ 
արտագաղթին կապուած ուրիշ իրավի
ճակ մը։ 1988— էն ետք շուրջ 419*000 Հայ 
«ներգաղթած» է Հայաստան ՝ իբր ապաս
տան եա լ (300 հազա ր ' Ադլ՚րևջ ա նէն ՝ 18 
հազար Լեռնային Pաըաղէն ՝ H հսէ-
զաթ Աքէս ազի այ էն եւ Զ է չէն ի ut յէն} : Այս 
զանգուածէն չն չին ՝ շատ չնչին մեծամաս— 
նութիւն մը իր կամօք ընդունած է Հա
յաստանի քաղաքաղ իո էթիլն ՝ — ըստ որո» 
վէճ ա կա դր ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ ՝ 10 տ ո կո ս էն ն ը- 
ւազ : 1998—տյս զանգուածէն միայն 
5021. անձ քաղաքաղիութիւն ընդունած են 
{Տե՛ս. «Գարգմսւնք », Օգ ոստոս 1999, էջ 
i y «Փ տխ ս տ ա կանն երի հ ի մն ա խնդի րն ե- 
[•ը^ յօդուածը) ։ fi ա ղա քա ղ ի ո ւթ ի ւն ընդու
նելու վարանումը կարելի է վերադրել 
բազմաթիւ ազդակներու՝ օրինակ' էւբր 
նա խկէն [] որհ . Մէ ութեան քա ղա քա ղ էւ եւ 
օրէնսդրական կա f‘t/՛ մամ ան ա կա կի ղ
եքկքէ մը քաղաքաղիութիւն չունեղող ա- 
սքտստսէնեսւ լ մ ա րդի կ աւելէր դէւլրաւ /քր[,~ 
նան գաղթել Արեւմուտք՝ «դուրս» ։ Ա- 
պա ապաստանեա լներու մ եծա մա սն ո ւ- 
թիւնր Հա յաստան էւ մէջ բնակարան ստա
նալու յոյս չունի։ (Հաճախ ՝ 1946—էն
1948-A ն ե ր դա ղթ ո զն ե ր ո ւն նմ ան ՝ ինք—
լ/փ^ւքեին կը զգան չ ընդո ւնո ւած ՝ երկրորդ 
հ.ա(,ւէի Հայ ' Եւ^ վերջապէս ՝ շատեր կը 
էոուսափին զինուորական ծառայութենէ ։ 
Աերջնական ա/•դհլ-նքեւ > ՜~ Հս~
յաստանի պետութիւն ը կը դի տա կղի որ 
Ւր հողին վրայ բնակող հայ զանգուած 
մր կր էսուսափէէ քաղաքաղիութիւն րն- 
դունելէ ։ Եւ այս «կ'աման ղնէ» այդ քա-

ստկտյն նտեո ոմնէ տրդէմնսր' '
ցէռթէմն փտփտքող Ա փ է .ոքսՀ"^' 
հանդէպ որոշ ճ կո մն „ Լթէ

Ուրեմն ՝ 700-000 աւե,/, „
թողներ կտն ո որոշ քՀհաՀՀ

կ՚սն "1ա րտսյ/լւսնո ւթ է մէ։ն ն ր . էղ . 
րեր կտմ կր կատարեն ""'ն ս, կ է օ ‘"j
él9-000 ‘Ապաստանես։։ — նեո, ռ ՚ ՝ Լ 
մօտ 350-000-^z չեն փս.փաքտծթՀ^եփ 

տանէ քաղաքաց է ըլլալ։ ]մն՝ Հ
■-։■՛ <ս.նղէպ Սփճ-քՀյչ

թ։.սն էրկո. տյն ' A
"f կը !)-եկայ ՝ կր յամառէ ցանկա Հ ' 
յ-ոստա^քտդաքտցէո^է^
“լայս աններու տակ։ 1

(դ} Տնտեսական՝ րնկերայէնել ՚ 
նական անորոշոլթէմնր կը ստեզծէ ձ 
ղաքական ան ո ր ո չութ է լն ՝ „ {, ,սնխոլՀԼ 
փելէօրէն կ'աղդէ ք-ղաքա g էո Լթեան /,_ 
րտւոլնքներու եւ պ՚սրաաւորոլթէ^է 
վերարմեւորումէն ։ Յստակ է Ո(, 
վերարմեւո րում արդէն սկսած է 
յաստանէ վերնախալէն մօտ՝ զանասԼ 

դրդապատճառներով ։ Այս վերարմեւո^ 
րումը դրական եզրեր ոմնէ տնչոպտ : ԱՂ 
ամ ամ ան ակ' մ տահ ոգէ չ է որ տնէրատես 
ակնկալոլթէմններ կր կապոլէն Ավվ,^ 
^՛սկայութեան ք-ղաքացէակտն էրաւոձ_ 
քէ շնորհումէն : Այ„ յօդուածէն վեթթ, 
մասը կր վերլոլծէ րնթտցող վերարմէ֊ 
լորում ը։ Հէմնուտծ է համամողովփ ըն_ 
թացքէն ստացուած ասլաւո ր ո լթէ Հէնէլ,ոլ 
վքս.1։ "րոնք' կ'արմէ ընդգծել՝ տպալո_ 
րութէլններու եւ ո՛չ փաստուտծ էրտկա_ 
նութէւններոլ մեկնաբանումն են :

Ամէնէն դրական երեւոյթը տյն է՝ որ 
ներկայէս Հայաստանէ կա ռա վս, ր „ , թէան 
վերն ախտ լէն մէկ մասը կր թ ո լի թկ Ակը_ 
սած է յարէ լ Ա փ է լոքէն քաղաքաց խռ 
թեան է րաւունք տալու վարչագէծթ՝ 
սահմանադրական արգելքէ ջնջՈլմկն 
ետք ։ Այս երեւոյթէն կ'րնկե բանայ մ խ. 
սը՛ ~ Լեւոն Տ է ր—Պ ետ ր ո ։։ եանէ Հ/,մերմո- 
ղական-» , խէստ կեցուածքը րամնողներոլ 
խաւը ՝ որոնք կր մերմեն կեցուածքի ա- 
մէն փոփո խո ւթէւն , եւ ցածրաձայն կը 
հակառակէն նոյնէսկ հանրաքուէո,[ Ա ահ. 
մանադրոլթեան ե րկքազաքա ցէոլթէմևը 
աքեՒլորԼ յօդուածը ջնջելու։ (Ափէւռրա-
հայ դէա է մը հ tu մ ար ան կա ր ե լէւ է կռա- 
կել թէ վերնախալէն ո՞ր տոկոսը թնէ 
’tl'ff կը բոփէ, սակայն միշտ կարեւոր 
f* jbfJ* Լ թէ Տ էր—Պ ծտ րոսեանի անկում ր՝ 
Ւր չրջ^պատին անկումը չէ ր \ այլ անոնր 
ս/էտք եղած պատրուակը դիրք փոփե- 
լոլ ել ի րենղ պաշտօններ բ մանր քսւմուֆ- 

լա.Ժ/,,/ մը փրկելու համար։ Այսինչն՝ 
հակառակ քաաղքաղ ի ո ւթեան հար ղին մ ԷԼ 
ղուղ ագրո լող ո ր ո չ «կա կո ւղո ւթեան) ՝ 
դեռ կտյ բարձր պաշտօններու տէր հւս- 
/լառա կո րդն եր ո ւ ա զդե ղիկ խաւ մը) ։

Կտյ նաեւ ուրէէշ նշանակալիղ տարբե
րութիւն մը։ Առաջ'քաղաքականօրէն քսակ 
Եփիւքւքի մը մանր մ տաւո ր ւս կանո ւթիւեբ 
Ղ1/1*1'// սյ կանօ ր էն կը պահ անջէր ի րաւուեբ 
մը՝ որ իրը չէը} այսինքն' Լոս- Անճը- 
լրսեան բազկաթոռէն կէ յայտարարէր „[՛ 
Ս փ է լոքէ դմ ո ւա ր պա յմ անն եր ո ւն մէջ խ 
Հ*սյ ինքնութիւնը պահող անձը բա ր ո յա
կան իրաւունք ունէր Հայաստանի քաղա- 
քտղիոլթեամբ օմ՜տուելու։ Հոս' ինքնու
թիւնը քաղաքաղ ի ո լթե ան հետ կը չփոթ
ուէր։ Ներկայիս /լայ աւելէւ առողջ կարե
լիութիւն մ ը , ա յն' որ Հայաստանի պե
տութիւնը կրնայ Ափէր ւռքահ ա յո ւթեան ա- 
ռաջարկել քաղաքաղ իո ւթիւն ը ՝ բան մը 
որ իր իրաւունքն է՝ բարոյական ՝ °-
ր ինա կան եւ քա ղա քա կան գետն էէ վրամ 
թեր եւս ՝ մենաշնորհր ։

I] տահ ո դի չ են սակա յն ՝ երկքաղաք*- 
ղ ի ո ւթիւն ր դի լրա ղնե լու հա նդէպ դրակ^1 
հակում ղ ո ւղ ադր ող վերնախաւին վեր
լուծումը եւ այդ ւէե ր լո ւծ ում ին առթս^ 
ա կն կա լո ւթի ւնն ե ր ը ։ վերլուծումը սա է' 
Հայաստան ո ւն էէ տնտես ութիւն nf
ինքղինք չի կրնար վերագտնել ՝ 
ոչ Աո ւսա ս տան էն ՝ ոչ Արեւմուտքէն պէտմ 
եղած ներրդումները չեն դար : Եր^Լքթ՛ 
տն ետ սութի ւնն ալ շս/տ հեռու է ի [՛ ու՜՜ 
մ՜երով դրամագլուխ դո յ ա ղն ե լէ î Եւ 
’"ոյ' դրամագլուխ ունեղող Հայաս^^ 
ղիները զայն 1լ արտածեն։ Բւրեմն ըԵ 
ւէւ իւռքահա յութիւն ը կը դիտուի իրրեւ
դրամագլուխէէ ներդրումէէ եւ մեծ նու[ 
րատուութէէւններու •վթ/՚քթե տպ^ւէե 
փրկութեան լաստ։ {Այս «վերէոլեոԼ Լ 
ա րդէն լ„.կ ուն[, [,ր տկար կէ“՚11խ1 են-

ULlil^l1

թադրոլթլ/լններր տա ր րե ր Jortr
նխթ} ։ Կենսական և „շ-ալ,դ1՚ւն“,ւէ'ո Հ՜ 

թ ա դ ր ո ւթ ի ւն ը ՝ ա կնկալութի ւնը^ 
որ Սփիւռքի մէջ շատեր դր*^^ ՈԼ 
զոր սլիտի ներմուծեն ՝ ներղեեն 
տանէր կաղաղող տնտեսո ւթեան մէջ, 

քաղաքաց լ, ըլլան։
Կ nt ս կա ծ չկայ՝ որ Ափ["-ռը1՛ ես ե

Fonds A.R.A.M
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մԸ՝ Հռռիիթալի 
լ են. եւ ոմանք մեե՜ դոլմարնե-

“ք ! ։ ։11Լ. թնաւ յստակ չէ որ քաղաքաց իՈլ-

ցես/ն շնորհու-մր դիտակից դրամ ատէ
ին ղիրրսւտչս՚^ը 'ul փ“խէ'՝ Երր նման

Լռւսրկտ-թՒն 'il' ն^"'^ Սփիւռքահայոլ 

J կս1մ1>' կ'ւ՚"ուի որ դոլրսէն
^րղբում ։ի ։։ ր ձ ո ղն ե ր ո լ դա ոն փորձառու
թիւնը այն է որ օրինական արգելքներու , 
կսՀստրի եւ. ապօրինի յափշտակութիւն
երու ամբողջ համ ակարդ մր կայ որ կր 
յհսւաեցնէ ամէնէն հայրենասէր դրամա
տէրն անդամ , - եւ վերջապէս՝ երր կ'ը„- 
ուի "ք քաղաքացիութեան ստացումը այս 
իրավիճ՛ակը թ' փոխեր , զանազան, պա
տասխաններ կը արուին Հայաստանցինե- 
րու կող՛քէ' Օրինակ. «մենք Հուզենք որ 
երկքաղաքացիութիւն վայելող Սփիւռքա- 
հայեր հաստատուին հոս , ղո րե բանան , 
,էնք եւ հող դնեն ել ապա , եթէ տեղւոյն 
ս,պօրինի համակարգը, պաշտօնեայ
մանկլաւիկներու միջոցաւ , ճնշէ իրենց 
փայ՛ կլ՛ յուսանք որ հրկոՆ քաղաքաց ի- 
ութիւն ունեցող , օրինակ ամերիկեան
զկռնակ» ունեցող այս անձերը ղատ կր 
բանան պետութեան ղէմ : Միայն 'hւեան
ճնշում , որ թէ՛ ներսէն է, թէ' դո ւրս էն, 
(երկքաղաքացի Ա փ ի ւռքահ ա յը թէ ներո 
(, թկ դուրս՝ թկ մեղմէ է, թէ ալ ա- 
նոնցմէ) պիտի կարենայ փոխել պետու
թեան կառոյցին։ մէջ կարե բացած տ րն- 
տեսական վատ օրէնքները ել ապօրինի 
համակարգը» :

[էնակնկա լ մ ըն է Ս փիւռքահայոլ մր
համար, նման ակնկալութիւն՛. Մէկ կող-
մէ, տ/ս խոստովանութիւն» մ րն։ Է ,
երբ վերնա խաւին անդամնե րէն ոմանք 
էլրնգու նին, "[• Հայաստանը էր վնասա
կար տնտեսական օրէնքներ ը եւ կաշառ— 
յէ համակարգը իր ներքին ումե րով փո
խելու ի վիճակի չէ՝ այղ ընելու համար 
պէտք ունի U փ ի լոքին : Բնականոն աշ
խարհի մը մէջ՝ պետութիւն մր սլիտի 
վերլուծէր իր օրէնքները ել եթէ պէտք 
ըլ/տր^ պիտի փոխէր ղանոնք՝ թէ' ըԱ- 
փխոքւսհայ ՝ թէ օտար ՝ գրամ ա գ լո լ էւ 
ներդնե լո լ հրաւ ւ՚րելէ աոաջ : Ա ա կ ա լն , 
Հայաստանը նորմալ երկիր մը չէ գեռ եւ 
յոյււ չունի մօտ ապադայ ին օտար դրա
մագլուխ հ րասլո ւրե լու : Ուրեմն ՝ վեր
նա խաւին մէկ հատուածին մէջ կը ստ եղ
ձուի քաղաքաց է ութէւն շնո րհելով րՍ- 
փիւռքահ՚այր՝ իր դրամագլուխը ՝ իր 
ձեռներէցութէւնը Հայաստան բերելու 
էսրկածր։ Առաջ՝ քրիստոնեայ Արեւ
մուտքին կ'ապաւինէր Հայու թիմեր ՝ հի
մա ոմանք' Ար ե ւմտ ահ ա յո ւթ ե ան :

Հիուրսր^> ապրողին համար այնքան ալ 
րտակ չէ թէ դրամագլուխ ունեցող քա- 
է Հսւյ սպասէ քաղաքաց ի ութի ւն ըս-
էանալու Հայաստանին մեծ նուիրատու- 
-ւթէւն ընելէ կամ հոն 1ՈԼ-[,լ^ գումար 
մը ներմուծելէ առախ. Հաւտնտկտն շի 
խոլիր որ կան րաղմա թիւ Հայեր ՝ որոնք 
ղրամ ո ւնին ՝ տա լո լ սլ ա տ ր ա ս տ տ կա մ ու- 
թիւնը ունին ՝ սակայն շեն տար' քա
ղաքացի Էըէէաէոլ պատճառաւ։ Հայաս- 

։ն[, մէջ աղն ի լ մար ՚է1՚կ շատ կան ՝ աղ- 
էճե ւ^փւ Ըէէ՚ս ԼԱ ւ րազմ տ թիւ ձեւե ր ե,

՚1Ան ՝ սակայն Արեւմտահա յութեան 
աոլկ աղնիլ ն ո լի րա տ ո ւո ւթե ան եւ 
-ակարկ < այրենաս ի րո ւթեան ոճը
Հասկցուած չէ : Մ արդիկ ղա յն կը գտնեն 
^^ասկնալի ՝ կամ ղգա ց ա կան—մ ի ամ ի տ ո- 
ՂՒՒ արտայայտութիւն : Բտղաքացէու—
թեսւն շնորհումի հետ կսւ պո ւած ակն կա
յթիւնները կր թուին հ իմն ո ւտծ Ըէէ*" է 
նման գա տ ո ւմնե րու վրայ :

Աւելէ յ ս տ ա կ ա ցն են ք հ,վտ անգ  ̂ը : վեր- 
մախալէ այն հատուածը ՝ որ հակամէտ 
է Հ՚սղտքա ց ի ո ւթեան շնորհումէ ՝ կրնայ 
տնտեսել օգտա կա ր սահմանումը էրա- 
լ1 ւն քն եր ո լ եւ պա րտա կան ո ւթի ւնն ե ր ո ւ ՝ 
‘“րղիւնքներո լ և կ ա ր ե լ ի ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ ՝ n— 
f"՛! հետ ել կը թ ուի մղուիլ դրամագլու- 
Ւփ հետ կա սլո ւած մ տա հ ո գո ւթ է ւնն ե ր է 
ևլ Ափ է ւռքահ այո ւթեան ս խա լա բա ր վե- 

[""դրուած հ ա կո ւմն ե ր է : Աւելի՛ն յ Հա- 
յտստսւնի մէջ շատ յառաջացած է տնտե- 
“տկսյնի L քաղաքականի շփոթումը՝ 
թտն մը ՝ Որ լսն բնա էլան ալ չէ թե ր եւս ՝
I, ,որհրգային կ ա րդե րո ւ մէջ հասունցած
^,Արգոց մօտ ՝ — անբնական չէ՛ ս ut կս,յն
II. ս"“նգալոր է . ինչպէս նշուած էր «Ց ա- 
""'խփ մէջ (fg . թ, ՝ «ԼիպսւթիտՒսւն կը 
^թլուծէ. . ,>:> ։ «Լի իտք եւ Արուեստ» , 1999
Չունիս (Հ է չ zj.) , քաղաքական ձախողոլ- 
ՒՒ՚ններր տն տ ե ս ա կան մարզին վերադրե—

ՀԱէկումը շատ յառաջացած էր Հա- 
կատանի մէջ , Հիմ ա՝ վերնախաւի մէկ 

Ատոլտծին մօտ կը զարգանայ Հայաս- 
,Անի տնտեսական ձախ ո գութ ի ւնր քտ-

1աՀսւկտն միջոցով մը լուծել փորձելու 
Հ՚՚՚կտմ էտոլթիլնը, այսինքն' Ա փ ի ւռքա- 

յոլթեան քա ղա քա g է ո ւթ է ւն շնորհելով : 
՚ Հ ՚ւվ որ Հայաստանի տնտես ակտն ծանր 

՚1փճակը զուտ տնտեսական միջոցառում- 
'խով կարելի չէ բարելաւել ներկայիս : 
, Ակս,յն՝ արդեօք ո՞րն է ամէնէն հալա- 

1 Լա1յր>րէն օդտա կա ր քաղաքական մօտե-

յս,-
ան-
լաւ

ցումը՝ տնտեսական հարցերոլն լուծս,- 
մթէ :

Ամէնէն օգտակարը պիտի ըլլար պետ ու
թի,՛է, ,1 լ, , որ կրնար ինքզինքը մաքրա
գործել յանց ադո րեն երէ ել „,„լա կիր,սր
կէ Լ '՛չ զՈՆա դրամատիրական դրոյթ , ««յ/ 
խառն դրոյթ մը „,ր ընկերվարական դիր
քաւորումն ալ ունէր իր ,„եղը.. Այսօր- 
ոլտն իրավիճակին մէջ , այս ուղղութիւ
նը տեսիլք է միայն, դմբախաաբար։ Երկ
րորդ առողջ մօտեցումը պիտի ըլլար նա- 
խըևտրոլած դրամատիրական կարգերոլ 
եւ դրամագլուխի ներդրումը դիւրացնել , 
պետութեան օրէնսդրական համակարգի 
հիմնական վերանայումով , շուկայական 
տնտեսութեան ո՚չ-դիշաաիչ տարբերակի 
ստեղծումով. Հայաստանի մէջ պարզ, 
տառապող մարդոց հետ խօսակցութիւն- 
ներ կր թելադրեն որ ա՛յս ալ անկարելի 
կԸ թ"Վ' •"եղացիներուն , առանց արիւնա
հեղութեան.. Փտախտը տարածուած է, 
կ՝ըսեն մարդիկ, կրկին Ոլ նորէն։ Տ ըզ- 
րոլկներր պետութեան համակարգին մէջ 
են, իրենց դիրքաւորումը չեն փոխեր, ի- 
րենց դիրքերը օրինականօրէն չեն ձդեր, 
աոանց բրտութեան, նոյնիսկ' աոանց տ- 
րիւն թափելու։ Ուրեմն, մարդիկ կ'եզ
րակացնեն , տնտեսութեան բաբե լալում ը 
դ ուրսէն , Սփիւռքէն պէտք է զայ ,— ա- 
նոնց նուիրատուոլթիլններէն , ամէնէն 
““֊ելի անոնց ներդրումներէն ել երբ այդ 
ներմուծումներու շահաբեր օդտադո ր-
ծումը խափանուի տզրուկներէ'!։ ել օ- 
ր է՝!։,։ դր ա կան վատ համակարգէն , անոնց 
քաղաքտկւսն (ել ա սլտղա յին , քաղաքս,—
ցիական) ո ւմն Լ որ սլիտի փոխէ իրավի

ճակը : Ա՛ չ Հայաստանի քաղաքական 
վերնախաւի կամքը, որ ենթակայ է ջլա- 
ս՚իչ հերձուածի , այլ Սփիւռքի քաղաքա
կան կամքը կր թոլի ապաւէն , կամք մ ր՝ 
որուն կը վերաղրուի երկու ոլմի տար
բերակ , — ներսէն' Դաշնակցութիւնը , ո չ- 
^•‘ոյկո՚կտն մարզէն' արեւմտեան մեծ պ ե- 
տոլ թիւննե րու դրամատիրական քաղա
քականութիւնը , դո րծադր ո լած ի շահ 
սփ իւռքահ ս, յ դրամ ատ ի րո ւթեան ։

Հտյտստանի խո րհ րդամողովի առթած 
ամենամեծ անակնկալներէն մէկը յուսա
հատութեան եւ յոյսի ոչ—միշտ իրատես 
այս հանգոյցն էր, որուն սելեռակէտն է 
Ս փ իւռքը։ կ՛ա րմէ կր/թւել որ համատա
րած դիրքաւորում մը չէ այս , վերնախա- 
լին մ օտ : կ ը դտն ո լի անոր մէկ հ սւ տ ո ւա- 
ծխն մէջ ՝ ապա նաեւ պարզ մարգոց 
կոտո րակթն մօտ։ Այս մօտեցումը պե- 
ղել ՝ տնտեսական եւ քաղաքական մար
զերու սահմանուած գերերն ու կարե/փու- 
թխւնները քննել ՝ րն կե բ այ խն եւ մ շա կո լ- 
թայխն մարգերու կատարեալ անտես ու- 
մխն ախտանշանները վերլուծել՝ ասոնք 
բոլորը հետաքրքրական սլխտխ ր լյայէն î 
Աակայն խւո րհ րգամողովխն կապուած
պարզ մ ո ղո վ ր գա կան եւ ա յ լ րազմ ածա լք 
ելոյ թնե րու վերլուծումէն տեղը չէ հոս : 
Պէտք է աւարտել ՝ նշելով թէ քաղաքա- 
ցէութէւն շնորհելը Ափէւռքէն' չէ կրնար 
պարղ՝ կախարգական ցպէկ մը ր f լտ լ , 
ո րմէ կ ա րելէ է հէն հարցեր ու լուծում եւ 
հէն վէրքերու սպ էացում սպասել ՝ առանց 
ստեղծելու նոր հարցեր ՝ նոյնէսկ նոր 
խոցեր։
Եզրափակենք' նշելով որոշ կէտեր եւ կա
բել է ո ւթ է ւնն ե ր :

(1) վտանգաւոր է քա ղա քա ց է ո ւթ է ւն լւ 
եւ ազդութէւնը նոյնացնել։ Ափէ ւռք ր ր- 
նակ ող Հա լուն ՀՀ,ձ ր էա բա ր?> քաղաքացէու— 
թէւն շնորհել՝ Հայաստան բնակող ո չ- 
հալ փոքրամասնութէւննեբուն կողմէ տե
սակ մը ա զգա ր ա ր ո ւթ է ւն պէտէ նկատ ո լէ * 
Ուրիշ սլետութէւններ կրնան գո րծածե լ 
նման շնո րհում ՝ ըսելով որ եթէ հտյ էնք- 
նութէւն ունենալը Հայաստանէ քաղաքա- 
ցէ ըլրսլու- համազօր է , ապա թերեւս 
Թ ո ւր քէ ո յ պետ ո ւթէ ւնը է ր ա ւո ւն ք ու Ւր 
քաղաքաց էն եր էն պահանջել' որ Հ.թու րք?> 
էն քն ո ւթ է ւն ցուցաբերեն :

(2) Ափէւռքահայ դէտակէց էլան գ ո Լա
ծը՝ այն հատուածը՝ որ ազգա յէն առողջ 
ինքն ութէւն պահած է Պ ս լս էն Փ ա ր էղ կամ 
Հալէպէն Մ ոնրէալ եւ Լոս—Սչնճըլըս t շատ 
լաւ կը գիտակցի որ Ափիւռքահայ ըլլա- 
H՛ ի րա ւռ ւ^քէ"^ տւելի' բեռ եւ սլս։ րտ։։։— 
կանութիւն կ'ենթադրէ ։ Եկեղեցի , դրպ- 
րոց , կուսակցութիւն կանգուն պահել , 
ենթադրած է ինքղինքին պարտադրուած 
պարտականութիւններոլ , ծառայութիւն- 
ներու, նուիրտտուութիւններոլ , ծխա
կան եւ կուսակցական «տուրք»ի բարդ ել 
ծանր համակարգ մը։ Հայռւն (եւ Հրեա
յին'} Սփիւռքի մէջ ստանձնած այս բե
ռը կը հիացնէ օտար ոփի ւռքադէտնե ր ը , 
որոնք հազի՛՛ւ թէ կր հասկնան զայն։ 
Հա լաստանի մէջ, նոյնքան ել աւելի ան
հասկացողութիւն : Արդիւնքը այն է ոլ։
Ս փիլռքահա յութեան քաղաքացիութիւն 
դլացող հատուածն ալ, տալ ուզողներն 
ալ' դեռ լրջօրէն չեն մ տածած թէ քաղա
քացիութեան պարտաւո րութիւններէն ո- 
րո^նք, որքանո^վ, ի նչ ճկունութեամբ 
պէտք է մաս կազմեն նոր վարչագիծին ։

Une pluie d’or
L’image merveilleuse de la pluie d’or 

qui apparaît dans la mythologie grecque 
se rapporte à Danaé, une mortelle, fille 
d’Aorisios, roi d’Argos et mère du célèbre 
Persée, vainqueur de la terrible Méduse. 
L’oracle de Delphes prédit à Acrisios 
qu’il serait tué par le fils de sa fille. Le 
roi enferme aussitôt Danaé, dans une tour 
d’airain, ou, selon d’autres versions, s’ins
pirant de l’image des tombes mycéniennes, 
dans une chambre souterraine, en bronze, 
une sorte de coffre. Acrisios coffre donc 
Danaé, mais Zeus, métamorphosé en 
pluie d’or, pénètre à travers le toit de la 
chambre, inonde et féconde la jeune 
mortelle qui engendre ainsi Persée dont le 
sculpteur Cellini immortelisera l’image à 
jamais. Découvrant l’existence de l’enfant, 
Acrisios, ne pouvant admettre que Zeus 
était le père, enferme Danaé et son fils 
dans un coffre qu’il jette à la mer. Cette 
espèce de cercueil flottant approche les 
rives de Sériphos et là, repêchée par 
Dictys, Danaé finit par épouser le roi, 
Phérécyde, son cousin, lequel se débar. 
rasse un temps de Persée en l’envoyant 
combattre Méduse.

Plusieurs aspects du mythe s’avèrent 
intéressants du point de vue de la repré. 
sentation des richeses, du pouvoir et du 
partage ou de l’acquisition de l’espace et 
des biens, dont la femme fait partie ou 
qu’elle incarne et représente.

Rappelons que le terme «oikonomikè», 
économique, définit, chez les Grecs, l’art 
de bien gérer son domaine, son «oikos», 
lequel comprend femme, enfants et servi
teurs. Cette activité propre à l’homme 
libre, au citoyen., se trouve indissociable, 
ment liée, comme l’a souligné Claude 
Mossé(l), au travail de la terre, dans la 
mesure où seule la propriété d’une terre 
rend l’homme digne de la citoyenneté, qu’il 
la cultive ou, mieux encore, la fasse culti
ver, à l’instar des grands propriétaires 
terriens («L’homme et l’économie», 
L’homme grec, Paris, du Seuil, 1993). 
Il revient toutefois à la femme de gar. 
der le foyer, le centre de la demeure, 
son «nombril» où règne la déesse Hestia. 
L’espace du dedans, le secret de la mai
son, le «thalamos», espace vérouillé, revêt 
plusieurs sens. Il évoque tantôt une cache 
souterraine, comme la prison de Danaé ou 
un tombeau, tantôt la couche nuptiale et 
il s’applique également, ainsi que l’a 
montré Jean.Pierre Vernant, à «cette ca. 
chette retranchée au plus secret de la de. 
meure, où la femme serre, pour les mettre 
en réserve, les richesses domestiques sur 
lesquelles elle a, en tant que maîtresse 
de maison, la haute main»(2). La femme

Ապշեցուցիչ է մտքերոլ բեւեռացումը, 
«պէտք չէ տալ , հարց կը յա րո լցան ո լի» , 
կամ «սլէտք է տալ, Ա փ ի լռքահ ա յո լթ ի ւն ը 
մեր հարցերէն շատերում, լուծում ը ու նի» ։ 
Ասոնք են դիրքերը = Ս ինչ, ինչպէս այս 
յօդուածի առաջփն մասը կը փորձէ պո,ր- 
զել, ճկ ո ւն ո ւթ է ւն եւ րազմ երանգ մ օտե- 
ց ո ւմ է բազմաթէւ կա րե լէ ո ւթ է ւնն ե ր կան։ 
Բտղաքացէո ւթէ ւն փափաքող Ափէւռքա- 
հայէն կտրելէ է ակնկալել ազգա յէն 
տուրք —ծխական տուրքէ սկզբունքէ հ է- 
մ ան վրայ ՝ ապա նաեւ զէն ո ւո ր ա կան ծա- 
ռայութենէ խուսափէ լ ո լզողէն' յաւելեալ 
տուրք։ Կամ ՝ էնչպէս մտածած է (խ^լ 
Հէտնատայէ կա ռավա ր ո ւթէ ւնը ՝ որոշ գու
մարէ տնտեսական ներգրում ՝ եւլն ♦ :

(3) Այ" բոլորը եէ լուծեր քուէարկու
թեան հարցը : Անցեալէն ՝ Լ ♦ Տէ ր—Պ ետ- 
րոսեան եւ ներկա յէս պետական դէ րքե ր ո ւ 
վրտյ գտնուող էր բազմաթէւ համախահ- 
ները կը մտահոդուէն որ սփէւռքահայ 
քաղաքաց էն եր ՝ որոնք ^րկրէ դամ՜ ան 
պայմաններուն ենթակայ չեն ՝ եւ կամ 
գա շն ա կց ա կան են ՝ կրնան անէ րատ ես քա
ղաքական գէրքե րու է շահ քուէարկել ՝ 
ան պա տ ա ո խ ան ա տ ո ւ ձեւով : *Լ,ե րկայէս ՝ 
յա յանօրէն՝ վերնա խաւէն մէջ կան ան
ձեր որոնք կհուզեն ս էրա շահ է լ սփէւռքա- 
հա յութէւնը եւ յատկապէս անոր կազ
մակերպուած դաշնակցական հատուածը՝ 
եւ կը րամն են անոր վերադրո լած գէր— 
քա լորում ը ՝ հանգէպ տնտեսութեան ՝ ut- 

պա նաեւ հանգէպ Արցախէ հարցէ լուծ
ման ՝ — ուրեմն' այս հատուածը չէ մ ր- 
տահոգե ր թէ Ա փ է լռքահ ա յո ւթ է ւն ը է^նշ— 
պէս պէտէ օգտագո րծէ էրեն տ րո ւե լէ ք

range, à l’intérieur de l’woikos», les ri. 
chesses que l’homme rapporte de son tra
vail, elle thésaurise ce qu’il acquiert, 
comme la terre féconde la semence : «la 
maison, comme la terre et comme la 
femme, reçoit et fixe aussi en son sein 
les richesses que l’homme y apporte», écrit 
encore Jean-Pierre Vernant (Mythe et 
pensée chez les Grecs, Paris, Maspero, 
1974).

Le mythe de Danaé peut être lu en 
fonction des deux espaces mentionnés, 
celui de la maison et celui de la terre. 
Danaé devient elle.même l’équivalent de 
sa prison ou du lieu secret de la mai. 
son puisqu’elle garde en elle, comme un 
coffre, la pluie d’or de Jupiter. En outre, 
elle représente la terre cultivée à la. 
quelle renvoie bien évidemment l’image 
de la pluie d’or, signe météorologique et 
économique apportant un renversement 
de sens du nom «Danaé», qui signifie
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«sèche». C’est du reste la signification du 
nom qui a permis à Salomon Reinach 
d’expliquer le mythe par un rituel de ma
gie sympathique auquel recouraient les 
paysans des pays balkaniques : «ils pren
nent une jeune fille, la mette nue et ré. 
pendent de l’eau sur la tête ... je crois 
donc, ajoute.t.il, que la jeune fille était 
traitée comme Danaé, la terre désséchée, 
et que l’eau répendue sur elle était ap
pelée la pluie d’or, à cause des pouvoirs fé. 
condants qu’on lui attribuait» (Cultes, 
mythes et religions, Paris, Laffont, 
1996)(3).

Si le mythe de Danaé nous permet de 
penser au partage des tâches économiques 
et à la représentation de l’espace tels que 
le champ et le foyer, il nous convie éga. 
lement à questionner le rapport au pou. 
voir qui n’est pas sans lien avec la ri. 
chesse, la pluie d’or.

D’aucuns n’ont pas manqué d’interpré
ter le mythe en y voyant une allégorie du 
pouvoir de l’or auquel personne ni rien 
ne résiste, pas même les murs d’airain. 
D’autres encore, éliminant toute dimen. 
sion poétique, l’ont aplati au point d’en 
faire l’histoire d’une banale corruption. 
Moyennant une «pluie d’or», le portier 
et les servantes auraient laissé passer

քազաքացէական — քուէարկութեան էրա— 
ւո ւնքը ։ Այս րո լ ո ր ո if էն անխրատէս
չէ՛ սակա յն ս ե ւեռէ լ անոր վրտ J ) կ'են- 
թագրէ անտեսել երկրորգ մը։ Աա զար
մանալէ է բաղդատական ս ւէ է ւռքա գէ տ ո ւ- 
թէւն ուս ո ւմն ա ս է ր ո ղ ա նձէ մը հ ամ ար ՝ 
քսէն է որ կտն սփէլռք ընղուն ող պեա ու— 
թէ ւնն եր ՝ ո րոնք Ւ ՚ՒՒՃ տկէ են ճնշում բա
նեցնելու էրենց երկքաղաքացէ սփ է ւռք- 
ցինե րուն վրայ՝ որսլէսւլէ անոնք ՛ամէն 
տզդեցութիւն (ի միջի այլոց' քուէ) օդ- 
տագո ր ծ են ՝ փոխէ ելու համար էնքնու— 
թ ետն—հ այրեն էք էն վա ր քա գէծր : /է ո ւսա ս- 
տանն տլ՝ Ամերէկան ալ օր մր կրնան տյգ 
փորձել երկքաղաքացէ Ա փէ ւ ռքահ ա յ ո լ- 
թեան մէջոցաւ՝ ազդելու համար հայրե- 
նիքի լնտ ր ո ւթ է ւնն ե ր ո ւն եւ քաղաքակա
նութեան վրայ։

Այս երեք կէտեր ր ՝ ել ուրէ շնե ր ՝ բարդ, 
են։ Անյաղթահարելփ չեն։ Աակայն նոյ- 
^‘էսկ տ յն նախնական վերլուծումը՝ որ 
հոս փորձուած է՝ ցոյց կու տայ որ ար- 
գէլն աւէտ չէ մ էամ էտ ակն կա լո ւթէ ւնն ե- 
րով ե ր կքա ղաքա ց է ո ւթ է ւն րա չխ^լ ըՍ- 
փիւռքսւհայութեան ։ Պէտք է վերացնել 
Ս ահմ ւսնսւդր ո ւթե ան ՛մէջ զետեղուած tu- 
նա րգական յօդուածը։ ՀՀա լն վերացնել' 
սկէղբ^ է երկանց ։ Կը մնայ երկարատեւ 
եւ. խոհեձ վերլուծումը այն պայմաննե— 
րուն ՝ է ր ա ւո ւն քն ե ր ո ւն եւ սլա ր տ ա կան ու
թէ ւննե րուն ՝ որոնց ենթակալ պէտք է ր/— 
լայ Հա յաս տան է քաղաքաց է ութեան տոլ- 
չութ էւն ը' Ափ է ւռքահ ա յո ւթեան մէԸ ՚1“՚յն 
ւէա ւէա քող հատուածէն ։
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l’homme voulant séduire la princesse.
La platitude n’ayant jamais permis de

rien penser, mieux vaut en revenir à la 
question de la représentation du pouvoir 
et de son lien à l’or. L’on ne peut d’ail, 
leurs dissocier l’or des conditions mêmes 
de la visibilité dont il est le comble. Bril. 
lant, fascinant, il éblouit et surgit comme 
l’analogue matériel de la lumière céleste, 
sans laquelle rien n’est visible et grâce à 
laquelle nous nous représentons le monde. 
Tl offre en quelque sorte la version ma. 
térielle du feu lumineux auquel nous ren
voient les dieux Apollon et Zeus,, ce der. 
nier supportant difficilement la concur. 
rence «solaire» du premier. Aussi re. 
vient.il à Zeus tout ce qui, dans le ciel, 
relève de la toute puissance et de la vio
lence lumineuse, du sublime cosmique, 
tel qu’il se donne à voir dans la foudre, 
les éclairs et la pluie d’or et que symbo. 
lise son aigle, l’oiseau des cimes, au regard 
parfait et fulgurant.

Comme tous les sujets de la mytbolo. 
gie. Danaé a inspiré de nombreux peintres, 
tels Annibal Carrache, Rembrandt, Giro. 
det et surtout Titien qui en a réalisé deux 
versions en huit ans d’intervalle, la pre. 
mière destinée au Cardinal Alessandro 
Farnese, le plus grand mécène et collec
tionneur du XVIe siècle, et la seconde au 
prince Philippe d’Espagne. Ce deuxième 
tableau, encore au Prado aujourd’hui, 
montre dans la différence des gestes des 
personnages une différence d’attitude spi. 
rituelle à l’égard de l’or. Allongée nue 
sur un lit, Danaé, dans une passivité ab. 
solue, contemple de façon extatique la 
pluie d’or qui tombe vers elle pendant 
que la servante, vieille et laide, tend son 
tablier dans l’espoir de recueillir cette 
pluie qui la sortirait de sa condition misé, 
rable. C’est des flancs «dorés» de cette 
Danaé ouverte à la pluie d’or que Eugenio 
d’Ors, dans sa promenade de trois heures 
à Prado, imaginait la naissance d’un dé. 
passement du surhomme nietzschéen. Il 
y va en effet d’une rivalité de pouvoirs et 
non des moindres.

Titien, comme tous les artistes de la 
Renaissance, crée ces tableaux poétiques 
en se basant sur les Métamorphoses d’O
vide. Or, c’est là. dans le texte d’Ovide, 
que nous pouvons lire la description de la 
première figuration de Danaé. Le thème 
de Danaé fait ainsi partie d’un tableau 
relevant lui.même du mythe, exécuté par 
un artiste appartenant à la mythologie, un 
artiste femme, Arachné, la tisseuse qui a 
osé défier Athéna. Dans le concours fou 
et suicidaire qui finira par sa métamor. 
phose en araignée, Arachné réalise un ta. 
bleau insupportable aux yeux des dieux, 
leur abus de pouvoir (masculin) par le re. 
cours au trompe l’œil. Arachné dérobe 
aux dieux leur pouvoir, elle fabrique, en 
art, le même piège que les dieux, elle 
montre et démonte, par le trompe l’œil, la 
mécanique du pouvoir basé sur le leurre. 
Elle s’acharne surtout à représenter les 
métamorphoses de Zeus, en animal, en élé
ment, en. choses, toutes sortes de trompe 
l’œil permettant au dieu le rapt des mor. 
telles : «Europe abusée par l’image d’un 
taureau... Astérie prisonnière d’un aigle 
qui l’étreint; ... Léda couchée sous les 
ailes d’un cygne; puis encore Jupiter ... 
se changeant en or pour tromper Danaé» 
(Ovide; Métamorphoses, VI). Titien, 
comme de très nombreux peintres, reprend 
donc à son compte, sous l’apparence plai. 
santé des figures mythologiques, le trai. 
tement arachnéen d’une question grave, 
celle de la représentation intrinsèqeument 
liée à celle du pouvoir. Ce qu’Arachnée a 
mis en évidence, dans un acte de rébellion 
insensé et sublime exhibant la mécanique 
toute puissante du trompe l’œil, c’est que 
le pouvoir se fonde sur le pouvoir de l’i
mage, qu’il y a interaction entre l’image 
du pouvoir et le pouvoir de l’image, soit 
encore que le rapt est intrinsèque au pou. 
voir. En ce sens, le pouvoir de la pluie 
d’or révèle que le pouvoir économique 
procède du fondement du pouvoir, la fas. 
cination visuelle par laquelle l’autre est 
possédé.

L’altitude de la servante dans le tableau 
de Titien n’est pas sans évoquer le com. 
portement commun et inévitable face aux 
richesses qui tombent du ciel : la préci
pitation. Il suffit de se rappeler les ruées 
que provoquent sur les plages belges les 
lancement aériens d’échantillons publici. 
taires de choses aussi banales que du cho. 
colat à tartiner pour imaginer, comme 
on le voit parfois dans les films, la cohue 
et la violence qu'engendrerait la chute de

Ո* ո լրէն Զ՛"րեանր յայտնէ դէմք էր ար
դէն երեսունական թուականներէն է Հէր , 

^‘՚ եանօթ էրեն եւ էր դո րծէն :
Անձսոէ ր ճանչցայ վաթսունական
թուականնե րու սկէդյրը եւ մօտէն հետա- 
քըրքրուեցայ էր գործով : Որք՚՚՚ն ալ տա— 
րօրէն ակ ըլլայ էրողոլթէլնը՝ չեմ յէ շեր' 
ՃՒհԳ և' րբ եւ է՛ն չպէս ծանօթացայ : ^ատ 
հաւանօրէն Հայաստան առաջէն այցելու
թեանս ՝ 1961—/*?/ ՝մ տաւորականներու հետ 
հ ան դէ սլո ւմն ե ր ո ւս ծէրէն մԷԼ ’• Այնու
հետեւ բաղմաթէլ անդամներ տեսայ 
ք1ե^ք Երեւանէ մէջ թէ Պէյրութէն մա
նաւանդ 1990—4՜?/ ետք : Եւ էրեն ու դոր- 
ծէն հ սՀևդէսլ ունեցած յա րդան րս եւ հ էա
ցում ս թո բացան տ ա ր էն ե ր ո լ անցքէն 
հետ :

Առաջէն դրական տսլաւո րութէւնս կր 
վ'եր աբեր էր մ ա րդո ւն : Ան քաղաքա վ ա րէ
tf> ու զուսսլ *. Հանդա րտ կը քսօսէր ՝ ու— 
շադէր կը հ ետ եւէր էւօս ա կէ ց է րս ածն ե— 
բուն ՝ լուրջ նէլթերով կը հ ետ աքր քոլ էք 
կամ լլ՚ջ^ ւթէւն կը փ ո էւանց է ր ընթացէկ 
ն է ւթե րուն : Jfj ո հ ո ւն էր ու խոհեմ : Ա՝ր տա— 
յայտած կարծէրները տրամաբանական 
էէն ու չափաւոր : Հա ւաս ա ր ա կշռո ւթ եան 
մարմնացումն էր :

Այս ասլաւո րութէւն ը լրէւ կը համա
պատասխանէր էր դո րծե րէն ստացուա- 
ծէն : Այն տարբերութեամբ՝ որ վերջէնր 
աւելէ հէա ցական էր ու քո որ : Ա՛՛ւրէն 
Զա րեան ը հմուտ բանասէր էր՝ քսորա- 
դէտ վերլուծող , ն ր բաճա շա կ ա րո ւեստա- 
սէր : Կտրելէ չէր կարդալ էր գր՛չէ ար
ս՛ ադր ո ւ թ է ւնն ե ր էն որեւէ մէկը՝ նոյնէսկ 
յա լուր պատշաճէ յօդուած մը ՝ առանց 
քսորասլէս գնահատելու էր թափանց ոզ 
մ ք՛աքը եւ մտածումն ու զգացումը յրո
տա կօ րէն արտա յա յտե լու րաց առէ կ կա
րո ղո ւթ է ւն ը :

Այս դործերու ուշադէր ընթե ր ց ո ւմ էն 
ձեռնարկեցէ զէնք ճան էնա լէ անմ է ջապէս 
ետր : Անցնող տարէներուն հետ նոր գոր
ծեր աւելցան հէներուն վրայ՝ մէնչեւ 
֊լերջլ՚ն տա բէնե րու յո ւշե ր ը ՝ եւ ես մ է շտ 
նոյն յափշտակութեամբ շարունակեց է 
կարդալ ՝ կը շարունակեմ կարդալ ւլա- 
նոնք :

Կորութեան հմայքը կը դո րծէ անոր մէջ 
քսորանալէ շատ առաջ՝ մուտքէ տողեր էն 
իսկ-. Մ ու քէն Ջ ար եան է լեզուն անմ է ջա- 
պէս կը դր ալէ ընթերցողէն ո ւշադր ո ւ- 
թէւնը եւ կ' ա րման անա յ անոր քսանդա՚վառ 
դնահատութեան : Պարզ՝ յստակ ՝ ամէ
նէն բարդ մտածում ը ամէնէն մատչելէ 
կերպով արտայայտող այս լեզուն քերա- 
կանօ քէն լաւ կառուցուած ն ա էւ ադա ս ու-— 
թէ ւններ ու նլ՚, բայց նաեւ արտա յայտ չսլ
կան դեղեց կութ էւն մը՝ որ դեղա րուես- 
ա ա կ ան դ ո ր ծեր ուն յատուկ է առհասսւ- 
քակ :

Լեզուէ այս յստակութեան կ՚ընկերանայ 
դրութեան կառո յց էն ք ս տ ա կո լթ է ւն ը : 
Կարճ յօդո ւած ըլլա յ ան թէ երկար ո ւ-

billets de banque. La manière d’appa. 
raître, la pluie d’or, que choisit Zeus 
s’apparente à un style de distribution dés. 
ordonnée, le jet, qui engendre la discorde 
et renforce l’appartenance du dieu au 
champ de la violence. Mais c’est le même 
jet désordonné de Zeus que l’on retrouve 
dans le geste immémorial des dons lan
cés aux baptêmes et aux mariages et ac. 
compagnés du cri «largesse» que répète 
à son tour le semeur lançant le grain. Ana. 
lysant ce geste dans le beau catalogue qui 
accompagnait l’exposition «Largesse» il y 
a quelques années au Louvre, Jean Staro. 
binski en notait la portée magique : «car, 
en l’accomplissant, ses acteurs s’installent 
dans le rôle de la dispensation souve. 
raine... ils s’attribuent !a maîtrise d’une 
surabondance qui engendrera une nou
velle abondance». Si le geste de dispersion 
caractérise les semailles, il appartient 
aussi aux fêtes. Les latins, ainsi que le 
souligne Starobinski, pratiquent le «spar. 
sio» qui consiste à lancer à la foule des 
cadeaux, des objets qui s’appellent des 
«missilia», et ce geste, ajoute l’auteur, «a 
un lien évident avec la royauté divine». 
De fait, nous pouvons retrouver le «spar. 
sio» des «missilia» dans la description si 
vivante que donne Michelet du sacre de 
Louis XI, ce «roi mendiant» auquel il op. 
pose la mine impériale du duc de Bour.

ս ո ւմնա ս է ր ո ւթէւն ՝ մէշտ ո ւշադր ո ւթեամր 
ն ա էւ ատ ես ո ւած եւ Հձարտարօրէն դո րծ ա-
դր ո ւած կառուցում կ՚ունենայ ան : Զ՛"f—
եան հաւ/ t/ղո ւած դո րծադրող մ ըն է ւլա-
u ա կան դեղագէտութեան ծ անօթ սկըդ՜
ր ո ւնք էն ՝ հփն չ որ յստակօրէն ըմ բոն ը-
ւած է ,, յստակօրէն կ'ա ր տ ա յ/ս յտ ո ւէ) ՝.
Ո առեր ո ւf ւ րայլլ նաեւ մ տածո ւմ է զա ր-
ւլացումուք ՝ մասերոլ ագուցումով ՝ մուտ- 
քէն ե զր ա կ ա ց ո ւթէ ւն դէմ ող ըն ա կան ըն-
թ“՚!1յւ'"1

Այ" ամ էն ը ճա շակէ ա րդէ ւնք է ան-
շուշտ , բայց նաեւ աշքսատան .(>/’ ! Մու
թէն Զարևանը իսկական ախոյեան մրն կր 
/լ՚սղմ “'կերսլուտծ ճիղի : //չ միայն J-ա
մանակը կր լեցնէր արդիւնաւոր աշխա
տանքով, ինչպէս շատեր կ՚ընեն, այլեւ 
ընթացի կ զ ո ր ծե ր ու հետ ահ մէջական կապ 
չունեցող նօթեր կ' առնէր ու թղթածրար— 
ներ կը կազմէր յետագա յ դո րծածո ւթե ան 
հեռանկարուք : Եթէ ունեցած չըքքս* Ը աքս 
կան է/ա տ ե ս ո լթ է ւնն ու համակարգուած

Գրեց'

ԳՐԻԳՈՐ ՏԱՃԻ-ՆԵԱՆ

աշխատանքի սէրը, մենք պիտի չկրնա- 
յ1'նք կտրդալ այսօր խռովիչ կամ սլա j— 
եառ տյն յուչերր , որոնք կը վերաբերին 
Ւք "լ՚ոտանութ եան ու երիտասարդութեան 
թիֆլիս եան ու երեւանեան մ եծո ւթ է ւնն ե- 
բուն կաւ) յետադայ տարէներուն էր ել 
ուր է շիւերու կեանքէն վրայ էրենց կնէքը 
Գ^"րԼ դէպքերուն ու դէպքերուն : Իր ՅոԼ- 
շապաաոՆւք^ր երեք հատորները եւ Մայլւա֊, 
լքոՆՍւ|ւց՜ Աււսւջ^ր երկու հատորները յու- 
շադր ո ւթեան սեռէ յաջողադո լն նմոյչ- 
ներ են ՝ վաւերագրական եւ դեղա ր ո ւես- 
տական ա րմէ քով օմտուած հաւասարա
պէս՝. Եւ եթէ Մսրյթսւմոսսփց Աււսլջ^/ 
ճապարանքով համադրուած ու տպուած 
է թերեւս եւ 'uJrf սլա տճ առուք տ եղ—տեղ 
կը զէջէ 3 ՈՆշսւպասւու_մ/ր2ր ՝ կ արելէ է ըսել 
թէ այս ւԼՒրջյէնը կրնայ դասուէ լ մեր դր- 
րական ո ւթեան դասականացած երկերու 
շարքէն :

Կ ա րդա պահ U,JU աչքս ատ անքէն կր 
պարտէնք նաեւ րանա ս է ր—ա ր ո ւե ս տ ա բա
նէ հոյակապ այն գործերը՝ որոնք Ադամ
եան էն նու l’f ուած են եւ Ա է ր ան ո ոՒ<֊ ■■ 
Ի^ն չ մ ան րա էյո յղ ,քա1^ ա ռո լ թ ե ա մ բ պե— 
ղած է մամանակէ հայ ել ռուս մամուլ- 
ները ՝ է^ն չ րծա քսնդր ո ւթեամ ր հ ա ւա քած 
է մամ ան ա կա կէ ցն ե ր ո լ կ ա րծէ քն եր ր ՝ 
թնչ համբերութեամբ դասաւորած է 
զանոնք եւ համադրած' տալու հա
մար մեղքէ այն ապրող կենդանադէ ր- 
ներր եւ համադրական վերլուծումները՝

gogne dont les «bannières flottaient sur 
cent quarante chariots magnifiques qui 
portaient la vaisselle d’or, l’argenterie, 
l’argent à jeter au peuple.,.»(4)

C’est peut-être la valeur symbolique de 
la pluie d’or comme semence jetée par 
une puissance divine qu’a su relancer Bill 
Clinton pour se défendre, par les bombes 
lancées sur l’ennemi, du geste de dispersion 
qui a eu lieu dans le foyer, la salle.coffre 
ou le nombril de la Maison blanche, la 
sale ovale d’où il parle. Monica se sera 
trompé de rôle, au lieu de revêtir celui 
de Danaé elle aura essayé, comme la ser. 
vante du tableu de Titien, de recueillir 
les gouttes de pluie sur son vêtement. 
Clinton, quant à lui, a, semble.t.il, réussi 
à affirmer et confirmer son pouvoir en 
réactivant le lien immémorial qui unit le 
jet de la semence divine aux «missilia» 
lancés du ciel, espace sacré de l’aigle.

(1) Claude Mossé, in L’homme grec, 
du Seuil, 1993.

(2) Jean.Pierre Ver liant, Mythe et pen. 
sée chez les Grecs, tl, Maspéro, p. 148.

(3) Reinach, Cultes, mythes et religions, 
Paris, Laffont, 1996, p 15.

(4) Michelet, Le Moyen Age, Paris, 
Laffont, 1981, p. 881.

Z'LZ'
ներկա յո ւթէ լն ր 
գործով, այլ

սրսնք կարծես միաձոյլ բխո,_մ. 
դրուտձ են տոռնդ հա՛՛սքում/, ճ ՀՀ' 
աշխատանքէ յ ս,խ/ն

Բանասիրական տշխտտտնտ, 
խղճմտօրէն կատարուած ւ 
վալերս,դիրներոլ վրայ ել ՀՀ
'քէջբերումներով, ոք Ա՛ռարկ.,, յՀկՀն^
նոյթ ստացած են երկերը, ՀՀ 

րս,թուղթ եւ փաստ տ յն քտն
են '"մք"ղջՒ^ տմբոՀ՚ք՚՚Հ՜ 

քտն ,ս.լ դրոլտձ է „լ կտռոլդո,տք 
ռտբկտյտկտն երկը դտրձտե էՀ1"Հ՜
դեդտրուեստտկտն եղտ/Լղո

ւտբդտպտհ տշխտտտնքի տրդՀլ 
նտեւտմրոդջ տբտտդրութիւնը ԱՀՀՀ 
Ինստիտուտին -, խռւբէն Զ՚սրետնր f 
տյն կտդմտկեբպիչն ոլ մղիչ րԱՀ Հ 
Ինստիտուտի դո րքւո ւն է ո լթ է Հ, Հ
՛Ամէնէն տնխոնջ տշխտտողը տնոՀ՚՚՚՚Հ 

դ՛ոնի օրինտկր տշխտտունտկ բտնասէր 
.Արուեստս, բռնի տիպս, րին, որ կ ր ձ,Հ
Հ՚ն^Լ Ար,
«տնխոնջ» բտռր կտրե/ի է րնկալե/ Հ 
դ՛ոկի տտոտդի ն շտն տ կո լթետմբ , Q Լ 
չէր դիտեր ինք. կը կ-զմտկերպէր 
դիկ տշխտտտնքր, տնձնտկտն մասնա, 
դութիլն կր բերէր անոբ, կը զբաղէր ՜ 
տնձնտկտն երկերով „լ տտկտլին մամՀ 
նտկ ու հնտրտւորոլթիլն կը „տեղ^ 
նոր երտդիրներ յղտնտլոլ եւ գորետդրե 
լու : Այսպէս է որ ենտն շէյքսփիրս, լ 
տոլթետն վերաբերող զանաղտն ն,„խս^ 
ձ եռն ո ւթ ի ,նն ե ր , օէյքսփիրւսկսւն Հսոէսս 
կան Կենտրոնի դիտտմողովներն ոլ 
քրսփիրակտն տարԼ֊գիրք/,
-.տտորներր, այսպէս է որ կս,զմՈլեցա, 
եւ արադօրէն զարդ.,, դալ Շէյքտիիրե,,,’,, 
դր ադա բանը, զոր հիմնեց Ինստիս,ոլտթ 
1ւից : Մուրէն Զարեանր պարզապէս նոյ
նս, ցտե էր Արուեստի Ինստիտուտին հես,, 
Արուեստէ Ին ստ էտ ուտն էր *

Առարկայական լրջութեան եւ գեղսդ- 
ուեստական ճաշակի այս լետկից ներկո,- 
յութեան կր պարտինք նաեւ Զարեան/, 
դրաղս,տական վաստակին արմէքր . //_
տեն մր հրատարակիչ եւ դրական Արսր- 
ր երական ի խմբագիր՝ ի վե^ոյ Զարեան 
ստեղեաե էր իլրայտտոլկ ասպարէզ մլ, 
որ փաստօբէն գոյութիւն չունէր իթկ 
առաջ , բայդ չէր դաւաճանս,})- բնաւ խ, 
առաջին սէրին -.Եւ ամէն անդամ որ կ',Ար
տայայտուէր դրոզի մր մասին , անկրկնե- 
ւի վեր լուեոլմը կր կատարէ ր անոր տա
ղանդին , անվիճելի դատում կր ձեւա
կերպէր անոր ստեղծագործութեան մա
սին : Ար բաւէ յիչել Բտկանդի իր հրա
տարակութիւնը եւ անոր միամամանակ 
խիտ ոլ խոր յառաջաբանը համոզուելու 
համ ար որ նոյնիսկ պարագա լօրէն գրա
բանութիւն ըրած մամանակ աւելի բանի
մաց էր տն ու համոզիչ, քան ամէնէն ար
հեստ,,,,/,սրմ գրադատները իր սերունդին 
ել. ան,որ յս^ոբդողին ։

Զ՚՚՚րեան Պէքրոլթ այցելեց 1965—ին : 
Մեր J ,ս [՛ ա րե ր ո լթ է լեն ե ր ր տւելէ սերտ՝ 
աւելի մ տերէմ բնո յթ ս տ տ ց տն տ լդ ա- 
ռիթով եւ յաջո րդ տարէներուն շալաւ-
ն ա1լո ւե ց ան թ ւլթ ut կց ո ւթ ե ա մ ր : Իր նա
մակներէն մէկուն մէջ կ՛ակնարկէր առա- 
ջթ. ղա ւա կէ ս ծն ո լնդէն ՝ կր դրէը ^՜Ո11 
[jlfijl Ռու/թէ՚Թ կր բացատրէր թէ հ,ռու-

4/ճ չան ա կէ Հարու զաւակ') : fît- տյղ 
անդամ ՝ ոչ ալ ,քաջորդ անդամնե րուե խ 
րադո բծուեցաւ էր մաղթանքը ՝ րայ{) 
չցաւ^եցայ բնաւ֊ : Ոչ ալ էնք՝ որ էնձմէ ա- 
ռաջ ճա շակած էր ա րմՒկ զաւակ /ււ նենա- 
լու քա ղց ր ո ւթ է լն ր :

Անկ ա fu ո ւթ են էն անմէջա պէ ս առաֆ_ ^ւ 
ա նկէ ետք ես սովո բութ էւն դա ր^ա-քքք
տարեկան այցելութեամբ երթալ Հայաււ- 
տան՝. Եւ ամէն այցէ կը հ անդէպէ է նաեւ 
Ա՛՛ւրէն Qui րեանէն ՝ երբեմն քանէ մը ս՚ն- 
դամ * Կ' ո դե կո չէ էն ք անցեալը ՝ կր խօսէ- 
էնք ներկ "՛յէ մ աս էն ՝ դրական խնդիր- 
ներու կ՛ անդրադառնա յէնք ու չէ էնք 
է՛ն չպէս կ՚անցնէր մ՜ամանակը՝-, Աանա- 
ւանդ եթէ դաց ած ըքէայէ Ոէ*-բակն Անդ՜ 
րէ աս եան էն հետ ՝ որ էր ա չխատակց ուհթ1 
եղած էր ու կը պահէր բարեկամական 
կապեր էրեն հետ եւ էր ընտան է քէն : Յա
ճախ աշնան կ՛էրթա յի ել Ա եպտեմ բեր Ա՛
միսը կ'ան ցրնէ ի Երեւանի մէջ՛. Բիւր՛" կ- 
^Ը kf յՒւէք միշտ ու կը ն շէ ր Զտրետնի 
տ ա ր եղա րձը : Այդ առիթով բարեկամ"1 
կան հանդիպումը կր վերածուէր թ"""՛ 
ն եկ ան տօն ա քսմ բու թեան-.

Կ*"՛ րձե ալ Ո եպտեմ բեր է հէմա եւ Ո ոԼ 

րէն Զ՛" րեան ը մեղէ հետ չէ ,uJl/il-u 
դէք՚^յ՚՚լէլյ : Ասէկա արդ^լք մը չէ նչելո 
էր տա րեդա րձը' ա յս անդամ մ եզէ 
մար՝. Անդրադառնալով էր հարու,,տ 

կ վաստակէն ու զզ^Լ11^ 
b ւնը : Ոչ մէայն էր կենդ^Լ

՛բծով՝ այլեւ էր նոյնքան կենդանի ,/ 
չա տ ա կո ւք ՝ որ մեր հո դիները կք ջերմ՛ա

նէ իբ ՛"՛լ լռած խօսքին պէ" 5
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ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ ԻՆՔՆՈԻԹենՆ Smill) 
ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԷՋ

Եկած եմ հեռուէն , գուրսէն: Սփի՚ո- 
քԹ(1)։ Օտարերկրօւզիի օրինավիճակով-, 
խօսելու ինքնութեան մասին : Այս հեռա
ւորութիւնը մաս պիտի կազմէ խօսքիս, 
կր յուսամ անպայման : Ո'չ թէ ենթա
դրեալ ղրսեցիի ինքնութիւն մը պահ
պանելու սեւեռում , այլ միայն հաստա
տում տեզին ուր եմ : Եւ այղ տեղը հոն է 
ուր ինքնութիւնը կը մտնէ անդադար 
տագնապի փրկարար փութի մը մ է ջ : 
Լասկնալի է որ չընեմ անկարելի ինքնու
թեան մը գովքը , չտարուիմ գինովս ւթեամ- 
լւը տաքուկ մ տ ե ր մ//ւթ ե ան , Հաթաղատա- 
թետն , հողէն ու եր կրէն հմայքէն /ո ար- 
ուած : Ո՛ չ մէկ հ աճ ոյք՝ ԸԷԼսյԼու- մենք մե
ղէ ՝ մենք մեղմուէ, որ փակէր զէս դուրս էն 
դէմ, ներս էն վրայ՝. Ո'չ մէկ կ/լղէ ա g մ ան 
տենչանք՝. Ո՛չ մէկ ԱկթՈՆ/թ-հան ձգտում , 
երր բոլոր մշակոյթներու տ է եզե ր ա կս/ն ա- 
ցում ր , ն ե ր թ ա փ ան ր ո ւմ ր , լր ա ս փ է ւռն ե ր ո ւ , 
ոանակարգէչէ ,թ է քն է քա կան ո ւ թ ե ան շնո ր- 
հվ/ւ,արդէն հարթելու ւէրայ են ներքէն 
տա ր բե ր ո ւթ է ւնն ե բ ը : Qunu րէւ թ ա /է ան g մ ան 
առէև յ/սճաէս փ ո ր ձ ո ւթ է ւն է , քաղաքական 
կամ մչակութայէն փո րձութէւն է փակու
մը, էնքն ա չ_ր$_ափ ս/կո ւմ ր , դուրս ւէ տարե
լու համար էն չ որ կը վտանգէ , կը էսոր- 
հինք, մեր էն քն ո ւթէ/ ւն ը : Ինքն ո ւթէւն մր 
"/> ‘1Ր կ աբծենք ունէնք, մեղէ տրուած է բ- 
րեւ մառանդ , էբրեւ ազգութէւն , ա ր է ւն , 
լեզու, պատմութէւն կամ այս բոլորէն դէ- 
տակց ո ւթ է ւն ը , զհարազատ է/ն քէն ո ւ թ է ւն ը» 
պիտ է փորձեմ կազմալուծել*.

ՔԱՌՈՒՂԻՆ
էն քն ո ւթ ե ան թեմ ան , կ'ըսէ ֆ բանս աց է 

ազդագրագէտ Լեւէ—Աթրօս , սեմ էնա րէ
մը մէջ, կը տեղադրուէ/ ո ՛չ թէ միայն մէկ 
այլ բազմաթէւ քառուզէներու կեդրո- 
հին {2} : Այս էնքն' էնքն ո ւթե ան թեման
կը հետաքրքրէ բոլոր կրթ ան քն եր ը • բն- 
կերա բան ութ էւն ը , հո դե բան ո ւթ է ւն ը , աղ- 
ղադրո ւթէ ւն ր , փէլէ ս ո փ ա յ ո ւթէ ւն ը , էն չ- 
պէս նաեւ դ ր ա կան ո ւթ է ւն ը : Ինչո&ւ > Ո- 
րովհետեւ էնքն ո ւթէ ւն ը , եթէ կայ, էնքն 
['ր վրայ փակ մէկութէւնը չէ , է/ն քն ո ւթ է /— 
նը չէ մէայն օրէնակ նոյնութէւնր, որուն 
հետ կր շփ ո թուէ յաճաէս,այլ հոլովոյէժ 
մըն է զանազանութեան հետ , տեւական 
համադրում մ ր՝ այլութեան հետ որ զէնք 
կը դարձնէ էսնդրտկան , անմէաւոր : Այ/ 
[սօս քո վ՝ էնքնութէւնը ո՛ շ թո լան շան էւ նոյ— 
եոլթէլնն է , ոչ ալ Ե ս էն , /է ե ր ան g ա կան ե- 
սին մէաւորր *.Ի ղ111-/1 լէ nP մա րդէկ յաճաէս 
կ/' էտս է/ն g եղայ էն էնքնութեան , ազգայ էն 
ինքնութեան մ ա ս էն , ընկերայէն էնքն ու
թն ան ,անհ ա տ ա կ ան էն քն ո ւթ ե ան ,ս փ է ւռք- 
եան էն քն ո ւթ ե ան մ աս էն , էն չ որ կ ը ն շա- 
նակի թկ այս բոլոր կալուածներէն անց
նող շրջանակներու հանդէպման ցանցէն 

^1 թ)1 Ղ Լա յ^1'I' «էնքնութէւն» կոչուածը*.
’fiu/ռուղէն փ ո էս ա բեր ո ւթէ ւն մ րն է ո- 

րուն յատկանշական նղրը տեղադրական 
Հանգամանք մր ունենալն է * հրապա
րակ , փողոց , քաղաք ու բաց ութ էւն կը 
յսեշէ մեր մտքէն, այս էնքն հաւաքա
կան կեն g •ող, քաղաքայէն կեցութէւն, 
տեղերոլ բաշէս ում , խաւերու ս/յլաղտ- 
նոլթէլ1^ ՝ է/ուսափումէ/ եւ հանդէպու- 
մի կա ր ե լ է ո ւթ է ւն : 'fiu/ռուղէն տարբեր 
ճամբաներս լ եւ տարբեր ո ւղղո ւթ է ւեն ե- 
['••ւ մէաւորումն է եւ ցրւումը նոյն ա- 
տնն * Ում ական , տէնամէք կառուցուածք 
մը, շարժումէ/ եւ անշարմէ , նշաններու, 
^չանակոլթետն եւ տարածութեան անց-

‘"ն վայր մր, հ ա ղ ո ր ղ ա կ ց ո ւթ ե ան ընդ- 
Հանուր ել աւ ելէ մեծ ցանցէ մը մէջ, որ 
••••տանն է : Ուստէ՝ քաոուղէն վ/ոէ/տբե- 
Ը "1 թ է ւնն է էն քն ո ւթ ե ան :

PP կը ,tPnL-[t էն քն ո ւթ ե ան է/նդէ ր ը ,
ինքնո լթէւնր է/բրև [սնգէր կամ հարցում : 
ֆրանսացի մամանակակից փիէիո"փայ է ՚ 
Լ^՚֊ինաս կը դրէ օըինակ , որ ին քեո ւթի ւ- 
'՛է՛ հարցաքննել , զայն արդէն կորսնցնել 

սակայն զայն հարցադրել կը նշանակէ
“"սկալին կառչիլ անոր ,թէ ոչ արդէն չա- 
"ոնց կը ղադր ինը հարցադրելէ (3) •

Այլ խօսքով՝ ինքնութեան մ ասին խօսքը 
^Ոլ գայ կորուստէ մր , առանց որ այդ 
Դրուստը կո ըս ո լած ըլլայ բոլորովին :

1՝սկ ե՞րր է որ ինքնութեան կորուստը

կ P/!այ PU,!Jայայտ : Այն ատեն երր հէն 
կասլե ր ը կը էսաէւտէն , դա րա ւո ր սովո
րութէ ւննե րը կը քանդոլէն , նրբ մար
դուն ու շրջապատէն , ըն կե ր ո ւթ ե ան յա- 
ր ա բե ր ո ւթ է ւնն ե ր ը կը էս որ տ ա կո լ էն , ա յ- 
սէնքն երբ յղում էւ կէտերը, համակրան
քէ փարումէ առարկաները կը փլշէն :
Մ եծ շարմերը , յեղաշրջումներ , յեղա
վա քսումներ , անկումներ կը բերեն է^ք- 
ն ո ւթե ան տաղնապ , երբ նոյնը կը դադրէր 
նոյնը ըլլալէ*. Այս էնքն՝ ին.քոլթեսւԱ 
աագնսւպը հարկատու է դէպք ին : Ինչ որ 
կու գայ , էն չ •• ր չէ ն ա էս ատ ես ո լէ ր կամ 
գուշակուէր , էն չ որ տուեալէ նշաննե- 
րը կը տարտղնէ , էն չ որ երբեմն անա
նուն է , որ ձ է ա կե ր պո ւթ ե ան ■‘՛էջ, ան
համ աձայն ութ էւն մը, հատում մը ‘ւր-. 
բերէ , յետոյ գուցէ վերստէն ս տ եղծելո լ 
Կամար նորոգ հ ամ աձա յն ո ւթէ ւն մր, ա- 
տ էւ կա կը կո չեմ դէպք :

ՍՓԻՒՌՔԵԱՆ ՓՈՐՋԱՌՈԻԹԻՒՆ
ստեդ պէտէւ փորձեմ հարցէն մօտե

նալ, մեկնելով ֆրանսահայ դրականու
թեան ա լանդո ւթ են էն : 'Ի ան էւ որ կը էսոր- 
հէմ , որ այնտեղ յարուցուած հարց երր ել 
պահպանուած փ ո ր ձ ա ռո ւթ է ւն ը կը մնա յ 
տ ա կա ւէն ուսանելէւ , ըսել կ' ո լզեմ էւ լ- 
րացուելէք՝. Աւելէ/ անդէն կը մանրամաս
նեմ սւյս որոշումը*.

Ափ է լոքէ մէջ, նման դէպք է որ կր յա- 
ր ո լցան է էն քն ո ւթ ե ան տ ա դն ա պ , անոր 
կ աղմ ո ւմ էւ առուէն օրերէն սկսեա լ : Կ'են- 
թադրեմ որ դէտենք թէ էն չոլ է ս յա ցա
նուեցաւ Ափէլոք երեւոյթը՝. կենթադ
րեմ նաեւ թէ էնչպէս դո յա ւո ր ո լեց ա ւ 
ֆրանսահայ դրականութէւնր 1922—էն աս- 
դէն(/լ} : Այդ դէպքը պէտ է չառնեմ էր 
պատմական երեսակով, ա յ լ անոր հա
յէ լուցումովը դրականութեան միջ : Ին-
չրմլ : արզապէս անոր համ ար որ դրա- 
կանութեամբ է որ կը բացայայտուէ էնք- 
ն ո ւթե ան տագնապը , ըսել կհուզեմ կը
դրուէ*. Ինչ էն չ պատճառներով, ւււյսօր, 
մեր դր ա կան ո ւթ էւ ւն ը եղած է անցեալէն, 
գուցէ է iuլ ներկայէս , ընդունարանը մեր 
մ տ ածո ղո ւթե ան , էն չ որ չէւ նշանակեր որ 
այդ մտածողութէւնը զուտ գրական է *. 
Ա*եզէ կը պակսէն ընկերաբանական , տզ
զա դրա կան , մարդաբանական կտմ փէ/է- 
ս ոփ ա յ ա կա ն ա շէւ ատ ո ւթ [• ւեն ե ր էւնք/նու
թէւնր էսնդրոյ առարկայ դարձնող*. Այդ 
պա կա ս ը ու. րիչ հտրց մըն կ :

Ին^ո^ւ ֆրանսահայ դրա կան ո ւթ է ւն ր 
րնտ րած եմ էբրեւ շրջանակ : Ոչ անշուշտ 
որովհետեւ անէկտ հետազօտութեան կալ- 
ուա Su կը կազմէ ընղհանրտպկս , սէ ալ 
միայն անոր համար որ՝ "րոչ չափով , 
աւանդութիւնս է , կամ bu զայն աւան
դութիւնս դարձուցաՏ եմ : l/ուիւ ու զենք 
կամ չուզենք ֆրանսահայ դրականու
թիւնն կ միայն որ Սփիւռքի լայնքին ու 
երկայնքին կը կազմէ իսկական աքսորի 
գրականութիւն մը-. Աքսորի գրականու
թիւն մր կր սահմանուի իբրեւ ոչ—երկ— 
բային, կամ երկրազուրկ դրականու
թիւն , որ չունի հ ա ս ա ա տ ո ւթ ի լեն ե ր ո լ 
բարիքն ու հէնքը, ղոլ1’կ է դրականու
թիւն մր հիմնաւորող միատարր րնկերու- 
թենէն եւ կր յատկանչուի իր յայտնա- 
կերպումներուն խուսափուկ , դիւրաբեկ , 
յեղակարծ նկարադիրով : Ապա ֆրան
սահայ դրականութիւնը իր 50 տարինե- 
բու երկայնքին կարելի կը դարձնէ ինք
նութեան տագնապի աւանդութիւն մը-. 
Այլ խօսքով' ոչ միայն անոր մեկնակէ
տին կը յայտնուի ինքնութեան տագնապ 
մը , այ! տեւապէս ինքնութեան տագնապ 
մը կը կազմէ այդ դրականութեան կազ- 
մալորիչ ու հիմնաւորիչ տարրը : Հեը- 
խսպէս' ֆրանսահայ դրականութիւնը 
գուցէ միակն է մեր մէջ, որ սփիւռ քեռն 
փորձառութիւն մը կր գրէ ^"‘յրէ Տայ,,-, 
ի՞նչ է սփիւռքն ան փորձառութիւնը, որ
մարդիկ յաճախ կր չփոթեն հայրենիքէն 
դուրս ապրելու իրողութեան հետ, կար
ծէք հայրենիքէ զուրս ամէն կեցութիւն 
սփիւռքացում ըլլար ֊■ Այսինքն' ամէն
արտերկրային գոյութիւն սփիւռք չէ, 
ինչպէս սփիւռքը արտերկրային երեւոյթ 
մը չէ միայն ու անպայման ։

Սփէւռքետն փո րձառո ւթէ ւն կը կոչԼձ 
յ տ ր արեր ո ւ_թէ ւնն ե ր ո լ , ա ռրն չո ւ.թ է ւնն և- 
բու տյն տմ բո ւ֊թէ ւնը որ դուրս էն կը
կը կապէ ա քս ո ր ե տ լը , գաղթողը կամ վծ- 
րտպրողբ —այս երեք բառերը էւ հարկէ 
ունէն է րենց տարբերակէչ համաձեւուձ- 
ները*. Ափէլռքեան գոյութէւևը սփռումն 
է հաւաքական կապերէն, բացուէէ/էւն մըն 
է այլութեան, տարբերութեան , ան—ե ր կ- 
բացում մր որ էսնդրոյ առարկայ կը 
դարձնէ աղդա քէն պա տ կան ե լէ ո ւթ է ւ!/ ը , 
էնչպէս լեղուական կէրարկումը*. *Լ,ոյն- 
էւ ս կ էրողական կամ դա դափ ա ը ա էսօս ա կան 
կե թոներ ու մէջ սփէւռքեան փորձառու- 
թէւն մը կայ, քանէ/ որ հաւաքականու- 
թէւններր չեն կրնար ապրէ լ ու մտածե լ 
էրենք զէր ենք առանց տյդ դուքսէն *. Ա յ- 
լութեան հերքումը կը մնայ է
հերքումէ/ է/ ս կ ձե/ էն տակ' յա բաբե բու
թէ ւն մը*. Ա/էէւոքեան ւլոյութէւնը կը 
տարբերէ/ մչակութայէն կամ քա/լաքա- 
կան հ ա մ ս/ կե g ո ւթ են է : Օրէնակ երր հտյ
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դրա կանո ւթ է ւն ր է՛ դարէն ետք շփման 
մէջ կը մտնէ յունական կամ ասորական 
մշակոյթներու, ուրէշ լեզուներու հետ, 
ս փ է ւռքեան յա ր ա բե ր ո ւթ է ւն մր չէ որ 
կ' ըն դլա յնէ/ է/ հարկէ : Ա^եշոէ-շտ մեր պատ- 
մութե ան մէջ արտասահմանեան կեանք մը 
դոյութէւն ունէ*. Զտրթօ*1ւքը տեղէ կ՚ունե
նայ, ուզենք թէ չուզենք , Հայաստանէն 
/լուրս : Ատ/լայն, հոն յա յան ո լող դէ/- 
տակցութէւնը սփէւռքեան դէտակցութէ/ւն 
մը չէ : կրնանք նոյնը ըս ել Անիի թագ ա- 
ւո րո ւթեան անկման յաջո րդող շրջանէն 
համար*. Արէստակէսէ Լա ս տէ վ ե ր g է/ էն 
^|ւոաւքութ|ւՆ(ւ^ր կը էսօսէ/ մեղէ/ է/ հարկէ 
պան դէս տ ո ւթ են է , երկրո րդ պանդէ/տու- 
թենէ , սակայն ամէն աքսոր, կամ տա- 
րադրութէւն սկրզբը չեն կազմեր սփէւռք- 
եան փ ո րձառո ւթեան մ ր :

Այս փ ո րձառո ւթ է ւն ը էր նա էս ընթաց ր 
չունէ/ մեր մէջ, քան է/ որ ան է կա կ}ընդ
լայնէ/ անդառնալէ/ կորուստէ/ մր զֆ"" 
տ ա կց ո ւթէ/ ւնն ունենալո/է էր ետ ին : Աք- 
սորը անվերադարձ աքսոր մըն է*. Աղէ
տէն վ ե րտպրողը ընդմ է շտ կո ր սն g ո ւց ած 
է էր հայրերու հողը*. Իրեն տրուած մեկ
նումէ/ անցադէրը կը հաստատէ ատ է կա • 
մեկ^/ու:մ առանց վերադարձէ/ կարելէու- 
թեան , interdit de retour ; Աքսորի դրա- 
կանո ւթէւն ը որ կը յա յտնաբե րէ ու 1լո- 
ճա ւո րէ սփէւռքեան փ ո րձա ռո ւթ է ւն ը
կապուած է 1915—// աղէտէն եւ ասոր 
անդառնա լէ ո ւթ եան {երկու էմ աս տուէ} : 
Ինչ որ կոձ/*ցէ/ սփէւռքեան գէտակցու- 
թիւն կը յայտն ո ւէ փասաօրէն տյս հէմ- 
նական դէպքէն եւ կը կազմէ սփէւոքա- 
հս/f դրա կանութեան յատուկ եզրը*.

Աղէտը եւ անոր ս տ եղծած սփռում ր կր 
կազմեն մէկ ու մ էացեալ դէպք մ ր : Ան է 
որ "էէ1//’ կո*~ տայ էնքնութեան տագ
նապէն , պէտ է/ րսէէ/ սփէւռքեան առա ջ էն 
տագնապէն *. Qu/կոր 0 չական տեզ մ ր , 
բաւական արադ և էսէտ ձևով մը է/ըաը//լ 
կր կապէ տյս երկու հարցերը,երբ կը զրէ *

«Տա րադրո ւթէւն ը մեր հաւաքակա-
նու թեան մ եծադոյն էնքն աս փռումն Հ»(5) î

Այս հաստատումը երկու տարբեր , նոյն 
ուղղութեամբ դացող նշանակութէւն ու
նէ*. Իա էս' տարտղ բութ էւն ը կը սփռէ 
մեր ժողովուրդը էբրեւ հաւաքականու- 
թէւն, տյն էմ աստով որ ան կը դադ րէ/ 
էր հա լաքա կան էնքն//ւթէ/ ւնն ունենալէ * 
այս էնքն տա ր ս/ղ ր ո ւթ է ւն ը հ ա ւա քա կս/ն//լ- 
թէւնր կը ղրկէ էր հտւտքտ կանո ւթէւն մը 
ր1լս/Լ//ւ է րողո ւ թենէն , էն չ որ կը նշանա- 
՛լ՛. որ տ ա ր ///ղ ր ո ւթ է/ ւն ը կը կազմալուծէ 
հաւաքական//ւթէւն ը էնքն է/րմէ*. էւտա- 
ր ագր ո ւթ է ւն ը էապէս տար — , դէպէ 
դուրս երթալ մըն է ուրեմն էնքն էրմէն*.

Ապ ա' թերեւս ան մ էջական կերպով 
հասկցուած , տ ա րազ ր ո ւթ է ւն ր կր սփռէ 
էնքնութէւնը, կր ցրուէ զտյն էր հաւաքա
կան առումէն մէջ եւ կը դառնայ էնքն էն 
սփռումը : Պ էտէ/ տեսնենք քէ/ չ մ ր անդէն ֆ 
որ տաբ՚սգրութէւնը կամ սփէւոքացումր 
էսնդրոյ առարկայ կը դարձնէ ոչ թէ էնք- 
նո ւթէւն — նոյնութէւնր այլ էնքնութէւն —

անձը, ոչ թէ idem-f> այլ ipse—ե(6) , ինչ 
որ այնքան ալ դժուար հս/ս/լնս/լէ/ չէ , 
քան է/ որ տ ա ր ա դր ո ւթէ ւնը տարս/դէրր կր 
տանէ/ թէ էնքէ ջնջո ւմ էն եւ թէ ալ անոր 
տյս կամ տյն յատ/լանէշէ անհետացու
մէն*. Տ տ րադրո ւթեամ բ յայտն ո լող բըր- 
տոլթէւնը կր մ էտ է/ էն քն ո ւթե ան n— 
չընչացումէ/ն եւ հասկնալէ/ է որ սփռումէ/ 
ամ է*// փ ո ր ձ ա ռո լ թ է լ!/ էսնդրո յ առա ր կա յ 
դս/րձնէ էն քն ո ւթէ ւնր : Հարց չէ է/նծէ
համար' պէ^տք է ափսոսալ տյդ հէն էնք- 
նութէ/ւնը, երբ մեր հայրերը /լապրէէն 
կպած հողէն , անոր հետ տեսակ մ ր մը- 
/ո եր մ ո ւթ ե ան մէջ եւ չուն է էն հարցում 
գեղս/g է է/ է րենց առհա լական հաւատքով : 
Հտյ դրականութեան մէջ ամ բողջ թել մը, 
աղէտէն էսկ տռս/ջ /որդէն 1լ ընէ /լ///էքր
"՚յ՚ւ եՐ1լրին ւ “'J't ^Ր՚մ՚ւ՚ը աՐ՜
դէն շատոնց դո յո ւթէ ւն չո ւն են ս/ը , կամ 
Ըէ/տ ը արդէն կ// ր ս ո ւած եւ /լէ բեր// վ մի- 
տյն պահ սլան ելէ{1} î Գաւառէ դրակս/— 
նութէ/նը տյդ է, արդէն կ //ր // ւս տ է/ն ան- 
ղէտա կցումը էր փ // րձառո ւթ ե /սն իսկ մէջ : 
Իղեոնէն ետք՝ անոր եր կար ա g ո ւմ ը ո ւնէ/ 
ուրէ/շ ն կա ր ////լէ/ ր . յուշէ/ն պահ պան // ւմն Լ , 
տեսակ մը հ ա ր ա/լա տ է/ ///ռա ս//լե լէ/ն տեւ/ս— 
կանս/ցում ը , ե ըբ տ ա ր ա/լր ո ւթ է ւն ը ն ե տ ած 
է մեր է/ն քն // ւթէ՛ ւն ը /լուրս :

Աքս ս ր է1 գըս/կանութէւն մը անէսուս/ս- 
փելէ/օրէն էնքնութեան տաղնս/պ կը կրէ 
էր մէջ, էնքնութեան տաղնս/պ' կլ/կն/սկ 
էմ աստո/է* մէկ կողմ է տագնասլը էս ընդ- 
րոյ առարկայ կր դարձնէ տա ր ա/լէ րն ե— 
րու ան ձն ա կան , Հազգա յէն^ է/ն քն // ւթ է ւ- 
նը, մէւս կողմ է' էսնդրոյ առարկայ կը 
/լա րձնէ տյդ դրա կանո ւթէ ւնն էսկ * U>J Լ 
էսօս ք// վ է/ն քն ո ւթ ե ան տաղնասլը մ է ա յն 
բո վ ան դա կ// ւթե ան հ տ ր g մր չէ , այլեւ 
դրակս/ն * Ի^ն չ դ ր ա կան ո ւթ է ւն
կտրելէ/ է աղէտէն ետք, ցրւումէ/ մէջ։ 
Կրնամ ըս ե լ , որ է/ն քն ո ւթ ե ան տա/լնասլր 
է՜ նաեւ դե ր աղան g ա պէս դրական տագ
նապ : թե ր եւս ս/սոր համս/ր է որ ս/նէկա 
hP դտոնայ ոչ թէ մէայն թեմս/ , այլեւ 
ատաղձ , շրջանակ ու հորէզոն *.

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈԻԼ
Առաջէն փուլէ մը մէջ, տաըադէրը Ո ւ֊-- 

րէ՛ չէ1 ^[^ււ՚թ նեաուս/ծ' կ^ասլրէ էնքն
է/ըմէ դուրս ր լլա լո ւ զգացումը որ է/ յայտ 
կ ր բերէ /էտն///մ է/ հ ա կ///զդե g ո ւթ է ւն մը, 
էր զանազան փ ո փ ոէսա կն ե ր // /է կտմ աստ է- 
ճաննեըո/է*. Ասոր ծայրագոյն /ղաբադան է 
եւ փ ո էս /// րե ր ո ւթ է ւն ը' էս են թ ո ւթ է ւ!/ ը : Լա
լա դո յն օրէնակներէն մէկն է անշուշտ 
Հրահան Հ/ ահն ո ւր է/ Նահա(ւջր uiiiuiluj եր- 
գլւ/z վէպէ/ հերոսներէն Լօէս ում է/ պա բա
դան : Ի ա էս կ էն քա հ ան ա յէ/ զաւակ , Հց/սհ- 
նուրէ դլէս ա ւ// ր հերոսէ Պետրոսէ/ ր/սրե— 
կամ տյս երէ/տասարդ ու Փարէ/զ հաս
տատուած պո լսեց է/ն' ս կ է ղ ր ր' կ ր մերժէ 
տյն Pn/_nPP nP ֆրանսական են* ֆրան
սական թերթերը , ֆլ/ս/նս երէնը, ա շէսա— 
տանքը* կը մերժէ ա շէս ա տէլ Աընոյէ/ 
/լո րծա տ ան մէջ , եւ կը պա յքտ րՒ ձ ո ւ—> 
լումէն դէմ : Կ^որոշ է մ ե էլն է լ Հ /// յ//////// ///ն , 
բայց մուտքէ/ էըս/լունք չէ/ տրուէ/ը*. J1— 
բեն կը մնայ այլեւս մ է/այն հաշէ շ է ճամ
բան ու. է/ենթոլթէւնը։

Ըսէք արդէն որ էսենթութէլնը ծայրս/— 
դոյն /ղարտղս/յ մըն է, ել փոէսարերու- 
թէւնն է անհատ է/ն էնքն էր վրս/յ, տե
սակ մը է/ն քն ա կ ան /էակում է/ն, որ դուրս 
կբ ձգէ աշխարհն ու ասոր ՀՀաղտեղու- 
թէւնները» : Իր ցնորանքէն մէջ , Լօխում 
անդադար կր կրկնէ թէ կ'ո լզէ Հայս///— 
տան երթալ , ճահէ/ճները չորցնել : //.h—
շուշտ մ աքը ո ւթէւն ը նեըյայտօրէն կբ 
հ ակ/սդբո լէ/ աղտ ոտ ո ւթեան , ներսը դուր- 
ս էն * յ ա տ կ ս/ն շա կան օ ր էն հ ա ր ու
ղտս/ է , մաքուր է : ահն ուր է/ «Պճեղ մը
անոյշ սէ/լ/տ» ն // ր ա վ է պէ/ն Եպրտքսէն 
նո յնպէս կ^ըսէ թէ բոլ// ր Ո) ր տն ս ա g է/ն ե ր ը 
Հազտոտ են , աղտոտ» , թէ էր Պո լէ սէ 
տունը մաքուր էր* էսկ տյստեղ, Փտրէզ 
էլս/րելէ/ չէ մաքուր Ըէէտլ,էր երկու տղայն 
ալ սկսած են աղտ ոտ է լ *.Ի սլրաքսէ Հս/նրմ , 
ին չօլի ս Լօխում , էնչպէս ամէն աքսորա
կան, դուրս է/ն հետ ամէն շփում կբ նկա- 
տէ շփում աղտ ո տ // ւթ եան հ ետ ,հա կազր բ- 
ւոզ ներս է մաքրութեան {սրբութեանն} î

Այս աղտ ոտ ութ է ւնը ունէ/ եբկրորդ երե
սակ մը, ըսենք երկրորդ փոէ/աբերոլ- 
թէւն մը, որ բաւական ընդհանրացած է 
ֆրանսահայ դրականութեան մէջ, ան ա ք 
պո ռն կ ո ւթէ/ ւն ը *. Շ ուշանեա նէ համար սէ- 
[•ելէ Փտրէզը նոյն ատեն պոոնէ/կ է, որ 
կը հակադրուէ հէն շրջաններու սպէտակFonds A.R.A.M
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աղջիկներուն : Հք֊ահնուրի մօտ լուսանկար- 
չատունր նման է պոռնկատան : Ունի իր
օրէնքը՝ ան բա ր ո յա կան ո ւթ ի ւն ը ՝ որ չի 
փոխան ցոլիր : «(/.î/ զդա g ում մրն է ♦ • ՛ճիշդ 
մեր Աստուծոյ հանդէպ ո ւնեց ած հա
ւատ րին պէս • • *»(էջ 95 ել 107) : Աղտե
ղութիւն , կորստեան վայր՝ անկման տեղ՝ 
նսեմտստան ՝ ինչպէս կ'ըսէ Օշական լ/Ա— 
փ ի լոր ին համար : Հա ր ա զա տն է միայն 
մ ա րո ւր ՝ անխառն : Հաս կնտլի է թէ ինչ ու 
Շահնուրի հե ր ո սն ե ր էն Պետրոսը ['սէ 
ինքն ի րեն »

«Արեւի լոյսին տակ ի՜նչ աղտեղու
թիւն: 0 փախչիլ, փախչիլ ինքզինքէն' 
վեր աղոտնալ այն վիճակին ուր կը գըտ- 
նուէր երթ որ ինկաւ Փարիզ , ըլլալ նախ
կին Հայը , իր կոշտութեանը մէջ գեղե
ցիկ , պարզութ-եանը մէջ վսեմ»(8) : 
Պետրոս կ' ո ւղէ ւէե րտ դաոնա լ իր նախ-

կին մարրութեան ՝ Ւր կ ո շտ ո ւթ ե ան ՝
իր վսեմ պարզութեան ՝ այս ինրն' իր 
նախկին ինքնութեան ՝ երր սակայն ար
դէն շատոնց ա յդ ին րն ո ւթ ի ւն ը աղտոտած 
է*. Պիտի չկարենայ վերադառնալ այդ 
վիճ ակին ՝ պիտի մ խ րճ ո ւի անոր լքէջ : /?,֊ 
րիշ մր՝ Ատրաֆեանի հյԱ1թ լախէ՜ն Հհ՚ՌՈՆ 
վէպին նախկին յե ղափոխական ի րակո- 
սր՝ ապականած Փարիզին մէջ պիտի 
կորսնցնէ ո րդին ՝ պիտի լրէ կին ր , դաո
նալու համար Արեւելր՝ րանի որ տմէն 
ին չ այստեղ անմ աքուր £(9) :

թնչ է օրինավիճակը այս աղտոտու- 
թեան եւ հակադարձաբար' մւսքրու- 
թե ւսն։ Արեան՝ ցեղային վտանդաւոր րր- 
նո ր ո շո* ւմ մ ր ՝ թէ կրօնական ՝ պիաի ր- 
սէի պղծութիւն մը՝, ք1 հա րկէ եթէ « հ ա- 
ր ազատութիւն'^ րաո ին հին աոո լմին 
յղուիմ ՝ հարազատ են ( !0 ) լ անոնր որոնր 
կը “երՒն ն ո յն արիւնէն՝ եւ անկասկած 
աղտ ո տո ւթիւն ր կր վ ե րա բե ր ի արտա- 
ընտանեկանին ՝ տարբեր արեան՝. Աակայն 
վստա հ չեմ որ տյս նշանակու թիւն ր ամ
բողջովին ներկայ է լեզուին մէջ՝. Ա*իւս 
կողմէ սակա յն ՝ զայն ամ բողջովին փա- 
կադիծի մէջ դնել լեզուէն ա րտաքս ե լ 
չէ^ երկդիմի տ ա ր ր ե ր *.Ա ւր եմն' հարկ է Ւ- 
ե/ւ ըն դունիլ տյս աղտոտութեան ւսնորո- 
շե լի ո ւթի ւնը , ինչ որ կր պահպանէ անոր 
իմաստային հ ա ր ս տ ութի ւն ր։

Օտարութիւնը կը յայտնուի իրրեւ 
ա ղտ ո տ ո ւթ ի ւն ՝ աւելի ճիշդ պիտի ր//ա ր 
ըսել իբրեւ խառնութիւն կամ խառնա
ծնութիւն ՝. իրրեւ այդ' ա ղտ ո տ ո ւթ ի ւն ը 
որոշ շաւի ով արեան խաոնումր նկատի 
ունի՝ բայց տյդ խառնումը 1լ իմ աս տա- 
ւորուի միայն այն ատեն՝ երբ նկատի 
առնենք ա մ ո ւսն ո ւթի ւն բ (ասկէ խառն 
ամուսնութիւն գաղափարը) : թէ խաո
նում ը ունի սեռային ր ն,՚յթ - ել մ արր ու
թի ւնը նաեւ կրօնական ՝ ատիկա դիւրին է 
նշմարել Հյ ահնուր ի վէպի երկայնքին։

Ար դարել' օտարութեան -քէջ, ա քս ո ր ա- 
կանին կամ տ ա ր ա դի ր ին համար ՝ ամէն 
ինչ հնարաւոր կր թուի ՝ ամէն խառ- 
նուարդ' ընոդւնելի : փուրսի ա չթ ա րհ ր
ա րգի լո ւած ՝ բո լո ր նախապէս ա րգի լո ւած 
ւի ո րձառո ւթեան ց դաշտը կր դառնայ՝ 
կարելի դարձնող ամէն տեսակի համակէ- 
ցոլ թՒՒ հ ամ ա դ ր ո ւթ ի ն ՝ ըն դե լո ւզո լմ ՝ 
մի ա ց ու մ : Նահանջը^ առաջին էջր սկիզ
բէն տյդ խառնուրդին պատկերը կու տայ 
Հձխառնու մէ, տեսարանին^ մէջ։ Ընթեր
ցողները յաճախ կը տարուին տեսարա
նով եւ չեն նկատե ր անոր բո վանդ ա կ ած 
նշան ա կո ւթի ւն ը :

«Հասունցած տղայ էր սակայն, ui- 
պացոյց որ չկրցաւ թոզ ու Աստուած 
թառերուն սաճլքանուլք մը տալ • • • Հա- 
կաոակ սակայն այդ միս ին , հակաււակ 
այդ երկնային թոյրին , ո'չ թոզը , ոչ ալ 
Աստուածը կրցաւ սահմանել • ֊ ֊»(11) : 
Ոչ միայն բոզ ռւ Աստուած կը դառ

նան ան ս ահ մ ան ելի ՝ այլեւ, կր թոլ է,ն ա- 
նորոշ ՝ կա րծէ ք կր խ ա ռն ո լին : Պետրոս
անկարող է սահմանում մ ը տալու մէ- 
կուն ու միւսին՝ մէկն ու միւսը դարձը- 
նելով բացարձակ եւ նոյնքան ալ անաս ե- 
լի ՝. *Ոով քուէի դրո ւած են բողն ու Աստ
ուած՝ ամէնէն մաքուրն ու ամէնէն ՀՀ աղ
տոտը» ՝ սուրբն ու անսուրբը ՝ վ ե ր ինն ու 
վա ր ին ը ՝ տեսակ մը անտարբեր հաւա
սարութեամբ մ Հւ(12) : Օտա րութիւնն է
որ տյս հաւասարութիւնը կը դա րձնէ 
կարելի ՝ կը էսւսէստէ զատորոշ սահմաննե
րը ՀՀա րմէքնե րու ա չթ ա րհ ին» : Օտարու
թիւն ր կր յա յտնո ւի այսպէս իբրեւ խառ
նութեան տեղ մը՝ որ կրնայ միայն աղ
տոտել մաքուրն ու հարազատը՝.

Աի ակ միջ^ցը^ ի հարկէ ՝ մաքուրը
անխառն պահելու՝ զայն դուրս նետելն 
է ՝ արմատախիլ կամ բնաջինջ րնե լն է ՝ 
կամ անկէ դուրս արտաքսուիլը՝. Ոայց 
թէ ին չո* լ օտարութիւնը կը յա յանուի 
իբրեւ խառնութիւն ՝ ահա հարցում մը ո- 
րուն ստիպուած եմ արադ պատասխա- 
նել ՝. Արդա րեւ' օտ ա ր ո ւթէւ ւն ր էսառնու- 
մի տեզ է եւ յաճաէս կը ւորուէւ սեռային 
փ ո էս ա բե ր ո ւթ ե ամ բ պարզ անոր համար որ 
հայրերը չկան՝. Ափիլռքահայ վէպերը ան
դադար հայրերուն բացակայութիւնը կի
սեն : Ասիկա այսպէս է ոչ մի ա յն Նա- 
հանջր^րհ մէջ՝ այլ Հ. Ձ.տ ր դա ր ե անէւ Աեր 
Կեանքը/րե (1934) , Որբունիի Փորձը^ե 
(1929) այլեւ Փայլակ Ա* իքայէլեանի Ա- 
րեւ, Արեւին (1933) մէջ՝. Ի հարկէ հայրե
րուն հետքերը կան միայն՝ անոնց շու

քերը ՝ ինչ որ հաս կնա լէւ կը դա րձնէ տե
ւական ըմ բո ս տ ո ւթ ի ւն ը որդիներուն բա
ցակայ կամ մեռեալ հայրերուն գէմ (13) , 
մայրերու էս ո ղո վա կո վ : Ո ան ի որ հայրե
րը չկրցւսն արգիլել աղէտը ՝ թերեւս ալ 
մասամբ մասնակցեցան անոր ի րակա— 
նացում ին' իրենց ս տ ր կամ տ ո ւթե ամ բ 
(Շ ահն ուր ի հերոսներուն տրամաբանու
թեամբ) ՝ քսւնէւ որ անոնք չկրցան կատա
րել իրենց սչա շտ պան ո ղի դերը \ մ՜առան— 
դո ւթ ի ւն ը փոխանցս գՒ պաշտօնը ՝ անոնք 
մնացին հաշմ եալ*. ինչ ալ րչ չայ անոնց 
իրողական օրինավ իճակը (մեռեալ՝ թէ 
ապրող խլեակ) անիկա կը մատնէ բացա— 
կայութիւն մը՝. Հայրերու բացակայու
թիւնը կը խախտէ օրէնքէ/ ս ա ր ո ւած ը ՝ 
երբ չի կրնար զայն փոխանցել ՝ եւ կը բա
նայ դուռը ամէն տեսակի յարաբերու
թեան ու խոտորումի*.

Աայց Ո*-րիչըւ օտարութեամբ եկող միւ
սը՝ խառնակումին մէկ մա րմն տ ւոր ո ւ- 
մր նոյն ատեն այն միջոցն է ուր աքսոր
եալը կրնայ վերապրի լ՝. Անոր շնորհիւ 
ւէ ե ր ապր ողը կր ղադրի հա լածուած անա
սուն մը ըլլտլէ ՝ միշտ ու միայն իր մոր
թը երկելու հակամէտ՝ գտնելու համար 
որոշ չափով իր մ ա ր դկայն ո ւթի ւնը : Աս
կէ գուցէ օտարս ւթե ան երկդիմութիւնը '.

Ո՚ըիլը հը հ,քայհ t կը դրալՎ իր կիներով,
իր երկրին դե ղ ե ց կ ո ւթ ե ամ բ ՝ իր տուած 
ազատութեամբ ՝ իր մշակոյթով։ Հլու- 
շան ե անի բոլոր փարիզեան վէպերուն 
մէջ՝ Փարիզը որքան պոռնիկ՝ այնքան ալ 
սիրելի 4՜ (14) * Շահն ուր էւ վէպին մէջ՝ 
Պետրոսի սէւրո ւհին նենէթ, ու նՒ պո ոն ի- 
կին բոլոր յա տ կո ւթ ի ւնն ե ր ը ՝ բայց չի 
ղադրի ր սիրելի րլլալէ՝ հմայելէ ու դը- 
րաւելէ : Անոր շնորհիւ է որ Պետրոս
կապ մը կր ս տ եղծէ ա d- ար հէն հե տ ՝ կամ 
տ/. եւՒ ճՒչ՚ւ ան է աշէսա րհին հե տ Ւը կ լո
պին ընդհանուր պատ կե ր ը ։ Ոսկ թն չ կ' ը- 
սէ Պետրոս • ՀՀառանց Նենէթ ի ՝ նորէն Նե- 
նէ թով» (ՆՀ 151) : ^‘^իչ^ւ սեռով եկող՝ 
կք արուի իբրեւ երկդիմի տարր : Ամ բողջ 
օտա բութ իւնր եր կդիմէէ է : Ո ւն էէ երկու
երես : Աակայն այս մակարդակին անիկա 
դուրսն է ՝ մ տ ածո ւած է ՝ զգա ց ո ւա ծ է իբ
րեւ դո ւր ս ը ՝ իրրեւ ին քն ո լթ ե ան մաս չ ր- 
կազմող տարր մ ր :

փու ւՒն կ1 ո լղ եմ առը նչԿ /'" d՛ > 
անցեալի պա ւո կե ր ւս ց մւսն դրականութիւ
նը ՝ որ- բաւական կբ բողբոջփ Ափիւռքի ո- 
[՛ոչ դր ա դէ տն ե ր ո ւ գրչին տակ ՝ եւ որ 
հարազատ երկրի պատկերացման իր 
ձգտում ին մէջ կը յաւերմացնէ անխառն 
ինքնութեան մբ առասպելը։ Աուշէւ դը- 
չւ տ կան ո ւթ ե ան շատ մօտիկ են օրինակ 
'l/արդունիի հէքեաթներն ու տ լանդո ւ- 
թիւններր ։ Ն ար դունէէ առնուաղն վեց հա
տոր հէքեաթ գրած է՝ 1926— էն մինչեւ իր 
ւէահր՝ որոնց կողքին կ^ընէ նաեւ իր գիւ
ղին սուդը։ Պփւղին ու մեծ—մօր հէքեաթ
ները կբ պատմէ ու գրողը կը շարու
նակէ մնալ այնտեղ ուր էր իր մանկու
թեան կամ պա տ ան ո ւթ ե ան օրերուն *. Այդ 
անցեալին լաւագոյն նմոյշն է հէքեա թՒ 
սեռը» տեսակ մը հին աշխարհին տանող 
կամ զայն հոս բերող խօսք մը՝ շքեղ ու 
զառանցագին ՝ ինչպէս է օրինակ Հ^տ- 
րօտ Հտյ էեղուին^ի պատմողին խօսքը։ 
Ւ զուր չէ որ Նտ րդո ւնի ՝ իր տեսական թէ 
ստեղծադո բծական դր ո ւթի ւնն ե ր ուն մէջ՝ 
տյդ անցեալը ոգեկոչէ իբրեւ Ասիա '.Տէար— 
մ անա լի կերպով' պատմողը՝ որ յիմարա
նոցէ/ մէջ աշխատող բմիշկ մըն է՝ իր 
մ էէն ա կո ւթ ե ան ր մէջ՝ կբ դառնայ դէպի 
Մեծն Ասիա •

«Ես կր սիրեմ քեզ, որովհետեւ դեււ 
կր կրեմ զգայութ-իւննւերը , զորս տուիր 
ինծի : Կը սիրեմ քեզ, որովհետեւ գի
տեմ թ-է քեզի կը պատկանիմ : Ասիա • • • 
դուն թնա կարան թոցամշոլշէ ամպհով ա- 
նիի մը տակ, դուն ցանկալի հող , սմո 
զիս • • -»(15) :
Ոչ մէկ կասկած որ դէպի ետ՝ դէպէւ 

Ասիա դաց ող ցանկութիւնը կր բանի ո ր- 
պէս մերմում մը այստեղին՝ որ ուրիշ 
բան չէ եթէ ոչ յիմ ա րանոց մ ր ի հար- 
կկ, որպէս բացում մբ դէպէ/ հեռաւոր 
ել/կէէբ մը՝ հ,կղզէ> մը^ ՝ բնակարան մը։ 
Ո՝տռը կ} ըս է ինչ որ պիտէ/ ըս է ՝ այսինք!/ 
կղղիտցման ցանկու թլ,Լնք, ։ Ոսկ տյս ցան
կութիւն ր ՝ դէպի ետ ՝ դէպէւ ծադում դա- 
ցող ցանկութիւնը սերտօրէն ա ռըն չուած 
է հէքեաթին ու աւանդութեան ՝ մանկու
թեան ու մեծնալ չուզելուն՝ մամանակէւ 
հերքումին : Այդպկ ս դէպ էւ հ եռա ւո ր Ա- 
սիա դիմող Եսը գեորային հայրենէւք մը 
կը դեէ մտքի սեմին՝ ինքնութիւնը դար
ձին ելով ոչ միայն նախապէս տուեալ մր 
(ասիական ցեղ) այլևս հէքեա թայ ին խօսք 
մր՝ իր հիմ երր փնտռող ջնջուած երկրի 
մր աղէտին մէջ՝ բայց առանց տյդ աղէ
տը նշելու : Անիկա իր հ ա ր ա զա տ ո ւթ ի ւն ը 
անդադա ր կր ճգնի իլրւսցնել ՝ թէեւ մ ի չտ 
ալ այնպէս մր ցոյց կու տայ որ իր ինք
նութիւնը հարազատն է , խորթ չէ : Ան- 
շուշտ հէքեա թային ինքնութիւնր^ կը մրէս- 
տէ օտ ա ր ո ւթ ի ւն ը ՝ անդադա ր Ւը ա ս էէ ա- 
կան ո լ թ ի ւն ր ՝ իր դր ս ե ց ի ո ւէձ ի ւն ը յա յտա- 
ր ա ր ե չ ո վ ՝ ինքղինք զերծ կաց ուց ւսնե լ փոր
ձելով աղտէն : Որով աղտը այն է որ կու 
դտ յ դուրսէն (այս տրամաբանութեան խո
տորեցուցիչ եզր ր դիւրին է նկատե լ) ։

Արեւե լք/ ա րեւմ ուտք ՝ ան ց ե ա լ/ն ե ր կա յ ՝
նեru Iդուրս , մաքուր/անմաքուր կը բամ-

նեն միջոցը եւ կը կազմեն յղացա յին հա
մակարգը որ կը դառնայ հարազատին 
եւ օտ ա ր ին շուրջ *. Ես հարազատն ևմ եւ 
ո ւր ի շը օտարը ՝ կամ ես օտարն եմ Ուրիշի 
օտարութեան դէմ։ Որով օտարութիւնը 
դո ւր սն է ինձմէ : Փտստօրէն հ ա կա դրա
կան կա ռո ւց ո ւածք մ րն է ՝ ո րուն մէջ հա
կադրութեան երկու տարրերը կը գտնուին 
դէ մ առ դէմ ՝վան ո ւմ ի և ձգում ի ՝ ա Ju թեքե 
հմայքի տ րամ տ բանո ւթեան մ^՜^(16) :

ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ
Երկրոր՚լ փուլի մ բ մէջ ա չխարհլ-ն 

հետ ա ո ըն չո ւթի ւն ը կ ft փ ո խ ո ւի ՝ կա- 
ռո ւց ո ւածքը որ կբ կապէ աքսորեալը Ո ւ- 
րիշթե 5 Մ էկը մ իւս ին ՝ կը մտնէ ներքին 
հակադրութեան մը ծիրին մէջ*. Եթէ Ու- 
ըՒչը կը հմ ա յէ , պատճառը tu լն է որ 
ինքնութիւնը կը կրէ իր մէջ տյդ հմայ
քը Հ Կա՛մ այն է որ ան կը մերմէ նշմարել 
Օ տ ա ր ո ւթ ե ան տյս ներքնացում բ ՝ կամ ալ 
այդ ներքնացումին հետ իր բախտը կր 
փնտռէ , թ չ որ չի դսւդրիր ճ ա կա տ ո ւմ մ ր 
ս տեղծե լէ հակադրական պահանջքներու 
միջեւ՝ ընդմէջ օրինակ հտ յրեր ու եւ որ
դիներու՝ լաւագոյն օրինակը ներքնա- 
ցտծ հակադրութեան։ (Համենա քն դէպս 
ին քն ո ւթ ե ան ամ բսղջ նա խկին կառուց- 
ուածքը կը խախտի ՝.

Այս փու լին լաւադո յն օ ր ին ա կբ կարե
լի է գտնել ԱարւսՀիեա նի մէկ էջին, Վեն- 
սէնի Անտաոը դրութեան դր ուած
1947—: Ե թնայի առնել նաեւ Փօ էատ եան ի 
վէոյերր , Արեւելքի տղաքը , կը հրաժա
րիմ Հայութենէ, ղ ր ո ւած եւ տ սլ ո ւած 
նոյն թուականներուն (1,946 յ1949) յ ուր
կը գտնենք ն ա խն ա կան ինքնու թետ*1ւ դեղ- 
ծումի կամ ծածկումի երեւոյթներ ՝ յե
տոյ' անոր անխուսափելի դարձր*. J1 ղոլր 
չէ որ երկու վ է սլե րն ալ կապուած են 
շատ որոշ դէպքերու* առաջինը աղէտին՝

ներգաղթին ՝.
Ինքնութեան նոր տագնապը առըն չբ

լած է անդամ մր եւս Ե ւրո սլա յի մէջ ըս- 
տեղծո ւած նոր կաց ութեան եւ մանաւանդ 
ն ե ր գա ղթ ին :

^*յՂ՜ թո ւտկաննե րուն Ատ ր աֆ ե ան բազ
մաթիւ յօդո լածն ե ր կբ գրէ ուր ւսկնար- 
կ ո ւթի ւնն եր կը գտնենք ներդւս ղթին : «ծ- 
րազը^ին մէջ (17) յ ^րկիր t/ ե ր ադաոնա- 
լսւ ցանկութիւն ունեցող մ ա րդիկր կր 
նկատէ հտշիշով //ա ր ա կո ւածն ե ր (Ա*տրք- 
սի տփողով ուրդի օփիոմ^ին նման ) Ւկ 
Վենսէնի Անտաոը//հ մէջ, շատ որոշ կեր- 
պով կը գրէ .

«Ինչ որ յստակ է ինծի այդ պահուն, 
այն է թէ խորթ ու օտար ոստան մը ա- 
ւելի թաղձալի է քան հարազատ երկիր 
մը* ուր մարդ ինք զինք կը զգայ աւելի 
օտար ու նուազ ազատ» (18) :
Ոանտստեղե՚ը կ1 ընտ րէ օտարն ու խոր

թը , քտն հտրտզատր , որ իրեն կը թոլի 
ա լ եյփ օտար։ Նշմարելի է որ օտարի եւ 
հարազատի հակադրութիւնը սկսած կ 
խորտակուիլ ՝ եւ կր յայտնուի օտարր 
րնտ րելու կա ր ե լի ո ւթ ի ւն մ ր ՝ օտարի նա— 
խ ընտ բութիւն մը ։ Աղ դա յՒն ղ ա ղ տ փ ա- 
ր ա խօ ս ո ւթ ե ան համար ՝ որ հողի ՝ ե ր կ- 
րե առասպելը կը դա րձնէ ինքն ո ւթեան 
կեդրոնը՝ տյս ընտրութիւնը տարօրի
նակ կրնայ թո լՒւ, ս ակա յն գա յ թ տ կղե- 
լէ կտմ հ ակաճառելէ առաջ ՝ հարկ Հ 
հ տ ս կն ա լ : Ա ար ափ եա նի գործին մէջ խոր— 
քքէն մէջ նման ուրիչ ո ր ո չո ւմն ե ր ալ կտն : 
1929—ին կր յայտարարէ-

«Փախաւ, սահեցաւ մեր հայրենիքը 
մեր ոտքերուն տակէն , ծովին տալու] 
մեզ: Իայց լաւագոյն ասիթն է աս* լո
ղալ սորվելու համար : Մեզի կը մնայ 
սուզուիլ* աոանց երկար թարակ չա
փելու, աոանց կախի»(19) ,

եւ դեռ հ ետեւե ալ խօսքր , ո ւղղո ւած իր 
ս ե ր ունդին•

«Այս սերունդը պէտք է գիտնայ թա- 
ցաոիկ թախտը որ ազգային դժթախ- 
տութիւնր տուաւ իրեն' գաղթը» (20) :

Ազգային պահպանողութեան ՝ ծու
լութեան համար՝ ինչպէս կ ըսէ Ա ա- 
րա ֆե ան ՝ նմ ան դա ղա փ ա րն ե ր ան շո ւշտ 
անըն դո ւնե լի են : Ա ակայն ՝ անոր մտա— 
ծումը կը դառնայ անկասկած աղէտէն 
վերջ եկող գոյութեան շոլ-[՚ջ ՝ Այս իրա
վիճակը ՝ պա րտադր ո ւած գաղթը ՝ առիթ 
մը կր ն կա տ ո լի ՝ ռ՛ չ թէ դՒ ա խ տ ո ւթ ի ւն 
մր միայն։ Ամէն էտ ր իքէ բարիք մը հա
նելու աւանդական իմաստութիւն*. Ոայց 
հայրենիքէն արտաքսումը սովորական 
չարիք մը չէ y որ բարիք դառնայ ՝ մոգա
կան ցուպով *. Աարաֆեան ՝ չըսեր որ հայ
րենիքէն դուրս դո յութ իւնր բարիք մրն 
է , այլ այ՚է չաըՒմԸ ԸաԸՒԸ մը դս՚րձնե/ոլ
կարելիութիւնը՝ հրաշքը նկատի ունի՝. 
Եւ ասոր համար բանաստեղծր առասսլե լ 
մը կ'առնէ Հին Կ տակարանէն , Ղ.Ա վ տ ի 
կնոջ առասպելը : իր Անջրպետի մը գրա
ւումը < ատորին մէջ՝ հրեշտակր ճամ
բորդին կը թելադրէր ետեւ չնայիլ՝ չր- 
քարանալու համար(2,ձ.) ։

Ա՛ն որ կը նայՒ Ւր ետին, դէպք։ այրող 
եԸկՒրԸ կը քարսյնայ : Պէտք է լողալ սոր- 
վ.Ււ ■ Ա"Ւկ ա չի նշանակէ ր ՝ որ սլաւոդւս- 
մ Ը կը ջնջէ քա ր տ ց ո ւմ ի ՝ մ ո մք,այՒ վե- 
րածումի ցանկութիւնը ՝ որ կայ Աարաֆ- 
եանի իսկ երկին մէջ՝ տեսակ մը ՀՀմեո- 
նՒւ առանց մահք։, Տէր, տարուիլ ա Ւէ, 
n1i, ամբողջ^։ Շտրմումի ամբ ոդճ դու/—

ԼԳ
ռած կ^

քը կարելք, 
ո հ ւսն ա

մեռցնե
ղը չի կրնար հատում 
մ ան ներ Ո ո ո » ե

է հասկն,
լու, մեռածով չմեռնելու} մե__ 

Ետեւ նայո_
՝Ը Գնել, սահ^ 

լ ըստ ամենս,յնք, կը մնա 
մք, մը վտանգք,ն տակ (

Ւբր,ւ-

>քք մր -,

ո» ո/ առս ո ւ,
,պք,աք,

ուրիշ ի
ըսէք, հարաղաաոլթեան ք,սկ խառնուք^',
՚ Ա.Ը' յեանաչխարհը պէտք է նկաաք, ո^_ 
նենալ երբ կը մօտենանք Վենսէնի ԱնսլլսԼ 
ոը^ մէջ յայտնուող ինքնութեան ,„աոԼ 
նտպին, նչմարելոլ Լ „ ինքնոլթէ^ 

տագնապը ներ յայտ, չըսուած, միայն 
հ անգիս ա լո ր ո ւած չէ այլեւս, այլ բանա
ձեւուած է իբրեւ այգ : Ա,ղ բանաձեւուէ 
մը զետեղուած է ընղհանուր քաղաքա
կրթութեան ծիրին մէջ, անիկա քաղա
քակրթական խնդիր մըն է, անձնական 
հարց մը չէ : Մէջբերելիք հատուածիս րս, 
կիդբը , Աարաֆետն նկատի ունի ասիկա . 

«Ի՜նչ փոփոխութիւն այն օրէնի վեր, 
երթ, այս միեւնոյն անտաոին մէջ, 
տարիներ աոաջ , կր թարեւէի քաղսւքլս֊ 
ԿՐՄոլԱիւնԸ : Տեսայ անկէ ի վեր մսւթ_ 
դոց գլուխ ներուն կրայէն սահող անց
նող խոստումները, անհասանելի ճեր
մակ դղեակը ազատութեան, թարոլ- 
թեան, եղթայրութեան ու երջանկու
թեան : Տեսայ որ յաոաջդիմոլթիլնը կր 
քալէր դէպի նենգութիւն : Շրջուած ու 
դանդաղ քայլերով . . ֊Դիւային ֊ . ֊»(շշ\. 
Գիւայինը այն է որ դրականը կր դար^ 

ձրնէ մխտական , Jխտտկանը դրական,
փոխն, ի փոխ : Այսինքն՝ որեւէ բան, իս^ 
կութ իւն, մը չունի, ինքնութիւն, մբ պի_ 
տի ըսէի : Ինչպէս ցոյց տուած եմ ար
դէն, ուրիշ տեղ , դիւայինը կր պատկանի 
կախարդականի , մոդս, կան, ի մ արդին, ե, 
Վենսէնի անտ աոր ,խ ո րհ րգան չական վայ
րը, կախս, ր դական, է-. fi աղաքակրթոլ_
թետն փորձառութեան համաձայն, տար
րերը , ս, րմէքնե րը , երեւոյթները չունին, 
իսկութիւն, մր միտն,դամ ընդմիշտ հաս
տս, տոլած : Անւոնւք ենթակայ են այլա
փոխման շարմում ի մը-. Այս այլափոխու
մը կարելի է մօտեցնե լ ՛Շ ահն,։ լրով բա
ցայայտուած խառնութեան : Վոլւյէ ա- 
ս ո ո համ ւ•։ ր ԿաԱտր է որ մեր գարը, կ՝ ըս է 
րւսֆեւոն։ , քաոս մըն է, ի բ ամբողջ ի- 
,! տց ակտն,ոլթեււյմ բ : փ աղաքակր թո լ թիւնր 
1լւսյլտւ/էոխէ տմէն էնչ՝ /լը դարձնէ Ա1յլ :

օտարացնէ։ Փէսկաղվէծ/t մէջ ըսեմ՝ որ 
Առաջփն պատ ե բազմ էն աս դին , փ ա խ ս տ ա- 
/լաններու ՝ւլ սւղթողն ե ր ո ւ ՝Արևմուտք խոլ- 
մողներու թ[1լ-ը տ յնքան մեծ է ՝ որ թն|ւէքւ

Ես

ղա կան ր կր դա ռնան խնդրական :
Ահա հ ա տ ո ւած ը ինքնութեան վերա

բերող՝ որ կր կազմէ ամբողջ Վենսէնի 
Անտաոը^/ե կո լ, ի զը -

«Ծանր են երթեմն քայլերս ձառե
րուն կամարներուն տակ : Կը վախնամ 
կարծէք այն մարդէն որ պիտի թրամ 
քայլ մը անդին .՛Տարթեր եմ ամէն վայր
կեան : Ի վերջոյ անծաճօթ մը ես ին
ծի : Ո՞վ եմ : Ո՞ր ազգին եւ ո՞ր երկրին 
զաւակը : Բոլոր գւաւնութիւններովս կը 
զատուիմ աշխարհէն: Բայց {փղային 
ինքնութիւն մը պահելու գովելի ծա
ռացում մը չէ ասիկա, թէեւ կը կրեմ 
անիրաւուած ցեղիս ճակատագիրը : Մի
նակ եմ֊֊֊ Ո՞վ եմ ես որ չեմ ժառան
գած երկիւղած հօրս կամ մօրս հա
ւատքէն կաթիլ մ՚իսկ : կ՚ամչնամ մըսւ- 
նելու եկեղեցիէ մը ներս, չկեղծելու 
համար զգացում մը որ չունիմ : Կը 
խււովէ զիս ծունկի իյնալու, լալու կա
րօտ մը, մինչ նոյն պահուն գոռոզու
թիւն մր կը հեգնէ ու կը դատապարտէ 
րոլոր ծունկի ինկող լացողները ■ • ՚ 
Բայց ի՞նչ է իմ ուզածս, ո'չ ուրիշ թան 
եթէ ոչ հաշտեցնել կեանքին գեղեց
կութիւնը իր անհեթեթութեան հետ. 
գտնել հաշտութեան եզր մը մարդոց ու 
իմ միջեւ, փրկել զիս մոոացումէն 
արուեստին շնորհիւ, վայելել համակ
րանք ու սէր , ապրիլ • • • 'Բաոս մը : Ո՜վ 
ստեղծեց զայն, նոյնք ան .քաոսային որ
քան ես : "Բաոս մը* ուր չեն պակսիր 
ներդաշնակութեան տարրերը : Կայ թա- 
րոյականր* հաւատքը, միստիք զգայ
նությանը, ընկերվարութիւնը , այն թո- 
լորր որ պիտի դառնային ներդաշնակ 
համանուագ լքր , զիրենք համախմթող 
ուժի մը տակ եւ որ կը ջլատուին ան- 
ջատաթար անոր պակասէն , տեւաթար • 
Ահա մեղքը անոր որ ծնած է Սփիլււ^Ւ 
մէջ , կրօնքի վերջալոյսին ու գիտու
թեան արշալոյսին միջեւ, դառն ժա- 
ոանգութեամթ մը , օժտուած րոլոր կթ- 
լիմաներուն յարմարելու շնորհով մը • 
Ի՞նչ եմ ես որ ծնայ քանի մը լեգունե- 
րու մէջ եւ որոնցմէ ոչ մէկը ԿէքէԴ! 
հարազատ նկատել եւ ոչ ալ մայրենի 
լեզուս* որուն վերադարձայ օտար դթ^ն 
լացի մը մէջ օտարանալէ յետոյ : Ի ւ 
եմ ես որ կը դատապարտեմ ցեղս յԼ 
սակայն կը դատեմ աշխարեր համա 
ձայն անոր տառապանքին եւ կթ դաս 1 
զայն թոլորէն վեր֊ • ֊ Ի՞նչ եմ ես ոը 11 
յուզուիմ ամթոխային թափօթնեըո 
առջեւ եւ սակայն կ՚ամչնամ քալ l 
անոնց դրօշին ներքեւ եւ կ՚ապաստա թ 
ծայրագոյն անհատականութեանս 1 .
Ծնած համամարդկային թնագդնեթ11 
կը դառնամ ծայրայեղօրէն ազգայի 
Ի՞նչ եմ ես մտաւորակա՞ն թէ թանուոԽ 
անհաշտ մէկուն k միւսին հետ, խթա

Fonds A.R.A.M



1 ւքէկtCi և միւսէն ? մէկուն 1ւ միւսին
J փնտռելով փրկութիւնս» (23) :

Pu։3u,J‘UJU’ կե[“ՂոլԼ 11Ը Ւ°~
I ենյխո>֊թեսւն էսնՂ1'ը1։ն ՛Լոսին եԸԸ 

բձնսւրկէ ^)Լ՚ւայեն ինքնութեան», Ւ 

հարկէ հաԸ9 ծաղւ՛ ՝ թէ "՞վ է էԱՕԱ"՜
ևւ է անոր պա շտօն ը ինքնա-

Ղթեան խնդըՒն ‘‘'ԷՒ֊ Զ1՛ ԸաւեԸ ԸսեԼ «(““֊ 
Լսոոեզծը» կա։1' ‘/['"ԳԸ կամ Սոը : Կը 

խ„րհիմ "[' երկուքն աԼ կՈւ՜ ^ան եԸԸ"ԸԳ 
կէտէ մը, "i‘ Հևտե։եԼո։Լ Բ՝ Ո-իքէօրի,
“ ,[։ կոչեմ «սլաս, մ ո զական ինքն ու- 
թէձ» , "րոձ յենարանը կը կազմէ Զանձ
նս, գրութեան մը ինքնութիւնը» , այն չա
փով "Ը ՛ԼԷ‘^՚ անձնաւորութիւնը
1լը կաոուցուի դէպքերուն տրուած ան
համաձայնութեան եւ համաձայնութեան 
կրկնակ եզրով՛. Պատմողական ինքնու
թիւնը միջնորդի դեր կը կատարէ նոյնին 
եւ ին քէն միջեւ, ան կ՝ անցնի մէկէն միւ
սը, ղանոնք կը զօդէ ել կ'անջատէ իրար
մէ կը "1ատ^է ձ՚է/լուն եւ միւսին մա
սին, երկուքն ալ կը դնէ համադրութեան 
յը մէջ, այսինքն կը հաշտեցնէ զանոնք-.

Գրութեան մէջ հարցումներ կան-. Ա- 
նոնցմէ երկուքը Ո՞վ եմ են, երկուքը 
"՞ր , մնացեալը ի՞նչ է : Այո երեք տե
սակի հարցումները տարրեր նչանակու- 
թիւններ ունին • առաջին կ՛՚երթայ ենթա
կային, երկրորդը կը յարոլցանէ Հագու
մի՝ պատկանևլիութեան , այսինքն' ազ
գային տարբերութեան խնդիրը : ՛վերջի
նը ի՞նչը կը վերաբերի Ե ո ին յատկու
թիւներուն : Ա՞ վ ր նկատի ունի ինքը , 
ի^չը նկ ատի ունի այն բոլորը որ կր կո
չենք նկարագիր , յատկութիւն , ստացա
կան տարրեր , եւ դմուար չէ այս երկու- 
քէն առաջինին կապել ո՞ ր ը , ել ըսել որ 
հարցը կը վերաբերի ամբոլուք ին Զազ
գային» ինքնութեան : Արդէն երկրորդ
անգամ ուն ովր կը կապուի հօր պատկե
րին, հօր մը, ոը կը կարդար նարեկը, 
այսինքն' ուրիշ հայր մը, նտրեկացի ին։ 
ւիչեցումը պատահական չէ , քանի որ Նա- 
հսւնջր/'5< մէջ ալ ն արևկացէն կը խաղայ 
հօրենական պատկերի ղեր եւ անոր կ'ա- 
ռըն չուի եկեղեցին , ինքնութեան աւան
դական րն դո ւն ա ր ան ը : Նահանջը^ հերոսը 
կը հերքէ Նարեկացին որուն մէջ հիւանդ 
մը կր տեսնէ ՝ պատճառը մեր րոյոր 
սլարտութ իւննե րուն եւ աղդային թունա
ւորումին։ Յամենայն դէպս հայրը ան է 
որ կեանք կռւ տայ տն շո ւշտ ՝ բայց եւ ա- 
նուն ՝ արմէք՝ օրէնք։ Արդ Աարաֆեան 
կ՚ամչնայ հօր նման Նարեկը բանալէն գ 
ինչպէս կ ' ա մ շնայ եկեղեցի մը մտնելէն
ու ա ղօթելէն։ Հօրմէն որդին չէ մառան- 
դած հաւատքը ՝. Հօրմէն) ռրդէւ հատու մ մր 
կայ , որով անկարելի կր դաոնայ նոյ
նութիւնը։ Ւսկ եթէ հօրմէն ո ր՚է1՚ն էէ մա- 
ռանդած՜ հաւատքը ՝ պատճառը այև է որ 
բղոր կո ւռքե ր ր ինկած՜ են : Ոչխն չ կ'ա J 
սրստռե լիք ։ Հոս խօս ողը աղէտէն ետք
յուսախաբ որդին է՝ որ Հյահնուրի մը 
մօտ , իր ա տ ե լո ւթ ի ւնն) ու պմգանքը կր 
պոռայ հայրերուն դէմ ՝ մինչ Աարաֆ- 
հանի մ օտ , ըմբոստութիւնը չէ ըսուած 
րրտօրէն ։ Ըմբոստու թիւն չկայ ՝ այլ պարզ 
րեղունում մը։ Հաւատքին վրայ դրուած' 
չնշտը կարեւոր է ան չուշտ Կասկնալու 
համար թէ ինչո& ւ 1.930—ի սերունդը ան
կարող է հասարակաց եզր մը գտնելու՝ 
համ ե բաշխ ո լթեան) դետին մը՝ ուր իրար-՝ 

տարրեր անհատականս ւթիւններ մի
աւորուին ։ Հա ւատ քը ՝ ինչպէս բա րո յա- 
կանը՝ միստիք զգայութիւնը՝ րնկերվա- 
րութիլնը ՝ իտէա լ է ՝ հիմնաւորող տարր 

ր ՝ ըսենք փիլիսոփայութիւն մը՝ որ 
կեանքը դարձնէր կա[է^’էՒ > այսինքն
դուրս ը ապրելուն տար օրէնքը '. 'Ւ ան ի որ 
Սարաֆեանն է ն շմա րողը՝ որ անապատ
ներէն հասնող սերունդը արեւմտեան քա- 
‘Լաքևե րուն դէմ Հտփնքզփնք զգաց պարապի • 

«Մ օւո ? շատ մօտ եւրոպական քաղա
քակրթութեան ան զգսւզ կնքզինք պա- 
Իապ»(24) :
Պարապ ինքղինք ՝ պարապ ին քև ո ւթ ի ւն ՝ 

ԴՈլ[՚կ յդոէ-^ի տեղերէն ՝ զուրկ ^ողէ յ 
L'u,jy օմտուած՜ ՝ 1լըս է Աարաֆեան ՝ բո- 
Լո [՛ կէիմաներուն յարմարելու շնորհով 
մը։ (Հարմարումը ի յայտ կը բերէ ին^~ 
նոլթեան տ ա դն ա պին առրն չումը ոչ մ ի- 
այն Արեւմուտքին հետ՝ այ/եւ հոն մուտ- 
րին՝ անոր մէջ ըլլալուն ։ Ւնչ որ կը նշա
նակէ „ր ինքնութիւնը ՝ թէեւ պարապ ՝ 
յարմարութիւն մը ունի ինքն իր մէջ՝ 
աւելի ճիշդ պիտի ըլլար ըս ե լ ինքնու
թիւնը ինք օմտուած՜ յարմարութեամբ 

ը , որ վինք կր դնէ ինքն իրմէն դուրս : 
է՛ով ինքնութիւնը ո ւն փ վ, ր ձ էջ դէպէ ո շ- 

Ւնրր դաց ող օմտում մր : Առ—րնչութիւն
մըն է : ինքնութիւնը կ'ենթւսդրէ ուրեմն 
“■[էութիւն մր, կ'ըլլայ այլութեամբ ,

Եատ յատկանշական կերպով մը աւան
դական ինքնո ւթեան խնդր ա կան ա g ո ւմր
կր գտնենք լեզուին առ թիւ ։ Գիտենք որ
րան լեզուն կր նկատուի ինքնութեան մը 
քօղկացոլցիչ տա ր բերէն մին , եթէ ոչ 
հիմնական տարրը , եւ իբրեւ այդ են- 
Ս՚սրկուտծ կ գե րա րմ եւո րո ւմ ի , Ար՚է
Եփ իւռքի մէջ ծնած ի մը համար լեզուն
կու գայ միջն ո րդո ւթեամ բ : Ա ա ր աֆե ան
կ'րսէր- «ի՞նչ եմ ես որ ծնայ քանի մր 
էեզոլևերոլ մէջ, ել որոնցմէ ոչ մէկը 
կրցայ < ա րաղատ նկատել եւ ոչ ալ մայ
րենի լեզուս' որուն վերադարձայ օտար
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դպրոցի մը մէջ օտարանալէ յետոյ»-. Այս կայ իմ մէջ, էէարելի է ըսել որ օտարը մ ը՝ կեդրոն ա խո ւս ո ւձ ը ծագումէն ան 
դարձ ու անդառնալի մեկնում են՝ Կա-

'« 8 ԱՌ ԱՋ _ ՄԻՏ 'fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*.

նախադասութիւնը տեսակ մը leit.mOtiv 
է Սարաֆեանի մօտ. ինչ որ հարազատ 
ԸՍ՛՛՛Է՛" կր y Հարազատ չէ , այլ արդիւնք 
է դարձի մը որ կ՛անցնի Օտարոլթենէն : 
Հարազատը հարազատ շէ , Զմայրենին» 
խորթ է : Հարազատի ել խորթի յստակ , 
զատորոշուած բամանում ր զոյս, թիլն 
չունի , ե սփիւռքացման հոլովոյթր սկսած 
է ար՚լ կ ե ։

//Է* հա բազաս,',, Է ՝յ րաղււ

ւղը կը
խոր-

կար

ղա յն վե րածած է քաոսի : Ա աա ւո ր ական /

թը՝ խորթ : Գիւս, յի՞ն : /(/,, 
նանայ ոչ մէկուն , „չ միւսին հե, 
եէք թէ խնդրոյ առարկայ դա րձնէ ր ամէն 
պա տկան ելի ութ ի լն Գոյութիւն ունի տե
սակ մը տն-որոչոլթիլն , որ կրնանք նը- 
կատել մեկնակէտ , անոր վրայ կը կա- 
ռուցուի ինքնութիւնը : Հ ա ր ա ղա տին փո— 
փոխումը՝ այլափոխումը կ'ենթադրէ այ
լին յայտնութիւնը ինքնութեան իսկ մէջ ։ 
Այէ խօսքով կարելի չէ խօսիլ հարազա
տի մ աս ին ա ռան ց խօս ե լու ա յ լո ւթե ան
էլամ խո ր թո ւթե ան ։ ճիշդ է որ խորթու
թիւնը կը թուի զեղծումի մը՝ աղաւա
ղս ւմ ի մը արդիւնք՝ բայց այդ աղաւա- 
ղո ւմր մերմուած չէ ՝ քանի որ ինքն ու
թի ւն ը օմ՜տուած է յարմարելու կար ելի- 
ութեամբ : Աարաֆեանի զրո ւթիւնր ց ո յց 
կոլ տայ , որ կարելի չէ Ա վ,ի ւռքի Հա-
յոլն ինքնութեան հարցին մօտենայ հա
րազատի եւ ան հ ա ր ա ղա ա ի պարդ հա-
կադր ո լթ ե ամ բ : Ւնչ որ հարաղատ է կր 
դառնայ օաար՝ յետոյ վերստին դաոն)ս- 
լու համար հարազատ։ Հարազատը ու
րեմն ինքն ա Հին բան մ ը չէ y աւ եմ՚ ճՒչդ 
դո յո ւթիւն ունի հարազատի հոլովոյթ մը՝ 
հա րաղատ եց ում մ ր որուն մէջ օտարը 

ա ր ա ղ ա աէլը մ տնէ իբրեւ հ ա ր ա զա ա ին 
Ըէէաէոլ- մէկ ձեւը։

Ւնքնոլթիւնը նոյնութիւնը չէ։ Տար- 
բե ր ո լթ ի ւննե ր ո լ ամ բողջ համ ակա րդ մը

բանուոր տարբերութիւնը մէկն է անոնց
մէ որուն բեւեոնե ր էն ե՛ւ մէկուն ե՛ւ միւ
սին հետ կր միանայ խօսողը՝ այսինքէմ 
կը հեռանայ անոնցմէ։ հ]1<!>ն չ եմ ես՝ մ ր- 
տաւորական թէ բանուոր ՝ անհաշտ մէ- 
կուն եւ միւսին հետ՝ խրտչելով մէկէն 
եւ մ իւս էն ՝ մէկուն եւ միւսին մէջ փրնտ- 
ռելով փ ր կո ւթիւնս^ î Ա* է կուն եւ միւսին 
հետ՝ առանց մէկուն ու միւսին։ Արբեք 
այսքան յստակ չէ բանաձեւուած ան-ո- 
ր ո շո ւթ ի ւն ը ՝ սկզբնական ան ո ր ո շո ւթ ի ւն ր ՝ 
ըսենք քաոսը ՝ որուն տարրերը կարելի չէ 
հաշտեցնել՝ կը կրկնէ Աարաֆեան։ Հա- 
մ ա դր ո ւթ ի ւև ը ՝ հեկելեան համադրու
թիւնը՝ որ ցանցէր մէկն ու միւսը՝ մէ
կուն մէջէն հանելով միւսը՝ խորտակ- 
ուաՀ է : Աարտֆետն կը դրէ ■ Զճչմտբ- զֆտտնտյ 
տութիւնը կը Հն/< կեղծիքէն ու կը դառ- այլեւս Ափի 
նայ կեղծիք»-. Ւնչ որ չի նշանակեր թէ
ճչմարտութիւն գոյութիւն չունի , utJ! 
ճշմարտութիւնը եւ կեղծիքը ենթակայ են 
այլափոխումի՛. Ւիցչէ պիտի ըսէր, որ 
էլը կառուցուին , ինչպէս ոը ինքնութեան 
սկզբունքը կը կաոուցուի, քանի որ գո
յութիւն ունեցողը անորոշութիւնն է , 
կամ տեւական փ ոփ ո խ ո ւթ ի ւն ը : իութեան
խորքը կայ ուրեմն անորոշութիւն մը , 
որ փոխն ի փոխ կը դառնայ ճշմարտու
թիւն կամ կեղծիք, հ ա ր աազտո ւթ ի ւն ել 
խորթութիւն : իութեան խորքին կայ մի
այն յարմարելու օմտու,1 մ'ր :

իանաստեզծը ինք կը խօսի քաոսէ , որ 
պատկերն է քաղաքակրթութեան : U.J1/
քաոսը միշտ ալ Աարաֆեանի համար 
րերրի £(25) , ք՛սնի որ Եսր կր ծնի անկէ ■

«Նոթ է նոր , որ անհիմ 
Այս հողերէն, թօթվելով մեր

կեղծիքները րոլոր 
Այս քաոսէն կը ծնիմ» (26) :

փաոսէն ծնունդը ի՞նչ կ : Եթէ ոչ այն 
որ խօսողը կրնայ միանալ ու հեռանալ, 
կրնայ սիրել ու ամչնալ սիրածէն , կրնայ 
ուզել ճշմարտութիւնն ու սուտը նոյն ա— 
տեն-. Այսինքն' խօսողը կը յայտնաբերէ 
որ «կիս"լած» է , այսինքն կր բնակի եր
կուութեամբ. «Կը տխրիմ որովհետեւ հո
գիս կր մնայ կիսուած, միս ով ու վերա
ցումով • • • Տիր՚՚ջ եւ իր արարածներոլն 
միջեւ , նիւթին ու մտածումին միջեւ ■ ■ • 
հոդիս կր մնայ կիսուած աղուն ու տա
րիքոտ մարդուն միջել...»-. Կիսումը կր 
թելադրէ որ քաոսայինը երկուութեան օ- 
րէնքր ունի իր մէջ , Այս երկուութիւնն է 
որ Սարաֆեան կը նկատէ հակասութիւն 

«

հակասանքը ի 
ւեան հան-

ցակայութիւն , ոչ թէ սլարղ ինքնութեան 
Հակնսութիւննմը Կն հետապնդեն մերմում , այլ ամէն աեղվ, յարմարոլելու 

հոգիս ամէն գետնի վրայ- -»: գործօնին ամբողջական սաանձնոլմը,
Ալ այս անձնական ինքնութեան մա- րով ինչ որ հարաղաա է դառնար սովո- 

կարդակէն կ'անցնի ազգայինին , երբ կը րելի ու աարբերելի ,ինչ որ օաար է դառ- 

խօսի «Հայրենիքի Սփիւռքի
կապանքին մասին , որ դորղ
դ-յր “[՛ մ'“է"ւ կարենայ կտրեւ^) ՛■

Եր կուո ւթի ւնը կր սահմանէ Սարաֆ
եանի համար ինքնութիւնը Սփիւռքի մէջ 
ապրող Հա յուն, Ատիկա ծննդեան եր
կուութիւն մ& է Հ ՜բերոԼլ, /,նքն լ,րմէ , Ա՛չ թէ մաքուր ար- (30) «Սփիւոք» յղացքը անշուշտ միա

լԼ,։լ . ե լլ ո ւն ե n կր խօսիմ, Լե- եամբ պահպանուած ինքնութիւն մը, այլ նշանակ չէ, կարելի էխօսիլ րազմաթիւ
ա ն՚Լ "ևու է որ,,վհետեւ նոյնիսկ երբ խառնածին, ո՛չ թէ հայկական, այլ ա շ- հայկական սփիւսքներՈԼ մասիՈ , ինչպէս

ղրւ,' ,րՐ^ռՀ..[ և սև ՈՈ ԱՈ,,, Անիկա օ- խարհահա յկական արուեստ մր, մտածս- կը թելադրէր ինծի , U1JU զեկուցումէն
1 թե ն եզուն է ■ Լեզուի երկուու- ղութիւն մը. Տարբերութիւնը իբրեւ ինք- ետք, Հրաչիկ Բայսւդեան : Հին Սփիւռք

‘"թիւնր կփրացնէ ինքնութեան երկուոլ- նութիւն , եւ կամ ինքնոսթի^ր
թիւնր կամ երկու ին քն ո ւթ ի ւն ր , որր Եսի տարբերութիւն , ինքնութիւն որ
եւ զիսի տա րբեր ո ւթիմև ը չէ անչուչտ , այլ իր մ ԷԼ տարբերութիւն ,
ինքին ու այլին, ինքին ոև օտարին որ ՛Լհեպէս աքսորը, աղէտը,

իւրացուած է՝ այնպէս ինչպէս Կա բա
զա ար իլրւսց ո ւած է - Որ ով ին քն ո ւթի ւնը 
ա րդի ւնքն է օտարի իւրացումին էլամ 
հ )ս րա ղատ ի օտարացումին։ Ափիւռքի Հա
յր կրԼլն>))!լ նայուածք ունի» ՀՆռ)յուածքս 
է կրկնակի C2S) կր դէ՚է Ատ ըաֆեան։ Ա- 
1ւիԼլււ) նո յն ատեն ՝ իբրեւ Կ ա ւա քա կ ան ո ւ- 
թիւն որ Կա) ))) ք D) Լլ)))ն ո ւ թ ի )ն շէ ՝ թէ աղ- 
դային Լ թ Լ՛ մ ի թա ղդտ յին ՝ թէ՛ առան
ձին թէ՛ կապուած :

Եթէ ինքն ութիւնը կ՛'ո ր ո չադր ո լի ա յ- 
էութեամբ կամ օտարութեամբ՝ մեռած 
հօր հետ նոլնացումր բոէորովին ան էլ ա բե
քի տենչանք է ո է) էլը պատկանի գաղա
փար ա խօս ա կ ան մա էլ ա ր դա էէին ։ Ատարու- 
թեամ բ եղող ինքն ո լ թիւնը իր մէջ ունի o— 
տ ա բ ո ւթ ե ան օրէնքը ։ Ւնչ որ կր խորտակ- 
ուի ինքնութեան կազմ աւո բումն է ի բ- 
րեւ բրգաձեւ մոտէլ։ Ւնչ ո է) կը յա յա
նուի խօսող ՝ պատմող եսն է՝ էլազմաւոր— 
ուած Լլրկնակ յղո ւմն ե ր ո լ ՝ էլ ր էլն ա կ ար
ժէքներու իբրեւ ցանց ՝ իբրեւ իրերանցիկ 
օղա էլ ներ-, f- առու ղՒ է՝ րս էր Լեւի Աթրոս : 
Արկու ինքնութիւն յ ղացքը համազօր չէ 
ե ր Լլ ո ւ ինքն ո լ թ ի ւնն ե ր )) ւ ՝ տյը ի>օսողի մր 
որ ու նի յղմ ան երկ ու թէ բաղմ աթիւ 
տախաաԼլնեէ) կամ ոլորտնեէ) :

Ւնչ որ էէ արմ՜է ընդդծե է այն է որ օ- 
տալ) j հարազատ ՝ խորթ / հա րաղատ հա
կադրութիւնը այլեւս ա րտա քին հա կա
դր ո ւթի ւն մր չէ ՝ ա յլ ն ե րքին ՝ եթէ կա- 
րելի է տ ա էլա լին պահպանել ա րտա քին / 
նե րքին հ ա կա ր դո ւթ ի ւն ր ՝ քանի որ երկու 
նայուածքը էլամ երկու ե ր կի ր ը ՝ երկու 
լեզուն , տ ե լա պէ ս ել փոխն ի փոխ մ աս 
կր կազմեն ինքնութեան :

ՆՈՐՈԳ- ՏԱԳՆԱՊ
Ւնքնութեան տագնապի աւանդո լ թիւ-

նր որ փ)) րձեց ի ստուերաց Հել , 
բերէ այսօրուան եւ այսօրուան 
յա յտ տ ա դն ա պին ։ Հա յաստանի 

գաղափա րւ

գՒ ԴԸ
բա ցա- 
ան կա-

կլխացումէն ասդին' գաղափա րախօսաէան
խաւը կը փորձէ ինքնութեան հարցը ո- 
րոշադրել հողի՝ անցադիրի ՝ քաղաքացի
ութեան ու սահմանի ՀՀպատ կե ր ո վ^ ։ սւ[՚՜ 
ա ի ըսեմ պե տա Լլան ՝ օ ր էն ս դ ր ա կան մ ո- 
տէլով։ Հողի՝ արիւնի՝ մաքուր հարա
զատութեան ա ռաս պե լր կամ ^միասնու
թեան'^ գաղափա րախ ou ո ւթիւն ը(ՀՀ&) կը 
ճգևին ՝ ամ էն ո ւր եք ՝ ին քն ո ւթ ի ւն ր սահ
ման ել իբրեւ տեսակ մը մ է կութ իւն , ան-
օնց , նմ՜ա մ անա կ ՝ առանց ներքին հա-

առանց կի ս )) ւմ ի ՝ շր ջան ց ե լո )յ իտու մի y ա ռա I) ց 
Հ ու [■կէ աղէտի փորձառութիւնը։ Աակայն 
այս դաղափարա խօս ութիւնը որ Ափիւռ-
ԸԸ ^ԼԸ սսյ^ձ>անէ իբրեւ արտերկիր՝ կ'ան- 

երկուութեան մակարդակը 
ի Հայերուն համար տ ըւ- 

եալ մրն է՝ անղեղչելի տուեալ մը՝ սկըս- 
եալ քաղաքաց ի)) ւթե*!) էն հասնելով մինչեւ 
մ շակութա յին պ ատ կան ե լի ո ւ թիւն^ ։
Արդ^ այնքան ատեն որ ինքնութիւն մր կր 
սահմանենք միայն իբրեւ մ է կո ւթ ի ւն կամ
» ա րաղաաու^թիւն , սնմ ասն // ո մնւ1լը Ա ևայ
այ լէն՝ հա րաղատ ը Լլը տեղա ւոր ենք աշ- 
խար հէն կտ ր ո ւած փա կու մվ, մը մէջ՝ երբ 
արդէն՝ միւս կողմէ՝ բանակա բդում ի ու 
տեղեկութեան >լվ)տո ւթեան թէ քն ա բան ո լ- 
թիւնր բադած է մեր առջեւ անծայրա- 
ծ փ ր հաղս րդա կց ո ւթեան ցանցը :

ՃՒլգ է որ թափանցիկ այս համացան- 
.7ին մէջ, սահմաններու եւ վարագոյրնե
րու զբեթէ ամ բո ղջա կան բա ց ո ւ.մ ով ՝տար- 
բե րութքււններ ը կորսուելու վտանդո ւած 
են։ Ասկէ կը 1’խ1՛ անձկո ւթէւն մր՝ վախ 
մը՝ սարսափ մը օտարքն հետ շփ ո ւ- 
մ թև : Աակայն լուծումը փնտռել փակու
մին ծագումին վրայ կառչում ին
կամ յամեցումին՝ տեսակ մը վա խկ ոտ 
ու պաշտպանողական թաքստոցի մր մէջ՝ 
կը նչանակէ պա րղասլէ ս ապաստան մր ո- 
րոն ել Հազդայինյչ ինքնութեան շատ ծա
նօթ ո բ ո շաղ ր ում ին մէջ՝.

Ւ սկա Լլան խնդիրը կր դրուի հ ա րսւ զա
տութեան եւ ա յ լութեան ՝ փոխն ի փոխ ՝ 
ազատ վարժումի մէջ՝. Այսինքն' որքան 
քաղաքակրթութիւն ը կր տանի մեղ ու բո- 
լոր հին բայց փոքր մշակոյթները դէպի 
Հ. Ա1))) բղուղի հ,մի ամ ա կա րդա կո ւմը^ ՝ 
այնքան; ին քն ո ւթի ւնը հարկ է որոնէ ինք- 
զինք օտարութեամբ ու տարրերու- 
թեամբ(^]Հ)։ Ւնչ որ ատենին կոչած եմ 
անինքնոլթիւն ։ Աչ թէ ինքնութեան բա-

նար իւրւսցուեւիք : Այլ խօսքով ր՚՚/՚՚ր
հին ու փոքր մշակոյթները կրնան փրկել սութիւն» կը կոչեմ այն հոսանքը որ ազ- 
իրենւյ «անձլւ» երբ ստանան եւ ըստ-տնձ- գը կը սահմանէ իթրե, մէկութիւն (մէկ--- 
նեն այլութիւնը իբրեւ ինքնութեան ըլ- մէկ • • • մէկ • • • ) , հիմնուելով արեան , հո- 
լալու կերպը : Գուցէ "ւրիչ ձեւով ըս- ղի , արմատի պաշտամունքին վրայ , եւ կր 
ուած, հարազատութիւնը հարկ է հ ա ր ա- միտի տարթերը նետել դուրս , այսինքն՝ 
ղատաղերծոլի , տարրերակուի , տար / ինչ Որ չի համարկոլիր իրեն :

իբրեւ, կարելի է կոչել աղէտէն ծնածը, թուա- 
կը կրկ Կան ասնելով 1922-ը : Նոր սփիւռք կը 

կազմեն 80-ական թուականներուն, մա- 
ցրւու- նաւանդ 1991-էն ետք արտագաղթի ալիք-

կա զ ր ան ք մր, ակսւ,1ւոյ պարտադրուած 
իրողութիւն մ ըն էին , հարկ է դառնան 
ստանձնոլ ած ընթացք մը, Արքա՛ն Արեւ
մուտք, այնքա՛ն Արեւելք'. Արքան տար- 

հարազատ : Անձը, ինքը[/ յնքանեե1՛ y 
Հըլլ- տարբեր)) ւրն չուած է տար-4

բերին : Ա քսորը կամ արտասա հմ անու— 
մը՝ ծադումէն դուրս ելքը պատկերն է 
հարազատութեան լքումին ՝ յար մ ա րու- 
թե ան կիրարկու մին, s ա ր բե ր ը զիս կր 
դարձնէ խնդրական ՝ կ}ր լլա յ հարցում î 
Աակայն տարբերը եթէ կը տանի ՝ կր բերէ 
ալ ղի ս ինծի ՝ ե ար) երթ ու դար ձն է հա
րազատ ո լթե ան վ արմ՜ս ւմր։ Ւնք նութիւն)) 
նո յնո ւթեանս մէջ չէ ՝ ա յ լ տարբերու
թ՜եանս : Ա, ր) երկու բեւեռներու!) միջ/, կր 
յօրինուի պատմութիւնը ՝ մ՜ամանակր ՝ ա յ- 
ս ինքն պսլ ս, մ ո լլա կան ին քն ո ւթի ւն ը :
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Il n’y a pas plus de vérité absolue dans 
l’humanitaire qu’ailleurs et la sagesse des 
Anciens comme celle des Orientaux nous 
enseigne qu’il vaut mieux, pour les grandes 
questions, s’en remettre à la voix d’un 
autre, se contenter, modestement, de la 
transmettre, de la traduire, de se rappro. 
cher d’une interprétation juste, tel So. 
crate invoquant son «daimon», tel Pytha. 
gore, initié par l’oracle et prônant une 
discipline quotidienne. Pour révéler le 
scandale de l’humanitaire en Ethiopie, 
Jean.Christophe Rufin, homme de ter. 
rain(l), a choisi d’en passer par la pro. 
sopopée, par la parole d’un intermédiaire, 
«Hilarion Grigorian, Arménien d’Afrique». 
Il relate l’installation et l’évanouissement 
d’une mission française à Asmara en pas. 
sant par l’écriture du journal qu’Hilarion 
Grigorian, vieux marchand d’armes qui 
ne vend plus rien si ce n’est quelques bor. 
salinos et autres accessoires italiens ou 
bretons (les escarpins rouges, les cirés de 
marin).Hilarion a perdu sa femme et ses 
deux fils (accidents); servi par le fidèle 
Mathéos, il coule des jours ennuyeux 
dans le luxe passéiste de sa maison.

Hilarion Grgiorian n’est pas «comme» 
un intermédiaire, il est un intermédiaire, 
à l’instar d’Heranès, dieu du commerce et 
de la traduction, des carrefours et de 
Ventre-deux, voyageur et intermédiaire 
entre les dieux et les hommes, le dieu 
«ami» des hommes(2), le dieu humani
taire, en quelque sorte. Hilarion permet 
les passages entre les générations, entre 
les lieux, entre les religions, entre les na. 
tions, entre les langues, entre les pouvoirs, 
entre les classes sociales. Entre l’auteur 
et le lecteur. Il traduit Sénèque (p.214) 
et a fait commerce (et non trafic) d’armes, 
en toute neutralité, d’une neutralité iden
tique à celle des «humanitaire» (pp.89.90: 
«Nous vendons à qui veut bien acheter 
et, si Pon veut bien prendre ce terme dans 
son sens leplus noble, je dirais que nous 
avons toujours été neutres. Neutres comme 
ces jeunes gens (fui se nomment humani. 
taires. Je sais bien que l’idée est cho. 
quante ; elle n’en reste pas moins juste, 
Nous, marchands d’armes, ne cherchons 
pas à influencer le cours des événements. 
Nous n’avons jamais eu ni protégé, ni 
idéal, ni ambition propre. Nous sommes 
au cœur de l’Histoire sans la faire. Comme 
les humanitaires»).

L’altérité inhérente à Hilarion . elle 
constitue son essence . lui confère du 
même coup le pouvoir de faire circuler 
les choses et les êtres, d’occasionner des 
rencontres, des points de rencontre (chez 
lui, au magasin, chez le coiffeur, dans un 
monastère copte...). L’altérité se révèle 
somme toute plus efficace que l’altruisme 
dont les ressorts s’avèrent douteux. Gri. 
gorian est à l’image de son véhicule, vieux 
et rare, en fonction et fragile. Jean. 
Christophe Rufin aime établir une rela. 
tion tantôt métonymique, tantôt méta. 
phorique, entre les personnes et les vé
hicules. Efrem, le mendiant aveugle, vi. 
sionnaire et pythie, traducteur des esprits, 
devient, au cours d’un déplacement des 
membres de la mission qu’il accompagne, 
interprète entre les hommes. Au change, 
ment de statut de sphère de traduction, 
de l’obscurantisme à l’utile, correspond 
un changement dans le lien au véhicule. 
Efrem ne doit plus se greffer clandesti. 
nement à l’arrière d’un camion, il a,
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ները : Ի՞նչ է հիմնական տարթերութ-իւ- 
նը այս երկուքին : Աոաջինը կը ստեգ- 
ծուի անդաոնսւլի կորուստէ մը վերջ : 
Երկրորդը արդիւնք է տնտեսական տագ
նապի եւ կարելի է նկատել տնտեսական 
սփիւոք : Աոաջին սփիւոքի Հայերը Հա
յաստանի Հանրասլետութ֊եան քաղաքա
ցի չեն, երկրորգ սփիւոքի Հայերը ունին 
Հանրասլետութ֊եան անցագիրը : Թող ներ- 
ուի ինծի ըսելու որ աոաջինը իսկական 
Սփիւոք ն է , երկրորդը’ Արտերկիրը : Ա- 
սոնք հիմնովին տարթեր օրինավիճակներ 
ունին :Հաւսկնալի է թ-է ինչո՞ւ իրարու հետ 
համայնքային կապեր չունենան: Հարց է 
թէ ո՞ր չափով այդ «արտերկրի» Հայու- 
թիւնը իը կարգին չէ մտած ինքնութեան 
տագնապի մր ւքէջ , որուն մասին գաղա
փար չ ունինք , այն չաւիով որ չի ւոարագ- 
ուիր անիկա , գոնէ մինչեւ այս օրերս :

(31) Հարցը տարթեր անկիւնէ քննուած 
է 3 • 'էիւրքսեանի յօդուածին մէջ • «Ման
կավարժութիւն մը' տարթեթութեան ի 
խնդիր», Dissonanze, I, I/COM Interna
tional, Milano, 1984. էջ 47.62:

cette fois, une place à l’intérieur (p.94). 
Ailleurs, Hilarion/Rufin, note.t.il que le 
Suisse, Gütli, ressemble, lorsqu’il parle, à 
un «moteur de camion qui gravit une 
côte», tout de même que les essoufle. 
men.ts du vieux Ricardo (qui ne s’écrit 
qu’avec un «c» dans le livre) le méta
morphosent en chemin de fer. Peut.on 
alors vraiment s’étonner du manque d’effi
cacité de Jack lorsqu’on apprend qu’il «des. 
sinait des chars à l’arrêt» pour l’armée 
américaine? Ogni dipintore dipinge sè...

L’Arménien d’Afrique, reste étranger 
en Afrique, même s’il s’y trouve depuis 
deux siècles (pp. 141.142). Le choix d'un 
Arménien dans le rôle du narrateur si. 
gnale que nous avons affaire à quelqu’un 
qui, en, matière de génocide et de cause 
humanitaire perdue, n’a rien à apprendre 
de l’histoire et peut-être beaucoup à en
seigner ou à en retirer. Sans rien dire. 
Au reste, le mot de «génocide» relève.t.il 
du dicible? Rufin en remarque sa puis, 
sance permorative : à peine lie mot est.il 
prononcé qu’aussitôt la cause humanitaire 
s’arrête. Si le gouvernement éthiopien 
’déporte’ ou ’massacre’, la mission conti. 
nue, s’il s’agit d’un ’génocide’ planifié, 
la mission doit s’arrêter pour ne pas pa
raître cautionner l’atrocité politique. 
Voilà la puissance des mots, l’évidence 
de l’illocutoire : «Vous savez, dans ces 
milieux, il y a des frontières de langage. 
Les massacres, c’est la vie quotidienne. 
Personne ne peut rien dire parce que 
vous travaillez dans une région où ont 
lieu des massacres. Mais si quelqu’un parle 
de génocide, il n’est plus question de 
rester» (pp.!39.140). La neutralité de 
l’humanitaire réside essentiellement dans 
une question de langage liée à celle de 
l’image retransmise par les media et 
adoptée par l’opinion génératrice des dons 
destinés à la mission humanitaire.

L’une des autres formes de la neutralité 
consiste en l’ignorance. Lorsque Grégoire 
arrive à Asmara, il ne connaît rien du 
pays, des coutumes, du contexte. Hilarion 
lui enseigne tout, il est l’intermédiaire 
entre ce pays et Grégoire, représentant 
de la jeunesse plus que de la France. 
D’emblée, le récit s’inaugure sur une re. 
lation spéculaire donnée par les noms 
«Grégoire» et «Grigorian», entamant une 
série d’ambivalences et de renversements 
essentiels tant au sujet du livre qu’à son 
atmosphère. On ne peut pas dire de Gré. 
goire qu’il soit la traduction française de 
Grigorian mais un devenir éventuel initié 
par l’Arménien et qui ne peut se pro. 
duire que dans la réversibilité. Cette 
dernière se signale entre autres par un 
calcul du temps qui brouille les nuits et 
les jours des Occidentaux et donc du 
lecteur qui , lisant le journal de Grigorian 
écrit aux petites heures du matin ou dans 
l’après.midi ne sait plus trop s’il doit 
prendre l’information au sens européen 
ou éthiopien. Grégoire occupe la place 
des fils disparus de Grigorian, il est la 
présence vivante dans un monde de mort 
et de momies. Grigorian capte son énergie, 
il a besoin de cette apparition du vivant 
pur, inculte, et lui transmet, en échange, 
des choses qu’il sait. Lui, l’intermédiaire, 
le moteur des transitions et des transac. 
tions, regarde cet être jeune, sa traduction 
homonymique et renversée, pour constater 
avant tout la perte d’énergie de sa mobi
lité. Grégoire, tel un Mercure de Disney, 
land, ne connaît rien à l’art de la mobi. 
lité, il a la «bougeotte».Comme Hermès, 
Grigorian est un marchand, l’intermédiaire 
entre Grégoire et ce monde nouveau, si 
vieux, entre cette histoire, l’auteur et le 
lecteur. Du point de vue de la connais, 
sance, la seule chose qu’apporte Grégoire 
à Hilarion reste de l’ordre de la vitalité, 
il lui permet de vivifier son language, de 
se sentir rejeunir par l’utilisation de mots 
nouveaux et il n’est pas sans intérêt de 
noter que ce mot sera «magouille (p.187). 
Rufin a admirablement traité la relation 
à la langue. La langue de Grigorian est le 
français, c’est sa langue d’amour et de 
culture : «Il faut dire que le français a 
toujours été chez nous une langue d’un 
usage particulier. Nous parlions arménien 
entre nous, amharique ou tigrignia à l’ex. 
térieur, italien avec les colons et nous ap. 
prenions des rudiments d'anglais à l’école. 
Le français était une exigence de mon 
grand-père» (p. 20). L’écrit et l’oral se 
disputent. Dès le titre, semble.t-il : «les 
causes perdues». Vaut.il la peine de plai. 
der une cause perdue ? Ne sont.elles pas 
perdues, ces causes, dans la mesure même

où elles dépendent d’une rhétorique, d’un 
marketing communicationnel qui finissent 
par être leur sens ? La force de Grigorian 
réside dans le contact direct, dans l’orga. 
nisation des rencontres où les paroles s’é. 
changent en vue d’rui accord, d’un marché 
conclu. Dès que le discours se trouve re. 
layé par une machine ou par l’écriture, les 
choses tournent mal: les télex et les télé, 
phones n’existent que pour piéger, pour le 
rapt et la mise en scène. La preuve qu’il 
faudrait s’en méfier ne réside.t.elle pas 
dans cette quasi.inipossibilité d’en conju
guer les verbes au subjonctif? : «qu’il n’ac. 
corde pas les subjonctifs à l’imparfait, ce 
qui parait être un signe des temps. J’aurais 
pu m’en apercevoir avant, à l’air cfu’il pre
nait lorsque je m’escrimais à lui dire, sans 
avoir l’air de chercher mes mots, ”qu’ils 
téléphonassent”» (p. 185). Rufin souligne 
le rôle de l’ennui dans le développement 
des événements. On se rappellera la force 
motrice qui lui assignait Michelet (trônant 
avec Joseph de Maistre dans la biblio. 
thèque du consulat) lui.même marqué par 
la version philosophique de l’ennui qu’est 
la mélancolie. L’arrivée de Grégoire a li. 
béré Grigorian de l’ennui et il fera tout 
pour que l’ennui ne revienne pas, ou pas 
si vite. Voilà pourquoi, grâce à lui —et 
grâce à son ennui— la mission continue, 
quelques mois. Comme dans la gravure de 
Durer, la mélancolie, la philosophie et la 
perspective ne sont pas dissociables. Le 
point de vue qu’Hilarion/Rufin nous com-
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mimique dans son journal se fait la trans. 
cription d’une perspective qui, tout au 
long du livre, est celle du sublime. L’alté. 
rité d’Hilarion, son âge, annoncent déjà 
un point de vue du dehors qui ne cesse 
de se renforcer dans le livre pour se ré. 
vêler comme perspective céleste : «Dans 
ces moments.là, je désire։ plus violemment 
que jamais être arraché à cette reptation 
terrestre. Non pas mourir, au contraire : 
vivre en hauteur, à distance de cette cor. 
ruption, plus haut que les nuages, comme 
un astre qui voit tout, qui jouit de tout 
mais ailleurs et toujours» (p. 166). Les 
commentaires reportés dans son journal 
s’affirment comme une vision des choses 
«depuis Sirius» (p. 186) et c’est avec le 
Soleil qu’Hilarion entretient des relations 
voluptueuses.

Hilarion Grigorian sait que la sphère de 
l’humanitaire —comme la vie peut-être—- 
n’est qu’une vaste représentation, une 
scène où se déroulent des tragi-comédies 
sur des airs d’opéras italiens. D’où, sans 
doute, l’intérêt de Rufin pour tout ce qui 
a trait à la visibilité ou plus précisément 
à la représentation du visible. Dans ce do. 
maine, le personnage d’Efrem détient un 
rôle important. La faiblesse de son regard 
lui donne la capacité de jouer le vision, 
naire, tantôt comme un charlatan, tantôt 
de manière plus convaincante, au point 
même de perturber Girgorian qui s’inter, 
roge sur l’aspect divinatoire d’un rêve. 
Mais Efrem le pseudo.guérisseur sans sta. 
tut ni domicile n’est.il pas aussi la figure 
de la mission ? C’est ce que tendrait à 
nous indiquer Rufin qui, in fine, installe, 
l’interprète, le consultant des esprits avec 
ses bassines d’eau, dans le consulat fran
çais, au poste même de consul pour le. 
quel, cela va sans dire, Hilarion a servi 
d’intermédiaire. Efrem initie Grégoire 
(qui se croit rationnel parce qu’il est in. 
culte) au monde des esprits avec lesquels 
il entre en contact par l’intermédiaire de 
surfaces réfléchisantes (eau, miroir). Là où 
Efrem lit des signes, Grégoire ne voit 
que des singes (p. 79) lesquels seront vus 
comme des hommes et tués (p. 146) dans 
les luttes entre rebelles et gouvernement. 
Mais, en retour, n’est.ce pas au singe que 
fait penser Benoît avec ses bras trop longs? 
Toute l’histoire ne procède.t.elle pas d’un 
brouillage des formes et des contours, d’un 
caméléonisme tout-puissant associé à la 
douceur apparente d’un Bambi dont les 
taches en viennent à acquérir la fonction 
terrible des ocelles dans la face sans regard 
d’un commissaire haineux ?

Comme dans bon nombre d’initiation, 
c’est une étrange maladie qui transforme 
Grégoire, une maladie italienne dont ont 
été atteints tous les colons fascistes : le 
«madamismo» ou «antchilite» («maladie 
de toi»). Pouvoir des mots, encore, qui 
transforment en maladie étrange une chose 
banale ou évidente pour Hilarion : le fait 
que des colons couchent avec des auto, 
chtones. Mais Hilarion reconnaît n’avoir

jamais vécu les désastres envoûtants d’, 
passion amoureuse. C’est peut être , 
qui explique ou éclaire le point dg “ ՛ 
quelque peu phallocratique d’Hila/^ 
Rufin. Pour ce qui concerne les femm 
Hilarion est Arménien, c’est-à-dire^ 

admire et admet la beauté ineffable de 
Ethiopiennes et que, simultanément i] 
peut se marier qu’avec une Arménienne՛ 
L Arménienne ressortit au genre moche ei 

mégère. En revanche, elle détient ճ 
utilité véhiculaire et scopique, elle appa 
rait indispensable au maintient de l’alté" 
rité, de l’extranéité, ou de ce qUe p0՛ 
aura appelé le point de vue perspectè 
viste d Hilarion :

«Les hommes de la famille, depuis que 
nous sammes installés ici, ont toujours 
épousé des Arméniennes. Etrange fidélité 
si l'on songe que l’Ethiopie fait pOUsser 
sur son sol de basalte des femmes qui pa. 
raissent pétries dans cette matière miné 
raie et pure, des femmes d’une beauté qUe 
l’on dit irrésistible. Pourquoi leur avons 
nous toujours préféré finalement nos d/ 
méniennes ? Ont.elles de si grandes ցՀ 
lilés ? Je suis un peu gêné pour en par. 
1er. Elles sont douces, c’est entendu, niais 
seulement quand elles le veulent et je ne 
crois pas connaître de femmes qui font de 
plus terribles colères. Rien n’est beau 
comme leur chevelure brune et drue, bien 
sûr, mais reconnaissons, sans leur manquer 
de respect, que leur corps s’alourdit très 
rapidement. Quand on les vois en photo, 
on ne peut pas en douter : nos compagnes 
sont parfois un peu épaisses, enveloppées 
même. Bien sûr, nous regardons avec at. 
tendrissement leurs larges hanches par où 
sont venus à la vie toutes nos générations: 
il n’en reste pas moins qu’en face de la taille 
étroite, des hautes et fines jambes des filles 
d’ici, la comparaison est pénible tant elle 
paraît peu nous favoriser. Non j’aurai la 
franchise de dire que nous n’épousons pas 
seulement ces femmes pour leurs qualités 
propres. Ce que nous en attendons, en tout 
cas ce que j’ai, moi, recherché, c’est, grâce 
à elles, notre maintien dans une position 
extérieure à ce pays» (p. 64).

Hilarion, transpose ainsi sur la femme 
arménienne l’ambivalence Gorgô/Baubo 
symbolique du regard sur le sexe de la 
femme, tantôt médusant (ventre avec 
cheveux), tantôt régénérateur. Il garde en 
outre son point de vue perspectiviste, 
comme le dessinateur d’une célèbre gra. 
vure de Dürer.

Les autres femmes ne reçoivent pas un 
traitement moins rigide ou conventionnel. 
Pour Hilarion/Rufin, les Ethiopiennes, 
belles et séduisantes, n’ont d’autres fonc. 
tion que séductrice, en vue d’obtenir des 
cadeaux, un départ pour l’étranger etc., à 
l’exception de quelques jeunes femmes 
qui dorment avec Ricardo pour ralentir 
son agonie en lui communiquant la vita. 
lité. Les françaises Odile et Mathilde ne 
valent guère mieux. La première (infir
mière) est hystérique. A la seconde et à 
elle seule, Rufin accorde l’intelligence, 
le savoir, un statut social respecté, une 
position d’autorité, celle du médecin. A 
croire qu’il a hissé Mathilde au-dessus de 
l’image stéréotypée de la femme pour 
mieux l’y ramener. Son intelligence se de. 
vait d’être assujettie à la passion qui, 
à cause sans doute de l’intelligence, ne 
se développe pas dans la sexualité (furtive) 
mais dans les gestes héroïques à la limite 
du ridicule. L’humanitaire semble donc 
bien une affaire d’hommes.

Il revient surtout à Jean.Christophe Ru
fin d’avoir su relancer l’antique débat 
concernant l’opposition entre l’utile et 1 art 
ou la littérature (le faire et le dire) pou։ 
indiquer, en, homme de terrain, que k 
seul ’faire’ utile, le dernier recours consiste 
en un passage nécessaire et obligé par la 
fiction du roman. Fonction de la fiction, 
fiction de la fonction? C’est par la littéra. 
ture, par le recours à ce qui a pu etre 
considéré comme un luxe au regard de 
l’urgence dans les atrocités vécues par ks 
hommes, par l’écriture donc, que RuR’1 
recherche l’efficacité. Il y parvient d autant 
mieux qu’il a choisi le genre du journa 
intime, poussant l’écriture en son demie։՛ 
recoin, au comble du superflu et de 1 inu
tile (le journal d’un inconnu n intéresse 
personne), au seul genre perdu d avance, 
dépourvu de toute finalité, comme le sou- 
lignait Roland Barthes(3) non san» avoir 

d’abord incisivement annoncé que 
journal ne répond à aucune mission»-^

(1) cf. l’analyse que Rufin vient de 

blier: «Les humanitaires et la guerre 
Kosovo», in Le débat, n° 106, Galli®3 

septembre.octobre 1999.
(2) cf. Jean.Pierre Vernant, Mythe et 
sée chez les Grecs, Maspéro, 1974, t.
(3) Roland Barthes, Le bruissement 
langue, du Seuil, (Essais), 1984, p-
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