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ԵՐԵԻԱՆԵԱՆ ԱՄԱՌ
Պատրիկ Թադէոսէանի թարմ յիշատակին 

( Պոլէնոս-Այըէս } 1965 _ էըհլան , Նոյեմբեր 9, 2002)

«ճամպրուկ» ՝ «ինքնաթիռ» երբեմն արե-* 
ւելահայերէնի բառա պա շարէն արտաք
սուած 1լ երեւին) : Աակայն ՝ ակամայ զո-
հր ես եմ ։

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

է րեւան , Ցուլիս 2002 *

Ջեմ եկած որպէս ուխտագնաց կամ 
ուխտաւոր։ Այլապէս յա րդե լի այս մ ը- 
տածողութիւնը՝ որ երկիրը սրբավայր 
կամ ուխտավայր կը նկատէ , ինծի խորթ 
է։ Տեսեր եմ ինծի տարեկիցներ՝ նոյն
իսկ Yl—ամեայ պատանիներ ՝ «Ծտյրա- 
դոյն Արեւմուտք» [ֆրանսացի քաղաքա— 
րան Ալէն Աո լքի էի' Արման թինի նոլիր- 
ւած դիրքի մը վերնագիրն է) ծնած եր
րորդ ս ե ր ո ւնգ ՝ ո րոնք համ բո ւրած են 
Զուարթնոց օդակայանի տաք ասֆա լթր 
մամ անե լու պահ ո ւն , տեղացի սլա հ ա կն ե- 
րոլ զարմ աւլած ու զուարճալից նայուած
քին տակ : Գիտեմ ՝ ո ր թատ րոն չէ ա լդ 
արարողութիւնը՝ բայց սէյղ զգացական ՝ 
թտցիկ կեցուածքը կեղծ պիտի րլլար իմ 
պարագա յիս յ

Գտցեր եմ հոն ուր որ ոտքերս ու պա
րագաներ ը ղիս առաջնորդած են : Գտցեր 
եմ իբրեւ այն անձը՝ որ երկար մամա- 
նակ ետք տուն կը վերադառնայ։ Ահա 
թհ լ ամէն ինչ ընտանի կը թուի ։
Եւ ահա թէ ինչո^ւ զգացական պահ ե ր ր 
ուրիշ տեղերէ կ  ̂անցնին։

Հայաստանը ճանչցեր եմ մտովին՝ աչ
քերով տեսնելէ առաջ։ Այն սերունդին կը 
պատկանիմ ՝ Որ Հայաստանը' հինը եւ 
նորը՝ պատմականը եւ արդին ՝ ճանչցեր

Դ!’ P P P ո վ՝ թերթերով ՝ նկարներով' ։
C Ւսկ պապե րոլ սլատմութիւններ ու

նեցած եմ որպէս ուղեցոյց ։ Այն սերուն- 
զԼն եմ որուն Հայաստանը՝ նոյնիսկ 70~ 
ական թո լա կանն եր ո ւն ՝ ա ակա լին կր

թուլացնէ ին որպէս հ ո վի ւն ու ոչխար
ները էլ Արարատը' հեռուն ՝ երեք բա ր- 
‘ոիներր առջելը։ Եւ որ երբ առաջին ան
գամ տեսաւ Երեւանի նկարը ին քնա շար մ- 
ներով՝ ուղղակի մատնուեցաւ։
Գիտեմ նման անձեր ՝ իմ ս երնդա կի ցն ե ր ս 
են :

ւո
հև

Ընտանեկան արմատներս՝ վերջին հաշ- 
ւԼ> ոչ իոկ Արեւմտեան Հայաստանի 
*ո կապ ունին * երեք քառո րդ փ ոքրա ս- 

tTUt3b » մէկ քառո րդ' կի քփկեց ի ։ Ե ս1լըզ- 
րանէ սփիլռքուած ՝ հ ա ր ի լր ա ւո ր տարի- 

Ւ վեր : Այդ իոկ պատճառո վ ՝ յաճա խ
կրկնուած այն խօսքը՝ թէ <։New York 
§ ® StatG of minci», ամբողջովին կը 
յարմաըի» Հայաստանը մտավիճակ մրն 

կամ ՝ երեւանցի ընկերոջս դիպուկ 
բնորոշումը փոխ առնե լով' «ուղեղային
մոբմոք»ի տա րբեր աստիճան մը [Զա րեն- 
յՒ «Երկ/ր "Լ,այիրխ}>ն կը շարունակէ այմ- 

էս՚կսՀյյ մնալ նաեւ այսօր) ։ Են չ ո* ւ չէ ։ 
/ է ճիչդ է ( որ այնքան Հ ա լա ս տ անն ե ր 

’ որքան Հայեր ՝ կամ ՝ ուրիշ կերպ
Ղբոլած ամէն մէկս Հայաստանի իր 
I ոակերացում ր ունի՝ ուրեմն թերեւս 
Զընդհանուր բանադրանքէն աղատիմ 

ան «</ ր բա պղծութիւնդ մտածե լու հա- 
: Ափիւռքը հիմն ուած է մ տածում ին

PUi.! , արմ ատի մ ր անկարե լի կա րօտին
ել պիտի ապրիմ այդ կարօտով ՝

PP ծնած եմ երկիր մը Աւրուկուայ ՝ 
ուրկէ մանկութեանս մեկն ած եմ ՝ ա-*
հե ^ամանակ ունեց ած ըլ՛լա լո ւ անոր 

տ կապ հաստատե լու ՝ իսկ կե ա նր[,ս

մեծ մասը ապրած եմ դրացի երկիրը 
Արմանթին , զոր ո րդեդր ած եմ [առանց 
հպատակ դաոնալու, կարիքը զգալու , քա
նի որ տեղ մը սիրելու կամ որդեդրելոլ 
համար ստիպուած չես քաղաքացիութեան 
ապացոյց բերելու) , բայց զոր բնաւ չեմ 
կարօտցած , նոյնիսկ երբ 40 որ հեռացած 
ն՚Ր անկէ : Իսկ հիմ ա եւս չեմ կա րօտ ց ած , 
երկու տարիէ ի վեր մեկնած ըլլալով :

Ու հակառակ մտավիճակին, հակա
ռակ անոր, որ Երեւանն ու Հայաստանը ,
1-989—/' , 92-/' , 96—ի կրկնակի 98—/' եւ 
2002—/' Երեւանն ու Հայաստանը ան պայ- 
ման իմ պատկերացուցածիս պէս չեն 
միշտ [արդեօք ինչպէս ս սահմանել այզ 
պատկերացումը) ՝ միչտ քալած եմ Երե
ւանի փողոցներէն ** . Պ ո ւէն ո ս—Այ ր է ս ի 
փողոցներու միևնոյն հարաղատութեամբ : 
Ենքզինքս դրսեցի չեմ զդար ։ Ենչո^ւ ՝ չեմ 
դիտեր։ Արդեօք որովհետեւ զգացական 
չէԲ եղած կապս ։ թէեւ վերջին երկու 
տարիներուն՝ ամէն դարձիս՝ Պուէնոս-* 
Այրէ սի մէջ ես ինծի զղացած եմ օտարա
կան ՝ հեռաւոր ՝ նոյնիսկ' նայուածքիս ՝ 
իմ ամենամօտիկ րն կերն ե ր ո ւս հետ յա
րաբերութեան մէջ-. P-այց երեք շաբաթ 
Երեւանի մէջ չեն ղդաց ներ , որ ե ր րեւի ց է 
դաց եր եմ ։ Զարմանալի հակասութիւն ՝ 
չէ^ ՝ երբ դուն քեզ կը զղաս մ ե րուած՝ 
որքան որ դի տա կից ես ՝ որ ա շխա րհ ա- 
հայեացքով ՝ մտածելակերպով ՝ նիստ ու 
կացով հիմնովին տ ա ր րե ր ես ։ Աա յց ա- 
մ էն տ ա ր բե ր ո ւթ ե ան մէջ նաեւ հար ա- 
զատութիւն մ ր ՝ մ օ տ ի կ ո ւ թ ի ւն մ ր կայ ։ 
Ծ տյրերը միշտ կը դպչին իրարու։

Ո Լ- Հայաստան կ՚այցելեմ որովհե
տեւ*»* կարօտցեր եմ «^riZ» Հայաստանս :

Q բադի ր չեմ պահեր ՝ u u վ ո ր ո ւթի ւն չու
նիմ ։ Ղ* է պքե ր ո լ րն թաց քր ա լնքան արադ- 
րնթաց է՝ նոյնիսկ երբ ամէն օր կը թուի 
անփոփոխ շա ր ունա կա կան ո ւթի ւն մր՝ որ 
մ ամ ան ակ էկայ միտք ամփոփելու։ Ե> ա- 
ւելի լաւ՝ եթէ ճիշդ է) ո ր պատմութիւ— 
ն ը գրել կը նշանակէ զա յն մ ո ռն ա լ : *[/ախ- 
ընտրելի է՝ որ դրուի միայն կմախքը ա- 
նոր ՝ րա ց ա ռա սլէ ս ա պա լին ե լո վ յիչորԼո1~~ 
թեան մերթ դաւաճան ՝ մերթ անդ ալա
ճան ծա լքե րուն :

խառնուրդ մ ր' առօրեայի պատառիկ- 
ներու եւ անոնցմէ բխած տարա բնոյթ 
խոհ երու ՝ անմշակ ՝ անամ րողջ ՝ առաջին 
շունչով յանձն ուա ծ թուղթին î Գի տա կ— 
ց ութեան հոսք մը՝ սլարզապէս ։ Անկ ա- 
տար' հաւանաբար ՝ հակասական թե- 
րեւս ։ Անկտտա ր կամ հակասական ՝ ինչ
պէս մեր վիճակը ամէնուրեք։

*

«Եկել էի Նի >֊Ե ո ր քի ց , չէրէղ Փարիզ -. 
Ոայց էս անտէր Փտրիզ—Երեւան ռէյսում 
իմ կորան։ Աամալեո թր ինձ բե
րաւ՝ բայց նրանք "որոշեցին" Փտրիղր 
վայելել» ։

Այս դէպքին հերոսը պարդ երեւանցի 
կրնար ըլԼաէ , անխուսափելի ռուսերէն 
բառերով [«Փ տրիզի ճամ բութ ՝ «թռիչք» ,

/’ ՛եկ"! ք չեզում մը. մերթ րնդ մերթ, 
ճամ բո րդութիւննե բուս ընթացքին ՝ հա
ճոյքով [անկատա ր) արեւելահայերէնի 
կքԼ վե ր ածեմ խօս ո ւած քս ՝ մասա լք բ' n— 
րովհետեւ երբեմն «չենք հասկանում»՝ 
մասամբ' ո րպէսղի ցոյց տամ ՝ թէ «մենք» 
ալ «իրենց» պէս կրնանք խօսիլ՝ մա
սամ բ' որպէսզի խաղւսմ լեզուական ան- 
ցումներու արանքին ։ Ե ^_ոJ միեւնոյն
ծառի տարրեր ճիլղերն են՝ տարրեր' 
անկասկած ՝ բայց նաեւ' նոյնական ։ Աչ 
մէկ ճիգ կ՚ընեմ ՝ սակայն ՝ հնչիւններ 
վերարտադրելու՝ քանի որ արեւմտահայ 
ինքնութիւնս ծպտելու փորձ մը չէ ՝ ել 
խևդհակառա1լն' PnrL նկատելի դառնայ ՝ 
որ հայերէն «հա/c» խօսիլը մենաշնորհ մր 
չէ ՝ ինչպէս երբեմն կր տեսնեմ ՝ ել որ 
եթէ մէկը կրնայ արեւելահայերէնի անց- 
^Ււ '՛ուրիշ մը կրնայ ա ր ե ւմ տ ւս հ ա լ ե ր էն ի 
անցնիլ։

Միւս կողմէ՝ ծսլտուելու որեւէ փորձ 
չեմ կրնար ընել ՝ քանի որ արեւելահա- 
յերէնս դրական ՝ դրքտյին է՝ ի ս կ մ ե ր- 
որեայ Երեւանի խօս ա կց ա կան ր գրակա
նի՝ ռուսերէնէ թաբդմանուած կառոյց- 
նե րու ՝ ռո ւս—ան ղլե ր էն փ ո խ ա ռո ւթ ի լն- 
նորոլ, չեղա լեղուի (argOt) բա ր բա
ռի խառնուրդ մրն է՝ որու տակէն ելլե- 
լո ւ համար մերթ հայերէնի ամ րողջ 
գիտութիւնդ քեզ չի փ ր կե ր ՝ քանի որ 
այԳ 1ևզո՚ր1՛ գի րքե րուն մէջ չկայ դրեթէ, 
բայց միայն թեր թե րուն մէջ կ՚երեւի՝ 
kn ղմնակի կե ր պո վ ։

Ուրեմն՝ այսպէս ՝ ՀՀ Հ սւյ կա կան Աւիա-
ուղյւներ^ հրէշային [չեմ դիտեր թն չ հ ը- 
րաշքով արեւելահայերէնը aérOpOTt^ «տ- 
ւիակայան^ չէ դարձուցած ՝ փոխան' ՀՀօ- 
դանա լա կա յանկչի) անունով օմտուած ըն
կերութիւնը պա յուսակներս Փարիզ ձդած 
է ՝ հակառակ անոր որ թռիչքէն վծզ մ՚աւմ 
առաջ Նի,-Ե ո րքի օդանաւէն փո խադըր-
ւած էին։ *ԼքՈյնր պատահած է Մ ան չես-
թ ըր էն ՝ թո րոն թո յէն՝ Ամոթերտամէն ե- 
կած տասնեակ մը ճամ բո րդներու ՝ առ
նուլովն։ Այս մէկր ՀհՀալ յկա կանաչի մենա
շնորհը չէ ընղուն ինք ։ Անգլիական եւ ա- 
ւըստ րիա կան րն կե ր ո ւթի ւնն եր ը եւս Ցու
լիս ի ւս յդ ա ոա ջփն շա րա թ ը շա րք մ ր
մ ա բլրի կ ««ւ/եր կ ո լ բոպիկդ ձդած են Ե ր ե- 
ւա նի մէջ ։ [Եւ նման բաներ կը պատահ ին 
աշխարհի ուրիշ կողմեր եւս ՝ բայց * * *) : 
Հապա եթէ ճամբորդ մը մէկ շաբաթու! 
եկած ըլթp • Պ ա յուսակնե րր կը հաս-
նին ՝ իրենք արդէն մեկնած կ'ըլլան * * * 
աշխարհի միւս ծայրը։ Ականատես ու ա- 
կանջալուր եղած էի այս դէպքերուն ՝
բայց անհամ ութիւն ր միայն կը զդաս՝
երբ մորթիդ վրայ կը կրես :

Եը հեռա ձայն եմ գրասենեակը ամէն օր՝ 
՛խարջին պա տ ա ս խ ան ը կՀ ԸԱտ J , թէ ձՓա— 
րիզիզ ասեցին՝ որ մեծ թոլոլի ճամ պ- 
Ը ո ւկներ են ուղարկում Հինգշաբթի օր» : 
Անո^ւն՝ պիտակի թթ լ ։ Զէ այդպիսի 
մանրամասնութիւններ պահանջելը Ղ՜ի1՜՜ 
ւանակա լութեան ա մ են սւ ս ր բղան օրէնք-
նե րուն դէմ սլիտի մեղա որեւէ երկ
րի մէջ*. Պ* ի ւան ա կա լը ՝ որպէս կանոն [բա
ցա ռո ւթ ի ւնն ե ր ր յա րդե լի են) ՝ միլիոն
տուեալ կ^ ո ւղէ ՝ բայց երբ տուեալ մը 

ուզես ՝ միայն անորոշ սլատասխաններ 
կը ստանաս՝ կամ Պարոյր Ա ելակի ոգե
կոչած «չի կարելիէն ։

Հինգշաբթի կէս Գե tJ* ր թ* ՝ զարմիկս 
զիս Օդակայան կը տանի ։ Ե rJn*֊P * եծ 
թուով» եկած են՝ բայց բախտաւորներէն 
չեմ ։ Ուրբ աթ հեռա ձայնելը անիմաստ է 
[Ա ահմ ան ագրո ւթեան օր' արձակուրդ) ։
Երկուշաբթի օր ոչ իսկ փորձ կ՚ընեմ * կէս 
գիշերին բախտս կը փորձենք ել այս ան
գամ ան ինծի կը մպտի ։

Հաս կնա լի է ՝ որ մամանակի ՝ մինչեւ օ- 
դա կա յան երթալու՝ հագուստեղէնի եւ

այԼ պիտոյքներու ծախքը սլիտի չհա- 
տո,.ցՈ,.[, , բայց եթէ ա ռն ո ւաւլն որոշա- 
ս1էս ԸսԷՒն PP * * * * Ետմ երեք օրուան 
ուշազում ը նուազեցնելու- միջոցին ձեռ
նարկէին ։ վամ անկեղծ ^իրԼ մը ընէին' 
պայուսակ «չկորսնցնելու» ։ Ամ առ է , 
շատ մարդ կը ճամբորդէ՝ րտյց կրնա^նք 
մարդիկ ն արգոց տեղ դնե լ ել ոչ թէ... 
պա յ ո ւս ա կն ե ր ո լ ։

Ութ տարիէ ի վեր Հայաստան ապրող 
արմանթինահայ ընկերս' Պատրիկը՝ ին
ծի ձ էկ—երկոլ ձեռք հագուստ փոխ կու 
տայ՝ իսկ ես ալ թերթամ Շրջանային 
[գետնուղիի Երիտասարդական կայարա
նի շրջակայ փողոցները) ՝ Հայաստանի 
տնտեսութեան իմ համեստ ներդրումս 
կատարելու' շապիկներու ՝ փոխնորդնե
րու՝ ածելիներու ել այլ իրերու պաշար 
հաւաքելով։ Առնէ երեւանեան կ են զ m թլի 
ամ էնօրեայ գին ե ր ո ւն քնն ա ր կո ւմ մ ը ի- 
րադո բծելու յարմար առիթ մրն է։

*

խանութները ապրանքով լեցուն են ։ 
Ց աճա խո րդնե րու նկատելի թիւ մր կտ f 
նոյնպէս։ Գնող' չեմ դիտեր՝ բայց հաը- 
ցբնող' ի հարկէ ։

Եթէ տոլարով հաշուէք ՝ դիները ծիծա- 
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չահող թոշս,կառո, մը կամ 30 աո- 
լար չահող համալսարանի դասախօս մը-. 
Այսօր, նուազագոյն ապրուստի համար 
դոնէ 100 տոլարի սլէտքը կայ-. Իսկ բը- 
նակչութե ա ն 60 առ հա բիւրը [վերջերս 
ըսած են ՝ թէ 50 առ Հտրիլրը) աղքատու
թեան դի ծ էն վար կ՚ապրի [Հայաստանի 
սահմանումով օրական 1 տոլար) :

Հււս ու հոն մ ո լր ւս ց ի կն ե ր կան ՝ թէեւ- 
նուաղ կը թուին ըլլտ լ քան 1998-/'î» եւ 
առաջուան կազմակերպուած խոլմրերր 
մէջտեղը չկան : Պոռնիկներ չեմ տեսներ 
-կ՚երեւի թէ իրենց յաճախած լիաննե
րէն չեմ անցած-, րայց դիտենք, թէ լը- 
րաղրական հաղորդումները հէքեաթ չեն , 
"2 ալ խ՚ուրքիա կամ Արաբական իմ ի- 
րութիւն «աչխտտիլը»' առասպել : Կէս 
գ [՛լերին , տուն դարձիս , փողոցները քը- 
նացողներ կը տեսնեմ : Հեռատեսիլէն
՛Լերջերս ցոյց տուած են , կ՚ըսեն ինծի , 
մեծ թիլով մարդիկ որ Աուիետաշէնի ա րլ- 
բանոցր կր խաոնէին ։

Եթէ դուք Արման թինէն ԸԼԼաք UJJU 
բաները տա րօ րինակ չեն : Մ ուրացկան
ներ ՝ պ ո ռն ի կն ե ր ել աղբը խաոնողներ 
[հիմ ւս նաեւ անօթ ո ւթեն է մ եոն ո զներ) : 
երեք տարի առաջ, «տ/}առաջ»ի էջերուն 
մէջ ՀԱրմ-անթինի ել Հայաստանի "երկ- 
ւորեակ՛՛ տնտ ես ո ւթիւնն, երր» խո րաղըր- 
ւած յօդուած մ ր դրած էի . . .

Նման պատկերներ կան նաեւ Արևմոլտ-
■րԼ՛ չատ մը երկիրներու մէջ, չէ՞ -.

Ա ակա յն , պիտի չո ւղէ ինք ղանոնք տես
նել ընդհանրապէս , եւ Հայաստանի մէջ' 
մ ա սն ա ւո ր ա սլէ ս :

Ի հարկէ, տմ էն ին չ ս եւի—ս եւ չէ ՝ ո^ չ 
ալ ճեփ—ճերմակ։ Հայաստանը չի մեկ
նաբանուի ր սովորական չափանի շերով՝
ո ւ. 1սորՀPrltuյին ^Տլ- ոձ աL յետխորհբղա
յին մամանակներուն ։

Մ ի*-Ա կողմէ՝ կը նկատեմ ՝ որ թէեւ բ ր- 
նակչ ու՜թ եան փոքր մասն է որ սրճարան 
մը կամ ճաշարան մը կրնայ մտնել [եւ 
վճ սւ ր ել 800 դրամ' բա մա կ մը «Ար են ի» 
Ղ՜Ւ^ՒՒ կս/մ 400 դրամ' «Եոտայք» դա ր ե- 
ջոլրի մր համար) ՝ մանողները միայն 
«[նոր Հայեր»ր չեն՝ ոչ ալ Սփիւռքէն վե
րադարձածներ ր կամ զբօսաշրջիկները։ 
Սովորական մարդիկ կ՚երեւին։ Ու֊րբտթ 
կամ Շ տ բա թ գիշեր ՝ «Առագաստ» ը լե- 
ցուն է՝ եւ երկու սեղաննոց տեղ մր }Հ-

Հտ ղփլ նորածին միջին դասակարգ մր 
կայ ՝ որ հակառակ տն ա ե ււ սւ կ 1/1*11 սարսա
փելի բևեռացում ին [եկամուտներու բաշ- £
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• ► խումը ամբողջ ՀԱՊ-ի ամէնէն անհաւա- 
սարն է)՝ կը փ„րձէ շունչ առնել։ Այդ 
հատուածն է , որ իյ տ ա ս ա լե ր ու տեսե
րիզներ կը գնէ Լա յմմ նաեւ' DVD^f) , 
առձեռն հեռաձայններ կը գործածէ , իր 
տունէն Համացանցին կը միանայ եւ չա
փաւոր սպառումի կամ փորը իյ ան ութ ի 
գոյութեան մզիչ ումն է : Գրամը ուրկէ՞ 
կոլ գայ։ Ըստ իս , մեծամասնոլթեամբ ՝ 
Հայաստանէն գուբս ապրող կամ աշխա- 
տող ազգականներէն ։ Րայց նաեւ' տե
ղական որոչ խաւէ մը՝ որ րի չ մը աւելի 
բարձր ամսականներ կը ստանայ րան 4—5 
տարի առաջ , ինչպէս ել , հաւանաբար , 
պա րկեչտ ձ ե ռն ե ր է ց ո ւթե ամ բ յատկանը չ- 
ւող անձերէյ

1989-/4/ սորված էի , թէ «վե^ը լալ կը 
մ՛նի՛» • • • ! Այգ խօսրը < ակա ռակ ամէն 
ինչի , հակառակ բոլոր յ ո lu ա րե կ ո ւմն ե- 
բուն , դեռ ախո րմ֊ա լուր բան մը ունի իր 

Մինչեւ ե^րբ*. Չապրինք ՝ կը տես
նենք յ

եանցը անհ աւաս ա րո ւթ ի ւն ը կը ւէերա— 
տուրքէ րոլ ծածկում ին , հարկեր

չվճարելուն եւ զեղծարարութեան եւ իր 
վախը կը յա յտնէ ր , թէ չափաւոր ազա
տականութեան փոխարկն Հայաստանը
*1այրենի դրտմ ատի րութեան ճանկերուն 
մէջ իյնար :

Եթէ վճարունակ անձերը չեն վճարեր
-յաճախ որովհետեւ «վեր եւներ ո ւմ» հո
վանաւոր ունին—՝ ծառա յութի ւննե ր ր կր 
մ ա սնա լո ր եց ո լին սուղ մենաշնորհներու 
ի նպաստ ել զեղծարարութիւնն ու կա
շառակերութիւնը ամէնօրեայ բառեր են՝ 
արդիւնքը կ՛՚ըլլայ... անտառի օրէնքը։

Գո րծադր կո ւթ ի լն ը ՝ միացած' դրա
մատիրական ընչաքաղցութեան ՝ առիթ 
դարձած է ՝ որ Աահ մ ան ադր ո լթե ամբ «սո
ցիալական պետութիւն» հռչակուած Հա
յաստանին մէջ հակասոցիալական երե
ւոյթները վխտան : Կան անձեր ՝ որոնք 
խանութի մը վարիչ են՝ շաբաթը եօթը օր 
եւ տարին 365 օր կ՚աշխատին {մէկ-եր- 
կոլ օրուան արձակուրդով՝ առաւելագո յ- 
նը) ։ օրական 12 կամ աւելի մամեր՝ ել 
120 տոլար կը շահին : Ո՛չ 35 կամ 40 
մամ ուան օրէնք՝ ո՛չ երկշարաթեայ ար
ձակուրդ։ Պաշտօնեաներէն շատերն ալ՝ 
հաւանաբար ՝ նոյն վիճակին մէՀ են ։ Այ
լապէս ի՞նչ ։ «Եթէ չես ուզում ՝ դիմում 
դրի , մի ուրիշը ք„ տեղը կը գտնենք» : 
Գործազր կութեան անպաշտօն տոկոսը 30 
առ հ ա ր ի ւր էն աւելի է ՝ ըսելփք կը մնա՞յ ։

Առաջոլան «ս եղանիկս,յին» տնտեսու
թիւնը դարձած է «ս րճա ր անա յ ին» ։ Ամէն 
քայլափոխիդ մեծ կամ պզտիկ ՝ շքեղ կամ 
համեստ սրճարան մը ։ Ամէն առաւօտ կա
նուխ՝ ընկերոջս Զարենց փողոցի բնա
կարանէն կ՚ելլեմ եւ, որպէս ծէս՝ կ՛ոլղ- 
ղրւիմ համալսարանի դիմացի այգիները՝ 
սուրճ ու թխուածքի նախաճաշով օրս 
սկսելու։ Սրճարան ըսուածը այդ է՝ „,ր 
կու գան ել քեզի կը մատուցեն իսկական 
գաւաթով „լ պնակով ՝ վաւերական սուրճ 
մը՝ ել ոչ թէ ամերիկեան իրարու նմա-, 
նող այս «շղթաները» , „,ր վաճառասե
ղանէն սուրճը պիտի ստանաս թուղթէ 
գաւաթի մը մէջ՝ անկէ ետք կաթն ու 
շաքարը պիտի խ առնես ուրիշ ս եղանէ մ բ 
օզտուելով՝ սեղան մը պիտի գտնես որ 
նստիս „լ անանձնական «սուրճ» մը վա
յելես՝ վերջապէս' գալաթր աղբամանի 
■քը -քէջ նետելու համար* Փրեվէրի «Dé՜
յ©սո6ր du matin»£ Ամ երի կայի «Star-
bucks»^/*/**-^ ձ*էջ պիտի չգրուէր ... *

Երեւանեան այս ծէսով ես կը վերա
գտնեմ արմանթինեան այդ հոյակապ սո
վորութիւնը {Փարիղէն փոխ առնուած՝ ի 
դէպ ) , երբ կրնաս 10 մա մ նստիլ սուր
ճի գաւաթի մը դիմաց ել համաշխարհա
յին բոլոր տադնտպները լուծել ՝ սիրած 
ա,1$1՚1ւ[՚գ զգացումներդ խոստովանի լ , 
կեանքի բոլոր ա ռեզծո լածն ե ր ը վերծա
նել արարողութիւնը վերստին կրկնելու 
համար յտջորդ օրը :

***

Են չպէս դիտէր y Երեւանը աչխա րհա դը- 
րական ՀՀ/ի ո ս ^ի մը մէջ կը դտն ո լի ել 
բն ա կի չն ե ր ը ամաոը դատապա րտո ւած են 
ձուազեղի պէս տապկուելու*, Այս ամ լո
ռը բացառութիւն չէ ՝ հոդ չէ թէ «շողը» 
քիչ մը ո*~շ սկսած ըլլայ՝

Հիմա րաղարի գլխաւոր փողոցներն 
ալ կիսակործան վիճակի մէջ են , րան ի 
որ կը նո րոգոլին «Լինսի» հիմ՛նադրամի 
տուած գումարով։ Ե լ անշուշտ՝ ամրան 
տարն ու փոչին իւրա յատուկ խառնուրդ 
մը կը բերեն :

'Լերջին անդամ ճիչդ չորս տարի առաջ 
եկած էի 98-/' ամ առը , ել անչուչտ բա
ւական մամանակ անցած է ու փոփոխու- 
թիւնները ակներեւ են ՝ թէ՛ լալ եւ թէ 
գէշ տեսակէն ; Պիտի ըսէի ՝ թէ ղի„ յատ
կապէս կը տպաւորէ ՝ որ մարգոց նայ- 
ւածքը չունի այդ մռայլ՝ ծանր երանգը՝ 
սր 96-98-/ երեր այցե/ոլթիւններուս րը- 
նորոշ էր։ «Մութ տարիների-» մղձաւան
ջը եւ առթած յուսահատութիւնը կարծէր 
ետ մնացած է ՝ ինչ որ անչուչտ չի նշա
նակեր՝ թէ մո ղով՛ուրդին վ իճակը զգա
լապէս բարելաւուած է' ընկերային ու 
տնտեսական ա ռո ւմն ե ր ո վ :

1998-/- րնտրոլթիւններոլ նախօրեակին 
գրած թղթա կց ո լթ ի ւնն ե ր ս կը չեչտէին՝ 
թէ մողովոլրդի-լ, գլխաւոր մտահոգոլ- 
թիւնը գործի պակասն էր։ Այսօր՝ մտա
ծութիւնը չէ փոխ ուած : Երբ կը յի- 
չեցնեմ 2001-/ 44-000 ա չխա տատ եղին ե- 
րու շեփո րուած ստեղծումը՝ ամէնուրեք 
միայն քմծիծաղ մը կը ստանամ որպէս 
պատասխան։ ճիչդ է՝ մարդիկ խորա
պէս սկեպտիկ , թերահաւատ դարձած 
են ՝ այնրան հարուածներէ ու յուսախա- 
րոլթիլններէ ետր , բայց վիճակագրու
թիւներու կա ս կածե լի ո ւթի լն ը խորհըր- 
դային չրջանէն եկող ախտ է ել անկա- 
խոլթեան շրջանին փոթուած չէ՝ ս կս ը- 
սելուԼ ընտրական րոլէներոլ պարբերա
կան խարդախութենէն մինչեւ վերջին 
մարդահամարին շուրջ բարձրացած շշուկ- 
ները յ

9-/7րծի վերաբերեալ մթնոլորտի փով, ո- 
խոլթիլն մը կայ։ խանութներ կան՝ ո- 
րոնր առաւօտեան 8 • 30-/4/ կը բանան ՝ ու
րիշներ Հշոլրջօրեայ»' 24 (եամ 1լ ա չխա-
տին եւ 1992—/ «սեղանիկս, յին» տնտե
սութիւնը կամաց-կամաց կը դառնայ 
աւելի բարետես ու երբեմն շքեղ վաճա
ռատուներու ցանց ։ Այլեւս չկան 1989 - 
1992-/,Ï, կայծակի արագութեամբ հաշ- 
ւըւող ՅւՆճՇԱՏները ՝ որոնր փոխարինուած 
են ձեռրի հ ա շո լա ր կի չն ե ր ո վ , Հիմա յա
ճախակի երեւոյթ է սրճարանի մը կամ 
ճաշարանի մը մէջ հաշուեցոյցի ներկա
յացումը՝ կամ դէպքէ դէպք' «ֆի ս կալա֊ 
եթ՛ 2էկ»Ւ յանձնում ր յաճախորդին։

Զանազան խանութներու մէջ պաշ
տօնեայ կ'ո ւղո լի : ՛Նախկին բանուորական 
գաս ակտ րղը հիմա դարձած է սպասար
կողն ե ր ո լ դս/սակարդ մը : իսկ Երեւանը' 
հսկայ վաճառատուն մը , ուր ամէն ինչ 
կ՚առնուի ու կը վաճառուի , ել ուր սկսած 
է բազմանալ տեղական ս, րդի ւնա րե ր ո ւ- 
թետն ներկայութիւնը' արեւմտեան չա
փանի շերով յաճախ ընդունելի ծ բարու- 
մով*.

Տարեսկիզբին՝ Համաշխարհային Գրա- 
մատան նախկին ներկայացուցիչ էլ ներ
կայիս տնտեսական հարցերու նա խ ագա
հական խորհրդական ^Լահրամ Ներսիս-

Սրճարանները ամէն տեղ են, ՝ պատեհ և 
անպատեհ ։ Կանաչ գօտիները հետզհետէ 
կը գրաւուին , կարծէք այդքան մեծ ըլ
լար սուրճի եւ այնքան պակաս' մաքուր 
օդի պապակը։ Արդէն թափանցած են՝ 
պաշտօնական որոշումով ել հերթական 
«զո րծա ր ա ր» ի գրպանի օգուտին՝ Օփե
րայի հրապարակէն ներս • փով-քովի ՝
զիրար հրմշտկող ՝ «Առանց Սահմանի
Ս րճա րաններ» կազմակերպութիւնը հիմ
նելու գործընթացին մէջ՝ բարձրաղաղակ 
կամ բարձրաձայն երամշտութեան մր 
մականին տակ ՝ որ ամէն ինչ է' բացի ճա
շակաւոր ըլլալէ՝ ել որ քեզ կր ղրկէ 
սուրճը իսկապէս վայելելու՝ մտերմիկ 
խօսակցութիւն ունենալու ամբողջ հմայ- 

••

Իմ գնած հազուադէպ թերթերէն մէ
կը «Գրական թերթ»ի Յոլ/փս ^-ի թիլն 
է ՝ ուր խմբագրոլհի Կարինէ է)ոգիկեանը 
ստորադրած է «Օպերան՝ սրճարանները՝ 
մենք։ Մենք...» երկարս, շունչ ու վերին 
աստիճանի հետաքրքրական յօդուածը , 
որմէ միայն մէկ հատուած կ՛ուզեմ մէջ֊ 
բերել . _ յ

«Հիմա մի միամիսւ հարց տամ (այս 
յօդուածում "միամիտ" հարցեր դեո լի
նելու են) . այս լքի թուռ տարածքում, մի 
թուռ ծառ ու խոտի մէջ 15 սրճարանը 
(Բայն ո՞լ1 կարող է երաշխաւորել, որ սա 
վերջնական թիլ է) շատ չէ՞ : Այդ ե՞րր 
դարձանք այդքան սրճամոլ , լալ, րա 
մեր համաքաղաքացիները երեկոները չե՞ն 
ուզում պարզապէս գալ զբօսայ գի երե- 
1սայՒ յ թոռնիկի, ամուսնու կամ սիրած

տղայի հետ, նստել ծառերի տակ ու զը- 
թուցել : Պարզապէս զրուցել, ոչ թ-է ամէն 
կողմից լսուող բազմաձայն երաժշտու
թեան գերին դառնալ : Ախր , քաղաքում 
այ գի չմնաց , նստարան չմնաց, նստա
րանները վերացրին, սեղաններ շարեցին 
ու եթէ, մարդ էս , յոգնած ես, կամ պար
զապէս նստել ես ուզում, այդ սեղաննե
րի շուրջ շարուած որեւէ աթոռ քեզ հա
մար չէ: Որովհետեւ դու, քեզանից ան- 
կախ , քաղաքացուց վերածուել ես յաճա
խորդի ; էսկ եթէ վճարել չես կարող , այ
գին քոնը չէ: Էսկ րնդհանրապէս, ի՞նչ 
է քոնը այս քաղաքում, եթէ վճարել չես 
կարող . . .» ;

Օփերայի հրապարակը՝ այսինքն՝ Ա- 
ղատոլթեան հրապարակը : ՛Լա ր ա բա ղետն 
շարմումին ծննդավայրը։ Հիմա որ վտ- 
րտրւող — Հայաստան արուեստական հա
կադրութիւնը կը բանեցնեն («Ատեփանա- 
կերտը գրաւել է Երեւանը») ՝ փառքի ու 
ողբերգութեան այդ տարուան նուիրա
կան խորհրդանշանը արմեղրկումին մաս 
՚1Ը կաղմ է կարծէք։ «Սենտիմենտալ» 
Ափիւռքահայու կարծի՞ք։ փտլ լիցի։ 
Բայց ■'ւ-հ ■fԸ երեւակայեցէք փարիզեան 
Յաղթանակի կամարին կամ ամերիկեան 
մայրաքաղաքի Ուաշինկթընի դամբանին 
առջեւ սրճարան մը ։ Կան բաներ ՝ որոնց 
■դէտք չէ ձեռք տալ ՝ որպէս ղփ տեղ մ ր 
«աւանդ)) ու «աւանդութիւն» կո չուած- 
ներր շարունակեն իրենց ուրոյն կեանքը 
ապրիլ մեր կեանքին վրայ իրենց բա
րերար , անտեսանելի ու անտեսուող դե- 
րը կատարելով :

*

Պատրիկը՝ ինծի մօտիկ „լ իրեն նաեւ 
ծանօթ հայաստանցի ընկերոջ մը հետ 
միասին՝ եկած է օդակայան գիմաւորելոլ 
զիս ։ Կէս գի շե ր ը շատոնց անցած է ՝և պա
յուսակներու fiasco^' ետք ճամբայ կ՚ել
լենք գէպի քաղաք։ Նաւթի կայսՀրաննե- 
րոլ թիլը այնքան է ՝ որ կարծէք ինքնա
շարժերու թիլը գերազանցէր ; իսկ ա- 
նոնց լուսաւորութիւնը կրնայ հանգիստ 
‘fԸՅԻԼ՛ ‘ ’ որեւէ գիշերաբոյնի հե տ : Մեր 
ընկերը՝ աղօթք մը ըլլար կարծէք՝ մէկ 
առ մէկ կ՚արտասանէ ամայի ճանտպար- 
հ[7 եզերող բոլոր «խանութպաններուն» 
անունները' պատգամաւորներ՝ նախա
րարներ ՝ քաղաքական գործիչներ ... ;

{Հինգ օր ետք՝ ինքնաշարմ մը պիտի 
զարնէր զինքը՝ ամբողջովին պատահա
կան կերպով՝ եւ հրաշքով փրկէր իր 
կեանքը' կոտրած ծնօտի մը ել ոտքի մը 
գնով՝ որ դեռ մինչեւ այսօր ղինքը տու
նը կը պահէ։ Երեւանի վարորդները չեն, 
յատկանշոլիր օրէնքներու յարգանքով 
կամ... անցորդներու կեանքի խնայու
մով։ Կը վազեն՝ առանց նայելու թէ դի
մացը ո՞վ կամ ի՞նչ կ՚ելլէ) ։

^-ականներու կէսերը ՝ արմտնթինցի 
լրագրող մը մողովրդային մեծ յաջո
ղութիւն վայելած գիրք մը գրած էր' 
««Արմանթինի տէրերը»՝ „լր կը պսյտ_ 
մ էր երկրի գլխաւոր գործարարներուն
ո ւն եց ո ւածքին և այդ ունեցուածքին հաս
նելու յաճախ կիսով չափ օրինաւոր մի
ջոցներուն մասին։ Այդ բոլոր մարդիկը 
ձեռնս,ր կատ է ր ե ր էին՝ որոնք մնացած են 
իրենց ծիրին մէջ՝ թէեւ քաղաքական 
մարզփն մէջ իրենց ազդԻցոլթի,գ,ը րս,- 
նեցնելով î Հիմա , հարկաւ ՝ քաղաքա
կան մարդիկ միացած են ունեւորներու 
դասակարգին ՝ օգտո լելով ^-ականնե
րու զեղծարարութեան ել անպատմելի- 
ութեան ալիքէն ։ Մ ի՛ զարմանաք ՝ ուրեմն ՝ 
որ յառաջիկայ Փետրուարին տեղի ու
նենալիք նախագահական ընտրութիւնե
րուն՝ ըստ հարցախոյզներոլ՝ առաւելա
գոյն քուէ ստանալիք թեկնածուն ... 18
առ հարիւր ունենա,։ Անշուշտ՝ հարցա- 
խոյղներն ալ կը սխալին։ Նախագա՞հ' 
18 առ հարիւրով։ Արմանթին ալ ballo- 
tage-A գրութիւնը կայ, բայց կ՚երելա- 
կ-յէ՞ք «մողովրդային կամքՀի արտա
յայտութիւն մը այս չափանիշներով՝ 
րնտ ր Ո լթի լնն ե ր էն չորս ամիս առաջ..

ժողովուրդին մօտ՝ այսպէս՝ խ„րա_ 
գոյն արհամարհանք մը կայ քաղաքական 
ամբողջ դասուն հանդէպ՝ „րոլ ամենա- 
րնորոշ արտայայտութիւնն է «QUe se 
vayan» («^'զ երթա՛ն») խօսքը՝ որ ար
դէն նշանախօսքի աստիճանին հասած է ։ 
երկիրը սնանկութեան մէջ է՝. բնակչոլ- 

թեան 70 առ հարիլրը աղքատութեան 
գիձէն վար է՝ ել քաղաքական դասուն 
հին անուններն են որոնք կը շարունակեն 
«Թիթանիք»ի նաւուն վրա յ պարել ։ ինչ

պէս փաստաբտն ընկերուհի մը կը դր^ 
քանի մը օր առաջ Պ ոլէնոս-ԱյրկԱէ1 
«ի՞նչ կրնամ մտածել՝ երբ ինծի տարի, 
ներով սորվեցուցած են ՝ որ Սահմանա
դրութիւնը գերագոյն արմէքն է՝ իԱ^ 
ամէն օր ղայն կը կոխկռտեն ոլ 
բռնաբարեն ՝ յանուն . . . ՍահմանադրՈլ. 
թեան» յ

Ամբողջ տյս շեղումը թերեւս բացատ
րէ՝ որոշակի նրբերանգներով հանդերձ՝ 
հայրենի մողովուրդի ապրած հոգեվիճա
կը ։ Պարտէզ ու շատրուան սնելոլ համար 
առատ ջՈլր ՝ երբ անդին օրական երկոլ 
մամուան ջոլրի պաշարով քՈլ բոլոր 
պէտքերդ պիտի հոդաս ։ Կամ անբացատ
րելի մնացած ս պան ո ւթի լնն ե րո լ ել ոճ- 
րափորձերոլ շարանը։ Կամ ամէնօրեսպ 
ապրանքներու աստղաբաշխական գու
մարներու հասնող դիները : Կամ կողք -
կողքի կանգնող շռայլութիւնն ու աղքա
տութիւնը։ Երբ Գի տ ո ւթի ւնն ե րո լ Ակա
դեմիայի գիտաշխատող մը ամսական 23 
տոլար կը շահի՝ ին չպէ1* ս կ՚ոլզէք՝ ո/, 
մարդիկ կարենան արտադրել ՝ բնականոն 
պայմաններու մէջ ապրիլ՝ պարզապէս 
ընտանիք ապրեցնել կամ . . . նոր սերուն
դին ներշնչել որ զիտնական դառնայ ; 
Սունկի պէս րուսած Համացանցի սրճա
րանները մամը 400-600 դրամով {մէկ 
տոլարի շոլրջ) աշխարհի հետ կը մեր
ձեցնեն քեզ։ Այսինքն ՝ օրական մէկ մամդ 
արդէն ամսականէ մը աւելին կրնայ ար- 
(ք՜ել :

^այզ ասոնք դեռ ոչինչ են։ Ու թէեւ 
երեւանեան ամրան մէջ քաղաքական քիչ 
խօս ա կց ո լթ ի ւնն ե ր կը լսեմ {ամառնային 
արձակուրդի՞ն վերադրել՝ թէ խորունկ 
անտա ր րեր ո լթեան) , քսան օրոլւսն մէջ 
գոնէ տասը տարբեր ՝ իրարու հետ ան
կա սլ անձեր պիտի պատմեն հետեւեալ 
մանրավէպը՝ աւելի պերճախօս' քան 
տասը քաղաքական ճառ . _

*
«—Ւնչո լ են Ար եւան է փողոցները քանդ 

ու քարափ անում *.

- փոչարեանի վրայ թուղթ ոլ գիր են 
փնտռում » :

Հայաստանեան զուտրթախ ո հ ո ւթի ւնն
ու երգիծանքը իրենց իւրայաաուկ գի- 
ծերը ունին , դիտենք արդէն : Այս մէկր 
չեմ ըմբռնած ու կը բացատրեն : Երբ մէ
կուն։ վրայ չար ազդեցոլթիլն կ՛ուզեն 
գործել , անոր զգեստին կամ անկողինին 
■քէջ կախարդական դիր պարունակող 
թուղթ կը թաքցնեն : Իսկ այդ թուղթք 
չար պառաւներու կողմէ պատրաստուած 
է' Ժողովրդական տա րածուած սնահա- 
ւատ ո ւթիւն է ՝ որ մին չեւ ա յսօր կայ , 
րել թէ բաւական լուրջ է ՝ «չար ում» կր 
պարունակէ , եւայլն ... : Աերնիսամի մէջ 
երրեմն սուղ դիներով «թուղթ ու գիր» 
կը ծախէն եղեր որպէս հազուագիւտ րան։

Յուլիս 5—հ։ տօնական օր է : Երկու ըն
կերներու հետ կը մամադրոլինք Իսահակ- 
եանի արձանին մօտ' միասին նախաճա
շելու ! «Ո րտե՞ ղ գնանք» , կը հ ա րզնէ մէ- 
կը . «Պապլավոկ գնանք» ՝ կ՚ըսէ միւսը՝ 
չարաճճի մպիտ մը դէմքին. «1չհ ՝ որքան, 
ատեն որ այնտեղ ղուղս,րտն չգնանք...»։ 
Հիմա կը խորհիմ ՝ երբ այս տողերը կր 
գրեմ՝ որ ճիշդ այդ' Սահմանադրու
թեան օրը , առաջին այցելութիւնս էր 
անցեալ տարուան։ Սեպտեմբերին տխրա
հռչակ դարձած «Առագաստ» սրճարա
ն՛ը՝ ուր քաղաքացիի մը կեանքի օրինա
կան, իրաւունքը ի սպառ ոտնակոխուե
ցաւ ու ապա' օրէնքի սա հմ աննե րուն

յ ան ց ա պա ր տ ը . . . աղատ արձակ-
ւեցաւ :

Երկու (եամ կը մնանք բայց ոչ մ էկր 
բաղնիք ունենալու կարիքը կ՚ունենայ*.

Յաջորդ գիշեր նորէն «Առագաստ» կ՚եր
թամ ՝ այս անդամ գրագէտ ընկերուհիի 
մը հետ։ Պահ մը ին,ք սեղանէն կը բա
ցա կայի ՝ րայց մտահոգուած չեմ : Առ- 
այմմ վտանդաւորը տ ղամա րդոց բաղնի
քը կը թուի ըլլալ ... :

***

Անցեալ տարի , հազար գիրքէ աւելի 
տպուած է Հայաստանի մէջ՛. Իսկ մա
մուլի անունները կը վխտան : Ա ԱԼ կայն , 
տպաքանակը շատ ցած է : Նոյեիսկ կա
բելի է ըսել՝ թէ հիմա Հայաստանը 
Ս փ ի ւռքի հայելին է î Գի րքե րո ւե ետեւը 
կը նայիք ել սովորաբար 200—500 օրինակ 
կը կարդաք։ խորհրդային շբջ ա նի հըս- 

1ւ-յ տպաքանա կնե րը անց եալի յիշատակ
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են: [Թէեւ իսկապէս կը սպառէի՛՛՛ն: Գի- 
տակտն հատորները երեր հազար օրինա
կով կր ապա կին : Ո՞ւր գացին երեր հա
զար ընթերցողները) : Հազար օրինակը
պերճանք մըն է: Մամուլը տարբեր չէ , 
զի տ ենր արդէն- «Ի ր աւո ւնք» ը 15-000 օ- 
րինակ կը տպէ y բայց միւս թերթերը 
2-500-3-000-/' միջեւ: Բայց հետաքըրք- 
րական է նչել, թէ հրատարակչական ո- 
լակը: մանաւանդ դիրրերոլ եւ հանդէս- 
ներու պարագային , չատ լաւացած է , 
յաճախ' միջազգային որակով, հակառակ 
թուղթի եւ տպարանի դմո լա ր ո ւթի ւնն ե- 
րուն :

Շատ րիչ գրախանութներ կան, կեդ
րոնական չրջանին մէջ միայն չորս հատ 
տեսած եմ, չհաչուելով երկու հնագրա
վաճառները ! Գրասէրներուն դրախտն է • 
նոր գի րքերուն զիները' աներեւակայելի
օրէն աման [դարձեալ' տոլար ունեցո
ղին համար) : աԲյց պէտր չէ անտեսել 
փողոցային վաճառողները , կամ 'Լերնի- 
սամր չա բա թա վե րջե ր ուն , ուր կրնաս 
գտնել Հ- Մ իրա յէ լ Զամ չեան ի «Հայոց 
պատմ ո ւթ ի ւն'» ի վենետիկեան հրատարա
կութիւնը կամ Հ- Յարութիւն Թէքէեանի 
ամբողջովին սպառած ս պան ե ր էն—հ ա յե- 
րէն բառարանի ւղա տճ էն տ հ ան ո ւած ու 
կոկիկ կերպով կազմ ուած ընդամէնը 
15 օրինակներ [հիմա սպաներէն սորվի
լը նորոյթ է, Ա պան ի ա հաստատուած
30-000 Հ այաստանւյ^եթը ւէկւս յ} :

Ըայց նոր դիրքերը ամէնէն կարեւոր- 
ներն են : P աղմ ազան որակներ՝ աննշան 
տպաքանակներ : Որքանն մարդիկ կրնան
դնել զանոք*. Ակա րեւոր է՝ որովհետեւ 
կա րեւորը այն է՝ որ հրատարակութիւ
նը կը չա ր ո ւնա կո լի î Մ արդիկ կը շարու
նակեն արտադրել' հակառակ դժ՜ուարին 
ժամ անա կնե ր ո ւ ՝ եւ կը շարունակեն մի
ջողներ որոնել տպելու համար*, Հովա
նաւորներով* յաճախ' սփիւռքահայ : Ա- 
ռաջին հերթին՝ եր^անկա յե շատ ակ Դա ր ե- 
գին Ա- վեհափառի կողքին, պէտք է յի
չե լ Մեսրոպ Արք- Աչճեանը, Յարութիւն 
Ա իմոնեան ը ել «Արս էն եւ Բերսա րէ ճէ- 
րէճե ա îr» հիմնադրամ ը : 1995-Հ& ի վեր,
հաւանաբար ՝ անոնը չորսին կը պարտինք 
աւելի քան 200 դիրքերու հրատարակու
թիւնը :

Մեկնումիս նախավերջին °բը^ ներկայ 
կ' ըլլամ «Մ ուտք» մ ատեն ա շար ի վերջին 
չորս հատորներուն ն ե ր կա յա ղ ո ւմ ին' 
րողներոլ Միութեան մէջ*, «Մ*"-աք»ը եօ- 
թը հ ատ որնե ր ով սկսած է' Մեսրոպ Ար
քեպիսկոպոսի հովանաւորս ւթեամ բ ՝ Մ ի- 
ութեան նախաձեռնութեամբ : Ան կը Հ ա- 
մա խմբէ գրպանի դիրքի չափով՝ 2է)՜“/ր եւ 
4&—ի միջել եղող հեղինակներու առաջին 
հատորներ*. Ամէն ինչ կայ ' բանաստեղ
ծութիւն՝ սլատմուծք ՝ թատրոն՝ հէք- 
եաթ—վէպ* *եոր հեղինակներ չեն՝ մին
չեւ իսկ 10 տարի սպասած են: Ա ոաջ' 
խորհրդային օրերուն՝ երբեմն հեղինակ 
մը 10 տաբի կը սպասէր իր առաջփն դիր՜՜ 
քին համար՝ «պլանային» նկատառում
ներով կամ գաղափարական պատճառ— 
ներով, հիմ ա 10 տարի կը սպասէ ՝ որով
հետեւ հրատարակիչ չկա յ :

Եւ մենք սովորաբար Ափիւռքի մէջ 
դհ րքե րոլ այս հեղեղէն դրեթէ ո չին չ կը 
տեսնենք*. Հարկ կսւ  ̂յ ըսելու՝ թէ Երե- 
Լան ի մէջ ա լ նո յնպէս դրեթէ ո չին չ կբ 
տեսնեն : Թերթեր ու մասին չխօսինք՝ 
թէեւ ինչպէս գրած եմ աս կէ առաջ , «3 ա- 
ռաջ^ը կը թոլի լայն շրջանառութիւն մը 
ո ւն են ա լ î ՝

Ներկայացումէն ետք, կր հրալիր ու իմ 
Գերենիկ Գեմիրճետնի ւոո ւն—թանդա րա-* 

դրագէտ ընկերուհիիս երախայրիքին 
կենացը տօնելու համար*, իյմբակ մը ե- 
րիտասարդ գրագէտներու ՝ լրագրողնե
րու էլ բանասէրներու հետ երկու ժ՜ամ 
կտնղ շոյենք՝ ել մարդ կ1 ափսոսայ՝ որ 
մամ անա կը իր լրում ին կը հ ասնի ՝ որուէ-* 
Հետել այդ հանդիպումները միշտ յայտ
նութեան բաժ՜ին մը ունին : Այս առիթ
ներով է ՝ Ոը դՈլ_ն քեզ կը տեսնես քու 
Աեբունդիդ մէջ ղ ո լա ղ ած ՝ տա ր ե կի ցն ե ր ո ւ 
Հեւո զրուցելու կարելիութիւնը !լ ունե- 
եաս ել յուսալից համոզում մը կը վե
րածնի , հակառակ ճգնաժամին ՝ արտա- 
դ^ղթին ել ան ո ր ո շո ւթե ան ՝ երիտասարդ
ներ կան ՝ ո րոնք կը շարունակեն դի ր ին 
Հտւատալ՝ վաղուան հաւատալ՝ եւ ամէն 
ըտնէ վեր ՝ աշխա րհի հետ ու ՝ յատ կա- 
1դէս Ա փ իւռքի գր ականութեան հետ ա- 
լելի արդիական կապ հաստատե լու կը
ձդտ ին .

չէ t յաջորդ օրը կը մեկնիմ , բտյց 
է1^ոեՅը պիտի շարունակ ուի : Հիմա կա-
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Ա-

'Բազաքական դիտութ իւններու փրոֆ . 
Տըլատանի նախաբանէն կը տեղեկանանք 
որ Փարիղ-^է, Նանթէռի համալսարանին 
մէջ Մին ա ս եան ներկայացուցած է 1418 
էջնոց աւարտաճառ մը , ՀՅԳ-ի 1959 - 
1998 տարիներու զո րծո ւե էո ւթեան մա
սին : Գիրքը կ'ընդգրկէ 1972 - 1998 տա- 
ր ին ե ր ր : Անոր տրուած խորադիրը կ'ընդ
գծէ «ահա բեկչո ւթիւն և պատերազմ՛» , որ 
սակայն լիո,լին չի հ ամ ապատաս խաներ 
հատորին պա ր ո ւն ա կո լթ ե ան : Ենթադրե
լի* է ո ր փափաքելի նկա տուած է ընդգծել 
ա յն նիւթերը որոնք ա յմմէ ակտն պի— 
տՒ թո*֊ին յատկապէս օտար ըն թե ր g ո ղն ե— 
րուն :

P նչ է ♦ ուրեմն ՝ հատորին բուն նիւ- 
թԸ գլխաւոր ջ առանցքային ւԼերլու
ծումը*, Դժուար է ամփոփ կերպուէ ը- 
սել : Եը պարունակէ ՀՏԴ—ի
*ո ա սն ամ եա կփ ե ր ո ւ սլատմ ութենէն ՝ ասլա 
կը շարունակէ նաեւ նշմարներ ՝ վերլու
ծումներ ՝ շահեկան դիտողութիւններ *, 
Եը հրամ ցնէ վարկածներ ՝ որոնք կրնան 
մի քանի գիտական յօդուածներու հում 
նիւթ հայթայթել*. Երբե՛մն իր պատումը 
կը ձգտի դիտական մ ակա րդա կէւ պատմ լո
դրութեան ւէերածուէ/լ՝ սակայն չէ/ յա- 
ջողփր î Հեղինակը լա ւա տ եղե ա կ ԸԼԼաԼո1է 
հանդերձ ՝ չի նշեր իր աղբիլրները կանո- 
նա ւոր կերպուէ : թերեւս աւե լփն կը յուշէ 
Ւր աւարտաճառին մէջ* Ըայց կասկածե
լի է որ գաղտնի արխիւներէ եւ գաղտ
նապահ ապրած ու մեռած մ արդոց յէչո~' 
ղո ւթի լնն ե ր էն դուրս ՝ դիտակից հան
րութեան մ ատ չե լի թղթածրարնե րու մի- 
ջոցաւ՝ կւսրելի ըլլայ ստուգել այն բոլոր 
հետաքրքրական ՝ երրեմն զգայացունց 
հաստատումները ՝ որոնք ընթերցողին կր 
մ ա տ ո ւց ո լին հոս :

Ըսել այս' չի նշանակեր Ըս^լ թէ Մ է՛- 
նա ււ եանէ/ ներկայացուցած դրուագները 
եւ վերլուծումները անհիմն են î Ե ր բեմն 
կը համ ընկնեն ու ր/՚չ րանիմ աց ս/նձե րու. 
յուշե րուն եւ հաստատումներուն հետ *. 
Աաճւսէս կան փոքր տ ա ր բե ր ո ւթ ի ւնն ե ր ՝ 
ինչ որ անսովոր չէ* Պատմագէտը՝ էոլ֊րջ 
լբադրողը ՝ ապա նաեւ գաղտնի ոստիկա—

րելի է կամ րջե լ հեռաւորութիւնը եւ կա
րելի դա ր րձն ե լ ՝ որ էսօսքը չ^զմ ուի լռու
թեան ուժին տակ :

***

1998—‘À ամ առը ՝ առաջփն անգամ բ/ յա- 
լով Արարատն ու Արադածը միաժամա
նակ տեսա յ' *Լանէ/ ին քնա պա շտ պան ո ւ- 
թեան նուի րուած յուշարձանին մ օտ 
կանգնած : Ըայց այս անգամ ՝ կրկնապէս 
զգլխիչ այս աեսարանը զի ո կը գանէ Երե
ւանի մէջ : թէեւ ես չէի փնտռած զայն ՝ 
ոչ ալ Արարատը ընդհանրապէս : վերջին 
Երկուշաբթի առաւօտը՝ Աայեաթ — Նո- 
ւէա յէն կ1 երթանք դէպի Հանրապետու
թեան հրապարակ ՝ եւ fffա նջեանի անկիւ
նը հասնե լուէ ՝ Պատրիկը ինծի ղոյց կու 
տայ Արադածը' դիմացը՝ է,սկ Արարա
տը ձւսխին՝ երկուքն ալ թեթեւ մառա
խուղով մը շրջապատուած ՝ բայց յամե
նայն դէպս' տպաւորիչ։

Երեք օր ետք ՝ ինծի հրաժեշտ տուողր 
Արարատի իսկապէս հոյակապ տեսարան 
մըն է Զուարթնոցի վազքուղփին վրայ՝ 
մինչ կը սպասեմ օդանաւ բարձրանա լու 
կարգս*. Առաւօտեան ութն է եւ Հայաս
տանի հետ զրոյցիս մէկ նոր էջը փակուե- 
լու վրա յ է : Ըա յց չեմ կրնար դիմ անա լ *

նը դիտեն որ գոնէ երկոլ ականաւոեո 
(կամ' մէկ ականատես ու մէկ փ ա ս ւո ա- 
թուղթ) նոյն բանը պէտք է հաստատեն , 
որպէսղվ, կա ր ե լփ ըլլայ զայն դփտել փ բր 
վաւերական վկայութիւն : Գիրքը , այն-
սէէս թնչպէս որ է , իր նիւթին ղ իտա էլան , 
Հ^/ճա^աւո^ր պատմադրութիւնը էը/յա— 
Լո,1 Հ անդե րձ ՝ շահեկան պլստում մըն է : 
Շատ բան պիտի չահէր եթէ իբ նախաբա
նին մէջ զետեղուած ր//ա ր մանրամասն 
ակնարկ մը ջ յուշո ւած ել ան յուշե լի աղ- 
բի ւրն ե րո ւ մ ասին *. Առանց անոնց ՝ ըն- 
թերցողը չփ կրնար /է՛ "՛է է՛ն համոզուիլ՝ 
ոչ ալ լիով ին ժխտել ՝ մ երժել : Եը մնա յ ՝ 
հ սւ րկադրաբա ր ՝ հեւուււքրքիր սկեպտիկ 
ձ՝Ը y քՒե թէ շատ թերահաւատ ՝ սակայն 
կլան ո ւած *,

թերե ւս անտեղի չէ աւելցնել թէ ն ո՛ յնն 
է 1 կսյմ պէտք է ըէէայ ՝ քննադատական 
կաբոզութիւն եւ ոդի ունեցող իւրաքւսն*— 
չիւր ընթերցողի որդեղրած դիրքը՝ գրե
թէ ումէնուրեք ՝ նւսել երբ խնդրոյ ու
ռար կան ՀՅԳ-ի գործուն է ո ւթեան ւ? ու
սին վկա յ ութիւններն ու վերլուծումներն 
են *, ՀՏԴ—ի ականաւոր ղեկավա րնե րոլ 
յուշերը երբեմն շատախօս ԸԷԼաէՈէէ հան
դերձ ՝ լուռ են կա րեւո ր դէպքե բու եւ 
խոցելի որոշումներու մասին*, Ալ ինչպէս 
անցեալին՝ նմանապէս' յեւո—՝պատերազմ— 
եան ներկային : ՀՏԴ—ի քաղաքական ՝ղին- 
ւո րական՝ ահաբեկչական դո րծունէու- 
թեան մէկ կարեւոր մասը գաղտնի մնա
ցած է մինչեւ այսօր*, ԱՀւոնք որոնք գոր
ծունեայ կուսակցական եղած են՝ կամ 
ապրած' ՀՏԴ-փ ղե կա ւէա րնե րու սեղւէ 
շրջանակին մէջ, յաճ ախ պնդած են որ 
«դիտենք թէ ինչ պատահած է՝ սակայն 
ա յն թ-ւ որ <Հդիտեն'^' այս կամ այե կողմ
նակալ անձի մը՝ աղբի լրի մր՝ ականա
տեսի մը պատմածն է՝ որուն կը հւսկւս- 
սէ ուրիշ մը՝ որ նոյնպէս կր պնդէ թէ 
ականատես էր ել նոյնքան լաււստեղեակ *, 
Արդիւնքն ույն է որ ՀՏԴ—ի քննական 
պատմագրութիւն դեռ չո ւնինք : Մին աս-
եան կը դրէ. «L’objet de cet ouvrage 
est d’ouvrir la boîte noire dachnak, d’ap
préhender quelques-uns des mystères 
qui l’entourent» [էջ 2) ։

Գիրքը կը յարդէ իր խոստումը, կր 
պատմէ րաղմա թիւ դրուագներ ՝ որոնց

վերջ ին նկարը լեռը սլիւոի ըլլա յ ՝ կա պ- 
տալուն եւ անն կա րա գր ե լփ :

Եը լո ւս ան կա ր եմ եւ կը պատրաստուիմ 
բարձրանալու*. Պահակ մը կը մօտենայ 
ինծի î <էԴուք դիտէք որ դա ա ր գե լո ւած 
է՛» : «Ջէի գիտեր -, վեց անդամ Հայաս-* 
տան գալէ ետք՝ նոր բան մը կը սոր- 
վփմջ> յ ՀՀէյՈյնիսկ ձեր երկրէ/ օդանաւա- 
կայանում արգելուած է օդանաւի առա- 
ջը նկ ա ր ելրյ> J {Իսկաւղէ^ս • դա ղափ ւււ ր 
չունէի՝ յետոյ' «ձեր երկիրը» ոփն է)*, 
«Ըայց դուք տեսաք ինչ նկարած եմ ՝ 
լէՓ^ • հ-Այո ՝ տեսել եմ __ կ^ըսէ թեթեւ 
ժպիտուէ մը՝ —• բայց իմացէք՝ որ դա 
ա րդե լո ււսծ է» :

Հոդս ձ : թէ Ւր ա ւ.ո ւն ք ո լեն են ալք կ ամ 
ոչ*. Լեռը կ^արդարացնէ նման սահմա
նազանցում : Հազար խօսք արժող պատ
կերներ կան :

Ետդարձ դէպի իրականութիլն ՝ մինչեւ 
նոր հանդիպում :

Որ ովհետեւ անտար աղելի այս հ եռա
լս րութիւն ը ան խ ո ւս ա փ ե լի է ՝ իսկ անկէ 
հեռանալու հ րապո յրը' յալերժագնաց :

Նիւ-ճրթզի
Վ.ԱՐԳԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

մասին ցարդ միայն շշուկներ կը չրջա- 
դ՚սյէխ՛1 բանիմաց կուսակցականներու 
մանր խմբակներու մէջ՛. Բազմաթիւ գըր- 
ւագներոլ պատում ը պարունակելով հան
դերձ' պատմագրութիւն չէ: Գրքին կոզ- 
•րԸ ևԸ Հաստատէ թէ Մինասեան է , նախ'
«chargé d’étude au Centre de Recherche 
sur l’Asie à l’Université de Paris X-Nan- 
terre», ապա' «journaliste au Monde.fr»:
Ուրեմն , լքոևսւ/ւ կայքէջի լրագրող: կ ա- 
րեւՒ է ըսել որ գրըՒն թէ՛ տկար կէտե- 
րԸ ’ թէ՛ աԼ առա քինութիւնն եր էն ոմ անք 
տրդիւնք են իր խաոն , միջկրթանքային 
ոճին: Ան արդիւնքը չէ մէկ զուտ պատ
մագրական, լրագրական կամ քաղաքա
կան յատուկ մօտեցումի ! Անոնցմէ իւ
րաքանչիւրը ուհի իր նախադրեալներն ու 
նախապաշարումները , վարկածներն ու 
մտո րումներ ը , ունի նաեւ իրեն յատուկ 
թափանցող հայեացք ել իրեն յատուկ 
կարճատեսութիւն : ^'Ւր-ԸԸ Ը կը
պարտի այս երեք մօտեցումներէն իւրա
քանչիւրին զօրաւոր թէ տկար յատկու
թիւներուն: Երբեմն նաեւ դրեթէ մար
դաբանական հ ետ աքր րքո ւթ ի ւննե ր ունի : 
Եւ վերջապէս , երրեմն աւելի կը նմանի 
լուրջ փ ո րձադր ո ւթեան ու որոնող ար
ձակի, քան միւսներուն: Փրոֆ. Տ ըլա-
տան իր ներածականին մէջ խօսք մը ունի 
ՀՅԳ—ի մասին, իբր կազմակերպութիւն, 
որ կարելվ, է գործածել նաեւ Մինասեա- 
^Ւ ԴԸմՒ''' մտսին: Տըլատան կը հաստատէ
թէ «il est très difficile de définir cette 
organisation... Bourrée de contradic
tions, elle est généralement en équili
bre interne instable» [էջ xiv): Այգ «ներ
քին անկայուն հաւասարակշռութիւնը» 
ճ չգրի ՛Ո նկարագրութիւնն է մօտեցում
ներու , կրթանքներու , ոճերոլ , վերլու
ծումներու ել պատումներու [աւելի ճիչդ 
պիտի ըլլար ըոել «վ ե ր լո ւծ ա սլա տ ո ւմ»—
ներու - analytic narrative, ինչպէս կ՛՚ը
սեն Սմերիկացիք), որոնց ընդելուզում ր 
կը յանդի այս հատորին , որուն նիւթերը 
այմմ կը կարօտին աւելի մեկին ու ճչգը- 
րէտ բնո ր ո շում է/ *, ՚

Այո դրա խօսականին խո բագի րը կ'ա կ- 
նարկէ ՀՅԳ-ի հիմն սւդէ/ր ե ր րո րդութենէն 
Ըրէ/ստափոր Մ Ը >£ա J է [փ *մն է/ն ՝ տսլա նաեւ 
Հ ւււ յ սւ ււ ււ/ սւնէ/ նսւէսւս դահ է/ն *, 'Ըրէ' ս տափ ո ր' 
ռ րուէհետեւ ՝ ըստ Մ է՛նաս եանէ/ ՝ ան յեղա— 
փո էս ութ եսւն մը սկւլբնակէտն է ՝ կամ դոնէ 
անոր խորհրդանէ/շը ՝ է/ս կ Ըոչսւրեան ՝ ո- 
րուէհետել ան աչ խ ո ր հ ր դանէւ շն է ււլետ սլ
կան ՝ աւելէ/ ճչդրէ՚տ պփւոէ/ րլ/ար ըսել 
«պետ ո ւթեն ական» մտածելակերպին ՝ որ 
1988-1998 տասնամ ե ա կ է/ն զարգացաւ Հ •••— 
յաստանի մէջ՝ Լեւոն Տ է ր—Պ ետ ր ո ս եան ի 
եւ փ ի ր ւււ յ ր Լիսլա րիտեանի օրերէն' այ
սօր *,

Ը րիստափո ր խորհրդւս նիշն է ՀՅԳ-ի 
յեղափոխսւկաէ, հակումին, որ այդ կու
սակցութեան մէջ յարատեւած է, երբեմն 
տ ի ր ա պե տ ած : Ե րօնական հաւատքի տեղը 
գրաւող յեղափո ի, ական ջերմեոանգու
թի ւն ը «իւթոփիք» է Մինասեանի համար , 
«մեսիայական» , այսինքն' կր հաւատալ 
որ պիտի գայ յեղափ ոխ ո լթի ւնր եւ ամէն 
ինչ փոխէ , ինչպէ ս քրիսաոնես/նե ր լլը 
հաւատան որ սլէ/in է/ ւէ ե րադաոնա լ Մե- 
սիսւն ՝ վերջ տալով հէ՛ն՝ մարդկային աշ- 
իւ ւււ ր հ ին : Ը ր ի ս տ ա փ ո ր ե ան հւււկում լ/ ևը 
պահանջէ զոհել եւ զոհուիլ ՝ իբր սուրբ 
սլա ր տ lu կան ո ւթ ի ւն *, Դա ղափ ար ա պա շտ է ՝ 
եւ ուրեմն չի ղէ՚ջէ՛ր U1JU կա/? այն դա
ժան ՝ այլ պա րադա լական իրականու- 
թի ւննե րուն՝ որոնք անցողակի՝ ժամ սլ
նա կա ւոր կը թուին իրեն*. Տա յանօրէն՝ 
նման հաւատք ուժի աղբիւր է՝ որովհե- 
հետեւ կրնայ իր շուրջ համաէսմբել «ան
ձինք նուի րեա լք»*. Տայւոնօրէն ՝ նաեւ վը- 
տանգաւո ր է ՝ երբ կր տ ի րասլետէ քաղա
քական կազմակերպութեան ռազմ ա ւէա— 
րութեան ՝ եւ մանաւանդ պետական—քա
ղաքական ււաղմավարութեան ՝ րր կը պա
հանջէ ււլատ աս էսան ատ ո ւո ւթեան ստանձ
նում ՝ եւ էւ հա րկին ղի ջո ւմնե ր ՝ յանուն 
պետութեան քաղաքացիներու շահերուն :

Մ ինասեան է/ ստեղծած այս բեւեռնե
րը (իւթոփիք ՝ յեղափոխական եւ u/ե— 
տութենակւսն^ հեռու են բո լո ր ուէին նոր 
ըլ՛լա լէ : Հիմն ա կանօ ր էն ՝ տա րրեր հար
թակի եւ մակարդակի ւէրայ՝ անոնք մէկ 
տա ր բե րա կր կը թոլին ըէէ^լ ^Ւ՜'
ււլարիտեանի տեսակէտին ՝ 1999—LnJu 
տեսած «Պ ետականո/թեւսն մսւրւոահ բա
ւէ րր • հայ քսւղաքւսկան /f տածո ւմը ան
կախ ո ւթենէն ի ւէե ր» գրքին մէջ î Այ ս տո- 
ղերը ստորադրողը հեղինակն է այՂ: 
գրքին նուի րուած գրախօսականի մը՝ որ

Fonds A.R.A.M
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լոյս տեսած է «3 առա ջ» ի մէջ (1999,
Յունիս 6, «Միտք եւ Արուեստ» , էջ 4) , 

թ՚պտրիտեանական բեւեռներ ը կը
նկա րադրոլին այսպէս , - «... (կայ) մ ը- 
տածելակերպը , որ գերի է անցեա լին եւ 
կամ ապագայի տեսիլքներուն , եւ ու
րեմն յստակօրէն չի գիտեր ներկան եւ 
ներկայի հրամայականները , հակառակ 
անոր որ... միայն ներկայի ճչգրիտ հաս
կացողութիւնը եւ անոր մէջ տիրող ու- 
մեր „լ կշիռքի չափումը կրնան ըո ե լ թէ 
իեչը իրագործելի է ի շահ մողովոլր- 
գին» : փրիստաափորեան բեւեռը , Մի-
նասեանի գործին մէջ՝ կլան ուած է «ա- 
սլագայի տեսիլքներով» , մինչ պետոլ- 
թենական մտածելակերպը կը չարմի ըստ 
ներկայի մէջ կերտուող պետութեան ու֊ 
մին ու շահերուն :

Հաստատել տյս նմանութիւնը չի նչա
նակեր ըսել որ Ա ինասեանի գիրքը կրկ
նութիւնն է Լիպարիտեանի ։ Որոշ գա- 
ղավա բներ ել մտածումի հիմք _ կառոյց
ներ բամնելով հանդերձ , Մ ինասեանի 
•Լերլուծտպատոլմը զինք կ՝ առաջնորդէ 
տարրեր մարզերու ել հ ա ս տ ա տ ո ւմն ե րու 5 
Օրինակ , ընդգծելով 'Ըրիստափորի գրե
թէ կրօնակ ան ջե րմե ռանդո ւթի ւն ը , կը
դրէ թէ «la révolution est une créature 
providentielle et Christapor est son pro
phète» (4՜£ 0) ï Եւ ինչպէս որ Եկեղեցին 
իբր կառոյց եւ կազմակերպութիւն հե
տեւանքն է հաւատքին , այնպէս ալ 
ՀՅԳ—ն (ըստ տեսիլքին) հետեւանքն է 
յեղափոխական հաւատքին î Թերեւս ան
սովոր չի թուիր նման մօտեցում՝ սա
կայն Մինասե ան կ՝ ուրուագծէ անոր վը- 
տտնգները, Եկեղեցին գուցէ իրաւունք 
ունի հաւատքը , յա լի տ ենա կան ը գերա
դասելու հաւատացեալներու հօտի 
ռօրեայ շահերէն : Կուսակցութիւնը ի- 
րաւունք ունի՞ յեղափոխական տեսիլքը 
գերադասելու իր կամաւո ր շա բբայիննե
րու չահերէն ու. ղոհ ո ղութի ւննե րէն աւե- 
լի վեր.. Եթէ այս հարցումին պատասխա- 
՞՚՚Ը " քն ա վ ս տ ահ ։ վա ր տն ո ղ «ա յո՛»
Հխ’ն է , I' նչ է պատասխանը յաջորդ հար
ցումին . - «կուսակցութիւն մը ՝ որ 1918֊ 
ին տիրապեւոեց պետութեան մը ղեկե
րուն , իրաւունք ունի՞ յեղափոխական 
տեսիլքը գերադասելու պետութեան քա
ղաքացիներու չահերէն վեր ել անոնցմէ 
պահանջե լ կամ անոնց պարտագրել նոր 
ղո հ ո ղ ո ւ թ ի լնն ե ր» ։ Ընդգծեմ ՝ որ հար-, 
ցոլմներր կը ձեւալորոլին գրախօսականը 
ստորագրողին կողմէ՝ սակայն հաւատա
րիմ են Մ ինասեանի տրամաբանութեան ՝ 
էջեր 6-8֊// վրայ : Ըստ անոր ՝ ՀՑԳ-ն 
1918-1920 թուականին չկրցաւ որոշել որ 
կ ո ւս ա կց ո ւթ ի ւն է , թէ պետութիւն , կամ 
թէ տեսի՞ քխ՛ է կարեւորը թէ պետութեան 
առօրեան ։ Ոչ կրցաւ երկուքը հաշտեցը֊ 
նե/ իրարու հետ } ոչ ալ առաջնահ ե ր թո ւ- 
թիւնր .ո ա լ սլ ետ ո լթ եան ՝ եւ. ա լս ձախո— 
զ ո լթ ի ւն ը ունեցաւ ծանր հետեւանքներ :

Ա," յստաէ բեւեռներուն մասին հարկ 
է անմիջապէս մ ի քանի խօսք աւելցնել : 
Նախ ՝ անոնք «կմախք»ն են այն շատ աւե
լի բարդ , յաճախ դմբա խտա րա ր նաեւ 
խառնաշփոթ գաղափարներու կառոյցին՝ 
ղոր կը կերտէ Մինասեան-, Երբ «յեղա- 
փ ո խա կան—սլետա կան» ե ր կո ւո լ թ ի ւնը կա֊ 
մըրջող , Բրիստափոր — Ը֊ ո չար Լան բե
ւեռներուն միջել տարածքը լեցնող ան
ձերն ու գաղափարները կր սկսին բեմբ 
խճողել ՝ կը պարզ,, լի թէ վերջին տաս- 
նամեակներոլ ՀՅԳ-ական մտածումը զը֊ 
րեթէ քաոսային է՝ ապա նաեւ՝ ցաւօք՝ 
անոր նկարագրութիւնը գրքին մէջ : Զի- 
l՛ա I՛ կր հրմչտկեն «ինքնութիւն» , «հա
ւաքական գիտակցութիւն» («COnSCÎenCe
collective»), «l’imaginaire arménien», 
«arménité», «haïtadisme», եւլն., Այ„
եզրերէն իւրաքանչիւրը այս կամ այն 
մասնագիտական ՝ կրթանքային լեզուին 
եւ սփսքոլր^ մէջ ունի յատուկ , յստակ 
իմաստ : Աակայն զանոնք կարելի չէ քով
քովի զետեղել ոլ գործածել ՝առանց պար
զաբանելու եւ հաշտեցնելու, Նոյնիսկ ըն
թերցող մը՝ որ քիչ թէ շատ ծանօթ է 
այս եզրերուն սահմանումին ել անոնց 
գործածութեան ՝ ուրիշ քոքլթէքՈմներու 
մէ£՛ կը չվ՚՞թՒ անոնց գործածութեան 
առջեւ՝ Մ ինասեանի արձակին մէջ, Այղ 
չփոթին մէջ սկզբնական բեւեռումն է որ 
կր մնայ յստակ ՝ եւ տյղ ցանկալի ար
դիւնք մը չէ. Նախընտրելի է որ վեր- 
լոլծապատումներ սկսին բեւեռացումնե
րով՝ որոնք վիճարկումի ընթացքին 
դան դա ղօ ր էն նահանջեն ՝ երբ աւելի ե- 
ր ան գա ւո ր ո լած գաղափարներ կու գան ՝ 
կ՚օղակոլին իրարու հետ՝ ել միասին կր

բնութագրեն բեւեռն երու. սահմանած րարգ 
ի ր ա կան ո .‘.թ ի ւնն ե ր ո լ տարածքը :

Գ-

Նախորդ պարբերութեան մէջ ըսուեցաւ 
՛՛Ը ՀՅԳ—ի մտածոլլք/ր եւ գաղափ ա ր ա խօ— 
“ութեան պատկե րաց ում ը բաւական խառ
նաշփոթ կերպով կ՚իրագործոլի գրքին 
ձ՚էջ : Շատ աւելի յսՎող է անոր գործոլ- 
(ւէութ-էսւն ներկայացումը՝ թէպէտեւ հոս 
ալ կան սայթաքումներ : Հատորը հա
րուստ է , խճողուած է դրուագներու վեր- 
լո ւծապա տ ո ւմ ո վ , ՀՅԳ-ի ռազմավարու
թեան մասին վէճեր կամ մարտական 
գործոլնէոլթեան հետ կապ ունեցող բա- 
ն ա կց ո լթ ի լնն ե ր լրտեսական ել ա յլ
գաղտնի կազմակերպութիւներու հետ՝ 
կամ Հայաստան - Մոսկուա - Պէյրութ - 
Փարիզ — Ուաշինկթըն առանցքին վրայ 
ձեւաւո րուող ու յաճա խ փ ո խո ւո ղ քա— 
ղաքական դիրքեր ՝ _ւ ահա այս բոլորը 

<Տ.միջոլկ»ն են՝ այն պարունակու
թիւնը՝ ո Ը գի ՚ ր ին է գո ւշա կե լ , բաղմ ա— 
թիւ հայ թէ օտար մեկնաբաններ զբաղած 
պիտի պահէ : Ինչպէս արդէն ըսուեցաւ , 
այս ճոխ տե ղեկո լթի ւննե ր ր խարսխուած 
չեն պէտք եղած քանակով ու որակով 
աղրիւրնե րու վրայ՝ բայց նաեւ՝ ինչպէս 
ըսուեցաւ՝ այդ չի նշանակեր որ արմա- 
նահաւատ չեն անոնք : Թերահաւատ իւ
րաքանչիւր ընթերցող ՝ հիմնուելով իր 
զփտե լիքներ ուն ՝ հոտառութեան եւ դա
տումին վըայ , պիտի ստիպոլի որոշել թէ 
դրուագներէն որո՞նք վաւերականութիւն 
վը բուրեն , ել որոնք գաղտնի ո ստի կոչ
նական վէպ : Այո տողերը ստորագրողին 
կարծիքով՝ գիրքը ո ւնի իճ ւո կա ղր ո; կ ան
մանր ս խւս քներ y անփ ստահելի վ ե րադր-
ր ո ւմնե ր ել վե ր լո լ ծական սա յթտքոլմ-
ներ : Ըայց ել այնպէս , որքան ալ վ'խճե- 
/ի ըլլան այլազան՝ բազմաթիւ կէտեր՝ 
ԴՒԲՓԸ Ւ բ ամբողջութեամբ նպաստ մրն է 
ճայ քաղաքական ել հաւաքական անկախ 
մտածումի զարգացման..

Այս հաստատումէն ետք՝ կը մնայ թր- 
է տJ ն մեկին՝ քոնքրէ մարղերը՝ որոնց֊֊ 

մով կը ղր աղի Մին աս եան :

Անվիճելի է որ գրքին կեդրոնական դե
րակատարը ՀՅԳ-ն է : Գիրքը թէ՛ կը քըն- 
նագատէ ՀՅԳ-ի առած որոշ քայլերը՝ 
թէ “՛Լ 'կարծես կէս—գիտակցօրէն ՝ կ'ընդ
գծէ անոր կաբելս րութիւնը , Ափիւռքի , 
Արցախի եւ Հայաստանի արզի պատմոլ- 
թետն հ տմ ար : ՀՅԳ-ի գործ ո ւն է ո լթ ի ւն ը 
հոս կը ներկայացուի իբր դրեթէ պետա
կան կազմակերպութեան մը գործոլնէ- 
ութիւն ը :

Ան ունի ՝ նախ ՝ արտաքին քաղաքակա
նութիւն , — Հրայր Մ ա ր ո ւխ ե ան Վիէննա 
է , անոր վարչապետ ՝ ընկերվար Պրոլնօ 
Ըրայսքիի հետ կը տեսնուի ՝ յետոյ' Ո ւի- 
d՛ Պ բանտ ի (Գերմանիա) ՝ Լճէ վիթի 
(Թուրքիա) ել & . Մ ի թե րան ի հետ (բո
լորն ալ ընկերվարականներ) : կամ Աա-
րոլխեան Գամասկոս է՝ կը տեսակցի 
Աուրիոյ փոխ-նախագահ Ասլա է լ Հալիմ 
խ տատամ ին հետ ՝ ել ցորեն ու զէնք Չա
պահովէ իբրեւ օմանդա կո ւթի ւն Հայաս
տանի համար (էջ 197) : (Նորէն ընդգը- 
^ենք՝ չի յիշոլիր աղբիւր մը՝ որ կր 
հաստատէ թէ 1.992-/,ե , ՛Ծոցի պատերազ
մէն տարի մը ետք՝ Աոլրիա կը փափա- 
քէ՞ Ը եւ վիճակի՞ էր զի,նամ թերք փոխան
ցելու Հայաստանի) , Կարեւորը այն է՝ 
որ Մ ինասեանի գիրքը կը մէկտեղէ 
ՀՅԳ—ի «արտաքին քաղաքականութեան» 
դրուագները ՝ նուաճումները ՝ սայթա
քումները , Այս վերջիններոլ նշումը կըր- 
նայ զայրացնել որոշ դաշնակցականներ ՝ 
սակայն՝ կրկնենք՝ նման վերլոլծա պա
տումի ստեղծած ընդհանուր տպաւորու
թիւն ր այն է որ կշիռք ունեցող ՝ միջազ
գային լուրջ դերա կէոաա ր ո ւթ ի լն ստանձ— 
նոզ կազմակերպութիւն մր եղած է
ՀՑԳ-ն ,

Ա.ն ունի նաեւ ներքին կառոյց որ դրեթէ 
պետական է ՝ կամ այգ տ սլա ւո ր ո լթի լն ր 
^1Ը թողու՝ իր քաղաքական ել մարտա
կան թեւերով, Ալնի ներքին դաղափարա— 
խօսական պայքարներ ՝ _ ազգայնական
ներու ել րն կե ր վ ա ր ա կ անն ե ր ո լ , աջի ու 
ձախի՝ ԱՄՆ-ոլ ու Խորհ. Միութեան

Կ'արմէ յամ ենա լ այս դրուագի պա
տումին չուրջ , քանզի ան տ ի պա կան է 
իր մօտեց ումով ՝ որքան ալ անա կն կա լ , 
նոյնիսկ զգայացունց ըլլայ տրուող տե
ղեկութիւնը : Տիպական , քանի որ աղ-
ըՒլր ս՛ յՒ}ոլ1՚ր, ոչ ալ վբ նչուի այն ի-
ր ա կան ո ւթի լն ը ՝ թէ բազմաթիւ լիրանա- 
հայ դաշնակցականներ ուրիշ պատում 
ունէին եւ գեռ ունին՝ Զէյթլեանի անհե
տացման եւ սպանութեան մասին, Ան
շուշտ Մինասեան իրաւունք ունի անոնց 
հետ չհամաձայնելու, Աակայն գիտական 
մօտեցումը պարտի նշել թէ կան մի քա
նի բացատրական տարբերակներ , ապա 
նաեւ կը պարտի ըսել թէ ինչո՞ւ իրը ա- 
'֊ելի համոզփչ է եւ արմանի' արմանա- 
հաւատոլթեան լուսապսակին : Ըսինք , 
սակայն , թէ դիրքը ի վերջ„յ դիտական 
դործ մը չէ , եւ անկասկած հեղինակը կր 
յուսայ որ իր ընթերցողը պիտի կռահէ 
թէ իր տ եղե կո լթ ի լնն ե րը հիմնուած են 
կամ ականատեսի մը վկա յ ո լթ ի լնն ե ր ո լն 
վԸայ, կամ ալ ար խիլի, Այս տողեր ր 
ստորադրողին տպաւորութիւնը , յստակ 
ու զօրաւոր՝ այն է որ Մթնաս եան տե
սած է գաղտնի ո պա ս ա ր կո լթ ի լնն ե ր ո լ 
արխիւներ' Ֆրանսա յի ել Հայաստանի ՝
թերեւս նաեւ Մոսկոլայի մէջ, Անոնցմէ 
քաղած է բազմաթիւ հետաքրքրական 
տեղեկութիւներ , Պէտք է սակայն գի
տակցած ըլլայ իբր քաղաքական դիտոլ- 
թի ւննե րու մ ասնադէտ ՝ ապա նաեւ , կր 
յուսանք , հոտառոլթեամբ օմտը-
f ած լրագրող , որ գաղտնի սպասարկու- 
թիւններու սովորութիւնն է իսկական

յւսրողնԼրոլ , Հէէ յ թ լե ան ի ել Ա ա ր ո ւխ եւս- 
նի միջել : Երբեմն այս հա էու մն ե fin ւն մի- 
ջեւ կա յ Զանկայուն հ ա լա ս ա ր ա կշռո լ- 
թի յլ2/>> , ե ր բեմ ն ղօբաւոր պայքար î

Պոյղ պատեբաղմի րն թացքին ու ա նկէ 
հտք ) ՀՈ^—ն կը փորձէ վա րե լ ըստ IJ ի- 
նա սեան ի պատկե րա ց ո ւմ ին ՝ բարղ քա
ղաքականութիւն մը օդտ ուե լու հա
մար 1)էՄ*Ն—ոլ ու հյորհ . էի իութեան հետ 
ստեղծած իր կապերէն z Անշուշտ այղ 
հսկաներն ալ անո ւղղա կիօ,րէն կը ձե- 
ռընմխեն կուսակցութեան ներքին գո ր- 
ծերուն } կը քաջալարեն կո ւս ա կց ո ւթ ե ան 

Ւըևնց հակողները , կը դաւեն իրենց 
հակառակորդներուն դէմ։ Նման գործե
լակերպ միշտ ալ գոյութիւն ունի սա- 
կայն կը սաստկանայ 1984 - 1985-^î, ետք , 
պաղ պատերազմի վերջին տարիներուն ՝ 
^րբ Գորբաչով կը սկսի կառավարել թոր-
հըրգային Մ ի ութիւն ը (1985-// Մո։ր։ոին) 
եւ կր սկսի Ար եւմ ո ւտքի հետ մօտեցու—

Ը : Այլծւս ՀՅԳ—ն դործունէոլթեան ա- 
զատ ասպարէզ չունի՝ - «|9 FRA Ո՚Յ թ1սՏ
le choix, I heure n’est plus aux négocia
tions, désormais elle doit trouver sa 
place sur cette nouvelle grille des rela
tions internationales. ...La FRA doit 
tourner la page du terrorisme... et s’o
rienter vers de nouvelles responsabili
tés» 103) ï Մինասեան յստակ կե րպով 
չի նկարագրեր այս արտաքին նոր վի
ճակին ներքիե արդիւնքները , գաղափա- 
րախօսական վէճերը' որոնք անկասկած 
աեղփ ունեցած են ՀՅԳ-ի Բիւր ո յէն ներս՝ 
որոշելու համար թէ ի՞նչ պէտք է ըլլայ 
կուսակցութեան յետ - ահաբեկչական 
վարքագիծը՝ յետ — պաղ պատերազմ եան 
գործելակերպը, Ա ա կա յե կ՚եզրակացնէ որ
«Washington lâche son protégé, S. 
Zeitlian, devenu, sinon inutile pour la 
nouvelle politique américaine, au moins 
gênant pour le bon déroulement des 
transformations en URSS» (էջ 104) : 
ԱՄՆ ՝ ըստ Մ ինասեանի , արդէն 1984-/,ե 
^էյթլ^^ւ՛ վԸզա տուած են Ամերիկա 
գալու՝ ան մերմած է, իր մ ե րմո ւմը ել 
!՛ վ^ըջ՚՚յ ՀՅԳ—ա կան աջի գործոլնէոլ- 
թիւնը կը դադրին վայելելէ ամերիկեան 
պաշտպանութիւնը ել կր լքոլին ՛ԲԱ - 
վէ' - ՊԼ-ի սադրանքներուն : ՛Լերջին։։
կ'օգտագործէ ԱԱԱԼԱ-ն ել անոր ստեղ
ծած ծպտուած կա զմ ա կե ր պո լթ ի լն ր 
(այսպէս կոչուած ՀՅԳ - ՅՇ-ը, որ ոչ 
‘^էվ կապ ունէր ՀՅԳ—ի հետ ել արդէն ա- 
հաբեկած էր ՀՅԳ—ի ղեկավարներէն Ա ա ր- 
դի" Ազն աւուր եանը) , Տիւրզի ղեկավար 
ճում սլլա թի օդն ո ւթեամբ կր կազմակեր- 
‘զուի Զէյթլեանի առեւանդոլմը ել ան
հետացումը, Յետոյ՝ կը դրէ Մինասեան ՝
«D’après certaines sources arménien
nes, S. Zeitlian a été condamné à mort 
le 1er novembre 1986 et à l’issue d’un 
séjour dans les prisons soviétiques à 
Bakou, en RSS d’Azerbaïdjan, sa mort 
aurait été confirmée par la FRA en dé
cembre 1987» (էջ 104) :

արխիւային նիւթ՛ լ ու հետ հայթայթեշ 
կեղծուած փ ա ս տ ա թ ո լղթ ե ր , այն յ„յ 
սով որ պրպտողը իրենց նախընտրած եզ
րս, կա ց ո լթի լնն ե ր ո լն կը յանգի՝ իրէնտ 
ուզած պատումը կը փոխանցէ հանրու
թեան , Երբ գործածուած աղբիլրներոլ 
մասին ոչ մէկ լուրջ տեղեկութիւն կայ՝ 
երբ ընթերցողը չի գիտեր թէ հեղինակը 
ինչպէ՞ս դատած ու կշռած է իրեն մ ա- 
տոլցուած զանազան փաստաթուղթերը 
ստիպուած է մնալ թերահաւատ : Եր
բեմն գաղտնի ո պ ա ս ա ր կո ւթ ի լնն ե ր ը'
պրպտողը խաբելու յոյսով՝ իրենց հայ_ 
թայթած կեղ}) ուած փաստաթուղթեր ր 
/լօմտեն խաբուսիկ ճշգրտոլթեամբ ՝ մի
ամամանակ մշուշի մէջ թողլով նոյնքան 
կարեւոր այլ հարցեր : Մինասևան դիտէ 
ճէեԳ այն օրը՝ երբ Զէ յթ լեան մահուան
դատապարտուած է (տեսնել էջ 104— 
մէջբերոլմը) ՝ սակայն չի գիտեր թէ 
ե՞րբ սպաննուած է ՝ հակառակ անոր որ 
գիտէ թէ ե՞րբ ՀՅԳ-ն չհաստատած?} ք- 
(ի՞նչ հիմերոլ վրայ) անոր մահացած ըլ- 
լալը, ճիչդ է՝ դահիճները յաճախ գաղտ
նի վը պահեն իրենց արարքին ճչգրիտ 
թուականը՝ քանզի ապագային իրենցմէ 
զօրաւոր անձեր կրնան գրաւել արխի լն ե- 
րը ել փաստել թէ այսինչ օրը՝ այնինչ 
բանտին մէջ ներկայ էին մահավճիռ 
գործադրող դահիճները ՝ ել կրնան զփ- 
բենք դատապարտել, Աակայն՝ Մինաս
եան այդ ալ չըներ : Պարզապէս կ' ա կն կա-
լէ որ պատումի իր տարբերակը հ ամ ոզ[՚չ 
Ա(իաի դտնուի : Այս է իր դրելակերպը'
վրվին m 'նորէն ։

Եէսրելփ չէ նիլթերով հարուստ գրք1' 
մը իսկական ամփոփումը կատարել գրա
խօսականի մը նեղ սահմաններուն մէջ, 
Կարեթ, է արմելորել որոշ բաներ , Ա- 
րինակ ՝ ՀՅԳ-ի վերագր ուած ահա բեկ-, 
չական ղործունէութեան պատումը ման
րամասն է՝ հետաքրքրական է՝ սակայն 
տրուած ըլլալով որ խորագրի նշած
«terrorisme arménien»^ աւ ելի ԱԱԱԼԱ-ի
գործն էր՝ քան' ՀՅԳ-ի մօտ 
կերպ",թիւններու , տրուած

կաղմ ա- 
պա տ կե ր ր

հեռու է ամբողջական ըլլալէ, Յետոյ 
հակառակ անոր որ Մինասեան երբեմն 
կը հետաքրքրուի Մ ի ջին Արեւելքի Հա
յութեան ընկերային կենցաղով՝ ապրելա
կերպով եւ հոդե,Ա,ճակով՝ ընդհանրապէս 
կր սեւեռի ՀՅԳ-ի վրայ՝ իբրեւ մեծ 
կազմակերպութիւն , Չօգտագործեր այն 
աղրիլրները՝ որոնք կը փորձեն հայկա
կան ահաբեկչոլթիլնը հասկնալ եւ բա
ցատրել իբր արդիւնքը „չ միայն հայ՝ 
արաբ ել խորհրդային կազմակերսլու- 
թիւններոլ ղործունէութեան ՝ այլ նաեւ 
իբրեւ արդիւնքը մողովուրդի հոգեվի
ճակին, Հակառակ անոր „ր Մինասեան 
անդադար Հայ Գատի մասին կը խօսի՝ 
զայն կը տեսնէ իբրեւ կազմակերպական 
գաղափարախօս ութիւն յ Հակառակ անոր 
որ զինք կը հետաքրքրէ այն՝ ղոր ինք կը
վօչէ «la révolution culturelle haîtadis-
te » , այս դիրքը ի վերջոյ չի բա ց ատ րե ր 
թէ յեղափոխական , «քր ի ս տ ավ, ո ր ե ան» ո- 
ղին ինչպէ՞ս պատրաստեց ահաբեկչոլ- 
թեան բերրի հողը՝ մղեց պատանիներ սլ 
երիտասարդներ' սպաննելու ել սպաննը- 
՚ե,„լ՝ մ անաւս,նղ' ԱԱԱԼԱ-ի շարքերուն 
մէջ, Անկասկած որ ՀՅԳ-ն ու ԱԱԱԼԱ-ն 
պիտի չկարենային զինեալ պայքար մը- 
ղել՝ առանց օտար կազմակերպութիւ
ներու օգնութեան (պաղես տին եան , ի- 
րաքևան , խորհրդային ՝ կիպրական ՝ եւ 
այլն) Աակայն այդ պայքարի «անձինք 
նուիրեալք» ը ո չ վարձկաններ էին՝ ո չ ալ 
զօրակոչես,,ներ , _ կամաւո բներ է ին\ ո- 
րոնց մէջ մչակոլթային ել ընկերային 
յատուկ կեանք մը սերունդէ _ սերունդ 
փոխանցած էր «քրի ստափո ր եան» ոգին՝ 
իր դրական ու բացասական կողմերով, 
Լիովին հասկնա, ահաբևկչոլթիլնը՝ հաս- 
կ ըև ա լ ՀՅԳ ն՝ թերեւս նոյնիսկ հասկնալ 
հայութիւնը՝ կր պահանջէ „չ միայն մեծ 
կազմակերպութեան մը ուսումնասիրու
թիւնը՝ այլ նաեւ զայն սնուցանող մո- 
ղովուրդի մշակոյթին ոլ կենցաղփն ու
սումնասիրութիւնը, Այս հատորը՝ նոյն
քան հետաքրքրական ՝ որքան վիճելի՝ 
“՚րմ Լ քաւոր նախաքայլ մըն է՝ որ յուսա- 
il՛ է 1 զանազան քաղաքական ել վերլու
ծական դիրքեր զբաղեցնող մտաւորս,-
կաններ եւ գիտնականներ պիտի մղէ թէ՛ 
գնահատութեան ՝ թէ՛ ա, այն քննադա
տութեան եւ հակաճառութեան ՝ որ ազ- 
Գա.1Ւ^1 ի՞՚՚բ՚՚ահ աս կ ո։ ց ո ղ,,, թ եան ամէնէն 
վստահելի երաշխիքն է,

Փրովիաընս , Դեկտ . 21_շշ
Խ- Թ-
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Ւր ւԱւպաչա րքին ՝ սլատմո ւածքե եր ո ւն
I երբևմն անոնց մէջ՝ Արբունի 

չուրջ կէս դարոլ ւԼրա յ երկա րող օրա- 
դրական ԷԼեր ունի՝ մասամբ անտիպէ 
{էստ երեւոյթին' ան այդ ա ր տ ագր ո ւթ ի ւ- 
նը երբեբ «մտերիմդ չէ ն կա տած • հատ-
ւաևներ տպած կ մամուլին մէջ՝ եւ ասի
կա չատ կանոլիյկն : Այն օրերուն եբբ 
Հ<1քենբ))ի տղաքը՝ ամկն մկկը իր ձե- 
լո։է։ հանգանակ մը կը ւիորձկր ձե լա
կեր սլե լ պարբերականին ^էկ անկիւնը՝ 
Որբունի նոյն թիւին մկջ կը հրատարակէ 
«Գրպանի տետրակ» խորադիրով , օրա
գրական բնոյթի դրութիւն մը՝ որ կր կրէ 
1930 թուականը : Աւելի ուշ «Ասլագա- 
յ^Ւ մէջ լոյս կը տեսնէ «Հիւանդանոցի 
օք-ղիր»ը՝ «Անի»ի մէջ «Պ ատե րաղմ ի
°րտդիր^ ՝ որ կո րսուած ձեռագրկ կտոր 
ն է միայն։ (Հետագային ՝ ՀԱ վ'ի ւ֊ո֊ք» ի

^Տառաջ^ի կը յայտնուին նոր 
Ուսուածներ։ Ասոնք կը նշեն երկու 
բան. նախ Օրագրական դո րծո ւն կ ո ւ- 
ի^եան յարատեւում ը ՝ ապա' անոր յղու- 
մԸ քերցող հ ա ս ա ր ա կո ւթ ե ան :

ՍԵՌԸ

գրականոլթե ան մկջ օրաղրու- 
թ{լնը այնքան ալ գա րգա ց ած «i/Æ/t» մը 

Գոյոլթիմլ, ոլնլւ Աղիայի 1895-'/'

(1) Կրակը կողքիս , Փարիզ , 1973 :

(2) Նս»ւասւ„մա^։ Երեւան 1999:

r ÏÏ Ա^ՓՒւՒաս 2000 , խմբագրեց Գր • 
ինեան : Օրագիրը նախապէս տըպ-

J7 է Փարիզ «կեանք եւ արուեստկին 
Si Նարգունիի կենդանութեան :
Ա) «Գոր Գար»ի հրատարակած Օրա-

րՈ (Երեւան 1999) մասնակի եւ րաււս- 
այլանդակուած գրութիւն մըն է

Ամրագրեց Շ- Տասնապետեան) : Անկէ
՞"՝1՝? «Նայիրի» լոյս ընծայած էր Շու- 

հնք °Սաք1նՒն մասեր : Շուշանեան
հա «Հ^օւ^նիք»ին մէջ լուցուելու
(ձսւ^ԼՐՆ^^ ԸնԴա1ւձաԿ օրագիր մը 
պակՏե iK 1,943) : Սյւա<յժմ մ1ւքւՒ Կը

հ Ս ^աական տարրական պահանջքներ 
ւ Ու1 ամբողջական հրատարակու-

Ս: «Իագին» վերջերս սկսած է վե
զիր , ^Սաւոարակել «Նայիրի»ի բնա-

Զ. ՈՐՒՈՒՆԻ 
ԵՒ

0ՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ

ՆԿ' ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

ՀԱաերիմ օրագիրքը՝ որուն մասին Շահ- 
նուր դրած կ^ եւ անկկ հատուածներ մկջ֊֊ 
բերած ։ կան ք1 ս ա հ ա կե անի տ ետ ր ա կն ե ր ը ՝ 
Զա րենց ի քա նի մը էջերը՝ Կ* Լկա րեանի 
«£? ուշատետր»ին ինծի ծանօթ մւսսերըԼ՜։ 
Արբ Ո լնիի ս երո լնդէն' յարգունի պահած 
է «Աքսորի օրագիր» մը՝ որ ամ բո ղջա- 
կան ik գմ բա խտա բ ա լմ եւ Վ - Հ/ոլշան- 
եան' ո բունը տակաւին կը մնայ անպա—* 
րազրկելի : թերեւս ո ւշա դր ո ւթ են է ս կը 
վրիպին ուրիշ դեռ անտիպ կամ անծա
նօթ ա րտա դր ո լթ ի լեն ե բ : Ասիկա հռետո
րական նախազգուշութիւն մը թող Հի Ը՜՜ 
կատուի , քանի որ օրագրութիւնը , իր 
բնոյթով իսկ y սովորաբար սահմանուած 
չէ հրապարակումի եւ պարտի մնալ՝ 
գոնէ որոշ ատեն , պահո լած կամ ծառա
յող անձնական դո րծածո ւթեան մը : /■ 
ղուր չէ որ Ալրանսացիք կը խօսին «մտե
րիմ օրագրի» մասին՝ Գերմանացիք' 
«ղա ղտն ի օրագրիդ մ ասին , մ ին չ անգլե- 
րէնը՝ քիչ մը մեր հայերէնին նման՝ իր
diary ըաոը ուեի> ոը որեւէ չփոթ չ[՚
ստեղծեր լրագրին հետ :

Օրագիրը համեմատաբար նոր դոր-
ծ ո ւնէ ո ւթիւն մըն է ել իր ամէնէն հին 
կերպերուն մէջ կ՛՚ընկերանայ ճամրորդա- 
կան դրո ւթիւննե րուն (Մ ոնթ է յն) : Անդ-
լիացի Ա- Փէփիոէն եւ ասոր օրագիրէն 
ետք (1,669) փԸ-փԹ- դարու անցման 
շրջանին է որ կը կազմաւո բուի «սեռ»ը, 
Մէն տը Պ իրանի՝ Պէնմամէն Գոնսթանի՝ 
Աթենտալի՝ Մօրիս տը Կէրէնի՝ մանա
ւանդ Ամիէլի՝ ապա Կոնքուր եղբայր
ներու գրչվ-ն տակ։ Արբունի կը յիշա
տակէ Ամիէլի եւ էէարլ տիւ Պոսի օրա- 
դիբները, ծանօթ չէր կրնար չըլլալ Հաֆ-* 
քայի՝ Վ. Վոլֆի՝ Անա յիս նինի՝ Միտի
օրաղիրներուն . վերջինս իր իսկ կենդա
նութեան արդէն հրատարակած էր անկէ 
ընդարձակ մասեր.. Անցեալ դար,..սկիզ
բէն տողին օրագրութիւնը դարձած է 
որոշ գրողներու հեաեւողական արտա-

„խթւ.յ,ը w~M* *■ W* 1-ւ- ’ր՚-
ըիաքխ ոչ միայն այլեւս աշխատանո
ցը ՝ այլեւ «գործը» : Այ-աեղ նկատի չեմ 
կրնար առնել իբրեւ օրագրութիւն դըր- 
լած որոշ վէպեր: Շուշանեանի Ամրան
գիշերներօւե մէջ կայ «Անկարելի օրա
գիր» րամին մը՝ Արքունիի Ււ Եղեւ 
մարդ„,ե մէջ Արբուհիի Օրադրէն ըն
դարձակ հատուած մը. ծանօթ է ան- 

տ ժիաի Դրամանենգերը վէպին կից 
դրուած վէպին օրագիրը: Օրագրական

վէպը անչուչտ *եոյն հանգամանքներ ը 
չունի ինչպկս գրագէտի մը օրագիրը՝ 
քան Լ* որ աոաջինը կը ներկայանայ իբ
րեւ վիպանք՝ ե ր կրո րգը իբրեւ ճչմ սեր
տութեան մը բացա յա յտում ։ քՒէեւ ձե
ւական մեծ տարբերութիւնները մէկը չեն 
զանազաներ մ ի ւս կն :

Այո չատ արագ նկա րագր ո ւթ ի ւնը չի 
սպառեր օրագրութեան նիւթը եւ ՀՀսե— 
ռ»ին հետղհետկ գտած տեղը դրականու
թեան մէջ. պարղապկս կը գծէ չրջ,սր- 
կը որուն մէջ կ՚արձանագրուի Որ բու֊ 
նի ի օրագրութիւնը : թո յո րովին անտեղի
է խօսիք ^ազգեցութեան» մասին։ Ւր մա-> 
մ տնակին գրողն կ Որբունի եւ օրագրա
կան դո րծունէութիւնը կը մտնէ
M հտ ր ց ադր ո ւթե ան մէջ՝. Ալ ահա 
հարցում ը. ի՞նչ դեր կը կատարէ օրագը- 
րոլթիլնբ Ա ր բո լն ի ի արտադրութեան
մէջ.. Արդեօք անոր հետ կապ մը ունի՞՝ 
չունի՞։ Հարցումին ձեւակերպումը պա
տասխան մը գուշակել կու տայ անշուշտ : 
Ասիկ ա ա նղեղչելի ևէտ մը կը *ենայ այն
քան ատեն երբ չենք անտեսեր հիմնական 
տո ւեալը. Արբունի իր ողջութեան հրա
տարակած է օրագրային էջեր ՝ ել մահէն 
քանի մը ամիս առաջ' ջանացած է ամ
բողջութիւնը ի մի բերել ու մեքենագը-

րել:

Օրագրութեան կիրառում ին կը պատ
կանին «նօթադրո ւթ ի ւններ» ը , որոնք կու 
դան գուցէ «գրպանի անթուակիր» .սեւո
րակներէ եւ պարզ գրառումներ են : Ա- 
տոնք սակայն մտած են թուականային 
կարդի մը մէջ֊. Ինչպէս ամէն նման ձեռ
նարկ Արբունիի օրագիրը կը կր1լեէ օրին 
ու տ եղին նշումները՝ կանոնաւոր յաջոր- 
գա կան ո ւ թեամբ մը. կու տայ դէմքեր՝ 
ղէպքեր՝ լի ո ր ձա ռո ւթ ի ւնն ե ր ՝ կը թե
լադրէ ընթերցումներ ՝ կը պարզէ դա
տումներ ու խորհրդածութիւներ ՝ խառն 
ի խուռն՝ տեսակ մը «անմիջա կան ո լ- 
թեամբ» ՝ յեղաստեղծօրէն ՝ ձեւին ու 
կա ո ո լց ո ւած քին հանդէպ ակնյայտ ան
տա ր բե ր ո ւթ եամ բ ՝ տեւական յղումով մը 
անշուշտ ոչ այնքան գրագէտին որքան 
«մարդուն» որ կայ գրագէտի ետին կամ 
մէջ -. Օրագրութիւնը կը սնանի այս երկ- 
դիմութենէն ՝ որ կ'ընծա յէ ընթերցո
ղին. ներաշխարհի մը դռները կը թուի 
բանալ՝ որ զերծ ըլլար վփպտնքէն ու 
«գրականութենէն» ՝ լեզուէն ու ասոր 
բանադարձումներ էն անաղարտ մնացած

գետին մը՝ մկկ խօսքով' Ււ՛ ամբսղջ մ եր- 
կութեամբ տրուող հոգթւ մը ներքին ո-* 
լորտը կը Լսոստանայ մեզի։

Աակայն իբրեւ գրութիւն' օ՛րագրու
թիւնը յօրինուածք մ ըն է եւ գրողները^ 
այգ յօրինուածքի յաճաիւակի հերքում
ներուն մէջ իսկ կը հաստատեն այս կէ- 
տ ը ե ր բ նկ ատ Լւ կ' առնեն ՝ ուղղակի կամ 
անուղղակի կերպով ՝ հ ա ւանա կան ըն-
թե րցողը ։ 0 րագր ողը կը գրէ ինքն իրեն
համ ար ել ասիկա չաա սովորական հաս
տատում մրն կ օրագրողներու մօտ։ Եւ 
հակառակ ասոր՝ utJu ինքե—ի ր են—՚համ ա ր ը 
տեղ մը կը դաոնա յ ուրիչի—համար մը։ 
Օրին ակ մը միայն։ Երր քուչան եան֊ կը 
գրէ* «Այս իւորհրգածութիւնները կ՛ ը- 
նեմ կարդալով ա յս օրագրին ւէեfrf ին է- 
ջերը՝* Ամէն ինչ կեղծ՝ անկատար ՝ չը- 
պա րուած կը թո լԼւ հոն ։ Ուրկէ0 կու գայ 
այս զգացում ը։ Դէպքերն ու միջադէպե
րը ճիչդ ըէէաԼԱ վ հանդերձ մնայուն 
մը կայ ամէն ինչ մնայուն ու դիւրին դե
ղեց կո ւթեան մը անդր ա գա րձո ւմ ին տակ
տեսնելու։ Ւրսղո*-թեան մէջ այս ամ^՛ 
րողջ օրագրին վրայ կը տատանի անո- 
րոՀ_ JnJu մը* °ր մր ընթերցող ունենա
լու»։ Տարացուցային պարագայ։ Օրա- 
գրողը ի^ք արդէն դիտէ որ ինչ որ սահ- 
ման ո ւա ծ է մնալու «մտերիմ» ու փտկ՝ 
խորքին մէջ՝ դրուած է «ընթերցողի ա- 
ռընչութեամբ» , ինչպէս կը դրէ ու
լան եան ։ Պէտք չկայ մտածելու որ «հան
րային գործիչի» դրականութիւն կ'խԻԷ > 
քանի որ ինչ որ լեզուական ի մակարդա
կին կը պատկանի սահմանուած է դառ
նալու հանրային ■ միակ վճռականը յա
ճախ մամ անակամիջոցն է։

Ամէն օրտղրողի նման Արբունի ալ 
հակելով ինքն իր վրայ կը փորձէ ստեղ
ծել արտաքինին հակադրուող ներքին 
տարածութիւն մը. հոն կ' ո լզէ գիտե/՝ 
տեսածն ու զգացածը գրԿ , անկեղծօ
րէն , առանց շսլարի , սուտի , ն կա տ տ- 
ռումի։ «Աեռքս կը դողայ։ Աթէ այս ա- 
րատը կ՛՚ընեմ թուղթին վրայ՝ որովհե
տեւ մատներս կը պրկուին ։ Ալ սակայն 
պէտք է դնեմ հոս ա մ րողջո ւթ ե ամ ր ան
կեղծութիւնը եւ զգացումներս առանց ա- 
մ րչնալու կամ հ սլա ր տան ա լո ւ» : Օրագի
րը կը դրուի հապճեպ ՝ արագ , սեղմ ՝ 
դրեթէ հեռագրային ոճով՝ երբեմն թե-> 
րի նա խադաս ո ւթիւններով։ Հիմնական 
ձգտումն է ներքին մ արդը , ինչպէս կ' ը՜
սէր Պօղոս ՝ յայտնաբերել , դրել անոր 
մ տ ած ո ւմն ե րն ու զգացումները ! Եւ քա՜ 
նի որ Արբունի չի հաւատար աւանդական 
հոգեբանութեան ՝ քիչ մը գերիրապաչա
ներ ուն պէս (Լէրիս) կր պատմէ նաեւ իր 
երազները. Պէյրութի «Անի»ի մէջ տպած 
է արդէն «Ա րաղնե րոլ լեզուն» անունով 
դրութիւն մը՝ ուր երազներուն կր հետե- 
լին մեկնաբանութիւնները. ասոնք կը 
բԼսԼւն օր ագր էս *.

0 ր ա դր ո ղը վերստին կը կարդայ իր ԳԸ՜՛ 
րած էջերը : Օրագրութեան կրկնողական 
եզրին վրայ դանդաղելու հարկը 
տեսներ ՝ բացայայտ է անիկա : Աչ մի
ւս յն նո յն վիճակները կրնան դրուիլ բազ
մաթիւ անդամներ՝ այլեւ օրերու նոյն 
շրջանակն է որ կը կազմէ անոնց բովան-

(Շար-ը Գ- էջ)

Fonds A.R.A.M
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*Ըե բնադիրս կ'ըսէ' «/  ̂կալո ւմի պատ- 
մութիւն մ ը» , բայց շատ աւելի ճիշդ
պիտի ԸԷԼա բ և P է «Զրխկալումի
պատմութիւն մհ>» : Անկասկած բառ մը 
պէտք է նկարագրելու համար Զար եհ Որ— 
րունիի վիպական գործին տարօրինակ 
ճակատագի ր ը Ա • գա րո ւն եւ ատկէ ան- 
դթ։

Հմննգեան հա րիւրամ եա կին առի թոկ
պա տ շաճ ո ւթ ի ւն ը պիտի ուզէ ր ի հա րկէ y 
որ մեծարանքի տուրք մը վճարէինք դր
բողին y որ բացատրէինք անոր բացառիկ 
տեղը Ս ւի ի ւռքի հայալեզու վիպագրոլշ-
թեան ընթացքին մէջ եւ ինչո* լ չէ' մեր 
մարդկային պարտքը իր գործին ել իր 
անձին ն կա տ մ ամբ ։ ճիչդ եր եք ու կէս
տասնամեակ աոաջ սկսած եմ կարդալ Ար- 
բո ւն ի ին վէ պե ր ը y Յտրու թիւն Բիւ-րք-
ճեանի դրդումով։ Նոյն օրերուն ծանօ
թացած եմ վիպագիրին y գարնանային օր 

Ը^ y Փարիզ], Լէ Տէօ Մակօ ս րճա րանի
դարպասին y իմ պէյրութահայ բարե
կամներուս ընկերակցութեամբն Ա'նչ 
հանդիպում էր* ներկայ էր նաեւ նՒկ ո—* 
ղոս Աարաֆեան^ զո ր նո յնպէս կը տես
նէի առաջին անդամ ԸէԼաԼՈէԼ ** Ե րկո ւքը 
սերնդակից' Մենք// օրերէն մինչեւ 1968/' 
այդ պայծառ յետմիջօրէին ի'նչ ճամ
բան եր է y ի՜նչ ստեղծագործական ար կա— 
ծաիւնդրութիւններէ y ի'նչ յուսաիւսբոլ-> 
թ իւննե րէ անցած էին : Զէին ալ տեսնը- 
լե ր *Այդ Օրը բացառութիւն էր y կ՚երե
ւի * Ատկէ անդին զիրենք երբեք միա
սին չեմ տեսած : Տարրեր խառնուածք- 
նե րու տէր է ին y տարբեր կեանքեր ու~<
նէին y ընտանեկան շատ տա ր բեր պա րա- 
դաներ : Ո րբունի Փա րիզի կեդրոն ը կ ը
բնակէր y մեր հ անդի պա կա յրէն երկու
քայլ անդին y Աարաֆեան' մօտիկ ա ր- 
ւարձան մը։ Ո րենց այդ օրուան խօսակ
ցութենէն կը յիշեմ միայն կատակոկ 
նետուած խ օ*ս քե ր միաս ին Փարիզի մէջ 
նոր դրա կան հանդէս մը հ ր ատա րա կե լո ւ
մ աս ին :

Պիտի չըսեմ անշուշտ , որ հոն որոշ- 
ւեցաւ y մէկ անգամ էն y չափահասու—* 
թեան տարիներուս կոչումը։ Պիաի չպ(խ- 
դեմ y որ հոն ծնունդ առաւ ամ բողջ կեան— 
քի P տասեւեռո ւմ ր y այդ մէկ հա նդի- 
սլում ուէ ւիա րիղեան ս րճա րան էէ մ ր դար
պասին։ Եոչոլմին լխդերկրեայ ճամբա—* 
ները անքննելի են։ Ա լ ամէն պա րագա յթ 
օրէնքէ դուրս հանդիպո ւմ մ րն էր : քննա
կան ոն աշխարհի մը մէջ} սլէտք չէ տեղէ, 
ունենար։ Ֆրանս ա ծնած y հայկական 
զ-սլրոց չտես ած եւ տակաւին հա ղՒ քա
նի մը բառ հա յերէն կ ա ր դա ց ած սլա տա- 
նի մը պէտք չէ հանդիպէր Ափիւռքի դը- 
րականոլթեան եւ Ս փ իւ֊ռքի ճակատ ադր—* 
րթ երկ ու մ եծ y մ եծադո յն y ներկ ա քա
ցուց ի չնե րուն ։ Նոյն զմամ անակ»ին չէինք 
պատկանէ ր y իրենք եւ ես ։ Ընդհակա
ռակն՝ ա մէն ինչ սահմանուած ու տե
ղաւս րուած էր յ ա ո աջս. դո ւն է y որպէս
զի երբեք չհանդիպի մ իրենց , որպէսզի 
երբեք չրնէալելք զիրենք y որպէսզփ իրենց 
դործը մնայ ընդմիշտ անընկա լե լի y իմ 
նմաններէս y եւ ուրեմն՝ ապագայէն ։

Որր ո ւնի էն անդրանիկ ընթերցումս ըրի 
1968A ա ւդ օրերուն : 19G4/»Î» /nJ“ տեսան
էր իր Եւ եղեւ մարղ^: Աակէ ի վեր , 
ա յդ մէկ վէպին պատճառով , իմ դարս , 
իմ մ՜ամ տնակս եղան Ո րրունիական դար 
ու Ո րրունիական մամանակ՝. Ա՛յդ է, որ 
կ՛ուզեմ բացատրել նախ , դառնալէ առաջ 
ընկա/ում ի պա տմ ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն :

Որրանին ի միջի այլոց դրող մր չէր,

ե ր L ս ո ւն ա կան թուականներուն Փա րիզի 
մէջ ծա ղկած սերունդին պատկանող եւ 
վաթսունական թուականներէն սկսեալ 
իր գլխաւոր գո րծե ր ը ա րտադրած զբող 
մը} որուն կարելի ԸԼԼաP հետեւաբար 
կոկիկ տեղ մը հրամցնել դրա կանո Lr֊* 
թեան պա տմո ւթի ւննե րուն եւ ա րեւմ տ tu- 

հա յեր էն էւ ծաղկաքազնե րո ւն մէջ*. Պարզ 
ու մեկին՝ Զաբեհ Արբունին իր վէպե
րով > I1 Ü դրականո ւթեամ բ y իմ կեանքս 
յեղափոխած է L՜ր բ քսան տարեկան ԷՒ 
կամ չկայի տակաւին ։ Հոս՝ ո1չ մէկ 
չա փ ա ղան ց ո ւթ ի ն ։ Ամ կեանքիս. տուած է 
bp ուղղութիւնը} իր իմաստը y իր ըն
թացքը y իր դունաւո րում ը y ել ուս էրուս 
ըե ռց ո ւց ած է բնականաբար պարտքէ, ու 
պարտականութեան անկրէ լի եւ անհա—* 
տուցելէ, պաշար մը , ծան րու թիւն մր՝. 
Երկուքը միաժամանակ։ Էոյս մր։ Կե ան- 
ք[* P » lr‘^ կեանքիս y առաւօտեան ժա
մերուն լոյսը հանդիսացած է ան եւ մին- 
չեւ այսօր y մինչեւ այս իրիկնային ժա
մեր ո ն' նոյն inju<tt որ կը ՅոԼայ իմ 
աչքիս իբրեւ ուղենիշ եւ ուղեցոյց :

Բայց պարտք մը նաեւ։ Ամանա լուէ որ
իր ևԸ ևաԲԳայհ ’ Արբոնին ին
քը խնդրած է ինձմէ դրել անոնց մ ա- 
սին y այդ առաջին y ճակատագրական 
հանդիպումէն քանի մը շաբաթ կամ քա- 
նի մը ամիս ետքը y 1968/' ամ առը y փա-
րիզե ան ուստն ողա էլան յեղափոխութեան 
օրերու անմիջական վաղորդայնին։ Ֆր- 
րանս ահ այ էի y ֆրանսերէնի հմուտ Լո՛ չ 
շատ հմուտ այդ շրջանին y ի հարկէ) ։ 
Բացայայտօրէն' Արբունին կ^ու զէր i որ 
իր մասէէն դրուէր ֆրանսերէն լեզուով։ 
Նաե'լ ֆրանսերէն լեզուով։ Ամէն պա
րագայի մէջ' ինձմէ սպասածը ա՛ յդ էր 
կարծէք , ըսուած թե րեւս անց ռղակի եւ 
ոչ թէ շեշտակի : Բայց պարտքն ու պար
տականութիւնը հոնկէ սկսած են î Ան
կարելի էր ։ Զո ւն է ի տուեա լներ ը y անհրա
ժեշտ լայնախոհս ւթիւնը y սլէտք եղած 
պա շա ր ը : Փո րձած եմ գէշ աղէկ ւ տարի
ներու ընթացքին y հասնի լ ակնկաէութեան 
ենթադրած մակարդակին։ Զեմ յաջո
ղած։ Ղ*րած եմ ի հարկէ Ա րբունիի մ ա- 
ս ին րաղմաթիւ անդամներ y բայց երբեք 
իր սպասածը {եւ ուրեմն ի՛մ սպասածս) 
չեմ կրցած դրել ։ ճիշդ է i որ 1968/ե 
ա ռաջին դրական աշխատասիրութիւնս , 
ֆր անս երէն լեղուով , «Ափիւ֊ոքեան» փ ի- 
լիսոփա լո ւթ ի ւն մ ր կ^ո ^-ղէը զարգացնել 
որուն կեդրոնական կռուանը Ա ր բո ւնի է, 
Եւ հւլհւՆ էր։ ճիշդ է y որ Որբունիի վի
պական դո րծին ո ւս ո ւմնաս ի րո ւթ ի ւննե ր 
նուի րած եմ y ընդհանրապէս հայերէն ։ 
ճիշդ է y որ իր մասին յաճախ դասախօ
սած եմ ել վերջին տարիներուն' Գո- 
լումպիա համալսարանէն ներս Ա րբունիի 
գործերը դա ս ա լանդո ւթ եան առարկայ 
դարձուցած եմ y ուսանողներ դործի մ բր
դած եմ : թարգմանած եմ նաեւ (Աս֊ 
Փա1թ՜/ր ֆրանսերէն) եւ թարգմանել տ ը- 
լած եմ ( ք^*եկնսւծ՜Ուն վերջերս թարդման- 
ւեցաւ անգլերէնի հտ լումպիա յի Ֆես- 
ճեան հիմնադրամի օժանդակութեամբ եւ 
թա րդմանութիւնը լոյս պիտի տեսնէ դա լ

տա րՒ > Writers of Disaster շարբ-Ւս եր~
րորդ հատորին մէջ y ներածականով մը 
հանդերձ) ։ Բայց այս ամբողջը բաւա
կան չէր * Պարտքը մնաց անհ ատո լցելի ։

Ա ո ւն նպատակս հոս սակայն իմ հիա
ցումիս ել իմ պարտքիս մասին խօսիլ 
չէր ։ 17 տարի առա^ Աո ւնո ւար !9S6"“
ին y գրողին մահուան հինգերորդ տա
րելիցին առի թով y Ա* ոնրէալ լոյս տեսնող 
Հորիզոն թերթին «Գրական Աաւե լուա-<

ծ»ը իր բացումը կը կատարէր Ա րբունի ին 
նուիրուած համարով մը> իմ' նուաստիս 
խմբագրութեամբ ։ Հոն կային Արբունի- 
էն էջեր {«Օրագիր 1975», «Տիգրան» ան- 
տիպ վէպէե հ ատուած մըy 1946/ե Լոյս 
տեսած «Եր ա ւխ ե ր ո լ լեղո յլե» յ ո ւշա գր ո l— 

թենէն կտոր մը) y նաեւ' 1979/'ե հետը 
ունեցած հարցազրոյցիս մէկ բաժինը y 
«Մենք»ի շրջանին մ աս ին ։ Եը կարդամ 
ներածական դրութենէս լի ր ց ո ւած առա- 
ջ/,ն տողե րը* «Արբունի y ինչպէս Ափիլոձ-' 
pb զօրականութեան եւ իմացականութեան 
շատ մը ուրիշ կարկառուն դէմքեր , իր 
անունով միայն ծանօթ է։ Ար գործերը 
ոչ միայն դժուար կը գտնուին y այլեւ 
կ երեւի դժուար կը կարդացուին ։ Գրա- 
գէտ ին վաստակը կը մնայ մեծ մասամբ 
անպեղ դաշտ մը* * ♦» յ Արդէն իսկ ընկա- 
էումի հարցն էր ղփ ս մտահոդողը։ Այս
քան տարի ետք անվրէպ կերպով ի զօրու 
կը մնան այդ խօսքեր ը ։ Պիտի բանամ 
ուրեմն հիմա ընկալումին նուիրուած դը- 
էուխը :

ՆԼերը ըսի . Հնոյ՛ս յ՜ամանակէ՛ն չէինք
պատկանն ր, իրենք (Աարաֆեան ել Որ-' 
բունի) ու ես ՝. Ամէն ինչ նա խասահմ ան
լուծ y ամէն ինչ տեղաւո րուած էր y ո ր- 
սլէսզի երբեք չհանդիպի մ իրենց y որպէս- 
ղի երբեք չընկալեմ զիրենք» : ճիչդ է , որ 
այսօր Ա արաֆեա նի անո լեն ու դործերր 
դուրս կը հ՛անուին հետզհետէ իրենք քա
ւարանէն : Աւարտաճառեր կը գրուին :
Ո f-ո ո ւմն աս ի ր ո լթ ի ւննե ր էոյս կը տեսնեն : 
Հարիւրամեակներ կը նչուին Երեւանի 
մէջ՝. Ինչ որ բացարձակապէս ւՒ ն շա—* 
նակեր անշուշտ y որ ան ըե կա լե լիո լթ ի լե ր 
յաղթահարուած է։ Բայց ե. այնպէս' հա
յալեզու հ ա յո ւթիւն ը իր անունը կ^ իմ ա- 
նայ ։ Ա րբունի ի անունը y ինչպէս պիտի 
բացատրեմ քիչ ետքը y այդ «իմացու
մնինիսկ չէ հասած։ Բայց յստակ է y որ 
երկուքին համ ար ալ գործին ի ս կա կան 
ընկալումը 1փ ենթադրէ ան լխկա լելի ի եզ- 
րին փ ո րձառո ւթի լեն ու նկատառումը։ Ա-* 
րականոլթեան մ էջ y լխկալում ի երեւու
թապէս ա րտա—գրական բնանիլթին րնդ- 
ժէջէն կարծէք այդ անլխկալելին է y որ 
կը հետապնդեմ այսքան տարիէ ի վեր։ 
Յստակ է, կռիւ մը կայ մէջս y եղած է 
միշտ î հանդիպումին անհաւանա1լանոլ— 
թիւնը, արդիլոլմը [այո, արդիլոլմր) 
նոյնքան կարեւոր կը թուին իմ աչքիս , 
որքան' Ո րբունիի գորեին րնթերզում բ 
իբրեւ վէպ ու դրականութիւն ։ Զ լխկա—* 
լումի արտաքին հրամայականը} այդ հ ր- 
րամս, յա կանին նկատառումը {չեմ ըսեր 
անպայման' յաղթահ ա ր ո լմ ր) նոյնքան 
սյ^՛ԼԸջտ^1 JJ^[]՛ y նոյնքան անհրաժեշտ կը 
թուին։ Այդ պատճառով է y եւ միայն այդ 
պատճառո վ y որ Ո րբունի ին հետ իմ անձ
նական հանդիպումս , գարնանային որ 
մը, փարիզեան յեղափոխական Օրերուն , 
35 տարի առաջ y եւ իմ անձն ա կան ա շխա- 
տանքս հասնելու համար իր պահանջին , 
ինձմէ ս սլա ս ած ին , ան ե կդո տ ա յին ու 
մանրս, վիպա յին չեն։ Հ^ատ անդին են 
մ անրա վիպայինէն : Ամ տեսադաշտէս 
դիտուած ան շո ւշտ' յա ր ա ց ո ւց ա կան են ։ 
Ներքին ճակատն Լ զիս հետաքրքրոդր , 
արգիլումին հետ ներքին՝ ճակատումը։ 
Տ ասնամ էակներու Հր այ երկարող մտա
սեւեռումի մը պէս։ Եւ Որր Ո ւնիին դործը 
հետեւաբար' զէնք մը y դաշնակից մը> 
հականեխիչ մը y դրօշ մը y փաստ մը> դր-' 
րաւարկ մը y էական ։ Արմով կր պատմա- 
կանանայի։ Եւ բնական է' փոխադարձս,— 
բտր ։

Ար բո ւնի ին զոր&ը էապէս' սփ իւռքեան 
վփպադրութիւն է : Ափիւռքեան է իր բո
լոր յայտնի թեմ անե րով y որոնց կարգին 
կրնամ թո լել առանց ծանրանալու եւ ա- 
ռանց մանրամասնելու' օտարութեան հետ 
հանդիպումը y հայրական օրէնքին բա-* 
ցակայութիւնը , Աղէտին ժառանգութիւ
նը^ տոհմասլղծական տարածքի մր բա
ցա յա յտո ւմը y վկայադրական յետ-Աղեոն- 
եան կեցուածքին հետ {ու դէմ) ներ յայտ 
բայց տեւական վիճարկումը y եւ այխ։ 
Յսյյտնիէն ոլ բացայայտէն անդին y կա յ 
նաեւ աւելի թաքուն խաւ մը> որ Կը 

պահ անջէ րնթ ե ր ց ո ղա էլան որոշ սեւե
ռում մը։ խաւին կը պատկանի Ար
քունիի մօտ գրողական եզրի կի րառում ը 
իբրեւ ս ր բա դ ր ո ւթ ի ւն ։ Ան չ որ If ը նշա
նակէ երկու բան ։ Նախ^ անանուն աւերի 
մը հետ յարակայ դիմառդիմո ւթի ւն ր y 
այդ աւերը «սրբագրելու» աշխատանքը։ 
Յետոյ եւ ատոր հետ սերտ ա ռրն չու- 
թեամբ մր' կրօնակտնէն անդին գտնուող 
ս ր բադնո ւթեան մը հանդիպելու տարօ
րինակ եւ պէտք է ըսել անսպասելի գի
տակցութիւն մ ր։ Ա րբադրութեան ը1ւդմէ— 
ջ&՝ աւերին փ ո րձա ռո ւթ ի ւն ը կր դառ
նայ ս ր բա ւխո ւթեան մը գրառում ը։ Այս 
բոլոր տարրերը հոս թուեցի խառնիխուոն

կերպով'. Ասոնզմէ ոմանք րաքատրա^ էյ 
ընդերկար զանազան առիթներով։ ^րի 
զոր Պըլտեանի խորաթափանց ուսումէդ 
սիրոլթիլններուն մէջ ալ կ՚երեւին 
նոնք տարբեր ոճով մը ներկայացողէ 
բայց նոյն ընդհանուր մտադրութեամբ., ի 
դէպ, այդ ուսումնասի րութիւններն են 
որոնք կը րա՚էւան ամենալայն հորիզոնը 
Ո րրունիական արտադրութիւնը ընկալի֊ 
լու ուղղութեամբ : Ասոնց կարգին' Ալլլր֊ 
տ// մէջ տպուած երկար տնդրադարձը 
«Հալածուածները» շարքին երկրորդ մ 
աւո րին' Թեկնածուն վէպին մասին՝.

ՌւրՒլ տարրեր , որոնք իմ աչքիս նոյն֊ 
քան էական են, ինչպէս վկտյադրոլ֊ 
թեան հարցին շուրջ դրական վիճարկոլ֊ 
մը (որ նոյնպէս ելը ծաւալի Թեկնսւծոէ_ 
ին մէջ) կը սպասեն իրենց արմ՜անա ւոր 
բացայայտման ՝. Վերջին հաշուով, ըսևնը 
որ Ո ր բուն իա կան վէպը կ' տռս^ա րկէ ցան
կութեան (ցանկութեան հասած աւերնե
րուն) պատմութիւնը՝. Կը պատմէ մեր 
պատմ ութիւնը իբրեւ ցանկութեան պատ- 
մ ութիւն , խոտորուած ց ան կո լթ ե ան մը 
պատմութիւնը, իր արկածներով, իր հա
ւաքական տա րածականոլթեամբ (ել ո՛ I 
թէ օրինակ քաղաքական ստորոգութիւն- 
ներով ու դիպուածական պատմութեան 
կեղծ ու տափակ միջոցներո վ): Կը ստի- 
ս/է y սր մ տածենք մեր ճակատագրին մս,~ 
ս/,ն ցանկութեան էաբանութեան մը րնդ
մէջէն։ Ալ աոաջին ընթերցումէս երե
սունհինգ տարի ետքը y նշանախեց մր իսկ 
լէ փսխուած տյդ արտադրութեան նկաւո- 
մ ամ ր իմ առաջին տ պա ւո ր ո ւթ են է ս * Ար
բուն ք,ին վէպը հիմնաքարն է հնարաւոր 
րայզ տպադայ y տակաւին ապագայ {եւ 
հաւանաբար' ընդմիշտ ասլագայ) ըԱ- 
փիւռքեան մտածողութեան մը. ս •ՒՒ ւռք- 
եան «գոյավիճակ»ր հասկնալու y զայն 
ստանձնելու նախապայմանը։ Օտարու
թեան հետ ստեղծաբան եւ վերանորոգիչ 
ճակատումներու հանդիպավա յր ր î

ԵԱկ չընկա լռումը y կրկին։ Ահ աւասիկ y 
առանց ծամծմելու։ Ա րրունիին դործր 
դժուար րն թեռն լի է ։ Այ դպէ ս կ'ըսուի : 
Եւ եղեւ մարդ^Տք եւ Թեկնածուէ սկսեալ, 
ճՒշէ է որ ան ունի իր մէջ արդիական վէ
պին բոլոր յատկանիշները ու յայտնի է y 
սր ֆրանսական Հնոր վէպ»ի (riOUVeaU 
roman/') շարժում ը {առաջփն հերթին' 
Ղ*լ°տ Սիմոնը) ազդած է վփպագիրին 
վրայ։ Ազդած է անուղղակի կերպով y 
3nJ3 տալով իրեն որ կարելի էր աղատա- 
դրո ւիլ վ], պա կանո ւթ եան դասական ձեւե- 
րէն ) սլատմ ո ղա կան ժամ անա էլի սլա յմ ա- 
նա կան ո ւթեն էն y որ ժամանակի կուորա- 
րակո ւմը կրնար արձանագրուիլ վէպի մը 
տեւողութեան մէջ։ Բտյց ասոնք չեն y որ 
Բ րբունիի վէպը դժուար րնթեռնլի կր 
դարձնեն։ Ա վերջոյ *հլօտ Սիմոնին վէպե
րը իրենց կառո յց ով նոյնքան ու աւելի 
րարզ էին ու բա րդո ւթիւն ը չտ րգի լեց y որ 
ամ բողջ աշխարհը կարդայ ղանոնք ։

Պէտք է ԸԱել ճշմարտութիւնը։ Ա ր բո ւ- 
'‘•ՒՒ վէպերը ո՛է թէ դժուար րնթեռնլի 
են y տյլ բացա րձակապէս tU-նր նթ-եււնլ|ւ 
մնացած են ճայ ու հայախօս կր թո լած 
զանգուածին եւ նոյնիսկ դիրէ ու գրակա
նութենէ հասկցող y թէ կո ւղ նուազ զան
գուածս, յին հասարակութեան համար՛՛ 
Մնացած են անլխկալելի y ինչպէս կ^ը-
սէՒ սկՒդբը՝ ԱպշեՅուպՒէ երեւոյթ մրն է,
եթէ խ ոբճիք։ Սփիւռքեան փորձառու
թեան կիզա կէտին մօտեցող վէպը մնա
ցած է կատարելապէս անծանօթ Սփիւռ
քի հ ա ս ա ր ա կո ւթեան : Ա տած է թերեւս
քանի մ ր դա ս ա դի ր քե ր ո լ մէջ՝. Բտյց չէ 
մտած ամէն պարագայի դիտակդ ու թէւն- 
ներէն նե րս y տարրական իմս,ստուի մը։ 
Ո1 չ թէ միայն չէ հասկցուած y չէ վեր- 
լո ւծո լած y չէ մ ա ր ս ո ւած ։ Այլ չէ հա՜ 
սած իոկ հաւանական ընթերցողներու 
ձեռքը :

Եայ հրատարակութիւններու ցրուա
ծութեան բաժինը y այզ հանգամանքը 
բացատրելի բխող։ Բայց տյդ տեսակի 
բացատ րութիւնները մինչեւ տեղ մը մի- 
տյն ի զօրու են։ Ա վերջոյ y Փտրիզy Պո
լիս ել մանաւանդ Պէյրութ y Արքունիի 
տյս կամ այն դործը կարելի էր ճարել ու 
փորձել ծանօթան՛ալ։ Եայ անգիտութեան y 
կտյ մտային ծուլութեան բաժինը y ըԵ'" 
փիւռքի յատկանիշները։ Բայց նորէ*ե 
կ՚ըսեմ * ասոնք չեն բա ց ատ րե ր ու 
մե ղմացներ կատարեալ ա յ լ ո ւր ո ւթ ե ան մը
զզօպու^բ* Ե արծէք Արբունին ուրիշ մո
լորակէ մը խօսէր եւ ո՛չ թէ Սփիւռքէն- 
Եամ ա րդեօք Ս փ իւռքր ի սկա պէ1* ս ուրիչ 
մոլորակ մ լխ է y բոլորի աչքին եւ մաս
նաւո րապէս անոնց աչքին' որոնք մաս 
կր կազմեն այդ անհաւաք y անդէմ , ան
հեռ՛ատես y անդոյն y անմշակոյթ y անանց—
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ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆԷ

(Շար. Ա. էջէն)

ղակը-. ՕրադրՒ մամանակը կլոր է ծիսա- 
յք,ն տարուան նման , դարձող ինքն իր վը-. 
րայ, բխ՛՛՛՛է 1'Ը հետ ն"յն թուականները, 
ծննդեան, մահուան, ել այլ դէպքերու-, 
խն բանողը կը նկատէ նախապէս գրա- 
fy,5, անկատարութիւնը եւ տարբերու
թիւնը ցանկութեան ու արդիւնքին մի- 
չեւ, որովհետեւ դրուածը եղած է արագ 
„լ սղագիր-. Կը նկատէ ներքին բեկումը 
նաեւ, յետոյ՝ անկա րե թ, ութի ւն ը դրածը 
վերամշակելու, սրբագրելու, վերջնակա
նին հասցնելու. «Ամ էն անդամ կը ս կը
սեմ այս էթրը այն մ տ ա հ ո դո ւթե ամ բ որ 
անոնք դրուին հանդա րտ ու մօտաւո րա- 
պկս վերջնական Ըեէս1 լո ւ լլ ան կո լթ եամբ :

չեմ կրցած որ այդպէս ըլլայ-, 
վ՛իշտ ալ կարծես թէ վազելով գրած եմ , 
շոգեկառքին հետ մրցումի ելածի պէս*, 
կայինք ո՞վ ւաւսվ կը հասնի հան դրո լա- 
նկն ; կ-իտեմ , բնաւ մամանակ պիտի 
չունենամ վերամշակելու, սրբագրելու-. 
Պետի մնան սխա/ներով, լեզուն եւ մ ը- 
տածումները անկատար վիճակի մէջ, 
հաւանաբար սխալ ըմ բռն ո լե լո լ ս տ ի պո—, 
ղութեան տակ-. ՛Հիմա՝ նորէն ըսելիքիս 
լեցուն պատկերը տալու մի լոքով կը սկր- 
սիմ եւ դիտեմ սակայն որ թափթփած 
բան մը դուրս պիտի գայ-» (կյՈյեմրեր 
1972) '• Ւնքն իր ղ րութիլնը դատողը ւէոր-
ձար/ոլթիլնը կ՚ընէ ժամանակաւորէն ՝ 
յեղյեղուկքւն պէտէ ըս կ է , աւելէն' ա յդ 
տեսակ մը հ ա տ ո ւածո ւմ էն ՝ կոտորս/— 
կումին, որ օրադէ ր բ է յայտ կը բերէ եւ 
Ոն կը կ ազմաւորէ՝ կոտորակում' որ 
ոլը1ղ Ըա^՛ չէ եթէ ոչ դրքղինը :

Օրագրի մուտքէն՝ էր էսկ կողմէ մե
քենագրուած օրէնակէն /քրայ՝ ((SnL^~' 
րան)) խորագրուած դրութեան մը մէջ՝ 
Որրունի կը նշէ որ «դր ո ւածքնե ր ը պէտէ 
ըլլան վայր կեան ական ան թնամ դ.ր ու

եալ, տխեղծ հ ա լաքա էլան ո լթեան *. Ո՞րն 
է ուրեմն Ա փ իւռքը ։ Այն մ էկը , որ ծը- 
""ւն1 պիտի առնէր Սր բուհ է է նշանաւոր 
տսԸոս>կոՈվ թովմասէ դէմքէն ՝ Եւ եղեն

1էն ր ջա լո ր ո ւթ ե ան : Ո'է ընդհ ա-
1 Ոսւ1լԱ այդ անդէմ ո ւթէ® ւնն էսկ՝ որ 
Ը ՜ս իսկ չունէ ո ր պէ ս ղէ ս ր բո ւհ էն ե ր կա- 

(ենս/յէն զայն ապտակել : Ո^ րն է ըԱ-
իԼո֊^ը*. Ոչ—հայալեղուներո^ւ Ափէւռքը՝ 
Հև՚՚ւթնան անյոյս փնտռտուքէ ճանա- 

f Ը^ին մ ո լո ր ած ել էնքնութեան փ ըև- 
տ^տոլըի պատմութենէն անտեղեակ î 

^այալեզո լն ՝ այս մէկը ամբողջ ո-
ո ւղե ղա լո ւա ց ո ւած ՝ աղդա յնա կան մ ե- 
արած՝ սերունդներու երկայնքէն 

քկնուող ո ւղեղա լուացում է յ> ենթակայ 
Հետեւաբար նոյնքան ու աւելէ ան- 

ղեակ այդպէլյէ պատմ ո ւթեան մը հը- 
րութեան էսկ մասէն} *. Վերջերս տե- 

յ. I՛ լա Jէն փ է լմ արուեստ է չա ւէ ա-
տ^'րր,Ո'! թէ Ո'Լր 11քնայ տանՒւ անդՒ~

ն Հիւնը այն իրողութեան, թկ ինք- 
փնտռտուքն ալ (եւ ուրեմն՝

Ւբըեէ- ւէ ո րձա ռո ւթ է ւն}
‘1^Ը^ոյ պատմութիւն մը*. Պտտ- 

Լ՛ մը ՝ ղո ր պէտք է բանալ թաւ առ 
y հոգեվերլոՆձւքսւԹ ա շթ ա տ ան քո վ *.

լ թէւն մը՝ որուն անռէտա ս ումով

ձիտ^է ^րամատներՈւն մ^''
Ու Tp տր պատմ ականացն ե լ էն քնու-

ս,ն էն քն ո լթ է ւն ր ՝ սփէւռքեանփ,Լ

թէ ւններ —էնչպէս սով ո րութէլնս 
Հակասութէւն մը տեսնելը որքան դէւ- 
րէն է այնքան տլ զուրկ է շահ եկան ո ւթե- 
նէ • օրադէր մը համակարգ մը չէ՝ յօդ-* 
ւած մը՝ «դրական դործ մ ը» ՝ Որ մտա
ծումէ ՝ ոճէ արտա յա յտո ւթե ան ՝ էնչպէս 
կ՚ըսեն ՝ մ է tu կե ր սլ ո ւէժ եւս մ բ եւ մէտ զ ո յու- 
թեամբ բնորո շուէ : Որքան ալ էր հակա- 
ti ո լթ է լնն ե ր էն ՝ էր անաւա րտութենէն
տառապէ ՝ թորքէն մ էջ ° րա րո ԳԸ է^ք՜' 
զէնք զերծ կը կացուցւսնէ չհակասելու 
կանոնէն ՝ որովհետեւ այն Ասր որ կը 
պարզէ կամ կր բեմադրէ 5 բովանդակ 
մրն է բազմաթէլ Ասերոլ՝ տարէներու 
երկայնքէն բազմապատկուած ՝ մ է շտ են
թակայ այլացում է՝ տատանումէ՝ փո- 
փոթութեան*. Ուստէ' մասամբ չմ շա կ՛
լա ծ, «հում» կ տո րնե րոլ հաւաքում մրն 
է օրադէ րը*. \յո յնէսկ երբ Ո ր բո ւն է ա-
ո է թն ունէ ս ր բւսդրե լու ՝ ըսել կէ ուզեմ
երբ զայն կը մեքենագրէ կէէյւ^ կ^արտա
դրէ հ րապա րակո ւ մՒ < ամ ար ՝ չէ կա տա
րեր վերամշակում է ա շթատանքը զոր կը 
ցանկայ սակայն*. Ասէկա չէ դադրէր լու
սաբանելէ գրողէն կեցուածքը* է հարկէ 
անկեղծութեան որոնում մր՝ բայց նաեւ 
ստանձնուած անփութութէւն մր՝ ձե֊*

ոճէն հանդէպ անտա ր բե ր ո ւթ է ւն մր , 
որ պիտի կոչեմ négligé^ դե դա գի տոլ- 
թէւն :

0 րադրէ մուտքէն՝ ըոէ՝ Որ բո ւնէ հար
կը կը տեսնէ բացատրելու էր աղդանու-՝ 
նէն փոփո խութէւնը Պ էր պէ ր եան վար
մ՜ ար ան է մէջ՝ ճ§2ձ.ր~էն եւ զայն կ՛առքն- 
չէ անշուշտ «համ ա շխա րհա յէն պատե
րազմէն վերջ ել թուրքէն կողմէ բնսւ~* 
ջթնջման ենթարկուած մեր ժողովուրդէն 
կրած տառապանքներուն հետեւանքով ՝ 
տեսակ մը անօրէն օրէնք էր եղած Պ է ր՜
պէ րեան վարժ՛արանէ մէջ թրքական ծա-

պեղել անոնց ա նմ իջա կան անցեա լը ։ Վէ
պը միայն կրնար դարձնել մեզ պԱ11Ու£ս1— 
կան էակներ յ ա զա տ ա դր ե լո վ մեզ աթուր ՝ 
մ էամ ա կա րդա կ եւ. մ աչած «քլիչկձ՚եերով 
ասլրող ա րա րածնե րու վիճակկն : ք-այց
անգիտութիւնը եւ ո ւղեղա լո լա ց ո ւմ ը այս 
ձեւով ձեռք ձեռքի տուած' դեռ երկար 
ատեն պիտի իշխեն հաւանաբար մեր ինք- 
ն ապաւոկերաց ո ւմներո լն վրայ , աշխար
հին հետ մեր յարաբերութեան վրայ-. Ո ր- 
րունիի վէպերուն հոգեվերլուծանման աշ
խատանքը դեռ երկար ատեն պիտի մնայ 
անտես տնե լփ î

Մինչ այդ սակայն' իր լրումին հաս- 
ցուցած կ'ըլլտնք հին ծրագիր մը, որ եր- 
կտր տտ են' գրեթէ երազի մը պէս կը 
հնչէր՛. «Հալածուածները» չտրքին բո
լոր գՒրթԴԸ կամ եք՚ւոլ ստոլաւ։ հա-
տորներով լոյս աչխարհ ընծայելու ել 
վերջապէս ամբողջ վիպական գործը (Եւ 
հղել մարդ?, ալ մէջխ) մէկ կողքի տակ
հասարակութեան մատչելի դարձնելու 
ծրագրին մասին է խօսքս : Տի չերնեմ մի
այն, որ Որ րունիի կենդանութեան օրօք 
կողքի տակ մտնելու արմանացած են 
-ասրին առաջին չորս միաւորները մի- 
այն Վեցերորդ միաւորը (Զէ fn է կա_ 
րուլռւրֆւն) լոյս տեսած է ԿԱՄ-ի երկ
րորդ համարին մէջ (1983) : Հինգերորդը 
(Տիգրան կամ Վարձու սենեակ) տակա

ւին անտիպ է- Մ ն

ղումով անունները (փոթել} ՝ էնչպէս էմ 
անունս էօ քս է ւզե ան • էօքս է ւղ—որբ առա- 
ջին օրն ի սկ դասարանէ տետբակէն մէջ 
կնքուէ ցա յ ի)ր րո լնէֆ *. Անունը ՝ որ դրսւ֊՛ 
ւլէտէե անունն Հ ՝ կր ծնէ Աղէտէն ՝ էբրեւ 
անոր հ ա կւսղդե ց ո ւթ է ւն ՝ էբրեւ անոր մէկ 
«թա րդմ անո t թէ ւն ր» յ Q րաղ էրը որ կր 
նշէ ԳէՊԸԸ կը կատարէ էր դերը հէմնել 
գրագէտը՝ եւ ասով կը դաոնայ յհւա““ 
տակարան մը :

Արդ' նոյն այդ շլ^արկէն մէջ կ՚ար
ձանագրուի Օրագրութիւն ը *. Կ՛արտադ
րեմ 1931—դրուած նօթ մը* «Ուրկէ^
այս նօթերը առնելու գաղափարը*. Գե ռ 
Պռլսէն սկ սա ծ եմ ՝ Պ է րպէ րեան գոլէճէն : 
Աետոյ Աարս էյլ՝ ձ դած նորէն' թափառա-֊* 
կան կեանքէս Ըո1ոբ կայաններր*. Զէէ 
ուզեր վերսկսիլ-. Մի ս—մէնակր եղաւ*. 
Պահանջէ մը*. Գո ւշա կո ւթ է^ ւն մը*. Զպէտէ 
կրնամ ամբողջացնել ծրադի բներս*. Պի- 
տՒ ձգեմ այն նօթերս՝ որպէսղի օր մր 
հմուտ Հայեր ուսումնասիրեն Ո Ո ր բու
նէէ մը պարագան1՛ Z Հմուտները միշտ աք 
էրենց փառքը հ է լս ած են էւեղճ բանաս- 
տեղծնե րո լ պա ր ա դան ե ր ո վը^ *. Գոլք եւ 
ես՝ սիրելի ընթերցող՝ ահա հմուտէ 
գՒըըՒ^1 մէ?.*9 Մէայն թէ նշանակալից չէ0 
արդեօք Օրագրին կողմէ մեր էսկ դո—* 
յութեան վկայակոչումը՝ կա րձկք թկ 
մամանակակէցն ըլլա քէնք ալս գրու
թեան որ մեղ հմ տօրէն կը ներաոնէ էր 
մէջ՝ արդէն 1931—/'^ ել կ՛ ենթա դրէ մեզ*.

Ո ր բո ւն է «պարագան» կը սկսէ սրբու
թենէն եւ որդեգրումէն նոր անունէ մր՝ 
"Ը պէտՒ դտոնայ դրագէտէնը եւ ոչ 
մ արգո ւնը (անձնա թու ղթինխ) -. ] Կւկ ա-
նունը կը յսւշէ որ օրագրութիւն ր չէ 
դար անձէն՝ տյլ գրագէտէն : Այս վերջինս 
փաստօրէն էր առաջին դրա կան փորձերը 
կ՛ լնէ վա րմ ա ր ան էն մէջ ՝ ^րբ ոտանա-* 
ւո բներ կը գրէր : Ատոնք կէս դար ետք
դրադէտը կը զետեղէ էր օրագրին սկէղ- 
ԸԸ' «ոչ թէ էբրեւ բանա ս տ ե ղծ ո ւթ է ւն ՝ 
այ/ էբրեւ ապագային վերյէշուելէք նէւթ 
մանկական աշթարհէ զգացումներէս»։ 
Այդ «դրական» նա թափ ո րձե րուն փոթւսդ- 
բումը օրագրին մէջ բաւական նշանա- 
կա լէց արարք է * կարելի չէ բա ց ատ ր ե լ 
մէմէայն նման էջեր փրկելու մ տահ ոգու- 
թեամբ (այլապէս արդարացի} *. Ըսուածէ 
սահմաններուն մէջ մնալով ՝ կրնանք մը—* 
տածել ո լւ ալդ պատանեկան ոտանաւոր-
ներր կու դան լեցնել սնյիչս մա-
մ տնակէ պարապ էջերը՝ անոնք որ բա ց tu- 

կտ յ են օրադրէն ՝ կարծէք թէ մեծապէս 
անհրաժ՜եշտ ըէ[տ ր ունենալ «ապագայէն՝ 
վերյէշուելէք» սկզբնական ժ՛ամանակէ 
մնացորդներ : Կտ բծէք թէ բուն հարցը 
կը վերաբերէր ոչ այնքան տյդ մանկա
կան զդա ց ո ւմն ե ր ո ւն ՝ որքան որբացած 
մանկութեան (Որ բո ւնէ ծրագրած էր վէպ 
մր այդ մանկութեան մասէն 5էր1ւեւլե— 
ւլէն աււա£^ր ՝ որմէ մէայն քանէ մ ը էջ գը- 
րած է) :

ունէ նոյն այս «լե ցնե լու» մէջոց էն 
սլ է տ է դէմէ՝ երբ պէտէ հասն է 1940 
թուականէն*. Հոն ալ պարապ մը դոյու- 
թէւն ունէ։ Ո* հ ամ ա շթա րհ ա յ էն պա
տերազմէ առաջէն ամ է սներ ո ւն կորսրն- 
ցուցած կ օրագրին մէկ մասը, «Մար
դու!։ մորթը» անունով վէպի մը ձեռագի
րը եւ ուրիչ դրութիւններ*. Օրագրի մա— 
մանակը ինչպէ՞։։ լեցնել եթէ ոչ արտա
գրելով բանտարկութեան շրջանին դըր- 
լած քերթուածները. «Անդամ մը եւս 
ոտանաւորի ձեւով դր ո լած գր ո ւթ ի ւ!։ն ե- 
րուս տեղ կու տամ հոս իրրեւ տեսակ 
մը օրագիր, մանաւանդ որ երբեք հրա-, 
պարակուելոլ պատիւին պիտի չա րմանա- 
նային, իրաւ է որ անոնք տեսակ մը տ ը- 
ղա լական խրախճանքի կր նմանին , բայց 
եւ այնպէս պատերազմ ին անցքը կը ներ
կայացնեն մամանակին վրայէն»-. Ահա
ւասիկ նոյն արարքը եւ յարանոյն լու
ծում ը-. Հարկը կը ղդամ նշելու որ մ ի- 
ալն այդ երկու շրջաններուն համար Ար
բունի կը դիմէ նման ռազմավարութեան, 
քանի որ օրագրին մէջ ո՛չ բո/որ օրերը, 
ոչ ալ բոլոր ամիսներն ու տարիները

. ներկայ են. կան պարապներ , ոստումներ , 
որոնք յաճախ նշուած են , ինչսլէս սովոր 
են ընել գրեթէ բոլոր օրագրողները , երր 
ձեոք կ՛՛առնեն իրենց տետրակը ել կ'անդ- 
ր ա դա ռն ան բացէն ։

1915-ը եւ 1940-^ ներկայ են մէշտ կո
րուստէ մը առընչուած : Որքան ալ տա- 
րօրէնա կ թուի , ստոյդ է որ այդ կո
րուստը դարմանելու համար Որրունի կը 
դիմէ «որեւէ գրուածքէ» արտադրու
մէն : Որեւէ գրուածք UljÛ ատեն դըր~*
ւած ՝ կը դառնա յ ՝ այս ձեւուէ ՝ օ րադր է 
մաս*. Գրականէ օրադրացումէւ պարագայ

մըն է ասէկա բացայայտօրէն ։ Ոայց թէ 
գլէսաւորաբար ոտանաւորներ են ո լւ կը 
կազմեն նման գրուածք ահա զարմանա- 
լին-, Արբ գր ա կան փորձերը կը դաոնան 
օրադրոլթէլն՝ ՝ գրականութեամբ կամ tu- 

նոր տեն չո վ ՝ կը վա ր ա կեն օ ր ա դր ո ւթ է ւ- 
^Ը ։ Կ(Լ յ°[՚Ւ^,ուՒ օրադէ ր ը ։ Ըսել կ՛ ու- 
զեմ Արբ ո ւն էւ կր ջանա յ հաստատել ու 
պահպանել շարունակական կապ մը դը—' 
րութեան երկայնքէն՝ մանաւանդ երբ 
այրե կապը էսզո լած կը թուէ աղէտալէ 
Գ^ւՂ*^ուԼ մը* Գրեթէ բնականոն վէճակ 
մըն է օ բա՛դը ո ւթե ան համար ճակատէ լ 
ժ՜ամանակէն կամ հմա յուէ լ անկէ՝ տար- 
լէԼ անով ել զայն ջանալ բռնել արձա
նագրելով էնչ որ կը ժ՛ամանակագրուէ ։ 
Որբս ւնէ է պարագայէն ՝ աղէտ ալփ դէպ
քերը փաստօրէն կը ջնջեիք օ րադէ ր ը կամ 
ղտյն ան կար ելէ կը դարձնեն ՝ կր չքացր- 
նեն էնչ որ պէտք է յէշել * ուստէ/ օրադը֊* 
րոլթէւն ը կը վկայէ կո տ ո ր ա կո լած ել 
կորուստէ/ ենթակայ յէչորԼո ւթենէն -. Ա- 
սո ր համար ան կը դառնայ ոչ այնքան 
կորսոլող ժամանակէն փնտռտուքը՝ որ
քան յ էշ ելէ էն վե ր ա հ ա ս տ ա տ ո լմ ը ՝ որեւէ 
/լ րու թեան ընդմէջէն*. (Ասէկա դուցէ 
են թ ադրե լ սլէտէ տար ո լ/ ամէն դրութէւն 
օրագրայէն է զօրութենապէս ՝ VÎrtliel, 
կա րծա յէն կերպով} :

Աակայն այդ լէեր յէշելէն մէշտ անց
եալ մը չէ*. Վերյէշելէն Աս էն մէկ ու—* 
րէլն է ։ Ա րադր ո ւթ է ւն ը կ՛ են թադր է հե
ռա ւո ր ո ւմ մը ՝ նե րքէն սլսւ տ ռո լած ք մԸ
դրողին մէջ, ըսի վերը՛. Այդ Եսը տեւա- 
կանասլէս դուրս է իեքն իրմէ, կ' ապրէ 
էսա էս ուտ ՝ աստանդական կեանք մր՝ որ 
էրեն չընծայէր կանոնաւոր կե րսլով ա- 
զատ ժամեր կամ ժամ անա կամ էջո ցն ե ր'
տ րամ ւսդրե լէ' դործէն*. Որբու-*
նէէ/ օ ր ադէ ր ը չփ դադր է ր սլա տ կե ր ա ցն ե լէ 
ա յդ Ասէ դաժան առօրեան՝ հեւէ/հեւ 
ւէ տղքը ) կեանքը շահ ելուն ա պր ելո ւն ՝
էէ ե րա պր ե լո ւն տենդը ՝ որոնք ա րդե լք կը 
հանդէս ան ան՛ մտայէն որեւէ կազմակեր
պուած ճէդփ : Ո րբունէէէ կե անքը Փոր-
ձը<֊ն (1929) ետք ՝ բաղմ աղբ աղ եւ է/ճող- 
ւած՝ էնքն է րմէ դուրս աշէսաւոաւորէ 
մր կեանքն է՝ ցրւում մը՝ մերթ փա- 
էսուստ մր՝ մերթ վատնում մը։ Առօրեա- 
յՒ ե՛ էականէ/ հ ա կա դր ո ւթ է/ լ!/ ր չէ ասէ- 
կա մէայն՝ քանէ որ օ րադր է մարդը ապ
րելուն ալ տենչը ունէ/ ՝ ijlUlUinlï՜լու հա- tf ա լ/ որ կը ւէե րա սլ րէ/ * * * ։ Ո րբունէ ե ր բ
կը հակէ էր օրադրէն /է ր ա յ դէտէ որ հա
լածուած մ ըն է ամէնէն առաջ էնքն է/ ր- 
մէ՝ թափառական մր՝ գաղթական մը ՝
որ այդ սփռումէ/ ա ղէտէն մէջ կ՛ուղէ 
չկորսնցնել էնքդէնք՝ էր ա րժանւս պա ւո- 
ւութէւնը՝ էնչսլէս կ՛ըսեն ՝ եւ մնալ ժա
մանակէ հոսանքէն վրայ' գրող*. Գրել 
եւ ւսպրէլ ՝ ապրէ/ ու դրել կը թուէն ան- 
լուծելէօրէն հակոտնեայ եւ էրարու լը- 
ծո րդե լէ :

ՊԱՇՏՕՆԸ

Աւ հոս է որ հը մՒ£ tt/մտէ °tpujttbr[Li 
Ունէ կ ս։ րեւոր պաշտօն մը*. Ահ ա ատիկա , 
ըսուած այն տարիներուն երբ ղրելը կը 
դառնայ զմոլար , անհնար , ել Փորձո։/ 
սկսուած վիպաշա րքին հեռանկարը կը 
նկատուի անմատչելի . «14 ամիս umu^ 
ճարուած կ այս տետրակը, որպէսզի 
ծառայէր պարղապէս իրիկոլընէ իրիկուն 
մտամփոփումի •• • Այս նոր պայմաննե
րուն մէջ' անկարելի դրական կանոնա
ւոր եւ լո՚-րջ ա ր տ ա դր ո ւթ ե ան , դոնէ
պզտիկ վարձատրութիւն մը դտնել այս
տեղ դրուելիք տողերով , ջանալով առ- 
նուաղն դիտելու եւ յստակ տեսնելու ա- 
ռաւելութեամր , նախ իմ մէջս ել յետոյ 
իմ շուրջս : Եւ այս , մանաւանդ ու ամէն 
բանէ առաջ րս։ ց ա րձւսկ անկեղծու-
թեամր» (1.950) ! Ամէն տեսակ արհեստ 
ընող, կենսաշահութեան համար պայքա
րող եւ նոյն ատեն Արեւմուտքի հաճոյք 
ներով ու հմ ա յ քն ե ր ո վ տա րուած մ ար
դուն համար' օրադի ր ր մտամփոփումի
տեղ մրն է, «հսկումի» պահ մը, երր կա
րելի կ՚ըլլայ թէ՛ կեղրոնանալ, թէ՛ մր- 
ւոածել , միւսւորուի/ , պիաի ըսէի ։ Օրա
գրային նշումները թէ' ա յղ. ցրւումը կը 
նշեն , քանի որ չեն դադրիր յզուելէ ։։։- 
ռօրեայ տաղտուկին , թէ ալ ի հարկէ 
այդ ինքնամ փոփ ումին կը դիմեն, քանի 
որ կը սեւեռեն առօրեա յէն անդինը, թ՛
քին ամփոփումը իր վրտյ (որո,1 փաստը 
հԸ ԸեԸ են որ էնքը հեռացած է էր^է} ՝

Ա բադէ ր ը կո լ տայ խօլական ա յ ս ձըգ- 
տում բ * «Այս օրա դիրը բռն ելէս ի վեր 
կը նմանիմ զինուորին որ զէնք ի ձեռին
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կր հետապնդէ իր որսը։ Հազիւ, զաղա փար 
մը կը յայտնուի զլէս ուս մէջ փաէսչելիք 
տեղ կր փնտռեմ , զ որե՜ի ատեն , հանգեր- 
ձարանը , պէտքարանը , դուրսը սրճա
րանի մը մէկ անկի ւն ը կամ սենեակս 
կ^ ա պա ս տ ան ի մ , ա յս տ ե տ ր ա կ[.ն մէջ մ ըտ- 
զ ընելու համար զայն» (1931) : Տեւական 
պայքար մր առօրեային մ ԷԳ՝ անոր դէմ 
■rh մռ մ՜ամ անակ ո ւն ենա լո լ եւ րա զ առա— 
բա ր զայն տ րամ ադրե լո ւ դրե լու աշխա- 
տան քին : Հանի որ օրադի ր ը , Ո ր բուն ի ի 
համար , էապէս գրականութեան տանող 
ճամբան է. «Աղէկ որ սկսայ արձանա
գրել հոս ինչ որ կը յայտնուի մտքիս 
մէջ* քիեռ քանի օրեր անզնին պիտի ա- 
ռանց դրե լու . ♦ •» î Սակայն Ո րրունի ա- 
նոնցմէ չէ n ր ոն զ օրագիրը հետզհետէ կու 
գայ դրաւե լ երկին անդը , կՈԼ՜Լ կու տա յ 
ղալն եւ կ'ամլացնէ լեզո լա գա ր ո ւթեան մը 
նան րա բանութեամբ ։ Օրագիրը բաւյ մի-* 
ջՈց մ ըն է դէպի ուրիշը, որ երկն է։

Եթէ անիկա առիթ մրն է հետեւելու 
մտքին , հոն յայտնուող դաղափարներր 
ա րձանադրելո ւ համար , խղճմտանքին 
քննարկում ր , դի տա կց ա կան ի եւ անդիտա- 
կիցի պեղում ը՝ ուր մէկը ինքղինք կր 
փնտռէ կամ կը փորձէ գտնել՝ նոյն ու
տեն եւ ամէնէն առաջ անիկա գթե՜լու 
վաթԺոՆթ-իւն մրն է. «Գոհ եմ օրադրէս ՝ 
ո չ թէ < ոն դրածներուս համար որոնք թե
րեւս ուրիշներր չեն հետաքրքրեր $ նոյ- 
նիսկ խնդան ՝ բա յց ես գոհ եմ : Գոնէ 
գրելու վա րմո ւթիւն կ՚ընեմ՛՝ բառեր ուն 
հետ կապս չեմ կորսնցներ ՝ երբ մ անա- 
ւանդ անոնք այնքան ալ հարուստ չեն։ 
Տակաւին Հու յեր էն բառերը ինձմէ կը 
խուսափին եւ ս տի պո ւած եմ ֆր անս երէն 
րն թե ր ց անո ւթե ան ատեն որոշ բառեր 
փնտռելու հայերէն բառարանին մէջ*. 
Յտճաէս կը պատահի որ յանկարծ մոռ-՛ 
նամ ՝ չգտնեմ բառ մը ՝ ա յն ատեն ՝ շուտ ՝ 
բառարանը ձեռք կ  ̂առնեմ ու ֆրանսերէ
նով հայերէնը վերստին մտքիս ■w կը 
խոթեմ եւ փ ո խադա րձա բա ր» (1972) : 
*է,ման հատուածներ տաղնապ մր կը մատ
նեն որ չի վերաբերիր միայն ֆրանսա-» 
կան մ իջաւք այրի մէջ հայերէն դրե լու 
դմ ուա րութեան : Ո րրունի ոչ առաջին դր
բողն է ոչ ալ վերջինը որ կը րա խի լեզ- 
լական խո չրնդոտ ի մ բ ՝ ե ր կ լե զո ւո ւթ են էն 
բխող Լի բոզութիւնը չեմ տ ա ր ո լած հեր- 
քելու) ։ ո յնպէս միակը չէ որուն կրր՜
թո ւթի ւնը թերի է • • * (/^^ եԼս^Լ 5
Հարցր կր վերաբերի երկփեղկումի ստեղ
ծած ցրօնքի ներքին վիճակին* ասոր 
յա յտա րա ր ն շանն ե րն են լեզո ւնե ր ը ի 
հարկէ : Այդ ցրօնքին դէմ է որ օրագիրք 
կր բանի իբրեւ վա րմո ւթիւնր ՝ օրական 
հրահանգ ու փորձ ՝ փո րձառո ւթ ի ւն տ ը- 
լոզ ՝ առանց վերջն ականի մը հեռա նկ ա- 
րին՝ ինչպէս նուագածուն որ ամէն օր 
իր հրահանգները կը կատա րէ ՝ ո րպէսղէւ 
մատներր պահպանեն իրենց ճկունու
թիւնը ՝ կա րծես թէ ս ո րվ ուածը պէտք ըլ
լար մՒ, չտ սորվիլ։

Որբ ո ւն ի ի օրագիրը՝ ՈԼ1՚1,Լ շատ մը 
բաներ Ըէէոյլով հ անդե րձ Լիր սե բունդին 
մէկ խճանկարը՝ իր կենսագրութեան հա
մար անհ րամե շտ վկա յո ւթիւն ը) ՝ գլխա
ւորաբար գրելու խափանուած ցանկու— 
թեան մը վայրն է* ին չ ալ ըէէա յ զմտե
րիմ» կոչ ուածին գրաւած տեղը (Տ տե- 
ր["քը մտքին վերաբերողը չէ®, ոգիին}, 
ան չի դադրի ր գրելէ այդ գրելուն մա
սին ։ Աւստի' օրադի ր ը գրելու եւ չկարե
նալ գրելու տեւական պայքարը՝ շա
րունակական տրամը կ' ա րձանագրէ : Եը 
կազմէ վէպերուն լուսանցքը կամ աշխա
տանոցը ՝ եթէ կ' ո լզէք ՝ քանի որ վէպե— 
րը k[L "Z™ այԳ տրամին զանցումը՝ այս 
կամ ա յն չա փով ( Թեկնած՜ո՜ւն^ մէջ ի 
գործ դրուած հնարքները ցոյց կու տան 
որ խնդիրը այնքան ալ պարդ չէ) t

Րայց 1&չո*ւ գրել*

«Գրպրսնի տետրակ» ին մէջ (1930)կա յ
հազուագիւտ հատուած մը՝ զոր կ'ա ր—< 
տաորեմ . «Պէտք է որ սկսիմ զրեչՀ Ի*նշ 
դրե/Հ Պարզապէս դրել՝ խասն ի խուռն Հ 
Աոանց ո ո ելէ յաո աՀ առրութեան : Գրել 
աո ոո^ո/նա /ոլ համար : ^ոկոբէլւ լեցուն
է թանձր րան ո մ մը Որ զիր կբ խեզզէ : 
Պէտյթ է րտտյրւեյ։ Հ՜ uctui' աշխար-
Հո} tnM/եւա , աերօ. ինշ որ կր • տածեմ . nwtrwnthutnhhrtn որ զր գլխոււ՛I 'մՕն& trturjtu տւեյխtunnt ու I ր», «3*.Հրսմ"ս> զոր Tf&ZLtU.itu .rMimnâj ոԼքզոԼյձէ»ռ պլոտը

պայթինք»։ Գրել “ զգայռ^[ ~ պարպը- 
Վ՚Լ՝ առանց նախապէս ծրագրելու՝ ur— 
ռանց նա էսապատրաստական աշխատան-
քի : Ասիկտ գուցէ կր < ամ ա սլա տա ս էս ան է 
զ երի, ւապա շան ե բո լ «մեքենական ՂԸբ~~
ւածքին» քան վիպասանի կազմակերպը- 
ւաե աշխատանքին ։ Յամենայն դէպս' 
հատուածը զետեղուած դրութեան ոկիզ- 
րը' թ ե լա դր ա կան է «Մենք֊ձի տզոց ա~~ 
խ ո րմա կն ե ր էն • դուրս տալ ներսը հա
ւաքուածը՝ ոչ թէ արտայայտել այլ պո- 
ռա լ ՝ պա ր պո լի լ չսատկելու համար։ 
րելուն ցանկութիւնը փսխելու նման ա—՝ 
բարք մըն է* հազուագիւտ զդայռելը ճիշդ 
ատիկա կը թելադրէ : ftu/տ զգայուն ել 
արուեստի ւք ե ր ին մ տ ահ ո գո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ
միայն հետամուտ հոգիները անշուշտ 
ախտամէտ ՝ SCatOlOgiqUe նկատեն ասի
կա * թոզ քալեն դէպի արԼբիԼ֊րը էոյսին։
Ստոյդ է սա կա յն որ առա յմմ դրականու
թեան վսեմութենէն ու դեղեցիկէն հե
ռու ենք՝ քանի որ այդ գրականութիւնն 
է որ խնդրոյ առարկայ է հոս։ Հարցը 
այն է որ <ախտամէտ կոչածս Ա ր րո ւն ի ի 
մ օտ տ ե ւա կան ա պէ ս յա յտնո ւո ղ ձդտ ո ւմ 
մրն է • ուտելիք՝ խոհանոց ՝ պէտքեր ՝ 
աղբ՝ թափոններ եւ այն բոլորը որ կր 
վերաբերին մարմնին ՝ սեռին ՝ սեոի խո—՝ 
տորումներուն՝ ներկայ' օրագրին մէջ՝ 
կր սերին գրելու տեսակ մր բնա խօսա
կան մակարդակէն ։ Անիկա նուազ մտա
ւորական արարք է քան ֆիզիքական հա
կազդեց ո ւ թի ւն՝ : Պրսրպուիլ մը' որ բու
թէ ամբ չանհետանալու համար ։ Եր հ աս- 
կ բց ուի ին չու ա յնքան տի ր ա կան տեղ 
կրնայ գրաւել թեման օրագրին մէջ*. 
Յայց Ո րրունի գետէ որ օրագրող արար
քը գրամոլութիւն չէ՝ «զբախտ» , ինչ- 
պէս կ^ըսէ* վարմութիւնը րոտ ամ են այ- 
նՒ խոհ ական վարմութիւն մ ըն է՝ հինե- 
րուե ոգեկան վարմութեանց համ արմէք՝ 
որոնք ի գործ կր դնէին միտքը՝ Jբո
զութիւնը ՝ զգացումները զանոնք կեդ- 
րոնա ցնե լու սեւեռումի մը մէջ՝ դիտու
մի մր ենթարկելու համար :

թէ այդ վարմութիւնը խնդրոյ առար
կայ կը դարձնէ ամ րողջ մտային աշ
խարհը ատիկա բացայայտ է երր Ար
բունի գրելը կը դնէ կարդալու կող
քին * «Ելուզեմ ի զին ամէն բանի դրել՝ 
կա րդա լ ՝ կարդալ : Անկէ դուրս կեանքը 
բան չէ ինծի համար» ։ Երկու դո րծո ղու
թի ւննե րն ալ պատրաստութիւն կը պա
հանջեն եւ երկուքն ալ կր սկսին Ծրա
գրէն ։ «սիրելու կամ կա ր դա լո ւ սկսե
լէն առաջ երկար պա ա ր ա ս տ ո ւթ ե ան ոլէաք 
ունիմ ՝ ինչպէս հեռաւոր ճամբորդու- 
թեան մը մեկնելէ առաջ՝ նախ ընղու- 
նՒւ հ ոդեւին ՝ յետո յ պա տ ր ա ս տ ո ւե լո ւ ՝ 
կազմակերպելու իր լա յն դիծե բուն մէջ 
զգուշանալու համար իրմէ անկախ դըմ՜— 
լար ո ւթի ւնն եր է ՝ որոնք կրնան ծագիլ 
այդ երթի ընթացքին •• • կրելու եւ կար
դալու միջել ն ո յնա ցում մը կայ՝ կար
դալն ալ գրելու ուրիշ ձեւ մ ր ըլյա լո վ ՝ 
այդ պա տճ առուէ իսկ դմ ո ւա ր ո ւթ ի ւ!է ը հա
սարակաց է անոնց մ իջել» (19(2) • Պ ատ-
րասաոլ թիւնը ռազմավարութիւն մրն է 
միայն անակնկալ էսա փ ան ո ւմն ե ր ը 
քացն ելու միտող՝ ոչ թէ գրելիքը առաջ- 
t. ընէ մ ան ր ամ ա սնօ ր էն դասաւորելու Լինչ- 
պէս կ^ընէր Զոլա ՝ օրինակ ՝ Ւ 
լոց) : Հրահանգը՝ վարմութիւնը նկատէւ 
ունին այս կէտը։ Անոնք նախապատրաս
տութիւնն են երկէւ հրեշտակին հետ մար
տին :

ՎԷՊԸ

Օրագիրը 0 ր բունի ի ընթերցումներուն
մ աս ին ըն դա ր ձ ա կ տ ե ղե կո ւթ ի ւնն ե ր կոլ
տա յ ՝ բա յց անոր դիտմ ան կէտ ը ՝ միա
կը ՝ ուրիշ է : Գրեյն է ՝ եւ դրևլը այլեւս 
կ՚առնէ վէ պին ան ո ւն ը ՝ ս կս ո ւած վի-
պա շա ր քին ՝ որուն առթած ն ե ր քին ան—
դոհ ը կամ առքը տարիներ' մէկ կողմէ 
գրելու ցանկութիւնը կը պա^է արթուն , 

ւս կողմէ կ 'անդամալուծէ։ 19(3“^^ կբ 
դրէ • «“Յանի որ այսօր ալ կէս էջէն աւե— 
(ի շկբզայ դբ^՚Լ^ կարդալով ու խոկա լով 
անցուցի օրսՀ \թա խ չկարենալ գրելուս 
tgwmLwnr վսրրոահ եմ մեկնելու որո չու—
միս արդիւնքն է : վէպէս դուրս ելայ
անկարող անոր վերադառնալու-։ իք ո կան յ*-— 
ներս ։ Այս . խոհանքներս ընդ հան բատէս
ս է՜չա ա՜ ^ոլր{ կր րւառ-
^ասն ր մեր , ոնռ-^աաոմւ մնեոո» S՝՝ ’

£֊fh<î աօւ ԼԷն ոոՐսէ էրոաեանաոհե լրես»ա— 
յարքս յառ/t ս ր ^արոոր տսա ոււելրնե

muta Հ ւոսլայ mii ս ս ոոռհլ րրւրւոո եա ր 
mut'uiuպո} րևսրռ է /ւրաւլէւրրր ււ ոոո^ն

համար Արբունի կ'երազէ ամէն տեսակ 
առանձնացում ՝ ա սլա շէսա ր անք ՝ նոյնիսկ 
ճգնանք » «Ո [՛ո լհ ր U' ա յս օրադի ր ը բըռ- 
նել՝ նրր հոս դա լո ւս հ ա ս ա ա տ ե ց ի որ դր
բելու անկարողութիւնս Փարիզի բազ
մազբաղ կեանքս եւ անոր արդիւնքը ե- 
դոդ չափազանց յոգնութիւնս ձ՝ ուղեղիս 
յոգնութեան առթած անկարողութիւնն 
է ։ Ինչպէս ուրիշ անգա մներ, գրելու ան
կարելիութեան մամանակաշրջաննեբուս ՝ 
փորձած էի օրագրով գրելու վարմոլ- 
է^ ի լն ընել՝ այս անգամ եւս ո լզեց էէ նոյն 
եղանակին հետեւիլ՝ բայց տեսակ մը 
ծուլութիւն արդելք հանդիսացաւ» ։ Ե*ը- 
րելու ան կա ր ե լի ո ւթ ի ւ^ն ՝ ան կար ո գու
թէ՛ * Փաստ է որ երկար ամիսներ ՝ տա
րիներ վէպը չի դրոլիր * Անիկա թաքուն 
վախ մը կը յա րու ցանէ ՝ ինչպէ ս ա մէն 
սկսելի տ շէսա տանք անձկա բե ր կ'ը/յտ յ : 
Օրագրողը կը ջանայ հերքել ասիկա առաջ 
քաշելով նորէն մամ անա կի պա կա ս ր ♦ 

ԸԱ_աՀք որ ււխալ դատողութիւն րրած
ԸԷԷա՛^ աՀ/J՛ բան Էէն համար զո ր վախ ան- 
լանեցի վէպս Լկարննալ սկսելուս պատ
ճառը : Եր ականո ւթեան մէջ մամ ա^/ /// կի 
չդո յո ւթի ւնն է ան ։ Իրաւ է որ մի շտ ալ ՝ 
երր գործ մը պիտի սկսիմ ՝ ըլլտ յ ան գը-* 
րել՝ նոյնիսկ յօդուած մը՝ ըլլայ վէպի 
մը ընթերցանութիւնը՝ յետա ձգում մը՝ 
ձղձդում մը կ՚ունենամ : Աայց երր կը
սկսիմ՝ եթէ մամ անա կիս տէրն եմ ՝ այն
քան սահուն կը կատարեմ...» (1972).’ 
Որքա՞ն ճիշդ է վերջին հաստատում ը ։ 
Ինքղինք Հ ամ ո ղելո լ ջանք մ ը կայ հ ոն ,ին չ- 
ո,էս ճշմարտութիւն մը: Յամենայն դէպս' 
ինքնազննում ի , ստեղծագործական աշ
խատանքի վերին քննութիւն մը կը կա
տարէ օրագրողը ամէն անգամ երբ կր 
բոր էս ի խոչընդոտին ՝ որուն էւ վերջոյ չէէ 
տ ի րապետե ր ։

Սպառիչ էջեր ունի Ա րբոլ^էի դր ե լո ւ իր 
կերպին մասին։ Երտզն ու քունը հոն է- 
ական դեր կը կատարեն . «Իմ Անօրէն դ ը՜
րած շրջանիս ամէն գիշեր այդպէս է։ 
Յտնկարծ կ՚արթննամ նոյն մամուն եւ 
մտքիս մէջ պատրաստ կը գտնեմ գալիք 
Օրուան դրե լիքս : Այդպէս է որ օրէ օր
կբ քալէ վէպս . . •» ։ Աւելէէ անդին ՝ նոյն 
օրերուն ՝ երբ լաւագոյն ձեւը վէպ գրելու 
համար ապաշէսարելր կր նկատէ՝ Ար
բոնէ/ կրկին շեշտը կը դնէ գիշերային 
աշխատանքին վրայ. «\,ախ պառկած ա- 
տենս կը սկսիմ մտածել գրե լիքիս ՛էր- 
բայ՝ բայց քունը վրայ հասնելով ամէն 
Ւն> կր. կ որս ուէէ ՝ կ'/ոնհ ետանա յ քոնին 
վէջ*. Եղերելի տյդ քոնին մէջ մխրճ չշ
լածն է որ էէնքնակամ էլը շա ր ո / նա կէ մլւ- 
տածել ու գրոէ-իէ ï Ար թննա լս ալ բ Ատ լու 
է անոր լքումին՝ փ թ թում ին արդիւնքը ՝ 
ինչպէս հասուն պտուղ մը որ կը ճեղքը- 
ւի^> (1970) î Պիտի չերթամ մինչեւ իր 
գլխաւոր հերոսին' բանաստեղծ Մթ աս 
Եր աղե ան մականունը առրնչելոլ այս մը— 
տային աշխատանքին ՝ բայց կարելի չէ 
չնկատել ա ր թն ո ւթ ե ան ու քոնին ՝ նե՜թ- 
ք|ւ(ւ էւսկՈՆլքիՕ տրուած տեղը ստեղծումի 
գործին մէջ։ Յոնը մութին ձ*էջ էլ_ք 
մըն է՝ վերադարձ մը գրեթէ սկզբնական 
սազմնային վիճա կին Ո Լ ջուրե րոն ։ Ա ի- 
տյն թէ օրագրողը մեծ քնացող մր չէ՝ 
ե ր կին չափազանց սեւեռումը կվարտադ- 
րէ ջլտ տի չ եւ ս սլա ո ի չ ան քև ո ւթ ի ն • ա յ—՝ 
սինքն' երկի բաց ա կա յո ւթի ւն կամ եր- 
կէն խ ուսափում ։

Ինչպէս շատ մը ո լր ի շ գրող ներ' Ար
բոնի կր նշէ դրած էջերոն թիլը ու 
այն արգելքները որոնց պատճառով չի 
յաջողի ր գրել î Իր ՛Լերջին վէ պե ր ո ւ յօ
րինման տարիներուն՝ կը թելադրէ՝ խօս- 
քր Լ^ձհև իրեն ուղղելով. «Տտսնըչորս ա—> 
միս է մէկ էջ գրած չոնիս : Հիմա վէպդ 
դրո ւած էր արդէն ։ Եւ յաջո րդն ալ սկսած 
կ' ըլլա փ ր * Ա ւրեմն' առաջին հատուածը 
սեւեռեմ այստեղ՝ այսինչ' ուղեղիս 
մէջ» (19731 յ Ա,խպէ ս կէ! թոլէ1 ՈԸ տ ա ր բե- 
բութին չկտյ թուղթին ել ուղեղին մի- 
ջեւ ։ 0 րա գրՒ էնւ սեւեռումի տեղն է վկ֊ 
պէն հատուածի մը։ ^ուցէ անոր Համար 
որ արդէն պատրաստ կառուցում մ ր 
չենթադրեր ան թոյլ կու տայ մտքին որ 
լ առա Հ անա f անարգել , անշուշտ *^ատ—
ւածա բար ։ Եւ այսպէս Ա րբոնի վիպա---
^արքե ալս կամ այն -.ատո րին ^ամար
նօթագբոլթինէներ գխէէ , երբեմն կարճ 
երբեմն եբեար լբաոումնեբ • Յաճախ կու 
mu i tiuiiL .uirni- Հնւ ունք են ռ տՆուորր բն- 
տս՚!ւ t մներո ՚ -^սւէււ /՜ ջր r ^հոո/ւնւ րրո. ւ սր- 
/րրլ ննեռր ր՛ / ր'*1^չ բլլտյր եւս յյն հչեբ-
Հաաեւ բր թո. Հ՜ t ոաս-շս/ր յւր -^ատոո-
նր՜ոոեր ér-էւձ րւ. աոոագրրոռերրր ոորս ր հլր 
ոառոսռ/րռ ֊ - ՝—Լ—ր ւ՜ր^ե. եւ րրր

յստակ է այն ալ վխդաչարք1, ամբո^ 
զօրէն ներկայութէւնն է օրագրողի մՈքթ 
մէջ. ատոլ, փաստը կը բերեն ղրաոՈլյ_ 
ները, սա /լամ նա մ անր ամ ասն ո լթի ըԼ 
կամ միջադէպը-. Անոնք չեն հետելիր հէ 

րոշ կարգի մը. անգամ մը նօթ մը 
վերաբերի ՆոՆէԱրւլ-Ա վէպին, Աէնդամ մը
Ջրյհհ՚ւլեղէ՜Ռ- աււսւջ/iîz (երկուքն ալ ^î, 
դրուած} , կարծէք թէ վէպերը գ„յոլ_ 
թիւն ունենային արդէն, տեղ մը, այՀ 
լի ո ւի , Որբուհիի մտքին մէջ -, Դմբախաս,., 
բար Որբոլնի ընդհանուր ծրադիրը չէ
շարադրած քանի մը էջի մէջ, ատանկ, է. 
ջի չենք հանդիպիր իր մօտ, ոչ ալ ՓրՈլս_ 
տի նման ամ բո զջին արադ շաբագիրը՝ 
Արովհետեւ Հս1լԱ1ծոՆԱւծնեթթ ալելթ բտ^ 
մա կեդրոն է՝ աւելթ պայթած քան էոր- 
սՈՆսւծ ժսւմտնսւկիԹ փնաո.ւոու_քը : Վիպսյ^ 
շարքին մասին Ար բուն ի ի բոլոր նշումնե
րը ցոյց կու տան որ՝ եթէ անոր ամբրպ_ 
ջա կան ո ւթ ի ւն ը խնդրո յ առա րկա յ չէ 
զտծ բնաւ՝ իրագործումը ենթակայ մնա
ցած է տեւական փ ո էի ո էս ո ւթ ե ան :

(իրագէտին վարանումները ի հարկէ 
շահեկան են։ *Լ,ոյնքան շահեկան է տա-՝ 
տան ումը երկու լեզո ւնե րուն միջել,
Ատոյդ է որ եր ես ո ւնա կան թուականնե
րուն սկիզբը՝ Փսթճթ^ր հ րտտ ար ut կո ւթենէն 
ետք՝ Ար բուն էէ կը սկսի գրել ֆրանսերէն՛, 
ԱրխիւթՆ մէջ մնացած է Solitudes 
րազրով մեքենագիր օրինակ մը հինդ 
պատմոլածքներէ , որոնցմէ մին տըպ.
ւած է Commune թերթին մէջ, 1930..
ին : Օրագիրը որոշ տ եղե կո ւթ ի լեն ե ր կո, 
տայ ֆրանսերէն այլ արտադրութեան 
մասին, որ կը մնայ միշտ վ իպա լին: 
1931—ին, Ո րրունի ծրագիր մը կը կս,ղ- 
մէ. «ա. վերջացնել Ալպէռ կռան վէպը, 
բ. թարգմանել առաջին վէպս' Փ^թձո. 
դ. անկէ սենարիօ մը պատրաստել ֆէ՚/~ 
մի համար՝ ինքս անձամբ ֆիլմի վեր/u— 
ծել օփերաթէօրէէ մը հետ. դ. պատրաս
տել Ալպէռ Եռտնի երկրորդ հ/ստորր. 
ե. շարունակել Հս1լԱ1ծՈՆԱւծԹեթթ , մէ/լս 
հատորները ֆրանսերէն՝ զ. ել խո րհէւ 
մեծ վէպիս Dieu est mort: Այո , կրնա֊, 
խ ըն տրեմ տյս տիտղոսը քան թէ Լ©Տ
Arméniens •••» * Ապ՚իշ տեղ՝ կոր սուաե
ձեռա դի րն ե ր ո ւն մ էջէն կը յիշատակուէ 
Le Grand cirque էսո բադի րով վէպ մր 
«կիսովին դրուած» ։ Աակայն երազնե
րու բացատրութեան ընթացքին Արբու
նքէ ակնարկութիւն կ^րնէ ֆրանսերէն 
հատորի մը՝ որ ըստ երեւոյթին մերմը- 
ւած է ՝ եւ կը դրէ* «3 ի չ քիչ կ  ̂բնդու- 
նիմ գաղափարը թէ պէտք է հրամ՜ա- 
PbԼ > թկ սէկտք կ ոբ ձեռադիրս նետեմ 
գզրոցիս մկջ ու ձեռք զարնեմ Լրջօրէն 
Հտյերկն դո րծե րո lu : Եր պա տ ր ա ս տ ո ւիմ
տ ր դէն ձեռք նետել 11Ա*ոհ արft 1լ 1 ր կամ 
"Հալածուածները Ա. հատորը’» (1933) î 
Աէկ լեզուէն միւսը անցումը բոլորովին 
ւՒ մա?.որւ1ր^ կ[[ մնայ փորձութիւն։ Ա- 
լԿՒ ոլ՜շ> խօսելով ‘Շահնուբի մասին՝ 
Ա րբունի կ'անդրադառնա յ հարցին. «Ան է 
որ մեր ճզճէէ մ ո ւթ ի ւնն ե ր ը փորձեց մեե 
պաս տառի մը վրա յ բերել ՝ բա յց փոխա
նէ ակ քալելու՝ միշտ վեր ել յառաջ՝ ին
կաւ ուրիշ լեզուի մը մէջ՝ իր մեծնալու 
ճամբէն հ ե ռան ա լո վ . . . Զկրցալ վերա
դառնա լ հայերէնէ ո ւէ մեծութեան .. . էյահ- 
նուր մեծ կար ելի ո ւթի ւնն եր ո վ յղի բաժ
նուեցաւ մեզմէ՝ որովհետեւ ճզմուեցաւ 
երկու լեզուներու միջել» (1975) :

փամանակի մը պատկերը՝ կեա նքի 
«ներքին պատմութիւնը»՝ ինքնացումի մր 
ոդիսականը՝ գրելու տագնապի մը խրճ-' 
ճա խաղր Ա ր բո ւն ի էէ օրադի ր բ' դրական

rk ’ Ան կա էս անկէ որ «դրական երկ^ 
հասկացողութիւնը միանշանակ կերպով 
սահմանելի չէ ել կը մնաք միդամածա— 
մին > կարեւՒ կ (Լս^1 ոք դրութիւնը օժ
տուած է օրագրի «ս եռին» բոլոր յատ
կանիշներով ՝ որոնց յետ ինը չէ գրակա
նութեան հետ սիրոլրտոլքր։ *Լյշումներ ե- 
զան ա րդէն î *Լ/Ո ւազ դրուած , նուազ մը- 
տաւորական քան Զա ր եան ի կամ Հյուշս՚ն— 
ե ա ձեոնարկնե րր ՝ Ա րրունիի օրադ իրք
վիպա շարքին ներքին , չըս ուած երեսն է- 
Շ բ^օ նր ։ Աւելին' այնտեղ Ա րրունի կ ի՜՜' 
րագործէ ՝ ակամայ ՝ ինչ որ կր ջանայ ք՜ 
նել վէպին մ է C . խորտակեք «պատմու~ 
թիւնը» , մնաք ու/ Հանո Լ րձ մամ անա էխ՛
մէջ*. Հոն խ օսոզ ձայնը գրազ .էտթէճւ Հ 
միշտ , տեսակ մը տարառրուող ձայն ոք 
hni՛ մո կը '-.արածէ ե/ աւրս ՛քարին -ե 
նխը , Ա րր աւտըրոք. . հրսիծեմ . ընթերցոր^ 
ւ'^րրւ.րռ hr nuituti/^

mwme sur es ^’-esses au ,eur-rai «-anrcn» — S&. TSttfff Pars — : ^tni33icn ’arfture !M«r SSBBS
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«LE COUVENT DE HOROMOS 

DAPRES LES ARCHIVES 

DE TOROS TORAMANIAN»
par Ani BALADIAN, avec des contributions de Jean-Pierre MAHE et de Jean- 
Michel THIERRY, tome 81 des Monuments et Mémoires de la Fondation 
Eugène Piot, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2002, 222 

dont 102 planches et 29 illustrations (dont 26 photographies et 2 cartes).

Compte rendu de l'ouvrage
par Patrick DONABEDIAN

Le début de l’année 2003 s’est ac
compagné d’un précieux apport à Tar- 
ménologie: la publication, dans une 
prestigieuse collection française d’étu
des archéologiques et historiques, d'un 
recueil de document entièrement1 consa
cré à l'un des ensembles monumentaux 
les plus importants du patrimoine armé
nien: le monastère de Horomos (Xe-Xllle 
siècles).

On y trouve réunie pour la première 
fois, en un volume, dans sa quasi inté
gralité, la collection de plans, relevés 
et dessins exécutés au début du XXe s. 
par lun des pionniers de l’étude de 
l'architecture arménienne médiévale, 
Toros TORAMANIAN2. Nul besoin de 
présenter ce dernier, auteur des fonda
mentaux mais posthumes Matériaux 
d'histoire de l’architecture arménienne3 
et inspirateur méconnu de publications 
ayant joué un rôle considérable dans la 
découverte par l’Occident de l'architec
ture arménienne4. En grande partie iné
dite, cette collection de documents re
cueillis au monastère de Horomos est 
complétée de photographies anciennes 
et récentes des monuments, et d’un 
riche recueil épigraphique. L’ensemble 
donne une idée précise de l’architecture 
et de la décoration sculptée des édifices 
Qui composent ce complexe monas
tique, dans Tassez bon état qui était le 
'eur il y a environ un siècle.

On mesure aisément l’importance de 
cette documentation quand on sait, 
premièrement, que ce monastère a servi 
de nécropole à la dynastie bagratide et 
Que ses monuments occupent une place 
notable dans l’histoire de l’art armé
nien et, deuxièmement, que ces édifices 
se sont gravement détériorés depuis la 
Première guerre mondiale et que leur 
accès a été extrêmement limité depuis 
°rs. Rappelons que Horomos est situé 
aune dizaine de kilomètres au nord-est 
de I ancienne capitale arménienne, Ani, 
sur la frontière qui sépare aujourd’hui 
a Turquie de l’Arménie, et qui a long- 
-amps séparé les Etats membres de 
'OTAN de l’URSS.
Dans son avant-propos, Ani BALADIAN 

s,tue avec justesse la haute portée de 
publicaion : «Cet ensemble éla-

°ré avec minutie par un architecte qui 
a travaillé sur le site à maintes reprises 
e Pendant plusieurs années est d’une 
exceptionnelle importance scientifi
que».
I Présenter les précieux éléments de 

eritage légué par l’éminent historien 
՜ , i architecture TORAMANIAN exi- 

tr ait un tact et une retenue dont nous 
Uv°ns la manifestation tout au long

dian
recueil : les textes d’Ani BALA-

et de Jean-Michel THIERRY don

nent succinctement au lecteur 
l'essentiel des informations qui 
permettent la compréhension et 
l’appréciation des documents 
présentés. La première brosse en 
trois pages une esquisse de la dure 
vie et de l’œuvre méritoire mais mal 
appréciée de l’auteur5, et introduit par 
de courtes notices les monuments; le 
second ébauche en six pages l'histoire 
d’un ensemble auquel il a par ailleurs 
consacré un opus longtemps resté la 
seule référence6. On relèvera dans cet 
historique, parmi les nouveautés par 
rapport à la publication de 1980, le bé
mol introduit par J.-M. THIERRY quant à 
la provenance byzantine des moines ar 
méniens qui auraient fondé Horomos 
dans les années 930. On note avec sym
pathie que dans ces textes brefs, par 
déférence pour Toros TORAMANIAN, 
comme l’indique A. BALADIAN, sont 
évités «les points ayant soulevé des 
discussions et polémiques entre diffé
rents chercheurs».

Toutes ces précautions permettent 
une pleine mise en valeur des planches 
de TORAMANIAN. On sait que le mo
nastère de Horomos se compose de 
deux parties, disposées sur deux monti
cules délimités par les méandres de la 
rivière Akhourian. Le groupe inférieur, 
situé au nord, est le plus ancien, il date 
des Xe-Xle siècles et est constitué de 
deux églises, d’une chapelle funéraire 
et des ruines d’une seconde chapelle 
hexagone. Avec un grand soin, TORA
MANIAN a relevé le plan de Sourb-Mi- 
nas, de Sourb-Georg et de la chapelle 
du roi Ashod, l’élévation de leurs fa
çades, leurs coupes longitudinales et 
latérales, tous leurs détails architectu
raux significatifs: portail, arcs de fe
nêtres, bases, impostes et colonettes 
des piliers engagés.Malheureusement la 
qualité de ces relevés est sensiblement 
amoindrie par le traitement informatique 
qui a accompagné leur publication, et 
qui rend plusieurs d'entre eux difficile
ment lisibles et pratiquement inexploi- 
tab l c s

Le même soin dans l'exécution ori
ginelle et le même défaut dans la repro
duction s'observent sur la deuxième sé
rie de planches, relatives à la partie su
périeure, principale, du monastère, avec 
une richesse documentaire encore plus 
grande pour ce qui est des motifs de la 
décoration sculptée, sur laquelle nous 
reviendrons plus loin. Dans le groupe 
supérieur se trouvent la cathédrale St- 
Jean et son narthex (jamatoun ou ga- 
vith), bâtis en 1038, ainsi que le groupe 
d’édifices connus sous le nom de «Mai
son des reliques», qui date du XIIIe s.

Parmi les importants apports de I ou-

lif

Façade est de Horomos Supérieur (Ph. T. Toramanian)

vrage recensé, les historiens de l’archi
tecture médiévale apprécieront le plan 
d’ensemble de la partie supérieure de 
Horomos qui est publié ici pour la pre
mière fois (page 51)). A. BALADIAN 
précise que, ne se trouvant pas dans 
les archives de TORAMANIAN, ce plan 
a été reconstitué à partir des docu
ments disponibles7. La chose mérite 
d’être soulignée: avant la présente pu
blication, seules des reconstitutions 
schématiques et inexactes du plan gé
néral de ce complexe monastique ma
jeur avaient été publiées; et c’est main
tenant seulement que nous pouvons ap
précier la véritable ampleur de cet en
semble constitué de plus de 10 bâti
ments rigoureusement agencés. Leur a- 
gencement est réglé par deux aligne
ments. Le premier correspond au front 
rectiligne oriental (qui remplaçait là le 
rempart protégeant l’ensemble) consti
tué par les chevets de l'église princi
pale et des quatre chapelles qui la 
jouxtent. Le second correspond à Taxe 
longitudinal nord-sud, nettement plus 
allongé que ce que Ton imaginait jus
qu’à présent, de part et d'autre duquel 
sont disposés l’église principale et son 
narthex au nord-est, et le groupe dit 
«Maison des reliques» constitué de 
trois salles, au sud-ouest. Ce groupe 
reliquaire est bien individualisé, séparé 
du narthex de Saint-Jean par une galerie 
et une série de pièces appelée hôtel
lerie: c’est Tune des nouveautés révé
lées par le plan ici publié.

Cet axe longitudinal organise les es
paces extérieurs en deux cours, Tune 
au nord-ouest, sur laquelle s’ouvre le 
narthex de Saint-Jean, l'autre au sud, 
presque carrée, qui était destinée à 
l’accueil des pèlerins et voyageurs. Le 
tout s'inscrivait dans le périmètre gros
so modo rectangulaire de l'enceinte 
qui n’est hélas pas dessinée ici. Cette 
organisation des masses et de l'espace 
n’est pas sans rappeler celles que nous 
observons dans d’autres complexes mo
nastiques de l’Arménie médiévale, par 
exemple à Ketcharis (alignement des 
chevets) et plus encore à Dadivank en 
Artsakh (bâtiments ancillaires et ré
sidentiels groupés au sud et au sud- 
ouest des églises).

Grâce aux relevés publiés ici dans 
la^série consacrée au groupe supérieur 
de Horomos, nous découvrons de nom
breux éléments du décor sculpté des

édifices, qui nous étaient jusque-là in
connus. C’est en particulier le cas de 
la décoration du front du bèm (c’est-à- 
dire de l'élévation de l’autel) de la ca
thédrale St-Jean. Celle-ci était sans 
doute déjà détruite lors des visites ef
fectuées par J.-M. THIERRY dans les 
années 1960 et 1970, puisqu’elle n’est 
pas mentionnée dans son ouvrage8.

La planche 55 de la page 90 mérite 
une mention spéciale, car y est dessiné 
le décor sculpté de la plaque orientale 
de la coupole du narthex de Horomos. 
On sait que l'intérêt de cet édifice ré
side premièrement en ce qu'il constitue 
le premier spécimen daté de jamatoun 
ou gavith à coupole tronquée sur quatre 
colonnes, type qui connaîtra une grande 
faveur dans l’architecture monastique 
arménienne à partir de la fin du XIIe s.; 
et deuxièmement en ce qu'il possède, 
sur les plaques qui ornent les huit com
partiments internes de sa coupole tron
quée, un décor exceptionnel, avec en 
particulier, sur le pan oriental, une 
image de glorification de Dieu et de 
l’Eglise. Le haut de cette plaque montre 
la figure de Dieu trônant entre deux an
ges et les quatre vivants, et plus bas, 
deux rangées de quatre personnages 
identifiés comme les premiers patri
arches de l’Eglise arménienne9. Sché
matique mais néanmoins plus précis 
que ceux publiés précédemment, le des
sin de TORAMANIAN fait clairement 
apparaître les noms des quatre pre
miers personnages, gravés sous leurs 
figures : saints Grigor (Grégoire Tll- 
luminateur), Aristakes, Vrthanes, Sahak. 
(J.-M. THIERRY avait cru lire en qua
trième position Houssik, ce qui corres
pondait mieux à Tordre de succession 
des patriarches)10.

Le seconde partie de la publication 
n’est pas moins importante que la pre
mière. Pour compléter la collection des 
documents de TORAMANIAN, le pro
fesseur J.-P. MAHE livre au lecteur une 
minitueuse et savante étude des inscrip
tions lapidaires de Horomos (p. 147-207). 
Il reprend pour cela les 66 textes rele
vés au XIXe s. par le père Nersès Sar- 
gissian et publiés par lui en 1864, les in
troduit par une présentation détaillée 
des éléments nécessaires à leur com
préhension, puis donne l'édition armé
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nienne des inscriptions et leur traduc
tion française, accompagnées de com
mentaires fouillés. Comme dans l'en
semble de l'architecture arménienne, 
ces inscriptions sont pour l'essentiel 
destinées à noter, gravées dans la 
pierre, les offrandes des fondateurs et 
bienfaiteurs successifs et, en contre
partie, les engagements en messes mé- 
moriales pris par la communauté mo
nastique, le tout conclus par des formu
les de malédiction et de bénédiction.

L’étude du professeur J.-P. MAHE 
ajoute à l’ouvrage une valeur considé
rable, non seulement en raison des di
vers renseignements relatifs à l’his
toire des monuments, contenus dans 
ces textes, mais aussi, et peut-être 
plus encore, grâce aux nombreux et pas
sionnants commentaires et explications 
donnés par l'auteur, quant au contenu 
et à la langue des inscriptions, à leur 
contexte socio-économique et histori
que, aux règlements, coutumes et men
talités de l’époque: une mine d’informa
tions les plus diverses accompagnées 
de considérations érudites sur la so
ciété arménienne des Xle-Xllle siècles. 
Cette science permet à l’auteur de trou
ver des solutions originales et convain
cantes à des problèmes d’interprétation 
sémantique. Citons par exemple son in
terprétation du terme ժողովրդոլթիլն , 
objet d’une donation mentionnée dans 
une inscription à l’intérieur du narthex 
(p. 187), terme inconnu des dictionnai
res, qu’il propose de traduire par «béné
fice paroissial» en se fondant sur une 
fine (bien que succincte) analyse mê
lant linguistique et histoire sociale.

Particulièrement intéressante est la 
longue introduction (p. 147-168) de ce re
cueil épigraphique, qui s’achève par un 
saisissant élargissement des perspec
tives à partir des textes de nos inscrip
tions vers le Livre des Lamentations de 
Grégoire de Narek. Comme l’explique 
I auteur, à qui on doit une magistrale 
traduction récemment publiée du Livre, 
l’œuvre du grand mystique du Vaspou- 
rakan, achevée en 1002, donc peu avant 
l’érection de la cathédrale Saint-Jean de 
Horomos et de son narthex, a très vite 
connu dans l’ensemble de l'Arménie 
«un prestige et une diffusion exception
nels». Or la spiritualité qui y est si ad
mirablement exprimée est, dans le fond, 
la même que celle qui dicte ces textes 
épigraphiques apparemment plus prag
matiques. «Le livre de Grigor Narekaci 
poursuit donc les mêmes fins que les 
inscriptions de Horomos et des autres 
monastères médiévaux» (p. 166). On 
peut «y voir la contrepartie spirituelle 
de nos textes épigraphiques, le second 
volet d’un vaste diptyque de la commé
moration des défunts dans l’Arménie 
médiévale [...], le modèle par excel
lence de toutes les inscriptions lapi
daires» (p. 167).

Une carte de la région de Horomos 
introduit l’ouvrage (fig. 2, p. 6), due à 
Eric VAN LAUWE et Raymond KEVORK
IAN et reprise d’un récent catalogue 
consacré à Ani11. Qu’on nous permette 
d’y relever quelques imprécisions ou 
erreurs sans grande importance, mais 
qu’il peut être utile de corriger :

— Deux formes d’un même toponyme 
sont présentes à deux endroits 
différents: montrés distants d’une 
quinzaine de km, Zibni et Tsipni 
correspondent en réalité à un seul 
et même village appelé Ծպնի, 
Զիթնի ou Զկնի..., situé au sud- 
ouest de Tekor, dans lequel se 
trouvent les restes d’une église 
cruciforme probablement du Xe 
siècle'2.C’est le point noté «Tspni» 
sur la carte. Quant à celui mar
qué «Zibni», on ignore à quoi il 
correspond.

— Le point indiqué «Agarak» sur 
notre carte, à une huitaine de 
km au sud-est de Tekor, ne cor
respond pas à l’emplacement de 
ce village. En réalité le village 
d’Agarak ou Agrak, qui abritait 
jusqu'au début du XXe s. une belle 
église cruciforme à coupole du 
VIIe s. et les ruines d’une chapelle 
mononef paléochrétienne13, détruit 
lors de la première guerre mon
diale, se trouvait à quelques km
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à l’ouest de Tekor, sur la rive 
droite de la rivière Tekor.

— Le toponyme «Khatch» au nord- 
est de Haritj ne semble pas cor
respondre à un village ou à un 
monument connu (cela ne peut 
pas être Lmbat, Pemzashen ni 
Lernakert qui sont situés à l’ouest 
de Haritj).

— L’attribution à la célèbre localité 
d'Aroutj (où se trouvent notam
ment les vestiges d’un vaste en
semble d’édifices du VIIe s. et 
d’une hôtellerie médiévale) du 
nom de Talish qu’elle n'a porté 
qu'à l’époque moderne jusqu’au 
début du XXe s., est contestable : 
en effet, dans la grande majorité 
des autres cas, ce sont à raison 
des toponymes médiévaux qui ont 
été préférés.

— Enfin Taylar doit être placé immé
diatement au-dessus, légèrement 
à droite de Horomos; et Hayka- 
dzor se trouve plus au nord que 
ce que montre la carte, juste à 
l'est des méandres que dessine 
l’Akhourian à Horomos / Taylar 
(l’endroit est correctement indi
qué comme Karmirvank-couvent 
rouge, autre nom de Haykadzor, 
sur la carte suivante, fig. 3, p. 10, 
qui est de J.-M. THIERRY)14.

Mais il s’agit là, répétons-le, de points 
tout à fait secondaires au regard de 
l’ensemble du remarquable travail ac
compli.

Le volume 81 des Monuments Piot 
constitue tout à la fois un bel hommage 
à l’architecte TORAMANIAN et un 
précieux recueil de documents, bien 
mis en valeur. Il faut remercier vive
ment Mme Ani BALADIAN et les deux 
éminents contributeurs, MM. Jean-Pierre 
MAHE et Jean-Michel THIERRY, de cet 
appréciable apport à la connaissance de 
l'architecture et plus généralement de 
l’héritage culturel et spirituel de l’Armé
nie médiévale.

PATRICK DONABEDIAN

(1) Les Monuments Piot, publiés depuis 
1894, assemblent généralement divers ar
ticles d’archéologie et d’histoire de l’art 
médiéval, rarement liés par une thémati
que commune. Au contraire, le tome 81 
n’a qu’un sujet: Horomos.

(2) Le tome 1 des Matériaux de TORA
MANIAN (voir note suivante), p.382-383, 
donne la liste des documents et relevés ar
chitecturaux qui composent ses archives, 
conservées après sa mort par sa famille 
puis récemment transmis au Comité 
pour la sauvegarde des monuments d’Ar
ménie. Les documents relatifs à Horomos 
constituent 11 des 70 «enveloppes» (crar).

(3) Toros TORAMANIAN, Matériaux 
d’histoire de l’architecture arménienne, 
2 vol., Erevan, 1942 et 1948 (en armé
nien).

(4) Josef STRZYGOWSKI, Die Bau- 
kunst der Armenier und Europa, 2 vol., 
Vienne, 1918; Jurgie BALTRUSAITIS, 
Le problème de l’ogive et l’Arménie, 
Paris, 1936.

(5) Les deux recueils de Toros TO
RAMANIAN, Zvarthnots et Zvarthnots. 
Gagkashèn, publiés à Erevan respective
ment en 1978 et 1984 (en arménien), n’y 
sont pas mentionnés, sans doute parce 
qu’ils reprennent pour l’essentiel des 
textes parus dans les Matériaux. Le se
cond ouvrage contient toutefois des pas
sages et documents inédits qui auraient 
justifié qu’on le cite ici.

(6) J.-M. THIERRY, Le couvent armé
nien d’Horomos, Louvain-Paris, 1980.

(7) Avant-propos, p. 8.
(8) J.-M. THIERRY, op. cit., p. 9 

(«à l’intérieur, la décoration est pauvre»,).
(9) J.-M. THIERRY, op. cit., p. 18-20.
(10) J.-M. THIERRY, op. cit., p. 19. 

Houssik est le 4e patriarche, Sahak, le 7e.
(11) Ani, capitale de l’Arménie en l’an 

mil, sous la direction de R. KEVORKIAN, 
Paris, 2001, p. 70. A son tour, cette carte 
s’inspirait de celle publiée dans le volume 
12, Ani, des Documenti di arcitettura ar
mena, Milan, 1984, p. 33.

(12) Voir notice n° 413 de P. CUNEO, 
Architettura armena, Rome. 1988, Ier vo
lume, p. 645.

(13) Ibidem, notice n° 410, p. 637.
(14) Sur Haykadzor-Karmirvank, voir 

P. CUNEO, op. cit., vol. 1, notice n° 104, 
p. 239

ԱՆՏԵՍՈՒԱԾ ԵԻ ՇՍՀԱԴՈնԵՈԻԱԾ ՄԵԾԷ

ԹՈՐՈ0 ԹՈՐԱՄԱՆԵԱՆ
(ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ԳԻԾԵՐ)

ՀաJկ"1կան միջնադարեան ճարտարա
պետութեան դթ՚ո ա կան ո ւս ո ւմնա ս թ ր ո լ- 
թեան՛ հփմնադթ րը թորոս թորամանեան 
ծնած է 1864—թն ՝ Հր ապթն ^'արահիսար : 
Լ/աթսնական ո ւս ո ւմ ր կր ստանայ լեռնա- 
յթն ու սչա ր ս սլա պա տ րաղարին հայկական 
վ ա րմա րաննե րուն : 14 տար եկան թն կր
կորսնցնէ ծն ողքը - 1884-/4» կը մ եկն ի Կ •
Պոլ[.ս, րարձր ադո յն ո ւս ո ւմ ստանա լու : 
Ն ր կո լ տարթ որպէս ո րմնաղթ ր ու քար
տաշ տ շխատթ Օսմանեան մայրաքա-
Գա^թ^ Յետոյ՝ *թեղարուեստփց Ա-
կագեմ թա յթն մուտքթ քնն ո ւթ՜ թ ւնն ե ր ը յա
ջողութեամբ տալով ՝ կը ս կս թ ճարտարա-՛
տեւ ւթե ան ւմ թ :

1893՜//^ կր վ կա յութ » երկու տարթ 
ետք ՝ ճ ա ր տ ա ր ա սլե տթ ասպա րէղփն ս կս ե- 
քէ առաջ՝ կը հարկաղրոլթ թայս տալ 
Ապտթլլ Համփա 0 * թ օրով շղթա յազեր- 
ծուած կոտորածներէն : Ն՚՚՚թ՛ կ^ ապաս—՝
տանի Պելմթա՝ յետոյ կ^անցնթ Աոֆթա՝ 
անկէ Վաոնա ուր հ ան ր ա յ թն դո րծածո լ- 
թեան եւ րնա կո ւթեան քան թ մը շէնք կր 
կառուցանէ : 1900—թն կ՚երթայ քթում ա- 
նթա ՝ ապա կ՚այցելէ էդիպտոււ } թտա-՝ 
էթա , ել 3 ուն աս տան :

1902-^2/ Փարթդ է . ո րսլոնթ մէջ կը 
խորացնէ ճ ա ր տ տ ր ա սլե տ ո լթ ե ան պատ- 
մութե տն Ւր ծանօթու թիւնը : Հ ո ս կը 
գտնէ թր հայրենա կհ Կ արսլթս Պասմա— 
ճ եան ը որ տնօրէնն է հ,ք*անասէհ/» պար-՛ 
բեր ականթն î JJ*թասիթն ծրադթր մը կը մ ր- 
շտկեն Անթ մեկնելու՝ քաղաքթն պատմա
կան կոթողները ո ւս ո ւմն ա ս թ ր ե լ ո լ հա- 
մ ար : 1903—թն կր մ եկնթն : Հ ասնե լ ով 
հոն՝ կ^անդրադառնան թրենց սահմանա- 
‘թոյ կ m ոց նե րուն համեմ ատո ւթեամ բ 
գո րեին հսկայական շուփերուն : Պաս-
մ աճեան Փարթղ կը վեր ա դա ոնայ 5 ան
հրամեշտ գումարները ճարելու՝ թո բլո
ւմ ան եանը Անթթ մէջ առանձթն ձգելով ։ 
Նթ ւթա կանթ տ րո ւած խոստումները եր
բեք չեն յա րդո ւթ ր :

թ ♦ թոր ւսմ ան եան խորապէս տպաւո ր- 
ւած է 1թնիի մէջ զտածէն ■. Եր գըէ֊ «Ուխ
տեցի հոս մնայ , աշխատիլ , տքնիլ . . ֊մեր 
մեծ ժողովուրդին հանճարի չնաշխարհիկ 
բեկորները վզատակներոլ եւ գերեզմա
նական տխուր հողակոշտերու տակէն ա- 
գատել եւ զոյգ տալ ամբողջ գիտական 
աշխարհին» :

թորամանեսւն նոյն ձմեռը Անի /չանցը
նէ , ծայր աստիճան գմուար պայմաննե
րու տակ. ցնցող է ի. թառի վկա յ ո ւթ ի լ- 
նը այգ պայմաններուն մասին. «Ապրե
լով ցուրտ, ջեոուցոլմէ զուրկ եւ մինչեւ 
ծունկերը անձրեւի ջոլրով լեցուն սեն
եակին մէջ , Թորամանեան հասաւ ծայ
րայեղ աղքատութեան : Ան օրերով անօ
թի կը մնար, մարմինը ծածկուած էր 
ցնցոտիներով» •

1904—ի գարնան , քա նի մը տարթ առաջ 
թ} ա չփ կ Վրդ» Տատեանթ սկսած Զուարթ
նոց թ պեղումներուն կը մասնակցիւ։ ր 
ձեռնարկէ պեղումներէն հանուած բե
կորներ ուն կանոնաւոր ո ւս ո ւմնա ս թ ր ո լ- 
թեան» կը գծէ յատակագթծը՝ մասնաւո
րաբար դաղափա րը կ՚ունենայ ամէն մէկ 
բեկոր մէկ սւո մէկ զննելու՝ նկատթ առ
նելով ամէն մէկուն տեղն ոլ գի՛րքը» Շը~ 
նորհթլ այււ մօտեցում թն որ յանգոլդն 
նորոլթթւն է “'Jl; չ^անթն համար՝ կա
րէ լփ ութ թ ւնը կը գտնէ վերաշթնո ւթեան 
մոտէլ մը առաջարկելու որ շէնքթն թ» 
դա ր ո ւն քան դո ւմ էն ա ռա ջո ւան վթճա կին 
մասթն ամբողջական գաղափար մը կու 
տայ։

Նոյն տարթն Ա » Պետերտբոլրգթ Ակա- 
գեմ թա յէն նթքոլա Աառ կը ձեռնարկէ 
Անթթ ի՛ր պեղումներուն երկրորդ հան- 
գըրուան թն » առաջթն ը տեղթ ունեցած է 
1893 եւ 94 -^r uzi/’ րան ամ թոներուն : թ.
թորամանեան նոր իսումրի՛ն սթւնը կր
հ ան գթ ս ան ա յ ։ Առիթը կ ո ւնենա յ իՀ ադ_
րա տուն թնե րու մայրաքաղաքթն ել շրր- 
ջակույքթ բազմաթթւ յ ո ւշա րձանն ե ր ը մ օ- 
տէն ուսումնասթ րելու ՝ յատկապէս Հո
ռոմ ոս թ ՝ Տեկորթ ՝ Յադնայրթ վանքերը^] ը 
չափ ագր է ՝ վե ր ա շթն ո ւթեան ա ռս^ար կ- 
ներ կը ներկայացնէ : 1905“1906֊/r ամ րան 
ուշիսատանքներուն Մ առթ իսում բը պե
ղումներէն կը յայտնաբերէ Ղ*ա գիկ Ա ի

(989-1020) իէուարթնոցի տիպՈլլ խ
ռո լցուած եկեղեցիին մ'ե'ռց ո րդնե ր շ.

Նոյն այգ պեղումներուն գտնուէ 
թագաւորին արձանն ալ, ձեռքը էկկչ 
ցիին մանրաքանդակը բռնաձ • 
յա յտնարե րում ր կը հաստատէ ^„ւսւ^ 
նոցի եկեղեցիին վերաբերեաչ թորայԼ 
եանի վարկածը, այսինքն, թէ ք 
ձեւ յատակագիծով, երեք յարկածի 
ոոյց մ րն էր ան։

Յաջորգ ամառներուն թորամ^ 
միշտ կը մասնակցի Անիի մէջ թառի 
ղումն երուն . իոկ ձմեռը հայ ,զատԼ 
գիրներու գործերը եւ վիմագիր աըձս,Լ 
դրութիւնները ուսումնասիրելով 
բոզջացնէ ու կը ճոխացնէ իր վ,աԱԱ1Ա 
նիւթը -. Նոյն շրջանին կը սկսի նաելիզ
առաջին ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթի լնն ե ր ը 
աա րակել «Անահիտով, (Փարիզ), 
ճ^ի (թիֆ լիս) , «Ազգագրական հս,^. 
ո»ի (թիֆլիս) , եւլն. մէջ, ինչ որ 
կը ծանօթացնէ գիտական չ^անակԱ. 
րուն ։

1913-իհ փրոֆ. Ատրչիկովսկիի կողչ 
'Լիէննայի համալսարանը կը հրալիրով 
հայկական արուեստին , յատկապէս Ա. 
նիի մասին չարք մը դասախօսութիւնն^ 
տալու.. Երկուքը կ'որո շեն այգ նիւթս, 
միասնական հրատարակո ւթիւն մըն ա 
ընել : թորամանեան 1Լիէննա կը մե1լհլ 
հետը առած ո ւս ո ւմնաս ի ր ո լթ ի լննհլլ 
չա վ։ ագր ո ւթ ի ւնն ե ր ը ել լուսանկարնեքշ 
Նոյն տարուան աշնան Աարչիկովսկի 
/լըն/լերանայ անոր Հայաստանի ճա/ 
բո րդո լթ ե ան : Ատրչիկովսկի կը հիանա
հայկական քանի մը յո ւշա րձաններոլ . իս[ 
թորաւէ անեան կը խոստանա յ ամրողիս- 
ցընել վիէննայի մէջ անոր յանձնաե նիւ՛ 
թերը :

Յաջորդ տարին Ա. աշիսարհամալտ^ 
հռչակում ը արգելք կ'ըլլա յ թորաման 
եանի Աւստրիա մեկնումին, զբաղե
լու համար հրատարակութեան դորեոի 
Ու֊ 1918-ին երբ լոյս կը տեսնէ Dje Bail 
kunst des Armenier und Europa-Ն t՝m
աո րին կողքին վրայ կայ միայն Աւըս- 
արիաց ի ին անունը ... : Առանց խորհչբ 
գակցելոլ իր գործակիցին հետ, անոք 
յատակագիծերը, լուսանկարները օգտա
գործելով հանգերձ , Ատրչիկովսկի ներ
կայացած է որպէս գործին մի ակ հեղի- 
նակը ։

թ • թորամանեան մ եծա պէս
ւած եղածէն ՝ երկար տարթներու 
հ֊եԼ դո րծագր է թր փաստանթւթթն չատ 
լթոք[է մէկ մասը ետ առնելու համար- 
Մ ինչ այգ , իր արթւթլթն դրեթէ ամբող՜ 
ջութթւնր կը կորսնցնէ թուրքե րու էա՚ 
յաստան ներխումումթն (1918): Hjl

անդառնալփ կերպով կր կորսը' 
*-թն սյլնոր անտթպ շատ մը աշթւատությ/մ1/ 

ները ։
1920-//ÎI Հ ա յաստան թ մէջ թէորհբդ՝ս'"

յթն կա րդե րո լ հաստատումր շատ չթ 
սլա ստեր թո րամ անեան թ ասպարէի
ղարդացոլմթն ։ Այսուհանդերձ ՝ Հայ^ս' 
՛ո անթ Յուշարձանն՛երու պա հ սլան ո ւթեսն 
կր'մթտէջւն հփմնադթ րնե րէն մէկը
լայ՝ 1923-^îr : 1930-^îr Հայաստանէ 
մութեան պետա կան թ ան դա ր ան թն մէ^ 
հթմնէ ճա րտա րապետութեան 
ՂոP ^1Ը ղեկավարէ երկու տարթ :

հորքթն մէջ՝ զրկուած' խոր հետա- 
ղօտ ո ւթթ ւնն եր ո լ անհրամեշտ նթւխ111^^ 

մթջոցներէն ՝ գլխաւորաբար կը խյէյ,ւ11 

՛թե՛ Ը ա կանդն ե լ թր փ ա ս տ ա նթւթերը^ 
ւանական հրատարակութեան մր հե՛՛տ՛ 
կարով որուն՝ սակայն ՝ մամանակըԼ 
նեն ար ։

Կ ր մահանայ 1,934 Մարտ ձ֊—թն*.

թո րամ ան եան թ ա րխթւթն հթմտն ■Le 

1912-ին եւ 1918֊ին երկու ստու-բ Հ

տոր լոյս կը տեսնեն ։ Տ ղան
թորամանեան կը ս կս թ մաքր՚ոդըեէ 
ձեռագթրնե րն ու փաստադրութթլե1Լ> 
՛զատակ ունենալով ամբո ղջական երկէ 

հ ր "՚տ ա ր ա կո ւթ եան » բայց ք տյ“ 
ալ թ ր ա կան ո ւթթ ւն չփ դառն՛" [՛ ' 
թն Երեւանթ մէջ լոյս կը տեսնէ I 

մտնետնի թղթակցութեան հաաորըՀ' 
ջրկան Նազիկ թ ո ր ա մ ան ե ան ի
րով :

Fonds A.R.A.M
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«ԼԱՐք
ԷՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ

(Վարդաս ՄատրԼոսևսւսի
«ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՈԵԱՆՒ ՇՈՒՐՋ* Խստորը)

Գրե.,' ՍԵԻԱՆ ՏԷՅՒՐՄԷՆՃԵԱՆ

]ք„ստան Զարեան սկռաե է դառնալ գը-
.ականաղէոէներու ուսումնասիրութեան 
Ոխ„ւոր առարկաներէն մէկը ։ Հասկնա
ք՛ է' l’P կենդանութեան մամ անակ ու 
թտէահա- ո՛չ մէկ լուրջ ո ւս ո ւմնաս ի րո ւ- 
թան ենթարկուած {եղածները մասնակի 
քթ, "՛Լ բաւարար) այս հսկան անմշակ 
րշտ[' մը երեւոյթը ունի թերեւս ։ Զար
էսն [ւր եաին թողուցած է դրական - գե
ղս րուե սա ակ ան ուրոյն այլ խորհրդաւոր

[սպա ւնկ դրական մառ անգո ւթի լն մը:
Տ[րան Ջրարեան մը, նիկողոս Աարաֆ- 
էան մը ընկալելու ու իւրացնելու համար 
ոերեդավախութեան մը անհրամեշտու- 
թ[ձր կը զղաց ո ւէր ■ քիչ թէ չատ նոյնն 
( նաեւ կոստան Զարեանի սլա րաղան : Ող- 
իւնելի կրնան ըլլալ միայն Հայաստանի 
եւ Սփիւռքի դրա կան աղէտն եր ո լ Զարեւս- 
նը puirfiii յտ յտե լու ոսլղութեամ ր տաթւս^ 
աշխատանքները։ Հա յաս տան ի մէջ Եու- 
ր/, f] սւ չա տ լւ ե ւսն , Ալպէր Կոստանեան ու 
կծրուն Աւագեան ՝ Ափ ի ւռքի մէջ Մարկ 
],չանեան ՝ ^Երխղտր Պըլտեան եւ Վարդան 
Մատթէոսեան վերջին տասնամեակ ին կը 
խւնսն վերցնել Զա րեան/t դրականութեան 
Հրայ ակամայ ու չես դիտեր ո ր ո՛ լ մեղ- 
բվ քված վա րադո յրը։ խօսքը կը վերա- 
թրի սակայն ո՛չ միայն 7/,ZZjZ/r հո կա- 
յա կան դրական րեա ռանդո ւթեան ՝ ա յ յ նա
եւ կենսագրութեան ։

Կոստան Տէա րեան թափառական կեանբ 
մը ունեցած է տարիներ շարունակ * Հ/ա—* 
մտկվւ ծնած՝ հոնկէ Բաքու եւ թիֆլփս՝ 
ֆրանսա * Պ ե ըեիա ՝ Ե ա ա լփ ա ՝ Պոլիս ՝ Ե- 
րեւան, ուրկէ դարձեալ արտասահման 
նորէե Խ րան սա ՝ Ետա լիա ՝ ապա' Աոլ- 
նաստան, ՝ ԱՄՆ Լիբանան , Աւստր իա՝ նո- 
թն [ տալիա ու ԱՄՆ ՝ վերջապէս գալու- 
հաստատուելու համար Հայաստան : Այդ 
տարիներուն ունեցած է դրա կան բեղուն 
գործունէ ո ւթի ւն մ ր ՝ յա ր ա բե ր ո ւ թ ի ւնն ե ր 
ստեղծած է հայ եւ օտար գրագէտներու 
ու մտաւորականներու հետ՝ օտար լեզու-֊՛ 
ներով ոլ հայերէնով հրատարակած է 
ղիրըեր , իսկական թէ ծածուկ անուննե
րով աշխատակցած հա յ ու օտար բաղ- 
մաթիլ սլա ր րե ր ա կանն ե ր ո լ ՝ օր ա թե ր թե- 
րու} եղած գիտնական ու համալսարանի 
դասախօս ։ Մինչեւ օրս ru լ սակայն յ ր Ա՛
տակեց ո ւած չէին կենս ագրական ին չ-ինչ
տուեալներ՝ հտյ ու օտարներու հետ մ ը- 
չտկուած յարա բեր ո ւթի լնն եր * սփիւռքա- 
^ամ երիտասարդ բանասէր Վարդան 

ա,ոթէոսեան ի «Կոսաան Զա րեանի չու րՒ
[Անթփլփաս, 1998) հաստափոր հատորը 
կու գայ մեծ բաց մը լրացնելով՝ ինչպէս 
նաել բա լար ա րելու հեղինակի աս տան- 
դական կեանքի որոշ մանրամասներ էոյս 
աշխարհ հանելու անհրաժեշտութիւնը։

* փ փ
եախ Վա ր դան Ա ատ թէոսեանի մ ա-

: Ան ծնած է 1964 թուականին ՝ Բ ւ-
Մոլկոլէյի մայրաքաղաք Աոնթէվիտէոյի 

19(3—/rîr ընտանեօք տեղափո Լսուած
^ուէնոս-ւԱյրք-ո (Արժան թին) ՝ ուր ա-

Լաբտած է խրիմ եան Ար թական Հաստա->
Ոլթիւնը՝ ապա Պ ուէնոս—Այրէսի Ազդա- 

յէն Համ ա լս ա բանի Տնտեսագիտական բա-» 
1'նը} որպէս հաշուապահ։ 1992 թուա- 

ւո^Հն սկսեալ հայագիտութիւն դաստ-
Լ,ոնդած է Տէլ Աալվատոր համալսարանի 

լա դի տա կան բաժնին մէջ։ Մ ատ- 
րէոսեան ուսումնասիրական եւ հ րասլա-

՚ Լսւէէքտկան յօդուածներով 1լ ա շխա- 
Հա յաս տանի , Ա փ ի ւռքի եւ օտար

Հուլիս . Ա պան ե ր էն ո վ անտիպ հատոր 

Սւ 'Ալ «Ս ր արատ ի մողովուրդը •
I Միաւոր Արեւելքը ել Հայաստանի ա-» 
I ^/խերը^* Մատթէոսեան այրեմ կը 
ի Լաօնավարէ որսլէս ուսուցիչ Նիւ՜
"p^l՛ Յովնանեան փարմարանփն մէջ ու 

! ^տԱ1ե՚սյԱտէ իր թեկնածուական ատեր֊* 
Ոլթիւնը արմանթինահայ գաղութի

“^-շմոլթե^ մասթէ.

w Ա/Ոա5յ ԶարեսՀհփ շուրջ» հատորը 
^դրուած է Մև}լի Տանն Եիւիէիոյ Կաւ։

19Տ8
1Ր t ՚1էս ՀԼէորդ Աելիտինեցի Ղ*րական
րՀՀՀ՚է' հրատա[,ակոլթ[՚լն Գփրքը կը

""յ 468 էջերէ : «Երկու խօսք»էն

ու «Մ ոլտք»էն ւթրջ հատորը բամնոլած 
է 13 զլուխներոլ , որոնք իրե՛նց հերթին 
կը բամնուին ենթ ադլո ւթն եր ո լ :
մէկ ‘էւոլէսէ՝ն ՛Լերջ տեղա դրո լած է ծանօ- 
թադրութիլններոլ բամին մը։

՛Լա րդան Մ ատթէոսեան Կոստան Զ.ա ր- 
եահի կենսագրութիւնը փաստացի դա ր- 
ձ ընե լու մտահոդոլթեամբ դիմած է հայ 
ու օտար բազմաթիւ աղբիլրներոլ' նա
մակներու , պարբերական մամուլին , 
բաղմաթիւ դր ա կան ա դէ տն ե ր ո լ ու գրող
ներու ուս ո ւմնաս ի րո լթի ւննե րո լն , յու- 
չա դ ր ո լթ ի ւնն ե ր ո ւն , ս տ եղծադո րծ ո լթ ի լն- 
ներոլն : Հեղփնակը յ ա սա կն ո լթ ի լն ը չո լ-ւ 
նփ իը '"J" ուսոլմնասիրոլթեամբ Կոստան 
Զտրեանի կեանքին մասին վերջնական 
Լսօսք մը ըսած ըլլալու, քանի որ դիրքին 
հ րատա րակութենէն ասդին կը շարունա
կէ Լ՚Ը ո ւս ո ւմնա ս ի ր ո ւթ ի ւննե րն ու հրա
պարակումները նորանոր տուեա լնե րու 
հ իմ ամ բ բա ց ա յ այ տ ելո վ Զտրեանի կեն
սագրութեան նոր ե րեսակնե ր ր ՝ ճոխսր-> 
ց րնե լով մինչ այդ յա յտնա բե ր ո ւած իրա
դարձ ո ւթի ւնն ե ր ր ՝ երբեմն ալ ուղղե յով 
իր իսկ թերացումները ։ Անարդարութիւն 
պիտի Ըէէայ սակայն ՝ եթէ չնշենք՝ որ 
Կոստան Տէա րեանի կենսագրութեան շա
րադրման ու իբր այդ դրողփ ստեղծագոր
ծութեան շատ մը մութ կէտերը լուսած 
ւորելու տեսակէտէ առնուած մեծ քայլ 
մըն է այս ուսումնասիրութիւնը՝ որով 
Վարդան IJ՝ ատթէոսեան պատմական ու 
կարեւոր ներդրում մը ունեցած է զար
եան ա դի տ ո ւթ ե ան ո լորտէն ներս ։

կարդացինք մէկ շունչով՝ կա
րելի է ըսել յափշտակութեամբ։ Ամէն 
տողի տակ տեսանք երիտասարդ գիտնա
կանին սէրը հանդէպ Զարեանին ՝ հայ դը- 
րողնե րուն ու դրականութեան րնդհան- 
րապէս ՝ ինչ որ ակնյայտ կը դառնայ նա
եւ կատարած ա շիւ ատ ան քին նկատմամբ 
ցուցաբերած բծա իւնդր ո ւթ եա մբ ու բա- 
ր ե իւ ղճ ո ւթ եա մբ : Ան թ ե ր ց ան ո ւթ ե ան մ՜ա
ման ակ տեղ—տեղ ծագեցան հարցումներ ՝ 
ինչպէս նաեւ նշմ արեց ինք փոքր անճըշ- 
դո ւթի ւննե ր ՝ թե րին եր ՝ զորս կհուզենք 
սւ յս դր ա Լս օ ս ա կան ո վ մ ա տն ան շե լ ու յանձ-1 
նել հեղինակին ուշադրութեան :

ա I1 ր հօր մահ էն ետք ՝ հ,Զա Ը հան Լ՚ր 
եղբայրներէն մէկուն —թերեւս ծննդեան 
վալերադրերը խնդրող ԼԼրտեմ Եղփազար— 
եանր- խնամակալութեան տակ մնացած
է» {էջ 30):

/■P մը առաջ սակա յն , Կ ոստան ԼԼաչւ t ntl.՛ 
կը վկա յէ , թէ «Լ՚նձ տարան ռուս մ փ ըն
տան ԼէքԼէ մօտ» {ընդգծումը մերն է, Ս- 
Տ-, էջ 29) : 1ԼԼրը մէջբերուած պա ր բե- 
ր ո ւթեն էն ա նմ իջա պէս լ[փրջ աԼ^^[[Լ Ժ" 
տուի' Զարհանի հ/Հանկօօպը եւ մամութի 
ո ս կո րն ե ր ը» Լ։ն յենլով, թէ զփնք յանձնած 
էփն ռուս ընտան փքփ մը խնամակալու
թեան ■ « • • -նրան յտնձնել էփն զարգա
ցած ռուս մփ ընտանփքփ խնամքփն , որպէս 
ղփ օտար լեզուն փր բերանփ մէջ հն չփ տ- 
ռանց շեշտփ...» {ընդգծումը մերն է,
ՍՏ-, էջ 30) : Բռպց չէ՞ "ր Սր՛՞եմ Կոս
տան փն եղբայրն էր՛- Հետեւաբար ռուս

չէր՛-

բ Վա րդան Մ ատթէոսեան իր ու
ս ո ւմն աս փ ր ո ւթեան մէջ անդրադառնալով 
Կոստան Զարեանփ Պռլս՞յ ունեցած
հանրա յփն ու դրական զո րծունէութեան , 
արմէքաւոր տեղեկութփւններ կը փոխան
ցէ թէ՛ ՀՄեհեան» հանդէսփ ստեղծման 
ու դրական ուղղութեան ճշգրտման մէջ 
Զարեանփ ունեցած գերակատարութեան 
վերաբերեալ եւ թէ Հայ Գփրերու Գփւափ 
1500 եւ Հայկական Տպագրութեան 400- 
ամեակներու առթփւ կազմակերպուած 
փառաշուք հտնդփսութփւններուն հեղփ- 
նակփն մասնակցութեան մասփն ։ Երփտա-
սարդ բանասէրը կը չէ t թէ «13/26 Հոկ- 
տեմրերփն Բերայփ Փըթփ Շ-Ո՚ե թատրո- 
նփն մէջ տեղփ ունեցած է հտնդփսութփւն 
մը էստետն Ստնուց Մփութեան կազմա
կերպութեամբ, ուր փ ^['ն' -jln3 Ըա֊ 
նախօսած է փա ր ո լմ՜ան ը եւ մեներդած է 
Կոմփտտսը» {ընդգծումը մերն է, U S-, 
էջ 62)։ նոյն հանդփսութեան փր «Ս ■

Մեսրոպ^ը արտասանելու հրաւիրուած է 
նաեւ Սփամ ան թ օ ՝ սակա յն «ա րտասանե— 
լու որեւէ րեր ութիւն?» չունենալով՝ խյիւղ- 
րած է Աակրրբ Ա ի րունի էն ՝ որ Վարուրեա- 
^յր «ի ր մրրկե ղէն հա դա գովը հա ճփ քեր- 
թողէս մէկ երկու շունչ գոռալէ Լէջ 62) : 
Աիրունի ՝ ոբ առիթ չունենար UJJU ե ր 1լ- 
տողը ցոյց տա լու Վար ո լրեանին ՝ քանի 
որ <^ղրկուած է հանդէսը նաիւորդող դի~ 
չ^րը^ կը Լսնդրէ ձԶտրեանի մասնւսկ- 
ց ո ւթիւնը'^ Լ էջ 63 ) : Զտրեան կ1 ա րտա- 
սանէ ՀԱ » ես րււսյ^ր յ Զա ր եան ի ա րտա- 
սանական շնորհի «հնչականութեան ու 
Ո ւրեա կան ութեան^ որպէս ապացոյց՝ բե ր- 
ւած է Ա ա կո բ Օշականի վկայութիւնը*

°!1Ը •> 1913-/* յոբելեանէ հան- 
դէսներոլն, երր Բերայփ Ս- Եբրորդու- 
թփւն եկեղեցփփն մէջ...» ելլե . {ընդ
գծումը մերն է , Ս - Տ • , էջ 63) :

Ուրեմն յստակ է {եթէ ան վ ե ր ա սլա հ- 
օրէն ըԼյղունինք Ա սւ կո բ 0 շ ա՛կան ի տուած 
վկայութփլնը) , որ Ա ոստան Զա րեան քա
նի մր անդամներ —աոնուադն երկու ան-* 
դամ- այդ օրերուն հասարակութեան առ
ջեւ արտասանած է Աիամանթո յփ «Ս ■ 
Մեսրոպ^ը» վերի տողերէն մեղի յայտնի 
կը դառնան երկուքը ՝ մին' Աեբայի Փ ը—' 
թի Շ ան թատ րոն էն մէջ (jiurn Աակոբ Սփ- 
րունիի վկայութեան) ՝ միւսն ալ Աերայի 
Ա * Ե ր ր ո րդո ւթի ւն եկեղեցւոյ մէջ Լըստ 
Աակոբ Օշակ անի վ էլա յո ւթեան) :

Վարդան Ա* ատթէոսեան շարունակելով 
նիւթր՝ կր դրէ «Տերայի հանդէսին նոյն 
°րը Զտ րեան հանդիպած է Ա իմ ոն Զա- 
ւարեանին^ Լրնդդծո ւմը մերն է , Ս - Տ • , 
^ք63)= Այս առթիւ մէջբերուած է Ա ոս
տան Զտրեանի վ կա յութիւ/ւ ը*

«Գ ո լմ Գ ափուի եկեդե ցուղ տուն էի 
վերադարձել Արնաո ւտդէօյ եւ շտ ապո լմ 
է/- նորից քաղաք ՝ չդիտեմ Հր հ ան դէ—* 
սին ներկա յ լփ^ել Ո Լ համար։ Ն տւի մէջ 
հանդիպեցի Զա ւա ր եա նփն : ... Երր հ ա-
սանք կամ ուրջ ՝ նաթ կ^ՂՒ^ P Ւ նաւը 
փնտռեց ՝ ուղում էր գնալ ՝ փ ա Լս չ ե լ • 
շուն չը կտրւում էր ՝ չէր կարողանում 
ղսպել իրեն* մ Լէ քիչ դաղափարր
փ ո Լսեց ՝ ձեռք տուաւ եւ արադ հեռա
ցաւ։

«Ա*իւս օրր ՝ թերթերում կարդացի ՝ որ 
թաքսիմի մօտ՝ սիրտը ճաթել՝ վայր է 
լնկել^ (ընդգծումը մերն է՝ Ա *Տ * ՝ էջ 
63-64) :

Այս պարբերութենէն հասկնսւլի է-ւ մա
նաւանդ պո լս եց ինե ր ո ւն համար—՝ թէ
Տերայի հանդէսին նոյն օրը չէ ր կրնար 
պատահած ըշ լա լ Զտւա րեանի ու Զ,տ ր— 
եանի հանդիպումը։ Եթէ տ յդպէս եղած 
ըլլա՚ր ՝ ապա Զարեան մինչեւ թաքս փմ 
կ րն ա ր ընկեր տ!լցիլ Զաւա րեան ին ու
հոնկէ ալ երթալ Փըթփ ճ ան թատ րոնր ՝ 
որ կը դտնուԼէ թաքսիմի մօտ։ Տ.տրեան 
ընկերակցած չըէէս! P I՛ ս k Զտւա րեան ին 
կրնար Փրթի Շ տն թատրոն յաճա Լսած մ ր- 
տաւո րականներէն կամ հանդիսականնե
րէն լսել Զ աւա րեան Լւ մահուան բօթը։ 
Արդէն Վա րդան Ա* ատ թէ ո ս եան էջ մը 
անդին տուած Լ՛ք տ եղեկ ութեամ բ կր
հերքէ Լսնդրոյ առարկայ տուեալը։ Բե- 
րայԼէ հանդէսը կայացած է 13/26 
տեմ բերին (էջ 62) յ իսկ Զ աւա րեան մա
հացած է օր մր վեր^ տեմ րե—
րփն {էջ 64) ։

դ • — « • ♦ *Զտւարեանը մահացած է 17/ 
27 Հո կտեմ բե րփն {հփն տոմարով թուա
կանը այստեղ սԼսալ դրուած է։ Զտւար- 
եան մահացած է' 14 հոկ տ եմբերին y Ա * 
Տ •) ՝ իսկ թաղումը տեղի ո ւնեց ած է 20 
Հո կտ եմբե րԼէն ՝ Տ տն կա iPbb ծ ուԼ ա-
ծաւալ բազմութեան մր ներկայութեան։ 
Ա* արմ ինը յետագային փոխադրուած է 
թիֆլփս ոլ թտղուած' էյ ոջե,լ ա նք[, դե- 
ր ե զմանա տ ո ւն ը» (էջ 64) ’

Բհչ Դ մ ան ր ամ ա սնե լո էԼ նշենք՝ թէ 
Սիմ ոն Զտւարեանի յուղարկաւո րութեան 
արարողութիւնը կայացած է Բերայ/t Ա * 
Երրորդութիւն եկեղեցւոյ b ս կ մա ր-
մինը ամփոփուած է Բանկա լթի ի Հայոց 
գերեզմանատան մէջ (ոչ եւս է՝ փո խա
րէն ր կառուցուած է չբեղ պանդոկ մը) ։ 
Զտւարեանի աճիւնը ունեցած է իր ոդի
սականը* ան յետադային թաղուած է 
թիֆ լիս ՝ ինչպէս կը նշէ հեղինակը՝ իսկ 
այրեմ ալ կը դտնուի Հայաստանի Այդե՜ 
հատ գհ^զփն

դ* Աբւ արէեէքաւո ր ո ւս ո ւմնա ս ի ր ո լ- 
թե ան մէջ ան դրա դա րձ կատարուած չէ 
Կոստան Զտրեանի Լիբանանի մէջ անցու
ցած օրերուն ՝ Լիբանանի Ամերիկեան 
Համալսարանին մէջ՝ ըստ Ծ* առուկ եան ի 
վկայութեան ՝ իր կողմէ հիմնադրուած 
Հա լադիտական ամպիոնին դործ ուն էու
թեան (տե1 ս * Անդրանիկ Աառուկեան ՝ 
«Անցորդը եւ իր ճամբաները'»՝ «Qutnu/fc» ՝ 
27 Հոկտեմբեր 1983) ։ Վստահ ենք՝ Վար
դան Ա ատթէոսեան br նոր հ րապա րա-

կո ւմնե րով պիտի շարադրէ նաեւ Զար-֊* 
եանի Լի բանան եան տարիներուն պատ- 
մ ո ւթ ի լն ը այն սլ է ս ին չսլէ ս որ յետ ադա յ 
յաւելո ւմնե րոյէ լուսաբանած է Զտրեանի 
1921-22 թուականներուն Պոլսոյ *^էջ 
ո ւն եg ած դո րծո ւն է ո ւթ ի ւն ը «Ա ա ռաջ — 
Մ 1,տվ- եւ Ար ո ւես տ» յաւելուածին ու «Բա
դին» հանդէս ին մէջ յ

ե. Տեղ տեղ ընթերցումը կը դանդա
ղի կամ զարգացող գաղափարը կը կասի 
Կոստան Զա րեանէ կամ տյլ հ եղին ա կն եր է 
կա տ ա ր ո ւած րնդարձակ ՝ երբեմն անտեղի 
մէջբեր ումն եր ու հետեւանքով ։ Կտրել/t էր 
շարադրանքի մէջ երեւցող նամա/լներու 
^՚ե ւ հատուածներու հ/էմնական մ/ւտքր 
շարադրել սլա ր ւլա սլէս կամ քաղել արխի— 
լային տուեալ նիւթերու մէջ եղած փաս
տը ծանօթա ւլր ո ւթի ւննե րո ւ մէջ նշե- 
՛ու/ բուն աղբիւրը ։

Աստ 1լ ուզենք խմբագրական կաղմի • ու- 
շւլյդրո ւթեան յանձնէ լ մեր նկատած քանի 
մը աննշան ս/սալներր' վստահ ԸԱտլով ՝ 
որ պիտ/t ուղղուին երկրորդ հ րատա բա֊* 
կութեան սլա րադա յին*

«Դեգերոլմներ ոգիին շուրջ * Նտւր 
Լերան վրտյ'» գլուխին մէջ կան 95 յղում
ներ ՝ մինչ ծանօթադրո լթ ի ւենե ր ը 94 հատ 
են (էջ 399) î թուարկումը Լսա խտած է 
1^—րդ յղումէն վերջ* Եսկ վերջին դլոլ- 
b‘b^ ծ/սնօ թ ա դր ո ւթ/t ւնն ե ր էն զդա լփ մաս 
մր կո րս ո ւած է' 55—էն ոստում ո 4 մԸ 1/Ը
ցատքէ Q^-ին (էջ 464) î

Տեղ մը՝ էջ 52—ի t/րայ՝ կր հան դի
պինք ՀԿալաթիա» տեղ ան ո ւան : Այո թա
ղամասը բազմա թիլ հայ դրո ղնե բու հ ան՛
դի պմ ան վա յրը ՝ ին չպէս նաեւ «ներշրն- 
չա "եքփ» աղբի լր ը եղած է ։ Արի ս ո ղոմ Ա- 
ղա Տրտպիղոնէն երբ եկաւ' անոր նա
ւահանգիստին t/րայ առաւ br ա ռա ջ ին 
շունչը Պոլսոյ մէջ։ Կտմ Երուանդ Ատ
եան հոսկԼ նաւ նստ,ալ ու 12 տար/t Պ ո- 
լիսէն դուրս ապրեցաւ։ Պանք Օթոմանը 
կր դտնուի այս թաղին մէջ ՝ Կեդրոնակա- 
նը նոյնպէս՝ Ազդա յին՝— >Պ ատ դա մաւո րա
կան, (իողովը հոս էր որ կը դումա րէ ր 
իր նիստերը։ Անամանակին դրեթէ հայա
ցած այս թաղամասին անունը ճիշդ պի
տի ըլլտյ հնչել «Վալաթիա» ձեւով :

— Հեղինակային շա ր ա դր ան քի ՜ մ էջ եր
կու տեղ հանդիպեցանք ուղղագրական 
ե ր կո ւո ւթ ե ան ։ Էջ 39 ֊փն վր այ Պ ա ղ տա- 
սա րեան ձեւէն երկու յեռոյ' էջ 40֊ 
//îf վրայ կը տեսնենք ա ր ե ւելահ ա յեր էնին 
բն ո ր ո շ Բաղդասար եան ձեւը : Մի ւս կո զմէ 
էջ ^Զ-փն վրայ տեղ մը դրուած է Վեր- 
հա րէն՝ քանի մը տող յետոյ տլ Վեր- 
հաոն :

Վե րոնշեա / քանէ մ բ անն շան թե րին ե~ 
րԸ ^/ա'մ J ս տ ա կե ց ման կարօտ մատնան շր
շումները ՝ ան շո ւշտ ՝ անկարող են ս տ ո ւե- 
[•Ւ տակ առնելու Վսրրդան Մատթէոսեա- 
նփ 4 սկա յա/լան ու ս իղիփոսեան համ րե~ 
րսւտար աշխատսյնքը։ Մեր բուն նպատա
կը սխալներ կտմ թերիներ մատնանշել 
չէր՝ քտ՛ւ լփղի*, տյլ մեր համեստ դիտե
լիքներով եղբայրաբար օրեանդակե լ յտր- 
գելի հեղինակին ։

հ։* *

Արխփ լային փաստերու կողքին ՝ բանա
սիրական լուրջ պրպտում ի մը քովն ի 
վեր՝ երբ մաս առ մաս կը բացայայտուին 
Կոստան Զտրեանի կենսագրութեան ու 
դրա կան դո րծո ւն է ո ւթ եան ինչ—ին չ մ ութ 
կէտեր ՝ դիրքը կու. տայ ներքին ղդացո- 
ղութիւն մը՝ տառապեալ ու դաղթեցեալ 
հայ գրողի մը մէջէն կը տեսնուի ամբողջ 
րեողովուրի մը հոգեւոր ու մտաւոր քայ
քայումը՝ մայ րցամաքն երո լ վրայ թա
փառելով Հա յաստան կո չո ւո ղ երկրէ մը 
ւսռեղծո ւածն եր ը քրքրող հեղինա/լին կեր
պարը կը վերածուի տզգ ու ցեղ արտա
յայտող Լսո րհ րդան ի շի մը եւ ընթերցողը 
և/ե ԳԳա J ’ դառնապէս կը քա շուի ար
իւ ուր իրողութեան մը դարպասներէն 
ներս' ս տ ի սլո ւած խոստովանելով ՝ թէ 
ինք եւս չի ճանչնար Հայաստանն ու ինք- 
ղինք՝ որպէս հտյ մարդ՝ որպէս հտյ ան
հատ ու մարդ* * * Կոստան Զտ րեանի հետ 
ո ւն եց ած մեր շփումը Լսղո ւած էր փր մա- 
հէն ասդին։ Եր բացակայութիւնը քիչեր 
միայն կրցած էին զգալ՝ սակայն ՝ ,/տն~
ձին Վարդան Ա* ատթէոսեանփ կարելի է 
րոել ՝ թէ նոր սերունդը ծարաւ ունի ՝ 
պէտքը ուն/t նման մակա րդակով ու մ ը- 
տածողութեամբ հեղինակներու ք^՚ք՜
ղփնք բացայայտելու ՝ հասկնալու համար 
նա/ս եւ առաջ ։

«Կոստան Զտ րեանի շուրջ» ուսումնա-
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ս էէ րութեամ բ երիտասարդ. բանասէրը 
փորձ կ'ընէ յ ս տ ա կե ցն ելո լ նաեւ Եոստան 
Զար եան էւ ու էեամանակա կէէց այ լ գրողնե
րու յարաբե րութէէ լեներ ը մ ա սն ա ւո րս:- 
բար' Աւետիք Իսահակեանի , Ե ղի շէ 2Ա1՜ 
րենցէէ^ Ա ա կո բ ՕշականԷէ՝ Րենիամին 
*ԼյՈ ւրի կեանի եւ Համաստեղի հետ {.էվ*չ— 
պէս նաեւ ս պան ա ց ի մ տածող V Ւ՚լէլ տէ 
Ո մնամ ո ւնո յՒ հէտ^ '• Այս հ ամ եմ ատ ո լ՜ 
թիւններու կամ , աւելի շիտակ պիտի ըբ 
լայ ըււել , ե րկկողմ անի յարաբերութիւն- 
ներու շա րադրում ուէ աւելի ընկալելի կը 
դաոնան վերջին ՜iOQ—ամեակ/ւ մեր գրա
կանութեան մէջ երեւցող հակասութիւն-՜ 
ներր y տարբեր հոսանքները,՝ մաքառում
ներն ու անկո ւմները մէկ կողմ էն ՝ ^ոս՜ 
տան Զարեանի անձնական ընկալումները 
դր ա կան ո ւթ ե ան վե ր ա բե ր եա լ ՝ ինչպէս 
նաեւ հայ իրականութեան ու դրականու
թեան նկատմամբ ունեցած վերաբերմուն
քը միւս կողմ էն։

«Ան կա ր ե լէւ եռանկիւնը • Աենիամին Նու- 
րիկեանի հետ» գլուխը յետ—աղէտեան 
դրական սերունդի որոնումներուն եւ 
տագնապներուն ներքին հոսանքները բա
լք ա յա յտե լու առո ւմ ով ո լշադրաւ է î Այս 
տեղ , վարդան Ա* ատթէոսեան էէա րեանի 
*ԼքՈւրիկեանին ուղղելսլ 23 Աո ւնո ւար 1938 
թուակիր նամակէն ելլելով ել համ եմ ու
տու թեան մէջ դնելով մամանակի դրա
կան տարբեր հոսանքներու թնդի րնե ր ը 
կ՛՚ընէ որոչ ընդհանրացումներ , ջանալով 
բացայայտել Աղէտք։ ընկալումը դրա 
կանոլթեան մէջ.

«Աղէտ» բառք։ օգտադո րծում ը ինքնա- 
նպատակ է եթէ չմ տածո լի , որ տն կը 
սահմանէ հայրերու, մշակոյթի բնաջն
ջումը: Ի՞նչ է հայրերու եւ մչակոյթք։ 
կապը*. Փ Ո քս ան ց ո ւմ ք։ շղթային, մչակոյթ 
մառանգելու ընդունակութեան քանդու— 
մը : Առաջքէն սպաննուողները եղած են մ ր- 
աալորական «հայրերը» , ապա ռազմիկ 
«Հա յրերը» , հուսկ' բեղմնաւորող «հայ
րերը» :

«1915-/Æ միայն մարդիկ մեռած չեն, 
այլ մչակո յթ մը: Մ ահուան տյս վեր
ջին հասկացողութիւնն է , զո ր նկատի ու- 
նեցած է «Մենք»ի սերունդը, եւ ո՛չ սե
րունդներու հ ե ր թա փ ո թո ւթ եան՛ սովորա
կան պա յրա ր մ ը» {էջ 352՜353) ։

Ինչպէս կը տեսնուի , հայ դրականագի- 
տական միտրը վերջին շրջաններուն մա
նաւանդ յուղող դեղագիտական այս կա
րեւոր հարցը եւս ենթարկուած է րննու- 
թեան' Շահան Շահնուրի, նիկողոս Աա- 
րաֆե ա նի , կոստան Զարեանի երկերու 
լո յս ին տակ :

Գ-իրրին ինքնատիպ բամիններէն է «Վե- 
դերումներ ոգիին շոպՎ ■ նաւը լերան վ ր- 
րա յ»ն : Վարդան Ա ատթէոսեան այս գը-1 
լութին մէջ ո՛չ միայն վէպի նաթապատ- 
մ ո ւթի ւնը կամ կերպարներու նա թա տի
պերու որոնման դմո լա րին աշթատանքը 
յանձն առած է, այլ դր ա կան աղք, ա ա կան 
լուրջ վերլուծմամբ կրցած է նոր թօսք 
մը ըսել: «Հէրեան» մականունի դիտա
կան մ ե կն ա բան ո ւթ եա մ բ հեղինակը, ա- 
ո անց վ արանելու կրնանր ըո ե լ , բացա
յայտած ու մեծ մասամբ վերլուծած է 
վէպը ։ Գրաթօսականի մը վերջնական նր- 
սլատակր չի ներեր , որ եկար-րարակ թօ֊ 
սինք, մենը ալ մեր հերթին քննութեան 
ենթարկենք կամ զնահատանքի թօսք ը- 
սենք հեղինակի մ եկն ա բան ո ւթի ւննե րո ւն 
առթիւ: Աակայն նոյն դրաթօսականի թե
լադրանքով կրնանք յանձնարարել այս
դիրքի մանաւանդ այս հատուածին ու
շադիր ընթերցումը ո՛չ միայն գրակա-՛ 
նագէտներոլն , այլ հասարակ րնթերցո֊

•Ժն։
Հուսկ, կրնանք հաստատում մը ընել՝ 

թէ կոստան Զարեանի գիտական կենսա
գրութիւնը գրուած է , առնուաղն կա՛յ 
Վարդան Մ ատ թ է ո ս ե ան ը , որ թէ իր 
այս դիրքով ել թէ Ւր արմէքաւոր հրա-t 
պա ր ակո ւմնե ր ո վ կ'ա մ րո ղ ջա ցն է Հա րեա
նի կեանքին puzzle-քխ թնչպէո ինք ըսած 
է իր յառաջաբանին մէջ՛. Աակայն տակա
ւին սպառիչ վերլուծումի ու մեկնաբա
նութիւնն ե ր ս ւ չէ արմանացած Զարեանի 
ստեղծագործութիւնը' «Անցորդը եւ Համ
րանքէն սկսեալ մինչեւ «Երկիրներ ել 
Աս տուածն եր» շարքը եւ այլն : Զարեան
կարիք ունի իր ս տեղծագո րծո ւթ ի ւննե ր ո ւ 
պարզ նկարագրութենէն անգին անցնելով 
անոնց թորքը թափանցել փորձող գրա- 
կանագէտներոլ աշթատանքին , մանա
ւանդ Հայաստանի մէջ :

ԱԵՒԱՆ ՏԷՑԻՐՄԷՆՃԵԱՆ

Pérénnité du barbouillage:

Montaigne, le 1er Mars
par Chaké MATOSSIAN 

Docteur en philosophie et théorie 
de la communication

«toute cette fricassée que je bar
bouille ici n'est qu’un registre des es
sais de ma vie» \ écrit Montaigne au 
dernier chapitre des Essais, celui consa
cré à l'expérience, synonyme dressais», 
dont le domaine de prédilection est la 
médecine. L'œuvre s’achève du reste 
sur une invocation à Apollon, dieu mé
decin à l'origine d’un oracle célèbre. 
C’est bien sûr du «connais-toi toi 
toi-même» que relèvent aussi les Es
sais, projet d’autoportrait surpassant 
l’autobiographie, projet qu’un Pascal 
qualifiera de «sot» en ce que l’autopor
trait relève de l’indicible et de l'irrepré- 
sentable, parce que l’individu n’est rien 
ou pire, presque rien, une sorte de ciron 
dans l'univers infini mû par un mouve
ment vital permanent, atteignant le 
comble de la rapidité qui est le repos. 
Si Montaigne a compris l’inanité du moi 
comme ne pouvant être le corps auquel 
je m’identifie ou le nom que je suis 
chargé d'incarner toute la vie, il ac
corde néanmoins à ce moi la valeur vé
hiculaire d’un flux vital, les «humeurs», 
qui transcendent l'enveloppe du corps 
et, par conséquent, confèrent au moi 
une immortalité, notamment par l'écri
ture où elles circulent, Les Essais de 
Montaigne apparaissent comme l’e
xemple privilégié d’une œuvre qui vise 
essentiellement à montrer le processus 
même de l’œuvre, de la création. Les 
Essais ne s’imposent pas comme une 
œuvre achevée, comme un produit fini, 
mais bien comme le mouvement de 
l’œuvre, comme la représentation / pré
sentation de sa dynamique. L’œuvre de 
Montaigne est la mise en œuvre de 
toute œuvre.

Sous une apparence nonchalante et 
tranquillement désordonnée, Montaigne 
pose des questions limites. D’une part, 
l’écrit se fait peinture, il est indisso
ciable du Moi, signale que le corpus 
est contigu au corps. Montaigne pose 
la question de la représentation du Moi, 
nœud du processus créateur. Dès l’avis 
au lecteur, il distingue le genre de por
trait figé, portraituré et la représenta
tion du moi réelle, humorale, tempéra- 
mentale, vivante. Mais cette distinction 
n’explique pas ce qu’il en est du Moi, 
elle rend au contraire les choses plus 
angoissantes, moins sûres, moins ras
surantes que dans la représentation des 
apparences, la mimesis du portrait por
traituré. Le moi de Montaigne pose la 
question de la ressemblance du moi et 
situe ce dernier à la limite de l'irrepré- 
sentable. Le moi n’est pas ce qu’il 
donne à voir, puisque l’apparence chan
ge et que le corps se morcelle (on s’en 
va par morceaux, écrit-il). Le vrai moi,
au cœur des Essais, serait-il une image 
insoutenable ou l’écran de cet irregar
dable ?

L’écriture se fait rapport, registre 
d’actes inachevés, d’événements surve
nus, registre des changements du corps 
que Montaigne regarde comme un ob
servateur extérieur, avec une certaine 
indulgence. Comment capturer le mou
vement de la vie, comment se regarder 
vivre c'est-à-dire aussi mourir, comment 
rester libre dans cette capture, libre de 
ses mouvements ?

La description des Essais comme fri
cassée et barbouillage nous renvoie à la 
première définition que nous en donne 
Montaigne dans l'avertissement au lec
teur, texte essentiel à l’histoire de la 
pensée, texte à l’origine d’une filiation 
à laquelle appartiendront, en s’en reven
diquant à travers un processus citation- 
nel, de grands défenseurs de la liberté, 
des médecins, des philosophes et des 
historiens tels que, entre autres, La 
Mettrie, Jean-Jacques Rousseau ou Mi
chelet et Quinet.

L’avis au lecteur ou l’adresse «au lec
teur», signale que ce texte écrit équi
vaut à un autoportrait : «car c’est moi 
que je peins... Ainsi lecteur, je suis 
moi-même la matière de mon livre»2. 
Nous sommes à la fin du XVIe siècle, 
en 1580, un premier mars, c’est-à-dire le 
lendemain de son anniversaire (28 fé
vrier 1533). Montaigne a 47 ans. Dans 
cette peinure métonymique, l’auteur a 
décidé de se montrer tel quel, dans sa 
nudité, sans artifice, dans sa matéria
lité. I! pose l’équivalence entre le livre 
et le corps : je suis moi-même la ma
tière de mon livre, il aurait pu dire su
jet, thème, mais il écrit matière, méta
morphosant le livre en tableau, en cou
ches de jeinture. Etrangement, cet auto
portrait de Montaigne travaille la ma
tière informe. L’écriture ne dessine pas 
elle aspire à une force supérieure, elle 
cherche à atteindre, au-delà du trait 
qui donne lieu à la ressemblance, la ma
tière en tant qu'énergie vitale. L’auto
portrait de Montaigne, ce moi peint par 
l’auteur, ne ressemble pas à Montaigne, 
il est Montaigne. Pour cela même, il 
répudie le tracé et exige l’informe 
comme un dépassement de la peinture 
figurative, représentative, dont il sou
ligne la fragilité : «J’ai des portraits de 
ma forme en vingt et cinq et trente- 
cinq ans; je les compare avec celui 
d’asteure: combien de fois ce n’est 
plus moi! combien est mon image pré
sente plus éloignée de celles-là que de 
celle de mon trépas!» 3. On ne ressem
blerait donc pas à soi par la forme mais 
bien par la matière. Comment rendre le 
moi ? Comment se reconnaître dans 
un amas de matière ? Comment se re
connaître aussi dans une forme ressem
blante qui n’est déjà plus moi ? L’auto
portrait ne peut donc être qu’une repré
sentation du moi, c'est-à-dire un substi
tut qüi de droit prendra ma place, par
lera pour moi, une sorte de délégation 
du Je. Et si le moi n’est déjà plus ce 
moi peint, alors l’autoportrait du peintre 
signifie d’emblée cet échec (mais tout 
aussi bien sa réussite dès lors qu'il 
parviennt justement à montrer l'échec),
échec de la capture de l’instant, de 
l’espace temporel qui sépare à jamais 
Je et Moi. Pensons à l'imparfait qu’uti
lise Dürer pour signer ses œuvres («fa- 
ciebat») et que, dans son analyse, Louis 
Marin aura rapproché de Montaigne. En 
projetant le moi sur l'espace spatial du 
tableau, l’artiste transpose l’intervalle 
de l'instant dans l’interstice abyssal qui 
sépare le moi de mon reflet dans le mi
roir. L’autoportrait se propose alors 
comme la peinture de ce reflet et moi, 
ou l’autre, me regardant, il me produit 
comme autre, doublement au moins. 
Dès lors que l'autoportrait pose la dis
tance irrémédiable entre moi et le por
trait auquel je ne ressemble déjà plus, 
le moi peintre qui se regarde dans le 
tableau devient égal de tout spectateur. 
D'une certaine façon, l'autoportrait est 
le portrait de personne, il se présente 
comme un miroir où chacun pourra se 
voir dans son incomplétude, un miroir 
qui renverra le reflet d’une impossibi
lité de la ressemblance, l’invraisem
blable ressemblance. C’est de ce brouil
lage du moi que procède l’autoportrait 
de Montaigne, autoportrait protéiforme, 
à l’instar de ceux que nous ont laissés 
les Durer, les Caravage ou les de Chiro- 
co. Dans le barbouillage ou la fricassée, 
ce sont les taches et les morceaux qui 
dominent, montrant ainsi la volonté de 
Montaigne de s’affranchir du contour et 
de l’identification, des processus iden
titaires sur lesquels s’étaie le pouvoir.

Dans ce que Louis Marin a si délica
tement qualifié de «double drapé vi
suel»4, l’avertissement «Au Lecteur»

peint et représente un Moi qui n’est pas 
tant sujet que «matière», mot sur le. 
quel il faut insister, puisqu’en le choi- 
sissant, Montaigne se démarque de cer
taines philosophies, notamment celle 
d’Aristote. En privilégiant l’informe dans 
la matière, Montaigne révèle le texte 
et donc le moi comme marqué par |e 
manque. Selon Aristote, il importe qUe 
la forme domine la matière. L'explica
tion de la naissance des monstres s’ex
plique selon ce principe. Un montre naît 
lorsque la matière a dominé la forme et 
le premier monstre est la femme, frap
pée du manque, elle est inachevée ou 
rentrée. «Matière», étymologiquement 
procède de la même racine que mère 
matrice. En voulant produire le moi, |e 
mettre en présence, Montaigne se 
donne aussi naissance, i! lui incombe 
dès lors de réaliser un livre matrice 
un livre où s’accomplit son accouche 
ment par-delà sa mort physique. A cha
que lecture, les humeurs de Montaigne 
ressurgiront. L’avis «au lecteur» soi/, 
ligne par conséquent l’importance cru
ciale du lecteur, son rôle dans la re
lance du flux humoral de Montaigne. 
Lorsque Montaigne dans le célèbre 
chapitre sur l’Amitié, souligne l’apparte
nance de son livre à la catégorie des 
monstres et le décrit comme un assem
blage de corps monstrueux et rapiécés, 
à un cadre rempli de grotesques, il ren 
force la valorisation de la matière au dé
triment de la forme: «considérant la 
conduite de la besogne d’un peintre que 
j’ai, il m’a pris envie de l’ensuivre, il
choisit le plus bel endroit et milieu de 
chaque paroi, pour y loger un tableau 
élaboré de toute sa suffisance; et le 
vide tout autour, il le remplit de grotes
ques, qui sont peintures fantasques, 
n’ayant grâce qu'en la variété et étran
geté. Que sont-ce ici aussi, à la vérité, 
que grotesques et corps monstrueux, 
rapiécés de divers membres, sans cer
taine figure, n’ayant ordre, suite ni pro
portion que fortuite ?»5.

Le style grotesque provient d’une re
découverte des peintures romaines réa- 
lisées sur les parois des grottes et ce 
lieu est aussi un symbole matriciel, le 
lieu d'engendrement des monstres de 
la terre que les dieux envoient comme 
présages, avertissement. Par là, le livre 
de Montaigne se fait aussi et surtout 
avertissement politique puisqu'il doit sa 
naissance à la disparition du seul ami 
qu’il ait eu, Etienne de la Boétie, auteur 
du discours sur la Servitude volontaire, 
un petit livre brûlant, comme le disait 
Michelet, et d’une vivifiante actualité, 
Ainsi, dans le texte cité, Montaigne re
garde-t-il le travail d'un peintre, ou plu
tôt un peintre au travail, il en est 
spectateur. Quelque chose naît de cette 
position face à l’œuvre. L'œuvre en
clenche chez Montaigne un désir, une 
«envie», l’envie d’imiter c’est-à-dire de 
suivre («ensuivre») le geste créateur 
et non pas d’imiter, en le copiant, 
travail fini. Dès les premières phrases, 
nous sommes confrontés à une considé
ration sur la position du spectateur dont 
nous devons tenir compte puisqu'il sa- 
git, du même coup, de notre position à 
nous, lecteurs. Nous serons devant les 
Essais comme Montaigne face à ces pa
rois peintes qu'il considère pour les imi 
ter ou, mieux, pour en imiter le disposi
tif. Il nous revient alors de vivre, grâce 
à la lecture, l’envie de faire (faciebat 
et de réaliser, d’engendrer une ~ chose 
donnant à voir la fantasque, des êtres e, 
des morceaux par lesquels puisse être 
transmise la nécessité d’une relance 
geste créateur et, avec lui, du sou c 
libérateur laissé par La Boétie, noya 
fantôme du livre-moi de Montaigne.

(1) Montaigne, Essais, III, xiii-
(2) Essais, I, «Au lecteur».
(3) Essais, III, xiii, p. 399. f
(4) Louis Marin, «”C’est moi quf 1

peins...” Topique et figures de lénoiK'* 
tion», La part de l’œil, n° 5, Bruxe 
1989, pp. 141-153. .

(5) Essais, I, xxviii, p. 265. 
complète son propos par une citation 
race : «c’est le buste d’une belle e 

qui finit en queue de poisson».

Imprimé sur les Presses du Journal «Haratch» — 83, rue d Hauteville - 75010 Paris Commission Paritaire No 55935

Fonds A.R.A.M



ԿԻՐԱԿԻ 

ԱՊՐԻԼ 6
DIMANCHE

6 AVRIL

TA .

ARATCH
LE PREMIER QUOTIDIEN ARMENIEN EN EUROPE FONDE EN 1925

Directrice : Arpik MISSAKIAN

Tel.

2003 ՄԻՏ-fi ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ
83, Rue d’Hauteville — 75010 Paris 

: 01 47 70 86 60 — Fax : 01 48 00 06 70
E-Mail : jharatch@aol.com

ԹԻհ 291
U NUMERO: 1 €

ՀԻՄՆԱԴԻՐ* ՇԱհԱՐՇ ՄԻՍԱՔԵԱՆ (1884-1957)

ՐԱԺԱՆՈ ՐԴԱԴՐ ՈՒԹԻՒՆ
Ֆրանսա : Smp- 230 Եւթօ — Վեցամսեայ : 122 Եւթօ 
Արտասահման : Smp- 270 Եւթօ (Ամէնօրհայ աոաք>ւմ)
247 Եւրօ (Շաթաթ-ական աււաքում) __ Հատը ւ 1 Եւթ«

C.C.P. Paris 15069-82 E

78ՐԴ^ՏԱՐԻ - ԹԻՒ 20-661 Fondateur SCHAVARCH KHSSAKIAN 78e ANNEE - N’ 20-661

liiülbir'lilil'
H'IiPOI'bM

iH8 PBh60SblhÛM*fcllh HT.UH

նը.. «Նշմարել»ը մեր գործն է ել վարս։— 
գո յրը բանա լը ն ո յն պէ ս :

3 • Գեղարդը կը հարցնէր .—
«Արդեօք չէ՞ր կթնար լեզուն աւելի յըզ-

կել : Դուցէ աւելի պարզ ըլլար» :

կողս է ի րենց թքնոլ՚րո յն անհատակա—*

Ա-

ՎԱՐԴԱՆ ԱԱՏԹԷՈՍեԱՆ

Երեսուն տարի աոաիո luï Իիկողոս 
Ս ա րաֆեանի փորձը «ուրիշ լեզուով» գը- 
րելոլ, տեղ չէր հ ասած յայտնապէս * Վ . 
Օշական ստիպուած էր պատասխանելու •—

Գրիգոր Պըլտեանի չատ կողմերով ու
սանելի հատորը' «Զրոյցներ բանաստեղ
ծութեան մասին» , 1992—թն արտա յա յտը- 
լած եւ իր այմմ է ական ո ւթի ւնը բնաւ չը- 
կորսնցուցած հետեւեալ բնորոշումը կը 
սլարունակէ •

«Ի՞նչ կարելի է ըսել բանաստեղծու
թեան մասին նման խառնակ ժամանակի 
մը մէջ, մանաւանդ որ բանաստեղծու
թիւնը ծանր չի կշռեր առհասարակ ժա
մանակին առջեւ, երր ի մտի կր բերենք 
այն անհատնում ոտանալորները որ լոյս 
կը տեսնեն սովի եւ պատերազմի թատե- 
ըաըեմի կողքին : Խառնակոլթ֊իւնը բա
նաստեղծութեան խառնակութիւնն է նա- 
և, ինչ որ ատենին կրնայինք կոչել "տագ
նապ" : Հարգ է թէ ո՞ր չափովը բանաս
տեղծութեան տագնապը հասարակ տեղիք 
չէ այլեւս , երր նկատի առնողի տեւական 
եւ ոչ զանցառելի արտադրութեան կալ- 
լածիՏ մէջ»1 :

Աւելցնեմ , որ 1990—1997—ին , ըստ Հա-
է{ս{[՛ «fi անա ս տ եղծո ւթի z_h» տարեգիրքի 
Ա, հատորին մկջ LnJu տեսած վփճա կագը- 
րութեան , աւելի բան հարիւր բերթողա- 
ղ/՚րրեր հրատարակուաև են թէ՛ Հա
յաստանի եւ. թէ Սփիւռքի մէջ՝ /z^Z "Z1 4 Z*

ս ա կանն ե ր ո լ արմանացալ Հա յ.աստանի
թէ Սփիւռբի մէջ., թեր „լ ղէմ կարծիք
ներու հոյլ մը դիզուեցաւ , գրաւոր թէ 
բանաւոր յ Եղերաբախտ բանաստեղծին
"Jt գոԸ^ի ընկալում ին մասին բա լա է ան

բան գրուած է յո ւշադր ո ւթ ի լնն ե ր ո լ եւ
մ ենա գրո ւթի լեն երո լ մէջ*.

Ա-ՏԳ Ղ՜ՒըքԸ.) երեսուն տարի ետք՝ հայ
րենի բանաստեղծութիւնը կը վերա
դարձնէր Զարենցի ուղիէն եւ կը նախա- 
պատրաստէր «երիտասարդ բանաստեղծ
ներու սերունդը ՝ որ բոլորովին տար
բեր ճամ բով պիտի ըլնթանար ՝ բայց պի
տի սկսէր ՝ բնականաբար ՝ Ա ելակի Հ<ք-ըխ- 
տումուի» յ

Հէահէ Օշականի Հ^աղաքը^ի մասին՝ 
ընդհակառակը՝ ո՛չ մէկ գրախօսականի 
ծանօթ եմ *. Ս փ իւռքը պատրաստ չէր 
մարսելու այդ գիրբը, ինչպէս որ նոյն 
տւսսնամեակին պատրաստ չեղաւ մարսե
լու «Ահեկանդի երեւոյթը, Սիլս կողմէ, 
հեղինակը էյ ո րհ րդա յին Հայաստանի մէջ 
արգի լուած անուններէ], էր :

Սա կայն՝ մամուլի որոնումի մը ըն-

«Լեզու մը ունի գիրքը, որ իրեն յա
տուկ է: կը գրեմ ինծի ծանօթ լեզուով 
եւ կը հասկնամ այդ լեզուն : Իւրայատոլկ 
լեզու մրն է, որ կը փորձէ լեզու ըլլալէ 
անդին պատկեր ալ ըլլալ , որոնց հաւա
նական է, վարժուած չեն մարդիկ» :

Այսբանը' դեռ ոչինչ : Բ . Փափազեան 
կ'աւելցնէր ._

«Դեդեցիկ էջեր կան: Փիլիսոփայական 
արժէքը անվիճելի է: Րայց չեմ ընդու
նիր որ հեղինակը հայ է: Մէջի անուն
ներն անգամ հայ չեն : Հայութիւն գո
յութիւն չունի այս գրքին մէջ» :

Հետաբրբր ա կան է , որ հեղինա կին Հհա- 
յղութիւնը խնդրոյ առարկայ կը դառ
նար : Հարիւր տարի առա ջ , Միսաբ Ս ե- 
ծարենցը «հայ» չէր՛ Իսկ հազարամեայ 
«Մատեան Ողբերգութեան» ձ՚է^, «հայ» 
բառը չկայ {«Ս,րարատ»ը մէկ անգամ , 
Եւ կխնայ որեւէ լերան անունով փոխա
րինուիլ) : Գիրբ մը հ ա յ կա կան ո ւթ ե ա մբ
չափելու այս հին ցաւը մինչեւ այսօր 
կան դո ւե կը մնա յ *.

Ու յիչեալ պնդումը կր կատարուէր՝ 
հակառակ անոր ՝ որ Վ* Օշական աւելի 
առաջ ըսած էր •-

Հաստատ է Գր. Պըլտեանի ւէե րի նշումը
գոնէ քանակական առում ով î 1991“2001— 
թե՝ միայն Հայաստանի համար աւե լէւ 
թան 100 հատոր նշած է Աէյրան Գրի- 
գոր եանը :

/ùzrjÿ ճիշդ է , որ մէէն չ յիսուն տարի 
սուտէ թերթերն ու գի րքե ր ը կը յո րդէ ին 
աւան դո ւթեան հաւատարիմ դո րծե րով ՝ 
սյյսօր ամէն ինչ քով—քովի կը գտնենք*. 
Աւելի շատ հաւանական է Հաւանդա- 
(սաիտ» ՝ Հան բան ա ս տ ե ղծ ա կան» եւ ա յ լ 
թնո րո շո ւմն ե ր ո լ Հարմանի» ^բանաստեղ- 
նոլթեան հա րիւրամ եայ ըմբռնումի մը 
հաւատարիմներ ու կո գմէ) գործեր դրտ- 
նեԼ, ինչ որ սովորական բառակո յտե րու 
աոթած ձանձրոյթը մասամբ կը փարա- 
աէ։

I1 վե^ո J ՝ բանաստեղծ ծնի լը կամ ըլ- 
լալը հարց մ րն է ՝ որ մեզ կրնայ տանիլ 
մինչել գաղտն ա գի տո ւթեան ոլորտները 
^Լ սրելէ պատասխանի չյանդիլ : Ա ա~
^այն ՝ արդարացի է ո րակի կամ դոնէ նո- 
էութեան մը մտահոգութիւնը^ կրնանք 
թանալ այսպէս կո չուած Հգրական էջ^եր 
ՈԼ հանդիպի լ հայաստանեան դիպ՛ուկ
բսւրւուէ) Հդրամո լ»ներու փաղանգի մը*
ԱԱ1Ո Ըա դրո ւթիւննե րը փոխ ուին եւ
տտրբերոլթիլն չըներ : Արդէն խորքին

^րառաս տեղծո ւթիւն» է եղածը , նո՛յն 
քտրւ^րոլ ել գաղափարներու հալումաշ
Շ^եածոլթեամբ *

ել այնպէս , բան ա ս տ եղծ ո ւթ ի ւ- 
հազար ձեւերով կ արելի է սա հմ անել ՝ 
սակայն ընղհանուր համ աձա յնութիւն 

Ը ^էտք է ըլլայ որոշ կէտի մը շուրջ* 
բառեր շարող մարդը ան սլա յ- 

սն բանաստեղծ չէ* Փոքր թէ մեծ՝ ըււե-

թա ցքինր, պատահաբար հանդիպեցա f 
թղթակցութեան մը՝ որ հետաքրքրական 
բաներ կը յուշէ այգ օրերու ընկալում ին 
եւ ՝ ինչո* լ չէ՝ այս օրերու ընկալում ին 
մասին^ :

Un ւնո ւար 1964-//՝ գիըքխ^ հրատարա- 
կո ւթեան առիթով հանդիպում մը եղած 
է Պէյրութի մէջ, «Հ ամ ազդա յին» ի կազ- 
մակերպութեամբ : Առաջին մաս ին, Շ ա- 
ւար շ թորիկեանի բացման խօսքէն ետք՝ 
Գրիգոր Հրահինեան գէ՚բքբ ներկայա
ցուցած է' Հդի ւրա հաս կնա լի կերպով» î 
՛Երկրորդ մասին՝ տեղի ունեցած է միտ
քերու փոխանակում մ ըլ հեղինակին հետ 
հարց ու պատասխանի ձեւով : Հյ ահ եկան 
է որոշ մ է ջրե ր ո ւմն ե ր րնե լ ՝ որոնք ըմ- 
բըռնո ւմնե րու ել թի ւր իմ ա ց ութի ւնն ե- 
րու շատ գեղեցիկ ճաշակ մը կու տան ։

Այսպէս ՝ Շ աւարշ թ որիկեան'
«Մարդը լքուած’ կ՛ուզէ ինքզինքը 

փրկել : Այդ նիգին մէջ կը քանդէ ինչ որ 
լքենք կ՚ըմթռնենք իրրեւ օրէնք : Եւ որ
պեսզի մարդը հասնի իր էութեան, ու
րեմն փնտռելու է մարդու յատկանիշնե
րը հասնելու համար հոն» :

Ան ձեւին ել խո բբին մասին անդրա
դարձած է նաեւ, կ'ըսէ թ ՛լ թս՚կխւ Ը: Օայց 
տեսնենք Այս հէ 0չ ականի պատաս խանը .

«Այս հատորին մէջ մարդը փրկելու 
հարց չկայ : Դալով ձեւին եւ խորքին, իմ 
ըմբռնումովս , այս խորքը կարելի չէ ու
րիշ ձեւով արտայայտել» :

Բ՛ան ա ս տե ղծ ը իրաւացի էր , անշուշտ ; 
Ո՛ չ այս գի բբին մէջ եւ ոչ ալ այլուր մար
դու փրկութեան որեւէ փորձ չկար : Վձթ- 

հ ա շո ւո վ , բանա ստ եղծո ւթ ի ւն ր մար
դը չի փրկեր, թէեւ կրնայ ըլլալ, որ 
մարդ մը «փ րկոլի» բանաստեղծութեամբ :
Իսկ «'Բազաք»ի ձեւը մինչ այղ չտեսնը-

ե մԸ պէտբ է ունենալ , որ անհ րւսմեշտ

,ծ բան մըն էր հայ բանաստեղծութեան 
համար, անմարսելի' աւանդութեան մէջ

*— « <հ *« ն ա լ ՝ ո ր ... *• " 1Հ ՚
արդէն ըսուածէն տա ր բեր ը / լա՛յ :

խարիսխ նետած ընթերցողին : Մ ուշեղ

Օ. ՚ ՚երելս կ'ա րմէ բիչ մը ետ դաոնա լ դէ- 
փ մերօրեայ բանաստեղծութեան ա- 

քները ՝ զորս հ աւանա բա ր պէտք է 
է I960—5/ թո լականներու ըս- 
ոււելի ճիշդ' 1963 թուականը։

P (ու դիրբեր , որոնք մեր րանաստեղ- 
Ան ան երկՈլ թեւերուն մէջ արմատա- 

սէալ^կերացումներ պիտի փոխէին : 
Ս ելակի <<Մ արդը ափի մէջ»ը եւ

տ է Օշտկանի «քաղաքը»։
«Ծև

լաենե
'ԸԳԸ ափի մէջ»ը բազմաթիւ յ°դ-
Pnt~i քննա րկո ւմն երո ւ եւ գրսւխօ-

Իշխանն է , որ կ՚ըսէր , թկ «ամն աստի
ճան չհասկցուող էջեր կան այո հատորին 
մէջ, որ ըմբոստութիւն կ՚առաջացնէ ըն
թերցողին» :

Ըմբոստութիւնը այն աստիճանի էր , 
„ր Բարդէն Փափազեան պիտի ըսէր —

«Համաձայն չեմ այս բարդութեան: 
Արուեստագէտ հեղինակը, կու տայ այն, 
ինչ որ ես չեմ նշմարած եւ դիմացս կը 
թանայ վարագոյրը որ ես ալ նշմարեմ : 
Պէտք է պարզ ըլլայ ու հասկնալի իր ը- 
սելիքը»:

Իսկ երր Ա՛յսօր կր կարդաք «'Բտղա֊ 
ք»ր կամ Վահէ Օչականի բանաստեղծա
կան այլ հատոր մը, ո՞ւր է բարդութիւ

«՛Իբրեւ հսւյ ? աքսորական ենք : Լըք- 
ւած՜ՈՆրեսւն ապրումը ունինք մարդոցմէ 
եւ Աստուծմէ : Ինչ որ կայ այս գրքին 
մէջ , հայոլ ապրումս է եւ մարդու ապ
րումս» :

/> վերջոյ ՝ Հ^աղաքը» կր ցնցէր Հքսւ- 
ղաք»ին' Պէյրութի թուացեալ հիմքերը՝ 
իսկ տ ա սն ըհ ինգ տարի ետք' Զ*ր * Պ ը/ա- 
եանի հՏ եղագրո ւթի լե քան դո ւող քա
ղաքի մը համար»ը պիտի գրէր Հքաղա- 
ք^>ին քանդումը։ Ւսկ երկուքն ալ կը դր- 
ծէին պ է յ ր ո ւթահ ա յո ւթեան եւ Ափիւռքի 
հոգեկան ա չխա րհ ադր ո ւթի ւն ր *.

Ւսկ եթէ այսօր փ ո րձէ ինք Ա փիւռքի 
բան ա ս տ եղծա կան ա շխարհ ա դր ո ւթի ւեր
գծել՝ պիտի գտնենք՝ մէկ ծայրը՝ Ւ րա
նր ՝ ուր տ ա կա լին յա քանի չէ ՝ դո նէ ին- 

, թէ «Եոր է ջ» ի նորոգութեան շա ր- 
մ ո ւմը որքանո*վ իր նսլատակին հասաւ։ 
\յորալայտ անուններ կան՝ որոնք սակայն 
շրջանի սահմաններէն դուրս ծանօթ չեն։

Միւս ծայրը Պո լիսն է՝ ուր Հառարկա- 
յա կան խո րհ րդա պա շտո ւթիւն» ը կը շա
րունակէ տիրական մնալ ։ Արդեօք նոր ա- 
նուններ կամ միտումներ կսւ*ն ։

Ու դեռ կան Պէյրութն ու Հալէպը ՝ ուր 
որոշ նոր անուններ կ՚երեւին՝ գէ թ մա~ 
սամբ' ձերբազատած հին ծան ր ո ւթ ի ւնն ե- 
րէ ՝ կամ աւելի բաց' նոր փոր ձերոլ -.

ՍէմերփհայԻ կամ փրանսւսյԸ պարա
գային, պէտբ է որոնումներ կատարել,

Դ-
1960- ական թուականներու Հե ր իտա- 

սարդ բանաստեղծները» աւելի քտն քսան 
տա ր ո ւան պէտք ունեցան ՝ որ Հա յաստ ու
նի դրա կան միջավայրին մէջ տեղ մը 
գտնէին։ f] ւ այսօր անոնց յաջո րդող առ- 
նուաղն երեք՝ եթէ ոչ սերունդներ ՝ գո
նէ տարիքային հոսանքներ կան։ Ո Լ- բո
լոր ր միասին կը կազմեն այսօրուան բա
նաստեղծական Հայաստանի քարտէսը։

Վերը ըսի ՝ թէ անոնք Ա ելակի Հւեըխ- 
տում ո վ» սկսան : Ո՛ չ թէ ան պա յմ ան դի- 
տա կցաբար ՝ թէեւ !97l—/Հե ՝ ան բացա— 
յտյտօրէն կր րանավփճէր Յովհաննէս 
ԳրԻգորեանի հետ. Բայց մինչ անոր գե
ղագիտութիւնը վեցեակի (3 • Գրիգոր- 
եան, Հենրիկ Բդոյեւսն , Արտեմ Ցարոլ- 
թիլնեան , Դաւիթ Յովհաննէս , Արմէն 
Մ ա րտ ի րոս եան եւ վաղամեռիկ Ա. Զիլոյ- 
եանը) ո՛չ մէկու կողմէ մառանդո լեց ա ւ , 
ես պիտի առաջարկէի մտածել, որ Սե ւա- 
kb < անդանակը' բանաստեղծութիւնը իր 
ծանօթ ձեւով Հսպաննելու» մասին՝ կեր
պով մը շա րունակո ւեցաւ անոնց բո լորին

նո ւթիւննե րուն ըևդմէջէն
Մինչեւ այսօր ՝ սակա յն ՝ վիճ ար կո ւմն ե-

րր էեն ԴաԳր1՝ր: 0ւ թէեւ այլեւս 1.969- 
1970—/' կամ 1983-1984—/' մեծ բանավէճե-
րուն ումը չունին, բանի որ պա յմաննե— 
րր րոԼորոլ11ւն տարբեր են եւ թերեւս բա
զա բտկան բանավէճերը այլեւս իրենց 
«բնական» տեղը առած են հանրային 
կեանբին մէջ' նախապէս արգիլուած ըլ-. 
լալով, կան սակայն յամեց ող ուրացում
ներ : Օրինակ .—

«(•••) Ովքեր առ այսօր այդպէս էլ 
չստեղծեցին իրենց բանաստեղծական հա
ւատոյ հանգանակը, իրենց ծրագիրն ու 
գեղագիտութիւնը: Նրա՜նք, ովքեր մեր 
վերջին տասնամեայ դժուարին ու անո
րոշ տարիներին պարապ թողեցին րա_ 
նաստեդ ծութեան դահլիճները եւ պար
տութեան մտանեցին պոէզիսմւ»^ :

Եւ սակայն , վերի անունները ներկայ ե~ 
ղած են գրական կեանբին մէջ, գիրբե- 
րով թէ ա։^ուլով , ել նորոգոլած քեր
թողականով : Աւելին ՝ անոնց յաջո րդող 
սերունդին մէջ արդէն անուններ եւ ուղ
ղութիւնն եր կան ՝ որոնց քով անոնք Հհին» 
կ' երեւին ա յլեւս :

Եւ անշուշտ «օտար» , դատելով երէց 
սերունդէն Անահիտ Ա ահ ինեանի յ°գ— 
ւածին վերն ագի րէն' «Օտարամոլութիւնն 
ու ստորաքարշոլթիւնը Արեւմուտքի առ
ջեւ նոր րան չեն» {«Գրական թերթ» , 
2001):

թերեւս ամէնէն ուշագրաւ երեւոյթը , 
br «այլ ախոհ» կամ Հսլար ա կան ոն» բնոյ֊ 
թսվ) ՀՒնագիր» Հ ա մաց ան ց ային պար
բերականն է (www.bnagir.am), ո I1 միս*"՜
մամանակ լոյս կը տեսնէ 99 օրինակ տը- 
պաբանակով {ըստ օրէնբի , 100 օրինա
կէն պակաս լոյս տեսնող թերթերը կա- 
ր/՚րր չունին պա շտօնապէս ա րձանագըր- 
ւելու), Անոր բովանդակութիւնը նմոյշ 
մըն է այն ուղղութեան , որու մասին 
վե րջե րս Ս • Գրիգո րեան ը կը գրէր —

«Թիւրիմաւցոլթիլններից խուսափելու 
համար ճշդելով , որ խօսքը ոչ թէ ուղղա
կի կախուածութեան, այլ դաւանած ըս- 
կրզթունքների ընդհանրացման մասին է, 
նշենք, որ պրոզայիկ րաճաստեղծոլ- 
թեան , ոճի իջեցման, խօսակցական լե
զուի ներմուծման ձեւերը 90—ականների 
հայաստանեան բանաստեղծութեան մէջ՝ 
գնալով դառնում են տիրապետող : Տար
բեր տարիների հրապարակ եկած , իրա
րից էապէս տարբերուող մի ամբողջ շարք 
բանաստեղծներ լրիւ կամ ւքասնակիօրէն 
շրջւում են դէպի պոէզիաՀ\ւ այս տեսա
կը , որը Արմէն Շէկոյեաճի ձեռքով «ան- 
տի պո էզիա» ոչ այնքան անակնկալ բա
ռով»4 :

Աւելի հ անգամ անա լից կերպով խօսե
լու համար՝ կարիքը սլիտի ունենայինք 
անուններու եւ դո րծերու լա յն նմոյչնե- 
րու՝ սակայն անոնց չնչին մէկն մասն է 
միայն՝ որ մեր ձեռքը կայ*. Աակայն՝ ցաք 
ու ցրիւ յօդուածներու ե ո ւս ո ւմն աս ի ր ո L— 
թի ւնն եր ո լ ՝ հ ա տ ո լկեն տ բան աս տ եղծա
կան շարքերու ընթերցումը մտածել կու 
տայ՝ որ I960—ական թուականներուն ե— 
րեւցած ազատութեան ակնաղբիւրները 
1990-'^/ կանն եր ո լ վերածուած են անկա
խութեան յո րձան քի ։ թէ քա ո սա յին մ լս
ման ակներէն ետք թն չ դիմագիծ պիտի 
առնէ ույդ բոլորը՝ այդ ալ մաս կը կազ
մէ*** բանաստեղծութեան խորհուրդին :

Նիւ-ճըրզի

(1) Դրիգոր Պըլտեան, Զր՛՛.Սթ՛եր բա- 
նաստեղ ծութեան մասին, Երեւան, 1999, 
էջ 1.35-136:

(2) Հրազդան, «Րաժակ մը թէյի
շուրջ հանդիպում ("Քաղաք՜՜ի հրատա
րակութեան առթիւ) » , Ազդակ , 1964 ,
Փետրուար 3 , էջ 2 :

(3) Դաւիթ Դասպարեան, «Պարոյր Սե
ւուկ գրական երեւոյթը» , "Եոր Դար , 1,
2002, էջ 8:

(4) Սէյրան Դրիգորեան, Բանասիրու-.
թիւն եւ բանավէճ , Երեւան , 2002 , էջ
217:
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ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԵԱՆ 
ՆՈՐՈՒՄՆ ՈՒԽՈՋԸՆԴՈՏՈՒՄԸ

’W ՄԱՐՈՒՍ ԵՐԱՄԵԱՆ

Ւնչ գրհլ բանաստեղծութեան մասին՝ 
անոր նորումին ել խո Լընդոտներուն մ տ- 
սին՝ երբ ամէն բան ըսուած գրուած է
արդէն 1979—էնճ :

Z/արդ կը զարմանայ ի տես այգ օրե
րուն ստեգծագործոգ անո ւններուն ՝ ո- 
րոնր հանգիստ սրտով շարունակեր են 
իրենց աւանդական ս տ եղծա դո րծո ւթ ի ւն- 
ները՝ առանց մ տահ ոգուե լո ւ ՝ որ ինչ որ 
գրուած է ի ր ո գո ւթ ի ւն է ՝ տրամաբանա
կան է եւ կրնայ (սկսած է արդէն) քան- 
գել լԼսյյրը հ ուր ծալա պատիկ նստած է 
ի րենց բանաստեղծո լթիւնը :

Յօդուածը որուն կ'ա կնա րկենբ ՝ բա
նաստեղծական նորում մը բացայայտե
լու ճիգ մըն էր , գրականագիտական Լա
ւի անի չեր ուԼ գրուած , եւ . ♦ . լռութեան 
մ ա տն ո ւած î

Անցեր են գրեթէ երեսուն տարիներ î 
ւիո խո ւած է Սփիւռրի բանաստեղ

ծութեան մ էջ :
Երբ կարդանր յօդուածը՝ եւ յետոյ ա Լր 

մը նետ ենր ժ՜ամանակակից մեր բանաս
տեղծական բերրին վրայ՝ պիտի տես- 
նենբ՝ որ գրեթէ ոչինչ փո խուած է։ *էյո յն 
հարցերը կը շարունակեն հարց մնալ ՝ 
եւ ♦ * * լռո ւթեան մ ատն ո լի լ :

Սակայն նախ պէտր է յստակ դառնայ ՝ 
որ այսօր՝ մեր իրողութեան բա
նաստեղծութեան առըն Լո լող երկու խ լն
դի բներ կան *

ա __ բանաստեղծութիւն ը ա յնպէս ին Լ~ 
պէս հաճոյր կը պատճառէ ՝ որովհետեւ 
Ւ JJ^nj կ'ոլ-ղղո*-ի լնթերց ող հասա
րակութեան մը՝

բ _ եւ բանաստեղծութիւնը այնպէս ՝
ինչպէս Որ պէտր է ըլլայ ՝ այսինրն եղա- 
փոխութեան ել նորումի ճամբուն վը~~ 
[՛այ լ միշտ րայ լ մ ը առաջ եղածէն ՝ ժա
ռանգուածէն :

Այ ս երկու կէտերուն շատ գի ւր ո ւ- 
թեամբ կարելի է հակաճառել թէ հա~ 
^ոյքը ա յնրսՀն տարբեր հասկացողու
թիւն է իւրարան չիւր անհատի համար՝ 
եւ թէ ո*վ կրնա յ որո շագրել ՝ թէ բա
նաստեղծութիւնը ինչպիսի^ն Ալէ՜Աւք է" 
ըլլայ-. Կարելի է Հ ակաճառե լ ՝ րա յց ի բո
զութիւն ը կը մնա յ հր ո ղո ւթ ի ւն :

ՄԷԿգՒ կը ձգենք այս հակաճառու
թիւները՝ որոնր կրնան անհիմն թ ր- 
լիL > թէևւ Լեն ՝ եւ կը ձեոնարկենր նա
յելու թէ ո* ւր է այսօր սփիւռբահայ 
բանաստեղծութիւնը ՝ երեսուն տա րիներ 
ետր :

Հայ բանաստեղծութիւնը նորելու կա~ 
րի.ր զգացած են բոլոր այն մտաւոբտ
կանները՝ որոնր ապրած են ե ր կո ւո ւթի լ֊ 
նը նոր ժամանակներոլ պահանջներուն ՝ 
եւ ա ւան գա կան ին կա ր ե ւո ր ո ւթ ե ան :
Սփիւռրի տարածրին նորումի ճիգը սա
կայն միանշանակ չէ եղած։ կատարուած 
ճիգերը ալ ելի շատ գրսեւորած են ի- 
րևնց աէրերուն խաոն ուածրն ու համո
զումները՝ Հեռրումդ հասկացողութիւնը 
ընկալելու կերպերը :

Տարբեր եղած է նաեւ ընկալումը այգ 
բան ա ս տ ե ղծն ե ր ո ւն ս տ ե ղծա դո րծ ո լթ ի ւն~ 
ներուն հանդէպ։ Այստեղ գեր ունեցած 
է նաեւ ժամանակը ՝ երր տուեա լ բա
նաս տեղծ ը աւելի առաջ եղած է իր (ք՜ա — 
մ անա կէն , ինչպէս է պարագան կյիկո- 
ղոս Ա արաֆեանին , որուն քերթողու
թիւնը մնացած է անծանօթ , իոկ ծ՜ա- 

նօթացման սլաբադային ներկայացուած է 
որպէս հակա—աւանդական ։ Անշուշտ խօս— 
քը Պ րլա եան ի կամ 'Ւիլրքճեանի յօդո
ւածներուն մասին շէ , այլ հերթական 
այ / յօդուածներու-.

Այսօր սակայն Ա ար աֆեան մեզի կը 
ներկայանայ որպէս սփիւռքահայ քերթո
ղութեան նորումի ռահվիրան , եթէ նե-֊ 
րելի է այս աւանդական բառը մեր ա ր- 
դիագոյն բանաստեղծներէն մէկուն հա
մար ï

Երբ կը թօս ուի բանաստեղծութեան նո
րումի մը մասին ՝ մարդիկ անմիջապէս կը 
հակուին մտածե լու աւանդութեան հետ 
կամ անոր դէ*? կեցող հակադրութեան 
մ աս ին ։

ե որբին մէջ հակ ագր ո ւթիւնը կայ՝ սա
կայն ո1 չ աւանդութեան մը դէմ՝ ա յ լ 
հայրերուն՝ որոնց մէկ շրջապատէն միւ

սը իյնալու ցնցումը այն բան մեծ եղած 
էր > "F անոնբ կառչած էին իրենց JnL-~ 
շերուն։ Յուշերու փէ շերէն այս կախ- 
Վ՚թ է > որ աւանգո ւթեան վեր ածո լած է 
(եւ ոչ աւանդութիւնը ինբ) ։ Ասոր դէմ է 
հակադրութիւնը հոն՝ ուր կայ։

Աւանդութեան հետ հակադրուիլը ունի 
իր ուրոյն արդիւնքները ՝ ինչպէս յան- 
գըգնոլթիւնը գրելու ոչ սովորական նիւ- 
թերու մասին (թապուներ) ՝ գրելու ան
սովոր լեզուով ( խ օ ս ա կց ական ին ներա
ռումը} ՝ կամ ընդհանրապէս դուրս գա
լու լեզուական կանոններէն (ՀՆոր Դր- 
րականութիւնը խմ բակի տզոց փորձը) ։ 
Սակայն այո բոլոր Հն ո ր ա ր ա ր ո ւթ ի ւնն ե րնը 
ալ կը մնան մակերեսի մը վրայ եւ չեն 
յաջո ղի ր խորբայինը նորել :

Երկու անուններ կան այսօր ժամա
նակակից մեր ի րականութեան որոնց
արտադրութիւնը խորբային նորումի 
փորձ է ՝ արդէն իրողութեան կարգ ան
ցած ՝ եւ որոնց նորումի կերպերը այն- 
բան տարբեր են իրարմէ ։

վահէ Օշական եւ Դրիգոր Պըլտեան ։ 
Մէկուն համար նորումը կոլ գայ ո ր- 
ս[էս դո յո ւթեն ական ծա յրայեղում ՝ երկ- 
րո րգի^ը ո րպէս լե զո ւա կան ծա յրա յե
ղում ։

Այո երկու երեւոյթներն ալ կը յաջողին 
մեր բանաստեղծութեան մէջ իւո րքա յթէ 
փոփոխութիւնէ մ'ը մտցնեէ, բանաստեղ— 
ծոլթեան կառքը առաջ հրել։

Վ • Օշական իր առաջին երկու դիրքե
րով իսկ, կ'անցնէր ամէն կաշկանդու
մէ y կ'անտ ես էր ամէն դրուած թէ ան
գիր օրէնքները, պատմելու համար ար
դիական մարդուն ներբին բայբայումը՝ 
որ նոյնպիսի քայքայումով մը կ'ար- 
"""J՛1՛ ,Ըոուէր իր լեզուին ել երկին ամ- 
բո ղջո ւթ ե ան ը (գի ա զնա վէպին մէջ
հերոսի չգոյութիւնը՝ կամ հերոսին հա
կահերոսի վերածում ը եւ այլն)։ վ. O՛- 
շա կան կը քայքայէ մանաւանդ արտա
յայտ չութեան սկզբունքը, այդպիսով իր 
բանաստեղծութիւնը տանելով դէպի Հան— 
հասկնալիոլթիւն» , «հակա ֊ աւանդու
թիւն» : Վ • Օշականի բե ր թո ղո ւթ ի ւն ը այս 
տուեալներով՝ կը մնայ անդա սա կա րդե լի 
մեր մէջ՝ ել շփոթեցնող։ Հքփոթը կոլ դտ յ 
ոԼ միայն Օշտկանի արտադրութեան ան
դաս ակա րդե լփ ըլլալէն՝ այլ նաև1 արդի
ական ըլլալէն ՝ որովհետեւ ա րդիա կան ո լ- 
թիւնը չխափանուած էը մեր մէջ օտա
րամուտ ՝ անհաս կնա լի ՝ հետ ելա բար' վա
խազդու ըլլալուն ։

Դրիգոր Պըլտեանի նորումը այլ մա
կարդակի' լեղուա կան ին վրայ կ^ ընթա
նայ ։ Երբ Վ• Օ չական կ'ըսէ' Հկա՚մ պի
տի ապրիս , կամ պիտի գրես» , Պըլտեան 
կը ԳԸէ Հմ ին չդեռ կարելի է ապր ի լը մտա
ծել իբրև գրել մը, գրել—ապրում մ ըը յ 

լեզուն ստանձնել ոչ թէ որպէս 
հաղորդակցութեան միջոց, այլ որպէս 
բանաստեղծութիւնը ինք, մանաւանդ որ 
բանաստեղծութեան միակ առարկան եւ 
մՒ1ո9Ը լեզուն է : Հոսկէ ուրեմն Հդըմ-
ւա րութիւն ը», զոր կը դիմագրաւեն Պ ըլտ-
եանի րն թե րց ողնե ր ը ï

Պըլտեանի մօտ գլխաւոր, յաճախ կըրկ'- 
նոլող առանցք մըն է խօսքին անկարե
լիութիւնը, ինչպէս Հահէ Օշակ անի 
մօտ' ապրելու անկարելիութիւնը , եր
կուքն աչ արգի կեանբը յատ կան շող երե- 
ւոյթևեր î

վերջին հաշ ուով, գլխաւոր նորումը 
ուրեմն , որ կրնայ գալ խորքէն , լեզու
ին հանդէպ կեցուածքն է։ Բայց որով
հետեւ լեզուն վերքեն վայրն է, ուր նո
րումը կ'արտօնոլի , ըլլալով նաեւ Հտի- 
րտպետման , զսպումի վայր», հետեւա
բար խախտում մը լեզուին մէջ պիտի 
խախտէր տիրապետումը։ Պարզ չէ՞ ու
րեմն, թէ ին շո՞ լ նուազագոյն ճիգն իսկ, 
անկախ յաջողութեան տուեա/ներէն ել 
գրաւականէն , անմիջապէս կը խափան- 
ւի y /ռութեան մ ա տն ո ւե լո վ ï

Աակայն այդ խափանումէն եւ լռու
թենէն անդին շկա^ն այլ ազդակներ, ո— 
րոնք կը խոչըևդոտեն նորումի փորձար
կումները* Եթէ առն ենբ ՀՆոր 9* րակա- 
ն ո ւթ ի ւնը ի պարագան յ պիտի տեսնենբ ՝

որ ա յնտ եղ եղած եռանդին ՝ մ անաւանդ 
գրականութիւնը անպայման նորոդելու 
մարմաջին հետ՝ անոր բուքն ի վեր մեծ 
պակաս մր կայ' տեսարանական բեռի 
պակասը (իրենց ն ո րա ր ա ր ո ւթ ի ւն ը տե-
սաբանօրէն հիմնաւորելու) ՝ բան մը որ 
պատճառ կր դառնայ ՝ որ մ արմա ջէն ան~ 

փոր ձը։ եւ ի վերջոյ 
իյնայ պարապին մէջ՝ փոխանակ կուռ
ծրագիր ի մը հետեւելու։

Դեր ունի նաեւ յամառօրէն շարու
նակս ւող համոզումը՝ թէ բանաստեղ
ծութիւն մը պարտի րլ յալ չներշնչուածը ՝ 
չան միջա կանը ՝ չան կեղծը եւ այլն՝ եւ թէ 
1՝նշ որ ծրագրուած է ՝ ուրեմն կը հա
կադրուի ասոնց ՝ կը դառնայ չԼորԸ՝ 
չանհազորդը մոռցած՝ որ պատմութեան 
մէջ մ եծադոյն բանաս տ եղծո ւթի ւնն ե ր ը տ_ 
նոնբ են ՝ ո րոնբ ա շխ ա տ ո ւած են ա յնպի- 
ո ի ուշադրութեամր ել հմ տ ո ւթեամ ր ՝ 
որ ♦ • • անմիջակ ան ՝ ն երշն Լո լած ՝ աոա
ջին հե ղո ւմէն իսկ կատա րեա լ կը թուին :

Անշուշտ ամէն բանաստեղծ չէ ՝ որ պք- 
տի ոլգէ հետեւիլ նման լեզուական նորա
րար ո ւթ ե ան ՝ զոր Պ ըլտեան կր կի ր ա ր կէ 
եւ որուն մասին դիտականօ րէն եւ < z/y — 

որԼՒձ֊ ձեւով կը խօսի իր գրականագի
տական հատորներուն մէջ։

Ե^նչ կը մնայ անդին ։ Եր մնայ միակ 
վայր ձ* Ը ՝ ուր նորումը ^Լարևլի է՝ ար
տօնուած ՝ հաս կնա լի (այս հա սկնալի
ութիւնը յ կամ անհա ս կնա լի ո ւթի լն ր դ ըլ—՝ 
խաւոր չզէնբնը է՝ խոչընդոտելու համար 
ամէն խորբային նորում ՝ բանաստեղծու
թեան կալուածէն ներս) ՝ այսինբև' նիւ— 
թի > թւոպո ւնե րու ել լեզուի մակերեսա
յին նորումի վայրը**

*^անի մը տասնեակ անուններ կը տո
ղանցեն սփիւռբահայ բանաստեղծութեան 
լԼևրջփն բանի մը տասնամեակներոլ ան
դաստանէն ՝ անուններ ՝ որոնբ թէեւ ամ~ 
բողջութեամր չեն տրուիր արդիակա
նին , բայց նաեւ լրի*- աւանդական ալ չէ 
իրենց բե ր թո ղո ւթ ի ւն ր ։ Մ իջի^1 արդիա
կանութիւն մ րն է անոնցը՝ որուն գլխա
ւոր յատկանիշը սփիւռբեան կացութեան 
յստակեցումն է : Այս բանաստեղծներ ր 
բանի մը մակարդակներու վրայ կը փոր
ձեն նո րոգել սփիւռբահայ բանաստեղ
ծութիւն ը •

ա — Սփիւռբեան կացութիւն
P ~ կևցուածբը Հայաստանի հանդէպ 
գ — հոգի—մարմին ե րկո լութ եան զան

ցումը ՝ թապուներ կոտրելու արարբը 
դ բանաստեղծութիւնը
Ա* Ւ!_Ւ^ արդիական ա յս բանաստեղծնե

րուն դրեթէ բոլորին բով ալ կը դրտ- 
նենբ այս աոանց բներ ուն շուրջ դարձող 
բեըթո լածներ ՝ ան շո ւշտ տարբեր ոճե
րով եւ տարբեր տարողոլթիլններով ։

Սփիւռբեան կացութիւնը եւ հոգեվի
ճակը հ ամոզփչ ձեւով կրցած է արտա
յայտել հա լէպահայ վաղամեռիկ բա
նաստեղծ Կորիւն Հքահինեանը, իր երկու 
քերթողադիրքերուն մէ^,

«Ինչո՞Ն այսպէս , երրէպ ի վէր մէնք
կ՚ապրինք լոկ ապրելու

յայսւագիրնէր կազմելով.

էէ°ս կը ծ՛նինք,
յոյսերու եւ յոլշերոլ շուրջ

կը յամենանք,»

Կ • Շահինեանի քերթողութիւնը կը 
փորձէ քայլ պահել Ժամանակին հետ՝ 
ընդունի լ կացութիւնը , դէմ յանդիման 
կենալ հարց երո ւն . ու եթէ այդ քերթո
ղութիւնը հ ա ր ց ադր ո ւմն ե րէ անդին ո-
չխնշ ունի տալիք' ո՛չ սուտ յոյսեր ել ոչ 
ալ կառշելու կեղծ առանցքներ , բա յց 
այԳ քերթողութիւնը մեզ կը դնէ մեր 
առջեւ այնպիսի ան կե զծո լթ ե ամ բ , որ այս 
քերթողներուն գլխաւոր կեցուածքը ե- 
ղալ։ Աահինեանի քերթողութեան մէջ ի 
յտյտ կու գայ նոր մամ անա կն ե ր ո ւն մէջ 
ըլլտ լու y աւելի ճիշդ կ՚ըլլար ըսել անոր 
մէջ ըլլալու ան կա ր ո ղո ւթ եան տւսգևւս-

nU kfL գաո^այ նաեւ դրո զական տագ
նապ ՝ սակայն արդէն լուծելի եւ անով 
միւսը առօրէականը այլափոխելու մ ի- 
ջոց * Շ ահին եանի բե ր թողութեան գլխա
ւոր յատկանիշը ՝ լեզուին ուշագրաւու- 
թեան եւ խոհական թա րմ ո ւթեան կող-
բթե ՝ հաւաբական վիճակի մը ել հալա- 
բտկան ապրումներու արտայայտութիւնն 
է ։ Եր տողերուն ձ*էջ լսուող ձայնը մենբ—ի 
մը ձայնն է՝ որ կրնայ յետադարձ չար- 
ժումով հաս նհլ նաեւ ես՜ ին. ինչ որ ա Այ
րուած ՝ փորձարկուած կ' ընծա յէ իր գոր
ծին ամ բո ղջո ւթ ի ւն ը ։

Շ ահինեանի մօտ դրեթէ ուղղակի յր- 
ղում չկայ Ափիւռքի, սակայն անոր է^, 
ջերուն մէջ յստակօրէն ներկայ են սր
բան մարդկային ՝ նո յնբան եւ աղդա յին 
ա նձկոլթիլններ ♦

«Այս է երկիրը արագ ծերացՈլմւ,
Այս է երկիրը անդուլ զաոանց^Լ
Հոս սւմէն մարդ կ՚արձանագրէ ՚
Պաամոլթ֊իւն մը զոր չ ՛ըմբոնդ. 
նոյնպիսի մթնոլորտ մը կր տ/ . 

բութիւն Պ է րպէ րեանի քերթ„ Հ" 
•‘biy ”[՛ կը ‘օտրբերի Շ ահին եռն ]
արտայայտչտձեւով, որ աւելի պաԱւՒ 
րաւոր է եւ ուր պատկերներն „Լ Հ ' 
րանները գրողական թէքնիք չձ}, 
ուղի՛ն են դէպի հայեցողութիւն գն 
զարգացող իր քերթողութեան : Պէրսվ , 
եանի պարզ լեզուն զսպոլած ոզրեր,ր 
թիւն մը կ'ա րտա յայտէ , մ„լյ.կա
ն կա ր ա գր ո ւած *

«Հոն ուր օրերս կ՚անցնին* 
անձկութիւններ նուագ չե՛ն» 
Պէրպէրեանի քերթողութեան մէջ ւ

յստականայ բանաստեղծական կերպա^ 
խզումը իր շրջապատէն. ասիկա 
սփիւռքահայ բանաստեղծներուն ապ 
հոգեվիճակն է, որ յստակ ձելով 
տա յայտ ո ւի ա յստեղ •

«Լաւ է իրրեւ 
հերետիկոս
ադուէսադրոշմ ճակսւիդ կրել , 
քան թէ փոշի շնչել անվերջ 
այստեղ մնալ
եւ համրանալ»4
Տարբեր երկիրներու մէջ ապրող 

բանաստեղծները դրեթէ նոյն կացՈլթեա\ 
մէջ գտնուելով, նոյն տազնապներր /(յ 
դրսելորեն , իւրաքանչիւրը բանաստեղ 
ծա կան ի՛ր ուրոյն ձայնով, այս տսւղ 
նապներուն ամբոզութիւնն է , լեզուն t 

քերթողութիւնը նորելու ճիգին հետ վ,. 
ասին, որ կը կապէ ու կը միացնէ ղ[։. 
րենք ընդհանուր ծածքի մը տակ :

'Լեհանո յչ թեքեանի մօտ հայրենս,, 
կան գիծը ամբողջովին նոր որակ կլ 
հագնի . Հայու նոր տիպարի մր կեղ 
ւածքն է ասիկա , լրիւ տարրեր աւանդս, 
պահ բանաստեղծներուն կեցուածքէն. ա- 

իրապաշտ , բա յց նաեւ խորունկ կա. 
պերով հողին կապուած մարդուն հոգե
բանութեան արտա յա յտ ո լթ ի ւնն է, հե.
ռու երաղայինէն յ անիրականէն .

«Ւմ երկիրս տխուր է
Քանի որ ես այդտեղ չեմ»5
Ի Ը ա Ju ն ա խ ա դա ս ո ւթ են էն սկսեալ 

թեքեան միշտ պեղած է իր նախնիներով 
երկրհն պատմութիւնը,

«Այս հանդիպումը արնոսւ՝
ոչ թէ նարօտ ու պ,սալարաւ]

վերածնոՂնգ կը րուրէ
Սի՜րտ մը պահուած է հոս Հոս

անթեղուած է րերդ մը ամրասիմ
Այստեղ ծննդավա՛յր է»6
իր պատկանէ լիութիւնը , ել իր յարա

բերութիւնն ե ր ը հա յըենիքի իր եղրայր՛ 
նե րուն հետ *

«էս ուղեւոր չեմ եկեր եմ այստեղ՝
ապրելո՛ւ

Ջեոքդ սեղմելու' եթէ բարեկամ bu 
եկեր ելք օրերդ արիւնելու

եթէ անտարբեր ես 
տխրութեանս հալածանքին

Եկեր եմ մոխրագրելոլ ցաւդ 
արեւախոլրձ բասերով նկարելու

կեանհլ
Եկեր եմ' որովհետեւ 
կ՚ապրիմ անմահութեան թոյ նով»7:

Հա յր ենաս ի րական յարի ուրիշ որակ 
կԸ Ըեըկ ^"Ըգ իծէմիզեան, իր 
քերթողագհրքերով՝ «Ե"„։/ Կզց]^
ՀՇ արմում» .

«Ըլլալ ըլլալ եւ ապրիլ
այս գերութիւնը երկար

Ըլլալ թնճուկն այս վհատ 
եւ շղթայուած այս բջիջները ըԱաէ ՚ 
Իր աքս ո ր ը ջիղերով ապրող սերուն^

մր ներկայացուցիչը եղաւ թէմիղեօձ1'

«Տեղ մը
Դի մը

Բարեւ ըերող
էսիւ բերող 
Խենթ

կսուաղաւG
աղայ մը կան՛

Որ պիտի գար
Հալէպ քաղաք,

Հասներ SW 
եւ Ռասխ1®յ

Ըլլար բասը եւ շարժումը ամէնօրեայ 
Ասդին-անդին զրուաւծ-կորԱՈւ 

մեր
Ու թափ աոնէր արձակուելու]

Ցստակ֊ուղխւ 
Թիրախին՛ ՚ ՛» ՚

Կ՛մրախտաբար , Բ-էմիզեանի թ“՚լ1՚ւ՝ f-Հ

երեւոյթին ուժեղ չէր ՝ու յնքան, 
վփւ֊ռբւսհայ բտնաստեղ ծութևան «է՞1

Fonds A.R.A.M



« e ա ո-Այ( - Մ Ւ Տ Փ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ Կիրակի, Ապրի} 6, 2003, էջ 3

մ1

ծոէպ
Հ

ՊահեԼու֊ ■ Որովհե-.
դտԼ Հ ^rri֊ tbrtc.' «Աերևնաա», ճ„7„

1996-/Փ , էր հես, չկրցաւ բերեշ 
դ. ԸԷմԷզե՚“նԷն "“1",ս"ւա}ր քերթողական 
^սունութէ՚^ը ■

վ/ջթ, արդէական բանաստեղծներուն
փսռսր առանցքը սակայն կը մնայ բա- 

^սաեղեութիւեը էնք , էր ընձեռած տար֊ 
եր կարելէռւթէւ՚եներով , արտա յայտ

նական թէ /եզսւական մակարդակներու, 
վրայ : Մէնչեւ ո՞ւր եւ որքա՞ն կրնայ րա- 
^աաեղեութէւնը արտայայտել ել մէա֊ 
եաւեանակ ըլլա՛լ էրենց ամբողջ ապրածը ; 
1րտեղ է, ռր էւրաքանչէւր բանաս- 

՜եթկ ունէր տաղանդէ ել երեւա-, 
կարւթեան ճէչդ դեղաչափը՜ բերաւ է՛ր 
ձպնը սփէւռքահայ մա մ ան ա կա կ է ց բա
նաստեղծութեան , ուր թէեւ չկան ոլղ- 
րւլթ/,ւններ կամ դպրոցներ , բայց բոլորն
,սլ կր խօսէն նոյն կենսափորձը : 

կԼյնպէս է քարդ ել եան ր կենսափ ո րձ
ւ!ր} 1'նչպէսէն Սփէւռքն է, արտայայտե
լու համար , ամէն բան փ ո րձա րկո լած կ 
մ/,9էն արդէական բանաստեղծներուն 
կողմէ, որպէս ձե' ■

/քուշէկ Տասնապետեան կը փորձէ քայլ 
/ր եւս առա ջ ան ցնէ լ մ էջէնէն , ել եայ- 
լայեղում/, տանէլ էը ոճը-. Իր տողե
րուն մէջ աղօտ , հմէս թէր-» մթնո լո րտ
մը կը տ1՚րէ •

«flէր է ինքը ասմազուն 
սւյր սւրեւ սիրեզեալ 
խօսի ելլէ ազաա չէ 
օՀմ
թողում հանդերձը մեդազ 
ադամորդի ականջի 
լալ է ջոլրէ սրրոլիմ 
աււսւձգական ակ խորքէ 
զօրեղ է կ՛ողորմի»
Աս/՚կ ut «Առանձն ա կան» խո րագրո ւած 

քերթուած մըն է ՝ առնուած Տտսնա-t 
պետեան ի «'ի երթ ո լածն եհհ» հատորէն^ :Pp մնացեալ քե ր թողագի րքե ր ը կր շա
րունակեն կրկնել այո ոճը՝ որ Շ ուշիկ 
Տասնապետ եանի ի ւրայատ կութի ւև ր ղար- 
ձած է :

հարուլի (Երամեան) մօտ կայ սեռա- 
յ(ւն փորձառութիւնը գրելու հակումը՝ ոչ 
P( լեզուական յանդգնութեամբ (իր քե ր- 
ջողութեան մէջ չենք հանդիպիր արգի լ-- 
եալ կամ թապոլ բառերոլ) ՝ այլ այգ 
փորձառութիւնը լեզուին մէջ փոխադրէ- 

ԼՈԿ հոն ապրելու՝ Հգր ել-ա պր ելո z_» ճի— 
ղոփ. իր երկու գրքոյկները «Հալո y» եւ 
Հիշեցներ» ՝ թեմա յի առում ով կ արե լի է 
'հոյն[ակ «հէն» ո րակել ՝ եթէ նկատի առ-* 

էրմէ առաջ՝ մինչեւ դուր մը առաջ
^եր գրականութեան մէջ երելնուած բա- 
նսստեղծութիւնը ՝ սակայն սեռայինը լե- 
զուին մէջ ապրեցնելու ՝ լեզուի «</ ա րմն ի 
էութիւն ը նուաճելու փորձը ՝ որ տառ ու

կը զո ւդա դր է էլ կը խա չա ձե ւէ»^ ՝ ա- 
փկա կարելի է որպէս նորումի փորձ ն ր- 
կատի առնել :

ական տա ր բե ր ո լթե ամ բ մ ր մ իջին 
^րղիականները կը զատորոշուին աւան
դապահ բանաստեղծներէն' իմացական 
ճհը> զուգահեռ իրենց քեր թո զ ական 
"տեղծադորէ ո լթե ան :

1981—^Ն հ րատա րակած իր երկրորդ 
^րթողադիրքին^ «Ոսպն եակ» ին մէջ օ֊ 
րինակ ՝ յարութիւն Պ է ր պէ ր եան «'թանի

Ը արադ նոթեր» կը գրէ ՀՀբան աստ եզ—՝ 
թեան լուսանցքէն» , ել ուր կը դնէ 

ւ՚ՍԸ բանաստեղծութեան մը՝ որ «ար- 
ա ս ան ո լէլո լ կամ նման նպատակի մը 
տ ա[1 լէ գրուած» : Անշուշտ այսօր կըր- 

նայ զա րմանալէ թուէ, նման մօտեցում 

[՛} բայց ասիկա յստակ կր դա րձնէ նա- 
^ոզովրգա յին լա յն խաւերուն մ օտ

վատացած այն համոզումը՝ որ բա- 
աեղծո ւթի ւնն ու ա րտա ս ան ո ւթ ի ւն ր 

կը կապէ* Ոչ միայն։ Նման նպա֊ 
ծխերով երկնուած դարասկիզբի բւս-

ԱԱ1եղծական ա ւանդո ւթ ի լնն ե ր ո ն գէմ 
գանչած Ըէլա լու յ ան ցան քո վ կը մ ե~
Գքէ քեբթողը՝ որ այստեղ՝ յստակ ու 
(ի կ բսէ « • ♦ .բանաստեղծական ա- 
զու-թին մը օդտակար է իբրեւ ըն- 

(ուած մ՜առանգո ւթի լն ՝ այլապէս վար- 
J. ^Ա1Աէկա^յ Հանգանակի կը վերածուի ՝

Լ որ կաշկանդող դեր մը կրնայ ունե
լէ միայն» յ

յնպիսի իմացական փնտռտո ւքևերո լ
y / լ111 զգայինին եւ սփ իւռքահա յ դրա- 
է "ւթեան միակէտ մը գտնելու ճիղ 

Եահինեանին յօդո լածն ե ր ը ՝ 
J ես ած ընդհանրապէս «թագին» ամ- 

կտրուն ՝■ ոլր տեսական եւ թարգ- 

ձ յ°գուածներ ստո րագրած է
“'[՛զէս ե է րակո ս ետն ï

Հա ա" յԱտԱ'ւԼ մըն է ՀԻ&Հ֊էն ,
' hj է'1’^Երէտաստրդ բանաստեդ—'

m» շուր^ եդա^ 1ւանալԼէճէն ամ՜
Լւէւ,ը «Բագէն»է մէջ ա րտատ ը-

պելն'* ոլ նոյնանման փորձ մը Ափէւռքէ 
երէտտստրդ բանաստեղծութեան շ„լրջ 
կազմակերպելը , որուն պատճառով զը՜ 
րռզներ ստէպռւած ղդա ց էն էրենց մը- 
տածումներր տեսական կաղապարներու 
մէջ դրած ներկայացնելու , Անշուշտ ամ֊ 
րողջ երեւոյթը չունեցաւ Հայաստանէ 
մէջ ապրուածէն խէա տա րո ղո ւթէ լն ը ՝ 
բայց մնաց հաւաբական ճէդէ դրսեւո- 
րոլմ ՝ եր էտ ասա րդա կան բանաստեղծոլ֊ 
թէւնը որպէս երեւոյթ դէաելոլ եւ դա
սա կա ր դո լմ է ենթարկելու համար,

Արադ գաղափար մը տալու համար՝ թր՜

«Ահեկան»է եւ «Երէտասարդ Հայ»է մէջ 
լոյս տեսած գրական-տ ես ա բանական յօդ- 
ւածները , երէտասարդ անուններու կող
մէ դրուած »

Յասմէկ Աերորեան կր ստորադրէ <ՀԱ՜ 
րելմտահայերէնը' արդէ լեզուաբանու
թեան մէջ»՝ Վաղդէն Տէտէեան' օրա
կան ս տեղծադո րծո ւթ է լն ել դրական ա ր- 
տադրոլթէլն»* ՝ ԳրէդՈր Պըլտեան' հԱ- 
հտրոն եւ քերթուածէ հարցը»», Յետա- 
ԳայՒն ^րէդոր Պըլտեան լրջօրէն զբաղած 
է դրականական ել տեսաբանական հար- 
ցերով՝ ղորս լոյս ընծայած է երկոլ հա
տորներով' հՏրամ» եւ ՀՄարտ»15,

^>ոլչէկ Տ տսնա պետ ե ան ունէ մէկ դէրք' 
«Վերլուծական էջեր» խորագրով, 1987- 
էն յոյս տեսած՝ ուր Եղէ այէ՝ թապէյ Ա- 
սայետնէ եւ Մեծարենց/. կողքէն՝ կր դրէ 
նաեւ Պտլղաքէ՝ Վէքթոր Հէւկոյէ՝ Ան֊ 
թոնէն Արթոյէ եւ ֆանթասթէք գրակա֊ 
ն ո ւթե ան մասին :

^Ju բոլորին մէջ սակայն հազուադէպ 
է î ոբ Հանդիպինք կի րա րկոլած բանա ս- 
տեղծական ոճէ մը մասէն եղած տեսա
րանական հէմնալորում^ւերոլ ՝ որոնք պէ- 
տէ րացայայտէէն կ ամ դի տա կանօ րէն 
համողէչ դարձնէէն «անհ աս կն ալփն» , կամ 
էնչպէս կը ս է ր են ըսել յաճախ մեր «դրա- 
կանադէտները» «օտարամուտը»,

Այս բոլորկն ետք կը մղոլէնք հտրց 
տալու ՝ թէ ո՞ ւր կ' ո ւղղո լէ սփէւռքահա յ 
բան աս տ եզծոլթէ ւն ը ՝ նոր դարոլ սկէղ-
բէն,

'Լտհէ Օշականէ ել Գրէդոր Պրլտեանէ 
նոր արա բութէ լննե րը այնպէս էն են՝ որ 
հակառակ էրենց ձգած զօ ր ա ւո ր ազդէ— 
ց ութեան ՝ տեզ չեն բանար հետեւորդնե
րու համար, Մ էակ հետելելէ ազդեց ու
թէ լնը բանաստեղծական մտածելակերպ 
պէ ս,զդեցոլթէլնն է՝ բան մը՝ որ կրնայ 
ամբողջովէն տարբեր արդէւնքներոլ հաս- 
ցընեէ էնքնոլրոյն բանաստեղծներու ար- 
տադրութիլևը *

Մ եզի կը թուի ՝ թէ պիտի շարունակոլի 
երթը այս քերթողութեան ՝ մէջէն եզրէ 
մը 4ըայ ։ տյսէնքն այնպէս ՝ էնչպէս ըն
թացեր էը վերջէն երկու թէ ^բ^ք տաս- 
նամ էակներուն ՝ կի րա րկե լով որոշ նորա- 
ր ա բ ո ւթ ի ւևն ե ր ՝ բայց միշտ ապահով' ա- 
ւտնգականի հէնքին վրայ։

Աակայն դրականութիւնը՝ մանաւանդ' 
բանաստեղծութիւնը միշտ ալ անակնկա 
^յեր կրնան ներկայացնել վազը՝ ինչպէս 
եղած էը ոչ հեռու անց եա լին ։ Ա յգ ան-* 
սպասելին է ՝ ո ր կը լարէ մեզ :

Մ- Ե-
Հ էպհ՜պ , Մ արա 2003

(1) «Հ արցում ը պատասխանէն մէջ»՝ 
Դր • Պըլտեան, «Յաոաջ — Միաք եւ Ար- 
ւեստ.» , Փարիզ, Փե,տր • 1979 :

(2) «Լողարշալ» ՝ 1978, ՊէյրՈլթ֊ եւ
«փադթակայաններ» , 1987 , ՊէյրՈԼթ :

(3) Կորիւն Շահինեան, «Գ ա ղ թ ա կ ա-- 
յաններ» ՝ Պէյրութ , 1987 , էջ 28 :

(4) Յարութիւն Պէրպէրեան , «Յսպըն- 
եակ» ՝ ՊէյրՈլթ, «Սովորական է,աղ մը»՝
էջ 82:

(5) Վ՛ Թեքեան, «Ոստրէ», Պէյրութ , 
1974, էջ 23 :

(6) Վ- Թեքեան, «Կէղտկէտ» ՝ Պէյ- 
րութ , 1978 , էջ 122 :

C7J Վ. Թեքեան, «Ոազմածուփ աշ
խարհ», Նիւ-ճըրզի, 1993, էջ 99:

(8) Գ-Թէմիզեան, «'Ծով եւ Եղզէ» , 
Պէյրութ , 1973 , էջ 9 :

(9) Դ • Թէմիզեան, ՀՇարմում» ՝ Պէյ- 
րութ , 1983 , էջ 71 :

(10) Շուշիկ Տասնապետեան, «Փեր
թուածներ» , Պէյրութ , 1988 , էջ 5 •

(11) «Մ ա րմն էն վրտյ գրուած» ՝ Վար- 
դան Մաաթէոսեան, «Բաց նամ ակ» ՝ 
թիւ 18, 2000 , Կլէնտէյլ , էջ 82 :

(12) «Բազէե», 1971, թիւ 9-10 , «Վեր
ջէն Գայլէն Հանգանակով» , էջ 63:

(13) «Ահեկան», 1968, թիւ 3-4, էջ 
189, 197 (յաջորդարար) :

(14) «Ահեկան», 1969, թիւ 4, էջ 79:
(15) 1980 Պէյրութ եւ 1990 Անթիլիաս 

(յաջորդարար) :

ԻՄԱՍՏՈՒՆ ԲՈՒՆ ՄԻՆեՐԱԱՅԻ

W ՄԱՐԿ. ՆՇԱՆԵԱՆ

Կրկէն' հաշուեփակէ նման դործողոլ- 
թէւն մրև է ձեռնարկածս հոս ւ Վեր
ջերս «Կ ո ստ անտ էն,, պոլս ո յ հա շո լեփս.—
կը» վերնագրով ա շխ ա տ ա ս է ր ո լթ է լն մը 
ա.! բողէս, ց ո լցէ , է ս թան պո լլահ ա յ բա
նաստեղծներուն {ու Առպէր Հատտէճեա- 
^է} դրական բազմամեայ դո րծոլնէոլ- 
թեան ել էրենց էսկ ն ա է, աձեռն ո ւթ եամ բ 
կատարուած հաշուեփակէն էրրեւ հե
ռաւոր արձագանգ, Առէթը Պոլսոյ այդ 
d եծ սերունդէն նուէ րուած երեկոյթ մրն 
էը, "ե է '—Ե որքէ մէջ կայացած ու Զահ- 
բատէ ել խրախոլնէէ՝ էնչպէս «.Մարմա
րս,» յէ խմ բա զէ րէն նե րկա յո ւթեամ բ , Այդ 
օրուան խուռն բաղմ ո լթէւնը ցոյց կու 
տար, թէ տակաւէն հայս,լեզու պատկա
ռելէ հասարակոլթէլն մը կայ Ատլանտ- 
եանէ այս ափերուն , հ ա ս ա րա կո լթ է լն մը 
"Ը կը սերէ լսել զէնք հպարտացնող գը- 
րական մշակներու զործերէն եւ գնահա
տել զանոնք ըստ պատշաճէ ՝ եթէ ոչ է- 
րենց դէրքերր դնե լով ոԼ կոյ րդա լով՝ այլ 
առնուաղն իրենց ի պատուի կազմակեր
պուած ելո յթի մը իր մասնակցութիւնը 
չզլանալով : Ասկէ ութ տարի առաջ Լոս- 
Անճըլըսէ մէջ կայացած Վահէ 0 չական է 
յոբելեանը, հարէլրաւոր ո ւն կնդէ րն ե րո լ 
ներկա յոլթեամբ նոյն հոգեպարար էբո՜ 
ղոլթէւնը կը փաստէր անառարկելէ կեր
պով : Բայց կը փաստէր նաեւ , որ էրրեւ 
հ տ ս ա ր ա կո լթէ մե' կը սէրենք հաչոլե-
փակները, Յէշելոլ, պատմութեան մէջ 
ԸԱա լու մեր ձեւն է այդ մէկը ել կարծէք 
բանաստեղծները ՝ նոյնէսկ եթէ քէչ կը 
կարդացոլէն , այդ պաշտօնը կը լրացնեն 
մեր մ էջ , էրենց հ ր ա պա ր ա կա յին րնկա- 
լում ով։ Պատմականութեան (պատմա
կան էակներ ըլլալու) զգացումը կը վե
րադարձնեն մեզի ։

Երբեմն ալ սակայն իրենք իրենց է ՝ որ 
վերադարձն են ա յգ զգացումը' պատ

մականութեան ՝ սլտ տմո ւթե ան մէ^ ըլլ՛ա
լու, Այսօր այս վերջէն երեւո յն է, «է- 
րենք էր են ց» ը ՝ որ պէտէ հետաքրքրէ զէս ; 
Եւ առէթէն պէտէ օ՚դտոլէմ էմ կարգէս' 
հաչուեփակ մը կատարելու համար, բա
նաստեղծական ընթերցումներուս հա.— 
ւեփա կը , բանաստեղծութեան հ ա շո ւե- 
փակէ հարցէն շուրջ, Այն յոյսով թերևս ՝ 
որ րաղմ աղան ու տա ր բաղադէ ր ո ւս ո ւմ- 
նա ս էր ո ւթէ լննե ր ու մէջ ա րձան ազ.ր ո լած 
այ՚ե ընթերցումէ,երը օր մը հալաքոլէն 
Դ1՚Ըքոլ1 ո՛- կազմեն վերջապէս Ափէւռքէ 
հայեացքը, որով էմ ընթերցումներս ալ 
կը դաոնան ին քնա հայեց ական գո րծո- 
զո ւթեան մը մէկ պահը՝ յաճախ կիրքով 
լեցուն՝ եւ աւելի յաճախ' որոնումի ՝ ա- 
ն ո ր ո շո ւթ եան ՝ դրեթէ կատաղի սպասու
մի յատկանիշներով։ Այդպէս կարդա
ցած եմ ժամանակակիցներս ՝ ինձմէ ա~՚ 
ռաջ եւ ինձմէ վերջ եկողները։ Տտսնամ- 
եա կն երով եղած եմ իրենց ո ւշադի ր եւ 
հաւատարիմ ունկնդիրը ։ Ականջ տուած 
եմ կատարուած փն տ ռտ ո ւքն եր ո ւն ՝ ի- 
մաստային եւ ձայնային ։ Ա պասած եմ 
միշտ կատարեալ նորութեան ՝ որ ՒՀ նո
րոգումս ալ պիտի ըլլար՝ եւ երբ յայտ- 
նուած է ան' ուզած եմ արձագանգել ան- 
պա յմ ան ։ Ուզած եմ հ աս կնա լ կտտար- 
լածը՝ մինչեւ իոկ ել մանաւանդ հոն' ուր 
հրամցուածը րացայայտօրէն իմացակա
նութեան (հասկացողութեան) չէր ուղ-
ղըւեր ՝ այլ ոլ֊րիշ կարողութեան մը՝ 
ւ.ելէ գաղտնի ՝ չզա ր դա ց ած ՝ թերեւս tu- 

նուն չունեցող ։

Աբրահամ Ալփքեանն էր գրողը* «.հոգիի 
պատմ ո ւթի ն է որ պէտք է ա՛ լ մ եղի»
(Ծղրիթը, Պկյրոլթ, 1995, էջ 61) : Ըսած
եմ ատենօք ՝ թէ ի՛ն չ անակնկա լ եղած է 
ինծի համար ՝ ի՛ն չսլիս ի հրաշքի մը տպա
ւորութիւնը ձգած է իմ վրաս ' Ալիքեանի 
Թոսլթ- չաւիաթերսւկաքւշ/ ուղղուած Ա ահէ 
Օչ ականին ՝ կարծէք կու գար ան հին՝ 
մ ոռցուած ՝ մ երժ ուած ՝ ուրացուած անց
եալէ մը ՝ որ մեր ս րսփուն ներկան էր 
սակայն եւ զոր կԸՅա^ Լս^Լ հրբե-

Վ՚ցէ : Կսւ գտր է՛ն չ շքեղ ոճով ՝ տրելմը- 
տտհտյերէնէ է՚նչ մոռցուած, երբեք չը- 
գործածուած երանգներով , Բայց կ՚ընէր 
տւելէն , Կը խօսէր առաջէն անդամ ըլլա
լով , դուրսը , տարագրութեան մեր ան֊ 
ջըրպետէն մէջ՝ ուղղո լելով նոյնպէս 
բանաստեղծէ մը՝ ել ճաշակ մը տալով 
մեր «հոդէէ պա տմ ո ւթէ լն» ը հանդէսացոզ 
անցեալէն ու ներկայէն, Մէայն բանառ-. 
տեղծռլթէննը կրնար ընել այդ, Որքան 
դէտեմ , շատ արձագանգ չունեցան Թուղթ 
չափաբերականդ եւ Ծղրիթը, էնչ „ր 
!/nJ9 կոլ “"“J մէայն թէ բանաստեղծա
կան պա տմա կանաց ո ւմը՝ հոդէէ պատ
մէ, ւթէւնը ՝ էր գազանէ ճամբ տ ներն ո լ- 
նէ ՝ չափազանց անձնական ճամբաներ եր
բեմն , ու զուտ բանա ս տ եղծ ական : Բա
նա ստեղծս, կան լեզուն էր այդտեղ՝ որ կը 
ն ո ր ո գէ ը էնքդէնք ՝ անձնական փորձառու- 
թեան մը ընդմ էջէն արթնցնելով էր հնա-, 
գո յն պա շտօն ը ։

Հաշո լեփ ա կն եր ը վերջ չեն դներ մէ- 
այ^՛ , չԼ''' ԼԸ՚ոց^Լր մա մ անա,կա շրջան մը, 
չեն գծեր գէծ մը՝ չեն գումարեր մէայն 
եղածը զայն փոխանցելու համար յս,ջորդ 
սերունդներուն ՝ չեն մտաբերեր լոկ սե
փական անցեալը կեանքէ մը էրէկնայէն 
մամ եր ո լն : Կ' [խ են ուրէշ ու շատ տար—
րեր րան մը. լեզուէն մէջ կը մտցնեն, կը 
հ րամ ցնեն մամ անա կա յնո ւթէւն մը : Կ' ը- 
նեն այդ զանազան ձեւերով , Յէշեցէ ար
դէն էսկ ՝ չափազանց արադ ՝ ատոր քանի 
մը տեսակներ ը ՝ նախ Պոլսոյ դրոզներու՜ 
նը՝ որոնց պարագային ժամ ան ա կայն ո ւ- 
թիմև հրամցնող հաշո լեփ ակր կազմա
կերպուած երեւոյթ է ՝ գործող իբրեւ այդ
սkt՛ltuk> այն վայրկեանէն իսկ ^րր 
հրապարակ իջած են շատ դիտակցա բա ր 
իբրեւ «դրական դպրոց» (այս մասին կը 
խօսիմ րնգերկւսր «Ե ո ս տ անտ ին ո պո լս ո յ 
հաշուեփակը» վ երնադրուած դրութեանս 

։ ^հէ-ևցի Աբրահ ամ Ալիքեան ի «հո- 
զիի պատմ ութիւն» ը ՝ իր ծրագրա յին ու 
ի րադործուած ե ր ես ա կն ե ր ո վ, Յէշեցէ
վահէ Օշականը՝ ամէնէն ան հ ա ւան ա կան ը 
ներկայ համածի րին մէջ՝ քանի որ իրեն 
համար «ամէն անհատ ճամբայ ինկած է 
թ՚քն իր դլխուն J թեք կը շինէ ժամ անա- 
kb br պաշարը ու անոր հետ կը հատն ի 
! Ժամ չ՚աւելնար՝ խնայելիք՝ փոխանցե
լիք» (տե՛ս* Խոսքլսւպ ՝ Նիւ-Ե որք՝ 1983, 
էջ 31) : Ուրեմն ըոտ Վա\հէ Օշականի' 
ո1 չ մէկ հնարաւորութիւն հաշուեփա kb, 
երբելիցէ ՝ ո՛չ մէկ ժամանակայնո ւթիւն ՝ 

հ րամ ց ու ելէ ու հրամցուած ՝ բանաստեղ
ծութեան մէջ կամ անկէ դուրս ։ Արդեօք 
այս չէ0* պատճառը ՝ որ ՆԼա հէ Օշական 
մնա յ կ ատարելապէս չինթերցուած բա-ւ 
նաստեղծ մը՝ հակառակ յոբելեաններուն 
եւ առերես յօժարուած յա րդանքի խօս
քէ րուն ։ Աինչեւ այսօր' ո չ մէկ հանգա
մանալից կամ անհ ան դամ ան ընթերցում ՝ 
ո1 չ մ էկ մ եկնա բանական փորձ նուիրուած 
Ե • գարու հտյ բանաստեղծութեան ա մէ- 
նէն յ եղա փ ո խ ա կան դործին ՝ որ իր 'pWJ— 
ւլսւքլւ հատորն է^ 1963՜՜/^ Լոյս տեսած ՝ 
ՃԼւչգ քառասո ւն տարի առաջ ։ Հա չո ւե-
փակհ հասնելու ժամանակը կարծէք այն
քան ալ չէ հասած տակաւին ՝ երբ այգ 
գործը կը մնայ հայ ը!ւ թերց ողի հորիզո
նէն դուրս՝ կը մնայ բոլոր հաշուեփա կե- 
րէ^1 դուրս ՝ մ եր ժամ անակը հասկնա լու 
ու մ տածե լո լ բո լո ր փո րձե րէն դուրս ։ 
Յիշողութեան մը համար հաւաքուող ժա—՝ 
մանակին ու ժամ անա կա յն ո ւթեան ժրխ- 
տ ո ւմն է ՝ որ կը դրուի հոն ի հա ր կէ ■ Ա1>- 
հեթեթէ ու դո յ ո ւթ են ա պա շտ ո ւթ ե ան դը“ 
րո յթնե րով առլցուն ՝ որքան որ !լու- 
ղէք* Յտյց պատճառ մը չէ ՝ որ այգ 
ժխտումը՝ համակարգային ժխտումի այգ 
ա շխ ա տ ան քը չկարդացուի ։ Որ ոշ ճաշակ 
մր պէտք է ատոր համար՝ կ^րնդունիմ ։ 
Ենծի կը թոլի ՝ թէ հայ ընթերցողը չու
նի՝ չէ կազմած մինչեւ այսօր՝ ինքն իր 
հա շլոյն' արդիականութեան ճաշակը՝
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Էջ 4 , Կիրակի , Ապրիլ 6, 2003 «ffttÆttJB - ՄԻՏ՛Ի ԵԻ ԱՐՈԻԵՍՏ*-

ե՛ւ. այս* իրերու բերմամբ՝ ել ամէնու- 
րեք , առանց սա հմ անի ու խ ւոր ո ւթ ե ան , 

ւռքի մէջ թէ Հայաստան i Ցաւալի 
երեւո յթ է ՝ բա յց արմանի յի չուելու ա յ՜ 
սօրուան հ ա չո ւեւիա կային պայծառ կամ 
մռայլ տրամաղբ ո ւթիւննեբուս ծիրէն
ներ ս : Իր ա կանո ւթեան մէջ ՝ Վա հ է Օշա՝-* 
կանի 'Եաղսւքը հատում մը կը յառաիս- 
ցընէ կամ կ'արձանագրէ մամանակի մեր 
ըմբռնումներուն մէջ՝ եւ այդ է իր կա
տարեալ արդիականութիւնը : Անձնական 
թղթա կց ո ւթեամբ ՝ Վահ էն կը պնդէր թէ 
ես իր մասին դրած ու հրատարակած ու
սումնասիրութեանս մ1Հ ( «Շչուկներ Վա- 
հէ Օչտ կան էն» y Հասկ Տարեգիրք, Ան- 
թՒւՒ աս ՝ 1994) բաւական տեղ չէի տրա
մադրած այն իրողութեան ՝ թէ այդ հա
տումով* սփիւռքեան գոյավիճակին 1լար~ 
ձագանգէր ինք ՝ առաջփն հերթին կամ ի
մթ[' այլո9 •• ճիշդ է այդ մէկը » բայց տ-
տոր փոխարէն կը ն չէ ի 'քաղաքը հատո րին 
ենթա խո բագի րէն թե լադրուած բոլոր եղ- 
րտյանգումները։ Ենթախորադիրը [«*իիւ— 
ցավն երգութիւնդ) կը նչէ ի հարկէ դո ր- 
Իթ բնոյթը , հին դիւր աղն եր դո ւթե ան 
շրջումը արդի ա չխա րհ ին մէջ եւ ուրեմն 
իր կարգին* չատ լա յն իմաստով (հա
մաշխարհային չափանի չներով) հաչուե- 
փակ մը կ  ̂առաջադրէ։ Պփւցաղներգա— 
կան հին եղանակները ի ղօրու չեն ա ր՜ 
դիական աչխարհէն ներս՝ աչխարհէ մ ր* 
որ կը պահանջէ տարբեր տեսակի գիւ—՝ 
ցավն եր դո ւթիւն մը՝ որուն մէջ արձա
նագրուած ըքյայ մամանակի «մաչում»ին 
րնան ի ւթը*. Արդիական մարդը կ՝ուզէ 
^այիլ «մամանակի դէմքին» բայց կը 
տեսնէ անոր «ծոծրակը միայն՝ անհետա
ցող» (Քաղաքը, էջ 18) : <Ւ ամ անակա յն ու
թի ւձւը կը մ տնէ հ ոս ալ բան ա ս տ եղծա կան 
խօսքին մէջ՝ բայց կատարեալ հատումի 
մը՝ չյց^^ի ձ*ը հանգամանքով*.

ճիշդ է, որ հասած ենք կեանքի ի— 
րիկնային մամերուն։ Ոտյց իրականու- 
թեան մէջ՝ հաչուեփակի գործողութիւ
նը իրիկնային մամերուն յատուկ գո րծո—' 
ղութիւն մը չէ ՝ ոչ անպայման։ Ասկէ գը- 
րեթէ երեսուն տարի առաջ՝ «Օ առավ» ի 
էջերուն մէջ *Երիգո ր Պ ըլտեան կը տպէր 
հա չո ւեփա կա յ ին ուսումնասիրութիւն մը՝ 
որուն տուած էր գեղեցիկ վերնադիր մ ր* 
«Եոստանտինոպոլսո յ անկու մը՛» : Jf եր սե
րունդին առաջին հաչուեփակն էր ՝ որ կը 
կատարուէր հոն ՝ ի հարկէ* բանաստեղ
ծական հաչուեփակը Լկամ սերունդի մը 
հաչուեփակը բանաստեղծութեան մտա՝— 
ծումին ել կիրառումին ընդմէջէն ՝ ին չ որ 
տարբեր նրբերանգ մը կու տայ հար
ցին) : Արեւմտահա յ դրականութեան մէջ 
քերթութեան և քեր թողութեան ա լանդո ւ- 
թիւնը քննարկումի նիւթ կը դաոնա ր 
այդտեղ՝ ու ատկէ ետքը եկող բանաս
տեղծական յաջորդ սերունդը ՝ այն մ է- 
ևը որ իր պտուղները տուա ե էր ամբ ող- 
ջութ եամբ Սփիւռքի մէջ, բայց իր 
պատրաստութիւնը տեսած ել դրական իր 
ծրագիրը կազմած էր արեւմտահա յ վեր— 
ջին սե բունդի մեծ ներկայացուցի չներու 
հովանիին տակ ՝ անոնց հետ եւ անոնց 
դէմ : Նիկողոս Ա ա րաֆ եան եւ Վա հէ Օ- 
չական այդ ամբողջապէս սփիւռքեան 
սերունդին ամէնէն վաւերական ԳՍՈրԾ՜ 
ներն էին։ Հանդամ անա ւոր կերպով պի— 
տի չանդրադառնամ հոս Գր • Պըլտե ու
նի կատարած իւրա յատո ւկ ա չխ ա տ ան քին 
մէկ կոդմէ քե ր թողութեան աւանդու
թեան ել մի ւս կողմէ' անոր հետ ու դէմ 
քալող Ա փ իւռքի վաւերական գրողներու 
հակազդեցութեան ձեւերոլն չո*֊րջ* Ցտյց 
քանի մը կարճ նչմարներ տեղին են ան-' 
կասկած։ Երկու նչմար։

Վերլուծական եղան ա կո վ տ րուածը նո յն 
չրջանին կը զարգանա ր Պ*ր . Պ րլտեանի 
բանաստեղծական դործէն ներս ՝ իբրեւ 
մտածում եւ քերթողութիւն։ Եր զարգա
նար հակադրութեան կերպարանքով։ Հա
կադրութիւնը իր կարգին կը ներկայանա ր 
գրեթէ միչտ հարցումի ձեւո ‘Լ՛՛ U-JT 
հարցադրումի ոլ հարցասիրութեան ա մէ- 
նէն յա տկան չական պահ երէն մէկուն կա- 
րեփ է հանդիպի լ Վայրեր գործին մէջ 
(Պէյր ու թ, 1983), ուր կը կա րդանք հե
տե ւեա f ը *

նկարագրել չափագրե՜, անուանել
քերթուածը կրնայ

րայց Ինչպես րանադարձել
անբնակելին խուսափող

իրերէն եւ բերել չափարերոլմին

Առաջարկուած ՝ առաջադրուած ՝ մ ը- 
տածուած աշխատանքը հոս բացայայտ-

օրէն կը բանի «քերթուածքի ա լանդո ւ- 
թեան դէմ ։ Եսկ «քերթուածքը ունի 
պատմութիւն մը։ Ունի մանկութիւն մը 
(«քեզ առաջնորդող դէպի մանկութիւնը 
քերթուածին • • ♦» , էջ 93) , ունի էութիւն 
մը [«քերթուածը հսկու մն էր անոր ի ան- 
յՒԺւՒ "ԼՐ չեղար • • •» , էջ 92) ։ Ցանկու
թեան հարց մը կայ քերթուածի երազին 
մէջ. ա ղե ր ս ո ւած վայրթ ս կղբնական ՝
ծագումին ՝ բնական ծագումի մը՝ որ բէ-~ 
լար մերը՝ հասանելի՝ բերելի՝ քառերուն 
մէջ արդէն իսկ տեղաւո րելի : ^եր թո լա
ծի մամանակա չրջանին ՝ չկար՝ չէր կըր- 
նար ըլլալ՝ մտածումը աքսորին ՝ առքը եւ 
ասքը աքսորին՝ այլ բառով «տրամ»ին ՝ 
որ կար սկիզբէն ՝ նախքան ծագումը՝ 
«իբրեւ խաղը լեզուին ՝ իբրեւ բացուած
քը լեզո լին եւ արձակումը լեզու «ք
109) = Եւ ուրեմն ահաւասիկ ծրադի ր մը՝ 
չատ բացայայտ կերպով բանաձեւուած ՝ 
որուն սակայն անհրամեշտ է նուիրել ան
հուն աշխատանք մը մեկնողական եւ բա
ցա րս յտ ա կան» ՝. «Ո ե ր թ ո ւած» ին ՝ ծագու
մի երազին դէմ աչխատելու ծրագիրն է։ 
Այդ ե՜րագի ր ը կը կրէ (ու կը դրէ) անուն 
մը. կը նուի բուի հակադրութեան ն չա՜ 
նադիրով՝ կը յայտնուի ու կը բացայայ
տուի իրրեւ հականի չ ՝ կ1ըսէ «հ ա կա քե ր՝— 
թուա ծ» ։ Ուրիշ առիթի կը ձգեմ , բնա
կան է , այս ամբողջին լման զա րդաց ո ւմր 
(որ սակա քն տուած եմ ատենօք դասա
խօս ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ) ! Կհուզեմ միայն նը- 
շել, որ այսպէս բացատրուած ծրագիրը 
մէկ յաւելեալ պահը չէ բանաստեղծու
թեան պատմութեան մէջ՝. Կը ներաոնէ իր 
խզումը քերթուածէն , կը դարձնէ զայն 
իր առարկան , իբրեւ գաղափար նաեւ ու 
ի միջի այլոց, բայց մանաւանդ' իբրեւ 
փորձառութիւն : Իսկ խզումը պատա
հած է : Կհուզեմ ԸԱել պատահած է 
պատմութեան մէջ՛. Պատահած է բայց 
տ եղի ւէ ունեցած ։ Տ տ ր րերութի ւն ը էա—' 
կան է ։ Տեղի չէ ունեցած , որովհետեւ 
«տեղ»ի , տեղի տեղա յնո ւթեան ջնջումն 
իսկ է ան' այդ պատահարը՛. Ի ամ այդ 
ջնջումին յայտնութիւնն է յանկարծ , 
ս ա րս ափ ելի : Եւ այ [ելս լենք կրնար 
կռթնիլ «քերթուածի փոխաբերութեան-» 
վրայ (էջ 151) : Ըսուած է նոյնքան յըս՜ 
տակ բառե րով * «ո1 չ հ ա ւա քածո յ չափա
բերական ո՛չ ալ մողովածու հատընտիր 
ուր համադրուած փոխաբերուած Ըէէտյի'»
(էջ 150) : Կայ առաջ մը, ել կայ հիմա 
մը՛. Առաջ պաչտպանուած էինք՛. Հիմա, 
խզումէն ետք, խլուած ենք այդ պաշտ
պանութենէն , րառերու եւ փոխաբերու
թեան եւ վայրի՛. «Կ ը պաշտպանէ ր քեր
թուածը զիս՛՛՛ հիմա չքացումը ապաս- 
տա նին...-» (էջ 136)։ Եւ այսքան երկար 
ճամբայ մը կտրելէ ետք, այսքան հետ!.- 
լողական կերպով խզումը արձանագրե
լէ ետք, անտեղիին տեղ մը տալէ ետք, 
«ա յլեւս կը մութին մէջ կոյր դրե-
թէ»։ Չ կտյ այլեւս ո՛չ իսկ քերթուածին 
աւանդութիւն ը ՝ որ պա չտ պան է ր մեզ ՝ 
ուղղութիւն տար մեր խօսքերուն՝ որ ծա՜ 
ռայէր իբրեւ նչան ու յենարան* «ոչ մէկ 
չուք ետիս կամ [nju սՀ մ է կ ծառ աւան
դող որուն կռթնի լ» [էջ 135) î Ե *- հետե
ւաբար ՝ կը կրկնեմ ու այսպիսով կը փա
կեմ առաջին նչմարս՝ «քերթուած»ը ու
նի պատմութիւն մը՝ որմէ ետքը կու դտյ 
միայն հատուածականը՝ ո՛չ թէ իբրեւ 
քերթուածին մխտումը՝ այլ իըը^ւ անոր 
ծայրագոյն հաստատում ը խզումէն ետք։

այ րադոյն փորձառութիւն *. Մեղի տրր- 
ւեցաւ այդ ծայրագոյնը տանիլ մինչեւ 
ծա յրը : Ե'ըս ո լի (էջ 149), նախադասու
թեամբ մը որ 20 տա րի է' մտքիս մէջ կը 
հնչէ.

աղէսւը փակեր պատմութիւնը
քերթուածին

հատումները կր յօդեն նոր օրինագիրք

Ու որպէսզփ յստակ ըլլայ ամ prlrjQn֊ 

վին, որ խզումը քերթուածէն անոր մ ըխ~ 
տումը չէ , այլ անոր տանջալի ել տենչա
լի հաստատումը, վեjrÿiiJ ւոր ո ւթեն էն ետք 
եկող, ահա վերջին մէջբերում մը (էջ
151) •

կար արդէն կը մղէր կը կրէր քայլերդ 
իր մէջ • • • ան , ահա , սպասոլոդ,

անյայտ,
ոն անանուն կշոոյթը կտրատ - • •

քերթուածի փոխաբերութենէն
դէպի գովքը, 

դէպի լոին աոքը եւ սուգը քերթուածին

փերթուածին հաչուեփակը կը մտած
՛՜ի > էը կատարուի ել կը կտակոլի հոս 
իբրեւ սուգ։ Երկրորդ նչմարս էր։

Եղիշէ Ջ ա րենց ին մօտ կը յամ ենա յ սու

գի նոյնանման ա չխտտանք մը՝ անչուչտ 
տարբեր նախատուեա յնե րով։ Պատմու
թիւնը իբրեւ սուգ։ Եբրեւ սուգը Նայիր- 
եան մեծ փ ոխ ա բեր ո ւթ ե ան ՝ որ չարմ՜ ի 
դրաւ սերունդներ ամբողջ՝ դրոչմեց ա- 
նոնց միտքեր ը աղդա յին գաղափարին 
շոլ֊ըջ* Սուդը «անանց եալ անց եալ» ին։ 
Աուգը առասպելին ՝ թուղթէ սուրերուն ՝ 
Վարդանեան սաղաւա րտն երուն : Ոայց 
ո’չ միայն պատմութիւնը։ Նաեւ մամ ու
նակը իբրեւ սուգ ՝ ինչ որ աւելի բարդ 
գաղափար մրն է՝ կատարելապէս հաչ—՝ 
ւեփա կա յին ՝ որ կ1ա ր տա յա յտ ո լի , յ^Հ/ 
կրկնուի ՝ կը բանաձեւուի հազար եղա
նակներով 1926“էն մինչեւ 1»934 ? մասնա
ւորաբար Ե էօթէական Ո* ո ւբա յա թներու 
շարքեր ով * Uju դմուար ու յափչտակիչ 
մտածումը [խօսքը բանաստեղծական մը— 
տածողութեան մը մասին է ՝ քանի որ 
բանաստեղծութիւնը միայն կրնայ հաս
տատագրել Ա՛յս տեսակի մամանակա ղ—
նութիւն) վերլո լծած Իմ Writers of Di- 
saster/' առաջին հատորին մէջ (Gomidas 
Instituts , 2002) վերստին' Չարենցին 
չուրջ 1997-^ե Գ ո լում պ իա համ ա լսար ա~ 
^Ը կայացած գիտամողովին զեկուցում- 
ները հաւաքող գրքին մէջ (Yeghîshe
Charents, Poet of the Révolution, Mazda 
Press, 2003) ։ Ոայց Չ ա րենց ի մօտ կա յ
հա չո ւեփա կայ ին երրորդ մակարդակ մը՝ 
որ տասնամ եա կներէ ի վեր' կա՛մ չէ
վեր լուծուած, կա՛մ ալ թիլրիմացու- 
թիւններու տեղի տուած է '.Այդ երրորդ 
մակարդակը առաջին ակնարկով Ջարեն— 
ցի կԻնս ադր ո լթ եան հետ աղերսուած է ï 
1930-/- էպիքական Լուսարագ հ ատո րին 
մէջ՝ Զարենց կը դրէ ի հարկէ* «ես այն 
չեմ այլեւս**,»* Այդ տողը կրնար նոյն
իսկ ծառայել իբրեւ բնաբան ամբողջ հա- 
տոիին ։ Եայ հոն հակադրութիւնը «հի
մա »ին եւ «ատենօք»ին ՝ կայ շրջափոխու-* 
թիւնը գրական կամ հոգեբանական ՝ կայ 
իմաստուն դաոնա լը ՝ յա խուռն կեցուածք
ներուն մէկ քով նետուիլը՝ կայ «խոհ»ի 
սպասարկութեան մէջ մտնելը եւ «հոդ- 
սյ>ի պահանջը՝ կայ իմաստունին հե տա- 
սլևդումը ել տեսիլքը դիլերային * 

•••գիշեր է խոր; _
Եւ գիշերուայ այս խոր պահին
Գյխիս վրայ թստել է լոսւ- • •
Իմաստուն րուն Աիներվայի :

(Երկերի փողովածու , Գ • , էջ 31)
Միներվ այ ի բուն իմաստուն հաչուե- 

փակի թռչո ւնն է ՝ որ ին չպէս բո լորս դի
տենք [ու Չա րենց ը չէր կրնար չգիտնա լ) 
կ^երգէ միայն գի չեր ամ ո ւտին : Եր փա
կէ պատմ ո ւթիւնը ։

«Այե չեմ այլեւս **»ի չեփորուած շըր՜ 
ջափ ո խո ւթի ւնը Ա փիւռքի Պ^աչնակցա-* 
կան մ եկնա բաններուն կողմէ հասկցուած 
է միչտ իբրեւ աոաջին [կամ վերջին) 
քայ1Ը՝ ո ք1 Զա րենց ր կը հեռացնէր համայ- 
նավա րութենէն ու կը մօտեցնէ ր մարդ
կային կամ ազգային տարերքին։ Հոյա
կապ օրինակ WÎShfuI էՒմոԽոց/ր î Մ ին չ- 
դե  ̂ռ ։ Ա* ին չդեռը պիտի տամ չա փ ազան ց 
ամփոփ ձեւով՝ զանց ելով մանրամաս
նութիւնն եր ը եւ^ ապացուցումը (■f ա— 
սամբ տ րո ւած են Զ ար ենց ի դի տա մ ո ղո— 
վին նիւթերը ամփոփող հատորիս յառար- 
ջա բանին մէջ) ։ Ես տ յն չեմ այլեւս * * * y 
չեմ այն ֆիւ-թէ՚-ք՚ի ս թ ՝ ապագա յապա չտ 
բանաստեղծը որ է[, մինչեւ 1924, զս ր րս- 
տիպուեցայ իմ ձեռքովս ջնջել վերին ի չ-

խաղը , անձնականւ Լ 
մշակութայինի միջել արագ անզումՀ \ 
նաեւ ։ ''՞?

Բ^յց յանկարծ Ի. դարոլ վերջա^ 
րութեան' հա շո լեփ ա կա յ ին այս 
նուր կառոյցը կը խախտի : փանի մր 
նաստեղծներ որոնց մասին դրաե^ 
վերջին տասնամեակին այդ խախտՀլ 
ԷԸ վկայագրեն : Ին քն ըն կա լո ւմ ի կաՀ 
ցը այստեղ կը դադրի ի զօրՈլ 
նոր փնտռտուք մը կը ոկսի, Որ երբ^ 
չափազանց մօտէն կը կրկնէ զարուն 
լեփ ակա յին աւանդութիւնը, երբեմն ալ' 
"՛է մէկ կապ կը հաստատէ անոր 
Կ ր կնո ւթեան պարագաներէն մէկն է 
ճատ Եարտըմեանի ը անա ս տ I. ղծո լթ f, ,rllf 
որուն մէջ տեւական զգալի է Ափ/ոյ^ 
տիրող յա րա ց ո յ ցն ե ր ո ւն ներկա յութէդ 
Այդտեղ սակայն վերջապէս տպալոբոլ. 
թ ի ւնն ունինր , որ բանաստեղծները խ, 
կԸ կարդան, որ ազդե ց ո ւթի լննե ր , 
ցումներ հնարաւոր են : Որ հնչած ի, 
չէ հնչած վարկպարազի : կապի բաբսւ.
կայութեան պարագաներէն թուեմ Լ,
յաստանցի երկու բանաստեղծներ' վխ. 
լետ Գրիգոր եանը , Արթիլր Անդրան[,կեա. 
նը՚. վիոլետի արտադրութեամբ' ունթզ 
«"'J//'» ընկալումը լեզուին մէջ, լ,,ը„. 
կան «այլութեան» անլուր արձանագրոլ. 
թիւնը : Անդրանիկեանի գործով' ունքխ 
Հայաստանեան (կամ արեւելահայ) բա- 
ն ա ս տ ե ղծ ո ւթ ևսՀն մէջ կ •ւս րծ եմ առա\^ 
անդամ ըլլտլով* մթասքող ձգտումի մը 
մթասքողվ/ն [nJu[J հ ետա պնդող աշխա
տանքի մը վկայութիւնը՝ որ չափազսխ 
հետաքրքրական է : Ո՛չ մկկ աւանդու
թիւն տյս հեղինակին ետ ին եւ ո՛ չ մէկ 
վախ անապատին մէջ՝ քերթուածի աւդ 
տանէն ձերբազատ ՝ ան պա չտ սլան մնալէ 
Են քն ըն կա լո լ մի ե ղանա1յները ի ղօրու վմւ 
հոս վերստին ։

Պիտի վե ր ջա ցն եմ Ա արուչ Ե րամեա^ 
շուրջ քտնի մը անցողակի նչոլմներուԼ 
0 ա բարեր ա բա ր նոր անուն մ յն է ա
Ս փ ի ւս֊քի գրական տոմարներուն մէջ*, 
մասին գրեցի կարճ ակնարկ մը հինղև 
րսրղ ԵԱՄ ի էջերէն ներս [Լոս—Անճըլըս 
2002) : Եհ/ երկու դիրքերով
հ րամ ցնէ ն ո լա ղա դո յն ին ձգտող բա
նաստեղծութիւն մը՝ գի շերտ յին գրել մը 
որուն առանցքն է մերձեցումէն ա նդի՚ե 
մ արմիններու հմ ա յքը փո խադրուաե ե-
րելոլթապէս անպաճոյճ լեզուի մր 
Չկան հոս , առաջին [եւ նո յնիսկ եր1յ՛ 
րսրրշ) ակնարկով՝ բանաստեղծական սա 
վորամոէ պայմանականութիւնները՝ [f 
կտյ բառերոլ տյղ որսորդութիւնը կա^ 
դր ա կան ճա չա կի տյդ միամ տուիմիւևը 
չկայ փո րձառո ւթի ւնն ու փորձառականդ 
զանցող գաղափարներու տյդ սին հետա
պնդումը՝ որ եղան տասնամեակներ Լ10՛ 
րունա k' Բ"իջփն Արեւելքէն սերաե

խան ո ւթի ւնն ե րո լ հրամանով, եւ որուն նաստ եղծո լթ եան ախտերը՛. թսւցասաւ
սուգը կը պահեմ ՝ կը կատարեմ ՝ նոր ծր- 
նո լնդի մը խոստումս վ ։ Անձնական չրջ ա- 
փոխութիւն ուրեմն ՝ եւ անձնական սուդ ։ 
Ոտյց ապագա յապա չտ բանաստեղծը աքն 
մէկն էր ՝ որ իր կա րդին* անց եա լին հետ 
չատ որոչ յարաբերութիւն մը ստեղծած 
էր ՝ խզումի եւ մերմ՜ումի յարաբերութիւն 
մը։ Ունինք հետեւաբար կրկնահարթակ 
հաչուեփակ մը հոս՝ երկու կեցուածք 
անցեալին նկատմ ամ բ ՝ ^էկը միւսին վը՜՜ 
րտյ բարդուած եւ մէկը միւսը զանցող* 
մէկը * մչամլութային ՝ միւսը* անձնական * 
մէկը* խզումի՝ միւսը* սու դի . մէկը' 
մերմումի յանուն նոր սկիզբի ՝ միւսը* 
ամփոփումի յանուն ուրիչ տեսակի նոր 
սկիզբի մը* մէկը* յախուռն ՝ միւսը* խո՜ 
հուն : Այ ս կրկնահարթակ կառոյցը չա
փազանց չահ ադր դռա կան կը դարձնէ Ձտ- 
րենցի հաչուեփակա յթ դո րծողութիւն ր
1930-/ շ՞ւրք ։ Եւ լոյս կը սփռէ Ե * դարու
հտյ բանաստեղծութեան մէջ կատար- 
ւած տարբեր տեսակի հ աչուեփակներուն 
վրտյ՛.

Են չ որ չատ հակի րճ ն չումներ ո վ նկ ա- 
րադրեցի վերը կր վերաբերի ընկալումի ՝ 
աւելի ^իշ^ ինք նընկալՈլւքի րնդհ անո ւր 
կառոյցին՝ որ զգալի է Ե* դարու հտյ 
բանաստեղծութեան տա ր բե ր ձևաւո րում-

ներուն եւ իրագործումներուն մ էխ 
լեց ի ընկալումի տարբեր եղա^ռ Հ 
Առաջին հերթին' սուդը, որ /. 
պատմութիւն : Բայց նաեւ' շրջոԱք 
շրջափոխութիւնը : Աիներվռյխ խ

պատմութեան վերջալորոլթե,„ն.
մաթիք խզումը : ^որ սկիզք մը աՀէ
վելոլ մղումը : նորը պատմական 
ձընելոլ եւ յա ւե րմա ցն ե լոլ փորձր . 
փոփող զանցումը՛. փամանա կախոլսՀ, 
արձանազրոլթիւնը լեզուին մէջ. ' 
որիշ ձեւեր կան հաւանաբար ել 
միջեւ տեւական /um'nn ...Տ. քհ * _

կերպարանքով տրուած տյս յսւԱ11[ա<փՀ 
նե րուն գումարը կր կազմէ սակայն 
ցա րձակ դրա կա^լ մը իր չե չտ խ նորսլ՜
թեամբ՝ իր այլակերպ որոնումով՝ 
ւեփակի փոխարէն* րաց ու անորոշ 
բիզոնով ։ Ընթերցողը հոս կր հռւս1իս11' 

որ ի ս կապէս մամ ան ա կռ կՒցը 
ձ շլն է ընկա լում ին դէմ ցցուած՛. Հսն^11 
մր ծաւալով ու ձայնային երանգով) ո 
տպաւոր ի չ [անսուգ խզումի իր կարող՛1 
թեամբ) ՝ կը յայտարարէ յարդանր i 
ր1էսւ[՛ ապագան ՝ դէպի ա նսպասեին՝ ղ[ 

պի անսուգ գալիք մը՝ առանց Մ 
յի թերեւս եւ առանց իր իմաստուն ffy 
չունին ՝ առանց հաչուեփակի ԱԼՈքՈ1 
վարար։ Մեր ըմբոնս ւմէն սւնդթ 
բեմն։ Եամ ո՛չ իսկ այդ*. Եը լռեցնկ • 
հ ր ա լի ր է փ ո րձառո ւթեան ՝ րնթնրղ"
առանց հ ա ս կա ց ո ղո ւթ ե ան ՝ եւ տյգ ՚1 
ճառով իսկ' դ իչեր ային րանտոտեղ 
թիւն է՛. Բուի աչքեր կը •ցահա''1^

Կտր ելի՞ է կարդալ, կարդալ Ը"1'՜ . 
րապէս, կարդալ բանաստեղծ"1! / 
կարդալ մամանակի գիշերուան 
ռանց Ա իներվա յի , առանց մեր 
թառած բոլին : Ի՞նչ պիտի նշանակ t 
թերցո ղ ըլլտլ տյն ատեն։
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ՍՓԻԻՌՔԱՅԱՅ ՆՈՐ ԱԻՊԱԳՐՈԻԹԻԻՆԸ
‘W ԳՐհԳՈՐ ՇԱՃՒՆեԱՆ

“(յՈը բառը պէտք է հասկնա լ ժամա֊ 
նակային եւ ո րակա կան իր կրկնակ ի- 
մաստներով : Այս վ՛ի պա գր ո լթի լնը քսա
ներորդ դարու վերջին հնգամեակի բերքն 
կ եւ արդիւնք է նորարար ճիգի :

Խօսքր կը վերա բերքէ վիպական վեր 
լորձերու , որմեք իրարու ետ եւէ լո յս 
տեսած են Լոս- Անճըլը սի եւ Փարիղի մէջ. 
Արխիւ Հասնումի (1995), Նամակներ 
Զասւր-արէն (1996) , Սեմեր (1997) , Հար
ածը (1998) , Յանուն Հօր ել Որդւոյ 
(1999), Նշան (2000) : Առաջինի հ ե ղի-
նսւկն է Իշխան ճ ին պա շե ան ը , երկրորդի- 
նը եւ չո ր րո բդին ը' Վա հէ Պէրպէրեանը եւ 
մխս երկո լքին ը' Գրիգոր Պ ըլտեան ր :

Այս հեղին ա կն ե ր ր գրեթէ նո յե սերուն
դքն կը պատկանին : ճ ին պա շե անն ու Պէր֊ 
պկրեանը ե րի տ ա ս ա ր դ են , Պ րլա ե ա՛ն ը քիշ 
մը աւեԱ։ տարեց է : Երեքն ալ ծնած են 
Պէյրութ, ապա առաջինները հաստատ- 
ւած են Լոս—Անճըլըս ել երրորդը Փա- 
րիզ՛ Երեքն ալ կա զմա լո ր ո ւած են հայ
կական միջավայրի մէջ, յետոյ բաց- 
ւած՝ Արեւմ ո ւտքին ։ Հիմնական տյս ն ը- 
մանութենէն զատ ՝ ա ր ո ւես տ ի մամանա- 
կակիր ըմբռնումն է միայն՝ որ կը միա֊ 
^ընէ զիրենք։ Այքապէս իրարմէ այնքան 
տարբեր են ՝ որքան կրնան տա ր բեր ըէ- 
rz վէպի իըհնզ ս եւի ա կան ըմ բոնում ր 
ուհեցող իւրա յատուկ հեղինա՛ կներ : Յիշ- 
լած երկերը նոր հ ր ատա բա կո ւթ ի ւննե ր 
էն, բտյց ոչ՝ ս կոն տկի գործեր : Երեք հե~ 
ւվւնակներն ալ ծանօթ գէմ քե ր են ՝ Պ ըլտ- 
հանը ամուր համբաւի մը տէր է նոյն- 
[սկ * Այս ի ր ո ղո ւթ ի ւն ը հասարակաց ու- 
ԸԸԼ աըմանիք մր կ  ̂ապահովէ անոնց ♦ դք- 
տակից մտածումի ՝ կանխորոշ լնտ բու
րեան արդիւնք են տյս ս տ եղծադո րծո ւ— 
^քւնները յատ կան շող ն ո ր ո ւթ ի ւնն ե ր ը :

Ճ^ՆՊԱՇԵԱՆԸ յառաջապահ արձակա- 
գՒրՒ եւ էըտգրողի անցեալ մ ը ունի : 
Այս իրԱղութի լն ը շատ բան կը բացատ- 
[՛է իր վէպի բնոյթէն : Առողջ անպատկա
նութիւն մը կայ հոն՝ որ աւանդութիւն- 
սերուն գէմ ելլող ՝ զանոնք անտեսող ե- 
րիւոսւսարգինն է՝ ել արագ՝ աշխոյմ եւ 
ուղղակի դբեչ ա ձեւ մը, որ լրագրողի 
փորձարւութեամբ ամ րաց ած վա րմո ւ- 
P/ււն մը կրնայ Ըէէաէ»

երիտասարդ հեղինակը հանդարտ ըմ- 
բոստ մ րն է ՝ որ բնականօրէն , առանց 
թատերական կե ց ո ւածքի կը քեն ագատ է
Վն սերունդի հին սովո րութիւններն ու 
^չակութային ամ լութ ի ւնը եւ անոնց կը 
Հակադրէ իր նոր մտածելակերպն ու 
Հուռթի ա շխ ա տ ան քը : Ամ էն բանէ սւ֊
Ուսջ ան կը ստեղծադո րծէ իր անհատական 
Հաճոյքին համար՝ իր մէջ խայտացող ըս- 
^^ղծագործ եռանդին արտայայտութիւն 
Ա1ԱյԼՈլ- եւ չուզեր յաւակնի լ ՝ որ հ ան ր ա- 
յ[՚^ ս1ա րտա կանո ւթի ւն մը կը կատարէ ՝ 

Լա կութա յին առաքելութիւն մը կ՛ ի րա\~ 
^ործկ ՝ ինչպէս կը մտածեն յաճա իւ հին
սերսւնգի մտաւո բտկաններ :

Լրագրողի փ որձը կը յա յանուի յատ- 
Էապէս վէպի կառոյցին մէջ։ Հանդի- 

ոմներու չարք մըն է ան՝ իրարու 1“Վորդոզ տ ե ս ա կց ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւ ԼՂ^ա J
Cl Արուն իւրաքան չիւր օղակը կե րպա— 

Pt Տր կենդանագիրը կը ներկայացնէ եւ 
^որ կապուած բնորոշ դէպքերու շա-
բսէն մը յ

Հ^^դի պո ղը առաջին դէմ քով պատ֊ 
է մ ի շա ՝ ինչ որ կը նշանակէ թէ 

վէպը իր կեանքի մէկ շերտն է ՝ այդ
Հ բսէը յատկանշող խո րհ բդածո ւթի ւննե-

ԼՂԳ^ղումներով՝ արարքներով։ Եեան- 

W այս շերտը սկզբունքով կը համ ապտ^ 
ս/սանէ երկոլ ամիս ի խօլ ու հեւքոտ 

մը Լոս—Անճըլըսի հայկական խայ~
Հ՚Իղէս։ վիջավայրին մէջ, բայց իրա- 
^ն^թեան մէջ հարուստ է Ա՛յդ կարճ

‘մեսլկը պատրաստող հաւաքական ու

անձնական ամբողջ անցեալով մը՛.
Վիպումի այս կերպին բնական հետե

ւանքը այն է , որ ամէն ինչ տեսնուած ու 
ներկայացուած է պատմողի անձնական 
հայեացակէտէն : Այս մօտեցումը կը շեշ
տէ նայուածքին ո լր ո յն ո լթի ւհ ը , բտյց 
նաեւ ներկայացուածի ենթակա յական բը- 
^՚ոյթբ_ : Աեր առջեւ ունինք հայկական 
Լոս Անճըէըսի համ անկարը նոր ս եր ո լն
դին պատկանող ել հին մտայնութիւնը 
մերմող եսակեդրոն անհատի մը կողմէ։

Այս համանկարը կազմող րոլոր կեր
պարները բառային ստեղծումներ են, այն 
իմաստով Որ կերտուած են բացառաբար 
պատմողին բառերով՛. Անկախ, առար
կա յա կան գոյութիւն չո ն ին կարծես՝ ft- 

րենց ար՛արքներով չեն կենդանանար մեր 
երեւակայութեան մէջ՝ պատմողի խօս- 
քերով կը յօրինուին իբրեւ ենթակայական 
կերպարներ ՝ գրեթէ անձնական կարծի֊- 
քի մարմնացումներ։ Անոնց համադիր 
ամրողջո ւթիւնը ընկերո ւթեան մը պատ
կերա՛ցումը կը բերէ մեզի։ Հոս քննադա
տաբար նկարուած են հին ս երունդի 
ներկա յա ց ուց ի չներ ը ՝ երգիծական •Լրձ1՚՜ 
նում ով' տիպա բալին իւրայատկու թիւն 
սւնեցող անհատներ ը եւ հետաքրքիր
համակրական մօտեցումով' նոր սե
րունդի անդամնե ր ը :

Հայաստանի եւ Ա փիւռքի զանազան ան- 
կիւէւներէն Լոս—Անճրլրսի խառնա րան ը
մէ կ տ եղո լ ա ծ այս երիտասարդներու բարդ 
հոգեխառնութիւնն է զոր կը փորձէ վեր
լուծել ճինպաշեան։ Այս տեսակէտէ Ար- 
խիլ Հասնումի7/ պահանկարի մը անմի
ջականութիւնը ունի ել վաւերագրական 
.արժ՜էքը։ Ան պատմութիւնն է իր եւ սե— 
ր խնդակիցներուն հ աս ո ւնա ց ո լմ ին , 
ն ի ր ագո րծո ւմ ին ï

ճինսլաշեանի հերոսներուն մեծ մասը 
արեւմտահայ է։ Մականուններէն դա
տելով' քանի մ ր արեւելահայ ալ կայ ա- 
նոնց մէջ, բայց տեսակարար կշիռը Արե
ւելքէն գաղթած Ա փ ի ւռքահա յե ր ո ւ կոդ-՝ 
մ է ապահովուած' է։ Անոնք ընտանիքէն 
կամ նախկին միջավայրէն եկող հայկա- 
կանութիւն մը ունին , բայց նաեւ նոր ե- 
րեւո յթնե րուն նոր ձեւով հակազդելու 
կերպ մը, որ իրենց վերջին կայքին ազ֊ 
դեց ո ւթեամ բ կը բացատրուի : Այս կըրկ- 
նակ տարրերու համարկումով է որ անոնք 
անհատական ու հաւաքական ի ր են ց ինք
նութիւնը կը հաստատեն , կ ը/էան ï

Բարդ այս հոգեբանութեան բնական 
արտայայտութիւնն է լեզուն, որ կը գոր
ծածեն, աւելի ճիչդը' որով խօսիլ կու 
տայ զիրենք ճինպաշեան ։ Ինք ալ նոյն 
լեզուն կը գործածէ արդէն հեղինակային 
իր արտայայտութեան մէջ՛. 'ԼէպՒ ամէ
նէն հետաքրքրական իրագործումներէն 
մէկն է ան -, Աշխոյժ , արագ , առոյդ , ար- 
տայայտաձեւ մը, որ աւելի հարկատու է 
խոսակցական լեզուին, քան գրականին, 
որուն բաղկացուցիչ տարրերն են արաբե
րէնէ, թրքերէնէ, անդլերէնէ, նոյնիսկ 
ճէպէլ Մուսայի բարբառէն փոխ առնը- 
ւած ու ձեւափոխուած տարրեր , որոնք 
իւրա յատուկ համ մը կու ատն մեր ծա
նօթ արեւմտահա յերէնին :

ճինպաշեան չի գոհանար այսքանով, 
նոր հասկտցութիւններ արտայայտելու, 
հին զդա յութիւններ նորոգելու համար 
նոր բառեր կը դարբնէ։ Լեզուա շինու
թեան տպաւորիչ, բայց ինքնեկ ճիգ մը 
կայ ալս երկին մէջ, որ հիմնովին կը նո-
րէ վէպՒ արտայայտութեան աւանդա
կան միջոցները՛. Միշա չէ որ արդիւնա
ւոր է այս ճիգը, բայց բազմատասնեակ 
բառերու մէջ բուռ մըն են միայն անոնք ,
որ խորթ հԸ հնԼեն ■ Խոր^ հնչող տար՜
րեր են նաեւ ան գլի ա բան ո ւթի ւնն երն ու 
հայերէնի սխալները, որոնք սպրդած են 

վէպին մէջ՛.
խորթութեան միեւնոյն տպալորոլ-

թիմեր կը դո րծէմև հայհոյական խօս ելա- 
կերպը եւ ս եռայ քէն ft չափազանց ներկա
յութիւնը վէպի մթնոլորտին մէջ՛, ճին- 
պաշեան կ՚ըմբոստանայ թ-Ա1Ա|Ոլ^ւ մը դէմ ՝ 
կ՛ուզէ ընտելացնել սեռը եւ բնա կան 
դարձնել, բայց կ'իյնայ ծա յրա յեղու֊ 
թեան մ էջ ։

Լեզուական UJJU թե ր ո ւթ ի լնն ե ր ը ՝ սե
ռային այս սանձարձակութիւնը՝ երիտա
սարդական ամ րողջ այս եռքը՝ սակայն ՝ 
կրնան ս ր բադը ո լի լ ՝ սանձ ո լի լ ՝ հանդար
տիլ մամանակի ընթացքին։ Նոր խմոր- 
ւող ՝ քիչ մը պղտոր , փրփրուն խմիչքի 
պէս է ճինսլաշեանի վիպագրութիւնը : 
Պէտք է մամանակ տալ որ հանգչի ՝ որ 
մաճառը գինիի վերածուի։

ՊԼՐՊԼԱԵԱՀհԸ նոյնպէս Լո ս—Աչնճ ր ! րս ի 
նոր սերունդին ապրումներն ոլ հո դերա—' 
նութիւնը կու տայ՝ բայց րոլո բուք ին 
տարբեր մօտեցումով։ Վիպելու իր կեր
պը ա՛ւելի մօտ է աւանդականին ՝ բայց 
անձնադրո շմ է նո յնքան եւ յ ա տ կան շա- 
կան ։ Նամակներ Զաաթարէն^, մէջ իրա
կանն ու երեւակայականը կը հիւսուին 
իրարու ՝ կը ստեղծեն վիպական ա շխարհ 
մը՝ որ 90- ական թուականներու մեր ի— 
րականութիւնը կը ցոլացնէ եւ աղգա .Ամ՛- 
մեր մնայուն հարցերը կը հանդիսադրէ ։ 
Յանուն Հօր. հւ մէջ ալ իրականի
տուեալներով երեւակայական պատմու
թիւն մը կը ստեղծո լի ՝ ուր կը յայտնը- 
ւին արձագանգներ ը Ա իացեալ-Լյա հանդ-՝ 
ներու տեղական եւ հայկական կեանքին։

Այ ս վ է պ ե ր ո ւն հ եղ ինակ ր թատրոնի 
մարդ է միամամանա՚կ եւ գեղանկարիչ։ 
Այ ս երկու մա սնա դի տ ո ւթի ւնն երն ալ ար
տայայտութիւն կը գտնեն իր վէպերուն 
մէջ։ Անոնք թատերական են նկարչական' 
տես ար անա յին կառո յցի եւ տեսողու
թեան կարեւո րութեամբ' ստեղծում ի ել 
ընկալումի զոյգ գո րծ լն թա ցնե ր ո ւն մէջ։ 
Պ է ր պէ ր եան կը տեսնէ իր դրածը ու կեն
դանի ձեւով կը ցուցնէ զայն լութեր ցո
ղին : ի1 ր նկա րադր ութիւններ ը գունագեղ
ու տպաւո րի չ պաստառներ են՝ իր հե
րոսները' բեմի կերպարներ՝ որոնք բե- 
մ ական խ օս ա կց ո ւթ ի ւն կ՛ունենան բնա
կան հակո ւմ ով ։

բա՛ւէ որ երկու հոգի հանդի պին ի- 
բարու որպէսղի կացութիւն մը ստ եղ
ծուի ան մ ի ջա պէ ս ՝ ա յդ կացութեան յար
մարող բեմա յա րդարում նկա րադր ուի ել 
երկխօսութիւն զարգանայ։ f] ւ կերտուին 
խո բութի ւն ու թանձրութիւն ունեցող 
տի պա լէներ ՝ ո րոնց խօսքերն ու արարք
ները բնական տպաւորութիւն կը գոր
ծեն մեր վրտյ՝ նոյնիսկ երբ անոնք կը 
գտնո լին ա մէնէն ա նիբ ական միջավայրին 
ու պայմաններուն մէջ՝ ինչպէս է պա
րագան Նամակներու հերոսներուն Î

Այս վերջիններր միջին Հայեր են ՝ Ո—’ 
րոնք կ՛ ապր ին Լոս—Անճըլըսի մէջ Ար
ցախի ազատագրական պայքարին ու 
Հայաստանի անկախութեան տարիներուն ։ 
fitujg դրական հնարքով մը կը փոխա
դրուին երեւակայական ու ցնորածին 
վայր մը' Զաաթար՝ ուր վէպի գլխա՛ւոր 
հերոսը Հայաստանի դեսպան կը դառ
նա յ իբր թէ ։ Վէպի վերջաւորութեան 
կ՛ իմանանք որ այս ամ բողջ պատմու
թիւնը հերոսի «միջկեանք^ի տագնապին 
ու հոգեկան հիւանդութեան արդի ւնքն 
է՛. Հեղփն ա !լփ դրական հնարքը կ' առա ր- 
կայանայ մանաւանդ բայական ժամա- 
նակներոլ մասնաւոր գո րծածո ւթեամբ : 
Յնո րական բաժթեն ե ր ո ւն մէջ անսովո ր 
ներկայ մը կը գործածուէ հեաեւողական- 
օրէն, մ էնչ էրական մասերուն մէջ սո
վորական անցեալ կատարեալով կը պաւո- 
մուէն դէպքերը Տ

Յանուն Հօր/: մէջ նման երկուութէւն 
չկայ, բայց էրական տուեա լներու օգ
տագործումով կերտուած է վէպական 
ամբողջ աշխարհ մը, որ հեղփնակէ ըս- 
տեղծագործ երեւակայութեան կը պար
տէ էր զո յութէւնը՛. Պէրպէրեան , որ լալ 
ծանօթ է Լէբանանէ ել Մէացեալ—՚Եա— 
հանդներու կեանքէն, Պէյրութէն Լոս-Ան- 
ճըլըս գաղթած երէտասարդ մը եւ ա- 
նոր հայրը կր տեղաւորէ բնորոշ պայ
մաններու մէջ ու թոյլ կու տայ որ ա֊

ռաջացած սկզբնական կա ց ո լթ էւնը ղա ր- 
գտնայ վէպական ստեղծագործութեան 
բնական օրէնքներով : Հօր տէպարը ներ- 
շնչուած է գրամոլ չափահասէ մը նախա— 
տ է պա ր էն , զաւակէնն ալ' թատրոնը սէ- 
րող երէտասարդէ մը*. Տեղաւորուած Լ nu— 
Անճըլըս ի առօրե՛ային մէջ՝ ուր պա
տահմամբ կը հան՛դի պին ամերիկացի 
պոռնիկի մը՝ անոնք կը գործեն իրենց 
բնաւորութեան ու պա յմ աննե րու թելադ
րանքով ու կ՚ապրին վիպա չՒ արհի կեանք 
մը՝ որ իրականի պատրանքը կոլ տայ իր 
հ ա ր ա զա տ ո ւթ ե ա մբ :

Այ ս իրողութեան մէջ է ո ր կը կայանայ 
հեղին տկի յաջողութեան գաղտնիքը» հա- 
մորլեչ կերպարներ ստեղծելու եւ լաւ յօ
րինուած պատմ ութիւններ պա՛տմելու ա- 
նուր անա լի տաղանդ մը ունի ան՝ որուն 
շնորհիւ ամէնէն անսպասելի դէպքերն 
անգամ ընդունելի կր դա ռնան լնթերցո- 
ղին։ Եւ֊ անդամ մը մտնելէ ետք վիպա
կան հնարանքի ոլորտին մէջ՝ տյս վեր-֊ 
ջինը հետաքրքրութեամբ ՝ հմայուածի 
պէ ս նոյնիսկ՝ կը հետեւի գործողոլ- 
թե ան մինչեւ անոր վախճանը։ (իողո- 
վըբրէտյթն պատմիչի մը պատումի ու 
պատկերացումի բն ա կան տ ա ղան դո վ օմ~ 
տուած է Պէրպէրե ան ։

Ա բամիտ ու անչար ե րգիծողի ա նվէ- 
ճեւէ շնորհով նաեւ յ

ո լ վէպերուն մէջ ալ կան տիպա
րի ՝ կացութեան ՝ խօսքի ծիծաղի բազ
մաթիւ առիթներ ՝ որ լուրջ կամ ողբեր
գական այս գործերը կը դա րձնեն նաեւ 
հաճելի րնթերցո լմի նիւթեր։ Հեղինակը 
անմեղ ծաղրի կ՛ենթարկէ իր բա բեկ ամ— 
ները ՝ որոնց անունները շրջուած ձեւով 
կոլ տայ Նամակներու հերոսներուն կամ 
ան չա ր ծիծաղի առարկա յ կը դա րձնէ մը- 
շակո յթՒ գործիչներ։ Ջի խնայեր նոյք,- 
էսկ Ւր անձին ՝ քանի իր մականունին շըր~~ 
ջօնն տլ կը գործածէ իբրեւ վէպի հերո
սի անուն ։ Անվն ա՛ս զո ւա ր թա խոհ ու- 
թեան այս հակումը տեսակ մը մեղսակ
ցութիւն կը ստեղծէ իր եւ ընթերցողին 
մէջէլ, այս վերինը մասնակից կը դա ր- 
ձըևէ ստեղծում ի խորհուրդին ու վայել- 
քէն՛.

Այս բոլոր առաւե լո ւթիւննե րու կողքին 
Պէրպէրեան ունի նա՚/ւ թերութիւն մը՝ որ 
1էտ րելի է բարեբախտաբար դիւրաւ ս ըր- 
րադր ել ։ J1 ր ալ լեզուն ՝ ինչպէս ճինպաշ- 
եանին ը ՝ խոց ե լի դա րձած է անդլիա բա
նո ւթիւնն եր ով ու սխալներով՝ որոնցմէ 
սակայն ՝ դմուար չէ ձերբազատի լը։ Պ է ր~ 
պէ րեան բնական տաղանդ մըն է եւ ինք
նուս արուեստագէտ մը ինչպէս թատ
րոնի եւ ն կա ր չո ւթեան ՝ ա յնպէս ալ դը- 
րական արտայայտութեան ասպարէզին 
մէջ։ Պ ատճառ մը չկայ որ առաջինին nt- 
երկրորդին մէջ նուաճած վարպետութիւ
նը ինուաճէ նաեւ երրորդին մէջ։

Պ ԸԼՏԵԱՆ f1 վէպերը մաս կը կազմեն 
շա՛րքի մը։ Աո լորն տլ՝ տպուած եւ ան
տիպ ՝ կը վե ր ա բե ր ին յ ե տ—ե ղե ոնե ան շըր~ 
ջանին՝ յետահայեաց կերպով
կ՛ ան դրա դաոնան նաեւ բնաշխարհի կեան
քին եւ տեղահանութեան սարսափներուն ։

ՆԼէսլ ը ՝ իրեն հ ամ՛ա ր ՝ ծանօթ կեանքէ 
ներշնչուած եւ ծանօթ միջավայրի մէջ 
տեղաւորուած պատմութիւն մ րն է՝ որ 
ստեղծագործ երեւակայութեամբ կը վե
րա կառո լցէ ու կը վերասլատմէ փո խա
կե ր սլո ւա ծ Ւր ականութիւնը։ Այս պատ- 
մ ութիւն ը աւանդական ընթացք չունի : 
հիիէպքերու շարունակական զարգացումդ 
չկայ հոն։ (Հարադրական ՝ խճանկարա
յին կառոյց մըն է ներկայացուածը։ Հոն 
տարբեր մամանա կնե րու մէջ յայտնուող 
դէմքեր ու պատահող դէպքեր իրենց տե
ղը կր գտնեն նոր ամբողջութեան մը մէջ, 
որուն խրացումին խր <քմա սնա կց ո ւթխ ւն» ը 
կը բերէ նաեւ ընթերցողը յ

Պ ատում խ ձեւն ալ խ ւր ա յա ա ո ւկ է ՛■ 
Սկզբունքով հեղինակը իր մանկութեան 
ու պատանութեան չբջ՚մնի գէպք^ՐՐ ԵՐ 
պատմէ ու դէմքերը կը կենդանացնէ 
պատմողի մը կողմէ, որ իր կրկնակն է՛. 
Ուրեմն առաջփն դէմքով տրուած պատ-
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Էշ 2> ^ՒԲաԷԽ Մայիս 4, 2003 « e ա ռ- ax Մ Ւ Տ + ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

մութիւն մրն է մեր կարդացածը*. Puijg 
այս առաջին դէմքը մ ի չա նոյն մանուկ 
կամ պատանի պատմողը չի ներկայացը- 
ներ ՝ ու կը պատահ [t որ երկրորդ կամ 
երրորգ դէմքն ալ իրեն վերաբերին յ Ո~ 
րովհետեւ ան նաեւ կերպար է. հեղինա
կը զայն դուրսէն ալ կը տեսնէ ու կը 
ցուցնէ ։ Գրողական հնարանքը ճարտար 
խաղի մը կը վերածուի ել երբեմն ըն
թերցողը ճիգ պէտք է ընէ գիտնալու հա
մար , թէ ո վ է թօսողը ï

Սեմերու մէջ պատումը որոշ չափով 
միալար է տակաւին է Զայն մը կայ, մօրը 
ձա յն ր , ել լսող մը պատմողը* Մօրը եւ 
ուրիշներուն ձայնը իր մ էջէն կը լսենք 
մենք ել իր միջոցովը կը ճան շնանք միւս 
դէմքերը։ Հարուածէ պատմ ե լաձեւը 
տարրեր է-. Մէկ գլուխէն միւսր հ ա յետ- 
ղա կէտ ը կը փ ո թո լի եւ հայրասպանու
թեան միեւնոյն դէպքը կը տեսնենք ղա~> 
նաղան անձերու տես ան կիւն էն : ^աւյու- 
թիւնը կր բարդանալ նաեւ այն պատճա- 
ռով որ տարբեր հայեացակէտեր ուներ ող 
այս կերպարները կը ներկա յաղուին միշտ 
պատմողին կո ղմ է : մէջ ալ պատ
մողը հին դէպքեր կ'ոգեկոչէ , բայց ա- 
նոնք ուրիշ ծէր ունին եւ կեդրոնական 
ոլրէչ անձեր ՝ աշխարհագրա՛կան նոյն 
մէջավ այր էն եւ թաղային համատարած 
կեանքին ուրիշ դրուագներ կը հանգիստ- 
գրեն î

Վիպական այս գործերը ուրիշ տարբե- 
բութէ ւնն եր ալ ունին ♦ ՍեՄերՀ/ $ հակառակ 
ճայն է ներկայութեան , տեսողական ըզէ֊ 
դայ արանքէն դիմող գործ է մանա
րանդ իր նկա խներ ու շարքերով ու այդ 
նկարները ապրեղնող կենդան ագի րնե րով , 
^է^է յատկապէս լսողական զգայարանքին 
գիմ ող գործեր են ՀւԱրՈլ.Ա1ծր ել ՆշսւԹշ/ :

Ց ս^որդա կան երեք կենդան ագի րնե րով 
ստեղծուած ամբողջոլթիլն մըն է Սեմե- 
թ/լ , որ երեք կիներու ոդիսականին մէ- 
ջէն բնաշխարհէն տարաշխարհ քՀ_ոլորԼ 
հայութեան պատմութիւնը կը վերստերը֊՝ 
ծէ ել անոր բնաւորումը կը ներկա յա
ղբնէ նոր կայքի մէջ։ Այս պատճառով ալ 
կրնանք ըսել՝ թէ մայր իշխանութեան 
շրթանէ պատմութիւն մրն է։ Տղամար- 
Ղ՚էկր զոհուած են ՝ կիներն են որ ազդէ 
դո յո լթ էլն ը կը պահպանեն ու նոր պատ— 
մ ո ւթի ւն ը կը գրեն : Իգական դէմ քե րու 
վէպն է :

Հարուածը դէպքեր ու է աւելի ։
Հայրասպանութիւնը, որ կորիզը կը կազ- 
մէ պատմութեան ՝ գլխադիր դէպքն է 
ինքնին : Անոր շուրջ կը խմբուին միւս- 
ները՝ որոնք կազմաւոր ո լող գաղութի 
պատմ ո լթ ի ւն ր կը շինեն : Հոս արդէն տ ը- 
ղամար դէկն են գործող գլխաւո ր անձե- 
րը ,որքան ալ որ կիները իրենց ղերը 
ուձւենան թաղային մթնոլորտին ու հա
ւանական հ ո դե րանո ւթեան ստեղծումին
մէջ..

Նշանե ալ դէպքերու վէպ է , յատ
կանշական կերպարներով, կենդանի տե
սարաններով ու սիրային - սեռա/ին որոշ 
մթնոլորտով : Տուն մը ել ընտանիք մր 
ծանրութեան կեդրոնն են տյս պատում- 
վեր/ոլծումին, բայց անոնց շուրջ կը տ ըր- 
լի նաեւ թաղի կեանքը ել սձնոր երկա
րաձգումը քաղաքի ա յլ մ աս եր ուն մէջ :

1էյս վէպերը նոր ու իւրա յատուկ են ի- 
րենց արտայայտութեան կերպով :

Պ ըլտեան վիպումի յատուկ լեզու մր 
ստեղծած է անոնց մէջ i Դիրքերս լ , թեր- 
թերոլ կամ խօսակցութեան սովորական 
լեզուն չէ ան, կենդանի արտայայտաձել 
մըն է) հիմնուած առոյդ արելմտահայե- 
րէնի մը վրայ , որ կ՚օդտագործէ նաեւ 
խոսակցական հայերէնի մանրամասն ու- 
թիւններ , տեղական կամ միջազդային լե
զուէ փոխ առնուած եզրեր , բա յց մա՛
նաւանդ բարբառային տարրեր, որոնք 
բացառիկ կենդանութիւն մը կոլ տան 
հեղինակային թէ՛ կերպարային արտա- 
յա յտութեան :

Լեզուի իւրա յատկութեան կ՚ընկերա
նայ դբելաձեւի ել տպելաձելի իլրա- 
յատկոլթիւնը։ Պը/տեան ճկուն կերպով 
կ՚ընդե/ոլզէ պատմողական, նկարագը- 
րական ու խօսակցական մասեր , հոգե
բանական վերլուծումներով կը խորացնէ 
ղանոնք, կը ստեղծէ շարք մը պատումի 
ման ր ապ ահ ե ր ու , իրենք իրենց մէջ ամ֊ 
րոզ^ ’ րայՅ իրարու ագոլցուող համա
դիր կերպով..

նախադասութիւնը կը փռուի էջի լայն
քին , կը ծաւալի , կ՚ոլորուի , խօսքի ա- 
ռարկան' անձ, իր, ապրում, կը ներկա
յացնէ կարծես բոլոր կողմ երէն , կը ման
րամասնէ, կ՛ երանգաւորէ հաստատում 
մր, զայն ընկալե/ի կը դարձնէ մեր միտ
քին ու զգայարաններուն.. թօսքր կրնայ 
յորդի լ պարբերութենէն , նոր պարբերու
թեան մը, պա ր բերո ւթի ւններո լ նիւթ

1. «OIT'lirm* նՐՋՈԿԽ՜Ն ՕՈԻՐՋ
ՐԱՖՖԻ ԱՃԷԱեԱՆ

ւ[> փնտռել Վահէ Աչականէ տողէն 
էւրայատկոլթէլնը։ Ի՞նչ է որ հազիւ 

մը տող կարդացած՝ գիտէք որ ձեր 
կարդացածը Օշական է ու միայն Օշական 
կրն ա յ ըլլա լ : Շոշափած նէլթերո՞ ւն
մէջ՝ րառապա շա րի՞ն ՝ մթնոլորտի՞ մը, 
աշխարհահայեացքի՞ մը, թէ ոճի՛ մը 
մէջ ։ Բանաստեղծական գործեր ուն մէջ 
յստակօրէն զատորոշուող՝ բայց նաեւ 
արձակին ՝ որուն վրայ կհուզենք ակնարկ 
մը սեւեռէլ այսօր փորձելով անոր մ է ջ
բանալ հարցումներու այս կծիկը :

ՏԻԵԶԵՐՔԻՆ ՄԷՋ :
«Կար ոն չկար ապսիլրտ, անպէտ տիե- 

զէրք մր կար, որու մէկ յետին փշրանքին 
վրայ նետուած, թափուած էին նոյնքան 
աննշան , անիմաստ մարդկային էակներ , 
որոնք իրենց անսահման միամտութեան 
մէջ կը կարծէին թէ տեւլ մը ձեւով մը 
աստուած ըսուած թան մը կայ , որ կը 
զրաղէր իրենց ճղճիմ կեանքերու ւիրկու- 
թեամր»1 : Այս հոյակապ տողերով կր 
բաց ուի Օշականի արձակ գրո ւթի ւնն ե ր ո լ 

երկրորդ հատորին առաջին գլուխը ՀԱ ի-
ըս օրը՛» ։

Գրութիւնը կը կրէ հփամանա կտկի ց հէք_ 
եաթ» են թ ա խ ո ր ա գի ր ը : Տարօրինակ 
^էընաթ մըն է այս մէկը.. Փոխանակ անց
եալին մէջ թաղուած ըլլա լո ւ , ինչպէս 
<ձկար ու չկա բ՛րուէ սկսող հէքե ա թն ե ր ր 
սովոր են ր լ լալու րնդհանրապէս ՝ ենթա- 
կայ J-ամանակի կրծումի հետեւանքնե
րուն' իտէալականացոլմի , հեռաւորու
թեան ընձեռած գո ւնա ւո ր ո ւմ ի , ա նիր ա—՝ 
կան մթնոլորտի , այս մէկը առաջին բա- 
ռերէն իսկ սթափեցնող հովի մը նման 
ընթերցողի դէմքին կը զարնուի իր ա~ 
ռարկայական բրտութեամբ : Գործած-
ւած եզրերը խօսուն են' ապսիլրտ, ան
պէտ , յետին փշրանք , թափուած էակներ , 
աննշան, անիմաստ, անսահման միամը- 
աութիւն, ճղճիմ կեանքեր: Օշականի 
<«Գամանա կա կից հէքեաթ^ը' ի տարբե
րութիւն մանկական հէքեաթներու խայ
տաբղէտ ու գունաւո ր ա շխ ա րհն ե ր ո ւն' 
ունի իր իւրա յատուկ մթնոլորտը՛.

Առաջփն ակնարկով' ուրուագծուածը 
ամբողջական լքո ւածո ւթե ամ բ յա ակա-՛ 
նշուող միջավայր մը կ՚երեւի ։ Ինքնիր 
վրայ փ ա կ y էնքն էր ան օգն ա կան ո ւթ ե ան 
յանձնուած միջավայր մը՝ ուրկէ կար

հայթայթել, նոյն մ ան րա խո ւղա կան յատ~ 
կանիշերով օմտել շա րոլնակոլթի լն ը յ 

Երբեմն լման էջի մը երկայնքին : Բայց 
նախադասութիւնը կրնայ նաեւ քանի մը 
բա՛ռով սեղմուիլ նոր տողի մը վրայ , քա
նի մը բառով տարազե լ ըս ո ւած ը կամ եզ
րակացնել զայն*. Այս արտայայտ ի չ լե
զուն ել անոր գո րծած ո ւթե ւսն ճկուն ձե- 
ւԸ գլխս՚՚-որ նուաճումներէն մէկն են այս 
վէպերուն .. Պըլտեան ղա յն կը ստեղծէ 
միտքով, բայց կ՚օձ՜տէ զդա յա բանն ե ր ո լ 
թելադրած՜ բոլոր նրբոլթիւններով ։

Կ օդտագործէ նաեւ տպագրական արդի 
ա րհ ես տ ա i/ա րձո ւթե ան ընձեռած հնարա
ւոր ո ւթի ւններ ը : Տարբեր գիրեր կը գոր
ծածէ, էջագրումի նոր ու անակնկալ ձե- 
լ1*ր, հատումի ել հ ա տ ո լածո լ.մի նշանա~ 
էս՚ւԽ կերպեր։ Պատմութիւնը կ՛ ըն կալ- 
ւի միտքով, բայց նաեւ տեսողութեամբ' 
էջփն վրայ իր փռուածքով, էջերու յա
ջորդականութեան տրամաբանական տրո
հումով ու բաշխումով։ Վէպը կազմուած 
է մ աս եր է , մասերը' գլուխներէ ։ Ասոնք 
իրենց կարգին տրոհուած են հատուած
ներու ել մ ան ր ահատռ լածն ե րու , որոնք 
բացոլթիւններով կ՛ան ջատուին իրարմէ ։ 
Եւ ասոնց մէկէն միւսին անցումը նշա
նակալից է միշտ եւ նպատակադրուած։ 
Պրլտեան վէպի ամբողջ նիւթը ներկայ 
կը պահէ իր երեւակայութեան մէջ , կը 
մասնատէ զայն ու կ՛տղուց է անոր մ ան- 
րամասներր ըստ վիպումի պահանջին։

Վիպել կառուցել կը նշսձեակէ ամէն 
բանէ առաջ, ստեղծագործական երեւա
կայութեամբ կեանք տա՛լ բանա յին կա— 
ռո.!!յ[՛ մԸ։ ասեղնագո րծո ւթեան պէս բա
նէ է անոր տարրերը ու յեռել էրարու ։ 
Վէ^ելոլ ա րուեստը գրելու ա րհեստա՜ 
վա րմոլթէւն են թ ա դրէ ։ Ըսել չէ , սա- 
կայե s որ աւանդական վէպէն մեղէ ծա
նօթ էատարրեր' կերպար՝ մթնոլորտ՝ 
մէջավայր ւ տագնապ ելլն • ՝ չեն օգտա- 
դո բծուէ ր հոն : Պարզապէս տարբեր է

ծես որեւէ ե լք չերեւիք : Անոր բնա կի չ- 
ներր կը կարծեն թէ տեղ մր կայ իրենց 
կեանքերուն փրկութեամբ զբաղող աստ- 
ւած մը ՝ սակայն պատմողը գիտ է թէ 
եղածը միամտութեան արդիւնք պատ
րանք մըն է լոկ : Աակայն ո՞ րն է պատ
րանքը* Աստուա՞ծ ՝ փրկութի՞ւնը՝ թէ 
երկուքը :

Կ՛ար ու չկար հէքեաթը կար ։ Հէքեաթր 
կր Վերաբերի նոյնքան մարդուն՝ որքան 
աստուծոյ : Յատկանշականը երկուքին
յարարե րութեան ան ւԼե րադարձ կորուստն 
է y որուն կը հետեւի իմաստի կորուստը*. 
Ո՞ւր փնտռել սակայն եւ ինչպէ՞ս փրկու
թիւնը անիմաստ էակներու ճղճիմ կ եան—» 
քեր ուն՝ թափուած անպէտ տիեզերքի մր 
լետ ին փ շ րան քին : Կա՞ լ իմաստ' իմ ւս ս տ է 
պարսլուած տիեզերքի մր մէջ՝ որուն մէջ 
իյնալով հանդերձ' մարդիկ «ԱլլլՈՆԱւծ 
ւոեւլ մր երթալու եւ րան ւ£ը դիանալու 
խաբկանքին՝ Խոսեր էին քսաներորդ 
1լ.ար» : Ղ*ոյութենապաշտներու անհեթե- 
թի թեման է անշուշտ ՝ - չիք աստուած ՝
չիք փրկ ութիւն ՝ մ Լւ ա յն կեանքը ՝ — ա յն- 
քան սի րելի Վ • Ա շա կան Լր ՝ որ զանազան 
ձեւէ ր ո վ դար դաց ուզած է ան 50 տար- 
ւան դրական գործո ւե է ո ւթեան ամբողջ 
ե րկսւ յնքին :

Աստուած մեռաւ*. Ղ*ուցէ մեռած էր 
սկէղրէն։ Մարդ արարածը մինակ է տի
եզերքին մ էջ :

ԵՍ ՈՂՋ ԵՄ:
Հերոսներուն մօտ կրկնուող յանկերգ 

մրն է այս մէկը' երբեմն անոնց բերան- 
ներուն մէջ' երբեմն եղերական ապր ո ւմ 
միայն՝ հիւանդագին պնդումի մը նման՝ 
աղերսանք մը՝ կարծես բառերով էսկ 
կեաքէն ներս սսլրդէլ փափաքող՝ մինչ
դեռ ենթական միշտ կր մնայ անոր լու- 
ստնցքին : Հարցը ողջ ըլլալը չէ միայն' 
տ յ լ կեանքին մէջ։

«Ամէն անգամ, որ Զատկուան կամ ամ
րան արձակուրդին միջերկրականեան եր
կիր մը, Յունաստան կամ Կիպրոս եր
թար , կը խախտէր անձնականութեան 
կեդրոնը, անմատչելի րան մը կը դաո

նար , ինքն իր կրկներեւոյթը գրեթէ : Աեւ 
պայուսակը ամուր րոնած , կոկիկ , ըզ- 
գոյշ' կը կորսոլէր մարդկոլթհան անդի
մադրելի իրաւութեան ւքէջ : Շապիկը 
դուրս ինկած , ծուռ գլխարկով , կարճ ու

զանոնք տալու հեղէնակէ մօտեցումը*. 
Իր ներկայացուցած թաղամասը վաւե
րագրականէ չափ հարազատ պատկերն է 
է րական էն ՝ պատմուած դէպքերը առնը- 
ւած են թաղամասէ է րական անցեալէն՝ 
րո էո ր կերպարները Լւ ր ա կան նա Լսատ է- 
Ալեր ունէն եւ երբեմն նո1 յն անունները կը 
կրեն՝ բայց այս ամ բոզք ր վերօայ&յյրծ-/ււ.սքձ-

» վերսւ/^ւ^/^/ք ուած ՝ ւէէ պա կան է ր ագո ր—՝ 
ծո ւմէ մ ը մ էջ Հ ա մա դր ո ւած ։

Իր վիպակա՛ն առաջին երկի լոյս տես
նելէն առաջ Պ ըլտեանը տիրական դէմքն 
էր սփիլռքահայ ձամանակակից դրակա
նութեան , շնորհիւ մտաւորական իր 
պատրաստութեան ու բանաստեղծական 

գր ա բան ա կան վաստակին : Սեմերու ,
Հարուածէ ել Նշան^ հրատաըակոլթենէն 
ետք ան իր տի ր ա կա լո ւթի ւն ը կը տարա
ծէ նաեւ արձակի մարզին մէջ։ Ու տա
ղանդի միեւնոյն ոլձով ել գրողական մի
եւնոյն արհ ես տավա րձո ւթե ամբ նոր ու- 
գՒ կը բանայ սփէւռքեան վէպէն առջեւ։

կարապետէ մէեւեոյն դերը կթնան խա~ 
զա Լ ճէնպաշեանը եւ Պէրպէրեանը տա֊-՛ 
էլաւէն որոնումներու ել խմորումէ հան- 
դըրուանէն գտնուող ամ երէկահայ նոր 
դրականութեան համար։ Աայց կ^արդէլ- 
նաւո բուէ՞ արդեօք ա յս առաքելո ւթէ ւն ը $ 
քսանմէկերորդ դարու սկէզբը ^utJ 
ր ականո ւթէ ւնը կ'ապրէ՞ ստեզծագո ր-
ծ ական նոր հանգրուան մը :

Նախանշանները քաջալերական չեն» 
տարէներէ է վեր նոր ու արմէքաւոր ա- 
նուններ չեն յայտնուած Ա փ է ւռքէ գրա
կան հորէզոնէն ւԼրայ եւ ներկայէս գրա
կան ոչ մէկ շա րմում նորում է ու նորո
գութեան յոյսեր կր ներշնչէ աշխա րհա- 
սփէւռ մեր դաղո ւթն ե րուն ^էջ* Կրնանք 
սակայն մ խ էթա բուէ լ այս վէպերու գո
յութեամբ ոլ մաղթել՝ որ այս երեք հե
ղէնա կն երու ստեղծագործական տենդը 
վարակէ չ ըլլայ նաեւ ուրէչներոլ համար։

Գ* Շ*

նիհար սեւէ աււաւ-փսլխաւլ , 
զինք» : ԼՓաԼսստականըյ

Պտտմռլտծքին հերոսը ալ, 
պիտի ը/լտր գործածել հակսՀլ Խ 
րը, Տսվհաննէս անունով քստս^Լ^ 
ամուրի, համալսարանի դասա, 
է, որ կը նախ ընտրէ «Միսթրր շ? լ 
չուիլ Պիպլռս ճամբ„րդական գ 
կի գործակալին կողմէ , Այնքան 
կը զանուի դիրքերոլ դրացնոլթեան Հ< 
չափոլած֊ձեւոլած յարաբերոլթք,^'
ոլորտէն ներս համալսարանդ /, 
սենեակի պուտերուն , 8սվհաննէԱ1"", 
ճան չնա յ ին քղին ք ։ Ամէն խախաոլմ ճ' 
կէ' կԸ յանձնէ զինք անձկսւթեսէնները ։ 1 1ԸՈ՛

«Մէկ օրէն միւսը ըոլոր տկսղտւթԱ 
ները, զորս այնքան խնամքով Նո ձ. 
կէր Պէյրութ’ մէջտեղ կ՚ելլէին քՀէ 
յանկարծ մեծ կը թոլէը, Հ
կը ցցուէր, ամչկոսաւթիլնը, սւնփոոՀ 
թիւնը, ինքնավստահութեան հսկլպ w 
րապը, նոյնիսկ կծծիոլթիլնը p,
կը դաոնար ծայր աստիճան զգայուն 
ցելի, մորթազերծ, չէր համարձակս և' 
րելակին հայելիին մէջ ինքգինքին նափ 
լու, երր մարդ ըլլար մէջը . ամէն մպ 
դու ճամրուն վրայ ինքզինքը արփղք k 
զգար ու այս աոտոլ վանգտալէն Խլ 
անգգալարար փարտըն մի ըսեր Խ պա. 
րապ սենեակին • • •» :

Հոյակապ է երբեմն Օշականի նկարա. 
գրելու այս ոճը , քանի մը տող ել ար^ 

ստեղծած է ենթակայի վախերուն ամբ„ղ\ 
ներաշխարհը ։ Պատկերը կը լարսլի Հ. 
կադր ոլմնե րով' մէկ կողմէն համս,լսա. 
բանի ապահով պատեր ու դասախ^բ 
միւս կողմէն արձակուրդի վայրին ւքէ\ 
կորսուած ու խոցելի օտարականը։ Էա. 
տարեալ դրսոլթեան նկարագրութիւն ւքք| 
ուր ենթական բռնուած է ան/ուծե/ի հա. 
կաս ո լթիւնն ե ր ո լ հանգոյցի մը մէջ. իկ 
կողմէն կարելին կ՚ընէ պատկանելոլ հա- 
մար շրջապատին , մտնելու համար 
վխտացող կեանքէն ներս , միւս կսղի՚է 
կր մնայ բանտարկուած ինքնիր մորթկ՛է 
սահմանէն։ ներս կիս,աւա րտ վիճակի ւ/յ

Տակաւին , այս բոլորին մէջ, իրեն կչ 
թուէ թէ զբօս ա շնիկներուն մէջթնթւկ 
միակ իրականը, միակ ապրողը, որով
հետեւ «ինք միայն գիտէր, թէ կեանքի 
ւքէջ բոլորն ալ թուրիսթներւ պէս ւսր- 
ւեստական էակներ էին» : Մինչ ան կերմ 
է կե տ նքի աւա ղտն էն ծա յրը ու ամէն 
ջանք կ'բնէ կ արենաչ նետուելու անոը 
•եկջ։ ինքղինք կը < ամ ողէ որ պատկերը 
ճիշգ հ ակա ռակն է ՝ թէ էնքն է մ Լակ 
ապրողը թուրէս թներու արուեստական 
աշխարհէն մէջ։

ՀՄէոթըր ճէք?> փախստականն է՝ ոը 
ետէն ձգած «Ղահրի իրենց ւոնսւկին hjiBj 

ռտքով—ձեռքով կը փորձէ էէպատ- 
կան է լջթ այզէ , թո լրէ ս թնե ր ո լ երանութեան 
ա շխա րհ էն ՝ որ կը մնայ մէշտ էրեն Հա- 
մ ար անհասանելէ՝ դէտնալով հանդերձ 
որ հոն ալ չկայ փրկութէւն ՝ որուԼհետեւ 
անոնց աշխարհն ալ արուեստական է : Ան 
փախստականն է կեանքէն ՝ որուքհետեւ 
մարդոց կեանքերը զբօս ա շրջէկնե րու 
րերուն նման' համ րուած են ու էնչ 
ըխեն չեն կրնար բռնել զայն*. Ապր^[ու 
համ ար ՝ անոնք ս տ է պո ւած են անկէ /' 

բա ձինը գողնալու։ Աա կայն 
գիկ գիտե՞իր թէ' մի՛նչ իրենք կը քնան^ 
կեանքը կը սահի կ՚երթայ։

ԱՐԹՆՑԷ՜Ք:
«Լայն, տարածուն, աււատ հով մք՛ 

լոյսը ճաթելէն ի վեր կը հոսէր քարս^ 
ամայի փողոցներէն, սակայն իրակ®՜ 
նութեան մէջ , որքան որ կը յիշէի& լ^՜ 
դիկ՝ այդ հովը թնալ չէր դադրած >1® 

գելէ, հետապնդելէ, փախչելէ, 
լէ, _ ո՞ւր կ՚երթար, ինչո՞ւ Է՚Կ1?1"՝'' 
ի՞նչ նշանակութիւն կար այգ վա(1 f 
մէջ , մա՛նաւանդ՝ որ մարդիկ կային,? 
օդի անորոշ , տկար շարժում մը մի։֊ 
կը զգային ու պզտիկ անկիւն մը f? 
ւած՝ կը սպասէին, որ թան մը u]®1®1 
հէր • • • : Անշուշտ ոչինչ պաաահծյ® 
Գրեթէ անշշուկ' հովը շարունակեց 
թալ ու մարդ չգիտցաւ, թէ ինչ է 
նէր-կը դաււնար» : ԼԱծու}

Մէկ կողմէն հովուն անիմաստ 
միլս կողմ էիե մարդոց նոյնքս^ 
մ աստ սա ա ս ո t մ ո mu նի մը , սր մաստ սպսւս ում ը րա սր սը։ ■■/• ւ֊ ՚
Անհեթեթին մէջ մէկ բան կարել!' ”
նել անոր մ էն չեւ ^՜այր[Լ երթ^Լ 
նախ պէտք է արթննալ այդ I'!""1101 
թեան ։ Պէտք է սթափիլ ։ ’
լած նստե/ով չէ վերջանար *

Լ ՚ " .,սի, a

սնոնՏ
____ .. հայել1’<

pmjp» վերնագրով կարճ կտոր!’'11 
կոլ եղբայրներ են' մէկը վաթ

զ՛ .
համար վիճակը' Օշական յա^աՒ 
ներուն հետ կը ներկա յացնէ 
կապատկեբները , որպէս էր

Fonds A.R.A.M
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եԼս-ն դերձակ մՀ ՏոլԼԱՀՀ' տ"^-^եղ

A «Թ, î"zt'"// ամուսնացուցած ել մի,
,հ ^րգՒ t "f տասը տարի "ր"֊"1՛"՜ըի տ֊
/Տ բանդերուն մէջ անցընելէ ետք օր 
j /„ .այտնու!’ եղբօր տան շեմին : «Ո՞վ 
/ պոռացեր էր կի&Ը խոհանոցէն , մինչ 
լիսրգիս fitîPu հԲեԲ Կ1 I1? ԲՒկքւԲղ զանգը- 
ւածը, միակտուր, անխորտակելի ինք֊ 
քւՈլբիւն մն> եւ Ինք՝ քոՎԲնտԻ, խեղճ ու

«ԱծոԼ»/,^ մէջ հակադրուողները հայ 
կեւ թուրք ժ ըն են: Մինչ առաջինը հո-
Թ մէջ րոնուաե 
1 . < » !

'ծ է, կեանքէն ոչինչ 
Հաւկցած՝ կեանքը ափերուն մէջէն սա- 
հերվ' «րռնէ » Տակոր , բռնէ . . . շո՛ւտ 
աթւ՚ր , tpt անշուշտ կրնաս դիմանա!» , 
կկրորդը' Մեհմէտ, պ աո կած է հողին , 
«փորին վրայ , դէմքը խրհր ցհխին մէջ , 
րեւհրր թացեր յ մատները բացեր խոտե
րու արմատ ներուն տակ մխրճուելու [ . . .] 
որպէսզի աւելի լաւ րոնուի, ամրա_ 
Guij [•••]»։

թուրքը
«Փախստականը»/, կէսերուն կը „կսի 

րւյտնուիլ ան ու կը շարունակուի «ԹսՈ- 
կարդին շուրջ»/, մք£: Այսպէս' «Փա- 
իըստսւկսւնը» կը պարունակէ Jf) պատ- 
մուաեք, որոնց աոաջին չորսը դրուած
li 1971-էն 1974՜/, միջել , հեղինակին
տակաւին Պէյրութ կեցութեան ընթաց— 
թն, մինչ «Ածո լ» էն սկսեալ կտոր- 
ները, 1976-Հհ մինչեւ 1980, դրուած են 
Տվլատելֆիա : «Թակարդին շուրջ»/, ցր_ 
ըլթթնները թուագրուած չեն, սակայն 
նիւթերէն ու անոնց մէջ երելցող ակնար
կութիւներէն կ՛իմանանք որ անոնք 
ղլուաե են սկսելով ո լթս ո ւնա կանն երո լ 
սկիզբէն' փիլատելֆիա , հասնելով ոլթ- 
սունականներոլ երկրորդ կիսուն , երր 
հեղինակը կը տեղափոխուէր Աան֊Ֆրան֊ 
սիսքօ :

իուրքին հետ հանդիպումը ուրեմն, կր 
ղոպաղիսլի հեղինակին մերձաւոր արե- 
մքթն Ամերիկա տեղափոխութեան,' 

ետք: Մամ ան, ա կա կի ց թուրքն է' 
Ամերիկա ուսանելու եկած թրքուհին, 
թուրք դեսպանին վարորդը , իր կենդա
նական գոյութեան մէջ սա՛հմանափակ- 
ւաե Աեհմէտը : «Յակոր պահ մը շուարե
լէ, - սա խե՞ղճն էր , որ զինք ծեծած էր 
H կողոպտած իր տունը ... ; կեանքին 
ւքէ( շատերու հանդիպեր էր , ոմանք իրեն 
«[է։ ուղեւորներ , արկածախնդիրներ, ոլ- 
քիշՏեր Մեհմէտին պէս' գրեթէ կենդա
նական ու դանդաղ քաշկոտուող, զորս 

ծգհբ' անցեր-գացեր էր ինք» : Գա-
րիարաբանական, հիմերով ցուցադրում k Vp-է Օշական :

Մէկ կողմէն հողին երեսին քաշկռտը- 
""I Մեհմէտը, միւս կողմէն հովուէ, մէջ 
բոնուած կեանքի ուղեւոր Ատկոբը, ո- 

Մեհմէտ «անբուժելի վնաս չէր 
կրնար հասցնել , ո՜չ , որովհետեւ ինքը 
ուրիշ ոլորտներու էակ ըլլալու էր, շատ 

ռուներէն կոլ գար , իմաստութեան փո- 
?|մ։ զինք կը ծածկէր ու շատ հեոու տե- 
1 ր կ երթար , լհ ցոլն , ուոած U1RU1—
զասաներու պէս ժամանակ կը րոնէր,
4P հաւաքէր, կեանք կը ստեղծէր ու ան- 
Գին կ՚անցնէր. ո՞ Լր , անդին , մտածեր էր 
յա ախ , աոանց պատասխանը գտնելու , 

Այգ չէր կալւէւորը» : ճիչդ է որ
I J տ^ղ եա թ ա ղան ո վ թուրքը չէ ՝ սա-

,ll‘ նուազ գաղափարաբանական նկա֊
II ոլթիբյխ չէ տրուածը։ Տակոր ի֊

<այկականութ[,լն մը կը ներկա֊
, գարերու իմաստութեամբ հզօրա- 

ն որ ան զ ած է թուրքին եա թա գանէն 
։ Կտորը ունի «հայկական ֆաքԼ 
են թ ա խ ո բա գի ր ը ։Ա ւրեմն եղածը ի֊ 

Հղփանա ղում մըն է ՝ բան մը ՝ որ ս ի֊ 

է F Հեղինակին հ որոմն մէջ ան կը 
ս P ր տեսնել գարերու երկայնքին ան֊ ff ^Ւ ՀԱէյոլ[^եան մը ընթացքը։

, տողը սակայն խօսուն է • ի֊
Լ կան ա ղ ո ւած հայութեան անմիջա֊

\ Կը յ^ջորփէ անհեթեթին կամ ան֊

^ոլՀ՚՚քա "Ր կը
է կկգփ-. «Այդ չէր կարեւորը», „-

քևո տքԼ ^ամանակը րո-եելը աւեյի կա- 
թ F է ) քան գիտնալը թէ ուր /լեր-^
Հ '. >՚“ւանաԸս1Ը աԼ երթալիք տեղ ալ

./ տկոբ y չնայած ո չին չ հասկցած
էի՚ոե^ռ,^ ’ ^^երոմ, յիշողութեամբ 

Ս . ր ՛է ւ՚^Ը թուրքէն անգին է , որուն 
Հւ.Ա1յ"Լ^^ւնը llP ծառայէ ճիշդ այդ 
^նդե ՚՚ձ' ^^1, աԸտաՅոլելու • Ասով
„ , F Հյակոբ աւ ազատում խունե^ւրտէն: Լ Գ Շ

ԹԱԿԱՐփի

էս՚յԱ'"ւոերւ}րական : ե1 լ արձակ գոր- 
կա ո մհտակայ եզր մըն է ասի-
բԱւ’„ք թ ^աոս՚յէ [՛բրել խորհրդանիշ,
ւր,? • “կե ^ա,1ր՜ւքՈԲ՜Իէ] ' առաջնորդող յը֊ 

Ա,ս.ոո ռկՀԼՈԼՈ Լ —. մաՆքլլ անհեթեթ է ԸԳ

արարածը Ըսուած է անոր թակարդին
- էջ , ՝ փախուստ չկ,սյ : Վերնագրին
նման դրոլթիլններն ալ կը դաոչնան 
այդ թակարդին շուրջ , փորձելով մար
դիկ սթափեցնել անոր գոյութեան: Ո- 
րեվհետել մարդիկ կը քնանան , ,լա ւ ես 
մահաքունի մէջ են , չեն ծնած տակա- 
ւֆն’ Փրկութիւն չունին, բայ3 գոնէ 
արթննա յին :

ահարեկչութււնը
«Թակարդին շոլրջ»ը կը պյւ։րՈւնակէ /։_ 

նԸ դրութիւն , որոնցմէ երկուքը՝ իրենց 
ծաւալով կր կազմեն հատորի կկ„էն ա՛
ւելին: Ամենածալալոլնը «Օծումը»!, 
որ կը գրաւէ դիրքին մօտ 300 էջերուն մէկ 
երրորդը: ԱնՈր կր յաջորդէ «Ալարայր 
80» խորագրով „լ «պատմական ֆանթէ֊ 
գի» ենթախորագիրը կրՈղ թատերական 
դրութիւնը ;

Օշական այն հազուագիւտ գրողներէն 
է , որոնք փորձած են 1975-1985-/, միջել 
ծաւալած հայկական ահ աբեկչո լթեան 
չարմումը նիւթ դարձնել դրականու
թեան: Մ արկ Նշանեան' ակնարկելով Ա֊ 
շականի բանաստեղծութեան' ցայն ո- 
րակած էր «դրական ահա բեկչո լթի լնթ : 
Բանաստեղծութեան մէջ անշուշտ վերո- 
նշեալ շա րմո ւմը բա ց ա յա յտօ ր էն մուտք 
չի դործեր : Աակայն Օշականի բանաս
տեղծութիւնը' ե՛լ իր լեզուով ոլ ոճով , 
&Z'֊ ՒԸ հիւթերով առաջին օրէն ունեցած 
է մարդիկ մահաքունի թմբիրէն ա ր թ ըն- 
ցընելու , ցնցելու կոչում մը : Աւելի ո՜ւ, , 
արձակի մէջ Օշական ուղղակի նիւթ ը֊ 
րած է հակաթոլրք ահաբեկչական շար
ժումը, զետեղելով զայն թուրքին հետ 
հակադրումի ընթածիրէ մը ներս : Աա
կայն այդ փորձերը «ուշացած որդեգրոլ- 
մ^ի տպաւորութիւնը կր թողուն ու յա
ճախ դուրս չեն ժլլեր ի տ է ալական աg— 
լած հայութեան մը կաղապարէն: Մինչ
դեռ բանաստեղծութիւնը մինչեւ օրս կր 
շարունակէ պահել իլ. «ահաբեկողէ ու 
կաղապարներէ ազատագրող շունչը :

Իր տեսակին մէջ եզակի դրութիւն մ բ' 
«Օծումը»' առնելով ահա րեկչութեան 
թեման ընթաց իկ հակաթոլրք արարք- 
ներէն , կը բերէ զայն ու կը զետեղ է հա f— 
կական ի ր ա կանո ւթեն էն ներս : Ահաբե
կիչները Հայեր են ու արարքը տեղի կ՚ու
նենայ հայկական եկեղեցիէ մը ներս' 
պատարագի ընթացքին ։ Մ բագի րը կը հա- 
էադրէ մէկ կողմէն խելացի , կայտառ ու 
իտէա լի ս տ տզաք , որոնք կ՛ուզեն զի
րենք շրջապատող հայկակս,կանութ եան 
«միթր պայթեցնել»' տեսնելու համար թէ 
Կ11 գՒ1^J ան եւ ման ա ւանգ յուսա լուէ 
որ նոր բան մը կը ծնՀ մft ւս կողմէն 
յոգխած , ձանձրացած ու տա ր քը առած 
քահանան ու կրաւո րական ծուխ fi մը մա֊ 
տՒ լԼրայ հաշուուող ներկայտցոլց է չնե֊ 
րը: Իրենց արա բքով, տղաքը կը փորձեն 
Չառեւանգելէ պատարագը ու փլուզում 
մը յառաջացնել թէ1 ներկաներուն ՝ թէ՛ 
մ ան ա լան գ պատար ադող քահանա յխն 
մէջ ։ Եթէ հաւատքը զօ րա ւո ր է } պէտք է 
դիմանայ։ Եր ենց գործոողւթեան դա-՛ 
գա թնա կէտը կը կազմէ քահանան մեր֊ 
կացնելու արարքը։ Ւ զարմանս բոլորին՝ 
քահանան չի փ լի ր ՝ ա,ք[ կը շարունակէ 
պատարագի մատուցումը։

Օրին մեծ աղմուկ հանեց այս գրու
թիւնը ՝ որովհ ետեւ կարգ մը ընթեր֊ 
ցոզներ չկրցան կամ չուզեցին նկարա՜ 
գրուածին մակերեսէն անգին անցնի։
0 չական սակա յն ա յս գրութեամբ քա֊ 
բացած հ ա յկա կանո ւթեան մը «միթը 
պայթեցներչէն անգին բան մըն ալ կ^ընէ ։

Կորութեան հերոսը Տէր ԷԼւետիս ՝ սո֊ 
վո րական քահանայ մը չէ։ Տէինքը իր ե֊ 
կե ղեց ի ին կապողը հա ւատքէն անգին^ 
անոր հայկակս/նոլթիւեն է: Անո ր մէջ կը 
տեսնէ սսն ե՛լ իր հայրենիքին, ե՛լ իր ազ
դին կա րոտը , անկէ կ՚աոնէ անոնց սէրը î 
«Ամէնքէն գաղտնի ինքը իր աոանձին 
հասկացողութիւնը կնքեր էր հեոու, ան
կարելի աստուծոյ մը հետ, որուն խաո
ներ էր իր գաւկին ու հայրենիքի խանդը 
ու մանաւանդ հայ ըլլալու սա տենդա
գին, ջերմեոանդ զգացումը, որուն հա
մար էր որ իրականոլթեաճ մէջ, րոլորէն 
գաղտնի' կրօնական եղեր էր» :

Տագնապի գագաթնակէտին Տէր Աւե
տիս կը կատարէ շատ իլրայատոլկ ա- 
ղօթք մը. «ասանկ, տե'ս, [•••] հոս պի
տի ըլլաս որ հասկնաս ինչու խեղճ բայց 
հպարտ մարդ մըն եմ ես , որ ապուշ տ- 
պուշ կը խօսի մինակը [ • • •] ես աոանձին 
եմ, մարդ րան չի կրնար ընել ինծի ոչ 
ալ դուն րայ ց ես ասանկ եմ • հայ քահա
նայ եմ, միւսներուն յիսուս միսուսին չեմ 
հաւատար...» եւ աւեխի վար «ոչ գութ 
կ՛ուզեմ ոչ ալ քու սէրդ, ես ամէնքն ալ 
ունիմ, միայն կ՛ուզեմ որ աոանձին չմը- 
նամ...» ծւ «միայն ասաեղերր եղիր որ 
գիտնամ թէ ես ալ գոյութիւն ունիմ, ես

ալ մարդ եմ • . . քեզմէ ուրիշ ըաճ չեմ 
ուզեր»:

«Միթը պայթեցնել , այո՛ հ որմէ ան֊ 
դին կը մնայ մարդը դէմ յանդիման իր 
առանձնութեան : Փախուստ չկայ անկէ: 
Գրութեան բուն հերոսը քահանան է, ռր 
գիտակից ըշլտլով հանդերձ անհեթեթի 
թակարդին մէջ ր ռնո ւած վիճակին մար
դոց, ոչ թէ միայն չի փչիր, այլ այդ 
պահուն հաւատքէն անդին տեղ մը անց
նելով վերստին կը ծնի: Այդ է օծումը: 
Որովհետեւ հայ քահանային համար 
իր եկեղեցին ընթացիկ քրիստոնէական 
հաւատքէն անդին բան մըն է, իր հա
յութեան ուղն ու ծուծն է : Իրականոլ- 
թեան մէջ' Օշական կը կրկնէ իրեն սի
րելի իտէալական հայութեան մը միստի- 
քը: Զարմանալին այն է որ «գայթակ
ղողն եր՛» ը չէին կրցած ա յդքան ը իսկ 
տեսնել ♦ ♦ ♦ յ

*Լյոյն միտքերը կ'արտա յա յտ ո լին ՝ 
տտրբեր կաղապարի մ էջ ՝ «ԱւԱ1րլԱ1յթ 
80»/' ^էջ*- Այս ֆտնթեզիին մէջ Եղի չէ 
պատմի չ՝ Աւարա յր ի ճակատամարտին ա֊ 
միս մը մնացած՝ երբ արդէն ամէն բան 
որոշուած է՝ կողմերը պատրաստ ՝ մէկ ֊ 
մէկ հարցաղրոյցի կր կանչէ անոր գըլ- 
խալոր գերակատարները ու ձայնագրի i 
գործիքի մը օդնո ւթեամ բ' «պատմ ու
թէ ան համտր^Հ կ^արձանագրէ անոնց մը֊ 
տերմագոյն յոյզերն ու հաւատամքներ ր 
իրենց բռնած դի րքերուն նկատմամր : 
ՄՒ^Է Վասակ Աիլնի կը տպաւորէ իր հ ը- 
մուտ դիւանագէտի հեռատեսոլթեամբ , 
Վա րգանն է որ իր պատաս խաններ ով [սօ
սափողը կը հանդիսանա յ օչականեան թե- 
մ ան ե րուն î

«Ւնծի համար , համալսարանի օրերէն 
իսկ, Փիլիսոփաներուն, պատմաբաննե
րուն այդ բառերը միշտ սուտ, պարապ 
թուած են , հայութիւն , պատմութիւն , 
հայ եկեղեցի անունով որեւէ իրականու֊ 
թիւն չեմ զգացած, այլ միայն ցիր ու 
ցան դժբախտ մարդիկ սրճարանը նստած, 
կանգառին կայնած, մինակ քալող մուր
ճիկ» : Աւելի վ ար խօսելով հաւատքի ու 
փրկութեան մասին' «մակերեսն է հա— 
ւատքը, աւելի խորունկ բաներ կան մար
դուն մէջ , իմ մէջս , խորհրդաւոր ախոր
ժակներ , տարօրինակ պահանջներ, կայ 
հաւատքի ծարաւ' որ աւելի կենսական է 
քան հաւատքը» : Իսկ Ե ղի շէի հարցու- 
մին' «Ուրեմն ինչպէ՞ս պիտի ւիրկը- 
ւինք»' «Ւ՜նչ Փրկութիւն... չկայ, չկայ 
Փրկութիւն, դատապարտուած ենք ապ
րելու» :

Ահաւասիկ օչականեան գո յո ւթենապա շտ 
թեման' «դատապարտուած են ապրե
լու» : Այդքան: Ասիկա դնե/ Վարդանի 
բերնին մ էջ, ուրիշ ինչի՞ կը ծառա յէ ե- 
թէ ոչ Չմիթը պայթեցնելու^։ Օշական 
Ւր ումերու գագաթնակէտին է այս թե֊ 
մա յով ու հաւանաբար իր անուն ը անով 
պիտի շարունակէ ապրիլ հայ գրականու֊ 
թեան ածուին մէջ՝. «Միթր պայթեցնելէ 
միամամանակ անոր տեղ ոլրիշ ձ*ը ղնե֊ 
լով : Անմ ահ հա յութեան միթը ՝ որ դըտ֊ 
նո լելով իսկ ապսիւր տի հողմի աչքին՝ 
երբ աստուած իսկ մեռած է ՝ կը չարու՜ 
նակէ եւ պիտի շարունակէ իր ընթացքը 
դարերն ի վեր î

ՊԱՐՈՒՆԱԿԸ
թեմաներու շարունակութենէն բացի 

բանաստեղծութենէն արձակ կան նաեւ 
լեզուական ու տողերու շարունակութիւն֊ 
ներ ՝ անցումներ , կարելի է ըսել ներ֊ 
թափանցումներ : *եախ 0շականի լեզուն 
վախցող մը չէ մողովրդական ՝ օտարա
մուտ ու գռեհիկ բառապաշար էն՝ փողո֊ 
yb բառապաշարէն՝ այն լեզուէն որմով 
մարդիկ իսկապէս իրարու հետ կը յարա֊ 
բերին ու կը սիրաբանին՝ գուցէ մըղ- 
ւած հե բուներու բերնին մէջ վաւերական 
հնչելու փափաքէն ՝ բայց մ անաւանդ իբ
րեւ Չշեղեցնող» թեքնիք ։ Ենչպէս ՄարԿ 
Նշանեան կը նշէ' Չդր ական ահաբեկչու֊ 
թիւնը^ նաեւ տողերուն մէջ է ու գոր
ծածուած բառե րո ւն ։ վերել բերուած 
օրինակներուն մէջ կան տեղեր ուր տողե
րը կարծես անուղղակի հեղինակի բա
նաստեղծութենէն կու դան ։ Հա լան ա բա ր 
ալ անխուսափելի է այս ներ թափ անց ու֊ 
մը մէկէն միւսը՝ ^րբ դրողը միասնա
բար կը զա ր գա ցնէ երկու սեռերը :

բան ա ս տ ե ղծո ւթ ի ւն ը իր մ ութ ու 
քանդող հանգամանքով ՒսԿ Կ.1Լ մնայ 
անընդհատ պեղելի ՝ հեղինակին ա րձա
կը երբեմն կը գտնուի Չտափակ իյնա
լու» ՝ ինքղինք սպառելու վտանգին տակ ։ 
Առաւել եւս' մանաւանդ աւելի ուշ շըր֊ 
ջանի գրութիւններուն մէջ ։ «Թէ1ւ1|Ա1թւլ.լւն 
մէջ»// կ աո բները ՝ թա*քի քանի մը հա
տէն ՝ ընդհանրապէս բա լա կան մատչելի 
են ՝ մինչդեռ մ ան սլ
լանդ հին կտո բներ ը ոմւին մութ ու 
խանգարող մթնոլորտ մը՝ որ զիրենք կը

դարձնէ ալ աւելի հետաքրքրական : Հոն 
իշխողը ո*֊գգակի ողբերգական երանգ մը 
ունի ՝ ու պատմ ո ւածքն ե ր ը ծանր գրեթէ 
հեղձուցիչ մթնոլորտ, մը՝ Որ ամբո ղջո֊ 
վին յարիր է շօշափուած թեմ աներ ուն ։

Առաջինին հակահերոսը ՀՄիսթըր ճէք» 
կեանքին առաջին գինովութեան ընթաց- 
ըի^ե ՝ ինկած ինքնիր փսխունքին մէջ՝ կը 
սպաննէ իր հետ գտնուող ամերիկուհին ՝ 
առանց իսկ անդրադառնալու ըրածին ։ 
«Ա^Ա^Ա» վերնագրով պատմուածքին հե
րոսը Առաքել՝ իր կինը կը սպաննէ ջը- 
ղա յնութեան ուշակորոյս պահու մը խե֊ 
լագս,ր ո ւթեան սահմանին: Առս, քելի կեր
պարը նաեւ բացառութիւներէն է: Մինչ 
հերոսներն ու հակահերոսները ընդհան
րապէս կը ծառայեն գաղափարաբանական 
նպաաակներ արաայայաելոլ ել ատոր 
համար ալ երբեմն շինծու կը թոլին ըլ- 
ԼաԼ: Աս֊աքելի կամա ց—կամա ց աճող ղա լ՜ 
["'■iPli 1 աա րիներոլ կուտակուած թո յն ը , 
կեանքէն վրէմ առնելու աճող ղգա ղու
մը իսկական բռնկում մ ը կը հանդիսա
նան: Բացառիկ գագաթնակէտէ մը ետք 
սակայն, վերջին էջին, պտտմ ո ւածքը կը 
մնա յ առկախ :

Ուրիշ թեքնիք մը որ կը գործածէ Օչտ
կան , հաւանաբար ֆրանսական Նոր Վէ
պի ազդեց ութեամ բ , դիտանկիլններուն 
ու պատմողներուն մէջընդմէջ փոփոխու
թիւնն է, առանց յայտարարելու սակայն 
փոփոխութիւնը : Մինչ պարբերութիլն- 
ները կը փոթուին , քանի մը տող կարդա
լէ ետք կ՛անդրադառնանք որ դիտանկիլ- 
նը ժէկ հերոսէն անցած է միւսին : Ալ քա
նի որ ընդհանրապէս մտածումներ են 
տրուածները, ընթերցողն ալ ակամայ 
կ՛՛անցնի մէկուն ներաշխարհէն միւսին, 
կացութիւնը կը դիտէ տա րբե ր անկիւն- 
ներէ :

Վերջապէս լեզուն , հերոսներուն պէս , 
յաճախ կը մնայ լոկ միջՈց մը : Ընթացիկ 
արեւմտահայութիլնն է, բաւական յըս— 
տակ, երբեմն արհեստական: Հոյակապ է 
կարճ ն կա ր ադր ո լթ ի ւննե ր ո լ , կամ խո
սակցական տողերով մարդոց ինչ խալի 
պատկանի լը ցոյց տալուն մէջ֊, Ինչպէս 
վերը կը ն չէինք, Օշական քանի մը տո
ղով հոյակապ մթնոլորտներ կը ստեղծէ, 
ամ բողջ հ ոդե բանա կան են թա թեքս թե ր , 
որոնցմով «թակարդեր կը լարէ անհե
թեթի բեմադրոլթեան : Գեղեցիկ են ա յդ 
տողերը ել ,,, մ բո ղջ„ ,[Jիւրա յատուկ' 
պիտի ըսէինք օչականեան : Ընդհանուր 
առմամբ սակայն 0շականի արձակը գա
ղտ փ ա րա բան ա կան արձակ մ րն է , նմա
նս ւթեամ ր քիչ մը (իան֊Փօլ Ա ար թրի վէ
պերուն , ուր հ ի մնա կան նսլատակը գա
ղափարներ փոխանցե/ն է: Նոյն հեղինա
կին հետ ան կը կիսէ աըգէն դոյութենա֊ 
պաշտ կեցուածքը կեանքին հանդէպ :

Հարցում ով կը սկսանք ՝ Օշտկանի ար
ձակը զատորոշելու միտող։ Փորձեցինք 
մէջբերումներով տալ անոր դոյնն ու հա
մը։ Աշնի կա շեշտակի կր յայտնուի մ ա^֊
նա ւանգ ֆան թէղիներուն ու հէքեաթնե
րուն մէջ։ Ե*֊րտ յատուկ արձակ մը՝ որ 
^,ո,խ ատեն ե1 լ ոճ է ՝ ե1 լ բա ռա պա շա ր , 
ե լ մ թնո լորտ բա յց մ անաւանդ ա շխար- 
հահայեացք ։ 'քսաներորդ գարու կիսուն 

աԸդ^ կը Օչտկան ՝ ու իր դրականութիլ֊ 
նր կ^արտացոլէ մանաւանդ փարիղեան 
ուսանողական տարիներէն քաղած ան
հեթեթի ըմբռնումը՝ ել անոր կի րա րկու֊ 
մը հայկական Սփիւռքէն փրցուած պատ
կերներու վրտյ։ Բտյց նաեւ հայութեան 
իւրա յա տուկ իտէա լ մը՝ որուն հաւա
տամքէն երբեք չշեղեցաւ մինչեւ կեան՜ 
քին վերջը:

Ր. Ա.
(1) Մեջբերումները կու գաճ «Փտխըս- 

տականը» եւ «թակաբդին շուրջ՛» հատոր
ներէն , լոյս տեսած 1987-ին Անթիլիաս եւ 
1988-ին Նիւ-Եորք : Ասոնցմէ զատ Օշա
կան ունի բազմաթիւ արձակ գրոլթիւն- 
ճեր ցրուած մամուլի էջերուն մէջ : 1995- 
ին լոյս տեսաւ 90-ակաճներուն գրուած 
արձակներու «Սերունդներ» հատորը’ 
Պէյրութ , իսկ 1996—ին բանաստեղծոլ- 
թիւն-արձակ խառն կտորներ պարունա
կող' «Համբոյր» եւ «Ինքնութիւն» հա
տորները' Սիտնի եւ Անթիլիաս :

(2) Տե'ս- էոս-Անճըլըսի մէջ Վ. Օշա
կանի գրական գործունեութեան յիսնամ- 
եակին համար պատրաստուած Հրայր 
Անմահունիի տեսերիզը : Օշականի բա
նաստեղծութեան մասին տե՜ս- Մ • 'Նշան
եանի «Շշուկներ Վահէ Օշուկանէն» ու
սումնասիրութիւնը «Հասկ հայազիտա' 
կան տարեգիրք»^: Զ • տարի (1994) ր՜իէ-իՏ 
մկջ :

(3) Տե՜ս- Մարկ Նշանեանի «Գրոհ գրո
ղին դէմ» յօդուածը լոյս տեսած «Հորի
զոն' գրական յաւելուած»^. 1990 Նոյեմ
բերի թիլին ւքէջ , ինչպէս նաեւ անոր 
«Վահէ Օշական արձակագիր» գրութիւ
նը նոյն թերթի 1990 Մարտի թիւին մէջ :

Fonds A.R.A.M
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ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՍՓԻԻՌՔԱՀԱՅ ԱՐՋԱԿԸ

W հԱՋՒԿ ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

սարակաց եզրեր գտնել անոնց մկջ՝ ի 
տարբեբութիւն Ա փիւռքի 1922 “ 1975 սե
րունդի գրութիւններկն ։ Ե^նչ են այս սե
րուն գ—զան ազա/նո ղ հասարակաց եզրերը : 
Առաջինը ՝ հ աս կնա լի կ ՝ Եղեոնի հանդէպ 
տարբեր մօտեցումն կ։ (Արգկն՝ Ա* արկ 
Նշանեանի նման ՝ այս մամ անա կա կից սե
րունդէն շատեր ՝ նոր բառամթերքով մը
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Maître : ...Il n’y a pour s’exprimer que 

la prose ou les vers.
Monsieur Jourdain : II n'y a que la 

prose ou les vers ?
Maître : Non, Monsieur. Tout ce qui 

n’est point prose est vers, et tout ce qui 
n’est point vers est prose.

Monsieur Jourdain : Et comme l’on 
parle, qu'est ce que c’est donc que 
cela ?

Maître : De la prose.
Monsieur Jourdain : Quoi ? Quand je 

dis : «Nicole, apportez-moi mes pan
toufles et me donnez mon bonnet de 
nuit», c’est de la prose ?

Maître : Oui, Monsieur.
Monsieur Jourdain : Par ma foi! Il 

y a plus de quarante ans que je dis de 
la prose sans que j’en susse rien...

Բայց Մէօսիէօ Ժ ուռտ էնք։ Մ էթրը կը 
սքսալէր։ Ամէն խ» չ որ բանաստեղծութիւն 
չէ i ար ձակ չկ : Օրինակ' առօրեայ իօ՜ 
ս ա կց ո ւթի ւնը : 1960-ա/^ահ թո լա կանն ե-
րու ս կի ղր ին , լեզո ւա րան Առման էադոպ- 
սըն քոքթէյլ ֆարթի/ր մը սահմ անուան 
սենեա՛կներու մկջ զետեղեց բազմաթիւ 
գաղտնի ձա յնագրող մ երեն աներ : 'pnf— 

ետք վեր լուծելով արձանա գըր— 
ւած խօս ա կց ո ւթ իւնն ե ր բ' յանգեց աւ այն 
եզրակացութեան ՝ որ նո յնիսկ ուսեալ , 
վերնա թաւին պատկանող անձերու խօ- 
սա կցո ւթի ւնը հեռու է ճշգրիտ արձակ 
րւ1աւէ I - խօսք է՝ րե րական ակտն ել շա
րահիւս ական Օ րկն ըներ խախտող ՝ կտ ըր~<
տուած եւ ա ատար :

ք*այց նւ այնսլկս շատ աԼելի դիւրին կ
ըսել տյն' թե է որ չէ տրձակը , քան տյն' 
ինչ որ է: Օրի տա նական Համայնագիտա
րանդ , օրինակ ՝ թկ՛ կը հաստատէ որ ար
ձակը ունի իր օրէնքները , թկ՛ ալ որ շատ 
տւելի գմուար կ զանոնք սա՛հմանել՝ քան' 
աւանդական քեր թողութեան օրէնքները : 
Նոյնիսկ եթէ հարց տանք թէ թն չ կ գր- 
թական արձակը ՝ ի րա վիճակը նո յնն կ ՝ 
երկու պատճառներով : *Լյախ' ո րովհետեւ 
իըը թէ զրական ձգտումով հրատարակ- 
ւած պատմուածքեեր ՝ վիպակներ ու վէ- 
պեր յաճախ խղճալի են իբրեւ արձակ : 
Այս ինքն , «դրական» ըլլա լու տեն չանքը 
ո՛չ մկկ որ ակ կ^ ե բաշխ աւո րկ ա րձա կին ։ 
Երկրորդ, որովհետեւ կա յ արձակ՝ որ 
«գրականութիւն» ո րակուե լու մարմաջով

փանց ՝ կրթուած որեւէ արեւմտահայ 
մտքի համար մատչելի՝ ել որուն մատու
ցած հաճոյքը՝ մեր մտածում եւ լեզու 
ընկալող զգայարանքին «գրական» կ ՝ 
ինչպէս նաեւ «գրական» են Հյ ահնո ւր ի 
յօդուածներ ը ։

Այ լ խօսքով ՝ ս փ ի ւռքահ այ արձակը շատ 
հեռու կ միատարր րլ լա/կ ։ Ունի հրա—՛ 
պարակագրային ՝ մտածողական - վեր
լուծական՝ պատմողական ՝ հռետորական 
եւ տյլ տեսա կներ ՝ ո րոնց մ կ իւրաքանչիւ
րին մէջ կ արելի կ գտնել ըա րձ ր ո րա կ ար
ձակ ՝ այսինքն' գրութիւններ որոնք նա
եւ գրականութեան մակարդակ կը նուա
ճեն ։ Ա* ի ամամ անակ ՝ տյս բոլոր տե- 
սակներուն՝ ի միջի այլոց «գրական» ար- 
ձա կին՝ մեծ մասը կը ձա խուլի ՝ որովհետեւ 
գրուած է լոզունգային ոճով՝ զգաց ակա- 
նութեան եւ հ այ կական ո ւթ եան անտանե— 
լվ՚օրէն կ ա ղապարուած լեզուով ՝ ապա 
նաեւ չկ օմտուած կառոյցի հաս կաց ո- 
ղութեամբ՝ ուր մնաց' իրագործումով։ 
Այգ լոզունգային լեզուի ու ա րձա կա դրա
կան ոճի մասին պերճա խօս կ Եշխան ձին- 
պաշեան * —

«Ինչ որ աւելի քան կէս գարէ ի վեր, ու 
մանաւանդ հիմա ՝ կը պակսի Հայութեան՝ 
լեգուն է, այսինքն՝ գործակալը աւան֊ 
դին: Ապշեցուցիչ է այն պարագան, որ 
մշակութային անծայրածիր գանձարանի 
մը տէր Հայութիւնդ , ահա տասնամեակ- 
ներէ ի վեր, Սփիւոքի մէջ երեսի վրայ 
թողած է հայերէն լեզուն , իր արտայայտ- 
չական էն ցայտուն գործիքը : Հականեիյ- 
լած ու սահմանափակուած* կուսակցա
կան ու րարոյապաշտ բաոապաշարին, 
Թեհրանէն Պէյրութ ու Պոսթրնէն էոս- 
Աննըլըս աշխատցուածը հրապարակագը- 
րական ու գրական հայերէն մըն է որ 
պարպոլած է իր տարերքէն, իր հոտէն 
ու համէն • նուրբի ... ու սրամտութեան 
զգայութենէն, այնպէս որ արտայայտը- 
ւածը հիմա լոկ կոյտ մըն է հաղորդիչնե
րու , որոնք կրնան նկարագրել րարձրա- 
րերձ վերացականութիւններ, րայց ըսել 
բացարձակապէս ոչինչ, այնքան որ սնա- 
լքէջ դարձած է մարմինը» {«Գերիրական 
հայերէն . Լեզուն հ ամայնա կե ր տ ո լմի 
չա րձ֊ րն թա ցին մ££» , Բազմավէպ, 1-4,
1996, էջ 94) :

oJ-տոլած, ջարդն ու Եղեռնը չէ , այլ Ա- 
ղէ՛ տն է որ կը մտ,,, ծ են՝ մշա՛կութային —, 
հոգեբանական փլուզումը՝ ոք Պփ՚-՚ԱԼ 
Ապանդը) յ \,ախորդ սերուձ/դի այն դը- 
րականոլթիւնը , զոր Պ ըլտեան կոչած է
«վկայութեան վէպը» («le roman de té
moignage», իր «Cinquante ans de litté
rature arménienne en France» < ատո- 
րՒն մէ!_' Փարիզ՝ CNRS, 2001) , կը հո֊ 
Լովէ Եղեռնը՝ յիչողութիւնը եւ կարօտը՝ 
ապա նաեւ յիշողութեան անխուսափելի 
երկուորեակը որ մոռացումն է։ Այդ մո
ռացումը՝ իր կարգին՝ ա ՛քերան ալ անց
եալի հանդէպ յիշողութեան ձաիսողոլ— 
թեան արդիմերը չէ՝ որրան ներկայի պա
հանջկոտ ութ եան ՝ գոնէ առաջփն սերուն
դի ամէնէն լալ գրո ւթի ւննե րուն մէջ՝ — 
պահանջկոտոլթիւե մը՝ որ կը պարտադ- 
րէ անցեալին ել աւանդին ազալաղոլմը ՝ 
«սրբագրութիւնը» ՝ retOUCfie֊^ , խնէպէո 
պիտի ըսէին Շահնուր՝ Նահանջ/,Ն մէջ՝ և 
իր մեկնաբանը Մ արկ "եշանեան («The
Retreat of Shahan Shahnour», J. Soc. 
for Armenian Studies, Vol. 4, 1988-1989, 
էջ^բ 53—75) ! Իսկ ներկայի պահանջկո՜
տոլթիլեը՝ օտարի ճանաչումի ել ընկա
լումի պահանջկոտ ո ւթի ւնը , ընդհանրա- 
պէս էը մարմնանալ օտար կնոջ՝ "(յէնէ- 
թՒ ^ը կամ Մ ա րի—լիողէթի մը ներկա յու- 
թեամբ՝ Շահնուրի ել Որբունիի մօտ։

Աղէտի վկայութենէն անցրր' դէպի 
սփիւռրեսմե {ոչ միայն «արսորական» ՝ 
ոչ միայն «գա զո ւթա յին»'} տտղխապն երու 
վկրրմ յութ Ււն ՝ մամ ան տկա կքր ց լաւորակ 
արձակի յատկւմնի շներ էն է ։Այս տագնապ
ներուն ամէնէն ումական ը՝ որ միամտ
էք անակ վտանգաւոր , անձկութիւն պատ
ճառող ել խոստմնա լից 'է , օտարին հետ 
հանդիպումն է ։ Այս հանդիպումը ըլլա՛յ 
պարտադրուած կամ կամաւոր ՝ այլեւս 
պարտադրաբար օտար կնոջ ել սիրուհիի 
տիպարով չի ներկայանար ՝ ինչ որ էր 
անցեալի պարագան ։ ճինպաշեանի Արխիւ 
Հասնումի (1995) վէպին մէջ՝ օրինակ՝
ԷԸ ‘Ը՚ձ՚ւձւք «երիտասարդ սերունդի մը

աւելի, լալ՝ մ տեր մ օրէն կը
անցետչը ՝ աւանդը ՝ աւանդակԱւ^ " 
լանդութիւնը {նոյնը չեն) Հ'
գտեր է եւ որմէ հեռս^նալ կը բա 
պա նաեւ՝ բանաս տ եղ^ո փ լ ^ ^ 
տութիւնն ու տեսութիւնը unJt.f “"l 
ցաե են մեր մօտ ՝ ել աւելի ընկ^ 
բանաստեղծներու կողմէ՝ որռն^*. 
իրենց գործրի տեսաբաններն են^ 
Պըլտեանէն մինչեւ Ց . Պէրպէրե 
Երամեան ։ Այս ըսել չի՛ նշանակէ „ " 
բտկան արձակ դրոգները չէն յԼԼ 
րևն9 աշխատանքին մասին՝ րննա1 Հ 
դիով։ Աակայն ընդհանուր վերլոլԼլ 
առանցք մը՝ տարածք մը՝ ղպրոց Հ 
կտ յ գեռ ։

Բ) Մինչ բանաս տեղծո ւթևս/է մլ 
'քէ?. Հայաստանը՝ գ„նէ Զարենցր՝ 
նաեւ էդոյեանը' իբրեւ տեսաբան ՝ 
ներկայ են ՝ եւ ներկայ է նաեւ հա. 
մՒ > այԳ կէս՚-՚անծանօթ ՝ երբեմն ն„ 
կէս—օտարացած հարազատի ընկա 
ս փ ի ւռքահ ա յո ւթեան պատմողակա\ 
րական արձակի մէջ ան կը մնայ բ 
կայ , սակաւաթիւ բացառութիւն, 
Ափիլռքահայ արձակը իսկապէս տս 
դրութիւն մըն է ՝ նոյնիսկ երբևմն օ- 
տ—գրոլթիւն մը։

Գ) Արձակի՝ ինչպէս րանասաեփ 
թեան մէջ հաւասարապէս f յառսվս,
է թապոլ^ձրռլ զանցումը՝ էրբե
դերա~ ղանց ո ւմ ը ՝ մանաւանդ Լոս֊Ան 
լըսեան դպրոցին մէջ. Նիւթի՝ ձեւի, 
ղոլ-բառապաշարի յատուկ թԱւպՈլԱ 
այս զանցումները միշտ չէ սր արղիլ՚, 
ւէտ են , սակա յն անխուսափելի հոսա 
մը մաս կը կազմեն՝ ինչպէս կը տէսն 
ներկայիս , Հայաստանի նոր պատում 
րու եւ բանաստեղծութեան պարսպա 
ալ։

չի ԳԸոլՒը > այլ ևը ԳրոլՒ Ւբրեւ հրա
պարակագրական կամ վերլուծական ար—»
ձակ՝ րայց եւ այնսլկս աւելի «գրական» 
է՝ Ւր ոճով , կառոյցով՝ ձեւի ՝ նպատա- 
ԷՒ ու պարունակութեան հաւասարակըշ- 
ռո ւթեամ բ եւ ներդաշնակութեամբ ՝ քան 
վերը նչ ուած առաջին ստո րոգո ւթեան 
պատկանող գր ո ւթ ի ւնն ե ր ը : Վերջերս ՝ 
կոս—Անճըլըսի մկջ՝ Յակոբ Պա լեան կը 
խօսէր «Հլա ւար շ Ա*իսաքեանի հրապա
րակագրութեան գրականաց ու մը» նիւթին 
մասին [տե՛ս, Դէորդ. Պետիկեանի նոյնա
նուն թզ թակց ութ ի ւն ը , Ասպարէգ յ Աարտ
13 յ 2003 յ էջ 5) : Պ տլեան թ ընդգծէ Հր » ի
արձակի «որակն ու գրական դրոշմ»ը։ 
ճաշ ակ եւ հմտութիւն ունեցող ընթեր
ցողներու մ եծամա սնո ւթի ւնը պիտի (գե- 
րա} դասէր իր խմբագրականները՝ դրա~ 
կանութիւն նկատուելու տենչանքով բայց 
թափթփած արձակով գրի աոնուած 
բազմաթիւ արձա!լներէ վեր։ Եան մտտ-< 
ծ ողա կան արձակ գրութիւններ ՝ որոնց 
մասին կա րե/ի կ նոյնը ըսել։ Օրինակ՝ 
Յարութիւն *Ո իւրքճեանի «Փորձ Տ՛արա— 
դրութեան Մասին / Essai sur l'Exil» 
երկլեզու հատո ր ին մկջ (Փա րիզ, 1978) 
«գիտակցութեան ձայն»ը կը խօսի ու կը 
դրէ արձակ մը՝ որ ըմբոստ ճշգրտու
թեամբ կը հետախուզէ ա րեւմ տահ ա յե րկ- 
նի կ ա ր ե լի ո ւթի ւնն երը : Անոր ոճի եւ նիւ
թի ընծա յած հաճո յքները լրջութեան 
կա լո լածէն ներս ՝ կարելի չկ ստո րադասե լ 
«դրական»ի ընծայած հաճոյքին ։ Նո1 յնն է 
երբեմն պարագան Գրիդ որ Պ ըլտեան ի 
վերլուծական արձակին ։ Դիւրամուտ չելի • 
օրինակ՝ Հլահնուրի «Աիրտ Արտի» (Փա
րիզ՝ մատենաշար «Յառաջ» ՝ 1.995) չգ
լածներու հաւաքածոյին համար իր գրած 
«Ղ,երածութիւն»ը ՝ Որ այս արձակ մանրի 
օրինակելի մէկ նմոյշն կ՝ խորաթա-

ճինպաշեանի դրութիւն ը փորձ մըն է 
մտածելու ոչ թկ արձակի հարցը՝ այլ 
գաղութ __ Ափիւռք յղացքներոլ առըն չը- 
ւոզ հարցեր ։ Աա\կայն ՝ ան այգ հարցե
րը գիմակալելու գլխաւոր արգելքներէն 
մկկր կը նկատէ կիրարկոլող դրական ա- 
րեւմտահայերկնի սնանկութիւնը իբրեւ 
օրուան լեզու՝ իբրեւ մամանակակից րս- 
փիւռքեան Ւր ա կանո ւթեան լեզու : ^եզ
րակացնէ որ «Ափիւռքի դրականութիւնն 
ոլ հրապարակագրութիւնը՝ իրենց ամ
բողջութեան մկջ՝ նողկալի թշուառու- 
թիւններ են հիմա ՝ անօգուտ ու յամե-» 
նայնդկպս անորակ՝ լոկ ղանց ելի զար դե- 
ղէն հայապահպանման օճախին շուրջ զե
տեղուած» :

«Լյողկալի» ՝ թերեւս ոչ* սակայն կաս
կած չկայ որ թկ* մեր մամանակակից ար
ձակ գրականութեան ՝ թէ1 ալ հ րապա- 
րակադրո ւթեան մէկ կարեւոր մասը՝ 
անցեա լը կը կրկնեն î Ա տ ի պո ւած ենք 
հարց տալ թկ ո* լր ՝ ո* ր գրողներու գո ր- 
ծերուն մկջ կը գտնենք արձակ՝ որ կըր~ 
նայ մամանակակից սփի ւռքահ այ ի րա
կան ո ւթ ի ւն ը ընկալել ՝ դիմաւորե լ ներքին 
հոլովոյթի ել արտաքին շրջապատի առ-> 
թած նոր ո ւթի լեները ՝ զանոնք «օծել ի- 
րենց ուրոյն գեղագիտականով» (խօսքը 
ձինպաշեանինն է ՝ կջ 94) ՝ եւ մ ատուցե լ 
ըն թե րց ողին : Ե' ենթադրեմ որ ոեւ է Տէկը 
որ հատոր մը պիտի գրէր այս նիւթին 
շուրջ՝ հարցումին պատասխանը պիտի 
որոնէր (այբուբենական կարգով նշուած} 
հետեւեալ գրողներու գործին մէջ* — 
Դուբելեան Պօղոս՝ Արամեան Մարուշ՝ 
Թ՛եքե ան Վեհ անոյշ՝ Եարապենց Յակոբ՝ 
ձին պա շեան Աշխան՝ Պ է րպէ րեան Վա հէ, 
Պըլ տեան Դր իդո ր ՝ 0 շական Վա հէ։ Բայց 
ես հատոր մը չեմ դրեր՝ այէ ակնարկ
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րողներու գործերը՝ կարելի կ որոշ հւս֊*

կերպարը , որուն ին քն ո լթ եան արդէն իսկ 
մաս կը կազմէ օտարը»։ Այդ Նոր Հայուն 
ինքնութիւնը «միատարր չէ՝ միայն հա
յութենէ չէ բաղկա ց աե» : ձինպաշեան մե
զի կու տայ «օտարահայը» {իյ . Լմ. «Ար- 
խիէ- Հասնումի»՝ դասախօսութիւն՛ հ ը- 
րատարակուաե «Բաց Նամակ»ի մէջ՝
1997, էջ 90) :

Ներկայիս ՝ մենք՛ սփիլռքահայ գրող
ներ եւ քննադատներ , կը գտնուինք վը- 
տանգի մը սեմին։ Այդ վտանգը բաղ
ձալի հակում մը ուղղափաոական օրէնքի 
մր վերածելու վտանգն է: Օտարին՝ այ
լին , տարբերութեան հարցը , զոր պեղել 
սկսաե էին արդէն իէապէլ Եսայեան ել 
Շահնո ւր ՝ ութսոմև տաթւ ետք եղած կ օ»— 
րա կարգի նիւթ ՝ եւ սկսած է իբրեւ ուղ
ղափառութիւն տիրապետ ել մեր դրակւա֊ 
նութեան ըն կալումին։ f*րարմկ չատ տար
բեր սփիւռքահայ փո րձառո ւթիւննե ր կը 
զետեղուին նո յն միատաբրող հանգանակի 
հեզփնա կութեան տակ ։ Ուղղա փա ռութ ե- 
նկն խուսափիլ անշուշտ չի նշանակեր 
մերմել տարբերութեան (նաեւ այլին՝ o— 
տարին} հ իմն ական դերը ՝ թէ1 անձնա
կան ՝ թկ’ հաւաքական ինքնութեան կա
ռուցումին մկջ։ Տտրբե րութեան ըեդդը- 
ծումի հակումը՝ որ անցեալ քսանամեա- 
էին արմատացաւ մեր էուրջ քննյսդատ՜ 
ներոլ ել արձակագիրներու գործին մկջ՝ 
նախ' նուաճում մ ըն կր յ Ոայց եւ այն
պէս՝ անոր տիրապետումը բաղձալի չէ՝ 
մանաւանդ' մամանակակից մեր գրա
կանութեան վերլուծումի ել արմեւորման 
ա շ իւ ա տան քին համար ։

Որոինք են մամանակակից հտյ գրական 
արձակի յատկանշական թ ե քո ւմն ե ր ը ՝ ա յս 
առաջն՛ակարգ կկտերկն անգին ։ Ա*ասնա- 
գի ւոա կան երկար յօդուած մը գոնէ՝ նա
խընտրաբար' հատոր մը պկտք կ՝ զանոնք 
պարզաբանելու համար։ Հոս' ցանկ մը 
միա յն ։

K) ժամանակակից հայ արձակը շատ 
աւե լի աւանդազուրկ կ ՝ քան րանաստեղ- 
ծութիւնը ։ Հակառակ Հյ ահնուրի եւ Ո ր- 
բունի ի՝ ապա նաեւ' աւելի մոռցուած՝ 
Հր աչ Հկարդարեանի գո յո ւթեան ՝ պատու- 
մի անցեալն ու աւանդը լաւ ըն կալուած 
չեն։ Ափիլռքահայ բսնաս տեղծո ւթի ւնը

Չ1) Պատումի աւանդական հասկ։ 
ղութիւն մը կար՝ կերտուած՛ 19—րդ 
բուն ՝ _ տիպարներ , դիպաշար , մամս 
կի անցում , սկիզբ մը արարքներոլ՝

1Ղւ է'ենթադրէ ! Բաֆֆիէն' կ
խաս ու Համաստեղ՝ Ամիրա յին Աքլ 
մթ^րչծւ ՆտհտՀնջ՝ պատումայ1ւն կառ, 
տյս հասարակաց հասկացողութիւնը 
եւս չկայ՝ թէ՛ հայ՝ թկ՛ օտար վէ 
ձ*էջ * ՄՒ^րՀ բանաստեղծութիւնը սնձ 
կան ձա յնի մ ը ՝ խօսքի մ ը ւսրւանւյըս 
^Ւ^ Գէրը Լքեր , պատում ը տիպարի 
գի պա շա րի պատմ ո զական տարբեր
անտեսել սորվեցաւ ։ Այէ ըսել չէ 
Պըլտեանի ՝ ճ ին սլա շեան ի ՝ Վ • Պէրպէք 
նի վէպերուն մկջ տիպարներ ու դէպ 
չկան։ Եան ՝ սակայն կը ծառայեն ւ 
տումի տար բեր միջոցներու եւ հանէ 
նակներոլ ՝ զո րս վե ր լո ւծելը կը պահ 
ջկ մսրմ ան ակա կից վեր լուծական դպր 
մը բառա մթե րքն ու դաղաւիարնն
Պ ըլտեան ի վկ պե ր ը կը սլարուեակեն ւ 
նոր հասկացողութեան ներյայտ ւրաղ 
Նմանապկս ՝ Ա*արկ *եշանեանի եւ Հայ1 
տ՛անկն Դրիգոր Դ* Յակոբեանի գոր 
րուն մ կջ սկսած կ նման վերլուծումի 
ընձիւղումը ։

Ե ) [էնգհանրապկս ՝ նոր նիւթեր եւ 

հեղթնակներ չեն կրնար երաշիւաԱ 
հիմն ական գրական փոփոխութիւն
Ան տա ր բեր ըն կա լո ւմն ե ր ո ւ արդի/^փ 
Ոա յց եւ ա յնպէս ՝ անգլիախօս աչի՛ 
հի փ ո րձառո ւթիւն ը ՝ ապա U/Jrt 
հի մեծ գերը նոր մշակ ոյթներու կ^Ղւ 
ւոր ման եւ ա շխա րհ ա յնաց ո ւմ ի 
ծի ենթադրել կու տւայ որ հայ կին 
կագիրներու բացակայութիւնը Ե"11՛^ 

նէն ի վեր ՝ սլէտք չէ եւ պիսփ 
եւս ։ Եին գրողներու ընտրած նիւՒ^[ 
սիրո յ ՝ ս եռա յնութեան ՝ լնտանիրի

կեանքի փ ո րձա ռո ւթի ւննե ր ը , եւ 111 
հանդէպ մտածու մները ներքին ք՛
թութ-եսւն ա յն մարզն է ՝ որ չէ 
գեռ մեր գրականութեան մկջ* S^PP 
սւււանց օտար ըլլալու: ՍփՒլռՀ
պատմ ողա կան ՝ գրական արձակի Ï 
նո բոգում ը ՝ որուն ամէնէն
մոյշներկն են ձինպաշեանի Ա?]11!
Պրլտեանի երեք վէպերը^ պիտէ Ս ,ւ 
նոր թափ եւ նոր դիմակ y նրբ 
գրողներու մեծ բա ցակա յութ ի

մարզէն ներս փոխարինուի » •
կայութեամբ։ Այգ՝ եւ անոր
կի քննադատութեան ՝ պաւոմա-թ

տեսութեան զարգացումը, 
դրած են արդէն Ն շան ե ս/ն 
պիտի երաշխաւոր են հրոյ 
մ ողա կան արձակի ապագոձն t j
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Բ. Թօփաւեասի արւթխ.

ՆԿ' ԳՐհԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

\յկարէչդ հրատարակէ չ} խմբագէր դ տը- 
պա pu/նա պետ , բանաստեղծ , թ * քեօփ-տլ- 
հան իր անունէն չո*֊ր^ կը խմբէ քանի մը 
ւքարդու գո րծո ւն է ո ւթ ի ւն : *Ն կա ր չո ւթ է լ- 
կւ, արհեստը-ա րուեստը դ գրա կա
ղութիւնը թօփա լեանի «Արտքս'» տււլա- 
ղանին մէջ ոչ միայն կը գոյակցին այլ կը 
Հանդէպէն իրարու : «Ա/ն դա ս տ ան» է 18 
Հատորները (1952“l969) UJJn բազմազան 
դորեունէութեան երեսա!լ1յերը ի յայտ կը 
բհրեն , յանուն դ ինչպէս 1լ ըսէ թօւիա լ- 
հան Փ Օ լա տ եան ին , «դեղեց կո ւթեանց ո- 
րոնց ծարաւը ունինք-- խաոնելով մեր ալ 
ձայնը- Հայու տառասլա կոծ ձայնը- տի- 
եղերական մեծ համանուագէն» P'o-
վ ալե ան է դո րծունէութեան համապա ր- 
փակ լննութիւնը տակաւին չէ եզած դ թէ
եւ գոյութիւն ունին առանձին յօդուած
ներ նկարի չին^- կամ բանաստեղծին^ մ ա- 
սին :

ԸՆԹԵՐՑՈՒՄԻՆ ՔԵՐԹՈՒԱԾԸ
K/^ք՝ *ևկարիՀ_ը Հ_ատ յաճախ ներկայ է 

րմնաստեղծէ հատորներուն մէ^՝ ոչ մի- 
ԳԲմե ձեւաւո րմ ան թեքեի քո վ ա յլեւ 

գլխատառերով դ զարդանկարներովդ գու
նաւոր կամ սեւ ճերմակ hors-texte-k£“ 
բ>Լդ կամ իւղանկարի վերարտադրու- 
իեամբ դ քերթուածին դիմաց կամ անկէ 
անկախի • *Լ,կար ը ան պա յման չի պատ կե- 
րսղարդեր քերթուածը դ երբեմն ունի 

մեէլեակէտը դ ինչպէս է պարագան 
կրկնակ «//* եկն ում ան վեր դարձ» էն դ եր- 
բեմ\ն անոր հեռաւոր յիչ ատա կն է։ Ց ա- 
մենւսյն դէպս' նկարի քերթուած y դիծ ի 
փր փոխ ագարձ յարաբերութիւն մը կայ 
ք^օփալեանի դրքերուն մէջդ որ մեր բա
նաստեղծութեան պատմութեան մէջ ե- 

է եւ ա րման ի կը մնա յ ուշադրու- 
թեան դ նոյնիսկ եթէ վերապահումներ ըր՜ 
Լան նկարի չին մասին^* Ստոյգ է թօփալ— 
հան կը փորձէ համադրութեան մը հաս— 
փլ՝ ^ԸԸ բանաստեղծական հատորը կը 
Լտնայ վերածել արոլե ստի գործի մը դ 
Ոլր տեսողականն ու լսողականը (քերթ ր- 
Լա^ մը սակայն լսո ցականէին կը պատ-
կանի միայն} կոլ գան միասին։ Ամէն 
ս[արագայի ել շատ ընդհանուր ըսուած 
նկար մը ձեւեր ցոյց կու տայդ գրութիւն 
փ նշանակութիւնն եր î Երբ անոնք ևը 
՛հրթևին գէմ դիմացդ քով քովփ ի հարկէ 
^էկը միւսը մատնանիշ կ'բնէ լռելեայն դ 

ԸայՅ մէկը միւսին հիմնովին օտար է*
Ju ^ծռալորոլմը էական՝ պատռուածք մը 

կազմէդ որ ոչ մէկ մեկնաբանութիւն 
{արող է ծածկել դ քանի որ կազմ աւո ր ի չ 
1 նկարին ու քե ր թ ո լած ին իբրեւ ղատո-
'Ղող կալուածներ ։

1^օփալեանի բանաստեղծական արտա- 
^ոևթիք_նը քանակով ա յն քան ու է ստուար 

Հ Ա՛տոր. Այգահանդէս (1930),
Թւսւգսւլ (1936) , Համայնական սէր 

„1930), Հրախաղութիւն (1950) , Արձա- 
^ÎPP (i960) , Լուսածնունդ (1964) : Ըե-

1 էնը չուրջ 100 քերթուած , որոնցմէ
P ք-նթւ, չեն մտած հատորի մէջ : Այո

էԼատ' մամուլին մէջ ցրուած կը 
բանի մը յօդուածներ դ «0րտ-

փքփ հատուած մը (1937-^) , եւ այլ 
Ա^Հանական էջեր.. Ըսո, երեւոյթին, 

Ղ1ալեւսն չկ հրատարակած դ գուցէ չէ 
1’ք1 իոկ կողմէ «հրատարակելէ»

աե «կայէնէ որդի ք» արձակըէ ։

Այո հատորներու երկայնքին' թօփալ- 
եանի ընթերցողները չատ չուտուի պիտի 
նկատեն որ նկարչականը , յաճա իւ փո
խաբերականի դեր կատարող գրականու
թեան համար , տիրական տեղ ունի քեր- 
թո ւածի իոկ ըմբռնումին մէջ* p անաս՜ 
տևղՏը չի վարան էր նկարչական խորա
դիրներ տալու իր քե ր թ ո ւածն ե ր ո ւն * 
«Վայր ան կար» դ «Գտշտանկար» , «բերքին 
դաշտանկար» դ բայց նաեւ «Տեսիլիդ «Տե-

> «Վայրկեանի դ եւայ/ն : Արդ' նը- 
կար Հականը պէտք ձ Ն ոթել պատ կերա- 
յինին հե տ։ 1Լմէն պատկեր նկար չէ դ ոչ 
ալ նկարը պատկե րին ճ ա կա տ ա դի ր ը : եր
րական պատկեր մըդ այսինքն' ձայնովդ 
բառով դ կչռոյթով կազմուած պատկեր 
մը կ ուղղո ւի մեր բոլոր զդա յա րանքնե- 
բուն դ եւ հասարակաց քիչ բան ունի դը~ 
ծ անկար ի մը կամ իւղանկարի մը հետդ 
նկարչական նկարի մըդ ուր կը միջամտեն 
ծաւալդ կարկառդ ներկ կամ այլ նիւ
թեր : Երկուքն ալ բացակայութենէ մ ը կու 
դան (իրի} լ երկուքն ալ դուցէ կը ջանան 
զայն «ներկայացնել» (ներկայի բերելդ 
պա տ կե ր ե լ դ ոչ պատկերացնել դ ոչ վեր- 
կայացնել} դ միայն թէ նկարչականը ինք 
արդէն իր տեսանելի ներկայացուցածն էդ 
տեսակ մը բացարձակդ դո յնով ու գիծով 
մ ի ջնո րդուած դ բացա յա յտութեամբ մը» 
մ ին չդեռ դրական կտմ բանաստեղծական 
պատկերր դ որքան ալ նկարէ դ նկա րադրէ դ 
հազիւ թէ մեր տեսողութեան մէջ իրէն 
կամ նշանակութենէն պատկերացում մը 
էր յօրէնէ ։ օրական պատկերը «գոյու
թիւնի չունի դ աւելի ճէշդ' կը յօրինէ յը- 
ղում մբ մտային մամա տար ածքի մը* 
ներքին դ ե րեւակա յական դ վիպաց ուած , 
աղօտդ սքեմա յաց ուած կամ նման ու այլ 
որակումներ նկատի ունին պատկերին ո չ- 
առարկայական ծղրըդ անոր մէջ դտն ը- 
լող դ զայն ճեղքող կամ պարպող բացա
կա յութիւնը : Ս*ա լլա րմէ կ՚ըսէր' տն կը 
թելադրէ i Սու կայն եթէ նկարը կը նայի 
մեղփ, բանաստեղծական պատկերը կը 
լսո լի , կը հնչէ , կը թրթռայ , այլ կոյր է 
եւ տեսնել կու տայ, կ'առաջնորդէ տե
սիլի մը-.

թօւիալեանի մօտ, նկարչական նշում- 
ները նկարագրական բնոյթի քերթուած
ներ չեն առաջարկեր մեղի՛. Նոյնիսկ երբ 
բանաստեղծը առարկայ մ ը կը սեւեռէ , 
օրինակ «ձիթենիները (Արձանագիր) կը 
խուսափի զայն նկարագրելէ , կը փորձէ 
թափանցել անոր «էութեան» : Իրերը կը 
տեսնուին, ի հարկէ, բնանկարը կայ, 
բանաստեղծը անոնց կապուած է «հա
մայնական սիրով» մը։ Աակայն անոնց 
արտա քին երեւոյթը ղինք կը ձգէ վերա
պահ ■. Ինչի՞ կը ձգտի բանաստեղծը այս 
վայրանկար կամ դաշտանկար կոչուած 
քերթուածներուն մէջ֊. Անոնց գրովի հա- 
մարմէքները տալո՞ւ-, փերթուածը բա
րեզարդումը բնանկարին :

Հարցումին պատասխան մը գտնելու 
համար շեղում մը պիտի ընեմ, պիտի դի
մեմ ««Ընթերցում» կոչուած քերթուա
ծին : թօփալեան այն քիչերէն է , մեր 
մէջ, որոնք քերթուած կը գրեն կարդա
լու արարքին մասին. ասիկա բաւական 
յատկանշական եւ ընդգծումի արմանի 
կէտ մըն է՛ թօփալեան «ամէն ինչի», ա- 
մէն արարքի , գոյի , րոենք նիւթի կը մօ
տենայ արուեստի կերպերով.. Ասոր հ ա-

Ծնած է Այնթապ 1902-ին: 1910-ին,
յաճախած է տեղւոյն Ներսէսե,ան վար
ժարանը : 1914-ին ծայր կու տայ տեղա
հանութիւնը : 1915-ին, Թօվւալեան ըն
տանիքը կ’աքսորոլի Հալէպ : p իւ ղանդ 
աշ կերտութիւն կ’ընէ տեղւոյն մէկ տպա
րանը : 1918-ին, Ֆրանսացիք եւ Անգլիու- 
ցիք կը գրաւեն Այնթապն ու Աարաշը եւ 
Թօվւալեանները կը վերադառնան Այն- 
թապ :

1919-1921, Զինադադարէն ետք, կը 
յաճախէ Այնթապի ամերիկեան բարձ

մար գուցէ յօդուածները մասնաւոր ծա
ւալ մը չունին, կրնան պրպտողը յուսա
խաբէ լ ել ա յնքան ալ օգտակար չեն իր 
քե ր թ ո ղո ւթ ե ան թա փ ան ց ո ւ.մվն : Ընթեր—՛ 
ցում էն քե ր թո լածը էր հ տկա դա րձն ալ 
ունէ դ քանէ որ կը թելադրէ քեր թո լած
ներ նաեւ գրելուն՝ կամ քերթելուն մ ա- 
սէն^ : Սրդճ նշած քերթուածէս մէջ ըն
թերցում ը ««*Լքւսխընտրելէ պա1 հն է ահա 
բարձրացողէ (չմոռնալ որ քերթուած մը 
կը դրուէ կո ր նոյն ատեն} «Պայքարներէն 
անդէն բա ցուող բնո ւթեան J ուր հո դւո յդ

կը շողան [nJu—ալէ քներն / Աւմառնա- 
յէն գեղատես է լ ծովերուն դ J Սչքերուդ 
մէջ կ'արձ ադան դեն դ կը բա ց ո ւէն J Ղ*ե- 
ղեցկութեանց բառեր ը պերճ ու անհուն • • • 
/ Պա՛հն յարութեանդ անպարադէր ան- 
հունէ ♦ • ♦ J էմաստութէւնն ահա բացած 
դանձերն էթ / Մեզ կը տանէ պերճասե- 
ղան խնճոյքի ... / Ալ. մտերէմ բանաս— 
տեղծ ի տողերէն / Կը բարձրանայ մերկ' 
ինչսլէս ձեսՆ արուեստին , / Ադամ անդ
ելս յ ա րձագանդե ան Հ ո ւն ա ր չա ւ ի Հոգւոյս 
մեծ տիեզերքին . . .» (Արձանագիր 8) ։ 
փերթուածը կ'ըսէ ոչ այնքան ինչ է ըն
թերցումը, այլ ինչպէ՞ս ան կ'ըլլտյ, ի՞նչ 
տեղի կ'ունենայ հոն։ Նախ' անիկա բր- 
նութեան պայքարէն անդին է, քանի որ 
մեղփ կը մատուցանէ արուեստ : Ասոր ւլե- 
զեց կո լթի սև՛ը բառերն են «պերճ ու ան- 
հռւն»Տ : Ընթերցողը նկատեց գուցէ որ ա- 
նոնք կ'արձագանգեն «աչքերուդ մէջ» : 
ձայնայինի եւ տեսողականի խառնուր
դի մը առջեւ կը գտնուի կարդացողը ։ Իսկ 
պահը ինք «յարութեան» պահ է, ուրկէ 
կր բա ց ո լին ի մա ս տո ւթ եան գանձեր ը : Ըն
թերցումը իմաստներ կը յա ր ո լցան է եւ 
«մեղ կը տանի J հրաբորբ ծարաւներու 
յագոլրդին» , գեղագիտական կոչուած 
սպասումի մը գոհացումին-. Նոյն ատեն 
անիկա յարձագանգէ «հոգւոյս տիեզեր
քին» , կը համասլատասխանէ ինծի , 
թերցողփս , կը թելադրէ-. Ընթերցումի ա- 
րարքը կը ձգտի արձագանգներու յա բու
րումին , կը միտի արձագանգել արձանա- 
դրուածէն î

Ըառերը կ'ա ը ձ ա դան դե՛ն անոր հ[ամար 
որ կը պատկանէն վերադարձող ձայնէ 
մակարդակէն , եւ անշուշտ ոչ տեսողա

րագոյն վարժարանը: 1921-ին, Բիւզանդ 
կ՚աշխատակցի Սոլրիոյ , Լիբանանի եւ 
Ֆրանսայի գրակաւն եւ գեղարուեստական 
պարբերականներու : 1922-ին, Թօւիալ-
եանները կրկին Հալէպ կը գաղթեն, ուր, 
1924-ին իր եղբօր՝ Համբարձումին հետ 
Աբաքս տպարանը կը հիմնէ :

1930-ին կը հրատարակէ «Այգահաճ- 
դէս» (րանաստեղծութիւններ) : 1924-1929 
Փարիզ կ՚այցելէ եւ ի լուր ծնողքին մահ
լան, հոս կը մնայ : Կը հիմնէ Արուքս տը- 
պարսւճը , եղբայրներուն հետ :

1952-ին, կը հիմնէ եւ կը հրատարակէ 
գրական եւ գեղարուեստական «Անդաս
տան» երկլեզու պարրերականր (18 թ՜իւ) : 
'Հրատարակած է «Այգահանդէս» (1930), 
«Արեւագալ» (1936) , «Համայնական սէր» 
եւ «Հրախաղութիւն» (1950) , «Jour du 
monde», ֆրանսերէն (1956), «Արձանա
գիր» (1960) , «Լուսածնունդ» (1.964) :

Իբրեւ նկարիչ հաւաքական ցուցա
հանդէսի մը մասնակցած է (1963, Galerie 
Framond), ցուցահանդէսներ տուած է 
նաեւ արտասահման (Պէյրութ, ԱՄՆ) , եւ 
Հայաստան :

Յանկարծամահ եզած է 1970, ԱպրԻլ 
29-ին, Անկէնի իր բնակարանը :

կանէ : թայց անոնք նոյն ատեն առըն չու- 
թէւն մը ունէն տեսողականէն հետ , քանէ 
որ էրենք էրենց մկջ պատկեր են եւ թոյլ 
կու տան որ լնթե րց ողը տեսնէ : Աբական 
պատկեր ը գուցէ ուրէշ հանգամանք չունէ դ 
անէ կա ձգում մ ըն է դէպէ տեսանելէու- 
թէւն դ դէպէ մէջոց ո լ բաց։ Ընթերցոլ- 
մը նման պատկերէ հետ առընչուած էդ 
մէայն թէ թօփա լեան այդ առըն չութ է ւնը 
կը հասկնայ էբրեւ բարձրացում y էբրեւ 
յա բութէ ւնր :

Արդ1 այս PnԼոFԸ ևււ վեր տբե րէն ըն
թերցում է ա րա ր քէն : Մ էա յն անո  ̂ր ։ Ըն- 
թերցում եւ քերթողոլթէւն (քերթուած 
գրելը} էրարմէ անջատ դո րծո ղո ւթէ ւնն եր 
չեն կրնար նկատուէ լ դ մնաց ալ որ ըն
թերցումէն քերթուածը րան՝ մը կ^ ըսէ 
նաեւ քեր թո լածէն մաս էն : Ս տմ ենա յն 
դէպւմ թօփալեանէ համարդ ընթերցու
մէն նման քերթողոլթէւնն ալ կը բնո- 
րո շուէ էբրեւ բարձրացում դ յարութէւն դ 
մահէն դարձդ աղէտէ բարձում դ ճառա- 
դայթում ։

ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ
Արդարեւ' Հրա|սաւլ11Նթ-|լլ_(ւ հատորէն 

մէջ թօփա լեան ընդա րձ ւսկ քերթուած մը 
ունէ դ «խրուած Ա էն—3* ե ր մ էն է մէջ^դ n— 
րուն սև1,Գք11Լ և-H գտնեմ հետեւեալը* 
«Նուրբ մտածում մը կա բծես f արտեւա
նէն առա ւօտեան ար ելէն * * * f (թնչպէս 
կրնայ պատկերն Ըէէալ f հոգեկան տյս 
վ երե լքէն դ f յարութեան •••)»: Էեարթէչէ 
թել մը արեւուն՝ դէմ * • • Փտկադէծով 
դրուածը յայտնէ չէ թէ հարցականն նա-^ 
խա դաս ո ւթէւն է թէ հաս տ ա տ ա կան ։ 
Պարոյկ չկա յ ։ թն չ Ոը այստեղ դրուելու 
պահուն կ' ընդհ ատուէ ան ալ տեսնելու 
դործ ողո ւթէ ւնն է դ որ անմէջապէս ռչքը
կը կապէ մտածումին, իսկ պատկերը 
հոգեկան վերելքին ու յարութեան : Ո րոչ 
չափով հոգեկան վերելքը պատկեր չու
նի , գուցէ այգ պատկերը կը մնայ ստեց— 
ծելի : Նչմարելփ է արեւին , առտուան ու 
լոյսին ա էլնա րկո լթիւեը , որ (նախս լեանի 
մօտ չափազանց զարգացած թեմա մըն 
է , կը բաւէ ա չքէ անց լփել միայն հատո ր-
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ներուն Էսո բադի բները , մանաւանդ' այ՜~ 
դա հանդէս , ա րեւադալ , լուսածնունդ եր
րորդութիւնը։ իյ աւար էն, մութէն, մարդ
կային աղէտներէն վեր կը բարձրանայ 
արուեստին , դեղեր կութեան լոյսը» բայղ 
այղ բարձրացումը ոչ թէ անտեսումն է 
«երկրին մարդոց» *ujj անոր վերադա ր- 
ձը մահէն, որով կը յառնէ եւ ուրկէ կը 
յա յտն ո լի ։ Յարութիւն եւ յայտնութիւն 
զուգակից են առանց նոյնն ըլլալու։ փեր
թուածներու ամբողջ շարք մը թօփալ- 
եան յատկացուցած է մարդկային եւ ազ
գային աղէտներուն » 1915—ր , Ե ի լի կեան
դէպքերը , Երկրորդ հ ամ աշխա րհա յին
պատերազմը, Հայաստանի վերածնուն
դը ներկայ են այս երբեմն « յանձնառու» 
Ըէէալ ուզող քերթողութեան մէ]? Z Աքս 
առթիւ կը յայտնուի Տան թէ ի տիպարը
իբրեւ բանաստեղծի կերպար Որ այդ դը- 
tf՜ ո իս քէն կը հանէ քեր թո ւած կամ ա՛ւետա
րանական Վազա բոսի դէմքը։ Այդ դրա
կան ու պատմական յիշողութեամբ տո— 
դո րուն քեր թուածներ ը անպայման բնո- 
րոշ չեն թուի ր իր բանաստեղծութեան 5 
բայզ մաս կը կազմեն այդ փորձառու
թեան :

Այսպէս' Արեւագալէ մ ա յր թեման է 
բարձրանալը» «Յայց պէտք է հե՚ւք մը 
դեռ ի Պէ տք է յանձնել բարձունքին ի 
յաղթութեան՛ երգն ահաւո ր • ♦ ♦» î Ա* tu- 

հէն կեանք բարձրացող մարդու հոգիին 
«անհուն դիծեր կը նետեն զոէք ՈԼ խա
ւար» z Ւսկ «Ապագայ մարդուն» կոչուած 
քերթուածին մ էջթ բանաստեղծը «Ա* իա յ- 
նութեան մէջ կանգնած» կ^աւետէ նոր 
«արեւագալ» որ կը նետո լի «այս բար
ձունքէն կա տա րեա լ» յ h Ինչ որ կը
կազմէ տյդ արեւագալին կարելի գալուս
տին} սլա րո ւնակը պիտի ըսէի , հետեւ
եալն է ♦ «Որովհետեւ ես կը տեսնեմ ան- 
այքայԼ ի գ^ղեյկութիւնն արժէքներու ար- 
Հէքին > / անժէստելի , ճակատագրական
աւետումն ի ապագայի գե րմ ա րդո ւն » » •» հ 
Այս մ ա րդա ր է ա շո ւն չ յա յտա բարութիւ
նը (A ա ր կէ բաւական հռետորական, 
հանգամանք որմէ զերծ չէ քՒօփալեանի 
քերթողութիւնը) կ' առըն չուի Նիցչէի փի
լիսոփայութեան Z Արդէն «դերմարդ»ը ա- 
տի կա կր յուշէ . դեռ աւելին կը յուշէ 
Զգեղեցկութիւնն արժէքներու արժէքին» 
խօսքը : Արդ' Նի ց չէ ի համար արմէ քէնե
րուն արժէքը զօրութեան կամքն էդ որ 
իբրեւ- ստեղծագործ ում՜ հաստատի չ է դե— 
դեցկութեան : Որ Ո։Լ գեղեցկութիւնը կը 
կըէ իր Հէ? ույդ կամքին կնիքը, եթկ այդ 
կնիքն իսկ չէ : Բան աս տ ե ղծ ին համար
ճակատագրական աւետում ը կը կայանայ 
արժէքներու ա րժէքին գեղագիտական
փորձառութեան մէջ֊, Աակայն գեղեց
կութիւնը ինք «բնութենականդ չէ, այլ 
կամքի զօրութեամ բ նիւթին պա րտա~
դրոլող ձեւ: Զայն կանգնողը, կերտողը 
ստեղծադործ ուժն կ ուրեմն (գարձո լած- 
քը էայ քերթուածին ժէջ) , որ ծնունդ 
կ՚առնէ «Արշալոյսներէն ապրուած ու
խոր / ո լ աննախընթաց տառապանքնե
րս լ երկունքէն» î Ւսկ բանաստե^ղծը z 

«Համատարած միջոցին մէջ դէմքն tu— 

նոր / կը բարձրանայ» » » J ու մարդկա
յին արիւնաքամ ամբոխին է որպէս աստ- 
ւած երիտասարդ f կը նետէ իր պատդամն 
ահա դ j իմաստութիւնն իր բոլոր » » »» z 

Յանա ստեղծը սլա տդամ արեր ու երիտա- 
սարդ աստուած ել անոր իմաս տ ո ւթի ւն ը' 
գեղեցկութեան բառեր z Պ րոմէ թէական

' եԳր մը Լլայ տ յսւոեղ , որ գուցէ շատ բան 
կը պարտի ոչ միայն Նիցչէին տյլեւ Շո- 
փ ընաուըրին , եւ որ կը հակադրուի Զքը֊ 
^մս շրջիկ քերթողներու» փոքր յոյզե-
րոլն դ ղդայնիկ տխրութիւներուն , ա- 
նոնց ձանձրախտին դ եւայյնդ քերթող է- 
ակներ' որոնց մէջ բանաստեղծը կը տես- 
նէ միայն «ճպուռներ փոքր ամ արմ ինդ ել 
անոնց երգին մէջ «թիթեղէ սուլոցդ:

Բարձրացումը քերթողական արարքին 
վայրն է , ուր պատկերը կը յօրինուի ըս- 
տեղծադործ ուժէն, տառապանքի խա
ւարէն կը ժայթքեն գեղեցկութեան բա
ռերը իբրև իմաստութիւն : Ուստի անիկա 
լուսաւորումին տեղն է, յայտնութեան , 
հոն ուրկէ կը սկսի արեւագալը: Բար
ձունքը երկնային եղր մը ունի, որ կը 
տիրապետէ շուրջին, աշխարհր կը դար_ 
ձընէ տեսանելի , ել ինք կը մնայ որոշ, 
անջատ, այսինքն' կոլ աայ լոյս ել կը 
պահպանէ լոյսը իր մէջ (այլապէս պիտի 
չկարենար լուսաւորել) : Այս իմաստով' 
բարձրէն ենող քե ր թո լած ր արելադա լն 
է: Ասոր համար թօփալեսւնի մօտ գրեթէ 
միշտ այդ բարձրութիւնը կը յարոլցանէ 
հոգեկան պակաս մը լրացնող երանոլ- 
թե ան , երջանկութեան ղդա g ո t մ^ »

Աակայն անիկւա տեւական վիճ ա հմըչէ, 
այն իմաստով որ անդամ մը նո ւաճո ւաե' 
ընկրկումը, անկումը կը դառնան անկա

րելի : Ինչպէս «Պաալպէքդ քերթուաեի 
սիւները կը դիմեն միշտ դէպի բարձրը, 
ինչպէս բարտիները «բառերուն պէս Նա- 
րեկացւոյնդ , «Աստղն ուղեղիդ բա րձրսւ- 
ցո՛լը j Բարձունքներուն առասպելի,ն 
մարդկութեանդ: Այգ վերը, այդ բարձ
րը ւ այդ առասպելը կրնայ վսեմի գեղա
գիտութիւն մը թելադրել եւ կը կազմէ 
քաշողական բեւեռ մը յարանոր շարժու
մի մը համար: Տեսակ մը վեր, վերէն 
անդին: վերացո՛" ւմ մը, համ բա րձո՛" ւմ 
Հը առանց «Աստուեոյդ , կամ ամբար ձում 
մը բանաստեղծ աստոլ՛ածին z Թօփսւլեա— 
նի մօտ անիկա մշտակայ եւ անաւարտ 
«երազի» մը կը համապատասխանէ , որ 
սովորական երազին հետ կապ չունի, այլ 
կը նշանակէ երթ, ձերբազատում, աղա- 
տագրում z թօ փա լեան ի երիվարները, ձի
երը y Հրեշտակները, աղաւնիները, քե
րովբէն երու նմ անող քառաթեւ էակնե
րը, Յովհաննու 3խանութեան դիրքէն ե- 
կող՝ աւելի քան ապագա՛յապաշտ մեքե
նաները, կը նշեն այդ վերելքը» «Յայտ
ն՛ութեան մեծ սլա տկերով-- է երի ւէա բներն 
ըս պի տ ա՛կ ճառագա յթէ թելերով ի կը 
տարածեն յաղթութեան շեփո րումն ան
ծայրածիր ! Աս տ ո լածն ե ր ո ւն անսասան» z 

Ւսկ ^Ա*իջեր կրա կան»ի բանաստեղծը կը 
դրէ* ՀԿը մ եկն իմ ահա ես դէպի նոր Հ 
անծանօթ ու կանչող բարձունքներ» z Յա
նի որ միշտ կայ այդ երա՛զը, «Ւ'նչ երազ 
! Գեղեցկութեան անմատոյց, ժպիտն ե- 
րոլ դէմ հազար» z Այդ եր ՛աղին համար է 
"Ը հը զսճուի, ամէն բան, կը զոհէ ինք- 
Պ ի՛՛՛ք բանաստեղծը, «Ու վաղը' զոհ մը 
վերիին / Վաղը / Պի տի բարձրանանք / 
հորիզոնի / ճակա՛տին» :

Յարձրացումը , յարութիւնն ու յա յա- 
նութիւնը որոշ չափով ապառնի են , մա
սամբ նաել արդէն ներկայ z Յայտնոլթե- 
նա կան ի դիմող ամէն քերթողութիւն կը 
բանի այս յարակարծիքին մէջ, վերջ մր 
կը դոլքեէ , “ԷՒգԲ Բ Vաւ՜ետէ , որոնք ան— 
հուն են, անհունօրէն ի րագո րծե՝յի կամ 
գերազանցօրէն ապրելփ : Եր տեղաւորուի 
ժամանակի մը մէջ որ տարօրէն մեսիա՜ 
կան ժամանակ մըն է:՛ Ինչպէս գրուած է 
«Օրագիրդ ին մ էջ , «Հարկ է դիմանալ, 
խաւա րը պատռել անկա բեկի ր բիրերով , 
լեռն երն ու ծովերը սահմանել, վառել 
գիտակցութեան բոլոր ջահերը, ..•լարել 
ԸՈԼՈԸ աղեղները մեր կամքին , —մինչեւ որ 
օրը հասուննայ: ի Հաւատա՛ լ Ար ե ւածա- 
գինդ12 ։ Ասիկա չի նշանակեր անշուշտ որ 
բանաստեղծը երբեմն ցանկութիւնը չու
նենար դադարին : Բայց անիկա հանգըր- 
ւան մըն է միայն, ինչպէս կ՚ըսէ ԱրեւԱ1- 
գաւ^ Հ ամանուն քերթուածը, գագար' 
որպէսղի «սրբը՚ի^> ոլեզնութիւնն ինք
նակալդ , որպէսղի սանձուելով վերանո- 
ր ոգո լի . «fi ի չ մը գագար / կը կրկնեմ, 
ըստանալոլ համար գեռ անհրաժեշտ ուժը 
նոր / հոգեկան խոր ծագեր էնդ : Ամէն 
անսանձ ուժ կը խորտակէ ինքղինք երբ չի 
գիտեր կանգ առնել ձեւի մը մէջ, սահմա- 
նաւորոլիլ , այսինքն' դադրի լ բանե լէ : 
Որով գագարը, այս ինքնազսպումը ոլև- 
ժին, մաս հը կազմէ ուժին z Ւնքնիշխա- 
նութիւնը այդպէս կը սահմանուի յա
ճախ յ

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՎԱՀԱԳՆ
^ք^է բան՛աս տեղծութեան տեղը յարու

թիւնն է , որ ի հարկէ կը կա պո լի սրբու
թեան Լար եւա դա շն ոլ աստուածներ ը ա յդ 

ոԲ Է.Բ անոր հետաւդնդա-
ծը իմաստի ամբողջն է , անոր կերպր կամ 
ճակատագիրը ե ր աժ շտ ա կան է նո յն ա- 
տեն : Նկարչականին չափ եւ կարծեմ ու- 
րիշ փուլի մը վբայ' եր աժշտութիւնը բա
նաստեղծին համար կը կազմէ բանաս
տեղծութեան ԸԱա լու կերպը: Այ գսւԽոն- 

մէջ արդէն՛ թօփալեան կը զետե- 
երկու քե ր թուած , առաջինը «Երա-

ժըշտական տպաւորութիւնդ (26) , երկ- 
րսրդը «Երեկոյեան սէնֆոնիդ (32) , ձր֊ 
րորդ մըն ալ կայ' «փի շե ր լոլսայեղդ (37) 
ուր համանուագ եւ դաշնամուրի ստեղ
նաշար երաժշտութեան մօթիֆը կը բե
րեն: Երկրորդին համանուագս, յին յօր ին- 
լածքը կը հետեւի կարծէք Զարեանի Ե֊ 
րեք երգ^ բնորդին . հոն կան հեռաւոր 
ջութակ մը, տղջփկներոլն երգը, արտա
սանող երիտասարդ մը, գեղեցկուհին ել 
գործողութիւնը տեղի կ՚ունենայ «հոգի
ներու սեմինդ(Ջ2') ï Երիտաս՚արդը կը գո
վաբանէ «Տաւերժական դեղեց կութի լնդ ը , 
բիբերուն տակ «ա րուեստագէտ մ',աստ~ 
ւածային/իր էութիւնն է հագցուցեր/՛ար
ձանացած որպէս երազ Հ կուսական ...» : 
Բերթուածին խո րհ րդապաշտ նկարագիրը 
բաւական բացայայտ է , էական կը թոլի 
ինծի գեղեցկութեան երաժշտակ ան եզր ը , 
ան որ անհ րաժեշտ է դարձո լցած երա- 
ժխտական կաղապարի մը կիրա րկո ւմըz 

Աակայն քերթուած մը Որ կը տրուի մ ե- 
‘Լե ոՀ. միայն իբրեւ «եր աժ շտո ւթեն է տր

պա ւո ր ո ւթի ւն» Լտե՚ս» թէքէեանի ՊէթՀո- 
վէնի սօնաթին նուիրուած հնչեակը կամ 
մեծ թիւով ուրիշ գրական «սօնաթներ»} 
այլ իբրեւ երաժշտական պատկեր արդ
եօք յարա կա րծա յին պարագայ մր չէԲ , 
ըսել կհուզեմ մտածե լի z

ԶՕ րա դիր»ին վերջին հատուածը կպար
տագրեմ , յա պա ւո ւմո վ» «Այս առաւօտ
երաժշտութեան նօթերը կը զարնուին 
գանկիս մէջ։ / » » »Հեռաւոր դաշտի մը
վրայ 1լ արիւնին ծաղիկները» » » Հորի
զոնը կը բա բախէ գարնանային համ ան ը- 
լադի մը տարածուն ու կենդանի ալիք
ներուն մէջ*» »»»կարծես պիտի գայ Բս~ 
պաս ո ւածը , գուցէ պատանի մը բոցեղ ե- 
րեւո յթով' Որուն բիբերը ջրդեղո լած ‘ըլ
լան արշալոյսներէն, փայլատակէ իմաս
տութիւնը բո լո ր դարերու z Ու ինչպէ ս
չսարսռալ գեղեցկութեան այս անպար
փակէ լի ոյժէն : Ցնորեցուցիչ ճառագայ
թում մըն է ու դե րի րական թափանց ում 
մը»»» Ուղեղս կ1 ընդունի առաջին հա ր- 
լածով այդ պատկերը (jlfl|lr ց՜1|ՈԼթ-Ե UlG. ու 
տարօրինակ զդա յնո ւթի ւնը կը ցնցէ զիս 
ո լ կը նետէ ղիս հեռաւոր ափերու» : Նօ- 
թեԲԲ ^ԼԲ J ա Ը ո t-զ աե են ե ր աժ շտ ա կան պատ
կեր մը, որ անկասկած կը յիշեցնէ Վա
հագնի ծնունդը, որ հիմա առած է բա
նաստեղծի մը նշանակալից պատկերը z

Արդ ատիկա պատկերն է դեղեց կու-
թեան , 3*օփալեանի ընդգծած բառը : Ւսկ 
գեղեցկութիւնէ* օժտուած է «անպար'— 
փակելի» ուժով մը*. Ասիկա գեղեցկու
թեան մէջն է, որ կը տրուի իբրեւ ճա- 
ճադայթում , դերի րական թափանցում ,
կարծէք բարձրէն եկող z Անկէ կը բխի 
պատկերը , որ այլեւս միայն երաժշտա
կան պատկեր մրն է, երաժշտական __ տե-~ 
un զական , պիտի ըսէի î

5. Օ շա կան ժամ ան ա կին նկա տած է 
ԷԺօփսյլեւսնյ, «Երաժշտականդ կո չուաև
քերթուածը «Մենքդի ժէջ13, ռր , կորսըն- 
ցոլց՚ած' [,ր խորագիրը եւ թեթեւ tfuiu— 
նատոլմի մը ենթարկուած' մտած է Արե- 
ւսւգալ^ե ներ U z Օչակ ան դիտել կու տա յ , 
սր «քերթուածը • * *կը դիմանայ առանց 
մ եղեգի ի նպաստին» : թօփալեանի քեր
թուածը «երաժշտական» հնարքներու մ՛ 
դիմեր , այնպէս ինչպէս սովոր են ընել ո- 
րոշ բանաստեղծներ , երբ ի դործ հը դնեն 
նմանաձա յնո ւթեան ե, ռիթմային խ աղե- 
րու կազմածը, բանաստեղծականի մոզա~ 
հա^ յռ ւռութքը , յաճախ մ ոռնա լով որ
քերթուածի մը մէջ եր աժ շտ ականո ւթի լ- 
նը հարկատու չի կրնար ըԱա լ միմիայն 
բառային մակարդակին , այլ կոլ գայ ա- 
նոր ներսէն , մտածողոլթենէն , երբ քեր
թուածը կը բանայ մեր առջեւ ինչ որ կալ 
իր մտերմութեան մէջ իբրեւ լեզու: Ի
հարհէ թօփալեանի նշած քերթուածս կը 
յղուի «երաժշտութեանդ , ձա՛յն երուն , 
համանուագին , լռութեան , թաւջութակ
ներուն , ձայնափողերուն, երգին , խրթ՜ 
բերդին, եւայլն : Աղումր որ կազմալորիչ 
է նշանակութեան , կը թելադրէ որ երա- 
ժըշտոլթիւնը «դուրսնդ է : Արդ' քերթը- 
լածին առաջթն եռատողը «Երանութիւն 
վայրահոս f երջանկութիւն յաւէրժա
կան ! Ե րաժշտական խորունկ ա յս ժա-
մունդ, իր սկզբնական կրկնուող ձայնե
րով կր փորձէ ոչ թէ բառեր ո վ հ ամանը- 
լադ մը կերտել որ է մասամբ) այլ
բանաձեւել քերթողական փորձ՛առու
թիւն մը, որ նկարչականով չի բաւարար- 
լՒը այլեւս: Ակիղրէն տրուող երանու
թիւնը հաճոյքի , հեշտութեան ու վայել- 
քի պահ մ ը չէ միայն, ան տոգո րուած է 
նաեւ «< ամ ա յնա շո լն չ ողբերգութեամրդ
որ պահին կու տան ««վեհութիւնդ , մինչ 
բառերը «անկապակիցդ են , դողդղացող :

ճր երաժշտական ժա՛մն է. ի հարկէ 
«Հսկայական քնարը Լկա /) բա րձո ւնքին 
վրայ սր տերու» » »» եւ անիկա գերերկրա
յին վայրկեան մ րն է » «Գերերկնային այս 
վայրկեանին հետ նոյնանա'լ- f Նայուած
քիդ մէջ անվերջօրէն ընդդԲկե լ զայն Հ 
Ու բա րձրանա լ պատուանդանին այս հո
յակապ f Ա րաժշտական աստ ո ւածնե րու J 

Եւ անսահման ժամանակին հետ նորոգ- 
ւոԳ / ԸլլաԼ ղո^ ♦ * *» 5 Հյատ խի տ տողեր, 
որոնց սկիզբը որեւէ դժուարութիւն չի 
ստեղծեր այլեւս : Երկին բարձրացումի
պահ մըն է , ուր տեսողութիւնը կը բա- 

î քանի որ անոր կը վերադրոլի վա յ ր- 
կեան ը «ընդգրկէլո ւ» ա շխատանքը z Ա ա- 
կայն հոն տեղի կ՚ունենայ, ըղձականի 
ձեւին տակ, վերելք մը դէպի ա սա
լածներ ո ւն պատուանդանը։ Աիայն թէ 
այդ աստուածներ ը «երաժշտական» են : 
Ա,1ս դարձուածքը միակն է քՒօփալեանի 
արտադրութեան մէջ։ Արդեօք հեթա
նոս աստուածնե®րն են անոնք , Ապողո^ն , 
մուսաներէն Հարմոնիստն z Վահա^ղն *. 
Անկարելի չէ : Բայց բանաստեղծը «Երա- 
ժԲշտոլթեան աս տուածներ ուն» չի f ըզ- 
^Բ » այլ «Երաժշտ՛ական աստուածնե- 
բունդի, ինչ Որ նոյնը չէ: Ինծի այնպէս

կը թուի, եթէ կարելփ է Ա/ . 
քահել (բայց ինչո՞ւ անպայմ^։ 
քակել) , որ երաժշտական ասս,ՈլԱւ^ 
ասառւածներռւն երաժշտի Խ
ռր կ ըսեն , աստուածն՚երը նոլա և » 
նոնց մարմինը կամ երելոլմը նոԼ ’ թ 
կարգակին կը պատկանին , ել երձ' 
թիւնը գերիվեր ոլ կե ր պընկա լ 
ծո ւթիւնն է, տյն „ր կը գԱ^Լ 
ամբարձման մէջ, երկինքը, ՈրԼ է՛ 

ւանգանին բանաստեղծը կոլ 1
'֊A/' ՛Ջնջել ինքղինք նոյնանա տ,/

Թօփալեանի մօա ուրիշ տեղեր J, "Հ 
հէ կայ այս ցանկութիւնը նոյնանաՀՀ 
րաժշաութեան: Օրինակ «Աէր^նս,' 
ջին տողերը կ՚ըսեն . «ԸԱալ նոլսպ' Հ 
մատարտծ ու թրթռուն / Ա է<ր անՀ 
/ ու թափանց ի լ ամէն ինչի մէջ սք,րոյ 
Z վերածնի լ ըլլայ մանուկ
լի ...» : Մեծարենցեան շեշտ մբ բ 
հ™յ Էէ քերթուածէն, բայց երաժչս,ոլ 
թեան յղումը կը մնայ բանաստեղծդ 
ուրիշ փորձառութեան մը կտլոլդ 
մէջ -, «Ցայտնոլթիլնդի քառեակներէն ճ 
հը ԸՒՒ ԴՐ՚-թհ նոյն երակէն. ^1՛ 

փնտռես ձայներոլգ մէջ / ԻնքնտՀ 
փոլմ ու խորհուրդ / Բարձրասլաց ,„ե. 
սողոլթեամր / Գանես բարձունքն „fi. 
բուդ : / Ու մերկացած դեղեց կո լթ ԷՀ,' 
Պիտի հագնիս իմ հոգիս . . .»14 . ՑայտնՀ 

թիւնը տեսակ մը ինքնայայանոլթխնն ք 
բանաստեղծին, ձայներ ուն մէջ, յայտ_ 
նաբերող գեղեցկութիւնը: Ուրիշ տծ 
նորէն Արեւագսւ^յ, մէջ, թօփալեան 1Ա 

դրէ- «Գաղափարներու ել մտահոգդ. 
թեանց f խառնիճաղանճով բեռնաւոր j 

քալեՀլ_ / վէպի ր լոյս երը ... J _ 

գոնէ' դէպի հերոսական / երաժչտ„լ.
թի^ւեԲ • * :

ԷԼըդեօք ե ր աժ շտ ա կան աստուածնեոո
գերերկրային ու խորապէս աշխարհս,^ 
չե^ն թելադրեր քերթուածին մէկ ծայր։ 
յեղ եզրը, անոր լուսեղէն, երկնային 
ձայնեղէն սահմանը։ Յերթուածը՝ 
բարձունքին , ունի երաժշտութիւնը՝ ա 
զոր գործիք ու համանուադ կը մա՚սնաւ 
րեն , բայց որ չեն անշուշտ f Երաժչտո 
թեան մասին բանաստեղծը կ՚ըսէր ա 
դէն» երանութիւն վայրահոս , երջանկո 
թիւն յ ա լե րժա կան , ե ր աժ շտ ա կան մաւ 
փամ ու յա՚ւերժութի ւն իրարու ւսյնյո 
հ ա կա դի ր երաժշտութեամբ կը մթ
նան , պիտի ըսէի' կը հոսին : ը հոս^
վար. ահա տարօրինակ բառը վայըահ։ 
ս Բ * Հոսող դէպի փմր , վսՅյրը որ I 

հոսի։ Ամէն պարագայի' երաժշտուխ 
նէն եկ ող երանութիւնը հոսումի մը եըււ 
ն ո ւթ ի լնն է , քանի որ երաժշտոլթիլ 
իբրեւ կշռոյթ, իբրեւ ձայն ու ներդա 
նա կո լթ ի ւն , կը հոսի » անիկա երբ I 

յայտնուի կ՚անհետանայ, չի մնար Լբս 
gի մեր խտացեալ սալի կնե րուն մէ^^, վլ 
րա°յ} : Ան խառն ժայթք, որ նօթաներու
մ1Հ ւէ բնաւ , ոչ ալ խմբա ւէա րի 
ն ե րքեւ : Ե ր աժ շտ ո ւթ ի ւն ը ան խաոն սօ
ց ումն է * * * անոր որ կ^անհեաանա
Վ^այրկեանին մէջ։ Վայրկեանին մէ 
վայր հոսող։

ԱԲդ' քերթուածը, որքան կչռոյթ 1 
ձայն ըլլայ , չի դադրի ր տեսանելի բԱ^ 
լէ : Անոր ձայնը կապուած է տեսանելէ 
ութեան՝, իբրեւ անտես՛անելի , pu,Jÿ 

մէկ եզրը տեսանելիէն *» Յերթուաեը /' 
մաստութիւնն է թօփա լեանի համար
Առրն չուած է իմաստին, այս կամ այ 
ձեւով Լմիշ տ որո շելի} *» Ւսկ երամչտոԵ 
թիւնը ոչ մէկ ձեւով իմաստութիւն կ ) ո, 
մէկ ձեւով ն շան ա կո ւթի ւն : Որրսյն
քերթուած ու երաժշտութիւն կը ս1"՚տ 
կանին բարձրին , ամէն մէկը կը

սրարբեր կարգի մը։ Երա(^'ձտր11՜^'1^^ 
քերթուածէն ա նդինն՛ է , ոչ այնպէս 
որ քերթուածը տեղ մը կ՚աւարտի ոԼ 
սկսի երաժշտութիւնը , ’UJ! այնպկօ nC 

երաժշտութիւնը կու գսւյ » էը 
քերթուածէն բարձր մ տ ե րմ ո ւթի 
րաժշտական պատկերը եւ բանաստնդի 
կան պատկեր ը կը գտնուին այն համեմ 
տութեան մէջ որ կը գտնուի նկարէն 
պատկերին ու բանաստեղծական սլամ\
ըին միջել z Ամէն մէկը անջատ է 
սէն ։ Ամէն մէկը միւսին համար f 
ծայրն է, ամէնէն հեռաւորը, ամէնէն 

տարը։ Ւսկ ամէնէն օտարը սչ 
է , արտաքին է , այլ ներսը , այն 
ջին զոր Յ^օփ՚ալեան , ուր իշներու պէս> 
է11 էէ արուեստ z Արդ' որքան ըեր^ո 
մը ձգտի իր միւսին, երաժշտակ Հ 
կամ նկարին , այնքան կը թելադրէ 
րապը „ր կայ իր մէջ, իր բացԸՀ' 
մըշտութիլևը չէ եղած որպէԱէւՒ մ P 

ւած մը ամ բո ղջանա յ , ին չպէս էե յ 
ծեն որոշ երաժիշտներ , որոնք մեղե^ 

կը փակցնեն քերթուածի ը nP 

պէտքբ չունի, ՛այս ըսելով Lk։f 

պաբտեր երգը կամ օփերան • երա լ 
թիւ^ը այս ներքին ձգում ին Յէէ

Fonds A.R.A.M
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P. ԹՕՓԱԼԵԱՆԷՆ 
ՆԱՄԱԿՆԵՐ ՈՒ ԲԱՏԻԿՆԵՐ 

Հ. ՐԱԼՈՒԵԱՆԻՆ

«

- 1 -

Հսրլէպ , 29 Յունիս 1929

Պւ՚ ՝ Ըաւոլեան»
խնամեձ հաճոյքով ստացայ Զեր նա֊

1»1լԸ։ Գաղափարներու, զո ւգո ր գո լթեա՞ն
/ք փերադրել այս պարագան' որ
և "Ղ հը պատԸաստոլ-ԷՒ Զեղիր գրել, նախ 
խգհաւորելու. Զեղ այս անզուգական 
կատար ակո ւթե ան հաւք ար , ղո ր արգէն 
„եսաե էի եւ յետոյ ունենալու օրինակ մը 

անկէ î
իարեկամիս Աւետիսեանի թելագրոլ- 

թիւնը Զեղի' իմ մասիս , աւելի եւս կը 
լախլերէ #"> յայանելոլ որ պիտի աշ
խատիմ կարելիութեան սահմանին մէջ 
օգտակար ըլլալ «Զուարթնոց» ին1 : Յոգ- 

յււււ^' հա ք մ ամ ո ւլ է անա անե լէ տափակու- 
թենէն, եւ ձանձրացած միջակութենէն 
հայ մարին արտայայտութեան , թերթի 
ընթերցող ըլլալէ կը զգուշանամ : Բայց
ահա յայտնութիւն մը —«Զ" ւա ր թն ո ց»ը, 
թսկապէս նոր դիմագեով եւ միջակութե
նէ ‘[եր արուեստի ի ս կա կան բարձրու
թեան վրայ •. Յայտնութիւն մըն ''է ան-.

կննիկը երր այստեղ կը գտնուէր , միշտ 
կը մԱրածէինք ու կը [un րհ է ինք ղեղտր- 
լեստական երիտասա րգ շրջանակ մ ր ըս-

ըլլայ ինքղինք-. Բերթոլած մը, իր 
յարդէն՝ պակասաւոր եր ամ՜ շտո ւթէւն մը 
է կամ զայն գերազանցող էմաստաւո ր 
արուեստ մը*, Բ անա ս տ ե ղծ ո ւթ է ւն ը ՝ քանէ 
որ ան է խնդրոյ առա ր կան է 
կրնայ բացուէ լ էնքն էրեն՝ մէայն եր բ 
ղոհուէ երամ՜շտական աստուածներոլ 
պատուանդանէն ♦ այդ զոհաբերում ը չէ 
մքւաէր կորսուած մ էութէւն մը հ էմն ել 
կամ «ամբողջական արուեաոի մը 
Ալ (Վակն է րի, խորհրդապաշտներուն եւ 
դեռ շատ մը ուրէշ -պաշտներու միր ա- 
^:վ.յգ զոհաբերումը չէ դէմ եր մոռա- 
Յոլմէն , երամշտական կաղապարէ մը 
կւսսլկումէն ա,ք{ էրեն համար ամէնէն 
տարբերէ ՝ ամէնէն զատորոշեալէ թա- 
Հոսերում էն հ որ դեղե ց կո ւթէ ւնն է էբրեւ 
ձայնաւոր ձեւ * Ինչ որ կը զոհուէ նշա— 
սսկոլթէլնն է } կը զոհուէ որսլէսղէ յառ-

1 առանց զանց ումէ էբրեւ երամշտո ւ- 
թխն : /' սկ ա A ատեն բառը կ ր ՜ դառնա յ 
պատկեր : //չ թէ լսողական պատկեր y
կամ նշանակալէց նկար^ այլ համադրա- 
կան փերթուած î Ուստէ քե ր թո ւած մը որ 
կը խորագրուէ «վա յ ր ան կա՛րՕ պարզ ն ր- 
կար մը չէ վայրի մը որ կարելի ըլլար 
'նկարագրել : Անիկ ա քեր թո ւած էն անունն 
կ [՛բրել ե ր ամ շտ ա կան պատկեր :

Աս տուածներ ը դուցէ ուրէշ բան չեն 
այլեւս եթէ ոչ պա տ կե րն եր ՝ որ քեր— 
թողութէլնը կ* ընծա յէ մեր ականջէն :

Գ* Պ*

(1) Զրոյց , հատոր Բ • , Գահիրէ, 1961, 
էջ 255 :

(2) Նկարիչին ՛մասին, ի մ՜իջի այլոց, 
տ^ս՜ L’Epopée de Puzant Topalian, 
‘«tes de V. Godel, J. Greffier, R. Ville,

Paris, 1966.
(3) Բանաստեղծին մասին գրած են 0-

2տկտն (Սիսն, 1937), Հ- Բալուեան 
՛Զուարթնոց, 1937) , Գր- Շահինեան 
Հատվետիր , 1962), Վ- Գաթրիէղեան
.^^’11լռքա^այ դրականութէւնը 1987) , 
tt1 Թէօլէօլեան (Դար մը դրա կան ո լ- 
խ՝ Բ-, 1977), գորգէ նաեր որ-
քխնեբ ; «Անդա.ստան»ի մասին տե՜ս •

lnçluante ans de littérature arménienne 
^France, CNRS Editions Paris, 2001. 
՝անդէսի մատենագիտութիւնը կազմած է

• Նամպուրեան («Հասկ» Հայագիտական
'“րեգիրք, Անթիլիաս, 1995) : Այս գրոր- 

- աե երկայնքին կը թարարարորիմ այն 
M որ կը նկատեմ հիմնական, մէկդի 
p ^նեմ թիւր, հապճեպ կարծիքներն ու

րեասաւմները, որոնք, ինծՒ 
’ որդին հետ ճակատում չեն փորձեր :

) «Արեւագալ»ի աոթիւ գրած իր 
ք մէջ Օշական նկատած է «գիր-
Ç մասնաւորող նկարանման յօրինումնե

րն» ւ որ կը նկատէ «յայտնութիւններ • • •
( եոգեկան ախորժ՛ակներէն»
էար ո’ ^^սար 1937, էջ 63): Օշա֊ 
Կէս ե1ւոչ1? lunApjlrauîin2ul(UrI1lb ՒԹչ-
1Ասսւ մոռնայ կամ կ՛անգիտանա յ
՜ ւ^յապաշտները : Ապագայապաշտու

տեղծել , Ինք Ձեր մասին կը խօսէր խան
դավառս ւթեամ ր եւ գովեստով , եւ յիրա
ւի, արուեստի Զեր հասկացողութիւնը 
մեզվ, հիացում կը պատճառէ-. Պր. Աէթ- 
եանն ալ արգէն իր համակրութիւնը կը 
յայտնէ «Զուարթնոցնին :

Բամանորդագրուևլոլ հրաւէրին ի պա
տասխան' ներփակ կը ստանաք 100 Տ)ը- 
ր ո՛՛ւ՛ ք, երկու օրինակի փոխտրմէքը, „- 
րոնք կը խնդրեմ , որ ղրկէք հասցէիս , 
իսկ ստանտշէս յետոյ պիտի աշխատիմ 
երիտասարգ շրջանակի մէջ տարածել 
«Զուարթնոց^ը , նոր յաճախորդներ ա֊ 
պահովելով-, Պէտք է աշխ ատ իլ («fi"։9iu— 

լեր ե լ» բառը զոր գո րծածած էիք , շի
տակը քիչ մը խորթ կոլ գայ ինծի, չեմ 
հաւատար որ հացագործը «քս^ա լե րե- 
լոլ-» համար հաց կը գնեն...)-.

Եը ներփակեմ նոյնպէս , կողքի զար
դանկար մը, զոը գծեցի Զեր նամակը րս- 
տանս,լէ յետոյ , որսլէս համակրական 
փոքր[’կ արտայայտութիւն մը-. Եթէ /տր- 
մար տեսնէք, ի հարկէ, պզտիկցնելով 
մԼՒլէ կրնաք շինել : Զա ր դան կա ր չո լ- 
թեան մէջ կր սիրեմ հին հայկական մ ո~ 
թէֆները եւ արդէ ական արուեստ ը հա
մադրել* ա,քս ո ուղղութեամբ բաւական

(Շար-ը Դ- էջ)

թեան անգիտացումը կը ձգեմ ուրիշ տ_ 
ոիթի:

(5) Ամենախիստ քննադատներնն մէկը' 
Գր • Տիշ, Թօւիալեանի աոիթով չի վա- 
րանիր գրելու- «Գրողն է որ կը նկարէ, 
պարզապէս գրիչի տեզ վրձին գործածե
լով եւ գրականութիւն ընելով գծելու փո
խարէն : Այսպէսով կը ստեղծուին ան
ճարակ նկարներ , հազիւ ձեւ ստացած , 
հազիւ "ընթեոնլի"» («Ահեկան», Պէյ- 
րութ, Գարուն 1967, էջ 104) :

(6) Տպուած է երեք հատընտիր քերթը- 
ւածներու հատորներ, Երեւան 1968, Փա
րիզ 1970 ( վ- աման՛ա կա կից ս փ ի ւո քս՛ հ ա լ 
բանաստեղծութիւն շարքով) եւ Փաթրա- 
յի թիւ 4 տետրակ' Դաշտանկար—ւչւ 1976, 
է • Պասմաճեանի ներածութեամբ : Ասոնք 
նշաններն են Թօփալեանի արտադրութեան 
տրամադրումին դէպի ընթերցողը, րայց 
ընթերցողը ո՞ր չափով ինք տրամադրը- 
ւած է ընկալելու այս բանաստեղծը, ահա 
հարցում մը, որ խնդրոյ առարկայ կը 
դարձնէ մեր գրական աւանդութիւնն ու 
խոտոր «թարքերը» :

(7) Շատ բան, Թօփալեանի մօտ, կու 
գայ մեր բանաստեղծական աւանդութե- 
նէն , ի մասնաւորի Վարուժանէն, Աեծա- 
րենցէն , Թէքէեանէն, երբեմն նոյնիսկ իր 
ժամանակակից Սարա փետ նէն : Ասիկա իւ
րացումի անհրաժեշտ փուլէ մը անդին 
չերթար : Կը նշանակէ սակայ ն որ բանաս
տեղծութեան նորոգումը կ՛անցնի նա
խորդներու ճանաչումէն, այսինքն' ըմ- 
բըոնում-բարձումէն :

(8) ժ ա ման ա կ տ կ ի ղ Ափիլռքահայ բա
նաստեղծութիւն շարքի Թօփալեանի յատ
կացուած հատորին մէջ , «պերն»ը դար
ձած է «կարճ» : Հրատարակիչը կ՚ըսէ որ 
«Գրքոյկը կազմուած է ըստ հեղինակի 
նախընտրութեան» : Պէ՞տք է ենթադրել 
Որ եղածը վրիպակ չէ եւ սրբագրութիւն 
է : Ե հարկէ կարճը նոյ նքան ընդունելի է, 
որքան պերճը, անմիջապէս հակադրուե
լու} անհունին :

(9) Տե՜ս- «Արուեստի շուրջ» յօդուա
ծը , «Արեւմուտք» , Փարիզ , Բ • տարի , 
թիւ 56, 1946 Ապրիլ 7 : Անշուշտ հոս կան 
արձագանգները Սարթրի առաջարկած 
«յանձնաոու» գրականութեան յղացքին :

(10) Ոչինչ այնքան նեղացուցիչ է որ
քան չկարենալ էջաթիւերը տալը, պէտք 
է գիտնալ որ Թօփալեանի քանի լքը հա
տորները զուրկ են ատոնցմէ:

(11) Թօփալեան գրած է «Արուեստը 
երջանկութիւն» խորագիրով յօդուած մը, 
«Գրական ամսաթերթ», Փարիզ, Յուն- 
ւսւր 1962, թ՛իւ 2 :

(12) «Կեանք եւ արուեստ», Փարիզ, 
1937, թիւ 7, էջ 150:

(13) Մ ա յր ինե րու շուքին տակ , Անթի
լիաս , 1983 , էջ 68-69 :

(14) Փերթուածը ունի Ֆրէօյտէն բնա
բան մը ֆրանսերէն, յաճախ մէջրերոլած- 
«Le dernier poète ne mourra qu’avec le 
dernier homme» (Վերջին բանաստեղծը 
պիտի մեռնի միայն վերջին մարդուն 
հԽո.) :

ԻՄ ՄՌԱՆՋՆՄՍեԱՑ ԲԻԻՋԱՆԴԸ...
W ԳՐԻԳՈՐ ՃԱՄԲԱՐՑՈՒՄեԱՆ

Հազար էն ը հարէւր յէսուն' Աայէս : 
նոր հաս եր էէ Փտրէզ* ո՛չ ոք կը ճան չխ

նայէ ։
Հայրս հակառակած էր մեկնումէս : 

Մ ույրս գազանօրէն երեք հասցէներ սա
հեցուցած գրպանս • • • հ եռա ւո ր ազդու— 
կաններ են ը մրմնջելով : կնա՛ ? տե1 ս ան
գամ մը զէր ենք*. Անգործ երէտասարդ էր 
էմ «տէւողոսըՕ տյդ օրերուն z Երկու ա- 
ռաջ էն զանգերս հեռու էէն զէս քաջա
լերելէ*. Ամէսներ ետք մէայն ներկայա-- 
9աՀ էբրեւ դո րծօն քէմէադէտ*. «Հա՞ , 

Անէէն տզա՞ն ես * . . Աէ^^ցէ՞ր մեր
Փտրէզը ♦ ♦ *» եղաւ րաց ադան չո ւթէ ւն ը *.

Երր որդ հասցէն մօտակայ արուարձան
ներէն Անկէնը ց ո յց կու տար • վարանե- 
ցտ յ հեռաձա յնելու ։

Հեռաձայնեցէ : Հրաւէրուեցայ :
Օրերէն ^յէրակէ էր*. Առաջէն մամ երէն 

յայտնէ եղաւ որ մեծ եղբօր մը զգացում—» 
ներովը տոգո րուն սակաւախօս բարեկա
մէ մը հս/նդէպած եմ :

Անոնը քՀէւղանդ էր :
æA անձն էր հատեալ նա խ՛ազաս ո ւ~ 

թեամր արտայայտուող^ թուխ' ճաղատ 
ու նէհար , նստած թէյէ սեղանէն
ո րոն հանդէպեցայ աւելէ քտն յէսուն 
տաբէներ առաջ z

Ի՞նչ եղան խօսակցութեան նէ ւթե ր ր 
մեր հանդէպման առաջէն մամ ե րուն*.

*է,կտրչութէւն } դրականութէւնը երա- 
մ ըշտո ւթ է ն z Մ էնչեւ դէշեր : Ե րր °ղը 
մթաղնեց $ հարցուց' «ո՞ւր կը մնաս^ z

Պ ան դոկ *Իարթէէ Լաթէն :
_ Ջե՞ս ուզեր մեզէ գէչծրել :
— Առաւօտ կանուխ պէտք է գո րծա- 

տեղէ ըլէամ ք առա րկե ց է :
ճաշեց էնք ու առաջն որդեց զէս կայա

րան z Պնդեց որ հեռաձա յնեմ տպարանը 
էր գործատեղէն z Ո ւ հասցէն տուաւ րա- 
մանում է պահուն t

—» Ակո'լր ը ըսաւ , _ աւելէ երկար խօ~ 
ս ա կց էնք z

*ւ**

Տաճախը նրբ որ կարենա յէ ը հրճուան
քով պէտէ երթա յէ շաղակրատել էր հետ ը 
Ո*էւ Ո՝էշէ , տպարանէն դէմաց գտնուող 
սրճաբանը :

Աուրճ մը կ ^ա ոնէ էնք ու երկար մամեր 
կը մնայէնք հոն*. Զէրտր ճան չց անք կը 
խորհէմ առաջէն հ անդէ պո ւմնե ր ո ւն ըն- 
թաց քին : Ո' չ մ էկ բան փոթուեցաւ տարէ- 
ներու ընթաց քէն մեր սերտ յարարերո ւ- 
թէւններուն մէջ*.

վստահելէ բարեկամս եղաւ Իէւղանդ*.
Պ երճախօս չէ1 ր տն ը րա յց երբ նէւթր 

արուեստէ շուրջ էր ը թմնը կը փոէւուէր , 
ւ/*էնչեւ է սկ անհ անգո ւրմ ող կրնար դառ
նավճռական կ  ̂ըլ/ար դատաստանը՝. 
Ջէէ համա րձ ակեր քննադատական ո Գէ ով 
մօտենալ քա նի չունէէ հոգեկան հեռաւո- 
ր ո ւթէ ւն ը : Ու հաւատաւորէն՛ ում ո il ը կը 
վէճէր ը մանաւանդ նկարչական մարզէն 
ներ uz Արտայա յտապաշտ էր տեսէլքէն 
բա բա խուն յո ւղա կան ո ւթ է ւն ը կը զդա յէ z

Երբ երամշտական մարզը րյ լար ը էմ 
նա խ ընտ րած նէւթս ը մեծ հ ետաքր քր ու- 
թեամր կը հետեւէր :

փա մ անակը կը մ ոռնա յէնք • նաեւ տը— 
պարանըz Ոաճախ կը կան չուէր մեքենա
յէն գլուխըz Ակամայ ը մելամաղձոտ կը 
րա մն ո ւէէնք :

էբր խ օսուէր բանաստեղծութեան ւոլր£ > 
երբեմն կը յանդդնէ է g ոյց տալ էնձմէ տո
ղեր որոնց հանդէպ տկա րութէւն
ունէէ տյդ աա քէներուն Z

Գր ուած կը մնան տյդպէս ը երեսունէ
չոլր£!

— Շ արունակէ1 • ♦ • — կ^ըլլար մէշտ թե- 
լադբnւթէւնըz Ետրծէք թ»? յայտներz 

Երբեմն մէայն գրպանը կը սահեցնէր 
թղթիկս , Անդաստանէն համար էը ըսե- 
լռվ-,

*

Տարէներ ետք երր կեանքէս փորձսԻ- 
դէտ—քէմէադէտէ առողջական
պատճառաւ կանուխ ընդհատ ո ւեց ա լ , 
տեսնելով ն կա ր չո ւթ եան հանդէպ հա
կումս ու հետաքրքրութէւնս ը ցուցաս ը- 
բահէ մը պա տաս խան ատուո ւթեան առաջ
նորդողը զէս Բէւզանդը եղաւ :

Հետզհետէ զօրացող մեր ընկերական 
կապերը կը մղէ էն նաեւ երեւակայու

թէ ւնս Բէւզանդ քմօփա լեան է նկարչական 
ու բանաստեղծական զոյգ ա շխա րհներուն 
միջել. լրացուցիչ աղերս թէ զո ւղա հեռ- 
ներ որոնելու z

^Ւր եթէ ամէն Եէրտկէ ց եր եկէ ետք Ան-* 
կ^է*^ կ^ երթա յէ յէս ուն ական թուականնե
րուն ը տեսնելու Բ է ւղան դէն նկար չական 
աշխատանքը z

Անխօս կը մնար : Առանց շեղումէ կը 
յառաջանար կարծես յաւէտենական պա
հանջէ մը դրդուած :

Երբեմն արտայա յտապաշտ էր ոճը 
գերէրապաշտ դրոշմ կ՚առնէր : Պահ մը
ետք գրպանէն բանաստեղծութեան պա- 
տառէկ մը կը հանէր : Անձայէն կը կար
դար : ty/ïf. տար որ կարդամ : կարծես
յանկարծ խորհրդաւոր կապեր ներզգա
լով էր այդ երկու ա՝շվսատան1թյերուն մէ~ 
ջեւ z

***

Պատկերասրահէն մէջ էր էսկ գործե
րով կազմակերպուած առաջէն ընդարձակ 
ցուցահանդէս ը ոչ մէայն ուրախութէւն 
բերաւ բոլորէս , ^յէ նաեւ արմանա ցաւ 
յայտնէ քննադատներու դնահատանքէն*. 
Ի մասնաւորէ յամ րագո յն երանգները էր 
վրձէնէն *. Աետոյ այգ նո1 յն ցուցահանդէ
սէն կարգ մը գործեր Երեւան ալ ցու
ցադրուեցան էր էսկ ներկայութեան Z Ա եծ 
էքհ ոգեկան գոհունակութէւնըէ

** *
Իրա' ւ նկարէ՞ չ , թէ էրա՛ լ բանաս

տեղծ :

Ե րկո1 ւ^ն ալ :
Կարելի չէ չտեսնել թօփալեան է նկա

րած երեւակայական քաղաքներուն մէջ 
երաղայէն աշխարհ մը*. Ուխտաւոր ձէտ- 
լորն եր որոնք մեզ կ  ̂առաջնորդեն ան
գո լնդէն ևղրը ը վերանցական ո լքէւ մէ'ւ 
ա շխա րհ : Բանաստեղծը մտ՛ած ր/ լար էր 
նկարչական ա շՒ արհէն ներս î թօփ ա լե ա- 
նէ ա յգ ձէաւոբները խստաբարո յ առեղ-* 
ծուածայէն գէմադծով յուշարարները ըր- 
Լայէ^ կարձէք կորսուած աշխարհէ մըհ 
Հէեր է րապաշտ ^ով մը կ՚անցնէր ձէաւո ր- 
ներու այդ ան յաղթ թափօրներու^ վրա- 

1 որոնց կը յաջորգէէն յաւերմ՜ահար—
սեր ը յակէնթեայ զարգարանքներով Z

♦

փամանա կը թո ւնա լէց ազդա կ մը չէ՞ր 
Բէւզանդէն համար y ^րր չունէր կարելէ- 
ո ւթէ ւնը զայն ամբողջովէն յատկացնելու 
էր ն կա ր չո լթե ան : կրցած է՞ ր էէովէն ա ր— 
էեեւո րել էր նկա ր չական ձէրքը գագա՛թ
նակէտէն հասցնել զայն։

♦<**

թռիչք կայ անկասկած էր բանաս
տեղծութեան մէջ*. Երբեմն խօլ երկէլղ*. 
«Ան դա ս տան^է տարէներն էէն : Հաստատ 
համոզում ը ունէր Բ էւզանգ թօփա լեան 
ա րուեստէ գործէն ան խուսափէ լէ ու ան~ 
փոխարէնելէ ազդեց ո ւթեան մարդոց հո
գեկան կեանքէն վրտյ : Բտրերար ումը
ներգործական արուեստէ գործէն : Աւ էր 
հրատարակած «Անդաստանէն ալ լաւա
գոյն ապացոյցը չէ^ր տյգ համոզման : 
Տասնըութ պէսպէսուն հատորները անոր 
անհովէւ մնաց էն : Ոչ ոք պէտէ համար— 
ձակէր կամ յանգղնութէ լնը ունենար զայն 
շարունակելու Ու «Անդաստանօք մնաց 
Բէւզանգ թօփ ա լեան էն կերտած ճոխ ու 
գէ ւրա բեկ ա րուեստէ հատթևտէրը ։

Համընթաց կը մնան ՛էր նկարչական 
ա րուե ստէն՝ է մասնաւորէ գոյներու ներ
դաշն ակո ւթէ ւնը ել գէծերու րէ լր եղաց- 
ման էնքնեկ կերպը որոնք փափկօրէն 
կ^աղերսեն մռմռող էր յուզարկու բա
նաստեղծութեան Z

կարգաց ո ւէն թո ղ հայ ոգէ էն բխած 
տողերդ Բէւզանգ z էէեռքերովդ ալ որմե
ցէք զանոնք քմահաճ մ եքենայ էն դլու~ 
խ ը շարելով » * » շարելով դէ րեր ♦ ♦ ♦ գէ““ 
րեր • * • դէ րեր անտրտունջ :

Զոհ ող ութ է՞ ւն եղաւ հայ տառէն նուէ- 
բում գ :

Բանաստեղծ՝ մէտք գրգռող էն քնախ
տէ պ նկարէ չն ալ էէթ շնչասպառ քու 
խրոխտ ձէրքերուգ դերէն Z

Փարիզ, Ապրիլ 2003

Fonds A.R.A.M



Էջ 4, Կիրակի , 3 ունիս 1, 2003 ֊< 8 Ա ՌԱ» - ՄԻ Տ Ո ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ*֊

Ր. ԹՕՓԱԼԵԱՆԷՆ 
ՆԱՄԱԿՆԵՐ ԵԻ ԲԱՑԻԿՆԵՐ

Լ ԲԱԼՈԻԵԱՆԻՆ

(Շար. Գ- էջէն)

մամանա կէ է վեր կ^աշթա՚տէմ : frr. յետոյ 
բանաս տեղծ ութ էւնն եր ունէմ , ղո րս Թէ- 
քէեանը տեսնել ուզած էր ՝ ղրկեց է էր դէ- 
տողութէւնը ստանալու համար։ Ենք- 
զէնքէս շատ չեմ ներած մամ ո լլէ մէջ ե- 
քելէ լ՝ մէնչեւ հէմա գրած եմ ես էնծէ 
համ ար :

*
հՋո ւօ/ր թն ո g՝}} է համար ո լրէ չ փ ո քր է կ

ծա ռայո ւթէւն մը* ամէն թէ ւէն կհուզեմ
մէկ—երկու hOTS-teXte նկար տպագրել՝ 
^այ երէտասա րգ նկա րէ չներու գործե-
րէն* րնտրութէւնը Ջեղէ կը թողում ՝ քէէ~~ 
շէն հոն շէն ել տուէք [Հա լէպ' Z_fànrL 
կայ Գ? թէ') թուղթը եւ տ պա գր ո ւթէ ւնը 
սէրով յանձն /թտոն եմ տպագրե լ տպարա
նէս մէջ ել ուղարկել Ջ՛եղէ î Ջփտէք ՝ դե- 
զերէկ եւ ս է րա կան առարկայ մը պէտէ 
սէ րէ էնք տեսնել դեզեր է կ տուփէ մը մէջ* 
ուրեմն մեր քՈՕԺՕքՈ© տեսողութէւնը է- 
րաւո ւնք չունէի առաջէն առթ է լ պահան-
ջելու այդ դեղեր կո ւթէ ւն ը սէ րական էջե- 
րու վրտ յ * . • :

վստահ եմ որ ասկէ յետոյ ա րուեստէ 
ս է րահա ր մեր հոդէներ ը էրար պէտէ կըր՜ 
նան հասկնա լ ։

Անկեղծ յարգանքներով 
Ջ՛երդ
քՀէւզանգ թօփա լեան

Ե'ը ղրկեմ քանէ մը տող Հրանա ստեղ
ծս ւթէւն'» ՝ Ջեր տպա ւո ր ո ւթէ ւնն ու թե- 
լագրութէւնը հասկնալու համաթ։

***

- 2 -

Հա լէպ, 27 Օգ ոստոս 1929

Սիրելի Ի ալոլեան ՝
Ատարայ սէրալէր եւ անկեղծ նամակդ։
Ջեր անկեղծ թե լա դր ո ւթէ ւննե րն ու 

դատումը ղրկածներուս մասէն՝ մեծ 
սէրով կ^րնդունէմ ՝ եւ կը րաւէմ որ ա- 
ւ֊ե լէ մօտէն հաղո րդակր ութեան մէջ ըլ
լալու հնա րաւո րութէւնը կը պակսէ մեղէ : 
հՀԷո լա ր թն ո ց»ն ե ր ը ստացա յ եւ մեծ հա
ճոյքով թղթատեր է վերջէն թէւերը*— Ա- 
ռոյգ եւ երէտասարդ շունչ մը կայ հոն՝ 
որ բնականաբար մեը սրտէն պէտէ կրնայ 
թօսէ լ նորափթէթ ու դեղեր էկ աղջկայ 
մը ալքերուն նման։ Աակայն պէտէ թոյլ 
տայէիր որ մ է քանէ ւէոքրէկ նկատողու- 
թէ ւնն եր ընեմ էմ կողմ էս :

Արուեստէ նուէրուած պարբերականէ 
մը համար տեսական մասը ( 9’ եղա դէտ ա- 
կան հ ա ր ր եր) կարեւոր է՝ չէ^ ՝ տյդ' կը 
պակսէ հվէուարթնոց»է մէջ*. Ասկէ դուրս' 
բով անդա կութ է ւնը շատ լաւ է : Ե րկնապէս 
կր թղթատեմ կոր զայն։ *Լյ1Արղունէէն 
հՋդա յա րանքեր ը» նոր են հայերէնէ 
մէջ3 ՝ բտյց էր թենթ ու համարձակ դը- 
րականութէւնն ալ սէրելէ է։ Qui ր եան թ 
էր մեծարմ՜էք ու հոյակապ էջերով մեծա
գոյն վայելքը կը պատճառէ էնծէ։ Աա- 
ր ափ եանը բո լոր ովէն ջէղ եւ նո րո ւթէւն ՝ 
ո լշագրա ւ_' էր վերջէն ա րձա կո վ5-- Պէ-
շէ կ թ ա շլե ան ը էնչո* ւ կը շփացնեն ՝ էր 
տաղանդը կրնայ աւելէ f րջութեան տա
նէ լ* [«Փարաւոն Ա էմ'—Ան տ ոն ը» ըստ էս 
ոչնչութէւն մրն է՝ ՀԱ էդոննա^ն' ա ր- 
ւեստադէտէ գործ') ։ վՀէպապճեա նի զար- 
դանկարները moderne արուեստէ 
ղա թ եւ լո ւսա ւո ր դէծեր ։ Ե ս կա պէ ս լաւ 
ղործեր ունէ։ Աակայն՝ ներեցէք որ 
Հ-Զուտր թնոց'}» է 4 եւ Q—րդ էջերու զարդե
րը դուրս նետեմ ՝ աւելորդ դործեր են* 
էոկ «Ե րամ շտո ւթէ ւնը» նրբէն արտա յա յ- 
տութէւն չունէի i Աէւս պատկերներն ու 
գրօքէները քէ չ մը շատ հասարակ են * 
թա միրե ա «Համաստեղը» վրիպած'
թեքնիքի տեսակէտով : —«Գեղարուեստս.— 
կան կեանքը» — Ահա՛ լաւագո յն բաժիննե
րէն մ ին , որ դժբախտաբար բոլորովին 
վտարուած է վերջին թիլէն ։ խնդրեմ , 
ընդլայնեցէք այդ րամէն ը î Հու J երէ տա- 
սարդ նկար է չներո լ գործերէն դո նէ սեւ 
ա րտա տպո ւմնե ր անհրամեշտ են* նկար— 
չական րամէն մը շնորհեցէք ամէն ան
գամ մ եղէ ։ Աոռւյ այ յէ չել ձեր յօդուած
ները։ (Էուք ամէն կերպով արուեստէ մեծ 
քննադատ մ ը ԸԱտլոլ սահմ ան ո լած էք ։ 
ՀԱ էդոննա»ն ով կրցաւ այնքան լալ րըե- 
նաղատե թ ։

♦**
ձեր տուած ծանօթս ւթ է ւննե ր ը բաւա

կան թօս ուն են ՝ ա յն դմուարոլթեանց 
մասէն ՝ որ կը հանդէպէք վա ր չական գոր- 
ծերու մէջ։ 400 սպառումը չափազանց 
ը/՚Հ է՝ ապրեցնելու համար այս մեծ Ար
ծաթս գործը։ Աէրելփ Հրանդ ՝ ամէն թէ'~~ 
ք-էն 3700 ֆրանք քէ չ գումար չէ ՝ եթէ ու- 
զէիր ինծի վ ստահէլ տպագրութէւնը՝ 
պիտի կրնայի այգ գումարէն կէս ով տը- 
պագրել այստեղ։ Էյորհէ1 այս մասէն եւ 
գրէ էնծէ լայնօրէն։ Մ էե չ այդ կ'ուզէ է 
նաթորդ ա ռաջա րկո ւթէ ւնս էր ագո րծե լ ՝ 
եթէ ՀԼէ*ձէթերը ուղարկէէր ։ Այդքան փոք- 
Ըէկ ծառայս ւթէւն մը պէտք է ընեմ ։

Փարէզէն դուրս գալու Ջեր տրամա- 
դրութէւնը մեզ շատ ուրաթացուց * այդ 
կարեւոր է Ջեղէ համար։ Երանէ թէ մ է- 
քոցները ներէ էն էրագո բծելու զայն։ Հյատ 
սէրով պէտէ ո լզէ է թէւ մը հանել հոս՝ 
մ անաւանդ թեքն էք դմո ւար ո ւթէ ւնն եր ս 
բաւական հարթուած են : Եօ նոր մեծ մա
մուլ մը ունե

***
Աշխատո ւթէ ւններ ուս մասէն ծանօ- 

թո ւթէ ւն կ^ոլզէք : թ է քէ ե ան էն ղրկած էէ 
քերթուածներս* նամակ մը գրած էր եւ 
Ւր գոհունակութէւնը յայտնած ՝ դրուա
տական տողերով ել աղնոլօրէն թելա- 
դ ր ո լթ է ւնն ե ր րնե լո վ ։

Առհասարակ ֆրանսերէն կը կարդամ * 
—ներկայէս Տ9րՈՁ1Ո£ կը կարդամ կոր : 
'Հնքոյշ բանաստեղծութեան գլութ-գո ր- 
ծոցներ ունէ այս մեծ մարդը։ Անգլերէն
կը կարդամ ներկայէս Krîshnamurti :

Մէ քտն է նոր տողեր կը ներփակեմ * ե- 
թէ յար մար գտնէք ՝ հ րատարա կեցէք*։ Եը 
խոստանամ շուտով զարդան՛կարներ ու- 
ղարկելէ՚Ներկայիս քիչ մը նկարչութեամբ 
կը զբաղիմ ՚ եթէ հոս ըլլայիր , որքա՛ն 
պիտի կրնայիր օգտակար ըլլտ լ : Ես ալ 
մտադիր եմ անգամ մը Հռոմ , Փարիզ՝ 
Վ/՚է™՛ ա՝ ան ցնէ լ , արո ւես տ է նոր ուղ- 
ղո ւթէ ւննե րուն մօտէն հաղո րդակէց ըլ
լալու համար։

Ե^ուզէէ քերթուածներս փոքր հատո րո վ 
մը հրատարակելէ ։ Ա*է քանէ զարդանկար
ներով՝ այս մասէն կարծէքդ է^ն չ է։

Եղբա՛յր՝ արուեստը էմ հոդէէս մէջ 
չեմ դէտեր է՚նչ հրէշ մըն է* վայրկեա՛ն 
մը նոյնէսկ հանդէստ չունէմ * առանց ա ր- 
ւեստէ շունչէն կը զգամ թէ պէտէ խեղ
դուէ մ ։

Ղ/երկայէս մտերմական շրջանակ մ ը 
ունէնք ՝ ա ր ո ւես տ աս է ր երէտասարդներէ 
կա զմուած ՝ Ա* Արմ ատ ո ւնէ ՝ վարում՜- 
նակ՝ Ղ/ալպանտեան [երամ՜է շտ ), Միսիր- 
եան {նկարիչ} ել մէկ երկու ուրիշներ : 
Որքա՛՛ն կ՛ուզէ ինք Ջ,եզ ալ տեսնել մեր 
մէջ՝ ըլլայ մամանակի մը համար՛.

Ջ եր այդտեղէ մտաւորական ընկե
րական կեանքէ մասէն կ^ուզէէ տեղեկու- 
թէ ւնն եր ստանալ ՝ շատ հ ե տ ա քր քէ ր էմ 
այղ մ աս էն : Եը յուսամ թէ գրէք յաճաթ յ

ՀԶոլարթնոցՀները ղրկեցէք շուտով։
Ա էրա լէր զգացումներով 
P է ւզան դ թօ փա լեան
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Աէր ելէ pur լուէ ան ՝
Ա տացա յ 15 Ա եպտեմ բեր թո ւակէրդ մեծ 

գոհ ո ւնա կութեամբ : Գեղեցէկ տողե
րուդ մէջէն մտերմական անկե ղծո ւթէւն 
մըն է որ կ^արտացոլայ։ Պէտք է թո ստո- 
վան է մ ՝ որ գերագոյն հաճոյք մըն է էն- 
եի Հ ամար մէշտ աչքէս առջեւ ունենալ 
ձեռագէրդ՝ որպէս հեռաւոր բարեկամէ 
մը հոգէէն մէկ նկարը։ *էաթ կհուզեմ չր- 
նո րհ ակա լութ է ւնս յա յտնել քերթո լածնե
րուս մասէն ըրած դէտողո ւթէ ւննե բուդ 
համ ար , ել ո րոնք կ  ̂ընդունէմ սէրով ։ 
Երնամ ըսել որ բոլոր թերութէւններուս 
վրայՀ էմաստակ չըլլալու առաւե լութ էլ- 
նը ունէմ ։ Ա*էն չեւ այսօր Հ_^ԼԸ9այ ստա
նալ Հ Q ո ւար թն ո ց»է ^ԸՂ^Ը ։ կարծեմ 
մէնչեւ հէմա հրատարակած ըլլալու էք։ 
Ջեր ա շթատանքը ուղղակէ անձն աղո հո լ-» 
թէւն է * բան ո ւո րական ա՛ յդքան յողն ու
թէ ւննե րէ վերջ ՝ ա յնքա՚ն թմրադր ական 
գործեր ՝ վար չական ան տան ելէ ո ւթէ ւն- 
ներ * * * Աաղթենք եւ աշթատէնք որ բան
ւոր ական շապէկը Հդէն շպրտես^ ՝ մէան- 
դամընդմէշտ ել նուէ բուէս ուղղակէ մ ը- 
տաւո րական աշէսատանքեերոլդ ։ Եօ ւէըօ- 
տահ եմ Ոը այդ' կտրելէ է՝ եթէ մէւս

բոլոր ըն կերն ե րդ ու ա շթ ատա կէ ցն ե րդ 
թօսքէն գործէ անցնելու բաբէ կամեցո~ 
ղութէւնը ունենան ։

Եը ներփակեմ ֆր անք!® ։ վերջին
անգամ ստացայ մէայն 10 թՒԼ> Ւս^ 
ուզած էէ 10 Հարք y 10 բաման ո րդէ հա
մար* ուրեմն ամբողջացուցէք տյդ շար—* 
քերը որպէս ղվւ աշթատէմ նորեր ալ ապա
հովել ։

Այ ս թէւերը ստանալէս յետո յ կը գան— 
ձեմ բամ՜նեդէն ե ր ը ։ Ջեմ ոուզեր հաւոավա- 
ճառո ւթեամբ ծա թուէ լը ։

Pur րե1լաւք**1ւե րս արդէն չեն կրնար կօ ր 
մ եբմ՜ե լ եւ քէ չ մը կը զարմանան վար
մունքէս։ [Եօ որ մէւս բոլոր Հարական- 
դեղա րուես տա կա 5<» հաւաքածոները կ^ար
մ՜է քաւոր էէ * . . հա յհ ո յան քո ա A) =*

Զեր ըեկե րական կեանքէ մասէն տուած 
տեղեկութէւններէդ չափազանց գոհ եմ ։ 
Ա*եր մէւս տղոց եւս կարդա ցէ ։ Աամե- 
նայն դէպս շատ նա թան ձ ելէ մէջավայր 
մը ունէք՝ որմէ մենք զրկուած ենք : Ար- 
ւեստասէ ր տյս ե ր էտ ա ս ա րդո ւթէ ւն ը է 
^աբկէ վտռ պէտէ պահէ աշթատելու Ջեր 
եռանդը ։

Աէրելէ Հրանդ } ուրաթ եմ քեղէ յա յտ
նե լու որ այս ձմեռ Փտրէղ պէէտ ր լլամ : 
Մեձ եղբայրս ՝ որ կը բնակի 6օ!Տ՜Շօ1ՕՈՆ 
bes, քանի մը տարիներէ ի վեր կ՛ուզէ 
որ անպա յմ ան էրեն մօտ ըլլամ ։ Ա*էն չեւ 
հէմա թէեւ աննկատ թողուցէ ՝ սակա քն 
այս անգամ արդէն ո րոշեց է որ 2—3 ամ էս 
յետոյ հոն ըլ լամ ։ Արո ւեստով այնքան 
թանդավա ռո ւած եմ որ պէտէ կրնամ ա^֊* 
մէն թենթութէւն ընել։ Հրաւէրդ' *jJ1u 

հ էւր լնկա լե լո լ ՝ մեծ ո լրա էրո ւթեա մ բ պէ- 
տէ ըեդօւնէմ ՝ գոնէ օրական քանէ մը մա
մեր —ծթէ հնարաւոր ր/լայ :

հ.«Զօւարթնոց^է տպագրութեան մասէն 
թէօլէտեւ կրնայէնք նպաստաւոր կար- 
Ղ՚տդրութէւե մը ընել՝ սակայն թողունք 
հէմա* այս մասէն կրնանք հոն ալ թօ- 
սՒւ> buk Աօթէնէ ա շթատութեանդ կա- 
րելի է ընթացք տալ՝ ղրկած նմոյշիգ 
համապատասխան ել քեզի յարմար 
գնով {ֆորման 280 ֆրանք} : Եթէ կա- 
l՛ եւՒ ԸԼԹ՚յ յետաձգել՝ կը խօսինք այս 
մասին ալ՛. Տառերու նմոյշ մը կը ներփա-
կեմ ։

փերթուածներուս մասէն բրէր էնչպէս 
որ կ) ո լզէք* վերնագրէ համար դէտո- 
ղութէւնդ էնծէ ալ էրաւացէ թուեցալ ՝ 

յարմար բան մը եւ կամ եռաստղ։
Պէտք է գէտն աս որ հէմա այլեւս կը հե- 
տեւիմ moderne ձեւին-. լ որ շունչով 
{ըստ Վճարումն ակի' շատ ումեղ} մի քա
նի քերթուածներ ունեցայ, յաջորդով կը 
ղրկեմ : Իսկ հատորով հրատարակութեան 
խնդրին գալով ՝ կ՛ուզէ ի շատ սահմա
նափակ օրինակներ տպագրել , բարեկամ
ներու եւ սեղմ շրջանակի մը համար՛ 
հիմակուհիմա հրատարակութիւն ըսե
լով այդ կը հասկնամ միայն՝ որովհե
տեւ ձեռքով գրելէն դիւրին է ինծի հա-

սր;
***

«Զուա ր թնոց ի Աշխատանոց»ը հիանա՛
լի գաղաւիար է՛. Գոնէ այս ձմե ռ կւսզմսր—> 
լորութէւն մը ունենար ։ \,ոյնը կր թե-
լագրես մեզի՝ պիտի ուզէ ինք ընել եթէ 
իսկապէս աշխատող տզաք ունենայինք : 
վարոլմնակը երէկ մեկնեցալ Դամասկոս , 
Փիրանեանը' Մարսէյլ {արդէն հին սե
րունդին կը պատկանի' խօսքը մ էջեր- 
ե/՚ս} ■ Սեթեան ը բա զմազ բա զ եւ քիչ մր 
մենամոլ՛. Ունէինք Ա. Արմատունին յ 
կ՛ազմակերպչական գործի շատ յարմար 
ոլ<ե , Ալեքսանտրէթ մեկնեցալ դպրոցա- 
կան պա շտ օն ո վ : Սակ այն պատրաստ է 
միշտ աշխատելու րթնոց»ի տարա
ծումին համար գոնէ՛. Ֆրանսերէնի հ ր- 
մուտ է , թարգմանական գործերով կըր- 
նայ օգտակար ըլլալէ

՛Շատ ուրախ եղայ հայ երիտասարդ նը-՛ 
կ՛պրիչներու մասին ուսումնասիրութեանդ 
համար՝ անհամբեր եմ տեսնելու՛.

Արտալազդ վարդապետին յօդուածը 
լրացուցի®ր : «Տաթել»ը կը տպո լէ կոր
ւս րդէն11 :

Décoratif դծադրութէւն մը պատրաս
տելու վրայ եմ* յաջորդով կ' ուղարկեմ : 
Եթէ հալնիս տրամադրութեանդ տակն է :

ինքնանկար մը իւղաներկ :
Տպագրական աշխատանքներով շատ ըզ- 

րաղած եմ , երրեմն օրական 12 մամ կ՚աշ
խատիմ չարաչար. 5""G աշխատաւոր ու
նիմ ել կրտսեր եղբայր մը՝ սակայն ել 
այնպէս գործը մերն է՝ urշթա տանք չէ 
պա կսէր •

խնդրեմ նամ ակն՛երդ մէ1 ուշացներ ՝ ես 
չատ դրե լէք նէւթ չունէմ ՝ մտաւորական 
անապատէ մը ի՛նչ կարելի է գրել՛. Այդ 
մասին՛ ձեր խառնիճաղանճ ոստանը աւելի 
նսլաստաւոր է •

Հիմա Նտլպանտեանը եկաւ մ01ՈԱ 
քանի բամանորդ եւս յա„մա Հ" ՚ Կ 
ինք. այնպէս որ թիլերը Ա Հ ք

Զերդ սիրով 
Ոիւզանդ

ԵՐԵ֊հ ԲԱՑԻԿՆԵՐ

/Cagnes sur Mer 
25.8.1
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Սիրելի Հրանդ՝

Այսօ՛ր հասանք Բաբփէնին ել Կսստսւն 
եան էն մ օտ ։

Գեղեցիկ երկիր ել նկարիչներդ 
կավայր : Կը յուսամ թէ լալ էԱ էլ 

կը յառաջանան ՛. Եթէ կրնաս
ինծի մ անտա մը (20-000) : Կը յուսամ ռ, 
վերադարձիս պիտի տեսնեմ քեզ՛ '

Հասցէս .

M. Bodossian,
rue Montée des Concours,
Cagnes sur Mer, A. M.

Ոարեւն՚երով Ոիլզանղթ՛

_ 2 -

Սիրելի Հրանդ՝
/Vence/'

Շնորհակալութեամբ ստացայ առաքՈլ 
մըդ՛. փան ի մը օր \J ՇՈՇՇ Գառզուին հե 
ենք որ գեղեցիկ տուն մը ունի այստեղ i 
կ^սւշթատէ :

փանի մը Օր յետոյ ալ կը վերադառնալ 
Փարիզ ... ուր թերե. ս անակնկալներ ու 
նենամ ։

Սիրալիր բարեւներով 
Ոիւզանդ
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8,1,6
Սիրելի Հրանդ՝

Ցուցահանդէսը կը շարունակուի յախ.
ղութեամր1*-. Վերադարձի օրերը կր մօ
տենան : Կը յուսամ թէ ամէն ինչ լա,
կ ընթանա յ յ

վերադարձէս կը տեսնուէնք։

Փոյդ Pէւզանlթ

(1) Նկասւի ունի «Զուարթնոց»ի սաս- 
ջին շարքը, 1929, 1931:

(2) Աոաջին չորս նամակները գրուած 
ԻԹ Imprimerie Araxի թուղթին վրայ, p, 
P. Topalian, 39-41, rue Tilel (Millerand), 
Alep, Syrie.

(3) Նկատի ունի Նարդունիի յօդուածսւ- 
շարքին սկիզբը, « Զուարթ նո գ» ՝ թիւ 6/7, 
Դեկտեմբեր 1929 :

(4) Զարեան բազմաթիւ քերթուածԹր 
տպած է «Զուարթնոց»ի մէջ, ւաաաջին 
թիլէն իսկ :

(5) Սարաֆեան երկու արձակ տպած է 
«Զուարթնոց»ի մէջ, «Աւագ մեկուսա
ցում» (Յուլիս 1929) եւ անաւարտ մնա
ցած «Ղուկաս Այպանելի»ի վէպը (PR՜ 
մաթիլ թիլերու վրայ) :

(6) Նկատի ունի Ա . 'Րէսրսպնեանի մէկ 
գործը Ն • Պէշիկթաշլեանի համանուն 
գրութեան համար, «Զուարթնոց», 1929. 
Յուլիս, էջ 163:

(7) Բալուեանի յօդուածը տպուած է 
«Զուարթնոց»ի աոաջին թիւին մէջ, 
Յունուար 1929, էջ 30-35:

(8) «Զաբթնոց»ի Սեպտեմրեր 1929-է 
թիլին մէջ լոյս տեսած է Թօփալեանի 
«Օրհնութեան եւ լոյսի համար» ftppE" 
ւածր : Միւս քերթուածը «Եղերերգ» աըպ- 
ւած է աւելի ուշ, Յուլիս 1930-ին, էք 
350:

(9) Դուցէ նկատի ունի 
քերթուածները, որոնք լոյս ւոեոան է®՜ 
լէպ, 1930-ին, Թէքէեանի մէկ նամակ- 
յաոաջաբանով :

(10) Դումար չէ նշուած ձեոաւր 
մէջ:

(11) Նկատի ունի Արտաւագդ Վէն
Սիւրմէեանի տարեգիրքը : ,

(12) Այս րացիկը ստորագրած են նա 
Սօնա Թօվւալեան, Յարոլթ Կոսաանգ ® 
եւ Բարգէն Պոտոսեան : Փոս՛տային կնի E 
կոլ տայ թուականը՝ 25-8-1960 յ,

(13) Թուականը անստոյգ րոպՒԷ’ Ո^. 
ետեւ Թօվւալեան գծագրութիւն մը ու .

(14) Նկատի ունի «Կալըըի Աանակմ
ցուցահանդէսը : -

(15) Բացիկին մէկ կողմը 1W 
ֆալեան գրածէ- «ՀակասութԻլ“ * յ, 
այս տարօրինակ ու շատ գեղեցիկ P* 
կը զրկեմ ձեզի իմ սիրալիր ց1անՈ 
ներս» :
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ՈՕրՈԲհ՚ւՈՐ ՊՐԻՍՄԱԿՀ

ճահնօիր irmc
Գրե3՝ %ՐհԳՈՐ f ԷՕՍԷեԱՆ

Սոյն գրութիւնը սկզբնապէս գրի աո- 
Bnuufr է որպէս բանախօսութիւն' ներկա
յացնելու համար ՇԱՀՆ ՈՒՐ ՄԱՐԴԸ, գը- 
յւագէսփՕ ծննդեան հարիւրամեակին աւ- 
թխ_ կազմակերպուած երեկոյթին, որ 
ահղի ունեցաւ էոս-Աննըլըսի մէջ Ապրիլ 
5-ին, կազմակերպութեամբ Թէք էեան Մը- 
յակուրային Միութեան տեղւոյն մասնա- 
եիւդին: Գրութիւնը վերամշակուած է

ս հրատարակութեան աոթիւ : Դ -*Բ •

*

«նկար
^(ք՜ուար եւ նուրբ դործ մըն է րնդ- 

{անկապէս մ արղ մ ը ներկա յացնելը ՝ ո- 
հւէ՛ մ՛արդ՝ իր նկարագրի հիմնական թէ 
երկրորդական գիծերով , իր հագարատ է- 
ււթեամբ : Որքա^նով կարելի է թա-
Հանցեր մարդու մը հոգեկան թէ նկարա- 
ղրայ/ն րարյյք. ա շիսա րհ էն ներս առանց 
տարուելու իր արտաքինէն ՝ իր յայտա^- 
րսրութ/t ւննե ր էն ՝ ի ս կ գրողի մ ր սլարա- 
yuj/ն' իր իսկ դործէն՝ որ կրնայ պա ր- 
վխլ /> ր բուն ին քն ո ւթ ի ւն ը ՝ նոյնիսկ
սկաս ել իր նկարադր ի շարք մը դիծե- 

րձ, եւ կամ ներկայացնել իր մէջ երկ- 
բրդ ^արդը՝ ան' որուն թաքևօրէն կը 

ան։ Հարցը մասնաւորապէս կը1իճռոտի երբ խնդրոյ առա ր կան մեծա
տաղանդ արուեստագէտ մրն է ինչպէս 
էահան Հ ահնուր ը , առաւել եւս անձ մ ը 
որ ['ր երիտասարդական՛ վաղ տարինե
րէն ապրած է տառապակոծ կեանք մը՝ 
-քաշկռտած է իր ֆիղիքականը «(J'Ullfui— 
Խկաւոր բնակարաններ» ու ի՚Եչպէ-
ո1' պիտի /սորադրէր իր ֆրանս Եբէն

բանաստեղծութիւնը , տա լուէ նաեւ
անոր իմաստը. «Ces logis qui sont pro
visoires s’appellent hôtel, hôpital, et 
aussi, en élargissant un peu le sens des 
mots, notre corps - ce logis exigu et si 
provisoire»1:

էնթացիկ աս աղ ուածը մը կայ, Երբ կը 
փորձուի ներկայացնել գրագէտ մը, կա՛մ 
ա1"ռեսս,ադէտ մը՛. Եը մէջբերոլի \&—րդ 
Հարոլ ֆրանսացի դրադէտ ել գիտնական 
^փւֆոնի համբաւաւոր մէկ նա խադաս ո ւ- 
^է"նը, որ ան արտասանած է Հի րան սա- 
կ՚ձ Կաճառ ընդունման ճառին մէջ , 1753֊

- «Օնը' նոյ կինք ն մարդը է»: Այս
1Ա["ոայս’քտո։թիլնր , սակա ին , սխալ լխ- 
Գլուած է՛ Պիւֆոնի համար ան կը 
հ^ակէր միայն թէ՝ «խորքին արտա- 
յ^յաաձելր գրողին անձնական դրոշմ ը 
և M» : Շ ա հն ո լր ի պարագա յին ա յդ 
^աբանոլթիմԱը սահմանափակ է ՝ կամ 
“H էէ միայն , ա յլ իր նիւթն ալ է , խոր- 
^՚ /'P [՛մաղութի՛ լե ը , գոյութենական 
ՀՏբոնումը_, եթէ կ՝ ո լզէք, ըլլալով մի- 

Հ1 t /'P նկարադթրը, խառնուա՛ծքը: 
“V'fyA չէ այլ հաստատում ընել մէկու

^"՚սին որ ըսած է. «Մէկ հոմանուհի 
յւնեցած եմ' գրականութիւնը»2 : Այս ի- 
^ով միայն կարելի, կ'ըլւայ Ըսեւ Pt

աւր հարազատութեամբ իր ոճն իսկ

Ասով, սակայն, կը ծագի կարեւոր 

Ա^Ա,1ո^^ո^-թիւն մը։ Գետինը լպրծուն 
Լյ^1Ա^ր^^՝ ներկայացնելու համար , ո ւ- 

է խօսիլ հ աւա ս ա ր ապէ ս դո ր-
^սւսին ՝ քաչել զուգահեռներ ՝ Ը^լ 

օրա՛կանն եր , մի շտ վկա յութեան
Ւր ամէնէն մտերիմը իր «հոմա-

^u-llL Ըտյ9 այս ձելը udiutl՛ ւռււ-յ
՛՜Եռումիս մէջ պիտի լխ թանամ , 

Հ 1 ^ս'կառսյկ ո ւղղո ւթեն էն , _ քանի 
f ^""՜Ը ['P ոճն իսկ Հ» , -• հիմնուելով 

‘̂ր“11լներՈւն ’ անձնա կան ծանօթու- 
’ ‘Սւա յո ւթիւններ ու վրաJ , առանղ

սակայն ամբողջովին զանգելու իր գոր- 
Տ էն այն տողերը , որոնք իր կեանքին 
ծալքերը այլապէս կը լուսաւորեն : Եզ
րակացութիւնը ինք պիտի խօսի գործին 
մասին որպէս արուեստագէտին անձէն 
բխող ոլրլՒղ Գ^՜Ւ ը բնական եւ հարա
զատ շա ր ո ւնա կո ւթ ի ւն ը ։

Հր ահնուր նախ կը ներկայանայ որպէս 
իմ ացական ՝ գրական ե» արուեստի դի
տելիքներու բազմ ազտի չ մ ը ՝ որ կ^ուզէ ա— 
մէն տեսութիւն ՝ գաղափար՝ մտածումի 
հոսանք ընկալել զանոնք անցընելէ ետք 
իր տրամաբանութեան եւ խառնուածքին 
քուրայէն։ Գրական հոսանքները՝ ֆը-* 
ր անս ական գրականութիւնը ինչպէս նաեւ 
իր ֆրանսացի գրողներու հարուստ միջա
վայրը իրեն նպաստած են ա յնքան ՝ որ
քան որ ինք ուզած է ան ոնց մ է իւրացնել 
ընդունելին ՝ ըսենք՝ տ բամ ա բանա կան ը ։ 
Ասկէ նկա րադր ային առաջին բնորոշու
մը՝ որ է ընկալել յետ խիստ քննու
թեան ՝ իւրացնել յեա զտումի , առնել 
միայն՝ ինչ որ կը թուի տրամաբանական 
եւ ընդունելի , ու նաեւ' հաշտ իր էու
թեան :

Եթէ հիմա ինծի ա ռաջա ր կո ւէ ր ՝ որ իր 
մէկ մատիտանկարը դծեմ ՝ առաջին մ լի
զումով պիտի տարուէի որ գիծերս ար
տայայտեն ճաճանչագեղ մտաւորական 
մը՝ լրջախոհ տեսքով՝ խուզարկու եւ թե
րեւս քիչ մը անքաջալերական նայուած
քով՝ որ յարգանք կը պարտադրէ ՝ որ 
դիմ աց ին ը կը պահէ իրմէ մի քանի քայլ 
հեռու՝ աւելի ճիշդ' ինքն է որ բն ազդա
րար ՝ իր խառնուածքովը՝ կը կենայ մե
կուսի՝ առանց սակայն արգելք րյ լա/ու 
հ աղորդակցութեան ։ Այլ խօսքով ՝ պիտի 
նմանի այն մեծանուն անձնաւորութեան ՝ 
որուն նախ չես յանդղնի ր նամակ դրել՝ 
որմէ սակայն՝ ի մեծ զարմանք քեզի՝ 
շուտով կբ ստանաս այնքան փափկանկատ 
եւ յարգալիր պատասխան մը։ Գործնա
կանին մէջ այդ եղած է Հրահնուր ՝ որ 
միշտ պատասխանած է՝ աոնո լա զն քա
ղաքավար երկտողով մը՝ նոյնիսկ իրեն 
ամբողջովին անծանօթ նամ ակա գի րնե- 
րու ՝ երիտասարդ թէ տարեց ։

Աակայն այդ պիտի ["^ նկարս ՝
իր լր ա ց ո ւց ի չ ման րամասնութիւններ ով ։ 
Պիտի նախընտրեմ գծել միւսը՝ մտերի- 
մ Ը î ընկերա յին եւ բարեկամ ական միջա
վայրի անհատը՝ նեղ շրջանակի մարդը՝ 
ուր բացայայտ կը դաոնայ մարդուն 
խառնուածքին միւս երեսը՝ _ վննող այլ 
զուարթախոհ նկա րադր ի տէր անձի մը 
մ պտ ե լո ւ ՝ կատակելու պատրաստ աչքե
րը՝ այնքա՛ն պճլտուն' որ շուտով կ՚առ
նէ չարաճճի է բանգ մը, մանաւանդ Երր 
իր J-պիտէն եւ ապա խնդուքէն' աչքերը 
կր դաոնան կիսախուփ : Այդ կը պատա
հի մանաւանդ' Երր ^ահնուր սրամիտ 
ակնարկութիւններ կ'ընէ առօրեայ չըր-> 
ջապատին մասին, կը պատմէ իրական 
կեանքէ մանրավէպեր ել կամ կը խօսի 
անցեալի իր սերնդակից գրողներուն , ա- 
նոնց կեանքին , գործին , խառնուածքնե
րուն , հակազդեց ո ւթիւննե րուն մասին. — 
հաղորդական ձայն մը, իւրայաաուկ ել 
ճանաչելի : Հահնուր իր մէջ պիտի պա
հէ այդ անհանդարտ , եռանդուն պատա
նիի մը վառ ոգին, մինչեւ իր վերջին օ- 
րերը, եւ նաեւ կենսա խա յտո ւթի ւն մը որ 
խոտոր կը համեմատի իր վիրաւոր մարմ-. 
նին : Եենսախայտութիւն մը որ ֊ջերմէ 
կամ քրոնիկ գլխացաւէ չատ չտառապած 
օրերուն- կը տա րածուի կեանքի այլազան 
երեսներ ուն վրայ , ճիչդ հակառակը Փա
րիզի տղոց խոլմբէն' գրագէտ Շաւարչ 
նարդոլնիխն, որ կը թուի թէ ունէր ան-

մպ/tin ՝ նոյն/րսկ խստա կրօն մարդու մը 
ա ր տա յա յտո ւթ/ւ ւն ը ։ Ա* անբավ էպ մը աւե- 
լփ բացորոշ կը դարձնէ անոնց խառնը- 
ւածք/է տա ր բե ր ո լթ/r ւննե ր ը ։ էԼռ/րթով մը՝ 
Հյահնուր կը պատմ է ր • «Հս1յ1լւսկսւն 
մէջ մեր վեթջլւԹ հանդիպումին ՝ զինք զը- 
աայ ակար ՝ յոգնած: Էրհն ըսի •_ Բայգ 
Շաւա'րշ ՝ ինքզինքդ փոխէ, ժպաիը • նա
յէ շուրջդ, դարձիր եւ դիաէ սա անզնուլ 
գեղեցիկ կինը ՝ անոր քալուածքը ? շար
ժումները» : Աւ 1լ ա ւելցն էր խն ղալո վ •
«Puljg ան չէր դաոնար : Այս մարդը պէաք 
է վանական ԸԱաԸ> վանակա՜ն»3: Այս 
խօսքը ըրած էր 196Տ՜/»ե ՝ Ղրարդուն/փ 
մահուան տալփն ՝ երբ Հր ահնուր 65 տա
րեկան էր /՚սկ նարդունի' 70։

/'ր զուարթախոհ խառնուածքը մա- 
ռանդած է /rր մօրմէն՝ որուն այս յատ
կանիշին մասին ակնարկութիւններ ու նի: 
Գիտենք նաեւ թէ Պ ս լո յ Պէրպէրեան *Լա ր- 
մարանի իր նստարաններէն ան սկսած էր 
գծել իր ո ւս ո ւց ի չնե ր ո ւն երգիծանկարնե
րը՝ — գ/ս[ՈԼ^ էական ՝ խիտ գիծերով 
դիմանկարներ ՝ որոնք առաջփն վկայ ու
թի ւնն երն են սեղմ ոճի կողմնակից տա
ղանդի մը՝ սրամիտ եւ սրատես։ ՀԼուար—՝ 
թախոհութիւնը ունեցաւ նաեւ իր բա բե
րոյ ր օգուտը Հր ահնուրի տառապակոծ 
կե ան քին մէջ։ Ան դարձաւ հաւասարես— 
կշռող՝ ֆիզփքական եւ հոգեկան ցաւե
րը մեղմող՝ երբեմն զանոնք շրջանցող մի
ջոց մը։ Եր դործերէն դուրս ֆրանսացի 
բարեկամներուն իր դրան նամակները 
կ՚՚ոգեւորին սրամտութեան . կայծերով՝ 
կարդ մը տողեր խոԸ^իէ տալով թէ ձեռ
նածու մըն է հեղինակը :

?//, սոււսծ դիմանկարին շարունակու
թիւնը պիտի իիդղ֊րկէր ՝ բնա կանա բա ր ՝ 
անոր մարմինը՝ ոչ թէ ան պա յման ցո յց 
տալու համար ենթակային բարեձեւ՝ 
ուղղաղէշ հաս ակր ՝ տյլ էլէկանս մը' ար- 
տաքփնէն դէպի ներքին ։ Հլահնուրի հո
գիին և արտա՛յայտ ո ւթի ւննե բուն մէջ ակ
ներեւ է այղ վայելչադեղութիւնը՝ որ 
պո լսական որոշ դասու մը յատկանի շերէն 
մէկը կազմած է։ Այն է' ըլլա լ ներ կա յա—: 
նալի ա րտա քնա սլէս եւ ներքնապէս ՝ ըլ- 
լտլ բարեկիրթ ՝ նրբան կատ ՝ խո ր շփլ 
դռեհկ ա բան ո ւթ ի ւնն ե ր է ։ Ա^ւ վեր մնա- 
ցտծ է մխորէն՝ նոյնիսկ հեռու' սերնդա
կից գրողներու շրջանակէն • — «Այս ի^նչ 
մարդ է որ մեր մէջ չի մաներ ? կ՚ըսէին» : 
Գսհ չէր անոնցմէ» «Անոնք զրաղած էին 
թ-երթ-ի պայքարներով , կոիւներով» : Ենք- 
ղփնք կը պահէր մխորէն վե ր' սակայն 
հ եռու սն ո պիզմ է։ Ենքն է դարձեալ ըսո
ղը » «Ես կը մանէի աւելի ժողովրդական 
խաւերէ ներս -փորագրիչ ՝ կօշկակար, 
դերձակ»4 : Հ^ահնուր անտանելի կը դրա
նէ ր միայն միջակ խօսակիցները՝ տյլ մի- 
ջա կո ւթի ւննե րո ւ կա րդին î

«ԿՈԻԷՌՆԵՔԱ»
վերել ներկայացուած կենդանագիրը 

դեռ միայն արտւնքին ուրուադիծ մլփյ է : 
Աձւոբ կբ պակսի Հր ահնուր մարդուն ա- 
ռանց քա յին դի^՜Ը) բազմերես կառոյցը՝ 
անոր ենթա շաղախը ։ Ա,քս վԵրջլ,նը կր 
կա զմէ Շ U! հնոլրի ո ղբեր դո ւթի ւ֊ն ը ։

ՆՒ ադիր Ցաւ մ ըն է Հրահն ո ւր ՝ եւ այս' 
Ւր վաղ չրջանէն , պֆտք, ըս է թ ք, ր ծնուն
դէն սկսեալ: Այդ Յալ-ը էքԼ ներկայանայ 
բնդեր կրեայ եռայարկ խորութեամբ, n— 
րուն առաջփն երկուքին մասին ինք անդ
րադարձ ունի , ուր ազգային ը եւ ֆիղք1— 
քականը որքան իրարու յաջո րդո ւած 
նոյնքան չաղկապուած ել բարդուած կը 
դրս եւո ր ո լին . «Հւոյուն րաց կէ րք ը , որուն 
այնքան շատ խօսքը կ'ընենք մենք, ան
շուշտ Փոխադարձաբար գործածուած ա- 
սռլթիւն մըն է: Բայց պիտի գար օր , երբ 
րաց վէրք մը պիտի կրէի ոչ միայն հոգե- 
կան-իմացական կեանքիս մէջ, այլ թուն 
իսկ մարմնիս վրայ»4:

Իրողութեան մէջ ազգային ցաւը չէ որ 
կը կանխէ ֆիղիքականը, այլ այս վեր
ջինը՛ իր հետ առաջին հանդիպումիս , 
1961—, թԵ-P ը“աԵ էր • «Պզտիկ եդած ա- 
տենս գլուխս մարմնիս համեմատ աններ- 
դաշնակօրէն մեծ եղած է: Ունեցած եմ 
շատ ֆաւիուկ կազմ : Արդէն ո'ր գրողը է

որ չէ տաոապած անբնականոլթենէ : 
Մանկութենէս գլխու ցաւ ունեցած եմ: 
«Նահանջը» գրելու ատեն իսկ ունէի գըլ- 
խու ցաւ, աււողջութենէս դժգոհ էի, կը 
տայլապէի անք նոլթենէ»5 : Ուչադրալ է
գրո3ի Եւ Հանրնա կան ո ւթհան՛» առրնչը- 
ւած դրեթէ անխուսափելի այս էաս{Ը: 
որով & ահնուր պայմանաւորուած կը 
ԳՂայ նաեւ իր ինքնութիւնը: ՛էլաս, մը
համբաւաւոր գրողներու մօտ անյնա-1 
կան ո լթ ի ւն ը իր տարբերակները ունի , 
տարբեր րնո յթով ել բաղա դր ի չնե ր ո վ , 
սկսեալ Պօտըլէռէն մինչեւ Վէ ր լէն , Ալ- 
ֆրէտ տը Աիւսէ, Լօրտ Պայրըն, Վի ր- 
ճինիա Ուոլֆ , Ո ւի լի ըմ 3)ոլքնըր , 
նէսթ Հէմինկ ուէյ ՝ Ան թոնէն Առթօ ՝ Գոս- 
տոյեւսկի ՝ էտկսւր Ալփն Փօ ՝ եւ ուրիշ—* 
ներ ։ Ն ո յնն է պարադան արուեստներու 
տյլ դասու պատկանող երդահաններու եւ 
նկարիչներու։ Այսուհանդերձ ՝ անոնց հո- 
դե __ ա խտա բանական ան բնա կան ո ւթի ւնւը 
ինչպէս անոր հետեւանքները աղերս չու
նին հոգեպէս եւ իմացապէս առողջ եւ 
հաւասարակշիռ դրողին հետ {նկատի չու- 
նիմ իր ֆիզփք ական տկարութիւնը եւ 
սպառի չ զերկար շունչ^փ սլա կաս րվ ՝ որ 
էր Շ ահնուր ՝ նկատի աոնելու/ նաեւ տյն 
ի րողութիւնը թէ զԱ եւ Ապրի թով առյւռ- 
ւէտ դրոշմուած իր հո դին պիտի դսւ ոնա ր 
զինք մտալլկող յուշարար։ Ա,!Ղ՜ հ,փտ- 
փուկ կազմովֆ աճող երախան ՝ իր աղ-^ 
գային սա՛րսափը ապրած էր երբ իր մա՛յ
րը կը պահէր հայ երիտասարդ փախըս- 
տական մը Ակիւտարի իրենց բնակարա
նին մ էջ ՝ վտանդե լո վ ընտանի քը ՝ իս կ Ւր 
պատանեկութեան ՝ մօրեղբօրը թէոդիկի 
առա՛ջնորդութեամբ՝ վազած էր գաղթա- 
կայանէ գաղթակայան վկա յո ւթի ւննե ր 
քաղելու համար Ե ղեոնի վերապրո ղնե- 
րէն։ Այղ վկա յո ւթիւննե րու արդիւնքը 
պիտի բ/ քա բ թէոդիկի զԳողդո թա^չ խո
րագրես! լ կոթողային գործը ։

վաղ տարիքէն սկսած այս մ արմնա — 
հոգեկան ՝ ազգային _ իմացական տագ
նապը պիտի յառաջանա յ եւ խո րանայ դր
բողին հետ՝ որքան անոր մէջ կա՛տարե
լագործուի գրագէտ ը եւ տեսակաւո բուին 
ու խորանան' իր գր ո ւթ ի ւնւն ե ր ը ՝ որոնց 
վերջինները լոյս կը տեսնեն Փ՛ա րի ղի ՀԱ- 
սլադայ^ շաբաթաթերթին մէջ։ Արդէն 
1936—հիւանդութեան դեհ են ը իր բո
լոր կրա կա րաններով պատրաստ է զինք 
լխկա լելու իբրեւ մնայուն բնակի չ։ Երկա
րաձիգ ան արշալոյս գիշերներու ան
վախճանութեան մէջ՝ ինք պիտի տեսնէ 
իր մարմնին աստիճանական հիւծումը՝ 
Ւր անխնամ թող/քուի / բ {ա շխա րհա- 
մռՀրտ էխ) բո լմարաններու չո ր անկո
ղինն երու վրայ ։ Մ ին չեւ իր քառասուն 
տա ր իքը ՝ ան բաղմա թիւ անգա՛մներ պի
տի մօտենայ մահուան ՝ _ մահը պիտի
վրիպի իրմէ, - պիտի ցւմնկա'յ իսկ զայն 
որպէս միակ փրկարար «խաղաղութիւն'» ՝ 
եւ չես գիտեր ինչ հրաշքով — մետասանե
րորդ (ք՜ամու Յարալէզներու հաշտու- 
թե0ամբ _ ինք պիտի վերապրի ։

Եսկ առանձին նիւթ մըն է ֆրանսա- 
գՒր Աք՚քէ՚Ե Լիլպէ՚Եի 4 ոդեկս/ն ա շխա ր- 
հը » որուն «այլուրութիւնը» ՝ ներքին 
«տարադրութինը» բացայայտ ելու նկա— 
տառե լի ա շխատոլթիւննե ր կատարուած 
են՝ մասնաւորաբար Գրիգոր Հրահինեանի 
կողմէ ։ Ան շուշտ դեռ կը շա ր ունակէ հարց 
մնալ թէ ա՛յդ անկողնային տարիներու 
ընթացքին արդեօք որքանն եւ թն չ աս- 
ա իճ ա H Հրահան Հր ահն ուր հոգեպէս հաշտ 
մնա ց ած է կամ զուգընթաց ապրած է 
Արմէն Լիւպէնի հետ» արտաքին խաղա
ղութեան եւ ներդա շնակ երեւո յթին ե- 
տին որքանն մէկը միւսին դլխուն խա- 
ղեր չէ խ աղացած ՝ րլ/՚[,ար անտեսել՝ նոյ- 
նի ս կ մ/ստել չէ ուզած՝ իր մէջ նոր հոդե- 
ճնշումներ կամ թաքուն բարդութիւն չէ 
յառաջացուցած ՝ թէ կուզ արտաքնապէս 
անզգա լի ։ Անա կանա րար իր ֆրանսերէն 
ս տ եղծադո րծո ւթ իւնն ե ր ը ՝ անոնց յաջ„- 
ղութիւնը՝ ֆրանսացի ծանօթ գրողներու 
հետ ջերմացնող կապը ՝ ամոքիչ դեր ու
նեցած են բո լմարանն ե ր ո ւ մէջ միայնակ
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տառապող Շ տհնուր ին համար ղայն փո- 
խւսդր ելով բա ր ե ր կր ո ւթեան զգացումի 
աշխարհ մը։ Հաւանաբար նաեւ ֆրանսա- 
գիրը ՝անոնց կառչած է մնալու համար 
ան գուն գին այս եզրին։ Այււ հարցադրում- 
նե րուն յաւելեալ լո ւսա րան ո լթ ի ւննե ր ը 
կրնան գալ Շ տհնուր ի ֆրա նս եր էն ստեղ
ծագործս ւթեան կողքին ՝ ֆրանսերէն նա֊ 
մ ակագրո լթի ւններէն ՝ առանց բացառելու
1938—1957 հայերէն նամակները։ Անկախ
ասկէ՝ կարելի է հաստատել թէ Արմէն 
(Լիւպէն) իմացական երկարաձգութիւնն 
է Շահանին (Շահնուր) ՝ աւելի ճիչդը տ- 
նոնք երկուքը կը նմանին երկկոճղ ծառի 
մը՝ նոյն ընգերկրետ յ արմատներէն սնա- 
նող ՝ որքան ալ կոճղերուն ճիւղերը հար
կագիր ուղղութեամբ թեւալորուած երե- 
լՒն' Այդ երկ ո լքին ինչպէս Շահնուրի 
գործին եւ ա ր ո ւես տա գէտ ին ա յ լ ա ր ան m— 
կան պատկե ր ը պիտի ուզէի տեսնել Շտհ— 
նոլր—Լի լպէնի ղո լա ր թա իյ ո հ ո լթ եան տ ը- 
ւած մէկ մեկնութեանը մէջ. «L’hUîTlOlir
ramène sur son point de départ le dard 
que nous avons lancé vainement, et 
même sottement vers l’infini. Ainsi se 
forme un huit couché, ou bien un ser
pent se mordant la queue qui remplace 
l’inaccessible éternité par un sym
bole»6: Այս խորհրդանիշով՝ Շտհնու-
րի ղո ւտ ր թա խոհո ւթիւն ը եթէ իմաստով 
մը կրնայ ձեւանալ ողբերգութեան մր 
մէկ դրսեւո րում ը ՝ անոր աւելի լայն պա— 
րագրումովը կրնայ երեւիլ իբր իր ոդի
սականը ՝ իր կեանքին եւ գործին պատ-՝ 
կերացումը՝ — «դէպի երկինք անմտօրէն 
արձակուած տէգ» մ ը եւ հուսկ' ((պառ-< 
կած ութը»՝ երբ գէպի «անմատչելի յա
ւիտենականութիւնդ ս լացքէ ետք ՝ ո լո- 
րապտո յտ շրջագա րձով Շահնուր կր վե- 
րագառնայ մեկնակէտին՝ իր սկզբնական 
կեանքին ։ Զէ՞ որ «երգս ifԹսւ<յ անկսւսւսւը 
եւ վազ անցուկ»7 :

Կը մնայ իջնել իր «բացուած վէրք» ին 
«երրորդ յարկը»՝ որ այս պարադային 
ա,խ թշնամ ական ՝ թո ւնա/ից վերաբեր- 
մ ունքն է ՝ որուն մնա յո ւն թիրախ դա րձաւ 
Շահնուր արձակազէններու համակարգի 
մ*ը կողմէ ՝ նոյնիսկ մամանակ չտալով 
որ սպիանա յ անոր վէրքը 1 եւ հետեւա- 
Ըար ինքն ալ փորձէ մոռացութեան տալ 
անցեալը։ Գիտենք նաեւ թէ առաջին շըր- 
ջանին իր գէմ տեղացող հարուածները 
չսահմանափակուեցան յաճախ պիղծ րա- 
ռամ արտով ։ Անոնց վիա յ բարդուեցաւ 
հայկական ճաշարանի մը մէջ գործադըր- 
ւած ֆիզիքական բռնարարքը՝ որուն մա
սին ինք գրած է Վահան Թէքէեանփ. «*Բիչ 
մնաց որ տաոօսիդ գայի: Floria-ի մէջ 
Զարդարեանները ետեւէս գալով կոուփ 
իջեցոլցին ճիշդ ակնոցիս վրայ , որ կոտ_ 
րեցալ էլ աջ աչքս պիտի կոլրնար : Բայց 
քեզմէ րախտաւոր փրթայ»8 :

անձին գէմ արշաւանքներուն ամէ
նէն անտ ան ե /ին կա ր ե լի է նկատել ա յն 
փորձը զոր այսօր կը կոչուի CSraCter
assasination 1 _ նկա րադրի սպանութիւն ՝ 
որ մարգկայնօրէն կը գտնուի խափանա
րար ական ՝ ահաբեկչական արարքներոլ 
ամէնէն ստորին աստիճանին : Մյդ֊ խոԸԸ 
եղած է Շահնուրի երրորդ աստիճանի 
վէրքին հաւանաբար ամէնէն խորունկը։ 
«Նահանջէի հեղինակը կոչուած է լըվսւն- 
թ-էԹ (խորթ) ՝ «հ ոռոմ»՝ կասկածելի հայ' 
իր մամանակակից կարգ մը «զտարիւն 
հայդ մտաւո րականնե րու եւ կէս ֊մտաւո
րականն երո լ կողմէ։ Ակնարկութիւնը կը 
վերաբերի իր յոյն մեծ—հօրը՝ որ ամուս
նական տունէն հեռացած է իր զա լկին 
—ՇտՀևուրի հայրը Ջ.աքար_ ծնելէն ետք։ 
Մեծ-մայրը մերմած է իր ամոլս ին ը ըն
դունի լ երբ ուզած է վերադառնալ ։ Զ՛ա՝— 
քար ստացած է իր մօրենական մակա
նունը Բէրէսթէճեան ։ Շահնուր խան
գարած էր «ազնուատոհմդ Հայերու հան
գիստը անարգելով ազգային սրբութիւն֊ 
ները՝ ինչ որ միայն «խորթդ արարած 
մը կր՛նար մպրհփլ ֊հինգերորդ զօրւսսփլ- 
նական մը։

Ինք պահած է ոսկի լռութիւն մը այդ 
PnL"P յարձակումներուն գէմ ։ Խրտչած է 
անոնց պատասխանելէ որպէս կեցուածք ՝ 
մտածողութիւն։ Կտյ նաեւ ուրիշ պատ
ճառ մը իր լռութեան •_ *Լ/ման ջլտտիչ 
մ թնո լորտէ զգացած իր ուղղակի ֆիզի
քական ցաւը ՝ որ խանգարած է իր երե
րուն առողջութիւնը։ Այս կարգի կացու
թեան մը մէջ ան ս պա՛ս ե լի օր էն գտնուած 
է նաեւ աւելի ուշ ՝ 1964—//ե , երբ իր դէմ 
«բանավէճա յին» պատաս խան մը վե- 
րածուած է անարգանքի ։ *Լ,մ ան արտա- 
յայտաձեւեր են որ՝ պիտի դրէր y «որ 
զիս կը զզուեցնեն, կը հեոացնեն մեը մսւ- 
մոպէն»9 : Ասիկա անդրադարձ մ րն էր 
նաեւ՝ եւ մանաւա՛նդ՝ «զզուեցուցիչ» 
անց եա լին ։ Տարիներու ընթացքին ա յդ

լեղի պարսաւանքներու շեղջակոյտէն իր 
հո դՒՒ A որը կուտակուած լուռ դառ— 
նութիւն ը պէտք է տեսնել՝ երբ մահուան 
նախորդող տարին ՝ 1973“ին ՝ կը գրէր ♦
«Ես աչքի փուշ եւք այսօր, ինչպէս որ էի 
երէկ»”:

Շահնուրի «վէր քեր ո ւնդ պատկե բացու
մը —ներաշխարհ եւ գրա՛կանութիւն — իբ 
բացառիկ սաստկութեամբ ՝ կը յիչեցնէ 
նկա ր չական ա շխա րհի մէջ իր մէկ զու
գահեռը ՝ որ չի պատկանի ր իր շրջապա
տի դերիրապաշտ դպրոցի հսկայի մը 
վրձինին։ Լ այնա՚տարած պաստառը խո
րանարդապաշտ Փիքտսո յի էուէ՜ււնիքա?/ 
է ՝ որուն կեդրոնէն վիրաւոր եւ երախա- 
բաց «ձին» սրտակեղէք որքան ահաղնա- 
գղորդ խրխնջիւն մր կ\ա րձակէ ։ *Լ,կարի- 
չին վերոյի շեա՚լ յօրինում ր կա՛տարուած
է 1937—ին ՝ երր Շ ահնուր տրփէն մա յթ-
քեցուցած էբ իր «Պ ա տ կե ր ա զա րդ պատ
մութիւն Հայոցդի առա ջփն երկ ու հատոր
ները եւ տյլ բարձրաղաղակ հրապարա— 
դրա կան ս ե ւե ռո ւմնե ր ո ւ չտ րքը ՝ դա լա ր- 
լելով «հրսւըիյսւյին ընդերքներէն աւե
լի» եւ աղեկտուր կանչելով «Ա*այր|ւՀկ , 
մայրի՜կ»» : Բաղդատա՛կանը ւսն շուշտ ու—՝ 
նփ փր սահմ ան ա փա կո ւմ ր ։ Ա սլանա կան 
էոլէււնիքսւշ, համազօրը չէ Մ եծ Եղեռ
նին՝ ի սկ նկարը՛ մէկ պոռթկումն է ն ը- 
կա ր ի չին կեանքի կարճ մաման ա կա հ ա տ- 
ւա ծփն {Փփք ասօ ո ւն եց ած է այլազան «հո
մանուհիներդ) ՝ մինչ Շ ահնուր ի մօտ իր 
մողովուրդին ողբերգութիւնը —ու անոր 
տուն տուող պատճառներն ու պատաս
խանատուները_ պիտի պայմանաւորէ իր 
անհատական ՝ գրական ՝ հ րապա րա կ ա ղր-
րական ՝ յո ւշա դրա կան կեանքը _ իր ամ-
բողջա կան Կ եա՚նքը î Շահնուրի վի րաւո ր 
«Ջինդ պիտի շարունակէ «վրնջելդ սաստ
կութեամբ ՝ որքան ալ «Cris et gémisse՜ 
ments restent inférieurs au mal que
I ՕՈ endure»^։ *եչենք նաեւ թէ խորհըր- 
գան ի շներն ա՛լ տարբեր են վերի պատկեր
ներուն մէջ». Եթէ նկարիչինը պա՚տե րազմի 
դէմ ումգին արտայայտութիւն մ րն է՝ 
գրագէտին ը ազգային արթնութեան ՝ ըմ
բոստացումի եւ արմէքևերու վերաքննու
թեան կոչ մըն է։

ՆԿԱՐԱԳՐԻ ԳԻԵԵՐ
Կը մնայ նշել Շ տհնուր ի նկա րադր ին 

կարգ մը տիրական դիեերը ։
Զ եմ գիտեր թէ գրողներուն քանի0 տո

կոսը այս կամ այն ձեւով տուրք չէ տբ- 
ւած ընկերութեան ՝ շրջապատին ՝ բարե
կամութեան՝ առն ուա զն իր կեանքին այս 
էտ մ տյն շրջանին ՝ երբ մանաւանդ կր 
ստորադրէ նաեւ հ ր ա պար ա դրա՛կան բնո յ- 
թի էջեր։ Խօսքս կը վերաբերի անխտիր 
աշխարհի բոլոր մողովուրդներու գրող
ներուն։ Այգ շատ ցանցառ մեծ արուես
տագէտներէն մէկը եղաւ Շ տհնուր՝ ի բ-* 
րեւ հաստատ համոզումի եւ գերազան- 
ցապէս անկախ նկարագրի տէր մարդ ՝ 
ասոնց միացնելով առինքնող խիզախու
թիւն մը՝ որ կրնայ յատուկ ըլլտ լ միայն 
սրբա՛զան ըմբոստի մը։

Շահնուրի մէկ գլխա՛ւոր առաքինութիլ- 
էը էաղմէ մարդու ել գրողի իր պար

կեշտութիւնը. _ Չգրե՛լ բան մը՝ որուն 
ամբողջովին չես հաւատար ։ Զ րնե՛ լ ա- 
բարք մը ՝ որուն լրջութեան գիտակցու-՝ 
թիւնը չունիս եւ ոչ ալ ատա՛կ ես անոր 
տ մ բո ղջա կան պատասխան ատո ւութիւնը
ստանձնելու։ Այո մասին որպէս մէկ օ- 
րինակ կտրելի է բերել Կոստան Qui րեա— 
նի «Ն U,,»nt֊t, վերամշակման, պարագան , 
երբ ան կ՛՚ըսէր' «Պարզ խօսքով* {Զար
եան՛) գրած էր թան մը* որորն ի՜նքն իսկ 
չէր հաւատար : Ահա հո՜դ է վէրքը : Չեն 
հաւատար իրենց գրածին» , կ՚աւե/ցը- 
նէր ■ «Ունենալ մտաւորական պարկեշ
տութիւն , գիրը ընել հաւատարիմ արտա
յայտութիւնը մտածման _ ահա թաներ' 
ոը եղերականօրէն պակսած է մեր գոր- 
ծիչ-գրագէտներէն ոմանց : Այս տիպդի- 
իոնին աոաջին երեսը օգտակար չէ եղած 
մեր ազգին, իսկ երկրորդը, ադարտած է 
մեր գրականութիւնը»13 : ՚

Շ ահնոլյր փ ոդփսականը ունեցող ան
հատ փ մը պարագայփն, եթէ նոյնփ՚սկ ան 
բնութեամբ օմտուած ըլլար պողպատ- 
եայ կամքով, հ ոգե—ֆփ ղփքական փն հետ 
պփտփ հփւծէր նաեւ. նկարադփրը : Ո՛ չ'
Շտհնոլրփնը : Աե դփտցալ ձեւը , երրեմն 
«հաճո յակա տա րո ւթեամ ր» , անկէ դուրս 
գալու, առանց կորեան ո լմ փ : փաղաըակա-֊ 
նութեան մէջ ան պփտփ կոչուէր նուրբ 
դփւանագփտութփւե : Աե պահեց փր հպար- 
տո ւթի ւննե ր ը. — Հպարտութիւն’ փր մէ
կուս փ կեանքփն մ տերմո լթ եան ը , մ փլա 
նախ անձափրնդփր փը դզրոցփն մտերփմ 
Հդտր ակները^ դո ց պահելու հետաքրքփ ր
նտյուաեըներու առջեւ ։ Հպարտութիւն* 
փր ցաւերը ղր տ կտն ո ւթ ի ւն չգա րձնե լու • 
թերեւս այս պատճառով է որ Շուշանեա- 
նի գրականութի մնը կը նկատէ ր նարկի-

զական ո ւթիւն ՝ ինչ որ խրտչելի երեւո յթ 
մըն էր իրեն համար։ Իսկ երբ պատա- 
հէր որ տյս կամ ա՛յն առիթով իր մասին 
ակնար կութի ւններ թնէր՝ այգ կ^ րլ/ար 
զո պո ւթեամբ մը՝ ուը ամօթխածութիւն 
եւ վե րապա հո ւթիւն զիրար կը լրացնէին : 
ՀպԱւրսասթ-ի՚ւն' ն ի ւթա կան ի հանդէպ ՝ 
հակառա՛կ իր չատ անցուկ պայմաննե—՝ 
րուն : Ու ասիկա' ոչ թէ Հայկական Հան- 
ւլ֊ ըստ եան Տուն ապաստանելէ ետք մի
այն՝ տյլ Հարաւային Հիր անս այի մէկ ան
կիւնը բում֊ ար ս/ն դտնուած միջոցին ՝ երբ 
ինծի կ Չառաջարկէր ՝ գոնէ իր շատ հա
մեստ միջոցներով (զ րեթէ անգոյ) ՝ մաս—
^ակրՒւ Թերթիս էիրսւկնօըեսւյ Թիւր//ն 
հրատարակութեան ծախքերուն ՝ որպէս- 
ՂՒ Հ֊րեռսդ թեթեւցնէր։ Ե Լ- վերջապէս' 
հպւսւըսւոլթ-եւսն կողքին նաեւ նսՆիրելու/ 
տրամադրութիւն' երբ ինք բազմիցս ա-՛ 
ռաջաբկած է իրեն յատկացուելիք կարդ, 
մր դրամական պարդեւներր տրամադրե
լու հայկական մշակութային նպատակ- 
ներոլ։

Իր «Վէրք»ր ղփ՚՚՚բ պփտփ մղէ, սա-
կայ՚ւ։ տոռնելու ափսոսա լփ քայլ մը, որ 
պփտփ դառնայ փր ել հայ գրականութեան 
համար անփոխա րփնե լփ կորուստ*. ԷԼրա ր- 
քը որ ամբողջոփփն հ ա չտ է մարդուն նը- 
կարաղրփն' կը վերա րերփ փր ձեռադփ ր- 
ներու փճացումփն , երբ ամէն փն չ փուլ 
կու դար փր մէջ ել փր շու^ : Պ ատ երազ—՝ 
մ1՚ յայտ արարութեամբ 1^^-փն Փարփղ 
կը պարպոլէր ել դո ցոլող հփւանդա- 
նոցներ կ՚արձակէփն փրենց հփւանդնե- 
ԸԸ ' Դուրսը մնացած 7/ահնոլրփ զփն ո լո
րտ կան փ չխ անութփ ւնն եր ը պփտփ յանձ
նէ փն անձնագփ ր մը' ուր գրուած Հհհ^ազ— 
թական' ծագումով հայ-» արձանագրոլ֊ 
թփւնը , պփտփ չօգնէր Օտարականփ փր 
հ Ո դեխառն ո ւթե ան . «Աղէ՜կ, աղէ՜կ, անց
եալին մէջ Հայ էի, թայց հիմա ի՞նչ եմ: 
Ո՞ր ազգին կը պատկանիմ : Ատոր խօսքը 
չըներ թնալ իլք չնաշխարհիկ թուղթս»» ; 
Զեռազփրներոլ աստփճանական փճաց ու- 
մը ։ որ սկսած էր փ ը առողջական երկու 
«ահազանգներոլն» հետեւանքով, 1936-Հե 
ետք, այմմ ամբողջական պփտփ դառնար : 
Շահնուր փր արարքփն պփտփ յատկացնէր 
^փայն մփ քանփ լակոնական տող {փր ձե- 
ւը) , սակայն որքա՛՛ն պերճախօս : «Ցա
ւի՞լ : Բայ ց կարելի՞ թան է, որ երթ մարդ 
կր գտնուի այն վիճակին մէջ ուր ես եմ, 
չզգայ անասելի թեթեւութիւն լքը: Զեր֊ 
թազատում, ո՜ւֆ , ինչ աղուոր ազատու
թիւն • • . թայց լաւագոյն է շուտով անցնիլ 
այս թոլորին վրայէն»15 :

Եթէ փր տ րա րքին մէջ կտ ր ե լի է տես
նել իր առողջական մտահոգիչ վիճակը՝ 
կտրելի չէ անտեսել իր գէշ յի շատ ակնե
րը փարիզահայ շրջանակներէ ել հ ա յկա- 
կան կեանքէն. «Հայկական կեանքէն խը- 
զումս միայն ֆիզիքական չէր: Ներքին 
խզում մըն ալ տեղի ունեցաւ»18 ; վստահ- 
օրէն կա ր ե լփ է նաեւ նկա տե լ իր սարսա
փը î խէ °Ը մը ՝ իր բացա՛կա յութեան ՝ ա- 
նոնք կրնան հրատարակուիլ ա ռան ց ան^— 
հ րտմ՜եշտ ս րբա՚գր ո ւթի ւնն եր ո լ եւ ամ- 
բողջա ցում ի ՝ ինչ որ անընդունելի էր կա-> 
տար ելա պաշտ գրագէտին համար 17 : Այգ
մասփն փնք պփտփ ըսէր որոչ սրամտոլ- 
թեամբ ակնարկելով փր նա խ ապատ ե- 
րազմեան տարփէ,երու ղրաղումփն . «...Re՜
toucheur j étais, retoucheur je resterai. 
Toujours mécontent de moi et éternelle
ment insatisfait»18 : Այդ կատարելապաչ- 
տութեան ամէնէն չօչավյելփ փաստերը ու- 
նփն անոնք , որոնք տեսած են Շահնոլ- 
րփ ձեռա գփ րն ե ր ո ւն ս ր րադր ո լթփ ւնն ե ր ը , 
եւ հ րատա ր ակո ւթ են է հ րատար ա կո ւթ փ ւն 
նոյն դրութեան կրած յ ա տ կան չա կան հ ը- 
պումները {չորս անգամ մ չա կած է «Թէ Ո—* 
դփկ՚^ը} ։ Զեռագփրներոլ փճացման փր ա- 
րարքփն տ րդեօ՞ք տ րտօնելի է նաեւ մ ը- 
տածել թէ յուսահա՛տ պահու մը՝ Շտհ- 
նուր հրամ՜եշտ կու տար գրա՛գէտի իր 
գառն անցեա լին ՝ առանց գիտնալու թէ 
ինք պիտի վերապրէր -լալ է ըսել կեն
դանանար որպէս փիւնիկդ եւ վերտ դառ
նար իր «Լեզու Ա ր բաղն ա գո յն» ին ՝ իր ա- 
նեզծ էութեան ։ Շօշափելի իրականու- 
թիւնը հայկական շրջանակն էր ։ Իր դը- 
րական համոզումն էր որ մարգ միայն 
եր շրջապա՛տին մասին է որ լաւ կրնայ 
^P^L 1 դր տ կան ո ւթ ի ւն ը կը բխի իրա-
կանո ւթենէն ։ *քյո յնպէս դերիրապա շտ ու
թի ւնը ։

«ՏԱՐԱԿԵՐՊՈԻԹԻԻՆՆԵՐ»
Շ տհնուր կը ճան չնա ր միայն մէկ աստ

ւոյ ծ կամ չա՛ստուած ՝ որուն կը ծառայէր 
ամրողջանուէր •_ Արուեստի աստուածը։ 
Ինք պիտի ըսէր աւելի պարզօրէն — «Ես 
մնսւցի զկըքեըուս մօսւ : Ես կը huiuiuumnf 
սւըԱՆէսսվւն : Ասաո.լ.սւծ վերջս թսւրին ը- 
նէ»19 : Իրեն համա՛ր արուեստի յաջող 
գործ մը հոմանիշ է ազգասիրութեան ել 
Հտյ րենաս ի րութեան : Առաջին օրէն ան

դրտծ է հտմոզ„ւմսվ. _ «Հայրենիքս ,
ծաուսյէ այն գրագէտը, Որ սւպթՀ > 
մը կը թողու ետին, այդ երկր 
կիցներուն համար նպասսլասւ 
թէ աննսլտստ»3»: Այս մտտծսլմ 
հտկտղդեցսլթփմս մըն էր նտփձ 
րՈւնդներՈլ «տղդտյփն գրտդկՀՀ 
գործերոսն ես «հտյեցփ» դրտկտնս,/ 
ըմբո նումներո ւն ։

Այսսսհտնդերձ, նոյն տյս 
ջտտտդսվսղ գրողը չէ վա C
«Արժէքներու աստիճանաչափ ըսոլածՇ 
մը կայ , զոր մարդ ի լքտի պէաք է 
նայ միշտ: Հտյ ժողովուրդը ալելի՜ լ]ճ 
քան իր տկար գրականութիւնը^!. ՚ J 
հարց <^յ դրակս/նռսթետն ռրմել„Հ 
մփն խնդրտկտնոսթփսնը, այլ' Շահնձ 
հտմտր հտյ մռղռվռսրդխն ֆփղփքՀԼ 
տպահովո ւթեան գերտդա ս ս ւթփլ՚պ 
նոր տնվտտնգռլթփլնը, uAn չա'հՀ' 
Մ փթէ փր խոր վէրքը չէ՞ր բացոլա}>. 
դտյփն ողբերգու թեան ս<աս ակութէդ 
ե՛ 1՚ր դր-ռկտնոլթփլնը չէ՞ր բքսած Հ 
կէ ։ Այսուհանդերձ , ճչդում մը կխ,ա 
եք կս’ռԸ ունենալ երր Շտհնոպ, կը 
սփ արմէքներսլ ա ս տ փ ճ ան ա չափ փ . յա_ 
սփն.^ ան չըսեր' հայ մող„վ„լրգը ալէ 
վեր քան փր դրա կան ո լթփ լնը , այլ' Լ 
տկա՜ր զրականոլթփլնը : Երկու մտաՀ_ 
ղութփլններոլ -և հ ետ և լո լթփլնն եր ո լ- ,/Հ( 
կը դտնուփ նկատառելփ մփջՈց մը-. 
հարց թէ Շահնուր փր կեցուածքը կթ^ 
նաեւ նոյնը պահել եթէ հս, յ դրականոլ. 
թփւնը ն կատ է ր «զօրաւոր» :

Գրադէտփն ղործփն աղդայփն մեկնակխ 
տը, անոր դրական հաւատամքը ել աղ. 
դտյփն զադափարարանոլթփլնր զուգած 
եւ ներդաշնակ են փր մէջ , ինք տարա, 
զած է զանոնք . « . . .էմ ընտրութիւնս կա_ 
տարուած էր ի յաոաջագոլնէ : Այն է՝ 
կարելի յաոաջապահութիւն գրականու
թեան մէջ եւ կատարեալ պահպանողա
կանութիւն մեր այնքա՜ն տրորուած ել 
ցնցուած ազգային կեանքին , այսինքն fm- 
ղաքական-կոււսակցական դիրքաւորումէ! 
մէջ : Այս երկու շարժումներուն միջեւ 
հակասութիւն տեսնել, կը նշանակէ ու
րանալ գոյութիւնը ընթերցողներու վեր. 
նախալի մը որ, ըստ իս , հեշտիւ կր կա
տարէ անհրաժեշտ զատորոշումը : Մնաց
եալը ոճի հարց է, անհատական խաււնր- 
լածքի խնդիր է պիտի ըսէի--.»22:

Իր փսկ գործին տրմեւորո ւմին մէջ հա
կադիր կեցուածքի մը գոն՛է մէկ յսկնրսփ 
օրինակի մը առջեւ կը դնէ մեզ Հ/ահ- 
նուր ։ Ե* անօթ է թէ ան բազմաթիւ ան
գամներ եւ այլազան ա՛ռիթներով անդրա
դարձած է «Նահանջէին թերութիւննհ- 
րուե ՝ երբեմն իր տյգ դործը ստորադևա- 
հատելով ան ա րման ա ւո ր ե լո լ աստիճան : 
*Լյո յնիսկ իր հ ր ա պա րագրա կան էջերուն 
դաս աւո բումը կատա րած է անոնց լաւա
գոյնները որակելով «նուազ գէշեր» որրան 
ալ ասիկա գրական դա րձո ւածք մը նկատ- 
ւի (տե1 ս . նօթ 17) î Մյս կեցուածքը քրԱ- 
նեկ է եր վ աս տա կին հ ան դէ պ ՝ որուն 
կարծես կռնակ գարձուցած է կամ զայն 
մտահանած։ Այսուհանդերձ ՝ եղաւ տար[ւ 
մը՝ օր մը՝ բացառիկ պահ մը՝ երբ ('[՚ 
կեանքին վերջին տարիներուն իր դործթ 
տարբեր արմեւորում ը կատարեց նամա
կով մը՝ ուր կ^անրադառնւսր մէկ դրու
թեանս ՝ նուի րուած' «Ա ա ր ա լէզևե րու 
դաւաճանութիւնը» հատո րփն {վերհրա- 
տ ա ր ա կո ւթփ ւն «8 առաջ» մատենաշարխ
X971) ! փրութեանս մէջ վեր աո.աե {I՛ 
Շ տհնռւրփ մէկ յատկանշական
—u րամտութփւտնը, Ան անսպասելփօրէ^ 
—զարմանալփօրէ^ն- կը գրէր - — «Կ^է^ւՒ 
է տակաւին մատնանշել ուրի՜շ կէտ մք 
նմանապէս քիչ անգամ յիշուած, եւ նոյն- 
իսկ անտեսուած: Այն է* գրական սեւժ- 
րոլ թիւր, անոնց այլազանութիւնը, H 
գրականութեան մէջ : Կարելի չէ 
մեր անուանի գրագէտները մշակած ե6. 
հաւասար յաջողութեամթ , այսինքն վէ11)՛ 
պատմուածէ, գրողական ուսումնսՎ 
րութիւն, յուշագրութիւն, թանաւսւփ 
ծոլթիւն (չափածոյ թէ արձակ) : Կը ք®՜ 
ւէ աչքի աոջեւ ունենալ գրական վասւո® 
կը Օշականի, Թէքէեանի, Զ- Եսայեաւէ 
Օտեանի, Լ • Բաշալեանի եւ այլոց»
Շահնուր փնքնահաստատում մրէ՛ է "f 
կատարէ ։

Իր գսրծխն մէջ երեւան եկող յար^է՜ 
ծութ ի ւնն երը երբեմն կ  ̂երեւին
կրկնա կի տարա կերպո ւթի ւններ (t
puiuinfu) , որոնք իրարու կը
որպէս հակադրուող ՝ իրարու P 

եւ սակայն' մտածում ը ւսմբողիս^ 
զայն զօրացնող լրացուցիչ ումեր ՛ 
մ իա խաոն հոսքն է Որ թաւալելոդ IP 

բազմերանգ համայնապա՛տկեր 
քան ակնախտիղ որքան ձգողակո1 
տա ր ա կե ր պո ւթ ի ւնն ե րն իոկ զինք kP 
ձընեն աւելի մարդկային ՝ bjn^nL‘^^ 

ռովի չ : Բո լո ր պա րա գաներուն ’

Fonds A.R.A.M
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ԷՋ ՄԸ ՇԱՀՆՈԻՐ ֊ ՉՕՊԱՆԵԱՆ 
ՏԱՐԱԲԵՐՈՒԹԵՆԷՆ

‘W' ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

^նչէւ 1995, Շահան Շահնուրի 30-ա-

է , ռ„լ„,կաններու արաադրութևահյ մէկ 
ԼըչքՒ^ մամո’11'ն մէ$_ թաղուած էր ։ 
^Հսպառած «Սիր՛ո սրտի» հատորք, 
‘!u1u,u‘l"‘‘kn։-Pt',ilL <&առաԽի նախա- 
Լնութէ՚ամբ, հանգուցեալ գրագէտին 
,էութեան չհաւաքուած ղրութիւնները 
վերցողին տրամադրութեան տակ կը 
fiff : Այսո1' ’ հատորՒ ԷԽե՚Ը կա րգա լով , 
փռտր է պատկերացնել , որ այգ տարի֊ 
Արռն նման գրութիւններ գրգռած ըլլան
^տւոր ու ֆիզիքական բիրտ հակազգե- 
րվքթներ : Բայց այդպէս ալ եղաւ . ան- 
ևւատալի կը թուի այսօր , որ գրագէտ- 
Ալու մասին յայտնուած կարծիք մը 
Ահչ պ եղած ըլլայ եւ որքանով տրգա- 
riï ծեծկռտուքի առիթ գառ֊
im: Այսօր , երբ գրական երեւոյթներ

ախ նոյնիսկ յաւուր պատ Դա ճի յ°դ-
^(Լ ա րմանանա ր y ակամայ դրե-

թէ նա-խանձե՝լքր կ՚երեւին այե հեռաւոր 
ժամանակները՝ երբ մարդիկ դրականու-՛ 
թան կիրՀո'Լ կ՚ա՛պրէին ու զիրար կը 
^զկտկին :

Շ ահ ինեանի «Ն են ս\ա դր ո ւթի լն 
հւ մատենագիտութիւն Շ տհան Շ ահնու- 
փ)ն (1981) դծած է սկղբնական պատ կե ր 
կ Հ^Օ—ականններու Շ ահնուրի եւ իր 
ընդդիմախօսներուն ու համակիրներուն 
է^եւ տեղի ուներ ած փոխանակումնե
րի մասին *. Աաղթելի պիտի ըէէաJ » որ 
դ մը բոլոր հաւաքածոները իր տրամա
սութեան տակ ուներ ող մամուլի սուդակ 
կ լման թղթածրարը մանրամասնսւ^- 
թամ բ վ երա կա զմէ ու վերլուծէ : 1Լստա- 
Հաբար ՝ ուսանելի բազմաթիւ երեսակնե
րէ պիտի հան դիպինք :

(ք ծառայ1մն մեզ աւելի արթուն պահե
ալ քան մոլորումի առաջնորդելու, Ւր 
WA ղր ւսոճր Նաեւ կամ ո վիՆ կը դիմէ 
^ւյ » յ^ղակարծօրէն կը սկսի հաս-
Հատականով մը զայն անս պա ս ե լիօր էն 
Ածելու երջանկութեամբ*. Այսսլէսով է 
նւսել ոը իր ցաւին մէջ կուրցած ՝ ազդա- 

արմէքևերուն , աւանդութիւններու եւ 
ն յնիսկ սր բո ւթի ւննե րու դէմ մերթ մար- 
քյուլի (Փիքասօ) մ ո լեղն ո ւթեամ բ ար- 

զանոնք կոխկռտող՝ ուրացող՝
^ւսա հատ ո ւթիւնը բա րձ րագո ռ արտա— 
յայտող անհատը՝ ինչպէս Հայուն նա- 
^1ը ել հայերէնին գո յմ-ը ղօղանջող 
Ս՚պասանը՝ ծառայեց աւելի եւս սիրցը- 
^լոլ հայ լեզուն ՝ առաւել եւս հետա- 
ՀԸր՛Հրութիւն արթնցնելու դէպի հտյ դը—* 
Ծռութիւնը , Հայը մղելու ազգային
“Խփութեան , գիմ ա դր ա կան ո ւթե ան , եւ 
խրակիշ ջերմութեամբ ս եր ո ւն ղներ ր 
յղելու ազգային մշակոյթին , Այս է 
^նսլրեոմն տարակերպութիւնը ,
՝ fi անի ինք եղաւ մէկը որ տառապելով 
այուն կրակովը՝ դրեց լեզուով մը ուր՝ 
ւ՚ղողոս Սարաֆեանի բառերով ՝ <<(jlïI|Q է՛ 

Գէըխօսի»^. Ա,_ելին' քահւյ, ան դարձաւ
եղած Հայուն խղճմտանքը։

Գ*

H) Lettre à Madeleine Follain, 5 mars 
,ի- «Cahiers Bleus», hiver 84-85 

* Ju բնակարանները որոնք ժամանակա- 
Պ1 Լն, կը կոչուին պա՛նդոկ , հիւանդա-

ք^չ մը ընդլայնելով Բա- 
լ և կմնլլւտը , մեր մարմինը- այս նեղ 

այ fui(j ժամանակաւոր բնակարանը») :
) «Յառաջ», 1974 Օգոստոս 22:

3) Գրիգոր Քէօսէեան , Շահնուրի հետ ,
' է Լէ Գիծ» , 1998 , էջ 85 :

Խյ որ կը ճաճանչէ, «Թեր
ք՛1 Կիրակնօրեայ Թիւր» (ԹԿԹ), 1958: 
aF աողերուն անդրադարձած է
’ լ Գր. Պըլտեան իր Բ անտա րկո ւած 
ւո^ը խորագրուած Յառաջաբանին 

ա1ւտ[ւ Շահնուր, «Սիրտ Սրաի»,

g «Գիր եւ Գիծ», էջ 84:

BU» ,m.en ^bin, l’Etranger, «Cahiers 
23՛ Մի րՈ6Տէր*6^’ été-automne 1984,

Hüinni ç է?9ե1սււմէ կը կատարէ գրագէտ 
ՇահնուԸԻ Ւըեն գրած մէկ 

լ. ՚ ~ «Ււմոլրը իր մեկնակէտին
ՀԼրա՝ղարձնէ զոր ի զուր , եւ
Կք «5,Հ յյմամա1ւար արձակեցինք գէ- 
վ պ^Հ1՜ չԼք1՚լն = Այ ո պէս կը կազմը- 
><„ ձ ւ 8 մշ՝ էամ օձ Խ' nr Ւնմն Ւր
^րևմ ,^նէ , խորհրդանիշով մը փո- 

էով ‘Անմատչելի անհ ո լեո ւթիւնը» :

ԿՂ թղթածրարին մէկ էքը պիտխ փոր_ 
ձենք ճոխացնել ներկայ գրութեամբ : Այգ 
էխ Հ/ահն ուր __ Ջօպանեան վէճն է : 
Սկղբնապէս դաշնակցական Շաւարշ Աի- 
ս,սքեանի «Յառաջէին աշխատակցելէ 
ետք, Շահնուրի եւ թերթին միջել յարա
բերութիւները խզուած են (բուն պատ
ճառը մեր իմաց ո ւթենէն կը խուսափի) ել 
ան անցած է գրելու ռամկավար «Ապա֊, 
դայ֊»ի մէջ, Ու մինչ իր գրութիւները 
ընդհանրապէս արմանս,ցած են ո չ-գա շ- 
նա կցական մամուլի դրո լատան քին ու 
գա շն ա կ ց ա կան մ ամ ուլի դատապա րտո լ- 
մին, այս երեւոյթը միահամուռ չէ ե- 
զած, Բա ց ա ռո ւթի ւնն ե ր էն, մէկը Զօսլան- 
եանն էր , որ գնահատելով հանդերձ Շահ- 
նուրի տաղանդը որպէս արձակագիր , 
ղայն կը դատափետէր որպէս քննադատ : 
Լրջացումի ընդհանուր կոշ մը ուղղելով, 
ս,ն կը գրէ իրենց հ ետաքր քր ո ւթի ւն ը պա
հող տողեր• —

«Ատեն է ռր անձնամոլ կամ հատուա- 
ծամոլ ատելոլթիլններով ուռած վատ
առողջ վէճերը դադրեցնհնք, քննադա
տութիւնը (գրական թէ քաղաքական) 
ըմբռնենք աւելի լուրջ կերպով քան ինչ 
որ կր տեսնենք յաճախ մեր թերթերէն ո- 
մանգ մէջ ■ ազգային Խորգերու ղեկավա
րութեան մասին մեգի պէս չմտածողը ա- 
նաըգական անվայել թառերով քարկոծելը 
քաղաքական քննադատութիւն չէ, ոչ ալ 
"հայ գրագէտները մտածման տեսակէտով 
աւուր հագի կարօտ աղքատ" հռչակելը եւ 
քաֆֆին ու Ահարոնեանը Սմբատ Բիւ- 
րատին հետ մէկ գծի վրայ դնելու երա
խայական անպատկառութիւնը զուգադրե
լը գրական քննադատութիւն է(...)»։:

(7) վաղը, «Բագ Տոմար», էջ 152:
(8) ՞նամակ Վահան Թէքէեանին, Փա_* 

թիզ , 1937 Դեկա • 5 , Երեւանի Գրականու
թեան եւ Արուեստի Թանգարան :

(9) Շահան Շահնուր, Ն ամ ականի ՝ 
կագմեգ եւ ծանօթագրեր Գրիգոր •Ըէօսէ- 
եան, 2001, էջ 58 :

(10) Անդ, էջ 121 :
(11) Աւագ Ուրբաթ, «Սիրտ Սրտի», 

էջ 14-15:
(12) ի շ եւ հառա շանք աւելի վար կը 

մնան մէկու մը կրած ցաւէն-» - Transfert
nocturne, էջ 88 :

(13) Ն ամ ակա ^Ւ t էջ 61 :
(14) Առաջին քայլեր փապուղիին մէջ, 

ԹԿԹ, էջ 131:
(15) Անգ, էջ 152:
(16) «Գիր եւ Գիծ», էջ 84: Կարելի է 

խորաչափել Շահնուրի դառնութիւնը եւ 
հայկական կեանքէն «խգում»ին տեղ տը- 
ւոզ պատմառները Վահան Թէքէեանին իր 
մէկ պատասխանէն, երր Եգիպտոսէն 
բանաստեղծը իրմէ խնդրած է ֆրանսա
հայ շարք մը գրողներու հասգէները, ո- 
թոնգ կարգին Վագգէն Շուշանեանինը — 
«Չունիմ Վագգէնին (այդ վտանգաւոր', 
վնասակա՛ր ոչնչութեան) հաւսգէն» , եւ կը 
յանձնարարէր հասգէներուն համար դի
մել Բիւգանդ Թօփալեանիս : (՞նամակ 1937 
Գեկտ • 5, Երեւանի Գրականութեան եւ 
Արուեստի Թանգարան) :

(17) թերթիս կիր ա կնօ ր եայ թ ի լլվթձ 
հրատարակութեան առթիւ Շահնուր, 
անդրադառնալով մամուլի մէջ գթուած 
գրութիւննեթուն, կը գրէ Տիկ- Մատլէն 
Ֆոլէնի (կինը' գրագէտ Վան Ֆոլէնի) , ՛ո
րուն հետ պահած էր կանոնաւոր թըղ- 
թակցութիւն մը ( • • • «անդրադարձւոյ թէ 
մահուանս կը սպասկին զանոնք անխտիր 
րոլորը հրատարակելու համար : Ենք գին- 
քիս խնայելու համար նման ամօթ մը , ին-՝ 
ծի կը մնար վերանայիլ եւ խորապէս վե- 
րաֆոխել անոնգմէ ամէնէն նուազ գէջե
րը , հրապարակաւ ուրանալով մնագեա- 
լը» : (Lettre à Medeline Follain, 9 dé
cembre 1959, «Cahiers Bleus», hiver 
84-85, էջ 55):

(18) Անգ, ՞Նամակ 1948 Յունիս 26 -
վերա յարդա ր ող էի, վե ր տ յ ա ր դա ր ո ղ պի
տի մնամ, ինքզինքէս միշտ դմգոհ ել յա- 
ւիտենապէս անգոհունակ» :

(19) «ԹԿԹ», էջ 14:
(20) Անդ, էջ 16:
(21) Ն ա մ ականի , էջ 57 •’
(22) վաղը, «Բագ Տոմար», էջ 16Խ 

162:
(23) Ն ա մականի է”£ 107 î
(21) «Ամրոց», 1934 8ուղխ 9 :

վերջին տողերը ահնո լրին ուղղակի 
ակնարկութիւն մ լխ է ին ՝ անշուշտ' հիմ— 
նական ու անվերաքննելի տարակարծու
թիւն մը մատնելով, հէԼւուր հացի կա- 
րօտ»ի մէջ (յետադային վերնագրուած 
^Գրական էջ մը» , «թերթիս կիր ակնօր- 
ծայ թիւրէին մէջ վերամշակուած հիւր-1 
ընկա չուելէ ետք) ՝ ան կը պնդէր ՝ թէ հայ 
դրականո ւթի ւեր առատ էր զգացականս լ- 
թե ամբ եւ սլակասաւոր իմ ա ց ա կանո լ— 
թեամբ։ Այս պարզ գաղափարը մարսե- 
լի չէ ր Ջօպանեան ին եւ ոչ ալ մամանակի 
որեւէ հրապարակազրի կամ քննադատի ՝ 
որ պիտի չուզէր հայ դրա կան ո ւթ եան վե
րաբերեալ որեւէ քննա կան ՝ ազատօրէն 
դատողական կարծիք լոել :

Ու տյդ նպատակով ՝ հԱՆա հիի յա
ջորդ թիւին մէջ՝ Ջօպանեան կր գրէր րն
դարձակ քննադատութիւն մ ը' 15 ասլա-» 
գՒը էԽ ուր արդէն կը յստականա յ ՝ թէ 
ուրկէ0 կը բխէր Շահնուրի հանդէպ իր 
հա կազդեց ութիւն ր : ^արմէ մէջբերել այդ 
տողերը՝ քանի որ այդ մտայնութիւնը 
մինչեւ այսօր գոյութիւն ունի՝ ստորա
կայութեան բարդոյթի մը տեսակաւոր 
արտայայտութիւնը բէրոէով* —

«Մենք _ ա՛նգամ մը եւս կ’ըսեմ, _ Ֆր- 
րանսագւսգ ամէն մէկ ըրածը կէտ առ կէտ 
չենք կրնար կրկնել • անոնգ եւ մեր ւ]խնա- 
կր շատ տարթեր է- անոնք բազմաթիւ, 
խրէնգ երկթին մէջ ամուր նստած, հզօր 
ագգ մըն են , ամէնէն ծայրայեղ , ժխտա
կան գաղափարները' իրենգ մտաւոթա- 
կանութեան մէկ փոքրամասնութեան կող
մէ կրնան արտայայտուիլ, աոանգ վնա- 
սելու իրենց ազգային զօրութեան : Մենք 
դժբախտ ժողովուրդ մըն ենք, որուն մէկ 
ստուար մասը գրուած է օտար երկիրներ . 
պէտք չէ որ մեր նոր սերունդը, արտա
սահմանի մէջ մանաւանդ, տարուի ինք- 
նարհամարհական, վհատեցուցիչ քարո_ 
դութիւններէ : <1)էտք չէ անշուշտ Որ մեր 
չունեցած մեծութիւնները վերագրենք մե
զի եւ կամ ւքեւթ ունեցած արժէքները չա
փազանցենք . բայց մեր ունեցածը նսեմա- 
գընելը ոչ միայն սխալ է, այլ յանցանք»2:

Մէկ խօսքով ՝ կարծիքի ազատութիւն 
չկայ, ինչ որ դէմ է Հա զդա յ ին շահին»՝ 
բանա դրե լի է յ

Ջօալանեան ՝ սակայն՝ պարկեշտօրէն 
և [խղուեէր ւ հակառակ դաղափա րա խօս ա- 
կան հակադիր բեւեռի վրայ գտնուելու ՝ 
որ անարդար էր Դա շն ա կց ո ւթի ւն ը հար—

մծել Շ ահնո լրի յօդուածնել ,,լ1Րղ-
բունքնե րով։ Ասիկա իրեն համար վէճ ի 
‘“'Մէ՚՚՜է1 էր Ւք1 կուսակցութեան փարիղ- 
եան պաշտօնաթերթ ՀԱպադայ»ի ոլղղու-՛ 
թեան պատճառով ։

Հետաքրքրական է նշել ՝ որ 1938-/ր 
Ւր գրոյծ Հ^ր՝ոնիկ»ը՝ ուր Շահնուրի 

վերա բերեա լ նիւթր ընդամէնը կէս սիւ
նակ մը կը գրաւէր [առաւել ծանօթա
գրութիւն մը՝ որ գլխաւորաբար կը զբա'— 
ղէր Անդր անիկ \մառուկեանի Հ՛Ո մա ցա՛կան 
*[ իմանք» հ\ա կա-շահն ուր եան յօդո ւածա- 
չարքի քննադատութեաւ Խ'> անմիջ՛ա պէ ս 
ա րման ա ց ած է Ա.Ա.Կ • ի բա ց աս ա կան վե
րաբերումին ։ կ «Առողջն ու վատ առող-
ջըշ ահ ան Շահնուրի դրա կանո ւթեան մէջ» 
ծաւալուն յօդո ւած ը կարծէք դրուած է 
կուսակցական մեղադրանքը անտեսելու 
դիտ աւորեալ նպատակո վ ։ Հետաքր քր-սւ- 
կան ը այն է՝ որ կուսակցութիւնը իմա
ցական այս վէճին մէջ դիրք ճշդած է 
ի նպաստ Շահնուրի ՝ թէեւ բացառաբար 
քաղաքական նպատակներով î

Այդ վերաբերումը բացայայտող նամ ա- 
էը չունինք մեր ձեռքը։ Ոայց ունինք Զօ- 
պանեանի դրած պատաս խանը ՝ որուն հան- 
դիպեցանք անցեալ տարի ՝ պատահաբար ՝ 
Հայաստանի Հան ր ա ւղ ետ ո ւթե ան Պատ
մութեան Պետական կեդրոնական Արխի- 
լին մէջ՝ ֆոնտ 424 ? ցուցակ 1, գործ 127 
[Արտակ Դարբինեանի ֆոնտ) ։ Շ՛ահն ու- 
Pb ԷՈԳ^Է ctP^l^P հերքումին ա յն պա
տասխանը ՝ զոր Ջօպանեան կը պահանջէ ր ՝ 
որ մ իամամանակ տպո լէր ՝ ի վծրջոյ դրր- 
ւած չէ ՝ կամ աոնուազն տպուած չէ ։ 
Պատճառը այն է ՝ որ Շահնուրի Հ,ձշդում 
մ ր» դրութիւն ը իր համառօտութեամբ 
միայն ա րման ացած է Ջօպանեանի ակ
նարկութեան մը Հ.Անահիտ»ի իր քրոն ի կին 
մէջ։

(Հետագային՝ մասնաւորապէս I960— ա- 
կան թուականներուն ՝ Շահնուր պահած է 
իր բացասական կեցուածքը Ջօպանեանի 
հանդէպ ՝ ինչպէս յայտնապէս նշմարե
լի է վերջերս Դրիդոր Ոէօսէեանի կոզմէ 
հրատարակուած Հևամա կանի»ին մէջ*.

Ջօպանեանի ակնարկւսծ յղումները չենք 
փո րձած ծանօթագրե լ ՝ որո շ ա զրի լրն ե- 
բու անմ ա տ չե լի ո ւթեան պատճառով . ղա
նոնք կարելի է գտնել Դր • Շ ահ ինեանի 
Հ.կ են սադր ո ւթիւն ♦ ♦ *»ին մէջ ։

Վ* Մ*
ՆիՆ-ճըթզի

*

Փարիզ, 19 Դեկա- 1938

Սիրելի ընկեր Մալումեան,

Ստացայ ձեր Գեկտեմրեր 28 թուակիր 
նամակը գոը ինծի ուղղեր էք յանուն Ռ -Ա • 
Կուսակցութեան Արեւմ • ԵՆթոպայի շրջա
նային վարչութեան : Զարմացայ անոր մէջ 
գտնելով «կուսակցական կարգապահու
թեան դէմ ւքեղանչած ըլլալու» մեղադ
րանք մը , որ րոլորովին անհիմն է եւ ան
տեղի : Երր գրագէտ Շահնուրը Ապագայ], 
մէջ կը հրատարակէ յօդուածներ գրա
կան նիւթերու վրայ ել կը յայտնէ թսւ_ 
ցարձակապէս սխալ կարծիքներ, իմ գը- 
րագէտի իրաւունքս է իմ յարմար դա- 
տած ոճովս իմ թերթիս մէջ ցոյց տալ այդ 
կարծիքներուն անլրջութիւնը ու որե՛ւէ 
կուսակցական վարչութիւն իրաւունք չու
նի այս զուտ գրական վէնին միջամտելու : 
Աոաջին անգամը չէ արդէն Որ Անահիա] 
մէջ Շահնուրի իբր վիպող գրական ւ1եծ 
արժանիքը եւ գրական գործերոլ կամ ազ
գային կեանքի, հայ ազգին, հայ մշա- 
Էո.1ՄՒ մասին իբր քննադատ յայտնած 
թեթեւսոլիկ գաղափարները մատնացոյց 
ըրած եմ- կարդացէք ինչ որ գրած եմ 
Ա.նահիտ]ւ լքէջ Նահանջը առանց երղփ վէ
պին այդ կարգի դատումներուն վրայ : 
Նոյն իսկ երբ Հրաչ Երուանդի օրով Շահ- 
նուր հրատարակեց Ապագային լքէջ այն 
անպատկառ յօդուածը որով ոչ միայն 
Ռ ութէն Զարդարեանը (որ սքանչելի գը- 
րագէտ մըն է) , այլ բոչոր հայ գրագէտ- 
"եերը սկիզբէն մինչեւ այսօր' (հազիւ 
2~3 բացառութեամբ) մտածման տեսակէ
տով «աւուր հացի կարօտ աղքատ» հռչա
կեց, երր Զարդարեանի մէկ որդին ստոր 
ծեծով պատասխանելու յանցանքը գոր
ծեց եւ միւս որդին Յառաջ], մէջ ինծի 
ուղղեց այլանդակ բաց նամակ մը, եւ 
նոյն ինքն Ապագայ՛իս ւքէջ' պատասխա- 
նե|ով Հրաչ Զարդարեանի բաց նամակին, 
պախարակեցի ծեծով պատասխանելու 
անճոռնի ւքեթոտը, պատասխանեցի ինծի 
հանդէպ Հրաչի բռնած տգեղ դիրքը, բայց 
եւ Շահնուրի յօդուածին թեթեւսոլիկու- 
թիւնը որոշապէս ի վեր հանեցի :

Երբ մեր ազգային բոլոը տարրերր (թա
ցի համայնավարներէն) միայն փառաբա
նելու համար ազգային մեծ գրագէտ 
Րաֆֆիի յիշատակը, երր մեը կ ուսակ- 
ցութեան Արեւմ • Եւրոպայի շրջանային 
վարչութիւնը պաշտօնապէս ընդոլնեցալ’’ 
մասնակցիլ անոր ծննդեան հարիւրամեա
կի տօնախմրմանը, երբ մեր կուսակցու
թեան պատկանող գրագէտներ, բանաս
տեղծներ , հրապարակագիրնեը յարգան- 
քու1 ւՒ էջեր հրատարակեցին կամ ճառեր 
արտասանեցին ի պատիւ Աամսւէքի մե-' 
ծատաղանդ հեղինակին (Պայքարի մէջ 
Մեսիաեանի յօդուածաշարքը խանդավառ 
ներրող մըն էր) , անհանդուրժելի էր 
տեսնել որ Շահնուր կ՚ելլէր մեր Փարիզի 
՛օրգանին մէջ Րաֆֆին Սմբատ Բիւրատի 
պէս ոչնչութեան մը քով կը դնէր : Ասիկա 
դեռ լքէկ օրինակն է Շահնուրի վերջին 
յօդոլածաշարքին մէջ արտայայտուած 
արտաոոց կարծիքներուն- ծայրէ ծայր 
այդ յօդուածաշարքը [1.^,,,,, անընթեոն/ք,՜) 
մըն է սխալներու : Եթէ առիթը ունենամ, 
պիտի ցոյց տամ ատիկա աւելի ընդար
ձակ ձեւով քան ինչ որ գրած եմ Անահիտի 
այդ քանի մը տողին մէջ , ուր արդէն այն
քան խիստ եղած եմ Ազդակին որքան 
Շահնուբին հանդէպ :

Անահիտի թիւը ամբողջութեամր տըպ- 
ւած է արդէն եւ ղրկուած է ամէնքին • այդ 
հատուածը ջնջելու ձեր առաջարկը ան
գործադրելի ուրեմն, րայց եթէ թերթը 
տպուած ու ղրկուած չըլլար , մէկ տողը 
պիտի չջնջէի այդ հատուածին :

Կ՚ըսէք թէ այն պարագայից որ չջնջեմ 
այդ հատուածը պիտի պատասխանէք Ա֊ 
պ ադայի մէջ : Ըսել [£] թէ թերթին խըմ- 
բագըութիւնը եւ Ար . Եւր . Շրջ • Վարչու
թիւնը կ՚իւրացնեն Շահնուրի կարծիք
ները : Որ պատգմ • ընդհանուր կամ շրջա
նային ժողովն է որ այդ ուղղութեամբ 
‘ռիրեքթիվ^ն՜^. է տուեր : Կը հասկնամ որ 
Շահնուր իրաւունք ունենայ ինք իր ա- 
նունով պատասխանելու, րայց անշուշտ 
որ իր տալիք պատասխանին [sic] խմ պա
տաս իւ աճիս հետ միասին պէտք է հրատա
րակուի Ասջաղայի նոյն թիլին մէջ :

Ընդունեցեք ոիրալիր թաթելներս ,

Ա- ՉՕՊԱՆԵԱՆ

(1) Աթշակ Չօպանեան, «Քրոնիկ», Ա- 
նահիտ, Սեպտեմբեր-Դեկտեմբեր 1938, 
էջ 94:

(2) Արշակ Չօպաճեան , «Առողջն ու վա
տառողջը Շահան Շահնուրի գրականու
թեան մէջ», Անահիտ, Յունոլար-Մարտ 
1939, էջ 90:
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LA
INTRODUCTION

C’était pourtant un garçon qui avait 
mûri, la preuve en est qu'il ne put don
ner une définition des mots prostituée 
et Dieu. Il enlaçait la fille par derrière, 
ayant passé ses bras sous les aisselles 
et son nez peu à peu s’enfoncait davan
tage derrière l’oreille de celle-ci, chaviré 
par un merveilleux parfum. C’était une 
fille vraiment généreuse, la preuve en 
est que ses seins tenaient dans la pro
fondeur des paumes du garçon, exacte
ment.

Pourtant malgré cette chair, malgré 
ce parfum céleste, il ne put définir ni la 
prostituée ni Dieu et, lorsque dans le 
miroir qui se trouvait exactement en 
face d'eux il vit son sourire à elle et 
son propre visage, libérant sa main 
droite, il retourna à l’envers pour uni
que explication le miroir accroché au 
mur. La prostituée et Dieu disparurent 
aussitôt que la main du garçon supprima 
la surface profonde.

A ce moment là, la jeune fille se pen
cha pour ôter sa robe et en même 
temps que la robe les jambes s’élevè
rent, prenant exactement ces contours 
mêmes que ses yeux observateurs 
avaient imaginés. Elle avait mis des bas 
de soie rose qui remontant des deux 
talons rouges s’élevèrent, enserrant, 
enlaçant jusqu’en haut ses chairs d’une 
belle étreinte. Sur leur rondeur, tels des 
langues lumineuses humantes et lé
chantes, les reflets que revêtait la soie, 
s’insinuaient, quoiqu’avec un certain 
caprice, jusqu’à la hauteur de ses han
ches. Rose était également sa courte 
chemisette très simple, sans dentelles 
superflues, entre elle et les bas la chair 
se voyait d’une petite ouverture qui s'é
largissait ou se rétrécissait chaque fois 
que la fille se penchait et se redressait, 
dans le miroir à présent remis en place, 
pour dessiner un cœur sur sa bouche.
Il y avait de petits plis, des plis droits 
sur sa poitrine ramassée autour de deux 
points. Au fur et à mesure que les 
points changeaient de place derrière la 
soie, les plis également bougeaient en 
tremblant et perdant de leur couleur.

- Ecoute! Chouchou*, dit cette bouche 
en cœur cherchant le regard du jeune 
homme. Ce jeudi je commence à Mayol 
avec un admirable rôle, tu viendras me 
voir, n’est-ce pas ?

- As-tu encore quelque chose de plus 
que ça à me montrer? répondit l’autre 
en faisant claquer sa paume droite sur 
la chair de la fille.

- Comment? comment? Toi aussi, 
comme un Autrichien, tu crois que c’est 
seulement pour montrer nos jambes et 
nos seins que nous montons sur scène? 
Pour être des actrices de Music-hall 
n’en sommes-nous pas pour autant des 
artistes? Oui, mon cher, ne ris pas! 
moi j’étais destinée à être une tragé
dienne! mais...

- La belle affaire! Entre la tragédie et 
le charleston il n’y a pas grande diffé
rence, l’un et l’autre secouent son 
homme...

La fille n'eut pas le temps de ré
pondre.

Le Chouchou, jetant d'une main la cu
lotte minuscule de l’actrice, avec la
quelle il jouait, s’était précipité d'un 
bond subit sur une porte, en criant. 
Cette porte appartenait à une petite 
pièce dont on trouve la pareille dans 
tout studio de photographie, tout près de 
la chambre de travail. Ces pièces, da
vantage cellules que pièces, servent à 
charger les châssis, ce pourquoi elles 
sont sombres, et elles sentent un peu, 
pour être maintenues toujours fermées.

Le garçon en sortit aussitôt, traînant 
deux sompteuses moustaches, qui, sous 
le regard réprobateur des narines toutes 
grandes ouvertes, étaient passées par 
toutes les couleurs. Ces moustaches 
étaient à Constant, le commis du ma
gasin. Après un repli rapide, le jeune 
homme s'avança dans la chambre et 
s’arrêta simplement à l’instant où il sen
tit qu’il se heurtait à quelque chose 
mais il ne cessa aucunement de hur

ler, de crier, de pousser des exclama
tions, tandis que ses jambes esquis
saient les figures d’une danse inédite. 
Le corps du commis s’arrondissait, le 
cou s’allongeait et les oreilles rougis
saient. Il avait les bras étendus à l’ho
rizontal comme les ailes d’un épou
vantail; de l’une des mains pendait la 
peau de chamois jaune tandis que dans 
l’autre tremblait légèrement le plumeau. 
Le jeune homme continua avec une joie 
exagérée lorsque l’actrice, écartant le 
rideau, les rejoignit, les seins effarou
chés derrière la soie.

- Tu vois, tu vois! Ce Constant à 
nous, notre petiot de Constant, on ne 
penserait pas cela de son âge, hein? 
Si tu savais quel bambocheur c’est! 
Qu’est ce qu’il est «vert»!... Sous pré
texte de nettoyer le plancher ça fait une 
heure qu’il s’est cloîtré dans ce trou-là, 
pour voir ton corps nu par la porte 
entrouverte. Ah Constant, Constant je 
vais le dire au concierge, je vais le ra
conter à tout le monde! Tu rigoles, hein! 
regardez-moi ces yeux ardents! Qui 
croirait qu’il a cinquante-cinq ans? Voici, 
voici! Je vous présente le plus en
flammé des sous-officiers de l’ex-ba- 
taillon des sapeurs-pompiers de la ville 
de Paris. Quelles flammes n’a-t-il pas 
éteintes, et quels incendies n’a-t-il pas 
allumés dans le cœur des bonnes, n’est- 
ce pas vrai? Dis voir le contraire, 
n’étaitce pas toi qui racontais que dans 
ta jeunesse les boniches attendaient 
leur tour devant ta porte et que bien 
plus tard, dans les colonies avec ton 
pantalon rouge de sous officier tu ex
citais les négresses, comme des tau
reaux.

L’actrice poussa jusqu’au canapé le 
commis qui y tomba avec son plumeau, 
s'obstinant à maintenir immobile, sur 
son visage rougi, sa bouche qui riait. Et 
c'est dans ce rire-là que les doigts soi
gnés de la fille enfournaient des gâteaux 
et un vigoureux Porto, tandis que le gra- 
mophone lançait tout à coup dans les 
airs un charleston. Dans la gaîté reignan- 
te, l’actrice fit glisser de ses épaules sa 
chemise d'un rapide mouvement de tête, 
elle arrangea ses cheveux courts et 
commença à danser, à danser devant de 
grands yeux qui pointaient hors du plu
meau, comme ivre, démente, en transe. 
Elle dansa complètement nue, moulée 
uniquement dans de jolies chaussures 
et de longs bas, ces choses qui dénu
dent davantage un corps nu.

Bien qu’ils fussent exactement en 
face de l’église de St. Germain des 
Prés, il leur était impossible dans la 
journée d’entendre les heures. C'est à 
cet instant du soir, lorsque les bruits de 
la rue s’affaiblissent plus ou moins, 
qu’il devient seulement impossible de 
ne pas confondre les tintements du clo
cher avec ceux du tramway. Il était 
sept heures. Les employés étaient par
tis depuis longtemps. Le jeune homme 
arrangea sa cravate, ses cheveux, se 
brossa, éteignit les lumières et descen
dit les marches. Le magasin, propre
ment dit, était en bas, à l'angle des 
deux rues, fort lumineux, grâce à ses 
façades vitrées, aménagées quoique 
sans trop de modernité, et néanmoins 
avec, une coquette mise de fonds. 
Comme tout studio de photographie, 
celui-ci également était encombré à 
l’extrême de toutes sortes de photos, 
de cadres, de têtes coloriées et inco
lores parmi lesquelles se bousculaient 
les militaires, des bustes, des garçons, 
des médailles, des jambes, des barbes, 
des sourires et des sourires. Il écarta 
le rideau pour entrer par là lorsqu’il 
n’y eut plus de marches. Mais d'un 
coup il s’arrêta indécis,il voulut lâcher le 
rideau,il ne le put, il voulut ne pas regar
der, de nouveau il ne le put. Il était ter
riblement troublé, il se souvint de l’ac
trice de tout à l'heure qui ne l’avait pas 
ému avec sa totale nudité alors qu’ici il 
l’observa longuement de tout son corps, 
les yeux immensément ouverts. Là-bas, 
dans l’attitude d’une femme en train

d’arranger sa jarretière, et naturelle
ment sa jupe déjà courte, relevée en
core plus haut, montrait deux jambes 
ravissantes. Ces jambes s’appelaient 
Madame Jeanne.

- C’est toi Pierre? Qu’en est-il de 
l’abbé?
- Il est dans l’eau avec la fille du 

confiseur.
- Avec la fille du confiseur? Dis donc 

elle va lui tourner la tête... Lundi n’ou
blie pas, ce sera notre premier travail; 
la pauvre créature a supplié dix fois 
pour que ce soit prêt rapidement, son 
mariage ayant lieu samedi.

- L’abbé?
- Mais non! La fille du confiseur.
Pierre mis son chapeau sur la tête, le

retira, alla d’une chaise à l’autre, recti
fia un cadre qui n’était d’ailleurs nulle
ment de travers. Il regarda une image 
avec un tel intérêt, qu’on aurait cru qu’il 
la voyait pour la première fois, il recti
fia de nouveau sa cravate. Il se moucha 
le nez à plusieurs reprises et finale
ment se dirigea vers la porte en disant 
«moi je pars». Et il ne partit pas. La 
femme reposa son chapeau, en voyant 
que de la porte il revenait sur ses pas. 
De toute évidence, il paraissait avoir 
quelque chose à dire. Pierre s’approcha, 
baissa les yeux pour ne pas se perdre 
dans ce beau regard, il s’efforça de 
conserver le timbre habituel de sa voix 
et il commença sa phrase préparée de
puis tant de temps et tant de fois cor
rigée.

- Madame Jeanne, tout d’abord je vais 
vous demander de m'excuser de ne pas 
pouvoir accomplir mon devoir. Mon de
voir était de vous‘prévenir à temps. Je 
voulais vous dire d’avance afin que vous 
ne soyez pas contrariée, mais cela n’a 
pas été possible. Ne me blâmez pas, 
vous savez que je ne suis pas insou
ciant, mais cela n’a pas été possible... 
il faut que... vous savez que je n’avais 
pas d’hostilité à votre égard...

- Enfin! Que veux-tu dire?
- Moi, je ne vais pas venir lundi.
- Tu ne vas pas venir lundi? Ton ami 

est encore malade? ...Ou bien c’est toi 
qui a quelque chose? Dis, qu’est-ce que 
tu as?

- Non, ce n’est pas ça, je veux dire 
que je ne vais pas venir ici pour tra
vailler.

Madame Jeanne s’arrêta un instant, 
força les sourcils, songea et ajouta d’un 
coup :

- Oh! certainement que quelqu’un a 
promis de payer davantage, n’est-ce 
pas? Maïs tu aurais pu le dire ouverte
ment, tu sais que...

- Non, non ce n’est pas du tout ça, 
vous m’avez toujours donné satisfaction 
de ce point de vue, mais si vous voulez 
connaître la raison, la voici; tout compte 
fait je me suis lassé, dégoûté de cette 
vie de solitaire, des restaurants, des 
hôtels, de l’isolement, je veux aller à la 
place qui est la mienne, je veux retour
ner auprès de mes parents

Ils se turent tous les deux, un long 
moment. La femme, portant son regard 
au loin, semblait chercher quelque 
chose: son sourcil droit était devenu 
pensée. D’un coup elle dit:

- Mais n’était-ce pas toi qui un jour 
m’avait raconté que ton retour à Bolis 
n’était plus possible, que les Arméniens 
ne peuvent plus rentrer en Turquie, que 
tu as fui le service militaire...?

- Oui, mais dans ce pays, tout peut 
se faire avec l’argent.

- Ca veut dire que tout est prêt et 
que demain même tu pars?

- Pas encore, mais je vais travailler.
- Non, Pierre, non, ce n’est pas ça, la 

raison, tu ne dis pas la véité, tu aurais 
pu travailler jusqu’au dernier jour, tu 
aurais pu me prévenir à l’avance, tu 
aurais très bien pu...

Madame Jeanne était devenue toute 
rouge; dans les doigts nerveux de 
Pierre, le chapeau tournait sans cesse. 
Combien de fois n'avait-il pas réctifié 
sa cravate, combien de fois n’avaient-ils 
pas tous les deux changé de chaise et 
de siège! A présent ils étaient debouts, 
il n’était plus possible de s’asseoir. De
puis combien de temps discutaient-ils 
de la sorte?

La voix de Pierre avait un peu changé,

C’est uniquement la grande nh^9^' 
phie de femme du mur d'en fa 9ra֊ 
l’embarassait Cette femme resïtuî10' 
à sa mère. Il dit: Ssemblait

- Bon- Je vais le dire puisque Vn 
insistez tellement, mais il me faut ■ 
ter que quoi que vous fassiez c’e? 
tile, désormais il est impossible n, 'ՈՍ' 
reste ici Vous n’allez pas exiger d?'' 
un mot de plus et lorsque j’aurais f ■ 
de parler, vous permettrez que je pa 
Voila: Je ne suis pas un enfant Vn,« 
savez que je ne suis nullement’un e„ 
fant, mais si je reste un jour de p|Us ip 
ce que je ferai sera de l’enfantillaq 
Pour y avoir longuement réfléchi jes • 
combien est inutile le sentiment n 
j’éprouve, qu’il ne peut aboutir à rien e 
que... cela va servir uniquement ոև 
me faire souffrir; il faut que je՝part 
tant qu’il n’est pas trop tard. je crois 
que vous avez compris ce que je res 
sens envers vous.

Madame Jeanne laissa tomber son 
corps dans un fauteuil, les bras ballants 
les traits immobiles. Pierre s’approcha 
de la porte les. bras ballants, les traits 
immobiles, il s’approcha de la porte, al
longea la main... Mais d’un coup ' |a 
retira. Un terrible rire avait explosé de 
derrière, un rire extraordinaire, un 
énorme rire, un éclat qui semblait faire 
trembler les vitres.

- J’interdis, je vous interdis de vous 
moquer, moi je ne vous ai pas fait une 
déclaration d’amour, moi je n'ai rien 
exigé de vous, c’est vous qui avez in
sisté pour que je le dise, et maintenant 
rire, et maintenant se moquer...!

Lorsque le dernier reste de sourire se 
dissipa lui aussi de ces lèvres, elle se 
leva, elle reprit son sérieux, ils se trou
vèrent face à face, les yeux dans les 
yeux, restèrent silencieux. Dans ce mo
ment de silence qui se prolongeait, d'un 
coup se fit entendre distinctement un 
bruit contre la vitre. Tous les deux tour 
nèrent la tête de ce côté-là. C'est à ce 
coin, cet unique coin, d'où l’on aperce 
vait la rue et que ne recouvrait pas le 
rideau de la vitrine, qu’était venue une 
fille, une fille petite et menue qui, le 
nez collé à la vitrine tambourinait de 
son doigt.

D’un bond, Pierre arracha du chevalet 
un grand carton sur lequel se trouvait 
un prêtre décrépit et il i’installa devant 
la vitre en recouvrant de rides le vi
sage de la fille.

- Pierre, Pierre, tu es impitoyable, tu 
es un enfant... mais elle, elle t’aime, 
pourquoi la quitter et avoir de tels dé
sirs impossibles? Mais est-ce que tune 
sais pas... mais est-ce que tu ne sais 
pas que moi je ne suis pas libre? ...non, 
non viens ici, à côté de moi, je veux que 
tu t'asseois à côté de moi... oh, combien 
j’aurai ri si tu ne l’avais pas dit avec 
tant de sérieux... Allons, ne prends pas 
cette expression, je sais que tu l'as dit 
exprès, bien, n’est-ce pas vrai? Dis! 
Veux-tu que j’oublie tout ça...?

Cette fois-ci ce qui faisait du bruit, 
c'était le téléphone. Il retentit de mul
tiples fois. Enfin Jeanne se leva, passa 
derrière la caisse, sa main resta un ins
tant immobile sur l’appareil, elle tourna
lentement la tête en arrière avec in
tention, semble-t-il, de dire quelque 
chose... D'un coup elle décrocha IaP՜ 
pareil. Et donnant à sa voix son accent
le plus gai, elle répondit:

- Oui, oui ... pourquoi pas ... vral 
ment? Comment ça. s’est passé? Ra 
contes voir je suis très curieuse dap 
prendre... tu étais seul vaurien? 
aussi je souhaitais aller à la «Vac 
Bleue» cette nuit, c’est bien tomb։֊. 
viens me prendre, je t’attends ici., san 
faute... ,

Lorsqu’elle se retourna il ո?®Լէ 
plus personne. La porte de la rue ea 
ouverte, sur le pas de la porte e 
venu s’immobiliser un chien r^eUX 
ment petit qui la regardait de ses e 
yeux avec une impardonnable audac ■

Traduction c°llec^ve 
des étudiants de l’INALCO
dirigée par K. Beledia ■

(*) Les mots en gras sont en frartÇ3 
dans le texte.
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ԶՀԱՆՈՒՐ ԱԿՆԱՐԿ

Ֆրանսահայ թատերական գրականոլ- 
թիէ&ը դեռ կարօտ է ուսումնասիրող- 
թեան: Տարրեր պայմանների բերումով, 
քսոլմաթիլ հայ գրողներ Ֆրանսի ա հաս-* 
չատուելով ՝ կամ մի առմամանակ այն- 
տեղ ապրելով , հակառակ դմ֊ուար պայ- 
{աններին, չեն զլացել հայկական բեմե- 
ft1 համար թատերկներ գրել : Սակայն 
քաղաքական ու տնտեսական գմուար 
պայմանները, առիթ չեն տուել, որպէս- 
՛t!! թատերախմբերը համարձակ փորձա
ռական ջայլերի դիմեն ու տեղ տան , բե- 
{կ վրայ գեռ չհաստատուած տյգ հեղի-, 
նակներին։ Մ խնչ այմմ մեր հանդիպած 
Հեղինակները , չորս տասնեակից աւե լիւն 
էն, իսկ թատ եր կնե րի թիլը անցնում է 
130-2 : Րիչ չեն նաեւ Ֆրանսիա յում հրա
պարակուածները' շ„լրջ 60 վերնագիր։ 
վեզ հասած տսլագի ր ու անտիպ ՛հիւթ ե- 
քը, որակով ու բովանդակութեամբ , բազ- 
{աւոեսւսկ են կտես ցուցակը)* : Այգ բո լո
քի կապակցութեամբ, մէկ բան միայն 
պատմական հաստատ փաստ է' հայ գազ- 
իօճախները րևգհ ան րա պէ ս բեմ չեն հա-. 
էել Ֆրանսիայի մէջ գրուածը։ Րացա- 
ռոթիլն է, Լ. Շանթի Օշին Պայլ-£ : Նը-

ոեւՒ է։ րւպագրոլածն եւս Լաք*
^արածում չէ գտել ։ Աննկատ մնալով' 
ոչ թթերց ուե լ , ոչ գնահատոլել , ոչ էլ 
■'աւարական յիչո ղո լթ ե անն է յանձն ո ւել :
^J"°P 1 համարեա բոլորն էլ՝ մոռաց- 
ւած էն :

^ոռացոլածների չարքում են բեմի 

՛քռթիչների' Ա. Շ ահխաթունու , 5* նր- 
Լ^էան^ Գրիդոր֊Վահանի ՝ Հ. Տար օն՜ 
^ք1 էլ մի րանի ուրիշների , յա տ կա պէ ս 

ֆ ["“ն u ւս հ ս, յ բեմերի համար գրուած ՝ 
1աղերը, Գրանր իրենց որակուէ ու շօշա- 
1“Ած նիւթէրով ՝ յաճախ շատ րան են 
ւ^տմոլմ ու պա բզում ֆրանսահայ ղա- 

1Ոլթի կեանրի մ աս ին :
^1,1Անս իա յո ւմ են դրո ւել կամ հրատա- 

C 1բո-ել՝ հայ թատերական դրականու- 
պատմո ւթե ւմն մէջ արմանի տեղ

Ա լելու_ կարօտ մի քան էր երկեր, օր ♦'
J' Շանթի Օշ,ին Պայլ (1928) , Պետրոս 
րր"յետնի Մեոնող ները (1928) , Եղի™ 
ասպարեանի Երուսաղէմի մէջ (1930) , 
W (1930), Այն գիշեր (1931),8 0՜ 
րր-նի Ստեփանոս Սիւնեցի (1038) , Հե- 

մեսրուղի Մատաք- Րէիս (1946) , Հ^-
1Q<<֊ ^Ա'է՚օ1ւ^ա^/՛ Ամթողջ ճշմարտութիւնը 

Պ է չի 1լթա չլետն ի Նարեկացի
"-Ihfpum ր. (1950) ել Յուղումը (1953)

Ւր պատմական հոլովոյթի մէջ 
քւ/ համար , կատարել ենք չորս

Լոր ո լմն եր յ. Ընդհանրապէս 
՝ օրական կամ թատերական առում ո ւէ

y, է ո*-շւսդրոլթեան արմանի մի քա- 
‘՝1։ղխեակների եւ միայն' թատերկը 

լ ^“է Լսելու դէպքում, բերել ենք ղրա 

&ՈլԱյծ բովանդակութիւնը կամ բը- 
մէկ հատուածը։ Հարկ է յիշել՝ որ 

գգուածի մէջ ՝ չ են ո ներառե/ ֆրան- 
^յհաօյ ‘էզերին' օր. Արթիւր Ա- 

’ ‘''"ՒրՒԷլ Արութ , (իան-փագ վա-.
, , ’ Ե՛կն Պարթեւ, վահէ Րաչա եւ մի

"՛րի շներ ։

Ա- ՇՐՋԱՆ (1914-1940)

ԱՐՄԱՏԱԽԻԼ ՈՒ ՏԱՐԱԳԻՐ ԹԱՏՐՈՆ

Նչուած տարիներում , մնայուն արմ՜էք 
ներկայացնող , բեմ չհանուած ֆրանսա
բնակ երեջ թատերագիրներն են' Պետ
րոս թար ո յեան , Նչան Պէչիկթաչլեան եւ 
Ա • Ս եմա : Այո ցան կին պէտք է ա ւե լա- 
ցընել պո ս թոն ա բնա կ նկարիչ , բանաս
տեղծ ու թատերագիր Ս ղ իա փա սպա րեա- 
նին ել Յակոբ Օշականին։ Առաջինը, ար
դէն վերը նչուած, Փարիզում գրած իր 
երեր թատերկների ել երկրորդը, Փարի
զում հրատարակած իր քնարախաղի հա
մար : Րեմ հանուած հեղինակներից յ ի-- 
չատակելի են' վեւոնդ Ա ելոյեան , Աչօ 
Շահ խա թուն ի , Արամ Պետրոսեան եւ Ար
շակ Զօպանեան î

1922—'/'հ , Կ- Պոլսից Աարսէյլ հասած ՝ 
Պետրոս Զաբոյեանի Աեոնողները (1928) 
Æz. Ոստայնը (1929) , ֆրանսահայ գաղու
թի առաջին կա րեւո ր ու ինքնատիպ թա- 
տերկներն են։ Գրանք չեն կրկնում մինչ 
այդ հայ թատ երագի բների կիրառած եւ 
հասարակութեան ևոԳ^է9 րն դո լնուած 
բո վան դա կութ ի լնն երն ու բեմական կա
ռոյցները։ Զ ա րոյեանը ղդայուն , զուսպ 
ու [ստացուած մ ի ջո ցն ե ր ո ւէ ՝ բեմ է հա
նում իր մամանակի իւրա յատուկ հոգե
վիճակը։ նրա բեմա [սաղերն ունեն թք-' 
նատիպ կառո յց ՝ իւրովի ոճ ել խո րապէս 
խորհել են ստիպում :

Մեռնողները խաղի մէջ կե րտուած գոր-* 
ծող անձ' Ալփսը՝ լուռ ՝ սակայն «խօ
սուն)) բեմ ական ինքնատիպ ներկայու
թիւն է ՝ որը թատերայնօ րէն յա ջուլում է 
խտացնել ու փոխանցել հեղինակի միտ 
բանին։ Ոստայնը բեմաէսաղի մէջ գոր
ծող անձինք ՝ բեմ են հանում մա սնա կի ին 
ու լն դհ ան ր ա կան ին առըն չո ւող խտացած 
իրավիճակնե ր ։ Ա. ասն ակին բնորոշողները 
կրում են յատուկ անուններ' Նելլի ել Լե- 
Նոն իսկ միւսները՝ լնդհան ր ա ց ո ւած դէմ- 
բեր են' որ եւ է մէկը, մօրաքոյրը ? քոյ
րը : Նր անք փորձում են՝ Սփիւռքի մէջ [/—> 
րենց վերապահուած կեանքն ու ապագան 
ձեւակերպել եւ շատ նման են՝ մի թատե
րախաղի մէջ անյաջող դերաբաշխման են
թարկուած դերասանների ։ Qui րոյեանը ա- 
ռաջին թատերագիրն է y որ նրբին կերպով 
շարմման մէջ է դնում աղէտէն ետք ֆը- 
րանսիա հասած ՝ անհամադիր ու անհա
ղորդ բեկորների վերածուած ՝ վերապ
րողներ—ի չարտայայտուած ՝ թաքուն 
մնացած ու չդրս եւո րուած այնպիսի ապ
րումներ ՝ արգելքներ ու տագնապներ ՝ ո- 
րոոնք փրկուածներ՜-^ կեանքն ու ապա
գան ամ լութեան են տանում ։ քմատ երկ
ներ ր մամանակին թե ր ըմ բռն ո ւե լ ՝ թերա-* 
գնահատուել են ու չեն խաղացուել ։

ֆրանսիա հաստատուած վեւոնդ Ա*ե- 
լոյեանը՝ առաջին Հ™յ թատերագիրն է՝ 
ո րփ խաղերից երկուսը Արմե նոյ ը եւ 
Սուտը ? բեմ են հանուել մամանակին։
Ս ելո յեան՝ ընդհանրապէս արհամարհը- 
ւձած ՝ սակա յն ուշադրո ւթեսմե արմանի 
թատերագիր է։ Ա* համաշխարհային պա
տերազմից յետոյ՝ ֆրանսերէնով Ջուի- 
ցերիա գրուած (1918) , մըց ան ակի ա րմա-

նա ցած (1920) եւ փընեւի մէջ հ րատա—
րսւկոսսծ (1922) Աթմենոյշ-հեղփնա-, 
կը Փարիզում հայերէնի է թարգմանել ու 
վերամչակել։ Այն երկու տարբեր թատե- 
րա խմրեր ի կողմից' «Մայրենի Րեմ» ել 
«Փարիզահայ փ րամա տիկ» , բեմ է հան- 
հել (1924): Այդոլհ անգերձ, բեմագրոլ- 
թիւնների ձախողման բերումով, Մ ելոյ- 
եանի միւս դրութիւնները, հակառակ ի- 
րենց ստացած որոչ գն ահ ատ անջներին ել 
երբեմն չահած մ ր ց անտ կն երին , բեմի 
գործիչների կողմից չեն գնահատուել ու 
չեն խաղացուէ լ ։

Երկրորդ էամաշխտրհային պատերաղ- 
մից յետոյ, երր Աթմենոյշ-^ Մ ա րկ Ար
եանի րեմ ագրո ւթեամ բ , կրկին ներկա- 
JW ղ ս ւծ լ է այս անգամ ֆր անս երէնով 
{Նոյեմբերի 20, 1048, Փարիզ) , րեմ ա- 
գրութեան նախօրեակին , «Ար եւմ ոլտ ջ» 
թերթը Հոկտ. 25—ին կազմակերպուած 
հաւաքը ներկայացնելս Հ» Գրեւ է "Հեղի
նակը, Վ. Մելոյիաճ, խօսք աոնելով ը- 
սաւ որ ինք հետեւած է իթ անկեղծ զգա
ցումներուն, աոանց երթեք ուղղուելու 
նուաստութեան կանխազգացումէն ( քոմ- 
ւիլէքս տ՚էնֆէրիօրիթէ) , որ / ■ ■ ■ / կը տի- 
թէ հայ գրողներէն մեծագոյն մասին վը- 
րայ , աոանց աջ ու ձախ գոյութիւն ունե
ցող սովորութիւններուն վրայ ուշադրու
թ՜իւն դարձնելու, գրած է իր գործը : 
/ • • •/ «Գրուածքին խորհրդանշանն ու բո
վանդակութիւնը հայ եւ թրքօգերման ող
բերգութիւնն է, անցնելով համամարդկա
յին խղճի եւ արուեստի մազէն: Այն օրե
րուն, երր գթեցի "Արմենոյշ"ը դեո թ՜արմ 
էր հայկական անհուն արիւնը, մեծ էր 
իմ վիշտն ու զայրոյթը, որույհետեւ կը 
հաստատուէր իմ նախազգացումս, հա- 
կաոակ հայ քաղաքական մեծ դէմք ի մը 
կտրուկ դիւրահաւատութեան, եւ ան
ծայր էր իմ ցաւս, ուրիշ հայ կարեւոր 
անձնաւորութ՜եանց պաղարիւնին րաղ
դատմամր»" :

Լօզանի խ ո ր հ ր դամ ո զո վի ց ջիչ յետոյ, 
երր փաչնակից մեծ ազգերը, անտեսեցին 
իրենց յանձԼեառոլթի ւմնե ր ը հայ մոզո- 
վըրդի նկատմամբ ել 10‘000 որբեր ամե- 
րիկետն Նիւ Իո թ Րիլիըֆի համ աձա յն՚ու— 
թեամբ՝ ըստ Ազգային Պ ատ ո լի րա կո ւ^֊ 
թեան՝ ]]որհրգային Հայաստան փոէսադ- 
Ը ո ւե ց ին ՝ Արշակ Զօպանեանը նշուած

TԲ. [,,[^ան ունենալով ՝ գրել է Հը- 
ըաշքը (1923) : Ս ակա յն ՝ ֆրանսահա յ 
հանդիսատեսները ե. ընթերցողները դրա ՝ 
ինչպէս նաեւ նրա մ իլս ք^տւքըտս՜ա-նք թա
տեր ախ աղի հետ ՝ ծանօթ ուե լ են շատ ա- 
^ևլի ուշ' p, համաշխարհային պատե
րազմ ի g յետոյ։ վերջինը՝ որ մ ամանա
կին ՄոՆթ- KjUnJjp վերն ագր էւ տակ ՝ բե- 
մադրուել էր կ. Պ ո լս ո լմ (1893) ջ հեղի
նակը Փարիզի հրատարակութեան համար 
վերամշակել է։

Ե ր ի տա սա րդ տարիքում կ . Պո լիս ՝ դե
րասանական գործունէութիւն տարած ել 
ապա Ֆրանսիա հ ա ս տա տ ո r ած Նչան Պէ- 
չիկթաչյետնի Աստուծոյ Հանգիստը խօ- 
լախտ զը, Կարեւոր ժողով մը կ սրտա կր եւ
Սոսկալjl 'buicpllp'—Հր յ միանգամայն նոր 
չսւ^չ ոլ զարկերակ են ցուցաբերում ։ 
թատրոնով խո րապէս հետաքրքրուած ՝ 
բեմէ րում դեռ տեզ չգտած՝ այս ^ղի-* 
նակը՝ բարեբախտաբար յետագայ տաս
նում եա1լն եր ո ւմ չփ դադարել՝ եւ աւելի 
քան մէկ տասնեակ երգիծաբանական եւ 
այլ Բն"յթՒ խուզեր է գրել ։

Սաւօք՝ ինէխւատիպ փորձեր կատարող՝ 
երիտասարդ տարիքում կորուստի մատ
նուած ՝ Ա- Սեմ ա յՒ ստեդծադո բծական 
բփէվտղքը ընդհ ատո լել է կանուխ ։ *երա 
fl)Ulpil(t կսւլՈՆՍյւ երգիծախաղը ել պատ
մական նիւթ շօշափող £j^Tf|ipUIlf թատե— 
րաքերթուածքը ՝ ֆրանսահայ բեմին մա- 
մանակակից աւիշ՝ արիւն ու լեզու բերե
լու մտահոդութեամ բ ծնուած երկեր են։

Արշտւիր Շ ահ խա թո ւնո լ Աւաւ£1ւլ Աւլսւ 
դրաման առաջին դրո ւթի ւնն է ՝ որ ֆրան
սական ււլՈ-Նլկսւը^ր թատ րոնի ոճով y փոր
ձում է բեմ հանել ֆրանսահայ մ սյ մտ
նա կա կից հասարակական կեա "եջի որո շ 
պա տ կերն՝ ու մամ անա կին գաղութի մէջ

հրատապ խնդի ր դարձած ՝ ներդա գթի՛ն ա—. 
ոընչուող հարցերը։ Ա, արարից բերում 
ենք մէկ հատուած ՝ ուր Աոաքել Աղան' 
ո րէ՛ Ulf U.)in(l5/Ay/£i շո ւտ ով պիտ էր բա էս տէր 
բերմամբ՝ ան ս պա սելփ օր էն շահեն ո լ նա 
հարստանայ ու բիչ անց կրկին սնանկա
նա յ՝ տուն է մտնում՝ էլն ո ջ ու աղջկայ 
հետ ճաշէ լու ։

(Նէթս կը մտնէ Աււաքէլը : puipàpiu- 
հասակ : 35 տարեկան : Անահիտ կը վազէ 
դէպի հայրը ես կը համբուրուին) :

Աոա£ել _ Ուշացայ ՝ Զ արու <Ւ- է աֆա- 
յէթէն կ՚անցնէի ՝ մտայ քսւֆէ ել խօս
քէ՛ բռնո լեց այ ։ ըսեն թէ շուտով քա
ղաքական նոր կարգադրութիւններ պիտի 
ըլլան։ Եթէ ճիշդ է՝ ամէն մարդ իր եր-
ևՒրԸ ևէԼ էերաւբւանայ ։ ^Բէ^ր էֆէն-
տին ալ հոն էր։ Մի աս ին մ է յմ է կ ալիէոի- 
թիֆ .առինք։ Է՛ , ճսւչի նստինք։ (Կթ նստի 
սեղան : Տիկ • Զարուհին կը թերէ հա
մեստ կերակուրներ : Կը ճաշեն ուրախ ) : 
Ըսէ նայիմ , աղջիկս , ինչ կայ չկայ դրպ- 
ՐՈՅՐՀ Լաւ. բանևր կը սովրիս ։ Րայց մեղք 
որ Մխիթ արեան Մ ի ա բան ո ւթ ի ւն ը ազՀիկ- 
նե բու դպրոց մը չունի ։ Այո ֆրանս՛ացի
ներուն դպր ո ց ը դուն Հա յ չես մնար ։ Մ եր 
հարուստներն ալ տարօրինակ են : Գոնէ 
անոնք աղջիկներու վ ա րմա րան մը բա
նային որ աղջփկներն ալ Հայ լքնա յին։

Զարուհի _ Եմ Անահիտս միշտ Հայ
կը մնայ՝ այնպէս չէ^ y իմ աղուորիկ 
աղջիկս ։

Անահիտ _ Այո՛ 5 հայրիկ ՝ թէեւ ես ֆր
րան ս ա կան վա րմա րան կ^ երթամ ՝ բա յց 
տունը հայ ընկերներուս հետ շարունակ 
հայերէն կը խօսիմ ։

Զարուհի __ Հա1 ՝ չմոոնամ ՝ Աղքատա
խնամ էն նամակ մը ունիս։

Աոաքել (կարդալէ վերջ) - Գ ործա- 
ղոլրկներոլ. համար ներկա յաց ոլյԼ կու. 
տան : Ս րկռլ. տոմսակ ղրկեր են : Մ Եղք
Են, պէտք է անոնց դրամը վճարել։ ճիչդ

Դ"լԵ չկայ, չոլկան պարապ է, բայց եւ. 
այնպէս Հայ ենք, տա՛նք։

(Այդ միջոցին արդէն Անահիտ տեղէն 
ելլելով կրամաֆոնին վրայ տիսք մը դր
բած է, հայկական եղանակ մը: Տիկ • 
Զարուհին սուրճ բերած է ամուսնոյն: 
Աոաքելը սիկաււէթի մը ընկերակցու
թեամբ կը խմէ սուրճը եւ ուշադրու- 
թ-եամբ կը լսէ նուագը : Զարուհին սկսած 
է սեղանը հաւաքել : Աոաքելը տակաւ 
տարուելով եղանակէն ճթի տակով կը 
մոլտայ միեւնոյն երգը : Դէմքը կը փոխ- 
ւի , տխուր դիմակ մը կը ստանայ եւ կար
ծես թէ կը յիշէ անցեալ օրեր : Զարուհին 
ալ տարուած է եղանակով եւ սեղանին 
ծածկոցը վերցնելու ատեն կը յենու ա- 
մուսնոյն ուսին եւ մեղմիւ կ’եթգեն միա
սին : Աչքերնոլն մէջ կ՚երեւի արցունք : Ա- 
նահիտը կը մօտենայ եւ զարմացած կը 
դիտէ անոնց արցունքոտ աչքերը : Երկու 
ձեոքեր , հօր եւ մօր , միաժամանակ կը 
բոեն Անահիտը եւ կը դնեն իրենց ՜միջել : 
Փոքրիկ լոութ-ենէ մը յետոյ Զարուհին 
եւ Աոաքելը գրեթէ լքիաբերան եւ բացա
գանչելու սլէս)

Աոաքել եւ Զարուհի — Սրտնի այգ o— 
րերոմն . . . ՍՈւր է հիմ, ա մ եր տունը ♦ ♦ ♦ 
Ո&ւր է հիմա մեր տեղը, , ,

Անահիտ — (էարծՖ՜ս ուզելով ծնողները 
հանգստացնել) —• Հա լրի՛ կ ՝ մայրթկ ♦ ♦ ♦ 
թնչ եղաւ ձեզի , , , թն չ կու յ • • »

(էր սթափին: Զարուհին կը համրոլրէ 
Անահիտը եւ կը խաչակնքէ) :

Զարուհի _ Փառք քեզ Աստուած ։ Գեռ 
պատառ մը հ աց ունինք ։

Աոաքել _ Հաց ունինք կշտանալու հա
մար։ Ոայց ինչ ա շիրատան քով՝ ինչ չար
չարանքով կը ճարուի այգ հացը։ Ապ
րանք մը ծա խելու համար հոգիս բերանս 
կոլ գայ։ Եո հարուստ ը//ա/ու էի որ 
դուք ալ տեսնէիք։ Ամէնքը բախտաւոր 
կ'ընէի , ւսմ էն ուս երջանկութիւն կոլ
տայի։ (Կրամոֆոնը դագբած է: Տեղէն

Fonds A.R.A.M
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վեր կենալով) Այսչափին ալ փառք 
տանք։ (Կը համրուրէ կինը եւ աղջիկը) 
Ես գացի : / ♦ • •/

Շ ահ[սաթո ւնո ւ երկրորդ դրաման' Հայ- 
րենիքր ղօօլանջոււք է՜ ? նմանապէս դրուել 
կ միեւնոյն տասն ամեակո ւմ (1936) • Աա— 
կայն այն բեմ կ հանո լել աւելի ուչ պա
տերազմից յետոյ (1946) Ï Գրաման դրն- 
դապետ Ամատունու կեանքի սլատ ո ւմն կ : 

Նա մասնակցել կ Հայաստանի աղսւտա-< 
գրման եւ անկախութեան պայքարին ու 
դժ՜ոխային կռիւներէն ։ Ջեռք կ բերուէ լ 
ան կաքսութիւնը ՝ բայց վր ա յ են հասել 
կարմիրները*. Վարչակարգը տապա լուէ լ 
կ ու Ամա՚տունէն ՝ ուր է շների պէս անցել 
կ Եւրոպա' Փարիզ : Նա ստիպուած հե- 
ռացել կ իր մկկ հատիկ դաւակից' Վա- 
հկից եւ թրքահայ Արմ են ուհ ո ւց ՝ ո ր ր նրա 
հետ ՝ սրտի եւ գործի մեր ձեց ո ւմ ունի : 
Տասնութ տարի յետոյ' իբրեւ յաջողած 
երգիչ, Ա՛ր ատո լնուն գտնում ենք Փա րի- 
զի թատրոններից մկկում : Աակայն հայ
րենիքի կարօտը մաշել կ նրան։ Այժ՜մ նա 
տառապում կ սրտի հիւանդութեամբ եւ 
բժշկէ պտ տ ռ ւկր ո վ ՝ ստիպուած կ թողնել 
բեմը։ Ո անկարծ նրա հանդերձարանն կ 
մտնում մի օրիորդ։ Արմենուհին կ՝ եկել 
կ հայրենիքից։ fin լո բովին փոթուէ լ կ՝ 
ամ բողջո վին նուի րուած կ էյորհրդայէն 
Հայաստանին : Ղայդա փ ա րն ե ր ի ու տես tu- 

կկտներ է մեծ բա խո ւմ կ տեղի ունենում : 
Ամատունու առողջական ւէիճա կի հ ում ար 
դա մի նոր ՝ յաւելեալ տագնապ կ : Ա*ա- 
յիս եան յաղ թյսնակէյ յի շո ղո լթ ի ւնն ե ր ը 5 
ձայնասփիւռիդ լսուող երեւանեան երդե
րը ՝ յ ա տ կա պկ ս հ ամ ա յն ավար ^հՈ1[ աշ- 
խատա ւո րոլթեան փառքն դո վեր գող որ
դու' Վահկէ ձայնը՝ z/Æ^z£/zîz հարուածն 
են հասցնում Ամա տ ո ւն ո ւն ու նրա մահ
լան սլ ա աճա ոն են դաոնում ։ Երկու էսա- 
ղերի անտ իպ բնագրերն կ լ , պահ ւում են 
Երե լան ի Վրականութեան ու Ար ո ւես տ էւ 
թանգարանի (ԳԱԹ) մկջ*.

Երեսնական թոլերին՝ ֆրանսահայ կը~“ 
զերական կե ան քը բեմ հանող Արամ Պե տ- 
րոսես^ւի Վեղարաւոր Տոն ժուանը կղե-՝ 
րՒև ո սական կա տ ա կ ե ր դո ւթէէ ւն կ *. Ն է ւթ է 
ատաղձը քաղուած կ իրական դկպքերից : 
Ջատադովւում կ կուսակրօն եկեղեց ա- 
կանն եր էյ ամուսնութիւնը*. Աեմադրուել կ 
Փարիզում y 'Աարթէկ ՛Լաթ կնի Աոսիկթկ 
Աավանթէ թատերասրահում (1938) * Աա-
ջո րդ տա րիներում ՝ հեղինակը թատ ր ո- 
նին ու նրա դործի չն ե ր ին մ օտ լինե լո վ 
հանդերձ՝ չի յաջողել իր միւս դր ու
թի ւննե րը բեմ հանել ։ Նրա Լեւոն Ե • Լոն- 
սինեան պատմական ողբերգութիւնը՝
դրո լել կ Լ ♦ Շա նթի Օշ|ւն Պլսյլ թատերկի 
մէջ բեր ուած պատմական դրոյթները 
տարբեր կեցուածքուէ մեկնաբանելու մի- 
տում ով : Ա յս ՝ ին չպկս նաեւ Իշիաւնա— 
ղՈՆնը ողբերդո ւթէւն ը ՝ առաւել պատ
մողական ոճ ունեն եւ կառուցուե լ են 
տասնիններորդ դարու ֆրանսական պատ
մական թա տ եր դո ւթի ւնների հէմունքնե-* 
րով : Գրութիւնները ՝ հակառակ ի րենց 
ար տաքին դո րծո ղո ւթե ան պակասին ՝ ու
նեն որոշ ներքին մտային գործողութիւն ։ 
*Լ/ոյն դրոյլ էյ լէս1|իս1լւՈԱ1 տրամը՝ իր եւ- 
ր ո պա ց էւ գործող անձերով ՝ կա պկո ւմ կ 
Հ » Պաթայէ , Հ • Պկրնշթայնէւ խաղերը : 
Այն, ալդ տ ա ր էն ե ր էւ ա րմա տ ախ էյ լ հայ 
թատերական զործիշներէւ շփոթ վէճա- 
կէյ ծնունդն կ ։

Հակառակ կեանքս լմ ու բեմ ե ր ո ւմ տի
րող չփոթ ու- աննպաստ պայմաններին ՝ 
աւելի քան երկու տասնամեակ ընդ^էըբ^ 
կող տյս ժ ա մ անա՚կսւ շր ջան է դրո ւթէ ւն- 
ներ էյ մկջ՝ ընդհան րապէս առկայ կ' բե
մի համար նոր նիւթ՝ խօսք ու կառոյց 
գտնելու միտումն ու փորձը։

Բ. ՇՐՋԱՆ (1941 - 1952)

ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ, ՆԵՐԴԱՎԹ 
ՈՒ ԴՈՅԱՊԱՇՏԱԿԱՆ ԶԱՒԵՇՏ

Համա շխա րհա յին երկրորդ պատերա՚ղ-* 
մին յաջո րդող տարին եր ի թատերական 
ձեռնարկները՝ շեշտ ո ւած կերպով՝ ար
տացոլում են ստռն պատերազմ ի տարի
ներին ամ կնոլր տիրող իրավիճակը*. Հե
ղինակները ՝ առաջին անգամ լինելով ՝ 
ֆրանսաբնակ հայ գործող անձանց ՝ են
թակայ են դարձնում Համաշխարհային 
պատերազմին ու դրան կա պո լող ՝ քաղա-* 
քտկան միւս անց ու դարձերին։ Վրու- 
թի ւննե րի մէջ յաճախ՝ ներառուել են 
նաեւ ֆրանսահայ դաղո ւթի կեանքն ու 
միջավայրը*, քառասնական թո լեր էյ ներ
գա՛ղթին առըն չո ւո ղ հարցերը եւ մեծ ծա
ւալ ստացած դրանց հ ա կա դր ո ւած քա

ղաքական կեցուածքները՝ ոչ միայն չեն 
նպաստել թատերական ձեռնարկներին 
այլ ցայտուն կերպով՝ կապէս քայքա
յել ո լ թունաւոր ել են հայ բեմը ։ Լե- 
յլուի ՝ ձե լի ու կառո յց է՛ տ ե ս ա կկ տ է ց ՝ գը- 
ր ո ւթէ1 ւնն երը ըն դհ ան ր ա պկ ս ՝ շատ աւե
լի պահպանողական են եւ գրեթէ միշտ՝ 
կա պկո ւմ են ֆրանսական րոպվաը ա յՒն 
թա տր ոնն երին :

Տրդատ Նշանեան ի Մինչեւ Յաղրւանա- 
կ՜՜Հ> j ֆաշիստական տ ի ր ա սլետ ո ւթ ի ւն ի g 
ազատագրուած Ֆր ան ս ի այ ո ւմ գրուձած ու 
բեմադրոլած ՝ ա՛ռաջին հայերէն թատե
րախաղն է ։ Անցքը տեղի կ ունենում 
1944—// վերջերին ՝ Վփց շաբաթս լայ ըն
թաց քո լմ ։ Ֆրանսիա՛ են մտել դե րմանա-* 
ց է ^ւ մօտենում են Փարիզին։
Յեղափոխականներէ պետ Ա արտիկը ՝ 
կազմակերպում կ թշնամու դէմ ծրա
գրուող՝ հայ դիմադրականների նաէսնա- 
կտն պ ա տ րա ս տ ո լթ ի ւնն ե ր ը : Ա ատնւո ւմ 
են : Ե էս թափոն ձերրակա լում կ Ա արտի
կին *. Ատորերկրեայ դատարանի մկջ դա
տում ու տանջանքի կ են թա ր կո լմ *. Վրն- 
դա կա հա րելու համար՝ նրան՛ բերում են՝ 
զօրանոցի մ օտ գտնուող անտառը : Հա յ 
դիմադրականները եւ խորհրդային զին- 
ւոր Վաղարը՝ քս^ագո րծո ւթէ ւնն ե ր է են 
դիմում *. Պայքարում են մինչեւ յաղ
թանակ :

Այս ժ՜ամանակամիջոցում ՝ բոլորից ա-՝ 
լեւՒ ճանաչուած ու հրատարակուած թա
տեր ա դի ր ը Վրէդո ր—Վահանն կ *. Նրա 
բազմիցս բեմադրոլած Բախտի Անիւը եւ 
Երկու ճամրայ-ե, ըեդհ անուր տոմ ամ ր ՝ 
իրենց բեմական կառոյցով ու կիրառած 
ոճով ՝ հայկական համեմներով շաղախ- 
ւած ՝ ֆ րանսական ոճի թատ ե ր ա էս ա ղե ր 
են ուր երբեմն մէւայն՝ հ ո դե բան ա կ ան ու
ռույցով ՝ դրանց գործող անձանց ւիոխու
սաց ոլթիւննե ր ի մկջ՝ կարելէւ կ յաջող ու 
բանող մասեր նկատել։

Մ ասնագիտ ութեամ բ ատամն ա բո յմ Հը- 
րոյ չ Տարօնեանը էր մշակած ժամանցներէ 
եւ թատերա [սա՛ղերի նի ւթե ր ի բաղմաղա- 
նո ւթեամբ ո լ որակով ՝ արժանի կ յա՜~ 
տուկ ուշադրութեան î Գրե լ է թևը հայե
րէն թատերախաղեր . փոր ձե լ կ արտու
յտ յտո ւե լ նաեւ ֆրանսերէնով (անտէսլ) *. 
fi անաս կր Վառնիկ Ա տ եփ անեան ը «Ակ- 
նար կներ Ափ իւռքահա յ թատրոնի Պատ- 
,F ո ւթեան _ Ֆ րանսահա յ թատրոն» ( &— 
րեւ ան ՝ 1982) , հատորի մկջ յիշում կ 
ՆՒ դոր-Վահանի մէ կ կարեւոր վկայու
թիւնը «...Տարօնեան յայտնութիւն մը 
եղաւ իթրեւ թատերագիր , որուն իրարու 
յաջորդող երեն թատերախաղերը [«Haire- 
niken HerOU» , Վերադարձ եւ Անարորդ- 
^եըը\ Եթէ թատերական արուեստի կա
տարելութիւն մը չեղան ; գրեթէ խոս_ 
տում մը հանդիսացան յաոաջիկային լա_ 
ւագոյ ն արտադրութիւններու» ( 3 առաջ ՝ 
Աեպտ* 2յ 1949) Î Ապսյ y առանց որեւէ 
բնագիր տեսնելու՝ Ատ ե փ ան ե անր ան
հիմն կերպո՛վ թե րա գնահատ ում կ Տ տ- 
րօն՚եանի վաստակը եւ կասկած էյ կ են
թարկում նրա ներդրումը։

«Haireniken Herou»֊։» (1946) պատմ ում
կ Պ UJր դ ե ւ֊ետն եւ Ա*ինա սեան ընտանիքնե- 
րի մասին *. Ն բոյնք աշխատում են միատեղ 
ու ապրում են մէկ տան երկու յա րկա բա- 
մ ինն եր ի մկջ՝ Փ տրիզում ։ Պ ա ր դե ւ֊ե անն ե- 
ր ր մի տղայ եւ մի ա ղջիկ ուն՛են' Հերմինկ 
եւ Աարութիմն ՝ իսկ Ա*ին ա ս եանն ե ր ը մ էյ 
տղայ' Արմէն ՝ որ բմշկութիւն է սովո
րում ։ Արմ էեն ու Հերմինկն սիր ում են 
Ւը ար եւ երկու ընտանիքներն կլ դոհ են 
ի րա դա րձո ւթ ի ւն ի ց ։ Աայց Արմկնր ծրա
գրել կ բմշկական պաշտօնով հեռանալ 
Փոյրիղփց 5 եւ Հերմինկն նոր երազներով 
տարուած ՝ մէստում կ հայկա՛կան րար-* 
քերն ո լ պա րտադրանքնե ր ը եւ սկսում կ 
պատուհանից պատուհան ՝ դրացի ֆ ր- 
բանս աց էյ Աուտոլֆի հետ սէր մշակել։ 
Մի ւս կողմից եղբայրը' Ա արութիւն ՝ պա
րահանդէս ւ սի րահ ար ւում կ մ էյ

խարտեաշ ֆրանսուհու ւէրայ։ Այդ պատ
ճառով հօր 11 զաւակի յարաբերութիւննե- 
րԸ խր11֊ոլժ1՛ են*. Հայրը Լևոն ՝ Աարութիլ- 
նին վոնտում կ տնից : Մէկ օր ՝ երբ բո լո ր ը 
թատրոն են ղնաց Արշկն մալ ալան/յ 
տեսնելու՝ fi* ուտ ո լֆը jF տնում կ Պ ա ր- 
դեւեանների տունը եւ փ ո րձո ւմ կ րրո- 
նտրւսրել Հերմինկ ին*, փամանակին վր ա յ 
կ հասնում հայրը* հարոլածում ու վիրա
ւորում կ ֆրանսացուն ։ Լեւոնը բանտ կ 
ւոարւում ու Հերմինկ հ իա՚ս թափ ո ւած ՝ 
արթնանում ու զղջում կ *. Ա*իւս կողմից ՝ 
Յարութիւնն եւս վերջապէս սթափւում կ։ 
Երբ հ այրը բանտից ելած տուն կ գալիս՝ 
Արմէն Ա ին աս եանը՝ հ րամա բլում կ իր 
մրադրից ու երկու ընտանիքները ի մի են 
դալիս նոյն տանիքի տա՛կ։ Ձ. * Ո րբունի՝ 
որ մամ ան ա կին էսադէյ բեմ ագրո ւթեան

նկատմunF բ ՝ խիստ քնն ա դա տ ւս կան կեց- 
լյս&բ է ցուցաբերէլ գբ^լ է • «Պէաք է 
խոստովանիլ որ Հրաչ Տարօնեան ունի ո- 
րոշ թատերական յատկոլթիւններ : Կրր- 
ցալ կապել նիւթին , եւ ասիկա մեծ յատ
կութիւն մըն է ու մեգի իրաւունք կու 
տայ իրմէ աւելի լաւը սպասելու : Տրա
մախօսութիւնը ուշագրաւ է, որուն կը 
պակսի սակայն գործողութիւնը» {Արեւ- 
մ ուտք , Մայիս 26, 1946) :

Նոյն հեղինակի Վեըսւղ.Ա1ըձ թա տ եր
գութիւն ը բեմ կ հանում 1944 — 47—/'^ 
Փա ըՒգՒ րնակո ւող Հայերի հասա
րակական ՝ քաղա՛քական ու ազգային 
տա րբեր մ օտ ե ց ո ւմն երն ու դրանց ից ծը- 
նունդ առած հսւկադրութի լեներ ր : Ա/^1 
բեմադրուել կ Փ՛արիզ եւ Ա*արս էյլ (1947) :

Ա ի անգամ ա յն տա ր բե ր նիւթ ո ւնի Փ^Ո- 
քի ճսսւքթսւն կամ ԳսւղՈՆթ-սւհայ Թաարոն 
Ժ՜ամանցը : Այն ծւսղրի կ ենթարկում ՝ աղ-* 
գային ու աղա տ ա դր ա կան շեշտ ^ԼբորԼ^ 
ղդա յա ցունց կեղծ պատմական թատե- 
րյսխաղերն ո լ դրանց բեմ ադր ո ւթի ւննե- 
րր* ԷԼնդհան րապէս այղ՜ ներկայացում
ներ ր կաղմակերպւում էին նիւթական 
ւըժ՜ուար պայմանն եր էյ մկջ գտնուող ան- 
ւան էյ դերասանների կողմից ՝ որոնց հա
մար դա նրանց ապրուստ էյ միակ ճամ
բան էր* Աեմադրութիւններէյ նիւթականը 
ապա՛հովելու համար նրանք յաճախ ղՎ1՜* 
մում կին թաըեըսւընեըի : Հազուադէպ կր ՝ 
որ վարագոյրը բացոլելուց քէւ չ առաջ՝ 
միւս դերասանները իրենց թսւժի(1ը ըս- 
տանա լ ոլ համար , կազմակերպիչներին 
շանթաժդ չենթարկէթհ*. (Տե՛ս՛ այս թուէ
մկջխ ա ղի Նսւիյեըգսւնք/ր սկփղբբ Ա* Ա՜՜
բարի սկիղբը) t

Տար օն ե սւն էյ թարմաշունչ դրութիւննե- 
րՒ համեմատութեամբ ՝ Վահրամ Ավ աճ
եան էւ Փոթ-ոըիկէն Վեքջ-Հք, նախորդ դա
րի թատե րա խաղե ր ի ոճով կ դրուած ։ 
Նի*-թի կենտրոնական գործող անձը մ էյ 
հարուստ հայ դիւղացոլ աղջիկ* կ ՝ որ 
մ երժում կ իր մանկութեսւն ընկեր ո ջ հետ 
ամ ուսնանա լ ՝ հա՛կառակ նրա բարեկեց ի կ 
վյ,ճ ակին ՝զարդացման եւ բարի ու վե
հանձն զւլաց ո ււէն ե ր ին : Նա խօսք կ տ ը-
լել իր հօր գո րծտկատա րին եւ հակադ
րուէ լուէ հօր ւղնդո ւմնե ր ին ու ս պա ոն ա- 
լիքին ՝ նոյն իսկ իր մ՜ա՛ռան դո ւթի ւն ի ց հ ր- 
րաժ՜արուելով ՝ մտադիր կ լքել հօրը*. Ա ա- 
կայն՝ վերջին պահին պարզւում կ՝ որ 
դո րծա կատար ը կապուած կ ւսղջ կան ոչ 
թէ սիրոյ անշահախնդիր ու մաքուր [trJ~ 
դա՚ցումներով ՝ այլ առաւելապէս նրա 
հարստութեան համար*. ԱղիՎիր հիաս-* 
թափ' րնդվ ղե լուէ իր ս ի ր ած ին ՝ մնում կ 

Ւբ ընտանիքում ու ^°բը հետ հաշտը— 
ւելուց յետո յ ՝ ամ ուսն ան ում կ իր մ ան
կութեան ընկերոջ հետ ։

Զբեմադրոլած թատերդութիւն կ' ինք
նատիպ՝ բաւա՛կանին հմտութեամբ կա- 
ռուցուած ու յղացուած՝ սլոյսյսհայ կ ին- 
տօների կեանքի g քաղուած ՝ Լեւոն Ա* ե ս- 
րոպի TT Ulininp P էիս֊ ր : Ա էյ ե ւն ո յն Հեղի
նակի ՝ հ ե թան ո ս ա կան (րջ^^է՚ղ ներ շն չբ
լած ՝ բայց երբեմն Հէանթի Շղթ՜ա jnVUl— 
ծը յի շեցնոդ Օաաըականը ՝ նմ անա պկս 
թատերա՛կան որոշակէյ ա րժ՜ան իքն ե ր ունե
ցող [սաղ է ։

Նաէսորդ խմ բալո րման ժկջ նշո ւած ՝ 
Նշան Պ է շփ կթաշլեան էյ յաջող խաղերի 
շարքին պկտք կ աւե լացնել՝ այս երկ
րորդ ժ՜ամանակաշրջանում դրուած ու 
բեմ լոդր ո ւած ՝ նրա ^թիղՈը 'եաիեկսւղի 
եւ. Սմթաւո p • պատմա՛կան թատ երա [սա
ղր եւ դերիրական վ[,ճ ակներ շօշափ ո ղ ՝ 
դրամ ատի րական կեանքը հեգնող 3®ՐԼ— 
զոլլքը կատակերգութիւնը : Երկուսն կ լ ՝ 
գրոլթիւնից մկկ տասնամեակ յետոյ՝ րե—* 
մ ադրուել են Պէ.Ա,ոլթՒ Դ ւսսպար Ե փ կ կ- 
եան թատերախմբի կողմից։

Նարեկացի եւ. Սմրաւո p -—ն որոշ ա- 
ռըն չութ իւն ունի յետպատերազմ եան տա
րիներում ՝ ֆրանսագիր մի քանի թա-* 
տ երագի րնե րի' յատկապէս Անրի Մ ոն- 
տեր լանի պա տ մ ա—կրօն ա կան նիւթեր շօ- 
շւսփող թատեր կներ էյ մկջ կի րառո լա՛ծ ո- 
ճին յ Պկյրոլթի բեմ ադր ո ւթի ւն ի ց յետոյ՝ 
բեմ աղիր (էորժ Ա արդի սեան ին ոլղղը- 
ւած մի նամակում ՝ հեղինա կը Նարեկա
ցի եւ Եմրատ Բ •—ն համարում կ ջւր լա- 
լադս յհւ թատեբա՚իյաղը եւ յիշում կ . «Մի 
խնդար, երր ըսեմ, Որ երեք ամիս ազօ- 
թած եմ, իթրեւ հայ քրիստոնեայ, այդ 
թատերախաղին համար, զայն դրի աո- 
նելէ սւոաջ : Ապա, օրական գրած եմ մէկ 
պատկեր : Վերջապէս, սրթագրած եմ ա- 
միսներով : Դրած եմ յաՓշտակութեամթ , 
ներշնչումով , ութօրեայ երկնային նոպա
յի մը մէջ» (Փարիզ, 1960, Ապրիլ 12) :
Ա էէ ամիս յետոյ, մի ուրիշ նամակով՚ ,

նա յա յան ում կ. «ԱղտՈԱլ hnabfiL „ 
մասին երգիծական մը գրած եմ :ն Ծ 
փաքիմ որ քիչ մը ուշանայ անոր 
տաըակոլթիւնը» (Փարի,^ չցցց . ^՜ 
18) : Այղ երգիծականը ՄիքթոնէԱ
լոյս տեսա, յետ մահու եւ բեմ հՀ’ 
լեց : չ ա .

Ն. Պկշիկթաշշեանը լաասծանօԹ ,/,5, 
լով բեմին , ընգհանրսողէս յաէ Լ 

գործող անձանց միտ բանին պարվեմ 
ուշիմ ու կայտաս ռիթմով յագեՀ^ 
■իոխասացութիւնների մկջ , Յատկան 
կան են նրա երկար շնչ„վ
ները-. Դրանը դերասաններին իրական 
վայելը են պատճառում ել ունակ են,

ոգեւորոլթեամբ , հանդիսա,Հ՝ 
եւս վարակեշոլ-. Ա ին չ օրս, է. 
թաշլեանի թատերախաղերը „չ լ, Լ 
բերուել, ոչ կլ Անօրէն ուսումնասիրէ 
են: Նրա երգիծաի,աղերը, իրէնր Հ 
վանդակութեամբ „լ լեզուով, Ա,իիլռ , 
մշակած թատերական դրականութեան 
մկջ , առանձնակի արմ֊կը են ներկայս,^ 
նում: Արեւմտահայ թատերական դրա_ 
կանութեան սլատմ ութեան մկջ , 
Պարոնեանից յետոյ, թ. ՊկշիկթալլեԼ 

նԸ՚ Ւր ինընո լրոյն „լ իւրա յատուկ 
մանիըներով, երկրորդ կարեւոր կատա_ 
կերգու թատերագիրն կ : Կարեւոր կ 
շել, որ Երուանդ Ատեանը, երբեը աոանց 
ՒՒՒ֊ր-ոյէլ Կիւրճեան ի մասնակցոլթեամր, 
կամ առանց ա րտ ա ս ահ մանե ան հեղինակ
ների նմանողոլթեամբ , որելկ ինքնու
րոյն թատ ե ր ա իս ա ղ չէ դրել :

Միանգամայն մոռացութեան մաւոնր- 
ւած այս գրողը, տարիներ շարունակ, 
Ափիւռըի մամուլում բազմաթիւ նիւթել 
կ հրատարակել, նուի րուած արեւմտա^ 
հայ թատրոնի դործի չներին : Դրանը, ի 
մի բեր ուած , լո յս են տեսել «թատերա
կան Դկմըեր» հատորի մկջ (Հր ւստ . 9' • 
Մ ե լէյտէյնեց էյ Ա րցտնտկէյ _թէււ 4, 1966): 
Շնորհ էյլ Ն* Պ է շփ կթ ա շչեան էյ ՝ ւդահպան- 
ւել է տրե^տտհտյ թատրոնէւ չոլրէ ե- 
ղտծ կարեւոր հակասական տեղեկյյլթխն- 
ներ : Այս աշէսատութէյլնը ՝ որ բնաւ յա- 
ւակնութէյլև չունէտ ղփտաէլան եւ ււթւտ- 
մաբանակ ան ո ւսո ւմնաս էյ րոլթէյլն հա- 
մ տ ր ո լե լո ւ , աո աջփն կա ր եւո ր աղբէլրհ 
կ ՝ ուր բեր ուած կ ՝ դեռ յսռարկյսյօրէե 
չո ւս ո ւմՆա ս էւ ր ո լւսծ 5 19-ըդ դւսբոլ հայա- 
էսօս ու թրքախօս հայ թատրոնէ ղօթխ՜ 
ներէ iFաս էւն եղած էյ րո ղո ւթէ ւննե ր ը։

1944—Z’ե ձե ր բա կա լ ուած եւ Սով. Սի֊ 
ութէւն տարուած Ե* Մ եհեանր ՝ բան-1 
տար կուաե պահուե լ կ մ էնչեւ 1956-^ 
Նոյեմբերը։ 1957“//ե ՝ Վերմա նէա յէ ճ ա il՛- 
բս վ Փա ր է զ անց յսծ ու ա յնտեղ հ ա u տ ատ-
լա՚ծ հեղվ-ն ա կէ Սէրը Ինչպէս Որ է եւ 
Անոնք Վերսսւին է’արմսււուսնսւն թատերկ- 
ներր՝ զարմանալէ կերպով ՝ քաղքենի մը՛ 
յո ածելա կ եր պէյ տ րդէ ւնք են ու որեւէ ձե-* 
ւով բեմ չեն բերում կամ արտայայտյււմ^ 
նրա ապրած դժ՜ուարէն տարէները։ խնա
յած Սէրը Ինչպէս Որ է թատերկէ փոխա
սաց ո ւթէ լեներ ը մ շակո ւած են զգայուն 
կերպով եւ ըս ջ ո ղո ւմ են ՝ սըսրյլ ու ւյուսպ 
iFէւ ջո ցնե րով արտայայտել դրուց ողներ[՛ 
ներքէն ապրումն ու յոյզը՝ ղրո^[,լ^1!. 
էբրեւ յղացում առանձնապէս էնքնատ^պ 
չէ*Այ^ շատ ֆբա^յս1,ա3հ ՀԸ"
բող <Ւէլղ քխընարէ Տունի (189/1
թատերկէյ մկջ կէրառուած ոճը։

Արամ Պեյորոսեանը մ էա՛կ թսւտերա
դՒ^ > nT յետպատերազմ եան աար!՛
ներէն ՝ հէմնական հարցադրում ^[՚ 
ձած դո յ ա պա շտ ա կան (էկղիսր՜^^^ 
լիսթ՜) մտածողութէւնը ւէո րձե լ է էք 
մա էս ա ղե րէ ց մկկէյ առանցքը դարձնել 
Նրա Դուլուկենց Մաման էկզիսթանԱ1111Խ
ւիսթ- է էլլթր tu— մոտեռն կատակեր^ 
թէւնը այդ գոյաբանական հարցն nL 
րեւոյթը դէտ ում կ էբր զաւեշտ՝

Գ* ՇՐ՛ՋԱՆ (1953—1979)

ՓՈՐՏԱՌԱԿԱՆ ԽԱՐԽԱՓՈՒՄՆԵՐ

Ֆրանսական արդէյ փորձառական է 

րոն էյ ըմբռն ո ւմն եբ ռվ դրուած , 
չականէ Աեււնողներ խաղը y 
նրան որ հրատարա՛կուած օրէնակ! 

ունէ' 1Ô53 լ Պէյրսւթ նշումը, յԳ J 
ու դրուել է հեղէնակէ Փարէղ 
ուսանողական տարիներում ։ ձԳ
թէւնը՝ էր տեսակէյ հայերէ

ջէն խաղեր է g մէկն է։
Ն՛ման՛ապէս ՝ փո րձա ռակս՛ Լ 

դէմող երկրորդ հեղփնակր 
բունէն է։ Նրա Յ^^^Փկ^^Ր 
թատ ե րդո ւթէ ւն ը զուրկ է ԳԱ1Ս 
մ տրուող կառոյց ից : Աթ t Գ"!1 ,
հանելով հեղինակ , գերտս^ yr
տեղծ') և բեմադէր երրեակը,

Fonds A.R.A.M
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J„i է ենթտրկում դր^՚Յ յարաբերական, 
կապերը՛- ե!աղը փորձում է կերպա րանա- 
պել չազատագրուած խօսքի, պաա- 
կեր1> եւ գործողութեան միջել ընկած 
յսւրաբերութւ^՚ե^երը ։ Հեղինակի անտիպ' 
1966, Օգոստոս 2 թուակիր օրագրի մէջ՝ 
կարգա-մ ենՀ՛ «Ե1Ա1ՈԼ °Բ է կր ծսւմծը- 
մեմ ը֊ատերգութեան վերածել Աոլղար- 
կււււոլ՚ութի՚ն ել Արմ-անապատուոլթիւծ, 
անգիր պատմուածէս : Մ ունջ , աոանց
խօսքի, միայն շթթներՈՆ շարժումներ, 
խօսքը բարձրախօսէն ինչպէս երազին 
մէջ’ ուր գիտակցութիւնը կը մենախօսէ 
ու լեզուն կը լսէ» •’ նչուած համանուն 
պատմուածքը հրատարակուել Է9.-Մ-
ք1րբունու Գոհարիկ 1ւ Ուրիշ Պատմոլածք- 
Տեր հատորի մէջ (1966, Պէյրոլթ . էջ 
Î2-78) :

f]րբունու Տեսակցութիւն էյս Ինծի Հետ 
Աբական Թերթ, թիլ 2, 1962) եւ Տե
սակցութիւն Արթուր Ադամովի Հետ {Գը- 
րսկւսն թերթ , Pt"- 6—7, 1962) գրու-
թիւնները, գալիս են։ հաստատելու , ար
դի փորձառական։ թատրոն։ի մարզում , 
նրա ունեցա՛ծ հետաքրքր ո ւթիւնը ■ Նըշ- 
ւած վերջինը y ներկա քացն։ո։ մ է անուա
նի y ծագումով հտյ y ֆրանսագիր մտա
ւորական։ ու թատերագիր Ա . Ադամովին :

Ադամովի Փրոֆէսէօր Տարան թատեր
կի անմիջական։ ազղեցութեամր է դըր-1 
ւած, Ֆրանսիայի «Անձն ադր ե ր ո լ Բա

ժանմունք» ի մէջ անցնող, Տակոբ Փա
փագես,նի ԹիւրիմացոԼթիլնը խաղը : նոյն, 
Հեղինակի միւս գրութիւնը' Ռւստիօ Հե- 
ւլաձայն Եպն. . . Եւլն . . . , ներշնչման աղ
բիւր ունենալով ֆրանսագիր Իրլանտացի
Պկթթի Կրապի ՛Լերջին ժապաւէնը, իր 
խաղի նիւթն։ Է դարձրել, մամանակակից 
կեանրի հաղորդակցական միջոցները-.

Հետաքրքիր է , Որ այս շրջանի նշուած 
երեր հեղինակներն է/, իրենց գործող 
անձանց հոգեվիճակն ու ապրումները բեմ 
Հանելու համար, դիմել են ոչ թէ ինքնու
ք՛’ էն ձեւեր ի, այլ հիմք ունեն ֆրան ս ա—* 
գիր , րայց ոչ Ֆրանսացի , ուրդի գրող
ների թատերագրական փորձերի կաղա
պարները։ Միակ բացառութիւնը , փար
դան Աղ ի շեանի Խոթէն եյԱրվիրապին Երկ
րորդ Մահր կատակերգութիւնն։ Է, ուր 
ինքնատիպ, բայց դեռ „չ ամբողջովին, 
բեմին առընչուող փորձառական միջո
ցառումներով ներկայացուած է 1922—ին , 
կ- Պ ո լս ի ց ֆրանսիական շոգենաւով 
վարսէ յլ հասած ու մինչեւ 1955-թ Փարիզ 
ապրած ել մահուան գուռը հասած, թո
քէն թորվիրապի կենսագրութիւնը :

ԹԱՏԵՐԱԳԻՐՆԵՐ

(1931 - I960)

նիւթը սպառուած չհամարելով, կին։ 
թատերագիրների ներդրումը առանձնա
կի թնդիր գա րձնե լով , նրանց գրո լթի ւն-

յ[՚չոլմ ենք աոանձին : Բեմը իբրեւ
pu ր ո յ ախ օ ս ա կան ամպիոն օդտադո րծե լո լ 
միտումը նկատելի կերպով աւելի շեշտը- 
ւ,Աձ է նրանդ մօտ։ Ա իրանոյշ Ալի քսան- 
եանի Կննււոտ Հանգոյց-^ շօշափում է 
թկերային ու հ աս ար ա րական հարցեր ։ 
Աթւփ Աթմաճեան-Լը Շըվալիէի Տէգրէ- 
( (հա)—7/ խնդիր ունի թատր ոնը եւ րարո- 
^կանութի մեը : էլլէն Բիլզան դը փl,Ui յն 
'Ւգտփարախօսռլթեան դիմելով է կեր- 
1ո'ռձ ու զրուցել տալիս իր էաղաղՈԼ-

Համար եւ Թննուկը թատերկների 
/ րծող անձանց : Լի ւս ի Մ ալխասեանը 
ամսւդրոլթփլն ել Յոգնածը սլա տ կե րն ե- 1վ Արդիական Բժշկութիւն դաւէ շտի 

Ղէ՚մում է բնազանցական զգա յնո լ-
P Ա՛ն ոլ մ տաց,ած ին քարոզի։ *Լյոյնանր- 

ձւ Հոգեվիճակի ել շինծու զդա յնո ւ- 
արդիւնք է Արմէն Օհտնեանի (Աո՜ 

ֆ[-տ Փիրբոլդաղեան) Իդձս Վսւթիպի տ ը-
P ^իօսոլթւււձը. Բաւօք՝ նշուածների 
P Լոր գրոլթիլեներն էլ րեմական զդա- 
սղութեան տե սանկի ւնի g առած , ձախո- 
1^ թաղեր են :

սմ հմ ւստա բա ր , թատերագրական որոշ 
1լրէԱ'նյ’քնե1’հ Գոլրկ չէ Նոյեմի էլմայ- 
Հ ի՛ նբկոլ Ազգ, Երկու Կրօնք , Երկու 

9 թ բնատիպ խաղի նիւթը։ Այն բեմ է 
*նում մի Հայուհու եւ թուրը պէյի մի-

ԱԱ1եղծուած սիրո յ պատումն ու ա- 
t ^9 փրկուած մի խումբ հայախօս որ- p[l • Թատերկի վ երջին ա րար ում , մ ի

Ւ նուիրեալ խնամատար կանայք ՝ 
հ քԱԱյփներից լռած մանուկներին կրկին 

խ°ոեցնելու համար ՝ բարդ իրա—
'կՒ ^ն հանդիպում ։ (իաման ակին ՝

I Փի թո յէֆը խազի ֆրանսերէնի
F վանուած օրինակին ծանօթանա լո վ , 

իք էր տյն բեմադրել Փարիզում :
Գրք>ն արգելք էր հանդիսացել հեղի-

ՓԱՌՔԻ ծԱԱԲԱՆ
կ սւ մ՝

գաղութահայ թատրոն
ԺԱՄԱՆՑ 2 ՆԱխԵՐԳԱՆՔ Եհ 

2 ԱՐԱՐ

Հեղինակ՝ հ, տսրօՆե&Ն

Ա. ՆԱխԵՐԳԱՆՔ

('էարագոյրը րացուելէն աոաջ թատե
րասէր մը անհամբերութեան նշաններ 
ցոյց կոլ տայ . կը ծափահարէ եւ ոտքերը 
տախտակամածին կը զարնէ: Իրեն կը 
հետեւին կարգ մը հանդիսականներ : Աղ
մուկները պահ մը կը հանդարտին եւ լր
բութիւն կը տիրէ , որմէ վերջ վարագոյ_ 
րին ետեւէն կը լսուին բեմայարդարու- 
թհաՕ յստակ աղմուկները եւ դերակա
տարներուն ձայ ները , որոնք իրարու հետ 
կը վինին բարձրաձայն) :

Գոնրատ _ Սա աթոռը ո՞ւր դնեմ
Ւշխան — Հոգ , սեղանին քովը :
Ապիկար _ Իշխան , սուրս , սուրս մէջ֊ 

տեղը չկայ։
Ա • Զինուոր _ Հագուստներս ո՞ ւր են 

եղբայր, աս ի՞նչ կազմակերպութիւն է։
Պիլիա _ Հայկական է ի՞նչ պիտի ըլ-

ւայ-
Իշխան - Մօ հայվան գուն չե՞ս հաց.— 

ւած գեռ . մամ ր . . . է ;
Ա- Զինուոր _ Փանթալոն» մէջտեղ չը-, 

կ^յ-
Յուշարար — Իշխան , իշխան , փիէսթ 

չկայ ։ Ւ՞՚՚՚չպէ'1 պիտի յոլշեմ :
Իշխան _ Հա՛, այդ էր պակասը հիմա. . ■ 

(Պահ մը խօսակցութիւն ները կը դադ
րին եւ կը վերսկսին ըեմայարդարութեան 
աղմուկները) :

Ապիկար _ Կամաց , կամ աց ըրէք քիչ 
մը • սրահէն կրնայ ըսուիլ։

Իշխան _ Ժը մ՛ան ֆու :
Պիլիա - Ամօթ է տղտք} տմօթ է։
Յուշարար _ թա . . . գուն հո., ի՞նչ կ'ը-, 

նես . գնա շուտ մաքիյէ եղիր . . . շար- 
մէ . ռլիտի ուշանանք։

Թատերասէր _ (սրահէն) Մի աճա պա- 
րէք , դեռ մամանակ ունիք։ ( Պահ լքը 
լոոլթիլն. որմէ ետք թատերասէրը կըր- 
կին անհամբերութեան նշաններ ցոյց կու 
տայ : Քանի մը ուրիշ հանդիսականներ կը 
քաջալերեն գինքր) : թւսյտաոակութիւն է 
Ւ վերջոյ . (բեմին ետհէն կը լսուի վարա
գոյրը քացուելու պայմանական նշանը) 
(7,^,. . . (վարագոյրին նեղքուածքէն ժողո
վուրդին կը ներկայանայ իշխանին դե
րը կատարող դերասանը , մասամբ միայ ն 
հագուած եւ յարդարոլած • պեխին կէսը 
լքիայն փակցուցած է) :

նուկի ամուսինը։ Էլմայեանը դրել է նաեւ 
Մենք Պպսեցինեըս զաւեշտը ։

փ Ե Ր Ջ Ա Ր ԱՆ Ի Փ Ո թ Ա Ր է Ն

Եթէ ընդունենք y որ թատրոնը հասա
րակական կեանքի հայելին է եւ լաւա
գոյնս է ի մի բերում ու արտացոլում ի- 
րեն ծնունդ տուող տարրերի պատկերը y 
պիտի եզրակացնենք որ դրա բացակա
յութեամբ , հասարակական կեանքը y կո ր- 
զլն ում է իր ինքնաճանաչման ամ ենա կա
րեւոր ազդակներից մէկին։ Ֆրանսիայի

•’80Ի8ԱԿ
ՖՐԱՆՍԻԱ ԳՐՈԻԱԾ ՀԱՅԵՐԷՆ ԹԱՏԵՐԿՆԵՐԻ 

(հեղինակների անունների այբբենական կարգով)

ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ Աւետիս (1866 - 1948) 
ՀՍԿՈՒՄԻ ԳԻՄԵՐ ԼՀայրեէփք ամս., 
Մայփս, 1932, Պոսթըն)
ՈՍԿԻ ՀէփԵԱԹ [ՍԵԻ ԹՌՉՈՒՆ] Գլ-ամա 
չորս գործ, {գր • 1927, Հայրենիք ամս., 
Գեկ ա . 1.937 — Աունուար 1938 , Պոսթըհ)

ԱԼԻՓՍԱՆԵԱՆ Սիր^ոյշ (1878 - 1959) 
ԿՆՃՌՈՏ ՀԱՆԳՈՑ8 (1933 , անա/,պ)

ԱՃԷՄԵԱՆ Գեղամ (1904 - 1965)
ՍԻԼՎ.Ա, Իրական կեանքէ թատերախաղ, 
հփնգ արար (1943)

Իշխան _ Սիրելի հանդիսատեսներ , նե- 
քեցէք որ . . . այսինքն այո կու գամ ձեզ
մէ... մէկ խօս քով, կամքէ ՝ան կախ սլ mm- 
ճառներու բերումով, ներկայացումը քա- 
եՒ վտյրկեան պիտի ուշանա յ :

Թատերասէր _ փանի մը վայրկեան. . .
Իշխան - Մեր կարեւոր գերակատար

ներէն մէկը դմբախւոաբար դեռ չէ եկած ։ 
"Րիչ առաջ հեռախօսեց ըսելով թէ բա ր ե- 
էլամի մը թաղումին դացած ըլլալով պի
տի ուշանա յ եզեր ։ Ուրեմն անհոգ եղէք 
եւ կը խնդրեմ որ քիչ մրն ալ համբերէք , 
որովհետեւ հասնելուն պէս պիտի սկը- 
օինք ; Ահ .. . 0 նո յնպէս յա յտա-,
րւսրել սիրելի հասարակութեանդ , որ 
մեր տաղանդաւոր դերասան Գրիգոր 
Աէւ/փմեանը որ այսօրուան փիէսին մէջ 
պիտի կատարէր Հեղի բիսի դերը, անա- 
կընկալ կերպով հիւանդացած րցա/ով 
սաթլըճան եղեր է խեղճը . . . Պ ի տ Լ։ չկա
րենա յ խաղալ։ Աակայն մի՛ յոլզոլիք. 
ո ւրա խո ւթեամ ր կու գամ ձեզի յայտնել 
թէ t եր մէկ '"՜ւ՚ւե տաղանդաւոր դե— 
րաստնը Մտյիսեան, վերջին պահուն ս ի- 
րայօմար կերպով ստանձներ այդ դերը՝ 
փրկելով մեզ անել դրութենէ մը ... (էը
սպսաէ ծափսւհարոլթե-արւ եր պահ մը 
վհըջը ժողովուրդը կը ծաւիսւհարէ թա
տերասէր^^ ւոոլած ազդանշանին վրայ ) ♦ 

ժ՜ողովուրդ y կհուզեմ այստեղ ա~» 
ռիթէև օդտուելով y անսահման շնորհա
կալութիւն յայտնել ձեզի y ո ր հակառակ 
մեր քանի մը փոքրիկ թեր ո լթի ւններ ուն y 
նորէն խուռներամ եկեր լեցուեր էք այս 
սրահը^ քաջալերելու համար հտյ դերա
սանը ել մասնաւո րապէս մեր թատերա- 
սիրտցը յ Ւրալ ո ր աղուոր մոզովուրդ է 
մեր մողովուրդը . . . կը խնդրեմ ձենէ 
որ տյսօր դարձեալ ներողամիտ գտնը—
՛էք 1 մեը ներկայացման մէջ հան-
դիպիք կարգ ձ՝ը աննշան պակաս ութի ւն- 
ներոլ ։ Բոլորդ դիտէք անշուշտ թէ ինչ 
տա մանե լի եւ անհնար պայմաններու մէջ 
է ո ր Հտյ դերասանը կ^ աշխատի ել կը 
տքնի 5 ի դին անհամ ար . . .անտանելի . . . 
աներեւակայելի զոհ ո զո լթի ւնն եր ո ւ . . . 
Հակառակ այս բո լորին y մենք կը շարու
նակենք բարձր պահել արուեստի դր°չր 
եւ բարձրաձայն կ^աղաղակենք.. . Կեց-

մէջ դրուած թատերական դրականութի ւ- 
նըւ կպրվելով դաղթօճախում տեղւոյն 
վրայ ընձե ռո լած հնարաւորո *-թի ւնն ե—* 
ՐԲ. դԲոդ՝ Ընթերցող՝ դերասան ՝ բեմա- 
Գէ՛ր ո ւ հանդիսատես y ընդհանրապէս իբ
րեւ երեւոյթ կարծես երկարատեւ դադար 
է ւսպրոլմ ։ Հրատարակչական մարզում 
եւս հարցը նոյն է։ Այն ս ահմանավւ ա կո ւել 
է՝ նախկին տասնամեակների մի երկու ե- 
ըեք՝ անտիպների տպագրութեամրԼ**} յ

ԱՐԲԻ ՅՈՀՀԱՆՆԻՍԵԱն

Մարա / Ցուլիս ? Փարիզ

ԱԹՄԱՃԵԱՆ-ԼԸ ՇԸՎԱԼԻԷ Մարի
(1913 - 1999)
ՏԷԳՐԷՇԷՆՏՕ I Տրամ , երեք արար (1939, 
Փարփզ)

ԱՆՏՈՆԵԱՆ Արտաւազդ
ԳՐԱՄԳ ԻՆ՛ԾԻ, ԿՆԻԿՍ ՀԵԶԻ, Ետտակ . 
մէկ արար {Ապագայ, 1,936, Ապրիլ 15, 
Փարիզ)
ՏԻԿԻՆ ԹԻԿԱՏԵՆԻ ՆՇԱՆԱԾՆԵՐԸ, Կա-

(Շար.ը Դ- էջ)

ցէ' Հ 4/7 յ թատրոնը _ (ի զՈլր կը սպասէ 
ծավւերոլ) : Ուր ելէն y սիրելի հ այրենա-» 
կիցն եր . . . կրկին ներողութիւն ել շնոր
հակալութիւն ԲոԼո[փդ * * * Շնո րհ ակա- 
լոլթիլն » . . շնո րհ ակա լո ւթի լն . . . (կ՝ել-
1է):

Վէզիթեան _ (Վարագոյրին ետեւէն) 
Չ եւէ խաղար . . . չեմ խազար . . . լմնցաւ. . 
մինչեւ, որ գրամս չտաք չեմ խաղար .. .

Իշխան — Մի ըներ եղբայր , ամօթ է։
Վէզիրեան _ Ամօթ մամօթ չեմ հաս- 

կընար . . . մինչեւ, որ վարձքս ։։։ոաջո։.ը1։է 
չստանամ , չեմ խաղար . . .

Յուշարար _ Գրամ չկայ... գանձին 
մէջ։

Վէզիրեան _ Այն ատեն դլո ւխնոլդ ճսւ-ւ 
րը նայեցէք : Մնաք բարով ։

ԱնԺել — Հէ , Ար տա շ , Արտա շ , ո՞ լ.ր 
կ՝երթ աս :

Իշխան — Եկուր աո գրամգ եղբայր, 
զարմ ան ալի մարգ ես. (Աղմուկը կը 

ղադրի եւ քիչ վերջ կրկին կը յայտնուի 
Իշխանը, այս անգամ պեխին միւս կէսը
ամբողջացուցած) :

Իշխան _ Ս իրելի հանդիսականներ , ու-։ 
րախ եմ ձեղխ։ ծանուցանելու թէ , հակա
ռակ ։,ր մեր ուշացող դերասանը գեռ մէջ֊ 
տեղ չէ ելած, ներկայացումը տեղի պի
տի ուձւենայ ել անմիջապէս ։ Մեր տա
ղանդաւոր յուշարարը , որ բոլոր ղ երերը 
Գոց ՚ւ1’տէ , սիրայօմար կերպով պիտի 
կատարէ բացակայ դերասանին դերը ։ 
Ուրեմն ներողամիտ գտնուեցէք եւ կըր-, 
կին շնորհա կալո լթի լն . . . շնորհակա
լութիւն... (Կը մեկնի, պահ մը վերջը 
կը լսուի վարագոյրը բացուելու ազդա
նշանը : ճիշդ նոյն պահուն սրահին մէջ 
վազելով կը յայտնուի Սուրհանդակին 
դերը կատարող ուշացած դերասանը) :

Սուրհանդակ ֊էհ ... էհ . . . սպասե- 
ցէթ •■•

Յուշարար _ (Վարագոյրին նեղքուած- 
քէն) Շ ո՛ ւտ ըրէ • շո' ւտ • . •

Սուրհանդակ _ Եղբայր, ի՞նչ ընեմ, 
թրէնս փախցուցի։

Թատերասէր _ թ-ատրոն չէ , փանտոմի- 
նա է ասիկա ♦ ♦ ♦ (Անհամբեր կը ծափա
հարէ եւ ոտքերը գետին կը զարնէ : Վեր
ջապէս կը լսուին երեք հարուածները) : 
Ահ ... (Ի զուր փորձերէ վէր? ՝ վաըա- 
Գոյ1Մ Կը յամսւոի չթաղուիլ : Ի վհրջոյ 
երկու դերակատարներ ձեոքով կը բա
նան) :

Ա. ԱՐԱՐ

Տեսիլ Ա.

(ԻՇԽԱՆ ԵԻ ԳՈՆՐԱՏ)

( Տեսարանը կը ներկայացնէ իբրեւ թէ 
Թաթաւեայի պալատը, մինչդեո իրա- 
կանութեան մէջ տէք աւր ցոյց կոլ տայ 
անտաւլ մը : Բեմին մէջտեղր կը գրաւէ 
գահ մը, շուրջը աթոոներ եւ սեղան մը , 
դիմացը Թաթաւեայի զինանշանը : Խօ-
սակցելով ներս կու գան Իշխանը եւ 
Գ ոնը ատ : Դերակատարներր աո հասա
րակ պէտք է հագուած ըլլան զինուորա
կանի զգեստներ • իրականին մէջ մէկուն 
բանկոնը կը պակսի, միւսին տափատը • 
ուրիշ մը կը ներկայանայ արդիական ըս- 
զեստներով , եւլն • եւլն ■ : Գործողութեան 
ընթացքին բեմին խոթէն կհսնցնին եր
բեմն զանազան անձեր, դերակատար կամ 
ոչ) :

Իշխան Այո, տյո Ղ*ոնրատ. կրկին 
թւն ամին պւստերաղմ յայտւսրտրած է մեր 
սիր^[ի թաթաւեայի դէմ . կրկթն ան
դամ օտար բանա կներ ոտնակ ո իւ կ՚ընեն 
մեր սիրելի երէւիրր։ Աեր սարերու ու ձո
րերը կր թնդան Հայտուտներով եւ ւսն ոնց 
դա ր շա պա րն եր ո ւն տակ ։ Պէտք է գրոՀ 
ւոանք շուտով . սլէտք է շուտով ւԼանենք 
ղանոնք մեր երկրէն ։

^nfipUlU! — Այո՝ իշխան՝ պէտք է վ ա-* 
նենք ։

Նշ]սԱ1ն —» Ապրիս ՝ զաւակ ս ՝ քաջա խ ինդ 
ջերմութիւն կը ներշնչէ՝ կը ներարկէ 
պարտասած երակներուս ■քէչ-. Ահ, 
Ղ*ոնրատ ՝ ծերանա լը ո չինչ է երր ետեւ 
կ ր թողում քեզ նման անվեհեր երիտա
սարդ մը՝ արժ՜անաւոր զաւակ իր արժ՜ա
նաւոր հօր ։ Բեղի կր յանձնեմ ասկէ լքերջ 
Հայրենիքի պաշտպանումը . զնա . կրո
ւէ . յաղթէ . . ♦ . եւ վե րա դա րձի ր ։

B'Ufip.UUn. — Անհոդ եղիր ՝ սիրելի հայր ՝ 
եւ երկու ա կան ջն ե ր ո ւդ վր ա յ պառկէ : 
Իս իսկոյն եւէթ սլիտի վանեմ Հայտուտ-ձ 
ները մեր երկրէն ։

հշիան _ Ահ Գոնր ատ . . • Ղ*ոն րատ գօ- 
տին մ էջքիս . . . Գուն գօտին ես իմ մ էջ
քին (Կը սեղմէ տափատը որ վար կ'իյ
նար ) :
Հ...Հ (Թատերախաղի շարունակութիւնը 
մնում է անտիպ)

Fonds A.R.A.M
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(Շար. Գ- էջէն)

տակ- մէկ արար (Ապագայ , 1936, Ապ
րիլ 28 - Մտյիս 15 , Փարիզ)

ԲՒՒԶԱՆԴ էւլէն (1895 _ 1970) 
ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ, Թատրերկ, 
չորսր արար (Հ ա յրենիր Ամս . , 1936 , 
Աեպտ - — Հոկտ *)
ԹՆՃՈՒԿԸ , Հինգ արար (Հայրենիք Ամ
սագիր , 1939 , Հսկա . _ Նոյ • — Գեկտ . , , 
Պ ո ս թ՚ըն)
ՄԵՐ ԱՇՏԱՐԱԿԸ (Հայրենիք Ամսագիր, 
1950, Ցուլիս — Աեպտ . , Պոսթրն)

ԴԱՍՊԱՐԵԱՆ Եղիա (1893 - 1948) 
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՄԷՋ, Մէկ արար (Հայ
րենիք ամս-, 1930, Փետք-, Պոսթըն) 
ՏՐԴԱՏ, Ձորս արար (Հայրենիք ամս-, 
1930 , Մ արտ , Պոսթըն)
ԱՑՆ ԳԻՇԵՐ, Երկու արար Հայրենիք 
ամս-, 1931, Մարտ, Պոսթըն)

ԴՐՒԴՈՐ-ՎԱՀԱՆ [Մաքսուտեան]
(1905 - 1971)
ԱՆԳՐԱՆՒԿ (1927, անտիպ)
ՀԱՑ ԿԻՆՆ ՒՐ ՀՈԳԻՆ ՊԷՏԸ է ՏԱՑ
ՀՕԿ—ՒՆ, Տաղաչափես։լ մէկ արար (ան- 
տիպ)
ՕՏԱՐԸ, Ողբերգ-, երեք արար 
ԹԱՂՈՒԱԾ ԳԱՆՁ, Ողբերգ-, հինգ ա- 
րար (1932, Պէյր ու թ)
ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ ՄԸ, Տաղաչաւիեալ ժողով, 
մէկ արար (1936, Փարիզ)
ԲԱԽՏԻ ԱՆԻՒԸ, Կ ատակ . , երեք արար 
(1952, Փարիզ)
ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՐԵՐԱՐ ՄԸ, Զաւեշտ - 
ողբերգ- , մէկ արար (1.952, Փարիզ)
ՄԵՐ ԿԵԱՆԲԸ (1948, անտիպ)
ԵՐԿՈՒ ՃԱՄԲԱՅ , Թատերգ. , երեք ա- 
րար ( գր • 1949 , տպ » 1952 , Փարիզ) 
ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ԿԱՆԹԵՂԸ , Թատերգ - , 
մէկ արար (1957 , Փարիզ) 
ՄՆԿԼԶԱԿՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻ ՈՒ ԹԻՒՆ Ը (ան
տիպ)
ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ (Անդաստան , թէ՛- 5 — 9,
տպ . անաւարտ}
ԿԻՆՍ ԱՆՀԱՒԱՏԱՐԻՄ է {անտիպ)
ՕԺԻՏԸ (անտիպ)
^Բնագրերը հեղինակի ա րխիւ' ԳԱԹ)

ԵՐՒՑԵԱՆՑ Մկրաիչ (1891 - 1960) 
ՎԵՐՋԻՆ ԱՂՕԹԲԸ, Թ ատերդ. • , երեք ա—' 
րար (3 առա ջ , 1929 , Փետր . 3 _ Մ արտ 6 , 
26 մաս, Փարիզ)
ՑԱՂԹԱՊԱՆԾ ԳՐՕՇԸ , Այլաբանական
տրամախօսութիւն , աւանդավէպ , մէկ 
գործողութիւն (Լուսաղբիւր , թի՛- 2 Իւ 
3—4 , 1952 , Փարիզ)

ԵՎՒՇԵԱՆ Վարդան (1895 - 1983)
ԽԱՐԷՆ ԽՈՐՎԻՐԱՊԵԱՆԻՆ ԵՐԿՐՈՐԳ 
ՄԱՀԸ, Կ ատակ ♦ , ^_ո[*ս արար (1974, Փ ա֊- 
rbi)

ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ Ո֊աֆայէլ (1896 _ 1985) 
ԵՐԵԶ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ Հայրենիք ամս-, 
1923 , Օդոստ * ՝ Պոս թրն)
ԱՐՄԷՆ ՝ երեք արար (Հ ա յ ր են իք ամ ս ♦ , 
1936 , Յունուար ՝ Պոս թրև)

ԶԱՐՈՅԵԱՆ Պեստոս (1903-1986)
ՄԵՌՆՈՂՆԵՐԸ , Թատրոն՝ երեք արար
(1928, Մարսէյլ)
ՈՍՏԱՅՆԸ (Անահիտ հանդէս , 1929, Մա—
յէ ս, Փարիզ, ել «JJել ու ճերմակէ հա
տոր , 1941 , Փարիզ}
ՄԵՆԸ ԱԼ ՀԱՑՐԵՆԻԲ ՈՒՆԻՆԲ, Թատե
րախաղ, երեք արար ել երկու պատկեր
(Անի, 1946, թիւ 1, Պէյրութ)

ԷԼՄԱՅԵԱՆ Նոյեմի (190- - 198•)
ԵՐԿՈՒ ԱԶԳ, ԵՐԿՈՒ ԿՐՕՆԸ, ԵՐԿՈՒ 
ՑԵՂ 1 Թատերդ. , 3 արար (1931 կամ 34, 
անտ ի պ )
ՄԵՆԸ ՊՈԼՍԵՑՒՆԵՐՍ , Զաւեշտ (ան-
տիպ)

ԹԱԹՈՒԼ Վահրամ (1887 - 1843)
ԱԲՈՒ ԼԱԼԱ ՄԱՀԱՐԻ , Նախախաղով մը 
եւ երկու թատեր ա պատ կեր ո վ (1948 , Փա-
[Վ"Ս

ԾՈՑՒԿԵԱՆ Սարգիս (1871 - 1960) 
ԳՈՀՈՒԹԵԱՆ ԱՎՕԹԸ, մէկ պատկեր 
(«Արթնութիւն» հատորի մէջ, 1914, Փա- 
rbi)
ՍԱՀՄԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ , երկու պատկեր
(նոյնը)
ՀԱՄԲՈՅՐԸ , մէկ պատկեր (նոյնը)
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ՀԱՐՍՍ.ՆՒԸ հթմգ պատկեր (նոյնը)

ԿԼՈՐԻԿԵԱՆ Արշաւիր (1914) - 1993) 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՐԵՐԱՐՑՈՒՆ, Կատակ . , 
երեք արար (1975, Փարիզ)
ՉՈՒԶԵՆԸ, Կատակ-, մէկ արար (1980, 
Փարիզ)

ԿՈԹԻԿԵԱՆ Արման [Ա. Արման]
(1896- 1968)
ՍԱՄՈՒԷԼ (անտիպ)
ՄԱՐԳԸ ՎԵՐԱԿԱՌՈԻՑՈՒԵՑ (անտիպ) 
ԴՐԱՄՕԺԻՏ (ըստ Պարոնեանի) (անտ b“ï)
ԿՈՍՏԱՆԴԵԱՆ Յարութ (1909 - 1979) 
ՄԱՄՆՈՆ ԱՐՁԱՆԱՑԱԾ , Մենախօսու
թիւն (Անդաստան , թիլէ, 1952, Փարիզ)

ՄԵԼՈՅԵԱՆ Վեւոնդ (1877 - 1967) 
ՍՂՀԱՒԱՏԸ , Տրամ, երեք արար (ան-' 
տիպ)
ԱՆԱՌԱԿ ՈՐԳՒՆ, Տրամ, երեք արար 
(գր • 1910, Արեգ ամս-, 1923, Վիէննա) 
ԱՐՄԵՆՈՅՇ , Տրամ, հինգ արար (1924, 
տպ - 1936 , Մարս է յլ )
ԱՐՄԵՆՈՅՇ, Տրամ, հինգ արար (Բ .
մաս , անտիպ)
ՁԻՒՆԻ ՎՐՍ.Ց , Տրամ, երեք արար (ան- 
տիպ)
ՍՓԼ՚ՆԸՍԸ, Տրամ, երեք ար աք (անտիպ) 
ԱՆՀՈՒՆԸ, Տրամ, երեք արար (անտիպ) 
ԱՅՍՊԷՍ է ՈՐ Մ ԸՆԵՆ, Կ ատակ . ՝ երեք
ա րար ( անտիպ )
ԳԱԻՈՑԻ ԳԱՒԱՃԱնՈՒԹԻՒնԸ , ժամա
նակագրական խաղ , հինդ արար ( Հայրե
նիք ամս ♦ , 1923, Մայիս , Պոսթրն) 
ԳԵՏՆԻ ՏԱԿԷՆ , ժամանակագրական 
իր աղ ՝ 1908 - Հինգ ար ար (3 առաջ , 1933 , 
Յունուար 12 — Ապրիլ 16, 30 մաս) Գիրք' 
ՋՐՀՈՐԻՆ ԱՌԵՂԾՈՒԱԾ Ը (1955, Փարիզ) 
ՇՂԹԱՆԵՐՈՒ ՄԷՋ (անտիպ)
ՍՈՒՏԸ, Տրամ , հինգ արար (1926, luîr-
տիպ) ,
ՒՆԸԸ ԵՒ ՒՐ ԽԻՂՃԸ , Տրամ, հթմգ ո՛
րա ր (անտիպ)
ԱՆԳՈՒՆԳԻՆ ՄԷՋԷՆ , Տրամ, հինգ ա-
րար (անտիպ)
ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆՒ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ , Տրամ, 
հինգ արար (1940, Փարիզ) 
ՍԱԴԱՅԷԼԱԿԱՆ (1964, Փարիզ)

ՄԱԼԽԱՍԵԱՆ Լիւսի
ԺԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ, Պ ատկեր
ՅՈԳՆԱԾԸ, Պ ատ կեր
ԱՐԴԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹԻՒՆ, Զաւեշտ 
(«Ալիքներ» հատորի մէջ, I960, Փարիզ)

ՄԱՐՈՒԹԵԱՆ Մանուկ (1901 - 1986) 
ԴԵՐԱՍԱՆԻ 8ՆՈՐԲԸ, Դրամատիկական 
էթիւտ , մէկ արար (1930, Մ֊արսէյլ)

ՄԵՀԵԱՆ Կարօ [Վազարոսեան]
(1898 - 1984)
ՍԷՐԸ ԻՆԶՊԷՍ ՈՐ է (Ամէնուն Տարեգիր
քը, 1959, Պէյրութ)
ԱՆՈՆԸ ՎԵՐՍՏԻՆ ՉԱՐՄԱՏԱՆԱՆ (Բա
գին ամս-, 1974, Մարտ, Պէյրութ)

ՄԵՍՐՈՊ Լեւոն (1880 - 1960)
ՄԱՏԱԹ ՐԷՒՍ , Թատերգ • Պոլսահայ Կին-
տօներու կեանքէն , չորս արար եւ երեք 
պատկեր (1946, Փարիզ)
ՕՏԱՐԱԿԱՆԸ , Թատերդ* հայ հեթանոսա-*
կան շրջանէն , մէկ պտտկեր եւ չորս ա-
րար (1959, Փարիզ)
ՇԱՄԻՐԱՄ ԵՐԿՐՈՐԳ (19*-, Փարիզ)

ՄԻՓԱՅԷԼԵԱՆ Կարէն (1883 - 1942) 
ԳԻՒՂԱԿԱՆ ՀԵՌԱԽՕՍ, Պտտկեք մէկ
գո րծողութեամբ մամանակակից Հայաս
տանի կեանքից (1926, Փարիզ)

ՆՇԱՆԵԱՆ Տրդատ. (1892 - 1964)
ՄԻՆՉԵՒ ՅԱՂԹԱՆԱԿ, չորս արար (1945,
անտ ի պ )
ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹԵԱՆ ՈՒՂԻՈՎ (անտիպ) 
ՀԱՅՐԵՆԻ ԿԱՆՉ (անտիպ)
(Բնագրերը հեղինակի ա րխէլ' ԳԱԹ)

ՆՈՒՊԱՐԵԱՆ Միսաք
ԱՐՑՈՒՆԲՆԵՐ , Ողբերգախաղ, երեք ա- 
բար (1936, Փարիզ)

ՇԱՀԽԱԹՈՒՆՒ Արշաւիր (1885 _ 1957) 
Ս.ՌԱԸԵԼ ԱՂԱ, Դրամ, չորս գործողու
թիւն ել մէկ պատկեր (1933, անտիպ) 
[ՍԷԵԱՆ ծածկանունով^
ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ ՂՕԱԱՆՋՈՒՄ է, թատերա
խաղ ՝ չորս արարով (1945, անտիպ) 
(Րնագրեր ր հ եղյինա կի ա րխիւ' ԳԱԹ)

ՇԱՆԹ Լեսւն (1869 - 1951)
ՕՇԻՆ ՊԱ8Լ (գր • 1928, տպ. Հայրենիք

ամս - , 1932 , Մ ո։ յիս , Պոսթըն)

ՇՈԻՇԱՆԵԱՆ Վազգէն (1903 - 1941) 
ԱՇՆԱՆ ՏՐՏՈՒՄ ԳԻԵՇՐԱՄՈԻՏ ■ Տղայ 
մը եւ աղջիկ մը (Յառաջ, 1927, Հոկտ. 
16, Փարիզ)

ՈՐՅՈՒՆԻ Զարեհ (էօքսիլզհան)
(1902 - 1980)
ՅՈՒՂԱՐԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ (1967 - 
Բազին ամս . , 1974 , Մ արտ : Պէյբ ու թ) 
ՀԹԸ ՄԷԿ ԱՐԱՐ , Հայկական Թա տ երկա
շար ( 9* • Հատոր Փարիզ ! Երեւանդ 2003)

ՉԻԹՈՒՆՒ (Չըթճեան) Տիգրան
(1861 - 1960)
ԶՈՅԳ ՍԻՐԱՀԱՐՆԵՐ [ԶՈՒԳԵԱԿ ՄԱՏ
ՂԵՐ), Թատերակ , չորս արար (Ա • տար
բերակը ՍԻՐԱՍՏՂԵՐ, Արեգ ամս., 1924, 
Մ ար տ , Վ^իէննա . Բ * տարբերակր 1941,, 
Փարիզ)
ԾՆՈՒՆԴԻ «ԱԼԷԼՈՒԻՆ ՈՒ ՏՕՆԱԾԱՌ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ, Թատերակ , մէկ ա-' 
րար (1941, Փ՚սրիզ)
ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆՒ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏ, Թ՚ա-
տերդոլթիւն , չոր" արաք (անտիպ)

ՉՕՊԱՆԵԱՆ Արշակ (1872 - 1954) 
ԲԱՄԲԱՍԱՆԸ (ՄՈՒԹ ԽԱՒԵՐ) , Թատե
րախաղ, հինգ արար (գր . 1893, Կ- Պո
լիս , բարեփոխուած եւ տպ . 1950 , Փա-'

ՀՐԱՇՔԻ Ը , Թատերախ աղ } հինդ արար 
(գր • 1923- 1952, Փարիզ)

ՉՈՐՄԻՍԵԱՆ Լեւոն (1896 - 1980) 
ԵՂԵՌՆԸ, Թատերգ. 1915—ի հ՚՚՚յ տարա
գրութենէն, հինգ արար (1974, Փարիզ)

ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ Արամ (1904 - 198 • ) 
ՒՇԽՄհԱԶՈՒՆԸ , Ողբերգ., հինգ արար 
(գր • 1932- հեղինակի «Ընտիր Երկեր» 
հատորի մէջ, 1980, Փարիզ)
ՎԵՂԱՐԱՒՈՐ ՏՈՆ ԺՈՒԱՆ, Կղերիկոսա-
կան կատակ. , չորս արար (գր • 1929—33, 
նո յնը)
ԼԵՒՈՆ Ե - ԼՈՒՍՒՆԵԱՆ , հինգ արար (գր *
1932—34 , նոյնը)
ԳԱԼՈԻԿԵՆՑ ՄԱՄԱՆ ԷԿ ԶԻՍ ԹԱՆՍՒԱ- 
ԼՒՍԹ է, Ււլթռա—մոտեոն կատակ ♦ ^էկ 
արարով (ՀԿէս կատակ կէս շիտակ» ՝
1952, Մայիս y Փտրիզ)
ԱԶՆՈՒԱԿԱՆ ԸՍԱԾԴ ԱՍԱՆԿ ՉԸԼԼԱՅ,
Ըրքջ՚ոլիր կատակ. , մէկ արարոլէ («Կէս 
կատակ կէս շիտա կ» , 1,952 , Յունիս , Ցու-' 
լիս , Օգոստոս , Փտրիղ)
ՏՐՌԱՏ ԹԱՌԱՒ Ո Ր ♦ Պատմական ողբերգ . y 
հինգ արարով (գր . 1972* հեղին ա կի «Ըն- 
տիր Երկեր» հատորի մէջ, 1980, Փա- 
րԷգ)
ՄԱՖԱԼՏԱ^ Րարոյալիղ տրամ , հինգ ա-
րար (գր • 1932“74 , նոյնը)

ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ ^ջսւն (1898 - 1972) 
ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՀԱՆՌԻՍՏ Ը , էյ օ լա խաղ (Զը- 
ւա րթնող , 1929 , Փարիզ)
ԿԱՐԵՒՈՐ ԺՈՂՈՎ ՄԸ, Կատակ . , մէկ ա- 
րար (Հայրենիք ամս-, Աեպտ. 1937, 
Պ ո ս թ րն )
ՍՈՍԿԱԼԻ ՆԱԶԱՐ , Թատերախաղ^ երեք 
գործողութիւն (Հայրենիք ամս.՝ 1939, 
3ու/ftn_ Աեպտ • ՝ Պոսթրն)
ՀԵՌՈՒԻ ՍՈՒՐԲԸ ԵՐԲ **, Կատակ.՝ ե-
րեք արար (անտիպ}
ՀԻՒԱՆԳՏԵՍ, Կատակ - , մէկ արար ( 1950 , 
Փարիզ)
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ ԵՒ ՍՄԲԱՏ Բ-, 
Պատմ • թատր • 5 ութ պատ կ- (1950, Փ ա- 
րԷղ')

3ՈՒԶՈՒՄԸ, Կատակ - , մէկ արար (1953 , 
Փարիզ)
ՎԵՐՋԱԼՈՅՍԻ ԱՐԾԻՒՆԵՐ (Հայրենիք 
ամս., 1956, Նոյ -'Դեկա - , 1957 3 ՈԼր~
նուար—Մարտ , Պոսթրն)
ԶՐՈՒ8ՒԿՆԵՐ ԸՆԴՄԷՋ ԱՆԱՍՆՈՑ (Բա
գին ամս-, 1963, Պէյրոլ
ՂԵՂԱՂՈՐԾԸ , Թատերախաղ՝ մէկ արար 
(Բագին ամս-, 1963, Պէյրութ) 
ՄԻԸՐՈՆԵՉՒԱ. Կատակ . ՝ երեք արար 
(Բագին ամս., 1985, Պէյրութ)

ՊՉԱՔՃԵԱՆ Մովսէս
ԱՆԿԱՐԵԼԻ ԿԱՐԵԼԻՆ (1993, անտիպ)

ՍԵՄԱ Ա- [Գեղամ Աթմաճեան]
(1908 - 1940)
ՊԱՐՈՆ ԿԱԼՈՒՆԻ , Երզիծախաղ, մէկ ա- 
րար (գր . 1932- «Մշակոյթ» , թի՛- 1, 
1935 , Փարիզ , գիրր' 1938 , Փարիզ) 
ՇԱՄԻՐԱՄ , Թատերաքերթո լած ՝ հինգ 
արար (1938, Փարիզ)

ՍԵԻԱՆ Գեգամ (1923 _ 1990)

ՆԱՀՐԷՆ ՐԱՍ-ՊԷՅՐՈԻԹ կամ Ogç
տերդ-, երեք տքար (Լոլսաղքի 
Յունիս-Սեպտ. _ 1955 8ոլնո,ա 'ո 
Փարիզ) ր'Սւ

1954

ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂ, Զտւեշս, r 5
տիպ) '֊ ""
ԻԳՈՍԻԲԵՆՏԷ ՇՈԳԵՆԱՒԸ, Ջւսլէ
(անտիպ)
ԲԵՄԻ ԸԵՓԱԶԱՆՆԵՐԸ (անտիս.)
ԵՐԿՈՒ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ (անտիպ) 
ՓՈԹՈՐԻԿԷՆ ՎԵՐՋ, Թատեր,,,, 
արար (1945, անտիպ) ’

ՎՏԱՐԱՆԴԻ Արամ
Փա՚ՌԲ ՇԱՊԻՆ ԳԱՐԱՀԻՍԱՐԻՆ, Հէ „
սական պատմական յաղթերգոՀՀ 
հինգ գործողոլթեամբ (1946, Փարիզ) ’

ՏԱՊԱՎԵԱՆ 3 ■
ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՏՈՒՆԸ, մէկ 
( 1964 , Փտրիզ )

պատկեր

ՈՒԽՏԱԶԱՆՑԸ, մէկ արար (1964, Փա. 
rbi)

ՏԱՐՕՆԵԱՆ Հրաչ (1917 _ 1990) 
((HAIRENIKEN HEROU» (1941_1942
( անտիպ)
ՎԵՐԱԴԱՐԶ , Թատերդ. , երեք արար (,,„. 
1947- 1987, Փարիզ) H
ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐ, (1947-48,
ԳԱՍԱԼՒԸԸ , չորս արար (1950- („էսա?-

» 1956, 3ոլլիս-՝Սեպտ . , Փարիզ) 
ԿԻՐԱԿԻ , ժամանց , մէկ արար (գր . 1951- 
ՀԹԸ ՄԷԿ ԱՐԱՐ , Հայկական Թատերկա- 
շար, Բ- Հատոր, 2001, Փա րիզ/Ե րեւան) 
ՄԵՐ ԳԻՒՂԻ ՎԵՐԱՇՒՆԱՑԸ, ժամանց, 
մէկ արար (1951 , անտիպ)
ԱՄԲՈՂՋ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ, ժամանց,
մէկ արար (գր . 1051- 1987, Փարիզ) 
ՓԱՌԸՒ ՃԱՄԲԱՆ կամ ԳԱՂՈՒԹԱՀԱՏ 
ԹԱՏՐՈՆ (1951 , անտիպ)
ՇԻՏԱԿ ՃԱՄԲԱՆ կամ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ 
ԺԱՖՒՍՏԸ, չորս արար (գր . 195Է-55 • 
Լուսաղբիւր , 1956, Յունուար _ Փետր., 
Փարիզ , տպ . անաւարտ)

ՏԷՐ ՄԵՆԱՍԵԱՆ Մհսթոպ 
ԺԱՌԱՆԳՈՐԴԸ , երեք արար (1946, ան
տիպ)

ՏԷՐ ՅԱԿՈՐԵԱՆ Արմհնակ 
ՄԵԾ ԴԵՐԻՆ [ԱՐՏԱԻԱԶԳ) , Թատերա
խաղ, երեք արար (գր . 1,943֊46 • 1957, 
Փտրիզ)

ՓԱՓԱԶԵԱՆ Յակոր
ՌԱՏՒՕ ՀԵՌԱՁԱՅՆ ԵՒԼՆ - - - ԵՒԼՆ- ՝ 
(3 առաջ _< Միտք եւ Արուեստ , 1979, Փա
է՛ ՒՎ)
ԹԻՒՐԻՄԱՑՈՒԹՒՒՆԸ (Յառաջ - Աիա( 
էւ Արուեստ, 1979, Յուլիս, Փարիզ)

ՕՀԱՆԵԱՆ Արմէն [Փիրթոսլ.սպհա1ւ IJn- 
ֆիա] (1887 - 1976)
ՒՂՉՍ ՂԱՐՒՊՒ , Տրամախօսոլթիւն (Լ"լ~ 
սաղբիլր , 1952 , Նոյ ■ -֊ Դեկ տ. ՝ Փէսրւ՚վ)

ՕՇԱԿԱՆ Յսւկոթ (1883 - 1948)
ԵՐԿՆԲԻ ՃԱՄԲՈՎ (Հայրենիք ամս*) 
1936, ԱպրիԷ—8ունիս ՝ ՝ Պոսթրն) 
ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՍՒՒՆԵ8Ւ (1938, Փ^?)

ՕՇԱԿԱՆ Վահէ (1922 - 2000) 
ՄԵՌՆՈՂՆԵՐ , Խաղ արդիական ըմբը"՜
նոլմով՝ երկու արար եւ 15 պատկեր < ՛[[՛ ’
1953 Փարիզ—՝Պ էյրութ • Ակօս, թէ" Յ՜Ւ 
1955, Պէյրութ)

ՕՐՖԱ-ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ Պարգեսոէի
(I,--- - 1980)
ՎԱՀԱԳՆ, Օ֊իերա-պալէ , երեք արա(՝ 
տասնըմէկ պատկեր (1972* 1983,

ՓԷՖԷԼԵԱՆ Յարուր֊իւն
ԱՐԻՒՆՈՏ ԴԱՇՏԸ, Թատերգ-, եօթթ'
րար. Սչնգրէաս ի եւ շրջանի գի"Լեր 
Մեծ Եղեռնի գր ո լա զներ էն (1966,

Ժ?)

Կազմհց* Ա՛

(•») Ներկայիս, թատերական
նութեան հետ հաղորդակ ցոլերս. 1ււՈ^^
գոտները մասամբ փարատելու մտ 
գոլթիլնիգ եյՕհյով, արդէն մի 
րի է, որ Փարիզի Հայ Թատրոնէ 
րակգոլթիւնը թատերական ը F IJ, 
ներ է կազմակերպում, որի Ը ԼԼմ 
մինչ այժմ, ներկայացուիլ են Հ1 [ 
վերնագրեր, որոնցիզ վեցր, եղ 1 
րանսիայի մէջ գրուածներ :

Imprimé sur les Presses du Journal «Haratch» — 83, rue d’Hautevîlle - 75010 Paris — Commission Paritaire No 55935

Fonds A.R.A.M



ԿԻՐԱԿԻ 
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 5

DIMANCHE 
5 OCTOBRE

2003 ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ
LE NUMERO: 1 €

ԹԻհ 296

ՀԻՄՆԱԴԻՐ* ՇԱԻԱՐՇ ՄԻԵԱՔԵԱՆ (1884-1957)

HARATCH
LE PREMIER QUOTIDIEN ARMENIEN EN EUROPE FONDE EN 1925

Directrice : Arpik MISSAKIAN

83, Rue d’Hauteville — 75010 Paris 
Tel. : 0! 47 70 86 60 — Fax : 01 48 00 06 70

E-Mail : jharatch@aol.com

" ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ~
Ֆրանսա : Տար. 230 Եւրօ — Վեցամսեայ : 122 Եւրօ 
Արտասահման : Տար- 270 Եւրօ (Ալքէ նօրեայ uuttufavif)
247 Եւթօ (Շարաթական աււաքում) _ Հաաը : 1 Եւրօ

C.C.P. Paris 15069-82 E

79ՐԴ ՏԱՐԻ - ԹԻԻ 20-785 Fondateur SCHAVARCH MISSAKIAM 79e ANNEE — N° 20.785

Campte vendu, 

de l’ouujcage

ffl&utn

Cbanenicut

&ale&gxapAy.

de Micâaet ՏՀ&յ\քՀ, 
Qicfaan

et Sietuüng. ££3tM(LALAL

Université d’Aarhus (Danemark), 2002 
554 pages, 222 ill. (dont 
203 en pleine page).

par Patrick DONABEDIAN

1. Principe de l’ouvrage

Née lors d’un séminaire de philologie 
arménienne organisé en 1989 par l’uni
versité d Aarhus au Danemark, l’idée de 
ce volumineux album de paléographie 
(étude des écritures anciennes) a été 
conçue par Michael Stone, professeur 
d arménologie à l'université hébraïque 
de Jérusalem, président d'honneur de 
I Association internationale des études 
arméniennes. Le projet a imméditement 
été soutenu par Dickran Kouymjian, spé
cialiste d’histoire, d’art et de codicolo- 
gie arméniens, professeur à l’université 
d Etat de Californie à Fresno, et par 
Henning Lehmann, professeur d’histoire 
ecclésiastique, recteur jusqu’en 2002 de 
I université danoise sur les presses de 
laquelle l'album allait être réalisé. Ainsi 
constituée, cette équipe de maîtres 
d œuvre allait s'adjoindre le concours 
de plusieurs collaborateurs et techni
ciens, ainsi que d’indispensables sou
tiens institutionnels et financiers, pour 
réaliser un ambitieux projet : mettre à 
la disposition du public savant et des 
chercheurs paléographes et codicolo- 
gues un instrument fiable, aussi com
plet que possible, pour l’étude de l’écri
ture arménienne et de son évolution du
rant toute l’histoire du livre manuscrit 
arménien, une histoire qui, pour sa par
tie assurément datée, est plus que mil
lénaire et s'étend du IXe au XXe siècle.

A cette fin. les auteurs ont sélec
tionné, parmi une trentaine de milliers 
de manuscrits arméniens (environ 
31.000) conservés dans les principales 
collections d’Arménie, d'Europe, d'Amé
rique du Nord et du Moyen Orient, 192 
spécimens et, parmi les pages de cha
cun d’entre eux, un folio représentatif.

kWifvT րՈՎեԼևե f ԴՎ
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Ces textes ont été retenus parce qu’ils 
sont datés avec exactitude et qu’ils per
mettent d’illustrer fidèlement et préci
sément l'éventail des diverses écritures 
manuscrites arméniennes et leur évolu
tion depuis les plus anciens codex datés 
du IXe s. jusqu’à l’écriture manuscrite 
cursive du XIXe s. Les auteurs ont choisi 
d’y ajouter, à titre d’éléments de compa
raison, quelques textes non datés et, 
sans les étudier, un petit nombre (6) 
d’inscriptions lapidaires de la haute pé
riode (Ve-Vllle ss.), un exemple de texte 
faisant partie d’une peinture murale des 
Xl’-Xlle siècles et, à tout à la fin de l’é
chelle chronologique, quelques docu
ments d’archive modernes: cinq textes 
autographes montrant l’écriture de per

sonnalités, ecclésiastiques et savants 
du XIXe et du début du XXe siècle; parmi 
eux, une lettre manuscrite d'Antoine 
Meillet, rédigée en 1911 en arménien 
(document 5, p. 509).

2. Structure de l’ouvrage

En introduction à l'album proprement 
dit, on trouve une longue étude biblio
graphique sur l’évolution et les acquis 
successifs de la science paléographique 
relative à la matière arménienne, par 
Dickran Kouymjian (p. 13-59). Elle est 
accompagnée de notices sur une pièce 
particulièrement importante, le papyrus 
arméno-grec (D. Kouymjian, p. 59-63), 
et sur les principales catégories d’écri
tures (idem, p. 63-75, puis Michael 
Stone, p. 99,-105); juste avant la fin de 
cette partie introductive, M. Stone livre 
au lecteur une analyse des changements 
subis par la forme de chaque caractère 
(p. 78-98).

L'album proprement dit (p. 112-501), 
après quatre reproductions d’inscrip
tions lapidaires des Vlle-Vlllc siècles (p. 
112-115), est constitué de 192 planches 
offrant les fac-similis en couleur de pa
ges de manuscrits arméniens presque 
toutes reproduites en grandeur nature 
(à l’exception de celles trop grandes, 
qui ont été réduites). En regard de cha
que illustration, sur la page de gauche, 
sont donnés les indications et commen
taires jugés indispensables. Parmi ceux- 
ci figurent une biblographie présentant 
l’essentiel de la littéraure sur le manu
scrit en question, des commentaires 
sur ses traits importants, la transcrip
tion de quelques lignes du texte, un ag

randissement en couleur d’une ligne du 
texte permettant d’étudier ie lettrage de 
manière détaillée, et une série alpha
bétique composée de caractères tirés 
de la page présentée. Ce tableau alpha
bétique ainsi constitué pour chaque ma
nuscrit précisément daté est l’un des 
principaux atouts de l’Album : il pré
sente un grand intérêt documentaire 
puisqu'il n’a pas été dessiné à la main 
comme dans les précédents ouvrages 
paléographiques, mais a été composé 
électroniquement après scannage de la 
page.

Ces tableaux alphabétiques exacte
ment datés et fidèlement reproduits 
servent de base aux tables synthéti

ques de la troisième partie, non moins 
importante, placée à la fin de l’ouvrage 
(p. 512-541). Ces tables montrent les 
subtiles évolutions que subissent les 
caractères au fil des siècles et la fi
nesse des nuances qui séparent les 
types d’écritures, au-delà des catégo
ries reconnues par la classificatoin tra
ditionnelle en arkat’agir, bolorgir, notrgir 
et sheghagir. Ces tables constituent 
ainsi une histoire visuelle des caractè
res de l'alphabet arménien, du moins 
dans le domaine des livres manuscrits.

3, Notes sur les études introductives

L’histoire des études paléographiques 
consacrées à l'écriture arménienne, par 
Dickran Kouymjian, présente les princi
paux livres et articles sur le sujet (du 
moins pour ce qui est de la paléogra
phie «livresque») et la plupart des réfé
rences mineures. Il s'agit d’une revue 
détaillée et d’une analyse approfondie 
de l’abondante littérature paléographi
que sur l’Arménie, y compris des plus 
anciennes publications occidentales des 
XVIIe-XVIIIe siècles.

Parmi les nombreux enseignements 
qui peuvent être tirés de cette riche é- 
tude bibliographique, on relève que les 
deux premières publications de l’alpha
bet arménien en Occident se trouvent 
dans un incunable allemand de 1486 et 
dans un recueil manuscrit français de 
1566-67 (p. 16). On note aussi que c’est 
probablement dans le milieu des impri
meurs arméniens établis en Italie au 
XVIe siècle que fut élaborée la classifi
cation des types de caractères armé
niens en erkat’agir, bolorgir et notrgir, 
avant d’être systématisée par les pre
miers théoriciens occidentaux dont 
Franciscus Rivola (1624). On y apprend 
également que c’est Johannes Schrôder 
qui donna, pour la première fois, en 
1711 une analyse soigneuse de la place 
des caractères arméniens écrits en bo
lorgir et notrgir par rapport à la ligne 
et entre deux lignes (p. 18); et que c’est 
Chahan de Cirbied, premier titulaire de 
la chaire arménien aux Langues-Orien
tales, qui, en 1823, mentionna pour la 
première fois, après les trois types sus- 
indiqués, le quatrième, celui de l’écri
ture cursive courante moderne, le she
ghagir (p. 20).

Dans cette revue bibliographique très 
consciencieuse, D. K. accorde une 
grande attention à la présentation des 
travaux des pionniers arméniens de la 
paléographie, en particulier ceux de 
Yakovbos Dachian1, Garegin Hovsepian2, 
Hratchia Adjarian3 et Achot Abrahamian4 
(p. 25-51). Il en ressort qu'il est diffi
cile d’ajouter quoi que ce soit de véri
tablement nouveau à ces études fonda
mentales, qui se corrigent et se complè
tent mutuellement. Il reste «seulement» 
à affiner, systématiser, enrichir, notam
ment grâce aux nouvelles technologies: 
c’est ce qui a été réalisé, avec un soin 
remarquable, dans le présent ouvrage.

Après cette revue/analyse bibliogra
phique, la dernière parie du chapitre de 
D. K. (p. 59-75) se transforme en une 
étude paléographique à part entière. On 
y trouve une utile présentation synthé
tique du fameux papyrus arméno-grec 
de la Bibliothèque Nationale. On sait 
que ce curieux et précieux texte des
tiné à l'étude du grec a été rédigé en 
langue grecque mais en caractères ar-

(Suite Page 4)
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« ԱՆՑՈՐԴԸ, ԵԻ ԻՐ ՃԱՄԲԱՆ»' 
ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆԻ 

ԱՌԱՋԻՆ ՎԷ՞ՊԸ

*W ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

{էրականոլթէւնը , ինչպէս կեանքը ՝ 
սահմաններ չի ճան չնա ր։ Ամէն ձեւ՝ ա՜
մէն նիւթ էլա րելէ է ւիո րձա րկե լ։ Վերջէն 
հաշուուէի համա շիւա րհա յին գրականու
թեան դլո ւիյ—դործո ցները երեւան եկած 
են նո ր սահմ աննե ր փորձարկելու էրո- 
ղո ւթեամ ր*. *Լ,ոյնը կարելի է րոել գրա
կան քննադատս ւթեան ու գրական պատ
մութեան մասին : Ա ի շ տ կարելի է նոր 
մ եկնաբանութեան ու բացատրութեան 
գիմ ել յ ի խնդիր նոր լո ւս ա րանո ւթ ի լնն ե- 
րու ։Աս Ւկ ա չի նշանակեր յ որ նա խ ըն թա ղ 
փորձառութիւնը պիտի անտես ո լի կամ 
սխալ համա րուի առանց անհ րամեշտ 
փաստերու ու համոզիչ ւԼեր լո լծում ի z

Վե րջերս ՝ փոստան Լէւս ր եան ի երկերու 
հրատարակիչ եւ ո ւս ո ւմնա ս Լւ ր ող Աոլ [•Ւ 
Jlj ա չատ րեանր յօդուած մը լոյս ընծայած 
է ՝ քննելու/ Զ՝ա րեան/t եւ նորվեկիացի ն ը- 
շան աւոր թատերագիր Հենրիկ Եպսէնէ 
(1828 — 1906) առըն չութ իւններ ր z Ան բա
րեխիղճ կերպով մէկտեղած է հայ գրա
գէտին վաղագոյն յօդուածներէն
մինչեւ ‘Լերջին տարիներու օրագրային 
նշումները՝ ուր իպսէնի մասին ուղղակի 
թէ ան ո ւղղա կ /t անդրադարձներ կան ՝ եւ 
,/եր հ անած է երկու հեղինակներուն մի- 
ջե, գոյութիւն ունեցող կարգ մր զուգա
հեռներ z

Անոնց շարքին՝ մեր ուշադրութիւնը 
գր nt ւե ց հետեւեալ հատուածը՝ ղոր կր 
մէջբերենք ամ րո ղջո ւթեամ բ » _

Իպսէնի դրամատուրգիայի , մասնաւո- 
րապէս «Փէր էիւJip »ի հետ Կոստան Զար
եանի գրականութեան ներքին աոընչակ- 
ցութիւնը սկսւում է «Անցորդը էլ իր 
ճամբան» վէպով 1926 — 1930) : Թէպէաեւ 
վէպի խորագիրը ակնյայտօրէն արձա
գանգ է Ֆրիարիխ Նիցչէի «Ա՜նցորդը եւ 
իր ստուերը» երկի վերնագրին , ներքին 
ստրուկտուրայով եւ բովանդակութեամբ 
այն աոընչլում է «Փէր Կիւնթ»ի հետ:

«Անցորդը եւ իր ճամբան» գործը հեղի
նակի անձնական կեանքէ մի որոշ հալո
ւածի կենսագրական հիմքի վրայ կաոոլց-
ւած գեղարուեստական ստեղծագործա_
թիւն է, վէպ , իր սիւժէով եւ պատկերա
յին մտածողութեան համակարգով ոչ սո
վորական : Յագեցած լինելով անձնական 
կեանքէ վաւերական փաստերով, որոնք 
միտումնաւոր մշուշուած են եւ հեոաց- 
ւած, պատմական իրողոլթիլնների եւ ի- 
րադարձութիւննէրի մանրամասնականոլ- 
թեամբ եւ մանաւանդ իրական _ պատմա
կան ժամանակի ել իրականութեան շըն- 
չով , այնուամենայնիւ, «Անցորդը եւ իր 
ճամբան» երկը խորաւղէս գեղարուեստա- 
կան ստեղծագործութիւն է, գեղարուեո_. 
տական սիմվոլիկ ընդհանրացումների, 
փաստա-վաւերագրական մանրամասների , 
կենցաղային ճշգրտութեան, գրողական 
վաո երեւակայութեան, վերլուծական 
մտքի եւ սթնթետիԼլ մտածողութեան րարդ 
համադրութիւն , ինչպէս որ Կոստան Զար
եանի արձակ միւս գործեր^, մանաւանդ’ 
վէպերը: Եւ միայն զարմանալ կարելի է, 
որ Կոստան Զարեանի գրականութեան 
շուրջ սիրողական գիտելիքներ եւ գրա_ 
սիրական տպաւորութիւննեը շարադրող 
որոշ հեղինակներ վէպը համարում են , 
նախ , անյաջող գործ եւ, ապա , պարզա
պէս անձնական օրագիր : «Մեր կարծի
քով’ Զարեանի արձակը (եւ այդ արձա
կին մէջ' 1926-էն 1937 շրջանին ւոպոլած 
գործերը, րացաոելով վէպերը) իր միակ 
իսկական յաջոդոլածք ն են» , _ գրում է, 
օրինակ , ամերիկահայ Մարկ Նշանեանը 
(«Եղեոնի լոութիւնը Կոստան Զարեանի 
արձակին մէջ», «Կայք», Փարիզ, 1989, 
Ա • հատոր, էջ 350) : Կամ' «"Անցորդ"ի օ- 
րագրային էջերը •••», «ինչ որ թոյլատ
րելէ էր անձնական նոթերոլ մէջ' անտա
նելի կը դաոնայ վիպական կաււոյցէն 
ներս • • •» (ն -տ - , էջ 366, 367)1 :

ՎԷՊԻՆ ՀԱՐՑԸ

Hî/ÿi/î,^ հոն ուրուագծուած գր ա կան 
ու ոչ—գրական հարցերու քննա բկում ին z

Վերնագրի այլապէս շահեկան փոխս.—
ռըեչՈլթիւնը Նխցչէխ «Der Wanderer und 
sein Schatten» գործին հետ հոն կր վեր-
ջանայ , մեր կարծիքով, քանի որ գերմա
նացի փիլիսոփային այդ հատորր 350 
aphOriSm^A/ï/JL հաւաքածոյ մըն է, որ 
«Անցորդը»/. հետ ձեւական ո՛չ մէկ կ տ սլ 
կր թուի ունենա լ : Ասիկա չի ն շան ա կե ր
ուրանալ Նիցչէի ել Զ ոյր եան/t ղաղափա- 
րական հանրայայտ կապը՝ ի հարկէ z

ԼՍաչատրեան PnJi տուած է վրիպում 
մը՝ երբ «Անցորդը ել իր ճամբան» 1926- 
1930 կը թուագրէ Z Արդարեւ ՝ այս դործր 
էո Ju տեսած է «Հայրենէք» ամսագրին 
ձ*էջ 1926 — 1928 թո ւա կանն ե ր ո ւն : Փաս
տական նման վրիպումներ բոլոր հետա
զօտողներս կ՛ունենանք՝ յաճախ յէչողո*~— 
թե ան ա պա լին ե լո լ պատճառով :

տեսակի յուշաւ/ ր է պո ւմ մ րն է ՝ 
րստ երեւոյթին՝ Ա* ա ր կ շան եան էն յ ր- 
ղումը՝ քանի որ յՍաչատրեան/t յիշած 
յօդուածը լոյս տեսած է ո՛ չ թէ «Կայք» 
տարեգիրքի (Ա • հատորը նոյն հեղինակի 
«Կոստան Զա րեան եւ Qu վ ալտ Հլփենկլէր» 
ուսումնասիրութիւնը կը պա րունակէ} ՝ 
այ/ «Բազմավէպ»ի մէջ {թիւ 1-4, 1995) :

Որքան կր յիշենք , առաջին անգ ամն է , 
"ր փոր^ կ՝Ր!1"՚.1 «Անցո րդը եւ իր ճամ
բան՛» վէպ նկատելու : Ա ին չեւ հիմա, ան
րնդհանրապէս համա րուած է ուղեգրու
թիւն, ճամ րո րգական նոթեր , օրագի ր , ե։ 
այ/ն :

Ինչպէս վերը տեսանք, fff ա չատ րեան 
կ'լխգունի , Որ մէկ կողմէ այս երկր կր 
պա րունակէ

֊ Անձն աէլան կեանքի փաստեր

__ Պատմական ի ր ո ղ ո ւթի ւնն ե ր ո լ ել ի- 
ր ա գա ր ձ ո ւթ է ւնն ե ր ո լ մ ան րամ ասն ո ւթէւն- 
ներ

— J1 րական մ ամանա էլ/t եւ ի րական ո ւ֊ 
թեան զգացողութիւն :

Իսկ միւս կողմէ, կը պնգէ , որ ան, 
որպէս ստեղծագործութիւն ՝ կը համադ-
րէ

__ Կ*եղարո ւեստական Լս ո րհ րգան շա կան 
րնդհանբացումներ

Փտստա—վա լերաղրական մ ան րամ ասնե ր

_ Կեն ց աղա յին ճշգրտութիւն

__ Կ* րական ե ր ելա կա յութիւն

_ Վերլուծական միտք

— Համագրական մտածողութէւն z

Յետագայ շարադրանքին մէջ՝ էք . Ju ա-
չատրեան կը կեդրոնանայ այս դործի 
Անցորդէ կերպարին վյրա՚յ եւ զայն կը 
զուգադրէ է1 պս էն ի գրական կերպարնե
րէն Պրանտի ել Փէր Կիւնթի հետ (££ 6>2֊ 
63) : Աակայն՝ Անցորդը անանուն չէ՝ 
Զարեան անունով յիշատակուած է երկին 
^էջ^ հակառակ անոր՝ որ գրականս/գէ- 
տը զ^յե կը փ ո րձէ տարանջատել վ ի պա- 
կան {Անցորդը) ել իրական {Կոստան 
Զու րեան) կերպա րներու :

Ընթերցողին յիշողութիւնը թարմացը- 
նելու համար , նշենք , որ «Անցորդը» կը 
սկսի Պոլսոյ մէջ , գրագէտի Հա յաստան 
առաջին ներգաղթի նախօրեակին (1922) , 
կը չա րո ւ^եա կո ւի հոն իր ան ց ո լց ած երկու 
տարիներու նկար ագրո ւթեամ ր եւ կը 
փակոլի իր մեկնումով 1924-ին : Այս է, 
ըոտ էէ ա չատ րեան ի , «վէպ»ի «սիւմ֊է»ն :

գործին մէջ Զարե տ նի տն ո լ րան tu— 
էի երեւակայութեան գերը ընդգծելով 
հանդե րձ ՝ պէտք է նկատի ունենա լ ՝ որ 
ա.քԴ երեւակայութիւնը փ աստական տ ըլ- 
եա լներու վէ պա կանա ց ո էմ ո վ զբաղած չէ ՝ 
այլ կեդրոն ա ցած է զդա յա րանա {ե րա-*
մ ըշտա կան ՝ նկարչական} տարածքի մը 
նուաճումին վրայ : «Ա ա յտնո ւթ ենա կան

երեւակայութիւն» մըն է՝ ինչպէս ըսած 
է Աակոբ Օշական^- :

Վէպէ մը որպէս •տյգսլիսին բնորոշ յատ
կանիշը վիպական տարրն էէ fFւր է անէ 

Հարիւրաւոր էջերու երկայնքին ՝ վէ- 
պա կան ի հետ տեսականօրէն առըն չբ
լող միակ պարագան թերեւս կրնանք 
նկատել կրկէսի խոզէն դրուագը z Պա
տահական չէ՝ որ «lu ողը»՝ որպէս առան
ձին սլատմ ո ւածք՝ անգլերէն ի թարդմ ան֊ 
ւած ըլլայ 1929-//Ն ՝ իսկ 1947'-/>Ն րնգդըր- 
կուած տյգ լեղուով պատմուածքներու
հատընտիրի մը մէթ,

Ասիկա կը նշենք, թէեւ հաւանական է, 
Որ այգ դրուագը եւս վաւերական հենք 
ունենայ , ինչ որ կը մնայ ստոլդե/ի :

Որո՞նք են վիպական կերպարներ ր, Ա- 
ն ուն ով {Եղիշէ Զարենց, եւլն.), սկզբնա
տառով ( ir արտիրոս Ա արեան , ել/ն . ) , 
թափանցիկ ակնարկներով {«Պարսկաս
տանից եկած լեզուաբանութեան պրոֆե
սորը»' Հրաչեայ Աճառեան, եւլն.) կամ 
ան ո ւանա փ ո խոլթեամր («Աարկռս աղա 
Կակինեան»' Եռայի Կա րի կեան) յիշուող 
անձե՞րը, որոնց հետ Զարեան հանդի
պած է : Ի՞նչ տիպարներ կերտած է հե
ղինակը անոնց րնդմէջէն, գրական կամ 
մ ի,.ո.սկան անցողիկ ն կ ատ ո ղո լթ ի լնն ե- 
րէ անգին :

Րլ“լՒ բաղդատել «Անցորդը» ել «Նա- 
ւր լերան վրայ» գործերը ոչ֊վիպականի 
եւ վիպականի տարբերութիւնը անմիջա
պէս նչմա րելու համար.

Ի դէպ, Օշականը եւս, Զապէշ էսայ- 
եանին նուիրուած իր մենադրոլթեան 
«Տպաւորապաշտը» գլոլխին մէջ, «Ան- 
ղորգը»ին վերաբերես./ բաւական երկդի
մի հաստատում մը ըրած է, երբ զայն 
բաղդատած է գրա գի տ ուհ ի թ, «Պրոմեթէ- 
ոս արձակուած» երկին հետ {ընդգծում
ները Օշականին կր պատկ տ նին) . _

Այդ reportage-ը (նկատի ունիմ մի
այն իրողոլթիլնները , կասկածելով հան
դերձ անոնց րացատրումի կերպերուն եթէ 
ոչ անճշդութեան, գէթ զանոնք դասա
ւորելու աշխատանքին մէջ սպանուած 
խանդին) , զերծ է Զարեանի շփացումնե- 
րէն դէպի լաւն ու վատը, որոնք վկա
յութեան արժէքը միշտ կը վտանգեն : Օհմ 
կրնար ԱՆՑՈՐԴԸ ԵՒ ԻՐ ՃԱՄԲԱՆ (Կոս
տան Զարեան) ուրանալ : Մեծ գրագէտ մը 
կայ այդ ճամբորդին աչքերուն ետեւը , ու 
մեծ կախարդ մը' անոր թասերուն մէջ : 
puljg նոյն ատեն մէկը' որ կը տեսնէ եւ 
կը մտածէ ոչ թէ համաձայն կանխապէս 
որդեգրուած տեսակէտներու (ուրիշ րան 
չէ ըրած Տիկին Եսայեան) այլ համաձայն 
իր իսկ անդրադարձումներուն, իր գրա
գէտի սեղանին աոջեւ իր երեւակայութե- 
նէն իրեն թելադրուած քմայք ներուն- 
պարագան կը վնասէ արուեստի գործին 
ճշմարտութեան, քանի որ reportage-ր եւ 
վէպը նոյն բաները չեն կրնար ըլլալ4 :

Հոս , անշուշտ , Օշական չըսեր , թէ 
««Անցորդը» վէպ մըն է , այլ անոր կը
մերմէ reportage-/' {հոգ չէ, թէ մի-
տոլմնաւոր) այն արմէքը, զ„ ր կր վխ_ 
րագրէ Զ - Եսայեանի «Պ րո մ ե թէ ո ս»ին , որ 
հրատարակուած էր 1928-/4/ որպէս f/J որ- 
հ Ը ՐԳա.!Ւե Հայաստան կատարած ճամրոր- 
դութեան մր ականատեսի տպաւո րոլ- 
թիւններ : Ըստ իրեն , Զարեանի երեւա
կայութիւնը վնա սած է իր վկայութեան 
վաւերականութեան :

Կարելի է առարկել , սակայն , որ Զար
եան reportage-՛/՛ փորձ չէ րրած այս թէ 
յաջորդական ոչ—վիպական գործերէն որ- 
ե՚-է մէկուն մէջ֊. Իրապաշտութիւնը խորթ 
էր իրեն, իր իսկ խո ս տ ո վսՀն ո ւ_թ ե տ մ բ ՝ ել 
իր արձակի այդ ճիւղն ալ յուշագրու
թիւն չէր :

Pn լորովին տարբեր տեսանկիլնէ մր , 
^ոյ^Ը կը պատահ ի անցեալ տարուան 
վերջերը «յուշագրութեան» պա յմ տնա
կան վերդիրով լոյս տեսած դոլոմպիա— 
ut՛ ^ոչակալոր վիպասան Կապրիէլ Կ ա ր- 
սիա Ա արքէսի «Ապ՚րէ լ պաւոմ ե լու. հ ut-
մար» երկէն առաջէն հատորէն հետ ՝ որ 
անոր կեանքը կը նկարագրէ մէնչեւ 1956 
Աքթ kt1. կոյ րդանք այգ գործը՝ Կ*որսէ*ո 
Ա* ա բքէս է յո ւշե ր ո ւն կր հ ան գէ պ էնք ՝
բո/յց պատմուած այնպէսէ կերպով մը՝, 
երեւակայութեան այնպէս Լէ թափով օր՝ 
ո ր կարծէք անոր լաւագոյն վէպերուն 
հերթական մ է կ նմո յշէն մէջ թակարդը՜՛ 
ւած ենքz Աակայն՝ անմէջապէս կը դէ- 
տ-սկղիք որ վէպ մը չէ ՝ ո րովհ ետել
fiCtiOn եւ երեւակայութիւն շփոթելու ըն
ղուն ա կո ւթ /t լն ը չունէք :

Այլ հարց ՝ որ Զա ր եան էնքղէնքը հա
մարած է «մէայնակ՝ չհաս կացուած ՝ մ ե ր- 
մ՛ոլա ծ» անձն ա ւո ր ո ւթ է ւն ՝ Փէր Կ է ւն թ Լւ 
նման : Տարբեր չէ եղած f1 պս էնէ պա
րագան ՝ որ 1870—էն ՝ քՍաչատրեանէ մէջ՜

բերած նամակռվ, կը նշէր t
նա խօս ական Ւ^,քն ա ղնն ո .J ոյ ,
Փէր Կիւ.նթի{ . .) բազում գծէ ,
Բայց «Անցսրգը»ին մէջ
եանը իր այդ կերպալ„րՈԱք.ն ^ք֊
.Լի պա կան ոմնի.. Արդարեւ , ան
ԸԸ իսկ՚սպէս ապրած է մեն„լՈւ \ 1 '“ն'
չհասկցուած ել մերմ„լա}լ Հ"
եղած է, ենթակայական ու աԼՀ

լաղմապլ,սէ Հշ֊չ

յօդուածով ապտցռլցէ «Ան
րական սեռի իր բնոլթագրՈլմԼ^՝

ղի այն ատեն կարենան,, / ?

ւրսէստերոլ ում֊էն z 1

ՕՐԱԳՐԻՆ ՀԱՐՑԸ

ԱԴԼչեւ հոս, իտԱքը գրական տեւ^ 
կէտներոլ տարբերութեան մասին եոա>ր

վերը տեսան<՝ Հ
բերռլթիւնը կը պարունակէ 
րամին մը. Արդարեւ, հայրենի րանա,IL 
ճային մշակոյթի ընթացիկ մէկ նմ„Հ 
կը հանղիպինք, իմա' իրական կամ ՛երե 
ւակայական ընդդիմախօսի մր հետ եր. 
կու բառով կամ տողով հաչիլ մաքրել ոլ 
անցնի/-. Այս «հաշուևյարդար»ր կր պա_ 
աահի , յաճախ , տողեր կամ նաիա,դա. 
ս ո ւթի լնն եր կտրատելով ել կամա լ թէ 
կամայ խեղաթիւրումի ենթա րկե լոմ, Ա. 
հա թէ ինչո՞ւ լման մէջրերոլմի ենթար., 
կած ենք մեղ հետաքրքրող բամինը, ոթ. 
ւէ անհարկի վերագրում կամ սխալ հաս. 
կացողոլթիլն կանխելու համար, Այս 
պարագային , Ա . Նշանեանի Զարեանին 
նուիրուած ո ւս ո ւմնա ս ի ր ո լթ ի ւննե ր ը «սի. 
րողական դիտե/իքներ ել զրասիրական 
տպաւորոլթիլններ» կը համարուին դրի. 
չի մէ!լ հարուածով ու առանց հիմնա
ւոր ում թ, Իր ան թաքոյց յարձակումին 
մէջ, խա չատրեան զարմանք կը յայանի, 
Որ «վէպը» {այսինքն, «Անցորդը» ) «հա
մարում են , նախ , անյաջող դործ ել, ա- 
պա , պարզապէս անձնական օրագիր)՛,, 
Որոինք են էր փաստերը նման «զար- 
մանք»է համար z Գոյութէմն չունէն ՝ [ւնչ֊ 
պէս պէտէ տեսնենք անմէջապէս z

նախ ՝ վերստէն կարդանք Ա*, նչանեա- 
նէ գրածը

Մեր կարծիքով' Զարեանի արձակը (եւ 
այդ արձակին մէջ' 1926-էն 1937 շրջա
նին սարուած գործերը, րացաոելով վէ
պերը) իր միակ իսկական յաջուլոլածքե 
է:

/7 ղէպ 5 ան ալ յէշողութեան վրէպ 
թոյյ տուած է՝ քան է որ «Երկիրներ եւ. 
ա՛ս տուածն եր» ո լ անաւարտ հ րատա րաէու- 
թէւնր «Հայրենէք» ամսադրէն մէ/ տեղ[ւ 
ո ւն եց ած է 1935 — 38—ին : Ասիկա երկրոր-՛ 
դական մանրամաս նութէւն մրն է \ 
շուշտ : Կարեւորը այն է ՝ որ ]Ս ա չատրեան, 
անպայման հակաճառելու իր կիրբթ 
(մոռնալով՝ որ է՛ նքն է անապացոյզ «^՜ 
րասէրական տ պա ւո ո ր ւթէ ւն» մր արձա- 
նա գրողը} ՝ անտեսած է ՝ որ Ն շան եան 
պէս «մէակ էսկական յաջողուածքդ նկա
տէ ունեց ած է 1926-1937-/ [1-938] Ջ«մ֊
եանէ արձա կը՝ է րաց առեալ «Բ՚անկօօպր 
եւ մամութ/t ոսկորները» եւ «Վենետիկ 
եան նորավէպ»ը («վէպերը^ կամ վիպա 
կան գործերը} յ բայց ներաոեալ 
ց ո րգը եւ էր ճամբան»՝ զոր ինք վէ^ 
համարէր z «Ա^նցորդը^ *Լէպ ^ԱՈ^ա[՚Ո^ 
/j տ չա արեանն է ք որ բացա րձակ նենգ 
փոխութեան կը դէմէ ՝ պնդե լով | 
շ ան եան «ԱՀնցորգը» անյաջող նկատտե 

եւ ձրէ վերադրումներ րնելովէ

Հեղէնակը նոյնպէս է խեղաթիպ1 I 

են թա ր կած է օ ր ա գր Լւ հա րց ր t «Ան^ւ՚՚ւէ 
մէջ, ի դէպ, չեն պակսիր օրադր^^

ջերու կամ անձնական նշումներու 
նո ւթ է ւնն ե ր ՝ ուստէ շէնծու աղմ կար

է «օր ագր այ էն էջեր»ու կամ <<« 
նական նոթեր»ու ակնարկովս 
մերմելր z Ար էնակ ՝ «3 ո ւնո ւա ր» յ

տըրուար» ՝ «Մարտ» թուագրոլմ ! 
ջերը, Զարեանի դէմ հետապնդ"՛ 
րու. մասին, օրագրային հետք ք //
րսսնտԼ/են^. Պէյրո,թի 1954-/
նայի 1956-58-/ բա-i օրտդր^՛ 
րուն' նո յնինքն Ե"պվ՛ էէԼտչատրՀ 
մ է {«Նորք», 1991), 4""^ ռիԼհ-
1964—/ օրագրութեան հրատտրս'1 
ները՝ հանդուցեալ Արմէն Զ^Ր

մէ {«Հայութիւն» , 1992), Լաւ" . յէի 
բէն knl- տան ՚ nF ‘էսնոնց ’1ե՜

ամէնօրեայ դր առո ւմնե ր ո ւ֊ Լ ւէքվ^ 
զարուեստական վերամ շակո £ւՍ[մ,է1'"
էական տա ր բեր ո ւթէմն մր կ J

Fonds A.R.A.M
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II y a toujours quelque part 
des témoins vivants

VAROUJAN

-------------------------------- “-------------------------------------- _ ՄԻՏ-fi ԵՒ

Il reste toujours quelque part un té
moin vivant. Je suis celui-là et toi et 
vous, vous êtes également celui-là, toi 
et vous qui me lisez ou toi et vous qui 
ne me lisez pas parce que vous savez 
d’ores et déjà que vous êtes aussi un 
témoin vivant.

Mais il n’y a pas que vous et moi.
Je me souviens d’un reportage à la 

télévision où l’on voyait dans un village 
d'Anatolie, un Turc déclarant : ma mère 
était arménienne. II ne savait pas qu’il 
était en train de dire qu’il l'avait tuée. 
— Nous en avons fait un Turc, surenché
rissaient ses compagnons de bistrot, ne 
sachant pas que, par là, ils se recon
naissaient témoins vivants d’un crime.

Le jeune Mustapha à qui on inculque 
l’idée qu'il n’y a pas eu génocide a com
pris d’emblée qu'il y a eu génocide puis
qu'on lui enseigne le contraire et les 
professeurs d'histoire qui lui affirment 
cela, par le fait même, savent qu'il y a 
eu génocide et qu'ils travestissent la 
vérité. S’il n’y avait pas eu réellement 
crime auraient-ils besoin de l’affirmer? 
II faut qu'il y ait une victime pour plai
der non-coupable. II n'y a pas à préten
dre qu’on l’est si on l’est. Ces profes
seurs, ces historiens et leurs élèves de
viennent ainsi, à leur âme défendant, 
des témoins vivants.

Question : sachant qu’un grain de 
sable peut enrayer une rotation de la 
terre, combien un million et demi de 
grains?...

II y a toujours quelque part des té
moins vivants. On te regarde même 
quand tu es convaincu que personne ne 
te voit. Je te parle même si tu ne m’en
tends pas, dit Dieu.

A Singapour, les Malaisiens ne se de
mandent plus ce qu’est cette église St. 
Grégoire l’Illuminateur, ils sont, depuis

Հետ ւատոմ ա հ/» իյորագրեալ էջերը,
զորս հ րատա րակած է 1920—19օ0~ ական 
թուականներուն , կ’ապացուցեն աա կս 
տթ :

«Ան ց որ դը»// պարագան տարբեր չ Լ ե- 
ղած ։ Զարեան որեւէ տեգ ՀյքԷպ"}» բաոր 
tl' գործածեր ՝ մասնաւորապէս' «Ն ա [ս եւ 
“"էաէք վերնագրուած յառաջաբանին մէջ ՝. 
Աւելէն , ան գա յն նկատած է Հյո ւշա- 
սւեւոր^չ կամ «m պա ւո ր ո ւթէ ւննեՀ/» ,

ետ ե ւգն են բ քէ ուբէն Ղ* ա ր բքւն ե ա-
1926 , Յուղիս 17-// նամ ա կէն (ընդգր

կումները մերն ենք .—

Հարկաւ «Հայրենիք» ոլրախոլթեամբ 
պիաի տպէ Ջեր Հայաստանի տպաւորու- 
թիւններն ու ապրու մները : Թիւրիմացու- 
թեանց առաջքն առնելու համար , սակայն , 
կ՚սւզէի Ջեզ նախազգուշացնել, որ Ջեր 
այդ յուշատետրի լքէջ ^Դաշնակցութեան 
աննպաստ տենդենց չպէտք է լինի : ( • • • ) 
Եթէ Ջեր յոլշատետրը այգ տեսակէտէն 
ալ ընդունելի լինի մեգ համար , կը կար
ծեմ , թէ ոչ լքիայն արգելք մը չպիտի լի_ 
Տի զայն տպելու, այլ մեծ ընդունելու
թիւն պիտի գտնէ Զեր գրուածքը:

1926 , Ս եպտեմբեր 11,—/'ե , Լա ր րինեան 
kp Գրէր Զարեանին , թէ «Զեր "Բանաս- 
տեցծի յոլչատետր ից" դրութեան մէկ 
մա"ը ստացայ: Եր սկսի լոյս տեսնել Հոկ
տեմբերի թիլովն : Պատահական չէ , որ 
^Հայրենիը» ամսագրի առաջին հրատա-
քակոլթեան ամբողջ ընթացրին 1926 
Հոկտեմբերէն մինչեւ 1928 Փետրուար,
^էքորգր» ունեցած- է «Բանաստեղծի 
ձՈւՀլստետրէց՝» են թավե րն ադէ ր ը y որ
1ոերս մնացած է ՝ առանց բացատ րու-— 
^""ն , Անթիլիասի 1975-/' հրատարա- 
Կ՚՚՚թենէն :

Այսինրն , զա յն օրագրի հետ աորն չե- 
ԼԸ "՛չ մտացածին է եւ ոչ ալ «զարմա-
ն։սլի» :

longtemps, des témoins vivants. Sur 
les cinq continents se dressent partout 
des christs arméniens pour répandre
I histoire de la passion de tout un 
peuple*.

Celui qui aujourd’hui a pris posses
sion de la maison de mon père, à Khar- 
pert, sait bien qui il est, ce qu'il est. 
Les fleurs dans son jardin, —mon jar
din—, qui meurent chaque année, re
naissent, la saison venue, pour le lui 
rappeler. Les murs, la terre, les champs 
alentour et l’eau qui coule des mon
tagnes et les oiseaux au-dessus de sa 
tête et celle de ses enfants, sont là en
core des témoins vivants, comme le 
sont les quelques soixante millions 
d’occupants qui se croient chez eux. Et 
pourquoi aujourd’hui veulent-ils tant se 
réfugier dans le giron de l'Europe? Pour 
échapper aux fantômes qui les han
tent. Ils cherchent à tourner le dos à 
cette terre d’Arméniens qui leur rap
pelle sans cesse quels bandits ils sont, 
des envahisseurs venus de lointaine 
Asie. Ils cherchent à oublier un passé 
peu glorieux.

II y a dans les cimetières, épars aux 
quatre coins du globe, gravés dans la 
pierre, des noms qui se tiennent en ian 
pour faire une chaîne autour du monde. 
Ainsi la terre tourne-t-elle.

Il y aura toujours quelque part un té
moin vivant, parfois invisible.

L’être invisible. Ce qui nous étions et 
qu’il nous faut se le rappeler, chaque 
jour un peu plus, sous peine de dispa
raître, nous qu'on a détournés de notre 
identité, de notre chemin, de notre His
toire. Ce qui nous étions avant le crime.
II y a la vérité qu’on ne peut dénaturer, 
on a beau se colleter avec comme des 
voyous, essayer de lui tordre le cou, 
la vérité plane, transpire entre les mots, 
les gestes, entre les tentatives de cor-

fi այց առըն չել չէ նշանակեր նոյնացը- 
նել , ի հարկէ :

Օր ադր// ւէե րամ շա կո ւմ էն յստակ ու մե-֊ 
կէն բացատրութէւնը տուած է ո՛չ այլ 
ոք y քան նո յեէնքն Նշանեան ը ՝ մ օտ տաս- 
նամեակ մը առաջ՝ այս նոյն էջերէն 
էրն դդծ ո ւմն երը րլար ձե ալ մ երն են ) • _

Յստակ է, որ վերը յիշուած գործերը, 
«Անցորդ»էն մինչեւ «Երկիրներ եւ Ատո
ւածներ» օրագիր չեն, ո'չ ալ գրոդի մը 
յոլշեր : «Նորք»ի մէջ երկու օրագրերոլ 
հրատարակութիւնը աւելի համոզիչ կը 
դարձնէ այս կէտը : Զարեան կ՚օգտագոր- 
ծէր հաւանաբար իր պահած օրագրերը, 
րայց շատ խոր բարեփոխումներու են
թարկելով զանոնք : 1954-ի օրագրին մէջ 
կը կարդանք՝ «Ուզում եմ անպայման 
"Նաւատոմար"ը հրատարակել իբրև Դնե- 
նիկ պիսատյել [գրողի օրագիր] : Ազատ 
ասել, ինչ որ մտածում եմ» : «Դրողի օ- 
րագիբ»Ը, որուն յղումը կ’երթայ Տաւ- 
թոյեւսքիին, կ’ընկերակցի սակայն ռուս 
վիպագիրին ինչպէս ուրիշ շատ մը գը_ 
րողներու մօտ' ստեղծագործական աշխա
տանքին : Մեծ տարբերութիւնը Զարեանի 
պարագային այն է, որ «դնեւնիկ»ը' օ- 
րագիրը էւ ստեղծագործութիւնը զատո
րոշ ելի չեն9 :

Ահա հոս է Զարեանի «կենսագրական 
հիմ րի վրտյ կառուցուած գեղա րուես տա
կան ստեղծագործութիւներ, որ վէպ մը 
չէ , մեր կարծիրով : Իսկ նշանեանի կա ր- 
ծիրով, ո՛չ օրագիր է եւ ոչ ալ յուշադր- 
րութէւն :

Հե տ եւա բար , Եուրի 1մաչատրեանի կող
մէ ձեռնարկուած վէպք՛ «չինարարոլ- 
թիւնըե եւ այգ առիթով մերձգրական 
«քննադատութիւնը» ի սկղրանէ հիմնա- 
զուրկ են :

Վ. Մ.
Նիւ-ճըրզի

ruptions et les menaces («il faudra leur 
faire peur, comme en 1915», déclarait un 
premier ministre à Ankara). Chaque 
bouffée d’air que l'homme avale, c’est 
un peu de cette vérité qui entre en lui. 
On ne peint pas le ciel comme on peint 
un plafond d'Opéra. On ne souille pas 
les neiges éternelles. Qu'est-ce qui au
jourd'hui empêche l’humanité d’être se
reine, en paix avec elle-même. C'est 
qu’elle refuse de témoigner. Certes des 
voix ici et là s'élèvent, du bout des 
lèvres pour reconnaître qu'on a été 
complices par le silence et qu’on a cru 
longtemps avoir les mains propres 
parce qu’on se les lavait. Le niveau mo
ral et intellectuel général est tombé si 
bas qu’une seule issue, une seule solu
tion se présente; l'asservissement. Et 
l’humanité aujourd’hui est livrée aux dé
linquances, aux terreurs; la religion qui 
devait, à l'origine, annoncer la paix in
térieure, pousse aux extrémismes et 
aux soifs fanatiques. Alors que, pour 
avoir été un témoin vivant, Komitas per
dit la raison, le monde, lui, cahincaha, 
poursuit sa route, en accumulant les 
horreurs. Telle est la résolution aveugle 
du siècle.

Ainsi l’homme est-il un témoin vivant, 
coupable et témoin de ses propres éga
rements, coupable par ses actes, cou
pable par son silence et son aveugle
ment.

— Crime, crime ! s'écrie souvent Sha
kespeare. Et l’acte une fois accompli, 
«lights! lights!» supplient, à coups de 
cris pitoyables, les témoins de la tra
gédie.

La lumière inonde le monde mais ne 
l’éclaire pas. La douleur éternelle est 
pour les survivants.

ԱՐՈՒԵՍՏ »-------------------------------------

* Pêle-mêle; voici quelques villes et 
pays dans le monde, non comprise la 
France, où existe une église arménienne : 
Soudan, Ethiopie, Chypre, Jordanie, I- 
ran, Liban, Bagdad, Quebec, Los Angeles, 
Bruxelles, Australie, Pays-Bas, Genève, 
Londres, Autriche, Allemagne, Russie, 
Suède, Ukraine, Bulgarie, Roumanie, 
Grèce, New York, Argentine, Montevideo, 
Sao Paolo, Venezuela, Le Caire, Madras, 
Calcutta, Bengladesh, Birmanie... et, par 
milliers, à l’abandon en Turquie...

( 1 ) Լ՛ու րի եյաչատրեան , «կոստան Զ ար
եանց Ւն Հենրիկ Եպսէնը», Համատեքստ- 
2002 (յօդուածների ժողովածու) , Երե
ւան , 2002, էջ 61-62 : Այսուհետեւ յղում
ները կու տանք շարադրանքին մէջ :

(2) Յակոթ Օշական, Համապատկեր ա- 
րեւմտահայ գրականութեան , հատոր ժ • , 
Անթիլիաս, 1982, էջ 410:

(3) «Կոստան Զարեան կը գնահատուի» , 
Զուարթնոց, 5, 1929, էջ 240- Constant 
Zarian, «The Pig», in Hiram Haydn and 
John Cournos (eds.), A World of Great 
Stories, New York, 1947.

(4) Յակոբ Օշական, Համապատկեր ա- 
րեւմտահայ գրականութեան , հատոր Զ • , 
Պէյրութ , 1968 , էջ 300 :

(5) Նոյն հեղինակէն նման տեսակի 
հաշուեյարդարի մը մասին տե'ս • մեր 
յօդուածը' «Դրական անհանդո ւրժողոլ- 
թեան ցաւալի նմոյշ մը» , «Յսլռաջ» , 2001 
Յունիս 14, էջ 2 :

(6) Կոստան Զարեան, Երկեր, Անթի
լիաս, 1975, էջ 355-359:

(7) Այս թոլոր գործերը մտած են Խու֊ 
չատրեանի խմբագրած «Նաւատոմար» (Ե- 
րեւան, 1999) հատորին մէջ: Լրացուցիչ 
նիւթեր ընդգրկուած են «Դէպի Արարատ» 
(Երեւան, 2001) ժողովածուից մէջ :

(8) Եղիշէ Ձարենցի անուան Դրակա
նութեան եւ Արուեստի Թանգարան , Կոս
տան Զարեանի ֆոնտ, թիւ 25 : Հոն պահ-, 
ւած Դարրինեանի 50 նամակները եւ 
տարրեր տեղերէ մեր հայթայթած Զաթ- 
եանի 5 նամակները (որոնք, սակայն, նա
մականիի ամբողջութիւնը չեն) լոյս տե
սած են «Բագմավէպ»ի 2003 1-4 թիւին 
մէջ :

(9) Մարկ Նշանեան, «Աո աս պե լակեր- 
տում», «Յաոաջ _ Աիսւք եւ Արուեստ», 
1994 Դեկտեմբեր, էջ 2:

ԲՈՀԱՎ

Բնութեան աոանց կանանչի 

արուեստով լեցուն :

Նկարը յազթեց

կտորը Սոթեց , դէմքը անհետացաւ :

Կոչը փորձութեան 

յուշատախտակի հեոացոլմը 

ապրողի լոյ սով :

***

Ես որ գնաց

կարծես ժամանակաւորը մնաց , 

տեւեց մինչեւ միւս ժամանակաւորը :

Ես զգաց,

կոտրուած ժամացոյցը 

ճանանչեց,

փոշիները ես հաւաքեց 

աչքերը փակեց, 

ստուերը կորսնցնողի պէս 

սահեց , մօտեցաւ անտաոին, 

գրիչը ձեոքին 'ես' ասելու համար :

Չէ՞ որ մուսաների աւանդութիւնն էր 

անտաոը :

»*♦

Եր աչքը իրերի պէտք չունի-

Պարպուած աշխարհում 

շրթունքներն են լեցնում 

անուններով :

Կոտրուած աչքով 

սկսուեցին ուրիշ աշխարհներ , 

կարկինի ձանձրոյթով 

ստացած ոտքի պտոյտը 

նեղութեան եւ անձկութեան 

ձայ նաւորումը :

Ամենայն անձով 

նա անուններ կանչեց, 

մտաբերելով աշխարհների շարքը 

իմ ձայնից յետոյ ;

*♦ »

Ամէն ինչ արժէք

երկրագնդի կեդրոնում,

բոլոր աշխարհ

ների ամբողջութիւն :

Ենչից դուրս,

ինչերի մէջ,

ոստայն , որ անշարժացրել է ժամերը , 

անդրադարձման ժամանակ 

չքացող ոստայն

ների կրկնում

երբ շրթունքները բացուեն ու փակուեն :

Fonds A.R.A.M
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méniens. Il avait disparu au début du 
XXe siècle mais a été redécouvert par 
D. K. en 1993. Quasi assurément anté
rieur au début du VIIe siècle, il peut pro
bablement être daté du Ve siècle. Ce 
pourrait donc être le plus ancien texte 
manuscrit (non lapidaire) en caractères 
arméniens. Avec les graffiti du Sinaï et 
de Nazareth publiés par M. Stone, ce 
texte donne aussi l’un des plus an
ciens exemples arméniens de texte in
formel, non sacré.

Aux pages 63-75, D. K. étudie la clas
sification des types d'écritures armé
niennes et commente chacun des quatre 
principaux types. A propos de l’écriture 
dite erkat’agir, littéralemen «écriture de 
fer», qui désigne l’onciale ou majuscul® 
il propose une étymologie convaincante 
de son appelation; celle-ci serait origi
nellement liée à la monumentalité des 
inscriptions gravées en onciales dans 
la pierre, avec un stylet de fer (erkat), 
cette écriture étant essentillement ré
servée, jusqu’au XIIIe siècle, aux textes 
sacrés, notamment à celui de l’Evangile. 
Bolorgir est le nom de la minuscule et 
désigne une écriture employée dès la 
période la plus ancienne, qui atteint sa 
perfection dans les documents ciliciens 
des Xlle-Xllle siècles (magnifique exem
ple, p. 72, de la profession de foi du 
catholicos Constantin Ier, circa 1250), 
dominant dès lors jusqu’à la période 
moderne (c’est elle que nous voyons

Վ.Ծ&ՐԻՀ ԲԾ&ԻԼ

Մի քանի շաբաթ աոաջ 

հթգհց

մենապեաի մատի շարժումը

երկթի համար մտահոգոլած :

Վերադարձաւ Ամերիկա

հպատակութիւն փոխելով

երիտասարդանալով

ծպտուած հակառակութիւն

նամբաբներուլք գերիներին օգնել

երգելով եւ պարելով

(ւնքԸ իրեն հաստատելով

ծովափներում

ոումթերի իրագործումը

վիրաւորները դերասանական,

երթ աստղեթը վիրաւոթների մօտից

անցնում էին եւ անցնում,
տաք ու պաղ

մօտիկութիւն եւ հեռաւորութիւն :

Դժուար սէր, թայց սէր

թարեգալստեան նուէր յանձնեց

ծպտուած մոմերի

դեդեւկոտ լոյսը

սուրով պաշտպանուել

միայն մօտիկութիւն զգալոլ համար

կորսնցնել սահմանները

Այն ինչ որ փորձութիւն է կոչւում :

utilisée aujourd’hui encore sur les pages 
de Haratch). Apparemment traduisible 
par «écriture ronde», cette dénomina
tion ne renvoie pas en réalité à une 
forme ronde et D. K. propose de l’inter
préter comme «écriture complète», en 
quelque sorte «minuscule standard», 
par référence au sens «complet», «en
tier» du mot bolor.

Pour les deux autres catégories, l’au
teur rappelle que «notrgir» vient du latin 
«notarius» et correspond à une version 
cursive de la minuscule «bolorgir», 
version utilisée par les scribes officiels 
ou professionnels pour la commodité 
d’une écriture rapide. Enfin l’appellation 
moderne de «sheghagir», l'écriture cou
rante ligaturée, ne proviendrait pas, se
lon Adjarian (p. 36 et 75), de la racine 
«chégh» (incliné), mais de «chîgh» ou 
«chugh» qui signifie «fine tige» et ren
voie à la finesse de cette écriture.

Le dernier chapitre introductif, rédigé 
par Michael Stone (p. 77-105), est consa
cré au développement de l’écriture ar
ménienne. L’analyse déscriptive qui y 
est faite (p. 78-98) de l’évolution de la 
forme de chaque caractère de l'alpha
bet constitue une sorte d’introduction 
et de commentaire pour les deux im
pressionnantes tables chronologiques 
qui clôturent l’Album: celle où sont ras
semblées les séries d'alphabets (p. 512- 
531) et la table d'évolution synthétique 
de chaque caractère, dit «Vector table» 
(p. 532-541). Quant à l’étude chronologi
que placée aux pages 99-105, elle vient 
en complément de celle de D. K. sur le 
même sujet (p. 63-75), et aurait sans 
doute gagné à être adjointe à elle, de 
même que le passage (p. 104) sur la 
relation entre les types de lettres, ques- 
ion également évoquée dans la partie 
de D. K.

4. Observations et commentaires

L’auteur de ces lignes, comme proba
blement la majorité des lecteurs qui 
prendront connaissance de la publica
tion considérée, voit deux évidences 
s’imposer immédiatement :

1. L’importance de l’objet de l’ou
vrage: l’écrit, les textes écrits, sous les 
diverses formes de leurs supports -ma- 
nuscrite-livresque, monumentale-épigra- 
phique et mineure-appliquée-, occupent 
une place considérable dans la culture 
arménienne ancienne et moderne. Cette 
constatation permet d’emblée de mesu
rer la signification d’un nouvel ouvrage 
académique consacré à la science des 
écritures anciennes: l’épigraphie.

2. La valeur de la publication recen
sée: c’est un ouvrage de grande am
pleur, rédigé par d’éminents spécialis
tes, faisant largement appel aux tech
niques informatiques, très soigneuse
ment réalisé et abondamment illustré.

L’opinion très positive que l’on s'en 
fait est donc aisée et rapide. Quant aux 
quelques réserves ou observations qui 
peuvent être formulées, elles sont for
cément marginales et sans grande im
portance au regard de la qualité de 
l'œuvre réalisée et de l'apport qu’elle 
constitue.

Parmi les éléments qui confèrent au 
travail ici présenté sa valeur, le corpus 
de séries alphabétiques est particulière

ment appréciable. Nul doute que ce 
précieux instrument permettra aux cher
cheurs de suivre de manière détaillée, 
avec finesse et précision, le développe
ment des formes des caractères armé
niens, et qu’il facilitera la datation des 
manuscrits non datés; cet objectif ré
pond moins à une nécessité pressante 
dans le domaine arménien que pour les 
manuscrits grecs ou latins, car les ma
nuscrits arméniens sont pour la plupart 
(60%) pourvus d’un colophon daté, mais 
il n’est pas négligeable, en particulier 
pour les importantes pièces anciennes 
non datées.

La valeur de l’ouvrage recensé est 
renforcée par la qualité et le nombre 
des photographies, presque toutes spé
cialement prises pour l’album. Grâce au 
grand format du volume, pratiquement 
tous les spécimens de pages manuscri
tes, de même que les cinq documents 
d’archive, sont montrés en grandeur 
réelle. Sur un plan secôndaire, il est re
grettable que, pour les photographies il
lustrant les très importantes inscrip
tions de Tekor (ill. 2 et 3, p. 14 et 15), 
qui sont les premières datées de l’épi- 
graphie arménienne (fin du Ve s.), on 
n’ait pas choisi les meilleures de celles 
que possède le Musée d’Histoire d’Ar
ménie. Pour comparaison, on pourra voir 
ici une photo d’archive du portail ouest 
de Tekor, que l’auteur de ces lignes 
avait obtenue du musée d’Erevan il y a 
une vingtaine d’années.

Dans cet album conçu comme un ou
til descriptif, les auteurs ont choisi de 
ne pas prendre position sur les ques
tions controversées relatives au déve
loppement de l'écriture arménienne, 
mais de donner le plus possible d’infor
mations objectives pour servir à de fu
tures études, par exemple sur différents 
types d'écriture, sur des écoles régio
nales... Rares sont donc les jugements 
qui pourraient se prêter à des discus
sions, comme les questions de data
tion, où l’on sait pourtant que les au
teurs auraient des choses à dire. On 
note par exemple avec intérêt (p. 43) 
que l’Evangile n° 10680 du Matenadaran, 
qu’A. Matevossian date du VIIIe siècle, 
est plutôt considéré par D. K. comme 
une œuvre de la fin du IXe - début du Xe 
siècle.

Les auteurs ont également choisi, à 
raison, vu la spécificité et le très grand 
volume de l’ouvrage, de ne pas traiter 
des questions techniques relevant de la 
codicologie, liées par exemple aux pro
priétés du parchemin et du papier... 
Aussi faut-il supposer que la splendide 
reproduction de la reliure d’ivoire de 
l'Evangile d’Etchmiadzine (ill.6, p.27) est 
placée là moins pour donner un unique 
exemple de reliure, non vraiment justi
fié par le propos, que pour le plaisir des 
yeux. Et si tel est l’effet recherché, il 
est parfaitement atteint.

Quelques peu contestables sont d’au
tres choix des auteurs, notamment celui 
de ne pas inclure dans l’étude, ni même 
de mentionner les questions de liga
tures, abréviations et combinaisons d,e 
lettres auxquelles on recourt pour éco
nomiser l’espace, les nomina sacra, 
contractions comme celle de YS K’S 
pour Jésus-Christ, les divers mono
grammes, cryptogrammes, idéogram
mes, ces signes utilisés pour remplacer 
des mots courants, les lettres ornemen
tales en forme d’homme, d’animal, d’oi
seau, de végétal... si prisées en Armé
nie, les questions de ponctuation, les 
procédés de numérotation et de data
tion, les signes musicaux... Il est clair 
que ce choix s’explique par le souci de 
ne pas surcharger un album déjà très 
riche. Mais quelques mentions et illus
trations auraient peut-être pu être insé
rées pour une plus complète présenta
tion de l’ensemble de la matière.

On peut aussi regretter que la déci
sion d’écarter du champ d’analyse tous 
les supports d'écriture autres que les 
codex ne soit pas argumentée; elle est 
seulement mentionnée, très brièvement,

aux pages 7 et 78. On pense ։ 
mier lieu aux textes des jn npre’ 
gravées, mais aussi à ceux écritCr'Pti°ns 
nombreux autres supports- m SSUrde 
peintures, œuvres d’art andin,°Sa'ques՛ 
qui pièces d’orfèvrerie et h telles 
et broderies, céramiques, ou 6ո°ձ?Բ'1Տ 
monnaies, sceaux... On sait ou ? r aux 
répandu en Occident depuis ,e v?6 
veut que la paléographie ne s'n 
que des écritures livresques tanH Pe l’étude des inscripS’tt9^ 
constitue le champ de l’épig^f airfs 
«tradition» paléographique arrZ La 
elle, est différence: sans nierT’6""6' 

ficité des études épigraphiques (£ 
frement des inscriptions lapidaire? »i ’ 
associe généralement dans les 2m 6 
paléographiques (consacrées à |’հւ?Տ 
et à la forme des caractères d ! T 
bet] les divers suppo^X^'^ 

gissant de I Armeme, pays où les faÇg 
des des monuments d’architecturP » 
de véritables livres couverts Si,* 

on pourra donc s étonner qu'un aih. m 
de paléographie se contente de faire 
figurer six images d’inscriptions sa 
en prendre compte au moins que|quesS 
uns des innombrables et très précieux 
textes graves, souvent précisément da 
tes, et ceci d autant plus que |’սո çjes 
auteurs, M. Stone, est un épigraphiste 
reconnu qui a récemment publié d’im 
portantes et très anciennes inscriptions 
arméniennes de Terre Sainte. Compte 
tenu de la pratique arménienne, peut-

r LC-h°ÎX ,des auteurs aurait-il pu 
faire I objet d’une brève explication, 
précisant que la paléographie dont il 
s agit ici s’entend au sens restrictif oc
cidental et n’englobe pas les écritures 
gravées ni celles appliquées sur d’au
tres supports?

C est par exemple en raison de ce 
parti pns d’une paléographie exclusive
ment livresque que la période précoce 
de l’écriture arménienne est située (p.5) 
aux IXe-Xllle siècles, alors que du point 
de vue de l’épigraphie, une telle pério
disation n’est pas acceptable: peut-être 
n’aurait-t-il pas été superflu de le préci
ser. Toujours en tenant compte de l'im
portance de l’épigraphie arménienne et 
en particulier des contributions de M.
S., on peut regretter que l’album ne 
comporte aucune photographie des ins
criptions découvertes au Sinaï et à Na
zareth. Rappelons que plusieurs de ces 
graffiti (deux de Nazareth et six de 
Sinaï) peuvent être datés, d’après M.S., 
du Ve siècle, peut-être même du début 
de ce dernier, ce qui ferait d’eux les 
plus anciens spécimens d’écriture ar
ménienne conservés, gravés peu après 
l’invention de l’alphabet.

Mais une fois encore, ces quelques 
observations ne diminuent en rien la 
valeur considérable de l’album recensé. 
Celui-ci constitue sans aucun doute un 
apport très appréciable à l’arménologie 
et un outil indispensable aux recher
ches ultérieures. Outre son intérêt pour 
la paléographie proprement dite, outre 
notamment son approche novatrice de 
l’étude des caractères, il comporte de 
précieuses clés qui permettront d'affi
ner la chronologie des manuscrits armé
niens et donc d’approfondir l’étude de 
la langue, de la littérature et de l'art ar
méniens.

Patrick DONABEDIAN

(1) 8 • Տաշեան, Ակնարկ մը հայ
դրութեան ‘էրա J ■ Ո ւ-ս nt-մն աս է ['"‘■fi

Հա յոր գր չո ւթեան ա րուե ստէ՛ն , Դր
1898 :

(2) Դ- Յռվոէփեան, Գրչութ^1 Հ 
ւեսաը հէՀն Հայոց մկջ, ՎաւլարշապԱ»"- 
էջմիածին, 1913 :

(3) Հ • Անաււեան, Հայոց գրերը՝ 
նա, 1928- [նոյն վերնագրով, J* 
լած բովանդակութեամբ] , Երելսյ ’

(4) Ա- Աբրահամեան, Հայ"9 
դր չո ւթէւն ՝ ԵյւԼ՜՜ւսւԸ չ 1968 •

Imprimé sur les Presses du Journal «Haratch» — 83, rue d’Hauteville - 75010 Paris — Commission Paritaire No 55935

Fonds A.R.A.M



ԿԻՐԱԿԻ 
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 9

DIMAN CHE 
9 NOVEMBRE

ՄԻՏԲ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ
ԹԻԻ 297

ՀԻՄՆԱԴԻՐ' ՇԱԻԱՐՇ ՄԻՍԱ-ԲԵԱՆ (1884-195?)
(J NUMERO: 1 €

ԻՆ*Բ, ՎԱԶԴԷՆ ՇՈԻՇԱՆԵԱՆ
ՆԿ' ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

79ՐԴ ՏԱՐԻ _ ԹԻԻ 20-811
.jinwjg՜1»**֊ ■ ՜—:----------- —-—........... ..................................֊

Fondateur 8CHAVARCH BCXSSASIAN 79° ANNEE — N° 20-811

Շ ՈՒՇ ԱՆ Ե ԱՆ -100-Շ Ո Ւ լr Ա ï. Ե Ա Ն _ 1 o 0 ֊ Շ Ո Ի Շ Ա Ն Ե Ա Ն - 1 0 0 -.ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ 1Q 0 - Շ Ո Ւ Շ ԱՆ Ե ԱՆ֊1 0 0

ՆՏՈԻՄ U'I‘

ոաղճ ր
ր ճ>ս ա ր-

Գրագէտ մըն է վազգէն Շուշանեան, որուն արտադրութեան ,
{.նջն է : «Ինք» ըսելով ի՞նչ պէտք է հասկնայ . Շուշանեան անհա՞տը , 

ղը, գրողը, թէ պատմ ասանը, որ կը յա յանու ի առաջին դէմքով իբրեւ, ոլա- 
սւոսմին կամ նախադասութեան ակրը : Անկասկած այս բոլորը կը բնակին ին- 
ըին մկջ , բայց ասոնց կողքին կայ նաեւ, ուրիշ մը :

վերջերս հրատարակուած երկերէն մէկուն' «Խ առնի խ ո ւռն» ին մկջ ("ելէ 
ուրիշ դրադէաի գրչին տակ նման խորադիր անհանդ ոլրժելի պիաի ըլլար) կը 
դրկ. «Անընդհատ զրոյցի մկջ եմ ինքս ինձ հես, -. Երկու ու մերթ բազմաթիւ 
մարդիկ' խօսակցութեան մկջ են հետս: Ու անընդհաա ուրիշ մէկը' աաժանե- 
Ա՚օրկն ապրած ու շուտ ծերացած , ժօռատ , թշուառական , ծամածուռ ու զէշ 
մպտով մէկը կը նայի ինձ. _ այս մարդուն ու այս մարդոց նո՛յն մարմնին 
մկջ»֊. Բազմաթիւ մարդիկ ել ուրիշ մը, նոյն մարմնին մէջ՛. Կարելի է ան

շուշտ այդ ուրիշը խորհրդանշան մը նկատել, բայց ինչի՞ ել ինչո՞ւ անպայ
ման խորհրդանշան : Երիտասարդ դրողին դիմաց' անոր մի՞լ ս ր ՝ անոր ապա- 
գա՞ն, ծե՞րը, մանաւանդ որ գրողը չիլ դադրիր ակնարկոլթիւններ ընելէ ե- 
րխտասարդութեան նուաղումին :

[էսի կարելի է՛ : աfi է ո ր աեղի պիտի չունենար ինքն

իր հետ ՝եթկ այղ nLrb^lL Գ[,ՈԳ ^UH վերածած ՀԸԸ/Ա*]1 հթսյէամերմ՜ բեկորնե- 
րրւ.» : Հր ո ւշ ւսն ե ան կը [սօսի արդէն բազմաթիւ մարդոց մասին որոնք կան 
ինրին մէջ՝ եւ որոնցմէ ան[ատ կը թուի այղ ոլ[՚[1լ[Լ' Սն^ատ^ անշուշտ ՝ այն 
չափով որ այդ մարդիկը կը կրեն իրենց մ ԷԼ ո ւր իշո ւթի ւնր , քանի որ ուրիշը^ 
տարբեր՝ ըլլալով հանդերձ մարդոցմէ՝ կո լ դա յ անոնց հետ։ Ինքը կեդրոնն է 
զրոյցին՝ կը պարունակէ ոչ միայն ինք—զինք ՝ իր մէջ բնակող միւսները այ՛
լեւ այդ ուրիշը։ Այնպէս մը որ նոյն ատեն այդ ոլրիչը դուրսն է իր հակ ա— 
կշռէն՝ ինչպէս (/֊ամանակը՝ հոս ապառնին ՝ որուն սակայն կը դիմէ ներկա- 
յին մկջ խ ouողը* առաջին դէմ քով խօսող մը միշտ ներկայի մէջ կը խօսի։

Ինքն ադրութիւնը բնորոշ եզրն է Հ/ ուշանեանի արտադրութեան ։ Արագը- 
րոլթիւևը՝ բանաստեղծական ւԼիպակը՝ վէ^ի փորձերը միշտ կը յենին այդ 
ինքնադրութեան։ Իր մեկնակէտին ու յանգման կէտին ունի այս «բազմաձայն 
VnJ3lL^ բազմաթիւ մարդոց հետ՝ ո ւր ի շի մը ներկայութեան։ Սովորական 
դարձած է խօսիլ Հյոլշանեանքւ ներքին ե ր կփ ե ղկո լմ էն ՝ որուն յայտնաբար նը- 
շանն եր էն մին է երբեմն դր ո •մ,ն Ւ սկ կողմ է տա րազուած հակադրութիւնը գա
ղափար ա պա շա [ն եւ զգայասէրին ՝ իմացական հարցերով համակուած մտաւո
րականին եւ երբեմն ամ՜աննոց ՝ առաջին մակարդակի սիրային պատմու- 
թիւններու գրագէտին ։ Մէկ խօսքով' մտածումին ու զգայութեան : ՛Երկ՛
փեղկումը պէտք է սակայն մեզ տանի այն շատ խորունկ հերձին՝ որ նշած 
զրոյցս l/Ը թուագրէ լ անմ իաւոր կը դարձնէ գրողը, որն որ կը խօսի այդ ինքին 
անունով ՝ կը յղուի անոր ՝ կը խօսեցնէ զայն , կ'անդր ադա ռնա յ որ այդ կո
տորակուած ի^քբ լծորդուած է ուրիշի մը։

Այդ հերձը Շ ուշ անեանի էջերուն մէջ անանուն կը մնայ՝ եւ բոլորս— 
վին անտեղի կ փորձել, ջանալ, ճգնի լ անս լ, անուն մը հագցնել: «Ալեկոծ
տարիներ»ու հատուածները դուցէ հարցը կը լուսաբանեն : Հերձը կը սկսի «ան
բուժելի մանկութեամբ» , սիրուած քրոջ մը մահուամբ, պաշտուած մօր մը 
կորուստով, վերջապէս անհետացումովը հօր մը, որուն համար մեռնելէն ա- 
ռաջ քոյրը կիսէ , «->/-/' Հայրը կէ ձ՛ե՛ւած» : Հայրը չէ մեռած , նոյնիսկ երբ կը 
պատմուին անոր մահուան պարագաները: Հայրերը չե՞ն մեռնիր, երբ կը 
մեռնին : Այս յարակարծիքը դժուար հանդուրժելի կ վերապրողկն , որ Շ ո ւ- 
չանեանն է : Ել այդ աղէտէն վերապրողը ո՛չ պիտի յսՀողի ողջցնել հայրը , ոչ 
ալ զայն թաղել: Մեռեալը կ՚ապրի, ապրողը մեռած է: Եւ ուրիշը կը բնորո- 

շէ կարծես այս երկդիմի կեանքե ու մահը:
Ինքնագրութիւնը կը սնանի զրոյցէն եւ հարկադրաբար կը յղուի ուրիշին: 

Շ ո ւշան ե ան ի մօտ այդ ս՛՜րիչը այլազան դիմակներ կը կրէ որ դրութիւնը հարկ 
է նուաճէ : «Ամրան դիշերներ»էն (1930) մինչեւ «Դառն հացը» (1940) Շ ո լ-
շանեանի արձակը յաճախ դէմ յանդիման կը զանուի ս է րին ու ասոր տար
բեր տ կներուն , ինչպէս «Բանաստեղծը եւ կինը» խորադիրը կը թելադրէ եւ կը 
թուի կր [շն ե լ այլապէս ծանօթ բանաձեւը «Նկարիչն ու մօտէլը»: Այդ սէրը, 
գլխադիր կամ ոչ, մերթ Փարիզն է կամ պոռնիկը, մերթ քոյրը կամ մայրը, 
մերթ ալ «Խառնիխուռն»ի «վերջնական հարսը» {ինչ որ չի նշանակեր որ այս 
բոլորը հա,! արժէք են իրարու) : Գրողը ասոնց ներկայութեան , անոնցմով, կը 
զրուցէ ինքն իր հետ: Զրուցած պահուն ականջ կը դնէ այլուրի մը. «Ես 

կ՚ունկնդրեմ ուրիշ ձայնի, նոր բառերոլ եւ նոր երդի»:
Որոշ չափով ինքնագրութիւնը ունկնդրութիւնն է այդ «ո լրի չ ձայնին» , 

տրամադրում մը այլին, Որ իբրեւ ուրիշ' ինքը կը հանէ իրմէ դուրս , դէպի 
ձայնը: Ուրիշը ձայն մըն է, այլապէս ինչպէ՞ս պիտի մասնակցէր զրոյցին: 
Սակայն անիկա որեւէ ձայն չէ : վերջնական հարս , կը կոչէ Շուշանեան : Ա՛ս
՛՛՛ի վերջքին) ձայնն է, ձիակը, որուն համեմատ միւսները չուքեր են, եթէ 
կարելի է ըսել , ձայնին արձագանգները : Միայն թէ այդ ձայնը չկայ մինա
կը: Իբր նոր բառ, նոր երգ, կը տարածոլի ժամանակին մէջ, աւելի ճիչդ կը 
Տորրած է Ժամանակը իր հետ, եւ գուցէ ասոր համար վերը կը խօսուի «ծեր»ին 
եւ հիմ ա «նոր»ի մասին: Ինքնագրութիւնը գլխաւորաբար այդ նոր ու ծեր, 
հին ո լ ներկայ, վերջի՛ն ու առաջին ժամանակը նկատի ունի , այն որ Շոլ- 
շանեանի դրութեան մէի կը աարազոլի մանկութեան կարօտի , երիտասար
դութեան սպառումի, մեռած-չմեոած հայրութեան ու մայրութեան , ընդ- 
հանրապէս բացակայութեան կերպերուն աակ : Գրող ինքը գիաէ էական պա
կասը t սր իրն է եւ որ կը ջանայ բառնալ , րառերուն մ էի աեղաւորել :

Ինքնաղր ո ւթի ւն ը հիմնականին մէջ գրականութիւնը, բանաս ա եզծո ւթիւ- 
նր կը կիրարկէ ուրիշի ձայնին նուաճումին ի խնդիր : «Խ ա ռնիխ ո ւռն»ի մուտ-
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Վերջին տարիներուն լոյս տեսան Շու- 
շանեանի ցարդ անտիպ երկերէն հետեւ
եալները • «Ներքին բնանկար» (Երեւան, 
1995) , «Մարդ մը որ Արարատ չունի իր 
հոգւոյն խորը» (Պէյրութ, 1998), «Օրա
գիր» (Երեւան, 1999), «Քրո՛նիկոն քնա
րական» (Երեւան, 2000), «Խառնիխուռն» 
(Երեւան, 2001) : Անտիպներու կարգին կը 
գտնուի տակաւին «Ալեկոծ Տարիներ» , որ 
Շուշանեան գրած է 1932-1935 թուա_ 
կաններուն , Փարիգ _ Նըմուր, ինչպէս կը 
նշդէ նշոււքը : Երկը ոչ ւլէսլ է, ոչ զուտ 
յուշագրութիւն է, ոչ օրագիր, ոչ ալ 
սոսկապէս լքտածոգական արծակ : Տաբա- 
րնոյթ Խորգերու վերաբերող ամբողջու
թիւն մըն է անիկա , ուր ծայրագոյն անձ- 
Սականութեան կողքին կարելի է հանդի- 
պիլ «յօդուածի» նմանող էջերու: Յամե
նայն դէպս* երկը մտաւորական ինքնա
կենսագրութիւն մը կարելի է նկատել,

ինչպէս վերը յիշած երկերուն մէկ կա
րեւոր մասը :

Այդ անտիպէն Գ1ուխ մը (երկրորդը) 
կ՛անջատենք այստեղ, անշուշտ իր թո- 
կանգակռլթեան համար, քանի Շուշան- 
եան կ՚անդրադաոնայ հարգերոլ որոնց ըն
թերցողը չի հանդիպիր միւս երկերուն 
լքէջ, նոյնիսկ «Մթին Պատ.անոլթիւն»ին, 
այսինքն' տարագրութեան, աղէտի փոր
ձառութեան ու վերադարձին, որոնք վրն- 
ոակա I դեր մը կը կատարեն Շուշանեա- 
նի արտադրութեան մէջ եւ որոնց գացող 
միայն ակնարկութիւննհր կան «Օրա- 
գիր»ին կամ գեղարուեստական արձակին 
մէջ : Եթէ այս էջերուն մէջ Շուշանեան 
ամբողջական պատկերացում մը չի տար 
իր փորձաոոլթենէն, մատը կը դնէ սա
կայն հիմնահարցին վրայ կամ դժուա
րութեան որուն բախած է :

ԱԼԵԿՈԾ Տ 11 Ր Ին Ե Ր
ՎՈՏԴԷՆ ՏՈՒՈԱՆծՈՆ
1932 — 1935 Փարիզ _ Նըմուր

Վերադարձի Սշմարսեր
Ինչպէս քիչ մը վերը ըսի, եթէ կեանքը 

շռայլ ըԱ111 J հետս ու քանի մը յաւելուա
ծական տարիներ շնորհէ' մտադրութիւն 
ունիմ մանկութիւնս պատմելու։ Հետե
ւաբար մէկ կողմ կը ձգեմ նաեւ աքսորի 
տարիները։ Մոխիրը դեռ տաք է ու մարդ 
կրնայ ձեռքերը այրել խաոնելով զայն։ 
Ինչ Ոը հարկ է համառօտիւ ըսել հետեւ
եալն է։ Այղ տարիները՝ որ խելասլտոյտ

արադութեամբ մը մեզմէ խլեցին ամէ՛ն 
ինչ ՝ կարծոլածէն շատ աւելի ծերացոլցած 
են զիս։ Մ*ր մանկութիւնը կրնար տոկալ 
այդքան փո րձերու ու պահել իր անմե- 
ղու թիւնը ։ Ինձ կը թուի թէ վաղիւ հա
սունցած տղայ մ ըն էի վերադարձիս։

Զորս երկար ու դաման տարիներ ոտ
քերս մաշեցուցած րւլալով Արեւե լքի

’ դրուած է* «Ի՜նչ կարեւոր ՝ հերոսական ՝ բացառիկ գործ կարելի է ի 
կասւար ածեթ ; Ջեմ դան դա ղի ր բոլոր այն էջերուն վ ր ու յ ՝ ուր գրողը կը խօսի 
հին յօդուածներուն ՝ նամակներուն ՝ օրագրին մաս լ՚ն: Կ' ուզեմ շեշտը դնել 
նախ' հաստատումին վբաJ որ կը կատարէ ան երբ կը նկատէ որ «մնայուն ՝ 
անհերքելի արուեստի գործ մը արտադրելէ չէ կրցած : Անտեղի է ինքնահաճ 
նարկխ՚ականութւ՚ւն մը փնտռել հոս : Կը բաւէ արձանագրել միայն ձախո- 
ղութիւնը • Աշ խ ա տ ան քը չէ հասած ա րդիւնքի ï «Բ՛սնի օրեր ու քանի ղխհլւ^ 
ներ անօգուտ էջերու ՛էլ։ ա յ' ա չքե ր ո լս լոյսը սպառած էի : Կը զգայի , ո[՚
դրելը կը յոգնեցնէ "լ կը ծերացնէ զիս , կը խլէ հաճոյքի ել լուրջ աշխա
տութեան յատուկ ժամերուս մեծ մասը: Երբ գեռ չտա երիտասարդ ու կարի 
ծարաւ էի երջանկութեան' համբաւը կը թուէր ցանկալի , մերկ կնՈջ մը պէս : 
Այմմ կը զդամ սակայն ՝ որ դրական ո՛ չ մէկ նուաճում կրնայ օղնել իմ կեանքս 
զօրութեամբ ի կատար ածելու՛» : Գրական գործը կատարումը պէտք էր ըլ-
լար կեանքին եւ ահա այդ դործր չէ նուաճուած ։ Երիտասարդութիւնն ալ 
սպառած է այլեւս։ Բացարձակ ու ջլտտիչ հաստատում կրկնակ կորուստի մը։

Գրական գործը կարելի չէ եդած։ Երնա^ր։ *Լյման խոստովանութիւն հաս- 
կրնա/ի կը դարձնէ Հ/Ոլշանեանի վիպային ճիգին անկատարութիւնը։ Գրա
կան դործր ի կատար ածել իբրեւ կեանքի կատարում կ^ենթադրէ որ այդ 
կեանքը ա ւա րսւած է արդէն : ո ւշան եանի գրողը կամ գ,[,է1՚Լբ էյուշանեանի

գ1՚ս՚է որ «անկատար ու բնթաgքին մէջ եղող ստեղծադործ դեղեցկու 
թեան մէջ Լ կեանքին տենդը» ։ Այո նոր հաստատումին մէջ կարելի է տես
նել տեսակ մը հրամարոլմ դրական ղործի կատար ո ւմ էն : Ա յն ատեն ի՞՛նչ է 
օրինավ իճակր բո լոր ՚սյ“ էջերուն, որոնք օբազիր ո, վէպ չեն եւ որոնք կը 
դիզուին «Խ ՛ո ռնիխ ո ւոն»ին , «'Ներքին դա շտ ան կա ր» ին , «Բրոնիկոն քնարակա- 
ն»ին մէջ, ռեսակ ձ՚ը ազատ, անկազմ սփռումով մը: վերջի՛նիս ներածական
նօթին մէջ գրողը կր նշէ, որ այդ հատորները կո լ տան «խաղաղ կամ ալե
կոծ ընթացքը կեանքի մը» ել թէ «ընթերցողը շուտով պիտի նկատէ նաեւ թէ
մէկ շունչով դրուած աշխատանք մը չէ ասիկա : Հետեւարար հարկ է որ քիչ 
մը որոնէ ն՛իւթին միութիւն ը» : Այս տողերը ճշգրտօրէն կը թելադրեն ինք
նագրութեան անկատար ընիձացք մը ըլլա լբ , ան՛որ կախումը ո լրի չէ մը. 
ն՛իւթին մ ի" ւ թիւնը բնւթերցողր հարկ է որոնւէ ինք: Ինքնաղրո ւթ իւն ը ար
տաքնապէս կը թուի անկատար բայց շարունակական ընթացքի մը արձանս։— 
դրութիւնը , բայց անոր հատուաՏնե րը կը բիսին ներքին, բազմաձայն զրոյ
ցէն, տեսակ մը անլուծարկելի անջատումի մը մէջ, որով ինքնագրու
թիւնը խառնիխուռն այլագրոլթեան մը կը նմանի: Հասկնալի է թէ ինչպէս 
Շուշանեան իր հին , հոս—հոն հրատարակած , ցրուած էջերը կը համատեղէ , 
կը բանի անոնց վրայ վերստին : Ինքն իր հետ կը կատարէ զրոյց մը, ուր հե- 
ւոըզհեաէ կը մօտենայ ուրիշին, ել այդ ուրիշը հիմա ո չ միայն կեանքի ըն
թացքին սահմանը եղող մահն է այլեւ գրըին միւս կողմը գանուող ընթերցողը :

Fonds A.R.A.M
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ճամ բանե րուն վրայ ՝ զրկանքէ ու չուա- 
ռո ւթեա ն, մէջ՝ մանկութիւնս կորսնց ու-* 
ցած էր իր մ պիտը , հոդիս իր ուրախու
թիւնն ու. մարմինս իր տարիքին յատուկ 
զուարթ անհոգութիւնը : Վերադա րձի յու- 
չե՜ ր : Մ արդ կրնա՞ յ միթէ պատմել այդ 
անթիւ ո ղբե ր դո ւթ ի ւնն ե ր ը : կ րնար ըլլա լ ,
"ր Ինեսւէս մայրս կ'ը"էր Իր դայրոյթԻ
մամերոլն՝ անզգայ մանուկ մը եղած եմ , 
բայց PnrL Ընթերցողը դատէ թէ անզգա յ 
մանուկ ի արա՞րք էր ինչ որ պիտի պատ
մեմ :

Գերմ ան ական վե րադա րձող զին ոլոր
ներու հետ Հալէսլէն Պոլիս կոլ գայէնք 
Մ ուտ րոս ի հա մ աձա յն ադր էն ստորագրու- 
թեն էն քանի մը Օր առաջ : ^'(Ւուալու- 
թեամբ հասանք Գոնէա ՝ ուր չորս տարի 
առաջ ձգած էինք մօրաքրոջս ընտ ան էքը։ 
Հաղփւ կառաշարը կանգ առած' ն ետ ուե- 
Յայ դուրս ու ուղղուեցայ քաղա քամ էջ : 
Երեք—չորս մամ թափառելէ ու պատէ 
պատ զա րնո լե լէ յետո յ , թրքական ա յդ 
որջին մէջ, լ, վերջոյ հանդիպեցայ հայ
րենակցի մը' որմէ անհուն հրճուանքով ի— 
մացայ թէ մօրքեռայրս ու մօրաքոյրս 
դեռ հոդ էին։ Աճապարանքէս մէջ եր
կաթուղակառքը ձգած էի առանց թիկ
նոցս ՝ իրերս ու ունեցած դրամս հետս 
առնելու : թէ էն չպէ1* ս կրնար ԸէէաԼ որ
բաւա կան կոկիկ գումար մր ունէի ՝ _ ա-
տիկա ոլրիչ պատմութիւն է։ թէեւ կա
յարանը ձգած էի մէկ—երկու մամ ո լան 
համար ու վերադառնալու մտադրու
թեամբ աչքի նշան մը կը բաւէր սա
կայն՝ որպէսզի մօրաքրոջս մօ՛տ մնայի։ 
Հայր , մայր , քոյր ու եղբայր յաւէտ 
կորսուած էին , կը վերադառնայի մինակ , 
անոք*. Երբ այդ զած դուռէն մտայ ներս' 
սիրտս զանգակի պէս հնչեղ : Պատերազմի 
խորունկ դիչերուան մէջէն ճողոպրած 
տղոլ հոգւոյս վրան' դուրէ գարուն էր : 
Բարե։—Աստծու բարին ու քիչ մը ար-
զ ունք*. Աետոյ մօրքեռայրս եկաւ քաղքի 
մարդու իր անոյչ լեզոլովը.

— Հա ծէ՜ , մեր ().նիկն ի , ինտոր ես նա
յինք . . .

_ Ւնւոո՜ր էի. . . Ու „՛չ ոքի մ աքէն ան
րաւ գէթ կէս—րերան ըսել թէ կրնայի 
կենալ*. Գ/խահակ ելայ դուրս , վերբո
ւս ին մինակ' տիեզերքին դէմ յանդիմ տն : 
Ո՛չ մէկ դա չո յն կրնար աւելի խորունկ ու 
թունաւոր վէրք մը ձգե։ պատանիի մը 
սրտին մէջ*. Զորս տարի մ՜ամ անա՛ կին կ բ- 
ծիկը քակած էի' ջերմէ դողացող ձեռքե- 
Ըով ։ յանգելու համար այդ դաման ճ ր չ- 
մարտութեան . _ կեանքին դէմ մինակուկ 
ու անզէն մէկն էի, մէկը որ պա ր տ ա ւոր է 
մազիւներով իր ճամբան բանալ : Վերրս- 
տին կտրեցի քաղաքը առանց կաթիլ մը 
արցունք թափելու սակայն*. Հէյ կիտի 
Աելճոլկեան ել Օսմանեան ասպատակնե
րու վաղեմի Իկոնիա, որ մանկութեանս 
վրայ տապանաքար նետեցիր , փողոց
ներդ ի՜նչ տաք էին ու իրիկունդ ի՜նչ 
զուարթ էր այդ օրը : Երր կայ արան եկա յ 
կառաչարը մեկնած էր արդէն , հետը տա
նելով պզտիկ հ արս տ ո ւթի ւես : Անկիւն մը 
կծկտեց այ ու քնացայ , վասնզի հպար
տութիւնս մեծ էր, ետ վերադառնալ կա
րենալու համար։ Հարկ էր անդամ մը եւս 
ընդունիլ կեանքը, իր դմնէ կերպարան
քով , իր տամանքով : Ու իրողութեան
մէջ հոգւոյս խորը ոխ իսկ չկապեցի , 
անչուչտ զգալով թէ այդ է կեանքը, այդ 
է կեանքին չարա չուք ու դէ չ դէմքը : 
Զգալով դուրէ թէ դեռ առաւօտ ը չկ ծա
գած ու կրնա յ չծագի լ բնաւ :

ելացնո ր հայկական fiի ւզանդի ոնը ր- 
սի սկսելէ առաջ , վասնզի իրապէս խե
լացնոր էին վերադա րձող բազմութիւ
ները ՝ որ աստիճանաբար Պոյէս ը ողո
ղեցին իրենց Նե ր կա յ ո ւթեամ ր ՝ իրենց 
ան յադ երջանկո ւթեան ծա րա ւո վ ՝ իրենց 
սանձազերծ կրքերով -.Անոնց խ ո ր տ ա կո ւաե 
հոգիները խ անդա վա ռ ո ւթե ան նոպ,ան\ե- 
րու մէջ ընդունակ էին ամէ՛ն ծայրայե- 
ղո ւթեան ։

Գոն ի ա   Պոլիս երկ ա թ ոլղադծին ւԼրայ
այսուհանդերձ դեռ սարսափը իրենց 
կրունկները կը լզէր : Գոնի ա Jb կա յա րանը 
ողողուած էր բառին բովանդակ առու
մով ։ Ու իրական ճակատամարտ մր տե
ղի կ՚ունենար ամէ՛ն անդամ որ կառա
շար մը հասնէր։ Գաղթականները իրենց 
խայտաբղէտ հակերով կը խո լմ՜է ին եր
կաթ ո լղա կա ռքերո ւն մէջ ու գրեթէ իրար 
կր բղքտէէՆ տեղ մը գրաւելու համար։

Ա պաս մ ան աղտոտ սրահին մէջ անկիւն 
մը երկնցայ , քի չ մը բան ուտելէ յետոյ։ 
fini րեբա խտարար տափատիս գրպանը 
քիչ մը մանրուք դրամ կա ր , rjJ1u դէչ- 
աղէկ Պո լիս նետելու չափ : թուրջս աղ— 
մըկայարոյց ու ջղային բազմութիւն մը 
կը ջանար տեղաւո րո լի լ դիշերուան հա
մար։ Գմո լա ր ո ւթեամ բ յս^ողեցայ տախ
տակամածին^ վրայ երկննալ ու փորձել

հանգչի f օրուան յուղում էն։ Հակառակ 
մութը իջած ըլլալուն' սրահին աղմու
կը հետզհետէ կը սաստկանար ։ ք'ոԼոԸԸ 
միասին ու բարձրաձայն կը խօսէին։

ա յ մը, ա նկիլն մը կծկ տած , մինա- 
կուկ կ^երդէր. իր ձայնը ան]ոյշ ու վէ- 
րաւորեալ էր յ Մ չ ոք էրջ°րէն կը հաւա
տար թէ պատերազմը լո կ մղձաւանջ 
մըն էր այլեւս ՝ թէ խաղաղութիւն էր
երկբՒ վրայ՝

Մ ուա դրութիւն չունիմ ա յդ դիշերուան 
տպալոր ութի ւննե րս պատմել՝ թէեւ ա- 
մէ՛ն ինչ նոր ու յուզիչ կը թուէր։ Այ\մ է- 
ջապէս քովս երիտասարդ կին մը կար , 
ՈԸ յայտնապէս կ'ոլզէր խօսքի բոն ո լիլ 
հետս ։ fiJ ո շո ր ու սեւ աչքեր ու նէր, դէպ
քին վրայ միշտ անձնուէր մպիտ մը կար ։ 
փպտեցայ իր պզտիկ աղջնա կէն ու մէ
կէն բարեկամ ա ց ա 1.ք î Կ էս մամ յետո յ 
տրդէն իր պատմութիւնը դիտէի։ fi է լ-, 
թանի ոյ շրջանէն էր։ Ամուսինը մեռած 
էր պատերազմի առաջին տարին ։ *Ոաղքէ 
քաղաք թափառե լէ յետո յ' Ատ անա տա
ճիկ հարուստի մը տունը աղախին ելլած 
էը ու զինադադարի առաջխՆ լուրերո ւն 
հետ գիշերանց փախած։ Տրտմութեամբ 
կը դիտէր աղջնակին քնքոյ շ դէմքը՝ մերթ 
ընդ մերթ խզելով պատմութեան թելը 
ոլ մարդ այն տպաւորութիւնը կը կրէր 
թէ օտարէն շահած է ղայն։ fy ի ս ամու
թին մէջ կիսաձայն ես եւս պատմեցի 
կեանքս ու ինձ թուեցաւ թէ < ոգիս աղա- 
տեցալ իր բեռէն տյդ դիշերուան հա
մար ։

Գանդաղօրէն աղմուկը սկսաւ աղօտնալ 
ու ղէշէբը ա յս ոլհանդե րձ իր սեւ պա
տանքին տակ ծածկեց վերադարձողնե- 
րու մ տ ա հ ո գո ւթ ի ւնն ե րն ու ե ր կչոտ յո յ- 
Աը, իր բարի վերարկուն ձգեց անոնց 
զրկանքէ խոնջ մ արմ ինն եր ուն վրայ։ Հա
կառակ յոգնած ըլլալուս չէի կրնար քը- 
նանայ՝ վասնզի հոգիս արթո ւն էր : Ամի ս- 
ներէ ի վեր առաջին անդամ Ըէէտլով կը 
յՒլէՒ մանկութիւնս ։ Կտրելէ® էր միթէ 
հաւատալ թէ իրապէս վերստին պիտի 
տեսնէի մեր հայրենի քաղաքը։ Կուշտս 
հանգչող երիտասարդ կինը եւս չէր քը- 
նանար ու կա րծես կը դիտէր զիս ՝ Ւը 

խորունկ աչքե բովը։ քսանութ տաբու մը 
կար ու սիրուն ՝ սիր ելի կը թուէր ։ Պա
տանութեան յատուկ յեղակարծ խանդա- 
վառո ւթեամր մը համակրեցայ իրեն՝ 
բայց չհամարձակեցայ լռութիւնը խզել։

Պոլիս՝ մէկը ունթս՝ հարցուց մեղ- 
մ օրէն :

Պատասխանեցի թէ մօտիկ ազգականր- 
նեը ունէի , բայց կ'ո լզէի քաղաք վերա
դառնալ։ 'Ոաղց րո ւթեամ բ կը նայէր ալ
քերուս ու նայուածքը մոռցուած ՂԸդ~~ 
ւանքներոլ պէս անոյշ էր ։ Կամաց կամաց 
ղյՒյէս անցած բո լո ր արկածներուն կր- 
ծՒկը քակ^^Ւ » մինչեւ որ քունը ծանրա
ցաւ կոպերուս վր ա յ : Գի շե ր ո լան կ է~ 
սուն սակայն կայարան մտնող կառաշա
րի մը աղմուկէն ընդոստ արթնցայ ու 
վերստին դէմ քիս փրայ զգացի իր հայ- 
ետցքը։ Կառաշարը հազիւ քանի մը 
փայրկեան կանդ առաւ՝ խուլ աղմո ւկ մը 
յարոյց ու կրկին ընկղմեց ալ խորին /ը- 
ռո ւթեան մէջ։ fi ո ւնն ի գլուխս կը զգա
յի ջերմօրէն անոր մարմնին մերձաւորու
թիւնը՝ ծունկս կը դպէ ր զիստին ու այն
քան սեղմ ուած էինք՝ որ կարելի չէր հե
ռանալ։ Ջոր տախտակին վրայ պառ
կած Ըէէալո վ անդամներս կը ցաւէին } 
fiiu րութեամ բ տոպրակ մը դրաւ գլխուս 
տակ ոլ այդ շարմման հետեւանքով իր 
ծէծեր ո ւն ծանրութիւնը զգացի կուրծ
քիս վրայ։

Հետեւեա լ առաւօտ կայարանին մօտա
կայ պարտէզի մը եզերքէն կը վերադառ- 
*հայի երբ զայն տեսայ պաշտօՆեաներու 
բնակարանին նրբա նցրթն մ էջ , երի տա- 
սարդ պաչտօնեայի մը հետ, որ կռնա- 
կէն գրկա^ էր զա յն : Ան չո լչտ ծիծաղե
լի կրնայ թոլիլ ինչ Որ պիտի ըսեմ , մա
նաւանդ այդ չորս անիծեալ տարիներու 
րն թ ա ց րին տ ես ածն եր էն յետո J * * * րա յց 
Լսորոլնկ ցաւ մը զգացի : Մէկը այն ցաւե
րէն , որ բամակը կը յորդեցնեն :

Նոյ.՚ւ իրիկունն իսկ վե րջապէս յս^ո- 
զեցայ սպրդիլ Պ ո լիս մեկնող երկաթու
ղակառքի մը մէջ ու դիպուած ը ուզեց ՝ որ 
կըկի1^ այղ երիտասարդ կնոջ քով իյ
նամ : Գիշերը տեղաւո րուե լու վրայ էր 
1‘ԸԸ կառաշարը խուլ հ ելքով մը ձգեց 
կայարանը։ Օդը ցրտել սկսած էր ու ա- 
ռանց թիկնոցի կը մսէի՝ թէեւ բեռնա
տար կառքը լեփ—լեցուն էր ։ Գէմ քիս վը- 
րայ կը ՂԳայՒ երիտասարդ դրացուհիիս 
րաղցր հայեացքը, որ խռլ յուղում մը կը 
պատճառէր ինձ ու անորոչ երկիւղ մը։ 
Բարեբախտաբար անկիւնը, քի չ մը հե
ռս ւն կիսամոլթին մէջ կԴրեւար եանօթ 
դաստիարակ ու դպրոցական գի րքե րո լ 
հեղինակ Մինաս \քալեանի հայրական ու 
խոհուն դէմքը* Այմմ տարիներ վերջ

մ ան րամա սն ո լթ ի լննև ր ը չեմ յԼ՚չեր' Ըայ11 
ինձ կը թուի թէ Մ ա լե անը շրջապ ատ ո լած 
էր ըևտանիքով : Ջեմ յիշեր ի՛նչ պարա
գաներու տակ fi[t^u հանդիպած էի ույդ 
ընտանիքին ու աղօտօրէն* կը մտաբերեմ 
որ շատ ազնիւ վերաբե րում մ ը ցո յց տ ցե
լած էին ինձ հանդէպ յ երական հրճուանք 
ձ*ը ու ապահ ովո ւթի լն զգացի վերստին 
տեսնելով ղի րենք : Կծկուած չո ր տախ
տակին վրայ ու ականջներս լարած մը- 
տիկ կ^[^էի ալեանը՝ մինչ կառաշարը 
ձանձրացուցիչ դան դա զո ւթե ամր կը յա
ռաջանար ։

են\չ որ ղփս կը ճնշէր սակայն դիս շըր- 
ջապատ ո ղներ ո ւն անձկու թիւնն էր î Ո՛ չ ոք 
կը հաւատար, հակառակ բացայայտ ի- 
բոզութեան , թէ պատերազմը վերջացած 
է ու մղձալանջը փարատած : Գուցէ նա
եւ առաջին անգամ ըլլա լո վ , վերադար
ձի ճամրուն վրայ՛, մարդիկ կը զգային 
իրենց կորուստներուն մեծութիւնը, կը 
յԻեՀԻ^ ե ռե յն ե րն ոլ կր կչռէին ողբեր
գութիւնը , որուն հանդիսատես եղած է- 
ին։ Եը մտածէին- նաեւ երկիլղալի վազ- 
ւան\ վրայ աւերակուած տուներուն , ան- 
տէը լքուած պարտէզներուն : Անցեա լր 
պիտի վերադառնա ր արդեօք, ապադան 
սլիտի նմանէ ր միթէ անցելոյն ï Ո՞վ ոլի՜“ 
տի փոխարինէր մեռելները, ո՞վ պիտի 
գտնէր կորսուածները։ Ո՞վ ինչով ւզիտի 
վերսկսէր իր նո ր կեանքը :

Գէմքս պահած բազուկիս վրայ, հ ո- 
դիս խառնակ ու անհանգիստ' կր ջա- 
ն^տյի յուզումներու այդ խառնիճաղան
ճին մէջ պայծառ կէտ մը որոնել։ ճըչ- 
մարտոլթեան\ հաւատարիմ մնալու հա
մար պարտաւոր եմ ըսել թէ իրապէս տա
ռապիլ սկսած եմ միայն քանի մը տարի 
յետոյ։ Բարոյական ցաւերը սովորական 
վէրքերու չեն նմանիր։ 'Հարուածը կ'ըն
դարմ ա ցնէ մ արդը ու վտանգին դէմ ի 
յայտ բերած ճիգը մամանակ չի տար են
թակային իր վիչտն ու. մ որմ ռքր բանտ- 
ձևւեչու։ Մէկ խօսքով տառապանքներ ր 
ՈՐՈՀ- յալղաղո*֊մով կը սաստկանան ՝ որոշ 
հեռաւորութենէ ո լ տարածութենէ մէ- 
այն կ երեւան ՒՐ^^Յ է րական տարողու
թեամբ։ Մէնչեւ որ համեմատաբար խա- 
ղտղ տարէներ չղէղոլէն էրարու •Lr ա յ ու 
մարդ բնականոն կեանքի մր ճաչակն ու 
ուրախութիւնը չվերագտնէ' չի կրնար իր 
խո րինւ ողբերգութիւնը ըսել ։ Ասիկա ճըչ- 
մարիտ է ո՛չ միայն անհատներոլ, այլեւ 
մողովոլրդներո ւն համար։ Մարմնական 
մասնակի հ ան դս տո ւթի ւն մը պէտք է, 
յարաբերական խաղաղութիւն մը, որպէս
զի հին վէրքերը կոտտալ սկսին։։

Այս վերջին տ ասն ամեա կին բազմաթիւ 
^քԻէներ, որ կը պատկանին պայմանա
դրական , տափակ կամ աղէտէն, հեռու 
ապրած մ ա րդոց ան ընդհատ սեւով ճեր
մակի վրայ, խոչոր անմտութիւն մը գրի 
առին։ Ինչո՞ւ համար, կ՚ըսէին այդ ան
կարողները, նոր գրողները չեն պատմեր 
մեր մ ո ղո վր դին\ եզակի ողբերգութիւնը : 
JO սրունկ ու անծտ յ րած էր է ա յդ տառա
պանքը ՝ կ^ըսէէն ու ո՛ չ մէկ նէւթ աւելէ 
այմմ էական է ու կերպով մը բարոյա
կան անխուսափելի պարտք կը դնէին երի
տասարդներուն վրայ, որ արիւնով դրի 
առնեն այդ անօրինակ զահանդանքը։

Լծաւարէն դուրս ճողոպրողը սակայն 
նախ կԴրդէ լոյսին քաղցր ջե ր մ ո լթ իւնր ։ 
Յոյսի է՛ն զուարթ ու լուսաւոր երգերը կր 
յաջորդէն հմ ա յա թափ ո ւթեան , հոգեկան 
անկման մամերու։ խաղաղութիւնն է, որ 
քադդր է ու երգելի ա չխա րհ աս ա սան ո— 
ր n տ ո լ.մն ե ր էն յետոյ։ Պատերազմի անափ 
դիչերէն տամանքով դուրս եկողները ,
՛Լիրաւոըեալ ու սրտաբեկ , նախ ստիպ- 
ւած էին վերագտնել կեանքի ճրհուանքն 
ու անդորրութիւնը, որպէսզի կարելի ըլ
լար բաղդատութեան եզր մը հաստատել։ 
Եը կրկնեմ , հա րուած ը ստացած մամա
նակ մարդ կը չչմի ու աւելի յետո յ է մի- 
այն որ մարմնին բո լո՛ր զ դա յ ո ւն մասե
րով , Երբ առողջութեան առաջին ն չան- 
ները յայտն\ոլին , անորոչ կերպով կը զդա լ 
կատարուածը ։

մէկն եմ օրինակ աղէտը ամ րողջ 
ումգնոլթեամր ապրողներէն ։ Ոչի՛նչ մը- 
նացած է կեանքիս մէջ, որ խորչակահար 
եղած չըլլայ' բայց քանի մը տա րէն և ր է 
Ւ lL  ̂P է մէայն որ սկսած եմ անցելոյն 
անդունդը խորաչափել ու գլխու պը- 
տո յտ ունենալ ։ Այս տասը տարէներու 
ընթացքէն հարէլրաւոր Հայեր ճանչցահ

ոլ- կրնամ վստահութեամբ Ըս^Լ է^՜է 
քէչնրը տյս ումղնութեամր ՝ ա յս տա
ման ելէ յաճա խանքով կ  ̂ապր էն մեր 
մողովրդի ողբերդութէլնը ։ Տտրէներէ է 
վեր արդէն անցելոյն ու ներկայէն մ էջել 
կը ճօճէմ վէ րա ւո ր թռչունէ մը պէս ՝ 
nr Ւր խորտակուած թեւերը կը փորձէ 
բանալ գէթ էր բո յնէն մէջ մեռնելու հա- 
մար ' գէթ անգամ մը եւս րարձրէն արքա
յական ԼոյսԸ ողջունելոլ համար։

Ամէ՛ն եղանակ, ամէ՛ն երսւյ.լԱւ 
սակայն իր գործիքը ունի*. ա լ "Հ 1”֊ն 

հարկոլ ու սանձաբեկ փոթոր!,լ , 
լփ չէ նուագել , խուլ բառերով ^Ա'1'ե՜ 
ծանր դանգիւններով հադագե, հոյ'1"'1^' 
սրնգի մը վրայ։ Բարեմիտ խրԼ^ 

ն\երը՝ _ որ իրենց պատոլէն հյԱլքա
Լ

չէ ռր խուսափած են Եղեռնէն, , ն P 
նախ իրենք ա զգան չանը տալ : ‘
ատեն զգան նաեւ թէ ի՛նչ խորոլն^ոլ 
բռւմելի ցաւ մը կը ծուարի մեր հ„„Լ' 
րուն խորը չկարենալ արմանի Ոլ մեծձԱ' 
յելռւչ գեղեցկութեամբ մը մեր J.„ 
■ԼըՐԳՒ կիսոլն մահը ողբալ, անո"^' 

տանելի կեանքին եղերական պատմոԼ 
թէւնը ըսել :

Անչուչտ այդ նոյն դպիրները անմի^ 
պէս կրնան օրինակներով խօսիլ. 
արմէք ունին օրինակները նման աար ' 
գաներու մէջ ։ Ամէն մարդ ոլ_նի ի՛ր ա ' 

քի1, տուայտանքն, ոլ ի՛ր ո ղբե րդո^թք, լն 
Ու ամէն մարդ օրինակ մըն է * Հար, է 
մոռնալ նաեւ, որ հսկաներոլ սերունդ մ 
չէ մերինը ու մամանակին դիմաց անցեա. 
լը սեւեռելու տյդ դաման բեռը ծան է 
մեր ուսերուն\ վրայ յ

Գուցէ մամանակի ընթացքին յախ. 
ղինք գէթ մասնակի վկայութիւներ րե. 
րել ու ասիկա կ՚ըլլայ մեր լաւադոի 
տուրքը ։ նոյնիսկ օտար գրականութեանց 

"'ձ 'քէկ դեղարուեստական ստեղծս,, 
գործութիւն կայ որ հեռոլէն իսկ հալԱյ_ 
սարի պատերազմի եզակի արհաւիրքին : 
Ու. վերստին պատերազմի լուսանցքին 
՝Լ[-այ դրուած երկերն են, որ կը 'հաս. 
նին առաւելագոյն յո լզա կան ո ւթեան մ ր*. 
Պատմութիւնը Պարպիլսի ԿրԱ1կշ, Հ y 
խնամքով պիտի պահէ, այլ Տիւհամէ,!, 
•հադաքակթթոլթ-իլ^^ . Ոլ
տը այն է , որ պատերազմի զրականոլ- 
թիւ֊նր ցարդ որեւէ հսկայ չէ տուած*.

Բաց աստի նաեւ ուրիչ ել աւելի ի,„. 
րին պատճառ մը մեզ յա րս, բե րա կան լը- 
ռութևան դտտապարտած է ւյսւjj-մ . 
բումելի ու խորունկ վէրքերը կը նա
խընտրեն լռութիւնը, որ մեծվայելուչ ու 
լուրջ է : Մեծ վչտերը լեզու չունին : 'եոյ- 
նիսկ ոսկեբարբառ բանը երբևմն սրբա
պղծութիւն կը թուի ։ Այս վերջին տարի
ներուն հոգեկան խուլ տառապանքներէ, 
եերքին փոթորիկներէ ու յուսա բեկութեան 
նո պաներէ վերջ, չրթներոլս վրայ նախա
դասութեան մը մոխիրը մնաց ։ Զորս մե
ռել ունիմ ուսերուս վրայ, կ՚ըսէի մի
նակս , մէկն եմ որ օրուան որեւէ մէկ 
մամ ո ւն կրնայ այդ տամանելի, րեռր ըց- 
դաէ* Երկար ատեն չէի համարձ ակեր սւ յս 
խօսքը դրի ա ոն եէ ՝ այնքանն խոր էր անոր 
արձադանգը հոգւոյս մէջ*. Ու երր Օր մը 
չկարենալով տոկալ ՝ շրթներս բացէ մար- 
fln!) ըսելու համար ուսերուն ւէրայ չորս 
մեռել ունեցող մէկու մը ցաւը լոկ եոյլ 
անւոա ր բե րո ւթէ ւն ու ձանձր n.rP տեսայ
անոնց աչքերու^ն խո ր ը : Ո՛- տաէեանե լէ-
օրէն ամօթապարտ մնացէ տկարութեան 
համար։ ^այրացայ էնքզէնքէս դէմ՝. 
Գուցէ առարկուէ թէ անհատական ^'ա~ 
ւեր ր հարկ եղածէն շափ պե րճա խօս 
ճէշդ չէ աս է կա : Ու է բոզութեան մէք
կա բծուածէն աւելէ բազմաթէւ Հայ^“
րու կը պա՛տշաճէ վերոյէ շեա լ տա րաղր 

Ըստ էս չորս տարէներու այրե եզս^կէ 
ողբերգութեան վրայ սկսած է մեծ ու 
անափ մոռացութեան քօղը է^ել*. Երկ^է1 
(եողովրդէն համար Արեւմտահա յութեան 
կՒ սուն\ մահն ու մէւս կէսուն ասաէճա- 
նական արէ ւնաղր կո ւմր հեռաւո ր պատ՜ 
մ ութէւն մըն է արդէն՝ էսկ դսպՈԼ[^ե- 
րու մ էջ նո՛ ր ցաւեր ու նո1 ր
որ աւելէ1 այմմ էական ու հրատապ 
թո ւէն : էնձ նման մ ա րդէ կը ՝ որ դեո. 
հա շտո ւած նո ւա ս տա g ո ւցէ չ ներկայէն

հետ ՝ որ էրենց յետ էն բ֊ջէ^ծրով կը 
մեն Արեւմտահա յութեան վէճակուաե այ 
սօրուան նսեմ ու արդահատե լէ պա1Ո 
մ Ո լթ է լն ը փոքրամասնութէւն կը կազմ^ 
մէայն։ Գէռւեմ ՝ օրն է բուն աղէտէն մա 
սէն խօս ե լով չէ , որ մարդ կրնայ 
տալ էր ներքէն կրակը ՝ բայԸ կԸ 
նաեւ թէ ողջ կեանքս ղա րհո ւրե լէ 
մ ա բանո ւթեամբ մը կը յառաջանա յ ու 
սէկա չարաշուք անցելոյն էւէսա օրէP 
է ՝ որուն շատերս մթէն դէաակցորթ^111 P 
մը՝ ճակատագրական խոնարհուէի P 

մ ր են թ ա ր կո ւա ծ ենք։
Ան տարա կոյս մեր սերունդէն p T

մա թէւ ուրէշներ ս կէդբէ^1
մա ծ են զա յն : Մ երմած են հույ 
ողբերդութէւնը՝ մ երմած են էրնն$ Ղ. 
կոտոր ս ե ր ո լնդէն դմուարէն Լ
թէւնը ։ Մ ա րդուն ան կա պաելէ P 

րաւունքներուն ու հայ ԸԼԼաԼՈէ՜ 
մ անքէն մ էջել տեսած են ներհակ

մը, որ տարաբախտաբար 
Արդարեւ հտյ երիտասարդ մ 

[L Ւ[՚ տո֊աջէն ու զուարթ [՛Լ
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ղր1Լթեան տարիներով' կը հանդիպի լոկ 
հթ ցաւերու, զրկանքի ել բարոյական 
վկման։ Կեանքի խելայեղ հրճուանքը, 
բսղցլ. անդորրութիւնը , խաղա զո ւթ եո,մբ 
,ահուաե հաճոյքները իրը չեն բնաւ։ Ինչ 
«Հ Կ.Ը սսէասէ Ւր^' զրկանքն է ու ստըր- 
իվքը! Ամէ'ն °Ը կրկնուող անձնուրաց ու- 
թիւնը, յաճախ ա .զարդիւն -. Այս մթին ու 
.արաչուք տարիներուն հրապարակին վը. 
րայ կրակը անչէջ պահելու համար զո- 
հողութիւ-նը օրէնք է ու նիւթական անա- 
պահ ո վո ւթի ւն ը՝ վարձատրութիւն :

յթեր սերունդէն, չատեր ո՛չ միայն, կը 
Հերձեն ներկան, այլ քամահրանքով կրո
նս, կ կը դարձնեն ամպելոյն : Օմտուած 
ոչի՛նչ յիչելու սահմռկեցուցիչ կարո
ղութեամբ մը' կը մոռնան թէ մ եե ար. 
Հանա ւո ր ո ւթ ի ւն. ձ ը ու յաճախ տամանք 
Հըն է մարդ ըլլալը : Անչուչ տ մ եռե յն ե ր ր 
թաղուած են ու անչիրիմ սիրելիներու 
ոսկորները լուացուած են անապատ ի հո- 
Հէն , բայց բաբախուն ու ողջ է յիչ ատա— 
կը! Ու- ո՛չ մէկ վարդապետութիւն կրնայ 
ներել երիտասարդ տղոց , որ անպատիւ 
բռնութեան դատավճիռը կ՛ թնդունին
հանգիստ ննջել կարենալու համար-.

Տեղը չէ հոս քննել այս եղկելի մարդ
կային կեցուածքը , որ հետզհետէ նոր 
համախոհներ կր չա հի ■- Ինչ որ կյուղեմ 
աւելցնել հետեւեա լն է «_ itJJu օրինաւոր 
կամ բնական թուող այլ լպրծուն ճամ-» 
բէն դէպի ուրացում տ ա ր ածո ւթ ի ւն ր կարճ 
է ու կը բաւէ ո կղբուն քը ընղուն ի լ յան~ 
րլաւոր ըլլալու համար :

«փ*

ՇՈԻՇԱՆԵԱՆԷՆ ՆԱՄԱԿ Մի 
Հ • ԲԱԼՈ ՒԵԱՆ ԻՆ

Շոլշանեանի հետեւեալ նամակը լքի- 
սւկն է որ պահպանուած է Հրանդ Բալու- 
եսւնի արխ իլին մէջ , հակառակ անոր որ 
Շուշանեան նախորդի մը կ’ակ'(արկէ : Մե
զի ուրիշ նամակներ ծանօթ չեն : Շահե
կան է գիտնալ որ Շուշանեան չէ աշխա
տակցած Բալուեանի ամսագիր «Զուարթ- 
նոց»ին (1929-1931) կամ նոլ'մ’նուն տա
րեգրքին (1937) : Հրատարակութեան հար
մ՛ար այստեղ կատարուած են միայն ուղ_ 
ղագրական եւ կէտագրական ուղղումներ : 

սիրելի Հրանդ,

Ստացեր եմ 16 ղե կտեմ բեր թուա
գրուած սիրուն նամակդ։ Սր ներես ան- 
չուչտ որ աւելի կանուխ հկթգայ պատաս
խանել անցնող շաբաթ ո ւայ ընթացրին 
իրարու վրայ անցուցինք եռամսեայ քըհ- 
նութի ւններ ր ու կրնաս երեւակայել մեր 
չարչարանքը' մեր չդիացած ֆրանսերէ- 
նուք ը :

Առհասարակ այս աշխարհքէ անջատ- 
ւած ու անաղ մուկ անկիւնին մէջ հրա- 
ս(ՈԼ֊րիչ է նամակներ ստանալու հեռա
նկարը մանաւանդ երբ անոնք ընկերներէ 
կոլ գան։ Հյնորհակալ եմ քեզմէ որ ագ- 
նքւլ եղած ես ղփս չմոռնալու համար ու 
այնքան շնորհով զիս մասնակից ես ը֊ 
րած քու հոգեկան ապրումներուդ :

օ1եր լո ւս ա ւո ր ու մեծ քաղաքին պողո
տաները ՝ J-խորը որքան ալ մասնաւոր 
հրա պո յր մը չներկայացնէին ինծի հ ա- 
մաթ նորէն իրենցմէ բան) մը դրած են 
հոգւոյս խորը , անոր համար է որ ինձ 
համար հաճելի է լսծլ ձայնդ որ կը հն չէ 
մ տերմ ութեամ բ ու տաքութեամբ , հեռա
ւոր ու այլեւս անմատչելի Փարիզի խո
րթն :

Ջպիտի ուզէի անչուչտ .բեղ անհ՝ան- 
գըստացնել' պահ ան9ե լով որ չուտ—չոլտ 
եւ երկար գրես , կը ձդեմ քու կամ եց ո- 
ղոլթեանդ ու հնա ր աւո րո լթ ի ւևհեե ր ո ւդ , 
էը հասկնամ աշխատաւորի վիճակէն ու 
լա՛լ դիտեմ որ Փարիզի մէջ մամանակր 
ս”ւղ է յաճախ նամակ գրելու համար! 
Ըայց շատ գոհ կը մնամ եթէ երբեմն - 
երբեմն գրես Ջեր կեանքի մասին, պատ- 
ձես Ջեր ա չխա տան քնե րէն ու նո ր ո ւթ ի ւև-
ներէն :

Ըսած էիր նախորդ նամակովդ թէ 
«նաւաստրդ»ը վերակազմ ուած է Փարիղփ 
մէԸ գիտես որ լրացուցիչ տեղեկութիւն
երը ղիս կը հետա քրքրեն y դրէ1 ինծի
Ջեր սկզբնական ջանքերուն ու յաջողու- 
Թէկններուն մասին։

Սրնաս վստահ ըլլալ nP ^ՈՍ P^k^P P 
Ու~նիս որուն կրնաս վստա հիլ ,թ"ւ հոդիիր1 
գաղտնիքներն ու յուղումները , որուն 
էրն un, խօսիլ տառապանքներէդ ու հո
գիէդ ոլ նոյնիսկ առօրեայ կեանքէդ։

նամակդ վերստին կը կարդամ, կ՛երև
՛ի ախուր էիր դրած ատենդ, ատիկա 
1ա'ճ է ! Երջանկութիւնը վարդագոյն մը- 
"երով աղջիկներու մարմիններով ու աչ- 
Հերուն խորը կը փնտռենք յաճախ ու ընդ- 
հանրապէս կը վրիպինք! Այդ պահերով 
քԱ"Լ9ր է թաղուիլ լռութեան ծոցը ու

ՎնՋԳԵ՚ն d ni֊lî ււնbB.1i 
H ԿՈՍՏՈ՚հ ԶՐ. ՐԵՈ էւ

bih1 նն;Ս01ւէ18ուոհԹհրն 
ՊՈՏւրՈՒԹԻՒՂ» (PC

Դրհց' ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍեԱՆ

«ԱւքէՕ սերունդ 
Նախ եւ աււաջ մտածում է լռութեան ւքէջ ,

Իսկ երր խօսել է սկսում' 
Բարկացնում է ալագներին

Ել րարկացնում անկեղծօրէն, 
Որովհետեւ • • • կրասերը' մի՜շտ անհասկացող, 

Իսկ աւագը. . . հասկացող է»
ՊԱՐՈՅՐ ՍԵԻԱԿ

'Լազգէն Շ ո ւշանեան բո լոր ո լքին ան
բախտ դրադէտ մը չէ եղած։ Երկու մ ե- 
նա գրո լթի լեներ , քանի մը գիտական J ° գ՛
լածներ ՝ չաբվՀ մը հրապարակախօսական 
յօդուածներ y չարան մը յետմահու հրա
պարակումներ ել այլ բաներ։ Բիչ բան 
^4՜ ջ ^P P նկատենք y որ սփիւռքահայ դրա
կանութեան ուսումնասիրութիւնը աղքատ 
ազդական մը եղած է ու է y մանաւանդ՝ 
U փիւռքի մէջ», Հ ա յաստան ի պա րագան 
աա ր բեր էր ՝ գաղափա րա խօս ա կան սեղ— 
ձոլմներ կային y փակ ֆոնտեր ու սպի
տակ բիծեր y եւ այդ պարագային այգ 
ուսումնասիրութեան անհ րամե չտ ո ւթիւ- 
նը* • • Սփիւռքին պէտք է փոխանցուէր : 
Այդսլէս չեղաւ y տար բեր պատճա ռն ե- 
րով։ Բայց քանի որ Շ ո ւշանեան ի թողօ- 
նը՝ յետմահու երկար ու բազմապտոյտ 
կեանքէ ետք y Ըեչ—ինչ պա տճա ռն ե ր ո վ 
Ւ ոյ հ անդր ո լան ած է Երեւան y պար—
րերա բար անոնցմէ անջատուած նոր դիր
քեր լոյս կը տեսնեն հոն։ Սակայն y դեռ 
կար ելի ո ւթի ւնը ուն թնք պահ անջե լո ւ t 
որ Սփիլռքը ստանձնէ այդ բեռան մէկ 
մասը եւ y գիրքերոլ հրատարակութիւնը 
ֆին ան ս ա ւո ր ե լէ անդին y յանձն առնէ 
զանոնք կարդալու եւ մեկնաբանելու դոր- 
եը! Եւ ինչս" ՝ւ լէ » 01 P մը Շուշանեան ի 
38“ամեայ ողբերգական կեանքին ման
րամասն կենսագրութիւնը հրամցնելու 
մ եղի ։

Այդ կեանքին էջերէն մէկը իր եւ Ս ոս
տան Զտրեանի յաբաբեր ո ւթի ւնն եր ուն 
չուրջ կը դաոնա յ։ Հոս պիտի փոԸ ձենք 
ուրուագծե լ ա յդ էջը » որքան որ մեղփ 
թոյլ կու տան տրամադրելի նիւթերը եւ 
այն վե ր ա պա հ ո ւթ ե ամր y թէ այդ տարի
ներու մամո ւ լի հա ւաքածոն եր ը լման աչ— 
քէ անցընելու պատեհութենէն ղուրկ li- 
ղած ենք։ Բ՛այց եւ այնպէս y ճամբայ 
կ՚ելլենք ապագայ գիւտերու հաշւոյն։

«ՀԻՆ»Ի ԵԻ «ՆՈՐ»Ի ՊԱՅՔԱՐԸ

քաղաքական կամ ղինեալ յեղափոխու- 
թիւնները թէ պարզ ըմբոստացումները

մսփկ րնել սեփական հոգիիդ նուագին ! 
Ամեբիկ ա յէն ի՚ւվի կը գրէ «.եր
բեմն , տրտմութեան պահերուս, իմ հո
գիս մ kit քաղաքի մը չտփ լուսաւոր է ու 
հա րուստ'» բայց դմբա խտա րար մենք կր 
մոռնանք յաճախ մեր հոդին ու կը թա
փառինք անյուսօրէն ու անվերջօրէն 
անկարելիին, համար։ Գուցէ ատիկա' 
բնազդական պէտք մըն է մեղի համար, 
չե՛մ գիտեր , բայց լաւ գիտեմ որ պա
հը կարճ է ու խուսափուկ ել պահը եր- 
ջա նկութիվն է :

Գանդաղօրէն ու երկարօրէն յաճախ մը- 
տիկ ըրած եմ անհոգի մարդոց, սովորա
կան չուկայի , մսի մարդոց ձայնը ու ա- 
մէն անգամ ինե ի թո ւաե է թէ յամենայն 
դէպս ես աւելի հնա րաւո րո ւթիւննե ր ովիմ 
երջանիկ ըլլտլու քան թէ չատ ուրիշնե
րը : Կան մարդիկ եւ չատ են անոնք որ
չե՛ն կր՚ետր զդտլ հոգեկան, նուրբ հաճոյք
ները, իրենց հոգին չի լայննար ձայնի, 
շարմումի կամ բուռերու բանաստեղեոլ- 
թեամբը, մինչդեռ մենք բախտաւոր ենք, 
մեզի տրո ւաե է մսին գրգռիչ ախորմա- 
կը, բնազդին ախտաւոր կատաղութիւնը 
ու տակաւին երազե լու մխիթարիչ կա լ, ո- 
ղոլթիւնը ֊ասիկա հրա՛՛չք բան է-։

Այս օրերս կը կարդամ Պօտլէռ, կը 
կարդամ դմո լա ր ո ւթեամ բ , բառարանի 
օգնոլթեամբ , այսպէսով բառերով թա-

պարապին մէջ չեն ծնիր ընդհանրապէս :
յնը կրնանք ըս ե լ դրա կան յեղափո-

քսութեան կամ ըմբո ս տ ա ց ո ւմ ին մաս ին:
Պ» Ա ելակի վերոյիչետլ բանաստեղծու
թեան խո բագի ր ը անգամ մը եւս կը յու- 
չէ։ V նա՛եւ գրականութեան մէջ ^սե
րունդներու հերթափո խո ւթիւնը'} գոյու
թիւն ունի ։

Այսպէս է, Որ 1910֊14-/'ե Պոլսոյ մէջ 
տեղփ ունեցան դրական «նոր չար J-ում» 
մը յառաջացնելու փորձեր y որ ոնց ա- 
մէնէն ցայտուն ա րտա յա յտո ւթ իւն ր {թէ
եւ ոչ միակը) «Ա եհ եան» հանդէս ի եօթը 
թիլերու հ ր ա տ ա ր ա կո ւթ ի ւն ը եղաւ ։ Հան
րոյ յա յտ հինդ «</* եհ ե ան ա կանն եր ը» y մ աս- 
նակցութեան տա ր բե ր չա փ ան ի շն ե ր ո վ y 
ասպարէզ կը կարդային «ա լագն եր»ո ւն :

Աղէտը թաղեց այս ճիգը y իսկ «.Բարձ- 
րավանք»ի հրատարակութիւնը 1922—ին y 
եթէ կը փորձէր «Ա*եհ եան»ի փորձը վե- 
րահաստատել> այլեւս զուրկ էր ա յն 
«ս րրաղան խեի tu գարո ւթենէն» , որ յատ—
կանչած էր Ս ո ս տան Զա րեան   3 տ կոր 0-
չական — հ^եղամ Բարսեղեան եր րեակի 
կա բճատել նախաձեռնութիւնը ։ Ե րես- 
նամ եայ էքն «Մ եհեանդի հրատարակիչ
ները՝ փսկ ՀԲարձրավանք^ի շրջանին 
հիները {Զտրեան եւ Օչ ական) եւ նորերը 
(& ահան Պ է ր պէ ր եան y Վշահան թ^էքէեան 
եւ (իեղամ ^իաւձաֆեան) այլեւս թեւակո
խած էին կեանքի աւելի «պահպանողա
կանդ y նուազ տաքարիւն չP^_աtե մը։

Ու- թէեւ դր ական յա ռաջա պահ շա ր- 
ժ՜ումի մը բնոյթը պէտք չէ բացատրել 
միայն ընկերաբանական պարզունակ գոր
ծոններով {տարիք* • •) y յայտնի է 5 որ Ա- 
ղէտը ճեղք մը յառաջացուցած էրգ մա
ման ակէ առաջ սե րնդափո քսութեան մը 
հարցը դրած էր :

Ու 1920—ականներու երկրորդ կէս ին y 
1914“^ «նորերըդ դարձան «հինդ ։ թէեւ 
վիճելի կողմերով {«աննախըթացդին դի
մաց y կամ «Աեհեանդի նախընթացը) y 
1Լա հէ 0 չա կան ճիչդ կերպով ամփոփով է 
խեչ որ 1925—/' ձ՞ւրք սկսաե- էր խմոր-
լՒւ՝ -

քուն քաղցրութիւնը կը կո րսո լի ան
շուշտ y բայց ի՜նչ ըրած y նորէն մնացածը 
չատ բան է •

Անցնինք' ղրկած «ճ ա կա տ ա մ ար տ^ն ե ր դ 
ստացայ y շատ շնո րհա կալութ իւն y հայ 
մամուլը րա րերա խտա րար առատ է հոս 
բա յՒ պո լսա կան էն որը կը լրացնես դուն : 
Եթէ մասնաւոր յոդն ո լ թ1՚վ մ ը ու զոհո- 
ղութիւն մը չունենաս y գրկէ՛ • <իալով 
«Սոչնակ^ին y կը ստանամ կանոն աւոբա
բար բայց քովս չի մնար։ Եթէ ուզես 
ասկէ յետոյ կը ղրկեմ y կը գրես ու կը 
ղրկեմ րայց նախկին թիլեր ը չունիմ ։

Ս*ե1լնած ատենս' վերջին անգամ ինձ 
չգալդ արդարացնելու համար սլատմու
թիւն մը պատմած ես y ԸԱև[փք չունիմ y 
չե՛մ ուզեր պատմութիւնդ կասկաեի են
թարկել բռւյց չեմ կրնար հաւատալ որ 
կարողացաե չըլլաս դալ ուրբաթ կամ 
շաբաթ օրերը։ Րայց չարմեր հին հաշիւ
ները քրքրել։

1ց ոստացած էիր Տէր եւ Տիկին Ահա- 
րոնեաննեբու դտածները ընդօրինակել 
եւ ղրկել գ կը սպասեմ y երկրորդ' կը 
սպասեմ «Հյ ա ւա ս ա ր դ  ̂ի Բ • թիլին եւ րո- 
վանդակութեան^ ու նաել «Արեդ^ի վեր
ջին երկու թիլերու բո վանդա կո ւթեան^ 
եւ եթէ չձանձրանաս «Ղ*ե ղա ր ո ւե ս տ^ի դ$ 
մէջէն Վշահան Տէրեանի՝ 1Լա լերի Պրիւ- 
սովէն թարգմանած հինգ—վեց քեր թը-

«Մարդ դեռ չէր զգար, րայց Հայ Գրա
կանութեան մէջ աննախընթաց երեւոյթ 
լքը կբ պատրաստուէր Փարիզի 5—րդ եւ 
G-րդ թաղամասերուն մէջ : Առաջին ան
գամ ըլլալով, խումբ մը գրողներ պիաի 
յարձակէին անցեալի սրթութիւններուն, 
գեղագիտական չափանիշներով, եւ ըն- 
դունուած արժէքներուն վրայ՝ յանուն 
արդիական չափանիշներով, յանուն հայ 
նոր գրականութեան մը, որ համապա
տասխանէր նոր ու տարրեր աշխարհին' 
որու մէջ կ’ապրէին հայ գրողները»1 :

անկեալ , Վ . Q չական. «անն ա իս րնհ— 
թա ց» ը ս րբադրաե է տասնամ եակ մը
ետք, երր Հ<.Աեհեան»ի առիթով կը գրէր- 

«Աննախընթաց երեւոյթ էր: Առաջին 
անգամ ըլլալու] մեր պատանի գրակա
նութեան ւքէջ , բանաստեղծներու քո- 
մանտօ խումբ մը իր գաղափարներն ու 
իր ուժականութիւնը կը կազմակերպէր 
գրական-տեսական փլաթֆորմ]։ մը շուրջ 
ու կը ձգտէր գեղագիտական մէկ ու նոյն 
իտէալին : (...) Մեհեանականները (sic) 
ազգային նռր, թարմ արուեստ մը կը 
ձգտէին ստեղծել ու դժուար է գտնել ի- 
րենց ստացած ժաոանգին մէջ տարրեր 
որոնք կրնային այդ ծրագրին ծառայել : 
Ստիպուած էին տեսութիւնը ներածել , 
ինչ որ շատ բնական երեւոյթ է մշակոյ՛
թի պարագպյին»2 :

Կոստան Զ՝ա րեան այդ համընդհանուր 
յարձակումին առաջին թիրախներէն մէ— 
կը պիտի դառնար ï «Հին»ի եւ Հնոր»ի 
ս/այքար մը կր նա խապ ա տ ր ա ս տ ո լէ ր , իսկ 
Զա րեան , որ րանավիճա յին. ե լո յթներէ 
խուսափողը չէր գ ծթէ ընդհանրապէս ան
պատասխանէ ձդևց fi ր դէմ եղած ուղ
ղակի քեն ա դա տ ո ւթft ւնն և ր ր y սակա յն իր 
դրութիւններուն թէ նամակներուն մէ$ 
հա կաղդեց ո ւթի ւնն եր կատա րեց :

1925—ին Զարեան Փսւրիզ ապրած էր , 
իսկ անկէ ետք ՆԼեն ետ ի կ հ ա ս տատ ո ւե լո վ y 
պա ր րերա բա ր եկած դացած : Արդեօք 
անձնա կան ծանօթութիւն հաստատա^ծ 
է երիտասարդ դր ադէտնե ր ո ւն հետ * ո- 
չինչ յայտնի է մեզի։ Բտյց համաձայն 
ենք Հիրիգոր Պըլւոեանին , որ վերջիննե- 
բուն հետզհետէ աճող հակակրանքը կա
րելի չկ բա ց ատ ր ե լ զուտ անձնական պատ
ճառներով {օրինակ' նախանձ՝ նիւթա
կան բարեկեցիկ վիճակէ :

Որքան դիտենք y «Փարիզի տղոցդ առա
ջին քննադատութիւնը կու գար «Յարդ- 
գող^ խմբակցութեան խողովակ ռ՚ի , որ 
1927 — 2Տ—ին գործեց î fj մ բա կց ո ւթեան 
1927 Յունիս շ ել ձ?-ի ասուլիսները y n— 
րոնց զե կուց արերը Վյսհ րամ Ս աքա ւեանն 
էր ( ապագայ Վ^ի քթոր Ս՛ա ր տոն ր) ՝ Զար
եանին նուիրուած էին ։Առաջին երեկոյին y 
նե րածո ւթիւն մ ը կատա րելէ ետք y Ս ա- 
քա ւեան անոր դո րծե ր էն ընդա րձա կ հատ- 
լածներ կարդաց ։ Երկրորդին y վերլու
ծական աշխատանք մը ներկա յա ց ուց {n— 
րու 70 էջխոց բնագիրը, որքան գիտենք y 
հ րատա ր ակո ւած չէ) y յանգելով հետեւ
եալ եղրա կա ց ո ւթի ւնն ե ր ո ւն y Ըստ մ ա- 
մ ո լ լի թղ թ ա կ ց ո ւթ ե ան

«Զսւթհսւն դԽւ որոնող սւն է՚էանք|ւն 
յւթականոՆթիՆններոճն թ-շնաւքարար կր 
վերարերի եւ երդ.ու_]յԱ1լ հակաոակորղ. է 
2֊ր2=4—ին: Արումոոոի (ձեւին) իյորա-

լածներուն ։ Ատիկա կ^ԸէէաJ բՓզմէ իմ 
Ս աղանդի նո ւէ րս : Ջե ս մերմեր y չէ^ ։

թուղթս հատաւ֊գ *tpktf,pu տլ այնպէս 
որ կը վերջացնեմ մաղթելով քեղփ ա- 
ռո ղջո ւթ ի ւն ու երջանկութիւն ։ Պ • 
մ էճեանին բարի !լ' ըԱտ ս հաղորդելու խո
նարհ յարգանքներս :

^ատ սիրով

1923/12/25 , Վալապրը

(1) «Նալասսւրդ^ի շարժումի մը մա
սին առայժմ ուրիշ տեղեկութիւններ չը- 
կան, արդեօ՞ք Սիրունի պահ մը փոխադ
րել ուզած է իր ամսագիրը Փարիզ :

(2) Նկատի ունի բանաստեղծ Զաւէն 
Սիւրմէլեանը :

(3) «Նաւասարդ»ը Սիրունիի հրատա
րակած գրական ամսագիրն է (1923 - 
1925) :

(4) «Արեգ»ը Սիմոն Յակորեանի գրա
կան ամսագիրն է, Վիէննա-Պէրլին 1922- 
1924:

(5) Ակնարկութիւն Գարե գին 
եանի հանդէսին (1908 - 1921) :

Լեւոն-

Fonds A.R.A.M
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ցումով կլաճուած , ան մարմին կու տայ 
անհոգի գեդեցկութիւններու : իր ընդար
ձակ հմտութիւնը պաաէւաււ եդած է որ 
թադմաթ-իւ ազդեցոլթիւններու ենթարկը- 
ւի , աոանց անոնցմէ մէկուն "զաւակոլ_ 
թիւն" ընելու : էր լեզուական գեղեցկու- 
թիւնները երեւութական են, զուրկ ըլլա
լու] խորութենէ, եւ իրենց հետաքրքրու
թիւնը կը պարտին երեւութական սրա- 
մըտութեան մը : Զարեանի որոնումները 
զայն տարած են մէսթէոէզմ]ւ , կաթոլի
կութեան եւ իր ճամրան բնազանցական 
բանաստեղծութիւնը կարելի է ենթադ_ 
րել, եթէ նոթ ցնցում մը դայ ն չարթըն- 
ցընէ»4 :

Եթէ տեղ—տեղ այս գիտողս ւթիւններ ը 
հՒ'Կ մը ունկին ^իրապաշտութեան հան- 
ղէսյ Զա րեանի հակակրանքր իր իսկ 
կողմէ բանաձեւուած է բաղմիցս^ , նա
եւ չափ աղանց ո ւթեան բա մին մը չէր 
պակսեր : Վ . աքաւեան կը հետեւէր պր- 
ր ո լե տ ա ր ա կ ան գր ա կան ո ւթ եան սկրղ- 
բու նքներ ուն, ինչպէս ցոյց կու ա ան մա— 
մռլ.լ[, թէ էր հ ա յերէն միակ հատորին մէջ 
(«Պողպատէ սերմեր», 1929) lnJu տեսած 
արձակ դո րծեր թ յ

Թղթակցութեան առիթով, Զարեան 
անմիջապէս բողոքեց Շ աւարշ Միսաք- 
եան էն, որ 8 "պէ ս Q-ին կր պտա ս խա—
"'՛էր •-

«Շատ զարմացայ կարդալով Յուլիս 7 
թուակիր նամակդ : Այդ ի՜նչ արհամար
հանք է "Սէն_Միշէլի թափառաշրջիկնե- 
րու-գրչակ ներու" մասին : Ինչո՞ւ կը մոռ
նաս որ բոլորն ալ նոյ ն Ջամբէն անցան, 
գտնելու համար իրենց վերջնական ու- 
զին : Աւելի հիները նոյն աչքով չէի՞ն նա
յեր քեզ եւ ուրիշներու • • • Շատ տաղան
դաւոր տղաներ կան "Յարդգող"ի մէջ • 
կը վինին, կ՚իյնան, կ՚եւլեն , առո 7?Ը Էէ 
փրկուի , խարխուլ ր անհետ կը կորսուի : 
Դուն չես որ պիտի ուրանաս թէ ամէն 
շարժումէ գիրք մը կը մնայ»6:

3այտնէ է , որ Շ . Մ էոտքեւսն տեւական 
քաջա քերող մ ր եղած է գրական նոր ս ե- 
րո լնդէն : Ի սկ գիտ ո ղ ո լթ ի ւն ր տեղին էր : 
կերերը շրջուա ե էէն. Զ՚՚՚րե ան հ իմ ա 
«աւադ» ու «անհ անգո ւրմո <£» դա րձած էր , 
կամա յ թէ ակամայ՛,

Հետաքրքրական է ՝ որ Ո*ուբէն ^ար- 
բինեան «Հայրենիք»ի խմբագիրը, թե
րեւս այգ թղթակցութեան ակնարկելով , 
Սեպտեմբեր ձ—ին հետեւեա յր գրած ըլ
լայ Զա բ ե ան ին , Ա* ի սա քե ան ի բո լո րո վէն 
հակոտնեայ կեցուածք մր ցուցաբերե-
L"ï .-

«Ւ զուր այդքան կարեւորութիւն կու 
տաք Զեր մասին գրուած տխմարութիւն- 
ներուն : Կը վստահեցնեմ (sic) Տեզ, որ 
մեր գրականութեան համար բացառիկ է- 
ջեբ տուիք Զեր "Անցորդը եւ իր ճամբա- 
հ՜՜ով ; Կտորներ կան, որոնք գլուխ գոր- 
ծոցներ են որեւէ գրականութեան տեսա
կէտով : Ոչ nf պիտի կարողանայ այլեւս 
Տեր արժէքը նսեմացնել : Աեր ժողովուր
դը այնքան ալ յիմար չէ, որ ամէն արխ- 
մարու թեան կարեւորութիւն տայ»7 :

Տ՛Ա քէներ ետք, «Մ ենք»է քննադատա- 
կան ե լո յթնե րու թէ րախն եր էն մէկը 
«Հայրենէք» ամսադէրը պէտէ ըլլար, էոկ 
՛Լերդէն թէւէն մէջ Շ՝'" լա ր շ կ/ւս րդուն է հե
տեւեալ կարճ նօթը պէտէ արձանադրէ ր 

Պայ ր րէն եան է դէմ •_
«Մեր աոաջին թիւով քննադատեր էի 

"Հայրենիք" ամսագիրը : Խմբագիրը , վը- 
րէժ լուծելու համար , չէ տպէր (sic) 3 • 
(էականի գնահատականը գրական ու 
քննադատական իմ վարձերուս մասին: 
Հիմա կր հասկցուի թէ ինչո՜ւ դադրեցաւ 
(էականի զրոյցը նոբերու մասին (Վէմու- 
նիի հետ) : Նոյն խմբագիրը սխալ կը 
նանչնայ մեը սերունդը, կարծելով որ 
ցաւ կը պատնաոէ մեզի' եթէ թոյլ չտայ 
իը թերթին մէջ գնահատականներ տպել 
մեր մասին : Չէ՞ որ բնաւ չենք նմանիր իր 
սերունդին : Պատիւ մր պիտի չհամարէի 
վայելել իր բարեացակամութիւնը»8 :

ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ ԵՒ ԶԱՐԵԱՆ

Այ ս յօդո լածին նպատակը Զա ր եանի 
հ անդէ պ եղած փար ի ղե ան մխտական 
կեցուածքին ցուցակագրում ը կատարել 
չէ յ Փ ո րձած ենք այգ մ՜ խտ ում ին ընդ
հանուր շրջագիծ մր բերել միայն , բա
ցայայտելու համար ակունքները։ ^աքաւ- 
եանի քննադատական առաջին ելո յթէն 
ետք պիտի չսլակս էէն ուրի շներու նկ ա— 
տ ո ղո ւթ ի ւնն ե ր ը և յա րձա կո ւմնե ր ը : Բայց , 
թերևս միայն առ ի քաղաքավար ո ւթէւն , 
«8 աոաի^ի բացած հարցախոյղի մը հա— 
մ ար , ոչ այլ ոք , քան Ետքալեանէ բարե
կամ վազգէն Շ ո ւշան եան ը հ ետեւեա լ 
նամակը կր դրէր Զ՛" րեան էն. _

«Փարիզ, 4 Սեպտեմբեր 1929 
Յարգելի պարոն Կոստան Զարեան, 
"Յառաջ՜՜ը բացած է հարցարան մը'

գաղթահայ երիտասարդ գրականութեան 
շուրջ ու ջերմօրէն կը ցանկայ որ գոլք 
եւս պատասխանէք յետագայ հարցում
ներուն :

1 • 1917—էն ի վեր բազմաթիւ երիտա
սարդ գրողներ հրապարակ ելած են: 
Դաղթահայ թերթերն ու պարբերականնե
րը մեծ չափով տեղ կու տան անոնց գը- 
րական արտադրութիւններւուն : Ըստ ձեզ' 
ո՞րչափով մնայուն արժէքը կը ներկա
յացնէ երիտասարդներու կոդմէ մշակ- 
ւած այդ գրականութիւնը: Կա՞րելի է 
զ՜այն բնական շարունակութիւնը համարիլ 
նախապատերազմեան հայ գրականու
թեան : Եթէ այո' ո՞րչափու] եւ ի՞նչու 
համար- եթէ ոչ' հինին եւ նորին միջեւ 
գոյութիւն ունեցող խզումը ի՞նչով կաԱ. 
րելի է բացատրել :

2 • Ի՞նչ բնորոշ յալոկանիշեր , բացասա
կան ու դրական գծեր ունի այդ նոր գը- 
րականութիւնը' բաղդատած հինին: Ընդ
հանուր առմամբ միթէ ան կը պատաս
խանէ՞ ապրելու անխախտ. կամք ոլնեցոզ 
ժողովուրդի մը պահանջներուն եւ մտա- 
հոգոլթիլններուն :

3- Որո՞նք են, ըստ ձեզ, այն երիտա
սարդ գրողները որ լաւագոյն կերպով կը 
ներկայացնեն այդ գրականութիւնը :

Սպասելով արագ պասլասխանի եւ կան- 
իւ այ այտ շնորհակալութեամբ'

Զերդ'
ՎԱԶ ԴԷՆ ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ»9

Զենք դէտեր , թէ այս նամակին պա
տասխանը գրուած է կամ ոչ։ Բտյց Զտ ր- 
եանի ստո րագրութեամբ որեւէ նիւթ 
լ ո յս տեսա ծ չէ «3 առ աջ»է մէջ՛. Երնանք 
կռահել էր պատասխանը-, Շ • Մէսաքեա- 
նէ մէջբերաե « Ս էն-Մէ չէ լէ թաւէառաշըր- 
ջէ կներ—գր չա կներ»ո լ ոլղէէն քալող կծու 
/սօսքեր լոյս տեսան 1930֊/,հ «Հայրենէք» 
ամսագրէ «Արեւմուտք» շարքով, որ մը-
նաց ան ա ւա ր տ^ •_

«Եւրոպայի գրական սրճարանները լո
մէն տեղ էլ նոյնն են: (...)

Փոքրիկ գրական "իշխաններ" եւ ոտսւ- 
նաւորող նննդոլկներ:

Ւնչպէս գադթահայոլթեան Սէն-Միշէ- 
լում: Լերկ եւ ամբարտաւան երեսներ, 
մաղձով եւ նախանձով ծեփուած արտա- 
յայտութիւններ, հոգեկան խեղճոլթիւն- 
ներ եւ մտքի կուղեր :

Ցեցեր եւ մգլոտութիւններ, կատուի 
թաթ եւ աւանտկի նայուածք; Ջրալի եր
գիծաբանութիւն եւ Սամաթիոյ կամ 
Սկիւտարի արուարձաններից եկած, պա
ռաւած եւ ցեխերի ւքէջ տապլտկող գե
ղագիտութիւն»11 :

հատ շէն է չ չէր ոճը , որ արդէն կը կան
խորոշեր բրտութեան տ լիքին մագլցու- 
մր 1931—ին ։ Առիթը պիտի ընծայէր տա- 
ր ի մ ը ւսռա ջ Պ ՈԱ թըն լո լս տեսած «Տատ- 
րադոմէ հարսը» , Որ ընդհանրապէս դը- 
րական դրա /սօս ա կաննե րո լ հ անդէպած 
էր։ Շուշանեւսն անոր վրայ պէտէ «էջ~ 
նէր» կարճ ու դաման յօդուածով մր, որ 
էր էս էտ տողերուն մէջ կը գլէր—կ' ան դն էր 
Զ՛" րեան է դրածները ու հեռուէ—հեռոլ կը 
յ/՚շեցնէր քսան տարէ առաջուան 0չա
կանէ «Հա ր թենք»նե ր ը-, Բայց այււ մէկը 
՚դէտէ չդրուէր «Յառողէ մէջ. ղտյն 
պէտէ հէլբրնկա/էր «U՝ ենք» է Ա. թէլը.-

«(•••) Մարդ կը կարդայ "Տատրագո
մի Հարսը" ու այդ բառերոլ շքեղ կոյտին 
մէջէն , կը փնտռէ հինաւուրց ու արիլնա_ 
յեղց երկիրը որուն ցաւագին երազով կե- 
րակրուեցան ամբողջ սերունդներ : Ո՞վ է 
այս մարդը , այո', գրասեղանին վրայ 
հակած դպիրը այս , որ ուրիշին յիշողու
թեան քանի մը էջերուն վրայ' քանի մը 
ժամ որոճալով , տխուր յաւակնութիւնը 
ունի Հայոց երկրին մեռեալ , այլ այնքան 
մերձ անցեալը երգելու: Մենք կը մեր- 
ժենք այս մարդուն գրադարանային դիւ
ցազներգութիւնը' որ մտքի ընդարձակ 
գիջութիւն մըն է պարզապէս»12 •

«Ա* տքէ րնդա րձակ գէջոլթէլն»ը էրա- 
պէս համահնչուն էր քանէ մը տարէ ետք 
Օշակ անի մասին Փտրիղի տղոցմէ մէ
կուն արտայայտած «մտքի թրիք»ին, ո- 
բուն իսկատիպ աղբիւր ը տակաւին բա
լլ այտ յտո ւած չէ™ ։ Որքան որ մեզի յայտ
նի է, այս երկուքը գրաւոր բրտութեան 
բարձրագոյն ա ր տ ա յա յ տ ո լթ ի ւնն ե ր ը ե- 
ղան ։

Ւ՞նչ էր Հ/ ուշանեա նէ ակն կալութի ւնը 
ա րդեօք ։ Վա րումանեան տեսակի գիւ- 
ցաղնե րգութի՞ ւն մը։ Ս* ենք տակաւին 
տեղեակ չենք «Տատրագոմի Հարս ր»ի 
ստեղծագործական պատմութեան : Ւն-
չո՞ւ եւ էնչպէ՞ս Զ արեանի ուշադրու
թիւնը գրաւած էր Ո*ու բէն Տէր Մէն աս-

եանի «Հայ յեղափոխականի մը յի
շատակն երկուն մէջ պատմուած այս րէըր- 
!էսդը} որ այն ատեն շարունակաբար լռյս 
կը տեսնէր «Հայրենիք» ամսագրին մէջ*. 
Փաստը այն է, որ ան փորձած է գա յն 

FnLnFn՝Lfi տարբեր ոճով մը, քան 
ինչ որ ընթացիկ էր ո լ սպասելի՝ ֆետա- 
յական դարաշրջանի նիւթ մշակելու մա
մանակ։ 'Լերջին հաշուով, վիպերգին ն ը֊ 
պատակը ֆետայական չարմումի փ առա- 
րանոլթէւնն էսկ չկր, հետեւաբար' հե
րոսական, հոմերական ոճէ կէրարկոլմը 
բո լո րովէն անտեղէ պէտէ ըլլար ._

«Որովհետեւ ո՞ւր է արիւնէ թրջած 
կարմիր հոդը , ուր կը թաւալին յեղափո
խականին յուշերը: Իր ներբանները այ
րա՞ծ են թնալ այդ հազարամեայ քարե- 
րուն վրայ : Ո՜չ , աշխարհագրական տախ
տակի կտոր մըն է այդ երկիրը, այս մար
դուն համար, որ զարմանալի, անկարելի 
դիւրութեամբ մը կ՚երգէ ի հաշիւ այս 
կամ այն բանակին14: Օտար մըն է, որ 
կեցած մեր ցաւի ընդարձակ տարածու
թեան դիմաց' կ՚ապաւինի իր բառերուն 
գեղեցկութեան, մեզ խաբելու համար:

Ու այդ բառերը սուտ կը խօսին: Զի 
բառերուն ետին մենք կը փնտռենք մար
դը իր ստոյգ յուղումներով , իթ հոգեկան 
ալիքներով : Բառը արարք մըն է մեզի
համար, մուրհակ մը' որուն դիմաց, իթր 
երաշխիք, կայ ւքաւերական բան մը»16 :

Շուշանեանէ վաստակը կը վկայէ էր 
ղգալյական ոճէն ու խառնուածքէն մասէն , 
որուն անյարէր ու անմարսելէ էր թաբ- 
եանէ «բանական» ոճը : Հետեւաբար' ան- 
ընդունելի յ

«Օտար»ի այս մեղադրանքը պիտի ար- 
ձազանղէր , տասնամ եակ մը ետք , հ„ւ_ 
շանեանէ պարսաւագրէն մէջ' «Մարդ մը, 
Սր Արարատ չունէ էր հոգւոյն խորը», 
ուր նման տեսակէ ամբաստանոլթէլններ 
պէտէ բա դմա պա տկո լէ էն , այս անգամ 
Շահան Շահնուր/, դէմ :

Մէջոդէն , Զարեան էր վրէմը անոլղ- 
ղակէ պէաէ լուծէր 1932-^հ հրատա- 
րտկուած «Նաւատոմար թէլ 20» դրու
թեամբ, որու անմէջական շարմառէթը 
մեէս՛ յայտն/, չէ , րայդ ուր խտացած է 
Փարէզէ տգոց հանդէպ ան հա ս կա ց ո ո ո լ- 
թէւնը._ Լ

«(•••) Չեմ գտնում ոչ մի կենդսւ. 
նի գաղափար, կեանքի տեսիլքը Տորո- 
գող ո՜չ մի յանդուգն կերպաւորում, ցե
ղի թաքնսւթաքուր գանձից դուրս պոկ- 
ւած ռ՜չ մի նոր նիզակ , որով կարելի պի
տի լինէր մարտնչել մեր գլխին կախ- 
ւած անողոք ճակատագրի դէմ;

U,Jl ֊
Խեդն ու դոդդոդացող մսերի տակ թաք- 

նուած մի հոգեկան ողբերգական անյաջո
ղութիւն : Այլ' քառակուսի ծնօտներով
եւ ոչխարի աչքերով դիակներ հոտոտող 
Փոքրամասնութիւն: Այխ տգիտութեան
կատաղի ոստը փլած տների անկիւննե- 
րում մինակեաց ճառագայթող լոյսերի 
դէմ :

(•••) Այ11', դեռ կենդանի են տգէտ , 
փոքրամիտ այն սարկաւագները, որոնք 
յանուն գրաբարի մաքրութեան եւ հա_ 
բըստութեան ինքնասպանութեան դէմ է- 
ին մղում հայ գրականութեան մեծագոյն 
բանաստեղծ Աբովեանը : Նրա՜նք , որ գը- 
րում էին Եղիա Տէմիրճիպաշեանի դէմ, 
նրանք որ ծիծաղում էին, ատում ել զըր- 
պարտում Տիրան Չրաքեանը :

Նոյն ոգին է եւ նոյն մտայնութիւնը»16:
Այս յօդուածը Շալարշ Մէսաքեանէ 

եռա բամ էն ումեղ պատասխանէ մը պատ
ճառ դարձաւ, էնչպէս ել հ ր ա սլա րա կա յ էն 
ու ո չ—հ րապա ր ա կա յ էն հ ակազդեցութէւն-
եերոլ ; Այլուր արծարծած ենք հարցրի : 
^այդ Զարեան , չպատասխանելով հան
դերձ, անդամ մը եւս, յա կան է-յան ո ւա- 
^՚է , Շոլշանեանէն՝ անդրադարձաւ^ Տ ե- 
ղեկոլթէլնը մեղէ կու դտյ Աձւդրանէկ 
'Ծառոլկեանէն

«Դալով Շուշանեանին, Զարեան իր 
երկնամերձ Ողիմպոսէն վաթ իջած, վէ
պի նմանող շարքի մը մէջ ("Հայրենիք 
Ամսագիր") ձեւը գտաւ սահեցնելու —

"Շուշանեա՜ն, ո՞վ ես դոլն, մազերուդ 
մէջ ոջիլներ • •

Ֆութպոլի լեզուով' մէկով մէկ , ու
րեմն հաւասարութիւն եթէ ոչ ինքնա- 
տըպութեամբ , գոնէ գռեհկութեան մէջ : 
Դիջոլթիւն , ոջիլ . . -»1» ;

Հաւասարապէս զէրար չհասկցող ու չր- 
--անդոլրմոզ այս երկու գրագէտներուն, 
կեանքն ու յա ր աբեր ո ւթէւեն երը դեռ ու- 
rt-շ թ Ս րհ րգաւո ր ծա լքեր ունենալու են , 
որոնց բացա յա յտում ը կր մնայ ապագա-
յՒ թեգՒր ՝•
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թերեւս ստորագրողներէն մէկը Շաշս1ն՜ 
եանը ըլլար :

(15) Վ- Շ-, «Տատրագոմի. Հարսը», է 
50:

(16) Կոստան Զարեան, «ՆաւատոսՊ1 
թիւ 20» , Յուսաբեր , 1932 Մարտ 20 ’ 
էջ 1 (տե՜ս- կոստան Զարեան,
մար, Երեւան, 1999, էջ 341-342)։

(17) Տե՜ս- Վարդան Աատթէոսեա , 
Եոստան Զ՛" րեան է շուրջ, ԱնթՒւՒ 
1998 , էջ 276-280 :

(18) Անդրանիկ Ծառուկեան, Մե^րԸ 
ե, ... մէւսները, Պէյրութ, 1992, է? \ 
Դժբախտաբար, Զարեանի նախագ՛ոս 
թեան ճշգրիտ ձեւն ու ադբիւրը
են մեր ուշադրութենէն : «Վէպի £ ւ 
շարքը թերեւս «Ըանկօօպր եւ 1 
ոսկորները» (1931-1933) JW 
բայց ուշադիր ընթերցում մը ոբ 
դիւնք տուած չէ :
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Ն- ՍԱՐԱՖԵԱՆԻ 
ՎԷՊԸ

ԳրՆ' ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

Սարաֆեանի արտադրութեան ւքէջ ար
ձակը կը կազմէ բաւական ընդարձակ կալ- 
լած՛ մը՝ նոյնիսկ չատ աւելի ընդար
ձակ բան «բանա ս տեղծո ւթի ւն» ը , բառիս 
տալով «ոտանաւոր» իմաստը։ Եթէ մա- 
մանակադրա կան կարգով քերթուածնե
րը կը կանխեն արձակը՝ այս վերջինս 
հետզհետէ կը դառնայ տիրական գոր- 
եունէութիւն մը՝ սկսեալ Անջրպետի մը 
<լրաւումը£հ (1928) :

ԲԱԶՄԱՁԵՒ ԱՐՏԱԿԸ

Բսանական թուականնե րու վերջին տա
րիներուն Սա րաֆեան կը հրատարակէ 
յօդուածներ ՝ դր ւս կւսն—տ ե ս՛ա կան ՝ ծրա- 
Գ(,այՍ^/ յա յտարա րութիւններ ՝ ե լայքն՝. 
Այգ արձակը միատեսակ չէ՝ անշուշտ ՝ եւ 
որոշ յստակաց ում բերելու համար այն
տեղ զանազանումներ անհրամեշտ են :

Այսպէս' կան «Հայրենիք» ամ սադր ին 
կտմ «Ան ահ ի տ» ին մէջ տպո ւած պատ
մուած ըի նմանող դրութիւններ {«Եա- 
իարգանք» ՝ «Հաճի մօր մատը» 1930)
որոնք աւելի բանաստեղծական պատոլմ 
կրնան նկտտոլիլ քան նորավէպ յ *Լյորա- 
1Լէպ են անշուշտ նոյն «Հայրենիք»ին մէջ 
շատ աւելի ուշ լոյս տեսած «Սուսթա- 
ֆա»ն ՝ «*Լյայիրի» ամսագրին մ՛էջ հրա- 
տւս րակո լած «(քառը» 5 եւ որոշ թիլով 

ուր նո րավէպի կաղապա ր մը
կր կիրարկէ Ա ա րաֆեան :

Ե րկրո րդ մեծ միաւորր կը կա զմ են դե- 
ղա րուեստական էֆփրԲ^ որոնք կը մեկնին 
վարձակ բանաստեղծութեան» շրջանէս- 
կէն եւ կը հասնին Վէնսէնի Անտառը/, 
Տա լալին (1947) ել «Տառաջիի մէջ տ ըպ-
ւ֊տծ «Բաց բարձր տա րածո ւթեան մէջդ 
վերջին դրութեա ն'։ «R առա ջ»ի, «ttft,.- 
մուտք»ի ՝ «Ազդարար» ի , «Զուարթնոց»)։ 
մէջ լո յս տեսած դրո ւթի ւնն եր ու ամ- 
բողջ շտրք մը դրուած է այս կերպով* 
ենթակայ մը՝ զդայո ւթիւններո ւ , հոգե
կան վիճակներու պարզում մը՝ երբեմն 
դրուագ մը՝ բտյց սովորաբար առանց 
շտ ր ո ւն ա կա կան պատումի։ Այս արձակը 
Հտն դի աո ւթի ւններ ունի անշուշտ Ենտ- 
քայի Նհրսւշիսւթհ^ն հետ , թէեւ- բոլորո
ղին ներհ ա 4 ղՒըրԷ մԸ k"L Գաք ՚-

^ՐՐորդ միաւորը կը խմրէ աւելի փորձ- 
ուսումնասիրութիւն կամ մտածողական 
-Արձակներ ՝ որոնց մէկ ծաղկաքաղն է
Տեսարաններ- մարդիկը եւ ես (1994)
Հատորը . այստեղ կը գտնուին ընդարձակ 
ուսումնասիրութիւն մը թէքէեանի մա
սին՝ ինչպէս նաեւ յօդուածներ Շահ- 
նուրի ՝ Հ . Զարդ արեանի ՝ Գեղամ Բար
սեղեանի ել այլոց մասին։

Վե րջա սլէ ս առանձին ենթամասի մը 
մէջ կարելի է զետեղել Սարաֆեանի իսկ 
կսդմէ «վէպ» նկատո ւած դրո ւթիւններ՝ 
Որոնց պիտի անդրադառնամ այստեղ ! 
'նման վիպական արձակի կո ՛Լ՛րին Գոլ3^ 
կարելի ըլլայ տեղաւոըել Լոյսի Ցաւեր 
էամ Մեծն Տիգրան եւ ամլութեան սա_
աանան3 խորագիրը կրող գրութիւնը՝ 

տեսակ մը կամուրջ է ընդմէջ բանաս.
■ղծական արձակին ու վէպին ՝ վէպէն 
Լնել„վ պատումի մաս մը։ Անկարելի 

նաեւ այս վերջի՛նը զետեղել «նոր

Վէպ՛» ընդհանոլր ել բաւական տարտամ 
խորագրին տակ :

Ի հարկէ այս պատկերը ամբողջական 
ըլլալու յալակնոլթիւնը չունի։ Արձա
կի այս տեսակներուն միջել ներթա
փանցումներ կան ել թէ «դրական սեռե
րո՛՛ւ սահմանները խախուտ կ՚ըլլան՛ ՛Ա
նոնք երբեմն աւելի բեւեռի մը չուրջ 
կա զմա լոր ո ւող ամբողջներ են քան նա
խատիպի մընմանողական կրկնումը։ Ա ը- 
տածողական արձակ կո չածս' Ա ա րաֆ- 
եանի մօտ՝ չատ անգամ կը կրէ իր մէջ 
բանաստեղծական տարրեր, նոյնիսկ պա
տումի հետքեր կամ դրուագներ : Իսկ 
վէպերը, ինչպէս Մանուկ Դուինեան^ օ- 
րինակ , երբեմն կը զառած ին դէպի ար
ձակ բանաստեղծութիւնը կամ մտածո- 
զականն ու զ ա ւո ո դա կւ^ն ը ՝ Միջգրոէ-թև— 

նական այս կապերը որոշ չափով Ս ut- 
րաֆեան ի արձակը կը վերածեն միակ 
փ ո րձառո ւթեան մը զանազան երեսակնե
րուն ՝ փորձառութիւն' որուն առանցքը 
գրող—խօսող Ե սն է՝ տի բա կանօ րէն ներ- 
կայ Հարթուածին թէ արձա կին մէջ..

Այստեղ նկատի պիտի առնեմ միա յն 
՛էէ Ալերը՝ այսինքն' տյն գրոլթիւնները 
որոնք տպուած են մամուլին մէջ իբրեւ 
այդ։ սեռին բնորոչումովը խորագրին 
տակ։ Ասիկա վճռական է ի վերջոյ՝ որ
քան ալ վերապահ ըլլանք գրական սե
ռերու սահմանումներուն հանդէպ : Ա ա- 
րաֆեան ի երեք վէպե թև ալ կը կրեն այդ 
ինքնաբնո րո չո ւմը. Խարիսխէն հեռՈԼ 
{«Հայրենիք»՝ 1932) ՝ Իշխանուհին4 եւ 
Մանուկ Դուինեան5: Իշխանուհին^ ներսի 
էջին մէջ Խարիսխէն հհոուե վեր ածո լած 
է «Առանց խարիսխի» ել հոն՝ ինչպէս 
ամսագրին մէջ՝ կը տրուի իբրեւ վէպ։ 
Մինչդեռ «Ակօս» ի մէջ Լոյս տեսած 
Լոյսի Ցաւերդ» , որեւէ բևորոչում չի կբ
րեր : Այստեղ չեմ խօսիր «^ուալրթնո- 
ց»ի մէջ տպո լի լ սկսած բտյց կիսատ մ ը- 
նացած Վոլկաս Այպանելի/,Î, մասին ՝ 
ճիչդ տյս անաւարտո ւթեան համար՝ 
թէեւ իբրեւ առաջին փորձ Աարաֆեա- 
նի վիպտյին արձակի սկիզբը կը հասցնէ 
մին չեւ 1929—1930 թ ո լականն ե ր ը :

Աարաֆեան ի վիպային ա րտադրութեան 
ընդհանուր ներկայացում — գնահատում 
մը տակաւին չէ եղած ել հակումը կայ 
այնտեղ տեսնելու զառածում մը։ Սի ակ 
վէպը Իշիսւնո.ւ1փն, որ հրատա րակուած 
է առանձին հատորով՝ ընդունուած է ո- 
րոշ վերապահութեամբ {Փայլակ Ա ա- 
նասար ՝ Զարոյեան) ։ Փորձիչ պիտի ըլ
լար այդ ա րտադրութիւեը նկատել ֆր- 
րանսահայ դրականութեան մէկ ընթ ut- 
ցիկ երեւոյթը՝ այն որ կը յատկանշուի 
վէպի յա ղթ ան ա կո վ : Են չպէս ըսուած է 
այլ տեղ՝ վէպին ձգողութիւնը այնքան 
Հզօր է ոբ բանա ստեղծներն անգամ կը 
արուին ատոր * բնորոշ պարագայ է օրի
նակ Ղ* * (իեղարքուձին ՝ որ հակառակ իր 
շատ համեստ միջոցներուն կը փո րձէ 
«բանաստեղծական վէպ» գրել՝ այսինքն'
récit poétique (Լուրեր քսպքէն, Թօշ- 
նելէն աււսւջ , 1934) :

Սարաֆեանի վերաբերմունքը իր իսկ 
վիպային արտադրութեան հանդէպ երկ
դիմի կը թուի : Սին չեւ Մ|ւջ նարերդ/ հը-> 
րատա րակո ւթի ւնը (1946) Ս ա րաֆեան

երկերու իր ցանկին մէջ է1շյսա.նու1ւ|ւն կը 
նշէ իբրեւ «վիպակ» {հակառակ հատո
րի կողքին վր ա յ դրուած «վէպ» ին) * իսկ 
1971—ին Միջերկրական/ մէջ նոյն վէպը 
ջնջած է ցանկէն : Սղածը մոռացումի մը 
ա բգիւ-եբը jj> բնաւ : Ս արաֆեան կա- 
մ ո վին այս վէպը ՝ ինչպէս իր մ իւս վէ
պերը՝ կ'արհամարհէր կամ անա րման կը 
նկատէ ր յիշուելու* դուցէ նոյն կեցուած
քը որդեգրէր բոլոր նորավէպերուն հան- 
դէպ՝* Ասիկա անշուշտ լարդի լեր որ մենք 
յիչենք զանոնք եւ սպասենք օրուան երբ 
պիտի խմբ Ո լին հատորի մը մէջ*.

ՎԷՊԻՆ ԾԱԳՈՒՄԸ

^նպատակս հոս այդ վէպերը մանրա- 
մասնօրէն քննելը չէ*. Այլ փորձել հաս— 
կրնալ վէպին դերը եւ անոր հանդէպ Սա
րաֆեանի հետզհետէ աճող վերապահու
թիւնը։ Երեւոյթին մէկ բնորոշ նշանը 
կը գտ*նեմ «Բանաստեղծութիւն ամէն բա
նէ առաջ» յօդուածին մէ^՝ որ՝ ինչպէս 
խորադիրը գուշակել կու տայ՝ «բանաս
տեղծութեան» պաշտպս/նութիւնը կը թը- 
ւի՝ մամ անա կա շրջան ի մը մէջ երր «քեր
թող ու քերթուած ա րհ ամա րհ ո ւած» են : 
frf- այս առի թով է որ Աարաֆեան կը յի
շատակէ թէքէեանի ծանօթ տողը * «Ո-
տ ան ա ւո րն ի^նչ ընել ՝ ոտանա ւո ր ը կ* ուտ
էի1* » ♦ Հարցը արտաքնապէս ոչ թէ բա
նաստեղծութեան տագնապի հարց մըն է 
այլ անոր տեղի՝ փոխանցման՝ հաղոր
դումի :

Այգ յօդուածին մէջ Աարաֆեան կը 
մեկնի ընդհանուր դիտողութենէ մը* 
«Արձակին պահանջը աւելի մեծ է այսօր 
եւ վէպը կը նկատուի շատ աւելի յար
գի» * Սակայն Աարաֆեան կը յիշատա
կէ Վալէրիի եւ ուրիշ «մեծ մ տաւորա- 
կաններ»ոլ պա բադան ՝ որոնք «կ\արհա- 
մարհեն վէպը» » կամ կը գրեն ընթացիկ 
վէպերէն տարբեր' որոնց ընթերցում ը կը 
պահանջէ որոշ զարգացում» : MonSÎeUr 
Teste/' Վա լէր ի ի հեզխանքը վէպին Հս/ն- 
դէպ ծանօթ է՝ Աարաֆեան ալ դիտէ ա- 
տիկա ՝ նուազ ծանօթ է դերիրապաշտ- 
ներո լն խորունկ արհամարհանքը դէպի 
Զոլայի ՝ Սնա թո լ Տ) րան սի «բնապաշտ» 
կամ գետնա քա ր շ վէպը * Ոբոչ գրագէտ- 
ներու մխտական կեցուածքը ՝ միւս կող- 
մ է ընթերցող հասարակութեան ընդհա
նուր պահանջը {կը բաւէ տ չք մը նետել 
մրցանակներուն վրայ՝ որոնց ջախջա
խիչ մ եծամա սն ութ իւն ը tf իպա ս աննե րու 
ԷԲ տԲոլ-<11^ սովորական երեւոյթներ են 
նոյնիսկ ա յսօր եւ թերեւս այդ չէ էա- 
էա^Բ * էտ կանր կը գտնուի Ա ա ր աֆ եան ի 
մ էկ երկ ար պարբերութեան մէջ՝ զոր 
կ1արտագրեմ •

«Սեր մէջ վէպին պակասը պատճառնե- 
րէն մէկն է թերեւս անոր տրուած կարե
ւորութեան ։ Ազգային պատմութեան սէրն 
է նաեւ այդ պատճառը ել կամ անհետա- 
ցող Ա փիւռքը էջերու մէջ ա ոնե լու արդար 
փափաքը։ Բայց կը գուշակենք տա կալին 
Ոէ-ԲՒչ պէէէրոէգտներ' երբ աչք կը նետենք 
աշխարհի վրտյ՝ ուր տեղի տուած են 
է»էրն ու երազանքը՝ իտէա/ն ու խորհուր
դը առօրեայ պահանջներուն ՝ հոգերուն 
եւ ա նձկ ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն առջեւ ։ վէպր աւե
լի կը կտրդացուի այսօր արեւմտեան եր- 
էիրներուն մէջ ալ*. Բայց կարդացուած 
վէպերուն նայելով՝ կը հասկնանք թէ ա- 
նոնք դրո ւած են առհաոա րակ մա մ անց ի 
համար՝ մանաւանդ ոստիկանական 
պերր»** / Ատա րնե րուն հետեւելով ՝ մենք 
ալ նոյն կարծիքին հասած թէ իր՛՛՛-
պա շտո ւթեամր գրուած ւէէպերբ աւելի 
մեծ տրմէք մը կը ներկայացնեն եւ ա լե
շի երկար կ^ապրին • • •» J

Պարբերութեան մէջ Աա րաֆեան կը 
թուէ «մեր մէջ» վէպին տրուած կարե
ւորութեան պատճաոնե ր ը :

նտխ' անոր պակասը : «Սեր» ըսելով
գուցէ նկատի ունի ա րեւմտահա յ վէս[Բ 
գլխաւորապէս ՝ նոյնիսկ եթէ բացառ- 
ւած չի կրնար ըԼԼաէ արեւելահայը։ Վէ
պին պակասը ակնյայտ է արեւմտահայ

գրականութեան մէջ եւ այգ պակասը 
լեցնելու ճիգը նոյնքան ալ բագայայտ՝ 
երր նկատի աոնենք երեսնական—քառաս— 
նական թուականներուն հատորով կամ 
պարբերական մամ ուլով հրատարակ- 
ւած վիպա կնե րր ՝ վէպեր ը ՝ վիպաշարքե- 
ԸԲ {0 շտկան ի՝ Զարեանի ՝ fi ահն ուր ի ՝ 
Ո րբո ւնի ի ՝ Լասի ՝ Հ * Զա րդա րեան ի ՝ Հա
մաստեղի՝ • Պէշիկթաշլեանի եւլն» ցան
կը ամ րողջական չէ) ։ Սովորաբար տյդ 
պակասը նշողները երբեք նկատի չեն 
աոներ Ատեան ի ել ընդհան րապէս թեր
թոնային վէպերու պարագան^ ՝ մտածելով
գոլ-գէ ոբ այգ ՎԷ^^ԲԲ ևԲ գտնոլ-ին Սա
րաֆեանի «գաղտնի ոստիկանական» վէ
պերու մակարդակին եւ ա րման ի չեն մեր 
ուշադրութեան ։ Այսուհանդերձ Ա արաֆ- 
եանի դիտողութիւնը որոշ չափով լոյս 
հ.Բ սփո-է ընդհանուր երեւոյթի մը վրտյ՝ 
որուն կ^ արձա գան դեն երեսնա կան թո լա
կաններու քննադատները ՝ «Qառաջ»ի իսկ 
էջերուն մէջ {Յունուար 1932)։ fr* U ա- 
սունի եւ Ս * Պտրսամեան դրեթէ նոյն օ- 
րեր ուն գրա կանոլթեան զա ր թօնքը կը 
կապեն վիպա յին գրականութեան յա յտ- 
նութեան : Երկուքն ալ նկատի ունին ոչ 
միայն Օշականի եւ Զարեանի արտադրու- 
թինբ՝ այլել «Սենք»ի տղոց վէպերը։ 
Ըսեր եմ արդէն ՝ ֆրանսահա յ գրա կա
նո ւթիւնը վէպի ՝ «սփիւռքեան» վէպի 
դրականութիւն մըն է% :

Ա ա րաֆեան ի երկրորդ դիտողութիւնը 
ևը վհրտբերի պատմութեան հտնդէպ սէ— 
բին՝ «անհետացող Սփիւռքը էջերու մէջ 
առնելու արդար փափաք» ին։ Այս դի
տողութիւնը՝ որոշ չափով՝ վէպը կը 
դարձնէ նախկին պատմութեան կամ մա— 
մանակադրութեան մէկ տեսակը՝ մանա
ւանդ արդի այն սեռը՝ որ տյդ պատմա
գրութիւնը կրնայ փոխարինել {ասիկա 
կ ենթադրէ անշուշտ որ արդի պատմա- 
գրութիւն մը չկտյ կամ անհնարին է. ա-~ 
սոր հ եռա փս աղաղ պատճառը շատ դմո լար 

գտնել աղէտին մէջ՝ կը բաւէ կարդալ
Գրիգորիս Վրդ. Պ տլաքեանի Յ^Ուլ—
գոթայ/?/ առաջին էջերը) : Ա ա րաֆեան 
ուղղակի կերպով ակնարկութիւն ձըևեր 
աղէտին , րայղ «անհետացող Ափիլռր» 
դարձուածքը ատիկա կը թելադրէ Լիո
վին ։ Ա փիւռքի մէջ տպո լող վէպերը ու
րեմն կը կատարեն պատմագրական աչ_
խտտանք մը կամ կը ստանձնեն հին պատ- 
մտգրոլթեան պաչտօնը ։ կարձանագրեն 
ինչ որ վտանգուած է էլամ դատապար
տուած է անհ ետ ա ց մ ան : Եը բաւէ յիչա- 
տա կե լ ոչ միայն երէցներու արտագրու- 
թիլ՛՛ը (Օչական՝ Զ՛ո ր ծ ան ՝ քիչ մըն ալ 
Համաստեղ)՝ այլ Շահնուրի՝ Որբունի ի՝ 
Զարդա րեանի (ծրադրեալ) վ իպա չարքե
րը ) որոնք այս կամ այն կերպով կը յըղ- 
ւինայդ պատմութեան ՝ «մեր կեանքր» կր 
ջանան պատկերացնել եւ կը ներկա յան ան 
առաւել կամ նուազ չափով իբրեւ «պատ
կերազարդ պատմութիւն Հայոց»։ Եարե- 
լի է մտածել որ Աարաֆեան Ւր առա- 
ջի'՛՛ վէպերով։ մանաւանդ Խարիսխէն հե- 
աԼՆով եւ Իշխանուհին^,/ պատմութենէն 
վկայողթ դեր կը ստանձնէ ։ Վկա յութիւն 
յղտցքը ել վ տւերա թուղթը յետ—պատ և- 
րաղմ եան շրջանին կը յայտնուին եւ հե- 
տըզհետէ կը մտնեն մեր լ^ւնադատոհ-
թեան ՝ / մասնաւորփւ fi ա հն ո ւր ի ել 3 *
Օշսյկսւնփւ գաղափարային կազմածներուն 
մէջ* ծւ անոնց զուգահեռ կը բանի ճիշդ 
այգ պսէԱէմ ո ւթի ւն ը ա րձանադր ե լու ցան
կութիւնը :

ԵբԲոԲԳ դիսէողութիւնը շատ ընդհա
նուր ն կա րադի ր ունի եւ կա րՏէք Ա ա- 
րաֆեան մասնաւորէն կ'անցն ի «աչխար- 
^ի ‘Լր՚Այ » "ւր տեղի տուած են ոէրն ու ե- 
րաղանքը՝ իտէա/ն ո լ խորհուրդը առօր
եայ պահանջներուն ՝ հոգերուն եւ անձ- 
կութիլններուն առջեւ»։ Եթէ խտացը- 
նելոլ ըլլամ Աարաֆեանի մտածումը՝ 
կարելի է ըսել առօրեային առջեւ տեղփ 
կ՚ունենայ իտէալի անկումը՝ եւ այդ ան
կումը պատճաոնե րէն մէկն է վէպի յայտ
նութեան։ Աովորաբար վէպի տեսաբան-
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ները թտէալթն ներկայութիւնը կը նկա
տեն վէպթ ձեւաւորման ազդակներէն մթն y 
այն որ ենթակա յթ մը որոնումին ու կազ- 
մաւորումթն կը նպաստէ : Որով վէպը 
ենթակայութեան ձեւն է արդթ ժամա- 
նակներուն մէջ*. Իտէալր կայուն կէտ մըն 
է որ թնքնացման հոլովոյթը կը դարձնէ 
հնարաւոր* i Աարաֆեան կր թութ հա- 
կոտնեայ դթրք մը որդեդրել* վէպթ ըս- 
տեղծմ ան պատճաոներէն մթն թտէալթն 
կորուստն է î Ի հարկէ' նման հաստա
տում կը տեղադրոլթ ոչ մ թայն յծտ — 
պատե րազմ եան ?/z£ZJ7^y// մը մ էջ ա յլեւ 
յետ—եղեռնեան : վէպը կ'աճթ եւ կ' արժե- 
ւոր ութ ճթշդ անոր համար որ թտէալ 
ւ1ւայ ■ Եարծէք այս է որ Աերվա նթէս կը 
յոլլէ br Բիշոթ վէպով: Արդ' այդ
թտէալը կը շարունակէ րանթլ թր շրջ<>— 
ն թն թսկ մէջ* հեգնանքթ ենթակայ թ տէա- 
1Ը՝ որ արձակ կ'արտադրէ , չի դադրիր իր 
հմայքը բանեցնելէ կերպարին վրայ՝. 
Մինչդեռ, յետ—եղեռնեան չրջան ին բոլոր 
իտէա լնե ր ը անհետացած են :

Սարաֆեան այս ուղղութեամբ սպառի չ 
էջեր ունի Տհղատուոլթիլը Մակընթացու- 
P"Jll֊(î համանուն քերթ ուածին ել Վկնսկհի 
անաաոըդ?, մէջ-. Սի շեմ առաջինէն մէկ 
տող- «Ոչ մէկ իտէալ ու անուրջ. - -»w : 
Կարելի է տակաւին թուել Խարիսխէն, 
հեււու/,, Իշխանուհիդ, Մանուկ Դուին- 
եան/, կերպարներուն մօտ ընդգծուած 
յոյսի մը, երազի մը, որեւէ վա րդա— 
պետութեան չկարենալ կառչելոլ պարա
գաները : Իշխանուհիդ?» մէջ դրուած է . 
«Ոչ մէկ երազ, ոչ մէկ վ ա րդա պետ ու- 
թի՛ւն պթտթ կրնայ գրաւել այս սերունդը y 
որ արթլնէն ելաւ տեսնելու համար կեղ- 
^թքԸ***^* Իսկ Մանուկ Գութնեան կոր- 
օընցուցած է «թմաստը'» ամէն թն չթ' գե
ղեցկութեանդ արուեստթ y տառապանքթ y 
հաճոյքթ y «նոյնթսկ բանաստեղծութեանդ 
ել կ^ասլրթ քաոսթ մէջ*.

Միայն թէ ինչպէ՞ս իտէա լին անկումը 
եւ քաոսայինը հնարաւոր կը դարձնեն վէ
պը- ահա խորհրդաւոր կէտը: Ըստ որ
մեն այն ի' իտէալր բանաստեղծութեան 
կալուածն է ել յետ—եղեռնեան շրջանին 
բանաստեղծութիւնն է որ կը քայքայուի , 
կր դառնայ անկարե/ի ել ոչ արձակը կամ 
‘1կ"1Ը՚ Իտէա/ին , իմաստին անկումը ին
չո՞ւ անպայման վէպի առիթ կը դառնայ 
եւ ինչպէ՞ս հ աս կնա լ Ս արաֆեանի ի"կ 
բանաստեղծութիւնը, ել անոր ամէնէն 
տարօրինակ եզրերէն մին' ՍասՈլնցի 
Ղսւլիթ֊դ մշակումը, որ կը բանայ դիւ- 
ցաղնավէպին դուռը-. Որովհետեւ պա- 
տո ւմը կը մտնէ-, Սարաֆեան ոչինչ կ'ը- 
"է այ" ուղղութեամբ , բայց գաղտնի ոս
տիկանական վէպերուն դացող յղումը 
թափանցիկ ակնարկութիւն մրն է պա
տումին, այսինքն' վէպի մը մէջ գոյու
թիւն ունեցող պա տմո ղա կան ո ւթեան , որ 
հաւանաբար մամանակի կա րդաւո րման 
սկզբունք մըն է որ քաոսը կը ճգնի բառ- 
նալ :

Զգում մը գոյութիւն ունի , լարում մը, 
ընդմ էջ բանաստեղծական ի տ է ա լ ին ել 
«աշխարհի արձակին» : Այս ներքին լա
րումն է որ կը գտնենք Ս արաֆեանի 
յօդուածի երկայնքին , ուր անդադար բա
նաստեղծութիւնը իբրեւ քերթողութիւն 
կը հակադրուի վէպին-. Այդ լարումը 
կարելի է յայտնաբերել գրագէտի իսկ 
արտադրութեան մէջ, այն երկուութեան' 
"բ Գոյ է 14—դ?, (1933) , Տեղատուութիւն 
Մակընթացութիւնդ?, (1939) եւ նոյն շըր- 
ջանի վէպերուն միջել, երկուութեան' որ 
կը լուծարկոլի բանաստեղծական արձա
կով (Վէնսէնի անաաոը) : Պէ՞տք է մը- 
տածևլ որ բանաստեղծական արձակը կը 
պահպանէ մէկ կողմէ բանաստեղծական 
իտէալր ել միւս կողմէ կը նշէ անոր 
ս պա ոն ա ց ո ղ վ տանգը :

Ի՞նչ է Աարաֆեանի վէպի ըմբռնում ը 
սակա յն :

Աաբա ֆեան անմթջական անդրադա րձո լ_
մով մը խնդրոյ առարկայ կը դա րձնէ 
թ ր ա պա շտ ո ւթ թ ւն ը : Ինչո* լ î Ետրելթ է 
ենթադրել որ թտէալթ անկումէն ետք թ- 
ր ականո ւթ թ ւն ը y թր ամբողջ բրտու
թեամբ y դռեհկութեամբ y սովորականու_
թեամր կը մնայ մթս—մթնակ մեր առջեւ 
թբր քաոսայթն առօրեայ y եւ դրականո ւ- 
թթւնը պարտթ այլեւս նկատթ ունենալ 
այդ տաս—տափակ թրողութթւնը։ վէպը 
թրողութթւնը նկատթ ո ւն թ եւ ոչ թտ էա- 
լը y թնչպէս Արթստոտէլ Պատմադրու- 
թթւնը կը զետեղէ ճ թ շդ այդ թ բոզութեան 
դետնթն վրայ y մթնչ բանաստեղծութ թ լ- 
*նը հնարաւորթ : Ատոյդ է որ շատ հ թն
հակադրութթւն մ ը կը բան թ Աա րաֆեա նի

մ տածո ւմը y որուն գուցէ այնքան ալ գթ- 
տակթց չէ*. Արդ y Աարաֆեան կը ջանայ 
խորտակել վէպթ թրապաշտ ըմբռնումը y 
տյն որ վէպը կը դարձնէ «տափակ վկա- 
յութթլն մ'ը y քրոնթք մըդ ծանծաղ վեր
լուծում մըդ լուսանկարչոլթթւն մը* ♦ .» :

ZTՒայն թէ թրապաշտ Վէպը աէ^ԸորւԼ 
վէպը Լէ** Աարաֆեան արդէն կը խօսթ 
ՈԼ-ըթշ_ վէպէ՛ մասթնդ ոչ—թրապաշտ հաւա
նաբար վէպթ ը* «Ամ ենա արդթ ական վէ- 
սւը Lb ՚ւրա՚մր առհա սար ակ Հ_Ը$_ա պա
տով y տթ պարն երու կառուցումով եւ վեր
լուծումովդ այլ կը ձգտթ լուծել համա- 
մա[րրեևայՒն ճակատ ադրթն առեղծուած ը y 
դա սա կա րգա յթն ողբե ր գո ւթթ ւն ըդ *. Այո 
'էերջթն կէտը պա յմ ան ական դթտոզոււ- 
թթւն մըն է որ վճռական դեր մը չունթ 
Ա արաֆեան թ մ տ ածո ւ-մթն մէջ} գուցէ 
աւելթ կարեւո ր է շեշտը* դրուած երե
ւակայութեան վրայ z «Գրտ կտն ո ւթթւնը 
սկսած է երեւակայութեամբդ առասպե լ- 
ներով եւ հէքե աթներով ու մեծ տեղ ու- 
ն թն դեռ ոլ պթտթ ունենան մթշտ եր ելա— 
կայական գրութթւնները : Մ արդը ուզած 
է նայիլ նաեւ րնթացթկ թրականութենէն 
անղեկն : Այսպէս է որ ստեղծած է բնու
թեան մէջ գոյութթւն չունեցող ջ_բտնոյշ- 
ներ y դթցուհթներ y վթ շա պն ե ր y հրեշ
տակներ ու սատանաներ y որ արտաքնա- 
ցտծ պատկերացուցած են թր ներա ւԽ ար— 
հը՛» :

Պարղ է որ երեւակայականը կը հակա- 
Գրոլի իրապաշտին , տուեալի կրկնու
թեան {իրի պաշտամունքի՞ն} ; Ե րելակա- 
յա կան ին պաշտօնը յաճա խ կը սահմ անա— 
փակոլի ասով ել ի րա պա շտ ո ւթեան տե
սաբանները զայն կը վերածեն իրակա- 
նութեան վերհանումին սպառնացող ու— 
մի մը, տնգթտւսնա լով այն թւրտմտտր որ 
կր բաժնէ թրերը դթրերէն y անտեսելով 
այն տարրական ճշմարտութթւնը զո ր 
Վալէրթ կը յթշատակէ y եւ ըստ որուն 
«ստոյդ է որ ճշմարթտը մեզթ համար 
կը դառնայ ճանաչելթ մ թայն հնարանք
ներովդ։ Այէ խօսքովվ ճշմարթտը կը 
դա ււ Թայ ճշմարթտ y որով չէ՜ ճշմ արթտ : 
Արուեստթ հնարանքներս ւ շնո րհ թլ Հբը- 
նա կանդ ը կը վե ր ածո ւթ բնա կա նի : Այս չէ՞ 
զարմանալթն :

Ա ակա յն երեւակա յութթւնը ունթ բո լո- 
Ըո'էթն տարբեր եզր ու հանգամանքդ որ 
են Ե ս թն ընդլայնումը y անոր թնքն թրմէ 
դուրս արձակումը y անոր վթ պասքա յթն 
նոյնացումը կերպարներուն կամ ոլրթշթ 
փ ո ր ձա ռո ւթե ան ց հետ* մէկ խոսքով՝ ե- 
րեւա կա յութթւնը պատկերաց ո ւմ թ մեքե- 
նայթ մեծ գո րծո ղո ւթ թ ւնն էդ որ ներքթնը 
կը դարձնէ արտաքթն , Եսը կը զօդէ դուր- 
սթն դէպէ պտտկեր ը թր սլացքթն մէջ : 
Առանց տյդ պատէլե րաց ում թ հնարաւո
րութեան չթք թ րապաշտութթւն : Ե րեւա- 
կտյելը երեւոյթթ բերել է անկասկած y 
մթայն թէ երեւոյթթ բերել է թն չ որ թ- 
րականութենէն անդթն կը դան ութ y կը 
գրէ Ատրաֆեան*, Այս ՀՀանդթնդը պէտք չէ 
հասկնալ թր տարածաէլան թմաստով* թն չ 
որ կտյ թրականութենէն ա նգթն այն է 
nV k(L մնայ թ րականութեան մ էջ y այնտեղ 
պահուած* անդթն ը կը վերաբերթ չերել- 
նա լուն ել երեւակայութեան պաշտօնն է 
պատկերով արտաքնացնել տյգ անգթնը*, 
*էյէլատենք որ տյդ անդթն ը ներա շխա րհա— 
յթն ալ էդ որով երեւակայութեան տէրը y 
ԵԱԸդ հերձուած Աս մըն է կտմ էէհգէայ"“ 
նուած ես մ ըն է y որ թր ստեղծած կեր
պարներ ով կ 5աճթ յ

ՎԻՊՈՒՄԸ

հ-Գրականութթւնը սկսած է երեւակա
յութեամբ y առասպելներով* * .» նախադա- 
un ւթթւնը յաւելեալ եզր մըն ալ ունթ : fiiu- 
նթ որ ծագումնաբանական կարգով մը y 
գրականութեան մաս էլը դարձնէ նաեւ 
առասպելներու ամբողջը y այս թնքն՝ ա- 
ռասպելա բան ո ւթթւնը* Ա արաֆեան թ ակ- 
նա րկո ւթթմնը կ՚երթայ ոչ մթայն հեթա
նոսականդ հթմն ականթն մէջ յո ւնա — հ ը- 
ռովմէական այլեւ քրթստոնէական ա- 
ռասպե լնե րուն կամ առասպելական էակ
ներուն : Արդ% առասպելները կը պատկա- 
նթն նախնթներոԼդ հերոսթ y կերպարթ y 
գրուագթ y դէպքթ y գթպաշարթ , թրադար- 
ձո ւթեան ո լ պատումթ մ ակա րգակթն : 
Փաստօ րէն Ա ա րաֆեան դրա կանո լթթլն ը 
կը սահմանէ թր երկու եզրերով* երեւա
կայութեամբ ել անոր զուգակթց' պա
տումով Լառասպելթ պա րագա յթն' բերա- 
նացթ^ * Այդ երկոլքթ քառոլղթթն է որ կը 
դտնոլթ վթպումը (fiction) կտմ վթպաս- 
•ՀԸ) այն որ կը լծորգէ երեւակայականը 
պատումթն^ :

Ոլ^դգծեցթ Աարաֆեան ակամայ կտմ

գուցէ դթտմամբ անցաւ վէպթ մակար
դակէն գրականութեան ։ Այս անցումը 
անմեղ քայլ մը չէդ գոնէ գաղափարէս յթն 
սահանքէ մը աւելթ տեսակ մը ետքայլ 
էդ ետդարձ մըդ կամ վերադարձ մը կտղ- 
մաւորուած վէպէն դէպթ անոր ս կղբուն- 
ԸԸ 5 անդթն կամ վէպթն տակ կը
դան ութ գրականութթւնը * վէպը գրա
կանութեան մէկ մասնաւորեալ կերպն է 
եւ թ հարկէ չափազանց յատ կան շա կան 
կերպով վէպ ու դրա կանո լթթլն մօտթկ 

թրտրոէ-* Իսկ անմթջապէս որ հարցը 
կը վերաբերթ գրականութեան կը մթջա- 
մտէ հ,արուեստըդ *, Բոլոր թելադրուած- 
ները ասիկա կը յուշէին -, Վէպը իբրեւ, 
գրականութթւն արուեստ է y ուր կը բա- 
նթն «հրտյրք y խելք y աչք եւ թէքնթքդ յ 
Ասոնք են որ կը փրկեն y կ^ըսէ Աարաֆ- 
եան y շատ մը վէպեր :

Մթնչեւ հոս վէպ ու բանաստեղծ ո լթթլն 
կբ թութն հթմնովթն անջատ եւ Ա- ա րաֆ- 
եան չթ գտդրթր օրթնաէներ բերելէ քեր
թողներէ որոնց արձակը անորակ բան է 
եւ ա րձակագթ րնե ր է որոնց քե ր թո ւածնե- 
րը ոշնչութթլններ են *, Մ թտ յն թէ ա յդ 
երեւութական անջատումթնդ գուցէ նոյն- 
թսկ հակադրութեան ներքեւ կը դան ութ 
սկզբնայթն մ էկութթւն մ ը*, Աարաֆեանթ 
ռազմ ա վա ր ո ւթթ ւնը ատոր կը պատրաստէ 
Ընթերցողը *, Եւ. ահա երկու հթմնական 
հաստատումները* «Բանաստեղծոլթթլն մը 
կը տե սնենք սակայն բոլոր մեծ վէպերուն 
մէջ եւ հոս է որ կհուզեմ յանգթլ î Բա
նա ս տ ե ղծո ւթ թ ւն ը y թրականըդ ոչ մթայն
արհամարհելթ չէդ այլ եւ անհրաժեշտ : 
Իրտկան ա րուեստ ը րանաստեղծո լթթ ւնն 

կրտկըդհոգթներէն ներս թափանցող 
զօր ո ւթթւնը y կա խար գողը * * • Բտնաստեղ-
ծութթւն' ամէն բանէ առաջդ քերթուա_
ծթն ու վէպթն մէջ* Մնացեալը անշուշտ y 
վէպ ու քերթուած y առանց բանաստեղ
ծութեան y արհամարհելթ Æ2r» :

Ըստ ամենայնթ մեծ վէպերուն մէջ կը 
տեսնենք բանաստ եղծո ւթ թ ւն y որ կար
ծէք անոնց յանգման կէտն է*. Ի՞նչ պէտք 
է հասկնալ «բանա ստեղծ ո ւթ թ լն^ բառով *, 
Ո տան ա ւո* ր ը յ Անշուշտ ոչ : Արդէն Ատ
րաֆեան կը զանազանէ րանաստեղծո ւ- 
թթւնը ել քերթուածը : Բ տն աստ եղծո ւ- 
թթւնը անմթջապէս նոյնացուած է «թրա- 
կան արուեստ^թն հետդ զոր Աարաֆեան 
կը թարգմանէ կրակ y հոդթներէն ներս 
թափանցում , կախարդանք բառերով : /?£.— 
բթշ տեղ ցոյց տուած եմ որ տյս կախար- 
գոգ զօրութթւնը թնքնթն արուեստը եւ 
տւելփ մ ասն այտ տուկ չափ ո վ մԸ ստեղ
ծում ը բնորոշ եզր է^ : Բտնաստեղծութթւ- 
նը կրնայ ըլլալ կ տ/f չըլլալ քերթուածի 
մը մէ?., հնէպէս որ կրնայ ըլլալ ու. չ ր շ- 
լալ մեծ վէպերուն մէջ^ Ոայց այն ատեն 
Ս արաֆեանի բանաստեղծութիւն կո չա- 
ե՜ը, գուցէ իր թարգմանութեամբ իսկ իբ
րեւ արուեստ , կը յղուի բանի ընդհան
րաց եա լ ստեղծումին, որ գերիվեր է վէ
պէն ու քերթուածէն ու դրա կան սեռե
րէն'. Շանթ պիտի կոչէր «.բանահիւսու
թիւն», Գերմանացիները' DÎClltUng ! Ա- 
նիկ ա «ամէն բանէ առա l !f», եւ ա յս ա- 
ռաջո ւթթւնը թերեւս պէտք է հասկը- 
եալ թբբեւ թ^չ որ կը կազմէ տեսակ մը 
սկղբնտյթն մակարդակդ ծագում y հաւա
սարապէս բաշխուող մէկուն ու մթւսթն
մէջ*,

վէս1Ը թր ս կզբունքթն *եէջ բան աս տեղ- 
ծութթւն է եւ մթայն թբրեւ այդ է որ շա
հեկան կը թութդ քանթ որ թբրեւ այգ' 
մեզ կ  ̂առաջն ո րդէ «կեանքթ անսահման 
խսրհուրդթն^ : Այն ատեն y դժուար չէ
նշմարել որ տեսանկթւնթ հթմնական չըր~ 
ջում տեղթ ունեցաւ : վէպը կը կրէ թր
մէջ տյն կո րս ուած թտէալը որ կտ ր բա
նաստեղծութեան մէջդ այն չափով մ թ- 
այն որ րանաստեղծո ւթթւն ը կա յ : Ուս- 
տթ' եթէ ջանանք մնալ Աար աֆեան թ 
տրամաբանութեան մէջդ բանաստ եղծո ւ- 
թիւնը կը կ աղմ է վէպթն ներքթն թտէալը y 
այն որուն վէպը կը ձգտթ y այն ո ր/զո ր 
փէպը k-Ը պահպանէ *. Օրթնակ մը*, Ղ/Ո յն- 
թսկ երբ Մ անուկ Ղ* ո ւթն եան կը հ րաժա ր թ 
բանաստեղծութենէն եւ կը տրութ առօր- 
^այ կեանքթ հն հնո ւքթն y կեն ստ շահ ո լ- 
թեան y սեռթն y դրամ թն y քաոսթն ու պատ- 
մ ութեան y չփ դադրթր յթշելէ այդ թրեն 
համար կո րսուած բանաս տ եղծութթ ւնը 
(^Ը քերթողական փորձերը) : Բանաստեղ
ծական թտէալը կը պահ պան ութ y թն չ որ 
տեղ մը հնարաւոր կը դարձնէ վէպը * Ա ա- 
կայն տյս պա րադա յթն' վէպը y արդթա- 
կան վէպը, արդիւնքը չէ միայն իտէա լի 
կորուստին : Վէպը , եթէ արտօնուած է 
ԸԱել y պարզապէս կ' ըսէ թէ1 ա յդ թտէա- 
ԼԸ ’ Pk աէ անոր կո բուստը : Եը սգա յ 
զայն*. Աուգթ ծէս մըն է^ հթներուն ող- 
բը13 տ Գուցէ այսպէս կտրելփ է հասկը- 
նալ y թ մթջթ այլոց y Փրուստթ վէպթն խո-

րագիրը , որուն չենք հանդիպի ո 
եանի յօդուածին մէջ ել որ կ„Հ^֊ 
զայն ըսելու կամ հաստասշէ.^ 1 Ծլ՜
կը յա բո լցանէ յ

Բայց արդեօք վէպը այդ իտ(. 
պանելու մ թա* կ կերպն է* Մ.

Ըսի արդէն որ Աարաֆեան հետ չ, 
կր հրամարի վէպէն-. Այս «հեազհՀ^. 

շատ արադ ըսուած „լ վերտել, 
ւոյթ է : Կը բաւէ միայն , առայժմ Հ ՜ 
տի ունենալ արտաքին նշաններոlp 
նու-կ Դոլինեան^?, ետք, որ արղէ^ 

ւական վարակոլած է բանասաեոՀլՀ 
արձակով, այսինքն' Վէնսէնի անսւՀ“

^b երկրորդին^ 
րաֆեան վիպական ոչ մէկ երկ կ հ 
տարակէ, ստ երեւոյթին չի 
էոյսի ցա^րը չի տրոլիր իբրել Լ 
այլ տեսակ մը դրութիւն, առաջին ն}’ 
քով գրուած {ի աարբերոլթիՀ, Լ 
րուն, որոնք գրուած են երր„րգ Ն 
քով, եւ այս կէտը կարեւոր է) Որուն Հ 
տակին կը գտնուի ստեղծումի ել ամ,ոլ 
թեան հարցը՝ ինչպէս որ արձակը 
կը զետեղէ քերթուածի կտոր մը, ԸաւաՀ 
կան բնորոշ արարք մըն է ասիկա ին նին 
տարբեր' բանաստեղծական վէպին Հ 
տուկ եղանակէն, որ Շոլշանեանի մր 
մօտ, օրինակ, կը ոիրէ խառնել 
թուածը արձակին: Անկարելի չէ գրոլ_ 
թիւնը նկատել վէպի տեսակ մը, << ն. 
թացիկ վէպերէն տարբեր», ա յն չաի„յ 
Որ Սարաֆեան չի փորձեր շրջապսա,, 
բարքեր ել առօրեայ պատկերացնել, ա. 
կերպարի մը րնդմէջէն , անոր հետ րա. 
խումին կը հայելացնէ ստեղծումի խըն- 
դհրը- Այդ կերպարը' փիրայրեանը, ոլ. 
ր[,շ մէկը չէ եթէ „չ Ես ին միւսը, այլ^ 
ստեղծողին դէմ ամուլը, բանասաեղծոլ. 
թեան դէմ զայն հերքող ամյոլթիլնը' 
պատմութիւ՞նը {քանի որ փիրայրես/ն 
պատմական երկ մը կը ծրադրէ դրեԸ: 
Բանաստեղծութեան իտէալր կը ,քնայ, 
սակայն անիկա կը դրուի այլի մը յարա_ 
բե րութեան մէջ, կարծէք թէ Եսը դէմ 
յանդիման ըլլար անհրամեշտութևս/ն մը' 
ցանցելու ինքղինք , գուբս գալու թր նար- 
կի ս ական ո ւթեն էն կամ Եսերոլ քաոսին, 
հասնելու համար ամլո ւթենէն անդթն, 
այԼո1Լ մը ստեղծում ին {երկի/ օսական
բանա ս տ եղծո ւմ թն) :

Շահեկան է տեսնել որ Ա արաֆեան 
Ինտրա յթ եր կթ էէեր լուծում թն y «տարրան
ջատում թն^ առթթովդ թնչպէս կ\ըսէ, 
Նէրսւշիսւրհ^- դրադէտթն դրականութեան 
աւարտը կը տեսնէ Եօթ քայքայումթն 
մէջ* ՀԻնտրա կը հասնթ քայքայել թր է- 
սը։ ^թրականութթլեը y թբրել Եօթ ար- 
տա յա յտո ւթթւՅյ y աւե լո րդ y ճղճթմ արարը 
մըն է հետեւաբար * * .»^ յ *եոյնթսկ եթէ 
այս դթտողութթւնը Լլը մնայ հթմնելթ 
էըստ թս ել հակառակ յօդուածթն մէջ 
տ րո ւած երԼլար բացատրութեան) y կարե- 
ւո ր ը դրականութեան աւարտթ հարցն է'. 
Գրականութթւնը կը "կ սթ երեւակայու
թեամբ ել կ^ աւարտթ Եօթ քա յքա յո ւմ mf‘. 
Ո՞ր Եօթն։ \յա րկթսակա^ն y թէ մսյլաԼ ե- 
ղող Եօթն*. Եթէ օյյդ երեւակա յո ւթթւեը 
նկատենք Եօթն բ/յա/ու y թնքն թրմէ դուրս 
արձակուելու կերպը y մանաւանդ ձևը դէմ 
յանդթման գտնուելու այլթն y ույն ատեն 
գրականութեան աւարտը էդթ տումն ու 
յանգման Լլէտը) վերջն է պատկերացու- 
մթն y վերջն է վթ սլումթն :

Ս տր աֆետ նթ ամբողջ ճթդը կը
կայանայ հնարաւոր դարձնել գրակտնու- 
թթւն մը> որ այդ Եօթն քայքայոլմը ^՜՜ 
ռաձգէ կամ հեռացնէ y նոյն թսկ եւ թե
րեւս մանաւանդ երբ այլը տեղթ կու 
Այլթե առջեւ*. Աարաֆեանթ Տէրը՝ LnJ՜ 
օը y թնչպէս կ^ըսէ թր վ^րջթն շ^ո^թ 
րուն մէջ y հոգթթն սլացքը y խանդափօո. 
վ ե րա ց ո ւմը կը նչէ աւելթ քան անոր քթ1" 
կըղմումը y ան հ ետ ա ց ո ւմ ը կամ քույրն 
յո ւմը y տեսակ մը միս տիք միս։ւ.որու^1' 
մէջ՛- «Տէ՛ր, աշխատանքս է քերթուոյե / 

եւ րնդո լնէ1 զայն' որպէս աղօթք} 
ւատք լուսեղէն y / Տ է' ր որ անվերջ կը լ1՛ 
նես եւ կը շթն ո ւթ ս նո յն ատեն^ i Ենտրօւ 
jlr մը համար այս շթնող ու շթնուող՝ կ^է1 
տող ու կերտուող Տէրը ? քերթուոմր[ 

համաձեւ y բոլորովթն ան ընդունե լթ J[T 
ղտցք մը պիտի ըլլար, գրական 
դա ւոր հնարք մը ոչ մթայն թնքն թր ւ 
այԼ եր եմնթադբած Եօթն յարակաJnLP 
նը համար*. Մթնչ Աարաֆեան կ Ըս 
յօդուածթն մէջ* «րանաստեղծութթ^Ը 
անհրաժեշտ» է : Այս անհրաժեշտութ[ կ 

հրամտյականի մը պէս կը ,
շուշտ ել. անոր «պաշտամունքԸ"^ ւ 1 
անոր վերա ցում ին է ոբ կը
քերթողը: Բաոսէն վեր՝ դէպհ աԼ Լ ն, 
րին, առաջնային բանաստ ղ .
Մինչեւ ծայրը' գրականսւթ1^Ը'ն,
առաջնորդուած քերթողական աշ1“

Fonds A.R.A.M
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ԳՐնՒՈհՕ՚է 
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W ԱՐԹՒհՐ ԱՆԴՐԱՆհԿԵԱՆ

լ . Աարաֆեանի «Անջրպետի մը գրա
ւումը^ ԼՓտրիզ, 1928) բանաստեզծու.— 
թիւններ ի մոդովածուն այն հոգեւոր ի- 
ր ական ո ւթեան ծնունդն է "{'ը մ ամա
նակի ի ր ոգո ւթի ւննե ր ո վ ել Ա արաֆեանի 
անձնս։ յին—բանաս տեզծական հոգիվիճակ- 
ներով պէտք է ինքնահասս)ատումի ձըգ- 
տող {Սփիւռքն ինքնա հաստատման վայր 
ընտրող) բանաստեղծին մ ղկ ր նոր արմե- 
լո ր ո ւմն ե ր ի ու յ այտն աբեր ո ւմն երի' յատ
կապէս այդ դ մ ո ւա ր ա գոյն մամանա կնե- 
րում , թէ անհատիւ ել թէ՛ դրականու
թեան համար :

նախ անհատի խնդիրը . այն ի սկզբանէ 
ինքնա պահ ո վո լթի ւն է ենթադրում , յե
տոյ է միայն խնդրայարոյց դառնում 
«արմատ նետելու՛» յոյմ էական գոյա
վիճակը մն աղեաւ դր ս ելո ր ո ւմն ե ր ով : Ո- 
գու լիարիւն կորովով է չարմւոլմ կեանքն
ընդհանրապէս , որքան էլ անորոշու 
թեամբ է անհատը {մողովուրդը) մտա
ցիր վերապրելով անյաղթահարելի կամ 
տակաւին չյաղթահարուած անցեալը. «Եւ 
դեռ անորոչ Գ՛ալիքին միջել»։ կեանք 
{անցեա էմներկա յ' միախառնումի արգա
սիք) ֊գն ացքի նո յնացմ ամ բ ՝ ել միեւնո յն 
ժամանակ՝ ա,ք^է վե րա պրո զ—վիճա կակր է/ 
առկայութեամբ է անհ րամե չտ ւում դո-
լութ իւնը կենս ո ւնա կութ իւն սերմանող 
ուժի' (էառաէնորդ ո դու» որի ներկայա
նա լիութիւն ր թող որ մամանակաւորապկս 
անապրելի լինի ՝ բայց

Բազուկը , ոը զիս 
Սեղմած կը տանի,
Շարժումով մը խիստ 
Կը քաշէ արագ 
Լաը-ը սեղանին*
Հողերու տակէն,
Ուր գըլորելէն
Տուներ կր թ-ավւին • • •

Հը՝ ևը մնայ պահ պան ելի անջրպետ մը՝ 
գործողութիւն մը՝ ձեռնարկ մը՝ որ կը 
մօտենայ ՝ անհունապէս կը մօտենայ իր 
աւարտին՝ առանց երբեք սւյգ սահմանը 
հւստել—անցնելու : Արով գր ա կան ո ւթ ի ւ-
Î’P Ւ^Ք է այլեւս որ կը կրէ , իր մէջ եւ 
{.րմէ անգին ՝ կո րս ուած իտէա լը ՝ եթէ 
այԳ իաէալը էր երբեք։

Գ՛ Պ-

(1) Տե'ս • վէնսէնի Սձևտառը, Փարիզ 
1988:

(2) Սարաֆեան ոչ միայն զանազան ակ- 
նարկոլթ-իլննե^ ունի ՛Ինտրայի մասին, 
այլեւ ամբողջ յօդուած մը, որ լոյս տե
սած է «Ապագայ »ի մէջ, 1938 Նոյեմբեր:

(3) «Ակօս», 1953, ապա հատորով, 
«Մաշթոց» մատենաշար, թիւ Ե • , Փարիզ 
2000 : Հատորին մասին գրած եմ ատե
նին, տե՜ս- «Յաոաջ-Միտք եւ Արուեստ», 
Յունուար 2001 :

(4) «Ամրոց», Փարիզ, 1934, ապա ա_ 
ոտնձին հասարով: Այս վէպին մասին

իմ Cinquante ans de littérature 
arménienne en France, Paris 2001.

(5) «Նայիրի» , Հալէպ, 1948: Ա- Ծա_ 
սոլկեանի մէկ անտիպ նամակէն կ՛իմա
նանք որ «Նայիրի» խոստացած է վէպէ 
ապել սւո.„,նձիՕ հատորով, րայց նիւթա
կան պատճառներ աթգելք հանդիսացած 
են:

(6) Տպուած նախապէս Պէյ^ութի «Ագ- 
Գաբար»ին մէջ, Դեկտեմբեր 1950-ին, 
ապա մտած է Երեւանի Տեսարանները՝

Տիչողոլթեան կորուստ ամենեւին չապ- 
րելով է անց եալը իր զօրութեամբ դրսև- 
ւո րւում ՝ այն անցեալը՝ որ այլոց հա
մար միայն ողբի եւ մղձաւանջ// անապ- 
րելի՝ ան մ առան գելի խորհուրդ ունի' 
գր անուէ իոկ ղ^ղի երբեմնի նկարագրին 
անյարիր : Այն սլա հ սլան ե լո լ համար հո
գածութիւն է անհրամեչտ ՝ քանզի ան
խաթար վիճակը մ ի չտ էլ անկարելի պէտք 
է ԼՒ^Է' t ՈԸ ինքնահոսի չմատնուի՝ ան
դարձօրէն չհոսի պատմութիւնը՝ ճիւղա
ւորուելով եւ անյայտանալով մահուան 
գետահունի մէջ, յետագայ ընթացքը մ ի- 
ա,քն իրականութեան դիտակցմամբ է ար- 
մեւորւում յ

Գհսւսւկր կնոնհհտի
Վերելակ Մ'յանկարծ
Ոն վերելակին
Վիժումէն ծակած
Սիրտրս. Իթ ետին
Վուո. մը, դուոէն գութս.. .

Կ որս տեան մատնուելու մտավա խո ւթիլ_
նը անցեալի՝ պատմութեան անվերա
դարձ ել ցաւալի կորուստ է միայն*, Եւսյ 
այԳ ղդա յնո ւթե ան անպատեհութիւնը՝ 
FUiJ3 1[այ նաեւ պատմութիւնն իբրեւ հզօր 
նեցուկ' մարդկային տագնապների հան-

ԳոյՅ *

Գաոնութեան մը հետ
Գանձ մը կը խօսի • • •

«Ս*արգատեաց հոգու» 1ւ յաղքատ ճամ
բորդի» գոյավիճակների նո յնացմ ան ա- 
ռաս պելը չի չար ո ւնա կլում հոգեբանու
թիւն դառնա լո լ աստիճան , չի ներառում 
իր մէջ քաղաքն իբրեւ նոր իրականութիլն 
ընկա լող անհատին $ քանզի ճակատագրա
կան չր ջա գա ր ձ է տեղի ունեց ե լ ՝ եւ րս- 
կրզբնաւորման խնդի րն էականօրէն է նա- 
խո քոչելու յետագայ ընթացքը անհատի

մարդիկ եւ ես հատորին մէջ , 1994, էջ 
210-213 :

(7) Տե'ս- Դր- Յակոբեանի քՒերթմե վէ
պի տեսութիւն ի Ե' րուանդ Օտեան աշխա
տութիւնը , Երեւան, 2002 :

(8) Այստեղ կարելի չէ մասնաւորել «ըս- 
վփւոքեան վէպ» բնորոշումը, բայց ըսեմ, 
հապճեպ, որ ատիկա ստորոգութիւն մըն 
է եւ նկատի ունի այն վէպերը որոնք «այ
լը» կը ներառեն իրենց մէջ կամ կը բա
նին աճով : Հասկնալի է այսպէս թէ ին
չո՞ւ Օշականի, Համաստեղի վէպերը 
«սփիւռքեան» չեն :

(9) Այս մասին տե'ս • Thomas Pavel, La 
pensée du roman, Paris 2003.

(10) Տեղատուութիւն Մակ ընթացս լ.-
թիւն , Փարիզ, 1939 , էջ 13 :

(11) Հայերէնը մասնաւոր բառ չունի 
քյօՍօոին դիմաց եւ ասոր համար յաճախ 
կը գործածուի «երեւակայութիւնը» , որ 
մեզի համար երեւակայելու մարդկա
յին կարողութիւնն է, այն որ բանաւոր 
կամ պատկերաւոր ասքին կու տայ կերպ :

(12) Տե'ս- «Կախարդանքը գրութեան», 
«Կամ» , Ա • հատոր , 1980 :

(13) Չեմ պնդեր, րայց ընթերցողը թե
րեւս անդրադարձաւ որ այդ սուգը իբր 
ատաղձ ունի աղէտը, որուն Սարաֆեան 
կ ՛ակնարկէ : Տե՛ս , ի միջի այլոց , Սարաֆ- 
եանի «Ոզըը» , «Նայիրի» , 1947, թիւ 7 :

(14) Նշուած յօդուած:

{մողովուրդի) , որքան էլ ա ռկայ—խ ընդ- 
րական լԷ՚^Է1 * ել դեռ անորոչ գա- 
լիքին միջել ս սլա սո ւող մտատանջ գի
տակցումը՝ որքան էլ իրերարմերժ լինեն 
զարգացումները իրականութիւնը մ եր- 
կա ցն ո ղ—զգե ս տ ա ւո ր ո զ : ^գարս բա ր թէ
ան զգա յ ա բա ր ՝ ժողովածուի առաջին իսկ 
տողերից ( «/?£ ում է՝ ոչ ախտ մարդատ
եաց հոգիս») մինչեւ վ ե ր$ին ր բծե
լէն 'ծամելէն հացի տեղ իմ հոգիս՝ ք 
V անց ընեմ ՝ կը խաբեմ իմ քաղցերըս բո
լոր՝») ՝ անընգհատուն ճանապարհի սկզբի 
աւետման ականատեսն ենք դաոնում , 
ինչ ոP տեղ իւրացնողը $ չա րունակողն 
այգ ճանապարհի ՝ այլ բառով' ոդեկիրն 
ու ոգեկիցը :

Ընդհանրապէս Հայոց համար դարձա- 
կէտային այս մամանակաչրջանը անհա
տի հոգեւոր վերապրում—հոգեվիճակնե— 
րից առաջադրել է անհատի պատմութիւն- 
մողովրդի կենսապատում մ իա ձուլուած
քը՝ Ափիւ֊ո֊քն իբրեւ հոգեվիճակ եւ ճա
կատագիր ապրե/ն իոկ ենթագրո ւմ էր 
խո րա պէս դիտա կց ե լ—ս տանձնե լ «թո հո
ղս ւթէւն մըն է Հտյ ըլլալը» էմ աստու_
թե ան Ւր ակե րտ ո լած պատասխանատու
ութիւնը։ Մանաւանդ ՝ որ կամա յ-ակա
մայ՝ ս թափեցուցէ/ չ էր յետադարձ հայ
եացքէ/ գիտակցման է ա կան ո ւթ ի ւն ը *. Հա j— 
եացք ՝ Որ տակաւին անդրադարձնում էր 
Մեծ Եղեռնէ/ {սչ այնքան հեռաւոր) ի- 
րականութեան մահուան տ ես ի լն ե ր ը ՝բա յց 
այս ամէնը անճ ի չ դիտարկումներով՝ ոչ 
նկարագրա կան սեւեռումներու/ էր առար- 
կայանում ճանապարհէ/ չա րո ւնակուող 
ընթացքը գիտակցող Հ^համբերոզ—էսոհ ե- 
մ»ի մտապատկերներում ♦

Գէշ օրեր 7 անձրեսներ , դիակներ
հողազերծ • • •

Ծփալէն ու լալէն , խորհուրդի ւքը գերի ,
Եո կ՚երթամ Նոյին պէս , որ աշխարհ Մը 

փրկեց :

«Աչէսարհ մը փրկելու» յղումը ամենե
ւին պատահական չէ ՝ եւ սոսկական ՝ չը- 
տիրասլետուած ընթերցումով անկարելի 
է մասնահատել այս իմաստալից տո գՒ 

ընգհ ան րաց ո ւած ն չանա կո ւթի ւնը' միտք 
բանին*. Այնքան էլ ան ընկա լելի չէ Նս յՒ 
եւ բանաստեղծի դրեթէ արտա յայտական 
նոյնացում ը։ քյնդրայարոյց ը' չհետա
պնդուած դո րծողո ւթեամ բ մը» {Ա , 0— 
չական) Արեւմտահա յաստանի փրկու
թեան ՝ աւելի ճչդրէ/տ' վերընձիւղման 
ա րծարծո ւմն է' ո ր ո չա պէ ս տ ե ղա էլա յուն 
Ափիւռք _ հանգրուանի պայմաններում • 
«Æ/ո րհուրդի մը գեր ի» ի առարկայազու
մը բնալ չչահարկելով՝ չյիչելո վ անհող 
եւ տեսլային _ դաղափա րապա չտ ՝ եթէ 
չասենք' ամպագորգոռ կարգախօսներ :

Մեծ Եղեռնէ/ յարուցած պատճառահե- 
տեւանքային իմացաբանութիւնն է Ա ա- 
րաֆեան ի համար կարեւո րելի ՝ թէ ըս- 
կըղյբնական {համագրական) չրջանում ՝ 
՛■• թէ ա չէս տ րհ րն կա լմ ան {գրողական ի- 
մաստայնացման) յետագայ տարիներին ՝ 
երր վստահօ րէն սլէտք է եղրա յանգէր ♦ 
«Փ իւն ի կէն աւելի փիւնիկ է Հայը»*. Աա 
ոչ միա յն համ ոզմ ունք ՝ ա յլեւ ջատագո
վում էր ըստ ա յգմ' աղդա յին ողրերզու- 
թե անն անոլմ՜ահատ դիմակայելու {ոչ 
«վերապրեցնելու») ճիգ եւ յանդուգն նը- 
կըրտում *. Մինչդեռ ՈՂ^ԲԵՐԳՈԻՒԵԻնը 
ծառա յեց ւում էր {թէ Հայաստանում եւ 
թէ Ափիւռքում) գրողական փառա սի
րո ւթի ւնն եր ին յագուրդ տալուն ՝ որոչա- 
կի գաղափարական ո ւղղո ւածո ւթ ե ան 
ընդհանրացումների . «Ազգային ողբեր
գութիւնը ներկա յ է Սար աֆեանի զբու- 
թիւններու մէջ՝ բայց իբրեւ մեկնակէտ՝ 
որով ողբերգութիւնը կը հասնի Ո համ ա- 
մարդկային11 ել "մարդկային11 եզրերու՝ 
զանց ե լուէ այսպէս կացութեան պարա
գա յական տուեալները՝ թէեւ անոնցմով 
ապահով : ♦ . ՝Մարդու ընդհանուր աքսո
րի մասին գրել հայկական աքսորին ըն՛դ- 
մէջէն՝ եւ այս բոլորը դիտել լեզուի իսկ 
աքսորէն կը նչանակէ խախտել կազմ ած ր 
գաղափարային luJu հ Նման
խախտում դրեթէ մ ի թոս ի վե րածո ւած 
Անկ ա րե լին է Ա փ ի ւռքի դրա կանո ւթեան ՝ 
որ չկրբա*- ձերբազատ ի լ գաղափարաբա
նական պա յման ական ո ւթեն էն • • , Ա ա ր /ւ/ֆ_ 
եանի աքսո ր ը ունի միայն ազգային հենք, 
թո ւա կանօր էն—ա չխ արհ ա գր ա կանօր էն Աա__ 
րաֆեան ԷՍ արդէն աքսորի մէջ՝ 1915—էն 
առաջ : Աքսորը կար սկիզբէն , գր ո ղա կան 
ԷՒր առումով»^ :

Սա ՛այն շրջանն էր՝ երր ազգային ել. 
միջազգային խնդիրների շուրջ բանավէ- 
ճի Ժ՜ամանակ Աա րաֆեան ը ահազանգի 
պէս հնչեցնում էր, «Փախաւ՝ սահեցաւ 
մեր հայրենիքը մեր ոտքերուն տակէն ՝

ծովին տալով մեզ*. Բայց լաւագոյն ա-* 
ռիթն է այս' էորԼաԼ սորվելոլ համար*. 
Մեզի կը մնայ un լզուի լ առանց երկար 
րա րակ չափելու ՝ առանց վա խ ի»^ ։

Աչէսա րհաճանա չո զո ւթիւն էր առաջա
դրում Աա րաֆեան ր {որքան էլ հ անդի-
պէ ր զ.ա ղա փա ր ւս կան—մ տ ածո ղա կան հա
կազդեց ո ւթե ան ց) ՝ անրնկրկելի քայլե
րով y թօթափած ալարների եւ աւե րնե րէ/ 
սրտամաչ ել օրինակուած ազգային հո
գեբանութիւնը' «էսա [•Ւ ս իւ նետելու» չա
փազանց անհրամեշտ եւ մամանա1լապա— 
հանջ հիմնաւորոլմներով ։ Սայց գուցէ 
ոլն1լնդրումր ո րո շակի դմո լա ըո լթ իւեն ե ր 
էր յարուցանում , ել պա տ եհ մ՛ամանա— 
կը չէր խնդրի րա րձ ր աձա յնմ ան ։ Այսու
հանդերձ. «Եւ ներկայ է անոնց {նկատի 
ունի տա րադրուած հա յո լթիւնը՝ Ա-Ա-) 
կողքին մեր անցեալ ողբերգութիւնը՝ 
կայ դմբա խտո։ թեան {իմա' ա յ լա խօ
սութեան ՝ Ա-Ա-) հետ։ putfg ներկայ է 
իրական՝ յուզիչ դեղեց կո լթ ի ւն ը մեր ող
բերգութեան»։ Ինչպիսի լայնահուն ել 
ապրեցնող հաւատ' ույդ ել տեւապէս շա
րուես։ կոլոդ յետադա յ տարիներին եղած 
ազգային անարմէքութեան համեմատու
թեամբ՝ որ կարծես միտում էը անզօրու
թեան դա դափ ա ր ա րան ո լթ ի ւն դառնա լ' 
քրիստոնէական հնազանդութեան «օման- 
դ ակ ո լթեամբ» մանաւանդ՝ այլադալոլ- 
թեամբ շրջա փակուած հայահոծ գաղ
թավայրերում ï

Սձէշուշտ՝ անսահմանելի ՝ ան սլար ա դծ ե լ ի 
են «գեղեցկութեան» ել «ո ղրե րդո ւթեան» 
սահմանները՝ ել միայն վերին կամօք ու 
ոդեկոչեալ յ ա յ տնա տ ես ո լթ ե ա մ ր ապրող
ներին է վերապահ ո լած հաղորդուել՝ դր- 
րանց հաղորդակից դարձնել այլոց։ Եւ 
՛Այն ինչ Ս արաֆեանի պատգամ _ ցան
կութիւնն է ՝ դուրս է իր ԵՍ-ի գիտակ- 
ցակա նութեան ել զդա յնո ւթեան տիրոյթ_ 
ներից . . . Անհատ եւ մողովուրդ , արդեօք 
(ՀայՒ դո յա կե րտ ո լածքի պարագային) 
մասնաւորապէս ՑԱԱնՍԻՄԸ որպէս գեր
խնդիր չի՞ պատկերանում նրանց' առաս
պելի արարման մամ տնակներից , մարդ
կային առասպելի ՝ այն՝ ինչ Աարաֆեա- 
նի համար առարկայացել է չափազանց 
կանուխ ՝ մահուան ո լր ո լա սլա ա կ ե ր—ղո- 
յութիւնր մի նոր մահով ի չիք դարձնե
լու պարադային ՝ տեսնելով յարատեւու
թեան ՝ ասել է թէ անմահութիւն սերմա
նելու ճանապարհը.

Մեռնիլ առանց մահի,
տարուիլ անկէ ողջ , ամբողջ .

Կամարներու տակ վայրագ շթաքարի
„ , ՈՆ >

•Բարայրի լքէջ զմռսուած ծառերոլ պէս 
լուսաշող ,

Բիւրեղանալ , քարանալ ? անմահանալ
ուզեցի :

Հոգու զօր ո լթ ե ան ր ապաւինել ր նո յն- 
պէս փրկաբեր է կեանքի ողջ արրր
{մարդկային անհ աս տ ա տոլթ ի ւն ր) յաղ
թահարածի համար։ Եւ միթէ՞ կեանքը 
ընթացիկ անմահութիւն չէ. «Եւ արդ քո 
է լթրձեռեալ կեանս հոդւով մեռելո լս . • .» 
{ֆր • Նարեկացի ՝ «Մատեան Ողբերգու
թեան» Ե՚դ.)։ Նտրեկացիսւկան պոռթ- 
կումէ/ ել Աարս/ֆե/ս նի' ինչ-որ տեղ րս- 
տա ցական փորձառութեան միջեւ՝ ան- 
չուչտ ՝ յարաբերուող եզրերէ/ առկա- 
յութէ/ւնն ընգդծուն է*. Աւե լէ/ն, է/նչ հա
ւատք *. «Ե^ւծէ/ կը թուէ/ որ չատ երկար 
պէ/տէ/ ապրիմ դեռ քանի որ մեռած եմ 
աբգէն։ Ե^ւծի կը թուի որ անհունօրէն 
հեռու եմ մահէն ու ասիկա կր նչանակէ 
որ մէջս ունիմ ղայն*. Ես չինուած եմ 
անոր չՈԼԸ^* Ւնծէ/ հետ կը մեծն ա յ ան ՝ 
ԸայՅ չատ հաւանական չէ որ ինծի հետ 
կո րս ուի *. Իմ մահս կեանքս է։ Իմ վախս 
մահուան մահէն կը ծնէր միայն, ,,»^z 
Բայց միեւնոյն ժամանակ, «Ա տեզծո լ- 
մին եւ մահուան հետ իմ հոգիս կը քա- 
էէ^> Եեանքի' իրրեւ բովանդակ գոյա
պայքարի ս կղբո ւնքա յնո ւթեամ բ ապրողն 
ինքի/ին պէտք է գիտակցումն ունենայ՝ որ 
ստեղծուե/իք յարաբերական «անվրդով» 
պայմսՏեներն են միայն {որսնք' որպէս 
այղպՒսՒն նպաստաբեր լինելու՝
եւ որ ըստ ամենայնի' ստեղծումը՝ յա_
ջորգելով հ^երկ բային կացո ւթեանը» ազ
դակ է հանդիսանալու հաւաքական զար
թումի համար։

(1) Գրիգոր Պրլահան, «Տրամ»՝ <ոէյ- 
րութ , 1980 , էջ 372 :

(2) «Զուարթնոց» ամս- «Ազգայինն ու 
ւքիջազզայինը գրականութեան մէջ» , Փա
րիզ , 1929 , թիւ 2, էջ 72 :

(3) ԿԱՄ (հանդէս վերլուծական) ,1986, 
թիւ 3-4 , էջ 119 :

Fonds A.R.A.M
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հ. ԲԱԼՈԻԵԱՆ 

ԵԻ

Ն. ՍԱՐԱՖԵԱՆ

Հ. J

Ա արաֆեան «Զուար թնոց» ի (1929) "'֊ 
ռաջին իսկ թիւէն աշխատակցած է ք^ա- 
լուեանի հանդէս ին եւ մինչեւ առաջին 
վէպին' «Ղուկաս Այպանելիքին դադա
րումը Ա արաֆեան իր նպաստը կը բերէ 
թե ր թին * Բ ա լո ւեան բա ւա կան խիստ 
յօդուած մը կը հրատարակէ Ա արաֆեա-

Ժամ անակ է որ գրուի ճամբան եր ուն 
ւԼ[1այ* Մէկուն վրայ դրուի «Բարի ճամ
բայ» արձանագրութիւն մը՝ իսկ միւսին՝ 
«Վտանգաւոր դարձուածը» : &<_ մէկին ո լ 
միւսին ուղեւորները զատուին եւ մէկին 
ՈԼ մ իլս ին ուղեւորներ ը աշխատին :

անդամ ծեծուած է «Զուարթ- 
նոց»ի ո Լ զանազան թերթերու մէջ՝ ազ
գային անկարութեան մասին զոր անճա- 
րակօրէն կը ճդնինք ծածկել տակաւին : 
Նարդուձնի կը պոռայ որ ս եր ունդ մը կայ 
արդէն։ Խեղճութիւն մըն է որ կը կրկ
նապատկէ իր լա ւա տ ե ս ո ւթ ի ւններով : թե- 
ւերնին ոտքերնին կը շարմեն կրակներու 
մէջ նետուած դիակները։ Մեր շարմում- 
ները կը նմանին անոնց : Կա՛մ հայ Ըէ~~
լանք y կամ օտար։ Ժամանակն է որ ղըր- 
լի ճամբաներուն 1Լըայ՝ Արձանագրու
թիւները դրուին : Ալ սերունդը ուղղու
թիւն մը ունենա յ գոնէ ո լ սերունդը մ ը-

նի «Անջրպետի մը գրաւում ը»ին մասին , Inu,^"L։f մԸ - /'Ր 7"J"-֊թՒւնԸ ‘Արդարացնող 
շեշտը դնելով «ախտաբանական» երեւոյթ- ևէնսսէհՒթ մԸ աայ ։

■նեբուն վրայ՝ որոնք կան եղեր
րի կին մէջ {Զուարթնոց ՝ 2՝ 1929): Բա
լո ւեան ի արիւ ի լին մէջ պահ պան ուած նա
մակներէն կը յա յանուի տեւական կապը 
որ գոյութիւն ունեցած է խմբադրին ու 
գրողին միջել՝ որոնք նոյն ատեն բարե
կամներ են։ Ա ա րաֆեանն է որ կ^որոշէ իր 
առաջին վէպին հրատարակոլթիւնը դադ- 
րեցնել , խնդրելով Բալ ո ւեան էն որ «դոնէ 
երկու տողով հասկցնէիր թէ հեղինակը 
իր դիրքին կը վերապահէ շարունակու
թիւնը» (1930 Աուլիս 20 յ անտիպ} ՝ քա
նի որ «կրնայ ըլլալ որ շուտով հրապա
րակ հանեմ ,,քԼուկաս Այպանելին11 : ը
կարծեմ որ կ' աղատ իմ անտեղի ^ննադա- 
տոլթիլններէ ՝ թէեւ շատերուն կողմ է 
գովեստներ է որ կը լսեմ» {նոյն} :

Բա լուեանի ար խիլին մէջ պահպան- 
լած են Աարաֆեանէն երկու անտիպ դր— 
րութիւններ։ «Հաղորդական մառախուղ» 
խորագիրը կրող քերթուածը՝ որ չէ

ար ը թ որ կը նետենք մէջտեղ։ 
Յարգանքի արմանի են հաւասար չափով 
նոյնքան անոնք Որ հայ կյուղեն դաոնալ 
որքան միւսները որ կհուզեն յառաջապահ- 
ները դաոնալ այլասերման մը եւ գրել եւ 
խորհի լ օտար լեզուով :

Առաջինները իրենց ա 
գին ա շխ ա տան ք մը։ Ու

•ծ «Անջրպետ»ին մէջ եւ «Ա ւս յաւ
մը-

1րա-
բութիւն» մը։ Երկուքն ալ թուական չեն
կրեր : Առա ջին ը գուցէ մ աս կը կազմ է 
քերթուածներու խում րի մը որ Ա արաֆ
եան ղրկած կը թուի ըԱտք Բա լուեանի 
իր հատորի հ բ ա տա ր ա կո ւթ են էն առաջ՝
քե ր թ ո լածն ե ր' որոնց կ^ակնարկէ 1928 

Երկրորդը գըր-Սունիս 14—ի նամ ակ մ ր 
ւած է յայտնօրէն «Ջ ո ւա րթն ո g»ի 
րատարակութենէն ետք ՝ իբրեւ ւսնձնա- 
կան հանգանակ : Գրութիւնը կը թոլի ա- 

էեւագրոլթիւն մը [բնագրին վր—

հը-

ոաջին
րայ կլ 
Րա/ո ւեան
■W, fie

թիլին մէջ _ լւ 
նը» Օրուան վէճին առթիլ տեղ տուած է ղակա մը

Սա րաֆեանի յօդուածին (1929 Մարտ՝
տե՛ս . Տեսարաններ , -մարդիկը. եւ bu , Ե- 
րեւան , 1994) Î Մեզի չեն հասած Բայու- 
եանի այդ տա ր ինե րու նամ ակնե ր ը ։ Ա ա- 
րաֆե ան ինները ոչ մէկ ա կն ա ր կո ւթ ի ւն 
կ՚ընեն յայտարարութեան չտ պո ւե լո ւն ։
՛Կարելի է ենթադրել որ խմբագիրը չէր

ն սրբագրութեան մը հետքերը)

ռ֊ջել ունին ահա- 
քանդում ու վե- 

րաշինում ։ Մինչեւ հասնելու համար աղ- 
Գայթհ ծուծին անոնք պէտք ունին քաջու
թեան կոտրելու ոս կորացած համբաւներ յ 

պիտի մնայ արդարեւ՝ իբրեւ հա
րազատ ՝ իբրեւ ցեղային ՝ եթէ զտել ու
զենք մ եր ոսկե՛դարէն մինչեւ մեր օրերը՝ 
մինչեւ *Լա բում՜ ան ՝ Աիամանթօ՝ Օշակտն՝ 
թէքէեան , թաբ ե ան , որ բո լո րն տ[ իրենց 
արբանեակներով' առաւել կամ նուազ չա
փով՝ օտար տարազներու տակ՝ շրջմո շիկ- 
ները եղան ազգային երազի մը։

Մ ենք անդրադարձանք մամ ան ակին , 
այսպիսի հայրենասիրական ձգտումի մը 
գմուարո ւթի ւննե րուն ՝ տրուած րէէաէո1Լ 
աւանդութեան ՝ հայրենիքի ո լ ջիղի պա
կասը եւ թելադրեցինք կառչիլ միակ յոլ- 
սատոլ կապին ՝ Ե ո վկա ս ահ ա յ աս տ ան ին' 
որուն խորհրդային ոէԺիմ^ կրնայ փոխ- 
‘՜իլ °Ը Ը Լ որուն ծոցին մէջ ազգային 
բոյր ու համբոյր կարելի կ՚ըլլայ գըտ- 
նել է

Մ ենք թելադրեցինք որ գոնէ պաշտել , 
պահել ու յարգել գիտնային անոնք՝ եթէ 
անկարող էին նոր ,և աւելփ ումե,
նական աւիշ մը տա րածե

զ ազգայ- 
Անհրա-

չէ
որ «Ջ 

«Ազգ

տպ. հ անդէս ին 
ւարթնոց»ի երկրորդ 
t յ ինն ու Միջազդայի-

դայ1
մեշտ էր այ ս խրատը ս ե ր ո լնդի մը' որ 
մէկ երեսով կ^ուզէր «մօտէռն» եւ միջաղ- 

հայրենասէր ՝ 
ոն ած ին ՝ տը-

խեղծ երեւոյթ ։

Բնչո^ւ շարունակել այս դաոն կապ
կութիւնը : Եթէ թև դուն ակութ իւն չուն ինք 
օտար լեզուներ սորվելո 
գոնէ եւ դպրոցներ բանանք ։

գորյին երեւալ ել միւսով

յոստուիավան ինք 
Ղ*ոռողու-

թեամբ ել յաւակնոտութեամր չէ որ պի
տի յառաջդիմենք։

Հոսկէ մեր երկրորդ ճամբան՝ ա յն որ 
նօրէն յեղաստեղծական ր նոյթ մը ունի «վտանգաւոր դարձուածք» մըն է ել այ- 
եւ հաւ

րաւարարուած դրութենէ մը որ յայտ-

ւպճեպ 
կը ձգէ։

«Մենք անդրադարձանք մամ տնակին ♦ ♦ •» 
բառերով սկսող պա ր բե ր ո ւթի ւն ը թո յլ 
կու տայ մտածէ լ որ Ա արաֆեան այս էջը 
դրած է վերընշած յօդուածէս ետք՝ քա- 
նի Որ այդ պարբերութիւնը բացայայտ 
յղում մըն է «Ազգայինն ու Միջազգայի
նը» յօդուածին ՝ ուր դրուած է ♦ «Մեր 
թրքահայ գրականութիւնը բնազդաբար 
բոն ած է օտար ճամբաներ ։ Մենք պէտք 
է տանինք այդ ճակատագիրը մինչեւ 
ծա J ր ը : Ե ւ առանց տատամ սե լու ։ Չ մ ոռ
նալով միշտ հեռաւոր յոյսը Ն րեւան ը։ 
Միակ հողն է ան ՝ արդարեւ պահպանո
ղական ՝ ուրկէ կարելի պիտի ըէէայ ստա
նալ հարազատ
ձդտ ո լմն ե ր ո ւ ՝ 
ներոլ սնա 
նշաններ կու տայ
մը» [Էջ 23) :

գրուածի տպաւորութիւնը

րոլ սևանկութենէ

բան մ ը։ Համ ա յն ա վ ա ր
համամարդկային երազ- 

քը յետոյ՝ արդէն 
տոհմիկ աշխատանքի

* ե ր թ ո լածր և յա յտա րա րո ւթ իւն ը կազ-
մ աւո րմ ան մէջ 
դան եւ իբրեւ 
րակութեան :

եղող Ա ա րաֆեա նէ մը կու 
այդ արմանի են հրատա-

պանելի իբրեւ ո չ—ա զգա յն ա կան ։ Ոչ մէկ 
գրական ձև կը պա ր տագր ենք ՝ ոչ մէկ հո
սանք։ Պարական քաղաքականութիւն մըն 
է մեր փն տռածթ Q տա ր ճամ բաներ ո լ վր~~ 
րա յ թափառողներու
գրաւէ քիչ քիչ եւ 
նայ օտար բեմերու ՝ գործօն ազդակ մը 
անոնց ա րդիւնա բեր ական աշխատանքնե- 
բուն մէջ՝ պահելովնոյն ատեն կապ մը 
միւս ճամ բուն հետ որուն բերանը դրինք 
«Բարի ճամբայ» ն?ա1

խմբակ մը՝ որ տեղ 
դերակատարը դառ-

սնա ր անը :

նԻԿՈՂյԱյ ՍԱՐԱՖԵԱն

***

‘Էրութեան երկրորդ Էջի եաին ՝ 1]ա_
րաֆեսւն անր-ուակիր նամակ մը գրած է 
Հրանդ թալուեանին : Արդ’ թ-ՈՆականը ո- 
րոշեյոլ. հա՛մար շահեկան է նամակին մէջ 
յիշուած չորս անու_ններուն թորումը : Ա- 
հարոնէն գատ միւս երեքը • ներկայ հն 
" Զուարթ նոց"ի մէջ , թիւ 4-էն աոաջ , որ 
լոյս տեսած է Յուլիս 1929-ին : Ուստի, 
Սարաֆեանի նամակը կարելի է տեղավո
րել այդ թիւի հրատարակութենէն ետք,

^ԱԴՈՐԴևՍԱՆ ւաՌԱխՈԻՂ
3 • Ֆրէնկեանիւլ

Զուր վատնուած լացերուս, եռանդներուս վըրայ խենթ՝ 
կեցած՝ ալլա, կը նայիմ օտարութեամբ , մինչ արդէն 
կեանքս կիսուած մէջտեղէն! ու թօթափած' ամէն տենդ 
խաղաղօրէն կը քալէ երազանքի մը արտէն :

Մէկ կողմիս հողն է կարմիր' տուած րոլոր զոհերուս ? 
րր արիւնոտ' կը սահին կարծէք, մահռլան մ՚աշխարհէն • 
Միւսիս արեւ մը վիժած, գէմը ծովու մը գըոուզ.
_ խոստացուած վարձը համայն, աշխատանքիս ֆոխարէն :

Մշուշն իջած է սակայն : Ուրախւթեան, թախիծին 
ւ1ըրած փռուած է անհուն իմ ուրացումըս, որուն 
կախարդական օծումէն' մեղրածորան, երկնածին 
ծիածաններ կը դաոնան րոլոր լոյսերը հեոուն :

Մշուշն իջած է սակայն : Ուրախութեան, թախիծին 
11ն1ւայ կտուած է անհուն իմ ուրացումըս, որուն 
Ան ծաւալած է ծուխին պէս ոազժական նաւուն վէս ; 
որ կը քաշէ զայն' իր շուրջ, իր փրկութեանը համար:

Ու թեթեւցած է ահա' փոխուած արդէն, հողը թաց, 
օծուած' աշնան ժանգերով , անձրեւներու մաղձով մեղկ ; 
փոխուած է կեանքըս ամրոզջ , որ ցաւերու տակ թնդաց 
ու յաղթութեանն համար իր չխնայեց ոչ մէկ մեղք :

Մշուշն իջած • • • Ա ի՜նչ թարմ փոշի անձրեւ արծաթի . . . 
ու կ’իջնէ շտդը կոտրած ոստին լացովը անգորը :
Արեւն ահա, անտարբեր' ոսկի պուտտա' կը ժպտի 
րազեղներուն տակ լոյսին , ծլարձակման մէջ անոր :

Կը տտրածոլի հէքեաթի աշխարհն ահա' լռելեայն' 
զոր չգտայ ես երբեք ու չերեւցաւ ան բնաւ, 
օրերէս վերջ մանկութեան, փնտրտելով հանդերձ զայն 
ու զգալուլ զայն յաւէտ' իմ կոպերուս տակ խոնաւ:

Շունչըս իջած է : Փռուած է իմ հոգիս , տէր' արդէն, 
ինքըզինքիս, կուշտ' կեանքէն: Ու դուք ելած' իմ անձէս, 
ինձ մաքրուած կը թուիք' մարզեր' ձեր մեծ արատէն :
Ւմ արիւնիս մէջ ահա անած, ձուլուած կը զգամ ձեզ :

Ա՜ ինչ հրնուանք ' այս ցրտին ու հեղձուցիչ մուժին մէջ :
Կը դղրդայ , կը սողայ քաղաքն հսկայ , կը շարժի 
ու կ՚երկարէ օձաձեւ իը փողոցներն հըրաշէջ , 
ձգելով ձայնն իր հրէշի, անդնդագոռ ջրվէժի :

Յայց ի'նչ կորով. • . հրդեհուած մեծ նաւերու պէս կ՚երթան 
սուզոլիլ հսկայ երազի մը մէջ տուները' ՜քիչ քիչ : 
ք|ւ կը հալի, կը մաշի, կը քայքայուի ամէն րան' 
մառախուղին մէջ հոսուն, մեծ ծովուն մէջ խորտակիչ:

('այց ինչպէ'ս զոհ է հոգիս , այս քաոսին մէջ , ուրկէ 
պիտի ելլեն կարծէք նոր հողեր , կեանքի նոր գիծեր, 
այս մշուշին լքէջ որ զիս անջատելով կը փրկէ 
աոօրեայէն մեր տգեղ , այս մոխիրին' որ գոցեր 
ու զմռսեր է ուժգին' ականջ , րերան, ռունգերուն 
տուեր է րոյրը վայրի փըլՈլզումին, որպէսզի 
աւելի լալ լսեմ ձեզ: Ամայութ՜եան մէջ հարուստ' 
ազատօրէն երկարեմ իւք երակներս ձեզի :

Թանձր, ծանր , մածուցիկ կեանքը' խէժի , խուխի պէս , 
մառախուղին մէջ այս խոփ, ոը թոյն, ծծումը կը հոտի, 
ու էր Jո?ԳՒ ր-տրտխուռ արիւններով • • • , զզուանքէս 
իմ պղտորած նայուածքիս մէջ այս' առանց կարօտի • • •

Մշուշն իջած է սակայն, քաղցր' ծուխին չափ խունկին, 
մթնշաղին սրբազան : Կորուստներէս վերջ ես զիս 
գըտած' ահա ; փըտած եմ եւ ձեզ' մարգեր' իմ ներքին 
մենաստանիս , յուշերուս ու խորերէն երազիս :

ՆԻԿՈՂՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆ

այսինքն' 1930 Օգոստոս _ Սեպտեմբերին : 
Ասիկա կրնայ տալ մեզի նաեւ "Յայտա_ 
րարոլթեան" մօտաւոր թուականը :

Աիրելի Հրանդ

Եը մտածեմ «թոլարթնոց»ի մասին՝ 
ծրագիբներ եւ երափներ կ'ընեմ երբեմն . 
կը տխրիմ մեր ծեր երիտասարդութեան 
համ ար ։ Ոօւր է տյդ ումեղ սերունդը որ 
թերթիդ ս իւնակնե ր ը պիտի լեցնէր փո
խանակ թէքէեանի ՝ Ահարոնի • . թաթու
լի . . • Q շականթ որ խ ո ս տ ո վան անքը կ'ր- 
նէ իր իսկ թշուառութեւմն ... :

Ա՞ւր է այդ սերունդը զոր Նարդ"մնի 
կը յայտարս՚րէ էորօ հովերուն :

Իարելներով'
ՆԻԿՈվՈՍ ՍԱՐԱՖԵԱՆ

թ մ բակ մը կ ա զմենք 
շուրջ՝ կամ երկու խմբակ 
«ա յ լասեր ողներ ը» * • •

«Զուարթն"^!! 
«հայերը» եւ

(1) «Գրական քաղաքականութեան գա- 
գաղափարը կու գայ “նարդունիէն, Աք ք 
դարձակ աշխատութիւն մը սկսած է? 
"Գրականութիւնը հ զգայարանքները քա
րագիրը կրող եւ որուն յառաջաբանին 
կը խօսի այդ մասին: Աշխատութխ-C’ 
կիսատ մնացած, կը սկսի տպուի! 
ւարթնոց"ի աոաջին թիւով, 1929 Ցրլ 
լարին :

(2) Յայտնի չէ թէ Օշականի ոփ J J 
լածը նկատի ունի, "Եղիշեին; ապու 
"Զուաըթնոց"ի Յունուարի եւ 
ւերուն մէջ , 1929 , 1 եւ 2, թ֊է P® . 
նութեան համաը"ը , որ կը iy’5
Սեպտեմբերին :
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