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Փայլակ Մ /, քայ էլե անվ, (1905 - 1936)
կևանքլր նոյնքան կարճ է ե,լա}ք որրան 
խիտ' \ա'ր տ ագր ո ւթ ի ւնը : bp զե կ ա SîliUiS ,
թո ւրր թե տան իրէ մր որ դե գրուած- տզան է 
անիկա որ ճանչցած է որբութեան բոլոր 
աստիճանները, անցած Պոլսոյ, Գորֆուի 
որբանոցներէն Մինչեւ վ) րան սա . Ապրելու 
J-ամանակ չէ ունեցած կարծէր' արդէն 
1931/'ե փոխադրուած է թոքախտանոց , 
կրաս , ասլա Լա թ-րօ նշ , ո պւ ալ մեռած է
1936 Մ այիս 31/'^՛ :

\յսւլրդունի բաւական արմէքաւոր Նշմ ա բ 
մ\ը ՛ունի մահուան առթիլ գրուած . «Չ-
փաղանգ սկեպտիկ էլ, էլ "կեանքին հետ կը 
սի րէր կատտկե/" : "3 ա ռա չ ի հետ շա
րունակական հաղորդակցութեան մէջ ըլ֊ 
լալով հանդերձ' երբ կ'ապրէր թ-րօնչի 
սւսԽաթորիոմխծ մէջ, վերջերս յուսահատ 
սւ դաոնացած' ուզեց իր հետրը կորսնց,ը֊ 
նել, ինչպէս կր գրէր
նամակով Մը։ Հեռացաւ ր՜
լ, անս, թ որ ի ո մ էն եւ պա՛հ
մը կորսուեցալ հետքը*
Qj-uiո լած էր խո րու ե//
տազււնգոփ մը, իր աւի-
շր գոյն ունէր եւ կեն
դանութիւն : Ն"ր րըր ող
ներ սւն մէԼ իր ստեղծա
գործութեանց ա րմ էքը կր
գնահատուէր ան ոփ որ
շատե րուն նմ ան չէր
սլա րպո լեր անմիջապէս , 
երկրորդ դործը կրկնու֊ 
թիւնը չէը աոաջին ին , 
միշտ նոր Լ Լ՛ •> միշտ 
թարմ •• Եթէ շատ ե ր ո լն 
մեծ մասը սոփոր են կըր֊ 
կին ծաթել իրենց առա 
Ոն փայլԸ՝ Փայլակ ա 
նակնկալ ne. նոր փայ
լատ ա կո ւմն եր՛ ոփ կը ներկայանար ամէն 
ւմնգամֆ։ Աւելի ուշ, Նորրղունի իր ' Ւըր 
ւառ ո ւթի ւ^ ել հ պարտ ո ւթիւն" գրութեան 
մէէ՛ եւ՚բ կը թօսի իր սերունդին (Համաս
տեղ, Աարաֆեան , ՀյահՆոլր՝) ել ասոր 
տառապանքին մ ասին , 1խ ան դրա գա րմև\ա յ
Մ իքս*յէ լեանի^ անգամ մը եւս ք կաք^էք 
ձեռքին տակ ուծի իր առաջին յօգո լա ֊ 

♦ <հԱյն մի ւսը , որ մեռաւ Ալպեա/ն\ լեռ- 
ներուն մ էջի հա զա չոփ՝ խխալոփ, արիւն
թբելով, - իր արուեստը մշակեց սանա- 
թորիո^ներուն մէջ՝, Ւբրեւ հիւծախտալոր , 
սանաթորիոմի ծախքերը փճ\արելու ան֊ 
կարող, սափ,րեց սս/ևաթորիոմին հիւծախ- 
տաւոթևերը $ որպէսզի ապրի , փճարէ 
եւ*., ստեղծագործէ յ Այս մէկը կ ո ւ դար 
անապատներէն y — այգ ա ան իա ր\սմևն ե ր ո ւն 
ծան^ոթ էք կարծեմ : Երկոլ հատորներէ 
ղատ**, թեր թեր ո լ մէջ ո՛ւնի րաղմա թիւ 
կտո րներ , որոնք կրնան երկու հատոր եւս 
կազմել, - լսմէն մէկ կտորի մէջ կր կեր. 
•զ^րտՆտփոխոլէր, տմէն մէկ տուրի կր 
թտ րմանա ր , ել դեռ չէՀր երեւցած իր ան֊ 
այլայլ դիմ^գիծով։ Լթե ակն կա լներ ու֊ 
նէ՜ր» ։:

Ե' իրա յէլեանի արտադրութիւնդ, մեծ չէ 
կ ընդ լա յն ի րանի մը տար ո լան վր ա յ :

Երկու հատորիկ. էլա (1931) եւ Արեւ, 
Արել... (1933): Գոյո՛ւթիւն ունի երրորդ 
Գրքոյկ մը Ղազարն հր իր էշը (Պէյրութ, 
1938) յ որ նախապէս " Հ այՐ են իք" ի մ էջ 
էոյս տեսած պատմ ո ւածքի մը տպա գրո լ֊ 
թիե^յ^ է * Ասկէ զատ քանի մ՛ը քերթ ուած
Երկունք ի՝ "Հայրենիք11 ել "$աո)ւա~ 
Ւ ) մէջ , մ անա ւան գ պատմ ո ւածքներ ո ւ

Լ^քք մը փերջփէնիս մէջ* "Անտառապահին 
մահը (1931) , " 0 րերո լ հոսս/եքոփ"
(1931) , "Այզանգակ սա փրիչր" (1932), 
ճի^ամարլթ' (1933), "Երբ սով էր"

(1935) : "Լիրաներ" (1931) ել "Մեքենա֊
յին հետ (1932) կը մօտենան արձակ 
քերթուածին , մինչ "Զոյգ Մը կօշիկի 
օբոամոլթիլձէր!1 (1931) , "Դրամները, կր
խօսին" (1931) եւ "Զիւնամ արդ՛՛ը կը 
թօ՚֊իհո գրուած րցա / մսմնոլկխերու հա֊ 
Մար, արզէ-jj առաջին երկ ո լ an եր՛ կրեն 
"մանուկներու դիըքթ' վերադիրի թե֊ 

քելս կը պատ կան է ին այդ խորադիրը ու֊ 
նեց,Ող ծրագրուած՜ հատորի մը։

Միքայէլեան ունեցած է շատ կարճ դը֊ 
րական կեանք մը* 1929/'^ Փ us րիզի "Եը- 
կունք"ին ղրկուած նամակ֊Հնչեակը մեծ 
բանա ա տ եղծ մը չա ւե տե ր , կը նմանի պա
տանեկան հրահանգի մը, ուր կը կենակ- 
գին Աիամանթօ , Մեծարենց ու Թէբէ֊ 
եան 2 : 2ափտհստս Ա ըրեր ո լ ա յգ օր կտն ' 
ամսադրին մէջ Լոյո տեսած "Մ ուրա տ" 
արձակը "Շապին Գա բահ իսա րի յիշատա
կէ" ձօնուած էը նշէ արձակագիրին ծ\ը֊ 
եուՆգը։ Այգ շրթնթխ անկասկած գա
ւառ հաստատուած է : "Օրերու Հոս ան քո ւ է" 
քիէ մը յոլշադրական նկա րագիր ունեցող 
էջին մէջ Միքայէլեան կը նկարագրէ Փա
րիղ այց մը 1930/lZ- եւ հինդ տարի աուաք֊ 
լան որոշ յիշատակներ կ^ոդեկոչէ " Հրն- 
դամեակ մը՛ թոր ագրին տակ "Մ ենք" ի 
մէջ կը գտնենք իր ս տ ո ր ա դրո ւթ ի ւնը ա֊ 
ո֊աջին թիւին հ անդանակի անո ւններ ոմն 
երկ ա յնքին։ Հանդէսի հրատարակութեան
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օրերուն Ա ի քա յէլեան Փարթդ կը գտնը֊ 
ւէր : Հ * Բալուեանի ուղղուած անտիպ նա֊ 
մակէ մը կիմանանք որ գործօն գեր մ ը չէ 
ունեցած այնտեղ։ Բնքն է դրո ւլը* հ.Եը 
զղջամ նոյնիսկ ա ռան ց ուզելուս ցաւիըո֊ 
տուք ելո յթներ ստորագրողներէն մէկը 
կա րծ ո ւե լո լս , սր ո փհ ետ ե լ ինչպէս ըսած 
են, ոչ իսկ մ՜ողոփի մը ներկայ եղեր եմ 
ու "Մենք"ի Ա* թիլէն ասդին թ*չ կը դառ
նա յ լո ւր չունիմք : Բ ալո ւե ան ի ո ւղղո լած 
միւս նամակները 3nJ9 կոլ տա*^ որ Փարիղի, 
գրական շար մում ին կը հետեւէր հեռու֊ 
էն, "Աառաջի՚ի, "Մենք" ի, "Մեր Ո ւղի- 
ն" ի յ "Աետտհիտ" ի ընգմէջէն* Ւն չ կը փե֊
րա րե ր ի արտագրութեան անոր հետքե
րուն կարելի է հետեւիլ մինչեւ 1935// 
Մ արտ ամիսը, երբ էոյս կը տեսնէ "Երբ 
սոփ էր" պատմ ուտս ծ քէն թնգա րձակ հատ֊ 
ւած մը։

Էւսւե , որուն ծ ան ո ւցո ւմ ը կր\ գտնեն՛ք 
"Մ ենք" ի մէջ, ս եռա յին բուռն մ՜ա յխ-fi 
մ\ին է , "արձակուրդի րա ց ի կն ե ր" կո չ֊ 
ւած : Շատ պզտիկ պատ ում ի մը չո՝ւրջ կը 
կազմակերպուին այգ քսան արձակ քեր
թուածները ,որ անանուն , բայց " Եւ֊ա"- 
յոփ բնորո շո լած կին մը կը յղէ իր սիրս,֊ 
հարին' "փա հաւրն" ին : Ամէն մ է կ fiiùn t‘L 
սիրահար զոյդին մէկ պահը կը ներկա
յացնէ , ուր կր պատմուին սիրահարնե
րուն՛ մտերիմ կեանքը, տարփանքէն մին
չեւ նաիսանձ ։ "Վահադնեան դպրոց11 ին 4 
փսեմ ացուած , գր ականաց ո ւած , հեթա
նոս ականա ց ուած ցսէքեըը կաըելի է տես
նել գրքի մ ա րմն ի , ո լ մի, զգայութեանց 
պաշտամունքին մէջ՝ ուր լայն&ըէն կ\ր 
զարգանայ աղէտէն ետք յայտն ո ւող սե֊

ռային աթորմակներո՚ւ սրութիւնն ու ըքԼ֊ 
դա յա պա շտո լթ ի ւնը ԵսԱ1յ^՜5/ ետք հը֊
րատարա կո ւած "՛Լի չաներ" դրութեան մէջ 
կը գտնենք նոյն սեռային տրամադրու
թիւնը i ո I1 հեռու էւ կիարձագանգէ փարու- 
(Ւա\նի " րսմե\աս տեղծ ական հեթանոս՛ու
թեան" • «0 ս ր բութ իւնը , ն ո լիր ա կան ո լ֊
թիւնը , անմ ահ ութիւն ը , միս ին, մարմ
նին, ի Գեղեցկութիւնն • • • j Հոմերի արու 
Արամազդէ է ղի^ք կնքեր • / ՀԲերդնում 
ձեղի Վ ահագնի լրջութիւն ոփ- այս պա* 
հուս ձեր մարմինին իմաստութեամբն եմ 
պայծառ' տիեզերական ճշմարտութեան մը 
պէս* ի Որոփհետել Ողիմպոսէն ր^րի tu- 
րի ւնի երգն այս * J Նեսէեցէք ձեր սրտերը 
փա դրեր ուն * ի Առէք, առէք, առէք ամէն 
բան* ի թող մարդկութիւնը, (ե՛ս}, ձեր 
շը թնե րուն թո թոփ չար չարուի եւ չյագե
նայի Հեթանոսական թեման՛ աւելի
քան յստակ է (թէ՛ Աիք>"յէլեանի , թէ ալ

Նա րդունիի նո յն շրջանի գր ո ւթ ի մևն ե ֊ 
րուն մէթ) , նոյնքան յստակ մարմնին 
աստուածացումը, ինչ որ թոյլ կոլ տայ 
թօսելու զգայապաշտ դեղագիտութենէ 
մը, ան' որուն հէնքին կը զարգանան հին 
հ եթանո ս ա ս տո ւածնե ր ո լ , ինչպէս նա
խամօր Եւ֊այի միթակսՀխ կերպարները։

Մ իքայէլեան ի տրամը աթ է որ ամՂ 
պանծացուած , սրբացուած մարմինը հօր 
դեը կա տար ո ւլ փահագնի փ ի րա ւո ր է : 
Մ tu րմն ի շքեղ ո աստուածային գեղեց
կութեան ետին սպրդած է մահը։ fyոր
քին մէջ ո րբե ր ուն , ա ղէ տես, թեր ո ւն զգա
յապաշտ ո ւթի ւնը. չըջմև^ է մահուան , 
"միւսին"ին տարփ,.անքը, որ կը կարդանք 
յաջորդ հատորին մէջ։ Արեւ , ԱրեԼչ» կոլ 
գայ ուղղակի բումարանի փորձառու֊ 
թենէն եւ Հայոց լեզուոփ ս,յղ նիւթին 
շուրջ գրո ւած ամէն էն սպառի չ հատոր֊ 
ներէն մին է , եթէ ոչ միակ ը * Հա յո ց լե
զուն' որ իր թոքախտաւոր բանաստեղծ֊ 
ներոլ ւիա ղանգո փ այդ փ այրերը այցելած 
օյէօրր է րյ/ար շատոնց : Արեւ, Արել^,, ԼՓՈ- 
։քաս I/՛անի կախարդական լեսը չէ ան֊ 
կասկած (1924) : Վ ստա՚հ ալ չեմ որ Մ ի֊ 
քա յէ լեան ծանօթ եղած րցար այդ երկին' 
ֆրանսերէն թարգմանութեան րնդմէջէն 
(1931): Մէկուն ծա ւա լուն , ծանրա րեոն 
ո լ ի մա ս տ արան ո ւթեամբ յորդուև դի
•PU t փ^Բ?֊ոյ փիպսէսս^ի իմացական փէս[
մըն է, արեւմտեան փէպի րոլոր հնարք
ները ի գործ դնող։ Մ ի քտ յէ լեա նի հատո- 
ր.ր առաջին դէմրոՎ գրոլ_աՏ ո չ իսկ պա֊ 
օւոԱ մը կարևլի կ նկատել , անձնական 
վկայութեան, ել խոստովանութեան Մի. 
ջեւ տատանող , որուն "պատմասաՆրԲ ըս~

ա ո լգասլէ ս •tt տէ կնճիռին փերջը** Եթէ 
ձէկը կ իմաստասիրէ , միւսը ինքզինք 
կ*1 արձակէ գէպի մահր զայն գիմ ակա լելու 
համար = Պզտիկ չէ տարբերութիւնը :

Մ ի քա յէ լեան ի երկու հատորներն ա Լ
կարելի է զետեղել " բանաս տե ղծա կան •Լէ֊ 
պակ" ի պիտակին տակ, եթէ անպայման 
ուզենք սեռի մը սահմաններուն մէջ տե- 
ղաւո րել , ին չ որ թո յլ կո լ աա յ ատոնք 
արձանագրել քսանական-երեսքնական թո
ւականներու արձակի շըջա ր կին ♦ Պէշփկ- 
թա շ լ եանի ք Ն tu րգո լ նիի, Շ ո ւ շան ե անի
Աարաֆեանի ոչ թէ կառո լցո լած քոփ այլ 
յղացմամբ նման "փէ պեր ուն" կողքթե։ 
Ու՛րիշ տեղ առիթը եղած է փել,լուծական 
աշփսատանքր կատարելու, հոս չեմ դան
դաղիր : Գետել տամ մ իա թ որ Մ t-P"1 յէ է֊ 
եանի հիւանդ հերոսը, Արեւ Արեւ/րճ մէջ 
կը կարդայ Ա * թակորի մէկ փէպը, ինչ

պէս 3*իտի Նեղ ղուււԱ 
(քք 56) , որոնք երկուքն 
ալ բանաստեղծական փի- 
պտկի կաղապարին մէջ 
կը մտնեն ։ Ա ա յտն&ր էն 
իր երկու հատորներուն
մէջ Միքայէլեան ջանա֊ 

j ցած է համադրութիւն մր 
ընդմէջ արձակ քերթը֊
լածին եւ փի պա կին :

!^է ինչ պիտի Ըէէա[* 
Մ իք՛ս J է էե ան ի յետա դա յ
ըն թած ի ր ը , դմուար է ը֊ 
սել : " փա զարն ու իր է֊ 
շը՛ ել ուրիշ քանի մը 
սլա ամ ո ւած ք ներ կր հե֊
տեւին "իրապաշտ" նո
րա փէ պի ա ւանգո ւթեան : 
Հխսրնեցի փերեզակ փա֊ 
զարին պա տմ ո լթ ի ւն\ը ան

կասկած որոշ շահեկանութիւն մը կը ներ
կայացնէ իբրև "յետահայեաց" գրակա
նութեան նմոյշ, արգեօք կը նշէ^ տյն փյու
րը երբ Միքսէյէլեան պիտի հակէր իր անց
եալին , Ե րղե կա յին ու որբութեան տարի
ներուն , ս^ևկարելի չէ, արդէն նման քա յ լ 
մը առած էր "Մուրատ՛՛ին մ է ջ , ինքնա
կենսագրական տարրեր ի գործ գրուած 
են * պա տան ի մը որգեգր ո լած թո՛ւրք ըն
տանիքի մը կողմ՛ է կը հանդիպի ուրիշ որ
բերու, \որոնցմէ մին է Ա ուրա տը, ան ՛որ 
Եիւլ1ւղար անո ւնո փ Հայուհի մը պիտի
փախցնէ , ազատելու համար թուրքի մը 
հետ պարտաւլիլ, ամ ո ւսնութենէ ։ ՛Երբ
սոփ էք" Ը) հակառակ իր հատուած՜ային 
հրապարակումին 7 յ ճիշգ նոյն տեղ երկն 
կր բխի , կ1 ո գե կո չէ տարագրութեան տա
րիներէն գրուադ մը, երբ ընտանիքի մը 
փե ր ապրող անգամները կ1 որո շեն կատ ո լ 
Մր Մ ո բթել , թե չ որ առիթը կը ստեղծէ ւս- 
մէնէն զարհուրելի բր տ ո լթ ի լևները բա
ցայայտելու (մեծ-~մօր եւ իր թոռներուն 
Միջեւ.)։ Միրայկլեանի սլատմ ո լա ծ քն ե րը , 
նոյնիսկ "մանուկներուն'1 համար դրուած 
էջերը լեց ՈԼն Են նման բիրտ, արտաքնա
պէս անհասկնալի արարքներոփ, որոնց 
նմաններուն ի հարկէ չենք հանդիպիր իր 
երկոլ հատորներուն մէջ։ կարծէք կը 
կազմեն տակաւին չրա ց ա յա յտո ւած յետ֊ 
նաշխարհ մը, տակաւին [‘[՚ փերջնամլւսն 
ձեւը չգտած գրո՛ւածքի Մր Մէջ։

Նման փ տիտ արտադրութեան մը նը֊ 
պաստող ամէն էջ կը հարստացնէ զայն։ 
Այս է պա ր ագան , ինծի կը թուի , ա\յն 14 
նամակներուն որ Միքտյէլեան յղած է 
" Հէուարթնոց" ի խմբագիր Հ. Բալուեա- 
ն ին , իր դր ա կան կեանքի ամէնէն եռուն 
շրջանին։ Առա ջի,ն Նամակը րացայայտօ- 
րէն կը նշէ նամ ա կա դր ո ւթ ե ան սկիղբը, 
փերջին ը անպա յմ ան ատոր փե րջա կէտ լ, չէ- 
Յայտնի չէ ճա կատաղի րը Բալուեանի դր
բածն երո ւն յ ինչպէ ս չենք դիտեր րմ, ր հա
սած են Նա րդո ւՆ ի ին ուղղուածները , ո- 
րոնց մասին կր խօսի Միքտյէլեան։ Նո խ 
անստուգութիւնը' ինչ կը փե րարերի այգ 
նամակներուն մէջ յ ի չուա՛ծ ձեռադիրնե֊ 
րուն J

Fonds A.R.A.M
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Միքայէլեանի նամակները պահսլան- 
ւած են Ւալուեանի արիփւին մէջ : Վեր
ծանման մեծ դժոլարութիւններ չեն juv- 
րուցաներ, երէ բացաոուին իսկական 
իյՍնումի պարագաները : Նամակագիրը 
կը սկսի շատ յստակ գրել, սակայն հե- 
տըգհետէ գրածէն տարուած* րնր-ացքը 
կ'արագացնէ , եւ րաոերը կը սեղմուին, 
տասերը կը միանան, երրեմն կը ձուլուին 
իրարու, կետադրութիւնը , շարահիւսու-

թիւնը եթէ չեն մոսցՈլիր կ’անտեսուին : 
Որոշ էջեր կը մատնեն իսկական տե՛նդ մը : 
Ւմ վերծանումս կը պահպանէ բնագրին 
բոլոր տուեալները : Վանի մը տեղ ես ինծի 
թոյլ տուած եմ ստորակէտով մը բաժ
նել երկու նախադասոլթ֊իւն , վերականգ
նել թասի մը յ ապաւ ուած տասերը : Մի- 
ջամտութիւնները եդած են նուազագոյն 
չափով : Նշած եմ պարագաները երբ նա
խադասութիւն մը կը կաղայ, չեմ փոր

ձուած ուղղելու, սրբագրելու ձ զտումէն : 
Ստոյգ է որ Միքայէլեան, նոյնիսկ երբ 
գրելէ ետք վերստին աչքէ կ’անցընէ նա
մակը (ջնջումի նշանները ապացոյց են 
այդ վերընթերցումին) դարձուածք մը 
նշդելու համար, շատ մը անհարթութիւն- 
ներ չի նշմարեր: Վերծանողին կը մնայ 
զանոնք նշել ի հարկին :

դ.պ.

-1֊

աս y 9 Ապրիլ 1931
Սիրելի Բ ալո ւե ան y

Սllllllljlll ծ եմ ձեր նամ ակը y և "Զուարթ֊ 
նոց՚՚է fi* տա րուա յ ԼԼ • թէլը^։ ^րէիւապէս 
շնորհ ակալութ իւն ։

Համ ա կր անքէ ա ւ եւ1' բանի մրի րա ւո ւնր 
ունիր ս սլա ս I. լո լ y ձեր այս իրաւամբ lrp]l—

սւսւււաթգ, թ-սւթմ, ոթ է Թոթ - հանդէսին

նկատմամբ y որուն ճաշակի ու արուեստի 
մտահոդո ւթեամբ կազմուած 11 շո՛ւքը՛ UiF~’

դէն ղդալէ է ’
Կրցածս տրամադրել " Զո ւա ր թն ո g" էն 

փափաքս է :

Այս անդամ նորավէպ մր կր ղրկեմ * չեմ 
դիտեր արդեօք կը համապատասխանէ՛* 
ձեր սպասածին* յամենայն դէպս կլլ իաւ֊ 
տանամ երբեմն աշխատակցէլ $ *

rb * փուշէ վբայ նստածէ պէս եմ • ետքը 
բարի :

Այսօրուայ ղրկածներս' Կրաս y վերջերս 
դրած եմ * նայէ եթէ մօտաւոր չափով հա֊ 
մ ապա տաս խան է \ գթը՝ * 1էԱկ Հակառակ 
պարագային, երախտապարտ պիտի մնամ 
եթէ մի ւս ին հետ վե բա գա րձն է է ր ինծի :

էհ y թերեւս աւելի յետոյ y րի չ մը ա֊ 
ւելէ հանդարտ գլուխ-ո վ ու սրտով y րի չ 
մր ալելի հասո՛ւն y պատրաստուած մի֊ 
ջոցնե րով y թ^եչ դիանամ վե ր ջապէս y մկկ 
յաջող պահ ուս կարենամ "աչքառու՛ դը- 
բութիւն մԸ Ղ/՚կել՝ էԱմէն պարագայի 
պա րտրս է , մինչեւ չէ դադրած դր ա կա ֊ 
ն ութ ի ւե\ը ա\պրելոլ մեծա՛գոյն հաճոյքս 
րլլալէ (՛որ ալ պարտականս լթե ան մը ձե֊ 
ւր կ' առնէ} y " ՀԼուա ր թն ո ց՛ \ր լոյս տեսնա֊ 
լէ y ու թորերս ալ շնչելէ • • • fituլականն է

անո :[/ յս րա h ր

Անկեղծ բսւր ե լՀհ՝երով 
Փայլակ Միքտյէլետն

Հա y յարմար տեսնելուդ գտնուած տա֊ 
ռասխալները շտկելու մի' մոռնար y խքնդ֊

6Գ- Գձ-բ տիր տարար ամ բող անցեալ
շրջան էն ("Զո Լա ր թնո ց"է} հազիւ 2—3 թէԼ 
կարդա լո ւ բա խտ,ը ո ւն եց ած եմ * կաըելէ 
է ինծի ղրկել հ ա լա քած ոն y շատ դոհ պի
տի մնամ :

րեմ î

ներէ նամա կէ ս ա ղտո լռութեան :

Մ ի շա սիրով ու անկեղն՛ բարեւներ ,Վ 
Փա յլակ

(Հ *Զ* * ^եռ մինչեւ 8 Օր հոս եմ. ա նկկ 
յետոյ սա հասցէին ղր կէ նամակ կամ 
թերթ *

— 2 —

Կ ր ընոպլ} 10 (Հունէս 1.931 

Սիրել!՛ ՀրանԳ։

Ընդհանրապէս ս՛ովորս լթէ ւն ս է չու֊ 
շաց՚նել նամակի պատասխաններս : Այս
անդամ մանաւանդ անոր համ ա ր .որ ■ebt 
մը աւելի ուշ դրել որեւէ բան չպիտի փո֊ 
խէ Հեզի ղրկելիքէս !

Կը կա ս կածէ է րի չ մր թերթիդ տաղնա֊ 
պին մասին։ ճակատագրական է ջ Հայ y 
այդքան մեծ ծաւալուէ ամսագրի մյլ հա֊ 
մար* չէ^ որ անապատը երթալով կը 
լա քննա յ մեր ՀՀ*լ [*£//_* "Մենք՛ ը 10 պիտի 
կրնա* յ արդեօք րա լել երկար* երանէ'
թէ։

հփտցած եղիր որ " Զո ւարթն՚ո ց'՚ ի դ տե֊ 
ղրր բաց պիաի մնայ* արդէն հասարակ 
կամ րի մը գործը չէր ոտքէ վրայ կեցնել> 
այնպէս որ ես րեղմէ աւելի յոյս ունիմ 
անոր դեռ եւս ապրելու՛ն մասին։

(fi ա լով ինծի y ոչ աւելի լաւ ։ Առոr^nլ֊ 
թիւնս գէշ չէ , սակայ՛ն լալ ալ չէ : Կը
յանձնարարեն ոչ աւելի րան կէս օրուայ 
աշխատանք ս րր դմբա էստ արա ր թքմ/տե 
գտնալ։ իւթա կան տաղտ՛ուկս մէկ կող֊ 
մէն y թափառական y մինակ ոլ անհամ 
կեանքէ տխրութիւնը միւս կողմ էն։ Ա֊ 
լելցո՚ւր անոր վրայ ինրզինրէս y ըրածէս 
ո ւ ընել կարենալէս անսա՛հման դմդոհու֊ 
թէւևս ու յ ո ւս ահ ա տ ո ւթիւնս եւ կ^ունե֊ 
նաս մօտաւոր պատկեր մը։

"Կէս գիշեր՛՛իս 11 մասին կարծէքդ ճիշդ 
է ու ի րաւո ւնր ունիս y կը զդամ որ ՝ա\ճա֊ 
պարած եմ։

Հոս , անգամ մյՀն ալ գրքիս վրայ 12 թե.֊ 
գունելութէ անգ համար չատ զգածուած 
ըլլալս ըսելէ յետոյ , պէտք է յի չերնեմ 
թէ ինչքան ալ որ զգայուն եմ "կարծիք- 
ներու' հանգէպ , նոյնքան ալ "farOUChe" 
եմ փնտռելու , քսուէ լու, ամէ՛ն կերպ " խօ- 
սիլ տալու՛ ձե ւե ր Է՛է կամ այդպէս կար
ծել տալ՛ երէն։ Ընդամէնը 4 օրինակ տը֊ 
լած եմ գրտխօսսւկանի համար, ծ^ալ~ 
լելով շ օրինակ երկու թերթերուն ծա
նուցումի համար ղրկածներս ։

Հոս գալէս ի վեր տող մը բա՛ն գրած 
չունիմ, քանի մը ձեռագիրներու վրայէն 
ջուր խմեցի ո,լ հիմա ամլոլթեան շրջան 
մը կ՚ապրիմ , ել էրը կասկածիմ որ երկա-

Mikaélian P. c/o Karahanian,
12 rue Bayard 12, Grenoble, Isère.
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Կբթե ոպլը y 25 Տ ո՝ւլէս 1931 

Սհրելհ ՀրաՆղ։

18 8 ու մ՚Ա Pn ւակէրդ ստացա՛ծ եմ ։ (]ւ֊ 
րախ եմ ոբ կերպ մը մեր ս՛ա՝ պզսփկ թիւ֊ 
րէմացութէւնը ճշդուած է։ (/ղյբա յը ա կան 
զդաg ո ւմն/sր ո ւդ հանդէպ նմանապէս կը 
փ ո խա դա րձեմ' վստահ կրնաս Ըէէա է :

Հոս գալէս է վեր աւելէ լաւ եմ y աւելէ 
դէ մ\ա-ց կո ւն y եթէ կա րե Այ է ըս ե լ : ^անէ 
մը անդամ աշխատան՚բեհ՝ր ՐրՒ (խանու֊ 
թէ մ էջ y եւա յլն} սակայն ու մէս վեր ե- 
կան՝* չուզելով ձ\եռյ> բերած բարե լալումս 
վրայ տալ գրեթէ դադրեցուցէ։ Ա ո վո ր ա ֊ 
կան մամանա կ մը հաւանաբար էնծ է 
յարմար բան մը ճարէէ y բայց ներկայ ան֊ 
դո րծո ւթե ամբ չափ>ա՝զանց դմուար է։ 
ճ է շդ է} մտատանջ եմ y ել որոշ> հտն- 
դաբտ մտըով մամսւնակ չունէմ բան ձ* ը 
ճարելու համար։ Օրրան կր ւէափարէէ 
զոր օրիե ակ ա յստեղէ ազւս՚տ դաս ընթաց ր֊ 
ներէն օգտուէլ- հոս անմէջապէս նորէն 
առողջութէւնս եւ նէւթական մ էջողներս 
մ էջտեղ 33ոլթհ * Աա՛ ալ ըսեմ որ այս֊
տեղ աղրատ ուսանողներու համար աման
ապրելու մէջոցներ անպակաս Ըէէա էո 
կրնամ քչէկ ձ* ը ամսականով (որը հօրա֊ 
րոյրս Օ*ումանէայէն գըեթէ կանոնաւորէս֊ 
պէս երկու տար էէ է վեր կը ղրկէ} ա պ֊ 
բուէ լ* այս մ աս էն անհոդ եղէր> լալ ու 
դէշ^ կարճ—երկար y կերպ մը "եօլա կր 
գնամ" մ էն չեւ որ* * * է^ն չ սակայն'* չդէ - 
տեմ*•*

Գրէ՛ երբեմն էնծ է կարեւոր գրքերու 
մա ս էն որոնք գոնէ անհրամեշտ կը տես֊ 
նես կարդալս * հոս ճոխ գրադարաններ 
կան ■■ Ըրէ յ ուցմոլնքներ ալ , չափէն աւե֊ 
լէ "հպարտ՛1 րլլսրլուս համար շատ *զըղ- 
աէկ եմ դեռ y սէ բուէ մտէկ պէտէ ընեմ :

" Զո ւա ր թնո g" էն ու "Ա* \ենք' էն զատ ոչ 
մէկ ամ սագէ ր ձեռքս կ^ անցնէ -~չ<»աշուե֊ 
լով բացառէկ հանդէպումներր-* եթէ 
պատ ահ է որ թերթերուն մէջ առանձնա֊ 
պէս զէս Հետաքրքրոց բան մը ըլլայ y
լո ւր տուր :

Կ՝ ըսէիր որ "Հայրենիք՛ ամ սադրին զար
կեմ . չէ" որ անկեղծ պիտի ըլլամ, լա՛ւ- 
անցեալ տարէ ոտան՛աւոր մը Գրկերb nr 
Յուլիսի Հանց և ա լ տարի) թիլիս ձ էջ ե֊ 
րեւցալ , քանի մը ւսնճսոնի տառասխալ
ներով. անկէ յետոյ երկու կարճ արձակ
ներ (morceaux) ղրկեցի որոնք... զամ
բիւղ նե տ ո լե g ան . ի՛նչ խօսք որ մ իջակ 
բաներ էին , կամ աւելի վատ , բայց մի֊ 
թէ"՝ այղ է որ կը պակսի "Հայրենիք՛ի 
մէջ. ա նոնց կէսն իսկ չաբմող գրութիւն֊ 
ներու շչատ եմ հանդիպած : Գեո֊ կը խոր֊ 
հիմ սակա յն՝ ։

"Զուա՛րթնոյ"էէ թ[,ւ՜ առէ1 y ինչպէս
որ բարեկամս ալ ստացած էր երկու թ է ֊ 
ւերը մէասէն։ Այս նամակէն հետ կ\ը 
ոտ անա ս 100 ֆրանքն ոց մանտա մը.— ի֊ 
րենց մէջ երկու ընկերով յար մ ար g ո ւց ին :

Ուրեմն .անցեալ տարուան հա՚լաքածոհ

•Ղ՚է՚՚Յ ևը ղրկես >

Հոս թէեւ քիչ—շատ հայութիւն կայ 
(700-800) բայց դեռ գեղարուեստով հե֊ 
տաըրըր ուո ղ y հասկնա լով կամ սէր ելով 
հետարրըրուող մէկու մր չհանդէպեցայ։ 
Տրուած երխ րնդհանրապէս* օրավարձերն 
ալ շատ նեղ են՝ ։ Լրագրավաճառ չկաJ ջ 
դմբա խտաբար ես ալ հեռու կը դտնուէմ 
բուն մէկ—երկու համախումբ տեղերէն.* 
այնպէս որ ես ալ բանէ մը չեմ կրնա՛ր 
ծառայել* ամէնէն շատը եթէ կհուզես 2—3 
օըէնակ ամէն ելլելուն ղ[՚կէ 1 թերեւս 
ձեռըէ ծախուէ :

թերթէդ նոր ծաւալէ մ ա ս էն պատճա֊ 
ռաբան՝ ո ւթէ ւնն ե ր դ շատ տրամա՛բանական 
են : ԵրանէՀ թէ սխալած ^Ըլլաս գոնէ 
աւելէ ծախուէ ♦— այս առթէւ կարծէք մ(ը y 
որքան կրնաս զդո ւշաց է ր " շա րո ւնա կե լէ՛1 
բառէն y մանաւանդ հ ա տ ա վաճա ռո ւթ եան 
ատեն՛ ա ր դելք է ։ fi ս կ մնա g ած մ աս էն y 
մէայն էր նախկէն պատկառազդու ծան֊ 
բութէ ւն ը կ'ափսոսամ :

\յարդունէէն շատոնց է ԼՈԼը չունէմ : 
(էնա՛* g Աուրէա։

Ընկերական սէրով

թերթն ալ այս հասցէէն ղրկէ՛
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առտնց շփանալու Հվերջասթո Լզածը, ի նչ 
է...) պիտի վքգովուէր : Գրեցի, աւելի 
քան, քաղաքավար խասքերէ յետոյ , սիրա. 
թր ոճով, - կը յուսամ' եթէ չճերմկցը֊ 
նեմ իսկ երեսդ չսեւցնել -ուրիշ խօսքով 
իմ ալ ա խո րմ՜ակիս բանը չէ 1 հնդկահա
ւերու^ սուլել' , աւելի քիչ' հնդկահալիկ- 
ներուն։

աւո^ւնքս էր* կը կարծեմ ամէն սլա֊- 
ր ադա յէ :

Ապերախտ P-մ։ ոչ : Ը JI3 ա ռա ջէն
անդամ մէկ հնչեակէս "1/րկունք է մէջ 
տեղ տաքը քւսնէ մը տաք ու պաղ խօսքե֊ 
րով 17 , որոնք էնծ է՛* թէ էրեն համար 
էէն * * * Այս պահոլս չեմ կրնար չյէշել 
նոյն ձեւով նոյն "Օրկան"էն՝ մէջ քանէ մ՛ը 
րոլորոէէփն տղայական ոտանաւո րնե ր օլ
՛տէրեր" շփ ա ցն\ե լը ել գուցէ ա յսպէսով

դմբա խ տ ո ւթե սՀն՝ ալ պատճառ ըլլա լը y ո֊ 
րովհետեւ չնդունէնք թէ էրենց դրած էն

Փ Ա 3 Լ Ա U

ՆԱՄ

^ՄնԴ I

Լա թրօնչ, 18 Հոկտեմբեր 1931 
81՚րեւհ ՀրանԳէ

'Ըէչ մը մտքէս կ՚անցնէր րաներուն այս 
կե րպ վե ր ջանա՛լը : Կը զղջամ նո յն էս կ ա֊ 
ռան ց ուզելուս ցափռտուք ելոյթներ ըս ֊ 
տորադրողներէն մէկը կարծուելուս y ո֊ 
րովհետեւ էն չպէ ս ըսած են y ոչ էսկ մ՜ողո֊ 
վէ մը ներկայ եղեր եմ ոլ "Աենք՚՚է Ա* 
թէւէն ասդէն էն՚չ կը դառնա յ լո Լը չու֊ 
նէմ 13 :

Ն ար դունէն՝ չարաչար կը ղո բծածէ ան֊ 
փ ո ր ձ ո ւթ է ւն ս կը ցաւէք/ . Երր կը խոր֊ 
հլ,մ թէ նախազգացումէ մը մղուած Ե՞" 
ՆԱէէն ձե ռա դէ ր ը չցուցուց է (նախ մ էաք 
ունէէ} եւ խո րհ ո լրդ ալ չհարց ո ւցէ է֊ 
րեն y դոհունակութէւն մէայն կը զդամ ։ 
Պ արղա պէ ս 1՚ր "ֆ ո քր ա ւո ր ը՛ պէտէ նկա֊ 
տ էր գէս հէմա * * *

Աւելէ բացատրեմ : ր վերջէն նամա կէն 
մէջ սա՝ տողերը կայէն*— ՀՇ֊ը ^TjpjUlJu կը 
հ՛աւնէ կոր քեղէ ♦ ես ալ գո վեցհ- Աե֊ 
տոնեանը տեսնելու դացեր էէ նո րէն խ օս֊ 
քը դարձոլց վրադ բերալ կը հետա֊
FFUFFnt~b դրածներովդ* "Աուրատդ մա֊ 
նաւանդ" . աշխատէ որ երեսս չսել-
ցընես», ստ ո րա գծածս բառ առ բա՛ռ : Ե*- 
(Հ ետ—Ղ*ր ո ւթեան մէջ* ^հ^քՒղ մաս էն 
գրածս կ1 երե լա յ "Մեն՛ք" է fi* թէւովյչ ։

Շ է տա կը կա րծ եմ ով ա' լ ըէէար էմ տեղս

էնչ Ը!!ա/ն էսկ ^գէ՚սցսղ^ "ոտանաւսրոզ 
ու ոտանաւոր բառէն էմաստը չհասկցող 
տղայոց ելլել "գրական՛ութեան" դաւ 
տաԼ։ "լւը յուսանք որ քիչ մը եւս՛' , եւ֊ 
այէն խօսքե ր ըս եյը անխո հ եմ ո ւթևն էն չտտ 
տարբեր րան մըն- է. բայց անցնինք։

ՀԱրգար ըլլա լոլ համար y էրեն դրաե 
նամակէ մը մէջ մօտաւորապես սա ըսաե
եմ, մի ա մի Հտս ֊ «Եթէ թսւԹ մը ըլլս*ձ
յ/հղէ շատ պէտէ պա րտ էմ^} *

Հէմա դառն՛անք* "Մ ենթ՛ ի Բ . թիլը ե- 
լալ y էր գր ախօս ա կանն ալ չկար * վախցը- 
նեՀլ կը կ սյրծէ զէս արդեօք y թէ յէմար 
մ էամ էտ մ\ը * բոլոր նորերու֊ն ոլ բանաս
տեղծներուն անձնական թե ր ո ւթ է ւննե րը 
ունենալով հ՛անդերձ կ՚ըսեմ թէ "Զուարթ՜ 
ն,ոց 1 ^է մէջ եր ե ւց ած գնահա՛տ ո ւթէՒւնը վեր 
է սպասածէս * ել ըսել որ էրն էր ամէնէն 
առաջ խօսքը ։ Ուստէ y merCÎ, կր սխ^լէ 
UiJrt կէտէն վրայ։ Պահեք կան որ արգա
հատելէ տողերու մէջ կը ձգէ էնքզէնք* 
Պարզ է որ ասանկ մարդոլ մ\ը հանդէպ 
թշնամոլթէլն. չեմ սնուցաներ y u խա լ չը~ 
հասկցուէմ ։ Արդ y քանէ մը օր յետոյ fi* 
թէւը կարդալէս y էրենց դրեց է բա ւա կան 
պաղ քաղաքավարոլթեամբ մը y չմոռնա
լով յայտնել կաք ե լէ շն ո րհ ա կա լո ւթէւե'- 
ներս y ՈԼ ուզեցէ ձեռադէրս ; Դարձեալ ոԼ 
մէկ պատասխան։

Զեմ սէրեր աղմուկը y գեռ բւսն մ՛ը շե - 
զտձ իր վրտյ խօ սէ Լ տալ Հ֊անհաս կն՚ալէ 
բառ մը> թերեւս "ձե լա ցն ելը՛ J • կը լռեմ J

ԸամՅ “ե^ելէ՛ Հրսմնդ y հէմակուընէ ^լ՝է՜ 
սեմ թէ վստահաբար կրնաս ձեռադէ րս 
հրատարակել որոշած թ է ւո վդ * եթէ ԹւքսւՋ 
որոշում մը տան y պա տաս [սանս որոշ է » 
կը հ րամա ր էմ * էսկ եթէ առանց էնծէ

Fonds A.R.A.M
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ր տալու իրենց մօտ ունեցան ձեռա
գիրս երծւնայ (որոշումէն ալ յետոյ) 
սլէտք եզան պատասխանը պիտի սլամ , 
անհո՛ղ եղիր- Ամէն պար տղայ ի' շատ ֊ 
.ատ իրենց քովը եղանը կը հրատարակ
էի , ան,1է յետոյ ևը քուշուիմ-.

Այս ամէնէն. դուրս բարեկամ եմ բարե
կամներու հետ , ու որպէսզի աւելի լալ 
հասկցուիմ բնաւ մի՛ քաշոլիր ձեոագիր֊ 
ներս րու կշիռէդ անցընելէ ու ըրէ այնպէս 
սրտէս թէ բարեկամ չըլլայինք 18 .

՜^ատ զգածուած եմ հոգածութենէդ • 
դմբա խ տա բար գրեթէ յարմար բան մր 
չունիմ "3ուսաբեր՛՚ին համար , եթէ չը֊ 
հա,ուեմ մանկական (քիչ մը մօտ "{յ՚տոա֊ 
թ ին մէջ երեւցանին 19) 25 է^ի՚ոց արձակ
մը: իսկ "Հայրենիք՛՛ին ասկէ երկու-երեք 
ամիս առաջ նորէն փորձուեցայ 16 էմեոց 
կարճ բան մը ղրկել, չդիտեմ ինչ ըր ին ■ 
եթէ կարելիութիւնը կայ յիշեցնել տուր 
!] . ])ասունիին միջոցաւ 20 :

՛Ներկա յիս արձակ մը ունիմ որ կը խոս
տանա յ երկար ի լ ել ուշանա լ ալ , վերջա
նա ւ ուն կը [un րհ ինք :

ա ւղ , ա յս ամ աո֊ 35 էջնոց (միշտ 
իմ էջերովս՛) զգայապաշտ խորքով բան
մր ‘էըեցի- ulu[UI(lPnLPեան համար չէ-
րովհետեւ առանց բողս։ դրո լ թիւն մը ըլ
լալու' այլանդակ կրնայ սեպոլիլ: Եթէ
աղատ ժամանակ ունիս դրէ' ղր կեմ , ան՝֊ 
ղամ մը ա չքէ անցուր , կարծիքներէդ կ\ըր֊ 
նամ շատ օգտոլիլ: Որմէ յետոյ կըվերա֊ 
դարձնես •• Զ ըլլա՞ ր :

Երկու օր աոաջ քաղաք իջնելուս' 10 
օրինակ ''Եւա" գրկեցի • "Զու՛արթնոց" - 
ները առեր են', պէտք եղածը պիտի \ըլ֊ 
լայ. իմինս ալ առի , շնորհակալութիւն:

Ընկերական բարելներով 

Փա յլակ

1131Լ ե ԱՆ Ի 

եՐ C

1Ի և Ա Ն Ի Ն
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էա թրօնշ , 12 Նոյեմբեր 1931

Սիրելի Հրանդ,
Ա ո ւս ամ ստացած 1չ ԸԷԼա " հատ Եւ-սւ- 

ները ել երկար նամակս' ուր քէչ մը չատ 
խօսած եմ էմ մ աս էս , ա\ճ ա պա ր ան*) ք : frt 
այսպէս մոռցած մէկ երկու բան՝, — Եթէ 
կրնամ ՚1 Qn ւա ր թն ո ց'՚ ի ա շխատանքներո ւն 
կերպ մր օԱլտա կար ԸԱ_աԼ սէըՈ11֊ պիտի ը֊ 
նև՝մ, թէեւ քիչ մը որպէս սափրիչ {ար֊ 
հեստս') կէաշխատէմ , բայց ազատ մ՜ամա֊ 
Լակ ունիմ , 1nF օրինակ հ ա ս ց էնե րը գրել * 
ե լա յլն յ

Երէկ Երրնոպլը ի^ած էէ դմբախտա֊ 
րա ր 11 Զուարթնոց՚՚ները եկածին պէս թո֊ 
զած էէն* ծախող տղան ալ անկէ մեկնած 
է* Ս իայձբ օրինակ մր ղր կեցի բարեկամի 
մը. կը հ ե տ ա ըր ըր ո լի եւ ըսած էր թէ ա֊ 
մէն ելլելու^ բե ր ո լի : Այս՛օր երկտող
մրն ալ կը գրեմ իրենէ Այնպէս որ ամէն 
լսյս տեսնելուն օ ր էնա կ մը ղր կէ իրեն , 
եթէ բամանոըդ չի կրնար ա Ju
կերպ վստահ եմ կրնայ վճարել*. Հասցէն*
Mr. Vaghinag Miskdjian 8 bis Avenue 
Gières, Grenoble (Isère) 21 ։ Մնացած եր
կու հատը բոլորովին մաքուր վիճակի 
մէջ կը վերադարձնեմ :

Միշա սիը ով 
Փա յլակ
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Լա թր&նշ, 19 Նոյեմբեր 1931
Սիրելի Հրանդ,
Փա փա րիդ համաձայն նամակս չեմ ու֊

շացներ • բայց երկար չպիտի կրեամ գը֊ 
րել՝ խոստացած ձեռագիրս ո.ր ահա ներ֊ 
փակ կը ղրկեմ , թող անոր տեղը րոնէ :

Անմիջապէս ըսեմ թէ այս ՚ ՚ որթէ յէ՛ ը 
կարդալուդ' երակը կազմող էէր^ր nFnZ 
փորառութեան մը ձ Fl !ա J որ կապես , ա յդ 
մասին ԱՕֆի եմ ել որեւէ կասկած պիտի 
կարմրցնէր ղի y թէեւ ոչ որի մեղադրելու 
չափ միամիտ չեմ'. Հա , չ բ//այ որ պա֊ 
տաս թանդ ուշացնես եւ կարծէքդ ալ ան֊ 
պատճառ միասին րյ {այ : Ա'է՛ թնա յեր ե֊ 
թէ հարկ է . կարծեմ ըսած եմ ասկէ ա֊ 
ռաջ թէ ինչու համար է*.

կարդաց թր այս կիր ակն օրե այ "Աառա֊ 
ջ[՚ին մէջ ոտանաւորս ^ * թշուառութիւն 
չէ^-- Աայց տպագրութեան ձեւը մ եռց ո ւ֊ 
ցած է* տարուած մը կեանք ունի այդ կը֊ 
տորր, եւ եթէ իր երեր մասէ կա ղմը- 
ւած ձեւը պահ ո ւէր շատ բան պիաի փոթ֊ 
Վր* 3 ան ցանքը իմս է. ըսենք որ ար֊ 
ձակները անկիւն մը փտեցնել ներելի է , 
դոնէ թնա յելու եմ մնացածը* * *

Եր կոլշարթի նամակի մը ներտողով 
՚1Մ ենք" էն հեռացած րյ լա լս ղրկեցի Շ * ին ï 

Միեւնոյն ատեն խնդրեց է որ Նա րդուն էէն 
առնէ ձե ռադի րն ե ր ս * դեռ բան մը դուրս 
չեկաւ* արդեօք սմն ալ մինտէր ա լթը 
լՀնելոլ չափ պիտի ր լլա յ * * . չդիտեմ : Աս 
թն չ 1լ ընեմ նման սլարադայի. այդ ա [ 
չդիտեմ * միայն հէմակուրնէ կդ՝ զդաւ) 
դաոն զզուտն ր մը որ կրեայ մինչեւ կո ֊ 
կորդս բարձրան՛ալ ամէն բանի ու գրեթէ 
ամ էն ո L'jj հ անդէ պ . Ա թ մ եղադրեր , վեր֊ 
ջասլէս ամէնէն աննշան մարդն ալ ար֊ 
յ՜անապատ ո ւո ւթ ի ւն մ' ունի * եւ ես առանց 
մեծ յա լա 1չե՝ ոտ մը .ըլլալու էնքզէնքս չեմ 
հաշուեր այդ ամէնէն աննշաններէն*. Եր 
սխալէն մ :

Մ իսրճեանը երկտողով մը շնորհակա֊ 
լո ւթի ւն կը յա յտնէ ր եւ ուրաթո ւ թիւն՝, 
ասկէ յետս յ ղրկել տուր : 1 , 2 յ 3 խ է F F 
ու ն[,. ա ւե լո ր դ է ղրկել *. Փ" խա րմէքը չեմ 
դևեր նամակիս մէջ, \յՆ\օն ե ր ո ւ դին էն կր 
հանես յ

Անհամբեր նամակիդ կը սպասեմ :

Աարե ւներ ով 
Փա յլակ

Q .Հ}» . ՀԼր կա ծ հատորներուդ համար շատ 
շնորհակալութիւն* այսօր-վաղը կ\ըեեւ1 
պէտք եղածին պէս *
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Լա քՒրօնշ, 12 Դեկտեմբեր 1931 

3է՛ր ելի Հրանդ ,

Երէկ ստացայ ձեռագիրս եւ նամակդ* 
շատ շնորհակալ եմ * մանաւանդ այն հո֊ 
գածութեան համար որ տրամադրեր ես : 

յո ւսամ չափով Դ օդտո լէ լ յետ ադա֊
յՒնէ

Միաթն՛ հոս Վկ երկու կարծիքներս ը֊ 
սեմ , ինչպէս արդէն փափաքած էիր * 
բա ց ա տ րո ւթի ւնն ե ր աեւլի ճիշդ , թէպէտել 
ար դէն նկատած ես ղրեթէ անկարելի է 
լԱԼլ արտայայտուիլ հեռուէն նամակով։

*Լյաթ վա թ չունէի դրութեանս Տփւթռվ 
քեղ գայթակղեցնել* ոչ^ ա1 յ լ կասկածելով 
{ոմանք կը յամառին հեղինակին եւ իր 
Ղո բծին միջել բա ը քե ր ո լ խնամ ութ[։ւ\ե մը 
վոն՝տռել) չոլղևց[։ սխալ նայուածքներու 
ենթարկուիլ 24. եւ երկրորդ "մարզ զար
մացնել՛ը այնքան քիչ մ աքէս անցած էր 
որ հակառակ ներսի '՛խղճի խայթերուն" , 
յանկարծակի երեւոյթի մը առջեւ դան ը֊ 
լելու խաբուսիկ (մաս մըն ալ կեղծ) զգա
ցումին՝ — պաՀրզապէս ուրիշ բաներ ըսե
լու համար, որոնք թերեւս շղթային 
ամէնէն թոյլ օղակները շինեցին մինչ բո
լորովին ուրիշ էր ուզածս- կ՚ըսեմ հակա
ռակ ատոր, չջանացի ամէն գնով զգալի 
ընել "տարբեր սիրոյ" մը մասին ՚Է[Մէս , 
հա՛սարակ տեղիք ման րա մ ա սն ո ւթի ւնն ե֊ 
բու մէջ տապլտկելով, գիտնալով թէ - 
Անդրե յեւի գործերը չկարդալով հան
դերձ- հասարակ էր այդ, ինչպէս հիւան
դութիւն Մը, ախտ մը, որմէ չունենալս 
ու խորչիլս չարգիլէր զիս դիաակցելէ թէ 
շատեր ունին ^ւ թէ ամէնը տեղեակ են:

Այո' , չափէն աւելի է կեանքի կողմ
նակի մէկ մասէն կտրել առնելու սովո
րութիւնս. այդ "մասէն" ալ ուզած J-ամա
նակս , ուզած ձեւուիս ; 'հմայքոտ : Նմ ան 
գործ մը իր շատ մը՝ գլուխներ ը այրելով 
ներկայացնելու կերպին , ատկէ քանի մը 
բառի , կիսկատար նա խա դա ս ո ւթ ի ւննե ր ո ւ 
վս տահ ի լս' շատ մը մանրամասնութիւն- 
ներ ՛՛երթ ու դարձ"եր , ուրիշ խօսքով 
պատռող կերպով կրճատելս, որոնք թէեւ 
կ\րնդոմևիմ թէ գրելու պարադային լրա֊
9"Lybt֊՝ Գամ՚^ը ազԳԿՒ'ւ ոլ հսրս-
կլնալի պիտի ընէին,- խնայելով այսպէս 
ընթերցողին տեղ֊տեղ գուշակի դերը - 
բայց միեւնոյն ատեն արձակիս այս ձեւին

չպիտի հ ամ ա սլա տա ս խ ան է ին ու ոճը ճա֊ 
պաղ ո ւթե ան պ[,տի երթար 28 ;

՝Իիչ տ շխա տ ո ւած է • շատ ճ ի շդ • ե ր֊ 
բեմն ալ ուզած եմ գիտակցաբար ՈՕցՍ՜ 
gence մը դնել որոշ էջերու մէջ, տեսակ 
մը ձանձրոյթ—, յս/նձնուելով կէտերու 
թաղին : է* օ կ հոգեբան ական թո րաց ում 
չեմ փնտռա ծ y ո րովհետեւ ՆլլւՍԱ1կ|ւ մ\ը 
ամբողջական t[ եր լուծումը չէր նպատակս y 
քանի որ հաւատացած եմ թէ արտաքին 
աննշան պատճառներ կը տանին մեզ "հո֊ 
գևկան'1 բարդ ըսենք եթէ 1լ ուզես կե ան ֊ 
քը յատկան շող վերիվայրումներով կամ 
կեն ս անի ւթ ա կան յուզո ւմներու , ո րոնք 
ընգհանրապէս վաղանցուկ են } բաղձան֊ 
քի մ\ր գոհացումին չա փ կարճ — ու մըխ- 
տող՝ ան՛տրամաբանական՝ ղուդահեռ շատ 
մ ը զդա ց ո ւմն եր ո ւ * ա ր դթ լն քը * մ աս՛ն իսկ 
ըլլայ իր թո բքին ձ* տածում ով - վնր֊
լուծուած' մակերեսային է*

Հոս միտք չունիմ միեւնոյն պատճառ֊ 
ներէն միեւձնո յն արդիւնքն՛երուն երթալու 
միամիտ վարկածը տալ* եթէ արձակիս 
—ինքն ին շատ թեթեւ իր թո րագր ին ծան֊ 
րութեան\ հանդէպ- եթէ արձակիս Մէջ 
պարզ շահոդրամի մը րո յ րը ծութի մը 
նմ ան ողո ւթեամբ կամ փայէ F ո F ո Z
վայրկեանի մը մէջ ջղնրը արթնցուցին 
այրք կրվեին ուղղութեան երկար պիտի
ըլլար եթէ հոս յիշ^ցնէի յետադնաց ընդ֊ 
հանուր ա 1լնա րկնե րը կազմուած տրա֊ 
մ ա դբ ո ւթ ի ւն ը պա տճ ա ռա բան ե լո լ համ ար- 
օւլւի'շ անհատի մը մէջ հաւանաբար դրդիչ 
պատճառներ ը "*֊րիչ պիաի ըլլային 20 J

Աը ճանչնամ երիտասարդ մէկը, պաՂ 
\րնդհանբապէս եւ հանդարտ որ բաւա՛կան 
է որոշ ձեւի շրթունքներու տեսքը որ֊ 
պէսղի չափազանց դրգռոլի • հարկ չկայ 
ըսելու որ ա՝յդ շրթ ունկները կնոջ մը, 
տղու մ ը թէ *• * մ անո լկի Մը դէՄքխն. վրա J 
ըլլան, միեւնոյնն է,

]1նչ խօս։ք որ, այս ամէնէն դուրս, միտք 
չունիմ արյեւորել չա տ ա խօս ո լթեսյ մ րս . 
դուն խնայած էիր ես ըսեմ . բռնտզրօսիկ 
րսւն մը կայ արձակիս Մէկ ծա յրէն Միւ
սը:

փալով թէքնիք յատակադծի մ ասին , 
կարծիքդ չեմ րամ՚ևեր . կը կարծեմ թէ 
արտաքին շատ մը նմանութ ի ւնն եր ով 
հանդերձ ներքին մեծ տարբերութիւն Մը 
կայ, - խնդիրը լալին դէ շին , յաջողածին 
կամ չյաջողածին վրայ չէ՞՜ տա ր բեր փորձ 
մը ըսելու, նտյխիսկ պատմելու, յետոյ 
նիւթն ալ գլխռվին տարբեր է մ իւս էն ( Ե՜ 
1_ա) , զայն մ-խտելոլ աստիճան : Այո՛ , ես 
նիւթին աւելի նշանակութիւն կոլ տամ 
քան սովորութիւն դարձեր է ոմանց հա
մար- նիւթր կբ ստեղծէ մտածումը եւ 
զգացումները, կբյՍ՚րը.

Զզենք սսմլիւտն մը թռղ մնայ , թերեւս օր 
մը րան։ի մը պէտք գայ ։

փանի մը օր առաջ Ն՛ար դո ւն ի է^յ երկար 
(10 էջ) նամ՛ակ մը առի- Շ-ն ցուց ո լցած 
է հրամարսւ՚կանս • պատասխանեցի երկար 
նամակով մը ըսելով րո լո ր դառնութիւն֊ 
ներս : Երկու օր յետոյ ուրիշ երկար նա
մակ մը դրած էր։ Նամակովս հրաժա
րականիս ձեւը փոխել հարկ տեսայ • իսկ 
իր երկրորդ նամակէն յետոյ հարկ չեմ 
տեսներ շատ պնդել, արդէն ճիշդը ըսելով 
իմ կողմէս արժանապատուութեան խնդիր 
Մըն էր 1 լուծուած է ատիկա , աղւստոլ֊ 
թիւնս ալ ուզածիս պէս • այնպէս որ այս 
խնդիրը ինծի համար գոցոլած է. աւե
լորդ է "Զուարթնոց՛՛ն ալ զբաղեցնել :

y/z լս ս/նդաւք գրած էէ [^է ^F TF'k^^ 
ցուցուցած հատորներդ : Աա յց ^՝ապադ֊ 
ճետնթվյ քո վ ուր ձգած եմ ղփ րքե րս , հա֊ 
ղփլ 15 հատ մնացեր էր , այնպէս որ քեղփ 
պէս ես ալ մ տածեց է թէ աւելորդ է ղըր֊ 
կել, մանաւանդ ներկայիս դր ամի անհր ա - 
ժեշտ պէտք չունիմ :

Նոր Տարիէն. առաջ կը սպասեմ նորու- 
թիւններոլդ: Ներողամիտ եղիր նամակիս 
անխնամ գրին î

^ատ սիրով 
Փա յլա՝կ
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ոլնուար 1932]
Սիրելի p-ալուեան 27 ,
Մուզէի աւելի կանուխ գրել , բայց սա 

վերջի օ րե ր ո լ ապառողջ օդերս ւն հետ տը- 
ր ա մ ա դր ո լ թ ի ւև՝ս ալ .առողջութեանս պէս 
դէշցա1-*. Հէմա լաւ եմ գրեթէ։

Աացէկդ մամ ան ա կէն օտա ցած եմ * շը֊ 
նորհտկալութէմն մաղթանքներու համար։ 
Նե րէ էմ էնս սէռսլ հասս ց է ով ղր կե լո ւս * ե֊ 
րեւէ մէկ շատ ցրուած պահոլս հասցէն 
գրած եմ, այլապէս բնաւ մէտք չուն է է 
Նա թ ո րդէն Ղ 5

Ե եանքս շա՛տ քա շո ւած է , մ անաւանդ 
ր[ե րջե ր ս * քէ չ սմնդամ դուրս կ^րլլեմ, եւ

եթէ 1 ՚Աառաջ[՛էն եւ երբեմն ալ "Ա*եր Ո*֊- 
զէն" 28 չկա րդա մ , կր կա բծեմ թէ ճ ըդ֊ 
ն՚աւոր եմ : ^յատահմաձ'բ աչքէս զարկաւ 
ՋԱՄ է 29 թէ յասեղանէդ ներկ ա յ դտն ո ւէ լդ 
ել դրական երեկոյթէն Աեծարենցէ մա. 
ս էն թօսած ր//ա/դ * յուսամ քաջառողջ 
ես ու գոհ . Ա լրա էր եմ այդ մասէն։

Հ^ապադճեանը անցեալներդ կ՚ըսէր Pt 
էն չռ* լ. 1 ՚ Qn ւա ր թն ո ցը' ը չելլեր * է հա րկէ 
պատճառը չեմ գէտեր * ըսէ որ չու շսս֊ 
նար *. Ե րեւէ նէ ւթա կան հաս կնալէ դրթ֊ 
ւա րութէւևներ^ են մ է շտ արգելք եղածը ։

Հա՛ անցեալ նամակովդ Պ * Աարղը֊ 
լար թեան է էյԼԱւյյք/// մ ա՛ս էն գնահատա֊ 
կան տողե րը գրած է էր * շատ ղդածո ւած 
եմ* հաղորդէ էրեն խոր հ ամ ա կր ո ւթ է ւն ս , 
հ ետաքրքր ո ւթեամ բ հետեւած եմ էր բա֊ 
նա ս տեղծութէ ւննե րուն եւ վերջերս մէտք 
ունէ է հարցնել ո՛վ ԸէԼա LF մ տածե լորէ 
թէ ՚ ՚Ա ար զո ւարթեան" կեղծ անուն մրն է « 
բայց կը քա շո լէ է անփափկս/նկատու֊ 
թէմն մը չընէ լու վախով J

Հոս հարկ կը տեսնեմ ճշդոլմ մը րնե լ , 
ոչ թէ խօսքէ տակ չմնալու գռեհ է կ մէ֊ 
տումով, այլ որովհետեւ կը զդամ թէ լը֊ 
ռելս անկեղծութեան պակաս կը նշանիս֊ 
՛լէ աոճեուարէւ *

Ահ ա * նամ ա կո վս ըսա Լէ Է^Լ 
flrq|l պէս յարմար չտեսայ հասցէներուն 
ղրկել, որովհետեւ Հէապադճեանէ ^ու1 
մէայն 20 օրէնակ մնացած էր , այլ անոր 
համար որ քու այդ հասցէները ղրկած 
նամակէդ մէջ ըսած էէր "եթէ 15“20 °րէ՝ 
նակ մէայն կաJ y հոդ չէ y պահէ" * * • Նա֊ 
մակը հէմա ձեռքէս տակ չէ , բայց մօ֊ 
տաւո րապէս այսպէս էր : Եթէ ուզես յա֊ 
ջորդէն նամակդ ,ալ կը ղրկեմ * այնպէս 
որ ես ալ "^եզէ պէս" խր^հեցայ։ Եը կար֊ 
ծեմ թէ, այս հապճեպ բա g tu տ ր ո ւթ ե ա մ բ , 
յէ շեց [>F ) եւ. աւելէ հասկնա լէ եմ: Զէ՞։

Եը սպասեմ քէչ մ ը Փարէղէ գրա կան եւ 
մէութենական կեանքէն [սօս ող մէկ եր֊ 
կար նամակէդ*.

Ընկեր ական ան կե ղծ ս իրով 
'b • Միքտյէլեան
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թրւսյշ , 17 y ա ր ut 1932

Սիրելի Բ ալուեան յ
Կյչ զարմանամ այսքան երկար ատեն 

լռելուդ : Ե ը սպաս էէ "F ԼոԿՎ?Գ ՂէԼ 
կամ լաւ սովորութեանդ համաձայն ,է[էէ'' 
էր*. Ա ա ց ա տ ր ելո ւ հարկ չկայ կարծեմ դԸ֊ 
րութէւնս , գէտ ես թէ որքան հաճոյք կը 
պա՚տճառեն նամակները ել մասնաւորա֊ 
րար անոնք որ գաղափարէ թէ եաչակեե֊ 
րու ներդաշնակութեամբ սաեղծոլած րն֊ 
կե ր—բար ե կամն եր է կու գան. Փակեցէր 
" Զուարթնոց" ը* գործերդ էն չպէ^ ս են* 
գրէ երկու տող, աՀյ մարդ, լռութէւձնգ 
գէշ են թա դրութէւններու կը տանէ զէս , 
եթէ մասնաւոր դմ՜բա խտ ո ւթ է ւն մը չէ 
պատճառը , թէեւ լալ է ամէն կերպ '"J" 
վերջինը չըլլայ արգելքը։

Ես, զգևխէ գէտցածէդ պէս, մէայն 
քէչ մը աւելէ կէ ա շխատէմ կեցած շէնքէս 
մէջ* պարապ մամանակս աւելէ քէչ է, ու 
ըհդհանրապէս յոգնած կ^Ա_ա* առող֊ 
ջութէւնս լաւ է կրնայ ըս ո լէ լ. ամառը ա֊ 
լելէ լալ քլըլլայ կը յսւ-սամ *. Անշուշտ 
րա շքշո ւք մըն է կերպ մը եր կար ե լու , տե֊ 
ւձելոլ համար։ Ւնչ էւօսք որ այս "կո ւմն" 
ալ ջսւրէ այս կարճ ճամ բուն վրայ գա֊ 
տապարտուած է կոտ րե լու ։

Հա՛ , եթէ վերջնա կան ա պէ ս ո ր ո շած ես 
դագրեցնել " Զ" ւա ր թն ո ց" ը կամ հ րա աա ֊ 
րակելոլ մէջոցը երկար ա ut են է կր կարօ- 
տէ , [սն դր եմ հաճէ էր ձե ռադ է բներս հաս֊ 
ցէէս վերադարձնել ? ե ր ա խտ ա պա ր տ կր 
մնամ , ո րպէ ս զէ էն չքան որ աղտոտը ու֊ 
նէմ , դարձեալ էնծէ համար բաւակս/ն 
աշխատանք մըն է ս[էտԸ եղած պահ ո ւն 
մաքուր մը եւս գթելը։

Ընկերական բարեւներոր[ 
Փ- Միրայէլե ան

Ց ՝Գ • Նոր գ[^Ը։ եւ. այլն , եթէ ուն էս, 
ղրկէ աչք մը նետեմ : ^Աքն՚ահէտ" կը ս տա ֊ 
նէս՝3 ս : Ջ օսլան ե անէն հետ ինչպթ ՝ ս ես ։

Նոյն :
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Լս։ թրօնշ, 16 Ապրիլ 1932

Սիրելի Հ. Բ ու լո լե՚սւ^ւ ,
29 Մ արտ թուակէրգ էր մամանակէն 

ստացած եմ . Այգ օրերը բաւական ծանր 
հիւանդ էի, գէչ "ոճնկոլմ" ։ք,ը ունեցա յ , 
էն չպէս կ\ըսեն*. Հէմա լաւ եմ ել օրրստօ֊ 
րէ կը շտկոլիմ :

Լաւ որ աւելէ չո ւշաց ո ւց է ր նամակդ,

©►
Fonds A.R.A.M



Էջ 4, Կիրակէ, Յունուար 8 , 2006 « Ձ ԱՌ ԱՋ - Մ Ի Տ Բ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

խորհելու վրայ էխ թէ ղմբ ա խ տ ո ւթ ի ւն 
մը սլա տ ա հ ած է կամ սրդողած ես յ

Երկար չպիտի կրնամ դրել, արդէն դը֊ 
րեմ'-ր ալ չունիմ : Երբ մարմինս իր բաղ֊ 
դատական հ ա լաս ար ա կշռո լթի ւձնը կոր֊ 
սընւյնէ, հ ակառակ բոլոր ճիգերուս հոդիս 
կ՚ընկճուի t Ւնչ խօսք որ վայրկեաններ 
կան երր կեանքը ճշմ արիտ բալ մը կը 
դառնայ t ptujg գոց ենք այս է^ը*

Çը սիրեմ յուսալ որ ընտանիքդ առող֊ 
ջական ւէիճակն ու դո րե՜ եր ը օրըստօրէ կը 
բարւո քին î

Եթէ կրնաս " Հա յրենիք" ի այն թիլերը, 
որոնք Զա րեանի վերջփն դո րե ե ր ը կը սլս֊ 
ր ո ւնա կեն , ղրկէ 32 * Աէքէ !լ անցթնեմ եւ 
կը վերադարձնեմ շուտով յ Նմանապէս "Ա֊ 
նահիտ" ի թի ւեր էն Լաւագոյն դա սրա֊ 
եէդ մէկ թիւ մը, դեռ միայն կողքը աե֊ 
սած եմ այդ ամսադր ինէ թ՛էեւ 9* • Ւար֊ 
սեդեանի դիրքն ա լ պիտի ուղէի 33 ? բայց 
շատ 1լըլլա յ ՝ վախնամ •

Գրքերուս փոխարմէք ղրկելու համար 
մի նեղուիր , երբոր կարենաս այն ատենէ 
Պարզ ման տա յով մը նամակիդ մէջ կը 
դնես t

Ընկերական ջերմ բարեմներով
Փ * Ւ^աեէ լեան
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La Tranche, 1 Ձուլիս 1932

Սիրե/J, Բ ա լո ւեան ,
ներէ որ ըսեմ թէ այս լռութիւնդ տ֊ 

լե/ի քան վրդովի չ է :
Ո րովհետեւ ըլլալով յաճաթ դէ շ ու 

անտանելի դր ո ւթ ի ւևն ե ր ո ւ մէջ՝ ւի որ ձ ո վ 
գիտեմ թէ երկտող մը, նամակ մը դղե֊ 
լը սպաս ուած տեղ մը, այնքան մ եե 
գո րե մը չէ : p-այց անցնինք , տյս երկտո֊ 
ղը սիրտ ցա լցնելու համար չէ որ կր 
գրեմ :

Եը ս սլա ս եմ պատաս թանիդ : Ան շո ւշտ
վերջին նամակս առած ՐԼԼաէՈլ ես* մի 
քանի "Հայրենիք՛՛ներ ուզած էի* Ա՛լ 
հարկ չկայ* նմանապէս {յՆՀՅմևերուս փո֊ 
խարմէքը եթէ չես կրնար հոդ չէ* ըայց 
Ւ\*պՀ ս քլ ե րե լի "Զ՚՚ւա րթնոց" ր լո յս տես֊ 
նելիք չունի* հաճէիր, խնդրեմ , ձեռա֊ 
գիրներս վերադարձնելէ Եւ ասիկա' յայտ֊ 
նելէ յետոյ բոլոր կարելի շնորհակալու֊ 
թիւննե ր ս t

put րե լնե ր
Փ * Ս իքայէ լեան
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Լա թրօնշ, 28 Ձուլիս 1932

Սիրելի Ւա լուեան,
19 Ձուլիս թո ւա էլի ր նամ ա կդ եւ ներփակ 

27 ,50 ֆրանքն ու հօսշի լը ս տա ց աե եմ է 
Շնորհակալութիւն յ

ճիչդ է որ քիչ մր սրտնեղ եմ * եւ այս' 
ոչ բոլորովին անտեղի է piujg մոռացկոտ 
ու բոլո ր ո վին դէ շ չեմ է Նկատ ո ւմնե րու եւ 
հաշիւներու համար ոչ ոքի կր եաթեմէ 
Սնհոգ եղիր է Այնպէս որ կը կրկնեմ * 
սրտնեղութիւն մըն էր եւ լալ է որ հաս֊ 
կբդեր ես t

Ուր ա թ եմ տն տ ե ս ա կ ան դր m թեանդ Լա֊ 
ն ոն՝տ լո ր ո ւե լո ւն եւ "Զուարթնոց" ի վերս/֊ 
հ րատարա կո ւթեան ձեռնարկելուդ : Ձա֊ 
ջող ու թիւն կը մաղթեմ :

Զե ռադի րնե ր ո ւս պէտք չունիմ անմ ի֊ 
ջապէս î Որոշումիդ նոր չէ որ համա֊ 
մէ տ եմ : Առանց սակայն հ ա լա սօսը ա կր շ֊ 
ռութիւնս կո ր սն ղն ե լո ւ * * * • ՆԿի ղանոնք 
ել հրատարակել է նպատա կ ս : Ան շուշտ 
"Զուարթնոց" ի պէս ամսագրի մր մէջ, 
քան թերթի մ\ըէ թող ներուի այսքան մը 
փ սր ո ա ս ի ր ո ւթ ի ւնը • • ♦

Ա1 / այս մասին չկրկնելու համար' կր 
ձգեմ քեղի * եթէ — որովհետեւ առանց որ 
լան ց ան ք ունենաս ոչ ինչ վերջն ական է- 
՚՛ Զու֊ար թնոց" ի հրատարակումը անկա֊ 
քելի դառնա յ կը վերադարձնես :

Առո ղջո լթ ի ւն ս լաւ է : Ընդհ ան ր ապէ ս 
ամառը ումերս կը դտնեմ : թէեւ քիչ մը 
նիհար եմ : Ւսկ դրական աշթատանք րլ֊ 
լալով երկու հարիւր էջնոց ձեռաո b ր մո 
ուն կմ ֊նիւթն է թ ո քա իրտա լո ր ի վիճա Կ1 
կամ մօտաւորապէ ս • էւ!որա դիրը ZjlLiufi — 
դագին պի տի դնեմ 3^ Î Ւնչ րնե լս որ ո շած 
չեմ ՝ չեմ ալ դիտեր t Աճապարելու սլէտք 
չունեմ , թող մնայ, նայինք t

Եթէ մեծ ձանձրոյթ չըվ/ար "ԱՀևահի֊ 
տ" կ լալ թկւերէն մէկ կամ երկու հատ 
ղրկէ , աչքէ անցընեմ t Ղ*ոհ կ\ո մնամ :

Հայերէն շատ քիչ բուն ունիմ կարդա֊ 
լիք* Տղուքը անցեալ օր "Մենք՛ ի P* եւ 
Գ • թիները ղրկած էին՝.

Ահա , աճապարանքով նամակ մը* թէեւ 
ոչ մամ ան ակը կը պակսի , ոչ ալ միջոցը : 
Ուրիշ ատեն կը գրեմ աւելի երկար ու 
հա ’յդարտ :

Ընկերական բա ր ե ւն ե ր ով 
Փ • Մ ի քայ է լեան
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Ս ի րելվ, Բ ա լո ւեան ,
Ատա ցայ "Ան ահի տ՛՛ները ել դրեթէ ամ֊ 

բողջութեամբ կարդացի t Աասնաւորա֊ 
բար շատ գոհ եմ ՝£ալւ’ա.ւքսւգօ ֆ էւլբ-սւյյւ— 
Qlip ոլ ամբողջական- ֆրանսերէն թարգ֊ 
ման ութենէն յետոյ այս մասին կրկթե ան֊ 
դամ եւս հայերէն թարգմանուածը կար֊ 
դա լուս 33 • Շնորհակալ եմ *

Ո ր պէս ղի չաղտոտին անմ իջա պէ ս կը
ղրկեմ :

Ես ալ Ա * Տուա յղին 36 FrCUd/f ունիմ * 
սքանչելի դործ մը՝ ամէն տեսակէտով* 
եթէ չե ս կարդացած ու !լ ո ւղես կարդալ 
ԳՐԷ ղրկեմ :

Հոս շատ տաք քլ բնէ . Հուէ թնչպէս է : 
Եթէ Օդափոխութեան՝ երթալու միտք 
ունիս ՝ այս կողմերը եկուր* դէ չ Հ Ր ! !ա բ 
կեաքն ալ սուղ չէ t

Տ տես ո ւթիւն * Սիր ով՝
Փայչ ակ
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թրօնշ , 31 Հոկտեմ բե ր 1932

Ա ի րելի Pulլուեան ,
Եը սիրեմ յուսալ թէ առող^է ես ու հան

գիստ :
թերեւս "աչքիդ զարկած՛' կ*ըլլա յ նոր 

գրքիս '' Ձ առաջ" ի մէջ որպէս թե ր թօն 
տպուի լրէ կիրքով Լոյս տեսնելուն, տնմ ի ֊ 
ջապէս կը ղրկեմ քեղի օրինակ մրէ

Առ ա յմմ սլիտի խնդր է ի որ ձեռա դիր֊ 
ներս ինծի վե րադարձնէի ր * անհրամեշտ 
սլէտք ունիմ : ԼՒ՝այց ոչ թէ ուրիշ հ անդէ ֊ 
սի կամ թերթի ղրկելու համար) :

Նորէն խօսք կոլ տամ անպատճառ ա շ֊ 
խատ-ակցիլ " Զո ւա ր թն ո ց" իդ եթէ վ երահ ր֊ 
րատարակել սկսիս & t

Ընկերական ջերմ բարեւևեր ով 
Փայլակ Ա [։րու յ է լեսՀհ

(1) Ջրվէմ, Փարիզ, 1950, էջ 130-131:

(2) Օշական որ Միքայէլեանի արձակը
կր գնահատէ Ա փ խ՜որը եւ ի բալ բանաս ֊
տեղե-ո ւթի ւնր (1945) հատորի նօթ֊հրուն 
լքէջ , վերապահ է Միքայէլեանի քերթր- 
ւածնեըուն հանդէպ- «Ոչ nf Փ՛այլակ Մի- 
քայէլեանի ոտանաւորին մէջ պիտի գտնէ 
մեծ բանաստեղծ մր խոստացող նախանը- 
շաններ : Չսկսած' յոգնութիւն կայ իր 
քերթուածներուն ւքէջ • զանոնք տողողը 
աոաջին իսկ րաոերուն յոգնած է կեան
քէն : Հրաշք մը պիտի միջամտէր որպէսզի 
այդ տղան իր շատ նըրացած ջիղերը փո
խանակ դէպի վար երկարելու, ուժ նա- 
րէր իր մէջէն' տանելու դէպի վեր : Վնիո 
մը չէ, որ կ՛արձանագրեմ • կե՛անքը հը- 
րաշքնեը պատրաստ է հանելու լքեր ամէն 
մէկ քայլին աոջեւ : Դժուար է Վարուժա
նի աոաջին ոտանաւռրներէն , ինչպէս Մե
ծարենցի աոաջին վարձերէն գուշակել ա- 
նոնց ապագայ մեծութիւնդ» , Մ տ յրինե֊ 
բու շուրթ, տակ , Պէյրութ- 1983, Օշականի 
"Մեր բանաստեղծութիւնը եւ լքեր նորե
րը" , ուրկէ կու գան մէջրերուած տողե
րը, տպՈւսւծ է Աոֆիայի Մասիս տարէ֊ 
ղիրր^& մէջ, 1934ին, գրուած կամ խօս- 
ււած պէտք է ըլթսյ աւեւի կանուխ քանի 0- 
շական կր յղուի "Մենք"ի եւ գուցէ "Հայ
րենիք "ին մէջ տպուած քեր՛թուածին եւ կը 
լոէ հատորներուն մասին :

(3) 'Յաոաջ", 1931, Մայիս 15-24:

(4) 'հարդունիի տուած հանգանակն է 
Չափահաս Որրերու Միութեան "Եր
կունքին" , տե'ս . Ա • տարի, թիՆ 3 , Փա
րիզ , 1929, էջ 42-46:

(5) ՞Նարդոլնի, Շուշանեան, Պէշիկթաշ- 
լեան, Միքայէլեան, Մելոյեան իրենց 
հէք եաթ-ներր , վիպակները , հրաշավէպե- 
րը , նոր վէպերը կը գրեն ատոս ձգողու
թեան մէջ : Ասոր ուսումնասիրութիւնը 
կատարած եզ ուրիշ տեղ :

(6) "Յաոաջ", 1931, Յունիս 17 :

(7) Պատմուածքը ձօնուած է "Հ-Զ-"ին 
որ շատ հաւանաբար Հրաչ Զարդարե՚անն 
է: Լ

(8) Նկատի ունի 1931ի Յունուարի թի
ւր: "Զուարթնոց7' սկսած է հրատարակ- 
ւիլ Յունուար 1929ին :

(9) Հակառակ ձեոագիրներու առաք
ման՝ "Զոււարթնոց"ի մէջ լոյս չէ տեսած, 
ոչ ամսագրային թիլերուն մէջ , ոչ ալ յե
տագայ երկու տարեգիրքերուն , !937ի ե' 
1944ի : 1937ի տարեգիրքին մէջ , "Հայ մը- 
շակոյթի կորուստները" բաժնին մէջ , 
Օալոլեան կը գրէ մահագրութիւն մը (էջ 
215) , որուն մէջ Միքայէլեանի կենս՚ագը- 
րութ-իւնր ամփոփելէ ետք կ՚ալելցնէ ■ «Իր
մէ ունինք բազմաթիւ թղթակցութիւն- 
ներ, բոլորն ալ յ աւետես տրամադրու- 
թիւններու սաղեր : Արդէն իր Արեւ , Արեւը 
հիւծախտաւորի մը օրագիրն է, ի'ր իսկ 
կեանքը» : Ընթերցողը կը նշմարէ որ Ըա- 
լոլեան իրեն հասած կամ իր մօտ մնացած 
ձեոագիրներու մասին չի խօսիր: Արխի- 
ւին մէջ չենք հանդիպած նման էջերու : 
Յայտնօրէն անոնց մէկ մասը տպուած է 
"Յաոաջ"ի մէջ կամ վերադարձուած են 
հեղինակին ; Ամէն պարագայի՝ ոչ մէկ 
անտիպ գրութեան յետ-մահոլ հրատա
րակութիւն :

(10) Աոաջին թիւր լոյս տեսած է 1931 
Ապր!1! 20ին : Այդ թուականին "Զուարթ - 
նոց"ը ընդհատում մը ունեցած է , Բ • տար- 
ւան մնացեալ երեք թ-իւերը լոյս պիտի 
տեսնեն , Յունիս , Օգոստոս եւ Հոկտեմ
րեր 1931ին;

(11) Այս գրութիւնը մեզի ծա՛նօթ չէ, 
ըստ ամենայնի տպուած չի թուիր:

(12) Նկատի ունի Ելա (արձակուրդ ի 
բացիկներ) , հատորը, որան կողքը կր 
կրէ 1931 թուականը, իսկ ներսի էջը 
1930, Գրատուն Հրանտ Սամուէլ : Գրու
թեան աւարտումին թուականը 1930ի Յու
լիսն է: Ըալուեան գրախօսութիւն մը ու
նի "Զուարթնոց"ի ւքէջ (Յունուար 1931) 
էջ 36 : Նշեմ որ &էան արժանացած է երկ
րորդ հրատարակութեան մը, էտվան, 
թիւ 26, Պէյրութ լ956 : Հրատարակիչը 
աւելցուցած է կենսագրական նշմար ւքը եւ 
Միքայէլեանի լուսանկարը :

(13) Միքայէլեանի ստորագրութիւնը
կ՚երեւի "Մենք'ի Ա- թիւի, անվերնա
գիր "հանգանակ''ին ներքեւ : "Մենք"ի ա- 
ուսջին թիւին մէջ Փայլակ Միքայէլեան 
ստորագրած է "Սէր" խորագիրով քերթը- 
ւած մը , միակ մասնակցութիւնը պտրթե- 
րականին : Այս տեղեկութիւնը ի հարկէ 
շահեկան է անով որ կը լուսաբանէ Մի- 
քայէլեանի կապերը խումբիլլ հետ: Գի
տել տամ որ այդ հանգանակի աոաջին եւ 
աւելի ընդարձ՛ակ տարբերակի հրատարա
կութեան ներքեւ ("Յաոաջ", 25 Յուն-
ւտր 1931) , կը գտնենք նաեւ Օհան Կարո
յի , եւ ձրանտ Ըտյուեանի անունները, 
որոնք պարբերականի հրապարակումին 
մէջ չկան :

(14) Նկատի ունի Շալարշ Միսաքեանը :

(15) Անտոնեանը Նուպարեան գրադա
րանի Արամ Անտոնեանն է, Մ եե Ոճիրը]> 
հեղինակը :

(16) Խնդրոյ առարկայ գրութիւնը լոյս 
տեսած է "Երկունք"ի մէջ,, B- տարի, 
թիւ 18 , Սեւստեմբեր եւ թիւ 19-20 , Հոկ- 
տեմբեր-Նոյեմթեր , թիւ 21 Գեկտեմբեր 
1930:

(17) Կ՚ակնարկէ "Նամակ" հնչեակհն, 
տպուած "Գրական պարտէզ" բաժնին 
մէջ , տե'ս • "Երկունք" Գեկւոեւքբեր 1929 , 
թիւ 9, էջ 144: Հնչեակին սկիզբը կը գըտ- 
նուին Նարդունիի ներածական քանի Ղքը 
տողերը, որոնց հովանաւորողի շեշւռը 
աննկատ չէ մնացած Միքայէլե՚ա՚նէն : 
Նարդոլնի-Միքայէլեան կապերու քննու
թիւնը կարելի չէ կատարել հոս, քանի 
մեր տրամադրութեան տակ չոլնինք Ն՚ար- 
դունիի նամակները :

(18) Զեոագրին մէջ "չ"ջնջՈլած կ՚երե
ւի, բայց անհրաժեշտ կը թուի:

(19) Ակնարկութիւն "Զոյգ մը կօշիկի 
ւղատմութիւնը" գրութեան , որ կը կրէ 
"Մանուկներու գիրքը" վերադիրը, "Յա
ոաջ", 1931 Հոկտեմբեր 14-17; Այս շար
քին մաս կը կազմէ "Գրամները կը խօ
սին" գրութիւնը , "Յաոաջ" , 1932 Յուն- 
ւար 10-14 :

(20) "Հայրենիք՛՛ի մէջ Միքայէլեան 
տպած է "Արեւին տակ" քերթուածը 1930

Յունիսին, որուն կ՚ակնարկէ, եւ աւելի 
ուշ , 1933ի Սեպտեմբերին "Ղազարն ու իր 
էշը" պատմուածքը :

(21) Վաղինակ ՄիոքՍեաևը "Յ^ուսջՈի 
ծանօթ թղթակիցներէն էր:

(22) Ակնարկութիւն "Ամէն անգամ" 
քերթուածին ("Յաոաջ", 1931 Նոյեմբեր 
15):

(23) Ըսէւ կ՛ուզէ "բարձի թող" :

(24) Այս եւ բոլոր կողմնակի դիտողոլ- 
թիւնները լիովին հաոկնալոՆ համար 
անհրաժեշտ է գրութեան ընթերցումը , 
որուն ճակատագիրը կը մնայ անյայտ : 
Ինչպէս կը գրէր Միքայէլեան ատիկա 
ծւային պէս կիրքի պատմութիւն լքըն էլւ, 
որ գուցէ բոլորովին "ուղղափառ" բնոյթ 
մը չունէր : Ինչ-ինչ նշումներ ատիկա կր 
թելադրեն, բայց ստեղծուածին վրայէն 
քօղը չեն վերցներ :

(25) Այս նախադասութեան կառոյցը 
խնդրական է, բնագիրը սլահպանուած է 
եղածին պէս :

(26) Այս նախ՛ադասութեան մէջ բազ
մաթիւ "եթէ"նելը կը կաղացնեն խօսքին 
ընթացքը, որ անթափա՛նց չէ սակայն;

(27) Նամակը տարեթիւ չունի: Յար- 
զուարթե՚անի քերթուածներուն եղած ակ
նարկութիւնը թոյլ կոլ տայ զայն տեղա- 
ւորել Յունուար - Փետրուար ամիսնե
րուն : Օալուեան "Զուարթնոց"ի մէջ հը- 
րատարակած է Ս • 3 • Յարզուարթեանէն 
երեք քերթուածներ՝ "Վեըյայտնութիլն", 
Ա • տարի , Հոկտեմբեր 1930 , թիւ 10 , էջ 
429 եւ "Գատարկոլթիւն" , B • տարի, 
Յունուար 1931, թիւ 1, էջ 7 , "Անդրա
դարձում" , նոյն, Օգոստոս 1931, էջ 62: 
Յարզուաըթեան Լիբանանի Պըումմանա 
գիւղէն քերթուածներ յղած է նաեւ "Հայ
րենիք" ամսագրին, 1931-1932 շրջանին: 
Յարզոլարթեանը կեղծանունն է Ս • Ապ- 
տալեանի , ապագայ Վ • Վահեանի , ըստ 
1931 Ապրիլ Յի նամակի մը :

(28) "Մեր Ուղի" երկօրեան, լոյս տե
սած է Փարիզ, 1931 - 1932 թուական
ներուն :

(29) ՉՈՄ-ը Նարդունիի հիմնած Չա
փահաս Որբերու Միութիւնն է :

(30) Տե՛ս- նօթ 19:

(31) Կարելի չէ ստուգել թէ որոնք են 
այդ ձեոտգիրները - "Յառաջ՛՛ի մէջ ]Ոյս 
տեսած են "Այլ՛անդակ սափրիչը" պատ- 
մուածքը (1932 Մ՛այիս 15-26) , աւելի ուշ 
"Ձիւնամարդ"ը (1933 Գեկտ • 31), վեր
ջապէս հատՈլածաթաը "Երբ սով էր" 
(1935 Մարտ 24-27) :

(32) Այդ շրջանին "Հայրենիք" լոյս 
կ՚ընծայէր Ւանկօօսբը եւ Ատմ ո լթի ոս~ 
կորներ վէպը , արդէն քանի մը տարիէ ի 
վեր:

(33) Նկատի ունի Նահ՛ատակ Գրոցնե
րու շարքով լոյս տեսած Գեղամ Յարսեղ- 
եանի հատորը, Փարիզ, 1931ին :

(34) Նկատի ունի Արեւ, արեւ հատորը, 
լոյս տեսած նախ՝ "3՚աոաջ"ի մէջ իբրեւ 
թերթօն (1932 Սեպտեմբեր 17էն սկէս՜ 
եալ), ապա "Յառաջ" մատենաշարով, 
1933ին : Հատորը ձօնուած է Շ • Միտոե՜ 
եանին եւ կը կրէ Մեծարենցի "Առելին" 
քերթուածէն բնաբան մը :

(35) Հաւանաբար Միքայէլեան կար
դացած է վէպին մէկ հատու՛ածը "Մեծ 
հաւատաքննիչը", (թըգմ- Գ- Կիրակոս- 
եաւն) տպուած '՛Անահիտ՛՛ի մէջ, Ա. տա
րի , թիւ 3, 1929 , էջ 29-42 :

(36) Սթեֆան Ցուայգ (1881-1942) ա-
ԼըԱտըիացի ծանօթ գրագէտն է, որուն 
երկերէն տպուած են ֆրանսահայ մամու- 
1հն մէջ - տե'ս- "Տոլստոյի արուեստը"՛ 
"Զոլարո-նոց" , 1929 , թիւ 1 , էջ 22-28 >
կը հետեւի Իալուեանի լքէկ նօթը Ցուայ- 
գի մասին : Միքայէւեան նկատի ունի 
Ֆրէօյտի մասին մենագրութիւնը : "Յա
ռաջ՛՛ի մէջ լոյս տեսած է թարգմանու- 
ր-իւնը Ցոլայգի մէկ վէպին' 24 մամ կնոջ 
մը կեանքէն (1932 Մարտ 22էն սկսեալ) :

(37) "Զուարթնոց՚՚ի երկրորդ շրջանը 
կր սկսի 1937ին:
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ԱՐՄԷՆ ՏՕՐԵԱՆ*
ՄՈՌՑՈՒԱԾ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ՄԸ

Դրեց" ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

Մեծ Եղեռնի զոհ դէմքերուՀթ շարքէն ե֊ 
ղած են մեծ ոլ հռչակաւոր ՝ էն չպէ ո եւ 
ոչ այնքան մեծ ու հռչակաւոր անուններ ։ 
"Գէմքեր" քառը հոս կ՚առնենք ամենա֊ 
լայն իմաստով՝ էնչպէս Թ'էոդիկը՝ որ 
"Յուշարձան նահատակ մտ ա ւո ր ա կան ո լ֊ 
թեան" էր վաւերագրական հատորէն մէջ 
նկատէ ունէ գրագէտներէն մէնչեւ. առել֊ 
տըր ականն երը եւ կուսակղ ut կան գո րծէ չ֊ 
ներէն մէնչեւ գեդա դործները : Ա^և կենս ut֊ 
գրած է Պոլէսէն տա րադրուած 143 դէմ ֊ 
քեր . ցուցակին 2&րդ տեղը կր գրաւէ Մք ֊ 
մէն Տօրեանը*.

Իոկ ո*վ էր Արմէն Տ՚Օ^րե անը*. Անոր մա֊
ս էն գրելու ntju առիթը նորութիւն մը
հաղորդելու կամ ո ւս ո ւմնա ս է ր ա կան ծը 
րագէր մր ս կս ելո լ ն պա տ ա կը չո ւն է : Պար
զապէս 1լ ուզենք բոլորովէն մոռցուած ՝ 
Աղէ տ l-ն ղոհ ամէնէն երէտասարդ դրական 
անուններէն մէկը J է չե լ եւ յիշեցնել՝ թե֊ 
րեւս մէկը մղել՝ որ աւելէն ըէէ։

Այս հ ետաքրքր ութ ի ւն ր պղտէկ նա թա ֊ 
պատմ ութէւն՛ մը ո ւն է ՝ որ թերեւս շահե֊ 
կան ըլլայ ընթերցողին- համար։

ձՏ)ՏՀ)ա կանն ե րո լ կէսերուն ՝ Պ ո ւէեո ս 
Այրէսի մէջ ծանօթ տիկին մը՝ ըևտանե֊ 
կան ա յց ե լու թեան ընթացքին , մեզի ցոյց 
տուած էր Պոլսոյ մէջ Գանիէլ Վ^արումա֊ 
նէն> աշակերտած էր մէկ ազգականէն 
սլատկանած ու 1914 թուագրուած անձ֊ 
նական ալպոմ մը՝ ուր ա րձւմնագր ո ւած 
էին երեք ձեռա ւլէ բներ , առա ջէնը րհա֊ 
կանա բար՝ Դանիէլ Վրս ր ո լմ ան է\ն՝ էր 
{"Առկայծ ճրագը"} ՝ երկրորդը
Եպէսկ ♦ Դուրեանէ մէկ թա ր գմ ան ո ւթ է ւ֊ 
նը^- ՝ էոկ երրորդը Արմէն Տօրեանի 
ֆրս/նսերէն ՝ ըստ երեւոյթին անտէպ՝ մէկ 
բանաստեղծո ւթէւն ը ՝ «OdO 9 1Ց VïIIG- 
Soleîl » (Տաղ Արեւ՛—աղա քին} ՝ որ հրա֊ 
տարակուեցաւ 1995/րՆ ա,!ս էջերուն
մէջ2։

Աւելէ՛ն* երբ արդէն ձեռնարկեր է էն ք 
ուսումնաս է րե լու Եոստան իէարեանի
կեանքն ոլ գործը՝ ն շմա րեց թևք՝ որ էր 
թմ րագրած "Ա եհ եան" է աշխատակիցնե ֊ 
րէն մէկը եղած էր Հըաչեայ Աուրէնեա֊ 

այս էնքն՝՝ նոյն էնքն Արմէն Տօր եանը։
Ամէն ան դամ ՝ որ ո է-հ ա յ ե ր էն ո ւէ գրողէ 

կը հ ան դէ պ էն ք ՝ հոս կամ հ ոն ՝ հետա֊ 
ըըրքըութէւն մը կը ծագէ։ Արմէն Տօրեա֊ 
նէ անունը ւէարէզեան կարդ մը գրական 
չըջտնակներոլ մէջ բաւա կան ծանօթ եղած 
էլ1 1910"/  ̂ան թ ո ւա կաննե ր ո ւն ։ էա յց ՝ 
զարմանա լէօր էն ՝ որևէ հ՛և տա քր քր ութէ ւն 
չէ ստեղծուած ՝ որ էր պարագան մօտէն 
ուսումնաս է բուէ ր ՝ էր դործո ւն է ո ւթէ լնը
ճշդուէր : 1920“1930<"//«Հն թո ւա կաննե ր ո լե
էոյս տեսած քանէ մը գրո ւթէ ւննե րէն 
ետք՝ ՝„'չ մէկ ■ուսումնասիրութեան փորձ 
ք,[' յաւե լում մը կատա րէր • !921^Ն 31էյ֊
կոԸ Q չական դրած էր •—

,,րՒսւթձուլ ւքը կսՓաւսւնէւԼ' հքւացուլքով 
խօսեցաւ ուսուցիչի մը վթայ , որուն րեր- 
նէն երգը չէ պակսեր , որ Հայ տար Փա- 
շ^Յէն մինչել Չանղրթը թէ Այաշ , խնգա- 
{քեր է լացողներուն հանդէպ ու մտեր է 
մահուաւց մշուշին մէջ թանաստեզծու- 
թ-իւնը շրթունքին :

Անիկա Տօթեանն էր" 3 :
Մահը երիտասարդական խիզախու֊

թեամբ դիմադլւաւող ա յս անունին մ ասին 
Հ, ուրեմն , մեր խօսքը։

Արմէն Տօր եան , բուքն անունով Հրաչ֊ 
եայ Աուրէխետն, ծնած է ՃՏԶ2ւին Ակիւպ 
քաղաքը։ Ակիւպ այսօրուան Մա կեդոն ի ոյ 
հանրապետութեան ձ ա յր ա ըա դա քն է , 
նախկին Ե ո լկոս լա լիոյ մէկ մասը, յու- 
\ն ա կ ան Ա ակե դոն էա յէն դէպէ արևմուտք։ 
Իր ն՛ա թնա կան կրթութիւնը ստացած է 
ծնն դա վա յրէ յունական վա րմա բանէն մէջ ՝ 
էոկ ապա աւարտած է Մ անաս թ ըրի ֆ,Ը֊ 
րանսաց է հազարեան (Լազարիսթ} կրօ֊ 
\նաւո րներու վարմարանւը։

Իր կազմաւորման տարիներուն օտա֊ 
րէն մէջէն անցում մը կատարած է՝ հա֊ 
յութենէն հեռու երկու մէջավայրերու 
մէջ*. Այդ Աճեցում էն արդէլնք եղած է 
ֆրանսերէն լեզուէն էր հմտութէւնը՝ 
հաւանաբար՛ զա յն գրական գործէք գար֊ 
ձընելու էր յետագայ որոշումէն ոկէղըը*, 
թէեւ որեւէ աղբէ ւրէ մէջ փաստ չենք 
կրցած գտնել՝ բայց կէ ենթադր ենք՝ որ 
ընտանիքը կաթողիկէ դաւանանքէն պատ֊ 
կան ած է ՝ էնչ որ թերեւս նաեւ բացատրէ 
ֆրանսերէնէն Հմայքը անոր վրայ։

Արեւմտահա յութեան կեդրոններէն հե֊ 
ռոլ դտն ո ւո ղ ա յս քաղաքներ ո ւձն մէջ
Տօրեանի անցուցած մանկութ իւն ը ար
դիւնք էր հօր ա շէսա տան քա յ խն պայման
ներուն : վահան Աուրէնեան, քաղաքա
յին ու ճանապարհաշինական ճարտա բա
դէ տ—ե ր կրա չաւի եդած է , պաշտօնավա
րելով Ակիլպի, Ա՚անասթըրի , Պոլսոյ եւ 
Ա երանիկի մէջ՛. Ան ալ, չենք գիտեր ի՞նչ 
պատրուակով եւ ի՞եչ հ ան դամ անքն ե ր ո ւ 
տա կ ՝ Մ եծ Եղեռնէ օրերուն ձերբակա լ֊ 
ւած ու նահատակուած է Դոն իա յ ի բան֊ 
տ ին. մէջ. Մ այրը Մոֆէ î զարգացած կէն 
մըն էր հ պոլսահայ (էթ • գարու երեւելէ 
մտաւո ր ականն եր էն խաչատուր Պուէտ
Ա ի ս աքեանի աշակերտուհ էնե րէն եւ աւելէ 
ետք Թէ ոդիկի մանկութեան ուսուցչու
հին՛. Հօրեղբայրը Ատեփան Աուրէնեան, 
բանաստեղծի խմոր ունեցած յայտնի 
դաշնակահար եղած է 4 Տ

Ընտանեկան գեղարուեստի հակումները 
որոշ դեր ունեցած են դեռատի Հրաչեայ ի 
բան ա ս տե ղծա կան վարակում ին մէջ , 
որոնք աւելի շե չտուած են Vàtyju, կան 
թուականներու կէ ս ե ր էն ետք : Ախ ա~
տեն ընտանիքը Պոլիս կը փոխադրուի , 
իսկ ապագայ բանաստեղծը կը յաճա խէ 
Աանկալթիի 'Լիէննտյի Մ խի թա ր ե աննե ֊ 
րու վա րմա բանը, զոր կ'աւարտէ 1911^ե:

Կասկած չկայ> սր Պոլիս վերադարձը 
եւ անցումը' օ,ո ար էն դէպի ազգա J ին ը , 
ապաղա յ Արմէն Տօր եան թն մէջ աւելի ելս 
արծարծած են ինքնութեան Հարցը, երկու 
մշակոյթներու պա տ կան ե լի ո ւթ ե ան էս ըն ֊
դիրը-. Ասսր մէջ դեր ունեցած է նաեւ 
հայեցի դաստիարակութեան համակար
գին մէջ մտնելը, հայկական երկրորդա
կան վա րմա րան աւարտելը {մանաւանդ 
ա՛յդ մամանակի երկրորդականը) , որ
զխնքը կը զատորոշէ այդ շրջանին եւ մին
չեւ այսօր օտարագի ր բազմաթիւ գրող
ներէ : Այնքանը ըսենք , որ 1913^?/ եղբօր 
գրած իր մէկ նամակին մէջ, ան պիտի 
յայտնէր, քիչ մը չափազան ց ո ւթ ե ա մ բ ,

թէ " ես շատ գոհ եղայ որ երկու երեք 
տարէ հայ դասական գրականութեամբ 
պարապեցայ ՝ ԵզիկաJ մօտ է նչ կ արմեն 
մեր այսօրուայ գրողները1

Արդարեւ ՝ մէկ բան է աէևդլերէն կամ 
ֆրանսերէն գրել և " թ ո հ ան ո g ա յէն" պատ֊ 
կերացում մը ունենալ հա յութեան կլս^ 
հայերէնէդ մասէն՝ ուրէշ բան այդ կամ 
այլ լեզուներով արտա յայտուէ լ եւ մտա֊ 
ւո րական պաշարէ՛ն մէջ յստակ դրո շմ ով 
կրել մայր են է մչակոյթէն տարրերը։ Ա֊ 
մերէկահայ համայնքէն եւ ամ երիկածին 
հայ մ տ ա ւո ր ա կանն ե ր ո ւ թէ զանգուածէն 
պարագան կը կարծենք ՝ որ բաւական էսօ֊ 
սուն օրինակներ կոլ տան այս ուղղու֊ 
թեամբ .

1911/' աշնան կ'որո չէ մեկնի լ Փարիզ,
իր ուսումը շարունակելու՛, ճանապարհին 
կ'ան ցնի Ա ևլանիկէն , ուր նախորդ տա
րին հայրն ու եղբայրը հաստատուած է՛
ին , տասը օրով իրենց հանդիպելու ն.ը֊ 
պատակով։ Տեղւոյն վրա յ գրուած ու քա
ղաքի նշանաւոր "ճերմակ աշտարակ" ին 
ձօնուած ֆրանսերէն քերթուածը անմի
ջապէս լոյս տեսած է «JOUmSl Ô6 ՏՅ- 
lonique» օրաթերթին մէջ՛. Ասիկա կը 
թուի , թէ իր հ րատա րակուած առաջին
գործն է՛- Յայտնի չէ, թէ այս քերթուա
ծը լոյս տեսած է իր դրական անունով, 
եւ թէ այդ դրական անունը ի՞ն չ ծագում 
ունի ï

Տարիներ ետք, Տօրեանի եղբայրը 
իէենոբ Ա ուրէնես/և ՝ յէչած է յօդուածէ մը

մէջ- -
"Հոկտեմբերէ կէսերուն ՝ ուրեմն՝ էնք 

Մ ելանէկէ ջուրերէն հրամեշտ առաւ 
վ ե րջնակսմնապէս *, Իզմէր եւ 2±ենովա 
կանգ առած էր նաւը ՝ եւ սակայն ճամ֊ 
բո րդո ւթէւն ը շատ տաման ելէ եղած էը ՝ 
21 օր տեւած էր՝ եւ խեղճ բանաստեղծ ը 
առ է չգոյէ նէւթական միջոցներու ՝ ոչ 
սնունդ առած է ել ոչ ալ ան կողէն է ար֊ 
մտնացած։ Փարէզէն դրած առաջէն նա֊ 
մակէն մէջ կը դմգոհէր որ ոսկորները 
դեռ կը կոտտա յէն տախտակամածէ վը֊ 
րայ պառկած ըլլալուն հետեւանքով

Այո մէջբեըումէն կը նկատենք՝ որ՝ 
էնչպէս քերանսայէ մայրաքաղաքը մեկ֊ 
նող շատ մը ուրէշ հայ ուս ան ո ղն եր ՝ Ար֊ 
մէն Տօրեան եւս ճամբայ կ՚ելլէր առանց 
որեւէ նէւթական յենարանէ ՝ պարզապէս 
"Լոյս 'Իազաք՚է հմայքէն հրապուրուած 
ել մշակոյթէ ու արուեստէ կեդրոնէ հըռ֊ 
չա կէն տա ր ո ւած ։ Ֆրանսերէնէ ու ֆրան֊ 
սական մշակոյթէ ազդեցութէւնը ՝ նաեւ 
" ա ս պե տ ա կւևն" Ֆրանսա յէ դրաւչութ էւն ը 
արեւմտահայ ուսանողութեան ՝ մշակոյ֊ 
թէն եւ քաղաքական մտածողութեան վը֊ 
րայ կասկածէ տակ կարելէ չէ գնել՝ ձէն֊ 
չեւ որ ՜[^2^ական թուականներէն այս 
պատկերացումները պէտէ ս կս է էն ալեյէ 
չաւէաւո ր դաոնա լ ։

Աակայն՝ Տօրեանէ պարագայէն մէայն 
ուսանելու տենչը չէ ՝ որ դեր խաղացած 
է , Ի^նչ ո ւսանած է ՝ յա յտնէ չէ • մ եզէ 
կը թուէ ՝ որ հետեւաև է Փարէզէ համ ալ֊ 
սա րան է դա սյն թաց քնե բուն որպէս պարղ 
ունկ^ւգէր î ^եր խաղա ցած է էնքն էրեն 
գրա կան ասպա րէզ բանալու նսլատա կը ՝ 
փ ա ռա ս է ր ո ւթ է ւն ը եթէ կ^ ո լզէք : Եեանքը
որպէս բանա ս տ ե ղծ ո ւթ է ւն ապրելու՝ բա֊ 
նաստեղծո լթ էւն ը որպէս կեանք ապրե֊ 
ց ընե լու դաղափա րը աւելէ ումեղ էր ՝ 
քան քաղքենէական կենցաղ մը զա րգա ցլւ֊
նելոլ ՝ ապահովութէւն խոստացող 
չողչողաԸ ող վկայականէ մը գրաւչոլ֊ 
թէւնը ։

Յանաստ եղծը Փ-սրիզէե թղթտկցած ի 
իբ եղբօր հետ. այդ նամակները մնացած 
եղ, վերջինիս մօտ եւ անոնցմէ միայն 
քաղուածք ներ հ ր ա տ ա ր ա կո ւած են Արմէն 
Ա ելան ի կողմէ՛. Թէեւ չէ ըսուած, թէ 
նամակները ի՞նչ լեզուով գրուած են , ո֊ 
ճէն. կը հասկցուի, որ բնագիրը հայերէն 
էր՛. Եթէ թարգմանուած ըլլա յին , վստահ 
ենք, օրինակ, որ թարգմանիչը ինքղին֊ 
քին պիտի չարտօնէր • • . " կո ր" ի գործա
ծութիւնը :

Այսինքն, ընտանեկան դաստիարակու
թիւնը եւ, մանաւանդ, երկրորդական 
վարմարան յաճախած ըլչալը Արմէն Տօր-

եանին կարելութիւնը տուած են կանոնա
ւոր հայերէնով արտայայտուելու, ինչ
պէս նաեւ հայերէն բանաստեղծութիւն 
գրելու։ Ֆրանսերէնով գրականութիւն 
մշակելը տարբեր հարց։

1911 Դեկտեմբերին եղբօր կը յայտ
նէր -

" Դիտե՞ ս , չոԼս շա բա թ է ի 'Լեր ի և չ 
կ՚ուտեմ էո ր . ահւս առտուն կաթ ու հաց — 
կէսօրին' ոչինչ — իրիկունը հաց ու պա
նիր • • • երկու անգամ արիւն թուքի - մին 
ամիս մր առա^ միւսն ալ շաբաթ մը ա- 
ռաջ. դիտեմ որ թոքախտի սկզբնալորոլ. 
թիւն է. հաւք ոզո ւմս' այս մասին փաստե
րու ւէրայ յեցած Հ ..." 7 :

Կ՚երեւի, թէ իր կասկածը չէ արդարա
ցած , քանի որ յետադային երբեք չէ յիշ- 
ւած որպէս թոքախտալոր : Այսքանք կը 
բաւէ պա տ կե ր ա ց ո ւմ մ ր տալու , թէ ի նչ
պայմաններու մէջ ապրած է 1911 - 1914— 
ին Փ ա րի զի մէջ՛. Իայ ց իր մտասեւեռումը 
գրական ո լթիւ֊նն էր՛- Այդ պայմաններուն 
մէջ, 1911 նոյեմբերին , Փարիղ նոր մա- 
մանած, գրած է՛ —

"Մօտերս Jeune Turc թերթին «La 
Poésie au Siècle de Suleiman» անու
նով ուս ումնաս իրոլթիււն մը պիտի ղըր- 
կեմ ։ Թէոդիկի հասցէն ուշացուցած ըլ
լալովդ ^օպանեանէն առի , ել մեր հօր
եղբօր հակիրճ կենսագրականը ու լուսա
նկարը իրեն ղրկեցի" •

«Jeune Turc»£ Պոլսոյ մէջ լոյս տեսնող 
ֆրանսերէն թերթ մըն էր։ որուն նաեւ 
աշխատակցած է Կոստան էէարեանը 1910 
ին ՛. Ինչպէս կը տեսնենք , ՜Լ^ամեայ Տօր- 
եանը սուլթան Սիւլէյ^անի փամանակի' 

գարու օսմանեան բանաստեղծու
թեան մասին գրելու ընդունակութիւն 
ունէր : Իր ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ ի մեը հրատա
րակա՞ծ է ։ թէ ոչ. այդ մէկը ճշդելը 
խուզարկու ել բախտաւոր հետազօտողի 
մը կը ձգենք :

Այդ անծանօթ անձին ալ կը ձրլենք , որ 
մեզի պարզէ նոյն, նամակին մէջ ըսուա
ծը, թէ Հ.Ի ո քէն տ է ր ին միշտ կ'երթամ 
կոր, ինձ շիտակը համակրած է, եւ ինձ 
խո րհոլըդ կոլ տայ որ " թա տե ր գութ ի ւն ֊ 
ներ գրեմ"՛. Մտածեցի պահ մը "Աաֆի- 
յէն" թատրոնի վերածել ։ Իր դրական
ծածկանունը Ivan Koriak է» 8 = Ո՞վ կր
Իսկէնտէր - Իվան Իորիաքը ել ի՞նչ էր 
"Աաֆիյէ՚՚ն, կը մնան բացայայտելէ,։

Աա յց գի տենք , որ կան ո լէսէն , ա րդէն
1912 Ապրիլին Տօրեսէնի համար շատ յըս֊
տակ էր իր նպատակը ի րադո րծե լ ինք- 
զինք որպէս ֆրանսերէն արտայայտու֊ 
թեամբ հայ բանաստեղծ մը, ֆրանսա
կան դրականութեան արեւելեան
զդա յն ո ւթի ւն ը • —

«Իմ դերս պիտի ըլլայ Արեւելքին {բո
լոր կրօնքներու, արուեստներու, բանաս
տեղծո լթի ւննե ր ո լ և դա ղա փ ա րն ե ր ո լ աղ
բի ւրը) բանաստեղծութիւնը բերած ըլ
լալ Լոյս — Իաղաք։ Եթէ Աոլնաստան ու
նեցաւ Աովհաննէս Մօրէաս մը, Ա՚ումա- 
նիան ունի Հեդինէ 'Լակարեսկօ մը, է հ, 
Հայաստանն ալ թող ունենայ Հրաչեայ 
Աուրէնեան մը... Երբ Աել ծովու վաղ֊ 
րամռոլնչ ալիքները յուսահատին Հա
յաստանի սեպ մայռեըը մտրակելէ , ես ալ 
պիտի յուսահատ իմ բանաստեղծական եր֊ 
կյխքին մէջ Հ ա յկ^յ J աստեղարան մ ր պըէ֊ 

9յ
1924/րՆ բանաստեղծ Գէորդ Եառվարենց 

կը յայտնէր ՝ թէ «միշտ սրտատրոփ հի֊ 
ացումով ըմբոշխևած եմ ղխևր ամէն ո ւր 
որ հանդիպած եմ իր օտարօ ր էն հարազատ 
ոսկեհունչ ստ ո րադրութ իւնը (ARMEN 
DORI AN) կրոդ քերթուածներուն ՝ եւ 
յանգած եմ այն համոզման ՛որ ՝ եթկ տըր֊
լէ'ր Ւրէ,ն ասսէՒւ ու հլԱոնԻլ Իր այԳա^
պերճ տաղա նգին միջօրէին , ան ֆր[ա՜]ն- 
սԼական] գրականութեան մէջ ապահովա
բար պիտի գրաւէր պատուոյ ա յն տեգը 
զոր ոլրիչ "մոլորեալ Ա ո յն մը, Jean
Moréas (Pappadopoulo) ունէր եւ դեռ կը
պահէ իրաւամբ^ w s

Դմ՜բա խտաբար , այդ տեղը չկրցաւ նը֊
լաճել. երեք տարի ետք, թուրք ո Ատիկա֊

Fonds A.R.A.M
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նոլթեան ցուցակները նաեւ պիտի ընդ
գրկէին խ ոստմնալէց բանաստեղծէն ա֊ 
նոլնը :

13ր համա՛կներուն Տօրեան ման֊
րամ ասնութէւններ տուած է էր ղր ա կան 
ղո րծու ութեան մասէն ՝ ՛որոնք կը կա֊ 
րօտէն աւելէ խորացումէ : Ո^ւվ գէտէ էն չ 
կրն այ պահ պան ո ւած ը[Լա Լ լ[Հա'1ւ[ւ Y/7**7՜ 
կահ, թերթերուն թէ այլեւայլ թղթածը֊ 
րարներու մէջ*. Առայ մ՜ մ այգ նամակները 
մեր հ է մնա կան աղբէ ւրն են :

Այս պէ ս յ Հայ բանա ստ եղծ ր Փարէզէ մ ԷԳ
սկիզբր միացած է "Loups" ("Պ՝սրյլե,ր")
անունով դրական խմ բակէ մը , զո ր կը 
գկխաւորէր երէտասարղ բանաստեղծ Տը֊ 
յահ էյ՛. Այգ խմբ ակը նաեւ ունէր էր թեր
թը նոյն "փայլեր" անունով*, 1913/' 
բը խումբը գրեթէ ցրուած էր եւ Տօրեան 
հէմնած է անկէ անջատուած խումբ Տը
"Les Tigres" ("'Լադրերր") անունով,
որու հանգանակն ալ հ րատարակած է՝ 
"Ա եր արուեստը1 վե րնա դր ո վ : Աշխա֊ 
տած է պաշտօնաթերթ մը ս տեղծել , էնչ 
Ոը Ըստ երեւոյթէն էէ յաջողած : Աակայն , 
այղ չրխն^՚ւյ արդէն կ՚աշխատակցէր հէնդ 
երէտասարդական հանդէսներու* «PclfiS
Journal», «Le Cénacle», «L’Arène», 
«Les Annales du Progrès», «La Route» n.
I\! մբագրած է "L’Arène"^ եւ ա շթ ատա կ֊ 
ցած է ա յ լ թերթերոլ եւս 12 :

Ինչպէս գրած է 1913 Մ ա յ է ս թե էր եղ֊ 
բօը, "մեր créer ըֆեյ ուզած բանաստեղ֊ 
ծութէւնը poésie savante չէ , ^յլ ումէ ♦
կեանքէ երգն է" * Այսէնքէն՝ կը մ երե- ո ւէ 
այսպէս կոչուած ակադեմական ՝ սենեա֊ 
կի մը մէջ փակ ուած բան ա ս տե ղծ ո ւ թ է ւն ը , 
յանուն ապրող ՝ կեանքէն հետ կապուած 
բանաստեղծս ւթեան մը : Տեղ մը ՝ ասէկա 
կը յէչնցնէ "հեթանոսական11 շարմում էն 
նախադրեալները՝ էն չ որ կը բացատրէ՝ 
օր էնա կ՝ թէ էնչո* լ նոյն նամակէն մէԳ՝ 
Վար ո լմ՜անէ "Ցեղէն սէրտը1 հատորը 
"ում՜ով գործ" նկատելով՝ կը դրէ՝ թէ 
"այմմէն Հայերը՝ Վ արո լմանէն արձանը 
թող պատրաստեն : Վրնա մ քեղ վստահե֊ 
ցլխել թէ պէտէ անցն է անմահ ու֊ 
թեան ( ♦♦)" 13:

Ըստ ԷՀենոբ Աուրէնեանէ ՝ Տօբեան հէմը 
դրած է դրա կան նոր դպրոցէ մը ՝ որ 
կոչուած է "panthéiste" {"համա ստուած֊ 
եան") կամ "paroxyste" ("ծայքայեղա֊ 
կան") : Ֆրան՛սացի քննա՛դատ Հլրվա֊
լիէ դրած է , Որ 1 1 /Ս որհ րդապաշտութեան 
(symbolisme^) ճակատամարտերէն ի վեր 
մեր մկջ չէ թեք տեսած նմ ան եռանդ ՝ 
այնքան բարձրաթռէ չ փ ա ռաս է ր ո ւթ է ւն ՝ 
այնքան դեղեց է կ երագներ յ Ա այրաքաղա֊ 
քէն մէջ՝ Ա* Տօրեան զէնքէ կը կոչէր Աէ֊ 
նէ ձախ ափէ բոլոր երէ տ ա ս ար գնեըը' 
րխդդէմ Հրշէջներու^ ել սնոպներուն"

Եր երէտասարղ համախոհներէն մէկը 
Փօէ-Մարէ է^ոմա ՝ որ մեռած է 1914/' 
պատերազմէն ընթաց քէն , էրեն լման բա֊ 
նաստեղծոլթէլն մը ձօն ած է՝ որու վեր֊ 
ջէն տուն ին մէջ կ'Ըս է ( տ ո զա ցէ թարգ֊ 
մանոլթէւնը մերն է) ♦ —

" ֊ • Ջեր քերթուածներուն ւքէջ , 
վարպետ, տեսած եմ կեանք fi ամրողջ .

Դուք օրերուն
երջանիկ նկարիչն էք հզօր • • ■

Դուք վարպետն էք պաշտելի,
ան որ կը զանէ ,

Մենք թոլորս ձեզ կ՚ողջունենք,
վարպետ Տօրեան" 15 :

Տօրեան ի բանաստեղծութեան մ ԷԼ հա յ 
քննադատները ն շմա րած են խորհրդա
պաշտ բանաստեղծներու, ինչպէս Ալպէ ր 
Ա ամ էն ի , շունչը, երբեմն' ֆրանսացի 
դասականներ Լամա ր թինի եւ Պօտրյէռի 
հետքերը՛. Իր ֆրանսերէն թէ հայերէն 
քերթուածներուն ընթերցումը, ամէն պա
րագայի, յեղաշրջող, գրականութիւնը 
յեղափոխող տպա ւո ր ո ւթիւն մը շի ձգեր : 
Այնպէ ս ^tP֊ թոլէ ջ որ մամանա կ չէ ունե
ցած բանաստեղծութեան մէջ բէւրեղացր֊ 
նե լու էր դրա կան տ ե ս ա կէ տն ե րը .

Ի ան րազմաթ էլ ս էրա յէն բանաստեղ֊ 
ծութէւննե ր ՝ արեւելեան թեմաներով 
գործեր ՝ կեանքը փառաբանող քեր թուած֊ 
ներէ Ինչպէս այս մէկ ֆրանսերէն հընչ֊ 
եակը Աբրահամ Ալէքեանէ կողմ է թարգ֊ 
մանուած nL 1989/-S, լո յս տեսած Ե րեւա֊ 
նի մէջ.

"Ես , դեո. -մանուկ, ժամերով
կը սոլզուէի, վերացած ,

Դիւցազնական եր գերու
շլացք ներոլ մէջ ուժգին,

Եւ ունկնդիր անոնց յաղթ հնչիւններու 
նուագին*

Կր զգայի, թ֊է մարդն ինչպէս կ’ըլլար 
հերոս ու աստուած :

Դեո ձայներն այդ ներդաշնակ
կու տան սլացք իմ հոգւոյն'

Չքնաղ թոմրիւն մարտերու,
սուրի փայլակ ու սուսեր ,

Երիվարներ ծաոացած,
հերոսական շեփորներ ,

Մեր այնքա՜ն ջինջ երկնքի
քաղցրութեան մէջ թաթաւուն :

Փադամներու մէջ հսկայ ես գեղջուկ եմ 
մնացած :

Ահ, կ՚ուզէի հին ոազմիկ ըլլալ
այս նոր օրերուն ,

Ուր այնքան նենգ են սրտերն
ու հոգիներն' այնքան ցած :

Կ՚ուզէի դեո զգենուլ պերճ հանդերձներ 
ակ նայ եռ,

Եւ կ՚երագեմ երգել մեծ,
ահեղ արքայ մը , որուն

Փառքի կաոքին ետեւէն կ՚երթան
գերի արքաներ" 16 :

համ դարձեալ ֆրան,սերէն աւելի եր
կար քերթուած մ ր' "Գեո մեկնելու պահ 
մը չէ որու Կայերէն թարդման՚ոլ- 
թիւնը հրատարակուած է 1924/'ե , ձւ „թ֊ 

կը մ է ջրեր ենք երկրորդ մասր.

"Եթէ ժամերը կ ՛անցնին, եթէ ուշ է
կամ գիշեր ,

Ի՞նչ փոյթ ինծի,
քանի որ մօտս ես դուն այս իրիկուն : 

Փու լուսայեղ նայոլածքըգ
կոլ տայ իր շողը ինծի , 

Ու գիշերս , ահա տես ,
կը փախցնէ ան հեււուն • • ■ :

էլսյց դուն կ՚ըսես թէ ո՜ւշ է,
եւ թէ ալ պէտք է մեկն՚րլ •

Ո՜հ, ո՛չ երթեք - թոյլ տուր ինձ
գինին քամել ցրմրրոլր :

Դուն կը կարծես թէ ուշ է արդէն
ոլ ժամը կ՛անցնի :

Սլաքը մեզի կը խարէ,
զի դեո ցերեկ է մեզի :

Պա՛հն է զիրար սիրելու,
ու երջանիկ ըլլալու •

ժամացոյցին թիք-թաքը
կեղծիք մըն է վատոգի

Որ չ՛արութիւնն իր աղտոտ
կը նետէ լքեր սրտին մէջ •

Դիացի՛ր, սիրտըդ լոկ կրնայ
քու վայրկեաններդ նշդել

Ու քանի ան կը քալէ
կրնանք իրար երդուըննալ :

Անոր թիք-թաք ն է լոկ նիշդ •
միւս թոլորը պատրանք ,

Միւս թոլորը կեսնցնին
ծաղկի մը կարն կեանքին պէս •

Եթէ անգութ ձեոք մ՚անոլւ գայ
զսպանակը կոտրել ,

Այն ատեն լոկ , թռչնեա՜էս ,
պիտ’ ալ թթոիչք չունենաս •••" 17 :

Այ՛նպէս կր թուի , որ Պոլիսէն եկող գր֊ 
րա կան նոր շարմում ՛եր լառա ջացն՚ե լո լ 
խմորումները, 1912—1913/'ե , որոնք կր 
հետապնդէին ազդադրոշմ դրականութիւն 
մը,նաել վարակած են փարիզաբնակ բա
նաստեղծը, ն՛ախ հայաղքոլթեան' սկսե֊ 
էո Լ ուղղոլթեամր [որպէս ազգային ար
տայայտո՛ւթիւն) , ապա' արձագանգելու 
"հեթանոսութեան" : "Աեհեան" հանդէսի
աոաջին, թիլին մէջ "Ան ահ էտ է քրմուհէն" 
բան աս տ ե ղծ ո ւթէ ւնը ույդ փորձեցէք մէկն
է «:

Երկու աւագ մեհենականները Զարեան 
ել Օշական՝ վկա յո ւթէ ւններ ոմնէն Տօր֊ 
եանէ այս շրջանէն մասէն*, թարեանը դը֊ 
րած է-

հ.Արմ ան 'էորեանը՝ նուրբ եւ զգայուն 
բանաստեղծ ՝ ֆրանսական դրականու թիւ- 
ն\ը թողել եւ վերջէն պահէն՝ եկել էր մեր 
"մեհեն ական" շարմման մ էանալու}

Իսկ Օշական ա ւե լց ո ւց ած է ♦ —

<(.Տբբեանը ծանօթ էր մեղէ "Ա եհեա֊ 
նէ՚էն :

Փարէզէն կը ստանա յէնք էր քերթուած֊ 
ները՝ բարբարոս հայերէնով մը գրուած ՝ 
P111 J 3 որոնց պար ո ւնա կած խորհուրդը 
նոր էր անպայման :

( • • *) Իր Հայերէն քերթուածները ան
կատար են ձեւով ու կը յայտնեն փոխագ֊ 
րութէլնը ՝ որուն ենթարկուեցանք 2® :

Ան ոնց մ է ո րպէս նմոյշ , ա Հ աւա ս է կ

1914 Աունուարէն Փարէզէ մէջ գրած էր 
մէկ բանաստեղծութիւնը ‘'Եր՚ւել ՛—

"Զուարթ թան ֊ւս տեղ ծ
անոլամթ զյըւալւթուն

Աւետաթերին, որ երգէ գարուն , 
Դողթան քնարիդ հնչուն լարերէն 
Ո՚ղթ , վիշտ ու կական թընաւ չը ծորեն :

Ո՜հ, ինչո՞ւ ձըգել երկինքն ասմազուն 
Եւ թաղուիլ յանախ խորքը վշտերուն- 
Կեանքն արդեօք չէ՞ մի եղերերգութիւն • 
P-անաստե՚ղծ ուրախ , զըլարթ եղիր

դուն :

Երգե՜լ անայլայլ , նըման զեփիւււին ,
Եւ իթրեւ վտակ երգե՛լ հեշտագին, 
Սոխակին նըման եւ կամ Եիծւսոնի , 
Բանաստե՛ղծ, թող երգդ երկի՛նք

սաւառնի" 21

1911// դարնաս Տօրեան կ՚աւարտէր իր 
ո ւս ո ւձ ն՛ա կ ան շթանքւ, Ա. Աշխարհամար
տի պայթում ով ջ էր գո րծո լնէ ո ւ թէմեր 
բո լո ր ո ■ււ^ կահդ կ՚առնէր : Օգոստոսէ*1ւ 
եղբօր կը ղրէր՝ թէ մ&տ ե ր ր պէտէ մեկ֊ 
*եէր Պոլէս ՝ քանէ մը ամէսով հանգստա֊ 
նալոլ*. Ըստ երեւոյթէն՛՝ Պոլէս մա մ ա՛
նելով է ՝ որ Ւր նա էյ կէն վա րմա ր ան էն' 
Մ խիթ արեանի տեսչութիւնը իրեն ֆրան
սերէնի դասատուէ պաշտօնը յանձն ած 
է * 1915 Ա,պր է լ (\էն {հաւանաբար նոր տո֊ 
մարով' Ապրէ լ 19) նամակ մը դրած է 
եղբօր գրաքննութեան սլա աճա ռո վ ֆ բ - 
րանսերէն շարադրուած ՝ յա յտնե լո վ թէ 
ամսական՛ 15 օսմանեան ոսկի կը շահի, 
աշխատելով հինգ հ ա ս տատ ո ւթի ւնն ե րո լ 
•TW* Ար •սդրած էր Ա ոլլէսէն Փուրէզ եր֊ 
թալ էր գործերը վերսկսելու համար

ծրւոգէրը մէայն երազ մըն էր ՝ քա ֊ 
Ւ ո P P ո ւր ք պետութեան հայաջփնջ ծրա- 

գրԹ զոհերէն մէկը պէյոէ դառնա ր ■՚ ՀՒԽ 
օր ետք ՝ Ապրէ լ 23էՀո 24 լուսցող գէչերը ՝ 
ան կը ձերբակալուէր Արգէ վարմարանէն 
մէջ ել կ՚աքսորոլէր ՉանղըրըՀ.

Տարագրութեան բա խ տա կէ ցն ե ր էն մէ
կը Նշան Ղ*ա լֆա յեան ՝ 192օ/'^' պատմ աե
է bü յէչօղօւթէւնները Տօրեանէ մասէն , 
որուն հետ՝ այլ աքսորեալներու հետ, 
պահ մը ապրած է յունական' տան մը 
մէջ*. Ան է մ էջէ այլոց գրած է • —

ՀՇատ անգամ դրա կան ՛ու գեղարուես
տէս կան հ աւա քո ւմնե ր կը սարքէէնք մեր 
րնդարձակ եւ օդաւէտ բնակարանէն՝ մէջ*. 
Տօրեան էր ֆրանսերէն քերթուածներէն 
ա ր տ ա ս ան ո լթ է ւննե ր կ՚ընէր' հ էացնել ով 
բո լո ր ս ա լ • ֆ րան ս ա g է գա ս ա կանն ե ր էն 
արձակ եւ ոտանաւոր մէջբե րո ււմնե ր ով 
կր համեմէր երբեմն այդ լեզուին մասին 
կրօւծ քննադատականները, հակառակ իր 
երիտասարդ տարիքին' պարզապէս հրա
շալի է ֆրանսերէն ի մէջ ձեռք բերած 
խոր հմտութիւնը , որուն կը միացնէր մա
քուր եւ առանց aCC©nt֊/' առոգանութիւն 
մը՛. Ակիւտարցի ճէրրահ Գէորգի տղան 
ա է էր ջութակո՛վ հաճելէ պէս պէ ս ո ւթ է՛լն 
մը կ՚աւելցնէր ույս գրական ասուլէսէն 
վրոյյ * պնչերը կ'առաջանար, երրեմն 
էամ ա ր թ էն էն ու ՀՒլկոյէն քա ղո ւած ՛ո֊ 
որան ա ւո րն ե ր՚ո ւնւ ձայնէն ընդոստ կ՛ար֊ 
թըննայինք , մեր գետնախշտի գիրքերէն 
ծափահարելով երգիքևո ւս տակ թառած 
սոխակրմ Հրաչեան՚ֆ :

Ընթերցողը հ ա լանա րա ր կր յ ի շէ ա յն 
փաստը, թէ ին՚չսլէ՞ս վարոլման Ձանղը֊ 
('ri՛ բսչնտին մէջ հոգիի խաղաղութիւնը 
չէր կո րսնց ոլց ած' քերթուածներ գրելու 
աստիճան՛. Ինչպէս վկայած է Աիքայէլ 
Շամտանճեան , Հանդամ մը մեր ամէնէն 
աւելի խռովայոյզ ՛օղերուն, նոր դրած 
մշակական մէկ քանի հնչեակներր ինծի 
կարդալէ վերջ, չկրցայ զարմացում ս ՛ու 
հիացումս միանգամայն յա յտնե լու իրեն, 
որ այդքան արհաւիրքներու կրց աե
Ւր ա՛յնքան ջինջ ու ա յնքան ան ա պա կ ան 
պահել իք հ ոդէն եւ ծնունդ տալ ա՛յն֊ 
քան խո րունկ հ անդա ր տ ո ւթ ե ամբ բնութե- 
նապաշտ բան ա ս տեղծո ւթէ ւնն եր zzn.» 24 :

ՄէաՀն ^Լարծլէ է JutPrtulLb3 Հ է ոպում 
մը պահել այն դէմքերուև մասէն՝ որոնք 
մ ահ ո ւան դուռը զարնելով՝ գեռ բաւա
կանաչափ հոգեկան ում՜ կը պահ է էն' 
մէնչեւ վերջէն վայրկեան ս տ եղծէս գո րծե ֊ 
լու՝ գրականութեամբ ապրելու էրենց 
կոչումէն հաւատարէմ մնալո՛ւ,

Ջւսնղըրըէ այգ օրերէն մեղփ հասած կ 
Հայաստանէ Պատմութեան թանգարանէն 
մէջ պահպան ուած ուլուեքշաը համ րէ չ 
մը, որու վրայ արձանագրուած են 103 
աքսորեալներու անունները*. Ան աքսոր
եալներէն մէկուն՝ նահատակ վարդերես 
Աթանասեանէ գործն է՝ որ էնչ—էնչ պայ
մաններու տակ Պոլէս վերագարձուած է 
է ս կ Հայաստան ներգաղթելով ՝
1905/^^/ թանգարան նուէրած է * "Ջանղը֊

րը - 1914 Ապրէ Լ 11 - Յէշատակ1 փորս,՝ 
գրութեամբ սկսող համ րէ չէն վրա յէ 
նույները վերծանած է գէ տաշխատՈղ
Կարէնէ Աւադեանը : Այդ "եղեռնս,լՈլ^
մասունք" ը՝ էնչպէս զայն կոչած է 

ր ա տ ա բա կէ չը արձանագրած է անունն 
ները Կոմէտասէ ՝ Աուբէն Աեւակէ՝ ՏէրսՀ 
'Ւէլէկեանէ՝ Բէլզանգ ^էչեանէ՝ Արսյյ 
Անառն եան է ՝ Դանէ՚է լ Վար ո լմանէ ՝ Աէ֊ 
Հայէլ Շամտանճեանէ ՝ Հրաչ ^էրես,^ 
եանէ ՝ Գորէգորէս Ա * Վբգ. Պալաքեանէ 
եւ մէւսներոլն ՝ էսկ թէ*֊ 47 հատէկէն վ֊ 
բայ գրուած է' "Տօրեան" :

1915 Օգոստոս էն ՝ Ա . Աստուածածնսյյ 
տօնէն նախօրեակէն t կառավարական հլլ- 
րամանով աքսորեալներու խումբ մը Qtuïj- 
գըրըէն կ՚ուղարկուէր Ան գար ա : (իսւլ- 
ֆարեան կը պատմէ հրամ՜եշտէ պահը,

«( . . *)Տասնեակ մը վրան բաց բեռէ 
կառքեր վարձուեցան ՝ որոնց մէջ բերէն 
էրենց դոյքեըը տեղաւորել՝ մեկնուլները* 
Ս1էջ°րէէ անտանելփ տաքէ՛ն ճամբայ ելսւլ 
կա րա լա հը ձէաւոր ո ստէ կանն եր ո լ ընկե
րակցութեամբ* Տոքթ* Աարսեղեան՝ Տօր
եան ել պո լս եց ւո g ծանօթ խոհարւհյ,
երջանէկ Արամ մ է՛ կ կառքէ մէջ էէն 
կապոցներու վ րա յ թարւած : Ամէշկ մէկ 
բարեկամս' Տ է րան եան Լպէտք է ր լլա 
Տ է տան եան* Վ *Ա —էն՝ձ նմ ու ՚ն Պէրպէր. 
եանցէ եւ խոր հ էացող Տօրեանէ- ձեռքէ 
ճերմակ հովանոցը երէն ցուց անոր' ո լւ 
բոյն էն խլուած թռչնակէ մը երեւոյթ) 
ունէր՝ թէեւ զուարթ ՝ բայց մ է ան դա մ պյ՛!: 
մտախոհ ՝դէտէէ էր գրպանէն գաւոսւր!՛ 
րԼԼաԼԸ' տարագրե լոց յատկաց եւս ( դՀաւ 
մէն մաս մը սպրդեցուր է ափը*, Տօրեան 
ընդունեց' արցունքն աչքեր ուն' երեսս 
նայելով* կարծես հասկցնել կ՛ ո լղէ ր թէ 
ծախսելու պա տեհ ո՛ւթ է ւնը գոլ gi սլէաէ
չներկայանա^ ը * * * յուզումնէս զս պելս վ' 
ջանա g էն ք մխէթարե լ զէնքը ել էր ընկեր
ները՝} :

նտք "չէ^չ* մէայն ԼՈէ֊բը՝ թէ 
Անգարա հասնելուն պէս բանտարկուած 
է էն : Ղ*ա լֆ ա յե ան ՝ հրաշքով ազատելով 
ել Պ օ լէ ս վերադառնա լով ՝ հոն լսած է 
Տօրեանէ նահատակուած 1ԼԼԼաԼԸ։ Սա
կայն՝ պայմանները յայտն է չեն, 11 բոշ 
նահատակներու սպանութեան ս ա ր ս ո լո 
պատճառող մ անք ամ ա սնո ւ թ էւննե ր ը քա
ւարար են անյայտ եղողներուն մասէն 
մեր երե ւա կա յութէւնը լեցնելու*, Աէւսյն 
գէտենք ՝ ըստ Շ ա մ տ անճ ե անէ ՝ որ ՀՀմէլս 
բոլոր ըն կերն երը ՝ մէջն ըլլտ լով նաեւ 
խոստմնայից , համակքելին' Արմէն Տօր- 
ե անր ՝ գացա ծ են Այպի ս տանէ է ճամ բանե
րս ւն գմ՜խեմ զոհեր ը ըլլտ լ՛ :

Այսպէս վերջացած է 23 տարեկան տյս 
նորած է լ բանաստեղծէն կեանքը։ ^]եանք 
մը որ վերջացաւ Աղէտով՝ Աղէտ մը որ 
նշանաւորեց ցրուումը*, Ցրուումը էր 
մարմնէն ցրուումը էր րլործէն՝ ցրուումը 
էր մ՜ո զո վո ւր դէէնւ : Նը հ ր ա տ տ ր տ կած բա֊ 
նա ս տ եղծո լթ է լնն ե ր ը մնացած ենր ֆրան
սերէն ել հայերէն թերթերոլ մէ$ 3P֊P~ 
ւած ՝ էր անտ է պնեք ը Ար շա կ Զօպանեա ֊ 
նէ նէւթական ջանքերով Փարէզէ մէջ կո
րուստէ աղա տած են Աւս տ ր է ա ապրող էր 
եղբօր ո ւղար կո ւելո վ ՝ „ր 1933/' ն լոյս ըն
ծա յած է 11 բան ա ս տ ե ղծ ո լթ է ւնն եթ է 
բաղկացած ֆրանսերէն գրքոյկ մր' «Un
poète d’origine arménienne. A. Dorian 
1892-1915. Choix des poésies» վերնա
գրով՛. Բայց ի՞նչ ե ղած են՝ մնա g եա լ հա- 
րէւրաւոր անտէպները ՝ որոնցմէ 1915^' 
Տօրեան պատրաստ ունէր 150 քերթուած
ներէ կազմ ուած հատո ր մը *, Ս ղբա յր,ը 
]մ)20ական թուականներուն աւս տր էական 
Լէնց քաղ արը յայտն ո ւած է ու հոն մա
հացած : Վ^ե րջե ր ս էմ աղա յ ՝ ո ր Ա ու րէն- 
ե աններ կան Լինգի մէջ, որոնք թերեւս 
Զենոբ Աուրէնեանէ շառաւէղ են 28 : Եթէ 
ճՒեԳ է այս ենթադրութիւնը , անհ ր ամ՜ե շա
է ստոլդել ՝ թէ արդեօք բանաստեղծէն
արխէլը պահպանուս^ծ է անոնց մօտ*.

Աղէտէն էննսուն տարէ ետ ք ՝ Ար՛քէն 
Տօրեանէ գործը էր գրական յուշաքարր 
3Pn ւումը՝ վերջացնող հատոր մը Ա 
փնտռէ յ

Վ. Մ՛

(1) Տե՛ս- Վարդան Մատթէոսեան, 
"՞նշխար մը Եզիշէ Եպիսկ • Դոլրեանէն" > 
Հասկ , Նոյեմթեր-Դեկտեմթեբ 2001, է? 
817-820 :

(2) Վարդան Մատթէոսեան, "ԵրկՈլ 
նահատակներու ձեոագիրներ", Ա առաջ -* 
Ա ["ոք եւ Այ ւուեստ , Յունիս 1995 , էջ 3 ■

(3) Ցակոթ Օշական, "Մոռցուածները-
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Ա. միսներ աւէտք , Լւււյւտոոա՚յւ f'J" տե֊ 
սա՛լ պատկերազարդ հատոր , նուիրուած 
Արչիլ Կորքիի գըո՚ծ հայերէն Նամակնե
րուն իր կրասեր րր,, Լը Վալռքոլչ
իկոլրատեանր րխտա իրին յղուած , որ:,Հ.. 
ներածականը գրած է Շահէն Խաչաւորր- 
եան , նախկին տնօրէն Երեւանի Մ արտի֊ 
րոս Ե արեան թանգարանին , ապա Հա
յաստանի Հեղգային Պատկերասրահին որ 
ի մօտոյ պիտի վարէ ԼՎմիածին րար ո լող 
Արչիլ Կորքէ թանգարան ը : 1960«/^ահ
թուականներէն սկսեալ՝ Աա չատ րեան 
Հայաստանի ջերմ 9տ տաղովը եղա^ է
Կորքիի Եւ. հր՛ատարակած է անոր 
մ ut սին յօդուածներ ՝ որոնր մէջ յատուկ 
կերպով շեշտը դրած կ ՝ ինչպէս Աա րեանի 
կ. ուիր ուա՛ծ իր ե ր կա ս ի ր ո ւթ ի լն՚և ե ր ո ւն մէչ՝ 
այս երկու վարպետներու հայրենասիրա
կա ե առյվեչո ...թիւն.՛լերուք, վրայ՝ ազգա
յին գէձագիծ մը տալու հայ արուեստին 
եւ հայ արուեստագէտներուն ՝ ինչ որ 
զարտուղի երեւոյթ մը չէ՝ ըանի որ նը- 
tt ան ր՚“ն գոյութիւն, ունեցած է ել տակա
ւին ու նի րոլոր հ աւա քա կան ո ւթ ի լնն ե ֊ 
րու՚և մօտ եւս :

put ռա ս ո ւՀյ, տարիներ անղած են ա յն 
օրկն երր Կ ա ր լեն Ս ո լրա տ եան յաջո րղա֊ 
բար լոյս ընծայեց իը մօրեզբօր 1 , Արչիլ 
Կորքիի նամա կնե րէն պատճէններ : Ս կիզ- 
րր հատուածներու ձեւին տակ՝ ապա ա֊ 
լելի րնղլայնոլած կերպով 2 : Ասոնք 
յայտնութիւններ էին՝ որոնք կլաներին՝ 
Կորքիի արուեստով եւ պարագայով հե֊ 
աաքրքր ո ւո ղե ե ր ո ւ ո ւ. շա ղր ո ւթ ի լն ը : Հտ֊ 
յերոլ համար ասոնք յատկանիշը դարձան 
Կորքիի կապին իր հայրենիքին եւ հայ
րենական աւանդին հետ ՝ ինչպէս էլ իր 
վարքի " հ ա յկա կան ո ւթեան" ՝ իրենց հ ը֊ 
պարտոլթիլն ներ շնչող-. Գարերով ընկ- 
ճըւած ՝ արհամարհուած ՝ հալածուած՝ 
չ.սրգո ւած ու կոտորակուած մ՛ոգով ուրդի 
մր համար՝ ա րղա րութեան ել ճանաչման 
ձգտող՝ Կորքի կը դաոնալ, ա յն հերոսը 
"F br մ՜ողոՎուրղին ձգտումներ ը կր 
մարմնաւո րէ ր եւ իը արուեստով ՝ համա շ֊ 
խտ րհւս յին գնահատանք եւ արմեւորում
էլ տած՝ ղանոնք մասամ ր 1լ իրա կանացն էր յ

Ասիկա տեղի կ' ունենար շրջանի մը ըն ֊ 
թացքին ՝ երր Հտյ ]*ատին Եւ $եղասպա֊ 
նութեան մասիդ, օտարներ ու կողմէ գրե֊ 
թէ ոչՒնչ i կամ չտ ա քիչ քան կը խօսուէր ՝\ 
կ ըսուէր կտմ կր դրուէր : 1981/ւն Կորքիի
նուիրուած շրջուն յետահա յեաց ը կտրե- 
Լորագոյն անկիլնագտրձ մը հանգիստ֊ 
Սալէ երբ իր կենսագրութեան րնգմէջէն 
բիւրաւոր Ամերիկացիներ ել հե տզհետէ 
այլ Հտլա րական ո լթի ւնն եր Տեղա,սպա
նութեան տեղեկացան ՝ հետեւաբար հայ 
իրականութեան ՝ ինչ որ ոչ մէկ քաղաքա
կան՝ հասարակական կամ համայնքային 
(ս՚յ կազմակերպութիւն ՝ առանձին կամ 
համատեղ՝ չէր կրցած տնոր մէկ աասնե-

Աթմէն Տօյւհան", ճակատամարտ ՝ 1921
Ապթիւ 24, էջ 1 :

(4) Արիքէն Սեւան, Նահ ատակ բանտս֊ 
«ւհզծնէր , ե|ուէնոս Այրէս , 1961 , էջ 167֊ 
168 :

(5) UirvUlQ ՝ Նահատակ. է՜ջ 173:

(6) Մէջրերումը ւոե'ս ■ Սեւան ՝ \,ահտ- 
ս,ա11։ էջ 169:

(7) Սձգ, էջ 171 ;

C8) Անգ ՝ էջ 170 :

(y) Անգ ՝ էջ 171 :

(10) Մէջրերոլմի աե'ս. թէոդիկ, "Ար-
Լըո Ամէնուն Տարեցոյցը, Վի-
™> 1925, էջ 86:

(11) Սեւան, Նահատակ՝ էջ 172-173:

Սանկը տե'ս • Un poète français 
arménienne- A- Dorian 1892-

*15. Choix de poésies, Linz, 1933, p. L

(13) Սեւան, Նահատակ, էջ 173;

(14) Un poète français d’origine armé
nienne, p. Լ

(15) Այս աունին մէջոերոլմո աե'ս. 
***», p. II.

(16) Ալ. Թօփչեան (խմթ-), 0'տարա-

ր^րդն անգամ իրականացնել՝ ըան մը սր 
կր հաստատէ մշակոյթին էւ տնո ը մշակ֊ 
ներուն գերազանց կարեւորութիւնը՝ յատ֊ 
կապէԱ սահմանափակ կարե լի ո ւթի ւննե֊ 
րով օմտոււսծ՜ կամ գործող հաւաքակւս. 
Խութեան մը ինքԼագրսելորան մէջ՝ սրուէ։ 
տակաւին Հայերը կը թուին հարկ եղած 
չափով չգիաակցիլ։

Բնականաբար ՝ ամերիկացի արուես
տաբաններուն համար՝ Կորքիի նամ ակ֊ 
ներուն հրատարակութիւնը նոյն իմաստդ 
չէր զգենուր : իրենք՝ կամայ թէ ակա
մայ ՝ պարտ էին նկատի ունենալ ամերիկ
եան արուեստի կաբելս րագոյն ներկա յա֊ 
ցուցիչներէն մէկուն լրիւ- էութիւնը եւ 
անոր աորնչու ող իւրաքան չիլր տուեալ , 
Կ ին կամ նոր ՝ հարազատ պատկերը գծե
լու համար Կորքիի՝ ինչ որ ոեւէ պար
կեշտ եւ լուրջ տ ր ո ւե ս տ ա րտնի կամ րա ֊ 
է-տսէրր մը հետապնդած ՛Նպատակդ է*

Աակայն՝ տարբեր էր Կար լեն Մուրատ֊ 
եանի մտածածն ու հետասլնդսյծ ն սլա-

11 Ր IÎ I՝ Լ հ Ո Ր Փ Ի Ւ
ն 11 I)1 ն Կ Ն I: P ք
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աակը ու հետզհետէ կասկածներ սկսան 
յայանոլիլ այգ նամակներու գէթ ոմանց, 
վաւե բակս, էութեան f^p^՛. Այստեղ
պարտք կը համարիմ , նոյնիսկ եթէ ասի
կա ոմանց անհարկի թուի , անդրադառ
նալ Կորքիով իմ հետաքրքրութեանս մա֊ 
որն՝ որու բերմամբ կրցած էի կապի մէջ 
ձտնել զար լեն Ա ուր ատ եանի հետ՝ բան, 
մը որ կրնայ յաւելեալ լոյս սփռել նա֊ 
ձ ակևեբոլ)՝ ել կարգ մը յարակից հարցն
է՛ " ւ վրայ :

Արչիլ Կորքի տնո ւնին առաջին անգամ 
ծանօթացած եմ Հալէպ՝ թերեւս 1965^i , 
հայ օրաթերթի մը մէջ անոր մասին գը֊ 
բութիւն մը կարդալով։ Յովհաննէ„ Այ֊ 
վազոփէքիէն ՝ Մարտիրոս Աարեանէն յե֊

լեզու հայ գրողներ՝ Եթեսսն, 1989, էջ
27:

(17) Սեւան, Ն ահ ատա կ , էջ 183 :

(18) Հրաչեայ Աոլրէնեան, "Անահիտի 
քրմուհին", Մեհեան՝ 1914 Յունուար, 
էջ 7:

(19) Կոսաան Զարեան, Երկեր՝ Անթի- 
լիաո, 1975, էջ 34:

(20) Օշական, "Մոոցոլածներր", էջ լ:

(21) Սեւան, Նահատակ , էջ 189-190:

(22) Անղ ՝ էջ 174-175 :

(23) Թէոդիկ, "Արմէն Տօրեան" , էջ 87:

(24) Միքայէլ Շամասւնքւեւոն, "Չանզը- 
րըէն վերյիջումներ" , աե'ս . Թէոդիկ , 
Յուշարձան նահատակ մտալորաէլանու֊ 
թեան , Երեւան , 1990 , էջ 137 :

(25) Կարինէ Աւագհան, Եղեռնայոլշ
մ՛ասունք կամ խոստովանողք եւ վկա/ք 
խաչի ՝ Երեւան , 2002, էջ 7 :

(26) Թէոդիկ, "Արմէն Տօրեան", էջ 87:

(27) Շամտանճեան, "Չանւլրրըէն", էջ 
132:

(28) Արծուի Բսւխչինեան (Երեւան) , 
անձնական նամակ , 2005 Սեսրո • 11 :

տոյ՝ ահաւասիկ նոր վարպետ մը՝ մի
ջազգային իմաստով աւելի տիրական՝ 
. ..ւանց որ ծանօթ ըլլայի իր գործերուն : 
Աակայն՝ 1966// վերամուտէն եաք, երբ 
Վենետիկի Գեղարուեստի Ակադեմիային 
աշակերտեցայ ՝ Կորքիով հետաքրքրու
թիւնս սկսաւ աւելփ ձեւ ել մարմին ստա
նալ՝ քանի որ դիրքերու մէջ իր արուես
տին ծանօթացայ ինչպէս ել 1944^ իր կա
րեւոր պաստառներէն մէկուն՝ "Նկար՛՛ին՝ 
Վենետիկի Փէկի Կուկընհայմ Հաւաքածո
յին ձէջ-. Յաջորդ տարին՝ Ակադեմիայի 
տչակելւտոլթեան մաս կազմեց ՝ այլ դա ֊ 
սա րան ի մը մէջ՝ ամերիկահայ երիտա
սարդ մը՝ իր կազմով Կորքին յիչեցնող,
"Ր &ՒՀա1էոյէ շք՚ջ^^էն կոլ- ղար » երկու 
տարուան Կիւլպէնկե ադ, կր թա թո շա կով : 
Նախապէս աշակերտած էը Շ ի քա կոյի 
Արուեստ ի Հ ա ս տ ա տ ո ւթեան յ թարեկա֊ 
մացանք», Աաճախ Կորյփի մասին կը խօ֊ 
'սէթևք եւ իր վկայութիւնը թէ իր ուսու֊ 
ցիչխերէն մէկը՝ աշակերտներով “Շիքա֊ 
ևո/Ւ Արուեստի Հաստատո ւթի լդ, այցելե֊ 
շու ընթացքին ՝ Կորքին իր տմերի կտ ցի 
մա մ անա կա կի ցն ե ր էն վեր դասած էր՝ ա-

լե լվ՛ ամրապնդած էր Կ ո բքի ի նկատմամբ 
հետաքրքրոլթիլձնս ՝ պաշտամունքի վե
րած ուած , այնքան ոբ այս բարեկամիս 
ըսած էի Ոը եթէ Կորքի ողջ ըլլար ՝ իրեն 
կ՚աշակերտէի : Հետզհետէ Կորքի ինծի 
Կամար կը րքա ռնա ր ուսանելի տիպար , որ 
ապրած էր հարցեր որոնց մէկ մասին մէջ 
կր գտնուէի նաեւ ես ՝ որպէս արուեստէս֊

Գրեց'

ԱԼեՔՍԱՆ ՊԷՐԷՃԽՔԼԵԱՆ

գկտ եւ սփիւռքահայ։ Ւր փորձառութե- 
^‘Էն այն քա՛լ, բան կար սո րվելիք :

1969—70/2 ՛Ս՛է՛¥.b'։՛ տարե շրջանս ըԱ_ա ԼՈ1Է 
պարտաւոր էի աւաթտաճառ մը Ներկա֊ 
յացնել՝. Նի*-թ ընտրեցի Կորքին : ptujg 
ի նչպէս իր մասին անհրամեշտ նիւթերը 
ապահովել՝ մանաւանգ I1 տա լիա՝ երբ իր 
մասին նոյևիսկ անգլերէն ով հրա տարա֊ 
կութիւննեըը հաղո լագի լտ էին։ Այս կէ - 
տին իր ղերը ունեցաւ՝ եթէ ո լզէք՝ նա֊ 
խաիէնամութիւնը, , . յ

ՃՀՀՀի ամառը Հայաստան այցելած էր 
Վենետիկի Ա ո ւրասւ֊Ատփայէլեան վար֊ 
մարանի տեսուչը՝ Հ. Աերովբէ Սպրլ֊ 
եան ՝ որուն ծանօթ էի : վերամուտիդ, ե ր ր 
աո~իթով մը վար մարտդ, ա յց ելած էի եւ 
իրեն\ հանպիպած ՝ խօսակցութեան ընթաց֊ 
քին յսէյտնած էի Կորքիի մասթն աւ ար
տաճառ մը պատրաստելու մ տագր ու թիւ- 
նըս ՝ որու^խ համար սակայն տրամադրելի 
նիւթէր չուևէի : իՀ սալ որ Հայաստակ, այ֊ 
ց ելո ւթ ե տն ՝ ծտնօ թա ցած էր Եղիշէ Ձա֊ 
րենց վրա կան ութեան եւ Արուեստի P'tuh- 
գարանէն վ^ոհտր Աւլելս լուր եան ին ՝ որ 
Կորքիի յ>ոյրը Վարգուշը կը ճանչնար : 
Հ. ԱգըլեսրԱը ինծի Տիկին Աղնա լուր հա
նին հասցէն տուաւ որպէսղի իրեն գրեմ : 
Ան իր պատասխանին ձէջ Վարդրրլ շի
հս՚սցէն կցած էը ՝ որուն նամակ մը ուղ.
դեղի : Աղն ոզորէն երկտողով մը պատաս. 
խանեց ՝ քանի մը յօդուածներու ե։. ըն։. 
դարձակ ղր ո ւթ ի ւնն ե ր ո լ պատճէններով 
ընկերաց,ուած : Աւելին' իր գաւակը կար
թն ՝ այս բոլորին կցած էր նաել տակա
ւին լոյս չտեսած իք դիրքէն , կորքիի նր. 
ւիրուած՝ մատնատիպ հ ա ,ո ո լածն ե ը ո , 
կրկնատիպեր. Աակայն հարկ էր ձեռք 
բերել Կորքիի մասին ցարդ լՈյս տեսած

ծաւալուէ առաջին պատկերազարդ մե. 
նագրոլթիլնը ՝ իր բարեկամուհի եւ ա- 
շւսկերտոլհի էթըլ Բ • Շուապախըրի կո։լ- 
մ է գրուած եւ !957/յե հ ր ա ւո ա ր ա կո ււսծ : 
Բ՚ոյց ի՞նչ ձեւով. այն ալ Վենետիկի մէջ՝ 
Որ գեղարուեստի միջազգային իր եր- 
կամե ա դուրս ՝ "գաւառական11 կը թը-
*֊էր ու պահպանողական էր ՝ թնչ կը վե֊ 
բարեր ի արգի ել մամանա կա կից աբուհս . 
տՒն t Ւր հ ատ ու կենտ ց ո ւց աս ր ահ ֊ղ ր ա- 
վաճառներով՝ անոր նուիրուած։ Հատո. 
քին հրատարակոլթենէ՚ե արդէն տասնրեր֊ 
կու տարի անցած էր եւ Կորքի տեղւոյն 
համար անծանօթ մըն է ը անծանօթներուն 
^Ւջ՛ Այստեղ "նախախնամական" երկ
րորդ երեւոյթ մը տեղ1է ունեցաւ ՝ եր ր
°Ր Jը ցուցասրահի մը դիմացէն կ՚անց֊ 
նէի , քաղաքին կեդրոնը (ոլբ երբեմն 
-^[“ե գարու վարպետներու ւքոբծեր կր 
տեսնէին էւ ցուցափեղկին մէջ Շուապա. 
b'1'fb 'ւէ՚րբը տեսայ՝ աչքերու,, չհաւա. 
տալով ։ !Հա յ՚յ, անմիջապէս գնն g ի ՝ առանց 
որուն կարելի չէր կորքիի մասին ["Լր^ 
ա չխա տանք տանիլ ;

Տ ա րուան վե ր ջա լո ր ո ւթ ե ւսն , երր ու- 
սուցիչս՝ ճուզեփփէ Ա ան թօմ ա զօ ՝ պատ
կերներով ճոխացած ա չխա տա ս ի ր ո ւթ ի ւն ս 
թերթատեց ՝ լ,սալ թէ պէաք է ղայն 
հրատա րակել։ Աակայն ուսմանս ա լա բ տ ր 

Պէյրութ վերադարձս արգելը հանդի
սացան զայն բարելաւելու ել ծրագիրը 
ր ր ա կան ա ցնե չո լ :

Տարի մը ետք որոշեցի զայն հայերէնով 
գրել եւ այդպէս լոյս րնծա յել՝ առանց 
նկատի ունենալու կամ լրիւ պատկերաց
նելու նման րան մը իրագործելու ւթոլա- 
ր ո լթի ւննե ր ր հայ իր ական։ ո ւթենէն ներս ՝ 
մանաւանգ որեւէ կազմակերպութենէ ան
կախ անձի մը համար։ Առա ջին խմբագ֊ 
բութ ենէ մը յետոյ՝ անոր ւսռաջթւ, վերա, 
տես ութեան ձեռնարկեցի 1980/'ե ՝ Փարիզ • 
Բ.յս առթիւ , կա բլեն Մ ուրատեանին ան
գամ մը եւս դրեցի՝ իրմէ արտօնութիւն 
խնդրելու համար իր հրա տա րակո ւթիւն֊ 
ներէ՛,, լայն մէջբեըոլմներ կատարելու 
{նկատի ունէի իր հ ա ր ց ա ղ ր ո յ ցնե ր ը) , ո- 
լւուն ընդառաջեց : իսկ ՝ աւելի հարազատ 
ել հաւատարիմ ըլլալու համար Կորքիի 
միտքերուն ՝ իր աշխարհի՛ս էլ իր ար. 
ւեստին ՝ երկու տարի ետք իրեն կրկին 
դիմեցի ՝ փափաքելով Կորքիի նամ ա կնե
րէն կրկնատիպեր ս տան աչ : Ահաւասիկ
տողեր 29 Գեկաեմբեր 1982/1 իր պատաս- 
խան էշն ,

«...•Յանի ոը մինչհԼ Օրս այնքան Ար
խաչներ աեղ գտած են Կորքիի մասին լոյս 
աեսած նիւթերուն մէջ , Կիւկա,մէշի 3 խոր
հուրդը անցեալ տարի որոշեց, հայերէնի 
պարագային, օգտակար ըլլալու գխըքէրոլ 
եւ յօդուածներու միայն Հայաստանի Սո
վետական Ընկերվարական Հանրապե- 
աութ-եաը մէջ հրատարակուող . իսկ Հա
յաստանէն դուրս՝ րոլոր առաջնակարգ 
հրատարակչւսաուներուն , հայերէնէ րացի 
այլ լեզուներով չոյս ընծայող . . . ; Կիլկա- 
մէշ կորքիի մասին հայերէն նիւթեր պիտի 
տրամագրէ միայն Հայաստանի հր սււոա֊ 
րակիչներուն. . :

Ինծի համար յստակ էր որ Մուրատեան 
չէր ուզեր ընդառաջ երթալ խնդր ա նմՒ" i 
պատճառաբան ութեամր մր „ր յեր իւրա֊ 
րածո, կը թուէր : Աակայն ՝ տակաւին չէի 
պատկերացներ թէ Կորքիի նամակներուն 
«.բանը ինչումն էր» ։ Իսկ Շահէն hj ա չա. 
տ ըրեան իր ներածականին մէջ կը գրէ .

<1991 թուականի Մարտի 11ին Չիկա- 
•քոյում ես այցելեցի Վարդոլշ եւ Կարլեն 
Մուրադեաններին: Դա իմ վերջին այցե
լութիւնն էր նրանց : Կարլենը հիւանդ էր , 
ցանկացաւ պսակել րազմոցին : Մօր հետ 
նստեցինք նրա դիմաց: Որպէս Հայտս- 
տանի Ազգային պատկերասրահի տնօրէն՝ 
խնդրեցի մեզ տրամադրել Դորկու նա
մակների րնսւզրերի ւգատնէննհրը ; <1|աա- 
մեցի նրան, որ "Արարատ" ամսագրում 
իր հրատարակած նամակներից 10 հայե
րէն թարգմանռւթեսւմր մենք լոյս էինք 
ընծայել "Դարուն" ամսագրում, 1981 
թուականի 5րդ համարում, եւ, որ դրան!' 
արտակարգ ջերմ ընդունելութիւն էից ըը_ 
տել ընթերցողների շրջանում : Ասացի 
նաեւ, որ մեգ յայտնի են Դորկու հօրեղ֊ 
րօր որդուն' Երեւանում րնակոսպ Ադօ
Ադոյեանի հսւսցէագրուած նամակները, 
որոնցում, յայտնի պատհաոով _ Ագոյեա֊ 
նր 1937ին աքսորուած մտաւորականներից 
էր - արուեստի հարցերի շուրջ նկարիչը 
խուսափել է գրել : Այնպէս որ, այժմ ար
տակարգ հետաքրքրութիւն պիտի ստեղծի 
Դորկու նամակները բնագրերի հրատա
րակումը Երեւանում: Կարլենը պատաս- 
խաՔեց, թէ դա վաղ թէ ուշ էր փնի , րայց
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իրենց մօտ պահուած նամակներում որոշ 
անձանց մասին անբարենպաստ աթաայայ- 
տո ւթիւն ներ կան հւ ինքը ծէթ ուզենայ , 
որ այդ մասերը առայժմ յայտնի դառնա-, 
յին ; Ես Կարլենի՚ն Jիջեցրի, որ խորհըր- 
դային ռեժիմի պայմաններում, մենք 
"Գլավիլտ" ունէինք, գրաքննութեան մեծ 
փորձ, ուստի անհանգստ՛անալու կարիք 
չկայ • • . Չկարողացայ համոզել» 4:

պէտէ հաստատէր : Գմուար է պա ւո կեր ա - 
ցընել որ Մ ռւրատեաններ ը կամ Կ ա ր լեն 
նման րան ել աննախընթաց առիթ մեր- 
J-էէն։ Եթէ Շուապախըր այդպէս չէ ը- 
րած , պա րզաւղէս ո րովհետեւ. այդ նտ. 
մակ ները տակաւին դոյութէւն չունէ էն 
ու տյդ շրջանէն (1950<"(լան առաջին տա. 
րէներ[ բոան տարեկանէ շուրջ կար լեն 
տակալէն չէր այն անձը որ յետոյ դար. 
ձալ ել տխուր դաւլափա ր ը ունեցաւ եղ
վելու :

Այս վկայութենէն ել էնե է ուղղած նա. 
մակէն կը հաստատուէ թէ Կարլեն Մու- 
րսւտեան, ըստ առէ թէն ել անձին, էրա-, 
րու հետ կապ չունեցող պատճառա բանռւ- 
թէւններ տուած է : Ջեմ դէտեր եթէ էրեն 
ա յլ դէմ ումներ եղած են եւ թէ էնք է նչ 
պատասխանած է անոնց : Ամէն պա րադա- 
յէ , եդածը ցոյց կու տայ որ էնք կը խար. 
դախէր :

կարլեն Աուրատեանէն ստացած մեր. 
մ- ո ղա կան պատաս խանէն ամ է Ա՛հեր առաջ , 
երբ քանէ մը օրով Նէւ Եորք զացէ Կոր. 
քէէ նուէ րուած յետահայեացը տեսնելու, 
Կուկընհայմ թանգարանը, առէ թով մը 
մօտակայ գրավաճառէ մը Հէքէ Րէնտէն 
հատորը 5 գեե ց է , որուն տեղեակ չէէ եւ, 
ըստ երեւոյթէն , նոր լոյս տեսած էր : Ա- 
նոր մէջ Րէնտ, որրան Որ դիտեմ առաքի֊ 
նը ըլլալով, կասկած կը յայտնէ Ս՛ու 
րատեանէ աշխատանքէն նկատմամ բ , դր
բելով թէ «Կորքիի հայերէնով գթուած 
նամակները անգլերէնի թարգմանուեցան 
արուեստագէտի քեռորդիին Կարլեն Մու- 
րատեանի կողմէ (1955, 1967, 1971): ՍէՄ 
նամակները ընդարձակ եւ անհամեմատ 
թափանցումներ կը ներկայ ragbQ Կորքիի 
պշի արհէն ներս: Բայց եւ այնպէս, այն
քան ատեն որ վանեցիակաց թարթառով 
գրուած 6, եւ ասոր ծանօթ այլ բանասէր
ներ չեն քննած այս նամակագրութիւնը, 
մենք Մուրատեանի աշխատանքը չենք 
հաստատեր : Հակառակ որ եդած թարգ- 
մանութիւ նները կորովի եց եւ լուսաւո
րող , այլ խմբագիր մը անհրաժեշտ է, 
որպէսզի զանոնք վաւերացնէ կամ այլ ըն
թերցում մը ներկայացնէ այս հարուստ 
ձեռագիր ներուն» 7 :

Րէնտ խնդրոյ առարկայ չէ դարձներ 
նամակներուն գոյութէւնը, ոչ ալ ուրիշ֊ 
ներ , որոնց կարգէն անձս , այն ատեն յ 

Որո՞ւ մէտքէն կ'անցնէր անոնցմէ ոմանց 
շինծու ըլլալու պարագան : Աակայն , երբ 
մ էն չեւ այն ատեն անոնց անգլերէն հրա. 
տարակութենէն կատարած հայերէն
թա րդմ անո ւթէւննե րս , երբեմնէ բարե֊ 
կամ նւ!յ բ ան ա ս տ ե ղծ - զր ո զէ մը տուան 
էէ որպէսզէ անոնց վրայ աչք մը նետէ , 
էր "գրողէ հոտառութենէն" մեկնելով էն. 
ծէ ըսած էր թէ անոնը կեղծ են , նկատէ 
ունենալով այն '՛նամակ՛ները, որոնց մկջ 
էբրեւ թէ Կորքէ խորաթափանց , լուսա- 
մէտ ել հայրենասիրական թեւածումներ 
կր կատարէ : Այսպէս , հետզհետէ կանգ, 
րադաոնայէ ծուռ բանէ մը։ ՛Նա խ կը ն ը. 
կաա էէ որ Կորքէէ հայերէնը, էր նամակ, 
ներէն ա ր տան կա ր ո ւա ծ քանէ մը ձեռա- 
դէրներուն մէջ, բաւարար չէր արտայա յ. 
տելոլ ել շարադրելու այն էնչ որ կը կար. 
գանք այգ յերէւրածոյ նամա կնե ր ո ւն մ էք , 
մանաւանդ որ հայերէնէ ել առհասարակ 
էը ուսումը կէսալարտ մնացած էր՛ Րայց 
նոյնէսկ այս մօտեցում ը վանելով ու հա. 
մարելով որ Կորքէ կրնար , առանց յտ- 
յառաջացած ուսում ստանալու, էր ուշի- 
մոլթեամբ լաւ կերպով տէրապետել հա. 
յերէն էն եւ շարագրական գործընթաց էն 8 ւ 
այլ կէտ մը ո ւչադր ութ է ւնս կը գրաւէր- 
այն է թէ Մուրատեանի համար, վաւե 
րականութեան գծով, աւելէ բացա յայ. 
տէչ պէտէ ըլլար էր հրատարակութիւն- 
ներուն մէջ վերարտադրել Կորքէէ ձեռա. 
դէրէն էջեր , որոնք ոչ թէ ընթացէկ պարդ 
տեղե կո լթ է ւննե ր կամ գրելակերպ կը 
ներկայացնեն այլ այն խորաթափանց ,
իմաստասիրական եւ հ ա յ ր ենա ս է րա կան
գա զ ա փա րն ե ր ը դորո էբրեւ թէ դրած է :
Աւելէ ուշ, այս տուեալէն վրտյ կ'ալել. 
նար ուրէշ մը. Շուապախըր կորքէէ նա. 
մակներէն սովորական տեղե կո ւթ է ւննե ր 
մէջրերած է։ Ան, որ էր մենագրութեան 
մէջ հակէրճ կերպով կ'ան դրա դա ռնա յ նը. 
կտրիչէն առընչութեան հայկական ար- 
լեստէն եւ մշակոյթէն հետ 9 , երրեք ն ը. 
ման տուեալներ պէտէ չանտեսէր ! Մ ու- 
րատեաններր իրմէ գաղտնի* պահած էէն 
այգ տեսակի "նամակ՛՛ները։ Ջի կրնար 
րԱալ, որովհետեւ անոնց հրատարակու֊ 
թէւնը, լայնօրէն եւ յաչս օտարներուն 
էրենց կամ նոյն էնքն Կտրլենէ մօտեցումը

Կորքէէ նամակներու վաւեր ականո ւ֊ 
թեան եւ անոնց առթած հ ար ց ա դր ո ւմնե֊ 
րուն գծով, ամէնէն փաստացի վկայու
թիւնը կու գա յ Նուրէձա Ա աթ ոսեանէն : 
Կը զրէ թէ երբ , Կաըլենէ մահէն քիչ ետք 
վար գուշէն կ՚այցելէ , այս վերջինը էր 
մահճակալէն տակէն դուրս կը բերէ նա. 
մակներ պարունակող հէն տուփեր։
< . . .Միտքիս մէջ ունէի իր զաւակին Կար- 
լեն Մուրատեանի հրատարակած դիրքե
րը , Կորքիի նամակագրութեան թարգմ՚ա- 
նութիւնները ընդգրկող», նամակներ ո֊ 
րոնք «ընդարձակ հարցերու կ՛անդրա
դառնային , Հայաստանէն մինչեւ խորա
նարդապաշտութիւն եւ գերիրապաշտու
թիւն; Բայց ոչ մէկ նշան կար այդ տե
սական նամակներէն, ոչ ալ անոնց նմ՛ան 
թանի մը : Երթ մատնանշեցի թէ ոմանք կը 
պակսէին , Վարդուշ իր թափանցիկ մատ
նեքը դէմք ին դրաւ եւ բողոքեց- "Այս 
նամակները կեանքիս նման պահպանած 
եմ: Ասոնք աստուածներս են" : Ան պնդեց 
որ այլ նամակներ գոյութիւն չունէին» 10 : 
Նախապէս Կարլեն արգելք հանդիսացած 
է որ Մաթոսեան վար դո լշէն հանդիպէ 11 
[պատճառները կարելի է հետեւցնևլ) : 
Հրատարակուածներուն բաղդատած , Մա֊ 
թ ո ս եան կը նկատէ թէ 29 նամակներ կը 
պակսէն ել որոնցմէ ոչ մէկ հետք կայ 12 
եւ թէ «անոնց թառամթերքը Կորքիինը 
չէ» 15 : Ւր պրպտոլմէն մէջ կը նկատէ 
թէ Կորքէ էն նամակ մը գոյութիւն ունէ, 
1945 Ցուլէս 4 թուականը կրող, որուն 
մէջ նկարիչը կը գրէ. «Մէկ թան հաստատ 
է : Անցնող երկու տարիներէն ի վեր ասի
կա առաջին նամակն է զսր հայերէնով 
գրած ըլլամ» 14 : Կարլեն այս նամ ակը չէ 
թարգմանած եւ հրատարակած, որովհե
տեւ նման բան Կորքէէ 194.3/' ել 1944/"
"նամակ՛՛ներուն չգոյութիւնը պէտէ փաս֊ 
տէր, զորս էնք հ րատա րակած է ր , տեսա
կան բովանդակութեամբ յորդ.ուն եւ ո֊ 
րոնք մաս կը կազմեն պակսող 29 "նա֊ 
մակ՚ներուն .

Այմմ Մ ուրատեան դիւանները եւ Կոր
քէէ նամակները պահ դրուած են ՆէԼ 
Եորքէ Հայոց Առաջնորդարանը։ Ասոնք 
տակալէն չեն հրատարակուած այն մայ
րենիով զոր Կորքէ դրած է։ Հայաստան 
լոյս տեսած Կորքիի նամակներուն եւ 
"նամակ՛ներուն վերջին հատորը կը վե
րադառնա յ զերօ կէտին, ոչ միայն առանց 
բնագէրները նկատէ ունենալու այլ Կար. 
լեն Մ ուրատեանէ հրատարակածները 
անդլերէնէ վերստէն հայերէնէ թարգմա
նելով- առանց "ցորենն ու որոմ ը իրար
մէ զատելու, առանց դէտական , բանա ֊ 
սիրական էլ բաղդատական աշխատանքի- , 
լրիւ կ'ոբդեդրէ Մուրատեանի խեղաթիւ
րումը : Ափսոս :

***

կարելի է պատկերացնել դառնութիւնը , 
զզուանքն ու յուսախաբութիւնը ա յն ա ր-
լե ս տա բանն ե ր ո ւն , քննադատներուն եւ
գրողներուն, որոնք Մուրատեանի հրա
տարակած նամակներուն եւ նէւթերուն 
վրայ հիմնուելով վերլուծումներ եւ մեկ
նա բան ութիւքն եր կատարեցին , Կորքէէ 
անձն ու վարքը յուղող : վեռ նկատէ չու - 
նէնք անոնք որոնք ներկայէս կամ յետա֊ 
գա յէն նո յն ծուղակը կրնան իյնալ , հիմ
նուելով մոլորեցնող " աղբէ ւր՚՚նե ր ո ւ վը-

րայ։
թթու ազգայնականութիւնը անպայման 

հայրենասիրութիւն չի նշանակեր։ ԵԼ 
մենք, Հույերս, եղծուած կուռքերու կտ
է՛ Ւմը չուն Էնք 15 : Մ ուրատեան ոչ միայն 
նամակագրական հարցով միտեցաւ էր 
մօրեղբայրը Կ որքին զգեստաւորել անոր 
խորթ պատմուճանով մը, այլ էր մար
մաջը տարածեց նաեւ անոր վարքին վը- 
րայ , հայկական դիտումնաւոր խորադիր
ներ տա լուէ էր ընտանիքին հաւաքածոյէն 
պատկանող դործերոլ 17 , աււանց որ ա֊ 
նոնք Կորքէէ կողմէ յդաց ո ւած ըլլան ։

Այս բոլորէն ետք, է՞նչ հաւատք ընծա
յել Մ ուրատեանէ տարած աշխատանքին : 
Անտարակոյս, իր պարագային նաեւ 
հարկ է "ցորենն ու որոմ՛՛ը իրարմէ զա
տել, մանաւանդ ինչ կը վերաբերէ էր կա
տարած հարցազրոյցներուն Կորքէէ ծա
նօթ անձերու հետ : փանէ որ անոնց հը֊ 
րատա րակոլթենէն ետք, որքան որ գէ - 
տենք , իր հարցումներուն պատաս էսան ո զ 
անձերէն ոչ մէկը բողոք ներկայացոլց 
անոնց վաւերականութեան ՀrrլՀրŸ [պատ
ճառ չկա՞ ր թէ յաւելեալ բարդութիւնե
րէ խուսափելու ձեւ մը* • •) , հետեւաբար 
զանոնք պէտք է ընդոմնէլ որպէս իրա
ւացի տուեալներ ել նիւթեր : Աակայն
Հէյտրն Հերրերա , բաղդատական մը կա
տարելով ըսուածէն ել գրուածէն մէջեւ, 
կը մատնանչէ * « • • .Հաւանական է որ
Կարլեն Մուրատեան թառեր փոխած ըլ
լայ իր կատարած հարցազրոյցները գրի 
առնելու ատեն, որպէսզի Կորքի աւելի 
բացորոշ երեւայ հայկական աւանդին հետ 
իր կապին գծով : ... Յաջորդող որեւէ
մէջրերում Աշխարհների 18 կրնայ խըմ- 
րագրուած կամ գրուած ըլլալ Մուրատ
եանի կողւքէ: Ամերիկայի Հայոց Առ՛աջ
նորդարանը միայն սահմանափակ մատ
չում շնորհեց Կարլեն Մուրատեանի ար
ձանագրած հարցազրոյ ցներուն» 19 :

"Լուսարգել ը կը շար ո ւնա կուէ , ի վը֊ 
նաս ոզիոլց եւ յետ մահու բազմաչարչար 
Կորքէէ եւ հայ հասարակութեան . .. ։

Ա. Պ-

Նամակներու հրատարակութիւն մը շատ 
աւելի պատասխանատու գործ է քան 
պարզ հատոր մը, մանաւանդ Կորքիի պա
րադային, խորհուրդներով պատուած, 
քանէ որ հարկ է առաւելագոյն կերպով 
հարազատ մնալ հեղինակէն՝, ո՛չ մի
այն չխաթարելու համար անոր ւզատզա- 
մը եւ չդաւաճանելու անոր , այլ աւելէ 
լխկա լելի կապ մը ստեղծելու հեղինա
կէն եւ հասարակութեան մէջեւ, անխա
թար տուեալներ եւ նիւթեր տրամադրե
լու ներկայէ եւ ապագայէ պրպտոզներոլն 
եւ բանասէրներուն։

Կարլեն Մ ուրատեան է՞նչ յաւակնու֊ 
թեամ բ ինքնիրեն իրաւունքը տուած էր 
էր մօբեղբօր պարագան օգտագործելու 
ել անոր վերադրելու միտքեր եւ արտա
յա յտո լթ է ւնն ե ր որոնք աւելի կնճռոտեցին 
Կորքէէ արդէն էսկ կնճռոտ պարագան ։ 
Այսպէս , անպարկեշտութեան, այլամեր-
մութեան ել կասկածէ կնէք մը էր ծանր 
հետքը դրոշմեց Կորքէէ աւանդէն վրայ , 
որու. բերմամբ Պարպըրա Ռ՝ող, ամերէ- 
կռւհէ յայտնէ արուեստաբան , հակառակ 
Կորքէէ էր մեծարման, չվարանեցալ 
զէնք ցեղւս պա շտ ո րակելոլ , շնո ր հ է ւ • •
կարլեն JJ*ոլրատեսւ նէ ։ Ասոր կողքէն ,
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Implications of Symbols», Allenheld and 
Schrarn (Montdair), George Prior (Lon
don), 1980.

(6) Րէետ անծանօթ ըլլալով Կորքիի 
գրած հայերէնին, զայն թարթառի հետ կը 
շփոթէ :

(11) Ibid.

(12) Ասոնք այն "Նամակ՜՜ներն են ո- 
րոնք տեսական տ՛արածուն մտորումներ 
կը պարունակէն : Ահաւասիկ պակսող նա
մակներուն զանկը- (Մաթոսեան, էջ 496, 
497)- 1937 Յուլիս 3, 1939 Յունուար 6,
1939 Յունուար 14, 1939 Սեպտեմթեր 26.
1940 Սեպտեմթեր 3, 1940 Նոյեմթեր 24,
1941 Փետրուար 25 , 1942 Փետրուար 9,
1942 Մարտ 20, 1942 Սեպտեմթեր 14,
1943 Յուլիս, 1944 Յունուար 26, 1944
Փետրուար 14 , 1944 Մ արտ 20 , 1944 Ապ
րիլ 22, 1944 Դեկտեմթեր, 1945 Յունու՛ար 
6, 1945 Յունիս 14, 1945 Յունիս 25, 1946 
ՑոԼնիս 3 , 1946 Հոկտեմբեր 11, 1946 Նո
յեմբեր 2, 1947 Յունուար 6, 1947 Յուն- 
ւար 17 , 1947 Փետրուար 17 , 1947 Մայխւ 
4, 1947 Նոյեմթեր 24, 1948 Յունուար 6, 
1948 Փետրուար 2 :

(13) 1987 Յունուարին, երթ Փարիզի 
մէջ երկու հանդիպում ունեցած էի Կոր
քիի մտերիմ թարեկամուհիներէն Հէլթն 
Սէնտոյի հետ եւ յերիւրածոյ նամակներու 
հարցը նաեւ արծարծած , ան ըսած էր րէ 
Կորքի երթեք այդ ձեւով չէր խօսեր (խօս
քը կը վերաբերէր այգ "նամակ՜՜ներու 
թովանւթակութեան եւ հոն գործածուած 
լեզուին):

(14) Matossian, op. cit., p. 497.

(15) Barbara Rose, «Arshile Gorky and 
John Graham : Eastern Exiles in a Wes
tern World», Arts Magazine, vol. 50, 
March 1976, p. 64. Ռոզ այսպէս կը թո
թոշէ Կորքիի "արուեստէ պատմութեան 
անձնական" ըմբռնումը, հիմնուելով իր 
1945 Յունիս 25ի "Ն՛ամակ՜՜ին վրայ , Մու- 
րատեանի կողմէ հնարուած • ■ • :

(16) Թերեւս ազգայնական նման զէ՜ 
ղումի մը պէտք է վեր՛ագրել Կորքիի ա- 
նիւնները Հայաստան փոխադրելու գաղա- 
ֆարը:

Փարիզէն քիչ հեռու, Օվէր-Աիլրւ՜նլաւ1 
գիւղի գերեզմանատունը, 115 տարիէ ի 
վեր գոյութիւն ունին պարզ, համեստ էլ 
յուզիչ տափարակ երկու թումբեր, տհ- 
րեւներու] ծածկուած, որոնց տակ էն 
հանգչին Վէնսան Վան Կոկ եւ իր եզթայ՜ 
րը Թէօ : Հոլանտացիները նուա՞զ հայրէ՜ 
նասէր են հոլանտացի հաննարին անիւն՜ 
ներուն Հոլանտա տեղափոխումը չպա՜ 
Խոնջելով... :

(7) Rand, op. cit., p. 223.

(8) Բայց եւ այնպէս , Կորքի նման հարց 
մը ունէր , նկատի առած դժուարութիւ
նը որուն դէմ յանդիման կը գտնուէր, 
բովանդ՛ակալից գրութիւն մը խմթագը- 
րելու պարագային , ուրիշներու օժանդա
կութեամբ սրթա գրուած եւ թաթելաւ- 
ււած : Տե՜ս • -
Francis V. O’Connor, «Arshile Gorky’s 
Newark Airport Murais : The History of 
Their Making)), in «Murais Without Walls. 
Arshile Gorky’s Aviation, Murais Redisco-

(17) Այս հ՚աւսւքածոն 1985ի սկՒնքւ1 
Փարիզ ցուցադրուեցաւ, Գալուստ Կխ-թ՜ 
պէնկեան հիմնարկութեան Փորթուկպ՜ 
եան Մշ՛ակութային Կեդրոնին ւքէջ , ո՜ 
րուն անդրադարձան- _

Գրիգոր Պըլտեան , "Չափազանցուր)11՛1
է - • .՜՜ , Յառաջ — Մէտք եւ Արուեստ , 1985 
Մարտ 3 •

Ափքսան Պէրէնիքլեան, "Կենդանի Ա՜ 
ռեղծուածը", Յառաջ _ Մէտք եւ Աչ՜ 

լ_եստ y 1985 Մարտ 3:
Այս երկու յօդուածներէն ՛առաջի՞1!1 

նիւթ կը դարձնէ նաեւ Կորքիի նամանիէ 
րէն ոմանց վաւերականութեան հաթ<(1է 
իսկ երկրորդը' ցուցադրուած գործեթա 
տրուած խորադիրներու թէակ՚անութիսնթ

(18) Հ երերա կ՚ակնարկէ Մուրատե®^ 
հատորին, «The Many Worlds of Arshie 
Gorky», յիշատակուած:

(19) Herrera, op. cit., p. 685.
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Մարտ ամիսը ֆրանսահայ համայնքին պատմութեան մէջ նշելի հանգրուան 

մը ըլլալու հեռանկարը ունի : Այդ հանգրուանը կը րնորոշոլի լքէկ Ոլ միասնա
կան թեմի մը կազմակերպութեան տասնամեակներով յապաղած գործով- այ
սօր , ամիսներու աշխատանքներէն, խորհրգակցութիւններէն , սրրագրութ իւն- 
ներէն ետք խմբագրուած է "Ֆրանսայի Հայոց թեմ"իը Կանոնադրութիւնը : 
Այն աշխատանքին մասնակցած են կրօնաւոր եւ աշխարհական տնձնաւոբու- 
թիւններ: Կանոնադրութիւնը որով կը սահմանոլիլլ թեմին նորովի կազմակեր
պութեան սկզբունքները , ձեւերր , տրամագրոլթիլններր , արդիւնք է մէկ թեմ 
ունե նալու Ֆրանսահայ ութեան մէջ յանախ յայտնուած միաումին ոլ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոս Դարեգիը ի -ի գործադրութեան անցնելու թելադրանք-հը- 
րահանգին որ եղաւ կիրարկութեան մեկնակէտը :

"Յառաջ - Միտք եւ Արուեստ"ի ներկայի թիւր յատկացուած է Ֆրանսայի 
Հայոն թեմին կազմակերպչական ջանքին, պատրաստուած կանոնագրութեան: 
Տհղեկատուական-րացատրական ծաւալուն հարցազրոյց մը գլխաւոր տեղը կը 
գրաւէ թիլին- գրոյցը կատարուած է Ռոն-Ալփեան Շրջանի Հայրապետական 
Պատուիրակի Փոխանորդ Նորվան Եպիսկ • Զաք արեանի հետ , ժիրայբ Չպաք- 
եանի կողմէ որ նախապէս ալ նիւթ ըրած էր կազմակերպչական նոյն աշխսւ- 
տւսնքը, անոր կապուած խնդիրները : .Նորվան Եպիսկ- անդրադաոնալէ ետք 
անցեալի նոյն նպատակով ջանքերուն, կը ծանրանայ նոր Կանոնագրութեան 
կարեւորութեան , առաքելութեան , պարունակութեան , անով բացուած հեռա
նկար ներուն վրայ :

Հոս որպէս յարակից լուսաբանութիւն ըսենք որ Հարաւային Ֆրանսայի 
Հայոց թեմին հաստատումին հիմնաքար եղած կոնդակը որուն կ՛անդրադառ
նա յ Նորվաը Եպիսկ - , կը պատկանի Խ՚որէն Ա-ի, տրուած է 1930 Մայիս ՅՕին :

Անկէ կարեւոր բաժին մը մէջբերուած է Կարօ Յովսէփեանի "Հարաւային Ֆը- 
րտնսայի թեմը" խորագրուած շարքին (1977 Մայիս 19-201) աոաջին գրու
թեան մէջ :

ԽորէնԱ- կը գրէր." ■■■Եթէ երջանկայիշատակ նախորդն մեր պահէր 
զմիասնականութիւն թեմին Հտյոց Սւրոպիսյ, զոր ել դանկ ութի, ն մեր էր: 
Աակայն առեալ ի յարգանս ղբաղձանր J-ողովրդեան մերոյ սիրելւոյ , մեր 
այսու հայրապետական կոնդակաւս հաստաաեմր եւ յայաարարեմր զառանձին 
թեմն Հայոց Հարաւային քիրանսիոյ կեդբ ոն ատ եղեա ւն Աարսէյլ րադաքի"

Ոլ ինչպէս կը նշէր Կ- Յովսէվւեան, կոնդակը Հարաւային Ֆբանսան որ- 
պէս աոանձին թեմ, ուղղակի կը կապէր էջմիածնի Մայր Աթոռին: Իսկ թեմը 
Մարսէյլէն զատ կ՚ընդգրկէր մօտակայ հայաբնակ շրջաններ (Կաստան , էքս - 
ան - Փլավանս , Լա Սիոթա, Մարթիկ) նաեւ Աւյինեոնը , Պպէնը , Տբաւկինեանը , 
քմոլլււնը , Նիսը , Թուլուզը :

Այս թիլին մէջ տեղ տուած ենք նաեւ կանոնագրութենէն ոբոշ յօդուած
ներու որոնք հիմնական կէտեր կը ներկայացնեն :

Օրենք նաեւ որ ինչպէս տեղեկացուցինք, Հարաւային Ֆրանսայի, Ռոն - 
Ալփի Շրջաններուն, փարզեաններէն Շ՚աւիլի մէջ քուէարկութեան դրուած 
ել վաւերացուած է նոր Կանոնադրութիւնը :

Այս ծաւալով անդրադարձ մը , բնական է, չի նշանակեր որ նիւթր ամրող- 
ջութեամբ սպառած է • յետագային եւս կը շարունակենք տեղ տալ մեր հա
մայնքին կազմակերպչական կարեւոր այս քայլին փուլերուն, հարցեբուն, 
յաջողութիւներուն :

"ՅԱՌԱՋ"
__________________________________________ ______ ______ ֊__________ ________/

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ

i
I

ՆՈՐՎԱՆ 1: Պ Ի11Կ Ո Պ11 llh :ts

Հարցում - - Ֆրանսայի թեմական կա
ռոյցի հաստատման կազմակերպչական 
աշխ՛ատանքները ի՞նչ աստինանի հասած 
են :

Պատասխան .— Հասած են հ ան գր ո լան ի 
մր՝ ուր Ֆրանսայի Հայ Առաքելական ե֊ 
կե դե ցլոյ 18 կրօնական րխկերակց ո ւթ ի ւն ֊ 
եերր բարեփոխելու են իրենց կանոնս,֊ 
զ֊ր ո ւթիւնն ե ր ը : 18 կրօնական ընկերակ
ցութիւնն ե ր ո լ ւէրայ է,ն համար պա տ ֊ 
րւսստուած է նոյնատիպ կ ան ոնա դրո ւթ ի՛ւ ն 
^\ը {րանի որ Փարիզի եւ Շրջակայիդ Եը֊ 
ր օն ական Ընկերակցութեան պարագան 
յատուկ պարագայ կ^ որ պկտք է քո ւկ ֊ 
արկո լի '['J կրօնական ըն կե ր ա կց ո ւթ ի ւնն ե ֊ 
րոլ կոզմկ , գումարուած՜ աոանձին — ա֊ 
Ո֊անձին , ա ր տա կարգ ընդհանուր ժողով֊ 
ներոլ ընթացքին ե. որգեգրուի այսօրուան 
իրենց գործածած կան ոնա գր ո ւթե ան փո֊ 
[ոարկն . Թ՚ելագրելի կ , որ այս կան ոնա֊ 
հրութեան բնագիրը նախօրօք գրկուի իւ֊ 
րարաև չիւր անդամի, որպէսզի քուկար֊ 
{ելէ առաջ ուսումնասիրուի յ Ն ո յնատ իպ 
կանոնադրութիւնը կր կոչուի Ծխական 
կրօնական Ընկերակցութիւն , որ իր կար֊ 
Գ/ն կր հիմնէ նոր ընկերակցութիւն մը, 
որ կր կոչուի թեմական կրօնական Ընկե
րակցութիւն յ ԱյԱ մէկն է որ նոր կ եւ ո֊ 
[>ոլ հ իմնագի ր անգամներն են Ծ խ ու կան 
Ը^կերա կց ութիլնները*, թեմական կանո֊ 
^,լոդրութիւնր րուկար կութ եան առարկա յ 

} սակայն բնագիրը կր կցոլի Ծխական
Հոլկարկելի կանոնագրութեան , առ ի տե֊ 
ծկութիւն մի ա յն : ա պէս , Ծ է" ա֊
կան անդամները պարտաւոր են գիտնա ֊ 
Լու ներրին սերտ կապը Ծ խտ կան եւ թե֊ 
մական կան սնա գրութիւնն երո լ միջել:

Հ • - Արդեօ՞ք անհրաժեշտութիւն մրն 
Կ թեմական կառոյցին հաստատումը Ֆը- 
քանսայի մէջ : ի՞նչ առաւելութիւն ունի 

> բաղդատած այսօրուան եկեզեցական

կարգավինակին : Իբր կազմակերպչական 
համակարգ ան կը համապատասխանէ՞ 
այսօրուան Սփիւռքի հայութեան ինքնոլ- 
թենական ու հոգեւոր պահանջներուն :

Պ • - Այո , անհ րա Ժեչտո ւթի ւն մըն կ , ո֊ 
րովհետեւ մեր եկեղեցիներու կրօնական 
րն կե ր ա կց ո ւթ ի ւնն եր ո ւն ներկա յ վիճա կր 
ցիրուցան վիճակ մրն կ։ (Հայտնի կ որ 
ձ92ւ()ա կան թ ո ւա կան կն ետք , իւրաքան֊ 
չիւր եկեղեցի կանոնագրութ ի ւն մր խըմ֊ 
րագրելու աչխատանրին լծուած՜ կ որոշ 
փոլթկոտո լթեամբ . տյդ գործին մկջ, 
տյգ օրուան մարզիկը առաւ՛ելապէս մը֊
տահ ո գո ւած են ֆրանսական 1901 եւ 1905
օրէնքի տրամ ագրութի ւննե րով եւ քիչ 
տեգ տուած են Հայ Եկեղեցւոյ կանոնն ե֊ 
բունէ Եկեղեցական պատասխանատու ի շ֊ 
խանութի՛ւն մը միջամտած չկ թելադրու֊ 
թ ի ւննե ր կա տար ելո ւէ յ Անհասկնալի է թէ 
ինչո՛ւ մկկ ե կեգեց իկն միւսը կան ոնա֊ 
գր ո ւթեան յօդուածներ ը իրարու չեն նը֊ 
մ ա նիր : Խ առն ի խո ւոն վիճակ մը կը 
տի րէ I

կարելի կ անկախ կան ոնա գր ո ւթի ւնն եր 
ունենա լ ♦ բա յց աններգա շնակ յօդուած֊ 
ներ ունենա լ որոնք կրնան pin բե լոն ի աչ֊ 
տարակի վերածել համակարգը, անհաս֊ 
կրնալին տ՛ յս կ :

Մեր եկեղեցւոյ ներկայի կարգավի֊ 
ճակը սր րագր ուած պիտի բ/Լա յ , եթէ 
արտակարգ ընդհանուր մ ո ղուին երո լ մկջ 
դրա կան արդիւնք տաք, քուկարկոլթիւն֊ 
ները։ Այսպիսով Ֆրանսայի Հայ Առա֊ 
քելական Եկեղեցւոյ կ ր օն ական Ընկերակ֊ 
ց ո ւթ ի ւնն ե ր ը մ իատարր կան ոնա գրո ւթ ի ւն 
մը կրնան ունենալ : Անշուշտ գարձեա լ
իւրաքանչիւրը պահելով իր անկախ ո լ֊ 
թիւնը : Առաւել , իրենց փոփոխելիք ու 
որգեգրելիք այս կանոնագրութեան մկջ 
պիտի ունենան քանի մը յաւելուածներ 
որով պիտի կապուին թեմա կան կառոյ֊ 
ցին, որպկսզի անոնք կարենան գործել 
թեմական ընկերակցութեան մկջ*.

Այսպիսով եկեղեցիները անկախ ել հա֊ 
ւաքական գործելակերպ պիտի ունենան : 
Աան մը որ կազմակերպչական առումով 
որոշ կարգապահո՛ւթիւն կը ստեղծկ ե֊ 
կեղեցական կեանքին մկջ*. Եւ֊ այգ կար֊ 
գապահ ութեան իսկապկս մենք պկտք ու֊ 
նինք այսօր, ամկն գետն ի վրայ* վարչա֊ 
կան , մ ա տա կա ր ա րմ ան , կամ ա յլ :

Ւսկ Ւնչ ^Լր վերաբեր ի ձեր հարցումին 
երրորդ բաժնին - Իըը կազմակերպչական 
համակ՛արգ սւն կր համապատասխանէդ 
այսօրս Նան Սփիւռքի հայոՆթեան ինքնոՆ- 
թ-ենական ոն հոգեւ֊ոը պահանջներոՆն-: 
Ատիկա կանոնադրային խնդիր մը ըլլա֊ 
լէ աւելի եկեղեցւոյ առաքելութեան կապ֊ 
ւած Հարց մըն կ։ Որովհետեւ, մենք, այն 
ինչ որ պիտի հաստատենք Ֆրանսայի մկջ, 
Սփիւռքի շատ մը համայնքներու մկջ Ա֊ 
մերիկա կամ այլուր , հաստատուած կ ար֊ 
գկն , անոնք լաւ կազմակերպուած թեմա֊ 
կան կառոյցներ ունին, որոնք կը գործեն 
աւելի քան 80 տարիներէ ի վեր* րայՅ 
ինքնո ւթենա կան կամ հոգեւոր պահանջ֊ 
նե րոլ հարցին մկջ պատկերը այնքան ալ 
տարրեր չկ , բա ղգա տե լով Ֆր անսայի մեր 
այսօրուան վիճա կթլ, հետ : Հետ եւա բա ր
ատիկա ո՛ւրիշ հարց է*. Եկեղեցւոյ աոա- 
քելութ եան դիտակդ ութեան է *

Հայ եկեղեցին, ըսած եմ ասկէ առաջ, 
մանաւանդ Սփիւռքի ց րուեա լ հա լա քա֊ 
կանո ւթեան մէջ, այսօր աւելի ընելիք ու֊ 
նի ^այշ որեւէ ատեն*. Մեր գլխաւոր խ՚րն֊ 
գիրը Ս փ իւոքի մկջ, քիչ մը հասարակ ձե֊ 
ւով ըսո՛ւած , ՀԱՑ հա լաքա կան ութ եան 
գոյութիւնը փրկելու խնդիրն է*. Եւ֊ եկե֊ 
ղեցւոյ կո չո ւմը ըլլա լո վ ց րուեա լը ժողվե֊ 
լը, անոր արարոզութիւնները հաւատաց֊ 
եալին ընդհանուր հոգեւոր փ րկչական 
խորհուրդին առընչելո վ նաեւ կ^ապահովկ 
անոր ինքնութեան պահանջները ՝ տրուած 
րչրսլով որ Հայ Առարել ա կ սւն Սկեղեց֊ 
ւոյ մկջ հայկական ա լանդո լթ["-ն մ ը կը 
բանի, այղ աւանդութեան հետ ն՛երքին

կապերը ուղիղ կերպով կատարելով, ինք֊ 
նաբերաբար , հայութեան ին քիւ ո ւթենա կան 
հարցերը կ} ամր ա պն գոլին :

Օրինակ մը տալու համար ըսեմ , նրբ 
մեր եկեղեցւոյ մկ^ ^արեխօԱԱՆթ-]ւՆն Սըր- 
րոզ^/ պահը գայ պատարագի ընթացքին, 
այդտեղ կը ն շուին Հայ Առաքելական Ե֊ 
կե զե ց ւո յ ս ո ւր բե ր ը , ե թ է հ ա ւա տ ա ց ե ա լը 
այգ սուրբերուն վարքիդ ծանօթ կ , այղ 
պահուն երբ յիշեց՚ումը տեգի կ՚ունենայ, 
սուրբերուն յիշատակը կ^ ո գե կո չո լի , ա֊ 
նոնց հետ աղօթքի կը մտնէ ինքնաբեր ա֊ 
բար, Մեսրոպ Մաշտոցին, Աուրբ *եեր֊ 
սկս Շն՚որհա լիի հետ կամ Ղ*ր իգո ր Նա֊ 
րեկացին հետ ՛կապս ւե լով իր ամբողջ 
հայկականս լթեա*Լյ հարդե րը կ՚ապրի հո֊ 
գեւոր ճանապարհով ել հոգեւոր ըմբըռ֊ 
նոԿւմ՚ռվ* բա^ մը որ ինքնութեան բոլոր 
արմատները կը վերամրացնկ :

Հ . - Ինչպիսիք եկեղեցական համակ՛արգ 
մըն է որ պիսւի սւոեղծոՆի- ի^նչ յարաթե- 
րոՆթիՆն պիաի հասաասւոՆի Ֆրանսայի 
երեք առաջնորղոՆթփւՆններոՆն միջեՆ :

Պ * — Ֆրանսա յի մկջ մկկ թեմ կամ մկկ 
առաջնորդո՛ւթիւն պիտի հաստատուի եր֊ 
կոլ առաջն ո ր գա կան փ ո խան ո րդո ւթ ի ւն ֊ 
ներով*. Մին՝ Հարաւային Ֆրանսայի հա֊ 
մար, միւսը կեդրոնական Ֆրանսայի 
կամ քիոն-Ալփեան շրջանին համար. Փա֊ 
բ իզը առաջն ո ր գա կան փոխանորդութիւն 
առ այժմ պիտի չունենայ, բայց առաջ֊ 
նորդը կրնայ փոխանորդ մը նշանակել 
Փարիզեան Շրջանի գո րծեր ո լ կառավար֊ 
ման համար* Ա^լհըաժե շտ ութէ ան սլա֊ 
բադային նոր փ ո խան ո ր գո ւթ ի ւնն ե ր կըր ֊ 
նան հաստատուի լ .

Առաջն որգա կան Փ ո խ ան ո րգո լթի՛ւն ը թե֊ 
մական կազմ ա կեր պո ւթեա^յ մկջ գործող

(Շար՜է ^՜ է?)

Fonds A.R.A.M
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ԳԼՈՒԽ Ա-

ԸՆԳՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՅԹՆԵՐ

ԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆ, ԱՆՈՒՆ, 
ԻՐԱՒԱՍՈՒԹԵԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ

Յօդ.. 1- -
<2) ր ան սա յէ Հսս/յ։//^ Թեմը անբա/ան մաս\1յ 

է Հայաստանեայց Առա քելա կան , ///֊
փառ, Սուբբ եկեղեցւոյ եւ կր գտնուէ 
գերագոյն եկեղեցական էշխանո ւթեան 
ներքել Ամենայն Հայոց կաթոզէկոսէ) որ 
է Աուրր ԷջմԷածԷն՝.

Ներքո յէշեալ կրօնական էնկերակցու֊ 
թ էւններու մէջել , որոնր որակուած են 
որպկս հէմնագէր անգամներ 1 կազմուած 
է ՄԻՈՒԹԻՒՆ մԸ) •որ րստ կանոն է ՝ կրօ֊ 
նական Ընկերակց ռւթէւն մրն է ՝ ել կր 
կառավարուէ'

ււ/•— 9 Գեկտեմբեր 1905—ՕրԷնքնե րով՝ 
եւ 16 Մարտ 1906—Հռչա կադրով,

ր » — Հայաստանեայց Առաքելական 
Աուրր եկեղեցւոյ կանոններս վ ւ ԱղգայԷէե 
ե կ^ղե ցական փողո վէ > ե պք1 ս կո պո սա կան 
փողովft որոշումներով) Ամենայն Հա/Ո3 
կաթռղէկսէ հրահանգներովդ

գ ՝— եւ ներկայ կանոնագրութեամբ :
Մ Էութեան անունն կ, — «ՀԱՅԱՍՏԱՆ ""

ԵԱՑՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵվԵՅՒՈՑ ՖԸ֊ 
ՐԱՆՍԱՅԻ ԹեՄ» :

8օգ. 3« - Թեմի կսսւոլցուածքը
թեմը Ընդգրկէ հետեւեալ մարմէն֊

ներր —
ա . Ծ* թական Անգամական փողով 
բ* Ծ*թական էյորհոլրգ
գ, Թեմական Պ ատգամա ւորա կան փո֊

՛Է՛՛՛Լ ! : I z
գ . Թեմական էՕորհոլրգ
Թեմէ կազմէ մէջ կը գործեն նաեւ եր֊ 

կու Փ ո թ անորդս ւթէւնն ե ր'
ա — Հարալայէն Հեր անսա յէ փոթանս ր֊ 

գութէւն ) > î ’ y
ր — փոն՜՚Ալփեան փոթանորգո ւթէւն ։

Դ Լ Ո Ւ Խ Ի-

i
3օգ. 5- - Ծուխերու անգամներ

Ի րա լաս ո լ Անգամ ըԼԼաէոլ- պտ յմաննե րր
հ ե տ ե լեալն երն են
լ.— Ա կրտուած եւ դրոշմուած ԸԷԼաԼ 

Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ 
ծկսով :

2 • — Քոյր ե կեղեցէներոլ Ո սով մկրտր- 
ւած եւ գրո շմ ո լած մէկը կրնայ դաոնալ 
Հայ եկեղեցւոյ անդամ եթկ ընդունէ ա֊ 
նոր գա լան ան քր ) ծէսր՝ աւան գութ է ւննե֊ 
րր՝ եւ կատարէ եկեղեցւոյ Ալ ծութէն 
հանդէպ պա ր տա կան ո լթ է ւննե ր ը յ

3— Բոլորած ԸԱաԼ 18 տարէքր։
4 • — Բնակէ լ Հմ ութէն համար սահման֊ 

ւած շրջանէն մէջ :
5 •— Թեկնածութեան գրաւոր գէմոլմ 

կատա րե լութ րնգունուած ԸԱ_ա Լ Հմ թական 
fj որհ ուրդէն կո ղմ է դ Մերմուելոլ պարա֊ 
դա յ էն' թեկնածուն ) մէկ ամսուան ըն֊ 
թաց րէն ) կրնայ գէմ ե լ Թեմական ք]որ֊ 
հուրդէն ՝ էրեն յայտնուած մե րմո ւմ է թ բա
ւականէն սկսեա լ : ե թէ Փ ո թանո րգո ւթէւն 
կայ էր Շրջանէն մէջ) նաթ կը դէմէ Փո֊ 
թան ո րգո ւթեան վտ րչութեան :

6*— վճարած ր/յա/ տարեկան անդա֊ 
մ ատո ւրրր î

3օգ. 8- - Ծխական Խորհուրդ 
ա) կազմութիւն
Հմ թական Խ որհոլրգը կ' րն տրուէ երեր 

տարուան համար Հմ թական Ան դամա կան 
փողովէն կողմէ) նուազագոյն 'l եւ առա֊ 
ւե լա գոյն H աշթա րհա կան անձն րէ բաղ՝ 
կացածդ Հմթական Խորհուրդէ ամէն ան֊ 
դամ կրնայ վե ր ընտ րո ւէ լ՝. Իր կա զմ
կ՝ ընտրէ Գէ*~տն մ ր՝ բաղկացած

ա . Ատենապետ է մր ) 
բ. Փ ոթ-՛ատ ենա պետ է մը) 
գ» Ատենագպէրէ մր ՝ 
ղ, Փո թ֊ատենադպէրէ մլ») 
ե, Գանձապահէ մը՝ 
ղ> Փ ոթ֊գանձապահէ մըդ
Հոգեւոր հովէլը Հմ թական Jfj որհուրդէ 

նա էրա գահ է էր հովուական առաքե էու
թեան պաշտօնէն շնորհէւ*.

թ) Իրաւասութիւն
Հմ թական h որհոլրգը կը կառավարէ

Հմութէն էնթացէկ գո րծո ւնէո ւթ էւններ ը՝.

3օգ. 11. - Հոգեւոր Հովիւ 
ա) Նշանակում
1« — Հմոլթէ մը հ ոգեւոր հովէլը պաշ

տօնէ կը նշանակոլէ Առաջնորդէն կողմէ • 
Հմ թական lü ո րհ ո լրդէ հետ թորհրգակցա֊

րար : Հոգեւո ր Հովէլէ նշանակում ը կամ 
րնտրութէւնը կը վաւերացուէ Թեւէ ական 
ijn րհուրգէ գէ տո ւթե ամ ր :

2- - Երբ մէկէ աւելէ եկեղեցականներ 
կը պա շտ օն ա\վարեն նո յն ծութէն մէջ) ա֊ 
նոնցմէ մէն կր նշան ակո լէ էրրել հովէւ) 
էսկ մէւսները որպէս անոր օգնականը ՝ 
Հ ւ* վէլ է անմ է ջա կան էշթանո լթ ե ան նե ր ֊ 
քեւ ՝

3’ — Հովէլը կը նշան ակո լէ հէնգ տար֊ 
ւան պաշտօն ա վա ր ո ւթե ան համար ՝ եւ 
կրն այ վերան շան\ա կուէ լ դ Հովէլ-ր ելրնայ 
հ րամտրէլ՝ եւ կամ արձա կուէ լ էր պաշ֊ 
տօնէն* Առաջնորդէն ո րո շմամ բ եւ Թե
մական խորհուրդէն գէտութեամրդ

ր) Աոաքելութիւն եւ Իրաւասութիւն
1 . — կատարել ե կե ղե ցտ կան պա շտա֊

մո ւնքներ ել թորհ ուրդն եր Հայաստան֊ 
եայց Աուրր եկեղեցւոյ կանոններու եւ 
աւանդութեանց համաձայն՝.

2. — կատարել բոլոր աէէ գործերը՝ ո֊ 
րոնը հօտէն հո դեւո ր կեանքէն բարգաւաճ֊ 
ման ել բար եկա րդութ եան համար սահ֊ 
մանուած են Աուրր Գրոց մէջ եւ Աուրր 
եկեղեցւոյ փողովոց եւ Հայրերու կողմէ:

3* — Հսկել Հմ թական եւ կէրակնօրեայ 
դպրոցներու մէջ կրօնական գաս տ էարա֊ 
կոլթեան ել ուսուցմանդ

4: • — Նշանակել եւ պաշտօնազրկել սար֊ 
կալա գնե ր ը ՝ դպրապետն երը ՝ լուսարար֊ 
ները եւ դրա սենեակէ ա շթա տա լո րն ե րը 
Հմ թական խորհուրդէն հաւանութեամբդ

5*— Հսկել է պաշտօնէ էր նաթագահ է 
հանգամանքով) Հմ թական Անգամական 
փոզովէ եւ Հմ թական խորհուրդէ նէստե֊ 
րու>ն ք ինչպէս նաեւ այլ յանձնաթում բե֊ 
բոլ մոզովներոլնդ

6* — Հոգեւոր Հովէլը չէ մասնա կց է ր 
մողովներոլ քուէարկութեան դ Քուէներոլ 
հաւասա րութեան պարագա յթն' վճռական 
ձարեր կը տրուէ հոգեւոր հովէլէն ^ԼորԼ֊ 
մ է î եթէ ան անհրամեշտ չէ նկատեր երկ֊

^ԱՏՈԻԱԽՆեՐ 
$ՐԱՆՍ118հ ԹեՄհ 

ՆՈՐ ԿՕՆՈՆԱԳՐՈԻԹեՆէՆ

բորդ քուէարկութիւն մը նոյՏի հարբի 
ս ասին :

7* “ Հոդեւո ր Հոկ իլի ն ա թագահ ո լթիլ. 
կը փոխանցուի Առաջնորդին կամ Ա- 

ււա ջևո ր դա կարս Փոխանորդին , եթէ անոնք
ներկայ են տո ւեալ մոդով ին :

8։ — Ներկայացել Հմութը տեղական կը- 
րօեական եւ ա շթա րհ է կ է շթան ո ւթ է ւմհ ե ֊ 
րոլ մօտ' Հմ թական խորհուրդէ Ատենա
պետէն հետ՝ է հարկէն նաեւ' Հ)'թական 
Անգաւ! ական փողռվէ Ատենապետէն հետդ

9 * — Գո րծ\ագր ե լ Ատենապետ էն հետ 
ներկա յ կան ոնա գր ո ւթեան տրամ ագր ու
թէ ւններ ը՝ Հմ թ ական Անգամական փողով - 
ներու ) Առա ջնո ր դա կս/ն Փո թանո րգու֊ 
թեան վա ր չական Խ որհ ուրդէ (եթէ Շըր֊ 
ջանէն մէջ կայ) կորէմէ տրուած որոշում֊ 
ներք , ինչպէս ն աեւ Առա ջնորգէ եւ Թե֊ 
մական lü որհ ուրդէ կողմէ տրո լած ցուց֊ 
մ ո ւնքն երը ել հրա հան դները դ

10* — Հոգեւորական մը չէ կրնար ո լ. 
րէ շ համայնքէ մէջ ծէս կատարել առանց 
տուեալ Շրջանէ հովէլէ համաձա յնու֊ 
թեան եւ Փո թանո րդէ դէ տ ո ւթ ե ան դ

11 • - Ջ է կրնար թողուլ Թեմը ել փո ֊
թա գրուէ լ ուր է շ տեղ՝ առանց Առաջնորդէ 
արձակման թո ւղթ ի :

ԳԼՈՒԽ Գ-

ԱՈ-ԱՋՆՈՐՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆ

Յօդ. 12. _ Սա,հմասոՆլք
Թեմը իր կ ազմէն մէջ ունէ առ այմմ եր

կու Առաջնորդական Փ ոթանորգութէւն ֊ 
ներ •

ա • Հարալայէն քէրանսայէ Առաջն որ֊ 
դական Փ ո թանո րդո ւթ է Լն (Մարս կյլ}

ր, քիոե—Ալւիեui'i. Առաջնորդական Փ՚՚ի՚ռյ֊ 
ե ո րդո ւթի ւն (ԼԹ՚՚հ)

Առաջնորդական Փ ոխան ո րդո ւթի ւնները 
կր կառավարուին Առաջնորդական Փոթա- 
Նո րդներոլ կողմէ իրենց կողքին ունենա.

լով փոթան ո րդո ւթեան վարչական խոր֊ 

հուրդ մ ր :
Թեմը էր կ ա զմխՀ, մէջ (նկատի չունի Փո֊ 

խտնորդութ իւն Հը Փարիզեան Շրջանին 
համար : Ւ պահանջես!լ հարկին , Ս.11Ա,ջ.
նորդը իրաւձոլնք ունի իեեմական Խորհուր֊ 
դին հե տ թորհ րգակցա բա ր նշանակելու 
Փոթանո րգ մը ՝ո րպէս զէ Հ^անէ ըեթացէէ 
գո րծեր ը վարէ' առաջն ո րդէն եւ Թեմա֊ 
կա^ է] ո րհ ուրդէն անունով եւ տրուած 
ուղղութեան համաձայն դ

Նոր Առաջնորդական Փո քս անո րդո լ֊ 
թէւեներ ս տեղծելու էր ա ւա\սո լթէ ւեր կր 
պատկանէ Առաջնորդէն՝ Թեմական է]որ֊ 
հուր գէն հետ է/որհրդակցաբարդ

Դ Լ Ո Ւ Խ Դ-

3օգ- 16- - Թեմակագ ՊաագամաւորակաԱ 
ժողով

Թեմական Պ ա տզա մա լորական (էողովյը 
Թեմէն Ներկայացուցչական եւ Ար էն սգէր 
Գերագո յն Մ արմէնն է :

ա) կազմութիւն
Թեմական Պ ատգամ աւո րական փողս֊ 

վէն անգամն ե ր ը կը բամնուէն հետեւեա լ 
թէլով .֊

ա ՝ Առաջեորդ
ր՝ Փոթանորդներ Լքոլէներոլ է րաւուն֊

■քով)
գ* Հոգեւոր Հովէւներ Լքուէներոլ է֊ 

րաւուն քո լէյ
գ . Փ ո թանո րգո ւթեան երկու Ատենա

պետն եր (քուէն եր ո լ էրաւունքուէ)
ե . Փարէզեան Շրջանէն կ^ ընտ բուէն 18 

ա շթարհ ական պատգամաւոր
զ՝ Ռոն—Ալփեան Շրջանէն կքընտրուէն 8 

ա շթա րհա կա*;, պատգամաւո ր
է* Հարալայէն Ֆ բանս այէ Շրջանէն 

կ^ընէ/ր բուէն 13 ա շթա րհ ական պատգամա
ւոր .

Աշթարհական պատգամաւորները կ^լնտ֊

քուին չոր" տարուայ համար ծխական 
Անդամա կաղ, փողովին կողմ՛ է :

Յօդուած 17- - Թեմական Խռթհուրգ 
ա) Կազմութիւն
Թեմական Խորհուրդը' որում, նախա

գահը ի պաչտօնէ Աոաթւորդմ, է ( բաղկա- 
բաե է Թեմական Պատդամաւորակա^, փո
ղուէին կողմէ յխւռրոլաե 11 անդամնե րէ (9 
աշխարհական ել 2 հոգեւորական) եւ ի 
պաչտօնէ' Առաջն ո ր դա կահ, Փոխանորդ
ներէ (

ԹԵՄԱԿԱԼ ԱՌԱՋՆՈՐԴ 
Յօդ. 18

սւ) Առաջնորդի ընտրութիւն
1- - Առ աջն՝ ո ր գա կւսն յթ՜ ե 1լ1ւ ած ո՝ ւ^մե 

իրաւունք ունին բո լո ր կուսակրօն հոգե
ւորականները՝ որոնք կը գանուին Աւեե֊ 
եայն Հայոց կաթողիկոսի ի շխանո լթ եան 
տակ եւ ամբողջացուցած են 35 տարիքը -,

2. _ Թեմական Խորհուրդը՝ {խտրու
թեան թուականէն երեք ամիս առաջ՝ 
Ամենայ^Ա Հայոց կաթողիկոսի կողմէ հաս
տատուած , թե ելն ած ուն եր ո լ եռանուն 
ցանկ մը կ'առաջարկէ Թեմական Պատդա- 
մաւորական փողովին^

3 • - Թեմակալ Առաջնորդի ընտրոլթի, - 
կը կտտարոլի Թեմական Պաագամաւո֊ 

րական փողովի կողմէ անդամներոլ երկու 
երրորդի մեծամասնութեամբ ՝ 7 տար-
ւան համար՝ գաղտնի քո լէա րկո ւթեամ բ : 
Այն պարագային ՝ երբ չի գոյանար երկու 
երրորդի Ներկայութիւն' կը հրաւիրուի 
լրացուցիչ մոզով՝ ամիս մը յետոյ՝ եւ 
ընտրութիւնը կը կատարուի անդամներու 
առնուաղն մէկ չորրորդի Ներկայութեան
ոլ երկու երրորդի քոլէներով :

4- - Րնտրեալ Առաջնորդը պաշտօնի 
կ'անցն ի Ամենայն Հայոց Հայրապետի

կամ Հայրապետական Տեղապահին կըհ 
նութեան գրով վաւերացումէն ել հաԱ 
տատումէն ետք: Այս ընտրութիւնդ ոլ 
վաւերացում ը կը հաղորդուի նաեւ ֆրա^ 
սական ի շխ անո լթ ի ւնն ե րո ւն :

5- - Առաջնորդի մը պաշտօնէն դադա^ 
րեցու մի պարագային ՝ նախ պէտ^ է 
Առաջնորդի դէմ եդած բողոքները՝ լԱ,^ 
անոր բացատ րո ւթիւններ ը առ այդ էլ ըստ 
տյնմ րթթս/նտլ : Ամն պարագա յին պ 
Պատգամաւս րական փողովը ներկայ ել 
քուէարկող պատգամաւորներու շ/Օ է 
որոշումով' Առաջնորդը պաշտօնէ զրկեԻ 
լոլ կամ անոր հրամարականը պահանջե
լու արդար պատճառ դտնէ , իր որոշումը 
կ'արձանագրէ Առաջնորդին ղէմ՝ բ„լՈլւ 
•ամբա՛ս տան ո լթ ի ւն ՛: ե րն եւ աո այղ Առսվ. 
նռրդիի պատասխանները պարունակող UI'i- 

ղեկագրի մը մէջ որ Պ ատգամ ա լոր ական 
փողովի Ատենապետին եւ Ատենադպիրէ 
կողմէ ըստ կարգին ստորագրուած՝ կ„ 
յղուի Ամենայն, 'Հայոց Հայրասփտին ե 
վ ե րջնա կան տնօ ր ի/֊ո ւթ իւն :

6- - Առաջնորդի Րխտրո լթ իւնը ,„Լղի
կ'ունենսայ ներկայ կանոնագրութեան
լ f Ւհ ր, la

ր) Իրաւաս ութիւններ b լ 
պա րսւականոլթիւն նե ր

1 • — Առա ջնո րդը է սլա շտօն է նաթա. 
դահն է Թեմական Պ ասռգամա ւո րակաե 
փողովէն եւ Թեմական 1ցորհուրդէն՝ թէ 
պէս նաեւ թեմէն ներս գործող բոլոր J֊n֊ 
գովներոլ, ել մւսրմէններոլ •

2» — Առաջնորդը չէ մասնտկցէր քյր նա֊ 
թադահած մո ղո ւթրե ր ո լ քուէարկութեան՝, 
Բուէներոլ հաւասարութեան պա լսսդա֊ 
յթն' վճռակ ան ձա յնը կը արուէ Առսվ֊ 
ն ո րդէն կողմէ՝ եթէ աե ւմնհրամեշտ չք 
նկատեր երկրորդ քո ւէա ր կո ւթ էւն մը՝.

3* - Կր կատարէ Թեմ է^ Հոգեւոր Տես. 
չութեան պա շտօնր' Հ////// Տէրունականդ 
Առաքելական ել եկեղեցական ուսուցում֊ 
ներումւ՝ օրէնքներ ո լՀն {ե լ աւանդութեանց՝ 
դո րծագբե լով կանոնական էր Ի չքոան ու֊ 
թէւնը :

4 • — Տարէն աոնուազն անդամ մը քնե֊ 
մէն բոլոր հոգեւորականները՝ եկնղեցա֊ 
կան Հմ էս ական ՝ ել կարգապահական հար֊ 
ցերոլ քննարկման համար մողովէ կը հր֊ 
րաւէրէ : ք\ս՝տ էր հայեցողութեան' մողո֊ 
վէ կրնայ հրաւէրել նաեւ սարկաւագներն 
ոլ գպրապետներրւ Ա ո յն հա ւաքո յթէն կը 
ներկ ա յաց ոԼ-Է^ւ եկեղեցականներուն առ֊ 
կաթ թնդէ րնե րն ո լ կքորդեգրուէն հա,^ա՜ 
պա տա ս թան առաջարկներ :

5* - Թեմական Ijn րհուրգէ հետ խոր֊ 
հ ր\ր դա կցա բա ր ՝ պաշտօն է կր կո չէ կամ 
կր ձեռնադրէ եկեղեցականներ' որոնր 
Հա յաստանեա յց Եկեղեցւոյ ուսումնական 
հաստատութեանց մէջ հոգեւո ր ամբող
ջական կրթութէւն ստացած են : Իսկ սար
կաւագներ՝ դպէրներ կը ձեռնադրէ թեմft, 
հոգեւոր կարէքքներուն համար ՀովէԼ[՛ 
առաջարկով՝. Ամենայն Հայոց կաթողք֊ 
կոսէրչ. կը ներկայացնէ քսնդրանք' թեմքե 
մէջ ծառա յող արմանա ւոր եկեղեցական
ներուն աստէճանէ բարձրացման եւ պար՝՛ 
դե ւա՚տր ո՛ւթ եան համար . նոյնպէս* թեմէհ 
ներս արտակարգ ծա ո. u/֊ յ ո ւթէ ւն մատու
ցանող աշթարհական անձն ա ւո րո լթ էւն֊ 
ներոլ պարդեւատրութեան կամ գնահա
տութեան համար։

6* — Առաջնորդը պարբերաբար կ^ույցեէկ 
Թեմէն բոլոր եկեղեց էն երն ու ծուխերը՝

T • — Թ ե մա կ ան Խորհուրդին հետ ղաՀւ 
կու տայ Թեմին անդամներ ոլ քր էստո֊ 
նէական դա ս տ է ա ր ա կո ւթ ե ան :

8- — Թեմը կը ներկայացնէ պեսրակո*1' 
ել եկեղեցական է շթան՚ո ւթէ ւենե րուե մ օտ հ 

ս[ա շտօն ական /ա րա բե բութ էւններ կր պա' 
հէ եւ կր մշակէ այլ կրօնական համ այնր՝ 
ներուն ել քաղաքա յէն էշթանութէւննե՜ 
[*ոլ֊ն հետ՝ համատեղ Թեմական: Պտագ111՜ 
մա լորտ կան փողովէ ել Թեմական lünf” 
հ ուրդէ ա տ ենա պե տն եր ո լն :

9 • — Առա ջնո րդը էրեն անմէջա կան 
եակէց ունէ առաջնորդական փոխանորդ^ 
^ երր յ

10 • — Առան ջո րգը համաթորհուրղ
ռաջթորգւս կան փո թանո րգո ւթեան 
չտկան մողովներոլն կրնայ որոշել տեղ^" 
փո թութէւնը կամ պաշտ օնա վա ր ո ւթե^
դադարեցումը փոխանորդներուն ՝ 
շուշտ եթէ լոլրջ եւ բանաւոր պատճս^ 
մը կայ -,

11 * — Առա ջնո ր դարան ի պա չտօնեւո1ւե[(
կր նշանակէ ԹեմակսՀ,, Խորհուրդի հս1՜ 
մաձ այն ութեամբ : Այս պաշտօն եաներԸ
Առա^արդի իշխանութեան, ներքեւ- 
գտնուին եւ Առաջնորդը իրաւունք 
անոնց պաչտօնին վերջ տալու Թեմակ^ 
Խորհուրդի հետ խորհրդակցաբար:

Fonds A.R.A.M
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ՆՈՐՎԱՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ ա

(Շար. Ա. էջէն)

մարմին մըն է : Առանձին կրօնական ըն
կերս։ կց ո ւթ ե ան կարգավիճակ չունի-,

<իո խանորգութիւննե րը կո չուած էն հա- 
մախմբուած սւչյսատան^ տանելու. Շ a՛֊ 
Լաններուն ԷՀ, համագործակցութեան 
ոգին զօրացնելու ա ոաթողր ո ւթեամբ :

Հ. - Մինչ այժմ որո՞նք կամ ինչե՞ր, fa- 
ղած են հիմնական խոչընդոտները թելքի 
հաստատման : Ես այսօը ինչպէ՞ս յաղթա
հարուած են անոնք :

(J . _ թեմի հաստատման հիմնական խո
չընդոտները անց՛եալին մկջ հասկնա լու 
համար, հարկ է քիրանսայի թեմին պատ
մութիւնը գիտնալ։ Րայց ին չ Որ մինչ 
այմմ դրուած է ա յգ մասին, գոհա
ցուցիչ թէ - ԱյՂ պատմութիւնը գիտակս։֊ 
նօրկն ուսումնաս իրող չկ եղած տակա
ւին : ^Լերջերս , Աարս է յ լէն Պ - Ս տ եփ ան 
Պօղոսեան Մարսկյլի հայ գաղութին մա
սին դիրք մը հր՛ատարակեց , ուր որոչ ակ
նա րկո լթ իւնն եր կ՚ընէ Պալաքեան։ Սրբա
զանին մասին իւօսած ատեն-. Այս՛ո՛ւ
ամենայնիւ քննական պատմութիւն մը 
թեմի մասին կը պակսի ել ցանկալի կ որ 
օր մը այղ գործին ձեռնհաս անձնաւո
րութիւն մր նախաձեռնէ այդ աչխատան- 

:

թեմական կառոյցի հարցր յամ ենա յն 
դէպս արծարծուած է Պալաքեան Սրբա֊ 
ցանին օրէն ի վեր ՝ 1925£5> ի վեր : 
H,/îr ատեն՝ ո՛չ այսօր աւան ձեւին նման , 
մասնաւոր՝ թ՜եմական կառոյցի մասին
ՒՕսք t-k.UJ[T 1 ամԼ ամԳ °րոլան պահան^նե֊ 
րուն եւ րխ բռնումներում յատուկ՝ Եւրո֊ 
ս(այի հայութեան համար՝ մասնաւոր 
կազմակերպչական մուռէ լ մր առաջարկք֊ 
ւաե էր՝ այղ մոտէլին վրայ րո/որ հայ 
համայնքներր մաս պիտի կազմէին այդ 
կառոյցին :

ծըը "Եւրո սլայի ^այ համայնք” կ\րո֊ 
լէ[ր այդ օրերուն , ատիկա Ֆրանսա պէտք 
է հասկցուէր . որովհետև հա յութեան մեծ 
մասր Ֆրանսա կ1 ապրէր : Հայկական փոք֊ 
րաթիւ ներկ այո ւթիւննե ր կային' Ս* ան֊ 
խսթրր ՝ Պրիւ֊սէլ՝ Մ ի լանօ ՝ : Ատոր
համար է որ եւրոպականին վրայ կր թօս֊ 
ւէը * Պալաքեան Ա ր բազան յս1լՈ11!1Ո'!J 
այԳ ձվադիրը) pufjy հետեւանք չու֊ 
նեցալ յ Պտ րծր չ չարուն ակ ուե ցաւ. ։ Փա֊
[վ,ր]քւ եկեղեցական ղեկավարութիւնն էրր 
արգելքը՝ թէ ոչ քաղաքական սյ J [ պատ֊
Խաոներ կա յին, ինծի հ ամար մութ £7/ 
եաւքերր ; Անիկ րի մկջ բացո՛ւած աոաջ֊ 
*եորդա րանր փակուեցալ եւ Պ ա լաքեան 
Սրբազան այ զրկուեցաւ Ա*արսէյլ ։ Սն֊ 
կէ ե՜տք արդէ՛ն երկար չապրեցաւ ու վախ֊ 
ճանեցալ •

Աորսէյլի թեմի պա ր ա դա քին ՝ մ ի շտ 
կք խօսուի կոնդակի մր մասին*. Անձնա֊ 
Պէ*1 դեռ տեսած ու կա ր դա ց աե չեմ ա յդ 
կոնդակը . Ըստ այդ կոնդակին ՝ կ'րսուի 
թկ Մօւրսկյյի մկջ թեմ հիմն ուա ե է կ ամ 
կ առաջարկուի որ թեմ հիմնուի*. Այս բո֊ 
J օ ր ին մասին պէտք չէ անպա չտօն տեղե֊ 
կՈլթիւններոլ վրայ հիմնուիլ՝ քուրջ ու֊ 
սո‘֊մնաս իր ութիւք պէտք է կատա րե լ ՝ որ֊ 
ս1էսդի մենք ալ դիանանք թէ թնչպէս ըս֊ 
կըսաե են Ֆրանսայի մէջ թեմի հաս֊ 
աատման ա չխա տ անքն եր ը *.

Ծիւս կողմէն՝ Տ րապիզոնի քարեղին
Պատրիարքը Որ Արմանթին երթալէ ա֊ 

ս,ջ Ծա րսէյի պաշտօնավարած է ՈԸՈՀ ա֊ 

ալ չէ յաջողած թեմական
/առոյդ Հր ստեղեել *. Այսպէս ՝ Պ տ լաքեան 

բազան ի փորձէն ետք՝ մինչեւ 1W9~
^թուականը՝ թեմի նիւթը պա շտօնա֊ 
Պկ- արծարծուած չէ Ֆրանսս, յի մէջ՛.

'/աՂգէն Կ ա թողիկո սի նա խաձե ռն ո լ֊
ամբ * մանաւանդ 1984 թուականէն րս֊ 
^ո՚է՝ թեմի հարցը պաշտօնապէս կր 
Z Արծարծուիլ՝ իսկ ա յդ մասին Լայ֊ 

գրուեցաւ թերթերուն մէջ֊. Այ֊ 
ռւ այ1 սրԼս"ւած գործին շա ր ո ւն ա կո ւ֊ 
ո . ՈԸ էր կատարուի Պ*ար եղ ին fi •

Կաթողիկոսի -րօք -, վերջ֊
՚ սյլգկս ի ըա՚գո րծե լո՛ւ համար թե֊

Րէ <

ս,1-ն կառոյցը 

լ .‘‘/՚ ^ամար կարեւորը այսօր այն կ

իր վերջնական փուլին հ ասած

կրօնական համ՛այնք մը ղեկավաըել եւ 
իրր ազգային պարտականոլթ-խց կ՛ուզեն 
մասնակցիլ, թերեւս ալ իըը անպաշտօն 
կուսակցական ներկայութիւն մը ապա
հովել, ներհամայ նքային խնդիրքներուն 
վրայ ազգեցութիւն ունենալու տրամագ- 
րութեամթ :

Պ - - Հարցումը աւելի յստակ պէտք է 
ըլլույ -, Արգեօք ըսել կ՚ուղէք թէ ֆրանսա֊ 
յՒ պէ- ծրկիր մը ուր պետութիւն ել ե- 
կեղեցի բամնուած են , ի՞նչ է եկեղեցւո յ 
դերը՛- Աչխարհիկ պետութիւն մրն կ 3)ը֊ 
բանսան ուր խղճի ազատութիւն կա յ : 
Կրօնական պա չտամ անց համար պետո՛ւ
թիւնը 1905-A Օրէնք հաստատած է» urJr^ 
Օրէ^մք՚յչն թոյլատրած սահմաններ ուն մ էջ 
կը գործկ եկեղեցի մը ։ Ասիկա կը վե
րաբերի բոլ ո րխն : Ե կեդե ցխն կրօնական ՝ 
Տ ո դեւոր հաստատութիւն մրն է ՝ որ ա֊ 
ռաքելութփւն ունի Աստուծոյ խօսքը 
յայտարարելու*. Ֆրանսւսն աշխարհիկ ,ըխ֊ 
կերութիւն խ11 է y քրիստոնեայ բոլոր 
^կ^դ^ր ինւևրը իրենց առա քելո ւթիւն ը կը 
տանին ա շխարհ իկ ընկերութեան ծոցին
մէջ*.

”Իսկ հայկականն աւանդական եկեդեցա֊ 
կան կազմակերպութիւնը կ'ենթադրէ” ՝ 
կ՚ըսէք՝ "կրօնական համայնք մը, որ Հա֊ 
յերոլ մօտ՝ մեծամա սնա բար աշխա րհա֊ 
կանն եր ով կը ղեկավարուի” • այս կէ տ\ն 
չատ յստակ չէ ինծի համար *. Հս՛J եկե- 
զեց ին որպէս մ ո ղո վր դավար եկեզեց ի ՝ 
իր կառավարման եղանակիդ մէջ աշխար֊ 
կաններոլ մասնակցութեան լայն բամին 
յատկացուցած է*. 1905֊/^ Ֆրանսայի Q֊

րէծ-քը չէ որ կը պարտադրէ ասիկա ՝ հայ 
եկեղեցին է որ կու տայ այդ իրաւունքը 
աշխարհականներուն*. Ակեդեցի մր կրնայ 
նաեւ ղեկավարման զուտ կղերապետական 
դրո ւթիւՀն մր ո ւն ենա լ ել կրնա յ դո րծե լ 
1905“/r Օրէնքի տրամ ադր ո լթի լնն երո ւն 
համաձայն * Աւստքէ աշխարհականներու 
մասնակցութիւնը հայ եկեղեցւոյ էայ~ 
նախոհութենէն կոլ գայ*. Հայ եկեղեցա֊ 
կան իշխանութիւնդ անցեալին կամեցած 
է այդպէս եւ այդպէս ալ կը կամենայ 
այսօր։ Ընդհանրապէս հայկական աւան֊ 
դո ւթեամբ՝ թեմական կա՛ռոյցները հիմ֊ 
նրւած են աշխարհականներու 2/3,-ի եւ 
հոգեւորականն երո լ Ճ/Հձ֊ի մասնակցու֊ 
թեան վրաJ î

լով հարցումին երկրորդ մասին՝ 
կր ^չէք ազդա յին պա րտա կան ո ւթեան 
պարագան ՝ լալ րյ/ար որ աշխարհական 
վարչա կաննե րր եկեղեցին ղեկավարէին 
ազգային պարտականութեան զգացումին 
զուդահեռ հոգեւոր կոչումով*. Մեր եկե
ղեցւոյ աղդային Ը,ԷԼաԼոլ հանգամանքը 
լաւ պէտք է րմ բռնել*. Երբ կորսենք ”ազ- 
ԳայԻն էկերլէցՒ" այդ պէաք է հասկնալ 
թէ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ առա֊ 
քե լո ւթիլևր յատուկ սահմաններ ունի 
թէեւ այդ սահմանն եր ր սահմանափակ֊ 
ւած չեն քրիստոնէական ա՛ռա քե լո լթ ե ան 
տեսակէտէն ։ Իսկ այդ յատուկ սահման՝֊ 
^եր րոուածը՝ Աւետարանին խօսքը Հա֊ 
յերոլ^ բերելու առա քե լո ւթ ի ւնն է ՝ ատի֊ 
կա րյ!ա՚J Հայաստանի հողատարածքին՝ 
ըյւայ Սփէ-ւռքք, ցրուէ ալ տարածքներուն 
վրայ յ Արդարեւ իր քիստ ոն է ա կան էիդ֊ 
հանուր առաքելութեան ծիրէն ^երս ՝ ինք 
մա՛սնաւոր ա՛ռաքելութիւն ուհի Աստու- 
ձ՜ոյ խօսվ?1Լ։ Աւետարանին խօսքը , բարի 
լուրը նախ եւ ա՛ռաջ բերելու հայ J-ոզո֊ 
վո ւրգին-, 'Անչուչտ իր մասնաւոր առա
քելութիւնը ա՛րգելք մը չէ որ հ ա յ եկեղե
ցին ուրիչ ազգեր ո՛ւ մօտ առաքելութիւն 
չկատարէ ՝ բայց իր պատմութիւնը այն֊ 
պէս գմ ո ւա ր պ ա տմ ո լթ~ի ւ^յ մ ր եղած է որ 
իր առաքելութիւնը միայն հայ J-սզովուր֊ 
Գէն ծ՜ոցին մէջ կրցած է կատարել*. Ինք֊ 
նապա շտպանռւթեան դի րքերոլ վ[>այ
գտնուած է պատմականօրէն իր առաքե֊ 
չոլթիլնը- վ ուցէ պատմական այս պատ֊ 
ճ առներ ով է որ հայ եկեզեց ին կը ‘Լէ» tuJ~ 
սօր "ազգային” պիտակը իր վրայ*.

"կրօնական Համայնք՛՛ի ակնա րկու֊ 
թիւե կորնէք*. Արդե^ օք մենք համա յնք 
մրն ենք Ֆրանսացի մէջ*. Այլ առիթներով 
ըսած եմ' մենք աւելի բն կեր ա կց ո լթ ի Հև . 
ներու կամ միո ւթիւններո լ հաւաքածոյ 
մ թ, ենք , քան թէ հ ամայնք :

է ! Ու մ աղթ ենք ոք այգ վերջնական փուչն 
ալ աւարտենք մինչեւ 2006, Մարտ 31, 
որպէսզի վերջնականապէս , 80-90 տարի ֊
ներկ ի վեր խօսուած UJJU նիւթը իրակա֊ 
նոլթիւձր դառնայ Ֆրանսայի մեր եկեդե֊ 
ցիներուն համար*.

Հ • - Փարիզի Կրօնական Ընկերակցու
թեան Մարտ 6-ի ընտրական տագնապը 
կրնա՞յ խանգարել թեմի հաստ՛ատման 
գործընթացը :

- Մէկը միւսին հետ կա՛պ չունի -. 
Թեմակա-j, գործընթացը միեւնոյն ձեւով 
պիաի ընթանար , այնպկս ինչպկս որ 
կ՛ընթանար անկախ' Փա ր իզեան անցո՛ւ, 
դարձերէն .

Հ- - Աւարայր 451-ի(*) պատնաոաթա՜ 
նութիւններր թեմի հաստատման դէմ', ար
դարանալի՞ են : Կրնա՞ն խանգարել թե
մի հաստատմաը գործընթացը :

Պ • ֊ Աւ ար՛այր 451՝ ի պատճառս։ բանո ւ- 
թիւնները աւել/։ անտեղի գքգռո ւթիւնն ե ր 
են լլս-յ, պատ ճառաբան ո ւթիւննե ր : //,հ
կրնայ խանգարել, կրնաք նաեւ նպա՛ստել 
թեմի հաստատման գործրնթա ցին։

կրնայ իս-անգարել ՛եթէ անոր կայքէջին 
հաղորդած բողոքները մարդիկ կարդալէ 
ետք չկար՛դան կանոնադրութիւնը-, p։u- 
րե բա խտաբար Աւա բա յր կոմ ի տէն կանո
ն՛ագրութեան ծխա՛կան բամինը առած կ 
կսւյքկջփն մկջ*, Կանոնադրութիւնը կար
դա՛լով , կարելի կ զանազանել բողոքներ 
րռւն անճչգոլթիւնր , ել դիր ք &չգեԼ ի 
նպաս՛տ կանոնադրութեան յօդուածնե
րուն, մանաւանդ արտակարգ ընդհանուր 
մոզովխերոլ քուէարկութեան, պահուն : 
Այլապէս մարդիկ կայքէ ջի բողոքնե րով 
գոհացած ել անոնց ազդեց ութեան տակ ՝ 
կրնան ի վնաս դի րքո ր ո շո լՀ աոնել ՝ խար 
թա րելով կանոնագրութեան ճշդութիւնը 
եւ խանգարել թեմի հաստատման դործրն֊ 
թացը ;

Իսկ անիկա թեմի հաստատման ի նպաստ 
Գ^ը ^_բ^այ ունենա լ իր ստեղծած հետա֊ 
քըըքրոլթ^ան պատճառով . Իր գործա֊ 
ծս/ծ զգայացունց վերտ առո լթի լնն երր ՝-• 
«Հայ եկեղեցին վտանգուած * • •> ՝ «Հայ 
եկեղեցւոյ հաւատացեալներու պաշտ֊ 
սլան յանձնախումբ» ՝ «fi ոմիւնօթ ա ր իղմ» ՝ 
«fi [է ր ի քա լի գմ » ՝ ՀԼաիսիթէ՝» եւայլն՝ ան֊ 
տա ր բեր չ^ն թ ո դուր մարդս • ա ր դա րե լ 

այմմէակա՚ն եւ հրապուրիչ բառեր՝ ո֊ 
րսնք կ1 'արթն՛ցնեի։ անտ ար րերնե բու հե֊ 
տաքրքրութիւնը, ել այդ մարդիկ որոնք 
միտք ՛անդամ չունէին կանոն՛ագրութեան 
յօդուածները կարդալու , կը մզուին մօ
տէն հետա քրքրուելու կանոնագրութեան 
յօդուածներով, ել խելքը գլուխը ընթեր
ցողը արդէն կը հաստատէ թկ Ալարայր 
451-ին ստեղծածը ուրիչ բան չէ եթկ ոչ 
անտեղի գրգռութիւն Հայ Առաքելական 
եկեղեցւոյ ծոցէն ներս :

Աոն-Ալփեան չրջանի եկեզեցիներու ան
գամներ ուն մեծա մ՛ա՛սնս ւթիւնը հեաա- 
քըբքրուած ըլլալով առաւե լա բար Ալա. 
րույր 451֊ ի գանգատներով, արտակարգ 
ընդհանուր մողովներոլ ատեն լուսաբա- 
նութիւՍներ պահանջեց ք որոնց շնորհիւ 
կանոնագրութեանց փո փոխ ո ւթիւնն ե րը
ջախջախիչ մ եծամ ասն ո ւթե ամբ քո լկա ր֊ 
կրւեցան i

Ահա թկ ինչո՛ւ կ՚ըսէի թէ կթնա յ նաեւ 
նպաստել թեմի հաստատման գործընթա
ցին-,

Հ - - Ենչպէ՞ս կը տեսնէք եկեղեցւոյ 
դերը Ֆրանսայի մէջ , Ուր աշխարհական 
ու կրօնական ոլորտները իրարմէ ան ջ Աւլո
ւած են պետական օրէնքով. իսկ հայկա
կան աւանդական եկեղեցական կազմա
կերպութիւնը կ ենթադրէ կրօնական հա
մայնք մը, որ Հայերու մօա, մեծամաս- 
նարար աշխարհականներով կը ղեկավար- 
ւի : Ենք նին հակասական չէ՞ այս կար
գադրութիւնը : Եւ դեո աշխարհական 
վարչականները, անպատնաո. հաւատաց
եալ ալ կրնան չըլլալ, ու կը յալակնին

Հ • - Եւ ցանկութիւնը համայ նք մը ըս- 
տեղծելն է, այնպէս չէ՞ :

9 • - Աւելի պիտի ուզէի ըսել ցրուեալր 
մողո՚վելոլ ցանկութիւնդ, է , „ը կրնա յ 
րն կե րակց ութի ւննե րը կամ միութիւն, 
ները համաթյք դարձնելու առաջնորդել-.

Համայնք բառը կը նչանակէ բոլորը, 
ամ էնքը : Մ եր պար ա՛փային , օրինակի հա

ար , անոնք որոնք ց ե գաս պանութ են՚էն 
մազապուրծ եկա-յ, ասպետական Ֆրանսա֊ 
ձի հ ող^՚ն վյրայ կայք հ ա ս տ ա տ եցին , քով 
ըովի ապրեցան թաղերու մէջ, մչակու֊ 
թային նոյն տո լեա թ։ ե րո լ վրա յ ներքին 
իրենց յատո՛ւկ կեանքը ստեղծեցին նոյն 
լեզուին մէջ, նոյն ա լոմն գո ւթ իւնն ե ր ոլն 
ձ՚էջ * Եկեզեց ի կառուցեց ին . կրօնա՛կան 
ա՛նմիջական առօրեայ իրենց կարիքներուն 
գոհացում տալու հա՛մար. 'ծիսական կա
րիքներ (կնո՛ւնք, հարսնիք, յո լղար կա- 
ւորութիմւ։, եւլն.) : Ասոր զուգահեռ ,
ինչպէս կը տեսնէք, մեր եկեղեցին չ1 
կրցած քր իսաոնէա կան հարցերով զբա. 
էՒլ՛- Ջեմ կրնար ըսել որ բնաւ չէ զբա
ղա՛ծ կա դմա կե րպո լած ձեւով : Որոչ եկե
ղեցա կան 1։ ե ր , որոչ չր ջանն եր ո լ մէջ իրենց 
հա՛սկցած ձեւով փորձած թ, քրիստոնէա
կան գա ս րն թա՛ց բն՛եր ստեղծել իրենց չրր-՛ 
ջապատէն ն՛երս։ Րայց եկեղեցի՛ն թյղ- 
հա՚Արապէս գա՛ս աւանդո լթի լեն ե ր ո լ կամ 
Աւետարանի մեկնութեա՛ն ել այլ գիտե
լիքն՛ե՛րու ծրագիր մը կա դմա կե ր պած չէ :

Ւսկ ինչ կը վերաբերի կրօնական ընկե
րակցութեան վարչականներուն , որոնք 
կրնան անպա յմ ան հաւատացեա լ չըէչա լ , 
թէեւ կ՛՛՚ըսէք կրօնական համայնք մը կը 
ղեկավարեն։ Թոյլ տուէք, ճչգում մը 
կատարեմ ։ Մենք կրօնական համայնք մը 
չենք Ֆրանսայի մէջ, այլ աչխարհիկ։ 
Եկեղեցին ալետարանելու առաքելու
թիւն մը կը տանի։ հայ աչխարհիկ հա֊ 
•ււյյվբս կան ո լթետն մէջ՛- Եկեղեցի-լ, աւե տա֊ 
բանումfi առաւելութեան ճամ բուն վբսպ՝ 
էբ 1/00 տա բո լան աւան դո ւթ խ լնն ե ր ը մի֊ 
ամ՜ամանա կ կբ փոխանզէ նորահաս սե֊ 
բունդին *. Ո րպէս դարաւոր ա ւան դո ւթ ի ւն ֊ 
ներու տէր հաստատութիւն մը՝ շա՝տե֊ 
րուն համար եկեղեցին հայ ինքնութեան 
հանդիպելու տեղն է ՝ մանաւանդ հայ և֊ 
կեղերին շտեմարանն է նաեւ Հայոց 
պատմութեան . բոլորս ալ գիտենք որ մեր 
աԳԳամէն պատմ ութ իւնր ել եկեղեցական 
պատմութիւնը անքակտելի կերպով իրա֊ 
րոլ շա ղա խ ո լած են :

Անոնք որոնք հաւատացեալ չ.ր յ / ա լո վ կը 
ցանկան ծառայել հայ եկեղեցւոյ վարչա֊ 
կան կե անքին ՝ շատ հաւանաբար իրենց 
մտքին մէջ մշակութային տարբերակը 
նկատի ունին աղդային պատմ ութեան 
ճամբով*. \յման պարագայի "էթիկա” ու֊ 
նենալը կը դառնայ կարեւոր*.

Օանկալի^յ այն պիտի ըլլա ր Որ կրօնա֊ 
կան >լխկե րակց ութի ւննե րու ա շխա րհ ի կ 
ղեկավարները "րոչ չափով դաստիարակ֊ 
ւած ըլլային՝ տարրական գաղափարներ 
HL տեղեկութիւն ունենային եկեղեցւոյ ու 
Հայո9 պատմ ութեան դլխաւո ր դէ պքեր ո լ 
մասին : րօնական նիւթերու մասին ՝ չեմ
րս ե ր խորունկ ծ ան օ թ ո ւթ ի ւն ՝ բա յց առ
նուաղն տարրական ծանօթութիւն ՝ որ֊ 

nFnt. ^ասկացողութեան>բ կարենա֊ 
յին ղեկավ արել մեր եկեզեց ին *.

Ջեմ ըսեր որ աշխարհականներուն մէջ 
չկան մարդիկ որոնք տրամադիր չեն դաս֊ 
տիարակուելոլ կրօնական խնկերակցոլ֊ 
թիւններու վար՛չական պատասխանատու֊ 
ո ւթե ան գլուխր անցնելու համար։ ՄՒ ԼԱ 
էո ղմ էն ևէեղեցջ,ն tu Լ հ՛ետամուտ պէտք է 
Ը1լայ եկեղեցւոյ առս։ քԼ լտ կւսն գործին 
օգտակար հանդիսանա լու պատրաստա
կամ ա չխարհա կաննե րու պատրաստու
թեան ձեռնարկին մէջ՛.

Գալով ՚ ‘ կո ւս ա կց ա կան ներկա յութեան" , 
այսօրուան օրս այսպիսի վիճակ մը չր- 
կայ , որովհետեւ եկեղեցւոյ դործերուն 
հանդէպ այնպիսի անտարբեր ո ւթի ւն մը 
կայ որ յա՚ճաիս սլա ր տ ա ւո րո ւած կը զգանք 
մարգոց դիմելու, աղաչելու որ թեկնա
ծու դառնան եկեղեցական վարչութեան։

Անցեալին կուս ա կց ո ւթի լեն եր ը ե ի) է
նման մ իտ ո լմն եր ո ւնե ց ած են ու փորձած 
են կուսակցական ազգեցութիւն բանեցը֊ 
նել եկեղեցական վարչական կեանքին 
^ԷՒ_։ այսօր մամանակները փոխուած են։ 
Լիոնի մէջ բախտ,ը ունեցած եմ ճտնչնա֊ 
լու Պ * 8 ո վհ անն է ս Հաբէլեանի ՝ Տիդրտն
Զէբիեանի նման կուսակցական ղեկավ ա ր֊ 
ներ որոնք Լի ոնի եկեղեցական վա ր չո ւ֊ 
թեա^յ մէջ գործած են զուտ եկեզեց ական 
գա ղափ ա րնե ր ո վ : Րն աւ եկեղեցական մբթ֊ 
նոԼորտր չեն խանգարած իրենց կո ւս ա կ֊ 
ցական գաղափարներով. Պ* Հաբէյեանը 
մանաւանդ երկար մամանակ անշահա֊ 
խբնդրօրէն ծառայած է եկեղեցիին իբ֊ 
րեւ դպրապետ : Օրինակելի ՝ եկեղեցա֊ 
ոէր անձնաւորութիւն մը՝ որուն յիշատա֊ 
կը անթառամ պիտի մնայ Լի ոնի եկե֊ 
ղեցւոյ պատմութեան մէջ։
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Հ • - Ե՞նչպէս կը սահմանէք եկեղեցւոյ
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գերը սփիւռքահայ ութեան կեանքին մէջ : 
Յօդուածի մր մէջ > "1700ամեակի Սեմիս 
ճանչնանք Ֆրանսա յ ի Հայ Առաքելական 
Եկեղեցիները", կ՚ըսէք* "Եկեղեցին հա
մայնքին մէջ կղզիացած միալարի մը վե- 
րածուած է • երր ան իր կոչմամր աաա- 
քելութիւնն ունի ընդհանրական դեր կա
տարելու գաղութին մէջ" • ի՞նչպէս կը 
սահմանէք այդ ընդհանրական դերԸ :

9 • — Այս հարցումով զիս կը մղէր անդ
րադառնալու երեւոյթներու , որոնց ո ր ո ճ 
Լափով ան դրուդս՛րձս՚ծ եմ անց եա լին :

Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ զաւակ' 
Տերանսայի Հայը կամ Հայ Տ) րան սաց ին 
պարտաւոր է զանազանելու ՛երկու հան
գամանքներ : Առաջին' կայ Հայ Առաքե
լական Ընդհանրական Ա • Եկեղեցին՛. Երկ~ 
րորդ' նոյն այդ եկեղեցին կայ իրրեւ կը֊ 
րօնա կան ըե կե րա՚կց ո ւթ խ ւն , իբրեւ ֆ՚բ֊ 
րան ո աէլան ընկերակցութիւն մը. Երբ 
մէկը կը մկրտուի հայ եկեղեցւոյ սուրբ 
աւազանին մէջ՝ այդ պահէն սկսեալ ան 
կր դառնայ հայ եկեղեցւոյ զաւակ : Որ
պէս ա յդպի ս ին մ կրտեա լը վարդապետա
կան , կրօնական , հոգեւորական իր բոլոր 
կապե րը կը էլնքէ հայ եկեղեցւոյ դարաւո ր 
կանոններուն հետ : Այսպիսի կապեր եկե
ղեցւոյ համայնական ն կ ա ր ադր ին հետ ու
ղերս ունին , սա առաջին պարագան է : 
Մինչդեռ , երկրորդին պարադային , եկե
ղեցին որպէս ընկերակցութիւն , չակե
րտ կցա կան կապեր էլը հաստատէ , ել այդ 
կապերը աւելի մասնաւոր են ել ոչ թէ 
համայնական : Արդ՝ համայնքին մէջ կը 
դիտուի իբրեւ միաւոր մը՝ որեւէ այլմի- 
ո ւթե ան մը պէս ։ Բայց եկեղեցւոյ զա
ւակները կրնան տյս միաւորիդ համայնա
կան նկարագիր՛ը բարձր պահել եթէ գի
տակցին անոր ընդհանրական հանգա
մանքին՛. Եկեղեցւոյ կղզիս՛ ցա ծ միաւորի 
մը վերածուիլը չի բխիր անպայման ֆը֊ 
րանսակա’լ1 ընկերակցութիւն մը ըլլալու
հանգամանքէն՝ որովհետեւ եկեղեցւոյ Ա՛
մէն զաւակ կրեայ անդամադրուիլ այդ 
րնկերա՚կցութեան , պահելո՛վ անոր ընդ
հանրական նկարագիրը՛. Կղզիացումը յա
ռաջ կու գայ հոգեւոր՝ կրօնական ներ
քին կապերու թուլաց ում էն. ինչպէս զա
ւակ մ ը որ կր /խէ Ւբ ենողքը՛. Արդեօ՞ք 
հայ հալաքականութիւնր կը վախնա յ զօ
րացնելու իր կապեր ը եկեղեց ւո յ հետ ՝ մի 
գուցէ մտածե/ով թէ սերտացումը տեղի 
տալ աշխարհիկ գիմագիծի ՛վերացման եւ 
համայնքը վերածուի կրօնական համայն- 
քի ՛. .Եկեղեցւոյ մտադրութիւնը չէ սա
կայն համայնքին ա չխարհիկ դիմագիծը 
փոխել՛. Կաթողիկէ եկեղեցին , օրինակի 
համար՝ աշխարհիկ ընկերութեան մը եռ
ցին մէջ ՝ մտահոգուած է հոգիներու փրր- 
կութեան աշխատանքով . Հետամուտ չէ 
երբեք ընկերութեան կրօնական դիմագիե 
տա լու ï

Հ . _ ՜Ի՞նչ պէտք է ըրայ արդի հայ եկե
ղեցականի մը կրթութիւնը , դիմագրաւե
լու համար 21րդ դարու գիտականապէս 
գերցարդացած , տնտեսապէս հսւմաշխաը- 
հայ նացած ա?խաոհի մէջ , ընկերային 
բարդ ու րազմարնոյթ խնդիրները :

Պ՛ ֊՛Ներկայիս մեր եկեղեցին բախտը 
ունի որ հոգեւոր ճեմարաններէն ելաե իր 
եկեղեց ականներ ուն։ րարձր մակարդակով 
կրթութիւն կը ջամբէ՝ զրկելով զանազան 
համալսարաններ (Աինդլիա ՝ {կրանաս ՝ Ա֊ 
մեր իկա՝ Գերմանիա ՝ Պելմիա՝ իտա/իա՝ 
քիուսաստան եւ ուրիչ երկի րնե ր) : Վեր
ջապէս Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ դըպ֊ 
րանոցներէն շրջանաւարտ եկեղեցական
ները բախտը ունին իրենց բարձրագոյն 
ուսումը շարունակելու աշխարհով մէկ 
ցրուած զանազան համ ա / սարաններ ո ւ 
մէջ՝ հաղորդ դառնալու ուրիշ եկեղեցի
ներու կրթութեան մեթոտին՝ ձեւին՝ ար
դիականացած աչխատանքներուն :

Աեր եկեղեցւոյ իշխանութիւնը լուրջի 
արմևեյով ընկերութեան պահանջներուն 
համապատասխան եկեղեցականներ պատ
րաստելո՛ւ հարցը՝ ինչպէս ըսի t նա խաձեռ֊ 
նած է արդէն տարիներէ ի վեր եկեղեցա
կաններուն բարձր կ ր թո ւթ իւն ջամբելու : 
Բայց անիկա կը հսկէ ել ուշադիր է նաեւ 
որ րարձր կրթութեան սիրոյն տեղի չու
նենալ հաւատքի անփոփոխելիութեան 
տե՚րյատուո ւթիւն՛. Գիտական զարգացում - 
ներր՝ ոճային փ ոփ ո խութ իւննե ր ը ՝ ն ո ր ե- 
րեւո յթներու յա յտնա բեր ում ը նսեմացնե-

լու չեն երբեք անփոփոխելի քովանդս 
կութիւնը հաւատքին ։

յայտագրի մը մէ/՝ հոն արդէն եկեղեցա
կանը իր մասնակցութիւնը պիտի բերէր՝ 
ինքնաբերաբա ր եկեղեցականը տյդ նի՛ւ- 
թերով կլան ո ւած պիտի ըյլտր ։ Եկեղեց ՛Ա
կանը վայր չունի նման հարցերու չուր ջ 
իր մտքերը արտայայտելու։

Հ . - Եկեղեցականը չի՞ կրնար եկեղեց
ւոյ թեմէն արտայայտուիլ այդ նխ-թե- 
թու մասին :

Պ • — Այո, ԸայՅ անիկա չատ անհատա֊
կան կե ց ո ւածք կրնայ րէԼա է ՝ Ե ր բեմն եկե֊ 
ղեց ականը իր անձնական տեսակէտին մէջ 
կրնայ զգացական սխա լներ գործել* Օ֊ 
րՒն ա կ' հետեւելով քոյր եկեղեցիներուն 
այսինչ արտայայտութեան այնինչ բա- 
նաձեւո՚ւմին ՝ ինք ալ նմանօրինակ արտա֊ 
յա յտ ութիւն մ ը կ' ունենա յ :

0 րինակի համար դիակիզում ի պարա
գա յին 'ենթադրենք որ եկեղեցական մը իր 
դլուխէն որոչէ ոը՛ պիտի երթայ ել հրկի- 
զարանին մէջ աղօթք մը պիտի ընէ , բան 
մը ո ր ե ի ս ա րան ին մէջ դո յ ո՛ւթ ի ւն չու
նի ել թոյլատրուած ՚ Ուրեմն՝
հարցերը պէտք է որ պաշտօնական 
մարմ իններու մէ/՝ մողովներուն մէ/ 
դան ել եկեղեցականը իր մ ա սնա կց ո ւթ ի Լ ֊ 
նր բերէ ե՛ւ նախ հո՛լ, իր կարծիքը արտա
յայտէ՝ որմէ ետք՝ բեմերէն կարենայ ինք 
աւելի յստակ դիըքո ր ո չուած Ըէէա / ձ՜ւ. ար
տայայտուիլ. Աետոյ՝ պէտք է այդ նիւ֊ 
թերը ապրի ու խօսի ել ապրելու համար 
պէտք է որ ապրեցնէ եկեղեցական կեան

քին ^ջ ՛

Հ . - Հաւատքի կրթութիւն կա՞յ :

Պ • — Այո՛ , հաւատքի կրթութիւն կայ ։ 
Բայց կրթութենէ աւելի պարզել մըն է 
անիկա՛. Այդ պարգեւը ամէն մարդու 
տրուած է յ Կրթութիւնը կը ծառայէ ա֊ 
նոբ յա յտնա բեր ո ւմին ՝ ել կրթութեան
զանազան ձեւեր կան ՝ ինչպէս օրինակ իմ 
պարագային ՝ հօրս կը պարտիմ հաւատքի 
յա յտնա բեր ո ւմս ։ Ան , մանուկ հասակէս ՝ 
մօտէն կբ ՀԱկէր հաւատքի քայլերուս ։ 
Ինծի համար անկարելի բան էր բացա կա
յիլ կիրակնօրեայ պատարագներէն ՝ ձեռ
քէ ս կը բոեէր եւ ամէն կիրակի իրեն հետ 
կը տանէր եկեղեցի ։ Ա ի չտ զարմացած
եմ թէ ինչո՞ւ եղբայրներուս հետ միևնոյն 
ձեւով չէ վարուած ՛. Անոնք ազատ էին բա
ցակա յելու՛. Եկեղեցի յաճախե լո լ ս տի պո - 
ղութիւնը հետզհետէ մէջս սէր մը արթըն֊ 
ց՚ուց կրօնական .ա րա ր ո ղո ւթի լեն ե բու հան
դէպ՛. Տետագային դպիրներո՛ւ չարքն ան
ցայ և մամ երգո ւթեան ց ընթա ց քին բերած 
գործօն մասնա՛կցութիւն՛ս սերտ կա սլ մը 
ստեղծեց հոգեկան ա չ խա ըհ ի ս մէջ Աս
տուծոյ հանդէպ՝ եկեղեցւոյ հանդէպ՝ 
ա յն աստիճան որ 14 տարեկանիս արդէն 
մէջս սկսալ բողբոջիլ եկեղեցական դառ
նալու կոչում մը՛. Եթէ հայրս հաւատքի 
կրթութեանս չհսկէր՝ թերեւս դմուար 
ըլլար ինե ի համար զայն՛ յա յտն ա բեր ել :

Ուստի հաւատքի՛ յայտնաբերման ծն ո - 
զական կր թութեան ձև՚լ, է իմ մ էջբեր աես : 
Բայց ամէն անգամ չէ որ այս օրինակը 
յաջողութիւն կը դտնէ . ր ճանչնամ եր
նողներ , որոնք հօրս չափ ճ[՚րէ Ղ"՛ող■- 
րած են իր՛ենց զաւակներուն հաւատքի 
կր թութեան ՝ չեն յաջողած . Անհ ատը 
անձնիշխանութիւն ունեցող է՚"կ մ ըն է , 
հակառակ ի գորե դրուած ամէն կրթու
թեան 5 U1 յ մերմել հ ա ւա տ քին պար֊
•թ՚բ-՛

Օրինակներ չեն պակսիր ընտանեկան 
ճամ,բով հաւատքի կրթութեան մասին՛. 
Եղ ած ե1/, մեծ մայրեր որոնք հաւատքի 
օրինակներ հանդիսացած են } իրենց կեն֊ 
ցաղուԼ լ աղօթելոլ կերպերով իրենց զա֊ 
լա կնե րուն ո լ թ ո ոն իւկն ե րո ւն , որոնք մա֊ 
ռանդելով այ՚դ թոէո[էԸ> Ւը^նց մշա
կած են հոգեւոր արմէ քներ :

է* ս կ հա ւատքի կրթութեան եկեղեցա֊ 
կան ճանապարհք կայ } որ գլխաւորն է $ 
ուր հոգեւորականն է որ մեծ գե ր կր խա֊ 
գայ-.

Հաւատքի գիտելիքներու ուսուցումը 
եկեղեցին կու տայ մարդուն ել այսօր 
տյդ դիզելիքներու ուսուցումը կը կա֊ 
տարուի րարձր մակարդակով *.

fi այց գուցէ մտածէք թէ , որ այդպէս 
է՝ ին չո*՝ւ քրիստոնէա՛կան աչխարհի մէջ 
հա լա տքի տագնապ կա յ • ^ատ պարզ է î 
Հաւատքի գիտելիքներու մտաւորա՛կան 
զա րդա ց ո ւմը րաւական չէ : Հաւատքի կո֊ 
չումն է կենդանի Աստուծո յ հետ կեանք 
ի րադո րծե լ : Գիտե յ իյՏներ ր կր նպաստեն 
զԱստուած /աւ ճան չնա լ ո ւ ել ճանա չու֊ 
մր կը մղէ Աստուծոյ հետ աւե/ի մտեր֊ 
մ անա լու : Եթէ կ այ դիտե լիքը եւ բացա֊ 
կայ է կեանքը ՝ կր կաղայ հաւատքի դո ր֊ 
ծունէոլթիւնը : Կա՛ն ակադեմական բարձր 
մակարդակով աստուածաբաններ , բայց 
կ՚երեւի հ ոգեւոր վարպետները կր բա֊ 
ց ակտ յին .

Հ . - Ըսենք , եթէ ծուխի մակարդակին 
խնդիրը այսպէս կր ներկայանայ , րայց 
րարձըաստինան եկեղեցական մարմիննե- 
րոլ կողմէ ալ այս նիսթեթը չեն արծար
ծուած , որմէ մեկնած ծուխի մակարդա
կին ալ արձագանգ գտնէ :

Պ • - Տեսէք , թեմական կազմակեր֊
պո ւթեան ա ռաւելո ւթի ւններէն մէկը ախ 
պվւ տ fi ր / !ա J որ նման հարցեր երր թեմա֊ 
կան մողովներուն մ էջ ծեծուին , հոդեւո֊ 
բտկանները^ ծխատէր հոգեւոր հովիւնե֊ 
րր արդէն ի պա չտօնէ անգամ ՝ԸլԼսԴուԼ 
վարչութեան ՝ այդ հարց եր ուն քննարկու֊ 
մին ինքն ա րեր աբա ր ներկայ պիտի ըլ֊ 
լան ու մասնակցութիւն բերեն :

ֆրանսահայ կրօնա կաք, րևկերակցոլ֊ 
թիւններու այմմ ո լ կան ոնա դրո լթիւննե ֊ 
րուն մէջ ընդհանրապէս հոգեւորականի 
պարտաւո րութիւեներու եւ պա րտակա ֊ 
նութի ւննե րու մասին մասնաւոր րամին 
մր չէ յատկացուած î f1 սկ անոնց վարչա
կան կազմին մէջ մաս եւ րամին չունենա
լը կր հասկցուի անով որ 1905/r 0 րէն քին 
համաձայն վճա րեա լ պաչւոօնեայ մը ի֊ 
բալո ւնք չունի մաս կազմելու վա ր չական 
մարմնին։ Օրէնքին այս տրամադրութիւ
նը կիրարկելով հոգեւորականը վարչա
կանէն վերածուած է պարզ պաչւոօնեայի y 
կամ գործաւորի մր։ Հոգեւորականին 
նիւթապէս վարչական ի չխ ան ո ւթեան են
թարկուած րլլապասրճառ դարձած է 
որ ան ի՚եքԳՒ^Հ մեկուսացած զգայ եւ 
վերածուի ծիսակատար պաչտօնեայի : 
*Լյման հ ո դեվիճա կներ բնականէսբար կ^ ազ
դեն նաեւ հ ոգեւո րա կանի հովուական ա֊ 
ռաքե լութ եան կամ պա չտօն ին Հ/ր'ա J * 
նաեւ հոգեբանութեան : Հո դե ւո ր ա կա ն/
հ ով ո լական կեանքի հ եղինա կո ւթեան վե
րահաստատման համար թեմի կանոնա
գրութեամբ լաւագո յն մ իջոց ը համարուե
ցաւ զինք վարչական կազմ ին մէջ ներգր֊ 
րալել իրեն առաքելութեան պա շտօն ին 
արտօնած սահմաններուն մէջ y առանց 
խախտելու այսօրուան վարչաձեւի աշ
խարհիկ եւ մողովրդավար դիմագիծը*

Հ • _ Հոգեւորականի հեղինակութեան 
վերահաստատման համար ֆրանսահայ ըն
կերութեան մէջ , ի՞նչ քայլեր պէտք է 
առնուին (Թեմի կանոնագրութեան կա
րեւոր տրամադրութիւններէն մէկը , թիւ 
8 յօդուած) ï

Պ . - Հոգեւորականի հեղինակութեան
բարելաւումը միայն հոգեւորականի կեց֊ 
ւածքէն կախեալ չէ : Փոխադարձ է : Այ֊ 
սինքն՝ անոր պատճառը նաեւ մեր կրօ
նական ընկերակցութիւեներոլ աշխար
հական վարչականներն են՝ որոնք չեն 
հետաքրքրուիր այլ նիւթերով քան միայն 
նիւթականի մատակարարութիւնը ել եր
բեք հարց չեն դներ Ֆրանսա յի իրենց ապ
րած քաղաքներուն մ է/ արծարծուած նիւ֊ 
թերը վերարծարծելու մոդով ական սեղա
նի վրայ՛. Ուրեմն հոգևորա՛կանն ալ կը հե- 
աեւի այդ ՛խիճս,կին : Եթէ երբեք պատա֊ 
հէր „ը այգ նիւթերը սեղան բերուէին

մեռտնդ Լփրաթւ՚քան') չեն՝ կապոլւԱ 
ծութխւն ՛մը ո՚ւէփն իրենց եկեղեցիին^ Ա1ղ 
զազրական ճանապարհով յ Հետեւաբար 
այդ տեսակէտ՛։ վ եկեղեց ին կը տարրէդ 
տ՛եղւոյն քոյր եկեղեցիներէն՛.

Իսկ բաղդատելով քոյր եկեղեցիների 
մէջ տարուած հոգեւոր չա րմո ւմներ 
առաքելական իմաստով ետ ենք. ինչ,ղկԱ 
կրօնական դաստիարակութեան պարա_ 
զային՝ երիտասարդներուն հետ ifonfi 
չփուելու առումով՝ յատո՛ւկ ծրագիր J.՝ 
չակել , խան դա վառել ՝ յատուկ հանդի՝ 
պումներ կազմակերպել ել այլ ձեռնարկ՝ 
ներու պարագային ՝ մենք քոյր եկեղեցի՝ 
ներուն բաղդատած բաւական։ ետ ենք.

Հ . - հ՞նչպէս կը տեսնէք Հայ Աոաքլ, 
լական Եկեղեցւոյ հոգեւոր կեանքը Հա_ 
յաստանի մէջ , 70 տարուան սովեսւակաՏ 
համայնավար իչխանութենէն ետք:

Պ՛ ֊ Հայաստանի մէջ հայ եկեղեցի'ւ, 
հոդեւո ր առո՛ւմով բարձունքներ նուաճե. 
լու րևթա ցքի մէջ է : Այդ նուա ճոլմնելղւ 
տեսնելու համար պէտք է առարկայական 
ըլլալ եւ մէկդի դԱ՚ել կանխակալ աւէէև 
կարծիք՛. Գէո րգեան ճեմարանի նախկին
չէնքր որ բազմաթիւ աշակերտներ կրնաք 
ընդունի լ՝ նեղ կոլ գայ արդէն՛, տեղ 
յ^/ք/յ : Ա ելա նի մէջ Վրսդգէնեան գպր ան ո՛ 
ցր} որու նա խաձեոնո զն էր Գ֊արեդին p. 
Ամենայն Հայոց ՛կաթողիկոսը} երբ Արա
րատեան թեմի առաջնորդական փոխանորդ 
էր $ դարձեալ լեփ՛՜ լեց ո ւն է * Գպր եվան օ 
մ րն ալ Գիւ֊մրիի շրջանին մէջ կը դորեէ 
Այս երեք հոդեւո ր կր թօճա խնե ր ու ուսում, 
նական ծրագիրը րարձր մա կ ա րդա կ ի վրւպ 
կը գտն՛ուի ե լաւագոյններէն կը համար, 
՛լին անոնք բաղդատմամբ Հայասւ/րան^ւ 
միւս վ ա րմա ր աննե րուն : Գպր ո ւթեան ար 
վա րմա րաննե րուն մէջ կ դաստիարակուէ 
եւ կր պատ րաստո^ւին երիտասարդներդ 
որոնք պիտի ըլլան վադոլան մեր եկեղն֊ 
ցականները։ յանիմաց ո լ բարձր դար. 
դա ցում ի տէր այս կղե րականնե 
տսնէական հաւատքի ղօրութեամր պկտ^ւ 
յաջ ո զ ին հ ոգեւո ր նոր շունչ բերել հայ 
ազգի զաւակներուն î Ասոնք պիտի մշա
կեն հոգեւոր անդաստանը 5 պիտի հերկեն՝ 
ցանեն լաւ հունձք ձեռք բերելու նպա. 
տակով ։

^քա / էլ ր եւան ի աստուածաբանական հա- 
մալսարանր ուր կը պատրաստուին կք10՛ 
նական նիւթեր դասաւանդելու ուսուցա
ներ եւ ուսուցչուհիներ։

Պետական վ ա րմա րաննե ր ո ւ*ն կք1՝
րօնքի դասեր հաստատելու ծրս*դիրո,1 
եկեղեցին մօտէն զբաղեցաւ եւ հսկա,քա' 
կան աշխատանք կատա րեց քրիստոնէական 
դասագրքեր պատրաստելով եւ հրատս՛ 
րակե լով ։

Կարելի է դեռ երկա րե լ չ^Ը՚^Ը րաղմԱ1'
թիւ ա՚յն նախաձեռն ութ ի ւննե րուն որոն/

նպատակն է մողովուրդը ^Ա'"
տիարակել հոգեւոր արմէքներով ։ Վի ա 
փառ Հա յ րապետ ին առա՛ջնահերթ ^,րԱ1 
հ ոդո լթիւննե ր էն է հոգեւոր կեանքի Պ' 
խումարում ր՝ որուն համար ունի չաա մ 
ծ րադի բներ 5 որոնց իրագործումով ւԱ 
պայման կա րե / f պիտի ըյ/այ դիմակ'111 

ա ղան դա ւո ր ական չա րմում՝ը Հայասաա
մէջ։

Էսկ հոգեւորականը իբրեւ վճա րեա լ 
պաշտօնեայ այս պարագային կ''ենթար
կուի մատակարար մարմնէ մո զո ր թեմը 
նախատեսած է հիմնել իր հաս տատ ու֊ 
մ էն ետք ։

Հ . _ Հսւյ br օսւսւյւ f^jp հ՚կէւլեցինհրոՆ 
հեսւ թօսւլդրսւռած, ի՞նչ սւսաւՆւոՆթ-իւն ոն 
ւցսւկրսս կը սւեսնէք Հսւյ Աււաքնղսւկսւն Ե- 
կեւփցՆոյ գոըծ^ւքւէօւՆթ-եսւն ոն կազմա» 
կերպութեան մէջ :

Պ* — Հա յ Առաքելական Եկեղեցւոյ ա֊ 
ռաւելութիւնը այս պարագային այն է որ 
մեր հ աւատացեայն ե րր նոյնիսկ եթէ ջ^ր֊

(*) "Աւռւըս՚յր 451" - "Հայ Ս^աքե^Կ®5 
եկեղեցւոյ հաւատացեալներու սրոշս™!111 
նութեան կոմիտէ"ն յայտնարերուա^ 
համացանցի վբայ ուր հանդէս 
"Մեր եկեզեցխն վռս՚նգխ W® J
ւած անստորագիր խմբագրականով •
րոզչական նպատակ մատնող ձեոն®! f 
՞հիսի եկեղեցւոյ վարչութենէն կաք? 
անդամներու նախաձեո նութիւնը կք f 
ըլլալ • անոնք հակաոակ են Ֆրանսս^ P 
մին հաստատման շրջագիծէն ներս 1 
րու կանոնագրով նախատեսոււած 1ս^ 
կան հովիւին ի պաշտօնէ Կրօնական t 
կերակ զութեան համանախագահ ն21Ա1 J 
ւելու տրամադրութեան : (՞հիսի Կր°^՝1 
ընկերակցութեան շփոթին մասին 
եալ լուսաբանութեան համար աե ս ՚ 
րանսայի Հայ առաքելական եէեՕ^
թեմին երկունքը" ["Յառաջ 
ւար 6] , Ժ ■ Ջ • ) : I
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ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆԻ

«ԵՐԿՈՒՄ» ՀԱՏՈՐԻ ԸՆԹԵՐՑՈԻՄՈՎ.

^յատմւււ^ււնը սլա տմ եէ ՝ ա յ սինքն պատ֊ 
մութիւնը զրկել իր կազմարար տա ր ր ե֊ 
րից > ^r/֊ րէա կա տ ա բ ւո ւմ կ է, գոհա զ ո ւմ 
այն հարցումին՝ թկ V,Z,Zz«/2>// է^նչի ժտ սին 
կ՝ նաեւ այն նպատակով՝ որ հաւանական 
ընթերցողը ամփոփում է/ միջոցով ծանօ֊ 
թանայ ել հաւանելու դկպքում նա
խաձեռնի ընթերցու մը, աոնուազն ՝ ե ր - 
բեմն յաջողած գրբի վեր՛լուծ ո ւթի ւննե րը 
Tl ՐՈ 6Տ եր ում աււաջնոր գլում են այգ րո ֊ 
կըղրունքով :

Սակայն՝ ոչ ան սլա յ մ ան ա յդ սկգրուն֊ 
Հով՝ այլ ընթերցումի թելադրանքից ել
նելով կ միայն որ կարելի կ կեդրոնանալ 
նշուած տարրերի վրայ՝ որոնք որպկս 
՚ հ^չպէս" ինքնին աւելի խօսուն ել յատ
կանշական են՝ քան թերեւս պատմութիւ
նը որպկս "ի^եչ" ՝ սակայն կազմարար 
այԳ տարրերի տարանջատում ը <ոչ միշտ 
յաջողած այն հետաքրքրոյս ի րութեան կ 
նման՝ որ մամա ցոյցը բացել՝ մասնիկնե
րը անջատ ել ՝ սարքի ա շխա սրելու գաղտ֊ 

ձգտել՝ իսկ վերջում ոչ այգ գաղտ֊ 
իմանալ՝ ոչ էլ կարողանալ ժամա֊

9ոյ&Ը վերահաւաքել ՝ յատկապէս երբ 
ժամ աց ո յց ը ա րոլեստի գործ է եւ ժ՜ա
մանակը չսպասող î

"Երկոլը" ը Գրիդ որ Պր լա եան ի գեղար
վեստական արձակ շարքից վեցերորդն է : 
Ա]ս նշումը անցեալ եօթ տարիների ըն֊ 
քժա*յքին հեղինակի գրական վաստակը թը- 
վԱյրկելոլ նպատակով չկ միայն ՝ այլ՝ այս 

առաջին հատոր "Աեմեր" ից սկըս-
^ալ մինչեւ "Երկուք'ը՝ դկմքերն ու դէպ֊ 
•թերը՝ մամ տնակներն ո լ Վայրերը՝ ան ֊ 
կասկած լուսանկարներն ու պատկերները 
ումեղ կամ նուազ ներ կայո ւթեամ բ ՝ յա֊ 
Հորդաբար ՝ ի յայտ են դալիս դրութիւն֊ 
ներոլ մ ՝ ի լ ր աքան շ ի լը անգամ կ ր ելո վ մի 
յաւ-ելում ՝ բացա յա յտե լով մ էւ դա ղտն ի ք ՝ 
ասելով չառուած մի խօսք։ Այո երեւոյ
թը ա1 յն տպա ւո բ ութ իւնն կ ստեղծում որ 
նոյն պատումն կ որ շարունակլոլմ է հա֊ 
տ ՈI՛ I1 !/ հատոր որպկս վ ի պա շար ՝ մինչդեռ 
կարելի կ նաել, հասկանալ ոչ թկ նո յն 
պա տումը՝ այլ ընթացող կեանքն կ ՝ այղ 
կեանքի հետքն է յ որ շրջանա կլում է լեղ֊
lb մէջ».

Ապարդ իւն ձգտում կ առաջին տասնը֊ 
եւսկ էջերի ‘ընթերցումով որոշել պատմ ո֊ 
'//' վայրն ու մ ամանակը ՝ յստակացնել 
ներկան ոլ անցեալը ՝ զատորոշել իրականն 
ոլ ան ի րական ը ՝ կամ դտնել խեթեր գողի 
ապահո,է անկիւն* հետամուտ լինելու պա֊ 
աումի զարգացումին ♦ այս բոլորը՝ միա֊ 
*> իւս ո ւած ՝ րն թանո ւմ են մամ անակի ա- 
րոյգոլթեամր եւ ըեթերց ողը պարտաւոր Լ 
րամսրրՈՂ1քլ անմիջապել կռահելու՝ հաս֊ 

կանալոլ եւ կո ղմն ո ր ո շո ւե լո լ ցանկութիւ֊
ն1՚3 :

Նախ կայ Լութֆիկ քեռիի ժամագործի 
սեղանը որ այմմ ծառայում է որպկս գը֊ 
C աս եղան ՝ յետոյ սենեակը՝ ուր մերթ ընդ

մերթ լսւում կ ձայնը՝ "չմոռնա՛ս" յոլշոգ 
մօր ձայնը՝ երբեմն սպառնալի ՝ ապա 
յանկարծ օդանաւն կ ՝ ուր երկու մամ 
մնա ց ած նպա/ոա կ/սկկտէ/ն առաէար կլում 
կ նաէսաճա շ . Չգիտես ա յս օդանաւը վա յ֊ 
('ից Վայր սուրացող իրական օդանսմլ կ՝ 
թէ՞ մամ տնա՛կից մ ամանակը փոխադրող 
հնարք» յաջորդող պատկերը այցելուներն 
են որ պիտի դան բարի գալուստի* ման֊ 
կութիւնից մոռացուած դէմքեր՝ Վար- 
գո ՛հի մօրաքոյրը ՝ մ օրա քրոջ որդէ՛ Վա
հանենք :

Jg ո ստում էր ել հանդի պու մի մէջ կայ եՐ֊ 
կար ս սլա ս ո ւմ ի պահ ՝ կա տա բլում է ման
րազնին նա էսապատ րաստութիւն գրեթէ 
տասնեակ գլուխների վԸա.ք ձգուող որ
հանդիպումը՝ այլ պարագաներին դկպրը 
կամ խօսքը մարմնաւորուի՝ իմաստ ըս֊ 
տանայ ՝ վերածուի ծաւալուն տեսարա
նի։ Աա կատարւոլմ կ ոչ թկ ընթերցողին 
յարատեւ սպա ս ո ղա կան դրութեան մէջ 
պահելով՝ այլ ընդհակառակը՝ տեղի կ 
ունենում հ ա տ ո ւածա րա ր , ոչ կար ե ւո ր 
խօսք ա ս ե լու պէս ՝ աննկատ ՝ մ ին չեւ որ 
ըն թ ե ր ց ո ղը յանկարծ իրեն գտնի դէմ յան
դիման դէպքին կամ տեսարանին առանց 
այն որ զգայ իր սպասումի պահերը՝ ինչ
պէս որ ասւում կ* "ժամանակի պկտք ու
նիս ՝ խոչընդոտի ՝ պատնկշփ ՝ սպասման ՝ 
լռութեան . • . որպէսզի կարենաս գաղտնի 
պատմութիւն մը»»» արձակել հեռապատ
կերին վրայ" (էջ 542) :

Նաեւ չգիտես որ այս ԸՈԼՈԸԸ կատար֊ 
լող՝ կամ կատարուած դկպքե^ ր են որ
սենք անցեալի ներկայում ար գրւում են՝ 
թկ& մտմտուք են գրասեղանի առջեւ՝ ուր 
պիտի մնալ եւ համբերել մինչեւ ծայրը՝ 
ին չպէս խոստանում կ ՂԸորԼ1Լ ' Ե՛ս բծես 
փորձը ժամանակ կո չուածի եթէ ոչ յաղ֊ 
թա հա րոմը ՝ այլ սահմանումը լինի գրե
լու արարքով եւ Լութֆիկ քեռի ի ց պատա
հական կերպով հասած ժամագործէ/ սե
ղանը ՝ պատահական ոչ մկկ դեր ունի եւ 
ծառայում է այդ նպատակին իր բոլոր 
խորհրդանշաններով ։

Արագ անցումները դրո լադի ց դրուագ ՝ 
քողածածկ ցատքերը տեսարանից տեսա
րան ՝ մամ անակի էսաէստոլմը վիպային 
թկ այն որ գիտենք՝ երազային թո լացո
ղը դարձն ո մ է իրական ՝ իսկ իրականը 
կասկածելի* "հիմա չես ուզեր շարժ՜իլ 
ա թոռէդ ՝ կարծես թէ տակաւին կը դիտես 
իւղանկար իրականութիւնը ՝ չես հասած 
հոս՝ միշտ ճամբո րդո ւթեան մկջ ես դէ֊ 
պի Պէյրութ , դէպի Փարիզ- հո՞ս թէ՞ 
հոն, ո՞ւր, կր խարխափես, կարՏես թէ 
վերադարձ ու մեկնոլմ ջնջուեր են նոյն 
ատեն, միացեր են, իսկ միանալու հա֊ 
մար հարկ է անջատուիլ, չէ՞ , կամ պատ
րանքի զօրութեամբ հաստատել որ տե֊ 
ղերր նոյնն են, չեն փոիաւաՏ մէջդ" {էջ 

H):

Է րեւութապէս "Երկուք" ը սլա րուեա. 
կում է •1‘էկ պատումի մէջ զուգահեռս,-

Գրեց'

ԳՈԻՐԳԷՆ

Ա ՐՋՈԻՍԱՆԷՍԼՆ

րար ղա ր գա ց ո ղ ել կիզակկտին հասնող 
երկու գլխա ւո ր պատո ւմնե ր ՝ ինչպէս ի֊ 
բարից անջատաբար լնթս/ցող երկաթա
գծեր ՝ որոնց հատման ո լ միացման կկտը 
‘L[“ujl,9 անցնող գնացք է , գնացքը մտ֊ 
մանակի ՝ կերպարներէր՝ մէկի ց միւսը փո֊ 
էսանցոլող դկպքերի ու. զուգորդումների : 
Անջա տ ո ւմ ով ՝ պա տր ան քէւ զօրութեամբր , 
կամ ընդառաջելով ձայնին ՝ առաջին դըէ~ 
էսում սաղմնաւո րւում է յետագայի պա
տումները* ամառնային ա րձա կուր դին աշ֊ 
էս ատ անք փնտռող ճեմարանի աշակերտէ/ 
պատմութիւնը ճարտարապետական դրա֊ 
ս են ե ակում ՝ ել Վարդուհի մօրաքրոջ՝ ա֊ 
ւելի ճիշդ ընտանիքէ* պատումը՝ արդէն 
ա յսպկս սահմանուած "բլուր՛՛ի միջա
վայրում : Բացէ/ երկու հիմնական այս 
պատումներից* կան տասնեա կ շե ր տա ֊ 
ւորո ւած դրուագներ ՝ դէպքեր ել պատ
կերներ ՝ որոնք ինչքան ձուլուած եւ ի֊ 
մաոտալո ր են ամբողջականէ/ մկջ ՝ նոյն
քան ներկայանալէ/ են հատ ո լած արար :

ինդհանրապէս արձակ այս գործերում 
միշտ հետաքրքրական է պատմողի տե- 
սանկիւնը՝ ձայնը. Պ^ի^ոը ^ահինեանը 
մի ուսումնասիրութեան մէջ "Հ ա ր ո ւա ծ" 
հատո րին պատմողին սահմանում կ այս
պէս* "միեւնոյն անձի երեք իրավիճակ
ներ կը գոյակցին վէպէ/ մկջ» մասնակից — 
կերպար պատանի ինը ՝ անոր դուրսկն նա
յող պատմ ողին ը ել զանոնք վէպի րեմ ին 
վրայ տեղագրող հեղինակինը" (*) : Այս 
սահմանումը ինչ որ չափով նաեւ, համա
պատասխանում կ "Երկուք՛ի պատմողին։ 
Ընտանիքի սլա տումի պատմ ողը դկպքե- 
րին մասնակից եւ "ես"ով պատմող պա
տանին է ՝ ճա ր տ ա ր ապե տ ա կան /լր/սսեն֊
եակի պատմ ողը դկպքերին հեռուից հըս֊ 
կող ել "դու" ով նո յն "ես" ի մասին խօսող 
հեղինակն կ ՝ ոչ թէ ղրքէ՛ ) այլ սլա տո ւմ ի 
հեղինակը ՝ թերեւս տեղ ու ժ՜ամանակ փո
խած* արդէն ուսանող ՝ ել բազմաձայն 
հեղինակից անկախ՝ այս անդամ կայ նա
եւ դրողՐ^ այն որ ստացել կ սեղանը եւ 
այն որ հայեէոմն մկջ յան կարծ նկատիլ կ 
առաջին ճերմակող մաղը՝ սա եւս որպկս 
ժ՜ամանակի խորհրդանիշ՝ ինչպէս wJl 
տ եղ ե ր ում նշո ւած ^Օական թուականներէ/ 
քաղաքական դէմքեր^ ու դէպքերը ՝ դե
րասաններէ/ անունները՝ ճաղ երաժ՜շտու
թիւն ը ՝ ժ՜ամանակի սիրուած պարեր ր *
կամ դպրոցական յուշատետրէ/ արձանս/֊ 
դր ութի ւննե ր ի թուականները ։

"Ես՛1 ի ել "դու"ի այս կիրառումը ՝ յա
րատեւ փ ոփ ո խո ւթի ւնն ե ր ը ՝ կարծես ժա
մանակի տարածութեան կառավարման 
միջոց լինեն՝ բլուրի պատմութիւնը՝ որ 
թւում կ հեռաւոր ժամանակի պատմու
թիւն՝ "ես" ի գործածութեամր աւելի կ 
մոտենում ներկային՝ մօտութիւնը նաեւ 
որպկս հարազատութիւն ՝ իսկ ճարտարա
պետական գր ա ս են ե ա կի առաւե լ մ օտա- 
լոր թո լացող ժամ անա կէ/ դէպքեր ը "դու՛ ի 
գործածո ւթեամ ր տեղադրլում են հեռա
ւոր ժամանակներ ի կալուած ում ։

Վերադառնալով պատումին ՝ ինչպէս որ

ասուեց ՝ առաջփն պա տ ուժ ը կաաարւուձ 
կ ճա ր տա ր ասլե տա կան մ ի դրասենեակում : 
ճարտարապետական ընկերութեան ակրն 
ո/ տիրական ը Ս իա ց եա լ Նա հ անցներ ից 
այցելած ե Պէյրութում կայք հաստա
տած Պարոն Շահէնն կ Ամե րիկաց ինե- 
րէն յա/ո//լկ վա լ/ք ու րար քուէ : Ղ*րա սեն
եակի աշխատակիցներն են օրիորդ Ըն
ծա յ , Սողա Ֆկթթկ լ ՝ Ար տալաղդ ՝ մի 
շարք ուրիշներ ՝ ինչպէս եւ ամառնային 
ա րձա կուրդին աշխատող ճեմարանի ու
սանողը՝ որ ամերիկամկտ այդ գրասեն- 
ե ա կո ւմ պիտի կոչուի UJOJ ՝ կամ յ
ստանձնելով մէւ պա րտա կանո լ-
թիւններ ՝ ինչպէս մաքրարաբութիւն ՝ նա
մակների ցրւում՝ սուրճի պատրաստում ՝ 
որը ըԱէՈ դերասանուհէ/ ^'է[սաԳհ[1հ ար֊ 
ւեստ կ ։ Տասնեակ միջագէպերից եւ ցնցող 
պատ կերների ց յետոյ ՝ պատումը հասնում 
կ կիդակկտին եւ գրեթէ աւարտւում կ 
Աողի /սնյայտացումո/է տեղէ, տա լուէ ոս
տիկանական քնն ո ւթի ւննե րի :

Տէուգահեռաբար զարգանում կ այն ինչ 
որ կո չե g ինք ընտանիքի պատմութիւն î 
Նկա րա գրւում կ պատանիի եւ իր հօր յա֊ 
րաբերութիւնները ՝ մօր ել մօրաքրոջ 
գաղտնի զրոյցները՝ չարքաշ կեանքը թա
ղի մարդկանց՝ որոնք կարի մեքենայի 
առջեւ ՝ կամ դո ր գա գո րծոլթեան սարքէ/ 
դիմաց ՝ կամ կօշկա կա ր ո ւթեան կրպա
կում օրն ի բուն պիաի ա շէսա տեն որ 
կեանքը շա ր ո ւնա կո լի ՝ սակայն հ ի լան ֊ 
դութէ/ւնը ՝ վարակիչ աէստր ՝ ինչպէս որ 
իրենք պիտի ասէին* "վկրկմ" խռւսափե- 
լով րուՀյ բառից ՝ պիտէ/ կործանի ընտա
նիքը տն տ ե ս ա պկ ս ու ֆիղփքապկս :

Ա*ամասի եւ որդու* Վահանի հիւանդու- 
թէ՚մնէ՚ց յեաոյ՝ բժշկութեան ծախսերը 
հոգալու նպատակով՝ Վարդուհին տան 
կարասիները ծախում կ ել որպկս վերջին 
միջոց լծւում կ իր ա ռո ղջո լթի ւնը վտան
գող դո րգագո րծութեան ա շվս ատ ան քին ՝ 
գորգէ/ վիշապի եզրանա խչը թ՚չք ան ձեւ կ 
ւ/ տան ո/մ ՝ այնքան Վարդուհու առողջու
թիւնը վա տթար անո ւմ կ։ Պատումը ա» 
ւարտւում կ Վարդուհի մօրաքոյրի մահ
լամը ու թաղման տեսարանով՝ կարծես 
tI.b^.uluÛJ է/ր հէ՚հն կլանողը՝ աշխատանքի 
ու թշուառութեան վիշաս1ը* Վերապրող 1ւ 
արդ luJf մ է/ կործանման ենթակայ այս 
մարդկանց համար՝ Տեքարթի "Արտածում 
եմ՝ ուրեմն կամ"ը պերճանք է ու գունա
թափ խօսք՝ քանի որ նրանք՝ "այնքան 
ատեն որ ոտքի կին ու կը բանկին* կա
յին" (էջ 202) : Բանելը որպէս լինելու
թեան գրաւական :

Այգու ամենայնիւ պարզամտութիւն կր 
լինի եթէ գրրի սկզբում որպէս բնաբան 
բերուած ՝ "Xr աղում ով եկուոր ՝ էու
թեամբ մէկ կ է Երեւման պահով միայն 
երկռւք է" էաօ-Սէի տողերը վերագրել 
եր1լի երկպատում ին՝ քանի որ ամբո՛ղջ 
գրքէ/ աա րած քին առկայ կ երկուութեան 
դաղափարը երբեմն իրերամերժ ՝ երբեմն 
իրար լրացնող ։ Փարիզ \րլ Պէյրութ, Հա,, 
ու Արար՝ մայր ,ռւ մօրքուր՝ հայր ու 
որդի՝ հինն ո*- նորը՝ քանդուողն ու սար֊ 
քոլողը ՝ ինքնութիւնն ու ան ին քն ութ ի ւ- 
նը՝ անջատումն ու միացումը եւ այս
պէս շաբունակ կարելի կ թուել բազմա
թի'*֊ այլ երկուութիւններ ՝ որոնք առանցքն 
են կս/զմ ում պատմ ութեան :

"Ե րկո^ք՚՚ը ՝ ամ ենածա լա լո ւն ը ՝ թերեւս 
ամեն ատիրապետուածը արձակ այս շար
քից ՝ բաղկացած կ 39 գլուխներից ։ Եւրա- 
քանչիւր գէխհ առաջփն բառի աոաջին 
տառի հա՛ւաքական ո ւթի ւնը կազմում կ 
տ յրո ւբեն ը ՝ իսկ ՅՑ/7^ ը ՈՐ սկսո*մ
է առաջին գլխի նոյն "ամէնէն առաջ" 
բառերով, խորհրդանշում է վերադարձ 
սկղրին , ոկէղրր վերջում , կամ վերջն ու 
ոկվղբը նոյն կկտում , այն տարբերու
թեամբ, որ վերջին գլխի առաջին "ամէ
նէն" բառի այբր ղլխագրուաե չէ , որբ 
կարող է նշանակել բացուող այլ մի շբր- 
ջադիե շրջադեի վրայ, կամ բեզիկոնա-
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ր՜
De longues files de 

spectateurs se sont 
pressés à l'exposition 
que le Grand Palais 
consacrait à la mé
lancolie : «Mélanco
lie — génie et folie 
en Occident» orga
nisée par Jean Clair, 
commissaire général 
de l’exposition, en 
hommage à Raymond 
Klibansky à qui on 
doit de belles recher
ches pionnières en ce 
domaine. Humeur d'é
lite, la mélancolie, 
depuis Aristote, ca
ractérise l’homme 
d’exception, le génie 
marqué par la bile 
noire et reconnais
sable à sa pose (la 
main à la mâchoire, 
le coude sur le ge
nou), — ou à la 
principale d’entre el
les, puisque Maxime 
Préaud nous en ind’- 
que plusieurs 1 —, de 
même qu’à sa pla
nète, Saturne. Un tel 
sujet n’a pas man
qué d’attirer des files 
de visiteurs espérant 
peut-être voir dans 
la noirceur de notre 
époque, le stress 
et la déprime si
non même la folie 
meurtrière qui la

MELANCOLIE-

génie et folie en Occident

Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 10 octobre 2005 . 16 janvier 2006 

Neue Nationalgalerie, Berlin, 17 février - 7 mai 2006.

Catalogue, Réunion des Musées Nationaux / Gallimard, 2005, 502 p.

par Chaké MATOSSIAN 
Docteur en Philosophie et Théorie 

de la Communication

marquent, un symptôme de mélancolie, 
un signe de génialité, une explication. 
Mais la mélancolie reste insaisissable, 
exigeant une multiplicité d’approches, 
se faufilant entre le corps et l’âme, 
changeant de couleur, allant du jaune 
au noir en passant par la chromophobie 
ou le bleu du «blues» 2, lequel révèle 
aussi le rôle de la musique dans l’apai

sement de ce mal, comme l'analyse 
Jean Clair, de David et Saül à Nietzsche 
et Wagner 3. Circulant entre l’art, la mé
decine, la philosophie, la théologie, la 
chimie, l’astrologie ou la géométrie, la 
mélancolie récuse les compartiments et 
produit une scénographie. H y a «tout 
un théâtre de la Mélancolie» 4, affirme 
Jean Clair qui en relève la marque dans

la gravure de Durer 
cherche à le montrer 
dans l’exposition à 
travers des bestiai
res, lapidaires et her
biers, une multitude 
d’approches et d’ob
jets hétéroclites, dont 
la présence semble 
parfois un peu forcée 
par rapport au sujet. 
A l’inverse, on aura 
pu s’étonner d’une 
absence de la pein
ture contemporaine 
non figurative, telle 
que celle d’un Sou
lages. Quoi qu’il en 
soit, le sujet a per
mis de réunir un en
semble considérable 
d’œuvres rares et cé
lèbres, antiques, clas
siques, romantiques 
ou contemporaines, 
de la célèbre gravure 
de Durer à l'étonnant 
bonhomme de l’aus
tralien Ron Mueck, 
en passant par les 
pavsages sublimes et 
solitaires de Fried
rich, les dessins cau
chemardesques d'un 
Goya,, les arrêts sur 
image d’un Edward 
Hopper (dont les œu
vres font l’objet d'un 
ouvrage de Martin 
Melkonian 51 l’œuvre 
d’un Robert Burton

յին կառոյցք՝. Որոշ րաց ա ռո լթի ւնն եր ով , 
գրեթէ զոյգ թոլեր խորհրդանշող գլուխ
ների ւէրայ զարգանում է ճարտարապե
տական գրասենեակի , իսկ կենտ թոլերի 
վյրա յ ընտան ի րի պատում ը : Կա յ աւե լի 
մի կարեւոր երեւոյթ այբուբենին առըն- 
չուող , որը հանդիպում ենք ղրյէ վե րջին 
հատուաեում • "Լեզուդ բռնկեր է բերնիս 
մէջ՛. Կը պակսին միայն բառերը՝ անոնը 
որ թերեւս այբբենարանիդ տառերուն պէս
հե՛գելով կ՚ընծայես քէն՚ե/ւ11 (Հ£ 549) յ Այս
ել լեզուին առընչուող բաղմաթէւ ա յլ 
մտմտուքներ , կառո լցայ ինը վերածում են 
բովանդակայինի ել ամէն ի^Հ դաոնում 
է մայրենի ի ՝ այդ ընծա յում ի արդիւնքը՛:

Սկզբի էֆևրում , ինչպէս եւ տեղ—տեղ 
ընթացքին , վ^թմտրցոզը պիտի հանդիպի 
դրուադների որ մօր ձայնը պատմում է 
մոռացուած պատմո ւթի ւններ եւ թելադ
րում է' չմոռանաս , ստեղծելով այն տպա
ւորութիւնը պատմողի մօտ թէ' "պիտի 
ո ւզէր անկասկած մրմնջալ եւ քեզ դար
ձքն ել իր դչ^ղիրյչ1 (էջ 21) ։ Գրադրու- 
թիւևը՝ յատկապէս դրել կամ արձանադը֊ 
րելը որպէս չմոռանալու միջոց , սակայն 
գրագիր դաոնալու փոխարէն , պատմողը 
դաոնում է ունկնդիրը ձայնի։

Եթէ “Սեմեր11 ի մէջ կատարւում է լու
սանկարների տրցակի փոխանցում , այս
տեղ կատարւում է բառերի ընծայում , 
առաջփն ի մէջ թե լադրանքը պահ ելն է ՝ 
պահպանելը՝ իսկ քէէ1 ո3'ղՒ ^էք* յ^Հ^լ 
չմոռանալը։ Առաջինի մէջ պատկերն է ,Ո'Ը 
վերածլում է դրի է երկրոլդ/ւ մ* է ջ ըն
ծա յո ւած բառերն են որ պա տ կե ր ո ւմ են 
պատում ը ՝ ոչ թէ պահպանե/ու կամ չը֊ 
մոռնալու նպատակով՝ այլ ընդհակառա
կը , կորզուածի հետքերով գտնելու ուրիշ 
իրականութիւն ։ "Առանց մոռացումին 
ինչպէս ս մտաբերել՝ առանց անհետացու
մին ինչպէ^ս հետեւի լ հետքի մթ՛ (էջ 16) 
կարդում ենք փակագծերի մէջ ինչ որ 
տերյ ։ Ուստի ձայնին ընդառաջե/ու առա
ջին պայմանք ձայնին հակադրուէին է ՝ ե՜
թէ թե/ադրւում է չմոռանա/ ՝ պէտք է մո
ռանա՛ / ՝ որ ի հետեւանք կտրեք ի / ին ի մը֊

. տաբերեյ ՝ հարկաւ՝ եթէ չմոռանալն ու 
մտաբերե/ո նոյն բաներն են։ Նո./ն տրա
մաբանութեամբ արծարծւում է անհ ետա֊ 
ցում ի ՝ հետեւաբար հետքին հետեւելու 
գաղափարը Հար/իոլհոլ մահից սես եալ 
մինչեւ Աողի անհետացումը ՝ կամ ինչու 
ԴՆ Երկրից թաղերը։

Եարելի է ասել որ ամբողջ դիրքր կա
ռո ւց ուտէ է այդ հետքեր ի վրայ ՝ հետքը

մարդկանց ո լ դէպքե րի ՝ բանաւո րից ա֊ 
ռա ր կա յ ա կան ին' ինչպէս պատմ ութիւ֊ 

նից J-ամանակներ ու վայրեր ՝ ՛եւ երազա
յինից իրական' ինչպէս վահանի անսպա
սելիէ տյցը դէպի այդքան անմ ատ չե լի թը- 
ւացող "Երկիր"ը^ կամ նոր մամանակա֊ 
շըջաննե ր ո լմ ՝ ճա րտ ա րա պետ ա կան դրա֊ 
սենեակի տնօրէն պարոն Հլահէնի վերստին
Ս* իաց եալ Ն ահ անդն եր հաստատուելու նա
խան շանն ե ր ր . Այն պէ ս որ ՝ ծ.ԱէետՒ զար
մանալ՝ եթէ Գրիգոր Պըլտեան ի յաջորդ 
ա րձակնե րից մէկը առըեչուի ա յդ հա
մայնքի Գտ լիֆ որն իա հաստատուած շա
ռաւիղի հետքերի փնտռտուքին' խօսքի 
կամ մէկ լուսանկարի կայծկլտումով՝ 
ինչպէս այս հատորի մէջ երեւող կամ չե
րեւող լուս անկա րնե րը :

վահանի այցի պատմութեան հետեւե֊ 
լով} վահանի մօրաքոյրը՝ փա
էի,աքում է թէ' "ի՛նչ լալ կ՚ըլլար պատկեր 
քաշէիր" (էջ 538) , սակա յն ՝ պա ր զւո ւմ է 
որ լուսանկարչական մեքենան պաշտօն
եայ էֆէնտի ի կողմից գրաւուած է եղել 
եւ վահ անր չի յա^_ող^լ լուսանկարելու 
այմմ իր նկարագրածները։ իքորքում ՝ մօր 
խռովքը ոչ թէ լո ւսանկարի չդո/ութիւ֊ 
նից է՝ այլ՝ վահանի ն կար ա դր ո ւթի ւնն ե - 
րից} որոնք չեն համապատասխանում իր 
մտապատկերներին ՝ հետեւաբար հէնց այդ 
անհ ամ ապատ աս խանութ իւն ի g դրդուած , 
յաջորդ պարբերութեան մէջ աւելացնում 
է' "գացիք ամմա՝ սանքի թը դացեր" 
(էջ 538) երկդիմի նախադասութիւնը՝ ո- 
րք պա րզապէս ն շան ակո լմ է ձեր տեսա
ծը մեր տեսածը չէ ՝ յատկապէս երբ տես
նե լր պա լմանաւորուած է իմացականու
թեամբ' "ինչ գիտէ ին որ տեսնա յին" (էջ 
538): Ահաւասիկ այլ մի երկուութիւն՝
տեսողութեան ո լ վայրին առրն չուող։

Լուսանկարների միտումնաւոր կերպով 
ներառելու փաստին համաձայն ՝ հատո ր ից 
հատոր վկան ենք լինում զարգացումնե
րի եւ լուսանկարները նորովի օգտադոր֊ 
ծելու հոյակապ հնարքներին՝ ինչպէս 
2$բդ էջում առաջին մուտքը քոյրերը 
պատկե րող լուսանկարի ՝ ուր նախ նկա֊ 
րադրւում է լուսանկարը նախքան նկար֊ 
ւե/ը՝ յետոյ նկարուելու պահին՝ ապա 
նկա ր ո ւե լ ո ւց յետոյ ՝ այսինքն ինչ որ /HL- 
սան կտրիչը ան շա րմ՜ա ցրել է մէկ վա յր
կեան ում ՝ գրոգը շարմման մէջ է դնում 
շրջանակից դուրս մնացած մասերը երե֊ 
ւակա յ ո ւթեամբ լրացնե լով , տրամ ալայ
նութեամբ ամ րո ղ ջսրցն ե / ո tf կամ երե լա
ցող նախափաստերի հիման վրայ մանրա
մասնելով ՝ այս միջոցառումով պատկերը 
վերած ուշք է շարմ՜ապտտկերի ՝ երբեմն 
այնքան յաջողած ՝ որ բառերը վերա

նում են ել ընթեր ց ողը կարծես ա կնդի ր ը 
չէ բառերի՝ այլ գրաւիչ մի տեսամապա- 
ւէնի :

Նաեւ կայ հակառակ պարագան ՝ երբ 
պա ր բեր ո ւթ ի ւն ի ց պար բեր ո ւթի լն ՝ դէոԼըից 
դէպք ա ր ա դ ըև թ ա g պա տ ո ւմի թափը դան
դաղն լով մ է կից ՝ կանգ է առն ո ւմ ե պատ֊ 
մըւում է չդո յ թուաց ող մՒ լո լս ան կա ր 
համոզիչ այն ոճով՝ որ կարծես նկարա
գրութեան ակունքը ձեռքի տակ գտնուող 
ու դիտուող լուսանկարն է եւ ոչ թէ մր- 
տա պա տկերը .

" Ե Ը կո լ-ը" ը նաեւ անմ ասն չէ հակա֊ 
պատումից՝ անշուշտ ՝ եթէ կայ այդպիսի 
ըմբռնում : 2^րդ գլուխը սկսում է "հարկ 
չկայ որեւէ բան պատմելու ՝ յաըմարացը֊ 
նելու!՛ (էջ 321) երկդիմի նախադասու
թեամբ՝ նախադասը թէ՛ վերաբերում է 
այդ բամնի պատում ին եւ թէ՛ պատճա
ռաբանութիւն է դասընկերուհի Զարմի֊ 
նէին հ եռաձա յնելու : Եւ. ամբողջ
դրքի տարածքին երբեք չի նկատւում 
հարկադրանքը պատմելու եւ յա րմա րեց ը֊ 
1/ելու՝ մէկ բառ՝ երկու՝ արդէն ընթերցո
ղը կամայ թէ ակամայ րնկղմուած է եր
բեմն մամանակներն ու վայըերը "խախ
տած" դէպքի շերտաւո րուած խ որքը :

U*JL տ^Գ դասլսբանակից Զօհր-ապը ան
սպասելի կերպով ներկայանում է որպէս 
պատանութեան հետք փողոցային կռւում 
ատամը կորցրած թաքսիի վարորդ՝ մինչ֊ 
թաքսի առնող պատմողը կարծես մնա- 
ցել է նոյնը ՝ երկու հ ամ ատա ր իք անձ երի 
տա րբե րուած տարիքների անկարելի հան
դիպում :

Հակապատումային կարելի է համարել 
նաեւ հեգնական ա ր տ այա յտութի ւնն ե ր ր 
վիպասանի նկատմամբ' վիսյասանի տա
ղանդ ՝ լարախաղաց վիպասան ՝ կամ փա
կագծերի մէջ աս ո ւոզ երկար պար բե բու
թի ւնները ՝ ինչպէս ել պա ամոլ թեան մէջ 
անտէր մնացած խօսքը (էջ 314) î

Աակայն հակապատումի ամենացայտուն 
եւ հա կա կա ռոյց ա յին օրթհակը Աուլի ան
պատճառ անհետացումն է * Գրողի սեղա
նին դա ր un ւած թղթեր ի խախտումի կամ 
մէկ է ջի չքացումի պատճառով է կարծես 
որ նաեւ անհետացել է Աոդը։ Ոստ Ւկ ա֊ 
նական քննութիւ^րերից եւ գրասենեակի 
աշխատակիցների առաջա ր կած զանազան 
վարկածներից բացի ՝ անհետաg ու մ[, 
պատճառնե ր ը նաեւ քնն ար կլում են ղ[inr1~ 
պատմողի կողմից առանց յանգելու հա
մոզիչ եզրակացութիւնների : Աուլը պար
զապէս լԸսյցել է ՝ եւ պատումը արդէն

մուտք է դո րծե լ ինքնաշխատ ընթսւէյ^ 
.րէ ջ ուր ոչ մէկ արտաքին ձեռք կարող ( 
դեր ունենալ ընթացքը որոշելու :

Գրա սենեակի ա շխ ա տ ա կի ց Աո-զը , չատ 
սովորական կերպար ՝ կարեւորութիւն ( 
ստանում երբ անհետանում է՝ այսինչն 
Ւյ անհ ետացսւմով առիթ է ընձեռնում հե֊ 
տ ե ւե լո լ հետքին եւ ս տ ինքնին լքուաօ 
թուացող կերպարի թէ՛ խնդի րն է եււ թ(՚ 
լուծումը միամամանակ։

Եթէ կազտպարասլաշտ ոեւէ վիպասանք 
համար այս ել նման մօտեցումները ըըն- 
նադատե լի են ՝ բան ա ս տ ե ղծ արձակագրի 
համար գնահատելի երեւո յթնե ր են ա^' 
կասկած՝ թեչքան էյ որ ղըո՝ղի խղուո^ 
խօսող Արտաւազդը հակազդի հէնց 
դրողին ասելով' " • » ֊մո լո րեա՝. մրն » 
հանդիս աւոր ,ո՝ւ բանդէ տ' պիտի ‘քյսւրե՝ 
կացի արտասանէ ր' ձիդ վարատական՝ 
կորստակա՛ն ՝ յիմար մը՝ որ կ' անդիա ա- 
նայ իրողութիւնը ՝ փաստը ՝ կը տ՛արով 
քնարական զեղումներով ՝ իբր թէ f1111’ 
նա ստեղծ մը ըլլաս ՝ կ' ապա լին ի ս բաոե- 
րուն ՝ գեղեցկութեան ՝ ոճին ու ^1 
դարձուածքին֊֊," (էջ 524): Աակ114^
պէտք է խոստովանել որ արտաքին գրո՚է^ 
եւս ա պալին ո ւմ է բա ռե ր ին ՝ ո ճին ու չ-p-^l 
դա րձո ւած քև ե ր ին ՝ որոնք ընթերցում
պահո լմ են լարուած մինչե,. վե^ 
վայրկեան առանց մի պահ կ ո ր ցնե լու ի 
րենց ո ւմա կանո ւթիւնր :

Եւ ամ էն ից առաջ ս կս ուո ղ ր տմէնից 
ռս.ջ վերջանում է վերջին կատարեալ 
ջատոլմով երկրից ու երկնքից , ք“"1ա՛
քից ու մարդկանցից՝ 'մէկ խօսքով 
['"''հՒս : Ա/լնարկք, վերաբերում է T!՝
վԼչ՚ջի^ե տեսարանին , երբ պատմողք 
է յանձնւո ւմ , իր րա ռե ր ո ւի ասած 
նում է ջրերի դանդաղ կշռոյթը : Եթէ 
դերի ծով է ջուրն է ծփում ՝ եթէ ջրի ՝ 
է վէտվէտում են կոհա կնեքրր
Թչ, ըան զաւեշտական ՝ նո յնչափ ոցբեր- 
ԳաւՒ, առաջարկելով միանայու հս^^մ 
անջատում ՝ գտնելու հա մար' կորուսս,>
յ^չմմլռւ համար' մոռացում ֊ ֊ ֊ ինչպէ»
"Երկ. "Ք

ԳՈՒՐԳԷն ԱՐԶՈՒՄՄւ՚Ի^

(*) Գրիգոր Շահինեան- "Գրհդոբ
եան' վիպագ֊իր" , ՅաւԼա,ջ — 1քիւ*ղ1? 
ւե|սա • 2000 , Փետրուար 6 :

(**) Սոյն գրութիւնք վերանայուսւե oft1 
նակն է այն գրութեան որ ընթերքն1 . 
2006 Փետրուար 4իգ ԿւԷնտԷյյի 2LTU-f’lu’Jl 
Գրադարանում "Երկուք" գրքի 
յացման աոիթով :

Fonds A.R.A.M



« 8 Ա Ռ Ա հ
Կիրւսկի, Ապրիլ 2 , 2006, էջ 3

(The Anatomy of Melancholy, 1621), ou
le geste d’un Vésale. Il reste le cata
logue.

Divisé en 8 parties suivant une chro
nologie assez académique, allant de la 
«Mélancolie antique» à «L’Ange de 
l'histoire, Mélancolie et temps moder
nes», 'le catalogue, dirigé par Jean Clair 
qui y intervient lui-même à huit reprises, 
s’ouvre sur un texte du poète Yves 
Bonnefoy. Un texte dense, menant le 
lecteur au fond du questionnement de 
notre finitude, le renvoyant aux deux 
sources ultimes, le platonisme et le 
christianisme. D’une part, la recherche 
delà belle forme liée à l’Un, d’autre 
part, la présence. Distinguant la mélan
colie du «génie», Yves Bonnefoy sou
ligne en la premère une conscience de 
notre finitude et une complaisance 
dans l’inadéquation des signes à un réel 
qui nous échappe; il raccorde le second 
à sa dimension métaphysique, non pas 
qu’il s’agisse d’un «don du ciel» mais 
d’une énergie par laquelle l’individu se 
bat et se débat contre les apories de 
l’existence auxquelles il confronte ses 
œuvres et ses actions. Bonnefoy sépare 
la poésie de la mélancolie en ce que 
la poésie oppose le déni du rêve 
aux «complaisances mélancoliques» et 
qu’elle se révèle comme une critique 
aimante du concept, un consentement 
de l’auteur à toutes ses finitudes.'à son 
devoir de parole («le son soulève le 
sens», comme il le dit si magnifique
ment) qui se distingue de l’orgueil en
gendré par le concept, cette «illusion 
de maîtrise».

Complétant l'entrée du catalogue, Jean 
Starobinski, retrace, dans un article de 
1963 repris ici, le parcours de la bile 
noire tout en accordant son attention à 
Charles d’Orléans. La bile noire, dans la 
théorie des quatre tempérements ou 
humeurs, échappe à toute donnée physio
logique et s’inscrit d’emblée dans l’ima
ginaire. Les noirceurs mélancoliques 
prédisposent l’individu à la présence des 
démons et du diable. Miroir noir reflé
tant l’Ange rebelle, la mélancolie, à l’é
poque de l’allégorie, se personnifie et 
emprisonne le je. Tantôt la mélancolie 
se fait espace enfermant le je, tantôt le 
je devient lui-même le lieu de la mélan
colie. L’enfermement propre aux enfants 
de Saturne, cet ennui qui en découle, 
produisent 1a, naissance du chant comme 
«compensation symbolique et traduc
tion sensible» du manque d’espace, 
comme promesse d'ouverture. Assigné 
à l’étude, le mélancolique écrit, sa bile 
noire se fait encre. La limpidité de l’eau 
cède le pas à l’encre noire qu’il re
viendra à Shakespeare de faire rayon
ner : That in black ink my love may 
stil shine bright. L’arménien semble 
bien inspiré en appelant l’encre 
«melan».

Se méfiant de l’iconographie (une At
héna dite ’mélancolique’ dont Alain 
Pasquier affirmera que c’est par «mé
prise» 6) à laquelle il préfère l’étymolo
gie, Paul Demont rappelle :

Le verbe mélancholân renchérit sur le 
verbe simple cholân, «avoir de la 
bile», «être colérique», et plus géné
ralement «être fou». La bile (cholè) 
et la colère (cholos) sont des mots 
apparentés en grec ou en français, 
«cholère» signifiait aussi «bile» [...] 
mélancholân suppose une coloration 
de la bile, devenue noir (melan-), et 
liée à une certaine espèce de folie, 
qu’on peut à l’occasion rendre par 
une image encore vivante en fran
çais, «avoir les idées noires» 7.

•1 évoque bien sûr la théorie des 
Quatre humeurs en accord avec les 
quatre éléments, le lien entre mélanco- 
։e et folie et la différence entre épir 
epsie et mélancolie, la première essen- 
lellement physique, la seconde orien- 
ee vers l’esprit plus que vers le corps, 

ce qui explique sa présence chez les 
etres de génie et d’exception, qu’ils 
soient mythiques (Heraolès) ou histori
ques (Ajax, Empédocle, Socrate, Platon, 
ycurgue...). լ6 mélancolique, homme 
exception, est celui qui parvient à 

Maintenir un équilibre dans la chaleur

et la concentration de la bile noire, in
terprétation reprise à la Renaissance 
par Marsile Ficin pour lequel «l’excep
tion semble tenir à la possibilité d’un 
équilibre du déséquilibre», et l'homme 
de génie un «presque fou, à la limite de 
la maladie, mais parvenant à stabiliser 
son état instable» 8. Diffusée par les 
Arabes, la théorie galénique valorisant 
la mélancolie se rattache alors à l'as
trologie, assignant les génies à la pla
nète Saturne. Le succès de Galien re
tentira longtemps encore puisque le 
spleen qui «de Keats à Baudelaire, frap
pera les dandys de l’âge romantique» 9, 
fait écho à la «veine splenitis» sur la-- 
quelle le médecin de l’Antiquité prati
quait la saignée du mélancolique.

Alain Pasquier se penche davantage 
sur la tristesse que sur la mélancolie 
même et se pose la question de savoir si 
le mot mélancolie «a quelque chance de 
s'appliquer avec pertinence à telle atti
tude, à telle physionomie aperçue ici ou 
là dans le répertoire de l'art grec» (p. 
39). Il commente quelques images anti
ques de la tristesse, liée au deuil, en 
accordant une importance particulière 
au suicide d'Ajax auquel se rattache le 
célèbre torse du Belvédère ainsi qu’une 
belle statuette de la collection de 
George Ortiz. La figure d’Ajax aura pu 
servir à des fins politiques, notamment 
comme évocation de la mort d'Antoine 
et George Ortiz, dans son analyse de 
l’œuvre pense que le commanditaire 
pouvait être Archelaus de Cappadoce : 
«Comme Juba II de Mauritanie, l’his 
torien, et Artavasdès 1" d'Armé
nie, le dramaturge, Archelaus était 
un roi dont la culture grecque pou
vait l’inciter à passer la commande 
d’Ajax» (p. 46).

Yves Hersant entame son analyse de 
l'acédie du moyen âge en se référant 
aux auteurs du XIXème siècle qui, de 
Chateaubriand à Flaubert en passant par 
Kierkegaard, ont redécouvert cette for
me de mélancolie typique des moines 
et des ermites solitaires. Ennui, lassi
tude, l’acédie s’entrelace au taedium 
vitae romain, ce sentiment que «la vie 
est toujours la même chose» (p. 55) 
comme le disait Sénèque. Elle rejoint 
les péchés capitaux et engendre une 
série de fautes, ses «filles». Dans sa 
version populaire, l'acédie délaisse l’in
tellect pour la chair et devient paresse 
ou mollesse. Si la mélancolie se dis
tingue alors de l’acédie comme la ma
ladie du péché, il reste qu’

entre acédie et mélancolie, le Moyen
Age multiplie les échanges et les 
emprunts, entrecroisant les symptô
mes, notant les affinités conceptuel
les, tissant un réseau d’interactions. 
De l’une à l’autre, la relation est as
surée par le Diable [...] L’acédie ap
pelle le Diable, qui suscite une hu
meur d’autant plus noire qu’il est lui- 
même mélancolique, ou bien le Diable 
inspire l’acédie et la mélancolie ap
pelle le Diable, en lui préparant le 
terrain 10.

Leur relation montre que l’enjeu n’est 
rien moins que le lien entre lame et le 
corps. Plus que négative, l’acédie s’a
vère ambivalente, le négatif pouvant se 
retourner en positif, comme un proces
sus alchimique : «les alchimistes attri
buent à la 'souffrance’ de la matière un 
sens proprement initiatique : la régéné
ration passe par la torture. Au demeu
rant, l’alchimie, qui est une théologie 
gie aussi, désigne parfois son fourneau 
du nom même de l’acedla» (p. 58). Au 
reste, comme le note Jôrg Vôllnagel ”, 
c’est l’alchimie qui offre un remède à 
la mélancolie et toutes deux se relient 
par l’intermédiaire de la planète et dieu 
Saturne, associé au plomb, point de dé
part de la transmutation du métal en or 
purificateur par l’afehimiste qui, lui, 
dépend de Mercure dont les instru
ments se retrouvent dans la gravure de 
Dürer dont Peter Klaus Schuster 12 exa
mine avec érudition la polysémie.

La mélancolie frôle la sorcellerie, no
tamment dans le cas de la lycanthropie 
ou folie louvière étudiée par Jean 
Clair '3. Le loup-garou, mélancolique au 
départ, se révèle, au XVIIème siècle sur
tout, la proie et la preuve du démon
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marquant une distinction sociale dans la 
mélancolie : au noble la mélancolie du 
génie, au pauvre l’animal sauvage, la 
brute démoniaque, ennemie du soleil, 
c'est-à-dire du roi. Image négative qui 
aboutira à celle du dégénéré au XIXème 
siècle.

Au fil de la lecture, de nombreuses 
répétitions apparaissent, beaucoup d’au
teurs se sentant obligés de commencer 
par l’explication du terme grec ou latin 
et par la théorie des quatre humeurs, 
éléments et tempéraments, informations 
déjà fournies par les textes portant sur 
l’Antiquité, le Moyen Age et la Renais
sance. Arrivé à la partie consacrée à 
l’âge classique et au début de la moder
nité, le lecteur s'étonne de lire encore 
les mêmes prémisses dans le texte de 
Noga Arikha qui assigne la désuétude 
de la théorie des humeurs aux expé
riences anatomiques d’un Vésale et à la 
découverte de la circulation du sang pat 
Harvey en 1620, tout en affirmant que la 
théorie des humeurs, comme théorie 
psychologique, n'a cessé de fonction
ner et fonctionne toujours : «On pour
rait même avancer que les neurotrans
metteurs et les hormones d’aujourd’hui 
sont les nouvelles humeurs — que, 
métaphoriquement du moins, l’explica
tion humorale est encore puissante» 14 
L historienne des idées évoque Robert 
Burton et Timothy Bright qui influença 
Shakespeare et donna une vision bipo
laire de la mélancolie qu’elle actualise: 
«vue de l’extérieur c’est-à-dire dans 
I optique d’un clinicien cherchant les 
symptômes d’un dérèglement humoral, 
ce pourrait bien être une patologie; vue 
de l’intérieur, c’est-à-dire dans l’optique 
de l’observation psychologique ou de 
l’autoanalyse, c’est une façon d'appré
hender et d’habiter le monde, un aspect 
de notre appareil cognitif» 15. Après 
avoir étalé quelques paragraphes de 
poncifs scolaires sur Descartes et 
la division âme . corps ce dernier 
étant traité par Descartes, de fa
çon mécaniste, l'historienne des idées 
en vient à écrire: «La notion de l’homme 
machine, affinée au XVIIIème siècle par 
La Mettrie, ne peut qu’être odieuse 
Une machine n’expérimente pas la mé
lancolie, ne crée pas d’œuvre d’art et ne 
trouverait aucun intérêt à l'histoire de 
la mélancolie» (p. 239). Il est pour le 
moins étrange de constater, en guise 
d’étude, un jugement moral («odieuse») 
sur un auteur du XVIIIème siècle. Hélas 
pour elle, les textes de La. Mettrie dé
montrent le contraire. L’auteur de 
l'Homme-machine a également écrit un 
traité du vertige et l’idée de l’homme- 
machine vient elle-même des exemples 
de délire mélancolique, comme l’homme 
de verre auquel La Mettrie se réfère “. 
Signalons de surcroît au’au sein même 
du catalogue, Jean Clair intitule l’un de 
ses textes «Machinisme et mélanco
lie»

L’auteur termine par un retour au 
dualisme cartésien et associe la mélan
colie à notre condition de «créatures in
carnées,et mortelles» qui recherche
raient une unité préexistant à la consci
ence. Sans doute Freud et sa lecture de 
Platon, qui ne sont pas cités, se trou
vent-ils à l’arrière plan de cette conclu
sion un peu confuse.

C’est Freud que rejette Marc Fumaroli 
pour examiner les tempéraments natio
naux à l’aune de la mélancolie en prô
nant la «fertilité heuristique» de la 
science antique dans l’étude des arts.
Il se réfère à la violente mélancolie an
glaise qu’avait analysée Lawrence Babb 
en 1971 dans son ouvrage Elizabethan 
Malady, pour examiner ce qu’il en est 
de la représentation du caractère natio
nal français, lequel se définit dans son 
opposition à celui des autres nations et 
en particulier celui de l’Espagne. Aux 
XVIème et XVIIème siècles l’Espagne 
s’accorde, par l’intermédiaire du livre 
du médecin Huarte de San Juan, un 
tempérament mélancolique qui lui 
confère une suprématie dans les choses 
de l’esprit, comme la théologie ou la 
poésie et relègue la France aux côtés 
de l’Italie dans la sphère sanguine. Les 
Français, contre l'ennemi héréditaire 
espagnol, élaborent quant à eux une 
image du caractère national «gai» lié 
au beau climat tempéré du pays. L’on
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voit ainsi les guerres se perpétuer sous 
le couvert du masque médical et de ce
lui du tempérament national représenté 
par la culture. La joie de vivre française 
n’exclut pas la mélancolie, comme on le 
voit chez Montaigne et, bien sûr, les 
massacres de la Saint Barthélémy y 
jouent un grand rôle. Marc Fumaroli 
montre que le tempérament national en 
France (ou plutôt sa représentaton) se 
caractérise par un effet de balancement 
entre mélancolie et tempérament joyeux 
qui se maintiendra jusqu'au }C(ème 
siècle. La mélancolie française se dif
férencie des autres en ce qu’elle s’é
loigne de la plongée dans la terreur à 
laquelle elle préfère le détachement, 
ce qu'indique le manque de succès du 
«caravagisme» à Paris, à la différence 
de ce qu’il en a été dans les autres 
pays. La mélancolie s’infiltre à travers 
les procès de sorcellerie, les guerres 
de religion mais le noir jésuitisme es
pagnol sera exclu au bénéfice d’un 
nouveau type de jésuite, à l'italienne, 
porteur d’une éloquence fleurie menant 
à l’«honnête homme» défini par le mo
raliste Nicolas Faret en 1629 et que 
cherchera à incarner Louis XIV, non 
sans avoir au préalable confié la scène 
théâtrale à ce rabelaisien de Molière, 
remède à l'humeur noire mais trop di
rect pour le nouveau style de l’honnê
teté. La brillante analyse de Marc Fu
maroli révèle ainsi la culture comme 
écran du poitique et le maintien de la 
problématique du caractère national 
dans la longue durée. Elle éclaire, d’une 
part, le choix d’une «douce mélancolie» 
faite par la France des Lumères qui la 
projette dans la sphère des sentiments 
et que donnent à voir, selon Guillaume 
Faroult, les œuvres d’un Watteau ainsi 
que deux œuvres (une peinture de Vien 
et une sculpture de Falconet) présentées 
au Salon entre 1757 et 1765 ”. Elle an
nonce, d’autre part, une utilisation poli
tique de la mélancolie en une époque 
troublée et indécise, le tournant de 1800 
minutieusement analysé par Stéphane 
Guégan 18. L'épisode de la Terreur et 
l’effondrement du modèle néoclassique 
académique de même que la mode des 
romans mélodramatiques donneront lieu, 
au tournant de 1800, à un romantisme 
noir qui s'expose, entre autres, chez 
le peintre Constance Charpentier.

Néoclassicisme et romantisme réali 
sent la coïncidence des opposés, comme 
le montre Vincent Pomarède. Cultivés et 
raffinés, les artistes de 1750 à 1850, 
synhétisent «dans leur œuvre les idées 
en apparence antithétiques de leur 
époque» ”. L’analyse des tableaux de 
paysages montre à travers une évolu
tion du paysage héroïque sublime au 
paysage apparemment réaliste, celle de 
la mélancolie qui, de convulsive en ar
rive une voluptueuse tristesse. Le pay
sage de tempête, de ruines et de vol
can (Pierre Henri de Valenciennes, Hu
bert Robert), marqués par les textes de 
Jean-Jacques Rousseau et la philosophie 
de Kant sur le sublime, cède le pas 
aux représentations d’arbres (Théodore 
Rousseau), au rythme de la nature (Co 
rot) avec laquelle l'artiste entretient 
une relation fusionnelle. Cet accord 
entre l’art et la nature (Stitnmung) sera, 
pour Kandinsky, le départ de l’abstrac
tion. La poétique des ruines, reste in
séparable de l’état de désolation des 
monuments après le vandalisme révolu
tionnaire, comme le montre Roland 
Recht 20 qui examine l’apparition de la 
notion et de la problématique de la 
«restauration», liée à une «anatomie» de 
l’architecture dont Viollet-le-Duc est le 
principal représentant. C’est encore «la 
mélancolie des ruines» qui aura fasciné 
tant d’artistes allemands du XXème 
siècle, héritiers de Grünenwald, tel Otto 
Dix, et elle encore qui, selon Jean 
Clair 21, reste visible dans la nostalgie 
néoclassique de l’architecture totali
taire, jusqu’à ce que la réalité apoca
lyptique de l’histoire détruisant Berlin 
et Moscou comme Dresde et Londres, 
n’en vienne à supprimer aussi, avec les 
édifices machines faits de métal et de 
verre, l’idée d’une Europe durable. Nos
talgiquement critique et saisissant 
l’occasion d'égratigner l'art contempo
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rain, le commissaire général de l'expo- 
siton déclare :

L’Europe ne construit plus non plus 
aere perennius, plus durablement que 
le bronze — et elle ne possède même 
plus, contrairement aux vainqueurs 
de Rome, le secours d’une religion du 
salut, puisque son héritage judéo - 
chrétien lui a été dénié par la Com
munauté européenne.

Brûlés ses monuments de pierre et 
envolés ses rêves, le monde occiden
tal ne construira plus, en fait d’édi
fices, que des machines. Faites 
comme e!le (sic) de métal et de 
verre, le premier pour transporter 
des énergies, des courants d’élec
trons ou d’humains, le second pour 
en isoler et en observer les flux, 
elles sont, aéroports, stations de 
chemins de fer, hôpitaux ou musées 
d’art contemporain, indéfiniment ré
parables par substitution de teurs 
éléments usagés. Obsolètes, elles ne 
laisseront derrière elles ni fragment 
ni ruine à éplorer. La mélancolie 
puissante qui parfois s’en dégage ne 
relève plus que de la thérapie des 
molécules 22.

Dans son magnifique essai, Robert 
Kopp 23 trace la filiation du René de 
Chateaubriand : «Chateaubriand a in
venté, selon le mot de Théophile Gau
tier, 'la mélancolie moderne’ et René 
a donné naissance à toute une lignée 
de héros solitaires» (p. 330) dont le 
Joseph Delorme de Sainte-Beuve qui 
démocratise le milieu de la mélancolie 
et Baudelaire à sa suite, «poète par ex
cellence de la mélancolie» (p. 332). Pour 
l’auteur de Phares, marqué par le voca
bulaire théologique, un grand artiste 
(Delacroix, c’est-à-dire lui-même) est 
nécessairement mélancolique et se 
confronte à la partie noire et satanique 
de l’existence. La terminologie médicale 
fera irruption avec les analyses de l’en
nui publiées par Pierre de Boismont 
que Baudelaire et tous ses contempo
rains lisent et connaissent. Flaubert 
quant à lui restera obsédé par la Tenta- 

՜ tion de Saint Antoine, une vision de la 
mélancolie déclanchée par le tableau 
de Bruegel qu’il voit au Palais Balbi de 
Gênes. L'excès de dégoût physique créé 
par Huysmans dans A Vau-l’eau laisse 
entrevoir une forme de thérapie par la 
création, thérapie que relancera Sartre 
dans la Nausée «dont le premier titre 
était Melancholia» (p. 337), comme le 
rappelle R. Kopp en concluant sur une 
note quelque peu mélancolique :

Sartre n’a pas repris, dans la suite 
de son œuvre, cette idée du salut 
par la création esthétique. Il se mé
fiait sans doute trop de l’art; il ne 
pensait pas que l’art pût révéler quoi 
que ce soit ni donner un sens à la 
vie. Aussi est-il peut-être un grand 
écrivain malgré lui. Comme tous ceux 
qui ont essayé d’exprimer la mélan
colie, il y a réussi en faisant sem
blant de la combattre. Mats comment 
accéder à un discours qui ne serait 
pas un semblant ?

Le chapitre dédié à «La naturalisation 
de la mélancolie» s’ouvre sur un texte 
de Jackie Pigeaud qui y examine la 
«mélancolie des psychiatres» et parti- 
cuièrement la «lypémanie d’Esquirol» 
oui a tenté d'entraîner la mélancolie 
dans un champ exclusivement médical 
et ouvre le champ de ce qui s'appellera 
la «psychiatrie». Mais, comme le montre 
Pioeaud dans ce texte pointu, comme à 
son habitude, il importe de rechercher 
l’évolution du nom, ce qu’il signifie, 
ainsi du terme de «nostalgie», pour sai
sir la nouvelle contextualisation d’un 
problème souvent ancien. «La mélanco
lie, c’est ce qui nous fait communiquer 
immédiatement avec un fait bioloaique 
en même temps qu'avec la tradition la 
plus ancienne de notre culture occiden
tale», déclare Pigeaud, aioutant: «Nous 
n’avons iamais rompu avec la mélanco
lie; les tentatives diverses pour l'élimi

ner ou la réduire à une autre maladie 
(celle par exemple d’Esquirol), ont 
échoué. U faut donc prendre acte de 
ce caractère obstiné de la mélancolie 
et de sa permanence. Ou alors montrer 
que c’est un fossile, un résidu archéo
logique» 24.

Le texte captivant de Laura Bossi 
examine la mélancolie vue comme symp
tôme de dégénérescence dans un 
XIXème siècle ou culmine son envers, 
l’idéologie du progrès. L’analyse vise 
à montrer —dans un esprit qui n’est pas 
sans rappeler les études de Michel 
Foucoult — les liens entre le champ 
médical et le champ politico-social. Une 
notion comme celle de dégénérescence 
ne peut évidemment être sans consé
quences. Ainsi l’aliéniste Morel pour qui 
les dégénérés sont incurables propose- 
t-il de protéger la société en les isolant. 
La mélancolie classée dans la «famille 
névropathique» s’explique par l’héridité 
dégénérative qui circulera dans les ro
mans d'un Zola et verra son application 
au niveau des masses chez Lebon, 
Durkheim ou Taine. Ainsi Féré, avec 
Dégénérescence et criminalité, en 1888. 
annonce-t-il la politique du national 
socialisme. Laura Bossi consacre plu
sieurs pages passionantes aux recher 
ches hallucinantes de Cesare Lombroso 
(1835-1909), juif italien du Nord, à l’o 
rigine de l'anathropologie criminelle. Ce
lui-ci renvoie la délinquance à l’atavisme 
dont il observe la marque dans les ano 
malies physiques :

Selon l’hypothèse de l’atavisme, 
crime, folie, génie et prostitution se
raient dus à des altérations régressi
ves analogues, à un retour aux ori
gines, à l’enfance primitive, sauvage 
et diabolique de l’humanité 25.

La frontière entre le génie et la folie 
reste fragile (l’inspiration agissant chez 
tous deux), et les fous comme les gé
nies se caractérisent par les deux sta
des opposés de l’inspiration et de l'épui
sement; loin de produire nécessaire
ment la décadence de l’espèce, ils in
troduisent au contraire du changement, 
donc du nouveau, sans lequel, d'après 
Lombroso, l’immobilisme régnerait puis
que la majorité s’y cramponne toujours 
Au contraire, pour l’Anglais Maudsley. 
la dégénérescence a des conséquences 
directes sur la politique, comme en té
moignerait la lutte des classes. Laura 
Bossi établit une sorte de catalogue des 
théoriciens de la dégénérescence de 
Griesinger à Nordau (1849-1923), méde
cin juif, auteur de Dégénérescence (1892) 
qui connut un «grand succès» mais 
dont la notoriété «fut éphémère». Nor
dau qui se rallie au sionisme en 1869, 
soutient, à la différence de Lombroso, 
qu’il n’y a de génie qu’en bonne santé 
physique et psychique. On est génie ou 
dégénéré, la frontière est radicale. Il 
inclut parmi les artistes dégénérés les 
mystiques préraphaélites anglais, les 
symbolistes français, les tolstoïens, les 
wagnériens. Mais c'est Nietzsche qui, 
pour Nordau, incarne la «quintessence 
de la dégénérescence intellectuelle et 
morale, de l’egocentrisme ambiant' et de 
la 'déification de l’ordure’, 'la lascivité, 
la maladie et la corruption’» (p. 408). 
Laura Bossi note ce qu’il y a finalement 
de commun entre les deux hommes : 
la préoccupation de la normalité et de 
l’anormalité, la 'maladie, la décadence, 
la dégénérescence; la critique du wag
nérisme; l’éloge de l’idéal masculin, le 
désir d’hommes en bonne santé, régé
nérés, aux muscles durs...; et bien sût 
une participation commune au discours 
sur la dégénérescence» (p. 408). Après 
avoir cité un passage du Zarathoustra, 
elle affirme un peu vite et sans donner 
de raison convaincante : «La conception 
nazie de la dégénérescence était clai
rement inspirée par Nietzsche, non par 
Nordau». C’est pourtant Nordau qui 
parle d'«artistes dégénérés» et les 
classe. La déciénérescence a été reprise 
et instrumentalisée par Adolf Bartels 
(historien antisémite) et Hildebrandt 
feuaéniste) iusau’à l’issue bien connue 
du national-socialisme. Laura Bossi ter

mine en observant notre monde quoti
dien et l’exigence de jeunesse éternelle 
de beauté et de santé obligatoires que 
véhicule le marketing à laquelle s’ajoute 
les recherches sur la génétique des ma
ladies mentales traquant les êtres de 
plus en plus jeunes et leurs familles.

Jean Clair prend seul en charge la 
dernière section du catalogue «L’Ange 
de l’histoire — Mélancolie et Temps 
modernes» pour examiner les œuvres 
d’Antonin Artaud et les photographies 
macabres de Nebreda (né à Madrid en 
1952) à travers le délire de Cotard, dé
lire de négation qui porte sur l’intégrité 
corporelle, un délire mélancolique d'im
mortalité 26. On se souviendra des pa
ges que Lacan avait consacrées à ces 
patientes comparées à des lunes, n'a
yant ni bouche ni estomac, n’en ayant 
nul besoin puisque étant toujours déjà 
mortes, elles étaient immortelles. La 
mélancolie de Giorgio de Chirico et de 
Sironi occupe le centre de sa réflexion 
sur «Machinisme et mélancolie», lien 
qui se fait par la géométrie associée 
à la mélancolie dans le platonisme et 
le néoplatonisme que véhicule la gra
vure de Dürer et qu’étaie la perspective 
comme «machinerie». C’est elle que dé
tourne Chirico : «la machinerie de la 
perspective est bien réintroduite, à 
l’exemple des maîtres de la Renassance, 
mais elle n’est plus un instrument 
d’ordre ou de rassemblement, elle est 
devenue un instrument de disper
sion et de désordre. De là que 
chez De Chirico, l’idée de métaphysique 
soit associée à l’idée de "la solitude des 
signes"» 27. Les machines de la techni
que hanteront quant à elles les œuvres 
de Heise, Grossberg, ou Dix. Le catalo
gue se clôt sur «Une mélancolie faus- 
tienne» Jean Clair se penche sur la 
crise de l’intelligence qui va du Faust 
de Valéry — éclairant l’esthétique d’au
jourd’hui, c'est-à-dire l’anesthésie ou 
l’hyeresthésie : «Que peut l’art face è 
ce désarroi de l'âme et à cette inoccu
pation de l’esprit ? Paul Valéry, on l'a 
vu, se fait le prophète d’un art du rien, 
qui est devenu le nôtre»28 — au Maître 
et Marguerite de Bulgakov en passant 
par le Docteur Faustus de Thomas Mann 
pour voir en l’inquiétude envers les 
sciences et les techniques de même 
qu’en leur origine en Occident, la pré
sence d’un «vide intérieur» «soudain 
comblé» qu’auront su illustrer Dürer et 
Vinci, «parmi d’autres génies».

En se précipitant à l'exposition, les 
foules d’individus ne s’y sont pas 
trompés, elles ont d’emblée saisi que 
le spectacle leur renverrait comme en 
un miroir noir la réalité simulacrale de 
leur sombre époque.
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posé comme œuvre».

Imprimé sur les Presses du Journal «Haratch» — 83 rue d’Hauteville 75010 Paris — Siret : 571 027 317 000 15 — Commission Paritaire : N° 0609 K 84976

Fonds A.R.A.M



ԿԻՐԱԿԻ 
ՄԱՅԻՍ 7

dimanche 
7 MAI

2006

LE NUMERO: 1,20 €

ՄԻՏ-ft ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ
ԹԻհ 324

ՀՒՄՆԱԳԻք*' ՇԱԻԱՐՇ ՄԻՍԱ^ԵԱՆ (1884- 1957)

HARATCH
LE PREMIER QUOTIDIEN ARMENIEN EN EUROPE FONDE EN 1925 

Directrice : Arpik Missakian 

83, Rue d’Hauteville — 75010 Paris 
Tel. : 01 47 70 86 60 — Fax : 01 48 00 06 70 

Courriel (E-Mail) : jharatcli@aokcom 

իԱԺԱՆՈ ՐԴԱԴՐ ՈՒԹԻՒՆ
Ֆիահսսւ : Տար • 250 Եւրօ — Վեցամսեայ : 135 Եւրօ 
Արտասահման : Տար • 300 Եւրօ (Ամէնօրեայ աոաքում) 
270 Եւրօ (Շաբաթական uuvuiifnuf) — Հատը : 1,20 Եւրօ 

C.C.P. PARIS 15069-82 E

81ՐԴ ՏԱՐԻ - ԹԻՒ 21 -449 Fondateur SCHAVARCH MISSAKIAN 81e ANNEE — N° 21-449

Հ՜ ւրԱՀՈՒԱ՚Ն lOOlUThWih'o

Լ Ե Ն I ‘ l' T Ի Պ Ս է Ն
ԿԱՄԱՒՈՐ ԱՔՍՈՐԵԱԼԸ

.y

Տասնըիններորդ դա լէ ի վերջին երեբ 
տասնամ եա կներ է g սկսած՝ բազմաթիւ 
մ տ ա լո ր ա կանն ե ր ու ղրողնե ր ի ոփի ւ ո ս 
աչխարհի , խո րապէս հետաբրբրոլել ու 
ներ շն չուել են հ իւս իսային մէկ փ՛ոքրիկ 
եր կրում' Նորվեկիա ծնո լած ՝ Հեն ր իր 
իպ սէնի շօշափած աշխարհ ով . Այդ համ ա ֊ 
տարած երեւոյթի մէջ՝ բացառուած չեն 
Հայերը-, փիչ չե-j, այն հայ դրոցները՝ ո֊ 
րոնք իրենց ե ր կե բում յիշել են Նորվեկիա֊ 
ր/ւն եւ կամ ներչնչուել ու ոդե ւ ո րու ե լ են 
նրա երկերով : Նրանցից երկուսը' Q «
յարեան եւ Լ՛ Հյանթ՝ թաքուն կամ բա
ցայայտ ՝ նոյնիսկ փ՚՚ր ձել են ն րա կեր- 
տած ճամբուէ ընթանալ ա_ ղո ւղա հ ե ռ նր֊ 
ւէււ։՚1ւա1վւ կեանք ապրել

"Պատահեց այնպէս, որ մի օր պանդոկ 
մտնելու ժամանակ , զարմանքով հան
դիպեցի Հենրիխ Իպսէնին :

Ինչպէ՞ս էր եղել, որ չէի տեսել : Փա
տի վյթայ, նիշդ դրան մօտ, պղնձէ մեծ 
տախտակ էր գամուած • վրան' ծերունի 
բանաստեղծի ծսւնօր- կիսադէմբ ու երկար 
մի արձանագրողը իւ ն" 2 :

կոստան ԷՀ՚արեանէ։ նշած հանդիպումը 
վաղոլյ վախճանուած՛ Ղ՜ՐոգՒ » Ւ Ր
խորքում մի թաքուն խորհուրդ կ պահել՝ 
որը մեզ կքում է Իպս էնի ա յն հարցումին
թէ՝ "••■Ի՞նչն է կերտում րանաստեղ-
ծին" : Հարց որին , ինք անձամբ այսպէս 
է պատասխանում' "Երկար տեւեց մինչեւ 
եւ ըմրսնեցի, որ րանաստեղծ լինելու 
համար, էական է տեսնել" : Ձ. արեան հա֊ 
մ ո զո ւած է ՝ որ "Դաստիարակող մրն է 
Իպսէն 2 ու փորձում կ հետեւել նրան : 
Հռոմ ում գտնում կ ճամբան "Վերր' 
Սիքստին փողոցը , դիմացը' Մխիթարեան 
հայրերի տունը, քիչ վար' Թէոզոֆների 
ակումբը, եւ քիչ էլ աւելի վար'կարմիր 
լամբարներով ուրիշ տներ'" • • • 4 : է?/,շ֊

<-ած՜ տողերում հիանալի կերպով էտոսւց֊ 
Լ^ւ է է* պոկն ի երկերի մկջ դրուած ա յն
՛պարիկ ընթացքը՝ որ իր հ ամադր ո լ֊ 

թնամ բ ու կառո յցով բան ե ցն ո ւմ , ապրե֊ 
ցանում ոլ իմաստաւորոլմ է նորվեկիա- 
9ոլ- թատերական մտածողութիւնն ու նե֊ 
1ւսչխա րհ ր :

Աակայն միչտ աս լել է' "Աոանց գոր
ծողութեան թատրոն չկայ" : Շ ատ բարի :

rln րծողո ւթթ ւն բ , Տեղն էր փոխ֊
ւած •

/ •.. /
Եսլսէն թաերակադ դո րծողո ւթիւն ր 

Գերսէն դէպքերէն յաջողած եր ներս ՝ 
Ղէս1ի Հոդին ու միտքը աոա^նորդեյ •

7 ’7
Ֆրանսացիք կարն գիշերներ ու եւ տաք 

Արիւնի, այսինքն՝ գործողութեան ժողո- 
^ւրդ, սորլեցի6 այգ Իպսէնը ւքեծ խա- 
ղադՈԼթեամր" Տ £ (քակոր Օշական :
Ամանակին Լ. fa անթ , որ իր բանա֊ 

“Ւրակտն դրոլթիլնների մկջ Իպսկնի նը֊
Լռմամբ միշտ չուռ է մնաց ե լ՝ միեւձնսւ յն 

^‘ ոյթթ գպւծո-ղՈՆթ-հան մասին, հետև֊ 

աԼև էՐ^լ- «Դրականութեան արդի 
ն՚^րգացումը գէպի հոգիին խորքերը կ’եր- 

’ աԻնՒ վէպերու եւ թատերակներոլն
? կարծես ներկայացման բեմը կը դսսՆ- 

այ հոգին : Այո տեսակէտէն հետաքրքիր 
, <12 ^ըն է արդի մեծ հնդիկ թանաս տեզ-

P Թակորի nyութիւ մկջթ՛, ուր թեմը

հոգից կր ցերկայացնէ եւ այգ հոգիին 
մութին մէջն է, որ կր խաղցուի ներքին 
1ՈրԱւմսւՆ,/ Երեւոյթն՝ ու միտ բանին ա֊ 
րեւե լքի բանաստեղծի' թակորի խաղի օդ֊ 
նութեամբ շօշափելով՝ Շանթ անուղղակի 
այն միստիկական ու թէողոֆական իմա֊ 
ցականութեան մասին է խօսում , որ հիւ
սիսի բանաստեղծի' Ւպոէն ի թատե րա խա ֊ 
ղերի կորիզն կ :

Ւպ սէնի թատերախաղերի հի մնա կան 
աղդակը ին բնա դիա ա կց ո լթի ւնն է 1 որր ի֊ 
րաւ խ ս տօ ր էն յարա կց ո ւած է նրա ա պրա ֊ 
ծին : Իր " ին բնա կամ աքսոր՛՛ի տարինե
րին՝ իսլսէն յառնող համոզմունքների 
տէր' դաղտագիտութեամբ զբաղուող մի֊ 
ջազդային մի կազմակերպութեան անդա֊ 
մակցելով՝ ընծա յո ւե լ էր հնուց բանող 
խո րհ ուրդների : Կ արեւոր է յի շել ՝ որ նա 
խորհրդապաշտ արարողութեամբ այնտեղ 
մեռել ու վեր ածն ո լել էր : ]ա ՝ որ նախ 
ծածո ւկ արտացոլուել է նրա թատերա
խաղերում ՝ ն կատե լի ՛էր" քթ՚՚վ ո ր ո շա կի 
բացայայտուել ու դրսեւորուել է յատկա- 
պէս հայրենիքում դրուած նրա
խա ղե բ ո ւմ *

Ե Ր Ե Ո ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ

Ա՝ ՍԿԻԶԲ

Ւպոէն իր առաջփն թատերախաղերի'
ո՝Րատիլին" (1848-49) , "էսւորուոացի ֆրա 
Երգերը" (185*5) 8, ''փահաէհււււսւնգնհրը'' 
(1863) եւ մի բանի ուրիշ երկերի համար 
ընդհանրապէս նիւթ ու նի միջավայրի եւ 
անհատի բարոյական արման իքի մէջ ե֊ 
ղած յա բաբեր ո ւթի ւնը ՝ Ապօլօնի եւ Գի ո֊ 
ն իդոս ի ա շխա րհ ահ ա յ ե ա g քն ե ր ի միջել ին
կած արահետը՝ բարոյական ս կղբուն քնե֊ 
րի եւ զգայական հաճոյքներ ի բռնադա
տս ւթեադ պայքարն ու դրանց միջեւ ըն
կած տագնապը : /,ՀսւՆԱ1ւո րքւծայկր կ(ւ £ւլ 
£հ(զ Են ւլոլ կր փpկ՚nւlïu,, ասում է բա֊ 
դաստեղր ,/Դահաժսաանգքւէրր,/ խաղի մէջ ։

Բ . «ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԱՔՍՈՐ» • • •

"փաԽոԺսՈւան qՔեր ը" Որի ստիան իա յո ւմ 
Լայ յ՜մ' Օսչօ^ անձամբ բեմադրելուց յե֊ 
տո J 1 թ՚՚ւ՚՚էն 1864 թուի դարնանք , իրրեւ 
Զկամաւոր աքոորեայ11 հհոանում կ Նոր֊ 
վեկիայից : Նա իւ անցնում է փուիրնհակրն , 
Պկրթ՚ն եւ ույյն ու ապա հարաւ իջնելով , 
չորս տարի ապրում կ Իտալիայում : Ա֊ 
ոա9ին վալրր ուր հասւոատւում կ Հռոմն 
կ : Արւտեդ կ ուր նա րնծայւում կ թկո֊ 
ղոֆների մօտ-. Ապա մի քանի ամիս դնում 
կ Իոկիա , Աորկնթօ՝ Փոմփկի եւ այլն ու 
կրէլինւ վերադառնում կ Հռոմ :

ֆլորանս , Պոլոնիա , վենետիկ եւ Պ ոլ֊ 
զանօ այցելելուց յետոյ , մի ամբողջ 
ամառ մնում կ Պկրչթկսկ արտէն ու այնու֊ 
հետե ւ անցնում կ Միւնիխ-. փիչ անց՝ մի 
քանի տարի ապրում է Տյ^էզակն ու 18&9/< 
ամրան հիւսիս բարձրանալով ՝ այցելում 
է Սթոքհոլմ' ուր փարլ ԺԵ ■ արքայի 
կողմից պարգեւատրւում կ ՎասԱ1 շքա֊ 
նշան-ռ,/ ; Այնտեղ կ ՝ որ Իպոկն հանդի, 
պում կ իր առաջին անուանի հայ բա
րեկամին' Շուկա ի արքունիքի ախոռա. 
պետ, Օհան Դեմիրճեանին (Հապիպ 
Պէյ} ! երան հրաւիրում է էդիպ-

տոս' ներկայ գտնուելու Աո լէ զի ջրանց֊ 
բի բաղմատ հանդիսութեանց ՝ իբրեւ Նոր֊ 
վեկիայի ներկայացուցիչ՝, J1 պս էն Հոկ
տեմբերին այցելում է Եդիպտոս ՝ Նուպիա 
ու Կարմիր Ա* ոյԼ ո լ Գեկտեմբերի երկրորդ 
կէս ին վերադարձնում է Տրէզոէէն ։

Հետեւեալ տարին' 18T0>^^ զ Ւսլսէնի*1ւ 
գտնում ենբ' Գոփթնհակըև ՝ Փուրիղ եւ 
Տրկզ տ էն։ Նոյեմբեր ՉՋին Տրէզուէնից նա 
մի նամակ է ուղղում Գեմիրճեանի*^ 9: 
Ոիչ ‘ոնց ՝ Ա* խիթա րեա^յ հա յբե րի հ րատա֊

րակաձ հանդէսում ՝ լոյս կ
տեսնում ^ՀեԹրյւկռԱ Իսլսէ՜6// դրութիւնը : 
Աա նրա մասին առաջին արձանագր ու
թի ւնն Լ հայ մամուլում : Աի-եւնոյն աա֊ 
րին՝ Օսմ անեան՝ կայսրութեան կ*1 ղմ ի ց ՝ 
Ւպոէն Գեմիրճեանի աջակցութեամբ ՝ ըս - 
տան ո ւմ է մի պատո ւո յ ն շան :

՚ ՚ ]1ն էխյ ա կա մ աբս ո ր" ի ա ռաջին տա սն ամ ֊ 
եակում է t որ Ւպոէն դրում է իր ե- 
րեբ ամ ենածա ւա լո ւն թատերախաղերը

Գրեց'

ԱՐԲԻ ՅՈ4.2ԱՆՆՒՍեԱՆ
"իրանդ" (1865), "ՓէոԿիւնխ" (1967), 
^Կայսրը եւ ՆսւլիլիսւցիՍ// (1873) : Գրու֊
թիւնները նիւթ ունեն նորվեկիական J՝n֊ 
ղոՎրդական առասպելը՝ հէբեաթ^ ու

պատմական դէոլբերը եւ դրանց աոընչբ
լող վերացական աշվսարհը.

(ԿԱՐՃԱՏԵԻ ՎԵՐԱԴԱՐՋ)

Տաս տարի հայրենիքից րացակայելուց 
յետո յ ՝ 1874 թուին Ւպոէն վերադառնում

(Շար՛ը Դ* էջ)

Fonds A.R.A.M
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ՀՊսէն' I B Տ E N

Ծանօթ իրրէւ ՀԹատերախադե՜րՈլ մեծ յայտնարերող" , թիֆլիսահայ րե- 
լքադիր ու դերասան ժ֊որժ ՓիթոըյԷֆ (տե'ս- "8 առաջ — Մի աբ եւ Ար ո ւե ս տ'՚ , 

1996, Ապւփլ 7) , Ի- դարոլ սկիզրին ժըՕեւի ել Փարիզի ֆրանսախօս հասա
րակութեան կը ծանօթացնէ Չեխռվի թատըոքպւ ? եւ ծաւալոլց կերպով միջազ
գային թատերական գրականութեան կարեւոր դէմքհրը՝ հպսէն, Փիրանտելլօ, 
Շօ • • •

Այս գրութիւնը կ’ամփոփէ Փիթոյէֆի Իպսէնի ն հանդէպ ունեցած հետա
քըրք րՈլթիւնն ու անոր թատրոնին ընկալումը, ուր րեմագիրը կը հակադրուի 
Իպսէնի այլ մեկնարաններուն ու կնործարծէ կարգ սը րեմադրական ու գե- 
դարուեստական հարցեր :

Եպսէնի բոլոր մեկնաբանները փի լիս ո ֊ 
փայակա^ եզրերը զանցեցին ղինբ բա ւլա֊ 
րական դաղափա րա խօս ո ւթեամ բ սլա ճ ո լ֊ 
ճելոէք։ Անոնցմէ մաս մը Շ թորմանը ա՛
ջակողմեան դաԱնց, ուրիշներ ձաիա֊ 
կողմեան։ Արտայայտուած տեսակէտնե
րու զանազանութիւնը արդէն անոնր վրի ֊ 
ոլո ւմը կը մատնէր : Եպո էնը այղ հեղի- 
նա կներէն է որ որեւէ գաղափարական մ/1 
ունի եւ կը փորձէ, յետին ճի՛գով մը, 
հարցերը լուսաբանել, աղէտներէ խու
սափելու. համար ï Անոր Շ թորմանը կը սե- 
րե Ալ սէս թէն ե լ Համ լէ թէն . Ան կը պաշտ
պանէ իմարականութիւնը եւ կը պայբա- 
ր ի անմ տո ւթեան դէմ։ "ժողովուրդի Թրշ- 
նամին// \ԸէԼաԷԸ լի նշանակեր թէ ան կը 
յարձակի ամբոխին աձԼ յատուկ
տեսակի անձնա ւո ր ո ւթի ւնն եր ո ւ վրայ, ո֊ 
րոնր կը գտնուին մողովուրդի րոլոր խա
ւերու՛ն մէք* Այսպիսով, ազատախոհ 
մարգը պատրաստելու համար, համեստ 
միջ»ս վայր է երախաներ կ՝ընտրէ ան» հոն 
ուր կ՝ ենթադրէ թէ անոնր տակաւին ոչ 
մէկ այլաձեւութեան ենթարկուած են։

Շ թորմանը, անմտութեան հակառակոր
դը, հոգեւոր յեղափոխական մրն է, ու
րեմն անձն ուրար նուի րեա լ մը : Ան ո ր կո- 
չը Իմացականութիւնն ու ԱզասլՈլթիւնե
է՝

Արդէն՝ Եպսէնի ամ բողջ գործը կը ցո
լացնէ այս համարումը։ Աակայն, Ոկողո
վուրդի թշնամին' ՚ զայն կը թարդմանէ 
աւելի լաւատես լխկա լում ով րան իր միւս 
երկերը :

Անագիր ին գե ղե ր կո ւթ ի ւն ր առաւելա
գոյնս պահպանելու նպատակով, բեմա֊ 
յարդար ո ւթիւնը պա բղար ո լրի , առանց 
անշուշտ ւին ասելու անոր րով անդա կո t.- 
թե ան ։ Չորրորդ արարին մէջ, մոզ ուի ի 
տեսարանը խնդի ր մը կը ստեզծէ ր՝ ամ
բոխին նե րկա յար ո ւմ ր , որուն բեմա՛կան 
յարմար լուծման բնաւ չեմ հանդիպած։ 
Երբ ամ բոխին գերակատարները յաւ խա
ղան , հանդիսատեսին ո ւշա դ ր ո t-թ ի ւն ր կր

<Ւէ1ՐէՒ ՓՒԹՈՅԷֆ

գրաւեն իրենց ւիրայ ի վնաս բեմական 
գործողութեան , երբ անկենդան մնան 
զայն 11Ը դանդաղեցնեն : Եր խոստովանիս 
որ , արհ ես տա կիրն եր ուս նման , տա կա լին 
այս խնդիրը չեմ կր ր ած լուծել։ Ա*ողո֊ 
4ո'1՚գ1' շն ա մին՛՛ի մէջ խմբային տեսա
րաններ շատ կտն, որոնր գոյութիւնը դը֊ 
ղԼթէ անվնա ս գա րձո ւր ի փոբրիկ՝ հնար
քով մը։

Տիպարները ա րդի ա կան ղդե ոտներ կը 
կրեն, որպէսղի աւե լի շեշտ ուի այն երե֊ 
t-ոյթը որ 1882£ե ի վեր, երկրի -վրայ ո֊ 
չինչ փո խուած է մարդկային յիմարու
թենէն ,

Հինգերսր գ արարը "Թշնամին" կը փա
ռաւորէ լուսապսակով մը* Շ թ ոբմանը կր 
վ երածէ Հենրիբ իպս էնի ամ ենա պա յծառ 
հերոսին։ Չորրորդ արարէն ետբ, Շ թոր
ման միայ*ն մէկ եւբ կր տեսնէ' ւիա խ ուս
տը, սակայն հինգերորդ արարին երր 
կ1 րմ բռն է մարդկային էի ո բր ոդո ւթեան ա֊ 
հաւո ր անդունդքը' կ' ո րո շէ մնալ : Համ֊ 
էէ թին նմ ան , կ^ուզէ "ըխկեր ութիւնը մաբ- 
րել՛ , անոր "հարդերը կանոնաւորել՛ Î 
Եսկ Համլէթը, ապրելով բացարձակ ող
բերգութիւնը Ղ*անիոյ իշխանին պատմու
թեան, կր հասնի այն սարսափելի եզրա֊ 
յան դումին' 77թոդ Ըլլայ77 : թէեւ Հյթոբման 
չարտասաներ այս ,7ինչ կ’ուզէ թող ըլ
լայ "ն : Ենչո^ւ։ Ա րովհետեւ , ան Համ լէ թի 
վառ երրտասա բզութիւնր չունի, սակայհ 
այմմ կը հասկնայ որ ոչինչ պիտի բան
դէ , սլկա ի մնայ կառուցելու համար։

(Եպս՚էնի խաղերը հետեւեալ ձեւո 4 կը 
բնորո շեմ} »

— Արանդ, իր մահուան չէ մ ին կը հաս֊ 
կրնայ որ "Աստուած Սէր է՛՚ '

— քիոսմէր , փրկելու համար ճշմ ա րտու- 
թիւնր , ինքզինբ կը սպաննէ .

— Հետ ո լի կը , փոբրիկ ազ ջիկ մը կեան
բի նա խամուտ բին , զարհուրած "Վայ

րի րագ"^ե ճահճախուտին մէջ մզած պայ
քարէն , ինքղինք կը զոհէ :

- 11'ուպէքը եւ Իրենը, մեռելներուն 
մէջէն զարթնելու համար դլո րուող ձի,֊ 
նա գունդ ին 1լը յանձն ո ւթե :

- Աոլնէս կր մեռնի, որովհետեւ պի֊ 
տի ո լզէր յարգել իր յաւերմ եր իտասա րզ 
մնա jtt ւ խոստումը» կ'ուղէ պահպանել իր 
երիտասարդութիւնը , իրը միայն ու բա
ցա րձա կա պէ ս :

- "Փոբրիկ էյոլֆ ՛ի ողբերգական , ու, 
շակորոյս ել հրաշա լի Այմերսը ել Աի֊ 
թան պիտի ապրին բաւելու համար իրենց 
մեղբր, ոճիրէն ետբ իրենց սիրաղեզ կ ի ր ֊ 
բը փ ո խա կե ր պե լով վերացական սիրոյ , 
զայն նուիրաբերէ լո՛ւէ թոէոր 1ՒոքեՒև և՜ 
յ ո լֆն ե ր ո ւն » սակայն Աիթան փախելու 
համար մահուան ասպատա կումէն , իսկ 
Արմերս' վերացած իր մտածումին մէջ, 
դարձած' կենդանի մեռեալ մը, ի րակա
նո ւթեն էն կը կտրուին :

— Չյորան , Հետ ո լիկի անդրանիկ քոյ֊ 
րը , որպէսղի "^րաշբր՛ կատարուի , կ'ու֊ 
ղէ Հետ ո լիկի ն՛ման ս ո ւղո ւի լ "Ծ ովուե 
յատակը՛ I Երբ կը նկատէ թէ հ րա շբը ո֊ 
րուն համար ապրած է, ներկայիս իրեն 
կը թուի ըլլալ ամէնէն ստորը ապերախ
տութեան , կը լբէ կեղծիբի ճահճախուտը 
նոր ծնունդ մր վերագտնելու համար, 
ըմբռնելու համար կեանբը » սակայն փոք֊ 
րիկ Նորան , յանկարծակի հաս՛ակ նե
տած , փախուստին մէ՚Փ , կը լբէ նտե. 
իթ երեբ երախաները։

— Շթոբմանը, վիրաւորուած , վտ ր կա - 
բե կուած , չբաւո րութեան մէջ նետուած 
իր բոլոր ս ի ր ե լին ե ր ո վ , կը վերադտնէ ո լ, 
մը առանձնութեան մէջ ու կը վերսկսի 
սկիզբէն։ Արմէ ետբ կ^րթայ ամբոխին 
պղտիկները հաւաբելու, որպէս ղի անոնց- 
■Ղ ազատակամ ու ազնուական մարղր 
կևր աէ , ստեղծելու համար նոր մարդ
կութիւնը ։

Եպսէնի թարգմանիչները հետ եւե լո վ ի֊ 
րենց "բաղաբական" հայեացքներուն , 
"թշնամին" կը քաշքշել դէպի ձախ կամ 

Ան որ մեկնաբաններու^, կամ քեն„,~ 
դա տն եր ո լ^ք նման, թարգմանողներն աէ 
և[՛ ջանան ղթնր ներկայացնեք , յատկապէււ 
իր կենդանութեան օրօր, կարմիր կամ 
ճերմակ , րստ իրենց քաղաքական ղունսւ-
լորումին : Ամէն ոք ‘թնք կր դաւանէր .

- "Յէղափոխականնէրը մեծ մարգը կը 
վերածէֆը ժողովրդապաշտի, ընկեըվա- 
րականնհրը անհատապաշտը կը գայրձը- 
նէին ՚|՚ար| Մարքսի "աշակերտը" :

- "Ւպսէն ինչպէս Ռընանը կամ Ֆրէտէ- 
րիք Նիցչէն ժողովրդավար միջակու
թեան , րաղւքությեան վեհութեան հան
դէպ ղղուանքQ ունի":

- "Իպսէն լքասնաւոր արաադրյՈլթիւն 
ժըն էր , յատուկ համեղ պտուղ մը րա- 
սաստեզծական Նորվեկիոյ , կէս գիշեր- 
ւան արեւուն եւ ցերեկուան խաւարին դա֊, 
լակը" :

Եւ ահաւասիկ Իպսէնի կո ղմէն ժ ո ըմ 
) բանստէս ի ուղղուած նամակէն քանի
մ ւ եո.ւղւրր

"Մարդիկ մասնաւոր եւ տեղայնաց՛ած 
յեղափոիոլթիւ ններ կ՛ուզեն, արտաքին

ոլ քաղաքական յէւլս1Փոխոլթիլ(»(դ 
էայց այս րոլորը խ՚աբերակիլրի^ 
ինչ որ կարեւոր է, մարդկսւյի(լ Խւ՝ , 
յեղափոխութիւնն է": "

Ուրեմն, Ի պո էն ր էձան չոա լ կ^ 
կէ ղինք չհասկնաք , որ ան :/եր ւ Ա ' 
մի,ոքէն .

Իպոէնր, իր բոլոր երկերուն , ձ„
պաչտպանէ իմացականութիլնը.

Իմացականութիւնր ձերբազատել սլսւյ 
մ անա կանո ւթիւննե րէ , ն ա թ ապա լս, ր ո 
ներէ, ընկաք եալ ձե.ւականոլթիԼննե^ 
փաած հաստատութիւներէ , հնարանք 
թրւն'ւ,եր1, , ել միշտ ել յատկա։.լէմ 
մ տ ր տ բտն ո ւթենէ :

"ճամրան հարթել" , ահաւասիկ ք,ս1ւա 
կան Իպս էն եան արտայայտութիւնը, Աղա 
ատ ղրո ւթե ան ճամբան հարթեք, առաք 
նորղեք մարզիկը գերութենէն •ոզսսոԼ 
թիւն , յիմարաբանս,թևնէն իմացս,կա.
նութիւն : Ան չուշտ ք մ եծ ամ ա սն ո ւթք, ւնր չկ 
թափանցեր անոր միտքին, կը վտարէ, 
ծաղրէ։ Մ իծաղե քի է Շթոքմանը իր գլս 
ղափարականով' "Թող աշխարհի վրայ 
նշմարտութիւնը տիրէ, կամ թնալ չտխ 
ըէ" [Sint ut sunt aut non sint):

Անշուշտ , այս Շթոքմա՚նր ծաղրելի Հ 
ու նաև ծիծաղելի . անշուշտ որ հակառակ 
բեւեռնե րլր իրարու կր հանղիւպին։ իա. 
րեբաի,տաբար , մ՛ինակ շէ . Համլէթր կա^ 
Ալսէսթր կտյ , թէ ոչ ի՞նչ պիտի ըլլայինք 
աոանց անոսց ներկայութեան։

Սուզեցի ծպտել թատերաի,ա։լր իր յ֊ա. 
մ ան, ակա շրջանին զգեստներով , որովհե. 
տեւ , խորքին մէջ սրելէ բան, չէ փ„ի„ 
ւած յիսուն եօթ տարփէ ի վեր, ել այ. 
սօր տլ ՛Շթոքմանր պէտք կ՚ունենար պայ. 
քարելու մարդկային բթամտութեան գէմ. 
Ինչ որ կ՚ապրինք մենք այսօր, ա՛յդ ար. 
մատէն սնած է :

Երեւակայեցէք " ժողովուրդի Թշ1ւա_ 
մին"Հե դեռ միայն աասը տարի առափ
Իպսէն կք ղրէր ■

- Հոոմը խլեցին մեր ձեո քէն , մեզմէ' 
աքսորականներէս, զայն յանձնելու քա_ 
ղաքադէտներուն : Հոոմը լքիակ Քաղաքն 
էր, որ իսկական ազատութիւն կը փսյե- 
լէր : Մինակը , ան ազատած էր ազատու
թեան րոնութենէն : էլ ահաւասիկ ընդ
միշտ ՛անհետացած է անոր ազատս ւրեան 
անմար կանչը :

- հնչո՞ւէ Փրուսիոյ քաղաքական իշ- 
էսանոլթիւնը դնուեցաւ : Անհատին ներգք- 
րաւումովը քաղաքական զաղսոիարաիօ- 
սութեան ու աշէսարհագրութեան մէջ ՚ 
Քէլնէկւը, ահաւասիկ լաւագոյն զին- 
ւորը :

Ի^ն չ սլիտի լա էր ան այսօր։

Ինչպէս կ"* քս է Շթոքման։ , ՚ Նորէն
մ՛եծ հրնոլանք է" այս իրիկուն, Փպվղ!՛ 
մէջ, "Ժողովուրդի Թշնամին" խ tu ղալ լ 11 ՝ 
քուն կոչն է' Ազատութիւն եւ Իմացակա- 
կանոլթիլն : Աակայն ամէն ուրաիաւթիձ 
ունի նաեւ իր շուքը, իմս Աոլեէռի գչ[՛ 
իւա պտ ո յտն է :

(1 9 3 9)

"Մաթիւրէններու Թաւսրոն՚փ յայտազկը. 
1938-1939 թատերաշրջան

Թարգմանեց' ԱԻՐԱՑՐ ՋՈԼԱ՚ՐԵՍԱւ

ԻՊՍԷՆԻՆԱՄԱԿԸ
ՕՀՈՆ ԴեւրԻՐՃԵԱՆԻՆ (HVUMl ՊԷՅ)

Տըէգտէն, Նոյեմըեը 23, 1870

ՍՒւ^ԼՒ Լ1*11 * Դ՚ծմէրճեան , Ախ ոռա-
պետ Պուէտէ արբունքէ բ/t $

Մի քան է, օր առաջ տեղեկանալով , որ 
վերադարձել էք Շոլէտ, թոյլ եմ տալիս 
ինձ , Ջ,եղ ուղղել իմ ջերմագին ու յար
դալից շնո րհակա լո ւթիւններ ը Եգիպտոս, 
հրաւիրուելուս համար , որի պատիւն ինձ 
տրուեց , շնորհիւ Զեր օման ղա կո ւթեան :

Եզիպտոսում իմ կեցուիմիւնր կեանքիս 
ամենահ ետա քրքիր ու ամ են աո ւս անե լի 
օրերն են եղել եւ երբէք չպիտի մոռանամ 
այն ծառայութիւնՐ որ դՈԼք ինւ\ մատոլ֊ 
ցեցիք . չպիտի մոռանամ նաե՜ւ րո լո ր ա յ՛է, 
վայելքը, որ պարտական եմ Զ^ղ'

Աակայն մ,ի խնդիր կա յ , որը կարիք ՈԼ~

նի որոշ լուսաբանութեան եւ դա ձեզան՜ից 
րացի ուրիշ ոչ ոք չպիտի կարողանայ 
լուծել :

հյնդիրն հետեւեալն է ՚
Երթ Գահիրէ էի գտնւում , Զեր կողմից 

ինձ մի նամակ ներկայացրին ուր յա յա
նում էիք ինձ, որ իրրեւ Աոլէզի Ջրանց
կի բացման Ն " րվե l[ft ա յ ք, նե ր կա քա ց ո լց ft չ , 
ես պէտբ է որ Մեծն Վսեմութիւն Խ ե տի լի 
կողմից պա ր դե ւա տ ր ո ւո զն ե ր ի շար բում 
դտն ո լեմ . Վիրջերս՝ Գոփրնհակըէն ինձ 
Զեր կողմից միեւնոյն անհատին գրուած 
մի քանի ուրիշ նոր նամակներ ցոյց տը- 
ւին , ուր նշել էք պատուի շնորհումը տե
ղի է ունեցել եւ գուբ պա տ ո ւո յ նշանը ձեզ 
հետ Շուէտ կը բերէբ։

պատիւն ինձ դեր ազանց ապէս շո
յում է եւ դա գերազահցապէ֊ս պիտի Օը-

սլԱԿափ Թահւ Նռըվեկիայռւմ իւք գթակսմւ 
դիրքը հաստատելուն : Այն իբրեւ հատու֊ 
ցում կը խափան ի նաեւ ա յ^ ց ա ւա / ի տն 
տեսումը, որի ենթակայ եղայ ես իմ երկ- 
րոլմ , երբ Աուրբ Օքաֆ—ի պատուոյ նր֊ 
շանն էր շնորհւում բազմաթիւ արոլ^" 
տ ադէ տն երի , նկա րի չների, կոմպոզի
տորների ու երամի շտնե րի եւ ես բտ 
ց առո լել էի՝ հակառակ նրան , որ հտւտ 
տարմօրէն կառավարութեան կողմն 
դտնւում ել իմ դրչով ու PnԼոP հնարտ 
ւո ր ո լթ իւնն ե ր ռ ւք պաշտպան ո ւմ եձ նթ 
րան :

Երբ տեսայ Չեր դրութիւնը, չվտրտնե 
ցի այդ պատուի մասին յայտնել բարե֊ 
կամներիս եւ հիմա, ինչպէս նկատեցիք։ 
անյարմար դրութես/ն մէջ եմ դտնւ 
որը միայն փարատել է կարելի նրր I 
խոստումը իրականացուի, կամ հտմ^ր 
մէբ մի նման պատուով փոխարինուի

Վստահ եմ, ա մենայն դէպս Ւ^՚գՒ^ 

կարգադրելով , Չեր բարեկամութիւնը 
ց ո ւցարե ր էբ ա յնպէս որ դոհաց ու մ պ1^ 
ճառի ինձ • • ♦

Fonds A.R.A.M
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Հ

ՀԱՍ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ
ԻՊՍԷՆԻ ՄԱՍԻՆ
(ԸՆՏՐԱՆԻ)

(Պահպանել ենք հեղինակների զրելակերպը)

18 7 1 19 0 1
Հենրիկոս Ւպսէն, "թազմավէպ" , թ. 11 , Ե* (Եղիշե) Թսֆշեան , Ոերոնսոնի ՛ել Որ֊
Վենետիկ : սէն ի վերջին դրամաները՝ ("Մհր ու֊Ժելւիզ 

վեր է" եւ. "bpp մենք մեռածներս յալլա֊

1 8 9 3 թիւն առնենք"), "Մուրն", թ- 6, Թիֆ- 
լիս:

_ Արշակ Չօպանեան, Տ՚՚կտոր Ծ տոկման 
(Փարիզ), "Հայրենիք", Նոյ • 21, Պոլիս 19 0 2

- Երուանդ Պալեան, Հենրիկ Իրսէն , Վ- (Վահան) Նալթանդեան, Հենրիկ Իր֊
"Տարտղ" , թ • 44 , սէն, "Մուրն", թ- 2-12, Թիֆլիս:

- Տ- Ա- (Տիգրան Արփիարեան), Կի՞ն 
թէ պկպկր (Նորա), "Արեւելք", Ապրիլ 19 04
26, Պոլիս, Ա. (Ասատուր) Նաւարեան, Հանրիք Իր-

— Տ- Ա- , Հենրիկ Ւպսէնի ՚՚Ետ դար- սէն , "Արեւելեան մամուլ" , թ • 30 - 48 ,
ձողները՛ ԼՈ ւր ո լականներր ը) ՝ | f " ,
Մայիս 10, Պպիս:

Պոլիս :

19 10
18 9 4 Աթիսոզոմ (Ալեքսանդր Փանոսեան) , Իը֊

Օրուանդ Պ ալէ ւսն , Դոկտոր Շ տոկման ,
" Տւպւսւզ" , թ • 4, Թիֆլիս :

սկնի կեանըը, "Ազատամարտ" / յաւել- 
ւած, թ- 14, Պոլիս:

18 9 6
19 2 8
Զապէղ Եսայեան, Հենրիի՛ Ւպսէն ,

Մի-էթան ( Պօյսւնեսւն) , Ղյ որ վէգի այի գրա֊ թիւ 1-3, Փարիզ:
կանութիւն (թերոնսոն եւ Իրսէն) , "Նոր 
դար" , թ • 75-78, Պոլիս : 19 3 7

- Վ- Թ- (Վահան Թոթովենց) , ն՛՛րա ,
18 9 7 "Խորհ - Հայաստան" , թ • 39 , Երեւան ,

Ա. Չօպանեան , Հենրիկ Որսէնը եւ իր
11 (իան—քիարրիէլ Ոորյ/մանը՛ , /,ՄւՆՆ.ր՚6// ,
թ- 11-12, Թիֆլիս :

- Ջապէլ Եսայեան, Իրսէնի "Տիկնիկ
ների տունը" պիէսի րեմադրութեան առ- 
թիւ, "Խորհ • Արուեստ" , թ • 5 , Երեւան :

18 9 9
19 5 6
Սարգիս Մելիքսէթեան, Հենրիկ Իբ՚՚էնր

_ Մինաս թերրերեան, Հենրիկ Իրսէն , հայ թատրոնում (Մահուան 50ամեսւկր ) ,
"Սուրհանդակ", թ- 203, Պոլիս, "Սով- Արուեստ", թ. 6, Երեւան:

— Տ* Ա*, կողովյրդի թշնամին /Փաթի-
զում/, ''Սուրհանդակ", թ-. 217, Պպիս, 19 5 7

- Միք - Շամտաննեան, Հենրիկ Որսէն, Եգ • Սիմքէշեան, Հենրիկ Իրսէն, "Զը-
"Մասիս", թ- 13-15, Պոլիս: ւարթնոց" , Փետր • 10 , Փարիզ :

Ի Պ Ü ԷՆ
ՀԱՍ ԲԵՄԻ ՀՐԱՍ
(Ցուցակագրողդ են միայն աոաջին րեմագրութիլննեթը եւ քաղաքները):

18 9 2
- Ուրուականներ , ր ե մ՛ագիր ' Գէորգ 

Պետրոսեան, Թիֆլիս : Ապա, տարրեր 
թարգմանութիւններով ոլ րեմադիրնե
րով րեմ է հանուել Թիֆլիս, թաքու, 
Շուշի , Հիլլ Նաիյիջեւան , Պոլիս , Ալեք- 
սանդրապոլ j Լենինական, Երեւան, Թաւ
րիզ, Թեհրան, Նոր Ջուղա- վերջին ան
գամ դիտուել է Փարիզ (1935) :

18 9 2
- Պ՚ոկտ . Շաոկւքան՛ կամ կողովուրդի 

թշևամին , րեմ • Գէորգ Պետրոսեան, Թիֆ- 
լիս : Մէկ դար, տարրեր թարգմանութիւն- 
ներով ու րեմադիրներով րեմ է հանուել 
Թիֆլիս, թաքու , նոր Նաիփջեւան, Կարս . 
Աշխարադ, Երեւան , էջմիածին , Իգդիր • 
Ալեքսանդրապոլ , էրզրում, Տրապիզոն , 
Պոլիս , Սամսոն, Իզմիր , Թաւրիզ, Վարա- 
քիլիսա, Թեհրան, Նոր Ջուղա, Պէյրութ, 
Նիւ Եորք , Պոսթըն , Թորոնթօ , Մոնրէւսլ • 
կերջին անգամ* Օպօ (1991) :

19 0 3
- նորա (Տիկնիկի տունը) , թեւք- Գէորգ 

Պետրոսեան, Թիֆլիս : Ապա, տարրեր 
թարգմանութիւններով ու րեմագիրներու] 
թեմ է հանուել Թիֆլիս , թաք ու , Թաւ-

րիգ, Թեհրան , Ախալցխա, Պոլիս - վեր
ջին անգամ* Երեւան (1911) :

19 0 5
— Հասարակութեան ներու կներ , թեմ ■ 

Ստեփաց *թափանակեան , Թիֆլիս :

19 0 7
- Հէդդա Գարլէր, րեմ- Յովհաննէս Ա- 

րէլեան, Թիֆլիս- վերջին անգամ՝ թաքու 
(1913) :

19 13
_ Որանդ, թեմ- Յովսէփ Ոսկանեան, 

թաք ու : Դիտուել է նաեւ Կարս , Երեւան , 
Հին Նաիյիջեւան , Թաւրիզ, Ռաշտ:

19 14
— Կառուցանող Աօ/նկս , թեմ- Օվի Սե- 

ւումեան, Թիֆլիս : Տարթեր թարգմանու
թեամբ ու րեմադրութեամր վերջին ան
գամ դիտոլե| է Պէյրութ (1969) :

19 6 9
— կան- Կապրիկլ Պորկման , րեմ- ժորժ 

Ս արգի սեան , Պէյրութ- :

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈհԱԾ
ԹԱՐԴՄԱՆՈհԹԻԻՆՆԵՐ
(3 ոլցակադրուել ե^ միայն խաղերի ա֊ 
ռա^ին տպա գրո ւթի մեներգը : Երէր կրկին 
ն չուել է հ թէ ունեցել է տարբե ր. թարգ
մանիչ կամ ամրող ^ա կան հրատ ♦ ) î

18 9 2
- ^ոկտ . Շ աո կման կամ կողովուրդի 

թշնամին՝ թ-uipcpf* Սիմոն Հաիու.մեան, 
Թիֆլիս,

- նորա (Տիկնիկի տունը), "Լոյս", թ- 
15 , Կ • Պոլիս, /հատուածՀ

- նորա (Տիկնիկի տունը), թարգմ- 
Տիրուհի Կոստտնեանց, "Արձագ՛անգ", թ- 
թ- 51-73

- Ծովու կինը , "Լոյս" , թ . 15 , Կ ■ Պո
լիս ի հատուած ի

18 9 5
— Հասարակութեան նեցոլկնե ր , թ֊ԼԱրգմ • 

Լեւոն թաթայեան, "Թատրոն", գիրք 2 
j անաւա րտ j

18 9 8
- Հեաուիկ (Վայրի րադը) , "Լոյս" , 

թ- 11-15, Կ- Պոլիս

18 9 9
- Ուրուականներ, թարգմ- Միքայէլ 

Շամտաննեան , "Մասիս" ,թ - 12-18 , Պո
լիս

19 0 3
— Ղ/ո րա (Տիկնիկի տունը), թարգմ- 

Մկրտիչ Մելիք Աւալե՚ան, թաքու

19 0 4
— Հա սա րա կո լթե ան՝ նե ղ ո լկն ե ր , թաթգմ • 

Լեւոն թաթայեան, Թիֆլիս

19 0 6
— Երբ մենը մ ե ռածնե ր ս ս թաւիո լենը , 

թարգմ - 3 • թոզիեան , "Լումա" , թ • 5-8 , 
Թիֆլիս

19 0 7
- Որանդ, թարգմ- Սամաս (Լեւոն 

ՍարգսԽան, "Մուրն", թ- 2-4, Թիֆլիս

19 11
- Բրա/նդ, թարգմ. Զ- Ջամրազեան, 

Թիֆլիս
- Որանդ , թարգմ • Մ - Աոաքելեան ,

"Ազատամարտ" /յաւելուած/, թ ■ 29 ,
Պպիս, ի հատուած ի

19 12
— Ո՛ւրուականներ, թարգմ- Մարտիրոս 

Յ՛արութիւնեանց, Թիֆլիս
- ճարտարապետ Սօլնկս, թարգմ- Ս ի- 

քայէլ Շամտաննեան, "Ոստան", թ- 5, 
Պոլիս

19 14
— Կառուցանող Աօյնկս , թարգմ - 3 •

Քոչարեան, "Նոր հոսանք", թ- 5-8, 
Թիֆլիս ի անաւարտ ի

19 18
- ճօն Գո՚բրիկլ Ոօրըմա՚յ, (Ա- արարը

միայն) , թարգմ- Ս • Թափառական (Սար
գիս Աթաթեան) , "Փիւնիկ" , թ • 10 ,
Պոսթըն

19 2 0
- Ծովուն տիկինը, թարգմ- Յակոթ Կ- 

Խաշմանեան, Պոսթըը

1947 - 48
- Որանդ , թարգմ • Ջաւօ Շանթ , "Ա- 

կօս" , Ի- գիրք, (1948) ԻԴ - - ԻԳ- - ԻԵ• 
ԻԶ- - Իէ • գիրք, Պէյրութ

19 68
- կողովուրդի թշնամին, թարգմ* Լե- 

ւոն Շանթ (1949) , Պէյրութ
- Հենրիկ Ոբսկն (երկեր) , կողովուր ղի 

թշնամին ՝ *Լ/Որա (Տիկնիկի տունը), Ո ՛l՛- 
լականներ , թարգմ- Սերգօ Պայազատ, 
Երեւան

19 6 9
» կան—Ո ա պրիէլ Պ՛՛րկման , թարգմ • 

թաթգէն Փափազեան, "թագին" , Պէյ- 
րութ,

- Պեր Գիւնտ , թարգմ - Գ • Վիրապեան , 
Երեւան :

Fonds A.R.A.M
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Հ Ե Ն Ր b f 1' Պ Ս է Ն
ԿԱՄԱՒՈՐ ԱՔՍՈՐԵԱԼԷ

(Շար. Ա- էջէն)

Հ կյոըվե կիա î Աեպտ եմ բեր ՜ԷՕին երիտա֊ 
սարդոլթիւնը' առանձնապէս ուսանող
ները, քայլարշաւ եդ կազմակերպում ու 
ըայլում են մինչեւ բանաստեզծի բնակա
վայրը ել նրան ոցհունում երգերով ու 
ճառերով : Իպսէն իր շնորհակալական 
խօսքի մէջ յիչում է.

հ J . . . / Իմ անձնական կեանքը , ե ս 
երբեք ուղղակի բանաստեղծութեան նիւթ 
չեմ դարձրել ՛•/•'• / Ուրեմն ի՞նչն է 
կերտում բանաստեղծին : Երկար տեւեց 
մինչեւ ես ըմթոնեցի , որ րանասսւեղծ լի
նելու համար , էական է տեսնել , րայ ց ու
շադիր եղէք, այնպէս պէտք է տեսնել, 
որ տեսածը ունկնդիրները ընկալեն թա
նաս տեղծի պէս: Բայց, միայն ապրուածՈ 
է, որ կարելի է տեսնել ու ընկալել : Եւ 
ապրուածր արդէն արդի գրականութեան 
ւքէջ է պահ տրուած : Այս վերջին սաա 
տարիներում, ես մտովին կատարելապէււ 
ապրել եմ իմ րոլոր գրածները : Ի այց ոչ 
ժ*ի բանաստեղծ մենակ ոչինչ չի կարող ա- 
րարել : Ինչ որ նա արարում է, նրա հետ 
արարում եց նաեւ նրա հայրենակիցները ; 
Եթէ դա այդպէս չլինի , ապա ի՞նչը պի
տի կամրջի ստեղծող ու ստացող մտքերը :
J ... / Ամէն մի րանասսւեղծ բնածին 
հեոաւոես է: Ես հայրենիքը եւ ցրա ներ
կայ կեանքը , երթեք այսքան ամբողջա
կան , այսքան պարզ, այսքան մօտ չեմ 
տեսել , որքան հեււուից' իմ բացակայու
թեան ժամանակ" :

ՇԱՐՈԻՆԱԿՈԻԹԻԻՆ

Եօթ ամիս յետոյ, Իպսէն կրէին էք"^ 
է կյորվեկիան: Ապագայ տարիներում ,
Ե ւր ոպա քում քաղաքից քաւիս ք անցնե
լով , Իպսէն ուրո յն կերպով ՛լի՛է ում է 
րաղրենի մամանակակից ընկերային , հա
սարակական ու թնտանեկան կեանքը բեմ 
հանելուն ու դրանց մէջ վերացական, 
խորհրդաւոր աշխարհի հետրերը շոշափե
լուն : "Հասարակութեան նեցուկները" 
(1877) , "Տիկնիկի տունը" (1879) , "Ուր- 
ւականներ" (1881) , "ժողովուրդի թըշ- 
նամին" (1882), "Վայրի բադը" (1884), 
"Ռոսմերսհոլմ" (1886) "Ծովի տիկինը" 
(1888) , "Հէտտա Կապլէր" (1890) , <պ/„
մամ անա կամ իջո ց ո ւմ գրուած երկերն են՛,

Դ - ՎԵՐԱԴԱՐՁ

(ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ԽԱՎԵՐ)

'ք՝ ս անե օա tïե ւսյ բացակա յու թիւնից յե-
աոյ' Ի սլս էն 1891/' ամրան , Աիլնիխից 
Վիէնն ա անցնելուց յետոյ, վերջնականս/֊ 
սւէ ս վեր ա ղա ռն ո ւ մ է հայրենիք ու հաս֊ 
տատւո ւմ կ րիսսվ/անվա/ : Հայրենիքում 
դրում կ իր վերջին չորս թատե րա խաղե ֊
րը' "ճսւրւո՚ադսւպհւո Սոլ6էս' ' (1892) , 
"Փոքրիկ էյօլֆ" (1894) , "Ճոն-Կասյրիէլ 
Պորկման" (1896) եւ "Երբ մենք լքեոած- 
ներս յարութիւն աոնենք" (1899) • իւ ւս ֊ 
ղեր ուր նրա մշակած թատերական, րա֊ 
նաստեղծակադ խորհրդապաշտ աշխարհս/֊ 
հայեացքը, համադրելով տեսանելի եւ 
ան տես անե լփ աշխարհները, հասնում կ 
իր վերջնական՝ հանգրուանիդ ու իմաս֊ 
տաւո րւում բիւրեղացայ- իմաց ականո լ֊ 
թեամբ :

Իպ սկնի երկերը, Որ կրում կին նախ 
յեղաւիո խական ՜“ վփ պա պա շտա կան , ա֊ 
սլա երդիծարանակադ Ոլ քննադատական 
շունէ , հասունանալով յոռետես բնթ ա ց ֊ 
քով, աստիճանարա ր սլաճուճւում են ի֊ 
մաստասիրական միստիկակադ շղարչով* 
թվոզոֆական' միստիկական աշխարհի 
սաղմ ր վաղուց արդկն նկատեք կր նրա 
ղրեթէ բոլոր թատերախաղերի մէջ՛. Իպ֊ 
ո էն քս՛նի աւելի խորն է թափանցել մարդ
կային հոգու մութ ծարբերն ու խորքերը, 
այնքան աւելի ում են ստացել նրա ստեղ֊ 
ծ ա։ք ո րծ ո ւթ ի ւննե ր ը t

Իպսէնի ծննդեան հարիւրամեակի առ- 
թիւ լոյս տեսած մի յօդուածս ւմ , Յ.ապէլ 
Եսայեան , իր կանացի ներզգա քնութեամր 
նկատում է. "Իպսէն ոոմանթիք է անով , 
որ հարցեոը կը դնէ անորոշ կերպով , ւս- 
ոեյլ ծուածներու նման : / • • • / Ան ոո_
մանթիք է նաեւ անով , որ մանր առօրեայ 
դէպքերը ուռեցնելով կը հաս ցնէ մեծ հ՛ա-

մեմաւռութիւններու եւ կը ստեդծէ երե
ւակայական աշխարհ մը , որուն մէջ ոչ թէ 
իրական մարդիկ է որ կը գործեն, այլ 
գաղափարներ ,, որ մարմնաւորուած են 
այս կամ այն տիպին մէջ :/•••/ Եպ- 
սէն երես դարձնելով իրապաշտութեան , 
կ՛ապաստանի գաղափարներու վերացա
կանութեան մէջ , որոնց սեմպոլիկ մարմ
նաւորումներն իր հերոսներն են" 10 :

Իպսէնի 'Բրիստիանիա հ ա ս տա տ ո ւե լո լց 
յետոյ, աստիիդ անգամ լինելով, հայե
րէնի թարգմանուած րեձ են հանւում նրա 
թատերախաղերից չ՚՚րսը • Ան՛ուանի դե
րասան 3 ով հա ննէս Արկ լե անի եղբայր' 
թատե բադի ր Ալեքսանդր Արկլե՚անը, il ե ֊ 
ծասլկս տպաւորուած /Z Ո ^թու_սւ1լսւ(ւ(ւ1յլ1 ի g , 
հայ բեմում արմեւորե լոլ՛ համ ա ր ՛Ի ալս կնի 
երկի մուտք, հեղինակին մի նամակ ու 
ներկայացման որմազդն կ ուղարկում 
Հեդինա կի մահուանից առաջ 1902 թ՝ կ 
հ րատա բակլում նաեւ նրա կե ան քն ու 
ամբողջական՝ թատերախաղերը ներկայա֊ 
ցընող, փիլիսոփա յո ւթիւննե րի տոքթ • 
Վա՛հան Նսյլբանդեանի ծաւա լուդ Z 7 Հ ե՜ G.J1. լ11լ 
ՒթսէՍ" ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ ի ւնը : Այս եղա֊ 
կի աշխատութիւնդ ոլ- երեւոյթը, ինքնին 
խօսում կ մամանակին \յ ո ր վե կիա ց ո ւ հան֊ 
դկսլ հայ մտա լոր ա կանո ւթեան տածած 
ուշադրութեադ մասին*,

ՒՊՍԷՆ ի ՇԱՆԹ

Իպսէնի ներա շխա րհով հարստացած մի 
շարք հայ գրողների մկջ, Ի* Qu/րեան իղ 
բացի' ո ր ի ս տեղծադո րծա կադ կ եա եքո ւմ 
ընդհանրասլկս ու յա տ'կա պկ ս ՚ IFJljJlfui— 
մի" (1949) պո կմ ում , ներկայ կ Ի պո է֊ 
նի կտրած ճամբադ ու "ՓԽ^- Ւիւ-Op՜ ր , ա՝֊ 
ոանձնակ ի ուսումնասիրութեան կ կս՚րօտ 
Լ, ^անթի թ տտե րամ տածողութիւնը *. 
վերջինիս վաստակին՝ բազմաթիւ զբու֊ 
թի ւններ են յատկա g ուե լ ու յաճախ , տե֊ 
ղի կամ անտեղի , Ի պսկն jb^ntÀ^L կ ա/Գ 
դրութիւններում * սա՛կայն ու
մէկը չկ փորձել հայ անուանի թատե րա ֊ 
դրի վա ս տա կը ընկալեի ՜Ւ սլս կնի կե ր տած 
ա մ բո զփակս/դ աշխարհի խորհրդի յոյսի 
ներքոյ :

Ինչպկ ս ա րդէն ե շե լ ենք , Շ ան թ իր 
բանասիրական դրութիւններում , օտա֊ 
բաղդի թ ա տ ե ր ա դի րնե ր ին յ ի շե Աւ ս , Իպ֊ 
սկնի նկատմամբ միշտ լռո ւթ իւն կ պահ֊ 
պանել։ Ս ակայն կասկած չկայ 1 ո[՚ նրա 
համար' "Ւլւսւսդ" „լ "ժողովուրդի Թշնա
մին" խաղերից զատ ջ ս տ եղծ ագո րծա կան 
կենսական գեր են ունեցել "էստրոտացի 
ֆրու Ինգերր" , "Դահաժաոանգները" ,
"Կայսրը ել Դալիլխացին" , ել ընգհան
րապէս հայ ընթերցողիդ ու բանասէրին 
անծանօթ մնա ց ած Իպսէնի մի քան վ ու֊ 
րիշ երկերը,

Եթէ ընգհ անրապկս Ի պս կն իրրել նիւթ 
նախ դիմել կ պատմական՝ դրամայիդ ու 
ապա անցել կ իր մամանակակից կեանքի 
պատ ում ին , Շ անթ կատարել կ դրա ճիշդ 
հակառակը ։ Իր առաջիդ թատե րկներ ի
"Ես-ի մարդը" (1901) , "Ուրիշի համար" 
(1901) , ա- "ճամրուն վրայ"// (1904) մէջ,
մամանակակից ընկերային, հասարակա֊ 
կան ու ըետանեկադ կեանքր նե ր կա յա ց ը֊ 
նելո ւց յետ ո յ , " ՀէԹ Ասաու_ած՜01յ ր7' 
(1909) , "Կայսր" (1914) , "Շզթայուածր" 
(1918) խտղեր է հ ամար ընտրել կ առաս֊ 
պելդ ու պատմական դկպքե ր ը եւ դրանց 
աոըևչուող վերացական աշխարհները*. 
Այս գրութիւնների կապակցութեամբ, 
անտարակոյս համոզուած ենք, ներշընչ֊ 
ման աղբիւր եդ հանդիսացել առանձնա պ կ ս 

"Իրանդ" ու "Կայսրը եւ Դալիլխացին" 
գր ութ իւննե ր ը :

Շանթի համակրանքն Իպսկնի նկատ֊ 
մ ամ ր այնքան կ, որ երբեմն նա մինչեւ 
անդամ ուղղակի պա րղապկս ա րձա դան֊ 
դում կ նրա որոշ մտքերին*, 'Ւ^յսրր հւ֊ 
C^ալէլ]ïաgլl^^', ներկայացնում է ապրելու 
ել հաւատքի երկու մեծ ո ւղղո ւթ ի ւննե ր 
քր իստոնկական կենսապաշտութիւնը եւ 
հեթանոսականդ կեանքի ազատութիւնը՝*, 
Ւպսկն այստեղ կեանքն ապրելու ել ի֊ 
մ աս տա ւո րե լոլ համար մի երրորդ ճամ֊ 
բայ ու ձեւ կ փնտռում ♦ փ որձում կ հա֊ 
կադիր գաղափարները հաշտեցնել ապրե֊ 
լոլ տենչը միակցել, ղոհաբերմադ ոգու 
հետ՛. Շանթի "Հին Աստուածներ" ու

"Կայսր" գրամանէե րո։.մ բանո սէ է միեւ- 
նոյն հակադրութիւնը*.

Գալով "Ինկած բերդի իշխանուհին' 
(1921) եԼ "նշին Պայլ" (1928) թատևքակ֊
ներին , պետի նկատենք որ դրանք իըենց 
պատմական նիւթով ու. վիպապտշտու֊ 
թեամբ, առաւել մօտ ե^ Ն որ վեկի տ ց ո ւ 
"Դահաժաոանգները" թատերախաղին , «֊
րի նիւթը քաղուած է փԳ ■ դ^րից հասած 
նորվեկիակա"ց գահ ամա ռանդա կան մի ա֊ 
լանդո ւթի ւն ի g ï Այնտեղ շօշափւում է «ւ֊ 
մէծՒն սիրելու եւ եսասիրութեան գաղա
փարը, ինչպէս նաեւ իսկական եւ կեղծ 
հանճարի խնդիրը , մի նիւթ՜ որ Շ անթ 
արծարծել է նաեւ իր մամանակակից 
կեանքը նիւթ ունեցող անդր անի կ երեք
"Ես-ի մարդը", "Ուրիշի համար" ու 
"ճամբուն վրայ" թատերակներում : Զար
մանալի չէ ր , որ իելոն Շանթ ու Ջաւօ 
Շանթ, իրենց կեանքի 'էերջին տարինե
րում , Ի պս էն ի ց հայերէնի թարգմանե
ցին երկու գործ' "ժողովուրդի թշնա
մին" եւ "Իրանդ":

ՀԱՅ ԻԵՄԸ ԵԻ ԻՊՍԷԴ
(Ընդհանուր ակնարկ)

Իյյջ սկ“նի քսանեւվեց վերնագրեր ից հա֊ 
յերէնի է թա րգմանուել ընդամ կնը ինն ը , 
ո րոնց ի ց հրա տ ա ր ա՝կո ւե լ են ութը : I
կեմերում եւս դիտուել կ ութ վերնադիր , 
որոնց շարքից միայդ երեքն եդ որոշ մա֊ 
մ անակ խաղա՛ցանկերում պահուել' "Ժո
ղովուրդի թշնամին", "Տիկնիկի տունը", 
եւ "Ուրուականեր" :

«Իպսէնի հետ ահաւասիկ ընտանիքը եւ 
հասարակութիւնն է որ թեմ կ՚ելլեն : Այս 
հաստատսւթեաց մէջ իպսէնեան անձնա
ւորութիւնը նորէն կը տաոասլի եւ կը 
ստեզծուի, այպէս ըսենք, միջհոգեբա- 
նական (interpsychologique) խաղը : Ու
ժեղ, ազատ, իր սեփական բնաւորութիւ
նը միայն լսող, իը ցանկոլթիւններով ա- 
ոաջնորդուոզ եւ մշտապէս մարտնչող 
անձնաւորութիւնն է զոր Իպսէն պիտի 
ցուցնէ :

ԺԹ • դարուց վերջը , ան է որ կը տխրէ 
եւ կը ստեդծէ ազնուացած հասարակաց 
խադր որ դժբախտաբար շատ յանախ կր 
մնայ արուեստէն հեոու: Իր մեծ արժա
նիքը գուցէ անոր մէջն է որ իրեն պատ
կանող աշխարհահայեացքը արտայայտեց 
եւ նիւթը սպառեց ;

Այն ատենէն ի վեր, հաէսարակական յա- 
րաբերութիւնները ել կիրքերու պայք՛արը 
գրողներու գլխաւոր նՒ^֊ԱԸ կը կազ- 
ւքեն» 14 :

կյշոլած եզրերով , քաղքենի կեանքն 
մերկացնող Ի պս էնն' է, որ ընգհանրապէս 
գնահատուն լ ու րեմադրոլել է հալ րեմե֊ 
րում: Ընգհ ան ր ա պկ ս առաւել դի տ ո լած
յիշուած այդ երեք խաղերը , մա մտն՛ա կին 
մեծ տպաւորութիւն են թողել եւ մեծա֊ 
սկկս ազդել ունպաստելեն հայ թատերա֊ 
գրութեան զարգացմանը։ Ա/դ մարզում 
բազմաթիւ անունների շ_արքի*ք (^’ Զար~ 
եանից ու Լ* Շանթից զատ) , բերում ենք 
ձ ի քանի հե ղին ա կնե ր ի եւ թ ա տ ե ր ա խ ա ղե ֊ 
րի անուններ, որոնք բացայայտ կերպով 
կրում են խպսկնեան խաղերի շունչը :

b^/դ դր ութի ւննե ր ի շարքում են' Լեւոն 
Մանուկլեանի "Դոկսւոթ Երոլանդ Ւոշսւյ- 
Huifî" (1900) , "Մսւգդսւ" (1908) եւ "Վե- 
^lւu:ծ՚նIlՆuւծը,, (1906) : նոյն շուն չընկ ա տե֊ 
թ1 է նտեւ Ափքայէք Մանուէ լեանի մօտ: 
Նրտ "Դանգէ" (1908) փոքրածաւա ք խա
ղը, յիշեցնում է "Ուրուականները" դրա
մ՛ս յի աւարսրը: փտմանակ ա j'y բեմա- 
գրուել է Իպսէնի երկի հետ, միեւնոյն 
ծրագրում î

Ըստ Զ' Եստյեանի բնորոշման , "Իպ֊ 
սէն իր բ՛ազմաթիւ թատերախաղերուն 
մէջ , կարելի է ըսել , որ մէկ նիւթ ունե
ցած է եւ. զայն ներկայացուցած է զանա
զան հանգամանքներու մէջ , տարբեր ւ]ա- 
րիանդներով :

Ի՞նչ է այդ նի՚թթ:

Անհատը հանդէպ հաւաքականու- 
թեան"15 ; էլման դրոյթով կնոջ գերը հա
սարակական կեանքոլմ դիտելով, մեծա
համբաւ Ալ. Շ ի ր վ անղագէ՚հ որ մամա
նակին թարդմանել էր "էստրոտԼԱցի ֆթՈԼ 
Ինգերր", "Տիկնիկի տունը" խաղի մէջ 
արծարծուած գաղափարներին կառչած , 
գրում է իր "Եւգինէ" (1901) , "Ունի՛ր 
իրաւունք"' (1902), եւ "ԱրմԽնուհի" 
(1909) դրամաները: կնմանակի նիւթի ա֊ 
ռընչոլթեամր, անտարակոյս չպէտք է 
մ ոռացուեդ նաեւ Գա րր ի է լ Ա ոլնդռւկեա֊

նի վերջին երկերից երեքը, կ,րա ,/Ա.
սիններ" (1889) , "Սէր ու ԱզսսոոլթԼր 
(1909) եւ "Կտակ" (1912) գլ^Հ^ 
եւս զերծ չեն մնացեշ նորվեկիա^ոլ 
դեցութիմեից :

Իպսէնի շունչդ ու էմվգեցոլթիլդՀ 
նշուած հայ թատերագիրների չարքիդ 
Յակոր 0չ՛ոկանը ինքնակամ կերպով 
իրեն ղտ՚ոում է հետեւեալը վկայելոյ 
"Օշական կը զատուի Իպսէնէն, քւս(փ 
իր ժողովուրդը գազափարագրական թսււո. 
րոն մը ո'չ միայն անկարող է հանդար, 
ժելու, այլեւ նման տրամանեբ աբտսւդ. 
րելու համար ալ անընդունակ է հիմնո 
վին" 16 : Երր հանդիպում ենք Օշական!, 
"Նոր պսակը", "Կնքահայրը", "Աքլպւա_ 
մարտը" 17 (1921) եւ յատկապէս «"Փսււլք 
Աստըժոյ" • • •» (1925) եւ մի քանի ոլլւ^
խաղերին, հարց է ծագում' իրապէս ո՞ր. 
քանով է իրաւասու նա:

ԱՐԲԻ ՅՍ՚ԼՀԱՆՆԻՍԵԱն 

Մարտ-Ապրիլ 2006, Փարիզ

1) ՏԻ'Ա- նախ մեր կ ոստան Զարեանէ 
"Տեսիլք՛ը, "Յաոաջ-Աիտք և Արուեստ", 
1995 Յուլիս 2- եւ ապա;, Եուրի եոսչ՚ւս- 
աըրետն , կոստան Զարեանը եւ Հենյփկ 
Իբ֊՚էնը, ԵՀՀ , Երէւան, 2002:

2) կոստադ Զարեան, *Իսւղաքներ/կսւյս- 
րը եւ մի բաժակ գինի , "Հայրենիք ամս." 
Պոսթըն :

3) կոստան Զարեան, Արուեստի հա
մար - Թատրոնը, "Մեհեան", Կ- Պպիս, 
1914 Ապրիլ 1 :

4) Կոստան Զարեան , ՝Իադ աք ներ/կւպս- 
րը եւ մի բաժակ գինի, "Հայրենիք ամս." 
Պոսթըն :

5) 3՛ Օշական, Վկայութիւն, 1982, 
Անթիլիաս-Լիթանան :

6) Լ - Շանթ, Իանասիրաւկան ճարտա
րապետութիւն, ԼՇԵ-, հատոր Ե. Պէ- 
րութ:

7) Այս նիւթի կապակցութեամբ, տո
ղերիս հեղինակը 2003 թ- Նոյեմբերին 
Նորվեկիայի "Իպսէնի Կենտսոն"ի հրա
ւէրով , երկու ելոյթ է ունեցեր Օս]ոյի 
համաւսարանի կազմակերպութե՛ամբ 1՝Ա|- 
սէնի Տուն-Թանգարանում կայացած գի- 
տաժոզովում : Ներկայ ացուել է "Ւպսէն 
Իբանոլլք ու Միտ՛ին Արեւելք ում" և "Հուրք։ 
ու Ջուրը Իպսէնի երկերում - կամ - Թէ 
ինչպէս բեմադրեցի «ՀՀ ա տ ա Կապլէր^ ոլ 
«Փոքրիկ k/օլֆ^՛ :

8) Թարգմ- Ալեքսանդր Մովոիսէ^1 
( Շիրվանզադէ) . անտիպ : Ձեոագիրը ԳԱԹ 
Երեւան :

9) Նկատի ունենալով նամակի բովսմ'- 
դ՚ակութեան կարեւորութիւնը, այն P^՜ 
րոլմ ենք թարգմանաբար’ գըեըէ ա^՜ 
թՈւլջոՆթ-եսււքթ այս huiifuipnLif սւււ^ճ^Ւ 1

10) , Հենբիկ Իպսէն՛ 
"Ցոլք", Փարիզ 1928 Յունիս 1:

11) Տե'ս. այս համարի՝ ԻՊՍԷ՚ե 
ԻԵՄԻ ՎՐԱՅ :

12) 3 • Աբէլեանը Ժամանակին (l8î)o ՜ 
1920) բեմադրել է "փողովո։ րգ[՛ 
մին" ու կատարել է Շթոքմանի դ էէ 
Նրա խաղարկութիւնը գնահատուել է 
ծապէս : Տե'ս • "Յաոաջ - Միտք եւ 1> 

ւեսա" , 1997 Դեկտեմբեր 7 :

13) Տե'ս- այս համարի՝ ՀՐԱՏԱԷ^Է 
ԻԱԾ ԹԱՐԴՄԱՆՈԻԹԻԻՆՆԵՐ :

14) Կոստան Զարեան, Արուեստի հա
մար _ Թատրոնը , "Մեհե՛ան" , 1915 Պ

րիւ i:
15) Զապէլ Եսայեան, Հենրիկ ԵԱ]սէ6’ 

"Ցոլք", Փարիզ, 1928 Մայիս 1 :

ական, Վկայութիւն, 
ան , 1982 •

fi ն. Պո||՚„ ւոաււ՚ՊՐյ,’'1 '"î
Լ որի «
,լմ. Փր- .
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1"11ՐԽԷ Լ11ՒԻ1) ՊՈՐԽԷՕ
Դրեց' ԱՆՏՐԷ Մ0ՐՈՒԱ

Ծ -Թ •- Այս տարի մահուան 20ամեակց է Ի . դարու ամենամեծ գր՛ագէտնե
րէն մէկու՛ն' արժանթինցի արձակագիր եւ բանաստեղծ Խորխէ Լուիս Պորխէս 
(1899-1986) : Ուրախալի է Ոշհլ , որ իր մահէն ետք , իր արձակի թէ բանաստեղ- 
ծութեան բազմաթիւ նմոյշներ (հիմնականին' բնագրային թարգմանութեամբ) 
տարբեր ւղարբեիականներու մէջ (ներաոեսկ' "Յառաջ - Ս՜իտք եւ ԱրՈլեստ"ը) 
լոյս տեսած են, թէ' արեւմտահայերէնով եւ թէ արեւելահայերէնով: 1992ին 
Պորխէսիարձակի հայերէն՛ ցարդ միակ հատորը լոյս տեսած է Երեւանի "Ասյո- 
լոյ" հրատարակչատան կողմէ, "Երկու արքաներն ու երկոլ լաբիւրինթոսները" 
վերնագրով եւ ՅովհաննԷս Րոդուկեանի թարգմանութեամբ (տե'ս մեր գրա
խօսականը՝ "Յառաջ - Ս՜իտք եւ Արուեստ", Աւդրիլ 1994):

Ֆրանսացի նշանաւոր գրագէտ Անտրէ Ս՜օրուայի այե վւորձագրութիւնը 
1981ին սպաներէն թարգմանութե՛ամբ լոյս տեսած է որպէս. յառաջաբար Պոր- 
խէսի գործերուն մէկ հատընտիրին : Չկարենալով գտնել ֆրանսերէն բնագիրը 
1988ին յիշեալ թարգմանութենէն մեկնելուլ կատարած էինք ներկայ թարգմա- 
նութիւնր , որ կամքէ անկախ պատնաոներով լքնացած էր անտիպ : Ներկայիս 
ցայն կը յան ձնենք հրատարակութեան, ոնական վերանայումի ենթարկելէ 
ետք :

վԱՐԳԱՆ ՄԱՏԹիՈՍԵԱՆ 
Նիւ ճրրգի

Հ _________ J

10որխէ քուիս Պորխէս մեծ ղրագէտ մրե 
է որ միայն փ ո րձա դր ո ւթ ի ւեն եր
l/ամ կարճ արձակ ստեղծած է • Այսքա^1Լ 
մեզ կր բաւէ ղինքր մեծ յո jt£n րջե լո ւ ա֊ 
նոնյ սքանչելի տրամաբանութեան՝ գիւ
տերու հարազատութեան եւ֊ լարուած ՝ 
զըեթէ թ ո լա բանա կան ոճին հտմար : (J* ը֊ 
նուեդով ու խառնուածքով արմանթինցի՝ 
[lulJg համաշխարհային գրականութեամբ 
սնած ՝ Պորխէս հոգեկան հայրենիք չունի :

4/Î սա եղծէ մամ անա կէն ո լ միջոցէն 
դուրս երեւակայական ու խորհրդանշա
կան ա շխա րհնե ր : Ար կարևո րութեան նշան 
մէն է ) որ զխ^րր տեղորոշելու համար մի֊ 
այԱ արտառոց ո լ կատարեալ գործեր 
կարեվ, է յիշել : է Փաֆրայի ՝
Փսյի 1 երբեմն' Հեն րի ճէյմղի ու Ո t-է/ "ի y
միչ/ո *քաէերիի՝ իր յա րա Լլա րծ ի քե ե ր ո լն 
յանկարծական անցումով գէպի այն ին շ 
"ր կոչած է Հհիր սեփական բնազանց ու
թի մեր» ï

աղբիւրներ ը ան թի լ են ու ան սպա֊ 
“ելի : Պորխէս ամէն լ կարդացած է ՝
մ անաւաեգ [ն չ որ մարգ այլեւս չի կա ր ֊ 
Գ՚սր գապալականներր , աղերս ան դրե ան
Յոյները՝ միջնա դար եան փիլիսոփաները : 
/է՛ հմտոլթի,^ /ս Որ չէ —ինք անկէ միայն 
Լոյսի ու ղաղա փա րնե րու կա յծ կլտ ո ւմն ե ր 
^Լսւրւնէ֊. ՝ բայց տարողունակ է: Օրինակ 
Փասրտլ կր դրէ*— ^Բնութիւնը անսահման 

ոէորւո մրն է՝ որու Լլեդրոնր ամէնուրեյ 
Ո1՜ Լէ^ագիծր' ոչ մէկ տեզ» î Պորխէս 

Լր ձեռնա րկէ հեւոապե գելու այս փոխա-
թերութեան հետքը դա րերու երկայնքին 
ձորտանօ Պրոլնոյի մօտ (1584) կըգտնէ.- 
«կրնամ վստահութեամբ հաստատել՝ ոլ 
-իեզերքը ղուտ կեդրոն է y կամ որ տիե֊ 
Գ^՚րբի կեդրոն ր ամէն ուր եք է, իսկ շրջա֊

Փ ո Ï. մէկ տեղ»։ Աակայն՝ ճորտանւ
րսւնօ փքՀ , գարու աստուածաբան Այէ^ 

մ օտ Դորփուս Հերմէթիք ոլմ£5
*՛՛ 7'"բ) ա ոն ո ւած բանաձեւում մր կար- 

Գ ր*սծ էլ, հ^ԷԼատուած սքանչելիի ոլորս
էն I լ սրոլ կեդրոնը ամ էն ուրեք է , իս^\ 

^1լտգիեր ո՛չ մէկ տեզ»։ *էլման հետա. 
նԼ Ո1Բ1,լն\ևեր յ Չինացիներու թէ Արաբ*

1"Ո֊ ո լ Եղի պտաց թներոլ մօտ տարուած 
կր հաճոյացնեն եւ պատմուածք*

(՛ու դի պա շա րե ր ո ւն ճամբայ կր բանան

/*ր ււ լս ո ւ֊ ցիչներէն շատերը անգլիացի 
են. Ան՝ոա հման հիացում ունի Ա ւէ լս ի
հանդէպ եւ կր ղա յ բանա յ Qu քար Ոսայյտի 
սահմանումին դէմ ՝ թէ Աւէլս Հղ իանա կան 
(հիւղ յԼէո-էե մըն է»։ Պորխէս դիտել կու 
աար որ փիլ լ վքէռնի արձակը կը ծա լա լի 
ապագա յ }ւսւՆսւս»ւււկւււււււՆթ-|ւՆ(ՍՕ.եյլՆււլ. շուրջ 
{սուզանաւը ՝ դէսւ1՛ Լոլս ին թռիչքը) , իսկ 
fl լէ լսի ա րձա կը' ղուտ կսւրէլկո՜Լթ-1յԱւ6-
{անտեսանելի մարդը՝ մարդ մր կուլ տր֊ 
ւող ծաղիկը) կամ ԱւսկսւրհլիոՆթեսւն շուր} 
{ապագայ ծաղիկով մը դտ լիքէն վերա֊ 
դարձող մարդ մ ր') i Ասկէ դատ՝ ուէլսեան 
վէպ մր մարդկային ամէն ճակատագրի 
հետ աորնչուող ի ր ա դա րձ ու թ իւննե ր կը
խորհրդանշէ : Որեւէ մեծ եւ մնայուն
դիրք պէտք է երկբալելի ԸԱտ յ , կ'րսէ
Պորխէս ♦ հաքելի մրն է , որ ընթերցողին 
արարքներ յայտնի կր դարձնէ ՝ բայց 
հեղինակը պէտք է անտեղեակ թուի Ւր 
գործի՛ն նշանակութենէն , ինչ ոբ Պորխէ
սի սեփական արուեստին գերազանց նը֊ 
կա ր ա գր ո ւթի ւն մրն է : «Աստուած պէտք 
չէ ներ գրա լուի աստուածաբանութեան
մէջ. գրագէտը պէտք չէ մարդկային տը֊ 
րամարանութիւններով բանդէ այն հա֊ 
ւատքը , որ արուեստը մեդմէ կր սլա հան֊

ջէ» ■■

կը հիանա յ Փոյի ել Ջեսթըրթընի վր֊ 
րայ՝ այնքան որքան Ուէլսի պարադա
յին : Փօ դրած է ֆանտաստիկ սարսափի 
կատարեալ պ ա տմո լածքն եր ել հնարած 
ոստիկանական սլատմուածքը՝ բայց եր֊ 
րեք չէ համադրած երկու դրե լատեսակ֊ 
ներր՛. Զեսթրրթըն փորձած է եւ յա
ջողապէս անցած' այս փ որձա ռութ են էն ։ 
Հաւր Պրաունի իւրաքանչիւր արկածա. 
խնդրութիւն կր միտի բացատրելու ՝ յա. 
նուղ, տյ ամարանութևան ՝ անբացատրելի 
դէսլք Հր -. «1Հէեւ Սեսթրրթըն երբեք չէ 
հաստատած Փօ կամ փաֆքա րլ/ալր՝ 
իր եսը կադմալորոդ նիւթին մէջ մդձա֊ 
լանջին ձդտ ող բս/ն մր կաբ» : փաֆքա ե֊ 
դած է Պորխէսի ուղղակի նախակարապե֊ 
սէր. «Գղեակր» կրնար Պորխէսիղ, պատ
կանի լ՝ բայց ինք զայն պիտի ստեղծէ ր 
տասը էջնոց պ ա տ մո ւածքով մր՝ երկուքն 
տ, հեռու ծուլութենէ և կատարելութեան 
ձդտ ո ւմէ. Ինչ կր վերաբերի -իաֆքայի 
նախակարապետներուն ՝ Պորխէսի բանի.

մացու թիմեր} կր սիրէ ղանոնք դտնել Զե - 
նո՚ն էլկացիի ՝ -Իիրկրկոբի ել խոպրրթ 
Պրտնուքնկք մօտ։ մր 'Ոտֆքսյ կտյ
տյս հեղթեա՝կն.երէ*յյ f ւբտքանչփ ւըքն ձէջ> 
բտյց եթէ վ^աֆքւս գրտծ չԸԱտբ , մարդ 
սվւսվւ չկաք են ար ատփկա նկատել* ասկէ 
կոլ դտյ էտպէս պորխէս եան տյս յաըա֊ 
կարծիքը*- <^Ամէն դրող կը ստեղծէ իր 
ս ե փ տկ ան ն ա խա կ ար ա պե տն)երը՝^ :

Զինքը ներշնչ ո դներ էն է *1ւաեւ անդլիա֊
*J 1‘ դբտդէտ ճոն Ու֊իլիըվ Տբն y հեղինակ' 
մամանակի մասին հետաքրքրական դիր
քեր ու ։ ո ր ոնց ՀԷԸ Խ պնդկ-, //հ/ , ըստ
մեր ե ր ա ւլնե ր՝ո ւն փ ա ս տածին ? անցեալ y 
ներկա f եւ ա սլա դա յ միամամանակ դո յու֊ 
թի ւն ունին։ {Հյ ոփընհաուրր ւլի տել կու 
տալ Պորխէս , արդէն դրած էբ , որ 
կեանք ո լ երազ նոյն ԳՒՐմ1՚ն էջերէն են - 
ղանոնք կա բդով կարդալ ապրիլ է} ա֊ 
նոնց միջել սահիք' երազե լ) ։ Ա ահ ո ւան 
մէջ վե րաղ ի ւար պիտի քնենք մեր կեանքի 
բոլոր պահերուն եւ ազատօրէն պիտի 
համադրենք ղան ոնք ին րպէս երազին 
մէջ։ ^Աստուած , մեր բարեկամները եւ 
Շէյքսփիր պիտի դո բծա կցին մ եղի հետ^։
Պ ա բ խ է ա " չ ին չ ա լեւ1՛ 4ւճ "Z՛/Հ ‘“J"
ձեւով խաղա լ մտքի , երազի , միջոցի եւ 
մամանակի հետ։ Արտղողը^ իր հերթին , 
կրնայ երազի եհրթաբկուիլ։ հիի իտքը 1լե֊ 
րաղէր . աշխարհն էր իբ երաղը^ : Բոլոր 
Փիլի ս ոփ անե բուն մօտ' Դեմ ո 1լրե ա էն Հխ- 
չեւ Ափինողա ՝ & ո փրիհ ա ո ւրր էն մինչեւ 
'Բիրքըկոր y ան իմացական յար ակա րծա֊ 
կան կա րե լ ի ո ւթի ւննե ր կը փնտռէ :

2

վալերիի նոթատ ետրերուն մէջ կը հան֊ 
դիպիլը հետեւեալիդ նման շատ մը նոթե֊ 
րու*— ՀՀՏիտղափար սարսափազդու պատ֊ 
մուածքի մը համար.֊֊ Կը յայտնաբելաւի , 
որ քաղցկեղի մ իա Լլ /լարմանը ձ արդու 
ապրող միսն է* Հետ ե ււմնքե ե ր» ։ Կրնամ 
երեւակայել Պ որխէ ս ի արձակի նմոյշ մր\ 
այսպիսի նիւթով։ Հին ու նոր փիլիսո֊ 
փաներ Լլարղալով ան կանդ Լլա ոնէ դա֊ 
/լափա րի մր Լլամ վարԼլածի մը աո ջեւ։ 
ճառագայթում ։ հ.Եթէ տյս անհեթեթ 
Լլանխա դր ո յ թ ր ի ր տրամաբանական îfuij֊ 
րադոյն հետելան\^ւեր ուն հասցուէր մլը 
հիանա յ- թե չ աշխարհ պիտի ստեղ֊ 
ծուէը» ։

Օրինակդ հեղինակ մը' Փիէր Մէնար , 
կր ձեոնա րկէ «Տո՛ն Բիշոթ»ի ստեղծու֊ 
մխհ : Ո՛չ թէ որեւէ -fi [։ չս թ ի ՝ այլ *Րիշո'- 
թր : Իր Հ եթ ո՞ ար.. Ապաներ էն լաւ իմա ֊ 
նա լ կաթողիկէ հաւատքը վերա յա յտնա֊ 
բերել՝ մ աւրերու դէմ Լլռուիլ՝ քքւըոպայի 
պատմութիւնը մոռնալ* մէկ խօսքով՝ 
Մ Ւկէւ տէ Ա եբվան թէ ս ը//iu/ : Տէուդադի֊ 
պութիւնբ ՝ ուրեմն ՝ այնքան տմրողջա֊ 
կան Լլր դառնայ ՝ որ Ի* դարու հեղինակը 
բա ռու gիօրէն վերստին կը ՂԸ է Ա ե բվ ան֊ 
թէ ո ի վէպը y puin. Ա11Ն թԱՒՈ } ել առանց 
անդրադառնալու սկզբնագրին։ Աւ հոս 
Պոր խէ ս հետեւԼյալ զարմանալի նախա֊ 
դա un ւթի ւնը ունի*- ^Աեբվանթէսի եւ 
JT էն արի բնագրերը գրեթէ բառացի օրէն 
նո յնա Լլան են ՝ թէեւ երկրորդը գրեթէ ան֊ 
սահմանօրէն աւելի հարազատ է»։ իրօք՝ 
իր այսպէս յա ղթականօր էն փաս տածը ա յն 
է՝ որ այդ դիպտշարը՝ երեւութապէս ան֊ 
հեթեթ ՝ իրական գաղափար մը Լլբ յայտ֊ 
նէ •— մեր կարդացած ^.'Բիշոթ»ը Աերվան֊ 
թէ սինք չէ ՝ ոչ աւելի քան մեր Հյրսւտամ 
Պովարի»ն Ֆլօպէռինն է : Բս տնե բորդ ղա֊ 
րու իւրաքանչիւր .լխթերց-ող իր ձեւով 
վերս տ ին Լլր դրէ անցեալ դարերու դլ ո ւխ֊ 
ղ ո րծ ո ց ն ե րր : Բ ա ւ էր անդր ա պ ա տկ եր ո ւմ 
( էք Ա թՓ/ափպ սահ ո n ) մը ընել ՝ Պ որխ է ո ի 
պատմ ո ւածքը անկէ բխեցնելու համար î

Աաճախ ՝ մեղ ցնցելու սահմանուած յտ֊ 
րա կարծիք մ ր չ/, հասնիր իր նպատակին՝ 
փիլիսոփաներս ւ տուած վերացականն ձե֊ 
ւով : Պորխէս տնկէ կը ստեղծէ շօշափելի 
ի րականութիւն մը։ «Բաբե լոն ի գրադա
րանը» տիեզերքի պատկերն է՝ անսահման 
h լ միշտ վերս Լլս ող։ Ա,քս գրադարան ին 
շատ մ ր դիրրերը անհ ա ս կնա լի են ՝ բախ
տի բերմամբ քով քովի եկած կամ չարա֊

մըս/օրէն կրկնուած դիրեր՝ բտյց երբեմն 
դիրերու այս լաբիւրինթռսին մէջ՝ տրա
մաբանական տո/լ մը կամ նա խադա սու֊ 
թ 1էլն մը կր գտնուի ։ JJfl/ոնք բնութեան 
Օրէնքներէ են՝ կանոնաւորութեան մանր 
պարագաներ քաոսային աշխարհի մը մէջ։ 
«<Լխճ ա կ ահ անո ւթիւնր Բաբե լոն ի մ էջ» 
ճարտար ու թափանցող դր ս ե լոր ո ւմ մրն 
Հ կեանքին Հէջ բավս տ ին դերին : Բախ/// ու 
Ղ մրա խ տո ւթի Լ֊ն բ տ շխող խո ր հրդ աւոր 
ինկեբո ւթիւնր մեղի Լլը յի շեցն է Ա ամ ո ւէ լ 
Պաթյյրքի «EieV/hOfl»/' «Եքայ-շաական դԸ֊ 
քամ ա տ ո ւԼ/ե ր»ը :

Տարուած' բնազանց ութեամ բ ՝ բայց ա֊ 
ռանց ընդունելու որեւէ համակարգի 
ճշմաըտացի ութիւնը ՝ Պորխէս այդ բոլո
րէն մտային խաղ մը Լլը ստեղծէ ։ իր ան
ձին մէջ ան կը գտնէ երկու միտ ո ւմնե ր • — 
^.ՄէԼլը գնահատել կրօնական եւ փիլիսո֊ 
փա յական գաղափարներ իրենց դե ղա՛դի֊ 
տական արմէ քին ՝ եւ նոյնիսկ իրենց բո y 
վան դա Լլո լթ ե ան մոգական կամ հրաշալի 
դի ծ ին Հ ամար։ Աս ի Լլա թերեւս է ա Լլան 
սկեպտիԼլութեա^յ մը յայտարար նշանն է* 
Միւսը Լլանխաւ ենթադրել՝ որ մարդու 
երեւակայութեան ստեղծելիք աոաԼլներու 
թէ Փ ո խտբե բո ւթիւնն ե բո լ թիւբ, սահմա
նափակ է՝ բտյց նաեւ՝ որ գիւտերու այս
՚եոՐ^ թ1'Լ’!ր 4/’^""./ ռւմէհ, ինչ քլյռ՛լ րոլորի 
համ ա ր» :

Այօ առակներուն կամ դա ղա վ։ ա րնե ր ո ւն 
չարքին ՝ ոմանք յաա կապէս կը հրապու
րե՛ն զինք, անվերջ վերադարձը ՝ կամ աշ
խարհի ամրողջ պատմութեան բոլորակա
ձեւ կրկնութիւնը ^էի^էէի շատ սիրած 
մէկ նիւթը. երազը երազի մը մէջ. 
վա f րկեան թուող դարերը ել տարիներ 
թուող երկվայրկեանները {«Գաղտնի հ,ր- 
րաշքը») , աշխարհի ցնորական բնոյթը}

"իքէ մէջբերել ո վա լիսը- «Մեծա՜ 
դոյն վհուկը պիտի րյ/ար ան , որ ինքզին
քը կախարդէր մինչեւ այն աստիճան , 
որ առանձին երեւումներու համար իյր սե
փական ուրուականը դաոնար : Արդեօք
այս չէ՞ մեր պարագան՛» . Պորխէս կը 
պատասխանէ ՝ որ այղ է' մեր պարագան • 
մե՛նք երագած ենք տիեզերքը՝. կրնանք 
տեսնեք իր կառո լցուածքը՝ այս մտա
ծումին դիտմամբ միահիւսած հայե լիւ
ներն ու շփոթները. դմո ւար ին ՝ բայց 
միշտ սուր եւ դա ղանի քե ե ր ո վ բեռն աւո ր : 
Այ- բռլոը պատմոււսծքն>երու*Ա մէջ Լլր 
գտնենք ծրկճիւղուող ճամ բաներ ՝ որեւէ 
տեղ {բայց ոլրիչ նրբանցքներ տանող) 
նրբանցքներ ՝ եւ այլ բաներ ՝ այնքան որ֊ 
քսպէ ւսչքը էբնտյ տեսնել։ Պորխէսի հա
մար՝ ասիէլա մարդկային մտածողու
թեան մէկ պատկերն՝ է՝ որ ան> կլ
Լլերտէ իր ճամբան պատկերներու եւ հե
տեւանքներու երբեք չսպասող օզակաւո֊ 
բ ո LiiF ո վ ՝ եւ կը մ ակարէ րէ ինչ որ թե
րեւս անմարդկային դիպուած է միայն։ 
Աւ ինչո9 ւ թափառի լ այդ լա րի ւր ին թ ս ս ի ՛» 
մէջ*. ւՈւդամ մը եւս' դեղագիտական 
պատճառներով՝ որովհետեւ ույս ներկայ 
անսահմանութիւնը՝ այս Հա րագա շար մ 
համա չափ ութ ի ւններըչ» իրենց ողրէրդտ- 
կան Ղ.եղեց կո ւթ ի ւ.' նը ունին : Զեւր ա։ հյի 
կարեւոր է՝ քտն բովանդակութիւնը՝
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Պորխէսի ձեէը յաճախ կր յիԺս^է 
Աուիֆթի ձեւը. նոյն ծանրութիւնը ան
հեթեթ խյ, մէջ՝ մանրամասնութիւններու 
նոյն ճշգրտ՛ութիւնը.. Անկարելի։ յայտնա- 
գործոլմ մը փաստելու համար՝ ան կ'- ր- 
դեզը է ամէնէն խղճամիտ գիտնականին 
շեշտը՝ երեւակայական գրոլթիւններ
խաոնելով իրական ու գիտական աղբիւր֊ 
ներու: ԱՀբ-էիջ գՒրր մԸ ԳՐ^ւէ աւ֊էւ1՛ > 
ի"Եչ "Ր հ1։նմ:ը պիտի ձանձրացնէր ՝ անդոյ 
գիրք մը կը վերլու^է ■■ «.Ինչո՞ւ հինդ հա
րիւր էջ լեցնել» ՝ կը հարցնէ ՝ «զարդացը- 
նելու համար գաղափար մը՝ որու բա
նաւոր ապացուցումը քանի մը վա յրկեան

Այսպէս է՝ օրինակ՝ «/մլոն , Աւքպար ՝

(Շաբ-ր Դ- էջ)

Fonds A.R.A.M



եշ 2> Կիրակի, Յունիս 4, 2006 ■'« 8 ԱՌԱՋ - Մ Ի Տ Բ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

Մերձաւոր Արէեւելքի ել կիլիկեա՚Ա Հա ֊ 
յաս տանի անցեալն 'ընկալելու. ՝ համ ա շ֊
{սա րհա յխն առաջըևթա ցի ուղին՛երն հաս
կանալու համար պատմագրութեան մէջ 
կարեւոր նշանա Jjn ւթիւն- է ձեռք բերել
խաչակրաց ռազմ ա բչա ւնե ր խ ու Միջերկ֊ 
րական ի արեւելեան ափերին ԺԱ • — <A9" • 
գգ ♦ գոյա տեւած քրիստոնեայ պետոլ֊ 
թիւններ խ պատմութեան հետազօտս ւթի լ֊ 
ն\ը : խաչակրաց ռազմար շաւնե ր ի ՝ Հա
յաստանի պատմութեան. վ[*այ ի րա
դա րձո ւթեան թողած բա զարական եւ մը֊ 
շակութային հետեւանքների մասին հայա
գիտութեան մէջ բաւական գրուել է յ ժթ * 
գարում ՝ երբ Հ* (Լեւոնդ Ալի շանը ձեռնա
մուխ եղաւ Կիէիկիայի հայկական պետու
թեան պատմութեան համակողմանի հե
տազօտ ութեանր Էք ւրոպա յում նոր կր
սկսել ի] ա չակրաց դարաշրջանի սկէԼ'էԷեւ^ 
նաղբիլրներ ի հատո րաւոր հրատարակու
թիւնը 2î մամանակ՝ ֆրանսիացի
գիտնականներ վիքթոր Լանկլուայի $ եւ 
{չտուար Տ իպորիէի 4 ջանքերով հիմք 
գրուեց խաչակրաց դարաշրջանի հա յկա- 
կան սկզբնագրի ւրն եր ի հրատարակու֊
թեանն ու քււր ո պա կան լեզուներով թարգ֊ 
մանո ւթե անը։ Է1» գա ր ի ընթացքում ՝ էքւ֊ 
րոպայում սւյ՝գ ո ւսո ւմնա ս ի ր ո ւթ քւ ւններր 
աւել ի խորացուեցին՝ ՝ գրո լեց ին համա
կողմանի հ ետազօտո ւթիւններ խաչակը-
րաց ռսյ զձ՛ար շա ւնե րի վերաբերեալ՝ որոնց 
ձէջ նիւթն ընգհ անր ացնե լու տեսանկիւ֊ 
“եից շրխդարձային կ . Աեթոնի խըմ֊ 
բագրած վեցհատոր «A HistOry of the 
Crusades» հետազօտութիւնը 5 : Եթկ հա
մեմատենք համաշվսարհ ա յին պատմագը- 
ր ո ւթեան նո ւաճո ւմներ ի հետ ՝ /> • դարի
հայագիտութեանդ նուաճումներն այս բը֊ 
նադաւառում բաւակադ համեստ են՝ ^ ՝ թէ
պէտ խ աչա կրա g ռազմա ր շաւների պատ
մութիւնը ուղզակիօրկն կ կապուած Հա
յաստանի ՝ յատկապէս ^իչիկիայի հայկ» 
պետութեան անցեալի եւ հայալեզու ըս֊ 
կրզր^ ա զրի ‘֊րնե ր ի հետազօտութեան հետ • 
Ա/դ ^ա3շ հաւանաբար գալիս կ նրանից ՝ 
որ Մերձ աւոր Արեւելքում տեղի ունե
ցած խաչակրաց ռա զմ ա ր շա ւնե ր թւ- անդ
րադառնում են մամանակակից լատին 
(ֆրտն սիա կան՝ գերմանական՝ իտալա
կան՝ անգլիական՝ ՝ սպանական ՝ եւլն . ) , 
բի ‘֊զոն դական ՝ արաբական ՝ հա յկական ՝ 
ասորական ՝ պարսկական ՝ թիւրքական ՝ 
եբրայական ՝ վրացական ՝ զպատկան՝ ՝ ե֊ 
թ ո վպական ՝ ս լալ ոնա կան ս կդրնադբիլր - 
ները՝ որոնցից շատերը մեզանում ա/դ 
բնագաւառների պատմութեան՝ եւ սկրղբ֊ 
նաղբիլրներ ի մասնագէտ երի բացակա
յութեան սլա աճառով համ ասլա տաս խան 
ո ւշադր ո ւթեադ չեն արմանա ցել : Լ] աչա֊ 
կրաց շրջանի պատմութեան խնդիրների 
շուրջ Ի • գարում ստեղծուե լ կ ծովածա
ւալ մի դրականութիւն 7 աշխարհի դրեթկ 
բոլոր լեզուներով՝ որն կլ դմո ւարաց րե լ 
է Հայաստանում բնագաւառի հետազօ
տութիւնն ո լ մասնագէտներ ի պատ րաս - 
տումը: Այդ դմուարութիւնների մկջ կա
րեւոր թնդի բներից է նաեւ համապա
տաս խան գրականութեան պակասը Հա
յաստանում ՝ առանց որի հայթայթման 
հնարաւո ր չկ բնագաւառի համակողմա
նի հետազօտութիւնը։ Այս րացն յաղ
թահարելու ճանապարհին հայագիտու
թեան համար բացառիկ նշանա կութ իլդ կ 
ստանում խաչակրաց ԷԸ^յմնի սկզբնաղ- 
բիւրների ® ՝ մասնագիտական հետաղօ-

(*) Լեւոն Տէր Պետրոսեան, "Jg ա չտ֊ 
կիրներր եւ Հայերը" ՝ ետ* Ա • ՝ Ո^ԱՈԼւք- 
նասիրոլթիւն ել purpqiïuififn ւթիւններ, 
Երեւան , 2005 , 552 էջ • ( Հայկական մսւ- 
տենւսշար փալուստ ԿիւլպէնկէաԸ Հիմ
նարկութեան) :

Levon Ter-Petrossian, The Crusaders 
and the Armenias, Vol. I. A Study and 
Translations, Erevan, 2005, 552 p. (Arme
nian Library of the Calouste Gulbenkian 
Foundation).

«ԽԱՋԱԿԻՐՆԵՐԸ
ԵԻ

ՀԱՅԵՐԸ»’*)
ՀԱՏՈՐ Ա.

Գրեց' ԱԶԱՏ ՅՈԶՈՅԵԱՆ, Պատմութեան գիաութիւնների դոկտոր

տո ւթի ւննե րի թարգմանութիւնն ո լ մա
տուցումը 9 Հայաստանի գիտական հա֊ 
սարա կութ եանը ՝ ուս անո զո ւթե անն ու րն֊ 
թերց ողին։ Հայագիտութեան համար այգ 
պատասխանատու բնագա ւառւմ իր յու֊ 
ման կ ներկայ գրքով մատուցում Լեւոն 
Տէր Պե տրոսեանը՝ հայագէտներ ի ու
շադրութիւնը հրաւիրելով Ա . դարի հա
մաշխարհային} պատմագրութեան մէջ 
Մերձաւոր Արեւելքի քազաքակադ փոխ- 
յարաբերութիլևներ ում Կիլիկիայի հայ
կական պետութեանը յատկաց ուած դե֊

քէն՛
Երկո լ խօս քո ւմ հեզ ինակն անդրադառ֊ 

նում կ այս հատորի հետապնդած նպա
տակին հայ Ընթերցողին ներկայացնել 
<Տ.եւր ո պական մ ի ջնագա բ ագի տ ո ւթեադ ա֊ 
կան աւոր ներկայացուցիչների մի է՛ ր
հանրայայտ ա շխա տ ո ւթիւնն եր ՝ որոնք՝ 
նո լիր ուած լ ինե/ով Աիւզանգիա Jb կամ 
խաչակրաց արշաւան քնե րի պատմ ո ւթ եա
նը ՝ միամամանակ բազմաթիլ արմկքա ֊ 
ւոր տեղե կութ իւննե ր ու վերլուծութիւն֊ 
ներ են պարունակում խաչակիրների եւ 
Հայերի յարա բերո ւթի ւններ ի մասին» (կջ 
3) ։ Գրքում թարգմանուած են համաշ
խարհային պատմագրութեան դասական
ներ էիկրտինտն Հր ալանա ո "նի , Ռլլնէ Ելաւ֊ 
սէ ի , Սթիվրե ՌսրԱսիմէնի՝ Բենեթ Աետռ- 
նի {Սիրպրվ։ի Տէր ներս է սեան ի հեղինա
կած մաս ը) խաչակրաց արշաւանքներէն 
վերարերող ա շխ ա տ ութ ի ւձ/հե ր ի ց
^r'"î» Հայաստանի սլատմ ութեան առրնչր- 
լող հատուածները՝ քանի որ «այս հրա. 
աա րա կո լթ ի ւնն ե ր ր մինչ այմմ դուքս 
են- մնացել Հայաստանի ընթերցող լաքն 
հասարակութեան , ինչպէս նաել պատ. 
մարաններից շատերի ո ւշադր ո լթ իւն ի ց» 
{.էջ 4) : Գնահատելով թարդմ անութեամ բ 
ն երկա յա ց ուած հեղինակների աւանդը 
Եիլիկիոյ Հայոց թագաւոր ո ւթեադ պատ
մութեան հետազօտութեան գործում ՝ 
հեղինակդ՝ ընդգծում է Ռ- Եըուսէի րա ֊ 
ցաոիկ առաքելութիւնը յ

Ակնարկելով՝ որ թարգմանուած հե֊ 
տազօտո ւթի լեները մամանակի առումով 
դոյէխ ին չ հնաց ած են եւ չեն ներկա յա ցրւ֊ 
նում դիտութեադ վ երջ ին- խօսքէն այս բ,ը֊ 
նագալառում y Լ. Տէր Պետրոսեանք տե
ղեկացնում կ ՝որ ֆրանսե ր կնի ց ել անգլե- 
քէ^ից կատարուած ներկայ թարգմ ւննու֊ 
թիւնները օմտել կ գիտութեան 'մամա
նակակից վիճակը ներկայացնող ծանօ
թա դր ութ ի լեներ ո էէ ՝ որոնք հիմնականում 
խարսխուած են հայկակադ սկզբնաղբիլր֊ 
ների եւ նորագոյն գրականութեան հուշ֊ 
ւառմադ վրայ։

Ներածութիւնն անուանուած կ <Ա0աչա֊ 
կրաց ա ր շաւանքնե րը ել ԷԼր եւե լքում հիմ֊ 
նուած լատինական պետ ո ւթիւններ ը?> ՝ ուր 
հեզին ակն րն դհ ան ո ւր գծ ե ր ո ւԼ տնգրագա ռ- 
նում կ Ֆրանսիայի (իլերմոն քաղաքում
1095 թ* սկզբնաւոր ուած շարմման դի
տական բնութագրմանը ՝ շրջանառո ւ֊ 
թեադ մկջ եղած եզրերի ( [տոչ տ կրտ ց 
ռա զմ ար շա ւՆերը բնորոչող} ճչզրտմ ա- 
նր, ռազմար շտւնհրի J-ամսրնակադքսլ. 
թեան, ju տակե ցմ անր : Այնուհետեւ, ա- 
ռանձին հա տուածներ ում անդրադառնում 
է խա չակրռւթիւնր ծնող պատճառների 
ել նա խադր եա շներ ի բնութագրմանը՝ 
մասնակիցների շահ ա դրգռո լթի լնն ե ր ին , 
համաշխարհային քաղա քա կս/ն ո ւթ ե ան մէջ 
ա յդ երեւոյթը ծնող դրդա պատճտ ռնե ֊ 
րին ու խթաններին ՝ Եւրոպա յում շար֊ 
մ ո ւմը նախաձեռնողների մ տագրո ւթի լե
ներին . է\եւոդ Տէր Պետրոսեանի նպա- 
տա-կակկտերի g մ կկն այ ռազմ ար շա ւնե֊ 
րի նախօրեակիդ եւ .ընթացքում էիերձա- 
ւոր Արեւելքում ստե ղծո ւած քաղաքական 
իրագրոլթեան բա ց այա յտ ո ւմն կ խաչա
կրաց պետութ իւննե րի պաւոմութեադ լայն 
ենթա խո րքին վրայ։ Այնուհետեւ հեղի
նակն յն գհ ան ոլր պատկերացում կ տա- 
մ՚ս ^""‘^յ՚ն խ աչակրաց ռազմար շալի 
բս/նակների սոցիալական կազմի ՝ ղեկա
վարների ռւ աշխարհագրական միջավայ

րի վերաբերեալ՝ շարմում ՝ ո1՚ի թե֊ 
թաց քում խաչաձեւոլել են էի երձաւոր Ա- 
րեւելքի տա բրեր մո զո վո ւր ղնե ր ի ճակա
տագրերը : Առա նձին - առանձ իդ անդր ա ֊ 
դաոնում կ այգ ռազմ արշաւի թւթացքում 
Մերձաւոր Արեւելքում ստեղծուած հիմ
նական պետական մ ի աւոր ո ւմների (Ե֊ 
դեսիայի կոմսութիւն՝ Անա ի ոքի իշխա
նապետութիւն՝ Երուսաղէմի թաղալո֊ 
րութիւն ՝ Տրիպոլիի կոմսութիւն ՝ ինչ
պէս նաել յետադա յում ստեղծուա ծ Կիպ. 
բոսի թա գա ւոր ո լթի ւն^ պատմոլթեանը ՝ 
իոկ վերջում փոբձուձ է ի մի բերել Հհխա- 
շսյկրոյց արշաւանքների արդիւնքները^ :

՛Ներածութիւնը հայերէնով գրուած ա֊ 
ռաջին մատչելի շարադրանքն է 'կիլիկեան 
Հայաստանի հ ա րեւանո ւթեամ բ գործած 
խաչակրաց պետական միաւորն եր ի պատ
մութեան ՝ ուր բազմակողմանի անդրա
դարձ կայ նաեւ մուսուլմանական տէրու
թիւնն ե րի ել հարեւան քաղաքական միա֊ 
ւորոլմների քաղաքական փ ո խյւսբաբեր ու
թի ւններ ի վերաբերեալ։ Ա ո ա եձնա յա
տուկ ուշադրութեան է արմանաց ել կի/փկ- 
եան Հա յաստ անի ել խաչակրաց պետ ո ւ- 
թիմևների ամուսնական կապերը՝ որոնք 
տյդ երկրների ա ր տ ա քին քաղաքականու֊ 
թեադ կարեւոր որոշիչներն են եղել։ Այս ֊ 
‘ո եզ Լեւոն Տէր Պետ բոս եանը քայլ աո 
<Ըայլ հ իմնակադ գծերով ներկայացնում 
է Եղես կայի կոմսութեան շոպ՚ջ կէսղար֊ 
ետյ պատմ ռւթիւեր , անդ ր ադա ռնա չո t[ 
տյդ տարածքում ծուարած հայկական [,չ֊ 
խ անո լթ կ ւնն ե ր վ {Ռորոս կկւրեպաղատ ՝ 
Գող Վասխ՝ Վաս ի լ Տղայ՝ Գաւթուկ ՝ 
Գաբբկէլ՝ Ապլդարկբ ՝ եւլն.) եւ հ ար եւան 
սելջուկեան պետական մ ի աւո րումների ՝ 
լատին ի շխան ութ իւններ ի Ա ի ւզանգա կան 
կայսրութեան միջել ծաւալուած պայքա
րին : Նոյն չափորոշի շներով (փս1թա- 
ւքեթր) հ եղին ակն անդր ա գաոնո ւմ է ն*** — 
եւ խա չակրաց մ[t լս պետութ կ ւննեբ[ւ 
պատմոլթեանը՝ ընդգծելով հայկական 
քաղաքական մ[. ա ւո րնե ր [, հետ նրանց 
փոխյա բաբե բութ իւններ ի առանձնա յատ
կութիւնն ե րը ։ Հեղինակն ո ւ շա գրո լթ ի t*li

դա րձն ո ւմ հայկական սկղբն՚աղբիւր- 
ներում ել գիտական գրականութեան մէջ 
Անտիոքի ի շխանապետութիմևը բնորոշող 
տերմինների վրայ (էջ 54-55) , հպանցիկ 
անդրադառնում է Դաշտային Կիլիկիա֊ 
յի նկատմ ամ բ Անտիոքի ի շխանապե տ ո ւ֊ 
թեադ յաւակնութի ւններ ին (էջ 60, 66), 
Անտ ի ոքի ել Եի լի կիա յ ի իշխանութիւն֊ 
ների միաւո րմադ նպատակ հետապնդող 
Լեւմն' ԷԼ» (1198—1219) Աուբինեանի քա
ղաքականութիւնը (էջ 66-68): Տ ա տ կ ւմնՀղ֊ 
շսւկա-լ, են խաչակրաց պետո լթի ւննե ր [. 
հետ փոխյարաբերութիւններռւմ ամոլս֊ 
նակա^լ կապերի դ՛երի բացայայտման գոր
ծում Լ . Տէր Պետրոսեանի ջանքերը : 
Յատկապէս կարեւոր է կիպրոսի թագա, 
ւո րութ եան անկման մաման տկա շրջան ի 
պատմութեան անդրադարձը՝ քանի որ 
աՈ կղղու միապետները [.րենց տ ի տ gri
ll աշտ րիդ ներառել էին նաել «Հ ա քոց թա ֊ 
գաւոր^> անուանումը •.

Ներածութեան վերջում Լեւոն Տէր 
Պ ետր ոս եան^ անդրադառնում է խաչա֊ 
կրաց ռաղմար շաւնե րի ար ղի Ըհ խ, ե ր ին եւ 
Տ ամա շվսա րհ ային պատմադրութեան մէջ 
ամէ դարաշրջանի գնահատականներին ՝ 
րնդդծելով Ա երձաւոր Արեւելքի մողո. 
վոլրդներին հասցուած մշակութային ՝ 
քաղաքական եւ բարոյական վնասի ահ- 
ռելիոլթիլնւը . Այստեղ կարելի էր նաեւ 
ընթերցողի ուշադրութիւնն հրաւիրել խա֊ 
չակրաց ձեոնա ր կին մ ա սնակց ած եւրոպա - 
կան պետակա՛ն միաւորների քաղաքական 
ել տնտեսական հտ կամա րտ ո ւթեան վրայ ՝ 
որը սկղրից ի վեր ներս ի ց ջլ ա տ ո ւմ Կր 
առաջ քա շո ւած «^Ճ՜Հ» գաղափարը ։ յատ
կանշական է յատկապէս ճենովական եւ 
t/են ե տ ի կեան առեւտրակադ հանրապետու֊ 
թիւններ ի անղիջում մրցակցութիւնը՝ ո- 
րի հետեւանքները յատկապէս ճակատա
գրական եղան ^իլիկիտյի ել Եիպրոսի

թագաւ որս, թխննԼրի պատմսլթէ^ 
մար -. Խաչակրաց ռադմարշամնծրի
մութիւնը «լուս անցքային» համե

ք^լովՀՀպատմական հեռանկարի տ ես ւձխկ ի Հմ' “ 
Լեւոն Տէր Պետրոսեանք կարծես Ղ'. 

զանց է առնում Մերձաւոր Արեւելք 
տեղի ունեցող այսօրուայ տեզաշարյ.լ 
Ներածութեան մէջ՝ ԺԲ . դարի 
թուականներէն Երուսաղէմի թադալ„րՈլ 
թեան կողմից Եգիպտոսը նուաճերռ ձեռ. 
նարկների մասին խօսելիս (էջ gg) , ՜
ծռւմ ենք՝ արմէր անդրադաոշնա 
ղանդիոնի կայսր Մանուէլ Ա. Կտքնենա,), 
եգիպտական քաղաքականութիւնը՝ ո^ն 
րաւական աեղ է յատկացնում իր աշՀ 
տանքում 3) ■ Շ ալան տոնը 10 ։ Այելի՚ււ 
գրքում պէտք էր ընդգծել Բիւղմևդակ^ 
կայսրութեան արտաքին քաղաքական „„ 
հագրգռութիէնների խաղացած դերը՝ 
նտւանդ' Գեաբոլի հաշտութեան պտթա. 
նադրում (1108 թ արձանադր 
տերի ն չանա կո լթ ե անր տարածաշրխնկ 
յետագայ պատմութեան ‘b“uJz

Այստեղ ի հարկ է կարելվ, է ,սնդլ,ա. 
դաոնալ Լ. Տէր Պետրոսեանի մի 
սրտացաւ մօտեցումներէն ՝ որոնց նկատ. 
մամբ հայագիտութիւնը յետ այսու պէտք 
է ա լե չի հետեւողական դիրքորոշում ,„ր. 
դեգրի : Խօսքս հիմնականում ՎերաըերոսՏ 
է եզրերի օգտագործմանը յատկապկ 
Սուր իա՝ թիւր քլէ էն՝ թուրք-. Միջնադար, 
եան հայկական սկղրնաղրիլրները 1]„լ. 
րիայի փոխարէքն օգտագործում են Առ„. 
րիքՈ եզրր՝ որը կարծում եմ աւելի լի. 
տանի է մեր ականջիւն ել հ ետեւո զա կմւ,. 
°քԼն կիրառուած է հայ միջնադարեան 
պա տմ ադր ո ւթե ոմն մէջ՝ իսկ ինչ վերարե. 
րում է թիւըքմէն եզրին՝ որով անուան, 
ւում է սևլուկ ՝ Մերձ ւսլռր էԼր և ւե լքի նա֊ 
խսրօսման>ետն քաղաքական մ /ւսւլււրնելվ 
բնա կչո ւթի ւնը՝ Ժ>Դ • Զէ • գարերումտա- 
րածաշրջւձն ներխումած ց եղա {սմ 
տարբերակելու համար կարելի էր օդտա֊ 
դոբծւել թուրք ձեւը՝ ոըը կիրառուաե ( 
/' • գարի հայ պատմագրութեան մէ{ եւ 
համահունչ է ռուս եւ օտար պատմա֊ 
գրութեան մէջ շրջանառո ւթեան ձէ{ դր[ւ֊ 
ւած եզրին. Հայերէնին յա^{ր նաեւ 
Հ<Զ>“նգիգեան^ ՝ ^Լեւսրնա^ ձեւձերը։ lf fi 
շարք տեղան ո լիւներ ի եւ անձնանունների 
օգտա գործման գէպքո ւմ կարելի կր շն֊ 
թևբց ոդի ուշադրութիւնն հրաւիրել դը֊ 
րանց միջնադարեան հայկական տարթ- 
րակների վրայ» օրինակ ՀհՏիպաս» ՜ 
ՀԱուր» 12 ՝ հվիեյնալգ» — ՀհՈգիւսւղտ'», 
եւլն»։ Հեթում Ե ո ռիկո ս ց ո ւ գործունէու֊
թեանն անդր աղա րձած հեղինակներին յի֊ 
շատա կե լիս Լ . Տէր Պ ետր ո սեա նէ ու շաղ ֊ 
ր ո ւթիւնից 1Լ[,ի'էւ1^Լ է Դո'հար Եարադէօզ֊ 
եանի յօդուածը 13 î

Դրքում հայ .ընթերցողին եդ ներկայաց֊ 
ւում ֆրանսացի ացի բիւզանդադէտ Յէէբ
տին ան Հյալա նտոնի «Les Comnènes : 
Etude sur l’Empire byzantin aux XIe et 
XIIe siècles» մծնագըու-թեսմե ծրկքքէ
հատորի «Հայկական ի շխանսւ֊թ[ռձձւեր[, 
կազմ աւո րում ր Ե ի լի կի ա յում - ՀաPF' 
խա չա կի բները եւ Աիլզանգական կայս
րութիւնդ՝ Աովհան^եէս Եոմնենռսր եւ 
Հայոց իշխան Լեւոնը» կիլիկեան արշա
ւանքը» (II, էջ 93-118): հ.8ունա1լան 

կայսրութիւնը եւ նրա արեւելեան հարե֊ 
ւս/ննեբը» թորոս ի ապսաամ բութի1-^'
Փոքր Ասիայի մ ահմետա կանների յաո֊ա^ 
խաղաց ո,ւմը» Աէյնալգ Հ/ատիլոնցիդ ^իս1 
բոսում » Ա անուէ լը Ե իլի կիա յում եւ 11ձ՛ 
տիոքում (1159 թ պայքար Փոքր ԱսՒ' 
յի մահմետակա նների գէմ (1159 - 
թ-ն> (II, ££417-455) հատու֊ոծներր՝
Հրա լանտոն ի մօտեցումներն աւելի ամ բող 
ջտկան կր լինէին՝ եթէ թարգմանողէ 
նաել ֆրանսիացի պատմաբանի
527—533 էջիը'\Ը , ուր խօսւում է ^իւմրս
գիոնի ել կիլիկեան Հայաստանի 1159 
1180 թթ * փոխյաբաբերութիմմնեըէ V 

րաբեբեալ յ

քԼընէ Կր ուս էէ «Histoire des croisades 
et du royaume France de Jérusalem’
եռահատոր մ ենագրո ւթի ւնի g թարդմ 
ւած են Աա գրատ ո ւնե աց թագաւորոԼ^ 
անկումից յետոյ Փոքր Ա“իայսւ֊մ ե- Հէ 

Ասորիքում ստեղծուած ^ա/կ ' 
րլա քա կան միա ւո րումներ ի (Ֆիէ^ք111 
թորոս Եդեսա ցի ՝ Դռզ վաս ի լ , S^^J 
սիլ^ եւլն») ՝ Հայոց կաթողիկոԱn"P 

Ա*ո լքին եան իշխանութեան թադաւ I
թեան փԱ»^ՄԳ. դգ^ պատմութեանն^ 

ոընչուող հատո լածները (I , էք_ ,
LVIII-LX, 43-68 , 378-381, 388֊^’

435-439, 442-443, 454-456, Ն
489-494, 589-594, 671-673, H,
53, 86-88, 176-178, 195-196, 19?՜ „
291-292 , 305 , 332-335 , 399, IJ»՜ '
474-475, 566-569, 580-583, 602- ,
683-684 , 696-697, III, Հք 15-16 ’

Fonds A.R.A.M
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8ԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆԻ ՎԵՐՋԻՆ ՕՐՈՒԱՆ ԱԷԿ ԴՐՈՒԱԳԸ

Անդրանիկ ԾաոուկեաՍի նամակը ‘Նիկողոս Սարաֆեանին

(, իկո ս ի ա (.Կիպրոս) , 2 Մայիս 1948

Սիրելի Ս արաֆեան ,

J/հ. Ը^ս "? էևՐ9այ °Pfi* պատասէս անել 
նսէմ ա կն/if, ո ււր y եր՛բ ձ* ան աւանդ ^ւբս մեծ 
փափաք ունկի գրելու ք^զէւ : Բանի մը 
անհրաժեշտ ճամ րո ր դո ւթի լնն եր կա քին ո է. 
ես կրկին թափառեցայ տեղկ տեւյ : Հիմ ու 
Հոռ եմ , եղիպտոսի ճամ րուն վրայ՝ 15
<7'£ է՛ '/AZ': Այս°1' կ/Հ մևկնիմ Պէյրութ, 
հոնկէ կա՛մ Հալէպ կա ՛մ Գահ իր է անցնե֊ 
քու Կամար ՝ ուր պիաի մնամ 5“6 օր : /Հ-
մէնէն ոլ֊չր՝ Մայիս 10/'/, Հ ալ կ սլ կ 'ըլ / ամ * 
սկսելու, համար Հհայիրի^ի Ա այի ս Ւ թի֊ 
լ ին ասլա ւլր ո լթե ան : Ա/ս այլապէս էսւսո֊ 
նակ ճամ րո րդութիւենե րուն մանոլածա֊ 
պաւո բացատը ու թիւնր՝ չէ որ կ ուզեմ աալ 
անշուշտ քեդե : {յայտն եմ միայն՝ թկ 
աոնուադն երկու. անդամ նամակ դրեցի 
Հե'//' աոանց փ օսա ին յանձն ելու՝. Զկարե֊ 
նաս հաս կնալ ւլո ւց կ ՝ թկ ինչ պա աճա ո 
կրնայ արդե/ք րլ լա լ որ դրուած նամակ 
մը փ ou տէւն յանձն ո լի յ frz. սակայն իբո^ 
ղութիւն կ ըսածս : Օշականի մահուան 
աոիթ ով դրեցի քեղի ՝ որովհետեւ՝ միակ 
անձը ո րուն պէտք կր դրել այդ առի թով , 
դուն էիր։ Եր կեանքի վերջին իրիկունը՝ 
մեր թօս ա կ ց ո ւթեան նիւթր՝ զոլեն էՒ ր ՛■ 
«Հէն ո կնի ԱՀետաո»ին մասին ^*PP պզտիկ 
ծանուցում մր ըրած կի դ դրած՜ կր ինծի • — 
հկոլչտ եմ աման հ իաց ումներկդ . իբր 
'է՚էկը սիրես երկինք կը հանես • ատես'

զմսխյ, կր ղրկես'» : Հալէպի ,/էչ' կարդաք/ 
եւ իլ, աւո ւնր տուաւ իննի : Յաղթանակս 
Օ դւո ա դո րծե լո վ ո լզեցի նո ր դի ր ր ե ր դ ր ա ֊ 
լել եւ ւոուփ որ կարդայ ՀհԱ ուսթաֆա»ն : 
{յսւոալ ու կարդաց մեր աչքին առջեւ : 
Եէսկն անդին չէր ուղեր կարդալ , սլնդե֊ 
[•'վ թէ «կր րալկ իրեն այդքանթ:' կարծիք 
յայւոնելոլ համար» հ Բողոքեցի եւ պար֊ 
տադրեցի որ կարդայ մինչեւ վ ե րքր *» 
ՀԱ արդ Աստուծոյ ՝ դո՚նկ կարենանք օր 
մը լԼի.այևԼ թկ Օշական ծա յրէ ծայր կար֊ 
դաց դիրք մը» : ի]նդաց ու շար ունտկեց : 
Աեւռոյ ըսաւ մեր Եդ* Պօ յա ճետն ին : - 
«Ա' ռ կարդա դուն՝ տլ այս դի չեր* վաղր 
կ/: իւօս իմ ել դուն ալ կ1 օդա ո լի ս» : Եդ֊
ւարդը տարաւ հ,Հա յ րեն իք»նեըը . Առտուն 
էլ ա նո ւիւ ՝ ե կ ա ւ ո ր սլ էս դի « օ դ ա ո լի» ï Գի֊ 
շերը մեոած կր Օշական՝. Ջարհու rh/b 
րան մր եղաւ ա ա իկա մեղի Հ ամար : Ան. 
չուշտ նոյն ցաւը պիտի կրկինք եթկ ուրիշ 
տեղ մրն ալ մ եռնկր : fi այց հոս , մեր աչ֊ 
քեր-ուն առջեւ , ա յդպէս անսպասելի կեր֊ 
պով ... Ոչ մէկ ատեն մահը այդքան րիրտ 
ու ադեդ չկ ե ր եւց ած աչքեր ուս : Գե ռ
մինչ եւ ա լսօր ւս չքե ր ուս աո.ջեւն կ : ք/*ր՝ժ՜֊ 
ււս ր թկ կարենամ ձեր րա զա տ ի լ աքդ պատ֊ 
կերէն՝. Անցնինք՝. Հիուին՝եան»դ կը վեր֊ 
ջանայ ա/ս թիւով ԼԱ այիս) : Ակւդը պա֊ 
ր ո լեա կող թիլերդ (4 հ աւո ) ծրարով մր 
կր զրկեմ Աայիսի թիլին Հետ î Ա ր բա ֊ 
ղ րութիւննե րդ կատարէ եւ վե րադսւր֊ 
ձուր' fi» տպագրութեան համար. Ուրիշ 
էլերպ կարելի չկ : Փորձ դր կե լ—ս ւո ան ալր

ձեւչի համար անկարելի կ ՝. Տողաշար շու֊ 
նինք եւ տառերս հաղիլ_ 15—20 է ՛ի կը շա ֊ 
րեն ï

Ա ա քիս 10—15 յրնկերնե լ։էս մէկ/, օդանա ֊ 
ւով Փարիզ կու. գայ-. ՒրՓն հեա կր ղրր֊ 
կեմ խ ո ս տա ցած ծրարս ել դրամ : \լոր 
Ըան եթէ ոմնիս' Ղյրկէ : Ջերմապէս կր
խնդրեմ ՝ սիրելի Աարաֆեան ՝ որ այս նա֊ 
մ ա կագրութիւններ ո ւս անկանոնու թիւնր 
չցաւցնէ Պահանջկոտ մի նկատեր
•Ժ ս ՝ եթ՛է իւնդր ե մ որ դրես եւ մի շւո դրես 
ինծի : Հ աւատա՛ ? տե ւաբար կը մտածեմ 
քու մասիդ եւլբայրական հոգիով*. ՂլԱՏմակ 
Հէըելս անտարրերո ւթի ւն մ՛ի նկատեր՝. 
Առօրեային յորձանքը խաղադ տրամադ֊ 
րութիւններու արգելք կ'ըլլա յ ու ես միշա 
մ ուած ե լով հանդերձ քու մասիդ՝ չեմ 
կրնար դրել առան՛ց խաղաղութեան . Աէմծ 
րան րն է յուսալ որ կր հասկնաս ու կր 
ներես :

իար եւներ հարազատնե բուդ :

Եղբայր օր էն' Ա » առու կեան

Յ-Գ- Կէսօրէ վեք,ջ օդանա լ կխաոնեմ 
Պէյրութի համար ՝. Հոնկէ' կամ Գա հ ի ր է , 
կամ Հալէպ յ

՞Նամակը առնուած է Երեւանի Ե . Չարենց 
Դրականութեան եւ արուեստի թանգարա
նի Նիկուլոս Աարաֆեանի լո ւսապատնէն- 
արխիւէն* թիւ 380:

133, 191-195, 246-270, 363-366, 515-
516, 526-529, 611-637, 695-696, 699-
701, 726—727) , ույ, համ աչխա րհա յին
պատմութեան ենթախորրի վրայ լու. 
սարս/նլում են Մերձաւոր Արեւելքի իրա. 
դա ր ձո ւթիւներր î

Գընէ Կրուսէի «L’empire du Levant : 
histoire de la question d’Orient» գրքից 
ք/ա րդմանուե/ է Փօրր Հայաստանր (Կի. 
ւիկիա) հատուածը (է£_ 385—416) ջ ՈԸԸ 
թաղկացած է երկրի քաղաքական պատ֊ 
մութեանն ԼՏտւրոսի բնակեցման՝ սէիդբԸ՝ 
!1*ուբիեեան տոհմի սկզրէնաւորումը՝ ք*իւ֊ 
ըս և դա ց ին ե րի ,վ եր ջնէ ակ ան վտա ր ո սմր , Լե֊ 
լսնի դա Հ ակալո ւթիւնը ՝ Հեթում եան դեր֊ 
ղ*ԱԱԱէԱէնը ՝ Լուսինեսմն հարստութիւնէ ու 
^ասս1սւտութիլ^յներին եւ քաղաքակրթու֊ 
P^ut^g Լ Հա յո g թագաւոբութի ւնն ու ֆը֊ 
բսւնկների ազդեց ո ւթի ւեը ՝ հայկական հա֊ 
հաղղե ց ութ ի լնը ֆ ր անկա կանա ցմ ան դկմ ՝ 
Հայոէյ եկեղեցին Աուբինեան շրջանում , 
^այո9 եկեղեցին ՝ քՀիւզանդիան եւ Աո լրր 
Աթոռր , Կիլիկիոյ Հայու/ թագաւ.որու֊ 
թթԳր ել Լեւանտի առեւտուրը) նուիր֊ 
ւաե բաժիններով :

^^ե11ըն Աենսիմկնի քաջածանօթ «A 
History of the Crusades» եռահատոր մե֊
^^ղրոլթիլնից թար դմանո ւել կ ՀլՀա յկա֊ 
կան միջնաբերդ» հատուածը Լհտ»
!95-212) , չսկ ք.ենեթ Յէտոն{, «A History

the Crusades» ‘է/՚^Ւց Սիրս1ւ՚փի Տէր 
եր սկս եանի Հէ ի լի կեան Հայաստան ի թա֊

ղսեխոր ո լթի լնը» յօդուածը :

է^տրդմանութիւն եր ի ա րժկքը մ եծա֊ 
յըեում են Լ» Տէր Պետրոսեանի ծ անոթ ա ֊ 
Գէ՚ու֊թիւնները ՝ ուր հայկական սկղբեաղ֊ 
bl լրների Ոլ նորադո յն դր ական ո ւթե ան

Ղ^ադործմամր վեր ան այ ուած են դա֊
չբ^տնի պատմութեան մի չարք Ղ^ԸԸ^
կներ նլ հայադէտների ո ւշա դր ո ւթ ի ւնն

Il ^տ^^Ու՜աե ՓԱ» — tAV* • 'բղ-* Ա երձաւոր 
Լ^հբի օլաամոլթեա^ նորովի մեկնա֊

է1 ու-թեսէն արժանի խնդիրների վրայ՝.

ո ^է՚՚բն ունի երկու յաւելուած ՝ որոնցից 
‘“նո *~ան ո ւա ծ կ հ^Որոշ նկատառում֊

/ձե ամուկ լ Ան եցո ւ ժ ամ ան ա կադր ո ւ֊ 
ան վերաբերեալ» ՝ իսկ մի ւսը ներկա֊

/ էխում Է ՀԱ ամ ուկ լ Անե ց ու մի նորա յա յտ 
P Բնակողի ժամանակագրական ցան֊

։ Աչխաաան^ւ, աէս հատ ո ւածր եւս

շադրալ կ ՝ քանի որ հ րապաբակում կ 
Ե իլիկիս* յի պատմութեանը վերաբերող 
նոր սկզբնաղբիլը՝

Վ^երջում բերւում կ օդտադործո ւած 
դր ա կան ո ւթե ան ՝ անձն ան ո մեների ել տե֊ 
ղանս ւննե ր ի ցանկեր ՝ Լատին Արեւելքի ՝ 
Եդեսիայի ՝ Անտիոքի ՝ Տ ր իպո/իի ջ Երու֊ 
սաղկմի ՝ Եիպրոսի ել Եիլիկիայի պետու֊ 
թկւնների պատմա/լան՝ քարտկսներ՝.

^p-eb ց ան կե րը կատարուած են արտա ֊ 
կարդ խնամ քուէ՝ թկպկտ կարելի կր աւե֊ 
լի ռաց ի ոնալ դա րձնե լ զանոնք : Նոյ՚է/1 ան֊ 
ւանման առանձին տարբերակները ցան֊ 
կում երբեմն առսւեձին ձիաւոր են՝ եր֊ 
բեմն' տարբեր i Օրինակ» հաստոն Լ*/*աս֊ 
տին y ^իաստուն^ը մկկ միաւոր կ՝ իսկ 
^ամ աս կ ոս (Գմչկ, Գմյչչխ) , Հռոմ կլա 
(Ելաւ՝ էիանկուլաթ) տեղանունները նաեւ 
աո անձին միաւորներ են : Պէաք կ յատուկ 
ընդդծե լ Լ • Տէր Պետրոսեանի մեծ ներ֊ 
դրումը հայագիտութեան մկջ էոաչակրաց 
ժամ անակա շրջան ի անձնանունների եւ 
տեղան՛ունների մ իա աար րուած աարրե֊ 
րակներ ստեղծե լու գործում ։

Աշխա տ ան քն աչքի Լ ըե կև ո tii սլարղ ՝ 
սակա յն յագեց ուած շարադրանքով '.Լեզուի 
առում ո/է սէ,քձ Լա*- էսն ամ ուած կ» Տան֊ 
կանք հեղինակին նոր յաջո ղութի ւններ : 
Օր աո.աջ սպասում ենք գրքի երկրորդ 
հատորին :

ԱՋԱՏ ԲՈԶՈՑԵԱՆ

(1) Սխւա֊ա՚ն* համագրաւելն հայկաւ, 
կան ԿիփկՒռյ Լ^լոյն Մհծագոթծ, հա- 
ւաՔեալ ի Ղեւսնգհայ վ. Մ • Ալիշան, Վե
նետիկ , 1885 :

(շ) Կարեւորագոյն շարքերից արժէ թը- 
սարկել երկուսն- Recueil des Historiens 
des Croisades (REC) եւ Archives de l’O
rient latin (1881-1881, երկու hîuMnnp) : 
Յիշատակուածներից առաջինը հրատա- 
րակուել է 1841-1906թթ ■ ընթացքում : 
Այստեղ հինգական հատոր յատկացուած 
է արեւմտեան եւ արեւելեան (սւրարա- 
կան) սկգրնազրիւըներխն, երկուական 
հատոր՝ յունարէն, հայերէն կաւերագրե-

րիլլ ու խաչակրաց իրաւոսնքի յուշ արձան
ներին : Խաչակրաց պատմութեան, սկըզր- 
նաղրիւրների ֆթա1նսիական QBp շարքի հն- 
րատարակութիւնը շարունակւում է մինչեւ 
այսօր, տե'ս • Documents relatifs à l’His
toire des Croisades publiés par l’Acadé
mie de» Inscriptions et Belles-Lettres, 
որի 18րդ հատորը հրատարակուել է 2003 
թ • : Վերջին հա,տորի ւլերարերեալ մեր 
գրախօսականը տե'ս • Պատմարանասիրա- 
կան հանդէս , 2001, 3 . էջ 289-293 :

(3) Le Trésor des Chartres d’Arménie ou 
ou Cartuilaire de la chancellerie royale 
des Roupéniens... / Recueillis, mis en 
ordre et publiés pour la première fois 
avec une introduction historique par V. 
Langlois, Venise, 1863.

(4) Տե ս. (REC), Documents Arméniens, 
t. T., 1869.

15) Գիրքն հրատարակուել է 1955-1989 
թուակաքններին :

(6) Կատարուած աշխատանքների մէջ 
յիշատակելի են էյ. Ըասմաջեանի , Գ • Ս՚ի- 
քայէլեանի, Ս • 9ոոնազե1անի, Ծ--Ե- *8ա- 
umillUL, Ա- Սոլք իասեանի, Հր- Կար
թի կհանի , 1T • Զուլալեանի, Գ • Մութ-աֆ- 
եանի , d‘ • Տէաէեանի , Ա • Կոգոյեանի եւ 
՛այլոց հետազօտութիւնները ;

(7) Ցաւօք այգ գրակաւՕութեան միայն 
ւիշրաքները են հասնում Հայաստան: Այս 
առումով յատկանշական է վերջերս լոյս 
տեսած ժ-երար Տէաէեանի գրքի մատե- 
■E ագի լռութիւնը (Les Arméniens entre 
Grecs, Musulmans et Croisades : Etude 
sur les pouvoirs arméniens dans le Proche- 
Orient Méditerranéen (1068-1150), Volume 
2, Lisbonne 2003, p. 1341-1417), ուր 
րերուած է հարցի պատմութեանը վերա- 
րերող գրականութիւնը :

(8) Այս տեսանկիւնից 1930ական թուա- 
կաււնեըին չ՛ափ աղանց կարեւոր նախաձեռ
նութիւն էր իրականացնում Ցովհաննէս 
Յակորեան, որը եւրոպական «Ուղեգրու- 
թիսններ»ի իր թարգմանած Ա ■ հատո

րում (Երեւան, 1932) ներկայացնում է 
Ռուրրուքի , Աարքօ Փօլոյի եւ այլոց Հա
յաստանի նկարագրուր-իւնները : ԺԳ •
դարի ասորական) սկգրնւողրիւրներից մեծ 
կարեւորութիւն ունի է. Տէր Պետրոսեա
նի կողմից Անանուն ԵդեսեցՈլ Ժամանա- 
կագրռւթեա/ն ծանօթագրուած թարգ- 
մանութիւնը (Եր՛եւան, 1982), իսկ արա- 
րական սկզրնաղրիւրներից Իպն ալ-Ասիրի 
երկի Ա • Տէր Վեւոնդեաւնի թարգմանու
թիւն (Իպն ալ ֊Ասիր / թարգմանութիւն 
բնագրից, յառաջաբան եւ ծանօթագրու- 
թիսՋւներ Ա. Տէր Վեւոնդեանի, Երեւան, 
1981) :

(9) Ռ - Կրուսէի եոււոԽոտոր «Խաչակրաց 
պատմութեան» Կիլիկեւան Հայաստանին 
առընչուող դրուագների վերապատման 
արդիւք է Ս • Պապիկեաճի «Հայերը եւ 
խաչակիրներն» յօդոլածաշարը , որը հրա- 
պարակուել է Հանդէս Ամսօրեայի 1961- 
63 pp ■ համարներում

(10) F. Chalandon, Les Comnènes, t. II, 
p. 535-553.

(11) Գրքում օգտագործլում է նաեւ 
Ջազիրա (էջ 79 եւլն • ) եզրը : Կարծում 
ելք այս եզրերի իմաստները պէտք է բա
ցատրուէին ընթերցողի համար :

(12) Ելնելով Լ. Տէր Պետլսուեանի տե
ղանուններից ագգաէնուն կազմելու սկըզ- 
բունք ից ( Պուատիեցի , Կուրտենեցի, Սեն- 
ժ իլցի , ԱոնֆերաՀտց ի, Շամպ այ նացի , 
Իբելինացի) պէտք էր Վիլհէլմ պատմիչին 
անուանել Տիւրոսցի եւ ոչ թէ Տիւր՚ացի : 
Օգաուելով հայերէնի ընձեռած հւնարա- 
ւորութիւնից , կարելի էր գրել նաեւ Կուր
տէ նցի, Շամպայնցի, Իրելինցի եւլն-: 
Կարծում եմ անձնանունների եւ տեղա
նունների հայ՛ացման այս ուսանելի մօ
տեցումը կը շարունակուի նաեւ յետա
գայ ում :

(13) Դ- Կաբագէօգեան, Հեթամ պատ
միչը եւ միջնադարեան ֆրանս-հայկ՚ական 
օրական կապերը, հայ գրականութեան 
մհջազգային կապերը, 2, Երեւ՛ան , 1987, 
էջ 5-20:

■
Fonds A.R.A.M
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թուղթ Գոաւաււ
ԱՆՄՈՌԱՑ Ա. ԻՆ

Ւ վաղուց անտի,
Իմ հիս բարեկա՜մ, ա՜յլապէս հաղբեալ ,
Կը սպասէի bu նման աւարտի
Եւ կը սպասէի դեո այն, ա՜յն օթէն,
Եըը , ինչպէս հաւփալ ,
Թողլքելով իմ այնքա՜ն անվկանդ խիճձրս ժայոափոը, 
Նետուեցայ իսկոյն եւ ամեհօրէն 
Խրեցայ տակաւ պղտոր ու մոէճ,
0՜ , նոյնիսկ, նոյնիսկ մրրկահաւի դիեր տարափող 
Պտտահողմի, խորշակի մը մէջ • • -

Աոաջինը գո՜ւն տեսար , հաստեցիր ,
Թէ ես ուխտադիրն էի այն լեր՜ան,
Ուր սմրկարուխ ադթիւրի ջոլրից հոսքէյ դարալիր
Լոկ ընտրեալներ ըմպելու կ’երթ-ան :

Սակայն ունկերու թմբկաթաղանթին առագաստն անգ՜ամ 
Ձարձատող խորշակ այնքան էր յախսւռն, գուժ ու մոլեգիյ,, 
Որ - ա՜լ ի՞նչ աղբիւր, ի՞նչ ուխտ ու պատգամ _
Տարտարոսօրէն մուր հորիզոնին
Անվերջ րացխփուող կրկ ներելոյ րով
Պատրեց ու նենգեց, անդուլ յերիւրեց
Ողջ տիեզերքի հոգիին օտար
Եւ խորթ, խո՜րթ իսպաո
Հաւասարութեան մը խորթ հեռուներ • • •
Եւ ահա հիմա, հիմա, րարեկա՜մ ,
Երր որ ի վաղուց անտի սպասուող աւարտը է գուցէ, 
Հարցականներու րութ կրճիմը է որ զելոցի նման 
Կր պրկէ հոգիս , կ՚այրէ , կը կոծէ ,
Թէ կոտորակեալ , անապատներու կաշի ու ոսկոր
Հայո՜Ղն, Հայո՞ւն էր մնացեր մտնել գոյնզգոյն սւզգաց
Մեծ շրջպարին մէջ եւ եղեռն՛ագործ
Ալիներուն ու Մուսթաֆաներուն արխատաշ դարձած՝
Զեոք-ձեոքի կայթել, դոոյթ տալ, մինչդեռ
ճակատագրի սեւ անէծքն էր կարծես , թէ Հայը պարտ էր
Դարձդարձել այնժամ միայն մակարան
Պարին մէջ՝ անձա՜յն - - -

0՜ հարցականներ, որոնց ես վաղուց եւ ի սկզրան,
Չխլանալով խորշակին խուժէն,
Պէտք է, ա՜հ , պէ՜տք է տայի պատասխան ,
Եթէ ան նոյնիսկ վախճանըս գուժէր;

Սակայն , րարեկա՜մ , անողորմ է Դիրն ու դաժան , դաժա՜ն • 
Զղջումի արցունքը իսկ չւազօտեր զայն, ո՜ւր, ո՜ւր թէ ջնջէր, 
Այլ կը շողւացնէ, կը ծրէ, ինչպէս ցօղը վաղորղեան , 
Աղուրներ սայլի ժեռուտ լանջն ի վեր• • •

Եւ այդ նո՜յն ատեն , երր կար կոծապար ,
Կարծես թէ հանդէպ կարմիր կուռքերուն քիչ , քիչ ըլլային 
Իմ ծխած զմուռսն ու շսոտրուանած հուրքըս ոետնային , 
Որուը շլացքէն սրաչուի յամոյրն անգամ կը կոլրնսւր , 
Կարծես ի դիմաց մաքուր քերթութեան տիպար մեծ սոլրթին 
Ա՜լ չկոտտայ ին գործած մեղքերուս կեղանքն ու սպին ,
Դեռ զիլ գլեցի պոէզոզրաւ "Պոէզուռնա՜՜ն,

Ապա վեոլէսեան ջութակներուն ձիգ հեծքերով աշնան 
"Ռոմանս անրառ՜՜ի տիտղոսային լոյծ վեբյուշով միայն ։ 
Տոփերգեցր ես մաքրափայլ սիրոյ տեղ "Ռոմանս անսէր" , 
Որուն հրայրքին անզուսպ հայուն դէմ կիներ ու կոյսեր 
Իրեց զիստերուն սեղմեցին շտապ քղանցքներ ծփուն , 
Որպէսզի, ինչպէս սօսեաց անտառի թուները ձմրան, 
Չմերկանային կարթ , աճուկ ու բումբ • ■ .

Սակայն մերկացաւ քու սուր հեգնանքիդ սուրը , րարեկա՜մ.
Ու հասցոլց հեռուստ հատու հարուածն իր նախազգուշական , 
Որով թէպէտ մերթ ընտրեցի մոլոր ափ ու առապար 
Եւ փապուղիներ ինք-Յուրացութ-եան ,
Իայց ինկայ դէպի սկիզբն իմ տանող խոհուն ճանապարհ,
Ահ , ուշ , ո՜ւշ այսքան ■ • •

Եւ սակայն հիմա' ի վաղուց անտի
Սպասուող գուցէ հուսկ վայրկեա՚ններուն
Թէկուզ ել անշուք , անշուք աւարտի ,
Ինչո՞ւ նվնվալ • • -

Հիմա յոլշերու գոլվար մրն եմ ես'
Հայ հանիներու ոսկեգեղմ* գուվար ,
Չէ՞ որ մեր հեռու հեռաստաններէն ոգեցի եւ քեզ ,
Թէպէտ ել ո՜ւր թէ իմ "անկումներու սարսափի" պահուն ,
Իմ անհաս ւիւսոքի բարձունքի՜ն անգամ 
Ես չեմ մոռցած քեզ , տեսանող ներհուն,
Իմ հին րարեկա՜մ • • •

Մհնք փխրեցուցինք մեր հաւատամքին ուրդերն ու ածուը.
Եւ տակռեցնելով, լուռ բաժակեցինք 
Յոյսի աղուրին անգամ դուզնագոյն
Ու պատեհութեան որսացինք նոյնիսկ լուսնային խեցին :

Ահ, իցիւ , իցի՜ւ p-է առուղեկան ծւսգերէն Հ՛այեր'
Ուրիշ , ճո՜ր Հայեր ,
Դէթ ւքեզի նման հասնին ու հայեն
ժամանակ ներու ակնթարթային իրենց կանգառէն
Դէպի այն Հեռուն,
Որուն ուրուագիծն հրուանդաններու նմ՛ար միգապատ 
Հազիւ տեսանք մենք պւոտկումերուն մէջ ամբուռք ներուն, 
Մեր ողջ էութեամբ վառ , վառ պահելով
Դէթ մարխ ու մոլքլզատ :

Ի՜նչ փոյթ -, խորշակն այդ, այդ խորշակը մառն
Թող մեղմացուցիչ բարուրանք սեպեն մեր գայթման համար , 
Միայն , միայն թէ իրենք համօրէն 
Այն հին, ոտնառու դարափին վբա,]
Թափ ու կորովի հազար դահիրայ ,
Հազար թաժնամոմ դափեն ու վառեն
Նուաղ լոյսերռվ հ՜ազիւ ուրուացած լքեր Հեռուին դիմաց 
Ոչ ի յուշ մեզի - մեր երդն է երդուած ,
Այլ ի փառս իրե՜նց ,
Այլ ի փառս իրենց - • -

ԵՐԿԻՐ ՆԱՅԵՐԻ, բանտախուց սիրով'
Եղիշե Չարենց:

ՕԲրոհար aLMUrtvn F

ԽՈՐ1”է ԼՈՒԻՍ ՊՈՐխէՍ

(Շար. Ա. էջէն)

0 ր՛պիս Ւ-եր թիւս'» արտառոց խորագիրը
պատմ ոլածքը ։ Ասիկա պատմու

թիւնն է անծանօթ մոլորակի մը, կատար
եալ հփր Ճարտարապետութեամբ ու բանա
վեճերով , իր դիցավէպերու սարսափով ու 
լեղուներու աղմուկով, իր կայսրներով ու 
ծովերով, իր հանքանի ւթեըով , թռչուն
ներով ու ձուկերով, իր գրահաշիւով ու 
kP UJ կով, իր աստուածաբանական ել բը֊ 
նազանցակա^ վիճարկումներովդ : նոր
աշխարհի Հր այս ստեղծումը աստղագէտ֊ 
ներու , ճարտարագէտներու՝ կենսաբան

ներու՝ բնազանցներու եւ երկրա չափնե
րու գաղտնի Ընկերութեան Հը գործը կը 
թոլի ըչյսձէ : Անոնց ստեղծած ա յս տշ֊ 
խար Հը' թլոն ՝ պերքլիեան ել րի րքեկո ր- 
եան աշխարհ Հ [խ է՝ ուր միայն ներաշ
խարհային կեանք գոյութիւն ունի : Թ՚լո֊- 
նի Հէջ ամէն որ իր սեփական ճշմար
տութիւնը ունի • արտաքին առարկաները 
ամէն մէկուն ուզած ձելը կխաոնեն։ քյրե֊ 
ւ_ա կայական անցեալ մը մեր անց եա լին 
տեղը կը գրաւէ : Ա*ենակեաց գիտնական
ներ ու խումբ մր տիեզերրը փոխակեր

պած է * Այս ԸՈԼՈԸԸ խենթ է ՝ լպրծուն եւ 
անվերջ խոհերու սնունդ տուող .

Պորխէսի այլ պատմ ո լած քներ առած
ներ են ՝ խ ո ր հ ր գա ւո ր ու բնաւ բացա
յայտ ս ուրիշներ' Հյես թր\ր թ ընի ոճով ոս
տիկանական պա որմուած քներ : Անոնց գի֊ 
պաշարերը ամբողջովին իմացական են։ 
Ոճրագործը ոստիկանի մեթոտներս ւն իր 
ո ւնեցած ծանօթութիւնը Լլ օդտագործ է :

Լիլփէնի գէմ, կամ Աեկրէ' 
Աեկրէի գէմ : «Կեղծիք»ի (ֆիքսիսն) այս 
գրոլթիւններէն մէկը անձի մը անկուշտ 
հ ե տապն գո ւմն է ուրիշ հոգիներու վրայ 
ձգած իր անվերջանալի ց ոլրերուն ընդ- 
մ էջէն •. Ուրիշի մը մէջ, դատ ապարտեա ք 
մը նկ

Ուրիշի 
ատած է ՝ ւր ակն կա լութ ի ւնն երր եւ

իրականութիւնը եր բեր չեն համաձայնիր , 
հ ետեւա բար իր իսկ մահուան պարա
գաները կ' երեւակայէ յ 'Ո ան ի որ անոնք 
ակնկալութիւն դարձած են՝ այլեւս իրա
կանս ւթեան չեն կրնար վերածուիլ ։

Այս հնարքները կը նկարադրուի զուլալ

եւ գիտական ոճով մը որ պէտք է կԱ,լ11 
Փոյի հետ ՝ Հոր ծնանի ղՊօս՚լէո.՝ "L 
նի գԱ*աԼա[1'է^է> nF ենանի վԼուլերխ^ 
ծնանի ղՊորխէս •. Ւր խստապահդ 
թեամբ, մեզի կը յիչևցնէ վալերին՛ « 
րձշ /լթ նշանակէ ստեղծել կրօնք 
րու աստուածը ս խալսքկտն ,
տակած անկա տ ա րնե ր ո վ երբեմն կէ 
յիշեցնէ Ֆլօպէռը, ածականներու 
րինակութեամբ' Սէն-ճոն Փեր-ը ՛.

չունի մը անմխիթւ ,ր լացրթ'- իս,յ3 <

կապերը նշե լէ ետք՝ ՝պէտմ է F -
Պորխէսի ոճը, իր մտածումին 
խիստ ինքնուրոյն է ■ P'L'W ճ„,
րուն մասին կը գրէ - «Ջեն փ "Հ P' 
մարտութիւնը կամ հաճոյքը^ LL հ 
ռեն զարմանքը։ Կը մտածեն ՝ ոբ P 
g ո ւթի ւնը գեղարուեստ ակտն գք L 
թեան մէկ ճիւղն է» : Ա^Ւ1ւա 
կը բնորոշէ Պորխէսի մեծութՒն 

արուեստը t ք

նու- 
սռսոր<յն“
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ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ 

Խ Ն Գ Ի Ր Q

«ՀաՆւճաշւ» ((արտակւսրղ խառնոեւ 
նմանօրինակ րացատրութիւններ ՝ որոնր 
ոչինչ ևը բոյցատրեն i

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ
«ԹԵԿՆԱԾՈՒ» ԵՐԿԵՐ - 
ԻՐԵՆՑ ՅԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

Համաշխա րհա յին հրապարակի մատչող 
ազգային գր ա կան ոլթի ւնն ե՜ր ո լ՛ 'գործեր ՝ 
g ո լա ցն ե լուէ հանդե րձ որոչ ուրո յն ո ւթ ի ւն ՝ 
որոշ հաւարական տեսի լը ՝ — անմիջապէս 
կը զան g են զա յն : Գէպի ՜համ ա շէսա րհա /ին ր 
ընդլայնում մը, անկկ ճանաչում մը ու֊ 
րեմն ' կր " հ իմն ուի Հրաց ումիդ՝ զանցումի

Գրեց'

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃԵԱՆ

Հայ գրականութեան միջազգայնացման 
Հարցը արծարծելու համար կ'առտ էտդ֊ 
րեմ անոր դր ո ւած ըը ճշգրտել հետեւձեալ 
սահմ աններ ո ւէ»— Հայ գըականոՆր-իւնը bt 
համաշխարհային գրական միջավայրի ո- 
րսւկային հրամայականները :

Արդարեւ ՝ գրա կան ո ւթե ան մը համա շ֊ 
ի արհ այ ին հ րապա րակ ներկայացման 
ււսպմավարոՆթիՆնր, Հ ամ ասլա տ ա սիլ ան 
վարչա կան—րարո զչական ա շխ ա տ անըն ե ր ր , 
կը կագմեն առարկայական անջատ ո֊ 
լորտ-, Առըն չուե լուէ հանգե րձ դրակա֊ 
նութեան որակի՝ որակային յատկանիշ֊ 
ներոլ հարցին , անոնը նախընտրաբար կ ը 
կագմեն անջատ ըննար կման նիւթ *

Գրականութեան որակը՝ այս պարագա֊ 
յին' համաշխարհային հրապարակին մա- 
սւԱլցուելիք գրականութեան որակը, իր 
կարգին արմանի կ ուրոյն՝ անկախ ըննար֊ 
կումի մը :

Աղդային գրա կանո ւթեան մը մՒ?աԴ֊ 
դայնացման հարցը բնա կանօ րկն կը ներ֊ 
կայանայ իբրեւ մարտահրալկր մր՝ որ 
սակայն ՝ գրական մարզէն՛ անդին ՝ դար֊ 
ձած կ աղդային ինընո ւթեան ել ինընար֊ 
ձ՜ե ւո րման հաստրակ—տեզիը վիճարկու՝ մկ 
առարկայ՝. Առիթ' դրսեւո րելու գրկանը 
ոլ անրաւա րա րութիւն ՝ կարօտը «դուր֊ 
սէն^ չեկող ճանա չումի մը՝ չարդարացող

րնա ւի առա րան անը ի ՝ յաճախ ւէե րած ֊
լոգ անբովանդակ մ տաս ե ւե ռումի :

Ուրեմն լալ կ՚ըլլայ՝ որ հայ դրակա֊ 
նութեան միջագգայէնացման էսնդիր ր բս ֊ 
կըղրնական քսրթարսիո/ւ// մը մա ըրուի 
ագգայինՀմչակո ւթա յին ինըն աս իրո ւթե ան 
մակաբոյծ միջամտութիւններկն՝ սնամէԳ 
ինընահաստատման ճիգկն մինչեւ «փոըր 
ոփոլդի ինընանուաստացման բա ր՝Դո jfî[l'՝

ՄԵԿՆԱԿԷՏԻ հարցադրումներ

Սկղբնական այս կարդասլահական ինը֊ 
նապարտադրանըկն ետը , Հհհ գրուի կեգ֊ 
րոնական հարցը.֊ է^^չն է y ր ներ յա֊ 
աոլկ , էնր-րէնսէք ա րմե չաւին կ ՝ ր/ր գո րե 

Գրագկտ մր կը տանի վեր ու անդին' 
իր աղդային- լեզուական սահմաններէն։

կանխապէս' ո՞ր պայմաններն են որ 
դրական հոսանը մը՝ սերունդ մը կր դար֊ 
ձրնե^ ա յդպիս ի գործի մր նա խապա տ֊
քԱէԱւոոգ ենթահողը կամ ոստնակը :

Ս*/* դրուածըը ուրեմն Հբեգգրկեր «մի֊ 
Խղդա յնադմ ան՛» վերաբերող առարկա յա. 
կ^ն խնդիրներր : Մտբմկ միայն յի չա տտ֊ 

որոչ առա ր կայական «տր տաըինդ հար֊ 
1 որոնը աւելի սերտօրկն կ' ա ռրն չ ուին 

ս*նոր> թչպկ ս մեր ագգա յին կբձխակ դո֊ 
յավիճակր' տա ր բեր պայմաններով —հայ֊ 
բ^նի Պետութիւն եւ Աւիիւռը։ Ու տեսնել՝

թկ ս տեղծագո րծա կան որակի ու ձեւեր ու 
ի՛նչ տա ր բե րո ւթիւններ ՝ ի՚^չ երանգ ներ 
կ\ենթադրկ միջազգայնացման յտյտագիր 
մը աղգա յին-սլետա կան ենթակառո յցնե֊ 
րու վրայ աճող դրականութեան մը հա֊ 
մար եւ սփիւռըեան նուաղագոյն ենթա֊ 
կառոյցներու վ րայ վերապրող դրակա֊ 
նութեան մը համար՝, Եամ' .կ^արմկ հար֊ 
ցադրել գերը թա ր գմ ան ո ւթեան , որ 1լսւ֊ 
սլա հո ւէէ լեզուկ յեղու պատնկչի անցումը։ 
ին չպէ՞ յ, կր, բանի անիկա $ ինչպէ® ս կը 
պայմանաւորէ ճան աչում — ա րմ՜եւո րում ի 
րնթացըը* * •

Մ արմէ նաեւ հարցադրել մամա֊ 
նակի գո րծօնը*— Յաճախ չի® գրուիր 
նաեւ հարցը գործ մը թարգման ե լ — 
ծանօթացնելու' տուեալ մամ անա֊ 
կին եւ տուեա լ ղգա յնո ւթե ան մկջ՝ 
այս ինըն իր պահոմն : վերցնելով
նորագոյն օրինակ մը այսօր ԷՀօհ֊ 
րապ թարգմանելը րո յ ո ր ո վին
տարբեր վերաբերում չենթադրէ® ր 
հա րիւրամ եա կով մը մեզմէ բամ֊ 
նուած գրագկտի մը՝ գրական հո֊ 
սանը ի մը հանդկպ ♦ եւ գրական Հր՜ 
րապարակի բխկա լում ն ալ Հ_ԸԱ_ա° բ 
բո / ո րովին տար բեր ՝ ըան ինչ որ պի
տի Ր11ս,1՛ 5 ^թկ թարգմանուէր իր 
օրին • • • : Հեղինակի մը' իր մամա֊ 
նակէն դուրս ճանա չում էւ հանելը 
փորձը չի® փոխադրեր՝ աւելի կամ 
նուաղ ՝ բանասիրական կրթանըկն 
ներս* ղայն չի® զեղչեր դէպի դրա֊ 
կան տգիտական շահեկանութիւն մը 
միայն՝ միւս կողմէ տանելով թիւր 
արմեւորման փորձութեան մը 
տուեալ հեղինակին հաշուին*. Զ°՜հ ~ 
րապի մը պարագային —ըանի իր օ֊ 
րինակը վերցուր ինը- ՝ կասկածէ վեր 
է՝ որ այգ ներ յատուկ արմէըը դո֊ 
յութիւն ունեցած կ ՝ եւ կրնար զինը 
ճանաչումի տանիլ իր օրին՝ *
գարու աւարտի եւրոպական ղգա յ֊ 
նութիւններու եւ գրական պա յման֊ 
ներուն մկջ :

ԱԶԴԱՅԻՆ ԴՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ,
«ձԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ» ԴՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ- 
յղաց-րներ ԵՒ իրողութիւններ

Ազգայխն գրականութեան ել համաշ. 
իւ ա րհա f/fj, դրականութեան սահմանում֊ 
ները մեթոտաբանական բարդ , թնճուկ 
կար ութիւններ կը ստեղծեն , ուր կու դան 
խառնուկ լ դեռ այլ հարցեր , ինչպկս հա. 
մեմատական գրականութեան կարգավի
ճակը : Գրականութեան տեսոլթիւննե ր 
զանազան սահմանաճշդումներ կՀլ^ւեն ա֊ 
լելի կամ նուազ եռանդով, սակայն յա. 
ճաքս ի վերջոյ յանգելու համար իրենց իսկ 
ճշդաե սահմաններու ջնջումին -. Այսպէս 
օրինակ, Ուէլէք Ուարէն^ «Գր-սկա֊

ճ/ո ւթեա^յ Տեսութիւնդ դասական ծանօթ 
դործը ՝ իր սկզբնական գլուխն ե ր ո ւն մկջ 
կը սահմանէ ազգային գրականութիւն ՝ 
համաշխարհային՝ գրականութիւն՝ համե֊ 
մատական գր ա կան ո ւթի ւն ելն • ՝ ապա զա֊ 
նոնը ըակել — հերըել — լուծելու համար' 
բեղմնաւոր ենթադր ուաե անորոշութեան
մը մ էջ • ♦ •

Ա կագ եմ ական—տեսա կան ա/սպիսի փոյ֊ 
թկ մը հեռու ըլ յա յ ով ՝ հոս բաւարարոլիմ 
մեր գրականութեան վ^բջվ՚ն մկկ դարոլ 
հոլովոյթկն արտահանել ըանի մը հետե֊ 
ւո ւթ ի ւննե ր :

վերջին գարու համաշխարհային ըա֊ 
‘լաբա կր թութեան հոլովոյթին առջեւ՝ 
նախ կհուզեմ նկատել՝ որ համաչխարհայ֊ 
նացման ներկայ փուլը ՝ որըան ալ նոր 
կը թուի' հիմնով ին նոր չկ • ♦ ♦ : Գի*ո ենը ՝ 
որ ըաղաըա կրթական հոլռվոյթը՝ ընկե֊ 
րա—տնս/ես ական իր հիմունըկն մ ինչել 
գրական ու գեղարուեստական հոսանը֊ 
ները՝ Հինէն յատկանշուեր է ոստում֊ 
ներով ՝ ետ—առաջներով : ճանչնա լով նոյ֊ 
նիսկ աւելի անսանձ «միջտգգայնտպաչ֊ 
տութեանդ փուլեր՝ ինչպկս Ա՝ Աշխարհա֊ 
մարտի անմիջապէս վաղորդայնին —աղդե֊ 
րոլ վերահաս ձուլում ի տպալո ր ո ւթփւն ՝ 
համաշխարհային նոր՝ Եւրոպայէն տար֊ 
բե1 ր ծանրութեան կեդրոններու ստեղ֊ 
\ծում ՝ իրենը զի րենը ուղղակի' մ իջա զգա֊ 
յին հ ռչա կող գրական—գեղարուեստտկան 
հոսանըներ ՝ մինչեւ' կսփէրանթօ լեզու 
ու գրա կանութիւն • • • :

Ոայց ազգային մշակոյթները՝ անտեսե֊ 
լով այդպէս ըմբոն ո ւած համա շէսա րհա յ֊ 
նութեան մը ու֊ւՌՈպիաե ՝ շարունակած 
են՝ միշտ աստիճանական ընգլա խո ւմով 
եւ համ արկումներով՝ պահել' իրենց ու֊ 
րոյն դրոշմը ել արտայայտել ուրոյն 
խորը մը՝. Ազգայինի այդ արտայայտու֊ 
թիւնն կ որ ՝ որոշ որակի հասած ու որոշ 
պայմաններու տակ՝ կը բացուի համա շ֊ 
խարհային գրական հրապարակին .

Այսօր ի հարկէ աւելի ըան երբեը կբ 
բանի գրա կանո ւթի ւնն երո լ փո խ—յարա֊ 
բերութեան ծանօթ մեըենականութիւնը»֊. 
Մեծ մշակոյթներ կ*ընգհանրտցնեն ՝ <(,կը 
մ իջա զգա յնա ցն ենդ իր^նց սեփականին ո- 
րսչ մէկ որակը : Պ զա ի կներ' կը ստեղծեն 
ու կ} ապրեցնեն իրենցը՝ իրենց լեզուա- 
մտածողո ւթեամբ ՝ լեզուա - զգա յնո լ֊ 
թեամբ- միանդամայն իւրացումներ ընե֊ 
յով մեծերու րնգհ ան րաց ո լցած էն ՝. էքւ՝ 
ներըին որոշ ո ւմա կան ո ւթե ա^ առկա յու֊ 
թեան պարագային' իրենց կարգին կբ 
յաջողին համաշխարհային հրապարակ 
հասցնել՝ «միջազգայնացնելդ որոկ որակ 
մը***î

Այս որակը թերեւս արմէ ըննարկել 
—եթէ կէուզենը զանցել «տաղանդդ ՝

տտ տկո ւթե ան վրայ՝. Ատ ակութ իւն՛ ՝ որ 
նախ կը գիտուի կենդանի մշակութային 
շարմումներու ե՛ւ գրականութիւններու 
մկջ' երբ անոնը կխառնեն իր^նց մ եկնա ր֊ 
կային թափը՝ կը բեղմնաւորուին'. Ապա' 
անիկա կը գործէ ինընանո րոդման բո լո ր 
կարեւոր փ ո ւչեր ո ւն : Երեւո յթ\ը շատ ծա֊ 
նօթ կ' օրինակներու կարիը ունենալու 
համար :

Այս «բաց ութի ւնդ ը ոլրեմ^ որոշ գոր֊ 
ծեր կարո ղա կանօ րկն կ'օմտկ համաշխար֊ 
հային «րն թեռն լիո ւթեամ\բդ մը՝. Յատ֊ 
կո ւթիւն' որ շարը մը մտածողներ մղած կ 
խօսելու «ձեւէւ միջազգա յնաց ումդի մը 
մասին Ա/n սահմանումը կրնայ մամա֊
ն ա կտ ւո ր ա սլկս ո րգեգր ո լի լ յետադայ 
յս տա կա ցման պայմանով։

Ապ ա } համաշխարհային հրապարակին 
մ ատ չում ը պա յմ անա ւոր կ նոր խօսը ՝ նոր 
պատկեր բե ր ե լո ւ կա ր ո ղո ւթ ե ա մբ մը : 
«խորութեանդ այս նչումը անվիճելի գար֊ 
ձընելու համար' հարկ կա®յ յիշեցնելու՝Ոը 
այսօր իբր դասական գնահատուող՝ փա֊ 
բոս եւ օր ինա կե լէ/ բնորդ գա րձած մեծեր 
իրենց մամ անա կին մկջ եղած են նոր ՝ յե֊ 
ղափ ո խած են իրենց մամանակը' իրենց 
բերած նոր տեսիլըով ու էսօսըով :

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐ • • •
ԳՐԱԳԷՏԻ ՈՐԱԿ -.

1Լերի ն շումն ե ր կն կը բխէ՛ նտխ' գրա֊ 
կանութ ետն տեսա1լեերու ՝ «մա կտ ր գա կն ե ֊ 
բուդ զանազանում մը՝. Հասարակ տեսիը կ 
ըսել՝ որ կա յ մողովրղական զրա կանո ւ֊ 
թիւնը եւ միւսը յա ռաջա պահ գրականու֊ 
թիւնը՝ ոչ—մատչելի բոլորին։ Այս երկ֊ 
ր ո րղռւ\ յաճաէս տնտեոա ած կ՝ մերմուած 
մողովրղական ՝ «հանրամատչելիդ գրա֊ 
կտնութեան մր մ ունետ ի կն ե ր ո ւն կողմէ։ 
Մինչ' «մեր ազգային գըականոՆթ-իւ_նը, 
այն ձեՆՈվ ոն չաւիով ՝ որ կը կիրարկենք 
գայն/չի կրնար դառնալ միջազգային ար
ժէք մը, րարձրացնել լքեր իմացականոՆ- 
րեան կատարը» 2 : Աւելի ըան կէս դար 
առաջ կատարուած այս ախտանշումը մեր 
գրականութեան ՛մէջ այսօր հաւանօրէն 
մասամբ միայն էսա խտած կ։ Եւ անկկ 
տումտծ է ՈԼ կը տումէ ձգտումը դկսլի 
համաշէսարհա յին որակ՝ որուն համար 
մնայուն նախապայման է' գոյութիւնն ու 
անարդէլ աճումը «ս՛անձարձակ անհատնե- 
ր»«/- , հսրզենսւկսւ՚էւ տունէն «Ui(ï,x]ul]u 
ւլու ր« նէւոոՆՈ1| անառակ ռրդ-կներոլ» : 
ԳտւԱ՚նսւնքնեըր , հաւանակա՛ն ապահո- 
վո ւթի ւն՚ն երը զան ցող տաղանդներու 3:

'1,ա[սորղէն հեւոեւելքւ երկրորդ զանազա
նում մր' տաղաէպաւոր գրագէտը ան֊
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հատ է' էԼեՀսւփառօրէ^ ^կւար. է էԱէլ՚Ա4ւս) ï 
Եթէ ան կը ցոԼացնէ հսյլսյ^ական-սեփա^-
կան ը , տուեալ ազգա-մշա կութս/յին ղՒ'՜ 
մսէգթ՝ը} ատիկա կ\րյ լա յ անձնական ձե֊ 
ւտւորոս1ուէ ու դեղս/ր ուեստական ին քնա
րեր սլա տ կե ր ո ւմ ով * առանց արտաքին 
թե լագրտնքի ) ա ո անց սլա տուէ ր ի : ^Իրա- 
կա*յյ կարեւոր երկ մը կրնայ նշանակու֊ 
թիւններու մակարդակին չունենա չ որեւէ 
պա տ ան ե լի ութեան նշան , ազգային որեւէ 
գոլնա լորում ♦ եւ' «պատկան ի լխ տուեալ 
ազդի գրականութեան • • • :

Որովհետև' «գրականութիւն կոչ- 
ւածը անհատական ստեղծում մըն է 
մեկնակէտին >որ ոչինչ կը պահպանէ , 
կը պահէ կամ կը փըկէ : Եթէ մենք 
կրնանք ստեղծել ,այն ատեն պահպա- 
նելին պսւհպանելի չըլլար, ք՛անի որ 
ենթակայ չըլլար կորուստի • ■ Ասիկա 
չի թելադրեր, որ գթողը կը հրա
ժարի "ազգէն" ... Ոչ մէկ սահմա
նափակում այս իմաստներով-. •>> 4:

Ժամանակակից ղլւադ^տ^ մը այս 
հաստատումները չեն յաւակնիր ըլ
լալ բացառապէս «յեղափոխական» • 
արդէն' այլապէս չատ դասական դը֊ 
րապատմարան մը, կէս ՚Լաը աւելի։ 
կանուխ ու տարրեր չե չտ ո ւմո վ , 
նոյնպիսի դերակատարութիմն ՛մը կը 
վերապահէր անհատական դրա կան 
ստեղծագործութեան • «Ենթակայա
կան րնոյթի այսպիսի գործեր յա- 
նաիյ կազմում են զօրաւոր ազդակ
ներից մէկը հանրային եւ գրական 
յաոաջդիմութեան • - - Շատ անզամ 
նրանք աոաջին նշանն են մի մտայ
նութեան եւ յուզաշխարհի , որ մը- 
շակւում է հանրութեան ընդերքի 
մէջ աննկատ եւ ժայթքում ոլ տա- 
րածւում է այդ անձնական. երկի ե- 
րեւումով---» 5:

Գործ մը ուրեմն կը մասնակցի տուեա լ 
ազգի գրականութեան ֆոնտ ին' ո1 չ իր 
«բովանդակութեան» այս կամ այն հաւա
քական յատկանիշով՝ աէլ լեզուով' որ
մով դրուած է։ Համաշխարհային արձե- 
ւորման հասած գրական երկեր) լՀաՀ~ 
ւած' թերե ւս հնադոյններ ) իրենց լեզուով 
է Որ «կը պատկանին» • լեզուով ու անոր 
ներ յայտ էիցքո/թ նրբին մտածումի շեշտ 
զդայնութեան երանգ — միշտ անհատակա
նի տիրող կնիքով* ♦ • :

Այդպիսի լայն բա ցոլա եք' սլեր֊ 
ճսմնք է «փոքր ածուխներու , փոքր 
դրա կանո ւթի ւննե րու համար • • • : 
թայց ատիկա լբխւ֊ կախեալ է տբւ- 
եալ ազդի մշակոյթին ներքին ուձա- 
կանութենէն : Իսկ դրական ստեղծա
գործութիւնը ենթարկել սահմանա- 
փակումներու , տուրք տալ ուձերու 
խնայողութեան հիւանդագի^ տնտե
սութեան մը հակումին y — , այղ ալ 
ներքին վատումո լթե ան տեսակա - 
բար նշանն է , մի անգամ ա յն ծնուց ի չ' 
նոր^ յաւելեալ վատումս ւթեան , յա
ւելեալ լճացումի եւ հիւծումի :

ԱՀնշուշտ համաշխարհային տրամաչափի 
գրագէտներ , արուեստագէտներ չխլ* բուս
նիր ինքնածին սերումով) երբ իրենց չըր֊ 
խրպատի ազգային գրականութիւնը խեղ
դուկ գաւառական ո ւթեա^ մէջ կ՚ապրի : 
Անոնց գո յառում ը բարդ ե րեւո յթ է , պայ
մանաւոր' Նախահերթ գոյութեամբը գը֊ 
րա կան ո ւթե ան մը , հոսանքի մը y որ
իր կարգին տէր է եղած «րաց» , ճոխ ու 
աւլողէ մ շակութա — զեղար ուեստական ե֊ 
լեւմուտքի մը։

Այդպիսի ենթահող մը կազմող գործեր 
հաշուած է) կը հաշուէ* մեր գրականու
թիւնը, Երէկի մասին խօսելովք «Ներաշ
խարհ» մը) «հոր Տաղեր» մը% «Հեթանոս 
Օրգեր» մը) «Անցորդը եւ իր ճամբան» 
մը y «Ծակ տուկ» մը , «Գիրը ճանապար֊ 
հիդ մը, «Մթնաձոր» մը, «Հեղնար Աղ. 
բի՛լը» մը, «Տ ե ղա տ ո ւո ւթիւն - Մակընթա
ցութիւնդ մը-, Ա ս։ լ։ մար ւս գո յն պայման- 
ներու մէջ, ոմանք կրնային նաեւ համաշ
խարհային ճանաչումի արձանանալ։ Աւ
մեր այսօրը եւս , խօս ե լով վեր քին կիսա- 
դարու մասին y զուրկ չէ այդպիսի գործե- 
ր է ւ որոնք աւելի բա ղ են եղած եւ ե՛ն 
համաշխարհային գրական պատկերումի 
չափանիշներու։ Եթէ անոնք աւելի ճոխ 
տեսականի մը կազմէին , կամ կազմեն վա
ղը' աւելի նպաստաւոր իրագրութեան մ\ը 
մէջ) հաւանօրէն դառնային, կամ դառ
նան) բերրի ենթահող֊խաւ, կամ արդէն' 
ուղղակի ճանաչս ւած գործեր :

ՀԱ8 ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ
ԶՈ8Գ ՃԱԿԱՏՆԵՐԸ՝ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ -
ԱՐԱԳ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՄՐ,

Հայրենի գրականութիւնը ոկիղբը ապ
րեցաւ , յարաբւԼրարար «փակ» վիճակ) 
ապա մեղմացած' 1Տ)60ական տարիներէն) 
երբ կը թօթափէր հասկնա լի «գաւառա
կան ութիւն» մը» կ\ը քաջալերուէին փո
խանակումները ) թէեւ միշտ կաշկանդը֊ 
ւած' խորհրդային սահմաններով եւ սահ
մանափակումներով' ե՛ւ գրական որակի , 
եւ գաղափարա խօսական կոպիտ ուղղը֊ 
ւած ո ւթեան բերմամբ։ Աայց ել այնպէս , 
«եղբայրական ձողռվուրգներու» միջեւ , 
այս փոխանակումները ո ւնեցած էին եւ 
կ՛ունենային որոշ բար իք ( թարւլմ ան ու
թի ւննե ր' երկու ա զդութեամբ ) շփում- 
ներ

Առանց նի ւթս ընդ լա յն ե լո ւ գէ պի հայ
րենի գրականութեան ներկան ու իր մաս֊ 
նա յատուկ հարցերը) բաւարարուիմ մատ
նանշելով փաստը' որ անոր նորագոյն հո
լովսյթր այդ գրականութիւնը աւելի կռ 
բանայ համաշխարհային ի րա կանո ւթեան 
զեղչելով պե տա կան Ճնշումներ ել ան֊ 
շուշտ անոնց փոխհատուցումը կազմող 
յենարաններ [եւ' ի դէպ' ուրուագծելով 
պայմաններու ու կացութեան որոշ մեր
ձեցում • . • Ափիւռքի գրականութեան
հետ) ։

Համաշխարհային մակարդակի մատ P- 
լու համար) հայրենի գրտ կան ութ ի ւնր 
կը դիմագրաւէ մարտահրաւէր\ը որ յա֊ 
տուկ է ազգային — պետական փոքր գրա
կան ութիւններու • — ^րոեւորեյ ինքնա
տիպ ազգային (ոչ ազգագրական') նուա
ղագոյն գունա ւորո ւմ մը' գործերս ւ մկջ' 
որոնք ունենան պատկերումի անհատակս/' ւ 
ուձեղ կխիք^ ^ւ «ըն թե ոն լիութիւն» դուր֊ 
սի աշխարհին համար։ Արա կնե ր' ո ր ոն ր 
կը ստեղծ ո ւ ին միջազգային հոսանքնե
րու հետ մնայուն բայց ինքնադիտա կի g 
հաղորդակցութեամբ î

Մեր գրականութեան երկրորդ թեւին' 
բո՛ւն սփիւռքեան ճա-կատին վրայ) աղ֊ 
դա յ ին ի եւ միջազգայինի ւիոխաղդեցու֊ 
թիւններու հարց ը աւելի եւս բարդ է : Ա֊ 
րեւմտահայ գրականութիւնը եր զգայնո լ֊ 
թեամբ ) եւ իր լաւագոյն՝ արտագրութիւն֊ 
ներուն մէջէն) կանուխ էն բաւական բտց 
էր եղած միջազգային հրապարակին , Ա֊ 
տուի մէկտեղ , Եղի աներ , Ինտրանե ր , նոյ
նիսկ Մեծարեն ցնե ր ել Q» Օշականներ 
մեկուսացուեցան կամ պէտք ո Հևեց ան 
բանա վ իճ ա լ ին ինքնապա շտսլ անո ւթե ան 
զէնք վերցնելու » • :

Ա եղա ս պան ա կան Ոճիրը եւ հետեւող ցը<֊ 
րօնքը պահ մը գրեթէ լր իւ կղպեց ին մեզ : 
Ալ կը հասկցուի որ բուն Ափխ-ո֊քի առա
ջին մէկ—երկու սերունդներու արտադ
րութիւնը ) բացառելով ֆրանսահայ թեւը 
իր առաջապահ գէմքերով) կրած /ր//ս/յ 
կնիքը ոճիրին) եւ նոր կեանքի) «օտար» 
վայրերու վախին —վերարտադրած— կըրկ֊ 
նտծ բլյտJ անցեալի զգայնութիւն , պս/տ֊ 
կերացման եւ արտայայտութեան կաղա
պարներ î Որ' աւանդութեան հետ իր կա
պը եղած ըլլայ սոսկական՝ «աւանգասլւս֊ 
հո ւթիւն } աւանդութիւն պահել մը։
Եւ ո շ' կական ճանաչում մը ։սւ.անդո ւ֊ 
թեան ) առողի յարաբերութիւն մը անոր 
հետ ) հ ամարկում եւ ստեղծում :

թն^է իր վրտյ այս կծկումը յաճախ հա
գած է նաեւ «գո րծօ նխ ) յարձակո ղա կան 
ոճ : Ղ*ուրսէն դաեի<ր կարելի հարստու- 
թիւններու դէմ պա ան է շ կանգնեցնել , «օ- 
տար ա լլգեցո ւթ ի ւննե ր ո ւխ գէմ սուր ճօ֊ 
ճել բացայայտ կամ քօղածածուկ մեր
ձում ով » » »

ՓԱԿԱԳԻԾ՝
ՕՏԱՐԱԳԻՐ ՀԱՅ ԳՐԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ

Սփիւռքեան այս իրագր ութեան մէջ, 
նաեւ, կր հասկցուի , որ եղած ԸԼԼ,Ան օտա
րա՛դիր հա հ հեղինակներ-. Հոս նկատի չու
նիմ անոնը , որոնր իրենց դործուէ ]^ն ա֊ 
Որնչուիր հայսւխեան *. Հանդէպ 1իայրր։ 
Առյէններոլ , ր ի Ր'ր ո ւա յաներ ո լ' ծա
նօթ է Վ^ազգէն Շոլշանեանի մը կտրուկ 
ու անդարձ տեսակէ՛տը, իր հ.0րադիր»ին
մէջ-

«Յատկանշական պարագայ * օտա
րացած հայ գրագէտներու մօտ : Ա- 
նոնցմէ ոչ nf կեանքի լայն հորիզոն 
ունի. Թրուայայի ինչպէս Մայքըլ 
Աոլէնի մօտ, կեանքը կ’երեւի գձուձ , 
պզտիկ , անհորիզոն : Այդ ողբալի 
վէպերը, ուր եղկելի մարդկու
թիւն մը կը իյլրտի աոանց հեոանէւա- 
րի, աոյանց գեղեցկութեան • • • Աւե-

լին կարելի՞ է յուսալ մարդոցմէ, 
որոնց հոգւոյն ներքին աստաոը ու
րացում է ու ամօթ ■ •> :

ինչ ալ մտա^ենր այս կաքլէի դրաղէտ֊ 
ներու մասին, պարզ է որ հայ դրականու
թիւնը անոնց հանդէպ անտար՛բեր է այն֊ 
րան, որրան իր ենր հայ դրականու
թեան : 1(1 ՛ար լ։ ա յն՚պի սինե ր ո ւ մասին է, 
որոնր կը դո րծ ածեն Հաղդային» թեմա
ներ' միանդամայն դրսեւորելուվ հայկա
կան որոշ զդա Հնութիւն-, Ինչպէ՞ս ընկա
լել մանաւանդ անոնց ինրնա հ ռչա կո ւմ ը 
իրր (ք.հայ գրագէտէ :

ԱՀնկասկած' հոդիով հայ օտարադիր֊ 
ներու հետ սերտ չփումն ու փ՚ոխանակու- 
թիւնները յանձն ար արե լի են —Աււլէն— 
կրտսերներէ մինչեւ Պալարականներ , Տէր 
Ա ովհաննէս ե աններ , կ իր ակո ս եանն ե ր , Շի֊ 
րինեաններ , Ա-ան-լիս՛՛է ՛Լարումաններ , Տ°- 
նիկեաններ - - - Ար՛եւելեան Ափի֊ւււրի ե ւ 
հայրենի դրական մամուլի։ րաց ութիւնը, 
հ ե տտ քըքը//ւթի ւն՝ը ւսՆռեց հա նգէպ ) նոյ
նիսկ երբեմն կէս—գբւսկսՀն գոբծեըու պա
րագային ) կը մնա^ ողջունելի . Օտարա
գիր հտյ հեղինակ մը կթնանք չափով մը 
նկատել հայեցի զգայնո ւթեան ներկա յա- 
ցուցիչը տ ո ւեալ օտար գրականութեան 
մը մէջ։ Ատ կայն հոս խեր կայ հարցի ծի- 
րին մէջ) իրենց անդրադառնալը պիտի 
ըյյտյ պարզապէս ըսելու համար , որ հտյ 
գրականութիւնը անո նցմ ով չէ որ պիտի 
ներկայացուի համաշխարհային հբւռւղա- 
րակ) տյլ միմիայն' հայերէ ն դրուած , 
հայերէնէ՛ թարգմանուած գործերով։

Օտար ա՛յլի ր հ\ե րլին ա 1լնե ր ո ւ փակագիծը 
փակելու համար ) յիշեմ նշանակալի ու 
մ ի ան գամ ա յն անհ անգստ ա g նող փ աստը
ասոնց մեծ մասի ան տեգե ակո ւթեան' մայ
րենի լեզուէ » • ։ Այսինքն' իրենց միջեւ դը֊ 
բեթէ բացակա յ են ոչ միա յն միաձամա ֊ 
նակ երկու լեզուներով արտագրող գրա֊ 
զէ տներ ) ս/յլեւ' հտյ գրականութենէն
գործեր հայերէնով կարդալու , անոնցմով 
ուղղակի լիցքաւորուելու ատակ գէմ քե ր : 
Մ տահ երձական ա յս վ^ր^ին երեւո jPi՛ 

մանաւանդ ուսանելի է) վերլուծումի ար
ձանի » » •

Տակաւին' պիտի արձէր օտար աղիքնե
րու կողմնակի աոընչակից այս հարցը 
քիչ մը խորացնել ծանօթ պարագաներու 
արագ քննարկումով մը : Շահնուր — Լիւ- 
պէնի մ ը ֆրանսագիր քերթողական վ աս
ուակը այլապէս բարձրորակ է) որքան իր 
հա յագի ր արձակը ՝ եթէ ոչ' աւելի ։ Տարա
գիր մարդու զգա յնո ւթի ւն ը ) մեզ իբր 
հայ) իբր Սփիւռքի թնակիչ) նոյնքան կը 
յուզէ ) որքան' յարալէզներէ դաւաճան - 
ւած Հա յո ւ իր տագնապը։ ftu/jg
վաստակէն կապը հա1յ գրականութեան 
հետ) եթէ ոչ ծագումով հայ մարդու. 
Ծահնուրի տագնապը — միւս յն » • » ։

Զա ւէն Ս իւրմէյեսՀն մը} իր «Լոյս Զ,քչ֊ 
ւար թխով ու անոր հետեւող ամ՛երիկեան 
հրապարակին բացուած արտաղրոլթիւն- 
ներովվ կը հանգիս անա յ այլապէս բնորոշ 
օրինակ մը։ Շահեկանը' հոս , մեզի հա
մար) հայագիր իր ձողովածուն չէ [պա
տանեկան նախյնծայ մը) , ոչ ալ հետե
ւող օտա բագի ր արտադրույթի ւննե րը ղը՝ 
րական—հրապա րակագրական երկեր ու 
թաղման ութիւններ' մեծ մա սամբ ) թո՛ դ 
րլլան հայանիւթ ու հայանպաստ : W.ZZ՝ 
գա գափ արա խօսական այն ղիրքփրԸ) ո- 
րոնցմէ արտայայտուած է Սիւրմէլեան) 
կամ որոնց վբայ ՝ անս սլաս ելի օրէն , ստա
ցած կ գնահատուն քներ' Հ » թէըէեանի եւ 
Աակոբ Օշականի տարողութեամբ գէմ֊ 
քեր է :

Ա ի չեցնեմ ) որ Սիւրմէլեան ո ւղղա կի կը 
յայտարարէ իր հրաձարումը հայագիր 
գրականութենէ , «հայ գրՍղի թշՈլլաւ frlll- 
կսասոգ]ւրէ{ւ» եւ «հայերէն լեզուի

կաղապարէն» ♦ բան ա ս տե ղծ ո ւթ ի ւնը 
^էատ է «աւելորդ պանունանք մը' ւքեզի 

համար» , որովհետեւ, «այն Հայը որ յսլ- 
մաոօրէն կը կսաչի հայ գիրին, իր կեանքն 
է որ կը դատապարտէ թշուառութեան եՆ 
հոգեկան մենութեան-..»: Այյ տեղ' 
«Բանաստեղծ ըլլալու մտածումն իսկ' 
ամօթի զգացումով կը լեցնէ» զփնք... 
Եւ տակալթ ասոնց լրիւ, հակասող ար 
պեդույ/ներ, թէ' «երթեք [չէ] դադրած 
հայ գրող մը ըլլալէ». թէ' «ոչ nf [իրեն] 
չափ կը սիրէ հայ լեզուն...», թէ'
«հայ գրողին աոջեւ շատ իւոնարհ» էո 
ԳԳայ ՛■ ( «՞Հ • անի նամակ
ները ել Լոյս Զո*֊արթխ ) p , հրատարա
կութիւն ) Փարիզ) 1950, Նա խարան - 
անգլերէնէ թարգմ անութիւնը հ ր ա տա
րուկի չներէն) ♦

ԱէԼրէայէ^ գրականութեան հանդէպ կեց-

.ածր/, մը այս ներրին հակսւսոթթ^ 
րը ,որոնր կը դրսեսորոլփն 1950/, y 
ա՛լ չափահաս զբադէաք, մը մօսւ , 
պիտի տան ղանոնը մաւոնանչող է յյ" 
րաֆեանխև' պնդեչու, Որ «Ժողովյյ |՜ 
մը լեզուն մասնաւոր իր հոգերանյ1Լ J 
ունի եւ կը կըէ իր մէջ սերունգնհրոլ / 
գին : Ու հայեցի գրականութիւնը եսւյէ Հ 
միայն կրնայ ըլլալ անկասկած, կյյՀ,2 “ 
եան. տառերով: Աւելի լալ է 
երգել այգ տառերով, քան րէ մեր 
նկարագրել կամ մեր գիւղ՛ացիները Gin 
կայացնել անգլերէնով... Վերջապէս 
ազգային համրով է Որ մարդիկ պ, ’ 
գային կը դաոնան, այսինքն շնորհիւ ա](| 
"ւղզտիկ կաղապարին"»...

Աարաֆեան դեռ ծանօթ չէր Ախրմւ 
եան - Թէըէեան թղթակցութեան սռեվ, 
„լչ հրապարակուած մառերուն, „րոն^ կք 
բովանդակեն ուրիշ նամակ մը Սխրմկլ. 
եանէն' դրա կան ութ ետ՛,, հանդէպ առհա 
սարակ տարակուսելի կեցուս/ծը 
ուրուադծող. - «Վստահ եղիր, _ 
ան, - որ ես անգլիական գրակսւնոլրլաւ՛, 
մէջ անուն մը պիտի շինելք օր մը չէ 0]1 
մը. այս մ՛ասին նոյնիսկ չեկ կասկածիր; 
Առայժմ ոչինչ ըրած եմ- քանի մը րա- 
նաստեզծութիւններ վերածեցի աքպլերէ. 
նի, ու երկու-երեք հատ կը ներփակ1ոէ: 
Բանաստեղ ծ® ւթիւն գրելը դիւրին է. դը1. 
ւարը ժողովուրդին կեանքէն առնուած 
պատմոլթիւնՕեր գրելն է, որ [անգլերէքլ] 
մեծ բառապաշար կը պահանջէ» , եւլն. ՛,

<ձՍՅւդլերէնի վերածում ի» ամէնէն ու. 
չադրալ զոհը, հոս, «.Աս ա ցո լածը առ 
Տնկեշ ո լ տռթիւխն Հ , ո լ, վերածուան կ
«PLANTING A TREE»/- : էմրոնելու հա.
մտր ) թէ' սեփական լեզուի հանդկպ տըւ֊ 
եալ կեցուածք ին չպի ռ ի երեւոյթներու 
աոընչտկից կ՛ բ/վա յ /լրական որակի ոլոր
տին մէջ' կ՚արձէ հ ոս գոնէ մասաձր ար
տատպել «մ երխ Ծ առին «քանոա ս ե ան) 
tujii տ՛արրե ր ա կր , , •

Lord, bless this young tree! / I hâve 
planted it in the deep dark Kansas soil, / 
Where my grandfathers are asleep. / 
I am their grandson, I And the master 
of this land, / And I grow in the 
sunshine like a tree / This immortaJ 
soil / D'oes taste like thy flesh, 0 Lord! 
/ Let me chew it... / This soil does taste 
like the flash of my grandfathers / 
Let me kiss it / From this soil my 
young tree will rise and stand / Like 
Jésus! / tt will open its arms / And its 
green soûl ! To embrace the pure airof 
Kansas... / 1 hâve planted this tree as 
a big and living / cross / In memory of 
my dead grandfathers, I Pioneers ... 
եւայլն ï

Առանց մեկնաբանութեան։

ՅԱՌԱՋԱՊԱՀ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ' 
ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԷՋ

Սփիւռքեան իրագր ո ւթե ան մէջ է JUJUI 
կապէս ուրեմն , որ յառաջապահ գբաէէէ 
տին դիմագրաւած մարտահ բաւէր ը 
էր ու չէ գա գրած ըԱբ1 էէ * *” Ա աեղծել 

յագի՛ր գրականութիւն որ
զեոնէ^ ծնած համրութիւնը)
մը», եւ հայերէնը զերծանելով ծամեխ֊ 
ւած լեզուի իր ճակատագրէն զա յն ղ [ 
ձընէ ներկա յ ա շխարհի , նոր կեանքի պ 
կերացմ ան նիւթ ու առա րկա յ միանղ՝ 

մայն։ Ահա' այս մարւոահրաւէրը ղՒ 
գրաւող) «բացուողխ , «օտարը» համարէ l 
առաջ ին սերունդի քանի մը գրադէ ? 
հասած են կենսունակ արտագրութեան 
աւելի մօտ' համաշխարհային չափ c 
ներու ու ճանաչումի ։ Իրենց օրին ուբ^֊ 
ւելոԼ) մերձուելու գնով «աւանգապ 
ներէն ։ Այս երեւոյթին կ՛ակնարկէ եէՒ 
տա սարդ Սարաֆեան i ին ' «Ա^Փ-
լսւսհրմաքս ւո-սճւելՈՆ լքհղքը կը ղԸ111՜!1 
հսւկւոին, bpp կկահսք, թ՜է
ղսւււնաւլ' չքսւըսւնսւլ11^ համար Վո֊վսփ 
նռջ պէս , մեր թււնկած աՍցեալիՏ դէմ" » ’

. Հոս տեղ չսւնինը ըննելո՚ւ 
դոյ՛ն դրական չարմ-ումին հոլս՚Լ՚՚յՐԸ 
էութեան այլ միայն' ընելու Հ

ւադծում մը, այն չափով «ք " 
ռլ^չուի մ իջա զդա յնա g մ ան խնդր1՛՛■ .

կաններու սկիզբը , Ւ“ 
չարմ֊ումը, մինչ այդ որ ո չ ֆրս' 
դրադէաներով բնորոշում, “‘Լ ա 
նաբար ինըդփնը կը զդս^է Ս ՚ , Ա.
րեւեշը, Պոլիս, ըիչ մը՝ f,r”U 'Հ,

Fonds A.R.A.M



Այս իրադրոլթեան մասին, միլս, մեր 
թեմայի աեսանկիւնէն, կը լի լեմ 'Լահէ 

ականի ‘-կկ հաստատումը, կատարս, աե 
Հյն էականներու աւարտին մօտ. «Ներ
կայիս, (Լորերու մօտ, հայ մ իաքր իր պա- 
տուհէանը կէս նք րսւցած է աշխարհին- 
օզսւլի է որոշ թարմացՈլմ մեր գրական 
զգայռութեան •• • Պէաք է ընգունինք, որ 
այԱ քիչ ռ անգամ յ ուս ատոլ է: Իրապէս, 
մեծ րամ մը չունընք հրամցնելիք մարդ
կութեան: Մենք մեզ չխտրենք ■ • •» : Աւելի 
անդին, ակնարկելով փոըր ջայլերով յա֊ 
արվացող դրական չարմումին' Մերձաւոր 
Արեւելք, Պոլիս, Փարիզ եւ մինչեւ նոր 
Ավսարհամաս , - ան կը ճշդէ . «Մեր գրա
կանութիւնը դէպի միջազգային գրակա
նութիւն կ'երթայ , որովհետեւ այգ է 
նակասւագիրը ազգայիը գրականութիւննե- 
րուն : Սակայն կը պ՛ահէ իր ինքնութիւնը , 
զանգուածով ու. մշակոյթով . . . րացաոիկ 
է մեր ժողովուրդը , իր անցեալով ու. մա_ 
նաւանդ իր ներկայով : Մինչ ուրիշներ
հազիւ մէկ հ՛այրենիք ունին, մեՏԼք ու նինք 
երեք' տարրեր ւիլաններոլ վրայ , - մեր 
թուն հայրենիքը, այն երկիրը' ուր կ՚ապ
րինք , ու աշխարհը . - ■ -Գալիք գրակա-
քութեան ինքնութիւնը միայն ՛ազգային 
չէ, այլ տեղական ու միջազգային նոյն 
ատեն, տիրական շեշտը պահելով ազգա
յինիս վրայ : Հ՛ամադրութիւն մը երեք մը-
շակոյթներու» 7 :

(յ աո սվս/պահ գրագէտին էակա՛ւ, աոա
ջին։,, թիլ/՛j։' յատկապէս իր ազգային։ լե. 
դան նորովի մշակելու, հոլովոյթի գնե
լու եւ այգ հոլովոյթին մէջ զայն բեղմ
նաւորելու գմո լարին , յեղափոխական 
հաւատարմութիւնէն է՛, Ընտրանը ու. Սի֊ 
անդ ամ այն անհրաժեշտութիւն , որովհե
տեւ իբր աղբիւր ունի ոչ միայն սփիւռը֊ 
եւսն մ եդա յա տուկ , ե անութ տագնապը, 
ւսքլել գրական—լեղուական արտայայտու
թեան ներկայ ./.նգհանր ա կան տադնասլը. 
Լայ գրագէտը շի կրնար չլսել /’ - դարու 
սկիզբէն արւլէն ձեւաւորուող լեզուա- 
մ շա կո ւթ ա յ ի՛ւ, ու գրական համաշխարհա
յին հո լովոյթի թելագրանըը- - Գրական 
երկը, զանգելով իմաստային պարզ ար
տա յա յտա կանո լթ իւնը , պարտի դառնալ 
պատկերումի ուրոյն համակարգ մը, 
հտարրեր» լեզու մը s թ ակայն ոլրոյնու- 
թիւն ել <Հտ ա ր բե ր» ո ւթ ի ւն' զսպոլաե նոյն 
հաւատարմութեամբ , այսինըն ներըին։ 
կա ր գա պա հ ո լթե ամ ր եւ անսակարկ կա
մեց ողո ւթեա մ ր' այգ լեզուն մշակելու, 
խո րացնե լու . . .

Որովհետեւ գրական արտագրու
թեան ել գրականութեան լեզուի այս 
նոր կարգավիճակը կը սաեղեէ իր 
մասնաւոր հարցերը. — Արմե լորն ան 
չա վ։ ան ի չե ր ։։ լ յա ր ա րե ր ա կան ա ց ո ւմ , 
ս տ ե գե ե լի նոր , զտարբեր» լեզուի 
գիւրութեան խաբկանը , եւ ան-ձե֊ 
լութեան , ան-օրինութեա՚լ, փորձու
թիւն : թակարդներ , որոնը կը բա
նին յատկապէս —թէեւ ոչ մփա յն- 
բանաստերլծութեայյ որո*հց
աոթխ մտահոդութիւ֊ն 1լտրտայայ֊ 
տէը 1 վերջեջս ՝ սփէւռքահայ ձա֊ 
մանակակից գրագէտ մը%'.

« 6-0 ա. կաճ ]>ուակաՍ!Սւելաւ(ւ կը սկս|ւ 
ուրիշ շրջան մը, որուն կեդրոնը 
Միջին Արեւելքն է այլեւս, եւ որ 
ըստ երեւոյթին [կը մերժէ ՛աւանդա
կան J ոտանաւորը - - - աոանց ան
պայման ինքզինք պարտագրելու ո_ 
րոշ դրոյթով մը : Տեսակ մը աշ- 
խարհա-րանաստեզծութիւն է ասի
կա - րաց աշխարհի րոլոր հովերուն , 
ինչպէս Սփիւոքի քարտէսը-•• Այս 
հոլովոյթին տրամարանոլթիլնց [է] 
տեւական ցանկութիւն մը խուսա
փելու րանասաեղ ծական պահպանո
ղականութենէն , աոանց յաջողու
թեան գրաւականին,: Հարց է սա
կայն, թէ ցրւումի կացութեան մը 
մէջ, ինչպէս է պարագան, կարելի՞ 
է փուլերը միաաարրել , կարկառի 
մը րերել : Մանաւանդ որ Սփիւոքի 
մէջ ամէն րանաստեղծ ինքզինք միակ 
ու վերջին կը նկատէ, շքեղ ւ(եր-
ժուլքով մը կ՚արհամարհէ նանչնալ 
իրմէ աոաջ եղողները, եւ կը ծնի 
սունկի պէս, մէկ գիշերուան մէջ» :

կը հասկցուի , որ բանա ձեր։ լմի այս
պիսի յստակ , տեսակարար մտահո- 
գութիւն մը : Բայց ո չ երր Հաւան֊ 
րէութեան պահպաններ* , դրականու֊ 
թեան տեսակի մը վրայ Հնոր* պէ՝ 
աակը կպցնելով^ միակտուր գատա-

1րսցո>թևան , ձւ տարբեր կեցուաեը' հան֊ 
,լ>էպ գրականութեան լեզուին ու գրելու 

սւրարրթ՛1 !

*6ԱՌԱ£ ֊ ՄԻՏԲ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*-------------------------------

PLUMES D’EXIL
Krikor Beledian a fait le point sur Cinquante ans de littérature 

arménienne en France.

Une anthologie exhaustive et passionnante qui nous aide à mieux 

assumer notre héritage.

par Saténig GOSTANIAN

Avec Cinquante ans de littérature ar
ménienne en France7 paru en 2001, Kri
kor Beledian publie l’œuvre d’une vie. 
Cet ouvrage a été salué par une critique 
très élogieuse, à juste titre2. Ce livre 
dresse un historique de la production lit
téraire et donne quelques éléments bio
graphiques sur les écrivains arméniens 
réfugiés à Paris. de 1922 jusqu’au début 
des années 1970, avec de nombreux 
textes traduits. Toute une vie consac
rée à la folie d’écrire dit le poète Sa- 
rafian, afin de donner sens à l’exil, afin 
de cerner quelle vie se cache derrière 
la souffrance.

Maintes fois, j’ai commencé à le lire, 
puis je le lâchais : le souvenir de mon 
père s’imposait à moi, je me remémo
rais sa bibliothèque, je me demandais 
lesquels de ces livres avait-il lus ? 
Comment avait-il vécu cet exil ? Ces 
questions étaient le fil rouge qui me 
guidait au long des pages.

Comme ces écrivains qui peuplent ce 
livre, mon père avait vécu ce destin 
tragique: être chassé de son pays natal, 
après avoir échappé à un génocide, 
vivre l’exil, les premiers temps de la 
diaspora avec tous les problèmes que 
cela implique, en particulier «une crise 
d’identité provoquée par un choc violent 
avec un environnement nouveau».7

Les rescapés étaient, en grande majo
rité ,des orphelins non éduqués, jetés 
sur les routes, recueillis dans des or
phelinats. Les années s’écoulant, ils se
ront des adultes confrontés aux diffi
cultés économiques et, encore plus 
grave, à une crise intellectuelle et spi
rituelle.

Les écrivains de l’époque déplorent 
l’indigence intellectuelle des Armé
niens : « la culture est en danger»7, la 
langue est peu enseignée, peu prati

պարտութեան վճիռ կը կարդան ա֊ 
նոր գէմ...՛. Եւ ի վերջոյ' «խո֊ 
տանը» աւանդական , ստերէոտիպ 
գրականութեան մենաշնո՞րհն է արդ
եօը • . • ! Բնական չէ՞ որ «նոր» գրա
կանութիւնն ալ ունենա յ իրը՛ • • »

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ

"ներկայ սերունդին , սերունդներուն' 
կ'իյնայ շարունակել համա րկումի ընթաց֊ 
ըը. միակը որ ազգային գրականութիւ
նը կրնայ օձ՜տել միջազգային բացուած
քով, այսինքն կարելի ո լթեամրը , թե
րեւս , օր մը տալու ուրի՛շ չափանիշի գոր֊ 
ծեր t 8առաջ տանիլ հայեցիութեան մնա
յուն ինընասահմանումը բոլոր ոլորտնե
րու մէջ - դոյութենական մտածումի , ըզ֊ 
գա յնութեան ու արուեստի տեսիլըի : Մ ը֊ 
նայում ' որովհետեւ այգ ինընասահմանու֊ 
մը եւ անոր գործարկած համար կումը 
կեա՛նքն իսկ են՛. Իրը մշակութային, հա֊ 
ւտըականութիւն , բայց եւ իբր գրական 
շարմո,մի կրողներ, պիտի տեւենը ու 
զարգանանք' միայն եթէ շարունակենք 
մնալ բաց, «ազդենք եւ ազդուինք» , տե֊ 
ւարար' «ոտքի մաաներուն վրայ՝ նետ֊ 
ւելու համար միջազգային գրական ամէ
նէն յառաջապահ քառուղիներում, մարդ

quée... Les livres et revues ne trouvent 
pas de lecteurs.

Toutefois, les rescapés s'installent, 
construisent églises, écoles, maisons, 
ateliers, ils fondent une famille. La 
première génératon née en France au
tour des années 1930 à 1945 — la 
mienne — s’est adaptée assez vite dans 
ce pays, terre d’accueil pour les pa
rents, terre natale pour nous.

Nous avons grandi aux côtés de nos 
parents sans vraiment leur parler, sans 
pouvoir rompre ce lourd silence qui a- 
vait succédé au génocide. Nous cap
tions certains détails concernant leur 
passé qu’ils évoquaient avec des 
phrases débutant par l’expression ri
tuelle : au Pays...

Quel pays ? Nous ne les intérrogions 
pas. D’ailleurs, eux non plus, ne vou
laient pas en parler. Ils sont morts, em
murés dans leur douloureux passé.

Actuellement, la 3ème génération 
d’Arméniens nés en diaspora a vu le 
jour. Nous ne sommes pas des Armé
niens mais des Français d'origine ar
ménienne, riches de nos deux cultures, 
à la recherche de nos racines, comme 
l'indique l’un des premiers ouvrages é- 
dités dans la diaspora Embarquement 
pour l’Ararat, à la recherche de l’iden
tité arménienne, de Michael Arien (Gal
limard, Paris, 1977).

Depuis cette date, de nombreux 
livres ont été écrits concernant les Ar
méniens, des livres d’histoire, de car
tographie, de psychologie, des té
moignages au sujet du génocide qui sont 
des récits de mémoire permettant de 
faire le travail de deuil.

Afin de me construire une certaine 
filiation malgré le peu de renseigne
ments que je possédais, j'ai eu recours

կութեան առաջին գիծերուն, որպէսզի 
չկլլՈլիհք մեծ մշակոյթներէն - • ■» 9 :

Աեր ունդ մը աւելի հ եռո ւէն արգէն
ուրիշ Րան չէր ըոեր նիկո գոս Սարաֆեան. 
«[Սփիւռքի գրագէտները] պէաք է տան 
այն՝ զոր կը տեսնեն եւ կ՚ապրին {քեղին 
տռամին մէջէն, օտար այս քաղաքներում 
մէջ • - • , ազգայիը կամ ոչ ազգայիը հիւ
թերով • • • : Ազգապահպանում մըն է աս 
ալ : Դժուարը , րարձր միտքը , անթմրռնե- 
լին, եւ սակայն գերագոյն արտայայտու
թիւնը ազգի մը, պահապանը, կատարը, 
որ կը յաւերժացնէ իրեը ծնունդ տուող 
ազգը* րոլոր ազգերոլ կողքին» 10 : 

թանօթա դրութիւններ --

(1) «Իմ փնտոայծս ձեւի միջազգայնա
ցումն է • • • : Իմ փնտռածս մանաւանդ օ- 
տար հսկայական քաղաքակրթութիւն մր 
ներմուծել , աւելցնել մեր ունեցածին» : ն • 
Սարաֆեան, «Ազգայինն ու Միջազգայինը 
Գրականութեան ւքէջ» , Զուարթնոց , 1929, 
թ- 2:

(2) Ն- Սար ա ֆեան, «Սփիւռքը եւ իր 
Գրականութիւնը», («Արեւմուտք», 1948 
Յունուար 18/25) :
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à un ouvrage extraordinaire : Les Ar
méniens dans l’Empire ottoman à la 
veille du génocide, de R. H. Kévorkian 
et P. B. Paboudjian (Edition Arhis, Pa
ris, 1992). Je trouve, dans ce livre, les 
lieux où ont vécu mes parents — des 
lieux source —, le pays de nos églises 
de nos monastères, de nos anciennes 
capitales... de tous ces monuments que 
nous continuons d'évoquer alors que 
leurs ruines sur la terre de nos ancêtres 
disparaissent peu à peu. En diaspora 
on se console avec de nombreuses 
stèles commémoratives. Notre mémoire 
se pétrifie, se fossilise en de longs 
cortèges revendicateurs et politiques. 
Est-ce là le seul héritage que nous al
lons transmettre à nos enfants ?

En 2001 est apparu un livre qui m’a 
permis de reonuer le dialogue avec mon 
père, avec ceux de sa génération, au - 
delà de la mort. Il s'agit bien sûr de
Cinquante ans de littérature arménienne 
en France7.

Il est l'œuvre d'une vie consacrée 
à la littérature arménienne sous forme 
de conférences, de cours3, de mono
graphies, d’articles de revues litté
raires-

L’ouvrage de K. Beledian est une 
longue étude de la littérature armé
nienne produite en France pendant cin
quante ans, de 1922 à 1972. Il présente 
une analyse périodique des textes ma
jeurs dans leur rapport à la littérature 
française contemporaine en intégarnt 
aussi les notions d’étrangeté, d’identité 
et d’altérité.

Le génocide de 1915 (aghêd en ar
ménien traduit par : catastrophe) n'est 
pas l’objet de cette étude, il est en par
tie le centre de gravité de cette litté
rature : l'auteur montre à quel point 
celle-ci contourne l’événement catast
rophique tout en le suggérant sans 
cesse. C'est davantage sur le thème de 
l’exil que se focalise le travail litté
raire étudié.

Cet ouvrage nous permet de faire 
connaissance avec les derniers écri
vains qui ont foulé la terre de nos an
cêtres, les derniers témoins d’une cul
ture détruite car déracinée. Ils re
joignent l’immense cohorte des peuples 
chassés de leurs pays ancestraux. Leur 
œuvres ont une dimension intempo
relle, elles rejoignent les œuvres des 
nombreux exilés de tous les temps et 
de tous les pays. Le 20ème siecle en 
surabonde car toutes les conditions re
quises existent : massacres, déporta
tion, camps de concentration, régimes 
totalitaires... Il leur a fallu de l'héroïsme 
pour surmonter ce double traumatisme : 
traverser un génocide et affronter 
l'exil en s’accrochant à tout ce qui leur 
permet de rester arménien. Une méta
phore exprime ce combat sans fin :

(3) Ն - Սարաֆեան, «Փոխուած են գա
րերը» (հ.8առաջ», 1927 Գեկտ- 24) •

(4) Գր՛ Պըլտեան, «Հարցաղրոյց Արա 
Օշականի հետ», ՜ա «Զրոյցներ Իանաս- 
տեղծութեան մասին» , Երեւան , 1999 :

(5) Ն- Աղբալեան, «Հայ Գրականու
թեան Պատմութիւն-Ներածութիւն» (հը- 
րատ. Պէյրութ, 1947) , էջ 49:

(0) Ղյ • Աարաֆեան , «Ազգայինն ու Մի
ջազգայինդ- - •» վերոնշեալ փորձը :

(7) Վ - Օշական , «Արտասահմանի Գրա
կանութեան Զարգացման Հեռանկարնե
րը» , «Ահեկան» , 1969 , թ • 2—3 :

(8) Գր՛ Պըլտեան, «Գրաւոր Զրոյց' 
Մարուշին եւ Իշխան Չիֆթնեանին հետ», 
տե'ս • վերոնշեալ գործը :

(9) Վ • Օշական , նոյն տեղը ;

(10) ն՛ Սարաֆեան , «Սփիւռքը եւ իր 
Գրականութիւնը» վերոնշեալ փորձը :

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԲԻՒՐԲՃԵԱՆ
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Un Arménien chez les Simpsons: «ARMIN TAMZARIAN»
par Chakè MATOSSIAN

Docteur en Philosophie et Théorie 
de la Communication

Tout le monde connaît The Simpsons, 
série célèbrissime diffusée par toutes 
les télévisions du monde depuis de 
nombreuses années. Le saxo de Lisa ne 
marque plus seulement le générique, il 
s’est transformé en sonnerie de por
table et nous l'entendons partout. Des 
supports multiples, des t-shirts à la 
vaisselle, servent à imprimer l’effigie 
des personnages. Une rediffusion des 
anciens épisodes a souvent lieu et 
c’est ainsi que j’ai pu voir, il y a deux 
jours, sur une chaîne néerlandophone, 
en v.o., vers 19h, l’épisode intitulé : 
«The Principal and the Pauper» (que 
nous pouvons traduire par «le directeur 
d’école et le paumé») dont l’un des 
personnages principaux s’appelle à la 
fois Armin Tamzarian (son vrai nom 
caché) et Seymour Skinner (son nom 
d’emprunt).

En résumé, l’histoire est celle d'un 
directeur d’école primaire appelé Sey
mour Skinner démasqué comme impos
teur par le vrai Seymour Skinner qui fait 
son apparition à Springfield au retour 
du Viêt-Nam où il a été emprisonné de 
nombreuses années et vendu ensuite 
comme esclave aux Chinois. Le faux 
Seymour Skinner, de son vrai nom 
Armin Tamzarian, et paumé et voyou 
délinquant arracheur - de - sacs . des - 
vieilles - dames, engagé dans l’armée 
comme soldat, avait rencontré le vrai 
Seymour Skinner, son sergent, au Viêt- 
Nam. C’est ainsi qu’il a pu lui dérober 
son identité et se couler dans sa peau, 
dans sa vie, au retour de la guerre. Ar
min Tamzarian,, présenté comme orphe
lin, habite même avec la mère de Skin
ner et réalise le rêve de ce dernier en 
devenant directeur de l’école primaire 
à Springfield. Au retour du vrai Skin
ner, le faux Skinner abandonne son 
poste à l'école et reprend, avec son 
vrai nom Tamzarian, se vie de marginal. 
Comme le vrai Skinner semble insup
portable à tout le monde, la. famille 
Simpsons et d’autres, dont la propre 
mère de Skinner, vont à la recherche 
de Tamzarian et lui demandent de ré
intégrer son poste de directeur et sa 
fonction de fils. Le sergent Skinner est 
banni de la ville et tout le monde ac
cepte Tamzarian corne directeur de l’é
cole. Le juge Snyder accorde à Tam
zarian le nom de Skinner et décrète que 
personne ne pourra dorénavant mention
ner son identité réelle sous peine de 
torture.

Cet épisode, lancé le 28 septembre 1997 
aux Etats Unis et le 12 septembre 1998 
en France, a été considéré par les 
«fans» des Simpsons comme l’un des 
plus mauvais, mais aucun site parmi 
ceux que nous avons vus, ne dénonce 
le racisme larvé dans le choix des pat
ronyme et l’histoire de ceux qui les 
portent. Un site arménien américain 
fait référence à l’épisode, non pour 
s’interroger sur le choix du nom d’Ar- 
min Tamzarian et tenter une analyse de 
cette histoire, mais bien pour inclure 
ce personnage de dessin animé parmi 
les Arméniens célèbres («Armenia- 
pedia, an online encyclopedia about Ar- 
menia that anyone can edit»).

L'épisode contient selon nous une 
dimension raciste envers les Armé
niens, masquée et néanmoins présente. 
Il convient de souligner que Armin Tam
zarian fait partie des personnages sym
pathiques et que rien dans sa repré- 
sentaiton physique ne l’abaisse ou tend 
à donner une caricature d’appartenance 
«ethnique»; il a la tête et le vocabulaire 
des Blancs qui circulent dans la série 
des Simpsons. Le racisme réside dans 
le choix du nom «Tamzarian», dont l’ap
partenance à la communauté armé
nienne se trouve renforcée par le prénom 
«Armin». Comme à aucun moment le 
personnage n’invoque ses origines armé
niennes, le spectateur peut donc voir l’é
pisode sans associer ce nom étrange ou 
étranger à la communauté arménienne, 
sauf s’il connaît des Arméniens. A la 
différence des autres communautés, le 
«ian» de nos patronymes nous signale 
et, en conséquence, il devient aussi un 
signal utilisé comme tel par un auteur. 
L’auteur de l’épisode «The principal and 
the Pauper» ne peut avoir choisi ce nom 
au hasard, il sait qu’en nommant le 
personnage il signale une communauté.

Armin Tamzarian est marqué par le 
manque de repère : orphelin, ancien 
voyou («fifties-style greaser and juvénile 
delinquent»), paumé. A l’armée, il n'est 
que soldat, à la différence de Seymour 
Skinner qui détient le grade de ser
gent. C'est toutefois le passage parl’ar- 
mée qui lui procure le repère, l'image du 
sergent. Le vol du nom lui permet d’ob
tenir une situation sociale valorisée, 
fixe et stable, un foyer. Il devient le 
porteur du nom, avec le nom il s’acca
pare l’être. Le vol du nom apparaît 
comme le dernier coup de force, la

dernière violence en vue d’accéder au 
droit, à l’espace social. Dès qu’il est 
démasqué, Skinner/Tamzarian réintègre 
son patronyme arménien qui le révèle 
aussi comme imposteur. Ce nom n’est 
plus seulement celui d’un voyou mais 
également celui d’un fraudeur. L’auteur 
de l’épisode ne cesse donc d’associer 
le nom et la fonction. Tant que Tamzarian 
s’appelle Skinner, il s’intégre à la so
ciété dès que son nom Tamzarian surgit, 
i! retrouve la marginalité. La sociabilité 
du personnage ne peut s’effectuer que 
par l’adoption d’un nom éliminant toute 
connotaton avec sa communauté d’ap
partenance, d’emblée niée par l’éviction 
des liens familiaux (orphelin). C’est le 
point fort —et raciste— de l’épisode, 
accordant au juge le pouvoir de nom
mer et produire, par la déclaration, 
l’association entre le nom et l’apparte
nance ou non à la société. Le juge 
nomme Armin Tamzarian «Seymour 
Skinner» et déclare criminelle l'évoca
tion du nom arménien. La sociabilité 
acquise légalement par Tamzarian re
quiert l'annihilation de son nom, elle 
exige le transfert de son nom arménien 
dans l’interdit. Tamzarian était crimi
nel, au contraire de Skinner, membre du 
contrat social, et dire «Tamzarian» pour 
signifier celui qui s’enveloppe désormais 
sous le nom de «Skinner», conduit l’é
nonciateur au crime. L’association entre 
«Tamzarian» et crime demeure donc du 
début à la fin de l’épisode.

L’immense popularité des Simpsons 
dans le monde, leur traduction et sous- 
titrage dans une multiplicité de lan
gues, la commercialisation de leur 
image à travers les gadgets entraîne, 
nécessairement, la circulation des idées 
contenues dans les différents épisodes 
La diffusion de «The Principal and the 
Pauper» a donc produit auprès de mil 
lions de spectateurs rétablissement 
d’un lien, d'une part, entre le nom «Ar
min Tamzarian» et le crme, et, d'autre 
part, entre le rachat du criminel et l’ef 
facement des traces que véhicule le 
nom étranger. L’amércanisation du nom 
purifie l’individu. Le nom «Tamzarian» ne 
désigne pas seulement le personnage 
—le référent— ensuite nommé Seymout 
Skinner, il fonctionne aussi comme mé
taphore d'une communauté signalée pat 
la terminaison «ian» que renforce le pré 
nom «Armin». Un nom enveloppe, un 
nom métaphorique, à ne plus prononcer, 
«sous peine de torture»...

«Notre patrie nous a échappé, elle a 
glissé sous nos pieds nous projetant à 
la mer. Mais c’est la meilleure occa
sion pour apprendre à nager»2 écrit Ni- 
ghoros Sarafian, le plus grand poète ar
ménien de la diaspora. Certains n’ont 
pas pu affronter ce tragique destin, ils 
se sont réfugiés dans la maladie ou la 
folie.

Ce sont les premiers pas en France 
des rescapés du génocide à la re
cherche d’un travail, d’un logement 
Certains ont vite compris le «sans re
tour possible» inscrit sur leur titre de 
voyage. Mon père, arrivé en France en 
1920, ne l’a compris ou ne l’a accepté 
qu'en 1960, et cela se traduisit par 
l’achat d’un terrain pour se construire 
une maison.

Les écrivains de cette époque char
nière s’nterrogent essentiellement sur 
leur avenir. Aujourd’hui, des dizaines 
d'années après, nous réalisons que 
nous les rejoignons dans leur quête et 
c'est notre chance car il est indispen
sable d’être précédé pour, à notre tour, 
exister et passer le relais.

Le livre de K. Beledian permet une

lecture approfondie des œuvres pré
sentées, des personnages décrits qui 
me renvoient à ceux que j'ai côtoyés; il 
offre une analyse dans le champ litté
raire de concepts que Janine Altounian 
généralise dans la sphère psycholo
gique. J’ai compris le silence de mes 
parents, leur «tendresse empêchée»4 
qu'ils éprouvaient à notre égard et 
dont nous avons beaucoup souffert, leur 
«fidélité aux traditions»4, leur «courage 
inépuisable au travail»4 l'exemple qu'ils 
nous donnaient et dont nous avions 
besoin pour nous construire une patrie 
et une identité.

Les écrivains rescapés ont procédé à 
de nombreuses greffes d’une culture 
à l’autre : «Le Soi ne devient Soi qu’en 
passant par l’autre. Sans ce passage, 
le Soi est menacé de mort. C’est en 
devenant diasporique, en adoptant 
l’Autre que l'on devient SoS»2.

Ma génération a procédé rapidement 
à ce travail de greffe, c'est-à-dire ces 
passages d'une culture à l'autre grâce 
à nos écrivains, grâce à ces «passeurs 
de parole» qui traduisent, commentent, 
qui nous expliquent notre patrimoine 
culturel, notre passé tout en créant des 
œuvres nouvelles.

J'ai compris que le mutisme de mon 
père, son aggressivité cachaient sa 
souffrance à la vue de son peuple ac
cablé par un «esclavage séculaire»2 
Certains questions me taraudaient, 
comme par exemple : combien de temps 
encore les Arméniens auraient-ils pu 
supporter cet «état d’asservissement»2 
si le génocide n’avait pas eu lieu ?

C’est là que nous réalisons que cet 
exil nous a aussi libérés de cet asser
vissement, de la plus effroyable des 
manières. Cela ne doit pas nous dis
penser du travail de deuil et du devoir 
de mémoire. Combattre l’oubli, c’est 
préserver et affirmer notre identité.

Faire le travail de deuil, chaque gé
nération le fait à sa. manière : certains 
étudient la langue et la littérature, 
d autres prient pour les victimes du 
génocide tout en évitant d'en faire 
I acte de naissance de la diaspora, ce 
qui serait mortifière...

Notre héritage est lourd à porter. Il 
nous oblige à devenir de vrais héritiers 
en nous appropriant les diverses facettes 
de notre culture, de notre foi. A chaque 
génération, il faut recevoir et rénover. 
Le passé ne doit pas nous enchaîner. 
Mais nous devons le connaître car un

avenir ne se construit jamais sans se 
fonder sur le passé.

Cinquante ans de littérature armé
nienne en France nous propose de 
nombreuses pistes de réflexion à pro
pos de notre identité et de notre avenir 
avec cette certitude pleine d’espoir : si 
on arrache un homme à son pays, on ne 
peut arracher le pays du cœur de 
l'homme.

Satenig GOSTANIAN

1 Krikor Beledian Cinquante ans 
littérature arménienne en France, 
même à ll’autre, Paris, CNRS Editi011- 

2001, 487 pages.

2 Haratch _ Le Monde — Nouvelles 
d’Arménie N° 9 — Ailleurs, hier, autre
ment : connaissance et reconnaissance 
génocide des Arméniens, Paris, 2003.

3 Krikor Beledian est titulaire de 
Chaire Gulbenkian d’arménologie à 
versité catholique de Lyon depuis

4 Janine Altounian,
Deuil mémoire, transmission, Paris, 

nod. 2005, 206 p.
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Հ°յհօ՜յ, գէաը կը թրջէ ցայգոլց քամակն արծաթուած, 

PP յոր^քին մէջ ծեծելով ւսէնդոլլ խարակն աւ խութեր, 

հօյհօ՜յ , աոոլն յորդառատ դալարին ծոցն է նետուեր 

գաղջ տարփանքովն իր ջոլրիս’ ուր արհւը կ՛ապրի դեո:

Յակոլրջի մը առկախած գիւղակն անգին կ՚օրօրեն ՜ 

անրջական հիւսուածքով խումբ մը ժայռի ըստուեբներ. 

վանքից բակը' կհսղօթեն հսկայ ծառեր տարօրէն* 

որոնց տամուկ շուքից մէջ Աստոլածամարն է կայնհր :

Ու գիւղակին դէմ նստած, երիտասարդ ու պչրոտ, 

պարտէզներ,ր* վերէն վար վազող ջոլրից կը սպասե՛ն, 

ա՜լ յափրացած խօլ գետին անարգաւանդ դարպասէն, 

ոլ լըոոլթիլյնը խածնող լուտանքներէն արհաւրոա :

Գիշերային ջրտուքի ժամն է- լոյսին մէջ կայնած, 

մրշակն անքուն, կր սպասէ՜ , ոտքը բոպիկ , բահը ուսին, 

պարտէզներուն, վրայ կ՚իջնէ թեթեւ քօղք մը միգամած, 

ու ծղրիդներ* լուսնակով արբշիո* անվերջ կը խօսին :

Ու կ՛երկարի լուսարծաթ ժապաւէնն այդ բարբառին, 

ինչպէս փախչող ասուպի կոթունները կաթնաւէտ- 

աւագին Վրայ ջոլրերու կ՚իյնայ շառաչը վէտվէտ, 

խարոյկները' ոսկեբաշ' ուրեք ուրեք կը վառին :

Հօյհօ՜յ , առուն կը հասնի ցանկապատին քովերէն, 

եւ երգի քուղ մը կու գայ պլլըլած իր գօտիին- 

սիլք մը կ՛անցնի , տերեւներ ծափ կը զարնեն ցնծագին • 

վարէն ջուրը կը խայտայ , կը խնդայ լոյսն ալ վերէն :

Թումբերն անդուլ կը բացուին, ջուրն անդադար կ՚ոռոգէ 

վարդենիքը, թըթսւստանն, եւ ածուները բոլոր, 

բահի երկու հարուածով նայիս առուն կը թեքէ 

օձանապուկ ծեւերով հեղուկ իրանն իր ոլոր :

Ջ֊ոլրն անընդմէջ կը հոսի, ածուները կը լենան, 

օւ, դարձոլցէք, կը կանչէ ծեր մը մութին ընդմէջէն. 

խիներուն ու սիկին մէջ , բահերը' խո՜ւլ' կը հնչեն, 

ոլ դարձոլցէք, գարձոլցէ՚ք կը կոչէ ձայնն անխափան :

Աղջկնակ մը, արիշին տակ նսւոաւծ, շե՜ր կը կանչէ, 

որ յոգնաբեկ մըշակին օրօրի մը պէս կու գայ •

1աղը ծըծեց ջուրերուն տարփանքն' որ դեո կը հնչէ, 

եւ հիմակ' թա՜ց' կը խոկայ իր երկունքին ապագայ :

ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ

ՅՈԻՇԱԳԻՐՆԵՐՈԻ,
ՎԿԱՅՈՂՆԵՐՈԻ
ՏՕՀՐԱՊղ

ԱՐՓԻ ՐՈՐՈՅեԱՆ

Երեւանի համալսարանի հրատարակչու֊ 
թեն էն ԱէԱԼէր Շա բուրեանի ա շխատաս ի֊ 
րութեամբ լոյս տեսած է աւելի քան 500 
է ջնոց ստուար հատոր մը ուր ամփոփ֊ 
ւած են ժամանակակիցներուն
Զօհ րապի մ ասին յ ո ւշա գր ո ւթ ի ւնն ե րն՝ ու 
վկայոլթիւնները(*) : Գործը մէկն է Գա
լուստ Կիւլպէնկեան հ իմնար կո ւթ ե ան j[,u~ 
նամ ե ակր նշող բազմաթիւ հ րատա ր ա֊ 
կութ ի ւնն եր էն : Անկախ' գործին պ ատ- 
րաստութեա՚ո վաստակէն ( Դ • Եիւլպէնկ֊ 
եան Հիմնարկութեան հայկական բամ֊նի 
տնօրէն Զ • Եկաւեանի ùuiilբով տրա֊ 
մադրուած նիւթականէն , որոնք նման 
հատորի մը ծն՛ունդ սրուած են, ուրա [սա
բրն ող է ել քաջալերող տեսնել թէ Երե
ւանի պետական համա լսարանէդ ե։ .. կա- 
Ի^լի հղած է դասական ուղղագրութեամբ 
հրատարակութիւն ունենալ-, Աակայն այս 
մասին աւելի ետքը։

9,օհրապի մասին J ուչադրո ւթի ւնն ե ր ու 
վկայոլթիւններ առնուած են ա՛ւելի քան 
չորս տասնեակ անունէ . գրող , լրագրող , 
լնտանեկտն պարագաներ , պաշտօնակից , 
գործակից , հանրային դէմք, կրօնաւոր , 
արուեստագէտ , եւլն . : Գաղափար մը
տալու համար կը բաւէ յիշել անունները 
Ա - Արփ իա րեանի , Տ՝ Եամսարականի , 
քՒէորեի1ւի 1 Ա’ Անտոնեանի , Գլարա ՋօՀ- 
րապի , Տ ո լորէս էիպման֊իէօհ րա պի , Ա֊ 
ղալն ի Աեսրոպեանի, Մատթէոս էպլի- 
ղաթեանի, 8- Օշականի, Ա. Մառոլկեա- 
նի , Հ - Զարգարեանի , g. Ա իրունիի , Հ. 
Ասատոլրի , Վ . թ-էքէեանի , Ա • Ատեանի , 
Գր • Վրգ- Պալաքեանի . Անհասներու ըս- 
տորագրած բամիններէն զատ, Տայը աս
տիճան հետաքրքրական' գլուխ մը կը 
կազմէ «Ջ»Հ րապի եւ 'Լարդգէսի սպա
նութեան պարագաները» խորադիրով Ա֊ 
րամ Անտոնեանի պատրաստած թղթա֊ 
ծրարը որ [յ , Ա* իսաքեանի խմ բա գրու
թեամբ լոյս տեսած է «8 աոաջ»ի մէջ 
(1954 Աեպտ. 2 _ Հոկտ. 13) -

Հատորը կազմ ող գր ո ւթ ի ւնն ե ր ը րամ- 
նուած են գլխաւոր երկու խումբի . առա- 
Հթին Մէջ առնուած են ՏՀօհրապի կենդա
նութեան օրով հրատարակուած կամ 
գրուած նիւթեր ը, երկրորդին' յետ մա
հու գրի առնուածները {նամակ, յուշ, 
տպաւորութիւն, եւլն.)։ Յատկապէս 
երկրորդին մէջ կ ան պտտմա կան — քա
ղաքական փաստաթուղթի արմէք ներ
կայացնողներ , ինչպէս է կնոջը Գլարա 
Յէօհրապի ամուսնին մահ է՛լ, ետք Պօղոս 
նուպար փաշային ուղղած «Պատասխա
նատուները» խորագրուած մանրամասն 
նամակը, գրուած' 1919 Փետրուար ՜ԼԱին , 
Լօղանէն : "Եամակը որ գրուած է ֆրան
սերէն, հատորին մէջ տեղ գտած է արե- 
ւե լահայերէն թարգմանութեամբ Ոը բա
ւական խորթ շեշտ մը կը դնէ զօհրապ֊ 
եան նման հաւաքածոյի ընթերցումին 
մէջ.. Աակայն այս կէտը միակը չէ նման 
հարուստ ու հետաքրքրական պարունա
կութեամբ գործի մը միջուկին առրնչը. 
ւած յարակից բամիններոլ փուշերուն î 

8 ուշեր ու, վկայութիւններոլ զոյգ գը-

լուխները յառաջաբանով միւսս ին գրա
ւած են 435 էջ , մնա ց եա լը յա տկաց ուած 
է Մ անօթա գրութիւննե րու , անձնանուն- 
ներոլ եւ տեղանուններու բառա րաննե ր ո լ 
եւ օտար, կամ ընթերցողներու մեծա
մոլ սնութեան համար ոչ ընթացիկ նկատ֊ 
ւած բառերով կազմուած բառարանի մը։ 
Ասոնցմէ զատ, էջատակի նոթերով ալ 
բացատրուած են բնա ղիրներ ո ւն մէջ ղոր֊ 
ծած ո ւած թ ր քեր էն ա ս ո ւթ ի ւնն ե ր , որա֊ 
կումն եր y ակնար կոլթիւններ , վայրերու, 
դիրքեր, եպն.։

բաժինին նա խո բդած է լու
սանկարներու ութ է[նոց ներդիր մ ը ուր 
առնուած են իէօհ րապ ընտանիքին ան֊ 
դամներուն նկարները, 1915 8ուլ[/ս 2/15 
թուակիր Հալէպէն ուղղած ձեռա֊
դիր նամ ակին պատճէնը :

առաջարան^ խորագր ո ւած էգե
րու մէջ Ա, Հյլարուրեան որուն !է°հ րապի 
նուիրուած առաջին աշխտտասիրութիւ- 

էէ ^երկտյ հատորը ւ ան հրատարակու
թեան պատրաստած ըլլա/ով նաեւ ՋօՀ֊ 
րապի կեանքին ու գործ ո ւնէ ո ւթեան տա
րեգրութիւնը ՝ երկերուն վեցհատո րեա կը, 
և-Բ. էեշաէ թէ այս մէկուն առաջնորդած է 
երեւելի դէմքեր ու կեանքն ու գործը
ուսումնասիրողին կարելի չափով լա յն 
ատաղձ տրամադրելու ձգտումը։ Ատիկա 
իրագործելու ճամ բուն վրայ սկզբունք
դրած է ատաղձին հաւաստի ըլլալու հան
գամանքին ստուգումը ել յուշագրողին, 
լԼէայո,Լ11ե անա չառ , ան կան խ ակալ վերա
բերում ը։ Եւ այս նկատումներով ալ ե֊ 
ղած են է$_եր որոնք հատորէն դուրս 
ձգուած են , *^էկ կամ միւս չափ ան ի չին 
համապատասխան ^ւկատոլելով։ Ա» Շա֊ 
րուր եան յառաջաբանին մէջ մէկ-մէկ թը- 
ւած է ղանոնք , բացատրելով զանցումի 
պատճառները։ վերջաւորութեան ըրած 
է կարեւոր նշում մըն ալ թէ չի րացառեր 
որ հատորէն դուրս մնացած ա յլ նիւթեր 
րըյոն որոնք անծանօթ են իրեն ու այդ 
կարգի հաւանական թե րին երո ւ համար 
խնդրած է ընթեր ցողին ներողամտութիւ
նը։ Անոնցմէ է օրինակ Հ ա յկանո յշ Ա առ֊ 
•քք* յուչերոլ այխ պատառիկը որ առրնչը֊ 
ւած \է Հէօհրապի • գր ա գիտուհ ին կր
պատմէ թէ որպէս խմբագիր հ)մա- 

հանդէսին, գացած է Զ°^րապին 
աԼ աչխսյ^սրակցութիւ5րը խնդրելու եւ ան 
ձա յնա րգելի տակ հասկցուցած է թէ 
իր անձը շատ ապահով չի նկատուիր nt 
ամԳ օրերուն (1905) շատ խոհեմ բան պի՜
աի ԷԸԼԼայ նման աշխատակցութիւն, 
եւշնՀ^)։

Հէօհ րապի յուշագի բներ ո ւն նո լիր ուած 
հատորը, ինչպէս կ^ըսէ խմբագիրը, նիւ* 
թ^*Ր խմբած է անոր կեանքի բո լո ր շրջան
ներ ուե վերաբերող» մանկութեան տարի
ներէն մինչեւ եղերական ծանօթ վախ
ճանը, այգ կեանքին կարևոր հանգրուան
ները, գրական մարդու , քաղաքական 
մարդու, իրաւաբանի , ազգային ու հան
րային դէմքի, նրբաճաշակ կենսասէրի ա-

(Շար-ը Դ- էջ)
Fonds A.R.A.M
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ս* ս h ի ի a u ւ ’ii ? ՚հ ՚ե ն
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- ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ՄԸ -
Ա- ՄԱՍ

Բնութենական նկարչութեան մէջ լեռ֊ 
նանկա ր չո ւթէւն ր եւ ե ո վան կա ր չո լթէ ւնը 
կր կազմեն երկու գչխ աւոր բեւեռն եր , ո- 
րոնց միջոցաւ նկարիչները արտայայտած 
են մարդուն եւ իրենց ամենախոր խոհե
րը՝ յո յղեր ը եւ տեսարանին առթած հ ը֊ 
մայքը. Ինչ կը վերաբերի լե ռն ան կա ր չո լ֊ 
թեան՝ անցնող տասնամեակին անոր նը֊ 
լիրուած րանի մ ը ցուցահանդէսներ զայն 
ներկայացուցին որպէս հարուստ բնա
գաւառ մը , դա ր ե րու երկայնքին յաճախ 
նկարիչներոլ երեւակայութիւնը եւ իմա֊ 
ց ա կան ո ւթ ի ւն ը գրաւող ։

Մ ա րտ ի բոս Ս արեանի (1880 — 1972)
ասպարէզի ս կիզրէն իսկ , լեռը կարեւոր 
ներկայութիւն մը եդած է եւ հետզհետէ 
կեդրոնական եւ հիմնական տեղ գրաւած 
էր արուեստ էն մէջ*, Սակայն՝ նախքան 
անոր զգերած հանգամանքէն քննարկու-֊ 
մր ՝ հարկ է ընդհանուր ակնարկ մր նե֊ 
տել նկարիչէն դե ղա ր ո ւե ս տ ա կա^ կաՂ՜ 
մ աւո րման եւ Աւարման ուր ազ֊
դա յէն պատկանէ Աւ ո լէ} եան հարցը կաըհ֊ 
ւոր դեր ունէ՝ որպէս դրսեւորում î

i

ՀԱՆԴԻ ՏՈՒԹԻԻՆՆԵՐ

Ի^նչ է՝ որպէս մչակութայէն դերա
կատար ՝ արուեստագէտէ մը կապը ազ
դա յէն գաղաւէա րա խօսութեան հետ՝ եթէ 
տուեալ պարագայէ մը նման բան ^nJnL' 
թէւն ունէ, Պ էւթագորաս է (ն »*Բ * 569 - 
493) համար՝ «Մեծ մտածողները, ըլլսւն 
անոնք բարենորոգիչներ, րանաստեղծ- 
նհր կամ իմաստասէրներ, ազգային մը- 
տածոզութեան արտադրութիւն չեմ • ընդ- 
հակաււակն , ազգային մտածողութիւնը է , 
կամ կրնայ ըլլալ, մեծ մտածողներուն 
արտադրութիւնը, որովհետեւ այս վեր
ջինները կը նշդեն նուանելի իտէալր եւ 
ժամանակի ընթացքին ժողովուրդը այդ 
մակարդակին կը բարձրանայ կամ, ըստ 
ծագած պայմաններուն, չի կրնար անոր 
հասնիլ» 1 : թերեւս դմուար է պատկե
րացնել որ այս գաղափարը ձ01՜/1*? 2500 
տարէ առաջ արտայայտուած ըլլայ՝ էնչ
որ ևը. Հաստատէ Հա^քյէն դոյոլթէ*-եը. հ1՚֊
նէն է վեր եւ թէ ուղղակէ մեր ներկայէն 
կը վերաբերէ՝ որ շարունակութիւնն է 
յատկապէս այս վերջէն երկու դարերու 
ըևթացքէն ազգայէն ե րեւո յթէն աննա
խընթաց վերազարթնումէն եւ հրահրու֊
մ էն :

քան այս մ իջավայրին իր մաս կազմելը՝ 
աշակերտական տարիներու իր գործերը՝ 
դիմանկարներ եւ բնանկարներ ՝ ցոյց կու 
տան փքմ • գարու իրապաշտութեան և բը- 
նապաչտութեան իր հետեւի լը՝ անոնց մկջ 
մութ մոխրագոյնի եւ ս րճա գոյն լ, տիրա
պետութիւնը։ Աակայն 1903/» իր բնանը- 
կարներոլ-Ա մէջ մածուկային ներկին 
եւ լա յն , ումական , արտայայտ ի չ վըրձ-
նահա ըուածնե րո լ tl'njPlL ՛ԱԼ' սէա1"Լ^
իր կատարողական հմտութիւնը՝ մինչ 
նոյն տարուան ընթացքին իրագործուած 
այլ պաստառ մը՝ «Երեկոն պարտէզին 
մէջ»՝ իր Լաեն վրձնահա ր ո ւածնե րով՝
լոյս ի խաղով եւ րնանիւթով՝ կը յայտնէ 
ուղղութիւնը զոր Ա արեան քիչ ետք եւ 
ընդմիշտ պիտի որդեգրէ , արեւելեան 
ջերմ լոյսով եւ գոյներով ողողուած 
գեղջկական աշխարհը՝ անոր նմանող ա- 
լանները ել բնութիւնը պատկերող՝ որով 
կարծէք իր մանկութեան տոհմիկ ու 
պարզունակ ա շխա րհ ը շարունակաբար
վերապրի , թե չ nP իր գո րծե ր ը կ օմտկ
մարդկայնական հաղորդական եւ մտեր
միկ նկարագիրով։ Այս հոլովոյթին մէջ՝ 
1900"'4“'^' առաջ ին տասնամեակի ընթաց
քին ՝ Ա արեան խորհրդապաշտ բեղուն 
շրջան մը կ՚ունենայ ՝ էնչպէս էրեն մա
մանակակէց բազմաթէւ երէտասարդ ար֊ 
ւեստա գկտներ ՝ որոնցմէ Զուրլիոնիս
(նոյն ատեն յօրինող՝ որ կը ձգտի երա֊ 
J-ըշտութեան եւ նկարչութեան միաձուլ
ման) . Աակայն եթէ Լիթոլանացիին եր
կերը աւելի իմացապաշտ են ել խոհա
կան՝ Աարեանինները զգայական են՝ խո
հական եւ ա ր տ ա յա յտ չա կան • եթէ առա
ջինին ստեզծագո րծութիւններ ը համանը֊ 
լագներ են նւ սոնաթներ (ինչպէս ան ա֊ 
նոնցմէ ոմանք կը խորագրէ) , երկրորդի- 
նը երգեր են՝ հովուերգական ՝ սիրային 
ել կենսալից : Երկու ա րո ւես տագէ տնե րե 
ալ՝ իրենց յատ կո ւթ ի ւեն ե ր ո վ եւ առանձ
նա յատ կո ւթիւննե րո վ , կը գտնուին ռու
սական խորհրդապաշտութեան ծայրամա
սին՝ ինչպէս իրենց հայրենիքները՝ նախ
նիներու երկիրը՝ իւրաքանչիւր ր իր երկե
րուն մէջ մոգական շունչ մը ներմուծե
լով՝ յատկապէս Ա արեանի հէքե աթա- 
պա շտ ջ ր անկա րներ ր նկատէ առած :

Այս խորհրդապաշտ , գեղեցիկ եւ թար
մաշունչ ջրանկարներու շարքէն ետք՝ խո
հական ել անրջային չնաշխարհ մը պատ
կերող , Ա արեան ա րմ ա տա կանօ ր էն մուտք 
կը գործէ նոր հանգրուան : Առանց լրԻ1- 
կերպով լքելու խորհրդապաշտութիւնը 
(ինչ որ մերթ ընդ մերթ երեւան պիտի 
գայ իր ասպարէզի ամ բողջ ե րկա յնքին) ՝ 
նկարչական նոր կիրարկում մը կ որգե֊ 
դրէ > թերեւս կամ հաւանաբար Մ ոսկուա
վեն սան վան Եոկի (1853 — 1890) եւ Փօլ 
Եոկէնի (1848 - 1903) գործերուն ծանօ
թանալով : Ասոր առաջին արտայա յտու- 
թիւններէն մէկը կը հանդիսանա յ ՝ եթէ 
ոչ առա ջինը՝ 1905/» «Արեւուն հմայքը»ն : 
խոր լոյս մըն է որ կ՚երեւի Ա արեանի ար֊ 
ւեստին մէջ՝ տաք արեւուն ջերմ լոյսը՝ 
որ հ իմնա կան յատկանիշներէն մէկը պի
տի դաոնա յ իր արուեստին ։ Ան հարաւի 
լոյսն է զոր նոյն տա րուան ամառը իրենց
կարգին Անտրէ Տըրէն (1880 - 1954) եւ 
Անրի Մաթիս (1869 - 1954) կը յայտնա- 
բերեն Ֆրանսայի հարաւը՝ Միջերկրա
կանի ափին գիւղ մը՝ Գոլիոլր , ուր կ ի- 
րագործեն վտ յր են ա պա շտ իրենց առաջին 
գործերը՝ վառ գոյներով յագեցած ։ Ա- 
սոնց եւ Ա արեանի այս նկարին մէջ՝ լոյ֊ 
սէն զատ՝ կա՛յ, զարմանալի նոյնութիւ
ներ իրարմէ անտեղեակ ՝ ինչ կը վերա
բերի նաեւ միագոյն տա րածութի ւննե֊ 
րու կիրարկման եւ ստուերալոյսի ձեռք
բերման' գունային յա րա բե րութեամբ ա֊ 
ւե լէ քան ստոլ երալոյսի դասական պատ
կերմամբ՝ ասոր, լուսաւոր եւ մութ գոյ֊ 
ներու մէկտեղումով կամ յարակցումով։ 
*Բսանհէնդ տա րեկան Աարեան կը կերակ 
նկարչական լեզու, մը, ուշագրաւ կերպով 
ինքնատիպ՝ թէ՛ էր պատկերած աշխար֊

Ս ա րեան կը ծնէ Նոր Նա խէջեւան ՝ կու
սաստան ել կ'աճէ շրջ՛անէ մ\ը ընթաց քէն 
երբ ազգայէն ազգայնական գաղա
փարները եւ է րագա րձութէ ւնները բուռն 
ճակատումներու ել դ է ր քա ւո ր ո ւմն ե ր ո լ
կ1 ա ռաջնո րդեն հ ա ւա քա կան ո ւթ է ւնն ե ր ը ՝ 
մողովուրզներ ը։ Մէկ կողմէ ազատու
թեան ել անկախութեան ձգտող եւ զայն 
նուաճող ազդեր՝ մէւս կողմէ ամէնուրեք 
զանոնք ճզմող եւ էրարու դէմ պատե֊ 
րազմ ող մեծ պետութէւններ ել ազդու֊ 
թէւններ ՝ որոնք Ի » դարու արհաւէրքնե֊ 
րուն առաջնորդեցէն : Նկատէ առած Սար֊ 
եանէ պատկանե լէ ութ էւնը ՝ որպէս ճնշը- 
լած եւ ան ի ր տ լո ւած <ե ո ղո վո ւր գի զաւակ ՝ 
օտարութեան մկջ ծնած եւ հասակ ու
ռած՝ իր պարագան կարելի է նմանցնե լ 
իրեն մ-աման ակա էլից ւիթուանացի Միքա֊ 
լօյուս fi ոնս թան թ ինա ս Չուրլիոնիսի
(1875 - 1911) 2: Ազդայ1էն զռւգահեռներէ3 
անդին՝ իրենց արուեստը նաեւ կը պար
զէ հասարակաց տուեալներ , եւրոպա
կան , ռուսական եւ արեւե/եան դեղար- 
ւեստի աշխարհին մօտէ-,, աղերսուող-.

Մոսկուայի մկջ՝ ուր կըմամանկ 1896- 
ին , մուտք գո րծե քու համար քաղաքին 
նկարչութեան ՝ Բանդակադործութեան եւ 
ձա ր տ ա րա պետ ո ւթեան Ո '-ս ո ւմնա րան ը ՝ 
Ս արեան մօտէն կր լփուի մամանակի գե֊
զարուեստական երեւոյթներուն ՝ ըմբռ
նումներուն եւ գաղափարներուն-, նախ֊

հով եւ թէ' նկարչականօրէն ՝ կէրարկե- 
լով ևս՚տ աP մմը որ , եթէ կը կքէ 
Անրէ տը թուլուզ֊Լոթրէքէ (1864—1901)
կամ վան Եոկէ կտրատուած , հատու, եւ 
զուդահեռ վրձնահա ր ո ւածՀևե րու դր ո յ թէն 
ա զդե ց ո ւթ է լն ը ՝ սակայն կը նուաճէ էրեն 
յատուկ ումական ո ւթէւն մը , երբեմն 
ցական կամ դերէշխոզ՝ "["՚Լն բերմամբ 
այլազան գո րծե րու մէջ խոհ ական ութէ ւ֊ 
նը որոշ չափով կը տումէ , նաեւ կարդ 
մ<1Լ կերպարներու եւ կենդանիներու շե շ֊ 
տակէ թատերականացման եւ յարդա բա
յէն ու պատկերազարդա յէն դծա յղացման 
պատճառով՝ էնչպէս եւ շարք մը դէմա- 
նկարներու հռետորական արտայայտու֊ 
թէւններուն :

Այ՛՛ wï. անէն յատուկ ուշադրութիւն, կը 
գրաւեն քանի մը երկեր որոնցմէ իւրա
քանչիւրը՝ որպէս իր տեսակին մէջ եզա
կի ՝ հանգի տո լթ իւննԼրոլ ծ իրը կ'Ընդլայ֊ 
նէ , Ա ա րեան ը կա պե լո վ այգ շրջանին եւ 
նախապէս Ա ւ ր ո պա կազմուած ու գործող 
արուեստի մէկէ աւելի ո ւղղո ւթի ւննե - 
րուն-. Ասոնք են- «Ջրհորին մօտ՝ տաք 
օբ»ը (1908) , «Առաւօտը Սթաւրինոյի 
մէջ»ը (1909) 4, «Տայգային տեսարան»ը 
(1911) եւ «փալող կին»ը (1911) ։
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«Ջրհորին մօտ՝ տաք օր»ը կը պատկերէ 
հէքեաթային տեսարան մը՝ դեղինով եւ 
բաց կա պո յտ ո վ տիրապետուած ՝ հոգա֊

Գրեց'

ԱԼեՔՍԱՆ ՊԷՐԷՃԽՔԼԵԱՆ

դոյն կարմէրէ ել մութ կապոյտ է այլա
զան վրձնահարուածներով րնկերակցը֊ 
լած։ Տղամարդ մը՝ երկու ձէերով կ ուղ
ղուէ դէպէ կեդրոնէ ծառին տակէ ջրհորը 
կամ անոր մէջ նայող մանկամարդը՝ ո- 
րուհք ետէն կանգնած է այծ եամ մը։ Եղա
ծը մամ ադրութխ* ւն է թէ անսպասեԱ 
հանդէպում : Տղան աղջկանն համար կու 
գայ՝ ասոր հետ «փա խչելու.» ՝ թէ ձիերը 
ջբհռր բերելով՝ անակնկալի ղէմ յանդի
ման կը գտնուի գեղուհին տեսնելով՝ որ
պէս երազ մը։ Աարեբոլ տղջի կ մըն է որ
այծեամին՝ սիրոյ խո րհբգանիշին հետ

գՒ՚-գ իջ_ա^ է։ ջ_ոլրՒ հայեւփՒն մէ£ P'-e՜
զինք գիտելու , իր բախտը փնտռելու ՝ 
իր երազներուն իշխանը՝ այմմ դէպի ի֊ 
րեն եկող եւ կամ ի ր ա գա րձո ւթ իւն մը
գուշակելու։ '(մառի կոճղին ՝ լեզուն դուրս 
ինկած շուն մը կտյ (որ յաճախ կը տես
նուի Ա արեանի ս,յգ չԲ^ՀԱ^Ի գործերուն 
մէջ եւ անկէ շատ տա ր էն եր ետք ալ) ։ 
էԲէԼղը ամա յէ եւ անկենդան կը թուէ։ 
\մառը՝ որ տարածուն ստուերով՝ էր հո֊ 
վանէէն տակ առածէ ջրհորը ՝ «հուրէնյ> և 
այծեամը։ Բայց է'*նչ ծառ» ա^ էբրեւ թէ 
էնքնէն արեւ մը դարձած ըլլայ՝ էր JnJ՜ 
սով բովանդակ տեսարանը ողողող ՝\որպէս 
Օ ղա կա կերտ հարթ սկաւառակ մը գու
նագեղ կո գագաթէն î Այստեղ հէք֊
եա թապա տ խորհ րդապա շտո ւթ էւնը ոչ
մէայն պատկերուած նէր֊թով կ^արտայայ- 
տուէ այլ նաեւ կե ր պա ռա կանօ ր էն ՝ ւէըրձ֊ 
նահարուածէն րնդմէջէն ՝ կարծէք ասոր 
էւրաքանչէւր էԼաբկը էնքն էն շող մը ըլ
լայ ՝ ծառ—արելէն արձակուող կեդրոնա- 
խոյս չար մ ում ով մը՝ որոնք հակակշռը֊ 
ւած են բլուրէ ծառերուն եւ անոնց վա ր ը 
դտնուող տուփաձեւ երեք տուները ՝ էնչ
պէս եւ նկարէ կեդրոնէ ջրհորին մէջ նա
յող աՂ$.է^յ ոլ bP ետէն կանգնած այծ
եամբ պատկերող ուղղահա յեաց զուգա
հեռ զարկերով ՝ հ աստատունութէւն տա
լու համար ընդհանուր կառոյցէն։ Մէայն

դեղինով եւ բաց կապոյտի յարարերո^ 
թեամր տիրապետուած արեւա՝ող այս 
տեսարանով Ա արեան նաեւ տաղ,մը 
նէ տպաւորապաշտութեան , յատկաս.էԱ 
Գլօտ Մոնէի (1840-1926) եւ վան Կոկի՝

Այս պաստառը թերեւս կարելի է 
տեղե լ ծա ռան կա ր չո ւթե ան այն շարքին

"P ԷԸ*?է n։֊P տասնամեակ առաԼ 
սկիզբ առած էր անգլիացի Սէմյըլ Փաբ
մըրով (1805 - 1881) , հաւանաբար միջ
նադարեան մանրանկարներէ ներշնչում ՝ 
շրջանի մը ընթացքին երԲ' դէխաւսրա. 
բար Հենրի Ֆիւզէլիի (1741 - 1825) 
ՈւիԱ՚ըմ Պլէյքի (1757 - 1827) աշխա
տանքներով , ոգեկան հակազգեցոլթիձ 
մը տեղի կ' ունենար արձանային 
«ցուրտ'» նորաղասականութեան ՝ խումող 
ճա րտա րա րուեստականացմ ան ել նիւթա 
պաշտոլթեան դէմ ՝ մարդկային հոգիին 
ծալքերը ել ղո յ ո ւթ են ա կան տազնասլևե. 
րը արծարծելով՝ մինչ միջնադարեան 
շրջանը կը վերարմելորէր , որպէս ագեկա. 
նութեան մամ անա կա շրջան î Ասով կը 
գտնուինք խորհրդապաշտութեան սկիզբ, 
ներուն , երբ ծառը կը ղադրի բնութենա
կան պարզ տարր մը ը!բսլէ ու կը դառնայ 
մերթ զգլխիչ հ սէայ բոյս մը կամ ծսպ֊ 
կեփոմևջ մը՝ պսպղուն կաղանդէ ծաոէ 
մը նման ֊֊էնչպէս Փալմըրէ «Պարտէզ 
Հ}որէմէ մէջ^ (ձ* 1829) ծլ «կ ա խ ար դա ֊ 
կան խնձորենէն^ (1830)— եւ կամ ՝ քանի
մը տասնամեակ յետոյ՝ «կրակցէ լեզու֊ 
ներոլ խուրձէ մը կը վե րածո լէ վան կո֊ 
կէ կարդ մը նկարներուն մէջ՝, կախար֊ 
դական եւ պսպղու^ ծառեր պէտէ նշ, 
կարէն նաեւ խորհրդապաշտութեան վար֊
պետներէն 0տէլոն Արա ոն (1840 - 1916), 
յատ կա պէս Ֆր Ո նփ ր ո ւատ է Աբրա յաբանին 
էր ո րմն ան կա րն ե ր ո ւն մէջ՝ապա Փէէր Պո՝ 
նար (1867-1947),ծ առէ ամ ենա բեղուն րա֊ 
նաստեղծական անոր նուէր֊
լս/ծ էր բազմաթէւ երկերով՝ որոնցմէ'
«Ծաղկած նշենէն^ (1946 - 1947) 5 իր
վերջէն պաստառը]*, (ԷԹ* • դարու աւար֊
սրէն՝ Փօլ Ա ե ր է ւզէ է (1864 - 1927), Նա-
պի խ ում բէն կը նկա րէ խնձոր աքա ղի տե֊ 
Ասւրայյ մը որուն մէջ ծաոէն վըայ էւըն֊ 
ձո բները կա րմէր գունտերու կը նմանին : 
Նո յն մ օտեց ում ով նո րվեկի ա ց է էտվարտ 
Մ ունդ (1863-1944) կը նկարէ «Գրախ֊ 
տ^է խնձորենին էր «Նախանձդ (189օ) 
պաստառէն մէջ^ 1930//ե , Սարեան
1լ էրադո րծէ այդ տար էնե րու էր ամէնէն 
դեղեց է կ պաստառներէն մէկը՝ «Լ>ռենին^ ՝ 
նոյնանման պատկերում մը կը կէրաԸ'
Ա5:

***

«Առաւօտը Ա թա ւ֊րէեոյէ մէջ^ով Սաը֊ 
եան խորհրդապաշտ այլ տեսակէ երկ մը 
1լ էրադործէ որ ՝ իրական կամ անկէ 
մեկնս/ծ տեսարան մը կամ դրուագ մ չ 
պատկերելով հանդերձ ՝ կը յրԼԱ,է^ա} bt'n'՛ 
հական ու թելադրական էր ամէնէն տը֊ 
պա լո ր է չ սլաստաոնե րէն մէկը՝ հ.Ցայգա 
J է*յյ տեսարանդ է կորԼ<ըք^1 * Ս ր կուրէն '^1

ալ առաջին տեսադաշտէն վըայ kp 
նուէ^յ հոր էզոնա կանօ ր էն տեղ գրաւած
կենդանիները։ Առաջինէն մէջ ասոնը 
խաոնածին կե րպա ր ան ք մը ունին ՝ թ1^

որ աւելէ կը շեշտէ նկարէն խորհուրգէ 
մէկը Լշուն֊վաՐգր) ձախ կողմը գետթը 
բազմած ՝ էսկ միւսը (^շուն — աղուէ Ա՝) 

ջէ^յ կանգնած ։ Երկրորդին մէջ JnLL 
որ} էր անկէւնայէն դիրքով, կտրտէք նոր 

այդ վայրը մտած ըԼէաJ *

«Առաւօտը Ա թաւը էնո յէ մէջ^ը կէ 
զէ խէստ մում-կալ համադրումով տ^ս
րան մը՝ որ էը կառուցականութետմր ք
նէ մը տարէ ետք Աուսաստան կ»"Լ Ը՜ 
լած կա ռո ւց ա պա շտ ութիւնը աւետ ղ
րէն կարելի է նկատել։ Հորիզո^ակ^ Լ 
րեք բամանումներ ^գետինը՝ կաո- J9 
րը ՝ երկինքը) կը նախապատկերէն t
եանի առելի սռշ յղացռռած լեռնտՀ1 
լագան բնանկարներ եւ միւԱ կոԳ ՚ $ 
տողը կը ներդրաւե^ ուղղակիօքէ 
րոզ կշռոյթը հորիզոնականն է
հայեացք՝ մ՛ինչ կառոյցներու չ Գ 
րերը գիտողին նայուածքը կը J1 .

րի միւս մա սեր ուն վրայ՝
վարի կենդանիներուն։ Երկ”-֊ 
աջփնը լուսաւոր կ ձախթեը
ղահայեաց կշռոյթը կը մեր
տեղի մասը երկու կողմէն լ Գ f ՚ 
ուշադրութիւնը կեփբ ոն ա g

ն»ին վըայ ։ օրուն կոր ’L F /,{, -
շաղկապէ թէ՛ երկու ծառերն ու Լ 
արեպր ել թէ' աւելի ճկուն կԸ ^ 

ընդհանուր կազմը՝ ‘‘'•''‘‘'/'“‘Հլէոլկ՞՚լ- 
մուծեչով գերիշխող ուղիղ ït1 
քին ։ Միա, կռղ^է ՝ վքան ֊ համ
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րոնա կաղութիւնը մեղմելու համար , ա- 
ջյ, կառոյցը, լուսաւոր ծառի ետին, դէ
պի ['[‘են Խ տս1նի դիտողին ուշադրու
թիւնը, նաեւ «վրան» ի շեղակի կողին 
բերմամբ (աջի ծառը իր թեթեւ թեքու
մով զայն կը կրկնէ , որպէս արձագանգ ) , 
որ այդ կառոյցի կողին հետ կր կազմէ 
կատարեալ եռանկիւն մը, որուն վերի 
գթէր կ՝եէլերէ Լ"'"Ւն - արեւը, ո լ, աւելի 
մօտ ըլլալով կեդրոնի «վրան»ին, մեր 
նայուածքը կրկին անոր կը բերէ :

կշռութային նոյն հնարքը տեւլի կու
նենա յ նաեւ ձախ կողմը։ Կեդրոնական 
«վրան»ին ձախ եզրը, շե ղա կի օր է՛յ, կ՛՛իթ, է 
դէպի վար ու կանդ կ՚առնէ ուղղահայ
եաց սպիտակ կազմին վրայ , Որ կը կրկնէ 
«վրս(ն»ի մ ուտքին ձեւը ել նո յն ատեն կր 
հակադրուի անոր մթութեան , կրկնելով 
երկու ձառերու հակադրութիւնը, ինչպէս 
եւ անասուններուն , մէկը սրճագոյն , 
միւսը սեւ, Սա ո չ, կից դսմնուոզ մութ ծա
ռին եւ «վքան»ի մուտքի եռանկիւն գա
գաթին միջել կայ այլ եռանկիւն մը 
(երկրորդ «վրան»ի մը վերնամասը) , դե
ղին, որ միջանկեալ անցքը կը հանգիստ֊
նայ ձախի սպիտակ կառոյցի եռանկիւն 
գագաթին ել կեդրոնի «վրան»ին մուտ
քին միջեւ, որով կը Ատե դեո լի եռան- 
կիւններու ել անկիւններոլ խաղ մը կամ 
փոխյարարերում մը որ բովանդակ պաս
տառին վրտյ կը տարածոլի ել կուռ, 
պիրկ ու ումական կը դարձնէ համադ
րումը : Համաչաւիօրէն պատկառազդու :
Այս բռլորը տեղի, կ՚ունենայ հանդարտ, 
անշարժացած մթնոլորտի ել կացութեան 
մէ£, ուր լոյսը անիրական է, անդրային : 
Մեե «վրան»ը, գոց , իր ւէրայ կը կեդրո֊ 
նացնէ խորհուրդը որպէս դա դտնի քն եր ո լ 
«տուփ» մը կամ «արկղ» մը, որ կոթո
ղային եւ դամ րա բանական զդայնոլթեամբ 
մը կը պատէ նկարը։ իսկ ձախի շուն - 
վագրը (որ կը կրկնէ «վրան»ի', երանգա
ւորումը, երկուքին միջել նո յնացում մ ը 
ստեղծելով) , աչքերը լայն բացած ել un֊ 
գալու վիճակի մէջ, իր դիմացը կը նայի, 
նկարէն դուրս գտնուող բանի մը, իբ
րեւ թէ պատրաստուի իր ղննածին ել սե- 
ւեռածին վրայ յարձակելու , մինչ իր ե֊ 
տին, սել չուն — աղուէսը, կը սպասէ 
անշարմ։ Մղձաւանջային վիճակ.

** *

«Տայգային տեսարան»ը եւս տագնապի 
•Արտայայտութիւն է։ Եթէ ('Առաւօտը 
Սթաւրինոյի մ էջ» ի կենդանիներուն ներ
կս՛ յութիւն ը բնական կը թուի , որպէս 
Հպահակ»ներ , նոյնը չէ «Ցայգային տե. 
սարան»ի ցուլի պարագան : Ասով Ա ար
եան կը ստեղծէ անբացատրելի առեղծը- 
ւած մը ել կը յառաջացնէ ցնց ումը ՝ ց ու֊ 
ifà (յա*նկարծակի® } մուտք գործելու! 
ւեսյըէն ներս յ Դիտողը հարց կու տայ թէ 
ան ուրկէ եկած է այղ գիւղը կամ աւա-

Ղ՚ե Ժ ԸԸ ? լ կանգ առած այգ կէտինՀ 
ո[,պէս սպառնալիք մը՝ ^րր տեղւոյն բը֊ 
նակիչները կը նիրհեն կ ապոյտ աչիւարհի 
մը մէջ, խաղաղութիւն իւ ո րհ րգան շո ղ հ 
Արդեօ՞ք վայրը ամայի է։ Ինչո՞ւ գարա֊ 
^ակւսլ վտանգի ներկայութիւնը երկու 
նկարներուն մէջ ալ : Ասիկ ա նախազդա - 
ցո լ/f մըն էր թէ անյայտէն թաքուն վա֊ 
ՒՒ մը արտայայտութիւնը ղ որ իր բա֊ 
թփոխուած երեւումը պիտի գտնէ գի֊ 
էակներուն ^էջ՝ որոնք տարիներու տե֊ 
սղութեան երբեմն պի տի երեւան Աար֊ 
ես^ի նկարներւն մէջ.

Համադրական առումով, եթէ «Ցայ֊ 
Գ՛ոյին տեսա րան»ը չի կրկներ «Առաւօտր 
թաւրինոյի մ էջ» ի բարդ կառոյցը, ան 

ղԲ զգենու այլ հանգամանք մը, որպէս 
է^րիրապաշտ արտայայտութիւն՝ իր ա֊ 
ոեզեուածային ել մղձաւանջային րո֊
Լ ^^ակութեամբ գերիրապաշտութեան 
Դ^պտրաՀ իջնելէն շատ առաջ ՝ մ ա֊

Լանգ որ Ս արեանի այս երկը ոչ մի֊ 
տյն ^րոմզային կ աղութին ը կը ներկա֊
J ցնէ , այլ նաեւ՝ իր մեծ թե/ադրակա֊

թեամբ բազմիմաստի դրութիւնը :

Of
սսյրանը\ եգիպտական գիւղ մը կը 

^Կ-երէ ՝ նկարիչին կորԼմէ Եգիպւռոս 
նուած կամ անոր յիշատա կնե րէն

''"“յղացուած ՝ իր պարզ քառանկիւն
1*րով՝ արմաւենիներով ել կեդրոնի

Kho"^ ,^՝յստեւ ալ տՒրոգ կչռոյթը հո~
1Հ ^անն է եւ ուղղահայեացը՝ սա֊ 

եռանկիւններէ զերծ ըլյալով՝ 
փ ք^ղմ է քան «Առաւօտը Ս թաւրին ո֊

^ռոյթը՛ Ւնէ որ ‘“'եգսրրՒ Լ-
‘"‘Ս, ր "Լթան զգ^յեռւթեան զարկ կու

’ ա ալանդ ցուլիդ ան շա րմո ւթեամբ

շեշտս ւած։ Ասոր կ՚ընկերանայ միջոցին 
բամանում ը ուղղահայեաց համահաւասար 
երկու մասերու , որուն կեդրոնին կը դըտ- 
նոլին ծառը եւ մութ պատը, իսկ երկու 
ծտյրերոլ', ձախ եզրի որմը ել աջի ար
մաւենին։ Ասոնք, որպէս սիւներ, կո
թողական ո ւթե ա մ բ կ՛ օմտ են տեսարանը , 
վեհութիւն արտայայտող, մինչ ետեւի 
արմաւենին իր ո ւղղա հ ա յ ե ա ց ո ւ թե ա մ ր ա- 
նոնց կ՚արձագանգէ յ

Գիտողին ուշադրութիւնը նախ ցուլին 
վրայ կը կեդրոնանայ , ապա աստիճա
նաբար դէպի ձախ կ'ընթանայ, նկարին 
խորը եւ , որպէսզի յառաջանալով նկա
րէն դուրս չելլէ , ծայրագոյն ձախի պա
տը զայն կը կասեցնէ։ Այս հոլովս յթը որ 
ցուլէն կը սկսի , շեշտոլած է իր վերելը 
գտնուող ել իրեն զուգահեռող արմաւե
նիի ճիլղով : Այսպէս , երկուքը մեր ու֊ 
չադրոլթիմնը կ'ոլղղեն ղէպք, կնգը„նի 
ծառը եւ մութ պատը, որ կրկնուելով 
ետին գտնուող երկրորդ տան կողի պա
տով , մեր աչքերը կը տանին գէպի ձախ։ 
Կեդրոնի ծառի կոճղին թեթեւ կորու
թիւնը , միշտ դէպի ձախ , կը մեղմացնէ 
ուղղահայեաց ել հորիզոնական դիծերու 
տ իրականութիւնը, մինչ իր չուքը, կըրկ- 
նելով ցուլին դիրքաւորումը որպէս ար
ձագանգ , իր կարգին դիտողին նայուած
քը կը փոխադրէ դէպի ծայրագոյն ձա֊ 
[u [t պատբ} ծառե րուն ո ւղղա հայեաց ու֊ 
թիւնը կրկնող : Դո յութիւն ՛ունի նաեւ 
երկրորդ յարաբերում մը, որուն գլխա
ւոր դերակատարը յետնամաս ի Ա՛ջի ար
մաւենին է , որ իր տարածուած ճ իւղե
րուն հորիզոնական կորութեամբ , իրարու 
կ՝Թ չաղ,կապէ աջ ծայրամասի արմաւենին 
ել կեդրոնի ծառը, ասիկա , իր կարդին, 
Ւր գԷ՚ղՒ ձաՒ թեթեւ թեքումով ել այդ 
ուղղութիւնը ցոյց տուող չոլքով, այդ 
շաղկապումը կը տարածէ նաեւ նկարին 
տյդ կողմը։ Իրկրորղ֊ առումով՝ արմա֊ 
ւեն ինե րու ճիւղեր ու՛լ կորութիւնը և կեգ֊ 
րոնական ծառին թեքող կոճղը ու իը բո֊ 
լորաձեւ սաղարթախիտ դագա թը մ եղե֊ 
գիականութիւն կր ներմուծեն ուղիղ գի֊ 
ծերով տիրապետուած համագրումէն
ներս յ որպէս մեղմ օրՕր մը՝ խաղաղ քու֊ 

ընկերացող î Աջէն ձախ եւ ձախէն աջ 
U,JU երթուդարձը անընդհատ կը շա֊ 
րունակոլի ՝ մամանակին անցքը յատկա֊ 
նչեյով ^ւ մարմնաւորելով) որպէս օրե֊ 
րու անվերջ յաջորդականութիւն :

փիչ մը ՚ աւելի խորացնելով մեր զննու
մը կը նկատենք թէ դէպի ձախ ընթացող 
ուղղութիւնը կը թելադրէ ցուլին ա յդ 
վայրը հասնի լը եւ, հակառակ անոր կանգ 
առած բյ/ա/ուն , անոր դէպի առաջ ո լղ
զում ին կարելիութիւնը, ինչ որ զարկ կոլ 
աայ զարգացումի մը հաւանականու
թեան, Ասով կը ստեղծուի սպասողական 
վիճակ մը, ուր վտանգի զդա յնութիւնը 
աւելի ուժզի՝, կը դառնայ կեդրոնի ծա
ռին , ասոր շուքին ել կից պատի մթու
թեամբ, որ գի շե րուան մութին խորու
թիւնը կը մարմնաւորէ եւ նոյն ատե՛լ, դա
րանակալ վտանգը, կարծէք նոյն գոյնի 
սեւ ցուլը իր ժամանումին անտեղեակ 
բնակիչներու զարթնումին սպասէ, որ֊ 
պէսղի անոնց վրայ յարձակի անակնկալ 
կերպով :

Ցուլին առեկծուածա յ ին ել մղձաւան- 
ջ՚ո J ին ներկայութիւնը Ա արեանի այս եր
կը կը փրկէ հետեւորդի գործ մը ըլլա
լէ , նկատի առած իրմէ առաջ կապոյտով 
պատուած նկարներու գոյութիւնը, ի 
մ ասնաւո րի Փապլօ Փիքասոյի (1881 -
1973) Կապոյտ Շրխնթ յատու կ։ Փի֊
քասոյի այգ գործերը վիպապաշտ , թ^չ֊ 
լառապաշտ ել երրեմն գրա կանա կանօ ր էն 
խորհրդապաշտ երկեր են , ողբերգականը 
ուղղակի պատկերող. Ա արեան իր այս 
պաստառով ան ո ւղղա կիօր էն կը «.խօս ի» 
ողբերգութեան , տագնապի եւ վախի մա֊ 
սին Լաւելի յատուկ մեր մամանակներոլ 
հոգեբանական եւ գոյութենական հարցե֊ 
րուն^ y այնքան նրբօրէն եւ զուսպ) Որ 
առաջիէն հերթին կրնայ աննկատ անցնիլ* 
Իռկ ին չ որ այստեղ զարկ կու աայ թե֊ 
լադրական սմեխաոն բ նոյթին, այն հռե֊ 
տո րականութեան բացակայութիւնդ է} 
որ կր յայտնուի այղ տարիներու իր դոր֊ 
ծեր էն ոմանց մէջ՝ յատկապէս շուներ 
պատկերող :

***

«fi ալ ող կին»ը, Ա արեանի Եգիպտոս 
այցէն ներշնչուած, տարբեր է վերիննե
րէն թէ՛ նկարչական ել թէ' բովանդա
կութեան իմաստով, անջատ ըլլալով այն 
խո րհ րդապա շտ ո ւթենէն որ կ\ը յատկա֊

- Մ Ի Տ fi Ե

նշէ նախորդ երեք գործերը։ Այստեղ
Ս արեանի մ տ ահ ո զո լթի լՀ,ը կեդրոնացած 
է նկարչականին աւելի քսպ, բովանդակու
թեան նկարագրական, մեկնաբանման վը֊ 
["“J 1 քտն ի որ ներկայացուածը պարզ 
կին կ, գիմտծիրային դիրքով, ա-
ռանց դիմանկարչական յատկան շման կի
րարկումի, զայն նկատի ունենալով 
զուտ ձեւերու համոյթ մը, քան թէ եռա- 
տարածական կազմ մը։

Նկարին գաղափարը յաջորգած է 
փոՀր Լափէ ճեպանկարի մը՝ ար֊
ղի^-նքը եղած է արմատական գործ մըէ 
Ոչ միայն Ա արեանի նկարչութիւնը նկա֊ 
տի առած ՝ այէ ւսյղ մամ անակա շրջա ֊ 
նին։ Նկարիդ գծայղացքը ել միագոյն 
մակերեսներու դրոյթը՝ ուր գիտ ումնա֊ 
ւոր կերպով ծաւա չայիդ ոչ մէկ աշխա֊ 
տանք կայ ) ւյոյ,յ կոլ տայ արուեստագէ֊ 
տին նե ր շնչուած ր//ալը եգիպտական հին 
արուեստէն ) ինչպէս իրմէ առաջ Կոկէն՝ 
իր «.ՐվԼՄՍյժԵՐվչ (Շուկան)» (1892) դոր֊ 
ծով ուր , հակառակը Աարեանի , իսւղա. 
զականի հեռա ւո ր կղզիները ապրող նկա- 
րիէը լման չէ կիրարկած միագոյն հարթ 
մակերեսներու դրոյթը։ Աարե ան նոր ձե- 
ւով կը գործադրէ այս մէկը ել այդ մա
կերեսներուն միջել յարաբերութիւնը, 
^•կտրը անոնցմով կառուցանելով ել լոյ֊ 
սը ձեռք բերելով, նախքան Մաթիս 6 ել 
սեղմական խ ո րանա րդա պա շտ ո ւթ ի լն . 
կարչական արդիական, առաջնակարգ 
եւ պիրկ ուժականութիլ-լ մը կայ այս. 
•ո^զ։ յղտցքի թարմութիւն մը, երկար 
դիծերու համոյթ մը, սլաքներու նման 
տյլազան ուզղութ իւններով դացող, որոնք 
թէ՛ չարժում կը ներմուծեն տեսա բանէն 
ներս եւ թէ ղայն կը կառուցանեն ան֊ 
կաշկանդ կշռոյթով մը որ ՝ գունային 
զուսպ այլազանութեան առընթեր ՝ անմ ի֊ 
ջական կը դարձնեդ նկարչական յդաց^ը ։

«փալող կին»ին մէջ Աարեազ, նկարած 
է երեք տարր .— կինը, իր վեր բռնած ափ
սէն եւ յետնամաս ի փարթամ բոյսը։ Այս
տեղ ամէն ինչ ենթարկուած է աննախըն՛
թաց զտումի , դառնա լով Լոկ գոլնա յին
մակերեսներու համոյթ մը, ուր մանրա
մա սնո ւթ ի ւննե ր ը չքացած են , բացի քանի 
մը հորիզոնական փոքր վրձնահարուած- 
նեբէ, կնոջ քիթն ու բերանը ներ֊
կայացնող, մինչ կտրուկ ել երկար գիծեր 
ևը յատկան շեն անապատային կանաչ բոյ֊ 
սին ՛տերեւներուն դիծեր ը։ Ասոնցմէ զատ, 
մնացեա լը հարթ մակերեսներու համա
խմբում մըն է , կիզիչ արեւով լուսաւոր֊ 
լած։ Համադրումը այնքան պարզ, նոյն
քան կուռ է, մինչ դո ւնա լո բումը համա
ռօտ, բաց դե զին է , օգրէ, կանաչէ , մութ 
կա պոյտ է , հողագոյն կարմիրէ ել սեւէ 
բաղկացած ։ Աարեան՝, առանց իրականու֊ 
թիւնը վերարտադրելու, զայն կը թելադ
րէ , սակայն ստեղծելով նկար ի՛ն իրակա֊ 
նութիւնը, ինքնիր կառոյցով ել էու
թեամբ պա յմանա լոր ուած , ի րական էն
անկախ . Այսպէս փոխանակ գետնի ա֊ 
ւազի գոյն ին, որ նռյդ երանգով պէտք է 
երեւայ վերը՝ տերեւներուն միջել՝ նկա֊ 
րիչը օգտագործած է բաց դեղինը ՝ ինչ որ 
այԳ միջանկեալ հատուածները կը դար֊ 

վերացակադ եւ նկարի լոյսին կոլ 
ւոայ յաւելեալ պայծառութիւն : Կինն ու 
րոյսը՝ որպէս անջատ էութիւններ ՝ իրա֊ 
րոլ- կը կա պո լին իրարու արձագանգող 
հորիզոնակադ սեւ շուքերով) նկարի ա֊ 
ջին ՝ եւ 1յնոջ վերցուցած հորիզոնական 
սեւ շուքերով՝ նկարի աջին՝ եւ կնոջ 
վերցուցած հորիզոնակադ ափսէով ՝ նո յն֊ 
պէո սել՝ որով ան կը փոխագրէ րրգա֊ 
ձեւ կոյտ մը ՝ թերեւս որպէս ակնա րկու֊ 
թիւն Եգիպտոսի բուրգերուն i

Նկարին ո ւմա կան ո ւթ ի ւնը ոչ մ իա յն 
կեդր ոնա խո յս ճառագա յթներ ո ւ նման 
բացուած եւ չլացող տերեւներէն կը ծնի ՝ 
այլ նաել այն ի բոզութենէն որ անոր բո֊ 
լոր գիծեր ը ուղիղ են եւ ձեւերը անկիւ֊ 
նա ւոր ՝ ի բաց առեալ կնոջ փոխադրած 
հաւկթաձեւ ափսէն î Ընդհանուր համադ֊ 
բումը նոյնպէս կը ներկայացնէ ա֊ 
կըեյայտ հնարամտութիւն ♦ — է^ի^ը կը
գտնուի ուղղահայեաց պաստառին կեգ֊ 
րոնը* իր գլուխ էն մինչեւ աջ ոտքը իջ֊ 
նող անտեսանելի գիծը՝ ձա խ թեւէն անց֊ 
նոզ Լսիւնի մը նման՝ որուն գագաթին կը 
գտնուի ափսէն խոյակի մընման^ ՝ հաւա֊ 
սար երկոլ մասերու կը րամնէ նկա րը .ձա խ 
ոտքը և զգեստին յետնամասը այս կեդրո֊ 
նական կշռոյթը կը տանին դէպի ետ , որ 
շարժում կը ներմ ո լծէ ։ Եւ որպէսզի դէպի 
առաջ քալելու ընթացքը աւելի շեշտ ո լի ,
Ս արեան բոյսի ձախին վարը կը նկարէ 
չուքի մաս մր ար կնոջ բռնած դիրքին կը 
զուգահեռի (իրարու միջև կապ մը ստեղ
ծելով) ել իր սուր ծայրով դէպի ձախ 
ուղղութիւնը ցոյց կու տայ ։ Իսկ աջի եր

Ւ ԱՐՈՒԵՍՏ >—________________

կայն չս՚-քԼքը նկարէն դուրս ե//ե/ով ել 
ասոր աջ եզրով կտրուած Ըյյալով, կը 
թելադրեն կնոջ կտրած ճամբան , մինչ իր 
ել ան՛ոնց դիմաց գտնուող է^րկ տարա
ծութիւնը, նկարի', վարի կէս ին, կը թե
լադրէ տակաւին կտրուելիք ուղին : Շար
ժումի զգա յնութիւնը կու գայ նաեւ անկէ 
որ ,ափսէին պարունակած հբոլրգ»ը , իր 
վերի անկիւնով, անկէ վեր գտնուող տե֊ 
Ր^ւը ցռյց կու տայ, դէպի աջ հակող, 
•^ի^Հ կ^ո2. Ա՚՚փբ կ՚ուղղուի դէպի ձախ ։

Երանգաւորումի իմաստով եւս «փալող 
կին»թլ մէջ Աարեան ուշագրաւ լուծում 
մը կը կիրարկէ , թեթեւ բարեփոխումով 
օգտագործելով հիմնակա', երեք գոյները 
(կարմիր, կ ապոյտ, դեղին) ել անոնցմէ 
իւրաքանչիւր երկուքին խառնուրդէն սե
րած իրենց լրացուցիչ երանգները , ինչպէս 
կանաչը (դեղինի ել կապոյտի խառ
նուրդ) , Օգրը' նարնջագոյնի մօտ (դեղի
նի եւ կարմիրի խառնուքդ) ել մանիշա
կագոյնը (կարմիրի ել կապոյտի խառ
նուրդ) , որ այստեղ փո խար թխուած է սե
ւով , որպէս ստուեր , հակադրութիւնը 
ալնլի շեշտելոլ համար, այսինքն' լո յ- 
սը 8 Գունաւորման տյս ժոլժկա լութի ւն ը 
Ւր ոՐոչՒչ դերը ունի այս երկի արդիա
կանութեան մէջ։

*

•Լեքոյիշեալ հիմնական չորս նկարնե֊ 
րու կողքին, հարկ է նկատի ունենալ նա
եւ 1909^ «Ամրան տօթ, վազող շուն»ը եւ 
191o^î> նկարուած «Րանաստեղծ Ալեք. 
սանդր ՛Ծ ատ ո ւ րեանի դիմանկարը»', . 
ռաջին^ը կը պա՛տկանի Աարեանի սեղմա֊ 
պաշտ նկարներու շարքին, որ կը համա
խմբէ թէ՛ արտա յա յտապա շտո ւթիւն եւ
թէ՛ վերացականութիւն ։ Արտա յա յտա֊
պա շտ ո ւթի լն\ վազող ստուերատիպ սեւ 
շունին պատկերումը նկատի առած (որ իր 
հորիզոնական դիրքով կը կրկնէ «Առա. 
ւօտը Ս թաւրինոյի մ էջ» ի շոլն-վագրի- 
նր) իեչպէս եւ տեսարանը փակագծող եր
կս ծառերը, նոյնպէս սոյն պաստառին 
զոյդ ծառերուն դերը կատարող. վերա
ցականութիւն' նկարին կեդրոնակա', յետ
նամասը նկատի առած, Ոը վաս իլի փան- 
տինսքիի (1866-1944), Խո լան Միրոյի 
(1893—1983) ել այլոց նկար շակա՛լ, կարդ 
մը բծապաշտ լուծումներն ու յղացում
ները կը կանխէ ։ Իսկ Ալեքսանդր Սա
տուր եանի դիմանկարին մէջ Աարեանի 
ի գործ դրած յղացքը (որ կը կ ա յանա յ 
ծաւալը ձեռք բերելու մէջ, զիրար եզե
րող կամ շյ՚ջափ տկոզ շերտալորուած եւ 
շեղփուած մակերեսներով, լուսաւոր 
կեդրոնէն շերտ առ շերտ աստիճանաբար 
աւելի մութը գտցող) , աւելի ուշ պիտի 
կի ր ա ր կո լի այլազան նկարիչներոլ կողմէ , 
յատկապէս 1^ական թուականներէն 
սկսեալ, Փոփ Արթ^ կամ անոր յաջոր֊ 
դող կերպարային նկարչութեան մաս 
կազմող , որպէս հա կա ղդեց ո լթի լ', ել հա֊ 
կագրւում վերացական արտա յա լտա. 
պա շտո ւթե ան յ

Սակայն այս խոստմնալից երկերը ա֊ 
ոտն ձին օրինակներ հանդիսացան , ա֊ 
ռանց որ Ս ա րեա', անոնց նորարար տըլ- 
եա լները աւելի զարգացնէ ու մնա յուն նը֊ 
կարչական լեզուի վերածէ , որով անոնք 
կը մնան աւելի պա րադա յական եզակի ի- 
րագործումներ . չենք ըսեր փ ո րձառական , 
նկատի ունենալով անոնց նուաճած լրու
մը։ Բայց ել այնպէս, այդ երկերը նոյ
նիսկ եթէ ամբողջական կերպով նորա
րար չն կա տուին , անոնք մաս կը կ աղմ են 
իրենց <£ամտնակի լաւագոյն դործերուն։ 
Այսուհանդերձ, նկարիչին րն ա պա չ տ ո լ֊ 
ք^ՒԼն իգապաշտութիւն վերագարձով ՝
իր մօտ արդիականութեան կայծք /րի1-
չի խամրիր ) որ մերթ րնգ մերթ իր լեռ֊ 
նան կար չութ եան մէջ կը գտնէ իր յետա֊ 
գայ արտա յա յտութիւնը :• Ասով կր թուի 
թէ Աարեան թևքդինք չէ պայմանաւս րած 
ձ՛իակ ուղղութեամր մր՝ այլ դուոր րաց 
թողած է ին քնարե րական այլ լուսարձա֊ 
կումներու՝ նոյնիսկ եթէ անոնք յապա֊ 
ղած երեւան ՝ բաղդատած Ի • գարու ա- 
ռաջին կէ սՒ նկարչական զարգացումնե֊ 
րուն ել շարմո ւմնե րուն :

tt. Պ*

(1) «Le livre de la médidation», antho
logie présentée par Yveline Brière, Le 
Cherche Midi Editeur, 1ՑՑՑ, p. 14.

(2) Աքարէ Պիէ]ի, րուն անունով Բորիս 
Նիքոլայէւիչ Բուքայեւ (1880-1934) , գըլ-
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ՋՕՀՐԱ^է

(Շար- Ա- էջէն)

Îr/Zyy յաջողռւթիւններէն յ պայքարներէն , 
մ տա վա իսո ւթ իւննե րէն , հակումներէն ,
հ եռատես ութի ւննե րէն մանրամասնու֊
թիւններ խճանկարի մր բեկորներուն նը֊ 
ման, տարբեր գրիչներու արձանագրա
ծով քով-քովի եկած, կազմած են բա֊ 
լա կան ամբո ղջա կան գիմ անկար մը :

Յուշե րու բեմ է-j, կը տողանցեն նախ 
Պէչիկթուչի Մաքրոլհեան, ապա մօրը 
վերամուսնութեամբ Օր թագի ւղի թարգ
մանչաց ու Լուս աւորչեան վարմա ր անն ե ֊ 
րու աշակերտ «Դ ր իգո ր ի կ» ը , ապա երկ
րաչափական վա րմա րանի ՛ուսանողը, ի- 
րա ւա բան ո ւթ ե ան ճիւղին անմրցելի Լւվա' 
նաւարար- պատանին արգէն թէ՛ գրա
կան, թէ' թուաբանութեան ճիւղերոլն 
մէջ ցոյց տուած փայլուն յաջողութիւն- 
ներով ուշադրութիւներ կր գրտւէ իր ու
սուցիչներուն ու տարեկից ընկերներուն լ 
Դրած շա ր ագրութի ւննե րր , ոտանաւոր- 
ները անտարբեր չեն ձգեր հայերէնի ու
սուցիչները* թ • թերզեան , Մերենցը։ 
Անոնց քաջալերանքը իրեն ընկերացող 
ազդակ կ՛՚ըլլայ մինչեւ հրապարակագրա
կան կեանք, մինչեւ գրական ասպարէզին 
ամ ուր ընդգր կո ւմը :

Ուսանո ղական տարիներու աւարտէն 
կարճ tf-ամանակ ետք իրաւաբանի իր յա֊ 
ջողութիւններր իրեն կը բերեն փայլուն 
սլ ա շ տ սլ ան ո րլա կ անն ե ր ո ւ հեղինակի , ա֊
պա անպարտե/ի դատապաշտպանի համ
բաւդ z Հատորին մէջ այս աոընչութեամբ 
առնուած զանազան վկա յո ւթ ի ւնն երէն
հետաքրքրական է իրեն պաշտօնակից ու 
դատական ատեանին մէջ հակառակորդի 
դիրքի վ րտ f զանուածներու հաստատու
մ՛ը’. Ասպարէզի յաջողութիւնը բնակա
նաբար իրեն կ tt բերէ բարեկեցիկ կեան
քի մը հետզհետէ լայն ց ող միջոցները ո- 
րոնցմէ ամենայնի ա ռատ աձ ե ռն ո ւթ ե ամբ
բամին կը հանէ ամէն կարիքաւոր նկա
տածին- ազզ.ական , արուեստագէտ , վա. 
նեցի գաղթական , ելքն.’. Հաւանօրէն շատ 
քիչեր իրեն չափ արմանի են «իշխան՛»

իւ աւոր առաջնորդներէն է խորհրդապաշտ 
ա յս ոլորտին որով Ս արեան կը դրոշմուի 
Մոսկուա իր ուսանողութեան եւ ոէԸնԸ՜ 
'նական շրջանին; : Պիէլի, Կայ 'նկարիչին 
րարեկամներէն, 1928ին Հայ՛աստան իր
այցելութենէց Կն ասոր ընկերակցութիւ- 
նը վայելելէ ետք, կը հրապարակէ «Հա
յաստան» խորագրուած իր գրութ-իւնը, 
ուր կը յիշատակէ Չոլրլիոնիսի անունը : 
Լիթուանացի արոեւստագէտին նկարները , 
ինչպէս նաեւ Սարեանի գործերը,, կր 
փոխասընչոլին նաեւ այն պատկերնե՛րուն 
հետ զորս Պիէլի կը քաղէ Հայաստանի 
տեսարաններէն : Տես • -
John Malmstad, «Martiros Sarian. Euro
péen en Asie, Asiatique en Europe» 
dans le catalogue de l’exposition «Sa
rian, au Pays du Soleil Volant», Musée 
Picasso, Antibes, 28 juin - 5 octobre 
2003, pp. 36, 40.

(3) Պատմական Լիթուանիան եւ Հա
յաստանը, իրենց մէկ մասով, կը գտՐը_ 
լէին ոուսական կայսրութեա՛ն երկու ծայ- 
րամասերուն եւ երկար ատեն այդպէս 
մնացին: Աոաջինը հիւսիս արեւմտեան, 
երկրորդը հարաւային, ենթարկուեցան 
այլազան սեղմումներու, դաւանական, 
լեզուական , քաղաքական , որոնք , ար
տաքին այլ ազդակներու կոզքին , արգելք 
հանդիսացան երկու ժողովուրդներու վե- 
ր՚ակազմաւորման, թէ' որպէս հաւաքա- 
կանութիւն եւ թէ՜ որպէս ազգային ամ
րոց ջսւթիւն եւ պետականութիւն: Ասոնք, 
իրենց անցեալի փաոքի պանծացման մէջ 
փնտռեցին կաշկանդուած եւ արգեւակ- 
ւած ձգտումներն ու տենչերը հակակըշ-

իսկ հաշիւ կը պահանջէ , ինչպէս թալաթի 
հետ իր վերջին հանդիպումին երբ հա
յութեան գլխէն անցած է 1915 Աս1ր ի Լ 24/ք 
ու իր գրչակից , սրտակից դէմքերը հա
ւաքուած, դրուած՛ են մահուան ճամ- 
րտներ ո ւն ւք րան .

Օսմանեան պետութեան քաղաքական 
բազմա լար ասպարէզին հետ քէօհ րապի 
գո րծունէ ո ւթեան մ զփ չ ազդակներէն է 
հաւատքը «օսմանցիութեանդ նկատմամբ*. 
Երիտասարդ թուրքերու յեղաշրջում ին 
մէջ ան կայսրութեան բաղկացուցիչ բազ֊ 
մազան ՝ու բազմաթիւ տարրերուն հաւա֊ 
ս արո ւթեան ամէն էն ա պահո tf երա շիւ իքը 
կր դտնէ «Օսման ց ի» որակումին մէջ*. 
Հայն ալ օսմանցի է, թուրքն աԼ՝ Զէր֊ 
քէղն ու քիւրտը , Լաւքն ալ*. Հայութեան 
կրած հարուածներուն կապուած իր րխդ֊ 
վըզումները, բողոքները, արդարութեան 
պահանջներ ը հիմ կխաոնեն այդ հաւատ
քէն , հաւանաբար զարմանք պա աճառե
լով իթթի^տտական պարագլուխներու ո- 
րոնք երբեք չէին կորսնցոլցած միջուկի 
եւ պատ եանի զանազանութեան գիտակ- 
ցութիւնը :

Պէ^տք է քաղաքական միամտութեան , 
՛տհասութեան ստուեր մ ր ձգել օսմ անեան 
խորհրդարանի հայ երեսփոխանի անոր 
հանգամանքին վբայ։ թերեւս։ ճիշգ է 
որ ՜ԼՏ^Օա կաննե ր ո ւ հայկական բևաջրն֊ 
ջումնեըը , մանաւանդ 190!)/' Ե ի լիկխո յ ա- 
ղէտ ը զգօն ըլլալու աղաղակող հ րալէր- 
ներ էին Զօհրապի քաղաքական գործոլ֊ 
նէութեան օրերուն։ Բայց կար ատոր քով 
բռնակալութենէն ազատութեան անցքին 
մեծաղմուկ թատրոնը։ ճիշգ է նոյնպէս 
որ տ ա սն ա մեա կն ե բ ո վ ճնշուած , կեղեք֊ 
լած էեռղռվուրզներուն', նոյնիսկ անոնց 
ղեկավարներուն՛ համար դմուար էր 
«տարբերէին, «բաղձա/ի»ին խոստում
ներով ասպա ր էգը գրաւող նորերու հան
դէպ վերապահ ըլ/ալ։ Կային այդ գիրքը 
բռնածնե ր ալ . սակայն , հա յո ւ թեան տի
րական դէպքերը, ինչպէս Զ°ճբապ, նաեւ 
քաղաքական, կազմակերպոլթիւններ ինչ
պէս Հ *3 -Դ —ն հաւատաց ին , նախընտրե
ցին հաւատալ խոստումին , անոր տէրե

րուն .

Դմուար է բացատրել քաղաքա կա-j, այս 
բարդ տուեալը. Զօհրապ ՛որուն մասին 
վկայողները կը նշեն թէ ան թուրքին 
վստահե/ի չը/յա/ոլ գիտակցութիւնն ալ 
ունեց ած էր, երբ մինչեւ իսկ աքսորա
վայրէն թալաթի «բարեկամ՛ութեան» , 
մօտիկութեան ապաստանի/ կր փորձէ , 
միւս կողմէն մերմե/ով բնթացք ՛տա/ 
զինք փախցնե/ոլ առաջարկներուն, գըմ- 
լար վերլուծելի գետին մը կը բանայ յե
տագա յ պրպտողին առջեւ։

Ա. [Հա բուրեանի պատրաստած հատո
րդ ա յս նո յն բնագաւառին մ ասին խօսող 
էջերով շատ հետաքրքրական, ուշագրաւ 
զուգահեռ մըն աԼ կր տրամագրէ հայկա
կան ներկայի համեմատաբար նոր մէկ 
տուեալին հետ. ու զուգահեռին թելադ
րած եզրակաց՛ութիւնը այնքա՛ն չեշտ է, 
այնքա՛ն դմուար մերմելի։

՛Լերջին տար իներուն առանց Ի * գարու 
սկիզբի օսմանեան «քափիթիւլասիոն»նե֊ 
րուն նեցուկին , այս անգամ օտար պե

որակում ին զո ր տուա՛ծ են շատեր, բա
ռին ամէնէն ազնուական առումով.

Ատոր մէջ կարեւոր տեղ մը ՛ունի նրբա
ճաշակ քաղքենի ի կենցաղը որ իէօհրապինն 
•ու իրեններոլնն է’ արեւմտեան ու արե
ւելեան գեղեցկութիւններոլ սիրահար ՛ու 
այգ երկու բեւեռները յաջողութեամբ 
համարկած մէկն է ինք’, թատրոնէն նը֊ 
կար չութի ւն , գրականո ւթիւն , երամըշ֊ 
տութիւն , բոլոր մարզերը իրենց տեղը ու
նին այգ համարկումին մէջ։ Մեծագոյն 
փաբում՛ը ունի ան Կոմիտասին որուն ա֊ 
մէն առթիլ նեցուկ ըլլալ կը խոստանա յ 
ու կ՚ըլլայ , նոյն ատեն վերացումով 
կ՚ունկնդրէ արեւելեան երամշտութեան 
հայ կամ թուրք վարպետներ որոնց երդն 
ու նուագը կը գնահատէ նոյնքան առա֊ 
տ ա ձե ոն ո ւթեամբ :

Զօհրապի տիպարին մէջ այս բոլորին 
քով գլխաւոր դիրքի վրայ կու գայ քա
ղաքական - ազգային գործիչը’. Օսման
եան խորհրդարանին ամէնէն տիրական, 
յարգուած երեսփոխաններէն մէկն է 
ան, նոյն ատեն Հայ Դատին (սահմանու
մը տուած են իր յուշագի բները) եռան
դուն նուիրեալը, այս զոյգ հանգամանք
ներ ը որոնք իր կեանքը արմեցին , հարկ է 
գիտել մամանակի ընթածիրին մէջ։ Օս
մանեան պետութիւնը ամ էն էն շեշտ փո
թորկումը կ՛ապրի դարասկզբին , Ապ- 
տիւլ Համիտի ու ի թ թ իհ ա տականնե ր ո ւ
երեւութապէս սուր հակադրութեամբ։ 
Մեծ >տ է բութի ւննե րր գրեթէ ամէն մարզի 
միջամտելու իրաւունքը ստացած՝ են, 
երկրին ղեկավարներուն ձգտումնե ր ը ա՛
մէն փուլի խանգարելու , տարբեր ուղ
ղութեան մղելու կար ո ղա կանո ւթե ա մ ր : 
փա ղաքա կան այգ բազմալար ոլորտին մէջ 
Զօհրապ ամէն առիթով օրակարգի կը 
բերէ հայկական շրջաններու անի րաւո լ֊ 
թիւնները, հարստահարումները։ Կըհար֊ 
ցապնդէ, կբ հետապնդէ , պատասխանա- 
տու նկատածները կը դնէ իրենց պա
տասխանատուութեան առջեւ ՛ու մինչեւ

ոելոլ սփոփանքը: Իսկ Ս արեանի եւ 
Չսւրլիոնիսի հայրենասիրական յանձնա- 
ոումները նոյնքան նուիրական էին, մա
նաւանդ ազգային գոյապայքարի եւ տագ
նապի ատեն :

(4) Սթաւրինոն ոուսական գիւդ մրն էր 
Սարեանի ծննգ՚ավարին մօտերը :

(5) Ոգեկան, խորհրդապաշտ, հէք հա
րային եւ մոգական ծաոանկարչութեան 
կարգին կը դասուին ն՛աեւ Կոլսթալ 'նը- 
լիմթի (1862-1918) պուրակներ եւ պար
տէզներ պատկերող հմայիչ շարքը եւ Վա- 
սիլի Քանտինսքիի (1866-1944) «Զի հե
ծած զոյգ»ը (1905) եւ «Կապոյտ լեււ»ճ 
(1908) ։ Սակայն Փիէթ Աոնտրիան (1872- 
1944) , իր համբ՛աւաւոր շարքով (1908 - 
1912) , յաջորդական հանգրուաններով 
իրական ծառը կը վերածէ վերացական 
գի ծերու համոյթի մը: Հիմնակ՛ան անկիւ- 
նադարձ մը նկարչութեան պատմութեան 
մէջ :

(6) 1911ին Մաթիսի նկարած «Ներքնա- 
սենեակ* սմրուկներով»ը, հակաոակ հոն 
լայնօրէն կիրարկուած հարթ մակերես
ներու դրոյթին, տակաւին պայմանալոր- 
ւած կը մնայ տես՛ադաշտերու յաջորդա
կանութեան դասական խորոլթեամր, 
բաղդատած Սարեանի «'իալող կին»ին տե
սադաշտի աւելի յանդուգն վերացակա
նացման , տարածք-միջոցի խորութիւնը և. 
պասաաոին մակերեսը գրեթէ մէկ տեսա
դաշտի վերածելով, որ յատկանիշը պիտի 
դաոնայ Ի • դարու վեր՛ացական արուես
տին , քանի մը տարի յետոյ Փազիմիր 
Աալեւիչի (1878-1935) եւ Փիէր֊ Մոնտ
րիանի կոզմէ յղացուած:

թիւն պիտի ը՛լլար միայն տյս հանզաման- 
քը նկատի ունենա լ y անտեսե լով անձին 
գրական - հրապարակագրական վաստա, 
կը։

^ti-Գ է "f Զօհրապի կենսագրութենէն 
քաղաքական գործունէութենէն , ազգային 
գործիչի անցեալէն չատ աւելի լայն հէ. 
տաքրքրութիւններոլ ել հրատարակու
թիւներու նիւթ հայթայթած է այդ 
վաստակը։ Բայց այս հատորին ըեթեր֊ 
ցումով որպէս զօհրապեան աշխարհին 
բաղկացուցիչներէն մէկը, հիացումին հետ 
զար՛մանք ալ կը պատճառէ :
կրցած է չորս գաւկի տէր ընտանիքի այդ 
հայրր իրաւաբանի , քաղաքական, աղ. 
զայ1ր'և ասպարէզի բուռն թափին մէջ տեղ 
գտնել ղր ական-հ րա պա րա կա ղրանին . „L 
ծանօթ է որ այգ տեգը չի սահմանովդ 
պարբերական նորավէպ՛ով մը աշխատակ
ցութեան։ Զօհրապ [մերթ խմբագրած, 
խմբագրական գրած, դրական ասուլիս
ներ կազմակերպած , աշակերտութեան 
գր ական—գեղա րուեստական ճաշակին մը- 
տահոգութեամր կազմակերպչական դործ 
կատարած՛ գէ^ ք է նոյն ատեն,

Իրը, փտստօրէն, մէկն է այն կեանքե. 
րէն որոնց մէջ հ անգս տո ւթեամ ր կը ՛տե
ղա։ ո բուի բեղու՛ն, վաստակի տէր քանի 
մը հոգիի ապրածը։ Ո։, այղ կեանքդ, իր 
մամ անա կա կի ցնե ր ո ւն վկայածովվ ո 
զփջած է ապրքւլ սիր ող մ պրդո ւն վայելք֊ 
ներէն» ճամ բորդութիւններ ՝ հւսւաքոյթ֊ 
ներ ղ զբօսապտոյտներ այցեր, երամըշ֊ 
տութիւն , պա ր ա հ ան դէս , դա շտահան֊
դէս բոլորն ալ ստացայ են իրենց ար֊ 
մանի բամինը։

Ա, Հյարուրեանի աշխատասիրութեան 
ա րդիւեք հատորը իԼօհ րապ արուեստա֊ 
զէ տին \ու քաղաքական — ազգային ղե֊ 
րակատարին այնքան յորդութեամբ ասր 
րուած կեանքին զանազան ե րեսաէներր 
անմիջական կերպով լոյսին բերող րն֊ 
թերցումի շատ հետաքրքրական նխթ 
հայթայթելուն հետ համայնապատկեր 
մըն ալ կու տայ * եւ Ե» դարերը
կամ րջող տարիներու պո լսահայ կեան֊
քին*. Հայութեան այդ կարեւոր զանդր֊ 
լածը բռնուած' բռնակալութենէն յեղա֊ 
շրջումի խոստումին միջեւ, ամէնէն մեծ 
լոյսերը, ա կն կա լո ւ թ ի ւնն եր ը կապած է
իր երե ս փոխ անն եր էն ամէնէն երեւելիքն 
ամէնէն յարգուածին' Զօհրապ էֆէն֊ 
տի ին ։

Ըսի որ հրատարակութիւնը կատար֊ 
լած է դասական ուղդադր ո ւթեամբ ♦ ող
ջունելի , յուսադրող պարագայ մը որ 
սակայն նոյն ատեն լփնթերցումը կասեցր֊ 
նոզ ա ղրրակ մը կ1 ըլլա յ , ուղղագրական 
անթիւ—անհամ ար ս խա քներով։ ՍկոելուԼ
Ա» էջի երկու Երեւաններէն որոնց մէԼ 
փարթամ հասակով կանգնած են 
«վ^եր*. *£իչ մը չարամտութեամբ դմուար 
պիտի չըլլար մտածել որ դասականին 
ընտրութիւն ը նպատակը ունեցած է խ1֊!1 
լեցնելու բոլոր անոնց ջրաղաց ին որոնք 
դէմ ըյ լա/ով ուղղագրութեան վերադար 
ձին , կը պնդեն թէ այդ քայլը լեզուակէ 
խառնիճաղանճի մը՛ աղբիւր կ\ըլւայ 
յաստանի մէջ*»* Մխեչդեռ, ի վերխ,1 
հաւատա լի բան չէ օր Երեւանի մէջ 
սական ուղղագրութեան քաջա^տեղեակ 
սրբագրիչ մը անգտանելի բաներու ^“'1' 
գին է. կամ նման հրատարակութեհ 
պիւտճէն չէր կրնար այգ աշխատանքի 

ալ բամ ին յ ա տկա ցն ե լ î

Աւելփ լաւ չէ վիճակը հատորին 
տա կի նոթերուն , որոնց նպատակք 
մասով թրքական բացատրութիւն րը, 
տեղանունները լուսաբանելն է . նոյ 
պարագան վերջաւորութեան զետեղ 
բառարաններուն. մանաւանդ երկրո["ր 
որ լեցուն է սխալներով։ Յաճախ 
արտագրուած են գլխաւորաբար թէՀ
րէն, նաև երբեմն եւրոպական լեզո^ Հ 

բառերը որոնց բացաարութխ f 
կարևոր համեմատութեամբ սխալ 
հազիւ մօտաւոր ։ Աւելի- ախուր է 'Հ _ 
ռր կան հայերէն բառեր ալ որո ց 

սծ իմաստը երբեմն մօտաւորն

տութիւն մը նորէն Հայկական Հարց 
«կա ր գա ւո ր ե լ» ո լ նա խաձեռնո ւթի ւննե րով 
հրապարակ կու գայ . «Կարգաւորելու, 
այսինքն առանց պեխին ու մօրուքին 
վնասելու գարու մը պահանջին տետ
րը փակելու 1 Ու այս անգամ Հայուն կը 
թելադրուի ըլլալ հաշտարար, համբերա
տար , թուրքին հետ խօսակից , որպէսզի 
հարցը քննարկուի լայնքին ոլ- երկայն
քին, իբրեւ թէ քննարկելի բան մնացած 
ըլլտր : Ու թուրքին ջրաղացին ջուր տա֊ 
նոզ այս նոր կարգադրութեան կամա
ւոր մասնակցութիւն ունեցող Հայեր կը 
գտնուին *. Երեւոյթը կապել միամտու
թեան ւքե ր ա յա յտն ո ւթե ա^ն թէ Զօհրապ- 
ներուն նախընթացին անգիտութեան ։ 
Երկու պարագաներէն մէկուն 'ընտրու
թիւնը բան պիտի չփոխէ, անդամ մը եւս 
պիտի յա յ տն\ո լինք տում ո դ1՚ ԳեւէմՒն մՀ£՝ 
եթէ թուրքին հետ երկխօսութեաղյ ջա
տագով ու մասնակիցները առնուաղհ 
պարկեշտութիւնը չուն՛ենան ամբողջ մո֊ 
զովուրդը չա ոգնչելո ւ փորձութեան ի- 
րենց ախ ո րմա կին :

Միայն այս զուգահեռով թելադրած 
ա յմմ էականս ւթեան համար անգամ ող
ջունելի է Ա* Հքարուրեանի պսՀտրաստած 
հատորը։ փայց անշուշտ անարգա րու-

Ա- Ր-

Նոթեր

(•) «Գրիգոր Զօհրապը 
ների յոլշերում» Երեւ՛անի հսո 1 
նի հրատ • , Երեւան , 2006 •

(**) «Հայկանոյշ Աաոք- էե 
գործը» , Պոլիս 1954 :

ու
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ԼԾՈՐԴհԱԼ ԱՂԷՏՆԵՐԸ
(•) Դրեց*

ԳՐհԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

Հ.

«Անոնք հրաւիրուեցան մօտակայ պաշ
տօնատունը , վարչական ձեւակերպու
թեան մը համար, պարզ, ընթացիկ: Ա- 
(անք հրաւիրուեցան այնպիսի՜ քաղաքա
վարութեամբ մը , որ կը նմանէր ձեււնոո- 
կապի : Եւ յանկարծ դիմակ ֆոիեց Ապրի
լի ԳՒ2ե?է» 4/' ԳՐԷ ՚ Շահնուր : Բոլոր 
վկաները 1915/' եւ 1937/' դէպքերուն
մասին նոյն եզրերով կը խօսին : Նման 
են պատկերները , ինչպէս իրենց անգո֊ 
հանքը: Ձե րբակալութիւններ , հարցաքլն֊ 
նոլթիւններ , կայծակնային վճիոՏներ , ա- 
սլա կարալյմմները կր մեկնին դէպի մւռ.֊ 
ււսն ճսւմղւա րնե յրըՀ.

Գրեթէ րսան տւսր ո ւա*յյ տ ա ր բե ր ու֊ 
թեամր երկու ազէսրներ դրոշմած՜ են f* • 
դարոլ հայ դրա կանո ւթի էմն ը* Օսմանեան 
կայսրութեան հայութեա^ բնաջնջումէն
յանգած m ա րադր ո ւթ թ ւենե ր ը եւ Ստաթ֊ 
նի , Բեր [t արի եւ իր^նց արբանեակնե֊ 
րու֊ն կաղմակերսլած հալածանրներրյ՝. Եր֊ 
կու նախաձեռնութիւն որոնց դլխաւո ր 
թիր ա խն էր հայ մ տա ւո ր ականս ւթ ի՛նը . 
առաջինին- վայր եղաւ կայսրութեան 
նախկին մայրաքաղաք Պ ո լի ս ը , երկրո ր՜ 
գին' խորհ . Հայա " տանի մայրաքա֊

Պ՛ Դուրեան ի մահով ընդմիջուած բա֊ 
նա ս տեղծա-կան աւանդութիւնը կը վերա
ծնի Մեծարենցի, Աիամանթոյի , Հարու- 
մանի, խ. Ա ելակի, թէքէեանի հատոր
ներով: Այղ լրջ անին Հա յաստանի մկ^՝ 
ինչպէս այլուր , բանաստեղծ ութիւն\լր դե֊ 
րիչխող սեոն է։ Ատանայի կոտորածը ա֊ 
ռա ջին ցնցում մր կը պատճառէ : Ժողո
վուրդներու հաւասարութեան լոզունգնե
րուն հաւատացողները յուսախաբ կըլլան 
ու կը վերագտնեն իրենց նախկին անդրա
դարձները : Ա արսավրը ծնունդ կու տայ
զայրոյթ!։ աղաղակներու որոնց մասին 
գաղափար մը կու տան հատորներու խո
րադիրները- կարմիր լուրեր բարեկամէս ,
Աւերակներու մէջ, Կարմիր գիրրը, Կի- 
լիկեան մոխիրները, եւլն-: Դարերով 
պատմութենէն տ իրա պետո ւաե բանաս
տեղծութիւնը որ ողբով ու եղերերգով 
ընկերացած է ու ողբացած պատահարնե
րը, անհամարկելի իրականութեան մր 
դէմ յանդիման կը գտնուի - բնաջնջումն է 
ան որ կը սպառնայ անոնց որոնց կը վե
րաբերի : Լեզու , արուեստ , կրնա՞ն նման 
փորձառութիւն մը արձանագրել: Պա-
muniխան յո յաճա խանք մը կ^ըլլույ միտքե
րու որոնք դիտակի լլ են մողովուրդի մը
մինչեւ իսկ գոյութեան սպառնացող կո
րուստին. մողովուրդ զոր դարաւոր բըր- 
տո ւթիւնը ի վերՀոյ փշրած, կոտորա
կած, ցրուած է Իրանէն Պալքաններ տա֊ 
րածո լած աչխա րհադր ական միջոցին մէջ՛.ՎԱԽՃԱՆԻՆ ՓՈՐԶԱՌՈՒԹԻՒՆԸ

1915 Ապրիլ 11ի վաղորդայնին ճամ- 
բայ հանուած կարաւաններդ քշեցին աա֊ 
բ թն գրողներ ՝ լր ա դրո ղնե ր , մտաւո րա ֊ 
կաններ ? կրօնաւորներ բմ՜թշէթէեր տր֊ 
ւես տ ադէ տներ : ԱՀնոնց երթ֊
տաս արդ կամ նուազ երիտասարդ բանաս֊ 
աեղծներ ՝ ւէթ պա գի րնե ր , էթրնա դա տներ } 
կուսակցականներ- կամ ոչ կուսակցական 
երեւելիներ . 1915/f Պո լիսը որոշ չավւույ 
Օսմանեան կայսրութեան Հայերուն մրյ֊ 
շակութային մա յրա բաղա րն էր լ ինչպԼ" 
^1‘ֆւՒը ցարերու կայսր ութեադ հպա
տակ Հայերուն : ԺԲ~ • զ արուն կէս էն աս
դին հ այ դրականութիւնը երկու րեւե֊
ոով, նոբր լեզուին երկու բարբառներով 
զարգացած է , դէպի արտաքին աշխար
հը երկու բացուածքով. Եւբոպան ու քիու֊ 
օաստանը : Ամնեցած է քաղաքական եւ 
«գրական» երկու ուղղութիւն: Ա. աշ
խարհամարտին նա խօ րեա կին ոկկիդբ ս՛
՛՛ա ծ է նորարութեսմև հոլովոյթ մը եւ 
ըսյտնուած է մեծ բանաստեղծներու 
քայլ մը , ոմանք աքսորուած Ֆրան
՛՛տ- ասոնք վարչակարգի ազատակա- 
նտցոլմէն օդտո լելով կը հաստատուին 
Պոյիս : 1908 - 14 եռանդոտ դործունէ-
"ւթեան շրջան մրն է : Դրականութեան 
անիւը պա ր բե րականնե րո վ , հ րատարա 
կութ ի ւննե րով, դրավէճերով վերսկսած 
կ դառնալ, համիտեան սարսափներէն 
ևտք. Արտայայտութեան վերագտնուած 
"՛զատութիւնը թեւեր կու տայ նորու
թեան ծարաւի երիտասարդութեան մր:

(*) Գրութիւնը ազատ թարգմանու
թիւնն է Revue des deux mondes-h ՀՈԿ- 
^եմթերի թիլի՛ն մէջ լոյս տեսնող Գրիգոր 
"Խոոեանի ֆրանսերէն բնագրին; Թարգ- 
ւքանոլթիւնր* Ա- Թոթոյեան:

րականութիւն ուր վերադտնելի պիտի 
ըլլային հողին դոյները, դիծերը, խօս- 
քը * յատկապէս խօսքը որուն ան հ ազո լա - 
դէպօրէն իրաւունք ունեցած էր, գրա
քննութիւնը երկար ատեն արգիլած ըլլա
լու! այդ «այլուր»ին- ոգեկոչումը, հակա
ռակ միտքերու մէջ անոր մշտական ներ
կայութեան: Աակայն Մեհեան գրակա
նութիւնը կը մտածէ «դեղագիտութեան» 
կրօնքին եզրերով եւ ,լրութիւնը կը վե- 
րածէ սրբազանին- հետ յարաբերութեան 
մը:

Պատերազմին հռչակում ը ա ա կնո ւվր ա յ 
!լ \յնէ կացութիւնը : 1.915 ?/*արտէն սկրդ
ես, լ ցանկեր կը չրջին , Ապրիլի՛ն կը սկսին 
ձեր բա կա լութ ի սևն երը : Մ աա ւ֊ո րական ու֊
թիւկր աբսորուած է անատոլեան ճամ֊ 
րարներ\յ:\ ո ւ֊ր 1չ անհետանալ : Հազուադէպ 
են մահէն աղա՛տողները։ ՍՀևոնք են որ Ջ* 
էււսւ յեանփ ու 3 . Օշականի նման կը թաք֊ 
նուին : թուրք ոստիկսնութիւնը կը հա
լածէ դիրենք ու գրելու կարող չեն . Վիր- 
ապրիլր արգէն հսկայական գործ է որ կր 
խրէ ամբողջ ումն ու միտքը: Ամանք կր 
յաջողին կեղծ անցագրերով անցնի/ պուլ
կարս, կան սահմանը: Դրեչը, աղէտին փբ- 
կա յութիւն ը մտասեւեռում 'կը դառնայ 
իրենց : Ասայեան ապրած անդոհանքէն
անդամալուծուած կը թուի ել կը լքէ 
իր փախուստին պասրոլմը, խոյս տալու 
համար Կովկաո: Վերապրող գրողներէն 
ոչ ոք պիտի կրնայ գրեւ այն ինչ որ հարկ 

փորձառութիւնը» : Կա
րեւոր բաց ա ռո ւթ ի ւն մթն է Ե * Օտեան որ 
արգէն ճաշակած է 1895 - 1908/' աքսորին
տամանքը: Ապրելէ ետք տարագրութեան 
արհաւիրքը, մինչեւ Աոլրիոյ անապատ
ներուն խսրը t րա!] երէլնքին տակ փ.ըգ- 
լած այդ զոհարանին մէջ, ան կը յաջո
ղի վերապրիլ ու 1915£ե իսկ դրէ՛ առնել 
իլ, յուշերը, Անիծես,/ տարիներ խորա
գրով ! Պարզ ոճով , զերծ՝ լալկան ճոռո
մաբանութենէ որ նկատուած ամէնէն յա֊ 
ճախադէպ թերին է անմիջական ազդե- 
ցոլթեա՚ր տակ գրի առնուած այս կարգի 
վկա յո ւթի ւննե բու , դիտարկումի հեռա
ւորութեամբ օրթնակելի, գրութեան հե
ղինակը կը փորձէ փրկեչ ինչ որ կրնայ 
մարդկայինը ր՛ լա լ , լիովին- գիտակից ը- 
րածին իսկական գրաւս,րկին ■ ան էր 
պատմէ բնաջնջումի երկար հոչովոյթր 
որուն ներկայ գտնուած է:

Պատերազմի նախօրեակին կացութիւ
նը լարուած է , բայց ոչ անապըելի : Մր
րական մամուլը աւելի քան երբեք աչ
խոյմ է : Վարուման կը հրատարակէ եր
կու գլուխ ֊գործողները. Տեզփն սիրտը եւ 
Հեթանոս երդեր ՛■ Ա իամանթօ փառքի գա
գաթնակէտին է իր Աուրբ Մեսրոպով: 
Հոր հեթանոսական հոսանքը կը խումէ 
դիրերու աչխարհէն ներս , որպէս վերա
դարձ մը հին դարերուն, ծագումին եւ 
հայրերուն: Աննախընթաց է երեւոյթը
ուր գրական եռանդուն դրեթէ միատարր 
խումբ մը կը յայտնուի ու փառատենչ 
ծրագիր մը կը մշակէ : Կը "կսի հրա
տարակել Մեհեանը որուն ամպագոռ 
հանգանակը կ'առաջադրէ ճչղորոշ ծրա
գիր մը որ չի գոհանար էւրոպան կապ- 
կեչով: Ան չարտդբուած է Կ- Զարեանի 
ու 3- Օչականի կողմէ: Յետադա յին եր
կուքն ալ տարագրութենէն վերապրած, 
պիտի նախաձեռնեն ընդարձակածս, լա լ 
վիպերգութեան, մէկը Իտալիոյ, միւսը 
Երուսաղէմի մէջ, Մեհեանը կը ջատագո
վէ «համահայկական» դրականութիւն մը 
որուն յայտարար նպատակն է «քօղազեր֊ 
ծել հայկական ոգին» , ղա յն դուրս բերել 
մատնուած լռութենէն: խումբը կը հա
կադրուի աշխարհաքաղաքացիական հո
սանքին, ներկայացուած' ապագա յապա չ֊ 
տութեն կողմէ որուն սկզբունքները նըշ֊ 
ւած են երիտասարդ բանաստեղծ Հ - նա
զս, րեան ց ի «Թ- Մարինէթթի եւ ապագա
յապաշտութիւնը» գործին մէջ ու լայնօ-
բէն իւրացուած Կաբա Դարւիչի կողմէ
Լթիֆլիս) • աՀլւ տեսաբանն է «Հայկ, ա֊ 
պա գա յա պա շտո ւթե ան» Կովկասի մէջ-.
Մեհեանի դեղագիտական ծրագիրը l/ար
տա յա յտէ հայութիւնք ինքնակեդրոն գը- 
րականութեամբ մը օմտելսւ կամքը, զգ

Պարտուած կա յս րո ւթե ա/ր անձնատուու- 
թենէն ել դաշնակից զօրքերու Պոլիս 
մուտքէն ետք, 1919^, վերապրոզներու 
վերադարձը դադարի պահ մրն է միտին: 
Կհուզեն ապրի լ , պատմե/ , մոռնալ . Գր- 
րոդներր կը ջանան կրկին բանեցնել գի
րի մեքենան, ցոյց տալու համար թէ 
Գէպքը զիրենք ոչնչացուցած , ամլացու
ցած չէ : Բայց դադարը կարճատեւ կ\ր1֊ 
լայ: Բէմա ֊ական զօրքին սպառնալիքին 
առջեւ, 1922ին , անվերադարձ աքսորը կր 
սկսի գէպի Ֆրանսս, ու ԱՄՆ : Փախրս- 
տականներու եւ հալածականներու բազ
մութեան մէջ են բո շոր անոնք որոնք 
վերջացող այդ հայկական Պո փիսին մտա- 
լորականնեբն են : Կայ նտեւ երիտասարդ
ներու խումբ մը, հազիւ լիսէաւարտ , որ 
պիտի երթայ գրական ծրա գի րնե րու նա-

խաձեռնելու արտասահմանի մէջ որ տա
կաւին սփիւռք մը չփ նկատուիր: Հազ- 
լադէպ են անոնք որոնք կը փորձոլթն 
հա յրենագարձո ւթենէ , երբ Հայաստան
ինկած է համայնավարներու կրունկին 
տակ ու հոնկէ կը հեռանան ղեկավար 
դասն ու քաղաքական գէմքերը : Խոր-
հըր-դա յնա ցած Հայաստանի հանրապե
տութիւնը այչ րան պիտի չկարենայ 
՛ընել, քան կիրարկել խորհ. Միութեան 
Համայնավար կուսակցութեան գրական 
քաղաքականութիւնը որ մշակոյթի ու 
արուեստի մարզերուն միջամուխ ճնշող 
վարչակարգի մը բոլոր յատկանիշերը կր

կրէ-

ԱՔՍՈՐԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

Աշխարհագրականօրէն Հա լէպէն Լոս 
Անճըլրս հիմնականօ1րէն աղէտէն վերապ
րողներով կազմուած տյդ զաղութնևրուն 
մէջ ապաստան կր գտնէ այն ինչ որ տա
կաւին գրութիւն կբնայ կոչուիլ ! Աովի 
օրերու պերճանք մը: Հիմնա րկո ւթի ւնն եր 
չկան, ոչ ալ մամուլ, ո՛չ եկեղեցի , ոչ 
դպրոց . Կը խորհին արժանաւոր կետնքի 
մը հարկաւոր նուազադոյնը ունենալ:
Ի • գարու ՁՕտկան թուականներուն Մար֊ 
սէյլի, յետոյ Փարիզի մէջ «երէց»ներր 
քով քովի են երիտասարդներու, կամ 
«նոր» գրողներու հետ որոնք պատրաստ 
են մաքառե/ու «ծեր»երուն հետ զորս ի- 
րենց դմբա խտութեան պատասխանատու 
կը նկատեն : Հայրերուն գէմ ըմբոստու
թիւնը եւ ամբողջ մառանզութեան հար
ցադրումը նշանաբանի կս վերածուին : 
Փարիզի մէջ լոյս կը տեսեն բազմազան, 
այլ կարճատեւ բազմաթիւ պարբերա
կաններ . Զուարթնոց , Մ ենք , Մչտկոյթ *- 
Իսկական աւանկարտ մը կը ձեւաւորուի 
եւ կը նկատուի արձակիչը նոր գրականու
թեան մը արտասահմանի գաղութներուն 
մէջ որոնք յաճախ աւե,ի պահպանողական 
կեցուածք կՀորդեգրեն : Ընթերցողներու 
ղանդ ուածը բազմամարդ չէ, աւելի սակա
ւաթիւ՝ օրաթերթերու, ինչպէս «Յառա- 
ջ»ի ընթերցողներէն. բայց ան հմայիչ, 
այլ խաթարող համարուած օտար աշ
խարհի մը հետ բախումին ցնցումով կը 
յորդի գաղափարներով : U.JU երկդիմու
թիւնը կը յատկանշէ աքսորի ամբողջ գը֊ 
րականութիւնը որ կը բաղկանայ հիմնա
պէս վէպերէ, բանաստեղծական պատու
մէ եւ նորավէպերէ : Ն- Աարաֆեան եւ 
Բ- Թօփալեան գրեթէ բացառութիւն են: 
Ծաւալուն դործերու կը ձեռնարկուին: 
Շ. 'Շահնուրի Պատկերազարդ պատմու֊ 
թի՚ծ, "ՐՈւն ‘Եահսմնջ,, առանց
երգին կը նկատուի այգ սերունդին հան
գանակը. թէեւ սերունդս լայնաշունչ այլ 
վիպադիըներ ա, ոմնի : Զ ■ Որրունիի Հա
շուածները վեց հատորէ կազմուած է 
որոնք կ՚ընդգրկեն 1928^ հեղինակին 
մահուան տարթները (1980) ել կու տան 
Մարսէյյի աքսորեալնե բու կեանքը:

Ֆրանսահայ վէպը կը ձգտի մամանա
կակից աչխարհին, կեանքի պայմաննե
րուն, և արտասահմանի մէջ հաստատուած

(Շար-ր Դ* էջ)

Fonds A.R.A.M

mailto:jharatch%40aol.com


Էշ 2> Կիրակի, Հոկահմրեր 1, 2006 «8 ԱՌԱ Զ - ՄԻՏՀ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

iiriicpsthûPCDij m p & ս 

ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵԻ ԼԵՌՆԱՆԿԱՐ Զ ՈԻ ԹԻՒՆԸ

- ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ՄԸ -

ԼԵՌԸ ՏԵՍԱՐԱՆԷՆ ԱՆԴԻՆ

Աարեանի մօտ լեռն ան վարչութիւնը կը 
կիրարկոլի իր ա ս պ ա ր է զին բովանդակ 
տեւողութեան . Ասոր ըն թա ցքին ադ կը 
մշակէ պատկերմադ այլազան ձեւեր ո- 
րոնը քայլ կը պահեն իր մամ անա կա շրջա ֊ 
b ի գեղարուեստական երեւոյթներուն 
՛ոմանց հետ՝ տարբեր 'LUJJJ,^r ու մէջ տե֊ 
ղի ունեցող, էլրոպայէն մինչեւ Մեքսի֊ 
քա i ըստ էութեան առանց որ գործնականն 
կապեր ունենայ անոնց հետ , մանաւանդ 
խորհրդային վարդերու եւ երկաթէ վա
րագոյրին հաստատումով-. Այս զուգս։- 
հեոներուն բերմամբ ել որպէս յետա
դարձ ակնարկ , այմմ աւելի յստակ կը 
դառնայ Աարեա նՒ լե ռն ան կա ր չո ւթ ե ան 
բնութագրումը, որպէս այս մարզի նը- 
կար չական ուշագրաւ արտայայտութիւն֊ 
ներէն մէկը :

ճափոնցի 'Բացոլշիքա Հո քուղայ (1760 - 
1849) իր Ֆուճի լեռը ունէր, Ֆրանսա
ցի Փօլ Աէզան (1839 - 1906) Աէնթ-Հիը- 
թոլարը, Ա արեան' Արադածը եւ մանա
ւանդ Արարատը-, Եթէ Հո քուղայ ի համար 
Ֆուճին այլազան անկիճեներէ ել վայրե
րէ դիտուած էութիւն մըն է , իմացական֊ 
օրէն և բնազանց ական օր էն մեկնաբան ուած 
{յատկապէս անոր նոիրուած իր համ
բաւաւոր չարքին երեք գլուխգործոցները 
նկատի առած. - «Աեծ ալիքը 'թանակա
լայի Բացե րը» t «Փոթորիկը գագաթին 
վաքԸ» ել «Ֆուճի լեռը պայծառ օգին») , 
Աէզան կը միաձոլլէ իմացականն ու բնա֊ 
պաչտա կանր ՝ քայլ առ քայլ յառաջա - 
նալով դէպի բծա պա չտա կան նկարչու
թիւն , որմէ քայլ մը անգին վերացակա
նութիւնն է։ Ա արեան ի լեռնան վարչու
թիւնը այսպիսի ուղղութիւն մը պիտի որ֊ 
գեգրէ {սակայն աւելի զգայական ու քը- 
նարական քան թէ ի մա ց ա պաչ տ) , յան
գելով իր վերջին երեք պաստառներուն , 
«.Լեռնային րնան կար» ին (1969) , «Երկի
նին (1969) եւ «Հէքեաթ»ին (1971) :

Եթէ Ատրեանի առաջին շրջաններու եր
կերուն մէջ , Ւ • գարու առաջին ւոասնամ- 
եակին իրագործուած , լեռը ընդհանուր 
տեսարանին մաս կը կազմէ, ինչպէս որ֊ 

այլ աարր, յաջորդող ut ա րին եր ուն 
ան աստիճանաբար կը դաոնայ գլխաւոր 
բնանիլթ ՝ զօրաւոր ա ր տա յա յտ չա կսՀն՚ո ւ֊ 
թիւն 'ունեցող ՝ հակառակը պատկերներու 
փոքր չաւիերոլն , ինչպկս «հաղթնի լեռ֊
ներբան (1914) , «Գողթն (Տանակերտ}» 
(1914) ել «JJ ո ւ ր ր—իյ տ չի ապառումներ ր — 
Գողթդ » (1914) : Աակայն քայլ աո- քայԼ 
հեռանա լով ա րտա յա յտ չա կան նկար չու֊ 
թեան ռլմդնութենէն , Ա արեան կ՚որգեգ- 
րէ քնարական, իրապաշտութիւնն ու բնա֊ 
պա շտ ութ ի ւն ը—կի րա րկե լով ն կարե լա կերպ 
մը որ կը համախմբէ փադ Պ - Գ- Գորոյի
(1796 - 1875) եւ Լտուար Ատն է ի (1832 - 
1883) մածոլկային, թարմ, հիւթեղ եւ 
անմիջական բնոյթը, երբեմն ասոր տա
լով արտայայտչական շեշտ - երբ , Արա֊ 
գած լերան առընթեր , հետզհետ է Ար ա ֊ 
րատը կը դառնայ տիրական ներկայու
թիւն , իր եզակի կազմով ել զոյգ մեծ 
ու փոքր գագաթներով, որպէս հեռաւոր, 
անհասանեի էութիւն, երբ կարգ մը 
պաստառներու մէջ՝ հորիզոնական մի֊ 
ջանկեալ եւ երազային տարածք — միջող 

Արա րասէր կը բամն է առաջփն տեսա֊ 
դաշտի շօշափելի , նիւթեղէն տարրերէն , 
լերան ել իր , Ա արեան ի դէմ ը փռուած 
դա լտերուն մ իջել Լամպային» տարա֊ 
ծ ո ւթեան պատկերումով։ Ասով ինք կ'որ֊ 
դեդրէ հորիզոնական զուդահ եռութեան 
եւ յաԳորգականո ւթեան դրոյթը , լեոնե֊ 
րու դէմ յանդիմանութենէն ծնած՝ ինչ>֊ 
պէ ս նախապէս տեղի ունեցած էր 
քուայի , Աէզանի , զուիցեջրազի 3)ե րտի֊
նան Հոտ՛ ըրի (1853 — 1918) ել այլոց 
պարազա յին : Աակայն Ա արեանի մեկնա֊ 
բանութ իւնը ՝ որպէս տեսիլք՝ ամէնէն ա֊ 
ւելի թերեւս Հ՝ոալրրի մօտիկ է՝ թսկ իր 
արտայայտչական ոճով (Ւր առաջին յեռ֊ 
նանկարներուն յատուկ} , դերմանացի

Ա արեանի համար լեռը համոյթ մլղ, է 
խեչպէս Արադածը, իսկ Արարատի պա֊ 
բադային , հեռուն գս&ուող անմատչելի 
էութիւն մը, թէ՛ ա շխա ր հ ա գ ր ա կան օ ր էն 

թէ՛ որպէս խորհրդանիշ՝ որպէս վկայ 
պատմական՝ աւանդական ևւ հա յրենաս ի֊ 
բակլադ հազարամեակներու, պատմութեան 
խորհուրդը մարմնաւորող՝ տրուն մասին՝ 
որպէս տոչորուն հայրենասէր ՝ ինք չէր 
կրնար մտածե լ ել միամամանակ չապրիլ 
իր մողովուրդին դարաւոր ողբերգութիւն֊ 
ներուն վփչտն ո*~ տխրութիւնը։ Աակայն

ՄԱՍ

էրնսթ Լո ւտվիկ փ ի ր չնփրի (1880 - 1938) , 
ասոր հետ նոյնպէս բովսՀեգա կութ եան 
հանգիաութիւններ ցոյց տուող ։

Ա արեանի առաջփն շրջանէն իօկ, իր 
մօտ զուգահեռ կ՛ընթանան կամ կը միա֊ 
ձուլուին իրականը , անիրականը , երազա
յինը, բնականոնն ու մ տ ա կե ր տ ո լած ը , 
որպէս արտայայտութիւն' մարդկային 
վիճակին , իրականութեան և անրջայինին 
միջեւ տարուբերող, զանոնք համարվող։ 
Ասիկա տեղի կ՚ունենայ թէ՛ պատումի ու 
պատկերմադ ձեւով ել թէ' զուտ գեղա
գիտական : Տեսարանը մեկնաբանելու , վե
րա յղանա լու կամ ներկայացնելու գեղա
գիտական հոլովոյթը թելի մը նման 
կ՛անցնի իր կարգ մը գործերոլ ըևգմէ֊ 
Լէն ♦ Ւ^ Հոլէս «Արելաչոզ տեսարան»
(1923), «Կաքաւած» (1926) , «Արարատ
եան հովիտ» (1945) , «Հոկտեմբերը Երե
ւանի մէջ» (1961) , «Հայաստան» (1959) , 
«հոբամբերդէն գիտուած համայնապատ
կեր» (1959) մինչեւ իր վերջին երեք 
պաստառները, «Լեռնային բնանկար» 
(1969), «Երկիր» (1969) եւ «Հէքեաթ» 
(1971) , երբեմն հիմնուելով երանգա ւո ր 
շերտերու հորիզոնական «ծփանք»իդ վը֊ 
րայ, տարաեքամիջՈցին մէջ գորգերու 
նման յամեց ող։

Ա արեանի լեռնանկա ր չոլթիլեը յատուկ 
շունչ մը կը բերէ այս մարզին, իր թար֊ 
մոլթեամբ ել քևարականոլթեամբ , որ
պէ11 մեղմ զեփիւռ մը, լոյ սով ողողուած 
տեսարաններէն անցնող ։ Ասով ինք կը 
հակադրուի արեւմուտքցի եւ ռուս ար֊ 
ւէստագէտներոլ զգայական եւ գոյութե
նէս կան թանձրութեան, արտայայտելով 
վիճակ մը, կեանքի փիլիսոփայութիւն 
մը ել ըմբռնում մը , ուր ողբեր գութ են է 
անգին ել ասոր հակադրուող, կա յ նաեւ 
ՒՒնՂԲԿ լաւատեսութիւնը, ողբերգակա
նը հակակշռող, զայն յաղթահարող։

Գոյութիւն ունի այլ զուգահեռ մը եւս , 
այս անգամ Ա արեանի պատկերման և վե
րա ց ապա շտ ութեան առաջնորդներէն Բա֊ 
զփմիր Աա լելի չի (1878 - 1935) վերջին 
շրջանին միջեւ, ասոր պատկերային 
կարչութիւն վերադարձէն ետք ։ Ասիկա 
կը կայանայ բնութիւնը նկա ր չա կանօ ր էն 
մեկնաբանելու գունային յղացքին մէջ, 
^ՒիյՒն լուծում մը որդեգրելով իրապաշ
տութեան եւ վերացականութեան մի- 
ջել. իման երեւոյթ մը կը պարզուի երր 
աչքի առջեւ ունենանք Ատրեանի այն 
պաստառները , ինչպէս «Լեռներ _ Հա
յաստան» (1923) , «Ար ելա շող տեսարան» 
(1923) , «Միջօրէի անդորր» (1924) , «Եա֊ 
բալան» (1926) , որոնց մէջ արտերը դար
ձած են գունաւոր «կարպետ»ներ ։ ի ոյնը 
տեգի կ՚ունենայ Մալելիչի վերջին շրջա
նի դործերուն մէջ {Ա արեանի երկնում- 
ներէն քանի մը տարի ետք) , ա յն տար
բերութեամբ որ Մալելիչ երկրաչափա

կան ձեւերու յղացքէն կ՚անցընէ ամբողջ 
տեսարանը ել կերպարները, զանոնք վե
րածելով զուտ ձեւո յթներու ել ծաւալնե
րու, կատարելով եզրայանդում մը զոր 
Ա արեան լման չի կիրարկեր ։ Իր մօտ ա֊ 
սիկա երեւան պիտի գայ քանի մը տաս֊ 
նամեակ յետոյ, «Երկիր»ով, որ արդա֊ 
"Ւքը Է.Բ հանդիսանա յ դանդաղ հո/ովոյ֊ 
թի որուն մէջ հ աւանս,բաիրենց
դերը ունջւն խորհրդային վարչակարգի 
քաղաքական եւ արտայայտութեան եր֊ 
կտրատել սեղմումները։

Արարատը պատկերող Ա ա րեանի դո րծե֊ 
րուն մէջ ոչ մէկ նշոյլ կայ ասկէ։ Իր 
գլխաւոր մտահոգութիւնը նկարչական 
ըլլալովդ ինք տեսարան մը կը նկարէ եւ 
ոչ թէ պատում մը։ Ասոնք չեն արտա֊ 
յայտեր այն խ ռովքը՝ մտածումներն ու 
յՈյԳ^*Րը *£nru Ւ^ք կրնայ ունեցած ել ապ֊ 
րած ըլլալ զանոնք նկարելու պահուն 5 
ինչ որ հ ա կառակը կը հաստատէ ա յ^ մօ֊ 
աեցումին որ կը համարի թէ արուեստի 
դործ մը անպայման անոնց հայելին է։ 
Ատրեանի համար նկա ր ուածը տեսարան 
մ ըն է , անկէ տ պա ւո ր ո ւած ել սակա ին 
անկէ անդին երթալով՝ զայն կը բաբե֊ 
փոխէ ՝ կը վերա յղանայ՝ ստեղծելու հա֊ 
մար քնարական պահ մը՝ գեղեցկութեան 
եւ ցնծութեան տաղ մը՝ մշտանորոգ։ Ար֊ 
տա յայտուած կարդ մը կարծիքներէն ան֊ 
դին՝ ի*եք ներքնապէս համոզուած է որ 
արուեստագէտին տաղանդը ել հանճարը՝ 
ինչպէս ել գործին ձեռք բերած նուա֊ 
ճումը կամ ա րձանադրած ձախողանքը 
անկախ են հա յրենաս իր ութենէն ։ Ասոր 
համար ՝ ի [*ա*1 առեալ մեզի ծանօթ մե֊ 
ծ ածա լա լ միակ ել անփայլ հ,տուրք»է մը
(1933// «Կ արմ իր թանա կին հ ա յկա կան

Գրեց'

ԱԼեՔՍԱՆ ՊԷՐԷՃՒՔԼեԱՆ

**

գումարտակիդ երթը»ն} ՝ իրմէ քաղա֊ 
քա կան ՝ ընկերային ՝ պատգամ ային պատ֊ 
մողական կամ քարոզչական յանձնառու 
գործեր չկան կամ քիչ՝ եթէ այդ
պէս համար՛ուին Հայաստանը ներ կա յա֊ 
ցընող իր կարւյ. համադրումները. *իո֊ 
յութիւն ունի մ եծածա լա չ ա յչ պաստառ 
մը՝ 1945// «Ծ* աղփ, էլներ այն Հայերուն ո֊ 
րոնք Համաշխարհային Երկրո րգ Պատե
րազմիդ կռո լեց ան» ը , ծաղիկներ ել պը֊ 
տուզներ պատկերող, որ գեղեցիկ ան
չար J- բնութիւն մ ըդ է իր բազմաթիւ նը- 
կարածներուն նման, որուն միայդ խո
րագիրն է որ ուղղակի ակնա րկութիմե 

պատերազմ ի ողբերգութեան ։ Ա ար
եան դաղափա րա խօսռւթեադ ել վարդա
պետութեան նկարիչ չէ այլ զգա յնու֊ 
թիւններու , պարզութեան , համեստ բայց 
ջերմ իրականութեան, իր բնապաշտու֊ 
թեամբ ել բնո լթ ենա պա շտո ւթեամր կեդ- 
րոնանալով գիւղական կամ գիւղատիպ 
տեսարաններու վրայ, քան թէ քաղաքա
յին ։ Հետեւաբար իր դրժումը ապագա
յապաշտութեան 8, շարմում մը մեքե
նան, ճա րտա րա րուեստը ել }>• գարու 
արագընթացութիւնը փառաբանոզ , հաշա 
է Ւբ խա ռԼրո ւած քին ։

Եթէ բովէ քով դիտենք Ա արեանի լեռ
նանկար չո ւթենէն որոշ նկարներոլ դրա. 
ւած շարք մը, ականատես կ՚ըլլանք հոլո- 
վոյխի փը որ անոր սկզբնական հանգրուա
նէն կը յա ռաջան այ մինչեւ իր վեր ջին ե֊ 
րեք պաստառները, ր է' խորհրգա֊ 
պա շտո ւթեն էդ ել բնապա շտ ո լթ են էն դէ ֊ 
պի գրեթէ վերացականութիւն ընթացող 
ուղղութիւն մը։ Ասիկա, հակառակ որ իր 
ամ բողջա կանո ւթե անը մէջ հեռուէն եր֊ 
ևար յապաղումով կ՚արձագանդէ ի. գա
րու սկզբնակադ շրջանի նկարչական իրա֊ 
դարձութիւնն երուն , այսուհանդերձ կը
մնայ օրինակելի պարագայ մը ել փոր֊ 
ձառոլթիւն մը, որոնք ց„յց կոլ տան 
Աարեանի ճկունութիւնը դուրս գալու 
խորհրդային արուեստը յատկանշող միօ
րինակ եւ տեղքայլող ի րա պա շտո ւթենէն , 
ծանր կանոնապաշտութեան վերածուած . 
Այս իմաստով, իր վերջին երեք պաս
տառներու , «Լեռնային րնան կար» ին ,
«Երկիր»ին եւ «Հէքեւսթ»ին պարագան 
յաւելեալ հետաքրքրութիւն կը յառա֊ 
ջտցնէ , անոնց իրականացման տուն տուող 
պատճաոներոլդ գծով։ Ա արեան ինչո՞ւ 
ել ի՞նչ ըմբռնումէ կամ միտում է մեկնէ֊

լով զանոնք յղացած է , բան մը ,որ ոէ 
բեէ-ս պիտի չկարենար անոնց երկնՀՀ 
օրինակ տասը տարի առաջ իրսպ,, 
Պատճառները քաղաքական ել , Լ 
ւեստական կրնան '.ըլլալ յ

քաղաքականը նկատի առած, նշենք a՛ 
պաղ պատերազմին յս^որդէց 
եական ձիլնհալը, երր խորհրդի ' 
խարհը սկսաւ դանգազօրէն Հ
գուրսի աշխարհին , մինչ ներքին ճաՀ 
աի վրայ , հակառակ պաշտօնական Լ ֊ 
դեըքին , քայլ առ քայլ աւելի թսյլաԼ 
գիրքորռշռւմ ց ռ ւց աբե ր „ լէց աւ_ ,
ւեստական կարգ մը արտայայտոլթՀ 
ներու նկատմամբ , ինչպէ,, շա.իս,լո 
գիականռւթեան , ափԱքան որ 
բացռւեցալ Արգի Արուեստի Թանգս, 
նը, շրջանի մր ընթացքին երր երիտա_ 
սարդ նկարիչներ այլազան ոճեր „ Լ 
րեց ին, երրեմն վերացականն ոլ իրակա_ 
\ը իրարու ձուլող , մինչ գ„լր„ի ս,շ[ս։ 
հին յատուկ արուեստին նուիրոյ հ 
րտաաըակոլթիլններսլ մ ի ջո ց լ ան^ 
ծանօթացան Ի- դարոլ իրերս. յաջ,Հ

յառաջապահ դպրոցներուն ։ Ա,Արեան ա. 
կանա,ռես եղաւ այս զարգացումներու’,, 
որոնք հաւանաբար իրեն յ ի շէ լ
իր երիտասարդական խանդոտ աարինե. 
րր, ինչ որ կրնայ իր մէջ հետաքրքրէ 
թիւն մը արթնցուցած ը.լալ այդ շրջանի 
նկարչական նուաճումներուն նէլաա. 
մամբ , որոնք աշխարհի մէջ արդէն

էին դեղարուեստական մեծաց ս ի, 
յաղթ տնակներ ■ Ջ ենք դիտե ր թէ իր 
կոդմէ այս յետադարձ ակնարկը իր մէի 
ափսոսանք յառաջացուցած կամ իր ,սր 
քէն արցունքներ խլած ըլլա յ , ինչպէս Ա. 
րամ խաչատրեանի պարադային, ողբա, 
լով այն չիրականացած նորարար երկերը 
զորս կրնար յօրինել, եթէ իր երիտա
սարդական գո րծե ր ո ւ շունչով չարունա- 
կէր ս տ եղծա դո րծե լ։ Կ ը թոլի թէ „չ, 
քանի որ Ա արեանի վ երիին երեք պաս
տառները ցոյց կու տան իր նոր խան. 
փը, որպէս վերջին վերանո րոդ ցոլք մը. 
թարմ , խոհական ել խորհրդաւոր :

Առաջվւնը, «Լեռնային բնանկար», կը 
սլա տկե ր է ա նրջ ա կադ մղձ աւանջա յխւ 
շունչով պատուած տեսարան ^ը ՝ Ար էր 
խորհրդաւոր ութեամր եւ ամայութեամբ 
ո զր ե ր ւլ,ա կան տարազ մը կը տարածէ ա֊ 
նոր վրայ՝ ^լաք^՜էք մօտալուտ մահուան 
ակնարկէ ՝ ՛մթնշաղային էր մթնոլորտով։ 
Ղքկարվւ վերի կեդրոնին՝ ձմրադ սպիտակ 
արեւը ՝ բրգաձեւ լերան գագաթի ետին 
(էեռը որ տարածք — ձվջուրը կր փակէ որ
պէս պա տո լար ՝ տիրող հ ոդեվիճակը ա- 
լեէի չի չ դարձնող} ՝ իր վերջին շողե- 
րը կ^ ա րձա կէ նախքան որ խա ւա ր ը պա֊ 
տէ ամէն ին չ ՝ ձախ կողմէն դէսլի աջ տա֊ 
րածո ւող՝ շեշտ ուած' լոյսի աղբիւրիկ 
kba ա յն մութ հատուածով՝ որպէս մուղ 
ամպ մը որ իր սրածայր եզրով թէ՛ էոյ~ 
սին արյյփւըը 3nJ!J կա֊ տայ՝ արեւը՝ եւ
թէ՛ չերան գագաթը : Դէպի աջ րռղղԸ~ 
Լ-ող այս շարմում էն է որ կը ծագի տպա
ւորութիւնը թէ մութն է յառաջացողը՝ 
մինչ լե րան բարձր՛ութեան կարմիր
կէտ մը կը յա յտնէ տակաւին
կայծը ՝ իրրեւ թէ ան տակաւին անմար 
կեանքը խորհրդանշէ :

Եր կթեքի ամպին ցոյց տուող ուղղա֊- 
թիւնը աւելփ շեշտակի կերպով կը կրքՆ 
ն՛ուի լեռէն վա ր գտնուող րարձրաւան- 
դակներուն ել հ,լփճ»եր ո ւն երկա րաս լար 
ուղղումիդ է> ոԱ հորիզոնական կեր
պով կ'արձագանգուի պաստառի բովան
դակ տա ր ածք ին ՝ զարկ տալով խաւարի 
տա րած մ ան վիճակին ՝ մինչ կոր եզրերով 
հա՛տուածները մեր ուշադրութիւնը վա" 
րէն վեր կրկին կը] կեդրոնա ցնեն նկարի 

վերի կեդրոնին վրաJ ՝ nL[* իրա[,ու 
հանդիպին խաւարը՝ լոյսր\ եւ լերան գա
գաթը՝ լեռը անսասան ՝ այստեղ թերեւս 
նաեւ մարդ խորհրդանշող՝ կեանքին 
անէութեան միջել կանգնած ՝ որ պիտէ 
չա բո ւն ա կէ գո յատեւե լ ՝ ինչպէս ա րուես 
տ տգէտը իր գործով՝ նոյնիսկ երբ խաւա
րը պատէ ամէն : ^սկ աեսարանի աա
րածք — միջոցին նկարի սահմանէն աւելի 
ընդարձակ \ըլլալու դիտողին զղայ^ս1- 
թիւնը յա տկա պէս կու գայ այն իրողոԼ'՛ 
թենէն որ ՝ ձախէն երկարող բարձրա

Լանդակները շարունակութիւնն են պաս 
տառի սահմ անէն դուրս գտնուող տԱէ 
րածքի մը՝ ինչպէս լերան վրայ է^կ1” 
ս տ ո ւե րն երը ՝ աջ կո զմէն գուրո 
ւող այլ բարձունքներու կողմէ նեաուա

<ձԼեոնային բնանկա ր»Ւն խ"րՀ1՚Դս,լ"^
րութիւնը ա րդիւնք է նաեւ այն իք^Ղ- 
թեան որ իր մէջ լոյսի երկու աղբիԼ^ ^ 
կ\ը գործեն ՝ ինչ որ ա՚ւ ելէ կբ շեշտէ 
ն ո լորտին ա ն ի րական՝ գերբնական ոԼ
խոհական բնոյթը։ Մէկը լերան գաղԱ1լ
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ետէն գտնուող կապոյտով շրջապատուած 
ցուրտ արեւն է , մէւսը այն գեղնաւուն , 
մ այրս, մուսա, յէն ջերմ լոյոը որ պաստա
ռէ աջ կողմ էն կու գայ. երկ,„լ„,թէան 
պարագայ մը որ ամա յէ այս տեսարանէն 
ողբերդա կանո ւթէ ւնը կը զօրացնէ, մէկը 
ըլլալով ամպէ թանձր վարագոյրով 
ծածկուելփք արեւուն է րական լո յսը , J'/,,֊ 
սը այն լոյոը որ Սա րեան էր ներաշխար
հն մէ£ ոձէէ , որ չուզեր տեղէ տալ խու
մով խաւարէն դէմ : «Առաւօտը Ս թալրէ֊ 
նոյէ ‘քէջ»էն ել «.Ցայգս,յէն տեսարան»էն 
է վեր, Աա րեան երբեք նման ուզզակէ 
ակնարկոլթէլն մը չէր ըրած ողբերգու
թեան։ «Լեռնայէն րնակար»„վ նկարէչը 
էրրել թէ կեանքէ փակագէծը գոցէ,

մեծէ հակադրումէ գաղափարէն ծնած, 
մէնչ Ւր Լե,Լակէ դՒրր՚՚վ յաւելեալ ուղ֊ 
զոլթէւն մը կը հաստատէ նկարէն ներս , 

կարգէն ասոր սահմանները [ընդլայ
նող ել, նոյն ատեն, պաստառէն գրեթէ 
մէջտեղը գտնուող ճերմակ «ամպ - կըղ֊ 
ղէ»էն վրայ մեր նայուածքէն կեդրոնա- 
ցումը կը բերէ գէպէ վ տր ոլ. անկէ ղէ֊ 
պէ ձախ անկէւնը , հոն երեւցոզ գրեթէ 
աննշմար հորիզոնական ճերմակ «բէծ»է 
մը մէջոց ալ, „ը մեղմօրէն էրեն կ'ար
ձագանգէ . Այս ուղղումը կը հ ա կագ բոլի 

ընթացող րխդհանուր կշո-ոյթթե y 
վարէ աջ անկէւնէ «լէճ»էն մէջ յառա֊ 
ջացած- «ցամաք»ով շեշտ ո լած ։ Այսպէս , 
այս նկարը էր պարզ երեւոյթով հան-

ստոյէկեան էմասաոլթեամբ սպասէ վախ- ղերձ, կը պարփակէ հարուստ կառոյց ել 
'՛ անէ, ո ւս ափե լէ ո ւթէ լնը դէ- կշռոյթ որոնք կը ճոխացնեն նկարէն գոր-

ծած տպալորութիւնը î
ճերմակի կողքին ՝ «Երկիր)ին մէջ ճեր֊ 

մա կով շաղա խուած մեղմ գոյներու աս֊ 
տ իճանաւո րում ը քնարական Հ_գաԸչ 41/? 
տարածէ բովանդակ տեսաբանին վրայ՝ 
համատարած լռութեամբ պատուած i Կէ- 
Ղի}- ա[՚^լ\ր որուն տար չոJ"\P\ ողողած էր 
Սարեանի անցեալի նկարներ էն շատեր՝ 
այստեղ փ ո իյ ա ր ին ո ւած է մառախուղային 
LnJun4_y տարածութեան մը մէջ՝ ուր թե֊ 
թեւութեան եւ առկա խո ւած ո ւթեան £\զ- 
դտ յնո ւթի ւնը կը յա յանէ դերագո յն աղտ֊ 
տ ո ւթեան ձգտումը ՝ որպէս թէ ամէն բա֊ 
նէ անջատուած ել զա յն ապրողի վիճակը 
յատկանշէ ՝ զո ր Ստրեան կը թուի ն\ո\ւա֊ 
ճած 'րդ քա / իր կեանրի վերջալոյսին։

ճանին ե անոր ա\ 
մա գրաւէ t

Այս խւգհտնոԼր հոգեվէճակէն մէջ, 
կարմէր «կայծ»ը, լերան «ճւսկատ»էն , կը 
զգենու մէկէ տլելէ գեր. - որպէս կէզյս. 
կէտ. որպէս շաղկապ' լերան գագաթէն 
վրայ կեդրոնացած մեր ուշադրոլթէլէը 
գէպէ վար տանելու ել մէւս մասերուն 
տարածելու . որպէս համեմատս, կանոլ֊ 
թէւն' որով լեռը աւելէ ծաւալ կը ստա
նայ այս կարմէր կէտէն հետ հակադ
րութեան խազէն, էնչպէս նկարէն մէւս 
մասերը-. Նոյնքան ուշագրաւ է Ա արեա
նի այստեղ է գործ դրած զուսպ երանգա
ւորումը, որ կը կա յանայ մէայն հէմնա֊ 
կան երեք գոյներու {կարմէր, կապոյտ, 
Գե1_Ւն) կիրարկման մէջ, որոնց կ՛՛ընկե
րանան ճերմակն ոլ սեւը, լոյս էն ու մու
թէն հա կադր ո ւթ է ւե ը զօրացնելու հա
մար, հետեւաբար' ողբերգական ել ա֊ 
ռեղծուածայէն մթնոլորտէն . Այստեղ 
անգամ մը եւս երեւան կոլ գայ դոյն է 
արտայայտութեան նկարէչէն մեծ հըմ ֊ 
տոլթէւնը, երբ մէակ «կէտ»ով մը կար
ծիքէն կոլ աայ առաւելագոյն արտա- 
յայտոլթէլն , թէ՛ որպէս երանգ, թէ՛ որ. 
պէս զգայութիւն եւ թէ՛ որպէս էմ աստ յ

«Երկէր»ով, լոյոը կրկէն կ'ողողէ հա
մայն տեսարանը, իբրեւ թէ խաւար գի
շերին յաջորգած ըլլայ լուսաւոր ցերեկը : 
Ասիկա այն լաւատես լոյսն է Ոը յատուկ 
է Սարեանի բովանդակ վարքէն, որոնց
մէ «Երեկոյ - Արարատ»ը (1958) ել «Նո- 
րամբերդէն գիտուած համ ա յնապա տ կեր» ը 
(1959) , , ՛ո՛րոնց վեր ականաց ած տարբե
րակը կը թուփ ըլլալ «Երկէր»ը : Յստակ 
յաջորդականութիւն մը գոյութիւն ունէ 
այս երեք պաստառներուն ել «Լեռնային 
բնանկար»էն միջել, որոնցմով նկարէ 
նկար Ս արեան կը հասնի եզրայանզէչ 
րիւրեղացման նկարագրական ենթանէլ- 
թէն գրեթէ լրիւ ջնջումով։ Ասով, «Երե֊ 
կոյ - Արարատ» է եւ «Նորամբերդէն գէտ֊ 
ւած համ այնապատկերէ»է րնդարձակ 
տարածք - միջոցը գէպէ հորիզոնը բաց֊ 
Լոզ (որ կրկէն կը կծկուէր «լեռնային 
րնանկար»էն մէջ, դառնալով պիրկ, ու֊ 
մական և սպառնական) , «Երկէր»"վ աւե֊ 
ւ1՚ կ^^գլայնէ և ա լիրա ւոր շերտաւձո րում ֊

Եթէ
կէր»էն

***
(Լեռնային բնանկար^ին ել «Եր֊ 

մէջ նե րկա յա ցաւած աշխարհը
իրականն է կամ անոր անրջատիպ տար֊ 
բերակը ՝ Ստ ր եան ի կողմկ յղացուած {հա֊ 
կա ռակ եր կր ո րդի կէս վերա g ականաց֊ 
ման՝ դառնալով իր ամէնէն թե չադրա֊ 
կան դործզՀ) ՝ «Հէքեաթ»էն մէջ զո ւտ ե֊ 
բազայինն է՝ անիրականը՝ ինչպէս դա֊ 
րասկզբեան իր կարդ մը ջրանկարներուն 
մէջ՝ հէքեա թային աշխարհ մ\ը պատկե֊ 
բող :

իր ույս վ երջ ին իւղանկարով Ա արեան 
յետադարձ նկարչական ակնարկ մը կ\բ 
նետէ իր երիտասարդական խանդոտ տա֊ 
ր իներուն վրայ՝ երր կեանքին մէջ տա֊ 
կալին ամ էն յա յտնաբերելի էր . Ասով
անցեալն ու ներկան կ\րւ գտնուին նոյն կէ֊ 
տին՝ իբրեւ թէ մ ամանակը կանդ առած 
ԸԼԼայ * Այսպէս y պարադային անծանօթ 
դիտորդ մ\ը երբեք պիտի չկարենայ ըսել 
թէ ^Հէքեաթը) նկարողը իննս ո ւնամեա յ 
ալեհեր մ\րխ է y նկատի առած այն կորովն
<ու վառ զգայնութիւն ը ո րոնք անւ ր մէջ

ներով
սւրզհետէ խամրող, անհունի զգայնոլ- 
թէմեը կը յա ռաջա ցն է , որպէս անջրպե֊ 
ատկան անծայրածիր տարածք՝ աննա֊ 
իրն թաց երեւո յթ մը դաոնա լով Աար֊ 
եանէ բովանդակ վարքէն մէջ, է բրել թէ 

•£ արդէն իսկ անհունին մէջ գտնո լ ի ml 

‘'"ն սաւառնէ ։ Իրօք, տեսա րան ը սաւառ֊ 
ողի աչքով դիտուած ըլլալու տպաւո ֊ 

եո ւթի ւնը կը յա ռաջա ցնէ ՝ երբ վարի ա շ֊ 
իարհին մանր ամասնո ւթիւնները կը չքա֊ 

ո լ ամէն ինչ կը դաոնա յ բիծ եւ 
խբտ ՝ երր ամպի եւ մշուշի պատառներ 
^մ ասրրածոլթիւններ հ ամ ա յն ա պա տ կե ֊

’ Ղ:էսւէ անորոշ հորիզոնը հե

է՛էն մասեր կը ծ. յծկեն՝ ուր սահմ ան,ո

կը տիրեն։ Աակայն՝ իր նկարիչի կեան֊ 
քին երկու ծա յ ր ամ ա ս ե ր ո ւն պատկանող 
գործերը դիտելով ել իրարու բաղդատե֊ 
լով y ի յայտ կու դայ նկարչական ա յն 
հասունութիւն ը եւ լիութիւնը որուն 
Ա արեան յանգած է իր կեանքի աւարտին։

«Հէքեաթ)ը այլաբանական նկար մրն 
է y իր կարգին հիմնական երեք գոյներով 
{կարմիր՝ կապոյտ ՝ դեղինք եւ անոնց 
լրացուցիչներով {նարնջագոյն ՝ կանաչ՝ 
մանիշակագոյն) իրագործուած ՝ ինչ որ 
լյոյց կու տայ Ա արեանի մեծ հմտութիւնը 
ամենասեղմ միջոցով ձեռք բերելու առա֊ 
ւելա գոյն արտայայտութիւն ՝ վերացա֊ 
կանն ու նկարագրականը համախմբող։ 
Գունային յա ր ա բե ր ո ւթի ւննե ր ը ՝ հորիզո֊ 
նական կոր գիծը՝ որպէս «լճափ) ՝ խո֊ 
ր ո ւթ իւն կոլ տան տեսարանին $ որ աւելի 
ևր\ չքշտուի վարի ձախ անկիւն ի մութ 
«լճափ)ով ՝ որ դէպի միջոցին խորը կը 
հրէ իրմէ վեր գտնուող մասը։ Պ*սհը տ֊ 
ն ի րական Հ) անրջային ՝ որ կը համատե
ղէ գիշերն ու ցերեկը։ *Լյկարի կեդրոնին 

Հատուա֊^ի^րին ել երկրին միջեւ կը չքանայ ՝ կը գտնուի ամ ենա վե ր ա g ա կան հ 
լր րսծմանոլմները լիճերուն ՝ դաշտերուն ծը՝ կոր եզրերով ձեւերու համախմբում
Լ փոներուն միջել կ* աղօտին կամ կ^ան֊ մը՝ որ իրարմէ կը րամն է ձախին գիչ^՚րր
սլանան ՝ ուր երկինքն ու անոր ցոլա֊ 

լիճերուն մէջ կը դաոնան անճըշ֊ 
'ե Pnչելի ՝ կէս իրական եւ կէս վերա֊ 
3 Հան պատկեր մը յառաջացնելով՝ ինչ֊ 

'ձուրլիոնիսի բնութենական երեւոյթ֊ 
Հերայղացող երկերը։

^րկիր^ին մէջ Ա արեան կը կրկնէ հա֊

ԳՍական այն հնարքը զոր կիրարկած 
f Վեռնայէն բնանա ր»էն մէջ, աս"ր

իր լուսնի մահիկով եւ աջին ցերեկը՛ իր 
արեւով ՝ թռչող կերպարով խորհրդանրշ֊ 
ւած ՝ ինչպէս նկարիչը ինք յայտնած է 10 î 
Ան իբրեւ թէ նկարէն դուրս չուելու ւթի ֊ 
ճակին մէջ գտնուի ՝ ինչպէս ձախի շու֊ 
նը՝ արուեստագէտին սկզբնական չբխ- 
նի նկարներուն կա րեւո ր դերակատա րնե֊ 
րէն մէկը։

Համադրական իմաստով՝ Սարեան
ճլր1ր^ր Հա/!Ւ ՜ կՒգա1լէտրլ փոխարէնելով «հէքեաթէն մէջ որգեգրած է ան կէ ւնն և֊ 

րձակ փոքր քառանկէւնով մը։ Ասէկա րու. «ռազմավարութէւն»ը։ Վերը, երկ
մէջ վար կփջնէ ու կը հանգ- ծաղրերուն, լուսէնն ու արեւը, էսկ վա-

րրլ-, «լճափ»էն վրայ, ամ այէ տե֊ րը հ.լճափ»ն ու անոր դէմաց է կողմը
մէջ վերէն տուած երգէքէ մը գտնուող մեծ օղակը, կարծէք ընդլայնող 

Ան, էր յսաակ եզրերով, երկու կոհակ մը ըլլայ ել նոյն ատեն տէեզերա- 
ա^աԳրութէլ.ն կը ստեղծէ.- մէկգր կըշ- կան շրջագարձայէն ել եղանակներու յա-

^՞՚-թայէն , կոհակայէն երկար գէծերո՚լ ջՈ րդա կան ութ է ւնը խորհրդանշէ : Սձ> ,
^Հռոյթ[,ն մէօրէնակ դառնալու վտանգը պարփակող էր երեւոյթով, շրջադարձս,֊ 

Յ^սղ՝ իսկ միւս\ը համեմատական ՝ յէն ույդ կչո-ոյթը կը ներմուծէ պաստա֊ 
չ"թկարէն ներս կը զօրանա յ տարածք- ռէն ներս, էրա րու ա ոփն չե լով թէ՛ ան֊ 
չւոտէն ընդարձակութեան ղդայնութէլ- կէւննեբոլ դերակատարները եւ թէ՛ , էր

(Ւ վա
ԱԱյ
նման

ցատքելու շարմումէն, շարմումէ զգայ- 
նոլթէլնը յառաջացնելով նաև նկարէ վա
րէ աջ անկէւնը։ Մէամամանակ ան շեղա
կէ անտեսանելէ գէծով էրարոլ կը կապէ 
նկարէն վե ր է ձախ ել վարէ աջ անկէւն- 
"եերը, մէնչ նոյնը տեղէ կ՚ունենայ հա
կառակ զոյգ անկէւններուն մէջել , թըռ- 
չող «պարէկ»էն գէպէ մութ «լճափ»ը էջ. 
նող : «Պարէկ»ը և շունը գէպէ դուրս ուղ֊ 
զոլելով, կարծէք էրենց հետ պէտէ աա- 
նէն գէչերուան «վարագոյր»ը ել լոյսն ու 
գոյնը պէտէ տէր են ամէն կողմ։ Շունը 
տեսարանէ կեդրոնէն մարմէն կ՚առնէ 
որպէս վերացական ձեւոյթ, մէնչ կեր
պարանք կը ստանայ նկարէն գուբս ցատ
քելու պահուն, որով Ս արեան թերեւս 
կ՚ակնարկէ արարչութեան , կեդրոնա
կան րջյ՚խ՚երէն ծագող անձեւ մարմինով 
n[t յ^տոյ կերպարանք կը ստանա յ եւ կը 
նետ ուի բնութեան ՝ կեանքին եւ ան յայ֊ 
"քէն մէջ : Այս պաստառով նկարիչը խոբ֊ 
հըրգապաշտ էր վերջէն երկը կ՚էրագոր- 
ծէ եւ այլաբանական թերեւս էր ա մէ
նէն բազմէմաստ պատկերումը, տէեզե֊ 
րական խորհուրդը արծարծող , էնփպէս 
եւ յարատեւ սկզբնաւորումէ գաղափարը, 
ուր խաւարն ու լոյսը անվերջ էրարոլ կզ, 
յաջորդէն ու կեանքը կը թաւալէ էր 
կրկնուող խէնգով ել ողբերգո ւթէ ւննե֊
րով ••

Ըստ Հ՚որըս Ուալփոյէ (1717 - 1797) , 
«Կեանքը կատակերգոլթիլը մըն է մտա
ծողներուն համար յՈղրերգոլր-իլկ մը’ 
զգացողներուն» 11 : Այս երկ ու բեւեոնե֊
րոմն միջել ո0 լր կը գտնուի Ա արեանի ա շ֊ 
խարհահա յեացքը։ իր բովանդակ վար֊ 
ըէն եւ անոր մ էջ տիրող լո յս էն դատած ՝ 
հոն գրեթէ լրիէ- կերպով լաւատեսու֊ 
թի ւնն է որ կը տի րէ՝ հակառակ կեանքէ 
ողբերգական երեսէն , անա րդա ր ո լթ է ւն- 
ներուն եւ անհ ե թ ե թո ւթ է ւնն ե րո ւն , ո- 
րոնց ականատես եղաւ էր երկար կեանքէ 
լն թաց քէն ։

Լմերեւս լա ւա տ ես ո ւթ է ւնն էր պատգա
մը զոր Սարեան կ՚ոլզէր թողուլ որպէս 
աւանդ, բնութեան սէրով համակուած , 
քանէ որ բն ո ւթ է լն ը , էնչպէս էն ք կը 
յա յանէ, «ամէնոլրեք միշտ գեղեցիկ է 
եւ րիւրեղեայ» 12, ուր «իւրաքանչիւր 0- 
րր տօն մրն է» 13, որովհետեւ «Կայնր ա- 
մէն ինչ է. հրաշա,իք մը ; Ան պէտք է 
կեանքի էութեան լքեր հասկացողութիւնը 
արտայայտէ» 14 ։ Այսէնքն Ամէնօրեայ «տօ- 
Հւ»էն։ Ասոր համար է որ Լուէ Արա կոն 
(1897—1982) Սարեանը կը նկատէ «երջան
կութեան նկարիչ մի» B :

Ա- Պ-

(7) Այստեղ, իրարու անծանօթ Ս՚ար- 
եանի եւ ‘նիրչնրրի միջել բաղդատակա
նը , ինչպէս միւս պարագաներուն, փոխա
դարձ ազդեցոլթիւններու ձեւով նկատի 
չէ աոնուած ՛այլ’ այն մօտեցումով որ 
այլազան ժամանակ ներու եւ վայրերու 
մէջ յայտնոլող հանգիտութիւնները, եր
րեմն աոանց իրարու միջել շօշափելի կա- 
ՊՒ > gnjg կու տ՛ան’ կամ խնդրոյ աոար- 
կայ արուեստագէտներուն գեզարուես- 
տական հունտին, մեկնակէտին թէ մեկ- 
նակէտերուը նոյնութիւնը, եւ կամ իրո
ղութիւնը թէ արուեստագէտներուն իմա- 
ցականութիւնը նոյն ուղղոլթեամր գոր
ծած է, երեւոյթի մը իրենց մէջ ւարթըն- 
ցուցած զգայ նոլթիւններուն կամ իրենց 
վրայ գործած տպաւորութեան տակ : հ 
հարկէ, տուեալ պարագայի մը, ինչպէս 
այստեղ, երկու կարելիոլթիւններն ալ 
կրնան միացած ըլլալ:

Սարեասի եւ Քիրչնըրի հարցով, իրենց 
միջել հանգիտութիւնը հաւանաբար հիմ
նուած ըլլայ այն իրողութեան վրայ որ 
երկուքն ալ, իրենց սկիզբի շրջանին, ազ- 
դեցութիւնը կը կրեն, ուղղակի կամ ան
ուղղակի կերպով, Վան Կոկի եւ Կօկէնի 
վրձնահարոլածին, ինչպէս եւ գունային 
հ կերպարային արտայայտչականոլթեան : 
Այսպէս, կաբելի է սսւընչոլթիւն մը տես
նել օրինակ Սարեանի «էեոնային րնանը- 
կար»ի (1911),, «Անապատ- Եգիպտոս»ի 
(1911) , ուղղահայեաց «Եգիպտացի կի- 
ներ»ու (1912) , «Սաբր Խաչի ապառաժ
ները _ փողթն»ի (1914), «Լեռներ - Հա
յաստանի (1923) , «Արեւաշող բնանկա
րի (1923) եւ Քիրչնըրի «Հի՛նգ կիներ 
թազին մէջ»ի (1913), «Ֆեհմւսրնի ծո
վափ»^ (1913), «Լեռները»ի (1921) եւ 
«Ամսէլֆլուհ»ի (1923) միջել ինչպէս եւ 
Սարեանի «Արուեստագէտ Ստեփան Աղա- 
նանեանի դիմանկարը»ին (1930) եւ Քիրչ- 
նըրի «Կրկէսի մէջ ձիաւոր»ին (1912) եւ 
«Տղամարդ եւ կին ծովուն մէջ յառաջա
ցածին (1912) ու ասոնց ոնով նկարոլած 
այլ պաստառներու միջեւ, թէ' որպէս նը_ 
կարելակերպ ել թէ որպէս արտայայտ- 
չականութիլն :

'•յրագոյն փոքր է եւ ծայրագոյն շեղակէ գէրքով, արձագանգելով չունէ Երկու նկարիչներուն միջել այս յարակ-

ցոլթիւնները կրնան պարզ զուգադիպու
թիւն թուիլ, սակայն չեն դադրիր հետա- 
քըրքրական երեւոյթ ըլլ՛ալէ:

(8) Ռուսիռյ մէջ Սարեան ականատես 
կ՚ըլլայ Հոկտեմրերեան Յեղափոխու
թեան : Գաղափարներու այդ եռՈլն շրջա
նին , թէ գեղաբուեստական եւ թէ' քաղա
քական ,որոնց ՛նկատմամբ ինք որպէս մարգ 
հ որպէս արուեստագէտ չէր կրնար ան
տարբեր մնալ, զուգահեռներ կը գծուին 
գեղաբուեստական արդիական ըմրռնում- 
ներուն և աշխատանքին ու յեղափոխու
թեան առաջադրանքներուն միջեւ: Այս 
գծով քննադատ Վիկտոր Չքլովսքի լու
սամիտ կերպով կը գբէ. _ «Մեծագոյն 
սխալը անոնց որոնք ներկայէս արուեստէ 
մաս էն կը գրեն , կը թուէ նո յնաց՚ումg 
ըլլալ յնկերայէն յեղափոխութեան եւ գե
ղս, րուեստական ձևերու յեղափոէ,ոլթեանր 
զոր կը փորձեն պարտագրել։ (...) Ար՜ 
ւեստը մ էշս, անկախ եղած է յ ա ր ա բե ր ա- 
բտր կեանքին ել անոր գոյնը երբեք չէ 
g ո լացուցած ամրոցին վրայ կանգնած
գբօշակինբ) : ( 3 իշ’Ա1ւոսւկոՆսւծ An-drei
Nakov, «L’Avant-garde russe», Hazan, 
Paris, 1984, հրատարակութեան մէջ, 
էջ 6) : Այսինքն* ոչ արուեստագէտը եւ 
ոչ ալ իր գործը դրօշակ են : Տարամտօ- 
րէն, յառաջդիմական դասուած յեղափո
խական կարգերը շատ չանցած գեղար- 
ւեստական աւանդական, պահպանողական 
ել լնացած իրապաշտութիւնը որդեգրե- 
ցին որպէս միակ արտայայտամիջոց : 
Սարեանի նկարչական արտադրութիւնը 
ցոյց կոլ տայ թէ ինք կրցած է, առանց 
ակնյայտ զիջումի (ինչպէս նախքան յե
ղափոխութիւնը իր որդեգրած բնապաշ
տութիւնն ու իրապաշտութիւնը կը պար
զէն) , միջին ուզի մը րռնել աւանդապաշ- 
տոլթեան եւ որոշ աստինանաչափի ար
դիականութեան միջել, ն՛ախքան իր վեր
ջին երեք պաստառները : Ապագայապաշ
տութեան դէմ իր րռնած դիրքէն կրնանք 
իր կողմնորոշումը հետեւցնել է. դարոՆ 
առաջին յիսուն տարիներու շարժումնե
րէն գէթ ոմանց նկատմամբ. (Martiros 
Sarian, «Fragments de ma vie», traduit 
du russe par Michel Rygalov, Editions 
du Progrès, Moscou, 1976, p. 202- 
Ցիշատակուած Աալմսթրատի կողմէ, 
նխյշ . , էջ 34) : Սակայն հարկ է նկատի 
ունենալ որ Ս՚արեանի նման եւ այլ ձեւի 
արտայայտութիւննեյւր լոյս տեսած են 
Խորհրդային Միութեան մէջ , ազատ կար
ծիքի խափանման շրջ՛անին : Անոնք կրնան 
միշտ հարազատ կամ Քշգրիտ կերպով չը- 
ցպազնել նկարիչին միտքերն ու ըմրըռ- 
նումները հւ ենթակայ եղած ըլլալ կ՛ան
խորոշ կերպով կաղապարուած եւ հունա- 
լորուած ընթացքի մը :

(9) Պաստառին մէկ ծոոյրէն միւսը գտ
ցող Սարեանի «Լեռնային րնանկար»ին եւ 
յատկապէս «Երկիր»ին մէջ կոհակային 
«ժապալէն»նհըը կը յիշեցնեն էտվ՚ար 
Մունգի խորհրդապաշտ կարգ մը գործե
րը, ինչպէս «Աղաղակը»ն (1893) և «Մըղ- 
ձաւանջ»ը (1894) , իրենց կարգին թերեւս 
Վան Կոկի «Աստղազարդ գիշեր (գիւղին 
մէջ նոնիներ)»էն (1889) ներշնչոլ՚ած : Ա_ 
սոնց մօտ «կոհակաւորում»ր տեղի կ՚ու
նենայ գլխաւորաբար երկինքին մէջ , մինչ 
Սարեանի պարագային (նկատի առած 
լեռերոլ «պատ»ը որ գրեթէ երկինքր կը 
խաֆանէ) , ան կը զարգան՛այ միջանկեալ 
տարածութենէն, լեռներուն եւ առաջին 
տեսադաշտին միջել գտնուող : Ասով «Եր- 
կիր»ը կը րաժնէ նոյն լուծումը ոը յա
տուկ է Մոնտըխանի «Աւազաթռւմր»երու 
շարքին (1909-1911) , գաղափար մը որ 
ասոր մօտ աստինանական բիւրեղացումով 
եւ զտումով կը յանգի «Եով»ին (1912) , 
դառնալով միայն հորիզոնական ուղիղ եւ 
կոր գիծերու ամբողջութիւն մս , պաստա
ռին րովանդակ մակերեսը ծածկող :

(10) «Sarian, 1880-1972», Author and 
Head of the Project Shahen Khachatu- 
rian, Martiros Sarian Muséum, Erevan, 
2003, p. 328.

Երկլեզու հրատարակութիւն (ռուսերէն, 
անգլերէն) :

(11) Յիշ՚ատակուած հետեւեալ գրու
թեան մէջ —

Herbert Henkels, «Mondrian in his 
Studio», in «Mondrian from Figuration 
to Abstraction», Exhibition catalogue, 
Thames and Hudson, London, 1988, p. 
181.

(12) «Sarian, 1880-1972», op. cit., p. 7.

(13) Ibid.

(14) Ibid., p. 6.

(15) Ibid., p. 13.
Fonds A.R.A.M
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ԼԾհՐԴԵԱԼ ԱՂԷՏՆԵՐԸ

(Սաթ. Ա. էջէս)

վերապրողներուն հարցերոլն դարձած 
դրականութիւն մը ԸԷԼա ԼՀ Աեռը կր
թուի թէ ամէնէն յարմարն է ներկայի 
ապրուածին հետրերը արձանագրելու։ 
Անոր հեղինակները կը խուսափին Աղէ
տին ոգեկոչումէն , ներկայացումէն ս Այս 
tu ւղղո ւթեամբ մ եղա դրան րնե ր ո լ անոնց ա֊ 
մէնէն եռանդո ւնն ե րէն Վ * Հք ո ւշանեան կը 
պատասխանէ թէ ե ր իտասարդ գրողները 
իրենց հ ո գե ցնցումը թօթափած չեն 5 թէ 
տակաւին չունին պատմութեան առընչը֊ 
լած այղ տիպի ինքնակենսագրութիւն մը 
գրելու անհրաժեշտ՝ հեռաւորութիւն ըս 
Նան ի հարկէ բացա ռութի ւնն եր • Ն • 1]ա֊ 
րաֆեանի Ւ շխ ան ուհին 3nJ3 կու տայ վե֊ 
րապրողներու անկապտելիէ ու ինքևաքանգ 
բրսոութենէ մք բն ակո լած հոգեկանը ղը֊ 
րոշմած կա դաց ո ւմնե ր : Այո թեման որ 
յաճա խանքն է գրողներու երեւակայու֊ 
թեան՝ կը վերա յա յանուի ^րր կը սկսի 
ներգաղթը։ Գիպուա^ծ թէ զուգադի
պութիւն : Պատահարը կը հարցապնգէ 
աքսորեալները. ան կ՛ա րթնցնէ ինքնոլ֊ 
թեան անդրադարձ մը նոյն ինքն այն 
«այլտեգացի հիւր» ին մ էի որ Ա փիւռքի 
Հայն էս Անւս* լ, թէ մեկն իլս Անալը ար֊ 
ո ո րէն հող մը ստեղծել է • մեկն ի ըր ինք
նուրացում î Ա ա րաֆեանի Վենսէնի ան֊ 
տառը վայրին ու գոյութեան բանաս֊ 
տեղծական անդրադարձումն է ույն մար֊ 
դուն որ ծնած է բազմաթիւ լեզո ւնե րու 
եւ մշակոյթներու մէջ եւ ո չ կրնայ իր 
կորսուած հայրենիքը սգալ՝ ոչ ալ ամ֊ 
բողջով ին պատկանիլ զինք ըեդո ւնած
երկրին,

Աղէտին գեղագիտական մշակումը un֊ 
վորաբար անոր վեր ագրո լած փասւոա գլո
րութեան կամ վկայութեան ձեւէն ան֊ 
դին ՝ ԱՄՆ y կամ Մի$փն Արեւելր ապաս
տանած գրողներու արս որի գրա կան ու֊ 
թեա^յ կեդրոնա կան տեղը կը գրաւէ : 8 •
Օշական որ կը ձեռնարկէ իր Անաց որ֊ 
գացին , ել որ լալ սեր տած է իր «վար֊ 
պետ»ներուձյ' ճոյսի՝ Փրուսսոի , ^ոստո֊ 
եւսկիի դասերը , կը տեսնէ իր դէմ ծառա
ցող խել մը դեո ւա րութիւններ • խընգ֊ 
րական կը յա յանուի ա յնքան ծաւալ ուն ՝ 
բամաձեւ եւ նոյն ատեն միօրինակ նիւթ 
մվո ձեռր աոնե / ր ս Երկին մ էջ տեղա լոր ելի 
տեղեկատուութեան մեծ քանակութիւնը՝ 
խօս րի յո րձանրին մէջ ը^գգըկ^լի անհա
մար մանր պտտումները, փախստականի 
իր անձնական գողգոթային ամէնէն սար
սափելի պահերը ապրելու անդո
հանքը՝ ի վերջոյ կ՛ անգամ ա լո ւծե^ վիպա֊ 
գիրը nP փրկարար լաստի նմ ա^ փարած է 
bp ծ րագր ին y կեա նրին վերջին շրջանին 
պիտի գրէ տասը հատորնոց Համապատ
կերը • • ♦ որպէս հակակշիռ ա յնրան շեշտ 
ձա խոզութեան մը։

Նան նաեւ րոլոը անոնք որոնք կը շրջան
ցեն դեո ւա բութ ի ւնը կո րսուա * ^քկիրը 
ոգեկոչելով՝ կարօտը ետին մնացած անց֊ 
եա լի մը ե րե լա կա յա կան բանա լի ին վերա
ծելով : Համաստեղ՝ Q . Մնձուրի ՝ Զգա
ւառականդ գեղաղի տութեա*^ ներկայա֊ 
ցուց ի չները՝ կը փորձեի միանդամընդ֊ 
միչ տ կորսուած վայրերու՝ գէմրերու 
պատկերը փո խանցել ս Ընկլուզած ա շխա ր֊ 
հի մը հետրերը իր հարազատ լեզուին 
մէջ բռնել՝ պահել՝ փրկել համազօր է 
Աղէ տը «ժխտե լ»ու ՝ առանց ատիկա լնե
լու ս «Անցելապաշտ» այս գեղագիտութիւ
նը կատար ելապէս համահունչ է աքսոր
եալներու մօտ շատ տարածուն ղաղա- 
փարաբանութեա^ մը որ ծուէն֊ծուէն 
ինքնութիւն մը պահպանելու մարմաջով 
կը J°rb^h դրախտ մը որմէ դուրս ձըգ- 
ւած են ներկայի մորմորը եւ առօրեայ 
ա րհաւիրրըս Անշուշտ՝ նմա՛ն կեցուածք 
երկերու արուեստի արժ՜էքին մասին ոչինչ 
կ՛ րսէ ի յառաջագունէ ՝ ա յնրան ատեն որ 
անոնր գրելու միակ կարելի ութ իլեր չեն 
նկատուիր 1

p . ա չխա րհսսմարտէն ետր ենաե գրող
ները՝ կազմ աւո րուաե' իրենց ձնողքին 
ապաստանած երկրին մկջ՝ ո՛չ աքսորեալ 
են, Ո՛չ վերապրող, Կր պահեն ատոնց

յ ի չո ղո ւթ ի ւնր : Մ իջին Արեւելքի եւ
ԱՄՆ-ու մէջ ծնած գրականութիւնը հե֊ 
սՀըղհետէ կը հեռանայ աւանդականիդ ու֊ 
ղին ե րէն ՝ Հա լէպի ՝ Պէյրութի կամ Գտ֊ 
հիրէի կարեւոր գրողները աւելի հա կու֊ 
մը ունին ձեռր ձգուած ը պահելու ՝ քան' 
նորը հնարելուս «Ն է թթոյ ական» այս հա
կում ին կը հակադրուին Վ . Օշականի ՝ 
Զա հր ատի նմադ գէմքեր . անոնց համար 
անհեթեթը՝ ծիծաղելին ՝ առօրեայ թըշ֊ 
լա ռո ւթ ի ւննե րը աւելի առաջնային կ՚ըլ
լան ՝ քան' իրենց նախորդներուդ ողբեր
գական y երբեմն կարօտաբաղձ ՝ երբեմն 
ըմբոստ տես անկիւնը*. Ափիւռքի դրողին 
լեզուն մ իշա հայերէնն էս երիտասարդ 
բանաստեղծներ ՝ խմբուած րան ի մը
պարբերականներու շու֊Ը^ y մեծ մ ասով
երկու կամ աւելի լեզուի կը տիրապետ են ՝ 
տեղեակ են **պլ տեղ դրուածին ՝ կատար֊ 
լածին ս Անոնց համար ^այ գրականու
թիւնը լա յնօ րէն կը զանցէ սահման ի հար
ցը ՝ ինչպէս իրենց ինրնութիւն ը որ ոչ 
ցաւը ապրած է ՝ ոչ ժ՛առանգուած է î

ԴՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ԵԼԵՒԷՋՆԵՐԸ

Գրական հոլովոյթը Հայաստանի 
աւելի խիստ հունով րիթացաւ*. Համայ
նավարներու յաղթանակը կը զուգադիպի 
խորհրդապաշտ մեծագոյն բանաստեղծին 
Վ, Տէրեանի մահուան ս Այղ մահը վեր
ջակէտը չէր y այլ ճառագայթումին սկիզ
բը խորհրդապաշտութեան որ վերածուած 
էր հասարակաց վայրիէ Նարտ Գ ար լի շի 
ապագա յապա շտ\ո ւթ ի ւնը հակադրութեան 
ճամ բով կը տարածուի նոր գրողներուն 
միջեւ. 1922 8ունիսին երեր բանաստեղծ ՝ 
որոնցմէ մէկն է Տա րենց ՝ հանգանակով 
մը h\lL թաղեն Տէրեանի և ղթնք նմանակող
ներ ո լդ «հիւծախտաւոր» ՝ րաղրենի ՝ ազ
գայնական բանաստեղծութիւնը*. քննա
դատին հակազդեցութիւն ը չո ւշան ար ու
1923 Նոյեմբերին կը յանգի շարժ՛ումին 
դատապարտութեան : Տարենցի ապագա
յապաշտ հատորները ոչինչ պիտի փոխեն ս 
հազարական յեղափո խութ իւնը հեռու է 
միտքերու յեղափոխութիւնը ԸԱալէ 5 
Են չպէս կ'ըսէ Ա արաֆեան՝ «Տեղափո
խութեան գրականութիւն մը տար բեր է 
գրականութեան յեղափոքսութենէ մը» :

Ապագա յապա շտ ո ւթեան թաղո ւմը զու
գահեռ կերիթանա յ գրականութեան ու 
արուեստներու վրայ Համայնավար կու
սակցութեան տիրապետութեան յ Գաղա
փարաբանները կը խրախուսեն «պրո լե֊ 
տար գրականութեանդ հետեւո րղնե ր ը ո֊ 
րոնր կը կազմակերպուին ընկերակցու
թեան ձեւով՝ ինչ որ պիտի վերածուի 
ա՛ւելի դիւրաւ հակակշռէ լի հիմնարկի մը. 
Գրողներու միութիւն*. Հոչովոյթը Ju,[1 ^ւ 
նման եղած է նախկին ք]որհ. Միութեան 
մ էջ ամ էն ուր ս

Այո ուհսսնգերձ , գրական արտադրու
թիւներ չատ զանազանեայ է ու ա չխարհ֊ 
ներր բաւական այլատարր , Հոն կը տի
րեն իրարու հակասող հոսանքներ՛. կահ 
հռչակաւոր հիներ որոնք յարաե' յեղա
փոխութեան , կր ջանան իրենց գրիչը 
պատչաճեցնել վարչակարգին պահանջնե
րուն ։ Սն ոն ք պիտի տոկան փո թո րիկին J 
Գ* Գեմիրճեան պիտի կարենայ հրատա
րակել իր Վարդանանքին երկու հատո ր֊ 
ները՝ երբ 1941/ր շոպ՚ջ կարծեցեսէլ ազա
տականութեամբ մ\ը կ^ արտօնուի ազգա
յին զգացումներ՛ու փառաբանումը*. Աա
կայն քսանական թուականներու վերջա
ւորութեան պատերազմը տակաւին հեռու 
է » պրո լե տարական գրականութիւնը ունի 
bp նշանաբանը եւ ծրագիրը* երգել յե
ղափոխութիւներ , շեփորել անոր բարիք
ները՝ ցոյց տալ նոր մարդուն ճառագայ֊ 
թող դէմքը. քաղաքացին պարտի մոռ
նալ անցեալը՝ ջնջեք զայն՝ կամ դատա
պարտելս Նման միժնոլորտի մը մէջ Ջտ- 
րենց կը Ատերքծէ իր շրջանակը՝ կը կազ
մէ ընկերակցութիւն մ\ը Որ նախ Հոկտեմ
բեր կ՚անուանուի ՝ ապա' Ն^1 յեմբեր î Ա֊

ռանց իրական այլախոհութիմն մը ձե
ւացնելու՝ այս հոսանքը կը դալանի ր//լսI 
աւելի նորարար ՝ աւելի ձախակողմեան եւ 
ուրեմն աւելի "յեղափոխական" ՝ քան 
իր մրցակիցները*. ումրին են Գ*
Աահարիի՝ Մ ♦ Արմ էն ի նման երիտասարդ 
տաղանդներ . ^Ւր վա յե լէ կարեւոր գէմքե- 
րու —Աակունց ՝ թոթովեն ց ՝ Ջ ♦ Եսայ
եան-y համակրանքը*. Աակայն մթնոլոր
տը հետզհետէ աւելի անշնչելի հ\ը\[1աJ : 
Տա րենց ի Գիրք ճանապարհ ին բուռն սա֊ 
կ արկ ութի ւններ ո լ Նխթ մքւնչեւ սր
գրա զտուած տարբերակ մը Տրատաբակ
լի {Ա * հրատարակութիւն ը փճացուած է ) 
ապա հրատարակուած միայն 199T/'^) î 
Եբկ\Ը\ bP հեռաւորութիւնը առած է վար
չակարգին դա գափ արա բանո ւթենէն եւ ա֊ 
ռ ա՛ջին քա լ լն է շրջադարձի մը որ իր հե- 
ղինակը պիտի մղէ "Հոկտեմբերեան ա֊ 
րեւ՛ին մասին արմատական հարցագրու- 
մ ի մը ։

Տ՛ա րենց եւ իր ուղեկիցները այնպէս կը 
թո-ի թէ կ ո ւս ա կց ո ւթեան Ա . քարտուղար 
Ա . Նյ/սնջեանի (1936^1/ "անձն ասպան" ե֊ 
ղած՛^ հովանաւորութիւնը կը վայելեն : 
Ան երիտասարդ գրողները կը մղէ գէպի 
նոր շա լի ղն եր : ինչո^ւ չգբել հարազատ 
մանկութեան մասին՝ չոգեկոչել ծննգա ֊ 
'LlUJP շբջս^եներ , քա ղա քն ե ր : Ատ՛ով պիտի 

ադ ձերբազատի/ ծանրա բեռնող անց
եալէն ու յարիլ նոր ի ր ա կանո ւթե ան : 
Այսպէս լոյսին կու դան Մ սհարիի y PUf~ 
կունցի՝ Ար մէն ի ՝ թոթոէէենցի ՝ մինչեւ
Եստյեանի ին լխա կենսագրական P^njb^b
երկերը*. Նախաձեռնութիւնը երկդիմի է։ 
Այգ Մեդուզային վրայ ձգուած ամէն 
ակնարկ քարանա լու ս պա ոնա լիքին տակ 
է : կարԾսցլ գգաց ում մը?դ է որ կը յա յա
նուի անմիջապէս որ կրականութիւնը 
ան ապրե լի դառնայ*. Երօք՝ անցեալը հ\ը- 
րապուրոզ է : Ոգեկոչել զայն վերապրե
լու համազօր է . Մ • Արմէն ի Հեզնաք Աղ֊ 
բիւրը՝ ՄաՀարիի Մանկութիւն եւ պա
տանեկութիւնը ՝ թո թո վենց ի կեանքը հ ին 
հռոմէական ճանապարհի վրան ՝ ք^ակունցի 
Կէօրէսը՝ Եստյեանի Ա իլիհտարի պար֊
տէղները՝ լսյս տեսած 1934—1936/^5 այն
քան սպասուսձծ ժ՜խտական ա յգ տե սան
կի ւնը չեդ բանար : Այգ երկերը սուր 
քննադատութիւնն եր ո ւ առարկայ կ՚րյ լան 
որոնք արդէն նա խտտես ե լ կու տան յե֊ 
տագայ ամբաստանութիւնները. անցելա֊ 
պաշտ ՝ կա րօտա բաղձ երկեր ՝ ա ւանդա ֊
կան նահապետականին ղուիբը> հակա յե
ղափոխական սգի y քաղքենիութիւն ՝ աղ- 
գա յնամ ո լո ւթի ւն : Ա ր տե լո լ մ ե քեն ան
աստիճանաբար գործի կը յծուի : Ղերիա
յի մարգոց ը կողմէ fij անջեանի սպանու֊ 
թէմևր Րփֆչփ ս ՝ մատնութեան ՝ ղրպար֊ 
տութեան շրջանի մը սկիզբը կը եշէ . ա- 
տոնց կը մասնակցին գրողներ հ Նայիրի 
Զարեան մը կը յայւմնռւի խեղճուկ բա
նաստեղծ մը ու եռանդուն մատնիչ մըէ 
Մամուլին մէջ լո յս տեսած ամ էն յօդ֊ 
ւած կառափնատի շեղբ մըն է որ կ^իյ֊ 
նայ։ Այսպէս ՝ մէկ-մէկ՝ նուազ յայտնի- 
ներէն մինչեւ ամէնէն ծանօթները՝ ձեր
բակալուած գրողներու յորձանքը կը 
մեծնայՀ Բանտարկութիւն ՝ հարցաքենու- 
թիւններ ՝ չա ր չա րանք ՝ ինքնա քննադա
տութիւն ՝ խ ոստո վան ո ւթ իւն ՝ սուտ ամ
բաստանութիւն ՝ գա տարան : թո թովեն ց ՝ 
Բակունց եւ ուրիշներ մահուան կը դա
տապարտուին ու վճիռը կը գործադրուի : 
Տասը տարումն պարտագիր աշխատան
քի դատապարտուածները հազարներով 
կ՛ աքսորուին Աիպերիոյ ճամբարները*.
Տա րենց ի պարագան ամէնէն բարդն է *. 
Նկատի առած համբաւը՝ կը տատամսին՝ 
ակնդէտ կը սպասեն ամենափոքր սխալ 
քայյի^1 5 Ամիսներով տնային կալանքի 
տակ կը մնայ։ Ան այգ մեկուսացում ին 
մէջ վշտահա րութեամ բ ու յուսախաբու֊ 
թեամբ լեցուն վերջ ին բանաստեղծու-
թիւնները գրի կ՚առնէ : Ընթերցողը զա
նոնք պիտի կարդայ անոր մահէն 'երե֊ 
ւսււն տար/t ետքէ Ա*խ1 չ ս՚.1գ բագմախիւ.
հարցաքննութիւևՆերոլ. [լենթաչկոլի , ի 
լխ*րջոյ Երեւանի մէկ րւմնար կը նետռւի 
ուր կը մահանայ : Աւելփ քան Ո տարի 
քտր լռութիւն կը տիրէ :

՛Լեր ա րժ՜ եւո ր ո ւմնե ր ը սկսին Ատ ա —
չինի մահէն բաւական ետք. ]fj բո ւշչո վե ան 
սառցահալք "վերադարձողներուն" առիթ 
կու տայ իրենց ճամբարային փորձառու֊ 
թես/ն նիւթով քանի մը պատում հրա
տարակելու*. Մտհարի ու. Արմէն գոխծի կը 
լծուին։ Բտյց առաջինին թաղկած փշա- 
չտրերը Հայաստան JnJu կը տեսնէ մի֊ 
տյն 1988/'^ y երբ Ափիւռքխն քաջածանօթ

է փախստական հրտտարակոլթեամբ J 
(Պէյրութ, 1971-72): C

•Ւսան ո, ար ի մը պէտք կ',ըլլայ որպէս, 
էի հայ գրականութիւնը վերագտնէ 
կանոն ըխթացքը-, 8 ետպատերազմեսՍ, 
չրջանին կը տի րէ ամենատափակ համա_ 
կերպում-. Պ- Ս ելակի հատորները նՈլ 
"ձայն" մը լսելի կ՚ընեն, անոնք նախ կր 
խրախուսուին , կը տարփողուին, յեաոյ 
հետզհետէ լռութեան կը մղուին. Եղիցի 
լոյսը տիպարն է այն րանասսրեղեոլթէս,-,, 
որ տողերուն ընդմէջէն կը խոսի ղլ,կոս1Հ 
ներէ ել ղփջումներէ չփնուաէ անա֊ 
խո րմ մթնո լորտի մ\ը մասին : Գրաըննոլ֊ 
թխնը չի վրիպիր. կ՚արտմեուի միայն 
գրա զտուած տարբերակի Հճ կասւարա, 
կութի ւնը, իսկ բնագիրը Լիբանան հա. 
սաե- է ։

Ամէն նորա բարութեան սկզբունքով հա. 
կա ռա կո ղ հիմնարկոլթիւններոլ դէմ խի. 
զա խներ հազուադէպ են, Շնականներու 
"Երիտասարդ բանա ս տ եղենե ր" ու արձա
կագիրներ աւելփ զգոյչ են : Արտօնեալ 
սահմանները ղանցաե ըլլալուն, քէասինի 
ու Պ- վիանփ թարգմանիչ Ս. Ջիլոյեանի 
նման րանաստեզե մը խորհրդաւոր պայ- 
մսմեներու մէջ կը մահանայ ու գորեերր 
միայն 1992/rîf JnJu կ\ը տեսնեն •. ]>ր գրչա
կիցները աւելփ չէզոք դիրք կը բռնեն, 
նուազ գրգռող. Հ. էդոյեան , Ա. Յարու- 
թիւնեան , Ա • Մ արտի րոսեան , 3- իրի-
գորես/և մինչեւ տն կա խո ւթիւն կճապաս- 
տանին ներանձնականք, երգեչոլ այլըԵտ. 
րան քին : Անոնց յաջո րդա ծ բանաստեղծ 
ներու խումբք այլեւս նման մտսւհողոլ֊ 
թիւններու կաշկանդումը չո>ւնի յ Հրա֊ 
տարակչութիւններոլ քայքայումդ եւ րն֊ 
թերցողներու անհետացումը նպաստող 
ազդակ չեն քյյար բանաստեղծութեան մր 
տարածում ին ո՚լր խորհ րգա յթն աշ
խարհին կեանքի աղէտալի պայմանները 
կան՝ մաֆիաներով փտած ընկերութեան 
մք բոլոր թ տպուները ջնջելու վայ բադ 
ց ան կո ւթեամբ ։

Պտտումի մարզին մէջ &()ական տարի֊ 
^յերը ամէնէն արգասաբերներն են ՝ ամէնէն 
նորարարները : Վիպագիրներու ամբողջ 
բոյլ մը (Մաթևո\սեան ՝ քԱալափեան՝ Զէյ~ 
թունցեան՝ Այվազեան') սոցիալիստական 
ի րա պաշտո ւթեան կապանքէն աղատագրր֊ 
ւած ա>ր ձակ Հտ te յօրինէ ! Ո մ Սէնք չար. 
Ժ՜անկարի բեմա՛գի ր ՝ թատերա զիր, ա. 
նոնք եր կրէն աւելի զան ա զան եա լ ՝ նուաղ 
իտէալական եւ աւելի տպաւորիչ պատ֊
կեր մը կռւ տան : Ոմսմեք կը ձեռնարկեն 
պտտմսրկան վէպին որ կենսունակ սեռ 
մրն է, Սակայն յետ խորհրդային ընկե
րութեան բաշղ [^ոյթք "այլաբանական 
վէպ ին նախ ինա րած նիւթն է ՝ ինչպէս
Վ . Մ ա րտ ի րո ս եանի Սոզանքք ՝ կամ Գ* 
ի] անջեանի Հիւանդանոցք՝ քաֆքայական 
յայտնի ոճով :

կայ նաև տրամագծօրէն հակադիր y ան
պաճոյճ՝ անս եթ եւեթ ուրիշ մօտեցում 
մը։ Զայն 'կ\ք գտնենք Վահագն Գրիզս^ 
եանի նոր " երդիծա վէպ՛՛ին' Առաջնորդէ 
կեանքէ ու. մահկք֊ի մէջ ուր կը պատմուի 
"քաղաքական ղեկավար՛՛ի մը վերեէթ ոե 
ան կու ղրդո ս լթ^անւ հետամուտ եւ
զանդո լս^ծա յին ^nJ3^PnL՜ կազմակերպիչ
մըն է ան ՝ սուպք ՝ կաշառակերութիւնը 
եւ պատեհապաշտութիւնդ քաղաքական 
ծրագրի վերածած. ճիշդ նախկին իոր 
հ\քրդային երկիրներու կարդ մը կուոակ 
ց ո ւթի ւններ ոմն նմսմն որոնք կը ծնին 
կ՚անհետանան իրենց պարագլուխին ‘Լ^ 
րելքին ու անկումին հետ՝. Ղեկավարի 
"խորհրդա՛կան՛՛ին կողմէ դր ի առնու 
պատումը մեծ յաջողութեամբ կ\ը կՒ^^ք 
կէ քննադատական վէւզի աւան ղութի

Այսօր աքս ո ր ի գր ա կան ո ւթի մեք Ղ.
է ԱփՒ ւռք ի գրականութիւն մը ոԼր f 
լեգո ւո ւթի ւնք կը տիրէ *. Ա^ աւելի ու 
ւելի ներկայ է Հայաստանի մէջ 
ր ութ ի ւննե րո լ ծա րաւի է î Աեդար1:Ա/P
մեծն այ եւրոպական լեզուներ է P I 
մ ան ո սթիւ-ններռւ. թիպլԿ նոյնիսկ եթէ 

թևրցողը չասէ չի հետեւիր
մով կը մօտենայ իր սով որո ւթէ
խախտող գոբծերու*. Ամէն
գիրքը սոլգ է ՝ու քիւ. k\E ^աՒո։-ի ՚ յ 1ա1_
հանդերձ գրողնե րու թի^Ս ան դադ C 
ւեչնայ եւ գրական ութ ի մնդ gnJ3 4 
կեն սուն ակութի ւն մը զռ ր կո?ս 
էր վերագտնուած անկախութեան 

ջին տա ր իներուն : £
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ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹ ԵԱՄ Բ
Ինչպէս ըսուեցաւ «Համազգա- 

յին»ի փարիզեան երեկոյթին (Հոկ
տեմբեր 9) աոթիւ, ներկայի եայ 
բանաստեղծութեան ուշագրաւ գե
ղատիպ եւ երկլեզու հատոր մը լոյս 
տեսած է «Փարանթէզ» հրատա- 
բւսկչու թենէն : Ներփակած 20 թա՜ 
նաաոեզծներէն ՅովհաննԷս Գրի- 
գորեանի մէկ քերթուածին (Ոստի
կանական լրատու) ֆրանսերէն 
թարգմանութեամբ խորագիրը' 
« AVIS DE RECHERCHE » վերնագիր 
ընտրուած է հատորին : Կողքի են- 
թւսխռրագրով մը ան սահմանուած 
է որպէս «Հայ ժամանակակից բա
նաստեղծութեան ծաղկաքաղ մը» :

Սփիւռքէն ու Հայաստանէն րնտ- 
րըւած անուններու «ժամանակա- 
կից»ի բնոյթը ամէն բանէ աոաջ 
ժամանակի, տարիքի հարցին կասլ՜ 
1 ած է- խմբագրողները սահման 
դրած են 1945ը որպէս ծննդեան թը- 
ւական : էոլոր բանաստեղծներն ալ 
այդ թուականին, կամ անկէ ետք 
ծնածներ են: Ասոր քու] կայ ար՜ 
ւեստի նկատումով «ժամանակ ա- 
եից»ը որ կը նշանակէ անցեալը չը՜

կրկնողը, ապագային ալ որոշ ըն
թացք թելադրողը, ինչպէս ըսաւ 
նոյն երեկոյթին Գր- Պըլտեան:

Այս զոյգ չափանիշերով գործեր 
ընտրուած են ՅովհաննԷս Գրի ցոր
եանէ, Գէորգ Թէմիզեանէ, Արտեմ 
Յարութիւնեանէ, Գր- Պրլտեանէ, 
Վեհանոյշ Թէք հանէ, Արմէն սէ- 
կոյեանէ, Հրաչեայ Թամրազեանէ, 
Աւագ Եփրեմեանէ, Վահրամ Մար- 
տիրոսեանէ, Մարինէ Պետրոսեա- 
նէ, Աշոտ Խաչատրեանէ, Վիոլետ 
Գրիգորեանէ, Խաչիկ Տէր Վուկաս- 
եանէ, Տիգրան Պասկեւիչեանէ, 
Նայիրա Յարութիւնեանէ, Վազրիկ 
Յազիլէ, Սոնիա Սանանէ, Նարի- 
նէ Աւետեանէ, Արփի Ոսկանեանէ, 
Կարէն Կարալեանէ: Այս ցանկին 13 
անունները Հայաստանէն են, մնաց
եալը Սփիւոքէն : Աոաջին անգամն 
է որ մէկ հատորի մէջ քով-քովի կու 
գայ իրենց գործը, հայերէնին հետ 
ֆրանսերէն թարգմանութեամբ : 
Ընտրութեան ու թարգմանութեան 
գործը գլխաւորած են Օլիկիա Ա- 
լոյեան, Սթէֆան Ժիւրանիքս, Գր- 
Պըլտեան եւ Նունէ Աբրահամեան,

իրենց օժանդակողներու խմբակով 
մը:

Անոնցմէ 0- Ալոյեան եւ Ս- Աիւ-- 
րանիքս ստորագրած են նախաբան 
մը ուր կատարուած աշխատանքին 
սկզբունքները կը բացատրուին ու 
նշումներ կ՜ըլլան ընտրուած բա
նաստեղծներէն մէկ մասին յատկա
նշական գիծերուն աոընչուած :

Աւելի ծաւալուն ներածականով 
մը, խորագրուած' «POURQUOI DES 
POETES?» Գր- Պըլտեան կր հար- 
ցադրէ բանաստեղծութեան ապրե
լու իրաւունքը, ասրս եր բացատրէ 
հայ բանաստեղծութեան աւանդու
թիւնը Գոզթան երդերէն մինչեւ 
լքեր օրերը :

Հատորին մեծագոյն մասը, մօտ 
300 էջ, յատկացուած է բանաստեղ- 
ծութիւններուն : Իսկապէս հետա- 
քըրքրական է այդպէս քով-քովի 
գտնել ներշնչումի աղ թիւ րով, լ եղ
ավ, ոնով, կեդրո Կտցումներով 
այնքան տարթեր գրիչներու ար
տադրութիւնը որուն առանցքն է 
ժամ՛անակակից ըլլալու. յատկանի
շը: Հասկնայի է որ բանաստեղ ծու- 
թիւնները իրենց հարազատ լեզուով 
կարդալու կարելիութեան տէրերը 
նոյն ընդառաջումը չունենան 
թարգմանուած տարբերակ ներու ն :

Յայց ինչպէս ըսուեցաւ նոյն երե
կոյթին, թարգմանութեան խնդիրը 
բազմերես է, բազմակի կարելիու- 
թիւններու առիթ տուող, իսկ բա
նաստեղծութիւն թարգմանելը' ա- 
մէնէն բուրդերէն մէկը գրական 
գործուն էութիւններուն : Այսու
հանդերձ, ծաղկաքաղին ֆրանսե
րէն էջերը մեծ մասով հարազատին 
բաւական մօտիկ տարբերակ մը կու 
տան ընդգրկուած կտորներէն :

Վերջաւորութեան 20 բանաս
տեղծներուն հակիրն կենսագրա
կանները տրուած են (միայն ֆը- 
րանսեթէն) , ապա քերթուածներէն 
իւրաքանչիւրին գրուած թուականը 
եւ թարգմանող _ թարգմանողներու 
անունները : Հատորը փակուած է 
բովանդակութեան էջերով :

»**

Այս հատորին լոյս ընծայման 
առթիւ Փարիզ հրաւիրուած էին 
հայաստանցի չորս բանաստեղծ
ներ- Վ- Գրիգորեան, Մ - Պետրոս
եան, Ա- Շէկոյեան եւ Կ- Կարալ- 
եան: Առաջին երեքը մասնակցեցան 
«Համազգային»ի երեկոյթին- նաեւ 
առիթ ունեցանք իրհնց հետ ամփոփ 
հարցազրոյցներ ընելու, «Միտք եւ 
Արուեստ»ի այս թիլին համար:

ՎԻՈԼԵՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
Հայ էՒամանակակ^ւյ բանաստեղծու

թեան հաւանօրէն ամէնէն շատ ո լ_ խիստ 
հակաղգեցութեան թիրախն է այս ղէմ- 
բը** Ւբ գրածին հակազդողները կը յիշե- 
ցրնեն երէկ Վարուժանը «պոռնկագիր» 
անուանած Շ իրվանզագէն , թէեւ. Շիր՜՜ 
վան զա դէ ի արժէբէն ալ հեռու են ընդ- 
հանր ապէս յ թապուներր , կաղապարները 
խորտակելու խիղա խո ւթի ւնը բանաստեղ
ծուհին թիր ախ ըրած է սլաբներու, նե
տերու ՝ բանի որ այգ խորտակեքը առած 
է տառա ց ի ՛իմաստով ու գրած նաեւ սե- 
ռային նիւթին մասին * * • Ամէն հ ար կա լո
րի հետ , երբեմն նոյնիսկ անկէ աւելի , ա- 
ւելոր դներ ալ նո չիրականացուց՛ած մեր 
ուղղափառներ ր չեն հանդուրժած նման 
բանի յ '

î/*ինչգե ռ իր բանաստեղծական յեղու- 
"վ, ոճով, պատկերներով ներկայ բա
նաստեղծութեան ամէնէն ուշագրաւ դէպ
քերէն մէկն է Վ . Գրիգորն ան : Նո յն/'*// 
տ/գ՛ ^1արգի հակազդեց ութի ւննե րէ գրա- 
էրմնր ն շմար ելու չափ այ անխռով* ի ր 
դատումով ժխտական հակազդեց ութ իւ՛՜ 
նյ^ ք րամահրան բն ալ գրա կան բան է ՝ բ*Ա- 
նի որ կը փաստէ թէ հրամցուցածը ան
տարբեր <ի ձգեր :

(քնսրՏ է թ-եհրան (1961) , փոՀՐ ^՚ա[՚1՚-
■թէն ամո՛ւր կապեր հ աււաաաած ու մշա~ 
կաՏ գիրեր ու ա շխա րհ ին հետ . Եօթա
'but-un ւնա կան թուականներու կէ՚սեըուն 
^նտանիբով կը հաստատուին Հայաստան , 
ոլր բանասիրական ուսում՛ին ղուգահ եռ

սկ“ի հրատարակուիլ «Գարունքի մէ$Հ 
8 եւո ո յ կաղապարներ խորտակելու առա- 
ելութեամբ կը հիմնէ «Հնագիր» հանդէ- 

irr Վ. Մարտիրոսեանի հետ։ Կր հետեւի 
^■^ւււգիր^ր որմէ թ/" մը միայն լոյո 
"՚ևսս,Տ Հ 2005/-IÎ-, իր խմբազրութեամբ-. 
Իրեն գաղա ւի ա ր ա կ ի y գրոցներու ամբողջ 
Ւ"”մբ մը մկկաեզուաՏ է հոն, հարազատ 
Պատկերր, ՛տալով Հայաստանի դրական

ր կա յ ի նորարար բնիեա ր րին :

եմրաղիր^ է նաեւ. Մարդու իրաւոււր- 
ն1-րո, հայաստանեան կազմակերպութեան 
^'իաորղ-ր պարբերաթերթին

Mh հետ մԼր զրոյցը յատկապէս իր Պ- Որպէո կանոն միջին տարիքի, ա֊

գրական գործունեութեան այս ոլորտին 
յատուկ եղաւ , ա յլ առիթի ձգելով բա
նաստեղծուհիին րս ելի բն ե ր ր :

Հ • ֊ Խորհրդային տարի Թերէ b աք ի՞Թչ- 
սյ-էս րՈԿրւաւրհլ (ւոլւարաըւււրհաքլ սւյս 
շունչը :

Պ •— Խորհրդային օրով ներբին գրաբըն- 
եիշր իւրաբանչիւրի մէջ կար, եւ գա 
ստիպում էր որ գործը խմբագրի մօտ 
■տանելը յա րմա րեց ուի պահանջներին , որ— 
պէսղի սլա շտօնական գրաբննո՚լթեան ա- 
տամ ի տ՛ակ չրնկնի* եւ տմէնից փ ա բա
լո ո բս այն այն է որ fff որհ • Ա իութեան 
փ յուղում ի ց յետոյ տ-յգ ազատութիւնը 
ամէն ի ղ շատ ար ո ւեստա դէ տներ ին եւ մ ու- 
տաւո րա կաններ ին պէւոբ պիտի լինէր , 
բայց ամէնխց շատ նրանբ մոյորուեցին, 
շ փ ո թո լսեցին կախծես եւ պատահական չէ 
որ Հայաստանում այսօր շատ յաճախ 
ար ո ւե ստա էրէ տն եր ի , մ տա ւո ր ա կանն ե ր ի 
լուրթերից հնչում է պահանջ ղրաբննու- 
թեան։ Երբեմն ոչ Հէնց դրաբննութիւն 
բառով , երբեմն հէնց դրաբննութիւն 
բառով* եւ. գա մի պահ անջ է որ -այղ պէս 
արգարացւում է նրանը շուրթերով , բա
նի որ «ոչինչ չի հսկլում եւ շատ տղբ է 
ստեղծւում , շատ աղբ է գրսից ներս գա
լիս» » ուրեմն ինչպէ'ս պէւոբ է արուի •գու
ցէ մի յանձնաժողրմ վ լինի որ դատի ո րն 
է լաւ և որը վատ* անընդհատ այս լիրն- 
տռտուբի մէջ են տյս մարդիկ եւ շատ 
տարօրինակ է գա ինձ համար։ Ատածում 
էի գրտ մասին ել պարզուեց որ ենթադ
րում եմ որ սով ետական մտաւորականն 
ինքն իրէն կորցրել է : Ինքն իրեն կորցրեց 
նոր ժամանակներում եւ էգ. լծա1թւերՀ, ո- 
րոնբ պա շտօնական ձեւով տրուած էին 
իրեն , որպէսդ!' կարգաւորի մշակոյթի 
դաշտը, արուեստի ստեղէրագոբնութիւն
ները, նրանք եւս յայտնուեւ են քաոսի

մէջ-.

Հ .- Ո թոշ տարիք հ՞ մը մարդիկ հհ տ- 
Թոնք :

ւելի հ ա ս ա կով մ ար գիկ են . բա յց զար
մանալի կերպով մեղնիg երիտասարդնե- 
րՒ էլ կ“՚յ էգ պահանջը , քանի որ
աղդա յնա կանո ւ թիւնն է շատ բար ողլում 
ել ամէն ինչ արուեստ հ մշակոյթ y բո- 
լոր հարցերդ էդ տես ան կի՛ւն ի ց են նա յ- 
լում թէ օգտակսմ ր է աղդ ի համար y կամ 
արմէ՞ ինչպէ՞ս կարելի է-, թ՛ոյլ չեն տա-* 
լիս որ երեւո յթներբ գրսեւորուեն ՝ վեր- 
լուծուեն } ո ւսո ւմն աս իրո\լեն՝ * ե՛ւ պատ
ճառները թէ ինչ ո՛ լ են էսպիսի երեւո յթ~“ 
ներ առաջացել մշակութային դաշտում • 
պա աճառներ ը չեն վերլՈլծուի , սլա ր զա- 
պէս չո ր եւ ցամաբ , բաթեկ ո ր կբ ընկա- 
լու մ է :

Հ — Անցեալին պէս :

Պ Երեւի մեր սերնդի ՝ կայսրութեան 
մայրամուտի սերնդի համար Է՛՛է աւրս- 
տութ եան ^րատապ դարձաւ*
ցանկութիւն ունեցաւ օգտոլել նոր ժամա
նակների .տուած ազատ ութի ւնի ց եւ փաս- 
աօրէն ձգտումները^ պահանջները որ 
կային որոշ տրուես տագէ տներ ի մէջ, այգ 
հնարաւորութիւնը ցանկացավ օդտագո ր- 
ծել որ մի գրա կան հանդէս՛ով գա չինի • 
չյթեի ո՛չ մի տեսակի դրաբննութիւն : 
ետխկինում մենբ սկսեր էինբ Հհթնագի ր^, 
հանդէս ը վահ րամ Ա արտ ի րոսեանի հետ , 
հիմա ես առանձին եմ անո՛ւմ այս թեր- 
թրՀ «Ւնբնագիրն ։ Հեղինակների տարի՝' 
բի , ոճի Ժւււքւը^/ որեւէ սահմանափակում 
չկաք։ Այդպէս , ես կա րծես ինձ համար

աշխարհ եմ ստեղծում ♦ չեմ ուզում 
օդտագո րծե լ մեծ—մեե\ծ բառեր , իբրեւ թէ 
հասարակական — գրական , մշակութային 
եւլն • ։ Գա մ ի աշխա րհ է որ ես՛ ստեղ
ծում եմ ինբս ինձ համար իբրեւ գր՛ողի , և 
բանի ար էգ երկրում շատ դժուար է հհ- 
մա ապրել էգ մտաւորական միջավայ-^ 
րում , ուրեմն յիոբրիկ ո վ ա ս կ ս է ոբտեգ 
ես «իմ նման^ չասեմ , բա ja H հետ գ ս fi- 
ծ՜ել ուզող մարդկանց մի խմբի հետ , 
պում ենբ է ս հանդէս ը ։ Ա ո լնեն անբ նա
եւ կայբէջ որտեղ կր ք ին են արուեստի 
ամ ենա տար բեր թեմաներո՛վ, բննա ր կո ւմ-* 
ներ , ընթերցողների կա րծի բներ , և պէւոբ 
է օդտագո րծենբ նաեւ համակարգչային 
հնա ր աւոր ո ւթի ւննե ր ը նոր տեսա կի ստեղ
ծագործական սեռերի համար, այսինբն 
է Qinb[Hul|irt|l Լ վէպ ենբ ուզում գրել մի 
բանի հ եղինա կներ ով , իրար չար ո ւնա կե

չով , գուցէ մ ո ւտ բի հնա ր ա ւո ր ո ւթ ի ւն 
տանբ նաեւ ուրիշ ցանկացողների : H ւ- 
ղում ենբ էգ րոլոր հնարաւորութիւնները 
օդտագոխծեչ ես ել էգ հեղինակներր ո- 
րոնբ իմ շոէ֊րջ^ հն որոնց ես հ աւաբե չ 
եմ : Հեղինա՚կներ կան ո րոնբ ղեո. «Ւնա-

ղբՒյ» են ։

Հ •- փըսւքննՍլթ֊ւյսւԸ կարօտը ndib ց՛ուլ- 
übjmi-ն հւ. ձհը լքի-ջեւ. կարծիքի ւիոիյսւ- 
Թակումի կամ րախումի վայր մը ու Թի՞ք :

Պ • Կ արծիբի փոխանակում՝ ո1 չ ։ Ա ա- 
մուլում յաճախ նրանց շրթներք/ց հնչում 
է ժխտական վերա\բե րմո ւնբ թէ թնչպէս 
էգ ազատութիւնը առիթ է տալիս որ օդ- 
տագործուի փողո՛ցային բառապաշար, 
օգտագործո լեն անթ ո յլա\տր ե լի թեմաներ, 
մարդու միջի անասունը դուրս գայ**» 
ուղղակի թէ գա ցածր արուեստ է եւ ո- 
գեղէն բարձր մշակոյթին խանգարում է 
եւ գա ամբողջը Արեւմուտբի Սւեսաճփւ— 
ներն են որ խանգար ո ւմ են մեր ազդա- 
/ին չդիտեմ ինչը : «Ազգայինդ բառր շա- 
հագոխծ ւում է ամէն թեմայի մասին խօ
սելիս , բայց յստակ չէ թէ թնչ է նկատի 
առնւում «ազգային՝» ով։ 8 աճ որխ ուղում 
եմ հարցնեք* թ*ն չ նկատի ունէբ * երբեմն 
ինձ թւում \է նրանբ մ ո ւս ո ւ լմ տնական 
պատ կե ր ա ց ո ւմ ով , թապուներով , Ւնշ —որ 
բանի մասին են խօսո՛ւմ ։ Ւրբ մի բի չ 
ա H ողւ^նա՚կալ ա՚չբով նա քո՛ւմ էբ , աղգա- 
յինի տակ շատ աւելի ազատ բաներ են ե— 
գել մեր մ շակո յթում : Չգիտեմ ինչո^ւ, 
ազգայինը էս վերջին \տարիներին սովե
տական, կամ իսլամական աղդեցութեամր. 
ձե ւա ւո ր Ուած պատկերացումներն է ներ
կայացնում : Որովհետեւ, աո ե՛նք, ,լւ ր 9յ,ն 
տարիներին առիթ ունեցանբ տեսնե ք m 
Շուշանիկ Կուրզինեանի անգլերէն թարգ- 
մանուած գՒպարզուեց որ ժքե. գա
րի վերջին , Ւ* ղարի սկիզբ քէն ֆէմինիստ 
բառը ասել Հայաստանում , կը նշանակի 
Ար ե ւմ ո ւձտբի ց բերած , մ ինչդ եո Գիւմրի- 
ում ծնուած մի կին արտայայտել է էն 
գաղափարները որոնբ համաժամանակ 
են եղել աշխարհի հետ։ Ու էգ լղոզուած 
ազգա յին բառով բննա ր կւ ո ւմ է. հ ա սա
րա կա կան բախման վայրը չկայ, որով
հետեւ ուղղակի երկ խօս՛ու թե ան մէջ մ լոտ-
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նել նրանց հետ մամա վաճա ռո ւթիւն կը
ԺնՒ ’

Հ •_ «Ին£նագիր»ի հեզինակները դո՞ւք 
կ՚որոշէք , թէ • • •

Պ- fin լորի համար մուտքը աղատ է 
եւ շատ շա\տ, մ արգիկ են բերում գործեր • 
բայց մենր ամուսնուս' Վշահան Ւշխան- 
եանի հետ ո րոշեցինք նաել ա շվսա տան ր 
տանել երիտասարդների միտքը աղսՐ- 
տելու մասնագիտական յաւակնութեան 
պատկերացումից : Որովհետեւ շատերն ու
սում են հչես գրոգ չեմ^ ՝ կարծես գրող 
լինելը մի կոչում է որ տրւում է » » »

Հ — Ատիկա եւս հինին ագգեցութ^եամր 
չէ՞:

Պ •— վարծես Գր՛ողների միութիւն ը ան
դամատոմս տայ՝ կամ որոշ շրջանակ 

հաստատի ՝ գլ՛ող լինելու հանգա
մանքը,, մենր ուղում ենր որ ազատենք 
երիտասարդներին այգ պատկերացումից 
թէ իբր թէ ամկն մարգ շի կարող գրող 
լինել։ Մենր նոյնիսկ մարդկանց ովքեր 
ցան կո ւթ ի ւն ունեն ինչ—որ րան ասելու ,
արտայայտելու , համոզում ենր գրել։

Հ — Սփիւոքի գրողներու հետ ձեր կտ- 
պէրը՞ :

Պ •— Րնտգրից , վաղուց գի տ է ինք Գր . 
Պ ըլտեան ին , բա յց կան ուրիշներ եւս : 
ԱՄն-կն տպեցինք Նէնսի Ակար եանը՝ 
Շուշան Աւագեանը որ Հայաստանից 
ԱՄՆ է գնացել՝ րայց հա յերկն է գրում. 
առաջինը թարգմանութեամբ։ Ցանկու
թիւն ունենք էդ կապեր ը շսձտ ընդլայ- 
նելու։ Օրինակ' յառաջի կայ համարում 
Մ* Նշանեանի յօդուածն կ լինելու, 
հէնց Շ • Աւագեան ի գրքի մաս էն:

կս թերթը ինձ համար մի աշխարհ է 
ուր ես ապրում եմ , բայց մի Հայաստան 
է նաեւ որ սահմանով՝ քարտէսո՛վ շի ՝ 
ամբողջ աշխարհի էն Հայերին է միաբե
րում ովրեր ընդհ անուր տեղ ունեն իրար 
հետ խօսելու գրականութեան մասին։ 
Պըլաեանը՝ Նշանեանը՝ երիտա
սարդներ մ շտապէս մեղի հետ են։ Նտեւ՝ 
կարեւոր է էն որ համացանցի միջոցով 
կարող ենր գնել կայրի վրայ եւ JJփիլռ- 
րում եւ Հայաստանում միամամանակ ի- 
րենց կարծիրևերը կարդալ։ Խմբագիր ու
նենք նաեւ եթէ դրամաշնորհ ստանանք ՝ 
ո[*ոշ է!.“Ր թարգմանել, Ի հարկէ թարգ
մանութիւն ը մեզ համար ե ր կխօս ո\ւթ եան 
տեղ է։ Պարզապէս մեր նմանների հետ 
շփմ ան հնա րա ւո ր ո ւթի ւն ստեղծե լո լ տեղ :

Հ — Ջեր աշխատակիցներուն համար 
գրականութիւնը ի^նչ տեզ ոԼնի կեանքի 
մէջ :

Պ •— վան մարդիկ ովրեր մասնագիտու- 
թեամբ գրող չեն» նկարիչ՝ ճարտարա
պետ են , բանասիրական կրթութիւն չու
նեն : & ս ո ւղո մ էի ջա ր գել այգ պատկե
րաց ո մը որ գրողները դնո՛ւմ են յատուկ 
էգ ինստիտՈՆ-տչւ, էգ կրթութիւնը ստա
նում ու գրող են դաոնում î Պատկերաց- 
րէր որ հէնց էդպէս շատ աւելի հետա- 
•ԸԸըփը գրականութիւն ստեղծեց ին այդ 
մարդիկ՝ որոնր Հգրող» թէ ին։ վան երի
տասարդներ ՝ ինձ համար իմ տարիքի 
մարդիկ են որոնր կայսրութեան մայրա
մուտն են ապրել։ կգ մարդիկ որոնր ե1 ւ 
նախկինն են տեսել ե1 ւ նորը եւ հարցը 
չունեն անպա յմ ան ներկա յի Հա յա ս տանիր 
Էգ ազգայնականութեան . J-ամա
նակին տառապել ևն սովետական ամ՛բո զ- 
ջատիբական մ տա յնո լթի լն ի ց , հիմա էլ 
ազգային ամբ.ո զ ÿ ա տ ի բա կ ան մտածելա
կերպից ազատուելու ցանկութիւնը ունեն ։

Հ- Անցեալին, խորհրդային կարգհըոլ 
օրով, կային, մարդիկ Որոնք տառապած 
էին նոյն ամրուլջաւսւիրական մտայնոլ- 
թենէն, գրաք ննոլթենէն. ի՞նչ է անոնց 
կեցուածքը ձեզի նկատմամր : Կ՛ենթադ
րեմ որ պէաք է ուրախ ըլլան նման խոլմ- 
րի մը, հրատարակութ եան մը ներկայոլ- 
թեամր :

Պ *— Շատ , շատ ղա րմ անա լի է î Ե րակա- 
նում ես էլ կա րծում էի որ մենք մի աե— 
ս ակ ա ր գար աց ո ՛մը կը լինեն ր իրենց գոր- 
ծունէոլթեան , րան ի որ իրենք մամ տնա
կին հարց եր ունէին այգ գրարնն ութեան 
հետ եւ ուրեմն ինչքան ս[էտր է ուրա՛
խանային որ եկաւ մի մամանակ՝ մի ու
րիշ սեր ունդ որ կա րծես իրենց գործի 
արդարացում ը պէտք է էի^էին : J3
նրանր նո յնպէս բացասական սո՚ւիններ ո վ 
են թնդունում ։ Ես չգիտեմ էս պահպա
նողականութիւնը ի՛ն չ արմատներ ունի» 
ա րդեօր աւելի անձնականն պատճա ռն ե ր • 
որովհետեւ մարդիկ տար իրի հետ հեշ- 
տութեամ բ չեն նայում երիտասարդ ա՛

նունների որոնր կարծես թէ հեչւոու- 
թեամբ իրենց գրող են հռչակում ։ վար- 
եես իրենր տարիրի հետ ուղում են ա կա
գեմ ական գիրգերից յայտ^ռւել ։

Հ —ս. Հակաււակ որ իրենք նոյն պատնա
ոով տաւՆա,պած են ատենին :

Պ •— ԳտՓ է պա՚տճ առը ՝ չգիտեմ ՝ թէ 
աւելի անձնականն է։ fiurjg հէնց այգ 
դրա քննութեան պահանջը նորարարու- 
թեան գէմ ՝ նաեւ նրանց չուր թերից է 
հնչում ։

Հ •_ Որքանն հակասական է այս երե֊ 
ւոյր֊ը :

Պ •— Շատ բարդ է հիմա Հայաստանի 
վիճակը։ Ոոըորովին հեշտ բամանելի չէ։ 
Եւ ամէնից երիտասարդները որոնր 
պատկերացնում էիր սւէտք է ուր ախտ- 
նան՝ իրենր երիտասարդ գրողները՝ ե՛ւ 
այն սերունդը ոբ հաստատ պէտր է շատ 
գոհ լինէր որ իրենց գիծը ել ոչ միւս գի
ծը շա ր ո ւնա կո ւե ց ։ Պ ատճառը աւելի յա
ճախ անձնականն է • մամանակին ա յդ 
պատուանդանը որ իրենր էին պատ կերա- 
ց ընում որպէս այ լախոհ ՝ հիմա արդէն ա- 
կադեմական պա տուան դանն է իրենց 
յարմար դալիս» է՛գ են ուզում : Եթէ գա 
են Ուզում ՝ թող դա վերցնեն » միեւնոյնն 
է ՝ մ ենր դրան [ենք ձգտում :

Հ •_ Ջեր խումբը ի^նչ տարողութիւն, 
իՔնչ տեզ ունի, ի՞^չ ներկայութիւն եւ 
ընկալում ունի Հայաստանի գրական ո- 
լորտին մէջ :

Պ •— Գրա մասին կը վկտյի արձագան
գը՝- այս հանդէսը ել փոքրիկ խումբը որ 
ամէն շաբաթ քննարկումներ կը կա տու
րի ՝ ընկա լւո ւմ են իբրեւ այլընտրանք
Գր ողներ ի միութեան որ հսկայական կա
ռոյց է՝ ունի ֆինանսներ ՝ հազարումէկ 
ո՛ւրիշ դոբծո ւնէ ութի ւն : Մերը պարզա
պէս մի դրական հանդէս է՝ բայց լխկալ- 
ւում է իբրեւ այլրնտրանր։ Ամpp'qf °ԸԸ 
մ ամ ուլով ՝ հ եռո ւստ ա տ ես ո ւթե ամբ 
չում է ե՛ւ մխտական իմաստով՝ եւ վեր
լուծական հակադրումով արտայայտու
թիւն ։ Նշանակում է որ արձագանգը ու
մէ ղ է : Եթէ լինէին շատ տարբեր դրա
կան հանդէսներ ՝ մերը նրանից մէկը 
պէտը է լինէր» բայց քանի որ մնացածն 
լխկա լւում է իբրեւ կեդրոնաձիգ ՝ նոյն 
տիպի գեղագիտութիւն վարող՝ ուրեմն 
մերը լխկա լւում է իբրեւ հակազդեց ու-
թիմ,-.

Հ — Ի՞նչ ր նոյ թի հակազդեցութիւն :

Պ- Գր ական պլենՈւմե.£րր//ւ_մ գնահատ- 
*-եց իբրեւ փողոցային գրականութիւն ՝ 
տ ա կան րա յին ՝ բա յց աւելի ուղղակի ար- 
ձա դան գները մեր կայրէջում ՚էինր տե
սել՝ կարծ իրն երի մէջ։ Միայն երեւոյթը 
թէ ամէնից գործօն կայրէջն էր ՝ անգամ 
բացասական արձագանգը ՝ ցո յց էր տա
լիս որ գրականութիւն ը վերջապէս դիպ
չում է մարգոց ՝ անտարբեր չեն : Ասեմ որ 
<</>ե ա գի^ր» ո ւմ մենր տպել էինր Զարենցի 
անտիպ ՝ էգպէս ^պոռնկագրական^ հա
մարուող բանաստեղծո՚լթիւնները եւ հըս- 
կայական ՝ շատ մեծ արձագանգ ունե
ցաւ » չո րս հազարի չափ նամա կներ ՝ 
կարծիքներ ստացանք : Մ արգի կ իրարու
հետ վիճում էին այգ հրատարակութեան 
մ ասին • քննա ր կում էին , Կ ա ս կածն ե ր 
յա յ տնո՛ւմ էին որ իսկապէ^ս Զա րեն ցից 
են» Ցոյց է տալիս թէ թնչքսմն բաց տեղ 
կայ մեր մշակութային գիտակցութեան 
մէջ։ Անգամ եթէ մարդ կայ որ կարող է 
պատկերացնէ Որ Զարենց ը պիտի գրէր 
մ ի այն ՀԵ ս իմ անո յշ Հա յա ոտանիին և ուր" 
րիշ բան եթէ գրել ա՝ պէտր է մոր թել՝ 
կամ • » » իսկապէս ե՛ւ մեզ համար ՝ ե՛ւ ի^ 
րենց ՝ այգ կա րծիքնե րի շնո րհի, լապորա- 
աՈրիայի պէս մ ի բան է լինում : Եո կար
ծում եմ որ բաւական բան փ ո իրում է լլն“ 
թեր ղողի գիտակցութեան մէջ, թապու- 
ներ է խորտակում • - •

Հ — Կիսէիք թէ ամէն Չորեքշաբթի գը- 
րական. քննարկումներ կինէք ՆՓԱԿ֊ի 
մէջ : կեզրււն է ան :

Փ •>- Պարսկահայ էգիկ Պալասանի ՝ կի
նը Աոնայի կողքից հիմնուած ՝ բաւական 
մեծ տարածք \է ՝ մ՜ամանակակից արուես
տի կենտրոն» մեղ էլ փոքր մի սենեակ տը- 
ւած են ուր ամէն Զո րեքշաբթի քննա ր- 
կո՚ւմներ ենք անում ։ Եթէ քաղաքական 
ակտիւ բան է լինում ՝ քաղաքական թե- 
մսՀեեր ենք քննարկում ։ Փիլիսոփայա
կան ՝ սոցիալական, ցանկացած մարդ կա
րող է դալ եւ թեմա առաջարկել՝ եթէ 
համ աձա ին ենք թէ հետաքրքիր է՝ քրն- 
նա բկում ենք : I • •

Հ — «Ինքնագիր»ին մէջ կիներու մեծ

ՄԱՐԻՆԷ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ
հ,Հայաստանի ծովափին թէյ խմող բա

նաստեղծուհին^ » ա՛ յս է պատկերը ղո ր 
կու տան Մ • Պ ե սՀր ո ս եանի նոր էջեր ը ♦ Ւ ր 
անունը ամէնէն շատ ծանօթներէն է 
Ափիւռքի մէջ՝ շնորհիւ ամէնէն առաջ 
Վրս հէ Կ ոտէ լի կատար ած թա րդմ ան ու
թի ւնն երո ւն ։ Ա!ն եւս անցեա լի կաղա
պարները խորտակելու լծուած մ լն է՝ 
բայց ի՛ր Հւեւով՝ իր ըմբռնումներով ։ 
Մէկէ աւելի առի թնե ր ունե ցած է ար-֊ 
տասահման ճամբո րդե լու {Թուրրի ա ՝ 
ԱՄՆ) ք /'եչ առիթ տուած է Ափիւռքի 
հետ շփո՛ւմներու։ Ատիկա լաւագոյնն ճամ՛
բան կը նկատէ իրար ճիշդ ճան չնալու:

Ծն ս,ծ է Երեւյյսն, 1960|/.ե : •Բո,ջ կը տի
րապետէ անգլերէնի ՝ նաեւ ֆրանսերէ
նի ։ Մէկն է այն սերունդէն գէր Վ • Գրի՛
գոր եան կը կոչէ t] ոբհ րգա յին Մ իութեան 
մայրամուտի սերունդը։ Անոր ալ գրա
կան առաջին կայքը (1987) եղած է հ,Գա- 
րուն^ հանդէսը։ Այսօր ՝ նոր կարգերու 
ընձեռած ազատութիւն ը լի ո վին ապրող 
ու գործածողներէն մէ՛կն է ՝ բառին աղ- 
նըւագոյն իմաստով, Նաել մէկը անոնց- 
Տէ, որոնց համաբ դրականո ւթի ւնը ըլ- 
լալս Լ վայր է, գրելը ըլլալու միջոց.

Հ •_ Ինչո՞ւ կը գրէք :

Պ •— Տարբեր է հիմա ինչու եմ գրում 
ել երբ սկսեցի : Երբ սկսեցի գրել՝ մի քիչ 
դ J-ուար է յիշել , առանց գրե լու վա\տ էի 
դդում ՝ չէի կարող յաբմարուել՝ մենակ 
մարգ էի» նոյնիսկ փոքր մ՜ամանակ։ Ա- 
ռանց պատճառի ՝ ո՛ չ ընտանեկան ՝ ոչ 
բան : Մ ենակ էի զգում ել գրե լը ար
տայայտուելո՛ւ տեղ էր» Գրում էի՝ որ
պէս ղի ինչ որ բան իմը լինէր ։ Որովհե
տեւ աշխարհը ինձ համար հաճելի տեղ 
շէր ջ ես գրելու մէջ փնտռում էի մի տեղ 
որտեղ ինձ համար հա՝ ճելի էր, Շ ատ
շուտ եմ սկսել գրել՝ դպրոցում » եւ 
սկղրից ինձ արդէն պատկերացնում էի 
որպէս բանաստեղծ , Այսինքն ՝ յստակ 
գիտէի \ո՚ր ի/նդի րը ո րն է ՝ բա յց շատ եր- 
կար մամանակ gnJg չեմ տուել ոչ Տէ- 
կին։ Համ ա լս աբ անում ոչ ոք չդիտէր թէ 
ես գրո t-մ եմ ։ Ակսեցի տպադրուել ^Գա
րունքում երր որ արդէն ինձ թուաց ՛որ 
գտել եմ իմ ոճը » ել իս կապէս այդ ո- 

Ւ շ^ս^ բան փոխուել է՝ բայց
մի գիծ կա յ որ իմ կա րծիքով մնա ցե լ է ։ 
Ահագին ոճեր փոխել եմ ՝ այս ինքն փոր
ձել եմ ։ իմ տետրեիր ը պահել եմ ՝ այնտեղ 
կան շատ տարբեր ոճեր՝ բայց երբ զգա
ցի ոբ ինչ որ մի տեղ հասել եմ : ^^շգ
է տպադրուել եմ էն մամանակ երբ Ա ո- 
վետական Միո՛ւթեան ^^րջին տարիներն 
էին՝ մի քիչ շուտ տպագր ուէի ՝ գուցէ ա-

համե մսոտութեան պարագան ի^Թչպէս թա_ 
ցատրել :

Պ •հ“ վարծիք յայտն ելու համար հարկ 
կերա բանական անկախ հետազօտու

թիւն» բայց քանի որ Հայաստանում նման 
բտան գոյութիւն չունի ՝ չի էլ կարող ունե
նալ ՝ քանի որ ամէն ինչ ո ւղդոըգուած է ՝ 
էլ չեմ ասում կանանց թեման որ չփ էլ 
հե՚տաքբրրում որ հետազօտեն ։ Միայն 
իմ դիտարկումներով կարող եմ ասել որ 
այո y կանայք շատ են աւելի ՝ մի կողմից 
դա էն յաւե րմա կան խնդիրն է որ երի
տասարդ աղջնա՛կներ ը ինյխարտայայ- 
տուե լու առաջփն առիթն են դտն\ո\ւմ անձ
նական ՝ միւս կոփքից' կարծես էն ճնշռւՏ- 
մը ՈԸ գոյութիւն ունի Հայաստանում ՝ 
կանայք իբրեւ աւելի ղգայուն կամ աւ եւՒ 
ճն շուած տարր ՝ աւելի են հակազդում ։ 
Այսուհանդերձ երբեք չեմ ուղում միայն
կանանց թիլ ներկա յա ցնել :

Հ •- Տպաք անանկը ;

''Պ փԱ“ 250 համացանցի կայՀէ£ը 
յիի • • • տպաքանակը կախուած կը լի- 
նէր վաճառքի հնարաւորութիւնից՝ բայց 
համացանց ը միշտ կանխում է վաճառքին : 
Մեզ համար նպատակը հս կա յա կան տԸ“ 
պա քանակը չի» տյլ ամէն մէկը ընթեր
ցող ունենա յ :

Հ •- Նիւթականը :

Պ- Երկ ո՛ւ Ա փ իւռքահ ա յ օմանդակ ել 
են՝ նաեւ Հայաստանից ամուսնուս մէկ 
ընկերը՝ մենք էլ փոքր գումար ենք դը- 
րել։ վ1ուզենայի մի դրամա թւո րհ ունե

ւեթ, յաջողութիւն ունենայի, որովհ1_ 
տել անմ ի ջապէս ճանաչում էին, ՀհԳա 
ն»ում եթէ մի հեաարրրիր լար^ Հէթ 
ոլրէէ. ir Տ թնո լորտը, Աոաջին րանԼԼ
տեղծութիւններս տպուել են 1987/? 
յս՚ջորգ տարին շարմումը սկսոլեց եւ ա'_ 
Տէն ինչ խառնուեց, ես զգացի ,որ հսյԱ_ 
կացւում եմ. ես ինձ րանաատեզծոլթեսշհ 
մէջ բաւական ամուր զգացի եւ դրանո։լ 
գուցէ բնաւորութիւնս փոխուեց, վկսեցյ, 
ինձ ամոպ, ղպալ , Այսօր չեմ կարող ասէ 
թէ գրում եմ , որովհետեւ առանց գխլ 
չեմ կարոգ. ես ինձ ամուր, վստահ եմ 
զգում, ղրելը այսօր միակ բանն է պ 
կեանրում իմաստ ունի, Աս չեմ հալա, 
տում ինչ որ յաւե րմո ւթե ան , եւլն.-.
Միակ բանը որին հաաւտում եմ մարգ, 
կային հ ագոր գա կց ոլթիլնն է ել գրելը
գա է : Երբեմն մ տածում եմ, եթէ Ալրի, 
մա սնա գիտ ութ ինն ունենայի, աւելի լալ 
կարող էի փող ա չխտտել, բայց ես ինձ 
լա չէէ զղայ ■ ես իբրեւ գրող լալ եմ 
զգում :

Հ ■- Երէկոլսւն եւ այսօրոՆան Ասւըինէ֊ 
ներուն միջեւ ի՞նչ ՛տարբերութիւն :

Պ •— Տարիքի տարբերութիւնն է. երէկ 
գրում էի տեփրեսիայշ, ղէմ. այսօր ես 
արգէն գրում եմ որովհետեւ հաճելի, է 
էրելը եւ գրելով ինչ ոբ խաղ ծմ սրնա J * 
լաւ փմաստով։ Եո սիրում եմ խաղը՝,

Հ — Ինչո^ւ բանաստեղծութիւն :

Պ - Երբ ս կռեց ի գրե է ՝ բանաստեղծ ու- 
թփւնը մեծ համարում ունէր» արձակը 

ձե ։ Հա յա ո տանում ՝ գիտէք՝ կայ 
բանաստեղծութեան պաշտամունք։ Հի
մա ինչ որ բաներ գրում եմ նաեւ արձակ՝ 
բայց եիո1Լիէ^ արձակ չի ։ է*նձ համար 
արդէն սահմանները կորչո՛ւմ են արձակի 
ու բանաստեղծութեան միջել, ել ոչ մի. 
ա՛յն » կա բծէք ս ա հ մաննե ր ը կոր չում են 
նաեւ գրական Ժանրճրր^ր միջեւ։ Զնա յած 
երբ լինում եմ արտասահմանում ՝ տես
նում եմ թէ յս՛տակ ջոկում են » բանաս
տեղծ ել գրող։ Ո այց սա ինձ թուում է
պայմանական՝ ճիշդ չփ :

Հ — Լեզուի խնդրին մասին ի0նչ կի
սէք :

Պ ♦— Լեզուի խնդիրը իմ համար ՛ա
ռանցքային է^ ամենատարբեր իմաստնե
ր՛ով ։ վան բանաստեղծներ որոնց դործը 
ամբողխր!ին լեզուի վրայ , լեզուի մէջ է : 
Ես ուզում եմ լեզոճէ անցնել, Տեսէք, 
կայ «անդի պոեզիա» հասկաց ութիւհը, 
Ա՛ Շ է կո յեանի բանաս տ եղծութեան վեր
նադիրն էր դա ՝ յետոյ ես էդ մա՛սին յօզ~ 
ւած եմ գրել ։ Ասեմ որ ղբաղւում եմ նաև 
քեն ագտա ո ւթե ա մբ ՝ թէեւ ո չ իրոՓէ^խ1-

նալ՝ թէեւ դրանք ինձ խրտչեցնում են» 
կարծես նրանք էլ ուղղորդումներ ունեն. 
fiuj jg ուրիշ ձեւ չեմ գտնում :

Հ •_ Սփիւռքէն հիւրեր ունեցա՞ք վեր
ջերս • • •

Պ — Հեբջին շրջանին լալ առիթներ .ու
նեցանք ռր Գր- Պբբռեանն ու Մարկ. նը՜ 
շանեանք եկան Հայաստան ու հանղիպո^ 
եւ նՓԱԵ—ում հրաշալի քննարկումներ ծ 
գան, Մինչեւ հիմա Հայաստանում ար- 
ւես տա դէտն եր ը մ էջբեր ումներ ՝ յղումներ 
են անում » շատ բան է շարմուել • Փա 
տօրէն կարծես մամանակակից արուես 
տա դէտ ների շրջանում առաջին ան դա 
գրականութիւնը դա րձա\ւ խօսակց
թեան առարկայ, էս մարգկանց խորհիւ՛ 
Հանդէսք եւ էս մարգկանց ներկայսւթՒ՜

գրականութիւնը գրեցին սեղանի 
բա յ ՝ հե տ ա քր քր ութ եան առարկայ P 

րեց ին՝ որովհետեւ մինչ ա/Գ 
պատկերացումներով դա մի յետս ց 
կան ՝ պահպանողական ՝ ազգայ
բան էր որին մօտենալ անգամ [էի 
զում » հետաքրքրութիւն չէր ներկայ 
նում ։ Ե*- դտ ինձ համար շատ՝ չ 
րա իաս լի \է որ էս մարգկանց խոր՛ի 

,nÿտնառութեան էր դրւում, Րր Ք ւջճա^թԼն ,էջ

թեման, գրական աւանկարաի /
թեմաներ յատկապէս արեւմաահս-J 
կանութեան, որոնք իրենց համար 
չելի չէին, հիմա դարձան իր^Տ լ,
չատ հետաքրքիր • մինչեւ ի ա 
ըո ւմներ եմ անում :

Fonds A.R.A.M
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0/ա,լ 1լէրպ"վ} P^jg որովհետեւ Հա յաս- 
ւոանոսք ամեն՛ս թո յլ մարզն է. չկայ բա
ցարձակ : Իսկ ]'ձ' կարծիքով գրակա- 
նութւ՚ւնը առանց .քնն՛ադատութեան չփ 
կաքող . ղա չատ կարեւոր է : Շատ յրս- 
տակ հակում կայ Հայաստանում՛ բա
նաստեղծութեան դէմ . ինչո՛ւ, որովհե
տեւ երբոր իրա կանութիւն ը միանգամից 
դաոնում է չաա կոպիտ , չատ դաման , 
բանա ոտ եղծ ութ ի ւնը ինը , կարծես թէ 
դաոնում է անիմաստ : Այդ իրականու-
թեան մ ԷԼ անել բանաստեղծութիւն, ան
հեթեթ է Տ Բանաստեղծութիւնը որպէս 
բանա ստեղծութիւն : Այսօրուայ Հա
յաստանում՛ նոյնիսկ ես երբեմն ինչ որ 
իրադարձ ո ւթիւն լինի , ասենք ընտրեմ 
րաղա քա կան դէպք, կը գնամ, որովհե
տեւ էդ ինձ յուղում է , իսկ բանաստեղ
ծութիւնը էդպէս չի յուղում : Գրա հա
մար ուղում եմ' որ բանաստեղծութիւնը 
լինի ոչ—րանաս տ եղծո ւթիւն : Լինի մի 
բան որ ինձ յուղի : Ի՛նքը լինի , ապրի : 
Գուցէ դրան չասեն բանաստեղծութիւն , 
երբեմն ասում են սա բանաստեղծու
թիւն չի , դա ինձ դուր է դալիս . ինքը 
բան ա ս տ եղծ ո ւթ իւն չի , ուրիչ բան ա , 
րայց կայ՛. Սավետական կարդերի մա- 
մանակ բանաստեղծները չատ կարեւոր 
կին: Բոլոր մարդիկը ուզում էին լսել 
բանաստեղծներին ï Գային Պ . Ա ելա կը , 
ասենք՝ Գ ա պուտ ի կե՛սն ը , երբ մի բանա- 
վէճ կար , ուղում էին լսել բանաստեղ
ծին ։ Յետոյ մի մամանակ եկաւ երբ որ 
բանաստեղծների ձայնը չլսուեց եւ չատ 
բանաստեղծներ ղնւս ցին քաղաքականու
թիւն : Որովհետեւ այն զգացողութիւնը 
կար որ Հայաստանի ապագան քաղաքա
կանից է կաթուած: Հիմա հետաքրքիր 
է: այնպիսի զգայնութիւն է որ քաղաքա- 
կանո ւթ ի ւն ը սպառոլեց . կատարեալ թա յ- 
ւո՚առակ վիճակ է ել սպասէ լիք չկա յ : 
քաղաքական գործիչներից մի մասը ուղ
ղակի մահացան, մի մաս ր աչքիդ առաԼ 
իրենց կորցրեցին , իրենց թօսքը այլեւս 
չի -.նչո՛ւմ : թէեւ ամբողԼ մողովուրդը 
սպասում է ինչ որ մի բան, բայց այլ
եւս էդտեղից գալիք չկայ, ամէն ինչ 
կարծես աս ուել ա : 'Բազաքական գործի— 

միտք չի ստեղծ ում, ինքը միտքը օգ
տագործում ա: Ւմ կարիքով այսօր եկել 
է մի յ՜սււքանսմկ երբոր նորից գրողն կ 
կարե լոր ւում . բայղ գա զմուտր կ y այն
քան հեշտ չփ : Այսինքն y հին ձեւով գա 
չի արուի : (մ է ի՛նչ ճանապարհ ո վ կշար
եի , դմուար է ասելը » ուղղակի պկտք կ 
փորձես y չվա իւենաս , ո րովհետեւ ՛ուրիշ
տարբերակ չկա յ •

Երբեմն հակադրում են քաղաքականու
թիւնը եւ գրականութիւնը. fiutjg իրա
կանում նրանք երկուսն էլ խօսքի վրայ 
են : Գր ու կան ո ւթի ւն ը նոր խօսք ստեղ
ծում կ , քաղաքական՛ութիւնը գա արգկն 
շահ ագործ ո ւմ կ : Գոլք պկտք կ նորը րս- 
տեղծէք , բայց նորը ստեղծող չկայ : 
Հայաստանում րանավկճ կայ» աւան- 
Գո&յթ թկ նոր , եւլն . : fiutjg ո՛չ աւան- 
գոյթն է գործում y իրականում արգկն 
i^J: Ւ սկ քաղաքական աւսւնդոյթ' հաս
տատ չկա յ : Եսկ նորն կչ պկտք կ ստեղ- 
նուի y ընղուն ուի y բայց կն կլ չկայ» Եթկ 
էխի : արգկն կ' ընկա լուի : Փնտռտուք
կաձւ

Հ — էայց հետաքրքրական թաս չէՁ 
փննսւտոլքը :

^1 — Շատ հետաքրքրական z Եո ուրախ 
եմ ,որ Հայաստանում եմ ապրում : Ե.
Հսքրկկ y կ' ո լզեն ա յի գրսում կլ ապրել մի 
վվչ աելի բարեկեցիկ» րայց որպկս /ա- 
տեղծագո րծա կան տեգ Հայաստանն կ ա- 
' ԿՒ հաստատ , ա՛մենա՛լաւ տեղը ։

Հ — Զահրատի, Աարաֆեւսսի հետքեր 
կան ձեր տոդերորն ւքէջ :

Պ •— (նձ երբեմն ասում են • ա դդեցու- 
թիւնից չեմ վախենում y շատ ուրախ կը 
Աէնեն » իմ կա րծի քո վ շատ (աթւ1ա,լ կ » Գը՜՜ 
էականութիւնը ոչ մկկի սեփականութիւ
նը չի յ Ես երբեմն ազգւում եմ առանց 
նկասւելոլ : Ենձ շատ են ասել իմ առածին 
‘էԸքի հետ կապուած y որի ոճը մի քիչ 
'"ս՛րբեր էր ։ աւելի դե ղաէր ո ւե ս տ ա՛կան , 
մ7' *Ւչ վեր աց ական , ի րա կանութի ւնի ց 
կա րուած. դեռ սովետական մամանակ 
դրուած տաղեր էին ։ Ինձ ասում էին որ 
դրանք նման են ճափոն ա կան բանաստեղ
ծութեան , հտյքուի եւլն՛: Նայում եմ, 
“՛/" * Ո բ ովհետեւ տարբեր կողմերից, 
չատեր՝լ1 Լն ասո՛ւմ, երեւի ինչ որ ճչմար— 
“'"ւթիւն կայ ։ Բայց որ ասեմ ես յսՀտուկ 
“է՛րել եմ... ճիչդ է որ ես ամէն տեսակ 
Դրականութիւն չտա եմ կարդացել, հնա
րաւոր է ազդո լելը ,բա յց դա անգի տակց ա- 
է““ր է = Ես եթէ մէկին չատ եմ սիրում , 
եա իմ վր՛այ չի էլ տզզում • կարող է մի 
անդամ ուղղակի լսեմ եւ մոռանամ,

Բայց ազդի: ինչ վերաբերում է Ջահրա- 
տի , հաստատ ազդել է ; թահրատը
շատ եմ սիրել ել չատ նմանութիւն կայ. 
իրը մերկ լեզուն է , լըիլ հանում կ բա- 
նաստեդծականութիւնը. Անդի. պոէզիա^/ 
հիմ նադիր ը եւս (կահրատն է : Նու ազդել 
կ նաել անուղղակի * որովհետեւ ուղղել 
կ նաեւ սէմրողջ Հպականների սերնգին օ- 
րից ես շսէտ րան Վերցրել եմ ։ Երբ ես 
սկսեցի ստեղծտգործե jy UfJr^ սերունդը 
կւււր y հետեւել եմ բանա վկճ եր ին y
ա զզուել եմ չատ տարբեր բանաստեղծ
ներից :

Աարաֆեանի գկպքում ինձ չս/ur հետա- 
'frtlt'ËF'kg ձեր ասածը։ Ես ունեմ նրա գիր— 
'ԸԲ ' Vերթամ նորից կը, կարդամ : Հիմա 
շատ աւելի լաւ եմ արեւմտահա յեր կն 
կար՛գում y դուցկ շփումներից Է y չդիտեմ :

Հ — Ի՞նչ կը կարդաք :

Պ •- Երբոր նոր il՛ սկսում գրել y երի- 
տաստրդ կի y յիշում եմ y ագահօրկն կար
գում* կի : իմ կարճատեսութիւնը նաեւ
կարդալուց կ . Գիշերներն կի կարգում* եւ 
ա ե ս՚ո գութ իւն ս մի անգամից վատացաւ» 
կարգում կի ամ կնի ց շաա ռուս ծրէն: Հի
մի աւելի շատ անգլերկն եմ կարգում ï 
^)րանսերկն կգքան լաւ չգիտեմ y անգլե- 
րկնն կ իմ հիմն ական օտար լեզուն : Տա
լում եմ որ Սովետի ա\տեն ոուսերկնը ա— 
ւելի հեշ ա կ ր : (Հետոյ նրանք հրաշալի 
թտրւլմտնակա1է դպրոց ունեն î կն ինչ 
կարդացել եմ y իմ գրա՛կանութեան վրայ 
չի երել .ում • ես ուղղա՛կի գա մարսել եմ : 
^ատ շատ սիրել եմ հին գրականութիւնը 
ա(ւ!ոիկ գրականnՀւթիւնըy յունական y միջ- 
նա դա րեան y վե ր ածնն գի » Վվւ լոնր ինձ
համար ուղղակի պաշտամունք կր որ՛ով
հետեւ գա նորութիւն կր : Շալո սիրել եմ 
նա եւ հին Միջ ա դետքի եւ հին Եգիպտոսի 
պոկգիան եւ շա\տ կարդացել» կգ ազդե- 
ցութիւնը երեւձռւմ կ։ fi ս կապկս կայ նը- 
մսնութիւն. Երր սկսեցի գրել եւ երր 
դրածս ֆրանս երկնի թարգմսնուեց y որոշ 
քննադատներ ինձ ասում կին որ իմ բա
նա ս տ եղծ ո ւթի ւն ը հայկական չի' 1Ն-ելի 
շուտ եւրոպական կ։ Ասեմ որ կան հայ
կականի շատ սխալ y թերի ըմբռնումներ ։ 
Հայկականը հասկանում են արեւելեան 
աշուղական» յանգաւոր y եւվն » ։ fiutjg կայ 
աւելի հին ցայկակսւնր\ ։ Ես ասել եմ y իմ 
բանտ u տե դծ ո ւթ ետն ռիթմը վահաղնփ
ծնունդի ռիթմն կ որ պահպանուել կ : Ե՛ւ 
իմ ոճն կլ կ նման։

Հայաստանում կա յ կգ վկճը թկ Հա
յաստանը Արեւելքս^ Pi Արեւմո լա
քում ։ ինձ համար Արեւելքուձմ կ> բայց 
կն հին Արեւելքում որը հիմա չկայ y կո
րել կ եւ մենք ենք մնաց ել . քնձ շա[տ կ 
հետաքրքրում կգ մամանակի դրա կա
նո ւթի ւնր ։

Հ •— հ0ճչ նկատում ունիք ձեթ գոթծե- 
թուն թաթգմանութ֊եան ւքասին:

Պ *— Հ՝ Եոսւկլը Հայաստան գալիս—գը— 
Նում կր y կգսչկս գիտկփ իրեն։ Մի օր նա
մակ ստացայ y նախ թէ' ձեգ համար ա- 
նակնկալ ունեմ y բայց չկր ասում ի^չ*» 
Երր եկաւ հանդիպեցինք y ասաց գիրք եմ 
արել։ ինձ համար էրի^ անակնկալ էր ՛■ 
Իրեն հասել էթե իմ գրածներ ը Ալեքսանդր 
Թ ուի չեան ի միջււց՚ով y որ ոչ միայն իմ y 
այլեւ բոլոր նոր բանաստեղծների դր
բածները ! լտն ոնաւ ո ր կեր պո վ իրեն ^ու
ղարկում կր : Ե րկրո րդ գիրքը որ ար^ց ♦ 
կԼգբոնացաւ աւելի իմ բանաս տե ղծ ո լյ- 
թեան վրսէյ : Ենձ հարցնում են^ ինչո^ւ։ 
Ես մ օւոաւո րապկ ս հասկ անում ՛եմ իե չ ո1 ւ • 

րանա սա եղծ ո ւթիւնը թա րգմ անելի կ ; 
fi լ աս ենք , հետա •րրրէ՚ր ^՝1՚ րած կայ։ Ւ՚է՛ 
կարծ վ։քութ ես առիթ ունեցել եձ փա—
ս.ա տ օնն ե ր է էէամանակ վւք բանաստեղծ ու- 
թիւնները կա՛րդալու, անգլերէնով աւելփ 
են հասկանու՛մ, նկատել եմ ոբ մի կող
մից եւբոպացուև մօտ են, միԼոց չկայ, 
մի։ կ՛՛՛լմից նաեւ այնքան նոր է որ հե-
աաքրքիր է ։

Հ — Ի՞նչ կ՚ըսէք Հայաստանի գթական 
ներկային մասին :

Պ - Իմ կ արծիքով, ինչ որ կատարւոլմ 
է Հայաստանում , չատ սսնիքալ է : ՛Եւ
դրա համար այսօրուայ բանաստեղծնե
րից մի մասը ուղղակի դադարել է գրել, 
մի մաս ր՛ որ գնաց քաղաքականութիւն , 
ուղում Հ յետ դայ , րայց չփ ստացւում : 
Մարդիկ , չաա լալ գրողներ , որոնք հե
ռացան, հիմա որովհետեւ քաղաքակա
նութիւնն է կանղնած, ուզում են դրել, 
բայց այնքան հեռու են թւում : Բանի'
տարի է անցել: Տա՞ս, տասնըհթնգ : 
Բայց էնքա՛ն բան է փոխուել ։ Առում է- 
ին հայ իրականութեան մէԼ նոր բան չը-

ԱՐՄԷՆ ր,ԷԿՈ31յԱՆ
հիւր երրորդութեան մի- 

ակ այրն էբ Ա. Շէկոյեանը: Շուրջ տաս- 
նըեակ մը տարի առաԼ եւս բանա՛ս տ եղ
ծութեան միջուկով հանդիպումի մը ա- 
ռիթով հրաւիրուած էր Ֆրանսա :

Նորարարութեան իր ՛ուղփն ամփոփող 
որակումը «անդի պոէզիս1»Ն է. հակա- 
բանաստեղծութիւն, կամ հակաքերթր- 
լածը որ կաղապարներ խորտակելու իր 
ա րա րքը կը սահմ անէ : Մ եր զրո յցին ալ 
ղւխաւո ր թեման եղաւ ան, հակառակ 
"Բ Ա* Շկկոյեան y ին չսլկ ս բացատրեց y 
այլեւ-ս բանաստեղծութիւն չի գրեր։ «3ի- 
սունից յետոյ ի°նչ բանա ս տ եգծո ւ֊թի <֊ն» y 
յետոյ արձակը նաել գիւբ\ութեամր կրր- 
եայ վա յր ըյ յա լ րանա ս տ եղծո ւթեան ։

Արձակով ձեոնարկած գործը ^Հայկա
կան էեամանակ՝^ վկ՚սյն կ որուն ենթախո- 
րագիրը կ՚րսկ թկ ՀՀանւս լաբ>տ'^ վկ սլ կ . 
աւելի &իչգ պիտի .ըլլար թերեւս ըԱեէ 
տնաւար տե լվւ : /Հն աէԲկն Շ արա թ օր երկու 
ԼՒվ LnJu կը տեսնկ ՀԱռաւօտ^ օրաթեր- 
թին ւ^կջ : Եսկ գի բքով երկու հատոր ար
դէն լոյս տեսած կ} կերպով մը աւելի ա- 
պահով կեանք մը եր ա չխաւո ր ե լո լ համար 
գործին :

Ա » Շկկոյեան աէ ծնած կ Երեւան y 
1953-/քե : Երել անի մ անկա վա րմ՜ա կան հիմ
նարկին բանասիրական ճիւղէն եաք ա- 
ւարտած կ Մ՚ոսկուա յի fi ո րքի գր ա կան ո լ- 
թեան հիմնարկը։ Հեղինակ է բանաս
տեղծութեան բազմաթիւ հատորներու։

Հ ԻնչոԴ անգի պոկզիսմւ :

Պ — Անդի սլոէզիուն Գրիգորի ԼՊըլտ- 
եան) գքքից նմանակել եմ որ՛ովհետեւ 
յարմար վերնագիր չունէի։

Հ •— Միայն վերնագրի3 հարց էր :

կայ յ k ր բ համեմատում ես y տես
նում ես ի՛նչ անդունդ կ ել այլեւս հնա
րաւոր չի : Երբեմն շատ հետաքրքիր դա
րողներ կան y ա՛սում են հ-մեծ—մեծ խօ
սում ես» : էնքան նոր է կգ գր ական ո լ-
թիւնը որ դմուար է ըեկալւում ։ Յետոյ 
իմաս տաւո ըո ւած չի : fin տեսնում եմ հո- 
լովոյթը> տեսնում թկ գա ո1 ւր կ տա- 
ն ո ւմ : 1 )

3 ե՛նք բոլորս ին շ որ բան փնտռում, 
ենք y տտ րբեր ո ւղղո ւթի ւնն եր ո վ • փն տ ը- 
ռում ենք նոր լեզու ։ Եթէ գտնես նոր լե
զուն y որ ը սուտ չյվնի y կարոդ ես սէր- 
տայա յտո ւել։ x

կգ փնտռտուքը , լրա գրական հարց չի ; 
Երրոյւ քաղաքական գո րեվւ^ւե րին լսում 
եմ y նրանք չեն կարոգանում նորմալ խօ- 
սել y որովհետեւ հին լեղուով են խօսում ։ 
Երբոր շարմում ը սկսուեց y Լ . Տէր Պետ
րոս ետն ի լեզուն ինձ թւում կր ճոռոմ 
չփ y թւում կ ր պարղ լեզու : Ո՚աՀքց վեր-
ջփ'ըո առիթ եղա լ անգլերէն թարգմա
նում կի կն մամանակի փաստա թղ թե ր ու 
չչեմեցէ ■ եղ ւեղ ուն ինչքան հին կ ար
դէն y չի հնչում : Ոայց կս քանթ տարի 
կ անցել : Ենքը հնացել կ ։ Մ տ րգի կ չեն 
կարոդ նոր լեղուով խօսել y խօսում են 

խզոլով • Երր լեզուն՝ հնարաւոր չի , 
միտքը չի աշխատում : Նոր լեզուն ստ եղ
ծելով սկսում ես նոր ձ-եւով մտածել։

Հ — Սվիւււքի հետ շվւումը ի^նչ տեդ 
ունի ձեր ւքտածողու]>եան մէջ :

Պ •— Հա լաստանում կա յ խնդիր y րա- 
նավկճ} թկ Հ ա լաստանը պկ^տք կ միա
նա յ ա շխտ ր հ ին » համա շվսարհա յեաց ո ւմի 
հարցն կ : Ու֊ղղակի շահագործում են ։ 
Արգկն մոդովրդի մկ^ վախ կայ y հիմա 
էլ փսի^ոլմ են համա շվսարհա'քնացու
մով։ Եմ կարծիքով դրանից պկտք չի 
վախենալ ու Հայասւմն՚ը պկտք կ բա ց ո լի ։ 
Էգ իմ գրքի է* «Հայասանի ծո
վափին» : Ե*ւ ուզում կի ս կզբում կո չե լ 
«Մ եծ Հայք» բայց ո՛ չ դասական տար- 
(՛երակով , այլ' կլոպալ տաըրերակով ։ 
Գա շատ կա ր եւո ր է եւ գա հասկացել եմ 
Ափիւոքի հետ շփ ո ւելով։ Ոայց ամկն ինչ 
կախում ունի անձնական ի ց : fiu Ո^ոլր- 
քիտյում եղել եմ Հրակ Վ^արմապետեանի 
հետ որ Պ է յրօւ^թի ղ է ՛ծագումով Լ լ հիմա 
ԱՄՆ-ում : (մ ուր քեր իրեն հրաւիրել էին y 
ընդ որում հետաքրքրական կ ասեմ y ոչ 
արեւմտեան , արմատական թուրքեր կին 
եւ մենք “tj^ ընտանիքի հետ մնացել 
ենք y շատ հետաքրքիր շփ՚&լմ կր ։ Մի

Պ- ՋՀ: fiu նախ որպկս սովորական 
վերնագիր գրեցի y րայց Մ ար խնկի ՀՊետ- 
բ՛ոս ետն} եւ ուրիշների օղնութեամր գա 
լր ջ/ո ց ո ւե g y գա րձա լ գրական ուգգու- 
թ ի ւ^ւ : Մ անաւանգ գրականագկտ ՍԼյր ան 
Պ^րիգորեանը գա նոր շարմում համարեց y 
անկախ իմ յա ւա կն ութ ի ւններփց ու աղ
մուկ հանեց ։ Հիմա ինձ խանգարում է :

Հ Ինչո^ւ :

Պ — Որովհե տեւ. ^յախ այլեւս բանա ս—. 
տեղծութիւն չեմ գրում y երկրորդ' անդի 
սլոէգիսւ չեմ գրում y երրորդ' արգէն անր* 
գի արձակ եմ գրում y ^թկ այ՝րէսԼէս 
րելի կ ՛ասել ։ Ու երր. քո անցեայի գրածիդ 
մասին խօսում են y ոնց որ ներկայ աչ- 
խատանքից շեղեն քեզ :

Ու էգ անդի Ա|ոէվիան մի քանի իմաստ 
ունի, նախ' կն ինչ որ մեր մօտ համար- 
ւում կ պոէզիա , .ո՚ւ.րևմն սա il"- Գ ա մէկ ։ 
Ե ր կը ո րդը ես հ՛ամարում եմ որ բոլոր 
մեր կա ր գին բանա ս տ եդծները y նո յն1՚ս1ե 
(մում անեան ր որ աւանդական րնգուն- 
լեց y րսլսքը » անդի պոէզիա են գրել ։ 
Նտ Պտ\տկանեան(ւ համեմատ կր հա կա y 
Ջարենց ր' (մ ո ւմանեանի համեմատ։

Մեր մեծտգոյնները Տկրեանն ու 
րենցն են որ աո ա յսօր արգիա կան են : 
fi հարկէ Ա եւակը արդիական է բնկալ-
ւում : Գա ի հարկկ խւթերցողկ իրա
ւունքն կ : fin էն բանաստեղծներից չեմ 
որ նեղուեմ ։ Մտնաւանգ որ եթէ սնունդ 
են ստանում y իրաւ են : Եմ կարծիքով
մանաւանդ վաղ շրխէե(ւ Աևակը իրօք նոյն 
անդի պոէգիան էր գրում («Մարդը տփի

i որՒց Ւնք,ը դէպէ արէ՜
դա յինը » կոպի ա ասած' է^քր ընթեր ց ո- 
ղին սնունդ տուեց y իեԼը պոկղիտյի յաւլ-^ 
թ տնակներից կ : Ո ւղղտկի մենք երկու

կողմիցս Հայ֊թոպ^ միւս կողմից' Հայ- 
fi փփ լոքահ ա յ :

Ափիւ ոքի հետ յաճա խ բա խում կ լփ-" 
նում y թկել այղ մասփն շատ չեն խօ
սում ։ fiu այղ բախումը ապրեցփ : Մենք 
Հ. վարմտ սլեւոե ան փ հեա մօտաւորապէս 
նոյն ւո՚եղփց կփնք : Մ եր ոնք գնացել են 
Հայաստան y փր տատփկը Պէյրութ։ Փաս- 
տօրէն Նոյն տեղփց եկել ենք ուրփշ ճա- 
նապարհներփ ։ Անընդհատ վփճում կփնք. 
նա ասում կլւ' դուք ռուսական ագգեցուր- 
թեան կք ենթարկուեր փսկականը սա չի : 
Գուք կորցրել կք : Երեն հետ վիճում էի y 
բայց յետոյ հասկացայ որ անխուսափելի 
է այգ տարբերութիւնը ել չես կարոդ 
այն յաղթահարել։ Գոլ պկտք է ամէնը 
դնես իրա տեղը . Մեծ Հայքը գա է։ Ջ,եւը 
գտնել ամէնը ուրիշ տեգ միացնելու։, 
Գ մ ո ւար կ ի հարկկ y բայց ոչ անհնար ։ 
Եթէ մենք իրար ճանաչենք y հասկա
նանք» ». հեռուից հնարաւոր չփ ։ Երր 
գոլ լսում ես թերթերով y եւյն » y հեռուս
տս/ ց ոյց ո վ որտեղ անդադար խօսում են։ 
Ոայց խօսում են կատարեալ սուտ եւ գր՜“ 
բանով հնարաւոր չկ ո չփն չ հասկանալ։ 
Երենք գիտեն ին չ կ պկտք ասել եւ ա- 
լրում են։ <Եւ րլա վնաս է տալփս. որովհե
տեւ երր չես խօսում բա խամ ի մասին ու 
ներկա յացն ում ե ս ամկն ինչ վա ր գա դո յն , 
դա աւելի վատ ա ։ աՄԸդփկ ջղայնանում 
են : վ

(ւնձ հ ամար Լլա րեւոր կ միտքը» եւ 
Ա փ.ի լոքում շատ չեն էղ մարդիկը » Հա
յաստանում կ լ տատ չեն : Ուղգւո կի պկտք 
է չփում . գտնել շփումի ձեւը որ իրար 
հասկանանք ուղղակի եւ յետոյ խօսա կ- 
g ո ւթիւն լինի :

Աա կլ ասեմ որ իմ վերջին գրքի գոր- 
րլափաըը էէԼաչփկ Հնէ օ լկ օ լե ան ի g եմ վ^րցր- 
րել : Ենքը գրել էր յօդուած իմ գրքի 
մասին, հվփոէրինկ Պետրոսեան Հայաս
տանի ծովափին» : Այսին,խյ y Մ * Պետ-
րոսեանը Հայաստանի ծովափին կ։ Եար— 
Գաց1՛ ♦ շ^^" հետաքրքիր էր y րույց մի քիչ 
նաել գմգոհութիւե եղաւ որովհետ՛եւ շատ 
գրքիս մասին չէր • Այգ հու սկաց ո ւթիւնը 
կարծես թէ ու յնքան կլ գրքիս մկջ չկար։ 
Գա իր հտսկտ ցութիւնն կ ր î Ոայց իր ու
սածը տպաւորել կր » փ ա uùno րկն երրորդ 

էԳ թեմայով եղաւ։ Ենքե կր տլը- 
ւել գաղափարը, ինք հակադրում կր ամ
րոց Հայաստանը եւ ՛ծովային Հայսւստա- 
Նը։ Ե*- ես կը շարունակեմ կգ թեման։ 
Այ սինքն y հանդիպումից կ ծնւ֊ում շօշա
փելի ինչ որ րան :

Fonds A.R.A.M
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տարբեր Ա եւակ ունենք , Ըստ նախա սի— 
րութեան : Պէտք չի ատկից տրսւկէսւիա 
սա րրե լ : Ո ո լոր շրջաններն է չ պիտանի 
շրջան են : Եսկ /r^f2 վերա բերո՛ւմ է ինձ , 
ես ուղղակի իմ դէմ եմ դրել : Ոոլորս
էլ անում ենք ինչ որ անում էինք սովե
տական շրջանին : Ուղղակի ինքներս մեղ 
նախկինում արգելած մասը աւե լարրել 
ենք այսօր։ Օրինակ, Վփոլետի բանաս- 
տեզծութիւնից եթկ հանենք սեռայինի 
թեմ ան , մնում է բանաստեղծութիւնը 
ինչ որ կար հէնց ս ո վետական շրջանում, 
նոյն որակով։ Ուղղակի մարդը որը գըր- 
կուած է եղել որոշ բաներ արտայայտէ- 
լուց , աւելացրել է . ու դա բնականաբար 
նորութիւն է ընկալւում. մանաւանդ էն 
ֆոնի ւէրայ որ մենք այսօր դրոցներ ու
նենք որոնց այսօրոլայ դիրքը կարդաս , 
չես իմանայ որ Հայաստանում կարդր 
փոխուել է, մամանա կնե րը ւիո էսո ւել են, 
Սովետ Մ իութիւնը չկա յ : Այսինքն , նոյն 
գրողներն են, ինչ որ գթէ են։ Այդ ի- 
մաստով այսօրուանը հակա պոէզիսլ է, 
ինքդ քու հանդէպ ։ Էն օրերին արածիդ 
դումա րո ւմ ես նորը : Հ/ատ դէ պքե րում
ծիծաղելի վիճակի մէջ ես ընկնում ։ Այն 
իմաստով որ մարդիկ սկսում են յօղ- 
ւածներ դրել՝ քո հինը գովել , հակադ- 
րելով նորիդ։ Գրանք էն մարդիկ են ո- 
րոնք շատ են դայրացել որ գրողին ազա
տութիւն է տրուած : Մ արդիկ կան որ 
պայքարում են ար դե/քներ վերստեղծելու

աս ար :համ Հ Անհաւա տա՝P" է ■■

Հ- Մե^ծ տարիքի մարդիկ են;

Պ •— fyառը : ftuJui երիտասարդևեր կան 
որ էդպէս են» ոնց որ Գրողների մի ու- 
թե ան ղին ոլորները։ Ասենք 'մթութիւնը 
էդքան յետա դիմ ական չէ, որքան շու^ր 
հաւաքուածները։ Ես էն մարդկանցից 
չեմ որոնք ջանում են մթութիւնը լաւա- 
ցընելու։ Ա իութիւնը հէնց դա է , որ կայ։ 
Նախագահը մի քիչ շատ [չաշխատի , մի 
■et՛ ւ cl։i ՛լ ’ա շէս ատի • • • բայց մեծամաս- 
նութեան համար պիտի աշխատ Ւ Եթէ նա 
դի*֊ր է գալիս 400^ե ել ինձ չի գալիս , 
ուրեմն ես անկո չն եմ • էն մ ա ր դո g որոնք 
դմդոհ են , ես էսորհ\ուրդ եմ տա լիս
դուրս գալու։ Ե*- եթէ մինչեւ հիմա ես 
չեմ դուրս դալիս , ուրեմն առեուաղն ինձ 
չի խ սՀնդարում տ

Ուղղակի աւզում եմ ասել , £ijj. աեդի 
պոէզիայ, „նց որ դարձաւ իմ Եարապի 
երդը, մանաւանդ էնքան էսօսք բերեց որ 
ես կշտացա յ պոէ՜զիա յից ։ (Հետո յ տպա- 
գրեցի ^Երեւան հիւրանոցը» , էլի պոէ- 
<լիայ/ր դիրք , Որ էութեան մէջ դրա շս*“ 
ր ունակութիւնն էր : Ո*- ես զգացի որ ^{^ից 
անց մա րդուն արդէն ամօթ է բանաստեղ
ծութիւն գրելը ։ Երօք, մեզ Հայերիս մէչ 
ոչ ոք յիսունից ետք չի դրել բանա ստեղ
ծութիւն յ Եամ չեն ապրել , կամ եթէ ապ- 
րել են, ֊Հյիրացր , իսահակեան ը- , հա- 
մարեա չեն դրել : Եամ գրել են արձակ : 
Տեսայ ուրեմն որ առանձնապէս արտա
ռոց բան չեմ արել, շատ բնական բան եմ 
արել։ Հիմա որ մտածում եմ, 50/^ ետք 
միայն Համօ Աահեանն է դթլ» Մինչեւ 
50ը նա դրե լ էր սովետականը , յետո յ 
իսկական բանաստեղծութիւնը :

իսկ ես իմ առումով, մէկ-մէկ դատա
պարտում են թէ ի՛նչ ի րաւունք ունես չր- 
գրե Լ։ եւլն» 3tuJg մարդը ինքը իրան պի
տի հակակշռի ։ Այսինքն , դու զգում ես 
որ կրկխուելոլ ես գրելով , հասել ես 
սահմանի» ոչ թէ ինչ ար շատ մեծ բանի 
ես հ ասել , այլ էն որ չես ուզում քո հ քչ
նա րաւո րութի ւնները սահմանը ամանաց լք
նես կրկնուելով։ իսկ արձակը, հիմա շատ 
է ինձ հասկանալի որ ինչու մարդիկ 
պոէքլիայ^րր անցնում են ա րձակի » որով
հետեւ ես արձակ դրեէով զգում եմ որ 
պոէ՜զիաե նո յնիս կ եթէ աղատ չափերի 
մէջ է, սահմանափակում է» իսկ արձա
կը էն Ժա-Bpîr է որի մէջ նոյնիսկ պոէ“ 
զիան տեղ ունի երբոր պէտք լինի ։ Էդ 
իմաս\տովի Պ ր/տեւսնի օրինակն է շատ 
հետաքրքի ր : Ենքն էլ էն ա րձա կն է դէը- 
րում որտեղ էլ պոէզիաkuirt^ 1
Նոյնիսկ պոէզիան աւելի՛ հետաքրքրական 
ձեւերով է էդ արձա կի մէջ։ Երեւանում 
իր վերջի արձակների g կարդաց եւ զգաց- 
ւեց որ արդէն Ժանրերի ՈՀ_ թէ նոյնա- 
ցում է, այլ միացում : ,&f_ լաւ իմաստով։ 
Նոր որակ էր» իմը ի հարկէ , էրի*- 'տարե
բեր է ։ Աւելի կենսագրական :

Հ — ԻրւմՂ, պիտի չաւարտի ձեր վէ
պը1 «Հայկական ժամանակ»ը:

Պ •— իրօք վերջ չի ունենալու, դքա հա
մար ես այլեւս այլ բան չեմ գրում : Ան
կեղծ ասեմ , դրական ո ւթի ւնում ինձ հա

մար ամէնից արհեստականը այն է որ 
մի գէՈՅ գրում, աւարտում ես, յետոյ 
մէկ ուրիշը։ ինչիՐ ։ Մի հատ գրի։ Էս 

էոլքը ուզում եմ շահարկած, փորձար
կած լինել ։ Հէնց նրա համար վերնագրի 
տ՛ակ գրած է «Անաւար տ վէպ» ։ ի ս կըգ՜ 
բաեէ անաւարտ ։ Գա շարուն ակո ւող է , 
որովհետեւ մամանակն է շարո ւնա կլում ։

Հ •— ԻՊչ ընդունելութիւն կր գտնէ 
գործը :

Պ — Ես փաստօրէն մեր գրողական նըւ- 
նըւձոցին էս վէպով յաղթեցի 'որովհետեւ 
քանի թերթում տպւում է հատուածս/— 
բար, ամէն շաբաթ, ոնց որ ընթերցողի 
խնդիրը լուծուած է : Ես երկոլ հատո ր ը 
խորհրդանշական կերպով տպագրեց ի ։ 
իԱկ թերթը Հա յաստանում ա յսօրուա յ 
վիճակով արդէն էն չի որ ասենք քո ըն
կերը ըՀԴ » 'տպի » այսինքն, եթէ վէպը 
հ,Առաւօւո»ի տպաքանակի վրայ բացասա- 
րար ազդի, չի տպի։ Ե ոպիտ ասած' շու
կայական վէպ ենք փորձարկում յ

հ.Առաւօտ»ի տպաքանակը հինգ հազար 
է 1 ր^ո/Յ Աա հալասւսր է խորհրդայինի 
ե րեսուն հազարին որովհետեւ ընտանի
քով) մի թերթը 4—5 հոգով են կարդում ։ 
Լոս Անճ ր լ ըսում «Աւան դարդ» թերթը 
կայ, էն էլ ա բա թ օր ուա յ թիլերում 
արտատպում է։ Ես ոնց որ լուծել եմ, 
յաղթահարել ստեղծագործականը :

Հ - Ւ՞նչպէս կր ՛տեսնէք Հայաստանի 
գրական, ներկան;

*?— ճիչդն ասած , թաքուն ասեմ, ես 
շատ չեմ կարդում , մանաւանդ ներկայի 
արձակ : Ո րովհետեւ շատ բաներ չեմ
կարդացել , օր » Ջ • լափեանի վէ^Ը 5
Նախ , մարդ արդէն մինչեւ 40-50 տարե
կան ինչ կարդաց , կարդաց : ի հարկէ 
բանաստեղծութիւն ը կարդում ես , հա- 
ճէրւՒ է » կարճ, մա մանա կ չ ի խլո ւմ î Ամ
սագրերն էլ եմ կարդում ։ Այսինքն նորե- 
րի մէջ շարմո ւմ կայ. տա՛յ Աստուած որ 
լալ շարմում լինի ։ ինդհանրապէս դէմ 
եմ որ ^բանաստեղծը , գրողը դրականու
թեան մասին խօսի ։ Ներկայի մեր կեան
քը էնպիս ին է որ ընթերցումի մամ անա կ 
չենք էլ սանում ։ Գրողներ ի կարծիքը 
յատկապէս նշանա կութ իւն չունի իմ հա
մար։ Ե արոծւմ եմ իմն էլ նրանց համար 
չունի :

Հայաս տանում հիմա աւելորդ տեղը 
շւԱտ է քաղաքականաց ւում գր ական ո ւ- 
թիմեը ! Շ ատ շատ։ Մէկը դաշնակցւա- 
կան է, մէկը ՀՀՇ—ական է, չեն կարող 
վեր բարձրանալ։ Գրա համար պարզ ըն
թերցողը դրա մէջ մտած Ժ'

Այսօր չի քաջալերւում իրական կեան- 
•Յր Ո րովհետեւ մտածում են իրա'—
կան կեանքը կարող է պայթի , կարող ես 
ճշմարտութիւնն ասել պատահաբար յ
Նոյնիսկ արձակում մարդիկ սիմվոլիկ են 
շարունակում ։ Ասենք' նոյնիսկ գեղագը- 
րութիւն ։ Ասենք վ » Աիրադեղեանը դրել 
է» ի միջի այլոց, եթէ մենք իրա պաշ
տօնին եղած ըլլայինք, երեւի տառեր ը 
մոռանայինք» ինքը գրում է պատմը- 
ւածք» մէկը կարող է հաւանի, մէկը չէ, 
ԸայՅ նրա անունը այսօր չի կարող որեւէ 
քննադատի տեքստ/ւսմ սպրդել» նոյնիսկ 
էն համագումարեան տեքստերում Որտեղ 
անխտիր բոլորին թուարկում են։ Հ՛իմի, 
ի^նչ կապ ունի ։ Գրականութիւնը րրիլ 
ուրիշ խնդիր է ։ Ուղում եմ ասել վեր 
բարձրանանք գրականութեան մակարդա
կի î Մ ենք վերեւ ենք բարձրանում քա
ղաքականութեան մ ա կա ր դա կի\ :

Հ — քւ^նչ կը մտա ծէք ւիսիադտրձ, կամ 
մէկ ուդղութ֊եամր ազդե<րւՆթեան մասին :

Պ •— Ենձ համար հակառակն է» երբ պի
տի գրեմ , մտածում եմ , յանկարծ է սին չի 
նման չգրեմ » դա աւելի կարեւո ր է Pc- 
ւում ։ Եթէ յաջողում եմ, մի բան kc 
ստացուի ։ Եսկ նման ուե լը միշտ կարելի 
է։ Նմանուէ լը մարդու թուլութիւնն է։ 
Զնմանո ւելն է ումը , կամ ինքնո ւրո յնու- 
թիւնը : Եթէ ես իմ գրածիս հաւանում 
եմ , գոհ եմ ։ Ընթերցողի հաԸՅը չեմ 
բարձրացնում :

Հ »- Գիրք կը վաՍսսւոլի'3 այսօր Հա
յաստանի մէջ :

Պ ♦— Հետաքրքի ր է » երբ էս վերջի բա
նա Ստեղծո ւթիւնն եր ի գիրքս' «& րեւան 
հիւրանոցը» ար տարայ , ասին' բանաս
տեղծութիւն չեն առնում : Ես էլ ՝որ ար
դէն սկսել էի արձակ գրել, տպեցի իմ 
վէպի առաջփն հատորը, ասին' ինչ որ 
պոէզիայ^ր 33 տս{ել 1 Էգ ուզում , 
էդ բեր ։ Ո t-ղում եմ ասել , նոր վիճակ է ,
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Marseille aujourd’hui. Allongé torse 
nu dans le cabinet du médecin, un 
homme âgé s’impatiente et se rhabille. 
La femme médecin, cardiologue, lui an
nonce autoritairement qu’il est malade 
et qu’il devra se faire opérer. Lui s’ap
pelle Barsam et elle, Anna, est sa fille. 
(Marcel Bluwal et Ariane Ascaride). 
Deux fortes têtes dont la relation 
conflictuelle engendre la narration du 
film de Robert Guédiguian. Observateur 
et attentif aux faits sociologiques, le 
réalisateur met d’emblée en évidence 
l’entente entre la génération des 
grands-parents et celles des petits-en
fants. Jeanette (Madeleine Guédiguian), 
de père français, apprend des danses 
arméniennes à la maison de la culture 
arménienne, sur une scène décorée 
d’une vue de l’Ararat. Son grand-père 
et elle communiquent sans même de
voir se parler et le geste de Barsam, 
dessinant du doigt un trait sur sa 
bouche pour inviter sa petite fille à ne 
rien dire du secret, le montre bien. 
Veuf, Barsam a perdu depuis cinq ans sa 
femme, la mère d’Anna, italienne. Voilà 
pourquoi Anna ne parle pas l’arménien 
(comme le dit son père i! n’y a de lan
gue que maternelle) et prétend ne pas 
«se sentir» arménienne. Barsam s’en
vole sans rien dire en Arménie et Anna 
part à sa recherche en invoquant de 
bonnes raisons rationnelles et raison
nables: en tant que fille elle se croit 
responsable de son père (à quoi Jean
nette rétorque qu’on est responsable 
de son enfant jusqu’à un certain âge, 
mais pas de son père) et en tant que 
médecin, elle doit -lui donner ses résul
tats, le ramener pour se faire opérer. 
Elle quitte donc Marseille pour une 
semaine, pour se refaire un monde 
comme Dieu a fait le sien, le nôtre et 
l’Arménie avec, en y jetant toutes les 
pierres du tamis qui lui a servi à faire 
de bons pays fertiles comme la France.

Voyage en Arménie devient un voyage 
dans les méandres du cœur, de cet 
organe symbolique de l’amour et de 
tous les sentiments qui en dérivent. Il 
était donc important qu’Anna, le per
sonnage principal du film, fût cardiolo
gue. Anna connaît médicalement le 
cœur, comme le dit son père, elle maî
trise la «mécanique», mais elle semble 
ignorer cet autre organe qui porte le 
même nom et qui nous tourne vers un 
ailleurs, nous transporte, c’est-à-dire l’a
mour au sens fort et large. Un autre 
cœur dont elle ne veut rien savoir, 
qu’elle refuse d’ausculter. Et puis, un 
jour, dans cette petite église, si vieille 
et si belle, au bord d’un lac, en com
pagnie de Yervanth (Gérard Meylan), 
elle acceptera d’avouer, à condition que 
ce soit aussitôt oublié, qu’elle se sent 
chez elle et qu’elle a l’impression d’a
voir vécu en ce lieu dans une autre 
vie. Anna découvre la dimension méta
physique du cœur parce que ces lieux 
sacrés le sont par leur simplicité, leur 
authenticité, l’abandon mêlé d’une pré
sence active que révèlent les cierges

տխրա՝պե\տ\ոլյք î Րա յզ որ ասե՛մ չեն 
առնում , սուա կը էխնվ : հխէնականում
նուիրում եմ, բա յց դնույներ կան։ Ռըմ- 
դոհ չեմ առանձնապէս : Q ամ ենա յնդէպս , 
էն չ/ որ ասենք, ծախսդ հանես : Որով
հետեւ ղնորդը ի վիճակի չի յ Գնորդ չու
նենք , շատ ՕպԺէք թ-իւ պատճ ա ոն եր ո վ ։ 
Օրա թեր թերն էլ են դմ ո ւար առնում ։ Եսկ 
դիրքը առաւել : Հյատ դէպքերում հէնց 
աղքատն է դիրքի է_արիքը գդում որ փող 
չունի , իսկ որը փող ունի , կարիքը չու
նի ։ Ոա յց սա յաւե լեա լ դմո ւարո ւթիւն ը 
գրողի օգտին է » ուրեմն' յաղթահարէլու 
բան կայ։ Եսկ որտեղ յաղթահարելու 
բան չի լինի , անիմաստ կը լինի գրելը։

allumes et les graffiti sur les pierres 
Les communications téléphoniques aver 
la France changent de ton au fj| des 
jours. Anna reprend les mots de Yer
vanth, elle se regarde en parlant et af
firme que sa tête ressemble à celle des 
habitants du pays. Et c’est comme ça՝՜

Loin d’offrir une vision idéaliste de 
l’Arménie, Guédiguian filme Yerevan 
avec tous les défauts inhérents au ca
pitalisme sauvage du post-soviétisme, 
mafia, casino, prostitution, désir de 
fuite de la jeunesse, magouilles. Limou
sines et vieilles voitures délabrées se 
côtoient. La caméra mène le spectateur 
là où le chauffeur de taxi refuse d’a
vancer, dans les quartiers pauvrement 
secrets, comme celui ou habite la jeune 
Shakè (Chorik Grigorian), coiffeuse par
lant français, danseuse de night-club 
à ses heures, vivant là avec sa grand- 
mère et sa petite sœur. L’humble foyer 
s’exhibe sans pathos comme garantie 
de la moralité de l’habitante qui rêve 
de la France et donne à Anna son seul 
bijou, une chaîne et une médaille. On 
apprendra que Schakè a perdu ses pa
rents dans le tremblement de terre et 
quelle doit risquer de perdre plus pour 
sauver ceux qui lui restent. Yerevan 
est montrée avec ses pauvres et ses 
marchés de fleurs, ses activités paral
lèles et nocturnes, son «business» au
quel rien n’échappe, armes, avions et 
même, surtout, les médicaments.

La médecine traverse le film de part 
en part. Elle symbolise le lien entre la 
France et l’Arménie par l’intermédiaire 
d’un camion médical où opère un 
médecin français au patronyme armé
nien. Elle confère au film une dimen
sion cathartique. Il faut guérir les 
plaies, celle du génocide et celle du 
tremblement de terre, celles de la 
guerre au Karabagh. Anna a le regard 
médical,elle sait tirer avec les armes à 
feu et vise plutôt bien. C’est l’œil du 
perspectiviste, du médecin et de la 
caméra. Il faut guérir l’œil aussi, par 
le cœur. Passer de l’hôpital à l’hospita
lité. C’est la leçon du cœur à la pensée 
scientifique. Pourquoi mourir sur une 
table d’opération à Marseille alors 
qu’on est si bien sous un arbre de la 
campagne arménienne, à croquer de 
beaux fruits, en compagnie d’êtres cha
leureux, des sietas ? L’amour peut 
vaincre la raison, la bonne comme la 
mauvaise. Schakè ne rêve plus de la 
France, elle a rencontré l’amour et 
St. Grégoire protège ses fiançailles. 
Guédiguian a guéri le cœur d’Anna car
diologue, elle quitte l’Arménie où elle 
a désormais un ami et des enfants.

Robert Guédiguian recourt à quelques 
plans métonymiques associant les per 
sonnages féminins à leurs chaussures. 
On verra quelques mules à fleurs assez 
kitsch que portent les jeunes filles et, 
avec insistance, les chaussures à ta
lons aiguilles qu’Anna ne quittera pas, 
ou si peu, à regret, au seuil d’une mai
son, comme si elle craignait, en posan 
la plante des pieds, d’entrer en contac 
avec la terre, d’y trouver une assise. 
Les talons aiguilles s’accordent avec 
la cîme de l’Ararat, visible et confisque, 
perdu et réel, qui ne peut être que re 
gardé et dont la vue s’encadre 
piètres hauteurs mécaniques telles ce 
grues oranges. Si elles dénoncent i 
accessibilité de la montagne, ces gr 
désignent aussi l’existence d un 
de constructeurs. Les talons 
signalent ce besoin d’élévation 
l’Ararat devient le symbole par sa 
cheur et sa parfaite inutilité da 
monde matériel. Il n’y a pas d°r, 
d’argent, pas de fer, pas me™ 
l’herbe pour les moutons. Les c 
res d’Anna l’ont élevée jusque-a՛ 
cœur dans les talons. «
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«Ես եկած եմ հեռաձայնի ձեր թելերը հաստատելու ինծի հետ
ու ձեր միջեւ որ կապ պահենք շատ կարեւոր հարցումներ կան մտքիս մէջ 
կենաց մահու հարց է այս հէ՜յ մարդիկ ըսէ՜ք չէ՞ք տաոապիր չէ՞ք սիրեր 
աոանձին չէ՞ f կեանքին իմաստ գտե՞ր էք զիրար երթեք կը հասկնա՞ք 
գիտէ՞ք ինչ են թայլ ու վայրկեան ո՞վ էք ի՞նչ էք ի՞նչ գործ ունիք այդ տհզը 
ի՞նչ ըսել է մարգ ըլլալը հոգի ունի՞ք հիւլէներռւն թարթաոը
կր հասկնա՞ք խորհուրդներու հէքեաթներու լեզուն խօսքը ի՞նչ կ՚ըսեն»

Օշակաև ընտանեկան հիմնարկին նախաձեռնութեամբ ու «Հաւքազ
գային»]! հովանաւորութեամբ Վահէ Օշականի անձին ու գրական վաս
տակին նուիրուած երկօրեայ մը ւռեզի ունեցաւ Կլէնտէյլի մէջ, Սեպ
տեմբեր 22՜23-ին: Դլխաւոր առանցքը եղաւ անոր անտիպ բանաստեղ- 
ծութիւններու «ճամբորդը» հատորին ներկայացումը, որուն յատկաց- 
ւած էր առաջին օրուան նիստը: Հալէպէն Մարու շ Երամեան ներկայա 
ցուց «ճամբորդը» , անկէ ընթերցումներ կատարուեցան :

Երկրորդ օրուան նիստերով Վ- Օշականի գրական արտագրութեան, 
գործունեութեան զանագան երեսակներուն մասին դասախօսեցին Գրի
գոր Պըլտեան, Դուրգէն Արզումանեան, Մարկ- Նշանեան, Րաֆֆի Ա- 
նէմեան, Վրէժ-Արմէն Արթինեան: Միջանկեալ՝ ընթերցումներ եղան 
անոր հատորներէն, ցուցադրուեցան տեսերիզներ, ունկնդրուեցաւ իր 
կատարած ընթերցումը «Սիրահարր»էն:

«Միտք 1ւ Արուեստ»ի երեսնամեակի այս թիւր յատկացուած է այս 
ձեռնարկին, Մ- Երամեանի ու Դ- Արզումանեանի ելոյթներով, նաեւ՝ 
նոր լոյս տեսած «ճամբորդը» հատորէն հատուածով մը:

Այս տեսա կի բանաստեղծութիւն կա՛մ 
կը “Հրենք ) կամ էթնք սիրեր . եթէ սի
րենք , մեզի համար կը րացուին դարպաս
ները {ճիչդ թիլերու աշխարհին պէս t 
էնչպէս Արսինէն ըսաւ) եւ հոն կը դըա- 
նենը այն ըան , այնքա՜ն գեղեցիկ' . .

fl'չ, ո՛չ:
«Երբ ոստիկանն ու քաղաքացին կը կըռ- 

ւին, դուն ի րաւունք չունիս մայթին կե- 
յած ծաղիկ ու գարուն երգելու» y գեղե
ցիկ բառերու շարոցներ հիւսելու։

Այ ս ինքն' բանաստեղծութիւն * բա յց \ո չ 
քնարերգութիւն : Ուրեմն' կեանքն է y որ 
կը ներկայանայ Վահէ Օշականի բանաս- 
«7 եղծ ո ւթե ան մ կջ y կեանբը y կամ զա յն 
բսնել ու սլա տին գամ ելու y մանրամաս- 
նութի ւնն երը տեսնե լու ել իմաստը հաս֊ 
կրնալու ճիգը։

ԱյԼ խօս բութ իրապաշտութիւն y նոր y 
<Լ ամ ան ա կա կի & ի ր ա պա շտ ո ւթ ի ւն y ո ր խեք֊ 
ղ/նք կը հաւաքէ մեծ քաղաքներ ու արագ 
ու խիտ կեանքէն y եւ թափուէ նո յն արա— 
ղութեամր ու խտութեամբ կը թափի խ 
[էն, կ՚ողողէ ընթերցողը:

Այո խօսբիս կրնայի խո բագի ր մը uitujy 
էխլօլկո օրինակ' «Անհեթեթի փակ Հրր֊ 
ջանակէն մինչեւ յաւիտենութիւնը գի
տակցութեանդ կամ' «Մեր սւ մէնէն երի
տասարդ րան ա ս տ ե ղծ ըդ y որովհետեւ այն 
ո*ր բանաստեղծն է y որ կը ձգէ հասու
նս ւթե ան «իմաստութիւնը» եւ կը շարու
նակէ նոյն թափով> երիտասարդական 
Ա՚րր ով հետապնդել կեանբը y շա ր ո ւնա 
կել անոր ծալքերը բանա լ y մի շտ նոր 
Հ ա ր ց ա գր ո ւմն ե ր ո վ :

Եթէ կը սիրես այս բանաս տ եղծո ւթ ի ւ~֊ 
փրկուած ես y չես խեղգուիր* եթէ

ՈՀ՝ հեռու կը մնաս այն տիեզերքէն y որ 
կը կոչուի Վահէ Օշականի երկւ

Այս երկին վերջին արտադրութիւնը 
«ճամբորդը» խո րադրուած բանաստեղ- 
Տութիւններոլ յետ մահու էո/ս 'տեսած 
Հատորը կը փակէ շրջանակը Վ • 0 շակա
լէ ‘թործերուն եւ ձեւուէ մը կը դիլրաց'եէ 
ոնոնց ուսումնաս ի ր ութիւն ը , որոշած ըլ
լալով անոր գրական կեանքին սէ_1"1ր1' եւ 
վերջալորոլթեան էէտերը Տ

«ճամբո րդը» քերթուածներու հատոր 
‘Դ’1' է fl էշերով, որոնք երեք մասերոլ 
կր բաժնուին.
- Առաջին բամինը իր խորագիրը աը- 

լաւծ է դիրքին :
— Երրորդ բամինը ունի էոՍս րերթը- 

լածներ՝ «ծ՛այր», «Կենսագրութիւն», 
«Անանուն» եւ «Ա պաս ում» խորադիրնե
րով:

Այս քերթուածներէն «Ի են ս ագր ո ւթ ի ւ- 
ել թոռներուն նուիրուած քերթուած-

''եքը նա խապէս լո յս տեսած են մամու- 
լէն էջերուն :

'֊ Այս երկու բամիններուն միջել տե ղա
դր ո ւած են բանաստեղծին թոռներուն 
ձօնուած երեք քերթուածներ' «Խօսք բա- 
fil՛ գալուստի» , «Մէկ տարեկան» , ել 
Պատմութեան սեմին» խորադիրներով:

Հակառակ անոր , որ դՀր՚րՀն խմբա- 
գրումը հեղինակը ինք չէ ըրած, սակայն 
թոռներուն նուիրուած քերթուածներուն 
‘"ևղադրոլյքը այնտեղ, հատորին երկու 
բամէններուն միջեւ, կարծես դիր.րէ՚ն 
^նցքին վրայ, անոն7 յատուկ կարեւո- 
քութիւն ու տայ' այս երեք քերթուածնե-

րը ՛նուի րուած են հեղինակին թոռներուն y 
բայց անոնց բնդմ էջէն նաեւ յաէորգ սե
րունդին y որուն հանգէպ իր հաւատքը 
երբեք չկորսնցուց Վահէ 0շական i

Եթէ հեղինակի մը առաջին երկը կը 
ծանուց է գրագէտը} ապա անոր վե րջին 
եր Լլը կը խտացնէ էութիւնդ անոր դոր- 
ծին , նորութիւն ըլլայ այդ երկը , թէ բը- 
նական ել սպասելի շարունակութիւն մը:

Ինչպէս ըսի. «ճամբորդը» հեղինակին 
մահէն ետք է որ լոյսին կու դայ: Այս 
«յետ մահու»ն կարեւորութիւն չունի, ո- 
րովհետեւ շրջանէ մը ի վեր Վտճէ 0շա- 
կան մտահոգ էր, 'Որ «մամանակ չունի». 
«Արուարձաններ»էն ասդին մահը կամ ա- 
նոր գաղափարը մշտական ներկայութիւն
էին իր տողերուն մէջ:

Այնքան կենսասէր եւ կենսախայտ ան
հատականութեան մը համար հաւանաբար 
ճիշդ '[‘յւ՚՚՚յ «մշտական ներկա յու-
թիւն»ր , որ սակայն կը ծագի ճէշդ ա' յդ 
կենս ա ս ի րո ւթենէն • եւ մահն ու անոր 
գաղափարը կը դառնան այլ միջոց մը, 
տմ բողէովին ուրիշ դիտան կիւն մը կեան
քս քննարկելու:

Ինչպէս մամանակակից գրականու
թեան, այնպէս եւ Վահէ Օշտկանի երկե
րուն խորադիրներ ը պա տահա կանօր էն1րնտրուած բառեր չեն. անոնք երկի կա
ռոյցին գլխաւոր մուտքն են, դարպասը, 
ղոր բանալով է , որ ընթերցողը պիտի 
մտնէ երկէն ներս :

Այ- առումով «ճամբորդը» յստակ ակ
նարկութիւն մըն է մեծ ու միակ ճամ
րո րդութեան , որուն ձեռնարկած է «Պա
տուհանէն «՛Իաղաք»ը դիտող , անոր «Ա- 
հաղանդ»ը լսող ել «Խուճապ» ի մատնր- 
ւած մարդը, որ «jfi առուղի»նե ր էն «Ար- 
ւարձաններ» կը հասնի եւ ի վերջոյ կը 
դառնայ դէպի յալիտենութիւն դացող 
«ճամբորդը» {«եթէ նման բան կայ...» 
պիտի ըսէր Վահէ Օշական. - -) : Այլ խօս- 
քութ «ճամբորդը» տրամաբանական յա
ջորդ քայլն է կեանքի մեծագոյն հար- 
ց Ապրումներու քարտէս ին մէջ բոնուած 
հեղինակին :

ճամբորդութիւնը մեկնում՝ մըն է, տե
ղէ տեղ երթալ մը. հաւանական է նաեւ, 
որ կայաններ ունենայ այդ ճամբորդո ւ- 
թիւնը. ահա թէ ինչո՛ւ գիրքը այս խո
րադիրներով հատուածներու րամն ո լա ծ
է' Մեկնում 1 ել Մեկնում 2, ապա 1֊6 
թուագրուած Կայաններ s

Մեկնումի մերձեցումին հետ կը սկսի 
կեանքի խիտ վերաքաղ մը. ասիկա այն 
պահը կրնայ ըլլալ, երբ ակնթարթ մը 
ճշմարտութիւնը ինքղինք կը բացայայտէ , 
նոյնիսկ կրնայ մպտիլ, ապա կրկին քո
ղարկելու համար ինքղինք: Գիտակցու
թիւն չէ ասիկա, այլ հասկացում մը 
կեանքի ա ռե դծո ւածին , զոր թարգմանելը 
անկարելի կրնայ թուիլ սովորական մար
դուն , բայց ոչ Վ - Օշականին համար , որ 
երկա՜ր , դարի չափ երկար ակնթարթով 
կրնայ նայիլ «արեւին ճիշդ կեդրոնի մու

թին» :
Ինչպէս սր մահամերձը վերջին պահե- 

րուն իր կեանքը կը դիտէ Մեծ պաստա
ռի մը վրայ կարծես, ետ-ետ երթալով 
վերջաւորութենէն դէպի սկիզբ , այդպէս 
ալ «Կայան» խորագրուած ^քևրթուածնև-

րր զօրաւոր պր իսմ ակով մը վեր արաղը 
կ' ընեն կեանքին y որ վերջէն դէպի սկ[՚գբ 
կը վազէ խիստ արագ բայց եւ խիստ 
յստակ գրիչի մը \ոսսենեակով y այնքան y 
որ տողերը կը վերածուին բոլոր մարգե
րուն y կամ' գլխագի ր Ա արդուն կեանքի

«Այսպէս է սը ութսուն գարուն թոլորսւծ • • •
մարդը կայնած իր նհթսհրու հայելիին հաշիւ կոլ տայ
միակ անձին որ լրտեսի յամաոռւթեամթ հեւոեւեցաւ իր քայլերուն,
եւ որ հիմա մէկ ակաեջը ոտքի ձայնին որ ետեւէն ամէն քայլի կը մօտենայ
կր փսփսայ* հաշՈւեյարդար, մաք րագործում• - •» {էջ 52)։

]1 լրա քան չփ ւր ^այան այս մամ անա կա
գը ո ւթեան մէջ հանգրուան մը կը նշէ 
ա յսպէս ^այան ՜\֊ը կը խօսի մանկութիւն- 
պա տանեկո ւթեն էն y Կայան 2~ն Լլ ակնա ր- 
կէ երիտասարդութեան եւ հայ ոգիին y
Կա յան 3՜^ ևը, խօսԼ՛ գիտակցութեան
ար թնաց ում էն y որուն *^է^ հաւասար
ռւմգնութեամբ կը բանին Սփիւռքն ու 
հայրենիքը y Կայան 4րին մէջ կը սկսին 
ա ր թննա լ հարցադրումները կեանքին
հանդէպ եւ յաստակ կը դաոնայ մարդուն 
օտարում ը մարգէն y իօկ Կայան 5“"ի եւ 
§—ի մարգը արդէն հ ա ս ո ւնո ւթեա մ բ կը
գիտէ կեանքն ու մ անաւանդ կեանքէն 
անգինը։ Երբ այս տարօրինակ մամանա- 
կա գր ո ւթ ի ւնը իր վերջին հանգրուանը կը 
թեւակոխէ y կը սկսին Աստուած հրեշ
տակ երկխօս ութ իւննե րը y որոնք ամէնէն 
հետաքրքրական բա մ իններն են այս գի ր— 
քին y եւ կ երկարին մինչեւ աւարտը ա- 
նոր y մէջ ընդ մէջ առիթ տա լով y որ
մարգն ալ իր խօսքը ըսէ* Տւեւով մը այգ 
մարգը կարծէք ականջալուր է Աստուած֊ 
հրեշտակ երկխօսութեան, որ երբեմն
երկինքներէն վար կ իջնէ եւ մարդուն նե
րաշխարհին մէջ տեղի կ ունենա յ ։

Այս երկխօս ութիւններ ուն *?էջ Վ» Օշա֊

«Եթէ մէկ հատ չնչին յիմար հարցումի մը պատասխանը
կրցանք գտնել արկածով - - -
ալ մեր սիթար գեղեցկութեան թով չասք ներուն կրնանք թանալ» {էջ 23)

Ուրեմն մարդը երբ գիտէ y կրնայ մաս
նակցիլ խաղին y որ կեանք կը կոչուի y եւ 
որուն խազ ԸԼԷաԼԸ եթէ մարգկու թիւնը 
չի գիտեր y մէկ մարգ սակայն գիտէ (բո
լոր մամանա կներ ուն մէջ ալ պիտի ըէ“ 
լայ այգ մէկ մարգը) եւ* ♦ ♦ կը մերմէ 
խաղալ ։

Կ ը մերմէ® y թէ խաղին համար ի’ ր O— 
րէնքները կ}առաջարկէ y թէկուզ զինք յր֊

^ՈԳ էԸԼԼայ :
ճիշդ տ յնպէս y ինչպէս փրփրադէզ ալի

քը իր բարձրութեան գագաթին y աւա ղին 
tLrufJ փլ[՚ոլ^Լ^ անմիջապէս առաջ զար
մանալի թափանց ի կութ իւն մը կը ստա
նայ y այդպէս այս միակ մարդր մահուան 
գաղափարին ծանրութեան տակ պահ մըy 
աԼլեթարթ մը խիստ յստակ կը տեսնէ y 
կը գիտնայ «գաղտնիքը» y որ ամ րո il
կեանքէն խւ թա ցքին հծտասխդեր է ղթնք ï 

Գաղտնիք/ւն ա րւ գիտակցութիւնդ է, որ
1ւ ՚ վ՚րվէ ՝ու թէ մարդը, այլ-- կեանքը -. 

Վա հէ Օշ ական իր առաջին

կայաններուն։ Այս առումով «ճամբոր
դը» նաեւ մամ անա կա գրո ւթի ւնն է կեան
քի nV ևը սևսէ «'Ն1*!]!1 Պատէն Ա եռեա լ
՛Ծովէն» ու կեր թայ հեռու y մինչեւ «Ու֊է~ 
լուրույի մայռին 21) > ո““
ր ո վհե տել

կան իր ամէնէն հարազատ ոճին մէջ է' 
պարզy սովորական բառե րով y խօս ա կցա
կան y երբեմն նոյնիսկ փողոցային լե֊ 
զուով կը քննա րկէ ամէնէն խորունկը 
կեանքին հա րցտ դրամներուն' Աստուծոյ 
մը գո յո ւթի ւնը y տեղն ու գերը այս
տեղ y ա յս կեա նքվն մէջ:

Ալս երկխօս ո ւթի ւննե րուն վերջ րնթե ր 
հատուած ը կ՚աւարտի Աստուծոյ խօս֊ 
քաթ «Ջեմ կրնար^ y որուն պատ ա ս խան ի 
պէս կոլ գայ մարդուն մտածումը ^Հար
կաւ չես կրնար'» (էջ 39) ♦ իօկ Վերջփն 
հատուածին մէջ երբ հրեշտակը կը հար֊ 
ցըեէ' հփ^նչ պիտի ըլլայ ասոր վե^ր» y 
Աստուած կը պատաս խանէ' հ,Ջեմ գի՜՜ 
տեր» ♦ մարգը սակայն շատ ինքնավստահ
է' «Բայց ես գիտեմ» (էջ 41) :

Այ- երկխօսութիւնը Կայան Շին մէջ ևս 
րամին մ ը ունի , ուր Աստուած վստահ է y 
որ մարգը պիտի չհասնի y էսկ մարդը 
համեստօրէն Լլ ընդունի' «հարկաւ չի հա
սա յ»։ Այլ խօսքութ հասնի լ այնքան ալ 
կարեւոր չէ y գիտնա յն ու իմանա լը բաւ են 
մարդուն y ինքղինք գուբս պահելու հա
մար անհեթեթի ահաւոր ողբե րդութենէն y 
ո ր ո վհ ետ եւ

մինչեւ այս վ երջ ինը յստակ հարցադրում֊ 
ներու ամբողջ ցանց մը ունի y որ քանի մը 
առանցքներէ բոնուած է* այսպէս y գրր՜ 
խաւոր առեղծուածներ են' U1 • մարգը y 
p. . հայ մ արդը y գ* Աստուած y դ • կեանքը 
որպէս երեւոյթ y եւ ե* բագը, այէ խ011՜՜ 
քով' b« լեղոն y որ մարգէ մարգ դացող 
կապը պէտք է ըլլայ !

Առաջփն գիրրթե' «Պատռւհան»]ւն մէջ 
տեղ մը կ՚ըսէ.

«Այս վայրկեան 
մարդ մը առջիս 
կը դիտեմ- 
ու միձչեւ վերջ

, այդ ընեմ պիտի հաւանաբար 

որովհետեւ
մարդը միակ արժէքն է 
ամպերէն վար 
ու մանաւանդ* վեր» :

Ամբ ողջ երկ մը նուիրել մարգ ա րա րա-

(Շար-ը Դ- էջ)

Fonds A.R.A.M
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ԻՆՔՆՈԻԹեԱՆ ԱՐՁԱԿԸ 
ԻՆԸ ՔՆՆՈԻԹեԱԱԲ

ԳՈհՐԳԷՆ Աք^Ոհ(քԱՆեԱՆ

Իանաստեզծութիւն մշակող եւ յետոյ 
արձակին անցնող ոելէ հեղինակի մօտ, 
արձակը երբեւէ չի կարող նոյնը լինել, 
/ւնչ այն Գրող]* որ սկզբից ղբաղուել է 
արձակով , առանց ունենա լու բանաստեղ
ծութեան փորձառութիւն ♦ այղ փորձա
ռութիւնը ընդհատ ո ւած կամ շարունակ- 
ւոզ, կամայ թէ ակամայ, միշտ շողար- 
ձակուևլու է այդ Գք'որլի գրուածքներում' 
լինի դա պարզ նամակ, քննադատական 
գործ, կամ էլ պատմուածք , ին չպէ ս պա
րագան է Վա հէ 0 չական ք։ , որ ենթ ադրա- 
բար 15 տարի բանաստեղծական փորձա- 
ռութիւձփց յեաոյ է լրջօրէն նաեւ զյրաղ— 
ւել արձակի մշակումովդ

Սն շուշտ այս հաստատումը հեղինակի 
արձակ գործերի բանաստեղծական էորր՜ 
մերը քննարկելու , կամ իր արձակը ժա
մանակակից գրողների երկերի հետ հա- 
մեմատելոլ. նպատակով չէ որ բնաբան- 
ւ-եց , պարզապէս մուար էր ասելու ա- 
մէն ինչից առաջ Վահէ Օչականը բա
նաստեղծ է , որքան արձակագիր , սա- 
կսյյն ինչ որ պիտի փորձենք Ներկայա- 
ցըեել այս գրութեամբ մի նաւարկութիւն 
է իր երեք ■արձակ հատորների փոթոր
կալի ծովուժ , որի ափունքի փարոսի 
ԼոյսԸ մարել է կամօք, մուտքն ու ելքը 
վստահելով այգ ծովը մտնողի դատողու
թեան : Այգ հատորներն են «Փախստա
կանը» , «թակարդին և «Սերունդ
ներ» ։

Երեք հատորների մէջ էլ առկա յ է ըս- 
փիւռքահայի ինքնութիւնը բնորոշող 
տարրերի վերլուծումը՝ ինչպէս եւ հա
մայնքին ուղղուած մաբտահրալէր քըն- 
նութիւնը այգ նիւթերի՝ որոնք են' մահ 
եւ կեանք՝ արկած ել արուեստ՝ ծնող եւ 
զաւակ՝ ինքնութիւն ել ահ ա բե կչո ւթ իւն ՝ 
արմատ եւ անցեալ՝ կրօն ել առասպել՝ 
հէքեաթ եւ մտքի ազատագրում ՝ սփիւռք 
եւ հայրենիք՝ վերջապէս' աղէտ ել սե- 
րունգներ յ

«Փախստականը» Հահէ Օշականի պատ- 
մուածքների առաջին ժողովածուն է ՝ հր
ատարակուած Անթիլիաս՝ 1987^-: Տաս 
պատմուածք ՝ դասաւորուած մա մ անա կա
դր ական կարգով ՝ 71 թուականից սկսեայ 
մինչեւ 80 թուական ՝ այսինքն' շուրջ ինը 
տարիների վրայ ձգուոզ աշխատանք, բո- 
լորն էլ անխտիր գրուած տարուայ երկ
րորդ կիսամեային ՝ մ եծամասնո ւթի ւնը' 
Ֆիլատելֆիա. թերեւս կան այգ մամա- 
նակաշրջանին պատկանող պարբերա
թերթերում տպուած բայց այս ժողովա- 
եոյի մէջ տեղ չգտած այլ գրոլթիւններ ՝ 
ինչպէս եւ անտիպ գործեր ՝ որոնք առաւել 
պիտի ճշգրտէ ին պատկերացումը-. Այգու 
ամենայնիւ՝ նիւթեր ի զանազանութիւնը՝ 
յատկապէս ժամանակը ՝ ապաց„լցում են ՝ 
մ ո գոված ուն եղել է յետագայք, մ տա յղա
ցում՝ հետեւաբար ընդհանուր նմանո^- 
թիւններից ել գաղափարներից անկախ 
ս/(տմ է փնտռել պատմուածքների մէկոլ- 
թիւն եւ ո՛չ միոլթիլն ։

Գր^ի անուանումը փոխառուած է ժո
ղովածոյք, առաջին պատմուածքի խորա
գրից ՝ սակայն փախստականութեան գա
ղափարը չի, առընչւում միայն այգ պատ
մուածդ իր ինքնութիլնից խուսափող 
համալսարանի փրոֆէսէօր Յովհաննէսին ՝ 
այմմ ծուարած Ճորճ անուան տակ՝ որ 
իր տասօրեայ արձակուրդի ընթացքին՝ 
Յունաստանի պանդոկներից մէկում՝ գի
նարբուքի անգիտութեան չարաբաստիկ 
մէկ պահին՝ ոչ թէ սիրոյ՝ այլ սիրուե- 
լոլ մարմաջից մզուած՝ արկածով սպա
նում է փորը առաջացած յղի Ամերիկոլ- 
հուն մէկ Օրից միւս Օրը դառնալով ոճ- 
րադործ փ ախ ս տա կան ï

Հոգեբանական կամ հասարակական 
պատճառնե րով տեղի ունեցող փա խստա֊ 
կանոլթիլնը նշմարէ չի է ամէն տեղ. որ
դին հօրիլլ է փախնում՝ կինը ամուս
նուց՝ աղջիկը' մօրից՝ մարդը' իր ինք
նութիւն ից , հայ ա րուես տագէտը' ժա- 
ռանգից , էլ վերջապէ „ յանգաւորը' օրէն- 
քից ։ «Փախստականը» պատմուածքի մէջ 
յգՒ կխոջ ( այս ինքն մ օր սպանութեամբ է 
Որ կասեցւում է ծնունդը՝ մահը դառ- 
նում է բացարձակ , որովհետեւ ինչպէս 
յետագայքն պիտի տեսնենք՝ Հ ա հէ Օշ ա- 
կանի արձակ այ„ ստևղծադործոլթիլննե- 
rb մէջ մահը կեանքի բացակայումը չէ՝ 
այլ ծնունդի անկարելիութիւնը-.

Համարձակօրէն կարելի է ասել ար 
պատմուածքների մարդկանց մեծամաս- 
ն ութիւնը գի պո ւած ով կամ թէ կա
մօք յանցագործ եւ. մարդասպաններ են, 
ոչ միայն խորհրդանշական առումով, 
այլ առարկայա կան օր էն յ «Փախստակա
նը» պատմուածքի մէջ տեսանք (էովհան- 
նէսի կատարած սպանութիւնը, իսկ «tt^— 
ս<որ»ի մէջ գազանաբարոյ Առաքելը մեռ- 
9ԸԸեԼ է էըենէց փախչող գե զանի իր
կնոջ՝ յետոյ 'Իիւրտիստանի սահմանների 
մօտ մորթել է վեց թուրքի , ապա վէճի 
ընթացքին անթացուպի մէկ հարուածով 
անշնչացրել է իրեն խնամ ող երկրորդ 
կնոջ Մարիին, մինչ ((Փարոս)) պատմ ը— 
ւածքի մէջ որդին աշտարակի գուռը չբ
բաց ե լով գիտակցաբար հօր մահուան
պատճառն է դառնում , դեռ չխօսենք ա- 
բարքը բացատրող «Ահաբեկիչը)} պատմը- 
ւածքի մասին։

Սակայն սպանութեան հակառակ բե
ւեռը ծնելն է, կեանք տալը։ Ծնելու, 
ինչպէ ս եւ նիւթին կ ապուող անղա ւա կ 
դոյԳ^^է երեւոյթը, ներկայ է նոյնպէս 
շատ տեղեր ։ Ինչ որ ս պան ո ւթ ե ան բեւե
ռում կատարւում է հեշտութեամբ , ծնուն
դի բեւեռում հանդիպում է խո չընդոտ
նէ րի , ստեղ ծե լո վ մ եծ բա ր դո ւթ ի ւնն ե ր

«Երեք վ այրկեան}} պատմուածքի վեբ- 
Ա՚ն էջերում Հ-էը հատն ի կեանքի մեծ
Վայը կեանքի հեղինակային խօսքը ուղղը- 
ւած պատմուածքի մահամերձ Աւետիսին, 
խորադիրը իմաստաւորում է տարբեր 
կերպով- Եթէ մէկ վտյրկետնը մէկ 
կեանք է՝ ապա «Երեք վայրկեան» խորա 
գիրը ակնարկութիւն է երեք կե ա ն*Ւ 
կեանքը Աւետիսի , կՆո}վ Աղնիլի ել եղ
բօրորդի' փիրայրի , որք, հոգատարը ի- 
րենք են եղել , սակայն «տեղ մը սխալ մը 
կար ՝ խելքէ միտքէ դուրս բան մը» («Փա
խստական» ՝ էջ 44) ։ Պատմութիւնից զի 
տենք անշուշտ՝ որ այգ սխալը զաւակ 
չունենա լ ՝ կամ ուր ի շի զա լա կին հոգ տա- 
նէ,Լե է ։ ո1՚ էի կարող երջանկութիւն հա- 
’T տրուել , անզաւակութիւն հաւասար է 
կեանքի հատումին եւ խմբից դուրս մնա
լուն t

Ո ւր եմն , խմ բին մի անա լու պա յմ ան ը 
զաւակ ունենալն է , սակա յն պատումնե
րի մէջ զաւակը միշտ էլ առանձնանում է 
խմբից՝ մինչեւ որ հասունանա յ , հասնի 
հօր իմաստոլթեանը՝ զաւակ բերի՝ ինքը 
վերամիանաք խմբին՝ իսկ զաւակը ան
ջատուի եւ կրկնուի նոյնը՝ այլ խօսքով՝ 
որ հատումը՝ հատումով՝ անհատուի՝ 
վերջինը նաեւ այլ իմաստով:
Մարդը ներկայացուած է ինչքան ծերա
ցող այնքան հասարակական ՝ ինչքան ե- 
րիտասարգ' անհատային ՝ այս երեւոյթը 
առկայ է Հահէ Օշականի շատ երկերում ՝ 
ուր խումբը՝ զանգուածը՝ ամբոխները 
որպէս կեանքի իմաստին չհասած ան 
կարներ արժանանում են արհամարհան
քի , ի հակադրութիւն մարդուն՝ որ շը- 
նորհիլ իր մտքին դեռ յոյսը կայ գտնի 
ճամբան՝ փրկի տիեզերքը՝ ել իմաստա- 
լորի կեանքը յ

կմոռանանք Առաքէ լին «Աքսոր» պատ
մուածդ մէջ՝ Մարիին է յանցաւոր դրա
նում գաւակ չունենալու հարցում՝ եւ 
թերեւս հէնց այգ զայրոյթից մզուած ըս- 
պանում է իր կն„ջ. «„՞ լր էն տզաքս ՝ ես 
1'՚‘՚Լ պիտի ընեմ միսմինակս . . . ի՞նչ ը-
րիր րուոր փէհլիվանները „ր պիտի ծը
նէին , հէ , ըսէ նայիմ , չան ղալա՛ կ կնիկ , 
զաւակ ուտող կնիկ՝ ոճրագործ ես գոլն՝ 
ոճրագո՛րծ-. .» ( «Փախստականը» , էջ 73) ։ 
Առաքել/, տեսանկիւնից եօթ մարգ սպա
նելը ոճրագործութիւն չէ՝ իսկ իրէն 
փէհլիվաններ չպարգեւելը ոճրագործու
թիւն է , մինչդեռ պատմութեան մէջ յըս- 
տակ չէ որ իրենց անզաւակութեան պատ- 
ճառը Մ արին է ՝ նոյնիսկ հակառակը ա- 
պացուցելոլ հետքեր կան ։

Ինչքան սպաննող՝ նոյնչափ ծնել փտ
՛իս: բող դէմքեր են , այն տարբերութեամր 
որ սպանութեան մէջ կեաքը բացակայ է՝ 
իոկ ծնունդի մէջ առկայ է մահը՝ մահ
լան գաղափարը- կարելի է ասել կեանք 
եւ մահ հ ա ս կա g ո ղո ւթ իլնն ե ր ը նկարա- 
գրուած են ոչ թէ կամքից անկախ ծը- 
նունգ ել մահով՝ այլ կամքի ենթակայ 
ծնել եւ սպաննել մարդկային շատ գի- 
տակցուած արարքներով:

Պատմուածքների ընդերքում շերտա-

ւո րուող գոյա պաշտ ա կան դա դափա րներր 
այլ կերպ աւելփ լաւ չէ^*^ կայող ձե- 
ւակերպուեւ :

«ԹԱԿԱՐԴԻՆ ՇՈՒՐՋ»

<^Փ ա խ ս տ ա կան ը^ շատ չհեռացաւ. , հա- 
սալ չթակարդին շուր^ :

^Ս^1[,րրԳ այս Հատո ր ը որ հրատարակ- 
ւած է ՛Նիւ Եորք , 1988/rî/ , պա րուևա կում 
է Ութ արձակ ստեղծագործութիւններ եւ 
•քէկ թ ատերական գրուածք։ հ.Փ ախս տա
կտն ը^փ մէջ եթէ տիրական էիե անկա- 
խաբար ներկայացուած գաղափարներն 
Ու փիլիսոփայութիւնները , «թակարդին 
շուրջ» մողովածո յի մ էջ իշխում են պատ- 
մո ւթիւնները իրար հանգոյց ող թեմաներ, 
հիսնական մէկ թեմա ներկայացուած դը- 
րեթէ երկու պատմո ւած քո վ :

Ծնողի եւ զաւակի թեման արծարծը- 
*֊ուծ է ՀՍիրահարը^ եւ «Վիպային հե
րոսին ծնունդը ել մահ ը^ պատմ ուա ծքնե- 
րում ։ Առաջին պատմուածքի մէջ հայրը 
,ոձ միայն անտեսում է աղջկայ գիշերա
յին կեանքը, պո ռնկո ւթիւն ը ,ա յ լ քաջա
լերողն է այդ ա > 4?ա նի որ րնտա-

գոյութիւնը կախեալ է այգ աշ/սա- 
տանքի հ ա ս ո յ թի g : Երկրորդ պատմուած- 
քի մէջ ապեր ախտ տզան մօր ունեցուած- 
քը ի ա ցն ե լուց յետոյ , առանց մօրը բառ 
իսկ ասելու իրեն տան ո ւմ է ծերանոց եւ 
ինքը ան յա յ տան ում է ։

Շ ահ ագործո ւմի այս երեւոյթին զու
գահեռ երկոլ պատմուածներ ի մէջ էլ նը- 
կա տ ե լի են լա րուած թա կա ր գնե ր ր , ա_
ռաջին ի մէջ տղջկան պոռնկութեան մղող 
հօր ծրագիրը՝ իսկ երկրորդի մէջ մօրից 
ազատուելոլ տղայք, դաւադրութիւնը: 
Աակայն՝ ե ր կո լ պատմուածքների մէջ էլ 
զոհը փրկլում է շնորհիւ իր կամքին : Այս 
օրինակների մէջ՝ ինչպէս ել ընդհանրա- 
պէս միւս գրուածքներում ՝ զոհը միշտ 
հասած վտանգի ծայրը տզատւում է որո
գայթից . թերեւս տյգ պատճառով էլ 
ժողովածուն տրամաբանօրէն խորագըր- 
լած է թակարդին շուրջ եւ ոչ թակար
դին մէջ :

Իսկ ինքնութեան հարցը դրուած է ա- 
ղէտի ել վրէժի՝ սփռուածութեան եւ ըս- 
տանձն ո լմի , ինչպէս ել ոճրագործին հե
տապնդելու ել դատելու հետեւոդական 
հրամայականով: Հարցը քննարկւում է
տարբեր տ ե ս անկի ւններ ից' ուսանողի ՝
կուսակցականի՝ տարիքը առած Հտյ 
մարդու , ել «թուրք շօֆէօրին օրագրէն» 
պատմուածքի մէջ նոյնիսկ թուրք դես
պանի տեսանկիւնից ՝ ո ր հիացմ ունքով է 
խօսում ահաբեկիչ երիտասարդների մա
սին առանց նուազագոյն գաղափարը ու
նենալու որ շուտով ինքը եւս այդ հիաց
մունքի զոհը պիտի դաոնա յ : Տտրակար- 
ծօրէն ինչքան ահ ա բեկչո ւթ ի ւն ը քննա-
դատւում է որպէս արարք՝ նոյնչափ գը- 
նահատւում է որպէս գաղափար ել նըշ- 
ւած պատմուածքի մէջ մեքենավար Շ է- 
րիֆի մտորումներ ը , շատ տա ր բեր չեն , 
Նոյնիսկ կարող են նմանել որեւէ Հայի 
մտահոգութիւններին ։

Այս Նիւթերը թերելս ամենադժուար 
նիլթերն են կաղապարները՝ ինչպէս 
հլ քարացած՜ գաղափա ր ա խօս ութ ի ւնն ե ր ը 
փշրելու՝ փոխ արէ^ը նոր ել <տա ր բե ր տե- 
ստնկխձնեբ առաջարկելու ՝ մանտլանդ 
ութսունական թ ո լա կանն ե ր ին' երբ հար- 
դերը դեռ հրատապ էին ել հասարակաց 

կո ւս ա կց „ ւթեան g կարծիքը շատ տար
բեր էր գրողի ըմբռնումներից • Առաջին 
հայեացքով այս գրուածքները թւում են 
լփնել ազգային ինքնութիւն ել գի տակ- 
ցոլթիւև քարոզող պարզ պատմուածք- 
"եեր ՝ մինչդեռ ուշադիր ընթերցողը պիտի 
անդրադառնայ' խորքում բանող եւ ձեւա
կերպուողը այլ բան չէ եթէ „չ մարդկա
յին ինքնութեան ել բարդ հոգեբանու
թեան երանգաւորումը՝ ինքնագիտակ
ցութիւնը՝ թէ՛ թուրքի ել թէ' Հայի՝ „ր 
ստեղծում է կարե/իութիւնը մոտեցման՝ 
կա ր ելի ո ւթի ւնը քէնից „լ մաղձից ձեր- 
բազատուելոլ եւ ողջմտոլթեամբ հարցե
րը քննարկելու ։

«ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐ»

Ինչպէս միլս հատորների , այնպէս էլ 
1995^2/ Պ էյ բութ հրատարակուած «Սե
րունդներ» ժողովածոյի մէջ՝ որոշ պատ- 
մուածքները ունեն ենթա խո բագրե ր , օ- 
րինակ' ֆանթէզի ՝ հէքեաթ՝ պատմու
թիւն: 3)անթէղիները հայկական կամ 
պատմական են՝ իսկ հէքեաթներն ու 
պտտմոլթիւնները որակուած են որպէս 
ժամանակակից յ Այս ենթա խորագրում
ները արտաքին բաժանումներ չեն մ իա յն , 
ներքուստ հանգոլցուած են պատմուած- 
քի կառոլցուածքին ու իմաստին :

Որպէս օրինակ ՝ նշեալ ժողովածո յի 
«թագաւորին կամքը» հէքեաթում՝ կայ 
թագաւորի թելադրանքով գիւղից գիլի

շրջող եւ հէքեաթի մէջ ուրիշ հէքեաթնե 
պատմող Առն ա կ անունով երիտա„ա ‘՚ 
որի պաշտօնն է վտանգուած է„ , 
հէքեաթի աւանդութիւնը վերականՀԼ 
լու եւ յոյս ներշնչելու չարչարող ՜ 
ղա ց ին եր ին՝ իսկ հէքեաթի տւանդսՀճԼ 
Նը՝ ինչպէս որ պարզլոլմ է պասՀդ 
բառերն ու խօսքերն են՝ „րոնք ս,աՀ3Հ 
եակներ շարունակ սուտի եւ կեղծի .1, յ 
ջոց են դարձել :

Արտաքին թէ՛ ներքին ՝ հթ, թ^ 
նակակից ՝ երկու մակարդակների վ ' 
էլ հէքեաթի աւանդութիւնը կեզծիքճ 
հակադրուող ճշմարտութեան ձգաումյ, է 
հետեւաբար ընթերցողը մղլում է վ,Հ' 
ռելոլ թէ ո՞րն է այդ կեղծիքը՝ թնՀ, 
ճշմարիտը՝ ո՞վ է թագաւորը „ըխ, ո 
տեսել եւ լսեյ է՝ կամ թէ ի՞նչ է _
բեր ութիւնը թագաւորի ել Հայաստան, 
Հանրապետութեան նախագահի „ր այԱ 
պատմուտծքը նուի րուած է իրեն:

Անշուշտ ըստ պատմուածքի թՈԼակա_ 
նի (1992) խօսքը հանրապետութեան ա- 
ռաջին նախագահի մասին է՝ սակայն ա 
ռաջի՞ն հանրապետութեան ՝ թէ՞ էրկ_ 
ր"ըգ , քննարկելի է : Հարցը ՝ աւելի ճիչդ 
կասկածը ՝ գոյանում կ պատմուածքի 
պատմական ել քաղաքական դէպքերը 
խորհրդանշող եղելութեանց կրկնակիոլ- 
թ[՚լնից : տյգ կրկնակիութիլնը ՝ ասենք 
անկախութիւնն է ՝ որ ընդմիջուած է գիւ
ղի եօթ անա սն ամ եա յ գերութեամբ՝ այս 
ժամանակը որակուած է որպէս կեղծիքի 
Ու- կեղծարարների շրջան •

Առնակը՝ մէկ անգամ յայտնւոլմ է եօ
թանասուն տարի առաջ՝ եւ մէկ անդամ 
էլ եօթանասուն տարի յետոյ՝ բայց եր
բեք գերութեան այդ եօթանաս ունամ- 
ևակին ՝ այլ խօսքով՝ Առնակի յայտնու
թիւնը ել իր հէքեաթներ ի խորհուրդը՝ 
հաւասարւում է խօսքի „լ մտքի ազա
տութեան՝ ճշմարիտին՝ իսկ Առնակի 
պաշտօնն է որ յարատեւ շլ,ջի եւ գիւղա
ցիներ ի լլկուած լեզուն կեանքի բերի :

հյ՚րջիկութեան արարքը ել հէքեաթի ա- 
ւետիսը' գիլզը քաղաքին՝ քաղաքը նա
հանգին՝ նահանգը երկրին եւ վերջապէս 
եբկհբը Սփիւռքին կ ապող ու_ հանգս լցող 
մ է էութեան օրէնքն է^ ոբ օրէնքի g առա֊ 
լհլ, ապրելաձելի առաջարկութիւն է, 
իսկ այգ օրէնքի իրագործումը, ի դէպ, 
թագաւորի կամքն է :

Մասամբ Նիցչէի Զարադոլստրայի ո֊ 
ճով եւ րնգօ բինա էութեամբ օրէնքի մա֊ 
ս ի ե խօսող Առնակը , պատմ ութեան յխ֊ 
թաղքխն տեղ—տեղ ճառասանում է այլ օ֊ 
րէ^քեեր ի մ աս ին եւս , որոնք կա րե լփ է 
սահմանել որպէս պատժող օրէնք եւ դաս֊ 
տ իա րակի չ օրէնք : Առաջինով պատժը֊
ւ-ում են եօթանաս՛ուն ՛տարի սուտով լե֊ 
զուն բռնաբարողները, ստրկամիտները, 
իսկ երկրորդը սահմանուած է այնպէս որ 
չարագործ դրա g իներ ին մարդասի բու
թիւն ուսուցանէ :

Սակայն ո0վ է թագաւորը։ Պատասխա— 
^Ը թերեւս պէտք է փնտռել «Աերունգ֊ 
ներ^ պատմուածքի մէջ, ուր հօր կեր֊ 
ւԳսյ1ր'Ւ է^ագաւոր անձնանունի բնտրու- 
թի^նը դժուար թէ [փ^փ պատահական 
համարել ել *սյգ գրուածքը չառընչել 
«քժադալորին կամքը՛}} պատմ ո ւած քին,
յատկապէս որ անուան երեւո յթից բացի 
նաեւ նշմարելի է որ երկոլ պատմուածը֊ 
*եեբը ինչ որ ձեւով միջհիւսուած են օ֊ 
բէ^բի վերաբերե ալ ակնարկներով ել մի 
Հաբբ այէ խոհերով։

հ-Ս ե բունդն ե ր^ պատմուածքը Ս ան Ֆը~ 
րանսիսքօ բնակուող հայ մի ընտանիքի 
տագնապներ ի ն կա ր ա գր ութի ւնն է որ Հա֊ 
յաստանի անկախացումը նոր եռանդ եւ 
աւիւն է սրսկել իրենց կե ա նքի մէջ : Հայր 
ո լ մայր, երկու քոյր մէկ եղբայր կազ
մում են ընտանիքը, վերջին խումբը հօր, 
այսինքն Թագաւորի տեսանկիւնից որպէս 
«նոր օրերու մոտեոն չոճուխներ}} անհաս
կանալի ել նոյնիսկ ըմբոստ են, հայրը 
զաւակների ըմբոստութիւնը վերադրում 
է նորանկախ հանրապետութիւնից հաս
նող jn յս ե ր ի ո լ պատրանքների ալիքնե
րին , մինչդեռ ընտանիքի անգամների 
կարծիքով, իրենց քայքայման պատճա֊ 
Ոը հայրն է, որ տան մէջ մտցրել է 
սուտն ոլ կեղծիքը դաւաճանէ լով իր էնո- 

նոյն սուտն ու կեղծիքն է որ հ-Թա֊ 
գա ւոր ին կամքը^ պատմուածքի մէջ գո
յացաւ գիւղի դերութիւնից , իսկ ըեաա- 
նիքի միաւորուելու անյոյս փորձը եւս )
նոյն պատմուածքի մ է էութեան օրէնքի
հաստատման ձգտումն է» այս ձեւով Ըս"“ 
փիւռքաբնակ ընտանիքը ներկայացւում է 
որպէս խճանկարը հա յ րենիքի î

Միւս կողմից հայր եւ հա յրնենիքի ըմ- 
բ բռնումներ ի հաւասարում ը դրսեւորւում 
է Մ արիի եւ հօր միջեւ ծայր առած Սճ.['՛՛ 
ւած ո ւթիւն ի g : Ընթրիքի սեղանի չուըէ 
յա յտնաբե րւում է Մա րի ի մէկընդմիշս' 
Հայաստան մեկնելու գաղտնի որոշումը*

Fonds A.R.A.M
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’X ԱՄ P Ո Ր Դ C»
(Շար. Ա. էջէն)

ծին՝ անոր գոյութեան իմաստին ՝ եւ յե- 
սրոյ յան ղփլ 11յյլ հու՛ցում լ, մը, թէ

«մարդ ըԱալը արկա՞ծ մըն է, վրէ՞պ 
մըն է, թէ պատրանք է» (££ 21).
հակառակ «տառապանք ոլ վայելք» 
լալու֊ յստակ գիտակցութեան. ինչպես 
վէլ,/նա կան օր էն բացայայտել գոյութիւն 
մը, "ք I'!' է"լթեամբ հարցագրում է՝

«ամէն ապրող պարզ ու անյայտ 
հարցում մըն է» (էջ 53)

եւ '«ամէն հարցում ական մըն է» (էջ 
59):

կեանքին առեղծուած ը հասկնա լու դըմ- 
ւարութիւնը կարելի պիտի ըլլար շրջան
ցել եթ մ արգի կ կարենային գոնէ գա յն 
ապրիլ՛՛ "՛Լ անկարելի է, երբ մար
գէ մարգ գաց"Ղ. յարաբերութիւնը պայ
մանաւոր է բառերով , որոնք . . . ի՞նչ են . 
կը բացայայտե՞ն , թէ կը ծածկեն : Եւ
բառը եւս կը գա ռայ հետապնդուած քա
նի մը ճշմա րտ ո ւթի ւններ էն մէկը՛.

Տեղ մր բառերը «ճշմ ա րտ ո ւթեան զին
վորներ» են ( 4՜£ 12) » ա յլ տեղ «իմ ասոր- 
ները կը ծածկեն» (էջ 7) . < ակադրոլ-
թիւններ ասոնք, որոնք սակայն «&ին ու 
Եանկի» թեւերուն պէս էէէ[,ա[1 ^[ամբող- 
խպնեն ♦ Qչականէ բանաստեղծութիւնը 
ասոնց նման րլէ1էա[' ամբողջացնող հա- 
կադր ութ իւնն եր ո լ մէջ բռնուած է եւ տ- 
նոնցմէ կը ստանայ էր ամբողջ ումակա
նո ւթէւնը :

Ս* արդը բառերով շր ջա պա տ ո ւած , ա- 

նոնց մէջ բանտարկուած յՈԱալ կը թուէ , 
մինչ «բա ռե րն է որ կեանքը կ՚ապրին» ՝ 
եւ հակառակ էր թափած ճիգին՝ «ազատ
վելու մտածումէն՝ որ վայելէ» ՝ չէ կըր— 
նար՝ որովհետեւ համէն էնչ բառ է բառ» 
(££ 76) եւ ար ովհետեւ «կեանքը եկաւ 
փշրեր լեզու՝ լապտեր» եւ ա յ յն (էջ 28) î

Երբ բառեր ը չեն բաւեր ՝ կը դաոնաս

}* եկն ումէ մտադրութիւնը չէ ՝ էն չքան 
մեկնումէ պատճառը՝ որ դաշոյնէ պէս 
խ րւում է քՒլսգաւո ր ի սրտէն : Ընթր իքի 
սեղանէ շուրջ Մ ա ր էն յայտարարում է 
հքյմենք բոլոր անոնց կենացը՝ որոնք նոր 
ծնող՝ անկախ Հայաստանէն մէջ էրա-֊ 
կան հայր մը գտած են...» («Սերունդ
ներ»՝ էջ 29) : Ինչպէս յետագայէն մայրն 
է անդրադառնում ՝ աղջկայ արտայայ
տութիւնը հայրասպանութէւն էր ՝ մտո
վին : Սակայն միջադէպը աւելէ է ս րւում 
երբ հօր հարցումէն թէ թ^չ պակաս ու
նես՝ Սարէն պատասխանում է. «Ամէն 
էնչ ունէմ ՝ այո՝ բացէ մէկ բանէ. Հտյր 
չունիմ ՝ տոկուն ՝ ումեղ՝ վստահելէ հայր 
մ'ը. . . Հայութեան խորհրդանշանը» («Սե
րունդներ» ՝ էջ 32) :

fl ւրեմն ՝ հայրը՝ Հտյրենիքը՝ թագա- 
Լորր՝ խորհրդանշաններ են՝ անշուշտ՛ 
հայութեան*, Ս* է ջան կեա լ ասենք՝ ա/է
պատմ ուածվխե ր է մէջ եւս տեզ—տեղ կայ 
հեղինակի կամ կերպարներէ մէջոց ով աս- 
լսղ խօսք՝ ուր անսպասելէօրէն յա յտա- 
րա րւում է խորհրդանշանէ խորհրդանշան 
էէնե լը ՝ րնթե րց ոզ էն մ ղե էով վե ր ա մ տ ած,ե- 
էու էր ընկալումը : I

Սակայն հարցէ մ էւս կողմը Ափէւռքն է ՝ 
որ է հակադրութիւն հայրենիքին՝ զա
ւակներէն դարձնում է որբ ոլ անառակ ։ 
Հա յաս տանէ անկախացումը եւ Սփէ1-Ո֊^է 
դրոյթը զուգադրուած սերունդներէ հար- 
րին ï հիմնական նիւթն է ոչ միայն այս 
պատմ ո լած քէ ՝ այլ գրեթէ ամբողջ մողո- 
վածոյէ*. Այդ շարքէդ եւս կար ելէ է նշել 
«Եղբայրութիւն» եւ «Վերջէն հանդիպու
մը» պատմո ւած քները ՝ ուր հ իմն ա կանօ- 
րէն նկա ր ա դր ւո ւմ է սփէւռքեան գոյտվփ- 
ճակը տար բեր ոլ օտար երկրներ ՝ քա- 
զարներ ՝ լեզուներ ՝ էն քն ո ւթեան տագ
նապ ՝ անապահ ովո ւթեան զգացում ՝ ներ- 
քէն ան բաւս, բարութ էւն ՝ եւ անպատաս
խան մնաց ած հ ա ր ց ո ւմնե ր :

Վերջում՝ նշենք ո ր պատմ ուածքնե րէ 
մեծամասնութէւնը նման են մէկ կամ եր
կու արարանոց թա տ ե ր ա կան գրուածքնե
րէ , վտյրը' ընգհանրապէս բեմ յէշեցնող 
Աենեակ՝ մասնակիցները երկու կամ ե- 
քեք հողէ՝ խ օսքի գերակշիռ ձեւը երկ- 
խօսական, իսկ պատմուածքների իրակա- 
'լ">ւթիւնը ողբերգալի դէպքի հետեւանքն 
Հ ’ '"P յոլշ[՛ վերածուած, այսինքն անի- 
ր^կանացած, միշտ ներկայ է մարդկանց 
ա^օրեայ կեանքում, այդ կեանքի իրա- 
Կ-Հաւթիմնը աւելէ շեշտաւոր ելով :

զբեր գութ եան սահմանում է մէջ կա- 
քելի է հանդիպել նման մտքերի՛ երկ որ 
գրուած է դերասանի միջոցով ներկայաց- 
Լ՜հլոլ նպատակով : 'իմբախտութիւնը ար

կեանքէն ու հոն կը փնտռես թէ է^նչ կար 
u^l'W y ^րր «ամէն էնչը դեռ կը սպասէ 
ստե գծուելու բառէն առաջ» (էջ 26) î Իսկ 
կեա՛նքը ի՞նչ է խա՞ղ է, թէ լոԼրջ. եթէ 
է“աղ է , ինչո՞ լ չի խաղցուի ր . եթէ լուրջ 
է ինչո՞ւ չապրուէր ՝ որովհետեւ «սոսկա- 
Ժ է մարգ ըլլա լը/ չգի անա լ լուրջ է թէ 
կատակ այս ամբողջը» (էջ 38) :

Ուրեմն ինչպէ՞ ս ձեւաւորել այն՝ որ 
մարդուն մէջ կը կոտտայ որպէս բնաղ- 
Գայէն ձգտում հասկնա լու կեանքը՝ տյդ 
մեծ ՝ դունաւոր առեզծ ուածը՝ որ երբեմն 
էնքդէնք կը բացայայտէ . էն չպէ0 ս ձեւ 
տալ անոր՝ որ դառնայ հասկնալի։

Ե*- յետոյ կը մնայ մեծ հարց ում ը 
«ինչո լ կեանքը մարդուն կուտէ՝ բայց 
չապրուէր» (էջ 3) î Այս հարցում ը ուղէղ 
գիծ ով կը կա պո լի Qչականէ արդէն թե
ւաւոր դարձած այն խօսքին ՝ թէ հապ-֊ 
սէւրտը չէ մոռցուիք՝ չէ մեռցուէր ու 
չապրուէր» î

Այսպէս կեանքէն մէջ ու անոր դէմ 
կեցած, մարգը տէրը կ՚ըլլայ միա՛յն գի
տակցութեան թէ «մ արդ ըսուածը ոչ 
ծնէ ոչ ալ կը մեոնէ» (էջ 39) :

Իր խիտօրէն ապրուած կեանքէն իրա
ւունքով Օշական այս դէըք^ն մէջ վերջ
նական եզրա յան գո ւմնե ր կ ընէ ա՛յն հար- 
ցերուն շոլԸ^> որոնք որպէս հարցադ
րում երեւացած էէն էր նախորդ դէը»ըն- 
րուն մէջ. այս հարցերէն գլխաւորն է ու 
կը մն այ Աստուծոյ գո յո ւթի ւնը* էր ա- 
ռաջէն գէր քէն մէջ Աս սրուած պէտ Ւ ՒՒ 
նէ ր էր րա ր ձ ո ւն յին ե րէն խստէր եկե
ղեցւոյ դուռը նստած մարդուն քով՝ որ 
• . .պէտէ ձդէր զէնք հոն նստած եւ հե- 
ռանար . ա յդ Աս տ ո ւած ը կա0 յ թէ չկա J > 
հարց կու տար բանաս տեզծ ը նախապէս ՝ 
մէնչ հէմա կըսէ՝

«Ասւոուած թէ7 կայ թ-է7 չկայ» (էջ 9) :

Գո յո ւթենա կան այսքան հարցադրում-

կածով չի պատահում , դմբախտ ո ւթի ւնը 
տրամաբանօրէն կախեալէ հերոսի արար
քից։ Տառապանքը միայն երկնային եւ 
մարդկային արարքների հետեւանքն է՛՛՛

Այս տարրերի ներկայութիւնը ակնյայտ 
է պատմուածքների մէջ, այն բացառու
թեամբ ,որ Վահէ Օշական ը ոչ պիտի երկ
նայինի հետ համաձայնուէր , ոչ էլ թա
տերական գրուածքներէ վերաբերեալ շատ 
կարեւորութիւն պիտի տար թէ դա 
պիտի ներկայացուի դերասանի միջոցով, 
լմւգհակառակը չթակարդին ձՈԼր^ հա
տորի մէջ, ընթերցողը նախքան հԱւա- 
րայր 80» թա տերգռլթի ւն ը կարդալը պի
տի հանդիպի նման մի նախաբանի «(Z— 
սիկա կը գրեմ ըսելու համ ար որ խաղը 
թատերա խաղ չէ — (իամանակը եկած է 
թատրոն տւ խաղ իրարմէ զատելու եւ 
զգալու թատրոնին Ա^ո ւթ իւնը խաղի իր 
երեւոյթին ետին»'.

Նոյն մօտեցումը նկատելի է Որ բունի ի 
մօտ բա յց շատ տարբեր կերպով երր <Տ.Աս- 
ֆալթը» վէպի նախաբանի մէջ գրում է 
«Այս վէպը պէտր է ընդուձւիլ իբրեւ խաղ 
մը, ինչպէս օրինակի համար թատերա
կան ներկայացում մը կը կոչուի խազ՛. Ա- 
կա կը գրեմ ըսելու համար ոը խաղր 
նուաստացուցիչ ոչինչ ունի»(#՝( s թւում 
է երկու գրողների տ ա ր աձա յն ո թի ւն ել 
հտկախօսութիւն , մինչդեռ խորքում եր
կուսի առաջադրանքն էլ անկախ «խաղի» 
խաղից, այլ բան չէ, եթէ որ ձերբազա
տում գրական սահմանումներից ու կաշշ~ 
կան դո ւմն ե ր ի ց :

Ուրեմն, նախ ել առաջ «գրուածք մը», 
նոյնիսկ եթէ այգ գրուածքը թատերական 
է , նոյնիսկ եթէ խաղարկուող է , կամ չէ s 
•ք՛անի որ գրութեան «գրուածք մը» լինե^ւ 
է չափանիչ, անհ իմք չէ մտածել Վահէ 
Օչականը ինչ որ ձեւով փորձել է թա
տերականը մտցնել պատմոլածքի եւ 
պատմողականը թատրոնի մէջ, ոչ միայն 
ֆիզիքապէս' ինչպէս պատմուածքների 
շարքին երեւող թատերական գրուածքնե
րէ ներկայութիւնը, այլ բովանդակային 
առում ով :

Պատմուածք , արձակ գրութիւն , թա
տերական գրուածք ,կամ այս երեքի բա
ղադրումը օմտուած բանաստեղծու
թեամբ , ոչինչ չի փո խլում, գրուածքնե
րը մնում են նոյն լաւը, ընթերցողին 
ընծայելով համ ո լ հ՛ոտ, վայելք, երբեմն 
է։ տխրութիւն :

Գ՛ Ա-

(*) «Ասֆալթը» Զ- Մ- Որրունի, Հրա
տարակութիւն' Մարմարու, քաթաեպոլլ , 
1972, էջ 18:

ներու մէջ բռնուած օշականեան մարգը 
նաեւ հայ մարդ է , ինչ որ ապր ի լը կըր կ- 
նակիօրէն դմուար կը դարձնէ , եւ կը 
դառնայ ոչ միայն «ճակատագիր ու կո
չում» այլ ել . • '«արուեստ» (էջ 56) : 
Հայ—հայութիւն բառերը այնքան ալ 
կրկնուած չենք գտներ Վ . Օշա կանի բա
նաստեղծութեան մէ/էւ սակայն տագ
նապները յ որոնք կը շարմեն բանաս
տեղծական կերպարը, Հա յու տագնապ

«մենք ասանկ ենք • • •
սահման մանման որո՞ւ հոգը կեանք կը ստեղծենք մեր թոոները 
անմահութեան հունտերու պէո արեւորզի կը սերմանենք 
աշխարհի մէջ հովն ու լոյսը Հայաստանի երկինքներէն 
ալիք ալիք կը տարածոլխնք ժամանակի սկիզրներէն 
ո՞վ պէտք ունի Աստուծոյ „ր դիմանան մեր լեոները 
շնչող ապրող էակներ են մեգի նման հէքեաթ պատմող 
արարածներ միայն կրնան նշմարտութեան կը մօտենանք 
բայց չենք հասնիր Սփիւոքէն ներս նամրայ չկայ
ետ դաոնալու ապագայի սուրհանդակը մեգ չի սպասեր» (էջ 24) :

Այս գո յո ւթենա կան այս բո
լոր հ ut ր ց ե ր ը որոնք կ՚երեւին «շէամբոր- 
դը»ին եւ Վահկ Օշականի բոլոր բանաս
տեղծ ո ւթ ի ւննե րոմն մէջ, կենսահայեացք 
մը, կե անրի հ անդէ պ ո[,ոշ փիլիսոփա
յութիւն մ{ը կը թարգմ անեն ՝ րա յց կըր՜“ 
նա ն այս թաւալող՝ զիրար հրող էջերը 
բանաս տեղծո ւթես/ն վերածել. 'որովհե
տեւ Վ . Օշականի առաջփն բանաստեղ
ծութիւնն եր ուն հետ իս^Լ ձե լակեր սլը— 
լած է այս հա րցումը բանա ս տեղծո ւ- 
թի&ւն է Վ . 0շականին ըրածը î Այս հար-
ցումին պւ ,ճառր ե շուշտ 0-
շա կա նի բանա ստեղծ ութեան անս ովո ր ըէ- 
լալն է ՝ ան յանգ ՝ ան չափ եւ ա րձա կու- 
նակ բանաստեղծութիւն մը ՝ ուր կայ 
ներրին շատ զօրաւոր կշռոյթ ՝ եւ կա յ 
թարնուած ՝ ե րևութապէս անկարգ ՝ րա յց 
խորքին մէջ ծրագրուած կարգապահու
թիւն մը։

Պղխաւոր ատաղձը սակայն այս բա- 
նաս տ եզո ւթեան , որքան ալ յա րա կար֊֊* 
երք թուի ասիկա ՝ լեզուն է .

«Լեզուէ որով կ^թտսւյսւյւուրւիէք , -կ՚ըր 
“է Վ. Օշ ա կան-, թէ' միջոցն է ըսելիքս 
ըսելու, թէ նպատակն է ըսիլիքիս, եւ թէ 
արգելք է , որ հասնիմ կրականութեան : 
րանաստեղծութիւնռ միակ ձեւն է այս 
թննուկը քակելու եւ ձեւ տալու ահաւոր 
քաոսին եւ անհեթեթութեան, որուն մէջ 
ինկած կը զգամ ինքզինքս» («Գանձա
սար», Սեպտեմբեր Գ՚, 1995, էջ 7—8):

կյսմ կ՚ըսէ .
«Ւ վերջոյ - րան աստեղ ծութ իւնը
Որ միակ լեզուն է որ կը վարէ ոլ կը 

փորոլի նոյն ատեն, թէ7 կաղապար եւ թէ 
բովանդակութիւն : Տիեզերք , հայութիւն , 
հող , մարդը , արուեստը , իմաստասիրու
թիւն ու ետ տիեզերք _ ամրողջացած է 
շրջանակը» («Պրիսմակ» , Մակարդակ
մէկ)։

Այ" լեզուն խո րապէս բանա ստեղծա
կան է՝ որովհետեւ պայծառ է եւ ամ
բողջական ՝ եւ լրիւ արդիական է ՝ որով
հետեւ քեր թուածնե րուն ե րեւութական 
անիշխանութեան տակ՝ միտքի ամբող
ջական սարք մը կայ՝ որ կը բանի՝ կը 
ծրագրէ եւ կը կառուցէ ճարտա րա պե
տական րծա խնդրո ւթեամ բ . մ ա կեր ես ա- 
յթ անկապակցութեան տակ կա յ մէկ 
կողմէ խօսքին հոսքը՝ որ ունի ենթագի
տակցական հոսքին թափը՝ բայց խո րա
պէս գիտակցուած է՝ իսկ միւս կողմէ 
իրարու կը հիւսէ գրական եւ բանա
ւոր լեզուները. այս հիւսակը ղ րա կ ան 
լեզուն կ' ա շխ ո ւմա ցն է և կը նորոգէ ՝ մինչ 
բանաւորին կու տայ գրականութեան
մ անեի իրւ եք, նցաբառ :

Տակաւին կայ ստեղծումի պահը, որ կր 
քանդէ բանաս տեզծա Լլան աւանդութիւն- 
ները, անոնց տալով կարելիութիւնը 
ուրիշ հ՛ուներու մէջ ըլլալու,

Պէտք է գի՛տակցի լ որ Վ . 0 շականի բա
նաստեղծութիւնը կեանքին լուս՛ապատ-

« ♦. .նախանիւթը ն^թ կհավքի ղքը կհթպսւթ|ւն 
ոթ՜մէ ծնունդ պկուի աււնհն ձԼ՜ւն ու Junpfp սւթՈՆԽւուկ 

դհզեցկութեան ճշւքսւրուոլթ-1յսւն դրոշմովը կնքուած» (էջ 73) :

Տտրրեր է նաել կեցուածքը կրօնքին I թեան հանդէպ, Աիսուսի ակնարկելով՝ 
կամ Աստուածային երրեակ գո/ու- I կ^րսէ »

«որ կր քալէ մեր աջ կողքէն իաչր ուսին խօսելով
մեզ ուժ սլալով ու երրեմն մեր խա չն ալ, նեղ օրելաւն1 շալկելով» Լէ ջ 73) յ

Այսպիս ի տողերու մէջ անշուշտ զգալի 
է շատ նուրբ եւ դրական հեզնանքը՝ Որ 
կե ա նք[, հ ասուն ո ւթեան ել փորձառու՞֊ 
թեան արդիւնք է հաւանաբար ել որ կր

«այսքան անմեղ րարի մարդիկ դրաԲխա է արդեօք աշխարհը» (էջ 16) .

Հաւանաբար ինչ որ ըսի ա յստեղ «ճամ- 
բոըղը^ քերթողադիրքին մասին՝ սպա- 
ոփչ չէ* ընդհակառակն' նախաճաշակ 
մրն է միայն՝ որ յոյսով եմ կը մղէ ա-

ներ են՝ շրջապատէն օտարումը օրի
նակ , կամ մառանգուած տխրութիւնը •

«Կարծես մարզ, էակին գաղտնիքդ չէր 
րաւեր : Հիմա հայ անունն ալ գազաեիք 
մըն է , րազմապաակուած • • -բազմա
պատկուած •••» («Պատուհա ե», էջ 1Î)’

Ինչպէս մփւս առանցրեերը՝ հայութիւն 
եզրն ալ ա յստեղ «ճամբո րդը»ին էջե
րուն քանի մը տողերու մէջ կը խտա
նա յ.

կ^րը եէ » այլ այզ պատկերին նէկաթիվթ , 
ուր ի յտյտ կու դտն պատկեր ին մէջ չը- 
տեսնուած կամ շրջանց ուած կարեւոր 
մանրամասներ ՝ եւ ուր մարդը կ՚երեւի 
իր աստուածային եւ կենդանական զոյգ 
բնութիւններով յ

Ղ*մուար է Վահէ 0շտկանի բանաստեղ
ծութիւնը . սփ իւռքահա յ մամ անա կա կից 
բանաստեղծութեան մէջ կան երեք ա- 
ն ո ւնն եր ՝ որոնց երկը՝ հակառակ հեղի- 
նա կներուն հանրածանօթ րյ լա լուն ՝ «դըմ^, 
լար» որ ակո ւած է : Անոնցմէ իւրաքանչիւ
րին գործին դմուա բութիւն ը սակայն 
տարբեր է î Աբրահամ Ալիքե անի դմուա- 
րութիւնը բառային է՝ Հիրի^որ Պըէտեա— 
նինը լեգուական ՝ իսկ Վա^է Օշտկանի 
դմուա բութիւն ը իր գոյութենական ծայ-՜ 
րա յեղում ին մ էջ է :

Արուեստն ու գրականութիւնը սակայն 
դմուա րի կամ դիւրինի հարց չեն :

եա0նքը ցոլացնել ուրեմն : Սնշո՛ւշտ : 
Աայց ո0ր կեանքը ։ Ա0յն ՝ զոր կը տեսնենք 
հայելիներուն մէջ կամ իրարու դէմքե- 
րուն վրայ՝ թէ^ ա/ե ՝ որուն կը վախնանք 
նայելու ՝ եւ որ մեր էութեան մէջ ծ՛ակէ 
ծակ կը պահենք՝ անոր չհանդիպելու՝ 
զայն չտեսնելու համար։

Օշականի մօտ'՝ կեանքին մխտական ցո
լացումը՝ որ միտքին ումով ել կարո
ղութեամբ կը դառնայ դրական յ

Վ. Օշտկանի տողերուն մէջ կը տողան
ցեն սէրը՝ սեռը՝ կեանքին տառապանքն 
ու վայելյխերը։ Աայ g ասոնցմէ ո0 ր 
մէկն է՝ որ պիտի փրկէ մարդը «տիե
զերքի ե բանալէ տ ողբերգութեան թա- 
կարգը իյնալէ» :

Շատ ծանօթ խօսք է' ^կը մտածեմ ՝ 
ուրեմն կամ»ը. բայց Վ. 0շտկան քտյլ 
մը անդին կ՚երթայ եւ կ>ըսէ' <^կը Հտր- 
ց^րնեմ ՝ ուրեմն կամ ՝ եւ ինծի հետ ու
րիշներ ալ կան» ՝ որովհետեւ երր բա
նաստեղծը իր հարցումները կը ձեւակեր- 
պէ ' նաեւ՝ որ կրնայ պատասխան
ներ չստանա լ , բտյց երր կը հարցնէ ՝ ար
դէն կ^ ընդունի [Աէյէ մարգերու գոյու
թիւնը՝ ջրելով յաւիտենական մինակու
թեան գաղափարը՝ որ սկիզբէն իսկ Հե
տապնդած է զինք։ Ասիկա՝ ուրիշներու 
հետ մինակ ըլլալու գիտակցութիւնը «պի
տի բաւէր առ յաւիտեան անհեթեթը ! 
զգետնելու» (էջ 48) :

Իւ ուրեմն մա րդուն գլխաւո ր փրկու
թիւնը կը դաոնա յ գիտակցութիւնը ՝ \n— 
րուն պրիսմակէն է՝ որ պէտք է դիտել 
կեանքը ։

Այս հատորիդ, մէջ կեցուածքի կարգ մը 
փոփ ոխութի ւններ նշմարելի են Վ. Օշտ
կանի մօտ. օրինակ' կեցուածք^ գեղեց
կութեան հանդէպ, մինչեւ այս՝ ճշմար
տութիւնը աւելի առաջնահերթ էր ա ր- 
ւեստին մէջ Վ. Օշտկանի համար՝ քան'

«ճամբորդը» ին 
մէջ տյս երկուքը հաւասար ումի կու 
դան . կ1 ըսէ •

փոխարինէ այն բարկութիւնը՝ \ո ր կր 
զգացուէր իր առաջփն գիրքե րուն մէջ*, Ա- 
սոր լաւագոյն օրինակը հետեւեալ մէկ 
հատիկ տողն է .

պադայ ընթերցողները մտնելու այս ինք
նատիպ բանաստեղծին եւ բացառիկ մար
դուն ներաշխարհէն ներս։

Մ* Ե՝

Fonds A.R.A.M
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ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
(ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ)

ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ

Հ.

Ըլլաւ մը կա J հ եռուն երէն հայելիին կռնակէն
որ J ft լսո լիր չի տեսն ուիր չի շօշաւիուիր լոյս ածՅուԼ
ոչ ալ մութին պիտի փնտռես մի տրէն անգին ինչե՜ր կան
որ չեն ճանչնար ով ը[լալգ յոգնակիով կը խօսին
չենք հասկնար անհայր անմայր որբերու պէս շա բուեր ենք
ծառին ճանճին համեստ խոնարհ հիլլէին հետ ^ով ^ովք
ո* ւր է ո* ւր է պահուըտած էութիւնը որ խոստացան բառերը
թուզթ-մելանը աղիւսակը տետրակները մանկութեան
մեծ*-ծիծերով սի րոմն 0 րի որգ Ղ* եր են կո ւհ ին խուբե^ց գփս
թէ iJir գիտեր որ բառերը իրեն նման կոյսերը
գլխէ հանող սրիկայ են բացի մէկէն որ բառ չէ
ոչ գոյական ոչ ածական ոչ բայ մակբայ գերանուն
ոչ կապ շաղկապ ՝ այլ այն' որ այս բոլորը կը հալածեն
կյուղեն բոն ել մերկացնել պատռել միսը կմ ախքը
հասնիլ սրտին տեսնել զգալ ոլ հաս կնալ ի վերջոյ
էութիւն ը այգ մէկ բառին ուր կը պա հուի բլթա կը
ՀՒլէ ական ահասարսափ միակ ռումբին որ կրնայ
իր պայթումով փճացնել տիեզերքը մարդուն մէջ՝,
Սյսպէս է որ էութիւնը՝ անբառ անձայն անմարմին' 
ապրողներու կա յս ր ութեան մէջ պիտի յաւէտ թափառի 
բառ ու իմաստ փնտռէ որսայ' բայց չգտնէ ոե մէկ տեղ՝,

Հքնիլմը կար ՝ միայն մէկ հատ' մամանակի սկիզբը 
(գեռ բառեր ը չէին եկած ճ շմա րտ ութիւնը ծածկել) ՝ 
առաջ ին ր եւ վերջինը ՝ ել ատկէ ետք ամէն ինչ 
մէկը միւսը կը պարունակէր իրար մէջէն կոլ գային 
ոչինչ նոր էր ո չինլ Հին էր միայն ձեւը կը փոխո ւէր ՝ 
մէկ ծնունդ, էր որմէ ամըողջ մարդկութիւնը կը սերիւ 
՛Ծնիլ մը կայ որ կամուրջի թեւ կընետէ որ գրկէ 
ապագայի դեռ ամայի ափունքները մեր ազգին՝ 
սերունդները որ պիտի գան հին աւիշով բեոնաւոր 
տաղանդ ու կիրք պիտի խաոնեն սւր որ ապրին ու տեւեն 
մինչեւ հասնի հայրենիք վերադարձի վայրկեանը։

Ծնիլ մը կայ մէկ արգանդէն ուրիշ արգանդ անցնիլ է 
որ լուսաւոր ձ*թո ւթենէն առհա ւական աշխա րհին 
մամ անա կի տա րածո ւթեան գաղտնի հունտեր ափին մէջ 
յանկարծ կխստնու մեր կեանքերու մթին լոյս ի հիւրանոց 
հաւաքուեր ենք կը խօսակցինք բարի լուրի կը սպասենք 
նորածինէն որ դուրս կու գա յ խորհուրգներու տաճարէն 
ծրագիրն եր հրահանգներ որոշումներ գաղտնագիր 
սրտին գանկին արեան շունչին գանձարկղին մէջ թաքն ո ւած ՝ 
մեհենագիր ւոիսքէթներու հսկայ պաշար' միայն թէ 
մենք պարզապէս մաղթանք նուէր առեր եկեր' թնչ ընենք 
'Որ այս սերմին եւ ձուին ե ր կրո րգ ծնունդը շվիմի 
ոլ կարենայ մեր մթութեան թթուածինին վարմոլիլ 
բառին փակի բե ղմնա ւո ր ո ւի ՝ պո րտ ա կա պը չփրթի 
որ ուռճանա յ աճի ներսէն ամըողջ կեանքը մինչել որ 
հասունութեան գուռը հասած' ար թննա յ թէ խա րուե ր է 
ԼոյԱԸ եեփ է ձայնը խուլ է մորթը կեղծ է • • • թնչ [նել 
Օտար խաւար գմբէթին տակ խազալիքներ շուրջերնիս 
կուկուզ լնենք ու մրափենք սպասելով հրաշքին։
Ծնիլ մը կայ անկարելի բայց մարդկային' գէպի գո *.րս 
ոստում մըն է աստուածային կենդանական թակարդէն' 
յանուն կեանքի ճշմարտութեան յանուն սիրոյ բերկրանքին :

ւԼպրիէմը կայ ինքնիր անձէն փախստական աքսորուած 
է,լրիչ մարգոց ներսը մէջթ հոն ուր անոնց մեքենան 
գաղտնի անտես կը դղրդա յ ցերեկ գիշեր անդադար ՝ 
ուրկէ անոնց գիտակցութեան պահակներ ը կը հսկեն 
լուսարձակով կը հետեւին ամէն շարմող էակի ՝ 
ուրկէ քոլեի երազներս լ վհուկներ ը կը գործեն 
մութերու մէջ խորհրդաւոր մնջախաղեր կը խաղան • 
ապրիլ իբրեւ վիշապաճանճ արարչութեան երեսին 
րան ագր ո ւած վռնտուած կեանքի ծէսէն խորանէն՝ 
սրտին մէջէն ծակուած խում բով եւ անցուած կողք կողքի 
կա րօտներու անկարելի իտէա [ներոլ շամփուրին'
>ոլ դառնա լով օտա ր ութեան աոանձն ո ւթ ե ան կրակին ՝ 
մինչ չորս կողմդ մարդիկ խոտին երկնցեր են քէֆ կ՚ընեն 
բայց դուն չկաս խրախճանքի ոչ ալ սուգի պահերուն 
որովհետեւ ալգրի[ բայը չի խոնարհուիք մարգոց հետ 
այլ ևայ միայն ան գեր ան ուն' ուրի շներու մարմնին մէջ՝.

նայիլ մը էայ ՈԸ ևռՒլ է կենաց մահու պա յքա ր մը
դիմ ացինին ինքնութեան հետ որ կը սպառնայ ղիս
իր մարդակեր գիտակցութեան ոստայնին մէջ զիս խեղդել 
տեղս անցնիլ տեղս ապրիլ եթէ ես գինք չկանխեմ 
չառեւանգեմ չմեռցնեմ չիւրացնեմ գա գտնօր էն ՝ 
մարդու իմ գոռ եւ ահարկու ախորմա կիս գոհացում 
ոլ յաղթանակ պէտք է տամ որ իմ անձիս վերածեմ 
ականջներ ո Lu խուլ շշուկին ու բերանիս լորձունքին ՝ 
ու այն ատեն այգ ուրիշը կեանքի կու գայ կը ծնի 
իմ մէջ կ՛ապրի երկվայրկեան մը իբրեւ սիրոյ առարկայ 
կը ճոխանամ կ՚երջանկանամ սարսափահար նոյն ատեն' 
որ tÛtu գողցած ՝ իր նայուածքին ետին պահած' ան կ՚երթայ

կը հեռանայ իմ աշխարհ էս ՝ ու կը մնամ այսպէս որբ 
անիրական բացակայ մը ես իմ անձէս մինչ մարդիկ 
կեանքը կ՛ապրին կը հատցնեն ինծի ոչինչ ձգելով :

Սփիւռքահայ ը/լալ մը կայ որ կը մերմէ անցեալը
զմռսուած հերոսներս լ. ել սուրբերու սաղմոսը
եղեր ամայր ամբոխներու բառէ շինուած արցունքը
ազգ հայրենիք աւանդութիւն ու պապերո լ մ իսթիքը ՝
որ հառաջին Հայն եմ կ՚ըսէ» ու ևը ճախրէ գէպի դուրս
գո՜ ւրս հայկական գոց հեղձուց ի չ ու խմալուր ղնտանէն ՝
որ անի շխան ա րհամարհռտ' աստուած մ աստուած կ՛ ուրանա յ
աշխա րհներոլ քաղաքացի կը հռչակէ ինքզինքը
միակ մարդը հողէ ցեղէ մ շակո յթէ աղատուած
որ գիտէ թէ բուն Սփիւռքը մտքին մէջը միայն կայ՝
իր ինքնութեան ոչ մէկ նօտար ոչ մէկ վկայ պէտք ունի
ո րովհետեւ ամէն ապրող արուարձանն է հեռակա յ
իր քաղաքը պիտի փնտռէ ու չգտնէ առ յաւէտ ,
անջրպետի մէջ մոլորած ուղեկորոյս հրթիռ մր'
ճամբայ ելած ուրիշ ապր ող մարգ ւլտն ե լո ւ երաղո վ :

Ս փ իւռքահա յ ըլլալ մը կայ ՝ վաւերական մէկ հատ Հայ'
Էնթէրփոլէն հալածական միջազգային լրտես մը
անուն չունի հասցէ չունի ամէն լեզու կը խօսի ՝
կեանքի հիւթը սիրոյ հուրր ստեղծում ի հեղեղը
ինքն է մինակ որ կը սփռէ' քիթ ին տակէն խնդա լով* • •
ինքն ալ ինկած խեղճ ու անմեղ մ ա րգկո ւթեան հետ ձեռք ձեռքի
տիեզերքի երանաւէտ ողբերգական թա կարգը :
Սփիւռքահայ ըլլա լ մր կայ որ մառանդ է ոլ կտակ
արեւմտեան հայութենէն իր դա րա ւո ր պատմութեան
առագաստն է բաց ո ււսծ գէպփ միջերկրական հորիզոն
ոլ ոստաններն եւրոպական մտածման եւ արուեստի ՝
ներշնչում է մայրամուտի տ խամութեան մէջ թաթախո ւած ՝ համ ու
տարփանք ապրելու' որ լեզուին մարմնէն կը ծորի
եւ Սփիւռքի բանաստեղծին գրագէտին կը հասնի :

• • •
Աստուած մը կայ աշխարհ կոլ գայ ն ո րած ինի շունչին հետ 
տարիներու մտերմութեամբ կ^ր//այ պատկեր կ՛ր/յայ բառ 
կ՛առնէ տարտամ գիմ ագի ծ ամպերէն վեր բնա կող
քայՅ նաեւ վար ՝ հո ա մարդոց մէջ եղբայր հօբար ու ընկեր 
որ կը քալէ մեր աջ կողքէն խաչը ուսին խօսելով 
մեզ ում՜ տալով ու մեր խա չն ալ՝ նեղ օրերուն' [շալկելո\վ՝ 
համոզելով թէ ամէն ինչ իմաստ մ՛ունի' միայն թէ 
սէըը յոԸգՒ մարգեղէնի ամբարտակէն՝ ողողէ1 
հոգիները որգւոց մարդկանց երաշտահար անսփոփ • ՝
ոլ պատմելով մեր հօր մասին որ հրաշքներ կը գործէ 
եթէ միայն հաւատաս գուն ՝ բանաս սիրտդ աշիւարհին 
Ըայց պայքարիս ոչ թէ սա նա խեղճ ու կրակ մարգոց դէմ' 
ա/ԼԳ1յՒա'Գէք Տէարիքին. դէմ' անոնց սրտին բոյն դրած*.

Մեռնի լ մը կայ որ կը գիտէ իր օրհաս ը հեռուէն
բոյսին մայռին շնչառութեան գիտակցութեան պրիսմակէն ՝
որ կը յառնէ առօք փառօք վա յր կեաննե ր ո լ աճիւնէն
ռւ կը տօնէ կեանքի անհա1ք ի/n րհ րդաւոր իմա* ստը
թէ ծա յրէ ծայր տիեզերքը դինար բուքի վայր մըն է
ուր հեշտամոլ անսանձելի համատարած հրդեհ մը
ահեղավազ կատղած վայրագ զիրար լափող բոցերու
իր անուն ը կը մռնչէ կը փսփսայ կը պոռայ
հ,ես եմ կեանքը ես եմ մահը յաւիտեանդ
կը բռնկի երկվա յրկեան ի պզտիկ հոգին ել յանկարծ
ամէն ինչ ետ սրտի զարկին կ՛արձագանգէ ու կ՚ապրի՝
կարծես ոչինչ փսխուած ըլլար արարչո ւթեան յայ տագր էն
ու գուն հիմա տերեւի մը թեւերուն մէջ ծուարած'
անոր աչքով ինձ կը նա յիս հին ծանօթի տաքութեամբ

անոր անյայտ մաքուր մանրուկ սրտի կո •Լը Ւ մ տեղս
ևը ԼաԸՈԼ^ակնս կեան քս ապրի լ դե ղե ց կա ցնե լ ո լ սիրել î

Մ եոնիլ մը կա յ միա յն ձա յն է բին կ—բոնկի պէս ձեռքէ ձեռք
ապրողներու տաք ու խոնալ բերանին մէջ կ^ըլ/ույ բառ
մեռնողին տեղ ան է միայն գերեզմանն ո g կը տա բուի
րոց ու աղօթք գամբանական կեանքի աղմուկ կը լսէ
ողջ կը մնայ մտքին մարմնին գաղտնի խորշը պահ ո ւըտած
սպասելով գալիք յաջորդ թատերական թափօրին i
Սայց մենք միայն մարդու նման բաներ մըն ենք՝ ցալ ի սիրտ՝
մեր բառեր ու աշխարհակալ գերդաստանին ճորտերը
մենք աղատ չենք մեր ուզած ր կամեցածը կատարել՝
բայց գիտցէք որ՝ անկեղծօրէն մեր ձեռքը չէ մեր կեանքը՝
կ՛ուզենք զգալ՝ ապրիլ վի շտ ը ՝ բաներ մ՛ըսել մեոնո ղին
որ մեծագոյն տուգանքն էր որ կը վճարէ ո1*ր անձին
թնչ յանցանք էր որ գործած էր ա շխա րհ գա յովի չենք գիտեր ՝ 
ոչ ալ ին չպէ0 ս խօսինք նա յինք սգակիրին երեսին 
որու ետին ցաւի վիշաի ալիքները կը շառաչեն 
ո լ կ՚ընկղմեն մեր ա ն իմաստ մրմնունջին հէգ մակոյկը։

24 Ապրիլ 2000

Imprimé sur les Presses du Journal «Haratch» — 83 rue d’Hauteville 75010 Paris — Siret : 571 027 317 000 15 — Commission Paritaire : N° 0609 K 84976
Fonds A.R.A.M


	2006-01-08
	2006-02-05
	2006-03-05
	2006-04-02
	2006-05-07
	2006-06-04
	2006-07-02
	2006-09-03
	2006-10-01
	2006-11-05
	2006-12-03



