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ՇԱՐԹ*
ԻՆ2ՊԷՍ HP t'
Այլեւս մտերմութենէ խուսափելու պէս
րա՞ն մը : Կրնայ ըլլալ : Ամէն ինչ իր
ճամրով : Նաեւ
արուեստը ։ Հարժուած
էինք հր նկարչութիւնը տեսնել Մոնմարթըրի նեղ, միջնադար ու դինի
հոտող
փողոցին վրայ բացուած ներամփոփ , Հ>/-շ
մր սովորականէն խուսափող , իբրեւ թէ
իր մտերիմները միայն հաւաքած եւ անոնց խօսելու բացուած ցուցասրահին
մէջ-. Բայց այսօր y դմրախտարար , որով
հետեւ արուեստը եւս - նկարչութիւնը
դ լխսււորաբար - սպառման
ապրանք է,
եւ որովհետեւ Շան զէլիզէի լոյս եր ուն
Մ աթինեոն պողոտան աւելի՛
ոաւյու
րնդարձակ ՝ իր ապրանքը
պոռացող
ձւսրթի նկարչութիւնը եւս եկած է հո՛ ս ,
որովհետեւ ընդհ անուրինը
Ը±ԼաԼուԼ
«հարկը լուծած է օրէնքը» : էԱոստովա Նինք անմիջապէս թէ վայրը՝ ա.[ Լ առաr ելութիւններու
եւ կար ե լի ո ւթի ւնն եր ո ւ
հետ կը մէկտեղէ նաեւ ճաշակի չաւիա
նիշը հ անդի ս ա տ եսն եր ո ւն որակը :
Սնտրդար րան մը կայ կարդ մը ար
ուեստներու , յատկապէս նկարչութեան
պարադային : Պփրք չէ nP առնես ու կար
դաս • ոչ ալ ձայնապնակ*. (V* վ կը սե
փականացնէ նկարը* ան որ
միջոցները
ունի ՝ բայց երրեք միւսը որ գուցէ Լա
ւագոյնս կը հասկնայ ու կը գնահատէ •
նաեւ կը զգայ * կը վայելէ : Վայելքը կը
սկսի հոն' ուր ծայր կու տայ
եթէ ոչ
համազօր ՝ դոն է մաքուր հագորդակցու —
թիւն մը* հոս է որ կրնանք կրկնել, բա
նաստեղծին հետ, թէ «Խսսկնալ կը &Ը՜
շանակէ հաՆԱւսարիլ» • արուեստը բացար
ձակդ բովանդակ բան մըն է*
անչուշտ
տմէն բանէ առաջ արդիւնք բայց նաեւ.
Լափանի չ * էքլ արգիւնքր

հո՛ ս է ,

Ալէն

Տօն ցուցասրահին մէջ, Հ/արթի
** ունձքը* աւելի քան քառաս ո ւն իւ ղա —
'՛երկ պաստառ :
Նոյն արուեստագէտն է* հաւատարիմ
bp անձին
ու
վրձինին *
մանաւանդ
մարդկային * խորացող՝
եանր,
տխուր
թուելու չաւի մարդկային*. Երբ նկար —
չութեան մէջ տխրութիւնը կը հասնի ոչ
Pi 9աւ-ին , տյլ րն կալումը ամբողջացնող,
պարզող , լփ գար ձա կո ղ ներդա շնակու ~
թեան , կը դառնայ ոչ թէ տառապագին
երեւոյթ ՝ դիմասւոուեր , տյլ
միայն ու
միայն դոյն.— ահաւասիկ Հրարթը յտտ —
կանչող էական տարրը զոր վերագտանք
աւել[, զարգացած , ծաւալուին*. Ամէն ինչ
ւզար զ կը թուի * սլար ւլա դո՛ յն *. մ Ւ£.ոտէն
՛Լեր
ծալուած ձեռքեր միայն.— ըսպասում ։ իժէ ի՞նչ պիտի գայ , անորոշ է,
արդիական, րայց ինչ ալ ըԱայ գալիք
յայտնութիւնը չի կրնար իրականութենէն անջատ , անշունչ , տափարակ , ճա —
ւՂւսղ երեւո յթ մը յայւոնաբերել*
կբնտյ
Ըլրսլ » սիրենք կամ ոչ , ինչպէս է' ?
պէս կը տեսնենք տյս
պաստառներուն
մէջ միայն չարմուն , խլրտուն ներկա —
յութիւն , կեա՛նք։ 0,մեռը ամայի է՝ տը—
խուր կամ ցրտագին*
որո^ւն ինչ հոգ*
ifL բտւէ որ երկինքը դիտենք մեր ու
զած դոյնով, եկեղեցիին ճակատին հագզինենք մե'ր երեւակայած արեւու ծիրտ
նին, ճամբաներէն մեկնինք ու տեղ չհասնինք - քանի կը սկսին ու չեն վերջանար *.
Ար ելը պաղ է երկինքին մէջ, որովհե
տել ՝ պարզապէս , արուեստը կրնայ իրե
րուն ել երեւոյթներ ուն կտրդը չ^2եէ
սրտին զգացածը տ'յլ , աւելի գեղեցիկ ՝
հոԳ չէ թէ հակասական երեւոյթի վե

ւ ածել։ Ներքին աշվսարհ մը ցուցաբերել։
Կւ հոս արտաքին աշխարհն է աչքը որ
կը դիտէ ն երս ը , զինք յայտնաբերողը ։
Պարզապէս դերերը փոխուած են ցուցա
ներ ելու արուեստագէտ ր՝ իբրեւ ոչ թէ
լիծ ու կերպարանք' տյլ գունաւոր տ լս
ուող ու ներաշխարհ : Արդի արուեստը ՛Ա
հէն ինչ յեղաշրջած, նոր արժէքներ է
ստեղծած
անշուշտ . վաղո՛ւց :
Բայց
ի՞նչ է արդին' յատկապէս նկարչութեան
մէջ՛. Գի՞ծ' թէ այլ աւելի վերացական ,
աւելի շնչող, վրձինով ու գոյներով համադրուած ոչ այնքան երեւոյթ' որքան
ձեւ , նո՛ր ամանակ - այո՛ , նկարչութիւնն
ալ երաժշտութիւն է ու իր կշո֊ոյթը ու
նի
նոր համադրութիւն , նոր արտա ըսյտութիւն :
Ոչ կա մար y ոչ սիլն, ոչ խորան , ոչ
իսկ Տէր - Հայր։ երեք երախայ միայն,
երեք դպիրեւ «.Եկեղեցին Հայկական»
է' Շան զէլիզէՒ այս կողմը եւս։ «Հայ
կական» որակումը հոս
զգացողութիւ՞ն
մր կը մատնէ արդեօք, կարեւոր չէ. մե
զի համար արտաքնապէս
ընդհ ան ուր էն
զատորոշող կերպարանք է միայն . դուցէ
ար ո ւես տ ա գէ տին որոշ միտումը , այլ եր
բեք ազգային դրոշմ
(*) :
Ահաւասիկ
ծայրաստիճան փափուկ բայց միաժամա
նակ խիստ , կեանքին նոր բացուածի պէս
անոյշ ՐայՅ արդէն իսկ իրրեւ թէ փորձառութեամբ մեծցած ու հասունցած մա նուկներ' որոնք կ՛աղոթեն թէ կր մտա
ծեն ,- չենք դիտեր : Բայց որդան կար միրը շարժող, ապրեցնող լոյսը երկնա
յին է'
այ“ փո-րրՒև դպիրներ"լ
դէմքին ու աչքերուն : Արարողութիւնը
ամբողջացնող մասնակցութիւն չեն այ լելս , այլ
զոհաբերումի պէս վսեմ,
խորհրդաւոր, լման րան մը։ քրիստոս
մանուկները իրեն, մահուա՚ն կը կանչէ։
Ել պատարագը կրնայ լաւագոյնս սկսիլ,
մարդիկ այլեւս կրնան աղօթել ։
Նիւթերը պատրուակ են :
Նաթիւր
մորթ, բնանկար թէ դիմանկար սլատըրւակներ են' տալու ներքին հրախաղու թեան մը ուժն ու տարողութիւնը , համադըրելու , տարազելու տեսիլքը — երբե ք
երեւակայութիւնը' որ զսպուած կը ներ
կայանայ հոս' քանի որ չափի գիտակ
ցութիւնը ընտրած, պահած, դիեի
ու
գոյնի է վերածած անհրաժեշտը միայն-։
Եւ այդ անհրաժեշտը պարզագոյնն է
հոս. դուցէ քիչ մը կարշնեղ, առնացի ,կոճղ որուն արմատը Արեւելքն է. խայ
տաբղէտ, հրտչէկ' րայց հայեցող Ար ե ւելքը։ Գոյնն է որ կը մտածէ, կը խօսի,
՛լերդէ, բայց ոչինչ ճչան, աղմկող։ Ար
ուեստագէտին համար, յատկապէս նը կարչութեան մէջ, կարեւորը ներդաշնակեյն է զտելէ ետք այն ամէն ինչը' դոյն,
ձեւ թէ միջոց' որ գեղեցիկ կը ներկաւանայ բայց արուեստ չէ տակաւին այլ

ւոէքօր , պատկեր . մինչ ներ դաշնակու թիւնը , րացարձա՛կր այս
պարադային
ընտրա՛ծը, ւդահա' ծն է միայն, ներշընչման մէջ յոյսի կէտը
որ պիտի
մնայ
ու. ճառագայթէ : Ինչ որ պիտի մնայ . • *
այսինքն երր դուրս գանք սրահէն , քիչ
ետք, վաղը, տարիներ վերջ, օր մը օրանց երբ Շուրթի թէ առհասարակ նը կարչութեան
մտածենք,
մեր
պահած
միւս դե ղեց կո ւթիւններ ուն հետ այս րընանկարներն ու դիմանկարները եւս վեր
բարձրանան ժամանակին մէթ իբրեւ այ
լեւս անջնջելի ներկայութիւն : Շատ բան
դիտած ենք. կարեւորը եկած է միշտ աւե
րելու անկարեւորը.
Շարթի նկարները
մնացած են — եւ ա՛յս
է հաւանաբար
զինք սահմանող, հաստատող հիմնական
ուժը — անմոռանայ ի' '.
Ան մ ո ռան ալի ,
հանդիսական , րնդարձակ րան մը
ուր
սա հմանափ ա կող գիծ չկույ այլեւս եւ
ձեւը շարժում է՝ անպատուանդան , ան
շրջանակ : Բարձրացող պատերը իրակա
նա թեան , աւելի ներքի՛ն իբականութեան
հայտնաբերումը միայն եւ անիրական —
որովեհետւ ճշմարիտ — դէմքերը մե՛զ
դիտող, զննող, հարցաքննող իսկու —
թիւն ։ Հայեցողութիւն : Աչքեր որ կը հետեւին մեզի' կեանքին մէջ.
երդերու,
րանաստեղծութիւններու
պէս'
որոնք
միշտ կը վերադառնան'
քանի սիրած ,
պահած էինք զիրենք ։
Գուցէ առարկուի թէ տեղ մը հասած,
որոչ բարձունք մը նուաճած արուեստադէտ այլեւս, Շարթ եւս կր մեղանչէ
որոշ նմանութիւններ , որոշ հասարակաց
դիծեր ցուցաբերելով իր ււլաստառներուն
մէջ -. Այո՛ , միօրինակ չըլլալով հանդերձ
որոշ յար արեր ական ու թիւն մը—տեսակ մը
ձեւա քին, կեր սլար ան ա յին նմանութիւն —
ներ , ինքզինքին , յատկապէս իր ներաշ —
իւա րհին հանդէպ հաստատ , հաւատարիմ
յ աճախանքներ — կը միացնէ այս պաս
տառները : Այս պարադային իսկ , սա —
կայն, Շարթ շարք մը չէ որ կր հրամց րն է մեզի։ Ինքզինք կը կրկնէ երբեմն։
Գուցէ : Բայց կրկնութիւն չէ՞ ազնոււս —
դոյն ապրումը
սէրը եւս։
Որակումը
պիտի ըլլար նախատական' եթէ երբեք
դո րծողո ւթիւն է պարզապէս , բայց երր
վերանորոդուած կիրը է ) էութենէն եկած
եւ լինելութեան բարձրացող կրակ'
կը
մաքրուի մարմնի ծանրութենէն ու կը
վերածուի լաւագոյնին որ արուեստը կը
ձգտի, այսինքն' ՍԻՐՈՑ։ Կարեւորը այն
է որ զ Տելը գործողութեան չվերածուի ,
այլ ւՈ։այ ոգի, կեանքէն բարձրացած,
կեանքին տուած ազնուագոյնը զոր կը
կոչենք արուեստ, այս պարագային նը կ արչո ւթի ւն' զոր վայելեցինք :
Ո՞րն է իր դպրոցը, ի՞^՚չ տեսակի նըկարչութեամբ կը ներկայանայ Շտրթ.
չենք գիտեր . սկսած է դերիրապաշտու-

թեամբ, բայց չուտուի մերժելով առաջին
իր գործերը պատռած, փճացուցած
է
զանոնք' անհետ : Հազիւ Փարիզի Գեղար՛՛
ուեստից վարմ ար անը մտած y երկու շա
բաթ ետր մերմելով աւանդութիւն
ու
հաստատուած օրէնք, իջած է փողոց y եկած մարգերուն։ Ցաճախած է Փարիզի
Գպրոցը , Մոնփառնաս ղոլւ
սիրած
է
մանաւանդ' իբրեւ մթնոլորտ y
միջա —
վայր։ Ինչ որ սորված է y ուր որ հասած
է, արդիւնք է յամառ y տքնաջան սեւե
ռումի y ինքնա շիւատութեան. եւ այսօր
ամկն ինչ ընկալած ու ամկն ինչէ հեռա
ցած կու տայ ինքզինք' ինչպէս որ է՛ :
Բիրտ թուելու չափ ուժեղ, բայց միա
ժամանակ աղօթքի պէս փափուկ ու
պարզ, գունագեղ ինչպկս
շեշտեցինք,
բայց միաժամանակ անկեղծ եւ ոչ թկ
ցուցական, խանգարող, աւելորդ ոչինչ
որ ներքին միտում մը, զգացական թըռիչք մը կասեցնէ, աւրէ։ Նկարիչներ
կամ նկարչական արուեստի օրէնքներ
ճանչցողներ կը թելադրեն , թէ ‘Շարթը
կարենալ հասկնալու համար'
պէտք է
լաւ գիտնալ թէ ինչ է նկարչութիւնը
ինքնին , կարդալ իր լեզուն ։ Համաձայն
չենք : Ինչ որ գեղեցիկ է' օրէնքէ , ժա
մանակէ, դպրոցէ ու գիտութենէ դուրս
րան մըն է' ամէնուն հասէլնալի ւ Բոլոր
արժանիքներէն կամ արմեւորումներէն
դուրս մէկ հարց կայ, - Շարթ նկարիչ
մըն է' զոր կր սիրես կամ ոչ, մէկ խօսքով' անհատականութիւն մը։ կքենք տե
սանք ու սիրեցինք :
Ինչ որ ըսինք կրնայ նկարչական խո
հանոցէն դուրս , ցուցադրուած աւելի
քան քառասուն իւղաներկ պաստառներու
թելադրած աղդեցութեանը տակ ըլլալ !
Հաւ-տնաբար : Մ եղի համար սակայն կարեւոր ազդակ մրն է թելադրականութիւնը, որովհետեւ, ինչ ալ ըլլան նկարչու
թեան օրէնքներն ու չափանի լները, մենք
տեսանք նկար' եւ ոչ թէ պատկեր, ար
ուեստ — ինքնին ամբողջութիւն — ել ո՛չ
թէ որոշ վայր կամ հոգեվիճակ ամբող
ջացնող յարդարո՛ւմ ,
մանր ամասն ու —
թի՛ւն։ Առինք լման րան մը,
առանձին
ում մը, պատգամ մը. «դերհղօր երագ»
մր' պիտի ըսէր բանաստեղծը :

Բ.֊Զ.
(♦) Նաի ի՞նչ կրնայ նշանակել հայ կական • մանարանդ այս պարագային :
Թող չըսուի մեգի p-է մա նրա նկար չոր թ-ենէն դուրս հայկական նկարչութիւն
գոյութիւն ունի : Եթէ երրեք Մինաս Աւեաիսեան իոր, ինքնուրոյն, ազգային
րան մը սաւաւ' իր աղրիւրն ու արտայայ տչակա նութիւնը աոաւելարար ման _
րանկարչային է- անոր զարգացումը,
ընդլայնումը :
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որ կը ձեւորոշէ կեանքը՝ տյլ կեա՛նքն է
որ 1լ որ ո շէ գիտակցութեան ձեւը» : Ըստ
«Յառաջէի ՛Նոյեմբեր (j , 1981—/' թիւով
Կակիրճ ւոեզե կութիւններ տուի I] ան —
Ֆրանսիսքոյի ԼՄ • *Լ,ահանդներ) մէջ աեդի ունեցած փոքր բայց կարեւոր Հա —
մագումարի մը մասին։ Հոն՝ Ա եպտեմբեր
11 — 13 յ հաւաքուած կին մօտ 40 1ԷՈ11~
ծօն մասնակիցներ , ինչպէս նաեւ' աւելի
մեծ թիւով ո ւն կն դիրն եր : Ընդհանրապէս
/աւ սովորութիւն չէ նման ևղեչոյթի մը
մասին դրել մամլոյ մէջ' երկու ամիս
ետք , սակայն կը կարծեմ որ այս ան —
դամ երեւոյթր ի՛ր իսկ ինքնարդարա —
ցումն էյ
1965~՜£2> /' ‘Լեր ) նախ' Պէյրութ y ապա'
Իր սնի եւ Ֆ րանսայի մէջ երիտասարդ եւ
ձախ հակումներ ունեցող մտա ւոր ական
ներ կարեւոր դեր խաղացին Սփիւռքա —
հայութեան կեանքին մէջ, սովորարար
կուսակցական շարքերէ դուրս : Ս'իացեալ
Նահանցները , սակայն ՝ ցարդ զերծ մր
նացած էին նման
հակումներ
ունեցող
խմբակներու ազդեցութենէն եւ գոր^ու —
նէ ութենէն։ Հ ոս հաւաքուող հայ բնակչութիւնը դիտէ որ դրամատիրութեան
միջնաբերդին մէջ է՝ եւ հեռու կը մնայ
Սփիւռքահ այո ւթեան վիճակի որեւէ վեր
լուծումէ մանաւանդ եթէ այդ վերլու
ծումը մեկնի ձախ — ազգայնական տեսանկիւնէ ։ Ա ան — Ֆր ան սի սքո յի փոքր
համագումարին ամէնէն յատկանշական
երեւոյթը սա է' որ մասնակցողներէն մի
քանին Ս փիւռքահ այո ւթեան մասին կը
մտածեն ու կը վիճին՝ մեկնելով նման
ձախ _ ազգայնական տե սանկիւնէ
երեւոյթը ալ^լի՛ կարեւոր է՝ քան մասնակg ոդ ներու. թէւը : ԱՀլ աւել/, յատ կանշա —
կան է սա' որ այս մտածելակերպով մը—
տածողներու մեծ մասը Ալքեթիկածին եւ
ան դլի ախօս Հայեր են :
«Հ ամադումար»ի ընթացքին զեկուցումվերլուծումներ ներ կայացուցած են
H
անձ : Աձև ո նցմէ շատեր ը խօսած են աւան
դական եւ գուշակելի այն ձեւեր ով՝ որոնք չեն կրնար խորապէս հ ետաքըր —
ՀԸրեչ եւրոպահայ ընթերցողները : Ստո
րեւ այն զեկուցումները՝ որոնք սփիւռքեան չափանիշով հետաքրքրական են :

Իշան Ս արոյեան 'Բալիֆորնիահայ երիտասարդ մըն է Լոր քան դիտենք' ազ
գականական կապ չունի Աւիչեըմ Աարոյեանի հետ) ՝ որ խօսած է «Հայ Արմա —
տա կան Շ արմումներչւ» նիւթին Լուրջ :
«Արմատական» ըսելով Ա արո յեան կու
զէ նշել ՀԳԲ—ը եւ «8 եղա ս պան ո ւթեան
Արդարութեան *Բոմանտօները» ՝- այսին —
քըն անոնք որոնք պատրաստ են ահարեկչութիւնը գործածելու ՝ իբր քաղա —
քական նպատակներ հետապնդելու մի ջոց : Սարոյեան կը մերմէ ազգասիրՈՆ թեան գաղափարին վերադրել այս նոր
շարժումներու ծնունդն ու զարգացումը :
հակիրճ ձեւով կը ներկայացնէ բաւական
ընդհանրացած այն կարծիքը՝ թէ 1965֊/'
«/«'f'i'J» ցոյցերը, Երեւ՜անի մէջ ու ձա
խողած ցոյցը Պէյրութի մէջ, զգաստա
ցուցին հայ երիտասարդութիւնը եւ զայն
համոզեցին որ պայքարի նոր միջոցներու
է դիմէ ։ Առանց այս դէպքերու
կարեւորութիւնը
մխտելու ,
Ե արոյեան
բոլորովին UlÛpUlLUipUip կը նկատէ զա նոնք : Ա իամտ ո ւթի ւն կը նկատէ կարծել
որ ազգային ոգեկոչման օր մը, որրան
աԼ կարևւոր եւ յուսաբեկիչ, կրնայ ամբողջ շարժում մը ստեղծել։ Եը նշէ որ
1965 էն ետք մի քանի տարի
կարեւոր
ոչինչ պատահեցաւ ՝ գոնէ զինեալ մարտի
դետնին վրայ։ ԼԾՆԹ •— Հ ոս ՝ ինչպէս ու
րիշ տեղեր ՝ իբրեւ «gառաջ»ի թղթակի
ցը ՝զեկուցումը կը նկարագրեմ առանց ան ո ր մանր ամասն ո ւթի ւևն եր ո ւն համաձայն
ըլլալու : Օրինակ , այստեղ /լ արմ էր յիԼացնել Աարոյեանին պաղե ստին եան
եւ
հայկական միացեալ խմորումները՝ 1967՜՜
էն ետք՝ եւ մանաւանդ Պէյրու թի հայ
մամլոյ մԼ ջ արտայայտուող նոր ոգին ու
մտածելու կերպը, որուն արգիւնրն էր
հիմնումը երկու կարեւոր
թերթերու,—
«Ահեկան» , 1966—/'?' , որ գրական մար —
զին մէջ շատ նոր բան բերաւ, եւ տիրող
մշակութային ի չխանութիւններր նեղ ե9
երբեմն • ապա' «Երիտասարդ Հայ»՝ որ
աւելի ուղղակի ձեւով քաղաքական րը նո յթ ունԼւյաւ ՝
մանաւանդ 1970 —ական
թու ականներ ո մն՝- Խ . թ.) ։
Ո ւրեմն ՝ հ ա ս տ ատ տ ելէ ետք որ պարզ
հոգեկան խմորումներ ը չեն բաւեր ՝ դէպ—
քԼ ր ը բացատրելու համար՝ Սարոյեան կը
դաոնայ Սարքս ական
տեսութեան ՝
ու
կը մեջքերէ Եառչ Ս ար քսի «Գերմանական
(իազափարաբանութիւն» ( 1845 )
գործին
ծանօթ տոզերը ՝— «Գիտակցութիւնը
շէ

Ս տրոյեանի , Միջւ-ն _ Արեւելքի Հայու թեան քա ղաքա կան եւ ազդային դիտակg ո ւթեան փոփոխութիւնը աւելի քիչ բան
կը պարտի այսպէս — կո չուած. գերակառուցային ազդակներու ՝ որպիսին է ժո
ղովուրդի մը յուսաբեկումը՝ եւ շատ
աւելի՛ կը պարտի ենթա կառոյցի ՝ այ —
ս ինքն ' տնտեսական կեանքի մէջ տ և,լի
ունեցող փ ո փ ոխ ո ւթի ւնն եր ո ւ ։
Միջին — Արեւելքի արար երկիրներու
արադ վերլուծում մը կատարելով՝ Ա արոյեան կը հաստատէ թէ 195S—ետք
անոնց հակա — արեւմտեան հակումները
ում տուին ազգայնապաշտ ՝ դիւանա կա —
յական ու տնտեսական մարզերուն տի —
րապետող քաղքենի դա ս ա կար գի մը ՝ որ
մանաւանդ Աուրիոյ եւ Իրտքի մէջ ՝ ըս—
կըսան ճնշում բանեցնել Հայութեան մըշակութային կեանքին վրտյ՝ միաժամա
նակ դժուարացնելով հայ մանր քազքե —
նիութեան տնտեսական յ տ ռաջխ տ դ տ g ո ւմը ԼԾնքհ.- Ես վստահ չեմ թէ տնտես ա—
կան ի՞նչ եւ որքանն ճշդր իտ տուեալ —
ներ ու վրտյ հիմնուած է տյս հաստատու
մը՝— hf • թ •) : 1968—ետք՝ կը շարու
նակէ Աարոյեան՝ Լիբանանի մէջ ալ ըստ եղծուեցաւ տնտեսական եւ ընկերային
երկփեղկում մը՝— հտյ նոր հարստա —
g ողն եր ու կոգքխ^ բազմացաւ աշխատա —
ւոր դասակարգի մէջ մնալու դա տա սլարտուած Հայերու թիլը՝ նաեւ' տնտեսա —
կան տեւական անկայուն ո ւթեան մատ նուած մանր քաղքենիութիւնը։ Այս դասա կաբդեր ուն կը վերադրէ նոր «արմա —
տական»
դործո ւն է ո ւթեան
սլատրաստ
դանդ ուածի մր գոյութիւնը* անոնց մէ՛ջ
է՝ կը հաստատէ ՝ որ «արմատականէս —
ցում» կը պատահ ի ՝— տնտեսական են —
թա կառոյgը էլ առաջն որ դէ մտածելա կծր պի եւ գիտակցութեան ՝ այսինքն' դե —
ր ա կառոյց ի փ ո փ ո խ ո ւթ եանg ։ Եը ստեղ —
ծուի նախա _ յեղափոխական զանգուած ՝
որուն կար ո զա կան ո ւթի ւնը սանձել կա —
րելի կրցայ ՝ եթէ գոյութիւն ունենան
ուրի՛ւ տ զդա կներ ալ :
Այդ ազդակները մէջտեզ ելան՝ կ'րսէ
Սարոյեան՝ երբ Հ8Գ-ն զդաց թէ պէտք
ունէր նոր զանգուածը իր կառոյgին հա
ւատարիմ պահելու ։ Ատիպուեցաւ շեշտել
(սւ) թէ ՀՏԳ-ն ընկհրւ]աթսւկւււ(1 կուսակցու թիւն մըն է ՝ որ պատրաստ է պահ
պանելու աշխատաւոր ու ա ղքատ դասա
կարգի մը շահերը : Սակայն հոս կը ըս-

»

ներէ : ՀԳԲ-ը , կ՚ըսէ Սարոյեան ՝ կը հաս
տատէ թէ ինք ազգայնական կազմակեր
պութիւն է՝ եւ թէ Հայաստանը Հայու
թեան
կը պատկանի : Մի ամաման ակ ՝
ՀԳԻ կը հաստատէ որ ինք կապեր ունի
քիւրտ եւ թուրք ձախ կազմակերպու —
թիւններ ու հետ և կը մերմէ այն ազգայ
նամոլ ե. անիր ատ ես հայ կեցուածք մը՝
ււ ր չընդունիր թէ քիւրտ և թուրք բնակԼութիւնը որոԼ իրաւունքներ ունին եւ
պէ՛տք է ունենան ՝ աւանդական հայ Կո
ղերուն վրայ ։ Հոս Աարոյեան կ ընդգծէ
դժուարութիւն մը՝ որ իսկապէս անխու
սափելի է ՝— ի^նչպէս ընդունիլ նման իրաւունքևեր ՝ եւ միաժամանակ ի^նչպէս
համոզել Հայութիւնը՝ որ իր պայքարը
պիտի կարենայ ապահովէլ
Հայութեան
շահերը՝ երբ այդ հողերուն *[ըայ ապ
րող բնակչո ւթեան ճնշիչ մեծամասն ու —
թիւնը քիւրտ կամ թուրք է։
ԼԾՆԹ * —
Անշուշտ այս տանջող հարցը հարց պի՜
տի ըլլայ որեւէ՛ հայ կազմակերպութեան
համար ՝ ոչ միայն ՀԳԻ-ի y— Խ • Թ *) *
ՀԳԻ—ը կը հաստատէ նաեւ՝ 1լԸսէ Ս արոյեան ՝ որ թուրք փտշիստ Պծտ ութի ւնն
I1!1 գլխաւոր թշնամին։ Աակայն քանի
որ արեւմտեան Պ ետ ո ւթիւնները կ^օզնեն
անոր ՝ երկրորդական
ամիներն ալ
անո՛նք են : Վ երջապէս ՝ որքան ատեն որ
հայ դասական կո ւսակց ո ւթիւնները կը
մերժեն «զինուորա դրել»
Հայութիւնը՝
ո րսլէսզի ան կարենայ իր րոլոր ուժերը
գործածել թուրք Պետութեան դէմ ՝ անոնք ալ երրորդական «թշնամիներ» կըբ~
նան ԸԼԼալ ։ Ա էկ կողմէն ՀԳԻ-ն կը հաս
տատէ թէ «մենք ղա ւա կն երն ենք 'Իրիս—
տափորի՝ ԼԼոստոմի եւ
^աւարեան/,»

(Հսւյասւոան, խխ 0յ Հ^Յեղափոխութ/^ւն
խէ Հռետոր ութ/լւն-» , է/ 11), միւս կող•եէ^՛ պայքար կը ^զէ ՀՅԴ-ի դէմ : ՀԳՅ-՚ե
կ'րնգունի, կ'ըս է Ա տր ոյ եան , որ իր պայրարը ստիպուած է ըլլալ հայ l/ւիիւռռրի
մէջ հեղինակՈՆթխ Րւ եթէ ոչ անպայման
իշխանութիւն ապահովելու պայքար մը։
Իր դաղափաբները այնքան ալ մեծ տար
բերութիւն չունի ՝
սկզթՈււնք ի. դետնի
‘Լըայ > ՀՅԳ-ի գաղափարներէն ՝ սակայն
թէ՛ իր վերլ ուծումը, թէ՛ ալ մասնաւորաբաը իր գործ ելա կեր պ ը կը տարբերին :
'0'րաւլիր — կան ոն ա զիրն եր ը ել սկզրուն —
•ը/' յայտարարութիլնները չեն
կրնար
իսկապէս բնորոշել կո ւ ս ա կց ո ւթիւնն երը ,
կր հաստատէ J] արոյեան-. (էործելակե'րպըն է "Ը կ՝ըեէ այգ։
Ե՝եղրափակէ , շեշտելով որ անխուսա-

յութիւնը իր դաշնակիցները ընտրել չէ
գիտցած անցեալին : 1980—ական թոլւս
կաններուն իր դաշնակիցները պէտր է
լան մեծ Պ ետ ո ւթի ւնն եր ո ւ դէմ պայլ,,,, _
րոզները, Կեգր- Ամերիկայի, Հարաւայթ
Ափրիկէի եւ Միջթ' ֊ Արեւելրի մղ

Ալ կը ըաւէ մեծ Պեաութ իւններէն փոքր
շնորհներ ակնկալելով ապրիլ: Պէտր լ
մեր պայքարը հասկնալ ել տեղաւորէ/
Երրորդ Աշխարհի ծիր ին մէ^»-.
Ամերիկահայութիւնը, կ'ըսէ Զօրպա ,
ճեան , կը յամառի հաւատալ որ քիչ յ/
աւելի լաւ կազմա կեր պո ւելո վ ել ճնշում
բանեցնելով կրեայ ամերիկեան Պետոլ _
թեան քաղաքականութիւնը փոխել ոլ
տանիլ ետ, ՀՀդէպի Ա եւր֊» : Աակայն ] 0_
զանէն ի վեր ամերիկեան։ Պ ետութիլնր
բոլո րովին տարրեր շահեր կր հեաապըև.
դէ, եւ եթէ նոյնիսկ տասը Հայ ըշ^^
'իոն կրէսի մէջ, կ՛ր՛՛է ան , ոչինչ կը փոի,_
Ո Լ. էր -Կը մ ատնանշէ որ 12 սև. երեսփոխան
կայ ամերիկեան իոնկրէսի մէջ, որոնր
անկարող են ձեւ եւ ուղղութիւն տալու
Ամերիկ ւսյէ ցեղապաշտ ու. հակասել ար
տաքին քա ղաքա կան ո ւթ ե ան ՝
հանդէպ
Գարիպեան սեւ երկիրներու եւ. Հարսլլլս^
յին։ Ափրիկէի : Մ ենք ալ ուրիշ րան չենր
կրնսսր ակնկալել , կ/աւելցնէ : Եր յանձ նւարարէ չմոռնալ որ

Ե՛ րոպան ել Ամե-

ը/՚է տն միտքն հակահայ շ եհ եդած 1923էն ի վեր՝ այլ հակա—Երրսրդ Աշխարհ՝
Աշխարհ ՝ որուն մաս կազմող եւ ա թմ
«անկախ» մանր
Պ ետ ո ւթի ւնն h ր ո ւն կր
շարունակէ տիրապետել
Արեւ մուարը
տնտեսական միջոցներով եւ զէնքով : Հա
յութիւնր սլէտք է իր զ ա շն ա կի ցն t. րր
փնտռէ ՝ ըստ երեն'
էլ Ա ալվատ որէն'
իիլրտիստան եւ Իր/անտ ա յէն' Պաղես տին ։
Հետաքրքրական երեւոյթ մըն է նաեւ.
Լեւ ոն Ա տրւսշլեանի ղեկս ւց ու մը : Ա արարլըեան ծնած է IJ իջին—Արեւելք ՝ ծնողքէն
հետ ներգաղթած է Ամերիկ ա ՝ 11 տա ր եկանին ՝ եւ եղած է դինուոր' ամերիկ
եան բանակի ու 1Լի էթնա մի մէջ : Ամե րիկահայ երիտասարդութեան հսկայ մե՜
ծամասնութիւնր կրցաւ խուսափիլ ւււյդ
պատերազմէն ։ *Լ,շմարած եմ որ անոր
մասնակցութւերուն մէջ ձախ
հակումներ
ունեցող Հայերու թիւ֊ը բարձր է՝ եթէ
Կամեմատենք ընդհանուր
հասարակու թեան հետ ՝ եւ պատճառներր հասկնալէ
են
Վփէթնամը իր մորթին վրայ Ը1Լ ”
դացող սերունդը իր Պետութեան իսկա կա՛ն գէմքը տեսաւ՝ դիմակին ետեւ։ Ա*ա-

« ՀԱՑՈԻԹԻԻնԸ /980-11ԿԱն ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ »
համագումարը

տ եղծուի հակաԱՈՆթ-|ւՆն մը՝ ըստ Աարոյեանի, քանի որ ՀՍԳ-ն թէր կրնար կամ
չէր ուզեր բացորոշ պայքար մզել հայ
վերնախ ա ւ ի ՝ արաբ վերնախաւի եւ ար եւմտ եան ոչ _ ընկերվարական Պ ետութիւններու դէմ : (թ) Հ8Գ—ն ստիպուե —
ցաւ ըևդգծեչ իր անg եալի փառքն ու յե
ղափոխական — ֆէտայական
մկթՈԱ—
եւ անոր որոշ իրականութիւն մը տալու
համար իր fniCuiQuiO—ներու. միջոցաւ եր
բեմն կը հարուածէ թուրք թիրախներ ։
Հոս ալ ՝ կը հաստատէ Աարոյեան
՚լը
ստ եղծուի նոր հակասութիւն մը ՝ քանի
որ Հ8Գ կ՞ուզէ պայքարի/ թուրք Պետու
թեան դէմ ՝ սակայն ո՛չ անոր դաշնտկից
արեւմտեան
Պ ետ ո ւթի ւնն եր ո ւն
դէմ :
ԼԾՆԹ •— Սարոյեան չի վերլուծեր այն
վԱւանդուերը՝ որոնք արդիւնքն են թուրՔ/' ո յ հետ կապեր պահող ամէն հաստա—
ս,ութիւն եւ Պետութիւն հարուածելու

la • Թ-) :
ՀԱՀԳՒ-ը, որ 1լ ուզէ տիրապեւոել նո՛
հայ նախա — յեղափոխական զանգու.ա —
ծին , կ'ընդունի րնկերվարո ւթիւնը ել կը

"IU։.I‘PUJ[՛ Ւ "է ^1՚ախ1 Թուրքիոյ այլ նաեւ
արեւմտեան որոշ Պետութիլններոլ կամ
հ աստատութիւններ ու գէմ : Աակայն ի՛նքն
ալ զերծ } ի մնար որոշ հակասութիւն —

փևլի է ՀՑԳ — ՀԳԲ պռ^յքարը, տիրա
պետ ելու համար Հայութեան ա՛յն հատ
ուածին , որ պայքարելու պատրաստ է :
Անշուշտ երկու կազմակերպութիւներն
ալ կր խօսին յանուն ամբողջ Հայութեան,
սակայն կը գործեն հիմնուելով անոր
մէկ հատուածի օժանդակութեան վյւայ :
Ոլր1՚չ մեծ հատուածներ կը մնան ան —
տարբեր :
Աարոյեանի վերլուծումը ունի 45 նօ
թագրութիւն ։ Տպաւորիչ է որ Ամերիկա
ծնած ու մեծցած երիտասարդ մը սւոանձնած է հայերէն սորվիլ ել երկար ըն թերցում եւ որոնում կատարել, նման
վերլուծում իրագործելու համար, թնշ
ալ ըլլան անոր թերութիլնները ; Նման
սփիւռքեան մտահոգութիլններ չափա զանց հազուագիւտ են ամևրիակահայ երիտ աս արգոլթեան մօտ :
Նմանապէս, ել նո՛յն պատճառներովդ
հետաքրքրական է ամերիկածին Փրոֆ'.
Լեւոն Ջօրպաճեանի վերլուծումը, Հ<Նոր
Ուղզութիլններ Հայ Պայքարի մէջ 1980ական
թուականներուն» :
Ջօրպաճեան
Պոսթընէն „չ շատ հեռու, քաղաքի մը
փոքր համալսարանին մէջ ընկերաբանու
թեան փրոֆէսէօր է ։ Իր վերլ„լ^ումը կը
սկսի պարզ հաստատումով մը,- «Հա

րաշչեան թեկնածու է Հայոց Պ^տմո
թեան տոքթորայի վկայականին ՝ եւ
տմամանակ Հայոց Պսւտմութեան ուս»
տՒհ է Կէէնտէյլի փոքր
համալսսւրււ
մէջ, ուր մեծ է թիլը Միջին - Արեւել
նոր գաղթած երիտասարդներու ,- անո
որոնք զգացած են ամերիկեան քաղա.
կանոլթեան ազդեցութիւնն ու արգիոն
Լիբանանի մէջ :
Մարաշլևանի մւոտհ ոգութիւեը այն
որ յարափոփոխ աշխարհի մը մէջ
Ժողովուրդը չունի լայն հսոոուածնե

առաջնորդութիւնը վարող եւ վստահւ
թիւնը վայելող կազմակերպութիւն
ինչպէս նաեւ չունի արդիական քաղա,
կան կառոյցներ - Նման կառո յցներով
տուած եւ լայնատարած հեզինա կութ
ունեցող կազմակերպութեան մը կարե
րութիւնը մեծ է, մանաւանդ ներկայ
ըստ իրեն , որովհետեւ խուրքիա իր
նաժամը ապրեցաւ 1974 - 1980֊/?',
իմա , զին ո ւոր ա կան նոր վար չակարլ
մը օժտուած, պիտի սաստկացնէ իր ‘
կ™յարձակումը, թէ' եր կրէն ներս, '
նաւանդ Բիւրտերուն դէմ, թէ' ալ
րէն դուրս •
Մ արաշչեան համաձայն չէ ՀԳԲ ՜Ի /
գ^րձտկապաշտ

Fonds
A.R.A.M
ժխտումներ ո ւն :

< e

կազմակերպութիւնը , կ'ըսէ ,

կը

մերմէ

րնդունիլ թէ առանց զինեալ ումի օդ սոսկար որեւէ րան կատարուած է ըս փիւռքահայ կեանքի
մէջ՛.
Միացեալ Ազգերու մօտ կատարուած դործունէու թիւնը եւ Տեղասպանութեան մասին դըր~
„ւած թիւ- 30 պարբերութեան հարցը ար
գահատելի կամ անիմաստ չի նկատեր ,
քանի որ, կը շեշտէ՝ թուրքիս, ի գին
ամէն ինչի Հուզէ խուոափիլ ցեղասպա
նութեան հարցին արծարծումէն ՝ եւ ու
րեմն այդ հարցի արծարծումը կարելի է
քաղաքական արարք համարիլ՝- արարք'
որ կԸ դժուարացնէ թուրքիոյ ծրադրած
աւելի ճերմակ չարդերը
քիւրտերուն
դէմ (ԾՆՌ- Ըււենք' վարդազոյն չարդ՝
քանի որ
մշակութային _ տնտեսական
ճնշումն ու սպանւււթիւննեթը , միասին՝
թուրքիոյ զէնքերն են՝ իր քիւրտ րը նակչութեան դէմ՝- lll . թ.)-. Մարաշլեան
կր հաստատէ թրքական փրուիականտի
նոր կառոյցներու ստեղծումը՝ մանաւանդ
Միացեալ - 'Նահանգներու մէչ՝ ել Պատմութեան խեղաթիւրումի նոր ճիգերը-,
Ավ,ի ւռքահ այո ւթի ,նը ՝
կ՚եզրակացնէ
Մարաշլեան ՝ կամ աեղայնութեան ոգիին
կր յանձնուի ՝ եւ կամ (իր փոքր
կամ
ազդու Հ ատ ո լածն եր ո ւ միացաւ) զինեալ
պայքարի կը լեո, ի Արեւելեան - Անա տոլուի հալերուն վրայ հայ Պետութիւն
ստեղծելու յոյսով : Աակայն ի՞նչպէս երազել նմա՛ւ։ հեռաւոր տեսիլքներու իրա
կանացման մասին , կր հարցնէ , երր ըԱ—
փիւռքահայոլթիւնը ազգի պէս վար ուիլ
չի դիտեր '-ի՞նչպէս Պե տութեան կառուցման մաս/ւն երագել՝ երր ազդս։յին առողչ
կառոյցներ անդամ չենք աո եղեած ըԱ —
փիւռքի մէխ ազգային' ո՛չ
տեղական :
իր եզրակացութիւնները՝ ուրեմն՝ հայ —
կական համագումարի եզր ա կա ց ո ւթ ե անg
կր նմանին ՝_ պէտք ունինք որոշ զ որ —
ծա նէ, ութեան եւ կառոյցներու (հակա —
թուրր փրոփականտ • րաղարական հաս —
տատումներ' որոնր պէտր է խօսուին

յանուն, ա մրալ ջ Հայութ-Նան • Հօ/յ տնտե
սական

հ ա ս տ ա տ ո ւթի ւնն եր *

հայկական

ո ւս ո ւմն ա սիր ո ւթի ւնն եր ո ւ
ս փի ւռքեան
կեդրոն՝ եւայլն} : Ասոնք պէտր է իրագործուին համա — Սփիւռրեան մարմնի
մր կողմէ՝ որ կը վարուի գոյութիւն ու
նեցող կաղմակերսլութիւններու եւ.
Հայութեան կողմէ րնտրուած ներկայա
ցուցիչներու գործակցութեամր : ('ԾՆԲ'—
Առողչ եր ազ մը՝ որ կը մոռնայ այն դըմբախտ ի րա կան ո ւթիւնը թէ թուրքէն ու

ա ո֊ ա

Ղ*ույումճեան կը ներկայացնէ պատմաէլան ակնարկ մը՝— «Երիտասարգ Հայդ
թերթի հիմնումը՝ Պէյրութի մԷԼ՝
կը
նկատէ ազդու քայլ մը՝ որուն հետեւելսվ (եւ անոր անկումէն ետր} հիմնուե
ցաւ Լիպէրասիոն Արմէնիէն—ը՝ Ֆրան —
սայի մէջ՝ 1976/'^ (իբրեւ կազմակերպու
թիւն} եւ որ սկսաւ
U*արտին հըրատարակել «Հայ Պ սւյրար^ պարբերա —
թերթը։ Լոնտոնի «tyայծերէ, թերթը՝ 'fiuL—
նատայի «Ազատ Հայդը եւ նոյնիսկ Հհ^ք*ի
իսկական սլաչտօնա թերթ « Հայաստանդը ,
/չըսէ , շատ րան կը պարտին «Հայ Պայքարդի փորձառութեան :
Փր ոֆ ♦ ^իույումճեանի գլխաւոր նպա —
տակն է իր Ամերիկահայ ուն կնդիրներուն
զգացնել այն մեծ տարբերութիւնը՝
որ
գոյութիւն ունի իր եւ Ֆրանսահայու —
թեան միջել ՝ - ա արբեր ո ւթի ւն'
ա*^
կը վերագրէ մաս ամխ մամլոյ տարբեր
կառոյցին։ Այսպէս ՝ ան կը մատնանշէ
գոյութիւնը «Ա սասԱդ /ւ
(իր անկախ —
ՀՑԳ—ական խառն կեցուածրով ՝ ըստ իրեն} ՝
«Ազատամարտդի ՝
«Աշխ արհ^Ւ,
«Ց"*֊շարարդի եւ \/որ Ա երունդի ^Հայաս
տանդի ՝ - ա յս վերջինը ւ 1970—կ ան տաս
նումեակին սլար ո ւն ա կած է կարեւոր յօդ
ուածներ՝ ըստ իրեն՝ ստորադրուած այն
երիտասարդ մտաւոր ականներ ո լն կ Ո զմէ'
որոնը աւել/i ուշ իրենց մասնակցութիւնը
բերին Ւվ^ՈՄ—ի։
Փրոֆ* Պ՝ո ւյո ւմճեան
մանրամասնօրէն կը նկարագրէ h'fîflU ~ի
ւլործո ւն է ո ւթիւնը ՝ զոր ամփոփելը կա —
րելի չէ հոս ։ Եր եզրակացութիւնները հե
տաքրքրական են
կր ն շէ գո յութիւնը
մամո ւլ — ԻԲՈՍ կտռոյցի մը՝ որ ստեղ
ծած է երիտասարդ մտ ա ւոր ա կանն եր ո ւ
յարմար զանազան բեմեր եւ ձախ հակում
ունեցող մտածողներու համար արտա —
յա յտ ո ւելո ւ
լ,սկ ական
կարելիու թիւն '
րան մը' որ անսովոր է Ա փիւռքի մէխ
նաեւ
կարելիութիւն որ
մշակութային
ա նք[, նոբութիւններ փորձուին ՝ ար —
տայայտո լին եւ ներկայացուին Հայու —
թեան ՝ դրական ՝
քննադատական
ու
պատմագիտական ծիրերուն մէջ։
^քու
տայ անուններ
Պ ըլա եան ՝ Գաբո յեան ՝
Գաբոյեան — Գույումճեան ՝
Ն շան եան ՝
Ա աքայեան ՝ թեր զեան ՝ Տէր ~ Մինաս եան ։
^1ը շեշտէ որ ՀՀ Հայ Պայքարդի եւ Ւ^ՈՄ —ի
դորոծւնէութիւնը կենսական գեր ունե
ցած է գաղութի քաղաքական եւ մշա —
կութային յեղափոխա կանաց ումին մէջ՝
եւ թէ Ֆրանսահայութիւնը ընգհանրա —
պէս աւեԱւ յառաջադէմ մտածելակերպ
ունի քան Ամերիկահայութիւնը՝ մտածե
լակերպ' որուն արտացոլումը կը տես —
նրւի ոչ միայն փոքրամասնութեան մա
մուլին մէջ՝
այլ նաեւ
«Ազ ատ ամարտդի մէջ ալ։

եւ
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Գրեց'

ԽԱՋՒԿ

ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

գսւղութատիր ութենէն անմիջա սլէ՛ ս ետք՝
ՀայԸ էր ամԷնէն լուրջ թշնամին է ։ Լի
բանանի արհաւիրքը գուցէ կրնայ դոր —
էակցութիւն սորվեցնել Հայուն ՝ սակայն
Մ իացեալ _ Նահանգներու ա պահ ո վու —
թիւնն ու բարեկեցի կ վիճակը կը շղթա
յազերծեն հայկական
ազայականու —
թեան ել հատուածապա շտութեան ո,{ի “
ները՝ ել արդիւնքը տեղայնացում մըն է՝
այնքա՜ն հսկայածա ւալ ՝ որ Լոս — Անճելըսցին Նիւ - Նորքի մասին անդամ չի
սիրեր մտածել՝ եւ միայն ծայրայեղ արարքները կրնան համա — Սփիւռքեան
մտածումի մղել մոզովուրդխ մէկ չըփ֊
չթ մասը՝ Այս է մեր ներկայ ողբեր —
գութեան հիմը՝- /ց . թ .) ։
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Այօ Հ ամա դումարի ամէնէն հետաքրքըրական եւ կարեւոր զեկուցումը եղաե է
Կօշկարեանի վերլուեումը ՝- հ.ըԱփիւռքահայոլթիւնը իբր մանր քաղքենի
ութիւն» : վերլուծում ՝ որուն բարդ կառո յցն ու զօր աւոր ել- ՀայԼ - ՀայԼ
զարգացող արամաբան ո ւթ եան իսկական
ումը կարելի չէ վերարտադրել
արադ
ամփոփոման մը մէխ. Կօշկարեան ամերի
կացին է , որ կը տիրապետէ սահուն հա
յերէնի ՝ ինչպէս նաեւ ֆրանսերէնի
եւ
գերմաներէնի : Իր ճիւղն է Բաղդատական
Գր ականութիւն, թեկնածու է տոքթորաft՛ վկայականին z Իր վերլուծումը տլխ—
տեսական իմաստով մանր քազքենիացումին նուիրուած չէ գլխաւորաբար ՝ այլ
քաղաքական ու դաղափարական
գետնի
վրայ հայ մտածումի մանր քաղքենիս, —
ցումին վրայ կը սեւեռի. Բանի որ՝ ինչ
պէս ըսի ՝ կարելի չէ ծաւալիլ՝ կ՛ուզեմ
տալ իր վերլուծումին գլխաւոր հանգըրո լ.անն երը՝ առանց մանրամասն ութ եանց :

(սւ) Ա փիւռքահայոլթիւնը մանր քաղ —
քենի (փրթի — պուրմուա') է՝ իր մեծա
մասն ո լթեամբ : Աա տնտեսական երեւոյթ
է՛- Ս-JԼ խօսքով՝ Ա փի ւռքահ այութիւնը կը
բնակի երկիրներու մէչ՝ որոնց բնակցու
թեան մեծամասնութիւնը գիւղացի կամ
քաղաքացի աշխատաւորներ են , իսկ Հա
յութեան րազդատաբար աւելի մեծ հա
մեմատութիւնը դործատէր է՝ դործա վար է մեծ հաստատութիւններոլ մօտ եւ
կամ թեքեիք ճիւղի մասնագէտ-.

Ֆրանսահայութեան համար հետաքըր —
քըրական է Փրոֆ՛ Տիգրան
վույում —
ձեանի զեկուցումը ՝որ ուն նպատակն է ^Ամերի կահ այո ւթե ան ներկայացնել Ֆրան —
սահ այ գաղութի վիճակր ՝ դիտուած որոչ
աեսանկիլնէ մը՝ կը սեւեռի «Հայ Պայ
քարդ թեր թի գործո ւնէ ւււթեան եւ ԻԲՈՄի
երեւ ոյթին վրայ ՝ որոնք անսովոր են Աերիկահ այո ւթեան համար :

(p) Այս տնտեսական, իրական ութիւնը
ունեցած է իր անխուսափելի ազդեցու թիւնը՝ աշխարհահայեացքի եւ քաղաքա
կան - դաղափարական
գետնի
վրայ :
Պաշտօնական բոլոր կազմակերպութիւն ներու. (ՀՑԳ, ՌԱԿ, Հնչակեան ) դ աղա —
փարարանութիւնը ազգայնական է՝- այ
սինքն' ազգային ինքնութիւնը կը նկատէ
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կեդրոնական հարց եւ. կարեւոր ընկերային քւսթհկոթյւ : է)»֊րիշ ըան կար^էի
ակնկալել : Ֆրէսնսացի մը
որ
հակա ազգայնասլաշտ է ՝ կը շարու նակէ Ֆրան
սացի մնալ՝ սակայն Ֆր ան ս «/llUlJ մը որ
հակա — ազգայնա պաշտ է*** ՖրանսայՒ
է միայն -,
((J.) Ազգայնականութիւնը արդի օրերու.
ամէնէն ճկուն դաղափ ար ար ան ու.թի ւնն է ։
վիէթն ամի կամ Աալվատորի պայքար —
ներուն մէջ ան ունեցաւ, հակա — դրամատիրական եւ. հակա — գա դթատիր ա կան
բնոյթ։ ՋիԱ*ի t /էնտոնէզիոյ եւ. թուրքիոյ
մէջ, ներկ այիս ՝ ազգայնա պա շտո ւթի ւնը
կը ծառայէ դրամատիրական եւ. դաղ —
թատ իրական ձգտումներու ՝ եւ. սւյդ ձըգտ ո ւ մն եր ը օդտ ագոբծելով իԱսան ութ եան
տիրացած դասակարգի մը շահերուն ։
Այ/ խօսքով՝ ազգայնական գաղափարարախօսու-թեան գերը կարելի չէ նախօրոք
եւ. րացտրձակօրէն սահմանել՝ որեւէ իր ա կան ո ւթեան մէջ (ներառեալ
մեր ի—
ր ա կան ո ւթ եան մէչ) ։ Պէտք է քննել մեկին ՝ սլտտմական իրավիճակը :

(գ) Հայութեան ներկայ վիճակին մէջ՝
ազգայնա կան ւլաղափար ախօս ո ւթի ւնը եր
կու
տարբեր գիրքերու կը ծառայէ :
Հ^իՏ-֊ը եւ ՀՅ^—ի ձախ թեւը զայն /չօգ
տագործեն'
հակա — գա զ թատիրական
ծրագիր մը Չգրելուդ համար։ ք^այց շատ
աւելի մեծ է աղզայն ա կան գաղափարա—
բան ո ւթեան դերը մանր - քաղքենի դաս ա /լար ղին հ ամար : Այ ս դաս ա կար ւչ ը կը
փնտռէ տնտեսական
ապահովութեան ՝
ընկերային յարգուած դիրք î քաղաքա —
կան օրինականացում եւ բան մը
զոր
կօշկարեան /չորակէ «ընդունում' անվիճելիօրէն Սպիտակամորթ Ա* արդուն կող—
մէդ : Աքս բոլորին փնտռտուքը հասա —
րակաց եզրն է որ կը միացնէ Ո*Սձ/~ը y
ՀՏԸՄ—ր^
Հայկական
Համախմբումը
(Արմինեըէւ Ասսէմսլլի}՝ ՀՏՕ'-/* մեծա —
մասնու թիւնը կ ամ աջ — ՀՑԳն՝ ե, Ամերիկահայուութեան պետական «ղէմքեր րդ ՝ որոնք կեդրոնէն
աջ
տարածքին
վրայ կր զործեն՝ եւ որոնց խորհրդա —
նիշն է Սէթ Մ ոմճեան : Ազգայնական գա
ղափար ա խօս ո լ թի ւնր այս բոլորին հա —
մար' զգեստ մրն է՝ տարազ մը՝ ծըպտու մ մր' ասլաքաղաքականացումի ։

(է) կօշկարեան պատմական

վերլու —
ծումով մը ցոյց կու աայ թէ հայ զան
գուածը 1914"՜/^ քագաքա կանացման Ul—
ուսջին հանգրուանին հասած էր ՝ եւ թէ
ա՛յգ իսկ էր մեծ սպառնաԱլքը՝ զոր կա
սեցնելու նպատակով թուրք Պետութիւնը
շղթայազերծեց ցեղասպանութիւնը։ 1Հստ
Կօշկարեանի ՝ 1700—ական թուականնե —
րուն ծնած ազգայնական — քաղաքական
ոգին ՝ որ թափ ստացաւ 1800֊z/7կան թըլականներուն ՝ ընդհանուր
եւ
համա —
հայկական երեւոյթ սկսած էր դաոնալ
1908—էն ետք ։ Եղեռնէն եւ 1923“Հ^ ետք
հայ մողովուրդը առաջնորդող կազմա —
կերպութիւնն երը ւ£1յթԺ1ւ ցին այն եգրա —
կաg ո ւթի ւնն երը ՝ որոնց հետ դէմ
յան
գի ման դրաւ զիրենք'
Պատմութիւնը։
Այսինքն' մհրժեցին ընգունիլ որ 1915-//Î»
պատահածը միայն թրքական կեանքէ եւ
Պետութենէ չէր բխած՝ այլ որ Աար —
սէյԱ* կամ Պոսթընի գործարաններուն
մէջ տառապող հայ գործաւորին վրայ
^չոդ դրամատիրութիւնը եւ թուրք Պե
տութիւնը դաշնակիցներ էին ՝ եւ կը մընան :

(զ) Ս ով ետ ական Հայաստանի քաղա —
քականութիւն ր վարողները հաստատե —
տՒն ’ անդադար ՝ որ ճիշդ այղ թուրք
Պ ետ ո ւթ ե ան եւ Ա* ոնո փ ոլիներ ու տիրող
արեւմտեան դրամատիրութեան գա Աւա կց ո ւթի՛ ւնն էր
պատասխան ատ ուն'
հայ
ազգայնա կան երազներու վիմո ւմին։ '/*անի որ Ա ովետահ այութեան առաջնորդնե
րու քաղաքական վերլուծումը հ իմնապէս
ևը տարբերէր սփիւռքեան թոլոթ գլխա —
ւոր քաղաքական հատուածներու ղազա
լի արարան ո ւթենէն ՝ հսկայ խրամատ մը
րաց ուեցաւ հտյ մողովուրգի երկու մեծ
ղան դո ւածներ ո ւ միչեւ:

(է) 1923-fi- ե.ոք՝ չայլամի նման իրա
կանա թիւնը մերմող մեր սփիւռքեան քա
ղաքական կազմակերպս ւթի ւնները ստեղ
ծեցին «ազգայինդ
եւ «հայապահ սլա —
նամդի նուիրուած գաղափարախօսութիւն
մր՝ որ չէր կրնար ազդու ըլլալ մեր իս
կական
զոյտվիճակին մէջ*.
Անշուշտ
պէտք չէ միայն մեր «առա^նորգդները
մեղագրել ՝ քանի որ ՝ նախ' յեղափոխա
կան ողին որոշ չափով նահանջեց 1923^՜^
ետք՝ ամրողջ Արեւմտեան աշխարհի մէջ՝
մանաւանդ' 1945-"^ ետք ։ Նաեւ հաս —

կրնալի է՝ որոշ Հափով՝ ՀՍԳ—ի դառ —
նութիւնը Սովետ» Աիութեան հանդէպ։
Արդիւնք' ի՛ր իսկ ընկեր ւէաբութ եան ըսլտորազնահ ատ ութիւն
եւ միամամանակ
հլու _ հնազանդ կուսակցութիւն մը ըստեղծելու որոոշւմ, քանի որ որեւէ ձախ
կամ լ/՚Լօ/էէն վարուած ազգայնապաշտ
զ.ործո ւն էութիւն ՝ իր անդամներ ուն կոզյ"
մէ ՝ կրնար վտանգել ՀՍՊ^—ի նոր կապերը
արեւմտեան Պ ետոլթիւններու հետ։ Աիամամանակ՝ ՀՑՍ*-ն սկսաւ շփսթ^լ թնք —
զէնքը Հայ (իոզովուրդին հետ։

(թ) Սթալին' հայ — ձախի կարելիու
թիւնը ւէիմեցուց'

Ափիւռքի մէջ ։

(թ) Այս բոլորին արդիւնքը եղաւ Հայ
Ս փիւռքի յատուկ իսկական խեղկատա —
կութիւն մը՝— առանց ընկերվարական
ՀՍՂ^—էւ եւ առաց ձաէսի մնացող Ա փիւռքէւ
մը մէջ՝ Ա ովետ . Հայաստանի «պաշտ պանդ իբրեւ մէջ*ոեղ ւ/նաց • • • ՌԱԿ-ը,
որուն սփիւռքեան միւս նսլա տա/էն էր ապ աքազ աքականաց ո ւմը
քաջալերել
եւ
զործտկցիլ հւսյ թէ օտար դրամատիրա
կան դասակարգին հետ ։ ()մՆԹ •— քաղա
քական կեանքը՝ բնութեան նման՝ չի սի
րեր Վաքիւոււք^ , մանաւանդ այն' որ ըս—տ եղծուեցաւ վերը մատնանշուած երե —
1 ոյթներո4
Հ^յՀակ^ա^է կուսակցութեան
տկարացումով։ Եւսր Աովետ» Հայաստան ՝
ուրեմն պէտք է ըլլար անոր անունը օդտազ.որօ՚ող

(Ժ) 1923—էն ետք՝ հւսյ «քաղաքականդ
կո ւս ակց ութիւնները մերմեցին քաղաքա
կան եր ա կան ո ւթի ւնն եր ը ՝ եւ ազգապահ
պանումը վերածեցին քաղաքական հարցի
ալքթուլջութ-հան, եւ ո1 չ մէկ մասին մի
այն ։ Աիամամանակ' Հայ
վերա
ծեցին կուսակցական ՝ ոչ ազզ.ային հարզ էւ : Հայ զանգուածին գործն էր տքխ —
տեսական մակարդակի րարելաւում ա —
ս/ահովել՝ իսկ Հայ կուսակցութիւներու
էսոհեմ ղործր պիտի ըլլար
մեր ազգք,
մասին մտածել եւ ղեկավարել» • ♦ Հայու
թեան մտածուած թՆսցակայութ^իւնը «հիլրրնկալդ երկիրներու իսկական քաղաքակ ան կ եանքէն ։

(Ժա) 1945-£ï< ետք՝ դրամատիրական
երկիրներու բարդաւաճումը եւ հայ մո
զովուրդի մանր քաղքենիացումը աւելի1
զօրաւոր թափ ստացան ։ Ապաքաղաքա —
կանացում ՝ ազգային հռետորութիւն եւ
տնտ եսա կան բարգաւաճում ա՛լ աւելի
սերտօրէն միացան իրարու՝ եւ այսօր՝
Ամերիկայի մէջ դոնէ՝ մեզ կ1առաջնոր
դեն խեղկատակութեան նոթ հանգրուանի
մր ՝— բարեկեցիկ Ամերիկահայը այմմ կը
վւնտռէ իր քաղաքական օրինականացու —
մը՝ ամերիկեան համակարգին մէջ՝ Ամերիկաց իէ^ւ աւելի Ամերիկացի եւ աջէ*ն
աւելի աջ ԸէէաէուԼ * թ/ս*սմորթ Հայը իր
Հայութեամբ հպարտ կը յայտարարէ
ինըւյփնրը ՝ միաժամանակ շեշտելով որ
Ամեբիկ այի մեծութիւնը այն է՝ որ ան
/լ ընդունի գաղթականներու զաւակները
իր քաղաքական դ[*ոյթի^ ^է$_։ Ս^Հու-Հտ
այն ընդունումն ու հ իւր ասիբութի ւնը կը
կատարուին դրամատիրական
շահերու
պաշտպանութեան գետնին վըայ ՝ ^այ
տզզային երազներու ամբողջական մեր —
մ ումով։
Ազգայնապաշտ յանկերզները
արտօնուած են՝ սակայն լուրջ գործու նէութիւնր (ինչպէս ընդգծած է Զ օրպա
ճեան ւսլ} ո Հ î
Եօշկարեանի եզրակացութիւնը ՝ հաս —
կրնալիօրէն ՝ սա է ՝— Հայոլթիւնը կրնայ
ազգային պայքար մղել լրջօրէն՝ միայն
երր միջազգային պայքար կը մղէ՝ նրբ
մերմէ ոչ միայն դրամատիրութիւնը՝ այլ
նաեւ միայն Երրորդ Աշխարհին վրայ
սեւեռող մտածելակերպ ։ Ղըամատիրա —
կան երկիրներու մէջ ալ պայքար
կաՀ
դրամատէր — դաղթատ էր
համակարգին
գէմ՝ եւ Հայոլթիւնը հո՛ն ալ պէտք է
զգացնէ իր ներկայութիւնը՝ գոնէ գա —
զ ափ ար ա կան գետնի վըայ ՝ որքան ալ իր
պայքարը սեւեռի այս դրոյթի թրքական
մասնի կին դէմ ։

X
Ե'եզըափակենք ։
Ամերի կա հայութեան
ծոցին մէջ նման գաղափարներու ծնունզ բն ու սնուց ումը յատկանշական երե —
ւոյթ է։ Մինչ մանր
քաղքենի Հայու
թիւնք կը լքէ Լրջօրէն քաղաքական ամէն
կազմտկեր պո ւթիւն եւ կը վերածուի մա
կեր կս այնօր էն ազգային զանգուածի ՝ այն
փոքրամասնութիւնը որ կը մնայ ի ս կա
պէ" քաղաքական համոզումներու տէր՝
է/1 թուի ունենալ ձախ — ազգային հա
կումներ ՝ ինչպէս' Ֆրանսայի կամ Լի —
բանանի մէջ։
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ՆԱՄԱԿ’
ԱՄՈՒՍՆԱՑԱԾ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏ ԸՆԿԵՐՈՋ ՄԸ
« ՅԱՌԱՋ » - Յարութ Կոստանդեա
նի այս նամակը, ուղղուած իր մէկ
արուեստագէտ բարեկամին , անհսւտա —
տական, մտերիմ բնոյթով հանդերձ, իր
շօշաւիած նիւթով թէ յատկապէս յայտ ՜
նած միտքերով նամակի մը սահմաններէն
դուրս կու գայ , կը դաոնայ գրականու
թիւն : Հրատարակելով այս նամակը , ուրախութեամբ կը յայ անենք թէ բանաս
տեղծը հարուստ թղթակցութիւն մը ու
նեցած է իր միեւնոյն բարեկամին հետ
(որ աոտյժմ կը նախ ընտրէ մնալ անա —
նուն) , խօսելով , աոաւելարար , գրակա
նութեան եւ արուեստի մասին : Կը մաղ
թենք որ այդ կարեւոր նամակները , բա
նաստեղծին արձակ էջերուն միացած,
լոյս տեսնեն աոանձին հատորով մը :
X
Պ՚Ը՚-ւՒ բար եկամ ՝
Վրսզուց էէ նամակիդ սպասում i Ասել
չէ թէ քեզանից մի որեւէ սովորական
դիր կարդալու փափաքն ունէի » տյլ թէ
սպասում էի տյն ինքնուրոյն հ ոդեվէ —
ճա կլ,ն՝ որ այսօր նամակիդ դրդապատ
ճառն ու բովանդակութիւնն է միանղա —
մայն :
1Սռովայոյզ եւ անձկալի
ապրումներդ
շատ լաւ եմ հասկանում ՝ ու անմիջապէս
ասեմ թէ այս բո լոր ը բարեբաստիկ
եւ
յ ուս ատ ո ւ նշաններ են :
Երր մի էութիւն՝ այս կամ այն պատ
ճառներով «լճացումէ» նուաստացնող մի
շրջան է ապրում ՝ իր մէջ գտնուող գե
րազանg ապէս հոդեկան ումերը ՝ սպառ —
նացոդ վտանդը կասեցնելու՝ կանէւ ելու
հնչեցնում
են
սն ա զդա կ ան դի** ւմութ
ահազանգը։ Այսինքն՝ «լճացումի» են —
թարկուած էութեան ՝ թմրած գիտակցու
թեան մէչ՝ իր անցած կեանքի
բարձր
եւ հոդեզդայուն ապրումների յի շատաէն
են ընդոստ արթնացնում : Ու մոռացուած
երազներ կրկնակի զօրութեամբ վերա —
դաոնում են գեղեցկացած' պահանջելով
դարձեալ իր կեանքին մասնակցել։ Ւսկ
նա ՝ իր վեհագոյն անցեալի անհնարին
կարօտն ու ափսոսանքը զդում է' ս՚յն —
քա'ն աւելի սաստկութեամբ ՝ որքան որ
էր խորտակուած հոգեվիճակը ամրող —
ջութ եամր ու անվերադարձ յանձնուել է
ու հնազանդուէի , յա փ շտ ա կո ւել է
ու
գոհացել առօրեայ կեանքի միապաղաղ
ու գաղջ մթնոլորտով։
Ոարուցուած տյն դառն ափսոսանքնե
րի ՝ զղջումների նպատակն է
անա դո —
րոյն սրութեամբ մխրճուել յափրացած
գիտակցութեան մէջ՝ թունաւոր խայթո
ցով դառնութիւն ու տառապանք ներար
կեի՝ մինչեւ որ բորբոքած վէրքէ տն ""
տան եւՒ gաւ իg զգաստանայ ՝ տէսնէ իր
մոլորումը» եւ իր անկումը իյոկսւյ • • • եւ
իր հոդեկան կարելի ո ւթեանց պահանջ —
ները գիտակցի : Ապա ՝ կամէ նայ առանց
ինքնախաբէութեան եւ ընկրկումի՝
իր
ճակատազիրը րնսւրէլ Î
Ու վերջապէս
կարէ նայ' հակառակ ձախորդ եւ յուսա
հատական
վրի պո ւմն եր ին ,
հակառակ
կեանքի լարած անակնկալ որոդայթնե —
/՚Ւն, ել հ ակա ռակ անհամար անկումների
դառնութեան' աննուազ՝ անյողդողդ շա
րունակել յ
ՍՒԸեւՒ րարեկսՀմ •
հ աս կանո'ւմ ես
թէ յուսահատական ոչինչ կտյ քո պա —
րագայի մէջ» ընդհ ա կառա՛ կն :
Նէերի նկարագրութիւնը պատկերացումրն է նաեւ՝ եօթը տարիներ տեւող մըղձաւանջային իմ հոգեվիճակիս » եւ այսօր
իսկ նոյն անձկալի ապրումները յաճախ
յուսահատութեան են մղում » էսէ րԸո 'լ î
նամակիդ մէջ՝ հոդեկան անդորրութիւնը
զտած՝
կատարելութեան հասնող
մի
վարպետի ես նմանեցնում ինձ»»» î
Ես կարծում եմ որ քաջալերանքից աւելի1 ) դու իր ա կան ո ւթեանը դի տ ա կց ելո ւ
սլէտք ունես» մանաւանդ. քո
հոդեկան
իսկութիւնը ճանաչելու ։
Ի*֊րտքանչէւր
դիտակից անհատի մէջ կայ երկու անձRlULHpill_p-|n-B , որոնք
իրար
հակասող՝
յաճախ իրար թ շնա մի, t՝“‘J‘J մէշտ 1՚ԸաԸ
լրացնող ո ՛ մեր են : Համայն մարդկու —
թեան ճակատազիրը տնօրինող , րարո —
յականութեան եւ օրէնբների սկզբնական
դրդապատճառն
են
նոյն հակամարտ
ումերը : Ե՛- առանց տյդ անդուլ պայ բարին, մար դկայնապէս , ո չինչ է կարող
գոյութիւն ունենալ : նրանը բոլորը բեղ
ծանօթ են • ահա անունները կարեւորների' սէր — ատելութիւն ՝ կեանք - մահ՝
չտր — բարի՝ արու — էգ ՝ եւայլն։ Ուրեմըն զարմանալի չէ որ դու քո մէջ երկ-

սլա ռա կտ ո ւած զդալ ո վ քե ղ ՝ հակոտնեայ
ո ւղղո ւթէ ւններ ով դիւթուած ՝ մէաժամա—
նակ երկիր ու. երկինք ցանկանաս : Մեր
բոլորիս մէջ՝ եր եւո ւթասլէս հակամարտ
ու անհաշտ տյս իղձերը, իրենց մըխ տական, ԾԱՅՐԱՅԵՂ, աբտայայտութեամբ
իսկ՝ դաոնում են ամենա կարեւո ր ազ —
դակը կեանքի եւ ստեղծագործութեան ։
Եւ հիմա՝ յառաջաբանի նմանող
տյս
բացատրութիւններից վերջ , վերադառ —
նանք քո նամակին ու փորձենք քո պա
րագան իսկապէս հասկանալ։
կամակիդ գուցէ քսաներորդ, ուշադիր
ընթերցումից վերջ՝ տչքէ զարնող առա
ջին բանը չափազանցութիւնն է ։
*Լ,ախ ՝ չա փ ազանg ո ւմ ես է՛ր դերը > 1՚մ
կար եւոր ութիւնր իբրեւ մարդ՝ բարեկամ
կամ ար ո ւե ս տ ա զէ տ ։
Երկրորդ չափազանցութիւնը ածական
ներիդ ծայրալեղութիւնն է {օր ինակի
համար է մեր առաջին հանդիպումը նը —
կար ադր ո զ նախադաս ութէւնն երէ
ժէջ) ։
Ուրեմն ՝ թրոյիշեալ չափազանցութիւն —
ներից դատելով ՝ բնականաբար կտրելի է
հետեւցնե/ թէ նոյնը կատարւում է՝ երր
խօսում ես քո երկպառակտման՝ խռովքի ՝
բարոյական տառապ անքէ մասին։
Չափազանցութիւնը միշտ անկեղծու —
թեան մի պակաս է ցուցնու մ •
եւ քո
նամակի մէջ անկեղծութեան այդ սլա կա
ռը կատարւում է անգիտակցաբար » սխալ
չհասկանաս ՝
սիրելիս ՝
չեմ ասում
թէ դու կեղծում ես ՝ տյլ թէ շփոթու —
թեան մէջ / ինելութ
պարզապէս ՝ շատ
բնական ու մարդկային մի խազով (էնքնաթելադրո ւթեամբ ՝ կամ ինքնախաբէ —
ութեամբ) չափազանցում ես
այն ՝
որ
այդ պահին քո զդայնութ եանց մէջ քեզ
յՈՆզՈսմ է ՝ եւ որով դու ցանկանում ես
ընթերցողը jnt-զել-.
Այս խօսքերը քեզ գրելու համար՝ չորս
օրէ ի վեր ես անձնական որեւէ աշվսատանք դա դար եgր ել եմ ♦ ա մէն օր մ՜ամերով մտածել նամակփդ այս
կամ այն
մասին։ Եո շատ լրբութեամբ եմ ընդու
նել քո խօսքերը՝ ու՝ այմմէ ական զգա
ցումներիդ րա ւար ար ո ւթիւն տուող բոլոր
խրատ ու քաջալերութիւն աւելորդ. ու
անբաւական համարելով՝ ես փորձում եմ
բացատրել թէ այմմ է'նչ է քեզ ոլակ —
սում • ինչ է քո արժէքն ու կարելիու —
թիւնը» ապա՝ թէ ի1 մ հասկացողութեամր
էնչ ևէ1 ւԻնէր լտւազոյն միջոցը իրագոր
ծնլու համար քո երազները որոնք իմս
են միանզ.ամայն։ Հաւատա1 Հ
Աւելորդ է ծանրանալ մեր րարեկա —
մո լթեան վրտյ» քո
հանդէպ
ունեցած
խո րունկ ու անկեղծ իմ զգացումները դու
վաղուց դիտես ՝ եւ որովհետեւ. դրանք
թանկագին ու անկրկնելի մի հարստու —
թիւն են իմ կեանքի մէջ՝
ես
Հ_սւէտէ
թողնեմ որ տյղ. զգացումները ազդեն իմ
դատողութեան վրտյ' փորձեն քո տկա —
րութիւնները թեթեւացնել կամ չափա —
զանցել քո արժանէքը ։
Արդէն ասեցի թէ օրեր շարունակ ՝ ես
միմիայն քո նամակի յարուցած խնդիրնե
րով եմ զրաղուել » եւ ճշմարէտ է
թէ
ինձ համար մեծ զո հո զո ւթիւն էր անձ
նական աշխատանքը մի կողմ դնելով՝
քո ապրումների մէջ խորանալ» այսպէսով կարծեմ թէ եղբայրութեան դերա դոյն հաւաստիքը տուած կը լինեմ ։
Ա իա կ խնդիրքս
է որ Ուշադրու —
թեամր կարդաս' տյն որ ես դժուարութեամբ եմ դրում ։ Ու եթէ պէտք [ինի ՝
կրկէն անդամներ կարդաս այն որ սխալ
կամ տարօրինակ թուաց քեզ։ Իսկ
մի
խօսք չհասկացած ՝ կամ չընդունած պա
րադային' տյղ. մասին գրես ինձ՝
քո
պատճառներ ր տալով :
Գրօ*մ ես' (« Կարօտ էմ ապրած կէան-

քին որ դուն էիր սորվէցռւցած ինծի »,
եւայլն » » » « զոր կ’ամրողջացնէիր քու
նէրկայութէամր » , եւայյն » » » « էրկաթ
ճամրայ մը փնտոէցի քէզմէ հէոու ՝ աարրէր հորիզոննէրու մէջ » ՝
եւայլն » » »
« այսօր աւէլի քան tpptf քու Juouftրուն պէւոք ունիմ » ՝ եւայլն) ։
Պատասխանում եմ թէ ես չէՒ կ արոզ
քեզ վարժեցնել այն կեանքին {որը հի —
մա պակսում է
’ ^^է Հո մէՀ- ՚Լա՜
ղու-g չլթ^էր ( անգէւոակից , թաբուն ու
կենսական պահանջը այդ ապրումների .
ինձանից առաջ դու չատ բարեկամներ ես
ճանաչել* սակայն նրանցից ոչ մէկը Ււ՛
խորունկ էութեամբ՝ մերձաւոր էր քեղ՝
եւ համապատաս խան' քո հոգեկան ճըշ —
մարիտ պահանջներին » նրանցից ոչ մէկը
եղաւ այն հայելին որի մէջ դու կարե
նա լիր քո գերագոյն իսկութիւնը ճանա
չել։ Ինձ մէջ դու. տեսար սլատ կերը քո

>

։11>Լ
սրելէութեանց ՝ երազգների
թեան աւելի կա ~
P խենթ սլատ անեկուի
եւ
յուսաաու
մի եղբայրը ես
ւեա /
տեսայ-. Ու՛՛տի ճակատագրական էր "P
մենբ իրար համակր էինբ. մէկը միւսի»
ներկայութիւնն որոնէինբ-. Զէ՞ »ր ՒւԸա՜
բանչիւրը' միւսի մէջ աւելի յստակ ռւ֊
պայե֊առ էր տեսնում իր երազը :
Յետոյ, թէպէտ ճչմ,սրիս՛ է սր տար
բեր ճանապարհ փնտռեցիր , հեռաւոր
հորիզոններում • սակայն ^ՒեԳ ւ^

ինձանից հեոու' այլ բեզանից -. Գոլ թեբըղ. բեզանից էիր փախչում- եւ որովհե
տեւ ես կենդանի ապացոյցն էի այն բոլորի, որոնցից դու վճռել էիր հեռանալ
չատ բնական էր որ բո որոնումը րեղ
ներկայանար որպէս
հերոսական
մի
փորձ' ձեր բազատ ո ւելո ւ համար իմ ներկայու թեսձ։ ազդեցութիւնից : Եւ շա տ
հասկանալի է որ չփոթ բո հոգեվիճակի
մէջ, դո՛, այն J-ամանակ կարեէիր թ1
նախկին կենցաղէդ հեռանալով' նորա ն մի ապրելակերպ ընտրելով
Հ"
Գո.!
ինբնայատուկ կ՛ոմբն էիր պարտադրո՛ մ
քեղ : Ո֊է դու ազատագրում էէր քո է**1-^
թէւնր' ծմակացնոզ էմ ստուերէց։ Թէ
դու րար ձր ացն ո ւմ էէր քո անձը էր էսկ »
անհատական կեանքէ անկախութեան
էր անԿատազւ
ռր է բռնապետն էր անշուշտ ՝ չափազանց
համեստ ու ցաւատանջ էմ դոյո ւթէւնը ։
Իա fg էրականութեան մէջ դու քեզա —
նէց էէր փախչում : Գո1 ւ քո էսկ $
քո
խորո՛ւնկ ՝ քո ղոյութիւնը արդարացնող
իրականութէւնէց էէր փախչում — հեռա
նամ » եւ այո րոԼորէ անխախտելի փաս
տքն է որ այսօր անդադար ճամբորդն/ուց վերջ՝ հակառակ բոլոր ճիդերիդ ՝
պարտաւորուած ես խոստովանել թէ այդ
րոլորր տակաւին քո մէջն են իրական ու
կ են զ անի -.թ-է ա ին որ փորձել ես սպաննել
մեռած չէ-. թէ նրանից որ փորձել ես
հեռանալ բեղ հետ անդուլ ճամբ,
է ամէն ուր • եւ այսօր բազմապատկուած
զօրութեամբ արթնացել է ու բեզանից
հաչի։, է պահանջում, եւ... «UlJUOp Itt-

ւելի քան երբեք (իմ) խօսքերին
ունես... » :

պէտք

Հարկ կա* J շեշտելո՚ւ թէ էնչպէսէ հասարակ ու անարժ՜ան մէ կեանքէ ՝ դիւրէն
երջանկութեան որոնումն է եղել' էնք —
նաէւարէութեամր ՝ գեղեցիկ բառերի տակ
ծածկուող - րայց բարեբախտաբար դեռ
անհ ետեւանք — այն «հեռացումը» î
նե՚նք ։
կամակիդ՝ էսկական տառապանքէ դա
յլսբումն արտայայտող կանչերի մէջ՝ ինձ
ամէնէն շատ յուղեց ինքնաբուխ ՝ եզե —
րական այս հարցը»
— Արդեօ^ք այլեւս ո*֊շ է * lO որապէս
մտածուած էմ համոզումն ու ան էւարդախ
պատ ա ս խ անն է »

ստանում' այդ հտյրն եւ ամուսինը կա.
րող է մարդկային կեանբի կատարելու .
թեան մէկ տիպարը ներկայացնել - Ասում
եմ կարող է, բտյց դյրախտաբար ընդ.
հանրապէս անկարող է. (դիւրին րա՚ւախաղ, աման սրամտութիւն ու եաղրան^
չի այս, տյլ իրակտնութիւն}. անկարՈղ
է' այսինբն անգիտակի՛ g թէ ի՛նչ է նը.
չանակում այդ գանձը , եւ ի՛նչ են կա.
րելիութիւնները, որոնբ այղ. անբննելի
մառանգութենէն բղխում են ինբնաբե .
րաբար. եւ նա անտեսում է այդ հարը,,,
տութիւնը իր անձնական սեփտկանութիլ.
նը համարելովս պարտաւոր է նաեւ ըև.
դունել հոգեկան պարտականութիւներ,
որոնց իրագործումով են ։!իայն անխախ՚ո
սրմ-էբն եւ որակը
սձ՜ան մնում'
անձ ելալի մի մաիր գանձի —
ռան դո ւթի ւն • • • ։
փամանակ է այստեղ մի մէջրերո։ մ Ա՛
նել բո նամակէն, ահաւասիկ-

- « էայց այսքանը (ընտանիքը) ինծի
չի կրնար մոոցնել տալ ներքին անզսպելի
հին ձայն մը, որ կ՛ուզէ պոոթկալ* պՈ_
ոտլ, քանդել ամէն ինչ որ արդեյք կը
հանդիսանա յ իր իրագործումին: Այսօր
կբ տեսնեմ վախով' որ պսւրտականու թիւններն ու պահանջները իմ նոր կեան
քին երկրորդական կը դաոնան: Ու իս
կական պահանջը կը մնայ մ՛իշտ նոյնը:
Նախկին ու մայր պահանջը : _ Դրել գե
ղեցկօրէն ու կարօտս յագեցնել... եւխ.
Ապա մի բանի տողեր վար , երախայիդ
բո մէջ յարուցած յոյգերը նկարագրելուց
Ան նէրկւսյի
վերջ՝ շարունակում եւ

իմ միակ երջանկութիւնն է, ու կորսընցուցած երազներուս մխիթարութիւնը կը
դաոնայ յաճախ : Բայց եւ այնուհանդերձ
ոչ զաւակս, ոչ կինս կարող են իմ մէջ
գրաւել այն տեղը' որ գրաւած է իմ երազած անհասանելի արուեստը» :
ս խօսքերը ճշմարիտ արտա յայտո ւթի ւնն են քո մտքի ՝ եթ կ այս խոստովանութխնր ՝ քո հոգուց բղխած' ան
խարդախ ու անկեղծ մէ աղաղակ է՝ եւ՝
տարակուսանքի ու անձկութեան ՝ յոյԱեր1շ
միաձոյլ դա ոն ո ւթէ ւնն է
արւ սշնչում,
եթէ զեռ այսօր քո մէջ ան փ ո փ ոիւ,
ն ո յ ն
լ ն զղ աց ո ւմն երն
ո
խօսքերը արթուն են ՝ եթէ ղզջո ւմն ու
ափսոսանքը տակաւին մտրակում են դիտակցութէւնդ ՝ եթէ դարձեալ՝ միապա զաղ ու ձանձրալէ թմրէր է թւում քո
ս ո վոր ա կան կեանքը , եթէ տակաւին, այ
սօր ՝ մտային ու հոզեկան ապրումների
յաճախանքր'
գեղեցկագոյն
Ւ
տարփագին ու հեշտամոլ
համբոյրների
չափ g ան կալէ է քեզ ու ւզաշտելէ ՝ եթէ
արուեստէ վերացական անհաս կատա րելութ եանը մերձենալու. անդիմադրելի

պահանջը' յան կարծա կի սլոռթկացող րԸ“
“ Ա'Հ. > րարեկա'մ ՝ ուշ չէ • • • ^թէ ։ Ա- նազդական տենչերէ սաստկութեամբ ՝ իս՜՛
ju ՝ կայ
է եթէ» նոյնիսկ մի քանի ե- կապէս փոթորկում է հոդիդ՝
ու եթէ
թէներ ։ Եթէ սպասում ես որ էմ առա— դերարթնութեան պահ երէն դու գիտակ
ջարկները' մոդական խօսքերի կախար — ցում ես թէ առանց արուեստի' քո կեաեդանքով ինքնըստինքեան ՝ քո մէջ սլէտք քի ^է կարեւոր՝ եթէ ոչ էական մասը
եղած փոփ ո խութիւնները կատարեն ՝ այդ Գու-[*է. ոլ դատարկ մնալով ընդունայն
պարագային ՝ այո՛ ս*֊շ է î Ես կարող_
կջանցնի՛ • եթէ այս բոլորը դու կարող
միայն պարզել այն որ քո խառնաշփոթ ես յստակօրէն տեսնե' լ՝ ն չմարե՛լ քո ԺԷ9՝
հոգեվիճակէ մէջ՝ անհ ան դոյg ՝ անհ ը — ^‘Թէ քո խոստովանութիւնը ՝ սլարզտս[էս
նարին եւ յ ո ւս ահ ատ ա կան է թւում î Մ/լ- մէ քանի ժամերէ՝ անցողական խռովքն
նւսցածը քեզանից կախում ունի' թէ դու ու դժգոհ ո ւթէւնը արտայայտող <(,րա ՜՜
ինչպէս կՀընդունես առաջար1լներս » թէ նաստեղծական» շատախօսութիւն
չէ )
ի՚նչսլէս կը հասկանաս » ու մանաւանդ
այդ պարադային արտօնուած է քեզ ՛ս
ինչպէս կը գործադրե՛ս ՝ կը կատարե՛ս ՝ մենաբարձ
բարձր երազներիդ իրականաց ումը
էլ էր ա կան ա ցն ե' ս նրանց :
յուսալ-. Ես անձնապէս սլատրաստ եմ
Այձ-մ դ
դիտակից I "
գՒ^Է^ այմմ էսէ հտւատալու ՝ Թէ հակառակ
՛լ մբաները ոչ մի տեղ չեն տանում ՝
տնխ ո ւս ափ ելէ չա փ ազանg ո ւթե անg ՝ դուկամ
շեն տանում ս այնտեղ որ դու
ինձ ճշմարտութիւնն ես դրել -. Բայց մեկարծում էէր • ♦ ♦ •
ղանից իւրաբանչիլրը իր առաւելութ եանց
Գոլ գիտակից ես թէ Հայր _ մարգի,'՛ հետ ունի նաեւ իր պա Լլաս ո ւթիւնները"
‘եէջ խորապէս արմատացած, ընտանիբ
իսկ շփոթութիւնը բոլորիս մէջ ընդհ՚ս“կազմելու բնազդական տենչ՚սնբների ի- րացած մի տ կար ո լթի ւն է : Ո՚սս՚ի » ե«ւ/"՜
ր ականաց ումը անկարող է բաւարարու- բան իմ կարծիբէ։ ու թելադրանբներ/'
թիւն տալ մտային ու հոգեկան դերա- հաղորդեմ բեղ, ես կը սպասեմ
ղանցապէս դիտակից պահանջներին : Գոլ
«ր [ձ՚քզինբդ հտրցտբննելուց վերջ, V'
դիտե՛ս թէ ամենացանկալի մի կնոջ դըդ- Կ.Ը տաս պատասխանը, այսինբն, միսձ’^
ուանբնԼրի հեչտանբն ու սէրը, թէ բո
դամընդմի չտ կ' որոչես , !լ ընտրես՝ ճա
կեանբէն կենդանութիւն ստացած մի ե- կատադրաԼլան ու այլեւս անփոփոխ ս՚-՚է՜
րախայի , անպաչտպան , տկար ու պաչ —
զութիւնը բո Լլեանբի :
տելի էութեան բորրոբած յոյզերը, հա
Մնհամբեր սպասում եմ պատասխանիդ ■
կառակ իրենց կենսական բ՛՛ոյթին, չեն
Երեսոլնամեայ մի երիտասարդ ես WJ"
կարող լեցնել այն պարապը, „ր հոգեկան տարի, ուստի աննկուն ու բսՀ եղի՛ք
կեանբի բացակայութիւնն է թողել բ„ մանաւանդ անկեղծ ու անձնազոհ - այդ ֊
կեանբի մէջ-, Որպէսղի որեւէ չփոթոլ պիսով միայն դու իր աւունք կ'ունենա"
թիւն չյփնի , աւելացնեմ թէ մի սիրած
ամէն ինչ զոհել՝ յանուն արուեստէ î
կնոջ ամուսինը եւ մի մանկան հայր Ա,.
Ապասում եմ պատասխանիդ. ինչ և
նե
' ՚ԼԸ՝
յուզական աշխարհի մէջ , անգին լինի այգ, ես կը մնամ, ինչպէս "'J»°f
սնձ է ու հարստութիւն. կրկնու մ եմ'
կատարելութեան երագներով չարէար ՜
ՑՈՒԶԱԿԱն ԱՇԽԱՐՀԻ մէջ՛ Ա որ ան
ստսծ բո բարեկամը, բո հոգու մերձաւոր
թծրի կերպով հայր է ել ամօ ֊՛ին'
որ
նղբտյրը՝
այդբանով բաւարարւում է , որով , Ւը
ՅԱՐՈՒԹ ԿՈՍՏԱնԳԵԱՆ
բոլոր իղձերը կատարեալ գոհացում են
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Ա.Ս.ՐԴԻ

(muuill՝

ՋՔԻՐՍՏՈՍ ՊԱՏՄԷ

ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ ԵՐՋՆԿԱՑԻ

Այսօր եղեւ պայծաո. գարուն, ցընծան ծաղկունք եւ յորդորին,
իւ հագնին ցեղս ի ցեղաց, մանրուն հալերն ի հաւն խօսինիւ ի վերայ լերանց րարձանց գոյնըզգունսւց ծաղիկք սփոին,
իւ ծածկեն զերեսս երկրի՝ ըզ|հււն ու զդաշտն ու զպաղչանին :

ին գեղեցիկ փետուր հագել մանրուն հալերն ի ծաղկոցնին,
իւ հազար դասըս դասուց՝ քաղցըր ձայնեն զանլըոելինՀարթել են յանուշ հուսուն ու նստել են ի վրայ վարդին,
Ու անդադար քաղցրաձայնէն' քունն է հատել ի գիշերին:

Բուրաստանք է զարդարած ու ցեղ ու ցեղ հաւեր խօսին,
Ու ամէն հաւ սէր ունի ու. շատ հասրաթ ի յիր սրտինԶի ի սիրու են ստեղծած , սէր կայ յ իրենք ' որ կու խօսին,
Որ ամէն հաւ յիր դիմաց վասն իր սիրուն քաղցրր խօսին:

•ՈլպոՂլ , մի' դու զարմանար զպայծաո վարգիս գեղ պատկերին,
Զի ով որ սէր չունենայ' աո ինք չկայ գեղեցկութիւն:
Զուրըն սիրով յիս վերանայ , որ յտրմատոյս աո իս քամին,
'ի- ի լուսոյ արագեկանն ես ժողովեմ զգեղեցկութիւն :
Ու հիացան անուշ հոտոյս, կենդանացան' երր զհոտն առին,
Ու ի յիմ պայծաո տեսուս ուրախացան ’ւ ի խաղ մտինԶինչ որ յաշխարհի կայ հոգս ու ցրնոր ու տրտմութիւն,
E յիմ շնոֆոր տեսուս փարատեցան' երր զիս տեսին :
Յով որ սէր կայ յիր սրրտին, նա զիս նորա կամօք տանին,
Որ քանի նա յիս հայի' նա հանդարտի սէրն ի սրրտինԱոնուն զիս եւ տանին սիրով սփոեն ի մնլիսնին,
Ու յիմ անուշ հոտոյս ուրախանան, 'ւ ըմպին զգինին:
'Բազեն զիս եւ տանին, շաքրով խաոնեն այն liuifըմնին,
Ու զուգեն կուլպաշաքտր ես դեզ լինիմ սրտացաւինԹէ եփեն զիս կըրակով, շարպաթ շինեն ի շուկանին,
Նա գընեն զիս եւ տանին' ամէն ցաւու դեզ հիւընգնին :
Ու թէ քամեն զիմ ջուր սըրտիս եւ զիս լընուն ի շիջանին,
Նա ծախ են զիս վարդէջուր' ես հոտ ունիմ անմահութիւնՎասն այնոր ի յետ թանամ զիմ սրտիս մէջն, որ է գեղին,
Ով որ տեսնու զիմ սիրտս ի րաց' թոզ գայ - լըսէ զիմ գանգըտնին

Մանուշակն էր ժողովել հաւսար գամէն զծազկնին,
Թէ' Եկէք մեք միարան երթանք կտրենք զվարդենին,
Որ չգայ վարդն կարմիր եւ գեղեցիկ տերեւ սփոին,
Ու ի նորա պայծաո տեսուն որգիք մարդկան ի մեգ չհային:

Ահա ելնեն գընան խընդիր հօրօտ - մօրօտ ու ձունծազկին,
Ու զըրկեն թէզ եւ ձենեն զշուշանն, որ է ի մէջ դաշտինՆա լըսէ, ելնու եւ գայ նունուֆարն' ի մէջ ծովին,
Յղըրկէ, ձենէ զսոսւսն ծաղիկն եւ հետ նորա զնարկիզնին :
Նա խնդալով ցնծայ եւ գայ ’ւ ուրախանայ այն մայրենին,
Ու մտանէ ի թուրաստան, ժոզվէ հաւսար ըծաղկընինժողովեցան զինչ որ ծաղկունք կան ի յերկրի գարնանային,
Ու զխորհուրդն չարութեան եւ նենգութեան վարգին կամին :

՛Լուր պլպուլն յանկարծակի ելաւ ձայնեց ի ծաղկընին,
Թէ' Զարթաւ վարդն ի քնուն ի մէջ կանաչ իւր վրանին :
վարդն լսեց զձայն պլպուլին, էրաց ըգդուոն վրանին,
Ու էհան զկանաչ կապայն' հագաւ զաթլասն եւ զխրմզին :
Լուր ծաղկունք թտոամեցան, կէսք մի զտերեւըն թւաիեցին,
Կէսք մի այլ զփախուստ աոին' րարձր ’ւ ի դժար լերունքն ելինԿէսք մի այլ ի յամօթուն կապուտ հագան ’ւ ի սուգ մըտին
Եւ կէսք մի այլ ի յերկեդոյն 'ւ յահէն սողան ’ւ եղեն դեզին:

նա վարգըն զարդարեց ըզրուրաստանքն ու զրաղչանին,
Ու շարժեց տերեւ հագար, կարմիր' նըման նըոան հատինՆա պլպուլն երեկ նըստաւ ու հարթէ ցաւ յանուշ հոտին Ու ասէր զօրն ու զգիշերն ինքն անդադար ի դէմ վարգին •
Թէ

Սէր է ծաոն ու սէր ծաղիկն, ու սէր հասուն ձայնն ի ծաոին,
3tp է վարդն ու սէր պլպուլն' սիրով նստել ի վրայ վարգինՍիրով են գոյն ու գոյն ու գեղեցիկ այն ծաղկընին,
Վսսըն սիրոյ փոքրիկ հալերն ի ծազկընուն վերայ նըստին :
Լսւկ պլպուլն ուրախացաւ 'ւ ելաւ, րազմաւ ի վերայ վարգին,
Թէ Հազար րարի գալուն վարդին' ծաղկանց թագաւորինՆա դարձաւ վարգն ի պլպուլն ու յետ սփոեց զիւր տերեւնին,
Թէ Ես այլ եմ սիրու տէր, ուսկայ սրտիս մէջն է գեղին:
Թէ չկար սէր յիմ սըրտիս ու եո ունի անհոգութիւնն,
Նա էս էփ ի կախ լինի զօրն ու գիշերն ի մէջ փըշինս սիրով կամ կենդանի, իմ տերեւնիս սիրով սփոին,
Ւէ սէրն յիսնէ զատի' նա զիս տանի հողմ ու քամին:
Ահա կամ ես զարդարած, իմ տերեւնին զերգ հուր վաոին,
Ն Բացել եմ զիմ սրտիս մէջըն ի դիմացդ, որ է գեղին •
11 է1 g
ոլ եամթուրէ եւ կըշտացիր սիԲովԳ ^ին ,
Ահւս ?ան եւ զիս քաղեն ’ւ այլ ոչ գըտնուս ի րաղչանին :

X

Qnpu ա աւվւե հլւ աոսվ հրատարակելով
Կոստանդին Երղնկացիէն երկու, բանաս տեղծսւթիւննևր , կը խոստանայինք , յա
ջորդի. (1978-/- Մարտին) հրատարակել
այս տողերուն կողքին տպուած խ՚ր —
թուածը : է) ոստացանք եւ չկրցնաք - պայ
մանները այդպէս բերին* կան ալ նման
պայմաններ ստեղի եցինք *
նայած
թէ
ո՛վ որմէ՛ կախում ունի*.
Մ իջնադարեան այս ՀՀդո հ արն եր
հը —
րատարակելու եւ
առընթեր
պատշած
խորհրդածութիւններ կատարելու գաղա
փարը կու գար Խաչիկ թէօլէօլեանէն :
կը յիշեմ * զինք առաջին անգամ ճանչ —
նալուս էր • կարծեմ' Փարիզ իր առաջին
այցելութեան*. Կէս ղիչերը անց , Մարէի
սրճարաններէն մէկուն մէջ՝ կը խօսէինք
մեր հին դրականութեան , յատկապէս
բանաստեղծութեան մասին*. իքաւո •Լ 'Ա՛
հաստատէինք
{տեղ մը կայ՝ աստիճան
մը՝ ուր կարելի չէ միտքեր փոխանակել՝
այլ միայն ստուգել՝ ճշդել) թէ ներկայ
մեր գր ա կան ո ւթէ ւնը , կտրուած էր ար
մատ էն , կը րուսնէ յ հոս ու հոն , որեւէ
ձեւուԼ : Եր խօսէէնք նաեւ կարգ մը հ ան
գէտ ութէւններ ու' մեր տաղերգներուն եւ.
Եւրոպական վեր ածն ունդէ առաջէն ար
տայայտ ութէ ւններ ո ւն մէջել i Եր խօսէ —
էնք ! առաւելարար , Եոստանգէն Երղընկաց էէ մասէն։ Աւելէ ուշ՝ մեր ներհուն
բանաստեղծը ՝ Աարութ Եոստանդեանն էր
որ , գլուխ __ 7/Zz7^
մր ընթացքէն ՝
պէտէ

խօսակցութեան
յայտնէր
տյհ

մէտքը՝
թէ
«Ե • Երգն կացէ
կտրդ մը
բանաս տեղծութ էւններ ու ձ էջ շատ աւելէ
հեռուն կ՚երթայ' քան նոյնէսկ *Լ,արե —
կաg էն» :
*Լ,ման արտայայտութէւն մը
արգէւնք էր անշուշտ բանաստեղծութեան
էութեան մասէն էր մօտեցումէն ՝ հաս —
կաg ո ղո ւթեան : Եթէ մենք եւս կը մէա
նանք Ե ոստ անգեանէ կարծէքէն ՝ պատճա
ռը այն է որ կը հաւատանք թէ րա —
նաստեղծութէւնը ,
այլաբանական
կամ
արուեստաբանական բոլոր կապեր ը թօ —
թափած' զուտ ենթակայական , էր սալէ՛ս
ապր ո ւած , բացարձակ բան մըն է • ան
սահման բան մը — եւ անսահ մանելէ՛ — ՝
մէութիւն' կատարելութեան զգացոզու —
թեան - երբե՛ք կատարելութեան'
որ
էնքնէն սահմանուած բան մըն է՝ անո՛ւն
_ կամ աստուածութեան հետ — երրե ք

Աստուծոյ'

որ սլար պո ւած է էր վերա —
գաղափարէն ՝
դարձած
կտրելէ , էրա՛ւ բան մը՝ ստացած ձեւ՝
նաեւ մարմէ՛ն- : Երկուքէն ալ պարա դայէն մղէ չ ո ւմն ու լրումը մէստէսէզմն
է անշուշտ՝ որ մէնչ նտրեկացէէ քով
աւելէ հայեցողութէւն է քան ներա շ g ա կանո ւթ են էն ՝

/սար Հ' Երղիկ ացիի ՝f""L միայն ու. միայն
ներաշխարհ է* մարմնին իսկ հաճոյտ —
ցումով ու տխրութեան մասնակցութեամբը կազմուած (ստեղծուած) ներաշխարհ :
հհՒ ր
րամին սէրն ու հոդին առաւօտեան
յոյսին խառնող» Երղնկացին ստեղծա՛ծ է
իրապէս {որուԼհեաեւ. րանաստ եղծ է) ,
կ' ապրի՛ ւսյն միութիւնք որուն կը ձըգ
ւո է' մէայն \,արեկ տցէն 5
երկուու. —
թէւնր • • • \յարեկաց էէ ամբողջ Մ ատեանը
ողբեր գութէ ւնն է մէայն պաղատողէն ՝
աղաղակողէն ՝ նուաստացողէն ՝ այլ եր —
բեք ան հ ատին մէջ իր ա կանաց ած դերսւ —
դոյն
յայտնութիւն ,
աստուածացում*
միացո՛ւմ : Մյո՛ ՝ այւչ երկուութիւնը ՝
այդ յիշատակաւ միայն {մի՛շտ բացա —
կայ՝
երբե՛ք ներկայ) ճենճ եր ո ւմը . . .
11. յս միտքերը անշուշտ չեն երթար *է/Աւ —
րեկտցիի արմէքին ու մեծութեան ՝ սխալ
չհասկցուինք ՝ այլ թելադրուած են մի —
ա յն բանաստեղծութենէն ՝ որ ՝ անշուշտ ,
մէկ երեսն է միայն ամբողջական գրա
կանութեան :
Խաչիկ
էմէօլէօյեանի
բառերով «Հ ին
կտորի մր վերածնունդը» ինքնին ուրիշ
միտք , ուրիշ շեղում կը թելադրէ : Ւ”նչ
կր նշանակէ վերածնունդ ՝ երբ քերթր —
ւած մը՝ եթէ քերթուած է՝ կը ծնէ մէկ
անգամ մէայն' այլեւս չմեոնելու համար :
Եր մոռցուէ՝ անշուշտ : Ա* անաւանդ երր
Պատմութեան ուսուցէչ է դերը կը մեր —
մենք։ Եսկ մենք մեր ամբ ո ղջ մշակոյթը
ոչ թէ մոռցած՝ տյլ չենք սորված' կա
րենալ յէ շելու համար էսկ : Աէշելու գո
նէ' թէ JO որ ենաgէն էնչ եր պատմած եւ
ինչե'ր անտեսած է' մեր նա/սամաշտոցեան շրջանէ րան ահէւս ութեան ՝ մեր դըրական նախ աքայլեր ո ւն մասէն՝ թէ Ադաթանգեղոսէն ՝ Փտւ ստոսէն մէնչեւ թովմա
եւ անանուն Արծրունէն եր հտյ պատմա
բաններ մեղէ փոխանցած են աւելէ մըշակոյթ ու բանաստեղծութէւՅւ'
քան
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BԶ»
փաղաքակրթոլթինը , որուն դէմ
դիման կը ղտնուէր Ուէսլի ճէքսընի

Պ tu տ մութիւն , թէ Նարեկացի եւ Շնորհա
լի միայն անուններ չեն, այլ ներկայու
թիւն , այլ արիւն' որմուի լեցուած պէտր
է ԸԼԼաԼ րաբախելու համար հարազատ
սրտով, թէ ունինք տաղերգուներ Կե չաոեցի էն մինչեւ Սայաթ — Ն՚՚վա անց
նելով
Կ • Երզնկացիէն : Այս բառերը
կրնան մի^իւադար հոտիլ, հող չէ , այս
անունները կրնայինք բնաւ չթուել եթէ
երբեք հազարի վրայ դոն է մէկ Հայ —
լսելը չի՛ բաւեր - ճանչցած ըլլար ղա
նոնք իրենց գործով ու տաղանդով : Հա
յաստանէն Սփիւռք, երկրորդական ու ս ումէն ետք, մասնագիտական հաստս։ —
տութիւններու մէջ է միայն որ մեր մա
տենագրութիւնը կը դասաւանդուի , մինչ
մենք,— եւ իրաւացի՛ — աւ) էն տեղ, ար
ուեստի բոլոր ճիւղերուն մէջ ինքնուրոյն ,
մեզ զատող, բնորոշող շունչ մը, ղիծ մը
կը փնտռենք : Կը փնտռենք , խորքին մէջ ,
ինչ որ կոր սնg ո ւց ած ենք : ‘ք՛սան դարե
րու մեր մշակութային հարստութիւնը.
մեր էն^ւութէւնը

î

Այլ հ տր g 5 որ մասնագիտական ուսումնասիր ո ւթի ւնն երն էսկ շատ բէէ ^ն :
Vըլլան (եւ կը չնորհտւորենք y սրտա՛նց)
դործերու հ ր ատ ար ա կո ւթի ւնն եր , յատ կապէս Հայաստան y ընդարձակ յառաիսբանն եր ո վ • ո ւս ո ւմն ա ս էր ո ւթէ ւնն եր
որոնբ կը ծանրանան աււաւելարար ծնընդեան էլամ մահուան թուական մը ճչդելու y լուծելու շուրջ* ոչ մէկ խորացում
բուն նիւթին y տաղասացներու պարագաիին' բանաստեղծութեան էութեան մա —
ս ին: Ջես դիտեր ինչո՛ւ Հայաստան օրէ
օր
հեռանայ Մանուկ Աբեղեանէն •
պատճառ մը աւելի' որ 1946—/'^ տպուած
«Հայոց Հին Գրականութեան Պատմու —
թէւնը»
մնայ մինչեւ օրս տակաւ.ին ի
ղօրու' միակ լուրջ եւ րենական ուսումն ասէբութէւնը :

ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ ՍԱՐՈՅԵԱՆԻ
« ՈՒԷՍԼԻ ՃԷՔՍԸՆԻ ԱՐԿԱԾԱԽՆԴՐՕԻԹԻԻՆՆԵՐԸ »

տերազմ եւ սպանութիւն կը սփռէր.
Ս արոյեան զօրացնելու համար հակ^
րութիւնը, եայրտյ եղ անհա.ոապաչԱ։ոլ
թեան կը մղէ իը հերոսը: Հեաել^

ՈւէօԱ՛ ամէն ՂնուԼ սւԼ""ի ‘"չիռստլ,
րապրիլ,

ՎԷՊԻՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻԻ
Անցեալ տարուան Հոկտեմբեր եւ Նո
յեմբեր ամիսներուն , Եւրոպայի կարեւոր
մայրաքաղաքները ականատես կ Ըէէային
խաղաղութեան ի նպաստ
հսկայական
ցոյցերու : Նոյն շրջանին կը ղուդադիպէր
«Ֆլ ամարիոն» հրատարակչատան
կողն է
Սարոյեանի «Ուէս լի ճէքսընի Արկածա խրնդր ութիւննե րը»(Հ) վէպին ֆրանսերէն
թ արղմանութեան հրապարակումը : Պարզ
զուգադիպութիւն մը անկասկած ■ վէպին
հերոսը սակայն , շուրջ 37 տարիներ առաջ
նոյն ձգտումներով արդէն անցած էր
Եւր ո պայէն . . . :
Սարոյեանի կրած բոլոր ազդեցու թիւններուն մէջ, կարեւոր տեղ
կը գրաւէ
Մ արք թ' ուէյն եւ. մասնաւորաբար աեոր
գլխաւոր վէպԸ
«Հաքլըպէրր ի Ֆիննի
Արկ ածախնդր ութիւնն եր ը» ï թազդատու —
թեան եզրերը կր սկսին նոյնիսկ խորագըրերէն , ինչպէս նաեւ առաջփն իսկ տո

իր մոլութենէն: Կատարեալ «խենթ» մը,
որ նոյնիսկ դրամ փոխ կ՚առնէ դատս։ ւոր խաթչըրէն , տղան փնտռելու և։ ա^րողջ դրամը բարեկամներուն հետ ալքո
լի մէջ կը մսխէ : Հաք կը հակադրուի
հօրը: ^սիրելով հանդերձ դպրոցը: պատ
րաստ կ՚ըլլտյ դպրոց երթալու, պարզա։զէս հակադրուելու անոր : Իր ալքոլա
մոլութեամբ հանդերձ, հայրը սակայն
ճ շմտրտութիւններ կ'ըս է յաճախ, օրէնքի
պաշտպան դատաւ֊որ խաթէըւ՚ի էէմ ’ "f
անօրէնաբար տիրացած էր
գտնուած
y անձին :
Ուէսլի ճէքորնի հայրն ալ խենթ բան
մը ունի ,

թէեւ

յար աբեր աբար

նուազ

Գթեց՝

ղերէն .-

ՅԱԿՈԲ ՓԱՓԱ&ԵԱՆ
Հսւքլըպէրթի Ֆինն-- «Իմ մասին պի
տի չկարենաք գիտնալ առանց կարդա ցած ԸՍաԼու՜ Թօմ Սուըթի Այւ կւսծսւինւյ-լւու-թիՆննեթը , որուն հե
ղինակն է Մ արք Ի' ու էմն: ուր ան
ճշմարտութեան մասէն կը զրէ
խաւ որաբար» :

Աէսյի ճէքսըՕ— «Անունս Ուէսլի ճէքսըն է, 19 տարեկան եմ եւ. իմ նա
խասիրած երդս Վսւլենսիա-Ճ է . • •
Մինչեւ հիմա դուք դիտէք անունս,
տարիքս , նախասիրած երգս , բայց
դուք չէք դիտեր
ամենակարեւոր
բանը որ կայ իմ մասին, ես տգեղ

վերադառնալովդ տյս սեղմ սիւնակ —
ներուն մէջ y մե՛ր նիւթին y «վարդէ
եւ
Սոխակի» այլաբանո t թեան րը յօրինուած
Կ* Երգնտկցիի կողքէ քերթուածը չի կըր՜
եմ...»:
նար մեզի y մաանւանգ «արեւմուտքդ է —
Պարզ, ուղղակի , հաղորդական : Մարք
ներ ուս» y մտածել չտալ Արեւմուտքէ վե
խ'ուէյն 7 տարիէն կ' աւարտէ իր վէսլԸ:
րածնունդին։ ftu»jg ի^նչ է վերածնունդը
մե՛ր մէջ*.Այս ուղղութեամբ Ա* ան ան դե անն
որ լոյս կ/՛ տեսնէ 1881՜/'ե : Նախնական
փորձ մը սակայն կր տեւէ մէկ ամիս ,
է y նոյնպէս y որ բաւականին անդրադար
որուն ընթացքին կը գրէ էոը" հարիւր
ձած է y դան զ՜ատելով y մէամամ անակ y որ
էջ, ապա կը փճացնէ :
Ս արոյեան
իր
հարցը անհ ր ամեշտօր էն չէ ուսումնասիր
գործը կը սկսի Երեքշաբթի, Օգոստոս 8յ
ուած։ Ւրմէ ետք ի°նչ է դրուած այդ
1944-/'ե եւ կը վերջացնէ Կիրակի, Աեպտ •
մասին ։ Եթէ երբեք դրուած է » • • ։ Հա —
10 , 1944֊/«ե : Երեսուներեք օր , որ կը հա
մա ձայն ր//ա/ով հանդերձ Ա* անանդեանի
մապատասխանէ խուէյնի տրամադրած
թէ Հ Հայկական վերածնունդը էնքն ու —
փորձի շըջանէ ե • • • : Աշխ ա տ անքէ ույս
րոյն է։ Գա ազգային դրականութեան
ձեւր յատուկ է Ատրոյետնէն y ս կո էլ գործ
շար ո ւնա կա կան զարգացումն
է» y չենք
մը եւ վերջացնել ճէշդ որո չուած մամակրնար սակայն ընդունիլ որ «Վերածը
ն ւոկէն :
(invp-JlL-Q բառը պահ ուի (Ես պահել ե՜մ)
հւՀտքլրսլկրր է քէէննր ♦ • • » պատմութէւմեր դրականութեան այս շլ*ջանէ համար
նըն է 14 տարեկան պատանէ է մը արկաորովհետեւ այդ մամանակ վերածնուել է
ծախնդր ո ւթէ ւեն եր ո ւն : Հաք ւեէնն , թօմ
հեթանոսական դարերի բուն աշխարհիկ
Աոյըրէ հետ y քարայրէ մը մէջ պատահոգին եւ ա շխարհայեց ո ղո ւթէւնը հ ա կա
մամր կը գտնեն դողերու. ււլսւհ
դրած
ռա կ կրօնա - եկեղեg ա կանի , եւ որով
գանձը
,
վեց
հագար
տոլար
:
Գ
ատ
աւոր
հետեւ մեր այս վերաւիոխուած դրա կա —
թաթչրր սակայն կը տէրանայ այս գու
նութեան դլխաւոր յատ կանի շներն ընդ
մարէն եւ կր սկսէ տոկոսով փոխ տալ y
հանրապէս նոյնն են y ինչ որ եւրոպական
օրական տոլար մը յատկացնէլով տզոց ։
վեր ածնութեան դրականութեան մէջ»
Մ էնչ այրէ Տուկլըսը կ'որդեգրէ Հաքըy
Եթէ երբեք ազգային դրականութեան
«քազաքկրթելու» համար
*՝ա^
շար ունակական զարգացումն էր'
ան —
ծ)էննէ հայրը y անդէն y աչքը դրած է դա
շուշտ որ չէր կրնար վեր ածնիլ «հեթա
տաւորէն տէ բացած գումարէն։ Ա էւս
նոսական դարերի բուն աշխարհիկ ոգին
կողմէն կ'ո ւզէ մօտն ունենալ էր տղան
ու աշխարհայեցողութիւնը»» չէր կրնար
եւ ձեւով մը կր յաջողի
ձերբակալել
վերածնիլ որովհետեւ չէր մեռած ,
կր
զալն: Ջդիմանալով հօրր անգթութիւն —
շար ո ւնա կէր ապրիլ y եւ հաւանաբար y
ներուն, տզան կը փախչի : Նռյն միջոցին
զարգանալ։
Հաւանաբար y
որովհետեւ y
խօսք
կր տարածս։ ի թէ
Ֆինն
դմբախտաբար ոչինչ Կաս ած է մինչ այդ
սսլաննուած
է
:
Կասկածը
,
բնականաբար
մշակուած աշխարհիկ բանահ իւս ութ ենէն'
կ՚իյնայ Տիկին Ո ւաթսրնէ սեւ սպասելսոր անպայման կա՛ր*
եւ դիտե՛նք իմՀ
կին' ճիմի վրայ,
որ իր կարգին
կը
կար : Առանց երթալու Ադաթանդեղոսի ,
փախչի : Հաք եւ ճիմ պատահաբար կը
Փ աւստ ո սէ y Ա ովհ ան Ա* ա միկոնեանի , Ս ով.
հանդիպին Միսիսիփի դետին վրայ ճէքսէս
Կաղուանկատուացիի
կամ ՍՀեա —
սըն կոչուող կղզիին մէջ, ուր երկուքը
նուն Արծրռւնիի Պատ մ ու թնան
ապաստան կը գտնեն: (իամանակի ըն —
դիրքերու֊ն
մէջ
տեղ
թացքին , գետին վրայ իրենց արկածա գտած արտայայտ ո ւթիւններ ուն , «վէպեխընդրութիւններու ընթացքին իրենց բա
րուն» , կ' արմ՜ է նշել միայն թէ
Աովհ •
րեկամութիւնը կը սերտանայ :
Մ անդակունիէն մինչեւ Շնորհալի
ա«Ուէսլի ճէքսընըՀ • •» կը նկարադրէ 19
մէնքն ալ գանգատած են աշխարհիկ
տարեկան
երիտասարդի մը արկածախըն—
«ընդհանրացած» ոչ միայն «ոգիին» , այլ
գր
ո
ւթ
ի
ւնն
եր ը : Ան զինուորութեան կան«երեւոյթին» մասին: Մենք պահած ենք
.ուած
է
ամերիկեան
բանակին մօտ, կը
ոգին _ Հայը երբեք կրօնամոլ չէ եղած —
մարզուի
եւ
Ե՛
րոպս։
կը
զրկուի մասնակբայց կորսնցուցած արտայայտութիւնը,
ցելու
համար
՚ք,որմանտիի
ցամաքահա —
պարունակաութիւնը : Պահակը կղերն էր'
նո։ մին. .. :
եւ պահած է կրոնաշունչը միայն : Ան իր
Հօր փնտռտուքը կարեւոր տեղ կր դըդերին մէջ չէ թերացած, ընդհակառակն :
րա։ Է րնդհանրապէս Ս արո յետնի գործին
Աշխարհիկ իշխանութեան րացակայու մէջ: ոP Խ' արտայայտութիւնը կը դրա
թեն էն օգտուելով ազդայնացուցած է
նէ նաեւ հոս : Երկու վէպերուն մէջ ալ
նաեւ կրօնական իր ազդեց ութիւնը : Ահա՛
հալրերր խման են: Հաք Ֆինն խոյս կու
մեր Պատմութիւնը. - մեր գրականոլ —
տաք հօրմէն որ սարսափելի ալքոլիք ։1 ըն
թի՚ձ՚ը ՛•
է ; Ոչի՛նչ պիտի կարենայ ետ կեցնել զինք
Ջ- Գ.

քան միւսը: Այսուհանդերձ , կ՝ առա^սր կէ
տղուն որ Կիրաելնօրեայ դպրոց յաճախէ
երկուքին մեղքերուն քաւութեան համար :
ցաւի որ կինը իրեն նման ամուսին մը
ունի , որովհետեւ աւելի լաւին արմանի
էր: Սարոյեանի մօտ, հայրը խոր-,րդա —
նրշական կողմ մը ունի: Ուէսլի նախ Ամերիկ տցէ չէ y պատմական էմաստով՝.
Մայրը կու գայ Տըպլինէն, հայրը Լոն —
տոնէն : Կը հանդիպին Սան - Ֆրտնսիսքօ :
Անոնք ամուսնալուծուած են: Աձ բողՀ
վէէ1լի խ։թացքին , Ուէսլի Հ°րը հետքը կը
փնտռ է ' 4/' զ՚սեէ : դարձեալ կորսնցելու
համար , եւ այսպէս , հայրը կր խորհըրդանշէ Համաշխարհային Ա. Պատերազմը,
որուն մասնակցած է: Կը պատմէ տղուն,
թէ ի՚^ե՚ցէ" պատերազմի ընթացքին դըտնուած է անհեթեթ կացութեան մը առ
ջեւ' ուր կամ պէտք է սպաննուէր , կամ
սպաննէր : Կր սպաննէ , որովհետեւ կը
ձգտէր ընտանիք կազմել ել տեսնել իր
զա ւա կր , կ՚ո։ զէր հայր ըլլալ : Ահա նոյն
մառանդութիւնը փոխանցուած է ազուն
Ուէսլիին , որ կՀուզէ ամուսնանալ եւ իր
զաւակը տեսնել, որովհետեւ զաւակը հօր
շարունակութիւնն է: Հարցը ընդհան —
րացնելով, հայրր
սպաննած
էիԸԱայ
երրորդ մը, որ ունէր մարդկային նոյն
պահանջը , ինչ որ ինք ունէր : Այլ խօսքով , հա յր ը իր ձդտ ումն եր ը սպաննած է
"՛Բիլի մԸ մէլ՚- Հ ոս է նաեւ, հօր սլատդամբ y թէ էրերու. այս վէճակբ պէտք է
փոէւուէ : Պատերազմը սլէ՛տք է վ^^
ւլ տնէ :
թու-էյնէ գործէն դլխաւոր առանցքը
նէւթն է y դրամը։ Եր սկսէ դանձnվy զոր
պատանէներր էրենց ար կա ծախնդրո/ —
թ եան ընթացքէն կը գտնեն ։ Եթէ Տէկէն
Ո լ՜աթսըն 1լու՜զէ անպայման ետ ունենալ
էր սեւ՜ամորթ ծառան' ճէմը> պարզապէս
անոր համար y որ 800 տոլարէ պէտէ ծա
խէ զ՜երէներու. առուծախով զբաղող վա
ճառականներու՜ն : Ա*էսէսէփէ գետէն վըրտյ y էրենց տրկածախնդրու՜թէւններուն
ընթացքէն y Հտք Ֆէնն դէմ յանդէման
կու դտյ կարեւ՜որ երկու հարցերու։
Առաջէն
Շնորհ էւ Jf էսէսէփէ գետէն

ամուսնանալ'

հայր

համար : Եթէ նոյնիսկ ամբողջ քս։ղս,^
կըրթութիւնը ստիպուած ըլլայ
լիլ: ինԲ "ւՒ՚ի ամ"ատՒ ապրիլ: Ար
տրամաբանութեան մերմո, ելուն պա[,ա
դային, քաղաքակրթութիւնը այնա,„ճ
այնպիսի հիմեր ո ւ .[բայ պէտք է
որ ինք պարտաւոր ուած չըլլայ այղս^
մտածելու: Այլ խօսքով, պատերազմ.
պէ'"Բ եէ ԸԼԼան '' Սարոյեան կը մատնպ
աղէտին պատճառները — «Մենք կ՝ատԽ
պատերազմը, անոնք կը սիրեն:
թերթերու եւ շաբաթաթերթերու Վ()
կարդան եւ աւելի րան դիտեն պատել,,մի մաս ին,քան երբևիցէ մենք պիտք, կա.
րենայինք գիտնալ : Անոնք ամէն ինչ ,լի
տեն , նոյնիսկ ուրիշ պատերազմներ,
մասին : Անոնք կը սերտեն պատեր,uyJH.
րը, զանելու համար թէ ինչպէս աւե^
դրամ շահին այս պատերազմէն...».
Երկրորդ — Հաք Ֆինն կը զանուէր ել.
կո։ ընտրութեանց առջեւ : Կամ հետեւէ
ընկերութեան պարտագրած ազդեցոլ .
թեան եւ յանձնել ճիմը իշխանութիւն .
ներուն, կամ ենթարկուիլ սրտի թելա .
ղ րրանքներուն :
Ան Մընտրէ երկրորղլ
Այս ընտրութեան դլախւոր դրդաւզատ ■
ճառը ճէքորն կղզիին մէջ ճիմի հետ բ.
կրսած բարեկամութիւնն էր:
կղզին
հետեւաբար
կ'ըլլայ
վացլ
խղճի եւ բարոյական հարցի մը:
Ֆինն վերջնապէս կը հետեւի զղազուՏներուն եւ սրտի թելադրանքին ու [J
քսձւձներ ճիմը եւ ստրուկը կը դառնաք
ազատ անհատ մը : Ահաւասիկ թելադրանք
մը "Ը չատ սիրելի է Աարոյեանին. խիղ
ճը, զդացումնէե ր ը , սիրտը, մարդ մր աոանց անոնց գրեթէ բան չարձ՜եր • • ♦ :
Ս արոյեան էր գլխաւոր հերոսը կը կո[\
ճէքսըե: Դէպքը տեղի կ՚ունենայ Անդլիս
կղզիի մը մէջ-. Գլխաւոր հարցը, ոյւ«ւ1
դէմ յանդէման կու. դան զէնուոընհ^
բարոյականն է։ վանակը մար դկայթ
մր կր վեր ածէ մարդասպանէ։ ք*ւ//նա^մէջ էւդճէ հարցեր ղո յութէւե չունին, այլ
հրամաններ։ Պատերազմը խղճէ եւ բա
րոյականէ դէմ է• • • ։
Աարոյեան սէս թ ե մաթէքօր էն կը կաքք
խւթերցողէն յար ա կց ո ւթէ ւնն երը պատե
րազմէ նէւթէն շոէ լ*ջ՝ քանակէն
ղխ
ոլորներուն դլխաւո ր հ՛արցը պատերաղկ
չէ y այլ տուն վերա դաոնալ եւ ընտա1({
կազմ ելը : ^արմանալի էկ "Ը ՚սռ"ււ1՛'11
դլուէձը կը րացուէ Նիք Գու լիի երրի՛
«Տէր իմ, դիտես, քեզ նման րաթկմ
չու^
Եթէ երկէնրն ալ տունս չէ , 0

է^նչ պէտէ թեե
Յամարահանումէ ընթացքէն y Սւէս[^
րէ Լէ էյնայ Գեր մանացէն ե րու ձեռըը^ ա
նոնք չեն կրա կեր y ա յլ
օէկարէէ և
պահանջեն : Անոնք ալ նոյն հարցերը nl
նէն՝ վեր աադոնալ տուն y իրենց
նէքներուն : Փաստ մը մարդկային մխ՛
ն ա կան ո ւթ ե ան ։

Ա* արդու հասկացողի

թէւնր մէկ է ։ «Աշխարհէ բոլոր
դէկը նոյնն են , անոնք բոլորը կը £Ա
պասեն նոյն բանէն մահուան»»** W
էլատես էնքզէնքդ y տյն ատ եհ unn[
փ ոն gէն երը y Գեր մանա ցիները,
gիները ֆ Հոգեգարները , Պսւ-լկաըեերր
Ս արդ մը սպաննելը' կը նշանակէ է1 :
զինք սպաննել: Հօրը վերջին պաազ^է
ու-զզու՜ած Ուէս լիի , սիրոյ պատ1Ա"^1
սէրը> որմէ դուրս ոչէնչ կայ**^՛
Պատերազմէ կո ղմն ա կէցն երր
1
բէբ գովաբանելէ նահատակուոձե
P

վրտյ էրենց ար կածախնդր ութէւններ ուն y
ա*հ կը էաւ՜սափէ Հէէյրէ Տակլըս»է զէնքը
կրթելու առաջիս զ՜ր ութէ ւնն երէն ։ վէպէն
այս մասր կու դտյ նաեւ թուկյնի անձ
նական փ որձառո ւթենկն ï Երիտասարդ օրերու՚Ո նաւավար եղած կր ել ապագաքին յաճախ մղձաւանջով ետ նայած էր
երիտասարդական աղատ օրերուն : վէպին
մէջ , դետը եւ ար կածախնդրութիւնն երը
կը խորհրդանշեն փա խուսս։ը քաղաքա —
կըրթութենէն , ձդտ ո ւմ մը որ յատուկ էր

^ԸՀ* Եւէսլէէ համար լաւագոյն
ան Լ որ կը շարունակէ ապրէէ'

19—/"/■ գարու ռոմանթիք շարմ֊ումին .
խ ո ւս ա փ իլ տ ր ամա բանութենէն եւ քաղա
քակրթութեան բերած չարիքներէն : Խոր
քին մէջ, Մարք թուէյն երկուութիւն մը
կ՚ապրէր եւ հակասութեան մէջ էր : Սընականաբար ինք կողմնակից էր հիլյ,իսէ
յառաջադէմ ընկերութեան , ըհ գզէ մ հա րաւի արիս տ ո կր ւստներ ուն : Սակայն կր

կը տեսնէ իր փոքր

տեսնէր որ ճա ր տ ար ար ո ւե ստ ա կանg „ ւմը
իր հետ կը տանէր բարքեր, որոնք ան
դարյձ !լ երթայէն • • • :

մերմէ բանակէն կողմէ էրեն
կուած ապահովազ՜րու թէւԱը*
ջարկէ չմեռնէի ւէոէւանակ ապս>^ ■
ղըրուելու : ա ջո ւթէ ւնը տարրեր [
կ՚առնէ հոս ; Այսպէս , ցամաք"1^^1'
ընթացքին Տոմինիք թօսքա կը
փրկելու, համար Հար րի Գ">-^1'

ւչ

"Ը՚ղէսզի այս վերջինը կարենայ
րադառնալ: Տոմինիք իր ընկե["Հ
եղբօր

՚

՝Ա

պատկերը, Որ ամուսնացած է
զաւակ մը կը սպասէ: Մ ի՛"
Ֆոքսհօլ կը սպաննուի , փըկե1"Լ ՝ ,

եռյն վիքթոր թօսքայի կեանքը,
այս վերջինը վերադառնայ [‘Ը
՚
Ըին : Այլ խօսքով y զէն ո ւորն եր ը Հ*"
նին մահէն, այլ դէմ են
Գերութեան շրջանին ամէն ինչ

f

գերմանական բանտերու մէջ.
յ.
մը ընթաց քին
, ճօն A.R.A.M
Ուայնսթէն[}' I
Fonds
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ՆԱՄԱԿՆԵՐ'
ԱՐՈԻԵՍՏԱԳԷ8 ԸՆԿԵՐՈՋ ՄԸ
ՅԱՐՈՒԹ ԿՈՍՏԱՆԴԵԱՆ
«ՅԱՌԱՋ»- Փետրուար 10֊ին կը լրանայ բանաստեղծ՝ 3արուք Կոստանգեանի
մահուան երրորդ տարելիցը: Արուեստագէտներ կան, իրենց գործին հանդէպ
այնքան անփոյթ ու դրուժան, ոը կը սիրուին, կը փնտռուին' երր այլեւս չկան :
Ասոնցմէ էր 3- Կոստանդեան: 1974-ին իր քերթուածներէն ծաղկաքաղ մը ներնսւյացնոզ « Բանաստեղծութեամբ • • • » հատորի նրատարակութենէն, րայց յատ կապէս մահէն ետք է որ սկսաւ, տակաւ, Ֆրանսայէն դուրս Սֆիւռքի մէջ եւս
Սանչցուիէ Անշուշտ հարկ չկայ յիշեցնելու, թէ իր անունը տակաւին Հայաստան
, յււււսւսծ' շատ հասկնալի անհասկնալի պատնաոներուլ :
Հետեւեալ նամակները մաս կը կազմեն այն ընդարձակ թղթակցութեան, զոր
ոսնհսստեզծը ուղղած է իր մտերիմ ընկերոջ' Բարդէն Պօտոսեանին («Յառաջ Միտք եւ Արուեստ»ի անցեալ թիւով կը հրատարակէինք ընգարձակ նամակ մը,
ուղղուած նոյն ընկերոջը, որ այսօր իր անունը կու տայ): Ուրտիյութետմր կը
ւայտնենք, թէ 3- Կոստանգեանի բարեկամները ծրագրած են հրատարակել այս
կարեւոր թղթակցութիւնը' իր արձակ էջերուն ընկերացած:

»սջ »
էԱել* • » եւայլն ։ Այս հաս կացողս ւթեամբ ՝
արուեստը իրական մոգութիւն է՝ եւ
արուեստագէտը իսկական մոգ։ Ղմրախ—
տարար գեռ շատ հեռու ենք այգ բոլո

յատկացրել այս տարի — ուստի այս ամառ սեխի առատութիւն կը լինի ՝ նաեւ
վարունգի եւ այլ Հբանջարեզինաց?} : Երկ
րորդ լուր »— մի փոքրիկ հրացան ունեմ —

րիր ) ԸաJ3 ^ս հաստատ հաւատում եմ
որ մի քանի տարիների յարատեւ աշխա
տանքով ու Հմարզանքով?}' կը մօտե —
նանք Հ լին ելութեան?} սահմաններին : Այս
երկար շեդարան ո ւթիւնիր վերջ — վերաւլւսոնանք իրական ո ւթեան ։
(նչպկս գրել էի անցեալ ան ւլամ ՝ աշ
խատում եմ ամէն օր ՝ ու. թէպէտ երեք
քառորդը պատռում ու նետում եմ ՝ մըհարածը դարձեալ խրախուսիչ է : Աւար—
աել եմ երկ ու քեր թու.ած ՝ ու.
ներփակ
ուղարկում եմ այստեղ։ Կը խնդրեմ որ
կարդալուց վերջ ՝ նաեւ րո յր տաս թիւրլանդին ՝ ու ձեր եր կո ւսիդ տպաւորու —
թիւնն ու նկատողութիւնները ինձ ղրես —
նոյնիսկ բառերի նկատմամբ - շմոռա ~~

եւ խեչպէս գիտես Լը!_ակայ
նապաստակների Հհայրենիքն?} են — ուրեմ'րն կարող է պատահ ել որ բլուրները ըդբօսնած մամտնակ՝
ինքնասպանութիւն
գործած մի նապաստակի մարմինը տես
նենք երբեմն ՝ ու տուն բերենք — ո^վ է
մե զա ւոր այդ սլար աղային :
Ուրախութեամր կարդացի փւսն֊Փ իէռի
մասին տուած տեզեկութիւններդ •
կը
մաղթեմ որ ուզածիդ պէս [թեի եւ բոլոր
յոյսերդ իրականանան {այս ինչ սոսկալի
բառ է — » » »կանանան'] ։ իմ կողմից կը
մաւլթեմ որ կարելի եղածի
շուտ
հայերէն սովորի » խօսի ու կարդայ —
ու հայերէն լեզուի բոլոր առաքինութիւններով տուլորուի — : Հայերէնը մեր միակ
զրահն է ՝ տէդն ու վահանը ՝ աղեղն ու
նետը միանգամայն։ Ա*իակ սրբավայրը
որ խանու թպանն ու. վաշխառո՛ւն ՝
հայ
մողովուրդի անունը վար կարե կող հայա
նուն խոզերի վոհմակը դեռ չէ պղծել։
Այս շունչով եւ այս նիւթի շու֊րջ կարելի
է մի բանաստեղծութիւն դրել — կարելի
է բիւր քեր թո ւածներ դրել - առանց որ
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Սիրելի Բարկկն ,
շնորհակալ ևմ նամակիդ ու հրաւէ
րիդ Համար- եթէ Փարիզ դամ մ Là հ աձոյչով հի՛ր կը ւՒնե։է'
Գէթ չարա
ծը Հ/, Քաե/, անդամ-_ բայց յուսամ որ
իմ ներկայաութիւնր կնոջգ անաթորմ չի
չինի, եւ չի վնաս ել րո րնա ան եկան խա
ղաղութեան-.
Նամակիցդ
դատելով,
/./.տագնապիդ» ամ են ա դմ ո ւարին մասն ան
դել կ
սկսել ես անկողմնակալ կերպով
քննել խնդիրը՝ ել հիմա ակնյա յտօրէն
պարղսո-մ է րեզ թկ այդ բոլորը բնա կանոն հետեւանքներն են մեր կեանքի ♦ —
գինի խմողը կ՚արբենայ՝ եւ. դուցէ
կը
չափազանցի ♦ կը շարունակի խմել եւ. կը
հիւանդանայ • բույր լաՀ ւ է՝
բարեկամ ,
գինի խմել ու հ ի ւան դան ալ ՝ քան
ջուր
խմել ո լ երբե'ք ար բերած չ լինե/ : (Հե
տոյ ՝ եթկ նոյնիսկ ցանկանանք՝
միթէ®
մենք կարող ենք ուրիշ կերպ ապրել ՝
կարո^ղ ենք մեր երազները փոխել՝ կարմ զ ենք միմիայն՝ ամուսին ու ընտա
նիքի հայր էինել՝ եւ այդքան ով գոհա —
նալ : ինձ թւ ում կ թկ մանկութիւնիր ըսկրււած ՝ դէպքերը մեզ ճակատ աղբ ակա —
նօրկն մղում են լինելու ալն որ պիտի
լինենք - մեր ր աւերը՝ մեր դառն ու —
թիւնները՝ մեր դմգո հ ո ւթի ւնները հե —
տեւ անքն են մեր իսկ անմտութեան • — երբ
փորձում ենք հեռանալ մեր իսկ անձնա
կան ճանապարհից ՝ երբ ուրի շների յա —
խղութիւններիր շլացած' փափաքս ւմ ենք
նրանց զործունէութիւնը կապկէլ ՝
ու
մերթ մեր աշխատանքի յարուցած խըն —
ղիրների ՈԼ- դմուար ո ւթիւններ ի առջեւ
անճրկած՝ հո դեպ կս տկարացած' մտա —
ծում ենք դաւաճանել» ♦ • եւայլն : Ես հա
մոզուած եմ որ վերոյիշեալ փորձութիւն ներն ու եր կմտ ո ւթի ւններն յաղթահարէէու >ամար - դէթ իմ տեսակէտով՝ արՈեեսւոադկաը ՝ առաջին երիտ աս արդու —

նուագել դիտէ՝ կը մերմէ նը-

FpnifujnQ

աղել այնքան ատեն որ' յարդէ դէխտրկ
P չունի ♦ \քկատի ունենալով որ ՝ խեը
արեկանկն սկսեալ գլխտր կով վարմո ւած
Կ նուազել։ Պահակները
կընդմիջեն՝
խնչել որ Փարիղէն յարդէ նոր գլխարկը
Անի ՝ ել ձօն կը սկսի նուադել ՝ զդաՅ^կան ջերմ մթնոլորտ մը ստեղծելով
Ը"Լ"րթն մօս,,
Ս “դոյեան՚ի պատ դամր կտրուկ է եւ
^ՈԼ"Ը դիեու որներր , ինչ ազդու —
ալ պատ կանին անոնք ՝ թող վերայ""՜1 եԼ էաԳմեն էԸեն9 Բ"յնԸ ՛
լես1ի ճկրօըն».. • ազատութեան մասին
• Ասփկս
գրական արտայայտութիւնն է
P յեանի անձնական փորձառութեան ՝
Որ ՀամաչԽ“րհՀիե Բ- Պատերազմին
"րպէս ամերիկլ^ բանակի զինուոր'

ht. երեք տարէ
*Ո""4 Անգլիա ■■ էևV՛ •Ւրձաոտլթիձ, ։)ր հեղինակին, որու
Ju դսրեը արտայայտութիւնն

է

նաեւ

Հ<անթէ ՜ էսթասէւՒե I Բ» կեցսւաերին-

^•սխնո^^էլ

^ւէԱմ’ ձէքսընի Արկա -

դ,Արձ րմՈ։թիէննե1’Բ> կարեւոր անկիւնապարա Ը մ դրՈՓՒ եր ասպարէզին : Այս
ր՚սգմն^լ համահեյաԸհայեն պատե Հէո Ին՛Լ

^ԸԸ

կ'ոլ-նենայ

թ Լ ան խանդավառ ու անորոշ շեղ ո ւմներից վերջ . պէ տք է վերջապէս մի օր
հարց տայ ինքն իրեն' թէ ինչո՞ւ է դր
բում , ել ի՞նչ է ն չան ա կո ւմ' դրե1 է . ել
ապա ինչ են ն չանա կո ւմ իմ նկարագրած
անձերն , դէսլքերն ու իրերը . եթէ
ոչ
միայն այս ընկերութեան , այս դարա —
շԸԸջանի յարաբերական առընչո ւթի ւնն երով, ու նաեւ ՝ այլ մսւնաւանդ տիեզե —
րական իմաստով։ - խնչ են նշանակում'
կեանք ՝ սէր ՝ մահ : իՌնչ են նշանակում'
մի մարդ՝ մի ծառ՝ մի աստւլ» օրինակի
համար — քո ստացած վայելքից՝ հաճոյ
քիդ ՝ խանգավառութիւնից դո՛ ւրս — ի^չ
է դեղեց կութեան նշանակութիւնը թար —
կէն»—
դեղեց կութի ւնից ճառագայթած
Հզօրութիւնը?} ներգործում է զդայարանքներիդ մէջ, եւ դու հիանում ես ՝ երջան
կանում ես՝ երւսզում ես՝ եւ տրտմում
ես ,- բայց զգայուն այդ յոյզերի դու մարբ գեղեցկութիւնը չէ : Պէտք է գոնէ
մի վ այրկեան եղած՜ լ|ւՍել դե զեց կ ո ւ թիւնը ՝ որպէսզի կարելի լիսի նրա ներկա յութիւնը զգացնէլ : Հ/ ատեր ՝
շփոթու —
թեան մէջ լխկելով ՝ նկարագրում են գե
ղեցիկը եւ հաւատացած են թէ այդ
է,
գեղեցկութիւնը : — Որովհ ետ եւ Հդեզե —
ցիկը^ » աւելի կամ պակաււ չափով դիւ
րահաղորդ ու մատչելի է բոլորին՝ իսկ
դե ղ ե ց կո ւթի ւնը վիճակ է • - լ|ւ(1ել11Լթ-|ւՆԹ ?
եւ ոչ թէ զդայն ո ւթիւն » եւ ինձ թւում է
թէ ամէն ինչ մի երե.ո յթ' մի վիճակ է» » »
որր ներապրելով պէտք է յայւոնաբերել՝
ա յլ ոչ թէ սոսկապէս նկարագրել ու բա
ցատրել :
Կարճ կապեմ — իմ կարծիքով այս բո
լոր ր նախապատրաստական աշխատանք ներ պիտի լինեն ՝ եւ ոչ թէ բո՛ ւն ար —
ուեստի գործ։ — Ա տային եւ հոդեկան
մարզանքներ որ զդայութ իւններ ը պիտի
տակաւ վարմէ ցն են' աւելի շատ ասել
քան խօսել ՝ աւելի շատ ունկնդրել

քան

պատերազմի աղէտը չատ մեե էր բացատըրելու. իր լաւատես աշխարհահայեացրով եւ դրողի ես—ը կը մերմէր փոխուիլ
եւ չէր ալ կրնար : թ արոյեանի կեանրին
սկզբնական տարիները ,
{իրէզնոյի իր
խենթ ու խելառ քեռիները , հօրեղբայր
ներ ը, հայ եւ օտար գաղթականները, նոր
կեանքի ձեւի մը յարմարելու հարցերը
աւելի կը յարմարէին իր բարի աշխարհահայեացքին : Նիւթեր, որոնք լաւագոյն
ձեւով կ՝արտայայտուին իր պատմուաեք—
ներուն մէջ-. Ուէսլի ճէքսընի պարադա
յին , յստակ է որ գրողը անձնապէս դառ
նացած է : Հիւմուրը որով կը յատկանըչուի Աարոյեան, չատ ղաոն է եւ հետե
ւաբար՝ կաշկանդուած՜ : փրելու իր անմի
ջական ազատութիւնը յաջախ կ'աշխատի
իրեն դէմ, կը յիչէ մանրամասնութիւն ներ , որոնք պարզապէս
կը յոգնեցնեն
ընթերցողը-. Միւս կողմէն, սակայն, կը
յատ կան չուին կարդ մը էջեր, տողեր, վի
ճակներ : վերեւ յիչուած Մ արք թուէյնի
հետ նմանութեան եզրերը
նուազ դեր
չեն խաղար տկարացնելու գործը- մեծ
դրողի մը նմանելու, զայն «րնղօրինա կելու.» ձգտումը կը հեռացնէ հեղինակը
իր ինքնատիպո ւթենէն :

հարցին

“'Հթսսսան Ոլ”Լ համա1' ԳԸեԼԸ առօրեայ
կր
լ
ք». աո.

Հ'“րԼ եօթը ամիս ոչինչ
Որ"^հ1րԱ’եւ պատերազմը խընդ-

յստօՀ1
դաւ,ձնՀր րարեե ել սե~
■րԸ- Ին T
եր աշխարհահայեաց «•ահ
“ 'թս1են հերոսները ցոյց կու
լո, h ո
ան չատ եամառ էր փ՚՚Ւ'1—
Ի ^ցուաեըները, էլ միւս կողմէն
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1.- « LES AVENTURES
DE WESLEV JACKSON ».
Ed. Flammarion
Traduit de l'américain, par David Gainsbourg.

Ներկայ գրախօսականը
անգլերէն բնագրին վրայ:

կը

հիմնուի

30 Մարտ, 1950
Աւ՚րե/l, Բարկէն, վերջին նամակդ իսկա
պէս տխուր էր , մա^ւաւանդ դրադէտի մը
մասին դրածդ • չափազանց խիստ ես արտայայտւում իր մասին՝ մի’ մոռանալ որ
Հհ ողին յօմար է՝ եւ մարմինը տկար?>»»»
յետո՛յ՝ ամէն մարդ տէրն է իր կեանքի»
ասլրում է իր ուզած կերպով ՝ երդում է
իւր յատուկ ե դանւսկը . եւ հաւ ատա՛ ՝ ամէն
մարդ դմգոհ
է
իր
կեանքիդ .
եւ նա' խորքի մէջ դիտակից եւ զգա —
յուն է ՝ եթէ ոչ չէր աղգուել քո խօսքերից — հեռանալու ու նոր ո զոլելու պէտքը
ծէը ԳԳաԸ :
) է^ձ.պէս
բոլորս,
աէել
կամ
պակաս
չափով
ւլոհերն
ենք Ափիւռքի մէջ տիրող անկազմակերպ
եւ. ջյալոիչ իր ա կան ո ւթ ե ան
ապրում ենք
°րր
օրին ՝ յուսալով թէ վաղը մի որ—
եւէ Հհ րաշքով?} մեր կեանքի պայմանն երր կր փոխուեն ՝ թէ ինքնըս տինքե ան կը
ստեղծուի այն ջերմ ու րնկե րական միջսյվայրը ուր մեզանից իւրաքանչիւրը իր
զ երն ու կարեւորութիւնը կը ստանայ i
Կփտես թէ քանփՀ փորձեր եղան տյդ ուղղութեամբ ՝ եւ բոլորն էլ ձախողեցին —
զուցէ միայն տյն պատճառով որ մեւլա*եից իւր աքանչիւրը չափազանց խստու —
թեամր քնն ա դա տ եց միւսների ւլործն ու
կենցաղը • » • բոլորս էլ յանցաւոր
ենք ՝
որովհետեւ բոլորս էլ եսամոլ եւ յամառ
Հայեր ենք — անկարգապահ եւ. մանա —
ւանդ անկիրթ — ասում եմ բոլորս ՝- Հճըշմարիտն այս է՝ անսո՛ւտ եւ իրաւ իրա
կան?} : ԽւսV' ականջը խօսի՛ • • • : Աւ վերջապէս , սիրելլ, Բարկէն , ի՛նչ էլ որ լխնք, ,
նա դր ա գէ տ է ՝
եւ
տաղանդաւոր
— եւ րշարձեալ բոլորիս պէս՝
ակամայ
ծ ո ւլո ւթեան է մատնուած — չեմ ասում
դատապարտուած ՝ ւս յլ lTuIUïRiILUï &—tr(lhi!
իսկ դու /տւ գիտես թէ ովքեր են մեզ
այս վիճակին մատնողները : Ուստ h ‘■թէ
պէտք է անպայման սրան կամ նրան քըն~
նադատել՝ վարկաբեկել ու հայհոյել՝
դէթ մեր բարկութիւնն ու մաղձր թա —
լիենք նախ նրանց վրայ' որ սկզբնական
զրդապատճաոն են այս բոլորի :
իսկ այս անսովոր Հելոյթիս?} պատաս
խանատուն դո՛ւ ես ՝ բարեկամ ՝ որով —
հետեւ ամիսներից ի վեր սպասելով ըսպասում էի որ հատկին գոնէ մի — երկու
շաբաթ միասին անցընէինք՝ եւ. ահա վերպահին դրում ես թէ չես կարող դալ • —
չես կարող դալ որ ով հ ետ եւ դրամ չու —
նես •— թՊւչպի ոի անարմէք ու անբան
մարդ ես՝ որ գրպանդ 10*000 Ֆրանքի
պէո ողորմելի մի գումար չունես ՝ որ —
ւզէ սղի բարեկամիդ այցելութեան երթաս»
տօ յիմա՛ր՝ եթէ մի աւանակ քսան տարի
Փարիզ ապրէր ՝ հիմա միլիոնատէր կը
ւինէր - իսկ դո՛ւ ՝ ոչ թէ միայն 10 *000 Ֆ •
չունես զրպանդ՝ այլեւ 15*000 պարտք
ունես ։ Հաս կանո ւմ ես վերջապէս թէ որքւս ՜ն ան սլէտք ու արհամարհելի մի արա
րած է P աբկէն Պ օտ ո ս ե անր — որ Մ խի —
թար եան դպր ոցից ելնելով ՝ քսան տարի
ներ ապրել է Փարիզի պէո լուսաւոր ու
հարուստ քաղաքի մէջ՝ ու ահա պատ է
ներկում՝ ել 15-000 Ֆ- պարտք ունի ՝ եւ
չի կարող իր բարեկամին այցելութեան
գնալ — մինչդեռ Մարկոսը՝ Պետրոսը՝
Կիր ակո ս ը , բոլորը ՝ բոլորը տուն ունեն ՝
խանութ ունեն ՝ դրամ ունեն ՝ ամէն ինչ
ունեն ՝ բացի մի բարեկամ որին այցելու
թեան երթան — այս վերջինը՝ անշուշտ
բարեբախտութիւն է •• • ի^Հ^՚^ի^է * ^.քէյ“"
ֆըՀ1^> տ^ր1Ը սլահիր ՝ գարունն եկաւ՝ ծա—
ռերբ ծաղկել են՝ ու այս ամառ միասին
կր
ճաշակենք պտուղները ։
Կարեւոր
լուր »֊Աոդիոն ՝ իտալացի ագարակապանը՝
մի մեծ դաշտ ամրողջութեամբ սե|ս]ւ է

նՒլ թը սպառուի ՝ ու զգացումը տկարտ —
նայ » . .
եւ սակայն րնթերցոզր կրնայ
ձանձրանալ — ուստի կարճ կապենք :
Miller—ի դիրքը կարդացի ձ՚էկ շունչով
— խանդավառո ւթեամբ եւ աւիւնով յոր
դում են էջերր* Ը^^^րցողը անմիջապէս
վարակւում է հեղինակի աշխարհայեցողութեամբ՝ բամանում է նրա համակը —
ր ո ւթի ւններ ը եւ հակակը ո ւթիւններ ը ՝ ըսքանչան ում է Հզերմսւրդկային?} ապրում
ների ո գեկո չո ւ մներ ով : Անհտմա^ր ՝ ու
երբեմն անիմաստ չափ աղանց ութիւնները
ընդունում է սրտագին բարեացակամ ու —
թեամբ։ Էջ առ էջ բազմապատկուող հա
կաս ո ւթի ւնն երի ՝ խոտոր ու անհաշտ մըտածումների առջեւ մերթ կանդ է առ —
նում զարմացած՝ ապա Հբանաստեզծու —
թիւն է» ասելով անցնում է * • • եւ լաՂ
որ անցնում է՝ որուիհետեւ Miller մտա
ծող չէ y այչ Հբնազդական իմացականու
թեամբ?} (լՍՆշակււՆ՞մ է Հճշմարտութիւնը?} :
— Կ'ո ւշտ կու մ է ու ստի եւ յաճախ սխալւում է — եւ իր դո ւշա կութի ւնն երի հակաս ո ւթիւններն են որ տարօրինակ
մի
կենդանութիւն են տալիս իր նկարադրութիւններին : Miller եթէ նկարիչ լինէր —
անպայման լոյս ու ստուերի վարպետ կը
լթ-էը, դոյները երկրորդական են իր
համար — լերկ ամայո ւթիւնն եր սիրող՝
խ ո րհ ր զապա շտ մի հոգի — որ երրեք պի—"
տի չհաս կանայ £Որս սլա՜1ոեր|ւ մէջ ծաղ
կած մի այզ-եպարտէղի հմայքն ու կա
խարդանքը ։ Miller դրում է թէ ատում
է պատերը՝ մոռանալով որ իր այնքան
գոված ու սիրած յունական տաճար ներն
ու մեհ ե աններ ը նո յնպէս պատեր
են որոնք իրենց մէջ պարփակում են աստ —
ո ւածո ւթեան գաղափարը — մոռանալով
նոյնպէո թէ սլատ երի իր ասւելՈՆթ |ււԹլ1
արդէն մի՝ պատ է իր շուրջ — մի պարիսպ
որ սահմանափակում եւ սահմանում է իր
էութիւնը։ Պտտր' պարզապէս մարդկա —
յի^ Հես?}ի առարկայացում է _ քարաշէն
պատերը ատելով եւ քանդելով չէ՛
որ
Հպատերր?} կը քանդուին - մի խօսքութ
Miller Ամերիկացի է — տյս ինքն պատ անի
— {առանց բառախաղի՛} • տաղանդաւո՛ր ու
շաՀտ համակրելի մի անձնաւորութիւն ՝
ու պերճախօս {չըսելու համար շատախօս )
գրագէտ : Կդիտեմ ՝ որ տյս խօսքերը
քեզ համար սրբապղծութիւն են» ես ան
կեղծութեամբ տուի անմիջական տպաւորութիւններս — կարող եմ սխալուած- լինե t
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ԵՒր^մ՛ Րարկէ'Ի »
\,ախ շնորհ ակալութիւն'
Հո սկեփոշուդ
եւ թերթերի կապոցի համար» Հ» քոչարի
•ւըր".ւ1ւը •‘‘էկ չոլնէով կարղա91՚- ւաւ էր
ու հետաքրքրական իր տուած զանազան
տեղեկութիւններով։ Ուրախացայ իմա —
նալով որ իբրեւ ընկերական մարգ նաեւ
հետաքրքիր է ու համակրելի։ Ոախտա —
ւոր ես եղել նրան հանդիպէլով : իսկա
պէս մեծ հաճոյք պէաք է լինի մի այդ
պիսի անձնաւորութեան խօսակցութիւնը
լսել., շինիչ ու խանդավառ լուրեր Հայր ենիքից : Ես դեռ այդ բախտը չեմ ու
նեցել :
Ուրախ եմ իմանալով որ լրջ°րէն ըզ —
բաղուած ես դործ երդ ցուցադրէլու աշ —
խտտանքով — արուեստագէտի համար
բնական պահանջ է որ մարդիկ տեսնեն
Ւր ա շվսատանքը ՝ հաւանեն կամ քննադա-
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տեն, սիրեն կամ չսիրեն - կարեւորն է
որ անկեղծօրէն արտայայտուին իր գոր
ծի
նկատմամբ -.
Մի մարդ

^ՈԳհՈԱ.

մի տուն է շինում եւ այդ տունը իր թե)—
նակարանն է ■ րայց արուեստագէտը ցան
կանում է որ իր կերտած «տան» մէ9
ամբողջ մարդկութիւնը հիւր լինի: Բուն

եհ

արուեստագէտը առատասէր ու ասպնջա
կան հիւրասիրութեան տիպարն է : ՛նա
որքան շատ հարուստ է դդում իրեն
նոյնքան մեծ ու տօնական թնԼոյքի է

ՄԱՐՄՆՈՎ

հրաւիրում ամբողջ կեանքն ու կենդա —
նութիւնր աշխարհի: Պէտք է խոստովա
նել որ այս տեսակէտով, Ա փիւռքի հայ
արուեստագէտներս բաւականին
ժլատ
ենք եղել - եւ այս բացատրւում է մեր
«հայրենազուրկ* պանդուխտի վիճակով-,
Որովհետեւ «հայրենազուրկ» լի՛նելը նը շանակում է զրկանք հոգեկան ու ոգեղէն
սնունդևերից - ուստի եւ մենք
կիսով

Նամակի պէս, սիրԽՒ Յարութ Կոսաանղեանին

մենք bppbf լիացած
չհնք զգու-մ մեզ - եւ մեր շռայլութեան

աղքատներ ենք.

փորձերը շուտով սպառում
իսկ ոմանք սնանկացել են

են
մեզ վաղուց • • • :

Եւ ճիեԳ
նկատել որ մեր հաւատար —
մութի ւնն ու նուիրումը արուեստին՝ մեր
միակ առաքինութիւնն է : Եւ
bu J

Տարո՚ւ թ՝ րարի լո'յս : 'ք՝եզի կը գրեմ

(ւիսկ մեր միակ արժանիքը : Մեր անձ -

Առաւօտ կան ո ւխ ՝ Ս էնին զ է մ աո. դէմ-.

նասիրութիւնն անշուշտ մևրմում է այս
բացատրութիւնը — բայց վեհանձն ար —
ուեստադէտ հոգին պէտք չունի սին խաբ
կանքների' հաւատարիմ մնալու համար
իր ընածին տաղանդին այսինքն կեան —
քըն արտայայտելու իր որոշ եղանակին
ու կարողութեան '. — Մի մարդ մի տուն

Այսպէս ՝ շատ յաճախէ կը նստիմ երկար

է շինում • • • եւային ։
հ իմա ստիպուած եմ նամ ակս ընդ
հատել , Աալէնան կանչում է թէ կէսօրուայ ճաշը վաղուց պատրաստ
է,
ու
պաղելու վրայ, եւային, եւային-. կեանքի
առօրեայ մանր դէպքերի առիթով, կի —
ները չափազանց անհամբեր են, նոյնիսկ
անհանդուրժող - բայց երբ հարցը դալիս
է կեանքի էական հարցերին , նրանք որ
քա՜ն համբերատար են, որքան աւելի
յարատեւող ու քաջ ու հաւատարիմ քան
ալր մարդիկ — ուստի պէտք է հնազան—
դել Մալէնայի ստիպողական կանչին,—
ճաշր պաղում է - Տը -.
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Սիրելի Մաբկէն,
Երէկ' մի օր էր, այսօր էլ մի ու
րթշ օր. ա յսպէս աննկատ անցնում են
օրերը,— աշխատանք, յետոյ ճաշ, փոքր
ու երբեմն մեծ հաճոյքներ , երջանկու —
թեան ու նոյնիսկ երանութեան պահեր,
ել ահա անցնում են շաբաթներ , ամիս—
ներ — ու յանկարծ մտածում եմ, շուտով
յՒսուն տարեկան եմ յխնելու. — եւ. [Հնչ
են եղել այս անցած յիսուն տարիները —
է այդ բոլորի արդիւնքը.- միայն
մի մարդ՝ անհամար ուրիշ մարդկանց
մէջ աննշմար մի անհատ իր մարդկային
բոլոր թեր ո ւթի ,նն եր ո վ, իր տենչերով,
իր երազներով , իր կա ր ելի ո ւթ իւններ ս վ
եւ իր փ որձառո ւթեամբ հարուստ ու աղ
քատ մի էակ- բնականաբար հարց է
ծագում' յետոյ թնչ ï Զդիտեմ թէ այս
հարցը իսկապէս ս ճշմարիտ մի հարց է.
այսինքն տեղի՞ն եւ պատշա՞ճ է կեանքի
հանդէպ այդպիսի մի հարց տալ — քանզի
իր էութեամբ իսկ կեանքը շարժում ել
փոփոխութիւն է , ուստի «յետոյ»ն դարձ
եալ շարժում է ել փոփոխութիւն :
Եւ
այդ հարց տուողը այլեւս այդ չէ ցան
կանում-. Մի գուցէ՛-. Բայց այդ հարցը
բղխում է որոշ «դիտակից* վիճակից ,
իսկ գիտակցութիւնը կեանքի նկատմամբ
կայական (սթ-աթ-իք) վիճակ է,
որպէս
առանցք որի շուրջ դաոնում է անիւը ։
Զարմանալին այն է որ ես ,սյս utUJJ~
ծառ եւ արեւոտ օրէն , պատշգամիս հաճելյի ստուերի մէջ նստած՜ ՝ ծխամորճս
ու թէյ է!ա յելելով , պէտք ^մ
ր անելի գլուխդ փիլիսոփայօրէն արդու —
կել : ներողամիտ եղիր • Պատճառը չա —
փա ղանg մենա կութիւնս է ՝ եւ կեանքիս
միապաղաղ ընթացքը : Լուրեր չունենա/ոփ
մտքովս
անցած — դարձածն եմ
դրում :
Անհ ամըեր սպասում եմ հ.Անդա ստանսին
եւ ուրիշ որեւէ հայերէն գրական թեր
թերի կամ գրկերի որ կարող կր լինէք
ինձ ուղարկել :
Դարձեալ շնորհակալութիւն յ Լաւագոյն
ողջոյններս Բիւղանդին եւ Որբունուե։
Չմոռանաս z Կարող ես նոյնիսկ այս տո
ղերս տալ նրանց կարդան, թէպէտ' եւ
կարդալիք րան չկա1յ Î
Եղրայրօրէն քոյդ
3ԱՈՈՒԹ

U էնին ղ է մ աո դէմ - ու

Որպէս ահաւոր, սո,րբ հ ազն եր դո ւթիւն

միայն կր զղամ՝.

Կր զզտմ անորոշ , քաղցրագին մէկ բան
Որ ամէն ինչ է ՝ եւ ոչինչ գուցէ >

Կափկափի, նն ահեղ ո։

կաղ կանձն է

un, ր

Հէք Արտաւազդի շուներուն տխո, ր :
Ահա՛ երդը իմ' թէ դիտեմ երգել,
թ-է Աւարայրի կամ թէ Տէր - Զօրի
Շինծու սոխակի Jիժար երդէն վեր
Հաւատարիմ չան ցասկոտ կաղկանձին

Որ սակայն մարմին եւ հոդի ունի՝

Շքեղ երազ մը բարձրացնել դիտեմ :

Որ հիձ'ա Ո էնն է, հին հին դարերէն
Ոի շատակի ոլէս եկած սիր^էի

Զօ՚յրթօյթօ , սարուի) , քեզ չզարմացնէ ,

երկար մաղերով տխրադէմ աղջիկ ՝

Գան երգդ երդէ'

Որ ուն ղէմ աո դէմ քեղի կը գրեմ

հնչուն ո։

զուարթ,

Ու միայն կը զդամ : Ու կը զդամ ՝ Տար ութ

Լեռներուդ պէս հին , լեռներուդ պէս տալ:

թէ լոյսն ալ րացուոզ իրասլէ' ս հոդի

Լեռն եբուդ պէս հին երդ մը դիտէիր...

Ու մարմին ու նի. ու կը զդամ , 3 ար ո ւթ

Եթէ չմոռցար , թէ արեւ ուն տակ

թէ ինչու պէտք է խմել արիւնը

Գեռ արե, ախ անձ թախիծ է համակ

Աքսպէ'ս բաշխուած նորոդուած ուխտի :

Յոյւխ այդ'

Ողջոյն քեզ/,, է՛գ, յաւերժ ցանկալի,

Յամքած Հ ե ղե ղաս, , հե ղե ղու մներու

ծարաւի ո։

սիրոյ մասին.

Առաւօտ լուսոյ՝ ար եդակ բարի :

թ-է դեռ կը մնաս ուղղութիւնն անձեւ
Արդ երդէ՛ կրկին ու կանչէ անձրե՜ւ...

Օրր կր ըացու ի

:

Ե,

լոյսն է դիւրին

frf.

չուչանաթոյր կիներու կուրծքին

Պարզ՝ սովորական աղօթքի նման՝

Գաղջ անուշու թե ամր անձրե՜ ւ թող ի£հէ - ’ •

Երր արարչութեան ա՛լ դիտենք ՝ անցաւ

Լ)արաւ շրթներուն , այրած Արտերուն

Օրր առա ջին. «Եղիցի՛* , կամ ո£

Անձրեւ թոզ իջնէ ւ անձրե՜ւ թող իջնէ * ' *

Լոյսր կր բացուի , արեւը քանի

Եւ թոզ մերկանան հոգի ու մարմին,

Յումպէտս ապըուած կեանքի մը նման,

Ե՛

\քման յագեցման, նման յոգնութեան ,

Գալարուն ծառեր , ա ղջիկներ ու պէս

Ու նման սիրոյ'

թոզ լուացուին , եւ թող մաքրու ին.

Դ[>ր կբեդխառեո ւտծ ախտադխ1ւ ու

երբ չենք սիրեր ալ

թող տնձրեւվւն տակ անզուսպ հեշտանքով

Պիտի շրջանն իր րնէ անպայման :
0՜ , պէտք է, Յարութ, միայն մարդ ըլլալ

Ե դո ւ.թեան կտղուցքը հասա նցնեն՝

Աքսքան անիմաստ ապր ե լու համար :

Չխրար պատրաստեն •• ♦ մինչեւ դտյ արուն.
Մինչեւ որ Չ արն ու Ոտրին միանան

Մեր կեանքը, Յարութ , նման է բոլոր
Լի այթաղիճնե րու

Երղդ1

Տր ուեցանք բոլոր ցանկութիւներուն
իբրեւ

թէ սիրոյ ու էոյսի յանուն,

իբրեւ

թէ աղատ ՝ բայց ստրուկի պէս

ծարաւի ու սիրոյ մասին։
ութ՝

Ո սղացանք բոլոր աստու ածն եր ո ւն հետ :
Մեր ի սկ ծնցու ցած

Ու զիրտր սիրեն անսանձ զուգութեամբ։
’ ևըԳէ՛ Աար ութ ՝ լեռներո'ւ պէս հին

բոզացող կեանքին :

ե բաղին , Տ աբութ ՝

մտերիմ^ւերով

Պիտի հաւաքուինք $ ինչպէս որ կ^ըսեն ՝
Ջրելու համար ծնունդն աւելորդ

Տրուեցանք իբրեւ, իրեր անօգուտ :

Ոանաստեղծ ական հատորիս երկրորդ :

Զ կրցանք երբեք դերերը ճշդել

Ո ան մըն էր եղաւ — տպեց ինք զնա g :

Եւ մեր տեսիլքին իրապէ՛ս տիրել-.

Ես իմ գինիի գաւաթն առաջին

Ահա թէ

Պիտի բարձրացնեմ կենացը տյն խենթ

ինչո՛ւ կարիքն զգացինք

Երգեր հիւսելու , տպագրուելու,

Ե եր բանաստեղծին ՝ որ այսօր հոդս

Ամէնուն առջեւ, ամէնուն համար

[էս ած աշխարհ ին'

փողերու նման փռուած անպատկառ ,

Ա*արդու մենաւոր իր կեանքն անկարօտ J

կ՚ապրի լեոճրական

Ան ամօթ արար կարիքն զղացինք
Ո ա սւ ո ւց ան ո ւելո ւ կամ կար դաց ո ւելո ւ :

Կենացդ՝ Տարութ ՝

()' հին դարերու, անյայտ երգիչներ ՝

Երար բախելով՝ փոխան բամակի

Երր մ“‘ւ՚Գւ1. նոյնիսկ լեզու չէր ^լեր

Հոգիները մեր

իայց ս[ր^լ ‘էիտէ(՛ y 1եԽՈէ[1 ձեռքերուն

չևայ հոգի ւ յոտնկա՛յս , Հ&արութ »
Սրտերն ի ձեռխն , ուր ոսկԼ, դթւքւ՚ե

Տարփոտ հպումով՝ իր սրտին կի[է^ով
Յօրինել երդր դեղեցիկ կնոջZ

Լեզու է ելած'

հեռուէն հեռու

եթէ կա' յ հոգի • • •

երգելու փ դթ^ ։

Գխավութխնր մեր սրտին, Աարութ,
Օրեր կան՝ Յարութ ՝ որ զիս ծանրացած

Օլ անրջանք է, „՛ չ գլխՈլ պտոյտ,

Զի ս հինց ած կր զդամ'

Օ-յլ ձել

հին քարի նման։

որ ունի հոգի ու մարմին,

Հին՝ միջնադարեան տա ճարի մը պէս

Մերկացած լոյս'

Այսօր արցունքն եմ

Կին

Արձաղանգը զուր'

ղոցուած աչքերուն ՝

լռած ձայներում :

„ր կր պարէ զերդ kt"՛՛ '

զոր ցանկացինք , կին' զոր սիրեցի,

Օըձէ ցաւեցանք, որուն ցաւցուցինք՛

'Ոաղաք մրն եմ ես մութ՝ հնադար եան *

Կենացդ, Ցարութ, խմենք'

Այսօր հեռաւոր ու ցուրտ արուարձան ՝

Աւ ցաւին ձեռքէն բոնած ՝ երկինքի

Դոցտծ ճամբաներն հաղորդակցութեան

Պատշգամին վրայ, վարպետին նման

որ ցաւինք,

Որ ա շխարհ ին հետ քէն ըրածի պէս

Լսեհք ոտնաձայնն անոյշ դիշերուան :

Կ՚ապրի ամփոփուած իր անցեալին մէջ՝.

Ա ինչեւ որ, Qu,բութ, օր մը չէ օր մը

Ես հողիիս մէջ քանդած եմ՝ Յարութ ՝

Գերագոյն գիշերը դտյ ու գրկած

Հա քոց Պատմութեան փառքերը րսլսր՝

Հոգիով մարմնով/

Այլ ո շ մէկ մատեան՝ ոչ մէկ լուսաւոր

Ա՛լ անվերադարձ հեռանանք հ եռո՜ւն'

Կոթող՝ յո ւ շար ձան թէ պարզ գերեզման'

Մնաս բարով իսկ ^uut^ „չ մէկուն :

մեզ տանի հեռո՜ւն"

Արման ավայել քաջի մր անուան :
Օր ւո իս մէջ, Յար ութ ՝ առաւելադոյն

ԶՈՒԼԱԼ ԳԱԶԱնճԵ^

փան Խորենացի , Եզնիկ ու Կռրիւն
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ՏՈՒՑԱՀԱ^ԳԷՍ

ԱՍԱՏՈԻP
պրիսմակ խ1

երկու

հան
Ասաաոպ, դէմք մըն է փոըագըակ
պաեսսփն -քէչ- Արյ-էք մը' զոր տարի,,/գը i-կսւն հաստատելու, նուիրագործե1,ր ս, աղանդը
Փարիզի այնքան գրմճ
եւ.
խստադատ
արուեստէ մէ —
ւսր յհաճ
վայրին մէջ, երր արո, եստադէաը չու\Հր նոյնիսկ բնականոն առաւելո ւթէւնը
Լոյս - քաղաքէն մէջ ծնած ըլլալու ։
ին^նահաստաման եւ կատար ելագործու խյան // թնդէր էր շարունակական ձըգտումը, պաշտօնական էր գնահատանքը
ղտսս., երբ դեռ երէտասարդ տարէքէն,
1976-^1 դարձաւ Sociétaire անդամը Ֆըրանսայի վար ադր ո զ նկարէչներու î Իր
շահած մրգանակներու գանկը յա^ո դո ւ —
թան այլ զուգանէշն եր :
]յոյն ցուցահանդէսը կար Ելէ է հաւ! արէլ
եթէ ոչ հիմնական դարձա կէտ մը, առնուաղն մէկ ուրէշ արտայայտութէւնը էր
դործէն, պահելով֊ հանդերձ
ճանաչելփ
շարուեակականութէւն մը արուեստադէ —
տր րեորոշող եւ էր դէմադէծը կազմո դ
բնաշխարհէն - խուսափէնք «աշխարհ» եւ
((տիեզերք) այնքան ծամծմուած որքան
յաճախ իմաստազուրկ տարազներէն զորս
կը բաշխենք նոյնէսկ սկսնակ,
յաճախ
անդիմագիծ սկսնակներու հասցէէն : Ասատուրի փորագրական գործը կազմոզ
տարրերը յաճախ կը բխէին --եւ կը րխէն
ժաման ւս կա կից քազաքա կրթական տագ —
նասլներէն, ուղղակի եւ անուղղակի , riբոնը այնքան խոր անդրադարձ ունին էր
Այնքան որ հարգ կը դրուէր թէ
մղձաւանջային մթնոլորտը եւ սլա տկեր ու
սումներր էր տեսածն ե^րն են թէ էր հողեկան՝ ենթակայական արտագոլագում —
ներր,„ քանդուած , փլուզումէ ենթակայ ,
տեղաշար(ք- եւ ծռած շէնքերու եւ քա —
ղաբներոլ նկարազարդումներին են էր
ղսրծերը՝ թէ էնքնէն քաղաքները որոնք
ՈԼրիշ երեւոյթ չեն կրնար պարզել էր
նայուածքին տակ։ Ամէն պարագայէ ,
խեղելէ կամ արդէն քանդուածը տեսնե
լէ ետք՝ վերաշէնոդփ , վերադասաւորողէ
ՍԱւրսոսրապետական աշխատանք մը կայ
սյ՚է քլորէն մէջ* Որմնադէր մը որ կը
ղործտծէ
երկրաչափական
տեսանելէ
^բեիքներ վերակերտումի աշիւ ատ անքէն
Պ- կարկին, աստիճանաւոր դծաքաշ ,
1Ոլղակողմ

եռանկիւն ։

ճարտարապետ

J- nP չունէ սակայն միտումը մեզի ծա-

ել տես անեԱւ քաղաքաշինութեան ,
^Ա11՚1՛
խորանարդներու իր բեկորնե —
J-՝ ^ [' 'ներկայացուցածը քաղաքներ են
Ժղխկսյտ շէնքեր ով, որոնք ոտքի կը
ձպնին իրարու վրայ

յենած :

Աս է կա

'“ւլ^պէս մտահոգիչ մէկ երեւոյթը կր
, î^( ‘Աշխարհի մը, հակառակ
ներքին
^Լասաւակշո֊ութեան մը ։
Եարելէ է
ատել թէ Ասատուրէ արուեստէն
^հ-Ապտշաոլթիմեը կը բխլ, գլի,աւո Տ՚Ամէն

'J"il՛ bp այԱ մ՚-ւ՚ձւ. -

h ղորկերուն յոռետես , մթին մթնո -

7re մեր^ 'Ա' ոլայծառանայ րնդարձակ
բտմ
ո
p"X>

ժտմ ն

մ^ՈՅներ-վ_ 1 սակայն մէշտ անրանաստ եզծա կանո ւթեամբ մը
ձթքԼ էր ձգողականութեան կեդ —
հՀ1՚նարար"լ-թՒճ,նեԺԻ^նդո ւմներուն ։ փամ անակ առ

ո['շւսն այդ բանաստեղծութիւ‘"1’ճսւն1"^'ւ րլ'էա^' h-P դառնայ ծայրաս-

ïp

հաւսւ։ Ա,ր լՈււ1' մԸ վտանգելով զորեին
-“•բակը
m\,L
՝ ^“"“-թի^Ը 5
Երեւութական
'“է՚ռթիւններր կը հնազանդին ներ-

ևրեասկեհրը

քին օրինա չալիս լթիւններու : Աշխարհի մը
կորուստը կամ վերագտնումր կրնան ար
տայայտուիլ նաեւ թուանշաններու եւ
տառերու
ներկայութեամբ ։
Այսպէս ,
իւորհրդանիշներ կան նաեւ իր գործերուն
մէջ : Օրին ակ, բուրգերու Լկամ րրգաձեւ
եռան կի ւնն եր ու) ներկայութիւնը, որ հա
ւասարակշռութիւն է î Ասատուրի դիմա —
դիեին իյտաղ եալ — թէեւ դեռ ոչ — ամ
բողջական րն ո ւթ՜ա դր ո ւմը այս կրնայ րշ—
լալ , եթէ ընդգծենք նաեւ իր տիրական
թ-էքնիքը փորագրական արուեստին մէջ,
որ զինք - խորքին հետ միասին — հա
ղորդակից կր դարձնէ եւրոպական մա —
մանակակից արուեստին գլխաւոր մէկ
արտայայտաձեւին :
X
Շուրջ յիսուն ջրաներկ եւ թամթեթա
կր կազմեն այս ղ ո ւց ահ անդէս ը ï Առա —
ջինը այս տարողութեամբ եւ միջող —
ներութ
Ասատուրի
տասնեակներով
ղուղահանդէսնեբու շարքին,
անձնական
թէ խմբային : Ուշագրաւ նաեւ անով, որ
կատարուաե է «ձիւեհալ» մը ,
մռայլ,
սպառնացայտ երկինքը ել անհաղորդ գե
տինը վերագտած են իրենց լուսավառ ա-

Գրեց*
ԳՐ. ՔԷՕԱԷԵԱՆ

րեւը, եիաեանը եւ հողի բուրմունքը եւ
դոյնը՝ ծյարձակումներու խոստումնե րով :
Անցեալը կը վերյայտնուի երկրի խոր
ընդերքներէն ։ Կ՛՚երեւին կաւէ անօթներու
մասեր, մագաղաթի կտորներ, անվեր ծանելի գրութիւններ' որպէս անցեալի
նշխարներ : Այս իմաստով օրէնքը կարծես
անփոփոխ է .Ան որ կր մերմէ իր ահաւոր
ներկան եւ սահմռկելի մամանակաշյըր ջանը, կ՛ապաստանի , որպէս վերքին ՛Ա
պաւէն, անցեալին մէջ, ու ասկէ վերա
նորով կը դիտէ իր շրջապատը պայծա
ռացած հոգիով-. Հեռուն, հորիզոնին,
երկրի կիսագունդի բարձունքին, քաղաք
ները հոս եւս կառո ւց ուաե են երկրաչա
փական նոյն մերձեցումով, սակայն ամէն
ինչ այմմ թեթեւ է եւ պայծառ, հիւ րընկալ եւ հաճելի, մանկական դղեակ -,
ներու տպաւորութեամբ-. Գետինը, հողը
վերադտաե է իր բնական դոյնը, երանգ
ներու խաղերը-. Ասոր վրայ տարաեուող
գոյները մարգարտաեաղիկներ չեն եւ ոչ
այ կակա շներ, այլ գոյնզգոյն երիզներ ,
ուղղանկիւն մապաւէններ, կեանքի թր ռուցիկ ցանքը.- կարմիր, նարնջագոյն,
ճերմակ-. ՛Ծաղկեալ բնութիւն մը
որ
ներքինն է , ^եաղիկներ» որոնք կազմուաե
են նկարիչին տարրերովը-. իւրայատուկ
տպաւորապաշտութիւն մը ,
որ նոյնքան
մտապաչտութիւն մըն է - եթէ ներելի
է նման բառի մը գորեաեութիւնը - քանի
ամէն ինչ նոյնքան, եթէ ոչ աւելի, կը
ռխի իր մտքէն եւ կեանքի հանդէպ իր
նոր դիրքաւորումէն, եթէ նոյնիսկ ասի
կա կրնայ մամտնակաւսր հանգամանք մը
զգենուլ.. Ամէն պարագայի, երկրին մա
կերեսը աւեԱ, մեե զուարթութեամբ կը

Assadour est né le 12.8.43
à Beyrouth ( Liban ).
Il a
étudié à l’Académie Pietro
Vanucci à Pérouse ( Italie )
et à l’Ecole Nationale Supé
rieure des Beaux-Arts à
Paris ( Atelier Coutaud ).
բարձրանայ , կը «պայթի» այն անձը, որ
պայմաններու բերումով մխրճուաե է tuնոր անշնչելի խորութիւներուն մէջ-. Ասոր վկայութիւնը այլապէս արմէքաւոր
եւ ինքնադրոշմ կը դառնայ : Տեսանելի է
նաեւ ներկան ։ Պահարանի կտոր մը վըրան կխքուաե ։
Մթնոլորտի այս նորայայտ զուարթու
թեանը մէջ տես անեԱ, է մարդկային ուր
ուանկար մը, որ «.անիւ կը խաղայ», ինչ
պէս մեր մանկութեան մամանակ կը վա
զէինք անիւին ետեւէն ։ Ուրուանկար անձը
նոյն յօդատուաե կազմուաեքը ունի , ինչ
որ տեսանելի էր իր փորագրութեան մէջ
որպէս մեքենաշէն կառուցուաեք, սա կայն հոս անձը միացաե է, կր կազմէ
դրական միութիւն մը եւ ոչ թէ' տար րալուեութիւն մը։ Շրջանակը կրնայ ըլ
լալ անիւ մը , կրնայ նաեւ նշանակել երկ
րագունդը կամ արուեստագէտին կեանքի
անիւը որ դադրաե է «քառակուսի» ըլ
լալէ : Ասոնք վարկածներ են , քանի շատ
մը առարկաներու կամ ձեւերու վախտ բերական իմաստը կը կրեն անորոշին
գաղտնիքը Ասատուրի գործին մէջ՛. Ար
ուեստագէտը, ինքն իսկ հաւանաբար,
պիտի չկրնայ յստակօրէն բացայայտել
անոնց նշանակութիւնը -. Մէկ բան յստակ
է սակայն, այդ բոլորը ունին գեղագի —
տական իրենց վստահ դերը եւ արմէքը
րն զհան ուր կառո լցուածքին մէջ :
Որպէսզի ստաց ուի պ ահանջո ւած ե —
րանգը, գոյները պատրաստուած են նըկտրիչին կողմէ : Երբեմն միջոցներու մի
ացումի մը դիմուած է նոյն գործին իրա
գործման պարագային •- թափանցիկ, կի
սաթափանց եւ անթափանց գոյներ , որոնք
կրնան շերտ մը կաշիի տեսքով եւ «հիւսուա ծքով» ծածկել մակերես մը։ Տեղ —
տեղ տեսանելի են նաեւ փոքր «դոլամ»—
ներ : Զրա ւար ար ո ւելո վ դեռ այս բոլո —
րով, նկարիչը իր գունաւոր երիզներուն
կու տայ նաեւ կրկնակի աչք — խարուկ
(թթյւմփ - քէօյ) արտայայտութիւն մը
ստորագծուած շուքերով : Նոյնիսկ գե —
տինը, հողր, տառացիօրէն այրած է տեղ
մը։ Ինչ որ, սակայն, հիմնական արմանիքն է իր մօտ, ու նաեւ կը կազմէ իր
գործին անխարդախ արմանիքներէն մէ —
կը, ոչինչ կը գծուի, կը նկարուի «ձրիօրէն» : Ամէն ինչ կը հնազանդի խորքի եւ
ձելի ամբողջական մտայղացման մը, մի
ութեան մը ի խնդիր : հստութիԼնը եւ
խստապահանջութիւնը ներկայ է նոյնիսկ

զպատահ սւկս/նո Լ-թփւնն Լրու.^>
պարագա —
յփն î [^ուլագ ումը y
երեւ֊փր
ոչ մէկ տեղ։ Շրջագփծերը յստակ
են ք
նոյնպէս' փնտռուած արդփւ^քը*.
Այս ձեւով մեկնաբանուած' իր դեղա
գիտական անզիջողութիւնը կարելի չէ
մեկնել ո՛չ հոգեվերլուծումներով եւ ո՛չ
ալ «լթյկերարանական» գիտութեամբ։ Իր
գործերը կը ներկայանան որպէս աշխատ
ցուած ամբողջական իւղանկարներ
հա
կառակ «ջրաներկ» պիտակներուն :
Ասատուր 1982 : Նոյն արուեստագէտը,
գրեթէ նոյն տարրերովր իր աշխարհին ,
որոնցմով փոխանակ շինելու բա՛նտը իր
աշխարհին , կը կառուցանէ գեղեցիկ բոյն
մը բնութեան մէջ։
Որքա՛՛ն հեռու ենք մարդիկը, գանկերը
եւ տիեզերքը պայթեցնող մթին արուես
տագէտէն :

ՑոՆցրահանգէսի թացում' Մաթա 17-ին,
Կւպըթի Տթակոնի մէջ, 19, Տթակոն փո
ղոց : Կթ աեւեէ մինչեւ. Ապրիլի վերջը :

PRIX ET ACQUISITIONS:
- Médaille d’Or, Terza Bienale Inter,
délia Grafica d'Arte, Firenze, Italie.
- Médaille d՛Argent de la Ville d'Epinal (1973).
- Premier Grand Prix de la Biennale
de Givet - France (1975).
- Prix du Président de la Ville de
Cracovie - Cracovie - Pologne (1980).
- «Honorable Mention» - Fredrisktad
Norvège (1980).
- Médaille d'Honneur - Male Formy
Grafiki - Lodz - Pologne (1981).
- Worcester Art Muséum - U. S. A.
(acquisition).
- Gabinetto dei disegni Estampe Firenze - Italie (acquisition).
- Bibliothèque Nationale - Paris (ac
quisition) .
- Musée - Château d'Annecy.
0 Membre du Comité du Salon de
Mai (1974-1977).
0 Membre Graveur de la Jeune
Gravure Contemporaine - Paris
(1975 à 1979).
0 Membre Sociétaire des Peintres
Graveurs Français, Paris (depuis 1976)

Fonds A.R.A.M
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աադով մըն է , եւայլն , եւայլե : Հնչումը
պարզապէս Ինտրայի արտադրութենէն կը

5Ր11ՔեՍ.ՆԻ ՓՈԽՈԻՄԸ
ՏԻՐԱՆ ԶՐՍ.ԲԵԱՆ (ԻՆՏՐԱ)

ՏԻՐԱՆ ԶՐԱ֊ԲԵԱՆ

« ԸՆՏԻՐ ԵՐԿԵՐ »

«ԵՐԿ Ե Ր »

Յարալէզ Հրատարակութիւն, 1974 յ

«Աո վետ . Գրող» Հրատարակութիւն ,
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է

Երեւան ՝ 1981, 430 էչ

ջ

Զեմ դիտեր ՝ այս կրկնակ հրատարա —
կութեամր Զրաքեանի արտադրութիւնը
պիտի գտնէԲ տյն տեղր ՝ խոր ութ իւն ր որուն ևը սլատ կանի, ուրկէ կը խօսին մե
զի Ա* եծարենց եւ Վար ո ւման : Բռլոր ո վին
Զզերծ» մամանակէն եւ կեր' այս ու այն
հոսանքէն ՝ դեղագիտութենէն ու մոլու —
թենէն ՝ տարօրէն ապայժ՜մ է եւ հեռու՝
գոնէ երեւութապէս ՝ Զմեր» պատմութիւ
նը յուղող հարցերէն' Զրաքեանի դիրքե
րը երկար ատեն մնացին
հ ա ղո լադի ւա ՝
լռութեան մէջ քաւելով իրենց անկարելի
անկախութիւնը։ Ե*- այսօր անոնք ոչ ինչ
կը թուին կորսնցուցած ԸԼԷալ իրենց առաջին փայլէն ։ Ամբողջ՝ անաղարտ :
Երեք քառորդ դար մը պէտք եղաւ ՝ որ
Ներաշխարհը իր ամպարականոնութեամր նուիրա դործո ւ.ի պաշտօնական հըրատարակութեամր ՝ որոշ ալ դիտական
մօտեց ումուէ։ Երեւոյթը արմ՜անի է ընդգծումի՝ նոյնիսկ եթէ Ե* Պասմաճեանի
եւ Ա • թօփչեանի խմբադրու թիւնները
փուլեր են ամրողջական երկերու ճամ _
բուն վրայ։ Ոեւէ գրողի համար ամբող
ջական երկերը կրնան միայն բարիք րրլալ ։ Ե*- դմ՜բախտութիւն է հաստատել որ
ոչ Չ* • Վարուժան ՝ ոչ Զ՜ Եսայեան ՝ ոչ
fb * Հէար դար եան ՝ ոչ իսկ հ*ր • Զ°հրապ
ունին իրենց ամրողջական երկերը ինչ —
պէս է Ց- Պ ար ոն եանի բարեբախտ պա —
բադան : Զխօսինք նամականիներու մա —
սին՝ որոնց մեծ մասը կը շարունակէ քընանալ ար[սիւներու եւ մատենադարան _
ներու խորը։ Ե*- ԸԱել՝ որ Զմեր» դրա —
կանո ւթեան պատմիՀիերը դրական րս —
տորոգո ւթեան են վերածած Զմարդն ու
դործը» ՝ առանց ի հարկէ շատ բան գիտ
նալու Զմարդէն» եթէ ոչ անոր • • * թո լա
կանային կենսագրութիւնը։

Ընտիր Երկերը առաջին փորձն է ՝ րԱփիւռքի մէջ՝ միւսխմրելու Ջր աքեանի որոշ գործերը î Այնտեղ կը գտնենք ան _
շուշտ Ներաշխարհը
ամբողիռւթեամր յ
թայց ^աեւ անոր հրատարակութեան tuռիթով գրուած Զր աքեան ի ինքնաքրն —
նա դատ ութիւնը Ներաշխարհն Հեղինա կէն ԴիտԱՆած խորադիրը կրող ՝ նախա1—
պէս տպուած զԲիւզանդիոն»ի մէջ եւ մին
չեւ այս հատորը գրեթէ անմատչելի :
Հարկ կա® յ ըսելու՝ որ Զրաքեանի այս
դրութիւնը աւելի քան 40 էջերու եր _
կայնքին կը պար զարան է ՝ առանց պար —
զացնելու ՝ Ներաշխարհը եւ անոր ծրա —
դիրը՝* Նոճաստանի 40 հնչեաէներէն հոս
կը գանենք միայն 15 կտոր : Եարեւորը
սակայն այլ տեղ է ։ Տպուած են շատ քիչ
ծանօթ եւ ժամանակի մամուլին
մԷՀ
թաղուած արձակ էջեր • Նկարը , Աս

Եղիա,

Հալէ Անօթ-ը ,

Տօրոսէն

՝

բոլորն ալ գրուած Ներաշխարհ^/ ետք :
Վերջապէս Ընտիր Երկեր#/ւն մէջ կան Զրր աքեան էն խուրձ մը նամակներ՝ որոնց
մէ միայն հ ր ատ արա կուած
էին կնո^
Վերմ՜ինին ուղղուածները թէոդիկի Տա _
Ր^ցոյցին մէջ՝ բացի վերջինէն։ Անշուշտ՝
եթէ նկատի առնենք Զրաքեանի եւ Ա* •
Եիւրճեանի ընդարձակ նամակագրութի ւնը ՝ տրուածը կրնանք նկատել անբաւա —
րար ։ Ըստ իս էականը այլ տեղ է ՝ այն
երկու երկար դիրերուն ՝ որ կու դան
Զրաքեանի Զշաբաթապահ ո ւթեան» տա —
րիներէն ՝ այսինքն' 1918—քե ,
եւ որոնք
որքան յուսախաբիչ նոյնքան մեծարմ՜էք
վաւերաթուղթեր են՝ արմ՜անի մասնաւոր
ընթերցումի (1) 5
Եր եւան եան հրատարակութեան խրմ —
բագիրն է քննադատ Ա տեփ ան թօփչեան ՝
կազմողը
Ա • Ե ափ ունճ եան : Իր 400 էջերով ի հարկէ աւելի բնգար ձա կ հատոր
մլՍւ է եւ բովանդակութիւնը'
աւելի
բազմադիմի։ Ան ալ սակայն ամրողջական
չէ : Տպուտծ են Ներաշխարհը ? Նոճսաւոանր ՝ հատորէ դուրս մնացած են երեք ոտտնաւորներ ՝ որոնցմէ երկուքը նախա
ներաշվսարհային արտադրութիւններ են։
Արձակ էջերու շարքը կը խմրէ ՍապանՍա
էիհը ՝ Սեւ. Ծով , Պսայւո ի Խալքի , Նկարը ,
Աո. Եղիա, Տօըոսէն Անցք գրութիւնները :

Ի տարբեբութիւն Պտսմաճեանի հրատա —
ր ա կո ւթե ան կը պակսի
Հալէ Անօթ՜ը I
« Բննադատա կան
յօդուածներ » jZm#z —
ր ագրին տակ կր կարդացու ին ո շ միայն
ինքնաքննադատ ո ւթիւեը ՝ այլեւ նո յն բա.—
նավէճին մաս կազմող երկ ու ուrbi. (,Հձւ՚ »
նուազ հ ետաքրքրական ՝ դրեթէ սլատա —
նեկան յօդա ած մը Բանաստեղծութեան
վախճանը, եւ Ռ- Պէրպէրեան գրագէտ
կ ոչո ւած ուսումնասիրութիւնը : Այս րս —
լորին կՀընկերանան ծանօթ ՝ Վերմինին
ուղղու ած 5 ն ամա կ ն երր ՝ բառարան մը
եւ հա՝՚մ։[,ճ մա տ են ա դի տ ո ւթի ւն մը ։Առանց
մոռնալու
Ա • թօփչեանի յառաջաբանը

զեղչէ ինչ որ մարդիկ «յոռետեսութի^ե»
կը կոչեն եւ որը քաղաքակիրթ մարդկու լ
թեան մէջ ընդունելի ու խոստովանել}
երեւոյթ չէ ֊. Իմաստալից գրաքննութիւն ,
նորէն եւ միշտ, որմէ շահողը առժամապէս «բարոյականն» է, թերեւս, վնասո

(էջ 232) : Առանց հաշուի առնելու Նե յատուկ
կէտադրութեան
զանցումը՝ գլխադրի հարթումները՝ ե —

ւայլն ՝ թերեւ ս 250 էջ},ո3
հատորէ մը
նման զեղչ դաոնայ Զչխչին» ՝ ո* վ գիտէ :
Կարդ մը մարդիկ գուցէ ուզեն արդարա9 [Հ* bԼ ջնջումը՝ յանուն թմր եց ո ւց իչի դէմ
գերագո'յն պայքարին։ Ամէն պարագայի
հղածը չվ դադրիր գր աքնն ո ւթի ւն րլլա/է ։
Եւ ւիաստօրէն Զհ եղինակային հրատարա
կութեան» յղուող հրատարակութիւնը չի
յարդեր բնագիրը եւ զուրկ է այնքան
յորջորջուած Զգիտական» ար<հէըէն ֊. Ա —
նընդունելի մկրատում' որ Ինտրայի հա
տորին այդ գլուխը կը դարձնէ պարապ
իր գլխաւոր տարրէն : Ներաշխարհդ ըն
թերցողը դիտէ ՝ որ հաշիշը կը հետեւի
Եգիպտոսի բուրդերուն նուիրուած հատ
ուածին ՝ իբրեւ Զհամակրօնային ՝ տիե —
զերական յափշտակութիւն •• •
գ ռեհիկ
մtuրմ^հա ւոր ո լթիւններ է անաղարտ ՝ անա —
պական...» (Ներաշխարհ, էջ 234): Այլ
խօսըոէխ հաշԲշը, ծովուն, հովոլն, լոյօին, մահուան ծաղվկվն , խենթին, րուրդթ> պէօ «խորհրդանշանակո ւթիւն» մըն
է , կապուած բոլորին եւ բնաւ, բնաւ
զառանցում մը չէ : Զարմանալին ա.Հ է
անչուշա , որ օսմանեան ղր այլնն ո ւթ են էն
աղատած էջ մը, իր հ ր աւոարակո ւթենէն
75 տարի վերջ կը հանդիպի ուրիշ գըրայխնութեան մը :
Իսկ ՆոմաստանՀե կը պակսին 6 հլթ,ժակներ, առանց ջնջումի յիչատակու —
մին-, Մահէն Ներշնչում, Անրացատրելի

Նեղ, Բաղձանք, Մոլորում, Հողմակոծ
Գիշեր, Ներեզմաննոց խորադիրները ու —

Ջըաքեան կը գրէ.

•J- կԱ

մի ան դա մայն կը բաղձայ ճիչգ դաՀ
եւ պէտք ունի սիր„լել„լ».

Ե Խալքի

է անշուշտ,
որ Զրաքեանի
դատապարտողները ել անոր շսւբՀ

կոչուած արձակը ,
դրուած
Ինտրայի մայր հատորին թէրնիքով, որ
կը կրէ Նոյեմբեր 1913 թուականը, այ
սինքն' դրուած է Զրաքեանի «հոզեփո խո ւթեան» սեմին՝ ամէն պարագայի Զո~
գեհարցական» ո րակուած հ,^այան ութի ւեր
Անդրաշխարհ էն» յօդուածէն չատ ուշ
(1910) : Իսկ I1 Խսւլքիծ կ՚աւարտի Բա ց տր ձա կին ՝ «Աոաջին Պատճառին» յայա
նու թեամր . «Երր Առաջին Պատճառը կայ՝
հ ար կա ւոր ա ւգ է ս բացարձակ ՝ հարկաւո —
րապէս կատարեալ'հարկաւոր տոլէս հայր՝
պէտք է անոր կամքն ամէնուրեք ր/լայ
ներկայ ու գործօն՝ տիրէ իրրեւ օրէն!
արդարութեան՝ գեղեցկութեան եւ սիրոյդ
(Երկեր, էջ 309): Կ'ընդգծեմ «օրէնքը»,
որովհետեւ ան է, որ Ջրաքեանը կը տա-

պահութիւն դարձը չըմբռնոփերը
պէս չեն կարդար դրուածը . կրո,Հ
ձեւականութիւն է, „չ ալ կանխՀ
թեան մը արդխնքը -. Անիկա կրսկ
դադրելու կարելիութիւնը իբրլլ
լու հեռանկար: Եթէ առեղծո,
հոդեփոխութեան մէջ, ան ալ

՛լ,!
չ
՛է

Տոս

Այն "Ը դրել”1 մ1՚ա1Լ կարելի„,
դառնայ անկարելիութիւն- Այն
նամ չդրել -, Զդրելը իրրեւ ապրեր,
հ###// մ.
Ահս, դտյթակղո, թիլնր .
Ներաշխարհ/, մօտէն, ընթեր^
մարել , սր ամբողէ
կրնլ
տար ու տծ է գրելու իձէդրէն ՝
ո( t
գրսղր անդադար
կր փնտռէ
հիմլ, , որ դրել,, կր րախի մկյ
ք
թութ եան , մէյ մը լռո։ թեան :
Ինտրա րռնո։ ած է դրական երկի 4
րելիոէ թԼան հարցին մէջ-, Ալրի, ,

Գրեց'
Գ. ՊԸԼՏԵԱՆ

gnj9 տուած եմ , որ Նոճաստանը Հ
ու իմերելս «հանճարեղ» կրկնումն ('
րաշխարհ/,?, - կրկնումը կրկնութիւնդ
Անկէ անդին Զր աքեանի կր մնար պ
զապէս դադրիլ գրելէ ։
*Իրա կանո ւթեան սլատ միչ/ւն համար
հանդուրժ՜ելին գրականութենէն

նի դէպի Զշաբաթապահութիւն» : Ե*- նոյն
այդ բառը բազմաթիւ » անդամներ կը
կրկնուի Տիկին հ» » Ա* ազլըմե անի ուղ —
գուած նամա կներ ուն մէջ*.
QtlUljip Երկեր ( ւիաստօրէն Երկեր/# եւ
Ընտիր Երկեր/# ւլիրսւր կՀամբողջացնենք
Ըսի արդէն , կը բերեն երկու վաւերա —
թուղթ Զրաքեանի Զշաբաթապահ ական»
քար ո զչո լ թեն էն : Պէտք է ըսել ՝ որ այս

^գ^՚ի իմաստաւորել զ0ր էնք» ուէ։
զու րժ ել ին իր Զա ա էլան գէն» դրժուած
մարդն է՝ որ /լ ապրի նոյն անունին տ
նոյն դիմակով՝ բայց ենթակալ լւոլե
#/ին այլ ուժ՜երու : Ասոնք են ՝ որ
դաg ո ւին Տի կին Ա* ագլըմեանին ղււ
նամակներուն մէջ ։ Եթէ անոն^ չպատ

շաբաթապահ ական
գործուն է ութիւնը ՝
մեր դրականութեան մէջ 0շականէն մին
չեւ Ա . թօւիչեան ՝ կը նկ ատուի մթին ու

նէին Զր աքեանի ՂԸ չթ1 , պիտի իք
ծուէին անհ եթեթ քարոզչութեան՝, 1)
հեթեթն ու քարոզը ե՛ն ալ արդէն՝, l

աղիտալի դէպք մը : Աղիտալի' որովհե
տեւ Զրաքեան կը դադրի դրականութեան
պատկանելէ ;
Գրականութեան պատ —
‘^1՛}յլ թերեւս իրաւունքը ունի այստեղ
անկում ու կորուստ տեսնելու ել ափսո_
սալու այնքան րնդարձակ «տոլիքներով»
հարուստ մարդու մը ելքը դիրքերու աչխարհէն : Բայց գրականութեան պատմի
չը կ ենթադրէ մէկ բան , զոր կասկածի
առարկայ չի դարձներ . այն որ անդամ
մը դրել սկսողը չի կրնար գրելէ դադրիլ ,

ո րով հ ետեւ տեգ մը կր կապուին
եանին ՝ այսինքն Իմաստի կատարին ւ
տող՝ Բուրդին ձգտող դրոգին՝ նոի
նախ կին դր ո ղին ՝ այն ատեն կը mut
իմաստ ։ Այն՛ ատեն կը նշմարենր ա՝
կու եւ տրամաբանական րրտութիձլ
ոտքի կը հանէ այդ տողերը՝ որոն^
ս ա ծը այնքան գետնաքար շ է սա^

"/* Դ['Ո'Ա' գրեթէ ներյայտ համաձայնու
թեամբ մը կապուած է դրականութեան ,
որմէ դուրս ամէն փախուստ կորուստի կը
համապատասխանէ : Զրաքեանի արտա դըր ութիւնը սիրողներս , բոլորս ալ երբ
կր ցաւինք գրագէտին վրայ, անոր
կը
մերմենք գրականութենէն հրամ֊արելու
իրաւունքը: Արով' գրականութիւնը կը
վերածուի հակա - ազատութեան մը, որ
մէ արձակուելու միակ եղանակը մահն
է : Կը հասկնանք օրինակ , որ եզակի գիր_
քէ մը վերջ զբող մը ցկեանս տափակս,թիւններ արտադրէ- Զենք հանդուրժեր
կամովին հեռացումը- Ա-էմպօ մը չենք
կրնար «ընդունիր» (2) .
Հարցը սակայն այն է, որ Զրաքեանի
հրաժարումը խնդրոյ առարկայ կը դարձրնէ այն առաջին «համաձայնութիւնը»
որ մեզ կր կապէ դրականութեան -, Անի.
կա դրականութեան բացարձակ ու ան վերադարձ ժխտումն է, „րոլն չենք կըր.
նար թափանցել-, Գրականութեան ժըխ .
տումը առեղծուած մըն է , Որ թերեւս կը
վրիպի նոյնիսկ ժխտողէն : Անիկա հեր .
քումն

(1)
տ1՚Ր ԵրկերււՆճ.
կցուած է կ •
Պասմահեանի « ժամանակագրութիւնը » ,
հիմնուած էապէս անտիպ նամակներու
մեջբերումներուն վյւայ , ինչ որ զայն
այլապէս արժէքաւոր կը գսւրձնէ :

հանի մերժումովը զէնք վերցնելու: Փոր
ձութիւն է հոգեփոխութեան ու Աղէտին
միջեւ աոընչութիւն մը գտնել , կապ մթ.
նոյնքան խորիմաստ որքան աոեղծուա ֊
ծայ ին: Չրաքեան անմա՞սն է Աղէտէն;
Ահա անպատասխան հարցումը: Թերեւս
կը պարզուի անիկա երր Ջրաքեանի վե
րաբերող արիյիւային րոլոր նիլթերո հր
հրսւասւրսւկուին :

գեփոխութիւնը» տեղի կ'ունենայ Աղէտի
տարիներուն եւ կը թարգմանուի Չրաք-

-/M>

Զր աքեան անուններով եկող արտադրու _
թեան հոլովսյթին, Ներաշի։ար1Վհ մինչեւ

նեցող այս կտորները կը զարգացնեն դէ—.
պի մահը դացող ցանկութեան թեման :
Ամէն մարդ կը հասկնայ ՝ որ նման ցան
կութիւն՝ մահուան գեղեցկութեան գովք
կամ առք՝ արտօնուած չէ՝
որ ]>նտրւս
միայն ու. միայն ԼԱյսի ու կեանքի ջա —

(2) Հոս պէտք է գիտել տալ, որ «Հո

եւ «յետադայ երկերու լալոլթեսւն\ s
դէպ իր թերահաւատոլթի,^
’

ղը դրականութիւնը :
Բարեբախտաբար , հակառակ իր այս
թերին եր ուն, Երկերը կարելիութիւնը կը
ստեզծէ ընթերցողին հետեւելու Ինտրա -

որ բնադրի մօտ երկուք ու կէս էխ JUI—
պաւուած է ՝ առանց որեւէ հետք ձգելու ։
Բնագրին մէջ տյդ էջերը կը վերաբերին

րաշխարհ^/!#

Ր^յց արղեօը Զրաըեանի հ
■տ. .............././.«
անսպասելփ
էր -, Կը բ,Ալէ լ
րաշխարհ/, \մանօթոլթեան փեո^
ղերը -, Գրըին թերիներոլ մս)Ա^ ՚ «in

11Ը ճշդուին բոլորովին' Ինս,րայ,
դադրելովը միայն ,կամ անոր
զոր ինրր ամէն բանէ ա, և
ա՛յնքան արդէն մտհ„Լան հեսւԱւ'"^

(էջ 5-26), ուր Ինտրայի արտադրու —
թեան մէկ մօտեցումը կը նախագծողի
մեկնելով տպաւորապաշտ ութենէն :
Պէտք է դիտել տալ սակայն ՝ որ Երե
ւան եան հրատարակութեամբ եկող Նե —
րւսշխարհ?/ ու Նոճաստան// ամբո ղջա կան
չեն։ Ուշադիր ընթերցումը կր նկատէ ՝

հ աչՒԺ Զդովքին» ( Ներաշխարհ, 1906,
էջ 232 - 235) ՝ որուն միայն սկիզբը 1լ ար
տագրեմ փ՝— «— Ել֊ սակայն ՝ թերեւս ՝ նո1յն
իսկ հաշշարբուներուն ոչ մին դիտէր թէ
հա շիշը հեշտալի ցնորքներ ծնող դոյա —
ցու թիէն մ'րցայէ դեռ անհամեմատ աւելի
խո րին բան մ' է ՝ զոր Ա* արդը ղո ր ոսկե
հանք՝ զոր դոհարաքարեր փնտռող՝ զոր
երկայնակեցութեան օշարակներ
փըն —
տըռող Ա* արդը Բնութեան մէջ գտած ըլ
լայ երբեք» թերեւս ոչ մին անոնցմէ ին
ծի' ՛գէս դիտէր թէ ինչ է անիկա » • » »

րոշ չափով այս չռումը

«արարչութեան» (է
Ար կը բացոլլ1
միակ օրէնքին, որ Բացարձակն է, կարծէք յանկարծ «արդարութեան , դեղեց կութեան ու սիրոյ» նախադասութենէն
ջնջուէր «գեղեցկութիւնը» • է խխլքիյ,
է մարդու

Խսւլքին յարասելով) :

անդին շարունակուոգ ՝ քաշքշուող՝ յ
տ աձդո ւո զ կեանքն, է, զոր Չրա^եահ

Ս»յդ բրտութիւնք պահուած ու զսպւ»քաղաքակիրթ խօսքի րրտութթ-նը
միայն համոզելու, կիրքը՝ ոե Աստո
իրրեւ
խօսքը
կը
դւ ււանի
ճշմարտութիւնը
եւ
կը
տաԱ1
լէ
Եկեղեցին
իբրեւ
ամրար^
թեան Բաբելոն ։ Բրաութիւ֊նը բա1ս՝
է Զօրէնքին» ՝ որ գլխաւոր ու մ[ւակ
է Հսկա. 11, 1918-/-յ' դը”՛^
Բացարձակի օրէնքին հաստատումը 1
միջա պէս անվաւեր կը դարձնէ
քիշ օրէնք՝ կարծէք մէկ ոստումովն
եան ա նցնէր միւս կողմ ՝ ոստում ոք
ըրած Ինտրա Ներաշխարհի մէխ W
նի եւ հունաւորի ^,uP9lL>
դժ՜նգ֊ակօրէն կը տարածուի գրքէ^
խենթին առիթով՝ բայց նաեւ
Բ ուրդին ՝ ամէն անդամ տարբեր
ստանալով ՝ նամակներուն մէջ կէ f
յայտուի միակ ու աստուածային <
քի», ԶԱստուծոյ Օրէնքին» հնաղաՀ
թիւնը իբրեւ
( Ընտիր Երկ^ր | kl *
Բրտ ութիւնը կ^րխգ Լս՚,Բ՚ I՛
թեան մէջ՝ երր Զօրէնքին»

է^,Ա,'Լ

կը նոյնանայ Հյարաթթ
քսվ մարդկային Զարարչոէ-թիձւ?' I
ւո եգծո ւմը կը դառնայ անտեղի
Զր աքեան գիտէ ՝ որ
քում ով Վերժ՜ինին ՝ 9խոջ հետ
ն ութիւնը կը դառնայ չեղեալ 1^
այս չէզոք նամակներուն մէջ
k
մտնէ ընտանեկան ՝ մարմնական ^[՚
ոքը բնաւ տարբեր չէ ՜տարրէն »
սնոր յարացոյցն իսկ * Եարդանր
րեւայ թ՜է ձեր ՚,ս,
•ո„,ր,սձս,յն„լթլ,լնը ,
օրու ՚
բոն ո ւթի ւն րրած եմ կնոջո î
զայն , ե,ս,յլ1, :
Այս տարաձեւ
սուտ է, Տ/,կ/,ն:

ni

Ոչ ձ'1լկ

դոր ծ դրած եմ ես կնոջս
ձ են եւթն չեմ զարկած անորճշմարտութեան դարձս նւ

"ձ
հանդէպ գործած
Fonds
A.R.A.M
ցսւնքևերուս
համար
քանիցս

j,

« e

Ա»a

I'

ԵԼԱԿ Լ

հ „ երկնաքեր
"‘P
՚ւԸ բնակիմ,
Հ լսրկէն վերելակը տռի,
Ւ^ՀԼ"'֊

Յէ«

X.

‘հ24-«

Ո^՚է լասւտհրն[։Ը

//A- Կը նշանակէ թէ վերելակը

i—*

ևանՂ

Ա աոնէր այդ յարկերուն վյրայ, Տամլ, ,.fh 'c

X"'? .

,,

Էրկու դռնակները զոցռ-եցան եւ վե րերսկը "կ-"- 1։^եԼ ! Շատ արաղ ‘Լե ՜
ոեւակ ^ըն
:
Ակնթարթի Տը ։1Է? 31-թգ£ե 27-րդ
յարկը անցա.։ 27-րղթ կանդ առա,։
<\.„ռւր 1'նքնաբեր արար բաg ո լեց աւ , նա Չցայել բան մը զղացի, հոն,
մէխ, ,
կր^կրէա
րար ձր ո ւթ ե .,, մր ը ,
ներքին։
[,ար, քաղցր դԼ[-- պաոյաի պէս բան մը ։
Il,r մտած էր , ազջլ,կը
որո, ամիսԱր1 I" ամ[աներկ ի .[եր կը հանդիպէի
„,ր կողմերը եւ որ ամէն, անգամո ւն ալ

շնորհել ձեղփ * Ի^նչ կրնար յուսալ ինծի
պէս երկչոտ մը : Բացարձակապէս ոչինչ ։
Էլ յետոյ՝ եթէ էրապէս սպասուհի մըն

Դւ անձիս հանդէպ պիտի զդար այն ամ
բարտաւան անվստահութիւնը ՝ որ սպա —
սալորները ունին տէրերուն հանդէպ :
Տ արօրէնա կ բան ՝ 24-րդ յարկէն »կըԱեալ ՝ վեր ելա կը ՝ փոթանակ էր սովորա կան սր ընթաց էջ^էս ) դան դա դօր էն շարմըյոկեցաւ՝ եւ՝ մէշտ նոյն դանդադու թեամր՝ սկսաւ է^էել*, էր նայէէ ազդէն
է՚ցէկէ պուտերէն մէկուն ւէր այ փակ
gրւած • հ,է*էնչեւ չորս հոդէ մեծ արա —
դութետմր՝ չորսէն ութ հոդը դանդաղի ։
Էնքն աբեր տրար ՝ երբ ծանր ո ւթէ ւնր զդա լ է
ըլլար
դանդաղեցնէր էր
ընթացքը ։
^Հետաքրքրական է , րս1'

վւրտս զարնել կու տար :
5«ւ/>ք 17 տարեկան աղջիկ մըն էր , կը
Հանդիպէի իրեն մանաւանդ առտուն, դընոսքներ... մեծ կողով մը ձեռքը, ոչ վա
յելուչ ե, ոչ ալ անպաճոյճ • եւոեւ նետ„ւաե իր ոեւ մաղերը ամփոփուած էին՝
Հակաին վրաJ յունական, J ապաւէնով մը :
/'/' մէք կարեւոր երկու բան։ կար ,- դէմր
լր' նիհար , կարծր , ոսկրուտ . շատ ցըրոն այտերով, փոքր, պինդ ել արհա
մարհոտ բերանով, դէմք մը' որ տեսակ
ւէր մարտահրաւէր էր : Եւ յետոյ քալելու
իր ձեւը' վճռական։ , դասական . իր ամրււղ[ մարմնին։ ինքնավստահ արհամար —
հանքովը, իբրեւ թէ աշխարհի տիրուհին։
րլլար :
տկին մէջ մտաւ* այս անգամ կո
ղով չունէր՝ բայց մազերը մէշտ ամ փոփու ած էէն յունական
ժ՜ ut պա ւէն ո վը է
չրթունքի ներկ եւս շէր կրեր , բայց պինդ
եւ արհամարհոտ ՝ մսոտ ու ցցուն էր րե^
րտնը ատոր կարէրը չունէր :
2W էսկ դիտեր թէ ներս մտնելուն
ահկարկ մը նետեց ինծի կամ ոչ , աչքերը անտարրերութեամր դիմացի պատէն
սեւեռելէ առաք։ Աշխարհի մէջ ոչ մէկ
տեղ կայ , ուր զիրար չճանչցող դէմքերը
յիմարութեան այնքան թոր արտայայ —
տութէւն մը ստանան ՝ որքան վերելակի
ilը մէջ- fjL երիտասարդ ույդ աղջիկր^
ՒնՀ եւս անխ ո ւս ափ ելի ապուշ արտա —
յայաութէւն մը ունէր՝ յիմարութիւն մը
սակայն արհամարհոտ եւ ծայրաստիճան
ւ՚ե^նաւԼստահ :
սակայն՝ մէնչ այդ՝ վերևյակը կանդ
տրււս^ էր 2^-րղ յարկը^ եւ էր ու է մ միԼեւ մտերմութիւնը ՝ այդ էրապէս պա ւմահական մտերմութիւնը՝ վխրջ գտած*,
1 երկու դռնակները բաg ո ւեg ան

I “կապէս

մարդ մր ներս մտաւ։ Շուրջ 55 տա\րեկան կոլ տայէ էրեն*. Աւելի զառամած՝
ni ղէր ոչ նէհ ար > ԴԸ^թէ ճաղատ ՝ թոր1’^ոծ ել խելացի դէմք մը ։

երիտասարդ աղջիկը կեցած էր ուղ '1‘սձիդ , ս/£ ոտքին ծա յրը թեթեւ, մը դէ11ի
դուրսը դարձած ,
մանըքէններ ո լ
“էէս երր կը լո ւս ան կար ո լին :
ած էր
Գ-թփ շատ բարձր կրունկներով մու—
ճշ>կներէ Ունէր ճերմակ կաշիէ կամ
‘“'ե բանէ մը — ձեռքի պզտիկ պայու4
*ոեսակ մը աւելէ համեստ ձեւէ
,

ս1ւսյուսակ մը* էլ. շարունակեց սեմնալ դէմացէ պատէն վրա / ՝ դե,-ni
Հ,
Հ՛ անտանելի տեսակի կիներէն
էր,
"րոնր կը նախընտրեն աւ եւՒ
ւեոն ու
1ր “պաննոլիլ,
քսՀե թէ J-պիտ մը

եմ էրեն ևլ Աստուծմէ եւ այս
թք խիղճս հանդարտ է*** ես չեմ որ
P

ուած եմ կնոջմէս ՝ այր թերր րամ'7/' Գի^՚քը ետ դարձնել իր փափաքէն

նրւէ1"'շ"Լ'1'^ ՚ pU1J9 մերմէg , եւ րամ —
'Հ3ա' անչս“իս։հաս տղեկին
հետ »
^ր'լեր ’
291 ՜ 292) ։ ՞նհրաշ ' մէջ Եռենայի մասին իիտրա կը
'^‘կո՚ր զիս արբշռութեանց առա դնԼ1'յ ''"թեամք1ր
-I
“1‘ս 'ւմս’,

երաղս ’

ներ՜
իմացականութիւնս . ,

Լ^'1ս"ւձիկ փառքս., իմ իմաս^ր^ռաւոլ։ ըլլաւոլ- դիւեՐային

Ն-՚յ,ե Հ
Ա լԴ (ՆեԲա2ԻաԲհ,
Է1 247 ):
‘Աեէ րամանումը կնոջմէն < աւա M
Uui
իմաստէն հբամարումին , գրելէ

>

— ձէ^ոյէ կոր. տւս^ր. Ա^փասսխ*.
- Փերողփ ՝ ըսաւ, երիտսարդ ազջիկր :
֊ Փերո^դփ ♦ • • համարձակեցայ ըԱել էմ
կարգթն ՝ ձեռքս երկարցնելով :
- Էսթեր Փ եր ոդփ'^ ՝ ըսաւ. ՝ չուզելու, պէս :

ՏԻՆՕ Պ11ԻԱՆԱԹԻ

ՀԵ

ջ

Ա աստխ կ վախցած էր :
Տ արօր իա կ երեւոյթս վ մը վեԸեւակը կը
շար ունակէր /սրճիլ երկրին
մէջ*. Սոսկալի կացութիւն մրն էր* WJL
պաբազաներ ո ւ մէջ վախէն կը քարանայի :
էէնդհ ա կառա էն ՝ ինքզինքս երջանիկ կը
զղայի*.
ը նմանէինք ամայի կՂՂՒՒ
P.
էքրայ երեք նաւաբեկեաթրերու : Ե1- րոր ր ամաբանական կը գտնէի որ էսթեր ինձմով հետաքրքրուէր : Տակաւին 30 տարե
կան չկայի ՝ եւ վայելուչ» այս փորր!էկ
ամազոնը ի^նչպէս կարենար նախընտրել
այդ խռֆած ծեր թիփը •
ձԲւսյց ո*ւր [չերթանք՝ ո0ւր էլ երթանք ՝
ըսաւ էս թեր ամուր բռնելով Աքիասս իի
թեր ը :
տէ՛ ՝ հանդարտ ՝ աղջիկս ՝ վտանգ
չկայ : Վ Զե^ս տեսներ թէ ինչպէս կամաց
կ^իջնենք^ :
Ինչ ո՞ւ իր թեւէն բռնեց : կարծես ապ
տակ մը տուած ր//ար ինծի :
«Օր- էսթեր, ըսի, ։ղէտք է րաե

մը

ինքնիրենս ,

^[ԴՂ ^‘P^p ^nrtl' ենք, եւ այնքան ալ ոչ
■ւէր տ ես ա կէն^ :
է1ր նայէե երէտասարդ աղջկանդ
կր
յուսայէ գոնէ որ սլէտէ բարեհաճէ ր ակ
նարկէս փոէսադարձել* բայց ո շփնշ։
«Էքս դէր շեմ, ըսաւ այն ատեն մարդը,
որուն 55 տարեկան կու տայի, բարեհաճ
մպաելով, բայց եւ այնպէս բաւական կը
կշռեմ , դիտէք :
- Որքա՞ն :

- 0Հ , բա լական ։ բաւական . եւ յետոյ ,
այս պայուսակէ։ ալ կայ^։
Վերելակին երկու դռնակները մէկական
ապակիէ փոքր պատուհան ունէին , որոնց
մէջէն կ՚երեւէր յարկերուն զո g
դԸռ ~
'հերուն
տողանցելը
համապատասխան
թուանշաններով։ Ոայց ինչո՞ւ այսքան
դանդաղ կՀընթանար վերելակը : Որրեւ թէ
անդ ում։սլուծութենէ բռնուած ըլլար :
Ոձ՚ձնապէս ուրախ էի : Որքան դանդաղ
իջնէր, այնքան աւելի երկար պիտի մընայի աղջկան քով : Կը շար ո ւնա կէինք իջ
նել կողինջի։ արագութեամբ։ Եւ մեր երեքէն ոչ ոք կը խօսէր :
ԱՀնցաւ վայրկեան մը, յետոյ երկուք։
Դրան փոքրիկ.
պատուհաններու ետին,
յարկերը մէկ - մէկ կը տողանցէին , վա
րէն դէպի վեր ։ ՝Ոանի՞ յարկեր անցան :
Պէաք է շատոնց գետնայարկ հասած ըըլայինք ։
Վերելակը ընդհակառակն կը շարունա
կէր իջեել,
տպաւորիչ ծուլութեամբ ,

Տինօ Պործծաթի ծնւսծ է Պելլունօ ,
1906-ին: Միլանոյի մէջ իրաՆագիսաւi թ՜իւն ուսանելի binf շուտով կը նուիըուփ գրսւկսւնութՆան : Տակաւին երիտա
սարդ՝ կը գրէ թանասսւեղծոՆթ֊իւններ :
22 տարեկանին «'էորրիէրէ Տէլլա 1)երւս»յի թղթակիցն է Եթովպիա,
սոդա պատերազմական թղթակից՝ Ծով ուժին մէջ : Կ՚ապրի Միլանօ : Պա ծծաթի գրականութեան ւնէջ պիտի հըոչակուէր իր«Թաթարներու Անապատը»
ւյէպով : Նկարիչ, վիպասան, թատե
րագիր (1956-ին Ալպէր Քամիւի ջան
քերով եւ թարգմանութեամբ Փարիզի
մէջ պիտի րեմադրուէր իր «Կարեւոր
Պարագայ մը» թատերախաղը) , Պուծծաթի էւրոպայի թէ յատկապէս էտալիոյ ամէնէն աւելի սիրուած եւ կար
դացուած գրագէտներէն մէկն է :

ըսեմ ձեզի, գիտէ՞ք թէ միշտ ձեղփ կը
սպասեմ : Գիտէ՞ք թէ անչսՀվ։ հաճելի էք
ինծի ։
— Բայց • . • ի՞նչպէս • • • առաջփն ան —
դամն է որ զիրար կը տեսնենք, ըսաւ
չոր շեշտով մը :
_ Գրեթէ ա մէն օր կը հանդիպիմ ձեզի ,
ըսի Î Ա^ոառն , երբ !լ եր թաք գնումները
ընելու» :
Ըսածս ձախաւեր բան մըն էր. էսթերը,

pwJ9 k'tP'ti’:

Աղջիկը վերջապէս շուրջը նայեցաւ,,
իբրեւ թէ մտահոգ ըլլար : Տետոյ խօսքը
անծանօթին ուղղելով •
«Ե՞նչ կը պատահիր :
IT իւոը
հանդարտ՝
«Կ'ուզէք ըսել թէ գետնայարկը ան ցա՞նք ; Այո' , օրիորդ, անկասկած ։ Եր բեմն կը պատահի :
իրապէս ,
ղետնին
տակն ենք. կը նշմարէ՞ք թէ այլեւս յար
կերուն դռները շենք տեսներ» :
ճիչդ էր ։ Փոքրիկ պատուհաններուն
միւս կողմը կը սահէր խորտուբորտ , աղ
տոտ ճերմակ պատ մը։
- «կատա՞կ կընէք, ըսաւ երիտասարդ
‘••ղջիկը •
- Ոչ, ոչ։ Աոիկս՛ ամէն օր շի պատա
հիր։ Ըաե9 ո.յոօր՝ այո՛-.
— Եւ Ո՞ւր պիտի վերջանանք !
՜ Ո՞վ դիտէ, ըսաւ ան, խորհրդաւոր ։,
Ո ամենայն դէպս ես այն տպաւորութիւնը
ունիմ թէ որոշ մամտնակ մը հոս բան
տարկուած պիտի մնանք։ Գուցէ աւելի
լաւ կըլըոր "ր իրարու ներկայանայինք» :
Աջ ձեռքը երկնցուց երիտասարդ աւթլըկան , յետոյ ինծի •

զազրելուն, իսկ որդիին լքումը համարմէք' գրքի հայրութեան հերքումին, յա
նուն ուրիշ «Հօր» : Այս լքումը ի նպաստ
«Օրէնքին», Բացարձակին, ահա ինչ որ
կը կազմէ րրտութիւնը,
մխաող ամէն
մասնաւորութիւն, նոյնիսկ նամակի Հա„ցէագիրը ՛•
Զրաքեան
Օրէնքը ապրեցաւ իբրեւ
«շաբաթապահութիւն» , ինչպէս Ինտրա
զայն փնտռեց իբրեւ Upi^nuph ու ըոտեղծում։ Հոգեփոխութիւնը այն է, որ
Զրաքեան օր մը այլեւս չուզեց փնտռել
օրէնքը, այսինքն' գրել։ Թերեւս գրելն
է „ր կնոջ պէս «րամնուեցաւ» իրմէ տ Իր
Բացարձակը այլեւս պէաք չունէր գրքին ։

ԳՐԻԳՈՐ հԸԼՏԵԱն

- «Ա՜ , դիտէ՞ք ուրեմն որ

սպասուհի

եմ» ։
Կք ջանա յի սխալս քաւել.
- «Ասլա։։ուհի՞ , դո՞ւք.
ո՛չ,
երդում
կ'ընեմ թէ այդ մասին բնաւ չէի մտածեր :
- Այն ատեն ի՞նչ կը կարծէիք թէ ըլ
լամ. իշխանուհի՞ մը արդեօք։
- Տէ՛ , Օր. էսթեր ,
ըսաւ Աքիասսի,
բարեմ-պիտ • կռուըտելու ատենը չէ կար
ծեմ ։ Այլեւս ամէնքս ալ բախտակիցներ
ենք» :
Ինքզինքս երախտապարտ զգացի իրեն
հանդէպ, մփեւնոյն ատեն, սակայն, կը
ջղայնացնէր դփս :
_ «Բայց դաք,
Պր. Աքիասսի, նե —
րեցէք համարձակութեանս , դուք ո՞վ էք
ուրեմն :
- Ր'վ դիտէ : 8 աճախ հարց տուած եմ
ինքնիրենս*, Ըսենք թէ րազմարհեստ եմ»
վաճառական՝ իմաստասէր ՝ ր^փէկտ հաշուապահ ՝ ճարտարադէտ » նայած թէ երբ
ի՛նչ կ^ընեմ :
- կախարդ ալ չէ^ ք ՝ կամ ՝ ի դէպ՝ ^Եոյ—
նինքե սատանան^ ։
^1ը զարմանայի այս մղձաւանջային կա
ցութեան մէջ ինքզինքս ջիղերուս տէրը
զգալով, ինքզինքս զգալով գրեթէ հերոս
մը ։ Աքիասսի սկսաւ խնդալ : Բայց վերե_
լակը միշտ կ՚իջնէր- մամացոյցիս կը նա
յէի. աւելի քան մամ մը անցած էր ար
դէն ։
[.սթեր սկսաւ լտլ։ կամաց մը ուսերէն
բռնեցի »
- «Ոչ , ոչ , մի՛ լար , պիտի տեսնես ,
ամէն ինչ պիտի կարգադրուի !
- Բայց եթէ . . . շար ունակս լի այսպէս • • •
հարցուց երիտասարդ տղջիկը իր հեկե կանքներուն մէջ • եթէ • • • շարունակուի
այսպէ''ս» :
նոյն բառերը կը կրկնէր միշտ s
- «Ո՛չ , Օրիորդ , ո՛չ , պատասխանեց
Աքիասսի. ոչ անօթութենէ եւ ոչ ալ ծսռըաւէ պիտի մեռնինք։ Պայուսակիս մէջ
պէաք եղածը ունիմ՝ գոնէ երեք ամսուան
համարի :

Ա* տավախութեամբ

կր

դիտէի

դփնք*.

Ուրեմն ՝ այս թէփը^ սկէՂԲ^ ամէն խնէ
դիտէ^ր *, Արդեօ՞ք ինքը չէր այս ամէնը
հնարողը : Եթէ իրապէս սատանան է *,
Բայց խորքին մէջ՝ ինչ կարեւորութիւն
ունէր սատանան եղեր է կամ ոչ î Ինք ղինքս այնքան զօրաւ որ ՝ այնքան երի —
տասւսրդ կը ղէչսէյ[է *
- «[շսթեր , չշխջտցի ականջին, [շսթեր ,
մի՛ ըսեր ինծի : Ո՛՛վ դիտէ թէ որքան
մամանակ բանտարկուած պիտի մնանք
հոս : [շսթեր , ըսէ' ինծի , արդեօ՞ք պիտի
ուղէիը հետս ամուսնանալ։
- Հետդ ամուսնանա՞լ, ըսաւ, եւ եդակի
ըսուած այդ խօսքը ուրաքսութեամբ լե
ցուր դիս, բտյց ի՞նչպէս կրնաս մտածել
հետս ամուսնանալ։
_ Եթէ տյդ է ձեզ մտահոգողը, ըսաւ
Աքիասսի , պէաք է ձեզի իմացնեմ, զաւակներս , թէ քահանայ ալ եմ :
_ Բայց դուն ի՞նչ գործ 1լ ընես , հար
ցուր ինծի [շսթեր վերջապէս հանդար տած :
- ^տրտարարուեստ^ւ

գործատէր

եմ :

Գէշ չեմ շահիր՝ կրնաս վստահիլ՝ աղ լորս : Սյնունս Տինօ է :
- Ա* ւոածեցէք ՝ օրիորդ՝ ըսաւ Սքիասսի ՝
ի վերջոյ առիթ մըն է :
- Ուրեմն^ ՝ կը պնդէի :
Վերել ա hl’ ևէԼ չարուէւակէր իջփել : Հա
սած էինք արդէն չեմ դիտեր քանի1 հարրիւր մեթր խորութեան մը*,
էսթեր ւէախի տարօրինակ կծկում մը
ունեցաւ դէմքին վյրայ :
- «Բայց այո՛ , Տինօ , ի վերջոյ հա մս։ կրելի ես, գիտե՞ս»։
Ա էջքէն բոնած, կուրծքիս կը սեղմէի
զինք, եւ, չվախցնելու մտահոգութեամր ,
փոքրիկ համբոյր մը կու տայի ճակտին ։
- «Աստուած օր հնէ ձեզ» , ըսաւ Աքիասսի հանդիսաւորապէս թեւերը բարձրաց
նելով :
ճիչդ այդ վայրկեանին վերելակը կանգ
առաւ : թնացինք առկախ : Ի՞նշ պիտի
պատահէը : Արդեօ՞ք յատակը հասած
էինք։ Արդեօ՞ք դադար մըն էր' վերջնա
կան աղէտալփ թաւալգլոր անկումէն առաջ..
Ոչ, այլ փոխարէն, երկար հառաչի մը
մէջ, վերելակը սկսաւ կամաց — կամաց
բաձրանալ :
- «Թոզ զիս , Տինօ, կը խնդրեմ» , ըսաւ
յանկարծ էսթեր, զոր միշտ բազուկնե րովս գրկած էի J
Վ^եր ելակը կր բարձբանար :
֊ «0՜ , բայց ո՛չ , ըսաւ [շսթեր , մինշ ես
կը գգուէի զայն, հիմա որ վտանգը ան
ցած է ալ, այդ մասին խօսք չի կրնար
րւլալ : Եթէ իրապէս կ՛ուզես, այդ մասին
ծնողքներուս հետ պէաք է խօսինք...
"Նշանուի՞լ, ինծի կը թուի թէ քիչ մը
շատ կ՚աճապարես ։ Բայց, ի վերջոյ , կար
ատ՞ կ էք t

: ^P- կաք*ԷՒ ’

ևը հաս-

կընաս» :
Վերելակը կր շարունակէր բարձրանալ :
- «Ոչ , մի' պնդեր հիմա , կը խնդրեմ • . .
Ար։' , այո' , սիրահարած ես • • . սիրա —
հարած... Գիտեմ, սովորական պատ _
մութիւնը... 0Հ , վերջապէս , բայց արդ
եօ՞ք երբեք շեն ըսած ձեզի թէ նշանաւոր
գլուխ արդուկող մըն էք» :
կշր բարձրանայինք ցնորական արադութեամբ ։
— «Վ աղը տեսնե՞լ դփս * * * Եւ էեշո ւ պէաք
է վաղը տեսնոլփնք • Զեզ չեմ իսկ ճանչնար... Եւ յետոյ, եթէ կր կարծէք թէ
մամանակ ունիմ • • • Ինչփ տեզ կը զնէք
զիս։ Ա պաս ուհի ըլլալէս կօգտուիք , չէ՞»։
&եռքէն բռնեցի :
- «Էսթեր , մի' ըներ, այդպէս մի' ըներ,
կը խնդրեմ , ազնիւ եղիր» Տ
Ջղայնացաւ .
- «Զգեցէ՚ք զին • • • ձգեցէ՚ք զիս . . . ի՞նչ
ձեւեր են ասոնք, խենթեցա՞ծ էք, ի՞նչ,
չէ՞ք ամչնար ։ Զգեցէք զփս , կըսեմ....
Պրն. Աքիասսի, եթէ կը բարեհաճիք,
կրնայի՞ք արդեօք այս մարդուն խօսք
հաս կցնել» !
Բայց, անբացատրելի կերպով, Աքիասսխն անհետացած էր :
վերելակր կանդ առաւ : Գուռը հառա
չանքով մր րացուեցաւ։ Գետնայարկ հա
սած էինք ։
կսթեր փոքրվ կ շարժ՜ումով մը ազատած
էր ձեռքէս։
- Հ^Հանզփստ ձգեց էք դփս Ւ վերջոյ • • •
ապա թէ ոչ այնպիսի գայթակղութիւն
մր կր հանեմ որ ամբոզջ կեանքէրնուդ
մէ1 յ1՚չէք»՛.
Արհ ամարհոտ ակնարկ մը*. Արդէն դուրս
ելած էր* Հեռացաւ՝ քալելով ուղղաձիգ՝
եւ հպարտ իր քայլերը իբրեւ թէ մէկ
մէկ նախատինք [*ԷԼայխն ինծի ուղղուած :
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JULIEN 8RAGQ
ou l’art de la suggesli։i
De son vrai nom Louis Poirier ,.
rien et universitaire, Julien P. ’
t
en Anjou en 1910) atteeS»՛? *>

ԲԱԺԱԿ

Ի

ՍԵՌԻՆ

gage très recherché pour construir ՛
univers où l’insolite s'alimente aux6 |
ces de l’attente imprécise et du D *
timent tragique.
Qu’il s’agisse de ses poèmes en n
(Liberté grande, 1946)
de son rip
(Le Roi pêcheur, 1948) ou, ոԱ J*

կատակի պէս, փոխան նամակի' Բաբգէն Պօտոոեանին

de ses récits, 1 œuvre de Julien
se caractérise par une rature de l’M
nement que compense un art poéüm'
de la suggestion. L’auteur fait de

Կորսնցուցած փառք, կրօնք ու անուն,
Անսալն, անընկեր ու անհայրենիք,
Բայց հայրենքի ծխանին ծուխով
Մխացող արքայ' մէկ մէկ Արտաշէս ,Մենք, զաւակներս Հայոց Պատմութեան
Երրոր կ'անցնէինք Փարիզի շքեղ
Պողոտաներէն' տողանցելու պէս ,—
«Մսւրսէյէզ»ը մեր' «Ընկա՜լ քաղցրութեամբ» .. .
Մինչեւ էլիզէ րերուած' շուարած
Խե՜ղն Նարեկացի... «Աոաւօտ էուսոյ»'
Երրոր գիշեր էր - Յուլիս 14:
Ի՜նչ լաւ էր, Բար գէն, երր զիրար գտած,
Ամէն ինչ մոոցած, ամէնուն ներած,
Լուվրը' մեր ղաշտի վերածած հիւղին,
կութքը դաշտերում' թաշխած ամէնուն,
Մեր տաք, ճարճատուն կրակը վաոած
Նստած կ՚երգէինք' բաժակ ի ձեոին :

Մեր անկողնին մէջ' տաք էր ճոքոնտան,
Մեր ոչ թէ սիրոյն' այլ ցաւին նման:
Մեր թեւերուն մէջ ճոքոնտան մերկ էր,
Գիտէինք աոնել' այլ hppb'f սիրել :
Մեր տխրութի՞ւնը... թանգարանային
Միայն հնութիւն, միայն Արարատ,
Կախուած պատերէն _ այլ hppb'f սրտէն:
Մեր տխրութիւնը կարծես մերը չէր • • •
Մերը չէր, Բարգէն, մե'ր իսկ երազը
Զոր բանագրած էր Հայոց Աստուածը :
Մերն էր բաժակը րայց, մե'րն էր գինին
Երրոր կ՛երգեինք՝ րաժակ ի ձեոին:

Սիրելի Բարգէն, Փրովանսի տաք
Լեոներուն վրայ , հիմա կ՛ենթադրեմ
Ուրախ ես, հանգի՜ստ: Արեւը շոայլ
Հասուն աղջկան ստինք է ափիդ.
Եւ սիրտդ ի վար ցօղուած րուրկ գինի'
Խաղաղութիւնն ու գոյնը լեոներուն :
Լեոներուդ Վրայ գտար թաւուտքներ'
կիներուն գաղտնի ծալքերն յիշեցնող,
Գտար համր աներ' միշտ հեււուն կանչող
Եւ մտերմութեան մը հետ ձեոք ձեոքի
Գացիր ուրտեզե՜ր• ■. հասար • • • Երեւան'
Որ ներկա՛յ է միշտ, չես գիտեր ինչո՜ւ:
Չգիտցար ինչո՜ւ հասար Երեւան
Բայց գոնէ, Բուրգէն, դուն գիտցար պատոել
Պաստառդ վերջին- ուզածդ չկար:
Լոյս բլուրներդ կը յիշեցնէին, օ՜ տարօրինակ
0՜ անմարդկային սրբապղծութիւն,
Սգաւոր, տխեղծ Արարատը մեր :
Լաւ ըրիր, Բարգէն, պատոէ՜ ամէն ինչ
Որ նկար է, գիծ, այլ hppb'f խորհուրդ,
Որ մարմին' սակայն գգուանքներուդ տակ
Չկրցաւ շարժիլ, չգիտցաւ տարփալ :
Բարգէն, թող լեոգ, եւ եկուր Փարիզ
Որ զիրար գտնենք' րաժակ ի ձեոին :

Եւ բարօրութիւն • • • ա՜լ չքրտնող,
Խորշոմ չկապող լուսաւոր Սակատ :
Ա՜լ մարգը մարդուն համ, ճաշակ ու գոյն
Եւ պտուղ սիրոյ , Վահագնեան ծնունդ'
Վեհ, աստեզացունց , շքեղ երկունքով :
Բարգէն, ամէն օր մենք պիտի քացուինք
Մի՛շտ վերանորոգ, նո՜ր տեսիլներու .
Երր զիրար գտնենք' բաժակ ի ձեոին :

Ի՜նչ լաւ է, Բարգէն, երագել այսպէս
Եւ Աստուծոյ պէս' ստեղծել ծայրէն
Աշխարհ ու երկինք — ի սկզբանէ՜ • • •
Երեւակայէ՜ զարմանքը մարդոց
Արեւը երբոր յանկարծ կեցընեճք
ճիշդ միջօրէին. ու--, ե՜տ դարձ, յաոա՜ջ
Գէպի Արեւելք • երթայ կորսուի՜
Ուրկէ որ եկաւ, եթէ արեւ է'
Որեւէ տեղէ կը ծագի հարկաւ :
Երեւակայէ րայց պահ մը գոնէ
Զարմանքը, ամբո՜ղջ ողբերգութիւնը
Հայրենի դժբախտ մեր քերթողներուն'
Երբ Արարատը տանինք • • • Ալասքա •
Անպայման հոն ալ Հայ մը հասած է.
Կարօտը ստնէ : Երեւակայէ
Բայց Նաւասարգեան ի՜նչ խրախճանք, երբ
Օուէտի ոսկի աղջիկներն ամէն
Բաժնենք Հայերուն, թէ' աոէք կերէ՚ք
Եւ թ-է աճեցէք ու բազմացարուք :
Ի՜նչ լաւ է, Բաթգէն, եթէ հարկ ըլլայ
Կրկին խաչ հանել Աստուծոյ Որդին,
Այս անգամ' Հայո՜ց փրկութեան համար:

Ինչ որ է ■ անցնի՜նք : Մինչեւ որ լքուած
Աստուած մը գտնենք, եւ ոչ թէ Հայը
Այ1 խեղճուկրակ այգ երանեալը
Հաւատայ Հայուն... եւ փրկեն զիրար:
Ինչ որ է, մինչ այդ, թէ օր մը օրանց
Լեոներէդ անգին փնտռելու երթաս
Բանաստեղծը մեր - Յարութը գտնես
Ըստ սովորութեան բաժակ ի ձեոինՉմոռնաս, Բաբգէն, ըսել Յարութին
Թէ օր մը Զուլալ կոչուած լեռնցին
Լուրջ ու յոտնկայս, բաժակ ի ձեոին,
Սիրային քերթուած մը ըսելու պէս
Մեր Արարատին հայհոյեց այսպէ՜ս..
Թէ’ աւելորդ բեո, անիծի՜ց արմատ
Ու ցաւ, կորսուէ՜ հոգիէս, սրտէս.
Եթէ Աստուած ես' այսօր սորվեցայ
Թէ Աստուածին ալ ձախողածը կայ Եթէ խորհուրդ ես' մնացիր անհաս Այս ժողովուրդին փորձանք մը պակաս:
Իսկ եթէ լեռ ես' կեցիր լերան պէս
Մանրացած հողին' ոչ թէ սրտին մէջ:
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(1938) et Un Beau ténébreux (1945)
Gracq impose certains décors proches J,

roman noir anglo - saxon qu'affectionne
André Breton à qui il consacre d’affle®
en 1948 un substantiel essai.
En dépit de son admiration pour l’in
transigeante personnalité de Breton, Jt
lien Gracq reste très en marge du mon»
ment surréaliste dont il ne partage p
le côté soupçonneux à l’égard du lan
gage. De plus, indifférent à tout en
gagement politique, l’auteur accorde,
dans ses récits, beaucoup plus de place
à l’environnement naturel qu’au contexte
social. Quant à la psychologie des per
sonnages,
edle est purement poétique.
Ce que Gracq privilégie, ce sont les at
mosphères de mystérieuse attente commi
dans Le Rivage des SyrterfPrix Concourt
1951, refusé par l’auteur) et l'ensemble
de trois nouvelles intitulé La Presqid’(1970),
ou bien de total dépaysemenl
comme dans Un Balcon en forêt (19®
où l’aspirant Grange, isolé dans un blocl՛
haus des Ardennes, se sent soudain «d®
un monde racheté, lavé de l'homme
Aventure confondue de la mémoire et d>
songe, le court texte Les Eaux étroite)
(1976) explore les mêmes thèmes.
Une vibration musicale habite ce®
œuvre discrète et d’une écriture clas
sique qui ne se soucie guère de la mode
Loin des forfanteries de La Littéral^1
à l’estomac qu’il dénonce dès 19o0 sou
la forme d’un pamphlet retentissant. 11
lien Gracq aime à retrouver dans e
volumes de Préférences et de Letttii1՛
où les jugements critiques parfois n»r
dants voisinent avec des souvenirs pet
sonnels ancrés dans la géographie n»
gique de l’enfance le compagnonnage
ses œuvres-sœurs, de Gérard de M

Եկուր որ կրկին հին օրերուն պէս,
Մէկ մէկ ուրուական, լքէկ մէկ Արտաշէս,
Ամէնուն ներած, ամէն ինչ մոոցած
Պուլըվարներէն քալենք երգի պէս :
Երթանք անանուն, նո՜ր աշխարհներու :
Երեւակայէ՜ Պուլկարներուն մէջ
Մարգագետիննե՜ր-• • եւ ամպե՜ր ամպե՜ր'
Թուխ աղջիկներու երենոս կուրծքով :
Անձրեւը ի՜նչ քաղցր պիտի ըլլայ
Սիրելու համար դեռ անհրաժեշտ
Ցարդ մեր չթափած արցունքներովը :
Մարգագետիննե՜ր եւ ոսկի ցորեն

3- Գ-

à Edgar Poe.

Կը ներես, Բաբգէն, մոռցայ ըսելու
Թէ Ուրբաթ, ամսուս 23-ին
Յուղարկաւորներն եղանք օահնուրին :
Արցունք մը պակաս _ երգ մը աւելի՜:
Բաբգէն, եթէ ոչ երկրով ու կեանքով
Հարուստ ենք, սակայն, մեր մեռելներու] :
«Կենաց» չունինք բայց, օ՜ն, յիշատակի՜ն,
Յոտնկայս' վերջին բաժակն ի ձեոին:

Romans et récits:
— Au Château d’Argol, 1938
— Un Beau ténébreux, 1945
— Le Rivage des Syrtes, 1951
— Un Balcon en forêt, 1958
— La Presqu’île, 1970
— Les Eaux étroites, 1976
Tous chez José Corti

ԶՈՒԼԱԼ գազանճեան

Critique:
— Préférences, 1961
— Lettrines, 1967 et 1974
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57“ ANNËE

Hommage au Professeur Levon KHATCHIKIAN(,)

■Ո1ՆԴԷՍ 4.եՐԼՈ1ՓԱկԱՆ

par Jean-Pierre MAHÉ
Un vaste bureau parfaitement rangé,
un visage affable, attentif aux paroles de
son interlocuteur: la silhouette frêle et
frileuse d’un homme qui descend la rue
Abovian, pleine de soleil, en tenant par
la main un tout petit garçon : le sourire
par lequel il répond au salut de l’étu diant qu’il a reconnu au passage: telles
sont, avec le souvenir d’une soirée passée
en sa compagnie, chez un des ses proches
collaborateurs, les dernières images que
je garde, en octobre dernier, du savant
qui vient de s’éteindre,
l’Académicien
Lévon Khatchikian, Directeur du Maté nadaran depuis près de trente ans.
Les visiteurs qui aperçoivent, à l’extré
mité de l’Avenue Lénine, sous la gigan
tesque statue de Mère Arménie, la façade
majestuese du célèbre musée, avec Mesrop Machtots et son disciple agenouillé,
Movses Khorenatsi, Anania Chirakatsi et
tous les plus grands noms des lettres are
méniennes, ont peine à croire que cette
bibliothèque
des Anciens Manuscrits
n’existe pas depuis toujours,
tant elle
paraît liée au passé arménien. Pourtant,
en 1954, quand Lévon Khatchikian, qui
avait alors trente-six ans, devint Direc
teur du Maténadaran, les précieux ma
nuscrits n’étaient pas encore
installés
dans le monument où nous les voyons
aujourd’hui, qui date de 1957. Plus en
core, cette collection qui compte actuel
lement plus de 16000 manuscrits, dont,
près de 11500 en arménien, à quoi s’a
joutent quelque 2000 fragments,
était
alors bien loin d’être aussi riche: rap pelons que, peu après la fondation de la
b՛ S. S. d Arménie, le fonds ne compor
tait que 6137 unités. Dans l’accroissement
considérable qui s’est effectué
depuis
lors, le Professeur Lévon Khatchikian,
gui a dirigé le Maténadaran durant plus
de temps que tous ses prédécesseurs réuատ à joué, naturellement, un rôle es sentiel (cf. 9. 12).
Cependant la conservation des manus
crits est inséparable de leur étude, qui,
3ns le cas d’une collection aussi vaste,
nnplique forcément un travail collectif,
e ce point de vue, le Professeur Lévon
atchikian a su concilier les nécessités
Pratiques avec les exigences de la science.
® que la plus grande collection mone de manuscrits arméniens fût plus
api ement accessible à tous les spéçialstes: il fit publier, de 1965 à 1970, un
ata ogue provisoire
en deux volumes,
et ouvrage, composé par O. Eganian,
Antabian, comporte

numéros, avec une longue intro tabl1011 SUr 1 or^S'ne des collections, des
air il
Pr®cæux index. Dans l’avedéta'l]-SCra remP^ac® Par une description
1 ee des manuscrits qui comptera
J Հ°« 20 volumes, dont le premier de0 P^adre prochainement.
trans^6 6S æUVres littéraires qu’ils nous
Mettent,

les manuscrits

arméniens

1 ) Loir la notice biographique, publiée
du. 16‘ IIL 1982’ P' L
thèses
Փ1* figu-rent entre paren à la h'kc
Pr^sent hommage renvoient
r(1dion.1 (ipërap^ie ci-dessous. P. Mou de Լ g KhUr k so‘XMt'^me anniversaire
^nale ihatChikiany^Lraber 1978 (2V° 7)’

’a’onf
°utre d'autres travaux qui ne
de chaJ0S été accessibles.
plus, po^væUvre <cfles Co •

13). Us sont, de

՝Us de colophons rédigés par
es> véritables mines de ren -
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contiennent de nombreuses indications
économiques notées par leurs propriétaires
successifs, dans les pages de garde ou
dans les espaces demeurés libres à la fin
seignements sur la vie quotidienne des
villages et des monastères de l’Arménie
médiévale. Poursuivant l’œuvre du Catho
licos Gareguine Hovsépian, qui avait pub
lié à Antilias en 1951 les 459 colophons
les plus anciens, conservés sur des ma
nuscrits copiés du VIIe au XIIIe siècle,
le Professeur Lévon Khatchikian publia
à son tour les colophons des manuscrits
du XIVe et du XVe siècle, travail gigan
tesque qui parut, en quatre gros volumes,
de 1950 à 1965 (cf. 3. 7). Ces volumes
sont les premiers d’une série qui doit
être continuée par ses collaborateurs ou
par ses collègues du Maténadaran et de
l’Académie des Sciences: outre les deux
volumes de colophons du XVIIe siècle,
déjà édités par Achot Hovhannissian et
Vazguen Hakobian, d’autres auteurs tra
vaillent à rassembler ceux des XVIe
et XVIIIe siècles.
Chaque volume de l’édition du Pro fesseur Lévon Khatchikian commence
par une vue d’ensemble extrêmement
concrète de la période envisagée. Evoquant
par exemple, au tournant des XIVe-XVe
siècles (cf. 7), les invasions mongoles et
les campagnes de Tamerlan, il n’adopte
pas le point de vue détaché d’un his torien moderne, classant et mesurant les
événements selon leur importance poli tique ou militaire, mais celui, immédiat
et spontané, que lui dictent les paroles
mêmes des Arméniens qui en furent les
témoins et, le plus souvent, les victimes:
«Oh! le massacre qu’ils ont fait, s’écrie
Grigor Khlatetsi, d’hommes et des femmes
avec leurs enfants! Ils enterraient vi vants les hommes, les étouffaient sous la
terre ou dans l’eau; ils foulaient les bé
bés aux pieds de leurs chevaux».
En une période aussi tragique, les mo
nastères restaient les seuls refuges de la
population et des clercs les mieux ins
truits. Mieux encore que les chroniques,
les colophons nous permettent de suivre
les travaux et les déplacements des vardapets les plus célèbres, comme Grigor
Tathevatsi, qui meurt en 1408, ou Mattheos Djoughayetsi, qui enseigne à la
même époque à Tathev, puis à Metsop.
Lévon Khatchikian reproduit et annote
les notices, souvent autographes, de ces
grands maîtres et de leurs élèves, témoins
de tous ces événements. Dès 1956, il con
sacre une monographie spéciale à la vie
et à l’œuvre de Mattheos Djoughayetsi
(cf. 8) : Commentaires sur les Evangiles
de Luc et de Jean, Questions et réponses
apologétiques sur la foi, Odes et Hymnes
(Tagh et Gandz),
Scholies sur Evagre,
Ephrem le Syrien et Jean Chrysostome,
Commentaire sur les six jours de la Créa
tion, Panégyrique de Grigor Tathevatsi,
Sermons etc. Les index qu’il ajoute au
recueil des colophons constituent en euxmêmes une espèce d’annuaire, un vivant
répertoire prosopographique
de deux
siècles de culture arménienne.
Ce travail sur les colophons des XIV° XVe siècles est, en quelque sorte, la clef
de l’œuvre scientifique de Lévon Kha tchikian. De fait, à de rares exceptions
près, elle converge tout entière vers cette
période.
Les quelques études
qu’il a
consacrées aux origines des lettres armé
niennes (cf. 16) et aux traditions théo(Suite page 4)

ԹԻՒ

Գրեց'

1

ԶՈՒԼԱԼ ԳԱ&ԱՆՃեԱՆ

ԿԱՄ~ը երկդիմի , երկիմաստ : ԿԱՄ-ը
էր գոյութեան տնդրադարձող՝
զայն
հռչակող էրրեւ, բայ*
«հսւնդէ ս մրն է
որովհետեւ է», այսէնքն' կա՛ յ : ԿԱՄ-ը
նաեւ, իբրեւ մակբայ, կայ ոլ չկայի պէս
թէական բան մը, որովհեաեւ «պայմանով
"Ը Ը1±այ» այն' "Ր «կ'ու ii անորոշը յար —
Գ^՚Լ' Լսեւ1՛ դտրձնել զայն y եւ հոն մէայն
ուր կտրելէ է' որոշել» : Ահաւասէկ անունը հ անդէսէն
«որ կը ներկայանայ
հրապարակէն վրայ» , եւ որ y չենք դէտեր
ինչո ւ y «ստէպուած չէ դէ ա տ կց ո ւթէ ւնն
ունենալու էր ծնունդէ վայրկեանէն էսկ'
Ւր սերումէն ու ծննդաբանութեան մ ու ո—
նայատ կութէւններ ո ւն » ( լաւ չհասկը —
ցանը» արդեօ^ք ԿԱՄ—է պատասխանա —
տուները կը մերժեն ստանձնել էրե1 նց իսկ
ձ ե ռն ար կ էն պատ ասխ տն ատ ո ւո ւթէ ւնը » • ) :
ԿԱՄ—.ը կը մերժէ
նաեւ վայր y ըն դո ւնելով սակայն «թերեւս Ա փէւռքը էրրեւ այդ» î
Կը
մերմէ
նոյնէսկ
սերունդ ներկայացնել
«քանէ
որ
կը
ճանչնայ մէայն անհատականութէւններ y
րար ե կամութէւններ» : Աայտնէ էսկ չէ
թէ տյդ ընտրածը y ճանչցածը արգէւնք
է որոշ մօտեցումէ y ուղղութեան ։ ]^նչ
է մէտը բանէն» անհատականո ւթէւն մը
կրնայ ընդո լնուէիլ
համաձայն էր զէ —
ջա մներուն y եւ րարեկամութէւն մր վերածուէլ անհւստւս կանութեա^ն'
համա —
ձայ ան ւէոէւադարձ զէջումներու։ Այսինքըն y էյ որ քէն մէջ ոչ թէ սերունդ y տյլ
էնքզէնք ներկայացնելու պէս բա^ն մը։
Կը խորշէ մ րնաթանի բառէն y բայց տյդ
իււկ պատճառով հոս կրն ամ ըս ել թէ որnշy տակաւէն րաց առէ կ թնաթանիի մը
ուղղուած հ անդէսն է ԿԱՄ-ը' որ «հաս
տատելով ու խոստովանելով թէ չէ դէ՜
տեր գրականութեան է՚նչ ըլղալր y ոչ ալ
անոր շոպ^ դարձող ար բան եա 1լն եր ո ւն y
դրաքննադատ ո ւթեան y
դրականութեան
տեսաբանութեան է՚եչ եԼԼԷա
1չու Գէ
ըլլալ վերլուծական հանգէս : Ջենք դէ տեր թէ է՚նչպէս կտրելէ է վերլուծել } րդէտցածը» րայց վերէ հաստատումէն ետք
կը զարմանանք որ «դէտնալով սակայն որ
դրականութեան ճ ա կա տ ա դէրը ան կաէյ շէ յ
չէ կթնար րյ/այ } դր ա կան ո ւթ ե ան ընդ —
անո ւր իրոզու թենէն , ԿԱՄ—ը սլէաէ ու գԷ
ասոնց ւէոէւադարձ կապա կց ո լ թե ան եւ.
խն դր ա կան աց ո ւ մին ,լ այրը հ ան դէ ս ան ալ ,
չմոոնալով երբեք որ սփէւռքեան ծայրա
գոյն պայմաներ ուն մէթ դր ա կան ո ւթե ան
էութէւնը կրնայ հասած ըլլալ էր վերջա
ւորութեան (որքան
ալ յանկարծական
թուէ այսպէսէ գաղափար մը} y վերա —
դարձուելով ատկէ էր ծաղու մին-» : A/ nu—
տ ո վանէնք y թէ մենք այս լեզուն չենք
հասկնաթ կարենալ ըմբռնելու չափ էսկ
—է խմբա դր ա կանէն այս մէտքերը :
Մենք այս լեզուն չենք հասկնար y որով
հետեւ չհասկցանք թէ էնչո՛ ւ
«լեզո ւէ
ճշմարտութիւնը այսօր էնչպէս երէկ' էր
մոռացումէն մէջ էսկ է^7 y եւ երրեք պէ-“
աէ չհասկնանք y «թէ խօսեցնել լեզուէն
մէջ այդ մոռցուած մոռացումը
այւլ է

(*) ԿԱՄ, Հանգէս վերյուծական, թիւ
Փարիզ, Սեպտեմրեր 1980 : Տպուած
Պէյրութ , 1981-ին (?) , 288 էջ: "հար տուզար-պատասիանատու' Մ • 'եշանեան :
Հասցէ1,

թերեւս ԿԱՄ—ի վերլուՏ՜ական յւււոսւԼսւ —
ղըրանըներուն սլմկնկն կար ե ւոր :
Երրե՜ը չեհյւ ւ1երւեեր մեր չհասկւյաՏ՜ը։
Կր կարդանք ամէն էնշ որ կը հետա —
քԸԸքըէ մեզ։
Մ առնենք
անհրաժեշտը y
ձ ենք u/jy մե՛ր կշփռքով։ Մթնդունէնք ու
կը պահ ենք արժանէն : ^ւԱՄ—ը կարդա —
լլէնք ծայրէ է ծայր y յաճախ համբե —
րութեամբ։ Ոչ մէկ նորութիւն^ Որրու —
նէէ «Մահազդ»էն մէջ*. *Լ,ոյն դրադէտն է»
**ոս գուցէ նուազ թափթփած y
նուաղ
տարտղնուած y գոնէ ըեթեոնլէ՛ } բայբ
շօ շափած նէւթէն հանդէպ որքանն մա
կերեսային y գրքունակ
քանի մը դե րթտՒկ միտքեր րաւարար չեն' ոտքէ պա
հէլու համար 59 մեծադէր էջեր ։
Ա^֊ելէ քան հետաքրքրական է 9* • Պըլաեանէ
«կաէյար դանքը
դրո ւթեան»ը ,
վեր ամշակու մ' ՏՐԱՄ-ին մէչ
տ պո ւած
տարբերակի մը y տեսակ մը վերլուծում —
մեկնութիւն'
. Սարաֆեանէ Վէնսէնի
ԱնաԱԱԼը-էն : Ոաճախ • Պըլտեանէ հեա
դրական մեր ըմբռնումներ ը եղած
են
տարբեր y դրեթէ հակոտնեայ y
էեչ որ
չարդիլեր սակայն տեսնելու եւ գնահա
տելու էր մէջ ստեզծադործ մտաւոր ա —
կանը։ Որ տեսութիւնները y գործ մը վեր
լուծելու վիրաբուժական y դիակննա կան y
մեր կարծիքով քիչ մը չոր եղանակը
թնդունէնք կամ ոչ y ինքղինք y տյդ ուղղութեամր յատկապէս y հաստատած հե
ղինակ է այլեւս Պըլտեան : Նեթաշիաթհ
ունեցող հեղինակ։ Մտնրամասնէ y շեղի
կամ ոչ
կը ստեղծագործէ ։ Ո*-նէ ի՛ր
լեզուն։ Կրնայ, առար կուիլ y մենք եւս առար կա ծ ենք ու կ առարկենք սլար զու —
թեան y յստակութեան մասին (հասկնալէ
ԸԱաԼո' հաՐ9
<"")• բսպց իԵքն իր
հանդէպ կը թուէ անկեղծ y էնքն էրեն'
հասկնալէ ։ [Լւելին' ունի էր ընթերցողեերը (այսինքն' զինք փնտռողները} •
Ջենք կրնար նոյն հաստատումները ընել Մ • Նչււ՚նհսւնի
«Վահան Թէքէեան,
կամ' Անկարելի Անցքը»-^ե մասին, կամ
ալ անկէ թելադրուած-, որ ԿԱՄ—ին գըլխաւոր բաժինը կը կազմէ : 133 էջերու
մէչ բազմած- {առանձին
՛էիւ՛ք մը. . .)
այս գրութիւնը
հաւանաբար առանձին
‘i'P
՜
'•"ե ինբզԼւնբ ար
դարացնէր — Վ . թէրէեանի մասին մօտ
2000 էջնոց առանձին ուս ո ւմնաս իըո ւթեան
•Րը •Րէչ՛- Ամէն ինչ կայ հոս, գիտութիւն ,
իմաստասիրութիւն, հոգեբանական , սե —
ռային , սիրային , աԼստաբանա /լան ամէն
ձեւի, ամէն տեսակի վերլուծ՜ում' բացի
դրականէն այնպէս' ինչպէս ցարդ սոր —
ված ենր Լլարգալ բանաստեղծներու մա
սին : Կը [սոստովանինր թէ շատ բան չ ըհասկցանր, ինչպէս եւ չհասկցանք րն թերցումը դիւրացնէլու համար հեղինա
կին թելադրութիւնն իսկ
«(/,յ„ աշվսա տութեան մէչ գործադրուած յղացրներն
ո Լ վերլուծումները մակագրուած ու իյաւաւորուած են, այնպէս մը որ իւրաքան
չիւրը ան կաիւ չէ անչուչտ իր նախորդ
ներէն ու յաչորդներէն : Բայց
անոնց
հանգոյցիւն, անոնց ագուցումը բաց սւ —
յայտող յանղակէտին կարելի է
‘լուցէ
հ անդիսլիւլ նաիււ
հինդերորւլ ւլլուիւիւն ,
ապա ել մանաւանդ ութերորդ գլուխին
այն էչերուն մէչ որոնք նուէր ո ւտծ
են եր եւութաբան ութեան մը կարելէու թեան ու էմաստէն»։ Մտրք
շան եանէ
եր կարտշունչ y մանրավենէն այս դրու —
ԳԼոլՒ
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մը կայ ո[' յաճախ ըսած եմ,
Քլէւշէ՜
երբեմն կարդաւյւսծ^ նոյնիսկ ե ս աչ
կրկնած
«A*աֆֆիի
մանաւանդ
հայրենասիրութիւն եւ ազատատեեչու —
թիւն մարմնացնող պատմական վէոքերը՝
հայ յեղափոխական ոգիի եւ. շարմումի
հունտեր ը g անեց ին» :
Անսովոր կամ անծանօթ գաղափար մը
չէ այս վարկածը՝ որ ունի իր ւոարրե —
ր ակներ ը ՝ ուրիշ ազգեր ու գրականութեաե
պատմութեան մէջ ալ։ Համայնավար եր
կիրներու մէջ մինչեւ այսօր այնքսՏն զօ
րաւոր է մշակոյթի (ըսենք՝ գրականոլ թեան) եւ քաղաքականութեան կապեր niմասին հաւատքն ու կասկածը , որ լրջ°րէն
կը կիր ար կո ւի գր արնն ո ւթի ւնը :
Պիտի
ո ւզէի փորձ մը կաւորեյ Pաֆֆիի դերին
մասին ընդհանրացած բայց չյղկուած այս
վարկածը վերլուծելու՝ որովհետեւ նձ աե
վերլուծում նախ կը պահանջէ որ վերըստին սեւեռինք մեր գրականութեան ու
Պատմութեան վրայ , եւ ապա կ՝ արտօնէ
մեղի սա հարցումը տալ*— « Եթէ իսկապէ' ս ընդհանուր երեւոյթ է մշակոյթ ֊
րա ղարա կան ո ւթի ւն կապը ՝ եւ եթէ ի սկա.֊.
պէ1 ս Pաֆֆիի ստեղծադործութիւնները
եղան հունտ եւ նախակարապետ' ճ$—րգ
գարու հայ յեղափոխութեան ՝ ապա ո —
րո°նր եւ ո* ւր արտադրեցին այն արուես
տը ՝ որ ծառայեց իբրեւ հունտ եւ նա
խակարապետ ՝ մեր օրերուն ծաւալող ա֊֊
հաբեկչական շարմումին համար։ Ռ վ է
ՀԱՀԳԲ-ի Հքերենցը՝ ո*վ եղաւ Հայկա —
կան Q եղա սպանութեան Արդար ագատ ու —
թեան Ս*արտիկներու (Հ8ԱՄ) Րաֆֆին»:

X

19—րդ գարու ընթացրին թէ՛ ազգային֊֊
րաղրենի ա կան տեսութիւնը ՝
թէ՛
ալ
մարրսական տեսութիւնը մտածեցին մըշա կո յթ—րաղարա կան ո ւթի ւն հարցին մա֊֊
սին։ Հարցը այնքսՀն բարդ է՝ որ անոր
վերանայումը փորձել անկարելի է հոս։
Ե'արմէ միայն խտացուած ձե ւո վ ներ —
կայացնել ույդ բարդութիւնը՝ եւ րնդ —
գըծել թէ րնչ է իմ մօտեցումս՝ որ ան֊֊
խուսափ ելի պարզացում մըն ալ ստիպ —
ուած է ըլլալ ։
Նախ՝ նշել որ մշակոյթ՝ միտր՝ մը —
տ աւորական աշխատանք՝ արուեստ եւ ղեզարուեստ նոյն բաները չեն ՝ սա կայն ես

թէ^Ը արգիւնր է ան շուշտ լուրջ ա չխտ
տանրի մը : Աշխատասիր ութիւն'
բառին
բուն առումով» աշխատասիրութիւն սա —
կայն՝ որուն կը պակսի՝ գուցէ՝ գրականստեղծագործա կան թափ ՝ աւիւն : Չկարե
նալով խորանալ ըստ էութեան ՝ դարձած
է տեսակ մը բանաստեղծութեան բանա
սիրութիւնը ՝
ա յ ս ի ն ր ն բանաս —
տեղծութեան տուն տուող թէրէեան մար
դուն ՝ «հօր» ՝ միաս եռա կանին ՝
եւայլն ՝
հ ոգեվիճակն եբուն ՝
առըե չութ իւններուն
քննութիւնը՝ պարզումը (եթէ երբեր կա
րելի է գրութենէ մը մեկն ելութ վերըստ եղծել մա՛րդը • • • ) :
ԿԱԱ֊ը կը հ րատարակէ նաեւ երկու
թարգման ութիւններ
•Լտլթրր Պէնիա մինի «թարգմանիչին Գործուն էութիւնը»
եւ Ա » Պլտնշոյի «թովմաս Մթագինը»ին
1?
2յ
4յ
եւ
5
գլուխ
ները : Ենթադրաբար (որովհետեւ չէ Jի շք
ուած) Ա • Նշան եանի վերագրելով վե —
բոյի շեալ թարգմանութիւնները ՝ կը զարմանանր որ իր լեզուն ՝ այս պարագային ՝
շատ աւելի յստակ է եւ հասկնայի : Ընդ—
հանրապէս հակառակը կը պատահ ի ։
Անհ ր ամ եշտ ո ւթթ ւնը այս հ անգէսին ♦—
ինչ հարց ։ Որեւէ ձեռնարկ ՝ ստեղծա —
գործութիւն ՝ կու գայ անհ րամեշտու —
թիւն մը՝ պահանջ մը լրացնելու' հեղի
նակին մտրին մէջ գոնէ։ Եղական՝ նոր
ձեւի ՝ նոր մօտեցումի հանդէս է ԵԱՄ եւ
նորութիւնը իր հետ կը բերէ անկասկած
անխուսափելի հարցականը ՝ կասկածը
որ կարեւոր չէ սակայն : կարեւորը այն է
որ ԵԱՄ~ի պատասխանատուները կը թըլին աւելի՛ րան ինքնավստահ յ Նորու —
թիւն մը՝ անշուշտ ՝ կը յաջողի կամ կը
ձախողի î Այգ
մենք չէ որ կը ճըշգենր» ոչ ալ հեղինակները » այլ Պատմութիւնը ։

Ջ-

Գ.

պիտի գործածեմ «մշակոյթ» բառը ու
Pւս ֆֆէէ գր ա կան ո ւթե ան օրինակը ՝
իր[՛
խորհրդանիշ միւս բոլորին։ Նմանապէս ՝
քաղաքա կան ո ւ թիւն եւ յեղաւիոխութիւն
բառերը պար զաg ո ւ մներ եւ խորհրդանիշ֊֊
ներ են միայն՝- կարելի չէ մոռնալ որ
այս բառերը մաս կը կազմեն տեսական
խմբաւորումի մը՝ որ կ'ընդգրկէ նաեւ
տնտեսականն ու. ընկերայինը : Այլ խօս
քով, Րտֆֆիի եւ. հայ յեղափոխութեան
մասին խօսիլ կը նշանակէ քննել Մաը,ըսական տեսութեան հանրածանօթ ղոյդԸ՛
ենթակաււոյց/։ եւ զերակաաւյց/։ : Ոմանք
կը հաւատան թէ այս երկու ստոր ոգութիւնները գոյութիւն ունին՝ թէ ղանոնը
կարելի է զատել իրարմէ , եւ թէ արն —
սլեսսւկսւնը {այսինքն' արտադրամիջոց —
ներու մակարդակն ու տիրապետութիւնը)
զուտ ենթա կառոյցն է ՝ եւ. թէ ու րիչ ամէն
միտը ու արարը՝ ըլլա՛յ գեզարուեստա'—
կան կամ ընկերային ՝ գերակառոյցին կր
պատկանի : Եան նաեւ մտածողներ ՝ որսեք
ալս երկուքի զանազանումը սխալ՝ աւե֊֊
լորդ եւ կամ նոյնիսկ վխանդաւոր կը նըկատ են: Եթէ ես կ'ընդգծեմ տյս տարբեր
կարծիքներ ո ւ գոյութիւնը , այղ.
կ'րնեմ
ընթերցողին զգացնելու համւոր թէ որ —
քսմն մելան թ ափ ո ւ ած է տյն բաբդ հաբղ ին վրայ՝ որուն մէկ մասնիկը կհուզեմ
քննարկել ես՝ սա փորձին մէջ*.
Ուրեմն ՝ փա կենը փ ա կա ղ իծը ՝ յի լելով
միայն Ետռլ Ա ար ըսի
եւ փթ ♦
գարու
Ա արքսականութեան հ ետ աքրքր ա կան հա֊֊
կա un ւթիւնն եր էն մէկը՝— պնդում' թէ ենթա կառոյցը բնորոշիչ ումն է որ կը տընօրինէ գերակառոյցի բնոյթը՝ բայց ձի—
ամամանակ հ աւատը' որ գերակառոյցի
մէջ աշխատող մտաւորակտնը՝ ինքնի՛ն
Եառլ Աարըսը՝ կրնայ դաշնակ-ցիլ ենթակառոյցի մէջ բանող գործաւոր — պրոլե֊֊
տարին հետ եւ ւսյգպէս փոխել քաղա քա կանո ւթիւնն ու Պատմութիւնը ։ Հ • 8 *
Չ* աշն ւս կց ո ւթ ե ան ղին ան շանը կը կրէ նո յնի՛նքն տյգ յոյսին ու հաւատքին ազգե֊֊
ցութիւնը եւ հետըը՝ բահն ու փետուրէ
դրէէ-Ը ■

i

/* դէպ ՝ Հ * 8 • Գ *-ն եղած է ու կը մընայ միակ հայ քաղաքական կազմակեր
պութիւնը (համայնավարութենէն զատ)
որ
շարունակէ շեշտել
մշակո յթ ըաղաըական ութիւն կապի կւսր ե ւոր ս ւ —
թիւնը : 1981֊/' 22~[՚Գ
' (}"ողովը
րըստին 1լ ընդգծէ այդ. կապի իմաստը ՝ ւււ
վերջերս պաշտօնական Հ Յ Գ —ի լսպ>ջ
մտաւորականներէն
մին՝
Յարութիւն
Բիւրըճեանը՝ կ^ընդլայնէ Ընդհ • փողուէի
հաստատումն ու ևոէ.Ը » է՚ւ՛
է.աևոյ1?
8 տ աւոր ա կան ո ւթի ւն՝ 'Բաղաըական ^իա֊֊
տի Սպասին՛» յօդուածով (տե'սՀՀ Հւսյրենիը» ՝ Մ ար տ 9 յ 1982 յ ւսն կաս կած ար —
տատպուած ^Ազգակ»էն ՝ սակայն մեր
մամու/ր չի հաճիր իր Ս փէ**-ո֊ըաց ր իւ ըն
թերցողներուն տեղեկացնել թէ ո^ր թերթի մր համարէն արտատպած է այս կամ
այն կտորը) ։
Բիլ րըճեան կ^րն դունի ՝

իր յօդուածին

առաջի՛ն իսկ բառերս ■Լ, թէ «//*շակու-թա—
յին եւ րնկերտ _ ըաղաըական ոլորտներ ու
սերտ յարաբերութիւնը՝ պարզ է՝ այսօր
չէ որ հարցականի տակ պիտի առնուի այ
լեւս»։ Համաձայն եմ որ այդ յարւսրե —
րութեան գՈյոԼթ-|ււ(ւլ1 չի կրնար այլեւս
հարցականի նիւթ ըցաք ՝ սակայն ան —
շուշտ նման հւսստատում ինըհաբւսւ
ու
վերջնական չէ , չի կրնար ինընին պա տասէսան ել պատմական բնոյթ ՈԼ-նեց որԼ
հարցերուն ՝ որպիսին է Ըա ֆֆի — յեղա֊֊
փոխութիւն կապի խնդիրը ՝ կամ ահա —
բեկչութիւն եւ Ս փ ի ւ֊ռըւսհ այ գրականոլթխ֊ն կ ապի հարցը ։ Անշուշտ *ք»էււրըճեանէլ
յօդուածին նպատակը կը տարբերէւ իմ նըպատակէս ՝- ան կ^ուզէ պահանջել հ.յանձ֊֊
նառու» մտ ա ւոր ա կան ո ւթի ւն մը ՝ որ 1լ ըն
դունի ըաղաըական
գատէւ մը
(սո՛ւրբ
դատի մր) տիր ա պե տ ելո ւ իր աւունըբ ՝ մինչ
զիս յու.ղող հարդը կրնայ եզրակացնէլ տալ
որ քաղաքական ՛լիէ՛ ‘fը ստիպո։.աէ է
նոյնքա՛ն (Սյանձնառոi.yy րցա/' իր մշակո
թին հանդէպ :

P ւսֆֆիի վերագր ոււսծ դերը' իբրեւ
հունտ եւ ակունը հայ յեղաւիոխական
շարմւււմէւ՝ շատ բան կը ւզարտէւ ոչ մի
այն անոր ւէտյ ելած հսկայ մողովորղա֊
կան ութեան ՝ այլ նաեւ այն իրողութեան՝
որ իր մահ ո ւան թուականը (1888)
եւ
ակեան կուսակցութեան
(1887) ուՀ* 3* Ղ* * -ի (1890) ծնունգէլ թուական
ները գրեթէ կը զուգադիպին ։ բիւրին է
եզրւսկացնել թէ մէկուն գործը միւ՜սին

նուիրուող երիտասարդ ո։
խանդավաՈսերունղ դաստիարակեց ոս պատրաստեց :
Ե'ար^է սեսեռիլ վարկաէփն վրայ՛ եւ

կատարուած անհ ամար թո՛ր զ՛էUl’h
ներ , մանաւանդ Աըր Ուալթըր

րնզլայնել մեր պատմական հորիզոնը:

կենսական է յիշել ՄատթէՈս
հանի թերթօն - վէպը, Ահւ ԷԼ-nhQ ,?f֊
(1871 - 1880) , որ պատմակա]։

'ԷՒքթոր Հ1"1ւոյ1՛ ^Բ^Կ՚էւ : վեՀ !լ

Նման ընդլայնում անմիջապէս gnjg lln‘

եւ Մերենցի երեք "լատմական
( Թոթաւ Լհսւնի , 1877 • Երկունք ր
յաւ, 1879- Թէոդորոս Ռշսաւնի, ?

տայ թէ հայկական աղատադրական չալ՛
մումը
քաղաքական
բ ը նոյթ ստացաւ, մշակութային եւ ղըրական խթանի դոյութենէն առաջ ՛. 1680֊
էն 1780 երկարող հարիւրամեակի ըն թացքին անձեր, խմբակներ, նոյնիսկ որոշ գաւառներու մողովուրդը եւ րնտը -

W-7Z խօսքով, 1780-^5։ 1880, />^
վէպերուն Արեւմ՚ոս,հայութեան
լէն ամբողջ դար մը առաջ, ազդ,^ լ
տածումի ենթահողը պարարսւաց„լաՀ
մշակուած էր արդէն, ընկերային է, Հ

բ՛ոնին {միասին} առին հայ ազատադը լ՛ական շարմումի առաջին քայլերը,- նըշենք միայն Իսրայէլ Օրի, Գաւիթ Բէկ,

տեսական զարգացումին , ինչպկս
զանազան անձերու ել կտղմս՚կերպ^

Յովսէփ էձ/՚ն անո՛նները եւ հայ վաճա
ռականներու, եկեղեցականներու, դի՛. ղապեաերո, եւ մելիքներ".
այն փոքր
խմբակները , որոնք առին այղ
ձախող
քայլերը: Իսկ ի՞նչ էին ձախողո՚թեան

թիւններու աշխատանքին շնորհի,.
Արեւելեան - Հայաստանի մէջ Ալ
շուշտ, նմանօրինակ ազդակներ կպյլ
ցին Կովկասի Հայս, թեան մչակ„յթը.Հ

պատճառները,- թշն՛ամիին հզօրութիւնը,
Հայութեան անբաւաբար տնտեսական եւ
ընկերային զարգացումը, սակայն նաեւ
մշակոՆթ-այիււ խակութիւնը ։ փ աղաք՛" կան յս՚ջո՚լ շարմումները կը պահանջեն
ընկերային կեանքի խտացում, ։fիաս։ ալ՛
րում , խաւերու մտածելակերպի կապերու
ընդհանրացում ,— բաներ, որ միայն համատարած մշակոյթի միջոցաւ կարելի է
ունենալ, եւ զորս չունէր Հայսւթիւնը
այդ օրերուն, կրօնքը, ինքնին, չկ ր րա-

թէ հոն համեմատաբար տկար կին {քիյ
թաքեան ո՛, մանաւանդ բողոքական ,աք
J ո՛մն՛երը, նոյնքա՛ն, ղօրտ՚որ կին1ա.
մո՛ւն, ու ըն՛կեր՛" - անտեսային
ներ , հզօր էր ռուսական, մշակոյթի աք
զեցութիւնը, ինչպէս նաե, հայրենա^
ճանտւղարհտղբու թէււ.նբ ու վևպր ՝- (fi,
բ,",/ թաղիաթեանցի Վէպ վրսյււյ գէսիՀ

Լ եր :
Ա շւսկո քթբ ընտրան էւէւ մր մշակած գե֊֊
ւյ ար ուեստը չէ մէւայն ՝ այլ զանաղւսն էս ըմ
բակներ ՝ էս սււ եր ու գա ս ա կար գեր էւր ւս —
բու. կւսպուլ մտ ածելա կերււլը ՝- մտածե —
լակերսլ' որ կր մշակուի ւէէսլերու մէջ
ւսլ* օրա թերթերու՜ մէջ ալ»
կբ ւոարածուէւ երգերուէ կամ ք) ա յ ր
Հաբսսւուսնէւ ն կսւրն եր ո ւէ* կրնւսյ բազմասլաւո կու էւլ ու ըն դհ անր ան ւսլ' ըարոզներու
եւ ճառերու միջոցաւ՝
1^-րդ
գարուն
(ինչւղէս այսօր ՝ շատ սււելի ազդու, հե —
ուստ ես իլով կամ ձայներիզով) :
Ըաֆֆիէւ վիպագրութեան դերը չափա
զանցող մը կը մոռնայ յետ — 1080՜/' այն
200 ւոարու՜ան սլատրասւո ութիւնը
(նախ
ձախող՝ ապա' յաջող) որ զբաղցուց սերու-նղներ ՝ իրմէ առաջ ։ Այղ սլատրաս ֊֊
տութ եան կամ ենթահողի «</*շա կո ւ.մի»
անխոնջ մշւսէլներր եղան՝ նաէս' Աէսէլ —
թարե աններր ՝ ոբոնը Հ^^^—ա կան թուա —
կաններ էն մինչեւ 1850 ստեղծեցին մը —
ւոաւորական սերունդ եւ մշակոյթ։ *Լերջերս Նիւ - Եորրի ^‘ոլոմպիա համա լ —
սարանին մէջ Տորթ* հ^էորգ Պարտաւլ ճեւմն կու տայ գւսսախօս ութիւններու
շսւրր մը' «.Հայութեան ինրնւսւղաւո կե —
բացումի զարգացման հ անդր ո ւաններ»ու
մասին* իր առաջէւն դասախօս ութեանը
ընդգծեց Ա խէլթար եաններու. հսկայ դե —

Խաչատուր Արովեանի Վէրք ՀայւսստաՏ)
('//'/' առն՛ուած 1841 ֊ին, , հրատարակող
1Տ»8-ին), Մո՛րայան ի Ռուզան_չւ (լյյ)
եւայ/ն : Նոյն՛քան, մեծ էր ռուսական կ
շակոյթի ծան,օթ գրիչներու եւ մտաւպ,
կաննւերու ա ղդեg ո ւթի լն, ր ,- Պաս՚կաեԱ
Գ- Արծրունի , մանաւանդ Մ իքայկլկպ
՛զ անտ եան :

Չ/։ բաւեր շեշտել միայն' Բաֆֆիքււ^
լ՛ ա կան, ո , թ եան ն ախա կար ւսպետներ՚ւլ էյրՀ
ծա նէ ո t խխ*հր : Ա ենք կը տեսնենք
ւքուէլ-ի հ եղփնակին հսկայ գերն ուր
ջողուխխ-նը յեւոադարձ նայա.ած^ով^
բեն յաջորգողներու. ս տ ե զծադործւսթհձ
ոսպնեակին մէջէն։ Ր ա ֆֆւ՚Ի
րենց ազդեցա-խեան ni- ներկայ Համբաւ
մէկ մեծ մասը կը սլաբտին 1887 “lit
հայկական յեղափոխութեան ՝ ինչպէսն.
եւ. նոր դարաշրջանի ա՛յն գրույնեբու)
որոնք այս կամ այն ձեւ ով չարունա^
ցին պատմական "ԼէլէւՒ
աշխատանք
ք^ա ֆֆիի գո բծին թափը պահեց ^ւբ ւ
մ ական ութիւ՜նը' շնոըհ իւ Աւետքւս Ահա
բոն եանի սլատմու ածքնեբուն (որոն^ղա^
ղաց ո ւ g ին իր հայրենասիրական թեմա
ները) յ Աուրէն Տէը ~~ Մինասեանյւ բա
շերուն ՝ Ա ալխասի վէպերուն եւ յում

րը իբրեւ ւէերնախաւԻ մը համար մշա —
կոյթ ստեղծող ել միջակ դասակարգի
դպրոցները թափանցողանոնց Պատ _
մոլթեան դասադիրքերն ու բառարաննե
րը, անոնց հայաշունչ դիւցաղներգու —
թիւնը {Հայր Ա. Բագրատանիի «Հայկ
Դիւցազն»/» ) եւ Ալիչանի («Նահապետ»/)
քերթուածները 1830 - 1860 թուական _
ներու սերունդը բռնկեցնող ջահե՛ր էին :
Ահռհձք յս,ջորդեցին Մկրտիչ Պէշիկթաշ լըեան , թովմաս Բ՛երդեան ել Հայ կա կան
Օփհյւա-ն , մանաւանդ Արշակ Բ—ի նը _
։ իրուած պատմական օփերաներու շարքը,
որոնք {կ'ընդգծէ Տոքթ. Պարտագճեան}
յուղեցին Պոլոահայութիւնը ել 1850-1870
թուականներուն սեւեռեցին մողովուրդի
վերնախաւին ուշադրութիւնը
իր հի՛ն
Պատմութեան ու նոր ""՛եղծուող եւ ան
դադար վերամտածուող արուեստին վրայ

Գրեց'

հ-ԱՋՒԿ

ԹԷՕԼԷՕԼԵԱն

î

բուն՝ նոյնիսկ շնորհիւ֊ Համաստեղք1
Միամամանակ , Պոլսոյ մողովուրդը կը
յուզուէր Սահմանադրութեան հարցով,
մինչ թէ՛ Պոլիս, թէ՛ Իզմիր ունէին հայ
մամուլ մը, որ թէ ար ե ւմտ ահ այ երէնի
ստեղծման կը սատարէր , թէ1 ալ ն„ր
տածելակերպերու զանազանումին , ճո խացումին եւ ընդհանրացման: Գարս, _
վերջին (1900), Պոլսոյ մէջ վեց հայերէն
թերթ կար, մինչ միայն < թրքերէն
թերթ, եւ դրել ՛- կարդալ գիտցող Հա
յերու համեմատութիւնը շատ աւելի բարձԸ.ր էւ՛: Հան Թուրքերու մօտ: Այլ խօս
քով, Հայութիւնք ունէր մշակութային
զարղացումի եւ միատարրող մշակոյթի
մը ընդհանրացման կարելիութիւներ , որոնց ստեղծումին ամէնէն գործօն աղ ղակներն էին Մխիթաբեաններ ը , բողո _
քական միսիոնարները (1830-£ե ետք) ,
Իզմիրի բարեկեցիկ վերնախաւը ու Պ՛՛լ
՛՛ոյ ամիրահձ/յ/։ , որոնք հիմնեցին դրպրոցներ ու տպարաններ , ապա՝ հայ մա
մուլը եւ ֆրանսերէնէն ու անդլերէնէն

պիտա կ էէիաւոր^-ին : վերջապէ":
ֆիի երկեր ու եւ հայ պատմտկ^՛
ս ւ մա կանո ւթեամր հ ետաքրՀԸոլՈքմկրնար մոռնաչ Ատ եփ ան Յ.օրեան^ t
րենիկ Դեմիրճեանի , Աերօ
վէպերը ոլ- քՕաչիկ ‘իաշտենցի K

նհրր, որ կարելի է ըսել,

IV

Բ. միացած է դեռ Արովեանի
զ ործին :
Ուրեմն , գրողի մը երկին
թիւնը,
քաղաքական ՛լորէ"1
վրայ, ՀՀպ ատճառ — տրդի՚նք» C'
թեան սա՝հմանն եր էն շատ տնդէն
ր ածուի:

Այղ գործը' դէ լ֊1՛ ““ Հ, ,

եւ ղատ քննա ելիք երեւոյթ

P-

անքակտեւի կաաեոով ուրի Լ
/c,֊
թե՚/ն է միայն Րաֆֆիի
անցեալին ու ապագային, P
զաբղաց ման ու մշակութային
թին՝ մանաւանդ գրական սեո-ի

Fonds A.R.A.M

ճ
Խ

« 8 Ա
,, ն' պատմական վէպի) ամբողջ եզա"ւ ււո, թեան (էվօլխ-ԱիոՍ) : Այն պարզ
‘թաող վարկածը, թկ P-ոֆֆՒՒ գործը ահ՚անքն ‘•մ յեւլաւՒոՒահան "երանգի մը
„եւ-որութծան, կը մ՛նայ
"Լդրական, սակայն կը
նրապեաող դէըԸԸր֊ կը

որոշ չափով
կորսնցնէ իր
դառնայ մէկ

Լսնիկը աւեմ' ԸնԳհանո-֊ր հաստատու յի մր, որ կ՝ԸնԳԳԸկկ սերունդներու մըփութային միատարրումի զարգացման
պատմութիւ՛'Ը •

Ցետ - 1950֊/'

Ա։բան ահ այ

մշակոյթը

նախ' գանգագօրէն, ապա, 1965-/- (ծ _
զեռնի ՀՕամեակի) անկիւնագարձէն ետք,
արագօրէն, ծնունդ տուաւ հայ նոր գրա
կանութեան մը եւ գրաքննադատ ո ւթեան
մը (Գ- Պըլտեան, Գ- Շահինեան, 3- Աբսըքալեան, եւայլն) որ արգի մտածելա
կերպի արահետներով իր արուեստը հասցուց նոր հասունութեան

մը,

սակայն

պէտք է ընդգծել որ այգ նոր Աոֆիսթի"Լնէր իր գինը,- կարելյ, չէր
զայն իրականացնել , առանց մասնակի
խզումի մը։ Ահեկանդ ել ուրիշ ուսա նողական - գրական թերթերու ընթեր -

UnVl
նոր ահարեկչու թիւնը , յուսալի է ,
էա1
Ափխ-ոբահայութեան նոր
բազաբական
մօտեցումի եւ գործունէութեան ամբոգ խւթի՚նը չէ եւ պէար չէ ըլլայ , սակայն
այղ նորութեան գլխաւոր գրգապաա սաներէն է, ու անկասկած դարձած է
անոր խորհրդանիշը -. Միամամանակ , այգ
աՀարեկչական գործո ւնէ ո ւթիւնը Լիրա նսւՀայութեան դործո ւն է ո ւ թի ւնն է առալելարար , թէեւ անոր ծաւալումը այմմ
1խխդգրկէ ծնունդով Ֆրանսահայ ե լ
/>անահայ արենակիցներ : Այլ խօսբով,
երր այս փորձին։ մէջ ղիս հեաաբրբրող
Հարցումը կ՚ուղղեմ մամանակակից Պատ1„ւթեան, այգ հարցումը անմիջապէս կը
ստանայ տեղական բնոյթ ,
այսպէս
տրուած ըլլալով որ հայ նոր ահաբեկ չութիւնր 1950-^ե ետբ ծնած Լիբանա —
Հայերու ճիգերով աշխարհ եկաւ , ի՛ն։չ
էր այն։ միատարրուած մշակոյթը որուն
զմէխ մեծցաւ ահաբեկչութեան։ սերունռը: Տնտեսական , ընկերային։ , բաղաբա —
կան բայց մանաւանդ մշա կո ւթ ային ։րորնուն կութ եան ո՞ր ս։ ես ա կն երը , սեռերը եւ
Հաստատ ո ւ թի ւնն եր ր ծառայեցին իբրեւ
Հունտ , ակունբ ու. նախակարապետ' այդ
նոր չարմու մին :
}>մ ն„լ ատակը Լիբանահ այո ւթե ան րնղՀանուր վերլուծումը կաւոարե լ չէ սա —
կայն: Օր մը ւգէ՚ւոբ է կատարուի այն,
դուցէ նոյնի՚նբն այս թերթի էջերուն
1կխ որպկս զի կարենանք լի օր էն հաս _
կրնալ մեր անմիջական անցեալը , որ տա
խին կը պայմանաւորէ մեր ներկան։։
նման րնգհանուր վերլուծում վե՛ր է իմ
կարողութենէս ել անդին՝

մէկ փորձ -

յօդուածի սահմաններէն, ել ուրեմն։ ես
կր գոհանամ կենսական կէտեր հաստա
տելով իբրեւ տուեալ :
19—0 էն 1950, յետ _ Եղեոնեան վե _
ր ա լան գնումը ստեղծած էր ենթակառոյց

կր տեսնէ այգ դանդաղ եւ
ոչ _ ամբողջական խզումի ուղփն ,
եւ
կ'եզրակացնէ որ այդ մշակոյթի կապերը'

հայ նոր քաղաքական կեանքի հետ,
կը
պահանջեն աւելի երկար ել մանրամասն
մօտեցում, քան այն' որ կարելի է կատարել հոս :
196o—4 h ծւսք
աP
ղրա1լանու _
թե^ ֊քը։ որ
11,ր^ձէր արտայայտեր
Ս փթոքահ այութեան ձ՜ աման ա էա էի g իրա-

կանութիւնը : «Նայիրի» , «Սփիւռք» եւ
«էշագին» կը պարուևաէեն նման դրու —
թիւններ,. 1Լա հէ Օչականի ի ւրայատուկ
գործը կը պահանջէ դատ վեր ք ո ւծո ւմ ,
քանի ան կը պատկանի թէ՛ յետ - 1922
սերունդին , թէ ալ յետ _ 1950 ծնոդներու
սերունդին z կարելի չէ անտեսել ուրի՝ —
ներ,֊ Ա. fr առո ւկ ե ան ու Սմբ աւո
ան ո սեան, օրինակ, բայց այս յօդուածը հե տաքրքրող երիտասարդ սերունդի ամէնէն
յատկանշական գրողը եղաւ կին մր , վեհ անոյշ թ-էքեան , որուն 1969—ին գրի առ—֊
նըւած մէկ քերթուածին , «.Յապաղած
Տուրբ».ին , կ՚արմէ անղրագաոնալ :

՛Ի երթուածր կ՛արտս։ յա յտէ Պէյրութա —
հայ աղջկան մր մտքերն ու. զդացո։ մնեԸԸ։ մինչ ան կը վերյիշէ պատանեկան
սէր մը,- ագիիկը ատեն մը մօտ զգա —
ցած է կուսակցական տղու մր, որուն
նուիրումին «յապաղած տուրք» կր վճարէ
այս կտորը.—

Մեծ իտէալ ներ ազգիդ համար ունէիր:
Ես՝ ճաշակած ճշմարտութիւնը լեզի
Բացատրեցի թէ երազ է սոքէն րան.
«Ե՝ովէ-ծով»ը պատրանքն է ամէն Հայի.
Ո՞վ չուզէր անկախ ,միացեալ Հայաստան:

3 տյանօրէն , ա1$փկը «իրատես» քաղ —
քենուհի մըն է, որուն

իրատեսութխնը
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Վէճեր, վէճեր, վէճեր յայտնի ու
գաղտնի,
Միութիւններ անմիարան- միշտ արթուն
Առաջնորդներ' գերիներ ժանգոտ գահին :

առաջ, Լմէքեան կը սեւեռի հին ու նոր
կուսակցական սերունդները իրարմէ բամնող հասկացողութեան վրայ, ինչպէս նա
եւ «յանձնառու» եւ «ոչ _ յանձնառու»
երիտասարդ սերունդներ ը իրարմէ բամ^Ո1Լ թրալ^ատթն վրայ*.

Այ- առաջնորդները շատ բարձր համա
րում ալ չունին նոր սերունդին , ասինքն'
աղՀէան սիրած երիտասարդին հ անդէպ •_«

Արհամարհա՜նք • եթէ կրնաս' համոզուի՚ր
-«Նոր սերունդը դաւաճանն է պապերուն» :

Պատանի աղջիկը շի հ աւատար որ նոր
սերունդը իսկապէս դաւաճան է , սակայն
իր «իրատեսութխնը» իրեն կը թելադրէ
"{՛ 1՚Ր կուսակցական ընկերոջ նոլիր ումը
դատապարտուած է վատնումի ել յու սախարութեան
խօսքը ուղղելով ոչխաէ1 Ւ պէս մորթուած մոզով ուրդի մը այս
զաւակին, աղջիկը կ՚ըոէ.-

Երազէ՜ դեո-. ու զայրոյթով մի' զգար.
Դեո նման է թաժանատուած ոչխարի :
Եւ կէս գար ետք, ժողովուրդն այս,
տեսած ջարդ
Ամէն թեկոր մէկ պահանջք , մէկ րոունցք
ունի••• :
8ո'յց տուր հիմա լուծումի ելք մը
անի) ար ,
Կուսակցութիւնդ աշխատա՜նք կը տանի:

փերթուածի երկրորդ մասին մէջ, կինը
հը վէրյ1։չէ պատանութեան իր սէրը , կը
‘ԼԼՐ.1է՚ձ անոր նուիրումը , եւ այմմ միլսյ'ն հիացմունք կը զղայ անոր հանդէպ.-

Ս տիկ ըրիր կարծիքներս յոոետես •
Աչքերուդ ւՐէջ րոնկոՂմ կար հաւատքի :
Վերջին կայծը սիկառիդ մեղմ, ժպտերես :
Թօթափեցիր
Ես ուժդ նոր զգացի...
Զգացի որ հաւատքդ խարիսխ ունի այլ,
Առաւօտներդ չեն ճանչնար վերջ կամ
սկիզր:
Մեղուն էիր հպարտ՝ կուսակցութեանդ ,
Համոզուած որ «մեր Մասիս»-ին կը
հասնիփք- : • • .

այս բոլորէն ետք է որ կինը կը
հանդիպի այդ երիատասարգի նկարին ,
թերթի մը մէջ._
Ել

Մշիկ - մշիկ կը կարդայի երր յանկարծ
էջերուն մէջ նկարդ լուռ կայնեցաւ...
Ես յիշեցի՜ մեր զրոյցները մարած,

կենսական է Ս փէրւոքտհայութեան յա
տուկ երեւոյթը բոլորովին չանջատել
համաշխարհային
էրականութիւններէ .֊
եթէ Լփրանահայ
բանաստեդծու —
թիւնը, դրականութիւնը {թատրոնը բադ առեալն եւ դեզարուեստը չեղան ակունք
եւ արտադոլում հայ քաղաքական կեանտեդի ունեցող փոփո թո ւթեանդ ,
ապա նոյնքա՛ն կարեւոր է ընդգծել , որ
արեւմտեան քազաքա կրթո ւթեան
մէջ,
ընդհանրապէս , նո՛յնն է երեւոյթը։ Հեյ
րան սա , օրինակ , 1955“<;ն ի վեր չէ ար-֊
տադրած դրոդ
գեղարուեստի մարգին
մէջ, որ հասնի ազդեցութեան կամ համ
բաւի այն գա գաթն ա կէտին , որուն հասան
Ւք1 իե^ադատ — փիլիսոփայ — պատմագէտ
մտաւորականները
այսօր'
էոնտոնէն
մինչեւ Նիւ — Եորք ու Սան — քիրանսիսքօ ,
Համպո ւր կէն մինչեւ [իիօ -տէ-(իանէյրօ ,
Եվ Պ ոնփուայի ,
*ք*լօտ Սիմոնի, Մի չէլ
թուոնիէյի գործերը չեն մարդոց միտքը
եւ նոյնիսկ արարքը յուղողները, այէ
Ս*իշէլ Ֆուքօ , քիոլան Պարթ, փաք Տէրրիտա եւայլն :
Լիրան ահ այութիւնը չունէր
մտային
հասունութիւնր եւ այն կարելիութիւն —
սերը, այսինքն' անկաթ
եւ ինքնաբաւ
համալսարանական ու մամլոյ այն հաս
տատ ութիւններ ը , որոնք պիտի արտօնէին
իրեն արտադրել ծանրակշիռ մտաւորա —
կաններ ու մտածողներ : Սակայն եթէ
իտէալ պայմաններ դոյու.թիւն չունէին ,
^Լայի,ե կարելիութիւններ , որոնք օգտադործ ո ւեց ան , եւ որոնց զարգացումը ուղղակիօրէն եւ անմիջականօր էն կապուած
է հայ նոր քաղաքական կեանքի յեդափոթ ո ւթեան :
Եային , նաիւ , հայկական եւ օտար երկ
րորդական հաստատութիւններ , ֆրան —
սա կան ու ամերիկեան համալսարաններ ,
եւ հայ ուսանողներ , որոնք միատարրեալ
հայ դաս ականաց ած մշակոյթին ծանօ —
թանալէ ետք կը յաճաթէին այգ դպրոց
ները : կար նաեւ կի ս ան կաթ կամ անկաթ
մամուլ,- «Նայիրի» , ապա' «Սփի^֊րւք»,
ապա' «Ահեկան» , եւ վերջապէս' «Երի
տասարդ Հայ» z Համալս ար անա կան ուսում
ունեցող, թէ՛ հայ, թէ՛ միջազգային մը—
շա կոյթին ու մտաւորական աշթատանքին
քիչ — շատ ծանօթ հայ երիտասարդներ ,
որոնք կ} աշթատակցէին այս
մամուլին,
ևը
nP ևա՚P ՊԱԿ մը, ՄԱԿ~էն
անդին
ահա հո՛ն, այդ թմրակթերուն
մէջ էր որ ծնաւ հայ նոր քաղաքականու
թեան մտածելակերպը։

ՄՇՄԿՈՅԹ ԵԻ 'Ո1ՂԱԻԱԿԱնՈԻԹԻԻն
ՀԱՅ
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ՄԷՋ

տեսակ մը անտ արբեր ո ւթեան կը դատա
պարտէ դթեք *ոաւ

Բայց ընգունինք այսօր ինչ որ իրաւ է,
Չկուրանանք յոյսերով հեշտ ու հանդարտ :
Հեոուն անխախտ խոյանքի մէջ ենք,
ճիշդ է,
Բայց Սփիւռքը կ՛ապրի անյայտ
հոգեվարք • • •
Սփիւռք' որուն յանկերգը ալ գոց
գիտենք ,«Կէս գար առաջ փիւնիկներէն յառնեցաւ» յ

ման"1-հ ֊ պատանի : Այգ

‘^խ Հ
,.9աԼ դպրոցներոլ մէջ, ուր
)օ։լ ւ
J Ա'ալ որակտնութի,նը ունե V'
Ս- 1էըմր Հ ^հ°Լէօլեան, Ե- Պօյաճ եան,
Ո
ԼՂ^եւսն հ
.
ր
բ-սլոո
*ասուն1։՝ ելայլ!,։
^1՝ւ1 Ունլ Ա'հ'ս ութեան համար գոյու—
մ յ1 ր1Ա““սհ1Անացած ղբականու
^“‘ֆֆթ} լ,ր"^
Ւը աեղը ունէէ

Աղ^իհԸ կ'ընդունի Աովետ • Հայաստանի
«անխախտ խոյանքը», կ'ընդունի նոյնիսկ
որ Եղեոնեան ողջակիզումի բոցեր զլն մէջէն Սփիւռք մը ծնաւ, սակայն կը շեշտէ
Լիբանահ այ Սփիւռքի առօրեան , իբրեւ
տ եսակ մը հոգեվարք։ Մարդոց տնտե —
սա կան առօրեան է տիրապետողը.-

^>՝ւո։ծՈ,ւս1ւրպւԱ1կան Ը՚ոը^ոցած ու չը
‘ս“ոմոլթիԼցւ մը :

Հսկայ անիւ, հացի պայքարը անդուլ,

եւ սեղանը, եւ ջինջ աչքերդ անգաւ :
Հաստատակամ աշխատանքդ յիշեցի,
լուռ եռացող աւիշը տաք երակիդ,
հաւատքդ հանդէպ քրտինքի ու պայքարի,
ինծի համար անիմաստ կուսակցութիւնդ
նոյնիսկ
•••Եւ յիշեցի միւս ընկերներս, որոնց'
հարցը հոդի մեր' պարզ նիւթ է զրոյցի,
որոնք ունին լոկ առօրեա՛յ տենչ ու խոհ • •
Ախ , քու անդարձ նուիրումը սիրեցի :

Լծէքեանի այս քերթուածը հազուա —
գիւտ այն գործեր էն է որ ուղղակի ել
«թափանցիկ» մօտեցումով կր խօսին ըՍփիւռքահ այութիւնը յուղող քաղաքական
կեանքի մասին։ ( Հաստատել նման մօ
տեցումի արմէք, չի նշանակեր անտեսել
աւելի ան ո ւղղակի ձեւով արտայայտող
քաղաքականութիւն — մշակոյթ կապեր ը
սակայն անոնք կը պահանջեն տարրեր
վերլուծում) : 1969“, այսինքն'
հայ
նոր ահաբեկչութեան սկիզբէն ֊1—6 տարի

Այլ թօսքով, 1950—ական թուականնե րէն ետք մշակոյթ — քաղաքականութիւն
կապի առանցքը դագրեցաւ գրականու —
թիւն — գեղարուեստի «մէջէն» անցնիլ,
ու դարձաւ մտաւորական աշթատանք —
քաղաքականութիւն կապ , ճիշդ այնպէս ,
ինչպէս գուշակած էր Անթոնիօ Կրամշի,
1920 — 1936 թուականներուն ։ Այսօր , ըս—
փիւռքահայ վէպն ու քերթուածը ռահ —
վիրաներ չեն այնքան, որքան'
դէտեր ,
իրականութիւձը ուղղակի եւ անուղղակի
ձեւով արձանագրողներ , որոնբ բազաբական զօրասիւնէն հեռու մնալով, կը բա
լէն անոր հետ, բայց բիշ մը մեկուսա
ցած։ ինչ որ կոշ մը չէ՛ , ըստ իս , «յանձնառու» գրականութիւն մը մշակելու ,
սւյլ հաստատում մը, առանց դատումի։
Միջոցին, կարելի է հաստատել, որ ենթակառոյց - գերակառոյց կապը,
կամ
միտբ — իրա կանութիւն կապը , կամ գի
տակցութիւն _ արարբ կապը կա՛յ , ^՚ասջրի , եւ որ ռահվիրայի դեր կը կատարէ
ու կատարեց հայ միտբը, 1965—էն ետբ,
րայց ո՛չ գեղարուեստի մարզին մէջ ա յնբան, որբա՛հ' մտբի ել գրութեան ուրի՛շ
ածուներու մէջ,— մամո։ յր ունեցաւ ա —
ռաջնակարգ գեր . բազաբական , ընկերա
յին , փիլիսոփայական բայց մանաւանդ
պատմական վերլուծումները (թէ՛ ակա
դեմական, թէ՛ յօդուածագրային) ունե
ցան արտակարգ գեր î Ա եր Պատմութիւձնր՝ այս ռլնգամ, ներկային կապուեցաւ
նոր պատմագրութեան միջոցաւ, եւ. ոչ'
պատմական վէպի։ Իսկ այդ նոր պատ
մագրութեան գործօն
դաշնակիցն էր
քուրջ մամուլր , որուն դերը նոյնբււՀն
ծանրակշիռ է այսօր, որբան էր Պոլսոյ
կամ թփֆ/իսի մէջ, խաֆֆիի օրով։
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(Suite de la 1ère page)
logiques ou hagiographiques
du Ռ '
siècle (cf. 17. 27) sont, en beaucoup de
points, intéressantes, mais elles ne sont
pas essentielles. Il lui arrive ailleurs de
remonter jusqu’au XIIIe ou au XIe siècle
(cf. 5. 10. 22), de descendre jusqu’au
XVIIe ou au XVIIIe siècle (cf. 18. 19. 21),
mais toutes ces études se rattachent par
quelque lien à sa période de prédilection,
les XIVe et XVe siècles (cf. 24).
On comprend d’emblée le puissant intér
rêt de cette époque, qui voit disparaître,
après le dernier état arménien, l’empire
bvzantin lui-même, tandis que s’établit
la domination ottomane. C’est dans ces
circonstances tragiques que s est jouée
une partie capitale: le maintien, malgré
l’expansion et l’accélération de la dias pora, des populations arméniennes sur, le
sol de la patrie et la transmission, aux
siècles futurs, de la culture originale qui
s’était édifiée durant un millénaire de
christianisme. L’œuvre du Prof. Lévon
Khatchikian tient tout entière dans l’é
tude de ces problèmes: la permanence
ou la reconstruction des cadres de vie
campagnards ou urbains; la poursuite des
traditions scolaires et religieuses (cf. 1.
28), notamment dans les grands monas
tères de Siounik, la copie et le sauvetage
des œuvres anciennes (cf. 4).
Dans son étude de 1958 sur la commune
rurale arménienne aux XIVe - XVe siècles
(cf. Il),
i! évoque l’organisation
des
villages
(gegh, joghovourt, djamaat
à
partir de la conquête arabe) placés sous
l’autorité d’un agent fiscal (dzernavor) et
d’un chef de famille (tanouter), faisant
office de maire. Ce dernier, appelé rayis
ou rês depuis le XIIIe siècle, avait pou
voir de partager les terres, d’ordonner
les travaux d’irrigation ou d’entretien des
ponts et des routes, d’intervenir dans la
répartition de l’impôt. Il était secondé
par un agent d’exécution, le gzir; il de
vait, évidemment, ménager les autres no
tables, chefs de famille, influents dans
le village. Toute cession immobilière, no
tamment toute donation à un monastère
exigeait l’accord unanime de la commune,
«rayis, kahanay, grands et petits», sui
vant la formule consacrée dans les chartes
et dans les inscriptions. Cependant l’en
semble des terres cultivables (andastan
geghits) était périodiquement redistri bué entre les habitants,
qui recevaient
un lot (bajin) distinet de leur patrimoine
héréditaire (hayrenik). Outre le labour
du lot qui leur revenait,
les villageois
étaient astreints à la corvée,
plusieurs
jours par an, au bénéfice du seigneur de
l’endroit, laïc ou religieux. Cette étude
est en quelque sorte complétée par les
travaux de Lévon Khatchikian sur une
grande famille féodale de Siounik à la
même époque, la branche Bourtélian des
princes Orbéli (cf. 20), dont il recons titue la généalogie et le rôle politique,
culturel et économique à l’aide des ma
nuscrits et données épigraphiques.
Quant au cadre de la vie urbaine, il
étudia dès 1951 (cf. 5) et publia en 1962
(cf. 15) les statuts
d’une confrérie de
jeunesse (mankti), formée à Erznka en
1280, ville qui constituait à cette époque
une principauté arménienne autonome,
vassale des Mongols. Rédigés par le poète
et théologien Hovhannes Erznkatsi, ces
statuts regroupaient, dans une organisa tion
d’un type presque militaire, par
groupes hiérarchisés de dix ou quarante
membres,
des jeunes gens célibataires,
artisans ou commerçants, décidés à lutter
contre les malfaiteurs, à aider les habi tants des campagnes dévastées par la
guerre et à se soutenir mutuellement en
toutes difficultés. La Chronique de Mattheos Ourhayetsi, ainsi que plusieurs
sources étrangères attestent l’importance
sociale et le rôle éducatif de ces con fréri es dans toute l’Arménie médiévale,
tandis qu’à époque plus tardive la poésie
populaire des hayrens y fait encore quel
quefois allusion.
A une époque assez proche de la con
frérie d’Erznka, s’épanouit, dès 1291, à
l’autre extrémité de l’Arménie, et jus qu’aux environs de l’an 1340, la célèbre
université de Gladzor, à laquelle Lévon
Khatchikian consacra l’un des ses pre -

miers travaux, en 1946 (cf. 2). Dans le
manuscrit N° 631 du Maténadaran,
il
avait découvert mie série de brefs écrits
dans lesquels il reconnut, contrairement
à l’avis de N. Akinian, qui voulait y
voir de courts sermons, les discours de
fin d’études que devaient prononcer les
futurs vardapets de Gladzor,
lorsqu ils
recevaient leur diplôme au cours de la
«Fête des lavcréats»(psakadrakan handes).
Ces discours étaient écrits, puis lus par
le candidat lui-même en public, qui avait
ainsi
la possibilité
de remercier
ses
maîtres et de faire montre de son élo quence.
Acquérant, grâce à ses recherches ulté
rieures, une profonde connaissance des
universités arméniennes médiévales, Lé von Khatchikian, dans un article de 197!
sur la pensée arménienne et les sciences
de la nature du XIVe au XVIIIe siècle
(cf. 23), présenta d’une façon très synthé
tique les théories physiques de Hovhan
Orotnetsi, Grigor Tathevatsi, Mattheos
Djoughayetsi, Hakob Ghrimetsi, l’œuvre
médicale d’Amirdovlat Amasiatsi et la
renaissance scientifique des XVIIe-XVIlIe
siècles.
Cependant, l’évolution de la pensée
scientifique en Arménie serait inintelli
gible si l’on ne tenait pas compte de l’in
fluence qu’exercèrent sur les maîtres de
Gladzor ou de Tathev, leurs plus redou
tables rivaux, les Frères Uniteurs domi
nicains ou les Franciscains envoyés plus
tard pour les seconder. Editant la gram
maire de l’un d’entre eux, Hovhannes
Krnetsi (cf. 28), et présentant à ce pro
pos l’école des Arméniens catholiques de
Krnay (près d’Erndjak, dans le Nakhidjevan), au début du XIVe siècle, le
Professeur Lévon Khatchikian eut l’oc
casion de décrire plus en détail l’extra
ordinaire activité culturelle déployée par
cette congrégation pour faire triompher
la cause de l’Eglise romaine. S’ils abou
tirent à un échec politique et religieux,
qu’il est permis
de juger sévèrement,
leurs travaux n’en révolutionnèrent pas
moins la pensée scientifique et philoso
phique arménienne de l’époque, qui vi
vait encore,
au début du XIVe siècle,
sur les traditions héritées de l’Ecole hel
lénisante des VIe - VIIe siècles.
Ainsi,
dans son traité sur les six jours de la
Création, Barthélémy de Pérouse, le
maître de Hovhannes Krnetsi, commente
la Genèse en citant une foule de textes
et d’auteurs grecs, latins ou arabes, jus
qu’alors inconnus à la scholastique armé
nienne, qui devait ensuite en faire son
profit. C’est par le même canal que par
vinrent en Arménie toutes les œuvres
d’Aristote que l’Occident avait redécou
vertes grâce aux traductions arabes.
Au début du XIVe siècle, les Frères
Uniteurs établissent leur quartier général
plus au sud, dans la principauté d’Artaz,
à laquelle le Prof. Lévon Khatchikian
a consacré, en 1973 une étude très
détaillée (cf. 26). Rappelant la création,
en 1247, par le Catholicos Constantin Ier,
du diocèse d’Artaz et la restauration du
monastère de Saint-Thaddée, il retrace
l’histoire de cette région bientôt gouver
née par des souverains arméniens de con
fession catholique, vassaux des Mongols,
qui parvinrent à maintenir leur autono
mie jusqu’en 1427, c’est-à-dire bien
après la chute du dernier état arménien,
Non loin d’Artaz se trouvait le monas
tère de Tsortsor, dont les ruines n’ont
pas encore été étudiées et qui fut, du
rant la première moitié du XIVe siècle,
un centre d’études très important, fondé
avant 1314 par l’évêque Zakaria. On a
conservé de ce personnage une lettre à
Hovhan Orbélian, publiée par le Mékhitariste M. Tchamtehian dans son Histoire
de l'Arménie. Il avait aussi composé une
chronique plus vaste «sur la succession
des vardapets» ou«l’histoire des conciles»,
qui n’a pas été retrouvée de nos jours.
Parmi les docteurs les plus éminents
du monastère, figurait Hovhannes Tsortsoretsi, originaire d’Erznka et souvent
confondu, pour cette raison, avec l’écri
vain du XIIIe siècle, Hovhannes Erznka
tsi, surnommé Plouz, c’est-à-dire «le
maigre». Dissipant cette confusion, Lévon
Khatchikian donne une vue d’ensemble
de l’œuvre de ce savant: Bref commen
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taire sur la grammaire, Suite du com
mentaire de Nerses Chnorhali sur l’Evan
gile de Matthieu, Commentaire sur la
prophétie de Daniel, Sermons, Colophons
en vers,
Enigmes, Adaptation armé nienne du Liber Sacramentorum de Tho
mas d’Aquin etc.
Hovhannes Tsortsoretsi mourut
sans
doute vers 1338, mais la vie de son mo
nastère continua après lui, sous l’influ
ence prépondérante d’un franciscain ita
lien, dont les manuscrits déforment le
nom en «Pontsios» ou «Aponts», c est-àdire probablement Boniface, qui fit tra
duire en arménien les œuvres de Nicolas
de Lire, de saint Bonavanture et d’autres
auteurs latins médiévaux, qui furent ainsi
connus des savants arméniens.
Poursuivant ses études sur les manus
crits arméniens du XVe siècle, Lévon Kha
tchikian y fit une découverte importante
(cf. 22): plusieurs fragments d’un chro
niqueur du XIe siècle, qui est l’un des
sources principales de Mattheos Ourha yetsi (mort entre 1138 et 1144). Dans le
manuscrit d’Erévan N° 9832, ces frag
ments sont attribués à Hakob «le prêtre»,
sans autre précision; cependant, Lévon
Khatchikian a montré que ce personnage
n’est autre que Hakob Sanahnetsi, dis
ciple et collaborateur de Dioskoros, le
rival chalcédonien du Catholicos Pet rôs Ier Getadarts (1037 - 1038). Dans le
même manuscrit, il découvrit aussi les
chroniques de Stepanos et Nerses Metsopetsi (cf. 25), ainsi que les notes de vo
yage du moine Sargis (cf. 21), parti de
Smyrne en 1587 et revenu à Erznka en
1592, après avoir visité la Grèce, l’Italie,
l’Allemagne, Londres, Paris, l’Est de la
France, Marseille, l’Espagne, le Portugal
et une partie de l’Ukraine. Cet itinéraire
figurait dans des pages rajoutées plus
tardivement au manuscrit, à l’occasion
d’une réparation.
Un autre récit de voyage, plus tardif
mais plus important,
«le registre d’un
marchand arménien en Perse, en Tnde
et au Tibet, de 1682 à 1698», publié en
français par le Professeur Lévon Kha tchikian dans la revue Annales (cf. 19),
ouvrit aux spécialistes européens des pers
pectives nouvelles sur le rôle joué par
les Arméniens dans le commerce de l’Eu-
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rope avec l’Extrême Orient, à la
de l’essor économique et de Ja
tion industrielle du XVIIIe siècle
Si attaché à la description de la
d’Arménie, villages, forteresses et& '
nastères, Lévon Khatchikian consacra
si des trav aux importants à la
arménienne, notamment à Kiev (էՈ՚
et dans le reste de l’Ukraine (ef
,
dernier grand article, paru en 1980
cerne précisément «Les Arméniens *

՝ ht

l’ancienne ville
de Moscou
,
ls
routes menant a Moscou» (cf֊ շց) „
routes passent naturellement par |a pr
mée, par Rostov et par Kiev.
XIVe - XVe siècles la population de Catk
Théodosie était, pour les deux-ticr։ „
posee d Arméniens, dont certains îemoj
tèrent vers la capitale russe, où ils était#
connus, dès le XIVe siècle, sous le,
de marchands «sourojanin», posséi
un quartier particulier, une église.®,,
ravansérail et un marché de soieries p
sanes.
Les philosophes d’autrefois conseil
laient à l’homme sage d’écrire non poir
sur les pages des livres, qui sont in»
més et ne savent répondre quand on 1,
interroge,
mais dans l’âme et dans 1
mémoire de leur disciples. Tout en,
yant beaucoup écrit, pour accomplir su
devoir d’historien, le Professeur Létf
Khatchikian a su aussi se conformer
ce précepte: excellent administrateur{
Maténadaran, il fut en même temps t
directeur d’études exceptionnel, ans
bien dans le choix de ses collaborât®
que dans l’aide qu’il s’efforçait d’appe
ter aux plus jeunes. Grâce à l’ambiant
de travail tju’il avait su créer autour!
lui, à l’accueil chaleureux qu’il résera
aux arménistes étrangers, à ses exigeas
personnelles de sérieux et d’objectii
non seulement il fit de la revue qui
publiait, Banber Matenadarani, un orgis
de réputation internationale pour la it
cherche et l’étude des textes an»
mais l’Institut qu’il dirigeait devint!։
des foyers les plus vivants de l’école s
ménologique d’Erévan et symbolise ai
yeux de tous la mémoire même de
nation arménienne.
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հեռուները պփտփ տանէր : Ա^ոնք կը կազ
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&էՒԻԲ*Ո*Լ )

'ենրիկ էդոյեանլ, արտադրութիւնը (1)
Ճփէ&է նՒթ է տասնամեակէ մը ի
Jl, (2) ։ Հատորով հրատարակուելէն իսկ
սԼխ.Պխոակներ՝ «ինտելեկտուալ»' «ձե-

,ապսւչտ» կամ աւելի ծանրակշիռ «բո խնղաղուրկ»։ որքան հեարոյր ու նախ
նական նոյնքան հակասական' կրնան մեզի
թլադրել արհամարհանքին ու հերքումին
չափը։ P-UJ3 արտադրութիւնը, ինք, կը
հայ չյխթերցուաՏ , կարծէք բանավէ
.Օղուն ներքին, մզիչ նպատակը ըլլար
«֊ թէ ընթերցումի կարելիո , թիւննե ր րսաեղեել, այլ միայն, զանոնք անգիտանալ
կաք խափանել։ Որով «մեր» քննադատա
կան «.միտքը» կամ քննադատութիւնը իրձլ կրթանք ու պաշտօնէութիւն, փաստը
կա տայ իր խոթութեան , իր անկարս չ,թեան, ինքզինք նորոզելու,
սնելու
էքկէըու շփումէն , ապրելու անոնցմով եկող ատաղձէն , անոնց բերած սարսու ււէն կամ աո.թած' հմայքէն ։ Ե*֊ արդէն
էնչպէս կրնայ քննադատութիւնը նորողերբ կասկածի չենթարկեր իր «դի
տականդ մեթոտները*.
ժամանակակից
տրոադրութիւններ ու ՝ մանաւանդ «երի տասարդական պոեզփայփ» ար&ջեւ անոր
սնանկութթնր փաստ է : Աը հասկցուի ինչո լ րանավէճփ ապարդիւն թղթածրար ը ՝
Հո», նետուէ մէկդի եւ փորձը ԸԱ_այ աJu
արտադրութեան մէկ ընթերցումին*.
(ijn մօտեցումը չի դիմեր
էդո յեանի
անունով եկող դրքերու եւ յօդուածներ ու
հաւանական ՝ վերջնականն իմաստին կտմ
ձթարտ ո ւթեան :
ուղէ յարդել Հհդրա
կանդ երկերու ընթերցումին անվերջու. թեան սկզբունքը հ
դրուած կղոյեա նի
Bum|l ոյւււնոււքլւ յօդուածին մէջ*- «Մէնչfin. րանտստեղծութիւնն իր մ աման ա կաԱզ իմաստով չի կարող մինչեւ վերջ բազայայտուել ընթերցողին : երտ նսլատա կն
( աղդել [խխերցոդփ ոշ թէ հաս կանալու
էակութեան ՝ ռեֆլեքսող դի տ ա կց ո ւ ^ես/ն այէ անդիւոակցութեան
նրա

^ղտնէքէ՝» վրայ»*. Տեղ մը՝ միշտ որոiMl մէշտ անորոշ տեղ մը
բանաստեղ^«փիւնը կը վրիպի բացա յայտումի աշ^ատանրէն ՝ կապուած էապէս դիտա կց ո ւ^եսւն Ոլ_
հասկնալու ունակութեան ,
ղար ո ւեստ ական» գաղափարը «^/'
կարոդ ս,եղա ւոր ո ւել տրամաբանա կան րն~
քունուած կատեգորիաների մէջ» *.Փաստօ~
{'fi ընթերցումի արարքը սահմանի մը կը
կը հանդիպի գաղտնիքի մը՝ որ
ըմբռնելէ չէ գէտ ա կց ո ւթեամր : Այդ սահկը սահմանափակէ ընթերցումը՝
էքկելով ղայև ամէն բան հասկնալու եւ
^9այայտելու ՝ րացատրելու
որ ելու հփրաւուն 'tfr» : P,ամ9 այէե սահմանը նոյն ատեն կը
կ թաւորէ ըևթերցումը։ կը յօրինէ ղայն
մ օսւեցումն ու պահպանումը ան ^այտելիին* Պատկեր ւււ Կէսօր
օրին մէչ ղրոլաձ- է
«Խօսքը չփ հասÿ ում ! երբ շատ ես ձգտում հ աս կա& (3) .
կը պատկանի
տս/րածքին , մամանակփն՝ իրրեւ
Ւայն անոր անբամ՜ան մասը՝ այլեւ
[

Հասկացումին

էսկ *

Հետեւաբար

Ա1կտր ունի անհասկնալիին
^սյեիսկ անհասկացողութեան ,
Տս>Ղ.ոք^զո ‘֊մփ ձեւ : թան աստ եղծո ւ^ս,^ս,նա՝կակփց իմաստով» կը
Հսճ"^' Լրք տևղ մը կ'ԸեԳ"է-ն1՚՚նԲ հէւ-

ԸիՀը՝

Լ Ղ11՛ju ւ կառէւենք զայն մե մէջ
^րութեհմո
ւլա ղ անիքո էէ :
Կը
••՛->։,
■■
յլ '
լ՛
ք
անոր
ազդումէն
էԼր (^“էէ՚սաւլցռթե
Հ։“է1:լԱ'ա1^ոլթ1ւտն» վյրայ :
Արդ ^աՀսԼ ^^bP9n^

էի՞ ՂաՐ

‘"J't

ւս,1^ռ
/'P/1 Al անոր ո։, ընթերցըչթ էՈէա^լՈԼ1րԸ՛ ա1”էևօՀ ընթերցումը
կաո„ոՀ 'ր
ս։նրէ1'ւոսւ1լՅ'“թնան հա1“մևաստեզծ„լթեան ոչ - բաէէ սպղո ւմն եր ո ւն : Որով ընթեր

V-J-lnL

ցողը բանաստեղծութեան անբացայայտնz/'/'A < ամար իմաստներու ցանց
յօրինէ :

մը

կը

X
Ակղրնական կացութիւնը էդոյեանի բա
նաստեղծութեան (եթէ կարելի է որոշադըրել նման կացութիւն ՝ ամբողջովին
շարմումի շրջանակին մէջ դարձող տյս
արտադրութիւնը) իրերը կան : էքր կու հա
սաբներ ուն մէջ կը թափառին անոնց tuնո ւնն երը» ջու րը , քարը , քամին , խեցին ,
զանոնք շր ջա պա տ ո ղ փողոցները ՝ քաղա
քը : Դարպասները ՝ պարիսպները , Լէ^-րի
մակերեսները , մէկ խօսքութ քաղաքը իբ
րեւ առարկայութեան տարածական միու
թիւն , կը թելա գրեն աչքին առջեւ դըրուած հ անոր դիմաց եկող աշխարհ մը՝
որուն էական յատկանիշն է տարածու թիւնը*. իրերը կան տարածութեան ձ էջ
եւ անոնց ամբողջութիւնը կը կազմէ «իրականութեան ստրուկտուրան» ՝ կառո յ ցը*. իրերը հոն են՝ գոց՝ փակ իրենք ի”
րենց մէջ՝ լուռ՝ տարտամ մութի մը մէջ*.
Սկզբնական քաոս մը*- «թաոսը ոկիղյրն
է ՝ առա ջին ու^յ-ը...» (ՊԿ 132): Իրերը
«անտառն» են մուխ՛- «Ար եւը դնո,.ս է
իր կնիքն անտառում, բայց անտառում
մութ է----» (ՊԿ 5) : Այլ տեղ «Դու անց
նում ես վայրկեանի միջանցքով / ոչ մի~

Գրեց՝

Գ. ՊԸԼՏեԱՆ

այն յուշի մէջ, այլ

աւելի

բարձր, /

այնտեղ ուր չկան թռչուններ եւ աստ,լեր ,
ի ուր քնած թէ արթուն ձգւում են իրերը ,
/ ծառերը, թփերը, ջյրերի տլիքները,մըզուելով վեր...» {ՊԿ ■ 6): Հ«ե են , բայց
կարծես կը սպասեն , կը մղուին
վեր ,
կ'ուզեն բարձրանալ , ուղղահայեաց չարմ ումը անոնց , դէպի յայտնութիւն ու երեւում, ինչպէս քաղաքը, իրականու թեան այդ պատկերը, որ կը ձգտի խօս
քին, իր «անունին», կը դառնայ բառ«փաղաքը մի պահ մոտենում է ինձ, /
վերցնում իր անունն իմ զոյութ իւնից /
եւ մնում կողքի” ընդմիշտ քարացած»
(ՊԿ - 75} : Այլ "՛եղ փողոցն է - «Նտ (բա
նաստեղծը) դուրս է նայում - տեսնում
քաղաքը / փայլուն դանակէ տակ կէսօրուայ արեւի, / եւ փողոցը, որ վազում է
շեղբի վրայով նրա / կիսւոււ! է երկու
մասի — դառնում թօնք ու Նկար • • •»
(ՊԿ ■ 105): Ի”կ Ռաո-ի Որոնումը յօդուա
ծին մէջ էդոյեան կը տարազէ հարցա դըրութեան իսկական շրջանակը- «Պոէտը
ձգտում է հասնել իրերի էութեանը ։ Իրե
րը փոխադրւում են բառի մէջ, բառը
դուրս է դալիս իր նեղ իմաստից»։ Իրերը
կր սպասեն խօսողի խօսքին , բանաստեղծի
նայուածքին որ դառնան րանաստեղծա կան «կառոյցի» մաս : Երբ բառը չկայ ,
իրերը չկան- «բառի կորուստը աչփ,ար
հի կորուստ է»։ Բառին մէջ կը խտանայ
իրերուն էութիւնը, կարծէք առանց լեզ
ուին իրերը չըլլային։ Ներքին համաձայ
նութիւն մը կը կապէ իրերու էս-թէ^Ը
բառին։ Իրերու այս մուտքը բառերուն
իդոյեանի համար փոխաբերութեան
իր"բառով «մետաֆորի» եւ այլակերպու
մի «մետամորֆոզիդ շարմումն է (4.) :
Աետաֆոր, պատկեր, կերպարանափո խում յդաց քներ են, որոնք անդադար կը
յայտնուին էդոյեանի ո՛չ միայն յօդռածներուն մէջ, այլեւ քերթուածներուն ։ Ան
շուշտ ո՛չ ոճային, ո՛չ ալ դե զադի.ո.սկան
զարդերու մասին խորհրդածութիւն է եզածը : Անոնց ցանցին հետ ելիլը մեզ շատ

«Քարի վրայ մի ծապիկ է ըացւում,
եոզը դառնում է անուանումը ջրի,
ջուրը շարժւում է աւազի երակներով
եւ օդը դաոնում է անծանօթ :
Արթ֊նացում խօսքի, ոը հոսում ես
հոգու
սահանքների միջով , fn երկնքի տակ
մենք դուրս ենք ելնում կեանքի
անդունդներից
եւ մտնում թառերի մէջ
յանուն մի նոր պահի» (Ա. 64 - 65)
ս քե րթուածը կարելի է ենթարկել
ամէնէն դասական վերլուծումին, այնքան
իր սեղմութեան մէջ իր թելադրածը կը
պարզէ : Իր 9 տողեր,ւվ' անիկա վարարէ
ինչ որ կըսէ : Առաջին չորս տողերուն
մէջ տրուած են բնութեան տարրերը
քար, հող, ջուր ու օդ։ Բայց տողերը,
ամէն մէկը առանձին ու տարբեր ձեւերով
այլակերպումի եղանս, կաւոր ուն ին կը հ ետեւի : Բարին վրայ կը բացուի ծաղիկը
(ընդհանուր անունը վարդին , որ ուրիշ
անունն է «գեղեցկութեան») : Հողը կը
դառնայ ջուրին անուանումը, կը մէանայ
ջոլրին, ինչպէս
մէթաբանութ եան մէջ
կամ հէքեաթներուն երկու տարրերը կը
ձուլուին , կխարտադրեն տրամաբան ու թեամբ անլուծելի ու անհասկնալի նոր
միութիւն։ Խօսքի ալչիմին, որ կը ստեղ
ծէ նոր միաւոր : Հոդը կը դառնայ ան
ուանումը ջուրի միայն րանաստեղծու թեամբ։ Ջուրը իր կարգին կը դէմէ աւաղի երակներով, հողէն, դէպի օդը, որ
կը դառնայ «անծանօթ», վասնզի ջՈւրին
անծանօթն է, ամէն պարագայի մեր գիտ
ցած օդը չէ ։ Բարձրութիւնն է ան , թափանցիկութեան վայրը, որուն կը ձգտի
քարը իր անկարելի ծաղիկով : Խտացեալէն' իմաստը, իրականութենէն'
անոր
պատկերը : Հինգերորդ տողէն կը սկսի
քերթուածին երկրորդ բամինը, առաջի նէն զանազանուող ոչ միայն պատկերակերտումով, այլեւ ոճային ու քերականա
կան առանձնայատկութիւններով : Այ” ~
տեղ կը գտնենք էդոյեանի րանաստեզ ծութ եան յատուկ երկրորդ գէմքը, դունը, որը կը ստեղծէ երկս, խօսական մի
ջոց, բայց որ անպայման չի յղուէր մէ
կու մը. դուն «հայելի» մըն է (ՊԿ ■ 17) ,
աւելի «խորն... քան գիշերն ու ցերեկը,
աւելի անեղը, քան մոռացումը» (նոյն)։
Կամ' «Ես իմ խօսքերը յղում եմ նրան , /
ով ապրում է իմ մէջ, իմ շուրջն ու իմ
կողքին , / ով ինձ է դիտում բոլոր կողմե
րից» (Ա- 68): Նման մէկը ոչ ոք է, եւ
այստեղ անիկա «արթնացում խօսքի»ն է :
]։նչ որ գրուեցաւ նախորդ չորս տողերուն
մէջ ուրիշ բան չէր եթէ ոչ խօսքին ծընունդը, քարէն բացուող ծաղիկը։ Հոգիի
սահանքները եւ երկինքը կը նշեն վայրը
խօսքին , հակադրուող «կեանքի ան դո ւնդ»ն եր ո ւն , ուր դմուար չէ կարդալ
իրերու աշխարհը իր մթութեամբ , մարդ
կային գոյութիւնը իր անկումով ու պա
րապով : Խօսքը երբ կ՛ արթննայ , կարծէք
միայն քնացած ըլլար , կարծէք միշտ ըլ
լար գոյ, այն ատեն դուրս կ՚ելլենք իրերու թանձրութենէն դէպէ '/Aր , դէ"ւի
երկնքի երեւումը, կը մտնենք բառերու
կալուածին մէջ՛. Կը յայանուի նոր պահը,
նոր </- ա ման ա կը :
Եթէ ամբողջական ընթերցում մը փորձուեցաւ Մետաֆոր-// առիթով, ատիկա
եղաւ որոշ միտումով ։ Արդարեւ' յաճախ
արդի բանաստեղոծւթեան խօսքը չԼդս1կէ
է , որովհետեւ կը խուսափի տեղեկութիւն
հաղորդելէ։ Էդոյեանի ոտանաւորը ունի
իր եղանակը նշանակելու, իմաստի ցան
ցեր ստեղծելու։ Ընթերցումը ուրիշ րան
չըրաւ եթէ ոչ մնաց պատկերներու աըրամաբանութեան մէջ, առընչելով դըր ուածը ըսուածին, ունկնդիր' միշտ են թատողին ու բառերով չըսուածին ։
Փոխաբերութիւնը , պատկերը , իբրեւ

^ԻՆ ^‘ՆՏԵՐԱՓՈԴ-Ը

Ես փչում եմ հին եղջերափողի մէջ ,
հ մեղեդին փոշու հետ րարձրանում է օդ,
չորացած խոտերը նորից կանաչում են եւ
կանգնում ոտքի, նախրում են թիթեռները
զարմացած եւ շիկնած թեւերով,
ձայնս հասնում է մինչև անտառը դիմացի,
որի մութ խորքերից նայում են հիացկոտ
եւ անվստահ աչքերը կենդանիների :
Ես չեմ ճանաչում ինքս ինձ,
(մի՞թէ հս Օրփէոսն եմ,
որին յօշոտել են մի օր գազանները) :
'հաշտի ոսկե գոյն անդորրի մէջ
եղջերափողը կանչում է անցեալը
ինձ համար - այն, ինչը դեռ չեմ ապրել,
ես գնում եմ նրա հետ, ինձ մի սպասէք,
իսկ եթէ սպասում էք-ես կը գամ առաջին
տերեւների հետ, եւ ձեր որդիներին,
(եթէ դուք չլինէք այլեւս) - կը պատմեմ
ձեր մասին
եղջերափողի խաղաղ հնչիւններով :
ՀԵՆՐԻԿ ԷԴՈ3ԵԱՆ

ձիութիւնը երկու հակադիր տարրերու ,
էդո յեանի համար կը կազմէ բանաստեղ
ծութեան էութիւնը , անոր ըն դլայն ելո ւ ,
րլ լա լու եղանակը :
Անիկա զարդարանք
չէ , իմաստը պատկերելու , թարգն անե լու ձեւ, ի վերջոյ ջնջելէ։ Փոխաբերու
թիւնը իբրեւ պատկեր , իբրեւ երկու
տարրերու միաձուլում իր մէջ կը կրէ
գաղտնիք մ՛ը, որ անոր կազմութիւնն է
եւ ուրկէ կը բխէ անոր անսահնանու թիւնը : Փոխաբերութիւնը արդիւնքն է
այլա կեր պուն'ի շարմուն ին : էսսւի Որո նումըփե մէջ էդոյեան կր գրէ — «Բառի
պերիպետ եան երը օղն ուն՛ են աւելի ճըչդրրիտ վերակառուցել աշիսարհի կոնստըրուկտիւ չէնքը- թէ բառի ինչպիսի կի
րառում է գործածում պոէտը, արդէն
նրա կամքն է , կարեւորը ման'անակի տա
րածութիւն ստեղծելն է , այսինքն պոէտի միաձուլում՛ը իրականութեանը, կոն
կրետ փաստի մէջ : Դա տեղի է ունենում
բառի սահմաններուն', որն իր մէջ վե րամարննաւորելով պո էտի կամքը, մա մանակը, տարածութիւնը, կեր պար անա փոխուելով դառնում է մետաֆոր» : Փո
խաբերութիւնը կերպարանափոխութիւնն
է բանաստեղծական «կամքի» (ըսենք նաև
«զգաց մունքի» , վասնզի։ բառերը առաեց
զգացմունքի , ինչպէս կ՚ըսէ էդոյեան , չեն
շարմիր) , ման՚անակի եւ տարածութեան։
Ընթերցողը նշմարեց ի հարկէ շեշտ ո ւած
գործածութիւնը կառուցում , կառոյց , վե
րակառուցում բառերուն , որոնք կը թելադըրեն փոխաբեբացման չարմումին էա պէս ճարտարապետական եզրը : էդոյեան
յաճախ կը խօսի քանդակի մասին, «քա
ղաքին մէջ յայտնւում է մի քանդակ»
(Ա. 4) , իբրեւ մետաֆորին մէկ նմանա
կը։ Բտյց փոխաբերութիւնը, նոյնիսկ
իբրեւ անչարմ թուող քանդակ' կը կրկնէ ,
աւելի ճիչդ կ՚իրացնէ այլակերպումի չարմ ու-մը :
«Մետամորֆոզը» , «հրաչքներ» ստեղծող
շարմումը, էդոյեանի գրութեան մէջ ան
դադար կապուած է գրողական արարքին .
«Ում ներշնչանքն է մոտենում նրան /
էլ չեն ճանաչում, ն'ետամորֆոզի / հըր աչքն երի մէջ ինչքան էլ խօսի , / կը մ՛նայ
մենակ...» (ՊԿ. 67): Կամ «Ա՚ետամոր —
ֆոզն այս մամի նոր պատկեր է մեզ բե
րում» (նոյն, 80): Այլակերպումը պատ
կեր ու փոխաբերութիւն բերող արարքե
է , գրողական աշխատանքը , ուր էր^րԸ
կը մտնեն բառերու կառոյցին մէջ՛. Հոն
է որ ծառեր ը կը ծնին (Ա- 21) : Իրերու
այս մուտքը լոյսին կը տարազուի իբ(’^յլ«յայտնութիւձէ» • իրերն ահա յայտնւում
են ու անցնում» (Ա • 10) կամ հՀք աո.եր

( Շաթ-ը կսւյպ-ալ՝ Դ- էջ )
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երբ ձեռրերը գրպաններուն մէջ անձրեւին տակ հե ռսւցոզ չկայ'

ԺԱՐՈԻՆԱԱևԼԻ...

անձրեւ չէ ան, այլ Լօւր

"Ր Կ է՚փԿ

ուրկէ՛ ուզէ իջնէ- , որ եղանակ չունի' որովհետև ուսը
թօթվոզ, հո՛գս ըսող անփոյթ հեռացող չկայ։ Ա ո՛
լոգ չկայ։ Անձրևւը ամէն տեգ, բացի սրտէն, ջուր է

*,,/ շարունակեմ ՝ պարզապէս^ մեր ընղՀատուած ^V-

ցունբի դոփով գորշ, եղած եմ չըլյսլբլ
բալած մշուշին մէջ՛. Ամէն ինչ

մէջ ՈԼ տարողութեան ։ Միչտ դժղ„հ ։
11
թողուցի որ լաս : Անիրական ըլլալու
.^"“^1’'
գլուխդ ձեռբերուս մէջ՛. Գուրգուրացլ,
մինչեւ որ հանդարտեցար ։ Երբ հանդարս,Հ

սակցութէւնր • բայց թէ է^չ կրեայ ^Լո^_ուՒւ շարու- “
ն ա կո ւթէ ւնը շեմ գիտեր : Զեմ ալ ուզեր
գիտնալ :

.m
t. I
\
.1» _
/ Ոո .
շէ՞"։ յանկարծ ամուր փաթխուեցար

ք*այց րե'զ է որ կը զգամ : Անուն չունիս

Բանաստեղծութիւնը

բաձրացուցիր ու անունս տուիր -, իբրհլ

քեզ չեմ սահմանած * չեմ իւրացուցած : Զեմ էսկ գէաեր
թէ Ւ նչու քեղէ՛ է որ կը խօսիմ՝
ծի համար՝

երբ հասցէ չես ին-

հոս

կը լրանայ •

յանդի, այսինրն' կր սկսի։ Ակիգը
ինչ սլ էս հեռացումն ու

այսինբ!

կը

" ‘՜
ե Ր
մնալը - նայած'

Տ

ղըեային- երբեբ մանր ամ ասն Լալ ,

միայն- ահա թէ ինչո՛ւ կ՚անձրեւէ նախ բանաստեղ
ծին սրտին մէջ , ել յետոյ միայն քաղաքին վրայ : Մընացետլը մեկնութիւնն է միայն այս երկու տողին ։

որովհետեւ

.

.

դըրադառնայիր գոյութեանս յ իբրեւ թէ կ, 'ք »
հեռուէն ։ Կը մպաէիր : Աչբերոլդ մէջ տեւ... , «(ք
1
այդ չէի տեսած, երբեբ չէի տեսած Հ '"‘՚
ուրաթութենէն ու տխրութենէն անգին, ղերա^

որովհետեւ մարգոց րսելէք չունիմ : Զես

թէ ո՛վ ուրկէ կը հեռանայ, ով ո՛ւր կը մնայ։ վիճակ.

իսկ գիտեր թէ ո՛վ եմ ես , բայց դիտեմ թէ կը զդա՛ս

Գիրր։ Հին րազարի պէս բան մը- ապրուած, անցա՛ծ

*լիս ’ fttuյց գիտեմ թէ կը բաւէ որ զգանք զվ^ար

րտն մը' սր նորութիւնը պիտի ծնի- չտեսած, չըզ դացած դէմբեր պիտի մերմէ կամ ընդունի : Պիտի ծնի

մը ։ Հաւանաբար հասկցար թէ ինչ կը

րանաստեզծու թիւնը։ Կեանրէն ,

շէրի րէ ՛լ' գլուխդ թաղելով կոլրծբիս
||լ ,
մէկ խօսբ, մինչեւ առաւօտ։ Մինչեւ աոալՀԼ

յանկարծ աստուած մը ամէն ինչ ծայրէն կը սկսի

ի

սկղրանէ • • • կամ ի լրումն մամանակի : Ենչպէս սլատա-—
հեցաւ :

ու գերազանց'

աթր ութենէն

պիտի յօրինէ չփրթուածը։ Եւ վփ ր թը

լածը այլեւս մարմին , եւ մարմինը
Պատահեցաւ ՝

որով կը յիշեմ :

^P

կ՝անձրեւէր : ՛Միշտ սիրած եմ անձրեւին ձայնը

հա

հէցա. , առաջի,ն անգամոփ, որ սիրել, նոյնթկ
շնշտնակէ անպայման առնել,_ կում տլ,ոլ^

ձայնը։ Հ/րթները

դուրսը՝

պարտէզը

զարու, բնացար կուրծբիս .Լրայ ։ Աս հ"կեցթ,

րր մերկացնեն : Պիտի չօշափեն ձեւը շունչին ու իգու

pbï. շափշափին : կր լսէի անձրեւը ու կը գիտէի զէեր ՝

պատուհանին առջեւ ոտքի՝

-

առաւ օտ Չգուրգուրացի բեզ, սիրեցի բծզ-

թեան : Ականջները միայն'

րա g

սիրոյ կշռոյթ ՛"

եալ անունս տուիր։ Ալ անունդ տոլի,

եղանակ ։ Երջանի՜կ' ձեռրերը միայն' որ պիտի աեսիլ-

կառակ իր միօրինակութեան ՝ իր րիչ մը յոզնեցու —
որ սենեակի կիսաստուերին մէջ մերկ ու խորհրդաւոր ՝

անգի

որ պիտի լսեն իգութեան

որ պիտի թմ են դինին։ Այս դդա

յութեամբ որ սլատ կերը կը յօրինէ — չեմ

ըսեր

կը

աահեցա,

որ առաջի,ն անգամ ըլլալով

րաղոլկ^

մէջ կրէ մ "իր էլի մարմին մը եւ զայն ւլդսԱյ

վերստեղծէ , որովհետեւ նոյնը չէ երրեր, այլ փոփո

լլւլւսմ, շնչեմ ու

խական, որով նոր' ըստ տրամադրութեան , ըստ ըզ —

սրսվՀէտեւ'

զալո՛ լ կար ււ զո ւթ ե ան - Փարիզ եմ արգէն ։ Աշիւար-ւի

Զմտածեցի բեղ առնելու մասին որովհետեւ,

վրայ ո՛ւր ալ ըլլամ, Փարիզ եմ։ Ջնջած եմ արդէն ա-

անդամ ըլլալով, ապրեցայ հանդարտ ներղաիա,

չիւըե իր միտրերովր տարուած : երբ եկաւ ու բազուկ

ռընչու-թխն եւ. յարաբերականութէւ-ն • Ամէն էնչ

թիւն մը, հոգիի ե. մարմնի միաձոյլ, շսդ,,^

ներուս m ամփոփուեցաւ՝ աչրերուն մէջ արցունքներ

միջական՝ անսպասելփ : Ամէն էնչ յանկարծ ՝

թրթռացում մը, չընդմիջուող, անհատնումդ

տեսայ • ինծի՛ բերած իր արցունրեերը ՝ իր յիշատակ-

պաաահեցաւ երր առանձխ մնացինր
ղէ^ առ
:
կր մնայ Լատինական թ՛աղին պանդոկին սենեակը

Այդպէս , անընգմէջ բաղցրութիւն մը, մինշեւս,^

մած' կը գուրգուրայի անոյշ՝ աղուոր գլուխը* կուրծ-

Փտրիղփւ աանփրներուն եւ ծրկինրին միայն

սու է , անձրեւն իսկ . բայց այն առաւօտ երբ արթ^

PP" ^LP թ P $_ո լէ> P

bp

կր rliiuikp ։

» ^րկար ատեն անխօս , իւրաքան-

Գրեց' ԶՈՒԼԱԼ ԳԱԶԱՆՃեԱՆ

ները

զորս չէի կրնար ՝ պէտք չէ՛ սրբէէ : Պինդ սեղ
bp տար արցունքներովբ :

հաղորդութիւնը մարմնին։

Ո ւմ մը կայ՝

Լրումը ՝
գգուանքէ

աստիճան մը ՝ աւելի րան ^աղւյր ՝ աւելի րան գեբա
դսյն բերկրութիւն մը'

երբ կհուզես հալեցնել ու հա/-

լուծել ու լուծուիլ* իրապէ՛ս միանալ* ամբոզ —
ջանա՛լ :

Կը զգայի թէ նոր բան մը ծայր կու տար :

բացուած

սլաաու.հանուի։ ^ր մնայ զՀ^Լ։ նուազուն ՝ աեցած

գուրգուրամ

առանց

g,

առանց մտածելու զայն առներ,՛,

Հիմս, հոս չես որ յիչեցնեմ բեղի,, հիմա ալքէն յթ
մէջս

տեղաւորուելու պէս կծկուեցար,

սեղմդ,

բան մը : Ա արմնին առաջին տխրութիւնը ու ԱքլքՀխ ?

ւսմփոփու եցալւ մարմնիս վրայ։ Գարձեալ անուն։,

անուն մր միայն ու այն' ին չ որ

լիր. ապա աչբերդ բացիր։ Կը մպտէիր։ Յետոի,

պա

տարիները

կրնան

կամ աւրել : Պահած են ու աւրած ։ ['նակա —

Հայրը՝ օր մը՝ նմանեցաւ կնոջ։ Եըը աալիր
այլեւս հոգիիս ու մարմնիս

չունէր

ձգեց[ւ գացի ուրիշ կնոջ՝

՛Յետոյ յիչեցի թէ պատահած էր որ ղիս փյ
"11'է'մն արուի

բոզանալո'ւ պէս բան մը ՛. Պատա',

էր սր "լրի՛չը առնեմ՝

ղի՚նբ սիրելով ու երեւփ

Անվերջ րան մը։ կը զգայի իր շոլ-եչը • սիրտը որ կը

երեւակայեցի ուրի՛շ բան։ Զգել երթալ գտնելու համար

լով-- բոզանոց երթալո՛ւ պէս բան մը։ Անկէ եպ։

բաբախէր

նորը'

տահ ած էր որ կիները նմանէին հին, տխուր

արագ ու անկանոն։ Աճապարող՝ անհան

այնրան ատեն որ տեւական ներկայութիւններ ՝

դարտ՝ բայց եւ մամանա կէն դո՛ւրս բան մը* ի՛նքը՝.

կարօտներ չենր ստեղծած : Փարիզ ներկայութիւն մըն

լածներու • իբրեւ թէ զիւր ենբ սիրողը ուրիշն էլ,il,

Առա ջին րերթ ո ւածը որ իր ա կանո ւթ են էն անդին յ աւե

է1 qui me manque! Միշտ ներկայ ու ցանկալի ։ Կըր-

կը կարդար

լի՛ն կը թելադրէր ։ P ազգատ ո ւթեան եզրերը կը ջթե-

նայ անտրամաբանական թուիլ բայց կը սսլասենր՝ եւ

ջու-էին : Ալ ո՛չ ներաշխարհ ՝ ո՛չ հոգեվիճակ' բախելու

առաւ ելարար ՝ ո շ թէ բացակայո ւթիւններ ու — բացական

զ b*11b ‘ ^IP PnLpkfî* մարմփն ու. յոգնութիւն՝- բահս
աեղծութխ-ն' զ11ր չէ[* սէրեր* երրեր՝ երբեբ

համար մարմնին տխրութեան * աշխարհին ։ Ամէն ինչ

հասցէ չունի այլեւս ՝ ջնջուած է Հտյըը

լուսաւոր ՝ թափանցիկ՝ մարուր։ կը զգայինք զիրար։

^րր գեղեցիկ

մտիկ կ՚ընէի, կը բուրէին ձանձրօյք

գրել ուղա՛ծ րանւոսաեղեու.թէւնս

ղփ՚նր ։ a;

շեն եղած զատող՝ սահմանող՝ սեփականացնող գիծերը-

ինչու այլեւս ոչ սրէ պէտէ կարենամ ըսել այնր

տյլ

ներկայութիւններու։ Անոնց յայտնութեան ՝ փըթ-

րու. թէւնները

որ սահմանած կէ մէմէայն էրեն՝ա^

իմումին ՝ կատար ելագործումին : ներկայութիւն մըն է

"ւ "P պէտէ

կարենամ առնել այն փափուկ՝ uii/n

ւտյին : թորքէն եկող՝ ապրուած բան մը։ կարծես կը

Փարիզ

անհատնում .գգուանրներուփ

լսեմ ձայնդ՝ այս մաման՝ անձրեւին հետ՝ ու հաւա-

շեր ատեն՝ անձրեւին տակ՝ մեկնում է իրապէս ՝ մեկ

ձէայն մարմնէն * վայելքներուս ՝

նում է միշտ' բեղի՛ գալու՝ բեղ սիրելո՛ւ պէս : Անպայ

մոլուպրներուս մկջ էսկ երրեր պէտէ չապրիմ այ

X
Կը յէչեմ ձայնդ* մեղմ ՝ թաւշային . կ՚ըսեմ' անձրե-

կը հաճոյանամ յ

Կը հտճ ոյանլսմ'

հոգիով

ՈԼ

րե զի՛ պէս։ Լ* ալել Փարիզի փողոցներէն ՝ գի

զորս վերասլանան
հաճոյացումներ

անոյշ գրգիռ մը, անբացատրելի

ման տեղ մը երթալո՛ւ պէս բան մը : Եթէ տեղ իսկ

րաղ ոյն ՝ րաղարձակ՝ աւելէ՛ րան կատաղի սեղմոս

բա լար ար ութիւն մը կը համակէ մարմինս-. Կը դպչիմ,

չունիս երթալու ՝ գիտես գոնէ թէ կը մօտենաս ինրզին-

զոր երեւակայած կէ է՛ր մէայն գլխուն : զյետոյ

ԿԸ շօ շափեմ , կը գգուեմ ձայնդ :

բիդ ' Կր սկսիս զգալ րեզ։ Պտտսպարուիլ

մարմնով-. էՍագագ,

իբրեւ թէ

սիրէի

փախչելո՛ ւ ՝

Աեաոյ առաւօտեան լոյսին գէմ առ գէմ րարձրա

բո՛ւ մէիգ։ Հոս է որ փողոց

զէ ղլուէղ ափերուս մկ^ իրրեւ սկիհ •- U1JU է WJI

րեզ . այս խօսբը յանկարծ եկաւ - այո՛ , իբրեւ թէ րովս

ազատագրուելո՛ւ պէս'

ԸԼԼայիը ոլ֊ “իրէի
Կը սիրեմ ձայնդ, կը սիրեմ
անձրեւին ու հովին ձայնը, մանաւանդ գիշերը, ան —

ու լու սաղարգում ու շէնբ ու պալատ ու գետ ու կ»ս-

[ni ե՜ւ. մսւթլքին : Աետոյ գու.ն էէր որ ըսէ^ î nL[lf,L<>f

մուրջ այլեւս ոշ ձեւ են՝ ոչ ծաւալ՝ այլ ապրուած բան

b»>

րուն

Անձրեւին հետ կը մնամ, իսկ հովին

մեկհիմ յ Անձրեւին հետ կը մնամ'

հետ կը

որովհետեւ ինբ —

սէր ե չը րանաստ եղծութ՛եան

սսւեզծազՄրեու^

^P^ յօրինուած ամբողջութիւնը ։ Կրնաս շրջել կամուրջ

կր նմանէ ։ 'փերթուածը գգալու եւ գրելու պէԱ։

ներին կարգը

ր ո ւ.ե լո՛ ւ պէս • կա տ ար ելա գործո ւելո' ւ պկս 5

առնուած մարմիններու պէս - սէրն է

նամփոփում մըն է որ կ'ապրիմ : Կը ստեղծեմ կայուն,

միայն որ կարգ չունի — * կրնաս Աէնը ևրկինրէն հո

հանդարտ աշխարհ մը, հոն ուր արեւու Ք.Ա1ՈԱ1 գայթով

սէ ցնԼ լ Ո,

մը թափանցիկ, ամէն մարգ միս մինակ կը մնայ : Կը

արդէն -

ցած է

ռաւօտ մրն Կր՛ ալպեան լեռնադաշտը կր
ւանա՝ կը բուրէր մանաւանդ րեզ՝* Կլոր՝ ամուք

կռթե՛լ անցնիլ։ Երկինրի կտորներ են ար-

աէնրներ/լ. ափերուս մէջ տար էէն ՝ շ,,Լ^շ1,,1 "l^՛1

դետին բերել երկինըը _ այնրա՜ն

մնայ անմամանակ, անկերպարան -. Կը պատահի՛ : Մեր

դէն ելեկտրական լոյսերու. տակ անշարձ հոս Ոլ հ„ն

ու անհանդարտ ՝ եւ գլուխս

‘Լ^Ը^ի՛1 փորձառութեան , մահուան պէս բան մը : Գու
ցէ : Բայց կը պատահի' : Պատահեցաւ : Գուն

լճացած ջ„ւրերը'

թաղած

կուրե^՚ւ

այդպէս էր,

շ)՚լ^է թղ անգուսպ ու մոլեգին։
ուզել
վերջէն անգամ ^յչելո՛ւ շափ մոլեգին : Այդ^է"

tJf'jl'C ■ Այգ Ւ"Կ պատճառով դիս /չերեւակայեմ միշտ

աշնան, առաջին հանդիպումին -. Տեսակ մ՛ը մեռած սի-

շած են կեանրէն եւս : Մտ պրէմ' րեզ սէթլոԼ

առանձին : Առանձին՝

l՛" J այլափոխութիւն,

զգայիր թէ անվերջ բան մը ծայր կու տար ։ Հքայր կու

տնէն վայրկեանը վ երջինն էէ պէս՝ չա զե է
1
*ղէս ։ Այդպէս ՝ բՅլոր լուսածագերուն գէք! ա11

են,- վենետիկ եւ Փարիզ-, Երկուրն ալ գիշեր ատեն,

տար հանդարտ, գրեթէ առանց զգացնելու, մակին -

ԳԼ"ւ1"ր1: մէշտ ձեռքեր ուս մէջ՝ մամանակէս ու

որովհետեւ շուտով իրիկուն էր արգէն. շուտո՛վ -. ՛Նե

թացութեան պէս ։

անդէն ՝ աւելէ բարձր ։

րամփոփ, պտրուրուած , պահուած ուրուագիծ մը կը

թարթող լո յսերու եւ գորշ, տարտամ, սկսուած բայց

թելադրէ վենետիկը ; իրրեւ թէ անցած, կորսուած բան
մը -.
Ընկղմած րան մը։
վերյիշում, վերստեղծում'

չվերջացած գոյներու, անորոշ բայց քաղցրագին թըր-

աւելի թոր, աւելի կատարեալ։ Աւելի հայեցողութիւն ,

ծութեան , հորիզոնի, ել մանաւանդ մակընթացութիւնը
Աէնին' որ կը բարձրանար ու կը ծածկէր ամէն ինչ,

կր հաստատէ ՝ ն*եր ցանկութեան զօրութեան f fe

երբ մինակ ես'

աշիյարհի սրտին վրայ գտնուելու պէս տեղ մը, ինր-

ամէն իրիկուն։ Հսկայ բազարը գետամոյն։ Տակաւին

ս,զղեզութէւն եւ երեւոյթ-՝ այլ ազդեցէկթ '

փողոցին մէջ :

Ա'իշտ փողոցին

մէչ-. Կը փոթուին բագս,բները միայն'

սեւեռում' րան երազ։ Կրկներեւոյթ'

որոնր եր կուր

որոնց մէջ միչտ մեռած տերեւեր

պիտի տեսնես,- որովհետեւ անգամ մը

այլապէ՛ս շարունակութիւն

փեզի՛

պէս .

յ

Կը

Մակընթացութիւն'

թըռացումներու. մակընթացութիւն' միջոցի, տարա -

X
A »
Կտրելէ չէ սիրել եւ չզղալ այն անրաւ} il Տ
վայելքը' որ մեզ կը րաձրաձացնէ ՝ ներ [,u^l
մեղ ոչ թէ

ցաւէն

կան* ուրախութեան - երկ

զիերիդ մէչ ծայրագոյն , անմատոյց տեղ մը -.Կեց ած ես ՝

գոյութեան , եղածին, սիրածին ու պահածին արմ֊էրը

էոյթները պարզող՝ երեւոյթներուն տուն տՈ 1

իբրեւ թէ, միշտ Ծաթթէրէի վրայ։ Գիմացը, մութին

չէի կշռած, տակաւին տյս նոր յայտնութեան,

մէջ, նաւերու գիմաստոլերներ -. Անորոշ, կարծես' կան

նոր փորձառութեան չէր բախած միւս գեղեցկութիւնը'

ու չկան : Բայց ի՛նչ ալ ըլլայ' դուն կեցած ես , անոեր
կ՚երթան։ Ամէն ինչ կը փաթշի, կը հեռանայ։ Ամբողջ

որ առանց անցեալ ըլլալու - որովհետեւ յիշատակ չէր _
ապրուա՚ծ էր սակայն։ Ամբողջ անցեալը, ներկային

թեան ապրելո՛ւ զգացողութեան : Զ1էաԼ'
թէ կ ասլրէնք մեծ բան է արդէն , ինփէն
եթէ, գիտնանբ, անչուչտ , թէ ինչո՛ւ կսւսէ1՚1՛^

փորձառութիւնդ։ վերադարձող, մեծցող, տիրո՛ղ ան-

•‘ Կջ , ջրտմոյն : Ինչպէս կը տեսնե՛ս ։ Կամ ալ շրջուած'

այս

կըրկնելին։ Արբ վենետիկ, րարափին վրայ առանձին

նայած թէ ուրկէ՛ կը գիտես ։ Նայած աչրին : Աչրե -

ի !, չուն թ ո լլ Հ ամապատասթանէ
Z
ուրմէբները ջնջ„գ ոչնչութեան , պայմանտւ "[ 1Լ
նուատակ, այսինբն՝ գիտակցութիւն : Զէոք՚Լ՝ ւ

կը մնաս , հո՛ն է որ լաւագոյնս կը զգաս թէ ի՛նչ կը

րուն։ Ա իշտ երկու աչրեր' մամանակէն առաջ, մ֊ա-

ւ ած արիւն ու մարմին ։ ճանաչողութի^!

նշանակէ վկայել' բոլ ել մամանակին մասին։ Մնալ
ձ ինակ եւ ամբողջ, անաղարտ , ամէն ինչով լեցուն եւ

մանակին մէջ ու մամանակէն դուրս'
դէմ առ դէմ։
Այսինրն մակընթացութիւն' փոխադարձ։ Մ ենր մեզի։

ցաւը կը չբանայ - կը սկսի գուցէ ապրեՐ'
րի շ բան է - եւ չոր իրականութիւնը կԸ 1

անկարօտ։ Եւ տեսնել ամէնրը, ամէնրը որ կը հեռա

Լիացնելով , միացնելով , լուծելով ամէն ինչ : Ջաելռվ

նան : Աւելին , դիտես որ այդ հեռացումը վերջին հան-

ամէն ինչ։ Զիրար : Կազմելով մէկ ամբութս։ թլ,լն ,

ռաեձին
մբո ղջո ւթի ւն . կը դառնայ էրո՛՛ւ
բարութիւն ■ Հոս է որ առանց ափ"ոսւ"նփ' ‘֊

դիպումն է, որովհետեւ ի՛նչ ալ պատահի, վերադառ

զգացողութիւն։ Համայնական, անվերջ, անրակտելի։
Մէկ թրթռացում' լոյսինը. Ամէն ինչ պահուած, հա

"էէ" ի"կ ապրուած կեանքը կը լրա3<1,է
մնաս րարեաւ ոչ ոքին՛ որովհետէւ '"ՏԿն

րազատ։ Այլեւս ոչ ժամադրութիւն, „չ սպասում ։ Ներ

ռտցոլմն իսկ չփ նշանակեր մերժում, չէ

կայութիւն'

դօ՚ մ՝ երր ամէն ինչ տարած ենբ հ"ն՝ "Մ

նան իսկ - հոն կամ այլուր, վայրը կարեւոր չէ այ լելս — երրեր ւլիր ենբ պիտի չտեսնես այնպէս' ինչպէս
ե՛ն _ ինչպէս ուզեցի՛ն ըլլալ, ինչպէս կրցար պահե՛լ-։
Ա-աձանակը, որ չի

կրկնոլիր , որովհետեւ արեւ, չէ եւ

հոլովոյթ, որ աւելի _ երբ մամագր ութիւն չկայ այ
լեւս - թորր է , զգացողութիւն' րան թէ ձեւ , երեւոյթ •
Եթէ կարելի րյյար օր մը ամէն ինչ կեցնել, այլեւս
ոչ

որ մեկնէր,- հաւանօրէն նորէն

անձրեւէր, բայց

անսկիզբ ու անվերջ։

Երբե՛ր յիշատակ,

յԸշօղօ^թիմե ։ ճանաչողութիւն .
X
թողուցի որ լաս ։ Ես կեանրիս մէջ չեմ կրցած լալ ։
Զանձրեւ., զ տմպի պէ„ միշտ իջած եմ գետին, ծած կած ամէն ինչ եւ ինբզինբս ։ Եղած եմ սակայն ար -

*՚՞

յ

/կ

bpP բերած ենք անհրամ՜եշտը մէայե

« '"մրողջոլթիլնը ,֊ մե՛ր ճչմարւոոոթՒ^'
X
Ես բեղ տեսայ լաւագոյնս՝ երբ հ եռաց՛"J *
օցտյ չբամնուելո՚ւ պէս,- որովհևաեւ

Fonds A.R.A.M

ը,,

« 8 Ա թ Ա Զ »

Ո՞վ. W հրնայ աւեւՅնեւ երրևժ
զղա9'"-ա!Ւ ՒսՀերու ‘Լրայ ■ Ոչ ոք -. Ոչինչ ։
։՝Ա11՝յ Հ,֊րէն 1'ն' kriulJ ւեւտեւ մՒայն հեռա^ր^թ-իւ^լԼ1“
երթեք ժամանակը՝ որ կանգ, կ առած' ըևդ~
Այսինքն' “կէ՚ՂԲ ել

‘‘Ւլ- եէ֊ այթւ" եր.

ԵՐԷԿ

Ո փնքն' 1։,1> մեղմԷ մ^էլԸ 11Ա,9ա11այ է այլեւ.» եւ
fkf / տետի կանչենք, մեզմէ մէկը հեռու է այլե—. .
սւռյԱ’լՏտ" Tl
Tl •՚ ւ
,լ ,լ
II ,___ ք։ 1
ւէ,„ միշտ ս1էտՒ մեկնինք: Աշխարհի վրայ այդւս' -JL
է ր ա ր պ ի m ի չտե-նենք.
պիտի
լԼ,.“ ձՀ ու չտեսնենք..
Հազար
' ' 'c
*
անդամ կրկնուած
ւնւոոենք
լ
Լսճչմարտո^է^Ը^ ապրելու, այս ցապլ. բացուած ե֊
այI ու միացա-՛t' արեան փոխանակութեամբ, ու հե-

ԴեՄՔեՐ ՈՒ ԴԷՊՔԵՐ

Հ,' Ւնես1^" ամսո1՚ք ■ "•մ-՚՚ք' անվայր , անժամանակ .
Հկնույթ աքսոր' "‘֊P "է "լղ1՛ h"J այլեւս » ՞ձ "“<֊
Լնռքար. ոչ Ւէ ուղղութիւն. բայց ուղեւորը ես,
ուղեւորը դուն : Միշա երկու աչքերը .
միայն
Հնոնք, որ °ր մԸ ԳՒրար ճանչցան ու պահեցին նկարը-.

լ//ա/1՝ ձեւաւորելու համար քաղցրագինը -, Անկրկնելի՛ն :
Լեցկադոյնը

որուն պէաք չէ ձեռք աալ. պէաք

ձեւք պահել- լոյոը չմարել ու դիտել'

է

երր սիրել

կը

Նւււնակկ սպասել: Այլեւս երբեք' բայց սպասել: Այ -

Այս «Հայ Մտքի թափօրը» բացառիկ բան մըն էր:
Հետզհետէ մեկնեցան անոնք : փաղաքը պարպուևցաւ:
Բան մը կար, որ չկայ այլեւս: Աւելի ճիչդ' կայ, բայց Է՛)-. Գառնիկ թուած էր Հայոց Պատմութեան, մատևբոլորովին տարբեր է: Հարկ է, գոնէ կէս զարու նադրւււթեան, բանասիրութեան , դրականութեան , րա֊
կեանք ունենալ կամ պատ կանիլ այս ափերը ծնած ա- 'hutuinեղծութեան , թատերգութեան , բեմի բոլոր անունոաջփն սերունդին, վերյիչելու համար գէմքեր, որոնք ներր ժամանակագրական կարգով հին դարերէն մին
ամրսգվ- մթնոլորտ մը ստեղծած էին Փարիզ թէ ղա- չեւ այղ օրերը: Արդիւնքը չատ տարօրինակ բան մըն
ւառր : Համ ու հոտ տուած էին հայկական կեանքին : էր ու Ահարոն կը թղթատէր , քթին տակէն մրթմըր-

■այար աւելորդ պատրանք ու յարդարանք: Աերմելու

Անոնց թալով, երբեմն ածականներ արձակելով իրարու ետե֊
մարմինները ցրուեցան զանազան գերեզմանատուներու ւէ: Պէ աք էր ճանչնալ [Լհարոնը , 1Լար ո ւ֊ձ՜ան ե ան սեմէջ : 'Լտրլր , երր մեկնին այդ չիրիմներուն հասցէները րու նԳՒ : պարնասեան այս հ րաշալվւ բանասաեղծը ք
դիացող վերջին վկաներն ալ, անոնք բոլորովին պիտի հայադէա y բայց սովորականէն դուրս անձնաւորու. —

■Ա„!։պ, տխրութիւնը' ժամանակին քէն ըրած պարտը֊

որբանտն : Մ եռելս g ին իսկ ծաղիկ մը

luA տյդ աստուածը

խենթ ձեւանալ ու ըսել
հոն HP ս1՚րԿ՛ յաճախ սուտ
բաներ,
որ
«խելօք
մը»
պիտի
չհամարձակէր ըսել:
արձանագրուած անունները : Բայց կարեւորր' շիրիմ ներ լ։ չեն: Մանաւանդ այս ժողովուրդին համար, որ Այղ օրն ալ, հազիւ բարձրաձայն կարդացած երկու —
անապատներուն տաք աւադներուն յանձնեց իր ծանօթ երեք տողերէն ետք, յանկարծ արադ — արագ կը շարէր՝

խս Կ՛րեք' l'“‘J9 '՛չ վերջակէտ : Լոյոը չմարել, դիտելո1 , տարազելս՛ լ համար իրականութիւնը , մերժելո՚ւ

որուն անունով

այլեւս

ոչ ոք

կ՚երդնու։
հատահեցաւ անշուշտ որ բանաստեղծը դառնայ պա;„,ն անհաղորդ աստուածը, ստեղծագործութիւնը կասխ մտածումը ձեւ ու պատկեր չորոնէ այլեւս: Պա տահեւյաւ որ ախրի'
յդ

երր անդրադարձաւ որ մարդիկ

բանաստեղծը , աստուածն է որ կը փնտռեն եւ

„չ թկ ՚ւՒնմ

ինւսթս "Բ է՛ :

բանաստեղծը դառնա-

յաե' ապակիի նման չպրտեց, փշրեց լոյս ու երազ,
աՍէն ինչ ուրացաւ, ամէն ինչ այրեց'

Ամբողջ սե բունդ մըն է , որ գնաց

.ունենան: Անցորդը,

բերող

տարօրինակ պիտի

րլդէք իրարու - Ւ՚ող մարմինները կտղանքով դալար

նայուածքը անորոշ,

չըլլար, Խլրայր, չըլլար-.. >:
ուրիշներ : Կարեւորն այն է , որ անոնք ողջ մնան Արտե Բայց թ. Գառնիկ բնաւ չէր ազդուեր , ու երանելի ժր« Պ • ԱհարոՍ , 48—թգ է?Ը
րուն ու մտքերսւն մէջ անոնց' որոնք պիտի չարունա- պիաով մր կը թելադրէր
րացէ'ք
»
:
Rîz
ալ
կը
բանար
, ու կր շարունակէր ակ են կերտել արմատախիլ ժողովուրդի մը հատմու —
թիւնը, ցաձ'աքէ ցամաք, մինչեւ. *. մինչեւ վաղը:

ծականները: Յանկարծ, սակայն, գլուխը վեր առաւ,
հատորիկը փակեց ու դառնալով հեղփնակին , ամենայն
,լ,ջո. թեամր, հանդիսաւորապէս յայտարարեց - « Մի'

X

վախնար, Դաոնիկ, մի' վախնար, ալ չես խենթենար »

մարմիններու

քայՏ տխուր հոգիներու : թէ սիրեցէք զիրար եւ ցաւ-

աչրր ապակի ,

« Յիմա՜ր, յիմա՜ր,

կտոր թուղթի

գեղեցիկ

Մէկ

պիտի

գտնէ

ու. անծանօթ զաւակները կամ պաղ տափաստաններու'

մը նման : Այրեց' ստեղծելով կրակին դեղեցկութիւնը :
խրուկահանդէս : Շուրջպար'

այսպէս :

Տխու ր ել ուրախ տրամադրութիւնները զիրար
կը ա մինչ մենք շուարած կը սպասէինք չարունակու —
հրմշտկեն յաճախ, երր կր վերյիչեմ հին օրերը {հի՛՛ն թե ան , անմիջապէս աւելցուց .— « Միւս կոզմն եււ , սի

ովն. ախտադին , չամրչոտ' թող ափերը հեչտանան .

օրեր, արդէն...) այն հայկական Փարիզին, զոր ճանչ- րելիս , միւս կողմը : Սահմանը անցեր ես, ալ չես խեն

լանջերը թալկանան . զիստերը քացուին'

ցայ : Տխուր'

մոլեգին

եւ

քանի կր խորհիմ թէ, օր մը, ոչ չատ թենար • • - » ։

անյագ, ամէն։ ինչ անհամբեր' գգուանքի եւ շրթներու,

"‘չ՛ ‘մ՚ւ՚հ^ր ճանչցող վերջիններէն կրնամ ըլլալ: Տե

Հեւ [։ հեւ, թրթռուն , ճարճատուն :

սակ մը' վերջին վկայ: Ուրախ' քանի որ իսկական հորթուկի չորս էսքալոֆ գնած ու կը յանձնէր Տիկին
բախտ մր կը նկատեմ , տեսած ու լսած ըԱալ անձեր, Զարուհիին : Երբեք չհասկցանք թէ ինչո՛՛ւ չորս հատ

Բայց մարմինը տխուր է, աւա՜զ, եւ բոլոր գիրքհրը

կարդացի. :
X
Ուզեցի ։լ.ե ղեg կո ւթի ւնը առնել բայց ունեցայ մար֊
.կրցայ սիրել: Մարմինը չի կրնար սիրել, այդ մէկը
երբեք չհասկցար , ինչպէս չհասկցար թէ ինչու չարա֊

րած վարդերը Jիչլցնող

Հ աչիչի բարկ *

տարածուն

ք՚՚յր մր լեցուցած էր ս են էակն ու անկողինը :
Ա՛փ. ու դե ղԼïgի կ' յիչատակներու
չափ տար կին սաինքներդ եւ.

պէս 5

ասրերուդ

Մերկ

Հյ րթներու-Ա
նուաղումը

թէ պատրաստ կիր սիրու֊ելու. î Պղս^իկ_ » հեւրով
քագ՚էատուած ձայներովդ ուս եր ուս վրայ մատներսւղ ա֊
Ո՝ ամուր սեղմումովը էլուզկիր , կը պահանջէիւր որ
առնեմ քեզ։ է^այց յանկարծ հոգիս տխրեցաւ֊ դ Ար էէիթ ք
րնկտրծ դառնացաւ հոդիս : (Հանկարծ

4?եզ

"Լ հլայ ան կո դիէն էն : Ո արի եւ. սեւեռուն դ գիտեցի էգի
մլարուն ցանկութիւնդ •

մէջքգ որ կը բարձրանար

Յոլւրսղրելով մազերու թուիս , յայրատ գունգը* նկարը
ո[՚ կը փոիսուէր ՝ կը փոխկր ձեւ ու դոյյն* համաձայն
^Յոլմներուգ • Այդպէս աւելի գեղեցիկ էիր « Աք՛էէP »

անբացատրելի , նոյնիսկ անմեկնելի , բայց անկասկած

որ կապ չունէր ներկաներուն թիլին հետ : Տիկին Զա-

բերած էին'

Պարտիզակէն , Ավաճըքէն ,

հետ բուհին, Ակօ պապան , ինչպէս կը կոչէինք Տէր - Ց՚ոԱկիււոարէն: ելոբեանը , Տորքը , Մեսրոպը , ՝Լ/արդունին ու ես եւ դեռ
իրենց

Արքան կր սիրէիւ զիրենք մտիկ ընել, դեռ չատ երի — ինքը' Ահարոն, եօթնի հասած էինք: Բայց երկու ըլ
տասւսրդ : Այնքան տուած են ինծի , որ կը զդամ պա - լայինք կամ քսան' ինք այդպէս վճռած էր ու լաւ էր
այդպէս : ճաշէն ետք, երբեմն Տիկին Զաբո>Լ- հին, Ահարապը , զոր բերաւ իրենց բացակայութիւնը :
րոնն ու
Երբեմն , երբեմ՛ն , երբ իրիկունը կու գայ , կ՚ոզե .
կոչենք զիրենք

առաջիի խմբագրատունը, ընկերնե

շաբթի կ՚երթայի խմբագրատուն : Տէր - 8ակոբեանին

տպարանը, ուր սկսած եմ, դեռ մանուկ սիրել մելանին
հոտը, կից էր իրենց բնակարանին : ճաշարան _ խոհա
նոցը կը հաւաքուէինք ցերեկուան սուրճն

առնելու:

Ջուրի գաւաթներու մէջ, Տէր - Յակորեանին կինը'
Տիկի՛ն Զարու հին

կր սպասարկէր տարօրինակ սուրճ

Ամբողջ օրը արդէն կազն ալ չէր մարեր {կր բացատ

է""1 մ Ը , գուցէ , որ կվխրադո բծուէր

յանկա'րծ : Երբ

մեղմացաւ, գխրքը առխր ել գլուխդ կուրծքիս՝
օ՛ր կարդալ: Տխուր ձայն մը ունէիր, խորքէն եկող
թ՚րքին գացոզ , spleen^ պէ„ բան մը : Եւ յանկարծ ,

րէր թէ լուցկիի խնայողութիւն կ՚ըլլայ • • .)

ֆոն չունէինք ու ինչ որ արձանագրուած

մտքիս մէկ անկիւնն է : Աեաոյ չէինք իսկ անդրադառ

ամանները

լո լալով

« Քա' Ս՜իւոիւ Ահարոն, գէշ ի՞նչ կայ: Աղջիկներդ
ինչո՞ւ զիրար չսիրեն: Նայէ՜, Արփիկն ու մեր Քնարը
զիրար չ՞են սիրեր •• • »: Ուրիշ համ մը կայ, երբ մէ
կը բան մը կը պատմէ ու ներկաներուն մէջ կայ այն
միւ սը'

որ ուրիշ բան կը հասկնայ • • . :

8ե աո J Ահարոն խմբագրատուն կը բարձրանար : Շ ա-

անտաղանդ ժողովուրդին համար, հէրխք աշխատիս:
Փոն-տը-Շէրիի թղթակցութիւնը սրբագրած
ւստենգ, ֆո՜ւֆ պիտի ընես, պիտի մեոնիս, այս
անտաղանդ ժողովուրդին համար • • • » ։

նար թէ կարեւոր բաներ կ'ըսուէին: (խամերը կը սա- Օր մը,

Հ էՀէն , ան ոյշ — անոյշ :
Տէր - 8 ա կորեան նոր տպած էր թ. Գառնիկի մէկ
չափածոյ դրբոյկը'

Զ եմ դիտեր ինչո՞ւ Փոն տը Շէրին ընտրած էր , բայց

հ-Հայ Մ աքի թափօրը» ու հեղի

տիւրութիւնը սիրելո' ւ պէս * Ո^I Թակեցիր կարդալ, մինչեւ որ ձայնդ վերածուե -

Ահարոնին: Գիրքը իսկապէս ինքնատիպ էր, նման իր

//< Դւ՚րքը ինկաւ։ fh մոռցանք ամէն ինչ՛.
՚ Ա1րեցԻնք զիրար : Դեռ մինչեւ աjuop ևը սիր^ք ղի-

ֆրանսերէն , իտալերէն _ ու ամէն մէկ հատորի վեր

էր՛ Աըլէթ, մարդկայի՛ն.

Զարոլ֊^ի ,

հանդերձ, հետեւած էր ըսածներուն ու կը զարմանար

կր մնայ , հալա^ ու 1լրոէր Շ աւարչին.- « Յիմա՜ր, յիմար, այս

Voo'J դդուել, չ„յել՝

' ր Ա“1աս1ւր ինծի - Կը սիրէր' բայց չէր սպասեր: Մ եր

Ալ

երթալ —

նողը, ինչ ժամու ալ դար, իր սուրճը կ՚ունենար : Ի՜նչ ւարշր, գլուխը կախ, ձեռագիր կր սրբագրէր , ինչպէս
աղուոր ժամեր կ'անցընէինք, թէեւ ես, ուշ ունեցայ ամէն կէսօրէ ետք : Զէր լսած դալը ու գլուխը չէր
գիտակցութիւնը անոնց եզակի բնոյթին : ՄանհԷթՈ - վերցներ : Ահարոն կր կենար դիմացը, ձեռքերը կռնակը

նակը, ձօնադրելով, խւոնդավառո ւթեամբ կը բաժնէր

‘ ՕԱ'ոլն , կարդացի եւ թարգմանեցի քեղի վերջին
4
ուր կը պատմէր՝ ի մէջ այլոց, թէ այլեւս

լսեր ի՞նչպէս Տիկին

եւ հաս

ս[ահօւ մր մէջ հասունցած հազար տարիներու փորօծութեամբ, բէզ հասկցայ, Արլէթ: հասկցայ եւ ըս-

Ռ

ոտքի, աչքերը փակ,

սոն տը Պիլիթիսի մէջ , ինչե՜ր, գայթակղեցուցիչ րայց
գեղեցիկ , վարսաւոր նկարագրութիւն : Աղջիկները զի
Ազատագրումէն անմիջապէս ետք էր: -էԱառաջ» նոր
րար կը սիրեն, գայթակղեցուցիչ բայց գեղեցիկ, գե
սկսած էր վերահրատարակուիլ ու Հինգշաբթիէ Հինգ
ղեցի՜կ նկարագրութիւն, հոյակապ •• • » ու չես դի-

մօտեցայ ու գրկեցի քեզ։ (Հետոյ փոխանակ քեզ սի -

[•ո հուն, լատինական այդ թաղի պանդոկին մէջ, այրէ
փչեր անպայմա՛ն
ո տլէր կարդաս ինծի • Տարիներու

Ահարոն կր խօսէր,

նա պէս հեռանալ ու մեզ առանձին թողուլ:

մը, որու պատրաստութեան իլրայատուկ ձեւն ունէր:

•սկնսւր 5 չէիր կրնար հասկնալ թէ ինչու, ուզեց ի այգ

ես կր մնայինք առանձին , միւսները վերա -

դարձած ր//տ/ով ապարան կամ խմբագրատուն :

րով , բաժակ ի ձեռին , ու կուշտ ու կուռ կը խնդանք ! ղալով: Անկապ բայց իմաստուն բաներ կ՚ըսէր, կար
Դեռ մինչեւ այսօր, անոնք մեզի հետ են, վասնզի այն ծես ինքն իրեն համար: « Փիէո Լուիսը, եղբայր,
քան ուրախ ժամեր պարգեւած են, որ չեն կրնար վերջա Փիէս Լուիսը, հրաշալի գրագէտ, ինչե՜ր կ՚ըսէ Շւսն-

1'ւ1'ւեթեանդ մէջ կատաղի եւ անզօր : (Հետոյդ կամաց դ

/*/«<- ձեռրդ տուի «Զարին ծաղիկները» , պահանջելով
f ^րղաս : Վփրաւորուած՝ փղձկեց ար* երեսդ միսրրճԿՒր մահիճին մէջ ու լացիր երկար, ջղային։ Չէիր

ցերեկ ,

կր դ՛նէր : Այդպէս ֆէթիչական թիւ մը որոշած էր ,

ցայ այն։ գիշեր ու ցաւցո։ ցի քեղի: Երկուքս ալ խմած
վնչ ու ծխ ած : 'Ծաղկամանի մը մէջ ղլվսահակդ խամ֊

Կու դար Հինգշաբթի

որոնք հարստացուցած են ղիս • Բան մը տուած են
անփոխարինելի : թերեւս բան մը, զոր

յթդ միայն, Ար լէ'թ , հաճոյացաւ մարմինս միայն եւ

Ո՛ րիչ էր Ահարոն :

նարդունիին , Շաւարշփն, Տէր - Յակորեանին եւ դեռ
հեղինակին , որ կ՚արւոադրէր երեք լեզուով - հայերէն,

դիտեմ որ իրաւունք ունէր : Այնքան մաչեցալ Շ ալար շ
թղթակցու թիւն սրբագրելէ, որ օր մըն ալ փո՜ւֆ րրաւ ու դնաց ու այլեւս երբեք Փոն տը Շէրի ի թղթակցութիւնները չսրբա գրուեցան :
Շւսււսլւչին յուղարկաւորութեան °րը, Ա.հալւոն եկե

ջաւորութեան 11ձ-էն 80 լոյ" տեսած {եւ տեսնելիք) ղեցի չէր եկած, գտցած էր ուղղակի Փէռ - Լաչէզ,
գործերսւ ցանկ մը կը կցէր: Խորադիրներուն քով, սխալ ղուոնէ մա ած ու. կորս ուած հսկայ դեր ևղմանա
Ինք կը պատմէր յետոյ- < Հոս գացի,
հյւատսւբակելի. հատորներու, փակագիծի մէջ կ՚աւելցր- ւս ան

ան գացի, Շաւսւրշը չկար, ի վերջոյ գացի Անդրա վէպի մը խորադիրը' ^.Լուացարարուհիին աղջկան յո- նիկին, ու հարց տուի՝ ըսէ՜ , Անդրանիկ, ո՞ւր աարին
Շաւարշը ■ • •> ։
րելեանր» :
նէր' սպառած. ■■ : Մինչեւ այսօր կր յիշեմ ծրագրուած

1

* չաըուևակուելո՛ւ իսկ անարման : կայարան
ւօգեկ ,լէ։րս,9այ րեզի , բայց դիտեմ թէ այդ իրիկո,-ն
Ու
զէվ

^-'^ախցոլցիր Ոլ վերադարձար հիւսիսի ար'ւ"է' հ"ն "ւր չատ կ՚անձրեւէ , !լ ըսէիր , Փարի-

Գրեց' ԱՐՓհԿ ՄհՍԱՔեԱՆ

5)ո ,,
4 անձրեւէ ; Ապրելու ցաւին պէս անհատ"՚ ' ^'րջ կ՚անձրեւէ .

ԶՈՒԼԱԼ ԳԱԶԱնճԵԱն

Fonds A.R.A.M

« 8 ԱՄԱ* >

(Շար. Ա. էջէն)
արագ բար ձր ան ո ւմ են դէպի
* * * էսև
աչքերը որոնում են ա յէ ուղի j եւ իր ե^ղ
մէշ յայտնարերում նոր իրեր» {նոյն՝ 5) =
Աշխարհը կը յայտնոլի բառեր ուն մէջ՝
ձեռքին գէմ : Երբ ձեռքէն անգին չկայ ի՛
րերու առարկա յութիւնը՝ մարմարը՝ բա
րը կամ ծառը ՝ գր ո գա կան արարբը
կը
դառնայ սւււսւնց ժամանակի , անւսնու֊ն,
ինչպէս բումի՛- «Զեռբն առանր մարմարի
անպաշտպան է ինչպէս երեխայ j նա չոր
է ինչպէս անանձրեւ մի խոտ , / մերկ է
ինչպէս զոհ կամ անառակ
մի կին՝ J
առանր մամանակի ՝ անանուն ինչպէս բա•Դ՝ / կ ախուած ներբեւ
իր ս եփ ական
դամբարանի վրայ» {Ա ♦ 57 - 58) ï Եթ՛է ի՛
րերը կը յայտնո ւին խօսբին շնորհիւ՝ այն
ատեն խօսբը կը դագրի պարզ հազորգակրութեան ու տեղեկութեան միջ^ր ԸԱա[է •
կը գարձնէ ղանոնբ աթայ1Ո1լ ՝ անոնր հընարաւո բութիւն ու տեզ տուող
~
ուածբ - Այս հնարաւորութիւնը էգոյեան
կը կ ոչէ «եր կր որ դ հնարաւոր ութիւե»
համանուն յօդուածի մը մէջ» որո վ 1՚նէ
որ կտյ կը վերադառնայ կրկին ջ կը Ըս~
տանայ իր վաւերական իսկութիւնը՝, է֊
ղոյեանի համար իրականութիւնը կայ՝
որպէսղի դաոնայ պատկեր ու փոխաբե
րութիւն ՝որով ան կը վերադառնայ մեզի։
Հետեւաբար բերթուածը
«վերադարձի
մամն է հին» {Ա • 6) կամ «վերադարձի
մ եղեգին» {նոյն՝ 8) ։ իրական ո ւթիւնը ՝
փոխաբերութեամբ ՝ կը գառնայ իրակա նութիւն ՝ տարրերը կ'րցան է ա կանորէն
ինչ որ են • «առաւօտը լղւում է առաւօտի
մէչ էւ ղ1։ւեըը ‘il՛J-ւ՛b
յո,-լը terկում է յուշր ՝ որովհետեւ յուշ է - ինչ
առկայ է ՝ j ծառը ձգտում է ծառին » • •»
{ՊԵ՝ 113):
Փոխաբերումի ՝ այէակեր պո ւմի ա շխատանբը կրնայ է դոյեանի արտադրութեան
մէջ յայտնուիէ այլազան
թեման եր niտակ : Ան է որ կր ներ րոնէ քաոս j կարդ
հ ա կադր ո ւթի ւնը :
Ե*բոզական
կարգը
կապուած է բաոսին ինչպէս
կարգին :
Նշուեդաւ արդէն ՝ որ իրերու մութը ա֊
նոնղ բաոսն է ս կզբնա կան : Պոեզիայի եւ
Պոէ՜Աւի մասին շարբին առաջին հնչեակին
մէջ գր ո ւած է - «Մէ քէչ անկարդ եղիր ՝
ԸայՏ կարպն էմացէր , / էչէր ներրեւ ,
դէպի
մթութեան եւ յետոյ lnJ~
սերի հ եղեգով անցէր- / Ինչքան խաւարի
մ էջ ոտքդ է սայթաբում ՝ / այնբան բարձըր անում ես
մի աստրլի նման՝ j որն
իջնում է՝ վառւում լճի յատակում»
{ՊԵ- 81): Ետրելի չէ չնշմարել րաղա յայտ խաղը բարձրաղումին ու ան կու մին ՝ համընթաղ դաղող բաոսին ու կար
գին ՝ մէկը միւսին լծորդ՝ մէկը միւսով
իմաստ եԼ ո ւղղո ւթի ւն առնող : Լիճի յս
տակին վառող աստղը նման է վարդին ՝
յարաղոյղն է բոլոր իրերուն ՝ երբ կու գան
լեզուին մէջ՝ ուր կը փայլին : թէ կարդ ի
բաոս հակադրական շեման կը վերաբերի
գրողական աբարբին՝ ոչ մէկ տարակոյս :
Ե*րուած է*- «'իաոսը զդաղմունբն է՝ ուր
սահման շկայ j • ••թանաբի լուծումն է
M մէչ.. / -fi աոսը բառերի անկումն է
շեշտակի ՝ j նրանղ միւս
կողմը ՝
ուր
բարձրանում է j խաւարն ինչպէս ան տառ՝ Հ հակապատկերը մտքի եւ հոգու՝
! Ւայ9 տարածքը նրանղ»
{ՊԵ • 132) :
'իաոսը րառերուն միւս կողմն է՝ ոչ մէայն անոնղ հակադիրը՝ անո նցմէ ա նդէ նը ՝ խաւարը իրերու անտառին ՝ պատկերէն հակապատկերը՝ այլեւ րառերուն
այէութիւնը։ *իաոսը հակաբառն է՝
որ
բառին տարածբը կր կազմէ՝
նոյնպէս ՝
կարգը անկարգութեան :
Եը հասկղուի
ինչու «Նրա ծաղիկը աճում է մեր մէջ»
մինչ «մեր կեանբի մեղեդին j հնչում {է)
'է՝ աո սին դէմ իբրեւ պատասխան» {նոյն՝
133) :
'իաոս ու կարգ կր բանին էդոյեանի
արտադրութեան մէջ՝ արտադրելով այն
տեղ կր կնակ ու մի ձգտում : Արդարեւ'
էդոյեանի գրչին կը պատկանին թէ աղատ
չափի բերթ ուածներ թէ ալ ամենախիստ
հնչեակներ • նոյնիսկ հնչեակի ամբողջ
չարբեր : Աոնեանեթի Պսակ շարքը ՝ Ան գըրագաթձումներ-£ բաղ ող ՝ իր տասնը հինգ հնչեակներ ո վ թեքեէքէ ու յղաղման
եզակի յաջողութիւն մըն է՝ փաստող՝ եթէ տակաւին հարկ է ՝ որ «երիտասար դա կան պոէղիան» կրնա յ աւանդական չա֊
փեր ու ձեւեր կիրարկել՝ առանղ հիմնա
կան դեղչի : Արդ հնչեակը բանաստեղծա
կան ձեւերուն ամէնէն խիստերէն մէկն է՝
ուր կան ոններ ո ւ նուաճումը առա 9ին բայլ
մըն է միայն։ իսկական կառուղում մըն
է ան ՝ բուրդ մը : Արբան ալ յոգնած ըլ

լանք յետ - թէբէեանեան անոր տարբերա կներ էն՝
երեւոյթը
յարա կարծային
«խիզախում» մըն է՝ մանաւանդ մեր օրե
րուն ՝ երբ տաղաչափսւթիւնն ու յարակիդ
զիտելիբները ենթարկուած են հերքումի։
Էդոյեանի համար՝ ինչպէս birfilUUlIUuli-//
ինտրային՝ հնչեակը բովանդակութիւնն է
հնչեակին ՝ յարասելով էդոյեանի «ըս ~
կիզբն անղնում է սկզբի մէջ» տողը {ՊԵ ♦
111) : իմ՜ուար չէ տեսնեյ հնչեակի ձեւին
մէջ «բանաստեղծական կառոյղի»բնո յթըԱնոր ներկայութիւնը էդս յեանի արտադըր ութեան մէջ պատահական եւ բմա յակահ
ոչինչ ունի : Հնչեակը լեզուի եւ իրերու
բաոսին կանոնաւսրումին ՝ լուսաւորու մին շրջագիծն է ՝ անդադար բաղուող դէ"
պի ազատ ոտանաւորր ՝ ինչպէս Պտտկեր
ես Կէսօյւ միջին մասի որոշ կտորներ ՝
րամն ո ւած երկու մասերու ՝
կամ թերէ
յանգաւորմ ան համակարգով։
իրերու յայտնաբերման ու այլա կեր պումին ա շխատ անբը կը տարազուի իր րեւ «մօտեղում մա մանա կին»։ Այլազան
առիթներով էդոյեան գրողական արարբը
կը մտածէ մամանակի ծիրին մէջ : ք^ասի
ՈթՋ(Խ֊Լլքը-//ե մէջ դրուած է • «ստ ե ղի ա գործել նշանակում է գտնուել մամանակի
բարձրութեան վըայ?> :
տեղ • «կարե
ւորը մամանակի տարածութիւն ստեդծելն

4՜ • • •» : Արդ' Ւը^րը թթ՚լ խօսբի սահ մաններ ուն ՝ անոնղ անուն տալ ՝ ղանոնբ
այսպէս փոխաբերել պատկերով ու փո
խաբերութեամբ ի վ^րջոյ ղանոնբ ստեղ
ծել է երկրորդ հնարաւորութեան համար։
Այս շարմումը իրերուն մուտբն է մա մու
նակին մէջ ՝, էլեգիա նախկին պատկեր-//
վերջա ւոր ո ւթ եան ա՛յս է որ կը թելա դրրուի • - «իսկ ես հեռանում եմ մութ
կենտրոններիդ քննութեան ՝ դնում եմ առաջ ՝ ի դէպի փողողն ու բակը մանկու
թեան ՝ որ չու.նէ դէմք ու բնակավայր ՝
! ձեռք տալիս նրա Լոյսի ալիբներին՝ նըրա մասին խօսում եւ սրբելով դէմբիղս
փոշին ու բրտինբը մօտենում մամանակէ^-» (ՊԿ • 54) : էդոյեսւնէ մտահ ոգու թեանղ մայր նշանները ներկայ են հոս՝
բոլորը • իր ականո ւթի ւնը ՝ անղեալը ՝ մամտնակը՝ էոյսը* Եր մօտ յաճախ մամանակը կը զուդորդուի խօսբին ♦- «Աա իմ
մամանակն է՝ իսկական մամ անա կը ! կաւոարելու wjb էնէ ulbtnJJ կ կաաաը "•֊էր. / ե։ ասելու տյն՝ ինչ պէտբ է
աս ու էր ՛• / Խ°սրէ •f՜ամանակը» * • ապրելու
մամանակը» {ՊԵ ՝ 11): Հտրկ է ճշդել՝
խօսբը բան մը չէ մամանա կին մէջ ՝
անոր երեբ մառերուն ձէջ երկարող տարր
ձ ը» անիկա անդադար կը եամանա կուի
իբրեւ մամանակ՝
անոր մէջ կու դտյ
բաղուելու ինչ որ անղեալ էր ու է ապադտյ ՝, Il/օսբը շրջանակն է ՝, 'իառեակի մը
էջ էդոյեան կը տարազէ այս րոէոԸԸ^
խտութեան բ ,- «Ես կը գրեմ ինչպէս մաբուր ապակի' / երեբ բարձեր {բո անու
նիդ երեբ էի) ՝ ! որոնղ խոբբում ինչպէս
մամը օրուայ մէջ՝ / ներկան իրեն տնղեալի մէջ կը փակի» {Ա • 1):
Էդոյեանի տողերուն մէջ կը դտնենբ
մանկութիւնը՝ անդ եալի ակնար կո ւթի ւններ ՝ յուշ ու յիշողութիւն : Աւանդա կան
թեմաներ ասոնբ՝ բայղ տեղափոխուած
էրենց ^եւլէն յ դրուած ստեդծոււ)՛է հարg ադր ութեան մէչ֊. Անցեալը բան մը շէ ք
էր մօտ , որ ապրած ըլչանր.- «.եպչերաւէոդը կանչում է անցեալը / էնձ համար "•յ^ y
•րեո. չեմ ապրել. • ♦» (Փ(/. 7) ։
Իսկ ապադան երբեմն Հհմէ անդամ տեսած
անցեալն է y որ դեռ շենը նկատել» (նոյն ,
8օ) ։ ^Էչ՚է է ։ "ր անցեալը առանձնա շընորհեալ մասն է մամանակէն .
բտյց
անոր մէջ անցածէն կարօտը չէ որ կը
թօսէ, որրան մամանակէն մօտեցումը-,
(էամանակը զճանապարհն է մեր յէչո զո ւթեան» (ՊԿ- 137); Եթէ Սոնետների
Պսակ չտրրը կը կրէ praeterito nostalgia
ենթախորադէբը, կարօտը հոն ցան կու թէւնն է մամանակէն ,էյօսրէ մամանակէն :
էդոյեանէ դրութեան մէչ կը բանէ ան ֊
հուն ցանկութէւնը մէչտ չարմուն , մէշտ
փոփոխուող խօսքէն, ճէշդ անոր համար
որ անոր մէչ կ'աշխատի ան չարմաց ման
հակադէր սկդըունրը-.
Հազէլ դրուած,
^րադարը կը չրչուէ դէպէ ետ, / չէն րերն էսկոյն •••֊[•էչ ձեւեր կը ստանան 1 j
կը քարանայ էր երէ հոսքն անսահման , J
^•֊ ևը չնչուէ յէչոդոլթէՀեն առյաւէտ»
(Ա. 4)։ Մօտեցող, էր անունը ստացող
քաղաքը ^կողքէս ընդմէչտ քարացած» կը
Սնայ (ՊԿ- 75), կարծէք խօսքը էրեր ու
էրականացման բախտն ու վերադարձը ըլլալէ վերչ, ըլլալով հանդերձ, է նաեւ
նոյն ատեն քարացումէ վայր : հ.Օրերէ
ընթացքը անցնում է բառէ մէչՈվ,
որ

պոէդը ձդտում է կանդնեցնել խօսքէ ը"֊
տրուկտուրայում • • •» , PU։J3
<եո ՜

լյՈՆԵՏՆեՐհ

ևԸ կ"ԸՅնէ "•ռաըկան^ : Իրերու յտյտնութէւնն ու չռումը, խօսքէն րարէքն

ըԷՅ

ու վտանգը :
Ասկէ անդէն բացայայտ է էդոյեանէ
նախընտրուէմեանց պատճառը ղէպէ մա
մանակէ բոլոր պահերը ■ ցերեկը , որ էրեր կը բերէ , երեկոն որ զանոնք կը տա
նէ էր հետ (Ա. 22 - 23) , յայտնաբերումէ
ու չնչումէ կրկնակ շարմում , -.էանա
լէ օր էն դրուած Երկու շարժում չ"-րըէն
մէչ (ՊԿ- 144 - 152), "<-ր էդ"յետնէ տ֊
զատ չտփը կը հասնէ կտրելէ ընդլայ՚եու•^է : Այէ քերթուածէն մէչ, ուր խօսողը
[լ երթայ զմամ՛տնակէ եւ բախտէ առչե լէց . . . •Լերադարձէ եւ քաղաքէ աո.չեւէց»
(150 - 151) , խօսքն ու մամանակը
կը
գտնեն էրենց հասարակաց չափերը • «փո
չափերը համընկնում են Q աւերմա կան
Խօսբին — ի լուսաւորիր խօսբերը շուր թերի վրայ - բոլորն էլ թսղ դա տեսնեն /
- ամէն խօսբ լուսաւորումն է եւ փ այլա
ւս ա կււ ւմը Երկրի» {ՊԵ ՝ 152): Գլխադիր
ները կրնան մեզ նեղել ՝ որ ո վհ ե տ ե ւ կ^ընդղըծեն ինչ որ առանղ 'ընդգծումի
իոկ
թ ավւանղիկ էր : Աայղ կարեւորը եր h կս յխհ
եւ խօսբին «համընկնումն» է ՝ անոնղ ^ամ աձեւումը ՝ որով մթնող մ ա ման ա կը կըր~
նայ լուսաւորել մարդսղ խօսբերը։ Ա ռանղ մամանա կին ՝ ծնունդին ու մա-> ուան ՝ շկայ մա րդկայէն խ°"ը^ էնչպէս
«նա ՝
ով խօսում է ՝
մեռնում է նա»
{ՊԵ՝ 66):
tty սաեղ էը ամբողջական իմաստը կը
գտնէ Պատկեր եւ էէս օր խորադիրը ՝ խըաաղնող ամբողջ հ արղ ա դր ո ւթի ւնը : !՝ան աս աեղի ութլռն ու մամանակի տադնա —
ս1Ը

։ Եայղ կկսօրը տրեւն է լուսաւորման
գերագոյն կէտին վրայ : Արոչ ՈԼ~ պուտ բանային յաւերմութիւն'
օրուան մէջ՝,
Խուսափում ու ելբ մամանակէն ՝ մամա֊
նակին մէջ՝. Համանուն բերթուածին մէջ
կը կարդանք.֊ «Ես ձեռքս պարզում եմ՝
որպէսղի շօ շափեմ ի միաձուլումը թըռ չունի եւ քամու / կէսօրուայ մէջ՝ որը
կասլ ո ւմ է իրար շունչն ու պատ կերը • • •
կէոօր ջ մենք պէտբ է այսօր մաքրըւենբիմի նոր կեանքի համար)» {ՊԵ * 15) :
Զ եռքը կը ձգտի միաձո ւլելու թռչունն ու
քամին՝ հանելու անո նցմէ փո խաբերու թիւն մը ՝ բարձրազող հո
խօսքէ եր(0

կխ՚^է^1 տակ , վէսօրէն ; Եէսօրը կը [սր
տացնէ այդ մամտնակը , մէացնող շուն
չքն ու պատկերը, անցնող - մեռնողն ու
տնչարմը-. Տանուն զմէ նոր կեանքէ»,
էնչպէ ս կը մանենք րառերուն մ էչ յա նուն զնոր պահէ»-, փերթուածը այսպէս
կը տանէ մեզ այլ տեզ, զդէպէ մէ ուրէշ
սահման ու երկէր (ՊԿ • 71): Եթէ ամէն
էւօսք լուսաւորումն է եւ փ այլա տ ա կո ւ —
մը երկրէն, երկրորդ երկրէն, ապա' բա
ռէն որոնումը քերթուածէն մէչ, փ ըն տըռտուքն է այդ ուրէշ երկրէն : Երկէր'
փոխաբեր ութէւնը այս մէկուն, ասոր հայլլ/՚ն կամ տրձւսդւսնդը յ

X

Հ • կդոյեանէ արտադր ութէլնը երկար ,
թերեւս տանչալէց , բայց զուսպ , հետեւողականօրէն էնքղէնքը հետապնդող, փոր
ձարկող ու կրկնաբանող խորհ րդածո ւթէ ւն
մըն է բանաստեղծութեան չուր չ : Բանաս
տեղծութեան զէդեայէն» , որ չէ կրնար
դառնալ
որեւէ
«կոնկրետ
մէտք, քանէ որ դա պատկեր է • . •» -.
Ո՛չ երդ, ո՛չ ալ մարդկայէն քանէ մը վա
ւերական զգացումներու
չարաշահում :
lll "ր1^ բդածում' բանաստեղծական կէրա -

Դարպասներին եւ պսւտհթին քսւ„աք,
ոսր քսանինն ո, քոԲԱ1ոքւԿՀ
ով է շարժում յիշոզոլրի, aQ
ով է պոկում փաՅաէ գիմտկ(լ
Գիշերն իջնում , թանձրանում է կքւկ
եւ մի աստղ պահած քարէ
J
քաղաքի մէջ յայտնւում է մի քւսՇ
ինչպէս թաոր' մակերեսին իր կհՀ
Զեոքս նորից գէպի գիմսլկն է
™
- .հակ աչքերի մէ? flufi
ես ինքս ինձ աւելի եմ մերկացն
(էոութեան մէջ ,որ պատկերն է իմ
որ հոսում է մերկ օրերի
ես կր գրեմ, ինչպէս մաքուր ապակյ,.’,

Ես կր գրեմ, ինչպէս մաքուր աս)ակյ
երեք բաոեր (քո անունից երեք էյ
որոնց խորքում,ինչպէս ժամը opinmjj
ներկան իրեն անցեալի մէջ կը ,խկ|,
Եւ քաղաքը կը շրջուի դէպի հպ
շենքերն իսկոյն ուրիշ ձեւեր կը սաաէւ
կը քարանայ իրերի հոսքն ւսնսահւԽ՛
եւ կը ջնջուի յիշողութիւնն աոյաւէա
Ես կը տեսնեւք մօտեցումը քո մտրմՕ(
կը շօշավւեւք արթնացումը քո օրուայ
որը նորից անէացում կը հագնի:
Պահը կ՛իջնի, կ՚անշարժանայ ինձ վրայ
ես կը տեսնեմ յ ուշերի մէջ իմ կերւի
քո անունը եւ fn րսսւը աոաջին:
ՀԵՆՐԻԷ ԷԳՈՅ»

ՆՕԹԵՐ

1-- Հենրիկ էդոյեանի մսււոենագիա
թիւնը կարս է •.Անդրադարձումներն
Պատկեր ել Կէսօր (1980) հս11ՈՈք6կ
Հին Արեւելքի բանաստեղծութենէն (l«
Լոտոս խորագրով թարգմանութեան
քոյկ մը , քանի մը յօդուածներ p*
տեզծութեան
եւ «գրակւսնագիտւյհ
հարցերու շուրջ , «Սովետ- Հայաստան’
եւ «Դարուն»ի մէջ : Ըստ Գրօւկ՛^
կաւոու-}^. ՝ էգոյեւոն ծնած է Երել“յ
1940-ին: 1967-ին աւարտած է tptui
Պետական Համալսարանի րանասիքվֆակուլտետի հայկական բաժինը 1970-ին եղած է «Մոսկուայի Մ՛ W
անուան համաշխարհային գրակահՀ
ասպիրանտուրայում»: 1971-է^ Ւ
դասաւանդէ Երեւանի Պետական 2® Տ
սար անի գրականութեան տեսութեու
գեղագիտական ամբիոնը , իր?ել <ա Ր
նի դոցենտ» :

ռումէն, կէրառումներուն : Ա"կէ' ան չուշտ, մէչ - գրութենական , մչակոլթայէն յղումները դէպէ հէն Տունաստան
(.առասպելներ , թէ մտածողներ , մասնա
ւորաբար Հերակթռո) , դէպէ •Լևրածնունդ
(Մէքելանճէլօ) կամ մամանակակէց գը բողն եր (Ա . Կէնսպէրկ). Բանաստեղծոլ֊
թէւն'
պատկերէ ոլ փոխաբերութեան
մասէն ու մէչ- Աակայն, անհարց, եր բեմն չոր , հաստատական տողերու տակ
կը պահուըտէ չըսուած, թերեւս չդէտ ցուած, na վ գէտէ, հարցում մը. արդ եօք բանաստեզծութէւնը կարելփԾ է . է՞նչ
է անոր կարեԱ,ութէւնը. է՞նչ է ան, որ
ըլլայ կտրելէ, „ր„վ նաեւ չըլլայ : Տա
րակոյսը բանաստեղծութեան անկաբելէ ութեան-. էդոյ եանէ կառուցած ամբողջ
բանաստեղծական յօրէնուածքը բացայայտ

4- - Հարկ կա՞յ ըսելու, nP
թասերու ճնշիչ ներկայուր՜111՜Փ

պատասխանն է ներյայտ հարցումէն,
էնչպէս զմեր կեանքէ մեղէգէն» կը հնչէ

յ օ դուա օ ներուն մէջ հեոու է ն
գավաոելէ : Բնագրին հաւատ 1

քաոսէն դէմ, ասոր սպառէչ „լ ծնուցէչ
գռոհէն' էրրեւ շուռ պաւո ա սխան :
ԳՐ- ՊԸԼՏԵԱՆ

>

2 •-

Այս ուղզութեամր տեսնել H

’

չհանի Բառէ Աահմանները հատորը
ւան, 1978: Պէտք է ըսեթ “P
’
չհանի յօդուածները որոշ չաՓո11
ղան «երիտասարդական պո֊էգիլլւյՒ'
րան հարթողի դեր, եւ իրք^լ
մնան անփոխարինելի :
3- Ասկէ անդին, էդոյեանիւ JP*

յղումներուն համար նկատի nt r
եալ կրճատումները - - Ա"
ներ, ՊԿ • - Պտ՚օկ^ր !••- կկսՕ11
Jllf^

լու պարտադրանքն է, nP
զանոնք, հայերէն հտմարժ^
ոտջ' արտագրելու:
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Fondateur ;

ափ Աչրաֆեան {փ“"ւա*ւ°րէ.ն b"1չկոչուած մտերիմներու, կողմէ} չաս,
'Ո
,նուն մը չէ հո,յ հասարակս, թ, նոյնէսկ անոր ընթերցասէր
ե,
ար ԻաւեՐու-ն՛ Ա["էաՐել՝ 0՝ Ա>
յ. կ ։Լ. Հսկւլրնաաառերը Կլառւբօ
Լյէ անունէն , որ կր կաղմէր էր դր-
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ՒՏԱԼԱՀԱՅ

8ՈՀՍ1Փ ԱՇՐԱՖԵԱն
(ԿԼԱՈՒ^Օ

ՀԻԱՍՑԻ)

յթ ծածկանունը էտալական գրադա
րան ասպարէզէն մէչ) սաորագըր ,»> էր անկէ՚նադարձայէն ուսումնա .թթէւնները Մեծարենցի, Միտման թ կամ Տէրեանի մասին, որոնը երե
րան մ-աղմավէոթի մէչ W-ական թըթններուն, եթէ նոյնիսկ գանէին էթց տարողութեան եւ արն֊էբէն համաղասաաէոսն արձագանգը մեր գրասէրնե
րն կողմէ, ղէլրին ՛զիս՛ի չըլլար կռա֊
Ալթէ
էր ծածկուած այգ խորհրդապ տառերուն ետեւ :
իրականին մէչ ,
J. Աչրաֆեան կը ներկայացնէ ,
գոնէ
/կ աէէւռըահայ գրադատութեան հա յալ, կիրքէն աասնամէակներ ու ամէնէն։
յէսոսո. երեւոյթը, համեմատական ու
Աւական վերլուծումի մ ար զեր ո ւն մէչ ,
լակութս։յէն հորիզոնին բացառիկ րն^րձտկութեամր, իմաստասիրական են —
սՀոլէն որրան էար նոյնբան բա զմ ։։։կողմանէ հարստութեամր , վերլո ւծո ւմէ
աչտակարղ. թսփանցողութեամբ ,իսկ երբ
անէվւնր է սոսլա կա՛հ չալ։ J՜ան կարէ եւ գր
ականութեան զոյգ մարզերուն մէչ թո
ւրծ էր աւանդին մեր գիմաց կր գրտ 1էկ մեծացսյն դէմբերէն մէկը յեա ւրւտերւսզմեան իտալական։ րննաղաաու թան, մերթ հ ամելր ո սլա կան մակար ւլակներով :
Խօւգս մսանա։ ։։ր ելէ եւ իր մասին։ վերէբ տեղվ, iiLlihijiufr hչոյթն ևբբ ն hր 1չտ—
բիելէ առա£ սււելոՐԳ ձՀ թերեւս մէԼքերել բսնի մը վկայո ւթիւններ այս հ,հ րքՀլայէն» տաղանդի մասին՝ թ՚Հ֊՚դէ» բնուխ^եցին զայն
Աարիօ 'Լերտօնէ եւ
պքլչ զեկուշ ողներ ՝ այս պերճախօս յտքակարծութեան մէջ խտացնելուէ իրենց
թողութիւններ ուն թափահարող ուժ՜դէութիւնը յ
l'f Սասին կը դրէ Կուիտօ Պեցցոլա —
'^ա33[' րայառիկ անձնաւորութիւն մրն
բացառիկ ամէն իմաստով*.
Պիտ էր
րան եւ լաւ դիտէր : ք՚նչ բանի որ
ÏÏltl՛
էա֊սաւոր էր զայն :
Տեղեակ

1920 - 19ՏՕ
մով մը ամփոփելու համար՝ իր մասին
կատարուած ոգեկոչումի դոյդ հանդէս ները ՆԼենետիկի Ա* ուր ատ - քիափայէլեան
ւԼարժարա նին եւ Ս* իլանի Հայ Տ տն մէջ*.
Աւելորդ է ըսե՜լ
թէ իր
անժ՜ամանակ
մահուան յաջորդող տյս երկու տարինե րու րթւթ աg րին ՝ ոգեկոչումի բազմաթիւ
ղոյղեր տեղի ունեցած են զոււո իտալա
կան շրջանակներ ու մէջ եւ թտալիոյ
դրա կան-դեզար ո ւես տ ա կան ամէնէն լուրչ
սլարբերաթերթերէն Հեուօվա Աիվիսթա
էուրուիէա^ն ( Nuova Rivista Europea )
ամբողջական թի՛- մը յատկացուցած է
իրեն*.
մենր կը ւլոհանանր առայժ՜մ
անդրադառնալուԼ միայն իտալահայ բր նոյթ կրող ելոյթներուն z

(Հաէսէփ Աշրափեան ծնած էր Փետըր ւար 17 յ 1920“/^ Կրասնոդար (Հ ին Ե կա
տերին ո դարը) : Շտտ չանցած' ծնողրը կը
փոխադրուին Պոլիս • հոս հազիւ կը մընան տարի մը եւ !921“/^ կը հ ասնին թըրիեսթ ՝ ուր (}ովսէփ կը ստանայ իր նա
խակրթութիւնը : 1933 " 1938 կաշակերտի
Ա* ուր ատ - Ռ*ափայէլեան վարժ՜արան ՝ ուր
իբրեւ ուսուցիչ կ՚ունենայ
Հ» Ա* եսրոպ
ճ տն աշեանը ՝ որ յաջորդաբար
կարեւոր
դէ մրեր էն մէկը ւզիտի դառնայ հտյ մշա
կոյթի՝ մւսնաւանդ գրադատ ութեան ան
դաս տ անին՝ եւ Հ* Հմայեակ էլէտիկեանը
յետաւլային Ա*իաբան ո ւթեան Ընդհ • Ար բահայր ու ներկայիս կաթողիկոս — Պտտրիտրր Հայ Կաթողիկէ համայնրին*. Եր ~
կուրն ալ՝ եւ յատկապէս Հ» Հմայեակ'

WԼ

Հ'

.„էա յ Լ է'։ոսւԼակ'"ն [ոորհրդաոլաչ #ո
՚ ւ Լ աս1ս,1էայւ“պսւչտութեան մա-

ԳԸՍու՜է
Հո՛մալսարանի ճարտա րար ուեստ ական բն ալո ւծո ւթեան Մ ասնաճիւղին ՝ զոր կ՛աւարտէ 1943“^ î 1947 ին կ՚ամուսնանայ Միէա"եէ
Օր՝ Լաուրւ։։ Մ՚՚րծո/վվ։ հետ , էր կեանրէ նուէրեալ
ըն կեր ո ւհէն : կունենան մանչ զաւակ մը,
£ ո ւպարը : Այգ չրչ„։նէն կը սկսէ աչվսաա՝էլ տսլագրա կան մեղան արտագրող 3)1'-

իրադար ձութ եան' խ՚՚ր համես "փեւսմբ ել նրբութեամբ
մը՝
որու
ասթ ղազափար չի կրնար կազմել զինբ
^էՏո,ԱԼ* Մենը բոլորս' որ իրմէ նա(եեր ստանալու բախտն ունեցած ենբ'
քք ւ ղանձ մը պահած ենր ղանոնը ՝ բտՈ(! Լէսսզ^իի թղթակցութիւնը ամե ‘քեղեցիկ նաւ) ականիներէն մին կը կազբ՚բ կեանըիս ւ) էջ երբեբ կարդացած
նոյն դրադատը այլուր- <ձթէ
*ԼՒա!ք!ք1փ 1էամ ք իր հարազատ ա^>ՈԼԱ1էև Աչրտֆեանի արտադրու՚ Ը միակ բտն մըն էր մեր բննախօ ԱՀեան մարզին մէջ եւ թէ սահման "Ասե բ ՈԼ լ .
լ
ւ
/ Ո. երկար ատեն այդպէս մնա|,ւ,
էի ՛Լերդեր»..
Աան1ւՈՎ՚^թի- «Ինչ որ տյ.

չ 1 CU^'j ըերթուա}Ւ թէ

ձակ , ամե-

Կմ1ւ\համեմաԱ՝Ու՜^եամ1ւ մՐ ել հՒմ՜
ւ
‘"Մս>յ՚սնգ„ւմներ„վ, արգիւնըն է
ձ
էր կողմէ աւելի երիտասարդ
^^ասեսնմ ” '
Լւ
ււ
ւ C
ս՛բուն ե էք ր րու տրուած թելադրանբtfU 4„ 5/
: Ուկօ -fi,սղիր տկի
•"աՈաԼ։
իտաԼացի մեծագոյն ուեւ
կԸ կ-էէ
•թա» : 7 տ էակ"յթին
ստորերկրեայ
^UBA0՛7, ^մաստուԼ վնրոյիչեալ ԱտնկուՕ.ւ «
՛է Ղթ՚Հ անուանած է՝
հւ^ ն-հ-՛^ (D ■

հ,մշա-

7'

յ°դս՚ած մը ւԿ՜
քէն՚ևրու-մներութ որոնը
ամՀւ1ԼԱ,11ան նեՐկամ ըննտգատուԼ
հեղինակ ութիւն^կան 'h'J9 կ1Լ
ա յս.րտնը

ï'ui A *

lt‘U Ա1ևեթ՛
,iL կընանը ո՚նցնիլ հի& Հ, օ'ոէն "•["•‘•“ղընլ ու իր կեանC) ապԱք էական

lJ

երլուծու-

չուհ ի Փաթի Պ էր պէր ե անի
հետ է
որու,
մեծ — մայրը կը կոչուէր Կաւոարինէ թյու
րիի/ան :
քիրական - դե դար ո ւես տա կան լյարդին
մէջ կատարեալ ինրնուսոյց մըհ էր Յսվսէփ Աչը աֆ ե ան ՝ եթէ ն կատի
չաոն ենր
Լէև^ո^է
թաՅԺ?[Լ » "F անշուշտ երբեր
մասնաւլիտա կան տարողութիւն մը
չի
կրնար ունենալ*. Ա իւս կողմէ՝ սակայն ՝
վերլուծումի իր բնածին բացառի կ աա զանդր առաւելադոյն չափերով օդտուած
է լիկէոնական միջավայրին ընձեռած բոէոր իւրայատուկ
առաւելութիւններէն հայ դրա կան աւանդութեան ուժ՜եղ ներ
կայո ւթիւն ՝ եզակի բացուածր մը դէ"[ի
եւրոպական այլեւայլ մշակոյթները՝ Հ*
չէանաշեանի եւ Հ» Կէտի կեանի նման կա
րող ուսուցիչներ- ՝
ամրարելուԼ արդէ ն
այդ պատանեկան տարիներուն բաղմա •
Դէ։մ1՛ ՝ հսկայածաւալ ատաղձ մը հայ կական եւ եւրոպական մշակոյթներու մա
սին :
էէուԼսէփ Աշրաֆեանի անդրանիկ դրութՒնԸ' որրան կարելի եղաւ ստուդել ՝
լոյս տեսած է 1938-^
«(էու~
սարերէին մէջ՝ Ա* արտ 3 նւ 4 թուական
ներուն ՝ <ձԵտալական ն ամա կանի^ ընդհա
նուր խոր ադրին տակ եւ կը կրէ «Ֆաչա
կան ութիւն» վերնադիրը : թղթակցւււ. թեան ձե ւով հ րատարակուած այս ւշրութեան վրայ՝ որ իրականին մէջ ֆաշականո ւթեան մասին
դաղափարախօսական
վերլուծում մըն է՝ իբր ւլրառումի թը լական ցոյց տրուած է Փետրուար 17՜/^ յ
թերեւս մտածուած ղու դաւլիպութեամ*ւ

ԼեհՈՆ ՏԼԷՔԽԵԱՆ

որ իմաստասիրութիւն ուսուցած է՝ խո՝
րապէս ազդած են պատանի
(է ուէսէւի ի
մտաւոր կազմութեան վրայ : Բարեկամու
թեան վեր ածուած հոդեկան խոր կաւզ մը
հաստատուած է անոնց միջեւ՝ որ շա ր ո ւն ա կո ւած է մինչեւ վերջ
փո խադարձ գնահատ անրի եւ յարւէաէեմ:Ւ
ջերմ զգացումներով ։
Արդէն էիկէոնի աշակերտ' &ովսէփ կը
հրատարակէ իր առաջին դրական փոր ձերը՝ որոնց մասին յաջորդաբար պիտի
ան դրա դաոնանր : 1938“/^ շրջանաւարտ
Ա ուր ատ - Աափայէլեան էն' կ՚արձանա -

ԶԻՄ ընկերութեան մօտ, մէնչեւ 1959 թը~
։ ականը , երբ պաչտօնով կը փոխագրուէ
Հռոմ'
էբրեւ տնօրէն մէեւնոյն ընկե •
րութեան Հռոմէ ճէւղէն : 1911-էե կը թո
ղու էր այս գործը, բոլորռվէն նուէրուելու համար գրական աշխատանրեերուն :
Կեանրէն այս վերչէն երեր տարէները
կ'անց ընէ Հռոմէ ել Ա ան - Ռեմոյէ մէչեւ, ուր պատրաստած էր սէրուն յարկաբամէն մը' էր հանգէսաէ օրերուն հա մար : Մրաէ անակնկալ արէւնահեզձում
մը, Մարտ 9, 1980-/'&, Աան - Աեմոյէ
էր բնակարանէն մէչ կ'ընդհատէ էր մէր
գործունէութէւնը ։
Հտնգուցեալը մօր կողմէ
կը սերէր
՛հուրէխանն երո ւ գերդաստանէն , թոռն ըլ
լալով Մխէթարեան Աէաբանութեան դտրասկէղբէ ականաւոր գէձրերէն հ, • Մէնաս նո֊-րէխանէ եղբօր աղջկան : Մէեւ ■
նոյն գէծով' ազգականական կապակցութէւն մը ունէր նաեւ հանրածանօթ երդ-
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մը' հեղինակին ծննդեան 1.8-րդ տւսրե դարձի օրուան ։ Պտտա նէ Աշր ա ֆեան ՝
ֆա չտ կան ո ւթեան նկատմամբ՝ կը յայւոնաբերէ հոս դրական կեցուածք մը՝ որ
պիտի բնորոշէ տյդ առաջին չքրտնի իր
արտադրութիւններր J ինշեւ 1943 յ
ֆաշա կանո ւթ եան պատճառած հ իասթա ւիումներուն ցնցումով' պիտի փորձէ նոր
հուն ժը որոնել իր մւս րւլկայնական տեսիյներուն ՝ համոզուած ւիարումով մը
մարրսական դազափարաիւօսութեան ՝ եւ
ւզիտի անդամադրուի իտսւլիոյ Համայ նա վար կուսակցութեան :
193<Տ-/'^ Աշր աֆ եան կր սկսի աշվսա տակցիլ «ԲազմավէւդՀին ՝ ուսումնասիրա
կան րնդարձակ յօդուածով մը ՝ մինչ տա
կաւին է՛ ուս անէր Ա* ուրատ — (Հափւսյէլեանի դր աս եղաններուն առ^եւ : Բացառիկ
երեւոյթ՝ որ ցոյց կու տայ թէ իր դաս
տիարակ Հտյրերը եւ Հայ U'ամուլի Նտ •
հապետին խմբագրութեան ւղատասխանատուները նշմարած էին
արդէն փտյլող
տաղանդի Յ՛՛եռերը այդ նորահաս ուզե •լ!՚ն
U-if աֆեանի զթ՚շէ^ ելած տյս
առաջին յանձնառու
ւլրադատութիւնը ՝
լոյս տեսած' Ա^ըիէ
Մայիս ամիսներու,
միացեալ համարին մէջ՝
պարզապէս
ՀհՄ տյրըլ Առլէնջջ տիտղոսը
կը կրէ եւ.
բաժ՜ն ո ւած է 4 մաս եր ու ՝որոնg դլիւակարդո ւթիւնն երը արդէն կրնան դաղափար մը
տալ գրութեան նկարագրի մասին- «</լլ
կերը եւ հոգինա ՝ հՏՒտղափարապաշտու. թիւն եւ իրականութիւեջչ ՝ «Պ ատ մելու ոճը եւ գեղարուեստը-,) . չորրորդ մասը, որ
եզրափակէչ բամ՜էնն Լ մէլսներէն աւելէ
համառօտ, գլխակարգութէւս Ր՚Լ^՚Ւ'
Այնուհետեւ, Աշբաֆեանէ աչխատակ ցութէւնը ^Բաղմավէսթէն կը շարունակ ուի կանոնաւորապէս մինչեւ !947“1949 •
Այ» տարիներու րիթացրին լոյս կը տեսյաչորգաբար ^Համայնապատկեր չարման կարէ պատմութեան)) ընդարձակ ու-
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ս ո ւմն ա սէր ո ւթէ ւնը : Այս <(. Համտյն ապա լո
կերը)) ամփոփ' բայց կուռ՝ ինչպէս է առ
հասարակ Աշր աֆ ե անի անշփ ոթեԱւ ոճը ՝
կտրեԱւ է նկատել հայերէն լեզուով աշ խատասիր ուած եշելի ներդրում մը' զա
րու առաջին կէսի շարժ՜անկարի րենա դա տ ո ւթ եան միջազդային դր ա կան ո ւ —
թեան *.Մ արբս ական ւո ես աբանո ւթ են էն ըզգալի ներշնչումը խնդրարկութեան եւ.
հարցերու մերձեցման եղանակին մէջ՝ որ
դեզար ո ւես տական մակարդակին
վրայ
կ՚արտայայտուի գլխաւորապէս զիրա պաշտութեանջջ փարումով՝ չի սահմանա
փակէր հ եղին ակը ամուլ դազափւսրախօ ս ա պա շտ ո ւթեան մը ծիրին ներրեւ ՝ հա
կառակ անոր որ ^իրապաշտութեան՝^ այս
փարումը ուժ՜դնօրէն իր վիիրը դրոշմած
է ու մերթ միակողմանի պայմանաւո բած տյդ միեւնոյն տարիներուն վիտg եան բննախօս ութիւնը :
Շուրջ տասնհ ինդ տարիներու ընդմի ջումէ մը ետբ' 1964-/րե կը վերսկսի Աշրաֆեանի աշխատակցութիւնը ^Բտզմա վէպ^ին - նշենբ որ տյս աշխատակցու թի՛նը ՝ բացառելով «$ ո ւս աբեր^ի վերոյիչեալ առաջնահերթ դրութիւնը՝ կը ներ
կայացնէ Աշր աֆեանի հայերէն լեզուով
դրական արտադրութեան ամբողջութիւ ֊
եըւ Ուրեմն ՝ հ,Բ տզմավէ պ^>ի աշխատակ g ութեան այս երկրորդ եւ կարեւորագոյն
շրջտնը կը բացուի Մ եծարենցի դր ա կան
նախաբայլեր ու մասին երկար յօդուածով
մը եւ կը տեւէ մինչեւ 1972 յ
LnJu
կը տեսնէ վերջին մասը
ԱիամանթոJl>
հՏհիւցտզնօրէն^ի լնթերցումին նուիր —
ւ.ած ՝ մեն ադր ո ւթիւն մը կազմելու չափ
րնդարձակ ուսումնասիրութեամբ ՝.
Աչը աֆեան հայ գրականութեամբ եւ
մշակոյթով զբաղած է՝ սակայն ՝ նաեւ
իտալեր էն լեզուով ՝ մերթ իր բուն անու
նով ՝ մերթ Կլաուբօ ՆՀիտցց ի ստորադըրութեամբւ Այս ծիրին պատկանող առա
ջին շյ՚ջտնի դր ութիւնները լոյս տեսած
են « ՀԻՄ»է չ՚սը^է^1 » VP աJt տէս{’թ^[,ՈԼ
յէ չատակելէ դէմբերէն եւ Հայերու բա
րեկամ Լաուրօ Աայէնարտէ կը հրատա
րակէր Հռոմէ մէչ (2) : Այդ գրութէւնները, J-ամանակէ կարգով, հետեւեալ —
ներն են .ա.- Իաալիսւ եւ Հայ գրականութիւնը,
«Արմենէա» , 3 , 1939 , Մ արտ - Ապրէլ,
էչ 7 - 15:
բ.- Ժամանակակից հայ

գրականու թ իւնը , անդ, մ, 1939 , Մայէս , էչ 16-23 :
գ.- Հայ գյազնհր համաշխարհային գըրականութհան մէջ • Վիկտորիա Աղանուր
- Մայքըլ Աււլէն - Ուիլհըմ Սարոյհան Հանրի Թրուայա, անդ, 5, 1939, Տունէս,
էչ 5 - 11 :
դ — 18 հայ ք նարերգութիւննհր • Քեր թուածնհր՝ Վ- Տէրեանէ, Ե- Ջարհնցէ,
Դ . Վարուժանէ, Հ ■ Նազարհանցէ , Հ • Ս •
Երեմեանէ, Մ- Մհծւսրհնցէ, Ս իա ման թոյ է, 1939, էչ 16:
ե.- Յհա - ոոմանթիկ շրջանը արհւմըսւահայ գրականութեան մէջ, «Արմենէա»,
1940, էչ 3 - 16 (3):
Մոլոր այս գրութէւններուն մէէ հեղէնակը կը յայտնաբերէ նէւթէն լրէւ տէրացում մը, ոչ մէայն մենագրական, այլ
նաեւ եւ համազօր չափովն բադգաաա ■
կան տեսակէտէն։ Օրէնակէ հանար, հայ
գրականութեան վրայ էտալական ազդե ցութէւններու նուէրուած յօդուածը լէ կ
համեմատական ն՛անր ազննէն թելադրանք
ներով , որոնբ թէեւ չեն ընդլայնուէր բընագրայէն բազդատութէւններու հէման
էվրայ , բայց կ'ընձեռեն արգէն հէմնա կան ուզղութէւն մը առ.Ահարկուած հար
ցէն չսւրչ֊ Ալնլէ ծաւալուն բնոյթ ունէն'
հ.յ՜ամանակակէց» եւ «յետ - ռոմանթէկ»
հայ գրականութեան վերաբերեալ ղոյդ
յօդուածները, որոնբ երեւան կը բերեն
գրական այն՜մէութեան նկատմամբ ար տակարգօրէն ուչադէր եւ էրազեկ մէտբ
մը : 1939 - 1940 թուականներուն գրէ առնըւած այգ կտորներուն մէչՀ արդէն շօշափելէ եւ ապրող ներ կայութէւններ են
Համաստեղ, *Լահէ Հայկ, Մ - 'եուրէկեան,
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Մ • Պտրսամեան , Ն ♦ Պ էշփ կթտշլեան y Փ*
Ա քյքայէէեան y Հ* կարդար եան y Շ ♦ Հր առ
նուր y Պ • Աարոյեան , \յարդունի y Ւ * ft'o—
tfttujbutfoy լ. Ս արամեան y Ջ ♦ y 1"-րմ է լե ան y ք]ստանիկ , 9* • Կտռվւսրենց ,
y •
Ւ շխան y Ա» էրկաթ , Վ* Վահ եան y Մ*
թէօլէօյեան y Հաջարենց y Ա • Տտտուր
եան y Ա . Արասլեան y որոնք բոլորն
ալ
ներկայացուած են ամփոփ y բայց սւռաջին ձեռքէ կատար ո ւած վերլուծումնե
րով • Եւ թյչ որ ^լս աւելփ ուշագրաւ է ,
այն է' որ այսօր ալ , անցած քառասուն
֊ յիսուն տարիներու հեռաւորութենէն y
երբ աւեԱյ առարկայականօրէն կրնանք
մօտենալ այղ Լրմանի դրական արտադ —
րութեան y կրնանք ստորագրել Q • Աշր աֆ
եան£ւ յիթալ գր ո ւթի ւնն եր ո ւն ձէջ արտա
յայտուած դատաստաններու եւ գնահա տումն եր ու մեծ մասը։
էրի տաս արդ Աշրաֆեանի գրակաե լա յնարձակ հմտութեան եւ բացառիկ ^հո
տառութեան^ ուրիշ մէկ գրսեւոբումն ալ
սա է' որ «Հազմավէպ»ի ա շխատակցու թեան երկրորդ
անին յ y եծար ենgի y
Աիամանթոյի> Տէրեանի մասին y յատկա
պէս բաղդատական ուղղութեան բ y ար տա յա յաելիր հիմնական տեսակէտներէն
օն չատեր մատն անչուած կամ y թէեւ աս
առաg ո ղաբար , թելադրուած են արդէն

վրայ իբրեւ թարգմանիչ նչանակուտծ է
Կլաուքօ վիացցի : Ա ս,ջ„րդս, բ„՛ր , երբ
պիտի սկսէ «Բազմավէպ»ի աշխատակցու
թեան երկրորդ շրջանը , Մ եծարենցի յօդւածով, անուն չնշելու իր պնդումէն վըրայ , խմբագրութիւնը' իր անուան ըս -■
կըբնատառևրը եղող «3 ՚ Ա •» ստորադըրութեամբ
պէտէ
հրատարակէ
զայն :
Բայց յախ՚րղ յօդուածներուն համար, Աչ
րաֆեան բացայայտօրէն պէտէ փափաքի
որ բոլորն ալ Կ- Վ • սկզբնատառերով մի
ւսյն հրապարակ հանուին ï Կրնանք , ու
րեմն, ըսել որ «Օրֆէօ»ի մէ£ երեւցան
թար դման ո ւթէ ւեն եր ը դրական , հրապա բակային , վերնէն մտադրուած ելոյթը
կ'ըլլան Աովսէփ - Եուսիկ Աշրաֆեանի :
Անկէ վերԼ պէտէ ապրէ մէայն Կլաուքօ
‘էիացցին , բացայայտօրէն րեթեոնլէ է տալերէն գրութիւններուն
մէջ}
միայն
սկզբնատառերով
հայերէններուն մէջ*
Ա* եծարենցի յօդուածին Տ՝ Ա* ստորա գըրութիւնը կը կազմէր ակամայ վր ի սլում մը հեղինակին փափաքէն y յաջոր

ջլ,ն շրջանի այդ գրութիւններուն մէջ՝,
Այսսլէս y օրինակ մը տալու համար y Ս եծարենցի կապերը Ալսլէռ Ս ա մէնի հետ ՛.
բաիւտ աբար y տյդ առածին հանդըրւանէն ետք ,
որ դաղափար ախօս ա կան
գետնի վր ա յ բնորոշուած է հեղինակին
ֆաչականութեան յարnւմnվy Աշբաֆեան
այլեւս իտալերէն լեզուով պիտի չարտա
յայտուի հսյյ դրականութեան մասին։ Ամ
սով հանդերձ y զդաթի նպաստ ձ ը պիտի
բերէ y իտալական շրջանակներ ո ւ
մէջ
յատկապէս y հայ բանաստեղծութեան ծա
նօթ աց ման' կատարելիք բազմաթիւ
եւ
արմէքաւոր թար դման ո ւթի ւնն եր ո վ : Այս
ուղղութեամբ «ՀԻՄ»լ, կողմէ հրատա
րա կուած 18 հ այերէն քերթուածներու
թարղմանութենկն ետք y Աչրաֆեան կարեւոր մասնակցութիւն մը կը բերէ'

ՅՈ՚ԼԱԷՓ ԱՇՐԱՖ(;|լՆ
րական Հանդէս»ի 19G7֊/- 4֊/»/ համարէն
մէէ Բարդէն Առսլքելեանի կո՛խ է ստո
րւեգրուած յօդուածէն նԼ արագրական ձ աՃՒԶ,
1968,
սին Հ«Բտղմավէպ»,
հտ

դէսբար սրբադրուած ։
Հոս հարկաւոր է նշել , որ այղ տարի
ներուն' Աշր աֆեան բոլորովին չչաչուած
է իտալական դրական
հրապարակէն :
1958 թուականը անակնկալ ,
վճռական ,
իւ ո չոր ընդմէխււմ մը կը նչէ Աշրաֆեանի
կամ ,
աւելէ ճիչդ ,
Կլաուքօ վիտցցիի
իտալական հրապարակէ վրտյ քննախօ սական գործուն էութեան , որ մէնչեւ այղ
թուականը եղած էր էապէս շարմանկարէ
քննադատութիւն : թեր եւս
որոչ ցնցում
մը դաղափարախօսա կան դետնի վրայ ,
արդիւնք' Հո ւն դարէ ոյ դէպքերուն , բայց
չատ հաւտնօրէն դեռ աւելէ անձնական եւ
առանձնական չարմառէթներ զինք մղած
ըլլան այդ հատու որոշումը տալու՛.
Այդ շրթանէն , դրական ասպարէզէն վըր այ , յատկապէս իտալականէն վրայ բա
ցայայտօրէն չերեւելու
մտահոգութեան
կամ առաջադրութեան ամէնէն ցայտուն
օրինակը կ'ընծայէ , անտարակոյս , «Արդէ
հայ դրականութիւն» տիտղոսով եւ իտալերկն թարգմանութեամբ հրատարակ
ւած ծաղկաբազը (8) '։ Հատորէ ճակատէն

դրուած է' «հոգածութեամբ Հ. Ա եսրոպ
ձանաչեանէ» : Գէտենր, սակայն, որ էտա լերէն թարգմանութեան Ûbljl կը պաակտնէ Աչրաֆեանէն :
Եւ տյս պարագան
էնքղէնք կը մատնէ հատորէն վերջաւորուչենցօ էր րանթէ եւ էմէլէօ Մ արիանօ y
թե ան զետեղուած համառօտ ծանօթագը1լուղկր կարելիին
ք_ա,է համապարփակ
ր ո ւթեան մէջ- արդարեւ y հոն 1լ ըսուի թէ
ծաղկաքաղ մը ներկայացնել միջազգային
Հ^թարգմանութիւններ ը կատարուած են
բ սՀե ա ս տ ե զծո ւթ ե ան : կոյս ընծայուած
գործակցութեամբ
^քեր* Հ»
♦ Ա եսրոպ
Տ) իրենցէի <^J անսռնիդ նշանաւոր հրատա
ճանաշեանի y Հմայեակ Եէտիկեանի y Պօրակչատան կnղմկy գրեթէ երկու հազար
ղոս ԱՀնան ե ան/ր» : Ո ա յտնի է , ուրեմն y որ
կջնոց հաստափոր այ՚Լ հատորը տսլա այս անձերուն հետ գործակցող եւ թարգ
գըրական մեծ յաջողութիւն մը կը նշէ :
մանութեան ձեւը տուող մէկը կայ y որ
Երեք տարիէն նուազ մամտնակի մը ըն
սակայն y չի յայաներ իր ինքնութիւնը։
թացքին' երեք հրատարակութիւն կ^ու Այս պարագան կը թելադը ուի նաեւ պա
նենայ : Ս' եր ձեռքին տակ ունինք 1952“/'
քերէն բառերու եւ անուններու համար
երրորդ տ պա գր ո ւթի ւնը : Հայերէն ութ
կէրարկուտծ
տառադարձութեան դրութեքառեակ եւ տասներկու քեր թուած տեղ
նէն y որ Հիւպշման - Մ էյէի դրուիմի ւնն
գտած են հոդ y
ուԷակէն , Շնորհա լկին y
է եւ զոր Հ ♦ Մ եսրոպ ձանաշեան երբեք
Պ • Ղ'ուր եան էն y Մ եծար են g էն y վար ո լմա
շէ կիր ար կած եւրոպական լեզուով հը նէն y Ալիշան էն y yիամանթnյէնy Սարենրատարակած իր զուտ անձնական աշխտg էն y Հ » Վահան Աովհ անն է ս ե ան էն : ^առա ո ւթի ւնն եր ո ւն մէջ*. *Եոյնը պէտք է
եա էլն եր ուն եւ քերթուածներէն 9 հատին
կրկնել նաեւ y տարի մը ետք y այն է 1961“
ներքեւ կայ Ե ուսիկ Աչրաֆեան ստորա /rir, դարձեալ «Հ • Ա եսրոպ ձան աշե անի
դըրութիւ^ւը առանձին կամ Է^Բլ1՚° Մ <սհոգածութեամբ» եւ «JJ այաթ - Նովայի
րէանոյէ հետ՛. իւրաքանչիւր քերթողէ
երգարանդ տիտղոսով էոյս տեսած (J ամասէն տրուած են կենսագրական ըհղտրձակ ծանօթութէւններ
'Բուչւսկէ մասէն
յաթ - Նովայի իտալերէն ծաղկաքաղէն

առաջին
անդամ 1949-/'^ LnJ“ տեսած
«Օրֆէօ» հատորէն (4)։ Այս հատորը,
զոր կը խմբաղրէէն իտալական դրադատ ութեան մեծագոյն անուններէն' 1Լէն -

էբր մատ են ո, դէտ ութէւն նչուան է Բուչակեան քառեակներու անտիպ թարդմա ն ութիւն մը y կատարուած միասնաբար է*
Աարիանոյէ եւ Ե* Աշրաֆեանէ (5) :
Արդարեւ y 'թուչակեան քնարը Աչրաֆեանէ նաիսասիրած լարերէն մ կ կիւ էր մեր
քնարերգութեան մէջ ՝. Եւ յետ տասը տարւան լռութեան մը հտյ դրականութեան
մաս էն, Աչր աֆեան կրկին ասպարէզ կ^Է9հ
նէ 19GQ-ին y վտիտ , գրեթէ մանրանկարչային հատորիկով մը
(7X5 ?5 Հրդմ • ) ?
ՈՐ ևւԼ պարոլնտկէ թարգման ութիւնը 15
'ք՝ուչակեան քառեակներու ։ Վերջաւորութ ե ան զետեղուած է երկուքս լկէս էջնոց
պատմական - մատենագրական աե ղեկու
իմ իւն մը : Հատորիկին ճակտի վերնագիրն
է՛ «ՆԱՀԱՊԵՏ ՀՈՒԶԱԿ՝ Սիրոյ քեթթը-

ւսւծներ» (6) ♦ մ{նչ շ.աւՂէևՒ
Հը"
րտյ կը կարդանք' «ՍՒՈՈՅ ՀԵՈթՈՒԱԵ'ՆԵՈ
հին հայ բանաստեղծի մը»
(7) î
Հրատար ա կողն է if աննի Շտյվիլլէր y tuմէնէն «ազնուապետա կան» անուններէն
մէկը
Ւտալիոյ հրատարակչական աս սլարէ զին y
որ ծանօթ է մանաւանդ
ծայր աստիճան իյնամուած y սահմանա փակ տ սլաքսյնակ^յեր nify յաճաիս թուար
կուած y շքեղատիպ , «զարտուղի» նիւթեր
ընդգրկող հրատարակո ւթիւնն եր ով : Ւնչպէս Շ տրիիւ / / էրեան հ ր ատարա կո ւիմի ւն ներուն մեծ մասը} Հուչակեան թարգ մանուիմիւննե բու այս հաաորիւկն ալ շա տոնց սպառած է արդէն : ձտկատի էջփն

'հկւսւոմամբ (9) •
Անտնուն մնալու տյս պեղումը y
այԳ
տարիներուն y որ y ինչպէս ակնարկեցինք y
սլկաք է ունեցած բլ լ այ անձնական ճըհշիչ շարմ՜սւռիթներ y եւ զոր միայն «հա մ ե ս ա ո ւթ ե ան» վերագր ել y բաւական պա րզըւած մերձեցում մը պիտի/ ըԱտր y միեւնոյն ատեն շատ լաւ կը յարմարէր y սա
կայն y խորապէս համեստ տյս անձնաւոր ութ եան' որ իր կեանքի ընթ ա g քիւե եր
բեք չէ ունեցած ակադեմական «՝դի՚րր'^
մը y «անուն» մը ասլահովելու յաճախ սընաւիառ մտ ահ ո դո ւթի ւնն երը ։ Աշրա ֆ ե անի
այս
համեստ կեցուածքը կը JU‘J“՛ “
'եըւ-ի նաեւ իր
սիրայօմ՜ար
ստանձ ն ումին մէ£
կարդ մը
գրականօրէն
«եր կր որ ղա կան» դործերու y ինք' որ արդէն /էտալիոյ մէջ համազգային չափա —
նիշով ծանօթ հեղինակութիւն մլխ էր
իբրեւ Կլտուքօ Վիաց g ի ։ Օրինակի հա մար y սիրով կիընդառաջէր «Հազմավէպ»ի
իւմբագը ո ւթե ան կողմէ իրեն առաիալւ կըւած իտալերէն
ամփոփս յքներ կամ
թարգման ո ւթիւններ պատրաստելու «հա
մեստ» գործին ։ Այսպէս y ինք կատարած
է' Տանթէի ծննդեան 700 -ամեա կիւն նը լիր ուած «Հազմավէպ»ի բացառիկին մէջ
հայերէն յօդուածներու իտալերէն ամփո
փումը ԼՀտ * ՃՒԿ՝ y 1965, էջ 353“3օ6 ) •
Նմանա սլէ ս իրն է իտալերէնի վե րածումը
Արտաշատի
հռոմ էական արձանագը
յ
C
™
— ՚՚
բո, թիւններու մասին «Պատմա - Բանասի-

եաւ են մամուլ ե
,լաւ
գլաններով
լլ~
lh ւ.
կ'անցնէր «թ ո ր Հ ր դա պաչտ ո լթր,^ Հ՝
խորադրռած էր երկհատոր }>ս,ղկ,ս'

էջ 135 - 139):
ի տա լական միջավայրէն մէջ հայ դըբականութեան ծանօթացումէն ուղղու թեամբ Աչրաֆեանէ դործունէութէւնը ու
նէ տակաւին ուրիշ երեսակ մըն ալ- այն
է' էր թելադրանքը եւ օմանդակո ւթ է ւնր
իտալացի հեզէնակաւոր գրադատներու,
մօտենալու համար հայ դրականութեան :
Նման ծագում մը ունին Աարէօ վերառ
նէի հրաւոարակութիւնները Զարենցի մա
սին, Սերրոնէէ թարդմ անութէւններ ը Զարևնցէն «Ա՚ասսէնեա Ս ովիեթիքա» թեր թին մէջ, էնչպէս նաեւ Փ- Փարտոյէ ու
շագրաւ յօդուածը, դարձեալ «խասսէնևա
Ս ովիեթիքա »ի
ազգային «փակ» մըչակո յթներ ու մասին
առիթ տռեելով
Կ ո ստան (Լար եանի «Տ ատբադս մի հարսը»
պոէմը (10) î
1970-"'/ Աշր ա ֆե ան կը վե ր ա դա ոն ար y
բազմաթիւ- բարեկամներու- յարատեւ- պըեդումներուն վրայ y իտալական քեն ադա աո ւթե ան հրապարակը : P*uJÿ "Լ այլեւս
շարմ ան կար ի մա ս ին y զոր 195Տ”"'/ ,/£-“
բեմն' թաղուած սլկաք կ նկատենք y ա յ լ
գրադատութեան ասպարկզով'. Տենդագին
կը նուիր ու էր ի տ ւսլա կան խ ո ր Կ ր դա ոլ ա շա
տութեան y Հ^տեքօ»ին y
ապագայապաչ տութեան y եւ ըեգհանրասլէս ՀՀպատմական
յ ա ռաջա պահՀե եր ո լն ytj-UL[iiu “կիզրի հ,կըրա"
սեր'^'» դկմքերուն յա յտնաբեր ո ւթե ան եւ
ուսումնասիրութեան գործին y բաւխաթիւ
յօդուածներով եւ մանաւանդ կոթողային
Կք y մասնագկտնե
ծաղկաքաղներով y որոնյ

Ai_ խոր ափ, էն ս, աղանդ մխ, կ
կոչուէր անցեալ Մարտ
Մխէթ արեան Հայրերո, Մ >■. f ս,

[
Հ(|'հ

փա ւէ /Լան վ արմ ար ան են մեք 1,„

Հ

ւ.

.

տկադէ.,1 ական

!

շքեղ

ւ ,

1ատ՚“1"^է,

„ յ

'.անդէնով

նախաձեռնակ եղած էր վենետելւ, ք|ւ
կան Համալսարանին Հայերէն լեղ^է
դրական,,, թեան ընթացքը, հո,խ,ն,Հհ
թեամբ վենետիկէ

'Ոտղաքտսխ,,,^

եւ. մասնակցութեամբ րազմաթթ
մական հ ա ս տ տ տ ո ւթի ւնն եր ո լ : ԱյԱ . ,
դ՚լ-Ւ'’՛ նկար,,,,լրութիւնը «8ս,ռաի ԱԱւլ^
է ‘Արդէն, ԱպբՒւ ^֊1՛ համար,,,լ. /,1ս^
էլ'անցնինք անմիջապէս ներկ,,,ր^Հ
բովանդակութիւնը երեք գլխաւորէ
խօս ութէւններու : Առաջին բանով,ւ;
Հռոմէ Համալսարանէն Բեմական
֊
ուեստներու , Շարմանկարէ ել Եր,„ելտււլ.
թեան ‘Լարիչ, եւ Աշր աֆեան/, մտԱլ
բարեկամ , Աարէօ վերստնէ : (/ւ^՛
վերառնէ իսկոյն ներողութիւն կը էխ.
բէբ' "բ չատ ՚ւյ"““ր էր էրեն
Եուսիկի մասին։ խօսիլ, առանց անուղի

Է1'°բէն նաեւ էնքն, էր մասին, /սօսէլո.
Կը յ“՚յտնէբ 1 սակայն, , որ նա/սրնտխ
էլ, բերել այսպիսի անձնական, յուշէթ
բնդելուզուած վկայութիւն մը
f
լոկ ակտդեմական ու հետազոտական րւ
նտխօսութիւ-ն մը կատարել։ 'Լերսւոնկ կլ
ծանրանար Վիաց g ի ի «մաչկոյթ)ին վրա^
նկատի առնելով տյդ մշակոյթը կերտո
այլեւայլ ազւլա/լները} սկսեալ իր կով
կ աս ու հ ա յ ծագումէն y Մրիե սթեան il'li .
ջ^ը ո սլա կան մթնոլորտէն մինչեւ 1էէԱ.
ներու համաձայն y սահմանուած են եր համալսարանական
կար ատեն առձեռն առաջնորդը մնա լու տահայ շրջանակը y
ուսումի
Լոմ
պարտական
տաիրները եւխ
րսլոր անոնց
որ պիտի ն կրտին այս եՎ*ուրուագրէր
համապատկերը
Աչլւ
րեւոյթներուն
հետազօտութեան ։
Այ ս
- ուսումնասիրական արտագրա կան
զւ
մարզէն մէջ Աչր աֆեանի կոյտ ա ր ած դն ր ի նի ւլրա
մասին արդէն յիթցինք էտուարտօ Սան- գըր " ւթե ւ
ԸԼԼա J սյ կա կան 1 Ը1Լա1
եզրակացնելու
կուինեթիի գնահատումը : Ուրիշ ծ տ նօթ . իտալական մւոր զին
գրադատ մը y Ալպէռթօ Լոն կաթթի հե - համար որ Աշրա ֆե ան y Ւր մչակոյիա
բառին բուն իմաստով <ԷՀաչիւար>աբւ ■
տեւեալ նշանակալից տողերը կը ‘էր էր
զաքաց//» մըն էր , որու մտային հււրքէէլոհԱշր աֆեանի մահուան Jlt^nրդող օրերուն y
ները ղոնէ բովանւլակ ԵւրոԱլան կ^իւլ
հայերէնի ալ թարգմանուած իր հիանալի
վկայութեան մէջ*- Առանց Վիտցցիի դեռ ղըրկէի^ Եովկասէն Փրիզ^
Լոն տոն y Լոմպարտիայէն 1իուսաստաե՝,
սկսած պիտի ԼրԼէայթն իննհ ար ի ւր ա կան
Երկրորդ բանախօսն էր Փրււֆ' ՝f՝fll
յառաջապահնեբուն այն բեղուն դևահա տումը որ վերստին երեւան հանելու վը- թին ա Պրակալէա , դասախօս չաըեավ
կտրէ պատմութեան Պոլոնէայի եւ
բայ է մոռացութեան մատնուած այնքան
թըրէէ
Հ ամալսարաններուն ti էխ* Ffliu
դէմքերօ. • ։ Շ արման կա րի ուսումնասէր
Վիաց g ին աներեւութացած Լեւ շարմանը- թ ին ա Պր ա կալիա , Աշրաֆեանի
կարի մասին այլեւս չխօսեցաւ իս 4, հէմ- քիչ առաջ y 1979֊/^ y կը հր^արակ[
հատոր մը , ուր րխդարձակ յառաիսթյ
նովին^ y կը ծնէր միւս Վիաց g ին ,
հ արիւր ի գրականութեան արթնամիտ հո
տառուն y որ գիտցաւ յարգանք
սլար տագր ել եւ g ո յց տալ նոր ո ւզին եր
նոնց որ կը կարծէին արդէն տմէն էնչ
ւլիտն ալ այս նի ւթ՜ի մ աս ին» ԷՏե՚ս «Հայ
Ընտանէք» , 1980, թ՛ 8-10, էջ 58, 59):
Եբ կեանքի վերջին տ ար ին եր ո ւն y Վիաց-

մը ետք' ամփո փուած էին Կլաուրօ
ցիի շարմ՜ ան կարի վերաբերեալ եւ ան^ւ»

յՒ

սպառիչ թափով մը նուիրուեցաւ «էաի թոր ի իքի ո ւ^էթէ^ ԼՄէացեալ հրատաՍաևՒհրատարակչատան
կողմէ
պատրաստուող եւ «/? ւլիսս 4՜» կՈդէսեւս )

մակարդակի մասին ՝,
Փրոֆ* Պրտկալիէ^ գրական ա['տ
յայտութեան տեսակէտէն y երկոլ
ւոր շրջան կը զանազանէր 1Լ/'աՍւյ[^ ւ

տիտղոսը կրող ընդարձակ հ անր ա դի տ աբանի մը կազմութեան։ (քուղիչ է այս
մասէն չատ հեղէնակւսւոր ձայներու վը-

մ՜ ան կարտ յին քնն ախօս ո ւթեան
ռաջէնը՝ 1940 - 1945 , երկրսբդը.
1958: Առաջին շրջանէն Աչ[""'
յայանուի գլխաւորապէս իրք Գք1 t

կայութիւնը թէ առանց Ե ուսի կիւ վըճ
ռական ու գեր ա զանցօր էն ձեռնհաս իսըմբաւլրապետութեան
անսաոյդ
1լ բ//ար
Հանր ա դի տ ար անի ճակատագիրը : Հաե բ ա գի տ ար անի պատասխանատու տնօրէն'
Լուչօ Լոմպարտօ Աաաիչէ հետեւեա լ տոզ^րը կի արձանագրէր
«տասը հատոր ներէն առնուազհ վնզը պատրաստեց ին
քը
տալով իր նպաստը
ամէն մարզի
մ էջ y պատմութենէն եւ արդի մշակոյթէն
մինչեւ ամէնէն աւելիւ յառաջացած դի
թիւնը։ Կլաուքօ Վիտցցին մեկնած էր
//, իր սիրելի Ա ան - խեմօն' մ/,ա,ն
էէսԱ՛ եւ՛ ս1։բեմ' Ա՛սն - խեմօն՝ միայ'

մար թերթերու մէջ ցրուած կարեւոր֊
դոյն յօդուածները՛. Աւոնրււսի՛/՛11 ^աեօ •
թադր ո ւէեէ ւնն եր , մատենազէտս՚կ^ l"
կեր եւ լուրջ ներածութիւնը կը
հատորին պատրաստութեան րարձրոր,

ոանավիւճոո y

շարմանկարայթ
լխ^՚ձ

մշակոյթՀ, մը ղփնուորադրալյլշրջանին y առանց որ դաՂրք Jl^ծունէութիւնները, աւեԱ՛ ս<1՚1""Լ
մանք կը ստանայ քնեւսդատաՂԱ
ձակ հեռանկարներու հետապնղ"լ 1Հ
,ա' ւ առանձեն
եոենակնեբու ,, Ը/Հ I լ
լայ
առանձին հհ.եզնակներ»
մանկ արա, են դեղադի^ութե^ H
,ալ
ներ ով՛. ինչպէս նշեցինք,
՛
քանաևներու
ար, զտե
զանաղ*1""[ /
ջանա
կներ ու ntju

j(

այն սւտեն երբ իր մանր ա կր կիա , խ ըղ
ձամիա եւ իմաստուն
արտօնութիւնը
« VistoyA տուած էր նաեւ ա ս ա ւլսւբա y խութ եան հատորին
որ տակաւին Լոյս
պիտի տեսնէ : Եւ երբեք չէր թոյլատբած ,
հակառակ իմ, Պոնքիոյի , Տունիայի
ե
բոլորին պնդումներուն , որ իր անունը

հիմնուի
առաւելապէս
դործունէութեան բնոյթի

քանդակուէր , ինչ ոլ, աւելի քան արդար
էր » LT պատրաստած հատորներու ճակաաին, որոնք, առանց իրեն, ոչ միայն ուշ
լսյս պիտի տեսնէին, այլ նաեւ շատ նը-

հանգրուաններու ղս,նազա“"լԼ ՛ է) Ւ
ինչպէս ըսուեցաւ, 1943'/' ե /
ղի կ՝ունենաք Աշրաֆեանի * 9
կանութեան յ,սրումէն դէսլէ'

ւաղ վաւեր ու շքեղ ձեւով» Լ«Լ՝ՍIlitào,
Մարտ 18, 1980, հայ. թարգ. «Հայ Ըն-

կանութիւն . նոյն տարուան “'է.
լի է զետեղել, ըստ մաերինն է'

տանիք», 1980, թ- 5 - 7, ԷԼ 62): Կարծեմ չափազանցութիւն պիտի չըլլար հաստատել որ այս սլա տասխ անատ ո լութի լնը իրապէս «սպառիչ» ազդեցութիւն մը

թեան, անցքի վճռական
Այ„ անցքին զուգահեռ *
‘
նաեւ կարեւոր յեղաշրջոԱ>
տա կան ըմրռնո ւմներո ւ ն արՅՒ

ունեցած
**
*ըլլայ
* * *ւ *իր
՝ վրայ
* * — ռ ՛. Աւ երբ
I !. աչքեԼմԼ'
րը կը փակէլ, այս աշխարհի լոյսին, տա-

րոչէեան
եւ
/Հ
աաi
—— —Ա
*— յյատկապէս
—— Լ *՜
նաւորումներէ դէպի

՚ ^
խկւվ

ւած յեղաշրջումներու

ւխէ

պ տարիներուն վի*393Լ՚ւ՚
այ՚ւ
Լ
un ւննան նաեւ այլ կաի^է

ւ ելի խոր
‘լսյս
զուգադիրը չի նոյնանար

!

Fonds A.R.A.M

Հ

,

.խ;
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ՎիՕՏԻ

ււլԱՈՒ-PO
տ,„թեան ղՒ^րԸ'

մինչեւ-

է

ա

կ

Հսնովեան ազդեցութէւնն եր յերթ

ri

Ա Ռ Ա Ջ »

¥¥"//
^ԼԼ,ւ1^'ն Հառս։ս՜
֊. Թուականներու, քննադատէն վրայ,

բազմատարր մշակոյթի մը հաւասարա Համադրութիւնը՝.
^Լենետիկի հաւաքոյթին նպատակն էր
!լ'ունենայ իտալիոյ մԷ9, մինչեւ գաւառ
ներու ներսերը , աւանները , գիւղերը :
Եւ սակայն, այս մի^սվայրը, այգ թը-

-ր
՚ թ՞ ՞չք Սեամբ կարեւոր զարգացում մը կը
^Լփ Հննսւէոօոութեսւն մէջ 1950
Լն-,
ՀՒ՚ՅյՒ
գէաակցօրէն
ԼԼձակթ մապաւէնէն ընկերութեան

, ականներուն , մեծ մասամբ, յետամնաց
երկրագործական ընկերութեան մը կա ռոյցներն ունի եւ գրեթէ առընչութիւն
չունի հյառտիացտծ . ճարտար արուեստա —
կան, ընկերութեան» հեծյ- 1£րՓ;այս կէտին' Փ',որ,իի կր յսւբձթէ /լեխսսրյրհո,. թիւն մը ապագայտպ,ձչտութ^ան նկտտ-

Լ յարաբերութեան իր ըմբռնումը ,

մամբ 'Լիտցցիի գազաւիարախօսական կա

Հ,հրթւո 1'1'1'ն!'

համար մապաւէնը տուեալ մը-

կսւտեր
թէ մը արտայայտութիւնը , բառին

Զաղայն առումով-.
Այդ աարէներէն
) սկ.,թ վէացցիի հեաաքբքրութէւննեղէպ[, պրպաումի այնպիսի մեթոաաՂթթններ' ուր իրարու հես, կփնզևթ բանասիրական , ոճաբանական ,
\t, պանական սկզբունքներու կէրար Տները, զդաԱարկն կանխելով,
շատ
կ ղիոանկիւններէ , վաթսունական
եւ
ւփանա֊աւնական թո, ականներուն լիովին
հատւննալէՀ բննախօսական հեսան կար Ար: Եւ արդարեւ, այդ տարիներուն կը
.րականթ, <խսն 'Լէկոյէ ել յատկապէս
^ափլէնէ մասին' իլ, հիմնաբար մը նը,„լ Տենադրութիւնները :
կշուան երրորդ բանախօսն էր' Փիղս,փ Համալսարանին Գրականո։ թեան iJ ասնսձքողէ Տեսուչ եւ իտալական Գրակս, [ութեան տիտղոսաւոր Փրոֆ- էիմսլէրթօ
քարթ, "Ը խօսեցաւ 'Լիացցիի մասին'
խրել Հասլադայ ապաչտ ո ւթեան տեսարան
և պատմաբան» : 'էարփէ նախ դիտել տր
աւ թէ վիտցցի տեսաբանական մենադըրււթքււն մը տուած չէ ապագայապա չտ ո ւք/էան մասին, բայց ինչ որ բրած է հալաքելով, դա u ա ւոլւ ելո վ, ծանօթագրէյով,
ծաղկաշարքներ ու մէջ ամփոփելով ապա Հայապաշտ դր ա կան ո ւթեան մօտ
երեք
>արէւր անուններէն յ զոր ար տ ա կա ր գ
Հսւմրերութեւսմր մր զուրս
հանած էր
պաղարաններու եւ ղփւաններու ան /լարեելի տնկիւններէ , չուրթ $0 հաար , ար զէն
քակ կը ներփակէ եւ յայանասլէս երեւան
l{[i
1սոր տես արան ո ւթիւն մը ա
ղաղարսպաշտութհան բնոյթին եւ իմասաքի նկատմամբ ։ 'Ըարփի յիշեց նաեւ թէ
'Լիտցցիի '()' ա զկաքա զի մաս ին գրքած՜ Լւր գրախօսականին հանդէպ , ուր
^արտայայտէր ինչ - ինչ կէտերու վրայ
որււչակի տար ա կարծո ւթի ւնն եր , Վիաց —
3(|(| հակազդեց ո ւթի ւնը ո՛րքան վայել ե1աե էր իրաւ գիտնա կանի մը» նա փուխղաե էր նամակով մը յայան ել իր են'
k ըմար ո ւթի ւնը շարունակելու եւ խոդնելու կ տրծիքներու փոխանակութեան
^աԼսիօսոլթիլնը» ի^է "բ } սակայն ,
երախտարար , խափանած էր վերահաս
՛ահը՝
Հարվի մեկնեցաւ այն տուեալէն

*՚բ,

յառաջացած ճարտարար^տական ընկերութեան մը մէջ, ինչէը ղտրաս կիզբինը , ըլլա՛ յ բանասԸԼԼա J Ընթերցողը , կորսնցուցեր
^ւ՚րենց ինքնութիւնը, այն ինքն ութի ւԿ 1"Ը կ՚ընձեռէր իրենց ճարտարար
"խա,լտն, քաղքենէ
ընկերութէւնր :
հաւանդ թէ բանաստեղծը այլեւս ատկ դարձած էր արտայայտելու դա^է^յին գերակատարութիւն մը : Այս
ր^թեսւն մէջ է „ր երեւան կու գայ
^1,^Ա"^Այ^֊Ա1Ու^ել^Բ. > որով բանաս Ï ^իւնը կը դաոնայ էապէս խըմ î/ü,

,,1ք,Ա1արե^ՈԼ^1,լն , որ կ՛ առկա յա L‘U^lll^Ul^nLP^U1^ գիտակցութեան
Ո^- Լ՚ԸԸ հնթա կայ ա կան ո ւթ իւն մր
t Լոզ հարսւեստ» , տյլ գթոտւորտպէս
'ա^ս,րկայ>>. առ
կ
մՀ
լ
’

MA ՝

մէեւ-նոյն ատեն Ւբր ար

-

[V Լ
տյէէ'Լոր տր տագր Ո ւթե ան մը ,
Լ
^Աէ^ԱէԱէրտրուեստական արտա‘“•^չէռԹւ էխեմն' 'Ü,UJ3al։ ““Ղա։է“՛ Է'ք՜

ն1ԼատԷ Ւըր երեւոյթ

կաս1ուած ճարտարարուես'“՜ մՒաևտուր ԸնկեՈԼ? էէբ՚սկսւն այդ հոսանքը
հեղՈլլ'1ոլհ<^ա^աձ,ք1->>/' •է1թ>Էն դ"պ՚“

!" Ա1 ր բ Լ r » £ԼԼաԼու

իււս,Հ

"ւ^էւն մը, էԼ ստուգիւ, հա“ յ^տարւա
, են շատ ապա դայա Տ
' JL'
\*էգթ հան'՝է,լհներու՜ 1լ"Դ-մէ վարլա 1Ա1յ'" տ֊»ըԼմ^պ 9"J!I Ա1է“,լեմ։-1! բ^ցս՚' այղ

հոսանՀԸ

յաճախ

ւ նո ! բազմաթիւ բանաստեղծներու
ֆ,[
^P^tinV

‘"‘"'ն՚ց մօտ'

Ն ^‘"ւթեան,

որոնք

կը

հ,վարչաձեւ»ը

|

feï մը i

’ կ։՚1՚ււՏ՚“Լ մԸ դարP ։ Նկատելիք կարեւոր
սակայն՝ ել "ք i-կ •Լբծ

>^Հո.:. ՈԼԼաղրոլէ՝Ւենկն՝ ամն'
ւու!լ՝^տՈւ^^լէ1յԸ
հերձանօիքային
I
տար,սծականութիւ՚1։ մը

ռո լցուածքին չուրթ. եթէ իւոալական դալտռը չէ ընձեռած ապագայապաշտ շարմումին ճարաարարուեստականացած րն կերութեան մը ենթախորքը, կարելիէ է
,սյրԼ՜ չտրմումը նկատել իր իսկութեան
մկջ էբր փոխընտրանք մը, Հալթեռնա թիւ,, մը, վար չտ կարգի մը նկատմամբ'
"Ը կը յենուր է տպէս ճարտարարուեստակէս^ւ յեզափոխութեամբ ինքզինք պարտարԷԸրտծ գասակարւլի մը՝, Այս հարցականով, աւելի ճիչդ' այս խտացումին մէ$
մտանանշելով վիաց g ի ի տրամը իբր գա
ղափարախօս քննադատ , Փր ոֆ * փ^արփի
վւակեց իր զեկուցումը՝.
Այս պաշտօնականէ եւ նախատ ես ո ւած
զ1> կա ցու մնհբու ն առընթեր տեղի ուկե ”
ցան նաեւ բազմաթիւ ուրիշ միջամտու —
թիք *11*11 եը , թէ՛ առաւօտեան եւ թէ կէսօրէ
վվ՚^ջի նիստերուն • ծանօթ անուններ , իւււտլտցի թէ հտյ, յտջորգաբաը տ ո էրան ցնցին տձ ւզիոեէն բերելով իւր տքան չՒ֊
ը ըն տլ իրենց անվերապահ վկա յուԲՒնր'
ոչ միայն բացառիկ հմտութեամբ ու տա
ղանդով օրետուած գիտնականին , այ լ նա
եւ եւ յտտ կապէս մաը գուն եւ անփո խա
րին ելի բարեկամին նկատմամբ : 1}զրա կացութեան խօսքը ուղղեց

lJ'J“

տողերը

1Է11,1Ղ1Լ » ծանրանալով յատկապէս 1Լիաց անձնականութեան , մանաւանդ մշա
կութային լԼո1'^ի^11 գիմագիծթհ մէջ, հայ
եւ իտալ զոյգ տ աը ածքե եր ո ւն միջել տի

յՒ1-

րող յ ար աըեր ո ւթ եան Հը ա J : Աչր ա ֆե ան —
1Լի աg g ի բարդ , գր ա կանօր էն բարդ , ար
ու ակար զօրէն հարուստ անձն ական ութլ„.ն
մըն էր, այլազան, բազմադիմի , յաճախ
իրարու հա կագիր թուոգ եր ե ս ա կն եր ո վ :
ՒF ո rLn ւ1^'1,լ-ևԸ կը յայանուի նախ եւ
առաջ աշխարհաքաղաքացիական մչա կ^յթթ1 մէջ, ինչպէս գեղեցկօրէն կ^որակէլ,ն գա յն նախապէս խօսողները» մշա կոյթ մը
որ լո կ հմտութիւն չէ}
տ JԼ
հմտութեան հետ միատեղ եւ աւելի խոըապէս՝ կը յայանուի իբր գիտակցու թիւն , բացուածք ,
տրամախօսութիւն ,
գիրքերու համեմատութիւն, համագրա կան կարողութիւն ,
կառոլցողական ու թիւն՝. Ւեչ կը վերաբերի այս մշակոյթին
հայ եւ իտալ տարածքներուն միջել JLLf~
ր արեր ո ւթ ե ան , դիտել կր տրուէր թէ
Վ^իացցիի դիմագիծը կը զետեղուի մէկ
կոզմէ հայ սփիւռքի , միւս կողմէ նոյ նինքն եւրոպական մշակոյթին յե՚Լաշըրջումին եզական մէկ հանգրուանին վրայ :
աֆեան չէր պատ կաներ Ս այքրլ Աո.ւէնւ՛ ս եր ո ւն գին , որ երեւութաբար ըս փիւռքւսյին տրամասականութեան մ՜ըխ տումի պահը
կր ներկայացնէր :
Ա իւս
կոզմէ , մինչեւ վաթսունական թուակաեներր եւրոպական մշակոյթը աիրապեսււած էր մի ա ղան զո ւածայն ո ւթ ե ան ձը ըձ •
բբռնում էն , քիչ թէ շատ Ա*իջին Դարէն
մա ռանգս ւած եւ հետզհետէ աւելի զար
գացած՝
պետական միասնականութեաե
րացարձակապսէ շա ըմբռնումով՝, հփչխո U*Ju

/լին կրօնքը պէտք է տիրէ^ սկզրո1-^>բԸ
Լթէ զգետնուեցաւ յեա - կրօնական պա
տերազմներու արիւնահեղութեան, Եւրոսլա տակաւին երկար դարեր ապրեցաւ ,
սակայն, բաg այայտ օր էն կամ լռելեայն,
որոշ չափով անոր հանգէտ ուրիշ ս կը*Լ~
րունքով մը , որ իթխող տարրին մշակոյ
թը նկատած է զործն ա կանօր էն իրր մըշակոյթէն միակ կարելի կամ օրինական
արտայայտութիւնը երկրի ձր ազգային
միասնականութեան ծիրին մէջ՝, Աբ*է }
նման մտածեկլա կերպի ձը տեղաաուու թեան առաջին նշանները կր սկսէին ըզգալի դառնալ միայն վաթսունական թըլականներուն' ւսյղ տարիներուն նշուած
ոչ միայն մշակութային - քաղաքական ,
այլ նաեւ կրօնական մեծղի յեղաշրջում
ներով', Յառաջրնթացքր, որ բացուած է
այս ուզզութեամբ, տակաւին իր առաջին
փուլերը կը բոլորէ, մինչ Աշրաֆեան Հիացցիի ճոխ եւ բարդ անձնականութիւ
նը լրիւ կր զետեղուի այգ յեղաշրջումի
հունին մէջ, իրր տիպար պահ մը, որ
տեւական կոչ մըն է, նոյնինքն հակագը֊
րութիւններուն և {ստացումներուն ընգմէջէն, խորացնելու հարցերը, ընդարձակե
լու հորիզոնները, յօդաւորելու այլեւայլ
րաղկարարներր'
գէպի
հարաղաաօրէն

ԴԼ1սս՚լ"րապէս
ՈէԼեկո^ել
Աշրաֆեանի
գիմագիծը իտա լիոյ մշակութային իրա
կան ո ւթեան մէջ, արդէն այս կը մատ նանշէր հաւաքոյթին առաջարկուած ընղ
հանուր
բնանիլթը
Հէւլաուքօ վ^իացցի
{ե ուսիկ Աշրաֆեան') յետ - պատերաղմեան իտալական մշակոյթին մէջ»՝.
Այս
առթիւ, Միլանի հայ համայնքն ալ ուՂ.եց իր յար գանքի արիտո ւրը ձօնե լ այս
մեծ Հայուն ոգեկոչելով անոր գիմա ղիծը «(/ փիւռքի հայ մշակոյթին մէջ»՝.
ԻՀՈՄ֊֊ի եւ հ.Հայ Տուն»ի կոզմէ կազ մակերպ ուած այս բանախօսութիւնը, որ
առաջարկուած էր այս տողերը գրողին ,
տեղի ունեցաւԱ* այիս W-ի իրի կո ւնը Ա իԼաեի Հայ Տան սրահին մէջ^
ե անախօս ր հետեւեալ եզրերով բանա —
ճեւեց նման նիւթի մը մէջտեզ
գրած
հիմնական հարցերը.- Ul) ]^նչ եդած է
3 ՝ Աշր աֆ եանի դերը սփիւռքի հս/j մըչակոյթին մէջ, թ) Ի^նչպէս կարելի
է
րձ բռնել, Աշրաֆեաեի համաձայն , ըս վփւռքահայ ապրող մշակոյթի մր ինք նութիւնը :
Այս հարցերուն պատասխանելու հա մար բանախօսր
ներ կայաց ուց
նաիւ'
պատմական մանրամասն հայեացքով մը
3 ■ Աչք ա ֆե ա նՒ հայ դրականութեան
եւ
ձ շա կո յթի վերաբերեալ արտ tu դրութեան
ամբողջութիւնը , ըլլա՛ յ իտալերէն , րլ լա յ
հայերէն՝.
Այս համապատկերէն
դուրս ցայաո/է եզրակացութիւնն այն էր'
որ Աշրաֆեան , յատկապէս Հ
Հ,Յազմավէպ»ի
1՚բ ա շխ ա տ ա կց ո ւթ եան եր կր ո ր դ շրջանին ,
սփիւռքահայ զրադատութեան մէչ կա տարած է հիսնական , յաճախ ռահվի —
Ըայի ղեր մը, կիր ար կելո վ , նիւթին եւ.
սլարադաներուն համաձայն , վ երջ{ւն քա
ռասուն տարիներու դրաւշատական նը ւաճումներուն ամէնէն այմծէակ ան մե թ ոտները, ոճաբանական, ձեւաբանա կան,
կառո լցային վերլուծումներու. ուղիով'.
Երիտասարդ Ե ուսիկ, երր կը նեաուէր
շարմ- ան կարի քննադատ ութեան ասպա րէղէն
կ'ըսէր թէ սլէտք է կատարել
շար մ՜ան կարի համար այն ինչ որ Անչե ս ■el՛
եւ Աաքրի կատարած են, խաալիոյ մէջ,
դրական վերլուծումի զեանին վըայ y բե
ղուն ելով հանդերձ էական տարբեր ու թիւնները բառային եւ պատկերային ար
ատյայա ո ւթե ան մէչե... Կ արելի է ըս ել
թէ հայ զրադատութեան նկատմամբ
Աչւ՛ աֆե ան կատարած է ոչ միայն Ան չնսքիի մր ղնրր, այլեւ համադրած
է
էբ անձին մէջ արդի զրադատ ո ւթեան այ
լեւայլ ուղղութիւններու եւ կիր արկում
նն րու վարպետներուն դերերը :
կԸ վերաբերի այն հարցին'
թէ
ի՚նշպէս !լ ըմբռնէր Աշրաֆեան սփիւռ —
քահայ մշակոյթի մը ինքնութիւնը, ասոր
պաաասխանր արդէն լռելեայն կ^ընձեռեն
իր վերլուծումները հայ մեծ {սորհրդա պաշտն եր ո ւ մասին , Այգ վերլուծումնե րուն մԷԼ t
Աչք աֆ եան ,
բանասիրական
ծայր աղին խդճմտ ո ւթեամբ եւ ճշդրաութեամբ , վեր կը հանէ մէկ կողմէ բոլոր
այն կապերը զոր խնդրոյ առարկայ հեւչվէն ա/լներր կր յայտնաբերեն իրենց մ՜ա
մանա կակից եւրոպական մեծ խմորում ներուն հետ. բայց, վարպետի մը վայել
վստահութեան՛բ , դուրս կը ցայտեցնէ
միեւնոյն ատեն բոլոր այն տարրերը որ
կր բնորոշեն այդ քերթււ զներո ւն
թկ՛
հայկական եւ թէ անձնական երանդը,
ր//ա'յ {'բենg բացայայտ կամ լռելեայն
ա ռրնչո ւթի ւնն եր ո վ հայ բանաստեղծու թեան միջնադարեան ու մոդովր գա կան
ակունքներ ուն հետ , ր//ա' յ կեանքի հե ռաւոր կամ անմիջական շրջապատին ,
ընկերա - քաղաքական եւ այլ պայման ներուն , ինչպէս նաեւ քերթ ույն երու անձ
նական յոյգերուն ու տրամին ներցոլա լացումով սւյղ միեւնոյն րանասաեւլծու թեան մէջ ՝.
Հուսկ , բանախօսը կանգ առաւ յատ կապէս համեմատաբար աւեթւ համառօտ
գրութեան մը վրայ ուր , սակայն , ամէ
նէն աւ ևԱ, յստակօրէն զուրս կր ցայս'է
սփիւռքահայ մշակոյթի մը Աշյւաֆեա նական րմբռնումը ՝. Այգ գրութիւնն է
Հռոմէարնակ տ ա ղան գա ւոր եկարիչ փիրայր Արագեանի մ ահուաե առթիւ
գբի
աոն ո ւ֊ած վերլու-ծ-ականը : Այս դրութեան
‘‘էհ ուր բացայայտ ակնարկներ կան նա
եւ Ար շիլ
փորձառութեան , երր
տակաւին Արմւ Կոր^ւ, յաճախակչ, լյըս ւոդ անուն մը չէր ',‘UJ թերթերու սիլ նակներուն վրայ , երեւան կու դայ' թէ
խնչպէս վաւեր նկարիչ մր պէտյչ է խսրապէս արմատացած ըլլայ իլ, J ամանա
կի , իր անմիջական չրԼապատի փորձա
ռութիւնն և լ, ո ւն մէջ. բայց թէ ի՚նչպէս
անհ րամեշա է նաեւ որ' սպգ միեւնոյն

նկարիչր բան մը արտայայտէ իր հայ
ինքն ութ են էն , եթէ իր գօբծը հայ արւեստի գործ մը պիտի ըլլայ, Ալ որքան
խոր է նկարիչին տաղանդը ա յնքան ալելի ներքին պիտի ըլլայ այդ հ այկա կա
նո ւթիւնր արտայայտող տարրերը՝. Օրադ,
ե՜անի մ օա այս նկարագիրը կր յայանուի ,
օրինակի համար, այնու որ իւրացնելով
հանդերձ բնազանցասլաշտ փորձառութիւ
նը ) «իր մարդակերպերը , կամ ոճացեալ
ձեւանկարները
վերացական խորքերու
վրայ չեն կղզիացած, ինչպէս րնա ղան ցապաշտ իրաւ նկարչութեան մէ9»
ա յ լ նետուած են բնութեան մէջ,
վափ , ծով, բնութիւն մը արտայայտր֊
ւած իր էական երանգներով, չ՚՚ֆ1 } տա
փակ , այրած , ողբերգական . . . ՝. Այգ աշ
խարհը, ուրեմն , հայկականութեան աշ խարհն է, այնպէս'
ինչպէս Օրագեան
զայն ապրած է ու զգացած, իբրեւ խո
րունկ եւ էական տրամ մը, բայց ոչ վեբացական , այլ {/րականութեան մը շյլ/լթայո ւած : Օր ագեան կը մերմ՜է բոլոր արtu աքին տարրերը հայ մ՜ողովրղական կեն
ցաղին, հայկական տրամին իմաստը ալի խորապէս արայայա ելու
համար »
(12) : Հուսկ , Աշրաֆեան /լ եզլւ ա կացն է
^Օրագեանի այս անշփոթելիօրէն եւ հա
լէ ազատօրէն հայկական դրո շմով հան —
ղերձ եւ ճիշդ անոր համար' որ սյյգ գԸ"
բոշմր սերտօրէն ընդելուզուած է {սորապէս մամանակակից եւ իրաւ փորձառաթեան մը հետ, ()բադեանի գործը կր ներ
կայացնէ «եր սպայի կարեւոր ^^Լ^բիձֆ
մ ր ստ եղծադործութիւնները» (13) î Այ^եպէսՀ ի^Հ_սլէս Մեծարենց, երբ
եւ IjUJI ՏւԱ1լէշ1/ւյ Ï/ մէջ կը ձգտի անջատ
էիԼ խորհրդապաշտ դպրոցէն' իբր
J1HCJ յ ի՛ր սա եւլծագործռւթեամբ կը մօ աենայ խորհրդապաշտութեան վարպետ ներուն, եւ իր այդ քերթուածներով «կը
դասուի եւրոպաց ի մեծագոյն խորհրդապաչաներ ու կողքին» (11) :
խորհ իմ թէ մենք ալ կրնանք եզ րակացնել , առանց չափազանցութեան ,
որ իտալական համազգային չափանիշով
ու մերթ համեւրոպական մակարդակով
այս մեծ քննադատին մտային եւ հոգե
կան հորիզոններու կազմութեան մէջ իր
դրա կան եւ նշելի գեր ը ունեցած է , ան
կաս կա ծ, էր հ այեցի
ւիորձառութ իւնր ՝.
Այս միեւնոյն տեսակէտը կը յա յանէր
նաեւ, իր մահուան վաղորդայնին, իտա
լական մամուլին ներկայիս ամէնէն հե զինա կա ւոր ձայն եր էն «Լա քիեփուսլլիքա»
թերթը.- «Մենք շեշտեր էինք իր հայ
կական ծագումը* • . ջանալ յսւոակացնելու
համար նկարագրի որոշ առանձնայատ կութիւններ ը այդ քս անմեայ արտասովոր երիտասարդին , որ, պատերազմի տարի ներուն, մեր շարման կարային մշակոյթի
հիմնադիր հայրերուն միջել տեղ առաւ»
բացարձակ բացակայութիւնը ամէն տե
սակի գաւառայնութեան , օտար բազմա թի/՜ լեզուներու տիրացումը, օգտագոր
ծումը բազմազգեան մշակոյթի մը
որ
պաստառին առջեւ իրարու կր հանդիպեցնէր գրականութիւն եւ քաղաքա կանո լ թիւն» (15): Աակայն, միւս կոզմէ, նոյն
քան ճշմարիտ է նաեւ որ Աշյրա ֆեանէ
եւրոպական մչակոյթն ալ անայլայլօր էն
րնորոչած էր էր հայ կա կանո ւթէւնը, որով բերաւ էր մեծադոյն նսլաստը հայ
ընն աղա աո ւթե ան , զայն խորապէս զետե
ղելով

Ւ^-ս11ԼԳայՒ՚հ

րթակէ մը վրայ-,
Հ՝ Լ- Զ-

ԾԱՆՕԹԱԳՐ Ո ՒԹԻԻՆՆ ԵՐ
1— Տես «Nuova Rivista Europea»,
Omaggio a Glauco Viazzi. Testi e testimonianze, an. V, 19817V0 25-26,p. 97-173.
2- - «HZA/» սկզթնւստաււերն են Historia
Imperii Mediterranei թառերուն ,այ սինքն'

Պւստմութխն Ս՜իջերկրականեւսն Կայս յւութեան : Lauro Mainardi յեսւագսւյին
հրւււսւսւյււսկւսծ է գիրք մը' «Հայաստան
երեք աշիաըհնեըու եւ. երկու, ցամաք ա մասերոՆ յսաչաձեւումին վրայ» (Armenia.
Incrocio di tre mondi e due continenti),
որ 1964-ին ուենցաե է իր երկրորդ տր

պա գրութիւնը :
3-֊Ահաւասիկ իտալերէն վերնադիրները •L’Italia e la litteratura armena; La litteratura armena contemporanea; Scrit tori armeni nella letteratura mondiale;
Diciotto liriche armene, raccolte e pre sentate da Jusik Achrafian; Il periodo
post-romantico nella litteratura armeno occcidentale.
4.- Orfeo. Il tesoro délia lirica univer
sale interpretato in versi italiani a cura
di VINCENZO ERRANTE e EMILIO
MARIANO, 3a ed., Firenze 1952. հայ կական նիւթերը կր գանուին' էջ 277 —

Fonds A.R.A.M

ԱՈ-ԱՋ »
ըմբռնած կ՚ըլլար արդէն ուսուցիչէն բա-

tpp «նարը
ԶԻՐԱՐ կէ JJSMPbb
H ւս ուսի , ջուրն ու հողը ժ էջյըեդժ Էջ
կը ևմէ'և իրարու -Լրայ » 4c շաչեն,
կը
զարնեն ոտքերը դետին ու կը ցնցոէ-ին :
թ՛աշկինակը երերցնելով օդին ժ Էջ բացա
գանչութիւնն եր կ՝արձակէ Լուրը՝ կը նա
հանջէ ապա , հետը քաշելով պարակիցը :
//ւ. կը վերադառնան եր կուրով : Կարելի
չէ դիմադրել։ J-իր այր ալ կը [սառնուի
[սնջո յրին ու պարը կը չարունակուի երեքով : Ս'երթ մետաքսեայ թաշկինակը
կ՛անցնի դէմքին վրայէն ու վերացում ը կը
խ տ դա ացն է վայելքը ï Կը բարձրացնէ ճա
կատը ու կը ցնցէ ուսերը ï Ինքն ալ կը շա
չէ ու կը յանձնուի ամրոդջութեամր :
- ճաշի հրաւիրուած էք՝ Տիկին՛.
Նկարուելու դիրք կառնէ (իիրայր
ու
կը կանչէ զայն : Ցանկութիւնը ունի առ
նելու ընկերակիցը թեւերուն մ էջ ու Ա՛
նոր շնորհելու կեանրին համբոյրը î Կ տ՜
ղէ անոր հետ բաժնել հանդիպումը արե
ւուն հետ , հարազատ
ծովու իսկական

- հքնայուած րանէ մը սուն • • • :
խնայողութիւն , է&^չ սու*** Ետյց
էնչէ՞ մասէն կը խօսէ սա կէնը • • • :

ցատրութիւններէն՝ իսկ երբ պարտաւոր
կ՚ըլլար բանալու որեւէ դասագիրք ՝ ուչադրութիւնը կը հասցնէր խտացած ըըծախնդրութեան : խտացած բծախնզրու
թեա՞ն ... չէ , հիւանդագին մոլուցքի • • • ։
իՀնչ տղայ էր ' • •
Պէտք չէ թերթերը
չափազանց հեռա՛կային իրարձ է, սԼ^տ,բ
չէ թրջէր մատը զանոնք դարձնելու հա
մար ։ Յաջորդ տարեշրջանին երբ կ՚ուղէր

- Աուրճ մըն ալ առնենր, էսկ խնայո
ղութեան մասէն սլէտր չէ խօսէէ
5
Աէշտ ալ այսպէս եղած եմ • • • : էրամը
ոչ մէկ կարեւոր ութէւն ունեցած է * * * ։
- ինչպէս որ ուզէր
- Ուրեմն ութէն :
- Կանուխ է * * * ։
- իննէն ,

Փարիզի եռանկիւնը ։
- Ա եզր ալուսնի արձակուրդս ան պայ ման հոս պիտի անցընեմ . • . :
Շրջապտոյտը հասած է
բարձրադոյն
կէտին , իոկ խնայողութիւնը խորագոյն
չափազանցութեան ։ Շ աբաթներ է ի վեր
կը ճաչէ ինքնաշարժ՜ին ւքէխ Տոպրակի
մը մէջ ունի պանիրի րանի մը տեսակը՝
մսեղէնի տուփեր ու անխուսափելի թրթւաշ: Ամէն անգամ որ ճաշի երթայ մատամը , ինք հաց կը դնէ , կը ւէե րա դառ՛h այ ղեկին առջեւ՝
կը հանէ դանակը՝
գդալն ու պատառաքաղդ, եւ խաբուսիկ
ճաշով խաղի կը բերէ ստամոքսը՛. Այ“օր
սակայն՝ Անկցի՛ խնայողութիւնը.
Ա անաւանդ որ տկարութիւնը վերելք մը ըսկըսած է սրունքներուն մէջ ։
- իրիկունն ալ քազինօ պիտի երթանք ՛.
(իիրայր կը շռյէ ծնօտին նախագիծ մօ
րուքը î Հաս ո ւնութեան հանգրուանին անցած չէ y բայց չէ՞ որ սէուտցի էրան
ներուն մօրուրն ալ փո<րր ^ԸԱ.այ ՈԼ 3^"
ցառ :
- Հր ամ՜ար եց էր րաղէնոյէե , - կը խօսէ
յան կարծ Տ էկէն Պ ուլանմ՜է y ս ուրճէ դա լաթէն հետ խաղալով :
<ք*էրայրէ նայուածքը անդամ մըն
ալ
կնանցնէ ճաշէ արարողութեան ձայնա գըրութէւն ծառայած ցուցակէն վրայէն :
Առանց բառախաղէն անիմաստ պէտէ ըլ
լան սւփռքսւ օ քթապը, սալատ p-յաֆիքալն
ու uifi.p-pjifnp- ա քէշալոքն/^ • •. : Հապա

սռլալէ էկզռլ>իԲքը • • • :
- Ւայց ինչո՞ւ***։
փէրայր այլեւս գիտէ ֆ թէ UJUltlUlG. 0
փուո1ր փուռէ մը մէ^ առմանեարով հր
դեհուած պանան է y որուն վրայ նարին
ջէ հիւթ ալ աւելցուցած է : Ընտր ո ւթէ ւնը միշտ ալ ձդած էր կնոջ, տդէտու —
թէւնը չխայտառակելու համար9, թէ է նչ

ֆիլէ Լ^Փայէթ^» Աէն - Շստ-լ^,
քոնթ-րըՓՒլէ ՊիէԹՎըլ^ կամ երկու հոգիէ
համար մատրուակող Ժամպալայան ՝ուրէշ
էէն

օր կը գէտնար հարկաւ*

տաքո0 il • • • :

ր ադա ած ԸԷԼաէու, ապրումը ո ւնի : Կը յի֊
չէ կաէրէշներն ու Փ արէ ս տ անg էն , շամ փանեան ու դործաւորներուն անտարբեր ութիւնը։ Կը յէչէ մանաւանդ տկար աշրերով} դէմրէն յաւէտենական գար մանրէ
արտայայտութէւն րաչկռտող այդ պար
բերական այցելուն , որուն Պարոն Փա փազեան օր մը մերմ՜ած էր սովորական
բանէ մը ֆրանրը , էնր վազած էր անոր
ետ եւՍ" ու րանէ մը դրամանէշ կղպած
անոր ափէն մէջ :
Ուրիշ կ աղութեան մէջ է այսօր î Այ սօր էնրն է տէրը հրաւէրէն ու ճաշա ցուցակէն “էր այ տակաւէն ձուկէ տեսակ
ներ կան, մէսէ տեսակներ, սալատ ւիը-

լանթտսիոն, սոփէք- տիւ. փեշէօլւ, օյս թըթ Ռոքֆեթլեթ: Ojuppp Ռոք ֆելե<Սթ • • • i
իայց է՞նչ գործ ունէ էէորֆելերը ֆրան
սական խոհանոցէն մէջ՝.
Երր վ*էրայր
նայուածրը կը բարձրացնէ y
նոր մէայն
կը նկատէ : Ա՝տած են Լուէղէանայէ մասնադէտութէւններ առաջարկող ճաշարան

Սալատ Աքատիէն, ՓլանթըյՀզ
Փանչ, Տօլւատ տիր կոլֆ ե. Փա֊լէ Տիք սի:

մը... :

իայց այս րոէոԸԸ ո Լ մէկ էմաստ ունէն
այս պա հուն։ Հայրն ալ չկայ որ հաշէւ
պահանջէ ու էր աք տղէտութէւնը ծա նուցանէ ։ Կարեւորը այն է t որ էր ապըսպըրած Պորտոն է որ դէն,ր կը տարուբե
րէ անցեալէն ապադայ նետուած կամ ոլր
ջէն վրայ։ ճեռաձէր մըն ալ հոս պէար
է ձդէ որպէս ցուցադրութէւն էնյխաբա
լո ւթ եան :
Մէնչ կէնը կը մեկնէ հանգչելու՝ Ժէրայր երրորդ սուրճը կ^ապսպրէ : Ըխ^էէ>ր
չունէ ։ Տամեցող ուր է շ յաճախորդներ
ալ կան : Աւելէ ուշադէր նայուածք մը
հաշուէթերթէկէն վ ր ա յ երեւան կը
հանէ դումար ումէ սխալ մը : Ո այց չարձեր սպասեակը կանչել ։
է տ ա կց աբար
խնդուն ուած խաբէութէւնը վուզէ րար ”
ձըրացնել վայելրէ ոլորտէն։ Ահա դէն ներոդամտութէւն ունէ դործածելէյ> ։ Կրր “
նան ուրէշ սխայներ ալ դործել ու էնյ»
պատրաստ է ներելու ։
Աուրճը սպառած է երեր ումպովդ վայ
րէն հեռանալու տրամադրութէւն կը դա
ւաճանէ սակայն ։ 'իոնեա՞ր մը* • • է^չո *չէ 9 • • 9 Մէայնակ՝ առաջէն էսկ կենացէն ՝
կը մաղթէ որ անցնէն էւնայուլութեան այս
օրերը ։ Ուրիշ մարդ մը պիտի րք/այ ï
ինչո՞ւ, ամէն տարի նոր դւսսադիրր ‘քխէը
մայրը իրեն համար ու նոյնիսկ կազմել
կու տար զան ււնր յ ԱՀյմիջապէս կապոյտ
կոդր կը դնէր (իիրայր , խաւաբարտով կը
սլաչտպանէր արդէն իոկ զրահուած դիրրերը՝ կը փակցնէր սեւ դիծերով երիզլած պիտակներ ու չինական
մելանով
կ'արձանագրէր անունը՝ մականուն՝ կարդըն ու դասին հան դա մանրը՝
Ա'իըայԸ
Պէզճեան , Գ • Կարդ , Հայերէն : ‘իասը

ibid., pp. 11-27.
11.- Sbu GUIDO GUERRAS1O, Ricor dando Jusik, «Nuova Rivista Europea»,
նշ • համար , էջ 111 :
12 •֊ Նկարիչ ժփրայր ՕրտգԽսն, էջ 275:
13- Անդ, էջ 278:
14 ..Ահծարհնցի գրական նաիաք այլհրր ,
էջ 272 — 273 , առանձին հատորութ
էջ
15— «La Repubblica» 15 Marzo, 1980.
94-95:

գնումի սակերը՝ առանց զեղչելու կազ
մարարին եւ թերթավաճառին տրուած

- Ոա,1Տ բարեկամուհիս ներս\ կ ա
դէն...։
- Հրահանգը տնօրէնութենէն էք
Ինչպէս Փրթի Փրէնսը կիսէ ՝ J] կ

",

հարց է :
Ո՞վ՝ Փրթի Փրէ՞նս՝ բտյ9
իւ անն ո՞ վ է * •• ։

գումարները...՛. Եթէ առիթը արուի է֊

278, 451 - 453, 939 - 943, 1299 - 1304, N° 3-4; ELISE CIARENZ, Odi armene
a coloro che verrano, nella interpréta 1519 - 1523, ցանկ* էջ 1779 :
zione di M. VERDONE, coll. «La grande
5-- Անդ, էջ 1664:
6. - NAHABED KUCIAG, Poesie d՛-ւ - poesia d’ogni tempo», XXXII, Ed. Ces more, a cura di Glauco Viazzi, Milano china, Milano 1968; Un poeta: Egise Carentz, a cura di U. Cerroni, in «Ras MCMLX.
7. - POESIE D’AMORE di un andco segna Sovietica», Gennario - Marzo 1968,
pp. 5-10; P. PARDO, Un poema contempoeta armeno.
8. - La poesia armena moderna. Poeti poraneo e il problema delle culture nazioarnieni dell’Ottocento e del Novecento, nali achiuse», in «Rassegna Sovietica»,
a cura del Padre Mesrop Gianascian dél
ia Congregazione Mechitarista, Edizioni
Mechitar, S. Lazzaro - Venezia, 1963.
9. - Cansoniere di Sayath - Nova, trovatore armeno, 1712 - 1795, a cura di P.
Mesrop Gianascian délia Congregazione
Mechitarista, Canti scelti, Edizioni Me chitar, S. Lazzaro - Venezia, 1964.
10.- M. VERDONE, Ciarenz e la poesia
armena moderna, in «Ausonia», 1966,

ծախել զանոնք՝ ամբողջ տարուան դործածութենէն ետք՝ դիները կը պահէին

ջահը, կանգ պիտի առնեն պաքա-Հ1՛
ու Ոոլլէթները...։Գ„^ք^ՀՀ^
պիտի մսիք...։
9 t ty

րեն վերսկսելու՝ վերադառնալու դպր"ց »
ինք ալ պիտի չարչարէ այդ դիրքերը՝

- Եէս մամ միայն՝ չըլլա՞ր....
Բայց դուք չէք դիտեր՝ անչ„լչա
պիտի չդիանաք ՝ թէ որքան դրա^ Հ

պիտի չպրտէ հոս ու -.ոն ՝ մինչեւ որ • • • ՛■
- Շապիկն ու փողկապը պարտաւորիչ

բիքը ունի &իրայր, որքան
րիքը ունին ինք ու եղբայրը , թէ

էն y պարոն î
Պարոն-ը (Ւէրայրն է՝ իսկ իեք

տահտծ է իրենց անցած ճամբոլ՛ս
ինչ կորսնց,,լցած են...-. Չէք
ifi.
, ակայել ՝ թէ ինչպիսի տունէ մը մէջ /(ք
քնանան անոնք հիմա ու ցաւ մր՝
անտարբեր ՝
ձեռքերը ղրպաննհր,},
մէջ խոթած՝
ման կու գայ
մարմնին մէջ՝ ողնայարը ըրաձ
տըրած ծառուղին :

î

Երբ ձեռրը կը տանէ գրպանէն , անօ
րինակ ղդայնութէւն մը կը ցցուէ Ժէրայրէ ներաշխարհ էն մէջ : Հէն օրերու գը~
րամէն փոխանցած հ ե ւլէնա կո ւթէւնը վե-

արեդակին հետ :
//' իջերկրականի ափէն օզակուող աւաեները պատրանք յագեցնելու պաշտօն ըստացած են , մանաւանդ որ յորդառատ
անձրեւէ մը ետք՝ բնութիւնը հազած է
իր լաւագոյն պահը՛, ինչպէս նայուածքն
ու տչրը, հեռուն հորիզոնն ու երկիհրը
կընդելո լզուին
հակադրուելով շռայլու
թեան մէջ կոր ս ո լած տուներու կատար
ներուն ։ Անկարելի կանաչով ներկուած
պուրակներն ու հանդիպակաց ծովակնե
րը կը ծաղր են ետին ձդուած, լքուած

"*֊ կԸ հրահանգէ դադրեցնել ,Աո ,
հոսքը՛. Նոր է՞ն չէք վախնար
քիչ ետք այս շէնքին լոյսերր
րին՝ պիտի նուաստանայ հոյակՀ “՜

բեաւ

մտածած չէր այդ մասին :

- է՝այց ' ’ •
- Անկարելի է ՝ պարո՛ն ։
Նախագաւիթին մէջ են՛. Հազարումէկ
մոմերէ բաղկացած ջահը իր էոյսԸ ևէՀ
կաթեցնէ հասնող մուչտակներու վրայ :
Լայն աչքերով՝ (իիրայր կը դիտէ անար
գել անցնողները ու ուղեղին մէջ ֊.րա
հանդի կը սպասեն գիտցած բոլոր Լու ֊
տանյխերը :

Հ"7
t հեռու չէ պանդոկը՝ կ՚երթայ
՛"վերադաոնայ աւելի շուտ՛.
Սեր
խերը պիտի անիծէ այս գիշեր :
Ոայ!1
չէ՞ք տեսներ անց ա դի րը ՝ անոր լպրծուն
տառերը չե՞ն տպաւորեր ձեզ՛. Այս գիշեր
պիտի պար պէ ան ձեր արկղները ու դուք
պիտի սնանկանաք : Ու շատած դրամով. • •
շահած դրամով. • • այո , շահած գումար
ներով հագուստ պիտի դնէ ու կապուստ ,
վառարան ու ինքնաշարժ՛... : Ենք ու եղ
բայրը պիտի այրեն բոլոր գուլպաները՝
կօշիկներն ու ներքնազգեստները : Եղբօր
համար պիտի դնէ դր ամեքեն այ մը՝ կա
խարդական ու ներշնչող : Ա՚իրայր շատ
կր սիրէ ընդարձակ պարտէզով՝ շատըրւանով ու ցանկապատով առանձնատու ները...՛. Կը "իրէ
ճնճղուկներն ու
ծա ղի 1լն երը ... : Ջէ ՝ չէ ՝ ցանկապատ պի
տի չունենայ իրենց պարտէզը՝ ոչ ալ
խրտուիլակ : Շապիկն ու փողկապը պարաաւո րի՞ չ են ՝ չատ բարի . • • ։ Յայց դո ւք
շէք դիտեր , անշուշտ թէ տեղեակ չէք ՝
որ վաճառական մարդ եղած է ձեր այս
մերժ՜ուոզ յաճախորդը ï Լ*այց ինչո՛ ւ կը
ժ-պտիք...'. Ամօ՞թ է խաղալիքի վաճա
ռական ըլլալը : Հարցուցէք ձեր աղջնակ
ներս ւն եւ մանչուկներուն . . • : Աանոլկ
եդած չէ՞՝ք դուք... : Լաւ ՝ կ՚երթայ ան
միջապէս ու կը վերա դառնայ ալ՛. Շնոր
հիւ ձեզի՝ պիտի վերադտնէ ան անցեալի
փառքը ու խազով վերականգնէ խաղա -

Կաշիէ բաճկոնն ու սովորական տարաա
կւ դաւեն հարստութեան հետ։ կ
խուստվ։ի գանձը ինչպէս օճառը ան ■
ճարակ ձեռքէ մը։ Հիմս։ քարիւղն է
կը շբ^աԳ“՚յի երակներուն մէ[ ու կ'ա^
զինք ։ Արդէն անյայտացած են միայար
կանի տուներն ու նոր խսպալիշնեը։
Ո՛՛՛յց ի՞եչպէս ՝ ինչո՞ւ... խնայե՞լ 1խ.
զեն իրեն։ [ինկերտկի՞ցն է • . ■ ։
ր ո վան դա կո ւթե ա ն թափանցած են ։ ի՛ն.
սլէս կրցան անոնք կռահել կացութիւնը,
Տակաւին, Փարիզ՝ երբ կր մտնէր առաիթ
կաբդի վակոն մը՝ այդ դասակարգի խ
լերական։ ճտմբորդներ ը իրենց նայուաեչ
ները անւմիջասքէս կը կեգրոնացնէին ւխ
րան ՝ հասկցած կ՛ըյյային ՝ թէ ինշ լկ
կրնար պատկանիլ ‘“յդ դասին՝ թէ &ա1րտն շուտրած է ու y առանց a առ արտա
սանեք ու y Գո՜ւրս կր գոռային» •»։ Ibify
աԼ
Ամբողջ ունեցածը ափին մէջ y
կը վերադաոնայ սենեակ ու սառ իււրչ
միայն կը յէսջ^ղի
սնցագրխ ր
րիւղ19 ո*- ծորակներու մասին յայտեոսւձ
մտածումները ։ Աւելորդ եղան էր
T կ^/!P‘i: Zl1LIL ’
մանաւանդ - րոնեար
ներր ։ քննութեան գիրնովութիւնը բաւարաք
պէտր է նկատ էր ։ Ինչու մինչեւ
կեր ա կր ած էր գինովութիւնը :
թւլթոս կիներ ը կը նետէ մահճա^ա^
վրաJ ու կը նստի անոնց կոքյմիհ ’
ալ թիւեր ունին y տառեր ու իւրայաաձ
դոյն ։ Գեղին են մէկ-երկուրը, թկ մՒ
ները երփներանգ î Սովորական
են հիմա y տնպէտր y կեղծաւոր* ffij Ù

լիքները...յ

սա երկար մաղերnվy մօրուսաւորթ

՜ ՈԱ։յց . . .
- Կարելի չէ^ պարոն։
Ամպամած աչքերով (Լիրայը կը դիտէ
մատամ Պուլանմէի անհետացումը՝ հըոկայ դրան ետին : Աձ՚տեղիտտլի է պաչ տօնեան : Ուրեմն պէտք է աճապարէ : Աձւիսրնայ է բախտը : Շուշանիկին փողկապը

յէ • . • : Մ օր ո ւս աւորթն * * •

պիտի փրկէ զիեք , հոդ չէ ՝ թէ գունա
թափ ձուկերով : Ենթարկուէլով ներքին
թելադրանքի մը՝ այս անդամ կը դրպաեէ ամբողջ խնայողութիւնը ու կը վա ղՀ՛
- Ոայց ձեր զդեստաւորումը շատ սփոռ
է y պարոն :
Ջկ y այէ^՚ս ապահովուած են գայթակ
ղութեան բոլոր տուեալները : ^աչւււշն եային աչրերուն
(Լ բազմած
հեգնանրն ալ կը յորդերն է համբեր ու թիւնը։ Այլեւս ո՛չ ոսկին y ո՛չ ջահը y ո՛չ
ալ րա գարա կրթութիւնը կրնան չրջ*օհայեացութեան լուծին ենթարկել զինր :
- իսկական սքսւնտալ կ այս։ Եթէ արդիթլ է ձեր նպատակը y սլկար է ըսէիր
յստակօրկն î Կը վախնա՞ր y ինչ կ • • • ։ ին
չո՞ւ այս բանը չըոիր երբ տակաւին հոս
էի... '.
վ'իր Ա՛յր կը ճզմէ աղմկալի թղթ՝աղջ
րումները գրպանին մէջ։ Ուրիշ բաճկոն
չունի ։ Արդէն այս ալ փոխ առած է եղբօրմէն :
- Ուզեցինք հասնիլ ձեր ետեւէն ՝ բայց
ուշ էր ••
Նոր յաճախորդներ կը հասնին : Ոչ մէկ
առար կո ւթի ւե անոնց հանդէպ ;
ային զգեստները կը շարունակեն սահիլ
սալայատակին ։
- Մկկ մամ y միայն մէկ մամ y- 1չըսէ
վիրայր ձայնը մեզմաgնելnվy խնդրելու
պէս ։
- Կարելի չէ y պարոն :
Ուրեմն կը մերմկրy հա՞ » • ♦ •
ամր։քՀհ
կը խափանէր վերջնա կան ապէս յ Փորրիկ
մօրուրը կը սարսափեցնէ ձեզy հա՞ • . . յ
Տոյց կու աայ ձեզի»**։ Հիմա վ երթայ

IJ օրուսաս

ւ

րի՞ն... :
՜ Հայելիին մէջ ցոլացող դեռատի

քը կը ջդ՚՚՚՚ւլ՚դ՚՚է Փիրայրը ։ Պէտբ է Ï քւ
տայ անոր գոյութեան ։ Ու անԺիխպԻ
Բանի մը տեղէ երեսը վիրաւսթ^ '
միայն տեղի կու տայ ան ու կը
- Ինչ որ միւս տեղը շահեր էխ W
սընցուցի ՝- կ՚ըսէ Մ՚ստտմ Պոպ^
կուշաբթի առաւօտ ՝ իեքզխ՚ք տեղ

f

լով փիրայրի կողքին ։
Սխիթարտնքէ աւեյի տրամութի I
րտնորողելու կը ծառայէ ակետրկ"^

Ը- Երանի ես ալ կարենայի 1"^’
կորսնցնել ա մբո1մ ունեցածս Հ
ոտն ու ո լոգութիւն կ ուզէ •

_ Անդամ մրն ալ Ս էն ֊
d-ուան : Այս գիշեր ալ 1T" թե
մնտնյ» : Իարերախաաբար էաւ՜ Î
- Հոն ալ քազինօ կայ

.
/

Հ

Փիրտյր փալփլող “'խ1'" նէ՝լ>՛
Անմիջապէս փողկապ պէտէ *
պիկ ու բաճկոն։ Ան ուշս՛ հօ՛” ա1 yf
ընդունելի տեսակէն : Չուզեր l
Փրէնսը հոն ալ դիմացը ելԼ ՚
նարկը կը դարձնէ դէսւ1' Օ՛ ■՝

խ

կալէ որ ա՛ն գոնէ այս
ան ձ կ ո ւթի ւնը ։
>
- Հոն ալ քազինօ կայ ։< ^Լլ^
մտր վերջացած է

կ[Լ *Լ

— Ինչո՞ ւ •••
- Այդպէս :

Ամէն չարիքի տակ Pull։^"utU
ամբողջացնեշ օթեկ այդ
Ծովէն փչող հովին
ապակին ու ղեկը

դէմ 'էէ?
կը Գա1'

,ասւէւ>
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ԻՆՔՆԱՊԱՏԱեՐԱՑՄԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
առւՎ ,

թագազճետն

՝թ։սդրամ,ւ որոշ գումար .էը յաս, կա ,,յ Հ/„. . Ե՛՛րրի Գոլոմպէա համալսաM հայագիտական ամպիոնին՝ որպէսվ, տյդ ամպէոնլ, կազմակերպէ դասա խտւթխններււ, շարը մր-. Այս դասա խլութխնները կր արուին ամէն աար է ,
'է/պիտւո-թեան {տարրեր) մ ասն աղէտ է
կ կողմէ- կր պարփակեն բաւական ըն֊
բթակ ո, կարեւոր նէւթ մը- կը հրաՀրուի ոշ միայն շրջանի ակադեմական
Հասարակութիւնը ) ա յ յ հւսեւ Կ ւսն ր ո ւ.թիւ կ:
Փետրուար H)-/'' 0-"/1'I'! 7 (1982) //'ք'"՜
ՀւթՏ՚՚ըթ- Գէորւլ Պարտադճեան {Հսւրկրտ համալսարանէն) աո լաւ -լինդ ւլաակօս ո ւթի ւնն եր , «Հայութեան Ինքնա պատկերացման էէարդադում ր 16-րդ ել
'D-րդ դարերուն» նիւ թին չ"' [Վ : Տոքթ •
{սւրտտղճեսւն լէօրէն իր ա կանազ ո ւց թաբդհեան հիմնադրամը հէմնոպներուն նըպատակը՝- այսէնքն՝ ն եր կայ տg ո tg նի ւ թը
և-իր կատարած՜ դրա կան-ո ւ.-պատմա կտն
ծպտումները , ակադեմականի
"
սաւթ-եսւմթ սա կա քն հսւնթուքեան մաւոիե|Jl ձեւով իւ. անդլերկն լեղաուի) : Ասլաըւյքձ, իր այս պրպտումներր լոյս պէտէ
տեսնեն՝ սակայն կխսրէեկ նաեւ. զանոնք
Չկայացնել ամփոփ կեր պո վ ա. հայե ^ո,1^ յօգուտ Ա փէւ֊ռքահ այո ւթեան ՝
պ ա ր տ ադճ եան
պ ր ա կանութի ւնը
,Լ^չակոյթր պ ործ՜ածեց իրրեւ չատ կա!՝ւոր աղրիւրն եր , հ ա յ ազդէ
ինքնա ^տկերացման ւպաամութէւնը քննողէ մր
''մար՝. Սկսաւ' իր ընդհանուր մօտեցու.‘!՚ ս^11Ա1ոլնքր պարզելով
Աղդ մը միշտ
՝nfli իհրնապատ կեր ա պ ո ւ մը չու.նի '.Ինքն իր
կը մտած՜է տարրեր
ձեւերով՝
Ուսրբեր պատկերներով 5 տարրեր հո դե քսութեամբ եւ էնքնա—արմ՜ եւո ր ո ւմ ո վ ՝
^>չտ փոիաւող կապա պա րն եր ո ւ ընդմէջ :
W մը էնքնւսպատկերացումր կախում
^վւ ղանազան ազդակներէ , - պետութեան
1 1Ոլի[ււն

,

մշակութային

մա կա ր դա կ ,

այն րնտրանիի տիրապետում
Լ^ղօւթային արտադրութեան վրայ {կըï^] կտմ քաղքենի ընտրանէ ՝ եւլն) : Ո*-[ ’ Հայու~թեան ինքնապ ա տ կեր տ ց ո ւմը
Wuü|Ul& երեւոյթ մըն է որ արագօրէն
Գ՚՚-եցաւ 1830-47, ետք ,
տարիներու
^անի ընտրան ին եր ու դեԼ"Լ հտկակչռին շնորհիւ՝ եւ ՕսմտնՅարական ւ,յ ետ ո ւթ ե ւնն եր ո ւ դորկոդձ ի ,/Հ :

ՀՐ' Պտրաագճեանի առաջին դաստ^'թիւնը նուիր ուած՜ էր Մխէթ ար եան-

ա

: ատն անշեպ , նաիւ ՝ 1375 '
ևլձ^Հլ^' ան^ՈւմԸ - Ոչ միայն հայ ւ1'ն պետութիւնը
{քէուրէն Լ,,ԼԱինեան կէս-ֆր անս tuցէ տոհմը)

(.^

*- 1'

|ՈԱո Ա'9ՀՈ~՝ ամ! նաեւ Հայաստանը՝ իրր
հր^ ■■ ՄեՏ թաւի ըոռա^'ն 6 փիւ որը՝ Խրիմէն մինI
տն ; Իսլամ պետ ո ւթի ւններ
J լ՚մ—նութխններ եւ հար^եօեն Ï
J,'p հ՚^յուն ինքնա - համարումը ՝
Ոյնրա՜ն
Տանր էէն
^էղսմւ''1, ^Ո1"'ԼստնԼրԸ: ամէն մա ֊

թո

ձի

J

ե,ս,յ յ որ դմ ո ւար էր հայ անԱ'մ 'այ հ‘“մույնքի մը Հ ամար՝

մ ^^^՜
•Ը111 ղաքա կան , ընկերային
իվ, Ա ^■Ո^Աէյին անպեալով ու ներկա-

'"’Wm

ն’ ան3եաւ

■ նեՐ՚ւայ չ-ր՛”-

էՀս։1ւոյթ,ԸԷր արդէն՝ ՛••֊ համ
" ՂորսնցոլցաՏ էր գրաբարի

հետ իր կապը՝ առանց ստեղծելու [nL^
աշխարհարար մշակոյթ՝.
U՝ /սէթ արեան Հայրեր ր՝ նաիէ վ^ենետ իlf ի եւ ապա *Լիէննայի մէջ պայքարէ պան Հայու ինքն ան ո ւա ս տ ւս պ ո ւպ չ ինք “
ն ա պ ա տ կեր ա պ ման դէ11՝ >- 'հաիյ' tjljiuտ hij ■
ծեպին ու մատչելի դարձուպին Հայոպ
Պ ատ մո լ թէ^Ըւ
չ՝ մի շտ դիտական ձ էլե
րով՝ ^այյ ՝ աոաւելարար՝
աւանդական
կապեր ո ւ t! եր ահ ա ս տ ա տ ման
յոյսով) '.
H‘JU Հ՚լՐրԷ՛! եան աշիյաաանքր կատ ար
ւեպաւ 1730 “ 1830 շրջանին՝ եւ Տոքթ*
Պարտադճեան հսլանպիկ ձեւով ն կարադըրեպ այդ դարու էիիսի թար եանն եր ո ւ մշա
կո ւթային սիյր ադործո ւմները՝. I] ա կա յն
եր րո՛ւն նիւթն էր AQ-րդ դարու դրական
ու դաստիարակչական ճիդը՝ որուն մ/,£,,“
պաւ էի խիթար եան Հայրերն ու իրենպ աշիյ ար հա կան սաներէն ոմանք առին Հայու
ի*1յ քն ա պ ա տ կեր ապ մ'ան փոփոխութեան առաջին մ եծ քայլը :
Մ խիթարեաններու մշակութային աշ խտտանքի
հան դանակը՝ ըսւէււ Տոքթ •
Պարտադճեան ՝ սա էր ՝. Հաւսււոք եւ Հայ
րենիք : Անշուշտ Օա ման1եան պետ ու թեան
հայկա կսւն միլլէթ-/, մաս կազմող
Հայ
Առաքելական համայնքը ջերմօրէն քրիս
տոնեայ էր՝ րւսււին Տիսական իմաստուէ:
Աակայն ուրի՛շ է[՚ Մէ՚իթարեան Հայրե.
րու նպատակը՝ոչ միայն
կաթողիկէ
համայնքը ընդլայնել {այդ աշխատանքը
մեՏ դեր չունեցաւ Հայու ինքԱասլատկերո,ցմա՛հ փոփոխութեան մէջ) ՝այլև Հայու
անցեալը՝ նոյնի՛ սկ
հեթանոս անցեալը
կապել քրիս ւո ոն է ո ւթեան եւ Հէն կտակա
րանին հետ:
Հայը՝ ըստ Ախիթարեան
Հայրերու «պատմական» ւէերամ շակու մին՝ մի՛շտ Հայ էր՝ մի՛շտ քրիստոնեայ՝
եւ մի՛ շտ նուիրուաՏ ազատութեան պաշտամունքին :
Անշուշտ Պատմութեան հանդէպ պուտ
գիւոական մօտեցում մը չարտօնէր նման
եզրակացութիւն ՝ ընդգՏեց Տ"քթ ■ Պար
տադճեան : Մխիթարեան Հայրերու մա ո, են ազիս։ ակահ աշիսատանքը յաճախ ու
նէր դիտական բնոյթ {հին ձեռագիրնե րու ուսումնասիրութեան ել վևրհրատարակութեան մարզին մէջ) ՝ սակայն իբ րեւ մշակու/թ-ային աշխւստանք տանողներ ,
անոնք ունէին տարբեր մօտեցում: ՏոքթՊ արա ադճ եանի առաջին դասախօսութեան
մեՏ մասը նուիրուսւՏ էր Հայր Արսէն
Աադրատունիի եւ Հայր ‘Լեւոնզ Ալիշանի
մշակութային ա շխ աա անքի՚հ ՝ եւ անոնց
միջոցաւ իրադորՏուաՏ ինքնապատկե բացման փոփոխութեանց :
Հայր Ա- Բագրատունի ՏնաՏ է 1790-/'/' ,
1801-/-Î' կ'ուղարկուի Վենետիկ՝ 1810֊/'՛*
կը դառնայ
կուսակրօն ՝ մինչեւ 1831
կ'աշխատի Ֆրանսս,յի՝ Աուսիոյ եւ Հռո
մի մէջ : 1831-//" 185G Տիհզեան ամիրայա
կան ընտանիքի դաստիարակն է . միա
մամանակ' կը թարդամնէ եւ կը ստեդՏագորՏԷ: 1856-ին կը ւԼերադառնայ Վե
նետիկ՝ ուր կը շարունակէ սաեգՏագորՏել մինչեւ- իր մահը՝ 18G6 :
Հայր Արսէն բաւական թարւլմանու թիւններ կատարաՏ էր Արեւմտեան մեՏ
էպիկական դորՏերէն՝. Հոմերոսի՝ Վիրդիլիոսի եւ Միլթթհի վիպերդութիւննե րէն: Իր Հայկ Դիւցազն-/* արդիւնքն էր
Հայութեա՛ն ալ էպոս Մը տալու իր ճիդին: Այնքա՜ն մեՏ էր փափաքը՝ Հայու
թեան Հոմերոսը ըլլալու ՝ որ 1834-/' հԸր֊
դեհը եւ իր ձեռագրին հրկիզումը ար -
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*էեէք չեղան որ ան վերսկս /' իր < սկայ
տ շխ ա տ անքը : 1858”/'ե աւարտեր 22 *332
տողերէ բա ղկապ ած էր էպոսը դործ մր
որ մէայն մասն աղէտն եր ու կողմէ
կը
կար դա պ ո ւէ այսօր ՝ բա յպ նաեւ ա շխա տանք մը' որ *յոյդ կու տայ թէ Հա յու
թէtu'lj էնքն ա ւպ ա ա կեր ա պ ո ւմր նոր հան պըրուտնջւ մը մէջ մտած էր՝ 1830 - 1860
չ^ջտնէն :

Հայկ Գ»իւ^ա(լն կը փորձէ յաւերմապ նել n շ-ւիէ ւո ա !լան բա յպ հ էւն հայկական utւան դո ւթէ ւն մը ՝ րստ որուն Հայ ո ւթէ ւնը
սերած I Հտյկ Ն ահ ապետէ տոհ ձ՛է^՛ > էսկ
Հտյկր' *(յոյէն ՝ այսէնքն' Հէն կտակա ր ա ն1՛ Հրէ ութեան տ'յն տոհմէն՝ որձ* է օր
ւէր ւպէսէէ ծնէ Սէաւէթ Արքայ՝ եւ ապա
3 էո ուս : (Wz
զաւակն է թո րդո մի'
ան' Տերասի՝ ան' Վւսմէրի՝ ան Աաբէթի ՝ ան' ՛կոյի) : Այլ խօսքուէ՝ ըստ հայ
կական աւանդութեան ու Հայր Արս էն ի՝
Հայութիւնը մի՛շտ «քրիստոնեայ» եղաՏ
է' մի՛ չա մօտ' էւ սկա կան ԷԼստուծոյ պաշ
տամունքէն՝ եւ մէ՚շտ սլատր աստ' պայ
քարելու յանուն տյդ
կրօնքէ
(փնչպէս
նաեւ հայրական հողէ)
ազատութեան :
Հայկ Դիւցազն-/, մէջ սլա տ կե ր ապ ո ւած
պ էոլքՍւթապքը մանրամասն Լ ու էսր թէ^ւ ՝

Դրեց՝
խԱՋհԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

//_ հոս չէ տեղը անոր վերլո ւ,Տո ւմին : Եր
բաւէ ընդդծել սա կէտը՝. Բէլ Հայկէն
էը սլահանջէ (ա) որ ւսն սլա շտէ զինք՝
իրր չաստուած - թագաւոր - (թ) որ Հայկ
ընդունի Բ է լի քաղաքական ւլ.երիշխանու.
թիւնը՝ եւ (գ) որ Հայկանոյշ՝
Հայկի
դուստրը ՝ տրուէ 6էլէն' իրր կթ՛: Այլ
խօսքով՝ Հայր Արս էնի քերթուածը հիմ
նուած է կրօնք - քաղաքական կեանք ընտանեկան կեանք երրորդու թեան ներ կա յ աg ուած ս պաոնա լիքին վրայ : Աստու
ծոյ ուղարկած հրեշատակը
Հայկը կը
քաջալերէ ՝ որ ան մերմ՜է ամբարիշտնե րու. պահանջջ,երը՝ ու կը հետեւի երկա՜ր՝
Իլիս, կանաչունչ պատերազմը : Անոր նը կարադրու թեան ընթացքին Հայր Արսէն
կը սլատկերացնէ անհնազանդ ու կէս ՜
դաւաճան հայ ռազմիկներ ՝ նման անոնց
որոնք ջլատած էին ու դեռ պիտի ջլա տէին հայ ազատագրական պայքարներ :
Զանազան վերիվայր ումներ է ետք Երկին֊
քըն ու Գմոխքն ալ իրենց ումերը կ'ո ւ զարկեն , մասնակցելու դի ւց աղունն եր ո ւ
պատերազմին ՝ եւ ի վերջոյ Հ,այկ կը ըսպաննէ Բէլը՝ նետով մը՝ մինչ Գմոխքի
բանակները կը կոր չին ծծումբի դմոխա
յթն լճակի մը մէջ՛.
Ըստ Հայր Արսէնի ՝

Հայու ն անցեալը

ազատատենչ քրիստոնեայ ոազմիկի անց
եալն էր : {Ի դէպ , Հայ Առաքելական Եկեղեցին նոյն դերը սահմանած էր Վար
գուն Մ ամիկոնեանին ՝ դեր մը որ սկսաւ
ընդգծուիլ ու շեշտուիլ 1^-րդ դարուն՝
երր Վարդանի տիպարը ու «Վարդան»
անունն անդամ վերածնունդ մը ունեցան ՝
դուրս գալով Եղիշէի դործէն ու եկեղե
ցական ծէսէն՝ դառնա/ով ազգային վէ
պի նիւթ՝ Բաֆֆիէն' Վերենիկ Գես իր
ճետն ու Մալխտս՝- Խ ■ թ •) : 'Բանի որ
Հայր Արսէնի գործը դրուած էր գրաբա
րով ու դասական ոճով մը՝ որ արդէն
մամանակավրէպ էր 1856-ին , անոր ազդեցութիւնը ուղղակի
չարտայայտը .
լեցաւ :
, սակայն ան
ընթերցուեցաւ Ախիթարեան
սաներու
կողմէ՝ եւ անոր արտայայտած զաղա փարներն ու ինքնապատ կերա ց ո ւմն երը
տարտծուեցան ՝ նոյնիսկ երբ իր էպոսը
ունեցաւ սահմանափակ թիւով ունկնդիր֊
ներ :
Գուցէ անոնցմէ էր Հայր Վեւոնդ Ալի
,ան.
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1832-/'ե : 1832-^ե
ու-սու-պէչ Փտրէզ
եւ. Վ^ենետէկ ՝ էսկ տնկէ ետք ՝ մէնչեւ. էր
մահը (1901) է Վ^ենետէկ : Եթէ հպ-ու-պկ»
1լ ըսոէ է ՝ եւ. ոչ Հան կաս կած?} ՝ պատճառը
սա է՝- Հայր Արսէնէ էպոսը հրատարտկւ.եպաւ. 1858-/'ե 5
Ս,լէ շտնէ քեր թ ուածնե րու հ աւ.ա քածոները 1810“Հ՜ե 18օ2
ջտնջՀհ դրէ առնու ած են՝ թէեւ ան ոնպ մէ
ամէնէն մոդովր պա կ տնր (Հայրունիդ որ
կը պարունակէ ահ տ պետէ' երդերը) ՝ հըր ա տ ար ա կո ւած է
î Այէ խօսքով ՝
Հայր Արսէնէ ազդեպութէւնը եղած է անուղղակէ : Եարելէ է ըս^է ոը տյս երկու
Ե խէթտր եան Հայրերու նպաստը՝ ձ^-րդ
դտրու հտյ էնքնւսպտտկերապման ՝ տւեւՒ
տրդէւնքն է Վ՚ենե տիկլ, մէջ տէրող մըթնոլորւոի^ ՝ քան տեսական ու դործն ա կան
ոէղղտկէ մօտեցումներու եւ. ազդեցու թ եսւնց :
Ալէշանէ երդերը {շատերը ղը/՛ առնըւած աշխարհաբարովի) կը շեշտեն Հայու
անցեալէ հերոսական մեկեարանութէւնը։
Հա f ո ւթեան անցեալէ ճդնամամը՝ Ըսս՛
Աւ/՚չահէ ՝ Աւար այրն է« էր հերոսները
ՀԼարդան ու մանաւանդ. Վշահան Ա ամէ կոնեան z Սարելէ է ըսել որ Ալէշան կու
ղէ նոր Եղէ չէ մը ըլլտլ ՝ Աւարայրէ նոր
un/սակ՝ երգելով հ ա յ - քրէստոնեայ ռազմէ կներու սխր ադործո ւթէւնները :
Այս ընդհ անուր հաստատումները հէմնուա ծ էին՝ s ոքթ Պ տր տ ադճ եանէ դա սաէէՕսութեան մէջ՝ ձ*անրամասն տուեալ
ներու եւ մէջբերումներու վրայ՝ որոնց
տեդր չեն ա յս էջերը :
Ս^արմէ սակայն
ընդդծել անոր եպր ա կաց ո ւթէւնը :
iT*էյէթար Արբ ահա յրը՝ ըսաւ
ձ".քթ •
Պ տր տ ա դճ եան ՝ ապրեցաւ նո յն տյն չըր~
ջանէն ՝ որուն մէջ էր ազատագրական
աշխատանքը կը տանէր Իսրտյէլ 0[՛է y
որու յոյսն էր քաղաքական եւ «աիփ լուք աքիք»
աշխատանքով
ազատագրել
Հայաստանը՝. Ան էր օրերը անցուց Ել^
ր ո սլա լէ ու մանա ւ անդ Ո*ուսիոյ մէջ՝ տ յն
յոյսով որ քրիստոնեայ Եւրոպայի բա նւսկներն ու հայ կովկասեան աւագանին
սլիտի կարենային իրականացնել ^սւյու .
թեան
ազատագրումը՝ քաղաքական ղին ո ւոր ա կւսն Ումով : Իսրտյէլ Օրիի ա շխաւոտնքը ձաիս ո զեց ա ւ. ՝ քանի
որ
կը
պակսէին յւսջողութեան նախապայման ները՝ թէ՛ եւրոպական ւզեսւութեանց մէջ՝
թէ՛ ալ հայ մոզուԼուրդի ,/օտ : Աիսիթարեաններ ու աշխատանքը կենսական
էր
նման յս,ջուլո ւթեան ն ախապայմաննեբու
ս տ ե ւլծման : Անշո ւշտ չէր բաւեր հ իմնել
լլւզրոցներ ու հայ մանուկ),երուն փոխան
ցել Հայու ինքնապատկերացումը
իբր
հայ - քրիստոնեայ - ոազմիկ : Սակայն
այղ. մշակութային աշխատանքը՝ որուն
րիւ բեզային ւզաւոկերը կը գ տնենք Ալի շանի եւ Բաւլրատունիի դործերուն մէջ ՝
մեծ դեր ունեցաւ՝ Զարթօնքի
առաջին
շրջանին: Եթէ նոյնքան մեծ չէր Մխիթարեաննևրու լրերը՝ յեւՈ . 1856-ական
շրջանին ՝ պատճառը այն էր որ Հայու
ինքնաւզատկերացումր կը սլահանջէր բա.
ցա քա յտօրէն քաւլտքա կան երեսակ մը , որ
կր ւզակսէր Մ խիթարեան Հայրերու. ըստեղծած մշակոյթէն : Ըսել այս ՝ չի նշանա կեր մխտել որ առանց մշակոԼթ-ա J իե
{իմա՛'
Ախիթարեան՝
այդ. շռանին)
հիմքի՝ նոյնիսկ Իսրտյէլ Օրիա կան քա զ տքա կան նուիրում մը ամուլ
մնալու
սահ ման ո ւ ած Էր ■■
1856-ական թ ուակւսննե րուն ամիրայս, ■
կան - կղերական ընտրանիի ւոիրասլե տումը սկսաւ քայքայուիլ : թէ՛ Օսման եան ՝ թէ՛ ալ Տարական
կայսրու թեան
մէջ հայ-քաղքենի դասակարգ, մը ո ւնե ցւսծ էր տնտեսւսկան զար զաց ում , եւ
կ'ապրէր քաղաքական ինքնուրոյն հաս կացողութեան հասունացում : Հայութեան
ինքնա ս/ատ կերացմտն մշակումը ղադր ած
ԷՐ կղերւսկան մւուսւոբականութեան ա ռանձնւս շն որհ ը ը/լալէ : Այս շրջանին ՝
հ աստ ատ եց Տ ՛• մթ- Պտրտադճեան ՝ ^այ
մշա կո ւթտJէն դ ոբծէ թէեր սկսան Հայոց
Պատմութէւնը նոր ձեւերով գործածել :

(Շար-Ա 4-թդ էջ)

Fonds A.R.A.M

« eԱՌԱՋ »

ռը սր կը մեծնայ, կը տարածուի ղէպե

ՆԿԱՐԻՋՆԵՐ*

ԺԱՆ ԴԱՋԱՆՃԵԱՆԻ
Եհ

ՎԱՀԷ ՊԱՐՍՈԻՄԵԱՆԻ
ՀԵՏ

Պատահականութեան տրդիւնք չէ Լրի֊
տասարդ նկարիչներ 'Լահ է ^սւււսւււմԼւււ՚ււ^
եւ փան Գազանճեանի հետ մեր հանդի պումը վերջինիս արուեստանոց - բնա
կարանին մէջ՛. Եկած ենք մասնաւոր մամադրութեամբ,
նպատակ
ունենալով
«Միտք եւ ՛Արուեստկի մեր թիլերուն մէջ
յաջորգարար ներկայացնել երիտասարդ
նկարիչներ : Նախընտրեցինք , ինչպէս ըն
թերցողը պիտի անդրաղաոնայ , իրենց
կիրարկած նկարչութեան վրայ կեդրո նանալէ աւելի խօսեցնե' լ զիրենք՝ ար ւեստադէտի իրենց ընդհանուր հետաքըրքըրութիւններու եւ մտահ ողութիւններ ո ւ
ծիրին մէջ՛. փան Գազանճեանն ու Վրսհէ
Պ արս ո ւմԼանը միասնաբար ներկայացնէ լու մեր միտքը կը թելադրուէր անով ,
որ երիտասարդ նկարիչները, տակաւին
այս գարնան, միասնաբար ցուցահանդէս
մը կու տային Տէուիցերիա ՝ եւ- բնակա ն utբար խօսակցութիւնը ծայր կու. տար
այգ ոլ-ղղութևամր ։
ժ. ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ- Նոյն սրահին մէջ
մեր միասին ներ կայ ո ւթիւնը ՝ անշուշտ՝
կը յայտն է հոգեկան տեսակ մը նման ուս
թիւն, արժ՜էքներն ու հաւանաբար կեան
քը եւս դիտ եշ ո ւ եղանակ ՝
կեցուածք :
Ատկէ զատ ՝ լաւ է նաեւ իբրեւ օրինակ
մեզմէ երիտասարդներուն ՝
որպէսզի իրենց բերած նորութիւններր
միասին
յայտնաբերեն , միասին արժ՜եցնեն :

Վ» ՊԱՐՍՈՒՄԵՄՆ •- Եա աւելի քոնքրէ
բան մը կ՛՛ուզէի մա տն անչել •. Այս ցու
ցահանդէսը տուինք առանց կանխամը տածեալ նպատաԼլներու. ընդհակառակն ,
երբ կարելի Ը1Լամ սէէլոք է ներկայանալ
ոչ միայն ընկերային, բարեկամական յա֊
ր արեր ո ւթիւններ ով, այլեւ այդ յարաբե
րութիւները պէտք է չարունակոԼին ,
տեւեն ել զարգանան ար ուեստի դետնի
վյրայ : Եթէ արուեստի պատմութիւնը
դիտենք, նկարիչներէն մինչեւ բանաս տեզծները, եւ ամէնքը, կազման են տե
սակ մը թումբեր : Այս մէկը ակներեւ է
նկարչութեան բոլոր տեսակի դպրոցնե րուն մէջ,
Մաղթէլի է որ չատեր քով
քովի գան, զիրար հանդուրմելով ել փո
խադարձ անկախութեան ել անհատակա
նութեան յարգանքի
մէջ զարգանալով'
յայտնաբերեն ել հաստատեն իրենց անձ
նականութիւնը, թոզ գտնուին, հոդ չէ,
արուեստի հակադիր դիրքերու վրայ. Կա.
րեւոր կապը պիտի կազմէ մարդկայինը,
փ* Գ •“ Այո յ կարեւորը մարզն է,
Այսօր հոս, Փարիզի մէջ, Արեւելքէն եկած երիտասարդ նկարիչներոլ խումբ մը
կայ, Ջեմ կրնար խօսիլ Ֆր անս ահ այ եր ո ւն
մասին, զորս, դմբախտաբար , չեմ ճանչ
նար . կամ աւելին , անոնց հանդիպելու
բախտը չունեցայ տակաւին , Ջեմ իսկ դի
տեր թէ ֆրանսահայ երիտասարդ նկա րիչներ կան կամ ոչ : Բայց ի՞նչ լաւ պի՛"[• ԸԼԼաԲ եթէ •"յդ ԸՈԼՈԸ տԳա^Ը հա մտխմբու. էին , Կ արծիքներ ու ՝ փորձառութիւններու բախումն է որ նորութիւնը
պիտի ծնի :

Վ. Պ- Այս ուղղութեամր անհրամ՜եշտ
1 * օրինակ , ճան չնալ զիրար' ղոթԼլւոլն
մէջ եւս ,
ճՅԱՌԱՋ^ •— ճիշդ ինչպ է ս g ո ւց ահ ան —
դէսները' ուր հանրութիւնը կը ճանչնայ
ձեզ . այլապէս , ձեր արուեստանոցնե րուն մէջ պահուած , տեսակ մը ներա չ .
խարհներ էք միայն,
Վ ‘ Պ-- Հաւանաբար : Գալով նկար չութեան, խնդիրը այն է „ր պէտք է
նախ սահմանենք թէ մեզի , նկարիչներ ուս
համար ի՛նչ է արուեստը հ Աետոյ է որ
կրնայ մեր խօսակցութիւնը զարգանալ։

Ըստ իս ՝ օրինակ ՝ արուեստը մեր հոդիիհ
լման պատկերն է՝ արտացոլումը՝
ձեր
ամբողջ անհանգստութիւնը։
Ամէնքս՝
նոյնիսկ մեր ա ռան ձն ութե անը մէջ՝ պէտք
է զգանք ՝ ապրինք այղ մէկը՛. Մեր նըսլատ ակը գազա փ ար մըն է որուն ՝ ինչ պէս Ֆր անս աgին երը
կվ ըսեն ՝
1լ ու զենք
տիրել* կամ ալ տյգ գաղափարն է որ
տեսակ մը ՝ ի&նչսլէս ըսեմ ՝- առած կը
տանի մեզ : Ո ւր եմն , է ա կանը տյգ զազափարին տիրելը՝ այդ ճշմարտութիւնը
յա յ տն աբե ր ելն է :
«£?»•“ fi այց ձեզի համար ի^նչ է տյգ
ճշմարտութիւնը՝ քան ft որ ճշմարտու թեան սահմանումն ալ՝ համաձայն իւ րաքանչիւրի արուեստին ու հասկացողու
թեան՝ կրնայ տարբերիլ :
Վ - Պ - Այդ ճչմար տ ո ւթի ւնր կեանքն է •
ոչ աւելի ՝ ոչ պակաս • կեանքի արտա յայտութիւնն է * լոյսն է * շունչն է :
Ժ • Գ — Այսինքն ամէն ին չ է * ա յն utմէն ինչը՝ որ իրար շաղկապս ւած , կը
կազմէ լինելութիւնը* անոր իմաստը՝ նրսլատակը ։

վար' հոդին մէջ իր արմատներով,
ու
ղէպՒ ՛Լեր' իր բունով, ճիւզերով եւ ծըլարձակումով. Երր այս ուղղութեամր
կը մտածեմ, միտքս կ'երթայ մանաւանդ
'Լան Կոկին :
վ. . Գ *- Հաւանաբար նոյն բաները պի~
տի ըսէի '■ Ի1՝չ որ , անձնապէս , կը պա հանջեմ կեանքէս' - որ աւելի ն է քան
ինչ որ կ'ապրինմ , ընկերային , ընտանե
կան մեր պահանջներէն վեր րան մը
ինքզինքս է. իմ իսկ ինքնութեանը ապաւինի/ն ու անոր յանձնուիլը : Այդ իսկ
պատճառով կը սիրեմ տարուիլ երեւա կայութեամբս , եւ հոն, այդ վայրկեանին
է "Ը կԸ ղ֊անեմ բաներ որոնք ի՛ ձ ս էթե ,
էութիւնս կը կազմէին , բայց չէի դիտեր :
Այղ պահուն է մխոյն որ թրապէ՚ս 1խսպ(՛իմ '■ I
«Յ»-֊ Միչա նոյն մարդը'
իր երկու
տարրեր երեսներով :
(ի. Գ •- Գուցէ, եւ այդ երկու երեսներր կազմող աշխարհներս։, հանդիոլու ■‘փն,
բախումին կամ լրումին մկջ է որ ինք զինքս կր զդամ /ւրապկ՛ս հարազաա : Աակէ մևկնած' ւոևսակ մը կիրք Լ ար ուեստը գոնէ իմ մէջս, Այո՛, կիրք- բայց
ատելու զն ով' կեանքէն մեզ հ եռացնող
բոլոր անն եր դա չն ա կո ։ թի ւնն եր ո ւն դէ։1' :
l/ա f մանաւանդ՝ ասոր կողքին ՝ մարդուս
ներաշխարհին եւ. ար ա աքին իրա կահ ու թ I, ան բախումբ' որ իրասլէ՛ ս ահ աւոր է :
«î?» *- Այս մօտեցումով՝ որոշ չափով ՝
1լԼբթաք գէսլե խորհրդապաշտութիւն*
րա ն մը որ ՝ որքան կրն ա մ հասկնալ ՝ նըկար չութե անգ մէջ չկայ ,
վ* . ի*- Կա՛յ։
hj ո րհ ր զա սլ ա շտ ո ւթիւն
կա J
ար ներ ուս մէջ : Այս ուղղութեամր ՝
անշուշտ ՝ կրնանք J ամեր ով վի^ի/ : ըր նաս վստահ ԸԼԼա / սակայն թէ խորհ բր
գանշանր ներկայ է րոլոր գործեր ո t ս մէջ,

«3» •- Կրնայ ԸԱէսլ*
նայած նը կարչոէ-թեանդ ՝ կ*սյ անշո ւշտ աւելի խորհրրղասլաշտ բանաստեղծութիւնը յիշեցը֊
նող տեսակ մը մթնոլորտ' քան կիրար կա մ՝ Pn'jg աւելին ՝ արգեօ^ք նկարնե -

քննադատութիւն էւյլ
ւած է ոչ թէ իբրեւ լաւսպ^ո '
տում, այլ իրրեւ գործող,,,թթն ,՜
դառնայ պատնէշ , ինծի համ,Հ , ’ W
լորը նմարի, ^ո՚՚՜-ոսարակչ^լՈլՀ^՛
ցըն է : Անո՛ր տիրանալով է “ ՚
ձեռք բերած կ'ըլլանք անհրայե
դաշնակութիւնը' որուն հաոո^ՀՀ'
ծե՛րը միայն :

«3»- Խօսինք այդ մեծերով
Եթ( -.-ղէւ. ք. .րէնակ,
պատկեր մ շ, ուն1Հւ,ա,, որո՞ւն
զէիք նմանիւ ,
'1

"և

փ. Գ- Պէտք է սահմանել նաԼ ո.
ի՛նչ կը նշանակէ նկարիչ մը հաւնՀ
րել , Արդեօ՞ք կը նշանակէ իրեն
փափաքի լ, կամ ազդուիլ իրմէ. կ
է , անշուշտ , զանել ներքին նմանոլթ^
ներ, հասարակաց դիծեր , եւռյխՀ.
արուեստագէտը նմանութեան սրտօկ/դ ,
կրնար ունենալ :

Վ- Պ ■- Արուեստագէտին կ„չոլ^,
կարծեմ, լաւս, դոյն փորձաոո,
ի ւրա ցն ել
ճանչնալ չեմ ըսեր, այլ՝
րացնել
ււ ստ տ յ*հմ "րօ՚օւյայէոոլյղ,
Ա-JԼ՛ո՛ղ1, ••՝

'ողդեցո. թիւններն են nf, կ

աիրապետեն , ե. բնութեան օրէնով ,վ,.
տենք, թէ մեծ ծառի մը չաքին
*1111 ր ծաո. չ ե րուսն/ւր •

«Յ»-֊ Այսինքն, մէԼլ խօսքով, արո,ն.
‘"Ը իր՚ո՚ղէ՚ս անկախ րան մրն է,
կը կարծէ՞ք տիրացած ըլլալ ,,,յդ
խո։ թեան. կտմ ալ, ընդհանրացնելդԼ
ձեզի համար ի՞նչ է այդ անկախոլթիմ,..
J. . Գ֊- Անկախ նկարիչ մը հարկ կղ
ձեռք բերէ նիւթա կ տն սւնկաիւութիլ1ղ
եւ ս * այսինքն ՝ պէտք է թօթսոիէ
111^111*11 ին կետնքխւ ՝
առօր ետյին կսւպուլ
բոլոր մտ ահ ո զ ո ւթի ւնն երը :

Վ • Պ •- bu ար ո ւես տ աղէտին կ'րսեձ
ան կտիւ' երբ բոլոր տես ակի ՝ նոյնիսկ ար.
ւ եստի ւիորձառու թեան րօԼոր կապանք .
ներէն՝
ր ո / ո
ւղդ եզ ու թիւններու
կ1 անջատ ո ւ ի : Ա
,են կ որ 1(ր

սկսի ս տ ե ղծտզո րծո t թ իւնը*

արու Lu տա -

զ էտը կը դտոնտյ իրապէ՛ս անկովս՝ ար

Վ* Պ •- Այո՛ • եւ տյգ բոլորը կը զոյայ
ս տ եղծաւլործո ւթեան մէջ ; Երր ար ուես տադէտը գործ մը կը յօրինէ, օրինակ,
երբ կը ՛թէ ւ միասին, նոյն վայրկեանի՛ն
է որ կը սկսին ձեւ ու մար ժ ին ստանալ
ապրումները • զգացածն ու սլաս տառին
1ԼՐայ յօրինուած ֆոթմը միասին կը ^ընին ՝ կը մա J թ<րիե ։ Միասի՛ն , միամա
մանա՚կ այդ ծնունդն է որ իրականութի։ նը կը յայտնարերէ ,
«3» •- Այսինքն իւրաքանչի ։.րին համար
ինքնուր ո յն , անձնակա՞ն ճշմարտութիւն
մը,

Վ * Պ •- Անկասկած՜ , Ֆրանսացիները կ'րսեն 1 art fait jaillir la vérité.
•I'‘ Գ •- Հոս խօսքը անմիջականութեան
մասին է անչուչտ ,
Վ- Պ •- Ոչ անպայման : Երբ մէկը ար‘-եստի գործ- մը , օրինակ , նկար մը կը
այղ մէկը կ՛թ՛է ոչ թէ պատը զարդարելու, այլ հետը ասլրելոլ համար,
Այ- հարցը շատ կար եւոր է եւ անկախ'
բոլոր մամանակներէն ,
Այդ իսկ պատ
ճառով իրական արուեստը ifoUlUl չէ , այլ
խորք , բովանդակութիւն :
• Գ *- Այո ■ եւ մի ամաման ա կ' ո՛ւմ՜'.
Այսինքն
ակնարկուած ճշմարտութեան
հասնելու, կամ աւելին' մօտենալո՛ւ չա
փանիշ, Այլապէս կը մնայ պադ զարդա
րանք , տէքօր :
'Լ՛ Պ •֊ Այս գաղափարները մեզ հ եռուն
կր տանին ել կը դառնանք, տեսակ մը,
"i թէ նկարիչներ , այլ' տեսաբաններ :
Կարելի է այս ամէնը պարզացնել, Պէտք
էէ փիլիսոփայութեան երթալ, Ար ռես տադէտը, նկարիչը մանաւանդ, ամէնէն
առաջ բանաստեղծ է' քան փիլիսոփայ.
«3»- Գուցէ տեղին է երկուքիդ
ալ
հարց տալ..., Նկարչութիւնը, անչուչտ,
անսահմանելի, րացարձակ րան մըն է'
բոլոր արուեստներուն պէս , Ալրեմն , եթէ երբեք իբրեւ ասպարէզ ել նպատակ
ընտրած էք նկարչութիւնը, կարելի՞ է
իմանալ ձեզ այդ ընտրութեան տանող մրզումն ու գրգապատճառը :
փ. Գ.. Գմուար ել էական հարցում,
Վ. Պ- Իմ պարադային այն անհան դըստութիւնն է' որուն քիչ առաջ ակ .
նար կեցի , Երբ մէկը ինքզինք անհանգիստ
կը զգայ, կը Լան այ ընել այնպէս'
որ
զինք խեղդող շունչը դուրս տայ : Ար ուեստը գծել կամ ցուցահանդէսներ տալու գործողութիւն չէ : Արուեստը կեանքն
է զոր ձեռքերուդ մէջ առած' կը յանձնես նոյնինքն արուեստին : Տեսակ մը ամ.
բոզութիւն' ուր ոչինչ կը պակսի,
ա-

ՀԼտհէ Պտբսումեան

բուդ անմիջականութիւնն ու յատկապէս
թելադրականութիւնը
չի
մօւոնենար ,
օրինակ , գերիրապաշտութեան :

օն'

• Գ.. Գուցէ, Րայց միշտ' աւելի իբ
րեւ մթնոլորտ : Բայց միշտ' որոշ իրականոլթիւններ հաստատելով : Ինչ Լլը վե
րաբերի նկարչական դպրոցի, կարծեմ
ոեւէ արուեստագէտ պատ կանելիո ւթեան
մտահ ող ութիւններ չունի :

P

«3» - Կրնա՞ք, օրինակ, դուք ձեր դոր
ծը երրորդ աչքով դիտել ել, ըստ կա .
ր ելի ո ւթեան , սահմանել զայն,
վ. Պ - Ինչ կը վերաբերի ինծի , աչքէս աւելի, զգացումովս է որ կը տեսնեմ
զտյն. այդ իսկ պատճառով պաստառներըս կը տեսնեմ միչտ անաւարտ , Գործ
մԸ ԷԸ ԼԸա^այ' եԸԸ հ՛օսնի ապրումի մաքրութեան ՝ րար ձր ո ւթեան :

Ժ-. Գ - Հարցը լալ չհասկցայ :
«3»— Պարզ խօսքով, կրնա՞ս քննա ղատի աչքով մօտենալ քո՛ւ իսկ դոբծին,
փ' Գ- Այս մէկը կրնայ ունենալ առա.
ւելութիւններ եւ թերութիլններ : իմ կար.
ձփքով, նկ աԸԻէԸ ^"^«"5' մտահոդութիլն նէԸ il՛ կր1“սր ունենալ : Կամ արուեստա

տրուած իր միայն

ղդօ՚ց՚Հ

ւն ՝ տեսիլքին : Ասիկա
j
նէն կարճ պահն է միամաման՚ս1՛ ^
կեանք մը' րոպէի
^՚ ^
էն, թէ ինծի համար արոօեաոր

կազմէ կեանքին, եւ կարԱ՚-Լ՚Ը'
տ ՝ մեր ամբարած փորձառս՚Վ I
են. փորձառութիւն' ոչ թէ ‘Լ
"‘JL վերապրելո՛ւ համար'՛
<րնիլ եւ մեռնիլ, ճիչդ աԱ՚Հ Հ.
■ Գ- Այո՛՝ վերադարձանք ն յ

* րտ ւզ կեանքէն դու֊րս ոււ լ
՚ելոէ՜ զդաg ս զո ՚թtM՛ է

,

եալներ ուն, իր
այն կը ստեզծէ նոյվակ

'՚

ինքն տյն'

է

ինչ պահել կէ f

.տառին վրտյ,
„,եաոր^
I».. Ջէ՞ք կարծեր որ
մանաւանդ հկարչո1-[ Լ՛
իստրհ, աւելի հարաղ֊՚՚ա,1Հ,
։ան մըն է' քան արաաքի
ւթիւն , պատկեր :
Պ - Շատ ճիշդ է
զ ի ն
,Եւ այդ

, „։
՚
լ՚-կ

ընդլայնած,
Լ ,կԱ։^
եվ չէ
սղ
ութիւնը , Ար^ԱԱ,Լ
ւ...

գէտ է ան, կամ արուեստարան յ Անձ -

Fonds A.R.A.M

<^1-

<6 Ա ՌԱ Ջ »

,

ր °մՆ: Այնպէս որ էհտուխ/ ոԸԸան յառա1անայ՛ այնքան
“ւև՝րնթան^յ - br պարունակու-

^լե^ը

ձևւռէ - դէպի ետ ■> դէ-

?Հո՝ռ!"Ււթէ՝-ն ՝ rb^i-^ -

բը՜

մ "ր հհլմական աւս
ԽԼ ԼԼոուեաոադէաը լ՚նր։մ։ն-ր նկատէ,
^ն*հ ï°mme de caverneլսււո յա!է
1
Տ օրինակը Փես
,. Լիագոյն
Փիքասօն է
«Ց»

:

Այո1. մեր գարու մեծագոյն
տա1՝. տութէւնը, "'՚ փհտ^կան “lJ“
“է Հն լ,սկ տուեալներով հարուածեց
Հր" . մեծնայի վերածող դի աո ւթի ւնը.
խոդէ/ -F Հ*
^աաոաաեց երազը:
Լև... M մԸ լերԼևԼՈ1Լ՝ կամ ալ, եթէ
վերադառնալով բուն նիւթին
'P

Lizf է Ւաըը rhfhi ձեր վւ'այ '■ 1՝ար
Հ որովհետեւ կարեւոր է, հարց տալ,
J.,„Îl Գազանճեանին , որ արգէն
•f/’M

^եւոր ցուցահանդէսներ աուած է, եւ,
L.M, կ'ը"են: նկարչական
աշխարհի
il որոշ անուն մր շինած է, ի՛նչ կը մը.
թ Ղ՚-^՚՚ն 'ասին ■
խ 9"- P'i շուտ, շս/m աշխատանքի կը
Կլրօտթ- Ամ» արուեստին մէչ կարեւորը

տիսիփլին-/Հ ինչպէս կ'ը,1Խ Այրոպէո, ինչպէս ըիչ առաջ ըսի,
ՀՀոււաւոսւցկր, հարցումէն խուսափելու
aչխատա նրն է -

ներկայութեամբ։ Երր ապրող չկայ՝ ալ
ո ւր է ՝ էւնչ է ժամանակը :

«5»*- Այսխնքն թէ ժամանակը թու ելխ
կեանքխ զդացողութխւն է'
քան տե ւււ ղութիւն. թէ մեզմէ անկախ' մամանակ
էկա՞յ ••
Վ • Պ •- Այո՛ : Ա ենք է որ կը ստեղծենք
զայն։ Օրխնակխ համար՝ այս վայր կեանը
կա յ որովհ ետեւ մեր փոխադարձ ապ րումներով յայտնաբեր եցխ՚նք զայն։ Ա եր
էութենէն՝ մեր ներաշխարհէն
դուրս
կրնայ տեւողութեան օրէնք մը ըլլտլ
ուր 'ամէն խնչ խր դերխն մէջ է՝ խնչպէս
պատմութխւնր* րայց ուր չկանք մենք։
Երբ դերակատար չենք' զդացողութիւն
չկայ այլև լս )՜ էայ դխտութխւն և չեմ դխտեր խ նչ որ մեզխ չխ վերաբերխր ։
Ժ* • Պ**- Այո1 ՝ մարդուն՝ մանաւանդ ար! եստադէտխն էութխւնն է որ կը ստեղծէ
ժամանակը։ Ասլսթթէ՜ րսՀ/յ մըն է ան՝
տեսակ մը՝ խ^նչպէս րացտտ րեմ ՝ ըսենք'
հոդեվխճակ ՝ որ ն1լարչութետն կտր ե ւո ր
տարրերէն մխն է :

Վ • Պ *- Երբ կր նկարենք՝ անչուչտ ՝
տյս ամէնուն մասին չենք խորհիր։ Աւել֊
ցխւեմ ՝ սակայն ՝ թէ ժամանակը ճ շմա fiւո ո t թեան հ ետ կ ւսպուած բտն մը^ւ է : Երր

ս եց անք : Ետր ելխ է տնչուշտ տակաւխն
խւորանտլ՝ բերել օրխնա կներ ։ ք*տյց նա խէրհտրելիւ պխտխ րլ/ար արուեստիւ մասխն
utJu ընգհ անուր տեսութխւններէն քխչ մը
հեռանալ եւ կեդր ռնտնա լ ձեր վյրայ։ Եր
հասվնանք՝ նոյնխսկ՝ որ խուսափխք իսօսխլ ձեր նկարչութեան մասխն ։ հետա քըրքրական պխտխ րյ/ար խմանալ՝ սա կայն՝ եթէ ոչ ձեր լման կենսագրականը՝
գոնէ կեանքխ կար եւոր տուեալները ։
Ժ- Գ- Այդ բոլորը չատ սլար զ են ել
ան կարե ւոր : Որեւէ նկարխչխ քս!թ-ալ1ւ1լ^ր2ր
մԷԼ Կը գտնէք անհրաժեշտը ։ Աւելխ լաւ
պխտխ Ըէէաը շարունակել մեր իսօսակցութխւնը ։
«3»*“ Գու-ցէ հ
թերթխս ընթեր ցոզները գոնէ պէ տք է խմանան թէ ով է ՝
օրինակ ՝ փւսն <իա զանճ եանը ՝• որ կտր ”
ծեմ ծնած է Պէյրու խժ :
փ * Գ *~ Այո՛ • 1938-/»^ î Մանկութխւնս
անցած է զուտ հայկական մխջավայրխ
մէջ եւ յտճ տխած եմ Պ է Jր ո •թ խ Մ իսխթարեսւն վարժարանը մխնչել վեցերորդ դա
սարան :
Ոետոյ անցա ծ եմ Ամեր խ կետն
Հւս մւս լս տր անխ ֆրանսական բաժխնը : Հոն
մնտցխ մխնչել Պթըվէ Ա^էթ-խ-Աւ : Պէտք է
իս ո ս տ ո վան խ մ թէ տյդ չրջանխն այնքան տլ

ամար չէր "/' չեմտԼ,յ1՛ է անձնապէս , ես
բվիճակի չեմ, չեմ կրնար դատել գործս :
«8».- Ե. ինչո՞ւ: Երր որոշ ձեւով մը
կը գծէք, կը նշանակէ թէ ձեւով մը ըմքընսւե էր ձեր նկարչութիւնը :
խ կ- ինչս՞ ւ չե՚լիւ ընդհանուր նկար
ութեան մասին մեր խօսակցութենէն : ]ւկւււրչու թեան մէչ ի՞նչ կրնայ ներկա անել լիան փազանճեան մը : - ինչո՞ւ
ւթտ մանրամասնել ,
անձն ա կան ա ցն ել
ւարցերը :
Î.8» •" Հարցը !լ անձն ականացն ենք ա ilMjf, որ հոս, անձնական ար ո ւեստանո g ի
ւքը լքէք ենր. սլատ եր էն կախուած են եր
կարներ , որոնց մէջ՝ մանաւանդ՝ ընտանեկան տսլսռորխչ նկար մը = Այս ամէնր ՝
ըեւյՀանու ր նկարչութեան հեա իրենց ,սւխչութեան առընթեր ՝ կր կազմեն ձե՛ր
միայն ներաշխարհը ։
Ժ1 9* •- Այո՛ •
այս մէկը անրա գատրելխ կ : Եթէ խմ տեղս ՝ քննադատ մը
զգար տյն ամէնը ինչ զգա ց ած եմ այս
նկարները յօրխնելու ատեն ՝ հ աւանարտր
ւ^աղրկր քննադատ ըլչտլէ եւ դառնար նըա{1['ւ' ^‘ղհտնրապէս ամէն նկարչական
րեադատ ձախազած - կամ նկարել էը~
փորձած՛ - նկարխչ մրն է :
«8»- Հխչ առաջ ՝
ա կն ար կելռ վ ա յդ

թելադրուած հ խն լո ւս ան կար է մը •^մուսնսւթխլնը՝ Եթովպխա։ Անւպ* ներկաներուն մէջ ես ալ կամ ՝ խնչըսիք՝ ա յ ս տարիքիս : Անաւարտ ՝ և
1^տ այդպէս պխտխ մնայ քչովս ՝ տեսակ
Ըս^նք՝ խխրեւ ընտանեկան ալպոմ :
[ըսսէակները ՝ անցեալը մխ չտ վերապ -

ti

Ա11- պէս բան մը* Ս՚-րիշ կէտ մըն ալ
J հոս՝ չեչտուած կէտ մը՝- ժամանաW' չդոյոլթխ^ը .
<>- ՏէնջաԴ էք մամանակը ։
*" "'J” )

րտցարձակասլէս

Ս

Կարելի՞ է թնչել մամանակը :
Ըչել զայն' զարմա-

Լ»ու1 ^“'^"‘էՈ,,Ո՚եՐո,Լ- Ինչպէս դիտել
ւ„ք՝, '.ր1լա,յ w tu Լլ ոլրՒւնեը՝ եըը
Ա1 Լէ? *• Եան եւ կը մնան' ներկա 2պՀերը մ^նՀ Աւ
^9 <*“•յ։

] ^ւ էը ներկայացնէ ժ՜ամանակը :
^'՞նչ 1լը ներկայացնէ •Ւա՜

կը 9ն91 Այ" ' Բրովհեաել, երբ բան մը

i. Հ_ 1լ,տէ ք թէ լ,նչ կը
:
ւէսւր յ ,
ամւսնակը , սւյս նկարին հաLkll'v սլ^ ^^՝ այն Աքահն
ն"9#“

մհս՚յն: “՜
ո՛ւնէ րՈԱ,1կական ուպրումը որ ծը-

^է՚^յն

^Ա,ւ՝ 1Ո ,ս տն կար ոյ ած ւզա հուն :
^Ղացողոլթլ։ւն մը, ակրն լ"1"1'՛1

’/ո/

1

ետ*

-մէն

-"^՜

տ^ոռները այլապէ՛ս շտր-

,1^Ա19պու֊ած ՝ ներկաները դաfyj
ՈլԸս>խութեան կամ ցաւխն :
ղտտաԸկ "եզանը' ուր ժամա~
'>^Հպ9յ111այ է այլե,-ս — Իերկայ է
^Լ^ո'
թող՝ (

ն ճ եան

ջնջած

Գ'\ Ջանս13է'

’ պա "-պարապ տար ածուՀպու֊տծ խրեր ու - սեղան ՝ աî գաւաթ յ եւայլն - անշարժ

Վ • Պ •- Երնամ ըսել թէ ն կարչո ւթեան
քխչ մը ուշ սկսայ* կեանքխ պայմանները
խնծխ համար այլապէս ՝ աւելխ դժուար
կը ներ կայանա յխն ։ վեց տարեկան էխ երբ
հայրս կորսնցուցի, ։ Երեք եղբայր էխնք։
Ա տխ պո ւեց այ 15 տար եկանխս դպրոցէն
քաշուի,լ եւ աշիսատխլ ։ Պէտք է կեանքս
շահէի, եւ օդն էխ ընտանխքխս ։ Այսպէս
չար ո ւնա կո ւեց աւ մխնչել 1973 •
Մխ^Հ
այդ՝ ւս չիռ ատ ելով հանդերձ ՝ կրցայ եր
կու անդամ g ո ւց ահ անդէս տալ՝ էխբանան ։
Երկրորդ ցուցահանդէսը տուի, 1973“/'
Փետրուարին* Ա եպտեմրերխն Փտրխզ ե կտյ եւ անկէ խ վեր հոս կապրխմ ։ Ան չուշտ ՝ նկարչութի, ւնը շարունակելուս եւ
ասպարէզ ընտրելուս մէջ մեծապէս չր ն որհա կալ եմ կնոջս եւ հար ազատներ ուս ։
նկարչական հակումը մէջս զարգացաւ
երր դպրոց ը թողուցի, ՝ 15 - 16 տարեկա
նիւս : Նկտրչութխւ1,ը սկսաւ դաոնալ խն
ծխ հ ամար տյն' խեչ որ եկեղեցի, մը մխտյն կրնայ տալ* եկեղեցի, մը
ուր կը
մտնես եւ որոշ մխստխքականութխւն մը
կը դրտ ւէ քեզ ։ Այղ օրերուն հօր աքը րոջս տզան ՝ Կլ. ւտէր ՝ բաւական օղնեց խն
ծխ * աչքերս բացաւ։ Այդ օրերէն սկսած ՝
առաւօտները կանուխ, ՝ դործխ չգաg ած ՝
կր նստէի, պտտչդամ ՝ կը դխտէխ կանա չեդէն ծաիսոզները որոնք չարք ~ չ"1^^
կանցնէխն
ո ւ
1լ երթայխն
չոլ “
կայ ■ կը դիտէի ու կը գծէի : Այդ շրր ջանէն մօտ 200 դծԱէդրութխւն պահած եմ
տ տ կաւխն ։
«3»*- Այո՛ ՝ Արեւելքի, պտզավաճառներր' իրենց էշերով ■ ■ .
վ, Պ •- հ^Ւ[էուԼ^ դրաստներով՝ կառ քերուԼ , եւայլե : Իրապէս գեղեցիկ էր
սլահն ու երեւոյթը* հաւատքի, ՝ պաշտա
մունքի, պէս րտն մը' խնծխ Տամար։ Ե ու-

խակրթարսւն , եւ մէկ - երկու տարի ալ
ճեմարան: Ա՛յսքան: 1973-P Փարիզ ՛Լ
կայ, բայց Գեդար ո ւեստից ւԼարւհարան
արձանադրուեցայ 1975-/'^ ՛• Ընդունուե
ցւււյ' հակառակ յա ոստացած տարիքիս:
Բոլորեցի 3 տարուան դասընթացք մը :
Անկէ ի վեր կը զբաղիմ միմիայն նկար -

քանւէը^ ամբողջ անցեալ մր անմահ ա g ը^1՛ Եձոխոխարխնեելխ յխ չաս, ակն եր են ա֊

:

լիք•-.

դիրքեր, եւայլե: Պէւոք է ըսել թէ դրպ֊
րոցական ուսում եւ պատրաստութիւն
չունիմ : Ինչ կր վերաբերի կեանքիս , ծրնած եմ Պէյրութ, 1943-^ ! Յաճախած եմ
հայկական ձ'ան կապարտ է զ , Ա • Ն շուն Նա-

ֆսրելխ է խ՛ որանալ տյս ուզղուԱսսքր դոնկ :
8՚«- Եւզեցխ՝ այստեղ - տնչուշտ
^անքի պարագաներուն ալ ազդեց ու քւ՚՜աւ/ր՝ խնչպէս հօրս մահը՝
եւայյն -

մ

Լուր խսկ
• Հոն մնացխ
երկու տարի,՝ ծրբ մրցումխ մը մասնակցե
ցայ եւ ես խսկ զարմացայ առս,ջխն մըրg անակը շահելուս ։ Այս վերջփնը պատ ճառ եղաւ որ Փտրխզ դամ : 1էեկէ խ վեր ՝
մէկ - երկու կարճատեւ բացակայո ւթխւեներէ ետք՝ կ^ասլրխմ Փտրխզ։ Ա՛յսքան :
«3»— Վ ահէ1 յ դուք եւս սլխտխ ստխպ-

զէխ չար ո ւնա կել ա պրհլ "‘յղ թելադրա.
կանութեամր : Աս ուէ էր որ նկարչութիւ
նը մէչս վեր ածուեցաւ տեսակ մը կիրքի
որ զարգացաւ , սաստկացաւ : Նկարչոլ- ՜
թեան կողքին , սկսայ կարդալ բանաս տեղծո ւթիւն, քիչ-չւսւո իմաստասիրական

պաստառին՝ ուր դուր խսկ ներկայ էը ՝
^ր այսօրուան տարխքխն մէ9 ՝ րսխք թկ
խւանեկան հ խն նկար մըե է՝
եւայլն ։

,

թանգար ան կամ կանոնաւոր ցուցահան դէս մը խսկ չէխ տեսած : \յ կար չո ւթեամր
այնքան տարուած էխ ՝ որ օր մրն ալ ու
սումս ձգած դացխ եւ Ղ*եղար ո ւեստխց
վարժարան արձանագրուեցայ ։ ^նոդքս

զ ործ մը ճշմարտութեան դպչի' կ՚անէսաւի յ-ամանսւկէն , այսինքն' իր ումին թա
փուլ մամանակէն դուրս
կու դայ ■
կը
դառնայ յաւիտենական բադէն:
փ. Գ- Արտաքին երեւոյթով, մամսէ նակը զգևստաւորումն է նաեւ, ւոարադը,
օրուան տէքօրՀյ' նկարչութեան մէչ֊. Արլեսան է որ այս բոլորը կը
եւ ԿԸ
ստեղծէ բացարձակ բան մը :
ւէ. Պ- Եղած են եւ մարդիկ, որոնք
ապրա՛ծ են բացարձակ կեանք մը : Բա
ցարձակ' իրենց էութեամբ, հաւատքով:
Այս՛ . նկարչութիւնը, ամէն բանէ առաչ,
հաւատք մըն է. կրօնք մը: Նկարչութիւ
նը այն... ի՞նչպէս ըսեմ... բոլոր վեր
լուծումները մերմող . ■ - Երբ չտա վերլու
ծենք, կ՚երթանք խորհրդանշաններու, եւ
խորհրդանշանները տեսակ մը կը սահ մանափակեն ամէն տարողութիւն, նաեւ
մամանակը: թէ այս ինչ բանը այս նը.
.անակութիւնը ունի--, թէ այս բանը ասիկա կ ր թելադրէ-- արդէն
իսկ սահմանափակուած բաներ' սահմա
նափակ թելադրականութեամբ : Կարելի
չէ իմաստ տալ ո՛չ ձեւերուն, ո՛չ դոյնևրուն :

«g»., (f-ամտնակի մասին բաւական խօ

լի այլուն աշակերտ մը չեմ եղած ■ շարու
նակ, դասարանին մէչ իսկ, ըրածս նը.
կարչութիւն էր միայն :
«3»
Կը նկատէ՞ ք որ այս մասին եւս
կ՚արմէր անդրադառնալ :
(հ • Կ-•- Այս՛ - դասարանին մէչ, ետեւը,
անկիւն մը կը քաշուէի եւ դասաւանդութեան րնթացքխն խ"կ դծադրութեամբ կը
զբտզէխ : Հետեւանքը լաւ չէր անչուչտ •
այնպէս որ՝ տնօր էն ո ւթխւնը ծնոզքխո
գանգատեցաւ^ որ ձեր տղան ՝ տյսպէ" չտ
րունակելու պարագայխն ՝ դպրո3 երթա
լու պէտք չունի, ♦- թոդ նկարխչխ մը քով՝
արուեստանոց մը երթայ նւ հոն գծէ ՝
յտռտչդիմէ: Ըրածս, խորքին մէչ, դասարանը խանղարելու պէս րան մրն էր :
Յաչորդ տարին ինքզփնքս դաայ Հայկազ
եանի Հայ Ա քուլը: Պէտք է ըսել թէ որոշ չաւիուԼ լրչացած, սկսած էի նաեւ աշ
խատիլ , լաւ նիշեր բերել : 16 ւոարու էի :
Այդպլ-ով կրցայ: հրաշքի պկլլ րան մը,
վկայականի տիրանալ: Բարեբախտարար
հոն հայերէն ալ կր դասաւ անդուէր , զոր
կատար ելագսրծել չանացի : Մինչ այդ
նկարչութիւնը չէի ձգած անշուշտ եւ առանձինս կուաշներ կ՚ընէի : Այս՛ , րա ֊
ցարձակապէս
առանձինս : Նկարչական

չո ւթեամր :
«Ց» - Կարելի,՞ է կեղրոնանալ ձեր նրկարչութեան շուրջ î
վ . Պ •- Երկտր կեդր ոն ան ալո ւ հարկ
չկայ : Ըսեմ սակայն ՝ անկեղծօրէն ՝ թէ
գործս մխչտ կը փ ոխուխ' մանաւանդ
կեանքխ փորձառութեանս հետ ո րոչ համեմատութեամբ։ Թ՛է այդ փոփո
խութիւնը դէպի լաւն
է կամ ղէշը:
չեմ կրնար գիտնալ, կւսն անխուսափելի
որոշ .վերիվայրումներ : Կրնամ ըսել մի
ւսյն թէ որքան ալ աշիսատինք, որքան ալ
յտռտ Լդիմենք, ուր ալ հասնինք' պէտք է
ձգտինք մի՛ շա աւելիին : Արուեստն է որ
կը պահանչէ աւելի՛ն: Եղածը իւրացնել
բայց չկրկխել: Այս մ Կ ԿԸ անկեղծօրէն կը
զդամ ու կ՚ապրիմ : Լալ գծել, եւայլե ,
աւ ելորդ խօսքեր են : Ըսի արդէն .. արւ եստը կեանքս է ■ թոքս . շունչս : Կ՚ուզեւք
րլլալ միշտ ինքղինքիս քննաադատը' ւզահանչելու համար աւելին' իբրեւ կեանք
թէ գործ:
«3»- Ա^մի,ջտկտն ծր տ գխրն եՓ ր :
վ . Պ •- Ո եմ խօսխր հաւաքական կարեւ_Որ ցուցահանդէսներու մասխն։ ՆսԼլստա“
կրս է պատրաստել առանձխն ցուցահանդէս մը, Փարիզ- մի ա՛յն խւդաներկ ։
Ժ* V* •- Երր մարդ կր հաւատայ ու
կ^աչխատխ'
անհրաժեչտը 1լ խրագործէ ։
Բայց ի՜նչ լաւ պիտի ըլլար եթէ այս խօ
սակց ո ւթի ւննեբը կրկնուէին : Ամէն բանէ
աւելի, շեշտ եմ, թէ մարդ առանձինը չի
կրնար վայելել նոյնիսկ դեղեց կութիւնը:

Օ
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ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
(Շար. Ա- էջէն)
Սկսան ներկայացնել կրօնք - պետ ու.թէւն
պայքարը y եւ հայ աւա գանէէ աթոռական
ու վարչական վէճերը՝ այսպէս ներ մուծելով քաղաքականը կր օն ա կ ա նին կ ող : Ար շտ կ P • թտդաւորէ կեանքն ու
գորեը սեւեռակէտ մըն էր'
ազգայէն
ինքն ապ ատ կեր աց ման փոփո խութեան այս
հանգրուանէն :
Տոքթ- Պարտագճեան նաէւ ներ կայա
ցուց Պատմութեան մեզի փոէ/անցած տեղեկութէւններր : Արշակ P -Է մասին տեղեկութէւններ ունինք Փաւստոս էն եւ
Խորեն ացէէն ՝ որոնք ունին րաg ա ս ա կան
մօտեցում , այս Սրշակունիին հ անդէպ :
Այս երկուքէն անկախ , Փրոքուիիոս Եե սարացին ալ մեղի կը ւիոխանցէ ՍՀնյուշ
pl. րգէ դրուագը : *էէտենք որ Ար շա կ ի շ֊
էլ ած է (մօտաւորապէս} 350՜4 ե 365* Ւր
հօր Տէրանէ ՝ /ւր եւ իր զաւակ Պապի
եր •••լնէր
օրերու.ն Հոայաստան կար եւոր դ^ր
Հռոմէական - Սաս ան եան երկու, հզօր պեւո ութէւններ ու պայքարին մէջ*. Մինչ Տ ի՛
րան թագաւոր վիճած էր Մ ամի կոն եան ներու հետ ՝ Արշակ փորձեց հաշտուիլ տն ոնց հետ՝ բայց եւ այնպէս իր թագա ւորութեան ընթացքին անդադար կռուի
ձ էջ էր այս կամ այն նախարարական տան
հետ ՝- գուցէ որովհետեւ կը փորձէր դըբաւել անոնց հողերը՝ դուցէ որովհետեւ
կ'ուզէր սանձել անոնց կեդրոնախոյս եւ
անիշխանական հակ ումները : 353-/»ե Արշակ նշանակեց Ղյերսէս
(ապագային'
Մեծն եւ Սուրբ Ղյերսէս} անուն կղերա
կանը՝ հաւանաբար Ս * Գրիգոր Լուսաւոր իչէն սերած ՝ էրր «կաթողիկոսի - {սոյն
ւոիտդււսը տակաւին տարածուած չէր այդ
շրջանին} : 358-^ե
ամուսնացաւ
յոյն
կնոջ մր հետ՝ Հռոմ է ա - /•/<։
ղանդական կայսրութեան հետ իր կապե
ք՛ [• զօրացնելով ; Ասկէ ետք Ար շտկի մեծ
րն տ անիքին </ էջ որոշ պ ա ռա կտ ո ւմն եր ու
գաւադրոլթիւններ տեղի կ'ունենան : Գընէլ՛ Արշակի ազդական ՝ դա ւադր արար
կը սպաննուի ՝ գուցէ նոյնինքն Արշակի
գաղտնի հրահանգով*. Ապա՝
«հեթա նոսականի օրէնքներ "վ, Արշակ երկրորդ
ամուսն ո ւթիւն մը կը կնքէ Գնէլի այ "
[՛էէն ՝ Փառանձեմի հետ ալ*. Ալրիշ ուորնձըդո ւթիւններ ալ կը վեր ադր ուին Ար -.
շտկի : Օրինակ , խորենացի կը հ ա ս տ ա տ է
որ ան հիմնեց Ար շա կսււան նոր քաղաքը ՝
Մ աս եաց ոտն շրջանի մէջ՝ ուր ամէն տե••ակի ոճրագործներ ու փախստական տնօրէններ ապաստան գտան : Ղյերսէո կր
սլա հանջէ ՝ որ Արշակ քանդէ նոր քաւլաքը** երբ ան կր մերմէ՝ Աստուծոյ բար
կութիւնը կը հարուածէ քաղաքը
{ըստ
Փաւստոսի} յ (էանտախտը 20*000 ըեաանէք կը րնաջնջէ : Խ որ ենաgի կը հաստա
տէ որ ոչ թէ մանտախտը՝ այլ նաիւա րարնե րն են՝ որոնք միացեալ բանակով
մը ևը կործանեն Արշակաւանը*.
Արշակ
կը թուի համակերպիլ, բայց իր վրէժը
կ առնէ աւելի ուշ , երր b՛!՛}"/մի՛ •Ը կր
հրաւիրէ սլատ ասխան ատ ո ւ նախ ար արն ե —
րը ՝ ու զանոնք կը սպաննէ : Աւելի ուշ ՝
359-Հ՜^ 364 , Արշակ կը կռուի Հռոմէ ա Բիւզանդակտն ուժերու կողքին: Պարսիկ
ներու յաղթանակէն ետք ան /լ աքսորուի
Անյուշ Բերդ, ուր անձնասսլան /լրլ/տյ :
Մեր քրիստոնեայ պատմագիրները ի րենց գործը դրի առած են,
կ'ընդգծէ
Տոքթ. Պարտագճեան , այն շրջանին' երբ
Հայոց թագաւորս, թիւնը կը տկարանար
ոլ՜ ՚11՛ կորս"ւէր ■

Այս պատմագիրներր
Հայ Եկեղեցին կը տեսնէին իրը ել միակ
բար ո յա կան-վարչա կան ուժ՜ը հայ կեանքի
*1 Հ} :
Ուրեմն, կը քննադատեն Արշա՜կր ,
իբրեւ անձ մը որ չընդունիր 'եերսէսի
Հեղինակութիւնը, կը շարունակէ կիներու
ե1- քսն՜ջոյքեերու հանդէպ հեթանոս կեդհակառս, ծք ւ ւնեն"ալ , կր ։։։։,,/անն-է
կորդներ , եւայլն : (քիաժամանակ ,
ւի առարան են շրջանի հայ Պատմո, թեան
‘քիայն մէկ անձ, Մեծն ‘Ներսէսը:
Անշուշտ, ինչպէս կ'ըսէ Տոքթ. Պար աադճ եան , եթէ տրդի դիտ ա կան - պատ
մական մօտեցումով քննենք մեր քրիս տոնեայ սլատմադի րներ ո t գործը՝ կըր -

նանք հարց տալ թէ (ա) իսկապէս կա
րելթ է հաւատալ թէ թագաւ ո ր մը ոճրագ.որ ծներու ապաստան քաղաք մր կը
հիմնէ*. Աւելի, Տ աւանս, կան շէ'
քա
ղաքական րնոյթ ունէր uijfj ոստանէ հէմնոլմը ՝ էրը ա սլաս տան' ղանս, զան նա էւարարներո,. եւ եկեղեցական հո զատէ
ր ութեն է փ աէ,չո ղ ճորտերու : ( թ ) Ար.Հ Ա'
•ոք է մեղագրուէ ՝ եթէ ուզեց արքա
յական առանձնաշնորհներ վեր ահ աս տա տել՝ Եկեղեցւոյ (այսէնքն' Մեծն \յեր սէսի) ու. նախար արն եր ո ւ կեգրոնտէւոյս
մներուն դէմ :
1850-0/ ետք՝ հտյ մշակոյթի ղործիշհերր «վեր աքնն ո ւմէ}> ենթար կ եgին Արշակ
Բ-ր, թէեւ անշուշտ •••յգ վերաքննումը
շու. նէր ղուս, դիտ ա կան - ոլատմական
բնոյթ*. Հայու նոր ինքնա պատ կեր աg ո , մր
ունէր նոր քաղաքական ծալքեր, որոնք
բնորոշիչ դեր ունեցան ՝ Հայու ան ղ h ալ ի
վ երակենգանացման ո, վերապատ կեր աղ
ման մէջ*. Այս մշակութային ա շխատանքը տարուեցաւ նախ թատրոնէ ե, օփեբոյյէ՝ ապա բանաստեղծութեան եւ. ‘/կոլ ի մարզերուն մէջ՝ ու սլկաք է շեշտել
"C չտրոլնակուեցա, 20-րդ գարուն՝ Խորհ բրդային Հայաստանի մէջ տլ*.
Երկու, տեսակի թատերախաղեր մ ո,լ ո վրր Գա h էԱնու թիւն գտան iiijii նիւթր օգ
տագործելով՝. (ui) Անոնք' որոնք զ Օգ տագործէին Արշակի «հ եթան nu անմանկ
սեռային կեանքը ո,. Փ տռանձեմ// uլ ա ա մութիւնը*. Ասոնցմէ ամէնէն կւ tր եւո րն
է թովմաս Մ եր դետնի (1840 - 1909) Ար
շակ Ր։-£, զոր ան գրի առած է*** իտա
լերէնով՝ ապա' թարգմանած կ հայերէնի
ոլ- յան ձնած Տիդրտն Q ո ւ.ի, աճ եանի ՝
որ
1Տ08~ին այս լիպթէթ-թ օին վրա յ հիմնըլ^*Լով ս տ եղծեց առաջին հայկական օփերան :

(բ) Աւելի րտցայայտօրէն ազգային քաղաքական մօտեցում ունեցաւ հայ մրշակու թային գործիչներու երկրորդ իլրմրակ մը՛. Օրինակ, Աեպուհ Լաղ - Մի՚հաո.
եան (1825 - 1887) կը դատապարտէ Արշակը իբրեւ ինքնակամ ու միահեծան տիրապեաութեա՚հ ձգտող թաղալոր : Ա՛ր կըրաիչ Պէշիկթաշյեան (1828 - .1868) Նչրմանապէս յանցաւոր կր նկատէ Արշա կը ,
1,այց

սա կարեւոր տարբեր ո ւթեամր
ըստ իր թատերաիւազին , Արշակ անձնաս
պան կ ըլլայ որովհետեւ այնքանն հայ րենասէր է ։ որ Հայաստանի դժրաիււոո։ թիւնները {իր գա հ ազր կո ւմէն ետք) յու
սահատութեան կր մղեն գինք-. Հոս անձի
մը նկարագրին ու րար ո քակ անին րո լոր
յոռի կէտերը կր դրուին նժարի մէջ ու
կը կշռուին հայրենասիրութեան դերս։ դոյն արժանիքին դէմ: նման մօտեցում
կը շարունակէ զարգացնել Հայու ինքնա.
պատկերացման
ել
ինքնարժեւոր ո ւմի
յեա - հհՄխիթսւրեան» հանգրուանը , զոր
նշած ենք արդէն: Աւելին, Տոքթ- Պար֊
աաղճեան կ'ընդգծէ որ Պէշիկթաշլեան
դէպքերու իր պատկերացման մէջ կը շեշաէ Հայ - Պարսիկ թշնամութիւնք ,
ե,
ոչ արքայ - նախարար ներքին պայքարը:
Այլ խօսքով, ժամանակակից Հայութեան
ուշադրութեան սեւեռումը եր
^1Ը հ
հըտ,վ,ըէ
։,11ազգ թշնամիին վրայ :
Բ1ըիչ երկլ
"J
մտաւորականներ ,
!շմմանուէլ Եսայեան (1839 - 1907)
ել
թորէն Արք. "եարպէյ (1831 - 1893) նը.
մանապէս կր ստեղծեն կտորներ, որոնց
հերոսն է Արշակ Բ-: նարպէյի դրո, h ող.
րերդութիւնը, իբր թատրոն, մեծ արժէք
չունի : Աւելի հռեաորութխն ել քերթը,
ւած է, քան տրամ: Հետաքրքրական է
որ Արքեպիսկոպոսը կ'ընդգծէ Արշակի
բնաւորութիւնը իրը ազատատենչ Հայ,,,
տիպար նկարագիր : Անձնասպան ըլլալէ
առաջ Արշակ !լրսէ.-

Արշակ ազատ, եւ. թագաւոր է Արշակ,
եւ թագաւոր ագատն Արշակ կը մեոնկ :
Տոքթ. Պարտագճեան
կ'ընդգծէ „ը
] 850 - 1878 թո, ականներ,,։ Ար շակը «քա
ղաքականդ բնոյթ ո,նեցող ողրերզո, .
թեան մը դերակատարն է: lSSO-ական
թուականներուն {Պերլինի ժողովէն ետք

քաղաքական

ղան գրաւել «նորդ քրի„ա„նէա
ներ ու վայրեր : Կարեւ„րր
ֆիի , հայ
‘:նդ„լթիւննև՝չ

կո ւսա կց ո ւթիւններ,, •

հիմնումէն առաջ) այլեւս հայ աշխար հակա՛!։ մտաւ.որա կանութի ւնը չի բաւս,
կ ան ան ար ատով : Ունի „։։ ելի րացայայտօըէն քաղաքական մօտեցում , մշակու թաքին բնագաւառին մէջ ալ:
Օրինակ,
երբ Բաֆֆի իր Սւսմուէլր դրի կ'աոնէ
{հրատարակուած 1888-^^')> «փակադիծներու մէ}» կ'անդրադառնալ Արշակունիներու պատմութեան : Մրսէ որ Եկեղեցին
մեծ հողատէր էր արդէն այդ օրերուն,
եւ. սկսած էր բացէ ի բաց պայքարիլ Հա-

կութի,նն ո, վերանոր,,դ„ւմն
իր կարգին կը պահանջէ մերժ„,'մ '
C
պարսիկ ,
կամ իմա՛' ռ„լսակՀ
մուծռւմներու : Ուրեմն Աամոլկ
Tտոն է ո ւթեան պաշտպան հե
հայկականութեան, „ըՈւն Հ"աԼ
նԳո֊-թեա
նբաժ ան եթ, մէկ մասն է կրօնՀ^
Բաֆֆի մեռաւ 18ՏՏ-ին :
,
թուականներու կուսակցական ,
կան , յեղափոխական չարժոլձեր^'
րին անg ետ թ, մեկնաբանումի ել^ն

/Z/V թագաւ֊ո ըներ ուն դէմ ՝ Լ, խնգխր րաղ աքա կան հ եղփն ակո ւթ եան : Առանց Մ եծն
Ննրսէսը այպանելու կամ դատասլար

պատկերացման նոր շրթան , որուն
ւոր խորհրդանիշն է վ.„ր„լման1,
նոս Երդերդ-ը (1912).: Հապ հեթՀ^
ՈԱՈԼ.
թիւնը միայն յարդելի հայկական
•Ոևսւն.
ղռթէւն մը չկ ՝ էնչպէ,, կ՛ր ՝ ր
մօտ : Հեթանոսս ւթէւնը ամլ,
թ ծան ե ! գեղ
ե g կ ութէ սՀւէ պաշ,„ամււլ^
ղհցղութհան

,ելու ՝
P ա ֆ ֆ ի
կ ը
գովէ
Ա ր շ տ կ թ*ը՝ էրր անձ' որ կր հաս.
կրնար թէ Ա կեգեցէն ո,
նա/սարաբները
չեն կրնար էնքնէ շէ, ան ո,
սանձարձակ
Ա.րշակ*ս, սՀհէ
րանէլ սլետու թեան մէջ :
քաղաքա կ ա*!.
հէմ*հո,մր՝ րստ P աֆֆէէ ՝
նոր յեցակէտ մը ստեղե ելո, վ, ո ր մրն
կը : Ար շ,ս1//ւ ձաէաղանքր ՝ րսա P աֆֆէ է ՝
պէտք է վերագրել ն ա է, ար արն եր ո , ն ՝ որ,Հհք Ա ասան ե անն եր էն օղնութէ,-ն է,րնղ ր ե ղէ<1ւ եւ օտար ո, մ՜եր բերէն Լւււյւււււաա՛հ :

է, ներ կայս,g ո, ,„ծ' զօրաւոր
լեղռով: Բոտ վար,..ժանի, հ...յ թքԼ-,,
քաղաքա կանաց ում՛,,
յեզափոխռկ^
ցոլմը' ճարս,արար,,, ե„ս,ի դարին ,քէյ
կր պահանջ/, թէ՛ „ լժ , թէ'
ե ,լեg կ„\'.
թեան պաշատմռնք, քանի „ր քաղքեԱ
ա/լան - ճար ւո ար ր „ , Հ ս
/լսՀլ,,ը գեղէ.
(քիկ-///< ա, թշնամին է , ընկերային փտ.
նՒ ՚ԼրԱ1/ =
Ա իամանթո,ի գործն ,„, Հին
այ.
ներու {մանաւանդ Անահիտի} Հանւլ(Ա|
որոշ պաշատմռնք ցոյց կու տայ., կ,
երկու րան ա ս տ ե ւյծնե րու հ •» թանոսասէյ
i/o տ ե g ո ւ մր չ, գհատուեցաւ Եղեռնով (1լ

,Տ* ո քթ • Պ •••ւ,րւ
ր աաղ ճ ե ան մաան ան » ե .7,չ

ո/’
,ն Կամար ալ Արշակ Ի
Բ՜• կր
կէ
20-,րղ գարուն
շարս, հակէ մնալ անձ մը ՝ որո, մ եկնաբանա մյ, Հայու թե ս,ն էնքնասլ աա կ ե ր աց ման փոփոէ,ո, թե ան ■քէ} '/Դ ո, ն ի: Ա յս “1էս Ստեփան Զօր եան (1889 - 1967) էր
Հայոց՜ HlïpiJ-Jl ղ,,րծքւ*ն մէջ Արշուկր կր
ն ե ր կա յացն է
/,րր ե ,
4լա ր ո ղ
պ եա ա կան
դէմք*. !*րքեն անո / Ÿ/Î/ /ակ էւորհրգանըշական է՝- հտյ նաէ,արարները հարէ,
րաւոր ր երգ եր ոճ, էն՝ րայց Հ 111 յՈՆ^|ււ.քւ|1 *
ո՛չ էսկ մ է կ բերդ*. Արշակաւանը՝ րստ
Զօրեա1,է , կոչ,,, ած Կ- մ՜ ո ,լ ո վո ւ ր դէ՛ն ՝
ճորտերուն րերղն ըլլալու.*.
էէօրեան չէ
մոռնար էր ընթերցողներուն յէշեցնել՝
որ Ե կեգեցէն ամենամեծ հ ո ղ աա է րն ու
ճորաաւոէրն էր՝ եւ էմ է ան՝ րոտ էր մեկ
նաբանութեան՝ դաշնակցեցաւ նաէ,արար
ներ ո, հետ (նմանապէս հողատէր} ՝ Ար֊
շա ՚ւՒ ղահր տա սլալել ու. համար :
Տոքթ • Պարտագճեան ակնարկեց նաեւ
Լրճ Զէյթունեանցէ (ծ« 1938) նոյնւ
նո, 7/ ՚Լկ"էՒն ’ ո, ր Ար շակ Բ• կը ներ կւ
յացսւի գեղեցիկ ոճով եւ նոր մե կն ա րանութեամր*. Հոս՝ Արշակ հեռատես ղե
կավարն է ՝ որ գէտ է թէ Հայաստանէ անկախութէւնը կտրելէ է պահպանե՛լ մէայն
եթէ Կաւ ա ս ւսր ա կշռո ւ.է h ԹԵլւք jlfi ո ւմ՜ եր ր ՝.
ւյն նախարարները' որոնք
կՂԸ
լկէն
Արեւմու տք ( Հռոմ - Բիւ.ղանդ է ո նի) ե,
Արեւելք (Ս ա ս ան ե ան Պ •••ր ո կա ս ա անէ } :
շւո ո ւրէ շ ՀհԱր ե ւ.ե լք}}ն եր եւ հ.Արեւմուտք^չ-եր ալ եղած են Հայոց Պտտմւււթեան մէջ ՝ այղ օրերէն է վեր ՝
կան*. Արշակէ կեանքը
ողբերգական է՝
Ըստ ԶէJթո Եանgէ ՝ ո ր ո վհ ետ ե ւ ուն յառաջադէմ մտածող կր ա՛յն օրերուն ՝ երր
հման մարդու մր համար աեղ չկար ՀաJng Աչթարհէն մէջ*
Տոքթ»

Պարտագեեաե ղուս,

գասւսխօ

ոութէւն մը յատ կաց ո , g Բաֆֆիի Սա ^ո1-էլ ‘ԼՀօչի^1, որուն հերոսի հայրաս
պանո, թիւնը {ի սէր հայրենասիրութեան)
-.այո, թեան ինքնապատկերացման պատ J ո, թեան J էջ դարձա կէտ ,1‘ր/ւ է ; ի աֆֆի
ԳԲ^ց 1880-«/^ս/ե թուականներու}, ,
ե
ՐԸ
ցարական Ո֊ուսիան կը .իակէր հայկս,
կան դպրոցները, կը վարէր ռուսացման
քաղաքականութիւնը: Բաֆֆի այս շըր .
ջանին դրի առա, Կայծեր^, I, )]ալքուէլչ, :
վերջինս կը նկարագրէ դրուագ մը մեր
Պատմութենէն , երր օտարը, հայ աւա դանիի մէկ հատուածէն մսւսնակց ու
թեամր , կը փորձէր օտարացնել Հայ ու
թիւնը,
կրօնափոխոլթեան
աւ :
ձդնաժ
դոաժամի մը մէջ Ա ամուէլ հերոսը
պատրաստ կ ոտնակոխել ամէն աւան դական արժէք ոլ սրբութիւ՛ն {դառնալով
ծնողասպան) , յանուն ամենամեծ արժէ.
հ“,յրենս,սիր,,, թեան : Տոքթ. Պար աաղճեան մանր ս, մա սնօր էն իը անդ շիտխօս
ռնկնդիրներուն ներկայացուց Աամուէլ
'/<"/!'
վերշուծեց ցայն, միշտ ընղղը.
եելով Բաֆֆիի ճիգը' դէպի աւանգւ.ա կանացում: Ան կ'ուզէ Հայութեան անց
եալը վերապատկերացնել, բայց „չ անոր
քրիսաոնէո, թիւնը ել ասս,„ւածավս,խ„լ .
թիւնը շեշտելով
{ինչպէս կ'ընէր Հայր
Ար սէն Բագրատունի) - Այլ^ Բաֆֆի կ՛,,,.
Դ1,
Հայրենասիրութիւնը ել աւանդ ա .
կանո, թիւնը նոյնացնել, ել կը պնդէ ,, ր
հայ մրիօաոնէոլթիլնը կերտուած է
^այ
հեթանոսական հիմքերու վրայ,- լ աւսւ •՛արդ, Աշտի շատ , վարդավառ հին հե թսւնոսական տօնե
սրսյբԱյղտն վս, յ _
րԵր ծն որրոնց
ոն
աւանդական տեղք
կո,

խորհրդայնացումով :

(922-//'/,

նոյնիսկ յայտարարեց հայ անցեալի ղշ
րեթէ ամրողջ,,, կա՛հ մերժում, որ 1,լ,կաք
չ՚"ե, եց սակայն , ոչ իր մօտ , ոչ ալ
գրողներու-, 1940 - ա կ ան թո ւ տ կաննեբուն վերստ էն տեղէ ունեցաւ
g un li'otnh
մօտ եդու մ}
ւնե,
տաս ու թեան (օրինակ՝
"/ ՜ՐԸ/"
ր/՚լ

Գ՜ Գեմիրճ եանի Վարդանանք-չ։ ) :
ական թուականներէն ի վեր էլ,, վերս,,
պատկերացուի
հեթանոս Հայաստանը,
մտնա, անդ. Հայկ խաչւստրեանի վէպեքաւյ
(Տիգրան Մեծ , 1967 - 1972, /»/֊ Արւուս.
ւ֊ազգ (1975) * Խ••• չտ*Օր ե ան ՝ որ էԼարա ^'"7 ե^>տծ է ՝ կը շեշտէ թէ Արդսփ Ղ^տրտրտղը Մեծն Տէգրտնէ օրերէն [’ վեր
ձ աս կազմած է Հայ՛աստանէ *. *քյաեւ Տխ
րանէն կը վերա գրէ ... հտյ լեզուի հան1լԷ111 նուէր ում
(որ պատմականօրկն>է<
կասկածելէ է} : Հետաքրքրական է նաեւ
Սեծն Տէգր ա նի նկ ար ադր էն վերլուծու ■
մր ՝ Պերճ Զէյթո,1եցետնէ մ կ կ թատերա*
էւա ղէն
ձէջ ,
ուր
Հայոց արքան կը
փորձէ նժարի մէջ կ շռել բարոյականն ու
քաղաքականը*, վերջապէս ՝ Տ*>քթ՝ ^ա/յ՜
տագճեան 1լ անդրադառնա յ (] երօ 1Սան •
ղաղ եանէ Թագուհին Հայոց պատմական
•1է"ւ1՚ն,

որա դէպքերը տեղէ կ՚ունենան
Հրալոց րնօրրահ
ոնօր/ւան Հրսյասայէ մէջ՝
14:-*րղ. գարուն : Հերոսուհէն՝ I) արի-],որ
թագուհէն ՝ բարոյական կամ անրարււյ
ամէն ձէջող կը գործածէ՝ համայն ք
յասաանր մէացեալ պահ ելու (ներաոեաԼ
Ար ց աէւ - վտր արաղր ) /z/
թ^ւս1՛
մէէն դէմ ոլ այքար ել ու հ ա մար :
£ ոքթ • Պ ար ա ա ղ ճեա նէ վերջէն դաԱԱԲ
էւօսու թէւնր ունեցաւ քիչ մը տարթք
Ր^՚-յթ,- նու էր ո ւած էր Մասէս~ԱրւԱր,սս'[
սլատ մու.թե ան եւ անոր սահմանուին
դերէն՝ Հայոց էնքն ապատ կերացման մէքչ
Պէտէ չանդրադառնանք անոր ՝ տյս J0,h“
ւ ածէն մ էջ :
շատ հ ետաքրքրական գսւսաէ,օսո1
թէւններ ու լԱէբբը “էեղեց Հայո3 ^ատ
մութէէնն ո։ մանաւանդ վերջին հ՚օթ“ ■
ր ամ եակէ գրականու թիւնը, եւ ց-՚յց “£•
։ տ, որ Ժամանակակից պայմաննեքք հ
ճդնամ՜ ամերբ էր պահ ՜անջեն նոր էն^111
պատկերացումներ ՝
եւ
վերամշակո^
անցեալէ*, կրօնական՝ րն կերաJէ*^ 1 I1"՛
քաղաքական ԿասկտւյորԼո
թէւննւեր է ը հ,վերամշակուէնֆ ու կը f
կ*1>յ*ո g ո t է*հ հանրա էմեան ՝ հոր ղ^՚Ը^է
1'ոյական ու

տարնեբու եւ ղէմակներա տակ*
ձ շոէ կ ո ւ թ տ լէ^ւ գործունէութէմհը կը
կտղդէ մ ամանակէ պայմաններուն ՝
Հհենիմ՜ամանա է սրող ա գդե ց ութէ՛ն
կեր"-^՛
/ով սեր ո,նգէ մր էնքնա պt •ո,ր 7 ",՚ J ն
•/['•••J
հարց մը՝ որուն անդրո1Ղ',սե
նա/, «Յառաջ - Մի-ք և Արուեստէ
( Ապրիլ
1982 , «Մչա/լոյթ եւ
.
Կեանքի
II հւքա կան ո , թի , ն
Հս՚յ
նակէ նչանս՚կ^Յ
Ա՛
'"•ՐՅԸ ՚լը շարա.
իըտկ՚֊՚ն"^
,ո,'•ալ
մեր այսօրուան
■եէջ ալ:
հւԱՋԲԿ ԹԷՕԼէՕ1.ԵԱն

Աիւոըլթաուն - ‘քէոնէքթի^ն?
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րութեան հետ : Աւ քանի որ ուրիշ չեն թրյուզումն ու բարկութիւնը կը մ՜այթքին ՝ կարդ - կանոնը կը Ւախտի նոյնիսկ
այս փոքր քաղաքին մէջ ՝ ուր երկու ձա խա կողմեան հրեայ րնկեըներ ... պաղես տինեան կազմա կեր պութի ւնն եր ո ւ կո չե րը կը ցրուեն *
եւ գրութիւնը կը վե րածուի դր ո ւթի ւնն եր ո ւ. ՝ յօդուածը Հրը՜
րսնիկ^ի հատուածներու. :
լՒը՝

ՍՓԻԻՈ"ԻԱՀԱ8ՈԻ
•ԻՐՈՆԻԿ
մամկէտր կը մօտենային*. վերջին հինդ

Oqnuuinu o
քյրպթ 'լը պտհեմ > թաւալող օրերու,
խհքը, զգացումները՝ մանաւանդ ընՀպումներէ եւ դէպքերէ թելադրուած
1,ա)աւմսերս պահելու համար

: Ն'„/" "/"'՜

Ական ոդեւորութէւններէ բէւտւ օրապահելու հրամայականը : 16 տարե (/, երր Ամերէկա եկայ , ու 18֊/'"՝
կք1թլուութէւններէ շփոթած՝ ինքնա Առ ու գրքունակ աղայ մըն էի՝ սկսայ
\,Ոալ Ալպէո փամիւյի «փառնէ» օրարթլոնները։ Հոն էր որ կարդացի նը.
պաղրութիւն մը այն սուտերուն ՝
որ
,/(է մարդ ինքզինքի՚ն իսկ կը [սօսի ու
պատմէ : փսւմէւ կը նկարագրէ իրեն
l»io^ տարեց մարդ մը որ իր երիտա պպտթեան օրերու կարդ - կանոնը ՝ խաւաւլութ[ււնը ՝ գեղեցկութիւնը ել երթսնւթքււնը կը «յիշէ», ինչպէս Ադամն ու
ան պ[տ/ւ j/՚շէէն դրաիոոը ï ինքնադո-՝ ,
մի. կր հաստատէ որ երրեր էնրզէնրէն
չարտօնէ տնg եա լ ե րացարձակ եր֊
մանկութեան ու կատարելութեան մտսթ
ււտեր պատմել՝ ո՛ շ ուրիշին ՝ ո1 չ ալ
^ïr [‘թձ՛ : Ապա կր թղթատէ իր պահած
պագրերը , ել ամօթուի ու նո յնիսկ փոք ^սարսափով մը կը նշմարէ թէ ինչպէս
ււորրսՀն արագ կր ձեւափո էւուէ ի՛ր իսկ
Հպութեան մէ[ ճշմարտութիւնը կեթէ
ւկապէ՚ս ճշմարիտն է առաջին ՝ անմի նկարագրութիւնը դէ Ալքին եւ զդա֊
քմթ)։ Ամէն պարագայի ՝ 'Տամիւ
կր
իր ինքնագոհ ւթքււնը^ ճշմար թեան աո֊ան ձնա շն որ հ ետէի դոռողու —
Գէտ որ ի՛ր իսկ օրագիրը օրէ ’f h ամսէ - ամիս ցոյց կուտայ յուշե '՞' ել գաղափարներ ո t. յարափոփոիս եւ.
գամշա կուած -U-ճակը • դրաւոր «փաս'1>1չ ունի այղ վեր ամշա կումին այղ «սուք!'»
զոր կր
աւոարէ անղիտակցօ '(b:
Ադեմն՝ 'ք^ւսմիւյի «ճշմարտասիրու սւմբջ> ես u/լ ոգեւորուած ՝ գրքունակ
’Լ '[Ժլ սիրո ղ պատանի ՝ սկսայ պահել
մր՝ /ւր պատանեկան ամէն օրա պէս ՝ կ արտօնէ հասուն
մարդուն
^ւ՚Լ իր երիտասարդութ՜եան ցափըռ հերուն» Այդ օրադիրր փոթուեցաւ՝
[ ԼԱԱոիելիօրէն
սիրաբանական նիւ -

ք

մասամբ տեղի տուաւ դր ա կանին ՝
ntl^Lnրո,թիւնները տեղի տուին
փտական ուս ումնասիր ո ւթիւններէ
■^1 քթսւ1լոլյւլեէջերու զ
քաղաքական
il Î ^Ա,^1ՈԼ(ր մտա 1ոԸ ա կան ընթերցում Հ P^puդրուած գաղափարներու î Տը •

հոլովոյթ ՝
.

երր

պատանին

կր

իբր ուսանող՝ ել ապա ուսուերիկեան համալսարանական սիս-

Ոա

ncP մարդ շատ աւելի քննա.
Կփխթ''' ,{ը կարդար՝ քան գրակա ^Հ^է^երը,
Լ'i
լ I
jl,

t ՚

Լուլէն մէջրե -

փցուն
՝ թանկագին «աորէւր»՝-'“■<■՝ ^՚1

,՚՚սւ՛

է՚Ր սկօտյ լրջօրէն աշխատակ -

Հս

’ Մ,-'ւ է-ւՓ հ"ն

ic.

^սթ՚փ՚՚՚յ՛ ՝ 'լ'"'Հ ^լհւ .
/
1 ո րոտուած՜ վերապա ^ '„նռւ գր'' առնոլա* համեՐ^ ԹԿյսՀր!/Ո"ր^ Ր՚՚թ—Սլէ'1', յաճախ՝
H,/ ՚ լ "^՚ Լ' ՚Լեր կր պահէի ու կը պա'‘"mj* “‘երիկեան կամ
ֆրանսական
ե1 ո լթի ւնն եր է եւ յօդուածն ե -

ք{

plify I

'ւ^՚ԼԱսիսւրներ ՝ որոնր եր -

Հ1ատՈւտԱտՈւէն
կը խտչա ^ետկտնին հետ : վերջին հինգ
^ՀՀ\^արս։'ւա}Ւ են ՛մ"1 “'յ'1 նօ "
Հու֊ած

երն ու մտորումներր
Երր «՝ AՈրբ
Գգուած՜ի պայմանաժամն ու

շար ան եր ո ւն ՝ էէ՛բանան ի ու. պաղեստ ին եան J՜ ո ղո վո ւ րդի ապրած արհաւիրրը ք
հտյ գաղտնի
կաղմ ա կեր պո ւթի ւնն եր ււ ւ
տուած եւ մանա ւան րր ստացած հարուած
ները սւյնրսՀն արադ ու բարդ եւ. սրտա րեկիշ ձե, ուԼ ղար գաg ան ՝ որ օր ագր ային
սիսթեմս ՝ մարիս ու. զգացումներուս նը ման ՝ տեսակ մր խանգարուած մերենա .//' ‘ԼեՐ ւս ծուեցտն : Հո ս էջ մը ընդօրինա
կեր ՝ հոն գա զա փար մը յան ձնել էթին ՝
միւս վայրկեանին բարկո ւթիւն մը՝ սեւ
մ ա ՜Գձ մԸ ԷԱ'ն ‘և՛ այ թափել մելանին
հետ ՝ - ասոնր եղան անկապ ու անօգուտ
հ ա կ ա ղդեg ո ւթի ւնն եր ՝ ուրիշներու կոդ ~
քին, - ր ողորի հ եռարրիրն եր ամերիկեան
կառավարութեան ՝ հ երւաձւսյնային ու նա՝մակաjP՛ բո զորն եթ
եր եսփ ոխանա կան
J-ուլովի ներ կա յաg ուցիլներ ուն *. U»JU րո ~
լորխ
պաղեստինեան
կազմակերպու թիւններու թելա դր ո ւթեանg համաձայն :
Աակայն փրոփականտի նորաստեղծ մերենւսյ մը թնչ կրնայ ընել՝ երր 5*2 ձ*իլիոն
կարող՝ մտաւորական ում՜ ներկայացնող
բարեկեցիկ
Հրեայ - Ամերիկացիներ ուն
մ եծամասնութիւնը 75 տարուան աշխա տանր տարած է հակառակ ուղղու թեամր ՝
ամերիկեան աշխարհակալու -•
թեան ջատագովներու հետ : ի^նչ օգուտ ՝
երր 100 միլիոն արար չունին Լուրջ Պե տ ո ւթի ւնն եր ու նո յնիսկ ՝ երբեմն ՝ չունին
փափաք ՝ պէտք եղածը ընելու :
Հեռուէն դիտողի տառասլանքր կը բազ
մապատկուի ՝ երր հա՛յ է ան՝ ու մեղ կը
բաղգատէ Պ աղե ստինgի Արաբին հետ ՝ եւ
երր կր տեսնէ Հայերու մէջ նոյն հեր ո սու թիւնը ՝ նո՛յն ղոհողութեան պատ ր աստա կամութիւնը՝ բայց նաեւ ղուղա հեռ ( չ նո՛յն] ան պատ ասխ ան ատ ո ւու քա ղաքա կան մ'ի ամտ ութիւնը ՝ եր
բեմն' կա դմա կելալ ա կան բթամտութիւն
ել որոշ զանգուածի մր մօտ' էիըը ան տ արբեր ո ւթի ւն :
Այս զգացու֊մներու պայթուցիկ բնոյթը
կարգ - կանոնը խանգարած է : Ամօթ չէ ,
ի վերջոյ y բայց աղբիւրն է դմ-ուարու թծան մը î Տ՝րել չեմ կրնար գրեթէ : Ահա
մօտ երկու ամիս է ոչ անդլերէնով ս կը սսւծ եր կ սՀր ՝
ւս կագեմական յօդուածը
կրնամ աւարտել՝
ո՛չ ալ < 3 EUILU1£ >>^ր
«{/* ի որք եւ Ար ո ւես տ^ին խոստաց ուած դըրութիւնը՝ որուն մ՜ամ կէտը կը մօտենայ :
Ը ևԸ մրոտեմ ՝ ու հեռատեսիլը կը
բերէ նոր ռմբակոծման մը լուր՝ նոր ան
դամահատութեան մր պատկեր ՝ կամ'
Փարիղվւ պողոտաներէն նոր ահաբեկում ՝
սովորաբար' անօգուտ եւ անիմաստ տե
սա կէն, չես դիտեր որրմւն ձեռքով դոր ծա գրուած ՝ սակայն դմ՜բախտարար հտ յո ւթեան կազմա կերպութիւններուն վե րագրուած :
Այս բոլորին մէջ կարելի չէ իս կական
շարունա կականութեամբ երկար ուսում ն ա ս իր ո ւթի ւն - յօդո ւած դրել : Օրերէն եւ
օրագրէն թելադրուած ՝ աւելի՛ կարճ նըշմարն եր ՝ թերեւս կարելի ԸԼ/nJJ դրի աո. նել : Արդեօք ե®ս սԼլ պիտի ստիպուիմ
վազդէն քուշան եանին պէս Հքրոնի կոնքիս
տպա լինիլ ՝ քր ոնի կադթր ր//ա/ : Ա^ր տա
սը տեսակ դմ՜ո ւար ութիւններու եւ փ ո թորիկներու մէջ
կ՚ապրէր է - ՀհԱ*արտ կոց^էն մինչեւ աղքատութիւն եւ թո քախտ : իսկ ե^ս : Ամերիկայի քաղքենիի
հ ան ղի սաս կը խանգարուի ուրիշի՚ն արիւ
նով ՝ ուրիշի՛ն կորուստով ՝ - բայց ուրիշ
չեն թո լիր անոնք՝ որքան ալ միամիտ ու
անկազմակերպ թուին՝ որքանն ալ ափսո
սամ որ հերոսութեան ու ղոհողութեան
րրդթր {^երիտասարդութեա՛ն ոգին} չէ ԼԸ^ ~
ւած խորամանկութեան ու համբերատա -
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Օգաւսւոս 7 :
1971-A ամրան՝ երբ ես՝
Ա աֆֆին ու
Յիրսւյրը միասին ուսույ1դ Է1՚նը ամեր իկահայ պատանիներու յատուկ ամաոնա յին դպրոցի մը մէջ՝ մեր երեկոյեան մ՜ա
ման gր գրեթէ միշտ նոյնն էր՝ - սփիւռ քահայ կենցաղ՝ սփիւռքեան կուսակցու իմիւններ ՝ եւ Կիպրոս : թուրքեր ը ՝ ան շուշտ ՝ Կիպրոսի կէսը դր աւելով զբաղած
էին ՝ - ինչպէս Ւսրայելացիներր ՝ ա յս ՜ա
մառ ՝ Լիբանանը*. Արեւմուտքի դա շնա կ իցն եր ո ւն շատ բան կէթ՛ Լ ւսրաօնու ած է
Միջին - Արեւելքի մէջ ու Աբրորդ Աշխար
հի մէջ՝ ընդհ անրապէս : Ամէն որսր ա գա յի y այդ ամրան ՝ առաջին անդամ ըլլա /ով' ՝ երկար խօսեցայ մէկու մը հետ {(ի*}'
որ թէ՛ շարքային դա շն ա կց ա կան էր ՝ թէ՛

Գթեց'
ԻԱՋՒԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

ալ համոզումով ձախ*. Այսինքն ՝ ոչ կուր
օրէն բնկերվարական դիտակից' որ քըսաներորդ գարու երկրորդ կէսի հար ցերը
գարուն կազմաւո րուած տըն
տես ական ու քաղաքական {նո M ս կ ազգայնակա^ր} մօտեցումներ ով կօ֊րծ/փ չէ
լուծել մէշտ՝ բայց եւ
այնպէս' ձա՛խ,
վ եր անոր ո դո ւած ու տեսական իմաստով î
Եւ ուրեմն զիրար հասկնալու՝ կարծիք
փոխանակելու առիթները շատ էին ՝ Պոս**
թինի այդ կանաչապատ
արուարձանի
փոքրիկ համալսարանին մէջ*. Մե՜ր աշտ կերտները երիտասարդ ամերիկահայեր
ու ամերիկահայուհիներ էին՝ անդլիա խօս ՝ հետաքրքիր' հայութեան անցեալին
ու մշակոյթին հանդէսք ՝
թրքատեաց'
ինչպէս իրենց Եղեռնէն ճողոպրած Խ ար
բեր գցի կամ վանեցի մեծ - հայրերը :
- Անդ ամ էէն' յաճախ ՝ ՀՏՆի ^Z7/' ՜
տասարդաց Միութեան ՝ ու միաժ՜ամանա կ
1լատ
ամէն ինչ որ ձախ է ՝ իբր
մայնավար^ :
Կը ստորադաս էէն Ամեր է.
կայէ սեւ եւ սյրճագոյն ժողովուրդներ ը :
իրենց ((.էս մէր» ո ւթի ւնն ու սեւ
PPմոռցած այդ թս^ևկնցիկ
թխամորթերը
իրենք - ղիրննք կը գերադասէին Երրորդ
Աշիյարհի բնակիչներէն՝ եւ նոյնիսկ՝ եր
բեմն՝ գանգատով մեղի կը մօտենային ՝
հարցնելու համար թէ ինչո^ւ այդքան
վայրենի՝
կռուազան եւ ցուցամոլ էին
Պկյը ութէն նոր ժամանած իրենց հայրե նակիցները *.
Այդ օր եր ո ւն էր որ սկսայ նօթաւգրել
արեւմտահայ ՝ միջին - արեւելահայ եւ
արեւելահայ
{այսինքն'
ռուսահայ ու
իր անահ այ} Հայերու արտայայտութիւնները* ս,յդ օրերուն սկսանք խօսիլ՝ (ի *ն
եւ ես j Աջւ- ու Ջ՛ախի հարցին մասին՝
նոյնիսկ Հ» Տ* *Ն*ի շարքերուն մէջ*. Ան
շուշտ տարի մը
ետք՝ ահարեկչութեան
սկիղրէն ետք՝ շեշտուեցաւ. այս հարցին
պայթուցիկ բնոյթը՝ երբ կուսակցական
ժո ղոլիներ ու մէջ սուսիկ - փ ուսիկ նստող
ընկերներ' ժոզովներէ դուրս ՝ սկսան զի
րար այպանել՝ իբրեւ Հ^պուրժուա^ կամ'
իբրեւ « կարմիր» : Ամերիկահայը՝ վարժ
իր հանգստութեան ՝ հարստացած ու կուրօրէն հաւատարիմ իր Պետութեան աջա կողմեան եւ աշխարհակալ հակումնԼ րուն՝ չէր դիմանար ահարեկչութեան ՝
բան մը' որ օտար էր ՝ - պէյրութեան էր ՝
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ընկերվարական' այսինքն ՝ ըստ
իրենց'
^համայնավարէ՝ անյոյս գործ էր՝ եւ սրյլնռ *. Անշուշտ Միջին Արեւելքի մէջ ալ
չէին պակսեր անոնք' որոնք հ ամաձա յն
պիտի րլյ ային այդ րոլոր որակումներուն
բացի առաջինէն *.
Աջ/- ու Ջախի ^utP3P զարգացաւ ու
հանգրուաններէ
անցաւ մեր կեանքին ՝
ուրեմն'
մեր մամուլին եւ ուրեմն
իմ
նօթատետրերուս մէջ*. 1982 յ Փետրուար
^-/՚ Ւը PL-.ով ՝
Կարօ Արմենեանի
բերութեան Ուժը
Կեանքին £/*££»:

«Ազդակ» հր ատարակեց
մէկ յօդուածը՝ «Տար
Հ * Ա ♦ Կ^աշնա կց ո ւթեան
(«Յա1ԼԱ1ջ» արտատպեց

զ^^յն ՝ 1982 յ Մ արտ 5-ին} *. Տարդ այս
նիւթին չոԼ֊րջ {«ա արբեր ութիւն^ը գր/ խաւորարար Աջ - Ջախի հարցն է} նոյն
քան լաւ յօդո ւած չէր գր ո ւած ՝ ոչ ալ անոր յաջորդող վեց ամիսներուն գրուե ցաւ : Հետաքրքրական էր
♦ Պ էրպէր ե ա նէ պատասխանը Արմենեանի «Տար բեր ո ւթիւնը Ո ւ֊ժ է ՝ Երբ Միութիւնը կը
խորացնէ»
{«Ազդակ» - Տաբաթօրեակ ,
1982 > Փետրուար 21), ինչպէս նաեւ Ար
մենեանի հակիրճ պատասխանը* «Ա^րն է
Մ իութեան Եսկական Եղրը'»>
(^ՅւԱ1ԼԼԱջ»յ
Ապրիլ 23, - 1982) :
Ենչսլէս յայտնի է խորադիրներէն ՝ եր
կու շարքայիները տար րեր մօտեցում ու
նին հարցին : Ար մեն եան զայն կը տեղա !.որէ հայութեան ՝ սակայն գլխաւորաբար
Հ* 3* րհ*ի կեանքի մէջ {թէեւ՝ կ^ենթադ
րեմ ՝ պիտի չժ խտէր անոր կար եր.ո ր ո ւթի ւնը հ այ կեանքին ընդհ անուր ծիրին մէջ ՝
թամկավարութենէն միչեւ ԱՍԱԼԱ) î Ար
մենեանի համար հարցը գո յութիւն ունէ
առարկայական պատճառներով ՝ կա՛յ՝ եւ
եթէ Հ *3
* ^էչդ դ1ւտԼ դայ^,^ իմաս տուն մօտեցում ունենաք անոր՝
առանց
զուտ տեսական շողունքներ ու ՝ նոյնին,քե
ույդ տարբերութեան գո յութիւնը կրնայ
օգտակար ԸԼԼաէ մեր
պայքարին*. Պէր պէրեան՝ քիչ մը շատ հապճեպ կերպով՝
կ} ե՛զր ա կա ցն է թէ Կ* աշնա կց ութիւնը ի՛նք
հաւատացողն է տարբերութեան ուժին՝
եւ թէ Հ • 3 * Պ* *~ն կը բնոր ո շո ւի յանձնառութեամբ մը՝ «ծրագրային մեր ուղիին
մէջ բոլոր տարբեր ութիւնները ներդաշ նակելու» : Մ եզրակացնէ նաեւ թէ րմւկերվարական կո ւս ա կց ո ւթի ւն է այսօր Ղ*աշնակց ութիւնը՝ որ միշտ կը ճանչնայ իր
պար տ ա կան ո ւթի ւնը հ ա ւատ արի մ մնա քու իր անցեալին՝ երբ ան «ճամբայ ելաւ
իբրեւ հայ յեղափոխականների դաշնակ g ո ւթիւն» :
վերջապէս ՝ զուտ բառային
ու տեսական դետնի վրայ «լուծած» րյ լա քուք աւելի բարդ հարց մը ՝ Պ էրպէր եան
կ'եզրակացնէ իժէ «հայ քաղաքական միտ
քը չի կրնար եւ իրաւունք չունի սփիւռքեան ենթահողին վրայ ըմբռնելի Աջի եւ
Ջ,սխի ուշադր աւ հարցր մեքենաբար փոխ ադր ե լո ւ եւ տեղաւորե՜լու կուսակցու թեան մը ներքին կեանքին մէջ» : Այս
կ^ենթադրէ որ Արմենեան հարցը իսկա պէս «մեքենաբար» փոիսադրած է՝ ինչ
օր ճէշդ չէ :
Արմենիա նի մեղմ ու հ անդար տ սլա տասիրանը կը մեբժէ ընդունիլ տյս վար
չական ՝ կտրուկ կարգադր ո ւթիւն ը ՝ որով
նորէն փակագծի մէջ կ}առնուի տարրե րութեան կարե որ Հտրցը : \յորէն կը շեշտէ
իժէ կարևոր է վերստին ղնել հարցր ՝ - «որ
քանն չտյն կամ որքանն նեղ օղակի մէջ
պէտք է սեղմուի մի ութ եան դօտին Ջ*տշնակցութեան կեանքին մէջ՝ որպէսզի բո
լոր պիտանի տարբեր ո ւթի ւնն երը ներդաշնակուին» : Հէոս1յնալի է որ Ամերիկա ասլրսղ , ս»ը ելմտեւսն պիզնէսՀ/ րր/_ ւ[ ար շամh.
ըենայէ հետ աշխս,տող այս պէյրութա հայը ա՚ելէ՛ շեշտուած կերպով կը դդայ
տարբերութեանց ու. երկուութեան տագ նապը՝ րան պէյր ո ւթ՚ ւս բնա կ մտաւորա կանը , որ կը բնակէ րէչ թէ շատ մքւատարյաՆԱւծ Հայութեան մէչ, - ա ւ ելէ՛ն'
հայութեան մը հետ՝ որ քաղաքականօ րէն Հ* 3 * Գ*ի ԽսկսւկշււիԶ տակ է ընդ հանրապէս ՝
այնքան մը՝ որ ԱՍԱԼԱ-J^
ըմբոստութիւնը՝ տյդ հակակշռին դէմ ՝
լոլրջ տպստամբութեան հանգամանք ու -

( Շաթ-ը կարդալ' Դ- էջ )

Fonds A.R.A.M

կեանքէս, ըսեմ թէ

ծնած եմ

Հալէպ,

1946-^ր: 3 ա ճաթած եմ զուտ հայկական
մ ա ն կ ա պ ա ր տ է զ
եւ նաթակըր թարան : 1956-/'?' անցած եմ Մէւէթար եան վարմարան' ուր մնացած եմ մէնչևւ
1962 ֊ 63-/' ուսումնական տարեշրջանէն

ՆԿԱՐԻՋ*

ԱԼԵՔՍԱՆ ՊԷՐԷՃԻՔԼԵԱՆի

«/ճ֊/յք/» :

Հայ վարմար աններ ո ւն յատուկ
հայեցէ կրթութեան կողքէն, անշուշտ,
մէշտ գծած եմ ել
ւէաւէաքած' նկարէչ

Էհ' գտնուէնք

Ալեքսան Պ էր էճէքլեանէ
բնակարան - ար ո ւես տանոgէն մէջ : Հա ւանօրէն ալելու արուեստանույ' ^>ան բընակարան : ԱՀնհրամ-եշտ
կահ կարասիէն
դուրս' պատերուն
կախո ւած թէ
դետինը *Լոյր^ սենեակներուն մէջ ամէն
տեզ՝ միայն նկար եւ նկարչութեան հետ
առինչուած հանդէսներ , ‘էիըք^՚Ը * Ա * Պ է~
րէճիքլեան ծանօթ է արդէն
«// իտք եւ
Արուեստկի ընթերցողներուն դ բայց ut լե
լի իբրեւ նկարչութեան քննադատ' քս/ն
նկարիչ*,
իբրեւ նկարիչ $)րանսայի
մէջ կը ճանչնան քիչեր , դուցէ իր մտե
րիմները միայն , բայց շատեր դ քնրանսադուրս իսկ , զինը կը ճանչնան իբրեւ
հիացող
ՈԼ- մասնադէտ' Ար շիԼ Կոր րիի
նկարչութեան*. Հեղինակդ բազմաթիւ յօդ
ուածներու կողքին} ամերիկահայ մեծ
h կարի չին մասին մեծածաւալ ուսումնա սիր ութեան մը [դմբախտաբար անտիպ} ,
մեր խ ou ա կց ո ւթի ւնը ծայր կուտայ բնա
կանաբար ՝ Կորքիի հանդէպ այդ եզակի
հետարրըր ո ւթենէն *.

ԱԼԵՀՍԱՆ ՊԷՐԷՃԻՀԼԵԱն- նախ ըան
Ակադեմիա յաճախելս դ Վենետիկդ դի տէի , լսած էի արդէն Կորքիի մասին*
կարդացած էի մանր մունը բաներ*. Արա
տեմիային մէջ y 1967-/րե, ամերիկահայ
ընկերոջ մը ծանօթացայ : Մօտ էն ուսում
նասիրած ըլլալով Ամերիկայի նկարչական
դպրոցը շատ աւելի ծանօթ էր Կորրիին :
Տ տրուած ընկերոջս լուսաբանո ւթիւնն ե -

«Յ-»- Հտլէպի պէԱ գաւառական fui .
դաք ի մը մէջ կարելի՞ էր նման թանի
ձգտիլ :

իւրայատուկ
նկարչութիւնը*. Այս ուղ զութեամր է որ հ այ կա կան ո ւթ եան հարցը զէս կը հետաքրքրէ :
«3»-- Յիշեցնենք ,

թէ այս ուղղու թեամր արտայայւոոՆած էք արդէն «Միտք
հ Արուեսա»ի մէջ , «Կենդանէ կապեր» խո
րագրով յօդուածով մը : Երկար թացաաըրած էիք թէ՛ այգ կապերը ո'ւր կր սկսին
եւ ո'ւր կը վերջանան: Դուք եւս, իթրեւ
նկարիչ , կը զգա՞ք այդ կապը :

Ա՛ Պ - Յացատրութէւնը բաւական բարդ
է եւ երկար, Ըսեմ, պարզապէս , թէ որե
ւէ մանուկ, անպայման , կը սկսէ գծել,
Մ եր ն տխ տ կր թ տր աններ ո ւն
մէշտ
տ/դ եղած են զծաղր ո ւթեան էլասեր *. Տակաւին տասը տարեկանիս անդրադարձած
եմ դու Յէ թէ ան հ ա ա ա կ ան ո ւ. թէ. նս կր նամ
աւելի՛ արտայայտել կամ
հաստատել
նկար չու թե ան մէջ.,ց„,է զո՛ Յէ֊

«Յ*»*֊ հսկ Kû-չ պայմաններ
թերին ձեզ :

Ւսւալիա

Jէ^՛ էնքեութէւես ել շք ջ տ ւդ սւ ւս է ս ազդ.ե -

Ա • Պ ♦֊ 1961 ին դ երր Մ խիթ արեան վարմարան կ ր յաճախէի դ օր մր}
տեսուչ
վարդապետը տեսչարան կանչել
տուաւ
զիս • Երր էոեսչարան մտայ^ ծանօթացաց
զիս Աղերս անդր Աարուխանին եւ հոն
էր որ դ առաջին անդամ դ ղ/ա ի տ ալի ա
ղրկելու, միտրը
յայտնեց : Ատկէ
ետր
մէջս մտասեւեռում դարձաւ իտալիա եր
թալու եւ նկարչութեան հետ եւ.ելու դա ւլաւիարը*. Զէք
կրնար երեւակայել թէ
ի՜նչ մեծ երազ էր է՚եծէ համար Արեւ մուտքը : 1963-//Î/ Մ խիթ ար եանը աւար աելէս ետր անցայ վճարէն Եիվ՚է ճեմut րան դ ուր մնացի երեր տարի' աւելի ղարդաց^ելով նկարելը* այնպէս սր^ տակա
ւին 16 տարեկանիս , սկսած ԷՒ ապսսլր րտնքէ վրտյ
գործեր ընել, - անշուշտ
րնդօրէն ա կո ւթի ւնն եր :

ցութէմէւը էր ար շաղել, ձեւուէ մր օդտր.
ւեէսվ անշուշտ դ մեծասլէս դ ինծի առա -

«Յ-»-- Ինչպէ՞ս կրնաք նկարագրել Ա

Ա- Պ •- Անշուշտ թէ կր զղամ, Յայց ոչ
այն ձեւուէ էնշպէս զգացած է անձ մր'
որ ուղղակի բթած է տ յգ հո ղէն, մշ ut կո յթէն, Կ որքին դ օր[Հնակ դ ծնած է Հ1*1 ~
յաս տան դ մեծց ած' տո հ միկ հա հ կ ա կ ան
մչա1ւոյթ[։ մԷՒ Հողէն, ձ՝չա կ ո յթին հ ետ
իր կապը եղած է անմիջականդ այսինրնդ
ԸԼԼս,ԼուԼ
յւսջորդոզ առաջին սե բունդի ներ կա յ աg ո ւցիչն եր էն , կը տար րերէ , ատով էսկ, մեր սերունդէն ունե ցած ւէ որ ձառո ւթենէն : Մեր սերունդը
ծնած եւ հասակ առած է Հայաստանէն
դուրս , թէեւ պահած է ազգայէն էր էնք նու թէւնը, Այնպէս որ, մշակոյթէ ել աւանգութեան հարցը կը դպշէ էնծէ եւս :
Անձնապէս , էմ ձեւովս կը ջանամ ազգա -

րէն կրցայ աւելի յստակ դա զաէի ար մը
կազմել , կ որրիի արուեստին հանդէպ ըս
էք* եղծուած միջազդային հետարրրրու թեան մասնակցիլ : Ասիկա պատճառ դար
ձաւ որ Վորրին յայտնարերեմ իբրեւ հայ

տայայտութեան
պահանջներ բ ,
որոնք,
ըստ էս , էւրաքանչէլր
արուեստագէտէ
անձնական
հարցը կը կազմեն , - ըլլալ
/'?'^7/'^Ք ’ Րս՚յս Ւ՚^մՂէ՚^՚մ L’ul’ջ^’տ ել մէջա.
•Լայրէն ■

նւսնք ձեր գործածած այդ թառին : ի՞նչ
կր հասկնաք հայկական ըսելու] , մանա ւ֊անդ նկարչութեան պարագային :

tt- Պ •- ՞ևկարչութէւնն ալ մշակոյթէ երեսներէն մէկն է, Կը թորհէմ թէ էլրա .
քանչէլր անձ, համաձայն էր ծագումէն
եւ ստացած ուսումէն ու գաստէարակոլ թեան, էնշպէս նաեւ ապրած մէջավայ րէն' որոշ էնքնութէւն մը կը յայանարե
ւ՛ է' կրած ազդեցոլթէլններուն Համրով ;
Այ՛լ էնքնութեամր է որ Ամերէկա եկաւ
Կորքէ եւ կրեց, անշուշտ, տեղւոյն աղ դեցութէւնը եւս, ի վե^ոյ, մանաւանդ
գեղարուեստական
կազմաւորման մէջ,
արուեստագէտէն զգայնոլթէլնը չէ կըր նար անտարբեր մնալ նոր շրջապատէն :
Կորքէ նաթամերէկեան ել ամերէկեան էր
երկու շրջաններուն , կամ ազդեցութէլն ներուն մէաթաոնումով է որ յօրէնեց էր

մէւս մեծերոլ ղործերուն հետ Հ
'
ըստ էս, այն անձեր„լն' որոնՀ^'
մէայն ծանօթացած ենք , Ոլրէ,
չող, ապրող, ^այտյտուոզ ,.Հ ^'

t■ i ■

Ա կջս վերածուեցաւ, տեսաե մ„
վէճակէ,
Ղ

i

«Յ-»- Կարելի՞ է խ^խ վհնե ,,,
կադեմիային մասին: Նկարչոլթ^
դարձակ ասպարէզ է, անշուշտ, եւ հա
֊.աՕաթար,
պէս,
է„
րել եւս սորվեցնել :
“
//• Պ- Պէտք է ըսել որ

նկարչէ

ուսուցման մէջ երկու հանգրուան
յութէւն ունէ, մէկը'
ձեռայէն,Դ ստեղծագործական : â եռայէն մասը կա ,
րեշէ կ որ վեցն ել. ‘սշթատանքէ հաք^,
Ստեղծագործական
մասը անկաթդ յ
ոորվեցնել , Պէաք է ըսեմ թէ երբ ,ԼլԱ
աէկ հասայ
տհաւոէ հակասութեանդ
դէմ յանգէման գտնուեցայ , Պաարսլլպ.
, ած էէ , բոլոր
հեաաքրքրաթէ^
ղարղացո. ցած էէ էրապաշտ նկարչա1թ
ուզզո, թեամր , Ակադեմէայէն մէ[,
.
ս„, ցէշներուն հետաքրքրոլթէմններր ա1 .
բողջովէն տարբեր, վերացական կնն.
Մեր ուսուցէշը, մանաւանդ, կը
,
կը ծանրանար արուեստէն մէջ ստելթա .
գործական բամնէն վրայ, բանէ մը գ
մեղէ պատկանէ, գայ մեր էր ա կան ո ւթլ .
նէն : Ինծէ
համար, էրապաշտ ո ւթենէն
վերացականին անցնէլը մեծ հարց մը ե.
ղաւ • տանշեց զէս . պատճառ դարձաւ որ
ամէն էնշ շուտով կլան ելու թանդսււէսռութէւնս տումէ : Ա տէ լզուած էէ ընղու ■
նէլ բաներ' ո բոնց պատրաստ ուած
:

«Յ-»-- Երր ձեր ուսուցիչը, ուրեմն, I
շեշտէր անձնական կրականութեան մա
սին , շատ լաւ գիտէր , եւ այսօր դուք եւ
համոզուած էք, թէ անձնական հարց il
կայ՝ որ կրականութիւնն իսկ կը յլարւմ
յարաբերական : Կարելի՞ է հարց տալ ր
ի՞նչ կը նշանակէ, ձեզի համար, անձնա
կան կրականութիւն մը' յատկապէս իրս
պաշտ նկարչութեան մէջ :

էրզ լսցնեմ ընելու, րան մը
որ
սմունակի՛ն ար ա ա յայա ո ւ թիւնը :

«Յառաջ».. Ներողութիւն- վերադառ -

«3»- Հայ մշակոյթ- թառը գործածէ ցիք, Էն ոչ թէ նկարչութիւն :

՚

գալը, օրէնակ, Թէցէանո

Ս. * Պ •- Իրապաշտ նկւսրշութէւն ըսելու],
քգ շրջանէն, կր Հ ա ս կն այէ թերեւս ՛թել
~րղ զարու նկարչական արուեստս,] :
”"/ , շատ թէական կ որ ըրածս հաչտ
նթան ար 1966“^ մարդուն ապրած չըր*
ւնէն հեէո' դոնկ որպէս արտայայտող •
հւն : Ա.յդ հակազդեցութիւԱը պատճսու
որձա t որ / ա յն բանամ մ/ւտրԱդ տեսնեմ
՛ական ո ւ թէլն մր' որուն նախապէս չէէ
ւդրադարնար }
Հ եաարրքրութխննեքւս

եւս » ոպն իմաստով որ
հայ նկարիչ մր
կրցած էր միաձուլէլ՛իր հ այկական նկաըտդիր ը դ ըսենր հ այ կա կան ո ւթի ւնը
եւ
ա՛յն մէջավ այրէ գեղարուեստական ար -

Ա* Պ*- Յատկանշականը այն է որ այս
պարագայէն նկարչութեան հետ աղերսը,
ւած է , անխուսափելէ կերպով , ազգայէն
հարցը : Երր հոս հայկական կ'ըսեմ'
կը
հասկնամ հայ մշակոյթէն ազդեց ո. թէւնբ ,
անով խմորուէլը, Կորքէէ պարագայէն
կարգ մը ո ւս ո ւմնասէր ո ւթէ ւններ , մա նաւանգ էր քր„ջ աղուն'
Կարլէն Մոլ րատեանէ գործերը, կամ ալ անձնական
նամակներու մէջ է՛ր էսկ արտայայտ ո լ թէւնները նոր լոյս մը սփռեցէն, նպաս .
տեցէն այգ ուղղոլթեամր տեսնելու բա ներ որոնք նա[սապէս անբացատրելէ էէն
եւ ատով էսկ մասնաւոր ուշադրութեան
շ էին արմանաg ած :

գէձ

, լ.,

Ը11աԼ ■

ՀԵՏ

գիրքերոձ
Իրականէն հս.նգէպէլը> յանկ

:3 .».- Արդեօ՞ք կարելի է ժամանակ

ձէն անջատել :
Ա- Պ - Այսէ՞նքն.

«Յ-» - Ինչո՞ւ ըսել ժամանակին արտա
յայտութիւնը , եւ ոչ թ֊է աթաայայաօէ •
թիւնը անձին' ժամանակին մէջ :
Ա . Պ *- Հարցը այնքան ալ պարզ չէ

«Սայեաթ - Նովա հ,Ընտր թէ,ն» (1981, նախափորձ)
իւղաներկ
խաւաքարտ

րր անձն ու. մ՜աման ակը զիըաԸ 4 “՚^

սցնեն դ կը խորհիմ, այն ատեն է որ
ես ա ա դէ տր 1լ ար տ ա դր է էըա
„ , Այլապէս կրնայ ներկայւսցնեշ ղեղահտական որակ մը. ըլլա/ ոքո1
սճելէ , հմայէշ ,ըլլամ ո՚ղղակ1'
.
բացումներուն պարզ տրտայտյՕ1Ոլրր

ջադրուած լուծումներէն կամ ւէորձառութէւններէն' անոնք ըլլսւն նկարչական թէ
անձնական :

րեւելքի այդ շատ ջերմ, րայց արուեստի
գետնի վրայ քիչ շատ գոց քաղաքէն երի
տասարդի մը ժամանումը Վենետիկ :

«Յ-»-- Քիչ աոաջ խօսք ըրինք Աքսւ աեմիայի մը մասին՝ ուր յանւսխած էք :
Կարելի՞ է արդեօք իմանալ թէ ինչ Աքասւեմիա էր, ուրկէ՞ կուգայիք, ի՞նչ պատրաստութեամր , որպէսգի «Միտք եւ Ար.
ուեստ»ի ընթերցողները կարենան լաւա գոյնս պատկերացնել իրենց ծանօթ ար .
ուեսաի քննադատ Ա • Պէրէնիքլեանը :

Ա- Պ - Ինչպէս ըսէ հոն, Հալէպէ մէջ,
մէշտ երազ մը կար մէջս անցնելու Եւրոպա' շարունակելու, զարգացնելու համար
նկարչութէւնը , Հետաքրքր„լթէլնը մէշտ
հետաքրքրութէւն է, ել պատանէ տարէ քէն յանդուգն երազները կը մզեն մարգը ,
գեղարուեստասէր
մանաւանդ'
առանց
վարանումէ վազելու ներկայացուած կա .
ր ելէ ութէ լններ ո ւն ետեւէն, Որով, վենետէկ երթալս անակնկալ մը չէր, այլ' էրադործուած երազ մը *.

Ա- Պ •- ճշդեմ : Փակագէծէ մէջ, թկ
ես ըննադաա չեմ ♦ նկարէչ մըն եմ որ
գրած է էր տեսակէտներուն եւ յատկա պէս Արշէլ Կորքէէ մասէն' որ զէս աւելէ
մօտէն հետաքրքրած է, • որուն օրէնակէն
ուսումնասէրութէլւնը ծառայած է նաեւ
էնքնաճանա չումէս :
Ինչ կը
վերաբերէ

«3 •»•- ԿԴրեւակայէի՞ք Վենետիկը այն
պէս՝ ինչպէս տեսաք :
Ա- Պ •- Ոչ անշուշտ, չէէ երեւակայեր.

ւ ; Ամէն արաայայտութէւն
Հ : [էսա իս դ անհրամեշտ է
՝ "՜
սնակէն հես, շազաթուէլ։ Այդ
ատ ճառովդ սկսած Վենետիկի ԱI
.
նայէն դ սկսայ դեղար ո ւեստտկու ՝
էսի փնտռտուքներ առաջ տտն[է
.րութէւն էէն էնծէ համտը եւ

J

C

րդէւնքը ապագայէն է որ սկսաւ
սլ : Ա*իամ՜ամանա կ դ սակայ ) ւ
էապաշտ նկարչութիւ-նը դ ր
[ոայ կիրարկել նոր միտքերոզ^
ուեալիերով :
<3-»- Որքա՞ն մնացիք Վենետիկ՛

Ա* Պ •- Մօտաւորապէս J.nLu

ւուսրթ-

^ւ»ւ(Խ ^ն111 ՜
Լ

ü3-»— Զեր տպաւորութի

քէն, մթնոլորտէն :
էւըսԼ

քաղաք,
Fonds
A.R.A.M

Ա- Պ- Ամէն

,

« # ttÆ tt Ջ »
,,

րան մը 'lL' ՆԼրկ“Մեկնած անձնական փորձառու. . ^՚ վհնևտիկը, էր փռբրութեամր ,

«Յ-»-- հ՞նչ կը նշանակէ մարդկային
երես : Անձնականը կարելի՞ է զատել
մարդկայինին :

է“ ’ /’ lu Ծա՛հ եոաւ գեզարուեստա խրէ
լլ..
ձ.
. ,
.
^"Լոդացա-ձիո:
նկարչական
գետնէ
r ն^> մԼր <քամ՚սնա'ւնևրոլ տըլ-

բա֊ արար չէր : Զարմանալէ է.
^'լփ մեկնէէ ֊Լեն եաէ կէն , երր նաւը

ք%աէ,

աչբերս լեցուեցան. զգաgէ
֊քը կԸ ձէեմ ’ անոԸ"ե ’ Ղե,Լե9էկ
W' ոըուն հետ չորս տաըե ասւ ՜
ji

յ- էէ՛ ՛■

Իմացած ենք որ իտալական գըպ<8*»
տհսոՆթեան, արուեստի պատ
pjjgGtpp
Խքէա6 *ծ տեղ կուտան : Կարելի՞ է
Հսւյայաոփլ այդ մասին:
Արուեստէ պա ամութէւնը ,

(j

այլ

իքերու կողբէե, բոլոր աբաաեմէանե -

tt* Պ •- Անձնականը մարղկայէնէն զա տելու հարց չկայ հոս , "և կարչո ւթէւնը ,
կամ նկարչական լեզուն, էնբնէն անկաէ,
է բար եկամ եց ոզո ւթեն էն կամ նկարէ գա
ղափարէն : Pmjg մէկտեզումը, ըստ էս,
էրարու չէ վնասեր. Այս պարագայէն ,
անշուշտ , վտանգ մը կը յայանուէ , որն
է սլատ մո զա կան ո ւթէ ւնը : Ոայց ատկէ
[սուսափելոլ համար ապաւէնէլ մէայն վե
րացականէն կան զուտ դեղագէտականէն՝
էմ հետաբրըրութենէս դուրս է, առա յմմս
գսնէ : Ես նոյնքան կարեւոր կը նկատեմ
նկարին [սորրը Ո!ա'J
վերացական
կամ իրապաշտ : Այսինքն , ինծի հ ամար
հարցը կը վերաբերի
արտայայտուած
կեանքին եւ իրա կան ո ւթեան :

4ք/' Գ°ԸՈւ ՂասԸն^ա9Ը մԸն է : Վճ-

,,ձ

°Ը1'նակ' ւ՚հրանաչփւր աչակերտ
^տաւոր էր սերտեր արուեստէ պատ թէւնը։ Իեչ կը վերաբերէ տեսու եան, յ՛եր ո ւս ո ւցէչէն կողմէ յատուկ
իոնացում կար այղ ուզզութեամբ :
:huiJ ըսել թէ, ֊Լեն ետէ կէ մէջ, տեսա \ձօրէն է սր աւեԱ, մեծ յայտն ո ւթէւն '^ունեցայ եւ ձեռայէն աշխատանբէ մաղ անձնական հետաբրբրութեամբ է որ
պցացուցէ : Արուեստէն տեսական մասը
11սփ գաղափարներու կամ մտայէն մարl(»M՛

թք1' եարցը չէ , այլ արուեստէ դերէն ,
fcum/iî/, լէնելէութեան հարցն է։ Այղ
^աեին uipmliiiiii^i հ ա ս կա g ո զո ւթի ւնս y
Մ իրագործած ն կար չո ւթի ւն ս , թերեւս
աւելիւ սահմանափակ բան մըն էր : Ինչ որ
երկար հարց է • • •

«3«»— Ռ՜այց՜ կեանք յոսււը, աթա_եաոին
մէջ յ երկդիմի Ւն յարսւրերսւկսւն. ի ouf
մըն է : Զեղի համար սւպրսւած փորձւսււոՆթփ/Ղն մըն է արդեօք ? թէ ուրիշ րան :

«Յ*»*֊ Ւ՞նչ կը

հասկնաք

նկարի

մը

էարբը ըսելով :
Ա. Պ- Թերեւս պկտք կ օրինակով խօ“Ւէ* Կրնանք գիտել բազմաթիւ իրաս/աշտ
նկարներ որոնք ոչինչ թըսեն մեզի ուր
չենք ւլւոն եր այն կեանքը եւ ա յն ճշմար
տութիւնը - անչուշտ երկուքն ալ յարա բերական հ - ինչ որ կը գտնենք y օրինակ ՝
կարգ մը վերացական կամ այդպէս կոչ
ուած դործերու մէջ՝. Այսինքն նկարնե րու-ն կամ կիր ար կո ւած ար ո ւեստ ին ձեւը
էէ "f* էը ճէՀէէ > այս պարադային գործի
մը
կենս ունակս ւթիւնը
եւ արուեստի
գործին մարգը կապողը
ույդ դործէն
դուրս եկող^ մեզ եւս համակող կենսու —

Ա» Պ •- Ապրուած ւի որձառո ւթիւնը պաս
տառին վրտյ փոխագրեքն կ։ Հոս պկտք
կ հաստատում մը լնեմ. ակնարկեմ^ նըկարչո ւթեան մէջ գիտութեան րամնին ։
Արուեստին մէջ գիտութիւն մը կայ 9 ,UJ^
իմաս տուէ որ առանց գիտնալու թկ ինչ պէ՛ս այՂ՜ կեանքը պիւոի փոխադրենք
պաստառին վրտյ y կարեթէ չէ՛ յօրինել ծըր ադր ո ւած կենս ունէ ակ գործը ։ Այգ դի “
աո t-թի ւնը կրնայ ըլլտլ բնազդային z P այց
անհրամեշտ կ՝ գիտնալու համար °ի[' “
նակ g տուեալ
ապրումի մր պաստառին
վ ր ա յ
փ ո խ անg ո ւելի ք ւլիտ ելիք ներկն - դոյն
ֆորմ , եւ տյն - որոնք ՝
ինչպկ՚ս կը ծառայեն՝ նոյնքէնքն այգ ապ
րումին կամ գաղափարին արտայայտո ւ թեան : Երր գիտութիւնը չունինք այ սինքն երր չենք դիտեր ինչպկ' ս արտա յայտուիլ^ չենք
կրնար
հարաղատօրկն
տալ մեր ապրումը :

«3*»*- ՜Նկարչութեան մէջ ինչպէ՞ս կա
րելի է հասնիլ < ար ազատ ո ւթեան :

Ա • Պ •- ^մո ւար կ * հարցը եւս դմուար :
թուրջի ազդեg ութիւնն երկն պկտք կ ձեր
բազատիլ եւ ըլլտլ թևքզինք՝ ինչսլկս բո լոր արուեստներու սլար ա գա յին : Ա* անա ւ անդ մեր գարուն , կը խ որհիմ մչա կոյթէն < ասն ելու միջոցները այնքան շատ են
եւ այնքան տիրական որ դիւրին չէ y տ-

«Յ-»*- Ահա', պատերէն կաիյուած,
թազմաթիւ նկարներ : Թէեւ ստանձին ցու
ցահանդէս մը տակաւին չէ մէկտեդած
ձեր գործերը, որոշ չավւով կը նանչնանք,
սակայն ձեր նկարչութիւնը : Դիտենք նաեւ
թէ ներկայիս տարուած էք Սայեսւթ ՞Նովայով եւ կ'աշիատիք, իր մասին նը կարներու շարքի մը վրայ : ինչո՞ւ, ինչէն
թելադրուած, յանկարծ, Սայեաթ - Նո վայի մասին այս առանձին Աետաքրքը րռւթիւնը :
tt* Պ
Աայեաթ - *Լ/ովան նկարներու
շարբով մը ներկայացնելու գաղափարս կը
ծագէ, էր
հէմնա կան ազգեցութեամբ ,
Պարաճանովէ Հկռան դոյնը» մ՜ապաւէ նէն : Անշուշտ մապաւէնը տեսնելէս ետբ
ա նմէջսւպկս չէ որ ծագեցաւ ույդ դագա tft արը :
կաբները մտքիս մէջ մարմին առին մօտ երկու տարի
ետք։ Աայեաթ է, ո վան y ինծի համար , իր անձէն ալ ան
դին' արուեստագէտին խորհրդանշանն է :
Կրնար աշուղ ԸԷԼաԼ y բանաստեղծ
կամ
քան դա կագործ • կարեւոր չէ • ան պար զապէս արուեստը կը մարմնաւորէ։ Այս
շարքը y կազմուած եօթը նկարներէ , ար
ուեստագէտի մը կեանքին առըեչուած
հիմնական հարցերը [լուղէ պարզել։ Առա ջէն հ անդր ո ւանը , օրինա կ , կը ներկա
յացնէ էւլատ անե կութիւնը գեգարուեստական խարխափումներու առաջին շրջանը
երր տակաւին նոր ձեռք առած է քաման
չան } ինչպէս նկարիչ մը վրձինը î
«3*»— Ուրեմն որոշ սսւընչութ-իւն՝ նըկարիչ Ալեքսսւն Պէրէնիքլեսւնի եւ մօտել
Սսւյեսւթ - Նովսւյի միջեւ :

ZZ • Պ •- Աւելի նոյնացումր' ինչպէս ոեւէ
նկարիչի կամ բանաստեղծի միջել?
նրր
զայն 1լ ընտրէ իբրեւ հերոս ՝ մօսւէլ Ï /?/֊ րեմն նր կրորդը սլալատի հանգրուանն է y
երրորդը իր սէրը y f_nFFոԸՂ՜Ը առանձ նութիւնը y
հինգերորդ հանգրուանը
ընտրութիւնն է^ վեցերորդը մահը^ եօթ
ներորդը' յնտ մահունy այսինյխ' ար ո ւեստին
յարատեւումը ար ո ւեստ աւլէ տին y այս պարադային' աշուղին մա հէ^
ետբ :

<3.»** Վերադառնալով մեր այսօրուան
'[ւակսւնութեան, գիտենք որ Ւտալիայէն
(կապար ձած էք Պէյրութ- եւ, պարագա {կաւ բերումով , ահա տարիներէ ի վելւ
['ապրիք Փարիզ : կը նկարէք , րայց նկարուրիւնը ձեզի համար տակաւին չէ վե քածուած զուտ ասպարէզի : Այսօր ի՞նչն է
կի համար մղիչ ուժը , արուեստագէտի
կեանքին իմաստը * կամ, ինչպէ՞ս պիտի
ւպէիք, ինքզինքնիգ հաստատելու գնով ,
այն նկարիչը' զոր կ'երեւակւս,]էք :

«Յ*»*֊ Շատ հետաքրքրական րւսռ մը
գործածեցիք : Հինգերորդ հանգրուանը ,
ըսիք , ընտրու թեւնն է : Որեւէ կեանքի ,
ման՛աւանդ արուեստագէտի կեանքին ւքէջ ,
ընտրութիւնը որոշ իմււաւո մը կը ներկա
յացնէ : ինչպէ՞ս կը ւքեկնէք զայն:

երր հանգրուաններու կը վերաHil նկարչական ընթացքս y առաջինը Հա֊
{ս|(ւ շրջանն կ • Այս մէկը եղած է y րնդ•'Աւնրապկս y րն գօրին ա կո ւթի ւնն եր ո ւ շըրW: 'Լենետիկ սկսած եմ • . •

կը

tt * Պ - Կը խ որհիմ թէ նկարը y որ տա
կտ էին նախափորձի վիճակին մէջ է^ սլա տասխանը կուտայ արդէն : Աայ եաթ - Ղ,ո-

”
րչօրթե ակութիւն • • . այսինքն՝
եձլասաաււները մեծ վարպետնե |ք"^ գււրծնրր ընդօրինակել • ա'յսրան :

վա Jl‘ սլարադայի*1ւ րնւորել ^F նշանա՝կէ։
ինչսլէս ftր
կեանքը փաստեց y
թողուլ
պալատական կեանքը եւ քաշուիլ վանք :
Երբ ամրոզջ կեանքի մր ընթացքին չէF
^F3'UI'^ հասնիլ y տիրանալ իր ցանկացած y
երեւակայած սիրոյն y հեռանալ
ուզած

<8*»- Նկարիչի մը համար ի՞նչ
կանակէ ընդօրինակութիւն :

«3-».- նշանակութիւն մը ունի՞ նկար!։լրեան պատրաստութեան մէջ :

է" Անձնապէս , րնդօրէնակելր կլ
ւ wï£-(Z անհ ր ամեշտ րնթացբ մը . նկարե,
"Աելու

լաւագոյն միջոցը y
կարծեմ
Խգտռնալով մեր խօսքին, ուրեմն

i tli I'
չր հանքէս յաջոր դեր ու •
"Հական շրջանս , վենետիկ : Հոն , ա,քքԼ
Լսական գրութիւնը , ինչպէս բացատ
Ո } ,սյգ բախումը երկար տարիներ շա'^ա1է"ւԼ9ս“֊ մէջս. Ուրեմն ապրեցայ
'"'1մԸ^

Լ

էնչպէս ս ըսեմ, - փնտռտուքէ
^Ը՝ Այղ հոգեվէճակը երկարեցա։
? Փաըէղ դալս յ Անշուշտ Փարիւ
սսւսվ. » ,

«Դողթան Երգիչ» (1978)
՛իւղաներկ - խաւաքարտ

%F f'F ul’FtnF
այԼ կնտնքով մը՝
ւք անքերուն տուած լռութեամրը y իմաս պութեամրը* - վերադարձ' միստիք՝ հոդեկան մշակոյթին • ճգնաւորականին Կետ
եւ անկէ անդին' ամբողջ փ իլիսոփայու թիւն մը՝ հայեցողականութիւն մը» tfե բացում' վերացականէն անգին y հպում
նոր յ ^Ոէշ եկ ան իրականութեան : Այսինքն
նոր ծնելու կամ ընթացք փոխելու ,յ[էս
բան մը։ (Էնթացք մր սակայն' որ ամբոգջութե ամբ չանջատուիր նախկինէն y որ ձես
ւով մր անոր տարրեր տեսակի շարունա կութի ւնն է y հասնելու միշտ նոյն հեռանրկարին' որ ճշմարտութիւնն է թերևս : Ի՚եչ
որ է y ևթէ այս ուզղո ւթեամր շարունա կենք y [լ երթանք զուտ տեսութեան y դրա
կանութեան :

<8>»>* Ե՞րր:
: Ա["ւէն Ւկ որոշած Է1
Ա
|Ա/

ւ Լ իրապաշտ նկարչութիւնը
^Աււ^սւ^ակներու
տուեաշներով

^Հեէ'աԱ1Ա,շտու^^1^^- ^է՚բԻբ ւեմ լբա^
», 4>? ,քԱ,/^"
այդ ձեւով է մէայ՚ւ
1“Հո{՚ե"ամլէմ’ Ինչ
։lhru,itbrl' մ1’^

Ա,
/

"^է նկտրէչէ փափախ
ապրՀ' մ1”րՒս'յն նկարչու
չեմ
ղաԸձնէ,

ասսըսրէղ՝ կետնբէ, պարտ
'“"fiu
^ևը՚֊ւմով է պարզապէս . էն{
ՀՀ՚՚է֊սրչութէւնը ստացած է գ
>
Փաըք"ւ գալէս առաջ եւ հ»
^ն^յմաՂա^ն Ընքքս՚յ՚ս}ր կտրելէ,
յանղէման աւելի1 հաւ
ս Ո
լ.ր jlrl"U կոլ’,մ Լո,ն1' այլեւ
'մք ւք յ_ “'ե՚սյն որ գործս ստանձնէ ս

""“Uin

ձարգկայէն երես մ
Հ'՝'' էևղագէտական եւ ձեւայէ
^^հսւԸ9^սվ զբաղող նկարչու

Kfifu,

նակութէւնն է , այգ աաբ յարաբծրականութէւնը։ Եծանբէն , կեանբէ ջերմութե նէն զուրկ որեւէ գործ չէ դպչէր մեղէ :

«3 *.» •- Եենսուեակութէւե ըսելով կ ակ

նարկէք անձնական փորձառութեա՞ն' թէ
թռիչքին, ներշնչումին :
tt* Պ •** Որեւէ արուեստէ գործ էնբն էր
կեանբը ունէ , էր էր ա կանո ւթէ ւնը . այլա
պէս էնչպէ՞ս բացատրել նկարէ մը զօրա
ւոր ազդեց ո ւթէ ւնը մեր վրտյ երբ ու րէշներուն չէ խօսէր : Այս պարագայէն ,
անշուշտ , գէտ ո զ
անձէն պատրաստ ո լ թէւնը, նկարէն ընկալումն ալ էր դերը
ունէ : Մեկնելով անձնական դատողութե
նէս, որպէս նկտրէչ, Հուզեմ տալ ա՛յն
գործը, ա՛յն արուեստը ուր այգ կեանբը
բաբախէ։ Այգ կեանբը, ըստ էս, ամբող
քս ւթէւն մըն է, լման բան մը։

նոնցմէ դուրս գալով, ստեղծել էնբեու րոյն գործ մը։

«Յ*»*֊ ինչ որ անհրաժեշտ պէտք է ըլ
լայ, սակայն, ինքզինք իրրեւ արուեստա
գէտ հաստատելու համար :
tt* Պ •- Եր խորհ էմ թէ ան որ ձեռբ բե
րած է տյգ էնբնուրոյնութէւնր, արդէն
էսկ լաւագոյն գործը ըրած է էբրել ար
ուեստագէտ։ Այղ էնբնուրոյնութէւնր,
անշուշտ, պա յմանաւսր ո ւած է անհամար
ազդակներէ՝ շրջապատէ , անձէ , ապրում
ննրու, յէշատակներու, է ֊թրքսյ այն բո
լորէն՝ որ էնբնութէւնը կը ստեղծեն. էսկ
երբ այգ էնբնութէւնը կը հասնէ այն կէտէն' ուր կտրելէ Հըլլայ գտնել էնբզէնբ ,
արդէն էսկ հաստատուած կ'ըլլայ հէմ նականը որ արուեստագէտը
պէտէ
կազմէ :

«Յ*» — Դուք, որ շատ լաւ կևսրտայայտըւիք նկարչութեան մասին, պիտի կա րե նայինք դատել ձեր իսկ նկարչու թիւնը :
Ա* Պ - Երբ կը նկարեմ , միշտ կը ջա նամ ու կը ցանկամ անջատուիլ ես ինձմէ,
իբրեւ նկարիչ , եւ որպէս այդ դիտել
գործս î Կծատել գործս ։ Ալիւրին րան շէ
անշուշտ î Տուն
դատաւորը քննադատն
իււկ չէ i այ[ լի ամանակը։ Անձնապէս [չը
նեմ այն որու կը հաւատամ ։ Հիմնա կանօրէն կը ջանամ , ամէնէն աւելի y ըլ լալ ինքզինքս • տալ այն իրա կանո ւթի ւնն
ու կեանքը որուն քիչ առաջ ակնարկե U»unF
ևը ջ*սնամ y ամէնէն
աւելի , նկարչո ւթեանս մէջ վերարծարծել
մարդկայն ո ւթիւն մը։ Անամանակին մէջ՝
ուր 1լ ապրիմ, չեմ կրնար անտեսել հիմ -
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Ա Ռ Ա Ջ >
Աակայն հարիւր առ հար^

նական հարցերը մարդուն որ աւեԱւ րան
վտանդուած է այսօր ՝ ենթակայ
հիմ նական բնաջնջումի : խնծի համար
չատ
կարեւոր է թադա դութեան հարցը՝, ^արլաՀային, ընկերային հարց չէ միայն, այլ
առաւեյաբար'
կեանքի ,
արուեստի :
^'ործս լէո1Ս^ դրո չմուած է այդ զգայ նո ւթեամր , մարդկայնականին սեւեռու մով : Եը ջանամ սակայն չքյյ^ալ ասոր դըրական - պատմո դա կան ծուղակին մէջ՝.

«3 ♦»— Այսինքն:
Ա • Պ ՝֊ Այսինքն կ ' ո լզեմ որ իրագոր ծած նկարչութիւնս ,
գործիս մէջ ,UJQ:
մարդկա յնականութիւնր ինքզինք հաս
տատէ որպկս բացարձակ
իրականու թիւն ՝ ծԸյմայ մ՜ամանակին հետ կապուող
հարց մը որ մամանակին հետ ինը եւս
անցնի : Ա պա գան կ որ պիտի ըսէ թէ այս
ուդղութեամբ յաջողած եմ կամ ոչ :

«Յ-».- Այս իմասսավ կը հաւատաք ասելի տեսակա՞ն նկարչութեան, թէ ան միջական ազդեցութեան կամ ներշնչու մին:
H- Պ- Ըստ իս ն կար չո ւթի ւնը , որ հիմնըւած կ զուտ տեսութեան վրայ , միչտ
ալ ձաիւ ո դա ծ կ կամ մնաց ած երկրորդական : finլոր տես ո ւթի ւններն ալ իբրեւ
հիմը ունին մեծ նկարիչներուն գործերը՝
այնպէս որ կարելի չէ ըմբռնել տեսու թեան վրայ հիմնուած նկարչութիսն մը'
ինքզինք ր/լա/ու իմաստով : Ւսկ ^րբ որոչ
փթոկթւսմ մը , ծրագիր մը նկատի ունե նանք նկարչութեան մէջ՝ այդպիսի նկար
չութիւն մը կրնայ յա^_որէիէ կտմ ձախ ո դիէ' £1ախոզութիւնը կուդայ ՝ ինչպէս ըսինը ընդհանուր նկարչութեան համար՝
գիտութեան սլա կաս կն ՝ ինչպէս եւ ներ կայացուած հարցը խորապէս զդացած՝
ապրած չը//տ/էն : (ՒՄ • գարու ֆրանսա կան նկարչութեան մկջ կան՝ օրինակ՝
բազմաթիւ իրապաչտ գործեր ՝ որոնք այ
սօր չեն հ ետ աքրքր եր մեզ
որովհ ետեւ
մնացած են մակերեսային՝ դպած են մի
այն կեղեւին î Ասոնց կողքին կան նաեւ
'"J/ գործեր ,
ինչպէս 'Բո՚՜րպէինը , Տօ միկինը՝ որոնք՝ ՛հակառակ կեանքի պատ
կերներու իրենց արծարծումին կը մնան
կենդանի ՝ կը մնան այյ՜մէ ական' որովհե
տեւ պատկերէն անդին իրական ութ իւն մը
կը յայտնարեր կն' պատկերին մկջ կենդանՒ m խօսու՜ն :

«Յ-»-- Անձնապէս ի՞նչ կը հետապնդէք
իըրեւ արուեստագէտ , իըրեւ մարդ, եւ
եթէ կ'ուվէք* իըրեւ Հայ եւս :
Ա- Պ •- Ամէն պարագայի ես Հայը մարղէն երբեր չեմ րամն եր , այն իմաստո՚թ
որ ս։ր ո ւես ւո ""/է տին հետ միաձոյլ ամ բո զէութիւն մը պէտք է կազմեն : 'եկար չութիւնը որ կ՛իրագործեմ , ինչպէս րիչ
առաջ շեշտերի , կը մեկինի որպէս մարդ
իմ դիրքորոշումէն , - խաղաղութեան ,
մարդկայնութեան հարցը։ Անոնց հաս նեչու մէկ մի՛ջոց կայ, մարդկային սէրը
առանց որուն չկայ ո'չ խաղաղութիւն ,
ո՛չ երջանկութիւն : Անհ րամեշտ է, ար .
ուեստի ճամբուի, մարդոց ներկայացնել
նոր կարելիութիւններ : ինչ որ զեղեցիկ
է, արդէն, պէտք է մարդը մղէ իրար
հ աս կն ալո ւ , սիրելու։ Համամարդկային
ո էրն է որ կ՚իշխէ մեծեր ու գործերուն
ձ էջ։ Ան որ ճիօթթոն կը հասկնայ,
կը
տեսնէ թէ մաքրութեան , աղևուականու թեան աստիճան մը կայ՝ ուր չարութիլնը տեղ չունի' այլեւս : Չընդարձակուինք ,
չխօսինք, օրինա կ, Վան Կոկի մասին' ՛է
լ՛ " ՛՜և տա՛ռապանքին մէի միացած, ազնը լացած է մարդկութիւնը։
«3-»— Ուրի՞շ:
Ա. Պ- Կ' Ո11վէի անդրադառնալ_ Հայուն
եւս : Աը շիլ Կ ո լ՛քիին հետ կապս , օրինակ ,
նէկ է ï - Ափիւռքեան իրականութիւնը- երկուութեան բարդ հարցը որ մեղ միաg ընող օղակն է գուցէ :

«Յ-»-- Գրականութեան մէջ շատ կը
խօսուի, ըայց կրնանք ըսել թէ նկարչու
թեան պարագային շատ քիչ անգամ կ'ակ
նարկուի Սփիւոքեան
իրականութեան
մը մասին : իըրեւ նկարիչ թան մը պիտի
տարըերէ՞ր, օրինակ, եթէ Հայւսստան
ապրէիք :

ՍՓԻԻ1ՒՀԱՀԱ8(1Ւ
'ԻՐՈՆԻԿ
(Շար- Ա. էջէն)
նի ՝ եւ զտյն զսպելը կը դառնայ տեսու թեան ՝ ւիրուիականտի եւ երբեմն րիրտ
ում՜ի հարց : թերեւս հասկնաԱւ է թէ ինչսլէս նման պայմաններու տակ ամերի կա
րնակ սւիիւռքահ այը աւեԱւ՛ սուր զգաց
աար բեր ո ւթեան ցաւն ու կարողականու թիւնը՝ քան պէյրութաբնակը՝.
Այս տողերը հազիՀւ թէ չօ չափեն Արմ են եանի արծարծած բարդ ու կենսական
հտրցը՝ ոը Աւիիւռքեան ընդհանուր հարց
է։ Հ. 3- Գ-ն, հակառակ իր հեղինակու
թեան ու կարեւորութեան ՝ այսօր մեծ
«ընկոյզ» մըն է՝ րոնուած փոքր «աքցա
նի» մր մէջ՝ - աքցան ՝ որուն մէ կ «ակ ռան» է Հայուն քազքենիաց ումը ՝ միւսը
անոր յեդափ ոխականաց ումը ՝ երր այդ
ինքզինք կը մարմնացնէ' ահա բեկչո ւթեան

մV ! Այդ ո՚քցանր դեռ չի կրնար ՛իշլ՛ել
այդ « րնկոյ զ»ը , սակայն անկասկած ճըն չումը 1լ ենթարկէ զայն • ,ՀՃ շում
որուն
մասին պէտք է խօսիլ՝ եւ որուն պահան
ջած լուծումները պէտք է դո րծադր ել :
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Ա օտ վեց ամիս առաջ
դրի առնուած
օր ադր ո ւթեանg վրայ հիլքնուած այս րրոնիկը չեմ ուզեր ընդհատել՝, fi այց այսօր
«տարեդարձն» է այււ մեծ ռումբին ՝ ա յն
հիւլէական ռումբին՝ որ Ամերիկա պայ թեցուց
*էյակազաքիի վրայ՝ ի ճտփոն ՝
յան1ի Տեաոն 1945 ’ Այսօր ) անոր դա շնակից աղբարի կը պզտիկ ռումբեր կը տե գայ Պէյրութի վրայ : Արաբին թուխ մորճափոնցիին ւի գոս կրա դոյն {այսպէս
- կոչուած'
դեղին} ն՛որ թին պէս՝ զո հ արեր ո ւթեան յարմար արարածի վերա ծած է զինք : Երբեք պէտք չէ ստորագը նահատել հազիւ - թաքուն
ամերիկեան
g եզա պ ա չա ո ւթիւնը :
Ջեմ ու՛լեր ընդհատել, այսպէս, սա .
կայն կ^ըձ՚դհատեմ : Այսօր պաշտօնակից
Ը.
«չեմ հաւ՜ատար որ ]՚սրայելտցին ձեձով մարդ կը սպաննէ ։ Այդպիսի
բաներ
չեն
ըներ^, : Տարիներէ ի վեր
ճանչցած եմ ո՛ յարդած ղինք - առս՚ջին ,
իսկապէս ապուշ խօսքն է որ կ՚ելլէ իր
բերնէն : Բարկութիւնս կը զսպեմ, բայց
հազիւ թէ ï
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Զախի ու աջի խնդիրը կայ ամէն երկրի
մէջ։ Կայ դա ս ակարգային զ֊րոյթնե րու ն էջ՝ անչուչտ ՝ բայց կայ նաեւ՝ ուրիչ
մակդիրներու տակ՝ նոյնիսկ Չինաստանի
կամ էքորհրդային Աի ո ւթեան մէջ ալ :
^այ ջ կ^ ւմն դամալուծէ Արար Աչխարհը՝.
^այ սլս»զեստինեան ումերուն մէջ՝- ոՀւր
են Հապաչն ու Նւսյէֆ Հաութմէն՝ ո'ւր'

Ա- Պ •- Անկասկած ։ Այդ պարադա հ ին ՝
որովհ ետ եւ ՝ տարբեր անձ մը պիտի ըլ Լայի '• Հտյսեստանցի նկարիչ մը չապր իր ՝
ւե կրնար աս1^[՚Լ այն իր ա կան ո ւթի ւն ր
որ մե՛րն է ել *ի ոխադարձարար : Տարբեր
ա պր ո ւմՊւ եր ո վ ՝
տարբեր երեսներ են :
Մենք ունինք Ափիւռքեան հարցեր ՝ որոնց
մէ մեկնելով է որ կազմած ենք մեր նե րաշվսարհը :
Եւ արուեստը ՝ ինչպէս րսինք՝ առաւելարար ներաչխարհի՛ արտայայտ ո ւթի ւնն է : Օրինա կ, Ափիւռքի նը .
կարչութեան մ էջ չատ
աւելի Եղեռնին ,
աքսորին տուած տխրութիւնը, խորքը ;
Ա ենք հետեւանքն ենք մե՛ր իրականու թեան։ Անշուշտ պատկերային նկար չու թեքն մասին է խօսքս յ

«Յ-» - Նկարելակերպի հարց չկա'յ ան
շուշտ :
Ա- Պ - Զկայ' որովհետեւ նկարչական
դպրոց, հայկական իմաստով, գոյութիւն
չէ ունեցած ։ Գուցէ տարբեր է Հայաս տան , ուր կը խորհ իմ թէ արուեստագէտ
ներ ստեղծած են ինքնուրոյն նկարշոլ ,
թի՛ն մը' որ այլ երկիրներէ կր զատո րոշուի : Գուցէ սկիզբ' ի՛րս,յատուկ դրպրոցի մը։

Արաֆաթն ու նոյնիսկ
ամէն ահաբեկչո ւթիւն

այս կուսակցութեան պաշւոօնսւեա1
տարարութի՛նները, վերջՀն

֊

կին, անցեալ „ լ ներկայ շարք
'
կարծիքը չեն։
Ամերիկա կ^թ^
Ապու նիտա/Ր ւ “
ձախ չէ ի վեր

Æ֊, -

ջոյ : Եւ ահա այս հարցը որ զուտ տեսա կան բնոյթ չունի, գոյութիւն ունի նաեւ
մե՛ր կեանքին մէջ, Հ - 3՛ Դ էն ներս թէ
դուրս։ Կարելի չէ մէկ կողմ դնել զայն,
յանուն միութեան սին լողունզներու, ոչ
ալ կարելի է լուծել զայն , ըսելով որ
բոլորս խ։ կեր վար ա կան ենք ( Հ • 3 • Դ՛ի
(Աւիիւռքահայութեան մէջ) : Այսօր, Հա -

ռավարութեան
^^րկայա9ո,-9ՒՍէ^1’Ը ’
«աջ» î Այս բառերը միչտ նոյն ի ձ աստը
չունին ՝ բայց այն հ ա կառա կութի ւնն երը
զորս կը յատ կանչեն ՝ իմաստ
ունին
միչտ՝ նոյնիսկ' կարեւորութիւն մը՝.
Ար մ են եանի առաջին յօդուածը ինծի կր
թուի չատ օդտակար : թեր եւս սա պատ
ճառաւ որ ատ են է մր ի վեր նոյն հար ցերբ
յուղած են զիս յ ես ալ զանոնք ՝
«Յա®ՆԱ1ջ»/> յօդուածներու մէջ {օրինակ՝
- «ըստ իրենց անցեալը
Հ • Ա • *)* ՝ h էր
ելներ կան' ահ ա բե կչո ւթի ւնր» ՝ «^UlllUIÇ» ՝

J՝

Լան յաճախ «դաղթ.սհայո,թլ։ւԿ ,
մինչ տնկէ ետք "լի՛սի գրէր'

*

հայութիւն ։ Տարագիր գա,լթականը
փիւռք < այսօր , թէեւ ",յղ չ/շ
երկուութեան հարցը, - fg.

Հ

«բարոյական ըմբռնումներով, Հ,,, .
"ստ՛որ մութի՛ններով ել ներքին կացոլ _
թի՚ններով ի վերջոյ կը շեղի... թփա.
նուր հոսանքէն ու կը մտնէ իր թքն„լ .
րոյն ոլորտը։ Ան ն ախ անձ-ս խնդրօրկն կ
պահպանէ իր տարթերՈԼթիւնը , զոր
կ”էէ մշակոյթ-» (ընդգծումը, իմ կ,,,^
Խ . թ.) -. «. . .Ան հակակայ սերական յ՚ը.
շակոյթ է եւ որպէս այդպիսին՝ մշակա^
է վերապրելու իր ներքին մե քԱւնիզմ .
''՛Իրը՛» ։
«Տարևրրո, թիւն» բառը հոս կը ստա .
նայ նոր կամ ուրիշ իմաստ, կուս՚սկյ,,,.
թենէն ներս կամ դուրս , Աջի ոլ
տարբերութիւնը կը ստանայ նաեւ մը .
շակութային բնոյթ : Անոր հանդէպ ղթլ
բռնելու հրամայական մը գոյութիւն ունի , բայց այդ հրամայականը չի կրնաք
վեր "ւց՛սկան օր էն բնորոշուիլ, կամ նոյ ■
Իը Ը1ԼԼ“՚ւ ‘"մէն ընկերութեան ու ամէն
տնտեսութեան մէջ , քանի որ իւր՚սքան ■
ւփւԸԸ ու-“''ի տարբեր մշակոյթ : Այս կկ .
տը մասնաւոր կարեւորութիւն ունի, երր
կ՝"լղզուի ՀՅԳ-ի , ել կամ, պիտի աւելզԸ՚՚էի Իս , ԱՍԱԼԱ-y/f : Հ -3 -Գ-ն ընղհանրապէս բոնած է վերապահ կամ պահպա.
Իր՛դ՛"կան դիրք։ մշակոյթի հանդէպ։ կոԸԸ։ մանաւանդ արեւմտեան հասկացողութեամբ արուեստը յեղափոխել փորձող
նորը
քս՚ջ՚սլեր ո լած չէ • յաճ լսի' պա իսարակուած է : Տարօրինակ ել բաւական
ընդհանուր երեւոյթ է լ՛ա, որ երկար վեր
լուծումի կը կարօտի ,- հա՛J թէ օտար
յ եդափ ոի՛ա կան կուսակցութիւներ յա ճտի՛ ունին սլա հ պան ո դա կան մօտեցո ւմ'
ձչօւկոյթ-ի ու մանաւանդ գեղարուեստէ
հանդէպ յ Այսօր ՝ մչակոյթը պէտր է թ՝
դունիչ եւ ճանչնալ [‘թք տարբերութեան
յեցակէտ ՝ թէ՛ կ ւս զմա կեր պո ւթէ ւններու
ձ՚էջ՝ թէ՛ ալ դէմ - յանդիման այլ մշա
կոյթներու։ Պէտք է զայն հասկնալ՝ ապ
րիլ ու կիր ար կել ճկունութեամր ՝ /'ք1?
քաղաքական կշիռր ունեցող գորեելա •
կերպ յ
(0») վերջասլէս ա՛յս է Արմենեանի չո
ւածին սլա աղամը : կուսակցութիւն մրէր
գաղափարները չէ՝ այլ անոնցմով M[՛
չբնչուած գործելակերպը՝ որ «ոչ միաի
ընդհարման հօլովոյթ է ջ աքԼ^լ ^ա^աէ1!ր ո ւթեան» :

«3 •» — Անուննե՞ր :
Ա • Պ •- Ս արտիր ոս Ա արեան ՝ Աինաս Աւետիսեան, Յարութիւն Կալենց։ Անշուշտ
երկար ուսումնասիրութեան կր կարօտի
անոնց մէջ փնտռել, գտնել աւանդոլթե նկն , անցեալէն եկող հայկական որոշ
զգացողութիւն ,
ֆորմեր , դոյներ եւ տյխ : նախ պէտք է հաստատել թէ ի՞նչ
է հայկականը։ Բայց ինչ ալ ըլլայ, մեր
թուած, արուեստագէտներուն
գործերը
տարրեր են , օրինակ , ռուսական դսլրո g էն : Կայ տարբեր լոյս մը , տարբեր գի-
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Նորէն ռումբերը կը տեղան Qf,Jl,nLPl
վրտյ՝ ուր համադրութեան ու ներդաԼ
նակ դործունէութեան ոգիե կը պա^1սՒ
աւաՀղ ՝ ջոլրին ՝ դեղին ՝ ելե կտրս> ո
թետն կողքին ։ Մէկ թ-զի
հայ JJ
տիկը կը պայքարի ու կը զոհուխ
եան մարտիկի կողքին ՝ մինչ ուրէչէ
հայ առեւտրա կանը բարեկամներու մի[

ծեր, տարբեր դոյներ' անշուշտ առաջին
առիթով արդիւնք' Հայաստանի միջ՚ս .
վայրՒն։ կլփմսւյին-, բայց եւ մւսնւսւան դ'
Հայու իրենց խառնուածքին : Գ՚եբախտս,րար Հայաստան չեմ եղած' այս հարցը լա

ցաւ լուր կը ղրկէ Ամերիկա
նի շաբաթէն Աուրիացինեբն ալ կ^լ*1

ւագոյնս կարենալ ըմբռնելու համար իսկ ;
Կը խօսիմ միայն ենթադրոլթիմններով ։
Սփիւռքի մեր նկարչութիւնը ամբողջովին

Լտլ ըսածը ՝ բա յց ոչ յօգուտ հա^յ ւ

անջ՚ստ , տարբեր բան մըե է, արդիւնք'
տարբեր պատրաստութեան , հորիզոնի,
այլեւ մանաւանդ' զդա g ո ղո ւ թ եան :
«8.»— Անմիջական ծրագիր նե՞ ր :

ՊԱԿ-ն ալ՝ ու գործերը կը բար ելա
Ողբալին սա՛ է՝ որ մակերեսայնօրէ
մամանա կա ւորապէս ճիչդ ‘"լ 1Ա՚նտյ
պայքարի հեռանկարին։
Տ արբեր ութեան ում՜ը կը f1՛1՛ f Հ mտեղ՛*. Հոս ՝ հեռու արիւնէն gu,j3
նոր սլատ ասիւ անատ ո ւներէն ոմա )
գործը տարբեր է,- դիտել,
կանալ՝ հեռադիրներ ուղարկ
կանա ընել - փոԸ^նլ * • • ու՜

Ա- Պ *- Ցուցահանդէս մը :

ԽԱԶԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱ^

Օ
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սական իը կեանքով ու կենցաղս՛յթ,
""վորութիւններով
հարցը ընդելո \
"՛ած է ՛լինք շրաջապատոզ տնտեսոլթլ,^
ներուն եւ ըն կեր ո. թի՛նն եր„՚ն : Ս„(/;Այյ1

Փետրուար 17 եւ 18 ? 1982) î
fiu‘jg Արմենեանի «խիտ» յօդուածը սա
առաւելութիւնը ունի որ առանց տարած -

ստփիր> : Իր տյս քիչ մը շատ խտացուած
տողերէն առաջ ու ետք, Արմենեան յըս տակօրէն ցոյց կ ու տայ որ զաղափարս՛ կան գետնի վրայ ,
դրամատիրութիւն .
րնկերվարութիւն զոյգի գետնին վրտյ
անկարելի է լուծել գործելակերպի հարց
մը , որ առօրեային գործադրուելիք քա ՛լաքա կան միջոցներու հարց է ։ Այս կէտն
i որ t ինծի կը թուի , լրջօրէն կ 1 անտես ւի սովորաբար բծախնդիր
. Պէրպէր եանի կողմէ : Ան կը փորձէ լուծել զուտ
դա ղ՚՚ւ՚ի ար ա կան դետնի ‘{րայ, հաստ՛ս տելով որ Հ. Q . Դ -ն էր եւ է ընկերվա րական կուսակցութիւն •■։

■

,

թիւն ,1ը. տար ադր ր է, թէ
յիշեմ , որ մինչեւ 1939 Ե՚սւա„, ir. ' '"՚

յաստանի մէջ, Հայրի կեաններ ը «ձախ»
են՝ յարտբեր արար ՝ ու հ՛ամայնավար կա

բոլորովին նոր չէ ։{ԵԱ
աւ^Լէյ^^[՛
■‘Ւ ա յն թէ որովհետեւ ոչ մէկ մոդովուրդ ՝
ս՛ չ /,սկ կուսակցական քատրերը լրր ջրէն ծանօթ //?/ մեր քաղաքական *սնց եալին ՝ կր կն ո ւթի ւնը յաճախ նորութիւն
կը թուի : ( թ . թ-. ) ։
(P.).- Իմ կարծիքով^
թերեւս ամէ նէն կարեւոր կէտը զոր կը հաստատէ
Արմ են եան ՝ սա է , - «.Աջի եւ ջ տխի ՛լ՛ա ղտ՚իարակտն
շեր տ աւոբո՛ւմն երը
այմմ
երեւան կուգան այս եզրերու դասական
իմացումնէրէն էապէս անկախ .. . Ա^եոնք
գաղափարական ըլլտլէ աւելի քաղաքա կան են խորքով եւ նոր ու իրական հար ցականի մը առջեւ կը դնեն մեզ, որմէ
կտրէ լ ի չէ , ել պէտք չէ խո՛ .

Լ

հանդէպ անտարբեր անձեր-. ԱրՀՀ
հաստատումը , գործելակերպի մաԱ,ն 1՛
փորձէ յան՚լիյ իր յաչորգ ։րտ'^
"1, ձ՜

մՀՈ նւ կտմ' բոլորս հայ ենք ի վերջոյ

ուելու կ^ըի^ըկէ մեծ նիւթ մը՝ կէտ - առ
- կէտ ՝ այսպէս ՝ (Ա)- Հաստատ ո ւմ ՝ որ Աջի ու Ձ՚ախի
հարցը գոյութիւն ունեցած է մ եր վ երջին
հարիւրամեակի պատմութեան ընթացքին .

չ՚ն,

տեր կուսակցական մոզովին մէՕ
կարգապահ կամ... եբրել Հ'
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Կամար իր հարիւրաւոր է^ւոց յուշերէն հ ատուած մր ։

կէր Սեւրէն Փարփզ

Զէր ճանշնար Հայր

ցելել : Յաճախ կու դար խմբագրատուն , այդ օրերուն՝

1ւ պ ա տ ա կո վ

I] ահ ակը

ու եկած էր միայն այդ

: թ՝ղթասլւսնակէն հանեց հսկ ւսյ թղթածրար

ռ[ււ ւոր ^րէ՚ԼէԳ!

մեթրոյով, հոս ու հոն այորորս

կր վախնայինք,

որ

օր

մը ու սկսաւ , մին չ ձա յնեբը կը բարձրանային եւ ^.չշթ »

ii ր

շչթ^>եր կր լի որձո ւ էին:

1955 Յունիսին Արշակ Զօպանեան կառքի մը տակ կը

մեկնեցան, ուրիշ դիմագիծ մը տուած էին

«Դէպքը անցնում է Նիւ - ն՛որքում •••», ///_ յան կա րծ

Հ՚՚՚յ՚-ք 'ւան մԻլտ^ թերեւս նոյնիսկ աւելի
’ րայ3 չ,,ա՚' այն հաւ,ւՍ1,էսյն ՓաՐ/՚ԳԸ< որոլ

Ընդմիջեց եւ հարց տու աւ <(Զեմ իմանում, հասկանո^ւմ

T

—
—

արկ ածի մը զոհ կրնայ երթալ ու մանաւանդ, երբ

մնար , Մեծ - Պողոտաներուն վրԱւյ , ալ աւելի մտա հող. կինք Հայր 3 ահ ակի մասին։
1Լերջասլէս կարելի եղաւ զինքը համոզել,

էք իմ ւսր եւելահ այեր էնը» , եւ որովհետեւ մտիկ ընող

որ

ի՛ր

^{Օտլ, չենք կրնար չունենալ : Երր տարիները ս կս էն

չկար Հայս՛ , ւսյո'?> պոռացին ամէն կողմէ ու քաջա -

տու նր , Ա • Ղ^ուզար վերադառնայ , հոն՝ վենետիկ կառ

լէնյ ղԿ'1' Կատարել ե' անցեալը փնտռուէ , կը նչա-

լեր ո ւ.ած , տոքթոր ը վերսկսաւ Հդէս1րը անցնում է

քէ տակ մնալո ւ. վտանգ չկա ր •

աւկէ թէ

Եորքու մ , ւի ո քրէկ մէ տղայ թերթ է վաճառում վլա

'^1'

,ախթ մը

ասլադան մեր

անխուսափելէ

ետեւն է այլեւս՛. Որոշ

< ,

երբ

bfu-

ւդ ու ւլ ni. ելքին • • •» ու. կր կին , մտահոդ , դարձաւ բազմու

ծանօթները

Ր ո շո ր ո այլեւս հանգիստ կինք։

1956՛-/' ^Ծնունդի գիշերն կր , երր հակառակ վենետի

թեան ՀԶեմ իմւսն ում , հաս կան ո&ւմ էք իմ ար եւելահ ա-

կի մշուշին , Հայր Սահ ակ !լ երթար բարեկամ րեւո անի-

յԵրէնր^, աղմուկը, սաստիկ էր, ու մէկը, որու դլուիւր

fl՛

fl'V ‘ււ՛ յթէ ’ որՒն,“Կ՝ ։,հւ՛ սՒրեմ՛ Հ“’ււ՛ Աահակը,

շ ա վւ ազանց տ աքց ած էր օդէն ու օ ղէէն: ոտքի ելաւ ու

դում ահ !լ^ րլլար :

էքկար տարիներ տեսուչ Աեւրի Ա ամուէլ-Ա ուրատեան

^ւաղատաւլվւն խնդրեց «{/ուս եղէք, պէ , մարդը ԷԼԱ -

ա» են հողէն տակ՝ քան վրան : Հաւաքոյթներն
„կ տարրեր էէն : Գոնէ

այդպէս կը թուէ հէմա :

են ,

խըրտը !լ ՝րսէ կոր ••*՝»։ Րայց լսոդ թւար ու- Տոքթ* Մ ե-

խ[ւ 1953 ւՆղրէլթ' էր . որ վարմարանին սրահէն մէչ ,
է տօնէէնք էր յոբելեանը :

Ա՚Ր յու սւսհատւսծ էր այս անքաղաքավար ամբոխէն եւ

կայարանէ : Գրեթէ

երեսուն տարէներ անցեր

թդթածրարր փակելով, բարկացած յայտարարեց

«&"

Ր այ!յեէԵլ ու ճամբան՝ լա կո ւնան՜ կ^իյնար եւ խեղ
ճիշդ է, վենետիկ կառք չկայ ։

X
*անի մը շաբաթ ետք, Յունուար ‘ձէ,-ին , Փարիզի մէչ
կ'ո դև կոչ։։ ւէր իր թարմ յիշատակը, ու Շ- այգ օրուան
(Շաբաթ, Յունուար 26) թիւը

եզակի անձնա։ սր ութէւն մրն էր: Մ ը-

կ ար ուլ շարունակել, իսկապէս որ դուք մի jlQinjl-

է՛ր ծաղ ումը երրեք արգելք չէր եղած որ «խոր

ժ՜ողովուրդ էք'» ու նստաւ։ Րայց այս JlQinJl -

Հինգշաբթի իրիկուն, ներսի էչերը պատրաստ , վեր -

անոնք

ցխյղինէն/ խոր տպաւոր ո ւթիւն դործեց մեր թամատւս-

ջացած էին, երբ խմբագրատուն ևկաւ Կարպիս Ալէմ-

աղմկարար , կր խանգարէին մրցանակս։ -

մին վըայ "ր ոտքի ցատքեց , ու ճակտին քրաթեքը սըրբելէն ետք, քաշեց իր մէջքի դօտին եւ ձեռքին մէջ

էր այղ թիլին համար ու զայն խորագրած՝ «Ոչ եւս է

Լայր

U ահ ակր

էվայթ՚եր» պոռայ հանդիսականներուն , երբ
ձկտրղ

րչխոթեան հանդէս։։, թէւն մը: Պատմագէտ եւ դաս-

նուիրած

էր

իրեն:

<տհ : Բանի մը օր առաչ, ինք աչ յօդուած մը դրած

վարտկ , . Հայր Աս,հակ Տէր - Մ ովսէսեան մողովըր -

դարձնելով պոռաց ումրլնօրէն հվնծի նայեցէք , ես թըր-

Հալը Սահակ Տէր - Մովսէսետն» : Շաւարշ զինքը դի-

բկտն դէմք մ՝Ը>' էր հայկական Փարիզին:
կախքսն Փ արէդէն հեռանալը ու
վերջապէս

քակա^ւ բանակի մէջ սպայ եղած եմ , ես ձեզի

մտւորեց մպիտով մը ու ըսաւ «Կարպի՛ս, երբ մէկը

լինը՝ հիմու իւամջիով կը սորվեցնեմ^ • ♦ • :

ամիս մըն է մեռած է , այլեւս «ոչ եւս է» չըսուիր , ե-

Ա՛

[աղար քաշուիլը, Տ"քթ՛ Արամ ճինճևանի նախաձեռնւթեամր մեծարանքէ ճաշ մը

կը

կազմակերպուէր

fjաչի

։ Հ/ատ հետաքրքրական կին մըն

էր էւյէ^՛ Րիւզանդը, դորեիչ, դրադիտուհի , բայց նա-

[այր Աահակին է պատիլ :
ք՛ա՛ւ,}ւ մը հարէւր հողէ։ հաւաքուած էէնք վարմար աՊէշէկթաչլեան - Գ՛ Մ՛ Ալէմշահ թատերա -

IT-

Սարդը եկած էր է/յէն Րիւզանդի , որ պիտի խօսէր
յանուն Կապոյտ

ղրաՀր, ճոխ սեղաններու. շուը$_' •
Ակղրնական սխալ մը ուզղակէ փանայիրի պէտէ վե-

մանաւանդ^

հռետոր ։

I1ր

ճարտասանութեամբ ամբոխ

ւսպո ւ.իւ տին եւ. սուճու-

քփն, օրուան թամատան

3 » Արըճեան ՝

ես մեռնիմ,

այն

ատեն

կը

գրես'

ոչ

եւս է•••» :
Ալէմշահ, ծայրայեղ բծախնդիր , մտահոգ էր առա
ծին էչի ստանալիք դիմագիծէն ՈԼ էլուզէր ինք զբաղիլ

հաւաքոյթին

անով : Վարանումով առաչաբկեց «ի՞նչ կ՛ըլլայ , Պ’ Շ ա-

դրդապատճառը, յոբելեարը ու թռիչք տալով իր մր

ււսրշ, վազը առտու, ինծի ձդեցէք առաչին էչը>~> : Շ'

իւանդավառող, ինք ալ մոռցաւ օրուան

ուածո ւ մն Լ բ n ւն ձեոն ա րկեց փառքը հիլ լսելու իր ներ -

կրկին մսլտաց ,
խօսք

pH/* այս հան դիս ո ւ թիւնը։ ճաշին հետ մփաւՒամա նակ, տյսփնքե օղիին }

թէ վաղր'

ԳՐԵՑ'

։1'ր

ու չես դիտեր ինչո՛ւ, կրկին տխուր

արտասանեց՝ «օր մը երբ մեռնիմ , այն ատեն

1լր

զրա զ ի ։։ առաչին էչով» :
Իրիկուն էր , Շ . լաւ տրամադրուած էր ու. կ՚ուզէր օ-

ԱՐՓԻԿ ՄԻՍԱՔԵԱՆ

սկսաւ, խօսք

ոսւլ զանազան ներկայացուցիչներու֊։ Ու֊ առածին աւե-

կայացուցած կազմւս կեր պո ւթեան ,

անոր

րը երկարել: Առս^արկեց քիչ մը նստիլ Բատէի թռուա

քփւ. դիմեց Րա դրա տիղի :

ծնունդը երեսունական թուականներուն , վարած դոր էք'

ծունէութիւնը իր քանի մը տասնեակ մասնաճիւղերով ,

Փորթ սրճարանը, տխորմ՜աբեր մը առնել, խմրագրա տան վերչին այցելու ընկերներով: "Նարդունին , Աա -

Արաս ան , րայց նաեւ. լաւ. հայադէտ Լի մկջ այլոց չա-

օղ ափ ո [un ւթեան կայանով, հայերէնի դասրնթացքնե -

հակ Տէր ֊ թովմասեանը, Յակոբ Ազիզեանր,

փած-սյ թար դմանա ծ էր Ա- ան Ոփշըփէնի Ծովահէնը -

ր„վ, դարմանատուներով, եւայլն, եւայլն։ Չմոռցաւ,

ու ես կր շրչապաւոէինք զինքը: Այնքան զուարթ էր,

է ՅէփպիւսթիԷ-) , ունէր նաեւ, ուրիշ տարօրինակու-

անշուշտ, շեշտել թէ անոր անդամուհիներն են Հտւէէտ»

այնքան կ՚ուզէր խնդալ, որ ինձմէ պահանոց անդամ

^ւններ ։ \,ախ անձն ադրին ւիրայ դըԵէ

կանայք»

որ

մր եւս պատմել նոյն կէսօրուան վերչի իմ մէկ «կա -

է՚շխան. տը ԻագթԱ11ոիգ եւ. չար րախա էն այս տիտղոսն

թսվսսւը չէր ու.նե9 ած քիուսահայ ծնելու, միայն տդէտ

տակս»: Մ՛ Պարսամեանը, որ երբեմն - երբեմն քէն

՛ել փռուեցաւ փարիդեան մամուլի մէջ^ Երբ ձերբա \ա["ւեցաւ աղջկանց ւէարմարան իւ մր ելքին • • • : հայ ի շ-

կրնտր ըլլալ} :
Ո՚ամատա՚հ խօսքը կու տար պատուական Ա շեցիի մր

շարթին եկած էր յօդուածով,

խ՚ւ, մը բանա դրուած attentat à Խ pudeurի ամբաստ ա-

Լեւոն Տօնիկեանի : Այն ատեն ,

հւսմսւր ։ ճիշդ է , որ խսնի մը օր յետոյ , Փետրուար

Աւթեան տակ y սրամիտ տոմսիւ մրն ալ տուն տուած էր
Աէին ԼՀ/աւ֊արշ Ս իսաքեան} ։ Րւսգրաւոիդէն քովս

ձեռնարկած համերաշխութեան կոչեր բովանդակող ճա

՜iO-ին

ռս։խօս ո ւթի ւնն եր ո ։

ու համեստօրէն յայտն եց թէ ինք

Ես երեւակայած էի յայտագիր մը, ուր խօսք պիտի

մառանդ^ ինկած է ֆրանսերէն - հայերէն բառարան

մասնաւոր ըսելիք մը չունի, բայց քանի հայրենակից

որ եզակի է իր տեսակին մէջ , քանի կը կրէ իր
Աոբւվ կատարած ս րբագր ութիւնները յ ա ւելո ւմն եր ը ՝

է յոբելեարին , անոր ի պատիւ երդ մը պիտի երդէ

առնէին Շաւարշ Նարդունի եւ Շաւարշ Միսաքեան ու
կր ձեւացնէի իրենց ճառերը : Օրինակ՝
Նարդունին'

Տարօն աշխարհէն : Այդ երգը, Տարօնցիները ինձմէ լաւ

«Ա իրե լի հայրենակիցներ , Հայերը յոբելեան կը տօնեն,

^1Ա1յիւ} եւայլն * Տ)ի ղիքա պէս ալ ինքնատիպ եւ էն չո ւ

պէաք է դիանան, առն ո լադն 44 - 45 տուներէ կր բաղ-

րայց դիտե՞ն արդեօք թէ ինչ է յոբելեանը : Յոբելեան

օ’

կւսնւսյ ։ Ու, սլարզ է, Տօնիկեան այդ աղմկարար մըթ-

րառը,

նոլորտին մէչ չէր կրնար հասնիլ երգին վախճանին ու

Հրեաներու մօտ մեծ տօն մըն էր ! Յիսուն տարին ան

10 - 15 տունէ ետք, դաոնացած, ընդհատեց երդը: Այդ

դամ մր , յոբելեանը կը ծանուցուէր փողով» , ելայ/ն ,

ու-ղզևլով

պահուն էր, որ ներկաներէն մէկը, մատը բարձրացուց

եւայլն : Ու հայրս կուշտ ու կուռ կը

՝ բացատրեց իր միտքը*- ճֆճ&փն էր ՝ ՊոՆլվաթ
W - ՄիշԷլ^ն վար կ՚իջնէինք, ընկերներով , երբ գր-

ու խօսք ուզեց :
Ենթական' Հայկ իէրուանդեան , մեր գաղութին նր-

Նարդունին , որ այդ օրը իր J-ում կաչութենէն

հոլէ °րուան թերթը y քան կարծ տեսանք որ ջսւրդԵր
k կատարուին Հայերու դէմ ։ նոյն օրը, այդ ազդե-

ւիրեալ ազդայիններէն մէկն էր: Բնիկ Վանեցի, ծնըն-

քոլ խմել ու Սենզանոյ/ր մը հետ կը չանար գլուխ ել

դա,իա յրէն բերած էր, ինչպէս իր բոլոր հայրենակից

լել, յանկարծ գերս կլ/եց ու ամբողչ Սենզանօե քիթէն

ՀՈլքԱսւն տակ սէնպոլիք քերթուած մը դիեցի, Ղ.ոՐ
^Որ,1' արտասանեմ հիմաջ, :
^•ելււրդ է ըսէլ „ր քերթուածին նէւթը ոչ մէկ կապ

ները, անփոխարինելի շեշտ մը: Գեռ մինչեւ այսօր ա-

րերնէն մայթքեց . . . : Շ • ինծի դարձաւ ու ըսաւ «նո

կանչներուս մէչ կ'արձագանգէ իր թաւ ձայնը : Ոտքի

րէն պատմէ , ես ի՞նչ պիտի ըսէի» : «Գուն , շարունա

^ագրատիդ աք

հետաքրքրական տիպար

մըն

1

lviiu ան ւս կան

տուած

էր

կերպարանք մը ունէր 5 մոնոքլր աչ~

օրը՝ ուրեմն

պատուոյ սեղանէն ՝ Րտդրատիդ

ոլղեզ արտ ասանդ ւթիւն մը ընել ու խօսքն

հայր Աահակին հետ, բայց Բադրատիդ ճլսշաղանը շփոթելով Բոմէտի - էհրանսէզի բեմէն հետ,
^կ-րե սկսաւ
« $ ա Հ ն կ »
^'է՚ջ-ւպէս փակագիծ մը բանալով,
"

լուսաբանել

Րիւզանդի համար,

այն Հայը,

Տօնիկեան ,

դեռ

չէր

էւրնէր

«8առաչ»ի

խմբագրապետին հետ, այդ Հինդ -

լատիներէն'

ԺիւպիլէոԼԱ ,

կեցի,

հայրենակցական գետնի վրայ

մը

դուռ պիտի բանար: Խօսք կ՚առնէր, ուրեմն, Լեւոն Տօ
նիկեանի երգին առթիւ:
«Ես, որ խօսք կ՛առնեմ, ոչ' Կապոյտ Խաչ, ոչ Կար

կնքելու

եբրայերէն' եոպէլ

խնդար,

^ինչ
դուրս,

ելլելով կ՚ուզէր մեղ համոզել թէ ի՛նք ալ կրնայ ալ

պիտի յանդիմանէիր զինքը

բանավէճի

զինադադար

, նախատեսուած էր իր յիսնամեայ յոբելեանը. • . :

ելաւ, ու շատ կարճ ելոյթ մը ունեցաւ, որ սակայն
բուռն

մայրս

բեմին վրայ բազմած յոբելեարին դառնալով,
Ոես ամչնար,

Ա կրտիչ,

Գաչնակցսւ կան մտաւորականի մը կը վայելէ՞ յոբել եան ըԵԵլ • • *» ! Պէտք է ըսել թէ Շաւարշ ԱւլեոԺի ունէր
յոբելեանի նկատմամբ եւ խորապէս վիրա։։։րուած էր,

անհրամեշտ

միր Խաչ, ոչ ալ որեւէ կազմակերպութեան անունով

քանի մր տարի առաչ երբ «Ամէնուն տ։սրեգիրք»ին մէչ

«Զեմ դէտեր սէնպոլէզմէն կր

կը խօսիմ : Ես կը խօսիմ, որպէս Հայկ Զրուանդեան ,

Կարօ Կ՚էորգեան առս^արկած էր Շաւարշին յոբելեանը

ըսելու համար որ'

կատարել ՚ . . :

'""' ք , այս աանկ-Հւ մահազանգն է, կլա», ու շաullkg, աւելի ճէչդ վերսկսաւ, խռպոտ ու
թաւ
"’1

{kLL^

ո զեկ ոչելով

մԸ «տա՛՛նկ, տա՜նկ. . .» : Այո երկրորդ տունկք

""‘կէն տարբեր հետեւանք մը ունեցաւ եւ ռամ -

այդ երգ որ երգեց Լեւոն Տօնիկ

եան, Տարօնի աչխարհին չի պատկանիր, այլ

Վաս -

պուրականխ') : Ու նստաւ :
Հազիւ կարելի եղաւ միչ . հայրենակցական բախու.

Օրր, երթալով կ՛իրիկնանար:

Պէտք է

մեկնէինք,

րայց Շաւարշ կը տնտնար , խօսակցութեան նիւթ կը
բանար , որպէսզի հանդիպումը երկարի : Յանկարծ յի-

մի մը աո աչքն առնել: թամատան սպառած էր եւ հա

շեց ,

մացոյցին կր նայէր անդադար , փակելու համար այս

խմրտզ բտկանը, նուիրուած Հայր

«ինտիցիփլփնէ» հաւաքոյթը, որու ընթացքին անշուշտ

Տէր - Իռվմասեան փորձեց զինքը համոզել, որ կրնայ

"•րիշ խօսողներ ալ եղան, բայց հոս թղթակցութիւն

չ՚լրել , քանի մահ ուան վաղորդայնին «Օրը Օրին»

մր չէ , զօր կ'ընենք, ուրեմն առաւելաբար յիշեցինք ,

դրած էր : Բայց Շ ՚ յիշեցնելՈվ թէ ամբողջ թերթը նը-

-ti fi. գրատիդ կրկէն կր ձեռնարկէր էր սէնպոլ-

«դոյն» տուող գէպընրր : Պատշաճ թղթակցութիւնը ե-

ւ իրուած էր Հայր Աահակին, ըսաւ «Երբ տունը հիւր

’ ե, յանկարծ բարկացած բացագանչեց «տանկ . • •

ղաւ ատենին «Աառախտի մէչ ու անկարգութեան ակնար

'>f

ձ՜անօթ հ ր ասլարակադէր

Աովհաննէս Պօղոս

"ր տաքէն ,
օղիին ու ապուխտին ազդեցու
\ """կ , անոյշ - ւս նո յշ մրափել սկսած էր մեր
^֊’ Յ^ցումով արթնցաւ, զայրոյթ պատճառելով
"ս'սվ՚ղէն որու ճիշդ քոլ|ւմսւթ Էօր/ւՆ մէ$ն էր : Այդ

7"'. դո՛ւն Պօղոսեան , է՞նչ կը հասկնաս ար՛

կող քանի մը «անոյչ խօսքեր» միայն

՛էն...'1ոլիղմէ^ ոլ վշտացած նստաւ չշարունակելով

Տոքթ. ճինճեան զայրոյթէն

թրթո, ածը :
^ւկը մեծցած էր , երբ խօսքը կը տրուէր Տոքթ •

X

Լար արա ղի Ա ելիքներէն, մասնագէտ բմիշկ,
աո-իթը յարմար սեպած էր կարդալու

«8առաչ»ը

բաւեցին ,

որ

դաղրեցնէ.՛.:

Շաքարախտը այնքան վնասած էր մեր սիրելի վար
դապետին տեսողութեան, որ վերԱն տարիներուն գըւեթէ չէր տեսներ, բայց խարխափելով, կը շարունա-

t/ու

որ յս^որդ առաւօտ կանուխ պէտք է գրէր իր
Աահակի:

Աահակ
մը

դտյ , տանտէրը դուրս չելլեր» :

X
Բանի մը մամ ետք, ուղեղային արիւնահոսութիւնը
զզետնեց Շտւարշր: Յս՚չորզ

առտուն

Հայր Աահակի

նուիրուած խմրա գրա էլան լոյս չտեսաւ , Ալէմշահ ղրա.
դեցաւ առաչին է^վ ու յախրդ օրը գրեց յօդուած

Fonds:
զոր խորագրեց' «Ոչ ելս է Շաւարշ Աիսաքեան»

մը,

A.R.A.M

« e

ԱՌԱՀ>
... Հո՞ն սպաննուած էր Իլամի հայրը. • •

« ԱՐԵԻԷ ՈÜ ԼԻՐԻ է,
ՇՈԻքԸ ՏԷՐ ՈՒՆԻ ՍԱԿԱՅՆ »
Պարոն՝ պարո՛ն ՝ նստէ հոն՝ ես պիտի սլարեմ քեղի համար :
Վերջալոյսն ու նախամութը հանդի պո ւմի կէտին կին*. Պահուան զովութիւնը՝
°ԳսյյՒ^1 համբոյրի մը անմատչելիու թեամբ , հ ասած էր մա տներ ո ւն վրա f ու.
վեր ածուած շօշափելի վայելէի։ Բիչ աո-աջ , ԿտւղրիԷլ անցած կր նո յն տեղէն tuռանց ոչ ոք նկատելու ։ Պ արտ կզր լեցուած
կր պարապութեամբ ու. ինք անցած անոր
ժէջէն ինչպկս զինուոր մը ականուած տր
ակ մը : Հ^իմա ՝ վերադարձի ճամբո ւն ‘Լըրայ } ձայնաւոր հրաւէր մը զինք հան դիսատեսի էլ ուղէր վերածել յ
- fi սա է՛ ՝ պարոն ՝ հոն ՝ ա յո՛ ՝ նստէ՛ :
Աղջնակ մը կար քիչ հեռան ՝ երկրադունտի նմանող կլորի մը ձողերուն պբլլուած ՝ աշխարհին կառչելու յամառ ա բարքով մը :
- Պիաի պարեմ քեղի համար ՝ կ՝ ուզե° ս :
Կապրիէլի բերնէն բարձրացող սի կարԷթի ծուխը յ ան կարծ անիբա կան աշխարհ
մը փոխադրած կ՜ր զինք։ Կ*րամապանակր
դրպանն կր ՝
ածիլու ած կր զդուշու թեամբ ՝ փայտէ կր նստարանն ալ , րայց
Ւր ապրած թաղամասին մկԲջ կր դրա նՈւԷր սա պարտէզը : Աւա զէ աւազանի
մը մկջ բարձրացած երկրագուետին ւէըՐայ » հնազանդ քթսւյխե երաժշտութեան
ձ*ը ելեւէջներուն , բա ղու կներ ու սր ո ւնքներ
արդկն դրուադ մը կը պատմէին։
ԵՒինչ աղջնակին իրանը կը միանար երկաթեայ ձողի մը՝ գլուխը նայուածքին
համար ուղղահայեաց դիրք կ՝ առեէր , այս
անդամ թեւեր կը թրթռային ՝ մաղերու
խուրձ մը կ՚իյնար ճակտին վ[*աJ y
կր
ղրկուէր ետ ՝ ապահ ո վաղր ուած :
- Թիթեռնիկներ ու պարն է • ՝ ՝ րա /ց ,
բայց ինծի նայկ ՝ պարոն ...
Կապրիէլի նայուածքը չեղած էր գէպի
դիմացի հոկայ չէնքը: Լ ուս աւոր ու մութ
պատուհանները անոխ խա չբառի մը կըմաքոքը կը կազմէին: Ինք միշտ ալ ոի.
րած էր խաչբառ լուծել՝ միշտ ալ կ՝ու
նենար գրպանին մէջ ու հիմա կը գրա
ւ՛ուէր իրականին զիմաց : Ի՞նչ բառ պէտք
է գտներ եօթներորդ յարկէն մինչեւ եր
րորգ երկարող լուսաւոր պար ա պն եր ո ւն :
Հապա վարի վերջին քառակուսիէն մին
չեւ վերի վերջին քառակուսի՞ն : Կապրիէլ
չէր սիրեր երկար բառերը ; Պէտք է ամէն գործողութիւն կարճ րլլար , կտրուկ :
Եթէ միա՜յն լոյս մը մարէր այգ ուղ ղութեան վրայ -. Եթէ բոլոր լոյսերն ալ
մարէին ու խաչբառը լուծէր ինքզինք :
Որքան ալ առատ մամանակ ունենար
Կապրիէլ՝ քանի մը բառեր միշտ ալ կը
•frf'"(էխ1'- Մէկ անգամ միայն չահած էր

մրցանակ մը, բաժանորդագրութիւն մր:
Ու ասիկա տարիներ առաջ՛.
Ցուսահատ՝ աղջնակը կ՚իջնէր թափան
ցիկ երկրագունտէն ու կը վազէր դէպի
Կապրիէլը ;
Րւրիշ պար մըն ալ Հուզե՞ս :
Հիմա աղջնակին սրունքը կպած էր իր
սրունքին ու Հայրէր զայն : Բայց քանի՞
տարեկան կար , եօ՞թը , „՞լթ , քանի՞ ■
- Բանի՞ տարեկան ես՝, հարցուցած էր
քաշելով որ ո ւնքը յ
Իննուկէս տարեկան էր՝ շուտով՝ շատ
շուտով տասը պիտի ըլլար՝ ունէր բոցկրլտացող աչքեր ՝ վաւաշոտ շբթներ ու
օտարի մորթ - Բայց ինչո՞ւ կր նայէր աչ֊
քերուն յատակը՝ ի՞նչ կը փնտռէր անոնց
մէջ-. Երբ Կապրիէլ ուզեց ափը գնել անոր թեւին՝ աղջնակը մօտեցաւ աւելի՝
սրունքը կրկին միացուց իր սրունքին:
- Երբ ամուսնանանք ՝ մէօսիէօն մատա
նի՞ կու տայ մեղի։
Ամուսնութի՞ւն ՝ մատանի՞ ՝ Կապրիէլ
չպատասխանեց , Կարդացած էր՝ գիտէր՝
որ կային մութ երկիրներ՝ ուր նոյն տարիքի աղջիկները կրնային զաւակ ծնա նիլ -. ՛Լայլ, Լնինե՜րլ, . . . : իթէ կարենար
տեղքայլ ընել տարիքին մէջ՝ եթէ աղքր.
նակը կարենար աճիլ՝ աճիլ արագօրէն՝
ս,յդ շյրթնևրը կրնար ճզմել ողկոյզի մը
նման : Վայրենինե'րը , . .
՜
փէշս այսօր կարեց մայրս՝ կէ
սօր էն ետք : Բաճկոնս ալ:
Ամ՜ան ՝ զծաւոր կտաւէ պատրաստուած
քղանցք մրն էր անոր հագուստը ՝
իս կ
վերնամասը՝ ի՞նչ վերն ամա ս ՝ շնորհալի
էր ան ՝ խօսիլ գիտէր „լ մօտենա/ ՝ գրբաւել՝ հմայել նոյնիսկ յ
- Սնունդ թնչ է :
" Մեր լհզուութ Իլհամ՝ իսկ ձեր լեղուո վ' Իլամ :
Մեր 1Խլոլ"վ.1 ^մր լեզուով՝ անոնց լեզ
՛ով՝ ոչ մէկ լեզուով ... : Կապրիէլի „լ.
զեղին մէջ անդադրում շարժումներ ստեղ
ծուած էին, տեղա տ ո ւո ւթիւեներ , ետա ո_ա Q ո , թի ,նն Լ ր : Համմատէ անգամ մրէ՛

Զըլլայ թե • ’ *
Ա՚ւ^111 հ.Ր ՈԼ1ւՀՐ
y թէ
nt~“
նթր հ աg ադործը ։ Եթկ ՈԼ նէր ՝ Կապրիէլ
կրնար քաշևլ մկկ թեւը՝ երկար ել բա -

ալ կը դտնուէր խեղդամահ , ա յս անդամ
դաշոյն մրն ալ կռնա կին : վկաները կու
զային անգամ մըն ալ ու կը խօսէին դե
ղին ինքնաշարժի մը մասին : Հապա աս
րս,՞ն , որ բռնարարուելէ ետք, ջարդուած
գլուխով կը նետուէր դարձդարձիկ ճամրու մը վրայ : Ոճիրներ ՝ նոր
ոճիրներ
Էր դործո լկին Կ*ոպրիէլի ուղեղին մկջ՝.
- Արձակուրդի չենք երթար մենք։ '{Հա
նի մը օր առաջ՝ նաւու պտ՛ոյտի մը տտ.
րաւ ղիս մայրս ։ fiutjg ՝ րայց ինչո^ւ նա1Ր ւԸ՚՚11զմՒք’ Ւ'Րին մէ£ '
Ուրիչ աշխարհէ չէր աղջնակը՝
հայր
ունէր ՝ մայր ունէր՝ սլէտք կ ունենար եղ
բայրներ y քոյրեր։ Ասոնք միշտ ալ ան
համար եղբայրներ ու քոյրեր /չունենային
ու բարեբախտաբար ինը ամիս սլկաք կր
նոր մԸ արտադրելու համար : Այո' ՝ ար
տադրելու ։ Ասոնք ոչ թկ կր ծնանէին ՝
ոլ թէ !լեր1լնկին ՝ այլ "/աՐԳասէ կս կ>արա ա դր կին . . .
- Կ՛ուզերս որ նորկն պարեմ քեղի հա
ւք ա ր : Ծ* աղի կներու պարր /շուղերս :
Առանց պատասխանն սպսալեու ՝ {ւլհամ
տյս անդամ աւադը կը վեր ածէր բեմի ու
կը ձ եռն ար կկր
սլարի մր : fi այց ինչրՏւ պորտապար չէր ըներ ան : Անապատ
ներէն հասնող տյդ արԼ$փկը թ^չււլէս կ/1
յաջողէր նման շարժումներ յարմարցնել
մարմնի անդամներուն : խապրիկլ ի մտա
ծումին մկջ՝ տեղ մը՝ դարձեալ աղջնա
կին մկկ հայրենակիցը կը վիրա ւոր ուկր :
Ոճրադո*րծր * • • ՝ բտյց պկտք կ կրակ

Գրեց'

ՄՈՎՍԷՍ ՊՋԱՔՃեԱՆ

րաց ո ւէր բոլոր անոնց վրայ ՝ որոնք անձ
նական սեփականութիւնք կը րոնաբա րէխե ։ Եթէ արեւը բոլորին էր , շուքը տէր
ունէր՝ մկկ եւ միակ ակր։
Ւլհամ կը պարէր ք»լամի պարը՝ կ՚իյ
նար դետին ՝ պահ մր կը ւԸնար այդպէս ՝
ապա կը րար ձր անա ր
սողոսկելով ՝
կը
ձ եծնար ՝ կը հսկայանար ու վազելով կու
զար դէպի Կտպրիկլը։
- Պփտակցարար ինկայ՝
հաս ht սւ*ր :
Ւ/*յդս[էս է ս1աՐԸ : Ւսկ քու անունդ թնչ
է "
Ըս^ր^ չըս^ր ՝ Ջէ՝ պիտի չըսէր : Ոչ
ոք y ոչ ձ*կկ օտար իրաւունք ու նէր անու
թ՛է՛ ^աքխյելու. : հարցաքննող եղած կր ինք
ու նոյնիսկ իրաւունք տուած ինքզինքին
անտ ես ել որոշ պատասխաններ ։ Ամէն ոճրտդործ յիմար պատմո լթիւններ ունէր՝
իսկ ինք մասնա դէտ կր նայուածքներ վեր
լուծելու։ Ոչ ոք կրնար խտրել
ղՒ^Ր **
Ւ նչ կ անունս • . . : ^տջորդ հար ցումը
գործին մասին պիտի ըլյտր ու ^քապրիկլ
միշտ ալ խորհրդաւոր ժպիտ մը հակադ
րած կ նման հարցումի '.ճարտարապետ կր
ինք՝ մաքսատան պաշտօնեայ ՝ վարորդ՝
նոյնիսկ ջութակահար , բայց բնաւ ոստի
կան ՝ մանաւանդ բնաւ գաղտնի ոստիկան։
Չկ^ր ուզեր պատ ա սխ անել ՝ J1լհամի հ ոզ ր շեր : Աձ՛ վե՜ր ւսգպրձւսծ էր բեմ ո։ րսկբսած ս՛րիչ պար մը : Գիտե՞ս , ա՛նծա
նօթ՝ որ այս բոլոր ցուցադրածները ման
կութեան սորված պարերն էին՝
արդէն
մաշած ՝ արգէն մամանա կավր է պ -. վեր ջին սորվա՞ծը՝ չէ՝ այգ մէկը պիտի չըպարէր ՝ արգիլուած էր : Իր՛՛" ու նք չու նէր ոեւէ անհատի առջեւ պարելու վեր.
ջինը : Ան վերապահուած էր Յաղթանա
կի Տօնին :
- Բայց դեռ վերջերս տօնեցինք՝- կ՚ը
սէր Կապրիէլ :
- նորին համար է -. Լաւ՝ կը պարեմ՝
ք՚թԼ խօ"ք տաս մէկու մը չըսել -,
Իլհամ այս անգամ նստած էր կ ապրիէlf, սրունքին ՛քրայ ու բռնած անոր ձեռ

քը : Կ՛՛ուզէ՞ ր որ խազ մը ընէր : Այո՞ -.
Կարեւոր ալ չէր ոստիկանին կարծիքը-.
Աղջնակը մէկ առ մէկ կր բանար փակ
ձեռքին մատները ու բառ մր կ՚արտասանէր 1՚'ր լեզուով-. Կր ձանձրանա՞ր Կապ.
րիէլ-. Լաւ՝ կրնային խաղ մը ընել մար֊
զլ՛՛ն լեզո, ով՝ Հացագործին հաղը-. Ջեռքերը բռունցք ըրած՝ Իլհամ զանոնք կր
տեղաւորէր անութներուն տակ
կը պս։_
հանջէր խաղակիցէն նոյնը ընել-,
- Րայց ի՞նչ կ՚ընես
այս պարտէզք,ն
մէջ ՝ առանձին :
այր՚՛ պարտէզին միւս կողմն
գարսլասին քով :

է՝

- Հ" յրղ
■տ'"՞//1 • • • °՜ ) Հայր շ՚՚՚^՚էր Իլհամ : Բա
նի մր տարի առաջ՝ ուրիչ քաղաքի մր
մէջ սպաննած էին զայն-. Որ քաղաքին
֊ :
Ծովռզերւեայ այղ քաղաքին
հ՚՚՚ե ուր...-. Բայց՝ բայզ կապ.
րիէլ ալ հոն էր քանի մը տարի առաջ :
Ինք ալ կրակած էր՝ հոն՝ պազարին մէջ

աներազ էր՝ սահնակին
ս
թ!,թւ.
Դ ւ-.ն,նէր. ջ ջ-fi
պիտի չկարենային վկայոլթԼ
վարդերն ալ հեռու էին ոլ
նկատ է ին: Այո՝ ինք ալ կրսմձՀ1^՛

զուկը ու֊ բանալ մատները։ Եթկ չու
նէր • • • fi ան չէր հասկնար Եապրիէլ : Ե^ու-

քաղաքին մէջ՝ րայց ինքնապա
թեանհտմաք: Աի

ղկր ՈՐ ար1^խաէը հեռանար , Ւ^էՐ ԴՒՐ՜
կէն ՝ երթար անդին ու պարէր ։ Պւորէր
իրեն համար ։

րաւոլնք ունէր կրակելու մխսի, [ւն1

- Ենչո^ւ մենք ալ չենք կրնար թռշիլ* • •
- 'է/ախ պարկ ույն պարը ՝ որ սորված
ես {Հաղթանակի Տօնին համար։
- Մէկ ու պիտի չըսես ՝ խօ°սք :
- թօսք ։ .
Ո՛ չ , Իլհամ պիտի չպարէր այգ պարը ՝
նոյնիսկ եթէ խօսք տար "*յդ մարդը: Իսկ
մերմ՜ումը սկսած էր ջզազրգռել Կ՚՚՚՚՚լր[՛է
լը:
Կ'ուզէր որ ւսզթւակլ, հաւա՛սար իր
խօսքին: lu ou քին տէրը մարգ էր ինք ,
շտ սլար կեշտ : Ա* եծա ւորն եր ր վստահութի. ն ունկին իր վրայ : Փոքրաւորներն ալ :
Հքուտով աստիճանի բա րձրացում ալ պի
տի ու նենար : Եթէ քւոլորը կր հաւատալին
իրեն ՝ ինչո*ւ սա աղջիկը ՝ օտարի
սա
աղջ^/ակր • • • : ր կա ս կա ծէ՛*ր fiլա մ : •ո ուք
ե "/’“ր1՚ր: ուjn ՝ սլ/ւտի հրահանգէր որ
ս/արէր : Անպայման սլէտք Հ
պարէր :
Պէս՚ք է անվթ՛ար մնար իր ս,րմ անապ տաt Ո ! թիւնը:
- Պ արե', Իլամ ՝ սլարէ՛ կ՚ըսեմ ՝ այլապէ՜Ա • • •
Մյլապէ" ք՚^եչ : Այլապէս ակա՞նջը կ՚ո.
Լ՛՛սեր : կ՚ապտակէ՞ր՝ այլապէս կր ե Լ եէ՞p t թէ կր սպաննէ՛1ր . . .
- Գք՚տե ս ինչ ըսել Լ Իլհամ իմ լեղ լո՛քս . . .
՜ 'եերշնչում ըսել է , իսկ գիտե՞ս ինչ
ԸԱել է ներշնչո, մ . . .
Ո.յս աղջիկը կը չափազանցէր այլեւս :
Ր ^՚ւ. եԱ կարծէր զինք : Գ՛զրոց
գացած
մարգ էր ինք՝ աշխատանքը յաճախ կա
տարած էր ներշնչումով՝ առանց ներշըհչումի կարելի չէր „չ մէկ ոճրագործ ե֊
րեւան հանել : Բայց այս աղջիկը չափը
կ'՛մեցընէր այլեւս :
՜ Րայց ի՞նչպէս գիտեն ՝ որ վէողը անձ
րեւ պիտի դույ • • .
- Գիտեն , գործիքներ ունին , ամպերը
կ ուսումնասիրեն :
Բ աղաքակրթ ո ւած ՝
զարգացած երկրի մը մէջ է որ կ՚ապրիս՝
կր հասկնա՞ս: Իսկ հիմա պարէ՛ , կը հասկընա՞ս ; Պէտք է պարես : հ]օսք կո, տամ
"չ -քի • ••
- Աաա , ես ալ կր կարծէի ՝ որ Աստուած կ ըսէ թէլէվիզիոնի աշխատաւոր ներուն ու անոնք ալ մեղք, կ՚ըսեն :
Իլհամ կր հանէր կօշիկները՝ կը հանէր
գուլպաները՝ պահ կը դնէր
Կապրիէլի
մօտ՝ կր հեռանար քիչ մր ու պարելս,
•ibU-U Հ առնէր : Բիթէն արձակուած երամըշտութեան կշռո յթով՝
կը ղ„ղղ„ջէր
մատներուն վքայ՝ սրռնքները աղեզնե րու պէս կը ըսուէին իրարու ՝ իրանը կր
ծեքծեքուէր , պերճ
արտայայտութիւ!,
կ ընէր կոնքը ու կը փակոլէին աչքերը՝
երբ յանկարծ կը վառէին պարտէզին լոյսերր „լ ջ„լր կը մայթքէր հ եռուն կանգ,
նած կասլոյտ կէտ ձուկին բերնէն : Ա՞յս
էր պարը ՝ Կապրիէլ կ՚ուզէր իմանալ ՝ փա
րատել կասկածը: Իլհամ կը
կանգնէր
յանկարծ ու կը վազէր : Կատու մը նկա
տած էր: Երր կենդանին խոյս կ„լ ս,ար՝
կր վերադառնար ինք ,
կ'անպատուէր
Ղ՚օյե : կը եաղրէր անոր վախկռտութիլ .
նր ու աւելի մօտենալով՝
- Յղի էր այդ ապուշ կատուն՝- կ՚ըսէր
"՚ ևը պատրաստուէր գուլպաները հագնելու. յ
Ւ
՜ Րայց ինչէ՞ն գիտցար՝ որ Jqj,

կը

բացագանչէր Կապրիէլ պահ մը մոռնա լով արմ-անապատ ուո ւթիւնը :
Կ երեւի ՝ չէ՞: Սեւ կատուներր միշտ

աւ յ՚ւէ կ^ըլլտն ։
/.«/Լ,
: Բիչ առաջուանը Յ՛Ա,չթա
նա կի Տօնին ‘•լարելի՞քդ էր .
Յաղթանակի Տօնը..... Կապրիէլ ալ կը
մասնակցէր այգ հ անգիս„, թեան . Հրա Լ
նիւներով ՝ կառքերով , երաժշտութեամբ
յախուռն խաղեր կ՚ընէին բազմութիւնէ բու գի՛րաց : Օդանաւեր կ՚ըլլային այգ օր
օ,եՒն մկջ.: ինքնաթիռներ ՝ անհամար գր.
րօշակնևր -. Ո՛ ամէն կողմ պարահանդէս -.
Այգ պարահանդէսներէն մէկուն ընթաց ■ըք՚ն է որ ծանօթացած էր կնոջ՝ Բլէռին :
- Գազանի պա՞րդ էր քիշ առաջուանը:
Կապրիէլի ջղագրգռութիւնը
յաջորղ
հանգրուանին կը մտնէր: Ո՛չ՝ այգ պաl՛ Ը չէր֊-

Իլհամ կը մերժէր իրագործե/
/■Ը՞ զանկոլթիլնր -. Կր մերժէ՞ր ..... ր.այց
էէ Ը գիտեր , թէ քանիներու օձիքը պատ
՛՛ած էր Կապրիէլ՝ հայհոյած՝ թքած ա.
նոնց երեսին: Զէ՞ր հասկցած՝ թէ հեղինակ„լթիւն ոըյ1լցող մարդ կր
՛ար անմիջապէս պատոել իր ալ նոր ըզ.
գեստր „լ նուաստացնել զինք յ Կր հասկրնա՞ս՝ Իլամ՝ կը հասկնա՞ս...

- Պիտի պարե՞ս՝ թէ...
Ոչ ոք կար պարտէզին մէջ՝

օրօրողը

C
Հ՛՛֊

պաշտպանութեան համար: Այղ օր յ.
քիչ մը աճապարած էր:
թ ԼՀ
ցոյց կար որ իր փամփ„լշտը <Ա,}յ
' ’
ըլլար 1՚լա,1ի հօր կուրծքին: թն. փ„
կար որ Իլո՛մի հայրն էր այղ^լԼ
չէր մարդը՝ փոխագրած էին հիլանսա
'•■"Յ - ԳեԸնւ ի՞եչ եղած էր՝ չէր հեԼ ■_
քըրքրու ած : Արդէն ժամանակ „(/ ո,},/ք
ցած չէր: Ո ՛րի շ խաչբառեր կսւյլւն
ծևլիք՝ գտնուելիք „, րիշ բառեր . իճ
հ"՚՞յ1՚ն էր ‘"յգ փախստականը: Կ՝ընո„,.
, որ մորթի դոյնի նմանութիւն l(Ul^
նոյնիսկ նոյնութիւն՝ րայց երկրխ, յձ
նոյն մորթով միլիոնաւոր մարդիկ կային
ու նման հրացանաձգութիւն այնքան
թացիկ էր : Իսկ ինչ,,՞, զինուած կր ,„ն
ինչո^ւ յանձնո ւած չ էր :
Կ՚ոպրիկւ ոտքի կ՚ելլէր յանկարծ՝ կը
րոնէր աղջնակին թեւէն ,„ կ՛տղէր պլԱք_
տաղրել փափաքին, ղ ործագր„, թի,նր .
փափաք էր այլեւս՝ ,,չ g ան կո, թի՛ն . Հի
մտցի խաչբառին քառակուսիներէն /էկ
քանին ալ սեւցած էր' գի, րացնԼլ„,լ ը,.
ծումը : Բայց ի՞նչ նայուածք էր
աւլ.
ջընակինր ՝ սա փոքր սլոոնիկինր ՝ ամրս,„.
տան ական այս ի՜նչ "‘րտայայտութիւն...
- Աչքնրղ •եէկ կողմ դարձար ու պարէ.,
Պ՛որէ՛ ՝ կ՚ըսեմ՝ ւզարէ՛'.
- Բ'ող տուր ձեռքս
կր ճչար Իլհայ՝
^‘ԸՐ յանկարծ անոր անունը կր
ամբողջ ոլւսրւոէշղբ :
Մ "՚յրն էր :

լեցնէր

֊ Եթէ գաս վաղր ՝ կր սլարեմ , կը պա.
րեմ անպայման ՝- կը ոլոռ ար պարուհու}
կը վազէր ու կր կորսուէր ցանկապատէ
մր ե աին :
եօր լոյս եր կր վառէին պարտէզին
առանց ոչ մէկ

անդրադարձ

ունենալու.

ա ոլր ի էլի արամադր ո / թեռն վբայ: Սէի
քիե էր ատրճանակը՝ րայց իրեն համար
սլարող չկար այլեւս։ Միշտ ալ այդպէս
եղած Էր ՛• Րչինչ կրցած էր ղնտհատել։
կինն էր հ եղին ակը սվաոաճանաչումին : Ո ո ւ g չո ւ հի կի՜նը..... n,..
Րէ՚չ բաներ ալ ըսած էր այդ կիսասաուածր ՝ քակ ա ս ա ո ւածն երը անսխալական կթ։
Ա խալը նման էթաջ մը Հ եա 1՚Ր ամուսնութիւնը ե ղած էր : Բեղք, պակսողը ներչըհ-

{jiuni ցչուհի

ւո 1 մն է ըսած Էր ՚Րլ եռ ու.րի շ անդամ :
{^նչպէս ... : հ^իւոեՓս ինչ կը նշանակէ
ներ շնչում ՝ ըսած Էր րիչ ՛""՛"[_ իբ՛՛ր:
Իսկ իր կի նը ամեն ա դէ ա էր ՝ անս{սալա
կսՀհ ՝ կատարեալ ՝ ուսուցչուհի դասա ր աններ էն ներս՝ դասարաններէն դուրս \
ւի ո ղոg ը ՝ անկս զնին մէջ՝, fimjg fiլամ պի
տի դսՀ*ր վաղը : ԵասկսՀծ ունեցան էր
իր մասին։ Ենթադրութի^ւն մը ծնաե՛ էր
անոր ու ղեղին մէջ՝, fi այց ինչո^ւ ոչ որ
կար պարտէզը ՝ ինչո^ւ մարդիկ ըաշուաե
էին իրենց տուները ու վառած - մարած
լոյսե րով աչկապուկ կը խազային ^ետր՛
Եթէ յաջորդ օր գար աղթո՚՚կը , ա՚-ելք "՛զ
նի, պիտի ըլլտր Կ՚սպրիէլ , հրավսսւու. ■
թք,։ն ։զիտի կա զմա կեր սլէր իր ներխր"
մով ու լրք" գնահատէր անոր պախլէ
Սխալ էր կինը : Ինք ե՛ւ ներշնչում ո՚նէք,
ե՛լ երեւակայութիւն: Բ-JS ք՚ոկապ^“
կասկածի շուք մր անցած էր աղջկան աչ
քերուն մէջէն: Հասկցա՞ծ էր
գաղտնի ոստիկան ԸԱ-ԷԸ "լ' հ1’տ^լ1"ւ
ցած՝ որ քանի մր տարի առաք՝ ծ"՚է1
զերես,յ այդ քաղաքի կեդրոնական շուկւ"
յին մէջ՝ օր ցերեկով.
p
Հապա՞ եթէ անձրեւէր վազը՛եթէ գք՚ն-Ր խտրած ըլլար Իլամ՛- Գ1'՚լԿւէ' /

ձ՚Հ։ ան՝ իսկ լայնանիսա ըք՚խը J"""
հմայբ կ>աւելցնէր ամրոզՀս1 թլ“1' ՚
խարհ ի ւլեղեg կո t հ ին էր ինր տար եկ
իննուկէս տարեկան այդ սւդք11կլՐ^
*՜
տով տասը պիտի ըէԼէոր > տասնհինգ , րէ
սան ու հոգ/Հներ լուսաւորէր՝ Եթէ l
սլիտի ըսէր՝ պիտի սլատմէր y սւ1՛
ցատրէր ճշմարա ո ւթիւնր ՝ խօսէր
f
կոյսին լիրւսյ y ւսնոր ո շո ւթեւսն ւէր J ’
պա աղաղակէր ՝ թէ ինք կքէ

ԼտՐ

րր՝ մանաւանդ իր ւղարերը*
նիսկ նուէբներ ալ կրնար րերեէ
պայուսակ , նոր 3՚էեստ ՛ _
պայման վարդագոյն կերպ—է մ՛

՝

/.‘"J:

սլաբուհ իի ո ան ամաններ A ար Ա' է1
նայուածք ունեցող աղջք՚կ 1"աՐ1'1

նման

/ի՞ էր "Լ՛ Է մանուկ խ-րԼլ առս1 յ,ն թ.
նախառէ ո ւթեան Ին՚ո՞ւ նա,երբ
_
կրգմիր ծովուն մկջ՝
տեն լքէօսիէօՏ/ մատ անթ կոԼ՜
կան ՝ պիտ fi սլաաաս խանէր րոԼ
ցումներուն : fiutjg fi[,u՛ Լ
տուները միշտ ալ յղի կ
Կապրիէլ պիտի չկարենար
չեէ Յաղթ տնակի յաջորդ
տի գսՀ3ր fiլամ ՝ մանաւ֊անդ ս11
է,լհամ :

„

Ալ. մթ“

Fonds A.R.A.M

լ Հր

« fi

>
«

ՆԿԱՐԻՋ’

ՌՈԻԻԷՆ

ՆԱՃԱՌԵԱՆի
ՀԵՏ

^„լթն Նաճառեանլ. հես, մեր զրոյցը
պ( կու տայ «Մէաք եւ. Արո,ես՚ո»[, նըպչական այս շարքթե մասին ընդհանուր
Հակցութեամր մը ։ Երիտասարդ նկա կտինքն է որ։ բնական ու այնպէս' էբևթէ այԳ մաս1՚ն հա1'3 արուած ըլլար
,են !լ անցնի մանրամասնութիւններու ,
ատատումներու :

ւաՒԲԷ՚ն ՆԱՃԱՈ-ԵԱՆ-- Կը խորհիմ՝
սնապկո , թէ «Միտք եւ Արուեստկի որԽած այո ձեւը լաւագոյնն է յ Իրս, և( երր նկարչական բուն թեքնիք սահսներէն դուրս կու գանք ել կը խօսինք
,րւեսա[։ ընդհանուր մա ահ ո դո ւթիւննե ■յււէՏւսսխ'՝ չենք սահմանաւիակուիր զոլա
Հալչական - այդ պարադային իւրաքանիք նկարիչի համար անձնական - տեսու
չներու մէջ՛. Այլ հարց որ նկարչական
պաս,յա րոութեան ձելին , թ-ljf (i|lf^î/ մա.
i|ii խօսիլ դւեուար է հաւանաբար , ղը.
խխէ անկարելի , որովհետեւ պէտք է նըխքք՚չի ւքը դործը իր դրեթէ ամրորլջոլքէանը մէջ տեսնել՝ ըմբռնել՝ դատ եէ և այս մէկը եւս լար արե ր ա կան է՝ սւնձական տպաւ որու թիւններու թելադրու Աամը -• որուԼ^ միշտ աչ նախընտրելի
արտայայտուիլ իւորքին y նկարչութ՜եան
ութեան, նկարիչին ձգտումներ ուն եւ
'հտոտուքնեբուն .
մարդը յուղող
\ական ընդհանուր հարցերու մասին։ Այս
ւսլւլութեամր y իրապէս որ ինքնատիպ եէ.
ղտակտր կը գտնեմ «//’իտք և Արուեստկի
սյս ձեւ ի մօտեցումը։
աստ».֊ Բայց արդեօ^ ք մարդը յու[«՛լայդ հարցերը իւրայատուկ չեն y նըկ»յղութենէն դուրս y ոեւէ արուեստա փտ[' - նաեւ արուեստասէրի- :
ն •“ Անշուշտ : Նկարիչ մ՝ր y իր արււեստէն ու պաստառէն անդին y ունի ասր
Հումներ } ներաշիւարհ • նկարովս
անոնց
^մադրութի' ւնը միայն կրցած է ձեւ եւ
\ոյն ստանալ : Իբրեւ անհատ պէտք չէ ,
W չէ սաԿմանաւիակուիլ իր իսկ ըսո փաղսբծական աշիւարհ ին մէջ*, Ահա-

աս1'կ աոիթ մը արտայայտուելու ընդ "ձուք հարցերու մասին՝ այլապէն։
«8».. Գալով մեր նիւթին՝

ձեզի՛ , զի.
*^է թէ տարիներէ ի վեր կը նկարէք :
կ՚անդր ա դառն անք ձեր անցեաայսինքն' նաիյա լի արի զեան շրջանին
^ալյ['ն : միտենք նաեւ թէ անցեալ Նոյեմ^ք[ւն անձնական g ո ւց ահ անդէս մը տը fb Մատրիա : Եսթրելի է
հարց տալ y
L տարիներէ ի վեր ւիարիղտբնակ
Նաճառեանի
ցուցահանդէսը
^աԱւրիսւ ;

"Lpfi

,

Îm- Ատտրիտ ցուցադրելուս մէջ հիմկ1" ւ պատճառ մը չկար,
պարզապէս

J սլկս պատահեցաւ' որ Ա*ատրիտէն հը-

Hp ստանամ։ Սկիզբը y բնականաբար
^ԱսԼառ y ըևդունեցայ : Եաքը սակայն y
9Ոլ9 "՛հանդէսի
պատրաստութեան
1^“""^ առա?_ ՛լ երթար՝ զղացի թէ

ւ ‘Ա՛ր պատասխանատուութիւն էր ըս"ոծս* Առաջիէն անդամով է որ այդ(«ձ ^տզմաթիլ_ գործերով պիտի ներկաil՛ Հանրութեան • հանրութիւն մը
ճանյնար . անծանօթ էի տեղւոյն
մտայնութեան y ճաշակին y
հս՚ր3 տալ է'նմ,ւ1՚նմՒս' թէ

Հեմ"1*

1
Ա11էտի կարենայի հ ադորդակցուՈւ\Լ
"""եղծել գործեր ուս եւ դիտող
"Կւ^րոէ ն միջել ։
/_ այդ անհրաժեշտութիւնը։

"e

1ւլ հասէնամ՚ - ճՒւԳ է
||ւ1 էո՛՛ւթիւնը ինքնին հ ամաշիւարհ ամըն է} սակայն հասկնալև ու
կ ենթադրէ ճիղ. եւ որոշ չա-

H

1ղԸ

^ՀնՀ'ր“,ԱԱ’Ու՜թիւն '' ^էս'մ
է
ոլԳե'Լ
ՀՀ' Հայ9 '“'bP' էարևւորը՛ ամ“
՚ jP' կարենա՛ լ հասկնալն է լթայիլ
.յ Հի էբնանք մա կերես ր միայն տես-

անհրաժեշտ է խոբքին թաՀ"ւ>

լ Ե*յս սլար ադային թնչն է իոր^ը»
կ(ւււէ

ԽոքՀը նոյնն է բոլոր արուեստադա յին,

այն ապրուած y ըզ-

՛ք ացուած y յօրինուած ամբողջութիւնը'
որ կարող ենք արտայայտել։ Է]որքը ուժ
մըն է, մեր մէջ բազմած եւ մեր անհա
տականութիւնը կազմող ամբողջ անցեալ
մը^ պատրաստութիւն մը։ Օրինակ y ճիշդ
է որ տարիներէ ի վեր Փարիզ կիապրիմ ,
արուեստի այս ծովուն y յորձանքին մէջ,
(""JJJ չմոռնանք որ մանկութիւնս անցած
է Արեւ ելք որ ծագումիս y արեանս y Ա՛
րեւուն եւ լոյսին գծով ազդած է անհա
տականութեանս' որ խորքը պիտի յայտնաբեր է : Այս մէկը կրնան չղգսղ Յո՚յ)ա՛
հանդէս մը դիտողները y րայց զայն ապ
րած եմ՝ նկարած ատենս :
«3» •֊ Ւ^նչն էր առաջին այդ ցուցա հանդէսին հ իմնական նիւթ ը :
//». Ն- V ուզէի y ն կար չո ւթ ե ան ըն՛է “
ւ^էջէն y տալ ներքին լռութիւնը y ներքին
առանձնութիւնը y սանկ y տեսակ մը փա,
խ ուստը : Ասոնք ամէնքն ալ քօզարկուած
են առօրեայ մեր ղբա զո ւմն եր ո ւն ետին։
Ասոնք անշուշտ կան y եղած են միշտ եւ
ամէն տեզ y սակայն հոս y Արեւմուտքի եո.ուղեռ^ հեւիհեւ կեանքը կը շեշտէ y կր
զգացնէ y կը մանրամասնէ այդ վիճակը :
Երբ կջըսեմ ներքին լռո ւթի ւն y ներքին առանձն ո ւթի ւն y չեմ հաս1լ1ւար ան շարժ y
կայուն բան մը, շարժուն y տաք հոդեւէիճակ մըն է ան, անոյշ հոգեվիճակ մը։

բուն առանցքը կը կազմէ՝ անպայման՝
անձը, ան՝ որուն հայելին ՝ արտացոլումն
է միայն դործը իբրեւ tu րդխնք ։ Արդ ՝
ի^նէն է որ կը թելադրէ y տուն կու տայ
նման նկտրէութեան մը։ Զուտ անձնա կան y թէ նաեւ մարդկային y քսաներորդ
գարու ընկերային երեսն tuլ այՂ՜ ՚սռա^՚^'“
նութեան y ներա մփոփման կը մղէ ենթա
քի, X, ,- Հարցումը տեղին է' ամբոզ ջտցնեէու համար քիէ առաջ ըսածներս ։
Աւելցնեմ - արդէն ձեր հարցումն իսկ î
խորքին
հաստատում մըն է - թէ
այն' թնէ կ՚ապրինք' մեծ մասամբ ար —
դիւնք է ներկայ վիճակին : ^ենք կրնար
բ/յաԲ ընկերո ւթենէն դուրս ու տարրեր ։
Ամէնէն կարեւորը սակայն y գոնէ իմ պա
րագային y մարդն է։ հերքին մարդը։
Հոն' ուր առաւելագոյնս կը յայտնուի
կեանքի զդաg ո զո ւթի ւնը • վիճտ կը
որ
ււլիտի սեւեռէ խառնուածքը ։ Այս՛ * մեկ.
նա կէտս բացարձակապէս անձնական է •
տպր ուա՛ծ : Կեանքէն դուրս'
տմէն ինչ
կը մերժեմ:
«3» • - կարելիէ է խօսքը ձեր մասին
կեդրոնացնել ։
Ա- Ն - Այսի՞նքն ։
«Յ»-- Խօսիլ նկ արիէին անձին y պատ րաստութեան y կազմութեան մասին։
ff , Xj ,- Այո՛ , , • բնականաբար , , • քւայց
ատիկա կը ներկայանայ քանի մը երեսնե
րով y շրջաններով ։ Առաջին ր անշուշտ
նկարագրի y խառնուածքի խնդիր է' ղոր
չեմ կրնար բացատրել ։ Ինէպէ ս ըսինք՝
մեծցած եմ Արեւելքի մէջy Պէյրութ , ոէ.ր
ծնած եմ 1951^^։ Ա տաց ած եմ զուտ հայ
կական կրթութիւն y
Հ այ դպրո^^[՚է
ներս։ Երկրորդական ուսումէս ետք y երր

թէ առանձնանա լ y ա յլ' զատուիլ y ինք նամէիուիուիլ, ուզած են լռել։
Տարբեր
բաներ են։ Առանձնութիւնը y մեկուսացու
մը հպարտ կեցուածք է առհասարակ y իսկ
ինքզինք զատել y ամփոփուելու y իւորտ նալու պէս ներսուզուիլ' լուսաւոր կեց •
ուածք է ♦ տեսակ մը երանութիւն ։
«3»*- Արդեօ^ք երաժշտութեան ձեր ակ
նարկութիւնը ներքին կապէ մը կը թե -

«#» •- Իբրեւ արտաքինն ազդակ y թէ
ներքին պահանջ y մզում ։
fr. Ն
Բնական արար իբրեւ ներքին
մզում ու պահանկ նկարել ուզելու ցան
կութեանս պէս :
«Ժ»- Այ սինքն երաժշտութիւն'
ձեր
նկարէութեան մէջ ։
Ն - Անկ ասկած։ Եը փորձեմ դոյներով եւ ֆորմերով տալ այն' ինչ որ կը
զդամ y օրինակ y այն երաժշտութեան ձ էջ
որուն ակնարկեցի : Այս երկու արուեստ
ներուն միջեւ այնպիսի հազորդակցու թիւն մը կայ y կապ մը^ որ դուցէ y ենթագիտակցութեանս մէջ} հիըաը կէԼ !Ր “
րացնեն y կ^ամբողջացնեն յ
«Տ» - Այ ս առումով արդեօ° ք զուտ են
թակայական y անձնական ապրումներու
ա րտա
նկարչութիւնը։
Ո- ւայտութիւն
Ն - Հ„է՚.էէէ ձեր
. Ւ^է
կար էութիւնը չի կրնար մտածուած ար ուեստ մը ԸԱԷԱԷ *• Նկարի} Ը կու տայ այն
ինչ կը զգայ y կ՚ապրի Հ Անպայման խոր
փորձառութիւն մը ուրախութեան y եր
ջանկութեան y տառապանքի : Հէդացածին ,
ապրածին nւժդնnւթիւնըy խորքն է որ կը
պայմանաւորէ ամէն ինէ։ *եի*-թը երբեք
կարեւոր էէ եղած : Արխնակ , կարելվ։ Է
նսւթ-իւթ մօթթ մը գծել՝ այսինքն ան չարմ՜' բայց մեր ներսը խլբաացոդ՝ մեզ
ցնցող չարմու-մ մը՝ եւ երբ ապրումը
հարազատ փոխանցուի պատկերը երկ ր որդակտն իմաստ կը ստանայ այլեւս :
«5»— Ջ՚ե՞ւը եւս կարեւոր չէ։
Ն •- Ցելն ալ երկրորդական իմաստ
ունի՝ այսինքն ձեւը իբրեւ նոյնիսկ նըկարելու եղանակ : Զզ՚ոՅ։ս^Ը փոխանցե
լու համար ոչ վերացականութիւնն է կա
րեւորը , ոչ իրապաշտութիւնը : Ըսինք .
ամէն ինչ պայմանաւորողը խորքն է ՝ եւ
նկարչութեան մէջ բացարձակ ոչինչ կայ։
հ.8»— Լա՛ւ։ Առանձնացող՝ այսինքն' ամէն ինչի, ներքինը՝ ներաշխարհայինը
փնտռող նկարչութեան մէջ կայ, եւ ոIh

կ ար ո զո ւթեան հետ :
«8»— ԿտրեԱւ^ է հարցնել թէ ի՚նէպէ"
համարձակեցաք y Արեւելքի մէջ մանա ւանդ y նկար էութիւնը ընտրել իբրեւ աս
պարէզ :
քի , Ն •- Նոյն հարցն է որ կը ծեծենք։
Իմ պարադային y ինէպէս ըսի y համար ձակութեան կամ այէ ^T3 էկար •
^fT
ընտրո ւթեան հարց մը. այսինքն նկար
չութիւնը կեանքը ապրելո1 լ պէս y կեանքը
շարունակելս1 ւ պէս բան մըն էր ինծի
համար ։ Նկ"*րէ"'կ"ն հետաքրքրութիւն ներս
մինչեւ այսօր y կապուած են
ատոր* այսինքն՝ կեանքիս y վայելքի աս
տիճանիս զարդացման :
«3» •“ Լա՛ւ։ Ջ>եր մասին շատ կարճ եւ
ընդհանուր y եւ նկարչութեան մասին այս
տեսական խօսքերէն ետք y կարելիէ է
հարց աալ թէ այսօր ինէպէս կը մեկնէք
նկարչութեամբ անցուցած ձեր տարինե-

Ւը

րըy ի^եչպէս կը տեսնէք ձեզ՝ այսօր y եւ
թնէ հեռանկարներով կը մեկնիք։
քի * Ն •- Մինչեւ հիմա նկարչութիւնը
ինծի համար եդած էր սորվելու y արտա
յայտութեան միջոցներուն ծտնօթանալո ւ y
նկարել գիտնալս՛է, շրջան մը։ Ախալ էըհասկցուիմ . երբ կ՚ըսեմ նկարել գիտնալ
չի' ն շանակեր Ըէ/ալ կատարեալ : ՜եկար շութիւնը զփտու թիւն մըն է՝ զոր միշտ
կը սոր '1փնք ո ւ՜
կատարելագործենք ։
/'նչ կր վերաբերի տյսօրուան կազմու թեանււ եւ ապագայ գործիս y ըսեմ թէ
թօթափած եմ զուտ դեղագիտական մըut ահ ո դո ւթի ւնն եր ը եւ ընկերային y մարդ
կային y հոգեկան արժէքներ ու հարցեր
կտրել.որ տեղ կը գրաւեն կեանքիս մ էջ •
հ ետեւտբար , ա' յդ է որ կը ձդտիմ ներ
կայացնել։ Աւելցնեմ y անմիջապէս y թէ
անխուսափելի է նկարէութեան մէջ էը ւլըտնեւ այն զգացողութիւնը որ կու գայ
մարդու արիւնէն y
սովոր ո ւթիւննե րէն y
մշակոյթէն y եւայլն ։
«3»*- Չակնարկէք Հայո^ւն։

Ղ^աոն y բար կաց ոտ ոչի^չ ^քայ այդտեղ։
Երաժիշտներ կան որոնք փորձած են ոչ

լադրու.էր :
//» . Î/ — Պէաք չէ արուեստները իրար
մէ զատել։ Արուեստը} վերջին հաշուով>
բիւր եղաg ման աստիճան մըն է։ Անձնա
պէս երաժշտութիւնը շատ կը սիրեմ ու
յաճախ կը լսեմ' նկարած ժամանակս : &րաժշտ ո ւթիւնը դուցէ կ^օդնէ նաեւ • • •

ռակը թելադրած՜ են : âf9h կա>^ քմէէ՚Ս՚Լ
նկարիչը ի՚նխւ է որ կ՚որոշէ ։ Կապուած
է իր անհատականութեան ՝ դիմադրելու
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ուզեցի նկար էութեան հետեւիլ y անցայ
Լիբանանի ^իեղարուեստից Ակադեմիան ։
Ներ կայ աg ո ւած ճիւզերուն մէջy
որպէս
դեղւսր ո ւե ս տ ա կան ամբ ո զի՚ո կան պատ րաստութիւե y ընտր եցի ներքին ճւքւրտա րապետութիւնը։ Ամբողջտկան այն իմաս
տով' որ հոն կը դասաւանդուէր նկար էու թիւն y ճարտարապետութիւն y տրձւս նադործութիւն y եւայլն : Բաւարար շէր y
անշուշտ y զուտ նկարչական մտահոդու թի ւններ ուս համար ։ Այդ ուզզութեամր
անհրաժեշտ էր մասնագիտանալ ։
«§»
Ի^նչ կը հասկնաք զուտ նկար էական մտահ ււդու.թիւն ԸԱելով ։
քի * Ն •- Զուտ նկարչական մտահոդու թիւն կը նշանակէ y այս պարագային y լաւ
սեր տել նկարէութեան հոլո վսյթն ո Լ միտք
բանին' իր ամրողջո ւթեանը մէջ, այսինքրե' իբրեւ դի տ ո ւթի ւն y իբրեւ արտա խայտութեան միջոց y եւայլն* ձ*էկ խ&ս ~
քով y ամբարել նկարելու համար անհր ր աժ եշտ պաշարը ։
«3» — (իե զար ո ւես տիg
Ակադեմիայէն
ետք y ուրեմն • , •
քի. Ն - Ակ ադեմիտն աւարտեցի 1975 •
ին եւ եկայ Փ ո՚րի՚Լ* Հոս մասնագիտա
ցայ նկար էութեան եւ որմնան կարէո ւթ եան
ճիւղերունէ մէջ' Փարիզի պետական բարձ
րագոյն զ.եզտրու եստներու հաստատու թեան մէջ (uip ԱւԷքօ) : Աւարտեցի 1977ին ։ Ուրեմն y 1975-<îr ի վեր Փարիզ եմ.
կը գործեմ ու կւ՚. նկ տ ր եմ :
«Ց» •- Կ օրրելի՞ է այսօր ն կա ր չո ւթխ ւն
լփել առանց օրուան ճաշակին զոդելու
է ա կանը . ասիկա ան շո ւշա կար են ալ նը—
կարչութեա՚մր ապրելու համար :
Ռ • ն •• Անհրամեշա է նախ՝ ինչպէս
բոլոր արուեստներու պարագային ՝
որ նկարիչ մը անկեղծ ԸԱսրյ իր անձին
հանդէպ։ Կը թերանանք՝ անկասկած՜՝ ե.
Pi
ձ՚ամանա կին ու մարդոց պա
հանջներուն ։ ւԼստահարար ոեւէ նկարի
չի փափաքն է նկարչութեամբ ապրիլ ՛Ա
ռանց զոհելու էականը. դմ՜բախտարար
սակայն կեանքի սլայմանները հակա -

Ա. Ն - Մ չ, թէ թնչ է Հայը y չեմ կըընար սահմանել, էեմ կրնար սահմանել
որովհ ետեւ օտար երկրի մէջ փոխանցը ւած y հոն զարգացած վիճակ մըն է մէջս։
Ալդ ի"կ պատճառով կ՝ ակնար կեմ ա՝ւ.ելի Ա փ իւ .ռքւսհայուն : Իսկ եթէ հարց ըլ
լայ y օրին ակ y նկարչութեան մէջ հայ կա կան ո ւթեան մասին y պէտք է կարենալ
նախ սահմանե' լ զայն։ ftmui նուրբ հարց
մրն է։ Նի՚-թ՚՚^վ կր սահմանուի y ձեւո^ւք^
դոյնո^վ.** Հայ նկարիչի մը դործը կըրնտ լ ղան ա զան ո ւ իլ րնդհտնուր նկար էու —
թեան մէջ y բայց y ինծի համար դոն է y
շատ դժու ար է ճշդել զա յն զատորոշող
ե գրերը :
«Տ»-- Կա՞ն արդեօք այլ հարցեր՝ որոնց
պիտի ո լզէիք ան դրադաոնալ ։
Ա. , Ն •- Մուզեմ շեշտել թէ մեր արծար
ծած բոլոր հարցերն ալ մաս կը կազմեն
մեր անհատականութեան , դարձած են'
մտասեւեռումի գծnվy տեսակ մը ենթա-'
գիտակցութիւն ։ Հոն է որ կը զար դան ան ։
Այո y ստեզծադործութիւնը y առաւելա
բար y հիմնու ած է Էնթ-իՆիսիոն-^ վյրայ'
որ օրէնքները կր կանխէ ։ Եան անշուշտ
ուրիշ կարեւոր կէտ եր եւս ։
«3»*֊ Օրիեա^կ։
Ո*. Ն •- Օրխեակ մեր կ ապը բնութեան
հետ y որմէ կտրուած' 1լ ապրինք քազաքներու մէջ։ Մ ապրինք y տյդ ի"կ պատճա
ռով y եստկեդրոն : Բնութեան հետ "՛յ՛է
կապը անհ րաժեշտոթիւն մըն է եւ պէտք
չէ խզուի ։ Ամբողջութիւն մըն է ան y ուր
հարցերը ներկայ են իրենց լուծում
ներով ։ Սորվելու համար եւս y դպրոց ին
էափ եւ աւելի y պէտք է դիմենք բնու թեան y որ ամէն վայրկեան տարբեր երե
սով կը ներկայանայ y տարբեր յուզակա
նս ւ թիւններու տուն կու տայ' դիմագրա
ւելիք նոր կաg ո ւթի ւններ ստեղծելով ։ Բ ընութ եան մէջ ամէն օր յայտնաբեր ելիք
նոր բան մը կայ :

«Տ» •- Երր 1լ ըսէք թէ բնութեան մէջ
ամէն հարց ներկայ է իր լո ւծո ւմներ ով y
արդեօ^ք 1լ ակնարկէք y չըսելու
համար
լուսանկարչա յին y ըսենք իրասլա շտ ար տայա յտու թև ան մը։ Այլ խօսքով> բնու
թիւնը կ?ըմբռնէք իբրեւ ձեՌւ , թէ իբրեւ
ոդ եվ/,ճ tu կ թելադրող զգնացողութիւն ։
Ռ. Ն- Եթէ բնութիւնը րնրըօրինա կ՚-ւ
ըլյլար նկարի չին ղերը , լո ւս ան կարչա կան
մեքենան զայն լաւագոյնս կը կատարէ։
Հարցը անկէ անդին րան մըն է ։ Հարցը
պատկերէն ինչ որ կը տեսնենքի սահման
ներէն անդին բան մըն է J
«3» • - Եզրակացութիւն • , •
Ո*. Xt •- Ինքզինքս ըլէալ' ամբողջական
իմաստով։ Հա սնիլ իւրայատկութեան մ/ty
վիճակի մը որմէ մեկնած' փոխանցել հա
մամարդկային իրականութիւն մը որ չըմբնայ տուեալ ժամանակի սահմաններուն
այլ ԸԱ_այ իրական' բոլոր ժամա նակներուն համար ։
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Dans la fosse
«...à l'heure où les morts se lèvent,

la nuit...».
(Dostoïevsky)

1) DANS LA FOSSE
Azade tourne de tous côtés, s’eu re tourne, dans sa tombe... Mien, tien, cette
tombe est à moi, c’est là ma place sans
soleil. Voilà le genre humain. La terre
des morts appartient à tous les morts.
Bientôt la sonnerie stridente, commen
cera un nouveau jour sans soleil. Azade,
ses voisins du dortoir bondé, tous tire ront, pousseront jusqu’au soir de lourds
chariots, des chaloupes, des roulants, des
palettes, jusqu’aux bouches d’ascenseurs
s’entrouvrant.
Et les longues colonnes
des défunts manutentionnaires parcour ront les couloirs interminables, sous l’œil
inquisiteur de contremaîtres patibulaires
et muets, frères ou cousins lointains de
Charon;
Qui est là? C’est la sonnerie. Elle cré
pite, perce la couverture de tissu rêche
recouvrant le sommeil de tous.
Dans l’armoire d’Azade, la trousse de
toilette aux dessins écossais est encore
humide en son intérieur. Une grande en
veloppe est posée juste devant, le témoi
gnage ocre clair, apparemment plein à
craquer, d’une escapade nocturne.
Ombre sans consistance, Azade ne sa
vait pas trop pourquoi il déambulait diurnement dans la fosse. Pouvoir, certains
soirs, fouler des pelouses frâichement ton
dues, fleurant le mimosa puis le maca
dam deserté des cités, frôler, pénétrer
même, les édifices des vivants ne l’éclaire
pas davantage.
Azade s’assied sur son séant, enferme
dans le geste malhabile de se frotter les
yeux toute sa lassitude de vivre un nou
veau jour, Il ouvre la grande enveloppe.
Pochette-surprise. Une joie spontanée l'at
teint, de cette joie qu’il connut là-haut,
quand des êtres lui écrivaient, rompant
son désappointement des jours précédents.
Il feuillète des revues. Il s’arrête sur
l’une d’elles, datée du premier trimestre
198.., sur le titre du neuvième texte:
Elégie pour un inverti / Page 18..
Par Camille..
«Պէտք էր սպասէէ հողէն մէջ մըտ նե/" որպէս զէ սկսէր մերկանալ, նման
երէտասարդ ու ամչկոտ նոր դերասանէ
մ,Ը, զո լցնելու համար թէ
ո՞վ է էնք-.
Ուրեմն կապեր կան, մահէն անդէն , ուլ-.
Հեր ու եւ մեռևալեեր r. միչեւ
Կ ատակ
մ!ը
ր չէ աս: 3ամենայնդէպս , նախէն տըրելէ է ուչադրութէւն ընեմ : Ընղունէ մ
որ անուղղակէ յարաբեր ութէլն ունէմ
Բամէյ նորավէպաղրէն հետ : Բայց է չահ
որո՞ւ» ;
Les pieds ոստ sur le carrelage froid du
dortoir. Journée de travail, débarbouil lage. L’eau se refuse à monter les degrés
de la chaleur;
la tête oscille entre la
glace murale, réflétant une face hirsute
et l’émail blanc du lavabo, d’un blanc
écœurant, blanc comme les lendemains
indéfiniment blancs d’Azade.
Les pieds nus d’Azade, sur leur épi derme contracté par le froid,
Camille
eût sans doute posé ses lèvres avec ten
dresse, avec suavité, lenteur, ritualisme.
Sa bouche eût sans doute inlassablement
bu chacun de ses orteils. Les mordiller,
de dévotion, de désir qu’ils s’insinuent
en moi et que le corps même d’Azade
soit mien, eût pu penser Camille. Camille
n est pas dans la fosse. Et comment pas
ser du dehors dans cette fosse? Quand il
n y a pas de porte, comment rejoindre
Azade?

X
Avec leurs objets aux formes régulières
- caisses métalliques, grands cubes allon
gés en bois - des chariots grinçants pro
gressent. Des mains consciencieusement
plaquées contre l’arrière d’un chariot:
Osier et ferrures d’où émèrge l’osier tor
sadé d’une poignée. Azade piétine sur le
sol poussiéreux, une revue sous ses vê tements. Les contremaîtres dans les coutoirs souterrains contrôlent, incitent au
rendement, comme d’antiques garde chiourmes.

Les manutentionnnaires, tout musclé
contracté, soulèvent des flots de pous sière. Les flots de poussière sont une mu
raille qui suit, enveloppe les chariots
poussifs. Une muraille opaque, blanche
et ocre. Il marche sans jamais courir,
comme presque toujours sur le point.
Il ne voit du sol. lorsqu’il penche la
tête, qu’une longue traînée grise. Il rend
beaucoup de sueur. Azade lit, à l’insu
de tous, dans les nuées de granules agglo
mérés et le tumulte émoussant l’ouïe la
plus aiguisée.

par
Hamazasb

de la Sainte. Or, à la moitié d
les moteurs du vaporetto s’ét ՜ U ttajet’
cablement arrêtés. Tout aussi^*6*

ւեն զէրտր , եւ ասէկա ծնող ցանկութեան
անտ ես ան ելէ էւ ար չափ ո ւմէն ձ՚էջ, ^'ՐՐ
ամէն վրէպում բացառուած է արդէն , էնչո՞ ւ համար դմ՜ուարաւ դէմադրել մէւսէ
նայուածքէն: Ամբողջ ղէտակցութեամբ
զէս դէտ ել չատ դմուտր , չափազանց չատ
դմո ւա՞ր պէտէ ըլլար :
խորհէմ որ Ա •

S A K AYA N

էլարդլ uvl՛՛ նորավէպը :
- «Լս
ՀՈ,Լ
մտնե® յս
ւ սպասեց զտjii դր ևլո ւ. հաս ար :
Մինչևւիսկ հիմտ դեռ բաներ կան անոր
մէջ ,րննա ղա տ ո ւելիր : ■Ոտմէյ կ արո^ ղ Հ
ղիս ԼԱևլ : Անչուշտ ՝ հաճելի է առաջին
տ իպար ին թափառումր : Կը տեսնեմ իջ նելը շոգեկառքէն , Ա[ֆոր վիլի մէջ քտքե
լը՝ կույարանէն մինչեւ գևրեզմտննոց ՝ ուր
կը հանդիպի մեռեալի մը : ՛Յստակ է որ
եթէ առաջինը կը թափառի , պատճառը
այն է որ գուն ալ որոնու մի մէջ ես : Այս
էր ա կան ո ւթէւնը ներկայ է քու ամբողջ
ւլրուածքներուդ մէջ֊, Բայց է՜նչ անհա ւանական է դոնապանուհէէն պատկերը . . .
Զեմ հաւատար իմ մահուան • . . էքւ ապա
ձեր կեանքը» • ♦
Մեր յարաբերութիւնը
ուրիշներու Կամար անհ աւատ ալի է յ
եզի
1,նծ1՛ համար , թնչպէս էր մեր յա
րաբերութեան վիճակը : թան մը չես ըսեր մեր պատմութեան մասին՝ բացի ան
կէ որ ան տեղի ունեցաւ եւ արգելում մր
խախտե՛g : Կրնայ ըլլալ ՝ պարզասլէս ՝ որ
քու մէջգ ուժ՜եր կային՝ որոնք աւելի զօ
րաւոր էին քան վկայելու ան կեղծ փա լիտքդ : Կար ներքին բան մը որ ընդդի
մացաւ՝ որպէսզի յայտնուիս իբրեւ դըպրոցական սէրերուդ միակ պատմիչը : Հի
մա կրնամ խօսիլ՝ ամէն ինչ յստակացնել : Ա ահը զիս ազատեց ա1լնարկութե նէն՝ համեստութենէն ու վախէն որ խօս
քեր ս դառնան վանդակի մը եր կաինները ՝
որուն մէջ կրնայի բանտ ւսր կո ւած մնալ
դարէ դար՝ նման մեր հայրերու հին դիւցտզնավէսլի փաթեթիք Ահերին :
Ահա մաման ակն է ներկայացնելու մեր
էութիւնը՝՝ ուրիշներու անկուշտ բիբերուն
յոյսին տակ : Pntjg ասիկա շատ փայլու ն
գործ մը չէ ՝ քա հի որ ականատեսներ չըկան » ■
ես տչ ա չխատաւորներու
Այլ
շղթայէ մը մէկ օղս կն եմ , ել հորէղոնս
ոդորէ կառք մըն է»

Azade soliloquant:
«Առաքէն անդամն էր որ կր զդայէ որ
էը ‘ետյուէմ , դպրոցական նոր տարեչըրջ.ոնէ սկէզբն էր: կր սահէէ Ա էնէ ան վերջանալէ կամոլը^է մը վրայէն:
Աչուն էր արդէն : Մայթերը ցնցղնուած
էէն կաթէ,ներով: Զօրաւոր ու պաղ հովէ հարուածները կը զարնուէէն անցորդ
ներուն մուչաակներով փոթթուած դէմ .
քերուն: Կառքերու անընդհատ աչէք, ծովայէն թռչուններու կանչեր : Ո՞վ ռրոչեց
յետոյ քայլուածքը դանդաղեցնելո՞վ դը.
ւուէւը դտրձուց մէւսէն ուղղութեամր ,երր
նայուածքները ղէրար էւաչաձեւեցէն Մեզ
մէ ո՞վ հետնացաւ մէւսէ դէմաստ ո ւերէն'
պատրաստ' կորսուելու մեթրոյէ լայնա
բաց րերնէն մէջ, եւ նրբանցք ատնող
սանդուխէ վերջէն մատէն վրայ կոխելէ
----"f յղեց մէւսէն , րարձրադոչ.. ga V(l,
j te botte» մը ,
որան
կ'ընկերս, եար նայուածքը վայելուչ երէտասարդէ
մը' հարսաութէւն , էնքնաբալո ւթէ ,ն ել
սեփականացման մէտում արտաչնչոզ, մէկբ որ կարծես կ՛՛ուզէ չափել էր նոր վառ
տըկած բանը եւ արտայայտել ուրախութէ՚նը , մօտակայ հեռանկարով
զայն
չոյելու, հնազանդեցնելու , անով ձէավարելու եւ խմելու երկնայէն գադաթներռն
՚Լը“՚յ դէեէն Տարփանքէն ու քաղելու այ.
լար էտըլվայսներն Երազէն:

s était haussé au dessus du I,.,.»anulle
de se pencher sur les eaux d! 7g T^’
redevenues miroir autour de t 3 LagUne’
Des mois après, opiniâtre
attentif à découvrir, à situe’,- les
des ans sur son visage.
raart|«es

Ա եբաստէանոս - հակած ու եր կղէն է , անոր թեթեւ դունաւորումները, - տար տամ փայլը կրնան հմայե/ : Բայց անկէ
անդէն' է՞նչպէս կտրելէ է չփոթել արուէ

- «Տտրէներո՞լ նչանր: Ո ո ռ ն ,
հաս ու թափանցող կր թ յՀ'
եէն յաճախանքը դտչակե,
Հ1"'համար ապագայ նեխումը րսաՀ
մէսերուն ընդմէջէն: Այս .nu,./]"'1.1'1'

մը մարմէնը, avec Խ face visquese, pétri
fiant toute chose d'une Méduse putride
րերանր բաց,
հագուստը արէւնոտ ՛եւ
գանկը սուլող էմերու հանգոյց :
թերեւս
անմոռանալէ , վտանգաւոր ,
ւլեղագէտական փ որ ձա ռո ւթէ ւն մը ըլլար
տեսնել լյան կաց ո ւած աղրէւրը , դէմադրել
անոր նայուածքէն է դէն շնչառութեան
կաս ումէն, է դէն մեր սրտերու էւայտսւնքէն ու անկումէն : Բայց ո՞վ պէտէ երրեք ■յւհեցտծ րլ/ար այղ ուժ՜ը։ Արդեօք
տկարացածը մերկութեանս պատկերացամին առջեւ ՝ մինչ ես անէծքներ կ'արտա
սանէ ի իր ենg բնական զործունէու թէւնը
կատարող ւսչքերուդ դէմ: Եթէ քեղ անի
ծելու. [՛լյայի ï ատիկա զ իտնտյէս հը որ
զուն բնաւ չիրականացուցիր ինքզինքզ.
իրրեւ մարզ անդադար ծարաւի եւ ու րիշ
մարդու մր աչքեր ու.
ա ւլրիւ րին
առջեւ
մր մն ջո զ • մաքուր ջա րդ խմեմ :
եա խաձեոնութիւնս սահ մանափ ա կո ւե ցտւ քեղի մօտենալուն ։ ինծի այնպէս կր
թուէր որ ասիկա արդէն րաւար ար էր ՝
որ պատասխանած էի լուռ ցանկութեանդ։
Մէկ ս մի լաի ս դէմ նստած ՝ մ էթրո յի հընարոյր բաժնելս կի մր մէջ՝ կր սւզ
է/՚նՐ
բոլորովին ուրիշ բանի քան զնա g քին
մեկնումին Փարիզեան ներյատակէն ՝ քան
վերադարձին մեր տուները՝ շաբթուան մր

... էնչպէս կ

տրէւնը էրականէ ;

.f....,/.,...,

notage matinal, pensaient les aînés, poul
____aguerrir,
ր
ies
les maintenir en forme, en
faire.”
T an d.i տ qu’Azade oscillait la
tête entre le bleu celeste très pur et son
vis-à-vis, Camille plus de deux fois s’é
tait penché sur le flots, privant par làmême de mouvement la barque toute dis
posée à filer. Des mois s’étaient passés
depuis ses vacances pascales à Venise, de
puis sa vision d’Azade - vision première,
initiatrice, aveuglement -, dans une église
de 1 Adriatique. Quelques heures après,
il avait dû revenir à l’hôtel qui l’hébergeait, à deux ou trois pas de la basilique
Commission

ր,„. էլ,թխՒ

նոոքլչ

մտնակէն է վեր , ամր„ղջ„վլ,ն յանձնէ
յաճախանքներուդ, չէէը ,[րնար
պատրանքդ մերմեյ: Ա, պատանէ չեմ
ս'I
ւ՛իա 111 սս՛րդ^> ՝
Baies avaient été les piétons et les
vieilles dames nourrissant d’un amour
substantiel les cygnes et les canetons, sur
la terre ferme. Nulle lourde brume n’a\ ail frôlé le sol sableux. Jusqu’à 1’,,.
nique île du lac, Camille avait ramé. Ils
posèrent pied à terre. Le coloris divers,
automnal des arbres reposait l’œil. A la
saison chérie des peintres et des photo
graphes amateurs, ils roulèrent l’un sur
l’autre.

2)

Ո՞վ

ԿԸ ՄՐՄՆՋԷ

Camille, ce n’était pas l’enfant que tu
affectionnais, mais . Azade métis et pu bère, à la frontière de la mignonnerie.
Quoique tu en fasses souvent un sujet de
plaisanterie, tu devais bien croire un peu
qu’il était un frère ou, encore, un arrièrearrière petit-fils de l’Ethiopienne.
Or,
en des temps immémoriaux, le
poète arménien fasciné et l’Ethiopienne
éblouissante s’étaient unis. Qui croira
qu’il entrait dans tes compétences de
pouvoir ne pas rencontrer աւ jeune homme
de la famille de l’Ethyopienne, de l’es
clave qui cueillit jadis le raisin dans des
vignobles ensoleillés, étendus à perte de
vue.
Pour que tout recommence.
Toujours
en
train
de te croire décliner, tu t’étais employé,
Camille, à combler tout ce qui se perdait
dans ton corps (tout ce qu’il se rappelait
d’Azade), un misérable corps faisant, se
lon tes dires, eau de toutes parts, ayant
le naufrage, pour unique horizon.
Azade semblait ne devoir jamais at 
teindre ce point où l’homme est indéni
ablement homme.
Très sceptique envers ton sentiment de

tous, avaient dû composer le magma hé
téroclite du quotidien d’Azade, qu’il avait

Le lendemain de la première rencontre,
la masse vert terreux du lac de la Porte
Dorée somnolait. Il était assez tôt, dans
la matinée. Rien de tel qu’un peu de ca

“֊ "Լ

ու տ Լ,, էնա կան Ո, թեան , ք,„ անմօրուս,
քո, անասելէ դէմքէդ ,1էջ . Բայց այԱ Լ

tures, arômes, étals jusqu’aux files de
sacs de jute posés tout contre un carre
lage orange débordant de denrées., spec
tacles multiples, objets innombrables qui,

X
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y,,.,,,,,!,
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մադէծէդ մէջ չթապատող բաց .
ք.„ „ե,
? .

Camille prêtant voix à son désir, Azade
s’en souvient, et de certaines formules
qui avaient correspondu à la traversée,
dans le soir, de la Seine par le train aé
rien. Sur la masse cuivrée, ondoyante
du fleuve, les arches des ponts successifs
s’étaient détachées; sur le Léman s’était
découpée la blancheur étincelante d’un
bateau à aubes dont la traversée recti ligne, évidente et énigmatique avait oc
cupé les pupilles entières d’Azade et, en
rapprochant progressivement d’un verre
ornementé le col étroit d’une aiguière, la
serveuse enturbannée l’avait vidé, avait
comme noyé les bourdonnements, les con
versations fusant alentours et Azade avait
humé, autour d’une autre table, sur l’é
toffe bleu - clair d’une banquette, les
parfums tourbillonants, ascensionnels d’un
vin de noix de Tournefort et, à ces se
condes mêmes, l’image d’épiceries entre
l’Opéra et la Gare de l’Est, tout l’Orient
d’Azade, avait rejailli, enseignes, devan

se repaître de son regret.

յետէնՀ

էր,

•ւՒ^Ր՞թէ՚՚ւ ՚1ս1Րո։,յՕ՛ ■ Եւ հ ա կառա կ անոր
որ միշտ անհաւատւսլիօրէն ամօթխած ու
կծկու ած էէ՚Ը դուն քու ւԼրադ եւ ես կր
նախզզ այի որ դեռ եր
երկար
կար ուտեն
զէտէ
խու սափէինք իրարմէ ՝ ի՜նչ անյուսա յ ի
հրաշք' խօսեցար» :

cotoyé avec des yeux de spectateur, soup
çonnant qu’il y avait quelque chose à en
dire sans comprendre qu’il s’agissait de
saisir le réel, dans sa capitosité. Avant
même de poser la première pierre de son
dire, de sa célébration du décor de sa
vie, il était tombé, Azade, dans la fosse.
11 a tout le loisir exécutant maintenant
les obligations attachées à sa présence, de

ղ

որ օր նր պէտէ ըլլաս ծերոլնք, մ \
կառակ որ ողջերու ,1‘կջ ես
հՀ
ս,էտէ կրնաս քո, կդ ընե/
J

la déchéance physique, et bien que n ar
rivant pas à savoir constamment le pow՛
quoi de son attachement persistant, il >ie
cessait pas d’être sensible a ce qui ,e
dégageait de ta conformation, qui hn Pa
raissait arménienne. De cette perceptio11
qu’il aurait certainement peiné à exp|quer, à argumenter, Azade n’avait jamais
parlé mais il était certain qu’en eüe
même, ton apparence était parcourue, co
lorée, étoffée, animée par une essence
insaisissable et, sinon ineffable, dont i
ne. pouvait que chuchoter qu elle aval
dû emplir de jeunes garçons
l’ombre des premiers derricks de ,a 0^
ou dans des bourgs de part et d aut
de l’Euphrate ou sur les rivages

u

de la mer rutilante de Van..
Paris, 28 Octobre 1980 — 12

(«) Այս Տսրալլէպտ մաս k6
քի մը, որուն հըկա֊ աոաջին
(ւերը 1ո,1ս
«8*1,րււս$- “
Արուեստ»1 լքէջ •ր

«Si le souvenir de moi s
Dimanche, 6 Avril, 1
a Jusqu՝ à la mort, Elégie»,
Dimanche, 7 Jui”?
*(**) Traduction collective en

artnén'en

des monologues intérieurs
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Ի Ի Ո- ՝Ի IL Հ Ս, տ ո Ի
փ

դուրս ելած են նօթատնտրերն ու թզթաՏըրարները , սիրելի հԱառաջ՜^ , ու մար դուն մէ կը ՝ Որ օրուան րնթաց քին վէպի
տեսու թեան մասին կը խօսէր, մի քանի
ակագեմտ կան թի փերու հետ , ահա կ֊ապրի իբրեւ Հայ-.

Շաբաթ֊, Հոկտեմբեր 16, Պալթիմոր
Այ- տողերը գրի կ' առնեմ ճոնզ Հոփ-

ք|ւթթւսթ-, Հոկաեմթեթ 15, Պալթիմոթ
Ամէն կեանք՝ ամէն պաշտօն ՝
ամէն
ասնսպխուււթիւն իր «ար ա ա ղ ր ա մg Uflf» ու նի , իր գործիքները նոյնիսկ , /»հրենք զիրենք կր պարտ ադր են մեր
սսոյելակեր պին վրայ : Ոժիշկին սեւ. տոսլզակին կամ երկրաչափին կարկինին նր քան յ ե՛ս աչ ունիմ իւ) «արտադրւսմիջոցւ դրականս/թեան ոաույ շի մը հա1

ար անխուսափելի գի ր քեր էն ու. թու. 7# ֊
մատիտէն անգին : *[/ա իւ' նօթա տետրերը ,
•զոնք հետս կր ճամրորգեն ՝- պզտիկ՝ սեւ
տետրակը՝ ւո ե դա ւ որ ո ւած շապիկին կամ
յաճ կոնին գրպա նին մէջ, ուր հեռաձայնի
^j/ւեր ՝ առօրեայ ընելիքներ՝
ու մանր՝
քերելս անկարեւոր գաղափարներ կր նօքաղրուին ՝ մինչեւ որ առիթն ու մամա֊
\ւա1[ր ունենամ ույ/լ. գ ա ղա փ ար ր ընդլայԱլու ու գրսւնցնելու' մեծ նօթատետրին
1

Գ

ւ?նծ նօթա տ եար ե ր ը Փարիզ զնած
Ամերիկայի
Hf: Ր-իմիազէտներու. գործածած հաս սակոզք տ եւոր ա կն եր էին , այն տեսակէն'
զ տար րալուծս/րանի Ulu|lUl-îz/z^/z/rն
ալ
l^lu/ն դիմանալ։ վորշ կամ սեւ կողքեր՝

թէեւ այդպէս չէր եղած ի սկզբանէ ՝ տյխ
եղած էր որոշ ընկերութեան մը արտագ
րած մեքենայի ifuipf-î/ րր<_ անունը : Տէէ՜ Jiofu-ՀՀ ՝ Ամերիկայի մէջ՝ ոչ միայն կր
ւլործած/ւ ւ ի իբրեւ, լուսս/սլատճ էն հանուլ
աւ) էն ւ) եքենայի անուն ՝ տյլ նաեւ իբրեւ
բու J ՝- «լուսասլատճէնել» ՝
եթէ կ^ու զէր
Ինչ "ր է : Մ է կզ ի պէտք է թողում ալս
լեղուական շեղումները՝ որոնք միշտ ալ
հրապուրիչ եղած են ինծի համար։ Զէ րօքս - լուսապատճէններու մասին րսածրս սա է միայն՝ թէ առանց անոնց' ամտրտադրամիջոցներու համակտրգր ։ Զեմ գիտեր թէ առանց կտրօններու ե. լուսապատճէններ ու մանրամասն ու.
ղ ասաւորեալ ծրարներու՝ մեր իւմբադիրները թնչպէս թերթ կը հանէին ու կր
հանեն՝ յօդուած կր գրէին ու կը գրեն։
Հա յ ո ւթեան յարափոփոխ առօր եան կր
թուի պահանջել
մեր
մամլոյ մէջ
արձանագր ո ւած անg եալի * փ ոխ ան ա կո ւած
Pntl^.

ILju

1/: Հիները կը դնէի հոս,

Հ^էկ զարդ։ ՛Սակայն նոր նօթատետր ր ,

Վրեց՝

ՒԱՋհԿ ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

Խ տողելս բաղ է այս ւէայրկեանին ՝ Փ ա-

է i հ,8 առաջիի իւ մրագր ատ ան քովփ
Ա՚րցէն դն ուած՝ կարմիր - վարդագոյն

!"ïW։ այնքանն տարրեր' ինծի պատ \մհուլ ամէն թղթապրանքէ եւ «արտս/դոր նոյնիսկ ամէնէն խճող ւԱձ սեղանին վրայ ալ' ուշադրութիւնս
l’P ‘{րայ կը սեւեռի : &յլ լա՛ ւ է որ ա յդէ) քանի որ առանց անոր մէջ նօՀխղրուս/ծ գա ղսւփ արներ ո ւն ՝ ըհ դօրինա կ1Ա|^ նօթերուն ՝ մէջքեր ումներ ուն ՝ խօ ^կ^ութիւնն եր է քաղուած նախադասու իններուն ՝ ո՛ չ անգլեր էնո վ դրի առած
եդեմական յօդուածներս պիտի կարեԿհ արտագրել՝ ո՛չ ալ հայերէն դրուիններս . Երբ փոքր էի , ու զօրաւոր յիՈ-ւթեան ւոէր, ամէն ք,նչ ինքզինք կը
^"՚Հր արձանագրել ուղեղի Տալքերուն
Գ Սակայն հիմա' նոր ու բարդ ո էի^չ
մնալ մաքիս մէջ : Առանց պըզ~
մեծ ՝ սել ու կարմիր նօթ ա տ ետ^f"LU ) առանց հոն պ ահ պան ո ւած ՝ օրաI թհրէ ՝ դիր քեր է ու խօսակցութիւն Ո քաղուած գաղափարներու րեղնա ոչինչ պիտի կարենայի լրջօրէն
^՜ել ՈԼ գրել յ Ետմ գոնէ պիտի չկա\Ա1^' ^Լ՚՚վ մտածել։ կւ իմ ասպա* մէջ՝ այն մտածումը՝ որ գրուած
՚ ՚ էՈլնի լրջութեան

)՞!^ւնր’ "՚րԻ՜չ հաՐՅ

պահանջած խր I Թէ կրնայ Գայն

՚ս՚՛' նոյնիսկ երր գր ո ւած է î

հ'ւո,},Ա^ա^,^՞5ր5'^/"1'՜ 'Լ^Ր^՚՚՚Ր Ցէթօքս
է i էոլ-Ա*սպատճէններու թւլթածըեթէ հայերէն թարգմանութիւն մր

Զէրօքս բառը՝ ամերիկեան րնայլեւս ֆօթՈ »։էլՀՀէ^է'սրյ/ւ

“‘‘՛ոմնը էէ •1'ի"՚1՛1'-

*՝ "ր
նՀանակէ «Լ"'սա՜
?1*սյ1 '
՝ Լեզուներ ու պատմու Խ ք
երբեմն կը պատահ ի որ դորհմ ՀրԱ,Ա'րէՐՈ'ւ ընկերութեան անունը ,

^1է>.
անունն ալ կ՚ըլլայ-. Այսպէս'
Վ
ս,յըեւս ածելիի մր մէկ տեսակի
ՀՀԷԷր,

Միջին - Արեւելքի մէջ, այլ

"ւ՚նւԼ ածելի , ու «.U)/՛իմի Ի նչանակէր որեւէ սառնարան ՝

գաղափարներու եւ փոխանցուած լու.բե
րեր ու թղթածրար մը՝ որ անկարելի կը
թուի ապահ ո վել ՝ գոնէ ինծի' առանց նօ
թատետր եր ու ՝ մկրատի՝ կտրօններու եւ
լուսապատճէններու հաւաքածոյի Անոնցմով զինուած' կրնամ արտագրել՝ նոյ նիսկ' կը զգամ պահանջը գրելու ՝ ցըր~
ւած մտորումները յօդուածի եւ քր ոնի կի
մՒ£.ոՅաւ- միացնել ու՝ մտածումի հոսանքին մէջ-,
{Հեմ կրնար ինղնադոհ կերպով հաստա
տել՝ թէ տյս ըրածս՝ այս գրաւոր մըտածումի հոսանքը՝ «կարեւոր» բան մրն
է։ կարեւոր է սակայն ՝ շսՀտ կարեւոր՝
ինծի համար՝ իբրեւ անձ եւ մանաւանդ
իըրեւ Հայ անձ : Ենչ որ ակադեմական
կեանքը եւ բաղդատական գր ա կան ո ւթ ե ան
ուսուցչի ասպարէզը կը պահանջէ ինձ մէ' մէկ կոզմէ, եւ իբրեւ Հա՛յ ապրիլը,
միւս կողմէ, գբուաՏ ու հանրութեան մը
լանձնուած մտածումն է'. Այն ՀՀաշիւաըհր» , ուր կը բնակիմ ես, գրեթէ Հայազուբկ . է : նիւ - Եորք եւ Պոսթըն երթալ
ու Հայ տեսնել, երբեմն կարեթւ է։ Հե
ռաձայնը կայ, անշուշտ , ու կան նաեւ
այս կամ այն հայկական կազմակերպութիւնները, իրենց պահանջներով-. Աակայն
առանց հայ մամուլին, առանց գրաւոր,
հայերէնով, իբրեւ Հա՛յ արտայայտուելու
կարելիութեան , պիտի չկարենայի
Հայ
զգալ ինքզինքս , գոնէ' ո՛չ մտաւորական նւ - Հայ : նման զգացում, որ կը թոլի
կենսական ըլլալ ու ներմուՏուաՏ, իմ
ինքնապատկերիս մէջ, կը պահանջէ մա
մուլ, եւ արտադրութիւն' ազատ արտա
յայտութեան բեմ հանդիսացող մամուլի
մէջ-. Եւ ուրեմն, կէս գիշերին, Պալթիմոր
քաղաքի ճոնս Հոփքինզ համալսարանին
մէջ,ուր պա շտօնա կիg-բար եկամներ ո ւ հետ
խորհրդակցելու եկած եմ, պայուսակէն

- Վեցամսեայ : 180 Ֆ.
Հատր : 2«50Ֆ,
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քթեզ համտլսարանի ընդարձակ , լուսաւոր
ղրսպ—րտնի ընթերցասրահին մէջ, ա/ս պէս կոչուած Հւիոքլւձ գրադարանին մէ9,
ուր 18-Հե 22 տարեկան աշտկերտներ կու
գան միայն ՝ իրենց դասերը սերտելու նըպատ ակով։
Ե կած եմ պաշտօնակից
ր/սրե կամներ տեսնելու եւ անոնց
հետ
իւ որ հ ր գա կց ելո ւ համար : Պտտսւհարար կր
տեսնեմ որ տյս երեկոյ 3)րանսա gի ծանօթ
՚է՚Ււ1՚սոփայ Ժ,Այք Տ երրիտա պիտի դասա
խօսէ։ վայրկեան մը ետք՝ նրբանցքին
ևԸ Հէմնգիպիմ Փտրիզցի ուրթշ փիլիւի ո ս ա յ ո ւթեսւն ուսուցչի մը՝ վէնսան Տէդոմպթն ՝ ապա' փողուէ Հա՛բար հին ՝ գրա
կանութեան դասուխօս : Այս անձերը ինծի
համար կամո՛ւրջ մը եղած են միշտ՝ Ամերիկայի ու Փտրիղթ միջել։ Տէգոմպի ամէնէն մօտ րարեկամը ծնունդով 'ք^էսա պահ այ կարպիս 'Իորթեանն է,
փիլի սոփտյութեան փրոֆէսէօր , փտնատայի
■քէջ, որուն հետ ունեցած մէկ տեսակ ցութիւնս 1981
ամառը հ րատարակուեզտւ «3 առա ջ»ի մէջ ։ ի սկ փողուէի յուբ
կաբումինը ՝ Փ տրիզի թուր Pըֆլ է շէնքին
մէջ՝ Նիքքօ պանդոկին ետեւ՝ տեսակ մր
«սալոն» եղած է ինծի համար ՝- հանդիպ
ման տեղ մը՝ սեւ. եռա կէ՛տ մը՝ ամերի
կացի բարեկամներու հանդիպելու հա մար ՝ Փ տրիզի մէջ, ինչպէս որ «g առաջ» ի
խմբագրատունը եղած է սփիւռքահայ ծա
նօթներու մամագրավայր ։ Ուրեմն ար/
համալսարանը շէնքեր ու հաւաքածոյ մը
չէ
միայն ՝
այլ իմ երկ ու
կե լոնքե
րու խաչաձեւման ու հանդիպման միջ կէտը ։
Աակայն ես նստած եմ գրադարանային
այս գր ա ս եզանին առջեւ ՝ կարմրագոյն
նօ թատ ետրր աջիս ՝ անձնականէն' րնկե բային նիւթին մօտենալու նպատակով։
վերջին մքւ քանի ամիսներու ընթացքին ՝
իսրայէլի յարձակումը Լիբանանի ու պա
ղես տին եան մ ո ղո վո ւր դին վրայ ՝ խօս ա կցութեան նիւթ դարձած է քիչ մը ամէն
տեղ՝ գրեթէ ամէն հանդիպումի
մէջ*.
Հայ բարեկամի հետ որեւէ խօսակցու թիւն կամ նամա կադր ո ւթիւն' գրեթէ ան֊
խուսափելիօրէն կը շօշափէ նիւթը ՝ եւ
կ"* անդրադառնայ հտյ ահաբեկչական շարմումին ։ Ւսյայելեան հարուածները առիթ
կու տան մեր հայրենակիցներէն ոմանց
ըսելու' որ այդ դէպքերը կ*ընդգծեն թէ
որքսՀն անօգուտ ՝ սնամիտ ՝ նոյնիսկ ըԱփիւռքահայութեան համար վտանգաւոր
բան է հայ ահ արեկչա կան շարմումը, ինչպէս ո[՛ Հանօդուտ» եղաւ պա գես տին ե անր ։
թէեւ իմ բարեկամներս նման բաներ չեն
մտածեր {կամ գոնէ • • • նման մտածում
ներ չեն համարձակիր արտայայտել ինծ/,) , անիւ ո ւս ա փեչի է ահաբեկչական շար
ժ՜ումի հասցէին ուղղուած կասկածներու
եւ մեզտգրանքէ/երռւ սյսյրածումն ու ընդ
հանրացումը' Ափիւռքի մէջ՛.
Ինքնին հ աս կնալի է այս : Ւնքհաքըն նադատութեան առող^ ոգին կը պահանջէ
որ իրե՛նք՝ այսինքն' ահաբեկչական շար
ժումները ՝ անդադար վերաքննեն իրենց
մօտեցումները՝ մտածումն ու գործելա
կերպը՝ ել Ա փիւռքահայութ եան քաղա քական կեանքի «առողջութիւնը» նո՛ յնը
կը պահանջէ ՝ նոյնիսկ կը պարտադրէ իր
մամուլին։ Հարցը ունի իր ծալքերը՝ եւ
իմ նօթսւտետրերուս մէջ գոնէ ՝ անոնց
մասին նօթադր ո ւթիւնն եր ու խօսակցութիւններ ունին հիՀն՝ այսինքն' !9T$)”^'^/
նետած արմատներ : Ա ւ հիմա՝ այս հանդըստաւէտ գրադարանին մէջ նստած ՝ երբ
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կը դարձնեմ տետրակիս էջերը՝ հին ու
նոր խօս սւկց ո ւթի ւնն եր եւ գաղափարներ
կը խուժեն մտքիս մէջ*. Այս տողերը՝ ձեւով մը՝ զանոնք կարգի դնելու փորձ մրն
են *.
Հայ նոր ահ արե կչո ւթիւնը 1973-^ ծընած է ՝ Ե անըքեանի արարքով ՝ ու անոր
սատարող ոգին 1965-^ , Եղեռնի յիսնամեակի արդիւնքն է :
աղաքական ու ըն
կերային մեծ փոփոխութիւններ եւ շար
ժումներ երբեք անձերու եւ կազմս/ կեր պութիւններու նախաձեռնութեամբ
ու
անձն ու ղո հ ո ւթեսւն շնորհիւ չեն սկսիր umկսւյն ։ Առարկայական պայմաններու արադ կամ դանդաղ փոփոխութիւնը կր
հ՛՛այթայթէ այն կենսակա՛ն ենթահողը՝
ուր կր ծնին նման կաղմակերպութին ներ : վտանգն ա՛յն է ՝ որ ի ւր աքանչի լր
ահաբեկչական աքթ- եւ արարք կը ղօրացնէ շարժումին թափը ՝ կը քօ զարկէ այն
«տրամաբռնութիւնը» ՝ որ ի սկզբանէ ուժ
եւ. ուղփ տուած էր շարժումին ՝ մոռցնել
կու տայ շարժումին ծնունդ տուող նախասլայմանները ՝ որոնք երբեք չեն կըրնար անփոփոխ մնալ ։ Առանց տեւական
վերամտածումի ՝ վերանայումի ու կար ծիքներու փոխանակութեան ՝ թէ՛ շարժւււմւ- դործա դիբները {իրե՛նք ահաբեկիչ —
i թէ1 ալ անոր սփիւռքահայ ենթահողր ՝ որ շարժումին
ամենակարեւոր
ունկնդիր - հանդիսատեսն է՝ կենսականը
մոռնալու վտանգին մէջ կը գտնուին։
*1/մանասլէս շարժումին մի՛ւս ունկնդիրներ
րը{օտար մամուլ՝ օտար ժողովուրդներ և
թուրքը) ՝ինչպէս նա!ւ անոր հակազդող ու
ժերը {թուրքը՝ արեւմտեան պետութիւն
ները ՝ թերեւս նաեւ սովետական պետութիւնր) ՝ անփոփոխ չեն մնար ։ վտանգն
ու ՀԻ' է նաեւ ՝ որ ահարեկչա կան շարժս ւմր
տնտեսել իրեն պարտադրուած
ու. իրմէ պահանջելի փոփոխութիւններ ը :
Ե^արժէ վեըստին ընդգծել որ ամէն կա
րեւոր ու նշանս/կալից արարք ՝ քաղաքա
կան ել ընկերային մարզին մէջ մանա ւանդ ՝ Նոիալհքթ իքւսկան րնոյթ ունի : Կը
փոխէ Ը^ողը Լը[±ս՛J
տնձ կամ կտղ մակերպութիւն) ♦ կը փոխէ ուն1լեդիր հանի սատ եսի դիրքը y յոյսերը՝ ակն կալու
թի ւններն ու հակազդելու պատրաստակամութիւնը{ըլլա՛յ ան Ափիւռքահայութիւն ՝
արեւմտեան մամուլ՝ արեւմտեան ժողո
վուրդ կամ արեւմտեան պետութիւն) : Եը
փոխէ նաեւ ենթակային մտածելակերպը՝
գործելակերպը ՝ հակազեդլու սլատրաս տակամութիւնն՝ ու միջոցները {րքլտ՛յ ան
թուրք մամուլ՝ թուրք ժողովուրդ կամ
թուրք պետութիւն) :
Հտյ նոր ահաբեկչական շարժումին ի
պատիւ պէտք է ըսել որ անոր գործու նէութիւնը T-Էն 9 տարուան մէջ՝ շօշա փծլփ դե՛ր ունեցաւ՝ տյս բոլոր տեսակի
փոփոխութիւններ ուն ընթացք
տալով ՝
մեծ կամ փոքր ծաւալով՝ Ա փիւռքահայը՝
արեւմտեան մամուլի ու սլետութիւններու
դ^ըքը^ թուրքին՝ մամլոյ՝ պետութեան
ել գիտակցութեան իրավիճակը փոիոՆ-ած
են այսօր Հայ Դատթն հ անդէպ ՝ ու այդ
բոլոր փ ոփ ոխութիւններ ուն մէջ դեր խա
ղաց հայկական նոր ահ աբեկչութիւնր ։
վտանգներու ամէնէ՛ն մեծը՝
սակայն ՝
uun է՝- տյդ շարժումին
առաջնորդները
կը թուին իրենց արարքներուն վերագրել
ամէն փոփո խութփւՅւ , փոխանակ տեսնե
լու' թէ իրենց շարJ-ումը ազդակ մըն է
միայն, գործօն միաւոր մը միայն, ուրիշ
ներու կոդբին , ճիշդ այնպէ՛ս , ինչպէս որ
չարմումին ծնունդը իրագործուեցաւ , զա
նազան առարկայական ազդակներու գո յացման շնորհիւ, ել ո՛չ միայն իրենց ծրրադրուա'ծ նախաձեռնութեամբ •. Անցեալը
մոռնալ, ներկայ իրականութեան մեկն։սրանութիւնը սխալ կատարել, ապագայ
դործունէութեան ճանապարհը սխալ ու —
զեդիծով ծրագրել
ահա՛ վտանգներ , որ ոնր Կ.Ը սպառնան հայ նոր ահաբեկչական
շարժումին՝ ներս է՛ն ՝ շարժումի ծոցէն։

( Շար-ը կարդալ* Վ. էյ )
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« (է Ա Ռ Ա X *
ներուն մէջ՞. Գաղտնիք չէ՝ որ ան կը գրէ
աղէտէն վերջ՞* Եւ֊ այգ գործը տեղ մը
կ' առըեչուի եղեռնին ՞. - //Հ ւֆ ՝ ատ ալ
մեծցուցիք ՝ ուռեցուցիք ... : - Աղէ^տը :

պաւոր ո ւթի ւնն երը անցեա,էն. „/ ,
ո ւրի շն երէն, կը զարմանաս, որ^
ոչինչ պամտէ , երբ այնքան դիւրած,
նար էջերուն խստոլթիձ,ը մեզմե
տումով, իր փախուստի տարինլՀ^Հ
էմ ն^ե' ԻնյնՀան^մք- ^•սկիա]'.

X

ՎԵՐՋ
ճպուռներու յետ միջօրէն' գիւղին վրրայ որ իր պատուհանները գոյաե} ներրին սենեակներու զովութիւններուն ւԼրայ
կը հսկէ՞. Շուն մը կը թափառի ՝ կը պառ
կի ձիթենիի չուրին , որուն մոխրագոյնքրն
ետին կը պարզուի կի տր ոնենիի փոշոտ կա
նաչը՝ տան մը ճերմակը* հ եռուն' նշենի
մըն է կամ կաղամտիւ մը իր թրթռուն՝
փայչփյուն տերեւներոփ
ծովու երկու
շերտերուն միջեւ։ Աւելի անգին' մշուշի
-քէջ, ստուեր աղեումը Արգոէի ղի լեռնե րուն։ Եֆիգենիա ՝ կը պոռայ մէկը փո*
ղոցէն : Ւֆիգենիա կ' երազէ Ա*իզինէի մէջ :
Եպիտաւրոս : Հ/Æ ողբերգութեան հատ լածներ : Գտփնիներ , յասմիկներու թա լալուն հեղեղներ կը բխին ցանկապատնե
րէն յ Տ ես ադաշտին մէջտեղը ելեկտրա կան հոսանքի մեե {քիք/Ը^ որուն աս ֆալթրն ի վեր կը մագլցէր մանկութիւնդ՝
անյոյս ՝ տիրապետող կղմինտրէ ոլոր ու
ծեքծեքուն g ո ւիրն եր ո ւն * հոն ՝ հեռա տեսիլի խայտաբղէտ ու կիրթ ոճաբանու
թիւնն է ՝ որուն փրայէն միրաժները
կ անցնին իրենց ար ադա թռի չ ու յետսապահ աղմուկով։ Պատշգամի սեղանին վրրայ րաց է հսկայ՝ տարօրինակ դիրք մր
որ հու]ր կը թղթատէ : Կր մտաեէ
լիրին : Որ ]ԸԼԼայ գրախօսութիւն ՝ արա
գախօսութիւն։ Ոըլչայ քննադատութիւն յ
Չկորսնցնէ ընթերցումէն հասած գրգիռը՝
փոխադրելով զայն Ո1[’1'Լ տեղ։ Փոխա րեր ո ւթիւն մը ։ Պ՝իւղին մէջ բեռնատար
կառրերու վրայ գրուաե է Metaphoni.
P եռն ատաբութիւն : Փոխագրուիլ այսպէս
ուրիշ տեղ։
Ընթերցումին օրագիրը*
Ոայց " չ *՞ 0րակշռութիւնը : Որ
ապաստան ՝
զինք պաշտպանող
պրկումներէն :

չըլլայ
գալիք

8 • Օշական Համապատկեր Արեւմտա հայ Գրականութեան ՝ Ժ. հատոր՝ Ար ւեստագէտ սերունդ ՝ Q * Օշական ։ Հովը
կը դարձնէ 8այսմաւուրքին ՝ Աաճախա պատումին էջերը։ Փսփսուք մըն է բառերուն տակ՝ կարծես մրցող ուրիշ ձայ
նի մը հետ։ Գրեր է ինքն իր մասին։
Մըսէ * «տրտում դժուարութիւնը ]նը ղինք ճանշնալու ։ Ահա թէ ուրկէ կը բըխի ներկայ ուսունասիրութիւնը^^) (*) յ
զարմանաս ՝ որ 650 էջ գրէ ՝ որպէսզի
ի^րզի^րը ճանշնայ : թէ ինքնաճանա չումը
դժուար ձեոնարկ է՝ անկասկած • բայց
թէ վերածուի գրելու արարքի մը՝ թէ
ան հարկին տակը գտնուի ^ուսումնասի
րութեան^ մը գրուելուն ՝ ահաւասիկ գըր ո ւթեան «արարողականդ թերեւս ան ղանցելի եզրը : Գրելը կը յօրինէ զիս յ - Բայց
ս՞վ' դուն տ
- Օշականի մասին պիտի գրէիր : - Պիտի
ուզեմ գրել : - Երկարես կոր : - Երկա րելուն մէջ, գիտէի՞ր, երկ մը կայ, .
Պէտր է այլեւս ըսեմ քեղի , որ անտանե
լի կը գտնեմ ման ո լածս։ սլա տ , խորտուփորտ , անդադար բառ փնտռող կերպդ ,
բառախազացութիւնգ : - Երկարելուն մէջ
երկ մը կայ ել կը թուիս չլռել զայն : Ար.
դէն լսած ունի՞նր մեր լեզուն : Ի՞նչպէս
կրնաս ստեղծել եթէ զայն չլսես, - Հարկ
է ԴԸ1™ պատմութիւնը բոլոր իմ չլսած
բառերուս , ֊ Խլութեանդ պատմութիւնը,
Աւելի, ճիշդ' չ,Աե/ր պատմութիւն չունի :

Հ/*5, էէ է նոԸ էէ : Կար ! Երբ ինր կը գրէ
«ինքզինքին մասին՛», մտածելով որ ան
ծ՜անօթ աշիսարհ մըն է ինքն իրեն, անշուշտ կ'եր կարէ ։ Ամէն օր , երկու մ՜ամ,
մահուան գէմ : Որ բառ է ապրողներուս
համար, Ե'եր կարէ, կեանքը, Հապա ի՞նչ
սլիտի ընէր եթէ ոչ յանձն առնել ինր .
զինր իբրեւ արարելյի երկ մը , իր երկը
հասցնել վերջին : Որով վերջապէս կը
ճանչնայ , կը կորսնցնէ ինրզինր , Ո՞վ է
«զինք» , Կրկնութի՞ւնը ինքնին : - Ըսենք
պարզապէս որ Վկայ ՈՆթ֊իւն-z, վ (իշական
կ'աւարտէ Համայնապատկերի շարքը, որը
կը դառնայ երկ ։ Ա՞յս էր ըսելիրդ , մի՛
դրաշար ու ընթերցող ձանձրացներ : () -

դանգիրներ» կը յօրինէ՝ իբր թէ

«Եթէ գտնէք ՝ գիր^ը պիտի առնէք ձեռքերնիդ՝ հոս - հոն պիտի կարդաք՝ հաս. կրնալու պէս պիտի ընէք՝ ինքն իր մա
սին գրելը նոր չէ պիտի ըսէր ՞* Մեծարենցը ՝
պաշտելի ՝
ինքնագատո ւթեան
փորձ մը ըրեր է արդէն ՝
Ջրտքեանը
նոյնպէս ՝ «մեծածաւալ բացատրական մը՝
այնքան անկշիռ իբրեւ խելք ու զգայու
շականէ՞ն սորվեցար ինրզինր
կրկնելու թիւնդ (370 - 371) : Պտտշաճօրէն ՝ մեր
լեզուին բոլոր գովեստները րի չ պիտի
արուեստը ։ Որ ովհետեւ՝ չես կրնար ղիս
դան հատորին ՝ անիծելու պէս պիտի փա
խաբել՝ այգ 650 էջերուն մէկ - չորրորդը
ռաբանէր՝ պիտի փաղարշէր գրողը^ մե
կրկնութիւն է ՝ գէշ տեսակէն ։ Լեղուա ծաբանէր հայ լեզուն ՝ հայ հոդին՝ g ե ղն
գաբութիւն : - Կամաց - կամաց։ Կարծես
ու ար/ււնը՝ որ նման էջեր ներ չուշեր է
ս ելֆ - սերվիս նստեր ենք : - Չգեմ որ
այս
մարդուն՝ ինր որ զանցառելի է ան
բանախօսես : - Մըսէի որ Համապատկեր^
շուշտ՝
անգոյ՝ մարւշը պիտի
մոռնար՝
եղաւ վերջապէս ինքզինք ՞. Այսինքն' 4i)00
գործն
ալ
պիտի
մոռնար՝
ղուղէր
մոռ էջ՞ - Մեր գրականութեան մեծագոյն մընալ ՝ որ ովհ ետ եւ. հար1լ է կարդալ : Ծ"յլ
րոտումը ։ - Ենթադրենք ։ Ատ ալ բան մը
» չէ# » ո ւ y այլ գոլք անոր դրածները
կը նշանակէ ի վերջոյ : Լէայն գրողր ամ
բողջովին ինք ալ մտաւ Արեւմտահայ Գրրականութեան Պատմութեան մէջ։ Գրող

ներու կարգին : Ո՛ չ շարքին մէջ ՝ աձԼ ւԼՒք~
ջը : Շ արքին վերջակէտը ՝ որ անոր ըս կիզրն է , Շրջան ա կը կը բա g ո ւի «Մ ուտքովդ ։ - Համբաւաւոր «Մ* վ պիտի գրէր
վէպը Օշականի մրդ ։ ի'նչ խոբութիւններ :
- Խոր ութեան գեղագիտութիւնը իրն է :
Հարցում մը րեզի * ի՚^նչ կը պատ ա հ ի
գրականութեան պատմութեան դրբի մր
մէջ՝ երբ զայն գրողը ինք ալ կը մտնէ
դրրին մէջ. Երեւակայէ՛ օրինակ՝ որ tuնո ւնը մոռցուած՝ անդրջրհեղեղեան կեն
դանիները ՝ որոնք կը գրեն մեր գրակա
նութեան պատմութիւնը՝ իրենք ալ մէ կէն մտնեն այգ գրականութենէն ներս ։
0 , ոՀրքան պիտի ուզէին ։ - 'Լերջին նորոյթր դքմփն շապիկին վրայ կամ ներսը
կենսագրութիւն դնեյն է ՝ լուսանկարով ՝
հրատարակելի գրքերու ցանկով։ - Աներեւակայելի է՝ վասնզի այգ մարզիկը գըրագէտ չեն՝ այլ գրքի գիշատիչներ ։
Գիաեմ քու ամբարտաւան
կեցուածքդ*
դիւրին է դատապարտել ՞. Ւ
J Հ՚Ա^ifuiUJUlUïljlïpî/ ալ գրականութեան պատմու
թիւն է՝ շէնք - շնորհքով՝ բայց իր «մեղ
քերովդ ՝ այսինքն' առանց մատ ենագի
տո ւթեան ՝ թուականի ՝ առանց կենոագըրո ւթեան ։ - Անշուշտ ՝ բայց Գր • *ղատ մութիւն է այն չափով՝ ինչպէս կԸսէ
«Հայոց գրականութեան պատմութիւն մը
... այսինքն' ասոր մէկ huilfuiupuuüjbjip
ա շիլա տանք մը կ^բ//այ շատ աւելի ըն դարձակ ՝ թելադրական ՝ չ^եղ ՝ քան սո
վորական Հայոց Պատմութիւն մը*»*դ
(339) : Ըայց միւս կողմէ' այս «Հայոց
Պատմութիւնքդ ՝ կենսագրութեան ՝ մա տենագիտութեան ՝ թուականներու ջնջումին իսկ ^էոր^իլ-} մասամբ՝ ղր ողներ ու
րնգմէջէն տեսնուած վէպ մըն է ։ Հիմա
լԼիս1որ1)է աԼ մտաւ վէպին մէջ՞. . Զըսես ՝
հեկելեան կոթող մը ։ Այս ընթացքով փի
լիսոփայական բանադրութեան պիտի վե
րածես մեր գիտցած դիրքերը։ - Երբեք։
Նախ
կը յաւ ակնիմ ՝ որ ընթերցեր ես ՝
{““J9
կարդացած ։ Անոր ամէն մէկ
բազմաթիւ հարցեր կը յար ո լցանէ • . .
- Աուրբ Գիրք մը՝ ըսենք*** ։ - ք՞ու իմ
«սերունդիս» կը մնայ զինը հասկնալ, Այգ մ եռած՜ը ... : - Բայց
չթաղուած՜ը :
Միայն հասկնալը կը թաղէ , իսկ թաղելէ
առաջ, ինչ որ դիւրին չէ, պէաը է գը.
րած՚ներուն շրջագիծ՜ը ըմբռնես , չձգես որ
երթայ ամէն ուզզութեամբ, քեզ առնէ
իր Հմայքին, մեկնաբանը սպաննէ համ րութեամր, ինչպէս - Արաաշէսը Ար տա-y
ւազգին , գիտեմ : Բայց չըմբոստանա՞նք
պիտի այս մարդուն կաղապարներուն
Գէմ ։ bPC թէ «ապրումներուն» ,
որոնց
շնորհիւ <իԲ'. գարէն մաքսանենգութեամբ
ռոմանթիզմ կը փոխագրէ , հինցած մր տած՜ումի փշրանքներուն , որոնք կը հան
դիսաւորէ իբրեւ իր չնաշխարհիկ ապ .
րումները, - Գմրախտարար շրջանցնելի
չէ : Փորձեցին , սանկ ու նանկ իր աշա.
կերտները կամ աշակերտg ուները , Պոլ սէն, Բու ըմբոստացումդ որքան ալ ար
դար ըլլայ, գրական թեմա մըն է, թէրեւս ալ գրական «բովանդակութեան»
խնդիր մը, որուն տեգ ուրիշ մը պիտի
դնես եւ այդպէս «գրական աշխարհը եոլա պիտի գնայ» , Անոր ըսածները իբրեւ
ճշմարտութիւն առնելու չէ, ոչ ալ ան շուշտ իբրեւ սխալներ , սուտեր : Այլ ա.
նոնց արարումը ... : - կառո'’յցը , մոգա.
դական բառով : - Ա*ի՛ ամաննար : Հար ֊
ցուցի՞ր թէ ին՞չ կը գրուի անոր տակ ։
Ու-զածՍ ընթերցումն է ըևգերքէն ՝ րնգերկէն y անոր գործը հունաւոր ող քանի մը
մեծ՝ ինք պիտի ըսէր «մայրդ ձգտում -

ման սկզբունք մր կ'ենթադրէ ,
կ ընդարձակէ, Այսպէս' երկ„լ ՀլՀ/

գոց գիտէք արդէն՝ £եղմէ չէՌ մի որ կը
խօսի։ Ւ^նչ պէտր կարդալու։ վաղը մար
դուն ժէկը գրախօսութիւն մը կը գրէ՝
սւչր կը նետէր վբան ՝ կրնար բամբասել՝
չհասկցանր ՝ չենք հասկնար կոր՝ յետոյ
ձեր րիթը պիտի խօթէք ձեր սիրուհիին
ագըռմէջը՝ վերջացաւ ՝ արդէն պ ոռն կա դիր մըն էդ ։

Ենթախորագիրը
ՎկսւյոՆթիՆն
մը :
Նոյնպէս ՎկսւյոՆթիւՕ. մը կը կոչուի
Թռւյլթ- աո. Երհսսն-^ ներածութիւնը ՞. Ո<~րիշ շարք մը՝ Սիո6-^ մէջ ՎկայւււթիiJiQbp
խորագրով ։ Եւ֊ դեռ Վկայութիւնը իբրեւ
գրական երկին առրնչումը «կեանքինդ ։
Օղացքին այսքան յաճախադէպ կրէլնումը
յաճախանր մը չէ իր րով։ վկայութիւնը
անոր համակարգին առանցքներէն մէկն է :
Նախ' կը յղուի ճշմարտութեան մը անձ
նականաց ուած բերումին՞, Եր հետ կը բե
քէ տակաւին արդարութեան ատեանի
պատկերը՝ այնքան բնորոշ Նարեկացիի
տողերու հորիզոնին ։ Ենք կը վկա յէ Աշական էն , անոր ձ՜ամանակէն, ատեանք։ մր
առջեւ որ ապագայի ընթերցողներն են,
իր հաշուով ԻԱ’ գարու սկիզբ մը, 'Լկան
փաստարկող մը չէ', ապացոյցներու վա
րիչ մը ։ Ջ*սյն մըն է ան , որ 1լ անջատուի ՝
Է.Ը Ըա1ենուի բազմութենէն ՝
որովհետեւ
տեսած ՝ լսած է՝ կամ ներկայ
ելլած'
՞ Vոռց ուած : Մնացորդ մը բազմաթիլ մա մանա կներու միջել, Եը հասկըեաս ինչո՞ւ «Օշական չի պատկանիր
էի կր^ս*ր պատկանիւ ոչ մէկ սերունդի»
(6):
Բայց վկայութիւնը կապուած՜ է յայտ
նութեան ï կը վկայեմ , վասնզի։ տեսա յ
Զ.խեբ '• Մարգկայինէն վերինը , որ վկա ներու պէտք ունի , որպէսզի ընդունուի
մարմնաւ։։րման խորհուրդը. Որբութեան
փոխանցման եզր մը : Իր սրբութիւնը իր
«կեանք» կոչածն է, հաւատարմութիւն մր
անոր' որ եղաւ ու չկայ : Որմէ պէտք է
վկայել. Որուն համար կ՚երթայ մինչեւ
նահատակութիւն ,
հին
թարգմանոլ .
թեամբ' մարտիրոսութիւն : Ինք' մար տիրոսը գրքին, մահուան մէջ անոր գէմ.
«Օշական կր գրէ վախին մէջը էիին վրայ
իր աչր^րր գոցէլոլ, ^մէն օր, երկ ու անգամ», վկայել սրբութիւնը գրքին մէջ,
որով գիրքը իր կարգին , որոշ չափով, կը
սրբանայ ։

Ենքնաճանաչումը իր մօտ չի բանիր
ինքնահայելացման շեմս։յով, Հայելի մր
չունի իր առջեւ, որուն նայէր, Իր երկե
րը անգամ չէ կարդացած գրելու համար :
Միայն «ներկան» է որ «կ՛ապրի , իր տը-

տարբեր անձեր ո լ կոզմէ ( 254 ) , իրեն թե
կամ դէմ կարծիքներ պարզող , Այս
նարքը ինք կը նմանցնէ Ա. հատորի'
0 ս՛եանի անդրգերեզմանեան մենախօս]
թեան, Աւեյի անդին' դրքին «կեդրՀ
զետեղուած է Օշականին և իր«հէքեաթԼ
երկար եր կախօս ո ւթիւնր , տեսակ մը Ծ
տերական կառոյցի մր մէջ, նման Աո
նացոդրսպի Մաթիկի „ւ թՈԼրբ վ։ա],
եր կա խօս ո ւթեան, Եւ դեռ դրքին վհ]
ւոր ութեան, համադրութեան մը փորձ^
մէջ - որ համադրութիւն շԼ փտստօրէն.
«Օշական կրկին կը դիմէ ո,ւր„լականնե.
րուն ... : Կ՛ենթադրեմ ,
կ՚ըսէ , ո։րլ^
մեր օրերէն բաւական վերջ,, դործադրը.
ւած երկու աշխատանքներ , որոնք նիւթ
ունենային Արեւմտահայ գըականոլթե^
յատկանշական դէմքերէն 0 ■ Օշական
նռնին տակ քնացող թուզթերռն դէղ„.
Երկս, ուսումնասիրութիւններ կոլ
չ
հակադիր մտայնո .թիւնն եր է» (552-5®,:
վերջապէս' կր խօսուի վեր ո յիչեալ fcj,.
կախ ou ութ եան մասին. «Ախբադին
են իլ։ հէքեաթին հետ իր վերլ սւծումնհ*
րր» (601): Երեւակայական կենդանադիր,
ներ ՝ եր եւա կ’“.լական քննադատներ իԱ,
զարէն, երեւակայական ո ւս ու մնասիրա. .
թիւններ , որոնք մենախոսական խօսքի յէ
կո։ թիւնը կր խախտեն : Հերոսներն են աք։
վէպ1՛^ > ա՛ ր գրսղ ^ր կր զատուի մչ մի.
այն, ինքն, իրմէն, այլեւ իր ստեղծած
մարգոցմէն ; Ինք կը նայի ինքզինքին ոլ.
րիշներու աչքեր էն, : Կ՚ըսէ արդէն, «ինլն
իրմէ անկախ» (646) : վէպերուն մէք ան
երրեմն նեղացուցիչ կերպով ներկայ է,

4կ ւս//՛
հոս

դերով՝
միջամտութիւններուԼ՝
հակառակն է յ Կը թուխ
սպասեց

այս
> ազատագրուելու համար ինք
ղինքէն , Բայց ի՞նչ ըսել է գրել ինքն իրմկ
անկախ :

Երբ կը հ անգվպվս խհբզփնքիգ, աւեքի
ՃԸ^դ՝ երբ խերզփնրգ կը հանդիպի բեղի՝
կարծես բախէիր սա հմանի մը՝ տեղի 1լ ու
նենա յ մեռնիլ մր առանց մեռնելու ՝ ո՛չ
իրական ՝ ո՛չ խորհրդանշական ՝ մեռնիլ
մը որ միշտ կայ գրածիդ տակ՝ անոր
հետ՝ դիրերը իրարու զօդող՝ շնչառու •
թեան մէջ պրկումին : «Խաղաղ գիչեր
բերէք ձեր մտրին^ ՝ մթ երեւակայէք
թող այղ Ղ՜Լ՚չեքԸ Ր!!աJ ձեր մտքին՝ /քըտած ըլլար հ ոն ՝ երբ ամէն ինչ մթնած է
այլեւս : վարագոյրը կ՚իջնէ իրականու
թեան վրայ։
«Մէ կը կարծես կ
Գարձի՛ր» ՝ մի՛ նայիր ՝ ըրէ՛ դարձը է
ջումը՝ մտիր մտերմութեանդ ձէ^ "ք1
մի շա ունէիր ու բնաւ չունիս ՞*
էր^ ՝ յետոյ կը բանամ լամպը՝ պայծա*
ռութեամբ գիտեմ որ մինակութեան գ1>
չերին մէջ՝ որ յօրինում մըն է՝ եկողը
ե1 ս եմ ՝ դուն ես • «Ո^վ ես դուն * * • - Օչա
կանը ... : Մի վ*1^խնտր» կ՚ըսէ հէքերէ'
Անռւնին յանկ արծակի յտյտնո, թիւնր V
ինք կ՛ընդունի վախով, վախը' -ր Ւ
դտյ անունին եւ եսին հանդիպումէն, ս
ներեւա կայելի նոյնացումէն տարրերու
թեան մէջ , Ի՞նչպէս 1լրսէ, կրնա՞յ ը ■
սել , ինքզինք կ"էե, : Աձ՚էն օր այդ նոյ
նաց ումը կ՚ընենք, երբ հեռախօսէն կապք
մէջ կը մտնենք անծանօթին հետ '. Տննչ
մտածեր, որովհետեւ նոյնացուեր ան £
տածելփ է, մեզ կ՚արտաքսէ մտածումէդ
Երբ Օշական կը հանդիպի անունին, կը
յայտն,,լի վախը, մահուան տանող'.
տերա կան հարուածն է անիկա վէ^է
երբ ամէնէն մօտիկը՝ մեզի ամէնէն
նօթը կը յայանուի իբրեւ, ամենահե
ւոր ստանձնելփն ։

Կ՚ըսէ , որ այս ամէնը Գէ՚՚՚Հ Լ ...
մէջ, որ բաներ կ'աւելց
գըծեմ , շեշտեր կր դնեմ հո ուր
կԸ յօրինեմ իմ հաշւոյս , » 4 յ]րս,ն(
մթին ցանկութեամբ , Կասկ՛ս^ 4 ?
ընդունելու այս
արկածախ դԸ
*
վերջապէս հերքում' այնքսձվ"?
մս1.
խօսքի փոխանակումը չփոթ ԼՈԼ
կան փոխառութեան հետ ՝ ու֊ր ո
ծաթը, թուղթը կը -ենան ^"^'Լդլ,,,չին ։ Այսուհանդերձ ՝ դո^ն ակ
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ւ 6 Ա 1Ի Ա X »
ես արդարաՅման ’ Ւ°“*Ւն
'* A հերքչէ հերքումին, Չ դե/ , որ
րնդմիջումներով , Հ ատոլմնե-

p-»

\,ստար դՒմաՅ“ ն"րԷն >
» ս՝ը ԷնչպԷս դրակռնութիւնը կ'ուզէ որ
Հա» : «&4Դ եմ
ttu,Pou""L» կ'Ը“ես »
^•«ր, վ^Լէ' ևը փնտռես եւ սկսայ
} կան կարդալ-. ԿարդաԷը կը զրկէ , ծ„ճ քեզմէ։ Ջէ փրկեր ■■ Մ/՛' մ պաիր այսՀ հեեթ Աողմենը չես, կը յիչես անոր
Լ^ութէմեը, ր/՚չ մը ռոմանթիք, ոե Լ բան մը, յ-թ- դարու. սիրային պաաե,փթ մը, օփ էրայի րրչախաղ, հէք ա[ք ու գեղեցկութիւն պիտի ըսէր ինք :
խանձելիք րան չկայ , որ աչքերդ փայ.
մեռած է չաաոնց , իսկ ես տրամա.
ք/,բ
րեզ թուղթի վերածելու : Աե ֊
նդդ ատանկ րաներու ականջ չունի ,
,„վ ձուլուած , «ապազգայնացած» , մէ.
յ ըսաւ «ապամշակութայնացած» , բա փ պէո երկար - բարակ : Յանձնառու
թիւներ, պայքար, բարձրախօս քեզ ա կր հետաքրքրեն , պմզանքով մը դէթ մշակոյթ հոլովողները,
ասոնք ալ
իդելուկ
դիւտարարներ :
«Մշակոյթի
,„Ll, մշակոյթի տուն՛» պոռացողներ : Մը,ակոյթր աունի պէտք չունի , ինքը տուն
ըլլալու կ ։ Անոր մանկս։ . պատանեկան
տերերն անդամ չդպան քեղ : ճիչդ է Երթ
i փառանի Են-շյ շաքարոտ է, Պոլիս ու Ււ՛
ըստապարտա ծ «յարձակ քերթուածը» հո„ղ: հնղացինք Երկինքէն ինկող կնկան
Խ' Օլական կատ ա կեր գո լթիմն չէ դըրծ։ Տեսայ' ԽոթհոՆթդքւհթու Մեհեանդ,
np ո՛չ մէկ թորհուրդ կը ծածկէ , եթէ
ոչՕչականէ ւէրէպտնքը • Հապա Մահւ1նսւ(1
(խոփկներ կոչուած թափթփ ածո ւթէ ւնը ,
գրուած-' Ազէաէն էսկ մէջ-. Չէս հասկը\ւար, մա՛նաւանդ Օշ ականէ յետադա յ բար֊
\օսյակամութէւնը այդ
արտադրութեան
առջեւ՝. Տեղ մը կոյր է անշուշտ , րոլոր էս
էգէս : Մոոնանք ասոնք ,
կ'ընդո ւնէս
ըլոր վէպերը, քու «Ծակ Պտուկը»դ կըրնար մեծ՜ - մօրդ մայրը Ըէէաէ թեզճը , ըեքլեները օսկէէն քա չած , քեզէ պէո y րո լո֊
fjiu նման արեան բեռէն տակ , դեղեց էկ ք
ւևւյար աղուոր մը, թէւաէւղով, րայց
<ÿtOT£ է վերջապէս աւարտեմ Վկայ HL քէ^-նը ï Մտէկ ըրէ՛

բենի յօրինողին գերեզմանը, պզտիկ, կո
կիկ մատուռին մէջ ամփոփ, որուն աննըշան ու մաշած քարը կը յիչես , պարղ,
անփայլ, ինքնին խստութեան, խոկումի
կոթող, հազիւ անջատուող շրջապատէն,
անոնք կ'ո լզէին այս դա չնո ւթիւնը շրր ջապատին, չզարկին հետ, կոթողին գը.
րեթէ ամբողջական ձուլումը, հ ամադրութիւնւը։ Հիմա նետ ո ւած : Տեղը ելան դըրին «սրբատաշ» , նոր տապանաքար մր ,
աչք ծակող, քաղքենի , մոլուցքովը մարԴ"3 t որոնք կ՚ամչնան իրենց
հայրերու
տ զքատ ո ւթենէն : «Մեր խեղճ,,։ թիո ւնը .
չէ եղած» ։ Չես գայթակղիր , կ '՛ափսոսաս
հէն քարը եւ անոր վրայ հակած շուքերը
հազարաւոր ութտաւոբներ ո ւ : Ամէն ինչ
նորելու արդար , բտյց ձաթաւեր
^էգԸ
կ եղծանէ վտյրերը, գործերը, մարդէկը։
վաղր մեր ^րկէրը պէտէ չկրնանք ճանչ^էալ : Այդ անունը ընտրեր է : Գրեթէ Գէ^
տէն ՃՀ){}{}-ամեակէ օրեր ուն : արծես ըսել
կուզէ» էէան ստեղծեց տառերը, ես պէ“
տՒ յ° րէնեմ լեզուն ու մտածումը անոր
գերեզմանէն վրայ^> »

X

հ.Անմէջապէս որ գէրքը բանաք, կը էւօսէ , անդադար : կարծէք ձեր անգէտակէ-

X

ձ ասնեա կներ ով նաթադասութէւններ ,
սա տեսակէն » «/> սկզբանէ էր ապրումհ/»
(324) յ հ,Ամէն հայերէն գրող հայ դրա
կանութեան չէ պատ կա ^իք'» (464) , «Ի ըսկըզրանէ էր աշխատանքը» (75) , «.Մւսրդիկ միշտ կ' արմ՜են իրենց հիացումներո
վը» (569) : Պ ատահմամբ արտագրեցէ ըեդդըծածներս : fi այց է^ չ է նման հաստատու մներ ու օրինավէճակր , յաճաթ Օ չտ կա նի կ ողմէ ստորագրուած î Եթէ Հտպ րումըջ> անհ րամեշտ ճշմարտութէւնը կր
հայթայթէ , այն ատեն կը փնտռեմ տյդ
Հապրումր^ : (Հստ էրեն' էր բոլոր րառե֊
րուն տակ կտն ^ապրումներըջչ : Այսէնքն'
անդադար լէութեան մէջ է , անդադար
հզօր կտմ նուազ հզօր հոսանքներ կ*անցնէն մէջէն լեզուէն : Ան որ Օ չական պէտէ
կոչեմ չէ դէտեր պարապ մամանակներ ,
դատարկ մէջողներ, հատումներ : Ե*- սա
կայն երբ կը դրէ հ.է սկզբանէ էր ապրումը) , թօսքր կու դտյ հատումէն , պա րա պէն։

]1ր մէկ ո ւր ո ւականը , տրղատակէ նօ^էջ, 1էԸսէ* Հ՚Փ արպեցէ մը
եւ
Աչական մը նոյն մարդերն են դրեթէ»

անոր յատակը կու դան թորհ րդա ւոր
Կցորդութենէն» : Բ առը բնաւ չես գըտէը մէւս գէրքերուն մէջ, կը մտնէ
'ոեսակ մը մաքսանենդութեամր, չմ'ը ^ածուած յզչսցքէ մը պէս , դանդա ղօր էն

flb

ս[արսւսյդրէ էնքղէնք» <ձԳր ա կանո ւթէ ւկնէ^էն տակն է յաՉորդո ւթե ան , կա֊
յ՞ւն ապրումներու, ան հ երքելէ օրէնքնե -

rni^»

(օ64) I

^պըսթցէ

J

Տաջորդութէւնը ,
հոս
Օշական ըմբռնելու չէ էր -

սերունդներու յաջոր դա կանո ւթէւեը :

‘“/«էն ապրումներ' տ եւո գութէւն է , որ
\^ս*սւուսւորուէ մէայն ստանձնումով ,
խխմեցումէ կապ հաստատող : Փարպեցէ

ԱՀնոր խօսքը անդադրում հեղում մըն
է , ներքին տեւողութեան շարունակութիւ
նը , հեղուկ , կենդանի : ttî» չի հանդիպիր
բնաւ հատնումի փորձառութեան : Կարծես
«ներշնչումի» հարց չունենար : Գրեթէ գերիրապաշտներուն «ինքնաբեր գրուածքը» ,
արթնութեան ու քունին միջեւ, լարումի
մեծ պահու մը : Տեղ մը սակայն «կ'ապրի»
այդ հատումը, առանց ապրելու, դիտէ
զայն առանց գիտնալու î Անհատնում հա
տում ։ Իր Մնացորդաց^ անաւարտութիւնր չի՞ գար ատկէ : Կը բախի բացարձակ
պարապին , որ պատկերենք «անապա .
տով» : Չկրցաւ այդ իր «սերունդին դիւ
ցազներգութիւնը» աւարտել, որովհետեւ
չգիտցաւ , որ անապատը նաեւ ու դերա
զանցապէս' ծնուցիչ է խօսքի :

չական, Օշականէ համար, նոյն մար֊
են գրեթէ , այն չափով որ երկրոր֊
կը ստանձնէ առա ջէնը , որուն շնորհ է ւ
դառնայ հայրը այդ հօր : /> զուր չէ ,
տեղը՝ կը թ օսոլի «մեր պապե^ասՒ^ ' «մեր մշակոյթը կու գայ
? պապերէն» : իսկ դուք մէշտ պար "F էք է^դրոյ
առարկայ դարձնել
^ըդսւթէւնը ,
զայն վերհաստատել ,
(btլուծել :
C

X

Անոր գլխաւոր ներդրումներէն . շեղու
մը , փակագիծը, տողատակի նօթերը : Ա.
բեքն ալ բացատրողական տարրեր , իր
մօտ : Ինքն է գրողը • «Սփիւռքի նկարա
գիրը բացատրողական չ^շտ ախորմակ
մըն է , դիտու ած' մշակոյթներու պատ
մութեան մէջ մէկէ աւելի
անգամներ»
(432):

■

՛է կապ ունիս դուն այս մարդուն
Ա-երեւս հայելին եմ որուն մէջէն

ԱՐՇԻԼ ԿՈՐՔԻհ
ՆԱՄԱԿՆԵՐԷՆ

1981 Ս եպտե մթերի ն , «Յայւաջ . Միտք
եւ Արուեստ»ի թիւր (թացաոաթար 8 էջ)
նուիրուած էր Արշիլ Կորք իի : Հոն տեղ
գտած էր մաս մը, այն նամակներէն,
զորս նկարիչը գրած է Վարգուշ , Մուրատ
եւ կաթլէն Մուրատեանի: Այս անգամ,
քանի մը հատ եւս՝ այս կարեւոր թըզթակցութենէն :

X

f/r ըլւար»:

H'

^00 ) î Ա է՛ թնդար , մէ՛ գայթակղէր բա
նասէրներու. պարապ - սարապ բանակէն
՝ Անշուշտ որ նոյն մարդերը չեն, ե֊
Pt [ւնրնութէւն ուղես կարդալ , մէնչ թօս-

ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ

Օ

Ւ^քզինքին , դէպի կիզակէտ մը
^կայ,

«Օ , դիտէք որքան բծախնդիր եմ երր
կը նկարեմ : Մի շտ կը քերթեմ ներկը ել
նոյն ներկին եւ գիծին վր այ վերստին կը
ներկեմ մինչեւ որ հոգէս դուրս կու դտյ
եւ. դյութս կր դառնայ - ծւ ես կերակու
րէ , /Աձ*եյէքէ եւ քունէ ծարաւ, կ՚ըլլամ'}) :
( 3ni_finruip 1, 1938)

C • • »Եարգ մը մարդէկ կ՚ըսեն թէ արւեստը յաւէտենական է , որ փոփո թու թէւն չէ կրեր յ Անէմաստ : Ար ուեստը կր
փոթուէ : Ա* արդս կը փոթուէ : Ա* արդս կր
փոխէ ա շթարհ ը եւ այս ընթացքին մէջ
նաեւ էնքզէնքը եւ էր արուեստը : Ասիկ ա
հ է մն ական է էմ տ ե ս անկէ ւնէ ս համար :
Ան ւ կը /" որհէմ , ա ռար կայ ականօր էն ճէշդ
է եւ ոչ թէ սլարզ ենթակայական դէրքոր ո չում մըն է :
C • • • Լուսանկարչական գո[*^էքը անկա րոզ դարձուց որեւէ փորձ որ կը ջանայ
մրցէլ քւր հետ : Ասէկա պէտք է ընդունուէ
որպէս անհրամեշտ եւ դէտական յառա ջացում մը : է^նչ պատճառ կայ , ուրեմն ,
մնաչու էրապաշտութեան
քարացումէն
մէջ՝ Արուեստը պարզ քրոնէկէ մը աւեյէ
բան մրն է : Ան սյէտր է &ո
մէտքն ու
ապրումը , քանքւ ամէն ոք, նոյնէսկ շու
կայէ ծառայող արուեստագէտ մը կամ
պատկերազարդող մը, կրնայ նկարել էր ապաշտօր էն : Աէտքէ աչքը էր ա լէքա ւորումներու անվեր ջութ եան մէջ եւ ոչ
թէ իրակ անո ւթեան էր ա կնայէն տեսէլ քով է որ էրականութեան բանալէն կը
բոնէ : Արուեստագէտէն ձդուած է նոր
մետաղը ձուլել, էր հնամենէ դերէն յար ո ւթէւն տալ որպէս քօղազերծողը եւ
մեկնաբանողը , եւ արձանագրողը , կեան
քէ գաղտնէքն եր ո ւն"» ։
«•• ՛ճիչդ ինչպէս չեմ հ աւատար անէշթանո ւթեան' քաղաքականութեան մէջ,
չեմ հաւատար անէ շթան ո ւթեան' արուեստէն մէջ՝. Պէաք է կառոյց մը գոյութէւն
ունենայ արուեստէն մէջ, գէծ մը։ Էէուտ
անէ չթանա կան ութէւնը անմարդկայէն է
որովհետեւ անասնական է, չմտածուած,
անմէտ։ Էնծէ համար արուեստը պէտք է
մտածող մէտքէն մէկ երեսը ըլլայ։ Արւեստէ մէջ չփ կրնար անէչթանա կանա. թէւն ր/ յա/ : Եւ ծթէ գտնուէ' ուրեմն ան
արուեստ չէ ։ Անէ չթանա կան ո ւթէւնը զուտ
անպ ատ կառո ւթեն էն կու գայ։ Որ է^ թերահաւատութէւն մը մարդուն մէտքէն
էմաց ական կար ո զութէւններ ո ւն վրայ'
տէր ելու բարգո ւթէւններու էր կազմա կերպ չական եւ ըմբոնո զական կարողոլ թէւններուն եւ հմտ ութէւններուն ընդ մէջէն : Անսանձ էնքնաբթ ութէւնը քաոս Հ :
*Լրման անէշթանականութէւն մը կը մեր
մէ դեզագէտական արուեստը ։ Եան 5 լո
մէն պարագայէ , տարբեր ութէւնւներ ։ Արւեստէ մէջ հաւասար ութէւն չկայ, բայց
կայ գերակայո ւթէւն : Եայ լաւ արուեստ
եւ զէշ արուեստ ։ Որակը անփութութեան
արգէւնք չէ» ։

(Սհպւոհմթհր 26, 1939)
X

Կ^1,ւԱ'ւ1

. «Սշականի ամենասուրբ
Հանճարի հող» ըսաւ հիւանդ.

Ոէ-ըուական բանաստեղծը ï ԱյբՈԼ~

(*) Չակերտներէ վերջ եկող թիւ֊ը կր
յղուի Համապատկեր Արեւմտահայ Դը րականուր-եան , ժ • հատոր , 3 • Օշ ակ անի ,
կաթողիկոսութիւն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ ,
Անթիլիաս, 1982: Բոլոր միւս մէջրե լրումները «երեւակայական» են:

^Անցեալ շաբաթ ստացայ ձեր աղուոր
նամակը եւ ես կ՛ուզեմ ձեզփ յայտնել էմ
թորին չնորհակալութէւնս ձեր ուղարկած

5 տոլարէն եւ անոյշ բառերուն համար։
ՀՀ . • ^վերջերս էրէկուն մը այցելութէւն
մը տուէ
Պր•
Կրի սլնէն
հ աս կնալու
համար եթէ կտրելէ է որ է մ տրամադ
րութեանս տակ զն է դասարան մը Եր էնա
Աէնթրըլ Ար թ - Աքուլի մէջ՛. Ալ ինք պատասէւանեց որ շատ ուրաթ պէտէ րյ յար
էնծէ դասարան մր տալով։ Ամէն պարադայէ քանէ այնքան երէտ աս արզն եր բա
նակ կ՛ երթան' անհրամեշտ պէտէ ր/լայ
երկու, կամ երեք ամէս սպասել տեսնելու
համար թէ քանէ արձանագրութէւններ
պէտէ ունենայ էր դպրոցը» • ♦ :
ՀհԱէամամանակ , թերթէն մէջ ծանուցում
մը պէտէ զն եմ յայտարարելով թէ գըսք~
րոց մը պէտէ բանամ աշակերտներ ըն
դունելու : Այնքան կ^ուզեմ որ ջանքս յաջսղէ y քսնէ այս կեանքը անտանելէ կր
դաոնայ . . • :
«Սիրելիներ, ձեւով մը ճամբայ մը պէ“
տէ գտնեմ : Եւ այսպէս թող ՐԱայ ; էլման
կեանք մը նոր ո ւթէւն մը չէ էնծէ կամ
ոեւէ արուեստագէտէ մը համար » • ♦» :

(Սհպւոհմթհր 3, 1940)

« • • 'Եկող երեք չաբաթներու ընթացքէն
էնքնա շարմով Ա ան - Ֆրանսէսքօ պէտէ
երթամ քանէ մը ընկերներով ։ Հլատ սէրծլէ եւ. անոյշ ընկերուհ է մը, որ արուեստադէտուհէ է,
քսնէ մը օր առաջ
աստեղ այցելեց եւ նկարներս այնքան սէրեց որ հատ մը դնեց անմէջապէս 500
տոլար վճարելո վ։ Եւ մեր բոլորը հ բա
ւէր եց էր մօտ երթալու այս ամառ եւ
այնտեղ նկարելու։ Անկեղծօրէն, Լասէ կա^ հաճելէ պէտէ րյլայ քանէ 16 տարէ
կ՛ընէ որ *էյէւ - Ե որ քէն դուրս չեմ ելած :
«Եւ ինչպէս դէտես , էմ ծանօթութէւ^ւներս այստեզ էմ նկարներուս 25 կամ 50
տ ո լարէն աւելէ պէտէ չվճարեն այնպէս
որ երբ նկար մը կը ծաթեմ' կարող չեմ
այւլ. դրամով ուրէշ մը նկարել որովհե
տեւ ապրանքները այնքան սուղ են ։ Եր
կու շաբաթ առաջ մօտեցայ Տէկէն Ա*էցկըրէ 1 որ 14 տարէէ է վեր խուզէր նբկար մը գնել , եւ երբ էրեն բաց ատր եց է
դրամէ ակներեւ պահանջքս , ան պատասթանեց • Համենք բոլորս ալ նոյն վէ ճակէն
մէջ կը գտնո ւէնք» ։
ՀՀ Ընկեբներս կը թոր հէն թէ
կաց ու թեան փոփոթութէւն մը անհրամ՜եշտ է
բոլոր արուեստագէտներուն համար •••
«fitujg էնչպէս ըսէ ,
բարեկամնե
րէս մէն այստեղ նկար մը դնէ 50 տոլա
րէ' շաբաթներով կամ ամէսն եր ով չէ վրճսրբեր • ♦ . : Եը ցանկամ աշթատանոցս չորս
կամ հէնդ ամսուան համար վարձու
տալ • • »» ։

(Ցունիս 23, 1941)

« • • ՝Մտածումէն նէւթը արուեստադէ տէն ծլար ձակո ղ հատէկն է : Երուզները
կը կ ազմեն արուեստագէտէն վրձէնէն
թծլերը ։ Եւ թևՀյզէո որ աչքը կը գործէ
որպէս ուղեղէն պահակ , ես էմ ամէնէն
անձնական մէտքերս արուեստէ մէջոցաւ
կը փոթանցեմ , աշթարհէն' էմ դէտելու
ձեւս : Փորձելով սովորականէն եւ դէտ֊
ցր ւած էն անդէն հետաթուզել, ես կը ըսut եղծեմ ներքէն անհ ո ւն ո ւթէւն մը : Ես կը
հետաթուզեմ որոշակէէ սահմաններուն
մէ^ ստեղծելու 'համար անհունս ւթէւն
մը։ Լեարդ։ Ոսկորներ ։ Ապրող մ՜այռեր
եւ ապրող բոյսեր ու կենդանէներ ։ Ապ
րող երազներ յ Ամենասէրելէ Վարգուշ,
այս բանր ես կը պարտէմ մեր հայկա
կան արուեստէն » էր երկդէմէ ութէւննե րու, Ւր այլազան հակադրո ւթէ ւններուն ։
Մեր մողովրդայէն երեւակայութեան յըղացումները։ Ասոնք, ըսել կ՛ուզեմ մեր
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II Փ 1> Ւ Ո-՚Բ ԱՀ II.H I) Ւ
•ՀՐՈՆԻԿ
(Շար. Ա. էջէ-fi)
U [.ամամանակ ,

այս երեքը
( անցեալը ,
ներկան,
ապագան)
սխալ ու
նապաստակային, նոյնէսկ ջայլամային
մեկնարանո ւթիւններ ու. ել վերլուծումնե
րու ենթարկելու պատրաստ են արեւմտա֊
հայ զանազան կազմա կեր պ ո ւթի լեն եր , իրենց ներքին շահերուն ծառայելու նսլաաա կով ։Կենսակ ա՛ն է խուսափիլ այս եր կոր՜
սխալներէն ալ , քանի որ ի սր այելե ան ներ
խուժումը Լիբանանի մէջ՝ նոր անկիւ նա դարձ մ'ըն է՝ ու հիմնական վեր ամfiւո ածում պիտի պարտադրէ հայ նոր ահաբեկչութեան :

լսենք 1930<"4"'ե թուականներ ուն ՝ Ա արտկորականներ էն ՝ կրցան արմատ գտնել ըԱփիւռքահայ րեզհանուր ոգթ' եւ խւս կանո ւթեան մէջ՛» 1923-ԷԼօզանի դաշ նա գրէն ու ահ աբեկչո ւթիւններ ու աւար
տէն^ մինչեւ Եանըքեանի 1973“/' արարքը՝
յիսուն տարուան լռութիւն՝ զէնքի :
Անշուշտ 1965-^ե , Հա յ ա ս տ անի ու ԷՒ ֊
բանանի րնդվզո ւմն երն ու րոյրերը փաստ
մրն էին՝ որ հայ ղանդուածի մէկ մասր
յստակօրէն կը տ ե սնէր թէ «Հայ Ղ*ատի
հետապնդման խաղաղ քա ղաքա կան ութիւնը^շ փչոցներ ու վերածուած րան մրն էր ՝
ներքին սպառումի ապրանք ՝ զոր չէր լրսեր թուրքն ու Ամերի կարին ու քիուսր ՝չէին լսեր զայն նոյնիսկ ...
Պէյրութի
կամ Երեւանի քազ աքա սլե տական դահ լիճներր :

Կիրակի, Հոկւոեմրեր 17
ՄտրժԷ նորին վերլուծումը հինին վերասերտումով սկսիլ* Ահ աբեկչո ւթիւնը
նորութիւն չէ Հայութեան համար : Էնդհակառակէն , մեր ազգային կազմակերպութիւնները զանոնք սիսթեմաթ-իք կերպով
դոծածոզ ու գործադր ող առաջիններ էն
եզան ՝ անցեալ դարու վերջին տասնամ եակին : 1920 -ական թո ւա կանն եր ո ւ Թէհլիր եան ու Շիրա կեան եւ ուրիշ վրէժխընդրական ահաբե կչութիւններէ ետք , կոտ բերաւ թափը թէ՛ ույդ շարժումին ՝ թէ՛
ալ անոր հետ կապուած քա զաքա կան մբ֊
տածելակեր պին : Ոչ Շ ահ ան \,աթալիի ճիԴ^րԸ՝ 1920-<"^wîr թուականներուն ՝ ոչ ալ
անկէ ներշնչուած՜ յորդորներ ը ՝ զորս Կւ

հայրենի աշխարհի ֆոլքլորը եւ ֆիզիքա
կան գեղեցկութիւնը, ես կը ջանամ ուղղտկիօրէն բռնել իմ դսրծերուս մէջ :

(Փետրուար 9, 1942)

«Տարօրինակ որ ինչպէս կարգ մը մարդսց համար սովորական թուացող իրա գարձութիւններ ուրիշներուն համար կիրլ֊
լան անսովոր , սիրելի Վարգուշ։ Վան եր
թալս գեռ կը հմայէ զիս։ Հիմա այս մէ
կը կրնայ բաg ատր ուիլ Հ Կան պատճառ ներ : Գիծերը , ջ,, անցքներոլն գիծերը,
շէնքերուն գիծերը ք լեռներուն գիծերը ,
ծովուն գիծերը , հորիզոնին գիծերը կը
պարունակէին ում ել խօսող մեծ կեր պարներու նման կը շարմէին : Ասոր մէջ
արուեստագէտին համար սկզբունքներ գո
յութիւն ունին ; կոր գիծերը կը ցոլացնեն
Կ՚Բմ եւ ուղիղ գիծերը կառոյց։
«•'•թերեւս որովհետեւ այնքան լաւ կը
յիշեմ ասմունքողին արծաթէ երգերը եւ
մեր Ատոյեաններու իրիկնային զրոյցնե
րը
որ հայկական երգիր ել բանաստեղ
ծութեան պէտք ունիմ ներշնչումի հա մար երբ կը նկարեմ : Անոնք բնութեան
ամէնէն համեղ պարգեւներն են։ թումանեանի կտորներ երգելը իմ աշխատանքիս
կարեւոր մէկ մասն է երբ կը նկարեմ։
Ան ծովու նման աչքեր ունի ել մարդիկ
կը un լզուին իր նայուածքին մէջ՛. Աիրելի
կը .ր[՚շ,,ս իԿ՚՚ւէ" միշտ
քեզմէ կը խնգրէի որ թռւմանեանի եր գերը երգէիր որպէսզի կարենայի նկարել։
«Ագարակ մը - ինչպէս կը սիրեմ գե֊
տինը, հողը։ Ես կարօտ եմ մեր սիրե/ի
հայրենիքի բնաշխարհին ել ես միշտ գըրաւուած եմ թորգոմի.եւ Վանի գեղեցկու
թեամբ ... : Ա՝իշտ էլերազեմ անոր մա սին եւ կ արծես մէջս գտնուող հայկական
հին հոգի մը ձեռքս կը շաբմէ ստեղծե
լու y մեր հայրենիքէն այնքան հեռու գըտնըւելով , ձեւերը բնութեան զոր կը սի
րէինք մեր Ատոյեաններու ընտանիքին ,
հ]որգոմի պարտէզներուն , ցորենի գաշ տերուն եւ այգիներուն մէջ՝ . . » ;

(Ապրիլ 22, 1944)
օ

1967-քծ ետք՝ պաղեստինեան շարժումը
ստացաւ ահաբեկչական թափ ե. 1971-/'ե
հաստատուեցաւ Լիբան ան ի մէջ : 1964-Հ5*
եաք ՝ վիէթնամի պատերազմր ի յայտ բե
րար. ամերիկեան քաղաքական մտած՜ումի
ել դրոյթի սնանկութիւնը ամերիկահայ
ինքնագոհ սերունդէ մէկ երիտասարդ
մասնիկին*. 1968- եան Ա* ա յի ս ը ՝ Լիրանսայի
մէջ՝ երազուած նոր կարելիո ւթիւններ niտեսիլքի մը արտօներ տողանրել՝ մի քա
նի օր՝ փ ոզորներու մէջ՝- կարելիութիւններ ՝ որոնք իր ենր քաղաքական ու մտա
ւորական արձադանդը ունին՝ մինչեւ այ
սօր ՝ քիրանսայի ու Լիբանանի մէջ*, վեր
ջապէս՝ 1973-^ 1975 սկսաւ հայ
նոր
ահաբեկչութիւնը ՝ որուն թափը զօրա
րաւ ՝ իարվււ լիբանանեան քաղաքաց իական պատերազմի ստեղծ՜ած անիշխանու
թեան ՝ ձախի զօրարման՝ եւայլն *. Հյահին
անկումը՝ իրանի մէջ՝ բաժնեց իրանա հ այո ւթիւնը եւ խթան եղաւ անոր ձախ
թեւի ազատ արտայայտութեան եւ մաս
նակի արտագաղթին *. Այդ- արտագաղթ՜ի
մէկ կարեւոր արդիւնքն է ձախ մտածե
լակերպի նոր պատ ո ւաստ ում կամ ներ մուծում Հայ, ահաբեկչական շարժումին •
այս յստակ է որեւէ անձի՝ որ կը դարձնէ
ԱԱԱԼԱ֊ի զօրավի ղ. կանգնող հ ր ատարակո ւթիւններ ո ւ էջերը , ուր արեւելա հ ա յերէնով գրի առնուած յօդուածն եր ը կը
սլար զեն քաղաքական տեսութիւններ' որոնք յատուկ են «Երրորդ Աշխարհկի մէջ
զարդարող ձախին :
Նօթատեարերս «փաստ» են թէ որքա՛՛ն
խորունկ են նման մտածման արմատնե ՐԸ։ հայ ձախի մօտ։ 1979-/4/, Փարիզի
տասնեակ մը հայ բարեկամներու
հաւաքոյթի մը ընթացքին , խօսակցու թեան գլխաւոր նիթն էր սա հարցը , թէ
Հայութեան քաղաքական յոյսերն ու ապագան կարելի® է կապել Առաջին [արելմըտեան - դրամատիրական) աշխարհին ,
կամ Երկրորդ [սովետական — համայնա
վար) աշխարհին։ Լ,երկաներէն ոմանք կը
հաստատէին , թէ Հա յութիւնը Երկրորդ
"՛■ Երրորդ աշխարհի մողովուրդ մըն է ,
Հայաստանեան ու Ափիւռքեան իր զանգըւածներով , թէեւ անոր յոյսերն ու ակրնկալո ւթի ւնն երր Առաջին աշխարհի պաական ելի ութեան հակումներ ցոյց կ„լ տան։
Այլ խօսքով, կը վիճէին իմ երկ ու մտաւորական լրջութիւն ունեցող բարեկամ ն1ւԸԸ։ Հայը [դձ-րախտաբար կամ քարե բախտաբար) ո՛չ Եւրոպացի է, „՛չ ալ Ամերի կացի , իր մշակոյթով, մտածելս, կերպով , կենցաղով կամ ապրելակերպով ,
Ո՛չ ալ իբրեւ Հ ամահաւասար հտյրենա Կ՚Յ կը դիտուի Եւրոպացիին կամ Ամերի
կացիին կողմէ, նոյնի՛սկ եթէ գաղթած հաստատուած է Առաջին աշխարհի մէջ՛.
Բայց եւ այնպէս , կը պնդէին այգ րաըևկամները, Հայը վուզէ, ջերմօրէն կը
փափաքի' դառնալ այգ աշխարհի քաղա
քացի , եւ իր հայկական ինքնութիւնն ու
երազները կը սահմանէ, կը ճշդէ, այգ
JnJub է՛լ ակնկալութեան սահմանագիծին
մէջ ... : Նոյնի՛սկ երբ Պուրճ - Համուտեան խանութպանի կամ Հալէպահա հ հա
մեստ գործաւորի մը առարկայական , մրաային ու հոգեկան իրականութեան մէջ
վապրի ։
Նօթատեարերս [եւ նոյնիսկ սովորա -

բար մոռացլկոտ յիշողութիւնս) վարձա նադրեն այն կրքոտ հակաճառութիւնը ՝ որով արտայայտուեցան երկու ուրիշ բա
րեկամներ ՝ ճ^1^-եան այգ հաւաքոյթի ըն
թացքին՝ ու նոր է՛ն ՝ 1981-^5 «Յառաջէի
խմբագրատան եւ փարիդեան ուրիշ սըրճաբանն երո ւ մէջ՝ նոյն նիւթին Լու-(՚!_։
Անոնք հաստատեցին ՝ որ հսկայ խրամատ
մը կր բաժ՜նէ Հայուն իրականութիւնը ՝
Հայու յոյսէն եւ ա կն կալութեն էն * Ըն դուն ելով հանդերձ ՝ որ Հս/յը ^թայ ա~
պադային ընդուն ուիլ Առաջին ու Երկրորդ
աշխարհ ը կառավարող դա սա կարգեր ու
կողմէ՝ պնդեցին որ ան երբե՛ք իբրեւ
Հայ չընդո ւնուիր : Vընդուն ուի ՝ ի դին
օտարացման ՝ ի դին քաղաքա կան ու մրշակութային ներքինիացման *. Եթէ Ափիւռքահայը /լուզէ ստեղ ծել գործօն մշա 1ւոյ13
ընդելուզուած իր ազգային շահերու
եւ քաղաքական ազդու դործո ւն է ո ւթե ան
հեա ^շեշտեցին այղ բարեկամները) ՝ HUւոիպՈՆՂսծ է չտր^՜իլ իբրեւ Երրորդ աշ
խարհի ժողովուրդ՝ իբրեւ դիտակից հա
ւաքական ո ւթի ւն : Եսկ երրորդ - աշխարհեան վերլուծումը մեղի եզրակացնել կա
տայ՝ ըսին անոնք՝ որ Հայ ուն քաղաքա
կան դործունէո ւ թիւնր կր պարտա դրէ ահաբեկչութեան օդտադործում եւ ընկեր
վարական դործրնթացք ՝ յսվ"["1 տաս նամեա կին :
Համաձայն էի՝ եւ համաձայն եմ այս
երկրորդ վեր լուծումի կեդրոնական են թաղը ո ւթիւններ ուն*. Հա յութիւնը ի՚ն> որ
լսԼ Բ1Լայ > ՒT քաղաքա կան դատը եւ
մշակութային սլայմանն երր մեղի կր րստիւղեն Երրորդ աշխարհին հետ կա սլեր
հաստատել՝ եւ ո՛չ այն Առաջին աշխար
հին հետ որուն քաղաքացիներն ու հը պատակներն ենք մենք՝ թէ՛ ես՝ թէ՛ «Ատռաջ^ի
ընթերցողներու
մեծամասնու թիւնը*. ^այութեան քաղաքական սլա լքարի ու՜Գ^ԳՒ^՜Ը անկար ելխ պիտի րլյտյ ծրրադրեչ՝ յս^որդ տասնամեակին ՝ առանց
նկատի առնելու, ազգայնական եւ ընկեր
վարական ոգիով ու մտածելակերպով օժտըւած ուրիշ պայքարներ' Պազեստինէն'
քիւրտիս տան եւ էչ - Ա ալվատորէն' Ա ոմաւՒ :
Ւ*այ9 նման ողի ու մտածեչակեր ււլ չի՛
կրնար մեքենայաբար թելադրել ահաբեկ
չական կամ ուրիշ գործելակերպ : Զիս
մտահոդողը հայ ահաբեկչական ւլործունէութեան «մեքենականդ բնոյթն է՝ ւջերջին տարուան ընթացքին *. կարծես թէ
ս/յղ շարժման ղեկավարները ո՛չ իրենց
գործելակերպը վերանայումի կ^ ենթար կեն ՝ ո՛չ իսկ ստացուած ար դի ւնքն եր ո ւ
հաշուեկշիռը կը կատարեն *. Ուրեմն՝ անխուսափելիօրէն ՝ ասլադան ալ կր սկսի
զոհուիլ՝ անցեալի ու ներկայի սխալ վեր
լուծումին։ թերեւս լիբանանեան նոր իրաւԼիճակը՝ որ հսկայ նոր ճնշումներու
պիտի ենթարկէ ՝ անկասկած ՝ ԱԱԱԼԱէյ-ն
ու նաեւ Ա եղա ս սլան ո ւթ եան վրիժառու
Մ արտիկները ( ՀՏԱՄ ) , առիիժ ձ*րն է'
հ իմնական վերաքննու մվ։ Հ աւկիրճ ձեւով
կհուզեմ հաստատել կէտեր ՝ որոնք՝ ինծի
կը թուի՝ պէտք է մաս կազմեն նման
վերանայման օրա կ ա րգի :

(1) *Ոանի որ հայկական ահարեկչու թիւնը չի կրնար Հայաս տանր ազատադրել ՝ ու քանի որ զինեալ ուրի՛ շ տեսակի
պայքարներն ալ չեն կրնար ազատագրել
խուրրվոյ կողմէ գրաւուած հայ հողերը,
մօտ ապագային , ըսենր' յաջորդ տաս նամեսւկխն, ձէշգ
չ են հայ զէնրի արարրներուն
նպատակները,
այգ նոքն
: Նման հարցում, խհծի համար
րէո^է > չենթադրեր թաբուն մերձ-ումը
ԳԿ՚քի որեւէ գործածումվ : Ատիկա կը
ձգեմ ջայլամներուն , որոնբ չեն պակսիր
մեր կաղմակերպութիւններուն մէջ՝.

ռսլյլց Օ խտելու ընկերվտր տ
- աշխարհային այն վերշո^^,
հաստատէ թէ Արեւմուտբը ե, Ը' "F Կ
խարհակալոլթխնր սեր,„ կաԱ Հր

’

թուրբ ցեղապաշտ - չխ ար հ ա. ,
հետ, պէտբ չէ պնդել, „ր տեստկ^Հ
ճշգրիտ վերլուծումը կը պար
ծելտկերպ , որուն յարմար մտմնԼ դՈք'
մանները չկան, եւ ուրեմն՝

"lU'J'

ծտգրո, թիւնը միայն բացասական
գանգ եւ արգիւնբ կրնայ ունենա,

(4) թիրախներու ընտրութեան հաո
ինծի կը թուի թէ անյետաձդելի
նտյռմ կը պահանջէ։ Ոչ միայն ս/սՀ',
արեւմտեան

հ “ւս տ ատ ո լթի ւններ ո,

\

ուղղո. ած տհարեկչոլթիլն, այլ
,
ամէն թուրբի դէմ ուղղո, ս,ծ կոյր աՀ
ըե կչռթի,,,։ թոլըք գեսպանաասլնե
անկարեւոր
պաշտօնետներ ահս,րեկե'
կրնայ հտմեմատարտր «դիւրին», «անւ/
տանգ» ո. «տեսականօրէն արդարակ ,
թուի,
հայ ահաբեկիչներու,
Աակաւ
գործնական չէ միշտ, ինչպէս ,,սրենաՀ
կան չէ թուրը աշխատաւորներ կամ Համ.
րորդներ սպաննել , նոյնի՛սկ Անղս,,,,,,,
օղ ակս.յանին մէջ ։ ի վերջ,, , , թ,„^
շիղմր , այսօր , հարուստներու , ղինոլ„քա.
կաններու , անտեսական
ֆտշիղմ մրն է ։ Զարմանալին սա է „„
իրր թէ «ընկերվարական» կամ «ձախ
վեր լուծս, մով օմտռած հտյ ահաբեկի,
ներ իբրեւ թիրախ կ'ընտրեն այս կ^յ
այն դեսպանատան երրորդ բարա„լղաի
ու կցորդը, „լ կը մոռնան որ թուրլխ,
հիմնական տկարութիւնը անտեսակա՛ւ, .
ճարատարարուեստական մտրղփն մէջ կ,
և որ թուրբ պետութեան տնտեսութեան,
դրամ ա,ոուևեր ու ել ճարտ ար ս,ր ո ւեստա •
էլան մեծ հ աստատ ո ւթի ւնն եր ո ւ վարիչնե
րը շատ աւելի՛ վտանգաւոր , ցեղապաշտ,
դասակարգային գտման ճնշումի հակա էտ , եւ յաճախ ղէպի Արեւմուտք ճամրոր գո ղ անձեր են , բան դես պւսնատուներու ույս կամ ույն խեղճուկ պաշտոն եան, որ այնբան ալ մեծ դեր չունի թուրմիոյ ր սւ ր օր ո ւ.թեան տնօր ինո, թեան մէչ՝.
(5)Հայ նոր ահաբԼկչութեւսն ամէնէն
հիմնական արժէքը ՝ հոգեկան արժէք մքիւ
էր՝- մերժում յանուն համայն Ափիւռքա՝*
հայութեան ՝ անոր կրաւորական անգնա
լին ։ Զեւո '/ մԸ ահ արեկչութեան ամէնէն
կարեւոր ո ւնկնդիրր ՝ հ ան դի ս ա տ եսը ու
անոր ազդեg ութիւնր զգացողը Ափիւռքահայութիւնն է՝ որուն հսկայ մեծամաս նութիւնը չուզեր ՝ կը մերժէ որեւէ գործ
նական կապ ահաբեկչո ւթեան հետ՝ սա
կայն միաժա մանակ կր զգայ lin^bljUlfi
նոթ գօրակոչ մը ՝ շնորհ իւ արիւնոտ շե
փորին ՝ նոյնի՛ սկ երբ իր հակազդելու թիւնը ահ արեկչութեան մերժումն է : Փաjiuimnfu մր՝ որ հ աս էնալի ճշմարտութի-ն
մրն ալ է՝ մեր ժողովուրդի խւկերաքէն
ու քաղաքական իրավիճակին մէջ՝. ԼոԱ \
նորէն՝ հրաւոասլ Հարւյը^ օրուա՛ն հարցքն
վերանայումի օրակարգին մէջ՝ ստ ՚զկտ^
է րքքայ ՝- ահաբեկչութեան նոյն յաճա
խականութ եան ու թիրախին պէտք կա J)
այս հոդեկան վերազարթնումը քա՚ջալե
րելու համար : Աարելի չէ^ արդեօք մտա
ծել ՝ որ թերեւս բացասական հակաղղե'

g ո ւթիւն ՝ նոյնիսկ խրտչում

*ԼԴէսյ
զանգուածը ՝ եթէ չվերամտածուի ա^ա
բեկչա կան գործելակերպը :
(6) Եւ վերջա սլէս ՝ անիշխան ակտ h Ա՛
բանանի անկումն ու Միջին - Արեւելքէ
Հայութեան համրանքի եւ իրավիհակ[
արադ փ ոփ ոխ ո ւթի ւններր կը պահսձվե
ահ աբեկչո ւթեան ամբողջական վերանա
յում ՝ առանց յանգելու անոր անցեալ կս
նոյնիսկ ապագայ օդտադործման մեքե
նական մերժու մին*. Կենսական է միտի
ընդունիլ ՝ որ ահ արե կչո ւթիմնը հանգաք

(2) Եթէ
ահաբեկչութիւնը ,
1973-Հ4»
1980, ձեւ մըն էր քարոզչական եւ դրա
կան աբարբի , որ օտար մամուլին կը
«.պարտագրէբ» Հայ Գատը ներկայացնել
օտարին , այսօր ի^նչ թափով ու յաճախականռւթեամբ պէտբ կայ ահարեկչու թեան,
որպէսզի վերստին չմոռցուի ,
չանտեսուի Հայ Դատը։ Գոնէ Եւրոպաքի
■rW' 11Ը
քարոզչական ահսւբեկչո ւթիւնը նո՛յն յաճախականութի ւնը
չի պահանջեր :
(3) Ա այտնօր էն ՝ թուրք պետութե՜ան
դէմ ուղղուած ահաբեկչո ւթիւնը տարբեր
արձագանգ կր գտնէ արեւմտեան սլե տութիւններու

եւ

Տ ա ս տ ատ n ւթիւնն եր ո ւ

ւան մը եւ. սահմանսսիակ գործօն ւսզԳլԱ11
մրն է միայն' Ափիւռքահայ ութեան
պադայ գործունէութեան մէջ •* Լար£կան ՝ քաղաքական ՝ կրօնական ՝ տնտ
կան եւ մշակութային իր դործունէութեա
մարզերուն մէջ հսկայ փոփո խութի
րու ե. ճիգերու կարօտ Աւիիւռքահայո թ

1

նը լի՛ կրնար ՚բ
Ընս'իւ՛ եւ ?՞՜
հաբեր ող ո լմերր յատկացնել ‘Ա' J

3

հաբեկչտկտն պայբարէ մը, որ
դրական եւ. սահմանափակ արդի
եւ որ ղանոնբ կրնայ
նալ՝ մխոյն եթէ ենթարկուի հի"

’

վերաքննու՜թեան :
իյԱՋԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱ''
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Հնագէտներու կո։լմ/ քէչ անգամներ ու
սումնասէր " ւթեան նէւթ եղած' Հանրի Փօլ Էյտու է այս աշխատանքը կու. գայ,
իր ականատեսի
ն կար աղ ր ո ւ թի ւնն եր ո վ ,
լւսպմաթէւ ճոխ լուսանկարներով, պատ մական համառօտ ծանօթութէւններով ,
1ատին Խաչակիրներու ռազմական ճար սոսրապետութեան պատմութեան մկջ իր
արմանի տեգն ունենալու :
Հարի՛րի Մօտ ր։։'““նկարներ կր ներկա
յացնեն Մերձաւոր - Արեւելքի երբեմնի
զանազան պետ ո ւթի ւնն եր ո լ հողամասե րուն վրայ, ռազմական ճարտարապե տոլ թիւնը յաա կան շող ամրոցհեր , բերդաքաղաքհեր , պարսպապատ քաղաքներ . վիթ
խարի շէնոէ թէւններ' կառուցուած արեւմրտեան Լատին խաչակիրներու կողմէ ,
րոնք փրէստոսէ Ս• Գերեզմանը մահմե տականներու տիրապետութենէն ագատելու համար , ութ՛ արշաւան քներու ձեււ նարկեցէն 11 - 13֊/"ք դարերու ընթաց րին, դէպի Մերձաւոր - Արեւելք :
Այս հսկայատեսիլ ամրութիւններ ը սըփռըւած են 1000 քմ ֊ի վրս՚յ է Փոքր Ասէւս& Կ արմիր ծով՝ ժէջն Ը±ԼաԼո1Լ f^nt֊F ՜
քիա ՝ Լիբանան ՝ Ա ուրիա՝ Ասրայէլ՝ հ}որգտնան ՝ մէնչեւ Եիպր ոս եւ Մորէէս :
նի մը դլուի/ներ յատկացուած են Եիլիկեան Հայաստանի ամրոցներուն ՝ որոնր՝
1լրսէ հեղինակը ՝ բազմաթիւ կէն եւ պատ
կառելի • սակայն երկար ատեն՝ նոյնիսկ
ներկայիս ՝ դժուարամատչելի [Լ1ԼաԼուԼ'
բաւական չեն ճանչցուած :
Բազմաթիւ ճամբորդո լթիւններ ո լ րն
թացքին ՝ մեծ դժուարութիւներով՝ շատ
անդամներ անմատչելի՝ երբեմն դժուա
րամատչելի բլուրներու եւ լեռներ ու դա
գա թին կամ կողին թառած կիսաւեր կամ
կանգուն՝ բայց խրոխտ եւ վեհանիստ այս
կառոյցներու տեսքը՝ հեղինակին հետ
մեզ ալ կը յուզէ : Անոնց տիրանալու հա
մար թնչ արիւնալի դամ՜ան ճակատա
մաբաներ մզուեցան լատին՝ ֆրանկ
եւ
մահ մետա կան այլեւայլ ցեղերու միջեւ»
բարգաւաճ հնամեայ կամ նորակառոյց
քաղաքներ քանդուեցան ՝ անոնց գանձերը
կողոպտուեցան ՝
անմեղ ժողովուրդհեր
տեղահան ո ւեց ան եւ ջարդուեցան ՝ աեթխ
երիւոասարդ ՝ կորովի î փառատենչ ուժեր
կը

գտակ

ֆրանկներ ո ւ անգութ, անմարդկային ՛Ա
րարքները քագայխ եր ո ւ. գրաւման մի^ռ
9ին է îruz եւ մահմետականներու աներեւա
կայելէ վայրագութէւններ ը եւ խմդու
մութիւնները : Աոյց կու տայ այս վեր ^իններուն ռազմական ում՜եղ կազմակեր
պութիւները, սլա շար ման եւ պաչտպա
Փողական անոնց հարուստ զինամթերքը եւ
այդ մարզին մէջ իրենց ունեցած յառա
ջադէմ դի տ ծլիրն երբ î
400 էջերէ բաղկացած այս հատորը
բամնուած է 21 գլուխներու , ուր կը խօս
՛ի միայն հարիւրի մօտ
կարեւորագոյն
բերդաքաղաքներու մասին : իւրաքանչիւ
բը ունի անյիշատակ դարերէ ի վեր իր
օզբերգական պատմութիւնը* • * Ï Այլազան
'յեզևրոլ վայրագ արշաւանքներուն յս։
i."րդո ւթէւնը, անոնց դիմագրաւելու հա
մար պաշտպանողական ամրոցներու կա
"■"ւցում ել հնարամիտ հնարքներ* թ Ըլ
նամին կը քանդէ, /լաւերէ անխնայ, յաղ
թական սուլթանը կը վերաշինէ, իր քան
դածը կը վերանորոգէ *. Այ"պէ" է մեր աչբ֊ին առջելէն կ'անցնին արար, սելճուք,
մսեկոյ, մամլուք սուլթաններ , էմիրներ և
դարուն , ահա՛ Լատին խաչակիրներ
մերձաւոր - Արեւելքի մէջ, շ/բխսս/տ՛" ՛ած մահմետականներէ , որոնց դէմ կըռսեցան Ա . Երկիրը ազատագրելու համար :
Հիմնեցին պզտիկ լատին պետութէւններ ,

ինչպկս' Երուսաղկմի թագա ւոր ո ւթիւնր ՝
Եդեսիոյ կոմսութիւնը՝ Տրիպոլիսի կոմ
սութիւնը ՝ Անտի ոըի իշխանութիւնը ՝ ո րոնք սակայն կարճատեւ եղան եւ չքա “
ցան ՜\-3~րդ դարու վերջ_ը :
Հե ղին ա կը ՝ հիմնուելով զանազան օտար
պատմադկտներու թողած վկայո ւթիւեն եր ուն վրայ ՝ շատ անդամներ անոնցմկ մ կջ
րեր n լմուեր կջրնկ : Աճը յստակ կ ՝ դիւրասահ » պատմական դկ^քծրը չեն խճող ւած ՝ դիւրահասկնալի են եւ կտր ո ւկ :
Հանրամատչելի ՝ օգտակար աշխատանք մը
միանգամայն :
100-^ չտփ լուսանկարներ կ^ա մբողջա ցընեն րեր դա քա ղաքն եր ու նկարագրութիւն ներր : Աքէ։ ոնց կ'ընկերանան քարտէսներ ,
յատակադծեր , ft)բանկն եր ո լ ոխերիմ թըշնամէ քանի մը մահմետական սուլթաննե/։։։։. կենսագրական գծեր, մ ամանա կադր֊
ր ա կան ցուցակ, մատենագրութիւն , ցան
կը յի շատ ա կո ւած ամրոցներուն եւ տե
ղանուններուն :
Կէլէկեան Հա յաստանի նուիրուած գը լո-ւխն եր ո ւն անցնելէ առաջ , մատնանը շենք արագօրէն, լատին խաչակիրներու
բարձրացուցած վիթխարի ամրոցները , ՛Ա
նոնց գրաւած քա ղաքե եր ը , մղած պատե
րազմները, Հ երո ս ո ւթիւնն երը , յա գթա նակները ել պար տ ո ւթի ւնները որոնց նըլիրուած է այս աշխատանքը :
Առաջին երկու գլուխները կը պատմեն
Ախտէ ոքէ ել Երուսաղէմի նուաճումները :
խաչակիրները Փոքր Ասիայէն (Անա տոլու) անցնելով, առաջին անդամ հա սան Անտէոք որ քրիստոնէական կրօնքի
հոգեւորական բարձր կեդրոն մրն էր Մերձաւոր - Արեւելքի մէջ*, փաղաքը տագ նապալի անցեալ մը ունեցած էր* ահա ւոր ևրկրաշարմէ մը ետք, Պարսիկները
()-րդ գարուն զայն աւերած էին*. Աակայն
Q ո ւստ ինի ան ո ս կայսրը զայն ամրացս։. ցած էր 12 քմ • երկար պարիսպով մը,
ցցուած 360 աշտարակներով, ինչպէս կը
վկայեն մամանակագիրները*. Այնուհե տեւ Արաբները կը գրաւեն զայն* իրենց
տիրապետութիւնը կը տեւէ երեք դար :
((Cfy-էն, դար մը ետք Բէւզտնդէոն կը վերագրաւէ եւ դար մը ետք ալ թուրք Աելճուքներուն ձեռքը կ՚իյնայ եւ ահա այմմ
կարգը ֆրանկ խ աչա կիբներ ո ւնն էր , ո րոնք եօթամսեայ պաշարումէ մը վերջ,
անհուն զոհոզութիւններով, հազիւ կա բոզացան գրաւել, շնորհիւ մատնիչի մը
օմանդակութեան , մարդկային ել նիւթա
կան անպատմելի , ահաւոր
կորուստներ
տալով :
Անտիոք 171 տարի պիտի մնայ լատին
Ֆր ան կներ ո ւ
տիրապետութեան
տակ :
1268-/-Î- Ասւէթան Պայպար (2) քանի մը
ապարդիւն փորձերէ յետոյ, վերջապէս
կը գրաւէ քաղաքը , կոտորածի , աւերումի
մատնելով զայն, un ւրէ անցին եզով անմեղ
բնակիչները î
Անտիոք, Աուրիոյ ամէնէն կարեւոր քա
ղաքը , հարուստ էր բիւզանդական շրջանի
եկեղեցիներով,
ուրիշներ կառո լցուած
Ֆրանկներու, ինչպէ" նաեւ Մէաբանու թենական զանազան հասարակութիւնն!. րու կողմէ : Ամէնէն կարեւորը Ս՛այր Եկե
ղեցին էր , ձօնուած Ս ■ Պետրոսին , ուր
թաղուած էին Անաիոքի իշխանները եւ
Հայրապետները î
19֊/"/ գարուն "կէզրԸ հսկայական պա
րիսպը քանդուեցաւ* անոր քարերը օգ ագործո ւ!. ցան զօրանոցներ եւ տուներ
շինելու համար *. Այս փառաւոր քաղաքէն
շատ րան չէ մնացած այսօր : Մ[՛այն տըխուր խորհրդածութիւններ կը պատեն
մեզ, երբ մանաւանդ կը դիտենք 1?,-րդ
գարու ճանապարհորդ Լուի - Ֆրանսուա
Գասսասի թողած այնքան արմէքաւոր գը֊
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ծա դր ո լթիւնները : Ան T8”/71/- դարուն այ
ցելած կ Արեւելր ՝ հրատաբակած կ աշ խ ատ ո ւթիւն մը վաւերական տեղեկու թիւններով՝ որոնր գաղափար մը կու տան
Անտի որի դեդատ եսիլ տ եnu/ր աններ ո ւն եւ.
ճարտարապետութեան մասին։
(Լալով Եր ուսա ղէմի, Ֆր ան կներ ը տի րացան ա՚հոր 1099-/»îz ւ կատաղի կռիւներ կ
ետր :
Երկրին ^զօր պարիսպները խոր փոսով
մր բաժ՜նուած կը սլաշտ պան կին բաղսւբը î
Լ ա տինն երը ո՚է մկկ նախ ապատրաստու թիւն ունկին պաշարման գործողութիւն՝ ներու համար» ո՛չ ռազմական դործիրեեր ՝
ո՛ չ ալ մասնագկտներ : Աարեբա խտարար *
իրենց օգնութեան հասաւ ճկնովացի նա ւատորմիղ մը՝ որ Եաֆայի նաւահանգիս
տը խարսխած կր : Երբ աչակիրն երը րաղար մտան դժ՜ուարամարտ կռի ւնեբկ ետր՝
Եր ուսաղկմ մատնուեցաւ աննախըհթաց
կողոպուտի ՝ ջարդի՝ կոտորածի։ թաղա
րը պիտի մնա յ 88 տարի փրանկներ ու ձեռ
րը։ 1187-^ ՝ Աուլթան Աալայկտտին (3)
յաղթական րանի մը սլատերադմներկ ետր
փրանկներու դկմ ՝ պիտի գրաւէ անպաշտ
պան ամրոցներ ՝ եւ պիտի յս*ջ_ՈէԼ_ի տիրա
նալ երկրին բան ալին երո ւն ։
փրանկներու մեկնումը ողբերգական ե-

Դրեց*

ԱՐՇԱԼՈՅՍ Ա. խԱՆՏՍՆեԱՆ

ղաւ : Դժ՜բախտ ժ՜ողովուրդը սարսափելի
տանջանքներու մատնուեցաւ։ 'Արիստոեկական գթութիւնը արդկն մոռցուած կր
էՈԺԳ ճգնաժամային պահ ուն » • •
fi աղմtirթիւ անգամներ վայրագ յարձա
կումներու ենթարկուած ՝ կործանած ՝ վե^
բաշին ո ւած ՝ Երուսաղկմ զոհ եղած է յա
ջորդական գրաւումներու ։
Այսօրուան
պար իս սլները մահմետականներու շինած ներն են։ Աիւլկյման
Աքանչելագործ ՝
թուրը սուլթանը ՝ կարեւոր վերանոր ո դումն եր ո ւ ենթար կեց զայն վ երջին ան գամ :
էյտու., Տ-րդ գլխում Մէջ կը խօս[։ Եդե"[՛"! կոմսութեան ամրոցներու ե։. անոր
պատմա - աշխարհագրական անցքերուն
մասխն :
Տրուած
, որ քրխսա ոն էո ւթեան
առաջէն դարերէն սկսեալ հայ մ՜ո զովս ւրդը մօտէն շփում ունեցած է Ասրօհէխնէ
մայրաքաղաք Եղեսխոյ հետ , քխէ Մը աւե
լէ մօտէն թոյլ տանք մեգփ հետ եւէլ քա
ղաքական անցքերուն ել արագ ակնարկ
մր նետել այն ամրոցներուն, ուր Լչյտու
հայ շէն ար ար ա կան տազանգէն դրոշմը կը
մատնանշէ :
Փոխաղրոլելով ՜[ճ-րդ դար , Վսերէն Եփրատէ շրջակայքը որուն մաս կը կազմէր
Եղես էա քաղաքը , հոն կը գտնենք այգ
շրջանէն քաղաքական անէշխան վէճակ
մը , ուր մէասէն կը բնակէէն զանազան
մ՜ոզովուրզներ , մահմետականներ , քրէստոնեայ Աուրխացէներ եւ Հայեր :
Այս վերջէնները Եփրատէ շրջանէ քանէ
մր քաղաքներո ւ եւ ամրոցներու մէջ հաս
տատուած էէն , կազմելով էշխանապետութէլն մը, մասամբ հպատակ մահմետա կաններուն , որուն մայրաքաղաքն էր Ե դեսէա ! Երր էրենց էշէ։ անա պետը թ*որոս
կը սպաննուէ 1098-/'ե , Պ օտ ո ւէն տը Պու
լսն/./։, Ա. խաչակրութեան հրամանատա
րը, էնքզէնքը կը հռչակէ Եղեսխոյ կոմս
եւ այսպէս կը կազմուէ Արեւելքէ առաջէն
լատ էն սլետութէ ւնը , որ կէս դ՚՚՚ր մէայն
դոյութէւե պէտէ ունենար*.
Եգեսէոյ կոմս ութէւնը ճշմարէտ պե տ ո ւթէւն մը չէր , որո չ սահմաններով, կա
յուն վարչութեամբ, այլ կարգ մը աււստապետական կալուածատէրերու, մաս նաւորապէս Հայերու, մերձաւոր կենակցութէւն մը : Ան ֆրանքեւհայկական պետա կցութէւն մըն էր , ((.Հայկական կոմ սութէւն մը Ֆրանկներու վերակացութեան
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տակ^) ‘.Անոր հարաւս։յէն սահմանները ներ
կայ թ ուրք-ս ուրէա կան սահմաններն էէնարեւելքէն կը յառաջանար դէպէ Ո՚ րֆա ,
հ խւսէս էն՝ Մ ար աչ :
Ուրֆ ա , հ էն Եդեսէտն , քա ռուզվ։ մ րն
էր Փոքր Ասխոյ, Ա ուրխոյ ել Մէջադետքէ
մէջել*, թան ազան յաջորդտկտն տիրապե
տո ւթի ւեներ է ետբ ՝ ուր Հայերն ալ դեր
մը ունեցան ՝
(4) » Մ"'- “
սուլի եւ Հս/լէպի կառավարիչը զայն գըրաւեց ՝ յետոյ դարձեալ 3)րան կնեբու ձեռըլն անցաւ եւ վերջապէս
ուր էտա ին
Զէնկիի (5) զա լակը զայն կործանեց՝
զարհուրելի կոտորածի մը մատնելով բա
զարը՝ որմէ շատ
ազատ եg ան :
1150-ին Եդեսի ան ա չՒարհադրական բարտէսէն վերցուած էր i
Աուստ ինիանոս կայս[՚Ը դայ^ վերածած
էր հզօր բերդաքաղաքի մը՝ Անաիոքի նըման զայն շրջապատելով 10 ժ » բարձրութեամբ պարիսպներ ուէ եւ 145 աշտարակ
ներով ։ Միջնաբերդը ՝ որ այժ՜մ քանդը ւած է՝ շատ ազդեցիկ տպաւորութիւն մը
պէտք է թողած ըլլայ անցեալին՝ անջատւած վիթխարի փոսով մը՝ որ զայն կը
կղզիացնէր շրջապատի լեոներէն ։
(Լժ՜ուար է կառուցումի շրջանները որո
շել : Ա ուստինիանոսի շինար արտ կան աշ
խատ անքեեր էն յետոյ ՝ Հայերն ալ ՝ խ1^
պէս նաեւ 3)րան1լներ ը եւ թուրքերը ՝ մաս
նակցած են անոր վեր աշինո ւթե ան ։ Ար տաքին մուտքը պահպանող պատը՝ ու ռուցիկ քառանկիւն բաժանումներով աշ խտտուած եւ չորս եզերքներ ը նրբօրէն
կերտուած ՝ ապահովաբար հայկական ձե
ռագործ մը ը/լաJ i P.u^յտոէ-> նման Ան ավարզայի աշտարակին ՝
որ կառուց ւած է 1188-^1
Լեւոն Բ» թագաւորին
կոզմէ։ Հապա^ ահաւոր ՝ սքանչելի փոսը
որ կ՚երկարէր 500 մեթրի վրայւ թերեւս
Pիւզանդացիներու կողմէ էր շինուած ։
Եդեսիոյ բերդաքաղաքը շատ քանդուած
է * շինարարներուն իսկութիւնը կը մնայ
առեդծո ւածային ։
Զէնկիի սպանումէն ետք՝ որ տեղի ունեցաւ. Ճ1ձ&-էն, Հայերը դէմեցէն փօսյէն
Բ—էն (6), քաղաքը վերագրաւելսւ. հա մար, բայց Ֆրանկներու. անհաշտ թշնամէն է,ա-րէատէն, արէւ֊նաքամ ըրաւ, քա զաքը :
Եդեսէա յէսուն տարուան կեանք ունե
ցաւ*. Մխշէլ լը Սէրէէն մ-ամանակագէրը
թողած է հետեւեալ տողերը. ((Եդեսէա
ամայէ եւ անմարդաբնակ դարձաւ, զար
հուրելէ տեսէլ, ապականած էր զաւակ ներուն դէակներոփը* բնակավայր շնա գայլերու՛» :

X
ԵԴԵՍԻՈՅ ԱՄՐՈՑՆԵՐԸ

ԲՓՒՐՊԷՍԷԼ
Եգեսէոյ անկումէն ետք, փօսլէն էր
մայրաքաղաքը տեզափոխեց Թխւրպէ
սէլ, որ Եգեսէոյ կոմսութեան աւատս։ կան մէկ կարեւոր բերդաքաղաքն էր :
1097-/Æ Ֆր ա ն!խ։երը Հայերու օզնութեամբ
առանց դմուարութեան գրաւած էէն ղայն
ել աւատական կալուածն էր եղած փօսլէն տը Գուրգընէյէ րնտանէքէն,
որ
պաշտպանեց զայն քաջաբար մահմ ետա կաններուն հզօր ում֊էն դէմ ! Իր յաջորդ
ները թէեւ մեծ արխութեամր պաշտպա նեցէն էրենց ամրոցը, սակայն չկրցան դէմազրաւել մահմետականներու հզօր ում՜էն
դէմ : 1151-^ե նուրէատխն գրաւեց զայն ,
ամրացուց անոր պաչտ պան ո ղա կան մէ ջոցները, բայց աւելխ ետք, սարսափելէն
սուլթան Պայպար զայն կործանեց :
թխլրպէսէլ, Թէլ Պ"՚շէր, այմմ Լմէլպէսար փալէսէ , այսօր թրքական հողէն վըրայ կը գտնուէ , Աւսզխանթէպէ 30 քմ *
հարաւը : վէթխարէ բերդաքաղաք մըն էր ,
ՈՐ ^!Ր '"արածուէր 250 Մ. երկարութեան
՛էր այ եւ ունէր 75 Մ. լայնք*. Դմրախաւո
տս։րար, հազէւ շխնութեան քանէ մը հետ-
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քեչր մնացած են այդ հէանալէ բերդաքա
ղաքէն , որ կէս դար գոյութիւն ունեցաւ :
Երկար աաենէ ի վեր , կէըսէ էյտու ՝ հայ
ճարտարապետները իրենց ճարտարու թիւնը ցոյց տուած էին ոչ միայն կրօ նական յուշարձաններու , այլեւ ռազմա կան չէնքերու վրայ ՝ եւ հարց կու տայ՝թփւրպէսէլը արդեօ^ք Հայերու շինարա
րական տաղանդին մաս չէր կազմեր :

ՊԻՐԷԱԻԿ եւ ՌՈՒՄԳԱԼԷ
Ե դեսէոյ կոմսութեան րեր դաքաղաքն երԸ րարլմաթիլ էէն՝ ոմանք ծանօթ Ըսս*
գրաւոր տեզեկութէւններու ՝ րայր այմմ
անյայտ ՝ ուրիշներ այնքան աւերուած են
որ անոնց անուն մը տարը դմուար է :
Եփրատի երկայնքին յիշենք Պէրէսէկ •
30 քմ ♦ հիւսիսը կը գտնուի քէումգալէ ՝
Հայերու Հռոմկլան՝ որ Եփրատի արեւ մըտեան մէկ անկիւնադարձին է կանդ նած » Փոքր Ասէոյ միջնադարեան աւերակ
ներու շատ գեղեցիկ տեսիլներէն մէկը •
*Լայ[*Ը հոյակապ էր՝ ամրոցը կառուց ւած էր մայռակոյտէ մը վրայ՝ պատերը
զէզ երեք կողմէն եւ չորրորգ h.ntl^fL A*""
րունկ փոս մը։ Ամրոցէն մուտքին յաջոր
դական դոներ' որոնցմէ առաջինր կը կրէ
հայկական արձանագրութիւն մը։
էէումգալէ 1116-^rîr գրաւուեցաւ Պօ տուէնի կողմէ՝ րայց յաջորդները չկարե
նալով սլաշտ պանել բերդը ՝ տուին Գրէ դոր Գ» Պահլալունի Հայրապետին ՝
որ
կարեւոր
շինո ւթիւններով
ամբացուք
Ղ.այ^ ' Հայրապետներր կրցին պահել բեր՝
ԳԸ մինչեւ 1292 5 Մեմլուքներու գրաւու
մը։ [իումդալէ այդ շրջանի ամէնէն ազ
դեցիկ ամրոցն էր՝ աչքառու' դի^քը
ջապատող վայրի եւ վեհ բնութեամբ՝
նաեւ իր պաշտպանողական հզօր ամրութէւններ ով :

'ԲԱՀՐ՛Ա
Կը րէտնուի 100 քմ • հեռաւորութեամբ ,
Ուրֆայի հիւսիսակողմը, Վերին Եփրա տի շրխկայրը , Մալաթիսյ հիւսիս - արե
ւելեան կողմը՝ այն հողամասին լԼրայ ւ
ուր կազմուած էր մամանա կին Գօմամէնէ
թագաւոր ո ւթիւնը եւ որուն փառքն էր
Ղլեմրուտ Տազը՝ իր հսկայ կիսանդրինե
րով :
Եդեսիոյ եւ Մալաթիոյ ճ ամբուն վրայ՝
միջնադարեան հայկական կարեւոր զին ւորակայան մըն էր : Մ ահ մետ ա կաններ ը
աւելէ ոլ֊շ գրաւեցին զայն՝ մեծցուցին եւ
կատարելագործեցին անոր պաշտպանողա
կան միջոցները ։
Ամրոցը կը բաձրանայ սրաձեւ մայռէ
մը վրայ՝ 150 մ » բարձր ՝ վէահթա ֆայի
վՐայ ' որ խորունկ կիրճ մը կը ձեւացնէ
հոն։ Գահավէմ մ֊այռերը որ կը շրջապա
տէն՝ անմատչելի են •
այդ քաոսային
մայռերու վերել երկու բերդեր ։ Անդին
կ՚երկարէ ուրիշ կատար մը՝ շատ նեղ շրրջապատուած ՝ տեղ - տեղ անգունզներով ։
քմնչ ամրութիւն՝ գլխապտոյտ պատճա ռորԼ* էյտոլ կ'րսէ> թէ կար^լի չէ մեր
ձեցում մը չընել Եիլիկիոյ Անավարզայի
հայկակ ան ամրորին հետ, ուր նոյնքան
նեղ ել անմատչելի ապառամ՜ի մը դազաթը ան հզօր պաշտպան մը կը հանդիսա
նար :
Ի ո կապէս ահաւոր ել օրինակելի ամրոց
մը, որուն պաշտպանողական պայմաննե
րը հիանալիօրէն յղացուած էին , ուր զինւորական ճարտարապետները նկատի ա ռած էին հողամասին անկանոն ո ւթի լենե
րը եւ դմ-ուարութիւնները
պատուար
կանգնելու համար նետաձգութիւններու
դէմ :
'Բահթա նախապէս կառուցուած էր Հա
յերու կողմէ- աւելի ետքը Ս ելճո լքները
եւ Մեմլուքները կարեւոր աշխատանքներ
ըրին ել հպարտօրէն իրենց բազմաթիւ
արձւսնագրութիւնները թողուցին հոն ։
յաջորդական գլուխներու մէջ, էյտու
կը թուէ Խաչակիրներու հի մնան կարեւոր
ամրոցները, ոմանք Միջերկր ա կանի դե զածիծաղ ափերուն , ուրիշներ Անդրյոր դանանեան հողամասերուն վրայ, որոնք
կռուախնձոր դարձան լատին Տ)ր։սն1խերու
ել մահմետականներու միջել տեղի ունե
ցան պատերազմներուն :
1291-/<îf,
Ագրի ողբերգական դըս՛ ~
ւումով՝ ֆրանկները վերջնականապէս կր
վտարուին Միջին - Արեւելքի ափերէն ՝
բայց անոնց հանճարեզ ռազմական քղա ցումներուն մնացորդները կը կրէն իրենց
հերոսական պայքարներուն դրոշմը ՝ ինչ
պէս նաեւ վաղանցուկ ՝ ապարդիւն զո հ ողութիւններուն մելամաղձոտ հրապոյ րը։
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Ե°թը գլուխներու մէջ (13-£& 18) » էJ՛տոլ մեզի կուտայ հետաքրքրական ծա՛ ~
նօթութիւններ ամրոցներու ՝ բերդաքա ղաքներու՝ այլ ամրութիւններու կառուց
ման՝ անոնց կատարած դերին եւ յարա
կից
շինո ւթի ւնն եր ո ւ ՝աշտարակներ ՝
բուրդեր ՝ փոսեր ՝ մատուռներ - մասին։
ք^ացատրութիւններ' մէջնա դար եան պա տերազմներոլ
J-ամանակ
գործածուած
պաշտպանողական կամ յար ձա կման մեքե
նաներ ու եւ մանաւանդ այն հնարքներ ո ւն
մասին՝ որոնք դործ դրուէg ան լատին ներ ու եւ մահ մետակ աներու կո զմէ : Ցի շենք անոնցմէ մէկ քանին ♦Հրարձակ գործիքներ ՝ խոյեր՝ պարսանետեր՝ հրաձգութիւն ՝ պաշարումի ամ րոցներ ՝ ն ետ ա ձէ ւթւ եր ՝ դետնափոր դոր ծէքներ ՝ բաբանն եր ՝ շարմուն աշտարակներ (7):
Այ- դործէքները բանեցնելու համար
պէտք էր ունենալ միշտ ձեռքի տակ ճար
տարար ուեստի մասնագէտներ՝ գորձա
լորներ : Մ ա հ մետ ա կտնն երը շատ առա ւե լութէ ւնն եր ունէին փրանկն՛երու. րուդ դատմամբ»
անոնց գործիքները
դե ր ադա՛ս էին • անոնք շատ [աւ- նետաձիգ ներ էին՝ նետերու հեա ձ ի ասին կ'արձա
կէ խ՛ հրկիղօէ ած նիւթեր ՝ ազա եզո ւթէ ւններ՝ աւլբակոյտեր ՝ նոյնիսկ թունաւոր
միջատներ :
Հեղինակը մեզի կը խօսի պատերազմ
ներու մամանակ գործադրուած անգութ ՝
հրէշային ար արքն եր ու մասին՝ քրիստոնեաներու եւ մահմետականներու. կողմէ՝
որոնք սարսուռ կը սլատ ճառեն ՝ զարհ ո t րանքով կը պատեն մեզ։
Որոինք էին այս ամրոցներուն շփնա րարները» քիրանկնե^րը՝ տեղացի քրէս տոնեանե^րը թէ մահմետականները։ Պա
տասխանը կը մնայ անորոշ։ Էյտու կէըսէ՝
թէ Հայերը մեծ դեր կատարած պէտք է
ըլլան փրանկներու ամրոցներու շէն ու թեանg մէջ ։ Անոնք շինարարներ ու աւանդական համբաւ մը ունէին ՝ որ միշա փայ
լած էր ։ Գիտենք որ շատ մօտէն յարա֊
բերութիւններ ունէին իրարու հետ» Փոք
րիկ Հայաստանի ամրոցներուն մէջ կը
գտնենք շինարարական մանր ամա սնո լ թիւմներ ՝ որոնք Տ)ր ան կն եր ո ւ. ամրոցներ ր
կը յիչե9նեն։
Մանդրադառնայ Ա էն - Լուի թագա ւո
րի՝ Ս • Երկրին մէջ անցուցած չորս տա
րիներուն ։ թերեւս ան իրեն հետ բերած
էը
կամ յետոյ բերել տուած էր Եւ֊ րոպայէն ՝ զինո ւոր ա կան ճարտարապետ ներ ՝ վարպետներ ՝ վերակացուներ ՝ քար
տաշողներ յ Ասոնք բոլոր ը ենթ ա դր ո ւ թի ւէրներ կը մնա՚ե ՝ քանի որ ՝ կ^ըսէ ան ՝ գրալ-որ վաւերական հաստատու մներ չու. նինք յ
Այ- դլուխներան մէջ 1լ անդրագառհայ
նաեւ լատիններու հզօր ամրոցներուն վաղանցուկ գոյութեաԱ մասին» անոնք մէկը
միւսին ետեւէն ինկան՝ իբրեւ թէ խտլա
քարտ է շինուած ր//ային ։ Եը թուէ պատ
կառներէն մէկ քանին ՝ բաg ատբութի ւններ
կու տայ բոլոր պաշտպանողական եւ յար
ձակման հնարքներուն մա՛սին՝ որոնք գոր
ծադրուած էին Արեւելքի մէջ՝ մասնաւորապէս քցաչակ(։րն1րրու շըջս,"ւվ,ն ;
փանլ, մը խօսք ալ փոխադարձ ազդեցութիւններու մասին։
ւհրանկներու եւ մահմետականներու ճար

տար ապեաութիւնները ունին որոշ նմա նո ւթի ւնն եր իրարու հետ : Ա* իջնադարեան
Արեւելքի մէջ յաճախակի էին աշիւար հ ակալա կան կռի ւն երը ՝ որոնց պա շտպանոզական եւ պաշարման հնարքները ծա
նօթ էին հին էն ի վեր • հոնկէ անց ած էթ,
Ասորեստանցիները, Պարթեւները, Ա ա սանեաննեըը , Հռոմէացիները . . . ■ Ղճ-ըդ
դարուն ըիւզանդացի վեհապետները անւանի բերդեր բարձրացուցած էին Աուրիոյ
կռիւներուն մամանակ ■ քքրբ fj աչակիըները
առաջին անգամ դէմ առ դէմ գանուեցան
Անտիորի պատնէշներուն հետ, ապահո վարար ունեցան մեծութեան տեսիլքներ ,
որոնք Արեւելքը արթնցուց իրենց մէջ.

ամրութեան արուեստը իր դագաթնա կէ֊
տին հտսած էր հոն։
Սի ւս կողմէ Հայերը կանուխ էն հռչակ
հանած էին որպէս անբաղդատ ելիւ վտր պետներ բեր դաշինո ւթեան
արուեստին
մէջ։ ձ^~րդ գարուն անոնք կառուցած էթ
Դ անալի մեծ պատնէշ ն ր ,
որ
ունէր
պաշտպսէնո ւթեան գիտութեան կատար ե լադործուած հնարքները . ան պիտի պաչտ
պան էր Բագրատունեաց մայրաքաղաքը,
Անին։ Լատիններու մաման ումէն տասնըեակ մը տարիներ առաջ,քծ'ուրքերու հալա
ծանքներէն փախչելով , անոնք քաշուած
էին Փոքր Ասիոյ հարաւը, մասնաւոր ա պէս Տաւրոսի լեռհերուև հարաւային մա
սերը, ուր րարձրացուցին բազմաթի։ ամ
րոցներ : Ակներեւ է որ Ֆրանկներու ամ
րոցները աւելի նմանո։ թիլններ
ունին
հայկականներուն հետ, քան թ կ րիլզանդական շինութիւններուն : Այս երկու քըրիսաոնեայ մոզովուրդները իրարու կապւած էին սեղմ կապերով' , հետեւաբար կա
րելի է երեւակայել որ ֆրանկ պետերը
դիմած ըլլան , գոնէ սկիղրները, հայ վարսլևտներու ։ Արեւելքի մէջ, ամէն սլ ար ա1-յՒ ’ կ-՚յհ՛1' մասնագէտներ եւ շատ կա

րող գործաւորներ ել անհաւանական չէ
որ փոխանակութիւններ տեւլի
ունեցած
չըլլան ։
Արեւելքը ացղս/ծ է Արեւմուտքի ռազ
մական ճարտարապետութեան ։Լրայ։ Այդ
մասին շատ է վիճուած ։ Առանց մանրա
մասն ո ւթի ւնն եր ո լ մէջ մտնելու, ըսենք
"ր է ըստ Լշյտուի , ինչ որ
րե ր լալ
Արեւմ սւտքին՝
ւսյն

Արեւելքը
է՝
որ

ան
ա լ աւելի
թաւի
տուաւ
էւվ1^1 ՜
ւորական շինուածքներուն : Տ)րանկները
մեծ փորձառութիւն ձեռք բերած էին պա
շարման պատերազմներու մէջ՝ որոնք ար
ձագանգ
ունեցան անտարակոյս
իրենց
երկրին մէջ :
thր ոՀե 1լհ եր ր մ ա ռանդոր դն երը եղան հին
ազգերոլ ստացուածքներուն , որոնք շատ
աւելի զարգացած էին Արեւելքի մէջ :
^-‘յց Արել մուտքը ծանօթ էր հին աղ -

բիւրներուն» կրնար ուղղակի դիմել ա նոնց ՝ փոխանակ զանոնք առնելու Ար ե

ԿԻԼԻԿԻՈՑ
ՓՈԲՐԻԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԱՄՐՈՑՆԵՐԸ
ԵՐԿՈՒ ԱՀԱՒՈՐ ՄԻՋՆԱԲԵՐԳԵՐ
ՍԻՍ եւ ԱՆԱՎԱՐԶԱ

Ահաւոր կիորակէ Լչյտու Սիսի եւ Անավարզայի միջնաբերդերը։ Հետելինք հե ղին ա կին , ծանօթանալու համար Կիլիկիսյ
Փոքրիկ Հ այաստանի պատմական վերի վայրումներուն ել մօտէն ճանշնալու անոր ‘Լիթխարի կառոյցները :
Հայերը դէպի Արե,մուտք իրենց գաղ
թականութեան
շրջանին
կազմեցին Ա.
Խաչակիրներու հետ պետակցութիւն մը,
որ Եդեսիոյ կոմսութիւնը
պիտի րլ լար եւ որ տեւեց միայն կէս դար։ Այնու
հետեւ, Հայերը Կիլիկիոյ Տալրոսեան լեռեերուն մէջ եւ Փոքր Ասիոյ ծովեզերեայ
ափերուն հ իւքն ե gին պետութիւն մը որ
պիտի կոչուի Փոքրիկ
Հայաստան : Ամ,
շրջապատուած էր չորս կոզմերէն մահմե
տականներով, որոնց դէմ պիտի մաքառի
հերոսաբար : Աշխարհագրական դիրքը կը
պարտադրէ որ ունենար ամրոցներ , բերդաքաղաքներ'
պաչտպանևլու
համար
Տաւրոսի լեռներու մէջ բացօթեայ հովիտ
ները եւ ճամբաները, որոնք դիւրաւ են թակայ էին թշնամիներու յարձակումնե
րուն։ Այդ ամրոցները պատսպարան էին,
միեւնոյն ատեն դիտարան , լրտեսելու համար թշնամին :
Դմ-բախտաբար , յաճախակի պատերազմ
ներու թոհուբոհին մէջ, շենք գտներ ո՛չ
եկեղեցիի, ո՛չ վանքի, ո՛չ ալ Մայր ԵկեԳ^ՅՒՒ հետքեր . թէեւ աւերակ , սակայն

գոյութիւն ունին ռազմական ճ
պետութեան կառոյցներ, ռռ '“‘“'"‘՛է""ւՀ... ,Ա^ք
'<»>■>
հետ շատ նմանութիւներ ունԼ9 '
մական ճարտարապետութեան մէք
՝
է՝յտո. , Հայերը անտար,,,կ„ա ff,'
բերին օրինակներ Հ րր^թթ"
րանքներ :

Լ

Ամրոցներու ամէնէն մեծ ,ենս,
Փ"մր Հայաստանի թաղը ել եոս։լ Ա
■որ 1187-É& 1219:
7
■սլր՚ւ"՚ռ7էն-, Փ"է՝՝
ներր չէին Օանշցուած, սս,կախ Հե3

գարու,., քանի մը ճամբոբփԱելՀ
դէտն ել, մանաւանդ' Հիկ,ոոր Լան, Հ
փայլուն աշակերտ Շարթ! ,„L /։լ
ւելեան լեղուներու դպրոցին
,
ծանօթ հա. ,եո„լեն
Լ է

'1'

, ՚
'

տարեց իր աոս,ջին աոաքելոլթիլն Հ
Հայաստանի
մէք.
/A,,/,, մասնաղէ1ոնե
P $
«
<
;
, ,
, լ
"'ւ՚ք՚Լ
նախատեսելով ^այոց ամրոցներու կճ
։որութի.նր, ինչպէս կ ք,յօմ
առ.ոջին մեծ աշխատութիւնը 'ե,Հ'
ք
Ո
1,'"'ի]Ա1'ւ1-քնԿ’- ամրոցներ
. ասին կ ըսէ թկ առանց հայկական այ.
րոցներո. ծանօթութեան, Խաչակիրն!
ռազմագիտական
ճարտարապետուէ,,,,ն
ռ-սումնասիրութիւններր անկատար ս//, .
ԸԱ-յթ" 1976-/ZÎ/, ղծրմանտցի
նադէտ Հ . Հելլէնքէմբրրի հմտալի գի .
տակտն աշխատանքը լոյ,, տեսաւ,
խոս ո, ի եւ յատակս, դիծներր կոլ

1ո,Աք

հայկական ամրոցներուն (g) ;
Փ ■ Հայաստանի ամրոցներուն մէջ , վիսլ,
ամրոցը բացառիկ դեր մր կատարած կ.
Ատ ան այ էն 79 յւմ . հիւսիս . արեւելքը, կը
բարձրանայ Տաւրոսի մէկ շղթային վրայ.
ՒՐ հղ°ր պաշտպանողական ամրոլթիՀ.
ները ղինքր անյաղթելի դարձս լցած կին.
սակայն, վերջ ի վերջոյ, տեղի տուաւ՝
մատնութեան եւ բարոյալքման հետեւանr-վ
Աազմական չաս, կտրել որ դիրք մը ունէր եւ հին մ՜ամտնակներ է ի վեր ց,„ն կութեան առարկայ եղած էր դրացի աղ.
գեր,
Նախ կր յիչուին fiի։զանդտց թւերր՛
զարուն մ ահմես, ականները կց
գրաւեն . Աբրասեան խալիֆս, Աութավտքիլ կարեւոր աշխատանքներ կ՚ընէ, ապա,
fiիւզան դացիները զայն 1լ առնեն 962"/^ •
կը մնայ էրենք ձեռքը՝ մէնչեւ Հայերու,
գրա՛ւումը ձ.2ւ~րդ գար : Հաւանական է որ՝
կ ըսէ էյտու՝ առաջէն հայկական շէ ն ութէ ւնն երը սկսած ըլլան Ճ2~րդ գարու
վերջերը ՝ երր Լեւոն Ո » թաւլաւոր ձեռնազրո, ելէ ետք Տա\րսոնի մէջ , 1187-/A
P-Գ-^ Ս^ւսւվար զան ՝ որ էր նախորդնե բուն բնակավայրն էր եղած՝ եւ Սիսը ^ր
այ1’ս,քս,ր1ա^1 ըրաւ ։
12GG-A^՜ Մ եմլ ուքները աւ երելով Կիլի֊
կէան ՝ կը հա սնէն Աէսէ առջեւ։ Ոնակէէ
ները 1լա սլաս տանէն բերգաքազաք[,ն մէխ
ելւսյզ ՝ էլալելքնէ մա մանա կագէր մը՝ Հրագաքը ել էր Մայր Ե կեղեքէն
տրուեքան ՝ հէն թագաւորներու եւ էչ ’
խաններու գեր եզմաններր րռնաբարուե քան ՝ էրեն ք ոսկորներ ը դուրս հանուերան
ել այրուեր էսն ՝ անոնք ա ճէւնները հովե
րուն յանձնո ւեք ան^ : Այսպէս քէրուցան
եղան Լեւոն Ո»է նշէւարներր (ճշ^^է*^ լ^“
ռած^ ՝ ան որ պէտէ մնայ Փոքր Հա
յաս տանէ ամէն էն մեծ թագաւորը î
1292“A^ Հայո3 Պ ատըէարքարանը տե
զափոխուեքաւ Աէս ՝ ուր պէտէ մնայ մթչեւ Aÿ-րդ դար ։ Այս կրօնական եւ քաղա
քական երկարատեւ վերապրումը կը թա
ք ատբուէ դղեակէն հզօրութեամբը եւ ա
նոր անն ո ւաճ ելէ ըլ լալու հ անդամ'անքովը[՝
IMI-Էն ՝ ԿէլէկէոJ թագաւորութէձը
անքաւ Ձ)րան/լներ ու տոհմէն՝ որոնք կ էԼ
խէէն Եէպրոսէ մէջ՝. Լեւոն Ե՝ կը մեռ
նէր անմառանդ : թ*ագը անքաւ Լեւոն Զ
էն՝ որ խնամէական կապեր ունէր*
բախտ արար քանէ մը սրմէս մէայն կրե^յ
թադաւոր ա՛կան թաղը։ Սի“ սպօ1’ճ>ւալէ,^է
տակ էր միշտ, րայց կը ^,ար կե՚ԿՀԷ
խորհրդանիշ մր, որ սլաչտպանուած

ք

իր անյաղթելի ամրոցովը՛.
Մ ահմետական բանակներ ՝ որոնք [ԷԷ
կրնար առնել տմրոքը ՝ կը յարօակէ^1 ք
զաքէն վրայ ու ա մբո րլ^ւսսլէ ս ^[՚
քանդ կվընեն : Ոերդաքաղաքը ք^է՛
դէմադրելէ ետք՝ Լեւոն Զ' յօւօահ^
անձնատուր կ'բ/յայ ՝ մտնաւ^ս^գ nP
ատեն տեզփ կէունենան դաւէսգր'9*-^^
։
à)
1375-A դարնան վերջ կը գտնէ
Հայաստանը, որ կրր-,ծ էր ա“11ՀԼ.նհ
կաւին երեք քառորդ դար.
ետք : Լեւոն Զ • եօթը տարի "Գ՛
մէջ պիտի ապրէր ղերի '■ Իր
րոլթեան այո վերջին չյ^նի
նէնք մանրամասնութէ^մ^եր ՝ w
տէլվ, Հփրոնիկ Հայաստանի»
քին մէջ՛. Երուսազէմէն վերադար
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շւԱ1նգէպա^ էր ^ահերէ ել- հոն տեսաե թ^-

Հ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

"ք Ւրեն եանձնած էր Արտկոնէ
էւԳա»թէյԱ' «լղղուած նամակներ , որոնց
շնորհէ-- 'ւր!)"" ևր[՚,աւ Փ՚^րէզ, ոլբ Շա,պ

redécouvrir Armen LUBIN

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

դԱս_„րր,

շ. [՚րեն թոԼաէ մԸ յ՚1“"11"'!1"'Հ1 եւ բնա
կեցուր էր ^ուր - 'ևէլ պալատէն

մէջ-.

հ

մեռաւ, 1393-/*, մեե պատէլն եր ով
թաղուեցաւ Ս էլէսթէններ ու վանքէն մէջ,
Փարէզ'- f'r աճէ լեները Յեղափոխութեան
ատեն ցրուեցան, բայց էր շէրմաքարը
պաչ՚ոպանուեցաւ
ել «վերանորոգման»
շրխնէն տեղափոխուեցաւ Սէն - Տընէ,
ար կը ^ա-յ :
]]իսի ճարտարապետներ ը մեծ վւսրպետ„ւթէւն ցոյց տուած են, տեղւոյն եւ
ելեւէէ^երուե համաձայն կառուցանելով
ամրոցը եւ անոր պաշտպանողական մէ խցները որոնք բազմապատկուած են:
Հատ ազդեցէկ տպաւորութէւն մր կը ձգէ
համալէրը որ մէևնոյն ատեն կը հանդէսանա ք հայկական բեր դա շէն ութ եան արւեստէն եզակէ մէկ վկայութէւնը:
Աշտարակները եւ մէթնորմները բա։ ա կան լաւ վէճակէ մէջ հասաե են մեղէ :
Անոնց քարերու շարուածքը ԷՀնամքով եւ
գերազանց որակով գործադրուած է , էնչ
„ր հայկական ճարտարապետութեան յատկանէշն է : Պատերը կը ներկայացնեն, ուտուցէկ քառակուսէ բամ՜ ան ո ւմն եր , եզերք
ները նրբօրէն կերտուած :
Սէ,զանդական նտխկէն շրջաններէն ո չէն չ
մնացած է- թերեւս մահմետականներու
կողմէ նորոգութէւններ եղած ըլլան։ , բայց
կարեւորք Հայերուն դործն է: Բուրդ. աշտարակէ սրահէն, մէ ել պատէն ‘էր ա յ Հե
թում թա դա ւո ր էն։ ան՛ունով արձանագրու
թիւն մը կայ , որ կը վերաբերէ թերեւս
Yo-րդ զարուն։ ամրոցէ այս մասէն վերա
նորոգութեան :
Կտրելէ չէ չվերակոչել Սէոէ մչտայոյզ
կեանքէն զանազան։ դրուագները ,
երբ
մարդ ամրոցէն աւերակներուն մէջ էլը
շրջագայէ : թագաւորներ ապրած են հոն,
ոմանք բանտ ար կո ւած , նաեւ վ երջէն տա
րաբախտ թաղալորը , Լեւոն Զ ’ է Կէպրոսէ
ֆր անկ Լուսին եան տոհմկն որ քս^օրէն
լօ<Ւտրեցտւ րամ՜ն ել Հայերու դմրւսխտ
ճակսՀտ ագիրը :
Կը հետեւինք հեղինակին թափառում ներուն , ամրոցին մէջ*, Աւերակի խոշոր
կոյտեր , հոս ու հոն անանցանելի րաց ֊
ւած իւոռոշներ եւ վայրի բուս ական ու թիւն մը որուն քաոսին մէջէն կը յառաիսնանք ու կը բարձրանանք անդունդնե
րով շրջապատուած գահավէմ մայռին գա
գաթը՝ որ կը նեղնա յ հետզհետէ եւ մեր
աչքին առջեւ կը պարզուի , իր ամրոզջ
լայնքին վըայ տարածուած ՝ ^Ղ.°Ը աչտա՜
րակ բուրդին նման շինուածը մը եւ իշ
խանական բնակարան մը:
Կանգուն է դեռ հրաշալի էայն սրահ մը ,
խոշոր լո ւս ա ւոր ո ւած պատուհաններով ՝
ուրկէ Տ աւր ո սեան լեոներու հմայիչ հե
ռապատկերը կը գծագրուի :
Այսպէս կը ծանօթանանք մեր նախնեաց
յանդուգն , ան վեհ եր եւ խիզախ յղացումներոն եւ մեր սէրաը կը լեցուէ յուզու մով ել ևրջտնէկ սարսուռով :

Ա՛քէնէն քէչ ճանչցուած բերգաքագայչներէն մէկը*. ՜[$-րգ գարուն քանի մը ճամ
բորդներ այցելած է ին * Վի կտոր Լանկ
լուա 18^2-ին քանի մը օր տեղւոյն ւԼրայ
ուս ո ւմնաս իր ութիւններ ըրած էր î Այս
գարուն սկիզբը ) մեծ արեւելագէտ եւ >ը~
նագէտ Կէրթրուտ Պէլ հետախուզումներ
Ըրաւ՝
մասնաւո ր ասլ է ս ուսումնասիրեց
ամբոցին շրջափակին մէջ Փոքր Հ,այաս
Աւանի թագաւորներու դամբան-մա տ ո ւռը *.
Տիսուն տարի ետք , ուրիշ անգլիացի մասնագէտ մը՝ Մ այքըլ Կուզ՝ քանի
մը
շաբաթներ մնաց հոն • իր ուսումնասիրութիւններուն արգէւեքը երեւցաւ «Անաթօլեըն սթատէ»է մէջ ։
Սմեավարղս։ կը գտնուէ Ստանայէն (0 քմ *
հարաւ :
Սմեւսվարզա անցեալէ պատերազմներու
հանդէպման վայր մը եղած է* Հռոմէտ!1խ'եր , Արաբներ , յաճախակէ երկրա շարմ-ներ , բախումներ՝ Բէ՚ղտնդացէնե րու ել մահ մետականքն եր ու մէջեւ, շատ
անգամներ ստէպուած' փոխած է էր տէ
րերը: Հարսնն էլ Աաշէտ եւ Մութավա ր1՚Լ Աբրաս եան խալէֆաներն ալ աւեԱ։
ղ°րացուցէն անոր ամր ո ւթէւններ ը : Հ,ա
րէւր տ՛արէ Բէ ւզան դաgէն եր ո ւն ձեռքը
պէտէ մնայ, բայց թուրք Աելճուքները
ղանոնք պէտէ վռետեն. ՜\ճ-րդ գարուն է ,
"P Հայերը պէտէ մէջամտեն: 1100-է՛ն,
էրենց պետը, թորոս Ա- պէտէ ընտրէ Ան։ովարզան էրեն մայրաքաղաք, սակայն
էէւզանդաց խները զայն պէտէ վերադրա
ւեն :
հնավարզան Փոքր Հայաստանէ մայ -

REFUGIES EN FRANCE
Ça sent l'aubergine et le piment farçi

Au début de l’année 1983, va paraître chez l’éditeur

Ça sent la cuisine orientale et le phono turc.

Les logis

Sur le palier une petite main mendie
Car le soir descend à Belleville, Belleville dans Paris.

provisoires.

On y trouvera des poèmes présents dans

Sous le porche, dans la rue, toute une colonie de gosses!

l’anthologie

Feux contre feux,

1968, ainsi que des extraits des recueils publiés chez

Seul le petit Acho sur le palier mendie
Dans cet hôtel plein d'Arméniens sortis on ne sait d'où

Gallimard par Armen Lubni

D'Arméniens sortis.................mettons des massacres.

Rougerie un important ensemble de textes poétiques
d’Armen Lubin (1903 - !974), sous le titre

Sainte Patience,

paru chez Grasset en

{Le passager clandestin

Transfert nocturne

et

Les Hautes

On y découvrira également d’interressanls

Monta d'abord le socialiste baron Kissakian

documents (des lettres de Lubin ou à Lubin, des études

Tourneur chez Citroën en attendant
Le grand jour où il pourra tuer des Turcs.

terrasses).

et hommages d’Arthur Adamov,

Jules Supervielle et

Ce sera devant la grande mosquée ou dedans

Madeleine Follain, et une importante bibliographie).
L’ouvrage portera le titre d’un des poèmes les plus
importants

d’Armen

Lubin.

Nous

le

proposons

ici

même à nos lecteurs, ainsi qu’un poème inédit, Réfugiés
en France,

qui ouvrira le recueil et qui a été certai

Autour des fontaines d'ablution ou des cyprès
Ça sera-t-ainsi en face du soleil ou dedans.
La petite main sur le palier mendie
Vers les pas lourds du baron Zaroyan

nement écrit en 1933 ou 1934.
Les logis provisoires sera accompagné d’une préface

Qui met des gants noirs les dimanches matins

de Daniel Leuwers:

En souvenir de ses trois filles et leurs sang,

«Le double exil d’Armen Lubin».

Qui suit les enterrements de première classe
Des ossements blanchis sous la rosée.

DANIEL LEUWERS

Furtivement il vient ensuite celui
Dont on se méfie comme d'un courant d'air,
Car il respire, il regarde, il existe!

LES LOGIS PROVISOIRES

Mais on sent qu'il aurait voulu faire autre chose.
Faire tout à fait autre chose dans l'espace

Au hasard des rues je retrouvais un hôtel

Dans la ligne principale de sa main.

Et posais ma valise prolongée d'une ficelle:

Et puis encore ceux qui pareillement

Petit chien dont le maître est malheureux.

Courbent leur échine sous la fatigue
S'effondrent sur le lit pareillement

Et doucement éclairé par la fille ceinturée,

Ont envie de pleurer mais qui sourient

Par la grande boucle d'or de sa ceinture noire,

Espérant encore de s'arranger avec la vie

L'hôtel appelait ma valise, ni chien ni loup.

A l'amiable.

C'est surtout aux heures désolées du soir

Le cireur de parquet du sixième à droite

Que j'hésitais devant mes logis provisoires,
Tous bâtis sur une terre plus ou moins légale.

Caressa dans l'ombre la tête chère et pensive
Et de ses maigres doigts laissa tomber l'obole
Comme les autres.

C'est surtout à ce moment, entre chien et loup
Qu'au long des rues aux rampes incertaines

Voici la récolte d'aujourd'hui!

Les choses et leurs reflets nouaient des rapports.

Tous ces tickets de métro sont à lui!

Il en sortait des logis en pleine formation

A lui Acho — Et il y en a tant, tant!
Voici la Bourse, voici Clignancourt, voici Saint • Ouen.

Qui se défaisaient mais qui revivaient en moi

L'aller - retour c'est le socialiste; quant à moi

Avec vue sur la fortune et la tendresse,

Ce soir-là le cireur de parquet c'était, moi
Assis près de l'enfant sur le lit en voyage

Des logis que j'ornais, surveillais, traînais

Près de l'enfant et sa transparence

D'une rue abolie vers une autre adresse

Je trouvais la Direction,

Avec toutes mes valises tenues en laisse.

Il naissait des Correspondances.
ARMEN LUBIN

Հ..... .....................................................................................................

րաքաղաքը եղած է երեք քառորդ դար ï
1177֊էն , թագաւորական քաղաք կը յէշ ւէ Աէ՚՚՚Ը՛ Տաւրոսէ լեռներուն մէջ, 30 քմ •
հ էլսէս : թէեւ կորսնցուցած էր նտխկէն
դերը, սակայն Անավարզան կը մնայ թա
գաւորութեան մէկ կարեւոր րերդաքա ղաքը : 'Լերջէն հարուածը պէտէ տան
Ա եմլուքները: Ա ակայն ան Հայերուն կը
պատկանէր մէնշեւ !37օ , այսէնքն, նէկ
դար ետք' Ֆրանկներու ասէական հո զա֊
մասերէն վտարումէն : Ա ահ մետ ա կանն ե րը շատ քէչ աշխատանք ըրէն ամրոցէն
մէջ-.
թէեւ քաղաքը անյայտացաւ , սակայն
ամրոցը լաւ պահպանուած է- շըջապատւած սարսափազդու անմատչելէ խորխո րատներով, մայռերու ծամածուռ ելեւէջ
ներու մէջ կորսուած կամ նոյնացած ա նոնց հետ , տարապայման հզօր ամրոց
մըն է, զուտ հայկական ձեռակերտ մը:
Առաջէն շըջապարէսպէն մէջ սրտայոյզ
յայտնութէւն մը--- հազուադէւտ նշխար
մը Փոքր Հայաստանէ կրօնական ճարտա
րապետութենէն, եւ այնքանն հազուա զէւտ' Կէլէկեան շրջանէն :
Փոքր Հայաստանէ թագաւորներու մա
տուռ - դամբանն է այդ: Եռանաւ, հա
մեստ չափերով շէնութէւն մը, որուն պա
տերը զարդարուած էէն որմնանկարնե րով. հայերէն մեծ արձանագրութէւն մը ,
մատուռէն արտ,սքէն երեսէն : 'Լերջէն զա
րուն դեռ գրեթէ ամբողջապէս պահպանւած' ան կը վերակոչէր յէշատս, կը Փոքր
Հայաստանէ առաջէն տէրերուն :
3է շենք նաեւ այն հզօր եւ սքանչեշէ
բուրգ - աշտարակը, զոր Հայերը կանգ
նած էէն Ճ2-րդ գարու վերջը եւ որուն
մասէն էյառ այսպէս կ'արտայայտուէխօսքը տանք էրեն. «Այս բուրդ - աշտա
րակը ւթապտցուցանէ որ Փոքր Հայաստա
նը պահած է լաւագոյն ճարտարապետս,-

-------------------------------------------------------------------------- /

կան ա լ՜ան գո ւթի ւնն երը , իր նախնիներէն
մնացած*.
լաւ դիմադրած է մարդոց զ
մաման ակի եւ երկրաշարմի աղէտներուն î
Պերճաշուք կերպով կառուցուած, անիկա
միեւնոյն ատեն վճռա\կան գործ մըն է զ
սխր ագործո ւթիւնը հայ ի շվսաններու ո՛
րոնց մայրաքազաքև էր ԱՀն ավար զան î
թուրգ - աշտարակէն երեսին թանկագին
արձանագրութիւն մը մեզի կու տայ նոյն
քան թանկագին տ եղե կո ւթէւններ : Հա*Լ “
ւ_,ագիւտ վաւերագիր մը կը հաստատէ
բուրգէն շինութեան տարին , 1187 * մեզի
կր տեղեկացնէ թէ Լեւոն fi * ի օրով Փոքր
Հա յաստանը իր դա գաթն ա կէ տին հասած
էր > tr հոԳերԸ ևը տարաձ՜ու-էին Ամանու
եւ Տոււրոսի լեոները՝ մինչեւ Անթալիա ղ
Միջերկրականի ափին :
Կու տայ նաեւ շատ հետաքրքրական
թեքնիք մս^ւր ամա սնութիւնն եր
շինու թեան մասին î

ԼԱՄ Բ Ր Ո Ն
Տարսոնի հիւսիսակողմը^
Տ ոււրոսԼւ
լեռնաշղթաներու մէկ կողինջ լեոներու
հրաշալի տեսարանի մը մէջ կը բարձրա
նայ հայկական ամրոցներուն ամէնէն կարեւորներէն մէկը*.
Օշին՝ մեծ պարոն մը՝ 11-րղ գարու կէսին եկաւ հաստատուիլ այս վայրերուն
մէջ՝ ուր աւելի ետքը իր յաջորդները
Հա քասաա նէ թագը պէտէ կրէէն :
Լ եւսն Բ • մեռալ առանց տյր J-առան գորգէ: Իր ‘Ողջէկը, Զ՚օպէլ, ամուսնա ցաւ Լամբրոնէ ընտ անէքէն Հեթումէ հետ,
որ գահ բարձրացաւ եւ թագաւորեց մխն
չել 1279, հէմնելով Հեթումեան հարըստութէւնը, որ կը յաջորդէր Աուբէնեաններուն :
Հսկայ մայռէ մը գլխոլն, էտէտլ գէրք

մը ունէր պաշտպանութեան
համար,
շուրջը ձէգ պատեր , ուղղահայեաց' գըԼխապտոյտ պատճառէլու աստէճան , որոնց
վրայ ամրոցն էր կանգնած: Իրարու քով
սրահներ , անթերէ շէնանէւթերռվ եւ աշ
խատանքով կանգուն տակա՚լէն , որոնք
մեղէ հէացում կը պատճառէն : Հեթումեաննևրը հոս կառուցած էէն էսկական
պալատ մը, որ ցոյց կու տար էրենց հըպարտութէւնը եւ էրենց էշխանութէւնը ։
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• հե
ռու, այս ամրոցը ռազմագէտակւսն ա ռա ջնակար գ գէր.ր Fը ունէր I
Աշտարակները եւ մէջն որմները շատ լալ
պահպանուած նոյնացած ! !“յ1ր կարծես
մերկ եւ
կտրտուած J-այռերուն
հետ ,
որոնց վրտյ թառած են եւ գրաւէչ պատ
կեր մը կը կազմեն : Եըլանքալէ յո^որ ջումը թրքերէն է, մէջնագարեան անու նը անծանօթ է • շատ բան չենք գէտեր
նաեւ էր պատմութեան մասէն: Հոս տլ
ճարտարապետը մայռին անկանոնութիւններուն ՝ քմահաճոյքներուն համաձայն
վար պետութեամբ բարձրացուցած է իր
չինութիւնները :
Ամրոցին դրան վրայ՝ թմբուկին մէջ՝
հետաքրքրական քանդակ մը* թագակիր
անձ մը սրունքները ծալապատիկ նստած ՝
ուռուցիկ տափատ մը հագած ՝ ձեռքեր ուն
մէջ անորոշ առարկայ մը. թագաւորա կա^ն խորհրդանիշէ Երկու կողմերը եր
կու կանգուն առիւծներ t Լյտու կՀըսէ՝ թէ
անտարակոյս Լեւոն fi *ի խորհրդանիշն է»
ուրեմն շինութիւնր 12 - 13-/» դ դարերու
և[Լ վ եր արերի եւ կամ աւելի ուշ Լեւոն
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ՅԱՌԱՋ»

Գ .ի ։ Ինչ nT աԼ Ր1!այ ♦ այս քանդակը
կ ապացուցանէ * որ Եըլանքալէն թագա ֊
ւոր ական ամրոց մը եղած էր :
Դիւրութեամբ կարելի է սԼտըտիլ ամ րոցին մէջ եւ ուսումնասիրել գոյութիւն
ունեցող շինութիւնները , որոնց մէջ փոք֊
րիկ մատուռի մը աւերակները եւս i

ԹՕՓՐԱՀՀԱԼԷ
Ալերս անտրէթի ծոցին մէջ,

Աաանայի

արեւելեան կողմը, երկու կարեւոր ճամ
բարներու հանդիպման վայրը î
Ւօփրաքքալէի պատմութիւնը ապահ ո ֊

Ֆր անկն երը ղայն կոչած են putմ Արտէ֊
սիոմ • կը բարձրանայ Աելեւկիոյ հին
միջնաբերդի մը վրայ հիմնուած Մեծն Ա֊
զեքսանգրի տեղակալներէն մէկուն կող ֊
մէ :

Ե*աղկեալ շքեղ քաղաք մըն էր, որ կըր-՝
նար մրցիլ Տարսոնի հետ» մնացած են
քանի մը շինութիւններ : fiիւզանդացին ե ֊
րու եւ մահմետականներու միջել կռուա֊
խընձոր է եղած։ Այս վերջինները շրջա֊
պատեցին զայն պատնէշով մը եւ հին
միջնաբերդին վբայ բարձրացուցին ամ ֊
րոցը ։ ձ.2-րդ գարու վերջր Լեւոն fi ♦ տի֊
բացաւ անոր, եւ որովհետեւ իր կալուած֊
ները շատ բնգար ձա կ
ասպնջական
ասպետներու յանձնեց' տարեկան հոգա֊
տուրքի մը փոխարէն :

վարար հին է, տրուած րյյայով որ հոն
գտնուած են նախապատմական դարերէ
Լեւոն fi »ի ա TÏb'll՛ ՝ Զ ապէլ , թադուհի
մնացորդներ : Միջին դարերուն անվերջ եղաւ 12 տարեկանին . չուղելով ամուս ֊
կռիւներ fiիւզանդացիներ ու , ԱՀնտիոքի Ֆը- նանալ խնամապետին տղուն հետ, ապաս
բանկներու, Հայերու եւ մահմետական - տանեցաւ y 1225-^î, , Սիլիֆքէ * Ասպնջա ֊
ներու միջել* Հայերը սակայն երկար ու
կան ասպետներ ժողովուրդին յանձնեց ին
տեն եւ ժ՜ամանակ առ ժամանակ տիրա ֊
թագուհին, ինչպէս նաեւ ամրոցը,
ցան անոր : Կարեւոր շինութիւնները մեծ որուն մատակարարումը դժուար դարձած
մասամր ՃՀՀ-րգ դարէն , անոնց կը վերաէր
համար*, Հէապէլ պարտաւ սրուե
րերին : 1268-իծ տեղի ունեցաւ Մ եմլուքն ե֊ ցաւ ամուսնանալ Հեթումի հետ*.
րու առաջին արշաւանքը , յաջողեցան առ֊
Դոնիայի
fi ար ամանիտն երը
վիրագը֊
նել ամրոցը, բայց Հ այերը վերադրաւե ֊
բաւեցին Սիլիֆքէն, 13 ~րգ գարուն' ա ֊
ցին եւ վերջնականապէս կորսնցուցին
նարդ, խարդախ եւ խորամանկ միջոցնե
1337֊ին :
րու դիմելով î
Ամրոցը կը բարձրանայ որձաքարէ (յւլաՀեռուէն , ամրոցը գեղեցիկ տեսք մը
զայտ} ժայռի մը վրայ, ուրկէ անսահ ֊
ունի , բլուրին կան ոն ա ւոր կողերուն վրա հ
ման տեսարան մը կը պարզուի : ^ատաբարձրացած իր աշտարակներով, որմնակադիծը բոլորաձեւ է' պահ պան ո ւած ա շ֊
մէջերով՝ բայց ներսը քանդուած է
եւ
տարա1լներով, միջնորմներով եւ հողակոյ
դժուար է յառաջանայ' կուտա կուած քա
տէ զառիվայր պատուարներով» մեծ սը֊
րակոյտերու, հոս - հոն բարձրացած բու
րահներ , որոնցմէ ոմանք թագաւորական
սականութեան մը քաոսին մէջէն :
բնակավայր եղած ըլլան թերեւս : էյտու
Մուտքի դրան վրայ հայերէն արձանագ
կԸս է ւ թէ այս կիսաւեր շինութիւններ ը
րութիւն
մը կու աայ հայ իշխաններու ա֊
ճարտարապետական գլուխ ֊ գործողներ
նուններ
ը
եւ թուական մը' 1236:
են» թերեւս մահմետականներու շինարա֊
ր արական հետքեր ալ կան , այս հարցին
մէջ, բայց Հայևրու֊ ձեռակերտն է, որ
կիշխէ հոն : թօփրաքքալէ տխուր տպա֊
ւորո ւթիւն մը կը թողու, իր մութ գոյն
որձաքարերու զանգուածով :
ԿՈՐԻԿՈՍ
Ատանայէն 125 քմ • արեւմտեան ծովա֊
իր, գեղեցիկ հ այ կա կան ամրոց մը շին*
ւած հին եւ վաղ քրիստոնէական շրջան՝»
ներէ մնացած աւերակներու վր այ յ 12՜/"/
գարուն կառուցուած է ան Ռուբինեան իշ
խաններու. կողմէ՝ որոնցմէ ամէնէն ան ւանին , 0 շ ի ն , մեռան է 1264-/'ե ։
Ամրոցը
ապա
անցաւ.
Փոքր
Հա յաստանի
թագաւորներուն
կալուածին
մէջ՝ որ անոր տուին այմմու պատկերը*.
Այս հո ղամասին *Լըայ կը տիրապետէր
Թ*իլ_րքօմաններու ցեղ մը fi աբտման fini ները , որոնք ուզելով տիրանալ նաեւ Ա֊
նատոլուի հարաւի սահմաններուն y կր
կռուէին թուրքերու y Մ եմլուքներու , Կիպ
րոսի Ֆրանկներ ու եւ Հայերու դէմ ï Այս
վերջինները օգնութիւն խնդրեցին Կիպրո
սի թագաւոր Փիէռ Ա. Լո լսին եան էն ՝ որ
կրցաւ կ. արամանի լոն երը դուրս րնել եւ
Կորիկոսը աոնել յ
Փիէռ Աի քաջո ւթի ւնն երը փառաբան ֊
ւած են նշանաւոր երաժիշտ Կիյօմ տը Ա*ա֊
է՛՛յի կո՚/մէ։
Կորիկոսը րնդարձակ բերդաքաղաք մրն
էր՝ պաշտպանուած երկու համակեդրոն
շրջապարիսպներով եւ երեք կողմէն շըրջապատուաե փոսերով ï
Գմուար է շրխսգայիլ ներսը, աւերա կոյտերով ել բուսականութեամբ խճող ւաե ըլլալուն : Ամրոցը կառուցուած էր
հին շրջանի ել րի ՛զանց ական յուշարձան
ներու մնացորդներով : Կորիկոսի ամրո ցը տեսակ մը թանկագին քարերու թան
գարան մըն է : Հոս - հ„ն հռոմէական ,
քանդակուած մնացորդներ :
/’/' շրջապատին մէջ երեք մատուռներու
աւերակներ , որոնք թերեւս հելլէնի ստա֊
կան Գ • - Կ* ՝ դար երէն ր/լան : Հաւա նաբար եկեղեցիներու ւԼերածուած են Ա՛
նոնք 5-րդ դարուն ։
Բերդաքաղաքէն 200 մ •
հեռաւորոլ թեամր կղզեակի մը վրայ ուրիշ ամրոց
մը ï Մովի ամրոց կոչուած • ան կը պաշապանէր պզտիկ նաւահանգիստը որ հիմա
ալազապատ է ել որ իտալացի վաճառա
կաններու մամագրավայրն էր ։ Այս ամ բոցէն կանգուն է իր շրջափ ակը ել աշ
տարակը : Արձանագրութիւն մր կ'ըսէ , /?Հ
ան շինուած է Լեւոն Բ՝ հայ թագաւորին
կողմէ ։

ՍԻԼԻՖԲԷ

ԱՆԱՄՈՒՐԻ ԱՄՐՈՑԸ
Ց ին ո ւթի ւնն եր ը զորս կը տեսնենք այ ս°ր , գլխաւորապէս թրքական են , բայց
բերդ - ամրոցը հայկական ծագում ունի։
Կը գտնուի Անա տոլուի հարաւային
ծայրամասը 89 քմ » կիպրոսէն հեռու*.
Ամրոցը ծովափնեայ է. հեռուէն կ՚երեւին
բարձր աշտարակները

որոնք

շատ լաւ

ԱՐ£ԻԼ ԿՈՐԶԻՒ
ՆԱ1քԱԿՆԵՐԷ*Ա
« • • .Արուեստը լեզու մըն է որուն պէտք
է տիրապեւոել նախքան զայն փոխանցելը։
Ինչ որ տեղի ունեցած է արուեստին մէջ
եւ ինչ որ կը պատահի ներկայիս կը նըմանի բառարանի մը՝ մարմին մը որուն
պէաք է նոր բառեր ել յզացքներ ու միտ
քեր աւելցնել աւելի լաւ հասկնալու հա
մար ւեամանակակից կեանքի նոր տուեալները : Աակայն արուեստագէտը սլէտք է
նաեւ ունենայ միտքը
հասկնա լու ար լեստի նոր ում՜երը , նոր ուղիները ... :
Պատկերացուցէք արուեստը որպէս նա խադասութիւն մը : Պ ա տ կեր աg ո ւ g էք արլեստադէտը որսլէս այգ նա՛խադասութիւ

յաստանը այս թագաւորին օրով հ ասած
էը մինչեւ Փոքր Ասիոյ հարաւակողմը *.
Անամուրի ամրոցը ծովափնեայ րհ լա ֊
լուն, իր լայն տարածքին' պաշտպան ո ֊

Հեղվէնակը շատ մօտէն ծանօթ' յի չուած
պատմական վա՛յրերու ամէն մէկ քարին ,
հոն տեղի ուեերած անցեալ ի դժնդակ ող
բերգական դէպքերուն , իր էտյն զար դա ցումովը ,
վերլո ւծա կան անկ ո զմնակ ա լ
դատումներովը թռիչք եւ հոգի
տուած
անցեալի այգ անվեհեր հերոսներու մար֊
տ ընչո ւմն եր ո ւե , մզեց մեզ աւե/ի լայնաց
նելու մեր աշխատութեան դաշտը եւ «Յտռաջ^ի ընթերցոէթէե բուն ներկայացնելու
հատորին բովանդակութեան կարեւորա ֊
դոյն հատո լածները։
Մեզի կը մնայ մեր սրտագին շնորհա֊

ցաւ ամրոցը՝ երբ Փիէռ Ա. Լուսինեան
Կիպրոսի թագաւորը՝ առաւ Անթալիան
եւ Անամուրը՝ բայց երկար չմնաց իր ձեռ
քը* 13/3-^ï» ամրոցին քրիստոնեայ տէրե
րը ստիպուեցան թողուլ ոլ գաղթել :
Թուրքերը զայն նոր ոգեցին. Հ^-րզ գա րուն մզկիթ մը բարձրացուցին : Պահա կա զօրք մը կը պահէ զայն՝ ներկայիս։
վերջին 20-րգ ել 21-րգ գլուխներ ը նը֊
ւիրուած են Կիպրոսի ել Մօրէայի մէջ
Ֆրանկներու կառուցած ամրութիւննե րուն *.
Ֆրանկներու Կիպրոսը հիմնուած է Կի
տը Լուսինեանի կողմէ՝ որ մեծ գումարի
մը փոխարէն գնեց կղզին ել այսպէս կազմըւեցալ Կիպրոսի լատին պետութիւնը՝
որ ունեցաւ 18 թագաւորներ ՝ որոնց եր
կուքը թագուհիներ ։ Արբ 13 ~ՐԳ ղարու
վԿ՚ջԸ ։ Խաչակիրները
վերջնականօրէն
պիտի վտարուէին Ասիայէն՝ Լոլսինեանները պիտի շարունակեն թագաւորել եր
կու դար Կիպրոսի մէջ ՝ իրենց թագին վըրայ աւելցնելով Երուսաղէմի ել Հայաս
տանի խաբուսիկ տիտղոսները յ
Կրօնական յուշարձաններու կարգին ,
էյտու կը մատնանշէ Ֆրանկներու կա՛ռու

Ֆ*

Խ ա չա կր ո ւթիւնը

նպատակ

ու. -

որ հասկնտն՝ջ> :

X
«Բայց սիրելի, վարդոլչ՝ շաբաթով
առաջ՝ Շէրմընի իմ արուեստանոցս՝ ք.ը.
նէմթԸմԸթի մէջ՝ կրակ առաւ՝ ծխնելսյ.
զին պատճառաւ՝ ել ամէն ինչ այրեցալ.
Չկարողացայ ոչ մէկ նկար ել գեանկսզ
փրկել։ Ամբողջութիւնը՝ նոյնիսկ ,էիր .
քերս՝ այրեցան ել փոշիի վերածուեցան ■
Եւ ես պիտի նախընտրեմ այս արկս,^,
մասին աւելի չգրել՝ ինչպէս չեմ աղել
որ դուք անով մտահոգուիք։ Մենք ,ալ
ենք։ Եւ ես վերստին պիտի աշխատիմ. .ք,*.

(Փէտրուայւ 5, 1946)

կը ներկայացնէ լատին Խաչակիրներու մըւլած պատերազմներու պատմական անց .
մերը ՝ Արեւելքի մահմետական ժոզո .
վուրդներու (թուրք Սելճուքներու, Ֆա .
թիմեան իյալիֆաներու, Զանգիներու, է.
յուպեաններու ՝ Աեմլուք ներու 1ւ Մոնկոլ.
ներու) հետ: Անոնց իւրաքանչիւրին մշա
կոյթներուն գեղարուեստական նմոյշնհ ■
րը ցուցադրուած են հոն : Տես նաեւ Ար քէօլօմ֊իա՛ ՝ թիւ 165 , Ապրիլ :
(2) ՊԱՅ ՊԱՐ (1223 - 1227) : Թուրք զհրի' ծաիւուած Խրիմի շուկաներուն մէջ:
Րերուած Դա՚մասկոս ՝ ուշադրութիւնը զըրւսււսծ էր Եգիպտոսի սուլթանին, որ
զայն իր մամլուքներուն պետը ըրաւ.:
Հանճարեղ զինուոր եւ քաղաքագէտ, բայց
գազանւսթարոյ զօրավար : Երր Մոնկոլ ները Աուրիոյ վրայ կը յարձակին' ճէնկիզ խանի գլխաւորութեամբ, Պայպաը
դուրս կ՛՚ընէ զանոնք Սուրիայէն եւ ինք ■
զինքը Եգիպտոսի հ Սուրիոյ սուլթան կո
հոչակէ : Այսպէս, Եգիպտոսը կ՛անցնի
մամլուք սուլթաններու
տիրապետու թեան տակ :
(3) ՍԱԼԱՅԷՏՏԻՆ-- Վհրջ կու տայ
Գահիրէի Ֆաթիմեաններուն եւ կը հիմնէ
էյուպեաններու հարստութիւնը : Կը յա?ողի 1187-ին ւսոնել Երուսազէմը , նաեւ Ֆըրանկներու պատկանած շատ ամրոցներ :
Երուսաղէմի ստումը մահմետականներու
կողմէ' Դ • Խաչակրութեան ծնունդ կոլ
տայ : 1193-ին իր մահը եւ էյուպեաններու թագաւորութեան կործանումը :

կալո ւթիւնն երբ եւ եր ատագի տա կան ըզ ֊
գար ումները յայտնել Պ * Հ* ֊ fi » էյ տուի ,
ՈԸ էը "՚յ" ընդարձա կ ա շատս։ սիրո ւթետն
մէջ յիչա^ է Կիլի՛կի Ո յ Փոքր Հայաստտնը
ել քանիg ս անդրադարձած'
Հայերու
ճարտարապետական րտցաոիկ ընդունա կութեան։ Անոնք ՝ մեր նախնիներուն մէկ
փոքր հատուածը ՝ անջատուած Մ ո՛յր Հա fրենիքէն ՝ եկած հաստատուած Տաւրոսի
լեոներուն բարձունքին ՝ հասած Միջ^ր կըրականի
ափերուն ՝
պայքարեցան ՝
բարձրացուցին անառիկ ամրոցներ' պահ
պանելու համար հայկա՛կան փոքր թագա
ւորութիւնք ՝ զայն շրջապատող թշնամի ներու յարձակումներէն ï
Անոնք օմանգա կեցին լա՛տին Խաչակիր
ներուն , առաջփն օրերէն իսկ • շատ ան գամներ օգնութեան հասան անոնց , պա
տերազմներ մղեցին յաճախ անոնց հետ եւ
անոնց նման ՝ սակայն անոնցմէ մօտաւորապէս գար մը վերջ պարտուեցան մահ
մետականներէն եւ ան՛ոնց նման անքալ ո՚ացան Պատմութեան էջերէն ։

(1) HENRI - PAUL EYDOUX;
« Les Châteaux du Soleil »
Forteresses et guerres des Croisés.
(Editions Perrin)
Թոքիօ պալսոոին մէջ սմպի ունհցոզ Լ’0րիան ուէ 'Յււուազաւո-ի ցուցահանդէս;!
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Լ

(Յունիս շ5> 1945-

°ՐուԼ փա յլուն եւ խա ղաղ շրջան մը ուներաւ, բայր ամրորները, զորս կառուղին
Ֆրանկները, համեստ էին եւ շինանիւթե֊

կան աշխատասիրութիւնը : Մ խրձուեցանք
անոր ընթերg անո ւթեանը մէջ ել չկրցանք
գոհան՛ալ սովորական կարճ գրախօս ակա.
նով մը :

պետոլթիլնները մեծ դեր կատարած են։
՜H-րգ գարուն Ֆրանկներոլ ձեռքն ան -

րել նոր պատուհաններ բանալու
,
անհ ուն ութի ւն ՝ ուրիշներուն նպասաէլԼ

նէր վերագրաւել Ա » երկիրը ,
սակայն
ճակատագիրը ուրիշ կերպ տնօրիներ :
ե] աչակիբները , սլէտք ունենալով վե ն ետի կրին եր ո ւ Օ/լնութեան , պար տ ա ւոր ֊
ւեքան քալել ['իւզանդիոնի վրայ» քազա֊
քը առին , ինչպէս նաեւ գրաւերին հողեր'
որոնք պիտի կոչուէին Արեւելքի Լ ատին
Պ ետութիւն , որոնց չարքին Մ օրէս։ եւ տմբոզջ Պեզոպոնէսը : Մ օրէա ft)ր ան կն եր ո t.

1198-Հն մնացած վաւերաթուղթ մր
հայ պարոններու անունները կ ու տւս յ •
կ'իմանանք թէ ան կը պատկանի Լեւոն
fi *ի մէկ քեռորդիին : Կիլիկիոյ Փոքր Հա

մակերեսներով , եռանկիւն , քառանկիւն ,
բոլորա՛կ , բազմակողմանի որոնք իրենց
գագաթի ատամնաւոր բացուածքներով
նկարագեղ տեսք մը կու տան : Ո՞վ է եղած ճարտարապետը , չենք դիտեր . ոմանք
իտալական ազգեցութիւն մը կը տեսնեն.
Միջերկրականի մէջ իտալական հանրա -

արուեստի բառարանին ։ Իմ բառերս լ
պարբերութիւններս չէ^ն կրնար ԱաԱ1ԱՀ

արուեստը նախադասութեան մը կամ նո յնիսկ սլարբեր ո ւթեան մը կը նմանի, այն
ատեն արուեստի մեծ դարաշրջանները
կամ հատուածները անոր բայերն են զորս
Է.Ր եմանզնեմ հոսանքի եւ շարժումի եւ
կեանքի • • • : Ոս կ^ ուզեմ աւելքնել ա յդ

րը հասարակ : էյտու կը մատնանշէ ա֊
նոնրմէ մէկ քանին :
Կը վեհացնենք 400 էջխոր այս շահ Լ -

զական այլազան միջոցներ հնարք դրուած
են : Ունի 36 աշտարակներ , պէս - պէս

բառարանին՝ այգ նախաղասոլթեան, ա
պարբերութեան՝ արուէստի ա
վրայ։ Ես կուզեմ նոր բառեր ա^Լ

նը գԸոԳԸ »
յ°ըի^ողը ։ Արուեստա զէաը պէտք է ըմբռնէ նախ ադա սո ւթե ան
մը ընթացքը, գիտնայ ուր սկսիլ,
ուր
տեղաւորել իր բտյերը եւ կարեւոր միտ
քերը , ուր կանգ առնելը * Ուստի
եթէ

պահուած են իրենց գագաթին ատաւէնւււ֊
լ-որ կտրուածքներով, եւ անսահման կր
թուի ԸՍաL ծովափին փռուած իր լայն
տարածքով *.

ցած կարեւոր ամրութիւնները ել ամրոցները

Կորիկոսի 25 քմ. արեւմտեան կողմը.

ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ

(4) ԶԷՆԿԵ-- Թուրք պաշտօնեայի զա 
ւակ ՝ որ կը ծաոայէր Սելճուքներուն
Մելիք Շահի օրով : Եր տիրապետութեան
տակ կևււոնէ Վերին Միջագեւոքի եւ Հխս
Աուրիոյ մէկ մասը (Մուսուլի եւ Հւսլէսւ!1
շրջանները) : Ֆրանկներու դէմ կատաղի
պայքարներ կր մղէ: 1144-ին կ՚ւաւնէ Ե
դեսիան : Պատճաո' Ր- Խաչակրութեան.
(5) ՆՈԻՐԵՏՏԻՆ- Եր որդին եւ յաջոր
դը : Յաղթական պատերազմներ կք ն
րայց չի կրնար աոնել Երու֊սաղէմը • Սաւո
կարող քաղաքագէտ, կատաղի պայք»1
րող' Արեւմուտքէն եկող Ֆրանկներու

դէմ :
(6) ժ֊օսլէնները խնամիական կապեր ու

նէին Հայերու հետ :
(7) Տե'ս Արքէօլօմիա, թխ- 170տեմրեր -« La Guerre au Moyen - Age»

ուր կը խօսուի աոհասարակ լ1ԽնԱԱէԱ11,
պատերազմական գործիքներու pU1julO1
մասնաւորապէս ներկայացուած ե
միջեւ տեղի ունեցած պատերազմ I
թացքին գործածուած
՞
ծիք ներու լուսանկարները , խ1» 0 f
րութիւններով :
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