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Իսւրգէն ՊօսւոսՒւսնլւն

ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱԺ՛ԵՇՏ
Օր լքր բար ե կամո ւհ իիս

կ՚ընկերակցէի

դէպի !՚ր աշխատ անոցը : Փորշ ու տխուր
օր մրն էր։ Վեցերորդ թաղամասի լիո —
ղոցներէն մկկուն մէջ էինք։
Հակառակ

Իր անպատասխան նամակներուն առ —
թիւ , ինծի ուղղած մեղադրանքներուն ,
‘Ս՚րԼապէ՚՚ս, հեռագրական ոճով գիր մը
թղթատարին յանձնեցի : ՀՇաբաթ Փա ր['Ղ կ՝ըլլանք՜» : Հեռագրական՝ պար զա —

շատ բանուկ փողոց մը ըլլտլուն ) հ էնաւուրց ծուռ ու մուռ շէնքերու դոր չու —
թէւնր տրտում տպաւոր ութէւն մր կր ձրդկր անցորդէն վը ա յ : Դտր եր ու անձրեւն
ու փոշէն մաշեցուցեր
կէն
պատերը*.
Պատմութեան հէն յուշեր՝ խարխո/ լ ծե
փերու ծուէններկն կախո ւած կր մնա —
փն ) անտեսանելէ $պջ_էկներու պէ** •
Նեղ մայթէն եզերքը) մէկէն կանդ առաւ բարեկամուհ էս )
ու
ՀՀպսւչէ կ
մր
տուր» ըսաւ*. ՍՀ հ ) բար եկամո ւհ էէ ս համ
բուրուելու տյդ ս ովո ր ո ւթի՛ն,, էրաւ է թէ
փարէզուհէէն մասնայատուկ րան մըն է)
բայց եւ այն/զէս էնք հաս ցուցած կ զայն
ծայրայեղ աստէճանէ մը*. Կատարեալ
տատրակ մը բար ե կամո ւհէ ս î Կտրճ կա
պելու համար , պէաէ էւ ո ս տ ո վանէ մ անմէջապկս թէ այնբան ալ անհաճոյ րան
մը Ս>Ր
հ ամախ
գոհացում տալ
էրեն ) ամէն անդամ որ ՀՀսլա չէ կ մը տուր))
ըսելով) կարմէր շրթունքները ամփո —

փրեց*

âUPbZ Ա. ՈՐԲՈհՆԽ

փաե

ինձ՜ի կ՚երկարէր իր սիրուն դէմ-

ՀԸ- Այնպէս որ ք շրթունքներս մեքենաբար մօտեցուցէ էր բերանէն եւ ,
նոյն
պահուն ) դէմացէ շէնքփն
դրան
վըայ
կարդացէ «.Պանդոկ թվասէս՝» բառերը :
Տ՛ախ կողմէ մայթէն վրայ էէնք*. էա-

պէս խնայելու համար իրեն,
սենեակ
վարձելու, դիմաւոր ելու ել տյս կաբդի
տաղտուկները : վ-ամը առտուան վեցոլ —
կէսի ատենները ըլլալու էր : Ահա Փարթգը. . . Աաւե՚՚րէե դիւթական : Ոազմութիլ'/ւը ճեղքելով կը յառաջանանք : Ելքին մօտ
կը նշմարեմ ուրուակերպ մարդ մը, որ
ուշադրութիւնս կը դրաւէ : Ալէլէ մեր —
ձենալով )— ա՛ն է ) ս/՚ն , Որբուն^ն
կը
Ղ'ոՀ^ձէ *. Ապշած եմ *. Տկտրտցած ֆէղվ/քակտնէ րոլոր աէ/տ ս/նէ շեր ո ւ էխէքը վրան
էակ մը*. Ա եռելս/դոյն } չորցած ) յուսա
կտուր : Նէհարութենէն հ աս ակը երկս/ —
րեր է*.
աանքէն ետք էրենց յոգնած մարմէնը
հանգչեցնելու կը բերեն) էրէկուըեէ է —
րիկուն : Միայն թէ
եր եւակայութէւնս յ
համբոյրէն պատուհանէն դէտուած այդ
պանդոկը բնակեցուր պղտոր սլատմու —
թէւններով :
&/_
ասէկա՝
քէչ — հԷՀ_ >
հատուած առ հատուած ) կարծես չը —
խըրտչերնելու համար առողջ եւ բնա —
կանոն մտածումս ) դէմելով) զարտուղէ
գէծով մը) դէպէ էր նպատակը) մէնչեւ
որ անխուսափելէ եւ
անփ ոխարէն ելէ
տենչանքէ մը ստէպումը դրաւ ներսէդէս :
Ա'լ գէմադր է ) նթէ կրնաս :
Ամէն անգամ երբ այնտեղէն կնանցն էէ ,
աչքերս խոշոր կը բարուէէն ) ու մէկը կը
փնտռէէ դրան առջեւ կամ պատուհանէն

է""ց՚"ցիչ ըան մը ունէր պանդոկէն արԸՒն տեսքէն վրայ , բայց կասկածս/—
ըաոլթէմ^ս սկսալ քէչ — րէչ չար ափո-

մէջ-. Ո՛չ ոք*. Ենչո^ւ այդ խորհրդաւոր
ամայո ւթէւնը*. Ե^նչ կար։ քթ ւր էէն բընակէշները : Եաց դուռ մը ւէ ողոր էն վըրայ} ո.ւ վերելը
ծանօթ արձանագր ու
թէ ւնը
Պանդոկ Ովասիս : Ա աքը ամա —
քուր , լո ւս եզէն պատերը հեշտ ալէ գո —
հո ւնա կութէւն մը կ՚ընծայէէն նայուած —
քէս î Եայց ) է/որունկ նրբանցքէն մէջ ոչ
մէկ չարJ-ում : Ա*էայն մութը փռուեր էր
հոն) տարածուելով մէնչեւ խորՀԸ) ուր
կէ է զուր յայտնո ւթէւն մը կը սպաս էէ*.
Արդեօք) է/որհեցայ օր մը)
սէրուհէէս
պարտադէր համբոյրներուն անզդալաբար
էնծէ առթած թաքուն ընդվզո0 ւմն էր որ
խորշանքս փ ոէ/ադր ած էր «ովասէս»էն
մէջ) չկարենալով) էմ քացր արարոյ նըկարագէրովս ) դէմադր ել սէրուհէէս ա —
ռէնքնող ժպէտներուն : Ո*- հէմա վէրք մը
կար որ կը բաց ուէր սէրտէս վրայ : /* ըմիչկին պէս որ մատը վէրքէն կը տանէ
քննելու համար) օր մըն աէ) պայուսակը
ձեռքս ) «Ովասէս»
պանդոկէն
դռնէն
ներ ս մտայ) այն համո զումո վ թկ
հոն
քրէական դէպք մը կը սպաս էր ինեի :
Երբ ներս մտայ նեղ ու երկար նըր —
բանցքէն ,
տեսողութիւնս
արթնցաւ :
/ս արխափ ումով յառաջացայ ՝ ձեռքս պու
տերուն քսքսելով ու ոտքերովս գետինը
քերելով, կոյրի
ՄԸ պէս '• Տանկարե,
խորքին մէջ պաղ լոյս մը երեւաց-, Աիրտըս սարսռաց : Տասը վայրկեան մը ան
ցաւ, մինչեւ որ մարդ էակի մը հան —
դիպեցայ-. Արդէն կասկաեելի
կլիմայի
մը գրդս-իչ զդայ ութի ւնը ամփոփուաե էր
մորթիս տակ : Ոճիրի մը պահին նախոր
դող գինովութիւնը ունէի :
Ատենօք բարեկամ մը պատմած էր ին
ծի թէ Ապանացիները վատառողջ հետաքըրքրութեամբ մըն է որ կը վազեն ոճի
րի մը վայրը, կամ մեռելաթաղումի մը :
Այդ պաղ ու վտիտ լոյսին մէջ զգացած
հեշտանքս սարսռացուց զիս, ել միեւնոյն
ատեն վախ մը ունեցայ ինքնիրմէս , որովհ ետ եւ ես իմ ճանչցածէս
տարբեր

ե՞ն

մէb •

րեկամուհէս աջ կողմս կր։
Երր էրեն
դարձայ , համբոյր մը դրո շմելու համար
ՒԸ շրթունքներուն կազմած մատնոցէն
•Լըայ t Ս՛՛է՛ ~ շիտակ դիՄււ՚ց ս կր սլան —
դոկը*.
էՍ ոշոր դէրերով այդ բառերը՝ ամկն
բանկ առա^ զարմանք մը տուէն էնծէ*.
Պատճառը չեմ դէտեր : Ամէն պարագայէ) անմէջական դեր մը չունեցան անոնք*.
Կրնամ ըսել թկ մոռցած էէ) րաըՒ Հա
նէ մը կցկտուր պատկերներէ t որոնք էբարու զուդորդո լելով մէտքէս յատակը
'լէՍփւ՚Ւ մրուրէ նման։
Փողոցը ճամբուս վրան կր : Դրեթէ ա^կն օր կ^անցնէէ հոնկէ* Երբեք սակայն
ասնաւորապէս ուչադրութէւնս չէր գը~
բաւած «ո/Լասէ ս» պանդոկը*. Համբոյրէն
վերջն կբ որ սկսած կէ աչք մը նետել
վրան յ քովկն անցած ատենս : Ե^նչսլէս
նկատէ առած չէէ «ովասէս» պանդոկը *.
Հոդ էր ) կը խորհէմ) զարմանքէս պատճառը։ Դորչ փողոցէն մէջ՝

մէակ ծէծ-

'լուն չէնքը*. ճերմակ ներկուած, մաքուր
սլատ ուհ անն եր ութ ուրկէ
վար ագոյրն եր կախուած

հորէզոնադոյն
կէն *. Երական

սվասէս մը հնութեան այս գորչութեան
ձ^էջ *. Պանդոկէն երեսը , վերէն վար ) ոդսղուած կր վառ լոյսով մը) անձրեւկն
եաք փայլող արեւէ յոյսէն պէս որ ջէնջ
1 մէապաղաղ ել հոգեպարար : Այդ էո J~~
Ը ունէր էնքնայատուկ
առաքէնութէ ւն
Ը * Փ ոխանակ դուրսէն եկած ըլլալու )
կր թուէր թէ ան ուզղակէ պատերու կէ-

Րթե “պիտակոլթենէն կը բխէր ու խո րունկ խաղաղութիւն մը կու տար հո —
‘ւէ՚է՚ղ •
Անշուշտ , ովաս իս ի գաղափարն ալ //*—

՛է

ՀՀ՛1
երեւոյթը-. Ուրիշ
4/' ար ըլլալ, եթէ ոչ խաղաղ պան

4 մը ուր մարդիկ օրուան մը աշիւա-

(Շար-ը Կարդալ 4րդ էջ)

—քՍե^նթ ես դուն ) է^եչ դործ ունէս հոս
այս մամուն) կը հարցնեմ , թէ1 ող^ա —
դուր ո լելով ջերմօրէն ) թէ1 յանդէման ու
թէ ւն կեղծելով ։ Եր ներքէն հրճուանքէն
մղուած ) առաջէն անգամ րլլալով ) մե
քենական փութկոտութեամբ ) կՀողջագու
րէ նաէ/ Լէւս էթը կէնս : Եբար անցում մը
ներս էգէն *. Թաքլփ' , կը կանչէ ) աջ ու
ձախ ) ձեռքը օդէն մէջ չլորմելով : Շատ
չանցած վար ձա կառքը
կանգ կ՚առնէ ։
Ւ է մքէս զարմացումէ հարցական մը տես'ևհլով •
— Աենեակնէդ պատրաստ է) կը հա —
լաստէ ։
— Ա ենե ակնէս շատունց վարձած ենք ։
— Ո՞ւր :
— Հ°Սէլ -Ոլէման։ finլոր ովին մօտիկդ-.
— Հօթէլ -Ըլէմա՞ն։ Գէշ պանդոկ չէ։
Ես տէրը կը ճանչնամ, հոգ մի ընէք։
Կը բարձրանանք նեղ , ոլորուն սան —
դուխներով իրենց յար կարամինը, մերձ
եր կնքին : Երր դուռը կը բաց ո լի , տա —
մանելի ճիգերով, պահ մը երկուքս ալ,
ես ել կինս, սեմին վրայ քարացած կՀանչարմանանք : Լիլին դետնին վրայ սողա
լով կը յառաջանալ ։ Ի՞նչ է պատահեր
Lblbb^1 {Որբունիին կինը} : Երեւի ար —
կածի մը զոհ գացած է : Անշուշտ ըիչ
յետոյ կը տեղեկանանք : Եը ծռինք դետնին ,
կ]ոզջադուրուէնք *.
փպէտը ոեւէ
մէկու մը դէմքէն ադամանդաշող զարդն
է ՛- Լէ՚ւհՒն
կախարդական ծա —
ղէկ մը : Եւ այն ալ ա1յդ վէճակէն էնկած ։
— Ամէն էնչ կատարեալ է ,
յայտնէ
Որբունէ շնչահատ ) ներ ս մտնել ով: Ահա՛
մարդուն ղրկած կանէ/ավճառ Հէքդ֊։
Fait accompli—ն եր ո ւ չարք մը ։ Բացա
յայտ օրէն ան կար ելէ է խառնշտկել եղե
լս ւթէ ւնը : Այդպէսէ աղապատանք մը որ
եղբայրականէն հետ կը շփոթուՒ - Կրկ ՈԼքէն ալ բուռն խէ^դը ցայգաղբէւր դար
ձած կը հոսէ ։
- Բան մը չէ-էՀ... կը յայտնէ Լիլի,
էնչ որ տրտմութէւն տեսնելով մեր դէմքերուն վրայ*. Լէէէ խոՀ ու- 1ԼՀ^թէ ան —
հասկնալէ լաւատեսութեամր մը կը խայ
տայ • • • Ե՚նչ փոյթ*. Q ափսէթերս կ՝եր —
թայ • • •
Wերթայ սակայն արտակարգ
կենս ո ւնակութենէ մը րխող չարմակա —
նութեամբը*. հանկարծ) անս//լաս ելէօրէն )
բռնկած ուրախութեամբ ) կը սկսէ պատ
մել թէ՝ ձԶարէյվ/ն նէւթականը ապահո
ված է : Ապահոված էՀ է՚նքն է"կ î Հա
զաբումէ կ դէմում կատարած է զոր կը
պատմէ մեղր ծամելու հեշտանքս վ: 8 աջողած է էր
կենս աթ ոչա կը փոխանցել
^արէ—էն ։ Դէւրէն չէ եղած : Անոր արդէն
էսկ ունեցած չատ խոնարհ միջոցներուն
մէացած) ան հանգէստ պէտէ կար ողա —
նայ լսւզ[1էԼ * * *
— Դնա' տես թէ՝ կրնալս քէչ մը օգնել
^խոհարարէն» , ըսէ Լէ ւս էթէն՝ կնոջս *.
Դէտ էէ որ տն մոլեղնօրէն տարուած է

արտակարգ ճաշ մը պատրաստելու, \քայրագոյն Արեւելքի, Միջին Արեւելքի, Արեւմուտքի ,
ճափոնի
խոհարարական
հմտութիւնը զինակոչած : Անկարելի՝ իր
եռանդը գէթ քիչ մը սանձահարել : կը
մոռնայ որ մենք տմ՜գոյն ախորմա կով
մարդիկ ենք։
Զարմա՛՛նք , զարմանքթ • • • Այս տղան
իր
ձեռագիրն երու հպարտութիւնը չի
թուիր նախամեծար համարիչ խոհարա —
բտկանէն , ճաշարանապետի առաւելու —
թենէն... Ի՛նչ ալ ձեռնարկեն, այսպիսի
խառնուածքները,
նուիրուին անոր իրենց ամբողջական կիրքին ումովր i
Առաւել զարմանալիէ մանաւանդ Լիլին։
Ի՛նչ կը նշանակեն, ի վերջոյ, այս գերառոյդ արարածին ներքին խինդն ու Ւր
♦ ♦ ♦ շանթահար վէճակր ։
Լէւսէթ վերադարձաւ տրտմութեան,
անձկութեան
հարուածներէ զարնուած
դէմքով մը։
— Ե^նչ պատահեցաւ) Լիւսէ՚թ ։
ճզմուած հոգեկանով, սարսափահար ,
Լիւսէթ ականջիս փսփսաց , չորս դթե ակ
նարկ մը պտըտցնելէ վերջ.

Գրեց'
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— Որբունէն կ^ըսէ թէ' Լ^Լէ^ ո/յնա —
ծուծէ [սւէրղ ունէ • • •
Եոնակը բացաւ
խնդալէ^ն։ Տեսա՛յ։ Շողարձակումէ դար
մանումէն) մորթը եփած գետնախնձորէ
մաշկէն նման կը բաժնուէ մարմնէն։ Այղ
բուժ՜ումէն ղէ^ովը դէթ պէտէ առող —
ջանա0 յ •
Լէւսէթ անա կն կալելփ դէպքերու կար
կուտ էն քար կոծո ւած ,
է? ^րերէ ,
ծայրագոյն յուսալքո ւթեան մը ճա —
րտկ *. 'PmQutpfîr վայրենէէ խորհրդաւոր
սարսափ մը տարէներէ է վեր բոյն դըրած է էր մէջ*. Կատարեալ մտահալա —
ծանք մը որ կեանքը huipuilf
, որ
եւէ ուրախութեան շարժ՜ում տեղն ու տե
ղը է/եղդելով ։ Կէսարաց դոնէն կը տես
նեմ Լէլէն' առո՛յգ , կայտա՚ռ , արագաչա՛րժ~ ։ Իմ եւ Զ,արէ—էն անկո զէնն երը կը
պատրաստեմ կՀաղաղակէ ։ Ա*ահճակալը
Հ^զէ ծւ Լէւսէթէն համար է։
Ջեմ դէտ եր' Է^^Հ պատահեցաւ էն
ծէ : fu առն ուածքս էր որ դարձեալ առաջէն տեղր 1լ առնէր*. Տղայական եռանդով
մը տոգոր ո ւեց այ : Ամբողջապէս ձ[*է :
Սկսայ քարոզել) էնքնավստահ եւ բար —
ձըրաձայն' որպէսզէ Որբունէն ալ լսէ :
Հաւաստել թէ' Լէէէ այդսւ1՚ս11 Հէւ֊ան —
դութէւն չունէ*. էՍլէրդը) էր վերջէն հանդըրուանէն ) այդպէսէ կենս ունակո ւթէւն
ո՛չ ոքէ կը շնորհէ • • • Դէտական բուռե
րու դումարտակ մը օգնութեան կանչե
ղէ ։ Զարեհ ներ ս մտաւ։ 'Բուրողէս բառ
մը չէր փախցուցած : Զարմանքէ խու —
սափուկ ա կնար կ մը պտըտցուց շրջանա
կէ ։ Սնայլայլ եւ շարժական , անփոփո
խնլէ մո մէա ) մօտեցաւ էնծէ եւ շշնջաց —
Օրերը համրուած են • ♦ ♦ fc*xz պերճսւէւօ —
un/թեան վերջէն բաժակներս պարպեց է ,
թէ' այսպէ'ս ) այսպէ'ս , այսպէ՛ս • • • Արս կղյրնական խուսափուկ հաւատքս
տեղէ տուած էր եւ ես համակուած անճոոնէ y մեծ ցաւով մը) ամօթահար կը
զդայէ էնքդէնքս : Ամբողջ ընտանէքով րըժըչկական կազմէն մաս կը կազմեն եւ
ե'ս... Ակ տնջ մէ՛ տար։ Տեր ներկայու-

(Շար-ը կարդալ
րգ էջ)
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Հետեւեալ տողերը գրուած են ամիս մը
առաջ, լուրի հարուածին իրրեւ անմի ջական հակագգեցութիւն : Գ՛րեթէ ոչինչ
փոխեցի այդ րխումէն, ուր կը տեսնեմ
ինքզինքս այս վայրկեանիս, ու. անգամ
մը եւս, առաջին ծնունդիս րանտարկ —
հալը : Ըրեր եմ ի վերջոյ ինչ որ «ոչ»իս
ամրալջ ուժովն ու նղնիմութեամրը'
կը մերժէի ընել : Հասարակ խաղ մը :
Ֆիգիք ական մահը կը դիւրացնէ զայն :
Կեանքի մը , գործի մը իսկական ւսրկա ծախնգրութիւնը կը մնայ անյայտ անոր
ետեւ : Անձնական կապերը , զգացական
շեշտը կը գրաւեն չյայտնուածին տեղը :
Զոհն ենք րոլորս ալ այգ գիւրիմացու —
թ-եան : Անձնականը հոս' կը մնայ, րուն
իմաստով, անիմաստ : Փորձեր եմ վե —
րակագմել , արագ կերպով , դէմք մը ,
այնպէս' ինչպէս երեւցաւ ան ինծի, ու
անհետացաւ նայուածքէս : (՛այց գրա —
գէտի մը գէմքը, կոտորակուած իր գործերու տարածքին, չի հպատակիր ան պայման զայն գիմաւորոզ ու դիմսւկա —
լոզ նայուածքներուն:
X

ո՛չ՝
Ս տիպուած ր//ա/ հիմ ա բառեր ո ւն ա —
պաւինիլ՝ ըսերու համար մեր սէրը՝ մեր
յարգանքը՝ մեր կսկիծը* ստիպուած ր/—
քալ մեծարանքէ խօսքեր շարադրել՝ ու
օդա ուէլ մահ էն մեր բառեր ով ծածկելու,
համար՝ մոռնալու, համար մեր մէջ մահn ւ ան ուժը :

/?/>/« ու'“իի 'թթթ ամիսներու ո գրեր —
գութիւնը տաժանելի եղաւ. î Զարթնցաւ
կարծեմ ան ամբողքու)էն երկու, տարի աո.աջ պատահած մեծագոյն ւէորձանրէն ,
մեծագոյն հարուածէն , որ րլինք մղեց իր
իսկ կե անրին մոռացութեանը։ Ամիսնե
րովդ ապրեցաւ ան իր կնոջ մահը, վե —
րապը եցաւ զայն ու չյագեցաւ անկէ t Ամէն րոպէի՝ այդ ամիսներուն՝ փխրուն
ու փխձկուն , լացաւ ու լացաւ. եւ փոր
ձեց գրել l'P ԼաՏԸ » փորձեց ազատիլ մահէն ‘էրելով իր ցալԸ>
փորձեց քակել
այգ ձեւով պարանը որ կը քաշէր զինք
դէպի գերեզման՝ փորձեց լռեցնել եզե
րական կանչը , պորտակապը որ կը կապէր զինք, նոր մանուկ՝ մեկնողին։ ('այց
խորքին մէջ' մնաց անմխիթ՜ար : իր քունին մէջ կամ իր արթուն մամերուն' իր
կինը կը ցցուէր իր առջելը՝ ու կը զար
մանար որ չէ հասած ան տակաւին իր
ետ ելէն : Այգ անմումելի ամիսներուն էր
որ գրուեցաւ, էր վերջէն գործերէն մէկը
«Մ ահ ազդիչը՝ որ ձեւով մը՝ էր մահազդն
ալ էր ուրեմն ՝ էր ձեռքովր գրուած ՝ քանէ որ չտեսաւ ան էր գործը հրատա —
րակուած ՝ չունեցաւ այդ գոհունակու —
թիւնը
արձանագրուած տեսնելու մահուան ազդը՝ էր յաղթանակը թերեւս'
մահուան դէմ : Այս հանապազօրեայ կո
ծումը այնքան ճնշեց հաւանաբար էր
ջէ ղեր ուն վրտյ — հո գէն ու մարմէնը կ^ե՛
րե լէ թէ անսպառ ակունք մը չեն վե —
րանորոգ ումերու — որ օր մը ան տեղէ
տուաւ : Անցեալ տարէ էր , Յունիսին :
Մ արմէնը մերժեց քայլ մը անդէն եր —
թալ ։ Տ ազնապին վրտյ որ զգետնեց զէնք
տյդ ատեն' մնաց երկար ժամանա 4 կենաց ու մահու միջել*. Երր վերագտաւ
կամաց — կամաց էր
գիտակցութիւնը՝
տ եզատո լութէւնը մաքէն զգացուց ինք —
զինք յիշողութեան աւերումովը՝
որուն
մենաշնորհեալ ենթական անշուշտ էր կընո^ մահն է։ ftujjg հրաշքով՛ ա1յդ ալ
յաղթահարեց ՝ եւ վերագտաւ այս ան —
գամ ամբողջութեամբ ՝ զարմանքէ մատ
նելով էր շուրջէնները՝ էր բոլոր մտա
յին կարողութիւնները ՝ գրելով էր կեան
քէն վերջէն տարուան ընթացքէն [հիմա
այդպէ՛ս պէտք է ըս^է ուրեմն . վերջին
տարէն էր ուրեմն) ՝ էր ամէնէն գեղե
ցիկ էջերէն ի քանին ՝ որոնք մասամբ
հրատարակուեցան հ.Աառաջ^է մէջ : Տկար
էր՝
սակայն
կ՚աշխատէր անգան գաչ :
Կ'ուզէր դլուէ հանել իր հ.0րտգէր^էն
պատրաստութիւնը ՝ եւ ամէն օր քիչ ժը
կ՚աշխատէր ատոր վրտյ՝ կը մեքենագը-

րէր ՝ ու էջերը կը դիզուէին î Ստեղծա
գործական թափը չէր մեռած էր մէջ*
փաստ' էր հրատարակուած էքխրը՝ էր
այգ վ երէէն ձեռնարկը հՀ)րագիր^ը մա
քուրի քաշելու եւ ամբողջացնելու
(կը
հաւատար որ կայէն այդտեղ թանկագին
նշմարներ՝ ծանօթս ւթիւններ ՝ նկարա —
գրր ութի ւնն եր էր սերունդէն մասէն՝ բա
ներ որոնք հ րապարակաւ չէին ըսուած
ու չէէն կրնար ըսուիլ՝ հանք մը ուսում
նասիրելու
համար էր
ժամանակը) *
փաստ նաեւ' էր փափաքը ՝ «.Օրագիրքը
երբ վե C
Յն էր' անցնելու հ,Հաչածուածներ/չու վ երջին հատորէն , զոր էր հետը
պտըտցուցած էր տասնեակ տարիներ ու
ռանg կարենալ զայն գրէ առնելու :
Եւ
« Հալածո լածներ» ո ւ ձեռնարկը մնաց ան
ձին պէս' խոցուած ՝ լայն չափով անա
ւարտ։ Այնքան հատորներ
կայէն այդ
վերջինէն առաջ գրուելիք։ Pայց ժամա
նակ չկտր այլեւս* պէտք էր ցատքել
վերջինին : Այղ ալ չեղաւ ուրեմն :
Այսօր է որ ստացայ ՝ պաղ ջուրէ պէս
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Ւր ուշադրութիւնը ՝ էր ընթերցումները :
Զարմանալէ ալ է հաստատել որ զուտ
վիպագիր էր ՝ առանց րյ/ա/ու շատ հա
մեստ իմաստով մը' լեզուէ արհեստա —
ւոր ։Որրունէէ հայերէնը մնացած էր այն
լեզուն' զոր սորված էր հաւանաբար Պոլսոյ մէջ՝ երբ քսանամեայ պատանէ ՝ կ՚ա
շակերտէր ՝ աքսորէ դժխեմ տարէներու
աւարտէն ՝
թէքէեանէն
եւ 0շականէն
Եեգր ոն ա կանէ մէջ։ փիչ ծանօթ է այն
հսկայական կարեւորութիւնը զոր ունե
ցած են այգ երկու — երեք տարիները
(1919 - 1922) Սփէ^ո-րէ դրականութեան
եւ մասնաւորաբար Փարէզէ աղոց կազմաւորման մէջ*. Երեք տարէ յարաբերա
կան փթթումէ մը րաւ որպէսզի քանի
մը անձեր էրենց ամբողջ կեանքէն լն —
թացքէն ողջակիզուին գրելու
հուրէն ։
Ահաւոր եւ անշրջանց ելի երեւոյթ մըն է
ասիկա* շարունակելու ՝ ամէն գինով շա
րունակելու այգ յաճաէւանքե ու մզձա —
ւանջը ։Որքան մեծ ր//ա/ու է ՝ ընդհանուր ՝
կրկնապատիկ՝ համատարած մահուան մր
սողացող զգացումը՝ որպէսզի կեանք ը ՝
ամրողջ կեանք մը ր//այ անբաւաբար
ղայն դիմագրաւելու՝ ղայն խօսքէն մ^ջ
րեր ելու : Ենչպէ® ս կ/՚*/^Ը
հրեք տար
ուան կարճ չը^/սնի մը մէջ՝ հայրու. —
թիւն մը՝ եւ անոր ահարկու շիջում էն
զ գաg ո ւմը հաստատուիլ ՝
ւոեղաւոր ու էլ
մատաղ հոգիներէ ներս ,
ո վ անվերջ
աշխատանքի ՝ անվերջ սրբագրութեան ։
Որ խորհրդաւոր ու անմատչելի ճամ —

յաճախանքը, գրելը, հասած էր տեղ մը՝
ու գտած իր արդարացումը ; Իր երջան
կութիւնն ու իր հպարտութիւնն էր այդ
սերունդը : Փաստն էր ան թէ ինչ „ը
պէտք էր շարունակուէր՝ ո՛չ միայն կը
շարունակուէր , այլ կը
շարունակուէր
բարձրագոյն մակարդակի
վրայ։
իր
դործը ազատագրուած էր , իր դերը

կա

տարուած : Եւ նորէն կը վերադառնամ իր
վերջին ամիսներուն , որոնք հանգիստ
չեն ձգեր զիս • ընդունա՞ծ էր իրապէս
իր կեանքը Փարիզի կեդրոնէն
հեռու ;
Ջեմ գիտեր. կը համակերպէր։ 'քառա
սուն տարի ապրած էր իմացական Փա բիզի ամենաշքեզ կեդրոններէն մէկը՝
աշխարհահռչակ II էն — լիէռմէն — տէ —
Փրէն , բար ձո ւնքն եր ը թառած յարկա —
րամին մը, որուն հետ կը կարծեմ թէ
նոյնացած էր այլեւս իր կեանքը։ Անկէ
անդին' չկա՛ ր ինք այլեւս : Հարցուցած
եմ իրեն անգամ մը եթէ այդ ալ ուրիշ
տ ա ռա պանք մը չէր , այդքան ։! օա Ըլլալ
ֆրանսացի ւլր ա կան , թատերական , մ տած՚ոէլական աշխարհին փայլուն
դէմքե —
բուն, եւ չճանչցուիլ իրենցմէ իրրեւ դըրագէտը որ էր։ չկարենալ մտնել իրենց
տշխ ար Հ էն մԼ ջ : վստահ չեմ թԼ /աւ. հաս֊
կրցա®ւ. հարցու մս : ^խոեմ սակայն որ
այգ անծանօթ ծանօթութփւ-նը ՝ շատ աւե/Ւ վաւերական' քան բոլոր [,UJ/՛ ‘■'ւ ամութիւնները ՝ երեւումներ ր եւրոպական
բեմին վրայ ՝ էր մեծ հեշտանքներէն ու
իր մեծ տանջանքներէն մէկը եղած րլլալու էր ։

tlJunLU ւԼե"այ i ղոյ^[Լ' ^է Հտնդչած տա
կաւին էմ մէջս ան։ Զէ հանդարտած ընդվըզումս ՝ բայց ի^նչ բանէ դէմ ՝ ես այ
չեմ գիտեր յ Ակսայ պատմել ես ինծէ
համար ինչ որ եղաւ էր կեանքը՝ վեր
ջին ամիսներուն : Այդ չէ որ խուզէի ընել սակայն ։ Որքան պէտէ փափաքէէ ան
դամ մը եւս՝ մէկ անգամ մէայն՝ հրել
վերստէն կամացուկ մը էր դուռը՝ մըտնել տանը մէջ ուր կը մնար էր աղջկան
քով ՝ սս1Ըղիէ 1՚Ը սենեակը ՝ անդրադառնալ որ չէ լսած գէս — ոԸոշ խլութիւն
մը կը նեղէր զինքը երկար
ատ են է է
վեր — տեսնել ուրախութիւնը էր դէմ —
քին վ_Րայ } նստիլ էր մօտէկը՝ ու վե —
րըսկսէէ մեր ընդմիջուած խօսակցութիւնը : Կ՝տլ էրեն հետ աւելի ուշ առջեւէ
սենեակը՝ ամpnrjÿ °ԸԸ արեւով ողող —
ուած՝ ուրկէ կը տեսնուէ Փարիղի հա
րաւէ արուարձաններուն մէկ մասը՝ եւ
մէշտ խօսելով՝
մէշտ էո֊ելով՝ սպասել
որ մութը էր դանդաղ քայէով լԼ[ւայ
հասնի ու տարածուէ մեր Լուրջ՝ սեն —
Լակին մէջ, առարկաներուն վրայ *. Լոյսը չվառել՝ լսել էր ձայնը՝ կռահել էր
կորովի համով՝ ծեր՝ բայց
չծերացած
մարդու գէմքը՝
ու եէ^Ր^ՒԼ այլեւս ՝
Աստուած էմ ՝ Լշարժիլ այլեւս ։
Հրատ հեռացած եմ էրմէ եւ ուր էլիե
րէ ՝ չհեռանա՛լ այլեւս : ք*նչո®ւ եղաւ այդ
պէս : ինչո®ւ ամէն մէկ հեռացումէ ատեն' զգացի մէջս քիչ մը աւելի շեշտըւած՝ մահուան թթու աճումը։ Ամէն հե
ռացումէ ատեն՝ բայց էրմէ' մանաւանդ՝
մահուան աճումը ի՛մ մէջս անտանելի :
fitujg այդ մասէն ալ չէէ ուզեր խօսիլ։
Ինչո® ւ սակայն ստիւղուեցայ այսպէս հեռու ըՍէալ մէշտ՝ մինչ էր մօտիկութիւ
նը մանաւանդ այնքան համով էր ու ան
հրաժեշտ : ինչո®ւ չկարենայի ը/էալ ես
ալ անշարժ ՝ նոյն տեղր տարածուն ՝ մըտքէ անձանձիր տքնանքովր մէայն զրա —
զած : ինչո®ւ Լվայելէէ աւելէ հանգիստ
սրտով սէրեցեալ անձերու ներկայութիւ
նը։ ինչո®ւ Հր//այի մօտ՝ տեղ մը որ էմ
տեղս ալ էր ՝ որ էմ տեղս ալ րյյար , ուր
կարենայի ես ալ րյյայ ՝ ու գրել։ Պրել
վերջապէս ազատ ՝ վերջապէս արձակ —
ուած՝ //կումէն ձերբազատ :
Ունեցա®ւ ինքը այգ արձակութիւնը*.
վստահ չեմ : Որբունէն շատ մեծ դժուա
րութեամբ կը գրէր իրականս ւ թեան մէջ՝,
Պ է ա ք ն ունէր հոգեկան բացարձա
կապէս նպաստաւոր պայմաններու*
եւ
երր էկայէե անոնք՝ կը տառապէր ու կը
տառապէր , երբեմն տարիներով : Կը դըրէր երր այլեւս վերջին հանգրուանէն
հասած էր էր զզուանքը չգրելէ * կը գրէր
ինչպէս մարդ էր հոգին դուրս
պէտէ
տար : Կր գրէր երր այլեւս պէտէ մեռնէր
չգրելէն ՝ պէտէ ճաթէր էր
մէջտեղէն :
Եւ այգ ատեն' կը գրէր արագ՝ մէկ շուն
չով ՝ եւ ուրեմն պարտադրաբար ՝' առանց
յղկելու էր ոճը ՝ առանց կանոնաւորելու
Ւր Լեզուն : Լեզուի աշխատաւորը չէր Ո րբունէն * անկարող էր ըստ
երեւո յթ^'
գրագէտէն համար այնքան կարեւոր աշ
խատանքը կատարելու որ կը կայան այ
զուտ ստեղծագործական ժամերէն դուրս'
հաւաքումէ՝ նօթագրումէ ՝ լեզուէ հա —
րըստացման մանր զբաղումներուն ժէջ՝.
Անկտրող էր այդ ուղղութեամր լարելու

X

Ե*- հիմա՝ այո՛ ՝ ին չո® ւ չըսեմ : Որբու
նին սիրեցի իբրեւ հայր մը։ Ուշ գըտնուած ՝ բայց այնքան անոյշ հայր մր։
Առաջին անգամ'
հանդի —

բան եր էն կ՛անցնի գր ո ւթ եան սր րո ւթ կ ւ.ն ր ։
Ըսէ նաեւ որ այգ տարիներէն ասդին'
չէր յառաջացած Որ բունէէն հայերէնր՝
որովհետեւ — գոնէ այդպէս համ ողուած
եմ — էր ամբողջ կամքը լար ո ւած էր
ղէ^ի ֆրանսական ՝ եւրոպական իմացա
կանութեան ըմբոշխնումը՝ իւրացումը ՝
սլա սլա կով մը՝ ցանկութեամբ մը' որոնք
մինչեւ վերջին օրերը մնացէն անքակտե
լի։ Լեզուէ աւանգումը՝ ներառումը վեր
ջացած էէն կարծեմ * առանց որ Որբու
նէն գէտակցէր ատոր՝ Պոլսոյ հետ։ Այն
քան նոր էր աշխարհը՝ այնքան նոր էր
կորուստը՝ շէջ^^մը հայրութեան : Փա —
րէզի տզաքը մէայն՝ եւ անոնցմէ ալ լոկ
մէ քանին՝ զգացին այգ նորութեան ու
այգ շիջումէն տարողութիւնը ՝ եւ տը —
րամադրեցէն անոր էրենց բոլոր ուժերը։
Ատկէ զատ' րաց էր Որբունէն ՝ առանց
որեւէ վերապահութեան ՝ հիանալի ագա
հութեամբ մը՝ եւրոպական իմացական
աշխարհին ։ Աէկ բառով՛ կը քալէր իր
ժամանակին հետ* զարմանալի®
ուրեէՈէ
թէ եղած ԸԼԼայ
մէ ակ նչան tu—
Է՚Ա11՚9 4J'ULU,^PP » բացաււելով անշուշտ
Օշականը որ
Սփիւռքի պա ականնլով
հանդերձ՝ կը կատարելագործէ Պոլիսր :
Որրունի զուտ վիպագիր էր. այդ էր նաև
իր տկարութիւնը , ունէր իր մտքին մէջ
իր
բոլոր դերակատարները , բո —
լոր պատահարներ ը , անոնց բոլոր չարա
բեր ո ւթի ւնն երը , բայց իբրեւ պատկերա
ցում միայն : Գէեուարութեամբ կ'ենթարէէր ‘"Jl: PnLnPP լեզուի ո։, դործագրումի բովին յ

Ե՞րր տեսայ զինք վերջին անգամ ըլ
լալով։ Հոկտեմբերի ոկի՞զըը արդեօք,
երբ Փարիզ եկած էի քանի մը օրուան
համար , ու բերած իրեն Պէյրութ մնա —
ցած իր դիրքեր ուն մէկ մասը։ Այո' ■. Այդ
օրն էր ուրեմն, երր մնացինք երկար աաեն հետզհետէ մթնող սենեակին մէջ֊.
[Ընդունած էր շատոնց արուարձանի այդ
կեանքը ։ Հա' , կը յիշեմ հիմա որ իր հի
ւանդ ու տկար վիճակով , չորս մ՜ամ քա
լած էր արուարձանէ արուարձան ,
իր
բարեկամին տանելու համար Աովետա —
i՝UJJ դրականութեան վաթս ո ւնամեակին
առթիլ խօսելիք իր ճառը : Տիշեցի հիմա որ ատկէ ալ ծնած էր այդ իր վեր
ջին — դժրախտ — յօդուածը «Ց առաջ,.ի
մէջ՝. Իր փառասիրութիւնն էր Հայաս տանի ներ կայաց ո ւցիչհեր ո ւն
իմացնել
Փարիզի մէջ գոյութիւնը սերունդի մը որ
կը հանդիսանար իր աչքին իբրեւ լա ւագոյն փաստը թէ իր կեանքը պտ —
րապը չէր անցած, թէ իր կեանքի միակ

պեցայ իրեն 1968/'^)
էի խաբեր զիս
յի շո ղո ւթի ւնս ՝ Լէ — Տէօ — Ս ակօ սրճա
րանը՝ ուր այնքան կը սիր էր յամենալ։
Ամբ ողջ կեանքս պիտի մնամ երախտա
պարտ Ա ար ութին ՝ որ ույդ օրը առաջարկեց ինծի ըն կեր ա կցիլ իրեն :
նա
եւ Աուրաֆեանը։ Զ եմ յիշեր անշուշտ թէ
խ^չ ըսուեցաւ՝ եւ կարեւոր ալ չէ : Ոույց
իեչ որ մանաւանդ չեմ յիչխո' ախ Լ
թէ ո՞վ էի ես արդեօք այգ օրերուն*.
Կրնամ աարեգրութիւններս բանալ ու նայիլ անշուշտ, բայց անոնց մէջ, ո՛չ մէկ
հետք կը գտնեմ այդպիսի հանդիպումի
մը մասին։ Ուրեմն ստորերկրեայ բան մը
աճեր էր մէջս ամիսներով՝ տարինե —
րով ՝
առանց ըսելու իր անունը ՝
զոր
թերեւս այսօր ալ լաւ չեմ գիտեր ։ Հայ
գրականութիւնը դեռ մեծ մասամբ' ան
ծանօթ էր ինծի ՝ աոնուաղն' իր խորա
գոյն ^ոԼովոյթովը՝ իմ կողմէս'
անոր
հփմաստ^ը՝ անոր ամէն մէկ կողմը թա
փանցելու կարողութեամբը ։ ՜ի®նչ պա —
պատահ եցաւ արդեօք այգ օրը։ Կամ ատ
կէ առա®ջ ։ Ատկէ վե®րջր ։ Եւ գիտե®մ
արգեօք՝ այսօր իսկ թէ ի^եչ պիտի ը֊
նեձ այգ ժառանգովը ՝ որ վիճակուեցաւ
ինծի ՝ ուրիշներու կողքին ՝ եւ որ ծանր
է y Աստուած իմ ՝ ծանր ։ ինչո®ւ ինծի ՝
չեմ գիտեր ՝ չեմ հասկցած երբեք : Ե^չ
թափ էր ՝ ի՛նչ խանդ ՝ այդ օրերուն • կարգալ ) կարդալ ՝ սրբագր ել ճակատագիրը î
«fr/_ եղել մարգ^ը \քննդոց մըն էր* Կորսրնցուցած է անշուշտ այսօր իմ աչքիո
իր միայնութիւնը՝ իր բաց ար ձա կութիւ*~
եը՝ բայց կը մնայ նոյն Հ^ննդոցը։ Միա
միտ ալ էի գրելու չափ այգ գործին մա
սին անմիջապէս - ի հարկէ' ֆրանսե րէե ՝ քանի որ շրջումը չէր կատարուած
տակաւին ՝ չէի յանձն ո ւած անկէ թելադըրռւած տարապարհակէն — թխածոյ դը֊"
րութեամբ մը որ իբր թէ զէնս էսթ^է նւ
զատիլլթէր^ւ, մասէն կը խօսէր եւ ուր
կԸ փորձէր հաւանաբար «Եւ եդեւ՚ձը ըԱել
Ւրր ՛Ծննդոց։ ՛հոր էութիւն մը, նոր մըն
տածում մը կը ծնէին այդտեղ, եւ մին
չեւ այսօր չյաջողեցայ ես հաւասարիէ
այՂ: Խորութեան , ծագեցնել զայն, պատ
րաստել ես ինծի համար նախ' անոր տա
րաձայնութեան ու ընկալման վայրը ։ Այղ
դործը վեր էր հաւանաբար ինձմէ , ու
հրամարած եմ այսօր : Կրցածս ըրի յար
գելու համար այդ նորութիւնը, տարա
զէլու հա։! ար, ու իր ամբողջ տարողութեամրը' ծագեցնելու համար զայն։ Ե»
քաշուեցայ.
ան կ՚երթայ այլեւս իր
ճամբան ։
Մէկը. l։PPhl- Հայր ոիրելը չի նշանա կեր անպայման [խթացք տալ որգիակւօն
զգօւցումներու՝ինչպէս վըսեն ։Կը ն շանակէ նախ նախանձախնդիր ըլլալ իր ժ՜ա
ռանգին հանդէպ ; ինչ որ նաև գրական
մառանդ ըսուածը չէ ,„չ ալ գրականութիւ
նը ընդհանրապէս , այն գեղեցիկ իմաստռ
վը' զոր կը դնենք այդ
բառին
մէջ՝. Ա֊
Fonds
A.R.A.M

«#»Ռ

ՈՐԳԵԳՐՈԻՍ'

«ԵԻ ԵՂԵՒ ՄԱՐԳ»!.
ԼՈՒՍԱՆՑՔՆ
(ՀԱՏՈՒԱԾ)

^ետաղայ էֆվ՚րը կը բխթ^ այե հրա —
պոյրէն , հմայքէն որ Զ . Որրունիի ար —
տադրութիւնը կը բանեցնէ իր ընթեր —
ցողի՛ն վրայ ։
Այդ հրսյսւոյրը ել հմայքը "չինչ
կը
պարտին կոճային բար եմա սն ո ւթի ւնն ե —
րու» , որոնք միջակ դրոզ մը տանելի
կրնան դարձնել. բտյց անկարող կը մը֊
նան հարցտդրութիւն չունեցողին դրողի
համբաւ, ու պիտակ ապահովել՝. /թվ տլելի
^հնդեւրոպական^ հայերէնով
կԸ ԳԸկ
\յ ար դո ւնի մը՝ րան Շ ու —
չան եան մը} քան Շ ահն ուր մը
(նկատի
ունիմ Հեահանքր^ի առաջին 50 էֆխրը)
մոռնալով բոլոր
զանցառելիները
նոյն
սերունդին : Ոճային շքեղանքները դրե —
լակերպ մը կը մատնեն թերեւս՝ որ ար
համարհելի չէ՝ Զզգայարանք մը» ինչպէս
1լ ըսեն ՝ գեզագէտ ուչք մը՝ բայց անբե
ղուն ակ են մեզի պարտ ադր ելո ւ աշխարհ
մը՝ մտահոդութիւններու ցանց մը՝ Զենթակայութիւն» մը։
Ծանօթ է որ Զ • Որբունի «դէչ» կը դըրէ * քերականական
անճ շդո ւթի ւնն եր ՝
շար ահիւս ական ան կան ոնո լ թիւններ ՝ ֆը
շ՛, անս արան ո ւթիւն ՝ եւայլն ՝ որոնց
եթէ
մէկ կարեւոր մասը կը վ երադրուի տըպադրա կան պայմաններու.
(մանաւանդ

Ասֆալթը) ՝ միւս մասը կը բթի 1ԸՈ "՜
ղէն : Անտեղի է այստեղ թո ւել կեն սա —
դըրական պատճաոները (Որրունի առա —
ւելապէս ինքնաշխատո ւթեամր պատրաս
տուած գրողն է) այս ԸՈԷՈԸԸ բուg ատրելու
կամ արդարացնելու համար։ Ե1- Եւլե՜Լ
Մսւրգ-ziւն ՝ Սովորական Օր մը-/,Ն հը րւսպոյրը չի գար ոճային կախարդանքի
կալուածէն :
Այս հրապոյրը կարելի է կոչել Զերկ
րորդ մակարդակի» հմայք՝ ծնող միայն
անդամ մը որ ընթերցումը աւարտած է ։
Արդ' տրուած րլ/ալով որ պատումը յա
ճախ չնչին տեղ կը գրաւէ ույս վէպե
րուն մէջ եւ անդադար մ կրատումի ՝ կըտրատումի կ^ենթարկուի ՝ կամ արդէն ծա
նօթ է ընթերցողին սկիզբէն ՝ ապա' կը
մնան միայն կաց ո ւթիւններ ը եւ ասոնց
ագուցման եղանակը՝ մէկ խօսքութ վէ~՜
ոշին կառուցումը՝ չեմ րսեր Զկառոյցը» ՝
որ Լլխնայ կայական եւ ուրեմն ոչ ու —
ձ ական թուիլ։ Արդարեւ' Որբունի ըԱփիւռքի միակ վի պա սանն է ՝ որուն վէւղերը ոչի՛նչ կը պարտին պատումի կա
տարելութեան ու լարումին ։ Կարելի
է
նոյնիսկ ըսել՝ որ ան կը ձգտի վէպը ա՞
զատագրել պատումի ճնշումէն եւ դրու
թիւնր տեղաւսրել կաց ութիւններու ման
րակրկիտ ՝ բազմադիմի քննութեան
ու
վերլուծումին վրայ։ Ենչպէս կը գրէ Որբունի' պատումը պատրուակ
մըն
է•
հինդհ անրապէս վէս[ի մր պատմութիւնը
պատրուակ է որով գո յութեան կը կան —
Լուի անծանօթ Հ ետ աղօտութիւն մը՝ որ
լինելութեան հարցն էդ (1) : Կառուցումը
գլխաւոր Զնկարագիրն» է անոր՝ միջա —
գէպերու շղթայումը՝ միչտ տարօրինակ
ւււ միչտ անսպասելի ՝ որ կ^ընդլայնի իբ
րեւ նչանա կո ւթեան արտադրումի եղա —
նա կ: Ան է՝ այդ կաց ո ւթիւններու կա —
ոուցումը՝ որ կու տայ Որրու ն[վ՛ '/<'7Ճ֊
րուն յատուկ ւսնտարաղելի վերացական

ըեւմտահայ գրականութիւնը, եւ
անոր
ժառանգութիւնը . չեն հղած երբեք գը —
րագէտներոլ քմահաճո յքին ձդուած գոր
գերու հանդէս մը» եղած նախ եւ. առա^
եղելութիւն մը՝ մէկ ել
եղելութիւն
» կտրճ ՝ բվյրտ ՝ անչաւվւելվւ ։ Կ^րակ**1^
ն ութիլնը ընդհանրապէս չէւ ժ՜տռանգ —
ոՎր։ Հյտտ — չատ դպրոցներուն ու. հա—
մսւէսարաններ ո ւն մէջ կը ւրասաւան դո ւվւ î
&առանդը ու֊րքւչ է ուրեմն ♦ սւնքակտելի
պարտ ականութիւն մը թերեւս 'բանի մը
հանդէպ որ պատահած է այդտեղ՝ անոր
քպ՚ջ՝ անոր մէջ՝ ես ի՞նչ գիտնամ՝ բաբունդ ՝

Հանդէպ զոր իւրաքանչիւր սե —
0 չականի սերունդը ՝ Որրուբլիի

բունդը փորձած է
դիմագրաւել
ու
ւաճել՝ ձգելով որ ան — այւէ անանուն
բանը « աճի իր լեզուին ու իր դործե —
Ը ն մէջ* ^'ործերը պահապանն են այւլ.

համը՝ պակսող Զմերդ
նոյնիսկ Q . Աչականի

դրականութեան ՝
արւրւադր ո ւթեան ։

ճշդեմ անմիջապէս ՝ որ հոս Զվերացական
համդ կոչածս չի յգուիր Զմտային» դը—
րա կանութեան ՝ ոչ ալ Զմտածումի դրա
կանութեանդ ՝ անհեթեթ պիտակներ ՝ որոնց տակ Զմերդ դր ա կսւն ւււթ եան պատ
մաբանները կը զետեղեն թէքէեա ե/-, Ա արա ֆեանի կ ամ Iïli ւnJt այի արտադրութիւն—

U » >

կալուածին մէջ Որբունի կը մնայ չգե —
ր ազանց ո ւած ՝ այնքան հ իմնա կանօր էն ա—
նոր վէսթրը կը փորեն աղէտէն վ^րԼ
ծնող՝ անկէ վերապրող մարդոց Զհոգե
կան կառոյցը» : Անիկա Ա փիւռքի առաջին
ni- միակ վիպասանն է՝ որ
կը
խօսի
Զանգիտ ակից մեքենայա կան ո ւթենէն» ՝ կը
խօսեցնէ ՝ կը բանեցնէ զայն՝ ուշադիր'
! եզուի երկդիմիութիւններուն ՝ ուր լսյդ
անգիտակիցը 1լ աշխատի առանց արտա
յայտուելու։ Հա՞րկ է ճշդել որ այս վէպերը Ո՛չ մէկ հ ո գերանւս կան — հոգեւիերլուծ արան ական տեսութեան սոսկական
կիրարկումը 1լ բխեն ՝ րան մը որ իբրեւ
այդ իսկ կրնար Զմեր» մէջ ԶյաIPանա և»
մը ն կատո ւիլ* դրոդը ունկնդիր է մար
դոց խօսքերուն եւ արարքներուն ՝ Զձսւյնին որ ձայն չէ^ ՝ գործածելու համար
Ել ԵւլաԼ Ս*արւլ.—ու թո մաս ին մէկ դիտո
ղութիւնը։ Մէկ խօսքւււթ Որրուibb վէ
պերը Ափհւռ-լէ
/ ին ելո ւթ եան տագ
նապները կվ արձանագրեն եւ. կ՚ընեն ա —
նոնց
հնաբանութիւնը։
Անոնց մէջէն'

ները։ Այս իմաստով' Որբուն իի դրա —
կանութեան մէջ ճաշի բաղադրութեան ՝
առեւտուրի ՝ գործի՝ մարմնի ու սեռի
վերաբերող ն կար ագր ո ւթ /լ ւնն երը կր խօ
սին փաստօրէն հակադիր ճաշակէ ՝
որ
ինծի կ''արտօնէ այս արտադրութիւնը
կոչել Զմարմնայինդ ՝ աոանց
մոռնալու,

Որբ ունհ ևը սեւեռէ պւստմութեան մը
կարելիութիւնը՝ չատ աւելի որոչադր եալ
կերպով եւ համոզիչ քան Ա փիւռքի գաղութներու պատմութիւնը գրող հաւյ —
ուադիւտ ձեռնարկները ՝ ուր ամէն

անշուշտ ՝ որ Զմարմինըդ
հոգին
կրոգ
սլայ ուս ակ մը չէ ՝ այլ այդ Զհոգին» իսկ*
վերացական համը ճաշակու
է վէպի
բանուածքին ։
Աւելի հեռու երթալով պիտի ըսեմ'

Որբո ւնիի
վէս1Ը 1 Փորձ-չոր — ցա
մաք ՝ կարծր Զիր տ ւղա շտ ո ւթ են էն» ս կըս-

Որբ ունիի վէպերուն գլխաւոր հարցը կա
ռուցումն է ՝ յ ա տ կան շա կանօր էն չփո —
թուող դրութեան հ արց ադր ո ւթեան հետ ,
նոյնացող անոր։ Այսպէս'
կատարեալ
համաձեւութիւն մը գոյութիւն ու
վևպի յարուցած խնդրին եւ վէպի կառուց
ման միջեւ :
Եթէ
Եւ- Եղեւ- Մարդ-որն
հարցն է թոմասի անցքը մօր մարմնէն
Ար բուհ իի մարմնին՝ ապա'
կառուցման
գետնի վրտյ
անիկա մենախօսութենէն
տրամախօսութիւնը դաց ուլ ձգտումն է։
Ասոր համար' վէպին եառուցումը՝ մասերուն գիրքը իրարու հանդէպ ՝ կը բա
ցատրէ այս կամ այն ցանկութեան կո—
րագիծր : Վկսքի հարցագրութեան ըն —
թւսծիրը կը ձուլուի վէպի ներքին ագուցու մին ! Որ ով կառուցման ընթերցումը
անխուսավւելիօրէն կը բացուի գրութեան
խորքին վրայ :
՛վէպի կառուցմ ան եւ անոր հարցադըրութեան այս համաձևւումը. որ կը կո
չեմ համաբանութիւն (homologie), բառին
տալով իր կարելի բոլոր իմաստները (2) ,
տեղի կ' ունենայ իբրել դէպի իրականութիւն մր եւ դէպի պատմ ութիւն մը դա
րող եղանակաւ.որում : Որբունիին վէպը
նոյնիսկ իր առաւելագոյն ծայրադնացումին մէջ. որ Ասֆսղթր-ե է, չի լքեր (լի
րա կանութիւնը» , ո՛չ անոր համար որ երապաշտ հանգանակ մը ի դործ կը գնէ.
այլ որովհետեւ կր ձգտի դէպի «իրականութիւնը» . դէպի
օտարութիւնը ,
,։րԸ
«առարկայական. տուեայ աշխարհ մը ըլ
լալէ աւելի կառո լցելի աշխարհ մրն է»
«հայ» մարդուն համար, եւ կը գրուի
իբրեւ այդ մարդուն արձանագրումը ըՍփիւռքի մէջ : Հրանդի մը փարումը աշի։ ւստա ւոր ական
յեղափոխութեան
( Եւ

Եղեւ Ս արդ) , Արզ արի մր եւ Մինաս ի
մբ մասնակցութիւնը քաղաքական ցոյ —
ցերու (Թեկնածուն) , միջ - գաղութային
ոլւսյքարը (Ասֆալթր) ւտարութեան մէջ
մուտքի . անձնական յանձնառ ո ւմի եղա
նակներ են. այդ արձանագրումը պար —
ղապէս բացայայտող՛. Այս բո1ոբԸ Որբու
նվի վևսէե1՚Ը ևէ1 դարձնեն մեզամոտ . ի
մի9ի այլոց, առանց մոռնալու որ օտա
րութեան ընկալումի փորձերը կ'անցնին
նո (ն ատեն սեռային
աշխարհէն .
այս

անանուն բանին՝ որ իր խորքին մէջ ճի
ւաղական ու հրեչտակային ըլլալու
է:
Ոայց որքան հեռու պէտք է երթալ՝ որքան նոր աշխարհամասեր նուա —
ճել՝ որպէսզի այդ պահապանի միակ ու
սպառիչ ՝ կործանիչ պարտականութիւնը
հասնի իր իսկական իմաստին ու արժա
նիքին :
Հայր մը եղած է Որբունին ինծի ՝ որովհետեւ ձեռքեր ուս մէջ ձգած է ինչ որ
այսօր կ՚այրէ ձեռքերս՝ ու կը խորտակէ
մարմինս ։
Տարօրինակ աւանդութիւն ՝
որ կ'աճի անուն չունեցող՝ տեսք չու նեցող՝ իմաստ իսկ չունեցող հրդեհի մը
ու աւերումի մը րւդվ։
Որբունին նուիրուած էր մահացու այդ
հրդեհ ումին : Մահը նուիրադործեց զինք։
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կայ եւ կրնայ ըլէալ բացի կենդանի Զմեր»
մարմնէն :

Գրհց՝
Գ. ՊԸԼՏԵԱՆ

եալ՝ զայն շրջապատող սփիւռքահայ բո
լոր արտադրութիւններէն կը
տարբերի
անուԼ ՝ որ կ^իրագործէ պատուաստումը
արեւմտեան մշակոյթին եւ ատով գորդեգրէ ուր[ւշ մշակոյթ.
ճիչդ այնպէս
ինչպէս թոմաս օտարութիւնը կը ստանձ
նէ Արբ ուհիին մարմինին ընգմէջէն ։ Այս
բաղդատութիւնը չի միտիր միայն զու. —
դահ եռ մը ստեղծել՝ այլ (խդդձնլ տյն
համաբանութիւնը որ կտյ Ա^րքւԼ մչա —
ևոյթի որդեգրումին եւ Արբուհ իի մարմ
նին միջեւ։ Արբուհ ին տյն լեզուն է որ
կ^առընչէ թոմասը օտարութեան ՝ հա —
յեր էնը ասոր Զսրբութիւնը» կտրուած
տյլ մշակոյթի ուրիչութեան : Արբուհիի
անդադար բանող կտրի մ եքենւսն թոմասի միակ կարելիութիւնն է մտնելու ի —
րա կանո ւթեան մէջ՝
թոմաս — դրոր]յի
լեզուին յարա — բերումը օտարութեան
հետ իբրեւ արամախօսութ-իւն : Ո՛չ մե —
նախօսութիւն եւ ո՛չ կր կն ախ օ ս ո ւթի ւն ։
Կը հասկցուի ինչո՞ւ Որբունիի վէպր դը~՜
րեթէ սչվնչ կը պարտի արեւմտահայ եւ^
արեւելահայ ւէէպերուն ՝ ասոնց յղացքին ՝
ոչէնչ մա՛նաւանդ Աչական եան ւէէպին ՝
թուականօրէն զարգացող 1922^՜^ 1940 յ
Շահպազ-^ե Մնացորդաց, roman fleuve-ի
կաղապարին այնքան մօտիկ ։ Աչական եւ
Որբունի ընդհանուր զուգակշիռ մը ան
կարելի ձեռնարկ մը չէ։ Անոր ըիդլայ —
նումը այստեղ զիս պիտի
հեռուներ ը
տանէր ։ Կ'տմփոփեմ դիտել տալով որ
թէ՛ Օշա կան. թէ՛ Որբւււնվ կը
մե!թւթն
ֆրանսական հո դևբանական վէպէ կաղա
պարէն եւ Փրուստէն. հասնելու համար
այնքան ներհակ արդիւնքներու ։
Մէկը
«հայ հոդիի^) պեղումին յանձնուաե. միւ
սը անոր կորուստը արձանագրող :
Առաջինը վէպը տարածող ամէն բանի վըրայ. ըհդլայնող. երկրորդը
ընդհա —
կառակն զայն սեղմող, կարճող՛.
Մէկը
ձգտող անցեալ մամանակի Հնուաճու —
մին^> ւ միւսը մաման ակի ջնջումին , ըսպառումին՛. Եթէ Օչական կ'աւարտէ արեւմտահայ վէպը՝ զայն մինչեւ կա —
տարը հասցնելով եւ ընդլայնելով անոր
բոլոր կարելիութիւնները , Որբունի կը
կազմալուծէ վէպի գործարկումը ընդ —
հանրապէս t
'վերածական նօթերու այս ընդլայնու.—
մը. ի հարկէ , չի յաւակնիր սպառիչ
ցանկ մը ըլլալու, տյլ նախագիծը միայն
Որբ ՈԼնհհ անունով եկող ւսրւոադր ո ւթեան
տեղագրումին « մեր » գր ա կան ո ւթ եան
կալուածին մէջ՝. Դժուար ձեռնարկ՝ առ
այժմ' տյդ տեղագրումը՝
^րր նկատի
առնենք Որբունիի արտադրութեան գալէւ՜ք
մը ըլլալու հանգամանքը։ Երկու իմաս
տով î Այդ արտադրութիւնը անտիպ
է
մասամբ՝ ապա կը մնայ անաւարտ (3) •
Կէս դտրը անցած է արդէն Փոթձր-ի առաջին
հրատարակո ւթենէն
(1929)

շտրքին մուտքը եզող այդ գիրքը ենթաևայ է տակաւին յաջորղներու բերած ու
բերելիք լուսաւորումին ՝ այնքան ամէն
մէկ. գՒԲՀ ևԸ յևնի ՝ կը մղուի նախոր —
դին՝
նախորղներուն : Շտրքը
հսկայ
ո ստայնար կում մը։ Անոր ներկայ անա
ւարտ ո ւթիւնը բացուածք մըն է ՝ ուրկէ
գրուածի որոչադր ո ւթիւններուն մէջ ան
ծանօթի ու դեռ — չըսուածի բաժին մը
կը մտնէ անդադար ՝ որ
գրուածը
կը
դարձնէ միչտ դտլիքի մը նախատուեալր ։
Աահման մը րռնուած անսահմանի հովուն մէջ՝. Այլ հարց թէ ո՞ր չափով նըման չտրք՝ որուն շրջտգիծը եւ ենթա —
հողր Աւիիւռրն է՝ իր Զրնա կանոն» ա —
ւար տին կրնայ է կրնար հասնիլ՝ աւարտ'
որ պիտի նչանակէր Զմեր» այսինքն' ըսփիւռքցիներ ուս յանդումը պատմութենէն
դուրս :
Այս տողերը ժամանակակիցի մը ար —
ժեւորումէն աւ ^ւ1՚ ( խէ Որբո ւեվ
մեծ
գրագէտ մըն է. ո՛չ մէկ կասկած ) անոր
արտագրութեան հաստատումն են վրրել
տնչրջանցնելփ գրութիւն : Ւմ տողերս մի
այն ու միայն իմ պատասախանատուութեան կը յենին . այսինքն'' Որբունիի գոր
ծի հ արg ա դր ո ւթեան պատասխաններս են :
Ընթերցումը , Հ ոս փորձուող Են Եդեւ
Մարդ—^ր լուսանցքին ՝ կը սահի եւ կը
մտնէ երկախօսութեան մը միջոցին մէջ*.
Մտածուի ՝ թերեւս ՝ որ ընթերցողին այս
մասնակի կտմ ամբողջական միջամտ ու
թիւնը կը վնասէ գրութեան Զտռարկայական» մօտեցումին եւ ամէն տեսակի կամայ ա կան ո ւթեան դուռ կր բանայ : Ոայց
կա՞յ արդեօք Զառարկույական» ընթեր —
ցում (4) ։ 9* ոյութիւձւ ունի՞ ան պատ մու
թիւն ընթերցում (պիտի րսէի ան — պա
տում ընթերցում) : կիրքերու ւսրխիւա —
րանո ւթիւն մը՝ առանց ենթախօս ող ցան
կութեան՝ կրնայ հետաքրքրել դրակա —
նութեան պատմաբանը որ չեմ : *Լքերկայի ՝
գալիքի ՝ բայց եւ անցեալի վեր ս տ անձ —
նումը իբրեւ ապագայի բերում ՝ չի պատկա
արխի ւաբանո ւթ եան : [Լնթերցու —
մը ինծի համար՝ որոԼ չափով եւ որոչադրեալ սահմաններու մէջ, անձնական
ւիորձառո ւթիւն մըն է ղր ու.թեան մը հետ :
Եբրեւ այդ' նման փորձառութեան
մը
առջեւ բարձրացող խոչընդոտներն nrխափանները կը ստանձնէ ։ Զճչմարտ ու
թի ւնը» մահկանացու կ ՝ մահացու րլլալէ վ^րջ՝ Եթէ ընթերցումը՝ մարմնո —
վթև. corps et biens ի^չպէ" կ՚ըսեն Ֆըրանսացիները՝ չմտնէ ընթերցելիք դը —
րութեան մէջ՝ եթէ զայն չկրէ (չտարուի
ևՒ[՚,^ուԼ
Հարկնէ ՝ կը վերածուի պար
կեշտ ու յարդելի մեկնաբանութեան մը՝
առանց ս/պագայի ՝ այսինքն' առանց ըստ եղծումի կարելիութեան ։ Թէկնածուն/րն
մէջ Մինաս 1լ ըսէ • Զդրե/ր անցեալը ներ
կայի բերել է» (էջ 172) , պայմանաւ ան
շուշտ ՝ ինք ալ գիտէ ՝ որ վէպին անձերը
եւ ընթերցողները (Որբունէհ
մէլ
զիրար ճանչցող) բոլորն ալ մեռած ըլ —
լան։ փամանա կա կիցի
մը արտադրու
թեան առջեւ ընթերցումը ապագան ներ
կայի բերել է» իսկ մեծ չէ խՒլ1Լ ախ
գործերուն. որոնք գրելու նման սահ —
մանումի կ^ առընչո լին ։ Սփիւռքի անցե —
լա պա չտ ո ւթի ւնը , մեռեէապաշտութիւնը ,
կռապաշտութիւնը ըսենք յայտնի են ել
ապացոյցի պէտք չունին։ Որբունիին անունով եկող վէպերը կը պատկանին այն
3 — 4 ար տ ա գր ո ւթի ւններ ո ւն , որոնք ըստ եղծում՛ են Սփիւռքի մէջ եւ իրրեւ այղ
պատմութեան մը կարելիութիւնը կ'լն —
ծայ են . թերեւս ճիշդ անոր համար որ
նոյն ատեն «մեր» մէջ պառկող ամէնէն
անայմմ էականը , ան մամանակը կը բե —
րեն դիրերու աշխարհ ։ Ընթերցումի արարքը բաւական պատասխանատուութիւն
կ'առաջադրէ . որպէսզի մենաշնորհը ըլ
լայ ի պաշտօնէ կամ անպաշտօն գրա ~~
կանագէտներուն , քննադատներուն կամ
ող ջամիտ յօդուածագիրներուն ։

1 — Ասֆալթը . Կ • Պռլֆս . 1972 յ 8աւէսւջսւթսւնի Մ ը Տեղ î Հասարի այս աււաջին էջերը չեն թուագրուած :
2*— Համաբանութիւն — հա՜մի . եաշաէի
արտագրութիւն, նամը իըրեւ թանի,
խօսքի արտադրում, րերնի համի եւ խօս
քի միատեղ ստեղծումի մեքենայ , րան —
ուածք :
3 — Այս տողերը գրուած էին Ոթթոսնիի
մահուընէ աոաջ : Գիտէի որ շարքը անա
ւարտ պիտի մնար : Գիտէի նաեւ Որթունիի մղձաւանջը: ճշդեմ միայն, որ իրրեւ անտիպ* Որրունի կը ձգէ Հալած ուա ծները-ի հինգերորդ եւ. վեցերորդ
դիրքերը եւ օրագիր մը : Ծրագրուած ու
խոստացուած 8 — 12 հատորնոց շարքը
կը դաոնայ վերջնականապէս անաւարտ:
Fonds 1980:
A.R.A.M
4— Sb'u Տրամ. Պէյրութ,

« e Ա Ո- Ա Ջ >

ՊԱՆԴՈԿ ՈՎԱՍԻՍ
(Շար. Ա. էջէն)
Պանդոկապետը խնծքւ սենեակ մը տուաւ :
Օր մը y երկու, օր երեր օր փակուած մընացի սենեակէս մէջ՝ սպասելով որ դէպրը տեղէ ունենար ,
աեղփ չէր
ունենար : Ա պասումի ս հետ կ՚աճէր նաեւ,
անհամբերութիւնս : Ակ անջներս լարած
էի շարունակ սենեակէս ղրան 5
պղտոր
աղմուկներու, հետամուտ : Դիլերները աչ
քերս չէի կրնար խփել î Դանկիս մէջ ն ւս
խտ գուշակ աղմուկներ կը յառաջանա —
յէն , կր բարձրանայէն ,
տարածուելով
մէշտ հեռուները^ հէնդ
յարէնոց
նեղ
սանդուխներէն վեր y բայց ոչ մէկ աղ —
մուկ* դրանս ետեւ։
Գիշեր մըն ալ դուռս բացէ : Մաէկ ըրէ
սանդուխներու խոր վէրապէն
վեր
ntվար : Լռո ւթիւնը հոն հաստատուեր
դարերու հետ կնքուած դաշինքո Հ
հին ՈԼ խոնաւ, պատերուն մէջ,
որոնք

րելի է պանդոկապետէ մը համար ,
ու
վկայ բռնելով ներկաները, ըսաւ. .
— Բայց ,
պարոն,
սխալմունք կայ t
դուք անպայման երազ էք տեսաձ յ Իմ
տանս չափ խաղաղ տուն չկայ ամրոցք
թաղէն մէչ-. Իրական ովասէս մըն է հոս-.
Բոլորը աշխատաւոր , խաղաղասէր մար
դիկ են այստեղ բնակողները,
ցերեկը
դորձի , գիչևրը
կանուխէն տնկողէն :
Բնաւ բան չէ պատահիր հոս։ Բնա՛ւ։
Ահա այդ վերջէն բառն էր անհրա —
մեշտը- Բնա՛ւ։ Ազատարար կանչէ մը
պէս ան էfui ւ հոգիիս մէչ, բացաւ պա
տուհանները ,օդն ու արեւը մտան ներս :
Առաւօտուն , պայուսակը ձեռքս, սուտ
կաղ ձեւացնելով ,
դուրս ելայ «Ո վասիս» պանդոկէն : Գէմացէ մայթէն վըրայ կանդ առէ, ճիշդ այն տեղը
ուր
բարեկամուհ էս էնձմէ հ ամբոյր մը ու —
զած էր : Երր ետ դարձայ ու նայուածքս
ուղղեցէ պանդոկէն , ստուերէ վարագոյր
մը վար էն կա ւ անոր վրայէն : Այն ատեն ,
աչքերուս առջեւ պարղուեցաւ էրակա —
ն ո ւթէւնը էր
ամբողջ մ երկութեամբ :
է]անձուած
սպիտակութիւն
մը
ունէր
պանդոկէն արտաքին մասը։ Գորշ ու աղ-

ՈՐԲՈԻՆԻ' ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱԺԵՇՏ
(Շար. Ա. էջէն)
թեան ազդեց ութէ ւնն է y յայան եg
ր ~
բունէ y ճակատագրականութեան մը մէջ
քարացած y որ անծանօթէ մը անտարբերութէւն պէտէ թուէր : ԱյՂ: եղելու —
թեանg y այդ ճէւազայէն իրականութեան
հանդէպ' անզգա'յ ♦ • •
ifէնչդեռ y— ահա1 գերագոյն էրակա —
նութիւնը — սենեակէ — սենեակ y գետնին
եւ կան գո ւհն եր ո ւն վերել y գաղտնէ y ան
սահման յուղումով թրթռուն y
վսեմ y
սէ'րը կը սաւառնէր անէմանալէ տրո —
փէւններ ով ։
Որբունէ y երր ոտքէ կ՚ելլէր ,
ւլլուխը
պահ մը բազկաթոռէն երկու ձեռքեր ո ւե
մէջ առնելէ յետոյ y 1լ ընկերանայէ էրեն y
դէտնալով հանդերձ թէ y
այՂ
ր ՜
ուեստ}ին մէջ y վնաս ելէ բացէ որեւէ օգ
նութեան ատակ չէէ * Ի ո կապէ՛ ս օտա —
րոտէ եւ հազուագիւտ հերոս ո ւթեանg
բաց առէ կ
էր ա կան ո ւթեանը
ցաւակոծ
հ անդէս ատ եսն էի...
Ա եր ճա շը անցաւ դրեթէ ամբողջա կան
լռութեան մը մէջ*. 'Բովէ սենեակը էէ —
լին էր y դետնէն y ուսը թեթեւ մը Լիւսէթի սրունքին յենած y
որ անընդհատ
կը խօսէր * Բարի լուր մր առնողէ էր
տարօրէնակ <եպէտը} աչքերուն մէջ y էնչսլէս ճաշէ ընթա gքէն y կը
շարունակէր
լուսաւորել էր դէմքը*. Այդ ժպիտին առեղծուածը երբեւէ ամբոզ ջաս/էս
էր
դա ղտնէքը
չքօ զա զերծ եg :
ԱՀե շո՛ւշտ y
գլխաւոր պատճառ մը կար
սկզրնա —
կան չոր աէւ որմ՜ա կն եր ով անյագ y UUlUljlf
աղջէկը եւ'
այ ս oրեր^ւնըy
որուն
սէբտը մեծ y ծանր ե. պայծառ երջանկու
թեան մը դսւէրն էր դարձած մԲուզէր հա
ւատալ թէ' բաւած է էր պատճառած այն
անթուելէ տառապանքներուն
կսկէծը ։
Կրկէն եւ կրկէն կը հ աճոյանար հաւաս
տել ^արէ—էն նէւթական ան կախ ո ւթէ ւնը
ապահ ովոդ բարերարը ըլլալու էրաւունրը* ԱյՂ՜ առթէլ էր կատարած անհամար
դէմում^էեր ուն եւ անոնց
յաջողութեան
մանրամասները y երբ կը պատմէր y
կը
դէնովցնէէն զէնք։ Ես y է
1 հասայ այն եզրակացութեան թէ' այս ղըմ~րախտութեան բար ոյա կան երբեմնէ թըշուառութեան եղերական էր ա կան ո ւթէ ւ —
^ր

1՚ր զգացական ա շխարհ էն հ էմնովէն

վէճակուած ճէգեր էէն ։ Առանց
այդ մեծ մաքրագործումէն y անկար ելէ
պէտէ ր/լար էրեն ընդունէլ էր ական ու
թէ ւնը այժ՛մեան էր խոր սէրէն*, ^արէ—ն
պէաէ
կարենար
հանդէստ ապրէ'լ***
Զ,երրազատէլ մէանդամ ընդմէշտ'

B.
պանդոկէն կու տայէն ջրային կեանքի մը
տպաւորութէւնը :
Գիշերը խաղաղ էր՝ արդար մարդոց
վա ս տ կա ծ արդար նինջովը օրօր ուն : Բայց
սպասումս կը սաստկանար y կը զայրա —
նար y ու վփզս կը ցցուէր պոռալու հա —
մար î Ու պոռացէ : Այո1 y յանկարծ պո
ռացէ : Ենքզփնքս վար ձգեցի՝ աղէողորմ
աղաղակ մը արձակելով î ^'ուռերը րացո ւ.եg ան էր ար ու ետեւէ : Դրացիներ ր եկան
հաւաքուեցան դլխուս վերել ։ Պ անգո կապետը էնքն ալ եկաւ * ու զէս առաջնոր
դէg էն սենեակս y պառկեցուցէն անկողին էս
J:
Անձկադէն ճէչով մը հասկցուց է թէ
ոտքս դարձած էր* Ակս ան ալքոլո •Լ շ*Ւեւ
ոտքիս կո ճէկը։
֊ Ա՜հ » էը մրթմրթայէ քթէս տակէն ,
մէնչդեռ անոնք կը շարունակէ էն էր են g
հոգածութէւնը։ Ոմանք այնքան ահաբե
կած դէմք մը ուն էէն որ կարծես պատա
հարը իրենց գլուխն եկած րլ լար ։ — ԱՀ հ y
կը պոռայի y այն անիծեալ ուրուականը» •
եթէ ուրուականէն հետ դէմ դէմաց եկած
չրլ/UJյէ • • • î Այս
զարմանալէ բաներ
կ՝ անցնէն կր դաոնան այս
պանդոկէն

մէչ...։
Ո ոլորը մ է կանg դադրեցուցէն դործողո ւթէւնը : Պ անդոկապետը ոտքի
ելաւ. ։
Բարկութիւնը չէր կրնար րաւարար աեզ
գտնել դէմքին վրայ y բայց եւ այնպէս y
այնքան հանդարտեցաւ y որքան որ կա

Պ.

տուս էէն պատերն ու պատուհանները
բորոտէ ճանկռտուած մարմին մը
ոլ
սչ մէկ բանով կը զանազանուէր փողո
ցէն միւս շէնքեր էն ։ Մայթին վրայ ծուէ°1’էն յօրանջող դուռը սրտաճմլիկ խեդ
ճութիւն մը կը զգացնէր ։ Դրան վրայլ
դրութիւնը ոչինչ ունէր գրաւէչ յ Հասա
րակ բւսռեր
((.Պանդոկ Ովասիս} յ
X
Նոյն իրիկունը y զարնուեցաւ րն ա կաբանէս դուռը*. Բարեկամուհիս էր* Երր
ներս մտաւ y էնծէ այնպէս թուեցաւ թէ
ան Ւր առաջէն ժամադր ութեանը կու
դար ՝. 3ուզումնալէց խանդաղատանքով
մը մօտեցայ էրեն y գրկեցէ եւ համբու —
ՐԿՒ
Այղ համբոյրը ինձի յիչեցուց միւսը, այն՝ զոր ինք պարտագրած
էր ինձի , մայթին եզերքը։ Նոյն պա —
հուն ամէն էնչ պարղուեցաւ։ Հասկցայ
թէ ինչո՛ւ համար այդ րէէս1՝^^ր1յ
պատահեցան : Բայց էնչպէ^ս կտրելէ եղած
էր դադրիլ սէր ելէ բարեկամ ուհ էէս “lt ս
յոողցր ու փափուկ էակ մը յ
Այդպէս է ամէն սէր : Կր ծնէ պատահ
մամբ y կը ծերանայ ու կը մեռնի առօրև ույ էն ։ Բայց փիլնիկի մը պէս կը վե
րածնէ y է՛ր իսկ
մոխիրէն y
յովասիս}
պանդոկներուն մէջ յ
ԶԱՐԵՀ Մ* ՈՐԲՈԻՆԻ
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մը դրամ շահ ելու ււկ ngy ջ_ԼատՒէ. մտահոդութենէն y որ մէայն աճեցաւ էր ամրողջ կեանքէ ընթացքէն *.
Ահա՛
րոլոր
մէւս դ^նէ հ ոգեկան դործօնն երր շո —
դէացնոզ էր ա կան ո ւթէ ւնը ։ Jff ոստովանեցայ էւրովէն թէ' էնծէ տրուած է դըտնուէլ սէրոյ բաց առէ կ մէկ երեւոյթէն y
մէկ էրականութեան առջեւ։ Ըլլալ անոր
վկան :
Յանկարծ y մտքէ քմայքով} փոէւադըրուեցայ տասնեակ տարէներ դէպէ անց
եալը։ Լսեցէ րէրտ y զայրագնած ձայ —
նով> բարկացայտ պոռթկումը Որբու —
նէէն ուղղուած •
— Նետէ՛ մէկդէ այդ սպաս ուհ էէ կը —
տորը ♦ . ♦ Եթէ դրամ է էր ուզածը ըսէ
էնծէ : Ես կու տա՛մ * Un poitit^c'est tout..
Եր էտասարդութեան սեմէն'
բանաս —
տեղծ մըն էր y Ալզասցէ y ուրկէ մէասէն
Փարէզ փոխադրած էէն էրենց յարաճուն
բարեկամ ութէւնը։ Լէլքսէմպ ուրկէ ըզրօս այգէ էն դէպէ Ա էն Ա*էշէլէ հ ր ապար ակը
կ՚իջնէինք։ Ե ս երեք անգամ մէայն հ ան
դէպս ւմ ունեցած էէ էր հետ եւ համակ
ուած' խսրէն համակրանքէ մը զգաց ումներովը : Այդ իր կոպիտ րնդվզումն իսկ ,
ընկերոջը սիրոյն , նոյնանման խառնը —
ւաձքեերու ապացոյց մըն էր ինձի համ ար : Ալի սո՜ս , ի՛նչ !լ ընեմ , անունը միտքԸ" էէ գար։
Տասնեակ տարին եր առաI՝ ԷՒւՒՒ ձեռքին մէջ, իր ամուսինը իսկապէ՛ս մար
տիրոս դարձաձ էր : Հալաձանքի , անար
գանքի , անոնց բոլոր գիտուն երանդեերուն կիրքը
կր գորձէր մոլեդնորէն *.
Կիրք մը յատուկ
միայն ջլախտաւոր
էակներուն :
Առանց բաւարարելու իր
մղումները, առանց ներարկե

սաաիզմ//

լու անոնց թոյնը, անոր խանդավառութեանց սրտին մէջ, ան չէր կրնար ապրիլ...
Եւ քանի' , անդրդուելի , ամուսինը տե
ղի կու տար, կնՈջը չարչարելու կիրքը
առաւել կ՚եռեփէր ; Համոզուաձ էր թէ՝
Ւր ^յաղթանակները^' միւսին իրմէ աւելի տկար ըլլալն է՜ ՝. .

Եւ այմ՜մ, այմ-՜մ... Այդ "^ոյն էակը,
Լիլի։ թողլքաձ քաղաքին կանչերն ու իր
նկարագրին պիղխ մղումները, զարմս, նալիօրէն
հ րաչափոխ ուաձ ,
կը
շնչէր
երկնամերձ ոլորտներուն մէջ-, Ինչպէս
Ֆրա նսացիի խոր ընդվզումի պայթումին
հանդէպ, այնպէս ալ, տարինե՜ր իր կը.
րաձ տառապանքին ամուսինը կը պա —
տասխանէր , դմդոհաձ ման ո լկի երկչ„ _
տութեամբ ,իր անեզր հ ա մբեր ո ւթ ե ամբըԵւ այլաղան ազնիւ խորհ րդաձութիւններ
կը մրմնջէր զոր,
անդամ մը
դար ձետէ tu կամայ վկայ, կը լսէի բայց կը
հասկնայի կիսկատար : Այն որ գերագոյն
չափով հասկնայի էր , ատիկա իր համրերութեան վճռակամութիւնն էր : Կը լո
ղար տեւապէս ան ձ կո ւթ ե ան , մդձաւան —
չի ձովուն մէջ որ ալ իր հոգեկան բը.
նակավայրը կը կազմէր։ հոն կը շար ու֊
նակէր իր օտարոտի ձաղկումն ու աճու
մը, անսովոր եղանակով մը, երիտասարզութեան առաջին տարիներէն սկսաձ
իր սէրը։ Ալզասի քաղաքներսւն , աւան
ներուն եւ բնութեան մէք ձնաձ : Եւ, դէ թ
մէ՛կ անգամ, փոխանակ աւերիչ փոթոր
կի մը փոխարկուելու ,
այդ սէրը կը
բարձրանար դէպի իր գերագոյն արտա
յայտութեան կայանը, դէպի կարեկցու
թեան ամենազօր իշխանութիւնը : Հ„}/ է
որ միայն լսելի կը դաոնան իր ստեղնա
շարին անդի մ ադր ելիօ ր էն աղու թովչու
թեանց մեղեդիները : հոն է որ միայն ամուսնոյն սիրոյ դթ ասր տ ո ւթի ւնը կ՛ ալեձըփէր է Ւ^է՛ տզեկէզ , թէ' երանաւէտ ալեկոձումներով, եւ կը տանէր զայն մին
չեւ անէացումի աստուածաքաղցր կա —
րօտը։ վերին դթասրտո ւթեան այս բա
ցառիկ մենաշնորհը կը յորդէր կնոջը մէն
մի անկումի ցնցումէն y փոխանակ այլասերելու աւերատենչ կիրրի * Ով "Ր Ռ
մարզած այս հոգեկան դործառնութեան
բոլոր ըսուածները
մեռեալ տառեր կը
մնան իր համար :
Այեմ սիրտը կը սնանէր կենարար ամրրոսեայովը որ կը շնորհ ուի մարդուն
էսյն բարձրագոյն մակարդակին վրայ ուր
կը տիրէ գթառատ կարեկցութեան իշ —
խանութիւնը։ Էլ թէայ ո^_ Եսև ^էկ էակ
բազմամիլիոն տարիներու
երկայնքին y
որ չկարօտի
կարեկցութեան :
վասնզի
կեանքը մարդուն y ուր որ ալ ր//այ y ո՛վ
որ ալ ր/քայ' եղերական է։
Այն օրերուն երբ y պղտորութեան հ ըր աբո ւխ y Լիլիի նկարագրի խաոնարա —
բանէն կը ժայթքէին հանապազօրեայ
լալաները y ամուսինը չլքեց իր վերջնա
կան ապաստանը հոգիին' դերմարդկա —
յՒն հ ամբերաւոար ութիւնը որ
տեւեց
բազմաթիւ տասնեակ տարիներ :
^Գ°ր է
որուն ոէրր անեզր է եւ որուն խորքն է անյատակ :
ԸնթարՒ^
հասարակ y բիրտ
հակազդեցութիւններ
թելադրող իր մտերիմները չէին որ իրա
ւունք ունէին : Ո՛չ ալ իրաւունք ունէր
Ֆրանսացի երիտասարդ քերթողը î
Հայ
գրադէ՛տը իրաւունք ունէր ։ Ո*ուս դա —
սա կան մը - Տուրկէնիէվ - կ՚ըսէ թէ'
հաւատարմութիւնը յատուկ է պատուա
խնդիր անհատին : Որբունին եղաւ մարմլնացումը հաւատարմութեան :
Մեր Փարիզ վեր ադարձէն
քանի մը
ամիս յետոյ y ստացանք Լիլիի մահազ —
զը* Ան y ինծի համար y բացարձակապէս
ազդն էր կրկնակ գոյժ՜ի մը* • .
Սվե ԱԼ1 Ւր կեանքի յաւէտ անմոռա —
նալի պահուն, ակամայ կը գիտակցի թէ
1‘Ր սիրս՛ը ամբողջովին թափանց ուաձ է
['Ր սիրաձ էակէն ,
հաւատացէք ինձի է
ւՍյր1 էակն է որ կ՛ըմբռնէ աւելի
լաւ t
ալնլի խորօրէն սիրոյ ամրողվ սրբազ —
նոլթիւնը։ Եւ
չ թէ անարի այն ան —
•.ատը որ ամենափոքր պա տասխ անատըւութենէն կը սարսափի տ Աիշտ ձանձ —
Րոյ1վէ բոն ուաձ , ան կրնայ միա յն նուագԼ լ , թարշամաձ սրտին կիսաւեր լա ~
բերովը, ինձի համար բառառիկ է ա՛յն
երիտասարդին խաոնուաձքը որ ղերձ է

Փէաք1^^/’4' ։ ՈՐ Ղ:Ւտէ

տեսնել
կեանքը
պայձառօրէն ։ Որոշ տարիքի մը
ըԱԱ՚Լ
րնական,
Ըլլալ
ճշմարիտ,
բացառիկ
շնորհք մըն է :
W յ Որբունի , ան որ կը խորհրդաձէ
•սյսպէս, քանի' անգամ, ինչքա՜ն ուզաձ
է իր ձայնովթ յայտնել քեղի այս բս՜
լորը : Ս արդուն ունակութիւնն է՝ յետաձըգել։ Ինչքա՛ն աւելփ թ անկ ա գին , այն
քան աւելի
շ„ւտ
երկար
ատենով
յետաձգել։ Միշտ յետաձգել, մինչեւ որ
Անկարելիին արոյրէ դէմքը ցցուի,
ՒՐ
ա1լնարկին անողոք, աներեր յառումովը'
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նակցականներ ու յեղափոխական մտա ւոր ա կանն եր :

MM, ՒԱնԻԼՆ ՈՒ ԲԱՆԱԼԻՆ
Հայ լեզուէ հանճարը կը թելադրէ մըտածելակերպ մը, զոր կը
բիւրեղացնէ
, խորաղրէո րառախաղը : Այս յօդուա
այդ մտածելակերպփ ու րուադփծը պար —
հ.ււ փորձէ:

X
Ատ ենէ մը է վեր, եւ հասկնալէ պատձառն եր ով , Հ •£? »Չ* ♦—/' պաշտօնական Օթlpil(î2r£p£ , ինչպէս նաեւ. Ղ*ա շնա կց ո ւթե ան
անւղաչտօն մամուլը կը ղրաղին տեսու —
թեան y հաղորդակց ութեան եւ գործի յարարերութիւնն եր ո վ : Հաս կնալի մտասե —
լեռում մըն է այս , քանի որ հայ կազ —
մակեր պո ւթեանg քաղաքա կան դործու —
նէութեան տխուր ձախոզութիւնները մա
սամբ արդիւնքն են տեսական վերլու —
եումի խա կո ւթ ե ան y աղքատո ւթեան
եւ
երբեմն ամրո ղիա կան բացակայո ւթեան :
բառի բազմիմաստ դոբծած ու —
թխնը կը վկայէ մեր լեզուի հանճարին :
Ւանը թէ՛ ((բառ)) է y թէ՛ ալ ((առարկայ))՛,
Բանաստեղծը բառով գործ կատարողն է y
ստեղծողը բառային — լեղուական այդ
առարկային զոր քերթուած կը կոչենք :
Միաէեամւսնտկ * ՀՀրանիհ» բայը առարկա
յական աշխարհին մէջ գործ կատարելու
խասան ունի , իսկ <Հբանալի^ն' անզու
գական բառադիւտ մըն է , որ կը զուգէ
երկու շատ տարբեր իմաստներ y— բանաւէն թէ՛ առարկայական դուռներ կը բա
նայ y թէ ալ բանաւոր հանելուկներ y լեզթ
ուական ու տեսական թնճուկներ կը լումասին

տիեզերական մտքի մը վարկածը 1լ արղիլէ մարդուն ազատ ինքնամտածումի իրաւունքը*, [էստ անոր y եթէ մարդկու —
թիւնը իր բանաւոր եւ տեսական միտքը
կարենար ազատել էժ^նքի շղթաներէն y
պիտի յաքողէր J եղա փ ոխ ո ւթի ւնը :
Այս
մտածումը Կ*երմանիոյ հակակղերական
մտաւ.Արականութիւնը հրաւիրեց զանգու
ած ային աւ աղախրումի եւ ինքնախաբէ —
ութեան քանի որ ան y ուրիշ մտաւորա
կան ո ւթիւնն եր ու նման y կ^ուզէր հաւա —
տալ որ մարդկութեան շղթաներ բ դըլ —
խ ա ւո ր աբար րանաւոր շղթաներ
էին y
բառի եւ մտքի կապանքներ y որոնց բա
նալին ալ բանաւոր էր y
այսինքն'
կը
կայանար նոր ձեւերով խօս ելու եւ մըտածելու մէջ : Իսկ խօսքի առանձնաշը—
նnրհեալներըy անշուշտ y նո՛յն այգ մը —
տ ա ւոր ա կանն երն էին y որոնք կ* օրօրուէին
բանաւոր լուծումներու երազներով :
Մա՛րքսն էր որ մերժեց այս վարկածին
վրայ հ իմնուած ին գնա գոհ ու երախա —
յա կան մտածելակերպը y սա կայն առանց
գռեհիկ
քաղքենիութեան նախընտրած
դործնապա շտո ւթեան ծուղակին մէջ իյ—
նալու*, Մինչեւ այսօր ար կը լսենք այգ
գործն ապաշտո ւթեան կո չերը y որոնք մեզ
կը հ րաւ իր են մտածումը լքել եւ դործին
ապաւինիլ*, Երր y Մարքս' քիէօյըրպախի
մասին նօթադրած 11—րգ թէզին մէջ կը
գրէր y “[՚ հարցը փիլիսոփաներուն պէս
աշխարհը ՀԱՍԿՆԱԼը
չէ ,
տյլ
զ^յ՚Ի
ՓՈhյԵ[ըy իր այդ հաստատումը տեսու —
թիւն — գործ y բան — բանիլ զոյդի մեր —
մումը չէր երբեք *, Ան ուզեց ընդգծել որ
բանը անօգուտ է y երր չի մտածեր բա-

մտածելՏ ուրեմն^ կը նշանակէ մտածել
բանի եւ բան ելու մասին : Եթէ թ՚նք ու
ղեր վատնել մեր ազգային ուժը եւ մեր
^խթական ու մտային կարոզութիւններն

Գ՛րեց'

ՈԼ աղբիւրները y որոնք շատ ալ մեծ չեն
արդէն / ստիպողական է գործն ու տե“ութէւնը էրարմէ չզատել :
Կենսական է բան - ա - ձեւել, այ .
ս[ւնբն խօսրով արտայայտ ել գործփ մաս['ն մեր ունեցած մտածումները, հա —
ղ՚՚րդակցէլ ■ուրիշ անձեր ու եւ կազմ ա —
Կ^պոլթէլններ ու հեւմ մեր տեսակէտ —
երուն ել տ ես ո ւթիւևներ ո ւն մասին y եւ
Հերձիէ ըստ այնմ : Բան , բանիլ եւ բատէՒ երրորդութիւնը
տեսութիւն y հա'Լ ‘քԳակղ ո ւթի ւն եւ գործակցութիւն հան1՚այխ1 սՈլրբ երրորդութեան մէկ ուրիշ
ելե է։ Մեր ազգային կեանքի ու թընրու լուծումը (բանալին) միութիւԿք^ար ըլլալ y որովհետեւ տյգ եf ղուսւծ ու բաղձալի մի ութիւնը ԱրաՕղ*Ոքէն աւելի1 հեռու է այսօր*. Սակայն y
պիտի բաւականանայի
կուս—ա—կրօն
JL ք^^Լտններու
եւ իրենց քաղաքակ ան
նոյնբտն ԿՈՅՍ պահած զանազան
— ա “ կցութիւններու ղեկավար.ր"'ն մէջեւ հաղորդ - ա - Կ8ՈՒԹԻՒՆ
ել
— ա — ԿՑՈՒԹԻԻՆ տեսնելով*,
J Հս^ցերը կը յուղեն վիրքին 2 գարեP
տմեն ա կարեւոր յեզաւիոխութիւննե —
^արմատը' Մ արքս ական տես ութիւ F մխրճուած է գերման փիլիսոփայ^թեան բանական ենթահողին մէք ուր
•Դտ
ետՐ' ՀէյկԸԼ Րառն
յՐՐ փառաբանեց, ել Աստուծոյ զա —
ՐԸ վերածեց Հ<Տփ եզեր ական Ա"փտբ»
'էՀրԼափս'Ր1'ն ' կարծես տնոլղղտկէ կեր “''"՚ հասաատել„վ
^աակարանէ «/,
“հՐանէ էր Բանն>> Ւօա^
Ատեն
ն1,րե ն ւ^՚ւ1,սոփայութէլնը բառէ, բա-
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Ֆէօյըրպախ
ա119Ը լուծել իր հաստատ ումութ
այսինքն
Ասաուածանման

ԽԱՋԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

նելու մասին y
սակայն միաժ՜ամանակ
Մ արքս չվարանեցաւ վերահաստատելու
որ գործը ապարգիւն մնալու դատապար
տուած է y առանց մտածումի*, ճիշդ ա՛յգ
ըսել կ1 ո լզէր , երր գրեց y— հխնչպէս որ
փիլիսոփայութիւնը իր նիւթական զէնքը
կը գտնէ բանուորութեան մէջ y այնպէս
ալ բանուորը իր մտաւոր զէնքը կը դրա
նէ փիլիսոփայութեան մէջ$>*, ԺԲ'• գա —
բուն ուղղամիտ փիլիս ոփ ան ու բանուորԸ յեղափոխական դաշնակիցներ էին , եւ
այգ պատճառով ալ Հայ Աեղափոխա —
կանն եր ի իաշնա կց ո ւթեան
զինանշանը
փետուր — գրի}խ ու- բանուորական ու հո
ղագործէսյին խորհր գանի շները կը միաՅԸնէ ■
Պայմանները փոխուած են *, Բաղքենիացած ենք y թէեւ գեռ ունինք
(գոնէ
Պէյրութէ մէջ) բանուոր Հայ դասակարգ
մը՝. Համաչխարհայէն յեղափոխութեան
մը յոյսը եթէ կը յամենայ, զայն կարելէ չէ բոլորովփն զատել ընկերվարա
կան տեսութենէն : Աակայն այդ տարբեր
հարց է։ խնծի համար կենսականը խօսբք։ եւ դոբծի , բանվ եւ բանելոլ անրակտելփ կապը վերահաստատելն է՚Հ կ,ման
վերահաստատում, եթէ !րէ՚Ըլ
էհ
ոԸոե
եդրակացութխնննԼրոլ
եւ
խնրնարըևնա դատ ութփւեն եր ո լ կ'առաջնորդէ
մեզ՛.
Ո՛չ մփայն մեր պաշտօնական կազմակերպութփւնները, այլեւ հմեդչ, բառփն ա՛յն
փմաստութ որ կ'ընդգրկէ անպաշտօն դաշ

IT արբս շատ յստակօրէն
կը տեսնէր
այե փոր ձո ւթփ ւնը , որուն զոհն էր գեր
մանական փտէալապաշտ փփլփսոփայու —
թփմեը, ել որուն զոհն էր նաեւ հակոտընեայ ձեւով տարբերող գործօն յեղա
փոխական մը-. Այս երկու տարբեր զո
հերը հասարակաց մէկ կէտ ունէփն, ըստ
Մարրսփ ,—
p ա g աը ձա կապաշտ ո ւ թփ ։ նը ,
4ZZ ծնփ բառփ , մտաւոր ու բանայփն
կառոյցփ , խորհրդանփշփ , մէկ խօսրով)
Տեսփլրփ պա շտ ա մո ւնրէն : Րարեմփտ ու
բարենպատակ «կոյրը» ,
որ կը մո լորփ
բանա կերտ բացարձակփ մացառուտներուն
մէՀ , կրնայ «աք ^ ըլլուլ կամ հ.ձախ~» , կըրեայ բանապաշտ մտաւորական ըլլալ կամ
դործնասլաշտ ահաբեկփչ,— (ԻՒ՛ • դարը
ունէր ոչ մփայն փր բառապաշտն երը , այ
լեւ' ԱՐԱՐՔԸ ԱԼաշտոզ անիշխանական —
ները y որոնք y ■ ըստ Մտրքսի y
նոյնքա՚ն
գիւրաւ կը շ/անային բացարձակով*, Այս
բացարձակի սլաչտամ ունքր գր դասլատ —
ճառն է Մ տրքսի կարծր խօսքին y— «{Հ —
պուշութիւն է փորձել իր ականութիւնը
հ ամակերսլեցնել քազաքա կան
ԻՏԷՍՀ ֊
ՆԵՐՈՒ, որոնք օրուան իր ա կան ո ւթի ւն —
ներ ու մէջ ամուր հիմ չունին^ : (Ընգգթ-

ծումը' իմս , Խ • Թ • ) î
Անշուշտ նման խօսք կրնայ անցեալի եւ
այսօրուան
վա խկոսւ
քաղքենիութեան
^ռազմամթերքէ հայթայթել y եւ պատըրուակ ր/քա/' ամէն քաղաքական ու յեղա
փոխական գործուն է ո ւթեան մերժումի*,
Աակայն y
Մտրքո
յեղափոխութիւնը
չմերժեց ու անոր կարելիութիւնր չը —
ժըխտեց *, իրատես մրն էր Մ տրքս y կամ
գոնէ [նք կը հաւատար որ է՛ր : Ամէն
տեսակի յեղափոխութեան տեսիլք ու բա—
նաւոր կառոյց ընդունելի չէր իրեն*. Ա իամիսները
փափկանկատօրէն հանդուր
ժող մէկը չէր Մ տրքս y որ իրեն գաղա
փարական հակառակորդ անիշխանական
ա ես աբանն եր ը « դոդոշ » որակելէ չէր
վարաներ :
Մ տրքս կը հաւատալդ որ ամէն գարաչըրջտն աարրե ր յ եղափ ոխ ո ւթի ւնն եր ո ւ
կամ աարբեր յեղափոխական իտէալներու
ենթահող եւ Հ/'յ Կ.Ը ՀԱ՚յթայթէ ՛■ Այս պէս y օրինակ y ան պարզմիտ հա կաքաղ
քենի ական մը
*
էհնդհա կառա 1լն ,
պատրաստ էր հաստատելու որ Ժէ • եւ
ԺԸ. գարերու ՄԻԱԿ ԿԱՐԵԼԻ ՑԵիԱՓՈ֊
ԽԱԿԱՆ ԻՏԷԱԼԸ քաղքենիականն
էր :
*ԼքՈ՛ յն վճռականութեամր կը հաւատար
որ 3*Թ • զաքը միայն մէկ յեզափոխական
պայքարի ենթահող կը հայթս՚յթէր
բանուոր — մտաւորական գաշնակցու —
թեան y որ կը պարտէր պայքարիլ քաղ
քենի ա կան ո ւթե ան գր^յխթ ղէմ :
Ու-նիմ մօտիկ բարեկամներ ու գրչա —
կփցներ, որոնբ (Հ ա՛յ թէ օտար) այսօր
նո յն բանը կը շարունակեն հաստատել :
Ոմնիմ ուրփչ նոյնբան ձ՚օտ բարեկամ՛ներ ,
որոնբ կը հաստատեն թէ ըստ նոր ընկեր,
վար ական վերլուծումփ, այսօրուան համամոլորակայփն կամ Հ ամա եր կր ա զնդա —
յփն պայրարփն մէջ, այսպէս — կոչուած
Երրորդ Աչխարհփ ազատագրական պայ բարը կը կատարէ ա՛յն ղերը , որ բան
ուոր դասակարգը կը կատարէր Արեւմտ .
Եւրոպայփ մէջ, անցեալ գարուն •. Աւե —
լփ՚ն : Հայ մոզովուրդը , ըստ այս վեր —
լուծումփն , հ ա կաշվսարհ ա կալ պայբա —
րով
մփայն
կրնայ
ազատադրուփլ
ու տփրանալ փր փրաւունբներուն , փսկ
այդ պայբարը կը մղուփ այսօր Երրորդ
Աչխարհփ յառաջդփմական ումերուն կողմէ,- "I աղե ստին էն եիքտրակա ա , էրփթրէյէն՝ Մ ոզանպփր ու
էլ Աալվատոր-,
վերլուծում մըն է , որուն պփտփ ուզէփ
հաւատալ ու նուփրուփլ : վերլուծում մըն
է, որ ունփ զանազան համոզփչ կէտեր,
եւ որ սակայն պէտբ չէ վերած ուի բա —
ցարձակ Հաւատամբփ կամ տեսփլբփ : Ջեմ
կարծեր որ ըստ այս տեսութեան' դոր —
ծելը ամէն կղպանյփ ել փակ դոլռփ րանալփն է :
Աակայն, նման զզ-ոյչ ե զրա կաg ութփւն
անգործութեան չի դատասլարտեր մեզ :

- Վեցամսեայ : 160 <ե.
Հատլւ յ 2 ib.
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CHANSON du COMÉDIEN
A la mémoire de mon Père

je serai Don Giovanni, aux manches de
dentelle
grand maître fauconnier au gantelet
de fer
après buisson creux si la belle est trop
fière
par deux fois brûlerai l'outarde et
l'hirondelle
je serai le lecteur au cadran des passions
dans ma voix Attila détruira les moissons
pleurera Papageno des moinillons pris
au piège
et les violons jaloux se tairont à mes
sortilèges
je boirai le poison des Borgia les calices
d'hydromel
je serai l'avare se cachant dedans son
escarcelle
avec le cœur de César j'aimerai
l'Egyptienne
avec les mains d'Othello j'étranglerai
la Vénitienne
je serai Hamlet outragé en deuil de
son empire
sans réponse ma question hantera vos
souvenirs
tandis qu'en blanc cortège harfangs et
renards
conduiront au sommeil la prisonnière
des nénuphars
mais lorsque l'Ange Azraël frappera à
t
ma porte
je ne serai que moi sans fards ni escorte
sans Leporello ni Sganarelle
pour souffler la chandelle
alors j'accrocherai au vestiaire
les cothurnes et la pourpre jubilaire
convive sans retour du commandeur
sans visage
j'endosserai seul mon habit noir
de voyage

ARAXI KMPETIAN
Février, 1980.

____________________________________________

Բացարձակին նուիբուիլ մերժել արարքը
մ երժել չի նշանա կեր : Մինչեւ 1887 y հտյ
քաղքենիութեան անորոշութիւնն ու ըզ —
դո ւշո ւթի ւնը ստեղծած էին անկարելի y
անընդունելի y անդամալոյծ կեանք մր y
եաթազանին առջեւ I 1S87— էն 1890 , Հըփկետն եւ Գ ա շնա կց ա կան կուսակցու —
թիւնները ընդունեցան արարքի պատաս
խանատուութիւնը եւ մերժեցին տյգ անցեալր : 1923—էն ( Լօղանի դաշնադրէն ետբ)
մփնչել 1973 ; ^փչԳ օ0 տարփ , նոյն տեսակի վեր ան որոգուոզ անո րո շութիւններ y
տեսական շփոթումներ
եւ մանաւանդ
գործնական ենթահողի պակասը պատ —
ճառ եղան որ նոր էն կրաւորական զիրք
րոն է Հայութիւնը*,
Պետրոս թերզեան
ճիշդ է )
^լլլ հաստատէ որ «Եթէ օր
մը Սփիւո-քի պատմութիւնը գրուի, 70սւկան թուականները հաւանաթար հոն
յիշուին՝ որպէս որակային փոփոիու թեան շրջան : Այդ շրջանը* հայկ • ահարհկչութեան շրջանն է • • • : Ահարեկչու թիւնը' Սփիսւքի աոաջին միջամտու թիւնն է պատմութենէ մը ներս, որ իրը
չէր, այլ իրեն պարտադրուած էր : Ու
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ինչպէս ամէն միջամտութիւն, այս մէկն
սււ Է.Ը խանգարէ. .. կը հրաւիրէ դիրքո
րոշումի» : ( Sfr'u «Անցեալը Անկտրել/։
էք»> «Յաոաջ», Նոյ. 29 / 30, 1980):
Զ/՚ս հետաքրքրողը եւ մտահոգողը բացարձակապաշտ
գիրքսրո լո ւմներն են :
ՎահԷ Qշական եւ Հայ անանուն ահաբեկիները կրնամ տալ իբրեւ օրինակներ'
երկու բեւեռաց ած գիրքորո շումներու :
Ս.յգ ILU^L լէ nP հանրութեան ծանօթ մըտաւորականւ։ ու. ստիպողաբար անանուն
ահաբեկիչները բո / ո ր ո վին տարբեր Հա—
ւաաամքներու կը ծառայեն ï Ջեմ կարծեր
"ր այդպէս է '■ Սակայն ք թէեւ, անոնց եզ
րս, կացոլթիւնները կրնան այս կամ այն
պատճառով համընկնի լ, անոնը կը հասնին այղ ե զր ա կաg ո ւթիւնն եր ո ւն՝ բոլոր ովին տարբեր ելակէտներէ մեկնելով:
Վ՚սհէ Օչական' տաղանդաւոր բացարձակասլաշտ մըն է, որ կրնայ գրել կոյս
րառա շիւ ար հի մը մէջ , ուր ոտը չէ կո —
իւ ած Ս արքսական մտածումը : Իր «Ըն տրանիի Հարցը — թիւ 2» կարեւոր գըր ութ եան մէջ (որուն պէտք եղած ձեւով
չանդրադարձաւ հայ մամուլը, թիւ ճ—ի
ստեղծած միւորէն ետք,— տե՛ս' «Հայրեեիք», 1 Նոյեմբեր , 1980 ) « Օչական կը
գրէ ,— «Ը(հորանի րաոը երկու տարրեր • • •

իմաստներով կարելի է գործածել : Աոա
ջին իմաստով րաոը կը թնորոշէ այն ան
հատները' որոնք ընկերութեան մէջ ղե
կավար գիրք կը գրաւեն-Երկրորդ,
աւելի սահմանափակ, սակայն շատ ա ւելի բացարձակ իմաստով, ընտրանի կը
կազմեն անոնք' որոնք մարդկային ար —
ժէքներ րանաձեւոզներն ու պահպանող ները կը համարեն իրենք զիրենք, բանիւ
եւ գործով. . . : Այս երկու ընտրանիներուն հակադրութիւնը ակնթւսխ է,֊ աոա
ջինը յ ար արեր ականին , կարելիին, գործ
նականին տնտեսումին հետամուտ է • • • :
^P^P^P^IP Սակայն, բացարձակին ար —
Ուեստն է: (Ընդգծումները իմ կողմէս՝
Խ • Թ•) :
Ա Լա կանի հետաքրքրական երկու յօգ —
ո ։ ածներ ո ւն հիմնական ձախողանքր
կր
ներկայացնեն՝ գոնէ ինծի համար՝ նման
հաստատումներ ՝ ուր երկու «ընտբանի —
ներ» իրարմէ կը զատուին ՝— մէկը նուիրուած է քաղաքական եւ ընկերային ղե
կավարութեան ՝ յար աբեր ա կանին ՝ գործ
նականին . միւսը
մտաւորական է ՝
եւ
նուիրուած բաg ար ձա կին ՝
«բանիւ
եւ
գոթովդ : Ինքզինքը զետեղած է պատ —
մութենէն դուրս՝. Աչական՝ նոյնիսկ երբ
զգազականօրէն կընդունի ահաբեկչու —
թիւնը իբրեւ կարելի միջամտութիւն մեր
պատմութեան մէջ՝ կը շարունակէ մերմ ել նո՛յն այգ պատմութիւնը՝ երբ
կը
պնգէ որ բացարձակի տարածք մը կայ՝
ու կայ անոր նուիրուած ընտրանի մը՝
«բո լ ո ր ովին անկախ անձերուն ընկերային
դիԸքէն ու- հանգամանքէն» : (Նոյն յօդ —

ուած - Խ • Թ • ) :
Այս ըմբոստ՝ զգացական ՝ բացարձա —
կապա շտ եւ տեսականօրէն հիմնովին սըխալ մտածելակերպին մէջ կը տեսնենք
թէ ինչո՛ւ Օչականի յօգուածը կարելի է
հրատարակել Հ. Ա. '/• —ի Հիւս» Ամե —
Ը [՛կայի պաշտօնաթերթ' « Հայր ենիք»ին
մէջ։ /'ա g արձակի այս պաշտամունքը
տես իլք մը կուռքի վերածելու եւ զայն
պատուանդանի մը վրայ զետեղելու ճիգն
է՝ հաւատք մը պատմութենէն եւ ընկեր ո ւթ են էն անգին գտնուող եր եւա կայ —
ուած տարածքի մը մէջ
կառուցանելու
ի անք մըն է , որ թէ՛ ապարդիւն է ՝ թէ՛
ալ վտանգաւոր ՝ մանաւանդ հայ մտա —
ւ որ ա կան ին համար ՝ եւ որ միաժ՜ամանակ
կը մնայ պաշտօնական Հ* Ա • Կ*—ի ղեկա
ւքարութեան
մտածելակերպը բնորոշող
կէս, մը : ( 8ե'ս' իմ ((.Փարոսը Ե՞րբ Վյըտ անգաւոր է Նաւուն» յօդուածը , «Յա —
ոաջ - Միտք եւ Արուեստ», 9 Նոյեմթեր,
1980) :
Այս բաg ար ձա կա պաշտ ո ւթի ւնը ՝ ինչ —
պէս ըսի ՝ միայն
Աշականեան մտային
կառոյցին յատուկ չէ : Նոյն կտրուկ ձայնըն ու. ոճը կը գտնուի մեր մաման ա կտ
կի g ահաբեկիչներուն մօտ։ Աիսնամեայ
սփիւռքեան թմբիրէն նոր ելած այս սե
րունդը գործով կը միջամտէ պատմու —
թեան մէջ՝ կը .մերմէ Հայ Սփիւռքի կըրաւորականութիւնը եւ անկարելի անց —
Լալը։ Այսինքն՝ կը փորձէ խաղալ այն
գերը զոր խաղացին Հնչակեան ու Ղաշնա կցական կո ւս ա կց ո ւթի ւնն երը ՝ 1887—
1923 * Ե*- աւսՀղ որ անո՛նց
կրկնէ տեսական սխալներ :

նման

կը

Ա ս տ ա կ չէ , նախ ՝ թէ Ւ՞նւ է ահաբեկ
չական գործով զբաղող տզոց եւ “"մեկ
ներ ու' քաղաքական տեսութիւնը յ Ան —
շուշտ անոնց կարգախօսներն ու զանա —

զան հ ա զորգագր ո ւթիւնները մեզի կը ըզգացն են որ Ա արքսական , Սրրորգ Աշ —
խարհի ձախի մօտեցումը կը բաժնեն ։
Սակայն՝ նոյնիսկ գաղտնի եւ գործին
կամ արարքին նուիրուած կազմակերպու
թիւն մը իրաւունք չունի մողովուրգի
մը պատմութեան մէջ միջամտելու՝ ա —
ռանց ինքն աբա g ա տր ո ւթեան ՝ ինքեաքըն —
նադատութեան եւ հ ա զոր գա կց ո ւթ եան :
Կրնայ ընթերցողը ըսել ՝— «Այս /Հնչ
միամիտ յօդուածագիր ես՝ այ
տղայ։
Զ Լ՞ ս հասկնար որ գաղտնի կազմակեր —
պութեան մը մասին կը գրես։ Աետոյ՝
անոնք ինչո^ւ կարծիք ու խօսակցութիւն
ուզեն քեզմէ՝ երբ իրենք լծուած են գոր
ծի ՝ դուն' խօսքի : Ի ան ողը իրե՛նք ՝ «բա
նախօսը^ գուն : Անոնք ի՞նչ պէտք ունին
քեզփ» î
Ինծի կը թեւի որ այսպէս կը մտա —
ծեն նաեւ ահաբեկիչները՝ եւ այրէ
կը
մտահոգէ ղիս : Տեսական գիրքերու հաս
տատումն ու բացատրութիւնը ստորա —
։լբրուած յօդուածներու շի կարօտիր :
Իաւչաքական վերլուծում մը Հայ Սփիւռ
քին ներկայացնող ահաբեկիչներ եթէ ըլ
լան՝ անպայման ստորագրութիւն չեն
պահանջեր մեր բո լո ր խմբագիրները ։ Նըման
տեսական
հա զորգագր ո ւթիւնն եր
հանրային մտածումի բանական նիւթ
պէտք է հայթայթեն։ Ա իայն գործով մի
ջամտել մեր պա տ մո ւթ եան մէջ ՝ սխալ է ։
Ահ աբեկչութիւնը ՝ եթէ միայն թըմ —
բիրէն զարթեցուցիչ պիտի չըլլայ եւ եթէ ազդու պիտի Ըէ/տյ ՝
ստիպուած է
մեծ հաւաքա կան ութեան մը մտածելա —
կերպին մէջ ալ դեր ունենալ. ' չի կրնար
միայն գործելակերպ ըլլալ։է{ ետոյ ՝ գործ
մըն է որ պէտք է տեւական վերլուծումի
ենթ ար կո ւի ։թուրք դեսպան մը սպաննելն
ու եւրոպական օգանաւային ընկեր ու —
թեան մը շէնքը ռմբակոծել կրնան նոյն
տեսութենէն մեկնիլ՝ սակայն կը պա —
հանջեն ինքնավերլուծում ՝ քանի որ բո
լորովին տար բեր եւ երբեմն հակասական
արդիւնքներ կրնան ունենալ ։ Կգործի բա
ցարձակ պաչտամունքը չի բաւեր ♦ տե —
ս ութեան տեւական քննարկումն ալ կեն
սական է : Կը վախնամ որ արարքին նուի
րումը կրնայ նպատակի մոռացման պատ
ճառ ր/բս/ î Նոյնիսկ ձախակողմեաններ ՝
նոյնիսկ յանուն սրբազան տեսիլքի
մը
պայքարողներ կրնան անցեալ/։ խաչական
ահաբեկիչներ ու ինկած ծուղակին
մէջ
իյնալ ՝ չմտածուած արարքներով ։ 1934
թուականին՝ Ֆրանսացի
աջակողմեան
գրող
Տըիէօ լա Աօշէլ /՚ր «ԼԸ ՇԷՖ»
գործին մէջ կը գրէր՝— «Զենք գիտեր թէ
ի՞նչ պիտի ընենք , բայց բան մը պիտի ընենք։ Պի տի դիանանք թէ ո՞վ ենք ՝ երբ
տեսնենք' թէ թնչ բրած ենք» :
Եկեղեցի մը կամ դպրոց
մը չէն^՚ԼԸ
յաճախ օղս։ ակար գործեր են՝ սակայն՝
չմտածուած ձեւով ու կոյր
հաւատքով
զանոնք ամէն համայնքի
տնկելով
Սփիւռք չենք փրկեր ։ Նմանապէս ՝ ահա
բեկչական արարքներ ըն ալ գործեր են ՝
որոնք սկ/՚դբը բո/որովին եւ անմխտ ելիօրէն կենսական են ՝ իբրեւ զարթ եg ո ւց / չ :
Սակայն անկէ ե՞ տյ, : Ոչ ահ աբե կչութի։—
նը fcppki- արարք՝ ոչ ալ հազիւ յղկուած
ձախ տեսութիւնը իբրեւ տեսութիւն' ըն
դունելի են ՝ երբ չեն ենթ ար կո ւիր տեսա
կան վերաքննումի։ Ա եր ահաբեկիչներու
հ ագորգագր ութիւնները
կ' արձագանգեն
մեր յ եղավ։ ոխական անցեալը : «Աի այն
զէնքով կայ Հայոց ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ»
կը
գրեն մեր ահաբեկիչները : Անցեալը սգեկոչորԼ wju տողերու յառաջացուցած յու
ղումէն ՝ ցնg ումէն եւ ոգեւորումէն եաք
կու գայ
հարցումը՝— Այս , սակայն ՝
արդեօք Ա փի՚-Ա֊քի միակ ԼՈ՚֊րջ
«դէ^՚քը»
ռումբն ու հրացա^նն են։ ^րամը՝ կազ
մակերպութիւնը եւ հեռատեսութիւնն ալ
նոյնքան կարեւոր
զէնքեր
չե^ն ։ «*Ւ ո
միակ
ՓՐԿՈԻթԻՒՆԸ քո
հաւաքական
ումի մէջ է» ըսողը՝ ուրիշ զէնքերու ՝
ուրիշ ումի եւ ո1֊րիչ փր կութիւններ ու
մասին չէ^ ր մտածեր։ Առար կայապաշ —
տութի ւնն ալ բացարձակապաշս։ ութիւն
մըն է, բտնիլ է ՝ որուն ևԸ պակսի մբտածումը։ Առանց անարգելու ահաբե —
կ[՛ չխ երը , 4o/Zv^Z/r 4 ILU^*L *՜՜ «ա^ “ բան
բանի չր շի կրնար սփիւռքեան ծուղա կ —
նե րու բանալին ր//ա։ Առանց ինքնա —
քըննագատութեան ՝ յարատեւ տեսական
վերանայումի եւ առանց
հանրութեան
հետ
հաղորդակցութեան
փորձի՝ wju
մէկն ալ կը մնայ ապարդիւն ու մասնաևէ
ում , որքա^ն ալ արմ է քաւոր ր/—
լայ իր միջամտութիւնը մեր անկարելի
պատմութեան մէջ։
ԽԱՋԻԿ ԹԷՕԼ1շՕԼԵԱՆ
10 Դեկտեմյւեր, 1980

Թ CL Տ /* Ո -Ն
Թասւերախաղ մէկ արարով։ Նւսխաւդէս
երկու արարներով էր • հեղինակը կը վերածէ մէկ արարի։ Տեսարանը կը ներ
կայացնէ գո g սենեակ մը՝ երկու պա —
տ ուհ անն եր ո վ , ձախ եւ աջ կողմերը ՝ զե
տեղուած բեմին վեր/՛ ծայրերը։
Զորս
տիպարներ — «Հաձ\ ՝ 'Ւէով} Ն էԷԼ ե ՆէկԻ՞նչ տեղի կ'ունենայ . խորագիրը բա լականին արտայայտիչ է։ Ֆրս՚^ոերէեը
իմաստը այնքան լաւ չի տար ՝
որքան
անգլեր էնը ((էնտ կէյմ»՝ վերջ եւ խաղ
բառերու զուգորդութեամբ ։ հայերէնով
կարելի է րԱել «խաղին վերջ^» » «վեր
ջին խազյը^ կամ ՝ խաղ եւ վերջ բա ~~
սերը միա g նելով եթէ կարելի է ԸԱեէ
«խազավերf/y» կամ «վերջս։խաղը» : Համա
ձայն թէ իմաստը ինչպէ^ս 1լ առնուի՝
խաղը որ հոս մահն է կամ խաղը պար
զապէս ։ Ս՛րիչ ընտրութիւն մը*
մահը
խաղի մը վերջն է կամ ալ մահը խազե
րուն վերջ/՚նն է որ կը խաղանք : Ահս՛
այն ինչ որ տեղի կ՚ունենայ։ Ա/՚նչ անգլերէն խորագիրը ՛Լերջ եւ խաղ բառերը
իրար մօտ եկած են եւ իմաստային կալուածին մէջ ՝ գիտողին էլամ ընթերցողի!։
կր մնայ խազին եւ վերջին միջել ըն —
արութիւն բնել ՝ թէեւ ան գլեր էն խորս։—
դըրին մէջ վերջը առաջ դրուած ^ * * * * ։
Կարճ խօսքով՝ մահը եւ կեանքը խաղին
[սառնուած են եւ մէկը կամ միւսը խազ
մըն է ։
«Ս պաս ելով Կօաոյին^ (1) թատերախաղին
մէջ եթէ Կ օտոյին ով Ր/ 1ա1 !՛ ենթակայ
էր
զանազան մե կն աբան ո ւթի ւնն եր ո ւ ՝
առես ւաւխ սակայն յս։ո։ս1լ էր որ բան մը
տե։լի կ՚ունենար ՝ մարգիԼլ Կօտոն /լը ըսպասէին ։ «1Լերջ/։ն խազ^ի
պարագային
մթնոլորտը աւելի ծանր է * առանց կա
հաւորումի սենեակ մը։ Կ^որշ լուսաւո —
րում ՝ դրան մօտ կռնակի վրայ կախ ուած
պատկեր
մը^ : Առաջինի
պարագային
մթնոլորտը յաբաբեր արար աւելի մեղմ
է՝ էսթրակոնի եւ ՚Լլատ իմիր ի հտպիտի
ծիծաղաշարժ՜ երկախօսութիւնը կը թե —
թեւցնէ ընդհանուր մթնոլորտը։
խաղը^ ըստ հ եղին տկէն թոստովա ~~
նութեան հանդիսատեսին զիջումներ } ր֊
ներ : Ս ահուան հետ գորե ունինը , հան
դիսատեսը կը դրուի այս եանր իրակա
նա թեան առջեւ : քեէել երգիծական պա
հեր չեն պակսիր (2) :
Սճային դրեթէ նոյն ըմբռնումը,
ևեԼ ,էերարեըի գոյդ եւ զիրար ամբող —
ջացնոզ տիպարներու պարադայ ին -.Ինչպէս
'Լլատիմիր — էսթրակոն , Փօծծօ եւ Լարի
միասին կի երթան, նոյն ձեւով «Համ»,
> Իէկ եւ Նէլլ. Ստ տարրերու —
թեամբ միայն որ տյս թատերախաղին
մէջ վերջին զո յղին դերը չատ մեծ չէ :
Միւս կողմէն «լՀամ» գամուած է իր
բազկաթոռին եւ ոտրի չի կրնար ելլել,
մինչ Փ-լսվ չի կրնար նստիլ: հՀամ-յ, պէտր
ունի ՛Ի լո վին որ հոգ տանի իրեն, պտըտաՀ՚է 1 դտրձնէ զինրը սենեակին լուրքր :
Մ ինչ ՛Իլով պէտր ունի հՀամ^ին, որով
հետեւ ան միայն գիտէ ուտեստէ զէն ի ամ—
բարն եր ո ւն բանալիին գաղտնիրը : Մ ինչ
Իէկ եւ Նէլլ իրար հետ կ'երթան ել զի
րար կ'ամբողջացնեն , երկրորդը կին է :
Անոնը գամուած են իրենց աղբաման —
ներուժ, մէջ, «լՀամ^ին ծնողներն են: Անոնը նաեւ պէտք ունին Իլովին , որով —
հետեւ ան է որ հոգ կը տանի իրենց :
«Համրին զաւա՞կն է արդեօք թէ որղեդիր զաւակն է' բնագիրը յստակ չէ

երբ այլեւս վճռականօրէն կ'որ„չէ յգ
նիլ, վերարկուն կը հագնի, պայ„ւսԱւ:
կ'առն£, սակայն չերթար : Ինչպէ„
տիմիր եւ էսթրտկոն
վերջաւորաՀ).^
կ՚ըսեն թէ պիտի երթան ել չեն
֊
միր : Նկատի պէտք է ունենալ երթալոլ
գաղափարը , միչտ խաղի վերջալ„րոլ ֊
թեան ՝ եւ չկարենալը :
Կօտոյի պարադային եթէ Բ . արարը
փակցութիւնն է Ա .ին , և ամբողջ թասւլ֊
րախաղր կարելի է անհամարօրէն կըրկ,
նել, պարագան նոյնն է «Վերջին ի,աղ^
ին: Իլով, երբ վերարկուն հագած Լ
պայուսակը առած դրան առջեւ դուրս
չելլեր , արդէն թատերախաղին սկիղթ
ենք : Ուրիչ յաւելեալ պատճառ մը եևս
որովհետեւ «Համ» դարձեալ երեսը
ծածկէ թաշկինակով մը , որ երեսը ծած.
կած էր խաղին սկիզբը եւ զոր կը
եւ ապա ւ/եր ջա ւոր ո ւթ ե ան 1լ ըս է հ.Այս^
պէս խաղանք*** եւ այլեւս չխօսինք՝,
((Սպասելով Կօաոյ/ւն^ կը բաց ու/t անկս,
րելի տեսարանի մը առջեւ «ոչինչ կա .
րելի է ընել» եւ էսթրակոն կ°շիկր չքւ
կրնար հանել : «ՆԼերջին խարլը՝^ հետել եալ ձեւով կը սկսի*— «'Լերջացաւ ՝ վեր.
ջացաւ* * • պիտի վեր ջանայ ՝ թերեւս վերջանայ* (^պահ մը) հատիկները կ՚աւել
նան հատիկներուն վրայ ՝ մէկ առ մկկ}
եւ օր մը՝ յանկարծ պզտիկ գաւաթ մը}
անկարելի գաւաթը. (պահ մը)
այլեւս
պիտի չկարենան զիս պատժ՜ել * կ՛երթամ
խոհանոցս ՝ երեքի վրայ երեք մեթր եւ
երեք մեթր, կը սպաս եմ որ սուլէ (սլա\
չտփեր են՝ չէ^ : Պիտի կըռթընիմ սեղանին ՝ պատը դիտեմ ՝ սպասե
լով իր (Համին) սուլիչին» : 'Իլովն կ ըսողը • չորս անգամ կը կր կնէ վերԼացաւ
բառը ՝ երբ խազ ր գեռ նոր կը ս կս{, : «ռաւել տյս ո ճային նմ ան ո ւթիւններուն}
երկ ու թատերախաղերը
կը
վերԼանահ
տ ղեկի մը երեւումով :
«Կօտոյթ
պարագային տղեկը Կօտոյի պատգամա
բերն է եւ անձնապէս բեմ կու ւլաի
«ՎերԼին խաղ»ի պարագային ՝ Իլով հե.
ռագիտակով կը տեսնէ տղեկը եւ ան շուշտ տարրեր իմաստ ունի։
Ո՞վ է «Համ»ը եւ ի՞նչ կը ներկայացն(
«Վերջին խազ»ը
տարբեր քննադատներ
անշուշտ տարբեր մօտեցումներ ունին'
Ամբո զԼ խաղին առանցքը «Համ»ն կ՝
անձնասէր ՝ ես ա կեդրոն ՝ իչ/Աոզ («համֆէ
աեգլերէն կը նշանակէ' մուրճ, ժողո վրրգական խօսակցակ ան լեզուի մէ/ կէ
նշանակէ նաեւ դերասան) ։ Մինչ Իլո1Ս'
ան գլեր էն հնչիւնը կը նմանի որոշ չա “
փով «քլու»թ գամ ֆր անսերէն (անգլերէն գամին կ՚ըսեն «նէյլ»՝ յիշենք որ տի
պարներէն մէկը կը կոչուի Նէլլ, "ր ԷսՐ
նայ նաեւ «Համ»ին հարուածած գամե րէն մէկը ըլլալ) ։
Արգեօ^ք այս իմաստներ ը կը նոյնանա^
իրենց պատ կեր աg ո ւց ած տիպարին հետ
(3) • «Համ»ը կրնայ նոյնանալ բռնատի
րության հե տ :
ով ամբողջական Գ
նա զան գութիւն է յ Աինչ Նէլլ
պարտաւոր են լսելու «Համ»ին պաամութիւններ ը յ կտոր մը անուշեղէնի փոթա~
րէն։ «Համ» կրնար բազմաթիւ, ազքտտներ փրկել եւ չըներ ՝ թէեւ ունի իր
քատները եւ որոնց այցելութեան կը
Իլովը։ Մայր Փէկկը (կրնայ «Համ^
հոմանուհին ր//ա/ ) կը մեռնի՝ որոփե”
տեւ «Համ» կը մերմէ կտոր մը լտմբ)1
իւղ տալ անոր ։ Մ ութին մԷԼ

կը

ՎԵՐՆԱԽԱՂԸ
այշ. մասին:

Մէկ բան պարզ է սա կայն. «Համ֊» կը հրահանգէ, Իլով կը
գործադրէ : Ինչպէս էր պարագան Փօծ^ոյի ,որ կը հրահանգէր եւ. Լաքիի որ
կը գործադրէր : «Սպասելով Կօտոյին»
մէջ բնութիւնը ներկայ էր մերկ ծառով,
“՛եղի կ՚ունենար գիւղական ճամ—
բու մը վրայ : «Վերջին խաղը» չատ ալելի հեռու է
բնութենէն ,
բնութիւնը
մեռնելու վրայ է , տիպարները կը կոր
սնցնեն իրենց մա զերը , ակռաներ ը , ^,տէալեերը ... : Մի՛սկ կապը բնութեան
հետ հեռադիտակ մըն է, որ Իլով «Համ»ի հրահանգին վրայ կ'ելլէ աստիճան
ներէն եւ կը նայի պատուհաններէն : Ա .
թատերախաղի։ պարագային միչտ կըր կնուոզ մասն է «երթանք» եւ չեն կրնար
երթալ որովհետեւ մամադր ուած
են
մօտոյին հետ եւ զայն կը սպասեն : «Վեր
ջին խաղ»ի պարագային Իլովն է յա —
ճախ որ որ կը կրկնէ թէ պիտի երթայ ել
լքէ իր տէրը . սակայն չերթար .Նոյ
նիսկ թատերախաղի վերջաւորութեան ,

զինք, ինչպէս ինքն է, կոյր է եւ
կը տեսնէ յ
Մարթին էսս լիւն կը յիշէ ռուս P
րագիր Նիքոլայ Լվրէնիովի մենս,ի
թիւններէն մէկը, որ տեղի կիունեն:
վանով անուն մարդու մը մէի: Սբե
^։ի մը ձէջ նստած , ան կը մտածէ 1
չիլ երգչուհիի մը հետ, իր զգաց"
րը այո կ՚ըսեն իրեն , մինչ իր մի՛՛՛քէ
կու տայ իրեն բարոյականին անհր՛
տոլթիլնը մնալ կնոիը հետ : Այս
ճակին մէջ է, ^ԸԸ կապար մը կը
սիրտը : Իվանով անձնասպան եղտ1
Հաւանական չէ որ Պէքէթ կարգտց*
Լւսյ "պս գօրծը՝ բայց
թատերսփ
էլ_ որոչ տուծաթյծր կան ՝ որոնք կէ
լտգրեն որ եղածը մենախօս ութ/"՜^"
է : C^'n3
ուր տեղ/t 1չ ունենան
քերը : երկու փոքրիկ պատուհաններ
ներկայացնեն աչքերը եւ ուրկէ
է֊// ԳՒ1ոԷ /՚Ը հեռադիտակով : «Համ»
է»
այբոտ եւ զգացական ։
Իէոհ
ծառայէ որպէս «Համ»/։ ղդայար^
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ՅԱԿՈԲ ՓԱՓԱՋեևՆ

թատ ր//ն

րը-. Մ/՚^չ եէ/Լ 1“ Նէկ, «Համ»ի ծնող -

կառնէ որպէս ճատրակի խաղ մը» այս-

րը, որոնր արկած մը անցուցած են Արտէնի մէչ- Ա“"՚լ’4> ԸՈԼՈԸԸ կրնան տեղի
ունենալ անհատի մը մէջ եւ ներկայացր
ել ենթագիտակցութիւնը , մխորը ել ըզ-

“1էս 1
թագաւորն է՝ Նէլլ եւ
Նէկ iJl^nQîfÆ^r^ է Փլով' ձիաւորը։ *Լյկա-

ղսւցումները* Արդեօ՞ք փլովը մ[.արն է
„ր պատրաստ է ծառայելու քմայքնե ր„ւն եւ զգացումներուն , ել որ յաճախ
1լ աշխատի ձերբազատիլ անոնց իշխան ութենէն, սակայն սահմանուած է միշտ
ծառայելու անոնց։ Մի՚ս կողմէ բնու թեան
աստի ճ տնական
անհետացումը
մարդու-ե հեռացումն է բնութենէն, երբ
ան կը մօտենայ մահուան եւ որուն առ
ջեւ անհատականութիւնը կը մասնատուի ,
կը իլատուի այլեւս :
ը},չ կը վերաբերի մարջ։ ել
փոի։յար աբեր ութ եան , խոնալտ

մարմնի
Հէյման

ցոյց կու տայ թէ Պէքէթ կ'ազդուի քար֊
թէզեան տրամաբանութենէն : Համ՛աձայն
Տէրտրթի' մարմինը զուտ նիւթական է
մինչ միտքը' հոգեկան : Ա'իտքը իր ազ
դեց ութիւնը կը բանեցնէ մարմնին որոշ

տի ունենալով֊ որ հՀամ)) թագաւորն է՝
եւ ճատրակի խաղին մէջ թագաւորը ի՛
րաւունք ունի ամէն ուղղութեամր շար—
մելու*. Արդէն «Համ» կը հրահանգէ *ԵըԼովին դարձնել զինքը սենեակին չու֊ըջը »
ապա տեղաւոըել ճիշդ մէջտեղր ՝ ոչ ձախ՝
ոչ աջ* ճիշդ մէջտեղը։ Եր կախօսութեան
*մէջ Jիչուած լռութիւնը լռութիւնն է ըստ եղծուած խաղի միջոցին։Ըսկ ճատրա կէ
խաղի տախտակի սահմաններէն , դուրս'
մահն է՝ ինչպէս «Հօ/xZ» կ՚ըսէ»— «Ասկէ
դուրս մահն է» յ իսկ ընդհանուր վիճա
կը > վիճակն է ճատրակի խաղի վերջքս —
ւորութեան ՝ երբ այլեւս ոչինչ կայ՝.
Ա ակայն մ ե կն աբան ո ւթի ւնն եր ո ւն ամէ նէն անհ րաժեշտը
հանդիսատեսին անձ
նական մեկնաբանութիւնն է՝ թատերա
խաղը ՝
որպէս ամբո ղջո ւ թի ւն ՝
խազը ՝
ր եմա դր ո ւթի ւնր ՝ թէքնիքր թնչ
կ՛ ըսեն
իրեն' որպէս դոյութենական վիճակ*.

տեղ մը։ Պէքէթ աւելի կ'ազդուի Տէ բարթի աշակերտներէն'
Մ ալէնպրան —
չէն եւ Կէօլիրսէն :
1)'արդ մը օրինակ ,
երր ձեռքը չի շարմեր, ոչ թէ որովհե
տեւ միտքը այդպէս կը հրահանգէ մարմ
նին, այլ անոր համար որ, Աստուած tuտոր խաբկանքը կու տայ մարդուն։ Ու
րեմն, ճիչդ ատոր համար որոշումի մը
եւ ատոր գործադրութեան միջել եդած
կապը այդչափ ալ պարզ չէ Պէքէթի տի
պարներուն մօտ։ Փօծծօն , օրինակ, ին
կած է եւ չի կրնար ելլել : 'Լլատիմիր եւ
էսթրակոն երկար կը վիճին թէ պէ՞տք է
օգնել անոր թէ ոչ։ Ահա
՛նոյն
կապը
«Համ»ին եւ փլովին միջել ։ -խլով կ'որոչէ երթալ եւ չ է կրնար երթալ :
Տուեալներ ալ կան որոնք ցոյց
կու

Արեւմտեան Դերմա նՒմ ^Ւււէը P ատ—
րոնր երկու հարցումներ (4) կու զզէ Պէքէթթև այ ս թատերախաղի բեմադրու —
թեան առթիւ ՝ որոնց պա տ ա ս խ անն ե ր ր
եւ. հարցումներ ը կու տանք ՝ ամբողջովին
յատկանշական ըլլալուն համար։

տան թէ այս գորեը թատերախաղ մէ
թատերախաղի մէջ*. խաղ մը
խաղին
մէջ՝. Այլ խօսքով՝ դիտողին ըսել տալ-

Պատասխան- «Վերջին խաղ»ը' միայն
խաղ մըն է : Ոչ պակաս : Հետեւաըաը, հոն հարց չկայ սահդ ծորած
ներու եւ անոնց լուծումները փընտըոելու : Նման լուրջ հարցերու
համար, կան համալսարանները,
եկեղեցին, վաճառականական սըրհարանները , եւլն • :

է^չպէ,Ա կ'ըւ±այ
Տը՝ երբ
մահուան կը սպասէ : Այսպէս , *Լո վ հեռսյ դիտակը
հանդիսատեսներուն կո ղմը
դարձնելով կ՛ըսէ • «£/’արդիկ կը տեսնեմ
• • • կը փոխադրուին » • . ուրախ են . • . ինչ

Ա* հարցում • — Տասը տարի առաջ (5)
երբ «վերջին խ աղը» կը ներկա —
լացուէր առաջին անդամ , թատե
րախաղը չփոթի մ՛էջ կը ձդէ շա
տերը : Եր տեսնուի որ ՝ դիտողը կը
գտնուի առե ղծո ւածն եր ո ւ առջեւ ՝
որոնց լուծումները անծանօթ են
նոյնինքն հեղինակին : Եր իորհթյլ
թէ «Խաղին վերջը» անելի առջեւ
կը դնէ դիտողը։

FIN DE PARTIE
nP էսոԼոԸա9ոյզ մ*ը կը կոչեմ » • ♦ » ։ Ո^րիշ
տեղ մը՝ երր *Ելով հարց կու տայ «Համ»—
(ւն թէ ի՛նչը զինք հոն կը պահէ՝ «Համ»
կը պւստւսսխանէ' երկախօսութիւնը Լ թա
տերախաղը ըսել կուզէ ՝ իրենց խազ —
զած»»»} յ
Այլ ակնարկութիւն մը» «Համ» ինք —
էը մէն^րէ, որպէս թէ ինքզինք
կը դիտէ , կը սրբագրէ որպէս թէ թա
տերական փորձի մէջ ըլլային, կը յիշէ
խ ձայնին ելեւէջները , բնական է , թանձԸԸ։ դեղեցի՞կ է, չէ՞, այսպէս, այս պէ» կըԱայ ուրեմն ։ Ամէնէն կարեւորը
սակայն ՝ երբ կ՛ըսէ «ինծի կը մնայ խա1.աե» ։ իսկ խաղին վերջաւորութեան ՝
Ւ^՚չպէս արդէն յիշեցինք, թաշկինակը կը
զետեղէ երեսին վրայ «քանի այսպէս կը
խտղցոլի . . . այսպէս խազանք եւ երբեք
է1Ա0սթք» • • այլեւս չխօսինք» » •» ՝ այէ
/սօսրով> մահուան խաղ ր վերջացած է՝
^ետԼլսյրլցյը չխօսինք ։ *Լ,կատի պէտք է
ունենսլլ նաեւ որ՝ «Համ» գրող է՝ ամէն
°C
մը կը գրէ ՝ վէպ մը թերեւս ՝ որ
տտկալին չէ վերջացած : Դերասանական
կիւնէն ալ դիտուած ՝ 'թ յովի ( Ա*իշէէ
Ռ*ոպան) խաղարկութիւնը այդ ցոյց կու
տտյ ) անոր շարժումները կարծէք կը թեէտգրեն
ահաւասիկ պատրաստուեցայ ՝
պայուսակս առի՝ «Համ»ին դիմացը կեզտծ եմ՝ ել մեր խաղը վերջացաւ։ Այ“
Pէոլ֊ծումը հաւանական պարագաներէն
մ^ն է եւ կապ ունի բեմադրական ըմ—
?Ը^ն„զ„լթեան հետ^ ինչպէս պիտի տեսեենք յ
^Տակաւին կան այչ մեկնաբանութիւն C • Ռրպէս թէ թատերախաղյը արտա —
յ^ոլթիձ], է Պ էքէթի եւ իրլանտացի
վՒպասան բանաստեղծ'
ճէյմս ճոյսին՝
J

n' hl‘h“'l"‘l ՈԸ ։ յըԽն մԸ կ՝Ը«"»-ի
կ ըլյայ ձոյսի անձնական քարճոյս ՝ որ իր կ եան սին վերջին
^^րիներուն կը կոլ_ըանայ։
Ուրեմն՝
> մ» (որ չվերջացած վէպ մը ունի » » •)
ճյԱ\է'
*Լ"-Լ' Պէքէթն է, որ եր^.Ը^՚ար ^աւասարիւ իր վարպետին
դրտկտ՚լ տտղտնդին (Լիոնէլ Ապէլ. մէջ֊
րուած Ա . է ա Ալինի կ„ղմէ^ . Ç ատ անձԱւելի

բացատրութիւն մըն է ։
հաստնա կան մեկնաբանութիւն

H”՛֊ տայ (Հէնըբ),

որ

թատերախաղը

/* • հարցում »— Այն կարծիքէ՞ն էք թէ
հեղինակը լուծումներ պէտք է առաջադրէ իր առեղծուածներուն :

Պատասխան •_ Այս

հեղինակը1

• [Ընդգծումները մեր կողմէն} ։
Ըեմադրութենէն առաջ՝ ընդհանրապէս
նախ բնագիրը կ1 ենթարկուի մանր ազբննին քննութեան : ^ը ճշդուին տի պարն երուն հոգեբանական բարդութիւններն ու
նրբութիւնները։ Հեղինակի միտք բանին՝
ըսել ուզածը։ Ապա մեկնելով այս տըւեալներ էն՝ րեմադիրը կ^որոշէ ի՛նչ մեկնաբան ութիւն տալ որ հասարակ JWJ ““
տարարի տա կ դնէ : Այլ խօսքով,
այս
բոլոր ձ'ե կնաբանո ւթ ի մեն երը կ'առարկա—
յացնէ , կը գոյացնէ բեմին վրայ, խաղին
ստեղծած
պատկերներով :
Այլապէս ,
նախապէս կատարուած բոլոր վերլու —
ծումները պիտի վերած ուէ ին հոգեբա —
նական եւ
փիլփսոփայական
թէզ£րՀ7ՈԼ ,
մինչ թատրոնին մէջ խազն է հիմնա —
կանը : Աիւսները կը ծառայեն խաղը իմաստաւորելու ։ Նման վերլուծումներու
վտանգը աւելի
Պէքէթի նման հեղինակներու
դործերուն ,
ուր մէկէ աւելի եւ գրեթէ բոլորն ալ ըն
դունելի
մեկնաբանութիւններ
կրնան
տբուիլ : Եթէ ուշադրութիւն ընենք Պէ —
քէթի պատ աս խանն եր ո ւն
կը տեսնենք
որ' կը չնշտէ «խազ»ին վրայ :
Կի Ռէթ սրէի բեմադրու֊թիւնը պար —
ղադոյնի Շիջեցնէ այս
թատերախաղք ։
հազալ պարզօրէն, ինչպէս Պէքէթ պիտի
ըսէր, խազալով իմաստ տալ թատերա
խաղին. «հոգեբանութիւնը, բարոյակա նը մուտք կրնան գործել կտորի մըթ նոլորտ ին մէջ միմիայն' խաղին ընդմէջէն» . խորագիրը արդէն կը թելադրէ թէ
եղածը' խաղ մըն է ։ հազալ որպէս թէ
կը կարդան բնագիրը : Նկատի ունենալով
բնագրին երամշտ ական ութիւնը եւ ճանչ
ցուած Պէրէթի պարագային թէ , ան մեծ
բծախնդրութեամբ կ'րնտրէ իր բառերը,
անոնց իմաստը եւ երամ չտա կան ու թիւնր :
Անհրամեշտ է անդրադառնալ հոս,
որ
Պէքէթի երկախօսութեան մէջ նոյնիսկ
կարճ դադարները
( լռո. թիւնները)
կր
խօսին : Ընդհանրապէս , իր թատերախա
ղեր ուն մէջ կարճ երկախօսութեան
մը
կը յաջորդէն լռութիւններ
եւ այսպէս

շար ո ւն ա կարար * Հետեւաբար ՝ խիստ ան
հրաժեշտ է նկատի ունենալ ձայնի ելե
ւէջները՝ շեշտերը։ ճիշդ ատոր համար՝
«Հտձ» հարց կու տայ ինքն իր խաղին
Տամար» բնակածն է՝ բա^րձր է՝ գեզե —
է/ՒՂ
եւլն»։
«Պարզապէս խաղալէ նկատի ունենալէ
ետք՝ բնադրին մանրամասնութիւններէն
կ ենթադրէ նաեւ իւրաքանչիւր դերասանին պահ ել նաեւ իր անհատականութիւ
նը եւ իր ստեղծելիք տիպար ին յատկա
նիշները։ Այս պարադային ՝ ուրեմն հիմ
նականը Չըլլայ ընդհանուր ներդաշնակութեահ ստեղծումը տիպարներու խա
ղին միջել ։ [յ կատի ունենալով այս տե
սակէտը՝ Ո'էթորէ իր ըմբռնումը կր դըր ո շ մէ ընդ հանուրի խաղա ր կութ եան վր—
րայ :

Հ արցը յօրանջելու, չվերաբերէր ,
փլ.էռ Տի^֊քսի ԼՀամ) համար պիտի ըսէ ինք որ շատ լաւ յօրանջող մըն է : թեմ/,ն վբտյ չէր (ե,. պէտք չէ ալ ըլլայ...)
այլ, մարդ մըն էր, որ նոր կ'արթննար,

(Նոյն պատասխանը, երբ փլով

հե —

ռաղփտակով դուրսը կը դիտէ ել կ'ըսէ
«զէրօ... զէրօ...», բն ո ւթեան զէրօն խո
տոր կը հ ամեմատի իրական ո ւթեան} :
Զէր» կամ ոչնչութիւն, «՛Լաթ» վէպին
հերոսը Պ- ՀՆաթ»ն է։ Ան գլեր էն կը նըշանակէ' ոչ ։ Ասիկա կը հ ամապատ աս —
խանէ Պէքէթի նախընտրած Տ իոնիսիոս
Արելփ ակացիի մէկ խօսքին, «ոչինչ աւե
լի իրական է' քան ոչնչութիւնը»։ Կամ,
^■րր փլուԼ կ'ըսկ' «Այս կրնայ վերջանալ
(պահ մը) . ամբոզջ կեանք մը նոյն հար
ցումները ել նոյն պատասխանները» ։ Ալ
Լ՚նչո՞ւ հոն են իրենք» ••
«Համ»— Արդեօ^ք բան մը չենք նըչան ա կեր » » •
Փլով- Ւ մաստաւոքուինք մե^նք նըշանակել [կարճ խնդուք»»»} էհ՝ լաւ»»»
Պէբէթի թատերախաղերը 1լ իմաստա —
ւորուին եթէ անոնք առնուին որպէս քաթարսիս ի եղանակաւսր ում մը ՝ իր բոլոր
կարելի ապրումներով » ոչնչութիւն ՝ ըսպասում , քարացածութիւն » » • եւ ան շուշտ

ENDGAME
1լտմ շատ ձանձրացած'
կը յօրանջէր :
Ւշխողփ այզ դերին մէջ կը դնէր նաեւ
առանձնութենէ տառապող
մարդու մը
շե շտը ՝ եւ ատիկա այն պահ ուն' երր 'f'fr—
Լովր կբ կտնչէր $ երբ այլեւս պէտք կ՚ու
նենար դաոնալու սենեակին չու ը£ > իը
բազկաթոռ — կառքին մ էջ եւ ս ա կայն
ւէր

դաղրեր բռնատէր ըլլալէ • • •
«Ոչ •
ինչ ամբողջական է [հպարտ} » որ
քան աւ ելի մեծ րլ/անք' աւելի լեցուն ենք
եւ աւելի պարապ » • •» ։ [Ընտրէ քք*էյպաղ
(Նէկ) շատ հարուստ երանգաւորում կու
տայ իր կարճ դերին՝ մանաւանդ'
^բբ
կը պատ մէ [Ընդլիտցիին
պատմու թիւնր
դերձակի մր հետ՝ որ երեք ամսուան րն—
թաց քին տափատ մը չի կրնար պատր աստել» «G օրուան մէջ Աստուած աշխարհը
շինեց • » » կր հակնա^ք ՝ պարոն • • •» : Մէկ
բան կր պակսէր [Ընտրէ քիէյպազին » բընաւլրին մէջ յի չուած ան ւչլեր էն բառերը
( օրինա կ' մի Լորտ - Աստու ած իմ} եթէ
կարենար անգլիական հնչումով տալ՛
դժբախտաբար ՝հնչումը ֆրանսական անդլեր էն էր՝ մանաւանդ' «մի լորտ» բառր
խօսակցական շատ դործածու ած ՝ դար —
ձուածքային բառ է։ Եթէ «Համ^ը վի —
ճակի մր բռնատէրն էր^ [Ըետրէ Մէյ պաղ բեմին տիրապետողն էր ՝ իր իւ. —
րաքանչիւր բառով կը տիր էր բեմին : Եր
տեղը աղբամանին մէջն էր՝ բեմին վրայ՝
վեհաշուք գլուխը դուրս կը ցցէր եւ հա
զիւ կր խօսէր ՝ ամբողջ բեմը ինքն էր :
Ւչէլ Ո*ոպան
ո էխ) բաւական խիսս։
մարզումի ենթարկուած պէտք էր ըլլար,
փչովի գոյութիւնը քաշքշելու բեմին վրրայ։ Հետեւեալ դիրրը պիտի ունենար'
առջեւ կքած, դիրրի Ը
"[""''՚ ամբողջ հաւասարակշռութիւնը կր յենուր
միակ կէտի մը վրտյ եւ ատոր փորր
խախտումը վար պիտի ձգէ զինք :
Այս
դիրքիե վր՚՚՚յ րալել առանց ոտքերը բարձըրացնելու ել մանաւանդ' պարրերա —
բար աստիճանները բարձրանալու հե —
ռադիտակով դո ւր ս ը դիտ ելո ւ , ենթար —
կուելով «Համ»ի հրահանգներուն ,
նախ
դիտողը կ' անհանդստացնէ եւ մանաւանդ
պէտք էր նոյն դիրքը պահէր աստիճան
ները բարձրացած պահուն :
Աէթորէի մեկնաբանութիւնը կը ձգտէր
հարազատ մնալու պէքէթեան ըմրռնու —
մին : Հակառակ բնադրի ծանր վիճակ —
ներուն , բեմադրութիւնը կր ստեզծէ հա
ճելի մթնոլորտ , առանց թեթեւ ըլլալու :
Պէքէթ «գերմանացի
դերասաննենրուն
կարելի եդած չափով պէտք է խնդաց նել հանդիսատեսը, մեկնելով այս սար
սափելի բանէն...»-. Պէտք չէ
մոռնալ
նաեւ որ , «թեփ»ը մողովրդային թատ
րոնի կոչումն ունի : Այդ երբեք չի նըշանակեր սակայն խորունկ հարցեր չներ
կայացնել, այլ դիանալ զանոնք ներկա
յացնելու ձեւր
առանց մխրճելու հան
դիսատեսը փաթեթ-իք մթնոլորտի մէջ եւ
մոռցնել տալ անոր քննադատական մօ —
տեցումը և տրամաբանական կեցուածքը։
Հետեւաբար այս հաստատումները ան
տարբեր չեն կրնար ձգել Պէքէթի խնդրոյ
առարկայ աշխարհահայեացքը, ուր ա մէն ինչ քարացած է , ոչնչութիւն է :
«Համ»— Յ՛ամը քանի՞ն է։
փլով- Ս ովորսւկանին պէս • • *
«Համ» — Նայեցա՞ր :
փլով •— Այո՛:
«Համ»— Ուրեմն...
'^Լ"4.

Ջ^րօ • ..

չմնալու հոն : Որպէս թատրոն , դուար —
ճսէնսէլ ա յո՛ ՝ եթէ ատիկա վփճակի
մը
ըմբռնումէն կու. դայ ՝ երբ նոյնիսկ կրրնաս մերժել ներկայացուած գործին աշ
խարհահայեացքը՝ միշտ զուարճանալով։
*Եաթարսիսի եղան ա կաւո ր ո ւմր վերջա —
պէս զուարճանալու ձեւ մըն է՝ եւ հիմ
նականը քննադատական մօտեցումը չըկորսնցնելն է :

ԾԱՆՕԹ- ԵԻ ՄԱՏԵՆԱԳԵՏ Ո ԻԹԻԻՆ
Ներկայացում— «Fin de partie՛». Sa
muel Beckett. TEP, Octobre - Novembre.
Բեմաղրութ-իւն — Կի Ռէթոոէ
Դերասաններ —
Ժիղէլ
^աղատցիւ,
Փիէր Տիւքս, Անարէ Ռէյպազ, Միշէղ
Ռոպան :
1— Տե'ս «Յաոաջ - Միտք եւ Արուեստ»
Նոյեմբեր , 1980 - «Սպասելով Կօտոյին» ,
3 • Փափազեան :
2 — Ներկայացումէն ամիս մը առաջ ,
ԹԷՓ-ի անօրէնութիւնը հրապարակային
ընթերցանութեան կը հրաւիրէ իր ան դամները եւ հանդիսատեսները , սիրող ները ընդհանրապէս : Ներկայացումը ըսկըսելէն երկու շաբաթ ետք, թատերա
սէրները կը հրաւիրուին հրապարակային
զրոյցի՝ դերասաններուն եւ րեմագիրին
հետ: Այս զրոյցի ընթացքին, թեմադիր՝
Կի Ռէթորէ դիտել կու տայ , որ յարաբերաթար փոքր ուսանողներու յատուկ
ցերեկոյթի մը ընթացքին, կը նշմարէ որ
խնդուքը աւելի տեղ կ'ունենայ անոնց
մօտ, քան՝ սովորական ներկայացում ներուն:
3 — Սամուէլ Պէքէթ կը նկատուի ֆըըանսական «նոր վէպ»ի նախակարապետներէն:Այն վիպասաններէն, որոնք մեծ
կարեւորութիւն կու տան իւրաքանչիւր
ըսուի իմաստին 1ւ իմաստներուն : Այնպէս
որ, բաոի մը ւ(էկ իմաստը պէտք չէ
առնուի միայն, այլ' րոլոր իմաստները:
Հեռու չէ որ , Պէքէթ- նոյն թէքնիքր գոր
ծածեց նաեւ թատրոնին մէջ :
4.— TEP - Mensuel

du

Théâtre

de

l'Est Parisien, N° 131.
5— «Վերջին խազ»ը կը գրռւի 1954—ի

շրջանին եւ իր վերջնական ծերը կ'առնէ
1956-ին: Առաջին անգամ կը րեմադրուի
Ռոժէ Պլէնի կողմէ, Ապրիլ 1, 1957-ին ,
Լոնտոնի Royal Court Theatre-]>h մէջ 1ւ
նոյն ամսու 27ին միայն կը փոխադրուի
Studio des Champs - Elysées եւ նոյն յա

ջողութիւնը չունենար: «Սպասելով Կօ աոյին» բնագիրը կը գրուի ֆրանսերէնով
ապա կը թարգմանուի' անգլերէնի :
6- , Պէքէթ, երբ կը գրէ «Սպասելով
Կօտոյին», արդէն վիպասան էր եւ գա
ղափար չունէր թատերական գիւոութիւններէն : Բնածին թատերագիր : Ռօմէ Պըլէն կը յիշէ թէ Պէքէթ շատ սիրով կըն
դուներ իր կարգ մը բեմադրական թելադըրութիւնները եւ սրթագրութիւնները :
7. — «Fin de partie». Samuel Beckett.
Les Editions de Minuit.
8. - «Endgame». S. Beckett..
Faber Editions.
9. — «The Theatre of the Absurd».
Martin Esslin. Pélican Books.
10. -- «Beckett». Pierre Mélèse. Seghers.
11. — «Samuel Beckett». Ronald Hey man.

H.E.B. Paperback,

playwright sériés.

contemporary

Fonds A.R.A.M

RENÉ CHAR
ou l’éclair poétique
«Le poète se remarque à la quantité de
pages insignifiantes qu’il n’écrit pas».
Par cette formule, René Char caractérise
bien l’extrême concision d’un art qui re
fuse de s’attarder à ses sources événe menti elles. Volontiers aphoristique, 1 e
langage du poète épouse une dynamique
qui abolit les contraires et entraine la
fulguration de l’instant («l’éclair me
dure»). L’œuvre de René Char, attentive
à se définir pour mieux s’affranchir, fait
du resserrement de la parole la condi tion d’un élargissement de son sens. Hé
ritier d’Héraclite, Char privilégie tou
jours une tension interne qu’aiguise le
surgissement d’un douloureux obstacle à
dépasser: « Au centre de la poésie, un
contradicteur t’attend. C’est ton souve rain. Lutte loyalement contre lui ».
Né en 1907 à l’Isle-sur-Sorgue, René
Char grandit dans la propriété des Né-՛
vons qui sera plus tard chargée, dans son
œuvre, des affects conjugués de la jou
vence et du deuil. Ses premiers poèmes,
écrits entre 1922 et 1926, paraissent en
1928 sous le titre Les cloches sur le cœur.
La publication à’Arsenal en 1929 vaut à
Char l’amitié durable de Paul Eluard
qui l’introduit parmi les surréalistes;
c’est d’ailleurs
en collaboration
avec
Eluard et André Breton qu’il compose
en
1930 Ralentir travaux. L’écriture
éclatée du Marteau sans maître - recueil
qui,
en 1934,
réunit tous les poèmes
écrits depuis 1927 — traduit «l’halluci nante expérience de l’homme noué au
Mal, de l’homme massacré et pourtant
victorieux». «Entraîneur d’hypnose», le
poète emprunte la «torche du prodigue»
pour transformer son désespoir en espoir
intransigeant, avec l’assurance qu’«ahondance viendra». Char n’en dénonce pas
moins prémonitoirement l’irruption insi dieuse de la barbarie qui, dans Placard
pour un chemin des écoZiers(l 937)et dans
Dehors la nuit est gouvernée (1938), de
vient, sous la forme d’un chaotique et
impétueux afflux d’images, une puissance
obscure et paralysante à laquelle il con
vient de substituer «le visage nuptial» de
l’amour salvateur. Si Char s’éloigne dès
1934 du surréalisme, c’est parce que «la
parole dépourvue de sens» lui paraît a lors bien légère face au déploiement des
fascismes européens et à l’imminence de
la seconde guerre mondiale.
La guerre va simultanément l’engager
dans le combat armé contre l’occupant
nazi — il devient en 1942 chef d’un ma
quis de Provence sous le pseudonyme de
capitaine Alexandre — et dans un ap profond!ssement de la connaissance par
l’écriture. Si Seuls demeurent (1945) con
vie beauté et vérité aux salves de la dé
livrance, les Feuillets d’Hypnos — paru
la même année et qui sont des notes
prises au jour le jour dans les aléas de
la Résistance, «notes... écrites dans la
tension, la colère, la peur, l’émulation,
le dégoût, la ruse, le recueillement fur
tif, l’illusion de l’avenir, l’amitié, l’a
mour» — retracent une errance lucide
et responsable vers la lumineuse beauté
appelée à survivre aux armistices plato
niques. «Né de l’appel du devenir et de
l’angoisse de la rétention», le poème con
sent, avec une fougue toute rimbaldienne,
à affronter un inconnu qu’il pulvérise.
Lorsque Char émerge de l’affronte ment, il porte sur soi les traces de la tra
versée du pire — ces «ailes de commu
nication entre notre souffle reposé et nos
fièvres les plus fortes» —, mais il a hâte
de retrouver la faim de vivre, la libre
complainte de l’amour et la saveur pré
cieuse de l’amitié: l’après-guerre marque
d’ailleurs le début de ses liens ave Ca
mus, Braque, Matisse, Giaeometti. Ce pendant la «sérénité crispée» du poète
ne peut enrayer le travail souterrain de
la mort qui prend peu à peu le visage
dévorant de la mémoire et tend à obs
truer un avenir auparavant pourvoyeur

de vastes étendues. Aussi, dans La Parole
en archipel (1962), le poète éprouve-1-il
le sentiment d’avoir perdu son «temps
vrai» et de parler dans la dislocation. Il
ne fait plus partie des «matinaux» qui
savaient guetter en pleine nuit le rou
geoiment de l’aube. L’obsession fragmen
taire s’accentue encore dans un texte au
titre très explicite, l’Age cassant (1965).
René Char éprouve alors le besoin de
reprendre racine, de retrouver cette
source métaphorique et. réelle qu’est la
Sorgue — dans sa pièce poétique Le so
leil des eaux (1949), il en a fait son per
sonnage principal —, de retourner en amont de son enfance, de quérir des lieux
aimés (comme certains parages d’Alsace,
des parcelles de Luberon, Thouzon, Venasque). Puis le poète s’adresse aux éléments et en vient à célébrer la «pluie
giboyeuse» grâce à laquelle il ne souf frira plus «rupture, dessèchement ni agonie» mais se confondra au terme épars
de la vie. Dans Le Chien de cœur (1968),
la mort réapparaît pourtant, menaçante,
dans une lumière «nue, agrandie, péremp
toire, se brisant de toutes ses artères
contre nous». L’effroi et la joie se font
dès lors escorte dans «un vide à déses pérément recenser», face à un «avenir
déjà raturé». Char, qui sait que «la poé
sie vit d’insomnie», livre justement en
1972 dans La nuit talismanique un en
semble d’œuvres graphiques réalisées,
«faute de sommeil», sur des écorces de
bouleau entra 1955 et 1958: il y joint
des poèmes plus récents où ressurgit une
«réalité quasi sans choix, assaillante, as
saillie, qui exténuée se dépose, puis se
dresse, se veut fruit de chaos et de soin
offert à notre oscillation».
Si, dans Aromates chasseurs (1976),
Orion vient soudain reprendre place au
cœur d’un siècle où, selon le poète, «l’es-
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pace intime» et «l’espace circulaire» ont
été irrémédiablement séparés l’un de
l’autre, c’est pour ouvrir «un troisième
espace en chemin, hors du trajet des deux
connus» — espace qui, à n’en pas dou
ter, se confond avec ce monde de l’art
dans lequel Char ne cherche jamais le
pardon mais où il trouve ses «alliés sub
stantiels» célébrés dans les nombreuses
éditions de Recherche de la base et du
sommet: les philosophes, des Présocra
tiques à Nietzche et Heidegger; les poètes,
de Baudelaire à Arthur Rimbaud et Paul
Eluard: et surtout les peintres, ses con

BORIS VIAN

ANDRÉ PIEÏRE DE MANDIARGES

ou la gentille insolence

ou le goût de l'insolite

Né en 1920 à Ville-d’Avray, Boris Vian
connaît très jeune les premières atteintes
de la maladie. Souffrant de cardiopa thie, il traverse une enfance protégée et
choyée, dans un milieu aisé. Ses études
sont assez ternes; l’adolescent se plie
mal à la discipline scolaire mais il se
forge une culture très personnelle qui a
pour toile de fond la civilisation améri
caine découverte d’abord à travers le ci
néma et le jazz, puis à travers la litté
rature. Marié à vingt-et-un ans, Boris
Vian obtient peu après son diplôme d’in
génieur de l’Ecole Centrale des Arts et
Manufactures de Paris. Mais à l’ennui des
études et à la routine du métier, il pré
fère le rituel des surprise-parties et la
musique de jazz qu’il pratique comme
trompettiste. De plus, il entreprend de
faire œuvre d’écrivain, «histoire d’amu
ser les copains». Il écrit dès 1942 son
premier roman (demeuré longtemps iné
dit) Trouble dans les Andins, puis Vercoquin et le plancton (publié en 1947),
sorte de défense et illustration — sur un
fond de folklore estudiantin — de la
surprise-partie.
L’année 1946 est particulièrement fé
conde. En plus d’une pièce de théâtre
(T Equarrissage pour tous), Boris Vian
achève son chef-d’œuvre l'Ecume des
jours, rédige un autre long roman, T Au
tomne à Pékin, et décide, à la demande
d’un éditeur, de fabriquer à la hâte un
pastiche de roman américain qu’il signe
du pseudonyme de Vernon Sullivan et
intitule .J’irai cracher sur vos tombes.
Publié à la fin de l’année 1946, le livre
suscite à la fois le succès et le scandale.
Les hardiesses érotiques de l’ouvrage et
les doutes quant à l’existence de Vernon
Sullivan (dont l’éditeur révélera finale ment qu’il n’est autre que Boris Vian,
son prétendu traducteur) valent désor mais à l’auteur un durable cortège d’in
tolérance et de mépris. Trois autres livres
de Vernon Sullivan paraîtront néanmoins
(Les Morts ont tous la même peau, 1947,
Et on tuera tous les affreux, 1948; Elles
se rendent pas compte, 1948), qui té moignent du goût de Vian pour les ac tions bien charpentées du roman policier
américain.
Ces ouvrages faciles où l’érotisation est
systématique amont le seul tort d’éclip
ser la sortie en 1947 de l’Ecume des
jours que Raymond Queneau salue ce pendant comme «le plus poignant des
romans d’amour contemporains». Dans
cette œuvre où les fantasmes de dégra
dation et de maladie président .au ballet
feutré de la mort angoissante, la cruauté
et la tendresse s’entrelacent pour créer
une poétique atmosphère de tragédie
douce-amère. Dans un Avant-Propos, Bo
ris Vian clame très clairement l’indivi dualisme («les masses ont tort et les in-,
dividus toujours raison») qui caractérise
son œuvre et qui est perceptible dans le
recueil de nouvelles Les Fourmis (1949)
ou dans les romans l’Herbe rouge (1950)
et l’Arrache-cœur (1953). Mais ce qui ca
ractérise davantage encore la création de
Boris Vian, c’est l’inlassable fantaisie.avec laquelle l’auteur déforme la langue
française, manque de respect aux idio tismes et aux proverbes, recourt à l’ar
got, altère les noms propres (rebaptisant
Jean-Sol Partre et la comtesse de Bo -

D’une écriture précise et précieuse
André Pieyre de Mandiargues se plaît
à explorer les voies «du bizarre, du fan
tastique, de la violence, pour ne pas dite
de la licence et de la brutalité, du pa.
nique et du funèbre, du cruel, du con.
vulsif et de l’incontrôlé». Son œuvre pu
vilégie l’insolite qui réside au cœur dn
quotidien.
Né en 1909 à Paris, Pieyre de Man.
diargues fait des études
d’archéologie
puis se sent poussé à la poésie par là
lecture d’Agrippa d’Aubigné, des poètes
élisabéthains, des romantiques allemands
ainsi que des surréalistes. Ses premières
œuvres poétiques, telles que «l’Age de
craie (1935) et Dans les années sordides
(1943), aiment à enchevêtrer les fils du
rêve et de la réalité. Quant à ses pre .
iniers récits — Le musée noir (1946) et
Soleil des loups (1951), ils allient le gro
tesque et le tragique pour créer, dans la
lignée d’Edgar Poe et de Villiers de
risle-Adam, un climat fantastique qui
prend
des
teintes
plus
feutrées
dans Marbre (1953) et Le lis de
mer (1956) où s’exprime le goût de l’au
teur pour les rites de l’initiation amou
reuse. En accédant à la dimension ro ■
manesque avec
La Motocyclette (1963)
et La Marge (Prix Concourt 1967),
l’œuvre fait voisiner l’amour
physique
avec la mort sanglante. Pieyre de Man
diargues place toujours ses personnages
— de préférence des jeunes filles ou de
beaux êtres diaphanes — dans une sorte
de théâtre de la mort où les forces dé
moniaques sont soulevées par des éga •
rements dans le domaine érotique.
Cet héritier hautain du surréalisme,
qui rejoint le mouvement en 1947 et en
signe dès lors les déclarations les plus
importantes, à une prédilection pour
l’Italie standhalienne à laquelle il con ■
sacre en 1965 un essai, Beylamour. Grand
voyageur ayant sillonné l’Europe, l’Orient
méditerranéen puis connu le Mexique,
Pieyre de Mandiargues reste avant tout
un esthète qui, tout en développant les
superbes rêveries de sa création person
nelle, cherche le refuge complice des «bel
védères» qui permettent de percevoir la
beauté sous ses formes les plus incon •
grues et secrètes. C’est ainsi que l’auteur
s’attache à cerains lieux comme Bomarzo
et ses «monstres», de même qu’à un uni
vers pictural qui, de Jérôme Bosch à
Bona de Mandiargues, son épouse à qui
il adresse en 1971 l’affectueux hommage
intitulé Bona l’amour la peinture), passe
par Paul Klee, Max Ernst et Jean Du՛
buffet, ses complices sur les chemins ba
roques de la surréalité.

PRINCIPAUX OUVRAGES:
Récits: Le Musée noir, Laffont, 1946.
Soleil des loups, Laffont, 1951
Marbre,
Laffont, 1953.
Le lis de mer, Laffont, 1956.
Feu de braise, Grasset, 1959.
Porte dévergondée, Gallimard
1965.
Mascarets, Gallimard, 1971.
Romans: La motocyclette, Gallimard,
1963..
La Marge, Gallimard, 1967,

vouard le célèbre couple existentialiste).
Astuces, coq-à-l’âne, néologismes, calem
bours et contrepèteries ponctuent l’écri turc des romans ou les variations spatiotemporelles sont incessantes et où les per

temporains et amis, dont les plus grands
(Braque, Picasso, Matisse, Miro, Vierra
Da Silva, De Staël, Giaeometti, Brauner)
ont illustré son œuvre grave qui, «à pro
ximité des urnes de la mort», ne cesse
d’accomplir une mission audacieuse et
fragile de reconnaissance.

sonnages sont toujours guettés par la
mort violente.
Dans ses poèmes, recueillis en 1962
sous le titre significatif Je voudrais pas
crever, Boris Vian considère avec une
insolence désespérée la mort, qui l’em

Les principaux ouvrages de René Char
son publiés chez Gallimard, et certains
dans la collection de poche «Poésie —
Gallimard».

portera prématurément en 1959. Mais,
avant de disparaître, l’auteur aura re joint en 1952 le Collège de Pataphysique
auquel son goût de la provocation et du
canular — qu’exprime l’énorme f arce
Le goûter des généraux — le destinait

Imprimé Sur Les Presses Du Journal «haratch»-83, Rue D’Hauteville-75010 Paris

tout particulièrement. Il aura également
traduit de nombreux romans policiers ob
fantastiques, écrit une multitude de chan՜
sons et collaboré durablement à. la tt
vue Jazz Hot.
Si un vaste courant de sympathie fait
escorte à l’œuvre depuis la mort de soi*
auteur, il est essentiellement le fait de»
jeunes générations, qui, sous la gentil
mais non moint subversive — b*80 ;
lence à l’égard du langage, aiment à. de
couvrir une généreuse saveur de liberté-
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կր յամառիմ հաստատել որ Հայ ժո
ղովուրդը մտահոգոզ կարեւոր հարցերու
չխօսիլհ ՈԼ չգրելը վտանղաւոր է :
ք1լսնն ու խօսքը , կարծիքներու փոխանակութիւնն "• հաղորդակցութիւնը կարե որ
Ü, առողջ ընկերութեան մը համար ,
կենսունակ ընկերային կեանք մը ապա
հովելու համար : հ.Բան»—ը կենսական։ Է ,
իբրեւ խօսք կամ գործ :
Ակքանը՝ կրկնութիւն։ եւ ամփոփում i
(Տե՛ս' «Բանը, Բանիլն ու Ո անալին» ՝
«Յառաջ - Միտվ> ^ւ Արուեստ» ՝ 1 Փետր .

՛Նման իրավիճակ մը վտանղաւոր է ահարեկչական շարմումի մտքին: Կարծիք
եւ խորհրդակցութիւն չփոխանակող կազ
մակերպչական, միտքը վտանգ մըն է նոյ
նի՛'հքն
կազմակերպութեան ,—
'Լկա/՝
Հ-Յ-Գ—ի ներկայ վիճակը։ Մտահոգիչ
է մտածել որ պա չտ օ՛ն ական կազմակեր
պս։ թիւններու պարտագրած լռութեամբ

րււթիւն մը՝ որ կը պահանջէ՛ Լ^ՅՈ11՚Լ**
Հայ հասարակութիւնը չընդունիր ույս
ան - րան վիճակը : Արգեօ^ք : լռուած ու
անկշիռ բան — սւ — իւօսներ իրենց խօսբերուէ կու դան լեցնելու վւսքիւուլքը ,
պարապը :

ՒԸԸ դրական դիրքի մը արտայայտու —
թիւն :

ղում[, աշխատանքին» յ
Զորս խօսողներ
փաւիրուած էին , որոնցմէ մէկը ես :
Ուսթան խօսք ընող ուսանող ր հ աս tu lu —
» ո[՚ դիմած են ՛Նիւ նորքի շրջանի
բոլոր քաղաքական կազմակերպութիւն —
հերուն ել միւս պաշտօնական մարմինն!.—
՞"^. «Բոլո րն ալ, անխտիր մերմեցին
էբեեց բանբերներուն արտօնել այս հարil՛ մասին հանրային ևլոյթ ունենալ» ,
ե-իչըրտ Պալըքճեան (մ „ զո վին նա֊
Ւղահող ուսանողը) ■ «Անոնցմէ ոմանք
Ս

փորձեցին մեզ համոզել,

որ այս

^քյթր չկազմակերպենք» • Աակայն,
անձի ներկայութեան տեղի ունեցաւ
ու ես կը մ տածեմ թէ հոն արտա1"ուած մտքերը բաւական հաւատարW կ՛արտացոլեն Արեւմուտքի ոստանբուն մէջ հաստատուած հայ զանգուա^հռդութիմնները։
ւ

- 'J>f էւ Արուհստ-ք բալ ԱուԼոՐական առումով լրաթերթ չէ,
Հէե^Հ'" յ°էՈԼածԱ թղթակցութիւն
Լյ

կ1ր ^աԼ՚ Եակայն կը հաւս։—

.
այղ ասո^սե Ընթացքին ար ^ական?
հ^Գէպ
'GUUJ
i
մօտեցում արդա՛ր է ու պատլաճ տ

^ռնեԼ i"^ աններելի զանազան պատ^ներՀ՝քաղլ1^ա1լան կաԳմակերպու ֊
չեն արօ,տ,Լբ ւչ"ւլեան մասէ-ն Խր^է-e
կոպ ունե յտեր ՚ Եր(ւեմն ’ հաՐ9են հԼ։ո
Կ իսկ 9Ո(մեԼՈ9Լ
ճերՈ1՜ն չեն անԳՐաԳառ1՚“"'4սւ

անընդունելի՛
է,
լուրջ
Լ

Ա^Ա'""ԱԱ1սա'ետո>֊ութեան

^Յոզոլթեամբ) .
“"^դալԼ

մՐ կը ստեղծէ վը -

Ա,աԸր'էԼՊԼննեԼ

խանդաւոր' ա-

“1"լթիւններ
1ԱՀւՈՕ՚ական կազմակեր Խր՛ամ
Խմցնել վարկի
^էն3- Ոմտնս'

"Ր մնայաք։ Է
1‘բր «Հ է 1^ՈԼթէ^Ը կը մեկնարա^Գ՚օ՚ոտ տ“Լ ‘“ԼԼ՚՚ՀթԽ'» , ուրիշներ'
Խներն Հ րԱ,Ում - Երկու մեկնաբանու.
"Ր թէ՛ Լ յէ “‘՞^են չփոթում , քաԱ՝Ում •ռնտե լ ԱւՈ ’
աԼ դուտապար^մ,ւլրնէր՚֊՛■՛“• Կ? <-,֊
Խւած
f ? Խ^իքներ չեն փոխա■
կ,հ հՀլյթ
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GEORGES BATAILLE
ou l'expérience des limites

կարծիքը չէ ստիպած
ահաբեկչական
շարմումի անանուն
անդամներուն ,
որ
իրենց մօտեցումն ու վերլուծումը պարզեն :

պարուրոււսծ ու շրջաւզատո ւած' հայ սւհաբեկիչները կրնան իսկապէս սկսիլ միայն իրենք _ զիրենք մտիկ ընել, իրենց
լոզունդներով օրօրուիլ ու տարուիլ . նոյնիսկ
կրնան։ լռութիւնը մեկնաբանել
կա՛մ իբր անտարբերութիւն , ել կամ ալ

խԱՋՒԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵՍԼՆ

C.C.P. Paris 15069-82 E

MISSAKIAN

1981) :
]}րր մեր պաշտօնական կաւլմա կեր պո ւկը
թիւններն ու հաս տատ ո ւթի ւնները
մերմեն թէ՛ բանիլ՝ թկ՛ ալ ուրիշ դործօն տարրերու մասին խօսիլ՝ կը ստեզծուի վաքիսռւմ մը՝ պարապ մը՝ շդ ո —

Փետրուար 6 յ
1981-/'5> ,
Նիւ Եորքի
Հանրածանօթ ՚1*ոլոմպիա համալսարանի
( անդլի սւխօս) Ուս ան ո ւլն եր ւււ Միու մերմելով ան — րան։ լռութիւնը'
ասուիս մը կազմակերպած֊ էր։ ՛Նիւթն
tfr «Ահ tuբե կչութի ւնը
կրնա՞յ ազդու
ազղակ մը ըլլալ, Հայ (իատի հ ետսւպըն-

Tél.: 770.86.60
Fondé en 1925
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Այսպէս , լռութիւնը կը վնասէ թէ' հին։,
թէ՝ նոր կա զմա կեր պո ւթի ւնն եր ո ւն ։ Մի
այն։ ինքզինք լսողը կ' ենթարկուի մե —
նախօսութեան բոլոր վտանգներուն : Կըր-

,IUJJ եյևաԼ անոր բազմաթիւ թակարդնե
րուն. մէջ։ Ամէնէն գէշ, եթէ տ եխ ա էլան
ու. տեԱական ճնշում ԼէԼէէայ ահաբեկչական շարմո ւմը իր րաղարական վերլու
ծումը
հանրային
ինընաըննար կումի՝
պարզումի եւ նոյնիսկ (երր հարկ ըլլայ)
ինքնարդարացումի
ենթարկելու ՝
այդ
քազարական վերլուծումը կը քարանայ ՝
կը կազապարանայ ՝ կը կորսնցնէ իր ճըկունութիւնը՝ կը դառնայ նոր (եւ արիւ
նոտ) տեսիլք՝ որ կրնայ վատնել հայ
վճռակամ երիտասարդներու նուիրումն
ու կեա՛նքն իսկ : էս մտահոգ եմ արդէն'
ճի շդ այս ինքնավերլուծումի պակասով ՝
զոր կը կարծեմ տեսնել երբեմն ՝ ահա —
րեկչական շարմումի
արաբքներ ուն
ու
մանաւանդ հանրային արտայայտութիւններուն մէջ ։ կաղապարուած ՝ տեւակա —
նօրէն չվեր սւ մտածո ւած կոպիտ Ա* արք —
սիզմ մը կրնայ նոյնքա՛ն վտանգաւոր ըլ
լալ մեզի՝ որքան Ռամկավարութեան դըռեհիկ քազքենիապաշտութիւնը եւ ՀՑԳ—ի
յաւէտ կրկնուող պատգամախօսութիւնը :
Աակայն՝ անարդար պիտի ր/լար մատ
նանշել լռութեան ու ան — րան — ութեան
(անխօսք եւ անգործ կրկնակի՛ իմաստ
ներ ութ) վտանգները՝ առանց աւելի լայ
նածաւալ վերլուծման փորձի։ Հայ մամ
լոյ հաւատարիմ լնթերցողին յայտնի է՝
կարծեմ ՝ որ ահաբեկչական շարմումը
կՈկՆԱկ զձր մը ունենալու սահմանուած
է՝ կամայ թէ ակամայ։ կոչուած է մեր—
մ ելու օտարին հանդէպ
Հայ Ա փիւ-ո֊քի
ևր աւորական ո ւթիւնը քաղաքական մար
զին մէջ՝ անգուշակնլի ՝ եւ անկասկած
վտ անգաւոր ու արիւնալի ար գի ւնքն եր ով :
Այսքանը բոլորս ալ գիտենք։ Աակայն՝
կայ երկրորգ կոչում մը՝ :ղոր կ ուզեմ
ընդգծել հոս՝— ահաբեկչական շարմումի
դոյութիւնը ՝ յարատեւումն ու ընդարձա
կումը 1973—£2* է վեր ) Հայ Աւիիւռքի
ներքին կեանքի ու պայքարներու ախտա—
նըշանական (ՈՀ միայն յատկանշական)
երեւոյթներէն է՝ եւ ուրեմն ՝ այգ շարմումը «երկրաշարմ» մըն է՝ որ ունի կա
րեւոր ներքին՝ ներ — Ափիւռքային ան —
դրագար ձ : Մեզ կը ստիպէ որ ւԼերստին
մտածենք Ափիւռքի անցեալն ու ապա —
գան ։ Ն^ր դերակատար ՝ եւ ուրեմն' նոր
թատերախաղ :

X
Ա. Համաշխաբհսւյխե Պատերազմը երկր ա զնդայթե առումով պատմական <(.երկ—
ր աշարմ» մըն էր ,որուն զոհ գնաց հայ մո
զո վուրդը։ Մենք յաճախ մեզ կը մեղադըրենք 1914—/' մեր անպատրաստութեան
համար , եւ անկասկած ճխշդ է որ Վանն
ու Շապխն Գարահխսարը,
ու Կխլփկեան
մվ։ քունջ, շրջաններու հերոսամարտերը
պէտք էր որ աւելխ՛ համատարած երե —

«Ce qui m’oblige à écrire, j’imagine,
est la crainte de devenir fou.
Je subis mie aspiration ardente, dou loureuse, qui dure en moi comme un
désir inassouvi.
Ma tension ressemble, en un sens, à
une folle envie de rire, elle diffère peu
des passions dont brûlent les héros de
Sade, et pourtant, elle est proche de
celle des martyrs ou des saints...».
Ces lignes qui ouvrent un des textes
capitaux de Georges Bataille (1897-1962)
montrent bien que, chez lui, l’écriture
s’apparente à mie expérience des limites
où la transgression occupe mie place ma
jeure; mais cette idée de transgression,
loin de marquer le retour à quelque
idyllique liberté naturelle, a cette parti
cularité chez Bataille qu’elle lève l’in terdit sans le supprimer — l’érotisme ne
trouvant à s’exprimer que dans le res pect, si ce n’est dans la sacralisation, des
valeurs interdites.
Cette œuvre où s’entrelacent, selon Mi
chel Leiris, «le plus salement corporel
et le plus majestueusement cosmique, le
plus trivial et le plus paradoxalement ro
mantique», défie tous les genres et toutes
les catégories, la littérature tout autant
que la religion et la philosophie («Ce
que j’enseigne est une ivresse, non une
philosophie»).
Ancien élève de l’Ecole des Chartes,
Georges Bataille mène, sa vie durant,
une carrière de conservateur de biblio
thèque,
mais ses pôles d’intérêt
sont
multiples: ils vont des fatrasies médi cales à l’étude des monnaies, de la lec
ture des mystiques à l’érotologie, de
l’ethnologie à l’économie politique et à
la psychanalyse. Il ne s’agit guère pour
lui de quelque éclectisme gratuit, mais
plutôt d’une manière de tresser des fais
ceaux de contradictions productives. «Il
faut le système et il faut l’excès» affirme
l’auteur pour qui «le seul moyen de ra
cheter la faute d’écrire est d’anéantir ce
qui est écrit». Une incessante dialectique
anime cet esprit marginal qui, d’emblée
déçu de voir le surréalisme rejeter la
poésie dans la traditionnelle trappe aux
symboles, s’efforce très tôt de trouver un
terrain vierge sur lequel il pourra fonder
une métaphysique expérimentale. La lit
térature ne saurait, à ses yeux, qu’avoir
pour unique fonction de révéler les pos
sibilités «excessives» de la vie: «Je le
crois: seule l’épreuve suffocante, impos
sible donne à l’auteur le moyen d’at teindre la vision lointaine attendue par
un lecteur las des proches limites im -

ւոյթներ ըլլայխն , ու պխտխ ըլյայփ՚ն , եթէ հայ եկեզեցխն , հայ ջոջերն, Հ8Գ-ն
ու Ափ Հխչակեան կուսակցութեան առաջ
նորդները միասին մտածած րցայխն : Ա ակայն, խսկապէս դմուար էր վիճակը, իս
կապէ՛ս դաւադիր էր Օսմանեան Պ ետութիւնը ել (ըստ սովորականին) տեւական
հաղորդակցութիւն ու կարծիքներու փո
խանակութիւն չկար առաջնորդ շրջանակներու միջել,- ո*ւր մնաց գործսւկց ու —
թիւն ։ Ուրեմն ՝ Ազեոնի հ սկայ կորուստ
ները անխուսափելի
էխն î Պատերազմի
զօրաշարմը կը ստեղծէ ցեզասպանու —
թեան իսւէալ պայմաններ՝ ինչպէս Երկրորգ Համաշխարհայինն ալ փաստեց ՝ ու
թէեւ մենք քիչ մը աւելի քիչ զոհ պիտի
տայինք ՝ ու աւելի գոհացուրիչ թիւով
հերոսամարտեր պիտի ունենայինք ՝ ճի —
ւա զային. ծրագրի մասնակի իրականա —

( Շաթ-ը կաթգալ* Դ- Էջ )

posées par les conventions». La psycha
nalyse lui offre justement le moyen d’ap
préhender la troublante frontière où le
plaisir et le dégoût se confondent. l'Anus
solaire (1927), Histoire de l'œil (1928),
Le Bleu du ciel (1935) et Madame Ed warda (1937) sont quelques-uns des ré
cits les plus remarquables de Bataille,
où 1 écriture, provocante et spasmodique,
a cet avant-goût de la mort lié inti mement à l’activité érotique. Dans Ma
dame
Edwarda,
l’auteur
confie:
«L’homme n’est pas limité à l’organe de
la jouissance. Mais cet inavouable or gane lui enseigne son secret».
Bataille
manifeste en tout cas l’intangible volon
té de ne se faire lire qu’à partir de l’ob
scénité afin d’atteindre à cette «appro priation de la vie jusque dans la mort»
qu’est l’érotisme.
C est après avoir dirigé la revue lit
téraire Documents (1929 - 1930), que Ba
taille, qui n’a de cesse de parfaire sa
culture, s’oriente vers la philosophie, l’é
conomie et la réflexion politique.
En
1936, il fonde l’éphémère revue Acéphale
ainsi que le Collège de sociologie. Requis
par la méditation intérieure, il rêve de
trouver une nouvelle forme d’extase en
dehors de toute foi reconnue. Il tente un
moment d’associer d’autres esprits à sa
quête mais prend rapidement acte de son
échec qu’il va alors compenser par la
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transcription solitaire de son expérience
personnelle sous la forme d’une Somme
athéologique dont les trois volets (l'Ex
périence intérieure, 1943; Le Coupable,
1946; Sur Nietszche,
1945)
décrivent
l’approche d’un domaine silencieux et
paradoxal ou, sans l’ombre fabriquée
d’un Dieu quelconque, «le temps accède
à la simplicité qui le supprime», dans
une sorte de jeu angoissant qui a pour
enjeu l’impossible. Bataille, veut revivre
jusqu’au plus profond de sa chair l’ex
périence tragique de Nietszche en qui il
se refuse à voir le philosophe de la «vo
lonté de puissance», mais plutôt «le phi
losophe du ma/». L’auteur veut par là
même retrouver le sens vrai du mot «li
berté» qui n’à rien à voir avec les hypo
crites formes de contrainte mises en place
en vue d’un bien.
Si la poésie — regroupée dans le re cueil intitulé l'Archangélique — prend
le relais de l’expérience, c’est pour la
relancer avec cette fureur voluptueuse
(dont témoigne le volume Haine de la
poésie, en 1947) qui permet de rejoindre
une vérité enfouie sous les tabous de la
sexualité et de la mort. Cette vérité,
Georges Bataille la percevra sous la
forme du pouvoir de dépense, qui, tout
autant que l’érotisme,
caractérise les
mécanismes économiques (La part mau
dite, 1947) et il la questionnera inlas sablement aussi bien dans l’histoire de
l’art (Lascaux, ou la naissance de l'art,
1955 et Les larmes d'Eros, 1961) que dans
quelques œuvres littéraires (La littéra ture et le mal, 1957), avec la volonté
jamais démentie d’instituer l’outrance en
principe éthique et esthétique.
Privant de sens tout ce qui s’apparente
à un au-delà métaphysique ou moral,
Georges Bataille aura donc donné à son
œuvre une sorte de jubilation tragique
où l’homme, seul face à lui-même, se
trouve finalement confronté à son propre
anéantissement, loin des contraintes il lusoires du travail et de la peur stérile
du lendemain.

Les œuvres complètes de Georges Ba
taille sont publiés chez Gallimard.
Fonds A.R.A.M
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ՈՐՈՏՆԱՎԱՆ-P
ԱԻԱնԳՈԻԹԻԻն
ԵԻ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈԻԹԻԻն

Գրեց'

Ս.

ՃԷ^ԼԱՃՒՕՃհԵԱՆ
էազմաիարան Եկեղեցին եւ Սիւնը

ի երկրաշարժէն աոսւջ

1931-

Նուէր' Օթ- Դոհարիկ Դէորգեանին

Աիւնեաց եր կիրը , այսօրուան' ‘Լալւարադէ եւ ձէանդեզուրէ շրջաններէն կազ
մուած , Հայաստանի հիւսիս — արեւելեան
ծայր աշխարհէն նստած t իր մասնաւոր
տեղ ր ուհի Հայոց պատմուիեան եւ հայ
կական ճարտարապետութեան մէջ : Ար —
զէն' Հայոց արքունէքէն մէ£ Ս էւնեաց
էշխանները
Հայոց թազաւոր էն անմի ջապէս վերջ կու գային եւ իրենց բար ~
ձերը
թագաւորական տաճարին
նէջ
(Ailla Magna) y ուր Փաւստոս թիւզանգա
ցի կը հաչուէր 400 բարձեր հայ աւիւուական ո ւթեան , թագաւորական գահին անձ*իջական յաջորդներն էին յ
Աիւնեաց երկրէ աշխարհագրական գէրքրն էր որ իրեն կու տար իր մասնա —
լոր
բնոյթը։
Բարձրաբերձ լեռներ ո էէ
ծածկուած, ուր ՀԻշխանասար^ը կը հաս
նի 355Ճ Û’ • բարձրութեան մը՝ հատուածուած կէրճեր ով եւ անդնդախոր հեղե զալոներով, և գետակներով, ուր արեւը
հազիւ թէ մէջօրէին իր լոյսը կը հաս ցնէ
մինչեւ կիրճին եւ կամ հեղեղատին յա
տակը : Օրինակ' Գրիսի վերել գտնուող
կիրճը,
որ յատկանչօրէն'
կը կոչեն
«Մթնաձոր», եւ կամ խստաչունչ Հա —
լիձորի կիրճը : 0 իւնեաց լեռն աշիար հ ը
հատուածող այս հեղեղատներէն եւ
գետակներէն' զքքր ոտան»ը կը հոսի Տաթեւի մօտ' <հՍատանայի կամուրջ»ին տա
կէն, որոտումի նման մայուն աղմու —
կով մը, ուրկէ կու գայ իր անունը' «/?-

տեղար*. Օր մր՝ «Հարեր» այս դեղեց —
կո ւթէէն ր կվ առեւանդեն եւ կը տանէն կը
կապեն' հեղհեղատէ ամէնէն մութ ան —
կխնթ մէջ՝ ուր մէնչեւ այսօր ան կու
րոյ էր վէճակէն ւէրայ եւ ասոր համար
է որ «Աթնաձոր»ր մէ շտ թուէէ է ե. անձ
րեւոտ : Անդնդախոր Ար ոտ անէ կէրճր կր
ձեւաւորէ լեոնաբազուկ մը՝ զայն երեք
կողմէն շրջապատելով՝ այս յեռնաբազու
կը kl՛ ձեւաւորէ երեք ժ՜այռեր ՝
որոնց
մէջտեղէնր՝ ժ՜ո ղովրդական տւանգու —
թեամր
կր
կոչուէ'
ՀՇահ անգուէսոէ
մա
եւ կամ «ՀարսնաքաՀր» : Եւ աւ ան
գութէւնր կր պատմէ — «Աղուտնց ար —
լէավւ չքնաղ դուստր ր'
Շ ահանդուէւտր
Աէւնեաց է շխանէ որ դւռյն' Ամրտա է հարս
կր բերէէն : ճամրան կ՚անցնէր սաղար —
թաէւէտ ՝ մութ անտառներու մէջէն՝ ուր
արդէն տեղաւորուած' դարանակսպ մոն—
կոլ հրոսակներ կր յարձակէն էշէւանուհէէն շքախումբէն վրայ՝ գերելու համար
աննման օրէորգը։ Մէնչ էշէւանուհէէն
հետեւորդները կր ջանայէն ետ մղել հ րրոսակներր՝ ան զգալով վերահաս վր —
տանգը կր հարուածէ էր նմոյգր ՝
որ
առաջ կը վաղէ' անտառէն դուրս ՝
եւ
հասնելով Որոտանէէ վէհէն եզերքը
կր
նետ ո ւէ քառաժ՜այռէն վար *. Հրա'շք • էշ-

խանուհէ Շ ահանդուխտը եւ էր նժոյգը
ան ւխւ աս կը հա սնէն վէ^էե
րախտագէտութէւն այս հրաշրթ ՝ Շ ա —
հանգուխտ կվորոշէ այՂ՜ լեոնաբաղուկէն
վրայ հէմնել եկեղեց է մը» î
Շ ահանդուէւտէ այս եկեղեց էն
եղաւ
սկզբնական կոր էզր Արոտնավ անքէ ՝
աւելէ վեր ջ ՝ էր ամուսնոյն' Ամբատէ եւ
էր որդւռյն հսկողութեան տակ՝ այս շէնքէն շուրջ հաւաքուեցան վանական շէ —
նութէւեներ եւ մանաւանդ' Շ ահ ան դո ւխտէ եկեղեցւոյն հ ար ա ւ—ար եւելեան կողմը
կառուց ուեցաւ
բազմախորան'
գմրէ —
թաւոր եկեղեցէն : Ակղրնական եկեղե —
ցէէն առաջ դալութ մեծ վանք մը' fi—
րոտնավ անքը (1006), որ կազմեց Ա էւնեաց ճարտարապետական դպրոց էն դըլ ~
խաւոր մէկ շէնութէւնը*.
Աէւնեաց էշխանները ՝ եւ մասնաւո —
րաբար' է շվսանուհ էները ՝ Բագրատունէներու նման մեծ չէնար արն եր եղան*.
Ա էւնեաց Տէկէն' Ա* արէամ էշխանուհէն
կը կառուցանէ Ա եւանէ երկու եկեղեց է —
ները Ա • Առաքել ոց ր եւ Ա • Աս տ ո ւածածէնը ՝ ուր՝ պահ մը' Աարէամ էշխա —
ն ո ւհ էն ա պա ս տ ան եց ա ւ ՝ երբ Արաբ Աուսու ֆի հրոսակները զէնքը կը հետապբնդէէն : /> շխանուհ է Ա* արէամ եղաւ հայկ •

ճարտարապետս ւթեան ՝ Աէւնեաց դպրո ^ւ՚ն ւ- սկա կան զօր ավէդը եւ ներշնչոդյյ, •
շինել տուաւ նաեւ Ա*արտանէի շըյւջանէն Հէորադէւղէ Շ ո ղադա վանքը (877 ”

886) , զոր կոթ*ց' Ա • Պ ետրոս : Այս Չկե
գեց էէն վերակազմութէւն ը կը պարտինք
ճարտարասլետ' Ա • /[/ • Ան աց ա կանեանի՝.
Ա արէամ էշխանուհէն , 903“/'^ ց;ԼՈԼ1Ա
նեց նաեւ «վէմատա շ կոփածովք «
տածաէէս գանձէւք եւ մեծաջան վաստակոք?> էր եղբօր' Շ ասլուհ Բագրատունիք
հ ա շւոյն ՝ վան եվանէ Ա ♦ էուսաւորիչ խնական համայնքը։
Աէւնեաց Ա ոփէա էշխանուհէն՝ 1]մբատէ ևոԳաև1՚Ս[Լ kt- Շուշան է շխանուփ^
հարսը ՝ 936—՝ հնդեվան կոչուած խր
րէն վրայ կը շէեէ վանք մը*. Եսկ 1]ի^՛
եաց Շ ո ւշան էշխանուհէն' Աշոտ էշքսա^
կողուկէցը՝ կը գործակցէ էր ամուսնոյն
Տաթեւէ Առաքելսց եկեզեցէէն (Ս * ^սՒ
րոս — Ա • Պօղոս) շէնո ւթեան (825-906^
Այս քանէ մը օրէնա կները կր jtfi
ցոյց տալու համար' Ա էւնեաց էշէտնհ’
հէներու շէնարար ութէւնները (*) 5
Աէւնեաց երկրէ ա շխարհ ագր ական դիք
քր եւ կազմաւոր ումը մեծապէս ս՚դ^
է երկրէն բնակէ շներ ուն վյրայ եւ
տուած է էնքեուրոյն դրոշմ մը՝ որ

րոտան»։ Ամէն լեռնաշխարհ
ունի իր
«7/ատանայի կամուրջը։ Սուիցերիոյ ւէ էջ
ալ,
կսթարի լեռնաշխարհը
ունի իր
«Օ ատանայի կամու/»£»£,
անդնդախոր
հեղեղատի մը վրայ ձգուած : Հաւանա
բար այս անունը նե ր շնչուած ըլլայ տ Լ զւո յն
սարսռաբեր
տեսարանէն ,
աւելի
ըան' աւաեգութենէ ւ!ը։
Ս իւնեաց այս
բարձրաբերձ
լեռները
ծածկուած են սաղարթախիտ մութ ան
տառներով , երբեմն կտրատուած արդեան
գա չտ ագետ ինն եր ով , որոնր կը յառաջա
նան մինչեւ հեղեղատներու րարաւինե —
րը, որոնց բարձունրէն կը նային վարը
մթնչաղվւ մէջ թաւալող ջուրերու որո —
տալի յորձանքները Ï
Այ սպիսի կազմութիւն մը ունեցող լեռ
նաշխարհ մը, գերազանցապէս յարմար է
մոդ ո վր զա կան աւանդութեանց ծնունդին
եւ զարգանալուն : քննութիւնը
հոն դըրած է բոլոր նիլթերը, մութ անտառ —
ներ , խորախոր հովիտներ , սարսափ աղգող կիրճեր , որոտացող հեղեղատներ ,
մողովուրգին երեւակայութիւնը գրգռե —
լու եւ աւանդո ւթիւննե ր ու ծնունդ տալու
համար։ հ.Մթնաձոր»ի մասին' աւանդու
թիւնը կը պատմէ թէ, ատենին գտնուած
է չատ գեղեցիկ ւոդՀՒկ մը 'ագրատ:
Ան' այնրան գեղեցիկ էր որ' երբ կը ծիծաղէր , չորս կողմը ծաղիկներ կը բացուէին, իսկ երբ կու լար' անձրեւ կը

Ընղհանուր յատակագիծը
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յրապէս էր ազդեցո^թէւ֊նը ունեցաւ, ,„նոնց հոգեւոր մշակոյթէն ղարղացման
Հրայ եւ մասնաւորաբար' արտայայտու
եցաւ ճարտարապետական մարզէն մէչ եւ
.ախղ կերպով է ժ։սժտ բերաւ ,
հայկ .
ճարտարապետական ոճին մէջ' ինքնա ֊
տԼպ շէնարուեստ մը, որ հայկ. ոճին'
ււթնեաց դպրոցը ձեւաւորեց :
Որպէո թէ ՛քո՛ր դոg չարութիւնը չրս, J-ր' դեղեցէկը կործանելու,
բնութիւնն
ալ պակաս չմնաց,
եր կր աշարմներ ով
կպետնելու այնրան չքնաղ կառոյցներ :
Տաթեւ մԸ' Որոտնավանրը եւ դեռ շատ
ոԼրխ
յիշւսւոակարաններ
կործանեց ան
1931֊/'
աղէտալի
երկրա
շարժէն՛. Բայց, այն ինչ որ բնական ու
ղատներ է ազատած' մեզի հասած է տ լո
կալէն կանգուն, ցոյց կու տայ Աիւնեաց
ճարտարապետներու շինարուեստի բար —
ձըր վարպետութիւնը ։
1!էւնէրէ հնագոյն կառո ։ g ուածքնե ր էն ,
անհրաժեշտ է յի շել' «թանահատ-ֆի միա
նալ, կամարածածկ սրահը ել Հէքիծեռ —
նավանքֆի եռանաւ սլացիլիրան , որոնք
ք.. — &• դարերէն են՛.
Սէւնեաց ճարտարապետութեան գըլ —
խաւ որ յատկանիշն է , ինչպէս առհասա
րակ հայկ, ոճին' կեդրոնագմբէթ ձեւի
վւնութխններ յ ուր կաթ ուլիկէն
հաս —
տատուած է քառախորան ել կամ եռա
խորան շինուածքի մը կեդրո նին :
Այս
տեսակէտէն'
Ա իւնեաց
շինու ածաձեւը
կը ներկայանայ ճառտւլայթ՜ոզ եւ
կամ
կեդրոնաւոր ուած յատակագծի դրութեան

ր-

շինուածքներու կարգը {plan rayonnant,
ուր' դմբէթը եւ կամ կախղիկէն' ամբողջ էէ^^ը ծածկելու երեԼոյթը կու. տայ։ Արւ տեսակի շինու —
թիւններու ն շանաւոր օրինակն է' Վա ֊
ղարշապատի Ա • Հռիփս էմէն, Լ.. դ արէ ն :
Uիւնեաց
ճարտարապետներ ր դ
իրենց
առաչին քս,յթրը առին ընդօրինակելով
b» — կ՛ դարերու հ առաւելապէս պարզ
կառո ւր ո ւմն երը դ միանալդ կամարածածկ
եկեղեցիներ ել խաչաձեւդ գողտրիկ համադր ութի ւնն եր յ Աակայն դ
արդէն թ»
դարու խրձերը , սիւնեցի վ ար սլե տն եր
սկսաե համ արձա կ
ձեւափո խութ իւննե ր
մտցնել հին հ ամադր ո ւթի ւնն եր ո ւ վ/*այ հ
/.րենց դարաշրջանի պահանջներուն եւ
շինարարական կարելիութիւնն եր ուն հա
մաձայն :
Սիւնեաց ճարտարապետական դպրո —

plan centré) ,

յը, իր պարզ ու յստակ ճարտարապե —
տական ձեւերովը դ
դեղար ո ւես տ ա կան
ինրնատիպ տրամաբանութեամբը եւ քարաչէն կառուցումի խնամուած մշակու —
թեամբը՝ ինքնուրոյն չինար ո ւես տ մը կը
Չկայացնէ , հ տյկ ♦ ճարտարասլետու —
թեան ընդհանուր ոճէն ներս :
Արոտնա վանքը կը գտնուի Սիս եան շըրէւնէ 'Լազոլդի գիւղէն ոչ հեռու, Որո-

Սիւնեաց ճարտարապետութեան դպրոցի յատկանշական նմոյշներ'

Եռախորան եւ Քառախորան գմթեթսւծսւծկ :

մհ դճտի անդնդախոր կիրճերովը շըր—
Չպատուած լեոնաբազուկին վրայ, ուրW. ըստ աւանդութեան' վար նետուե !“•՛ էահանդուխտ իշխանուհին, իր նըԿէթ հետ,
հնական համայնքին շինութիւնները'
Ը ՛մատքէն արեւելք' երկարող դիծի մը
հետելին, Որ„լն հիւսի,, _ արեւելեան
է՚ւքթ է կառոլցուած'
Շահանդուխտի
Շարակապ եկեղեցին, որուն հարաւ K

», 5

էն

4C գտնուէր' եռախո^Ղէէժէ՚մ t իր կաթողիկէովը, ըստ'
3 ^ն"^ձելին: Այս ևռախո -

ւէ՚դեցէին արեւմտեան կողմը
կր
"•֊էր գաւիթի սիլնասրահը : Եոախո•հԿՏէՀ*

կ-նԳուն էը

/ "ետկւսնը եւ կործ ան եg ա ւ
"Հ ^րէն տեղի ունեցած երկրաշաբ -

Լ,

“1"ն

մ

\

•քէթ. եդածին նման

•^եՀն
ՀՀԻ ե'ւե^էէ^ ՚էւ(ս,պէօ ե
ԱյԱ “եւնԸ մօտաւո փոքր էո° Ը' 0 րա1'ձ1’ութեամբ՝ աւելի
հ՚Շ Ւթեւ^'
15
է
‘"եվևաս' Լ Հ
երկրաշարժ՜էն
Կ համար „Ղ"1՛Հ ‘ւԸՈլնայ ՚ թերեւս ա՜
H է, նոճ մ,
թ Ւ
հ"՚ւ՚յ“Ա՛ծը

կսամՈրա\. Իդխցիին յատակ,ս -

ներտն համաձա՚լ
“"քաչա վ""թիւն էԸ՚՚՚֊թիւն
3 '՝
1'"և
որմն ա դր ա կան
& երեսնե ԱէԱ'Ա1երՈւ -բաս,քին եւ ներK "•■", ս1"1" ^^-"-ո՚֊թիմեը ցոյց
“'‘H ես,ևՀևրՈւ
երեսները
րս,ս"""ած

Լ"Լ նսէատ-կ"վ

պատ -

մԸ՝ Արդէն Ո^ղլ},1'բէ,ն տաեՈւԱ> ~
՝ ^ե։էէ եւ նոյնիսկ որ-

մանկարներու հետքեր մնացած են , ի^Լ
որ մեր ենթադրութիւնը կը հաստատէ ։
Ա՝ ասնաւորաբար՝ հիւսիսային խորանին
որմերը կապոյտ երկնագոյն ՝ մանիշակա
գոյն աստզերուԼ շրջապատուած հրեշտակ
մը պէտք է ներկայացնէինք հոն մնա —
ցորդներէն դատեշուէ :
tt/ս եկեղեցին ուեի, արեւմտեան կող—
մը
մէկ դուռ մը, որուն առաջքը կայ
սիւնազարդ գաւիթը է որ' աւելի վ երջի
շինութիւն մըե է , ըստ շինո ւածաձեւին :
Շ ահ անդուիստի եկեղեցին , միւսի,որան
ել կամարածածկ, ունի։ մօտաւորապէս
10 մ .ի երկարութ՜իւն մը' ներսէն .հաշ
ուած եւ 5 մ .ի լայնք մը'.
Հիւսիսային
կողմէն, եկեղեցիին պատը ամրաց ուած
է կրկնապատով մը, որ' վանական հա
մայնքին պաշտպանուիժեան մաս կը կազ
մէ եւ ոչ մէկ բացուածք կամ լուսս։ —
մուտ ունի :
թ . եւ մանաւանդ' (ի. դարերը ընդ —
հանուր կերպովի եզակի տեղ մը կը գըբաւեն Հայոց Պատմութեան մէջ՝.
'ք֊տղաքական դետնի վրայ , հայկ ■ թա
գաւորութեան վերականգնումն էր , դե —
ղարուեստի եւ մասնաւորաբար' ճարտա
րապետութեան գետնի վրտյ'
իսկական
վերածնունդ մը, որ անշուշտ, հետեւանք
էր քաղաքական բարելաւուած վիճակին :
Սայց, այս վերածնունդը միմիայն Հա
յաստանի Հայոց մէջ չէ որ կ' արտայայ
տուի : Հապա' նաեւ Բիւզանդիոնի մէջ
ա՛լ՝ սա Հայ — Հոռոմներու, մօտ ալ կ'ար
տայայտուի î Այս Հայերը, որոնց Արե լելեան Հայերը «Հայ - Հոռոմ» ածա-

կանը տուած էին 5 կը գրաւեն , թ . —
♦
դար յ fiիւզանդիո նի մէջ' գրեթէ բոլոր
բարձրագոյն դիրքեր ը կայսրութեան կա
ռավարութեան մէջ։ Արօնական զինուո
րականդ քաղաքական եւ մշակոյթի մար
զերուն մէջ} պատասխանելով Հայաստա
նի վերածնունդին ։ Հռոմի հետ կրօնա —
կան խղումըդ Փոտ' հայ պատրիարքին
օրովդ համալսարանին
վերաբացումը
Ա1 ալեաւն այ պալատին մէջ' Կեսար Վարդ
Ա' ամի կոն եանի դ Աովհաննէս 'fiL-րականա—
դէտի եւ Լեւոն Փիլիսոփայի
ձեռքովդ
Վասիլ Ա * Արշակունիի կայսր րցա/ր եւ
հայկ» ճարտարապետական ոճին' րիլ “
զանգա կան ճարտարապետութեան
ձէջ
փառապանծ մուտքը հսկայ նշանա կու —
թիւն ունեց ող իր ո ղո ւթի ւնն եր են ։
Հայաստանի մէջդ այդ թ» եւ ժ . դա
րերուն դ
ճարտարապետութեան յա^ո՚Լ
զարդացումըդ բնական է' ազդուեցաւ հոն
տիրող աւատապետ ական կարդերու զա
նազանո ւթիւններէն : ինչ որ աւելի հը —
մայք եւ զանազանութիւն մը մտցնելու
պատճառ եղաւ :
Աիւնիքդ լեռնային դմո ւար ամատչելի

^[՚քի իլրտյատուկ է եւ քարի ամէն տե
սակը օգտագործեցին յատկապէս շինա —
րարական այն մասերուն վրայ դ ուր' առաւել
կը
համապատասխան են
իրենց
կազմութեան յատկութիւններուն ։ fiայg դ
սա չնշանակեց թէ տուֆի դործածու —
թիւնը րոլոբովին մէկ կողմ ձգեցին դ այԼ
ընդհակառակն դ այն ցանցառ վայրերու
մէչ, ուր կային տուֆ — քարի հանքեր դ
զանոնք գործածեցին շատ ճարտար կերպով'.
Աիւնեաց ճարտարապետական դպրոցին
միւս յատկութիւնն ալ սա1 է դ որ յատակագծային լուծումներու մեծ բազմազա
նութիւնն ունի : նշանակելի է'
ճ"/*"
կեդրոնական մոյթերով տիպի յատակա
գիծերու վեր ամշտկումները»
դարձեալդ
Աի ւնեgիք էին որ դ տաճարներու տանիք
ները կղմինտրներով ծածկելու տեղ քարէ սալերով ծածկեցին :
կարերու հոլովումով' Աիւնեցի ճար —
տարապետները
աստիճանաբար իրենց
տ^րՍԼ Ղ!1չ&3 ա*հ ^այ արուեստի միասնա
կան ոճական ուզղութեան :

Ս- ՃԷՀԱՀԻՐՃԻԵԱՆ

rl I՛I՛ւԼ-ԼԼ նուազ ենթակայ եղաւ հայկբարձրավանդակի քաղաքա կան եւ ռազ —
մական ի ր ադարձո ւթեանg , [նչ ո ր' իրեն
տուալ շինարարական խաղաղ զարդացո ւմ մը :
Սիւնիքի մէջ դրար ձր որ ա կ տուֆի քար utհանքեր չգտնուելուն դԱի ւնեg ի ճարտարա
պետներ ստիպուած մշակեցին պազալտի
օգտագործման շինարարական դեզար —
ուեստ մը (թ-Էքնիք) տուֆի տեղդոր Ա իւPոJL

( ճարտարագէտ )
Նոյեմթհր, 1980 - ժրսհւ.

(*)

Հայկբութ ։

ճէվա հէրճիեան.- «Հայուհին'
ճարտարապհտութ-հան
աււաջ»,
Ամսագիր, թի՛- 8յ 1974 Պէյ-

Ս-

Fonds A.R.A.M

« e

ա ռ ա ջ

որոնցմէ մին կը գրէ սր Բանակէ երի
տասաբգները, թաքստոցներու մէջ իրենց
անցուցած կէս - անօթի օրերուն, կամ

ԱՆ-ՐԱՆ ՉԱՆԱԼՈԻ ՀԱՄԱՐ
(Շար. Ա. էջէս)
ցումը անխուսափելի էր , տուեալ պատմական
վիճակին մէջ։
Ա ակայն ք եթէ ց եղա ս պան ո ւթվ ւնը ան
խուսափելի էր , անոր հանդէպ մեր ուներած հակազդեր ութիւնը այդպէս չէրD լներ անք երկու զպատասխան» ՝ այդ
քստմնելի արարքին : Առաջինը' Հայաս —
տանի Հանրապետութ՜իւնն ու Ա ւվլսըն ե ան
սահմաններն էին
միակ զգոհացուցվչ»
պատասխանը , որ
կարելվ էր տալ Եզեռ նին : «1Լրէժ»ը , ուրիշ որեւէ իմաս —
աով՝ անընդունելի է* Ազդի մը եւ մը —
շակոյթի մը բնաջնջումը սպանդի ե թխի
հարր շէ նման արիւնահոսութիւն' ոսոխի
արիւնը շէ որ կը պահանջէ գլխսււորաբար՝ այլ ամրակառոյց վերահաստատու
մը ճի՛շդ այն ազդային միաւորին՝ որուն
բն ս»ջնջման լծուած էր թշնամին :
1918—1920 տրուած պատասխանը ,
ՈՎ՚Լսընեան սահմաններով օժ՜տուած Հա
յաստանի
Հանրապետութիւնը ՝
պիտի
ւվակէր Հայկ - Հարցը՝ եթէ կարենար տե
ւել։ Պիտի խնկարկուէր մեր նահատակ
ներուն յվշատակը՝ ու հայ Պետութիւնը
պիտի հետապնդէր դատական ատեաննե
րու գութը՝— այն դութը որ 1919—/'^
արդէն Պոլսոյ մէջ պատմեց օսմանեան
Պետութեան պաշտօնեաներէն ոմանք 1 եւ
որ պիտի պատմէր ուրիշներ , թագակից
ներու ընդհանուր եւ օրինապահ հսկոզութեամր :
1920-£ծ 1923 պատահող դէպքերը , Ո1
մանաւանդ Լօզանվ դագաղիրը՝ վերստին
աղաղակող հարցումի
մը վերածեցին
Հայկ- Հա[,^1Լ* ք,ս,!ւ1,ն ուրիւն ոտ թզթա —
ե՜ըրարը •
Անշուշտ } Աո վետ- Հայաստանը թէ՛ n—
րոշ չափով կը պատասխանէ հին հար —
ցումներուն ՝ թէ՛ ալ ժ առանգորդն է ու
րիշ հարցերու։ Աակայն , քաղաքական
ներկայ իրավիճակի բերումով՝ ան շ վ
կրնար ստանձնել իրեն
սահմանուած
պարտա կանո ւթիւնը : էքւ ուրեմն ՝
ահա
Ա փվւռքը՝ որ զուտ իրեն յատուկ՝ դոյատեւման զանազան հարց ականն եր ու կող —
քին' 1940—էն ի վեր ակամայ մա ռան դած
է հարցեր ՝ որոնք արդար աշխարհի մը

ներ եւ իրաւունքներ ՝ ինշսլէս նաեւ յա
նուն անոնց խօսոգեր ու դործոզներ ։
Կը հաստատեմ ՝ որ այդ իրաւունքներուն
եւ հարցերուն պատասխանատուները ան
տեսած են զանոնք ։
Շվտա^կ է այս ամփոփումը։ Մէկ մէթբերումով փ որ ձեմ հ աստատել ցարդ դը՜
րածս ։
Հայաստանի Ազա տադրո ւթեան
Հայ Գաղտնի fi անա ևՒ (ՀԱՀԳԲ, այսու հետեւ Հ91/*) պաշտօնաթերթ զՀայաս —
տան» (թիւ- 3-4, 1981), իր մէկ յօդ —
ո ւածո •Լ կը հ ասաատէ

« Լիթանանի տագնապէն տարիներ աոաջ , երր ժողովուրդը մէկ մտածում ու
նէր' շահ ու վայելք, դրամ ու շոայլուր֊իւն, Սփիւոքի մէջ կը պարտէին պա
տանիներ, որոնք ոչ մէկ թանով չէին ու
րախանար , ոչ մէկ թանով չէին գոհա _
նար, քանզի իրենց մտածումները Հայ
րենիքին շուրջ կը դաոնային' Վանին,
Արարատին ու Արաքսին շուրջ : Անոնք,
տակաւին պատանի, արգէն հասկցած
էին, որ Սփիւռքը Հայու մը համար հայ
րենիք չի կրնար ըլլալ : Տեսած ու ըմթըոնած էին որ կուսակցութիւ ննեթը մ՛ի
այն կը խօսին ու կը գրեն, կը խօսին ու
վինին, իսկ գործ չկայ ու չկայ» «■£ 40) :
Կարելի է բո ղո քել ՝ որ սխալ ու անար
դար է այս հաստատումը- սակայն ՝ եթէ
անարդարութիւն մը կայ հոս ՝ փոքր է :
1923-էն 1965, < այերէն խօսող հայ ճառախօսներ հայախօս բազմո ւթիւններ ու
պատմեցին մեր ժ՛ողովուրդին ցաւերը։
Ա‘-րիշ ոչի "է 5 Ե " բանին (խօսքին ու դըր ո ւթեան} շատ աւե/ի մեծ կարեւորու —
թիւն կը յատկացնեմ ՝ քան
՝ սա
կայն ՝ ստիպուած եմ ընղունիլ՝ որ նոյնի՚սկ բանական մարզին մէջ ազդու շեղան մեր կտզմակերպութիւնները։ Օրի
նակ մը։ Մէկ կողմէն գանգատեցան որ
էքզեոնը աշվսարհ ին ներկայացնել դժ՜ուար
է ՝ քանի որ յ ո ւս ան կարն եբ ու փաստաթուղթերը քիչ են, Տէյը - էլ - Ջ°րՒ
ֆիլմեր չկան ՝ ինշպէ ս կան'
օրին ա կ յ
Պ իւ-խը^վալտի եւ Աուշվիցվ ֆվէմեր ։ Շի
տակ է։ Աակայն ինշո^ւ շկազմակերպուեցաւ վեր ապր ողներ ու յուշերը արձանա —
դըրելու եւ ձայնագրելու գիտական փորձ
մը։ Մենք իբր թէ երկար պատմութիւն
ունեցող ու պատմութիւնը յարգող ժ՜ո —
զով ուրդ ենք։, Աակայն ՝ ահա զուտ բանի
մարզին մէջ ին կող անվն ա ս ու օգտակար
աշխատանք՝ զոր ո՛շ ոք ստանձնեց ՝ 1970—
ական թուականներ էն առաջ ։
Իրտրու պատմել մեր ցաւերը՝ էու՜[՚^_
աշխատանք շէր ։ ՄԱԿ—ի մօտ տարուած
ճիգերը անիմաստ չէին ՝ սակայն դատա
պարտուած էին ասլար գիւն մնալու :
իսկ եթէ Ցեղասպանութեան հրատապ
հարցին մէջ դատապարտուած էին ան —
սլըտուզ մնալու մեր կազմակերպութիւններու ջանքեր ը ՝ ալ ոՀւր մնաց հողի հար

մէջ էրը պէտէ }ըսս,յէ"լ՛ • Ւը ւոկար կաղմակերպութիւններուն բեռը ըլլալու տեղ,
Հտյ Պետութեա՛ն մը բեռը պիտի ԸԱ“'~
յին է Սակայն, ամէն Հայ գիտէ՝ թէ ար
դարութիւնն ու մենք նոյն ատեանները
շենք յաճախեր :
1920—էն 1923 յ Հ6Գ—ն եղաւ սփիւռքեան
միակ կազմակերպութիւնը՝ որ ստանձ —
նեց էք rլևոն եան հարցումին պատասխա —
նելու պատասխանատուութիւնը
թէհթւր եան ՝ Շիրակեան եւ ուրիշներ պատաս
խանող առաքին յօդուածին առաջին մի
քանի տողերը գրեցին ։ Էքւ այդչափ ։
Կը թուի թէ ՝ 1920-w^îr ու 1930-ական ցը՝ ո I՛ համաշխարհային դատական կամ
ուրիշ որեւէ ատեանի առջեւ գոյութիւն
թուականներուն ու[*վչ խարխափումներ
ալ եզան : Պտտասխանը շարունակելու ՝
չունի : վերջապէս' ինշսլէս ս
պահանջել
էմուրքին հետ խօսքով ու գործով Հայկ հող մը։ Կարելի է՝ եթէ
անոր վրայ
Հարցին մասին զխօսակցելու» ծրագիր — /լապրի ժ՜ողովուրդ մը՝— բայց մենք հոն
ներ առաջարկուեցան : թէ վ^եշ կ? ո ւզկին թէ- շունինք այլեւս ։ Կարելի է պահան
Շահան '(յ աթ ալի կամ Մ արտ կոցականնե- ջել զայն' եթէ պահանջատէր Պետութիւն
րը , անկեղծօրէն չեմ գիտեր : Մ եր պատ
մը սահմանակից է ՝— ինշսլէս ՝ օրինակ՝
մութիւնը մե՛նը իսկ այնքա՜ն գրաքըն — Ց)րան սան կը պահանջէր Ալզասն ու Լոնութեան ու զեղծումի ենթարկած ենք, ո.էնը ։
որ գժուար է գիտնալ թէ որքա՞ն ճշմար
Ասոնցմէ դուրս թնչ ձեւեր կան ու կա
տութիւն կայ նման անձերու եւ շար — յին' Հայկ- Հարցը հետապնդելու։ Կար
ժումներու մասին ըսուածին մէջ՛. Ամէն բառը ՝ որ ո ւն ւլբա — սփռումն ու ձայնասըփռումը կը պահանջէ գիտական պատ
պարագայի , գիտենք որ 1923—էն 1973 յ
պատմութեան «հարցում — պատասխաներ րաստութիւն ունեցող մտաւորական խօս
շարունակելու մեր բոլոր փորձերը ա — նակներ ՝ կազմակերպութիւն եւ դրամ ։
սլար գիւն էին : Փոշոտած թղթածրարներ
Չգոյացուցինք, թէեւ կրնայինք.
կա՛ր
հում նիւթը՝ Հ_կար առաջնորդ տարրը։
արտադրեցին • ուրիշ ոշի՚նշ :
կարելի է, նոյնիսկ արդար է ըսել, որ
Այս հարցին մէջ, պէտք է ըսել, ՀԳԲ-ը
անգործ չէին մեր կազմակերպութիւն — անարդար է ՝ ՀԱՂ՝—ի հասցէին ուղղած իր
ները։ Ս՛օտէն ծանօթ եմ Հայ Օգնութեան
մեղա դր անքն եր ո վ։ Կր մեղադրէ ՀԱԳ֊ը ,
որ չիր ա կան աց ո ւց կարելին ՝— սակայն ՝
Մի ութեան (Կտպոյտ քքքաչ} տարած հըսկայ ճիգին՝ որ բազմահազար որբեր փըր- աԺԳ Հայ ՄԻԱՑԵԱԼ ժ՜ողովուրդի մը եւ
առախորդ տարրի մը կարելին էր ՝ եւ ո շ
կեց անապատէն : Կփտեմ որ ք^արեդոբծա
կանն ալ կարեւոր աշխատանք տարաւ ։
ՀՑխ-ին։ Զմոոնանք՝ որ հտյ ժ՜ողովուր
դը աւանդաբար իր եկեղեցիներուն եւ
Անկարելի է արհամարհել կամ անգիտա
նալ այղ դոհողութիւնները ՝ սակայն ՝ մի
Իարեդոբծականին տուած է իր զազդաաժ՜ամանակ պէտք է շեշտել որ փրկուող՝
յՒն» կ ամ «Հանրային» եկամուտին 95 առ
հարիւրը։ Նաեւ՝ ներկայիս ՝ իր դպրոցբարգաւաճող ՝ քաղքենիացող ժ՜ողովուրդի
մը ստեղծումը՝ Ափիւռքի մէջ՝ անձեր կը ներուն։ Աակայն՝ տյս գումարներ ը հա
կակշռի տակ գտնուող դումարն եր եղած
փրկէ՝ գուցէ նոյնիսկ էթնիքական հա 1_աքակա0ոՆթ-1րան մը փրկութեան կարե
են միշտ՝ ու անոնց տէրերը հտյ կղե
լիութիւնը կը ստեղծէ ՝ սակայն ԱԶԳԻ ժ'ը
րականութիւնը՝ հայ ջ՛եջերը ) հայ >tLunLվերակենդանացումը շէ (հակառակ ազ — ցիչներն ու թաղականները՝ մտահոգ էին
գապահ պանման հոլովումին ) : Ը ս տ
րչիը>Ըով ու- տպրուստով։ (Կ*ոնէ
ահաբեկչական
կազմակերպս լթիւննե —
մտահոգս ւթիւնը հաս կնալի պէտք է րյրուն՝ ազդ մը ունի հարցեր՝ հարցում — դտյ նոյնիսկ ՀրՑ—ի երիտասարդներուն ՝
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ծոմ կը պահէին, կամ, խաշուած ու֊
տապկուած հաւկիթով 1լ ապրէին, քանի
որ այգ աւեան սնունդ է, արդի աշխար
հին մէջ (էջ 40, Նոյն) ։ 1930-/4,, սիրե
լի բարեկամներ, նոր Գիւ ղի՛ կամ նա հարի մէջ ձուածեղ ուտելը պերճանք մը
պիտի ըլլար հայ վարեապետին ^անար .
ինշ որ է : Հարցը սա է որ ՀԳԲ-ը կը
մեղադրէ հայ քաղաքական կազմակեր պութիւնները, նոյնիսկ բանի ու դրամի
գործածութեան մարզէն մէջ անպատաս
խանատու ընթացքի մը որդեգրումով՛.
Փոքր ճշմարտութիւն մը կայ նման մե
ղադրանքի մէջ, սակայն, կայ նաեւ ilըտահոգիչ փաստը ՀԳԲ-ի որոշ անիրատեսութեան : Հիմնական է հասէլեալ, ինչ
պէս իր մորթով ու սպիներով ստիպուեցաւ սորւվիլ ՀՅԳ-ն, 1890-^ե ասդին, որ
հայ ւեողովուրդը ու մանաւանդ անոր ու
նեւոր եւ առապարդ տարրերուն մեծա —
մասն ո ւթիւնը այնքա՜ն ապաքազաքակա նացած քա զքենի ո ւթի ւն ն րխ է , fl I 1՚1
ԳՐԱՄԻՆ ՀՍԿԱՅ ՄԵՄԱՄԱՍՆՈՒթԻՒՆԸ
ԿԸ ՄԵՐՓԷ ՅԱՏԿԱՑՆԵԼ ԲԱԿ.ԱԲԱԿԱՆ
ԼՈՒՐՋ ԲՆՈՅԹ ՈՒՆԵՑՈԳ ԳՈՐԾԻ, "՜լր
մնաց յ եզւսփ nխո ւթ եան եւ կտժ • • - աԿւսբեկշութետն : (Նոյնիսկ' իր դրամը կը
ւլլանայ ոչ - լուրջ «քաղաքական» աշխատա նքին : ՌԱԿ-ը Ցարեդոբծականվն ունե
ցած գումարը շունվ) :
Այլ խօսքով ՝ կր1լևեմ ՝ բանվ ու քարողչական — քաղաքական մարզվ ժէջ մեր
կս ւս ա կց ո ւթ վ ւնն երու
անդործո ւթվւնը
գոնէ մասամբ պէտք է վերադրել ունեւոր
տարրվ ահռելվ քաղքենվացման ՝ որ հ թ h
և՚ւՒլոյքւ է (քլԲ. Ա^Ս1՛ Ան/փ մէջ (ՒԱ* դա
լա ւն ՝ կը շար ո ւն ա կո ւվ Պոլվս ու Թվֆլիս ու կը կատ ար ելադործուվ Կ*ահ վրէ ՝
1906 — 1908 թուականներուն} : fiwjg եւ
այնպէս ՝ եթէ բո լո րովվն արդար շէ Հ^'Ցվ
մեզադրանքը ՝ այս մարզվն մէջ ՝ բոլո —
բսվվն անարդար ալ ւէԱնցնվ՚նք ղվնեալ դործվն ՝ որ նո յնպէս
կտրելվ շէ վրականացնել առանց դրամվ :
ՀՂ*քՀ—վ զանազան յայտաբարութվւն —
ներն ու դրութվւնները կը խօսվն վքրվմ՜եան Հայրվ1էվ հերվսայվ ու երկաթվ շե
րեփվ մասվն։ Մվաժ՜ամանակ՝ կը մեղադըրեն ՀԱՏվ-ն եւ ուրվշ կազմւսկերսլու —
թվւններ — եթէ այս մարզվն մէջ հ,ուրվշ»
բառը վմաստ ունվ — որ զվնեալ պայքար
շէ հ ետ ա պնդած ։
Հոս ալ որոշ մվամտութվւն մը կայ՝

եակի տնտեսազաե Հել անոր

զ„պազ

մշակութային ու դասակարգային} <
կայ փոփոխութէւնները , „ր„նք Ափխ
կերպարանափոխեցին ,- ահա անո՚նլ,
որ ներկայ ահաբեկչական շարժումի ւ
ր ելէ ո ւթի ւնը ստեղծեցին :
Սխալ չհասկցուիմ : Ըսածս այն չէ
շնորհիւ ՀՅԳ-ին եւ գուցէ միլս
քւսկւսն կազմս,կերպութիւևներուն ոէքէլ
նաց սգէ մը, ոբ վերստին մարմին ղ.
տաւ այսօր , ՀԳԲ-ի մէջ : Ոգին' կր
նէ։ բայց նոյնը չէ։ Պատմութիւնդ
կրկնութիւներ չարտօնէր , իսկ երբ
տօնէ , ինչպէս Մ արքս դրած է

Լքյիի

ՆԱՓՈԼԷՈՆԻ 18-ԲՉ֊ ՊՐԻՒՄԷՐ
մէջ, « առաջէն դէպքը ողբերգուէ
կ'ըլւայ՝ 1՚սկ կրկն՚“թէւնը խևղկասոս.
կութիւն » : Բայց , ՀՅԳ-ի 1890 զործունէութիւնը
զուտ ողբերգուիլ
մ՝ը ըլլաէէ շաՀտ հեռու էր ՝ ոլ
ներԼլան ալ խեղկատակութիւն չէ .
Ըսածս սա է ,- ՀԳԲ-ը պէտք չէ իյնԱ)
ինքզինքը շնորհաւորելու ել ՀՅԳ-ն կաէ
ուրիշ կազմ ակերսլութիւններ ը շատ այ.
սլան ելու ծուղակին մէջ՛. Այգ կազմակեր
պութիւնները լրի՛- յանձնառոլ խնայի
իրենց յեղափոխական կոչումին, ել վէ.
րածուեցան
աղդային, — քաղքենիական
կազմա Լլեր պո ւթիւնն եր ո լ ,— բայց ել այն
պէս, կայուն պահեցին գազափար ապար
մօտեցում i! ը , որ սպասեց նոր տնտեսա.
էլան սլայմաններ ու , բարգաւաճ Սփիւռ .
քի , ուսանող — մտաւորական նոր խլէրաւ որումի մը։
կանոնք պատմութիՍւլ
ստեղծեց ,— ոչ Հայս, թիւնը, ոչ ալ, injնիսկ, ՀԳԲ-ը ։
Ցաւալվ է ՝ ուրեմն որ յ ե զսով ովական
անցեալ
ունեցող կազմակեր պո ւթէւնչ
կ' անտեսէ ՀԳԲ-ն, ոբ վր կարղվն կը Հաւատայ թէ վ՚նրև է յեղափոխական ապա
ղան : Եթէ
վրավվճակը
քննենք՝ կը տեսնենք որ մէկ չատ կարե
ւոր կէտվ մէջ {թիւ֊ վրաւունք ունվ
Երբ չունվս քաղաքական առաջնորդ տարրվ մվութվւն* երբ շունվս Ափվւռըա^աե
ժ՜ոզովուրդվ ան ա ես ա կան ուժ՜վ զօրա շարժ՜այլեւս շունվս զվնուորականյեղափոխական մէկ ընդհ անուր բանակ՛
երբ հազվւ կը հաճվն քու ներկայանա՛ցվչներուդ կէս ժ՜ամ ւորամադրել համաչ
խարհայվն ատեաններու առջեւ՝ ուղուր
րվոյ դեսպանվն 45 վայրկեան յատկամ
նելէ ետք կը մերժ՜են որ Հայկ* Ց^ղաս՛
պանո ւթվ ւն տ եզվ ունեցաւ • երր ա՛յս {
վր ա կան ո ւթվ ւնը ՝ թնշպէս կարնլվ կ խ0՜
սվլ Հայ էվաւով ու Հարցվ մասվն։ 0 {

կարեւոր
ճշմարտութեան մը ^Լո1Լքթ1 ՝
հ1րվմեան Հայրվկվ պերճախօսութեամբ
դվնովցած ՝ չմոռնանք որ մվջազգայվն
կեանքվ մէջ զէնքը մվակ ուժ՜ը չէ։ Ատրդվկ ու Պետութվւններ ուշադվր են անոնց ՝ որոնք ՀՀտալվք» ունվն նախ
7՜ճ“
րամ՝ հում նվւթ ՝ տնտեսական ապրանք։
Այսօր տնտեսական ուժ՜ը նոյնքա՛ն հիմ
նական ազդակ մըն է քաղաքական կեան
քի մէջ, որքան զինուորականը։ ՀԳԲ—ը
ծանօթ է այս իբականութեան , ու կը
խօսի տնտ ես ա կան աշխարհակալութեան
դէմ տարուելիք պայքարի մասին, բայց
ցարդ իր մօտեցումը կ'անտեսէ զայն։
Թուրք դեսպան ս պանն ելը Թուրքիոյ տըն-

1ւը հարցնէ ՝ ոՌվ կը պատասխանէ։
Ի գին աշխատանքվ ՝
ազատութեան
զրկումվ՝ ձեռքերու եւ աչքի լոյ՛է՛ էւ

տեսութեան դէմ պայքարիլ չէ։ Իսկ այդ
երկուքէ՛ն ալ աւելէ դմուար պիտի ըլլայ
զօրաշարմի ենթարկել Սփիւռքի տնտե սական միջոցները, ի խնդիր քազաքա կան բնոյթ ունեցող լուրջ, երկարատեւ
ու կազմակերպ
պայքարի։
Եթէ
այս
դմ՚ուարութիւնները չէ զգացած ՀԳԲ—ը,
երանելի՜ է : Բայց վստահ եմ որ զգա
ցած է, եւ ուրեմն հպարտ է, որ հակա
ռակ միջոցներու պակասին, իր պայքարը
կը շարունակէ : Այգ հպարտս,թիւնը
րոշ չափով կ՚ըմբոնեմ. կ՛ըմբռնեմ նաեւ
բողոքը թէ նոյնիսկ սահմանափակ տըն
տես ական միջոցներով կատարուելիք զին
ուորական
պայքարը
չկատարուեցաւ
անցեալէն։ Սակայն կը մեղադրեմ Մարք
սս, կան տեսութիլններ պաշտպանող Հայ
Գաղտնի Բանակը, որովհետեւ չի տեսներ
նոյնի՚նքն այդ տեսութեան թելադրած
եղրակաց ո ւթիւնները ;
Ըստ Մարքսական տեսութեան , մեծ

խօսվր առ այժ՜մ ։
Միջոցին, մինչ ՛Սփիւռքի Հտյութէհ

քաղաքական շարժ՛ումներ անկարելի է
ստեղծել, առանց տնտեսական, արտա դըրամիջոցային ու դասակարգային են
թահողէ,։ Հոս _ հոն, գրեթէ անձնական
բնոյթ ունեցող ահաբեկչ„լթիլն ,
այո՛,
կտրելէ էր 1923-£ե 1973, դուցէ կարևւո՛ր
էր նման խորհրդանշական միջամտոլ թիւն' մեր կրաւորական պատմութենէն

ի դին կեանքի, 1973-£ե է վեր
հարեկվչները
եկան հաստատելու՝ nf
յուսահատներ ուն կը մնայ զվնեալ
քարվ հարց — պատասխանը՝ աս-ու-[յ"
մԸ

տական կազմակերպութվւններու սժփո
սափելվ հակահարուածներու մասթ լ

մտավախ կը սպասէ այդ հակահաըուԱ1
ծվն ՝ մէկ րան յստակ է ,— Հ9*/**ք

^հայկ» ահաբեկչութվւնը ունեցաւ֊ ներ
Ափվւռքեան կարեւոր անդրադարձ։
գըձևց Ափվւռքե ՝ վր կազմակերպով^
ներու, այսինքն' ՄԵՐ ան-տես-ո^
ու զանազան ան—բան—ութիւնները,
տեսութեան , խօսքի ու բանիլ —
պակասը։ Աակայն վերջակէտը տնկաԸ
է հոն զն ել : 'Իննադատո ւթվլն 11,11
վնքնաթմեադատութեան ՝ խո{քնէվ ’
4/1 վտանգէ ամէն կազժ'ա կերպովդ
դազափարաբանութվւն եւ տես ուր Լ՝
Կը մնայ ան-բան չմնալու֊ ս^վպ Լ
կան ո ւթվ ւնը ։ Ա փվւռքեան սլատա^թ1^
տու մամուլը Հ^հՑ—ա կան քտրողխ՚րւ
ընելու կոչուած չէ , զայն քենաղ"1 1
տմէն իրաւունք ունի,— բտյց 'J"՛/՛՛
րուԱն անտես ելու վրաւունք չու^է
ժ՜ամանակ ՝
եթէ Հ^ԻՑ—ն վրւուՈ^Հ
ուրիշները քննադատելու ՝ ունվ *ԼՈ
հեռ եւ ցարդ ընդհանրապէս սնս*
պատասխանատուութվւն' խօստկց Լ
էնքզվնքը վնքնաքննադատ ոլթեսն
թարկելու' թէ1 տեսութեան ՝
PUfififi մարզվն մէջ*.

ներս : Սակայն չմuni.անք որ միայն խոր
հրդանշականը կարելի էր : Այդ յիսնամ-

83, rue d’Hauteville

75010 Paris

որուն որոԼ չափով ուշադվր է

խարհը :
Ա ակայն ՝ ամէն ուշադրութվմն ր^
ձալվւ ուշադրութվւն շէ î Դուրսվ
ղվն մասվն շենք խօսվր դեռ՝— Ի^ուր^
էֆ-Պի.Այ-ի, Սի-Այ էյ-ի եւ ուրիշի
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ԳԱՄԻՈ
ՓԻՍԱՈ-0
(1830-{903)

Autoportrait 1873
ւ Մտաբերէ թէ ես գեղջկական իյաոԽսսծքով եմ, մելամաղձոտ, կոշտ երեւոլթ-ով եւ վայրի- ժամանակի ընթացքին
է որ մինայն կրնամ հանելի ըլլալ, եթէ
ֆ մը բարեացակամութիւն գտնուի զիս
վւտոզին. մօտ- սակայն անցորդին կողմէ
նաւած նայուածք մը շատ արագ է. ան
միայն մակերեսն է որ կը նշմարէ, քանի
Սւսնակ չունենալով կ’անցնի կ’երթայ» :
( Փխւսռօ' էր Լէւսէէն տղուն )

Ըոլն մէջ՝ եւ տարբեր թուականներուն՝
ասոնց ազդեցութիւնը տեսանելի պիտի
ԸԼԼայ :
Գաղափար արան ութիւնը պիտի
Բ.ԼԼայ
յատկւսնչող
եւ տարբերող
տարրերէն մէկը իր « դպրոցակից » նըկտրիչներէն î
Այ- բոլորով (հանդերձ) , նկարչական
քնչ հսկայութէւն մը կը պարզէ այս
արուեստագէտը էրան Փալէ-է մէջ աշ
խարհ/, չորս ծագերէն հաւաքուած իր
պաստառներով :
X

Զուտ մտածումի եւ ւոբարքի t բացար
ձակի ու յարաբերականի յաւիտենական
հակադրութեան շուրջ Խաչիկ թէօլէօլ եանի ստորագրած յօդուածը « Յառաջ »^/
Փետրուար Հ—ի համարին մէջ լուրջ խբն
դիր մը կը դնէ մեր մտազբազ , գաղտնի
ապրող մտ ա ւոր ա կան ո ւթեան առջեւ։ իր
խորագոյն էութեան մէջ կեցուածքը հա
կադրելէ աեդին կ անցնի ու այս ևրկրի
ընդհանուր մտայնութեան համաձայն մընալու համար'
կը թուի հակիլ դէպի
վւորձառական ճշմարտութիւններու կող —
նը) արժեւորել կեանքի զդայնութեան
ձ էջ խարիսխ նետած իր ա կանո ւթիւնները
որոնք ղանզո ւածն եր ո ւ ապրումներով ալ
պաշտ պան ո ւած են։ Այս կ՚ըլլայ ի հե ճուկս զուտ վերացական արժէքներու
վարկին
դոյո ւթեան յ ճշմարտութեան ։
Անշուշտ , լաւադոյն կացութեան ժէջ ,
այս երկուքը՝ տեսութիւն ու վարձու —
թիւն ՝ փոխ — ներգործ ազդեg ո ւթի ւն ու
կասլ սլիտի ունենան որովհետեւ եւայլն —
,սյդ մասին պէտք չկայ վարժապետական
տափա կութիւններ ու մէջ իյնալու։ Պրն.
(Ժէօլէօլեանի մտայնութեան վտանգաւոր
կողմը այն է որ ուրանալով ւէերաց ական
ճշմարտութիւններ ուն վաւերական դո —
յ ութի ւնը ան կը միտի ջնջել կեն սու —
նակ, անհաշտ, անդուլ պայքարը
որու
սլր կուածքը տրէ ու արթուն կը պահէ
մարդկայէն բնաւորութէւնը։ Անթէլ հա
տորներ գրուած են այս պայքարէն մա-

սէն, որու կենսավառութեան շնորհէ,, է
որ դեռ մեր փորձառութեանց փողոց —
ներ ուն կը հանդէպէնք կրօնական ըզ —
զսպումէն ու արուեստէ տագնապէն , բա
րոյական սկդբունքներոլ ել բանականու
թեան : Ու անհրամեշտ չէ ամէն վայր —
կետն Ոէս ուս կամ Մ արքս վկայութեան
կանչել հասկնալու համար թէ էնչ տե
ղէ, կ՚ունենայ Ա փէւռքեան էրա կանո ւթեան
մէջ. բոլորս {լապրէնք զայն ու զէտենք

Գրեց'

ՎԱ2Է ՕՍԱԿԱՆ

է ‘Լէրքը որ կը սպառնայ մեզ պատ
մութեան դերեզմաննոցը առաջնորդել։
Որքան ատեն որ չունինք մտաւորա կան
ահաբեկիչներ կամ յեղափոխականներ ՝
չոլնինք զգօն ընտրանի որ բացարձակի
սիրով պատրաստ ըլլայ ապրիլ՝ ստեղ —
ծել ու մեռնիլ այնքան ատեն տա կաւ
•£աJՀաJո ի վտանգը պիտի հալածէ
ու
այլասերումի ախտը պիտի վա —
րտկէ մեր բարեկեցի կ կամ ժողովրր —
դաJին զանգուածները ։
Խ • թէօլէօլեան իր յօդուածով ակնար
կութիւն էլ ընէ « Ընտրանի թիւ 2 •» գե
րութեան ՝ ուր ճիգ մը
ր//ար լուսա —
րանելու բացարձակի ու Ա փիւռքահայ
մտ աւոր ական ո ւթեան կապերը։ ^յեչտե —

/>// առաջին չթ^խնի բնանկարները ազ
^էխղգային չափանիշով կազմակեր —
“[ուած- առաջին ցուցահանդէսն է այս՝
(ք ծննդեան ՜[5§—ամեակին առթիւ : Տըիրապաշտ նկարիչներէն միակը
որ
{ասնակցաՏ Ր/ 1այ անոնց
կազմակեր —
ղսձ ութ ցուցահանդէսներուն ՝
1874 1876 թուականներու. մէջեւ :
Հակառակ
ասք»(ւ յ թէղէս նաեւ այն կարեւոր դե —
որ ան ունեցած է տպաւորապաշտ
Կ^խերսլ ընկերակցութեան ել նոյ -

•Լժ դպրոցէն

բնութագրմանը

մ էջ ,

ամենս,բեղուն էր վաստակէն,
սւք/,յ Փէսառօ պէտէ ըսէր.- « Սիզլէի

w կը մնամ որպէս պոչը տպաւորտ յարեան» (Մ սնէ ել Մանէ գոտ ֊

ԴՀ

գլուխը) :

j ? ա“խ՛ այս դատումը էրաւացէ

£

բազմաթէւ բացատրոլթէլններ :
V- Սէքէրթէ կոզմէ եկած մատնանըԼք
Հ< փէսառօն ն'ւար1։չ ֊քը չէ
9 ֊>ամար „ր„ն
նկարչութեան մաՀ ճե^ն;այլ աԼն»
-<■

’ ïMi »: Երկրորդ՝ ան չոլնէ Մ ոն էէ
"f ^տգունութեան հասցուցած
^ՀաՏ, ‘ր'“1^ւԼ"րու^եան Ընկալումը,
^չէ\սՈԼյէ1Ը՝ Իր ղՈր*Ւը ճանչ ՜

Ա' մ քքք

Իւ պահպանողս։-

ոՂ

^ն,քն ալ ամՐո1~
•■Հհ zVniti֊ տ-^ ՛■■
^"‘թեսՀև1 յք" ’ մ^նոԼոՐտէն ել Իրա-

ք"#ե Æ

L

^֊֊֊֊աէամռ չ,'լա 3"1',լ
ւո"1աւոո

երեւոյթներուն

ա^առա1լ եր մԻՏ հէացու -

'՞Հէձներր Ա2լ 7 է
ռզդեդլխաւոր
ր Հ են ՛■ Կայ 1եռ եՐ~
^ՓէնՀ
“1""ոճա" ‘քը- Փէ սառս,է
‘խ ՏւՀձւէճ ՞^՝ նխէղ'լլ
դարձնէ
? ՚ րէն ’ ենէ որ զխԻք
^ք^պաչա ք, “՚ քե կազմերով, տպա XZZ""՝"^
“'****
if

* ոմյեցաե"՝Ա'^ն տս1աւոր^պաշտն

է,

ք՞է"֊մ։ քոքԱ“'յ Հագարական դէրքո “'‘“"'^Ւքններք Հքն ՜ ՓՒմ^ոփ՚ոյական
^րէն, ԱՀք

մօաէն կը հետա -

*՝ mX?

HZ “ր- էր մէջ զար
^՚է՝ ենչ
-

Ր ԼտԸք մը գործե —

դեց ութիւնը կը կրեն ժամանակակից հ ըսկաներ ուն *Իորօ՝ *Իուրպէ ՝ Տոպինյի եւ
«Պ պր պի զոնի դպրոց» : Օրինակ
մըն
է
նաեւ Աիյէն : ք^նանկ արիչ մըն է ան ֆր
րան ս ական աւանդութեամբ : Զինք ամէ
նէն շատ հմայողը կը մնայ *Իորօն՝ որու
ազդեցութիւնը տեղի պիտի տայ Առնէի
առջեւ : Փիոառօ պիտի դառնայ դերա —
ղանցապէս տպաւորապաշտ , առնուաղն
մինչեւ 1980 թուականը :
Փիսառոյի տպաւորապաշտութիւնը չա
փաւորող տարրեր ունի իր մէջ*. Իր ըզ —
դայութիւնը միայն աչքի հակազդեց ու —
թիւն չէ y այլեւ ամբողջ էութեան Փր մօտ
չափազանցութիւն չկայ սրտայո ւզո ւթեան
հասնող : Իր տպաւորապաշտութիւնը նաթ ապատբաստ ական ա շի/ա ա m'hքի մը վը —
րույ հիմնուած է^
ուր դծադր ութիւնը
միշտ իր, դերը ունի։ յօրինումները նաիյապէս դծուած աշիւ ատանքն եր են եր
բեմն որպէս ջրաներկ : Ուս ո ւմն ա սիր ո ւած
նաի/ագիծեր' որոնք կը ծառայեն որպէս
ընդունարանները զգայութեան հոսքին z
Տպաւորապաշտութիւն մը ուրեմն'
որ
մտաւորական հարկադրանքին ^թէ
ոչ
խստութեան ներքեւ կը գտնուի
որպէս
մեկնակէտ :
/>/> ոճը փոթուած է ըստ
^լ
պա տկեր ո ւած նի ւթին , իսկ
եղած
է բաւական ճոխ եւ այլազան : Ասկէ' այն
շուարումը որուն ^ենթարկուի զ[նք ներ
կայացն ո դը երր կը խօսի տպաւորապաշտ
Փիռառոյի մասին։
1869-/ւ& կ ’աչէյատէ տպաւ.որապաչտ —
ներ ու նման պզտէկ եւ անկանոն գոյնե—
րով, որոնք տակաւ կը դառնան հաստ
չերտեր լայն վրձէնէ մը գորՏաեու —
թեամբ կամ երանգապնակէ դանակէ մէթոg ով, սակայն մէչտ անմէջականութեան
չեչտով : Որոշ շրջան մը ետք վրձնահարուաե՜ները կը դաոնան կարճ եւ կոր , որոնք ղէրւսր խաչաձեւելով կը յառախցընեն ձեւեր եւ կը կենդանացնեն նկա
րէն մակերեսը-. Այս ‘ք1։թ_ո9Ը գորՏաՏաե
է մանաւանդ երբ կը պատկերացնէ Հ(արդէական» նէւթ մը, ԷԻչպէո գործարան
ներու ծխնելոյզները ճարտարարուեստական քաղաքէ մը եւ կամ շոգենաւեր , մէնչ
նոյն շրջանէն երբ կը պատկերէր դէւ զական տ ես ար անն եր , էր ոճը մերթ կը

դառնայ «հատաւոր» — հաստ եր անդա —
խըմորի հատիկներ Ա ո^էի նման — եւ
մերթ դոյնի անկանոն բիծեր՝ որոնք վերադրուելով կը յառաջացնեն խիտ եւ
յղկուն մակերես մը։
Ու դեռ այս ոճը յստակօրէն
պէտէ
փոխուէ երբ "Իկարէչը թեւակոխէ էր

նոր _ տպաւորապաշտական
շրխս —
նը (1885 - 1890), ուր պիտի միան այ
այս անդամ ՝ երկու երիտասարդ նկարիչ
ներ ու' Աինյաքի եւ Ա էօրայի ու ասոնց
1լյւՄւԱ1Ա|ԼԱշա տեսութեան : Գիատկանացած
ն կարչաձեւ մը ասիկա ՝ ուր երանգները
չէին զատուեր տպաւորապաշտներու նման
[այլ հարց' թէ այս վ երջիններր միշտ կը
բաժնէթն երանգները • իրենց երանգա —
պրն ակին վրայ չէի^^ խառներ նաեւ զա
նոնք՝ տալու համար բնութեան ււլահանջած արդիւնքները ) : ^իտապաշտները
հատիկ — հատիկ կ առանձնացնէին վըրձնահպումները որպէսզի հեռուէն յառա —
Հացն են տեսողական խառնումը՝ ու այս
մէջոցով ստանան գունաւորումէ առաւե —
յագոյն մաքրութէւնը եւ լուսաւոր ումղնութէւնը։ Որքան ալ այս ձևւը դէտս, —
վերլուծական ըլլայ, էնքնէն կը ստեղծէ
նոր սեղմումներ, դէտական անշեզութէւն
մը որ էր օրէնքներուն կ' ենթարկէ նըկուրէչը, կը շրջանակէ , կը սեղմէ կա —
ր ելէո ւթէւնները. կը բանտարկէ զայն։
Արուեստագէտը նկարչութեան
միջոցը
{լառնէ որպէս մէակ նպատակը նկար —
չութեան : Փէսառօ , որ ունէր քաղաքա
կան — անէչխանական թեքումներ'
կը
նեղուէր ։ Եէտասլաշտութէւնը կը խլէր
անմէջականութէւնը : Ու ան կը փոէւէ ոճը "P քւԸԼԼայ խառնուրդ մը տպաւորապաչտութեան եւ րն ան կարէ աւանդական
տեսութեան էբրել տարբերուոզ ձեւերու
ներդաշնակ խաղեր :

Փ էսառոյէ ոճեր ուն այս բազմազանութէւնը արդէւնքն է որոնողէ։ Էր բնու —
թեան , էնչպէս խորքէ այլա ղան ո ւթէլնը
էր գաղափարական հ ետապնդո ւմներ ո ւն ,
կարեւոր մասամբ։ Մէկը ազդած է մէւ"էն վրայ։ Ինք «< այր ո ւթէւե» ըրած է
տաղանդաւոր նորերուն , որոնք պէտէ

կոչուէն Աէզան, կօկէն , Աէնյաք , Աէօրա,
Տըկա , տպաւորելով զանոնք սկէզյրր ու
ապա' ազդոլելով անոնցմէ : ր գործե —
քուն կառոլցուածքս։յէն որոշ հետապընդումը ազդեցութէւնն է Աէզանէ , շրէս։ —
դէծերու
յստակութէւնը
վստահաբար
Ի°կէնէ, ՛քէնչ Տըկայէ հետ ան դործակցած է փորագրական կալուածին ժէջ՝
ինչ որ իրեն դարձ մը պատճառած կ ^է՜՜՜
պի մարդկային կերպարը։ « Ընկերային
իյ սպքու_թֆ.ւ_ններր >> փորագրային
արդիւնքն է քաղաքական իր համոզում
ներուն ։ Ասոնց հետեւանքով կ որ վերա—
դարձ մը րրաւ դէպի քաղաքային տե —
ս աբանն երը երր տպաւորապաշտները ձըգած էին
քաղաքը գիւղին ի նպաստ ։
Իր փարիզեան պողոտաները կը վխտան
մարդկային դունադեզո ւթեամբ եւ կը
թրթռան տիւ եւ գիշեր : 'քաղաքային
կեանքը շարունակական է ՝ ինչ որ նոյնը
չէ Մոնկի պարագային ։ Անիշխանական
Փր ոփքինին տեսութիւնը ՝ ըստ որուն օր
մը ամէն մարդ պիտի վերադառնար հո
գամշա կութ եան ՝ որպէս վերջնագոյն նը—
շան աշխարհի ներդաշնակութեան'
իր
նկարչութեան մէջ վերածուեցաւ բնանըկաբներ ու՝ ուր դաշտային աշխատանքը
տարապարհակ չէ* « Արքայութիւնը աշ
խատանքի մէջ է » ։ Հետեւաբար գիւղա
ցին կը ն կտրուի թեթեւ՝ եթերային ՝ ես1ւ
անոր աշխատանքը անճիգ։ Այս մտա —
պատկերով է որ իր կտաւները կը ներ
կայացնեն ներդաշնակ տեսողական իրտս —
էլանութիւն մը՝ ուր զեղչուած կը դըտ —
նուին կարդ մը ձեւերու կարեւորութիւ
նը ուրիշներու ի նպաստ ՝ եւ ուր առաջէն կ արդի տիրական նիւթը ներդաշնակուած կը գտնուի հեռաւոր խորքին հետ ՝
ամէն տարր ստանալով իր արժէքը։
X
Ինչ որ աչքառու է Փիստռոյի մօտ՝
իր համեստութիւնն է' անտեղիտալիու —
թեանը քով՝ եւ ճշմարտութեան ընտր ու
թիւնը որ կը զգուշանայ ճչան ներկա —
յութենէ յ *եկարչական ներկայութիւն մը
հանդարտ ՝ նրբազգած ՝ անկեղծ եւ խոր*
ստորոգելիներ' որոնք մեծ արուեստա —
դէտի մը դէմքը քանդակեցին ։
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էո°Լ է որ այղ գրութեան մէջ պարզուած
բացարձակէ ըմբռնումը էմաստէ ոչ մէկ
բռնութեամբ կար ելէ է վերածել « պաշտամունքէ » կամ « կուռքէ » : Բացարձակէ դատէն նուէր ուած ըետրանէէն համար , որ տակաւէն թէական էրոզութէւն
մըն է լոկ' ^պաշտամունքէ » գաղափարն
էոկ օտար է ու էլ այլակերպէ էրողու —
թէւնները , որովհետեւ այդ
է/ստապահանջութէւնը ուրէշ բան չէ եթէ
ոչ այն մէակ կէտը մտքէ աշխարհ աղըր ութեան մէջէ որու բազգատմամր կար ելէ կը դաոնայ բարոյական , դէտական
ու դեդադէտական որեւէ դատում : Ան
կասկած որ ատոր չափազանց ութէւնը
կրնայ ամլացնել ոչ մէայն մտածումէ
արարքը^ այլեւ գործելու ախորմ՜ակնե —
րը։ Ու Ա արքս ) հ աւանաբար էրաւունք
ունէ երբ կէըսէ թէ մ՜ աման ակը եկած է
աշխարհը փոխելու ) հակառակ անոր որ
լաւ գէտ էր թէ մէնչեւ էր դարը աշխարհէ մէջ եդած փոփոխութէւններ ը մեծ
մասով փէլէսոփաներու եւ արուեստա —
դէտներու դմդո հանքէն ո լ աշխատ անքէն
արդէւնքը եղած էր։ Աակայն
է^չ որ
Ա արքս կը թուէ մերմ՜ել եւ որ զուտ բա
նականութեան լնտրանէէն համար ճըշ —
մարտութէւնն է' այն համոզումն է թէ
մտքէ ամէն խոյանք ու էմացականու —
թեան ամէն արտակարգ արկածախըն —
դըրութէւն՝
որքան ալ ան դործն ա կան ,
ան կար ելէ ու ազատագրուած մսէ քա —
շողա թեն էն էնքնէն արարք մըն է
որ
կրնայ այնքան ազդու ր//այ որքան գոր
ծէ արարքը եւ աշխարհ ը փոխել այնքան
որքան կը փոխեն զայն աղմկոտ ցոյցե
րը , գործադուլները եւ յեղափ ոխութիւնները՛.
(յոյնիս կ իւթոփիստներու երա -

մտքէն հակազդեց ութէւնը նէւթ ա կանէն
վրայ՝ էրենց մտածումը կը հէմնեն ոչ —
ոգեկան խարէսխէ մը մէջ*. Այսպէս է որ
այդ դարտ ուղէ ոգեպաշտները) էտէա —
Այսուները կրնան ծէծազելէ , անգործնա
կան ու մէնչեւ էոկ վնասակար թուէլ
ընկերութեան՝ էնչպէս է պարագան ար
տակեդրոն արուեստագէտներուն , յան —
դուզն այլախոհն եր ո ւն ու ըմբոստ մտաւորականներ ուն — սակայն ոչէնչով կը
նուազէ անոնց արժ՜էքը : Ըն դհ ա կառա կն —
անոնց է որ կը սլարտէնք այն յստա —
կատես ութէւնը , որ մ եզէ կէ ազդարարէ
չխաբուէլ քաղաքական — տնտեսական նոր
լէտութէւններ ու յաղթ տնակէ մէամէտ
քայլերգներէն՝
« յառաջդէմո ւթ ե ան »,
« է ւմանէ զմէ », « բանականութեան դե
րէշխանութեան » ու « դէտ ութ եան հ ըրաշքէ » բար եմէտ , լաւատես կարդա —
խօսներ ը էու֊րջփ առնելու փո ր ձութեն էն :
'(մ անօթ է բոլորէս մեր քաղաքակր թու —
թեան շքեղ վյրէպանքը , քաղաքակրթու —
թէւն , կրօն , բարոյական եւայլն յղացքներս՛ ւն էսկ խարուսէկ նկարադէրը։ Աա
կայն հարցը հոն է որ հոն ուր մենք) ըե-

զանքներն ու էտ էալէստներու ցնորքները
էրենց ղերը կը խազան քէչ մը աւելէ
արդարութէւն ու մարդկութէւն բերելով
աշէւարհէ գործեր ուն մէջ*.
Ա* տած ումը
կը փոխէ մտածողը ,
եթէ
ան որեւէ
« սլաշտամունքէ » մէջ չէ քարացած —
ու նոյնէսկ տյգ պարագայէն , սլաշտա —
մունքէ մը մտասեւեռումը) կէրրէ թը
տաց ումը շատ անդամ բուն էոկ մղէչ ում՛ը կը հայթայթեն աշխարհ ը բարեկար —
գելու ձեոնարկէներուն ։
Այնպէս որ) բացարձակէ ընտր անէն չէ
մերմեր մասնակցէլ Պատմութեան եւ եթէ մարքս եան տեսութէւնները աւետա —
ր անը դարձած են մեր օրերու որոշ մէկ
մտաւոր ականութ եան՝ այղ էրող ութէւնր
պէտք չէ ճշմարտ ութեան մենաշնորհէ նըկարագէր առնէ ։ 3 եղափ ոխ ական ընտրա
նէն էր րամ՜էնը կը բերէ Պատմութեան ,
զուտ մտածումէ արարքով որ կրնայ շատ
դան գա ղ ընթ ան ալ կամ նո յնէս կ աննըշ —
մարելէ Ըէէաէ սակայն վերջէն հաշուով
մարգ էակէ կեանքէ որակէն փոփոխու —
թեան մէջ կը կայանայ ամէն րար ելա
լում ու ոչ ոք փաստած է տակաւէն թէ
մէջավայրը աւելէ կարեւոր է կամ աւե
լէ արագ կր փոխուէ քան մտայնութէւննե րը։
Հրապարակէն քաշուած' կէ սն մարգէկ
որոնք բարոյական ու արուեստայէն ու
մ՜ով մէայն կրնան ազդել դէպքերու ըն
թաց քէն վրայ։ \յոյնէսկ կրօնականէն ու
մ՜ը կը ներգործէ դէպքերու վրայ — Աէեոշա խարամազով կամ
Հայր Հէոսէմը
նուա®ղ յեղափոխական էէն քան Ի վանը ։
Ար ուեստադէտը
մանաւանդ)
շօ չափելէ
էրականութէւն կը դաոնայ մէայն
էր
գործէն ու երբեմն ալ խօսքէն մէջ ու
շատ անդամ ոչէն չ կ՚աւելնայ ա
ոչ
մէկ փշրանք կը մնայ սեղանին ։էրայ
կեանքի իւնջոյքէն ետք' որ հաւաքէինք
քով — քովի, մարդկային կենսագրու —
թիւն մր կազմէինք՛. ՛Շատ անգամ, համ
բաւն ու աղմուկը' հանրութեան ուշս։ —
դըր ութեան կը պարտագրեն մարդեր ու
նաեւ գաղափարներ' բոլորովին չափս։ —
անցուած կարեւորութեամբ ու դմուար
ղանց
պարկեշտ
it տեսնել էնչպէս եւ էնչու
մտ աւո ր ա կաններ , ինչպէս են
Պետրոս
fi' եր ղ ե ան , Խաչէկ թէօլէօլեան չեն յա ջողէւր տոկալ այժ՜մէականէն հրապոյրէն ,
արզէականէն ընդհ անր աg ո ւմն եր ո ւն ու
կը հ ետ ելէն զանգուածները շարմ՜ող կար
դախօսն եր ո ւն' փոխանակ ականջ տալու
էրենց բնէկ էմացական ապրումէն , էրենց
ենթակայութեան
բնական , անպ։ ■յճոյճ
ձայնին : Այն ատեն վստահօրէն պիտի ըմբըռնեն ինչու համայնատիրական , չը —
սելու համար բռնատիրական մտայնու —
թեան այնքա՛ն մօտ է այն մտաեելակերպը որ գերազանցապէս ոզեկան ապրում
ներու մէջ գորեադրուաե , ապրուաե ճա
կատագիրն եր ուն կը զլանայ պատմական
արձ-էք ու առաջ կը քշէ տնտեսական ու
քաղաքական ումերու բացարձակ դերս։ —
կայութիւն մը՛. Նոյնիսկ երր կ'խնդունին

թտցէկ մ ա["էՒև" է 4/' յուսաբեկինք ո։,
կը հ ամակերպէնք անխուս ափ ելէ սուտե
րուն' բաg ար ձա կէ քնարանէն կը շւսրունակէ իր կռիւը թէ յոյսէն լ թէ աԼ "''‘՜՜
յուսութեան դէմ , կառչած
վստահու թեան ու կասկած՜ին սահմաններու անապրելի կէս — ճամբո ւ կայանին, կը յա
մառի իր փորձին մէջ անհեթեթին դէմ
կենալու, մարին վրայ իր ձրի հաւատրը ամբողջովին չկոր սնg ևեշո ւ , իմաստի
պէ ս բան մը փրկելու ընդհ անո ւր փլու
զում էն ։
Ափէւռքէ ներկայ պայմաններուն մէջ.
յեղափոխական ընտրանին շատ հ ւանւ
[‘“'I' ձ՛իակն է որ դեռ կրնայ գործել աղդու կերպով մեր զանգուածներուն վը
րայ ու պատմութէւն կերտել։ Որովհե
տեւ մեր պատմութեան « ներկայ պայ
մաններուն » լոկ էմացական պատմու —
թէւն մը կուրերէ է մեղէ համար) քովն
է *Ս*ր Հայ *Իատէ հանած փոշէէն ու աղ
մուկէն ։ Բոլորս ալ գէտենք բույց չգէտ֊
նալ կը ձեւացնենք թէ հէնէն մնացած ու
անմահութեան կեղծ է^էրով կնքուած
գաղափարներու անթէւ մգլոտած « պա —
լէտ "ձներ կան քարափը նետ ուած զորս
անհ րամեշտ է փճացնել
կարենալ ս կըսելու համար
սփէւռքեան
վաւերական
դոյաւվէճակ մը։ Ու տյս քանդումէն պուլտողըրը բացարձակի վերնախաւն է , բարձըրադոյն
պրկումներու) մաքառումնէ
^ըր
րոԼ) անձկութեան մէջ թրծուած, ստեղ —
ծագործ, արէ մարղէկ
որոնք ամէն
կողմէ դուրս կը յորդէն էրենց ազգայէն
սահմաններէն ու կը կազմեն տեսակ մը
մէջազդայէն ընտրանէ y որուն լեզուն շատ

Escale Arménienne à Ckypre
« Are you Armenian? ». Maintes fois
répétée durant mon séjour à Chypre, la
question ne cessera de m’intriguer joyeu
sement. A quels signes le Chypriote re
père-1-il l’Arménien? Dressés sur leurs
pics rocheux, parmi les oliviers ou les
pins, vestiges et nids d’aigle fortifiés des
Lusignan baignent le paysage chypriote
d’un parfum épique et chevaleresque.
Aux environs de 1400, 1 île comptait
30.000 Arméniens. Dignitaires princiers
et grands négociants en formaient 1 élite,
entourant des rois françs aux veines
teintées de sang arménien. Quel visage
présente, cinq siècles après, la petite
diaspora « hay » de cette île du Levant,
charmeuse et déchirée?
Dans le dédale commerçant de Nicosie,
les enseignes « Ouzounian », « Hay »,
« Erevan Food Center »... brillent, cha
leureuses. Outre ses princes du négoce
et de l’export — import, la Communauté
arménienne
de Chypre,
aujourd hui,
c’est le fameux Institut Melkonian — col
lège d’enseignement secondaire —, les
écoles primaires Nareg de Nicosie, Larnaca et Limassol, un député au Parle -

plus rarement qu’en Europe. Peut-être
parce que la vie, sur toute île, bat an
rythme familier des coutumes établies
L’institution de la dot, qui exige
fiancée grecque la maison et les meubles
du futur couple, garde à Chypre toute
sa vigeur. Aguerries l’une à l’autre, in.
times mais dissemblables, communal
grecque et minorité arménienne cohabitent sans se confondre. Une entente chaudement fortifiée, voici sept ans, par l’jt.
ruption du danger commun.
1974 :
Profitant des provocations
grecques, 40.000 soldats d’Ankara dé .
ferlent sur le Nord, tranchent le payset
la capitale en deux. Jadis, 400 familles
arméniennes avaient choisi de vivn
dans les secteurs chypriotes turcs. Pa,
dessus le fossé séparant les deux race
s’étaient créés des liens personnels f
chaleureux de bon voisinage. Aujom
d’hui, trois courageux irréductibles sont
restés. Sur le vieux quartier hay de
Victoria Street, à Nicosie, flotte le croit

ment, une demi-douzaine d’églises, un
Archevêché, le couvent Saint-Makar ac
tuellement entre les mains turques, deux
clubs - Dachnak et Parekordzagan - qui
jouent aux frères ennemis, la très po
pulaire émission quotidienne à la radio
captée depuis l’Egypte et le Liban...
Tableau dynamique qui laisse rêveuse
l’Arménienne de Belgique que je suis.
Combien sont donc nos compatriotes?
Trois mille, seulement? Deux précisions
s’imposent:
— Trois mille habitants sur un total
de 600.000 insulaires représentent 0,5 %
de la population, autant que notre dias
pora en France.
— C’est dès le 6ème siècle après J. C.
que les premiers colons arméniens au
raient abordé cette terre douce et près tigieuse, plus petite que la Sicile.
En 1980, l’«Armenios» et le Grec s’y
coudoyent en vieilles connaissances. Pour
tant, les mariages mixtes se célèbrent ici

տելէ՞ էր թէ ոչ^ կը նպաստէ® Հայու —
թեան ու մարդկութեան շահերուն : Այս
հարցադրումը աւելէ անձկաԱւ կը դառ —
քէչերը կը հասկնան :
նայ մտաւորականէն պարագայէն , քանէ
Ոսկ էնչ կը վերաբերէ ահաբեկէքնե —
րուն' դմուար է համաձայնէլ Պետրոս
որ ան ) ուրէշ ոեւէ անձէ աւելէ' ստէպթերզեանէ ու Jff ա չ[,կ թէօլէօլե անէ հ ետ
ուած է էր մտածումը արտայայտելու ) n—
րովհետեւ
տյդ ձեւով մէայն կրնայ ազ
թէ անոնք կը էւ որ % ր դանշեն «
սսւսւջին միջսւմւոոՆթ-իՆԹը իր Պատմութե
դել դէպքերու ըեթացքէն վրտյ î
բախնէն ներս » : Ի՞նչ է անունը այն պատ
տարար ) վ երջէն կէս գարուն ) Ա փէւռքէ
մութեան որ բախտէ օրէնքով ու քմայ
մտաւորականութէւնը էր ջաԷԱուէւէչ մե—
քով կընթանայ — հէքեա^թ , առասպե լ։
ծամասնութեամբ նախընտրած է լռել ու
Արդարեւ ) ահ աբեկչո ւթէւնը այնպէս էնչմեր մողովուրդը չէ զդացած անոր ներպէս մենք Հայերս կընենք մեր օրերուն
կայութէւնը) կարեւորութէւնը
ազդէն
ահարկու բախտախաղէ մը պէս ) ռուսա
կեանքը խռովող տադնապներու մամա —
կան ռուլէթէ նման' կը կատարէ արարք
նակ ։ Արդարեւ ) ո՞լր էք » է՞նչ էր ձ՛եր
ներ որոնց հետեւանքէն ու ազդէg ութեան
գրագէտ — մտաւորական քնարանէէն ան
վրտյ ոչ մէկ հակակշէռ ունէ էնք։ Ոչ
կախ ) տրէ ու շէտակ խօսքը' Բուրեան
ալ մենք։ Ահաբեկչութէւնը ոչ մարքս եան
Եպս »է սպանութեան հետեւող տ լալնա —
« պատ մութէւնը փոխելն
է », ոչ ալ
սւՒն ըխթաց քէն ) 1937—էն , է]որհ . Ա*էու —
« պատմութեան զարթուցէչն է », հա
թեան մէջ կատարուած Մեծ Մաքրադորկառակ անոր որ որոշ էմաստով մեղ կ արծումէ մամանակ) *Լյերգա ՛թթի ու այդ առթընցնէ հայ կեանքէ մէջ նոր խմորում
թէւ կազմակերպուած կեղեքումներու օներու դէտակցութեան ։ Ահ աբեչո ւթէ ւնը
ր եր ուն , 0 շականէ դէմ շղթայազերծուած
դատապարտուած է էնքնան պատ ակ ա —
պայքարէն ատեն) Լէբանանէ եղբայրաս
,
պան կռէւներու ու Անթիլիաս
րարէխւերու շղթայ մը մնալու եւ ոչ մէկ
ԷՀ ֊
ձեւով կրնայ մտնել քաղաքական դատէ
մէ ածէն խզումէ մամանակ) 1962—/'ե ֆ
մը հետապնդման դէ պա շար էն մէջ*. Ան—
Աուրէոյ մեր գաղութէն քայքայումէն
շուշտ անոր նպատակը կրնայ շատ վեհ
առթէւ) է՞նչ էր մեր մտաւորականու —
ըլլալ) ո դէն հ այր ենասէր ա կան ու զայն
թեան անկաշկանդ, պարկեշտ կեցուածքը
էր ագործողը
կրեայ
հերոսէ
‘Լա^
Ա՛րանանէ քաղաքաց էական կռէւներուն
վայելել սակայն արարքը էնքը ապաբաատեն ) Աանըգեանի դործած ոճէրէն հան
րոյ է որովհետեւ սչէ^՚չ
արեւուն
դէպ y Երեւանցէ <էատէկեանէ ու ընկեր
տակ որ արդարացնէ մարդ սպաննելը։
ներուն զնդակահ ար ութեան մամանակ)
Իսկ Պատ մութէւնը — ան ունէ® բարոյա
եւայյն, եւայյն՛. Այս դէպքերը զուս, հայկան : Պատմութենէն ներս մէջամտութէւկական տազնապներ էէն — բայց մէջազնը քա՞ւ արարք մրն է։ Եթէ այո ահագայէ®ն տազնապները)
ռ՞՚-ր էի՚ձ հայ
սնոր)
մտքէ մարդէկը) երբ մեծ տ ադնապն ե ր
րեկչութիւնը չէ կարելի լե՜որդել
քանի որ րարոյակճյն այդ օրէնքին մըխ4/ք խռովէէն մարդկութեան խէզճը վեր—
տումն էսկ է ահաբեկչութէւնը : Եթէ ոչ
ջին տասնամեակներուն : Այս տողերուն
ո® ւր մնաց ար ար քէն հերոսութէւնը կամ
նպատակը ար ո ւես տագէտէն կամ մտա —
ւորականէն վրայ նուազագոյն էսկ պարար դար աց ո ւմը :
յկայն այլ էմաս —
աաւորութէւնը կամ ա կն կալո ւթէ ւնը դըԱհ աբե կչո ւթէ ւնը
նել չէ - ոչ ալ մանաւանդ ազդէն ծառա
տով մը կենսական ղեր կրնայ էւազալ
մեր կեանքէն ներս։ Իւրաքանչէւր արէւյելու) զայն լուսաւորելու պարտականունաԱւ արարքէ ետք) ամէն Հայ ապահո
թէւեը — այլ շեշտ ելու համար այն ճըշվաբար հարց կու տայ էնքզէնքէն — եղա
մարտութէւնը թէ ընտրանէ մը որ էր
ծը սխա՞լ էր թէ շփտակ) դատասլար շուքէն Լուրջ կը դառնայ ) էնչպէս եղած

par Anne-Marie MOURADIAN
sant blanc fond rouge de la nouvelle
« République fédérée turque ».
Archevêché, Eglise Sourp Asdvadsa ■
dsin, Ecole Nareg, occupés, ont ressurgi
quelques centaines de mètres plus ait
sud, de l’autre côté du «mm», en zone
grecque. Leurs nouvelles construction։
bordent l’agréable et verte Cyclopos, par
don ! Armenian Street, ainsi rebaptisée
en 1980.
Une diaspora vivace et florissante mal
gré les tragédies de 1963 et 1974. Plus
florissante même qu’avant 1963? Depuis
les manifestations conquérantes turques,
m’explique le souriant directeur de Na
reg,
Vartan Taschian, les Chypriotes
grecs ont adopté une attitude résolument
pro-minoritaire., au profit des Maronites,
des Latins et plus encore, semble-t-ildes Arméniens. Par intérêt politique as
surément. En souvenir peut-être aussi dn
vaste élan de solidarité arménienne, à

է մեր մտաւորական ութ եան ու զեկաւխ
րութեան պարագան' տակաւ կը
3ե T կար եւոր ո ւթէ ւնը ։
Արդ) հարցը) էր ամբողջ տագնապա^
մտատանջ

ստէպողականութեւսմբ

դրուէ մեր քնարանէէն առջփն — դա*1"
պարտե®լ թէ ոչ ահաբեկէչները։
լէլ զանգուածէն բնազդներուն )
զնե®չ մո զո վո ւր դէ սրտ երակէն , Պէյ[ւոԼ^
ոսկերէ չէն մէնչեւ Ամերէ կահ այ
տը ) հարցնե®լ Երեւանէն եկող թ-ռր^Ւ
ներուն'

թէ փնտռել անկախ մտսձոս (՛

դմուար ար ահ ետը ) պրպտել մեր
անցեալէ փորձառութեան մէջ նախը^ 5
մը կամ ուղեգէծ մը'
նոր խառնուածքէն եւ
Մէնչեւ հէմա փախանք
նէ մը) սա կայն այլեւս

թելադրէ
էմասաութե Հ
նման ընտրով;
կտրելէ
Հ

խէլ կ կանգ առնելու է , քաջութէւ Լ
յստա կա տես ութէւնը հաւաքելու է ո
մադր աւելու է էսնդէրը* Որով^^տ^Լ
ունենայէնք, բացարձակէն դատէն էէ
ուած քնարանէ'
մէնչեւ հէմա [է f
թիւն մը ըրաե կ' ըչլայինք : W "Լ
այդ քնարանէն մեղէ լուծումն ր Ç
դըր ած քլքդրսր ) տազնապ ույարուցաե կ'ըլլար մեր մտքերու ձ
Ուշ կամ կանուխ , բացո-րձակը [f
րէձ՜ը կը լուեկ' մեզ վռնտելով կ ՛Լ

ï

ր ախտն եր էն ու յանձնելով ձեզ
կիջներ ՈԼ կամքին ՛. Բացարձակը
է ու կը դռեհկացնէ, կ'ամԼա9^,
մացական կար ո ղո ւթի ւնն եր ը I ՚
սենք ան
■»աւոր պ*- հ անջներԸ
ՈՐ
ենս՚ս1Ա1՛'
տեւէնք բազմութէւններու ղո?
Բայց դեռ ուշ [
մտ
քան ալ անյոյս թուէ կտցուէ էւ
.
ձել փրկելու մեր ազդը ետ
նոր գիտակցութեան մէջ հր^Հ
դամ՛ան ) անթեք օրէնքներու
ճախանքով տառապեցան ու էու՜
ցան ) պատմութեան մթ[ն
անհոձշ^ յթՀայութեան զարտուղէ
քերը

OCll1^
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< « Ա Ռ Ա Զ >
Խ monde, en faveur des 200.000
traders tu
réfugiés Chypriotes grecs.
Tenez, Par exemple:
^es batiments
. rf’spacieux de l’école primaire NaՈ6 ont été bâtis en 1972 aux frais du
Xemement’ SUf 1111 tCrrain °ffert Par
u président Makarios. Bien qu’école
i’Eut, entièrement subsidiée par les au
torités’de Nicosie, Nareg jouit d’une to
tale indépendance en matière de pro scolaire. De son côté, le collège
Melkonian, ouvert en 1934, reçoit depuis
cette année un subside officiel. L’Etat,
• se garde d’intervenir dans les affaires
religieuses de la Communauté, lui a offert le terrain de la nouvelle église Sourp
isdvadsadsin.
Quant aux réfugiés hay, ils sont au joard’hui, avec l’aide des Arméniens du
Sud et de l’étranger, pour la plupart bien
réinsérés.
Dans la vie quotidienne, quand l’«Armenios» loue le «Houyn», ce n’est pas
lant pour ses prodigalités calculées que
pour sa joyeuse et courageuse ardeur au
travail, son élan chaleureux plus fort que
les ruines, qui le pousse à reconstruire
et développer son pays. «Et le Chypriote
turc?». «C’est quelqu’un de bien» remar
quera généralement l’Arménios. « Cor liai et... honnête» précisera-t-il peutêtre, en pestant contre l’ami Stavros, ce
lui-là même qui, deux mois durant, ré
ussit à lui refiler le kilo de mangues au
prix de l’oke (1,25 kg.)...
Voici quatorze siècles que les Armé niens font partie du paysage chypriote.
Leur présence dans l’île est faite de flux
et de reflux. La première grosse vague
y échoue vers 580 après J.C.
Deux villages, Arminou et Armeno thori, témoignent aujourd’hui par leur
toponymie, des 3000 Arméniens envoyés
toici 1400 ans dans l’île.l’Arménie comme
Chypre font alors partie de l’empire
tïzantin. Dans les décennies qui suivent,
plusieurs généraux arméniens nommés
par Byzance, dont le fameux Vrakhamis,
suvernent l’île.
1191: Le Croisé troubadour Richard
Cœur de Lion enlève l’île aux Byzantins.
5 y épousera Berengaria de Navarre en
présence du futur Léon le Magnifique,
«erain de Cilicie, compagnon d’armes
k Plantagenet et parrain du mariage.
Quelques mois plus tard, Richard vend
10e aux Lusignans.
Cette dynastie de
chevaliers poitevins,amoureux de l’Orient,
'régnera trois siècles, à la façon de Mefois levantins.
Tandis que, sous le sabre de Saladin,
«woulent les royaumes croisés de Terre
Sainte, l’île vit son fabuleux Age d’Or.
"5 km. des côtes turques et 100 km.
«rivage syrien, Chypre, aujourd’hui
®®me hier, c’est un doux et fragile boncur de vivre offert à tous les fugitifs
Proche-Orient ravagé.
? l’aube de quatorzième siècle, y af։®t les réfugiés de Terre Sainte:
™UÇ6, Coptes, Arméniens, Maronites,
aques„. Gens de mer et de négoce,
,

8 transforment le port de Fama-
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entreP°t fabuleux,
caverne
“ ^uxurAante et cosmopolite. CéPar a beauté de ses courtisanes et
, de ses arts, cette cité bouil-
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ԱՈ1է ^es deux royaumes
evant> La menace mame-

«reirt Խ pkæ. COntre 1® Petite Arménie
rée dans s etlenhé occidentale menakase de C1,S
commerciaux.
La
k Cilicie
rav*ta՝Pera quelquefois
ffupr,: VlVres’armements et en vais^ns du N*”8 expediés Par les bons
Compter? XpO8tolitRe à Nicosie.
tlU£-։nèineo
81 e 9Ue les rois Lusignan
?te ^rménieOïitent a lftur8 eousins de Pecours °rSClUe Aes relations entre
'^t®8 l’invasinXi80?* pas trop orageuses.
^Jukes, l’ye n,,.e a Cilicie par les Ma30,000 a
- P^odite abritera jus1480; Ա jAmie«iens.
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°n de St. Marc avale l’aigle

6
à leur tour capidu général LalaMous-

tapha Pacha. La marée turque de 230.000
hommes qui s’abat sur Chypre, compte
quelques 40.000 Arméniens,
la plupart
artisans maçons, chaudronnniers, machi nistes, forgerons... Une poignée d’entre
eux se fixera.
Au début du XTXème
siècle, 150 Arméniens sont restés. L’île
s est assoupie pour ne garder qu’une im
portance stratégique.
Lorsqu’en JuiUet 1878,
l’Union Jack
est hissé sur la capitale, le pays est sousdéveloppé et Nicosie offre l’aspect d’une
bourgade balkanique engourdie de cha leur. Les Anglais,
administrateurs
du

ԿԱԽԵԱԼ է ԴՐԵԼԼՕ
1980-/>ï/ լոյս տեսաւ,
_ Մա
տենաշարին իբր\լ թիլ Ա ,Խաչիկ թէօլէօչեանի «Սփիւռքի մէջ» հատորը, Հե
ղինակը խմբած է հոս այն յօդուածները ,
գրեթէ ամբոխութեամբ, ղոր ս «Միտք ել
Արուեստ»ի Ընթերցողները առիթն ունե
ցած էին ճաշակելու, 1976-Վ& ասդին :
Գրախօսական մը այս հատորին մասին

pays au nom de Sultan, manquent, de
lettrés locaux. Une solution: en inviter
d’Istamboul. Voici que des bords du
Bosphore débarque dans l’île, une pe -

թերեւս կրկնութիւն թ„լի .
Սփիւռքի
մի ւս թերթեր էն սպասելի էր աւելի որ
անդրադառնային , առնուաղն ակնարկի
մը կամ յիչեցումի մը ձեւով, այս դիր

tite colonne d’intellectuels arméniens.
L’un d’eux, M. Utidjian, « chief trans
later » du gouvernement britannique

քին երեւումին (1) : //չ թէ արձագան դելու ճիղմ միտումով, այլ քննողական
հայեացքով մը-, Սպասելի ու փափաքէլի
էր, բայց նաեւ հնարաւոր ու անհրա —
մեշտ-, Հանի որ fy . թէօլէօլեան , նոյնիսկ
եթէ չի ներկայացներ իր գրութիւններով
մտածողական արարքը, մասնագիտացած
ու կուղպ իր հանգամանքովը, նոյնիսկ
եթէ տեղ կու տայ մեր լրագրութեան
մէջ քէ*Հ_ մը ընդհանրացած թեր թօնական
ճաշակին , մեծ առաւելութիւնն ունի գո
նէ գաղափարներ ու մտածումներ առա
ջարկելու , հարցեր արծարծելու , որոնք
վեր են մեր միջինէն՝և ամէն պարագայի'
պահանջին տակը կր դնեն իրենք զիրենք
նոր կացութեան մը նոր եգրերով մօ —
տենալու՝ մօտենալ փորձելու։ Ու հարց
կու տամ ինքղինքիս » ո* ւր են մեր հա —
յատառ մամուլին մէջ այն անձերը , //—
Ըոնք դէչ — աղէկ աւանդապահներն են
իբր թէ Սփիւռքի մէջ հայ լեզուին ու
հայ միտքին, ո՞ւր են այն մէկ — երկու
լուրջ կամ անլուրջ լրագրողներ ր , որոնք
յօմարէին ձեռք առնել նոր լոյս տեսած
դիրք մը, գիրք մը որ բարձր դագս*թներ ալ չի յ ա ւա կնիր նուաճել , որոնք JO—
մարէին նստիլ իրենց դր աս եղանին , քա
նի
IL տո1 խմբագրելու. համար անոր
ծու-Ը?. : Ջեմ ի սկ ըսեր' որոնք վիճար —
կումի մտնէին անոր հետ՝ չափելով անոր
ծրագրածին
բուն դրդապատճառները՝
քանի գիտեմ որ վիճար կումը կ' ենթ ադր է
կազմուած միտքեր ՝ եւ վստահ չեմ որ
անձնական մտածողութեան մը՝ հանրաg ումի բովէն անցած մտածողութեան մը
աէր մարդիկ շատ ըլլան մեր հայ մտա —
ւոր ա կանն եր ո ւ կամ լրագրողներու փա —
զանդին մէջ*. Եւ անոնք' որոնք կրնա —
յին քիչ մը նորոգուած նայուածք մը
նետել այսպիսի հրատարակութեան մը
վրայ հ թերեւս չեն զիջիր հայերէն լե —
զուով տարուած մտածումի վարձերուն
նսեմացնել իրենց վսեմութիւնները : Մը —
նաց որ այս վերջին պարագան ալ — լեղո ւական ու մշակութային աշխարհի փո
փոխութիւնը — դիւրաւ շրջանg ելի չէ ՝ եւ
վստահ չեմ որ fff * թէօլէօլեանի հատորին
մէջ ամփոփուած լրագրական — մտածո—

pour les affaires turques, deviendra le
chef estimé d’un communauté armé nienne déjà renaissante.
1914: La Turquie prend le parti du
Kaiser. Sept siècles après le roi Richard,
l’Angleterre réoccupe Chypre (*). A Famagouste transitent 6.000 volontaires ar
méniens d’Amérique et d’Europe bouil
lonnants d’un merveilleux espoir.
Aux
côtés des Alliés, ils formeront la fameuse
Légion d’Orient. « La Cilicie délivrée »
proclame Paris « accueillera un foyer
national arménien sous protectorat fran
çais! ». Las! Le projet est mort-né. Vers
1920, Chypre accueille 7.000 rescapés des
massacres turcs. Dans les dix ans qui su
ivent,
beaucoup
refont
voile,
vers
pEgyPte? I® Grèce, la Syrie, la France...
En 1960, année de l’indépendance chyp
riote, un millier de nos compatriotes s’em
barquent pour la Grande Bretagne, un
autre millier rallie l’Arménie Soviétique.
Aujourd’hui, forte de 3000 âmes, l’en
treprenante et prospère communauté hay
représente, avec les 3.000 Maronites et
le millier de Latins, l’une des trois mi
norités chrétiennes du pays. La culture
en son sein est largement à l’honneur.
Dans un vaste parc boisé se dressent
les bâtiments ocres du célèbre Institut
Melkonian. Deux cent cinquante adoles
cents, filles et garçons, venus du Liban,
de Jordanie, du Koweït, de Grèce, de
Syrie, d’Iran, du Golfe arabe, de Tur
quie et de toutes les régions de l’île, y
cohabitent. Leurs professeurs, tout aussi
cosmopolites, sont en majorité diplômés
d’universités américaines, d’Arménie So
viétique — Ganantchian — y enseigna la
musique — et de Beyrouth.
Melkonian, disent certains, c’est comme
un cœur qui forme des jeunes venus de
tout le Proche-Orient avant de les re lancer à travers le monde. « Nous aime
rions » souligne sa directrice madame
Bedikian, « que les élèves sortis de nos
rangs, constituent une élite intelectuelle
arménienne internationale ».
A l’origine de l’Institut, la générosité
de deux self-made-men, deux frères: Garabed et Krikor Melkonian. Issus d’une
famille pauvre de Césarée en Turquie,
ils créent, vers la fin du siècle dernier,
une fabrique de cigarettes
en Egypte.
La « Melkonian » se fumera à travers
tout le Proche-Orient. Ayant bâti for tune,
ces deux célibataires chargent
l’Union Générale Arménienne de Bien faisance de New York d’ouvrir un centre
d’éducation pour enfants déshérités. Une
photographie célèbre nous les montre
coiffés du fez, le visage volontaire mar
qué d’une barbiche soyeuse, le regard
triste et sévère de Krikor, l’œil rond et
malicieux de Garabed...
En 1926, l’UGAB crée à Nicosie le
«Melkonian Educational Institute» Pour
quoi situer l’établissement à Chypre?
Parce que l’île,
alors colonie britan nique, semble garantir aux Arméniens
sécurité et liberté. Les premiers élèves
sont les orphelins du génoeide.
En 1934, l’orphelinat se mue en école
secondaire préparent à l’enseignement su
périeur anglo-saxon. Chaudement célébré
par les uns, discuté par d’autres qui lui
contestent ses prétentions élitistes, I Ins
titut Melkonian de nos jours représente
avant tout, un centre culturel dynamique
et fébrile de la diaspora. Depuis 1934,
quelques 1200 diplômés sont sortis de
ses rangs, disséminés aujourd hui à tra
vers l’Amérique, l’Europe, l’Arménie et
le Moyen-Orient.
Non loin de l’Institut, dans l’Armenian

Street, la façade blanche et les jardins
de l’école primaire Nareg jouxtent
la
nouvelle église Sourp Asdvadsadsin, en
core encombrée d’échaufaudages.
Si Melkonian est l’œuvre de deux in
dustriels, Nareg doit le jour au rêve
généreux d’un homme de lettres. Vers
1895, Vahan Kurkdjian, alias l’écrivain
Pagourani, rencontre la grosse bourgeoi
sie arménienne d’Egypte, de France et
d’Angleterre.
Avec l’argent récolté, il
ouvre en 1897 un orphelinat à Nicosie.
Son but: y accueillir les enfants resca
pés des massacres d’Abdul Hamid et les
former à divers métiers artisanaux: cor
donniers, tailleurs, tisserands...
1903: Exit l’orphelinat. Une école pri
maire lui succède, une seconde s’ouvre
dès 1909 à Lamaca, une troisième à Limasol en 1951. Aujourd’hui, les trois
écoles Nareg de l’île, étroitement liées
avec l’Archevêché, totalisent 167 élèves.
Les cours y sont essentiellement don
né en arménien,
le grec n’intervenant
que comme troisième langue, après l’an
glais. Le jeune sorti de Nareg, ne pourra
par conséquent entrer au gymnasium grec
mais aura le choix entre Melkonian,
l’English School, la Grammar School ou
encore, l’American Academy.
Citoyens à part entière, les Chypriotes
arméniens n’en bénéficient pas moins
d’un statut un peu particulier. La loi
les soumet, en principe, comme les Grecs,
au service militaire de deux ans. En pra
tique, ils s’en voient dispensés.
« Et
entre Arméniens, quel est le climat? »

ղական արտադրութիւնը արդարացու ցած ըլլայ ինքզինք այս գետնին վրայ :
Բացատրուիմ, որքան որ հնարաւոր է-,
Կրնայ պաաահիլ որ գիրք մը իր խորու
թեան , խորաթափանցութեան հետ ելան —
քով լռութեան մատնէ լուրջ ընթերցո
ղը, այն մէկը „ր նախ' պէտքը կը զգայ
•"յ՛է խորութեան ճամբէն անցնելու իր
կարգին, մօտենալու համար իր հաշւոյն
անոր սկզրն աղբի լրին, իւրացնելու հա մար անոր փորձառութիւնը-. Բայց
կը
կրկնեմ, որքան ալ խոր ըլլայ խէօլէօլեանի շօշափած նիլթերուն բուն, հեռա հայեաց հ արցադրութիւնը , հեղինակը կը
մտնէ այդ հարցադրոլթեան մէջ իբրեւ
յօդուածագիր մը, իր իսկ խոստովանու
թեամբ , եւ մինչեւ իսկ պէտքը կը զգայ
«.յօդուածներու հաւաքածոյ մը... հան րութեա Խ> ներկայացնելու իր անս ովոր
արարքին արդարացուցիչ «բացատրակա
նով» մը անդրադառնալու (2) :

Գրեց'

(J. Ն.

Հեր ան սայի մէջ, գիտենք մօտաւորա —
"/(" * Այեպէս որ հոս ամփոփուած գրու
թիւնն!, րր լայն չափով մատչելի են մի
ջին ընթերցողին ու միջին լրագրողին -,
Այս է՛ր ենg բացառիկ արմ֊անիքով է որ
ամէնէն աւելի խոցելի են թերեւս այս
գր ո ՛թի ՚նները — ամբող ջովին անկախս, —
բար հեղինակէն -, Միջինը իր արմ՜անաւոր
ու յարգելի Աէեղր ունէր ^րր — առանց
բառախաղի - Միջին
Արեւելքի թերթհրը կո ւս ա կց ա կան օր կանն երը դըպ —
րոցներու ցանցը՝ կրթական հաստատութիւնները կրնային իրենք զիրենք արդարօրէն նկատել իբրեւ արեւմտահայ «յըղացքին» , անոր գոյութեան ու չարու —
ն ա կա կան ո ւթե ան կռուանները : է՛ր այդպէս ատենօք : ի] . թէօլէօլեան ինձմէ լաւ
գիտնալու է սակայն որ այղ կաց ութիւ^՜ա^կէր իսկական խնդիրն երը ՝ րոLnPP կապուած Ափիւռքի արեւմտականա-

ցումին՝ որ վերջապէս եւ աոաջին ան —
դամ ըլլալով' մեզ կը դնէ ստի պոզա կանութեանը առջեւ նոր մտածելու ՝ ըս —
կիզրէն մտածելու մեր ճակատագիրը՝
մեր ներկային սերումը՝ դիմագրաւելով
թերեւս — եւ ա՛յս ալ պէտք է լնդունիլ —
անդիմաղը աւելին :
Փորձութեանը
կը
մատնուինք fy • թէօլէօլեանի դիրքին առ
ջեւ' Մ արքի տը Աատի խօսքը կրկնելու*
«Հայևր y ճիղ մը եւս»։ Այս բոլորը կը
հաստատէ միայն վերը յայտնուած ցաւը՝
անգոյ
արձագանգներու վերաբերեալ։
ճՒչ՚ե է որ հատորի մը բովանգակու. —

« Oh, ça va bien, l’an dernier, pour la
première fois, Dachnaks et Parekordza gan ont fêté le 24 Avril ensemble » me
répond-on d’un sourire amusé. Apparem
ment, la maladie diasporique n’a pas
épargné Chypre... Tous les quatre ans,
les deux partis battent le rappel de leurs
partisans pour l’élection du député ar ménien au Parlement de Nicosie. Sans
avoir droit au vote, ce dernier joue un
rôle essentiel comme porte-parole de nos
compatriotes dans toutes les affaires les
concernant, demandes de subsides, amé
nagements d’écoles, constructions
d’é
glises. Autre porte-voix de la commu nauté, l’excellente émission radiopho nique de Sebouh Apkarian, jadis hebdo
madaire, aujourd’hui quotidienne,
fête
cette année ses 26 printemps. De 3 à 4h.
tous les après-midi, elle rassemble à l’é
coute non seulement les Arméniens de
Chypre mais atteint, par dessus les flots,
nos compatriotes d’Egypte, de Syrie et
du Liban.
Petite mais rayonnante, la diaspora
chypriote n’a donc, malgré 1974,
rien
perdu — au contraire — de son dyna
misme. Beaucoup plus qu’en Grèce, po
pulation hellène et minorité arménienne
ont, à Chypre, noué des liens de solida
rité « stimulés » bien sûr, par la fragi
lité de leur charmeuse et vulnérable oasis
maritime.
(*) Chypre deviendra officiellement
colonie de la Couronne britannique en
1925.

Fonds A.R.A.M

« 8 Ա Ռ Ա » >

«նորարարութեան»
թիւնը չափելու պարտականութիւնը չէ
պատ կանէր անպայման զրախօսին * կը[է’~'
նայ ան ուրէշ ձեւէ արձագանգներ ունե
նալ ՝ ունեցած րյյայ : Սպասելով սակայն
ատոր հ աւա ս տէրն երը ՝ կ^ անդրադառնամ
հոս էյ* թէօլէօլեանի
' P’^PP'l'
մը համար որ այս ուղզութեամբ՝
էր
պարտականութիւնը բաւականէն կատա —.
րած էր արդէն :
Պէաք է ըսել հիմա որ այս հատորէն
մէջ մէ կտ եզո ւած բոլոր յօդուածները կը
ներկայանան էբենդ կարգէն իրր անդրա
դարձներ կամ հա կազդեր ութէ ւնն եր ն եր
րին վէճերու յ որոնց ս կդրնա կէտը յա —
ճաԼս կը պակսէ ընթերցողին : Բնչ որ
թերեւս էատարրն է «յօդուած» կոչուա
ծէն , եւ ա1յդ է հաւանաբար որ հ եղին լո
կը և(Լ մղէ էր «րաց ատբոզական»ի արդարարուրէչ տողերուն :
Տեսաբանական
կամ զուտ մտածողական գործ մը պէտէ
փորձէր կազմել ամրուիԼ մը՝ ու րյյայ
դոց ինքն էր վրայ՝ կամ այղ տպաւո —
րութիւնը դոնէ ձգել՝ մտածումէ բոլոր
լարերը իրարու կապելով՝ ներկայացնե
լով ինքզինք էրր յղոյթ մը՝ ամբողջութեամբ ՝
էնչպէս !լ ըսեն ֆրանսերէն'
իւն էօվր սւը րէֆէրսւնս : Այդ չէ ան կասկած էյ • քՒէօլէօլեանէ կազմած հա —
տորը ՝ եւ ատո՛ր ալ գիտակից է հեղէ —
նակը երբ 1լըսէ օրինակի
է Ո[1
այդ էջերուն պահանջած ընդդէմւսէւօ —
ս ութէ ւնը րարայայտօրէն չէ
գտնուէր
հոս» (3):
Էք մրուած յօդուածները րո յր կու տան
է] • թէօլէօլեանէ կտրած ճամբան վերջին
չորս — հէնդ տարիներու ընթացքին : Աէկ
կողմ կը ձգեմ առաջէն դրութիւնը (4) յ
որ Ե.1Լ
Ր աPե V փէւ֊ո֊քէ մէջ կա զմսլ
կեր պչական հարցերոլ՝ թէեւ հոս շատ
մը գաղափարներ կը «խօսին» մեղէ՝ մա
նաւանդ երբ հեղինակը բաղդատական
ակնարկ մը կը նետէ հայ եւ հրեայ հա
մայնքներու Լխօսքը սահմանուած է Ամերլ, կայք,) կրթական եւ մշակութային
դործո ւն է ո ւթէւններուն վրայ : կտրուած
ճամբուն առաջին հանգրուանը այն րանավէճն է' դոր էք ♦ թէօլէօլեան ունեցաւ
ասկէ չորսուկէս տարէ առաջ Կ' • ՊԸէտԸ~
եանէ հետ (5) • ք*նծի այնպէս կը թուէ ՝
թէ վերստէն աչքի տակ աոնելով ամ —
րողջ հոլովոյթը՝ թէ էք» fi** կը փորձէ
շուտով վերագտնել հաստատ կռուան մը
էր սկդբնական «,պոռթկում»ին (6)
հա
մար :
էյ ո ստո վանէնք որ դառն համ մը
կը մնայ մեր քիմքէն՝ վերակարդալով
այս Է^ՒՈԼ զորս
1976—/'^
կարդացած
էինք հաճ ոյքով ու դայթակղութեամբ :
ՀԴ ա կարդալով մանաւանդ անուններու
այդ շարանը ֆրանսացի մտածողներու —
Պարթ—էն Տ էրէտա — որոնր արժէքը ան
շուշտ չէր մերժուեր էյ •fi'* է կողմէ՝ բույր
որոնր եզրերուն փոխադրումը կասկածե
լի կը դաոնար էր
գրչէն տակ երր
հարցը «մեր» գրականութեան վերբե —
բումն էր ու «դատումը» (7)
Այս մեր
ժողական «.հակայարձակում»ը հեղէնա —
էլին աչքին ալ այսօր' հաւանաբար ա —
պայժմէ թուելու է։
Լրախ
որովհետեւ
շատ լաւ գիտէ այլեւս էնք որ Պըլա եանէ
գործերուն մէջ առնուաղն' ո1 չ փոխա —
դըրումէ հարց մը կար՝ ո՛չ ալ մեր գըրական ութիւնը «դատել»ու կամեցողու —
թէւն մըհ fi ^["յ' Սփիւռքէ գրագէտ
ները էրենք զիրենք է որ կը դատեն ՝ երբ
փոխանակ լուրջ ու համեստ գրագէտներ
ըլլալու ՝ կը յամեն ան բանաստեղծական
որակուած ճապաղիքներու մէջ-. Պըլտըեանէ վերբերումէ ՝ ւսյյ՜մէա կան ար ո ւմէ
հ եռախաղաղ փորձը պարզապէս անտես
ուած էր այդ թուականէն fi • fi* —ի կողմէհ Բ այց «հակայարձակում»ը ապայժմէ
թուելու է նաեւ եւ մանաւանդ հեղինա
կէն աչքին՝ որովհետեւ այդ թուակա նէն
յետոյ' 1օ-Ի- ուրիշ բան չըրաւ br «յօ
դուածներուն մէջ՝ եթէ ոչ էր կարդէն
իւրացումէ լայնածիր
աշխատանքի մը
ձեռնարկել՝ արդիական սւյդ մտածողու —
թիւններուն ու տեսաբանական կեց —
ո ւածքն եր ուն հանդէպ հ Ամբողջ էր դիրքը ատոր ապացոյցն է՝ սկսելով «Ֆիլմ
եւ Արդիական Ա*շակոյթ» գրութենէն ՝ որ
ունէ էբրեւ առանցք' «պատում»Լէ Լրէսի)
արդիական ըմբոնումը ու կառո ւց ապաշտ
փառասէրութեամր' անոր ուսումնասէ —
րութիւնը ՝տրուած առարկայէ մը վյւայէն :
Այս դրութենէն առաջ' կու դան այն եր
կու յօդուածներ ը զորս հեղէնա կը յւսսւ—
կացուց ած էր Համերէ կեան ծանօթ Լերկու) բանաստեղծներու» Լօուըլ եւ Մը —
բուէն ՝ եւ ուր շատ անկեղծ կերպով կ^ը՜
սէր էր մէջ «աւանդապահութեան» եւ

միջեւ

չլուծուած

պայքարը (8) :
j1ր նոր շրջանէն առաջէն գրութեան
մէջ է Լ«Ֆէլմ եւ Արդիական Ա'շա կսյթ»)
սր fi • fi'* Ընթացք կու աայ էր նախա
սիրած բառէն ու յղացքին'
Հտեսու —
թէւն»ը հ Կը հաս կնանք անշուշտ fi * fi* * է
մտ ահ ո գութէւնը՝ Լսոր դրդապատճառ —
ները՝ որոնք մասամբ մերն ալ են՝ երբ
յառաջ կը քշէ տեսական ու տեսաբա —
նական աշխատանքներու անհրաժեշտ ու —
թէւնը Սփիւռքէ համար ՝ թէեւ վստահ
չենք որ այդ րա„ը, այգ յգտցքը, ծը ր աղ իրին գործադրումի ճամբովն էսէ_)
հրաշքներ գործէին էրենք իրենցմով՝
էնչպէս արդէն կ'ընդունէր fij . fi* ♦ «Աէաք
եւ Արուեստ»է էր վերջին յօդուածովը
(9):
Էաւ կը հասկնանք որ ո՛չ միայն սլարզ
ինքնութեան էւարէսխը դժուար է գտնել
Արեւմտեան Սփիւռքի մկջ {Արեւելքի ըԱփէւռքը դեռ ունէ երջանիկ օրեր էր առջեւը այդ դետնէ վրայ) utJ[ եւ մանա
ւանդ' դժուար է ճշդել էմացական ինք
նութեան մը վայրը ՝ չչ՚ջագէծը՝ էորլ>ր}
էմաստը նոյն Արեւմտեան Սփիւռքէ «մըտ աւորա կան»էն համար : Կ'ըսուէ երբեմն
մեղէ որ Ամերիկան 1լ ըն դունէ էր բը —
նակչութեան «բազմացեղ» հանգամանքը՝
ո լ կը քաջալերէ զայն՝.
Կտուցէ :
Բայց
է^նչպէս սահմանել ցրւումէն յանձնուած
անհատէն օրէնավէճակր ՝ թնչսլէ ս ստեղեել, ի՞նչպէ ս ժա ռան դել ՝ թնչսլէս հա
ղորդակցութեան եզրեր դտնել
էրրեւ
«Հայ»՝ էբրեւ «հայ մտաւորական»՝ շըրջա սլա տէն հետ։ Այս հարցումները՝ պար
զապէս թելա դր ուած հոս Խ . թ- .-ի նըկա տ ո ղո ւթէ ւնն եր էն ՝ կը մնան չզար դա —
ցած էրենց վէճակէն մէջ՝ քիչ
մըն ալ
միամիտ։
Բայց թնչպէս ապրիյ նաեւ
եթէ չգիտնանք զարգացնել զանոնք ՝ չըգիտնանք աոաջին շարժումով մը դո նէ'
տարազել հարցումներ ը
էրրեւ հար —
ցումներ : Կը կարծեմ որ լաւ հ աս կցած
կ՚ըլլանք զէնքը՝ ըսելով որ fi* fi* * այս
ղարդացումէ՝ տուր աղումէ ա շիւ աա անքն
է ՝ տարրական ու կենսական ա շխատանքը 1 Գ՛’Լ՛ կ?ԸմԼլո-նէ էք1 «տեսութիւն» բու
ռովը հ fi լ ինքն ալ առաջին փորձ մը ել ը՜
նէ այդ ուղղութեամր «մշակոյթ եւ դերմըշակոյթ» յղացքևերով բռնելու համար
էր' Արեւմտեան Սփէւ֊սքցէէ իրականու —
թէւնը հ Կը հ աս կցուէ այս ձեւով թէ ին
չո՛ւ Iff •
• էր հատորէ կողքէն դրեր է
այս վերնագիրը Հ<Սփի ւռքի մէջ»-. Սայց
կրնանք համարձակիլ արդեօք ըսելու էրեն թէ տ ես աբան ա կան զատորոշումներ
առաջարկել ր կը ւՈւայ Լայն Լափով ճա
մարտակութիւն ՝ այնքան ատեն որ ըս —
տեղծական աւան դո լմէ մը չէ յենէր՝
այնքան ատեն որ ուժը չունէ անհատ —
ները էրենց հիմ երէն թափանցելու՝ այն
քան ատեն որ ստեղծական փնտռտուքէ
մը զուտ հետեւանքը չէ ան՝ եւ չէ բա
նար նոր դար մը՝ վերաքազելով թերեւս
ցրւումը՝ փորձելով ամէն պարագայէ'
հաւասարէլ անոր էականութեան : Տէ՚սւր
են բոլոր տեսութէւնները ու տեսաբանութիւններ ը երբ կը դո հան ան զատորոշում
ներով՝ ձգելով ուրիշներու վերաքաղումէ
եւ աւանդումէ աշխ ատ անքը ՝ ձգելուԼ որ
ուրիշներ կապը ստեղծեն արեւմտեան լո
ւանդո ւթի ւններուն հետ՝ մտածողական ՝
կրօնական կամ տյլ • Բնչպէս նաեւ սե —
փական ա ւան դո ւթեան հետ : Հարցը աւանդումէ /Լայր մը ստեղծել կարենալն է
ուրեմն — իրական կամ Լսորհ րդանշականուրկէ իսկական ՝
հանդամանաւոր ' տըրամախօսութէւն մը՝ տէալոկ մը՝ կա —
րելէ դառհայ «ար եւմտ եան»էն
հետ։
(Հստակ է* այնքան ատեն որ այդպիսի
տրամախօսութիւն մը՝ էմացական տարոզո ւթեամբ ու լրջո ւթեամբ կը մնայ ան
կարելի ՝ այնքան ատեն որ անգոյ է ան՝
«տ եսութիւն»ը պիտի մնայ էր
կարդէն
Լսոստում մը՝ եւ փոքրամասնական «մըշակոյթ?>ը ան—էմաստ'
«դեր մշակոյթ»էն
դէմ յանդիման ։ Տեղ — տեղ Խ • fi* • կը
խօսէ ԲԲՈՄ—Է մասին (10) *
մըն
է 'թերեւս երկրորդական կարեւորու —
թԼ/ւն ունեց ող՝ թէ
ր չափով արդեօք
ԲԲՈՄ—ը կրցած է պարզ՝ «տեսական»
վտյրէ մը՝
հաճելէ խօսակցութէւններ
կարելի դարձնող հաւաքատեղէէ մը ա —
ւելին րրա! , թէ ո՞ր չափով կրցաե է
հետապնդել lULUlQlJ-TfuiQ լԼայ[> Ը Ր! !ա ~
լու անհաւանական ծրադրէ մը էրադործումը :
Սյս Լսորհրդածութէւնները էբր անդըրադարձ ընդո ւնեց էք — մեծ յաւակնու —
թէւններ չսն ուցանող — դիրքին այն չորս
գլուԼսներուն
(«5 եսութիւն ել Հայու —
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թիւն»էն մինչեւ «փողովուրղ^ Մ չակոյթ
եւ Գաոակարգ»), որոնք կը ներկայա ցընեն ՀՀառաջփն քայլերը
կատարելու
փորձ մը» դէպի սփիւռքեան մչակոյթի
մը բնորոչումը, ի հարկէ'
«տեսական»
բնորոշումը ։ {Ուրիչ հարց' թէ փեաըռուածէն համար «մշակոյթ»
լոե^
ղէ^ն է տակաւին) :
Սրկու երակ կը գտնենք ուրեմն fi* fi** է
դիրքին մէջ՝ 1976֊/ր «րանավէճ»էն աս
դին : Ասոնցմէ մէկը նուաճումէ փորձն
է եւրոպական «գրական — տեսաբանա —
կան» մտածոզուԼժեան (11) ք անդրադար
ձայէն՝ ժողուԼրդականացման եղանակով
մր։ Երկրորդը կը դառնայ Ափէ^ո֊ք ~՜ Տե
սութիւն առանցքէն Լուրջ (12) * Եա պը
երկուքէն միջեւ։
Կապ մը անպայման պէտք չէ փնտռել՝
րայց սԼսալա^ծ կ^րյլանք արդեօք եթէ Լւ
հ եճուկս ամենայնէ ա,1րԼսւՒս11 րան մը
գտնենք հատորէ վ^Յ^էն դրութեան մէջ՝.
Այո դրութեան մէջ՝ դրականութեան տե
սաբանութեն էն սերող մէկ դժուար յղացքԸ՝ «րազմէմաստ»Լւ յղացքը՝ կը շահա —
գործուէ պէտէ ըսէի՝ պար ղւսբան ո ւմէ
փորձէ մը 1լ ենթ ար կո ւէ ՝ «հ ագոր դա կց ո ւթե ան» եզրէն ընդմէջէն։ Հեղինակէն հէն
խնդէրներէն մէկն է որ կր վերայայտն ուի
այս ձեւով։ Հ/ւն խնդիր որ Հրանավ էճ» է
եւ «հակայարձակում»է տողերուն եր —
կայնքէն ընթեռնլէ է ՝ եւ ղոր պէտէ փ որ
ձէԼւ տարազել սապէս • է^նչսլէս ընդունիլ
«արդիական դրելաձեւ»ըԼենթադր ելով որ
դրելաձեւ է) ՝ ո*ւր զետեղել դրական ար
դի ական ո ւթէ ւնը՝ Սփիւռքէ զանդո ւածէն
այսօրուան պահանջներուն համեմատե —
լով զանոնք ։ Այլ Լսօսքով ՝ եւ այս ան —
դամ' տեղ տալով «րազմիմաստ»էն ՝ էնչ
որ նշանն է «նորարարութեան» հանդէպ
որոշ ընդունելութեան մը ու հաս կաg ո —
ղո ւթեան մը* կրնայ պատ ահ էլ որ դը —
բութիւն մը՝ ղր ո ւթեն ա կան աշԼսատան —
քը ու տրամադրութիւնը բանան նոր «էմաստ»ներ՝ անիմաց' նաԼս քան այդ դըրութեան ՝ այդ աշխատանքին լոյս աշ —
խարհ երեւիլը՝ pUljg — եւ հոս է որ հէն
Լոնդիրը կը վերադառնայ — է^նչ ձեւով
այդ իմաստները՝ արդիւնք' է՚որ ու տե
սակարար փորձառութեան մը՝ 1լ անցնին
դր ո ւթ են ա կան էն անդին : Ս՞նչ ձեւով կը
դառնան անոնք հիմնաւոր , «մո դո վո ւր դ»ի
մը համար , ցրուածութեան մէջ ինքզին
քը որոնող հա ւաքա կան ո ւթեան մը հա
մար : Այսպիսի բանաձեւումներ երեւան
չեն գաբ անչուչտ բացայայտօրէն 1Ս-թ*ի
հատորին մէջ՛. Սայց այս ձեւով է, կը
կարծեմ, որ կը բացատրուի
երկու երակներու գոյակցութիւնը — «գրական —
տեսաբանական» ել Սփիւռք — Տեսութիւն
— անոր էջերէն ներս :
Եւ պատահական չէ հաւանաբար
որ
հատորը վերջանայ Միչէլ Պիւթորէն փոխ
առնուած եւ ֆրանսերէն լեզուով արտաղըրուած այն սքանչելի տողերովը
որ
կ'ըսեն*—
« Հաւատացի , այո՛ , հաւատացի ատենօք, որ աչխարհի վիճա կուած բախտը,
աշխարհի նսեհը , կախեալ էր , անհունօըէն հեռա կայ չափով մը, բայց եւ այն
պէս կախեալ էր իմ գթելէս , եւ երր Լսո—
րԸ մխրճուած եմ է մ գրելու տաժանքէս
կը Լս ո ս տ ո վանԼ/մ որ կը հտւ ատամ
տակաւէն ատոր » (13) •
Աչխարհին վիճակուածը,
աշվսարհին
նսեհը կախեալ է, անհունօրէն հեռակայ
չափով մը թերեւս, բայց կախեալ է իմ
գրելէս- Յօդուածագիրը, գրիչով խօսոԳԸ (14) t այն անձն է' որ 1Լընդունի վեր
ջապէս այս ձեւի յայտարարութիւնները,
հաւատքները, յատուկ' իրաւ գրագէտ —
ներուն, կը հմայուի նոյնիսկ անոնցմէ,
ԲայՏ կը փռրձէ հ աս կնալ ձեւը ՝ եզանակը աձԳ կապակցութեան , ընդմէջ աչ խարհի վիճա կուածին ու իմ գրելուս : Եւ
քանի որ իր նկատի ունեցած գրականու
թիւնը էապէս հայ գրականութիւնն է , կը
փորձէ
հասկնալ այգ կապակցութիւնը
այն արձագանգովը, բազմապիսի ու լայ
նահուն զոր կրնայ ունենալ հայ «ար —
գիապաչտ» գրուածքը «մողովուրգ»ին ,
հս1յ ընթերցողին մէջ՛. Այս < աԸ9Ը Ըանի
մը տարի առաջ կը դրուէր հեղինակին
կողմէ հակսւգթՈՆթհսւմթ մը եւ համեմա
տումի փորձով մը, ընդմէջ նոր րա —
նաստեղծութեան եւ նոր huij բանաս —
տեգծո ւթե ան (15) ։ Ինչ որ կը հաստատ
ուէր այդտեղ հսւզոթգակցոՆթեսւ(1 մը
մտածելու անհրայ՜եչտութիւնն էր , «մեր»
պայմաններուն մէջ չատ աւելի կար կա —
ռուն , ըստ հեղինակին , քան եւրոպական
լեզուներով մչա կուած գրականութիւն —
ներուն պարադային ։ Այգ մեկնակէտն է
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որ կասկածի աակ կը գրուէր
«արդիական գրելաձել»ը ։
է
սակայն դիրքին վերջին դրութեաԼ Լ
տին մտահոդութիւնը, երբ
Լ
ան փաստել որ
իր
«րազմիմ^Հ^
թեամբ»ն իսկ' գրութիւնը հազս"'
ցութեան հակամէտ է միշտ, ներկ^Լ
կամ ապագային մէջ յայտնուեՀ
«իմաստներով-. Փրկած եղանք այս^
ւով

հին

խնդրին

Ւնդրռ.կանոլթՀ

ընդունելով մէկտեղ ^սրարարաթւՀ՝
գրականութեան մէջ î
Կասկած չկայ որ էական հարց

(

"Z7 ևԸ յաճախէ հեղինակին մաաեողո^
թիւնն ու խղճմտանքը-, «ինչո՞L
տեղծներ անձուկի մամանակի մը
կ'ըսէր Հէ°ւտըրժն ■ Ինչո՞ւ -. Հարցը Հ
գիապաչտութեան հետ որեւէ կասլ (յյ
նԻ ։ "ձ աԼ - ռւնչուչտ - գրագէտին Լ
ռաջնորդ» մը ըլլալուն հետ (16) :
Հ֊ զգուչանալ հոս, հոս մանաւանդ, ր„.
լոր կանխորո չ ու կանխամտածուած ր.
տ որ ո գո ւթէ ւնն եր էն :
Աշխարհին
վիճակուածը , աշխարհ
նսեհը , այո՛ , անհունօրէն հեռակայ
փով մր՝ կախեալ է մ գրելէս*.
Սայց ինչո՞ւ-. Ի՞նչպէս-. Այս հարցոլչ
ները հանգիստ չեն ձգեր ըստ երեւոյթդ
lu- Ո-—ը-. Միայն թէ իմաստի _ նոիփ^
բազմակի — zii_ հաղորդակցութեան եղ.
րերը՝ առանց պաաշաճ [սնդրականազու .
մի եւ յդաց ականաց ումի ՝ եւ նոյքփսկ ա.
(ւոհց՜մալ՝ բաւականն են արդեօք այղ տայւ.
Յ^րԸ բոն ելո ւ եւ ըմբռնելու համար։ Հր.
ւոահ չէ երբեք ։ Կր հասկնանք ու կը
լատանք fi* fi* *—ի հետ որ «Ափիւ-ոքի կ
մշակոյթին ի՛նչ ըլլալը կր կարօտէ բչ.
նորոշումի» ու անոր կիրառումը ... տե
սական մտածումի (17) Ï Աընգունէն^ Հե
ղինակին համեստութիւևը երր ելըսկ
իր դր ո ւթի ւնն երը «նման ճիդի մը
ջին քայլերը կատարելու փորձ մըն ձկ
(18) ։ Համոզուած ենք վերջասլէս ՝ թէեւ
այդ ուղղութեամր որեւէ յստակ արտա
յայտութիւն չկայ fi*
fi* —ի հատորթ
է այրէ մտածումը Լտ ես ական կաւ!
ոչ) առընչուած րյ յայու է տեղ մը դրա
կանութեան մտածողութեան եւ դրակա
նութեան կիրառումին ։ Բայց եթէ թփէւռքԼւ հարցը «հաղորդակցութեանդ հարք
մըն է՝ այդ պարագային իս^Լ կը
բացատրել թէ թնչ կապ ունի այդ «Հաղորդակցութիւն»ը գրականութեան հետ}
հնամոյն կամ արդիադրոշմ ՝ եւ դրուաերազմիմաստութեան ՝ ուրեմն իմաս
տութեան հետ :
{ք. Ն

ԾԱՆՕԹՈԻԹԻԻՆՆԵՐ
(1) Այս սազերը գրուելէն սւսգինյ IV
սւեսսււ «ջքյաjbrb^V մէշ’ Ա' Գապպէս•
ճեսւնի լ օդոՆսւծը , արտատպուած «8» ՜
„ա£»ի Դեկտ- 12—ի եւ 13/14ի
մէջ :
(2) «Սփիւռքի մէջ», էջ 5: pnppl՝՜
տագայ յղումները պիտի երթան այս l՝*՜
տոթին, սւոանց նոր -նշղումի մեր կս^
(3) էջ 7:
(4) Միակը որ լոյս չէ տեսած

նականօրէն «3 առա»>b
(5) Գ- Պըլտեանի գրութիւնը վերա ՜
հըրատարակուած է հատորին մէջ, t1®!'
պէս նսւեւ նոյն աոիթով գրուած Ջ՛
րունիի անդրադարձը :
(6) էջ 60:
(7) էջ 84:
(8)
116 :
ու, hf
(9) Եթէ չեմ սխալիր՝ 1980, Դե
րերի թիւին մէջ :
,լ
(10) Մասնաւորաբար' «Տհսութխ^
Հայութիւն» գրութեան մէջ , է?
(11) Այս աոաջին երակին կը կասՄլ>\
«Ֆիլմ եւ Ամերիկեան Մշակոյթ»1^ <
«Մեկնաբանական Անդրադարձ' ՎաԽ“4
ծնունդին» , եւ գիրք ին Վերջին գըու?ք
նը' «Բազմիմաստի Ընթերցումը»(12) Ասոր կը կապուիյ յիշուկ
գրութիւններէն զատ' «Սփիաւքա^ա^
տաւորականութեան Հարցը» ■
,
(13) էջ 261 : Նհրողութիւն խնգըԿ
զեմ Խ- Թ —էն եթէ թարգմանութ!1
անբաւաբար թուի իր աչքին:
{
(14) Այդպէս կը
սահմանէ Ւ
յատկանշականօրէն, հեղինակը :
(15) էջ 86:
(16) էջ 92:
(17) Ի՞նչ է «տեսական մտածս ւ
Կայ ուրեմն ոչ-տեսականը' մտա
ըայց իբր մտածումին չհասնող Ըա
թէ իրր գերազա՞նց մտածում:
(18) էջ 150:
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W ԳՐ. ՔԷՕՍԷեԱՆ

i^csnri,
ե էյնզպորօ նկարած է անգլիական գրե

ԿԷՏնԶՊՈՐՕ

(Ո%7-1788)
կլի 3)օրն է որ կը դրէ , էր «Արուեստէ
1ատՏութեան» մէջ, անգլիական նկար -

էութեան սկզբնաւորութեան մասին դ 18րդ
դարուն»— « Ֆր անսայի մէջ նկարիչը ա['ուեսաի գործաւոր մըն է բարձրադաս
անձի ծառայութեան մէջ» Անդլի ոյ մէջ
բարձրադաս անձ մրն է որ նկարչութիւն
սիրողական ձեւուէ »: Այդ շըր~
հանին նկարչութիւնը կը դաոնա յ աղ —
նււապետութեան չուր^
որուն համար
ան ստեղծուած էդ անոր մաս
կազմող
անկիններուն , պարտէզներուն եւ սլա —
հանիներուն համար։ Տակաւին անգլիա
կան նկար չո ւթի ւն դոյո ւթիւն
չունի
այս րառին ստեղծագործական իմաստովդ
թնչգեռ Աձպլիան կապրի իր տնտեսա
կան եւ վաճառականական
հզօրութեան
l/ւքանը : Ան արտադրող է բացի՝
նկար
ութենէն զոր կը ներածէ ։
Ա]ս Ավսնին երեւան կու դան երեր
կրիչներ դ որոնցմէ մէկը միայն պիտի
քբսււնայ ինքնուրոյն։ Միւսներէն՝ fKtj —
fyuHJ/» պիտի ընդօրինակէ , շատ պիտի
յօրինակէ եւ պիտի էսլան այ ընդօրիեկելով քՒաֆայէլը , հակառակ այն իրո—
[ութեան որ արուեստա վարմ եւ օմտեալ
նկարիչ մրն է, հիմնադիրներէն եւ նափագահը «Արքայական կ աճառ»ին ։ Ինք
մնայ դասական եւ ակադեմական :
Դարձեալ էլի $)օրն է որ պիտի արձակէ

թէ ամբողջ աղնուաականո ւթիւնը _ շուրջ
ուP հարիւր դիմանկարներ — որու մաս
կը կազմեն բարեկամներ եւ ընտանեկան
պարագաներ ։ կ*իման կաբներ ուն մէջ չկայ
հետապնդումը իտէալ
դեղեց կութեան ,
տյլ
հարազատութեան եւ բնա կան ու —
թեան» « նմանութիւնը գեղեցկութիւնն
է եւ գլխաւոր նպատակը դիմանկարին »
պիտի ըս է ինք : Հարազատութիւնը կ ապահովէ երր կը խլէ դէմքքէ մը յատ կանրշական այլ վաղանցուկդ անմիջական մէկ
արտայայտութիւնը դ ինչ որ աւելի
կր
կենդանացնէ դէ^քը : Որքան դիմագիծը
գծուած է խնամքովդ նոյնքան ազատօրէն
արտայայտուած է մնացեալի պարագային : Անմիջականութիւն կայ հոս էախ
ւէրձնահարուածներու դ
համարձակու —
թեամբ մըդ « որպէսղի հեռուէն աւելի
ազդեցութիւն գործէ » պիտի բացատրէ
ինք։ Գեղեցկագոյն օրինակներէն
է կը
այս շարքին' Ռոպըթթ- էէևոթխ զ Խ- իթ
կինը’ Ֆրէյզիս յօրէնումն է, երր զոյդը
անջատելով իրենց շրջա պատ էն
զանոնք
և1Լ դխտեղէ ան գթւ ա կան բնութեան ծոցը դ
ամբո զ ջո ւթ եան մաս կա զմել տալով զա
նոնք :
Տ արիներու բեթ ացքինդ երր արուես —
տագէտը կը գտնուի ամբողջական հա —
un ւնո ւթեան եւ իր արուեստի բարձրա —
կէտին դ դիմանկարները պիտի օմ՜տուին
առաւել կենդանութեամբ մը — արծա —
թագոյն երանգներով թէ գծագրական
անմիջա կանո ւթեամբ — որոնք պիտի ու
նենան պատուոյ տեղ մը անգլիական դէմանկար չոսթեան մէջ :

ըսելով թէ « ոչ _ ստեղծագոր —
Ւթէւնը » բարձրագոյն , կատար ելա —
&լՈվ

տրուած է

երկրորդը՝ քԱիլեըմ Հո կարդ դ
^ւեստի պատմութեան մէջ աւելի պի֊
՝ ճանչցուի որպէս երդիծանկարիչ : Ան
ՈԱ& « մարդոց երջանկութիւնը »
1լելլէ գինովութեան , [սենէ -

ւ թեան , բախտախաղի յ ընտրական քա
մականո ւթեան

դէմ դ պաշտպանելով

•Անւ/ն1երԸլ Իր գոր^ը ՜ ուք

Ւ՚ԴՀԸ.

Հար Ար տեղը կը դրալէ _ կը
,
^պա,ոեհո,թլ,ւնը ,
նւ Հ< c
7չ"ւ^։Հ>' >y
fa ^ածէ ։ Երրորդ
յատ1ւա9ՈԼա^ է Կրան Փալէէ
ն ՝թա^^Ա1ՈԼա^ ցուցահանդէսը :
ձո Կէյնզպորօ , կը մնայ ամէնկն ան_
ձ'

o'g' P1Հյուրսյնը, եւ ջդ,չապա Ա“"\ է՛ այնՀան' որՀան էրեն
յլղ"՛սոսն պայմանները.. Անշուշտ,
ԿԱոհՀ^նձր. ^Ունենայ ըե դօրէն ա-

p„, V

^պս։օ,
լբ կրէ աԳղԼց^թէենները
ԼԼ 1' .վար“էգերու, կը հետեւէ
ՀոՀ,

^Պեռութէւնը եւ նը-

ւ»տաւ '‘‘րութ1։լ֊նը՝1

նսւհանդէն մէջ

Վ Լոնլ9^ կեան^ եւ “1ոհեմ~
պո
"""^քը էրեն կ 'ապահովեն ա^Փեան րեւ"ր տեէ1£ անգլէական նկար֊

^^է7ո

;թէ7ն մէչ: ԱնդլՒոյ մը
խ չս ր չուեՅալ-ոկէդրը,ուր ա^ւսԼրգէն՝այ^1անը մէչ fa բարձր
ւԱ։1և՚’Լկանէեզ"1ՈրՕ “1ահե9 Ւս1ւահ

ռա'-որ„լթէլն մը, ըն-

Վ>1Գ“ձուՕեր7ՈԼւ?եան և քւաւ՚ձւ,ա։1'Ւ։"

""ւնո, , Հ ’
■'ՀՁ
^pe,

ս1ատ^ս,ռով
, երբ
^4, ֊

»ս,ւա է"' կւլ նման9նէ դէմմէն

*-41 տր??՝

'T֊zt

ւ^^ւէնՀ չ
Ը կրնայ հագուէլ
1լ ^"P մէՕ
հաԳ"եսաներ եւ կառնէ
եէ„

աւՂրող պարզ էակներուն ,
առանց հանդէ ‘”fa”LU,fa Ր՛էյն ոլտզէն'

“Ա,լ"1""թեա1 աշ բ ,մը ’

P

X

ընդօրիկանման

^'ւԱԱՈ>ե1,ո, ,
ավ""-ապետական հապ,
" Լ <ամապաաասէ,ան դէր -

ք^ն ան կարն եր ո ւն. մէջ, թէւով երկու հարէլր , 1՚^ա[՚էւԸ կը հօ՛ դ՛՛րդուէ նաեւ գէւդացէներով, մշակով, փայտահատով եւ
տեղէ կու տայ էր տպաւորութեան : էր
բնանկարները բնութեան ընդօրէնակու —
մր չեն կրնար ԸԱտլ , բանէ էեր յաճախ
բնութէւնը կը բերէ էր սենեակէն մէջճէւղ մը, խուրձ մը խոտ, րարէ կտոր
մը, զորս սեղանէն վրայ կը շարէ եւ որոնց ետէն կը դնէ նաեւ հայելէ մը :
ւքութէ ու լոյսէ խաղերը աւելէ զգալէ
դարձնելու համար, վ աշխատէ նաեւ մոԼ"յսուԼ: Ոստը կը դառնայ հսկայ եառ
մը, բարը լեռնանման մայռ, էսկ պատկեբուաե բնութէւնը
վերստեղեագոր եուաե մտապատկեր !
Էր զգայնութէւնը հանդէպ բնութեան
զէնք կը մղեն բնութէւնը ծառայեցնելու
որպէս մէջավայր՝ նոյնէսկ էր դէմանըկարներուն եւ անձերուն : Այս զգացական
մօտեցումը նախանշանն է էրմէ ետր ծընունդ առած վէպապաշտութեան : Աւե —
լէ՚ն-էր փոքր եւ ազատ վրձնահարուածները, րով - բովէ մէ կտ եզո ւած, տը պաւորապաշտո ւթէւն մը ենթադրել կու
տան, էնչ որ էր հակառակորդ եւ էր
հանդէպ վերապահ քհէյ՚եոլտզէն ըսել պէ
տէ տայ վերջաւորութեան — « Hj" 11ՈԼՈ['
տարօրէնակ բէծերը և դծաւորումները . • •
որոնր նոյնէսկ վաստակաւոր նկարէչէ մը
համար կը թո,էն արդէւնրը աւելփ պա տահմունրէ մը րան նպատակէ մը... այս
անձեւ երեւոյթը, ամէն էնչ կը փսխուէ
որոշ հեռաւորութենէ մը, մոդականօրէն ,
եւ նկարէն բոլոր մասերը կը թուէն դըրաւել էրենց տեգր » :
Կէյնզպօրոյէ էսկական մեծութէւնը կը
կայանայ այս բոլորէն մէջ.. Ան ճաճան
չափայլ հանճար մը չէ, սակայն դուռ
բացաւ էըմէ ետր եկող ֊հոնսթապլ/,
(Constable) մը մեծութեան, որ էր կար
գէն պէտէ տպաւորէր ֆրանսացէ Տըլաքըր ուտն 5

ԿԱՐՄԻՐ ԳԵՏԸ
Հեղինակ' Փիէո. է սւվՒլ:
Ֆանթասթիկ թատերախաղ'
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արարուէ

Կտրելէ չէ մնալ անտարբեր ոչ դրու
թեան (բնադրէն) ել ոչ ալ ներկայացման
հանդէպ ; Եթէ երկր որդը պայմանաւոր էդ
առաջինով ամբողջութիւնը 1լ անհ անդրստացնէ դ կը նեղէդ կը տագնապեցնէ հանդիսատեսը ծայրէ-ծայր : ճիշդ է թէ ան
կուզէր պատկերացումը Ը[ԼաԼ Աովետ •
Միութեան ամէնէն փոթորկալից դ յեղա —
փոխական դ տենդոտ դ էսռովայոյզ եւ յղի
շրջանին դ 1925 — 1940 տարիներուն միջել
ձգտուող եւ յատ կանշեալ իր բարձրա —
դոյն թռի չքներ ով եւ մահագին անկում —
ներովդ տիպարներու ընդմէջէն՝
որոնք
մաս կը կազմեն արուեստի պատմու —
թեան եւ մինչեւ այսօր կը պահեն իրենց
այմմէութիւնըդ հակառակ կիսադարեան
իրենց անհետացումին »— Մայաքովսքի դ
Պուլկարովդ Աթանիսլավսքի դ ֆսկ
ռուէՀն' • » » Աթալին :

Այսուհանդերձ «կարմիր Գետը^ պատ —
մական թատերախաղ մը չէ եւ ոչ ալ կը
պատկանի տյդ սեռին : Հերոսներն իսկ
եթէ պահած են իրենց մականունը
կը
կրեն տարբեր անուններ բացի Աթալինէն
եւ Մէխայէլ եւ Հէլլէն Պ ո ւլկաքո ւէներ էն ։
թ^ատերախազյը հերոսներ չունի դ այլ հիմ
նուած է հակա — հերոս թատերական
սեռինդ այս պատճառով նոյնիսկ Պուլ —
կաքովդ որ կը վայելէ հեղինակին ամ —
բողջ համակրանքը) հեռու է անբիծ մաք
րութեամբ «սրբանկարի ներկայացնելէ ։
Ան եւս դ որպէսղի կարենայ ստանալ իր
թատեր ախ աղեր ուն բեմադրութեան րա —
րեհաճ արտօնութիւնը «վերին մարմին —
ներէն^ դ թատերախաղ մը կը դրէ նուիրուած՛» «Աթալինի երիտասարդութեանդ.)
թէեւ ի զուր • • • : « V երեւի թէ այս վեր
ջինը մոռցած է իր երիտասարդութիւնը^ :
Պուլկաքոֆ ապերախտ մըն է նաեւ հան
դէպ Աթանիսլավսրէէ. է վԼրջ՚՚յ ասոր
րաջութ եան կը պարտէ էր ^թու-րպէնէ 0—
րերըտ>
խնդրայարսյց
թատերաէւազէն
ներկայացումը
Աոսկուայէ էէրուեստի
Թատրոն^ե ^էջ. ՄԼ&ն Աթանէսլավսրէէ
հանդէպ անբար եա gա կամ է նաեւ Լավէլ :
Հէայն ներկայացուցած է աւելփ էր կա —
մա կոր, ծէծաղաշարմ- կողմերով ել պա
տեհապաշտ հակումներով.— լուսարձակ
մը' որ բացուած է ընդհանրաէս նկարագըրայէն մխտական գէծերու վրայ, ոբուն ներրեւ կ'էյնայ նաեւ Աայարովս —
թատերախաղը հիմնուած է երկու մեծ
գրողներու վրայ.- Մէխայէլ Պուլկարով,
"Ը մէչտ մնացած է լուսանցրէ վրայ,
հեռու' ամէն յեղափոխական շարմում —
ներէ, հոսանրներէ, հասարակական պայ
քարներէ, յանձնառումէ : Աայարովսրէէ
էսկ բնորոշումով <(.սկեպտէկ, անտար —
բեր եւ անհատապաշտ աեմ» մըն է ան,
այսուհանդերձ' քննադատող, գրողէ էր աւո ւքը պաշտպանող , էր էսկ ազատ ըստեղծագործութեան նախանձս։խնդէր , որ
սակայն պէտէ դատապարտուէ լռու —
թեան,
թատերախաղերը պէտէ մնան
փոշէներու տակ, ձեռագէր վէճակով :
Ամբողփական թշո ւառո ւթ եան մատնուած'
էնմ պէաէ շարունակէ գրել մէնչեւ էր
կեանքէն վերջը, 1940: Պէտէ մեոնէ բընական մահով, հէւանդութեամբ, էնչ

որ եզակէ բախտաւորութէւե մըն է էրեն
նման պարագայէ մը։ ինրզ/,նր պէտէ նըմանցնէ Մոլփէռփն, որուն մասէն պէտէ
գրէ թատերախաղ մը, ըսելով զմայլա գթե' «Մոլփէռ, իմ մեծ վարպետս ) մեծ
եղրայրսդ»»»» Այս ներկայացումը պիտի
տւսյ էբ էսու-դէ^ մէջ) ինքը եւ բարեկամ
մը պիտի ստանձնեն դերերը)
որպէս
միակ հանդիսատես ունենալով իր կինը y
որուն առաջին ամուսինը Մայաքովքին է։
V տյաքովսքին , յեղափոխութեան

այդ

մրրկահաւը) Խււկսւթեման է Պուլկաքո վին ։ Մասնակի , հապճեպ տրուած է ասոր դիմագիծը։ ^ը ճառէ) կ՚արտասանէ
առանց որ ասոնք մեր մէջ արձագանգ
արթնցնեն ) իսկ երր մարդկային ներաշ
խարհը ցոյց կը տրուի , տեսնուածը բղըք~
տեւսէդ անհակակշիռդ իր համոզումներով
խռով եւ պառա կտ եալ դխզճալի մերմուած
սիրահար մրն է {քանիեր ո*րդ անդամ) ։
Ասոր իսկ վերջին գործեր էն մէկուն բեմԱռդրութիւնը պիտի արգիլուի ։ Պուլկա —
քովի
հանդարտաբարոյ
ընդդիմու —
թեան քովդ ինք պիտէւ ըսէ իր մասին»—
«Գետէ մը կը պահանջեին որ դանդա —
ղի» • ♦ • յ
Պիտի դիմէ անձնասպանութեան' 1930/»^։
Լավիլ դ ուսումնասիրած է իր դլխա ւոր
հերոսներուն կեանքը y նկարագիրը) խառ
նուածքը) աշխարհ ըմբռնումը եւ գործը։
Մուզէ
անոնց մտածումները բխեցնել
իրենց էութենէն : Ոեմէն յայտարարուած
էսօսքերը կրնան անպայման ըսուած չր/—
լալ) սակայն անոնք հաշտ կ՛ընթանան
հեղինակներու մտածողութեան եւ նկա —
րագրին ։ Տ՛եւով մը) Պուլկաքով եւ Աայաքովսքի կը հ ետ անդեն նոյն նպատակ
ները ) սակայն արմատապէս տարբեր միջոցներով ) բառերով ) գրա կանո ւթեամր )
նոյնիսկ արտաքնապէս հակոտնեայ դիր
քեր է մեկնած ) որով զիրենք կարելի է
սեպել հակառակորդներ : Մէկը մատնա —
նէշ կ'բնէ ամէնօրեայ վէրքը ♦ տեսնուա
ծը , իրողութիւնը որ մխտական է : Միլ—
սը' կուզէ տիրասլետել ապագային ) «կը
տեսնէ ^^—րդ դարը յետին մանրամասնոլեամր^ ) թէեւ) «դեռ կը ծառայեմ ան —
դամալոյծ ընկերութեան մը» ։
Իւրաքանչիւրը ունի իր մտածողու —
թեանդ երեւակայութեան ) երազի տեսլադաշտերը : Գործնականութիւնը : Պուլկարով վերազէ ըլլալ էր շ/՚ջանէ Մ ոլփէռը ,
մինչ բանաստեղծին համար' «կօշիկիս մէջ
գտնուող սա գամը աւելի ներգործութիւն
ունի քան թէ Կէօթէի ամբողջ երեւակա
յութիւնը» •»• ։ Այս բոլորով՛ մեր առ —
ջե, կուտակուած չարագուշակ դէպքերը
եւ ստեղծուած մթնոլորտը մտածել պի
տի տան «նոր մ՜ամտնակներու մայրս/ —
մուտ» ին մասին։ Պիտէւ գայ մամանակաշրջտնը միջակութեան տիրապետ ութեանը
արուեստներու վրայ) երկրի մը մէջ ուր
բոլոր յառաջապահ փորձա ռկո ւմն երը եւ
իրագործումները կը կատարուէին , իր
աշխարհահռչակ
արուեստագէտներու
փաղանգով :
Լտլիլի դատերախաղր իր դոները լայնօրէն բացած է քմայքին) ցնորականին դ
ֆանթասթիքին առջեւ ։ Իրակտնութիւն —
ներն իսկ կը վեր ածո ւին առասպելի ։
Տիպարներ կան որոնք անընդմէջ կը կեր
պարանափոխուին եւ կառնեն տարբեր անուններ »— մտահոգիչ փրոֆէսէօր Ո^-Ո —
լԱւ(ւ1ՈՀ7 կը դառնայ' հրատարակիչ Զս1կսւԹսքկ. ) կառնէ կերպարանքը Up-UlfTflU —
լավսքի^ եւ հուսկ' Սթ-սւլին^ : Պէնէմււթ-£
ևԸ փոՒԷ նոյնպէս
ՀոԸս
կերպարանքդ
դաոնալով Կաււա1-ն
{սատանան) , էսկ
Հէ՜լլսւ5/' կնոջական տարբեր պաշտօնն եր դ
իդա կանօր էն նենգաւոր կամ անողոք կու-

Fonds A.R.A.M

« e Ա Ա Ա

ջ

»

«-օ?

X

դատարկ ու լուսանցիկ
կաղապարներէն
է՝ որոնք իմաստ ու դոյն կը ստանան
միայն իրենց բովանդակածով։ իշխանու
թեան բովանդակութիւնը ուժն է ՝ կաբո
զութիւնը։ Ո՛ ւ֊ժ ներ դոբծական իմաստով
բան մը ընելու ՝ ու նաեւ կրաւորական
իմաստով^ այլ ուժի մը հակադրուելու։
Իշխ անութիւնը՝ հետեւաբար ՝կը սահման
ուի իր յարաբերութեան մէջ ւսյլ ո*- ■Դ
մը հետ ։ Սհա թէ ինչո' ւ ի շխ ան ո ւթիւն
գոյութիւն չունի հոն ուր տարրերու —
թիւն չկայ ՝ ^_կա'J Հակադրութիւն ու անհաւասարութիւն : Սհա թէ ինչու ՝
այլ
իւօսքով՝ ամէ՛ն տեղ իշխանութիւն կայ։
Ու՜ժը քաղաքական է՝ մշակութային՝
տնտեսական եւ զինուորական ։ Ասոնցմէ
երկուքը քաղաքականն ու մշակութայի
նը՝ գերակառուցային ստորոգելիներ են՝
միւս եր կութն ալ տնտեսականն ու զին
ուորականը՝ ենթակառուց ային ։ ի շխա —
նութիւնը որպէս ուժ ամբողջութիւն մրն
է ուրեմն ։ Ամէն իշիւանութիւն հետե —
ւաբար ուժականօրէն ամբողջատիրա կան

քաղաքական իշխանութեան կիրար կումի ամեն ադա սա կան գետինը Պ ետ ութիւնն
է î Ու- Սփիւռքր* Պ ետ ո ւթիւն չէ անշուշտ :
Խ
*Լքմանապէս ՝ ամբողջական է պայքարը
Սակայն պետական սահմանները որպէս
ի
շԼսանո
ւթեան տիրաց ումին համար ՝ կամ
ա' յդ իշխանութեան
հասկացողութեան
այլ
ի
շԼսանո
ւթեան մը դէմ ։ Այս ամբող
բնութագրումին ո1չ անհրաժեշտ ՝ ո չ ալ
ջական
ո
ւթ
եան
անտեսումն է յաճախ ՝ որ
րաւարար բաղկացուրիչ տարրեր են î Ապայքար
մը
կը
մատնէ ձաԼսողութեան :
լելին» պետական սահմաններու դոյու. —
*եկարչական
ցուցահանդէսէն
սկսած մին
թիւնը չէ՛ որ կը ըեորոշէ իշխանութիւն
մը՝ այլ ընդհակառակն*
իշխանութիւնն չեւ ահաբեկչական արարք ՝ վերել նշուած
ստորոգելիներէն ներս ին կող ամէն նա
է՝ որ իր կիրարկումին որոշ հանգրուա
նին կը տնօրինէ սահմաններու ստեղծու- խաձեռնութիւն կամայ թէ՛ ակամայ ուղզակի յարաբերութեան մէջ է իշխանու —
մը-. Այղ հանգրուանը պատմականօ ր էն
թեան հարցին հետ ։
որոշապէս կը համապատասխանէ թէ
fi շիւ ան ութի ւնը
հակադրութենէն
կը
ներքին , թէ' արտաքին ում-եբու հակա —
ծնի ու հակադրութեամբ կապրի։ Ոնչ
գըրութիւններու ժամանակաւոր կամ տե
ալ ըլլւսյ անոր հաստատումին պատմու
ւական լուծումի մը՝ որ կը ստեղծէ* ու
ժերու նոր դրութիւն մը՝ նոր սահման։ թիւնը ան կը փնտռէ ընդհանուրին հա
ւանութիւնը իր գոյութեան շուpi ու մսլ
Ս ահ մաններ ու դոյութի1^էԸ (կամ չգո
նաւանդ*
իր
հաստատած կարգերուն
յութիւնը^ փո իւադարձ ազդեց ութիւն ու
նի սակայն իշխանութեան կիրարկումի շսւ֊րջ* Այսսւէս » թէս[էտ ու<^Ը անհրա —
ժեշտ է տիրապետ ո ւթեան մը հաս տա —
ձեւին ո լ ոճին վրայ : Հետեւարար ՝ թէ՜
պէտ պետական սահմաններու չդոյու. — տումին համար՝ ուժը միայն րաւարար
չէ սակայն ու անհրաժեշտ է նաեւ ընդ
թիւնը չի ժխտեր իշխանութեան գոյու
հանուրին հաւանութիւնը :
թեան կարելիութիւնը Սփիւռքի մէջ՝ այ
Այս հաւանութիւնը կը գոյանայ դե —
սուհանդերձ ներգործական դեր կը խա
րա
կառո լցային դետնԼւ վրայ անշուշտ ՝
ղայ այդ իշխանութեան կիրարկումի ոայսինքն*
մշակութային եւ քաղաքական :
ճին ու ձեւին մէջ։
Այս
դետն
ի
վյրայ ուրեմն՝ իշխանութիւնը
Ի՞նչ է է ‘UrFŸ.nJ Իշխանութիւնը ։
միատարրութիւն
՝ « միա — մտ ո ւթիւն »
ի շխ ան ո ւթեան հասկացողութիւնը այն

սա կցական պաշտօնատաբուհի ։ Ասոնք կը
զբօսնուն ինչպէս կատուն* մուկին հետ՝
նոր տէրերն են կացութեան ՝ իշխան եւ
դաւադիր • հովանաւորող արուեստներու
եւ մարդասպան ։ Եւ քանի UlQinpUllfuiJÏUl-—
նւսկանին վրայ հ իմն ո ւած է թատերա —
կան կառուցուածքը ՝ ասէկ ա հ եղին ակին
կը շնոԲհէ ամէն ազատութիւն* փորձելու֊ անկարելին ՝ շրջելու ժաման ակը ՝ միջոց ը եւ կարգերը ՝ կատ ար ելո ւ* ւսնսպասելի կերպարանափոխութիւններ եւ ան
դադար եր թեւե կ մը* ապր ուածին ու եր եւա կայածին ՝ պատրանքին եւ իրակա —
նութեան միջեւ ։ Անցեալը կ ու գայ մինչեւ մեզի՝ իսկ մեր օրերը Jիչլցնող դԷա1~
քերը կը պատահ ին հերոսներու շրջանին ։
Աայաքովսքի եւ Պուլկաքով 1լ ունենան
հադիպում մը՝ ինչ որ իրենց կեանքին
մէջ չէ պատահած : Ս*իջավայր եւ շրջա
պատ կը փոխո լին*
համա պատասխան
կշռոյթով։ Ա իակ անփոփոԼսը մթնոլորտն
է՝ որ կարմիր թ^լի նման 1լ երկարի
ծայր է — ծայր»— անբացատրելիին սար —
սափը՝ անտեսանելիին մղձաւանջր ՝ ա —
նըստոյդ վաղորդայնը՝ որուն սաթայէլ —
եան կազմակերպիչները* մէֆիսթո ֆէւ ֊
եան մեքենայողները այլակերպուող ե —
րեք տիպարներն են : Աւելի ուրուական —
ներ քան տիպարներ* ի սպաս թեւատա
րած չարագուշակ մթնոլորտին։

Առաջին քիչ մը անյստակ եւ
զիրար
խաչաձեւող տեսարաններէ ետք՝ որ մեղ
քին է նաեւ բնագրին ՝ ներկայացումը թա
տերական խրախճանք մըն էր՝ կոչունք
մը* եթէ կաԸ^ւի է նման բառամթերք
գործածել տրամաթիք եւ յուզիչ խորքով
ներկայացման մը։ թեմական առումով*
բեմագիր Մ օրիս Մ առէշալ ներկայացուց

te

հՒ-.ն.լթՒնը
հակասութիւննեքսւ խորացում կը յառա-

Ի&|սԱՆՈէ>Թէ7ԱՆ ^ԱՐՑԸ
ՍՓԻՒՌՔԻ ՄէՋ
]1շ1սսւնութեան Հլս[,ՅԸ. Ս փԼէէ֊ռքԼէ 1[եդ —
րոն ական հարցերէն մքէն է։ *1քաեւ՜ ամենա
րարդ. : /> շխ ան ութ՛եան հարցը որեւէ ըն
կերութ՛եան մէջ՝ ամենահին հարցերէն
է։ Հոն ուր տարբերութիւն
կայ՝
հոն
ուր անհաւասարութիւն կայ ՝ հոն ուր հա
կադրութիւն կայ* ինքնաբերաբար իշխա
նութիւն կայ հոն ու պայքար անոր տի
րացումին համար : Տարրերութիւններն
ու հ ա կադր ո ւթիւններր ծայրայեղ զար —
դացումի հասած են Սփիւռքի մէջ՝ որ
ծնունդ է անհաւասարութեան : Ո՛ չ տար
բեր ութիւնները սակայն ՝ ո՛չ այ հակա —
դըրութիւնները դասական ձեւուԼ կ^ար —
տայայտ ո լին հոն յ Ահա նաեւ ՝ թէ ինչու
իշխանութեան հարցը դասական ձեւուԼ
չի դրսեւորուիր ու կը լղաՀա^ջ_է մեզմէ
մտածումԼէ նոր ճիգ։

.y»՝

թատերական, հանդի ս ութիւն մը, ուր Լ։—
րարու կը յտջորդէԼ/ն* Լւրենց կարճ տեւո
ղութեամբ* ամբողջական յուղում ՝ պար
սաւ ՝ երդԼէծանք ՝ ողբերգութիւն ՝ բանաստ եղծութիւն ՝ զզ՜այապաշտո ւթիւն ։ Ան —
ջատ տեսարանները բնական շար ո ւնա կո ւթիւնը չէիՀ* պատմութեան մը՝
ոչ ալ
կ^քխթօ^*19յին պարզուղիղ յառաջացմւ —
մով։ Առանց ցուցականութեան ՝
ճոխ
պատկերները կը ն կար ադր էին կացու —
թիւնն եր ՝ որոնք ունէին ոդեկոչող ուժ եւ
արտայայտապաշտ ուժգնութիւն : Այլա —
սեր եւ այլազան անջատ պատկերները
միաւորող՝ շաղկապող տարրը սատանան
էր ՝ մէսվամը , որ անսսլասելիօրէն կը
յայտնուէր ՝ կը գուշակէր ՝
կը զ֊ուժէր ՝
կը զո ւար ճան ար ՝ կը ւԼճռէր եւ կ^անյայ —
տանար ՝ մինչ մարդիկ կը շար ունակէին
աւզըիէ
տրամը՝ րստ քմայքի ու —
ժերու
տնօրինումին։
թատերա[սաղին
է ո ւթի ւնն իսկ այ,1
հարցադրումն է —
թնչպէս գրող մը կրնայ ստեզծադործել՝
ըսել ճշմարտու՜թիւնը՝ նոյնիսկ ինքղինք
հակասելու գնով ՝ եր ր գրաքննութիւնը
եւ հաւատաքննութիւնը իր կապարէ թելեր ը տարածած է արուեստներու վրայ ։
Աօրիս Ա առէ շ luIՒ տիըա,1Լ^տորԼ ներկա —
յութիւնը հեռու պահած էր թատերա —
խաղը տրամի մը միօրինակ՝ ճ^չի^) ան
տանելի մթնոլորտէն՝ լրջութեան միաց
նելով զուտրթա խոհ ո ւթիւնը ՝ ներկայաց —
ման մէջ ստեղծելով ուրիշ մը՝ թատրոն
մը թատրոնին մէջ ։ Հեղինակ ՆաւԼՒև ^Ը~
ջանկօրէն նպաստաւորուած է բեմագիր
Ա* առէշալի մը փայլուն արարողապետու —
թեամբը եւ դեր աս տնախումբի մը ան —
սայթաք մասնակցութեամբ։

ԳՐ- ^ԷՕՍԷԵԱն

(*) *Ն1ւթէսւ։]սւցոՆմԹ1յթը inpni-bguiG Cuijo
թ-աստոնը Խ. վերջացած bft:

Հսւ/կ
իՀՀ

կը ՀՀՀ

Հ
երբեմն-,
մամսպյ, Լ

Հնէ ենթակառուցային ղեանէ վրայ,
այսինքն' 'անտեսական եւ զինուորական =

-^«4 ,

Որքան խորանան հակասութիւները արն-

րով, խորհ. Միութիւնն ու խորհ,

տեսական ու դասակարգային գետիննե -

յաստանը կը հասկցնեն առ որ

բու վրայ, այնքան կր բարձրանայ իշ ֊
խոզ դասակարգէ շահախնդրութիւնը իշխանութեան գլուխ մնալու ու հետեւարար սաստկացնելու նաեւ զինուորական
հակասութիւնք ենթարկողի եւ ենթար կուոզի, միջեւ, այսինքն' զօրացնելու իշխանութեան յաաուկ զինուորական ումի
սեփականութեան մենաշնորհը :
Մեր մօա' Հայերուս,
իշխանութեան

Հ

Հբ

ա,ս հասկացողութիւնը այնքան հին է,
որքան' հայ գիրը: Արդարեւ,
մինչեւ
անգամ Մեսրոպ Մաշտոցի վերագրուաե
ա շխաաո ւթիւններ էն մէկուն մէջ կարե լի է գանել այս ար ամարանութիւնը , մամանակի լեզուով ու բառամթերքով արաա,ա .աուաե անշուշտ: « Յաճախապա -

"եհ

առիթով

խորհը

քադաքականութիմեը կրնայ լ, լոյԱրե
րել ու օգաագորեել ճնշում
համար թուրքէոյ վրայ ոլ այդ հ
Սիացեալ Նահանգներու „ւ Աս։լանՀ
Ուխաի երկիրներուն վրայ: Ամ/խ
,
jM աակաւին,
սփիւռքահայ մամ
մէջ ապուաե Ո-ազմիկ Դաւոյեանէ յ,
յօգուաեը, ղրկուաե խորհ. ՀայասւՈա _
նի Մ ամլոյ Դի լանին կողմէ , Ոլր յսպ
կերպով դրուաե է Հայկ. Հարցը.
Լի "ռսՀ, նուազագոյնը երկու առ[,թ^
րով Մոսկուայի «Պրալգա^-ն հրաս„Ա
րակաե է 'Լիքթոր ՀամբարձումեաԱք,
աոր աղը ո ւթեամբ յօդուածներ, ոլր
ուած է Հայ - եւ - թուրք թղթածդ
մասին :
Կայ սակայն աւելի
J ականշա կս,՚եը
աւելի կարեւորք: խօսք,, խորհ. >այա^
տանի Արտաքին Գործոց նախարար'
Կիրակոսևանի դիրքին մասին է, հրատա_

տում ձւսո-ք »—ի մէջ կարելի է կարդալՍ*իշտ ս պա ոն ալիք իշխանաց եւ դա —
տաւորաց ՝ առ անխտիրսն ի չարիս ՝ առ
սուտս եւ երդմասուտս ՝ նենգաւորս ՝ դողըս ՝ ս պան ո զս ՝ շունս ՝ կաԼսարդս ՝ դիւթըս ՝ եւ որ այլ եւս են Հոյլը մեղաց :
Զոր ս րան դի լք եւ երկաթի կապանօք եւ
պէսպէս տանջանօք խոշտանգեն եւ մահ
Ւ ‘Ս*րայ
y զի այե$*
T ունի —
ցին եւ արդելցին յանխնայ անօրէնու —
թենէն : Իսկ որ խրաավն ել գան [, լալութիւն կարգաց ել իրաւանց թագաւորի, 'Ղ'' միամտութեանն ել ի հպարտութեան կացուցանեն զանձինս ՝ այնպիս —
եանցն փառք եւ պատիւ եւ պարգեւք ազատութեան շնորհեն » (1) i

Սփիւռքի մէջ իշխանութեան մը հարցի
գոյութիւնը անխուսափելի է ՝ նուազա —
դոյնը երկու պատճաոներու համար՝ որ
ևը կոչուին խորհ- Հայաստան եւ. Հայ
կական Հարց :
խորհ. Հայաստանի գոյութիւնը որպէս
Հանրապետութիւն մը անգամ խորհ .
Միութեան, Ա փիւռքահայութիւնը ուղ —
ղակիօրէն կը զետեղէ երկու գերհզօր
Պետութիւններու հակամարտութեանդ ծիրէն ներս : Ջափազանցութիւն չէ ըսելը ՝
"Ը ‘"J"

երկու մեծ Պետութիւնները ա-

ւԼէի քաղաքական կարեւորութիւն կ'ըն —
ծայևն Ափիւյւքահայութեան, քան թէ
բազմաթիւ, շա՛՛տ բազմաթիւ միամիտ
Ափիւռքահայեր :
1մորհ» Հայաստանը միակ Հանրապե —
տութիւնն է քմորհ» Ս*իութենէն ներս՝
ՈՐ Գըևթէ իր բնակչութեան
թիլին
70%—ին համապատասխան թիւով աղ —
գակիցներ կը հաշուէ արտասահմանի
մէջ*» Ասկէ զատ՝

այս

ազգակիցներուն

քակուած 1980-^ Ապրիլին , Երեւանի M
(2) : Կիրտկոսեանի նիլթը պատմագիտա.
կան բնոյթ ունի , բայց հեղինակին „տ.
քին մէկը միշտ ՆԵՐԿԱՅ-ի մէջ է, Հպկ,
Հարցը հոն դրուած է ո րպէս անաւալո
հարց , որ ցարդ կը սպասէ իր լուեոլ .
մին: « Այմմ էլ », « այնպէս եւ այսօր j,,
« այսօր էլ » բառերը բազմիցս կ'եր1:.
ւ1՛^՛ իր ա կո ս եանի գրչին տակ : Եոխ
Հայաստանի Արտաքին, Գործոց նաիւարարը բացայայտ կերպով կը դատապար
տէ թէ՛ 'fi է մալա կան, թուրքիոյ , թէ՛ ալ
ներկայ թուրքիոյ քազաքականութիձր
Հայկ- Հարցի նկատմամբ, ին,չ որ իւօսուն, « ոտնւձգութիւն, » մըն է դրլվ՛ ւււսլտտմական
շրիաե^:
“ումնասխրած
դուրս ('1880—կան թո ւա կանն եր ը) : «կ.
Լսաւորն այն է ՝ որ մեր ժողովուրդն {iրաւունք ունէր ունենալու իր ‘հտյրեն^ւլշ
իր միասնական օջախը^ î Րայց «Հայ /ողովյւդի երկու հատ ո լածների (իմա' Արեւմտահայ եւ Արեւելահւսյ •— Պ •
հ ա մաԼսմբո ւմը չիրականացաւ^ (3) կը Ift
հեղինակը, որ կը շեշտէ հայ էք՜ողուէուշ
գՒ
«
օրինական իրաւունքը ինքնոըոչ ո ւ.ելու ՝ սեփական հայրենիք ստեղծելու))]
ը^ւդդծելով « սեփական ուժերի դիտակ-

ցու՜մԼւ » կարեւորութիւնը (4) ։
Այս շարքին վերջնաղ՜ոյն օրինակը “/Ւ
տի բերեմ 1980—ի Նռյ • 21 — 20-թ V'
ւանի մէջ կայացած « Ափիւռքահայ
կայացուցիչներու փողով ^էն ։ Ժող111!/
աւարտին ՝*

Լ • fiր եժնեւի ուղղուած

մակին մէջ կը խօսուի « րսըոձ»խ1
անարդարութեան » մասին, ոք հայ ծ
ղովուրդին վիճակուած է, եւ վստաԿ1
թիւն կը յայտն ո ւի թէ « հզօրացած,
սալից վիթխար Լւ ուժերով լեցուած Սո
վետ» Հայաստանո՛վ է որ պիտի 1՚1ԱԱ^
նանան
երազները
---------- Հայոց
ո արդար
T
է
Անդրադառնալով այս երեւոյթին ՝ UnH
Հայաստանի ^{^—ամեակի տօնակ*ստսէ11
թ եան առթիւ արտասանած իը "՚ ‘
մէ£ Պէյրութ՝ Լիբանանի Համայնք P
կուսակցութեան հայկ» բաժնի ղեկ^ (
դէմքերէն*

Գառնիկ

Ադդարեան կԸ՚

մէկ կարեւոր մասը ջերմօրէն փարած է

չհասկցողներու հասցէին* «

ե որհ • Հայաստանի î Այս տուեալները
կարեւոր են խորհրդային արտաքին քադուքս,կս,նութեան համար: Այն բոլոր եր-

խօսքը ուղղո ւած է քաղաքս/մայԸ F
ւանէն, ուղղուած է Սովետ • հղ°է
թեան նախագահին, ու կ՛ ս,նդրա1յս

կիրներոՍ, մէջ ուր նշանակելի թիլով
Ա փիւռքահայեր կը բնակին, խորհ. Միու-

իրականացմանր Հայոց արդար
րուն, որոնց էութիւնը ծանօթ է ք՞Լ

թեան դեսպանատուները հայկ, հարցե —
րով զըաղող կցորդներ ունին:

րին »: Ո՛ այգ « էութիւնը » ""
յստակ դարձնելու համար, Ադէս։1'

Նո/i պատճառներով, խորհ . Հայաս տանը մեծ միջոցներ կը տրամագրէ ըԱ-

կ'աւելցնէ - « Արտքսի այն ափէն U՝!“
փը մինչեւ Մոսկուայո՚վ կ՝անխ1’

փիւռքի հետ կապերու սերտացման գիծով: Միամամանակ, մօտ 2 միլիոն ըԱ-

պարհը, որ է՛ նաեւ ճանապարհը "
լոր իղձերու իրագործման » (6)’

փիւռքահայերոլ գոյութիւնը արտասահ֊
մանի մէջ, նկատելի չափով յաւելեալ
հ եզինակութիւձէ 1լ ընծայէ էքորհ» Հայաստանի՝ յաչս խորհրդային կեդրոնական
կառավարութեան, թէ՛ արտաքին, թէ՛ տլ

Կարելի է համաձայն շըԱաԼ
ս
կուած ռազմավար ու՜թծաե կ01
ռևնււ
« բոլոր » ածականին ներկայ
Յայց անկարելի է շընգգ^Լ
կան Ոլ թերեւս պատմական ա կխ

ներքին քաղաքականութեանց գետիննե -

դարձ մը խորհ. Հայաստանի

րռւ վրայ ,
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգները եւս
շահագրգռուած են Ափիւռքահայութեամբ
ու այս ճամբով ճնշումի միջՈց մը ձեռք
ձգելու հարցով խորհ . Միութեան նկատ-

չուշտ' խորհ . Միութեան
նութեան մէջ, ինչ կը վերաԸ
Հարցին :
Անցնինք Ամերիկայի Մf,
հանգներու (ասկէ ետք' ԱԱ

մամր: Ա-Մ-Ն—ը քարոզչական կարեւոր

քննարկումին: ԱՄՆ-ի •f°։"lr3"L Լ

միջոցներ ի գործ կը դնէ խորհ . Հայտստանի ուղղութեամր, ինչպէս, օրինակի
համար, Միւնիխի ձայնասփռումի կայանը, «գերես,լ ազգերում կազմակերպ„լ թեան հայկական րամինը, եւայլն :
Հայկ' Հարցը եւս անխուսափելիօրէն

Հարցի նկատմամբ , երկու
լերով կը ղրսեւորուԼ *
չ^յկ
գետնի վյրայ, ԱՄՆ-ը էի
Հարցի աղօտ մէկ խնդէԸԸ
ամէն անդամ որ թուրքի"J հ "՚Տ
րաբերութիւնները տագնապէ Մե

Fonds A.R.A.M

/

« eԱ
րսԿրնեն-*Այէ^ս
°րՒնակհ հալքար,
կ
,, ւ„„ ամերէկեան ռազմս,[սա ՀԼ.է„..լ
'քՀսՒ' ''

vfJi

[ևթ,

'«‘‘՚

կերսւ"՚Լ

^կրէսէն ibPu ^այ1է’

“«

^brbkb^
սկսաւ ար՜

Տ\^"ր է սա^ն ԱՄՆ~հ ռաււյայար-կան tbrrr
Հ-ոէ 4“ Ա'ս ղետնլ' վր1այ' ԱՄՆ՜^

\ M շահ ունէ անշուշտ ո՛չ թուրքէռյ
՞ՀամահսւտումԷն մէ£,

ո՛չ ալ

Խորհ.

ւրւ„Լթեան
հարաւայէն
սահմաններու
Լրումէն մէջ ։ ԱՄՆ-ը, հետեւաբար ,

„t Փէկ ուոէթով պէուէ չթոյլատրէ

„ր
Լսզկ- Հարտ1' արծարծումը որոշ սահ Տաններ ւոնցնէ ու- դառնայ լուրջ թնդէր :
(«„ նաեւ թէ էնչո՞'֊ ԱՄՆ-ը շահագըր^ռ„սսե է {էնէ“1էս նաեւ՝ Թու֊րրէան
,՛դուշս,) Ս ՛էխոք՚՚՚հ այ!, ըը Մէջէ՛ն Արև կքէն հեռացնելու- հարցով, ուղ,լակէ
անոսլզակէ մէացներ ով
անոնց
Հղթը քաջալերելով դէպէ Արեւմուտք,
Ար կէաևրը շեշտուեցան նոյնէն րն Հ .
J, խաղակցութեան քաղաքական բէլրոանդամ՝ Հրայր Մ արութեանէ կողմէ ,
J Փետրուար 1981-էն ,
Փարէզէ մէջ ,
‘[աջակցութեան ÿO-ամեակէն նուէրուած
Հանդէսէ մը առթէւ, « ԱՄՆ-ը մեր աՏեհամեե թչնամէէն պաշտպանն է : Հայկ .
[ատ չէ ճանչնար : Կը թօսէ արդարու
թեան մասէն, մ-ողովուրդնևրու էրա —
ւանքներու համար պայքարելու մասէն,

ք1"/? նրբ կո՚ր՚եԸ Տաճկաստանէն

դայ ,
մէկն բան, կը մոռնայ » (7) : Աս է կա չէ
եչանակեր , անշուշտ ,
որ Գ՛ա թ, ա կց ո ւ —
թկւեը էր բոլոր կապերը խզած է ԱՄՆ֊Է
Հետ (8) յ եւ էնքնէն մեծ նորութէւն մըն
ալ չէ : 'Լեցուկէս տարէ առաջ , <թԼզգա կ»
Հյաբաթօրեակ ^—ը խմբագրական մը յատկսսյոսյած- կր դատապարտելու. համար
H Ամերիկայի մեծապետական քաղաքա —
խանութիւնը՝ անոր մեծապետական մօ —
տեղումը փորը ազդեր ու ինրնոր ոչման
քրաւունրի հարցին » (9) : Րտյց խմբա
յականը կը շեշտէր ՝ որ այդ քաղա —
էականութիւնը « ՆԵՐԿԱՅԻՍ » այդպէս
j, թևչ որ կը նշանակէ անշուշտ ՝
որ
անկեալին այդպէս չէր ու ապագային ալ
^րնայ տարբեր ըլլալ : Ըստ երեւոյթին ,
(ty ս,ւսրի է ահա այդ ապագան տա կաչէ եկած :

X
^րենց այս քաղաքա կան ո ւթի ւնը

կի —

ճկելու համար , թէ ԱՄՆ-ը՝ թէ Խորհ .
էութիւնը պահանկր կը զգան անշուշտ
Կենալու իրենց համակիր ուժ՜եր Ափի ւռ(“ոսկան

Այս հակամարտութիւնը ինքնին
պէտէ ըլլար էշվսանութեան

Որսբ ստեղծելու Ավ,էլ„քէ մէջ , ան W1 սփէւռքեան էնքնուրոյն պայման —
՛հէքէն :
պատերազմէ տարէներուն տե —
թէ դերհզօր Պետութէւններու այս
'«կամարտութէլնը որքան սուղի կրնայ
Կե ^վ՛էաւքս, հայ ութ եան : Այդ շ^ա I I ^փէւոքահայոլթեան բոլոր հարցերը
'"■^3 բացառութեան' քաղաքական , ե1

Տ՚սկան, կրթական ու նոյնէսկ մար-

ենթակայ էէն մեծ
f ^երոլ հակամարտութեան

Պետ ո ւ համա —

^J-էանող մէջ _ կուսակցական պայ֊

Ափէւռքէ ամբողջ տարածքէն:
1 պատերազմէ շրջանը ցոյց կու տայ ,

"Հէան

Պ^րը

Սփէաւքէ

Հեն այ ա բՈ1^Ո,Լհն անօրէն ո լէլ արազդակներս,. կողմէ , Աս„ր կող _
'^^ան թէականներու համեմատա.
ՀՀռլ\
"Լ մե?.ազդս՚յէն լար֊
ԴբսւԹե g ՈՀղՈւմ^' յաւելեալ էնքԱմն լս՚1՚եւհո'թ1"նն՚՚ր թ' ֊
^Կ՚ն- ՈչւՀ?'“հայ
քաղաքական
y
^L՝ 1' մէչ այլ
Տ 1մ
Սւհհ^քահայութէւնը մաս֊
ւձռհ՚Հ "ւ եւո'Լանդակ Հայոլ ֊
Գ մէջ.

առմա^՝ էահ
,“'քր։“^ո'թ1-ան նուազոլ -

^թհ֊ն՚մ^խ Աա11այն' ծայրայեղ
'«կ)

անմւ

ք

Հ զՈր ^ա^եԼե է ^յու- ՜
^ատեԼ : Բնական պայ‘ւ'էլ-ռքէ դէմադրաԼլա —

1էք»մ,’ ,WZ'"""#A}' ազդակներու ճնշումպաս ա^ն աւ1րւհ մե^ է: Ար֊
ա. 1 պտ,ոԼրազմր համաշթար ['zsr՛֊
Հ ^<֊«0 ոե Հ՝Հր ոչ
u‘bb‘"t^
“V^î,. ո
'էնացաե ըլլայ
այդ
7Տ "Հր^ր էր մհթէ պա^ս"-ոցներ
'ր՝ ւո լ-ր թ1 եր Ո լ պատկանող
^ննՀու:
Ui պետական սահ '—
մհաոԼ^ոը ‘հ֊այեւո՚ւ՚brr
f"՝- մէջ
Գ՚լայէն բնական սլայման‘^թրսլէն ^լ . արտաքէն ազդակներ
քն երկրէ մը մէջ,
մէայն

այդ երկրէ հայկական գաղութն է, „ր
կ՝ենթարկուէ այդ ճնշումէն, որմէ զերե
կը մնայ Ափէւռքէ մնացեալը^
Արքան ալ յարակարծական թուէ ուրեմըթ, Ափէւռքահայութեան աշյթարհացրէլ
վէճակը մէայն անսլատեհութէւններ չու
նէ 1 այլ նաեւ առաւելուէԼէլններ կը ներ
կայացնէ երբեմն, Մեղ հոս հեաաքրքրող
հարտէն, էշվսանութեան պայքարէ գծով,
արտաքին ազդակներու
ազդեցութիւնը
ուրեմն միջազգային բնական պայման —
ներոլ մէջ սահմանուած է մնալու չափա
ւոր : Ասկէ կը հետեւցուէ , որ
տուեալ
կացութեան մը մէջ, երբ հայկ, գաղութ
մը ճնշումէ կ՝ ենթարկուէ
բնակութեան
bl'krb
մէջ, Ափէւռքէ մնացեալ գա ֊
զոլթները, որոնք զերծ են այդ ճնշումէն ,
կրեան թիկունք կան դեէլ ճնշուած դա —
ղութին էրենք էրենց կարգէն համապատասէւան ու աստիճանաւոր ճնշում կամ,
աւելէ եէշդ , հակա — ճնշում բանեց —
նելով ճնշողին վրայ, միջազգային գետbb ։Լրայ : Նոյնպէս , J-թտական օմանդակութենէն անցնելով ■ դրական օմանդա —
կութեան , Ափէւռքը կրնայ ուղղակի մի
ջոցներով նեցուկ կանգնէլ ճնշումէ են —
թարկուող գաղութին , իսկական զօրակո
չէ դէմելով : Նկատելի է , զմբաթ ս, արար ,
որ մօտէկ անցեալէն ,
Լրբ կարգ մը
Հայկ* գաղութներ ենթարկուեցան նման
ճնշումներու, Ափէւռքէ կազմալուծուած
վէճակը մէկ կողմէն, գոյութիւն ունե —
ցող սփէւռքեան « է շ[„ անո ւթէւններ ո լ »
ներքին բնոյթն ո լ ւիտ ածութիւնը միւս
կողմէն, թոյլ չտուին որ հակա — ճընշումի կտմ զօրակոչի տյս քաղարակա —
նո ւ թիւնը կիրարկուի ազդու կերպուԼ î
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Տ ես անք թէ իշխանութիւնը իր յաբա
բերութեանg ընդմէջէն կը բնութագրուի :
Այդ յարաբերութիւնը իշխողի եւ իշիւո լո
ղի միջեւ ՝ զիրար « ամբողջացնող » երկու
երեսներ ունի • հաւանութիւնը եւ հար —
կադրանքը։ Հաւանութեան բաձրադոյն
աստիճանը մասնակցութիւնն է^ հար կադըր անքինը րոնատիրութիւնը : Հաւա —
նութիւնր դերակառուցային կամ ենթա —
կայական ստորոգելի մըն է» հարկա —
դըրանքը ենթակառուցային կամ առար
կայական։ Մին կ^ար տայայտուի մշակու
թային ու քաղաքական գետիններու վըրտյ , միւսը կը կիրարկուի զինուորա —
կտն ու տնտեսական միջոցն եր ով : Այ^
երկու ստորոգելիները իրարու զուգահեռ
են ղ բայց ոչ համընթաց $ այէ հակըն —
թաց։ Մէկուն զօրացումը միւսը կը տըկարացնէ y ու ւիոխադարձաբար : Երր հա
ւանութիւնը մասնակցութեան աստիճա —
նին հասնի՝ հարկադրանքի պահանջը կը
նուաղի : Երբ հաւանութիւնը նուաղի է
հարկադրանքը րոնատիրական միջոցնե —
րու կը դէմէ,
Կապր երկուքէն մէջեւ՝ ծէւնէն (ջԱ11Ննիէռ) օրէնքն է, որ տէրոզ ումերու դըրութէւնը էլ արտայայտէ ,
կը հաստատէ
ու 1լ արդարացնէ • օրէնքը այն գաղափա
րական զործէքն է , որուն մէջոցաւ Պետ ո լթէւնը էր առարկայական հարկադըրանքը կը բանեցնէ : Աշէւանութէւն ըս —
ուա հ՚Ը է -LbrlnJ երկրաչափս,յէն այն
տեղն է (ւիէօ Ժէօ մէթ-թիք ) ուր այս բո
լոր ազդա/յները էրարու կը հանգէպէն :
Արդ, սփէւռքեան պետական կառոյցէ
կամ կառոյցներու չգոյութեան պատճա
ռաւ, խախտում մը կայ էշխանութեան
այս երկու երեսներում մէջեւ, է վնաս
անշուշտ՝ հարկագրանքէն : Ուրեմն հա —
ւանութէւնն է գլխաւոր աստէճանաչա փը Ափփւո^է մէջ, էշվսանութեան ումը
կամ տկարութէւնը, լէութէւնը կամ պար ա պ ո ւթէ ւնը գնահատելու ï
Գլխաւոր, բայց ոչ մէակ. Որովհետեւ
հարկադրանքէ մասը կարծուածէն չափ
բացակայ չէ Ա փվլռքթ մէջ,
"է PnLnr
զաղութն եր ուն մէջ գոնէ, ու ոչ նոյն
չափով , Հէմնական ազդակը անշուշտ ,բընակութեան երկրէ քաղաքական - ընկերայէն պայմաններն են ու այգ պայման
ներու պատմական զարգացումը,
Մ այր այ եղ չափով կեդրոնս,ցած երկրէ
մԸ մէջ, խնչպէսւ՚ն է Ֆրանսան, օրէ նակէ համար, սփէւռքահայ էշխ ան ու թէւններու ունեցած հարկադրանքէ ում֊ը
գրեթէ ոչէնչ է ։
Ե֊ այրայեղօրէն ս, սլա կեղը ոն աg ած երկ
րէ մը մէջ, էնչպվսէն է Լիբանանը, օբէնակէ համար, սփիւռքահայ էշխանու թէւններու ունեցած հարկադրանքէ ումը
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զաները այլապէս հետաքրքրական են,
Պարսկահայ գաղութը 400 տարուան
կեանք ունէ, քծէպէա կեդրոնական պե
տական էշխանոլթէ^ը ալելփ քան 2500
տարուան պաամոլթէճ, ունէ, սակայն ըյլա՚յ անտեսութեան եւ ընկեր այէն կա ռոյցներոլ նախա — ճարտարարոլեստա -*
կան մակարդակէ պատճառաւ, ըլլա՛յ մեծ
թէւով աղգայէն թէ կրօնական փոքրս, մասնութէլններոլ գոյութեան պաաճա ռալ, կեդրոնական էշխանութէւնը չունէ
այն ումը, որ Ֆրանսայէ պարագայէն
կտրելէ է գտնել : Ան յաճախ բոնատէբտկան բնոյթ ստացած է.
հետեւաբար
պետական թէ տնտեսական կալուածներէ
ներս կարեւոր պաշտօններ վստահած է
այն փռըրամասնութէմեներուն, որոնք էրենց տկարութեան պատճառաւ ոչ մէկ
վտանգ կրնայէն ներկայացնել էր գ„յատեւման, Այսպէսէն եղած են Պահս,յէ,
Հրեայ, Զրադաշտական ել, թէպէտ նըւազ չափով, նաեւ Հայ փոքրամասնոլ ֊
թէւնները ; ( Ասէկա անշուշտ շատ բան
ԷԸ բացատրէ Պարսկաստանէ
ներկայ
զարգացումներուն գծով) , Այգ պայման
ներուն մէջ, հասկնալէ է, որ էշխանու թեան մէկ մասնէկ մը էնկած ըլլայ այգ
փոքրամասնութէւններէն ներս դոյութէւն
ունեցող աւատապետական ,
կրօնական
կամ այլ դասէ մը ձեռքը, Պարսկահայութեան պարագայէն, այս գրութէւնը
քաջալերած է մեծ հողատէրերու ու կալ
ուածատէրերու ծնունդն ու զարգացու —
մը » որոնց շարքէն' եկեզեցէն : Արգէ մամանակ , ասոր վրայ աւելցած էր իշխա
նութեան հետ գործակցող կուսակցու —
թիւնը,
այսինքն
Դաշնակցութիւնը :
Այոսշէսով կազմուած էր պարսկահայ
ենթա — իշխանութիւն մը, որ վայելած
կը հետեւաբար տնտեսական
կամ "'Jl
տեսակէ հարկադրանքի միջոցներու սե —
փականութեան մէկ ձեւը, վերջէն յեզաշըրջումէն ետք, հասկնալէ է որ այս դըրութէւնը եւս, այսինքն պարսկահայ իշ
խանութիւնը , խնդրոյ առարկայ դարձած
ըլւայԱմերիկան մէամամանակ ճարտարար —
ո ւ ես տա կանաց ած ել սակայն ապակե դ —
բռնացած երկիր է : Ներդաղթոզներու
խաոնարան ու յ ար աբեր ար ար երիտա —
սարդ ընկերութիւն , մշակոյթներու թէ՛
խճանկար (ifoquiflf)
մրն է, թէ՛
ալ
ձու՛լարան : Ծ*այրայեղօրէն դրամատիրա
կան , դրամն է նաեւ հարկադրանքի գըըխաւոր միջոցներէն մին մեզ հետաքըր —
քըրող Հարցին մէջ, այսինքն' սփիւռքս,—
հայ իշխանութեան հարցը.
Եթէ անզնինք այժ՜մ իշխան ութ՛ եան դերակառուղային արտայայտութեան t այ —
սին^մ անոր մշակութային քաղաքական
երեսին , կը տեսնենք՝ թէ հոն ուր ըսւիիւռքահայ իշխանութիւններու հարկա —
դրրանքի առարկայական յենարանները
աւելի ուժ՜եղ են ՝ հոն եւս ուժ՜եղ են ա՛
նոր ենթակայական յենարանները։ Առ —
նենք դպր ոզի պարագան ։ Կը գործածեմ
Հրայր Մտրուխեանի հայթայթած վիճակտգրութիւնները (10) î
— Միացեալ *Լյահսւնզներու մէջ ապրող
500*000 Հայ^րու համար գոյութիւն ու
նին 10 հայկական դպրոցներ ՝ շուր$_ 4000
աշակերտ — աշակերտուհիներով՝ այսինքրն^ իւրաքանչիւր 25 հայ ընտանիքէն
միայն մէկ անձ հայկական դպրոց
կը
յաճախէ :
- Ibrանանի ՝ Աուրիոյ եւ Պարսկաս —
տանի մէջ կ'ապրին 460 '000 Հռւյեր . գո
յութիւն ունին 150-^ մօտ հայկ, դպրոց
ներ, շուրջ 65-000 աշակերտներով, այ
սինքն' իւրաքանչիւր 2 հայ ընտանիք մէկ
աշակերտ կ՚ուղարկէ հռ։յկ* դպրոց {խոր
քին մէջ նուազ է.- 1,4 ընտանիք) :
_ Ֆրանս այի մէջ, եթէ նկատի առնենք
ա/ս կամ այն ձեւով գոյութիւն ունեցող
բոլոր դպրոցներն ու դասընթացքները
{գիշերային , կիրակնօրեայ, եւայլն) հա
զէ լ թէ իւրաքանչիւր 50 հայ ընտանի քէն մէկ անձ օգտուելու առիթը կծունէ —
նայ հայկ* դասընթացքներէ կամ դըպ ր՚՚ցէ •
Արդ, գերակառոյցը հիմը ըլլալով հա
ւանութեան, հասկնալէ է ուրեմն,
որ
մասնակցութեան ամենաբարձր աստի —
ճանն երը գտնուին Միջին Արեւելքի մէջ,
իշխանութեան զանազան կազմածներու
հետ կամ անոնց դէմ պայքարի գծով.

Հարկ է հս" վայրկեան մը կանգ առ -

բնաւ եւ երբեք թերաղնահատելփ
չէ.
Ալ զարմանալէ չէ անշուշտ, որ սփէւռքահայ զանազան էշխանութէւններու բո
լոր ղեկավարութիմեները Լէրանան հաս տ ատուած ըլչան մտմտնակէ ընթացքէն,

նել :
Արդարեւ, ըստ երեւոյթին հակասու թիւն մը կայ երկու առաջարկութիւն ներ ու (փթօփոզխփոն) միջել, փիչ առաջ

mր a կւսստանէ եւ Ամերէկայէ պարս, -

հ.հաւանու —

տեսանք թէ ՝—
ա
հ. Հար կադր անք» եւ

թիւն» ստորոգելիները իրարու զուգահեռ
բայց ոչ համընթաց , այլ հ ա կըեթւսց յ
Մէկուն զօրացումը միւսը կը տկարացնէ
ու փոխադարձաբար ՝ ելայլն :
Մինչ սփէւռքահայ ընկերութէւեներու
ու գաղութներո ւ պարագային կր տես —
նենք թէ.բ.— Հարկադրանքի առարկայական յե
նարանները աւելէ ումեղ են հո՛ն, ուր ումեզ են նաեւ անոր ենթակայական յե
նարանները, այսինքն' հաւանութիւնը.
Այս յարակարծութիւնը
(փարատոքս)
ևԸ
շփոթութենէ մը, Արդարեւ, առաջէն առս,ջտրկ„լթէ,նը կը վերաբերէ
դասական մէտմակարդակ կամ, ուրիշ
պատկեր մը գործածելու համար, ՀՀառաջէն հերթէ» ընկերութեան մը. ընկեր ՈԼթիւն մը, ուր կապը իշխանութեան բուր
դէն ծայրագոյն եզրերուն միջել միս, մակարդակ կապ մըն է, յարաբերաբար
անկախ արտաքին ազդեցութէւններէ յ
Բայց սփէւռքեան րնկերոլթէենները են
թա - ընկերութէլններ են, երկրորդ մա
կարդակէ
կառոյցներ'
իշխանութեան
ընդհանուր բուրգէն ներս, Ափէլռքեան
ենթա - իշխանութիւն մը տուեալ երկրէ
ձը ներս միջնորդէ, փոխանցումէ փոկէ
դերը կը խազայ գլխաւոր իշխանութեան
եւ խնդրոյ առարկայ սփէւռքահայ գա գութին միջել յ Ուրեմն անոր հարկա —
գըրանքէ կարողութեան ադրէլրը նոյ նէնքն սփէւռքահայ ենթակառոյցը չէ,
“"JL Գեր - իշխանութիւնը, „ր էրեն կը
գիջի իշխանութեան մասնիկ մը :
Այ" է մասնաւորաբար պարագան ապակեգրոնացած ընկերութիւներուն ,
ուր
կեդրոնական իշխանութիւնը անկարող ըլ
լալով հաւանութեան միամակարդակ կապ
մը հաստատելու, ստիպուած է անցնելու
ենթա - ընկեր ութիւններ Լ {առաւելաբար
ազգային, մշակութային, կամ տնտեսական փոքրամասնութիւններ) որոնք իրենք
իրենց մէջ կը գոյացնեն հաւանութիւններ
կամ ենթա — հաւանութիւններ : ինչպէս
կը տեսնուէ , ուրեմն, այս ենթա — էշխս,—
նութէւններու հարկադրանքէ կարոզու —
թիւնը sui generis չէ, այլ' տուչութեան
> գիջռւ^է մը արդիւնք է. Անոր հոլո‘Լռյթը ներքին հաւանութեան հետ {են
թա — հաւանութեան հետ) էնքնանկախ
Հոլովոյթ մը չէ ու չէ համապատասխա
ներ ուրեմն վերել մատնանչուած առա
ջին առաջարկութեան : Այս կէտէն հասկացողութէլեը անհրամեշտ է, ըմբոնե —
լու համար իշխանութեան հարցէ իսկու
թիւնը Ափէւռքէ մէջ, ԱՀնոր անտեսումը
քաղաքական սխալներու կրնայ առաջ —
ն որդել !

X
զարգացումները մեզ 1լ սառաֆն որ —
դեն դէպի կարեւոր եզրակաg ութի ւնն եր ՝
որոնցմէ նուազագոյնը մի քանին անհըրաժեշտ է հոս մատնանշել։
Առաջինը կը վերաբերի
սփիւռքահայ
գաղութներու դասակարգային — րնկե —
րային կառոյցներուն ՝ բաղդատած բնա —
կութեան երկիրներու դասակարգային —
ընկերային կառոյցներուն ։ Եթէ ճիշղ ծն
րիչ առաջուան վերլուծումները ու առաջարկութիւնները՝ ապա ուրեմն պէտք է
մտածել թէ առհասարակ որոշ նմանու —
թիւն [ոչ անպայման նոյնութիւնէ դո —
յութիւն ունենալու է սփիւռքահայ գա —
ղութի մը դասակարգային կառոյցին եւ
ընդհանուր առմամր' բնակութեան երկրին
կամ շրջանին կառոյցին միջեւ։Այս նմա
նութիւնը առաւելաբար « ձգտում » մըն
է եւ ոչ թէ վերջացած գոյավիճակ մը՝
մանաւանդ եթէ նկատի առնենք որ ըս —
փիւռքահայ գաղութները յարաբերաբար
նոր ընկեր ութիւններ են ՝ շուրջ վաթսուն
տարուան կեանք ունեցող ։
Արդարեւ՝ եթէ առնենք այն հազուա
գիւտ ուսումնասիբութիւններէն
^էկը
նուիրուած սփիւռքահայ գաղութներու
դասակարգային — ընկերային կառոյց —
ներու հարցին — խօսքս Այտա Պուճիքանեան—*Իէօրօղլեանի գործին մասին է (11)
— կը տեսնենք թէ՝ օրինակի համար՝ Ֆըրանսայի Ո*ոն — Ալփ
Հա,փբու դա
սակարգային — ընկերային կառոյցին մէջ
« բնա կանոնաց ում » եւ տեղւոյն պայ —
մաններ ուն « յարմարեցում » նշմարելի է
1926 - 1968 շբջանէ Ընթացքին եւ թէ
այգ կառոյցը մեծ նմանութիւններ ունի
առհասարակ ֆրանսական կառոյցին հետ։
« վՀազքենիացումի » վարկածը անհիմն
ժիթոււ մըն է՝ կՀըււէ Պու-ճիքանեան—Փէօրօգ/եան ՝ եւ ընդունելի է միայն յարա
բերական իմաստով՝ այսին^ւ' յաբաբերարար այն աղքատ գաղթականներու վիճակին ՝ որ Հայերունն էր անշուշտ ՝ երր
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Ֆրանսա հասան 1920-*" կան թուական ն երուն : նոՐ՛պէ"
անհիմն է մտանել ,
կ՚ըսէ հեղինակը՝ թէ Հայերը ջայ-վախիչ
մեծամասնութեամբ առեւտրականներ են
կամ առեւտրական ըլլալու երազով կ ապ
րին
Ահա ուրեմն պարագան ճարտարար —
ուեստականացած եւ առաւելագոյն չա
փով կեդրոնացած երկրի մը էերանսան t
Եթէ առնենք այմմ բոլորովին տարբեր
ընկերութիւն մը՝ յատկանչուան թերաճ
տնտեսութեամբ եւ ապակեդրոնացած կա
ռոյցով՝ այսինքն' Լիբանանի պարագան ՝
թնչ կը տեսնենք ։
1/ իակ տրամադրելի ուս ո ւմնասիր ո ւ —
թիւնը՝ դորն' դարձեալ Այտա Պուճի —
քան եան—Բ էօր էօղլեանի (12) , ցռյց կ՛՛՛
տայ՝ որ Պուրճ — Համո ւտ ի եւ Պէյրո՛թի մէջ ապրող Հայերուն (այսինքն Լի՜
րան ահ այո ւթեան 80%-հՕ դասակարգային
— ընկերային վիճակը շատ տարբեր չէ
Jt շյ՚ջտններու առհասարակ լիբանանհան վիճակէն ։
Այլապէս հետաքրքրական է անշուշտ ՝
Պարս կահ այութեան պարագան ՝ որպէս
շատ աւելի հին գաղութ : Տրամադրելի
տ եղեկութիւնները ցոյց
կու տան ,
որ
մինչեւ քանի մը տասնամեակ առաջ՝
Պարսկահայութեան դասակարգային վի
ճակը բաղդատելի էր երկրի մնացեալ
բնակչութեան վիճակին : Գիւղացի
եւ
բանուոր դասակարգերը
կարեւոր մէկ
մասը կազմած են գաղութի րնակչու —
թեան : Եթէ սակայն WÏO-ական թուա
կաններուն Պարսկահայութեան ընկերա —
յին ւէիճակը նշելի չավւով տարբեր էր
երկրի ընդհանուր ընկերային վիճակէն ՝
այգ ալ հետեւանք էր մէկ կոզմէ կեղ —
րոնական իշիւ ան ո ւթեան քաղաքա կան ու —
թեան' ի նպաստ փոքրամասնո ւթիւնն երու (քաղաքականութիւն ՝ որ իր րիւ —
քեղացած ձելին հասցուեցաւ ԱՀնդլիա
ցիներու օրով) եւ մանաւանդ՝ միւս կուր
ն՛ էն ՝ 1910-ական թուականներու {եւ ան
կէ ետբ շտր ո ւնա կուող} ներգաղթէն դէսԱ*
Հայաստան ՝ որ էր հետ տարաւ րանէ մը
տասնեակ հազար հոզաղործ Պ արս կա հա
յեր , հէմնականօր էն փոխելով գաղութէ
դա ս ա կար դայէն — ընկերայէն կառո յր ը :
Ընդհանուր առմամր ուրեմն , Սւիիւս. —

քահայութիւնը ոչ մէկ տեղ ժողովուրդ դասակարգ մը չէ կազմած,ինչպէս եղած
է ժամաէևոկին, Եւրոպայի մէջ, էշքկնազի
Հրեաներու պարագային:
Ալ աս կէ կը բխի երկրորդ եզրակս, ցութիւնը , որուն կարեւորութիւնը հիմ —
նական է •—

Տրուած ըլլալով որ Սփիւոքահայերը
ժողովուրդ - դասակարգ ընդհանրական
ստորոգելիի մը չեն ենթարկուիր, անհե
թեթ պիտի ըլլար ակնկալել անոնցմէ
միատեսակ հակազդեցութիւն կամ դիր
քորոշում ազգային — քաղաքական հարցերու նկատմամբ : Հակազդեցութիւններն
ու դիրքորոշումները այլազան են, ինչ պէս այլազան է ինք* Սվւիւոքը :

այս խաղը իր սահմաններն ունի ան —
շուտ՝ ու կիրարկելի է այնքան ատեն որ
կուսակցութիւնը բաղմախոր շեայ (քոն փարթիմանթէ) կազմակերպութիւն մը
կը մնայ ու իւրաքանչիւր շրջան ( կամ
խորշ ) ինքնաճանաչում կը կատարէ իր
բառամթերքին ու գործելակերպին մէջ՝.
Բայց՝ երբ արտակարգ դէպքի մը առի
թով ( լիբանանեան քաղաքացիական պա
տերազմ ՝ կամ պարսկական յեղափոխու
թիւն) ու ասո
նոր յաջորգոզ դադթ եր ո ւն
հետեւանբով նոյն կուսակցութեան պատ
կանող անձեր հակադէր դործելա կեր Ալե
րու կամ գաղաւէ ար ախօս ո ւթէւններ ո ւ կը
հ անդէպէն {օրէնակ*— շփում Հէրանսա —
հտյ Դաշնակցականներու ու ՀԱրեւելբցէներուչ մէջեւ} կը ծնէ էն բնութեան տագ
նապը յ աճաէյ աւելէ ազդու {որովհ ե —
տեւ « առարկայական » ) բան ֆէք-ի —
շիզլք// փնտռած « մէա — մտ ութէ ւնը » :
Կը հասկցուէ ուրեմն՝ տյս պայմաննե
րուն մէջ, թէ էնշո* ւ սփէւռբեան ամե —
նահաստատուն {եթէ ոշ ամենահզօր} էշէյ ան ո ւթէ ւնը եկեզեցէն է ; ո տ որ ա կո ւած
Ափէւռբէ մը մէջ՝ եկեղեցւոյ բանախօ —
ս ո ւթէւնը (ւոիսքոԼՈ.) մէակ հասարակաց
յայտարարն է: Յայտարար մը սակայն ՝
որ ամբոզ ջո ijէն կ***- դաժ անցեալէն՝ թէ՛
էր գա զա փ ար ախօ ս ա կան , թէ՛ էր կաււուցայէն մարզերէն ներս : Հոն է 1՚ք ուժ՜ը ՝
բայց հոն է նաեւ էր տկարութէւնը ու
աղրէւրը 1՚1՚ նհըկայ տագնապէն : Ար —
դարել՝ հայ եկեզեցէն կը մերմ՜է պա —
տասէյանել նոր
հարց ա կաններու' ըս —
փէւռբեան հարց ականներու : « Դէրբերու
պատերազմչէ ռազմավար ni-թէ ւն մը ահա' որուն արդէւնբը ակնկալելէ է ղրժրախտաբար :
X
Հայկ* ահ աբեկշո ւթէւնը բո լորովէն նոր
ազդակ մըն է՝ որ տակնոււվրայ /չընէ
ս փէւռբեան էշվսան ո ւթեան տյն կառոյ —
ցը՝ որուն մասէն էւօսեցանբ մէնշեւ հոս՝.
Անոր բերած դլխաւոր երկու նորութէւնները մեզ հետաբրբրոզ հարցէն մէջ՝ այսէնբն' էշխանո ւթեան հարցը (15) > Հե —
տեւեաշներն են •—
ահ- Ահսւյւեկչութհան թնռյթը սրյնպի -

սին. է, ոյւ սւնոթ հսւթկւսդթսւնքի կտթո զա_թ-իւ.նթ ուժակսւնօթէն անկախ է թթ նսւկոՆթ-եսւն երկիրներու գերիշիւսնուր-ենէ՜ն ՝
սփէլ-ռ^^տն դասական էշէւսէ —
ն ո ւթէւնները ՝ էրենց հ ար կա դր անբէ կա
րո զո ւթէ ւնը ( կամ ան կւսր ո զո ւթէ ւնը ՝ ան
շուշտ} ամբոզվովէն կը պարտէն խնդրոյ
առարկայ դերէշխանո ւթ եան
զէջումէն
{կամ մերժ՜ումէն} :
ր Հ- Անոր պսււոգսւմը գսպոՆթսւյին խոր
շեր կամ սլարիսսլևեր շի ՜նսւնշնսւր ու մէկ
ծայրէն մէւսը կ1 անցնէ JJ փէւռբէ ^է^_

ուդէզ
P. նման:
Իր տյս երկու երեսներով՝ ահաբեկ —
չութէւնը նոր մակարդակ մը կը ստեզծէ
Ալէէւռբէ մէջ՝ հասարակաց նոր յայտա
րար մը: Ահա թէ էնչու 'JO—ական թուա
կանները Հորա կայէն փոփոխութեան շրրջանչ մը կը բանան Ափէւռբէ առջեւ (16) î
Ահ աբեկշո ւթէ ւնը նոր
տարբերութէւն
Հետեւաբար ՝ բոլորովին ապ ա գիտ ա կ ան
մը կը ստեղծէ՝ որ կրնայ առաջէն հաէ խօսիլ Սփիւռքի մէջ «զուտ հայկական»
կամ «համահայկական» ստորոգելիներու մա սփէւռբեան ւոարբերութէւնը հանդէ —
սանալ: Ո ւժ՜ա կսնօր էն էնյնամբոզ ջ հա —
մասին : խտութիւն ու համայնութիւն ըս
ուածները առարկայական ոչ մէկ տու — մակարդ' մը կը կազմէ ու որպէս տյդ'
կը ներկայանայ էբրել առաջէն փորձ
հալէ շեն հ ամա սլատ ասէյ ան եր այսօրուան
Ափի ւռքին մէջ՝ որ գերազանցապէս խառէ։ Ա փէւռբէ մէջ ծն ած էշխանո ւթեան մը:
Հտյկ» ահարեկշութեւսն երեւումը պա
էութիւն մին է' հիմնուած արմատացող
տահականութեան արդէւնբ շէ ավէ
կը
տարբերութիւններու վրտյ : Ս՚նացեալը
համասլատաս
խանէ
սփ
էւռբեան
զարդա
—
ֆէթիշ է֊.
Դտ շնա կցո ւթէւնը յաւ հասկցած է ցումէ որոշ հանգրուանէն ՝ այսէնբև բա- •
այս էրողո ւթէ ւնը ու ամբողջ էր բաղա — զաբական էշվս ան ո ւթեան պարապէ մը ըսյ>ա կան ո ւթէ ւնը հէմնած է անոր վրայ : տ եղծումէն՝ որ 1լարտայայտուէ սփէւռՄէկ կողմ& ՓէթՒշԽւ^ մԸ՝ մ1՚Լս ևոԴր բահ այ կուսակցութէւններու աստէճա —
նական բայբայումով {Ա • Դ* Հնշակեան
մէն' ներկայ առարկայական պայմաննե
^1ուս ա!լց ո ւթէւն} ,
ապաբազաբականա —
րու յարմարեցում' է գէն
ծայրագոյն
g
ում
ով
{Աամկավար
Ա* Կ *} ) կամ տըհակասութեանց : 1972֊ին ՝ Շ • թորիկեան
կարացումով
(Հ*
Ա*
Դտ շնակցութէւն}
«Գա շնակցութիւնը երբեք ընկերվարու —
(17) ։ Ազէկտ ուղզակէօրէն արդէւնբ էթիւն չխաղաց» կը յայտարարէր Պէյ ա •— Իշխանութեան պարապէ մը ստեղբութի մէջ՝ «Գաշնակցութեան Qր»ուան
առթիւ ( 13 ) , մինչ նոյն շրջանին ՝ Ֆը — ե ումէն հ ամաշվսարհ այէն գետնէ վրտյ
{ԱՄՆ—Է Արտաբէն Դործոց նոր նախա —
րանսայի մէջ կուսակցութիւնը իր ընկեր
վարական արմատները կը ցուցարերէր : րտրը Ալէբսանտր Հէյկ) 1981—/' 3 ուն —
Հ . Ա*արուխեան , ինք , 8 Փետրուար ուար 9—էն կը խօսէր հԷ շխանո ւթեան կո
1981/'^' կը պնդէր . «Դաշնակցութիւնը ա- տորակումէնչ ու Հցրւումէնչ մասէն{ձ.Տ} ։
ր- Հայկական դասական էշխանո ւ —
ռաՓին օրէն իսկ ին կեր վար ական կուսակ
ցութիւն էր >> (11) : « Ազդակ %աբա — թեանg դէրբերու կրած կորուստներուն
ՒՍ1^1 Աըևէ-ելբէն ներ ս ( Եդիպ տոս ՝ Ա ութօրեակ »ի իւրաքանչիւր թիւ անպայման
շրջանէ
յօդուած մը կր բովանդակէ Աիւնիէսի րէտ ՝ Լէբանան ՝ Պարսկաստան}
ամերիկեան ռատիօկայանի պաշտօնեա — բա դաբա կան զարգացումներու հետեւաններէն մէկէն կամ միւսէն՝ որոնք նաեւ քով-.
գ — հոյն էշվսան ութեան անատակու —
« ընկեր » կ՚որակուին՝ մինչ թեհ րանի
« Ալիք »ը « Անկցի՛ ամերիկեան էմփէ- թեան' Հայկ» Հարցը հետապնդելու ազ
դու մէջողներով :
րիալիգմը » կը խորագրէ :
Ահաբեկշութէւնը
ուղզակէօրէն
կը
Բայց , «ապակեդրոնացում» մկրտուած

Imprimé sur les presses du Journal «Haratch»

A PROPOS DES POESIES DE VERLAINE
à l’Imprimerie Nationale

Verlaine, ou l'art de la suggestion
Vient de paraître, aux éditions de
l’Imprimerie Nationale (39, Rue de la
Convention, à Paris, 15ème), un magni
fique volume consacré aux Poésies (18661880)
de Paul Verlaine. Il contient
les recueils capitaux du poète:les Poèmes
saturniens, Fêtes galantes, La Bonne
chanson, Romances sans paroles et Sa
gesse, et s’ouvre sur une longue préface
de Michel Décaudin, Professeur à la
Sorbonne Nouvelle et Président du Syn
dicat des critiques littéraires. Michel Dé
caudin souligne d’entrée qu’une légende
tenace veut nous conserver l’image d un
Verlaine pitoyable, «coupant la débauche
la plus sordide de brusques élans mys
tiques». Si cette pente de la personna
lité de Verlaine existe, elle ne doit pas
nous cacher l’autre versant, où l’on dé
couvre un homme

de lettres

d’une certaine respectabilité et

soucieux
surtout

de sa réussite littéraire.
Michel Décaudin s’attache d’une ma
nière vivante et pénétrante, à montrer
comment la dualité foncière de 1 homme
se répercute dans l’œuvre et lui donne
son ambiguité nourricière. Et il insiste
très pertinemment sur ce fait que 1 ap
parence de la facilité n’est en réalité
chez Verlaine que le fruit d'une maîtrise
durement acquise des techniques de l’éc
riture. L’auteur des Poèmes saturniens
est un artiste lucide et rigoureux
qui
vit dans la fascination
de Baudelaire,
tout en découvrant sa voix personnelle
à travers ses angoisses et ses aspirations
de jeune homme. Si le jeu esthétique
alimente Fêtes galantes, il n’éclipse ce
pendant pas le drame sentimental du
poète dont il se fait discrètement l’écho.
Michel Décaudin estime que « Verlaine
atteint dans ce petit recueil à un som
met de son art »; un art tout de sug
gestion et de transparence. Pour exor ciser ses démons (l’ivresse, l’homosexua
lité), Verlaine se jette dans les fian çailles; le combat du Bien et du Mal
s’engage et entraîne l’écriture du recueil
La Bonne chanson, « chant de l’illusion,

cept font refluer l’art՜ de la su2Se8ti„
où Verlaine excelle.
C’est cet art de la suggestion qui a
requis l’illustratrice du livre, Marguerite
Leuwers dont on a déjà pu apprécier
l’an dernier à la Bibliothèque Nationale
les admirables gouaches qui enlumi ՛.
naient quelques poèmes de René Chat
Marguerite Leuwers figurait en effet dans
la grande exposition « René Char. Ma.
nuscrits enluminés par des peintres du
XXème siècle »,
au milieu d’artistes
comme Picasso,
Braque, Miro, Sitna,
Szenes.
La sérénité crispée d’un René Chat
n’est nullement parente de cette vapori
sation de l’être dans la sensation ou dans
la rêverie, qui caractérise l’univers verlainien. La palette de Margueritte Leuwers a donc changé de tonalité pour s’a
dapter à un art
«Où l’indécis au précis se joint».
Avec une rare sensibilité, tout en vibra
tions et en
transparences, Marguerite
Leuwers a subtilement exploré la couscience inquiète du poète qui sombre dans
la nuit ou qui émerge d’elle. Les ciels
mouvants et les nuages brassés corn •
posent un douloureux paysage mental où
l’âme crie sa mélancolie native et ses
rêves spectraux.
La parfaite rencontre d’un univers
poétique et d’un univers pictural est suf
fisamment rare pour qu’elle soit ici sou
lignée et saluée. Loin de viser a une
plate technique de la description. Mar •
guérite Leuwers s’est engagée sur la voie
difficile — mais seule acceptable, et ici
pleinement réussie — d’une compréhen
sion intérieure, d’une recherche de cor
respondances.
L’Imprimerie Nationale — et sa pres
tigieuse collection « Lettres Françaises»
dirigée par Pierre-Georges Castex offrent toujours de beaux livres (élé
gance de la reliure en cuir rouge, per
fection de la typographie). Mais, cette
fois, l’Imprimerie Nationale a atteint «
qu’il y a de plus rare: l’osmose naturelle

pathétique et dérisoire ». Puis ce sera
la guerre de 1870, la Commune, l’irrup
tion de Rimbaud, la crise entre les deux
amis, le coup de revolver, la prison et
la conversion. Sagesse est l’ultime chefd’œuvre, mais déjà l’explicite et le con

entre un texte et son illustration.
Que les artisans d’une telle entreprise
soient donc remerciés, et spécialement
Marguerite Leuwers, poétique illustra

ւիռրձէ տյս պարապը լեցնելէ Այս դետնի
վրայ՝ անոր փորձը արդէն իսկ որոշ չափռվ յաջողած էէ Ոայց ՝ իշխանութեան
տիրացումը կամ ապահովումը ահա —
բեկչութեան համար միջոց — նպատակ
մըն է ։ թէ այս « միջոց — նպատակ »

իկեան «Ռատիօ Լիպըրր՜ի»՜Ւ
ող «ինստիտուտ»ի պատասխան»1’'®
երէն մէկուն անունն ալ Մարուի»^
(9) «Ամերիկայի Մեծապետական 1*'
աքականութիւնը եւ ժողովուրդէ
>նք նորոշման հրաւունքը» , «ԱդԳ”»!
ւաթօրեակ» , խմբագրական , 23
1
974, Պէյրութ:
կ
(10) «Դէմ ենք Արտագաղթի՛1», W 1
յաբաթօրեակ» , Պէյրութ, Յու ւ
.980, էջ 425 ֊ 428 =

զ՚՚յգխհ

ր բեւեռը աւելի կարեւոր է,
գերակշիռ է՝ թէ'
նպատակը-.
Այս հարցումը պարզ ու կտրուկ պատաս
խաններ չունի • վստահաբար իւր աքան —
չիւր ահաբեկչական
կազմակերպութիւն
ԻՐ պատասխանը ունի : Բայց այս ուրիշ
նիւթ է արդէն :

ՊԵՏՐՈՍ ԹԵՐԶԵԱՆ
(1) «Մեսրոպ Մաշտոցի Ընկերային է-

մաստաոիրութիւնը», Գէորգ Տ- Խրլորեան, Հայկազեան Հայագիտական Հանգէս , Դ • , 1973 , էջ 113 , Պէյրութ :
(2) «էուրժուական Դիւանագիտութիւ
նը եւ Հայաստանը», Ջ- Կիրակոսեան,
«Հայաստան» Հրատարակչութիւն, 456
է՜ջ, 15-000 տպաքանակ: Խորհրդտնշա կան է հրատարակութեան ամիսը* Ապ —
րիւ--*;
(3) Նոյն* էջ 3 եւ 184:
(4) Նոյն* էջ 191 եւ 420:
(5) «Յաոաջ» 10 Դեկտեմբեր, 1980:
(6) «Կանչ» շաբաթաթերթ, 20 Դեկ տեմբեր , 1980 , Պէյրութ :
(7) Հրատարակուած բնագիր
չկայ •
մեջբերումները կատարուած են անձնա կան նօթերու հիման վրայ :
(8) Եթէ չենք սխալիր, Միւնիխի ամե-

83, rue d’Hauteville

75010 Paris

trice de la poésie.

(11) «Les Arméniens dans l
Ihône - Alpes», Aïda ^°^1ՀՆսւ),
teuroghlian, Lyon, 1978, PP(12) «Les Arméniens de lagg0,ne
le Beyrouth», Aïda Boudjikaman
oghlian, mémoire de maîtrise e
ihie, Beyrouth, 1970, pp- 49 '
(13) «Երիտասարդ Հայ».

1

), 1972, էջ 3, Պէյրութ:
„աէր
(14) ճաո* արտասանուած Դ 2

թեան 90-ամեակին աոթիւ,
(15) Հոս կատարուածը շա»1
քօտեցում մըն է անշուշտ, ոբ
ակնութիւնը չունի սպասելու ’
>ութեան ուսումնասիրութ1ււ E
՜(16) « Անցեալը*
(ներգեան, «Յաոաջ», 29 ՜
1980 •
(17)

,

Խմ,»,րակա։ «*“
հրկշաբաթաթերթի,
Ս 1
թիւ 101, էջ 2 (18) U. S. International Lom
Agency, European JVireless
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IONESCO

SCHAVARCH

Le plus shakespearien de nos auteurs,
Eugène Ionesco, a depuis quelques an nées délaissé son activité d’auteur dra matique pour se consacrer — faute de
mieux — à l’essai, et même à l’essai po
litique. Lui qui; à l’origine, se sentait
« métaphysiquement distancié » et re quis par l’incompréhensible et l’inextritable du langage, voilà qu’il a voulu
s'expliquer et qu’il est peu à peu tombé
dans le piège d’un théâtre « politique ment antipolitique ».
Ionesco
regrette
aujourd’hui de n’être pas resté «plus pro
fondément dans l’énigme, quitte à ce que
les critiques et les spectateurs n’y com
prennent rien », et il envie le silence
de son contemporain Samuel Beckett qui
a ainsi su se mettre à l’abri d’éventuelles
attaques. Mais, puisqu’il s’est senti at taqué et convié à « s’engager », Ionesco,
qui a toujours ignoré l’art feutré de l’es
quive et qu’habite un désir de sincérité
«ans bornes, a décidé de réagir, quitte
à être taxé de réactionnaire. 11 en est
même venu à privilégier ses articles poli
tiques qui, selon lui, « constituent une
liitie importante » de son activité.
Ceux-ci lui sont surtout l’occasion de
frstiger le « perfectionnisme » suspect
des metteurs en scène idéologues, de
։ interroger sur le « monde invivable »
qui est le nôtre, de dénoncer les ravages
du Mal qui vient de l’Est stalinien tout
ffl prêtant attention aux voix dissidentes
qui véhiculent l’espoir, de vilipander
111 abominable système capitaliste qui est
pendant le moins mauvais de tous les
«Mêmes », de constater qu’aujourd’hui
“ la jouissance est substituée à la réjouisuuce », et de souhaiter enfin une ré Agence de l’émerveillement disparu.
Pourtant les divers essais d’Eugène

ou la rage de l’expression

La poésie de Francis Ponge se carac
térise par la primauté ontologique don
née aux choses. La description d’un ga
let, d’une bougie, d’une orange, voire
d’une crevette - « dans tous ses états » permet au poète de se confronter au
inonde dans sa dignité originelle, dans
son silence. Il est en effet salutaire, pour
Francis Ponge, de « se secouer de la
suie des paroles », de « parler contre
les paroles », de « les entrainer avec
soi dans la honte où elles nous con duisent de telle sorte qu’elles s’v défi
gurent ». Pour ce faire, le texte poé
tique doit mimer l’essence de l’objet
décrit et devenir texture.
Dans cette optique, le travail du poète
s’assortit d’une réflexion sur ses propres
descriptions et sur les mécanismes du lan
gage dont il pénètre, au prix de tâton
nantes ébauches, toutes les couches éty
mologiques. Le Littré est un allié fidèle
du poète qui a pour ambition de don
ner à la matière écrite une forme exhaus
tive incluant la chose, le sujet, les ins
truments et le travail de l’écriture. Tout
en éclairant la genèse d’un poème, Ponge
n’a de cesse de s’opposser à la pente
facile du lyrisme: « J’ai besoin du mag
ma poétique, mais c’est pour m’en dé
barrasser ». Le poète aspire,
en fait,
à faire servir l’objet décrit à autre chose
qu’au « sanglot esthétique », afin de le
transformer en outil moral, — façon de
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barbarie voulu par la bourgeoisie comme
le seul moyen de sauver ses privilèges ».
Ce n’est pas tout à fait un hasard si

--------------------------------------------------------------

« Les choses que j’ai encore à raeonter sont si pénibles et oppres santés qu’il me semble qUe je dois
surmonter l’impossible pour le faire,
à-quoi-bon me ronge; mais si je
n écris pas, c’est pire que si j’écris ».

qui le mine et qui est constanr

tient
nu։e^aVlV^’ ^ue dans ses rêves. Aussi
ur
dont la vocation primordiale
՝ as^1
d*86 Par^°is’ Ie théâtre
j, 8Plr®'t"il à mettre en scène certains
(1 ,es r®ves et à donner vie aux formes
(èVesrC^S °^scures de la mort. Car les
՝tts 1 6 I°nesco le ramènent toujours
sottD68 morts qu’il à aimés: sa mère,
, Pere, sa grand’mère. Dans l’un d’eux,
lette de
avec saisissement le sque ®uiem
ta^ïre 9ue maintient en vie un
Muit UC COUrant֊ ha femme qui l’in»anir & CCtte vision n’est autre que sa
Tsila րւՀ
ressemble alors « à une
Yeuses 610° tr^s vieillie, les joues
théâtre
cadavéri1ue »•
Le
Cotapliced pn .&*ՈՏ* subrepticement le
co լ^յ e Envers tourmenté de Ionesex°rcisé d’^ ԱՈ(
^e P^us
miroir
être appel*111

d°nt F angoisse est peutfaÿG quelque jour mer brûler les planches.
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ռա^է բնթեր*քորէ) որ անծանօթ կ այս
ս 4^/*^ա տ ա ռեր ո ւն
Հայաստանէ Ազա —
տադրութեան Հայ Պ՝ աղտնէ Բանակ :
Աակայն եթէ անունը անծանօթ
չկ
մեզէ y այս կարեւոր կազմակերպութեան
ծրադէրներու եւ մտածելակերպէ մասէն
չատ բան չենր դէտեր յ (({Հառսվ — Ա* է ուր
եւ Ար ո ւեստ»է թէւերուն մկջ ստորա —
լչըրաե' էէ երկու յօդուած ( «/•ii/'Îqw , ԲանՒւն ու Բանաչվյն» , 1 Փետը • 1981 , եւ
<Հ.Ան — Բան Զմնալու Համար» , ! (Լ արտ ,
1981), ութ ուրէշ դազաւէարներու կարդէն ՝ կվարտայայտէէ էմ այն համո զումը՝ թէ ւէ բաւեր մէայն գործով մէջամըտել Ա փէ լորէ անընդո ւնելէ՝ ու կր ա —
ւոր ական րազարական առօր եայէն մկջ :
կենսական կ նաեւ թօսէլ՝— արտայայատել
կարծէրնե'ր ՝ կտրելէ եղածէն չտփ րա —
ցատրել ծրադէրնե'ր ,
եւ վերջապէս ,
մասնա կցէլ մամլոյ հվսօսակցութէւննե —
րուն» ։
Պէուր կ հաստատել որ Հ *Ա ♦ Հ «9* • Բ *—ը
որոշ ճէդ մը կ1ընէ , ճէչդ ույս ուզզութեամբ : ( [էս ել չեմ ուզեր անշուշտ • • ♦
որ այդ կէընէ է պատասթան հ$առսւ ջ»է
թղթո/կէց է
մը
առար կութէւննե րուն :
րնկ , որովհետեւ անկասկած տեսած կ
հանրութեան հետ հազորդակցելու ան —
հ ըր ամ եշտո ւթէւնը) :
Ջեռրս անցած են ՀԱՀԳԲ *֊է պաշտօնա
թերթ Հայաստան-է ցարդ լոյս տեսած 6
թէւերը։ Հետարրրրութեամբ , սեւեռու —
մով՝ վերլուծական մօտեցումով կարդացէ զանոնք, նաթ րանէ որ շուքերէն
յանկարծ որհտացող Հ ձայնով» թօսող

այս սակաւաթէւ այրերն ու կէները՝
յայանօրէն ծանր ակշէռ դեր թազալու
կոչուած են մեր կեանքէն մկջ՝ ու նաեւ
որովհետեւ էբր
կենսական կը
համար էմ տեսնել թկ է^նչ համոզումնե
րու եւ վերլուծումներու հէման վրայ կը
դործկ տյս կազմակերսլութէւնը :
սր ադէր — կանոնագէր մշակելու մամանակ չկ ունեցած Հ »Ա ♦ Հ »Գ ♦
եւ
կամ՝ {նոյնրան հաւանական) զայն հան
րութեան ներկայացնելու փափաք չունէ։
Մանրամասն կոչ — մանէֆ ես տն եր ալ չկ

------ Տ----------------

----------------------Գրեց՝

ՒԱՋՒԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

հրատարակած։ 1980 Գեկտեմբերէ {թէւ
! — 2) համարէն մկջ ունէ համառօտ
ՀՀուզեգէծ» մը՝ որ յայտնօրկն թմրա —
գըր ո ւած կ շատ արագ եւ անթնամ ձեւո վ: Հոն' կարեւորն ու ոչ — կարեւորը
զէրար կը հրմշտկեն* հպանցէկ պար —
զո ւած կկտեր էն ոմանց մասէն ուրէշ ակ
նարկներ կան՝ էրերայաջորդ թէւերու
մէջ։ Ուրեմն' էնծէ կը մնար մանրադէտա կով կարդալ « Հայաստան»ը ՝ եւ փոր—
ձել մէկ տեղումով ու համադրումով յան
գիլ որոչ եզրա կաց ո ւթիւններու Հ .Ա • Հ •
ի հ՜րագիրներ ուն եւ համողումնե —
րուն մասին'.

risque à nouveau de nous submerger au
XXe siècle du fait du « retour à la

։(>nt peut-être pas sans révéler une cerbine inhibition de l’auteur devant l’écri
ture,i comme en témoigne cet aveu capitoi:

laûesco voudrait transmettre,
«indicible» de ce sentiment d’an-
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militer pour les « lumières » et contre
l’obscurantisme — cet obscurantisme qui

Unesco, teintés d’un noir pessimisme et
nne lucidité quasi apocalyptique, ne

t’ 6
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Կը կարծեմ որ այլեւս չէ մնացած (($ա֊

A propos du dernier ouvrage
tPEugène Ionesco :
, Un Homme en question » - Gallimard

—

MISSAKIAN

FRANCIS PONGE

entre le théâtre et le rêve

Fondé en 1925

par
Daniel LEUWERS
K_____________________ ___________________ >

Ponge _ qui est né à Montpellier, en
1899, qui fit ses études au lycée Malherbe
de Caen et qui entra en hypokhâgne au
lycée Louis-le-Grand — s’est soudain es
quivé devant l’Ecole Normale Supérieure
( où il était pourtant admissible en 1919 )
pour travailler chez Gallimard à la fabrication des livres. La fabrication n’estelle pas en effet ce qui, dans la création
artistique, retiendra le plus cet homme
qui se plaît à répéter - comme en 1971 sa vocation de « vieux professionnel de
la démystification à outrance ».
Ses débuts littéraires ont été très dis
crets. Il publie ses premiers textes en
1922 dans Le Mouton blanc. Puis c’est
à l’amitié de Jean Paulhan qu’il
doit

la publication de Douze petits écrits
où l’auteur s’essaie, en trois poésies,
quatre satires et trois apologues, à « dé
figurer un peu » le « beau langage »;
l’ouvrage passe presque inaperçu. Le sur
réalisme ne requiert Ponge que quelques
mois de l’année 1930. Le poète adhère
en 1937 au Parti communiste et entre
dans la Résistance en 1942, année où pa
raît son receuil au titre très
explicite
Le Parti pris des choses, où il s’efforce
de créer une rhétorique adéquate aux
objets décrits. Ponge travaille en 1944
au journal communiste Action,
avant
de s’éloigner du Parti en 1947.
Dans Proêmes (1948), l’auteur veut
« écrire une sorte De Natura rerum »
( « O ressources infinies de l’épaisseur
des choses, rendues par les ressources
infinies de l’épaisseur
sémantique des
mots! » ).
Ponge demande dans le
même temps à la peinture, notamment à
celle de Braque ( Le Peintre a l étude,
1948 ), et aux « Otages » de Fautrier,
d’être le reflet de sa propre démarche
poétique. En 1952, il analyse cette Rage
de l'expression qui ne se disjoint ja mais de l’expérience objectale qui la
sous-tend. Il se fait le scrutateur minu
tieux et facétieux d’un incessant va et
vient, du parti pris des choses à la prise
à partie des mots. En mêlant bientôt à
son entreprise des objets de fabrication
humaine comme Le Savon (1968), il en
tend procéder métaphoriquement à une
toilette intellectuelle susceptible d’intro
duire à une « morale de l’objoie » -l’es
thétique débouchant ainsi sur l’éthique.
Avec La Fabrique du pré (1971), le
poète se livre à un original déploiement
cosmogonique à partir de racines étymo
logiques entremêlées. La fabrication de
l’objet est appréhendée dans son fonc tionnement Verbal sans limite, tandis que
la nature participe de l’irruption du lan
gage par états et par étapes. Dans Com

ment une figue de paroles et pourquoi
(1976), Ponge extrait du fruit toutes ses
littérales virtualités.
Cet avant-gardiste n’hésite pas à cé lèbrer Malherbe ( Pour un Malherbe,
1965 ), mais, loin de privilégier la tech
nique poétique en soi, il se déclare par
tisan d’une technique par poète, et
même d’une technique par poème. Cet
ami des peintres, convie dans son Atelier
contemporain Braque, Picasso, Jean Dubuffet, mais aussi Chardin, le maître de
la nature morte.
Est-il finalement surprenant que cet
amour passionné de la matière verbale
et visiuelle ait valu à Francis Ponge
d’être tour à tour considéré (par Sartre)
comme le poète de l’existentialisme, puis
comme

man »,

un précurseur du « nouveau ro
et enfin ( le groupe Tel Quel )

le porte-parole d’ime philosophie
matérialiste du langage? Cela tient peutêtre au fait que son œuvre cristallise les
forces sous-jacentes du demi-siècle qu’elle
comme

traverse.
O
FRANCIS PONGE
Oeuvres les plus importantes :
• Le Parti pris des choses;

Gallimard, 1942
- Poèmes Gallimard, 1948
- Le Peintre à l'étude
Gallimard, 1948
- La Rage de l'expression;
Mermod, 1952
- Le Grand Recueil:
I Lyres; II Méthodes; III Pièces
Gallimard, 1961
- Pour un Malherbe;
Gallimard, 1965
- Le Savon;
Gallimard, 1967
- Nouveau Recueil; Gallimard, 1967
- La Fabrique du pré;
Skira, 1971.
- L'Atelier contemporain;
Gallimard, 1976

Fonds A.R.A.M

Այս յօդուածը այղ. առաջին քննական
ընթերցումի արգիւնքն է : Հոս'
պիտի
փորձեմ <ձՅառաջ»ի ընթերցողին ներկա
յացնել վերլուծական ամփոփում մը՝
մկջրերումներու վրայ հիմնուած i «Վեր
լուծական» կ'ըսեմ, որովհետեւ ընդօրի
նակութիւն մը չէ ըրածս , եւ չի կրնար
Ը1ԼաԼ- Մ . Նահանդներու էիիաըլթաուն
փոքրիկ րաղարին մէջ ապրող Ափիւռ —
րահայ մը՝ որուն գլխաւոր կապը ըՍ-՝
փիւռրի հայ կեանրին հետ' հայ մամուլն
է>
կթնար չատ ինքնավստահ կերպով
խօսիլ՝. Կրնամ հաստատել միայն այս՝—
վերլուծումը իմ անձնական ու ենթակա
յական մօտեցումէս բո/որովին անկախ
չէ , եւ ինրն ախ արէ ո ւթիւն պիտի ր//ար
նման անկախութեան հաւատալ։ Աակայն
ձ է ջրեր ո ւմները առարկայական են՝ ար
տադրուած այն աղբիւրն եր էն' զորս կը
նչեմ :
իլրարանչիւր մէջբերումէ
ետր կը
տեսնուին թիւեր՝ փակագիծերու. մէջ՝—
օրինակ' (6* 3* Ապրիլ 1981): Այո կը
նշանակէ թիլ 6 , ԷՀ 3 , լոյ ս տես ած'
1981—/' Ապրիլին :
1— «Արարատը զէնքով»-. (6։ 3֊ Ապ
րիլ 1981).
Ասիկ ա նչանաբան մը չէ ՝ այլ խօսր մը
յօդուածի մը մէջ՝ անչուչտ անստորա —
դիր : Եթէ Ղ.այն կ.'ընտրեմ ու կը դնեմ
հոս ՝ եւ րնթեր ց ո ւլին սեւեռումը կը հըր աւիր եմ անոր վրայ ՝ պատճառը սլարզ
Էհ- ամէն էջի վրայ գրեթէ՝ Հայաստան/#
թղթակիցները եւ յօդո ւաձ ագիրներ ը բա
ցայայտօրէն Հընդգծեն իրենց այն հա —
մոզումը՝ որ Հայաստանը անկարելի
է
վերականգնել առանց զինեալ պայքարի :
Պ աչտօնաթերթի վեց թիւերը ՝ անխը —
ո՚իչ1^ իրենց կողքին 1էրւսյ կը կրեն կար
ն՛իր 1[^ո1վ ուրուագծուած սահմանները
!Աիլսընեան Հայաստանի՝ որուն կ^՚դ —
ր ոն էն կը ժայթքի բազուկ մը եւ ձեռք
մը որ կը “սեղմէ Բալաշնիքոֆ — 47
րադահարուած մը։ քիուսական զէնք՝ որ
այժմ հ ան"ա շխարհ ային ձախին զէնքն է ։
Ա տրէս 1լ անցնի որ մամ՛ան ակին Հ »3
•ի
հայդուկները ամէն զէնքէ աւելի կր նախրնտրէին քիուոական (թէպէտեւ ցարա
կան) Մ ouին հրացանը։ Plus ça change...
Կ* ո ն է յեղափոխական հրացաններու,
պատմութիւնը կը թելադրէ որ Արեւ —
մուտրէն չատ յոյս քկսէ J , թ էեւ ես անձ
նապէս'
քքուսին /էրայ յոյս
դնողն ալ
չեմ ։ Այդ' ու՜ըիԼ տեղ՝ ուրք/չ առիթով
հ ետապնդուելիր խնդրական հարց է :
Հարժէ յիչել հոս ՝
որ Ափիւռրի մէջ
այժ՜մ կան ուրիչ թերթեր ՝ որոնր առտնւյ
Հ-Ա-Հ-Գ-Բ֊֊ի օրկան ըլլալու' Լլ արձա
գանգեն անոր կարծիրն եր էն ոմանց : Զեմ
տեսած «,Կայծեր»ը՝ Լոնտոնէն ։ Փարիզի
«Հայ Պայրար»ը աւելի ծանօթ է «Աա —
ռաջ»ի ընթերցողին ՝ րան ինծի ։ Բանա —
տայի թօրոնթօ րաղարին մէջ լոյս
կը
տեսնէ ձախ չարմումին ՀձԱզատ Հայ»ը՝
որ երբեմն կտորներ կ1 արտատպէ «Հա —
յաստան»էն (ինչպէս նաեւ.»»» «Յառաջ»—
էն)։ «Ազատ Հայ»ը յստակօրէն կար —
ձագանգէ Հ .Ա • Հ ժի .fi .—ի նչան ախօսրին •
օրինակ
«Զեր միակ
ճամբան զինեալ
պայքարն է»։ (1* 9* Յունուար 1981):
2’— Հ-ԱՀ ԳԲ—ը կը միացնէ երկու
տեսակի գաղափարական մօտ ե ց ո ւմն եր ՝—
մէկը նո ՚յնն է, զոր րար ո զած է Հ »Ց'Պ* *ն ՝
1890—էն ի վեր։ Ա*իւսը' համաշխարհա
յին նոր ձախի հաւատամքին մաս կը
կազմէ ։
Ւբր առաջինին օրինակի «Ազատ Հայ»ու
վերոյիշեալ գրութիւնը՝ զոր տառաց իօ —

Հ-ՀԱՅԱՍ ՏԱՆ ԵԱՆ

րէն Լլ արտատպէ «Հայաստան» ՝ եւ ու —
րեմն զայն կանգունի :
Հեղին ա կը
կը
հաւատայ որ պէտր է կենդանի պահել
«Ջ աւար եանի
5
րիստափորի
կամրը՝ եւ մանաւանդ' Աո ստոմի ոգին»
( 6 • 11 • Ապրիլ 81 ) :
(Ւ դէպ՝ հասկնայի՝ բայց ցաւալի է
թէ այնքս/ն տկար է «Ազատ Հայ»ը խըմրագրողներու հայերէնը՝ որ
Հ »3 -Q՝ *—ի
հիմնադիրներէն' Բրիստափոր քքիրայէւ եանի անունը* • . Կբիստափոր կը դրուի ։
Այս ուղղագրական անխն ամո ւթիւնը ՝ առիթ եղած է անանուն խմըագ.րութեան
մէկ վէճին' Վահ է Աչականի հետ՝ որ
ինրնին հ ետարրրրական է ՝ եւ որուն կը
ծր ագր եմ անդրադառնալ ա սլա գային) :
Եթէ Հ-Ա-Հ-Գ-Բ—ը կ *ուզէ
կենդանի
պահել
րիսւոափ որի կամրը՝ միաժա —
մանա էլ կր հաւատայ որ այդ Լլարելի է
ընել միայն հայկ • ծիրէն ու նեղ հո —
րիզոններէն անդին նայելով՝ Զբոլոր ժո
ղովուրդներու յեղափոխականներու հա —
մագործա Լլց ո ւթեան մէջ»-. (6- 21- Ապրի՛լ
81) î Ա աճախ կը յի չուի պա ղ ես աին եան
յեղափոխութիւնը , եւ գրեթէ նոյնրան'
րրտական ձախը ՝ ինչպէս նաեւ' էւ՚ը ա —
նանի արար յառաջդիմական շարժումը։
Աայտնի է որ՝ Հ»Ա»Հ»Կ**Բ—ր անծանօթ
չէ եւ ~~ Աալվատորին՝
կամ ք* տալիոյ
Կարմիր Ջոկատներուն ։
Հետաքրքրական է նշմարել որ
ս,յս
մի ջ ազգային — յեղ ափ ոխական ոդին ալելի շեշտ ո ւած է պաչտօնաթերթի առաw- ու երկրորդ, թիլերուն
ան
կէ ետր : Կրնայ պա տ ահ ա կան ըէ/ալ ՝ րանի ՈԸ նման միակ փոփո խութ իւնր
Հակա — Կ* ա շն ա կց ա կան պայքարը ՝

չէ :
Ղոր

կը մՂէ « Հայաստան»ը ՝ կը գտնէ ու կը
կորսնցնէ ՛իր թափր՝ ոչ — բոլորովին
հասկնալ ի պատճաոներ ով : Ամէն պա —
ր ադայի ՝ ինծի կր թուի որ
հիմնական
կարեւորութիւն ունի մի ջա զգային յե —
ղ ա փ ոխ ա կան ո ւթ եան հարցը ՝
Հ »Ա » Հ •Կ' ՝
Բ*—ի համար՝ եւ ուրեմն' մասնաւոր հետարրրրութեամբ կր մէջբեր եմ ույս հա
ւատ ոյ հ անդանակը *—
« Մ եր Լլ ազմ ա կերպո ւթի ւ նը համո զո ւած
է թէ մեր հարցին լուծումը ՝
ինչպէս
նաեւ այլ ըն կճ ո ւած եւ չահագոբծուած
ժողովուրդներու
եւ
դաս ակտրգներու
հարցերուն լուծումը' չի Լլրնար իրագոր
ծուիլ բացի յեղափոխական պայրարի մի
ջոցաւ» եւ կը հաս տատ ենր թէ կազմա
կերպուած զինեալ ժողովրդային պայ —
քարն է գլխաւոր կերպը ույս յեղափո —
խո ւթե ան : Ալ թէ կարելի քէ ul“l,l^,uCl՛
շար ո ւն ա կել եւ ամրո ղջա կան յ ա ղթ ան ակէ՛ հա սնիլ ՝ եթէ չառաջնորդուինք այն
տեսութեամբ ՝ որ ն Լլա տի ունի րո լոր
րն Լլճ ո ւած ժ ո ղո վո ւր զն ե՜ր ո ւ ՝ [.նչպէս նա
եւ շահ ա ւլո րծ ո ւ ւսծ գա ս ա Լլար դեր ո ւ. չա —
Հերը ... Ա*եր կազմաԼլերպութիւնը ան —
բաժան մէ Լլ մասը կը կ ազմէ միջազգային
յեղափոխական շարժումին ՝ որովհետեւ
մեր թշնամիին դէմ մղած պայրարը մաս
ևը Լլազմէ միջազզային յեղափոխական
շարժոււՈւեր ուն'
մղուած
հասարաԼլաց
թշնամիին դէմ»։ (1—2, 10, Գեկտ . 80):
Անչուշտ նման մօտեցում բոլորովին
անծանօթ եւ անհաս Լլեալի չէ րնթեր ց ո —
ղին՝ մանաւանդ անոր' որ րիչ ժը Հայոց
Պատմութիւն գիտէ ՝րիչ մրն ալ Հ*3*քիՀիէ
Ասրայէլ Օրիի ժամանակէն ի վեր՝ Հայ
կական Հարցը ունեցած է միջազգային
բնոյթ՝ եւ մանաւանդ' !9—րդ դարէն ի
վեր ՝ րանի որ թուրր Պ ետ ո ւթեան ուժը
եւ նոյնիսԼլ չարունակուող գոյութիւնը
լոկ տեղական րնո յթ չէ ունեցած : ԿաըԿՒ լկ հ ասԼլնալ
Օսմանեան Պետութեան
պատմութինը ճ^—րդ դարոն , առանց
հասկնալու
Անղվւա-^երււ անիա—Աուս իա
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անաեսական ու. ^ազա^ական պայքարը -.
Այսօր , մէակ մեւր աարբերու-թիւ-նը
սա
է, որ Մ- Ն՚սՀսձդ^ԸԸ դաԸձած են նոԸ
դերակատար, գրաւելով Անգլխյ տեղը-.
Անշուշտ կտյ հէմնական փոփոխութիւն
մը-. Հ.Ա-Հ-Գ-Բ-Ը, յտյանօրէն, դրա կան ոչինչ կ'ակն կայէ Արեւմուտքէն , որուն աշխարհակալութիւնը ան կը րնորոշէ իբր թշնամի' թուրք աշխատաւոր 
ներու. ե. թուրք ձախի, քիւ-րտ ձախի եւ.
Հայութեան քաղաքական շահերուն :
Որոշ իրատեսոԼթիւն մը կայ
հոս ,
նոյնիսկ հակառակ անոր' որ կասկածելի
է թէ մօտ աս/ազային կարելի է որեւէ
կարեւոր քաղաքական կարդադրութիւն
կատարել Միջին Արեւելքի մէջ, առանց
Ամերիկայի
համաձայնութեան :
Գո՛ցէ
աւելի՛ հեռաւոր ապագայի մը սեւեռաե
է Հ.Ա.ՀԳԲ-Ը իր աչքերը, ինչ
որ
տնհասԼլնալի չէ :
ատ աւ b լի մեե րտրդո լ թիւնը մը կը ըստեղեէ ւեոզովուրդներու եւ. դտսակար ցերու որոշ շփոթում մը, եւ ընկերվա —
րականներու յատուկ սա հին լաւատե —
ււութիւնը, որ 1լ ենթադրէ թէ աշխար հ տ կալո ւթեան ու դրամատիրութեան դէ՛^
լ ացթ ան ա կ' կրնայ աղցային հարցեր լու.—
եել : *1յշլլլններ կան որոնք կրնան մեղի
ենթադրել տալ' թէ այդպէս է։ Աակայն,
ենթադրութիւնը չարտօներ այն հաստա
տումները զորս կիընէ «Հայաստան՛» , առանց րււււ ւսկւսնաց ո ւ.ցիչ
լիերլուծումի :
Պարզ է , անցեալը քաջալերիչ
օրինակներ շատ չունի ï
Յաւելեալ , եթէ ընկերվար ութիւնր օր
լքր ի ս կւււ պ էս իր հետ Ալիտի րերէ ընծայ
մր' թրքական, քրտական եւ (ինչո՛ւ չէ>
հայկական ազդայնամոէութեան մեղմա —
ցում՝ անոր
նախապայմանր
իս Լրապէս
յառաջացած ա շխատաւոր եւ. մտաւորաԼլան դասակարզփ մը գոյութիւնն է։ Ա ակայն՝ վՀիւրտը կը մնայ յետամնաց գիւ
ղացի՝ Ափիւռրահայը' օրէ օր աւելի Լլատարեալ քաղրենի է ՝ իսկ Թո^ւրրր •
fà'ուրրիոյ մէջ Լէ*սյ աշխատաւոր դասա —
Լլարզ.* ^իլիի ^էջ տլ կար։ Դրամատէր
րազրենի ո ւթիւնը ճզմեց երկրորդին ըն —
ԼլերվարաԼլան
աշվսատաւո ր ա կաններր •
միաժամանակ հրԼլիրր տնտեսապէս զօ —
բացաւ ՝
շնորհիւ սահմանափակ բայց
հ սհկակշռի տաԼլ գտնուող ճարտարար —
ուեստի գոյութեան ։ Արդեօք նոյն հ ըս —
Լլտյ վտանգը չկա^յ թուրքիոյ մէջ' այ
սօր : էվըէնի աջակողմեան կառավարութեան բուն նպատակը ա1յդ է ՝— ստեղծել
ճարտարարուեստական
թուրքիա
մը ՝
փոքր ՝ հակակշռի տակ գտնուող ՝ զըս —
պուած՝ թամփուած՝ գրաստային եւ ազդայնամոլ աշխատաւոր դասակարգով մը
օժտուած ։ Հրատ պիտի ո ւզէի տեսնել
փաստեր ՝ կամ դոնէ նշաններ ՝ որ այս
հարցը վերլուծուած է Հ »Ա»Հ »Գ *Բ —ի
կողմէ:
Աւելի՛ն : «Հայաստան»ը, որ չորս, եր
բեմն նո յնիսկ հինգ լեզուով յօդուածներ
ունի մէկ թիլի մէջ (սահուն արաբերէն ,
միջակ հայերէն,
սահուն ֆրանսերէն ,
միջակէն ւԼար անգլերէն , երբեմ^ւ իտա լնրէն(
անգլերէնով հրատարակած է
<Հ Հ՚^յր^՚իր » խորագրով յօդուած մը ,
որուն հեղինակը քաջաբար կ'բեղունի
սա պարզ, բայց յաճախ խ ո լա ափ ուած
ճշմարտութիւնը, որ եթէ նոյնիսկ բո 1ՈՐ Հտյութիւնր մէկտեզոլէր Ուիլսրն եան Հայաստանի մէջ (ել դիտենք
որ
Ա փիւռքահայոլթիւնը միահամուռ Հա յաս աան վազողը չէ) , նոր է՛ն թուրքն
•fi իւրտը միասին մեծամասն ո ւթիւն պի տի կազմեն այդ հողերու մէկ մեծ մա
սին վրայ-. Հ.Ա.Հ.Գ Բ—Ը կը մերմէ ցե
ղապաշտութիւնը .
ընկերվարական
է,
Մուզէ «բազմամշա կոյթ հայրենիք» մը,
որուն մէջ ամէն իրաւունք կը վայելէ
Հ^յըԳէշ տեսիլք մը չէ : Ես ալ համոզուած
եմ որ անցած է զտարիւն, նոյնիսկ ցե
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տսՐեՏՆձրը
Լինէի ձեզ պէս խոհում, բանիմաց ,
Լինէին ձեզ պէս և' Մարդ, և' Աստուած
Լինէի ձհզ պէս բաբի, աոնացի ,
Ամպեր քամէի ձորերի ծոցին :
Կայծակից գօտի կապէի մէջքիս,
Արեւ - հնոցում թրծէի հոգիս :
Ժանգի սուր ցաւից խանչալս լացէբ ,
Աշխարհը սիրով , ծիծաղով լցուէր :
Լինէի ձեզ պէս — համեստ ու կԱւրող ,
Լինէի ձեզ պէս 1ւ' Լեո, հ' Կարօտ :
I
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ղապաշտ
ազդայնամոլութ եան
դարը :
Մչակոյթները կը զարգանան համաշխար
հային գերմշակո յթի ծիրին մէջ. ժողովուրդներ ու ազգեր պէտք է սորվին մի
ասին ապրիլ ել կամ միասին մեռնիլԱակայն քիչ մը անհասկնալի կը զանեմ
Հ'Ա’Հլ'Գ‘Բ—ի այս շատ հաւղճեպ
եւ
միակողմանի զիջումը*. Պիտի ոլցէի տես
նել քիւրտ եւ թուրք ձախակողմեան
կազմակեր պութիւններու.
պաշտօնական
յայտարարութիւներ , նո՛յն ոգիով ;
Կարելի
չէ
անտեսել
«Ազատ
ա J »/'
LnJu տեսած նամակցոլթիւն մը, որ կապ ունի այս հարցին հետ :
H- Ելէրի
«ստորագրութեամբ » գրող
թուրք մը, „ր խմբագիրն է ձախա —

կոդմեան « թուրքիս, - Այսօր » թերթին,
կ ընդունի որ Եղեռնը պատահած է եւ
որ թուրքիսյ Հայոլթիւնը սեղմումնե րու տակ կ՛ապրի այսօր : Համաձայն

է

որ Հայ եւ -Բի լր տ «փոքրամսւս^ո,
ներր» (իր բառն է) պէտք է
'
բոլորովին ազու,ո ըլլալ թոլրուջ՛^
Աակայն , Աթաթիլրքի հաւաւոաՀխ
լատարիմ , «րազմամշտ կոյթ^ J,
մթ մասին չէ իր խօսքը, այլ^
մասնու թիւններոլ. հանդէպ բսդ/,

, ՝“՝

'՝

կամ, ընկերվարական թուրքի
սինԵ՛ս տլ տյդ երազը պիտի նաիը1 .
այսօրուան թուրքիայէն , 1]ակա ն Հ՝
տել' որ Հ-Ա-Հ-Գ-Բ-ի երազը ո
Րնդդծեմ նաեւ , որ Պրն . իլէրի
'
յայտօրէն կբ մերմէ որեւէ գորեաԼ
թիւն' Հ-Ա-Հ-Գ-Բ-ի հնտ,զՈր^
տապարտէ։
Գուցէ կ՚արմէ
կրկնել, որ այս նամակցոլթի^ը Ini^
ունեցած չէ պաշտօնաթերթ «ԼայաԱ
ւոան»ի մէջ, այլ երրեւՈ, համակիր էլ
«Հ„ւյտսւ„ան»էն յօդուածներ ար,ոատււ.
«Աղատ Հայ»ի մէջ՛. (?,. JO- Աս1րտ^.
Միջ՚ոզդայնու թեան հաւատացուր
.Գ-Բ-t •r ut ււքուքտ չի կրնար J‘nni
Ա ուի եւո. Միութիւնն ու. Ա ով եւո. s աjuin.
տանը, որոնք չատ բարդ հարցեր կը Աք.
կայացնեն իսկական ձու ի,ին. անոր'
կ Ը՜մերմէ Ա տալին ական ուլին- Ընդհան
րապէս, Հ-Ա-Հ-Գ-Բ —[՛ կը թուի (/„ .
վետներու հունդէ։y ունենալ յոր։/, ել կ.
տահոզ ութեան [սառն մօտեցում : «Յախ
Յակորեան»
ծածկանունուէ աոախ„ր^
մը հետ տեսակցութիւն ունեցող ոսպ
լրաւլրուլ մր կր հարցնէ.—
« Աովետ. Մ իութիւնր համաձա՞ի j
որ օր մը Ա ուի ետ. Հայաստանը միաէպ
թո։ րքերէն ազատ ազ ր ո, ած Հայաստա1ք
Ը
1
« Գմբախտ ար ար , "՛չ՛ Ընկերվարական
Պ ետոլթիւններու. օւթւութեւսն պէաք ու.
նինք, ֆաշիստ թուրք Պետութեան, այ
սինքն' Արեւմտեան աշխարհակալութեան
այդ դա շն ա կ ի ց ին դէմ կռուելու համար
ս ո։ կայն Ա ուիետ. կւււռսւվսւրո։ թիւնը հակառա կ է Հայաստան։ ի սւղսւտսւցքումին-,
Անցեալ տարի երեք հայ աւրլ այնական ՛հեր կախեց » : (0 , 31 - 35, Հոկտ.$կ):
Ուրեմն , շատ իւլւիմի՚հ ել դմա ար (
հարցը-. Գոնէ իրատես է Հ-Ա • Հ •'i--I-—չ֊
Նաեւ, հակասական, քանի, որ հոս կ[
խօսուի Հայաստանը թուրք fllbumtp-W
ազատ ադր եչո լ մասին՝ մինչ ուրիշ
րազմամշակո յթ Պետութիւն կը J^nL^i

3 — Հ>Ա*Հ>Գ^Բ —ը , կը թուէ թէ է ^ւ՜
ԼեուԼՒ^է
իրատեսօրէն րնդունիլ ոլ
Ա փ ի ւռքահ այո ւթեան մ եծամա սնութիւնդ
կր

թուի

նախրնար ել

«աշէւարՀակաթ

Արեւմուտքը։ Ի՞նչ պէտք է ըլէայ
'
տեցումը ձախ եւ ահաբեկչական ղափ ոխական կազմակերպութեան
«ք
կը խոստանայ թէ կ՛ուզէ զանդուսձթ
հետ խօսիլ ՝ որ
չուզեր մնալ խքի
գաղտնի ՝ ազդու սակայն մեկուսացուած
քաղաքական կազմակերպութիւն :
զանգուածը պիտի յեղափո խականախ^
ըսել չի բաւեր ՝ պարզ է : Մտահոգէ f
որ ՝ վ երջին տասնամեակին ՝ Հ՝ $ ՚ Հ
մա շեց ո ւց ած
կարդախօսներէն
(հայացում ՝ մշակութայնացում ՝ ^աղա
կանացում ՝ մանաւանդ ՀՀյեղափոէսԱ,Հ.
կանաց ում») ՝երրեմն կը սպրդէի
ձախի մամուլի էջերուն մէջ՝ հթ
մըն է ՝ որուն ԷԸ^ըէ^ ^տիկ ընող
զանգուածին մէջ ։ Հ»Ա-ՀԳ-Բ^Ը
հտյ զանգուածին հետ խօսիէ^
ւանդ' կրնա^յ այդ [խել յեղափոի,ւս^.
ահաբեկչական դը°չվխ

ու ակ :

/

ա՞յԳ պէտՀ է ըււայ Ւր կոէումւ՝
,ն
հարցականներ ՝ որոնք կը թ
իր պաշտօնաթերթի ընթ երցոլմէլ'
ցականն եր' որոնք՝ կը կարծեմ, կէ Ւ
վեն չատ մը Ա փիւռքահ այեր , եւ

"Լհ

պատասխանները ուչ - կա ՜
պիտի ակնկալուին էՀայԱ,"լ"Ա1
նուե խմբագիրներէն :

1- Հ-Ա.Հ.Գ-Բ-Ը

, „ր

նա1սատես

։լ^

ուշ կամ կանուխ նման հար9ա1^
սլիտի, ալ ա ո։ ահ իւն : Ա այտնի։ Է "F
է, քանի, որ «Հայաստան»/։ t"՛1
թիւնը կ՛ուզէ նկատի, առնել րէ
դո ւթեան եւ մտաւորակա ոււ
խաւերը, որոնք զ՛լոյչ եւ
հայկական զինեալ պոյյք^ել
դործունէութիւններուն -.անդէպ
Ապրիլ 81 — ընդգծումր

.
J-Ա

՚

մք ) :
Աւելի՛ն : «Հայաստան»/՛
թիւնը կ՛ընդունի որ նախան^^

ու ո'
յսլի

լրջօրէն պահանջկոտ ՝ եւ
Լ
ՂԳոյչ երիտասարդ մտաւորէ.
մը (ինչո՞ւ միայն երիաասարՀ^^
կարծեմ կ*որելի է գուշակէԼ I
թնէ
իրաւունք ունի գիտնալու
մանրա մասնութիւնները
հ աւատ ամքին ու ծրագիխեր

/j, ,p'"I՛

հ

ժամանակ ՝ Հուզէ կ^խեէ
7
! .ԹեւններԸ^
րականութ եան առարկուէ ը

Fonds A.R.A.M

"

Ւ

« e Ա 1Է Ա Զ >
նւ ու համար կը տրամաբանէ հեայէ ր£,,ական սա ձեւով.տԱ,^ԱյԱ վերապահութեան մէւա ական եգ,
յաճախ աւելէ աեղ կը գրաւեն է1'են,յ կեցուաերներուն մէչ, րանէ որ հայ
^տ,սւս1՚սւ11անու-^1-նը- Ընրէհանրապէս մեկ.

je vous d’mande excuse de la liberté que
j’ai prise ».

Jusqu à la mort, Élégie

Elle se ressaisit. Elle n’a pas présumé
la douleur occasionnée. Peut-elle expri -

( N ouv elle )

Son pressentiment relaté dans sa lettre
était donc fondé, pourrait penser Camille.
Mais il ne pense pas, il reste coi.

նաե թ-fl՛ ՜ րաղրենէական (ըսԼչ կ'ուզէ'
մանք ֊ քաղրենէական — Խ • Թ • ) մ«ա֊
հ„ղա-թէ^ներէ, կ'ուզէ ամէն էնչ է ըսձոանէ տեսնել, էր
կատարեալ եւ
անթերէ վիճակէն

մէչ֊,

Դիւրութեամբ

վ, հանղսւր՚եեր այն արարքները, որոնց
համար նախապէս էր կարեէրը չէ առ .
նուաե, կամ կ'ուգէ անպայման էր աըյյամաղրս-թեան տակ ունենալ գործոզութեան մը մանրամասնութէւններն
ու
Հալքերը- խնդրոյ առարկայ անձերուն
պահանչկոաութէւնը չարդարացուէր երբ
նկատէ ասն ենք որ պայքարէ
աշէսա .
տանքներսւն էրենց գործօն մասնակցու բերեր»-. (G-38-Ապրիլ 81)։
հօսքԸ կը ԳՊՒ

կարեւոր

կէտէ

մը :

Այ- կէտՒն ւ՚լ1՚£ ’ 1ւաըեեմ, Հ. յ • Գ—է
եւ Հ-Ա-Հ ‘Գ-P ■/՛ առաջնորդները պէաէ
կարենալէն համաձայնէլ-, Շատ են ա —
նմհք, որոնք յանձնառու ըլլալու փափաք
ւուեէն , բեռ ու պա տ ա ս է։ ան ա տ ո ւո ւթէ ւն
կըմերմեն, կարծես սպասելով անկարելի
երաշխաւորութեան մը : Կը
զդամ որ
Հայաստան»/։ թղթակէցը կրնայ էնծէ
Սան մարդոց ուղղած ըլլալ էր էւօսքեյր} եւ ուրեմն կը բողոքեմ : խմ պահանքաեը Հգործողութէւններու մանրամաս .
նութէւններն ու ծ ալքերը» չէ : ք-աղարական պայքարը ճարտարապետո։ թէւն չէ ,
պ «շթ՚քՒ փլան^^7»£ սլատրաստ կ՝ըլ —
լան: Պատմութեան ու պայըարի Աւ|ւԱ1լ1յքսվւկան անդս ւշտ կելի է : Ոչ ալ ամէն ինչ
« ի սկզբանէ կատար եւսլ եւ անթերի »
ւղահ անթովներ ու մասին է իւօսըս : Սա կայն, կր կարծեմ որ նոյնիսկ դ.ուրս &
դիտող Սփիւռըահայը իրաւուեը ու նէ
սլաՀանջելու որ Սւհս1սկսւն մարգին մէջ
մտածումը ըլէայ հանրային ու յստակ՝
որ հարցադրումները րլլան աւելի լուրջ ՝
եւ մանաւանդ՝ որ դէսլըերու
ղաման
լուսարձակին տակ , տեւական վերաըբնէութեան ենթար կուին
Հ՚Ա*Հ*Գ՝Բ*֊ի
օգտագործած միջոցները՝ եւ ինընաըրն'եաղատ ո ւթե ան ենթար կուին անոր ըա —
ւլար-ական գաղափարները յ
Հ - ՀաԼալերիչ է որ «Հայաստան^ի մէկ
րղուածը կը պարզէ թէ Հ.Ա.Հ*Գ*Բ —ի
m-սփնորղութեան մէկ մասը
գոնէ
չէ
կուրացած արեան տեսիլըով՝ եւ կը հաս
կնայ որ ռումբով եւ թուրը դեսպան —
^րու արիւնով չէ որ կը լուծուի հարցը :
կր հաստատուի ՝ որ Հայո՛ ՝ ըաղաըական
պյութոնները՝ մենը ըաջ կը գի տակ֊
1Ղէսյ՚քաըէ ե՚լըը
* * * PLUJJ3 սևեՂԲ^
կմիտյնչչ։ (g. 23 • Ապրիլ 81): Անչո ւշտ
-J- բոլորը աւելէ համոզիչ պէաէ ըլլար ,
[-J-։

քաղաքականն ու ահաբեկչականը
պատուոյ աթոոները չգրաւէէն

յղուածներու մէչ ■
Ախս։լ չէ ըսել, որ առանց քաղաքաձգտումէ Ս փէ։ռքը ապագայ չու —
^'՚ սակայն, ըաղաըականը պէտը է
1-րփակէ

յեղափ ոթա կան — ահ աբեկ —•"'Mft անդէն ուրիշ գործունէո, թ/,,ն :
Հ-յ-ստան» կը ղրէ
հայապահպանումը ել ազգայէն ա։բ—ագրակա-յ1 պայքարը հայկական կաՀյ-րէ զուգահեռ ոլգէներն են : Աւե -

ւ “յատմականօրէն փաստուած է

I

Le

train

՛. 'É
s’engage dans une

grande

courbe, ralentit. Les portes des wagons
argentés sont déjà grandes ouvertes, des
voyageurs accrochés aüx barres métal liques des deux côtés des portes... à la
barre du centre, debouts sur le marche
pied.՝ Certains n’attendent pas l’arrêt mo
mentané de l’omnibus... Connue un em
bouteillage à l’un des deux escaliers ame
nant à l’extérieur de la gare. Un couloir
à demi-obscur, les parois humides par tagées entre des coulées de salpêtre et
l’accumulation surabondante d’affiches
partisanes ou de la Maison des Jeunes et
de la Culture, de graffiti Lisez La Cause
du Peuplé, Libérez Paradjanov, vieux
graffiti, dans un alphabet étranger.
Pousser une porte battante. Un groupe
attend sous la frêle construction d’un ar
rêt d’autobus. La voie ferrée,
la côte
couronnée par un feu tricolore, l’autre
versant, un trottoir étroit, par endroits
défoncé.
Camille lit une lettre déposée tôt le
matin dans sa boîte à lettres, une lettre
tout entière écrite d’une main vraisem blablement tremblotante, portant en bas
de page un gribouillis... comme la signa,
ture de l’expéditeur: Azade.

փրկո"Տևն - Հը-

,ք Հ 8

Հնռկասաանի
Ցուն-Փւ
յէոր .

կ 1սուսա,է,էւ սա «եըկ որան^ ^րճաթօսոլթե^էն ,

ԳօոաԹւ
Աէածտօնա11ան պաագա ^ուածնԼճատ
! Այ“ չատ

ին,֊ մ-ոոհո Հ /’քլ^ա^աս
Հն հա

J

թա3ին

ևը մքօզար-

կարեւորու-

Ս-նա„ռաա9ՈղՈւ^^Լնն
կԸ “1‘սկ-է Կ Թւ մ ^Լա,ր'• Հայաստան»է այս

՚1

T' մէ"
ուԹե^լ

ած֊

^"•֊"ր-սկան
5
z
Հազարական ,
խպին. ! Հ՝ տնտեսա1ւան
‘քշ՚սկու ^P-Փն
խոՀագրով կը ՚քԿ"'-է
21՛ «ձ. փՒ^կ^թէմնը
( 3—4

"MmuօրւԸ ;81):
մը ա,-եւէ
,<■

՝

մՒ} պէ-սէ

տնտեսականն

ու

էրա
լայն տե,Լ ^՜
Կանո ^^թերթէ էջերուն մէչ-.
‘/"'ւմ ւ^Հ ‘'Pl' ՛Լերլուծական ամփո —
հակարեԼՈր թոԼ"1 կէտեԸ^1-1 լուսւ ^Ը^րը չեն փակոլՒր այս -

ta-

Թ-

comment savoir? Comment savoir si nul
ne macule de croix de sang — de sang
d’agnelet — les deux montants, le lin teau de la porte des maisons des étran
gers? Où sont les foyers hospitaliers, fra
ternels?
De même, lui qui tend bien haut une
publication nationale sur un grand bou-'
levard parisien, le crieur de journaux ne
peut discerner dans la multitude enve loppante, s’avançant, les acheteurs tout
indiqués de ses exemplaires.
Frères indiscernables, essence armé nienne insaisissable, impossible proso popée du Billancourt du monde arménien

par

« Que veut-il?... Qu’est-ce qu’y fait...
Vingt-trois heures quinze ». Une prome
nade surmontait la large muraille. Une

Hamazasb SAKAYAN [*]

route de l’autre côté, le Fleuve, une
grosse horloge lumineuse sur le côté
gauche d’une gare désaffectée.
Camille
avait espéré que tout se résumait à un
simple retard.
« Sinon., sinon de savoir qu’il aurait
un empêchement, il m’aurait prévenu ».
Sa déambulation avait imité les formes,
les courbes, les rondeurs des sentiers de
la carte du Tendre qui contournent des
flaques, des zones de terre boueuse, des
pelouses. Parfois sèches, dépourvues de
ces feuilles menues au brillant obtenu
par un métiéculeux jardinier qui aurait
soit voulu soit été cireur de souliers à
Broadway, au craquant fragile semblable
à l’écorce des croissants sortis depuis peu
du four, des branches de buis s’étaient
frottées contre ses épaules. Et de6
branches d’aucuba.
« J’ai longé, monté, je redescend, je
lis, je pense à lui. A lui? A toi, plus
brun que les champs de seigle, que le

sin; Azade était un métis et sa mère,
fille d’Arpiné, une Arménienne qui con
templait sans doute avec plaisir devant
les glaces de sa coiffeuse ou de l’armoire
sa carnation immaculée, la carnation

Հենն'1եհայ ՀաՀՏ
յ
Լեհաստանի եւ
Ծ՞՚^երը»-. (3-4 • 16.
81)

caron ovale plastifié marqué de trois let
tres sorties d’un alphabet visiblement
pas occidental, proclamant l’exotique
identité du père de famille conducteur,

manquement à sa promesse.

*՜ սէւսյ^տրով ջրդեղելու ւանձնա-

եւ

pour certains d’une population allogène.
« Très reconnaissables ». Ce sont des pa
villons communs à toute la banlieue. Mais
habités des familles arméniennes? Les quels? Si de la fenêtre au premier étage,
ne s échappait la voix mielleuse et tonitruante d un chanteur de charme bey routhain. si la voiture garée juste devant
la grille ne portait pas à l’arrière un ma

pouvoir comprendre les tenants, les abou
tissants de cette absence, plutôt du

pain, plus noir que brun ». Peau très
pigmentée, traits fins, nez droit, lèvres
qui n’étaient pas charnues, le type abys

Դբ-նքէն

à droite puis dans l’allée des Pâqueret
tes bordée de petits pavillons habités

Azade s’excusait par avance de son
absence... la veille... Dans un lieu peu
fréquentable Camille l’avait attendu, sans

որ
երենասյաս
վերադարձէ հաւատքը

J յեզափոխական մտքէ

P

’u ■ -• « ֊■■ ՛

replanté dans les terres de France.
Faudrait-il, Alfortville, que la tra ceur
de
lettres,
que
le
faiseur
de phrases s’astreigne à devenir l’objec
tif d’une caméra dont le film tournerait
au ralenti, s’imprégnerait de ton appa rence, de tes cuisines s’illuminant le ma
tin, de l’envahissement de la gare, de
l’ouverture de tes échoppés, du bavar dage de tes femmes au panier à provi
sions gonflé, de ton assoupissement en
début d’après-midi, des trains rejetant
tes fils exténués... jusqu’à l’extinction
de tes feux?...
Indifférent aux débats, aux gloses, aux
embûches nées de la problématique
expression d’une parcelle de la Diaspora,
Camille continue son chemin vers un pa
villon isolé entre la place centrale et la
zone d’HLM améliorés ou à améliorer.
Un pavillon entouré de terrains à la fois
jardin, décharge et domaine d’enfants
qui s’efforçaient de faire d’un cerisier
une balançoire improvisée ou de sauter
à pieds-joints sur le ciel de la marelle,
jeux évidemment innocents dont Azade
était parfois le témoin amusé.
Perron franchi, frapper à la porte qui

même des Européennes.

reste close.

« Ca fait beaucoup d’être mulâtre et
Arménien. Ou l’inverse » avaient-elles
toujours pensé en leur for intérieur, les

« Ca va pas encore recommencer... Où
peut-il bien être? ». Coups répétés. Une
autre porte s’entrouvre, laissant deviner
la forme d’une machine à coudre, une
partie de face féminine vers qui — pour

relations d’Azade.
Et les commerçants
de la commune étaient partagés entre l’é
tonnement et une demi-réprobation de
la mère trop faible, trop dissolue, trop
ignorante de ses devoirs pour avoir mé
langé le noble sang irrigant généreuse
ment ses veines an sang de...
Il y a sur la place centrale un épicier
connu pour se considérer comme un trai
teur hyper-luxe pour élégantes pas éco
nomiquement faibles croisant la Made leine matin et soir. Une brusque irrita
tion ne manquait pas de monter à ses
narines d’épicier lorsque les yeux sus pects d’Azade scrutaient ses chapelets de
longs saucissons odorants, ayant la cou
leur de coraux foncés, lorsque les pieds
d’Azade se frayaient un chemin dans sa
sciure, de son carrelage. Quitter le trot
toir étroit, s’engouffrer dans une ruelle

quoi pas? — avancer.
— Pardon, Madame, sauriez-vous si
Monsieur Mouratian Azade se trouve bien
ici?
Pâlissement de la femme. Une réponse
tarde à venir dans la pénombre du cou
loir. A une extrémité, une poubelle à
demi-pleine contre laquelle se frotte,
pattes silencieuses posées sur le vieux
carrelage blanc et bleuâtre, un gros chat
tigré.
— Eh ben ...
— Quoi, un changement de domicile...
— Mais non... Attendez qu’ça m’re vienne... C’te locataire, je crois que pré
sentement il mange les pissenlits par la
racine... Oh, par tous les Saints du Ciel,

mer sa sympathie, même formelle.

Tout en parlant, « J’ai la clef comme
je suis la concierge. Regardez, M’sieur,
sa chambre est bien vide », la femme
fait tourner la clef dans une serrure, ap
puie sur un commutateur. Cheminée com
blée, surmontée d’une glace décrépite
aux marques concentriques blanches,
murs tapissés de tournesols beiges
qui
tournoyent lentement.
Elle tend le bras à l’intérieur,
de démonstration de sa bonne-foi.

geste

Les yeux de Camille fixés sur la femme,
l’expression figée — stupeur ou doute
inébranlable qu’elle puisse dire vrai —
prenant conscience que sa vue se trouble,
que des pleurs coulent le long des ailes
de son nez, qu’il ne pleura jamais, que
jamais être plus cher ne fut perdu.
Dépourvue d’abat-jour, pendue au pla
fond, une ampoule électrique, lumière
démultipliée... Des triangles scintillent,
forêts de cierges entretenues par des dé
votes. Ou bien des lueurs dévalent des
pentes enneigées égalent les astres in
nombrables d’trn ciel nocturne... Retraite
aux flambeaux, crissement régulier du
bois contre le givre

X
Le sexe, l’âge peuvent être déduits au
pas d’une femme, d’un homme, à la pe
sée de leur corps entier sur le parquet
ciré ou terni par de fréquents passages.
Mais comment déduire avec les allées
caillouteuses - cailloux revêtus de toutes
les nuances du blanc au noir - du cime
tière d’Alfortville?
Le gardien avait cru suivre la silhou
ette d’un ivrogne. Celle de Camille brin
quebalant, vacillant, s’immobilisant quel
ques instants, désespérant de pouvoir
être face à la tombe...
« Ce n’est pas toi que je pleure, af firme l’analyste pointilleux, mais le plai
sir que tu me procurais, celui de t’en
procurer. Oui, vous ne faisiez qu’un,
sans te réduire à quelques moments d’in
tenses voluptés dispersés dans une jour
née. Azade m’était plaisant, sa proxi mité, son côtoiement, sa promiscuité.
Comme un grand réceptacle de miel,
toujours se remplissant, jamais vide....
Ce genre d’images, falloir que j’y fasse
attention. D’ici qu’Azade soit considéré
comme ayant été un objet, de consom
mation personnel...
Ton dépit, ta souffrance, pleine de co
lère ou de résignation? Je l’imagine.
Quand tu compris que tu partais, que tu
ne franchirais pas la borne fatidique, la
borne toute symbolique des vingt ans,
que tu laisserais des fragments... Le sou
venir d’un espoir... ne pouvant plus ache
ver ce que tu projetais comme devant
être un Grand Oeuvre... Le souvenir d’un
espoir, d’un grand espoir certes. Comme
Géricault. Ou Manet qui n’aurait pas
peint Olympia... Mais je souffre aussi,
plus encore, infiniment plus, j’en suis
convaincu... Jusqu’à quand? ».
Une plante grasse dans un long pot
rectangulaire semblable
à une grosse
brique évidée, placée contre la proue de
la tombe, verte claire, plus claire que
des touffes d’herbes dans les interstices
des pavés d’une voie abandonnée. Ça mille passe ses doigts sur les feuilles
charnues, paumes potelées d’une octogé
naire obèse? Croire reconnaître de la joubarde des montagnes qui prospère dans
de grosses
marmites
en fonte rouge
brique grâce aux- soins diligents de la
grand-mère, qui enlace le large tronc du
merisier, quoiqu’arrachée de quelque
mont
droits
pôles
tiges.
nains.

natal de la Confédération. Par en
ces feuilles s’agglomèrent. Cou végétales d’où émèrgent d’autres
Surface velue de ces artichauds
La frôler... petite pointe d’aise,

en-deçà du sursaut. Vaine caresse, ces
plantes sœurs de la joubarde ne sont pas
le corps d’Azade.
Il n’est pas dans un bon moment, Ca-
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mille pour percevoir la vanité de sou
geste, pour que sa main cesse de mani
puler nerveusement, convulsivement les
tiges de la plante grasse. Des pensées et
d’autres traversent son ahurissement...
« Voilà, Azade déposé en terre, bien
qu’il n’ait jamais désiré ne plus vivre...
Faire quoi, pour que tu vives encore?..
Déposer, c’est le bon verbe... Déposé,
jeté bas de ton siège élevé, de tes hau
teurs... hauteurs fascinantes,
par la
mort... ».
Il se souvient d’un propos de tablée
rapporté par Platon: « N’est-il pas stu péfiant que tels ou tels autres aient ins
piré aux forgerons de la beauté la com
position d’hymnes et de péans tandis qu’à
l’égard d’Amour, un dieu si vénérable,
un dieu si grand, il ne s’en est jamais
trouvé un seul pour rien composer à sa
louange ».
Lentement le projet de composer à la
louange de son amour, de son aimé bienaimé tout au moins, prend de l’ampleur,
de la consistance. Il lui tient à cœur de
brosser au plus tôt une toile, de grande
dimension dans le style dix-neuvième
siècle.
« Une armée de détails, réclamant que
l’on approche l’œil, à la manière Mo reau... Ou de grandes traînées, des fla
ques de couleurs pures, lumineuses, heur
tées... Le sujet qui s’impose... La vision
qui précéda la première rencontre... la
•vision
de
ce
qui
fut
comme
une apparition...
c’est cela...
la
foule sous la nef, dans les galeries de
l’église... un espace aménagé entre les
deux blocs de sièges de la nef, amenant
tout droit à l’autel... l’espace sépara teur de l’autre côté duquel tu t’appli quais à voir l’autel...
et montrer le
« comme une apparition », mon regard
allant et venant, fouillant... mon premier
regard se posant sur toi, dévorant... dans
la lumière d’un jour de Pâques, plus de
cinq ans auparavant... A Venise, grâce à
un voyage collectif organisé par une ins
titution scolaire, parmi d’autres potaches
en uniforme bleu marine qui compul saient leur « livre pour prier », qui chan
taient avec une piété excellement bien
feinte. Nous nous trouvions plus précisé
ment sur une île, entre le Lido et un
asile d’aliénés, une île à la fois monas
tère, bibliothèque, musée, imprimerie,
pépinière au siècle précédent d’érudits
arméniens : Saint Lazare.
A ta gauche immédiate, une femme,
dans laquelle je crus retrouver quelques
uns de tes traits... nez aquilin à moitié
recouvert par des cheveux beiges et
blancs... profusion aux poignets de larges
bracelets en argent très sonores, plus so
nores que l’encensoir manié sans deli catesse.
Azade, je te regardais. Plutôt, tout ton
être, toute ta séduisante jeunesse, séduc
trice, que cela soit voulu ou non, m’en
vahissait ». Un cœur avait battu, souf
flet monumental de forgeron. Moments
durant lesquels Camille avait été une
étendue conquise par la lente mélopée
distillée par l’orgue, participant à ce qui
est, à l’atmosphère. Arrachement à la
terre pour être emporté loin.
« Dans cet espace où me serait offert
comme plat l’allégresse ». Fusion dans
la mélopée, dans l’agréement. Muette
admiration. « Qu’il traverse, le patricien
salace, un marché d’esclaves soumis aux
rigueurs du vent. Mais te portraiturer,
coiffé d’un bonnet phrygien gris, détour
nant ton regard du combat fratricide met
tant aux prises Romulus et Tatius, po sant ta joue contre la crinière brune d’un
cheval. Te croquer, déjà ceint de lauriers
fleuris, ajustant ta sandale au bas de
l’autel d’Heraklès. C’est toi qui tirais
par ses rênes un cheval blanc, qui de
toute ta puissance, de toute la vigeur des
deux races confluant, bouillonnant en
toi, animant tes bras, le tirais vers le
sacrifice, dans le grand brasier consu mant les fastes de Sardanapale. Ton
glaive court, tu l’enfonçais dans son poi
trail pour mettre fin aux vains soubre
sauts de son instinct. Ton seul grand
pagne violet hésita entre t’habiller et
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donner l’illusion de la nudité. Le même
tressaillement, devait-ce être, lorsque
Desdémone voyait la sombre splendeur
de son conjoint. Te faire modèle de
sculptures pour l’avenir, taillées dans une
matière défiant les lames du temps, ma
tière pérenne, matière inconnue ».
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Pérpétuer cette parcelle d’humaine
beauté, cela est... cela fut, cela serait
doux et désirable.
A un moment de la messe, Camille eut
de nouveau une appréhension claire du
réel, examina comment en arriver où ils
en arriveraient, comment instaurer des
relations sous une autre forme qu’ami
cale, plus intense, comment escalader
ses murailles, comment s’introduire dans
son donjon? Fol désir de l’ascension que
Camille présumait ardue, de l’abordage.

Մարութայ սարից մի ջարդուած խաչքար
Տասա շալակած՛ բերել էր Թալին ,
Ամէն կիրակմուտ երկու մոմ մարմար
Հալւում էին լուո, դաջւում խաչքարին:
Դնում էին երր րոլորր գործի,
Տունը տատիս էր, աշխարհ-թակր' ինծ,
Նա լուո հարում էր կաւէ խնոցին,
կաւէ կարուսել’ ւքէջր լի թախիծ :

« Dès que tu apparus dans ma longuevue, je changeai sans tarder de direction
— je te mentirais si je te disais que j’en
suivais déjà une — j’obliquai vers toi,
j’entrepris des manœuvres d’approche, je
t’abordai. Qu’il eu pu en être autrement?
Non... ce qui fut devait être ».

ք|ւ երր յոգնում էր, շտկում էր գօտին,
Աէջքի նուրբ գօտին' վշտի պէս անծայր,
Դատարկ խնոցին յենում էր պատին,
Դու նգ-գունգ կարագից ցօղ էր կաթում ցած :

Camille s’était au gré du temps écha
faudé une mythologie toute personnelle.
Afin de dire l’indicible. Il était un na
vire. Des tours, des donjons se dressaient
à l’horizon, scrutés par des longues-vues
qui de scruter salivaient, qui de l’avaler
continuaient leur examen. Valeur senti
mentale était donnée à des îles proches
des côtes bretonnes?
Assurément.
Ces
îles étaient identifiées à des phases de
la passion. Azade était par suite une
belle-île.

֊Տան զարդը հացնէ,
Վկայ' էս խաչքար,
Աշխարհը , լաօ', կը
Թէ մարգ մօր կաթը

Խրատ, խնոցի, հոգսեր փոքր ու մեծ ,
Հին տուն, հին կարօտ, խաչքար եւ յոյսեր •• •
Մոոտցաւ տատս, մոմեր չվաոեց,
Մինչ ուշքի կը գար , արդէն դէմլուււ էր :

« Si je t’explore, si tu m’apportes —
à moi, culotté d’un bermudas, chapeau
colonial pour coiffure, suant dans la serre
palpitante de ton cœur torride — la fraî
cheur, la joie, tu seras Croix. S’il advient
qu’ayant abordé à tes rivages, nous con
naissions l’extase, manne quotidienne ment distribuée, d’avoir vu la pureté de
nos cœurs, par les Bienheureux du Pa
radis dantesque ou d’Aubigné, tu serais
sans conteste Sein,
terre
des soupirs
d’aise et du bonheur tacite.
Et Ouessant? L’île rare au plus haut
point pour qui nul ne regretterait de par
tir avant l’heure, de murmurer « Que
meure l’amour », avant de s’affaler dans
une mare écarlate. A dire vrai, je me
suis toujoms plus aimé que je n’ai aimé
autrui, pour ne jamais voir se profiler
cette île ultime, que tout objet d’amour.,
mon chevalet, ma palette, mon souffle,
mes reetangles de toile montée sur châs
sis recouverts de couleurs avec lesquels
j’acquerrai gloire, considération... Pour
cette gloire... — pour ce fantôme de
gloire — je consentirai à sacrifier beau
coup, une multitude d’objets, de désirs.
Mais pas ma vie... Disparaître... Si j’étais
incapable de tenir le pinceau... si... si
mon cercueil ne devait crouler que sous
les ors scintillants de la gloire posthume.
Vision bien utilitaire... à mon image».
Ouessant lui est interdit, à Camille qui
se convainc que la sépulture lui fai sant face ne peut être vide.
« J’ai été idolâtre... De toi seul. Mais
mon désir pourra-t-il de nouveau aller
vers un corps inanimé, enfoui, promis à
la putrescence. Ou vers un souvenir?...
Mes yeux, cernez-vous de flamme
et brûlez
Ma langue, arrachez là, qu'elle se
taise
Qu'un couteau me coup le cœur.
Pourquoi aimer?
Pourquoi t’aimer, t’aimer encore?..
Pour une fois, une seule? Mes doutes
seraient infirmés, il trouverait réponse,
mon désir, je ne pouvais le savoir... que
tu étais déjà — est-ce un adjectif qui
te cernera? — assez hédoniste pour vivre
dans la perdition, la îixation-dans-un
stade-à-dépasser, c’est selon le vocabu laire affectionné, ou déjà ouvert à tous
les exutoires ».
La messe avait continué à dérouler ses
lastes, le grand tapis des paroles litur giques lancées vers l’Eternel.
« En cette matinée de Pâques, debout,
tu n'ennuyais visiblement ».

Imprimé sur les presses du Journal «Haratch»

աշխարհինը' մարգ ,
էս իւղ, էս մոմեր.
դաոնայ դրախտ ,
ասսուց պահի վեր • •

Զարթնեցինք քնից, գժուել էր գարը,
Մղկտաց տատս՛- կոի՜ւ է, աւե՜ր•••
Պատնսաը ե'ս եմ, ե'ս ու խաչքա՜րըԱ՜խ , ինչո՞ւ երէկ չվաոի մոմեր • • •

ՍԱՍՈՒՆ ԴՐԻԴՈՐԵԱՆ

Dans la ville des morts, a l’est d’Al fortville, Azade est encore parmi une
foule, foule muette, tandis que des sau
terelles sans dieu élèvent leur magnifi cat quotidien vers leurs femelles. Trois
immenses cuves de la centrale gazière,
chacune de mensuration differente, six
grands ensembles tout en longueur cuisent
sous un soleil exceptionnellement chaud.
Difficile que les voiles de ces grands en
sembles — le linge flasque d’humidité,
s égouttant, passé entre les mains des
ménagères, dans le tambour rugueux,
méthodique de la machine — ne cia quent au vent, ne reprennent du poil de
la bête pour être de nouveau maculées,
pour revêtir on ne sait qui, on ne sait
quoi... Azadç est allongé ici, dans quelles
dispositions?
« Dans un état excluant que tu le puis
ses, être dans de quelconques?... ».
Camille regardait autour
de
lui,
d autres pèlerins dans la grande église,
venant de France à l’occasion de va cances. Les colonnes, les chapiteaux sans
aucune ornementation. Au-dessu de cha
cun d’eux, des portraits en forme de mé
daillons. Tout le vénérable appareil des
Saints Arméniens, tout le martyrologe
des Héros d’un christianisme oriental sur
mosaïques: Saints Tadhée, Barthélemy,
et Jude, l’Illumînateur, la princesse Santoukht descendant à la renverse son es
calier, Machdots très saint, très à même
d’être encensé pour avoir inventé Pal phabet national..
Le visage du poète de Scutari, présence
inattendue, éclatait d’innocence sur un
fond vert pâle sans qu’il y ait de saule
avec ramures en pleurs, au pied duquel
le même poète mettrait la dernière main
à quelques vers fumants de lave amou
reuse, avant de les jeter aux siècles fu
turs:

83, rue d’Hauteville

75010 Taris

Au printemps de ma vie,
Tandis que s'épanouissaient les fleurs
Mon

cœur

de l'amour,
s'embrassait de l’amour
inextinguible

De la vertu et du beau...
Touriane, que diable allait-il faire i
cette galère? Ou plutôt, dans cette
des fous de Dieu?
Et la face du pieux, du chaste,
l’auto-sanctifié à force d’emprunter le
chemin salvateur de l’ascèse bordé d unmanquables épines, d’inéluctables ronce։:
de fouets nécessaires à neuf lanières,
l’expert Krikor Narek en mortification»:
cheveux roux coiffés par un capuei՝011
de tissu grossier.
« Et je te vis... toi le Narekien, tK
yeux comme rougeoyant... tes pommette»
couleurs d’abricot d’éternel adolescen
verdir, recherchant... fébrilement a c
tation dans les Ecritures dépositaire»
torse
sacro-saint souffle divin, tout ton
sillonné de frissons... ton poing,
dex pointés vers moi, couvrant e
imprécation les cantiques...hurlant a
décrocher la mâchoire sans que les aU
entendent:
Tu ne partageras P86
couche avec un homme. Connue
fait avec une femme. C’est une a
nation.

HAMAZASB SAKAîAM

(*) Jeune francophone dont
munication, « Le Théâtre
nien », vient de paraître dans ^es
du second séminaire internats0
l'ICOM, Hamazasb Sakayan °°rl
nouvelles.
.
Ont été publiés des fragme՛
n1/le n
!Vû 2* de , l(l
« Diaspora
», dans
française d'expressions Porte- հ
même «Si le souvenir de moi s
(N° du 6 Avril 1980).
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ԷՒ՝ Րն „անե°Հ Ամերիկա գաք, էնք։ Հոն հաս ֊
„տուելէ քէչ ետք
պատասխանա „,ւութխնը 'ւր"!1է WÎ-OP^ ՈՎ՚ԼևԸմ Սռ֊
խան կարդալու , եւ յս^որդ երկու, առ
ներու թթացքէն բաւական բան կար յ” “1ատ մուածքներ , երկու վէպ ,
խխ թատերախաղեր : Անշուշտ կազ Տուաքւ ճաշակ կամ հասուն դատում չուՀէ, բայց դրել - կարդալ սորվելէս է
թր անդադար կարդացած էէ, եւ կարԱՀ տարէքէս համեմատ՝
բաւական լաւ
զատում ունէէ : Մեծ համակրանք
մը
րլցացէ Աարոյեանէ
դրականութեան
Հանղէպ- ոչ ալ մեծ հակակրանք մը:
թտարրքրութէւնն ու յուսախաբութիւնը
խարու կը յաչորդէէն ընթերցման ըն խՏթն,- հոս երկու էջեր, որոնք
կը
հանդավառէէն զէս • ապա երկու էջ , ոխդ կեղծ ուրախութէւն կամ բռնազ —
բփկ լաւատես ո ւթէւն կը ծորէին , ապա
[I մը' չափազանց անոյշ ,
անուշեղէնէ։
հհան.՛՛ ու հազէւ դէրքը վար դնելու կը
ղատրաստուէէ ,
նորէն
խանգավառող

Գրեց'

ԽԱՋԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

Հողեր : Այսպէս ՝ երբեմն հաճոյքով՝ այաճախ ինքնապարտադրումով՝ յա՛խակի ընդհատումներով մինչեւ 18
ւրեկանս բաւական Աարոյեան կար —
փ։ Անկէ ետք՝ մինչեւ 1979՝ ոչինչ։
կ կարդաց է , ոչ աչ ւէ աւէ արը
զգարէ :
տարէ ՝ երբ Փարէ զ էէ ՝ ու յաճախ
\աշէատէէ ^առաէ)է
խմբագրատան
°ր մը որոշեցի թերթի խմբագրին'
WM Vէոարեանէն ծաղկեփունջ մը
փրելւ Jp աղէ1լները ձեռքս կը րալէէ նեղ

-

խզոցներէ՝ 9-ք t աււոնտխւլքսւն^ր մէջ,
յ1!^ովէս անցնող մարդ մը գլուխը դարքնելով էնրնէր են մրթմրթար , քիէ
ը
հԼ[ եղողներու յատուկ բարձր ձայնով՝
“ձղլերէն լեզուով
«Ի՜նչ աղուոր
ար1էկներ^ ; էլ շարունակեր քաշել ՝ ինձ1
. ^ատ Անդլարէէ չէր նմաներ։
տհրայ էրեն՝ փորձելով երեսը տես —
{) Հնւոարրրէր . Այդ ւ/աւրկեանէն երե* ■֊.«»։,
ւԿ՚
^ՈԼց ել հայերէնով֊ ու առանր էր
^Լերը դանդաղեցնելու ըսաւ «Իարեւ» :
հ^Ըցուցէ ,֊ «Ա արոյեա՞նն
Կաւ- 1 վեր էն — վար քեն եց զէս ու
\հ’ււ ՀԱ''ե^^^""^-'~ <Տ'^՝յո' '• Ամերիկա —

կայութենէ մը ետր՝ որու ընթաց րէն
Պուլկարէա էր՝ դր ողներ ու համագումա֊
րէ մը առթէւ ♦
Եըթ վերադարձայ Ամերէ կա ՝ մէ րանէ
հ արէ ւր էջեր կարդացի , կամ աւելէ ճէշվ
համտեսերէ էր հէն գր ո ւթէ ւնն եր էն ու
նոր երէն։ \յ շմար երէ որ հէները կը շա —
րունակէէն նոր երէն լաւ թուէլ էնծէ •
նոյնէսկ կրնամ ըսել որ էր վերջէն գոր
գերէն շատերը նաէ/ընտրելէ էր թըդ “
թատել հոս — հոն մէ րանէ էջ կար —
դալով՝ րան թէ փորձել կազմակերպուած
ընթերցում ՝ սկէզրէն մէնչեւ վերջ՝. Jîjo—
unrL> յաճախ էերզէնր

kpfànrl_ մարդու
մը խօսրերն էէն անոնր՝ եւ ոչ Հարուեստ'»
ԸԼԼալու- ձգտող արձակ ՝— թէեւ րանէ որ
«արուեստէէ դէ մակէն ետել բաւական
խեղճ ութէւններ կը պատահէն ՝ այս խօս֊
րԸ “1^տ^ է զդուշութեամբ կարդալ ։
1Լերջփն ընթերցումս' Աարոյեանէ զործէն ՝ եղաւ էր անտէպ ու անվերնագէր
մէկ մէարար ՝ բայց երկար թատերգու —
թէւնը՝ գրուած Փարէզէ մէջ՝ Աունէս —
Յուլէս 1979֊/^: Այ ս թատերգութէւնը
Հտեղէ կբունեն այ'}» «Յառաջնէ խմբագրա
տան մէջ՝ ու ն կարագէբներ ուն անունները
կը բնորոշեն ընդհ անրապէս էրական ան
ձեր ՝— թերթէն խմբ ա դէբը' Արփէկ Մէ ֊
ս արեան ՝ բանաստեղծ ՀՀուլալ Տ*ազան —
ճեան եւ այցելուներ ՝ որոնց կարգէն' ես ։
Եթէ րնթերg ողէն տարօրէնակ թուէ որ
թատ երագէր մը թատրոն ստեղծէ' ապ
րող անձեր էբրեւ էր գործէ դերակատար
գործածելով ՝ ու անոնց էսկա կան անուն
ները պահելով՝ պէտր է յէշել որ 1940/'^
Ամերէ կայէ մէջ մանր թատ երագէր մը
էր մէկ կտորէն մէջ*»» Աարոյեանը էրրեւ դերակատար գործածած է î
Համեստութէ ւնն ու
անկեղծութէւնը
կը պահանջեն որ աւելցնեմ թէ հգերսյչ
յաճախ կը համապատասխանէ այղ նոյն
երկու շաբաթներու էրականութեան երբ
ես կը հ անդէպէէ Աարոյեանէ ՝- «filաչէ՛կ յ
այ տղա1յ ՝ ուէսքէ մը լեց ո ւր^ ՝ կ՚ըսէր
ան էնծէ՝ կեանքէ մէջ՝ ու կը շարունա
կէ ըոել՝ թատ երգութեան մէջ։
Աւելցնեմ նաեւ որ թատերգութէւնը
կեանքէն հետ ուրէշ ձեւերով ալ կը կտպուէ
խօս ակց ութէւններ ուն մէկ քառոր
դը , էմ հաշուով, էսկապէս խօսուած՜
բաներ են: Աարոյեան սուր յէ շո ղո ւթէ ւն
ունէր , եւ յաճախ կը նօթազրէր զէնք
հետաքրքրող բաներ (2) :
Այսքանը կը գրեմ , ?/արոյեանը հհընդօրէնակելով» ,— այսինքն' կը բնորոշեմ են
թակայական այն էրականութէւնները,
որոնք մաս կը կազմեն էմ ճանչցած Աարոյեանէ պատկերէն, անձնական ծանօ —
թութեան եւ ընթերցանութեան ընդմէ —

». Կարծես լեզուներոլ այս խաՀ"ՐձէէնՀ ։ Հայերէն Ը"է ։-

X

W/ձ

հայերէն ‘է1""եմ»: Գլուխը
Լ"^ սկսաւ *ալել նոյն "լղ՜
k
Xյլ ----էփնր
ւ—vz •: Եեզւ
ՀամԼ
^1ջերթա^}_ հարցոլց:
<<Այ„»

Կայ ուրիշ

Ս արոյեան մը,— ո՛չ

այն

“hlint-f' * Յաւ՜'

Աարոյեանը' որ Ռիւ ԹէթպոԼ կը րնա կէր. Ո՛չ այն' որ Հայաստանէ ու որոշ
չափով նաեւ Ափէւռքէ մէջ կը փառա —
րանո ւէր մարդոց կողմէ որոնք աւելէ
էր համբաւէն ծանօթ էէն, քան նոյնէսկ
էր գործէ մէ քանի էջերով, այլ ա՛յն

4 ՀԾ

Աարոյեանը զոր կը կարդային ու
կը
դատէէն ամերիկացի քննադատներ: Ի

տ I?1 ըսաւ յ Ոլ մէ քանի վայր-

Բնակեցինք ^ալել. Լոլռ
Խրձես
յխ ,
1Աորունկ մտածումներ ու
եոոՀՀ

էր,
մէջ

անյժձէ,ն երբ
ՂաՐձալ նորէն
եւ
^այէ՛ ’ այԱ
~
մար են ’
■- <<Այ"'» ։

1և«ւ„ ռե V C"*UL’ «խնդրանք մը ունէմ ■.
«Api ?
խղիկներ են , փոկ ես
ՀՀե"’*" ե1՜ մաՒ'էո9 ուշադրու-

<!»,. £

Դ "‘֊րէշ ուշագրաւ րաներու
Ըրէ են^է (սաւ մի է

{fcpjp լ. ՚՛ “է վայրկեան հոս սպասէ՛ ,
թ. ‘-խուր^ .
Այդպէս ճանշցայ
^Կ^ՏյԼաճա/ս եէ"“Ւ“'յէ պէ" ‘"նո

ւ1ոըամանկ նո յնքա՚ն մար^^Գե^^ով լեցուն եւ ինք'1"Լ ^(ԱսԹ՚՚ււ հս,ւ1ասոլթէլնԸ ■ Մօտ եր^Յառաջ»՝ երբեմն է°ըեբոլ ։ սյպա' կարճ բացա

վերջոյ, ան կը պատկանէ, Ասւի ամե —
րէկեան գրականութեան,- էսկ թէ կը
պատկանէն հայ գրականութեան կամ ոչ,
այդ' դատողին խստակրօնութեան
հետ
կապ ուեէ i
Ըստ էս' պէաք "մեէնք նոր բառէ մը,
նկարագրելու համար Աարոյեանն ու էր
նմանները, որոնց թէւը անխուսափելէօրէն պէտէ բազմանայ Ափէւռքէ մէչ,էթ-նահայ կամ էթնիքահայ գրողն է ան,
այսէնքն' էքնոս-/. մը կամ էթնիք հաւաքականութեան մը գրող, որ անպայ ֊
ման կը գրէ օտար լեզուով: Հահնուրը
հոպ ՂՐ"Ղ. ե: էէ-֊Պէ՚^Ը ֆրլ"ն"ա9Ւ

(էմ կարծիքո վ' վէՐչէն Կ՛
կու բառերը զիրար չեն հակասեր'} :
/•Դչ է ամերէ կացէ քննադատներու եւ
զրախօսներու կարծիքը իսկապէս ՝ Աա —
րոյեանխ մասին։ Ամփոփ ձեւով կրնամ
ըսել ՝ քանի որ ես ալ կը բամնեմ զայն ՝—
գրող մը՝ որ հակառակ իր մեծ համբաւէն ու յաջողութեան, աւելէ՛ գրող էր ,
քան գրագէտ, բայց որ սակայն ունեցաւ
ու ցոյց տուաւ մեծ տաղանդ մը- տա —
ղանդ մը, որ էր գործեր էն ոմանք, եւ
Ո լրէչ գործեր էն մասեր' լուրջ արուեստէ
մակարդակէն հասցուց ։ նաեւ տաղանդ
մը զոր յաճախ մսխեց ան:
Եւ կամ, եթէ հլգրոզ» ու «գրագէտ»
բառերու տարբերութէւնը չէ գոհացներ ,
կրնանք ըսել,- գրագէտ մը, որ կրնար
շատ լաւ գրել եւ երբեմն այնքա՛՛ն լաւ
գրեց , որ ամերէկեան գրականութեան
«փոքր անմահներու» շարքէն մէջ անցաւ,
բայց որ շատ աւելէ յաճախ գրեց տկար
ու անխնամ կտորներ , որոնք արդէն մոռցոլելու դատապարտուած են :
Հիմա տեսնենք, աւելէ մանրամասն
ձեւով, թէ է՚^չ ըսին (3) ։
նախ, կարելի է հաստատել թէ ամե
րիկացի քննադատներն ու գրականութեան
ուսուցիչները բաւական դիւրէն կը գըտնեն համաձայնիլ
Աարոյեանէ ամէնէն
լաւ գործեր ու «ծաղկելէ ուեջ»է մասին,
եւ անոնց րնտրութէւններն ու կարծէք ները կ'արտայայտ ուին' հաւաքածոներու
եւ գրականութեան գասագէրքերու մէջ
զետեղուող կտորներով, որոնք մի՛շտ
պատմուածք ու թատրոն են ։ նոյնիսկ
երբ նկատէ առնենք թէ որքա՛՛ն դմուար

ւործերուն չափ բարձր համարում չեն
ւտւսնար :
Ուրեմն'
«ծաղկեփունջերը,— ա) «Տա
՝էյք1,ն1ւ & անկ Մ էն օն տ հը Յյլայէնկ թըւափէղ»,— այսինքն' «Յանդուգն Երէ —
ռասարգը թռչող Մարզաձողէն վրայ» :
ւ) <Տ.Տհը թայմ օֆ Եուր Լայֆ»,— այ —
՛ինքն' «Կեանքէդ (ամէնէն լաւ) փամաակը» : գ) ՀՄտյ Հարթց էն տհը Հայ —
էնտծ» ,— այ սինքն' «Աէրտս Բարձրավայ
րեր ուն մէջն է»: Այս երեքը կը կազմեն
1արոյեանէ
պատմուածք — թատրոն
ւործէն կորէղր,— նշել որ ան յաճախ
լ ատմուածքը
միարար թատերախաղի
’եր ածած էր , կամ'
փոխադարձաբար :
ակ'
«Մ արդկայէն Կատակերգու —
Գէւն»ը էբրեւ շարմանկարէ սէԱւԱթիօ
ւրած է նախ, եւ յետոյ վերածած վէպէ ։
Աւելցնել նաեւ' որ կան խմբակ
մը
քննադատներ , որոնք 1լ ուզեն այս կորիզ
,ազմող բարձրորակ գործէն մէջ գնել
:70։000 Ասորիներ» կտորը, եւ «Անունս

է վէպ "Լ •1է՚պակլ"ե հատուածներ պար
փակել ընտրեալ կտորներու հաւաքածոյէ
մը մէջ, նոր է՛ն ստիպուած ենք ընդու —
նէլ, "Ր Աարոյեանէ վէպերը, նոյնիսկ'
« Մարդկային Կատակերգութիւնը », էր
պատմուածքէն ու թատրոնէ մի քանի

քէջ։
Էտմընտ Ուիլսըն ՝ որ Աարոյեանի ար[անագրած
ամենամեծ
յաջողութեան
ոասնամեակին (1934 - 1943) Միացեալ

էթնահայ

Լրամ է»—ն ։
կ,կատելէ է որ գրագէտէ մը համար,
։ր' ըստ
Աակոբ
Փափազեանէ
(տե՛ս
.3 առաջ^՝ Յունիս 16, 1981) 40 հատորի
?օտ գործ արտադրած է՝ շատ մծծ
էանակ չէ ոսկեայ դափնիներու արձ՜ա —
րաց ող գործը՝— այս արդէն մեզ կը րեէէ այն քննադատութիւններուն եւ գո —
1 եստներուն' որոնք յաճախ կրկնուած են
^անօթ ու անծանօթ քննադատներու եւ
րւսուցիչներու կողմէ՝ եւ ուրեմն' այ —
եւս կը կազմեն մասամբ կաղապարուած
ոոյց եւ այնպէս շատ ազդեցիկ քննա —
դատական կարծիքի կորիղր Ամերիկայի
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բառը կը թելադրէ «սուրբ - ա - դրել»

]յահանղներու ամէնէն ազդեցիկ քննա —
դատն էր , հաստատած է որ մեծ րնա —
ծին տաղանդ ունի Ա արոյեան [թէեւ ի
վերջոյ անոր դործին մասին շատ ալ մեծ
համարում չունի Ուիէսրն^ :
Կը գրէ ՝—
ՀԱարոյեանի բնաւորութիւնը [իբրեւ խօ—
սող — գրող) այնքանն հաճելի է՝ որ մե
զի ընղունիլ կու տայ բաներ , որոնք անտանելփ պիտի րւ/այէն' եթէ գայթն "լ-~
րէչէ մը»։ ճիչդ տյս բանը նչմարած են
ուրէշներ , որոնք աւելի վարկաբեկիչ եւ
ն ո յնի ս կ ցեղապաշտ մօտեցումով եւ հազիւ — թաքուն հակահայ ոգիով նկարս։—
գըրած են նո1յն գէծը : Սյսպէս ւ Հ • ե *
Պէյց {ծնունդով, նշենք , Բրիտանացի)
կը գրէ՛,— «Սարոյեան' արեւելեան գոր
գի վաճառականն է, օտար երկրի մէջ.
մարգ մը որ խօսիլ գիտէ, հոգեբանա
կան կախ ար դո ւթի ւնն եր գիտէ [խել , եւ
թեւին տակ ունի կեղծուած գորգեր , որոնք բամպակէ հէւսուած են {եւ ոշ
բուրդէ)' բայց որոնց մէջէն, ան, եր
բեմն , երբ շենք ակնկալեր , իսկական
Սպահանի գորգ մը կը հրամցնէ մեզի»։
Անշուշտ կրնայ որակի դատումին մէջ
որոշ ճշմարտութիւն մը գոյութիւն ու
նենալ հոս, սակայն արեւելեան «խալէ —
ճէ» գորգավաճառի հետ բաղդատումը
վարկաբեկշական թաքթիք մըն է միայն :
՛Նոյնը կարելի է ըսել, ուրիշ, աւելի կըչռուած ձեւով, եւ ըստ՛ ե են արդէն Ամերիկացիներ ։ ( Երբեք պէտք շէ մոռնալ
Աեդլի արիներու հ ակահայութիւնը յ
որ
նոյնիսկ մտաւորական դասակարգին մէջ
շատ քիչ բաg առո ւթի ւնն եր կը
ճանչ —
նայ ♦ • • ) :
էտմընտ Ուիլսըն նաեւ գրած է՝— «Ս utրոյեանի ամենալաւ մենախօս ութիւններե
ու պատմուածքները մեզի
կը
~
նեն այն բնածին եր ամչտա կան տաղանդ
ները որոնք երաժշտութեան մասին ոչ
մէկ թ-էքնիք տեղեկութիւն չունին , սա —
կայն եթէ իրենց երաժշտական ^P^bp
մը տրուի ՝ կրնան թելերուն վըայ դե —
ղեցիկ մեղեդիներ արտադրեր» :
Անչուչտ այս իօ՚սՀն ալ անխառն գո
վեստ չէ , քանի որ մեղեդին թէեւ կա
րեւոր է՝ բայց եւ այնպէս անբաւաբար
է՝ գոնէ մեծ երգահանի մը համար ՝—
ուրեմն' բաղդատութիւնը թէ1 կը Գովէ
Ա արոյեանը՝ թէ՛ ալ 1լ ընդգծէ անոր տա
ղանդին սահմանները։ \յման դո վեստա —
խառն քննադատ ութիւններո ւ մասնագէտն
է Ուիլսըն՝ որուն ամէնէն յաճախ մէջ —
բերուած խօսքն էՀԱ արոյեան մեղ
կը տանի գինետուն եւ հոն կը ստեղծէ
այն աշխարհը որ գոյութիւն պիտի ու
նենար ւ նրր ^ւ եթէ ամէն մարդ գինով
ըլլար։ Աարոյեան գիտէ մեզ յաւերժա —
կան գինարբուքի մէջ պահելու գաղտ —
նէքր : ^\Հ7՜՝ եբ արուեստի բանալին է» :
Կրնան զուտ գովեստ թուիլ այս տողե
րը անոնց' որոնք գինովութեան յառաջ
բերած եր՛ջանկութիւնն ու իմաստութիւ
նը կը հ ամարին իտէալ երջանկութիւն եւ
իմաստութիւն Հ սակայն Ուիլսըն' որ ալ
քոլամոլ էր այդ
թուականին (1940) յ
յայանօրէն այդպէս չէր մտածեր : Կ'ընդո ւնէր Ա արոյեանի կախարդելու կաբո
զութիւնը ՝ իր բոլոր սահմանափակում —
ներով ։
Ուիլսըն կը մէջըերէ 'Ըիփլինկի նչա —
նաւոր մէկ ցուցմունքը՝ երիտասարդ դա
րողներուն ՝— «Երբ գիտես թէ ի նչ կրնաս
ընել՝ ուրթչ բան ըրէ»։ Ա արոյեան ՝ 1լ ըսէ
Ուիլսըն ՝ ուրիշ բան չըրաւ։ Կրկնեց այն՝
ինչ որ արդէն շատ լաւ կ՚ընէր 1934-/Æ,
եւ կրկնութեան ու ժամանակի փոփոքսու
թեան պատճառաւ' երթալէն աւելի ձախողեցաւ։ փոզէֆ Ո-էմէյնէ կը գրէ ,Իր «իմաստութեան» տեւական կր!լնու —
թիւնը
զինք վերածեց «Ճակատագր ի
հտպիտին»՝ գրողի մը' որուն վաստակին
մէջ «< ասուննալու հոլովոյթը» նշմարելի
ii ■
Խէմէյնէ անվարան կը յիշէ Ա արոյեանի
մեծ տաղանդը ՝ եւ նոյնքա՚ն անվա —
րան կողըայ անոր ձախողանքը ; *Լ,ախ
կը գրէ՝— ՀՒր բարոյական համոզումնե
րը կրնայ հոգեկան փորձառութիւններու
վերածել մեղի համար ա՛լ իր գրութեան
ընգմէջէն» ։ Կը չափաւորէ այս գովեստը՝
դրելով՝— «Զեխով մը ր/յա/ու կարելի —
ութիւնը ունէր՝ սակայն վիժեցուր իր
տաղանդը» ՝ ' եւ վերջապէս
կողըայ ՝—
«ջրախառնումի մասնագէտ է Ա արոյեան» ՝
լաւին վրայ անդադար տկարն ու ւլէշր
աւելցնող ու չափազանց շատ արտադրող
մէկը : «ծ/7 ա նը թէ կ արենար իր գործը
սրբագրել ""ր՚Լէլ ան», կ1 եզրակացնէ Թէ
մէյնէ, որ կը գրէր' Կ՚Ր կ'ապրէր Սա
բո յեան : Ամերի կացէն շէր կրնար գիտնալ
անշուշտ, որ հայերէնի մէջ «սրբագրել»

գաղափարը :
Մինչ Ուիլսրե «գինարբուք» պատճա ռելու կարողութէւնը կը վերադրէ Ատ րոյեանի զգացական եւ մարդամօտիկ "ճին {գոնէ անոր ամենալաւ նմոյշներուն) ,
էեէԱ՚փ Ո-ահ“Լ կը հերրէ որեւէ հիացումի
կարելիութիւն ։ Ա արոյեանի լեզուն, ըստ
անոր, պարզ շէ, տյլ նախնական,
եւ
իր մտածելակերպն ալ պարզ չէ,
տյլ
դիւրին իմաստակութիւն :
Ո-ահվ, որ
1930-տկտն եւ
ՀԱ-ակ ան թուականնե բուն ծանօթ քննադատ էր, Սարոյեանը
կ՚որակէ «երախաներու համար Թոլս թոյ»
մը. թէեւ խօսք մըն է, որուն գուցէ կարելէ է գր Ա՛կտն մեծաբանութիւն մըն ալ
տալ, այգ չէ՛ Թահվէ նպատակը-. Իր յա
ճախ կրկնուած գանգատը այն է ,
որ
մարդկութեան համար պարզ գրել ու լա
ւատես ըլլալ մարդկային ցաւի ճանա չումը մերմել չի նշանակեր . (իահվ կը
հաւատայ որ այդ ճանաչումը կը մերմէ
Ա ար ոյեան :
Այե ամերիկացի քննադատները , որոնք
առաքինութիւններ կը վերագրեն Աա րոյեանի, կը հաստատեն որ իր լաւ գոր
ծեր ուն մէջ գոնէ, ան կրցած է ներկա լացնել ցաւը, զայն «հերքելէ» առաջ,
մինչ իր տկար գործերուն մէջ անգա գար , շատախօս ու մպտուն լաւատեսութեամբ մը... պատգամած է լաւին ու
երջանկութեան կարելիութիւնը եւ նոյ —
նիսկ յաղթանակը ցաւին դէմին դէմ :
Ինչպէս հաստատած է ամերիկահայ
քննադատ Ն՚՚ն՚ս Պ ալաքե ան {անգլիա —
գիր), Ս արոյեան կ'ո լզէր «րնակելի աշ —
խարհ մը ստեղծել, մարդուն համար»-.
*Լ/մանա պէս, Ուիլեըմ Ֆիշըր կ'[խգգեէ որ
Ա արոյեան «պատմութեան մղձաւանջէն»
կ'ուզէ փրկել մարդը, ու նաեւ
«մատը
մերմել» : Անշուշտ հսկտյ դմուարութիւններ կան նման գրական ձեռնարկի մը
մէջ՛- Պատմութեան մղձաւանջր {ի դէպ,
ամերիկացի քննադատները շեն նչմարած
որ խօսքը !լ ակնարկէ ճ ’ ճոյսի «Ագի —
սեւս» գործին, ուրկէ առնուած է նա —
խագասութիւնը) այնքան ալ դիւրաւ չի
մերմուիր,
եւ ուրեմն
1934 — 1943
պատմական շրջանի տնտեսական անկու
մը, Ապանթ յ քաղաքաgի ա կան պատն —
րազմը՝ \,ացիզմը՝ ֆաշիզմը ու P* Աշ
խարհամարտը մեզի կրնայ մէ . քանի
վայրկեան «մոռցնել տալ» Ա արոյեան՝ ut—
ռանց Անօրէն պայքարելու այդ մղձա —
ւանջփն դէմ :
Ջարդերէ ու անասելի
մղձաւանջներէ ճողոպրող ո-ւրիշ շատ մը
Հայերու նման՝ Ա արոյեան կը փորձէ
մոռնալ ու մոռցնել՝— փորձ մը որ շատ
հազուագիւտ օր էն մեծ
դրականութեան
կը յանգի։
Երբ Ա ար ոյեան «Տհը Հի^Ը^ *Ոոմէտի»
կամ
«Ա* արդկային Կատակերգութիւն»
բառերը կ?ընտրէ իբր իր անդրանիկ վէ
պին խոբադիր ՝ կը հրաւիրէ բա զդատ ո ւթիւններ' որոնք վտանգաւոր են իր գոր
ծին համար ՝— Ul) Հակասութիւն' մարդ
կային ողբերգութեան հետ ՝ որ
ալևլի՛
համ ատարած <= P)
Բ ազգատ ութիւն'
Պ ալզաքի շատ աւելի բարդ ու կոթողա
կան վէպերու չսւբբին հետ ՝ որոնք նոյն
մակդիրը կրած են։ (j) P ազդատ ո ւթի ւն
Տանթէի ՀԿատակեր դո ւթեան» հետ՝
որ
իր մահ էն ետք ճանԼցուած է իրր «Ս.Ա1Ո—
ւռՈՆԱւծային Կատակերգութիւն» ՝ եւ վեր
ջապէս' ղ) Ոաղդատո ւթիւն ճոյսի «//—
գիս եւս»ին եւ Հոմերոսի «Ոդիսական»ին
հետ՝ Աարոյեանին գրքի դերակատար —
ներուն եւ տեղերուն տուած անուններուն
պատճառաւ :
Հոս'
կը տեսնուի թէ
այս բաղգատ ո ւթիւնն եր ը հ րաւիրող Ա արոյեանը իր շահած համբաւով մոլեղնած
էր ՝ ինչպէս կը հաստատէ Ո*ահվ ։
Անշուշտ ՝ ո դրեր դո ւթի ւնը
ժողո —
վ ուրդի ճակատագիր ը նկարագրող բառ
մԸն է սովորաբար ՝ եւ Ա արոյեանի կապը
իր հ այ կա կան արմատներ ուն ^ետ ՝ յա —
ճախ կը յիշուի ՝ առանց լրջ°բէ*ն ուսումնասիրուեէու ։ Հ . *Ոէնպի' «Անունս Արամ
է^>—ի մասին դրած ատեն կ1ըսէ թէ ^իբ՜"
•PP՝
նկարագրէ «Հայ մը՝ որ ամեր ի կանալո ւ ըեթացքխե
մէջ է-.- Նոր
ազգ մը կը ստեղծուի այս աղուն մէջ՝
«ազգ» մը' որ իր մեծ Հայբը աւելի՝ կը
շուարեցնէ ՝ քան նոյնիսկ իր ամերիկացի
ուսուցիչները ♦ ♦ ♦
Արդարեւ ՝ Հայու մր
մանկութեան այս պատմութիւնը
այս
տարուան ամէնէն աւ£եր|ւկեսւ(ւ պատմու
թիւնն է» ։
Հայ — ամերիկացին՝ որ ոչ մէկ ազդն
Լի°ր^ > ոձ աԼ իլսP > յարաբերարար
նոր ու կարեւոր տիպար մըն է՝ եւ՝ ինչպէս kP ԳՐԷ է* Հոկլընտ ՝- «Աարոյեան
նորաստեղծ էթնիքո ւթեան գրողն է ք Ամերիկայի առաջինն եր էն» ։ Այս վ_ի^ակր
անբաժան է կորուստի զգացումէն ու վե
րադարձի յոյսէն ՝ որոնք համամարդկա-

ՍԱՐՈՑեԱՆ եՒ «ՅԱՌԱՋ»
ԿԱՄ
ՈԻԻԼևԸՄ ՍԱՐՈՅեԱՆԻ
ւԼեՐՋԻՆ ՀԱՅԱԱկԱՆ ԹԱՏեՐԳՈԻԹԻՒԱ
Աարոյեանւ. դրութէ՚նը ունջ, զուս՛ հայ
կական կողմ մը, որ մնացած է մութ,

տեսած է 1939-AJz, էրրել Ա _
խարան ծաղկաքաղէ մը Երեք Աշիգ]^

անորոշ, նոյնէսկ' շաաերու համար, րոլորովխե անծանօթ-. Բայց երբեք կարելի
չէր կասկած ունենալ էր հայկական ինք
նութեան մասէն. զայն հաստատած է
մէշտ,
հանրօրէն,
շեշտակի
կերպով-.

Օեթ {հրատարակուած Պոս թխէ յւք
Հայրենիք֊^ կողմէ) : Կարեէ է ըսելք է

Մանաւանդ, էր գրական գործունէու թեան առաջին շրջանէն գրած պատմը ւածքները ունին հայկական պաստառներ
եւ լէ են հայ նկարագէրներով կամ գե
րակատարներով ï ԱՀեշուշտ , Hûm ևս Ալւաւք
Ն-է հաւաքածոն (1940) ասոնց
ամէնէն
ծա նօթն է ։
Մեծ մասով ինքնակենսագրական րը նոյթ ունէ Ա արոյեանի
Ռոք Աւակրամ
վէուը
(1951) յ որուն հերոսը
Արագ
վակրամեան ՝ քհրէզնոյէն ՝ դերասան մըն
է ՝ եւ որուն անկեղծ ու վաւերական հայ
կական շրջանի կեանքը հակադրուած է
ա քն կեղծիքին ու անվաւեր արժէքնե —
բուն դէմ' զորս կը ներկայացնէ Հոլի վուտը ՝— որուն կեանքի ձեւերը քիսդ —
Արագ կը մերժէ՝ որմէ չի փորձուիր ՝ եւ
որուն' ի վերջոյ՝ չի յարմարիր։ Այս
գրքհ հ րատարակութենէն
ան միջապէս
ետք Ա արոյեան սկսաւ գր ել յուշա —

^P^ Հեծաս֊լււ- Նսւոող մր
ՊէվէրլՒ - ՀԽզՒ
(1952) , ապա ակ

եւ , որ 1^70-ական թուականներու
թացքէն գրած է հայ էր ականուէ
մասէն ամէնէն երկար ու սո։ր հաԱԱւ^
տումներէն մէկը' էրր նախաբան
.
նէկ Գէորգեանէ դրքէն' Չնքուշւսպաա^,
Թատրոնը կամ թատերգոլթէլնր եղաւ
այն լրկրորղ սեռը < որուն մէջ„տալ լ)ա.
րոյեան էր Հայութէւնը հետախուզէ էլ
արտայայտեց էր անձնական հակաղդե .
g ո ւթէ ւնը հայկականս, թեան գրաե հար
ցերուն : Այս «հայկական» թատհրաէա զեբու վերջէն ու ամէնէն կարեւորն j

Յաո-սւջ :
Գուցէ տարօրէնակ թուէ անոնց, որպ
մօտէն ծանօթ չեն Ա արոյեանէ դորէվն,

Գրեց'

ՏԽԳՐԱՆ ԳՈհՅՈՏՄՃեԱՆ

Գ՜րրայ1,ն

նարկներու
շարք մը՝

եւ էսքհզային
գրութեաե
որոնք 1լ աւարտին 1978—խն

միայն՝ իր Մահսւնշմարներ դրբ1ւն մէ?ՀԱյս մատն անչուած բոլոր գործերը՝ ուղ
ղակի կամ անուղղակի ՝ հայկական նիւ
թեր կը շօշափեն :
Ա արոյեանի ծաւալուն օրագր ութի լենե
րը եւ նոյնի1 սկ աւելի ծաւալուն նամակակցութիւնը՝ որոնք խնամքով պահուած
են՝ օր մը շատ օգտակար պիտի ր/լան
գրագէտին հայկական կողմի վերլուծու
մին ։ Աակայն՝ կարելի է ըսել սր՝ այս
գործերը Աարոյեանէ հայ արմատներու
հետ ունին յարաբերարար երկրորդական
կապեր ՝ որովհետեւ ուրիշ երկու դրա —
կան սեռերու մէջ է որ Ա արոյեան բագԷ
ի րաց եւ ուղղակի
կը ճակատէ իր
հայ արմատները։ Այս սեռերուն առաջինն
է այն ներածականներն ու նախաբան —
ներր՝ որ ան դրած է ուրիշ Հայերու հա
տորներուն համար-, վիպագիրներու՝
պատմտգէտներու $
թարդմանի շներ ու ՝
փորձագիրներու հ ատ որն եր ո ւն ։
Ա արոյեան շատ <pbf ( ^^է երբեք )
բեք) մերժած է խնդրանք մը' իր անու
նին փայլը ^ւ վարկը «.փոխ տալու» նոր
գրսղփ մր՝ երր ան խնդրած է նման
բացման խօսք մը։ Որքան որ դիտեմ ՝ նըման գր ո ւթի ւնն եր ո ւ վերջինը լոյս տեսաւ
1980-/»î
իրր նախարան'
անդլերէն ՝
թարգմանաբար լոյս տեսած հատորի մը՝

”P kP knLni-b
- ՎսապոՆթականի
Փաււապանծ Դիմադրութեան Պասւմու թիւն: Ի սկ Ա արոյեանի առաջի’ն գրու —
թիւնը՝ նոյն այս սեռին

մէջ՝

լ ո յ ս

յին զգացումներ են ՝ եւ զորս շատ լաւ
օգտագործել գիտէ Ա արոյեան։
Աեչու֊չտ իր հօր ել իր ժողովուրդի
մահ ո ւան ու մահերուն ծանօթ ՝ մանկու
թեան որբացած գրագէտը գիտէր թէ ան
վերադարձ րան մըն է անձնականի՛ն մutհը ՝ եւ իր յաճախ բոնազրօսիկ լաւատե
սութիւնը սերտ կապեր ունի իր մահ —
ո ւան հանդէպ ունեցած մտասեւեռումին
հետ։ նիշրր այնքան ալ սխալ չէ՝ երբ
kP Գրէ Pk Ա արոյեանի նպատակն էր
«մահը մերժել»։ 1939—/r իր «Անբուժելի
ները» կամ «թար կացած մի՛
Ա* եկնիք»
թատ եր գութիւնը տեղի 1լ ունենայ հի —
ւանդանոցի մը անբուժելիներու յատկա
ցուած բաժնին մէջ՝ ուր բոլորը կը սոր
վին ապրիլ մահ ո ւան սպասելով՝ ինչ —
պէս կը սպասենք բոլորս ։ \յոնա Պ ալաքեան'
Հայու յատուկ
չափաղանցու —
թեամբ՝
1լըսէ թէ Աամուէլ Պէքըթի
«Ան Աթթանտան Կօտօ» մը կրնար ըլ —
ԼաԼ այս Գոր^ր> եթէ Ա արոյեան այս —
կամ — այն ըրած ըլլար ։ «Եթէ^յով Պէքըթ կտրելէ, չէ ըլլալ, բայց եւ այնպէս'
ճշմարտութեան փոքր կոըէզ մը կայ Պալաքեանէ խօսքէն մէջ։
Ամէն պարագայէ, էր մահէն մէ քանէ

որ ան թատրոնը ընտրեց իբր ^իխց'
հայկականութիւնը ուսումնասիրելու հա
մար՝ եւ չընտրեց ՝ օրինակ՝ փորձր կամ
յուշագրութիւնը։
Աակայն
Ե արոյեան
թաարոնը կը սիր էր աւելի՛ ՝ րան գրեթէ
միւս բոլոր գրական սեռերը՝— գոսյկ
նոյնիսկ աւելի՛ ՝ քան պատմուածրը՝. Եր
կուխօս ո ւթի ւնը կը սիրէր եւ կը ւոիրա պետէր անոր' իրր գրտկտն ձեւ։ Եր առաջին գրական յաջողութիւններուն մէկ
կարեւոր մասը թատրոնի միջոցաւ իրա
գործուեցաւ՝- Սիրաս Բարձրավսւյրհրսւ

Մէջ
է
կամ
կեանքիդ Ամենալւա.
Ժսսքսւնակը ,
եւայլն :
Այնյսս՜ն կււ
սէրէր թատրոնը եւ հմայուած էր անով
որ 1941-^îr է՛ր էոկ դրամով գնեց Պէ լասքօ թատրոնէ շէնքը Նէւ Ե"րր[՛
ու հէմնեց «Ուէլեըմ Աարոյեան» թատ բոնը, ուր պէտէ բեմադրէր թատերս,
խաղեր' գրուած է՛ ր կոզ՚եէ t րեմադրս՚ս1^
է՛ր կողմէ, է՛ր գեր արա չխումներուէ. Գէտէր որ ՇէյՀոփէռէ անունն ալ Ոփթ?
էր, եւ անոր նման ելուզէր ոչ

ձթէ

թատերագէր Ը!/ա/ t լՍ.11^՛
մաս կտ՚Լ Լ
թատ եր ա է։ տզէ մը ստեղծման ամէն
նէկէն-. Յաւելեալ, էր ծանօթները կէ
տեսնէէն, որ ունէր բնածէն եւ
անհ աւատալէ՛ կար ո զութէ՛ն մը
էնշ եր կախօս ո ւթեան եւ թաաերդոէ »
վերածելու î Իր կեանքէ վերջէ'1' տա“
ն ամետ կ էն , երբ Փարէզ ալ կր
էնք կը յոխորտար որ տարէն մէ՛կ

-y

Հ
դութէւններ կը գրէր, եւ թէ
չէր հրատարակեր կամ Իեմա1ք
այն պատճառաւ ՝ որ թատրս [

օր

առար

Ս արոյեան

1

ըսաւ,

մարգ պէտք է մեռեէ , Ըս՚յց
ծէէ որ' էմ պարագայէս

"

zy/zzzz/z
’ՀԱ,լ
յ^եըելէ
քերը Նիւ- Եռրք Թայմդ է
ետք, Թասըլ Պէյքըր Գո1Լ 3 ‘“J
Joui
գովուած է մէշտ
պարղութէւն եւ մ֊պաելու
եւ ըսաւ,- «Գլխարկս կԸ

P 1Հ

էրեն», այսէնքե' «չափօ», "P I jUI„.
ամերէկեան մամուլէ վեր^ Ւ։օ“մ9
դուն'

եթէ ոչ մէշա գրսղՒն >
խԱՉԻԿ ԹէՕԼէՕեԵԱն

1Աււաջին
յայեանի վերջին ա.
™էպ^լԱ1րշ Ս>
խազէն : Հարցումը կուզն
,ա. (լօր-ասաքեանի նկարին աոջհւ : (»
գըրութ֊իւն թ-իւ 2),, գիսակէ
շ._ Այս
wnvifինծի զրկած է Փրոֆ • Տիգ
;
Սեան, Սարոյեանի արտօնո
ֆԱ1,
3- Շնորհակալութէններ
փազեանին, որ իր ճ
Ի
0?ի[

Fonds A.R.A.M

« e

Լէք ՝ եւ
^պէսք եււա^ ձ',1ր"Լ

"ւէ։"ի չըլ֊
բեմադրել՝ իր

''&՛ -'նՀ՝°ՀՀ"'^,/',"'-լ“' ՜
ռեան յւսնձնեց երեք թատերգու -

Մէ,ա֊
ոեմսւդրուա& Էր, Տհը Արմինհընզ

ճր, "1”^ այԱ տեսա^ ^ն :
Լն»

աւ”էԷն տեսա}Ւ

Է1՛՝"

երր՛

հ } հեղինակին արտօնութեան , մէկը
“Z\
տՈւ^
էն^ ։ ՏետՈյ՝
բ Սարոյեանի հետ կը խօսէի իր առապատմուաեքներու. եւ թատերախազե„ւն ^սՒն'
ԳանոնՀ կԸ Գ"Ը["m/i ամերիկահայ գրականութեան նր֊
1

M

„լաե դասրխթաց^ի
մը
մ է 9,
Հոյեան յանկարծ ըսաւ որ կ՚ուզէր ին֊

ս յանձնել թատերզութիւն մը , Յաոաջ
ü W» f'"^'

"ր

ես ւսըղկն հա -

բնաբար Փարիղէն ծանօթ էի այն ան֊
Wr<i, -րոնմ դերակատարներն
էին։
^ստա/անեցաւ որ կեանքին մէ9 աոաջին
անղսմ ^արտօնէր որ իր անտիպ մէկ
^[ն մէկէ աւելի օրինակներ ըլլան ,„'գ մնաց ամբողջ դասարանի մը աշա
կերտներուն բաւող Օրինակներ : Իր բարկէ ձայնով ինծի պատգամեց, որ «.այս
>այերու մասին գրուած ամենալաւ թասերական կտորն է»։ Միւս օրը, Հսկա.
2,W8O-/<}'1 հեռաձայներ ինծի ու խնդրեց
,, այղ պոռոտախօսութիւնը ներեմ , սա
կայն միամամանակ հաստատեց «բայց ել
„/«/(■« ւա'լն կ՝ Գ"լտէ նոյնիսկ՝
մեծ
խտերդութխն» :
սվորդ երեք չաբաթներու ընթացքին ,
i» եւ դասարանի աշակերտները մանրազննին զննութեան ենթարկեցինք թա —
տեբղութիւնը, խօսելով անոր ամէն մէկ
կէտին եւ տողին մասին : Իւրաքանչիւր
դասարանէ ետք, Աարոյեանին կը պատ1էի զանազան հ ակազդեց ո ւթի ւնն երն ու
ՀԷՏերը:Աշակեբաները անմիջապէս 2 կէտ է
ապաւորուեցան ,— Աարոյեանի հայ կեան
քը մասին ունեցած լայն տեղեկութիւն —
ներէն, եւ թատ երգութեան կառոյցէն,
այսինքն՝ «մեքենայիդ հաստատուն շի —
նութենէն :
Հիմա որ այլեւս սլիտի չգրէ կտրոյ —
Աճ, 1լուզեմ փ ա կ ագէ ծ մը բանալ , ա՛հոր գրելու, ձեւերը նկարագրելու համար ՝
որոնր կրնան հետաքրքրական թու-էէ :
2W ղվւտեր թկ բնածէին ՝ էքունկեան է[աղործումն կր հայկական հէն աւան —
՛էութեանց , ^աւ/*՝ անոնր դէտա կէ ց րն —
[օրինակումը ՝ սակայն կարելէ կ ըսել որ
սե մասնագէտ օգտագործողն կր հայկայէշատակար անէ
ա ւան գո ւթեան :
Արդարեւ՝ դրեթէ ամկն թուղթէ վրայ ,
■[որ մեքենագրած կ Աարոյեան՝ ան /լարևւնագրկր յէշաւոակարան մը որ կր պա[ունակէր էր անունը , գրութեան վայրը ՝
սկանը ՝ շաբթուան օրը ՝ յաճախ գը[ութեան սկսումէ եւ աւարտէ մամերը՝
երբեմն' հակէրճ ն չմաըներ : Ուրեմն ՝
Տւաւսւջ անւոէպ թատ եր գութ եան ձեռա —
^րր (աւելէ ճէշգ կ ըսել մեքենագէրը)
1սլոակօրկն ցոյց կու տայ որ ան գրուած
’ ^ZT՜ 30 11[1^[,այա^ո[1գ օրերու ընթաց֊
ք' Յունէս 23 _ Յուլէս 22, 1979,
<4, Ռիւ Թէթպու-^ մկջ՝ Փարէզ։ Իպ՚ա֊
էչ& - 900 բառ կր կրէ , մ ե —•
Չգրուած ՝ խէա շարուած տողերու
գրեթէ սխնակ կամ լուսանցք չէ
^յււաե։ Ամկն օր 15 կամ 20 վայրկեան
P Սէր » սովորաբար'
կկսօրկ անմէԼաետր : Աարոյեան մէշտ հպարտ ' կր
Հ երենագրելու կարողութեամր ՝ բան
C'

"ր սորված էր ընել 15 տարեկանէն

ift-Օ

Արհեոաէց վարժ՜արանէն
արդէն որոշած կր որ գրագէտ
Օ֊ԱաJ ' էր ւսրագութէւնր էս կա —

\

ս“

էր' առանց
նախանօթերու
Ա^ԼաՂէ1ոլթեան ամէն վայրկեան ՀՕ էն
f-ոռ կը ղրէր, էլ
այգ մամանակէն

Ու֊^ե
է մտածումէ ւորամագըրԻրԸ ր լեՀենւԱէհէ՚ոլթՒւնԸ յարաբերա֊
Հ տ ,f,n^P թէլով քերականական Հա^ակէ'էան
"Լր^շ ս1սաԼնեԸ ևԸ ս1ա~
ա1,Լէն^ագրել' որ նման դըեւա~
'Կ'1՚1ոյլ արտԱ"էԸէր ընդհատես,լ կա^Լա^ատան^ մԸ' -"Կայն Ստրոյ^մքլապետէր է՚Ը րօլռերուն եւ
եԼ 1ւրՏա}է է թտտերտ<""lfnLBl Լ մ1՚ակտօւր , ստեղծել ամ֊
ՀՀ^^ՀԱնչոլշա երր թատ եր գուP էէ1Ա>ք1ա^ԼոլԷ , ստեղծման բնգ ֊

(ոլ^նեմա'ւ!ներ1լ նկաԸաՂԸոԳ ա1ս ԳԸ(սւ՚ւ,^

Հը ‘Լ^ր^ռռին) • Իմ գասա -

^էինՈ1'^1՛1՛11 շատ Հը հետաՀԸԸ^ւ՚ո- ձե
րոյեանՒ ԳԸեւու եւ աշխա ֊
^Ս^լ րՈ։Լ՝^յ՝եպէս՝ ես։ Ա արոյեան
^•ո.ԼյւԱլյ՝ԱԱոարևլ' հ1 ուԸեմն L""՜
‘
Ւ^քղէ^քէն շատ պա֊
Ï* յ?'ք"Ւ'ք""'’ 4c պարտա ֊
- ս*աեն
երգահան
կը էրմէ
Մ մբողջ

ա

»

Ij՝է՜սքւսւ—ն 17 օրէն արտադրելով : ]]ա —
ր ոյեանի սլատմո ւածքներու առաջին հա-

Յանդուգն
Եթիւոասարդը՝
Թոչոզ Մարզաձողին Վրայ , կը պաըու ֊

ւտքածոն,

նակէր 33 պատմուածքներ, ու

գրուած

կը 33 օրերու ընթացքին ։ Էեանքիդ Ամե
նալաւ ժամանակը գրած էր նիւ Ե„րք,
պանդոկի մը մէջ, 6 օրէն,- իսկ Յաււաջ
թատերախաղը 30 օրէն ։ Բայց ինչպէ՞ս
կար ևլի էը օրը 15 - 20 այրկեեան միայն
գրել, հարցուցի իրեն, ել այս brnrLnL- “
թեան մասէն ան երկար րացատրութէւե֊
ներ
ունէրԱյ^
ամառը՝
երբ
3 ա 1Ն սւ ջ
կ ը գրկէ , ան մէկն էր
եօթը դործեր կն' զորս կը ստեղծէ է : ^եմ
սէրեր դրած ատեն մէայն մէկ գործէ վը
րայ սեւեռէլ։ Երր մէ քանէ հատէ վրայ
կ^աշխատէմ ՝
օրուան
վ ե ր ջ է ն
չեմ գէտեր ո* ր մէկով մտահոգս ւէլ՝ եւ
ուրեմն ՝
գէտակղութեամբ գոնէ'
ո՛չ
մէկով կը մտահոգուէմ î ՍՀեոնք կը նըսհոն՝ մաքէս մէջ՝ երբ կը քալեմ կամ
կ ուտեմ ՝ կամ կ՚այցելեմ ՝ կամ կը քը —
նան ամ» : Մ եր վծրջին
խ օսակղութեան
խեթաց քէն ՝ 1980—Ս ♦ \մնունդէ նախօր֊
եակէն ՝ 3)րէղնոյէ մէջ՝ Փարէզ մեկնելէս
առաջ՝ էեք վերադարձաւ այս նէւթէն
ու ըսաւ՝— «/^*ատ եր գո ւթէւն մը պէտք է
կուտակուած պատում ր/լայ^ :
«
Եւ ճիչդ ա՛յգ է որ ըրաւ Յս11ւԱ1ջ-ով î
Կուտակեց անոր մասերը՝ անոր դագա ֊
էէարները՝ ոչ մէայն գրութեան 30 օրե
րու ընթաց քէն՝ այլեւ' ամբողջ կեանքէն î
iT էարար եւ մէաւոեսարան թատ երա —
խաղը
( 30 երկար էջ ) , ամբող —
^ովէն տեղէ կ* ունենայ
թերթէ
խմբագրատան մէջ՝
Ռ|ւՆ Ա^Օթ՜Վքւլ , ոչ
հեռու Սարոյեանէ ւէարէզեան բնա կա —
բանէն ՝ որ կը գտնուէր ՌԷլՆ ԹԷ՜թ֊ԱլՈՆ-է
վրայ * Տրամաթէք արարքներ գրեթէ չը~~
կան թատ երգս ւթեան մէջ» մէայն՝ եր —
րեմն՝ մէկը ուէ սքէ կը լեցնէ*. Եր այս
վերջէն ՝ Հայութեամբ գրագող դործէն
մէջ՝ Սարոյեան ջնջած է ամէն շարմում ՝
որ աւելորդ կրնայ թուէլ եւ մեր ուշա֊
գըր ո ւթէ էնը ուրէշ տեղ սեւեռել : Ըստ էրեն ՝ Յսսւսւջ-ը պէտէ ըլլար վերջէնը այն
երեք թատերախաղերուն ՝ որոնք պէտէ
պարւէակէէն էր վւորձառութէւններ ը էր՝—
րեւ Հայ՝ եւ անոնց էմաստը որոնող մեկնաբան ո ւթէ ւններ î
1970 ական թո ւա կանն եր ո ւն գրէ աոնուած
այգ գործերը ցոյց կու տան զարգացող
խուսափում
մը
արտաքէն աշխարհը
ներկայացնելէ » կր պակսէ թէ*֊ր թատե
րական ցուցմունքներու ՝ կը պակսէն տե
սարաններու տեղէ֊տեղ փոփոխումները ՝
մէնչեւ անոնց ամբողջական անհետացումը
Յաոաջ-ի մէջ՛. Այս թատ երգութեան մէջ,
Ա արոյեան կ'որո չէ որ Ափիւռքի մասին
խօսելու ամէնէն յարմար տեղը ոչ եկե
ղեցին է, ոչ սրճարանը, ոչ ալ Հայաս
տանը, այլ սփիւռքեան օրաթերթի մը
խմբագրատունը։ Տ ՛որիներ առաջ,
Ռոք
Ուակրամ-// մէջ, գրած էր ուրիչ այցե
լութեան մը մասին, ուր կը նկարագրէր
Ֆրէղնոյի Ասպարէզ թերթի խմրագրա տունը, գրեթէ յուսահատ ել արտասուա
բեր լեզուով,թէև միամամանակ հաստա
տելով որ այգ թերթը և անոր նման բո
լոր հայ թերթերը, հակառակ անոր որ
հագփւ կը յաջողէին տեւել, այն ալ նըւազող ընթերց ո գներ ո վ' կը չարունակէին
մարմին տալ հայ ոգիին, Ափիւռքի մէջ՛.
Յաոաջ թատ երգութ եան տեգն ու մամանակը իրականութենէ աոնուած են ï
1979֊/' «"fuznA ք, յետ - միջօրէ, երր
յաջորդ օրուան թիլին վրայ տարուելիք
խմբագրական աշխատանքը աւարտած է,
եւ ուրեմն, թերթին խմբագրական կազմըն ու պատահական այցելուներ հաւաք
ուած են, պարզապէս խօսելու հաճոյքին
համար : Աարոյեան իսկապէս կ'երթար
«Յառաջ» թերթի խմբագրատունը, մա նաւանգ երր Փարիզ նոր հասնէր , ձեւով
մը իր ներկայութիւնը յայտարարելու
համար, նաեւ երր կը պատրաստուէր
մեկնելու գէպ[՛ Եւորպայի ուրիչ մասեր,
կամ' Ֆրէղխօ ։ իծատերգութեան առաջին
էջերուն մէջ կը յայանուի թէ' ինք ար
գէն 1935-/'& ծանօթացած էր թերթի հիմ
նադիրին' Շաւարշ Միօաքեանի, երր կը
պատրաստուէր Առվեա. Հայաստան այ ցելութեան երթալու։ Ապա, կ'արտայայ
տէ այն մտածումը թէ' միշտ ալ թերթին
հետ իր կապը շարունակած է, մանա ւանդ' անցեալ քառորդ գարուն , երբ Արփիկ Միռաքևան եղած է անոր խմբագի
րը ։ Աարոյեան «Յառուի անունին իմաս
տը կը րագդատէ նիւ Եորքի հրէայ համ
բաւաւոր թերթին' «Տէյլի Ֆորռւըրա»ի
հետ (Եիասփշ - հրէական լեզուով հրա
տարակուող այս լրագրիէ անունն է,
թարգմանաբար' Ամենօրեայ Յաոաջ): Եը
խորհրդածէ որ։ երկու ոփիւռքեան մո ղովուրդները ունին համանո՛ւն թերթեր ։
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Թաաերգութեան ընթացքին , Ա արոյեան
«4/Î հաւաքէդ էր գլխաւոր գերակատար
ները՝ Հայեր որոնք կու գան քէչ մը
ամէն կողմէ եւ խմբագրատունը կը վե
րածեն Հայաստանէ ՝ անոր հողէ մէկ կըտորէն î Զեն մեկնէր ամբողջ թատերա —
խաղէ տեւողութեան : թերակատարները
յաճախ ունէն էսկական անուն — մակա
նուն ՝ եւ ծանօթ են Փարէզաբնակներու :
Անոնք են Փարէզէն' Ա[*փէկ Մէս աքեան
եւ երկու գաղափարակէցներ ՝ բանաս —
տեդծ Զ,ուլալ թաղանճեան եւ Տէօհրապ
Մ ուրատեան ։
Երկու
ամերէ կահայեր'
էյաչէկ քՒէօլէօլեան եւ էր րարեկամուհէն'
ՍՒլվյՒ*1* * Հայաստանէն այցելու մը՝ բա
նաստեղծ ՝ որուն անունը
Հրաչեայ է՝
եւ որ անկասկած' Հրաչեայ 8ովհ աննէսեանն է՝ խմբագէր'
Հայրենիքի Ասւյն
թերթէն (1)» Ատ եփ ան Եպո * , որուն տէպարը կը նմանէ Աերովբէ Արք* Մանուկեանէն ՝ Պէթլէսgէ ծեր ունէ մը՝ որ էր
յուշերը կը գրէ • Անուշաւան թաբէկեան ՝
« Յառաջ »—է
անպաշտօն
էւմբակէն՝
վ^ր^պէո , « գրագէտը » ՝ որ է՚նքև
է , Ս արոյեանր : Անշուշտ ՝ նման հ ան դի
պում ճրրեք չէ պատահած,
այսինքն'
այդ անձերը երրեք միասին չեն եղած,
ըօ՚յղ Ա արոյեան այղ
բոլոր անձերուն
հանդիպած է եւ անոնց
հետ խօսած,
«Յառաջ»ի խմբագրատան մէջ։ Աձւոնց
տրուած խօսքերը, թէեւ ի վերջոյ Աա —
րոյեան մշակած կամ ստեղծած է զա —
նոնք, ել անոնց միակ
պատասխանա —
տուն է, սակայն եւ այնպէս' կը կրեն
մ'ա տն անչո ւա ծ անձերու լեզուի եւ դա —
զափարներու դր ո չմը , որոչ չափով ։
էմատերգութիւնը, հարցումներէ , պա —
ւոասխաններէ եւ անոնց
զարգացող
խօս ա կց ութիւններ է եւ մեկնաբանութիւններէ ստեղծուած է ï Բ եմադիրին ուղ —
զոլած ցուցմունքներ չկան։ Աարոյեան
կը հաւատար թէ բեմագիրը , որ ըստ իրեն' շատ կարեւոր գեր ունի կատարե —
լիք, պէտք է մեկնաբանէ թատերգու —
թիւնը եւ կեանք տայ անոր։ Յաճախ իր
թատ եր գութիւնն երը բեմադրող անձեր,
օրինակի իր «Հայերը» բեմաղբողը t յու
սախաբած էին զինք i քծէեւ անոր բե —
մադրութեան ներկայ չէր գտնուած, ձայ
ներիզի վրայ լսած էր ել ըսաւ ինծի ,—
«.էգ Աեգրակեան, բեմագիրը, քիչ ձ"Ը
չատ ճչացող ու պնդող նկարագիրներ ըստ եղծած է։ Հայերը այդպէս չեն։ Էլիա
Գազանն ալ այդպիսի բաներ կ՚ընէ,
անոր դերակատարներն ալ վեր — վար կը
ցատքեն ու կը պոռան միշտ» : Ապա
աւելցուց ,— « Կամ ես , կամ ալ ուրիշ
Հայ մը որ զիս լաւ կը
ճանչնայ
պէտք
է բեմադրէ իմ թատեր —
գութիւններս» : Սձ՚միջապէս թելադրեցի
անունները արգէն - ծանօթ ամերիկահայ
կամ սփիւռքահայ բեմադիրներու, որոնք
կրնային նման գործ մը իրականացնել։
Էսի ոբ պիտի փորձէի կարգագրել թա
տեր ախազյին ընթերցումը
Ամերիկայի
կամ Փարիզի մէջ, յաջորդ աշնան ։
Աարոյեան լաւ գիտէր , որ իր թատ եր
գս ւթիւնը, այնպէս' ինչպէս որ է , ան տիպ , աւելի մտային արարքի բնոյթ ու
նի, քան' շարժումով լեցուն թատերա խազի։ ճիչդ ա՛յնպէս' ինչպէս էր «Հա
յերը» կտորը։ Այս չարմումի պակասը,
պէտք է կտորը պատրաստել րեմագրութեան համար եւ անոր կողմէ,- թատե րական կարողականութիւե չի պակսիր
անկէ, ըստ իը կարծիքին։ Գործը ինք
նամփոփ է, այն իմաստով որ կը հայ թայթէ զայն հասկնալու համար պէաք եզած ամէն տեղեկութիւն, ու կ'ուսում նասիրէ Հայ ըլլալու հարցը : թատ երգու
թեան մէջ կայ իւմուո , ինչպէս միշտ , եւ
խորհրդածութիւններ' կեանքի ու մահ _
ուան մասին, ինչպէս միշտ։ Կայ նաեւ
Աարոյետնի պնդումը, թէ ամէն կեանք
իմաստ մը ունի,- այս իմաստը կը ներ
կայացուի մասնաւորաբար ծերուկ Պ [՛թ
լիսց իին կողմէ (որ ուրեմն' «հայրենա կից» է Աարոյեանխ} ։ Ան կը բերէ իր
յուշերը Արփիկին , որ նախ կը մերմէ հըրատարակել զանոնք, ու ապա կը հա մոզուի,
ընդունելով
Աարոյեանական
կարծիքը, թէ' անոնք ազգի, մշակոյթի
եւ կենցաղի շարունակականութեան հա մար արմէք մըն են։
Աարոյեան թէ՛ իր կեանքին, թէ' թա
տերախաղին մէջ կը մտածէ Հայ, մանա
ւանդ՝ Ա փիւռքահայ ըլչալու մասին։
Շատ են նիւթերն ու հարցումները։
Այս նիւթին շուրջ դփնք հասկնալ,
կը
պահանջէ նաեւ' հասկնալ թէ ի՞նչպէս
Աարոյեան այս բոլորը կը կապէը հիմ նաքարին,- մարդկայնութեան, այսինքն'
բոլորիս հասարակաց կէտին ։ Աարոյեանի
բոլորանուէր իւմանիզմր իր մաազբա զումն էր,- մարդուն էութիւնը, իբրեւ
ապրող բարոյական, ուրիշներու հետ ըս-

տԵպո զարար յարարերող անձ մը * Ան —
դադար ՝ ևլ երբեմն'
հակասաբար կը
Ղր^ եօնոր մասէն՝ ամէ՛ն տեսակէ աղգէ եւ դասակարգէ մարդու մասէն՝ էրրեւ արժ՜անաւոր կեդրոնը էր մտածումէ
սիսթ-եւքին կամ գրոյէժէն :
ք*այՅ ևւ այնպէս՝ այս տէ եզերքէն մէջ
ամէն անձ ունէ էր էնքևութէւնը՝ Ալ.
Ա արոյեանէն էնքե ութէ ւնը Հա՚J Ր!!ախ
ծնունդէ պէս արկած մը՝ որ սա
կայն կարեւոր ու անժխտելէ էրականութէւն մըն էր ՝ ու կը պահանջէր' մտա
ծում î Եր մտածելու ձեւը սոկրատականն
էր y այսէնքե' ուրէշ մարդոց հետ խօ —
ս ակց ո ւթէ ւնը*. Աարոյեան կը հարցնէր ՝
կը դիտէր, կը կարդար, կը փորձէր,մէ՚շտ էր Հայութեան ՝ եւ ուրեմն'
էր
մարդկայէն էնքնութեան
փնտռտուքէ
ճամբան։ Անյ ագ էր ու հ ետաքրքէր' ա՛
մէն բանէ ու անձէ Լուրջ : Եր հետաքըրքրր ութէւնը ^արտայայտէր էրեն ամէնէն
սէրելէ նէւթերու Լու-[*2,, Ո3ՈԼ P՜^ ”
մ\յյներու կրկնումով։ Այո բոլորէն ամէ
նէն կարեւորը մեոնէլ — չմեռնէքն է՝ ու
անկէ ետք' « Հայ րցա/ր » : Յաււաջ
թատերդութէւնը էր վերջէն փորձն է
այս հարցէն Լուրջ էր զգացումները մէկտ եզելու՝ գոյութենապաշտ քարտէս մը
ստեղծելու ։ ԵԱ կը Հ աւատամ որ ՝ այս
գաղափարներուն կարեւոր ութէւնը րնգ —
դրծելու համար որդեդրեց սոկրաւոական
կամ պգաւո ոն ա կան եր կախօս ութեան ոճը :
Ընտրութէւնը ան կաս կած պատշաճ կը
թուէր Աարոյեանէն՝ քանէ որ Պղւսւոոնէ
երկախօսութէւնները ունէն բարձր ոճ՝ որ.
կրնայ մրցէլ անոր ժ՜ամանակակէց ող —
րեր դո ւթէ ւնն երուն հետ :
Ուրեմն՝ հոս ունէնք գէտակցօրէն սոկրատական ոճ մը՝ որ կը կառչէ անոր անունով ճանԼց ո ւած եր կախօսութեան կա
ռոյցէն։ Հարցում մը կը հարցուէ ՝ յա —
ճախ Աոկրատէ կողմէ՝ ու զանազան
հակազդեց ո ւթէւն — պատասխանն եր կ^ ենթարկուէն վէճէ î Աարոյեանէ երկախօ —
սութէւններու հէմնական նէւթն է՝ հ-Է^Լ
կը նշանակէ Հայ ըԱաէ այսօրի» մօտե —
ցումը գոյութենապաշտ է՝ այսէնքն'
հ այկա կանո ւթեան յաւէտ ենա կան էրո ““
ղո ւթեան հանդէպ' էլրաքանչէւր է^ք “
նութեան
հակազդեց ութէ՛ւնն որ
կը
վերլուծուէ : Աւելէ՛ն ՝ ես կը հաւատամ
որ՝ Պգատ սնի Սիմփոզիում-ը , անոր ՛Ա
մէնէն կատարեալ եր կախօս ութիւնը
իր
մաքին մէջ կը պահ էր Ա արոյեան , իրր
օրինակ, երբ կը գրէր այս դործը, պըղատոնեան եր կախօս ո ւթի ւնն երը կը պա
տահին ճաշէ մը ետք, որ կը պատուէր
բանաստեղծը՛ կը պատահին' երբ մար —
դիկ գինի կը խմեն (Սիմ - Փոզիում հին
յունարէնի մէ£ «միասին խմել»ու իմաստրն ունի ) ։
3 աճախ ք անձեր ներո —
ղութիւն կը խնդրեն, որովհետեւ իրենց
կարծիքները 1լ արտայայտեն Բագոսի աղդեցու թեան տակ : Յաոաջ թատերգու —
թիւն — եր կախօսութեան մէջ' հ աւաքատեղին խմբագրատունն է .
մարդիկ
ուիսքի, այսինքն' արգի լրագրողներու
խմիչքը կը խմեն, գինիի տեգ՛ մի քանի
գերակատարներ ներողութիւն կր խնդրեն
երբեմն՛ , ալքոլի ազդեցութեան տակ ան
կապ բաներ ըսած ըլլալու պատճառաւ :
Ինչպէս Սիմփոզիում//, նոյնպէս Յաոաջ/
մէջ կատակներ կան, սակայն, ի վերջոյ
հարցերը լայն են, ել խնամքով արտա֊
յայտուած : *Լ,ախ ֆիղիքականն է որ կը
գոհացուի' խմի էքով ք ապա մտքերն ու
սրտերը աղատ կ' արձակուին ք կար եւոր
հարցումներ անկաշկանդ ուսումնասիրե —
քու համար :

Սիմվաղիում-/ նիւթը սէրն է, մարգկայնութեան ամէնէն բարձր արտայայ —
տութիւններէն մին, որ կեդրոնական կա
րեւորութիւն ունի մարդ էակին համար։
Աարոյեան , թէեւ սիրոյ մասին չի դրեր ,
կ՛ուզէ մեզի հասկցնել, որ անոր նման
կարեւոր է իր նիւթը որուն պղատոնա
կանին զուգահեռ դրական կառոյց մը
տուած
է,
նոյնի՚նքն
Հայ
ըլլալու
այգ
կարեւորու թիւնը չճշտելու համար։ Մահէն ետք
ա՛յս էր ամենակարեւոր հարցումը Աա —
րսյեանի համար։ Թէ՛ իր երիտասար դութեան առաջին օրերուն , թէ՛ ալ իր
ծերութեան , 20-րդ գարու մէջ իբրեւ Հայ
աոլրիլը, Հայաստանի կամ Ափիւռքի մէջ,
իր ամենասիրած հարցականն էր : Ան —
չուշտ, եթէ ճաշի կամ խմիչքի յատկաց
ուած սրահը, Սիմփոզիում-/ մէջ, սի
րոյ նուիրուած խօսակցութեան յարմար
է, հայ թեր թե մը խմբագրատունը Հա
յութեան հարցին շուրջ խօսակցութիւն —
ներու յարմար վայրն է, քանի որ հոն
հայ լեզուն' եւ տ՛յն ինչ որ կը պարու
նակէ , կ'արտադրուին կամ կը վերար —
տագրուին ամէն օր : թաաերգութեան
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« ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՏԱԿԵՐԳՈՒԹԻՒՆ »
ՎԷՊԻՆ ՄԱՍԻՆ
«Մարդկային Կատակերգութիւնը» Ս ու
րոյեանի հրատարակած ինը վէպերէն առաջինն է, դրուած 1943-/^։ Պտտմու թի ւնն է Աարոլէյ ընտանիքին։ Տուն
հույրը մեռած է։ Անդրանիկ տղան
Մ արքս ք պատերազմի կը ղրկուէ *•
տղայ մը՝ Հոմըր , դպրոց կ՚երթայ եւ
դրասենեակը
գիշերները հեռագրատան
կ՚աշխատի ։ իւլիսըս տան կրտսերն է :
Ապա կան Տիկին Մ աքոլէյ եւ տան աղ
ջիկը
Պէոո ։ Վէպխն մէ?. երկու տար բեր բեւեռներ կան
մէկ կողմէն Ա ա —
րոլէյ ընտանիքը, միւս կողձէն արտա
քին աշխարհ ը : Հեռագրատան ծեր սլաշտօն եան , Պր • Կրոկընը թելերով կապ —
ուած է տարբեր աշխարհի մը,— մար —
դոg ուրախ եւ տխուր հեռադիրներուն ,
որոնր կը յանձն ո ւին Հոմըրի կողմէ :
վէպը րամն ո ւած է 39 գլուխներու,
որոնցմէ իւրաքանչիւր ը առանձին խորա
գիր ունի : Կը սկսի «Իւլէսըս^ով եւ կը
վերջանայ «Տուն»ով: Յատկանշական ըսկիղյբ մը՝ եւ վերջաւորութիւն մը: Դէպ
քը տեղի կ'ունենայ /՛թաքա քազա ■քիե մէջ, Փալիֆոոնիա : Ահաւասիկ , անո ւնն եր եւ տ եղան ո ւնն եր , սկիզբ մը եւ
վերջաւորութիւն մը որոնր անտարբեր
չեն թողուր բաղդատական գրականու —
թ եան ընթերցողը î
իւլիսըս [հայերէնով Ոդիսեւս) / դիլ —
ղազն ական հերոսն է եւրոպական դրա —
կանո ւթեան առաջին մեծ բանաստեղծին
Հոմերոսի նոյնանուն դիւցազն եր դու —
թեան ։ Ւթաքան այն կղզին է , ուրկէ ()—
դիս եւս կր մեկնի իր արկածախնդրու —
թիւններ ուն î Կը մասնակցի ՏրուԼաթայի
պատերազմին , ապա քսան տարի յետոյ
միայն կը վերադառնայ տուն
Ւթաքա,
ա1յն պահուն , նրր իր տղան թէէէմաքը
իր հայրը ւինտռելու ելած էր եւ վստահ
չէր թէ ան մեռա* ծ է, թէ
^Իւ-լիսըո» 4/' կ ոչուի նաեւ իր լանտա —
ղի վիպասան ճէյմս ճոյսի կարեւոր վէ
պը î ճոյս կը նկատուի «նոր վէպ»ի նախակարապետներէն : իր այս վէսԼԸ մեծ
ա զդեղ ութիւն ձդած է քսաներորդ գարու
արդի
'Ù'U'J'‘
Վործին հերոսը
Աթիֆըն Տէաըլըս անունով ուսուցիչ մը
եր ամսավճարը առնելէ յետոյ, շրջանը
Էընէ ամրողջ քաղաքին , ապա կը վե —
րադաոնայ հոն' ուրկէ սկսած էր* Ան
կ^ատէ իր հայրը։ Այս շրջապտոյտի ըն
թացքին կը հանդիպի Լէոփոլտ Պլումի
որուն զաւակը մեռած էր , եւ որ կփ/բսյ
Աթիֆընի հոգեկան հայրը : Ընտանեկան
կապը նախ հոգեկան է» » ♦ :
P ազդատ ա կան թնչ

եզրեր , կարելի է
գտնել այս երեր դործերու միջեւ։ ին —
չո^վ
1լ արդարացուի
դիւցազներգական
մեծ գործի մը անունով կոչել այլ գործի
մը հերոսներուն անունները ։ ԱրդեօՐբ
Աարոյեան դիտումնաւոր կերպով դրած է
այդ անունները։ (քանօթ է որ, Աարոյ —
եան մեծ ընթերցող մը եղած է, ընդար
ձակ գիտութեան եւ ծանօթո ւթիւններ ո ւ
տէր գրող մը։ Ա իւս կողմէն եթէ նոյ-

վերջաւորութեան մօտ, Ա արոյեան նոյ —
նիսկ հարց կու տայ թէ' արդեօբ գա —
դափաբներ ու նման փոխանակութիւն մը
կրնար ուրիշ տեղ տեղի ունենալ» ինբ կը
պատասխանէ «ոչ» , ապա' ^ուլալ անուևՍորԼ նկարագրին Ըս^Լ կու տայ,
ձլՀայերը երբեբ այնբան իրենբ իրենց
մօտ չեն, որբան' խմրգրատան մը մէջ
եւ տպադրական մեբենաներու մօտ» : X/ը—
շել նաեւ որ , հակառակ թատերավայ —
րերու տարբերութեան , թէ՛ ՍիմվազլւոՆմՀւ
թէ՛ Յւաւաջ-ը ունին ճիչյը տասը դե —
րակատարներ • Ա արոյեան ,
bp
վեր^ն
դերակատարը 1լ աւելցնէ ուշ, եւ անոր'
յարաբերաբար բիչ տողեր կու տայ, հա
ւանաբար տասը դերակատարներու զու —
գահեռը կատարեալ ձեւով պահելու համար ։
Յսուսւջ-ը ունի բազմաթիւ ուշադրու —
թեան արմ՜անի իմաստներ , սակայն գու
ցէ ամէնէն կարեւորը կու գայ թա —
տ երգութեան աւարտին մօտ, երբ, Աոկ-

քին : Ան նոյնէսկ պատրաստ էր անոր
զաւակն ըլլալու՝ եթէ այգ պիտի մեղ մէր մօր ցաւը: «Յանկարծ,- կ'ըսէ Հոմըր՝- տարրեր կը զգամ- երբեւիցէ այգպէս չէի զղացած, նոյնիսկ երր հայրիկս
մեռաւ' այդպէս չզգացի: Երկու օրուան
մէջ ամէն բան փոթուեցաւ : Առանձէն
եմ՝ եւ չեմ գիտեր ինչո՞ւ առանձէն եմ»:
Վէպին ■/րայ միահեծան

նիսկ որպէս հեղինակ այդ անուններու,
գործածութիւնը դիտումնաւոր չըլլայ,
նիւթը էնքնէն հետաքրքրական է բաղ դատական գրականութեան համար :
Հոմերոսէ Ոդէսեւսը հսկայ մըն է էր
ար կածախնդր ո ւթիւններ ով
րաղդատ —
մամբ Աարոյեանի փոքրիկ /'ւլի սըսին:
Հակադրութեան եւ նոյնացման խաղ մը
կայ հոս -.Եթէ Ոդէսեւսէ արկածախնդրու
թէ ւնները մեծ են՝ Բ ւլի սըսի փոքրիկ ար
կածս։խնդր ութիւնն ևրը
սակայն'
ունին
մեծութեան նոյն տարոողւթէւնը , որով
հետեւ անմեղ մանուկէ մը առջեւ կը
բաց ուի հսկայական անծանօթ
աշխարհ
մը : Ււլէսըս ականատես ել ըլլայ շողև —
կառքի մը անցքէն ՝ ձեռքով նշան կ ընէ ոչ ոք կը պատասխանէ էրեն : Դնացքի
վերջաւորութեան մէայն' սեւամորթ մը
կը պատասխանէ էրեն
ձեռքի փոխա դարձ շարմումով մը: Այս պարզ դէպքը
«ամենամեծ բանն էր որ երբեւիցէ պա —
տ տհ ած էր ա շխարհէ վրայ՝
իր
չորս
տարուան կեանքի ընթացքին» : Հոմերո
սի Ա գի ս ելսը ա շխարհ ը կ՛անցնի իր արկածախնդրութէւններով. Աարոյետնի l'i —
լիսըսր իրեն ներկայացող աշխարհը կը

տիրապետող

հեր ոս մը չկայ..
Հոմըրը
սակայն'
վէպէն
հերոսն
է՝ այն իմաստով
որ
հոն պատա —
հոգ գլխաւոր գէսլքերը Հոմըրն է որ խորապէս կ' ապրէ յ- թեչպէ" Հոմերոս էնք
հեղինակն է առասպելներուն : Այս պա -

տևղյ, կ՚ունենայ' էրբ Հուք
հեռագիր կը յանձնէ , ել խոբապԼ^Հ
յուա!ր է այգ վիճակէն : Մօրը
'
P^ug
"bP”H.՛ "P bP թորապէս մարգէ
’jft ալ.
խարհահայեացքով կը բարձրակ
կորովը: Նկատել/, է, որ
է
դէե P ուշ ատեն կը սպասէ
րագարձին: Յատկանշական է նաել է
Հոմըրէ երրորդ խոր տադն
,
Հ
ւ
պԸ մահ'
ուտն պատ
ուան
պատճառաւ էր. այսինքն' Լյգ Լ

ր տղային հարց կր rtPnL-lr հեղինակ —
տիպարի արտաքին ազդեց ո ւթի ւնն եր ո լ
կապին մասին* այլ խօսքութ
Հ”մըրը
ինք Աարոյեանն է, Աարոյեանը b^’P l'P
ս տ եղծած տիպարներն է ։ Վործի կա —
ռոյցին մէջ, վէսյփ ըմրւմն ո ւմո ւէ քո(ւֆլ|ւ
չկայ դէպբերու եւ տիպարներու միջել
այլ' դոյութենական վիճակ մը՝ անծա -

դիտէ :
Հոմերոսեան
տիպարներէ
անգին
«դիւցազնական» բան մը կայ իւրաքան —
թիւր տիպարի եւ դէպքի մէջ ։ Օրինակ
հեռագրատան Պր- Կրոկընը շրջանի ամէ-

նօթին առջեւ հարցումներ կան : Վ^էպին
մէջ, հետաբրբրական խօսբ մը 1լ ըս է
Տիկին Աաբոլէյ- «իւրաբանչիւր մարդ
ինքը աշ[„արհն է»: Ա արոյեան գրողն ալ
ինբը այդ աշխարհն է, եւ u>Jrp Pn ԼոP
տ ի պարն երն է , որովհետեւ Աարոյե տնա
կան ա շիւ ար ահ այ եա g բը որոշ տարրերութիւններով ներկայ է բոլոր տիպարներուն

ԱնգլեթէԹ թնսւգրէն թ-սւրգմսւ(ւէց' Խ • Թ •
(*) «Յառաջ».- Պէաք է Ք^դենք np’
Սարոյհան չէ հանդիպած Հ-Հ—ի «Յառաջ»—ի իմթագրատան մէջ , ոչ ալ' Սհթովթէ Արք-ի:

Imprimé sur les presses du Journal «Haratch»

սէարադա,1,1
էր սիրտը կը բանայ հեռագրատս)ն J '
րէչվթ1' Պր- Ափանկլյըրին
ՀոմԸրՒ պարագայէն՝ հօրը բացա1լԱ։ _
յութիւնը ձեւով մը կը լեցուի հոգեկդ
կապ մը ստեղծելով մօրը հետ, ԼԼԼպս, (կ՝
Ափանկլըրին ել Կիրս,բնին հետ:
սի պարադային ՝ հօր պատկերը
շեշտուի ■ ատիկա առընչ„ւած է ոլյէ
հետեւաբար հոգածութեան հետ: Հսկա
'իրիսը երբ էլլէսըսը կ'ազատէ թակա[1
կ'ըսէ,- «Ամբողջ աշխարհը պլ.
ո,այէ՝ քեզ/, պէս տղեկ մը սլնեէսւլոլ
համար»: Ապա՝ անոր գլուխը կը չոյկ
ինչպէս հայր մը' էր զաւկէն գլուխը պխ
տՒ եոյէր՝ Աօտջին պարագայէն՝ իրէսն
է nP հայրական զգացում կ'ունեն այ, ո.
րովհետել զաւակ չունէ՝ որովհետեւ ա.
մուսնացած չէ: Էւլէսըս՝ թակարդէ յխ
բանտարկուած պահուն , Հոմըր հարդ կ„,
տայ էրեն՝ թէ ի՞նչ կ՛՛ուզէ. Էլլէսըս
հայրր ել Աարքրսը կ'ուղէ: Աօրը հետ
խօսած միջոցէն՝ մայրը կ՚ըսէ որ վ՚պ.

մէջ** Ս իւ-ս կողմէն ,
Հոմերոս ինբն Լ
բանաստեղծութեան հայրը, եւ աշխարհը
կը տեսնէ առա ս պեյն եր ո,/՝ ասաուածներով եւ ար կածախնդրութիւններ ով։ Ա արոյեանի վէւփւ ալ առասպելական է, իրապաշտ գործ մը չէ։ Աերմելով իրա կան աշխարհը Ա արոյեան կը ստեզծէ

քըս պատերազմ/, ղացած է՝ ել կը սպա.
սեն որ դայ* հԱյն ատեն ո ւր կ հայրս))
<'աԸՅ կու աայ (Լլլիսըս» «Լթէ սպասենք
^ուն պիտի դա^յ Աարբըսի նմանաւ
Մարդիկ զիրար կը փոխանցեն ել պա.

իր երեւակայած րար/, աշխարհը՝ որ մ/,այն առասպելաելան կրնայ ըլլա լ եւ խրեն
համար առասպելականը եւ խրականը կը
նոյնանան:
Ուրխշ հարց մը՝ որ կարեւոր է գրքխն
մէջ՝֊ վերադարձը' դէպխ տուն: խւլըսըսի կեանբին առաջխն մեծ դէպքը կ՚ըլ լայ սեւս,մորթ/,ե պատասխանը՝ երբ ան
տուն կը վերադառնայ : «Տուն կը վերադառնամ՝ ա՛յ տղեկ՝ կը վերտգտռնամ
այնտեղ ուր կը պատկան/,մ» : Հխն երգ/,քը շո՚տ հեռու: Իթաքայխ
ճամբու

րապը կը լեցնեն: ճորճ խօպփն J/՚ա^ք
կը
փոխանցէ ,
կը
վերադառևւպ
տուն՝
խթա՛քա՝
եւ
ընտանիը կը
կազմէ՝- այն՝ խնչ որ Մ ար քըսը պիտի
"լզէր բթել:
Հսկայ 'Որխսը հայրական
զգացումներ կ՚ունենայ իւլխսըսի հանդէպ t
Իւլ/ւսըօը հօր հոգածութեան
զգացումներ կ՚ունենայ փրխսխ հանդէպ՛,
Հոմըր պատրաստ է Տb կթ։ Սանտովսփ
սպաննուած զաւկխն տեղն առնելու : ել
Կրոկընը եւ Հոմըր լաւ բարեկամներ են,
ել յաճախ «տղաս» կը կոչէ զինք : Այ»

նէն
արադ հեռադիրներ
մեբենադրող ցուցատա/ստակխն վրայ գրուած է «խթապա շտ օն եան է՝ եւ Հոմըրէ հ ամար' աշ- բա , (ալիֆ ոռնիա , Արեւելք՝ Արեւմուտք՝
իւ արհէ տ մէնէն մեծ մարդը ։ ք^ւլիսըս ,
Տունն է լաւագոյնը - Բարի եկար օտաաշխարհը դիտելո ւ ար կա ծախնդր ո ւթեան րական» : Հոն' երիտասարդ մը կու դայ
ընթացրին կը բանտարկուի p ովին կթըեի
հեռագրատուն , մօրը հեռա tbP կԸ Գրկէ :
ամէնէն արդիական թակարդին
մէջ*.
եւ դրամ 1լ ուզէ , որ ովհ ետեւ տուն վե Հսկայ (բիսը վրայ կը հասնի, կը կոտ
րադառնալ 1լ ուզէ ։ Տանտկի մէջ, Մարրէ եւ ուրեմն' թակարդէն կ1 ազատագրէ բըս կը ծանօթանայ երիտասարդի
մը ,
J1 ւլի ս ըսը , եւ առանց դոյղն ակնարկու — ճորճ թօպիին , որ պատ կան ելի ո ւթի ւև եւ
թեան կը վճարէ թակարդին դինը նիւ
ընտանիբ չունի ։ Մ տրբըս անոր կը պատթապաշտ տիրոջը։
մէ իր ընտանիքին եւ (* թաքայի մասին։
Հեռագրատան վաըի(_Ը Պր* Ավ՚էհկլըր
ճորճ կը սիրէ Իթաքան ։ Մ տրբըս կը ըսդրամի արկղը ամբողջ կը յանձնէ դողին,
պաննուի պատերազմի ընթացքին՝ ճորճ
որ եկած էր ղինբ սպաննելու ։ \,ոյնչաւի
կը վերադառնայ իթաքա'
^bP տունը»՝
մեծ է գողը , որովհետեւ' չէր
եկած
ձւ. կը փ ոխարինէ Մ արքըսը * Ա տրդհկ
գողնալու, տյլ վստահ ր//ա/ու որ իրա
չեն մեռնիր Աարոյեանի համար, ^րբ
պէս ազնիւ էտկ մը կտյ աշիւ արհի վրայ*
պատ կան ելի ութիւն կ? ունենան ։
ինչո^ւ սակայն դիւցաղնագիր Հոմերո
յատկանշական է նաեւ պատմութեան
սի անունը տալ գլխաւոր հերոսին ։ Վէ
ծեր ո ւս ո ւց չո ւհին' Օրիորդ Հիբսը * Ան î
պին մէջ, Հոմըր դէմ — յանդիման կու արդի պատմութեան ուսուցչուհի չէ,
դսւյ ա\շխարհի մը' զոր ինբ չի
կրնար
տյլ
հին պատմութեան եւ հին մ ո զո —
բացատրել ։ Կը փորձէ հ աս կնալ ։ Առա — վուրղներու' Ասորիներու, Հրեաներու ՝
ջին րախումը աշխարհին հետ կը սլա — Հիթիթներ ու , P արելոն աg իներ ո ւ , Եզիսլտահ ի երր տ ա կա լին հազիւ երկու °pi b
տաց ին եր ու։ Վէպին մէջ որեւէ տեղ չէ
•LbP 4 ^աշխատի, եւ մահուան
հեռագիր jb շուած Ատքոլէյ ընտանիքի պատ կա —
մր կը տանի Տիկին Ա անտ ո վալին որուն նելիութիւնը։ Մ'իայն, Օր» Հիքս , Հո —
տղան սպաննուած է պատերազմի րնթաց- մ'ըրը խրատելու պահուն 1լ ըս է անոր —
«Մ տրքըսը եւ Պէսսը , երկուքն ալ լաւ

րատի նման, գրագէտը կը հաստա —
տէ իր ւսյն համոզումը թէ
հանդիպու
մը,
խօսակցութիւնը, մարդոց
միջել
գաղափարներու փոխանակութիւնը հոս
Հայերո1 ւ միջել կենսական է,
անկախ
նո յնիսկ^ փոխանակուող գաղափարնե —
րու բնոյթէն։ (մարդկութիւնը, մանա —
ւանդ անոր Հայ հատուածը, կը դիմա —
նայ, կը վերապրի , կը շարունակուի , կը
ծաղկի' շնորհիւ տյդ փոխանակութեան ։
Ափիւռբի մը համար, դարերու մշակոյ
թը աշխում՜ացնելու ձե՛ւ մըե ալ է տյս ։
Ա արոյեան դերակատարը 1լ ըսէ , նախա —
վծրջթե էջթե ՝- «Ո՞վ մեզ պ/,տ/, յէչէ:
"՞՛Լ Հայերը պ[՚սՎ՛ յհւէ: եԹԷ "Լ նա1ս'
մենբ» ։

բօրը մահը կ'իմանայ: Այս

աշակերտներ էին,— պատուաւոր եւ քազաքա կրթ ո ւած ♦ այո , քաղաքակրթուած
հին մոզովուրդներու վարքն ու կացը
քաղաքակրթած էր

զիրենք՝

սկսեալ ի-

PnLnP լ/խզակներ ր

կան՝ քանի մագ
կայ՝ մահը' որպէս կեանք/, իրողութիւն,
մահը'

միւս

կողմէն պատերազմի ար -

դիւնք : Պէտք է արգիլել մահուան, ոք
Իթաքա երթայ :
Մահը ՝ այլ խօսքւՀ
պէաք չէ քանդէ ընտանիքը: նօթը հաՎար
զոն անդին ալ մահ կայ*
կը մեռնի ճիշդ տյն պահուն, երբ
մեբենագրէր
Մւսրբըսի
սպանուի
հ եռագիրը ։

Աակայն

չի

մեբենաղր [

մահուան էու֊րը* Մեռնիլ, բայ^
նագրել ։
փէպին մէջ՝ տեղի՝ J-ամանակի եւ խոր
քի
հետաքրքրական հակագրութիձ^ ք
կտն : (ւթաքա , հին յոյն քաղաքէ ա^ու
p-ալիփորոնիոյ մէջ՝. Պատմութեան
ս ո ւցչո ւհ ին , արդի մամանաէխերու [
մութիւնը սերտելու մասին կը [
սակայն , անհ րամէշտ կը նկատէ
սերտել հին պատմութիւնը . ^արԼ
կըրթո ւած ԸԱտլը եւ հին մոզովս րՀ
րու պատկանիյը հոմանիշներ են ե է (
կ'ո1-զէ որ bp աշակերտները քաղ1"^"
կըրթուած րյ/ան ։
կսւպչ
Ասոնք րՈ լոր ը pnJ3 կու֊ տա
ոյւոեք
անցեալին եւ ներկային միջեւ
շաղախ ուած են իրարու այնչափ
դաg ական պարզ վիճակ մը եօթը
lPJUP մղոն հեռու պիտի ւիոխա11Ը P
նութպան Լիրան։ նոր ՀՄաքԴկ
տակերգութիւն» մըն է որ տեղի

նենայ՝ նոր օրերու

դիւցտզներզ

րենց ծնունդէն»:
Տուն/,՝ երդիքի մգձաւանջյլ ներկայ է
նաեւ խանութպան Արայի մօ տ։ Աատուկ
գլուխ մը յատկացուած է ատոր: Iljiu —
նութպան/։ փոքր տգուն խնձորը ՝ շաքաP^^^P: պանանը մերմելը
զգացական

ընդմէ/էն : Անհրս՚յեշտ է հոս JCL
Պալզաքի դործերուն շարքե ս
նոյն խորադիրը • արգեօ ք
մրցումի կ՚ելլէ Պտլզաքի
Մ ահը , կեանքի կոդք[՛1՛ JW
կտյ եղած է Սարոյեանի դորե‘P

ամբողջ վիճակ մը կը ստեզծէ՝ ցաւերը
4/2 բացուին . «Հոն էին անոնք՝ խթաքա ՝
Բալիֆոռնիոյ մէջ.
հաւանաբար եօթը
հազար մղոն հեռու անկէ՝ որ դարերէ ի
վեր ՝ աշխարհի վրայ իրենց երգիքը եղած

«Ջէի ուզեր որ ատիկա
ունենար մեզմէ ոչ ոքի, եւ լ
ունենար ՝ պիտի մտածէի ի
ձըգել զտյն ՝ բան մը [նել՝ ա
գոնէ մաս մը իր ։u։Pgn,[/u'kU‘

էր՛»: Տունէ մղձաւանջը մէկ կողմէն՝
ներկայի մերմումը միւս կողմէն:

փակումէն ՝ վեր ջաբան էն • • •» •
Աարոյեանի վերջին հտնգիս1

Հոմերոսի «Ոգիսեւս»ին մէջ՝ թէլէմաք
կը փնտռէ հայրը: ճոյսի պարադտյին ,
Ոուօ. -; Տէտըլըս
օւ
,
r
Աթիֆըն
կը
գտնէ իւ հոգեկան
''այրը:
«Մարդկային Կատակերգու —
թէւնը» վէպին մէջ՝- հեղինակը երկու

ուան հետ՝ տեղի ունեցա՛թ ըլՄ1՛
1981—/'^ ։ Հակառակ անոր ա
լուն՝ երեք տարեկանէն սկսեալ,
սՂ ^/^ji
մահէն ի վեր, եոյն մահը լՄ
քան սպասուած «բացառութէ
Հահսւյ ՚

անջատ գլուխներ կը յատկացնէ Հոմըրի
մօր' Տիկին Մաքոլէյին : Երկու պարա —

Բայց՝ Աարոյեանական աշը
եացքովթ մարդ երբեք էէ
Ո

Գտյթ1 աԼ) Մօր ծւ զաւկխե հանդիպումը
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Fondateur I

1881-ք Արմէ Կ"ՐՀԷԷ գեղարուեստս, ֊
ժառանգութեան համար եզակի տաւկպէ՚ռ-l' ԸԱայ: ^/"՜ ԵՈՐ*Է ԿուկըԱթանգարանին հսկայ զ ո .զահ .Հհ ,չ թ գորգերուն նուէրուած , անկէլյ՚ըն է իր արուեստին վերարմեյժ եւ զհահ ատման գծով։ ‘fi եռ
^.[,.լերթրո'ն1 L“J“ 'լը տեսնէր ԿարI խլչատեանէ
JHÉMÀNY WORLDS OF
ARSHILE GORKY»
,„րը, կանլսելով Կորբէէ ամբողջական
թխւ քննարկման նւ, ւիրուած հսկա4 ալխատանբը, ճիմ ճոր արն,ի ել
կ՚՚ղՄԷ

սլաս, -

սսե՝ որ պէար է լոյս
տեսնէր
ijiui; տարի եւ որ այս օրերուն կրնայ
պտաե ըլչալ։ Այլ ի,իսա հետաբըր ղական հատ որ մը, կրկին՝ 1980 թուաւյյլա! եւ վերջերս
հրատարակուած ,
y դեռ կ որքիի ցուցահանդէսը կը շա —
ծակէր, Հէրի Ո-էնաի գործը

.1RSHILE GORKY:
Symbols».

որ կը

The Implications

այս դեռ նկատի չառած 5 ցուցահանփ առթիւ լոյս տեսած ցուցակագիր
հաոտըր ու այն զանազան
բլածները՝ որոնր լոյս տեսան ամե —
խն եւ. եւրո սլա կան թերթ՜եր ու մէչ-.
արուեստը այլազան նկարագիր
j եւ թիստ հարուստ կ ՝ ինչպէս
եւ
էաւորութիւնը եր բոլոր հա կաս ու —
ւևներով ու հակադրութիւններո վ * Ինք
նակ մըն կ արուեստագէտի մը՝
որ
աղացաւ. 1-P ազգային մշակո յթէն եւ
եղերականէն բխող տարրերով ստեզ —
ն1րսրչութիւն մը որ հիմնական փոր^ութթն մըհ է սփիւռքցի արուեստա
ւոր համար' րյ յայ ան Հայ կամ այլ
\ուէուրգէ սեռած անհատ մը.. Այս
վգթին մէչ, Կորբէ ապրեցաւ ազ —
'fi եւ մարգկային ինքնութեան կրն"" Կարգերը ել ապրեցաւ արուեստին
եր մորթին վրայ զգաց 20—րգ
քու ամէնէն դամ՜ան ո ղրեր գո ւթի ւնն եամՈԼՅքը խրգէն ու տեզահանու —
սկսեալ մինչեւ օտարացումի եւ
թոեռումի յառաջացուցած 'թրիվ_այ —
^>երը : փարատել պայքարեց աւ ՝ մին-

"ք օր մը ուժ՜երը հա տնէին եւ ինր
^ով վերջ տար իր կեանբէն: Ինք
'“V' '^րկայազոլզիչներէն է հաւա —
[^ռլթեձյն մը ապրումներուն , որուն
'^ռւն „լ Jտային մեծագոյն տառաէ է Հայրենիքէն հեռi

il 1ԼԼԼաԼ1Լ
մնալու պայքարէն ծագող զա —
t ռ.նհաղո/,գ շրչապատի մը մէՀ։
1 հռգռւթենէն մեկնած' Կորբէէ ար —

ե
rbutrtPl՛ զդեն ալէ զուտ գե —
ական տարա զաւորում ու մի ամ՜աI կը դաոնայ մեր
ժ՜ամզլնա կներ ու
էութեան' այլասեռումի արտա —
'""էխններէն մին ։
ռակ մեկուապյաձ- ըլլալուն,
կռ.կան էրականոլթեան հետ
օէկռ,նական կապ, թ,յ
,
>եւ ap
.
ւ՝ ւ >
ւ ւ-,
ւ
՚ որս{էս արուեստագէտ :
։!
չա1ւոյթէն ու աշթարհէն
I

ա1

Կորու —
ան _
Հայկրած

3Ոլթիւնները նոյնքան
զօրաւոր
ե՚^ան արեւմտեան
երկրամասի

միւսին զոհելը
խխլ ֊, ան'էեԱանայ Կորքիի գործին
i, ,1'“ Ընկալումէն եւ ըմբոշի,ը —
ր1-Ր“՚ր

Ա

fa մե^1է

կ՝ ամբողջս,զն են՝

մաՐԳկայէն ՛լէր մ՛՛ -

^կանն Որ^' ^Որձե^ Մէտ ձուլել
ազգայինը
>յն
,Ա,“'1ւաւ,ւ",ւԱ,'''!յ այս հաՐՅէն զեղար-
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տի զգենուր զուտ մարդկային նկարա —
գիր՝ ինչ որ հասարակաց բնոյթ ունի ու
յատուկ է այլազան անհատներու : կորքի
միւսներէն կը բնոր ո շուի իր արուեստով։
Ինքզինք կը
պարտագրէ անո'վ :
(/ եր
րեն ար կո ւմո վ կը փորձենր այ ս մասին
վրայ կեդրոն անալ անշուշտ առանց որ
այս մէկը նկատուի որպէս արուեստա —
զկտին անջատումը մարգէն ու միտքէն։
Հակառակ
որ
/»թըլ
‘Շուապախըր
(1957-/M, Կ որ^իի մօտիկ բարեկամու —
հիներ էն եւ իր առաջին մենագրոզը^ եւ
ապա՝ Ս1 արկրէթ է ա ւիարճ
0 զպըրն
(1963“/'^) 1լ անդրադառնան կքոըրիի մօտ
հայկական արուեստի եւ մշակոյթի ցո —
լտցոլ.մներուն առանց բաւականին թո —
րացնելու զանոնք
-ական թուական
ներու կէս երէն սկսեալ է որ իր մասին
գրոգ արուեստաբաններն ու յօդուածա —
ԳՒԸ^^ԸԸ աւ-երլի յաճաթ կ1 անդր ադաոնան
այս իբոզութեան ըստ երեւոյթին' 1971—
^ՈԸԸՒԷ նամակներու մէկ .մասին անգլեր էն հ րատարա կումութ ^]արլէն Մ ու —
րատ եանի թարգմանութեամբ :
Ամերիկայի մէջ ^Jnրքիի առաջին գոր
ծերը կը ներկայացնէին
հայաստանեան
բնապատկերներ եւս։ Յետոյ ՝ ^որքի կը
մտնէր տպաւորապաշտ չյ,ջա^յի մը մէջ^
երբ դեռ կը գտնուէր Ուոթըրթաուն կամ
անկէ ետթ ^ԸԸ արուեստի ուսանող էր
Պոսթընի մէջ։ Այս գործերուն կողքին կը
սկսէին տեզ գտնել դիմանկարներ , որոնք
ս եզան եան ազդեց ութի ւնը
ամբո զջովին
ընկալելէ ետք , հետզհետէ ձեռք կը բե
րէին նկարագիր մը որ յատուկ է 20—րգ
գարու առաջին թուականներու ոճին եւ
ուր թչտը կը գրուի կառո ւց ո զա կան , ձեւի գծային եւ գոյնային ազատ կ[՚րար“~
կումին վբայ'
ղ:էսւՒ վերացականութիւն
տանող ։
Հակառակ որ Կորքիի այո տիպի գի —
ման կարները կը կրեն իրագործումի շատ
կանութ թուականներ
(ընգհ անրապէս
1.^20—ական տարիների
անոնք կը պատ
կանին յաջորգող տասնամեակին ՝
կամ
գոնէ աւարտած են այն ատեն' նոյնիսկ
երր կան ութ էն յզացուած են կամ ծնած
է անոնց գաղափարը ։ Որովհետեւ անոնց
յար արեր աբար զարգացած ոճը
հաշտ
չլթթանար 1920—ական թուականներու իր
ն կար չութեան հետ որ կը տարուբերի
տպաւորապաշտութեան , Աէզանի^ Պրա —
քի եւ րի^ուիղձ"ի միջել' ուր դեռ կայ
պատկերի դասական ըմբոնում'
մնալով
իրապաշտութեան սահմաններուն
մէջ։
*1յոյն տասնամեակի աւարտին է որ ^որ\—
քիի գործերը կը սկսին ձեռք բերել վե
րացական յատկութիւններ ։
Այս դիմանկար ներ ուն մէչ, որոնք կը
կրեն զանազան ա զգեզ ո ւթէւններ հէն մէչերկրականեան արուեստներէն
սկսեալ
մէնչեւ Փէքասօ , ... ո .../Հհ անգամ ԸԱաէո1[
երեւան կու գան չօչաւէելէ ազգեզութէւն
ները հայկական արուեստէն : ‘էէմքերուն
սուր եւ է՛տ ազ ա ծ ար տայայա ութէւնը,
աչքեր ո ւ էյո չոր ութէւնն ու մթո ւթէւնը,
գէծերու զօրութէւնը, ձեւերու յսաակութէւնը , լոյոը , կոթողականութէւնը եւ
քնար ական ո ւթէւնը վկաներն են այս էրող,.ւթեան : Աչքերու յուզականութէւնը
ընթազէկ երեւոյթ է Կորքէէ դէմանկարչութեան մէչ.. Անոնք խոր զաւեր կը —
րող սէրտերու հայելէներն են' տարա —
գրութէւնը ապրած- կարծէք մպէւոն ու
խնդուքը վերջնականապէս Հնչուած ըլ լան անոնզ մԷՀ։ քերանները զուսպ են։
Կորքէ կը նայէ այս աչքերուն ընդմէջէն'
հարզագրող,
սակայն չդատապարտող։
Բայզ մէայն էր էնքնան կարներուն մԷՀ է
որ, բազէ մէկէն (1931)։ աէքԵրԸ ուղղա
կի, կբ նայէն մեղէ' առանզ որ պատաս
խան գտնեն այն հարզադրո ւմներուն'
զորս կ'արծարծեն : «Ո՞վ է պատասխա նատուն : Ո՞վ եմ ես ։ Ո՞ւր կը գանո լէմ ։
Ի՞նչ գործ ունէմ այստեղ։ Ո՞վ զէս հոս
բերած է • • . i Աակայն այստեղ եմ' պաս
տառէն վրայ քարազածձ յ "եման խորք մը
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«Մէտք եւ Արուեստէ. U1J Ա թխ.ը , նըւ իրոՆած Արշիլ Կորքիի, կոր գւսյ , իթրհւ
հայ մամուլ, մասնակցելու Նիւ _ Աորքեան ցուցահանդէսով իր համաշխարհա յին նուիրա գոր հումին : Արուեստի աշխար
հին մէջ Արշիլ Կորք ի աոաջին Հայն է որ
կը տիրանայ միջազգային այս աստինանի
համբաւի մը : Նկարչութեան լեզուն մէկ
է անշուշտ եւ աչքո'վ ընթեոնլի, թւււյյյ
Կորքին յատկանշոդն ու միւս մեծերին
զանազանողը հարազատ անունով Ոստա —
նիկ Աւտոյեանի թերած նորութիւնն է,
նկարչական ի'ր լեզուն, — հայկականաւթիւնը :
Թերթիս երկու աշխատակիցներն ալ,
Գ- 'Քէօսէեան թէ Ա- Պէրէնիքյեան, տե

սած են Կուկընհայմի ցուցահանդէսր :
Անտեղի պիտի չըլլար նշել թէ Ա. Պէրէճիք լեան, ինք եւս նկարիչ, Փարիզին
յատկապէս Նիւ - Եորք փութաց ,քանի
մը օրով, մէկտեդուած գիտելու համար
Կորքիի գործերը : Կորքիի նկարչութեան
մասնագէտ, Ա- Պէրէնէք լեսւն , . տակւս ւին 1970-ին, Վենետիկի Ակադեմիային
աւարտաճառ, կը ներկայացնէր Կորքին'
որուն մասին բազմաթիւ յօդուածներ ըստորագրելէ զատ ունի երկու անտիպ հա
տոր : Ա • Պէրէնիքլեսւնի կը պարտինք
նաեւ, թիւիս մէջ , Կորքիի կենսագրու թեան
ամւիոփումն ու
նամակներուն

կը վերաբերէ սւէէւռքեան կազութէւնը
աւղրող մարգոզ։ Այս էսկ պատճառով,
այս դէմանկարները , որպէս է, որք, ար —
տ այ այ տէչը կ'րլ/ ան անոնզ .էորձառու —
թեան ու կը ստանան
պատկանելէու —
թէւն' որն է սւէէւռքեան հոգեըանու —
թեան ու այգ կաղութեան արտ այայաէչը :
Այս գիման կարն եր ուն մկջ յատուկ ու
շադրութեան արմանի են երկու գործ
որոնք աւելի կը շեշտեն Կորքիի մօտ ըս
էիիւռքեան իրա կանո ւթեան արծարծումը
որ միայն իր անձին յատուկ բան մը չկ :
Ւնք կ1ըլըսյ անոր
գեզար ուեստական
մեկնաբանը ու կը դաոնայ հասարակա
կան ապրումներու արտայայտիչը» ապ
րումներ' որոնք մասնաւորաբար յատուկ
են նոր Ափիւռքի առաջթն ս երունգին'
գաղթականներուն , տարագիրներուն ՝ այ—
լասերումի ենթա կան եր ո ւն ։
Առաջփնին մկջ՝ ^ք^նքնանկար
Երեւա
կայած կնոջս Հետջ> 1923 թուականը կը-

կտրուած՝
որոնց միացման սահմանը
կնանցնի Կորքիի ականջկն ու գկմքին ձախ
եզրկն} ։ Անոնք իրարու չեն նայիր * Եոր-

Գրեց'
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րող (1), Կորքի կը նկարկ իրեն համար
զհայկական դիծեր^ով (2) իտկալ կնոջ
պատկերը
հեզութեամբ , քնքշութեամբ
եւ թովչանքով պար ո ւր ո ւած : Աձ՚որ iflllj—
յւսւկսւն գկմքը ամրողջովին լոյս ով ողող
ուած կ ու կը հակադրուի նկարիչին ա,—
ւելէ ոճա կանաց ած դիմակային
դկմքի
զօրաւոր ստուերումին որ յատ կանշուած
է դուրս ցցուած երկայն աչքերով* ա,քգ
աչքերուն վրայ յօնքերը թեւերը տարա
ծած մեծ թռչունի մը նման բազմած են'
ինչպկս սումերական հ հիթիթեան ՝ ու —
րարտական եւ ապա' հայկական գիմա —
քանդակներուն մկջ : Գկմքին եռանկիւնու
թի ւնը հակակշռուած կ վձիթի եռան կիւ —
նով։ \յկարին ամկնկն ցայտուն ղ^^՜Ը
Կորքիի մազին ներքին շրջագիծն կ^ որ
գկպի ձաիւ թեքումի ընթացքին' ձեւով
մը կը զուգահեռի նոյն ուղղութեամբ իջնող կնոջր մազին ։ Ւսկ այստեղ տ[,րող
լոյսը վանի չյրջա*հփ զհաճելի արեւին^ն
է (3) յ որուն շոյանքով քարերը՝ հայկա
կան եկեղեցիներու իւ որ աքան գա կն երն ու
պատերը ջերմութիւն դուրս կու տան'
ինչպկս այս նկարին մութ գեղին յետ —
նամասը (4) î
Ա*իա մամանա կ ՝ այս գործը յատ կանը —
շող երեւոյթներկն մկկը անոր անիրական
բնոյթ ունենալն կ ՝ որ կը շեշտ ուի այնտեզ արտայայտուած հակագրութիւննե —
րու պատճառաւ եւ որոնք կը զիւօսին^
Կորքիի մասին*— երկու տիպարներուն
մե2.ե։-1 1՚նչսւէս Հէրրէրա կ'տկնարկէ (5),
գործնական կապ չկայ՝ այլ ևաՀ հեռաւորացում * եւ երբ փորձենք նկարը ուղ
ղահայեաց կերպով երկուքի կիսել իլ րաքանչիւրը կը գառնայ ինքնին անկախ
դիմանկար եւ չի կորսնցներ իր արտա —
յայտչականութիւնն ու իմաստը Լիս կու —
թեան մկջ՝ անոնք մկկտեղուած անջատ
գիմանկարներ են ՝ խաւաքարտի վրայ նը-

թարգմանութիւնր :
« ՅԱՈ-ԱՋ »

րիի գէմքը մութ է՝ իսկ կնոջր' լուսա
ւոր* առաջինին արտայայտութիւնը տըխուր կ ՝ ղլուվսը տ առա պանքկն վար
հակած՝ իսկ երկրորգինր' երազկոտ • Էր
գէմբը անտաշ է, կոպէս, , մէնչ կնոՀր'
նուրբ է ու մեղմ ։ կորբէ չատ աւելէ երէաասարգ կը զուզնէ , բան' կէնը, էնչ որ
անոր կու տայ մայրութեան ղեր մը ու
նենալու կարելէութէւնը, որ, ճէչգ ըլ —
լալու պարագայէն , կը նչանակէ թէ Ե որ
բէ էր էտ էս,լ կնոՀ պատկերէն մԷՀ կը
տեսնէր նաեւ մայր մը : Ասոր ֆրէօտեան
բազ ատրո ւթէւնը
այնբան
սովորական
դարձած բան մլն է։ “եման հա կադր ութէւններու շեշտաւոր ումով , Ե որբէ գու
ցէ գէտակէց էր որ այգպէսէ
կէն Մը
իրեն համար անիրականալի երազ մըն կր *
անոր համար չէ0 որ չի նայիր անոր' իբ
րեւ թէ իրեն համար ան գոյութիւն չուՀնենար ։ Այս երազը իրեն հարցեր պիտի
ստեզծկր ։
Հետաքրքրական է անդրադառնայն ու
քննարկ ե/ր նկարչական այն հնարքները ՝
զորս արուեստագէտ մը կը կիրարկկ իր
գործերուն մէջ՝ քանի անոնց ընկալումով
նկարներուն ըմբոշխնումը կը դաոնայ աւելի ամբողջական : վերջապէս ՝ այգ մա
սը նկարչական արարքի
կարեւորագոյն
հանգրուաններէն մէկն է՝ առանց որուն
խորքը շատ բան կը կորսնցնէ իր ումականութենկն ։
Կորքի զՒնխւանկար' Ար եւակայած ԿընոջԱ Հետևին մէջ օգտագործած է համագըրում մը՝ որ հիմնուած է ղփրար խա
չաձեւող անտ ես անեփ զուգահեռ փզակի
գիծերու վրտյ î *Լ,կարի վերի աջ անկիւնէն
էջեռ զ գէծը կը կրկնէ էնբզթեբ, մէնչեւ
որ կանգ 1լաոնկ կնոջ մազի արտաքին
շրջագիծին վյրաJ •
$ վփրփ ձախ եզ
րէն սկսող գիծերը կ՚իջնեն մինչեւ կնոջ
ուսին լուսաւոր վարի եզրը ։ կան նաեւ
ղիրար ևրև^ոՂ. երկու հիմնական կոր գիծեր ՝ որոնք կը նրբացնեն կառոյց ը թւչ*
պէս Կ որբէէ եւ կնոջ դէմբէն աՀ կոզմէ
շժագէծերը։ Համադր ո ւմէ ույս ձեւն է,
որ հ էմնուած երկար գէծերու վրայ, հոս
ալ , կո թողա կան ութէւն կու տայ գործէն
ու անոր թողած տպաւոր ո ւթէ ւնը
կը
դարձնէ կտրուկ ու անմէՀա կան' առանզ
դարձգարձէկ լուծումներու î
Երկրորդ գործը 1937֊/’ «Ինբ1,անկարՀն
է > ոլՐ ‘մ՚կԳակայէն վբձնահարուածները
ընդարձակ մակերեսներ կը ծածկեն : Կ՝ըլխէն զատ աչբերը , բերանը եւ ականՀը
նկար ուած են որոշ մանրամասնութեամբ
մը։ Եորբէ առողջ արտայատո ւթէւն մը
ուեէ , անսպասելէ. բանէ որ մէնչեւ հոս
մելա մաղձոտ ո ւթէ ւնն էր որ ամէնէն աԼ^լէ կց տէըէՐ Էր գէՄանկարչութեան
Մէջ՛. Այոտեղ, էյ որբէ տառապանբէ ուղ —
ղակէ ոչ մէկ նշան զոյզ կ ու տայ ։ Ա ակայն հակադրութիւնը հոս եւս աչքառու
և * [‘P ԳԼոլխփն — միտքին զբտմտնում$>ը
իր մարմինկն յստակ կերպով զգալի կ ՝
սր թերեւս այգ շրջանի առանձնութենկն
բխող ինքևամերյ՜ումի ապացոյցն կ՝ ան
ձի մը' որ ներքին քայքայում կ՚ապրի՝
որ մարմինի արտաքին ձեւերով 1լ արտսլ-
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յայտէ ինքղինք փր կ արդ մը նամակներէն
դատած , ԿորքԼւ ա,1Ղ՜ ^/7£//y
A777/7 առանձ
նութիւն 1լ ապրի ՝ մանաւանդ որ' դեռ նոր
ձախողած էր իր առաջին կարճատեւ
ամուսնութիւնը՝ մինչ իշվսանութիւննե —
րուն րէէսչի օտարները
անբար եաց ա կամ
վերաբերմունքը նոր թափ կու տայ տագ
նապներուն î
Այս նկարին մէջ վերացական ՝ անիրա
կան մթնոլորտ մը կայ։ Կարծէք՝ Կորքի
դամ՜ան կեանք մը ապրելէ եւ դայն յաղ
թահարելէ ետք վերստին կեանք առած
է ու վերակազմած ինքղինք. եւ այս իբոզութեան դիտակից իր խորունկ նայ
ուածքով կը պատրաստուի բանալու իր
զուսպ բերանը՝ որմէ բառերը սպրդելով
մեզի պիտի պատմեն իր մասին։
՛Իսկ՝
ինչպէս իր միւս գիման կլորներուն մէջ'աչ
քերն են նկարին կեդրոնական տարրը եւ
մեր ո ւշա դր ո ւթիւնը նախագրաւողը ։*եկարաէէրային տարրերը մեծամասնութեամր
կրճատուած են * թեւերը իբրեւ թէ իւ ոշոր
ոսկորներ են և կամ ալ վիրակապի և գաճի մէջ առնուածի տպաւորութիւնը կը թե
լադրեն՝ որոնց վրայ գոյութիւն չունի
որեւէ րաման ում մատներ ը ներ կայա —
րընող. ասիկա նախապատկերում
մը
չէ^ ապագայի իր
մահացու ար կա —
ծին ՝ երր վղոսկրին կոտրուելուն կողքին
իր աջ բազուկին վիճա կուած էր շրջանի
մը համար մնալ անդամալոյծ ։ Այգ տա՛
րիներուն՝ Տը վ^ունինկ ալ} Կորքիի նըման գաղթական ՝ որոնք իրարու հետ բա
րեկամացած էին 1933—A^ ♦ նոյն մօտեցումով V77/7^/7 նկարած է : Աակայն ՝
այս
փոխադարձ ազդեցութեան շրջանին ԿորՀիի բանեցուցած բաժինը աւելի մեծ՜ եղած է , ինչպէս Տը Բոլնինկ ինը ակնս,.—
ծ՜անքով !լըսէ՝, Տը Բունինկի այս տիպի
գործերը կ արծարծեն մարդուն այլասե _
բումը ել սէադնապոտ իրականութիւնը
-,՛"րտաբարու-եստականացած նիւթապաշտ
ընկերութեան մը մէջ, մինչ Կորքիինը,
աւելի ներաշխարհային գործ է' ենթա —
կայական , հ արg ագրոդ, անժ՜ամանակ :
Ինքնութեան հարցը
Կորքիի
գործին
մէջ իր ամէնէն առաջացած աբտայայ —
տութիւնը սկսաւ գտնել 1929-/' Հոտեմ —
բերին ծագող տնտեսական մեծ տագնա
պի տարիներէն սկսեալ, ոբոնը Ամերի ևայ1՛
կը զօրացնէին մեկուսապաշ —
տական, ազգայնամոլական ել այլամերժական դիրքաւորումներն ու ըմբըռ նումները-, Այս մէկը Կորքին կը մղէր
ինընիր վրայ կծկուելու, առանձնանա —
լու ու աւելի՛ փնտռելու իր մանկութեան
յիշատ ա կներն ու աշխարհը : Այսպէս'

Կորքի այլասերումի կ՚ենթարկուէր երեք
ձեւով.ր- որպէս Հայ' իր ազգային պատ
կան ելի ո ւթի ւնն ու ինքն ութիւնը մերժող
ընկերութեան մը մէջ, որպէս մարդ' նիւ
թապաշտ ել ճարտարարուեստական ան —
հաղորդ միջավայրի մը մէջ ել որ պէս արուեստագէտ'
իր ստեղծագոր ծողի ազատութիւնը կաշկանդող պահ —
պանոզական ըմբոն ո ւմն ե ր ո լ տէր մտայ նութեան մը մէջ֊ ՛Լերջին դոյդ պարս, —
զաները յատուկ չեն միայն Կորքիին.
Բալ֊ է նկատել որ , 20—րդ դարու արուես"՚Ը> իը մեծ մասով, Արեւմուտքի մէջ
եղած է տագնապի արուեստ :
Ե ոբքիի մօտ այս տ ա զն ա պին առաջին
արտայայտութիւնը կ՛րցայ «Գիշեր, Առեգծուած եւ Կարօտ» թեման, որուն կը
յաջորդէ «Կերպար էԱորդոմի Մէջ» շար
քը : Այստեղէն սկսեալ իր ձեւերը կը ըզդենուն իրենց նշանաւոր երկդիմի եւ
բազմադիմի նկարագիրը. պատկերայինը
կը կորսնցնէ իր դիմագիծը ու մենք այս
դործերուն առջեւ կը գտնուինք անոնց
անվերջ հանելուկներն ու ակնարկութիւնները լուծելու վիճակին մէջ, քանի անոնք ոչ ամբոդջովին վերացական են ել
ոչ ալ ամրողջովին պատկերային , եւ աւե.
լին' անվերջօրէն նմանութիլններու ծը-

- ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ »

նունդ կու. տան : Այս նոր ո ւզղո ւթ եան
նկարչական կիրարկումր կ^ր/յայ թ անձ —
րամարմին՝ ուր պաստառներու մակե —
րե սները կը ստանան որ մնային ու քա —
բային բնոյթ' մինչեւ որ 1930—ական թբա
ւականներ ու վերջեր ուն կը հասնին աւեր
էի անմիջական եւ հիւթեղ նկարչութեան
մը' «Պարտէզ Աոչիի Մէջ»ով։
Այս կէտին հասնելով՝ կ^անդրադառ —
նանք թէ "Հորքիի մօտ հայկական արուես
տի ազդեg ութիւնը երկու բնոյթ ունի։
Ï1ր դիմանկարն եր ուն մէջ եթէ ճ ար տ ար ապետական , կառուցողական եւ խորա —
ըանդա կայինն է ներկայութիւնը զգաց —
նողը, ""-ելի ուշ մանրանկարչութիւնն է
որ տեղ կը գտնէ' մանաւանդ «Պարտէզ
Աոչիի Մէջ»էն սկսեալ ։ հ*ոյներու վառ —
վըռունութիւնն ու կենսունակութիւնը ՝
սեւ Սուրբ գիծերը՝ մթնոլորտն ու մի —
ջոցներու րամ՜ ան ումը իրենց տուրքը կու
տան՝ ի մէջ այլոց՝
նաեւ հայկական
մանրան կարէութեան : թեւերու կամ մար
միններ ու կազմութիւնը կը նմանի տյն
ատեղումներուն ՝ զորս /լազմած են հայ
մանրանկարիչները
իրարու միացն ելով
զանազան տարրեր ու. ստեղծելով դեղեցիկ
ձեւեր որոնք ամէնէն աւելի տեսանելի
են տառերու կամ զարդերու սլար ադա —
ժթե z bf»ju մէկը հայ մանրանկար իչներու
յատուկ բան մը չէ միայն՝ սակայն ա —
Սոնք եղած են Կորքիի անմիջական ազ —
բիւրն երը որոնցմէ ներ շնչուած է ։
Կորք1վ> արուեստը իր մ՜այթքումը գտաւ
քառասունական թուականներուն ։ Ատ կայն՝ անոր մէջ կարելի է զանել լու —
ծումներ ու՝ որոնք նախորդող տասնամեա էլն եր ուն արդէն երեւան եկած էին իր
գործին մէջ թերեւս ինքնաբերաբար ու
ենթագիտակցաբար ։ Օրինակ ՝ անջատե —
լով 1929-/' Լ"ԼՐ$_ նկարած «Անշարժ Բընութիւն»ին կեդրոնական ճերմակ ձեւն
՛"- 1949—/'?' մարմին առած «Արօրը եւ
Երզ֊ը»ին կեդրոնական
կերպարներուն
չրջադիծները յստակ նմանութիւններ կը
տեսնենք անոնց մէջ. եւ աւելին' անոնբ
կատարուած ու յղացուած են այնպէս'
ինչպէս կարգ մը հայկական մանբանը —
կաբներ-. Այս մէկը կը վկայէ թէ Կ որբիի
նշանաւոր պարող, թեթեւ ել սահուն
դիծի ըմբռնումը իր վերջին շրջանին չէ
որ երեւան եկած է ։ Այս շրջա՛նը եղած է
զտումը նախորդող բոլոր գեղարուես —
տական փորձառութիւներուն ել փոր —
ձարկումներուն , ղանոնը միացնելով բընութեան թելադրած ել անկէ բխող իր
նկարչական ժայթքումին •.
Կորքիի արուետին մէջ բանալի
դեր
ունի «Պարտէզ Աոչիի Մէջ» շարքը-. Անով

Լ՛՛՛ք հրաժեշտ կու տայ նախկին ծանրա
մարմին նկարչութեան'
ազատ թռիչք
տալով սահուն գիծերուն, գոյներուն ել
սեւերուն , ձեռք բերելով քն ար ա կան ո լ թիւն մը' որ ո ւՍ հասնեէու հ uuFft/ը ծը —
կար ժամանակ էր յատկացուցած, ամէ
նէն խոնարհ
կերպով ընկալելով մեծ
վարպետներու դասերը : Այստեղ կրկին
անդամ ըլլալով իրենց յայտնութիւնը կ՚ը
նեն մանկութեան յիշատակներն ու այս
գործը կը դառնայ գովքը այն գինովցընող ապրումներուն' որոնք կը ծնին այն
անձերէն, գոյքերէն ել բնութենէն' զորս
Կորքի տեսած էր իր ծննդավայրին մէջ ֊,
Կորքի իր երկրորդ կն„ջը'
էկնըսի,
խօսելով այս չարքի մասին, ակնարկած
էՐ հայկական պարտէզներու ծառերս,
թրթռացող տերեւներուն ել հոն գըտ նուող գոյներուն, հողին փափկութեան
եւ ար եւի ջերմութեամբ պարուրուած
պտուղներուն (6): Իսկ 25 Փետրուար
1941-/' նամակին մէջ, աւելի մանրա մասն տեղեկութիւններ կ„լ ,„այ իր այս
յղացումին ա ո րնչ„, թԼ մր, երր կը գրէ
'Լարդուշի
«նկարչութիւնը պատկերս, ցուր որպէս շարժուն տեղադրումը ել
տարածումը նիւթականութիւնը կազմող
մասերուն : Մ արդուն աշխատանքով պատ-

ուած տուներ , բնութեան շունչով հասակ
առած ծիրանի ծառեր , եւ նկարիչը որ
անոնց շարժումը իր հակակշռին տակ
կ՚առնէ , ինչպէս ղեկավար մը' իր նուա
գախումբը ï 'Բառանկիւն UJIUUltjl (րն դղ րծումը մեզմէ) , խնոցիներով եւ կաւ եփող գործիքներ ու անոնց վրտյ
կպած
հայկական կապեթտ(Լհյ1 , որոնք կը տա —
րածուին ու կը շարժին, կասլուելու հա
մ՛ար ցորենի արտերուն եւ ]Uip-/< ծառեբուն ու հայկական կււա-նկ?^^""-?' ել
պարտէզի բաբերուն.
ել այն բոլորը
որոնք իրարու մէջ կը տատանին» (7) :
խերեւս ասկէ աւելի յատկանշական
բացատրութիւն կարելի չէ տալ Կորքիի
այն դործերուն ,
որոնբ կապուած են
է՛լ՝ յուշերով սնուցանուող ներաշխարհին
եւ. անոր կառոյցը կազմող իրականա. —
թիւններուն հետ' ինչպէս կռո ւն կ մր ՝
կապերտ մը՝ գեղջկական տան մը պա —
տերը ՝ ծիրանները ՝ ծառերն ու
անոնց
տերեւՍերը ՝
դաշտ երը ՝
դե զԼո ւկն եր ո ւն
գործիքները՝ պարտէզներն ու. անոնց րնզ Լ բքէն մէջ եւ. մակերեսէն վրաք զրա —
նու.ող աշխարհը ։ Կորքի արդէն ամբոզ —
ջական ձեւ. "՛Լ ՚ւ ազմած է եր նկարչական
«բառամթերք^ը նաէւքան դերիրապաշտ
ներուն հետ անձնական էր ծանօթացու. —
մբ :
Ահ ա դէծեր'
կւնՈ
երկար
ո տկ>եր ուն նման՝ որոնք մարմինները էրար վը կապեն* ահա նկարչական մէջոց
մը' ուր պատ կեր ու ած աշէւարհը կարծէք
U|lUin/r մը ՝ կւսպեթա// մը վրայ կր դըտնուի ՝
առանց հեռակէտէ դոյու.թեան'
ինչ որ յատուկ է միջնադարեան նկար —
չութեան : Ասոր մէջ միատեսակ մակե —
րեսէ մը վրայ մարմիններ կամ գլուիլ —
*1ւեր իրարու կը յաջոր դեն հորիզոնական
կամ ուղղահայեաց կերպս վ (ինչպէս էլ
^Րէմ՚՚յԼ՛ մօտ,՛ուր համադրումի նոյն կիրար կումին եւ շարժ՜ումի ուղղահա լեա —
g ո ւթեան կը հանգիսլինք եւ որ իր կարզէն միջնադարեան րիւզանդական Jlfnfi —
ներու եւ նկարչութեան ուղղակի տ զգե
ցութենէն կու գաy) :
Կորքիի վերադարձը դէպի բնութիւն՝
տեղի կ՚ունենար 1942-/?' , էկնըս Մըկ րէօտըրի հետ իր ^*բկբոբղ- ամուսնու —
թենէն ետբ , երր կ՚այցելէր 'ի'ընէբթի —
բբթ, իսկ տարի մը ետբ' փրուբիտ Ատն,
Հէմիլթըն , վիրճինիա :
Կսրբի ,
երկար
տարիներու բաժանս, մէ մը ետբ կրկին
կը մխրճուէր բոյսերու աշխարհին մէջ,
ևը ՀԼ՚ԷԷր անոնց ու հողին հոտը, որոնբ
կ՚աչխուժացնէին իր ներաշխարհը : /»շ,
գործերը կ ողողուէին բուսական , մար —
դաբանական ու կենդա եաբահ ա կ ան տար-

լ,երոխ գեղեցիկ , նուրբ , ջղուտ , ան —
հանդարտ , զգայուն ,
ինքնավստահ
ել
բարձրորակ դիծերով թուղթին յանձնը ւած։ Խորքի h մէջ, այս բոլորին մէկ —
տեղումը կը կրկնէ խաչքարերու, հայկա
կան խորաքանդակներու եւ մանրանը —
կար չութեան մււթիվՆ/,,,,, յ Ատենին , այն
ոգիով
որ
մանրանկարիչները
կամ
ղ՚"րղնկարիչխւ,երլ, նրբօրէն կը նկաըէին
ծաղիկներ , տառեր , պտուղներ , թռչուններ , ցատկռտող եւ զուարթ դիծերով ,
եւ կամ քարակոփները կը քանդակէին
խաչքարեր' Կորքի նոյն ձեւով կը դը _
ծաղրէ ու կը նկաըէ իր
տեսաշխարհի
մարմինները'
սակայն 20-ր.դ
գարու
մարդու ըմբռնումով-. Ան կը գրէ «...իմ
դործերուս մէջ շատ մը ձեւերով կը նըմանիմ մեր հին գրողներուն , քանի որ
ես շարունակ իմ մտքիս աչքովը տեսա
նելի կը դարձնեմ մեր հին Հայաստանի
անոյշ դեղեց կութիւնները' երր հայաս տան եան մեր պատանեկան օրերը կ՚ուղ
ղեն ուղեղս եւ ներաշխարհիս մէջ կը հը.
րահրի պահանջքը'
պատկերելու մեր
թանկագին զգայնութիմնները» (g) ;
նամակի մը մէջ կրկին կ՚անդրադառնայ
ասոր. «Կարծես հայկական հին ոգի մը
կ՛ոյ ներսս , որ ձեռքս կը տանի , մեր

հտյրենիբէն տյնբան գեռոլ
նո
ստեղծելու բնութեան ձեւևրր'
բած էինք մեր Ատոյեան բնս,անԼր,Ա
գոմի պարտէզներուն, ցորենի ոԼՀ'''
բուն եւ այգիներուն մէջ, [f '
՜
Հ'"7“-"“-"?,£՝ զոր կ"բօնց„լցլԼջլջ ^
իմ արուեստովս պիաի վերսս,ին ձլզոլ
բերեմ Î Ւմ արուեստիս մէչ միշտ »
յաստանի հոդին պիտի դանոփճ:
Ւնչպէս եւ բնութեան :
'՚
Բնութեան եւ կեանքի վերայի ֊
րեբուժ ով ու իր ներաշխարհի բանասԱ,ե
ծական ժայթքումով' Կսրբի ծնունդ Ա
տար տեսողական նոր հորիզոններ բԼ
ցող դոբծեր ու, սակայն առան,, , Հ'
քողարկուած ել գողտրիկ միաումնե
Եւ թերեւս զինուորական ծպտումի ա'ն
դասընթացքը, զոր
,իՈլղէր յաչ, Հ
1941-/' ընթացքին, որոշ եկամոլ^ /
ապահովելու համար , կրնայ աարօրինձ
չթուիլ իր ընտրութեամբ , Ասիկտ ,լրնՀ
նշանակել թէ Կորքիի մոտ , հակառակ իր
կեանքի ստացած դրական նոր բնոյխիԼ
կը շարունակէր գոյութիւն ունենալ ինք.
ն ո, թեան հարցը.. Այսպէս, երր Ա՚իր^
մարմինները այլս, կերպս լմի ծնունդ /,5, ք
Կորբիինները՝ անոր սահմանը կ՛անխին
ու կը շարունակեն պահել իրենց երկ _
դիմութիւնն ու րաղմադիմո ւթիլնր , ],_
ՐՐ. 'ԼԸ գ՛ոռն այ հարցադրումի „,ր„լեստ,
ուր մարմինները ինքնութիւն կը փխ .
տըռեն. հարց կու տան թէ ո՞ւր է իրէնց
տեղը' պաստառի սահմանուած դաշտին
•Լք՚ոյ
անոր միջոցին մէջ • Անոնը յա
ճախ զանազան թելերէ կախուած, ք.ալ֊
"՚ՐՐ1՚ դործերուն նման, կը տարուբերին
այս կամ այն ուղղութեամր ու առկախուած վիճակի մէջ կը սպասեն իրենց դե֊
ԸԼ՛ ծլ ինքնութեան հաստատմանէ
Աժ" ՀՐ Հանի
ս1աստօէռները շատ
յաճախ ողողուած են ջրաներկի տամ կութիւն ունեցող դոյներով ։ վրձինները
ան կաշկանգօր էն կ՚ընեն
ոլորասլտորո ՝
ուղղահայեաց եւ հորիզոնական շարժումր
ներ ՝ որով իր կտաւները կը ստանան
վարագոյրի բնոյթ, չգար շային'
ուր
նոսր գոյներու անձրեւը անշարժ՜ա^աե
Plujy միաժ՜ամանակ շուտով կրկէն չար
ժ՜ելու վիճակին մէջ կը գտնուի : էր մար
միններ ու զար գաg ո ւմն երուն թէ՛ ձեւերուն
ու գոյներուն այս շարունակականութիւՈր
1ԼԸ և ազմէ իր նկարչական ըմբռնումին
արմատը։ Ընդլայնումի գաղափարը կամ
տարրը միշտ ներկայ է իր մօտ եւ իր
արուեստը անոր մարմնացումն է։ Էր ձեւեոն
մարմինները կ}ընդլայնին ինչ
պէս ծառ մը՝ անոր արմատները՝ հողին
բ^րքը ել կեանքը ընդհնուր առմամր։

Այսպէս'

իր արուեստը կը դառնայ "՛է՛

եզերական հոլովոյթին մէկ մանրանր
կարը -, «Կանէկառի մը տերեւը բու ժըն
գործին հ ամար
(1944), Կորրհ
<< • • »Պ ա տկեր մը Ժլը աանի ուրէշփ

/

ձ՛ աս տութիւն մը կը յառաջացնէ ուրէՀ
ծրբ անոր մէջ կը խորանաս
կանկա
մը կեղուեէու նման*** տերեւները) որո /
պնակին մէջ կը տարածուին փետուր
րու նման*.*^ (10): նոյն աաբուտն 21
ՕուՍ ուարին, Կորքի , 'Լարդուշին '" 'H
նամակին մէջ ի մէջ այլոց կր ԳՐ^ '՜
« • . .Որովհետեւ ես Արարատի զաւակ մը
եմ' իմս խօսք մրն է տարրեր շարժ
մի., տարածումի, աճի.

այն

իմաս

որ ինչ որ 1լ ա
շարունակաբուր
ժ՜ումի մէջ է։ նոյնիսկ մահը կ fitԼ
նի *.*>>։ (H) : Շուրջ ամիս մը եար, Հյ
նամակի մը մէջ կը շարունակէ •
արուեստս ուրեմն' աճող արուեստ
Լ
է ՝ ուր ֆոթմձ/ւ ՝ տեսադաշտեր ,
Հայաստանի յիշատակն եր մարմին
նեն, կը շնչեն, կ՚ընդլայնին

’
՜

կուին , կը բազմանան եւ ուստէ
նարերումի նոր ուղիներ կր Րա "՛ ՚ ՚ .նօ_
եալը, միտքը, ներկան գեղագէ'"

(Շստ-ը
1
Fonds ԿսՓԳա
A.R.A.M

« 6 ԱՌԱՋ ֊ ՄՒՏ֊Ւ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ »

ԱՐՇԻԼ ԿՈՐՔԻ
ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ'
^ԻՐԱԳՈՐԾՈՒԱԾ ՏԱՂ.ԱՆԳԻ ՄԸ
, Երթ կը նկաԲեմ > ես ԻնծՒ յ™ճւ«Ի էր
որոնք ոչ
■կ կապ ունին նկարչութեան հետ : Եր
՛էք լսա՞ծ էք երախայի մը խօսքը, երր
մատիտը կը թափառի թուղթի մը
ւաը տարածքին* երեւութապէս անիjMU) մրոտումներով - «Անիկա տուն մըն
էւ ասիկա* մարգ մը , իսկ ասիկա*
վր’ արեւի լոյսին» : Պատմութիւններս
աստիւ մանկութենէս կու գան: Մայրս
;(վ շատ մը պատմութիւններ պատմած
մինչ ես' աչքերս խուփ* դէմքս կը
կւքէի իր երկար ճերմակ գոգնոցին : Ան
Սէր երկար ճերմակ գոգնոց մը , ինչ _
փ Տկարին մէջ, եւ ուրիշ մը* ասեղ ոալործ : Իր պատմութիւնները եւ գոգ bjjiS ասեղնագործութիւնը կը խտոնու[Jt
մտքիս
մէջ ,
գոց աչքերովս :
մրողջ կեանքս իր պատմութիւնները եւ
՚յւ Ասեղնագործութիւնը կը շարունակեն
պատկերներ պարզել յիշողութեանս մէջ :
յրէ Տստիմ պարապ սպիտակ պաստառին
a,եւ՛ • •» :
ԱՐՇԻԼ Կ11ՐՔԻ
„տւքեմ պսւամութիւններ,

վերելակը կը բարձրանայ իր ճարտա*—
՝ափտութեամրը հռչակաւոր' Աու կըն «յ/ թանգս/ր ս/նին ‘Լ^ց երորրլ
:
ևէԼ սկսի ներրին պարուրաձեւ
Աւանցքներն -առկաիւ եալ պատշգամներվար y եզերելով Արշիլ Աորքիի 249
ւււխերը : flլորտս/պտո յտ ճամբորդո ւթ՜իւն
կ՝ որ 1լ ս/նցնի արու եստի պատմութեան
m՝ հասնելու համար ֆանթաս —
Զկայան մը՝ դէմ-յանդիման դալու'

ձսճանչագեւլ իրականութեան մը*— Արշէ1

արքի :
1ք(,նչ աեԳ ’
ի^չ^լ իր ինքնութեան
[կցական հաստատումը իր փնտըռ —
«ուքները ՝ կրած տ ղդեց ո ւթի ւնն երբ եւ
■խսսէրութիւնները մեր առջեւ տողան'k կու տան ծանօթ անուններ' նկար —
'թրօե աշխարհի հին եւ նոր շրջաննե —
խրաքս/նչիլը դործ մտաբերել կու

՚114յ անուն մր՝ երբեմն երկու տարբեր
մուններ միաժամանակ»
կը հաստատէ
ևէաււոր կամ հեռաւոր կապ մը անոր
անոնց գործին հետ • —. Ա եզան ՝ Մ ակս\ Պրաք՝ Փիքասօ՝ դարձեալ Փիքտ''խս, Տէ Հիքիքօ,
Լէձ֊է ,
Միրօ,
1 աին/լքի ՝ Ա տքս էրնսթ ՝
Ա աթթա ,
Մասոն : Հաւանաբար չթուեցինք
1որը, Պիտի անդրադառնանք թէ պէտք
> րթս/լ դեռ աւեԱյ ետ ,
հեռուները ♦—
% Ոլչէլլօ՝ հ այ կա կան մանրան կար —
[թիւն, կլ,

գտնուինք

դէ մ-յան/լիման

^ւՈլ-թեւսն պատմութեան
լաւապէս
P » արուեստի յ աւիտ ենա կան ար —
t Ջրկայս,ցնո զ աւանդութեան
եւ
րուն խորապէս հաւատացեալ՝ ժավարպետներէն մէկ - երկ ուսպտնգէն հմայուած նկարիչի *?ը՝
J Հ/" բոլոր ութ կը մնայ յառաջապահ ՝
ք
խուզարկող ։ 'Նոյնիսկ այն

»ս

I ր"ւն ’ երբ fa

t^՛ ազդեց ո ւթեանը

մը' ս՚րդէւնրը Կորրի է,
՝ Լ'ր teb&L ■ Հրաշըր հոս է!

լ.

,բոլրան te մ/>¥֊ te ձու~

ևէ/ո

'"ռն"“1ւծ
ր։
Կորքի
բ
վարպետ մը, մեծու : ո 1գամ
"ւն^
չ •‘‘ը
կ Լ Վվձակ մը, երբ հասած՜ եմ

քիչ ^Ը թաւ՝ սեւ պեխերո վ: Այս երելոյթը պիաի պարտկէ քնքոյչ , խոցելի, ,
տյլ խուսափուկ բան մը։ Ունի սլա ձիգ
ուրուագիծ մը եւ անդուշակելի երկար
հասա k
193 «մ.): Ունեցած է ա—
ր եւելեան տար ՝ կրքոտ , վիճող խառ —
նուածք ՝ միչտ պայքարող իր համոզումներուն համար ՝ ան գլեր էն ո վ մը
որուն
օտարականի ճչան չեչտը մնաց ած է նո յն
քան անմոռաց : ր բո վան դա կ կեանքի
ընթացքին , խօսակցութեան ՝ մտահոգու —
թեան ՝ ւԼիճաբան ո ւթի ւնն եր ո ւն գլխաւոր
^ի* թը եղած է ն կար չո ւթի ւնը ՝ իսկ միակ
երազը իր Հայաստանը՝ ղո ր պէտք է
մեկ^/աբանել որպէս վա ս պո ւր ա կան աչ —
խար հ՝ վան եւ վան այ Լիճ՝
ու անոր
մերձակայ'
Հ^Հայոց վարի Զոր»ը եւ
իյորգոմ գիւզյլ ջ ուր կը ծնի Ոսաանիկ
Ս*անուկ Աձ/տոյեանը ՝ 1904“՜/»^ î
Ս^նկԷ ետք՝ իր վիճակը վանեցիին եւ
Հայուն ճակատագիրն է՝ բարդացած'
անձնական տրամով»— աքսոր՝ էջմիածին՝
Երեւան : 1919—/>^ կը կորսնցնէ իր երի —
տասարդ մայրը սովամահ՝ Տիկին finiչանիկը ղոր կը պաչտէր եւ զոր պիտի
անմահացնէ ապագայ իր երկու պատմա
կան գործերով՝ որպէս զվերջին վսեմ
չունչր վանի ազնուականութեան'^ : 1920—
ևԸ միանայ իր հօրը՝ Միացեալ *եա —
հան դև եր ու մէջ՝ ուր ան
կը
գտնուէր
1908-£5> ի վեր ՝ եւ որուն հանդէպ մաս—
նաւոր համակրանք պիտի
չունենայ •
հ.Հայրս շատ չէի սիրեր՛» : 1924-ին կ'ընւո ըր է նկարչական անուն մը*— Արշիէ
Կորքի: 1935-ին առաջին կարճատեւ tuմո ւսն ո ւթիւն մը։ եր!լրորդ
ամուսնու —
թիւն' 1941—ին ծովակալի
մը աղջկան
հետ ՝ Ակնէս Ա ըկրէօտըր - իր ս իր ելի
^Մուկուչ^ը —՝ որմէ պիտի ունենայ եր
կու ազջիկ զաւակներ : !946-ին ՝ իր ար
ուեստանոցին մէջ ծագած հ րդեհ ը կը
փճացնէ 2,^ պաստառներ եւ անորոչ թի
լով գծագր ո ւթի ւնն եր եւ դիրքեր : Աա —
ջ^րդ ամիսը 1լ ենթար կուի մեծ աղիքի
Ըաղցկ^ղի վիրահատման : 1948—ին ինք —
նաչար մի արկածի/ մը հետեւանքով կը
կոտրի իր վցոսկըը ^*ւ կ1 անդամալուծուի
նկարող ձեռքը : Երեք չաբաթ ետք իր կինը ևը եԸև
I՛Ը հես/ տանելով երկու
զա ւա էն երը î
Այս
ո ղրեր դո ւթի ւնն եր ո ւ
չարքը թ ուե g ինք _ դեռ առանց յի չատա
կելու մեծ արուեստագէտներու յատուկ
նի ւթ ա կան թչո ւառո ւթի ւնը ՝
որ
պիտի
տեւէր մինչեւ 1945 յ- բացատրելու հա —
մար իր եզերական վախճանը ՝ որ պա—
տահեցաւ իր կնոջ մեկնումէն մէկ չա —
բաթ ետքԱորքի ինքզինք կը կախէ :
Եր արուեստանոցին փայտեայ մրգասլխև —
տուկին վրայ կաւիճով գրուած կը դըտնուի»- «Մնաք բաբով, սիրելիներս» : Այդ
վնրջին շը%.անի իր սնարի դիրքն է' Զե—
խսվի մէկ պատմո ւածքը հԱ եւ վանա —
կանը^ ՝ զոր վերստին կը կարդայ եւ ուր
գրուած է* ^•••Եւ սեւ վանականը իրեն
հանճար մըն էր ՝
ևԸ փսփսայ թէ'
եւ թէ' ինք մեռաւ ՝ որովհետեւ իր ս^ըկար՝ մահացու մարմինը կորսնցուց իր
հաւասարակշռութիւնը՝ եւ թէ' ան չէր
կրնար աւելի երկար ծառայել որպէս
ծածկոյթ' հանճարի»։

Խ ,

Գետնայարկը : Ռես. մամա՜
հաւա^էլուք միաւորելու՝
\
ԼՈւ՜ րոլոր տ ես ածն եր ս :
'‘1հՀծ""^հետեւ' te 1ս"1'հՎ'
ԸԱ\Ղ

M,Cÿ
աէ/f

,

ուաարդէն

նկարչութիւնը՝

իր

'՝սւր1լ te շր1ասւաաոլԷւ՝ "՜
։^երոլւ՝
քա J/ ԱէՈ- քա !Լ

Լ էր հեէ

ւ՚-էՀ:;՝ լ՜"

յ^յ՛1848 >

էԱոՐտԼափ^լու- համար
րխնը. . ,
Ut

ւ ԼԵլ
“Հկս^
նէլա^ները ցոյց կոլ

իր

թ„լխ ՝

լ1"'Հ *’ԼայրԷ՚» դէմք մը՝ որ
1 Ա՚թներուն Լոէ֊1'2_ դարձող

ծի Աեզանի մեծութենէն ՝ որ պիտի գայ
Փիքա սո յին հետ տեղ գրաւելու 1920 —

իրողութիւն — դառնակս կիծ Լ«կորքի»
ռուսերէնով կը նշանակէ' դաոն—ութիւն )

1930 եԸ$_*մնի իը գործերուն մէջ*.
Ամէն
պարագայի ՝ նոյնիսկ այդ շրջաններուն ՝
— եւ յետադային — իրենինը ընդրօրի —
նակումներ չեն ՝ այլ վեր ոJի շնալ վար
պետներու մտածումներուն ուղրլութեամբ
եւ եղանակով եղած յօրինումներ : Այ ս առու մով յստակ է նաեւ ինք ՝ երբ 1լըսէ •
հ.Երևար շրջան մը Աեզանի հեւոն էի
յետոյ' բնականաբար' Փիքասոյի եեսւ» :
Պ*ործեր էն մէկն ալ արդէն մկրտած է
«Բն անկար' Ա եզանի ե/լանակո վ»-* Այս պէս^ նրր կ՚առնէ Փիքասոյի ձեւերը՝
զանոնք կը տեղաւորէ նոր կառուցուած•Ըայխն միջոցներու մէջ*. Համադրական
խորանարդապաչտութիւ1ւը իրեն կը սոր
վեցնէ կարգաւորումներ ՝ սակայն Աորքի
ևը հեռանայ անոր կառո ւ.ց ո ւածքային
կարծր ո ւթեն էն : Եր մէջ աւելի քն/Հ/րտ —
կանո ւթիւն ՝ մար դկայն ո ւթի ւն կայ՝ քան'
Փիքասոյի մօտ՝ որ դաման է՝ սպառնա
կան ։ 1932—կը սկսի կար եւո ր շարքը
Գիշեր, ԱււեւլծոՆսւծ, էարօւո, ուր պիտի
դան նաեւ տեղ գրաւել ն եր կտյի եւ անց
եալի այլ վարպետներէ քաղուած դասեր՝—
^է I՛ԸI՛*£° '
Մաքս էրնսթ՝
Ռ՚-վէլԼ0՝*
Աորքի արդէն բաւական հզօր է անձնա —
կան դրոշմով վերամիս/ւոր ելու փ ոխ առ
նուած այնքան տարրեր տարրերը։ Ապա
գային՝ m-րիշ շաԸ»ըեր ասոր պիտի յա —
ջորդեն իր ստեղծագործական
կեանքին
մէջ՝ իւրաքանչիւրը 2 — 8 տարբերակ —

այլ ճառադայթող աJu արուեստագէտին
գործերուն վերջնական հասկացողու —
թեան եւ բացատրութեան համար ։ Ար-~
շիԼ ^ոԸ*Ըէ էասԼէս մնաց ՝ չխչ^ց ՝ տառա

ստեղծագոբծեց' մնալութ ք|ս —
որդին'
վարի
Հայոց Ո^որի
Լք որգո մ գի/.ղին ՝ եւ որ չորս աար ե կանին
գծած էր վարգան Մտմիկոնեանի նկարը ։
Ազգայնա պաշտ մը բառին վսեմ իմաս
տովը։ Էսեն^' անցելապաշտ մը՝ որուն
ևՒԸ*ԸՒ^ միայն կարն ան հաւասարիլ /լա —
բուս ժ՜ամանակակից արուեստագէտի իր
պեցաւ՝

տանիկը ,

թռի չքը ջ Լ*րևՈԼ- ուժեր ը ո ւն են ալո վ զիրար
բարեխառնող զօրութիւն ։ Հայ մանրունըկարչութիւնը իր սրրար անն է ։ Ալանուած
է վանի եւ Աիէիկիոյ արուեստով՝ Աը սիւ-k աԱրգիս Պիծակը՝ կը պաշտէ թորոս
Ո*ո սլինը ՝ որ «վեր ածնո ւնգ»ն իս կ է ՝ առաջիններու մէջ առաջինր ՝ երկրորդ քայ
լը ըլլալուխ Փաօլօ Ուչէլլօն : Ազգային
պատմո ւթի ւնը իր ներշնչաբանն է իր
խաչքարերով ՝ եկեղեցական որմնաքան —
գակներով ՝ գորգերով եւ » • » երկրագոր
ծական արօրով :
Բ ա ղաքա կրթ ո ւթ ե ան
ծագումին մասին կարելի չէ խօսիլ առանց Հայաստանի : Մ երեւակայէ
միչտ
«մեր ծf/ր անի լեռները ել վանայ l.^b
սպիտակ — աղխ
եղերքը» :
մաահ՜է
մխչտ^ թէ օր մը պխտխ վերադառնայ
«երկիր» . . . «Հսւյկակտն աշխարհի գգայ-

նութիւնը կը թուի ւսրտահոսիլ ձեոքե րէս եւ միտքէս : Երբ տեսնեմ հայկական
հին արուեստի գործ մը , կը զգամ թէ անոր մէկ մասն եմ» : Գեղյինը այն գոյնն
k որ կը յէ շեց'՛1 է էր ծննդավայրը : 'էոյ֊

ներով։ Հյտրքը չի նմանիր՝ բնականս/ —
բտր ՝ տպա ւոր ապաչտներ ու հ ետապնդած
լսյսի վաղանցուկ թրթռաց//ւմներ քաղե
լու նպատակին ։ Հ/ արքեր ը էական են իրեն
համար՝ որպէս իր գործերը իրարու չաւլկապող յառաջընթաց մեկնաբանութիւններ խոըքի) այխԼ մանաւանդ' ձեւի։
ւ՚ըճն եւ գերիր ապաշտները
պիտի
նուազեցնեն եւ ապա' ամբողջովին ան —
հետացնեն խորան որդա պաչտա կան հետ —
•թերը ։ վերացապաշտութիւնը պիտի միա
խառն ուի անոնց։ Եր թափին մէջ՝ Աորքի
նոյնիսկ պիտի նկարէ ձեւով մը
սակա
ւաթիւ գործեր միայն — որ շուրջ քսա
նամեակ մը վերջ պիտի ստանայ է՜քշրՕ.
ւիէ՜յ նթ-իԹ1լ բնորոշումը։ Ամէն սլար ա դա —
յի ՝ 1940 — 1941—էն ասդին' Աորքի ամբո զջովին ինքն է՝ ինչ տարրեր այ մուտք
գործեն իր յղացքներէն ներս :
Պրըթոն մասնաւոր ի/անգավառո ւթիւն
մԸ 9"J3 knL տայ Կորրիխ հանդէպ , զոր
կը գտնէ որպէս «իր սերունդի ամէնէն
ինքնատիպը» : Աը գրէ նաեւ յառաջաբանը'
նկարիչ ին 1945—ցուցահանդէսիւ
ց ո ւց ա կագրին ՝ *էյիւ Եորյէի մէջ. «Աչքին

զսպանակը-•• ինծի համար՝ Արշիլ Կորքի աոաջին նկարիչն է* որուն ամբողջո
վին յայտնաբերուած ըլլայ այս գաղտ նիքըՎերջերս հիացանք, կորքիի ըստորագրութեամր պաստառի լքը* Լեարդը
Աքլորին Կատարն է», զոր կարելի է առ
նել որպէս մեծ դուռ մը, բացուած* հա
մեմատական ( անալո J-իք ) աշխարհի վըրայ» (1) :
Աակայն՝ պիտի գայ մամանակ մը՝
վ երջին տարիներուն՝ երբ Աորքի նոյնիսկ
դէմ պիտի արտայայտուի գերիր ապաշ —
տութեան ՝ որ ծառայած էր պայծառաց
նելու իր տեսիլքը * Բրր^ր
վարդուշին
(2) գրած նամակի մը մէջ՝ գերիրապաշ
տութիւնը կը գտնէ որպէս «ծսլաեալ U1—

կագեմակսւն արուեստ մը, հակա գե ւլա —
գիտական, գերազանցօրէն կասկածելի եւ
լայ նապէս հակադիր' արդիական ար ուեստին» : Եւ դեռ կասկածնլի է անոր
ստեղծագործական կողմը ՝ եւ հ ետ եւորգներուն լրջութիւնը. «Արուեստը պէտք է

Աոր^ի անտ ար աղելի է ։ Հակառակ նըկարչական ծանօթ դպրոցներու բացա —
յայտ մուտքին իր դործեր էն ներս՝ ան
չսահմանափակուեցաւ անոնցմէ ոչ մէ —
կով ՝ այլապէս' նկարչական այնքան կարճ
կեանքի մը ընթացքին ան երբեք պիտի
չկարենար դաոնալ այն' որ եղաւ ։ Երը
յարատեւ՝ տենդոտ որոնում' մըն էր զու
գահեռ մարզերու մէջ - նկարչական ՝ ար
ուեստի եւ ներքին անձնական — որոնց
սքանչելի միաձուլումը պիտի իրագոր —
ծուի մանաւանդ 1941—էն սկսեալ։ Աիտք
եւ սիրտ միշտ դարձան իրարու նեցուկ ՝
զիրար ամբողջացնող՝ անոնցմէ մին եր
բեմն դաոնալով առաջնահերթ ։ Մակնա —
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միշտ լուրջ եւ անկեղծ ըլլայ , այլ երթեք'
թեթեւսոլիկ» :
Ամբողջովին անկեղծ ՝ բնական եղա —
փ ո խո ւթիւն մըն է ասիկա արուեստագէ
տին մօտ՝ որ մշտարթուն՝ անհանդարտ ՝
յանգուզն բայց միչտ պարկեշտ կեցուածք
ունեցած է նկարչութեան հանդէպ ։ Մ էևԸ ՈԸ գաԸ^Ըու աւանդ արուեստի գան
ձարանը իր մէջ fût կալած ՝
ուզած է ՝
փնտռած է արդիական լեզու մը ՝ արտայայտչաձեւ մը. «Կը փնտռեմ ձեւ մը կամ

լեզու մը' որ պիտի արտայայտէ մտա
ծումներս մեր ժամանակաշրջանին մա սին» :
Աը մնայ մէկ կէա — սակայն հիմնական

ԸԸ կր 1Լկայկ Pk, Կորքի խուզէր նկարել
<^դեղին»ը ՝ որ 1լ առաջանար երբ ինք կ?եՓկր Հ անի կրաբանջարին արմատները» ։
Հայկական Դիմանկարներ չարքը պիտի
դառէ/այ
հարազատօրէն » » ♦
հայկական ։
Աւելորդաբանութիւն չէ ըսուածը ։ Ասոր
գերագոյն օրինակները արդ շրջանի եր
կու գլուխ — գործողներն են ՝ որոնք իր
ամբողջ վաստակին մէջ պիտի չար ունա
կէն զինք յատկանչել՝ պիտի մնան ամերի կեան երկու մեծ
թանգարաններու
զարդերէն ՝ եւ որոնք խորապէս եւ մչտա-

“it ս մաս պիտի կազմեն հայկական ար
ուեստի գանձարանին : Արուեստագէտը եւ
իր Մայրը, երկու տարբերակներով եւ
նոյն չափ եր ո վ
(127X152)
պաստառն եր
են ՝ մէկը նկար ուած 1926 ֊ 1936—ի միջոցին ՝ միւսը 1929 - 1942 : Այս զմայԼ^Լի իւղանկարները հիմնուած են
հին
լուսանկարի մը վրայ ։ թուական' վան՝
1912 յ ^ԸԸ էնք ութ տարեկան էր՝ էսև
ձայրը 32 î Երկու տարրեր երանդապընտկներով այս գործերը՝ ժէկը
ջերմ ՝
տարածուն վարդագոյն ՝ միւսը
թուխ՝
ոխրագոյն ՝ չա դան ա կադր/յն ՝ դեղնդեղին
ոգեկոչող գոյներ ունին*. Աորքի՝
ար —
դիական ոճով իր նկարներուն ընգմէջէն
արմատները կ արձակէ գէպի իր անց —
եա/ր - պիտի ըսէի' ցեղային իր ինքնու
թիւնը՝ առանց տուրք տալու որեւէ մեծ
վարպետի մը ն կարելակերպին ՝ որքան
ալ գործէրէն մին յէշ^ց^է տարտամօրէն
Փիքասոյի վարդագոյն շը}_ա^Ը *
Երկու
տարրեր ակն եր ուն անձերն ալ իրենց սե
ւեռս/բիր նայուածքով
կ արտայայտ են
ներհ այեաց եւ մելամաղձոտ հոգեվի —
ճակ ։ Մ անրանկարչական արուեստէն կը
բխէն նաեւ անոնց
ճակատային գէըքը
եւ մօրը քրմական՝
{^կամ'
կրօնականէ
հանդիսաւոր կեցուածքը։ Յետադային ՝
նկարիչին
վերացապաշտ յօրինումները
պիտի օգտուին նաեւ այլա պէս մեր ման
բանկար չո ւթենէն ։ Աեր պարներ ուն մեծու
թիւնը կամ փոքրութիւնը կախես/լ պիտի
ԸԼԼայ ԷԸ^նց կարեւոր ութենէն եւ ո չ'
ռա ւորո ւթենէն :
«Պարտէզ Աոչիի Ա էի» չարքը (1940 ֊
1943, ցուցադրուած են ութ դործերէն
չորսը} իր մանկութեան պարտ կդէն յէ չոդական տեսիլքն է — «կրնա՞յ որդի մը
մոռնալ զինք ծնող հողը» _ պիտի ըսէ
ինք՛. Այդ շարքը է նաեւ. , արուեստի տեսանկիւնէն ,
ամեն այ ա տ կտնշա !լտնն եր էն
•^կը^ որուն յղացքին Աորքի
բերած է
անձնական լուծումներ ։ Այլեւս՝ ինք եւ
իր գործը իւրայատուկ ամբողջութիւն մը
կը կազմեն ։
Հաս ո ւնո/թեան շրջանի անուանի դործեքէն Արօրը եւ Երգը շարքը (1944-1947,
որուն երկուքը հրոյ ճարակ եղած են}
դարձեալ կու դտյ հեռուէն ։ Մտալլկում
մը դարձած է վանի արօրը ՝ զոր նաեւ
պիտի քանդակէ բազմաթիւ անգամներ ։

Անոնք կհուզեն գրաւել իմ Կղզիս կը վե
րաբերի իր հայրենի հողին եւ անապա
հով գաղթականի իր հոգեբանութեան :
Եթէ նկատի առնենք նաեւ իր ցնցիչ մէկ

Fonds A.R.A.M

(Շար՞ը կարդալ Զ- էջ)

Էջ 4 - Սեպտեմբեր 13

ՑԱՈ-ԱՋ - ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ »

ԿԵՆՍԱ*ՒՐՈԻԹԻՒՆ(*)
19 0 4
— Ա"[ը['Լ FS—էն կը ծնէ Ոստանիկ — Մա
նուկ Ատոյեան , թորգոմ դէւղէն մէջ,
Հարի Հայոց Զոր, Հ անի շրջան։ Հայրր
Սեդրակ ՝
զաւակն էր նահապե լուս կան
ընտանէքէ մը:
Մայրը Շուշանէկ
Տէր
Մ ար տիր ո ս եան կու. գար Ոստանէ ընտա
նիքէ մը, որ սերունդներ ով կղերական _
ներ տուաք) էր իրենց շրջանին մէջ՛. Եր
կուքէն համար ալ երկրորդ ամուսնու. —
թի ւնն էր ■ Ա եդր ակ Ատոյեան իր առա —
ֆին ամ ո ւսն ո ւթ ե ն էն ունեըած էր երկու
զաւակ (ֆակոր եւ կլղարեր • իսկ Շ ու —
շա նէկ՝ Սիմա (շատ կանուխէն մահ աղած}
եւ Ագապի : Նոր ամուսնութենէն 1901“/'^»
կը ծնի Աաթենիկը։
19 0 6
— Սեպտեմբեր 2,7—ին կը ծնի վարղուշ։
19 0 8
— Բար դոյթէ մը ձերրազատուելով Ոս
տանիկ առաջին անգամ րլլալով կը խօ —
սի ' ^Ը 9 ու՜ց ա[լծր է զեղար ո ւեստա կան իր
առաջին կարոզութիւնները քանդակելով
զինուորներ ։ Հայրը կանցնի Ամերիկա'
խուսափելու հաամր թրքական բանակին
զին ո ւորագր ուելէ :
19 0 9
— Ոստանիկ կը սկսի գծագրել : Ա*ինչեւ
1910 կը յաճախէ իր զիլղի Ա . Վ արդան
Առաքելական Հար մարանը : Մ օրմէն
կը
սորվի դրարար :
19 10
— Դարնան կը սկսի իր ձեռքով պատ —
րասւոուած ներկերով արագիլի հաւկիթ
ներու վրայ նկարել ծաղէկներ , պտուղ —
ներ , կենդանիներ , թռշո ւնն ե ր ելայլն ï
- Սեպտեմբերին Ոստանիկ ընտանէքով
կը հաստատուի Հան, ուր կը սկսի յա —
ճաթել
Հիւսիսեան Հայ
Առաքելական
վարմարանը î
— Նոյեմբերէն
րնաանիքով կը լի ո —
թադր ուի Այգեստան : եշյ բաբե կաման այ
Մ ուրատ Մ ուրատեանի՝
Հարդուշի ասլա գայ ամուսինին: Կը յաճաթէ աեղ —
ւռյն Ամերիկեան միսիոնարական վար —
մարանը , մինչեւ տարագրութեան սկէդրը:
19 14
— Նոյեմբեր ՜Լին , Կիրակի օր մը թուր
մերը կը սկսին Հանի հայկական թաղե —
բուն վրայ իրենց յար ձակումը՝ ռմբակո
ծելովդ նաեւ Այդեստանը *
19 15
- Յունիս 15—էն Ատ ոյ եանն եր ո ւ թլեակը
կը րռնէ գաղթի ճամբան հարիւր հա զար ա ւորն եր ո ւ նման: Տասը օր անդադար
քալելէ ետք կը հասնին էջմէածէն , իդ —
դէրի վրայով , ուր
կր մնան 3 շաբաթ
ու ստոյգ մահէ մը կը փրկուին երբ Ոս
տանիկ կը գտնէ կառք մը Երեւան փո թադրուելու
համար:
Համաճարակը
կեանքեր կը հնձէր :
Երեւանի մէջ Ոստանիկ կը գործէ որ —
պէս ատաղձագործ ել կը մասնակցի տըպագրական աշթատանքներոլ՝ այլոց ՛հետ
{որոնցմէ Դոլրգէն Մ ահ արին) հրատա —
քակելով յեղափոխական թերթ մը : 8ե —
րեկներուն կը յաճաթէ Ա . Յարգիս Եկե
ղեցիի կից
թեմական վարմարա —
նը :
19 16
— Հոկտեմբեր 9-էն Ոստանիկի երէց
քոյրերը, Ագապի ել Աաթենիկ կ՝անցնին
Ամերիկա, իրենց հօրը մօտ:

— Օգոստոսին Ոստանիկ, Հարդոլշ ել
իրենց մայրը , Շուշանէկ , !լ որոշեն անցնիլ
թիֆլիս, այս վերջինի եգյրօրը թելադ —
րանքով թո ւ.ս ափ ելու համար մօտալուտ
Կալանական
քաղաքացիական պատե —
բազմէ մը : Սակայն ճամբուն ՛էրայ կանգ
կ առնեն Երեւանի մօտակայ Շահապ գիւ
ղը, որովհետեւ Շոլշանէկէ հիւանդոլ թիւնը արգելք կ՝ըլլար իրենց ճամբոր դութեան շարունակումին : Ոստանիկ ամէն օր Երեւան կ՝իջնէ աշխատելու հա մար, իսկ
Հարդուշ կը գործէ գիւղին
մէջ:
մօր

հիւանդութիւնը

կը ծանրանայ ապրուստի պակասի պատ
ճառաւ : Կը ստիպուին վերադառնալ Երե
ւան , ուր կը բնակին
եակի մը մէջ :

19 2 0
— 8 ունուար 27)—ին Ոստանիկ եւ վար

դս ւշ Պոլիս էն նաւ կ՚առնեն դէպի Ամե —
րի կա ՝ ճամբուն վրայ 15 օր մնալէ ետք
Փաթրտս եւ օր մրն աՀ Նափոլի ։
— Փետրուար 2,^—ին կր հասնին էլլիս
Այ լ ընտ, Նիւ- - Եորք՝ ուր կը մնան երեր
օր մինչեւ որ արտօնուի իրենց մուարը
Ամերիկա :
— Մ արտ [-ին կ՝ անցնին Ո ւոթրրթ ա ո ւն ՝
մնալու համար
մօտ յ

իրենց

րր ո ձը, Ագ տոլի ի

խարխլած սեն -

— Բ'եր եւս այս տասնամեակի կէս եր ան
կը սկսի իր կարդ մը գիման կաբներ ո ւն î
19 3 1
- 1929-֊/» Հոկտեմբեր 2^-ին սկսող տտն
տեսական ծանր տազխապի օրերուն կը
լբէ դա ս աւան դո ւթիւնը î
- թերեւս այս շրջաններուն կը սկսի
«Գիշեր , Ա ռեզծուած եւ Կարօտ» երկար
շարքէն :
— Տ ր Տաունթաուն Կէլլըրէն ,
Նէ՛ —
Եորք, կը կազմակերպէ «Ամէրէքըն Փր —
րէնթ Մ էյքըրգ» յաջորդական հէնդերորդ
ւո ար ե կան ցուցւսհանդէս»ը , որուն Կորքէ,
կը մասնակցէ երեք վէմատէպեր ո վ {լէ/Jօկրաֆէ) :
֊ Այ ս թուականին չուԸ$_ կը նկարէ
«.կապոյտ կերպար աթոռի մը մէջ»ը
քիւ սչիսթ ազդեցութիւններէն ղէպի վե -

— Ապրիլին Ոստանիկ !լ երթաք Փրովէ —
՛որն։, Էր հօրը
մօտ: Հոն կր յաճաթէ

րացականութիւն ւլացոզ :

Օլտ Պիքըն Սթ-րիթ- Սլուլը :

19 3 2
— Աայիս 10—ին վարդուշ եւ իր ամու
սինր^ Ա ուրատ 5 կը վերադառնան Հայաս
տան :
— թերեւս տյս թուականին չու֊րջ
կը
գծագրէ «Կ եր սլար Բորդո մէ Մէջ»,. :

19 2 1
- Յունուարէն մէնչեւ 3 ունէս կր յա —
ճ,„է,է Պր|ւսւկէւք ճունեըր Հայ Աքուլշ, :
— Ամրան կը վերադառնայ Ուոթըր —
թաուն ,
ուր կը գործէ
Հոլւո Ո՝ապրրէ
կօշէկէ գործարանէն մէջ, ուրկէ շուտով
կը վտարուէ՝ կօշէկ փ ոէ։ ա դր ելէք փայտէ
շրջանակԼւերուն վրայ գծագրելու ն պատ
ճառաւ :
— Տարեվերջէն կրկէն կարճ մամտնա
կէ
համար կ 1անցնէ Փրովէտընս , ուր
կը յաճաթէ Թէքնիքըլ Հւսյ Ս քուլը :
19 2 2
- Զմբան կ'անցնէ Պոսթրն , ուր կը հ ե-

Կսրքի տյս

19 3 3
շրջանին կը

ծանօթանայ

քանդակագործ Բզամու Նոկուf/Հ ֊— Դեկտեմբեր 29—ին մաս կը կազմէ
Փապլէք Ուըրքս օֆ Ար թ Փրօճէքթէ
(PWAP) :
Շաբաթակ ան
կր
ստանա յ
37 յ38 տոլար :
— Կր հանդիպի քանդակագործ թուրէն
I,աղետնի :
19 3 4
— Փետրուար 2 — 1օ տեղի կ՚ունենայ
որքիի առաջին անհատական ցուցահանդէլլը Մ է Արե Կէլլըրէներո. մէջ, 3)էլտ "՛էլֆէտ ,
ուր կը ներ կայաg ո ւէն 1926

— Դարնան նոյն հաստատութեան մէ$
Ոստանէկ կը դաոհայ օգնական ու սու —

֊ 1930 տարիներու ր^1թ f*1gքի*էւ ն կար ո ւ ած
37 դոբծեր :

յԷէ

- Փետրուար 28 - Մաթա 28— Նէւ Եորքէ Րաքֆէլլըր կեդրոնէ մէջ տեղի ունեցող ցուցադրութեան Կորքէ կը ներկայաՅըթէ «կազմակերպում թէլ Լ»ը {է, ւզանըկար), «Կարօտէ գէշեր»ը {մելանէ գծա նկար) ել «Հտմրոյր»ը {վէմատէոլ) :
Ապրէլէն կը գրկուէ PWAP-/» օմ֊ան-

■

19 2 3
— Շրջան մը կը գործէ Մւսճէսւոիք
Թիէր-ըր^ե մէջ, ներկայացումներու դա
դարներուն դրատաէւտակէ մը վրայ ամե—
րէկացէ *ետխագահներ ու գէմբեր դծսւէըր—
րելով :
19 2 4
- /*/» կեղծանունը առաջէն ունդս, մ րլ —

դակութենէն: Յունէսէն նոյն ձեռնարկը
կը գադրէ զոյ ութիւն ունենալէ յ
— Կորքի անդամ կը /լառնայ Ար ո ւես —

լալով կը ստորագրէ «Փարք Սթրիբ֊»
նկարէն ւէրայ, էր առս,ջէն ձեւուէ {Արչէլ
Կորքէ):
- Տարուան վերջեր ուն կ'անցնէ Նէւ -

տադէտներու
Ււնիոն}:

Սորք, ուր կայք կը հաստատէ ՍթԱիվըն
Սթրիր/ր անկէւնը (47 ա) , Ուաչէնկթըն
Սրուէյրէ ւէրայ:

րատ վերջնապէս
րէկա :

19 2 5
- Յունուար Q-Էն Կորքէ կը սկսէ, ամ սուան մը համար յաճաթել Նէշրնըլ կքէ*ոըմի օֆ Տի զայնը :
֊ Հոկտեմբերին
աշակերտի
կրէնտ
Սէնթրըլ Սքուլ օֆ Արթէն , ուր չու.ոռէ
1լը դառնայ դասաւանդող ։
19 2 6
- Կը սկսէ ՀՀնկարէչն ու էր մայրը»
շարքէն :
- նոյեմբերէն էր բան ա ս տ ե ղծո ւթի լնը
«ThirSt»
{«Ծարաւ») լոյս
կը տեսնէ
նոյն հաստատութեան պարբերաթերթէն
մէջ-,
- Տարուան ընթացքէն կը նկարէ ՀՀ Հէն
Արձանը (**) ;

19 2 9
”
կը նկարէ մեծածաւալ բիւ —
պիստ Հ<Անշարմ Բնութիւն» մը :
- 1927-^էն սկսեալ կը ծանօթանայ ամե
րիկահայ բանգակագործ (իաուլ Հէկի ,
Ս՚Ղ Շէյրէէ , ճոն Կրէհըմէ , Տէյվէտ ՊրրՏը

fi ունէն կէ

(Արթիսաց -

_ Դեկտեմբեր 2,^-էն Հարդուշ եւ Մու
կը վերադառնան Ամե-

— Այլ, թուականէն չու րջ կ'աւ արտէ
«Դէշեր, առեղծուած եւ կարօտ» իւ գա —
նկարը :
- թերեւս տարուան ընթացքէն կը ըսկըււէ «կերպար թորդոմէ մէջ» էլղանը —
կարներուն :
19 3 5
- Փ ետր ո ,.ար 12 - Մ արտ 22 — Կորքէ, կը
մասնակցէ ամերէկեան արուե ստէ Ուէթնէ թանգարանէ g ո ւց ա դր ոթ եան , Նէւ
Եորք :
Այ" շրջանէն կը սկսէ նամակադրու —
թէւն մրէր հօրեզբօրոր գէէն , Աաօ Ատոյեանէ հետ {Հայաստանէ Կոմկուսէ ան դամ) : Այս նամակները
{ընդամէնը 15)
կԸ թուէն կորսուած ըլշւսլ ըստ էր քըր՚՚ջը, Հարգո, շէ որդէն Կարլէն Մ ո ւրաաեանի յ
- Կ՚ամուսնանայ Մառնէ ճորճէ հետ,
որմէ շուտով կը բամնուէ' փոէսադարձ
անհասկացողութեան պատճառով :
- Ա"ւը1՚լ 5-24- Արուեստէ Ակումբէն մէջ,
Շէքակօ, տեղէ կ'ունենայ «Սէտնէ ճէնէ-

19 2 8
- Եորքէ կը նկարէ քէլպէստ «Անշարմ
րնու.թէւն»ներոլ չարք մը ել կը սկսէ նոր
էնքն անկարներու Սեղան եան եւ Մաթէսեան ոճով յ

Լէ-ուքէ,
Ուէլեըմ
Սթէըրթ Տէյվէսէ :

Միութեան

ել

19 3 0
- Սորքէ նոր արուեստանոց մը կը վարձէ
Եունէըն Սքուէյրէ ւէրայ, թէլ 36, Կրէ -

19 19
նու Ւճ *Լէլէճ :
— Մ արտ 29—թե Շուշանիկ կը մահանայ
- Կը նկարէ «Հերացականացում երան Ոստանիկի թեւերուն մէջ :
զա սլնա կով»ը :

տական ցուցահանդէսը' լ,ր յ,
ծանկարները ընդդրկո . Ա
‘Ծ ֊
Կորքէ ցուցասրահէն մէջ ւ
“'^Ր՚՚վ
վերացական արուեստէ մասէն [
- Հարդուշ, Մուրատ ել կ, ռ
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1 9 3 (i
- Մարտ 16 - ԱոլրէլԼ.- 1,,,^ կը
նակցէ
«Դծանկարներ ,
Արձանէկնլ
Ջրանկարներ» հաւաքական ցուցակ, _
ղէոէն, Կէլտ Արթ Կէլըրէէ մէջ,
- Յունէսէն Նէւ - Եորքէ Պօյըր կկլլը_
րէէ ցո, ցահանդէսը
ՀՀԱրդէ ,„ մէ ր է կլՀււ
նկարներ» անունէն տակ կ՝ընդգրկէ նսւևլ
Կորքէն:
֊ Զգացական կարճատեւ յարսզմր,,, _
թէւն մ՝ը կ՚ունենայ նկ.„րչոլհէ Jf,
Ուէսթի հետ :
֊ Սեպտեմբերէն Նէւ - Եորքէ Արու1,ս.
ւոէ Մարմէնը հա, անութէւն կու տայ

տեւէ Նիու Սքուլ Օֆ Տիզայե//ե : Ապ բուստէ ապահովութեան համար կր նո
րոգէ նկարներ ու ճաշարանէ մր մէջ պը—
նակ կը /ուայ :

1927 - 1928
- Կը նկարէ «Սթէյթըն Այւընտ»ը :

19 18

- Դեկտեմբերին

— Մ այիսին երկու որբերը վանեցի բա
րեկամներու օդնութեամբ թշուառ վիճար
կի մէջ կը հասնին թիֆլիս :
— Օղոստոսթ 1լ անցնին Պարթու մ, ուր
երեր շաբաթ մնալէ ետք՝ Սեպտեմբերին
կը հասնին Պոլիս î

‘՛է տրդէ, նկարներու հաւաքածոն» ցու —
ցահանդէսը, „,ր Կորքէէն կը ցուցադրուէ
1932-/< «Համադրում»ը, Լէմ֊էէ,
Կլվաէ,
Մաթէսէ, փլէէ՝ Աոնարէանէ, Տէ Ր-էրէԸ-՚՚յէ', Տալփէ, ել էէուսոյէ, գործերուն
կո,Լ-ը/՚ն ■■
֊ Օուլէսէն կը դէմէ Ւմըրճրնսէ Րէլէֆ
Պէւռոյէն եւ կը ստանայ շաբաթական 24
տոլարէ նպ աստ ;
— Օգոստոսէն կը հէմնոլէ, Ուըրքս ՓրԸ՚՚կրկո էաւեէնէսթրկյչըն - Տէէտըրըլ Արթ
Փրօճէքթը {WPA-FAP)-. Կորքէ, մաս կը
կազմէ այս ծրագրէ որ մնան կարչու թեան րամնէն ամէսը 103,40 տոլար ըստանալով : Կը սկսէ էր առաջէն որմնա նկարներուն , այս ա չէսատանքներ ո լ ծէրէն
ներս յ
- Սեպտեմբեր _ Հոկտեմբերէ ընթաց քէն Ֆէլատելֆէոյ
հյօյըր
կէլլյւրէնե րուն մէջ տեղէ կ՝ունենայ Կորքէէ անհա

քէէ որ,Ո,անկս,բներս, ծրագրէ էրազոո),ման :
Ա ե.զտեմբեր 14 - Հոկտեմբեր 12Մէկ աւարտած որմանկար մը այլ նա _
խափորձերու
կողքէն կը ց„լց„,դր„,է
«Օդա զնաgութէւն ,
ֆորմերու զարդ,,, ցում օդրււեական սահմանումներու տակ))
խորադէրով Նէւ - Եորքէ Արղէ Արուես
տէ թանգարանէն մէջ՝ «նոր հորիզոններ
ամերէկեան
արուեստէն, մէջ» անունէն
տտկ :
— Նոյեմբերին Մ ուր ատ եւսններր կը փո
խադրուին
Հքիքակօ : Կորքի մինչեւ թ
մահը կը նամակըի անոնը հետ։
֊ Նոյեմբեր 1() — Դեկտեմբեր 10- fiմերիկեան Արուեստի Ուիթնի թանդսդա*ե1էլ ՜՜ Սորք, կը ներկայացնէ Հ(Ամերի կեան Արդի Արուեստի երրորդ եր կամեայ ըուըադրութիւն»ը} որուն Կորրէ
կր մասնակըի «կազմակերպում»™} :
֊ Այ ս
թու ա կանին չու
կ^ աւարտէ
«Կերպար Բորդոմի Մէջ» թեմային [ււզանկար ներ :
— Տարա ան րնթա ը քին կր նկարէ «Ս,րե ւ ամու տին Կո֊իւ* Կ որ եկի Չտււաուած^ւ
հետ»^ ինչպէս եւ «խորհրդաւոր IJ*ար ար» ։
19 3 7
- Սէր աքի ւզի
թանգար անր } նիլ ՜
Եորք , կր ն եր կայաըն է «Արուեստը այււ
աեղ» ըուըադրութիւնր, որան Կօրրի կը
մասնակըի î
հունիս 12 — Հոկտ եմրեր 21 — Տա1Ը~
սի
Դեզարա եստիը թանգարանին մէ[
տ եղէ կ ու նենա f «Մեծ համամերիկես^'
ը ո լը ադր ութիւն — Ամերիկաներու տր
ուեստը ն ախաքոլոմպակտն եւ մամա
նակակիը» զու ը ահ անդէսր ուր Կորրիէ^1
կր ըուըադրուի «Կազմակերպում Ջ»/7,
- Նոյեմբեր 10 — Գե կտեմրեր 12,֊"
մեր ի կ եան Արուեստի Ուիթնի թունդա
բանի, Նխ ֊ Եորք, «Ամերիկետն մտմտնակակիը արուեստի տարեկան ցուցտդ
րութիւն»ին Կորքիի «նկար»ր ասոր ^լս
կազմող , կր
զնուի նոյն թանգարանի
կողմէդ որ նման
դան է նկարիչ ին

տիպի աւլածին պար
ասպարէզին րնթաց

րին :
— Տարուան ընթաըքին կր նկարէ
ր աւրոյն նկար»ը։
— Այս թուականին

/

շուրջ կը

«Ւեքնանկս։ր»ը :
"
1 9 3 8
- Յունուտր 1-27— «ԱմԼրէկե՛^ “Լ
մանակակէց նկար էութեան զւււցւււհԱ /
ս»էն ,
ճարտտրտպետութեսձ'
քէ

ք"'՜

պատկերասրահէն, J՝էջ, Ւ/վ՚^՚՚՚յՅ.՝
nll1
նա - Զէմփէյն, Կորքէէն կը նեըկւււյ՛"^
«Անշարմ
բնութէ.ն»ը:
Մ էնըււօթՀ
Մէնէափոյփս ,
համա/ստրւււնէ
ր ասր ահ ր փոխադրուելո վ՝ նոյն ձեռ՚աք
կը կը կօչռւէ «Երր՚լրգ տարեկան g
ցադր ութէ՛ն Արդէ
եր 'լեալ^յէջ» :
տէն Մէնըսօթսւյէ Հտմալսարտ է
- Տունուար.- Կորքի կԸ
V”Հ
քի 1939 - 40-/» Տօնավաճոտի
եւ 0 գազնաը ութ եան Հյ էնքերու^ J
ըուած որմնանկարներ ու նաի11
րուն ։ Աետոյ Ծովս,յէն ՇէնյՀ էք
քօագէծր կը մերմուէ:
_ Մայէս - Յուլէս -

‘^Հ^Հ^սւյ

տը Ժէօ-տը-Փոմ// մէջ տեղի է
«Երեք Դար Արուեստ
Լ
Fonds Միաց^ս
A.R.A.M

« ՅԱՈ-ԱՋ ֊ ՄԻՏ՛Ի ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ »

1|եպտեմրեր 13 - էջ 5

Կ Ե Ն Ս Ա Գ Ր (I Ի Թ Ի Ի ï»
^1“

,լ Մէջ» ցուցահանդէսը։ Կորրի

1\,ոյեմբեր1'ն WPA-էն

իր

ստացած

I ԼԴքնէ ամսական 91 տոլարի :
Ե՚՚ր֊րէ Պօյըր Կէլըըինեըռն մէջ
կու տայ անհատական ցուցահանմը՛

ւ,

Ընթա9Հէ'ն և՛ նկարէ «Եար֊
,.ւՀ եւ թերեւս այս թուականին կր
^արաէզ Սսչ/՚Ւ Մէջ» չարքին :
19 3 9
(Հոձւո*-***ր 16 •—
/X WPA - FAPր,
համար Նիւ-Եորքի Համաչ —
ս,ար'"եԼո
Տօնավաճառի
Օդադնացու 1 S(W' որմնանկարները , որոնք կը
, ((Օղթ' Նո՚աճումը Մարդուն Կողմէ»
Լպ1>րԸ> Ւացումէւ ‘"Կէ կ՝ ունենալ
նան ու կԴրկարի մինչեւ 1940-/' "'֊
է,աչ- Այս որմնանկարները այմմ ան ՛տանելի են :
Մայի" 5 -2,1- Նի՛ նորքի Լէլընթայն
յըթթ մէջ՛ առաջին, անդամ ըլլալով

1յեր1'կ'-յ1' W ՚Ա' ցուցադրուի Փիրա ՛ի ((Կուէռնիքա»ն : Կ՚՚րքի կը մասնակ-

J ցուցադրութեան առթիւ տեղի ունև —
յպ քննարկու մին :
.Մայիլ, 20 •- նորքի կր դառնայ ամե^կահպաաակ :
.հունիս 9 — Կրկին կը մտնէ lFPA-FAP-ի
ներս :
կղոստսս — Իր թոշակը կը կրէ երկ րլղ նուազում մը ո։ կ՝իթւէ 87-60

(*Ժ։
. Տարեվերջին կր դիմէ ճոն, Ա այմրն
\ուկընհայւմ կրթ աթ ո չա կ ին ու կր մեր —

/ու ։
19 4 0
-յունուար 10 — Փետրուար 18’“ Ա{երիկեան ՛Արուեստի Ո լիթ՜նի թանդա —
քանին մէջ, Նիւ Եոբք՝ տեղի 1լ ունենայ
^մերիյկեան ժամանակակից Արուեստի
^արեկան Ցուցահանդէսբ» ՝ որուն ^որ^ի
1|ր մտսնտկցի «Դլու խով Համադրում»
ղորեուԼ :
- Սեպտեմբեր՛- Նորքի կր ջանայ Նը[fim Սէնթրըլ Աքոււէ Տէջ հաստատել
պատերազմական ծպտումի ղաս րնթացք
Ն'՝
- Հոկտեմբեր՛- Նր դիմէ ղինուորա —
ղըրուեւոԼ) սակայն կը մերմ՜ուի՝ սլա —
Ջնջուած տարիրի սահ մանր անց նելուն
պատճառաւ :
- նոյեմբեր 27 , 1940 - Յո ւն ո ւար 8 ,
[1M1- Կրկին Ուիթնիի տարեկան ցու —
հանդէսին կը մասնակցի «Ե*֊դանը —
- Սնյեոզ տւսսնամեակի րհթ աg քին 1լ ա>֊արտէ կարգ մը դիմանկարներ ՝ որոնց[ը քոյրերուն Վրսրդուշի եւ Աղ տպիի
կանկարները :
19 4 1
՜
— Եորքի Արդի Արուե ստի թանչ՚քանը կը ղթէ «Եարկի։ լէ»ն ել «Ւրե —
րչ։
՜Կւվ՚լ 19 - 27- նիւ-Եորքի Մէթքթլիթըն Ր-ան դարանին, մէջ տեղի 1լ ոl—
^այ «Ամերիկայի Մէջ Ժաման ա կա կիg
^\աչչութեան
Յատուկ
Ցուցադրու —
քէնր, ուր ներկայ է Կորքիի «Եար 1քլ/(»ն :
Տունիս . Գեկւոեմբեր — « Հիւսիս —
^[•իկեան Արդի ’,։կ
արչութեան Յուցա1:էս^ին յ Որ 1լ անցնի Հարաւ — Ամեերկիբնևրէն , կորրիէն կը ցուցա
կ՛՛՛է «Եարկիլլէյձ .

վույիս շ._ Կը
Jii

հրայ.ար1։ WPA-FAP-

^"Ոի t 1‘կնըս Ա-ըկրէօտրրի , Ի զա —

ե' ա""!յ ըեկերակցռւ յ /* 'յուլիս Yl-ին կը հ ասնի Ա ան —
’Bf
} ուր կորքիի
րար եկ ամու —
էն\ճ1'ն
հետապնդէ Կոր^ՀւմրՈԼա^ ՅուՅահսէնղէսէ1 մը իրա -

չ էեէէԱԱւոս 9 — 24 e— Աոյն ցուցահան^/՜ ո
ևՈէ-նենայ Ա ան — Ֆրանսիս3***-եււսւի թանգարանին մէջ՝
լ ^Ա,ր^՝^Ո1՝^1

30

ուր

նկարներ :

Հ /^ւ

^էյնըլ էր հաւաքածոյին
l„tl ,
"՛Լ խորհրդաւոր Մարտ»ը կր
W թ՚սնղարանին :

PlUir*՞"**’՜ ^"է՚ՀէՒ որմնանկարները
\հ՚ս՝1ս,ա1'ւ71չն^ «Ո՚իվիԷրա» կոչուող դի1է, 4,, յ{" համաՐ > Յէօրթլի , նի' ճրր՝ Ut
էքենց տեղերը :
15-էն Կորքի կ՝ամուս ^յ/՚մԳՏ) ^'^“‘"rrt հետ, Լիր տտա :
^ւ,^' ^ւ՚ջերուե։ ղէպէ ՛Կիւ
3 ^տմրուն լիրայ կնանցնին Շի-

քակսյէն՝ այցելելու համար Ա* ուրատ —
եաններուն :
— Նոյեմբեր 12 — Դեկտեմբեր 30*— tt—
մերիկեան Արուեստի Ա լիթ^ւիի Թանդա —
բանին մէի} Նի*- — Եորք }
ա ռա ս ո ւն կն
(տարեկանի
"Lulr Արուեստագէտներու
Նկարների g ո ւց ահ անգէսին Կորըի կը մաս.

Uutli3l' «Նկսւր^ով :
— Նը ծանօթ՜անայ Աաթթայի , որ Նի*-~
Եորր հասած էր 1939—/' վերջերուն ։
— թերեւս այս
տարուան ընթացքին
կ1 աւարտէ կարդ մը տարբերակներ Հ^արաէզ Աոչիի Մէջ» չարքէն ։
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— Յունուար 5—26— /?• ■ Հ- Մ էյսի
վաճառատան մէջ, նի, Եորք, տեղի ու —
նեցող ցուցադրութեան Կորքի կը մաս նակցէ Կաթլըպի , Կրէհրմի , թոթքոյի ,
•հօլթիի ել Մատըրուէլի կողքին :
— Ա ո ւնո ւ ար 25 — Փետրուար 28 - Սէնթ
Ն՛ ւիսի քաղաքի Արուեստի Թանգարանի
«Ամերիկեան Ար ո ւեստ^ ցուցադրութեան
Նորքի կը ներկայացնէ ՀԵ ար կիւլէՀն :
— Փետրուար 28 — // արա 31 •“ Ելին Ն՝ըր ադարանի Տ է.քկիսրն Արուեստի ս ենեսւկներուն մէջ՝ Ո*-էոլէյըն
Համալսարան՝

l,tnülP տուն ՝ •Ւրնէքթիքըթ, սւեղի էլ ու
նենայ ցուցահանդէս մը «Փ ւ ղան կարն եր ՝
Ջբուն կւսըներ եւ Տ սլածոներ ՝ Եէլ Համարսարանի Պատկերասրահին
կողմէ ւիոիս
տրուած Ա ոսիէթէ Անոնիմի Հ աւաքածո յէ'1՛—Արդի Արուեստի թանղ արան , 1920» ։
Կորքջ, կը ցու ցադրէ «Ֆ՚՚րմեր^ը :
— Յունիսին , ՏորոPt Միլլըւ՚ի պահ անջջ,ն վրայ , նիւ Եորքի Արդի Արուեստի
թան դար անին համար, Կորքի կր ի/մբադըրէ էր դրութիւնը
«Պ՛որտէդ
Մէջ» չարբին կապակցութեամբ։
— Ա ունիս 30 - Օգոստոս 9 •— Նի*Արդի Արուեստի թանգար անը կը
մւս կերպէ ցուցահանդէս մր Հհոր

Աո չի/։
Եորքի
կազ —
Նա —

պերան եր Ամերիկայէ Ար ո ւե ս ա ա դէ ան ե —
րու կողմէ֊» : Կորքի կը ցուցադրէ «Մրե
՛ին Տ ակ Տ ուլյ>ը
դործուած ւթԱօսքի
կողմէ:
— Ամրան սկիզբը y
^^,ո՝
Նորքի երեք չարաթ էլ անցընէ իր րա —
րեկ ամներէն Աօլ & է J[*իի ագարակին մէջ՝
Նի*- Միլֆորտ » 'Ը,ը*յէքթ1,քըթ : Օն Ո Լթե ան
հետ այս չւիումր ճակատագրական կ}ըլ —
լայ tr արուեստի մա լթքումթւ դծոկ :
— Աուլիս - 1 •— Նի*--Եորքի Արդի Ար
ուեստի թանդար անը կը դե է ձՊ արտէդ
Աոչիի Մ էջ^ի տարբերուկն երէն մին։
— Դեկտեմբեր 9յ 1942 — Աունուար 24 յ
1943*— Նի*— Եորքի Արդի Արուեստի թան
գարանը կը ներկայացնէ ^սանէրորդ
դարու Ամերիկեան Դիմանկարների դու —
ցահ անգէսը։ Նորքի կը մասնակցի « Իմ
քոյրս, Ագդօիով (Ագապի)։
— Այ** չր ջանին կը կատարէ իր աւար
տական հասուն չ[*ջա
առաջյն դործե —
րը, որոնցմէ ՀՀք ովահէն Հիր եւ «Ծ* ուէահէն 2իը։
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__ Փետրուարին , երեկոյ մը, Նորքի իր
արուեստանոցին մէջ ընթրիք մը կու տայ
ի պատիւ Ֆէրնան Լէմէի :
— Ապրիլ 15 — Նը ծնի Աաըոն , իր աո֊աջին ադջիկ զաւակը ։
— Աունիս 17 — Աուլիս 25*— Նի*--Եորքի
Արդի Արուեստի թանգարանի «Երիտա —
սարդ Ամերի կւս gին եր է Նկարներ եւ ^անդակ^ւերիուն Նորքի կը ցուցադրէ ՀՀ.Պ*սրաէզ Աո չիի Մէ^իր։
_ Յուլիս — Եր արձակուրդի
կ1 անցընէ ^իոջյը քչկնրսի ծնողքին տան
մէՀ.) 'Օրուքիտ թամ — Ֆարմ՝ Հէմիլթրն,
*Լիրճինիա , որուն բնութիւնը իրեն կը
յիչ^ղ^է հայրենի բնութիւնը։ Եր կապը
բնութեան հետ աւելի կՀամրապնդուի ։
— Նոյեմբեր 23 յ 1943 — Յունուար 4,
1944 - Ամերիկե ան Արուեստի
Աւիթնի
թանգարանի ^ժամանակակից Ամերիկեան
Արուեստի Տարեկան Ց ո ւց ահ անդէս^—ին
Նորքի կը ցուցադրէ Շ էնրնտոայի թնա —
պատկերի գծանկարը ։
— Այս տարուան չուրջ կր նկարէ «Ջրրվէմ^ը եւ գուցէ' ՀԼեարդը Աքլորին Նատարն է»ե ։
19 4 4
_ Փ ետր ուար — Դեկտեմբեր •— Տեղի
կ՚ունենայ Ամերիկայի կարգ մը քաղաք
ները չրջոդ ցուցահանդէս մր ^Լերա —
ցական եւ Դերիրապաչտ Արուեստ ր ԱմերէԿ.այէ մէջ^ր.՛ ուր Կորք/, կը ցուցադրէ
^Լեարդը Աքլորին Նատարն ԷՀն : Նր մաս
նակցին նաեւ
Տը թունինկ ,
Նաթլիպ ,
Փոլչոք , Մ աաըրուէլ եւ Րոթքօ :
— Դարնան կը վերադառնայ *Ե ր ո ւքիա
Եան — Ֆ*որմ, ուր կր մնայ 9 ամիս։

— Մայիս 24 — Հոկտեմբեր 15 •— Նի*-—
Ե ո[*քԵ Արդի Արուեստի թանգաբանը կը
ներկայացնէ «.Արուեստը 3առաջիւաղացքի
ձ*էջ,
Արդի Արուեստի թանգարանին
15֊րդ Յոբելեանի Յուցուհանդէս^ը , ոբուն Նորքի կը մասնակցի «Պատէդ Աոչիի
Մէջ»ով :
— Ձ՛մրան կը ծանօթանայ ԱՀնարէ Պրըթոնի յ
— Տարուան ընթացքին կը նկարէ կարդ
*fը կարեւոր գործեր եւ գլուիլ — գործող
ներ , ինչպէս'
«Նոր Զէնքի մը Աէրր^ ,
«Մաղկալից Ջրաղացի Ջուրը», «Ենչսլէս
Մօր ս Աոեդնադործ Դոդնոցը կր բացուի
կ եանքիս մ էջ» , « Ա^ւոնք Պ ի *ո ի Գր աւ են
«ն կար» , եւայյն :
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- 9 ՚„՚ղ,; կ 1 անցընէ Եօքսպըրիի *^էջ^
Փընէքթէ^ըթ
- ճէլւէէն ԷԷ՚Լէ կը դառնայ Նորքիի
ն կար ա վաճ առը :
— Մ արտ 6 — 31 — ճի*լիէն Լէվիի ցո*-“

g ասր ահ ին մէջ տեգի /լ ունենա լ
անհ ատական gուցահանդէսը , որուն ցու
ցակագիր ը կր կրէ Պր րթ ոնի դրու թիւնր
Նորքիի մասին։
— Նը վերահրատակուՒ Պրըթոնի «Դե —
ր իր ա սլաչտ ո ւթի ւն եւ Նկարչութիւն» հա
տորը, ուր հեղինակը ղլուիյ մր կր յաւոկացնէ Կորքիի:
— Մայիս 14 - Յուլիս 7-— 67 Կէլրրին,
Նիւ Եորք, կը կազմակերպէ «'Իննադատներ ու Համար Հարց մր»ն :
Կորքի կը
մասնակցի Հօֆմընի, Փիքասոյի, Միրոյի ։ Ար՛իի , Փո չլոքի , Լի 'Ւրէդնըրի , Իոթրոյի եւ Կաթլիպի կողքին :
— Մայիս 17 — Յունիս 17— Պատուոյ
Լէդէոնի fi ալիֆորնիսւ Պալատը՝ Ա ան —
Ֆրանսիսքօ ՝ կու աայ
«ժ ամուն ա կւս hbu
Ամերիկեան Ն կ***ր չո *-թի *ն» ցուցահան —
դէսր* Նորքի կը ցուցադրէ «Համւսդը —
րում»ը :
_ 0 դոստ ոս Տ՜ին կր ծնի իր եր կր որդ
աղջթկ զա ւա կր' Եալտան ՝ որ ետքը չու.—
աո վ կը կոչ ուի' ՆԱ*թաչա :
- Աեպտեմբեր — Նոյեմբեր՛- Նր փո —
իւ ադր ո Լի Եէրմըն, 'Ր՝րնէքթիքըթ , առանց
վերջնականօրէն լքելու Եունեըհ Սրուirb
իր արուեստանոցը :
— Նոյեմբեր 27 ? 1945 “ Յունուար 10 ?
1946*- Նի*-—Եորքի Ամերիկեան Արուեստի
Ո լիթնի թանգարանի «Ամերիկեան ժա —
մանակակից Արուեստի Տարեկան 3 ու —
g ւս դրութիւն»ին Նորքի կը մասնակցի
«Հրապուրողի մը Օրագիրը» պաստառով :
- Տ արուան ընթացքին կը նկարէ «Ան
հասանելին» ՝ «Ողջադու րում»ը ՝ «Հրա —
պուրոդփ մը 0րադիրը» ՝ «Բնապատկերի
Ս եզան»ը ։
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- 3 ունուար 2^—ին կրակ կ՚առնէ Նոր
քիի Շէրմըեի արուեստանոցը՝ ուր !լ այ
րին իր դործ եր էն 27 նկարներ ՝ ինչպէս
եւ դիրքեր ու գծանկարն եր :
- Փետրուար — Նորքի !լ ենթարկուի ըսւուսմոքսւսյին քաղց կեղ ի
վիրահատու —
թեան մը ՝ որ հոգեկան սուր տադնասլ —
ներ կը սաեդծէ իր մէ^ անոր ազդեց ութենէն ծնող սեռային մաման ա կաւ որ ան
կարողութեան պատճառով :
— Փետրուար 5 - Մ***րտ 13*“ «Ժամա
նակակից Ամերիկեան Արձաններու ՝ Ջրր անկարներու եւ Դծանկարներու Տարե
կան Յուցահանդէս»ին ՝ Ամերիկեան Ար ո ւեստի Ո ւիթնի թանղարան[,ն մէջ Նխ Եորք ՝ Նորքի կր ցուցադրէ «Մարմնա —
կազմական Տաիւտակ»ը։
Փ ետր ո ւար 16 — Մ արտ 9 Աէնթ
Լո լիսի քաղաքի Արուեստի թանգարանը
կը ներկայացնէ «Ամերիկեան Նկար չու —
թիւն — Sd—րղ Տ արեկան 3 ո ւց ահ անդէս»ր ՝
ուր Նորքիէն կը gուցադրուի «Րֆլ 242»£ :
— Փ ետրուարի վեր ջեր ո ւն ՝
ՆՒ Լէն ա
Ֆաունտէյչընէն կը ստանայ տարեկան
1500 տոլարի կրթաթո չակ մը՝ Ո ւոլֆկընկ
Շ ուա պախըրի միջնորդո ւթեամր :
- Ապրէլ 9 - Մ այիս 4 — ճիւԱ-էն Լէվվ՚է
ցուցասրահին մէջ տեղի կ՚ունենայ <^Նորքիէն Նկարներ» ցուցահանդէսը յ
- Ամրան՝ Նորքի կը վերադառնալ Բրրուքիտ Եան — Ֆար մ : Այս շրջանին յի
րագործէ մօտ 300 գծանկարներ ։
- Աեպտեմբեր 10 — Դեկտեմբեր 8 e—
Նի*-—Եորքի Արդի Արուեստի թանգարանը
կը ներկայացնէ «Տասնըչորս Ամերիկա —
ցիներ» ցուցահանդէսը՝ որուն Նորքի կը
մասնակցի 11 գործով։
- Նոյեմբերի վերջերուն կր վերադառ
նալ Նի*֊ — Ե որք ։
— Դեկտեմբեր 10 ? 1946 — 3 ունուար 16 ,
1947 e— «Ժամանակակից Ամերիկե ան Նր-

կարչութեան Տարեկան 8 ո ւց ադրութիւն»—
լ,ն Նորքի կը ներկայացնէ «Մերկ»ը։
~ Զոյդ մը պատկերազարդում կ^ըեէ
Պրըթոնի «Երիտասարդ Ն եռաս ենին եր Նա
պաստակներու Գէմ Պ ատսպարուած» բա
նաս տ եղծական հատորին համար ։
՜” Ա*ՒՐոյՒ t պատիւ, խնջոյք մը կը կազ
մակերպէ իր տան մէջ՛
— Նը վերահաստատուի ^էրմրն։
- Տարուան ընթացքին կը նկարէ «Նուր՜բ
յՍադ»ը՝ «Մերկ»ր ՝ «Ածխացած Աէրելէ ֊
ներ»ու երկու տարրերա 1լները եւ կը րււկըսԵ հ՚Տ արեցոյցներր» պաստառին (այ —
րուած' 1961—ին) :
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— Փետրուար 18 - Մ արտ 8 — 5 եղէ
!լ ո։.նենայ Կ ո րքվ՚է անհատական զուզա —
հանդէսը ճէ՚֊լէէն Լէվէէ ցուցասրահ ին
մէք.' Նի*- Եորք՝ «Արշիլ Նորքի՝ Դունաւոր Դծան կարն եր» անունին տակ ։
— Մ արտ H — Ապրիլ 17 •- Ամերիկեան
Արուեստի Ո ւիթնի ա թնդարանի ՝ Նի*- —
Եորք՝ «ժամանակակից Ամերիկեան Բան
դա կագործութեան ՝ Ջրանկարներու
եւ
Դծան կարն եր ո ւ Տարեկան 8 ուց ահ անդէ ս»—
է^ւ Կ H^^b
ծանկար»ով :

մասնակցի «Դունւսւոր Դր-

— Ապրիլ 15 — Յունիս 1 •— Նիէ- Եորքի
Արդ[* Արուեստի թանգարանի «Արդի Ար
ուեստի թանգարանի Հաւաքածոյէն Դր —
ծան կաներ»ո լ ցուցահանդէսին Նորքիէն
կր ցուցադրուի «Երեր»ը :
- Յուլի ս- Օղ ոսսւոս ՚— Փաrtit Աաէրթ
ցուցասրահին մէջ տեղի կ1 ունենայ «Ն*երիրաււլաչտութիւ նը 1947՜^^ *
Դերիրսւ —
պաչտութեան Միջազգային Ցուցահան —
գԷ ս ՝
ներ կայաց ոււսծ
Անարէ
Պրըթոնի
կողմէ» ցուցադրութիւնը ՝ ուր կը ներկա
յացուին նաեւ Նորքիէն գործեր ։
— Նոյեմբեր 6յ 1947 — Յունուար H ?
1948Պատուոյ Լէդէոնի Բալիֆորնիա
Պալատը՝ Ա ան — Ֆրանսիսքօ ՝ կը ներկա
յացնէ «Նկարներու Երկրորդ Տարեկան
8ուցահանդէս»ը ՝ ուր Նորքիէն կը ցու —
ցաղրոլի «Մերկ»ր :
— Դեկտեմբեր 6յ 1947 - Յունուար 25,
1948 e— Ամերիկեան
Արուեստի Ոլիթնի
ւսթ^ւդսւրանի (Նի> - Եորք) «Ամերիկեան
Նկար չու թեան Տարեկան Ցուցահանդէս»—
ին Նորքի կը մասնակցի «Տ ար եց ոյցն եր»—
ով ։
- Տարուան ընթացքին կր նկարէ «Նր—՝
չան տուք»ի եւ «Արօրը եւ Երդը^ի տար
բերակները՝
«Փետուրի
Տեսարան»ը,
«Հոգեվարք»ը ՝ «ձարտասաններ»ը ՝ «Ծի —
ր անն եբու Եուրմունք»ը՝ «Աահման»ը եւ
«աՓփուկ Դիչեր»բ ու կը սկսի «Մ ութ
Նանաչ Նկար»ին ։
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- Յունուար 27 •— Նորքի «Ն չանա ո ւք» ը
կը նուիրէ Միջազգային Փրկութեան Նոմիտէին ։
— Յունուար ՅՆ֊Մարտ 21*— Նի*֊-Եորքի
Ամերիկեան Արուեստի Ալիթնի թանգա
րանի «ժամանակակից Ամերիկեան Բան
դակներու ՝ Ջրանկարներու եւ Դծ անկար-—
ներու Տ արեկան 8 ուց ահ անդէս»ին Նորքի
կը մասնակցի «Նչանտուք» գծանկարով։
- Փետրուարին կը մեռնի Նորքիի հայ
րը Ա երակ Ատ ոյեան :
- Փետրու ար 29 — Մարտ 20 - Տեղէ
կ ունենայ իր ո ղջո ւթեան վ երջին անհ ատական ցուցահանդէսը ,
ճէպէէն Լէվէէ
ցու ցասրահին մէջ, նէ՚- — Եորր։
— Յունէ" 20—[ւն ) է^րնաչարմէ արկա —
ծով կը կոտրէ էր 4.Ղ.ոսևրր ^ւ աջ բա —
ղուկը էլ անչարմանայ :

- 3"ւլէ"է կէսերուն , ծանր վէճերէ
ետր , կքեր կ՚առնէ էր երկու աղջիկ զա
ւակները ու 1լ անցնի ծնոզրին մօտ' չբ
րելով Կոբրին :
— Յուլիս 21-ին Կորրի կը կախէ ինր —
զինր։
— Տարուան ընթացրին
կ' աւարտէր
«Մ ութ Կանաչ Նկար»ը եւ
կը նկարէր
«Լերջին Նկար»ը :

(*) Մհծ մասով քաղուած՜ հ՜ն Կաթլէն
Մութատէանի կազմածէն (տէ'ս Կոթքիի
նուիյաւած իր գիթքէթը, ինչպէս նաէւ։
Լիզա Տէնիսըն Թապագի կազմածը, Կուկընհա՚յմի ցուցահանդէսի ցուցակագրին
մէջ) :
(**) կոթքիի գոթծհթուն թ-ուագթումը
զժուաթ է Ք-շզոթոշհլ՝ մանաւանդ իր ըսկըզրնական շրջանին, ինչ որ րաւական
հարց կը աոհզծէ : Անոնց մեծ մասը կը
թ՜ուի ենթադրելի ըլլալ : (Տե'ս նաեւ՝
A.R.A.M
Օուապաիյըրի հատորը, էջ Fonds
28):

Էջ 6 - Սեպտեմբեր 13

« ՅԱՌԱՋ - ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ »

«անհակակշիռ» հոսքերով : Չակերտուած
բառը ար տաքքէն երեւոյթն է , քանի նըկտրիչին զեղուն ընտրականութիւնը խա
րբսքսուած կը մնայ տեսանելի թէ պարտկուած կորքիսւկան այնքան նուրթ գծային (5) եւ համապարփակ Հիմքի մը վրրայ ։ Ան ոչ միայն առաջնակարգ գծա-

ԱՐՇԻԼ ԿՈՐՔԻ
ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ*
ՆՈԻԻՐԱԴՈՐԾՈԻԱԾ ՏԱՂԱՆԴԻ ՄԸ

(Շար. փ. էջէն)

դործը Հոգեվարք} կարելի պիտի րյյայ
րս ել թէ նոյն ղգացումներո
ասոն
գծած էր «Կուէռնիքա»ն :Նշսւնւարւքե£^£ և
7ճսսւսւիօսնեյւը հայկ» բարքերու ոդե —
կոչումներ են, վեր $Ւ^'P ներկայացնելով
Հայկ* թաղմանական տեսարան մը, որու
ընթացքին ամէն որ ճարտասան կր կրտրի > սկսեալ» • . քաՀանայէն : Եը յիշտ աակենք էր հ անրայայտ եւ «դասական»
գործերը , հայկ • նիւթերով , առանց վրստահ րլյաքու թ՜է թուարկումը վերջացած
է : Պէտք է նշենք նաեւ, թէ , իր կարդ
մը դործերուն Եորրի տուայր է հայկ, անուններ (ել որոնք ն եր կայաg nւած չէէն
ցուցահանդէսին} . Այգեստան Մսւքրու -

թիւն,
եւայլն :

Հասունութիւն,

Հայոց

Ձոր,

X
Ինչ դպրոցներով ալ բացատրուի կամ
մկրտուի , ոչ մէկը առանձինն չի կրնար
Կորքէն չրջավւակել, որրան ալ անոնցմէ
մէկուն կամ միւսին հետ հ ամա կեց ո ւթի ւն
մէկ կողմէ, ել որ
րան ալ նախակարապետը սեպուէ տար —
բեր հոսանքներու' միւս կողմէ-. Կարեթ,
է բն ո ւթադր ել իր դործերը անջատաբար ,
սակայն երրեր տարազել իր անունը :
Բնական է որ ան դերիր ասլ աշտ մրն է յ
Ս" էկը » "[՛ Է՛Ր '“լ՚Բ^՚ւ՚Ը Հը Ղ՚՚յԷ ^ւ անց եալի [սորերէն քուլս,յ — րուլայ վեր կը
բարձրանան յիչողութիւններ , ղ,լացում ներ, խառն պատկերներ , {այս յօղուա տրդէն սկսած է յ ատ կանչս, կան մէջ֊
բերումով մը , որ կը վերաբերի նկարի
չի ծանօթ մէկ գործէն.
Ինչպէս Մօրս
9nJ3 տուած ըըալ

Ասեղնագործ Դոգնոցը կը Ծաւալի Կեան
քիս մէջ) , չի կրնար չըլլալ նաեւ դե —
րէրապաչւո : Գերիրապաչտո ւթի ւնը ըս —
կըսաե է Խորգոմի Պատկեր շարքէն (1934
~ 1936) : Աւելի հասկնալէ է իրեն տըրուաե ուրիչ մակդիր մը.- կենսակերպս, րական (պայօմորֆիք) դերէրապաշաու թէւն» :
/'/' դործերուն մէջ առկայ են խառնա
ծին , տարասեռ ձևեր , որոնր կը պատկա
նին կենդանական ել բուսական աշխարհին,- աչք, կ nt-P^~>P^ սիրտ, երիկամունք :
Պիտի տեսնենք նաեւ՝ կովեր , շուն , ձի :

Ծովահէնը , որպէս նախատիպար ունե —
ցած է ջորի մը (այլ հարց' թէ «ջՈրէն»
ի՜նչ ձեւաւորում ել պատկերացում դը տած է...): Ա եռային խորհ րդանէ շներ
(3) յաճախ ներկայ են <թՍորգոմ»էն ըս կըսեալ : Դիշեր, Առեղծուած ,
Կարօտ
նախատիպար մը ունի, որ Ս՛աքս Լ՚րնըսթի «Համբոյր»ն է, ել ուր զոյ գին սե րընդական զործար անն երը ակներեւ են :
վերոյէչեալ չարլը,
մէկ
պաստառէն
միւսը Կորքիի մօտ գտած է, թէեւ, արտայայտչական եւ յօրինողական տարրեր
միջոցներ, բոլորովին հեռանալով նա խատիպարէն, Լ՚րոթէք են Ծովահէններ,
որուն առաջինը չեշաեալ պատկերացում
մը ունի իգական սեռային գործարանի,
մինչ սքօղուած, տարրալուծուած է երկ
րորդին մէջ. նոյնիսկ' իմաստ փոխած՛.
Կարեւոր է Բարի Յետմիջօրէ,
Տիկին
էինքըլրն պաստառը (1944) , ուր որպէս
միջոց ունի ֆիզիքական ներաշխարհը
"“թ,լային, նեարդային, աղիքային, սե
ռային ջզաձգումներով ;
Համբաւաւոր
ուրիչ մէկ գործը' Լեարդը Աքլորին Կա
տարն է կտաւը «.պատկեր» չէ, այլ' բը.
խում : «էրոթէք» են Հրապուրողի մը 0րագիրը (4), Նշանտուքներ, Մերկը,
ինչպէս ուրիշներ յ
Գերիրապաշտութիւնը որքան ալ հիմ
նական եւ մեծարժ՛էք, պիտի մնայ, ի
՚Լեր^ոյ1 հանգրուան մը այն մեծ ուղե
ւորին համար, „ր է Կորքէն՛. Գերիրա սլաչաներ ու ինքնագործո ւթի ւնը ( ՕթօմւԱք՜ԽքՕ իըը չէր կրնար ըլլալ , ձւ դեռ՝
հակոտնեայ ուղղութիւն մը գոյութիւն
ունի դերիր ապաչտներ ու ել իր կիրար կածին միջել՛. Մէկը կը մեկնի ինքնա գործութենէ եւ կը հասնի որոշ պաակերացումներու, մինչ Կորքէ կը մեկնի րըն ութենէն' հասնելով վեր ս,g ապաշտ ո լ թեան :
Կորքի ընղուն ուած է որպէս նախակա
րապետը եւ մղիչ ուժը ամերէկեան Նիւ
Եորքի ՛Նոր Գպրոցին, որ ծանօթ է Վե

րացական արտսւյայտչապաշտուրիւն կո
չումով՛. Ան ունի յուզական խոր աշխար
հի մը ժայթքումները, երգեցիկ գոյներու

զա պահ
իմաստովը :
ծ ար աբանութի։ h
չկայ այս եզրակացութեան մէջ՛. Իրեն
համար անցեալը նոյնքան մեծ է ներկա
յի մէջ, ինչպէս որ արուեստը երբեք ինք-

նանպատա 4
էլ- սւէտէ՛ }i’iiu։r ՛՛ Ան1-չի,տնական ստեղծագործութիւնը իրը չէր :
«Արուեստը լեզու մըն է ,— պիտի ըսէ ինք ,
գըբիէ է ) այԼ ^աեւ իր գծան կարն եր ր ,
որուն պէտք է տիրապեւոեք՝
հաղոր —
երբեմն ճոխացած գունաւոր մատիտնե —
գելէ առաջ» :
Չիւղուեցաւ բնութենէն :
րով ) ինքնաբաւ արուեստի գործեր են ,
Ասիկա շքեղ դարձ մը ըրաւ իր գործին
որոնք պիտի կարենային արուեստագէտի
մէջ, իր բուսականութեամբ , թէ' կեն բարձրագոյն անուն մը ապահովել իրեն :
դան ա կան աշխարհով։ \/ոյնիսկ նկարչա
1930—/'ե ան միայն կը գծէ : *Լ/ման Հըր~~
կան յղադքը , որպէս յօրինում , առընչսլ
ջաններ կ՚ունենայ 1943 ֊ 1945-^ միջել :
կիg գարձուց որոշ դասական ըմբռնումԲացատրո ւթիւններ տրուած են այս բոլո
*1ւեր ու ։ Իր մանկ ական յիշատակները
երին , որպէս Եորքիին նիւթական անձուկ
բավները եկան տեղ գրաւելու կենդա —
շրջաններուն արդիւնք, երբ ն կարի շ ր չէր
նացնելու եւ աւիշ դառհալու իր գործե —
կրնար դնել սուգ իւղաներկեր եւ կր — բուն : Աձևոնք վեր ած ո ւեg ան րան ա ս տ եգ —
տաւներ ։ Այս պարագային' չարիքէն մի
ծա կան ցնորքներու : />ր ա կան ո ւթ եան զօայն թարիք մը ծնած պէտք է Ըէ[ալ : Բ- րաւոր զգացումը չպակսեցաւ վերացա բոզութիւն է, սակայն , որ
Եորքի իր
կան ո ւթե ան մէջ։ Պարզութեամբ արտա
հ անդր սլանային հիմնական փոփոխու —
յայտեց այնքան բարդ տեսիլքներ'
—
թիւնները կատարած է նախապէս գծային
ն ո լրոյն կերպարներով, որոնք կազմեցին
ո ւս ումնասիր ո ւթի ւնն եր ով , փնտռտուք —
Ւր բառամթերքը։ Անոնք պահեցին եր էլ—
ներով , սքանչելի յզացքխեր "՛Լ'
որոնք
գիմի հանգամանք մր։ Գրականութիւնը
յետոյ փոխագրուած են սլաստառի վրայ :
դարձաւ, ապրու մ , որ դարձաւ մտածում ,
հփծերը , տարբերակէ տարբերակ մեգմա—
որ դարձաւ յղացք , եւ պաստառ — գիծ ,
ցած են, կամ նոյնիսկ անհետացած' գու
ւլոյն , ձեւ եւ կշ ռոյթ : ^իործերա ն մէջ
նագեղ նոր ձեւաւոր ո ւմն եր առսվա ցն ե —
դէմքեր չերեւցան , սակայն անհ տար յիլով։
շեցնող
փոխակերպ ութիւններ
ծնան ։
յոյներու զեդումը սկիզբը կր յիշեցնէ
«Սովորականէն եւ ծանօթէն ս,նզ.ին ջ,„ —
Բանտին սկիի վազ շրջանի յորդ երանդ. —
նալով քննել կր ստեղծեմ ներքին ան —
ները յ Անոնք տպա կր վեր ածուին կորսահմանութիւն մը»,— պիտի բանաձեւէ
քիտկ ան
րանաստ եղծա կան
Հոււպնրւ տ
ինք : Մ եր նե րաշխարհ ը արտտ յտյտոզ
‘ԼաէնԸՒ - Ջրվէժ (1943) , Մէկ Տարեկան
ներշնչեալ մըն է ինք, մեզ կապելով մեր
Կաթնաիոսւ (1944), Ծովահէնը: Երբեմն իսկութեան : Ամէն ինչ դիտեց ներ սէն,
այնքան ծփուն են անոնք եւ տեգ — տեգ
նոյնիսկ' բնութիւնը՛. Ինք, նաեւ խու
կէտ կէտ ուն որ կարծես վրձինը զեգչր —
զարկեց ա,զագան , առանց խզուելու անց
ւած է անոնց իրադոր ծման մէջ : Այ սուեալէն :
հանդերձ ,
իր
inr ծերը մտաւորական
վա սպուր ակտնի այս որդին, որ ըսած է'
խիստ հակակշիռի մը ենթակայ են։ Նը«Իմ պարտքս կը հատուցանեմ հանդէպ
կտրիչին յորդուն խառնուածքն է որ միհայկական արուեստին», հեղինակը եղաւ
տյն կու. տայ այդ պաարանքր : [ւր ամէ
միջազգային գործերու ։ ինք
ներշնչեց
նէն համբաւաւոր
պաստաոներր ունին
նաեւ ամերիկացի ամէնէն տաղանդաւոր
զծաղր,սկան մէկէ աւելի ուսումնաս էրուեւ ականաւոր նկարիչները , որոնք
մէկ
թիւններ :
Հաւանաբար ,
բացառութէ։ ն
կամ միւս ձեւով բան մը կը պարս,ին իկ/Լ կազմեն (քաեի նաեւ անոնց դծադր ո լ- րեն — Փոլոք, Ս՚ոթքօ , Կոթլիպ , Նիումրն ,
թիւնները երեւան չեն ելած} փոքրաթիւ
{{թիJ , .Տ ր փունինկ, Կրահամ՛.
այլ կարեւոր գործեր .— Ծաղկէս] ից Ջս1 Կորքիին պիտի պատկանի ամերիկեան
ղացքին Ջուրը (1944) , Կանկաոին Տե - ս։ռաջյվ,թաց արուեստի գոյառումը՛.
բեւր Բու մըն է (1944), Ինչպէս Մօրս
Ասեղնագործ Դոգնոցը... : Գլխաւորս, ԳՐ՛ *ՒՕՍԷԵԱՆ
ր«ր, իր այս կ արդի դործերուն պիտի
Պոսթ-ըն
վերս,գրուի առաջացումը «վերացական
Ար տայ այտչապաչտ ութ՛եան» ։
Եըանդախմորը կը կրէ գործին հանդըրուանային իւրայատկութիւնները : Ակըզր֊
՛հական հաստ , չատ թանձր եր ան դախը —
ժորը տակաւ կը նօսրանայ , կը դառնայ
թափանցիկ, ապա հոսուն ել կաթկթուն :
Ամէնէն յորդ, զգայս, կանօ ր էն վարար,
"լիտի ըսէինք նոյնիսկ' յայրատ գոյները
որ կ՚ողողեն իր նշանաւոր էեարդը Աք
լորին Կատարն է գործը, տարբեր պաս
տառներուն մէջ պիտի դառնան այնքան
ժուժկալ՛, էյորքի զոյնը պիտի միացնէ
երկինքը ել դետինը, մինչ ձեւերը' ան
ջատաբար պիտի ծփան պաստառին ամէն
կողմը - վեր, վար, քովնտի՛. իր Սահ մանը անս ամման ութիւն՛!։ Է : Կարելի չէ
յստակ շրջաններու բաժնել իր վերջին
տասնամեայ գործը ՛. Նոյն շրջանին «տա
փակ» արտայայտութիւն գտնող ստեղ ծադործութեան առընթեր, ստեղծագոր _
ծեց «ծաւալական» գործեր : Պաստառ ներ ուր գիծը չրԼասլա ւո ո ղ տիրակալութիւն կը պարզէ,
ուրիշներ'
ուր
1,1,
_ ֊ ֊
----- .
, ան կը
դառնայ ֊Ինքոյշ Խազ, նրբակերտ զգայ նութիւն , իսկ դեռ ուրիշներ' միշտ նոյն
շրջանին ուր գիծը ձուլուած է գունա
գեղ ձեւաւորումներու մէջ՛. Կարելի չէ,
նաեւ, կաս,արել թուումը իր բոլոր կա
րեւոր դործերուն , սակայն անհրաժեշտ է
Գո^է յիչատակել նաեւ մի քանին անոնց
մէ՛ - Ծիրաններու Բուրմունք ,

Տարուէ
Տարի, Վիրժինիայի Բնանկար, Օրա ցոյցներ, Ածխացած Սիրելիներ, Անհա տոնելին :
Մահուան մօտալուտ ուրուականը իրեն

«Յաւիսւենսւկան
գոյութեան մէջ , կեանքը եւ մահը երկու
շարժուն մակարդակներ են», Æl պաս, մտածել պիտի

տայ.—

ճառ պիտի դառնայ որ ան ուզէ փ„լ թացնել իր որոնումները, զիծերը պիտի
իւղուին , վըձնահ արոլածները պիտի ըս —
տանան կեանքի ել մահուան գուպարին
հ ելքը՛. Ասիկա հաւանաբար զինք առաջ
նորդէր նոր հանգրուանի մը , առանց
կանխահաս մահուան :

X
Ամէն պարագայի, մեր ժամանակներս,,
յառաջապահ , արդիական, հարազատին
մէ^_ միշտ նորը փնտռող նկարիչ Կորքի
դասական մըն է ասոր ամէնէն . . . աւան-

(1) «Le Surréalisme et la peinture».
(2) Իր քրոջը եւ ընտանեկան անդամներուն կը գրէ հայերէն շուրջ 150 նա
մակներ, 1937 - 1948 շրջանին: Հիանալի
փաստար-ուդրեր են ասոնք, իր անձին եւ
արուեստի մասին իր մտածումները րացայայտոդ: Անհրաժեշտ է իր թանկագին
նամականիին հրատարակութիւնը աոաջին
աոիթով... որ այս աււիթն է: Ունի ընթեոնլի, գեղեցիկ գիր մը: Լեզուն աըեւելահայերէնն է, իաււն արեւմտահայերէնով մը, գոնէ այն մի քանի նմոյշներուն մէջ զորս տեսանք; Իրմէ մեր
մէջրերումները անգլերէնի թարգման
ուած իր նամակներուն • • • թարգմանու —
թիւնն է հայերէնի:
(3) Կարելի է Կորքին անուանել
նա
եւ սիրոյ երգիչը կամ նկարիչը: Նախ*
ասոր ամէնէն պարզ առումովը : Յատկանըշական է որ, 1936-ին, ան կը զրկէ իր
մէկ բարեկամուհիին սիրային քերթուած
մը որպէս իրմէ բխած րանաստեզծու
թիւն, եւ որ պարզապէս էլուարի անգ
լերենի թարգմանուած գիրքէն քաղած
էր • • • : Բանաստեղծութիւնը ծանօթ է
Ֆրանսացիին
նաեւ
այն ւղատնաոով
որ, ժամանակին ԻւԼ Մոնթան երգած է
իը ջերմ ձայնովը.—
Elle est debout sur ma paupière
Et ses cheveux sont dans les miens
Elle a la couleur de mes veux

եւայլն :
Իր «Օրացոյցնեբ»ը, որպէս ներշնչա րան ունին էլուարի համանուն մէկ թա
նաս տեղ ծութիւնը : Ամէն պարագայի , այս
բոլորը, ինչպէս Չեխովի պատմռւածքը,
ցոյց կու տան թէ՝ Կորքի մօտ եղած է
գրականութեան :
(4) Այս գործին
անուանակոչումին
կնքահայրն է Մաքս էրնսթ :
(5) Մաթթա, իր հիացումին մէջ Կորքիէն փոխ կ՚առնէ գծագրութիւն մը' ու
սումնասիրութեան նպատակով ■ . . Շուրջ
երկու տարի զոյգ նկարիչ ներու գծա գըրութիւնները պիտի ունենան նմանու _
թիւններ : «թէե, ,. պիտի բացատրէ Մաթ.
թա,- անոնք տարբեր նչանակո ւթիճնն եր
ս11ււոՒ ՈԼ֊հհնայխն» ւ

■աՏՈՒԱԾՆեՐ կՈՐքիի
ՆԱւ/ԱՍնեՐէե ք)
«.•
ել ըմրռնոլա!Ւ
կութիւն մր կր Թուհ ոո
խեղդուած ըլլալ այո T^hU^ր

Ա,փ-

1

մէջ՛ եՀիչդ այս կ որ լլր
ձուլել [,d դործերուս մէչ ,
ղափարներ ել միտքեր կտն ել չ.
ւարար ժամանակ անոնց մարմին „,Հ'
Ձեռքը աւելի, դանդաղ կը ղոր^
խօսքը,

որ աւելի դանդաղ

կը

քան աչքերը, որոնք ,„, ելի գանգ
,
գործեն քան միտքը: ՁտրմանաԱ, կ
տառապանքը կը ^„ղի երբ
րաց մը կայ միտքի արագութեան 1;լ Ա
նկարող ձեռքիս միջել: Ատեններ, հձ
ըէնով գրի կ՚առնեմ մտային նկատում .
ներու,, հիւթը' զանոնք կորուստէ փըր _
կելո, համար : Յետոյ կրնամ զանոնք
տագործել այլազան գծանկարնևրոլ հս1Հ
մար : Բնականաբար , այս րտնը չէմ
նալ, միշտ ընել ել չեմ ալ ըներ.,
կայ ժամանակ, Որ նման յղացումներ!,
թուղթին .իյրայ հայերէնով արձանսպր .
րելը ինծի բաւականին էական կը p„L^.
«. — ՛Միչա հմայուած եմ արուեոսվ, տխ
եզերականութեամր : Ըսել կ՛ուզեմ թէ
ատեններ կը նկարեմ միտք մը կամ լը.
.լացում մը ել յետոյ ճիչդ նոյնը կը տէ„_
նեմ հին գործի մը մէջ' առաջին ան _
ըլլալով :
. . .Նման անբացատրելի
պատահարներ , ինծի
եզրակացնել կ„Լ
տան , թէ արուեստի կարդ մը նմանու թիւններ կրնան, գոյութիւն, ունենալ երկ
րագունդի զանազան շրջաններուն մէԼ:
...Ասոր համար է որ կը զգամ թէ ար
ուեստի մէջ աւանդութիւնը այնքան կա
րեւոր է յառաջխազացքի համար: Հայկ,
աշխարհի զզայնութիւնը կը թոլի ձեռքեր
րէս և միտքէս յ որ դիլ .Երբ կը տեսնեմ
հայկ. հնաւմենվւ արուեստը, կը զգամ
թէ անոր մէկ մասն եմ : իՀնչ տարօրխ
նակ ♦ կարծես թէ հնամենի ւսրուեստա !էէար ինծի նման մտ ածած կամ ղղսււյւսե
րլլայ: ^այց lïi~ այնպէս » երկուքս ալ
մտածած եւ զգացած ենք նոյն ձեւով եւ
իրարմէ բաւականին ան կախ կերպով՛.
Փորձառութի ւնները նույնն էին արդեօք՝,
Տարօրինակ,
որ
հազարամեակներու
տարբերութիւնը կը յառաջացնէ ումը
նոյնացման» ։ ( Յուլիս 3, 1937):

« • • *Այս օրերուն , ծայրաստիճան մե էամաղձոտ տրամադրութեան մը մէԼ կը
գտնուիմ — եւ ես գործէս տարբեր ուրրչ
բանի մը վրայ չեմ կրնար կեգրոնանալ՝.
Սիրելիներ , վերջերս լաւ էի ու ես շատ
1լաշվսատիմ ու է-Ը. փոխեմ նկարչական
ոճս : //ւսւոի , ասիկա շարունակ ինծի չա
փազանց մտային տազնապ կը պատճառէ'.
Ես գոհ չեմ եւ աս կէ սկսած ոչ մէկ օր
գոհ պիտի ըլլամ իմ գործէս : Սը
"
կամ աւելի խոր եւ բիւրեղացած գորե
ստեղծել • • • î
«Եը փափաքիմ, որ ձեր կորԼ^ի^ ^‘tLU ՜"
տած ր/յայի հիմա, այնպէս որ մենք կա
րենայինք ագուոր զրուցել, լեռնէն—ձորէն
ամէն բանի մասին խօսիլ • • * i
« • • •Բնականաբար , օր մը միասին պի~"
ոի piվայսՒ r
բոլորը պիտի նկարեմ :
, Ս ուրատ,
երդէ՛ երր այս նամակս ստանաս — երդէ
հ.Բաշէ գութանն արի եար , վս՚յլէ

(ՓհտյաՆսւթ

28,

1938):

X
♦ ♦ »Հարցը այն է թէ, ճարտարուգի
.թիւնը եւ գիտութիւնը ձեռք արծազ
ները, շուկայի մարգիկը՝ որոնք IUJU
զարգացումները կը շեղեն ղԷՈ(Ւ
անձնասէր շահերը, մարդոց գոյա,ԷՒ^ա
կի բար ելա ւման փոխարէն , ճիշդ ['Ը
f որ , առանց գիտակցելու կարգ մը
l
ուեստագէտներու մօտ կ^արտադրեն ն [
նա կանո ւթեան փառաբանումը՝ Այս մէ [L
կը պատահի, երբ նման տեսակի ար
տագէտները , որոնք զգայուն են , կը
զա գրեն իրենց բն կեր ո ւթի մեը ջ ^ԷԼ
տագոբծուած գիտութեան եւ գէՀ
գործուած ճարտար տգիտութեան Հա Ը
փոխանակ ոանոնք իրենց թաթին
Դ
/
լ սՐարգոց»• Ււ հետեւաբար}
առսոգ
շուկայի
անոնք կր ձգովն դէպվ նախնական կ ‘՜
քթ անգոյ ո սկէ շրջան մը՛.
«Սլ,րելփներ , ես այս բանէն
որովհ ես,եւ յ ե ա ա դ է ձ ա կ

(Բայց) ես զայն „„1'բոգջ"վյ՚ն jb"""*
մական չեմ նկատեր մեծ արուեո
րէն ներս : Արռւեստագէաը չէ
չ

Fonds
խուսափիլ բնութենէն
եւ A.R.A.M
իբ Հ f

« ՑԱՍԱՋ - ՄԻՏԲ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ »

-

չէ
Ղտնէ 'հ։"[" -• ,ն հետ, այլ բնութեան վեM1* ւ քո հիմնուած՜ նոր փորձ՛ս
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հանգչի յ Եթէ իրենք իրենց ձգուին' մա
կերեսները կը ջանան ձեռք բերել իրենց
յատուկ տեղը կտմ վտյրը՝ իրենց դոյացման ընթացքին մէջ եւ երբ ամրողջ շարմ ումը տար ածո ւած Ր/1ա.1՝
վերջնական
կազմակերպումը կայուն կը դաոնայ ՝
զս պո ւած : Անոնք իրենց վայրը կամ տե
ղը գտած են ։
ՀՀ, Հիմա ՝ որպէս արուեստագէտ մը՝ որ
նոր ուղիներ կը բանայ իր արուեստին
մէջ ՝ ես կը փորձեմ կեանք ներմուծել

րուն պատճառը ճշմարտութեան փնտըռտ ո լքին ցաւն է : վերջինը
տիրապեւոելն

X

մեծ մասը : Ասիկա անչոլչտ գփս
դարձներ դիանալու աւելին. ։
կյ, ան փնծփ անպայման կար ո ղու 1իեր կու տայ րնդաոաջելու Ա՛ւելի փորսւաւթթններու քան. անոնց , զորս ի-

այս PnLnP տարրերուն մէջ՝ իմ շունչս
փձՒէ անոնց թոքերուն մէջ ՝ եւ այս ընեէով ղանոնք զետեղէլ տեղի մը եւ վայ
րի մը մէջ իմ որոշումով։ Երր հիմա
ևը խօսիմ տեղի մասին՝ ըսել չեմ ուզեր
հաւասարակշռութիւն գտած ան շարմ վիճակ մը՝ ուր բոլոր տարրերը վերջնակա
նապէս կազմակերպուած ու կաղապար —
ուած են : Փոխարէնը ՝ ես զանոնք շար մ ած
եմ առաջ եւ ետ ՝ ըստ իմ որոշումիս ՝ թէ
ո՛ ւր էլ ուզեմ որ անոնք զետեղուին իմ
ամբողջական կազմակերպչական էէմրըռ —
նումին պահ ուն ։
«• • *Եւ ՀՀնչ է այս նոր կազմակերպու
մը*. Ան կազմակերպում մըն է շարմուն
կէտերու՝ տեղերու կամ վայրերու։ Այկէտերը էլրնան գոյութիւն ունենայ դոյ—
նևլ՚Ը յղանալուս մէջ՝ անոնք կրնան ւլո յութիւն ունենալ ձեւ մը ստանալով՝ անոնք կրնան գոյութիւն ունենալ կերպա

Af կարոգութիւնը ունեցած՛ են. ուղղա
ծէն տեսնելու : Որպէս 'Լանփ Հայեր ,
Սուրաս։ ել ՛Լարդո՛շ, դուք լաւ

րանք մր առնելո ՛լ - Հփմա թո յլ տուր որ
ուղեղդ ազատօրէն ւլործէ շար ո ւն ա կա կան
շարմումի եւ հոսանքի տուեալներ ուի

թր Pt թնչպէ" մենք սլարտ ադր ո ւած
փորձարկելու աւելի մեծ
իւտու —
քէամր եւ աւելի կարճ մաման ակի մը
/(), այն ինչ որ ուրիչներ կրն՛ան միայն։
ատ նստելով կարդալ անոնդ մասին։
էպդերուն ձեռքով մեր
մողովուրդին

փոխանակ ան շարմ ո ւթ ե ան :
Այգ t
փմ
նպատակը՝ այդ է /ւնչ որ ձեռք կը բե
րեմ։ Ե ս կը կոտրեմ այդ կայուն արգել
քը ՝ կը թափանցեմ քար աց ո ւմէն ներս :
Ե ս կր քանդեմ թոյլ պատին սահ մաննե
րը՝ ձեռք բերելու համար սահունութիւն ՝
շարմում ՝ ջերմութիւն^
արտայայտելով
զդայնութիւն ՝ բնութեան զարկերը
^րր
ան կր տրոփէ ։
« • • *]Դմ արուեստս ՝ ուրեմն ՝ աճող ար
ուեստ մըն է ՝ ուր ձեւեր ՝
տեսադաշ —
տեր՝ կերպեր ՝ Հայաստանի յիշատակ —
ներ մարմին կ} առնեն ՝ կը շնչեն ՝ 1լ ընդլայնին եւ կը կծկուին ՝ կը բազմանան եւ
ուստի յայտն աբեր ո ւմի նոր ո ւղին եր կը
բանան : Անցեալը՝ միտքը՝ ներկան' գե —
ւլադի տա կան օր էն կենդանի են ու միա —
ցած՝ եւ որովհետեւ չեն կրնար անշարմ
մնալ ՝ անոնք անքակտելի եւ անբամ ան ելի
են ապադայէն և կը գո յատեւեն անվերչ» :

".Լիերու ‘Lt""J » ՚ւ1"”ո՚փ քտղարա ,,ւԼթան բարդութեան
ընգմէջէն :
լԼեւե է

թղճմտօրէն

տուայտիլ

"Լւ րնդարձակութենէն , րան թէ'
ՀԼլ »? ^՞'Հ "ր յ“՚յտ^է՛ է - Բաբարղոլ-—

ք' Լրթռ-թփ^Ը աւել^'
քէb մա՛՛թ՝ անէ.է
նըԱ^

հ-րցերը.

Հ^ելը և մ։լ1> [■-(■էւոլ1յլ-նը ՛է՛՛՛ր, Լրսէթ !
Հակադրութիւնն երու այո
‘“[[ji է, նոր ել տարբեր դադափարԼլ եւ փորձառութիւններու միջել , որ
Ն՛ կարեւոր է մեծ արուեստի յա ‘‘^աղայումին համար։ ..-Երր կը խօ-

Հ հայկական

արուեստին իմ .Լրայ
մեծ ազդեցութեան մասին , այս-

'

ձղկարդ մԸ մա1,Ղ1,կ "[սալ կերպով զայն
,^„չեն ազգայնամոլութիւն ■. 'Լստա պար երթք ազդայնամրլութիւն չկ ել
ilAf չեն հասկնար : Բացատրեմ ինչո՛ւ :
թւ1՛ 'Լարղ ո՚-չ, գէշ կ""ք L-" ւ կը 1-՚՚րյ թէ ես աւելի բաներ ապրած եմ,

թ թ Լ-քէ" զանուող արուեստագէտ|lf«

|«f"ï Ü1

ւյքւն թափելը , ջ՛"բդերը և սպանդը . ♦ .» ։
Այհմրեր 24, 1940) :

ւփս կը տեսնէեմ րնութ/էւեը Ամերիսակայն յի շատ ակը նախըն —
էցելքւ նւ դարձնէ ինքզինք :
Եւ ինծի
մար, այն ինչ որ ունէինք Հայաս —
ւ»^ </*££՝ տարբեր խորք մը ունի ։ Այս։1ւլ ճարտար տգիտութիւնը գերիշխող է :
Հ այս մկկը գէշ րան մը չէ ՝ եթէ անոր
յկքւն մարդկային կողմ մը դտն ուի :
, ես հետամուտ կ֊ ր/յամ եւ կը
րտււեմ ու. չեմ տեսներ մարդկային ար՚
: Հետեւաբար , ինծի համար դըժ՜—
՛ար է *Լախ ընդունիլ :
'^այր էս Հայ մըն եմ եւ մարդ պէտք
1>

M-

'ԽԽը ԸԱայ •• Այդ իս կ պատճառով ,
ւ-պաքային քիւպիզմ^ կը կ աշկանդէ ինք- արտայայտութիւնս , քանի որ անոր
քարագիտական ուղղութիւնը որդե —
!քքած- ( անզգայ լեզու մը՝ որ կը ճզայ
Հժէւ/ներուս դէմ5 որոնք վարմ ուած են
ՁԱւրբեր երդերու

յ

Անոր դիծերը

nLl["l

յ' ^այ9 ևս կոր էէիձ՜ մըն եմ :
1" •Արուեստի աշխարհին մէջ կայ տեղ
^՝>այկական այս զգացումին համար ՝
չփետել արուեստը ձեռք կը բերուի
^“["է l'P յատուկ լեզուին թոյլ կու
այ դառնալու տիեզերական լեզու մը՝
i"1^ 9որւրը կը մասնակցին*. Ան կըր՜
j ^արդուն նպաստել՝ հասկնալու հա[ ՈԼրիշ մէկ կողմը հողին ՝ որուն վը: / մէնք բոլորս կը գանենք մենք զմեզ :
սլկաք չէ բացատրուի որպէս դիiL նեզ ձել մը* Ընդհակառակն ՝
ես
կռելիութիւնը ընձեռէլ ուրիշ —
^^ելու այն ինչ որ սորված ենք
Ւ արուեստին աւելցնելու տյլ ար —
^J-ւթփմ. մը' որմէ ուրի շներ կա^աութի^ն քաղել յ Պէտք է նը այն ինչ որ դիտեմ ՝ իեչ ՈՍ փոր-

'

•
Կրոնքին եւ մտքիս դործո ւ£նսրուն
որ այղ ^եան^
կ

լ՛ աստ պարունակող միացում —

ԼԼԼ կ-զմութիւններու։
“-ր՚^քանչփլր
լուրջ մարդ, որ կը
։
է"սսկնալ փր չո՚ւ՚ջյ՛ զանուող աչ-

ս
j,,J

թՀ' "ք կԸ հետապնդէ թէ ինք փնՈԼր էւերթայ։ փր տեղր
չ^Հ՚փչ ձէջ, պէաք է ցայտեցնէ այն
Հ fri, որ կը .բնանայ փր մէջ'
ժայթքելու նչտնփն ։ Իմս'
փմ
^"(‘ձս՚ռութփւնս է եւ փմ հա .Անոր
կ ^■֊թփ՚-նո
d Pi՛՛-եո անոր ։ Jju յայտԱարքրւ
ւտնաոերած
.Հ նափ“սչալփղո
^փ՚աչալփզլ ել ան փմս է»։
ւՏ> 26, 19մ)
Z"ï

'Y

^Խլ\ր,ա11ան0ր^ն՝

Հկյ

աեսադաչտե -

"լարոլնակեն ներփակ սահ*՜ ձԳա!)ոզականօրէն դիտուած'
’ ^նոնբ կրնան ռէպի առաջ եւ

(jint I

J'

մէկր մփ^
ո ւմա կանօրէն դէպի առաջ
ni~Pbï, մը
որ կողմ մը կը

(ՓհտրՈՆսւր 14, 1944)
X
«Կը տեսնես ՝ նկարչութիւնը երկնային
գործ մրն է Հիուե պէտք է խորապէս մըխըրճուիս անոր մէջ՝ զայն պէտք է ձու
լես կեանքիդ եւ անոր
շունչ պէտք է
տաս ՝ եւ այս ըխհլուի կեանքէդ մաս մը
կնանցնի անոր մէջ։ Երբ քհզի կը պակ
սի կասկածը կամ վախը ՝
կր դաոնաս
այնքան վստահ դուն քու նկատմամբ՝ որ
սխալներ կը գործես ՝ որովհետեւ շատ
մեծ վստահ ութիւն ունիս եւ յաւելեալ
ջանք չես թափեր ։ Եւրաքանչիւր արուես
տագէտ պէտք է ունենայ աւանդութիւն :
Առանց աւանդութեան' լաւ արուեստ չը~~
կայ։ Աւանդութիւն մը ունենալը
Հ^ղի
կար ո ղո ւթիւնը կուտայ հարցերը հ եղինաէութեամբ եւ հաստատ քայթ՛րով ծեծելու.»։ (Յունուար 6, 1945)

X
«Ւ՚ք լոմե*եասիր ելի բոյրս ՛Լարդո ւչ^
ՀՀէյամսւկդ շատ ուրախացնող էր եւ ես
կի ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել քեղի
ւոոլւքայի բացատրագիրիդ համար ••• Մեր
հայրենքի կերակուրները կարօտցած եմ :
վերջերս տքնաջան կի աշխատիմ եւ շատ
կի արտադրեմ ։ Ըտյց կը տեսնուի ՝ իսկու
թեան մէջ՝ թէ որքան աշխատիմ' այն
քան աւելի աշխատանքի պահանջքը կը
զդամ ։
« • ♦ միիտեմ ուր կեցած եմ ։ ^իիտեմ
ինչպէ՛ ս հասայ հոս ։ Աետոյ ո* ւր պիտի
երթամ ։ Ջեմ գիտեր ♦ ♦ ♦ î Արուեստադէ —
տին կեանքը կի արտադրէ իր
գործերը ։
Տղտցքները կու դան միայն կեանքը
ապր ո ւելէն
եւ անոր
մասին մտա —
ծ ելէ ետք։ Աղացումները կու գան մտաուեստի կեանքի եւ միտքի փորձառու թիւններու բոլոր գալարումներէն ։
հհԵո երեք գաղափարներ ունիմ ♦ ♦ • î իս
կութեան մէջ՝ կը խորհ իմ թէ արտա —
դըրութիւնն եմ երեք
գա ղափ արն ե —
րու ։ Առաջինը Մաքրութիւնն է ՝ երկ —
րորդըի Տանջանքը եւ հրրորդըի Հասու նութիւնը ։ ինչ որ կը նշանակէ թէ ՝ ես
կեանքս կը դիտեմ որպէս արուեստագէտ
մը՝ որ անցած է երեք հիմնական փոր
ձառութիւներէ ։
Առաջինը
պար զու —
թիւնն է ՝ րիւրեղութեան շրջանը ։ Երկ —
րորդը խարխափումի շրջան մըն է՝ ո-

է ծայրայեղ բարդութեան ։ U.Ju վերջփնը
պտղաբերումն է։ Ե*- եթէ անձ մը տյս
երեք գաղափարները կիըմբոնէ'
զանոնք
ոչ շատ կտրուկ կերպով իրարմէ րամ —
նուած նկատելով՝ ու կը մտածէ անոնց
մասին՝ որպէս շարունակաբար իրարու
մէջ գործող եւ հոսող տարրեր ՝ այն լս
ուեն է որ կը հասկնայ'» : (Հոկսւհմթեթ 11,
1946):

շատ
"փրելփ եւ
ււնդին քոյրս
'Լսրրդոլչ ,
ՀՀԼ/ամակդ զիս շատ ուր ախտցուց այս —
սչիոի ապերջանիկ մամանակիներու մէչ-.
Երր ընկերութեան կեանքին իմաստը կը
հալի ՝ տեղ մը պէտք է հաստատ ձեւեր
մարմին առնեն ՝ անոր կր կին յարութիւն
տալու համար ։
« ♦ ♦ •Գործառուներ ՝
առաւ — փախաւ
մարդիկ : Արուեստագէտ մը թնչպէս կըրնայ վհրասլրիլ ։ Դիւրին չէ ։ Ոչ ՝ երբեք
դիւրին չէ :
իայց
չեմ ուզեր
աւելի
դրել այսպիսի րաներու մասին՝ որով —
հետեւ չեմ ուզեր որ բոլորդ մտահոգ —
ո՚փբ։
ՀձԴրտմ համբուրողները ամէն կողմ են՝
տյս անհոդի եւ միշա ներկայ ճանճերը՝
որոնք կը խածնեն ին կող հերոսներու դեռ
տաք մարմինը եւ կիիւրացնեն յաղթա —
նակը ՝ զոր ուրիշները ձեռք կը բերեն :
Որոնք ՝ խհքղինք ծան ո ւց ան ո զ պիտակ մը
ձեռք բեր ելին ուն պէս' մշակ "ձթփ -չ մէկ
հասկացողութիւն կը ց ո ւց աբեր են ՝ փո —
խարէնը կատա զօր էն ճանճի մը պէս կը
բզզան շուկայի վրայ անոր կարելի արմ էքին մասին եւ նկարն ու շրջանակը իրարո ւ կը շփոթեն։ Այս մարդիկը՝ իրենք
զիրենք հեղուկ/t մէջ թաթիւելովի
կը
ձեւացնեն փայլիլ՝ բայց նման <Հփայլք»եր
շուտով կը չորնան թարմ օդին մէջ ։
ՀՀ* • •Արուեստը պէտք ունի նոր թեմաներու։ Ըս կապէս ոչ նոր թեմաներ՝ բայց
տիեզերականներու վերայայտնարերու —
մը՝ դրամ համբուրողներու շղթաներէն
ազատագրուած տիեզերականներ ։ թե —
մաներ արտայայտելու ներկայ ձեւը շատ
յաճախ աւելի քան հ աս ունցած պտուղ —
ներու կը նմանի՝
որոնք ծառի կոճղին
շուրջը՝ դետնին վրայ տարտղնուած կ^ր/—
լան եւ այլեւս չեն կրնար օգտակար ու —
թիւն ունենալ : Մ ենք ճարտարագիտու —
թիւնը պէտք չէ այպանենք' ոչ — մարդու
ստեղծման համար՝
քսյլ փոխարէնը
պէտք է այպանենք զայն ագահ
ձեռք
առնողները ։
ՀՒ մաստ ակն երը միա՛յն դրամ համբու
րողները չեն։ Ւ մաստ ակներ կան՝ այսպէս
կոչուած
ՀՀարուեստադէտ»ներու
մէջ*.
Ւո կապէս տխուր • • • : Դերիր ա պա շտ ո ւ —
թիւնը ծածկուած ՝ քարացած արուեստ
է ՝ եւ հակա
դեղագիտական ու կաս —
կածոտ' ընտիրին նկատմամբ և լայնօրէն
հակառակ1 արդի արուեստին ։ Ազատու
թեան անոր ջատագովումը սահմանափակ
է իր նեղ քար աց ածո ւթեան պատճառաւ ։
Անոր մաս կազմողներուն համար ար —
ուեստի աւանդութիւնը եւ անոր որակը
քիչ բան կ1ըսեն : Անոնք գինովցած
են
հոգեբանական անմիջա կան ո ւթեամբ եւ
անբացատրելի երազներով : Այս Ղ՜հրի "՜
րապա շտն երր։ Այո մարդիկը՝ որոշ չա
փով միայն հետքրքրական են։ Մենք նոյն
ձեւով չենք մտածեր՝ որովհետեւ կեանքի
անոնց դիտ ան կի ւնն երը այնքան կը տար
բերին իմին էն եւ մենք՝ բնականաբար ՝
մշակո ւթային հակադիր պատրաստու —
թիւն ունինք : Անոնց գաղափարները բաւ. ականին տարօրինակ են եւ ձեւով մը
անարգող ՝ գրեթէ թեթեւ ։ Ւոկապէս ՝
անոնք արուեստի հանդէպ այնքան լուրջ
չեն ՝ որքան պիտի ո ւզէի որ ար ո ւես տ ադէտ մը րլ/ար ։ Արուեստը պէտք է միշտ
լուրջ Ը!!աJ * * * • Աո֊անց ծաղրան^փ ՚ կատա կի ։ Անձ մի չի խնդար մէկու մը վը—
ր՛ոյ , զոր կր -փրէ»

ունուար 17 , 1947) ։

։(3

X
« ♦ • չվերացա կանութիւնը բանալի տարրրն է մարդու յղաց ողա կան երեւակա —
յութեան ։ Ան փ որ ձառա կան քննութիւն
մըն է մինչ այդ. չգիտցուածին ՝
որուն
արմեւոբումը կրնայ դիւրացնել* . • : Տի
եզերքը անսահմանելի է՝ րայց բնութիւ
նը որուն մէջ մարդս կը գտնէ ինքզինք՝
իր ճանաչողո ւթեանը սահմաններուն մէջ
գոնէ' սահմանելի է։ Ան իրեն որոշակի
սահմաններով կը ներկայանայ ։ Մ ni ածէ՛
բնութեան մասին որպէս որոշակի առար
կայ մը՝ եւ բոյսերուն ՝ կենդանիներուն ՝
մայռերուն ՝ ջուրերուն ՝և այն բոլորը որ
պէս pfl’fp կամ կմախքը՝ որ անոր կու
տայ իր ձեւը եւ մարմինը։ Անգամ մը
որ այսպէս նկատուի ՝ մարդկային աչքը

տյն ատեն կը սահմանուի այն իեչութ
որ ֆիզիքապէս կը տեսնէ։ Եւ այսպէս ՝
եթէ մարդս գոհանայ միայն այն իեչով
որ ֆիզիքապէս կը տեսնէ եւ չի կրնար
ստեզծագործա կանօրէն երեւակայել պի—
տի լճանայ :
ՀՀվերացականո ւթիւնը
մարդս
կարող
կը դարձնէ իր միտքով տեսնելու այն ինչ
որ չի կրնար ֆիզիքապէս աչքով տես —
նել* • • ։
վերացականութիւնը՝
մարդս
կարող կը դարձնէ քանդելու սահմա —
ն ելիին պատն է շը եւ մտնելու' անհանու
թեան գործնականո ւթեան մէջ։ վերացա
կանութիւնը՝ մարդուն միտքին կար ո ղու
թիւնը մտածելու անշօշափելիներու մա
սին ՝ ստեղծելու մտային նոր ձեւեր՝ նա
խապէս սահմանուած
տարրերէն ՝
մեզ
բաժնողն է ուրիշ կեանքերէ եւ անկեն —
դանո ւթենէն ։ Երր նախկին անշօշա փ ելի
ները կամ անհ ուն ութիւնները կը տիրապետուին' անոնք կը դառնան սահմանե
լի ՝ եւ այսպէս նոր անհ ուն ո ւթիւններ
պէտք է սա եղծուին ՝ այնպէս որ' ար —
ուեստը կարենայ յառաջանալ ։
հ,վեր աց ա կան ո ւթի ւնը ՝ բոլոր ստեղ —
ծագործական աշխաաանքն եր ու արմատին
կը գտնուի ՝ դեզարուեստական թէ գփ տակտն : Ո ար դո ւթիւնը կը ծագի սահմա—
ն ելիին վրայ գոյացած վէրքերէն'
մար
դու անսահմանելիի փնտռտուքին պատ —
ճառաւ ։ Այ ս վէրքերուն արիւնիլը մար —
դուն մօտ անորոշութիւն կը յառաջացնէ
միայն երբ զանոնք չի հասկնար եւ անոնք
իրեն հ ամար կը մնան անհ ունո ւթի ւններ :
ճիշդ այս պատճառին համար է որ՝ կը
զւլամ թէ նման արիւնահոսում մը ձեւով
Ը չատ մը պատուհաններու ստեղծումն
է
հաւասար թիլերով անհ ուն ութի ւններու վրայ նայող։ Դէշ օգտադոբծուած
ճարտարագիտութիւնը ՝ օրինակի համար՝
կը ծագի անոր տիրապետողներու սահ մանելի քար աց ածո ւթեն էն ՝ ա նվերչ թը֊
ւող արիւնահոս ումէն ՝
որովհետեւ կը
պակսի անհանութիւնը
հ ետ ախո լզելու
ներշնչումը։ Մի ույն ՝ երբ մարդ բաւա —
կտնին վերացականութեան տէր
րյ/այ ՝
հասկնալու համար այն ինչ որ կը տեսնէ
շատ մը պատուհաններու ընդմ էջէն' արիւնահոսումը պիտի ղադրի» *. ( Փհ"1Ոլւր—
ՈՆսւթ 17 , 1947 ) :

X
« * • *Անխուս ափ ելի կր թուի ՝ թէ կեան
քի ընթացքին ՝ օր մը մարդ պիտի վե —
րագառնայ իր ծննդեան կէտին ՝ փըն —
տըռելու ոյյն' ինչ որ թողած էր իր ետին ։
Երիոէասարդութիւն'
կենսունակ ՝
արծաթային ՝ ո սկէ եւ կարմիր՝ օՀ նոր
խաղողի երիտասարդութիւն : ինչպէս կը
դողամ ՝ սահող սառն ջուրի մաքրութիւնը ապրելով՝ ջուր եր անոյշ եւ վճիտ ՝ եւ
համեղ։ Ւ^նչպէս կրնամ բացատրել* * *
վստահաբար ՝ մենք առանձին չենք նըման զգացումներ ապրող։
« • ♦ *ճիշդ էնչպէս աչքերովս կը ձդտիմ
բռնել ՝ կարելի եղածին չափ եր կարօրէն ,
գեղեցկութիւնը իր թուի չքին մէջ իբրև թէ
լաւապէս եւ բուռն կերպով անոր շոյր —
ժ՜ումին նայելով՝ ես կրնամ վանդակել
անոր շարժ՜ումը ՝ արգիլել զայն' որ լքէ
զիս * յետոյ ա չքերր այլեւս չեն տեսներ
եւ միայն միտքը կը տեսնէ ու կը յիշէ
գեղեցկութիւնը անոր մեղմ անյայտա —
ցո ւ-մէն առաջ ։ \մննդեան կէտ ը ՝ ծննդեան
կէտը :
« • • *վարդուշ ՝ Մ ուր ատ եւ Եարլէն ՝ օր
մը չու-տոփ բոլորս մփւսսփն պփ.տփ ըլլանք
եւ ես ձեր բոլորփն համար պփտփ նկա
րեմ մեր
հփն երգերը» ։
( ՅոՆլիս 17,
1948) :

(*) Այս նամակները ռւյղզուած
են
ւէարդուշ, Մուրաա եւ Կարլէն ՄուրատեաններՌւն : Այստեղ , թ-արգմանութիւնը
կատարած ենք (մեր կարելիութեան սահ
մաններուն մէջ , փորձելով հարաղատ մընալ անոնց իմաստին, ինչպէս մեր միւս
թարգմանութփւններու պարագային) անոԹց անգլերէնով լոյս տեսած հրատա րակութեան վրայէն, քանի, այնքան որ
գիտենք, անոնց հայերէն թնա գիր ները
ղեո չեն հրատարակուած, թացի քանի,
մը ձեոագիր էջերու լուսանկարներէն :
Տե'ս անգլերէն թարգմանութեան հեղի նակ* Կաթլէն Մուրատեանի հետեւեալ
գործերը —
Օ A SPECIAL ISSUE ON ARSHILE
GORKY ; by Karlen Mooradian, edited
by David Kherdian, «Ararat», a quar terly, Vol. XII, N° 4, Fall 1971, p. 19-43.
O ARSHILE
GORKY
ADOIAN ;
p. 251 - 313.
O THE MANY IVORLDS OF
ARSHILE GORKY;
p. 249 - 327.
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« ՅԱՌԱՋ - ՄԻՏԲ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ »

ՍեՆԴԱնհ ԿԱՊեՐ
(Շար. p. էջէն)
րէն որԼ^_
եւ մնացած* ե՛ւ. որուԼհեաեւ
չեն կրնար հանգչփլ , անոնք անքա կտ ելփ
ու. անբաժ՜ան ելի են ապագայէն ու կը դո
յլստեւեն ա}"/ձ/Փ> (12) ։

X
Աւելի

շօշափելի

գար ձնելու.

համար

այս Ը*?բոնումին արմաաներուն
խորութիւնը այստեղ հաւանաբար տեղին
է զուգահեռ մը գծել Եոբքիի եւ Պա —
րաճանովի միջել ՝ որոնց արուեստը կը
թուի նոյն ըմբռնումին բանաստեղծական
արտայայտութիւնն րլլալ' տարրեր մի —
Լոբներով արտայայտուած z
Եր կուրին րով ալ չափազանց աչքա —
ռու երեւոյթ է աւանդութեան վերար —
ծարծումը՝ վերադարձը , վերարմեւոր ո լմը եւ վերիմաստաւորումը
զայն ան —
բաման մէկ օղակը դարձնելով ներկային
եւ ապագյին' օգտագործելով արտայայ
տութեան եւ մեէլնաբանումի յառա^ա —
պահ ձեւեր : Եսկ սեմպոլիզմը՝ եր կուրին
արուեստին մէջ ալ իրարմէ տարբեր չէ*
ան բազմիմաստ կ՝ շարմ՜ուձեւերով եւ
արտայայտութիւններով ՀՀխօսողէ ու խո
րունկէ ^1որրիի համար , այո խորութիւնը
հայկական մշակոյթի նկար ագիրին մաս
կազմող րան մըն է։ Ան , 25 Յունիս 1945
թուակիր նամակին մէջ կը գրէ»
Հա
յաստանի արուեստը միշտ խորացնող —
ներ ու մօտեցումը որգեգրած է ։ Ա* ենր
խոր կերպով կը փնտռենք ՝ երբեմն այնքան 11էոԸ
nT տխուր եւ մելամաղձոտ
կը դաոնանք • ♦ • » (13): Պարաճանովի մօտ
շարժուձեւը 1լ արտայայտէ այն'
որ
Կ"ք՛քիի մ°տ ![ընէ նկարելու շար մ ումը եւ
տարրերուն իրարու միջել գտնուող փոխյարաբերութիւնը երր շարժում մը կը
տանի ոլ-րիշի ^ը՝
պատկեր մը
WJ[
պատկերի մը» նախապէս կարելի չէ բըՉորոշել թէ անոնք ո*ւրկէ կու գան» բայց
յետոյ կը զգանք թէ անոնք իրենց տեղն
ու գերը ունին պաստառի կամ թուղթի
մակերեսին'
ինչպէս
Հեռան Գոյնը^ին
մ էջ î երը կ ոնաձեւ՝ անկիւնաւոր մար —
մին մը ինքնիր շուրջր դաոնալով պաս'—
տառի անկիւնէն մուտք կը գործէ տե —
սարանի մը մէջ առանց որ գիտնանք անոր ուրկէ գալը՝ մինչ քանի մը պատկեր
ան ղին կը յայան է իր դմբէթ ըլյալռ
դերը :
Կորքի եւ Պտրաճանով կը դիմեն ան —
միջականութեան եւ հիմնականը արտա յայատելոլ «պերճս,խօս ո ւթեամր»' նը —
շաններով, որ կը դառնայ աւելի ար —
տայայտչական սեմպոլիղմ մը քան թէ
նկարագրական : Օրինա կ, «Հրեղէն Զիեր»,
ուն մէջ սպաննող կացինի
հարուա —
ծին հետեւանքը դարձած է վերացական
պատկեր մը կարմիր գոյնի տարածու —
մով ճերմակ պաստառին վրտյ . հանգի —
սատեսը կարծէք ինք կը ստանայ հար —
ուածը : Այս ձեւով ան մաս կը կազմէ
շարժասլատ կրին' ինչ որ նոյն ձեւով տեգի կ ունենայ Կորքիի գործերու պարա —
գային' որոնք մեզ իրենց մէջ թառն են՝
կը ՚լր"՚լեն •
Այս երեւոյթը պարզ ղուդադիպութենէ
անդին կ երթայ : Ասոր աղրիլրը հայկա
կան մշակոյթն է : Հանդիսատեսը մաս —
նակից դարձնել ստեղծագործական աչ —
խտտանքին կը նշանակէ զայն մասնակից
դարձնել բնութեան ամբողջութիւն մը
կազմելու ել նոյնանալու համար անոր
հետ։ Բնութեան ել մարդուն միջել այս
զօրաւոր կապին ըմբռնումը (14)
ս,չ քառոլ երեւոյթ է Կորքիի ել Պ արաճանովի մօտ, որ հինէն եկող հեթանոսա
կան ըմբռնողութեան վերակենդանա ցումն է , ինչպէս երր հայ գիւղացիները
կը միանան բնութեան' իրենց հագու,, տէն կտոր մը կպցնելով Կորքիէնց թոր
գոմի պարտէզի Սուրբ ՛Ծառին։ Երկու քին մօտ եւս արտայայտուող հ եթ անո սական հնամենի , անբացատրելի ել խորՀըրդ՚սւոր շունչն ու ապրումները բացայայտ երեւոյթ են :
Կորքի հեթանոսական տիպար մը ըլլա
լու տպաւորութիւնը թողած էր „չ միայն
իր արուեստի նկարագիրով, այլեւ, իբ
րեւ անձ , հասակ առնելով միջավայրի
մը մէջ' ուր հեթանոսական Հայաստանի
սովորոյթները դեռ չէին կորսնցուցած
իրենց զօրութիւնը։ Կը բաւէ վերադառ
նալ իր «Պարտէզ Աոչիի Մ էջ»ի մասին
գրածին' «ականատես» քԱալոլ
համար
լաթի կտորներուն տրուած դերին ել հայ
գիւղացի
կիներու մերկ
ստինքներու
ժայռին քսելու արարքին։ Պարաճանովի
մօտ նոյն բանը ^արտայայտուի «Հրեղէն

Ջփեր^ուն մէջ՝ երբ մերկ կէեը քալելով
!լ երթայ կը կանգնի խորհ րդաւոր բնու —
թեան մէջ' յարաբերութեան մէջ մտնելու
համար գերբնական ուժերուն հետ z
Մթե[_ Հեռան Գոյնը^ին մէջ ջուրի կա
թիթերով
ծածկուած կանացի
մ երկ
կուրծքը իր ամբողջ հարստութեամբ հե
տաքրքրութեան առարկայ կը դառնա յ
պատանի Աայաթ *եովայի գաղտնի նայ
ուածքին ՝ բան մը' որ
ան.
գին 1լ երթայ եւ կը դաոնայ բանաստեղ
ծական
անախտ
իր ական ո ւթիւն ժը՝
լուրջ-. Աչքի առջեւ ունենալով 9) էԱ ինիի
«Աաթիրիքոն^ը կամ անկէ ետք յզտց —
ուած կարդ մը ժապաւէնները՝ որոնց մէջ
պ ա ա կեր այ1-“ ար տայտյտ ո ւթեան
նոյն
ձեւն է որ որդեգրուած է ՝ ինչ որ' Հեըռան Գոյնը^ին մէջ ՝ [լը ԳԳ1Աեք անոնց մէջ
թեթեւութիւն եւ երբեմն անլրջո ւթի ւն —
եթէ կարելի է ըսել _ ինչ որ խորթ է
Պարաճանովի։ Կորքի կ՛՚ըսէ. «Գեզեցկութիւնը լուրջ բան լքըն է» (15)
ել թէ
«Զուսպ ըլլալը հայկական քա ղաքա կըր —
թութ/,ան դրոշմն է : Լրջութիւնը ամէնէն
աւելի» , որ «մի չտ հակազդեց ութի ւնն է
տանջանքին եւ ցաւին» (IG) :
Իեչ որ աւելի կը մօտեցնէ Կորքիի ե։.
Պարաճանովի արուեստները , ունի նաեւ
Լ՛Ը դեղարո ւես տ ա կան ել դեղադիտական
բացատրութիւնը : Պարաճանովի «՛թռան
^'ոյեը/> շարժուն նկարչութիւն է , «կը —
տալ - էքրան» , ինչպէս ըսած էր Մար
տիրոս Ա արեան անոր ցուցադրութեան
ներկայ գտնուելէ ետք (17) ; Այ„ չար ժանկարչութիլնը , որպէս համադրումի
արէը[՚լը ։ կը հիմնուի հայկական ման —
րանկարչութեան վրայ' ինչպէս Կորքիի
արուեստը բաւական լայն չտփաթ
իր
կեր Ալարներ ո ւ ել միջոցներու տեղադը —
ր ո ւմն եր ո վ ել պատկերներու կառո քցով :
մօտ այս ներշնչումը այլակեր "[ուած կերպարանք կը ստանայ' մեկնած
իր օտարումի վիճակէն : Իսկ «Նռան
Գոյնը»ին մէջ Աայաթ 'ե՛՛վայի ձեռքե —
բուհ ել թեւերուն ցուցական շարժում _
ները կը կրկնեն մանր ան կարՀո ւթեան ել
խորաքանդակներու կերպարներու չար ժումները իբրեւ բան մը փոխանցելու.
•րՒՒց : Այս ձեւով նաեւ Կորքիի արուես
տին մէջ տեսանք ■ փ ոխանg ումի տյդ ըն
թացքը , ուր օղակը կը շարան,,,կուի 1,1—
նընդհատ ել անվերջ՛. Շարունակակա —
նութեան հարցին կը հանգիսլինք նաեւ
Հէնրիկ Ա ալեանի «թահապետ»ին մէթ
նրբ խնձորենին անդադար խնձոր կը թա
փէ, որոնք կը գլորին դէպի ծով, բան
մը որմով հեղինակը կ'ակնարկէ բնու —
թեան բարիքներուն ել անոր առատաձեռ
նութեան . . . ու վաղեմի լալ եւ երջանիկ
օրերու թովչանքին :
/»«/Z Կորքիի եւ Պարաճանովփ արուեստներուն մեծ զգայունութիւնը - թերեւս
տարրեր դր դապատճառներ է ծնած ,
ուր
կրնան տեղ դտած ըլլալ մարդկային ան
հատական փորձառութիլններն ու խառ նուտծքը - աչքառու երեւոյթ մըն
է:
Կորքիի համար այս զղայո ւնոլթիլնը ամ
բարուած յատկութիւնթ/ի, է, որ կոլ ղայ
հասարակաց դարաւոր
փորձառութենէ
մը' իրարու հակ ագրու-ող [էրականու —
թիւններոլ .[րայ հիմն,ուած։ ինք հե
տեւեալ բացատրութիւնը կ„լ տայ երր
՚ւը դրէ 'ԼտրդՈլշին Հ « . . .Լմնչ է Հայաս
տանը։ Հայկական ՛ի որ ձառո ւթի ւնր թնչ
ունի աւելցնելիք արդի կեանքին վրայ»\
Ու կը պատասխանէ . «Հդայունութիլն :
^■յդ է դէնՀ յտտկանչող հիմնական , ան^

մոռանայի բառը, „ր իմ մտայղացումիս
մէջ փորագրուած է ։ Զգայ ո ւն ո, թի լն գե
ղեցկութեան
հանդէպ,
զդայոլնութիլն
տխրութեան
ել
մելամաղձոտութեան
հանդէպ, զդայունոլթիլն հանդէպ կեան
քի ճզճիմոլթեան եւ
սլատուականոլ թեան։ Զգտյունոլթիլն մտքի ղարդաց ման հանդէպ. ..֊» ^ որովհետեւ ան կու
դտյ «չարի ել բարիի, գեղեցիկի ել տը֊
դեղի, մեռածի ել ապրողի» իը զգայա_
կան փորձառութենէն (1g) .
Պարաճանովի արուեստն ալ հարցս, _
դրումի արուեստ է։ իր «պատկեր»նե րուն առջեւ հարց կ„լ տանք թէ թ-,,,
նշանա կութիւն ունին անոնք, բայց դի
տենք թէ անոնք իմաստ մը կը կրեն իրենց մէջ' ինչպէս Կորքիի պաստառներն
ու գծանկարները։ Հոն դէմ յանդիման
կը գանուինք «Լխվ եմ ես, կամ'
ենք։
Ո՞ւսկից կու դանք կամ կ„լ դա',։ երե _
ւոյթները,
իրականութիլնները։
/,«},,
դեր ունին անոնք։ Ո՞ւր կ'երթան» հար
ցումներուն։ Այս պարագան մեր միտքը
կը տանի ուղղակի Կոկէնի «Ո՞ւսկից կ„լ
գանք։ Ի՞նչ ենք։ Ո՞ւր կ'երթանք» մե ծտծաւալ պաստառին, „ր սակայն ինք -
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նուխեսՀև հսւրւյէ նոր եւ տազխապոտ ար- ր Ա՛ղային : Ոմ,ի/լա ընդյատակեա
ւոսւյւոյէրւուխխ-նը րլլալկ աւելէ ս եմպոլէր նութիւն մըն է, սբ Կո[Դլ։Ւ Հ
մեկն արան ո ւմն կ կեանքէն յստակ եւ
նի բարձր ր^՚"ոեղծականՈլթՀն
պարզաբանուած կերպով առանց սպա —
զուգահեռի աուեալնհ
՚
դառնային ղուա իմացական Հ ՚ՀՀ
ռող էնքնահարցագրումէն z
Մ եկնաբանումէ ըմբռնողութեան նոյ —
ունենայի,, բացարձակ մաաւ/,ն
,
նութէճւը Եորքէէ եւ Պ արաճանովէ մօտ
եթէ Կորքիի եւ Պարաճանովի ։քՀ ՛Հհ
երեւան կու գայ այլ մարզերու մէջ եւս'
արաայայառւթիլնն
վերացականութեան ՝ եր աղայէնէն եւ սեն
է,_ ղ,
ռայէնէն արծարծումով :
կան բարձր չափանիշներով . 11նո,
Եորքէ կը մատնանշէ թէ վերացա կա — յԿը 1՚րրե' արուեստագէտ կ„ 9
՝
նութէւնը հայկական արուեստէ յատկա,— յատուկ տարողութիւն, որովհետեւ յւ
նէԱւերէն է ու էր արուեստը հարազատ
աւանդութեան ել մշակոյթին /
f
1ւը մնայ մեկնաբանումէ այս ձեւէն ՝ հե
դիմագիծ' բերելով մեղի, ե, թւ
տեւաբար էր նկարները պէտք է առնել
հանուր առմտմ րո/„ր
նաեւ էբրեւ էրենք էրենց գո լութիւն Ո Լ— հոր կարելիոլթիլններ ;
Լ
նեցող էրականութէւններ z *Լ>ոյն հոլո —
Հ,,,, ,ր.,„է„յթ _
_ Պ
ւէոյթը տեղէ կ՚ունենայ Պ արաճանովէ
եռանկիւնը
կրնայ են,թաղք,ո,Լթել/
մօտ՝ ուր ան սլայման ր առաgէ րացաար —
սահմաններուն մէջ մնալ ել որ
,
Ը
րութէւն մը պէտք չէ փնտռել էր կար զ. ""ելի խորացնել.
թևրե։Ա
մը պատկերներուն մէջ : Եւ երր Եորքէ
Լ
հասարակաց "լաս, կանելիո ,թխն Լ
^‘է՚թ մր կր մեկնաբանէ առանց սահ — տալու անոնց գործին' Որպէս արտԱ Հ
ման ո ւելո ւ անոր ն կար ա դր ա կան երեութա.
՛ռութի՛նները հայկական վերածնող ,ք.
[լան
տարրերով ՝
Պ արաճանով'
1լ ընէ
շակոյթին
անոր տալու դիմսպիե յ
նոյնը» այսպէս է պար աղան օրէնակ կա- "" ելի յ՚նղարձակ նկարագիր մր : Հիյ Հ
^էնէ հ տրուածէ հետեւանքէն ՝ կամ կար
նականր այղ փնտռտուքն է ել ՜,„ն„լ, հե_
գէր արէւնով ծեփուած եւ կաթկթալ ծա- ՚ո,ոմո,,ո ըլլալը։
Երկու վարպետներս,
ռէն ՝ եւ սլաս տառէ տեսադաշտէն նետ _ ըստ մեղի , մեծապէս նպաստաե են
տուած մորթուած հալերուն ՝ կամ այն
: Կը մնայ այդ սերմերը րաղմտցնե,
պատկերէն՝ ուր Աայաթ ն ո վայէ մար ու անոնց կարելիո, թի՚նները ա՚ելի հլ.
ձ էնն է վար արէւն ( կամ դէնթ* j կը թա
ռու նեբը տանէլ z
ւէէ ե որով [լ ակնարկուէ գլխաւոր հերո
սէն մա հ ո ւան : Անդին, «Հրեղէն Զ ի եյ։
մէջ պ^^րը տակաւ կը դառնայ զուտ դո լնայէն համանուագ մր՝ ուր տէրասլե —
աուլ ծէրանագոյն կամ ցորենէ գաշտերու
եւ տերեւներու ոսկէ դեղէնր կր յէշեցնէ
Կորքիի դեղի,նով պատուած գործերը :
Պ արաճանովէ սլատ կեըներ ո ւն յաջոր —
դա կան ո ւթէւնը կամ երբեմն կտրուկ փո
վ՚ոխումը եւ սլատ կեր է մը
ուրիշի մը
անց՛,,իլը կրկին ե ր ա զայէ^ւէ
[ուր մ՜տ —
մանակը գոյութիւն չունի կամ կանդ
կ'Ա՛ռնէ) գաղափարին վրայ հիմնուած է'

Ս. Լ ԵԲ ՍԱՆ ՊԷՐԷՃԼ՚Բ Լ ԵԱՆ
1- Ըստ Կորքիի երկրորդ կք1ոջը՝
(ւըսի, 1941-ին Կորքի դեռ կ՚աջխասյէյ
այս գործին վրայ. (տհ'ս.Hayden Herrera: « GORKY SELF
PORTRAITS: THE ARTlST BY IRM SELF», Art in America. March ■ April
1976, p. 64).

Այս գործին ւքէջ լուսաւոր գոյ ները տա
րածող վրձնահարուածները , որոնք ւոհզտեղ կր ծածկեն մութ սրնսւգոյնը՝ կը
կրկնեն «Պարտէգ Սոչիի Մէջ»ի աւարտա
կան տարրերակի նկարչակերպը՝ ինչ որ
աւելի կը հաստատէ էնկըսի վկայութիւնը:
2 •- Նոյնը :
3-֊ Ա- Գ- Ատոյեան- «ՆՐԱ ԴՈՅՆԵՐԸ
ՀԱՅՐԵՆԻ ԱՆԴԱՍՏԱՆԻՑ ԷԻՆ», ՀայրէcM՛ Ջ՚՚՚յն , 7 Յուլիս 1971, թիւ 27 էջ 8:
4 — Կորքիի լքօտ դեղին յետնսւմասե րուն յանաիյ կը հանդիպինք տարիներու
ընթագքին, որ ւստեններ գորենի դաշ տերու դեդինն է կարծէք, կամ սւրեւոկ
ջերմագած
ծիրաններու
նարնջագոյնի
գարնոզ դեդինը : Այլ տեզ ան սււսւզ կամ
պատ կը յիշեգնէ* ինչպէս այս նկարին
մէջ , մինչ 1947-ի «Նշանտուք 2»-ին մէջ
մագաղաթեայ թերթ մր :

Կ ա կառա կ որ
կասլը տրամաբանական
զարգացման մը կը հետեւի,
կազմելու
տմբողջականութիւն մը'
փոխանցելու
համար հեղինակին միտքը,
ապրումը,
հաստատելու
համար իրողութիւն
մը
կամ կառուցանելու համար' պատկեր մը։
Երազայինով արտայայտուիլը մի,տես։ —
մտնակ կապի մէջ մտնել է անցեալի մը
հետ, որուն եթերային բնոյթ ստանալը
թերեւս շեշտումն է ճիչդ այն միտքին,
թէ անցեալը ի վերջ„յ երազ մըն է, „րր.
մէ ,Ո,ացած միայն շօշափելի իրակա նութիւններն են {մտածողութիւն ել մըշակութս,,ին ֆիզիքական մնացորդներ) ,
որոնց հետ կրնանք անմիջական կապի մէջ
մտնել ել որոնք կը դառեան ժամանակ
ները իրար կապող օղակներ :
Այդ օղակներէն մին անցեալի, հեթա նոսական կեանքն է, որս՛ն ամէնէն ցայ
տուն երեւոյթներէն մէկն է սեռայինին
տրուած հիմնական կարեւորութիւնը եւ
որուն ֆիղի՚քական նշմարները հայկական
մշակոյթին մէջ թերեւս առյալէտ կոր սուտծ են : Աակայն , ըլլալով երկրս, ֊
գունտի ամէնէն աւանդապահ ժողովուրդ
ներէն մին (Ig) , տնոր կենցաղային կի
րարկումներն ու մտածողութիւնը շարու
նակած են գոյութիւն ունենալ, որոնցմէ
մէկ մասին պահպանումը կը պարտինք
հայ եկեղեցիին...։ Եւ զարմանայի չէ
որ Պ արաճանովի
ժապաւէններուն մէջ
հեթանոսականը եւ կրօնականը կը դ„ _
յակցին' տալու համար իրականութեան
ամբողջական պատկերը։ Այսպէս, սե ոայինը մուտք կը գործէ այս դործերուն
որպէս անցեալի մշակոյթին առար
կայական շարունակութիւնը' որուն խորթ
է փոււնօ-^ գաղափարը, ուր սեռը կը
կորսնցնէ իր սեմպոլիք իմաստը „լ կը
զ սւռհւսյ սլարզ սպառում :
Կորքիի մօտ սեռայինը իր յաջոբդա կան յայտնութիւնը կը ստանայ իր վեր
ջին շրջանի դործերուն մէջ, „լր սեռային
ղործարանները ել մերկութիւնը կը միա
նան բնութեան ու անոր ամրողիականութեան մէկ մասնիկը կը դառնան,
ինչ
"ր կրկին արտայայտութիւնն է բընոլ թիւն — մարդ ամբո ղիկանացման ղաղա փարին : Աեռայնութիլնը այս
ձեւով
կեանքի բնական մէկ արտայայտութիւնն
է եւ „չ թէ ալստ մը կամ միթոո մը ։
Ս-J" ‘[էկը տարբեր է արեւմտեան մը չակոյթի ըմբռնոողլթենէն ,
ուր մերկ
կերպարը' հիմնականօրէն կինը' կը ներ
կայացուի իբրեւ սպառողական առար կ^յ (19) : Աեռայնութիլնը Կորքիի հա ֊
մար սիրոյ ապրումին անբաժանելի մէկ
մասնիկն է. ան վերջ մը չէ, ինչպէս դերիրասլաչտ կարդ մը վարպետներու պա-

83, rue d’Hauteville

75010 Pari,

5.- Hayden Herrera: «GORKY SELFPORTRAITS...», p. 64.
G— Այս շարքին խորագիրը իսկութեան

մէջ պէտք է ըլլար «Պարտէզ Խպւգոմի
մէջ» : Ամերիկագիներուն աւելի եանչ գուած անուններ նախընտրելուն համար
է (ըստ Կորքիի) , որ ինք առած է այս
քայլը' մտադրելով յետոյ փոխել զայն:
(Տե՜ս իր Յուլիս 1943-ի նամակը, ուզ դուած Մուրատեաններուն—
Karlen

Mooradian: - « THE

LET ■

TERS OF ARSHILE GORKY TO FARTOOSH, MOORAD AND KARLEN MOO
RADIAN», in A SPECIAL ISSUE ON
ARSHILE GORKY; Ararat, A Quarterly,
Vol. XII, N° 4, Fait 1971, p. 29.
7— Նոյնը, էջ 25:
8— Նոյնը, էջ 30:
9— - Նոյնը, էջ 32:
10— Julien Levy; «ARSHILE GORKX».
Harry N. Abrarns, Inc., Publishers, New
York, 1966, p. 34.
11— Ararat: « A SPECIAL ISSUE...»,
p. 30.
12— Նոյնը, էջ 31:
13— Նոյնը, էջ 35:
14— Կաթլէն Աուրատեան, իր
« ARSHILE GORKY ADOIAN »
(Gilganiesh Press Ltd., Chicago, 1978)

դիրքին ւքէջ մեծ տեզ կուտտյ այս կէլոիմ •
15— Նոյնը, էջ 259:
16— Նոյնը, էջ 298:
17 — Սարիր Ռիգաեւ ,- «ՆՌԱՆ ԳՈ՛ՅՆ!,» ւ

Նոր Ստեղծագործութիւններ • Սովետս։
կան Արուեստ, թիւ 2, 1970, է? 1՜'
18- Karlen

Mooradian:

« ARSHILE

GORKY ADOIAN»... p. 291
19- ճէյմս Ռասըլ՝ Խաչիկ Թէ°ւէ°1
հանին • տե՜ս «Յառաջ Մխոք ^լ Ար"1^“

Յուլիս 1, 1979-ի թխմէ
20- John Berger: « VOIR LE E
Traduction de Monique Triomphe՛
lection «Textualité», Editions Alain
reau, Paris, 1976, p. 49 - 70.
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Fondateur ։

SCHAVARCH

ԵՂԻՎԱՐԴ
էա/ւ/' մեջբերումներու, խճանկար մը :
(Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի նախա'Աութեամբ եւ Երուսաղէմի
Հայոց
(ատ/փարք Եզփվարդփ Հ եղինա կո ւթ ե ա մր
լ,Հ ւո եււ ա ծ է Լ Ո ՆԱ 1Ա էք IU1Ո ե՜ ԼԱ ն հաւոորը՝
պր1,ն[ւ նկարիչ Ա • Եարալեանփ 52 դու\աւոլւ ինյխատիպ նկարներով զարդար ււաե » (Մայր Գի ւանի Տան ո լցում ) :
յ // •
փաՏնփ Մ այր Աթոռը եր ախ —
տաղ/ւսւութեամր կը յիշատակէ այստեղ՝
աղդային բարերար
մեծայարդ Տիար
]քանուկեանի պայծառ անունը՝ n—
ոձ բերած նիւ թական կարեւոր նպասաը կար ելի ըրաւ Լւ1ԼԱԱ1 ifuimbuiQ—ի հրաոաբակութիւնր » ( Հատ ո րի ս կիզրը հ ձաԹ՛

Լււսւաւքսւսւեան » ա յս
Խ1՚ն ։ԼեՐնւ՛
սատորս յղացումն է Ամենայն Հայոց
Հայրապետին' Տ •
• 1Լա զդկն Ա . կա ոսին ՝ որ ընտրեց րն աբանն եր ը ՝ ք1ր
Արչևչումով առաջնորդեց ար ո ւես տադէ —
ոը եւ ]՚ը նրբազգաց ո ւթեամբ ոգեւոր եց
եղինակը » :
Էլ « նման հին իշխաններուն եւ բարձզաստիճան
ե կեզեց ա կանն եր ո ւն որոնք
՝ւՒնՒ կամ Պ[՛ծակի նման նկարիչնե —
զու ձեռքով ծաղկեէ կու տային իրենց
Նսաւածաչունչը կամ Ս* աշտ ոgը ՝ դեղեîH ղրրին նոյն սէրն է

որ ՝ հայկական
Յանգութիւն դարձած ՝ մղեց
Նորին
էքրութիլնր Լուսսւմսսոեան-^ գաղափա z/yi է ներկայացներ Աս տուածաշո ւն■ Հ թարմ վրձինի մը դոյներով եւ բա —
Ասւո^ձ՚ա^աե Լունչի մը ջերմ հա զոր —
^անութեամբ » (հառաջաբան Հքահէ
Խ^պիսկՈպոսի) :
իւ ճան կարը պատկերացում մը կու

տայ մասամբ դրական — ընկերային մեր
^րրերէն ՝ ուր ՝ որեւէ առիթով ՝ առանց
^աւոի առնելու հ ան ւլա մանքն ու պատ —

յԱ,Ա£, հեշտալուր գովեստներ կը թափհրապարակ յ Այստեղ աւելցողը ծաԼումային ակնյայտ տրամադրութիւնն
1՛ (քեթերցողյը կր նշմարէ այն երախ —
Այ1է1,սւոլթիւ-նը ՝ որ Ա այր Աթոռի ի շ —
կ՚երթայ դրամի մանր իշ —
էութեան՝ այսպէս խ աբէական հայ
Առնութեան մը տպաւորութիւնը տը —
Î /'"// ինչ կը վերաբերի գրքին վրայ
f ակուաՏ

վերին հովանաւորութեան ՝
գիտեր թնչի կը ձգտի ան : Արդ -

“տ֊աջուց կորս ուած դատ մը շահեմիտո ւմ մը* թայg ամէն մարդ դի} որ ոչ մէկ հեղինակութիւն կրնայ
"Հանումէ փրկել Հախող արտադրու —
ոչ տլ յտջողյը կործանել։ Ջե^նք
ւ^ծ դեռ որ այս կալուածին մէջ՝
J հովտնա ւոբութիւնը որ հատոր մը
է*11'» Հ^ելել՝ տն ալ իր բեր ածինն է i
յխրը մինակ են ընթերցողին առջեւ ՝
■
I մը րտցարձակ անապաստանումի
Լ՛^’
"՚Հ
էմսա'եաէ-ոՐ

9

խ

^պտհովել վարկ մը կամ համբաւ
‘^՚ ‘է'"?
: Կը հասկցուի
ւ՚^՚չու, հակառակ ինքեահաճ ու

ffl ^‘ULnP

կ
j‘

Լ

J'

չեշտումփն՝ չուզեմ հատո —

տեսնել ամրո՛ գջ Հայաստան —
^*0*3[՛ին մէկ յանձնանձնումը։
Կորնար սակայն հատորին ընծայայԱ ^Ը^Որութիւեը եւ ան է որ
^‘նոլթլան ենթար կելո լ քիչ մը
Ա> ՛է՛ մանող անն ման այս գիրքը •

Ու'[րԸ գրական հարցերու վերա —
'îsP հեք
ր "ՈաԻա1ւո^1,լ-ն »
մեՐ օ՚րզէն
d

Է Տ ոչ անգոյ աստուածաբանս! —

Fondé en 1925

կան դր ա կան ո ւթ եան մէք y
անիկա կր
րերէ մասամբ
Հա,ք Եկե ղեցւոյ ներկայ
« հ ո դե կան ո ւթ ե ան » մէ է պտտ կեր ր : Կա
րելի է զայն կարգաւ երր եւ զուտ վկա
յութիւն մը՝ ներկայի ար խի ւարան ո ւ —
թեան մէջ :
Ինչպէ ս ծանուցումը կը" է* « Լու֊սսւ մաւոեան.—ը սուրը դր ական պատումներու
մտահան մրն է ՝ ւլր ուած բան ա ս տ ե ղծական առինքն ող ոճով » : Ջ դենք UlILjlQf —
(ւալլւ վաճառականական £['f՛" նակին մէջ-,
52 բնաբաններու առիթով քյղիվարդ կր
փորձէ պատմել Հին ու հոր կտակարան
ներէն վերg ուած դէպքեր ՝ յանգելու հա
մար 'քրիստոնէութեան մուտքին Հայաս
տան եւ էջմիածնի հիմն ումին։ թայg եղածը միայն Աստու ածաշունչին « բանաս
տեղծական առենքնող ոճով » վերստեղ
ծումը չէ — ինքնին հսկայ անհեթեթու —
թիւն մը Աս տ ո ւածա շո ւնչը րցա/ով ՝ ի
միքի
հզօրապէս բանաստեղծական :
Եղիվարդ Նաիտմոսա-^ե մէջ կը դրէ*
« Այ" հատորը հրաւէր մըն է տաճարին
տակ ամփոփ ելու լուռ բտյց խօսուն ճըշմարտ ո ւթի ւնն եթ որոնց միջոցաւ երկինքը կը սիրէ յայտնել ինքզինք եւ ըսելի
ընելու, յ ա լի տ են սւ կան մրմունջյլ Աստը —
ծոյ ուղղուած մեր միտքին եւ խղճմը —
տանքին »: Աանդուգն հաստատում ՝
որուն չի պակսիր խիզախ պարզամտու —
թիւն մը ։ ԼոՆԱաւքսաւես]Թ-£ հրաւէր մըն
է մեզ տանող Աստըծոյ հաղորդութեան։
թայց *սյն ատեն ինչո* ւ Աստուածաշունչ
մր չտպել։ Պարզապէս « որովհետեւ սրր՛—
բազան մատեանն եր էն առնուած տյս դըր—
ո ւադն երր
անգերազանցելի
րԱտլով
հանդերձ ՝ պէտք ունին մեր օրերու յա
տուկ հանդերձանքին ՝ վայելչօրէն ներ
կայացնելու ղանոնք վերծանողներու ըն
կալչո ւթեան » : Ջեմ ուզեր Ը^դգ^^լ ոս
կեճամուկ այս տողերը եւ ոճը որ հոս
կր պահանջէ l|bpÔ՜Աւնուլ—ը կարդալ Ւր
հին իմաստուէ։ Ետրեւորը^ առ այմ՜մ ,
« մեր օրերու յատուկ հանդերձանքն »ն
է , անհ ր ամ եըտ նկատուաՏ « անզերա
զանցելի » դրուագներուն : Ի՞նչ է այս
հանդերձանքը , երբ ամէն սու րբ դրական
մեկնութիւն
կր
սահմանուէր ատենին
իբրեւ պարզում , բացայայտո ւմ , այսինքրն' հանդերձանքէ։ զանցում : Իսկ հոս
ան կր յզոլի յաւելումի ա շխ ատ անքի մը՝
որ կը ձգտի հին ու նոր « Ուխտին պատ
գամը » խօսեցնել « դարձեալ տարօր ի —
նակ այմմէականութեամբ » ինչպէս կ^ը~
սէ Յառաջաբանը՛. Այսինքն , հանդերձան
քը կը միտի « լուռ բայց խօսուն ճըշ մարտ ութիւնները »
այմմ էա կան ացն ել ,
առընչել ներկային : Մ էկ խօսքութ
Ւ՞՚՚՚է
Լլըսէ ԱստուաՏաչունչը զայն հայերէնով
կարդացող մարդուն։
կյման հարցումի
սլատասխանել կը նշանակէ ո՛չ միայն որ ո չադր ևլ « մեր » եկեղեցիի դիրքը ի՛
րականութեան հանդէպ } այլեւ անոր իսկ
ներկայի
« հոգեբանութիւնը » ճշդել,
ասոր թելադրելիք « պատգամը » սահ —
մանել :
Ոոլոր հին ու նոր սուրբ գրական մեկ
նս ։թի՛ններու հորիզոնը կը կազմէ ներ —
կան , ոչ այնքան առօրևան , քան որոշ
մամանակի մր ին կող մարդկութեան գոքավիճակը՝ իր հարցերով՝ տադնապնե —
րով , մահն ու կեանքը ապրելու իւրայա
տուկ ձեւեր Ո,Լ! ՀայեՐէնուԼ գրս^սզ ս>յս
ձեռնարկին համար ի՞նչ աւելի այմմէական քան Ափիւռքը։ Ափիւռքը ել հա —
՛աս՛քի հարցը՝ Ափիւռքը եւ Աստուած։

—
—
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Աղէտը ել սրբութիւնը : ՈՀւր աւելի։ սուր ,
տւսրտւխող ու այրող կերպով կը յայա
նուի մեր էետմանակր քտն նման /,րս1 ՜~
կանութետ^է մէջ՝ որուն համար որեւէ
պատգամ ՝ որեւէ օրէնք ն ո յնքան g ան կա tի
Լ որքան զանցելի : ]ւ(*նչ կ'րսէ Աստուա
ծաշունչը նման կացութիւն ապրող ան —
միատարր ժողովուրդի մը համար՝ որ
« թանին
իշխանութեան ու հ իմնաւոր ուլ խօսք/t տադնապը ՝ դա ղա փ ար ախ օ —
Աութիւններու
սնանկութիւնը
կ՚ապրի
այնքան աղիտալի չափերով։ ր կարծեմ
որ « յ ա ւ//տ են ա կան շ> ի^է պատկանող դիրքեր կրնան սլատասխանել նման հարցե —
րու ՝ եթէ ղանոնք կար դաg ո ւըր կը ճանչնայ իր ա կանո ւթի ւնը եւ հ ար g ա դր ո լ թի ւն
ունի : Այսինքն^ հեռանկար : Հոս է Եղի՛֊
վարդի հ կմնա կան պակասը» ԼոԼԱԼԱլքսււՈ.—
եան.-ի թւթ եր g լլ լլը ո՛ չ մէկ տեղ կը հ ան
գի՛՛ւ ի հ ս՚րց ադր ո լ թեան ՝ թ՛Հ ոԼ՛ Լ111 Լ" ՜՜
րււվին տարբեր բան է
դաւլափարներ ու
ճամարտակութենէն :
կենթադրեմ ՝ որ Լ՛^՛թԼ՛3ոrLL‘ կարղա —
ցած է անդամ մր Աստուած՜աշունչը՝ որսլէ սղի հ ետ եւեալ տողերուն առջեւ կանդ
առնէ* « Տիեզերքը իր գոյութենէն առաջ
երւսզ մըն էր անտարակոյս Աստըծոյ
միտքին մէջ՝ որ նիւթացուց զայն իբրեւ
տրիտուր յաւէրժական իր
տ ենչանքին ՝

Գրեց’
Գ. ՊԸԼՏեԱՆ

գ^ղ^րիկ հրաշավէպի մը նման։ Արաղ —
ները հրեղէն նեա երն են հ Ո դիին՝ սլաքո ւած ապադայի դոg դրան՝ ծիածան կա
մուրջը ժամանակին՝ որուն վրայէն իրա
րու կու դան Աստուածն ու մարդը » :
Աս տ ո ւածա շո ւնչի վս եմ սլատ ումէն ՝ ո —
չինչ մնացած է հոս ՝ ոչ աԼ հետեւող էջ եր ուն մէջ* յայտնի է Եղփվտրդի աշ —
խատելու եղանակը * արարչութիւնը հո —
դեբան ա կան ացն ել եւ գաղափարներ յօ —
րինել՝ « պատկերաւոր » ոճի մը րնդմէջէն : ^ր խնայեմ րնթեր g ողին մնացեալը՝
րայց թնչսլէս մոռնալ սա անճառելի նա
խադասութիւնը*
« Ատ եղծիչը երկարեց
յետոյ Ւր ամենազօր ձեռքը քաոսին՝ եւ
զատորոշեց ջուր երն ու ցամաքը իրարմէ։
Ջուր երը հ աւաքեց ծովեր ու մեծ կոնքե—
րուն մէջ՝ l-րենց յաւիտենական ալե կո —
ծումով՝ եւ անոնց չուԼ,^յը չաԼչեց լեռ —
ներ՝ իբրեւ թումբ եւ պատուար : Կախեց
արեւը երկինքէն՝ իր մեծ սկաւառակո —
վր՝ իբրեւ տԼք ցերեկուան՝ եւ լուսինը
իր մելանոյշ եւ կաթնագոյն լոյսուէ'
րեւ աչք ղփշերուն » (էջ 3) ։ Արարիչը
այսպէս ծովափին աւադներով երկիր շի
նող ման ո լկի
տ եսնելր իս
կական ա ս տ ո ւածաբան ա կան յաղթանա կ
մրն է ի հարկէ՝ ամենայն լրջութ եամր
պատմուած ՝ մոռնալով պահ մը ծփծը —
փուն ու ծաղկաւոր բառերու խաժամոԼմը ։
^անցնիմ նկարագրութեանց տարափին
ու բառակոյտերուն վրայէն ՝ մտնելու
համար դրախտ՝ ուր Աստուած մարդը
կր ստեղծէ եւ անոր կողէն րնկերու. Ղմր կր հանէ ՝ որ մինա կ չմնայ . « ԱԱտ
ուածները միայն կրնային մինակ ապ —
Ր եԼ
և(Լ Ղ՜ւ՚է Եղիվարդ î առանց անդըրադառնալու
յոգնակիի
անհ եթեթու թեան ։ Արդարեւ' թեչ դործ ունին աստ
ուածն երր միաստուածեան համակար դի
մր մէջ՝ եւ թնչ հարկ աժաննոց րայց
նաեւ նման սխալ « մտածումի »:
Եը Հևտեւի երիտասարդ դոյդի հան —
դիսլումը ։ Ե դվ՛վար դի դրախտին մէջ Ադամ եւ Եւա կը շչ՚ջվ՚ն « պարտէզի մութ
շուքերուն սիրտը » եւ անշուշտ կը ի՛րմեն « քաղցրութիւնը մեղքին եւ դինին
հեշտութեան » (էջ 8) î Նորէն խաշած
փոխաբերութիւն մը ։ Այս բոլորը Աս —
տրծոյ ամենատ ես աչքին առջել : Աւելփ

—
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վերջ)՛ է որ տեղի էլ ունենայ օձի եւ գի
տութեան ծառին դէսԼքը՝ Այէ խօսքով
մեղքէն առաջ մեղքը դոբծուած էր ար
դէն ՝ էլամ մեղք չէր ) ինչ որ յետագայ
աստուածտյին արգելքը կը դարձնէ ծի —
ծա դելի :
ամոլը դուրս կը վտարուի
դր ախ տ էն * ^Ապերջանիկ չէին զդար ինքղինք!ւին ս ա կայն ՝որ ո վհ ետ ե ւ կը հաւատա
յին կեանքին 1ւ կը սփՐէ1՚ն ՛մ՛բո՛ր (էջ 9) ••
Կտրողը՝ ըստ երեւոյթին ՝ կը միտի դրա
կան մեկնաբանութիւն տալ վտարումին։
Ո՛չ մէկ արգելք՝ պայմանով որ պատու
մին րռլոթ տարրերը նկատի աոնո ւին ՝ ի
մՒջւ- այլոց ՝աշիւատանքին վերաբերող անէՏքը ։Այ ս մէկը ջնջուած' պատումր կը
կորսնցնէ ամէն պրկում ու իմաստ՝ կը
դառնայ սովորական ու հասարակ հէք —
եաթ ժը՝ որուն գլխաւոր թելադրանքը
սա է « կեանքին հ աւատալվւ ու զիրար
սիրեք » : Անշուշտ ՝ Եղիվարդ աշվսա տանքթ/ ալ կը դր ա կան ացն է * « Երջանիկ էին ՝
կր զդային թէ քրտինքով թրջուած հացը
աւելի քաղցր էր քան անա շխատ կեան
քին առատահոս պարգեւը » Լէջ 11) Ընթերցողը կը նշմարէ որ թ շտ ը կը դրուի
երջանկութեան վրայ եկող աշխատան —
քէն՝ ինչպէս վերը սիրոյ եւ կեանքի հա
ւատքէն ։ Այլ խօսքովվ Աստուածաշունչը
կր մեկնաբանուի բոլոր ովին « աշվսար —
հփկ » դարձած մտածումի ծիրին մէջ։
Այլ հարց' որ աշխատանքի նման գովեստ
չեմ դիտեր որո^ւն կրնայ ուղղուիլ՝ արդ
եօք 15 ժամ շաբաթական աշխատ ող մար
դոց ու բանուորներու ՝ թէ թանգարանի
մուկերուն։ Ե վերջոյ թեչ հարկ դիմելու
Աս տ ո ւածա շո ւնչին ՝ հոն վերակարդալու
համար ինչ որ բոլորս դիտենք ՝ փոխա —
նակ այնտեղէն բերելու մեր գիտցած —
ներն ո լ ապրածները սարսող ՝ խախտող
« ճշմար տ ո ւթի ւնւն եր » :
Ե ղիվտրդի դրչին տակ Աբրահամ
կը
դառնայ « հաւատքի մեծ ասպետ » մը ՝
փնչպէ ս իր Եոայեայ մարգարէն գրեթէ
քաղաքական մարդ մըն է* « քաղաքա —
կան կեանքի ո ւղղո ւթի ւնը թ՚դդրէող եւ
միջ.աղդային
դիւանագիտութեան
մէջ
տես ութի ւնն եր յայտնող մտաւորականն
էր ան : իր տեսիլքներուն պայծառու —
թիւնը պիտի ընէին գիեքը բոլոր ժամանակներուն խիղճը » (78) * Նման ընդ —
հանր ո ւթի ւնն եր մարղ.արէի մասին ան —
նաիւընթաց են անշուշտ ՝ ոչ անոր հոդեբռնութիւնը բացող մեր առջեւ՝
ոչ ալ
զայն անջատող սանկ ու նանկ տեսու —
թ իւններ յօրինող « դիւանագէտներ էն » :
Եսկ Ե՚ւտյեայ մարգարէի յայտնութենական հորիզոնը՝ անոր ներքին խտութիւնը
լաւ է երթալ փնտռել իր մարգարէու —
թեան g մէջ ։ վերադառնաէով Աբրահա —
մփն' զոհադործումի ծանօթ դրուա գէն
•1եՐ^ < լեռն էն ան կ1իջնէ « քայքայուած ՝

տրտում » ♦ ♦ Տարած էր իր սէըը եր կնքի
կանչին ՝ մերժուած չարաչար՝ խոյ մըն
էր մորթած փոխան իր զաւկին » (25) )
այլ խօսքովվ Աբրահամի սէրը կը պա —
հանջէ որ ի ս կապէս զոհէ որդին ՝ երկար
անապատէ մը՝ ամլութ են է մը ծնած։
Արդ' Եղիվարդ չանդրադառնար որ զոհո t.ած խոյը խորհրդանշական
համար —
՛Լէք՛1 է որդիին՝ եւ թէ
հայրութեան ՝
զոհաբերումին ՝ աքսորին եւ աւետեաց
երկրին միջեւ. յարաբերութիւններ ըլլտ —
լու են' այսօր ալ մեզ հետաքրքրող։ Եսկ
դրուագը մեր ժամանակին մէջ փոխա —
դըրուած' թեչ կր նշանակէ որդի զոհել*
արդեօք շարունակել ծերաստսւ*ն մր ըստեղծելով՝ թէ այյ բան։ Ե վերջոյ այժմէացումը հարցերու եւ կացութիւններու
փո խադրումն է ներկայի մեկնաբանու —
թեան համար եւ ո չ հնաբանական պե —
ղում կամ մանկապուտում :
Անկասկած
որ դժուար ձեոնար կ է եւ կը պահանջէ
« բանաստեղծական » ներշնչումէ աւելփ
աստուածաբանական լա յն ծանօթ ութին
ներ ՝ ր՚՛չ միայն ծանօթութիններ ՝ այլեւ
անձնական յ ան ձն ա ռո ւթիւն ։ ԼոՆԱաւքաւՈ —
եան-շ/ իր նախորդին պէս' 0*ոսւրակսւ(կւէն ՝ չի մատներ նման մտահոգութիւն :
Եղիվաըդ փի վար անիր այսպէս թուզ—
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ու մելանէ հերոսներ
կերտել։
l'p
Մ ովսէսը ուրիշ խրտուիլակ : Կարմիր
՛Ծովու անցքը կը կար դաg ո Վ' սապէս •
« Իր ազատութեան դացոզ մ ո ղո վո ւր դին
աո.ջեւ ծովերը կրնան ցամքէլ եւ լեռնե-

[օրինակ ամուսնացող) , իսկ թէ միւսը
կը կ տրէ պորտակապը ՝ որպէսզէ որդէն
ապրէ՝ նոյնէսկ Ուրիշին հետ։ Այմ՜մէակսԲն են ասոնք։ Ջեմ ծանրանար ։ Եղէվարդի այմմէականը լաւ մը հանդեր —
ձուած ՝ ոճաւորուած ՝ տարտամ վերա —
ցականութիւն մըն է՝ եկող տեսակ մը
հանդերձեալ կեա նքէն ։ Իր ամէնէն կըր է նուած նէւթերն անդամ ՝ էնչպէս աղա —
տ ութէւնը օրէնակ ՝ (Հ ութէդէ եւ Մ ա կա
բայեցւոյ եղբայրներու առէթով աւելէ
Եղէշէ կը բուրեն քան ապրուած պատ —
մո ւթէւն՝ որմէ զուրկ չէր մեր մողո —

րը րէաչտա^ալ » ( 47 ) > եւ Աստուածա —
Լոլ-նՀ_Ը տափակնալ : Տ ասնtuբանեան պատ
ուէր անն եր էն կը մնայ մէայն « մի՛ ըսԱլաններ » ը ՝ վեր ածուած այլասէրու —
թեան հանգանակէ ♦ «// ովսէս դէտ էր թէ
կեանքը պայքար է՝ եւ թէ մարդուն ււլա~
Լանջքները եւ անոնց գոհաց ում տուող
վուրդը î
Ե ԳՒ‘Լ111 P'էի հ եղինա կութեամբ 'Որէստոս
կարիքները <րի անդամ կը ներդաշնակ —
կը դաոնայ խաղաղութեան մարտէրոս
ո ւէն : Ատելութիւն , կռիւ ՝ յափշտակու —
թէւն ՝արարքներ են մարդկայէն այդ ըդ~
մը՝ տեսակ մը Կաետի մը՝ կամ աւելէ
դացումէն ։ Այլասիրութիւնը ծա ղլ,կն է
ճէշգ քաղաքական քարոզչութեան
մը
հո գէէն եւ փաստը քաղաքակրթութեան »
հրացանակէրը՝ հեշտալո՜ւր բառով մը
« էւադաղարար » մը։ Լեր ան 'էարոզը
(51) : « Մի՝ սպաններ >> էն մէջ Եղիվարդ
կը ջնջէ բոյորովին օրէնքէ հարցը՝ կար
(137 ֊ 39) այդ դաղափարախօս ութեան
դալով մէայն անոր մակեր ես այէն առա- ընդլայնումն է՝ էսկ Կալիլիոյ լիճին Փ ոջէն էմաստը՝. էսկ այլասիրութիւնը Եզի՜՜
թորէկէ խաղաղեցումը անոր այլաբանավարդէ սէրելէ նիւթեր էն մէկն է՝ ՀէԸԸ Չլ
թէւնր : *Լ,ման մեկնաբանութիւն ոչ ան —
նուող (յ ովսէփ Գեղեցիկի դրուագէն մէջ»
կտրելէ է ՝ ոչ ալ է յառաջադունէ մեր« Առաջէն տիպարն է՝ որ g եղայէն շըր~
մեէէ » Անտանելին մ եզէ տրուած թեր ջանակէն վեթ մոզովուրդներ ու եղբայ- թային լրագրութիւնե է, սա տեսակէն.
րութեան զգացումով կատարեց էր գոր
« (iliuniu մեծագոյն
խաղաղարարն է-.
ծը » : *Լյման հաստատումովս
լռութեան
. . .Մինչեւ որ չմեղմանան անհ ատն եր ո լ
կը մ ա տն ո ւէ դր ո ւա դէն ամբոզէ բարդումէջ ւ ս ա սլաշտ ո ւթե ան եւ նէ ւթապաշտ ո ւթիւնը՝ վերաբերող օտարութեան ՝ օտ լո
թեան այրող տենչերը ՝ խազաղութէւնը
րէ հետ յարաբերութեան ՝ անոր ձդու —
պէտէ մնայ ձայն մը մէայն բարձունք
մէն ու մերմ՜ումին : Հարցեր անշուշտ որ
ներու մէջ օրօրուող։ Ասյոուծոյ հայրու
կրնայէն հ ետ աքրքրել Աստուածաշունչէ
թեան եւ մարդեր ո ւ. մէջ եղբայրութեան
հայ եի՝P'Ը!JոզԸ ) [էնչպէս հետաքրքրած է
յո աք ու էրական զգացումը մէայն կըր—
անոր հրեայ մեկնաբանները։ Է այց ոչ
նա f լուսաւ որել աշէւարհէ ճակատադի —
Եզէվաըզվ* Մովս էսը ռոմանթիք՝ լտցա —
րր՝ մեզ/յ տալու հայքար Աիսուսի էրակո ւմած կարմիր — վարդանայէն անուն
կան էյ ա զա ղո ւթէ ւնը ։ /if աղաղութեան ըղմըն է ՝ կրկեող Վինիի խօսքը «թոյլ տուր
զացումր լոյծ ՝ տարտամ ՝ վերացակաԱ
այլեւս որ քնանամ քունը երկրին » (54) :
յյլսյյյք մը չէ՝ այլ անամպ կապոյտ մը
Ե ւ֊ անոր մահ ուն Աւետեաց ^րկրի ոեէն չյղէ ս բնութեան ՝ այնպէս ալ մարդոց
մէն {թէմա որուն չէ էոկ մօտենար հ եհ ո գէն եր ո ւն ւԼերեւ. ։ Կարելի թեթեւադէն ակը) Եղիվարդ կը դրէ սա իմաստ ազումը՝ անհունաբաղձ
թրթռումը մեր
լէՀց տողերը» « մենք կու լանք մեր եխոնջած մարմէներուն եւ հոգիի դալա —
րազը երբ մատնուած ենք ալ էրմէն »,
բումն եր ուն ՝ տանելու. մեղէ
դերադոյն
կամ « Որ Աստուածը պէտէ կրնար բաեր ջան կո ւթ ե ան • » •
]] ա դազար արն երը
նալ իր եր աղէն խտրուած մարդուն գոց
լքարդեր են՝ որոնք ւլէտեն յյլատերազմը
աւ_՚թ'Ը Ը » ( 55 ) ï Միայն օ չա կան եան մ՝աշահ էլ պատերազմէն առաջ » (150 - 51) :
ղաղաթէ « իմաստուն » մը կրնայ նը Այսքւսն շեշտ ո ւած ՝ ւէ չուած այս խա —
ման րան մտածել մահուան սեմին i
ղաղութէւնը է^նչ բո վանդա կութէւն ու —
Ա,1ս « լուռ բայց [սօսուն » ճշմար տոլ- ^■ի, այսէնքն' է^նչ շրջապատէ մէջ կվար
թիւնները ուրիչ բաներ չեն եթէ ոչ հա
ձան աւլր ո ւէ ՝ է^նշ է անոր սահմանումը։
սարակ տ եղիր թափթփո ։ քն եր , կապկը —
[Ընթերցողը նշյքարեց արդէն ՝ որ ւսնէ կա
սլումը իսկական մտածումին : Գոհարներ
շատ — շատ « անամպ երկէնք » մլն է
կան, որոնցմէ կպարտագրեմ սա
մէկը.
մարդոց հոդէներուն
ւվբայ ՝
պատկերը
« Կինը աշխարհ մը ողբերգութիւն է յա
ակնյայտօրէն ւլրուած է ծածկելու սահ
ճախ, կալանաւոր պահելու Լաւի մարի եւ
մանումէ ան կարո զութէւնը։ Եղէվարդէ
գործի հեր ոս ները» (66) ՈԸԸ զուտ դաստպատկերացուր ած *Որէստոսը տմէն առէղըրքտյին փորձառութիւններէ կը բխի ,
թով » ամէն տեզ կը խօսէ՝
կը կր^խէ
չեմ խօսիր աւելի տրտում եւ անխոստո
խաղաղութեան այս պատգամը՝ կարծէք
վանելի փորձառութիւններէ ; Իսկ Սողո
ո ւրէ շ բան չունենար րսելէք մեղէ՝ կար
մոնի Իմաստութիւնն ու Գատաստանր
ծես հ ետ եւէր էր անունը շըսորԼ ԸաԸ ո զ՜
գլուխները առիթ են ամէն տեսակ տեղի
չու թեան մը՝ քաղաքական է մա ս տ ո յէ : ttանտեղի , գրեթէ միչտ անտեղի նկարս։ —
նոր բերնէն մէջ դրուած խօսքերը՝ ամէն
՛լրութեանց , շողշողուն բառերու եւ կի .
տեսակէ վարդապետութենէ բերուած բա
սատ
սլրտտ ու յողնած մտածումներու։
ռեր են՝ չեմ ըսեր յւլացքներ ՝
այնքան
Ս ողոմոնի սլատմուճանը ուրիչ բան չի
յղացքն ոյ. ԼոՆԱԱ1ւքսււսհ՜1ս(ւ—ը
հ ա կագէր
թելադրեր եթէ ոչ « կարմրած կարծես
արիւնի մէջ մորթս։ ած աղջիկներուն »
(69) պատկերը : իսկ երր մեզի, կը նը կարագր „ լի Ա արայի թագուհիին հետ
հանդիպումը, թնչի մասին խուզէիք որ
խօսուէր. « Երբ թագուհին Ա ողոմոնի
ունկնդրութեան ելաւ,
այս
վ1.րջինը
կանգնած իր գահին առջեւ , UlItUlflg Qnj —

նիսկ քւայելոլ րեթուած նոՆէրսհրա, ւսյւ _
կըղ(ւեր11Նն », ողջագուրեց զայն ի ներ
կայութեան բոլորին » (81): ինչ փոյթ
թէ ակն ար կութ են էն ոչինչ կը շահի պա
տումը, հերոսը եւ ընթերցողը, կարե —
լորը արկղն է, գանձը, կարծէր Սողս մոնը ըլլար մթին դարերու արծաթասէր
քահանայ մը, խաչը աջին, մամոնան
ահեակին ։ Եւ այն ատեն ինչպէս չմպտիլ
Յուդայի առիթով ըսուած սա տողերուն
առջեւ. « Արծաթի այդ կտորները ան —
հունօրէն շատցեր են այսօր , հազարաւոր
յ ուզան եր մատնութեան ել ոճիրի առաջ
նորդելու համար » (177) : Ափսո՛՛ս
որ
մատնութենէն ու ոճիրէն անգին չերթար
ըս ուածը ։
Իսկ երբ հարցը կը վերաբերի, Ա ողո
մոնի բառային իմաստութենէն անդին,
գո րծանա կանին , այսինքն՝ անոր հռչա կաւոր դատաստանին, Եղիվարդ
երկու
պարբերութեամբ կը փաստէ Աստուածա
շունչը վերծանելու իր անկարողութիւնը .
« երկինք երբեմն մարդուն աչքերը
կը
բանայ փայլակի մը յոյսով դարմանելու
համար աղէտները կե անքին »
(71) :
Գատաստանի բուն նիւթին մասին, ոչինչ :
Ոչ '?էկ անդրադարձ' որ հարցը կը վե
րարերի մորենական
երկու սէրերու,
մայր - որդի կապերու։ Մէ մայրերէն
մէկը պատրաստ է սպաննուած տեսնել
իր որդին , քան անջատ , ուրիչին գտցող

են էբարու. ։ Հարց կը ծագէ անշուշտ ՝ թէ
« բարձրաստէճան եկեղեցական » մը րան
մը չունէի րսելէք մեզէ ներկայ մարդ —
էութեան այլազան տագնապներէն ՝ արդ
եօք մարդու էրաւանց հարցերը չե&ն հե
յս աքրքր եր զէնք։ Արդեօք մտածում ըս —
ուած բանը սնանկացա^ծ է : Ե&նչ է է
վևրջո յ Եկեղեցւոյ ւյլատւլամը : Եթէ անոր
լեզուն չէ «կտրուածդ ՝էնչպէս կը թելադդրէ վերջին էջը : ի՞նչ է Լ riLUJiu.nր չէ տես1՚1ԸԸ

այսօյւաօսև մարդոց համար։ ^Էր-

ալ-արտր*ղ Ղ1Ո1 խը յզարզապէս յաւէ —
տենակաե ծէսն է ՝ որով կը հէ լքնուէ
« անսասան Ե կեգեց էն
Հայաստանէ » :
Լո ւս ա ւոր չէ էւօսող Աստուածը !լ րս է •
« Ու մէ՛ վախնար « ոչ դմ՜ոխքէ ումերը
մանա՝ ոչ ալ մաշումը դարերուն' պէտէ
կրնան ազդել սւնո ր ում~/ւն եւ ամրու —
թեան » (214) : Այսէնքն' առանց թարգ
մանելու նոյն թերթայէն ճառը՝ ճէշդ այն
որուն ևաՍ^ւ1՛
հանդէպէլ մեր թէ կրօ
նական պ աշտօնաթերթեր ուն թէ մամուլէն մէջ ՝. ԱՀնխախտ ՝ անսասան : Պ տր սուլ ։
թարմանալէ չէ • վասնզէ ՝ է^նչպէս Հա —
•fP.

յա ստան եայg Ե կեղեցւոյ ներկայացուցէչը
կրնայ որեւէ պատգամ տալ ՝ երբ անկաԸորէ է մտածելու մեր ներկան ու աղէտը՝
մեռեալները սյեղաւորած րլ/ա/ով Հ^նա —
հատակներու >> շարքէն : Կը
հասկցուէ
ինչու Եղիվարգի գրչին տա կ Երէմիա
Մարգարէ մը, Եղեկիէլ մը, այնքան մօ—
աէկ էրենց
մողովուրդէ
աղէտներուն'
անշուշտ Աստուածաշունչին մէջ, ԼոԼ սամաւււեան-մէջ բառակոյտէ ու գտճէ
արձաններու կը նմանին, սա եզրերով.
« Ան որ կենդանի հաւատքը եղաւ իր մողովուրդին , կեցած հայրենի աւերակնե
րուն մէջ , բանտած արցունքները իր սբր
տին խ՚՚րը սպասելով վաղուան հրաշ —

քին : Հաւատաւոր եւ հայրենասէր , եր
կաթէ սիւնն ու պատը եղաւ մամանակի
անագորոյն

ողբերգութեանը

b 'l-if b

ն Հ1
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գիձաց »

(89):
Առանց սկզբունքի , առանց մասնաւոր
հարցագրութեան , առանց առաջնորդող
մտածումի, ԼււՆԱամւս1ոեսւն-£ հեռու է
Աստուածաշունչը խօսեցնելէ , որեւէ այմմէութեամբ, բացի թերթայինէն-.
Հոն
տիրող գաղափարներու գումարը ոչինչ
ունէ « հո դե կան » ■ Դր ուազները սուրբգրական են, բայց ոչ ամենեւին սրբու —
թիւն թելադրող : Ոչ յարասութէւն է ե—
ղածը , ոչ ալ ընթերցումի նոր կարելի —
ու թիւններու արտաբերում : նոր , ըս ել
կհուզեմ կենդանի, մեր մարմնին ու մըտքին առրնչուող : թերեւս կարծուի որ
հանդերձանքը, պաճուճանքի իմաստով,
բաւ է փրկելու այս արտագրութիւնը :
Իսկ այգ հանդերձանքը կը դիմանա՞ յ
քնն ո ւթ եան ։
*1,աէյ' կր յոարակուսէմ ՝ որ

ա Si։C Հ"1’
կինքը հասած սալորի

Եղէյէտրյր

«Ս • ^'էրքը յղտտմելու էր ծանօթ ար —
ուեստը կը հասցնէ գագաթնակէտէն »
( Ո յսռաջարան ) :
Հ ակառա կն,
հեղի, նակը անկարող է շէնք — շնորհքով ար
դէն յյլայորասյո սլատ ո ւմը յԼւսրելու֊ : օ2
յլլուխներէն ոչ մէկը մեղ կը հ ամ ո զ են,
յզահ մր սլյստրանքը կու. այսն սլատմ ո յա
ծէ էրականութեան : Հոն ուր Ասւոուածաշոյ-նչր կր սրստմէ առյսնց ծէսէ ու ծեքծեքս ւմէ՝ Եղէվարդ մ անր ամյս սն ո ւթէւն —
ներ կ'աւ
որոնք ոշէ^ւշուԼ դրու֊տդը
և1' վերանորոգեն կամ կ} ար դէ ացն են ։ Կա
յէնէ եւ Արելէ դրուագէն մէջ՝ եր կա —
ր յս սլա Jn ո Jif jfուաքէ մր վերջ ՝
երբ կ ը
հ ասնԻնք բուն նէւթէն ՝ րնծյսյումէ տե —
սյսրտնէն՝ Աստուած մեղէ կը ներ կայա —
նայ սասլէս» « Աստուած կապոյտ ամպէ
մը վրայ նս յո ած եկաւ » (12) յ չեմ դէ՜"
յո եր էնչո&ւ թռչող ղորդէ մը յ/րայ նըսյո ած չեկաւ ՝ վասնզէ զորզը աւելէ արմէքաւոր առարկայ է եւ վայելուչ։ Կը
հետեւէ Արել/յ ս պ ան ո ւթէ ւնը ՝ ղոր հե —
յլէնակը կը մերմէ յյլատմել։
Ո այց
չէ
վար անէր էյնալու ան յո եղէ մանրամաս —
նութեանց մէջ՝ որոնց պատճառով կ^արյլվյլուէ ընթերցողէն յոարուէլ պատումէ
կաէյ ար դանքէն ։
Աւե տ յսր անն եր ո ւն մ էջ դրուագներ ը յա
ճախ շատ կարճ ու սեղմ դէպքեր
են ։
Եղէվարդ կը սէրէ ընդլայնել։ Ենչո^վ։
Աա տեսակէ
նախայլաս ութէւններ ով» —
« Յի սուս կը սէըէր բարձունքները ՝ ո —
րոնք մօտ են եր կնքէն
{երկրորդական
նա էյադասութէւնը աւելորդ է) : Ա էնան
եւ Փորեր՝ Հէն Մ [ստէն մէջ՝ երանու —
թեան ՝ թափօրէ ՝ Կ՝ո ւլ դո թ այի եւ Համ բարձման լեռներ ը *քյոր Ուխտին մէջ, Հի
մալայ եան ել Զիմավէստան , հնդիկ
եւ
պարսիկ կրօններու պարագային , աշխար
հը երկնքին հետ հաղորդակցութեան մէջ
դնող կատարներ են եղած : Ոարձունքներու վրայ կը մեղմանայ փոքր կիրքերու
տենդը, վասնզի, վ, ոքր ո ւթիւնն երը մինչեւ
լեռ չեն կրնար բարձրանալ. • » (167) :
թերեւս , բայց կրնան թռչիլ օդանաւով։
Իման մանրամասնութիւններ , շեղումներ
Ղ՜էսւԻ պատկեր , ածական ու հ ե շտ ո ւթի ւն
միայն պատումը կը կասեցնեն , առանց
զայն հարստացնելու իրենց խառնուրդ
անաքրոնիզմներով։ Պատումին ձախոզու
թիւնը կատարեալ է թադէոս ել Բար —
թողիմէոս առաքեալներու գործունէու թեան Հայաստան ։ Այս մարդիկը կը նետուին Հայաստանի լեռներուն վրայ, ըն —
թերցողին պէս վայելելու համար Հա —
յաստանի աշ՛նա՛ն գեղեցկութիւնը , յետս յ
նահ ատ ա կո ւելո ւ • « փպիտ կար առաքեա—
էի շրթներո,ն փայլատակող դանակնե —
րուն ներքեւ դահիճներուն : Շուրջը աղ մուկ եւ ծիծաղ ամբոխին, սակայն ինքը
դուրս էր այս բոլորէն : Իր առջեւէն կը
վազէր անցեալը... » (210): Այսինքն'
շարմ-անկար , թատրոն ու պատկեր :
Կը
բաւէ կարւլալ Աանատրուկի , Աանդուխտի
ել առաքեալներուն յատկացուած այդ էջերը, մեր ռոմանթիք թատրոնը ափսո —
սալու համար ։
Պատումը ինքնին անրաւարար է առանց
մարդոց, որոնք հոս միշտ անսովոր եզ—
րեր ունին կամ ունենալու էին. մարգա
րէ, սուրբ, Աստուածորդի , ելայլն։ Ար —
րտհամ, թէ Աողոմոն, Եզեկիէլ թէ Յի
սուս պարզ անուններ են ,
իսկական
խրտուիլակներ , առանց խտութեան, առանց մարմնի, խռովքի ու միսի։ Հոգեըանութի՞ւն . Հթորունկ էին աչքերը մեծ
երաղվ, մը տրտմութեամբ օծուն։ Անխօս
խսրհրդաւոր, մահուան ել կեանքի
ասպետի մը նման » (42) : կամ սա՞ , որ
հը վերաբերի Մարիամի. « Երազի մէջ
էր կարծես ..Անոյշ դողով մը կը յորդէր
իր ամբողջ էութիւնը։ Կը զգար թէ նոր
աշխարհի մը մէջ էր. իր շուրջը ամէն
ինչ ոսկեգոյն կը թուէր րցա, , որովհե-

յասմիկի, բոյրերով իԱ, ,
ւ.ւտ
,
r 1
Ը"
Ը
ն
կր կրկնուէր

ել
ս,չթր
Լորուս

Ll"Ü‘

պատկերը, „ր ձեռքերը ծս,.^ ,
նարհէր իր առջեւ
111\ռ\Լ լ.
Ւ
(106): ԸնԹէ 1
կը նչմարէ արագ մուտքը նկս,րՀ!1'"1Ը
թեան, կարծէք դրՈղը անկար
~
մտածումին վըայ ել այդ պակՀ f ’
պաակ, ի Հ< ոս1մ
լ֊
9եւ
Սադտաղինէի երելցող ԲրիստՀ ,. Լ
տարանին մէջ կ'ըսէ. <Հ
յիս , ղի չեւ եւս ելեալ եմ ի հ
J
այլ երթ դու առ եղըայրսն իմ էլ Լ
ցնոսա , ելանեմ ես առ հտյխ, լ,յ Լլ
հայր ձեր , եւ Աստուածն եմ եւ Աստ .
ուած ձեր » [Q„,[. ի. 17 ֊ 19): Եղխ
վարդի հերոսը կ'ըսէ. « ÿ'y,
Ծօտենւ
Մադտաղինէ , ըսաւ « գերեզմանէն ճ
նոր րուսած ծաղիկին ել մահուան յՀ.
նած յաղթականին չեն հպիր
.
Աւետարանի Բրիստոսը շատ ալել/ւ
րունկ^ ու մեկին րան կ'ըսէ} երբ կը
ուի Հայրս, թեան, քան Եղիվարդի Հ„„„
րուսած ծաւլփկը »: Այլ հարց անչո։չտ
թէ մեզի ոչինչ կը թելադրուի նման փպ.
ձառու թեան հ ո դերանո ։ թ ենէն : թեքե,,,
միայն այն, որ կը մրմնջէ Մարիայ.
« Ի՜նչ քաղցր է մեռնիլ, վերնովն ապ.
րելու համար » (188) : էէս,ո երեւոյթին'
ծիծաղելին չի սպաններ, այլ կ'ապրեխէ,
'Լերջապէս « բանաստեղծական » Հա5,_
դերձանքը Եղիվարդի մօտ գրեթէ միը,
նկարագրական է, ղործածուած յաճախ
նեղացուցիչ առատութեամբ : Ձկայ է[ մը
ուր չհ ան դիպիք « ն ման »ի , « պէ„ »ի,
ե, ասոնց բերած րաղդատութիւններու
վ,աղանդին : Եւայի նկարադրութի՛նը սա
h "Ը կսւ տայ. « Հասակը մարմարի բոց
էր , ներդաչնակ ու պերճ : Անոր թա վ։անցիկ կուրծքին վրայ զոյգ մը աղաւ
նիներ իրարու կը նայէին իրենց թխորակ
կտուցներ Ով » (8) Î Մ ոռնանք պահ մր
ազաւնխներու տափակ փ ոխաբերութիւնը՝

Բամ9 [Հնչպէս արդարացնել երիտասարդ
կնոջ մր այս « թխորակ » ծիծերը՝ « /ւբարու նայող » թերեւս տարիներու. Հե
ռաւորութենէն ։ Կարելի է հարցնել՝ արդ
եօք անոնք իրարու « ծո^ւռ կր նա
թէ շիտակ :
Ահ ա ն կար ա դր ո ւթի ւնը մարդոց առա ջին րն ա կա վայրին . « Ադամ եւ Ե ւա ե՜
դեմա կան դր ախտ էն աքսորուելէն յետոյ՝
րնա կեցան մեծ լեր ան ստորոտը որ կա պոյտին մէջ կը բարձրանար : Կարմիր
ամպեր՝ խաղողի ողկոյզներու նման կր
կախուէին լեր ան վրայ։ Հովվ՚տ1’
կաթսային մէջ՝ կրակի ղոմ^ուԼ ժայռեր
իրարու րով պառկած
առաուան ^օրէ^՚^ով տամկացած » (11) :
Կ՝ո յներու այս շռայրմերր ՝ անոնց ան
աեզի գործածութիւնը ՝ անոնց անիմասա
կիրարկումը կը մատնէ պարզապէս
սլար ապը ։ Մ[.՛ սպաս էք որ կարմիր ամպնրը որեւէ կարկուտ թելադրեն՝ ոչ աէ
կաթսան որեւէ « խոհանոց » : ԶաքԳ
ինչպէս են բոլոր րաղդատnւթիւններր,
<Հ խրփկուե էր, վ^րջ_ալոյսԸ րոյու^1՛
երան վրայ հսկայ ամպհովւմէւիի մը
լռր
լ.։ .
. «
- ֊
նման, որուն շողերը մետաքս թելերո՚է
կ՚իջնէին վար։ Ոսկխ ամպ մը, նաւակ!'

նման կր ծփար

երկնքին

մէջ » (75)'

Ոսկի, մետաքս , մշուշ ու փայլ կր
փ առին այսպէս էջէ էջ, կը կ^Մ^
ըստ կամս՝ առանց որեւէ րացատրու
թեան ։ Տեսէք երեք մոգերու վայելք"- ՜
թիւնը. « Անոնց հեծած ուղտերը արաս։կարգօրէն մեծ էխն , [,սկ դըռխները 1 f
դարուած էին մար դարիտներ ով եւ թ
լեր ր՝ արծաթով : Փոշին ծածկած էք
ԸհԸԸ
երկիրն^
զիրենք, նշան թէ հեռաւոր
. ...
կու գային», իսկ ի՞նչ կը բերեն [f!
հետ, եթէ ոչ' այմմ էական « խորհրդա
ւոր նուէրներ » ոսկի, [սունկ եւ ղմաո
(111) ՛■
լ
աԱնտեղի է այստեղ արտադրել պո՛
կերները՝ որոնց կը պակսի ճշդո^
իւղոտած փոխաբերութիւները^ Ը
աութիւններու կրկնութի՚նը, նոյն բա _
ռեր ոլ վերադարձը ՝ ( ինչպէս հ
գէսի դիմանկարին ^է^9 <Հ ՚Լա

*՜

կասկածամիտ՝ անհաւատարիմ
չորս տող անդին. « աւե^եմ
կասկածամիտ » (113) = ^3 Հ
յ
նախադասութեան կրկնութի՛ ‘[Լ
167) : Զտն3 կառնեմ հ^՚՚դ^1՛^,
պով կիրարկուած
կացեաթ, շրշումները, ար տկէ
վերու համար իբրեւ թէ եէա >֊

ահՈւ^,

գնացք ։
ւ
Կշո-ութաւոր արձակ սս՚եղծ Վ

մի ՜

տումով'

հաւանաբար նախապ^

Fonds A.R.A.M

չտփուած կտոր մը պարզաԱ[
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ICOM 81 : libres propos
LES AVENTURES DE L'ABSENTE
« Ne faites pas de la maison de mon
Père une maison de trafic ».

Quatrième grande manifestation de
j [institut ICOM, après Milan 78, Paris 79
(1 Aix-en-Provence 80, le congrès - sémi
te international :
L’Aventure de
[Eglise arménienne s’est tenu à Milan,
in 17 au 19 juillet 1981.
Dans le monde arménien il y a une
rçjnde maison de trafic, de trafic de
lipisseries, d’immeubles... calices
et
mires objets de culte... manuscrits...
I Iijoux et pierres précieuses... Vêtus de
cutané, concevant leur vocation comme
une carrière, des commerçants, des ar -

nristes s’y promènent.
Cet aspect central et toujours tu de
l'Eglise, des Eglises arméniennes, fut
ibordé lors du débat général du dernier
jour. Le 19 Juillet 1981 fut-il une pre
mière victoire de la santé sur l’occul talion, sur la sacralisation du tabou, sacralisation utile aux transactions (1)
de
rertains? Cela se peut.

LES AVENTURES
Quelques mots des treize intervenants:
fidèle à un usage, institué avec Paris 79,
it séminaire - congrès accueillit univer
sitaires - 10 - et non - universitaires - 3 -,
tts derniers étant, pour reprendre l’alloration d’ouverture de M.
Manoukian,
delle singole persone », de simples partieuliers s’adonnant à des recherches
dans le champ national. Cette coexistence
l’alla pas sans frictions, frictions qui
exprimèrent hors des sessions.
Un
spectre hante le monde arménien: l’Asteurisme. Deuxième coexistence, celle
l'intervenants italiens - 4 - et non ita Jais. Les interventions peuvent
lassées en quatre groupes:

1)

être

interventions
« PHILOLOGIQUES » :

Avant Mme. Finazzi (2), G. Bolo gnesi
1) présenta une intervention faite moins
^analyse que d’accumulation
de re
mues étymologiques touchant à la ter-

minologie religieuse arménienne antique
(terminologie originellement arménienne
/ terminologie acquise).
Quel est le pourquoi profond du mi
racle arménien, de la survie de la nation?
Cette question posée en introdution, l’in
tervenant avança deux facteurs d’un tra
ditionnalisme éculé : L’invention de l’al
phabet ( « l’arme de l’alphabet sauva la
nation arménienne... » ), l’adoption du
Christianisme, et conclut en une for mule mémorable, dont le fracas résonne
encore au-dessus de Milan: « Quand la
culture est sauvée,
tout est sauvé ».
Sauve-t-elle l’homme arménien du Bour
reau, de ces monstres froids, les Etats
de ce dernier quart de siècle? Le mys

որ է. « Ամէնէն վերջ իր
րսւին ! բերին / անձ եռա ղործ կա —
ոԳէկէն էջմիածնի, ! ձեւուած հրաշք
դէմ, Հ ըղձանքն ինչպէս Հայ
^րուն1
Հայո3 Երկրին*. / Գարերն

,P
J

կը մնայ ! խարսխուած մեր
րհ[ւ ամուր սիրտին *. Հ Ան կը մնայ
խւհին

215)

Լուսաւորչի ...

»

(214 -

Պատահական կամ կամաւոր՝
Որխրը զուտ հռետորական արմ էք
°Լականեան հռետորութեամր մը*,
սակայն այն է „ր տրձակի վե -

ւ,
ուոանաւո1րը կշռութաւոր ար —
^Հա1'ւ,Ա"ք"էրեր րնաւ- ՞եարեկացիի մը,
W (Լ Ընթերցողը լսած է անշուշտ
՝քքԼ
յատոլկ Ո» բայց միշտ
1լԱ,ն"ն "իթ^՚-րը- Եղիվարդի
խ I՜
մ ^արւաս^բակ ու գետնա —
^“^օրեայ քարոզներ ու ընթացբառերու >քրայ որոնց
(Հ «.
PILT արագ անցնիլ ,
,
I "ւնէ վան կային մի աւորներու միդիմեց„Լմը.
ը շքեղ հրատարակուէ
',Ը“էն,ք <Հ
ան՜
ձգտի այմմէութ՜եան եւ
Հ'։“"ք"4
'էՒ հ֊

.. ք, րր՛
յ"ւԽ

\

9'

հանդերձանք
£ էէ[էսյկտն հաշմումներու *.
լ"1, ^“մն ձե1ք,ար1ւ
ա- ՜
Աստուածաշունչի լոյսե —
թելադրանքներ

ունի Եկե-

»

diction avec les premiers, soit une fonc
tion de contrôle au bénéfice du pouvoir
ottoman et que, dans la seconde moitié
du XIXème siècle, le haut-clergé « pat
riote » fut un phénomène marginal.
La modification des rapports existants
entre la société civile arménienne au Cau
case, l’Eglise apostolique, les partis ré
volutionnaires et l’Etat russe, ceci de
1903 à 1914, tel était l’objet de l’inter
vention d’A. Ter-Minassian. Pour expli
quer cette « révolution sociale », c’està-dire les efforts de la société arménorusse pour se défendre puis se gérer
elle-même, l’intervenante « avec son brio
habituel » / « avec la passion et le ni
veau de connaissance qui la caracté risent » (6), (7), avança trois facteurs:
Le décret de confiscation des Biens ec
clésiastiques de Juillet 1903, décret suivi
de manifestations populaires spontanées,
d’une répression meurtrière et d’attentats,
ce d’Octobre 1903 à 1906. Deuxième et
troisième facteurs, la première révolution
russe et la guerre arméno - tatare (Février
- Août 1905). Furent également évoquées
les deux formes du combat des partis ré
volutionnaires contre l’Etat russe: formes
violente et organisationnelle, avec la cré
ation du Comité Central de l’Auto-Dé
fense Arménienne (1903), de l’Assemblée

par
II) INTERVENTIONS HISTORIQUES:
Mme. Dadrian - Tenekedjian (5) s’in
téressa à la contradiction originelle pro
pre au haut-clergé dans le cadre otto man, contradiction redoublée à la
fin
du XIXème siècle : En introduction, elle
lut des extraits d’une nouvelle d’A. Aharonian (« Cesse donc de pleurer »)
puis exposa la situation avant 1885 du
Patriarcat de Constantinople fondé en
1461, par décision de Mahomet II, une
des motivations de ce dernier étant d’oc
troyer un pouvoir temporel et, en retour,
de bénéficier d’une instance représentant
«l’Ermeni Millet» ( Les Armé
niens ottomans). Quant à la fonction
communautaire du Patriarcat, elle était
de protéger les mêmes Arméniens, c’està-dire de protester contre les agissements
du pouvoir ottoman en Arménie turque.
A partir de 1885, débuta l’action pro testataire puis défensive des partis ré volutionnaires (Parti Arménakane, Parti
S. D. Hentchak, Fédération Révolution
naire Arménienne). L’intervenante mon
tra que l’existence et l’action des par tis mirent en demeure le Patriarcat constantinopolitain d’assumer soit sa fonction
protectrice, en n’entrant pas en contra -

ղեցիի մեծաշունչ դատարկութենէն , գոր
արդէն նշմարած էր Շ ահնուր Նահանջ-ի
իսկ օրերուն : Լուսամատետն-ջ/ եթէ տը[սուր վկայութիւնն է նորոգումէ զուրկ
գրողի մը, է նոյն ատեն ողբալի փաս
տը « հոգեկանութեան » պարապին : Աստ
ուածաշունչի արդիական մեկնութիւն մը
անհրամեշտ է անկասկած , îz/7յնիսկ պար
տադիր , եթէ ծէսով ապրող Հայաստանեայց Եկեղեցին 1լ ուզէ բառնալ իր ամ —
լութիւնը եւ խօսիլ մարդոց վերջապէս՝
սրբութեան լեզուով :
ԳՐ ■ ՊԸԼՏԵԱՆ

ց.փ._ Լուսամատեան—p. նկարազար —
դորած է 52 գունաւոր պատկերներով,
գործ Ա • Եարալեանի : Նկարիչը կը փոր
ձէ քնարաններուն համապատասխան նըկարներ ստեղծել, ի գործ դնելով ման —
րանկարչռւթենէն վերցուած որոշ տար րեր եւ զանոնք միացնելով արգի արեւմըտեան սկզբունքներու : Խաոնուրդ ար
ուեստ : Արդիւնքը ապշեցուցիչ է : Նկարներէն ոչ մէկուն մէջ կարելի է հանդիպիլ
հիմնականին, սրբութեան : Ամէն ինչ կայ
այնտեղ, գոյն թէ միտում, երբեմն բընաբանին տաոացի պատկերում, բայց
բացակայ է հիմնականը, պատկերը գանցոզ անդրափոխումը , ներկայ ’ ամէնէն
անարժէք մանրանկարի մէջ : Հոս ալ վըրիպանքը մեծ է եւ գովեստը* աշխարհա
սասան :

ք,քյ1Հ ս, ա1ՈԼ տ^ղ կը յանձնէ խաւարին է
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tère reste entier, le mystère d’une étrange
survalorisation (4).
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(*) Ջափի գիծը իմ կոզմէս է անշուշտ:

Hamazasb S A K A Y A N

Centrale des Arméniens d’Arménie Russe
(Août - Septembre 1906), bien que cette
dernière ait été précédée par une Bulle
constituante du
Catholicos
Khrimian
(Haïrig).
Le rôle de l’Eglise apostolique durant
et après 1914 - 1918 étant traité par R.
Hovhannessian (8), D. Kouymjian (9)
retraça la période comprenant l’élection
comme Catholicos de la Grande Maison
de Cilicie de l’évêque d’Alep, Mgr. Zareh (20 Février 1956) et les dissensions
consécutives entre les deux sièges de Ci
licie et d’Etchmiadzine. En introduction,
l’intervenant rappela que le phénomène
de la pluralité des Catholicossats dans
l’Eglise apostolique remontait au Vlème
siècle.
« Mais
seul le
Catholicossat
d’Aghtamar (au Xllème siècle) fut le
premier patriarcat local
durable à se
conférer la dignité suprême. Plus tard,
une division pérmanente dans la haute
hiérarchie ecclésiastique fut inaugurée
par l’élection d’un Catholicos en 1441,
à Etchmiadzine, après plus de cinq cents
ans de vacance, alors que le Catholicos
sat de Cilicie se maintenait à Sis. Il
n’y avait pas de différences doctrinales
entre les Catholicossats d’Etchmiadzine,
de Cilicie et d’Aghtamar (disparu en
1915 ) ;
les questions et raisons qui
les séparaient étaient d’ordre géogra phique ou administratif » (10). Ces vingtcinq dernières années, des tentatives de
réconciliation (dont le Synode d’Etch miadzine, en Octobre 1979) ont été en
treprises) tentatives sans succès jusqu’à
maintenant.

III) INTERVENTIONS
CONTEMPORAINES :
Délibérément informative, l’interven tion de J. Koutcharian (11) avait pour
objet la situation actuelle de la commu
nauté arménienne de Turquie (70.000
personnes, selon le Patriarcat) et du Pat
riarcat de Constantinople. « Le Patriarcat
n’a à présent de pouvoir qu’à Constan tinople et dans les quatre vicariats (12)
d’Iskenderun, Césarée (Kaiseri), Diarbekir et Rumeli-Hissar. Il n’a en sa pos
session que quarante églises ou chapelles,
six étant hors de Constantinople. Plus de
la moitié des Arméniens vivant en Ana
tolie sont privés des secours de la Re
ligion. Depuis 1970, les activités du Pat
riarcat contre la turquification ont tou
jours été entravées par le Gouvernement
turc. Ainsi que les autres nations chré tiennes en Turquie (Syriens, Grecs Catho
liques Arabes) les Arméniens sont su
jets à des mesures de discrimination. (...)

Deux religieux arméniens ont été arrêtés
ou ont disparu en 1980 (Yergatian,
prêtre de Jérusalem, en 1980, Gooselian,
pasteur à Constantinople, en 19 81).
Comme à l’ordinaire, le Gouvernement
turc déclara que Yergatian était un ter
roriste arménien et que Gooselian avait
mené une action en vue de ré-arméniser
les Arméniens.
Du fait de la répression, de la crainte
du massacre / du Pogrom, un nombre
considérable d’Arméniens ont quitté le
pays et demandé le droit d’asile aux pays
occidentaux.
Etant considéré les excel
lentes relations entre les Etats ouest-alle
mand et turc, la majorité des Arméniens
ne bénéficiera pas à priori en Allemagne
fédérale du droit d’asile» (13). Bien qu’apparement historique, la
communication
de Mme. King-Underwood (14) était con
temporaine. En ce sens qu’elle appré henda l’Eglise en tant qu’institution sco
larisant la jeunesse, ce par la médiation
de ses écoles hebdomadaires, domini cales, de ses cinq Séminaires, des sept
écoles secondaires de la Congrégation des
Mekhitaristes de Saint Lazare et Vienne..
Que continue-t-elle de transmettre pour
tout savoir,
pour toute conception du
monde social? Si ce n’est l’idéologie de
la « conservation de l’arménité » (15).
L’idéologie de conservation définie com
me un discours exhortant à la pré servation d’un fonds culturel don né, à vivre un attachement morbide, in hibiteur à la Tradition, l’intervenante
énuméra les deux conséquences majeures
de sa propagation en Diaspora: l’absence
de rapport avec le contexte environnant,
la folklorisation de la culture nationale.
La finalité dernière de l’idéologie de
conservation mise en question, l’interve
nante indiqua qu’il s’agissait présente ment non de transmettre une «identité
arménienne fallacieuse» mais de «créer
un esprit», une conscience d’appartenir
à une entité nationale...
Dernière intervention contemporaine,
d’ordre théologique ou ecclésiologique,
l’intervention de M. Giuggerotti (16) trai
ta de l’attitude nouvelle de l’Eglise Ca
tholique depuis le Concile Vatican II (17)
et de la contribution de l’Eglise aposto
lique arménienne au mouvement œcu ménique. Dans une première partie, l’in
tervenant présenta le cadre théologique,
fixé au dernier Concile, en vue d’instau
rer l’Unité des églises chrétiennes:
1. Les « églises orientales » se carac
térisent par une conception de la Com
munion comme Communion eucharis
tique, par la mise en valeur de la col
légialité épiscopale (omnipotence du col
lège) et du concept d’«église locale».
2. La confrontation entre les diverses
églises doit s’effectuer en termes non pas
idéologiques mais théologiques.
3. l’Unité est conçue comme un objec
tif, dont le modèle serait le mystère de la
Trinité: Une Unité dans la pluralité.
En deuxième partie,
furent abor
dées les stratégies et méthodologies
appropriées afin de parvenir à l’uni
té des
«frères séparés».
La
confrontation s’effectue d’abord sous
forme de contacts officiels,
entre des
dignitaires de l’église apostolique et les
papes de l’Après - Vatican II (Paul VI,
Jean-Paul II). A l’une de ces occasions,
le premier Pape définit l’Eglise aposto lique comme une église-frontière, « une
église héroïque et fidèle ». Un travail
théologique n’en est pas pour autant su
perflu. Il est, toutefois, une unité-déjàexistante, l’Unité sacramentale.

IV) INTERVENTIONS
« MARGINALES »:
Lire un Grand Oeuvre de la littéra ture religieuse arménienne, « Le Livre
des lamentations » ou, plus justement,
« Le Livre tragique » de Krikor de Na
reg (18), ainsi pourrait être résumé la
visée de l’intervention de M. Beledian.
Une lecture, en premier lieu, de l’intro
duction du « Livre tragique », ou plu
tôt une relecture, du fait qu’elle vient
après et contre les lectures traditionnelles
(lecture arménologique, lecture d’éru
dit..) et humaniste, cette dernière étant
effectuée par la critique arménienne-so viétique. Dès l’introduction, l’intervenant

Fonds A.R.A.M

< e

indiqua les deux bornes entre lesquelles
il lirait: Le passage dans « Retraite sans
musique » de Chahnour proclamant que
le Livre tragique aurait été pernicieux et
la parole antagonique de Naregatsi: Mon
livre est un « remède pour vivre ». Ap
rès l’exposé de cinq difficultés rencon trées lors de sa lecture,
l’intervenant
poursuivit par l’examen du premier pa
ragraphe du Chapitre I, longue adresse
au « (Tout) Puissant »
composée de
sept phrases ou périodes définisssant,
pour certaines, métaphoriquement ou non
le Livre tragique. A partir de l’équiva
lence Livre tragique - Langage humain,
l’intervenant développa la question cen traie de la possibilité d’un rapport lan
gagier à la Divinité, du conflit entre le
langage et son Destinataire.
La parole
est encens qui s’élance vers la transcen dance. Transcendance et langage demeu
rent néanmoins, l’une sans bornes, in dicible et le second l’instrument men songer de l’homme vivant la limite de
la déréliction. La stratégie de Naregatsi
consista à assumer la limite, le morcel
lement du langage,
en bâtissant une
œuvre basée en partie sur cet infini du
làngage: la récurrence, le principe de la
répétition.
Enfin, M. Nichanian communiqua l’in
troduction à un triptyque interprétatif:
1. « Désocculter la rupture » dans le
statut de l’intellectualité, rupture appa rue, vers 1850 comme substitution de la
littérature au concept porté précédem ment par l’Eglise, le concept pouvant se
définir comme la « tradition religieuse
arménienne ».
2. Lire d’une manière circonstanciée
le Manifeste (19) de la revue Méhiane, en
vue de questionner l’autonomie du pro
jet artistique de cette dernière, en re gard à la préfacé des « Plaies de l’Ar
ménie » (20) qui constitue le Programme
de la littérature arménienne moderne.
Lors du débat consecutif, après explici tation des trois projets du Programme
des « Plaies de l’Arménie » (Recueillir
la production populaire, recueillir le pas
sé propre, écrire dans la langue du
peuple / en arménien moderne) il fut
précisé que tout travail intellectualo-universitaire était jusqu’à présent un travail
à l’intérieur du Programme... travail
programmé.
Définition d'une Eglise en 1981:
L’ensemble des interventions réporté,
il est assez remarquable de constater qu’
aucune de ces dernières ne s’attacha à
déterminer, dans une certaine généralité,
l’ensemble des attributs propres aux Eg
lises arméniennes, c’est-à-dire aux cler gés des communautés arméniennes catho
lique, protestante et à l’Eglise aposto lique / grégorienne.
Aujourd’hui, dans le cadre diasporique,
1 Eglise est une institution religieuse et
nationale. Elle est (devenue) de fait l’ins
titution immorale: Celle qui sermonne
le peuple et qui transgresse ses vœux mo
nastiques, les Lois mosaïque et évangé lique. Immorale? Ou pécheresse, celle
qui ajoute au sacrilège les fausses dé votions, qui présente chaque semaine
l’élévation du pain et de la coupe. Grand
spectacle pharisaïque, joué sur la scène
de 1 autel par de médiocres théâtreux,
ânonnants, essouflés. Histrions de pro
vince. Avec un commencement de foi, ou
le désir véritable, naissant de cette der
nière, des pratiques religieuses peuvent
certes présider au développement, à l’af
fermissement de la Foi des ministres du
culte (21). Où y a-t-il commencement
de foi?
Foncièrement
ritualiste, intensément
incroyante, l’Eglise arménienne est une
« structure vide » (22), un réceptacle
d’une absence de foi. La Reine est nue.
Avant de poursuivre, deux remarques
accessoires à propos de cette même ab
sence de spiritualité.
L’auteur (16) de l’intervention sur les
rapports entre Rome et Catholicossat
d’Etchmiadzine fut un universitaire nonarménien. Seul l’Etranger a postulé que
l’Eglise Officielle arménienne était ha -
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bitée par une foi, possédait un certain
savoir théologique, constituait en der -

Լ' ABSENTE

nière analyse un interlocuteur
pour
Rome. Dans une grande mesure,
cette
intervention s’appuyant sur աւ discours
externe, fut un simple modèle théorique,

Durant trois jours, l’Eglise arméni enhe n’ayant délégué ni participants ni
observateurs fut la grande Muette du
quatrième congrès - séminaire. L Eglise,

mie projection.
Deuxième remarque, en vue de sou ligner la nécessité de deux interventions
marginales présentées: L’approche domi

les Eglises arméniennes avaient opté pour
un « boycottage ». Un boycottage sen
sé. Il ne fut certes pas judicieux, mais
il s’interprète, se déplie comme mie ré

nante du congrès - séminaire étant une
approche descriptive, ce qui fut tu
- le sera du sacré - ne pouvait être
abordé qu’ailleurs, en tant que donnée
relevant du passé (Aux âges médiévaux,
l’Eglise était chrétienne...), en tant que
possibilité: Il faut la
rechristianiser...
Ailleurs pouvait être également le champ
littéraire. MM. Beledian et Nichanian
présentèrent des intervention excentrées,
parce que le Sacré fut recherché dans ւտ
Manifeste para-religieux, tendu « vers
un objet indéfini ». Ou dans un livre
qui, quoique sanctifié, presque liturgi que, est de statut littéraire.
L’Eglise arménienne, institution natio
nale? Cette qualité se manifeste, entre
autres, par une tradition de représen tation des communautés auprès du Pou
voir souverain non-arménien.
L’Eglise
assure également la gestion d’un appareil
scolaire. Le travail de catéchèse qui y
serait effectué ne peut qu’être question
né. Que peut transmettre un corps sans
âme? Elle est, en troisième lieu, une des
composantes (23) du « pouvoir » tra ditionnel diasporique, ce avec les 53
millions 450.000 dollars de l’UGAB /
Ramgavar - Azadagane, les résidus du
Parti S.D. Hentchak et la Fédération
Révolutionnaire Arménienne. Une der nière caractéristique de l’institution ec elésiastique a toutefois été omise jusqu’
ici. Il suffit de mettre en avant deux
faits:
l’organisation
par un
institut
laïque du congrès - séminaire qui nous
interesse. Et la non-organisation par et
pour la Hiérarchie ecclésiastique armé nienne de réunions, d’assemblées de sta
tut religieux (fixer des points doctri naux, théologiques...) . En cette seconde
moitié de siècle, trois conciles nationaux
se sont en effêt déjà déroulés.
Quelle
lut toutefois la nature de leurs résolu lions, si ce n’est pour le premier (24)
l’élection du Catholicos Kevork VI et le
vote d’une « Constitution provisoire de
l’Eglise arménienne apostolique », l’é lection des Catholicos Vasken Ier, Zareh
1er, pour les second et troisième (25)(26).
Il est nécessaire de remonter jusqu’en
1179 (27) pour retrouver un concile dont
l’enjeu, les débats, les conclusions furent
d’ordre religieux. Certes,
depuis 1375,
la collectivité arménienne ne constitue

vélation prodigieuse.
Car quoi, la Hiérarchie ecclésiastique
a boycotté un lieu ouvert, réunissant des
individus arméniens, non-arméniens. Boy
cotter était rendre manifeste son mépris.
Quelles que soient les préventions contre
un congrès - séminaire, contre les pro pos, qui s’y tiendraient et les conclu sions, ce mépris était-il, serait-il une po
sition appropriée? Mépriser une assem Idée de fidèles arméniens et vivre la ver
tu de Charité, ne faire aucun cas d’une
parcelle de l’Eglise enseignée, réunie en
Juillet 1981, et aimer autrui comme soi.
cela serait possible? Qui peut être chré
tien et méprisant? La Hiérarchie auraitelle eu l’institution que les congressistes
étaient hors de l’Eglise, en étaient retran
chés par l’hérésie, le schisme,
ou par
l’impiété, l’apostasie..?
Comptait-elle
rassembler les enfants séparés d’Elle, an
noncer la Bonne-Nouvelle, assumer sa

plus ւտ pas indépendant, souverain. Ce
facteur externe n’explique par totalement
qu’une église se limite depuis des siècles
à l’Administratif.
ICOM 81 et le concile sans suite de
1179 sont les symptômes d’une institution
fragile parce qu’intellectuellement sté rile, en ce sens que l’Eglise arménienne
ne se préoccupe pas de mettre « tout
l’Evangile dans toute la vie », dans le
monde arménien, d’élaborer une concep tion chrétienne spécifique du monde so
cial, d actualiser les « sciences intéri eures », les sciences sacrées. Les moda
lités de diffusion du message évangélique

mission évangelisatrice par sa seule ab sence? Estima-t-elle faire sienne la parole
christique: « ...je ne suis pas venu ap
peler des justes, mais des pécheurs» (28).
Hiérarchie d’Arménie, aimes-tu, L’aimestu? La Hiérarchie médite en définitive
un autre livre saint qui proclame: A ce
ci. tous reconnaîtront que nous ne som
mes pas des disciples du Seigneur, car
nous n’avons que du mépris
pour nos
fidèles, les Arméniens (29).
Assurément, le boycottage ne se ré duit pas à une seule position méprisante.
Il corrrespond parallèlement à ւտ refus
d’une confrontation avec ceux qui au raient pu être, pour un temps les sept
anges, ces instruments de la vérité,
qui trompètent, qui mettent à nu. Ici pas
d’autre allusion qu’aux congressistes, par
ticipants et non-participants, c’est-à-dire
à un ensemble d’operateurs culturels et
et de chercheurs dans le monde armé
nien, chercheurs rétribués ou non, ap
partenant ou non à l’institution univer sitaire de l’Ouest, concevant l’institut
ICOM comme un lieu de présentation de
leurs travaux (30). L’Absente a refusé de
se, mettre en présence des diseurs
en
puissance de sa fragilité, de ses erre ments. L’Absente a refusé que soit dite
sa fragilité. Qu’est-ce que l’absence, si
non une absence de force même à pa raître fort, une incapacité à entendre, à
reconnaître (3!) sa fragilité, à se re-penser, à penser la nécesssité du sursaut, de
la vraie réforme, en soi, pour soi. Sinon
un aveu criard, un irrépressible aveu de
faiblesse.
Absence, dénégation, fermeture à la
notion de « crise salvatrice » (32). Que
ces trois éléments soient, ou ne soient
pas, les vraies marques d’un Semblant
d’église agonisant interminablement, il
incombe à l’Absente de se poser les
questions, de se poser comme question.
Aurait-elle oublié que tout arbre qui ne
produit pas de bon fruit est coupé
et
jeté au feu? (33).

n étant plus celles du temps de Yeznik
Koghpatsi, de Nerses Chnorhali, l’actua
lisation des sciences sacrées lui est pour
tant une condition pour l’exercice de son
pouvoir de Magistère. A-t-elle également,
en institution nationale
conséquente,
énoncé les fondements théologiques
de
l’idéologie de conservation, de l’interdit,
par exemple, du mariage mixte?
L. Bazil le rappela, lors du débat général
du 19 Juillet: le clergé arménien refuse
le travail intellectuel. Alors même que
la production intellectuelle (et artistique,
dans une moindre mesure), la reproduc
tion d’une intelligentzia cléricale fut tou
jours un des fondements de l’autorité
ecclésiastique arménienne.
Sans pensée, ne produisant plus qu’une
intelligentzia stérilisée, comme décére brée, l'Eglise arménienne est mie insti
tution diminuée, nationale et auto-dé christianisée.
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(9) Directeur
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Département
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Etudes Arméniennes à l'Université d'Fm,
de Californie, Fresno.
(10)

/ raduction du résumé de rinter-

venant, extrait.
(11) Berlin.
(12) Aratchnortarane.
(13)

Traduction du résumé de P inter-

venant.
(14) Londres. Journaliste.
(15) « ...La seule arme qu'on nous four,
nissait pour comprendre et transformer
une situation existentielle - c'était un
pathos primitif. Un pathos... au lieu d'un
instrument intellectuel... », p. լօշ de
L'Essai Sur L'Exil,
de H. Kurkjian.
N° 1 de la collection Diaspora Armé ■
nienne, Paris 1978.
(16) Universitaire italien.
(17) 1962 - 1965.
(18) 950 - 1010, ou encore 941 - 1011.
(19) Le Manifeste / « Notre Credo )) fut
publié dans le N° 1 de Méhiane, datant
du 1er Janvier 1914. Il y était écrit no
tamment: « Il fallait ériger un temple.
Nous voulons aider à sa fondation... Il
fallait qu'un temple soit créé. Nous vou
lons le créer... » (p. 3).
(20) Roman

de Khatchadour Apovian,

écrit vraisemblablement
1841, publié en 1858.
(21)

entre

1839 et

« Vous voulez aller à la foi, et՝

vous n'en savez pas le chemin; vous vou-'
lez vous guérir de l'infidélité, et vous de
mandez les remèdes: apprenez de ceux
qui ont été liés comme vous (...); ce sont
gens qui savent le chemin que vous voud
riez suivre, et guéris d'un mal dont vous
voulez guérir. Suivez la manière par où
ils ont commencé: c'est en faisant tout
comme s'ils croyaient, en prenant de l'eau
bénite, en faisant dire des messès, etc...
Si ce discours vous plaît et vous semble
fort, sachez qu'il est fait par un homme
qui s'est mis à genoux auparavant... »,
Pensées, de B. Pascal, pages 1215 - 12E։
Oeuvres complètes, Bibliothèque de lu
Pléiade.
(22) Dernière page du « Nation et Re
ligion », d'A. Ter-Minassian, volume 1
de la collection Kamar, et p. 55, dans h
Volume des Actes

du 2ème

congrès-

séminaire de l'ICOM (Paris 79).
(23) Une question non-résolue: En estelle la composante principale? Ou secon
daire. Ou est-elle égale aux autres corn
posantes.
(24) Du 16 au 25 Juin 1945, à Etchmiadzine.
(25) En Septembre 1955, à Etchmiadzme.

NOTES:
(1) a Vous ne pouvez servir Dieu et
Mammon », Evangile selon Matthieu,
7 - 24.
(2) Universitaire italienne: « Prob lèmes lexicaux dans la traduction armé nienne de la Bible » (en italien). Cette
intervention ayant été inaudible,
toute
restitution de son contenu est impossible.
Les interventions de MM. Alzati {«.Quel
ques notes sur la Diaspora arménienne
en Moldavie, dans la seconde moitié du
XVIème siècle n, en italien)
et Bazil
(« La forme et le développement de la
musique religieuse arménienne» en armé
nien n'ont également pas été reportées.
(3) Universitaire italien.
(4) Il peut être rappelé un ancien ar

83, rue d’Hauteville

75010 Paris

(26) En Février 1956, à Antglias.
(27) Le concile national de Hromkla /
Hrom-gla, convoqué par le Catho tc°
Krikor IV, dit Krikor Degha, en vue
d'établir l'union entre les églises grecqu
et arménienne.
(28) Evangile selon Matthieu, 9. 13(29) Voir Evangile selon Jean, 13.3
(30)

Cet ensemble pourrait être dé

signé, plus concisement mais sans nu » &
comme une certaine « intelligcnt-M
la Diaspora occidentale.
(31) Reconnaître sa réalité n est Pa
tionner.
_
Հ
(32) Dans « Cette génération
de N. Sarafian, N 1 de la revu
1931, p. 41.
(33) Evangile selon Matthieu,
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րարմէ ան կա[ս դէպքեր իրարու «կր հ ան
դէպին» եոյն տեղը եւ
նոյն ժ՜ամուն։
fiայy եւ. այնպէս ՝ ինչպէս գիտեն վիճա
կագրութեան ( սթ-ւսք֊լւսթ-իք ) մասն աղէտ
ներն ալ , կան ուրիշ տեսակի զոււլադիպութիւններ ՝ որոնք' յանկարծ րւսրձրացող tLiUt1UithnJrl'
ս1էս ՝ մինչեւ.
այ Լէ
Il unլ անի մնացած երեւոյթի մր
թւսքուն
գոյութիւնր կը յայտնաբերեն մեզի՝ ու
մեղ կը հ րաւ-իր են աւելի մանրաւէասն րընէութեան : Կը պար տագր են մեր ուշա —
գրրութեան սեւ եռումը իրենց վ_Ըայ •
X
Երհք
’ երեք ան կի ւնն եր ը «զուղադիպութիւնն եր ո /֊» եռանկիւնին :
Փարիզի թրը • հ իւպաւո ո ս ար անին ւլրաւման լուրը նոր յայտարարուած էր ամերիկեան հ եււատ ես իլէն : Հեռւսձա յն ս հնչեց։
]Լմերիկ այի միջ — արեւմտեան
շրջանը
վեակուլ հայ ծանօթ մըն էր՝—. Դաշնակ
ցական ընտանիքի մէջ մեծցած ունեւոր
անձ մր՝ որ այմմ Հ »Բ • Q »Ա*ի ո ւթեան ան
դամ t I գործօն' զանազան մշակութային
մարզերու, մէջ՝. [Լմրոստ ու պահպանողա
կան բնազդներու, հանգոյց մըն է իր քադասական նկարագիրը :
«Այս Դտւլտնի Բանակի մարդիկը մը —
տաօել չեն գիտեր ՝»-ով սկսաւ. tr ,fr սւահոգ եւ քիչ մը ձանձր աց ո ւց իչ ՝ որովՀետեւ առւսջյին նախադաս ու թեն էն իսկ
արդէն — ւլուշակելի ւլանդատներ ու. շարՀԸ՛՛ Երեք — Հորս ւէայրկեան տեւող դան
ցատին յաջո րգեց հինգ վայրկեան վեր —
Լուծում ՝ նոյնքա՛ն գուշակելի : «թուրք
դեսպան սպաննելը մէկ րան ՝ կիներ ու
սԼրոի1լներ պատանդ պահել ո՚ր[՚Լ րան :
1'^չ օգուտ նման փիւպլիսիթ-Է—£îr» *
հնաբանին շուրջ կառուցուած էին իր
Դահուլս ւթի ւնն երր։ Կարծեմ թէ ման —
րսւմասնու թիւններու. սլէտք չունի ոեւէ
“փիւռքահայ ընթերցող՝ քիչ մը ամէն
ահզ կրկնուած եւ. ակնկալելի այս րողոփն մասին յ
Եունչ մը քաշելէ ետք՝ ծանօթս իր թի~
յ

Կարդաց ած է իմ զանա —

դրութիլններս' «3առաջ»ի մէջ ըս —
ս,որագրուած ՝ Հ «9*
» -ի մասին :
«Op տեսնե՞ս» , ըսաւ., «որ ԲՈԻ ՀԱՒMir ԱՅՍ ՄԱՐԳԻԿԸ է՜նչ պարապ բա^ր կ ընեն : Արարքը կը պաշտեն ՝ բան
Ը ըրած ըլլալ ու համար անօգուտ կամ
'"'փ/'"// վնաս բաներ 1լ ընեն , գուն ալ
^‘ոսւծ յեղափոխական տեսութիւն կը
աըագրես ՝ Ոլ այդ թերզեանին («Տա —
Ա1լ^ի աշխատակից Պետրոս թ »)հետ ՝ աՈլղղակի ձեւուէ կր գովես զիրենք ՝ ըմե—
որ Ս փիւռքի անրնգունելի պատմ'ու—
^1,լնը կը փոխեն : Երեւի մտաւորական1

միշա այսպէս են։ Երենք տունը
Աա»ծ են ՝ զինեալ արարքով զբաղող ա~
Հայ կը գովեն : Ա* ենք շուկայի մարդ
մեր ըրա՛ծն ալ արարք (աքշընյ
կ> բայց մեր մասին կը մտածէք՝
^րր մշակութային ձեոնարկ
մը
^էօ^տուո^թեան պէտք ունենայ ՝ իսկ
՝1
I

Գկ^՚-ըի վնասակար
)

Ըգ t

արարքեերը

կը

որովհ ետեւ դուք'
մտաւոր ա —
ստորադասութեան րարգոյթ

a,

nPn£_ տեսակի մարգոց հանդէպ։
Ը Աւեսներ Որ այԱ գործը ուր կը տանի
J է՚^նք ալ ՝ ձեզի ալ՝ մեր անտէր ժ՜ո —
I 1,1-րգն լալ» յ
Եւ այսպէս շարունակ —
^Utt՛ ’ ^փ^գ վայրկեան ալ ։ (Սէի ու ~
P չսւսւ միջամտել ։ Ա*արդը իր սրտին
^ԼԸ պարպելու համար 1500
՜
էա^էէր , հեռաձայնէ սույլ դէ~
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ները էլը վճարէր , է՞նչպէ ս լռեցնել զինք) :
Փ որձեցէլ իրեն հսւսկցնել որ ինծի՛ ալ
այնպէս կր թուի որ թուրք Պ եսւութեան
սլւսշտօեեւսյի մը ւսհաբեկումը նշդրակայի^ կամ ւէերահատական ճ շդր ւււ ո ւթ ե ամբ'
Հ4 ըտն է՝ Փարիզի *էեր էին արարքը ՝
ւէւրիշ։ Փորձեցի հասկցնել՝ որ ըստ իս'
լւսւ. մ տսւծուած չէ : Փորձեցի հասկցնել
որ իմ «յեղափոխական» տեսութիւնս թէեւ յ աճաէս կր զուդ տգիպի
Հ *Գ *Բ • ֊ին
տեսութեան հետ՝ նլլյնը չէ՛ ՝ ու նոյն եզր ւս կա g ո ւ.թի ւնն եր ո ւ չի յանւլ՜իր միշտ '.Հ/աւււ
օւլուտ չունեցաւ։
անօթս կը պնդէր որ
գէս1ի ձաէս հակող հայ մտաւորականները
կւսմայ թէ ակամա ւ կը ներբող են ՀԳԲ-Է
տրտրքները^ որրան ալ չմտածո՛ած ըլ ~
լան անոնր , որովհեւոեւ մէայն որոշ տե
սակէ («վայրագ» I ըստ իրեն}, արարր —
ևր տպաւորեն մեզ, մինչ Այրիներ'
պիզնԷսւ[՚Էն-?<£Հ< րր<_ ամէնօր եայ սէսրագոր —

Դըեց'

ԽԱՋԽԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

ծութիւնները ՝ դործաշխարհի մրցակցու թ եւսն պահանջկոտ կրկէսին մէջ՝ ելան —
տես ո ւին մեր կողմէ։
^Լյօթագր ութիւն չըրի այս խօսակցու —
թեան ընթացքին ՝ սակայն կրնամ անհամեստօրէն հաստատել որ բաւական զօ —
րւսւոր է յիչոգու-թիմնս ՝ եւ. թէ ա՛յս էր
պարունակութիւնը ծանօթէս էւօսակգու —
թեան, գոնէ մօտաւորապէս ï

X
Երկրորդ «դէպրը» յօդուած մըն
էր,
որ Պոսթընէ «Հայրենէր»ը, պաչտօնա —
թերթ ՀՅ՚Ն—Է ) արտատպած էր Պէյրու ~
թէ «Ադդակ»էն ,
էր Սեպտեմբեր
17,
1981—/' թիլով։ Տտնի որ ամերիկեան
թղթատարն տլ՝
ֆրանսականին նման՝
յաճախ անկանոն կը հասցնէ հտյ թերթը՝
այս յօդուածը կարդացի շատ ուշ՝ հ եռաձայնային խօսակցութենէն ետք :
Յօդուածը դրած է Յարութիւն Հիւրր՜
ճեւսն • էսոբադիրն է «Երր Զոհ Կ՚ըլլանք
Արուեստական
Դասակարգումներու» :
Ենթախորագիրն է «1978 — 79 գոյգ աշունն եր ուն նահատակուած տզոց յիշա —
տա կէն» : •Բէւրրճե անի յօդուածներ ը միշտ
կար գաg ած եմ հեւոաքրքրութեամբ ՝ յա
ճախ' որոշ ակնածանքով մը : Ահա անձ
մր ՝ որ ՀՅԴ—/է պա շտօնական հատուա —
ծին տասնեակ մը խօսնակներու ամէնէն
ւէաւեր ական մտաւոր ականը թուած է ինծէ :
Յօդուածը դրուած է Պէյրութէ հ-է՚երնապաչտ՛պանական կռիւներու զոհ քիաչ—
նակդական տզոց,
տՂ."9 մասին։
Գոնէ (թող ներէ իրենց յէչատակը} իրենց
առիթով» î 'Բէւրրճեան գուցէ ենթագէ —
տակցօրէն զգացած է թէ ներողութիւն
խնդրելու պէտյւ պէտէ ունենայ , քանէ որ
այս աչնանայէն
արիւնոտ տարելիցը
զ ործածուած է էրր եւ «առիթ» սւիէւռքահայ ձ՚տաւորա կանո ւթեան մէկ հատուածը
խար ազան ելո ւ :
Անչուչա միայն այդ չէ էր ըրածը.ոչ էսկ
իր առաջնահերթ նպատակն է այդ յար
ձակումը; Իր յօդուածին առաջին «մէտք
բանին» է մերմումը «հերոսականը առաս
պելէ վերածելու» մեր ընդհանուր րը —
նազդէն : Հոս , այս հարցին կապակցու —
թեամբ, մէայն գովեստ կարելի է գրէ

առնել : Երեք ամւիուի ու հատու սիւնակ
ներով Բէլրքձեան ՝ երրեմն Պ երթոլտ Պ ըր եխթի ձտյնով օմտուած ՝ կը հաստատէ
որ հ եր ո ս ո ւթեան ււլէտք ունեցուլ ւեողո —
վուրգ մը այդքան ալ երջանիկ չէ։ « Հերււսներ չէին մեր մարտիկները»՝ կ^ըսէ
ան՝ «միսով - ոսկորով երիտասարդներ
էին ♦ . • պարզ տզաք ։ Ե^- բարեբախտա —
բա՛ր որ հերոսներ չէին անոնք» դւեուար
րան է հերոս ըլլալը»
ՊԷՏ'Բ ԶՈՒՆԵՆԲ
ՄԵՆԲ ՀԵՐՈՍԻ •
(ընդգծում' իյ » թ.) »
հերււս եւ հերոսութիւն մեր մո՛ւխը մա
րեցին վաթսուն տարի ։ Հերոսի եւ հե —
րոսականի մերմումը՝ անոնց առասպելին
քօղաղերծումը միայն կաըելի կը դար ՀՀընեն մեր մասնակցութիւնը մեր պատ
մութեան կեր տ ո ւմին» :
Այ ս կէտին չու՜ըջ համաձայն ՍԼԼսյԼուԼ
> անւլերձ Բհ1 րքճեանին ՝ ցաւօք կ^[խգւլը—
ծեմ որ հերոսի սլէտք ձ.ԳՂ՚աՅոԳ
ճեանը սլէտք կը ւլդւսյ գտնել իր դթ՜՜
ւլո հ ո ւթի ւնն եր ո ւն պատասխանատու մը՝
քաւութեան նոխազ մը։ Եւ այգ Հոչ —
հերոս» մարտիկներու մահուան ւոարե —
դարձը անարմանօրէն կ^օդտադործէ իր —
րեւ դատական ատեան' սվւիւռքահայ մըտւսւորականութեան անկախ հատուածը
հարուածելու : Տտրօրինակ է տյս դրչա
յին արարքը՝— Պէյրութ՝ անկասկած եր
բեմն ռմբա կոծումներ ու տակ
նստող
« յանձնառու »
մտաւորական
մը՝
ամբաստանագիր մը կ՚ուղղէ անոնց
հասցէին՝ որոնք Պէյրութէն ու պաշտօ —
նական ՀՅԴ—էն դուրս մնալով հանդերձ'
կր համարձակին իրե՛նց ձայներն ալ լըոելի դարձնել ՝ խօսելով ու գ Ը ելո վ նիւ —
թեր ու մասին' որոնք քաղաքական կու —
ս ա կց ո ւթի ւնն եր ը ՝ լխդհ անրապէս ՝ իրենց
մենաշնորհը կը թուին համարիլ։ վեր —
ջապէս ՝ ի^նչպէս ակնկալել համրերու —
թիւն՝ երր մէկ կողմէն որոշ անձեր կը
մեր մեն ընդունիլ տեսութեան այն սահ
մանները՝ զորս կուսակց ութիւններ ը կը
դծեն՝ ի սկ միւս կողմէն նոր՝
գաղտնի
կազմակեր պութին մը մէջտեզ ելած է՝
որ կը մերմէ միայն արարքի հռետորութէւն ով ապրիլ ու կ^անցնի զինեալ ա —
բարքին ՝ ս ելի ականացնելով «միայն զէնրով կայ Հայո9 փրկութիւն» խօսքր ՝ որ
կօրիգը դարձած էր նախքան 1965-/' ՀՑԴԼան հռետորութեան :
Ա ասամբ հասկնալի է այս դաոնութէւ֊
նը՝ որ կը զգայ Բիւրքն եան : t ։lhrînj
J իբանանի քաղաքացիական պատերազմի
դլխաւոր բեռը կրեց ՀՅԴ—ն ։ Եթէ *գաըգ
մոզովուրդը աւելի՛ տառապեցաւ ՝ քան
իր ղեկավարւււթիւնը ՝ կասկած չկայ սա
կայն որ իր մարտիկները կրեցին ծանր
բեռ մը (թէեւ, էնչպէս կը յէչէ ք֊էւրքճեան ՝ միայն ՀՅԴ—ական
անոնք) ։
Հակառակ այս բեռի անմխտելի իըա —
կան ո ւթ ե ան ՝ ՀՑԳ-ական շրջանակներէ
դուրս մնացող հայ մոզովուրդը չնշմա —
րեց զոհոզութիւնը ՝ մասամբ որովհետեւ.
Հայութեան միւս հատուածներ ը հսկայ
անտարբեր ո ւթեան խրամատով մը զատ
ուած են ՀՅԴականՀայութենէն 'մասամբ'
ո րովհետեւ Եկեղեցւոյ խ ունկը մշուշ մըն
է՝ որ շատ մը Հայերու կբարդիլէ տես
նել ուրիշ իր ա կան ո ւ թի ւնն եր » եւ. վեր —
ջապէս' որովհետեւ 1970—ական տասնամԼակին ՀԴՏ—ի սխրադործութիւններն են'
որոնք զբաղած կը պահեն Հայն ու օտա
րը ՝ հակառակ անոր որ ՀՅԴ—ն ու Հընչակեան կուսակցութիւնը շսՀտ աւելի
մեծ թիւուԼ մարտիկներ զոհ տուին Պ էJ՜րո ւթի մէջ՝ քան ՀԴՏ—ը ամէնուրեք։
Ուրեմն ՝ ինչպէս Ըսի y
Բի ւր ք^ եանի
դառնութիւնն ու հազիւ — թաքուն բար
կութիւնը ինքնին անհ ա ս կն ալի չէ ՝ թէեւ
չարդարացնէր հա չուէյարդարի փո րձ մը
սուգի տարեդարձի մը առիթուէ։
Ամէն
ւզարադայի ՝ Բիւրրճեան շատ արաղ. ու
ԼսԹոււլւլակլւ ձեւով միայն կը հարուածէ
իր ՀԴԲ—եան թիրախը՝ զայն ընդհան —
րապէս... անտ ես ելո վ : Կ ը զգանք այս
ան ո ւզզա կին ՝ երբ կը դրէ ՝—
• ♦ ®« ( Լիբանանեան ) պատերազմը՝ առաջին անւլամ ր/ լալով ՝ Հայո ւթեան ըսլիիւռքեան հատուածի մէկ թեւը
դրաւ
էական պատասխանատուութիւններ ըս —
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ԿՏԱԿԱ
Ուլենիի մը պէս ախուր պիտի ըլլամ
Երթ Աստուած որ ետեւէս է ամէնուրեք
Պիտի ըսէ , ծեոքը ուսիս
«Դնտ տես վերը , եթ-է կամ» :
Այն ատեն երկրէն, երկինքէն
Պէտք է այլեւս ձեոք քաշեմ • • •
Արդեօք կանգո՞ւն է տակաւին
Կաղնին , եղեւին դագաղիս :
Եթ-է երթեք գերեզմաննոց պէտք է երթալ ,
Պիտի րոնհմ ամէնէն շատ երկար նամրտն ,
Պիա' փախչելով գերեզմանուիմ
Ես թոզում կեանքը յետքայլով . . .
Հո'գս եթէ դիակիրները չախեն զիս,
Հո'գս եթէ զիս կապուելիք մը կարծեն,
Ես միւս աշխարհ կ՛ուզեմ մեկնիլ
Դպրոցականներու նամրով :
Նախքան երթամ սէր փսփսալ
Դատապարտեալ ադուորներու հոգիներուն
Դեո սիրուհի մը կ՚երագեմ,
Դեո կ՚երագեմ սիրարանիլ • • •
«Կը սիրեմ քեզ» ըսել կրկին • • •
Կրկին խելքս կորսնցնել
Ոսկեծաղիկը փետելով,
Մարգարիտը* մեռելներուն :
Աստուած տայ այրիս վլվլայ
Եր կողակիցը թաղելով ,
Ել որպէսզի արցունք թափէ
Սոխի գլուխ մը պէտք չըլլայ • • •
Երկրորդ ամուսնութեան առնէ
Ամուսին մը իմ հասակով,
Որ օգտուի մունակներէս,
Հողաթափէս, հագուստներէս :
Դինիս կոնծէ, կինս սիրէ,
Ծխէ խոտն ու ծխամորնս,
Սայց որ երթեք — սատկի՜ հոգիս Կատուներս չհարուածէ • • •
Թէեւ չունիմ ոչ մէկ հիւլէ
Ել ոչ իսկ շուքը չարութեան,
Թէ կատուներս հարուածէ, ուրու մը կայ
Որ պիտի գայ զայն հալածել :
Աստ հանգչի տերեւ մը մեռած,
Աստ կտակս կը վերջանայ • • •
Դրանս վրան գրուած է
«Փակ է թաղումի պատնառով» :
Թողուցի կեանքն առանց քէնի,
Ա'լ ակռայի ցաւ չեմ զգարՀասարակաց փոսին մէջն եմ ահաւասիկ ,
ժամանակի հասարակաց փոսին ւնէջը :

թարգմանութէւն «ՅԱՌԱՋ»

ւոանձնԼչու մարտահ ր ալէրէն առջեւ, թէ
Պատմութեան լուսանցքէն ապրող
1յյ,1՚Լ՜
Աւէէւռքը էր մէկ աչխարհադրական դործէն մէջ սուր կերպով զգաց Պ ատմու —
թե ան մէջ մտնելու՝ պատմական ւլոր —
ծ օնի իր դերին վերադառնալու որոշ անհ ըր ամ եշւո ո ւթի ւն ։ Ա որվեցա® լ. ան որեւէ
րան'
ինքնապահպանման ՝
դործօնու —
թեան՝ յանձնառութեան այս հրաւէր —
առիթէն ։ Ղ* մ ուար է լզատասխանել այս
հարցու-մին ՝ տակաւին ։ Հանե^g Դտսը
կ^յը Պատմութիւնը բանական ընթացքի
ւէերածոզ՝ մեր հաւաքական գոյութեան
խեղճուկ իմաստ մը ճարող
գո՛նէ
իր
«մտածող ուզեղ»ը ըլլալ յաւակնող «մըտաւորականութեան» մտածումին ըխգ —
մէջէն։ Կրցա՞ւ գոց ել խր ամատը՝ վի՛ հ ը ՝
որ 1915—ի Աղէտին յաջորգոզ անպատ —
ձ ութիւն մեր վաթսունամեակը կը բաժ՜նէ
նախաղէտեան պատմական շրջանէն» :
( Cuip-ը կաթգաք
Դ- էջ )
Fonds A.R.A.M
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ա ռ ա ջ

X

« 1Լչքսատու^ււնը սփիւռքահայ գ{*ա ՜
կանո ւթեան պատմութեան ուղղութեամր
առաջէն ընդհանրացնող ուսումնասէրու —
թէւնն է , ուր քննութեան են առնուել
1920 - 1945 թուականներէ մամանակա —
Լրրջ^եէ թեմաներն ու մէտումները՝, Աշ
խատ ութիւնում y սփէւռքահայ դրա կա —
նութիւնը դիտւում է ոչ թկ որպէս մե
կուսացած մէ երեւոյթ y այէ ^այ rtPUJ ~
կ ան ո ւթ ե ան ամբողջական y անքա կտ ելէ եւ
կարեւոր մաս »: Գրքին ներքէն Հշապ fiկին» ‘/յ,այ արձանագրուած տյս տողերը
ընթեոնլի են իբրեւ հատորին ծրագիրը y
որոշ չափ ով պարզող անոր հեռանկարն
ու է գործ դրած մեթոտր։
X

ճէշգ է որ գիրքը տռաջէն Հրնդհ ան րացնոզ ո ւս ո ւմնաս իբութէ ւնն» կ y եթկ
տյս *Լերջէն բառէն տանք հատորէ տա —
ր սղութիւն եւ ընդ** անր աց ո ւմին մկջ տես
նենք համադրումի ճէգ ձ*ր : Ւբրեւ տյդ
հատորը րաց մը կը լեցնէ եւ պկտքէ մը
կր համապատասէւանկ : ը ** աս կցուէ ինշո^ւ մեր մկջ խանդավառո ւթիւն կը րստեղծկ y մանաւանդ երր կու դտյ Հ^այ —
կական ՍԱՀ Գիտութիւններէ Ակադե —
միւս»յի լրջութեամբ ու պսակով y այսինքրն' երր կր վայելէ պետական մատե ն ա դտր անն եր ո ւ նպաստը : Գրտկանու —
թեան սյատմադրումը^ ի մասնաւոր[, ըԱփ էւռքէնը , անկարելէ կ առանց դասաւո րուած մամուլի y ց ո ւցա կադր ո ւմէ y անտիպ
նէւթերու.
եւ
նամակագրութիւններ ու
սարքէն : Արեւմտահայ , թկ Սփիւռքահայ
զ ր ականս ւթիւններ ու յատկացուած'
մեր
մօտ գոյութիւն ունեցող ձեռնար1լները
ծաղկաքաղն եր են y աւելի քան պատմու
թիւն : Հոս նկատէ չունիմ Q չականի Հ lll—

մապսոոկեթ-Ա . որ y ենթակայ' այէ մը —
ղումներու, Արեւմտա**այ Գրտկանու —
թե ան վէպն կ ; Հետեւաբար'
Հյրեւա նՒ
մկջ
պատրաստուած
դր ա կանութ եան
պատմութ իւն մը տեսա կանապկս առա —
ւելութիւնը ու
օդտուելու մատ ենադի—
տական եւ ար թիւ ային դեռեւս չգործած
ուած նէւթերկ : fi այց այս առաւելութիւ
նը պատմաբանէն կու տայ յաւելեալ պատասխանատ ուո ւթիւն :

X
*եաիյ եւ առաջ կարելի՛ կ սփէւռքահայ
ղրականութեան պատմութիւն մը գրելէ
Ւնչ կ պատմութէւնը y որ կը վերաբերի
Սփիւռքէն՝, ի նչ յարաբերութիւն կր կա՛զէ Ափթ ոքէ պատմութեան : Ս ր չափով
պատումը չէ համարկեր> չէ համապատկերեր տ արացրիւ էրականութեան մը բե
կորները y զանոնք բերելով խօսքէ մը մի
ութեան։ Այսինքն' ինչ տեղէ կ՚ունենայ y
երր Զդրական ո ւթե ան պատմաբանը» կը
սկսէ քով քովի դնել Սփիւռք y դրա կա նո ւթէւն եւ պատմութիւն՝. Եթկ Սփիւռքէ
դրականութեան պատմութիւն մը կարելի
է y Ւ^լ է գործածելէ մեթnտըy որ հա —
ւ) ապատասխան ր/յար առարկայէն y այ
սինքն պահպանկր անոր առանձնայատ —
կութիւնները։ Ահաւասիկ հարցումներ'
Ո[' ւսյս հատորէ ստորադրողը չէ դներ
ինքզինքին, ինչ որ այպանելէ չկ է հար
կէ : Հ,Գիտական» ձեոնարկ'
անիկա կը
չաթի ըեղունուածի կալուածին ձ֊էջ, աՈւս՛եց խնդրականաց ումի : Աակայն մե —
թուսի հարցը անխուսափ ևլի է : Աշխար —
հագրակա՞ն մօտեցում թէ զուտ գրա պատմական, թեմաներս՞ լ քննութիւն թէ
սեռերու՛. ՈւրՈԼագծերը-// հեղինակը պա
տասխանած է այս հարցումին , երբ նըկատի կ'առնէ «1920 - 1945 թա ականնե
րի մաման ակա շրջանի ամենաէական թե
մաներն ու միտումները» : Այլ խօսքութ
Գ • Ա ելան Ափիւռբահայ դրականութեան
պատմութիւնը կը գրէ թեմաներու ընդ մէ^էն ւ որոնց զլխաւորները կր կարդաց
ուին գրքի րո վան դա կո ւթետն ցանկէն
ձ՚կջ՝. Ընդարձակ ներածութենէ մը վերջ
(կջ i
39) կու դան հետեւեալ 7 դը —
լո ւէ/ն երը
կարօտի
դր ա կան ո ւթիւն,
Նահանջի .. .երդ , Խ"սք րանաստեղծու —
թեան մասին նախքան

րան ա ս տ ե դծո լ -

թէ՛ "hՐ: Աւանդների վերականգնման ու —
ղիով , Մի աշխարհ . . . երկու ընկալում ,
Տանուն գոյութեան, Վերածնուած հայ րենիք: թեմաները հոս դրութեան մը մէջ
ըսուած դաղափաբներն են, հրապարակին
վրայ մամուլով ւէիճար կո ւածները : Ընդ
հանուր հարցեր' որոնց բոլորս ալ ծա
նօթ ենք : Աւանդական անշուշտ'
րա քց
ինքնին նուազ նեղացուցիչ պիտի ըլլար
նման
մօտեցում,
եթէ
Ուրա.ագծեր-^
հեղինակը այս կամ այն ձեւով խնդրա կանացնէր իր մօտեցումը, չապաւինէր
հասարակ տեզիքներու դէզին , ել վերաքրնն ութեան , վերարմելորումին անհրա —
J-եշտութիւնը
չվերածէր «քաղաքական
քարոզչութեան» :

Ի^շ տ եղէ կ՚ունենայ y երր «պատմու
թիւնը» կը գրուէ մեկնելով թեւ) աներկ ու
«միտումներէ» y ա՛ն ալ Համենաէակահ»
ն կա տ ո ւած •
ահա
այդ կ
որ կ ուզեմ
բացայայտել :
Այն երկու - երեք թեմաները
որոնք
հ եղէնա կէն կը ծառայեն Ա փիւռքա**այ
դրականութեան ո ւր ո ւագծո ւմէն , կարօ —
տը y հայրենասիրութիւնը y նահանջն
ու
Հայլաս եր ո ւ մր» մաշած — խաշած գաղա
փարներ են : Անոնց շուրջ է որ կը խըմբուէն գրողներ ու գործեր : Այսպէս կա
րօտէ դրականութիւնը կը Տ ամադր կ պԱւ—
ւ)սյստեղ} 1Լահկ Հայ կ , Ա*նձուրէ> նոյնէսկ
• Շ ո ւչան ե ան եւ Շ • *[յարդունէ ։ fi ս կ
նահանջէ թեման' Շտհնուր , նորէն քու
շան եան y fiրբունէ y
• ^արդարեան y եւայլն։ Ւսկ որովհետեւ տուեալ թեմա —
ները երբեմն կը գտնուին միատեղ նոյն
գրողէն մօտ y ինչպէս Շ ռ ւչան եանի պա
րագայէն y կը հասկցուէ y որ թեման դառ
նայ դործեր ո ւ եւ գրողներու տ արր ան ջ ա տում (1): Այլ, բայց նոյնքան կարեւոր
**արց' որ զանազան գրողներ y մանա ւ անդ.
բանաստեղծները դմուար կ նման կաղա
պարներու •քէջ տեղաւորել y առանց մասնատելու գործերը է չսւ* չես դէտեր էն չ
**ասարակաց ե ղրէ y որ թեման կ y զանա—
զան արտադրութեանց նմանութէւնը հաս
տատող y եւ անոնցմէ ամկն մէկը գքկող
էր առանձնայատկութենէն ։ Ւսկ որովհե
տեւ. «պատմաբանը» թեմաներու պատ —
մութէւն չըներ y չէ բացայայտեր անոնց
ընդլայնումը y թեմաները կը վեր ածո ւէն
վերացական գաղափարներու , տեսակ մը
գրական ընդհանուր ստորոդութէւններու ։
Ասոնք էրենց կարգէն կը բանէն
էբրեւ
էսկական դրական չափանէշներ ,
որոնց
գաղափարաբանական եզրը չար մ եր էսկ
ընդգծել y այնքան բացայայտ կ։
թեմայական մօտեցումով առաջէն մա
կարդակէ կ անցնէն
մ ա ման ա կա շր ջանը
յուղող խնդէրները ,առանց որ ասոնց ներ.
քին խաւերը րաց ուին ։\յոյն ատեն տնտե
սական y մշակո ւթա յին }առար կայական են.
թակառոյցը ըսենք կ'ենթարկուէ էսկա —
կան ծածկու մի:
ակա ռակ բազմիցս
կրկնուող «պատմութիւն y պատմական»
բառերուն y ք| 1֊թՈՆԱ1գծերը պատմութէւն
չէ մանաւանդ «մարքս եան» էմաստով(ծ) ։
Աւ) րողջ **ատորի երկայնքէն դրեթկ ո շէնչ
դրուած կ դաղութներու կոնկրետ կեանքէ
մասէն . կազմակերպման եղանակը y մա —

»

դա կան կամ ակադեմական կաղապար ներուն մէջ՛. Երր Գ՛ Աեւան կը փորձէ

պարդ ու սոսկական «արս,ա
նը„,
կլ,^է

հինցած «մարքսիզմէ֊» մնացած պիտակ ներով քաղաքական դիրքեր որոշադրել,
պարզապէս ծիծաղեի կը դառնայ: Խոր

դրուած , դեռ չիրագործուի մաո
թ
ութեան վրայէն, շեշտը ղնելՈլ
'
ղրականութեան պատմութեան
ւ,
անսովոր պարզացումին վրա,, րոէ ‘ր<!՜

քին մէջ, մեր գաղութները «պաամու թիւն» չունին, պատմութեան սեմին են,
անկէ տարուած, երբեմն
անմամանակ:
Հետեւաբար պատմողի խօսքը կը րախի
տեսակ մը անբռնելի, անդադար չար մուն, որոչ չափով «անգոյ իրականու թեան» մը : Կարելի էր դմուարութիւ նը
րաոնալ մամուլով, ուրկէ հանել «լխդ —
հանրացնող ուսումնասիրութիւնը» : Պատ.
մական
դէպքերու
բա ց ա կայ ո ւթ ե ան'

Ո լրաւս գծերը-// հեղինակը առաջ կը քա
շէ

Հոկտեմբերեան

Տեղափոխութիւնը,

կամ ներգաղթը,
աւելի քան
Սփիւռքը
ծնող «անպատմ ական» եւ տնւդտտո ւ֊մ Աղէտը y եւ. կը ջնջէ դաղութներու. ըսենք
« մէքրոմամանակը »y մանրամ ամ անա կը :
]*սկ երբ տյդ մանր ամ ա ման ա կը կը մրա.
նկ y
որովհետեւ ան էյ ուս ափ ելի
է,
Գ՛
Ա եւ անի խօսքը կր դառնայ իրականա զու րկ ■■ Այ սպէս կ' որ *» եղէն ակր կրնայ
Jէ շե լ ՀՓարէզէ Անդրկովկասեան մէու —
թե ան» մէկ յայտարարութէւնր> 1924—,
յետո յ Ապագայ-^ մէջ լո յս տեսած մէկ
ուրէշ յ ա յ տ ար ար ո ւթէ ւն ( է ջ 1յ ) ղանցնելու
համար Փլռվտէւ հրատարակուած ** ա —
մա յն ավարն եր ու մէկ տյլ կո չէն
22 I ’
Հոսկէ հոնկէ առնուած խօսքեր y դէպքեր
րն գդծ ո ւմէ կ'նթ ա ր կո ւէն , ըստ կա նխ ո
րո չուած մէտումէ :

Ներ ածութեան մկջ y

էնչպէս

այլուր y

մկջբերումներու էւրայատուկ
ռազմա —
վար ու թե ամբ մը' փաք Տ էւքլո յկն մէն —
չեւ վերնար Շօ եւ* • . Ա*անուշեան դա
ցող
*> եղէն ակը կը փորձէ դարասկզբէ
մէկ պատկերը դրել , անցնելով քազաքա.
կանկն դրականէն y դրականէն քաղաքա —
կա նին, առանց որեւէ մէջարկումէ ,
ա—
ո. անց որեւէ տր ամախ ոհ ո ւթեան y մոդա —
կան բառով մը Հտէալեքտէ կա յէ» : Այս պէս • հՏՒսաներորդ դարէ քսանական թը՜"
լականներէ ս կզրէն ա շխար** ը բամանւո լ մ
է Ը
'■•էմնա կան
երկու
դ ա ղ ա փ ա ր ա պ կ ս y տնտեսապէս
րո քոր ովէն ներ*»ակ ճակատներէ y պայքա
րէ երկու հակագէր բեւեռներ է y
որոնք
կանդնել կէն
գէմ — յ անդէման : fi ա յց
պատմութէւնը y գէտnւթէւնըy մարդկա յին մտքի ընթացքը ցոյց էին տալիս , որ

'Հխ-

յութիւն ունին երկս, քաղաքական
՚
էթ,
w„ լ՞ ;
֊-"‘կտղիր փաղանգներ. առաձ
մականներն ու յե"“"դիմականներէիո'
հ բրդայինն ու ար տ ա ս ահ մանեանը
պիաալիստականն
կոմՈլնիսս',Հ,
(3): Ինչ որ կ'ենթադրէ, որ

ք

մանում ունի դրական չափանիշի
տօն : Իսկ այս մեծ ու շքեղ սաորոդոլ ՜
թիւնները, Սփիւռքահայ դրականսի^
մէջ տեղափոխուած , կը զատորոշեն
րենասէրները» հ այր ենադաւներէն , Հ, Լ
սայեանը, Ա. Զօպանեանը, Վ. ՀլչԱՀ
եանը, Շահնուբը «Հայրենիք» ամԼ ,
«սերունդէն» : Այսպէս է „ր այդ աՀԼ
ղըրկն եղած մեծաքանակ „լ անորակ յթ.
րերո, մնե րու շնորհիւ' <ի . Աեւան ի յայՀ
կր րերէ «յոռեաեսութիւն մը», որ
վերադրէ ոշ ուրիշ րանի քան քաղքենի
իրականու թեան , կարդանք.. Ա„ռԼտԼ.
սու թիւնը «դալիս էր եւրոպական յայա.
նակի
դեկադենտական գրականութեռն
վերամբարձ ազդ եy ո. թ(,,նից ; Այս աղդԼ
ցութիւնը,
անցնելով մասնա,„րապթ
հայ բո,րմուական կուսակցութիւներէ,
մանաւանդ նրանցից մէկի' դաշնակդ, .
թեան , ղաղ,սփարախօսութեան' սնան
կու թեան ֊.ասած ո,, ձդնամամային, ա.
նապադայ ու անհեռանկար սկդրոձխե .
րէց > դառնում էին բանաստեղծական
զերանութիւն , զգեստաւորուած յանգ „
վանկով: թէպէտ պիտի արդար լինել ել
ասել , որ կեանքում էլ ունէին իրենյ aրոշակի, ռէալ պատճառները, որոնք եթ
հասկնալի
էին,
երբեւէ արդարանալի
չէին կարող լինել» (26՜ _ 268): թպ
շռօ նիմ ըսեչ ու. y որ կուսակցու.թիձ /լ
Հպւս չտպան ելու» համար չէ որ ար սլ,
րլեր ը կպարտագրեմ y
այէ մատնանչեըլ
համար այն սխալը y որ զանոնք ղլռւը
կր գործէ , երբ սորվուած դասը մեխ նայականօրէն կը կրկնէ y առանց ւ/տւմ^լո ւ. : Գ՛ Սե ւան կը մ ոռնայ , յատկանշա
կան մոռացումով մը} ազդայէն աղէտը,
որուն արձագանգն է այդ յոռետեսու •
թէ^Ը i լ թէ տտոր զանցառումը •ԼԿ լուծումը կը զրկէ էր h|uf Թական տուեալէն: Այլ հարց անշուշտ y որ յոռետեսութէ ւնը y մարդկայէն դմ՜ուար կեցութիւնը,

ԱՓԻՒՌՀԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆ ՈԻԹԵ11Ն
ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՈՒՐՈՒԱԳԾԵՐ
( 1920 - 1945 )

ԳԵՂԱՄ ՍԵՒԱՆ _ Երեւան, 1980, 320 էջ
Հ.

մուլը y մշակութայէն — տնտեսական մե
քենան y տեղական տարբերութէւնները y
օտար աշխարհ ը : Գրականս ւթէւն կոչ —
ուածը է վերջոյ տեղ մը կառընչուէ էր ա կան ո ւթ ե ան y որ հռչակաւոր Հքաղա —
քական»էն տարբեր բան է անշուշտ y էր ա կ ան ո ւ թէւն' որուն մէջ}
որ ուն դէմ
կամ հետ կը դրո ւէն գործերը՝, Գ՝ Ա ե՜
լանէ դրելակերպր անդադար դէրքերն ու.
1էրոր1խնրր կ անջատէ էրենց էրականութենէն : թէ անոնք երբեմն չեն ապրէր այդ
էր ա կան ո ւթէ ւնը y ահա
լո ւս աբան ելէն :
Ըամ9 «պատմաբանը» կը դէմէ դէւրէն
t)էջոց^հերու y այսէնքն
Հքաղաքական»
րնդհ անրո ւթէւններ ո t. : *Լ,ոյնէսկ շէնք —
շեոր**քով y տաս __ տափարակ սլատմու —
թէւն մր նպաստ մը պիտի ըլլար, «պատ
մարանի» միտումներում ու միտումնաւոր
թեմաներուն տակ : Եթէ հոս շեշտը կը
դնեմ այս պակասին վրայ , ատիկա կ'ըլ
լայ նուազ պատմտսիրութ ենէ
մղուած
քան «դրականութեան ,ղատմութիւն» յը _
՚ԼացմՒ ներքին պարտադրանքէն : Ըստ իս ,
Ս փիւռքահայ դրականութեան սլատմու —
թեան ձեռ՛նարկը կը բախի հսկայ դըմուարութեան մը,
այսինքն'
Ափիւռքի
պատմելի ո ւթ եան ու պատումի արարքին
խոթութեան : Խայտաբղէտ ,
անմիաւոր ,
աշխարհասփիւռ դաղութներու «պատմու
թիւնը» չի մտներ պատմութեան աւան —

այդ ճակատներից յաղթող էր դուրս դա
լիս նորը , առաջրնթացր , ս ոց ի ալի ս տ ա —
կանը y եւ. կամայ թէ ակամայ կործան —
ուելու էր կապիտալիզմը, որը հասել էր
իր քայքայման բարձրակէտին: Ահա այդ
իրադարձու թիւևներն էլ չէին
կարող
֊.ետք չթողել մարդկային մտքի եւ, մա.
նաւանգ , ստեղծագործութեան յետադայ
ընթացքի վրայ. ել որեւէ գրական եր կ
անհնար էր , որ անցնէր դրանց կսղքով ,
առանց լրջօրէն յամենալու դէպքերի , երեւոյթների է ութեանր = Եթէ քաղաքա —
կան կեանքում յստակ էին կողմերը, յրստակ պիտի լինէին ե,. ստեղծագործական ,
դրական կեանքում ■ . . Եւ քսաներորդ դա.
րի աոաջին կէսի գրական բոլոր իզմերը
պաշտպանում էին այդ երկու կողմերից
որեւէ մէկի շահ երը : • • »Եւր ոպա կան զը~
բականութեան մէջ Հէղմ»երէ առկայու —
թիւնը , քաղաքականութիլնից անկախ գը.
րական ո ւթիւն մշակելու առասպելը դալիս
էք՛ այ"ւ խ՚՚ր յոռետեսու թիւնից ,որ բացել
էՐ P" "րմ ո ւա կան տխուր , անհեռանկար ի.
ր ական ո ւթիլնը»( է ջ 31) :Այս երկար մէջ֊
րերումը կընեմ ոչ միայն ճաշակ մը տա
լու համար <ի. Աեւանի ոճէն , այլեւ ընդդրծելոլ համար այնտեղ բանող «դռե .
•>իկ ոոցիոլոսիղմը» որ հեղինակին իրա
ւունք կու տայ գրականութիւն կոչուածը
դարձնելու
«քաղաքական»
դիրրի մը

Սփիւռքի մէջ ապրիլը ի

Հեէ11^

կին համար մխտական երեւոյթներ

I

յաչս' լաւատեսութեան y հայրենէ / J
սին : Այլ խօսքութ «պատմաբանը»
ղազար բարոյագէտ էէ
Մարդոց կեանքը, գրողներու
ծիրը այնքան ալ պարզ ու մի աղէ ’
ամակարդակ չէ , ինչպէ" էր էաՐ
Աեւան: Իր Շուշանեանը, իր Շա֊'
իր Կ՛ Զար եանը, իր թէրէեանր թ Հ
բոլոր հ ակա ս ութի ւններէն պար I
ղեզչուած , ձ ասնատուած արա Մ
թիւններ են : Կ'առնեմ Զօպանեանի պ"
բադան , որովհետեւ «պատձարա Լ
մէն առիթով, որեւէ բան ապաց՚՚՚ՅՀ
նելու համար Զօպանեանի հևււ1՚նա^^
թեան կ^ապաւ-թփ'.

Այա1±աո տարեգրքի

ԱյսԱ[էս

k’

է կ հարց^Ղ^

Զօպանեան կ1 ըսէ • «Այսօ9 ♦
դրականութիւնը կը ղաՐԳանայՀ Հ
յաստ անի եւ թէ դաղութներու
Լ
է/' զարգանայ երկու տաՐՐ^ ”
թիւններով, Հայաստանի ե էե
մարդկային ընկերվաՐաէա^՚ թ"

jtf

առաթւորդուած, օտար երկիր
a^ifp
աղդայնական ոգիի մը ‘եեր^^" թղ ւ“բնորոչուած, Հայաստանի է,
միակողմանի , դաղութներու
ազատ ու այլաէԼա^
Fonds♦

A.R.A.M

< e
լոկութեամբ աւելի ցեղային, գոյներով
Ա1Լէլի հայկական {ինչ որ գաղութին մէջ
‘այ ազգային դրականութեան մը ան ■ նարութեան թէղին նոր ու հզօր հեր ,„ւմ մԸն
Տարհ 1933, էջ 52,
il Ո'' է£ 19) ։ Ահաւասիկ նոյն հ ատ —
ուսւեը Ըստ ֆ՛ Ասլանի.
«Այսօր մեր
էականութիւնը գաղութներու մէջ կը
զարգանայ֊
աւելի աղաս, ու այլազան,
էւ նոյնիսկ մերթ'
իսկութեամբ աւելի
յեղային , աւելի հայկական ։ ինչ որ գա֊
ղութի
հայ ազգային գրականութեան
յ անհնարութեան թէզին նոր ու հզօր
հեծում մըն է» {էջ 217) : Հ աս կեալի է
որ խնդրոյ առարկայ չեմ դարձներ յա
պաւաւքի սկգբունրը, երբեմն անհրս, յէչտ, բայց հոս ան գր արմն ո ւ թ ե ան հաւէարւքէր է ՛■ Ջօպանեան բաղդատական մը
կ՛՚ընէ գաղթահայ եւ սովետահայ դրա —
կանա թեանց միջել, մէկը աւելի ազդայթ նկատելով, իսկ միւսը' համամարդ
կային սւ միակողմանի : Գրարննո, թիւնը
կը սկսի, երր տուեալ մէջբերումով Ջօպանեանի խօսրը կը դառնայ միատարր ,
թ մէկ այլ եզրին ջնջումով ։ Եթէ ընթեր
ցողը
Ջօսլանեանի էջերուն, հոն կը
ղտնէ բազմաթիւ նմոյշներ
Ջօսլանեանի
կէյուաերի անմի ատ ար ր ո ւ թ ե ան , բար դաւթեան , ըսենր անոր «րնն ա դ ա տ ա կան
Հայրենւսսիր ո ւթ եան» . «Պատերազմէն ե
վեր ունինր Արեւելեան Հայաստանի մէջ
իորրիկ հայ Պետութիւն մը, ուր
մեր
ազգային մչա կո յթը սկսած է նոր ձեւով
{ը ծաղկիլ- բայց այդ Հայաստանը թէ
իր փոքրութեան եւ թէ իր մէվ տիրող
ոէեիմին պատ ձառով չի կրնար օտար եր
կիրներ ցրուած >այ ստուար զանգուած
ները եւ անոնց մէջ գտնուող մտաւոր բո
րդ ումերը իր հողին վրայ
հաւաքել»
t նոյն տեղ , էջ. 52) •• Իսկ աւելի ահդին •
]Լն {խորհրդային Հայաստանի մեր դը —
էականութիւնը) ունի առաւելութիւննե ր
Հայրենի հողին վրայ ապրող մեր մողովուրդի ստուարագոյն զանգուածի ծո —
մկջ արտադրուէլու , կառավար ու թեան լուրջ ու մեթոտիկ օգնութիւնն ըստանալու եւ ստուար հասարակութենէ մը
կարդացուէլու֊ , բայց եւ ունի անպատե
հութիւնը մտածման ազատութեան պա
կասով իր բազմակողմանի ու լիակատար
զարգացումը գտնել չկար են ալո ւ • .
(էV
55): Ջօպանեանի
կրկնակ «բայց»երը
այղ խօսրը կը դարձնեն աւելի լայն ու
նուրբ րան մեկնաբանի միակտուր վճիռը՝.
Փաստօրէն Ջօպանեան ՝ իբրեւ դրական

՜Հ

Դրեց'

Գ. ՊԸԼՏեԱՆ

ստորոդութիւն է որ կը գործածէ միտ կողմանին ու բազմակողմանին՝ որոնց չի
պակսիլ, անշուշտ՝ րաղարական յղումը։
’ Ս եւան էլան դամահատէ գրութիւնը եւ
‘էրողը՝ դատողը կը վերածէ հայրենա —
սիրական ուղղափառ քարոզիչի (4) î

X
Հայրենասիրո ւթիւնը՝ մէ1 կ ձեւով հաս^1[^Ուսյծ 1լ մէկ ուղղութեամր դացող՝լաւ
մը կարդացուած ՝ կր դառնայ գլխաւոր ՝
^րեւս միակ թեման՝ միակ դրական չաՀը՝ որով կը չափ ո ւի ամէն ինչ։ Հաս ^ընսւլի է ինչու Շ ահնուր կը դաոնայ
փիւռրում հայ մողովրդի

դոյութեան

^րատեւման համար պայքարող մար —
՚Ւ^ (128) , կորսնցնելով իրեն յատուկ ՝
1'ք սրտադր ո ւթեան յատուկ բազմակող^նիոլթիւֆը . Գլուխ _ գործոց մըն է
l-pÛl-Uiq.Ô'bppL-^r եր կր ո ր դ գլուխը ՝ ղրեթէ
բոզջովին ֆրանսահայ ղրականու —
^եւսն յատկացուած ՝ ուր Նփի^-ո֊րին կը
^Ը^գարձուի ( օՀ հեգնանք) ինչ որ ըԱ֊
էվէ որը «դիա է» , սպիտակ ջ*սրդ » այլարում 'Օտարացում ՝ ուծացում ՝ եւայլն
^Նահանջը/rîr տրուած մեկ֊
ԱէԸԱնութի1նը մե'ծ նորութխններ կը
^Հ^նդակէ ։ \,ախ' հոս ալ Գ՝ Աեւան
ս*֊. մոռնայ առնուազն համալսարանէն
Ըվսէծ «տիալեքտիքայի» դասը՝ մարքս*** ‘է^րԼԱքղիսււււթեան այբենգիմը՝ եւ ա-

ա ո- ա ջ

մէն տեղ հերոսները կը նոյնացնէ Շահնուրին ՝ «հեղինակին» ՝
ՈՐԸ Ւր կ արդին
վերածուի «դրական հերոսի» (117) :
Ա* եծ հայրենասէրի : Պիտակներ ՝ պիտակ
ներ*

նեղացուցիչը

հայրենասիրութեան

չարաշահութիւնն է ՝ անոր վեր ադր ո ւած
ամբողջ ծրագիրը :
որ ո ւթի ւնը» Լոքսում ին տրուած բացառիկ կարեւորութիւնն
է՝ հասկնալի նաեւ՝ երբ դիտել
տանր
"Ր
արութեան ընթացրին
Շ ահնուր ի
հերոսը կը պոռայ նոյն յանկերդը» «չորցրնենր ճահ իճները • • .» յ Այս տզան ՝ որ
ամէն տեղ Հայ ու հայերէն կր փնտռէ ՝
հաչի չ կը ծխէ եւ կը հ ասնի խենթութեան
դոներուն՝ կը ստանայ շատ բարձր դընա*, ատ անր : Գ* Աեւան ՝ առանց ծիծաղի'
՚ս։ դրէ- հ֊Ա փիւռքահայ սերունդների հա
մար Լոխումը դարձաւ հայր ենաս իրր
թեան խորհրդանիշ ՝ հայրենի կարօտ . • •»
(117) եւ «պարտութեամբ'
յաղթանա —
կած» հերոս {նոյն) : *Լյման գնահատում
իր կարգին որոշ հ֊ա խտ աբանա կան» եզր
մը Ո1 նի, ըս տ իս ՝ երր չանդրադառնար
թէ Լոխումի
մենւ ո I՛ ւթի.
թերե ւ
նոյնքան վտանղ աւո ր է որրան «ձուլու
մը»։ Շահնուրի վէպին մէ ջ' Լոխում ու
նի որո չ սլա շտօն օտ ա ր ո ւթի ւ ն ! Հայութիւն սակադրութեան ւո եղա դր ո ւ մին մէջ^
Անուք կը թելադրուի՝ թ Լ օտարի ամբողջա կան մերւՒումը մեզ կը տանի իրակա
նա թենէն խզումին՝ այս ինրն' խենթոլ —
թե ահ : /> սարկէ Լո խ ո ւ մի հա լր ենաս իրակտն խորհրդանիշի վերածումով՝ հայրե
նասիրութիւնը իր կար զ ին կը վ արա կուի
այ՚1 խենթո ւթենէն Z Ահա ուր կը հասնի
Գ- Աե ւանի «անհեռանկար» մեկնաբա —
նութիւնը :
Ա ե կնաբ անր թեմաներ ու երեր յա ՛որ —
զական փուլեր կը գծէ ՝ ըստ յառաջդինութեան ղե ղա դի տ ո ւթ ե ան z եթէ կ արօ
տի գր ա կան ո ւ թի ւնը դրական է սկիզբէն ՝
րլլալով Հ֊հտյրենքւ հողի» փառաբանանքը՝
ՆահաՍջը-ի երդը կ՚երթայ րտյլ մը ան
դին՝ իր սայրենաս Ւր ո ւթե ան պայքարին
•քէջ-- Երրորդ փ ուլը
կը
սանդիսանայ
«կոմունիստի տիպարին» մուտքը*. Այդ
տիպարն է որ «կարող էր միայն ցցուել
տյդ խեղանդամող՝ այլաս երող՝ ուծացող
դլտնի տակից» (129) : Եւ ի հարկէ կր
տողանց են Ա* Անդրէասեանի ՝ Լասի հե —
ր ոմները՝ Շու֊շտնեա նէ Սիրոյ Խ- Արկածի
Տղաք-^7, ոտանաւորի դետնին վրայ' Ա* անուշեան ու Աեմայ՝ նոյնի սկ P • թօփալեան*. Եսկ «.կոմունիստ տիպարի» փայլուն
հեռանկարն է փողփողենէջ հայրենասի —
րութիւնը*. Աեկնաբանը՝ Շուշանեանի Սի
րոյ եւ Արկածի ազաք-^ , ենթարկէ իս
կական հարթացումի աշխատանքին՝ ո —
րուն թւորհ իւ գրական երկը կը դառնայ
իսկական քարոզչութիւն ՝ առանց որեւէ
իւրայատկութեան : \յման աշխատանքի
դիմաց կարելի է միայն լ^ել եւ էռովի
թելադր ել որ Լասի այնքան ուռեցուած
«Հարցականի Ուղիներով»էն մասեր տըպուած են . • . «Հայրենիք» ամսագրին մէջ՝
տյս ինքն' «յ ո ռե տ ե ս ո ւթ եան» միջավայրին
մջ (5) =
Իւ՛
այս ընթացրութ
Ու֊րա֊ագծհրր
բնական ար եւելու մով մը կը դիմէ դէպի
«վերածնուած հայրենիք»ը՝ կարծես ըԱփիւռքահայ ւլր ա կանր ւթի ւնը իր կւ 'ՐԳ!են
իրագործած ըցար • . » 9* • Աեւանի հայրենադարձութիւնը : Այդ գլու/սին մէջ'
ի
մի կը բերուին Ափիւռրահայ ոտանաւո —
րին բոլոր հ այր ենա սիր ա կան տեսակնե —
րը՝ վահեանէն մինչեւ Ա* . Աակոբեան ՝
ձ'ինչեւ Ա» Հմտռուկեանի «թ ու զթ առ Ե֊
րեւան»ը։ Հետարրրրական է տչք մը նե
տել տյդ էջերուն վրայ եւ Աշտ կանի յաո աջաբանին է? առուկե անի բանաստեղ —
ծ ո ւթե ան
(Վկայութիւն մր) նկատելու
համար՝ որ 9* • Աեւան անկարող է գը֊
րական առարկան մտածելու՝ անոր մէջ
ըս ո ւածէն եւ իր կողմէ աւելցուած քա —
ր ո զչո ւթ են էն անդին երթալու : Ամէն տողի մէջ՝ էջ_ի ՝ մեր հեղինակը կը մոռնայ
էականը» տյն որ ի վերջոյ կարդացուած
դՒր^^ՈԼ (յրռՆլԱծ են ՝
այսինքն' իրակա ֊
նու թիւնը չեն : խրուած են եւ պէտք է
գիտնալ թէ թեչ է անոնց տեսակարար

»

կան՝ անքակտելի եւ կարեւոր մաս» նկա
տելու լեուԼ^ւՒ առաջադրանքը {ինչու՝
հակառակ պնդումները կան) ք|ւրՈԼԱ1գրծեր-ին մէջ կ՚առնէ սովորական ճամբան :
Արդարեւ' որպէսզի Ա փիւռքահայ դրտ —
կանութիւնը մաս կազմէ «ամբողջական»
հայ դրականութեան անհ րամեշտ է կա
պեր գտնել : Այդ կապերը «ազդեցութիւե»
յղտցքով կու դան : Որովհետեւ խորհ ըրդայնացման առաջին տարին կոչ մը ուղ
ղած է ա շիւարհ ի
բոլոր
Հայերուն՝
ո ւման եան եը դաոնայ անշուշտ Ափիւռքահայ դրականութեան վրայ
ազդող
ղէմր» «Այդ շրջանի վրտյ իր խոր ա զգե
ցութիւնն ունեցաւ հայ հանճարեղ գրող
Աովհ • թումանեան : թումանեանի ան —
ուաե հետ է կապուած ա ռաջքւն անւլամ
** աJF հնիքիg էչկ,է[ի Ս փիւո-ք դցուած այն
«ոսկէ կամու րջր» որ տուեց իր կենարար
պտուղները» (16):
Եւ մեր
հեղինակը
Համաստեղի եւ Ե» Ջարեանի ետին պիտի
տեսնէ «հանճարեղին» ազդեցութիւնը {Ե֊
րեւանի մէջ՝ եւ այմմ նաեւ Ափիլռքի մէջ
ոԸոշ դրողնե ր կան որոնց
անունը
կը
յայտնուի միշտ «տա զան դաշատ»ին ու
«հանճ տրեղ»ին կցուած՝ գրեթկ ձ"ո ւլա կան
ն ա խ ա դա ս ո ւ թ ե ան մը
Ւնչպէս ըլ լալու էին կրօնական կարդ մը տարազ —
^’^ր) î Այսպէս Համաստեղ ինքնակենսադըրութե ան մէջ կը զրէ՝ թէ պատանու
թեան տ պա ւոր ած են ղինքը ուսու յ1դը
թլկատինցի ՝ քէարդարեան ՝ 9* • Վբսրու ման ՝ Աիամանթօ ՝ Աա ֆֆՒ։ Ա հ ար ոնեան ՝
Ե սահ ա կե ան եւ Շիրվտնզադէ
{էջ <8) î
//* մէկ խօսք կ ամ ակնար կութիւն թու
ման ե ահին*. Արդ
* Աեւան անուններու
թուումի հեշտասիրութեան մէջ անդա —
դտր «հանճարեղին» անունը կը սահեց֊
^•է ' Ո՛ւր է աղբիւր ը ասոր՝ եթէ ոչ Ջօ
պանեան էն եղած մէկ մէքիւերու մխն (էջ
18 — ժՕ ) : Ջօպանեան անշուշտ ՝ ազդե —
ցու թիւն չէ որ կը տեսնէ ՝ տյլ Համաս —
տ ե զիւ գործին տեղը կ> որո շադր է աւան —
դու թեան մը մէի*. Պտրոն Ա եւ.ա ^Ւ համար
ասիկա առի թ է նրբութիւնը անտեսելու ՝
Համաստեղը կասլ ելու
թ ումանեանին՝
մինչ մէկդի կը ձդէ Շիրվտնզադէին եղած բացայայտ
յղումը*. Աե կնաբանը
նոյն ատեն կը մոռնայ թլկատինցիին դե
րը եւ անոր ի յայտ բերած «գաւառական
դրականութիւն» յղտցքը ՝ ուրկէ կը սերի
«Հայաստանեայց գրականութիւն» ը փա
ռաբանուած Մհհհան ամսագրին մէջ {ուր
սկսած է դրել Տ- Մնձ ուրի} : 9* • Աեւան
փոխանակ գրական հոլովոյթները ներս է^
ղիտելու ՝ դրոգներ ը արձանագրելու ա նոնց մէջ՝ զանոնք հասկնալու նախ իրենք
իրենցմով՝ յետոյ դիըրեր ը
ղեկավարող
օրէնքներով^ կ՚ապաստանի «ազդե ց ու —
թՒ ւն» բառին z Աա յց ոչ մէկ ազդում կ՚ա
պացուցանէ ՝ տյլ կ՛ արտադրէ միայն ու
միայն ընդհանուր խառնակութիւն մը։
Ան շուշտ 9* • Աեւան «ազդեցութիւե» ըսե—
լո ՛Լ կը հասկնայ մէկ ուղզութեամբ գտ
ցող եղանակաւ որում ՝ անգիտանալով որ
անիկա բաւական բարդ ու բազմադիմի
դործունէու թիւն մըն է*. Տտփակութիւն
է ԸԱել ՝ որ գրողները իրենց նախասը —
նունդը կ՚առնեն հոն ուր կը գտնեն ՝ բայց
նաեւ 1լ ընտրեն ՝ կը պատ շաճ եցն են : Հե
տեւաբար դրականութեան պատմութեան
մէջ ազդեցութիւնը չերթար միայն վերէն
վար՝ հին եր էն նորերը՝ այլեւ վարէն
վեր՝ ներկայէն անցեալը՝ «հինի» վերըն
թերցումով ու մեկնաբանութեամբ ։Ե զուր
է նման նրբութիւններ փնտռել «պատմա
բանի» մը մօտ որ չի տեսներ Արեւմտահայ Գրականութեան մեծաշուք գերանը
Ա փիւռքահայ դրականութեան մէջ՝ բտյց
կ՛ուզէ հոն տեսնել ռուսական ու սովե
տահայ գրականութեանց շիւղեր բ : Ան —
չմւ ոչ՝ պայմանաւ որ երեւոյթին բոլոր
հանգամանքները նկատի առնուին ՝ դը —
րական կենդանի «պրոցէսՒն» մէջ ֊.
Այժ ւս կար եքի է միայն կասկածիլ՝ որ

Սւրուագծերը գրականութեան պատմու —

մը, Տեղատուութիւն Մտկրնթացութիւ ն-^) ՝ այնտեղ 9* • Աեւան մեծ բարեբախ

թիւն մրն է : Հոն դրա կան ո ւթի ւնը պարզ
առիթ մըն է ՝ տեսակ մը հեռաւոր հորէ֊
գոն կամ տեքոր , որուն առջեւ կը մենա
խօսէ նոյն ու մի՝ ծուռ ու շատախօս
հայրենասիրական ճառը՝ ներ յայտօրէն
տրուող իբրեւ «քաղաքական ուղւլու —
թիւն»։ Ինչ որ թէ՛ քաղաքական մտքի՝
թէ՛ դրականի ամբողջական սնան կութիւնԸ Հը
՛• Ան է որ գրողներն ու դործեՐԸ ևԸ րամն է երկուքի ՝ կը բաշխէ գովեստ
ու պարսաւ ՝ իբրեւ յաւիտենական ճշմար
տութիւն*. Աորվուած շեմաներով ա il" ատող «պատմաբանը» կը տառապի խ որբին
մէջ սորվածը չկարենալ
ընդլայնելու
ան կար ո ղո ւթ են էն . ասկէ' անհ անդուրմ ելիի հասնող ապա լին ումը ասոր կամ ա-

տութեամբ մը կը լռէ :
ապէս Ափիւռրահայ ղրականու. —
թիմնը «հայ դրականութեան ամբո ղջա -

^էոր. î կտրեւոր թէ անկարեւոր հ եղինա կո ւթ եան : Ուրուագծեր-ը ոչ միայն դը՜՜
ր ա կան ո ւթի ւնը դիտելու նոր եղանակ մը

ԿՀՒռԸ, 1՚՞նԼ է անոնց բերածը մեզի ՝ այսօր ՝ անոնց հաւանական հարստութիւնը z
Պարզ քարոզչական ճարպիկութիւնն է որ
Ա' ան ո ւչեանը կը դարձնէ բանաստեղծ մը ՝
ղիեր չորր որ դա կան էն կ' անցընէ առաջնա
կարգի մակարդակին ԼԱարաֆեանի ) : Հոն
ուր ըսուածը կը պահ ուի տողեբուն տակ ՝
ուր դրութեան իսկական վերանորոդու —
մի փորձեր կան Լթօփալեանի ԱրեւագալԸ ՝ Աարաֆեանի Անջրպետի մր փրաՆՈՆ-

չի բերեր — ինչ որ շատ բան պահ անջել
պիտի րլլար «գիտաշվսատողէն — այլեւ
ոչինչ կը յայտնաբերէ Ա փիւռքահայ գը —
րա կանո ւթեան առաջին քառորդ դարէն z
Այնքան
անհ րամեշտ'
Ուրուագծեր-ը
դմբախտաբար ուրուագիծ մըն ալ չէ՝ որ
դո րծածելի րլլար զուտ ուսուցողական
նպատակներու : Առարկա լական ՝ եթէ կ աըևլՒ
ԼՈԸ ու ‘)ս"քա4!, ճչդրՒտ (6), ոլղ~
ղամիտ ՝ «ընդհանրացնող ո ւս ո ւմնասիրութիմնը» տակաւխն կը պատ կանք, ապառ —
նիին :

(1) Տարրանջատումի, խորքին լքէջ զրտում՛ի ու գրաք ննութհան, ուրիշ ազդակ
է ձեռնարկին երկփեղկումը : Գ • Սեւան
կր խոստանայ 1945 — 1980 ժամանակա շըրջանը ուսումնասիրել երկրորդ հատո
րով մը : Սրով գրողի մը յետագայ գոր
ծը կ՚անջատուի նախորդէն: Այսպէս'
ձամաստեզի Անձրեւ—^ կը կտրուի Ապիտակ Ջիտւոր—ԷՕ. , Շահնուրի Պահանջր ՝
Ատց Տ սմար-էն, Որրունիի Փոըձ-ը վիպաշարքի յաջորդ հատորներէն : Հասկընալի է որ «պատմարանը» չուզէ գրու _
րփւններու համակարգային ընթերցում
ընել, րայց նման խիստ երկփեղկումի
հետեւիլ համարժէք է հետեւականութեան
եւ գրական գործերոլ կոտորակումին :
Մեթոտի գետնին վրայ*
կիտակ անու —
թեան :
(2) Հարց է թ֊է ինչո՞ւ մեծ մասը Երե
ւանի մէջ մշակուող «պատմութեան?, ու
գրականագիտութ-եան «մարքսեան» թա ո ապաշարը կը կրկնէ, աոանց մեթ՜ոտը
նուանելու եւ իրագործելու : Որով «քա
ղաքականը?, , տնտեսականը, «սոցիալա —
կանր?,, հոգեբանականը կը դաոնան պա
րապ ու անրովանդակ ստորռգո ւթիւններ :
(Ü) Ընթերցողին կը խնայեմ այլ նը —
մոյշներ Հոկտեմրերեան արշալոյսը գո —
վարանող, որոնք որոշ մամուլի մը ա ոանձնաշնորհեալ կալուածն են : Ընթ-երցոզը կը յղէմ գրքի 27 - 36 էջերուն:
(4) Վերջին տարիներուն' Չօպանեանի
արխիւին ու նամակագրութ֊եան գոր ծա —
ծութիւնը դարձած է գրեթէ «օրակարգի»
հարց : Այսինքն' չափազանց ու զեղծումի
հասնող : Հասկնալի է ինչո՞ւ վերապահ
ըլլանք անոր աոջեւ :
(5) Կ՛ Զ արեանի «նակատագիրը» այս
գրքին լքէջ ուսանելի է ինքնին: Տատըադոմի Հարսը երկար «վերլուծումէն» վերջ
բոլորովին լռութեան կը մատնուին Զ ար
եանի ճամթորգական նօթ՜երը (Անցորդը
եւ իք՛ ճամբան( եւ վէպերը (ք^անկօօպը
եւ Մ ամութի Ոսկորներ , \յալը
Լեր ան
Վրայ) որոնք գրուած ու տպուած են
1945-էն աոաջ, բայց-.. «Հայրենիք» ամ

սագրին մէջ : Հայրենասիրական դատար
կաբանութիւնը չէ կրցած դեո ներգրաւել
այդ գիրքերու բովանդակութ՜իւնը :
(6) Յիշատակեմ քանի մը սխալներ •Որբունիի աոիթ-ով կը կարդանք • «իսկ
եօթանասունական թուականներին լը րացուեցին «Հալածուածների» մնացած
հատորները . Ազատութ իւն Բանտարկեալ ,
Տարօրինակ Օր մը, Ասֆալտը» (130):
Այս տեղեկութիւնը հիմնովին սխալ է
անշուշտ, որովհետեւ աոաջին վէպը Որբունի թնաւ հատորով չէ հրատարակած,
որովհետեւ չէ գրած : Այդ խորադիրով
հատուած մը միայն լոյս տեսած է Անա
հիտ-]։ մէջ , • • •երեսնական թուականնե
րուն , «վէպ» ենթախորագիրով : Իսկ Տա
րօրինակ Օր մը-ն պարզապէս նախկին անունն է Աովորական Օր ւ/Հր-ին (1974) :
Կ՛ենթադրեմ որ սխալին աղրիւրը Պ ատ—
մուաեբներ հատորի հրատաթակելիներու
ցանկն է: Նոր չէ այս սովորութիւնը
խոստացուածը իրրեւ իրագործուած տես
նելու եւ յայտարարելու: Այլ տեսակի
սխալ, Շահնուրի պարագային- «Յետա —
գայում լոյս է տեսնում Ջ՞յզ >քը Կ արմիր
Տետրակ, ՊէյթՈԼթ , 1967, Իաց Տոմար,
Փարիզ , 1971, Երակը Ե ողբիս , Փարիզ,
1973, հատորները , որոնց մէջ ամփոփ ուած են Շահնուրի հին ու նոր յօդուած
ները ,
հրապարակախօսութիւնը»
(էջ
110 — 111) : Հեղինակը տեսա՞ծ է այս
հատորները , որոնց բովանդակութիւնը
«հրապարակախօսութիւն»
կը նկատէ:
Հրապարակախօսութի՞ւն
են Թէոդիկի
վերաբերող յուշագրութիւնը, եւ միւս
հատորներու արձակ բանաստեղծութենէն
մինչեւ պատմուածէ գա ցող գրութիւն —
ները :
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(Շար. Ա. էջէն)
Այււ հատուած — մէջքեր ումը , Բիւրքճեան^
յօդուածէն
առաջէն
սէ ւնա կէն
քաղուած, հապճեպ եւ անուղղակի կ^անյնէ եր կ ու թիրախներու մօտ էն ,
ՀԳԲ—ի
ու ան կաէ/ մտաւոր ականո ւթեան քովրն —
տի հարուածելով*. Նշմարել թէ է՚նչպէս
'Բիւրքճեան ԿԸ ՍԵՓԱԿԱՆԱՑՆԷ ՀԳԲ-ի եւ
անոր համակէրներու ուղղած մեղադ —
րանքր' ՀՍԳ—ի եւ հայ դասական Ոէ֊րէչ
կո ւս ա կր ո ւթէ ւնն եր ո ւ հասցէին : Ար դա —
րեւ, ընդհանրապէս ՀԳԲ—ր [որուն ան
դամն եր ու մէկ կարեւոր մասր կր բաղ
կանայ յուսախաբ Զա ւար եան ա կանն եր է
ե ւ նախկլ,ն դ աշնա կցականներ է} կը մե
ղադրէ ՀՏԳ՜ն , էրրեւ գլխաւոր պատասխանատուն' յետ — Եղ եռն եան «անպատմՈւթէւն մեր վաթ սունամեակ»ի դոյու —
թեան : Ընթերցողը կրնայ հաստատել որ
Եանէկեանէն ետք' կրաւորական ու ան
դէն դործունէո ւթէւն մր կամաւոր մեր
ժողներուն առաջինները
եղան
ՀԳԲ—ի
մարտիկները, մինչ պաշտօնական ՀՑԳ֊ն
գործօն եւ ազդու կերպով ստանձնեց
Ւր պատ աս խանատ ո ւութէւններր'
երր
լէրանանեան պատմութիւնը եւ էր զե —
կավարներու նախկին ֆ ա շէ ս տ զ.ործա —
կիբները պարտագրեցին ամԴ՜ ստանձնումը։ Նման խօսքուէ երրեք պիտի շու գԷՒ
ըսել, որ անարժէք եղան ՀԱԳ ՜ի եւ էր
մարտիկներու զոհ ո ղո ւթի ւնները Բիւրքճեանի անոնց յիշատակին ուղղած խօսքերն ու կարծիքները կը բաժնեմ լիօրէն յ
Լոս կ'ընդգծեմ մէայն որ Բիւրքճեանի
յօդուածը էր գլխաւոր նպատակէն ան
գին թտքուն օրակարգ մըն ալ ունէ
մարտիկներու յէշատակը օգտագործել
ուրիշներու հետ հաշէւներ մաքրելու հա
մար : ՀԳԲ-ի հաշիւը շատ արադ կը մաք
րէ » անոր զլանայով որեւէ գովեստ՝ էրրեւ «պատմական գործօնէ էր դերէն վե
րադառնալու որոշ անհ րաժեշտութէւն»
զգացող կազմա կեր պո ւթէւն : Ապա՝ կարդր կու- դայ մտաւորականութեան , գո
տ՛յն մտաւորականութեան , որուն մասնիկ
չի նկատեր ինքղինք անմխտ ելիօր էն մըտաւորական Բի։ րքճեանը :
Այս
մտաւ Արականութեան
հասցէին
ուղղուած ամրա ս տ ան ո ւթի ւնն երն ու նա
խատինքները րիչ մը պղտոր ու անկապ
են ։ ՛Լ, ախ կը գրուի թէ ան կը յաւակնի
Ա փ ի՛ ռքահայութեան «մտածող ուղե,լ»ը
ԸԼԷաէ ։ Աւելի արդար ու հաւասարակըշռուած պիտի ըլլար Բիւրքճեան եթէ գըրէր որ ՛այգ մտաւորականութիւնը չընդուևիր որ միայն կղերականներ, կու —
ոակցապետեր եւ չոչեր ըլլան Ափիւռքահայութեան «մտածող ուզեզ»ը : Կր փոր
ձէ ինքզի՛նքն ալ պարտագրել
մամլոյ
սիւնակներուն , գրքերու ել երբեմն դըպբոցներու մէչ՝. Անբնական կամ անիրաւ
րան մը չկայ հոս :
Շարունակելով, Բիւրքճեան կ'ամբաս տանէ այս անանուն մտաւորականութիւեԸ ։ (որուն հասցէն, սակայն, անընթեոն-

մ՛

Ւբլ^' պատմութեան դասերը մերմող-. Կը գրէ,- «.Հիմակ ո։ հիմս։ այնրան

ալ «դաս հանելու» տրամադրութեան մէչ
չենր երեւիր : Անդրադառնալով միւս՛յն
«մտաւորական» ճակատի ելոյթներուն,
կարելի է նշել, որ բաւական հեռու ենք
նման տրամադր ո ւթիւններէ ; Փաստ' այն
ալիւրը, որ վեգերս կ՛աղան մեր մտա• Արականներէն ո մանր' յանուն մտաւո [՛ականի ուրոյն, առանձնաշնորհեալ օրի
նավիճակին :
Իտէալիստ,
նիչցէական
«գերմարդեր յիչեցնելու աստիճան իրա կ ան ութ են է կտրուած այսպիսի յայտս, րարութիւններու դէմ, միւս կողմէ ու րիչներ բարձրաձայն կ՚արտասանեն մո ղովրդավարութեան հանգանակը' առա չին յօդուածէն մինչեւ վերԱնը գ„ց ս„ր_
ված. եւ կը ստանանք. . . խուլերու խօ
սակցութիւն» :
Յստակ չէ թէ „ր„՞լն չաղացրին մէչ
ի՞նչ ալիւր կ՛աղան այն մտաւորական
ները, որոնք Բիւրքճեան վարմապետի
«հանած» դասերը չեն հաներ, գուցէ ա֊
նոր համար որ իրենց մտային հորիզոնը
Պէյրութով չէ սահմանափակուած
(եւ
նոյնիսկ, ակամայ, չի կրնար ընդգրկել
Պէյրութի վիճակը , որ բաւական անմատ֊
չ եթ, է դուրսը

ապրողին) : Ամբաստս, նադիրը կը խօսի մտաւորականի «ուրոյն,
առանձնաշնորհեալ օրինավիճակի» մա սին - Յստակ չէ ինծի թէ „°րն է այն
առանձնաշնորհը
որուն
կ՚ակնարկէ
Բիւրքճեան ,֊ արդեօր ո՞ր մեծածաւալ
թերթի սիւնակներուն կը տիրապետէ այս
մտաւորականութիւնը. ո՞ր եկեղեցիներու
գանձանակին.
ո՞ր
դբպ֊
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րոցներու հոգաբարձու մ ա ր մ ն ի ն.
ո՞ր ակումբներու վարչականին : Մի՛սկ
առանձնաշնորհը ղոր կը պահանջէ ան
կախ սփիւռքահայ մտաւորականք' ինը զինքը եւ իր մտածումները ազատ ու
անկաշկանդ արտայայտելու մենաշնորհն
է,- իրաւունք մը առանց որուն ան կը
դառնաք մտաւորական — խօսնակ կամ
մտաւորական - պաշտօնեայ ,- հասկնայի
դիրք ու պաշտօն, սակայն ոչ պարտադրելի ամէն մտաւորականի , կամ պահանչելի' ամէն մտաւորականէ :
ինչպէս կ՚երեւի, այս պահանչքը ըս վ,իւռքահայ մտաւորականը կը վերածէ
«իտէալասլաշտ գերմարդ»ի եւ ոչ իրա —
պաշտ մարդու : Ես ալ կը կարծէի
որ
մենը ոչ գերմարդ ենք, ոչ ալ ասպետ ,
այլ հասարակ Հայեր որոնցմէ ոմանք [լը
դրեն հասարակ (իմա զուրկ կուսակ —
ցական յանձնառութենէ) հայ մտաւորս,—
կաննևրո։ն իր սիւնակները րաց պահող
թերթի մը մէչ-.
Շարունակելով վերլուծումը այս ամ —
րաստանադրին , եր տեսնենք
որ
մինչ
աքս «մտաւորա կանն եր էն ոմանք» ղեր —
մարդ են , դեռ ուրիշ մտ ա ւ որ ա կան «խո։ յեր» «բարձրաձայն կ՚արտասանեն (քուլս—
վըրդավարուր-եան հանգանակը» :
Ի՛՛նչ
համարձակութիւն, ի՛՛նչ անպատկառու —
թիւն, հ անդէպ
հօր ենա կան եւ. դու g է
կուսակցական արժանիքներու, վերջս/ —
պէս' նու իրադոբծուած հ եզխնակութիւն —
ներու : վսՀյ ք^Ղ քա ղաք • հապա® եթէ
օր մը այ a գերմարդ — մտաւոր ա կանները
համարձակին հաստատել , վազդ էն քու
շան եանի պէս, որ այս մտ ա ւոր ա կան ո ւթեան ժողովրդավարութիւնը «յեզաւիո —
իւ ական կար դասլահ ո ւթի t2z» է , եւ որ ան
«պէտք է Ը/Լայ անգութ րայց
արդար ,
չժպտի ղեկավարին ու չճնշէ միայն շար
քայինը» (Մարտկոց, թիւ 1, Աեպտ. 11,
1932 յ էջ 2) : Հա սլա® եթէ օր մը ժողովըրդավարութեան հ ան դտնակը դոg սոր
ված ւս,!ս
մտաւորականները
Ա* եսրոպ
Գույումճեանի պէս դրեն թէ «մենք անց
նող քսանամեակի հաշիւները կը պահանջենք^} ոչ թէ դրամի, այլ «ապիկար ղե
կավարութեան . . . աններելի սխալներու ,
քաղաքական
ար կածախնդր ո ւթեանց» :
Հապա՞ եթէ այս մողո վր դավար ո ւթե տն
ախտով վար ա կ ուա ծ մտաւորական մը
Ա* ես րոպ
Գո ւյո ւմճ եանի
պէս
ԳԸէ։~
«մենք գաղափարական հաչուեաուութիւն
կ՛ուզենք»-. (Մարտկոց, թխւ շ, Աեպտ.
15, 1932, էչ 1):
^ԸԼ[աԸ- Ամբարտաւան մտաւորական —
ները դասի մը պէտք ունին , ու այ,, դա“P. ևԸ փորձէ տալ փիլրքճեան , այն գըրութեամբ
որ նկարագրեցի արդէն
հերոսութեան վերլուծումով ու մերմ֊ո —
մով-. Այլ խօսքով, յատկանշական է որ
փիւրքճեանի յօդուածը, որուն կեդրոնա

կան մասը կը գրաւէ համեստ լի։ բանա —
հայ մարտիկներու մասին գովելի դրու
թիւն մը, նաեւ կը պարունակէ րոյորովին տարբեր նիւթ _ թիրախներ ու. ու.ղդուած ուրիշ հարուածներ : ի վ^ր^յ'
ին չո ւ սկսիլ նման յօդուած, մտաւորս,—
կաններու հասցէին ուղղո։ ած (արդէն —
մէչրերուած) մ եղադր անքներ ով : 3 ստակ
կը տեսնենք պատասխանը երբ կը կար
դանք նոյն յօդուածին վերԱն երկու սիւ
նակները, ուր նորէն մէչտեղ կը հան ուի արդէն — խոշտանգուած «գերմարդ»ը ,
հայ մտաւորականը-. Կը դրէ փիւրքճեան ,«.Չմոռնանք մեր «մաաւորականները» -,
Անոնք ալ դասի կարեւոր բամին մը ու
նին քտղելիք քաղաքացիականի այս երե
ւոյթէն' այս տԳոՅ ա^1ւԱեթեւ.եթ ,
հա մ!.ստ ու դեր ա գո յն նուիրաբերումէն յ Կր
հասկցուի՞մ կեցուածքիս
մէչ,
առանց
թ ի !-ր իմացութեան, առանց
այս կամ այն պիտակին արմանանալու ,
եթէ պնդեմ թէ, մանաւանդ անցնող վեցեօթը տարիներու մեր փորձանք ու փոր
ձառութիւնն եր էն ետք, անհեթեթ է ա ռաչնահերթո, թիւն տալ մարդկային գո
յութեան այս կամ այն ոլորտին, գրիչին
կամ բահին, մտքին կամ բազուկին : Են

հթէ յայանէմ, մսունասւրարար, թէ ջուր
ծեծհլ է, հրեշտակնէրոՆ սէոփն մասին
վինարանելոՆ թիւղանդական մարզանք է*
փաստարկումը ինչ _ որ մտաւորսւկանութեան մը հասարակական ղեկավարող ղե
րին : (Ընդգծումը' fj} . /d* • ) : • « . Ե^^չ է
մտաւորականութիւնը. „՞վ է մտաւորա
կան-. Չեմ գիտեր, չեմ ճանչնար կենդա
նաբանութեան դասագիրքերոլ կողմէ թե
րեւս մոռցուած կենդանական այս տե սակր : Հաւատալով հանդերձ մտքի առա
քելութեան' մարդկային ամբողջական ու
ներդաշնակ գործունէութեան մը ոլորտին
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մէչ, մերմելով պէտք է մերմել պիտա
կումները, արուեստական դասակս,ր -

Հոն, արդարն
անարդ
խառն ո, ելով, Հ<իԲ_/։ գ.

դումները, Սթեր էսթիփ-/, կերպարները,
ինչպէս քիչ առաչ Հերոսի հոս ալ Ա ը-

մտահոգիչ ինգնագոհռթ-Հ 5 Շ """J
րեւոյթին' ՀԳԲ-ը կատարած է 'ՀԱԱ’11։~

աաւորականի քաթեկորիան • • * . Սքիգոֆրենիք «մտաւ որական» մը յեզաշրխւմի

լուրչ վերլուծում , իսս, երել„

երեւոյթ է, այնքա՛ն ծանրակշիռ' որքան

եչ» շի զարգանար . նոյնպէս ա հ

անուղեղ «դի ւանա կալ» մը կամ մկանապաշտ ու մոլեռանդ «հերոս» մը» :
Կ՚արմէ սեւեռիչ փիւրքճեանի ոստոս -

կը» ■■ Ե.

չլ.

ձան քննադատս, թի ւնն եր

հսկ ի^նչ է այս մտքի
մարզիկներու
յանցանքը, ի^նչ կ^ուզէ մտաւոր ական ու.—
թիւնը,—
«հասարակական ւլեկավարող
զեր»*. Ահա հասանք (խկոյզի միջուկին,
իսկական այն նիւ թին' որ
կը տանջէ
Բիւրքճեանը։ Երեւի երր Աւիիւռքահա յո ւթեան անկախ մտաւորականութիւնը
Ւր կ արծի քներն ու քննադատ ո ւթիւնները
կը ներկայացնէ ազատ մամլոյ էջերուն
մէջ ան կը դաոնայ ղեկավար դեր պա
հանջող*. Ես ալ կը կարծէի թէ այղ. մրւո ա ւոր ա կան ութիւնը ընդունած իր դիւ անա կալա կան անկարողութիւնը , ընղու^
նած էր նաեւ իր անկախ քննազաւոի ու
մտածողի ճակատագիրը , առանց զ եկա —
վարական ակն կալութիւնն եր ու :
փ ութամ հաստատելու (չեմ կրնար գրչակիցներուս համար խօսիլ} որ ոչ մէկ ղեկա
վար դիրք ու ոչ մէկ քուէ կը խնդրեմ'
ոչ մէկ կուսակզութենէ :
Z/l վերչապէս , հետեւելով փ իւ րքճեանի
ոստոստումներուն , կը հասնինք «կենդա
նական» ու «սքիղոֆրենիք» պիտա/լնե —
րու/, : ԱւսՀ զ փառացի. անցաւորի այդ
«դերմարդ»ին, որ չորս — հինգ սիւնակի
վեր ածուած է այս երկուքին-. Եր —
բեմն նոյնիսկ շատ ուսեալ եւ ուշիմ ան
ձեր իրենց բառերը , պատկերներն ու
փոխարերութիւններր կ՚ընտրեն անգի աակցօրէն կամ
ենթագիտակցօրէն ,
եւ
այդ «ակամայ» ընտրութիւններ ր պեր —
ճախօս են , գրողի բուն նպատակներուն
մասին : փիւրքճեանի րնտր ած
երկու
մաղձաթաթախ բառերը կը մայթքին ել
ինքզինքը «անկախ» որակել համարձակող
մտաւորականութեան մը հասցէապիտակ
հբ դաոնան , առանց որեւէ արդարացու
մի ու բացատրութեան : Հայ մարտիկնե
րու գովեստին կը զուգուի հայ մտաւո
րականին
հանդէպ
անսահման
արհամարհանք մը, որուն հիմնաւորումը
չերեւիլ։ այս յօդուածին մէչ-,

X
Երրորդ դէպքը կամ զուգադիպութիւնը
պատահ եցաւ երբ ստացայ Աեպտեմբեր Հոկտեմբեր 1981-/' Հայաստան-^» , օրկան'
ՀԳԻ—ի : էչ 26/ե վրայ , «թուղթ- առ Աալոնայիե Ա տա ւորականո ւթիւն» խորս/լլվւ —
րբ 1էբոզ յօդուած մը :
ընդհանուր ամբաստանութիւն'
Սւիիւռքեան մտաւորականո ւթեան հաս —
սէՒն> "T ևԸ մնաք միշտ անանուն , թէեւ
ՀԳԲ-ի յօդուածը կը հաստատէ թէ կան
d տաւորականներ' որոնք «մինչեւ վեր —
չերս . . . մեր հասցէին ուղղուած քննա —

ընելու }

Լ

ցոյց տան մեզի իրենց հասկցած Ա
՚ Բ
Հ',’ Ի '"՛
V
"'./T ձ/՚չդ ճամբան դտնեքու համար hQs

պէս
/»/«,

իրենք կ՚ակնարկեն (
թ.) միակ գրաւականը ս,եսԼ

la.

թիւնն ու արարքը իրար կապելն է»,
Ո՚րՒչ յօդուածի մը կր մնայ վերը,,,
ծե.
•լ ՀԳԲ-ի տեսութիւն - արարք

ռւ գոռոզութիւնը : Ւրր թէ Սր՜Երէ՜օր՜լււյւ/>ր
շսիրոզ յօդուածագիրը ապա կ^ակնարկէ
մտաւ որ ւս կ ան ո ւ թ ե ան
«րիւզանդական

ճարպիկ) :

^ւ'

կ-հ^,ակատւէ

շարքային այս -f‘ոաւորականս, Թեսւն] է
եթէ իսկապէս մտահոգուած են մե 7
"ութեան թերի ըլլալուն (բառեոթւ'
/մ. թ-) փոխանակ ձ՚եծամասլթեամՒւ՝

Մ [""յն թէ նորէն' ամբա „տ անես,լներ ր
մ։,, ա ւ որ ա կանն երն են : Անոնք են որ ևը
հա կա դրո լ ին «անս եթ եւեթ ու հսւժեսւո^
մարւոիկներուն , եւ այսպէս'
անցողակի
կերպով , կը «հաստատուիլ մտաւորս/ —
կաններու «սեթեւեթ» անհամեստութիւնն

^՚րչոզ
«մեր մուխը մարող հարիւ րամ—
եայ իտէալիւլմր ճարպիկ ծպտումնե —
րով • • • կր շար ունակէ իր ճամբան», կու.
գայ կործանելու. Պէյրութը : Ե'նշ լաւ
րան , որ սովորաբար ւսնճ ար ա կո ւթ ե ա մլւ
ւսմրաստանու ոզ մտաւորական իտէալիղմր
այս անդամ կր դատապարտու ի իբրեւ.

Կ

թ« Wc, թէ, էՏԼ

տումներուն վրտյ, այս երկար մէչբերումին մէչ -. Իր հիմնական նպատակը գո —
վելփ է, կը մերմէ մարդկային , անձնա
կան հարուստ իրականութիւններ սահ —
մւսնսւփա կել ,
Աթերէօթիփ-/» վերածել
պիտակի մը տակ, մանաւանդ «հերոս»
կամ «մտաւորական» պիտակներուն տակ :

մարզանք»ներուն ( կը յիշէ»ր ,սJl: Բի» զանզացիներր, շկ^ ,— իրենց աստուածարա —
նակւսն նրրո ւթիւններ ով Անին ու Պ ս լիսը
կործանեցին եւ. հիմա' զանոնք յատկա —

թւ «

Լ t՛P-րո,

հանդէպ ունեցած մօտեցումը՝ Որ ղայն
կք, մղէ որոշ սխալ յղացուած արարքնԼ.
լ,ո, ։ Հտրցը, հ„„, „ս, էի՞նչպէս
1ամ

"[• ընդհանրապէս ձախ հակումներ
ունեցող մտա. որական մը «սալոնս,յթ»

կ՚որակուի ու կր զետեղուի այդ քաթէկււ„չ իբրեւ կենդանարանական
երե,ոյթ բայց իբրեւ արհամարհել), ա5,Հ
որուն կը վերադրոլի խօսքը տեսութեան
հետ շփոթող մեկնաբանութիւն-. Տխուր
երեւոյթ է տեսնել երիտասարդներկ ր,Աղ.
կտցած նոր կազմակերպութիւն մը
բուն պաշտօնաթերթի էթրը սովորարպ,

րի/ե

!լը մեղադրեն հայ դասական կուսակրութիւնները' իբրեւ ճնշող ու մերմողական
itr-e ցուցաբերող կազմակերպութիւն ներ , եւ որոնք ապա' կարծես րնաղղաjl՛^՛ դարձած մերմողական ողիով, կր
հերքեն, իբրեւ «սալոնական» այն մտա ւ որականութիւնը , որ կը համարձակի if[i
քանի քննա դատ ութխններ ուղղել իրենյ
հասցէին , մամլոյ էչերուն մէչ֊,

X
Ի՞նչ կարելի է եզրակացնել, ուրեմն,
մտաւորականութեան հասցէին ուղղուաե
տյս թեթև, ու ծանր հռետանիի հարուած
ներէն, եւ ման, աւանդ անոնց նո՛յն ամ
սուան, մէչ պատահելու զո ւդադիպութենէն ï Ինչո՞ւ վերագրել սփիւռքահայ կաղմ ա կեր պո ւթեանg ղան,ադան դմ՜ուարու թիւնները անկախ մտաւորական։ութեաև-,
Ինչո՞ւ այս դմդոհ ո ւթիւններու չարքը ՈԼ
շղթայազերծուած ցուցմունք — յանդիմա
նէ ութի, նները : Արդեօք ի՞նչ պէտք է ընէ
մտաւորականութիւնը այս մեղադրանք
ներ ո ւն առջեւ. :
Ի՞նչ ըսենյ» : Վ ա'J մեզ, որ թնք յար
դեր պիզԹԷ՜Ա-էէ առօրեայ սխրադորեու
թխններ ը ու կը գովենք ՀԳԲ-ը, իբրև՛արարքը պաշտողներ [ըստ պահպանողաէտն Ամերէ կահ տյունի :
յ մեզ, որ' ըստ *Բխրքճեան^ չենր
ո ր դե դրեր զոհ ուոզ մարտվկաներու Հա
մեստ լռութիւնը, տյլ կը հ/սմարձակթր
թելադրել որ նոյնիսկ ու մասնաւորաբար
ՀՑ^—ի ղեկավարութիւնը պէտք ունէ
մտաւորականութեան , անոր վերլուծում
ներուն ու քեն ա դատ ո ւթի ւնն եր ո ւն :
վսՀյ մեզ, որ ըստ
JtUl՛՜
դեր խօսքի ու արարքի կապը ու kt!.
մերժենք հասկնալ թէ խարտեաշ 3)րա^
սու հիի մը (կ ամ թրքու հիի մը} դլՒուն
ատրճանակ բռնող թուխ Հտյ մարաէկ[
մը նկարը աշխարհի բոլոր

թևրթևրու

ու հ եռատ եսի լներ ուձ, վրայ սփռելը -,
յութեան շահերը հետապնդելու նաթթ աըրելի ձեւը չէ։ ՎաՀյ մեզ, որ կը
տաաենք թէ մտաւորակտնութեւսն
ւլլիւաւոր
պատասխանատուութիւնն

լուծում տրամախօսութիւն մըն էտ T
կրնայ սխալիլ, եւ կրնայ դէշ-մաաձո
արարքներու մզել որեւէ կազմակերպ
թիւն î
Եթէ տյս երեքը ,- Բարեգործակէ* Լ
միտը, Գտշնակզտկան յօդուածագիր* ր1
ԼՀիԲ֊եան խօսնակը կը հարուածեն ը
/իիւռքահայ անկախ մտաւորակտնութ
Գ"19է արտօնելի ըլլայ նէպի j"1՛ \

դատոլթիւններ կ՚ընեն, իբրեւ թէ տևսութիւնը անտեսելով մենք միայն ու միայն

այս յօդուածը թարգմանելով ա րէ
եան քիչ - մը - ինքնագոհ բայց էԼ

գործին կարեւորութիւն կու տանք : Այլ
խօսքով արարքը պաշտողներ կամ, իրենց լե զուով
«.բացարձակապաշաներ»
: Բանի որ ասոր նմանող մի քանի
խօսքեր գրի առնելու յանցանքը ստիպ —

նապաշտպանային սա fէիշէ^Հ1
‘
սոնք են ամբաստանոէ-թիւնները^

ուած եմ ընդունիլ, մասնաւոր սեւեռու։! ով կարդացի յօդուածը :

83, rue d’Hauteville

750!0 Paris

k

պնդել' թէ տ եսութիւն — արարք — 4.^

f

ման բան մը շիտակ 1լ ընենք^ •

ԽԱՋԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱ՚Ա
ձոկտ. 1981, Միտըլր-սաւն, ֊քկփէք?Իքւ1թ
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Ո2 ԱԻՕԼԻ m ՄԱՐԴԸ.
ՅԱՄեՆԱՑՆԴԷՊՍ
Հալեց Մութքն Մէջ ni- վախցաւ՛. Պահը
ա պատահանը շար ո l'i։ ա կեg ին սարսուռ
անցընել մարմնին րո լոր բջիջներուն մէղն՚. Զհ աւ niiniug ՝ դարձաւ. huilâi^ ՂԼո'Ւ'11.
ղւսրձուզ ետին ու. նայեցաւ ՝ առանց դան
դաղեցնելու առաջընթացր : Եթէ ո լզէր ,
1,11Ղ

iՂI' կրնար ղՒ,ո^1 /'/' նահանջը "•
Լ-րդ մր ձօնել այղ նահանջին : (իլուխ —
ղործոց մր կրնար արտադրել պէսլէքի մր
արբ փոխելով : ՀԼայրկեան առաջ սա —
կայն՝ սլկաք է կորսուէր անոր տեսողու
թենէն։ Ու վստահ կր որ չէր ալ դիա —
ուեր։ Եթէ մէկը վրան յարձակէր ՝ պի-

տե նւսխրնտրէր տալ ամրո Գէ ունե ցածր ։
Ոստիկան չէր ուզեր : 11^նչ հաշիւ
gujfj
տար : է^նչ ելք , [' ^ ն չ մուտք։
թնչ դոր ծ ունէր այղ ասֆալթին վրայ։
Ո՛ չ ՝ ոստիկան }J>r ուզեր ■■ Եթէ ս տ ի պէ ին
որ իւօսի ՝ սլիտի ստ
ու չմոռնար սու
տը ՝ որպէսզի մնացածը ամրո դ^ո ւթ եա մր
կառուցանէր այդ միակ սուտին վրայ։
Հանի մր քայլ ու ահա զոյդ մր չուք։
իսկական զո յդ մր , րայց նաեւ անոնց
կողմէն յայտնաբերուող վաիւ մր։
ե —
րուկ մր կ՝ անցն էր առանց ուշադրութիւն
դարձնելու եռո ւզեււի բոլոր օրէնքներուն ։
— Միասին սուրճ մը առնենք։
֊ Կ՝ըււայ - չըււ_ար՝ 'լըլւս՚յ - էըււար,
գամ — չգամ ՝ գամ — չգամ • • •
Պատահածը ամբողջ թիւրիմացութիւն

կոյկներ կր նչմարուէին՝ գունաւոր ու
լաւատես ։
Եամուրջներ ։
Ան ու շահ ոտի
սրուակները կ՛անհետանային ու պարտէզ
մը՝ առագաստներ ու ձիեր կը յայտ —
ն ո ւ էին: Կարմիր զգեստի մը քղանցքը կը
բարձրանար մինչեւ զիստի մր կեդրոնը
ու մրցումի կը հրաւիրէր ձիերէն Մէկը:
— Եթէ գամ ♦ •
- Ջեմ կրնար կան[u ա ւ դիանալ ...
Մ*պիտ մը կը ծաղկէր արդիական կա
րասիներու միջել : Ս*ինչ
կ'անհ ետանար
կինը ՝ երիտասարդը աղատ կը թողուր
հետաքրքրութիւնը։ Եղէգէ աթոռներու
ու սեղանէ մը անդին ՝ միշտ սեղաններէ
անդին ՝ զիրկի նմանող բազկաթոռը փոր
ձութեան բոլոր դռները կը բանար դիմա
ցը : Ո^ւր դացած էր ։ Ան կիւնի գիրքերուն
•Լրայ բազմած լռո ւթի ւնը լրջութիւն կու
տար անոնց : Ամէն ինչ զ.ասաւորուած էր
բնական կեանքի մը տուեալներուն հա —
մաձայն։ Հոն /չապրէր ան՝ խոնաւու —
թեան մը մէջ ու անանունութեան : Վ£- —
բացական գաղափարի մը լարերուն ս[ըլ~
լ ուած ՝ ամէն տեղ էր ան ։ Ս* տածումին
ամբողջութիւնը՝ Աթլասի մը նման՝ դըրկած էր զայն՝ ապա ոչ մէկ առիթ յանսլատբաստի ելոյթի ։ Տարաշխարհիկ համ
ու բոյր հագած էր յանկարծ հ եղուկը անոր ընկերակցութեամբ ։ Հոն էր ՝ դիմա
ցը ՝ սեւնալու դատապարտուած ՝
կեղ —
ուուած խնձորի մը նման։
- վենետիկի մէջ հ արիւր քսան եկեղե
ցի կայ ՝ Ե ո թական ՝ վերածնունդի ՝ U|U1—
pnf•••

Դրեց*

— Ջրանցքներուն մեծադոյնը կը կոչ —
ուի Մ եծ Ջրուղի ՝ Եռան *Ոանալ ՝ կւնԱւԹ

Ա. ՊՋԱՔՃեԱՆ

Պուլվսւր^ պէս • • ♦
- Ահ ^
Չյարկուող սուրճի բուրմունք մը պէտք
էր : Ասիկա կրնար պատմել ամբողջ աշ
խարհին՝ մէկ պայմանաւ։ Եանխաւ պէտք
է հաւատային ։ Ո ան մը կար ծնած , r/rî/—
սոսն ելի յ
անմարդկային
երկունքէ մը
ետք ։
֊ Հեզք ուիսքի մը ես հրամցնեմ։
Ահռելի ծարաւէ մը րոնուած ճամրոր
'il' ^ը վեր ածուած էր յանկարծ ։ Ե՝աւաթ
սառ գարեջուր էր առաջար կը :
տի
տաններ կը բաժնէին զինք երկվայր կեան
քերէն \ {համացոյց մը՝ հեռաձայնի խուց
ը ձերբազատուտծ իր րոլոր
ալելոր գարան ութիւններ էն ու աւելոր ղէն։ Ու սկսած էին բարձրանալ ։ Հչամրուն վրայ ՝ տղան հանգիպած էր արձա
կուրդի ար եւով ողողուած պատշդամն երու՝ թոր ունկ՝ խորունկ աւազաններու.։
ետրաէսներու : //ր. շարունակած բարձրան*Ալ։ Մայրիներ ՝ արմաւենիներ ու շոճի—
ներ կամար կազմած էին

անցքին :

Եը

րտլէր կինը կողքին՝ անիմաստ հպումնե
րով։ պ ահ մը բախտ ախտ լէ կը փորձէին ՝
Էէ ձանձրան այէն1 ևը կորսնցնէին հր
խւլւով ո։ կը շս,ր ո Մն ա կէին բարձրահալ :
Երհլակայոլթ[֊ ան մէջ՝ մէկը կը ԳրԼլէր
Ընկերակիցը՝ ինչպէս թենիսի յաղթական
մրցաշարքի վերջին մրցումէն ետք։ Ձա~
Ատենական համբոյր մըն էր վարձատր
ութիւնը։ Սպիտակ հագած էին երկուքն
1ԱԷ' Ոայց ինչո^ւ այսքան անհասանելի
ոերլ մը գրՈլ_աչխ [֊ը գանակը ՝ ինչ» ւ ալելի վերն էր այգ շիշը** Որոշած էր խօԽէ' Մեծ էր թոքի քաղցկեղէ մեռնող —
^երոլ թիլը- /Ւ շատ կը հխէր կինը :
1՚կ“ւրէթին }ք„լխը կը սպաննէր մհղկո։Phuufp^ դաւ աճանօրէն : Մատի չնչին Մէկ
^"‘-Մով կրկին լոյս 1լ ըլլար ու ‘Լնր^Լ՚րԸ
կէ Լ^քունակուէր ։ Հիմա արեւներ ու մա

է Ր//աՐ հասածը ։ վենետիկր կը վերա
դառնար աշխարհագրական իր դիբքին
կը վերա կազմէր իր ջրանցքները ու կը
խմէր 1լնոջ կենացը։ Այլեւս պէտք է խօ
սէր։ Եթէ էաքեղի չէր նիւթ մը ընտրել՝
լռութիւնը սլէտք է հնչէր առանձին ։ Երբ
աւելի կը խորանար մտերմութեան մէջ՝
շնչառութիւնը տակաւ կը դառնար դըմ՜—
ուար , վիր աբո ւմ՜ա կան ։ վենետիկ կոն —
առլներ ալ կային՝ կղզեակներ՝ իտալա
ցիներ ու թուրիստներ : Այո՝ թուրիստ —
ներ ։ Ու- անոնք կրակ էը Հառէին իրենց
անջրպետ ան աւեր ո ւնւ տակ՝ պարի կային
պատմութիւնները չփոթելով ար կածա —
խխնդրական հ էքեաթներու հետ ։ Պէտք է
խօսէր ՝ լռութիւնը կը պատրաստուէր ըսպանն ելո ւ պահը :
_ վենետիկը հիմն ո ւած է
'Ոքէ ստոսէ
առաջ • • •
— Զէջ՛ գ1՚տհր . . .
- 451 թո ւա կանին • • •
- ^յաա հետաքրքրական է ։
— Ասով հ անդերձ ՝ արդիական քաղաք
մրէւ է վենետիկը։ Պ տամական րոլոր կաո-ոյցները գործածութեան մէջ են։ Պա —
լատները վեր ածուած են քաղաքապետա
րանի ՝
ոստիկանական
կեդր ոնն եր ո ւ ՝
պանդոկի ՝ ցուցադրասրահի ՝
բնա կու —
թեան վայրերու* ••

Ահ ..
Այդ կոնտոլները միշտ ալ զինք տարած
էին տեղ մը։ Սիշտ։ [իիալթոյ/i ԵամուրջԸ էաձ* Տոճերու Պալատը՝ Ա ան — Ա արքօ
հրասլարա/լն ու. Հառաչանքի Եամուրջը։
եք աղ կառուցող քաղաքն էր իր խօսակgութիւններուն ։
Ու֊ հիմա անտանելի

(Շար.ը կարդալ* Գ- էջ)

ծ/*Բ

ԶՈՀԱԲԵՐՈՒՄԸ ԵԸ ԳԱՄՆԱ8
ԱՊԱՌՈՒՄ

\յիւ֊ — Եորքի Եուկըեհայմ թանգարանի
ընդարձակ յետահայեացքը (Աս[քիէ 24 —
Ձուլիս 19 ) ? նուիրուած Ար շիԼ Եորքիի՝
առլ,թ կ ու տար կարգ մը դր ութիւննե րու
երեւումին հայ մամուլին մէջ սխալ տե
ղեկութիւնն եր ո ւ
եւ
վերադրումներու
պարունակութեամբ։
Ասոնց մէջ թրԼտԸ
գլխաւորաբար դրուած է Ե որքիի եւ իր
արուեստին հայկական կողմին ու Ւր ՚Ղ՚թոսացումին վրայ՝
որ դիտումնաւոր
կերպով կը ծառայէ ազգային ջիղի չո՜
յանքին ՝ առանց խորանալու իր արու եստին մէջջ այլ միայն դառնալով անոր
շուրջը ) ջանալով առա ս պելա կան տիպաl'i' ք վերածել զինք : Եարծէք վերջապէս
երկար սպաս ումէ մը ետք արդարացի աոփթ մը ներկայացած է՝ ուր կար^լի է
լաւագոյնս զարկ տալ այդ շոյանքին
իբրեւ թէ Եորքի ըլէաJ utJrl ծարաւի եւ
սպասումի փրկութեան լաստը ։ Այս ան
վերապահ ՝ խանդավառ եւ դիտական յե
նարանէ զուրկ մօտեց ումը կ՛ անտեսէ այն
իրոզութիձ^ւը ՝ թէ առանց իր հասուն շրր-~
ջանի ծաղկումին Եորքի [զանց առնելով
իր կարդ մը յատկանշական դործերը)
նկատուէր երկրորդական
հ աւանարար
վարպետ նկարիչ մը ու հաւատարիմ հե
տեւորդ մը մեծ վար պետն եր ո ւ : fer. պատ
կերացնել թէ այս անվերապահ Հմեծա —
բումբը կը հիմնուի այն արմեւորումին
վրայ որ Արեւմուտքը թեքը կը հաստատէ
ու Սփիւռքի գոնէ մէկ հատուածը՝ ըսսէ
սովորութեան ՝ կուրօրէն անոր հետեւե —
լով է որ վերջապէս յանձն կ՚առնէ <ձրընականացնել^ կացութիւնը՝ եւ այն ալ
իՀնչ ձեւով եւ մակարդակով ։
Առանց
դե զարուեստ ական շօ շափելի
տուեալներու քննարկման՝ ինչ որ փոր —
ձած էինք [խ^լ « Աառաջ — Մ իտք եւ
Արուեստ ^ի Սեպտեմբերի թիլին մէջ
լոյս տես ած ՀԵեն դա նի Կապեր^ խորագիրԸ ևքոԳ յ°դոէ ւս^ով > որեւէ այլ մօտեցում
11Ը մնայ իրապաշտութենէ հեռու եւ անհա Մոզիչ ! Ինչպէս ա 1լնար կած էինք հոն ՝
Եորքիի ցանկութիւնը րլլալու
անցեալի
հայ մշակոյթին եւ հայկական իրա կա —
ն ո ւթեան մէկ շառաւիղը պիտի մնար
միայն ցանկութիւն ու արմանանար տյն
կար եւոր ո ւթեան' որքան տյլ անհ ատի մը
պարագային : Սոյն դրութեան մէջ յայտնած էինք տյն միտքը թէ «հայկական
մշակոյթէն ու աշխարհ էն կրած իր ադ—
դեց ութիւններ ը նոյնքան զօրաւոր են՝ որ
քան արեւմտեան երկրամասի վարպետ —
ներունը^ î fez, թէ «Մէկը մի լսին ղք՚հելը
արւլելք կը հան դի սան այ Եորքիի ւյործին
ամրողջական ընկալումին եւ ըմբոշխ —
ման^չ î
ԱյնքսՀն դրուած է արեւմտեան դրսլ
ր ո ցնհրու եւ վար պե տն եր ո ւ Եորքիի վը~
րտյ գործած ազդեց ութիւններո ւն մաոթե։
Մ եր նպատակն էր ասոր կողքին աւելgրնել Եորքիի միւս կողմը՝ որ որոշ չափով
կը մնար խոսլան ՝ եթէ կար ելի է ըսել :
նախապէս ՝ 1973՜^/» «Հայկականութիւնը
Ար շիլ Եորքիի Արուեստին մէջ» դրու —
թեամր՝ լոյս տեսած Պէյրութ հրատա —
րակուոզ
Հա յկաղեան
Հայ ա դիտական
Հա նդէսի Գ- հ ատորին մէջ՝ անդրադար
ձած էինք այն կապին որ գոյութիւն ունի
Եորքիի եւ հայկական իրականութեան ՝
մշակոյթին եւ
ապր ո ւմներ ո ւն միջեւ։
«Եենդանի Ետպեր» յօդուածով ուզած
Ա-նր աւելի յստակ եւ առարկայական
հիմերու վրայ դնել մեր մօտեցումը'
միշտ ի մտի ունենալով սակայն՝ որ Եորքիի հասուն շրջանի յդաց ո ղական ոստու
մը կարելի չէ պատկերացնեք առա՛նց
անտին ս քիի վեր տց ականացուՄ/,ն, Vf, _

րոյի այլա կեր պո ւմին եւ ազատ մեկնա —
բանումին ՝ Մաթթայի նկարչական շար —
մումի^ւ եւ թանկիի մարմիններ ու կազ —
մոզական ազդեց ութիւններուն : fer. թէ
Եորքիի արուեստը մաս կը կազմէ ամե
րիկեան նոր դպրոցին եւ ոչ թէ «ամե —
րիկահայ նկարչութեան» ինչպէս ՜ԼՋ79-*ին
դրած է յօդուածագիր մը(*) ՝ որու մասին
քիչ ետք պիտի անդրադառնանք ։ Եորքիի
Հայ ԸԼԼաԼԸ ևԼ- իր արուեստին մէջ մուտք
գործող հայկական մշակոյթի ազդեցու —
թիւնները չեն պայմանաւորեր իր պատ
կանէլիութիւնը ամերիկահայ կամ հայ —
կական նկարչութեան ՝ որոնցմէ աոնուազլն առաջինին գոյութիւնն իսկ հարցա —
կան է։
Եորքիի օրինակը սակայն

հրապարակ

և(Լ նետէ հիմնական հարց մը որ է ըսփիւռքահայ արուեստագէտ — սփիւռքա -

Դրեց'
ԱԼեՔՍԱՆ ՊԷՐԷՃՒՔԼեԱՆ

հայ հասարակութիւն «խանգարող» կասլի
հարցը՝ որու մասին ոչ մէկ «պաշտօնա
կան» օր կան կ՛անդրադառնայ պատճառներու համար' որոնք անծանօթ չեն • • •
ԱոՒԼ Եորքի երեւոյթը սփիւռքահայ
իրականութեան մէջ միայն ա
ւնադարձ
մը չէ՝ որուն Ա փիւռքահայութիւնը իր
մեծ մասով դեռ նոր կը սկսի ծանօթանալ։
Ար ուեստ ֊էեողովուրդ եւ արուեստագէտ —
մողովուրդ կապը Ա փիւռքի մէջ եղած է
անբնական [անբնական կացութիւն
մը՝
ինչպիսին Սփիւռքինը՝ միթէ^ կրնար բընական կապերու ծնունդ տալ) ։ Արուէստը ղսւբդաղող իր տ կան ութ եան մը մէկ
արտայայտութիւնն է՝
իրականութիւն
մը
որ
հասունցած պտուղներով կը
յորդի ։
Ափիւռքահայ իրականութիւնը
տյնքսՀն հեռու֊ է տյդ կազմակեր պուածութենէն . այս ձեւով՝ տյդ իրա կանո ւ —
թխնը կազՄող օղակներ ը մնաց ած են
տարտղնուած ՝ որոնցմէ շատեր մ տնգո —
տած են կամ փտած • ուրիշն եր ջանա —
ցած են պահել իրենց փայլքը կամ առան
ձինն՝ ձ դուած իրենց ճա կաւո ա դրին ՝ փոր
ձած են կամ կը փորձեն իրենց օղա կը
զարգացնել ՝ ընդլայնել : Եորքի այս վերջիններուն մաս կը կազմէ ։
Սփիւռքի բարդ պարագան եւ անկաղ —
մակերպ հաւաքական ութիւն մը ԸԱաԷԸ
ղի^ք հեռու էլը պահեն ինքն ո ւր ո յն դիմա
գիծ մը ձեռք բերելէ' առանց որ [նք —
անջատէ իր շրջապատէն կամ շրրջա պա տն եր էն ՝ որոնց հետ իր չաղուիյը
անհրաժեշտութիւն է եւ պայման։
Այ ս դրութեան մէջ է որ աիի։ ոքահայ
ար ուեստագէտ — հաւ աքա կանութիւն կաս1Ը
ստանայ իր բնորոշումը որ
է
պակասաւոր յարաբերութիւն մը՝ որուն
մէջ դեզարուեստական հետեւուլականու —
թիւնը շատ աւելի մեծ տեղ գրաւած է
քան ինքնուր ոյնո ւթիւնը ։
Ե բքիի պաբ ագան այս արդէն սովո —
ր ո ւ թի ւն դարձած կացութենէն դուրս կււ
գտնուի ՝ նախ ո ր ովհ ետեւ ինք ուզած է
այդ միաձուլու.մը ընել «հայկականու —
թեան» եւ իր շրջապատին միջել' տիե —
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ղեր ակւսնո ւթեան եւ համամարդկայինին*
երկրորդ՝ որովհետեւ իր ազգային ղե —
ղարուեսաական մ՜ա ռանղո ւթիւնը բացած
է այդ ntի եղեր ական ո ւթեան վրայ' զայն
սժտելով ու պարարտացնելով նոր եւ
կենսունակ տուեալներով՝ որոնր րսա —
ներորգ դարու իրականութեան եւ անոր
գեզար ուեստական արտայայտութիւննե —
բունն են :
Սակայն կարելի չկ րեն ել տյս հարրը
առանր
որ ո շա կիօր էն անդրադառնալու
Ափիւռրի
ղասա կարղային բազագրու—
թեանդ յատկապէս այն յարաբերութեան
վրայ որ դոյ ո ւթիւն ունէր կամ ունի նո
րակազմ սփիւռրահայ րաղրենիութեան եւ
հասարակութեան միջել մէկ կողմկ'
եւ
տեղական րաղրենի ո լթիւններ ուն
հետ
միւս կողմկ։
Պ սւամական իրողութիւն կ որ արուես
տին զարկ տուողները եղած են իթխող եւ
ուն եւոր կաբդերն ու ղաս ակաբդերը ՝ ինչպէս եւ կրօնական ղասը զայն նկատելով
իրենր դոյութիւն ուներող կամ անդոյ
գա դաւի ար ախօս ո ւթ ե ան ամկնկն զօրաւոր
արտայայաիթլեր էն մին։ Պարզ խօսրով
նաեւ՝ նիւթական կարելիութիւններ ու —
ներողն կ որ կրնայ ծախսել արուեստի
վայելրին համար երր գոհացուցած կ
իր անմիջական պէտրերը գոնէ դ մինչ վա
րի խաւերը՝ լաւագոյն պարագային դ կըր՜~
րած են միայն հեռուէն հաղորդուիլ tuնոր եւ որոնր միջամտ ո ւթի ւնը արուես —
տի ձեւերու ճշդոր ո շման մկջ չէ եղած
այնքան վճռական' որքան վերի իւաւե —
բունը :
!
Այսօր ,

որեւէ

մամանակէ

աւելիդ

արուեստը դարձած է պերճանքէ։ առար —
կայ , որուն ճակատագիրը մեծապէս են
թակայ է շուկային եւ այլ տնտեսական
պայմաններու , ուր մարդիկ դրամին ար
ժեզրկումը կը ջանան դարմանել նաեւ
արուեստով֊ : Զունենալով նաթորդո զ դա—
րերու քաղքենէ,ութէռններու բարձր ճա —
շակը , գրամի նոր կուտակողներու մեծ
մասին գեղագիտական անհեթեթութիւնը
ել կամ անգիտութիւնը հրապարակը լե
ցուցած է վատորակ անթիւ գործերով :
Այ" պաբադան յատուկ է գոնէ ոչ — ըն
կերվարական երկիրներուն ել յատկապէս
անոնց ուր հայկական քաղքենիութիւն —
ներու կեդրոնացում տեղի ունեցած է :
Սկիզբէն պէտը է մատնանշել թէ կա['Կի լէ Խրդէ նւ սպանդէ անցած ցիր
ու ցան հա լաքա կան ութ ենէ մը պահանջել
այն ինչ որ կը սպաս ո լի յստակ ել հաս
տատուած կառոյցներ ունեցող ընկերու֊
թենէ մը-. Արեւմտահայ մշակոյթը հազիւ
կը գտնուէր իր ինքնութիւնը ձեռր բե
րելու սեմին , երբ համատարած աղէտը
ևը Ւ՚նղգէր դ՛ոյն ։ Աակայն կարեթ,
չէ
նաեւ , ի շահ յառաջվսաղացրի ել զար -

կր տկարանար տեղւոյն իշխանութիւն —
ներուն ու րաղրենի ո ւթ եան նկատմամբ ,
որ կրնար կլլել զինք :
Ար ե ւմո ւտ րի մէջ ասոր հակառակ պատ
կերը կը պարզուի : Հայ րաղրենիութիւնը
ինրզինր սւոո րագաս զգացած է տեղւոյն
ծայրայեղօրէն զարգացած ու կազմակեր
պուած քաղքենի ութ եններէն եւ ի շի, ան ու
թիւն ունենալու իր պահանջը ուզած է
լրացնել ու յագեցնել այ՛է, դաշտին մէջ
ուր կրնար , այսինրն' ճայ զանգուածին
մօտ, գիտակցելով նաեւ թէ իրեն ան հինար է ձ՛րgիլ տեղւոյն րաղրենի ո ւթի ւններուն հետ մչակութապէս ել տնտեսա —
պէս : Հեզվ/նակո ւթի ւն ել ի թսանս ւթիւն
ունենալու իր պահանջը հայ զանգուածին
մօտ ձգտած է գտնել աւելի մշակութային Ւ ողո վակով եւ նուազադո յն ծաիւրով ՝
ինչպէս սահմանափա կ
ձեռնարկեն եր ով,
նուիրատուութիւններով եւ հազուագէ պօրէն' չին ո ւթի ւնն եր ո վ : Ս էկ խօսքով ՝
անոնղ յատկացնելով կամ աւսլով այն —
քան' որքան էրեն կ' ապահովէ ինրնա —
շոյանքը եւ խնդրոյ առարկայ չէ ղար —
ձըներ էր իշխանութիւնը եւ դ[ւր^ը * Ա~
րեւմոււոքէ մէջ համայնրային դրութեան
չգոյութեան պատճառով հայ քաղքենէ ութեան կապը հայ համայնքէն հետ եղած
է բաւականէն թոյլ րաղղատմամբ Արե
ւելքէ : Աւ լսյ^ քաղքենէ ո ւթէւնը որ br
շահերը ու էնքղէնքը նոյնացուցած է արեւմտեան տեղական քւս ղքենէ ո t թէ ւն —
ներուն հետ ու ամբողջութեամբ կասլ —
ուած է անորդ հեռու մնալով նոյնէսկ
էնքն ածան ո լցումէն ՝ էր անձնական ապ —
րումներու ւէայփայումէն անդէն կարէքր
չէ ունեցած հ այկա կանո ւթեան :
Ա փէւռքահայ քաղքենէ ո ւթեան կա զմու
թէ ւնը
սփէւռքահայ
էրական ո լթենէն
ներս եղած է արուեստական * ան չէ հետեւած ընկեր այէն հ անդր ո ւանայէն յա —
ջորդա կան զարգացումէ մը* կամ կանոնէ
մը : Ասիկ ա կը նմանհ բնութեան տարեր
քով մը հոզմացրէւ հատիկներու տար տըղնումէն ՝ անբնական ւե է կտ եղ ո ւմէն ու
հասակ առնելուն անկանոն կերպով ՝ առանց այն զտումէն որ բնութէւնը է՚նքը
ինիև իր վրայ ի գործ կը դնէ երկար
մ՜ամ անակէ մը ընթացրին , ևրբ անկանոնը
կԸ դառնայ բնականոն , յղկուած , ու կը
ստանայ նկարագիր : Այս իսկ պատճա —
ռով, այն մշակոյթին որ ան լաւ թէ գէշ
դաըկ տ՚"“Ժ է' որպէս իր հետւսքրրքութիւններուն եւ ըմբռնումներուն հայելին'
եղած է անբնական։ Ենթակայ
ԸԱաԼ"վ
նման պատմա — ընկերային զարգացուէ՛ի
մը սփիւռքահայ րաղրենիութիւնը եղած
է ^“՚Jր այ եղօր էն հ ե տ եւո ղա կան եւ պահ
պանողական ու ապահովութիւն զգացած
է Արեւմուտրի օրինակին մէջ' հետզհե

գացման , առնուազն ընդհանուր գիծերու
տակ չզննել կացութիւնը ու չընել ան հ ըր ամեչտ ախտաճանաչումը :

տէ ի՚֊րս՚ցնելով անոր բարրևրն ու սովո
րութիւները։ Ալ րանի գոյութիւն չէ ու
նեցած որպէս ձգտում միակեդրոն քաղ
քենիութիւն մը {վերջերս է որ նոր ձեւով
կազմակերպուելու նշաններ
ցոյց
կու
տայ) , նոյնպէս գոյութիւն չէ ունեցած

Եթէ նիւթի կուտակումը պահանջած է

արուեստ մը որ գիտակցօրէն կրէ յա —
տուկ գրոշձ
դառնալով դպրոց մը
որ

անոր համապատասխան իշխանութիւն ,
սփիւռքահայ րաղրենիութիւնը Արեւելքի
մէջ առանց ճիգի ունեցած է զայն' շընորհիլ տեղւոյն համայնրային գրութիւ
ներ ուն։ Մինչ Արեւմուտքի մէջ զայն
ձեռր բերելու համար պէտր ունեցած է
արտակարգ ո լմի եւ կար ելի ութիլննե րու, ինչ որ իրեն կը պակսէին։ Արե ‘ելրի մէջ մրցակցութեան գետինը եղած
է չատ հեշտ' բաղդատած Արեւմուտքին ։
Սփիւռքը տնօրինուած ըլլալով տար բեր շըջապատներռվ, սփիւռրահայ րաղ րենիութեան հ ա կազգեց ո ՛թիւնը> իր րր_
նակած շրջաններուն մէջ, եղած է տար
բեր ։ Միջփն - Արեւելրի մէջ նորակաղ մեալ հայ քաղքենիութիւնը ինրզինր մըշակութապէս աւելի գերադաս նկատած է
րան տեղացի րաղրենիութիւնը ։ Անոր
հեա խառնուած է այնքանով որ կ'ամ րասլնդէ իր անմիջական տնտեսական շա
հերը։ Անկէ անդին'
հայ զանգուածին
պէտր ունեցած է պահելու համար իր
մենաշնորհները ել աւելի ամրապնդելու
իր գիրքը յաչս տեղւոյն քաղքենիութիւնը
ներկայացնող իշխանութիւներուն' ըս տանձնելով այդ զանգուածին ել
Պե
տութեան միջել կապը ըլյալու գնրը'
կուսակցութիւններու միջոցաւ։ Աչքառու
օրինակը Լիբանանն է յ Աիւս կոզմէն
զանգուածին մէջ յապալեր ած է գերա դասու թեան ել ցեղային մղումները, անոր ւո ար րեր ո ւթիւնը տեղացիներէն ,
րովհետեւ այգ զանգուածին «կորուսածով
( այսինրն , անոր շաղուելով տեզւո յն ի րականութեան հետ) ինր կը կորսնցնէր
IT իշխանութեան կռո ւանը ու իր գիրրը

զատորոշուի այն զօրաւոր ազդեցութիւններէն , թերեւս ամբոզիութեամբ արեւ —
մըտեան, զորս կրած է։

րական կերպով ժղիչ ում կը գառնայ ի
սպաս խւդհ անուրին փոխանակ եսի մը) :
Ա փիւռրի տարածրին հայ իրականա. —
թենէն ներս կեդրոնական իշխանութեան
շզ֊ո լութեաձ՛բ
ձ շակոյթին անօրի h ո,. —
մը տեղի ունեց ած է հ էմնովէն ե կեղե —
ցէէն եւ քաղաքական կազմա կեր պութէւեներ ուն կո զմէ y որոնց երկուքէն մէջ ալ
էր անմէջական ներկայութէճւը ունեցած
է սփէւռքահայ քաղքենէ ո ւթէ ւնը։ ^Էե —
զարուեստական հարցերն ու արուեստա
գէտներ ը ենթակայ եղած են այն նոյն
հատոււսծւսկան պայմաններուն դ էնչպէս
մշակութայէն մէւս մարզերն ու ղոր^էՀա
ները : Աւելէն' նկատ ո ւելո ւէ ոչ — արդիւ
նաբեր ՀՀյղարապմունքն մր արուեստը մե
ծագոյն տուժողներէն եղած է սփէւռքահտյ էրա էլան ութեան մէջ՝. Արուեստա —
գէտները էրենց բախտը փնտռած են հոն դ
ուր յաջողութեան եւ ընդլայնումէ կա —
րելէութէւնները շատ մեծ եր եւց ած են եւ
ուր անհ ամեմատօրէն շատ աւելէ ղնա —
հատանք գոյութիւն ունեցած է արուես
տէն հանդէպ դ
այսէնքն'
Արեւմու տքէ
մէջ ! Այ սա եղէն նաեւ այ*1է
հսկայական
ա զդեg ո ւթէ ւնն երը զորս կրած են սփէլ ռքահայ ար ո ւե ս տ ա դէ տն երը դ որոնք ամ —
բողջութեամբ իւրացուցած են արեւմըտեան ճաշակը եւ որոնց ջախջախիչ մե —
ծամասն ո ւթէւնը դ չըսելու համար էւրսւ —
չէ ւր ը դ րոտ էր ն աէւ ա սէր ո ւթ ե ան եւ
գոնէ էր սկզբնական շրջանէն փորձած է
նման1՝ւ արդէն դսյութիւե ունեցող արեւմըտեան այս կամ այն դպրոցին' աւելի
կամ նուաղ չափով : Անոնը որոնք զիտակցօրէն վարձած ե'հ պահել իրենց ազգային
— մշակութային ինքնութիւնը իրենց ար
ուեստին մէջ, մեկնելով իրե՛նց իսկ իրա
կանո ,թ են է*!, որպէս սփիւռքահայ , թե —
րեւս մատի վրալ [‘"և չճամբուին ։
Այ"
տի։պ[։ արուեստագէտներու մէջ ամէնէն
աւելի աչքառուէ։ Կորքին է : Աւ ճիմա որ
ան ճաստատուն արմէք մըն է' ուրեմն
պէտք է գործի լծուիլ ու զինք իլրաց նել, իրեն «շնորհել»ով շռայլ ածական —
ներ' առանց որ ճ աս կցուի իր արուեստը :
՛ի անի մը շօշափելի օրինակներ

աւելի

կը պ ար զեն կացութիւնը :
Զորս օրուան համար մեր "Նիէ- — Եորք
գտնուելու միջոցին, անցնող Մայիսի 2^Լն 31 7 ներկայ ըլլալու համար ԿորքհԼ՛
ցուցահանդէսին' առիթը կը ներկայանար
^'նրկայ րլ լայու ազգային տօնակատա —
րութեան մը ։ Այգ ճաշ — հանդի un ւթեան
ընթացքին ճառախօսներէն մին [այստեղ
անուններ պիտի չտանք, մեր նպատակը
անձերէն աւելի, երեւոյթ մը քննել
է,
խնդրոյ առարկայ դարձնել է այն կառոյցը որ ծնունդ կոլ տայ նման րան եր ու) ,
br տզզային — քաղաքական շատ ջուր
վերցնող խ°սքէն մէջ ուսկէ^ ուր ներկաները կը հրաւիրէր այցելելու Կորքիի ցու
ցահանդէսը' տեսնելու համար մեծ ամերիկահայու մը գործը, զոր «կարելի էր

չհասկնալ, քանի ան մեր ժամանակներին
ասա ջ էր--.»:
Օր մը առաջ իմացած էինք թէ Ընդ հանուր Ա*էութեան մԸ տէկնանց խումբ
մը եւս պիտի այցելէր նոյն ցուցահան -

գէսը

նայելով

Գեռ նոյն հաւաքոյթին ընթացքին , գիտ

որպէս օրինակ սփիւռրահայ րաղրենի —
ութիւնը, ընդհանուր առմամբ, բաւա —
կանին հաւատք չէ ունեցած իմացակա —
նօրէն կարող սփիւռրահ այերոլ վրայ'
մանաւանդ մշակոյթի ծիրէն ներս ։ Այս
հ“կ պատճառով այս մարզին մէջ ան չէ
՛հեր գրած այն որձէ համապատասխան ան.
մbջական արգիւնր կը սպասէ {ինքնագո
հացում, եսի շոյանք, որդիական պար —
տա կան ութիւն հանդէպ ծնողքին ել ընտանիրին անունի «յաւերմաg ում»ով, իր
վրայ ուշադրութեան հրաւէր , իր ներկայոլթջ,ւնը զգացնել եւ
հաստատել , իր
’lbrrr ամրացնել, իր գերակայութիւնը
պարտագրել' նոյնի'սկ իր դասակարգին
ժէջ, կամ որպէս ճիտի պա՞րար) : Ան իր
անտաշ անցեալին պատճառով նուրբ հե
ռատեսութիւնը եւ զարգացած ճաշակը չէ
ունեցած բռնելու այն աբմէրները, որոնց
րօղազերծո ւմը որոշ մամանա կ , համբե բութիւն ել Հար կածախն գրո ւթիւն» կ'են
թադրէ։ Ասոր համար է որ թերեւս զինր
կարելի է կոչել նախնական , խակ : ինր
նախընտրած է «ապահով» ներդրումներ ,
ինչպէս ազգային կալուած մը - դպրոց,
հիւանդանոց , դարմանատուն , եւայ/ն . . .
- իր անունը
անմիջապէս տարածող,
զայն յաւևրմացնելու փ„րձ մը' միչա ներ.
կայ ըլլալու համար...
[ըսելիր չկայ
•1։այԼր և փառաբանում չփնտռող անձնա
ւոր ո ւթիւններ ու կամ այն արդար անձնա
կան շահախնդրութեան մասին, որ գը -

նալով մեր
հետաքրքրութիւնը Կորքիի
նկատմամբ , անձ մը կը մօտենար մեզի
ըսելու, թէ «իրեն համար կորքին Փի -

Այսս1էս է ոբ

Արեւմուտրին

քասոլէն մեծ էր» ... :
Այս օրինակները պիտի չանցնէին «ըսի ըսաւ»ի սահմանը եթէ
չըլլային հասարակաց
մը։

անոնք հայելին
իրականութեան

Որեւէ մողովուրդի արդար իրաւունքն
է ճանչնալ իր արժէքներն ու թերեւս հըպարտանալ անոնցմով'
պայմանաւ որ
տյս ժէկը առնուի որպէս իր մասնակցու
թիւնը համամարդկային յառաջխազաց քին ու չդառնայ կոյր շոյանքը ազգա —
jb^՛ ÿl’ll՛1՛ կամ գերադասութեան զդա —
դումէ հրահրումէն , եւ ծնունդ չտայ անտեղի ապր ումներու :
ե ւ առաջ յէշուած երեք օրէնակներէն
իւրաքանչիւրը իր յատկանշական կողմն
ունի ։
Եթէ չենք ս [սալիր , երկու կազմակեբպոլթիւններ կը ձգտին Կորքին նկատել
«1՚րևնցմէ», որպէս տզզային
նուաճում ,
որուն արմեւոբումով պէտք է արժեւորուին նաեւ իրե՛նք։ Զէ՞ „ր
իրենք կը
պատկանին այն ժողովուրդին որ տուած
i Կորքին։ Յետոյ, որպէս Ամերիկայի
•>էջ
գործող
կազմակերպութիւներ ,
պէտք է բան մը ընեն . . . Արգէն ուշի մը.
նացած են... Աթէ հիմա շչար մին' ի՞նչ
պիտի ըսուի իրենց . . . ի՞նչ պատասխան

պիտի տան այն կծու հ
ո՞ւր էին հայ մարմինները այն

է

բուն երբ Կորքի արիւն կ„Լ
1լ
թնչ մեղք...
Ան ժամանս,կ!Հ.ն ՒԱ։Հ
էր... ինչ բան կարելի էր
Նոյն ճառս,խօսր [որ„,ն ար„լե.
կ.....,ւ չափանէԱ.
դհասար բաւ է կարգալ 1979-/, իր
գրութիւնը Կորքիի մասին), հոն !

ա
Ա>1դ

թէ Կորքի «կը նկատուի Միացեալ
հանգներու մեծագոյն նկարիչը»
տյ" ժէկը կը վերադրէ Անտրէ Պրըթճ
որ, ըստ մեր ծանօթութեան,
յս
նման րան գրած կամ տրտայայաաե Հ
ե. թէ «Կ՛արժէ մանել Նիւ - էորք, Ա_
մ երիկեան Արուեստի Ուիթնի Մ,„նդ„,Հ
բանը .֊ Արշիլ Կորքի կը տիրապետէ րԼ
լորին» {.յօդուածագիրը չըսեր թէ ւն,ո^
/.ւ ի՞նչպէս) : Ն ման շռայլ բնութագրի
ները եւ „չ ալ Կորքիի ժամանակներէն
առաջ ըլլալու «պարկեշտ» յայտարարս^
մը երբեք չեն կրնար արդարութիւն լը.
նորհել այն թերացումին ոլ ան,„ե„„ին
փոխարէն , որոնց ենթակայ եղած է կոր_
քի . եւ ոչ ալ Սփիւռքի ծիրէն ներ,, լո,րչ
պատասխան ել գոհացում կրնան ,,Հ
Կորքիի հանդէպ հայ հասարակութեան
զարգացող հետաքրքրութեան' աոնո,աղն
Ամերիկայի մէջ. Միաժամանակ „չ այղ
խօսքերր եւ ոչ ալ խմբային նման այցելութիւնները լուծում կոլ տան գոյութիւն
ունեցող հարցին, մին կը հրահրէ 1,,,^
քիի ժիթոսացումը, իսկ միւսը չի կրնար
յարալէզ չաստուած մր դառնալ։
իսկ քանինե՜ր

կան

արդեօք,

որոնք

ցանկութիւնը կ՚ունենան, Կորքին տեսնելու
աւելի մեծ քան Փիքասօն'
պարզւսպէ,,
տյղ ժեծութենէն րամին մը զգալու հա
մար
պատկանած ԸԱտլով նոյն, մողո վո՚րզվ՚ն ։ Եւ այսպէս , ստորագասո,թեան
զօրաւոր զգացում մը կը փորձուի փոխա
րինուիլ ն,։յնքան զօրաւոր գերսւգասո,. թեան եւ հպարտութեան, զգաց։,լմուէ մը'
ինքզինք փաստելու ել իր ներկայութիւնը
հաստատելու համար մեծ մոզովուրդներու կողքին : ի՞նչպէս մեղադրել ու դա
տապարտել նման մարդիկ, երր պատմու
թիւնը իրենց առիթր չէ տուած յագեց
նելու եւ յղկելու իրենց ազգային ղդա g ումներ ր ու յետոյ զանոնք հասունցած
կեր սլով ի սպաս գնելու մարդկուէմեան
ել ււււելփ լւււյն բան ւււլու համար էրէձոյ
սէրւոն ու մխորը :
չպէս դատապար տ^Լ> երբ էրենդ րաղարական կառոյցնե
րը այդ ուղղութեամբ ղփրենր աւելի քա
ջալերած են'
փոխանակ լուսաւորելու՝.
Արգեօր սվփւռրահայ դասական մար —
մինները կամ ժողովուրդին պաշտպանու
թիւնը եւ դաստիարակութիւնը ստանձ նած կաղմակերպութիւնները կարողու թիւնը ունէթն ընեյ ու այս մէկը։
Սրնային , եթէ ո ւզէին :
Այ ււ ձեւով է որ արուեստագէտ
քԼ\
այս պարադային Սռրրին y կը գաոԱայ
սպառում' առանր որ ի u կա պէս հաս կրթ
ուած րյլան ինր ու իր արուեստը : Կա րեւորը դարձած է անոր Հայութիւնդ
J1բրեւ թէ իր մեծութիւնը իր Հայ Ըէ "
լալէն ծագէր : Ասիկա կը խաթարէ իէ1
զոհաբերումը եւ գեզար ուեստական (եա՜
ռանգութիւնը y որ նաեւ ար գասիրը եւլաե
է տիեզեր ականի եւ ազգայինի միաձսւ
լումին :
Այս է այն հ իմնական դասը որ սփիԼՈ-՜՜
րի Հայերր կրնան un ր,լլ,լ Կորքիէն' tyt1
համամարգկայինն ու ազգայինը իրարՈԼ
ևԸ միանան մարի առարկայա կանութեանէ1
եւ սրտի մեծութեամր։ Հայ ժոզովուրղի
գարաւոր փորձառութիւնը իրեն կարնլի
ութիւնը կու աայ ունենալու այղ սիրտԸ ’
Մարդկային
սիրոյ պահ անջյւ այնրան
փնտռած է ան bC երկար 1 տառապս!լից
պատմութեան ընթացրին ։ Այն Ժողս
վո ւրդե եր ո ւն հեա y որոնր վեր /՛ 1ԼաԸո՛!
նոյն ճակատագրին ենթակայ եղած են
ան սւյս մարզին մէջ կրնայ

յառաԼա

պահներէն ԸԱա/ *
թէ ապա դային յարաբերութեան

ի նլ

ձեւ կը ստանայ սփիւռրահայ արուես*ւ1Աէ
գէտ — սփիւռրահայ հասարակութիւն կ111
ui(L դժ ուար է բ1ւորոշել : Սակայն ՈԸ
եւէ ժամանա կէ աւելի ել ապրինր 'ï/7/7
կընգխաոնուած իրականսւթէ-ւն ժը երկ ֊
րագո ւնտի տարա ծքին, ուր խ-րտքանչխք
անհ ատ իր բաժինը ունի նոր ւսսբււզ J
կառուցման մէջ՝.
ԱԼԵ-իԱԱՆ ՊիՈիձԻ^ԵԱ1յ

(*) «ԱՐՋԱԴԱՆԴ», B • «արի, ք֊Իէ ճ

Fonds(4)- Ապրիլ - Մայիս
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>

(Cuip- Ա- էշէն)
tuեղք՛11,]il'

մԸ

աչքի առջեւ, բայց ընթերցողը կարդում

և՛

թիերով ու- ճահճացած ջրուղիներով-,
խսռերը շնչահեղձ կ՚իյնային անտարրէ րութեան մը մէջ -,
- Ի՞նչ պիուի բխէք, եթէ օր մը յանկսւրծ ուզէր գիտնալ, թէ որն է աւելի
տարածունը, Բէպէ՞քը, թէ
3)րանսան ,
իալիֆ ործիտ՞ն աւելի բնակուած է
ֆրորիտան , Վենետի՞կը . . . աւելի . . .

թէ

Ախ , սա Վենետիկը, սա տզրուկը-,
_ կենացդ • • •
_ փի՞չ մըն ալ ։
Երիտասարդը զգացած էր , թէ ծարաւ
ունենալով հանդերձ , պէտր է ձեւացնէր -,
ք/է թ՚մ ւոշիւարհի
ամէնէն յափրացած
մարդն էր այղ ոլահուն : Այո , պարզ էր ,
.էր փորձեր րարդանալ : Արդէն կը գրա
ւուէր զառիվարին վրայ : Արձակուրդի
ղազողն ու չգտցողը չէ՞ որ կը նոյնանա
յին արձակուրդի աւարտին : Բայց ինչո՞ւ
սա հեղուկը կը պայծառացնէր անորո աւթի՚նը-, կը պայծառացնէր անոր ո չու —
թի՞ւնը- • • : Սխալ ըրած էր վեր ելլել ով։
Պէտք է մերժէր ու ղո հանար
ձեռային
հրաժեշտով մը : Ե^նչպԷս սակայն կարելի
պիտի ԸԱ_ար վերադառնալ
սկզրնական
ինքնե կութեան ։ վ՞այթքումին : Մ իա կող —
մանի մզումին :
/// րաղր՛իքին վրայ սահող պաաանիի մր
պէս , կր հոսէր ա ս ա իճ անն երն ի վար :
ինք այղուէ ս եղած էր միշտ։ ինքնաշարժը
կը էԼա['էՐ աւելի ճարտար ՝ երր քիչ մը
գլուխը՝ սապէս ՝ ըսել կ' ո լզեմ • • ♦ : Կարելի եղած շէր կար կան ել անմեղունակ
նայուածքը : ht անգար ո ւած էր հաղորդակգութիւնը ֆերմրթիւր էքլեթ-// մը պէս :
Զիրենք կապող հաղորդակցութեան դիեը
լրտեսուած էր : Պէտք է վերադառնար
կենւսքի տրամադրութեան։ Արդէն որո —
լած էր , չէ& • • ♦ : Պէտք է աթոռ մր , </ճզան մը՝ երրորդ անձ մը րամն էր զինք
անկէ։ Շրջուած էր եղէդեայ աթոռը ու
ոսկիէ հեղուկը գլորած սպիտակ ղորդին ։
Պահը ու պատահածը շարունակեցին
ամօթը անց լնել մարմնին բոլոր ուշքի
մնացած բջիջներէն ։ Ո ստիկաններր տեղ
չունէին կատարուածին մէջ*. Պետութիւնները պէտք է միջամտէին երր արիւն երելէր : Պ ատիլի համար դատավար ութիւն
սարքելու իւ աղը թողած էին փողոցի կի
ներուն։ Ա աղաւարտները ՝ հեռադիտակ —
հերը՝ գրամեքենաները՝ նոյնիսկ ակնոց
ները պիտի մերմէին մտնել նման պատմութիւններու փէշին մէջ : Տ ուրքերն էին
կարեւորը՝ քաղաքականութիւնը՝ րնտը —
րութիւնը : Ա նացե տլր անկարեւոր բաներ
էին ու լուրջ մարդոց ան ար մ ան պարապ
մունքներ ։ Ւ ս կ երիատասարդը ՝
տղան ՝
ինը որոշած էր հսկել տյս բոլոր ին վրտյ ՝
թչպէս հիւանդապահ ո ւհ ին' իր գեղեցիկ
ոլ- երիտասարդ վիր աւորին ։ Ու հեռուն ՝
մութին մէջ՝ լուսաւոր դիր եր ո ո վ կտզ —
մո ւած ցուցատխտակին վրտյ կը յաջողէր
կարդալ կնոջ անունը , անունները բոլոր
երրորդական դերասաններուն ։ Զկար իրր՝ Պիտի չըլլար իրը՝ Նոյնիսկ պիտի
LJի չո լէր տն տ ա ղ ան դն եր ո ւ կողքին ՝ ա —
նոնց տակը :
վազեց ու վախցաւ անգամ մը եւս :
Խափշիփ մը նայեցաւ աչքեր ուն ու անոր
դեղին նայուածքը անցաւ իր մէջ*. Պատ
րաստ էր պահանջելու կեանքին պատ —
մո ւթիլնը *
Հրատարա/լչական
տնօրէնի
մը '՞ոտառութեամբ ՝ հասկցած էր
ան՝
թէ ուղեղին մէջ՝ ջիղերուն մէջ՝ ամբողջ
մարմնին վրտյ՝ կար կնիրը ուրխ մարմ
նի մը՝ իգական ուրիշ իրանի մը՝ պակա
սաւոր ՝ արագ կատարուած կնիքի մը
1Ղէս : երբ ուրիշներ ալ հասած էին ՝ խոս
տովանահայրը հրաժ՜արած էր մարդկային
պատմութեան յոյժ կարեւոր հարցաքըննութենէն յ Հաշուիչ մեքենայի մը կըռթ~
ե*ոծ ՝ կին մը ոչ մէկ բանի մասին գլուխ
"՛՜զէր յոպնեցնել : Հոս ծխել արգիլուած
է, ոլ֊զեց պոռալ խափշիկէն՝ բայց շուն
[Լ գլուխը հանելով
եաղյրեց զինք*.

է ույդ կոչը իւրաքանչիւր տողի ետե —

7"'ն"-Լբ y կոտրած

տիրոջ

սակառէն ՝

Հայելվփն դիմաց անդամ մը եւս նը —
կատեց տարբերութիւնը աջ ու ձախ ուԱերուն : վարինը ուզեց բարձրանալ ՝ վե
րինը մերժեց իջնել սա կայն -, ՛Ծանր պայ՚՚ւսակը կորսուած դատէ վերածած էր
“"^էնօր եայ տյդ փորձը ։ Կրտ կոցներ լըս"ւեցան դուրսը ; Անսովոր րան էր ,
էԼուխը չերկարեց պատուհանէն ï Սձ՚ցաւ
խոհանոց , սառնարանէն թարթ- մը առաւ
"Լ սկսաւ կրծել : Բիչ ետք սիկարէթին
մոխիրր ծակով մը վարձատրեց բարձին
Հ11*ր դագոյնը յ Անտառի մէջ զոյղեր համք*Ուրուեցան առանց մտահոոգւելու իրենց
Ոլ֊ները կողոպտելու եկող գոզերու մար"A5- : Իջաւ վար ու մտաւ Ալֆոնսին րով :
էյլէփէն մաքուր էր ան։ (Համեցող յտ-

ՊԷՏՔ է ՓՐՍեԼ ՂԱՐ11Բւ1ՂԻ
ՊԱՏ1ա1|11Ն ՅՈՒ&[1ՐԹԱՆՆեՐԸ
« Ահաւոր բան մը անմիջապէս

ած^է

կը զտրնէ
գրեթէ միայն աւերակներ
կան . վեր ան որ ո դո ւմն եր կը կա տ ար ո ւթն .
քանի ուշ չէ՝ պէտք է փրկել տյս հարբստութիւնները՝ որոնք կը ներկայացնեն
մեծ քաղաքակրթութիւնը՝ շատ
տ ն դի տ աg ո ւած » :

յաճախ

P րիստոֆ Պ • Գուշ
ուսանող էքս-ան—
Փրովանսի համալսարանի
(ծ պաւորու —
թիւն ՝ դր անg ո ւած հայկական ճարտարապետութեան ն ո ւիր ո ւած g ո ւց ահ անդէս ի
յուշամատ եան ում ♦ Աարսէյլ՝ 20 3ուն —
ուար — 9 Փետրուար 1981 (1) î

X
Ֆրանսիացի ուսանողի տյս խօսքերը
կարոդ էին րնաբան հանդիսանալ Շահէն
Մկրտչեանի
« Լեռնային
վար արա ղի
Պտամա — ճարտարապետական Յուշար —
ձանները » (2) գրքի համար։ Կտրդում
ես հեղինակի անվեր ապահօր էն տաղան —
դաւոր գրչով գրուած էջերը վարաբաղի
հրաշալիքների մասին ու մտածո ւմ • Ֆը~
րանսիացի ուսանողը տեսել է լո կ մի
քանի տասնեակ յուշարձանների լուսանըկաբներ եւ անմիջապէս
բացագանչել
^վերտնորոգումներ կը կատարուի՞ն . ըա-

հատուածի ստեղծած հ ար ստութիւնները :
Ղրքում հ ե ղին ա կբ տեղեկութիւններ
է
հաղորդում 1160 պատմա—ճարտարապե —
տակտն յ ո ւշար ձանն երի մասին :
Պատկերացնելու համար այս թուի կա
րեւոր ո ւթիւնր ՝ յիշենք՝
որ
համաձայն
վերջին տուեալների (3) յ այսօրուայ Հա
յաստանում
արձանադրուած են T'IQtT
պատմական յուշարձան :
Այսինքն^
Շ*
Մ կրտչեանի կողմից հաշուառուած Ղ.ա —
ր արաղի յ ո ւշար ձանն երի թի^֊ը կազմում
է Հայաստանում եղածների շուրջ 15
հարիւրը : Եւ սա դեռ վերջնական թի*֊ը
չէ ՝ քանի որ հեղինակը նշում է ՝
որ
«մեզ դեռ չի յաջողուել հաշուառմամբ
րխդդրկ^լ մարզի բոլոր յուշարձանները» ։
Ենչ խօսք՝ որ դիրխ1 ըստ արմ՜անւոյն
գնահատելու համար սլէտք է անպայման
կարդալ այն ՝ որի կար ե ւոր առանձնա —

ա I. սնէ ին այն, ինչ տեսել է Շ- Մ կըր տչեանը եւ,
նամ ան ա ւան դ ՝ թնչ պիտի
անէին նրանք՝ եթէ ՆՈԵՆՅէԼ լինէին այս
աննման՝ բայց եւ կորուստի շեմին կանգ
նած գանձերը*.
Պիտի կարողանայթն
արդեօք զսպել իրենց վրդովմունքը՝ եթէ
g ուցահ անդէս ո ւմ տեսնէին եւ այն լուսանըկաբները՝ որոնք յայտնի պատճառներով լեե զետեղւում ւլրքերում ու ցու —
ցադրւում g ո ւց ահանդէսներ ում եւ որոնք
սակայն անպայման պահւում են Շ* Մը—
կըրտչեանի եւ այլոց գրադարակներում ՝
դառը վիշտ սլատճառելով վերջիններիս :
Լո ւս ան կարն եր ՝ ո րոնք պատ կեր ո ւմ են
դարերի խորքից մեզ հասած ՝ բայց իրենց
ստեղծողների ճակատագրի պէս ճակա —
i/ւ աղիր ունեցող
ջարդուած ՝ քերուած ՝
խ ո շտ ան գո ւած խաչքարեր ՝ կիսաքանդ ու
քանդուած վանքեր ՝ ամրոցներ՝ բնակա
վայրեր՝ գերեզմանոցներ ՝ որոնք այսօր
«եղբայրական» Ազրբէյջանում կամ ոչընչացւում են կանխամտածուած ձեւով եւ
կամ էլ՝ լաւագոյն դէպքում ՝ թողնուած
են ի տնօրինութիւն բնութեան տարերքի :
Մեծ ու շնորհակալ գործ է կատարել
* Մկրտչեանը՝ առաջին անգամ ի մի
բեր ելո վ ՝ իր ումերի ն եր ածին չափով
հաշուառելով ու պատմական փաստերով
լուսաբանելով մեր ժ՜ողովրդի մի ստուար

ԱՐԶՈԵ - ԽԱթՈԵՆի Եկեղեցի.- «Պահ
պան ուել են շինութեան երեք արձանա —
դըր ո ւթի ւնն երը ՝ որոնցից եր կո ւս ը ի)իս1Ո
l] Թասուած հն (4) ՝ իսկ երրորդը շինա —
րարական ար ձանադր ո ւթի ւնն է ՝ որի Ս1արեթ-իւը քերծուած է՜ : Յար երախտարար
ժամանակին այն գրի է աոնուել՝ ո[*ի
համաձայն այս սրահը կառուցու ել է 1241
թո ւա կանին' Ս մբատի կողմիցդ (էջ 41):
ԽԱթՐԱվԱՆ^Ո •- «ե աթր ա վանքի կա —
թողիկէի շինարարական արձանագրու —
թիւնը 1204 թո ւա կանիg է եւ յա յանում
է ՝ որ եկեղե ցին կառուցել է 3 օ վհ անն էս
է] ա չեն եgին : ♦ . .fr կեղեցուն կից է փրէ “■
ւած զանգակատունը : Նրա կիսաւեր պա
տերից երեւում է ՝
որ զանգակատունը
եղել է կր1ւնայարկ՝ տորոնագոյն քարով
երեսպատուած ։ . . .Վանքի րոլոր շէնքերն

Գթեց՝

Z. ԳԵՂՍՄեՍԼՆ

ամբողջովին ծածկուած են ծառերով եւ
թ-վւերով յ որոնք լրիւ֊ քօ ղար կո ւմ են նը—
րանg եւ միայն մօտի կից
է հնարաւոր
նկատել խիտ անտառի թաւուտում ճար —
տարապետական կառո ւց ո ււսծքի առկա —
յութիւնը» (էջ 45) :
ՄԱՍԻՍ կամ ՄՍԻՍ ■ - «Աւերակ եկեզեմՒ, դտնւում է Հաթերքից հիւսիս ՝ Մը-

նՒ ոււ չէ > պէտք է ւիրկել այս հարըսա ո ւթի ւնն երը^ :
tty"', րանլ, ուչ չէ . ..
է*սկ թնչ պիտի անէր այս ուսանողը եւ
միլիոնաւոր նրա նման
արուեստով ու
մշակոյթով հետաքրքրուզ մարդիկ՝ եթէ

ւում :
Բնագրի 165 էջերում (գիրքն ունի նա
եւ 40 Է9ՒH բաղկացած սեւ — ճերմակ
լուսանկարների եւ հեղինակի
կոգմից
կազմուած քարտէզի յաւելուած) ա մէնից
աւելի աչք ծակող եւ յաճախ կրկնուող
բառերն են'
«աւերուած» ՝ «կիսաւեր» ՝
«քանդուած» ՝
«փլուած» ՝
«աւերակ» ՝
«փլատակ» ՝ որոնք մեկնաբանութեան կա
րիք չեն զգում *. Pերենք մի քանի օրի —
նա կներ հեղինակի ն կար ա դր ո ւթի ւնն երիg ՞

յատ կութիւններիg մէկն էչ նա է՝
որ
Iխնելով հանդերձ լուրջ դիտական աշխա
տութիւն ՝ միաժ՜ամանակ եւ այն մատչե
լի է բոլորին *. ^Եիրքը միայն պատմական
յուշարձաններ ի «չոր ու ցամաք» նկա —
րագր ու թիւնը չէ՝ այլեւ Արցախ
վարաբաղ աշխարհի յաճախ բանաս տ եգծօ
րէն ներկայացուած համայնապատկերն է՝
լուսաբանուած պատմական
հ ազուադէպ
փաստերի ՝ ժողովրդական
աւանդո յթ ների եւ առհասարակ շր^տնի պատմու —
թեան խոր իմաց ութեամբ *.
Հեղինակը կարողանում է իր ընթերցո
ղին տեղափոխել դէպի պատմական Ար ֊
ցախի դիւթական աշխարհ ը իր հ՞անձա —
սարով ու fff ո ւ թ ս/վանքով ՝ 'Լանքաս ար ո վ
ու հ՞ագի վանքով՝ Ամաս ար ով ու Գր տ —
չավանքով՝ անթիւ ու անհամար հրաշա —
կերտ խաչքարերով , անառիկ բերդերով
եւ ի հարկէ իր անկրկնելի ՝ հմայիչ բռ
նութեամբ ։
Աակայն մեզ թւում է՝ որ գրքի յոյժ
կարեւոր ն շան tu կո t-թիւնը կայանում է նր
բանում ՝ որ տյն ստիպում է ընթերցո
ղին մտածել ՝ փնտռել մի ելք ՝ մի միջոց ՝
օգնելու՝ փրկելու համար էԼարարաղի
յ ո ւշար ձանն երը :
Շ ♦ Մկրտչեանը նման կոչով չի դիմում
ընթերցողին (եւ չէր էլ կարող դիմել),
չի ասում եւ ոչ մի խօսք
Լեւ չէր էլ
կարող ասել) այն մասին՝ որ մեր ժո —
զովր դի utJu աննման
հարստութիւնը
բարբարոսաբար ոչնչացւում է հէնց մեր

ռաւայ սարի անտառապատ բազուկներից
մէ1ւէ ‘ն,այ ■ Ալեր ակներից երեւում է ՝
որ այն բաղկացած է եղել եկեղեցուց եւ
դաւ թից :
.. .Արձանագրութ-իւննեթն ու
խաչքարերը կոարաւոուած են, ուստի հ ընարաւոր չէ իմանալ եկեղեցու կառո ւg —
ման տարեթիլը» ( էջ 46) 5
ԱՄԵՆԱՓՈԿԵՋ վանք- «Ամենափրկիչ
վանքից ոչ այնքան հեռու՝ հ՞րմրոն գթïtS Գէս1ի ՀիԼսիս 1

Մ անդուռի ԼՄ ատ ու
ռի) անտառապատ ձորում կան մի շարք
J ո ւշար ձանն եր ՝ որոնք դեռ չեն արձա —
նա դրուած դրականութեան
մէջ։
lkju
նորայայտ յուշարձաններից առաւելապէս
ուշադրութեան արժանի ճարտարապե —
աական կոթող է Ա անդուռ կոչուող մա
տուռը *. ♦ • .ինչպէս վկայում են տեղա —
զիները ՝ մատուռը փուլ է եկել վերջին
Ժամանակներս: Սակայն փլուած վիճա կում էլ այն ուշագրաւ է : Մուտքի բա
րաւորի վրայ եղած արձանագրութեամբ
ԼՈԸԸ բարեբախտաբար անխաթար պահ
պան ւում է փլատակների մէջ) մատուռը
կառուցուել է H87 թուականին»{ էջ 49) 5
ԿԱվԱՆԿԱՏՈՅՀ Գի ւղւսքաղաքը.— «թ*ը-

թռա կործանուաչր րնակավայրի հետքէ_
ճ1Լ դտնւում են թանձր
անտառի մէջ*.
Կիսաւեր վիճակում է գտնւում նրա գո
յութեան միակ ապացոյց
եկեղեցին»
(էջ 57):
ԳԼԽՈՑ կամ ՀՈ ՄԵԿԱՑ վանք — «Վաղ

ճախորդները իտալական պատշգամի մը
լուացքը կը յիշեցնէին : Առանց խօսելու
դուրս ելաւ : Հրապարակը գրեթէ առան
ձին էր : Մ տալ Խաչլքերուկ ու գարեջուր
մը ապսպրեց : 'Եովինը ուզեց խօսակ —
g ութիւն մը բանակցիլ J
Երիտասարդը
յանկարծ յայտնաբերեց
ճկունութիւն ՝.
Ար ձա կո ւր դի գտցած էր կինը : Անոր կի
նը*. գ՞ինետունը նմանցուց դեղարանի ու
ըսաւ՝ թէ ոմանց ոչ-ը աւելի այո—ի կը
նմանի՝ քան ինքը՝ այո—ն : Երիտասար
դը զարմացաւ թէ տյդ հրահանը
ի^նչ
գործ ունէր անշուք այդ գրպանին մէջ*.
Անգամ մրն ալ ըսաւ ՝ թէ արձակուրդի
գտցած էր կինը : թէ սիրահար ունէր ՝
թնչ կարեւորութիւն : Ենք ալ կրնար ու
նենալ *. Պէտք էր կեանքը աոնել փիլի
սոփայօրէն : Որեւէ։ թէ իր կատուն որ
քան ուտէր ՝ այնքան կը տափակնար :
թէ մարդիկ թթուած երես ունին՝
^րր
քացախ չկտր իրենց քիթին տակ *.
գ՞արեջուր մըն ալ î
իյաչբառի կը նմանէր մարդուն դէմքը*.
գ՞աշտի մը՝ բանալիի մը՝ գինիի՝ բոլորն
ալ սովորական :
_ թ* *-ր արձակուրդի դաg ած է կինդ ՝—

եկաւ հարցումը այս անգամ երկար
ու
բարակ սեղանին միւս կողմէն :
— Ետալիա ՝ վենետիկ • ♦ •
Կարդ մը բերաններ ֆֆացին թէյա —
մաններու պէս։ Սովորական սիկարէթ մը
պատուուեցաւ 4^արթ-լւէ"-^ճ
կողմէ :
Սը
պատահ ի , ըսաւ քովի մարդը կրկին յ Ամանը աման է, կարեւորը մէջր դրուած՜
կերակուրն է-. Հիմա այնքան արուեստա
կան եառեր ու վարդեր կան , որ կը յրփոթուին իրականին հետ : Իրականէն աԼ^ւե իրական են : կրնաս նկարնեբէն լոլիկ
’L^rS^^Ly ի՚եքնաչարմ-, մերկութիւն ու...
- Ուրի՞ չ • • •

— ԱյԳ-քս՚ն ՝ ’ ՚
փուրս ելաւ, առանց վճարելու : խոհա
րարի մը առաջին պայմանը մաքրութիւնն
էլ՛ y պոռնիկի մը գեղեցկութիւնը : Առնուաղն : Ջ/' նստաե չէր կեանքին մէջ :
Ոէր վարմու աե նուագարանի մը ։ փացաե
չէր որսի : Հրապարակը աւելի առանձնացաե էր -, Արմէք չունէր կին մը ՝ ոչ ալ^լի քտն մարդը՝ յամենայնդէպս :
Մ- ՊԶԱ՚ԻՃԵԱՆ
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միջնադարում կառուցուաե «Մենաստա —
նի» փոխարէն, այմմ եռանաւ, բազիլիկաձեւ եկեղեցի է, կիսաւեր վիճակում:
Պատերի մէջ ագուցուած֊ խաչքարերից երեւում է , որ այն հնի հիմքերի վրայ
վեր ակառուց ուել է ՃՀ-րգ դարում»
(էջ
59) :
ՎՄՆԲԱՍԱՐի Յուշարձանները.— հ.Հը —
նագոյն յուչարձաններր թ֊ազուած են եոզի տակ եւ ընդարձակ տարածութիւն են
բռնում y U.ju հնավայրը Արցախեան Տիգրանակերտ քաղաքն է : Պատմութիւնից
յայտնի է, որ Հայոց Տիգրան Բ՛ թա —
դաւորը (95 ֊ 55 թթ • ն 'Բ •) իր անու
նով կառուցել է տուել չորս Տիդրանակերտ *. Գր անցից ամենախոշորը Աղձնի —
քում էր կառո լցուած ՝ որը
պէտք
է
դաոնար
Հայաստանի
մայրաքաղաքը՝
գերազանցելով Ար տաշատին ՝ բայց ունե
ցաւ անյաջող վախճան : Նոյնանուն միւս
քաղաքները կառուց ո ւեgին Արցախում ՝
հ՞ո զթան դաւառում եւ Ուտեաց աշխար^ոլմ։ Ուշագրաւ է՝ որ այս չորս Տիզ՜“
րանակերտներիg առաջինը կառո լցուել է
Արցախում Լ^Օ-ական թ. Ն *P •) ։ Ան շուշտ ՝ պէտք է կարծել ՝ որ Տ ի գբանակերտը Արցախ _ գ^արարաղի ամենահին
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« e

ՍՄՊԱՏ • • • ՈՐԳԻ • • •» ։ Մի՛" տառերը
չեն ընթերցւում : . • >Ե կեղեg ու նոյն որ—
մի շարունակութեան վրայ միւս խաչ -

քաղաքն է եղել։ Q-J-րախ տ աբար բացի անունից մեր պատմիչները ոչինչ չեն հա'ITI^L րԼարարաղի այղ առաջին քաղաքի մասին, որը գոյութիւն
է ունեցել

քայքայուած արձանազրութիւններ, կը —

չոլր$_ 1000 տարի ։ 10-րգ դարում Արgui—
թի Տի գր անա կեր ան արդէն աւերակ էր ։
վարս,բաղի մարզային պաամաերկրա -

րօնական ու աշխարհիկ բովանդակու —
թեան տարրեր պատկերներով :
.քէաղարտ գիլզի հիւսիսային մասում

գիտական թանգարանում ցուցադրուած
Տիդրանի պատկերով արծաթէ դրամը,
երկաթէ նե տերն ու սրերը } կաւ.կ անօգ
ներն ու կաղապարները գւոնու֊ել են այււ
կո ղմերի զ : fiuigji դրանդից ՝ մինչեւ, օրս

է գտնլոլմ Փրկիչ կամ Փրկչայ Եկեղե^ն ։
կանղոլն է՝ „լնի

էլ la աչենցիների լեզու ով լքնաg ած «Տրկ—
րակերտ»ը Տիդրանակերտ անուան աղա —
ւաղուած ձեւն է, որը տրւում է այն լս
..երակներին, որոնց մասին խօսք
>/երեւում» (W. 61) :

եղաւ

բութի չրջանի թկղփյարւսրխ եկեղեցին իր
•[յ՛այ կրում է վար դան/t յիշատ ակը*. Այդ֊
եկեղեցում հ իբրեւ սրբութիւն՝ պահւում
կ սեւագոյն մի լեռ — բար՝ որն իբրեւ
թկ ներկուած՛ կ Սր * վար դանի արեամբ*,
վար դան զօրավարի անունով մէկ ուրիշ
մսւսաՍՆի ւսւ֊հթսւկները զտնէում են Մ արտունու շյր^անի U՝իջբապատ—Ս* ուշկապատ
գիլզում : Այս մատուռը ՝ ականատեսների
կայո ւթեամբ , ամրող^ Նկարանդայ գա
ւառի
ամենայայտնի ու իւտավայր երից
մէկն է եղել֊» (էջ 67) ։
ԳՏՋԱԼԱՆԲ •- «Գերեզմանոցը տարածուած է եկեղեցու չս^ր^ը յ Ո[*Ը մէծ մաUUllfp աւերուած է՜ • հատ ու կենտ գե —
րեզմանարարեր թաղուած են գետնի մէջ,
իսկ մեծ մասը ծածկուած կ հողով՝
քարերն ընկած են գետնին : Գտչավանքը
շրջապատի բնակելի ու տնտեսական (///—
ւեր ուա ծ) շկնբերի հետ մի ասին (այսւոԼ՜ւլ

փսւթթ-սւմօթէն աճած ա(աասւը իր աակն է
սսւել աւերակնեթը ) մամանակին դիտուել
կ որպկս աւարտուն ճարտարապետական
անսամպլ) (էք 72) î
ՀԱՍԱՍ ♦—
նշուած յուշարձան —
ներից բացի այս կողմերում' Ղփզափայտի արեւմտեան փ էշերին հանդիպում են
տասնեակ այլ յուշարձաններ : վաղեմի
կեանբի մասին անգնահ ատելի իր եղէն
ԱԼաՅոձ9ն^բ հաղորդող ( նաեւ ԱԱՈոիՋսւ նար ար անհեաարուլ) այգ յուշարձաններԸ ոէ միայն ուսումնասիրուած չեն՝ այլե, նռյնիսկ նրանց մ[, զգաթ, մասը չեն
էլ նշուած գրականութեան մէջ' թէկուզ
գրանցման կարգով» (էջ §9) :
ԹԱ՚ԼԱԱԷՐԻ ԱՆԱՊԱՏ-

«Պահպանուել

են երկար ձդուոզ պարիսպների պատե —
րը , տների ու եկեղեցիների տեղերը , սալայատակուած
փողոցների
հետքերը

Խաչքարեր ու արձանագրութիւններ պա
րունակող քարարեկորները թափուած են
խոտերի ու թփերի մէջ (էջ 95)։
^ԱՅԱ1ն

««Գի՛լզն իր բարձր
հնում անառիկ բերդ է եղել : Հարաւից
Ղ-Է“1Ւ հի՛ւսի՛ս , թաւուտ անտառի խոր —
քում, մի, չքնաղ ձորակի մօտ է ղըտ —
նըւում Յովուրխան կոչուող
վանքը :
վանքի միակ կանգուն յուշարձանը փոք
.—

րիկ , երկարաւուն եկեղեցին է , անտաշ,
կաթնագոյն քարով շարուած։
ճիշդ է,
եկեղեցու շուրջյլ մ֊ամանակին շէնքեր են
ե՚լևլ չրջտփակուած պարիսպներով, սա
կայն դրանք լրիւ աւերակ են
դմ-ուար
է ամբողջական պատկերացում կազմել
Բովուրխան վանքի
վերաբերեալ։ ...
Մ - Բտրխոլգարեանցն
անցեալ դարի

քարերը Խռնուած եւ թափուած են շըրջակայքում, որոնց վրայ նոյնպէս կան

եր կու դուռ , երեք պատուհան
ել
ոչ
մեծ բեմ :
...Եղած արձանագրութիւնն

այնքան եղծուած վիճակում է, որ հնա
րաւոր չէ ընթերցել եկեղեցու կաոուց ման թուականը : Նրա աոաջին տողն անընթեոնլի է, այնինչ եկեղեցու կա ՈՈՆ&մլԱց թՈւակտնլ1 գըՈլած է հէնց U1
ււսւջին սլուլում» (էջ 133 - 134) :

ծ/?7֊//.Ձ/7/։/* Յուշարձանները ._ «Հաց —

Հա ս կան ալի կ ՝ որ բերուած փաստերը
միայն մի աննշան մասն են դրբում ներ
կայացուածի եւ աւելի եւս՝ իրականու —
թեան*. fi այց նոյնիսկ
,UJU
ձի
բանի
փաստեր ր պարղօրկն ցու ցագրում են ՝ թկ
ինչպիսին կ լսյղ֊ իր ա կան ո ւթիւնը ՝.
Շ * Մ կրտչեանը շի ասում ՝ թկ եԲ րբ
եւ ո՝\մ կ ոզմից կ «եղծուած) Փրկիչ Եկեղեցու ար ձան ա գր ո ւթ եան յատ կասլկս
այն տող ր ՝ ուր նշուած կ եկեղեցու կա
ռուցման թուականը*. Ջի ասում ՝ թկ ո*վ՝
եՌրր եւ ինչո*ւ կ բերել արձանագրու —
թիւնները խաչբարերի վրայից ՝
ղ1՛/
գրանբ : թկ ո*ւր եւ թն չպկս են անյայտաg ել fi ովո լրիւ ան ք} կեղեցու մօտ դըտնուած իաչըարը եւ մի utJJ խաչբարի
բեկորը իրենց ար ձան ա դր ո ւթի ւնն եր ո վ ՝
որոնբ գարեր շարունակ եղել են իրենց
շեղում եւ որոնց գեռ անց եալ դարի
վերջում տեսել է Մ . Բարխուդարեանցը։
չի ասում ՝ թէ թնչպէս է ՝ որ *իի զափայտի արեւմտեան փկշերին հանգիսլում են տասնեակ ՝ աստիճանաբար ան—
հետացող յուշարձաններ , որոնբ ոչ միայն
ուսումնասիրուած չեն՝ այլ նոյնիսկ հաշւառուած չեն*, թէ թնչպէս է՝ որ հայ
միքնադարեան ճարտարապետութեան նըշանաւոր կոթողներից մէկը
իտՀավան
ՀԸ î ո միայն դեռեւս չի պեղուել՝ այլև
նոյնիսկ ճարտարասլե՝ տական բնն ո ւթ եան
Ւսև էէ ենթարկուէլ եւ՝
որ
աւելին'
«այստեղ փարթամօրէն աճած անտառը
իր տա/լն է առել ա ւեր ա կն երը) :
Շատ հարցերի չի պատասիւանում

Շ*

կբաչեանը եւ ոչ թկ չգիտնալու պատ—
ճառով, այլ որովհետեւ [ւրաւուն.բ չու նէր պատասխանելու -. Պարզ է սակայն
առանց նրա պատ ա սիւ անի ՝ որ վարա —
^այ Գ11Լղաո1էն էէ
կարոս
լինել այս յանցազործութիւնների հեղի նակը :
Յաւ ուր պատշաճի, Շ- Մ կրտչեանը դըրքի առս,ջին եւ վերջին էջերում յի շե զ —
նսւմ է ՍԱՀՄ Գեր տզոյն Ա ովետի ընդու
նած օրէնբը «պատմութեան եւ մշակոյPb յուշարձաններ՝ի պահպանման եւ օգ
տագործման մասին)՝ «ոըն իր արտացոլումն է գտել ԱԱ ՀԱ նոր Սահմանադրու
թեան մէջ) յ
Սակայն իր հայատառ գրքով նա ո՞ւմ
է յէժցնոլմ այդ
°րէ<1՚քըՀայերի՞ն,
Հայաստանի,
պատասխանատուների՞ն,
ի'՞նչ օգուտ դրանից ։ Զէ՞ որ վեր
ջիններս շատ լաւ դիտեն այգ օրէնքի գո
յութեան մասին եւ վատ էլ չեն կիրա
՛մ այն, բայց միայն թէ Հայաստանի
սահմաններում ; Մինչեւ վարս,բաղ նը րանց ձեռքն էլ չփ հասնում, ի՞նչ կաբող են անեչ . « •

վերջերին այստեղ տեսել է մի խաչքարի
բեկոր, որի վրայ եղել է «h] աչս տանն
Արցախի» արձանագրութիւնը • իսկ մի

Ս.։ ելի,ն : Հայաստանից հեռատիպը հաղ՚՚րդսւմ է (5) , որ 3ուչարձաների, Պահպանման Հայկ. Ընկերութեան ել ԱԱ ՀԱ
միւս Հանրապետութիւնների համապա -

այլ ‘/"Կ՚Ր խաչքարի վրայ նա կարդացեշ

"՛ասխան կազմակերպութիւնն երի համա-

էլ խաչքարը
եւ խաչքարի բեկորը , որոնց վրայ եղել
են նշուած արձանագրութիւնները, ան _
հետ կորել են» (էջ 129)

գործակցութեան շնորհիւ լայն աշիսա աանք է տարւում Ռուսաստանի , Հիւսի"ային Կովկասի ել Անդրկովկասի, Ուկ-

է

«lu աչս

Կ. ես Բ.

ԲԱ Ն1ԼԲԱ.ՅՒ շրջակայքի յուշարձաննե —
րը- «Եկեղեցիների շրջապատում կան
խաչքարեր'
ջարդուած ու
մաշուած տրձանագրութիւններով : 7,Հ, _

րանիայի , Մոլտավիայի մէջ տարածուած
արմէքների ուսումնասիրութեան ել պահ
պանման ուզզութեամբ, որ Լենինկրատի
"{•էվայի պողոտայի .վրայ փԸ.
դս1րի

րանԱ վրայ պահպանուած մի քանի արձանագրո,թիւններ ում
ընթերցւոլմ
է
ՍՄԲԱՏ ԻՇԽԱՆ անունը։ Բառեակ եկեղեցիներից միայն մէկն է, „ր պահպան֊

հայկական եկեղեցին դարձել է գծանը կարի ու կիրառական արուեստի մնայուն
ցուցադրավայր , որ վրիմում, թէ„,լո _
սիայի 7 հայկական եկեղեցիներից ^-ը
վերանորոգուած են վերջին տարիներին ։
^եմն համագործակցում են,
վերա -

"՛ել է ամբողջովին։ Նրա ձախակողմեան
որմի մէջ պահպանուել է մի խաչքար,

կառուցում են... Այո՛, ել նոյնիսկ հեռաւոր Լենինկրաաում, բայց „չ հարե -

որի
քերծուած արձանագրութեան մէջ
ընթերցւում է. «թիլ Ափ : ԵԱ ԱՅՑԵՄ

‘֊ան Ադրբէյջանում :
Առեղծուա՞ծ է ։ Ոչ, ամենեւին։ Պատ-

բազմաթիւ

»

ա ռ ա հ

Imprimé sur les presse, du Journsl «H.r.teh»

sans nuit et quelques jours .an.
Obéissant au besoin diffus
«toujours ressenti de confronterÜ

MICHEL LEIRIS

“

per, unir entre eux des éléments^ '

La Quête Autobiographique

tincts, comme par un obscur apnéti, Y
juxtaposition ou de combinaison»
Leiris explore plus précisément l
Bi//ureS (1948)
premier

« En disséquant les mots que nous ai
mons, sans nous soucier de suivre ni l’étvmologie, ni la signification admise,
nous découvrons leurs vertus les plus ca
chées et les ramifications secrètes qui se

I ë
թ “T <<Ies Possibilités 4’agui]
lage, d embranchement qui se décoJ^'
entre les mots». Les mots de ]’e„f
les lapsus, les faits et effets dn 1
lui servent de tre.upiiu

propagent à travers tout le langage, ca
nalisées par les associations de sens, de
formes et d’idées ». Ce que Michel Lei
ris — qui est né à Paris en 1901 —
exprime dans Glossaire, j՝y serre
mes
glosses (1925) préfigure l’orientation de

une sorte de savoir-vivre qui
k])
poétique et ethxque. Dans Fourbis ոև,
auteur tente de rogner les grfL T
la mort et de briser ses propres

toute son œuvre.
Proche d’abord des surréalistes à qui
son ami André Masson l’a présenté, Lei
ris assigne à ses premiers poèmes (Simu
lacre, en 1925 et Le Point cardinal, en
1927) la fonction d’une recherche oni rique qu’il poursuit à travers Aurora
(écrit en 1927 et 1928, mais publié seule
ment en 1946), récit où se mêlent des

ran ®

françaises

rêves,
des voyages imaginaires,
des
poèmes et des objets hétéroclites.
Le
texte progresse en fonction des aventures
d’Aurora — mélange
d’Aurélia et de
Pandora —, sous la plume d’un poète
qui se déclare «incapable d’inventer des
personnages» et qui songe déjà à emp runter les chemins de l’autobiographie.
En 1929, Leiris rompt avec André Bre
ton. Se sentant très proche de Georges
Bataille, il donne des textes à la revue
Documents. 11 commence dans le même

par
Daniel LEUWERS

temps une cure psychanalytique qui va
être déterminante pour son évolution lit
téraire. La quête autobiographique de vient alors sa préoccupation majeure,
sans qu’il ne la dissocie pour autant du
métier d ethnologue auquel il se con sacre dans des missions (L'Afrique fan-

railles. Fibrilles (1966) marque l’intérêt
de Leiris pour le surgissement libérateur
de la révolution sociale (la révolution

tome est consécutif à la participation de
l’auteur à la mission Dakar - Djibouti,

chinoise et cubaine le requiert) et poursuit davantage encore «la quête d’une

entre 1931 et 1933)
l’Homme.

authenticité,
raison dernière de toute
grande poésie». L’auteur s’aperçoit ce ■
pendant qu’à trop vouloir circonscrire la
poésie par le moyen du discours, celle-ci
s’esquive irrémédiablement. Dans Frêle
bruit (1976), se retrouvent tous les

ou au Musée

J

de

Avec L'Age d'homme. Michel Leiris
livre mie déchirante confession liée aux
aléas de sa cure psychanalytique. L’écri
ture s’apparente à un étrange cérémo niai,
proche de la tauromachie,
où
priment les règles d’un jeu meurtrier;
l’exploration inquisitrice ne serait-elle
pas l’équivalent d’une

mise

à

mort?

L'Age d'homme fait, dans ce sens, fi gure d’introduction à la tétralogie
de
La Règle du Jeu où l’auteur va chercher
en lui-même la matière de son discours
littéraire
pour l’élever au niveau du

thèmes développés dans les tomes pré cédents — l’intérêt porté à des cultures
différentes,
1 a volonté d’engagement
contre les iniquités sociales, le goût du
merveilleux —, tandis que l’horreur de
la mort s’impose plus fortement au
terme d’une exemplaire et musicale recherche de soi.
En marge de cette somme qu’on a pu

mythe. Etnographe de lui-même, Leiris
se confectionne des fiches de travail à
partir desquelles il se laisse aller
aux
mirages des mots imprévus qui s’égrènent
en couplets.
Il arpente
ainsi en tous
sens les «perspectives piranésiennes» du
langage dont les bifurcations, les conver

comparer aux Essais de Montaigne, Mi
chel Leiris a développé une intéressante
œuvre critique qui, de l’ethnologie à la
peinture et à la musique, témoigne de
l’éclectisme de l’auteur et de son sens
aigu de la modernité.

gences
ou les disjonctions fraient son
chemin au rêve (dont il appréhende pa
rallèlement la matière brute dans Nuits

--------------Les livres de Michel Leiris sont publiés

Օառը սլտրզ է բոլորին ել այն փնտռելու
համար հարկ չկայ հ եռուն գնալու : ՊատճառԸ մի Լտ նոյնն է' հողը։
Ինչո
թուրքը չի րնգուհում ցեղաս
պանութիւնը .
— Որովհետեւ շատ լաւ գիտի, որ այն
ընդունելու դէպքում ստիպուած պիտի
լինի ընդունել նաեւ, որ իրենը չէ հողյը։
Ինչո՞ւ Ադրբէջանցին ամէն կերպ ճըգնում է ջնջել հայկական դիմագիծը ՚Լարաբաղի վրայից.
— Որովհետեւ ցանկանում է ապացու —
ցել յետնորդներին , որ իրենն է հողը։
Ուրեմն պէտք է պայքարել, պէտք է
ամէն ճիգ ու ջանք գործադրել, փրկելու
համար պատմութեան մեր լուռ վկանե րի}, • Ա ա մեր պարտքն է ոչ միայն յա
նուն մեր նախնիների յիշատակի, այլ առաւել եւս յանուն մեզ յաջորգոզ
րունդների •

սե —

Ս եծ է այս գործում Ափիւռքահայու թեան դերը։ Ա փիւռքահայ կաղմակեր պոլթիլննեբը ,
մտաւորականութիւնը ,
մամուլը պէտք է բարձրացնեն իրենց
ձայնը , քանի դեռ ուշ չէ... ։
Հ-

Փարիզ

83, rue d’H.u.evffle

75010 Paris
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(1) Տե'ս՝ Կ- Յովսէփեանի թղթակՏոև՜
թիւնը- «Ցաոաջ», թիւ 14-836։
(2) «Հայաստան» հրատարակչութիւն;
Երեւան, 1980 , տպաքանակ' 1500 ։ Տը ՜
պագրման լուրը եւ համառօտ մեկնաբա
նութիւնը' տես «Յառաջ», թիլ 14*891
եւ 14*946: Դիրքն արժանացել է դԸԸ
ուատանքների հետեւեալ գրախօսական
ներում —
1- Աւագեան U • (էտնասիրական Գի”1,
Տոքթ. Փրուի.)
ա) «Վարարաղը 3 ուշ արձաններում» •«Դրքերի Աշխարհ» , Ապթի1 15; 1^
ր) «Թելադրուած d*ամանակի Պահա ջ
ներով».- «Աւանգարգ», Յուլի» 7’
1981•
2- Մկրտչեան

,

„

է(քԽոնասիրակ1"
Գիտ. թեկնածու) - «Խօսուն Ցուշարմսմ
ներ», «Հայրենիքի Զայն», U»ipbl 1”’
1981՚

ւ

h

3- Խաչատրեան 3- «ճարտաըուէրս»1!

Արժէքաւոր

Տեղեկատու»,

«Դրակ»1

Թերթ» , Յունիս 6, 1981 ■
(3) Տես' «Յառաջ», թիւ 14*930(4) Այստեղ եւ յետագայում ընգ?Ը ՜
ծումները մերն են — Հ • Դ • :
(5) Տես' «Յառաջ», թիւ 14-810-
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