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Ս Փ Ի Ի Ռ ՀԱ ՀԱՅ Ո Ի
Ամ՛էն Ամանոր շողշողուկ հեռանկարներ կը բանայ , ի վերջոյ թաղուելու,
համար մշուշին մ է^՝ մռայլ ու միօրինակ*,
Ա անա լան դ. երբ արեւը 1լ ո ղ£ո ւն ենր օտարութեան •քէչ, արմատախիլ եւ
ծփուն :
Արղէն մ եր կռնակն ունինք աւեԱ րան երեսուն տարուան բեռ , եւ սարսուռ

Ի Ր Ո ն Ի Կ

մը կը համակէ մեզ՝ երր կը մ տածենր մնացեալի մասին*,
Ա ին չեւ ե® ր բ : Ի^նչպէս : ԻնՀո*լ այսպէս ♦ ♦ .
Ի ո կ ապ է ս լո յս կը. ծագէր մեր գլիւուն վերելդ
բխած եղանակը

—

երբ կը լսէինք դարերէն

ՀՀ Առաւօտ Լուս ոՀ » î

Հաւատքի եւ աշխատանքի արեւը ջերմութիւն կը ցանէր մեր բոլոբտիքը :
Եւ֊ ևը՝ *£ա/J»ու և(Լ
՜ Գ^՚՚ղՒ

1 մեր հայեացքն ուղղած դէպի լեռները՝

Կիրակի, Դեկա- 4, J983

րորրձունք եւ իւ որ ո ւթի ւն î

Այսօր մեր ծունկերը կը կթոտին լուսացնցուղ պողոտաներու զառիթափին
վրայ եւ մեր աչքերը կը յողնին՛ օրը իրիկուն չեղած :
1} ւ սակայն պիտի քալենք*.

ճ՛ամբաները պիտի կտրենք անընդհատ ու

անվհատ դ մլ, շտ ջահ ի ձեռին :
Զահր գիտութեանդ ստեղծագործութեան եւ ինքնա պա շտպանո ւթե ան :
Աեր երդը պիտի ըյ ըսյ միշտ

—

« Առա՛ւօտ Լուսոյ » : Աո լոր ճակատնե

րս ւն վրայ * Իոլոր ցամաքներուն վրայ :
Որրան խուսափի

ովուն դիմաց թէ լերան ստորոտը*.

« Ար եգա կն արդար » յ

այնքան պիտի դաոնանր միր :

Ըմրո ս տ եւ տո կո ւն :
Նորխ' մ ենր մեզի հանդէպ դ որպէսզի կարենանք ուրիշէն իրաւունք պա
հանջել ճակատաբաց :
Պիտի ո ւնենանր պայծառ

տ եսակէտներ եւ քոսութիւն'

ղանոնր պաշտ

պան ելո ւ :
ւոի գիտնանք Լող_ա.Լ, ոԸս1էսէԺ կս՛րեն անք մէ է ափէն միւսն անցնիլ մեր
ս եփ ա կան ո լմեր ով :
Պի տի գի տնանր երիտասարդացման աւիշը ներարկել ցիրուցան բազմու
թեանց , ււ րպէ սղի կարենայ թօթափել հնութեան ու թմրութեան փոշիները :
ճամբան պիտի հարթենք

յառաջապահ

երիտասարդութեան մը համար }

անոր ներշնչելով ազգային հպարտութիւն եւ հայրենասիբութիւն :
Պիտի կազմենր միացեալ ճակատ' յանուն տարագիր բազմութեանց ինքնա պաշտպանո ւթեան եւ ինքնուրոյն դ բազմագոյն մշակոյթի*.
Ոչ ձոյլ եւ նկուն համակերպում դ ոչ ալ քարացած ս ովոր ամ ոլո ւթի ւն *,
Երի տա ս ար դաg ո ւմ' նա՛եւ գրականութեան , գեղարուեստի , գիտութեան
եւ հանրային գործունէութեան մէջ*,
թող Նոր Տարուան եւ բոլոր դալիր տարիներու ընթացրին մեր մաղթանրն
/!//այ միշտ «Առաւօտ Լուսոյ^ , բայց երբեք «Աշվսարհ Ամենայնի։
Արէկ' օրուան պահանջն էր երգելով մեռնիլ*.
Այսօր' ապրիլ երգելով*, Աշխատանքի եւ ստեղծագործութեան երգի մը
վերածելով մեր կեանրը*.
Հայր ենիրի կարօտն անգ ամ պէտք է պրկէ մեր Աղերը, լաւագոյնս կազ.
մակերպելոլ համար մեր ինքնտպաշտպանոլթևտն պայքարը, ցամաքէ ցամաք :
Լոյս , լո՛յս , մեր բոլոր ընդունակութեանց յարաճուն ել ներդաշնակ զարղ ա g ո ւմով*,
•Յարատեւ ճիգ ու պրպտում' մեր անցած ճամթաներուն վրտյ :
երէկ' դմոիրային պայմաններու տակ

Ինչպէս

յ

Մշուշը ուշ-կանուխ պիտի փարատի մեր հորիզոնին վրայ , քանի կը մնանք
հաւատարիմ' մեր արելահամ երդերուն i

Շ.

1 Յունու՛ար 1956

imtwqnjti

օրեր կը մաղթէ
իր ընթերցողներուս

1
9
8
4

Օդանաւը որուն մէջ գրի կխաոնեմ այս
տողերր , կը ցնցուի ու կը տա աանի , այնքա՜ն զօրաւոր է դեկտեմբերեան փոթորի
կը , նո/նիսկ ա/ս բարձրութեան վրայ :
ՆԼարր ոՀ՜ինչ էլ երեւի • ամպերը կը ծած
կեն գետինը :
Ըստ երկակենցաղ կեանքիս պարտագրած
սովորութեանդ
հայկականէն կը վերագ.աոնամ սւ մ եր ի կե անին : Երկու օր հա/կա
կան շրջան ա կի մէջ անց ընելէ ետք ՝ A տ
1լ երթ ամ' դէպի
Ա իտըլթաուն ու Ուէզլէ/ընդ դէսԱ՛ այ^ քուղաքն ու այն համարսարանըդ ուր հայկական կեանքի նշոյլն
իսկ ՀկաJ : Ոեմ ողբար տյս կացութիւնը :
Ոեմ ալ կրնար գոհ մնալ անկէ*. Տեսակ մը
սլերճանք է կար ենա լ ապրիլ երկու աշ
խարհի մէջ՛- կարենալ un լզուի լ հայկա
կան կեանքի մէջ՝ ապա մխրճուիլ ամերիկեանին մէջ*. Աակայն մէկէն միւսը եր
թա լր տաղտկալի էդ կը պարտադրէ ճամըորգութիւնդ գրամի ծախս ու մամանակի վ սրտնում : //ր ապա չի կրնար լիօրէն
գոհացուցիչ ըլլա լ , որովհետեւ մէկ կեան
քը միւսին հետ «Հաշխա տիդ չի ղոլդորգ ո ւ իր սովորաբար : Հյ ա տ անսովոր առիթ
ներու պէ տք է սպասել , որպէսզի կար ելի
ըլլտյ մէկ կեանքը հարստացնել միւսին
ներմուծումով *. ՚ Ար կու իմաստով կը գոր
ծածեմ «կեանքէ բառը հոս*- անձնական

տի իրաւունքները յարգող մշակոյ՛թի գալակ^րեր ը հետաքրքրել հայ կակաԱո.կ , մա
նաւանդ եըը այդ Հայ պատմութիւնը դ մըշակոյթրդ քաղաքակրթութիւնն ու աշիւարհ իմաց ութիւնը Հունին մե կն արաններ
ու թարղմանիչներ դ եւ երր. զայն մառանգո զ մ ո զո վո ւր դր կամ 1լանզիտանայ անոր
ւիաոքեր ըդ կամ !լ ուրանայ անոր հաւա
տամքը } ել կամ ալ կր հր ամարի անոր
սլահ անջած սլա ր տա կան ո ւթի ւնն եր էն ւՀըսկայ է Ամ եբիկ ացիին ան ա ա ր բե ր ո ւթի ւնր ,
մեծ է Հա յ ուն անկարողու թւ՚մեր, մ չակոյթներու
^միջնորդութեան'^
հարցին
առջեւ *. Ի ւ ո ւրևմն ես շեմ կրնար դիւրաւ
հագո րզ ել Ամեր ի կաg ին եր ո ւն' իմ հայկա
կան կեանքի
եւ ա շխարհ իմաց ո ւթեան
«հա ր ստութիւնն երր» :
ԻարեԱյ է երեւակայել թէ աւելի՛ դիլ~
ր[՚ն պէտք է ԸԼԼա.! '{"‘'՛է •քի՛սը, տյս ինրն'
Թէ ամ եր ի կաբնակ Հալը անկաս կած աւե
լի սլա ար ա ո տ պէտք է ԸԼԼ1ԱJ իը հանրա յ ին
կեանքը հարստացնելու , օգ տո ւելով ամե
րիկեան մշակոյթէն դ վարուելակերպէն^

Գրեց'
խԱՋՒԿ

ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

եւ հանրա յՒն-տզզա յին î ԵԱ y ի բ ր ե ւ անձ ,
կրնամ զգ.ա լ որ հայկական եւ ամ ե ր ի կեան
ա շիրարհ իմ աց ո ւթի ւնն եր ո ւ րնդելո լզումր ,
իմ՛ մէջ, կը հարստացնէ ղիս։ Մէկը կը,
հարցաքննէ միւսըդ եւ չի գոհանար անոր
տու..ած պա տա ս իրաններով , ու աւե լին կր
սլահ անջէ *. Աայց ա լս զուտ անձնա կան գո
հոլն ա կո ւ թի ւնը երրեք չէ կրցած Ա"վԱ՛
ըա ւա ր ար ել ղիս * Ի ս կ հանրային կեանքի
մէջ նոյնը իրագործելու -այսի նքն ' ա մե֊
rblL եան ու հայկական հանրա լին
կեան
քերը փո խաղա րձօրէն «հարստացնելու'^ փորձեր կը հ ան գի պին դ սովորաբար դ ան
յագ թահ ար ելի խոչընդոտներու :
Ամերիկացին
րնղհանրապէս
փափաք
չունի օտարէն եւ ուրիշէն բան սորվելու *.
Ան (ներառեալ Ամերի կայի ակադեմա
կաններու մԼծումասնո ւթիւնը) ունի տն.
տարբեր ինքնա բա լու թ[։ւն մը, սլա ամո ւթեան շփացուցած զաւակի հոգեբանու
թիւն մը*. ՍՀնոնք դ որոնք 1G0 ( էն 1898// մի
ջել իր սոլո բծ՜եց ին կարմրամորթներու ցե
ղասպանութիւնը (գէթ 5 մի լվան անձդ ոմանք կը հաշուեն 20 միլիոն «Հնրլիկ-ամերիկացի^դ սպաննուած են այղ երեք գա
րերու. ընթացքին} * * * y անոնք դ որոնք գե
րեվարեցին մօտ 5 ^b/b1՛*^ խափշիկներդ
եւ անմարդկային ձեւով օգտագործեցին
ղանոնք* * * անոնք դ որոնք այս միջո ցնե֊
րով տիրացան դրամագլուխի դ տիրապե
ւոեցին
դրախտային
հ ա ր ս տ ո ւ թի ւնն ե ր
պարունակող Լ բ կրի մըդ ել ղերծ մնա gի h
(շնորհիւ ատլանտեան Ովկիանս սի} Եվրո
պայի մարդակուլ Լւ ինքնասպան աշվսարհամ արտերու վնաս ներէն * * • ինշպէ ս կա
րե Աւ է այս ինքնամոռաց եւ հումկոլդ արի ւն աթաթախ ձեռքեր ու ւքա(ւիք իւ֊րր/յ/ րզրաղած դ սակայն միամամանա կ սՀնհ ա-
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եւ

ա շխարհ իմաց ութե-

նէն *. Աակայն նոյնիսկ ա՛յգ կը պատահի
շատ աւեԱր քի Ա ր*սն պիտի ա1լնկալէինք :
Անշուշտ ամերիկեանը յաճախ
կ՚ողողէ
հ այ կա կան կեանքըդ սակայն այդ պարա
գա յ թև իսկական երկակենցաղութիւն գոյո ւթի,ն չունի՝. Կ ան հույ նախահայրեր
ո ւնեց ած Այքերիկ ա ցիներ , որոնք կը պա
հեն հ*-Եան-ը}> դ տարին երկու անգամ 1լ եր
թան եկեղեցի , Հո ր ս անգամ սլարահ ան
ղէս դ եւայլն*. Ասոնք Ամերիացիներ են դ որոնք մեզվւ շնորհը 1լ ընեն բոլոր ո վին չու
րանալու իրենց կապը իրենց ու մեր անց
եա Ան ու ներկային հե տ : Հէանգո ւածային
եւ սակայն մի ամամանակ լուսանցքէսյին
ներկ ա յութիւն մԱյ են մեր կեանքին մէջ*,
ft ատ աւելի հետաքրքրականդ սակայն գըրեթէ մի շտ տխուր երեւոյթը դ որ կը տա
ռապեցնէ ւԱս դ գործուն՛եայ Ամերիկաnb՛
ներու հանրային կեանքն է * - հանրային
գործ ո լնէ ութիւնը անոնց' որոնք կամ Աիջի Ար է՛ •-ելքէն եկաՏ են վե րջփն քստնամեա կի^, ՚ւ ամ ալ տեղացիներ ԸէէաԼով հան
դերձ դ միշտ կա ոլ ո ւն ե g ած են հայկական
կազմակերպութիւններոլ հետ*- եղած են
հ սգարարձո ւներ դ մ ո ղո վա՚կանն եր դ կու
սակցականներ դ եւայլն*. Անոնց մէջ (եւ
անոնք յաճախ տնտեսական կեանքի մէջ
յաջողած են} կը աեսնո ւի եր կա կեն g ա ղո լթեան սահմռկեցուցիչ տարբերակ մը*.
Ո ւնթե աո աքին ութիւննե ր , որոնք կը պահri ւ.ին' ամերիկեան աշխարհի
մ էջ իրենց
ո ւ.նևց ած գո րծո ւնէո ւթեան համար : Հո՛ն
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ներով՝ մամուլով՝ եւայլն։ Որոշ դի տա
կէ տէ կամ տես անկիւնէ (ներառելսլ անձ
նական պաշտօնի րարելալման տեսանկիւէ որ հանդէս կոլ. ղան իբրեւ քաղաքա
վար ՝ տրամաբան ա կան ՝ գործնա կան ՝վերլուծական մաքի տէր՝ զուսպ մարդիկ (ու
երբեմն կիներ] :
Գմբախտարար՝ երբ
կարգը կու գայ Հէսյ համայնբի հաերային
կեանքին ՝ յստակ կ'րյ/*u՝J որ այդ կեանքը
զգացականին ասպար էվն է իրենց մօտ՝
ուր հասուն մարդիկ կը վեր ածուին երախաներու ՝կը ցուցաբերեն վերարերմ ունք
իրենց հայրենակիցներուն հ անդէպ ՝ որ
ո՛չ երբեք իրենց պիտի արտօնէի^ ամեր իկեան կեանքի մէջ՝ ո չ ալ Ամ էրիկ ա !)Ւն
պիտի ներէբ իրենց։ Սակայն եթ Լ tTէ կը
փորձէ ա կն ար կե լ այս արտառոց ւէեբա
րեբման ՝ պա տաս իրանը (սահմռկեցուցիչ
յսւճաիւա կանութեամբ] յաճախ նոյնն է ՝-«ճանըմ , մենք Հայեր ս տաքարիւն ժողո
վուրդ ենք՝ ե ւ հայկական շրջանակն ալ
ընտանիքի պէս է ♦ դիտես ՝ մարդիկ աւելի
կու տան-1լ առնե^յ ընտանեկան շրջանակի
Րայ9 '/Դք/ր կը ներեն զիրար ու կը
շարունակեն սիրել ղիր աՀր» :
եմայ, իէօսքեր լսւսհ եմ յաճախ՝ ;_)0 տա
րի առաջ հոս բնակութիւն Կաս սրա տած
Սյմերիկացիներէ՝ ինչպէս նաեւ նորեկ
Հայերէ : հյնդիրը այն է ՝ որ նման մօտե
ցում կ'անտեսէ բազմաթիւ կէտեր ։ Լքախ ՝
ընտանեկան սէրերը որքան ջերմ են ՝ նոյն
քա՛ն մեծ են ընտանեկան ոխերը՝ եւ փաստօրէն ա յսօր ՝ ման ա ւան դ Ամերի կ Utյի
էջմի ածն ա կան-Սնթի լի աս ա կան հ ut կա մ արտութիէնները կը մնան ոխակալ ոլ փոք
րամիտ՝ ու անհ աւա՝տալիօրէն թարմ ՝
կարծես երէկ պատահած կռիւներու ար
դիւնք են։ \յոյնիսկ մէկ կա ղմա կե րպ ո ւթե ան եր ւլ իքին տակ պա տահած հնամենի
կոիւներ ՝ աթոռի
համար մզուած հ թէ
սլա յքարներ' «թարմ» են տա կա լին : Աեշուշւո ես այնքան միամիտ չեմ ՝ որ հա
լա տամ թէ նման աթոռի պայքարներ դիւ
րաւ կր ներոլի^, ու կը մոռցուին՝ ամ երիկ
եան հանրային կրկէսին ու կազմա կեր պո ւթիւննե րու մէջ -. Բ անն ա՛ յն է ՝ սա կա յն ,
/y ր Ամերիկ ա զ/՚ն (ել ընդհ անր ա պ Լ ս արեւ մուտքցին] իր հանրային կեանքը կր վա
րէ ր/ա ր շա կան մեքենաներ ո վ եւ վար ո լե
յակեր պա քին պա՝ր տադր անքն եր ո էէ ՝ որոնք
որոշ քաղաքավարութիւն մը եւ. զ ոքծնա
կանութիւն մը կը պա ր տա դր են' նոյնիււկ
իրենց ոխերը թարմ պահողներուն։ Ամե
րիկահայը՝ որ (Լմե ր ի կաg ի ին յոռի կէ տե
ւ՛Ը զի^րաւ կ?ոԸՂ^ՂԸէ ’
1‘Ը ՀԱ,*եբային կեանքին մէջ ներմուծել ամ երիկ
եան հանրային կեա նըի ա ռւսքի նո ւթի ւնները՝ կաղմա 1լերսլչական ոգիի հասկացո
ղս t թիւնը ՝ քաղաքավար ու ղ ործնական
մօտեցումը՝ - ճիշդ ա՛յն կէտերր որոնք'
րստ իս ՝ արեւմուտքի tf-սւոանդն ո1 իսկա
կան «հարստութիւնն» են :
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Զորս օր առաջ ՝ երր ւսյս տողերը սկսայ
զրի առնել՝ կը վերադառնայի հայկա
կան՝ համեմատաբար նոր կազմակերպու
թեան մը վարչական սւ հ երթա կա*յր ժո զո
վէն ։ Այղ ^որԼո՚1ը ղրդտպատճառը եզաւ
վերը ար ձանագր ո ւած տողերուն ՝ ո՛ չ tuնոր համար՝ որ ան վարուեցաւ հայկա
կան ա լան դա կան անկարդութետմր ՝ այլ
• . . ճ ե շդ հակառակը : ԼԼնդհ անրապէս օրի
նակելի կարդասլա հ ո ւթեամբ եւ
թեամր վար ո ւե ւյ ան եր կօր ե ա յ նիստերը
եւ այդ իսկ պատճառով աւելի՛ ցայտուն
եւ ցնցիչ թուեցան հազուագիւտ ո տնձդութիւնները ՝ եւ կամ հին ու տղեղ ոխերու
մայթքումները z Ա ա կա յն մէկ կազմակեր
պական ծաղիկով դարուէ չի գար ՝ եւ ու
րեմն վերը արձանագրուած մտածումնե
րը կը մնան իբրեւ հ ա ս տա տո ւմ :
Հա ս տ ա տ ո ւմ ՝ որ զի ո կը տանի ուրի շ ՝
յարակից մտահոդութեան մը։ Սփիւռքի
ներքին ղեկավարութեան ու կառա վut ր ո ւթեա)է հարցը՝ ընդհանրապէս' անոր հան
րային կեանքի հարցը մտազբաղ կը պահէ
ղփս ՝ Երբեմն ինքզինքի ս հարց կու տամ
թէ ինչո®ւ ես ւ ի վերջոյ մ ասնադիտութեամր դրականութեան ուսուցիչ՝ ինք
զինքս այսքա^ կը մտահոգեմ
ազգային
կեանքի վարչական ծալքեր ով ու հարցե
րով։ Արտցալ րար ե կամներ ՝և. ի՛մ իսկ զգի
տակցութիւնս ՝ անդա զար կր յիշեցնեն
ինծի թէ չեմ տուած կարելիս' թ Լ՛ գրա
կանական տեսութեան եւ պատումի
լուծման ակադեմա կան-ամեր ի կեան բամնին ՝ թէ՛ ալ հայկական րամնին մէջ՝. Ամե
րիկայի մէջ ներկայիս «ծաղկող» հայա
գիտական ամպիոնն եր էն մէկուն փրս ֆկ֊
սէօրր անցեալները կ ր «շախԼր» զի" ՝ ըսելով որ մամանակս Կը վատնեմ մողով-

նէ] դիտուած' արդար են այս ԸՈԷՈԸ ՚էՒ~
տո զո ւթի ւնները ։ Ս աճախ ես ինքզինքս
կը պա շտսլանեմ ըսելով «0»J £անթ- հէլւի
Ււ»>. որուն ֆրանսերէն համազօրը պիտի
ըլլաթ
փլի1- Փ0!1
լքուա : fi այց այն
քան ալ պարզ չէ հարցը ։
ինծի կը թուի որ պզտի կո ւթ են է ս ի
վեր՝ իմ հ ե tntu քրքր ութիւնները զիս կա
պած են հանրային կեանքին ՝ թէեւ անոնց
բնո յթը եղած է գրական կամ պա ամ ակ ան : Անձն ական հ ե տաքրքր ո ւթի ւնն ե ր ո ւս
մէջ երր մխրճո ւած եմ ՝ նշմարած եմ ու
տեն մը վերջ՝ որ ան դ ի տա կ g օր էն փըն-տռած եմ անոնց շւիմ ան եզրը' հանրայինին
հետ։ Գրականութիւնը միայն զզ/խիչ րառեր՚ու եւ յա փ շտա կո ւթեամր 1լարրլ.ացուած պա տմո ւթի ւններ m շ,1Ւրք ՚^/՛ չէ եղած միայն ինծի համար՝ շ է եղած միայն
«Հե թանոս երդերի ել
ա չաղ ող ի յիշատակարանրֆ »- եղած է նաեւ Ահարոնեա նՒ
^հքայը^ կամ մեր աղզա
//<_ աղզ ա յնամո Լ սլատմական վէս[ի աւանդը ՝ եղած Լ
Ա ս։1խս։ս[։ «Զա/'թ°նՀ<»/՛ {à'I,/։ դլէութեան
ա՝մէնէն ս տո ր աղնահ ա տ ո ւած գործը} ել
Աուբէն Տէր Ս ինասեանի
ուշերը^ ՝ ե/հ///5 Լ ՀհՍ սլի տա կ ձ ի աւորըչ> ել Հ.Ե ւսրմիր
մամուց'»։ Այս զ.ործերէն շատ երր կնղեt ո ւ,էլ,ն մանուկ մjt ՝ ոjt միեւնոյն օրերուն
կր կ յանուէր Հայոց Պատմութեան նուՒըուած գործերով ։ fi ատ պզտիկ էի երր ըսկրսա յ հասկնալ որ Չարենցի ^Հաւաքա
կան ո լմի» մասին զրի առած սլա տզամը
հ,սյ հսւնրային կեանյ>ի հիմնական հարցը
h զած է մի շս,-. Մեր ուսուցիչներր արզ էն
մեղի ըսած էին թէ «Հ այ ն ա իւ ար արն ե ր ր
ե թէ մի անւ ա լ ո ւ թագաւորին հնաղանգիլ
գիտնային ՝ այս վիճակին չէր հասներ Հա
յաստանը» : Որքան ալ սլ ա տմա կ անօր էն
միամիտ է նման հաստատում ՝ որքանն ալ
հռետորական է Զարենցի սլատղամը՝ նորէն պէտք է րնղ ուն իլ որ երկուքն ալ կր
պար ունակէն ճ շմար տ ո ւթ ե ան մը հունտն
ու կորիղը ՝- Հ,սյո ւ թիւնը չէ ո ւն ե g ած եւ
այսօր ալ չունի հանրային կազմակերպըւած կեանք ՝ բառին բուն իմաստով ՝ -կազ
մակերպուած այնպէս'
որ հ եղ ինա կու
թի ւններն սւ ղ ե կավա րներր իսկաէլան
հա շոլետուութեան սլահ անջն ե ր ո ւճէւ
են
թարկուին ՝ կազմտկեր պո ւած այնպէս'
որ պայքարը կարելի ըլլայ՝ առանց կոր
ծանելու հանրային կեանքի եւ դործա կցութեան արգէն իսկ խախուտ կարելիոլթի ւնն ե ր ր ։
Փակագծի մէջ ըսեմ որ երր մանուկ եւ
պատանի էի ու մեր հանրային կեանքի
մասին կը մտածէի ՝ դփս կը տանջէին դա֊
ւ֊աՍաննէյւլւ ՝- Ս եր ումանների ու մանաւանդ մատնիչները։ վասակի հանդէպ ունէի թաքուն համակրանք մը՝ մասամբ^ » •
որովհետեւ տաղտ կա լի կր գտնէի վար դա
հի Կասցէին ուղղուած ներբողականները՝
զորս աւելի պատշաճ պիտի րյ յար Ե զի չէ
պատմիչին ուղղել՝ քանզի անոր հռետո

թուիլ,

4/1 թոլԿ[՛ ,
դեռ ալ կր թոլի , ցոյց ոէալ
թէ Հույր շատ րան կրնայ [ւրաղորե ել ,
եըը Ւը սէսրյ-ըաըը կը մղէ խորամ անկօրէն...
Ջեմ էաւիազանցեր երր
կ'ակնարկեմ
մանկութեան ու պատանութեան տարիքի
այս մտահ ոզոլթիւններոլև է հանդէպ հաք
ազգային - հանրային կեանքի : Ջեմ եերացաե դեռ , սակայն 4^I'?J՛՛1՛ ՝Ղ' քանի տարի
ներուն յաճաի։ մ տաեաե եմ անձնականն
ու րնդհանալրը իրարու միացնոզ ՝ ել զիւս
ՒքԸ^լ անձ կաղմոդ ազդակներու մասին*.
Շատեր այս տեսակի
մտաեումնե րն ու.
ւԼե ր լուեր, ւմնԼ ր ը վայել կը գտնեն աւելի
տարեց , ո շ - if ո րե ո ւն ե այ . յետադարձ հաը
^ացքով իրենց կեանքը ւԼերլուեոզ անձե
րս,-՝ սակայն ինձ ի կր թոլի որ ինքնա
ճանաչումն ու ինքևաքննաւլատո ւթի ւնը
կը պահանջեն նման վերլուծումներ ծե
րութենէն աւելի՛ կանուխ , մանաւանդ երր
մարդ կը զգայ . ինչպէս կը ղլլամ ել, - թէ
իր նկարագիրը որքա՜ն բան կր պարտի
ազգային ու հանրային ի ր ականո լթի ւններու : Անշուշտ կարելի, է ըսել , թէ ամէն
անձ իր նկարագրին մեծ մասը կը պարտի
(ծնողքէն ետք( իր ազդ . մշակո յթ . ըն.
կերութեան , որուն մէ9 կը մեծնաք-. ք>նծի այնպէս թոլած է , ու կը շարունակէ

ընտանիքս

այնքա՜ն մօտէն

կապուած էր ազգի՝ կամ (աւելի ճչգրլռօ
րէն խօսինք) ազդի եւ մշակոյթի մէկ որ"չ
դո րծ ելա դա չտին ՝ որ իմ անձնական գի
տակցութեան
զարգացումը պզտիկուց
կապուած էր՝ անբնականօրէն ՝ ազգային
մշակոյթի արտայայտած մ տահ ո դո ւթի ւններուն ել այմմ ալ՝ հասոլնութեան տա
րիներուն ՝ անբնականօրէն կապուած կր
մնայ ազգային (հանրային) մտահոդութիւններու :
Աւելի՛ն, Հայ-Ամերիկացի կամ մտաւո
րս, կան-ա կագեմական երկակենցաղ ապ
րելս, կե րպե ր ր չեն լուծեր ՝ այլ կր սաստ
կացնեն աքս հարցը*. Ամերիկեան հսւնրա
յին կեանքը կր մերմէ մսսսՆպոսկւսւս,։,
ընդհանրապէս - կան յւսրւլելի րացտռու թիւններ: Ամերիկացին կր յարդէ ակա
դեմական , վկս՛ քակտնով օմտեալ ifiuufiuiգէւոո , ե։ երբ հանրային կեանքը վարող
ները անոր մասնագիտութեան պէտք ու
նենան , չեն վ ա բան ի լ, զինք հրաւիրելու ՝
որ կարծիքը արտայայտէ *. (Նման անձ
մըն է իմ նսւխկ[*ն ս L-Ա ս պք չս y Հ^Ըէ՛
սխեճրր ՝ ս ր կառավարական
տո ւթխճններոլ փրոֆէսէօր էր' մեծահամրաւ անձնաւորութեան մը վեր ածուէլէ առաջ} ։
Ա ա կա
Ամերի կ ազին կասկածոտ է մտա
ւորականին հանգէսլ 1 որ յաճախ կլւ խօսի
ՀՀո չ-դործնա կան» եւ նոյնիււկ • • • ձախա
կողմեան կրնայ րչըսԼ * Ո՛-բեմն ՝ ինծի պկ ս
մէկը՝ եթէ կ^ոլղէ ակադեմականէն անգին
մ mut լո ր ա կան գործուեէութիւն ունենա լ ՝
պէտք ուն/t հայկական հանրային կեան
քին ՝ ինչպէս (անց ե աղին զո նկ) ա յգ հանրւսյին կեանքը պէտք ու. նէր իրե՛ն' , իբրեւ
մտաւորական :
fi ատ րարղ է հարցը՝ կամ գոնէ այդպէս կը թուի ինծի ։ Մ էկ կողմ էն կ^'ընդգըծեմ Հայ՝ մանաւանդ Ափիւռքահայ
հանրային կեանքի տհասութիւնը ՝ եւ utձեր իկեան ու արեւմտեան աշխարհի վար
չական tfա ր ո ւելա 1լերպէն սւ ւյ ործ L լա կեըպկն րան մր ս որ ւէելո լ կար ե լոր ո ւ թի ւնը :
Մի ւս կո ղմէ ՝ չեմ ուզեր որ հայ հանրա
յին կեանքը այնքանն նոյնանայ ու նմանի
ամեր իկեանին ՝ որ հո՛ն ալ աւելորդ կամ
*հ եղա g ո լցի չ գտնուի մտաւոր ականը։
Ել
քաևի որ իմ հակակշռիս տակ չեն՝ ան
շուշտ ՝ նմ ան զանդուածային բնոյթ ունե•յոզ փոփոխութիւններ ՝ կը մնամ մտա.
հոգ։ Ա ասամբ զուտ անձնասիրութիւն է
էէլատաԿածը (1լ ուզեմ տեղ ել ասպարէզ
ապահով ե լ իմ նախընտրած գործուն էու
թեան] ՝ մասամբ ալ իսկապէս ազգային
մ տահ ո գութիւն է՝ քանզի կը հալա տ՛ամ
որ մանարանդ սւիիւռքեան տղդ մը պէտք
ունի իր մտաւորական դասին՝ նոյնիսկ
երր ան կր գործէ անկախաբար , եւ չի
հնազանդիր իրեն ուղղուած հռետորական
հրաւէրներու ՝ չեկուր ազգի՛ն ծառայէի
տեսսւ!լէն ՝ երր այդ հրաւէրը այս կամ ախ
կազմ ակերպոլթեան
դի լանա կախ եր ո ւն
ծառայելու կար ե ւոր ո ւթի ւն ը կր շեչւոէ ,
եւ կամ ալ աղատ քննադատոլթ եւսն տեղ
չ ի տա ր :

րական հանճարին ՈԼ֊ Հա J եկեղեցւոյ կքէ
պարտինք վար գանի ներկայ համրալր։
Սետոյ՝ պզտիկուց կարդացած էի կարճ՝
*սյլ ոգեւորի չ ակնա րկներ' վահան Աամիկոնեանի վարած կեր իլլայա կան պա յքաը/՚ն մ աս ին ՝ - պայքար ' որ 451 էն 484 թըւ^ս,կաններ ոլ.*յյ երեսնամեայ պաաերազմէ
րնթազքէն կր;/ ալ իր՛ս կանացն ել այն' ին չ
որ Աւարայրր չյաջողեցաւ. իրազորեել-,
484/zJz կնր,ոլ՜աե է, ս ւար ս ա կJ, զա^նա՚զիրր
(.որուն ^.^ՕՕամեակը կը աօնենը lî)84^^z)
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Մ տալ,,բտկանի եւ ակադեմականի հարհտնրային կեանքի հետ անոնց ու
նենալիք կապին հարցը, ղՈլտ հայկական
մակարդակի վրայ քննուելիք նիւթեր չեն :
Անցեալին դրած եմ այս նիւթիլ մասին ՝
եւ յաճախ կԴրադեմ գրել աւելի երկար
ու համապարփակ
ուսումնասիրութիւն
մը
մտաւորական - կազմակերպութիւն .
- ազդ երրորդութեան մասին, մանաւանդ
նոր տուեալներու լոյս ին տակ , . տուեալ.
նԿ՛' գորս կք "տոլզեն ուրիշ Jողովոլրգ.
ներոլ (Զեխեր, Հունգարներ , Պաղես,ոինցիներ) կեանքը ո ւ un ւմնասիր ող պա ամարյ է տնև ր ։
HP. 1

ԻՈնչ Հ ա կագեմական-դի տնական մար
դուն սահմանումն ու անոր սահմանուած
դերը-, Ամերիկայի մէ9 գոնէ, ամէն քա.
ղաքական երանգաւորում ունեցող անձեր
համաձայն են, - ակադեմականը
ուսոլ.
ցիչ - փոխանցող է, ել հետազօտիչ (չէր.
շէօր) - ստեղծող-. Այլ խօսքով, իր պար.
աականոլթիլնր կ՚ընդզրկէ երկու տեսակի
գործունէո, թիւն , . անցեալի աւանդը զըտել, բիւրեղացնել, ուսուցանել ել փո.
խանցել. ապա' նոր փորձարկումներով,
նոր փնտռտուքներով, նոր մեկնաբանու
իմիւններով բան մը աւելցնել մարդկոլ .
թեան դիտելիքներուն , ել այս բոլորը ը.
նել' կարելի, եղածին չափ չէզոք ձեւովլ
Եթէ խօսինք օրինակով, ամերիկեան հա.
մալսարանական ակադեմական մը' „ր
Հայոց պատմութեան մասնագէտ է, նաիս
ունի ծանր
պուտասխանատուոլթիլնը'
ընտրելու մեր անցեալի մէկ տարբերակ

մանրատիպարը (ամէն ինչ երբեք կարէ^
չէ տալ- ամէն ուսուցիչ կ'ընտրէ, ել ոլ_
բեմն կը ձեւէ' փոխանցելի անցեալէ ,
զայն դասաւանդելու : Նոյնքա՚ն կարել„է որ ան քննէ ալ,[սիւներ , zjzzzîz£ նոր փ։։ւււ_
տաթուղթեր կամ վերստին
մեկնսրբ՝,,՛,^
հին փաստաթուղթեր եւ տուեալներ, նոր
տեսոլթ իւննե րու լուսարձակին տակ,
Ելս ւթ
կը ստեւլծէ նոր դիաեխր.
Եթէ օլ, մը՝ իր պրպտումներոլ ընթաց,
քին ՝ գանէ փ ա ս աս,թո ւզ թ մը որ կը թՈ։^
փասւոել թէ Հայերը իսկապէս զզուելէ
արարք մը գործած են՝ իր պատմսպէսփ
պարտականութիւնը այղ փաստաթոլղթլ,
հրատարակել է ՝ թէեւ իբր հայ պա ամա.
զ.էտ իրաւունք ունի մ ե 1լնա րանե լ ղալն,
ու գտնել յանցանքր մեղմացնող պարսպաներ -. Կարեւոր է հաստատել որ ո՛ շ մէկ
ակադեմական կրնայ լիովի՛!։ չէզոք ու
ոարկայական ըլլալ՝ . սակայն իր պսւր.

ւո1ա.կտւ(ւո.ւըիւնն է

հանրութեան տալ իր
ցւուսծ առարկան ՝ փաստաթուղթը , փոր.
ձարկի արդիւնքը , ճիչդ այնպէս' ի՚հշսլէո
Խ՛ կքտւ՚ուհք B է զայն մեկնաբանել, որո,
տեսակէտներ կամ շահեր պա շտպանելու
համար : (Աւելորդ է ըսել որ միշտ կարելի
չէ մէկը միւսէն զատ պահել, սակայն տե
սականօրէն եւ սկզբունքի զեանին վրայ,
պէտք է այղ փորձել) :
Ամերիկ tuj[t tf Լ՜ջ գոնէ ՝
iiiun.iijiijiljui'h
սւկադեմական գրեթէ միշ տ նոյն մւսլւ.
զ ըն են։ Ա տա ւոր ակ ան մը pjt ապրուստր
կ'ապահովէ համալսարանական կառո յւլխհ
է^ջ աշխատելով իբրեւ
ո ւս ո ւց ի չ-պա չ.
էոօնեայ ։ Պարծի րարելալում ապահովելու
համար ստիսլուած է ղործել իրր ակագհ.
hl

մական։ Երր իրը մտաւորական կր զրէ ,
Խ՛ պար տա կանո t-թի ւնը
անպայման նոլւ
գիտելիքներ գտնել չ է ՝ այլ
խօսիլ յա.
նուն "Ըոչ ս կղրո ւնքն եր ո լ ել
շահերու՝
մեկնաբանելով հին տուեալներ ՝ ձաղկելով ս ւրիթէ եր ՝ եւայլն։ Ա*ինչ ա\կադեմականը յաճախ կը ծպտ՛ուի առարկա յութեան եւ հեղինակութեան սլատմուճանով , եւ թէ՛ ինքզինքին , թէ ուր ի շներ ո ւն
կը հաստատէ թէ ինք կր իր ou ի յանուն
առարկայական ճշմարտութեանց' մտաւոր ա կանը գիտէ որ ինք կը մտածէ ու կը գըրէ ի րր անձ ՝ uր նո լիր ո ւած է որոշ տե
սան կ իւններու եւ tn ե ս ա կ է տներ ո լ
ՈԸՈԼ
ո կզրո լհքներոլ ՝ որոշ զհաւատամք»ի մր։
փէէրճէ մտածել իբրեւ իրատես եւ աո ար կայական մարդ կամ կին՝
սակայն
այ՝զ /ի նշանակեր որ յան ո ւն կարճատեւէ
կամ շահախնղիր Հ^իրատեսութեան» մր'
կտրելի, է ուրանալ իրեն կարեւոր թուող
արմէքներ ՝
որքան ալ
ենթակայակտհ
կո չուին էոյւլ ա րմէքներ ր ։
ի չ մը ամէն
տեղ՝ բայց մանաւ անրլ. Ամերիկայի մէջ՝
Ոլ֊ր «ւիյւաքթ ի1 ըլ» կամ <Հդործնա կան» բտզովես<տի համազօր է միշտ՝ մտաւսրականը յարձա կո ղա կանի ենթակայ է
՛Լ-nրծնա կան մարդոց՝ ի մէջ այլոց դ.ործ հակսՀյյ ակադեմականներու կողմէ' իբր
տեսլապաշտ՝ երազող՝ ենթակայական եւ
կողմնապաշտ ։ Նկատելի է որ որքա՛ն կևղ~
տոտ ըլլան շահ ի հաշիւները՝ այնքա՛ն
գործնական կրնան թուիլ անոնք՝ միայն
զգենուն
առարկա յապաշտութետն
պատմուճանը՝ . դողերու՝ դահիճներու ՝
մեծ պետոլթիւններոլ եւ փոքրոգի մար՚է"!1 զիմակը Հայթայթող «առարկայտպաշտ» մօտեցումը նաեւ յարձա կողա կանէ
մըն է որ կը գործածուի մտաւորականներուն գէմ ՝ թէ ել մտաւորական մր
կրնայ իրաահս ըլլալ նոյնքա՛ն եւ աւելի՝ որքան այն կարճա\տես գործապաշտր }
որուն անհեռատես մօտեցումր հեռաւոր
ապագան կը զոհէ՝ մօտաւոր ապագայի
շահ ,1‘ր ապա,հովելՈլ համաբ :
ի՛ որ Ամերիկայի մտաւորւսկաննեբո,ձ եծ ամ ա սնութիւնք ակադեմական է նաեւ"՛սկայն ակադեմականներու հսկայ մեծամասնոլթիլնը մտաւորական չէ : 2O0ü£
ւելի համալսարան Æ,3< )()-00( ) Հ
«z^z/'
փրոֆէսէօր ունեցող այս երկրին մէջ հագֆ^ 3-4000 մտաւորական - ա կա դեմա կան
hutJ y բառին րոլ^ առումով։ Q այտնօրԼն ՝
ի'1,}> ի համար «մտաւորական՛» բառը ունի
պահանջկոտ սահմանում , - մտաւորակա"1^ւոք է ունենայ իր
հաւաքականով
թեան մասիե բաւական համապարփակ
'"եղեկութիլն, եւ կամ մասնագիտական
առումով դիտելի,քներ , գոնէ անոր կեան
քի մէկ մարզին մասին. պէտք է պատ
րաստ ըլլայ հանրութեան առջեւ արտա,էայ՝տուելոլ
(սովորաբար դրութեամբ)
յանու 1,
իք
տեսակէտներուն
նւ
ս կղբունքներուձ, զորս պէտք է հաստա
տէ անվարան , զորս պէտք է պաշտպանէ
նւ յանուն որոնց քննադատէ ո լքի շները՛
վերջապէս' մտաւորականք պէտք է ինքզինքր շարունակաբար ենթարկէ ինքնաքրննադս, տո ւթեան , ել պէտք է ունենալ
վվ՛ 1,ա*եայումի,
պա տրա ստա կամ ո լիմիտն
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ԱԱ ԱՋ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

որ կ^րեմ՛ ձ d"‘P'-L ան"՚ւնա,ք"լ’ 'ibt'՜
քաւորումլ< մը հետ։ Զ մո ռես,նք ս,լ.Լ լցնել
„ր մտտւորականին «հ ալտք՚ս կանո լ թի լ-

եանի թատերախաղերը

զուրկ են

նման

բարդ կառոյցներ ոտքի հանող մտածումի
կազմածէն

նը» կտրելէ՛ է > նոյնիսկ կենսակա՛ն է -ահ֊
մանել զանազան ձեւերով : Օրինակ , երբ

դեղա գի տա կան րցայ ա^ թէ

մեծ բառով մը

բնազանցական։ Հեղինա

Հ/քՕ—ն «յ անձն ա ռո ւ մտաւորական» բառե

կի ՝

րը կը
’ նկատՒ "ւնՒ հւ“.1 մողովուրդր,
հ’Ը հաւանականութիւն՝ եւ
*ՅԳ-ե՝ էրր անոր շահերուն համար պայ.
քարող եւ այդ շահերը լալ հասկցող կազմակերպ-ոթիւն ! ԼԲԸՄ-եան ջոջերուն բա
րեմիտներ ը (անոնք' որոնք կը նշմար են
մտաւորականներոլ գոյութիւնը} , նմա.

թատրոնէն մտածման ու յղացման ինչպէս
կ^ենթագրէ ՝ որ մեր
պակսի

wsrae

մաթիլ պա ւոմ ո լւսծ քն ե ր ո ւ եւ հ ա զա ր ւս ւո ր

րւււկ պուլլէարեան թատրոնի կտզասլւսրնե-

յօդուածներու^ ՝

րր : Ս էկ կողմէն' սանկ Լէէթա Լէյուրրթ ,

րոնք նկարչութիւնը քաջօրէն կը շփ ոթեն
ներկարարութեան հետ։ ]րմ ա ս տն եր ՝պա տ«Գրագէտ ՝ նկարիչ՝ թարզմանիչ՝ երաքննադատ ՝

գրականութեան

հ ր ա սլար ա կտ զ ի ր^ ՝

բանաստեղծ՝

Ա կրտէւ շ

ծլած աժանն ոg հի՛սս լաց ի կ դէպքերով ու.
դէմքեր ով՝ ւեանտւ՚սնղ անհեթեթ ո լ_ խե-

Հաճես՛), այս հատս բուէ ւեեւլէւ կը նեոկայւս-

մհ ւ֊՛/էն*

նւսյ

'"Ը > 'մ՛-»/՛, եւ ասոր սիր ահ ո՛ ր ը :

իբրեւ

թւստեռաջիր ՝

որ

անշուշտ

էժս՛ ւոր ոն կր ւէւնտռէ :

աւ֊անգական ե ր ր ե սւ կ ր * ամ ո՛ ււ ի-

///Հ/ ր շ/ա / ո ւ հտւքսւր սլէտք Լ Ըս^Լ>

Այս երկերուն մօտենալէ առաջ' հարկ կ

՛լ ր Պրն * Հտճեւսկ, այս ը՚՚է՚՚ըը կը վարձէ

ճ շ՛լել՝ որ թու տ եր աէսւս ղէւ ւեը ընթերg ու -

Lf-ujib

ածե լ իբրեւ, փակագծուած նիւթէ Եր

մ ր ՝ առանց խաղին ու֊ բեմին ՝ կը նմ անէւ

կու. թ ա տեր ա խ ա զ եր ո ւն տլ մէջ

քիչ մը օփերտյի մը դրքոյկն ՛էե ր աքա ղին- :

"կ սի

Անարժէք թատերակ ւեր կրնայ ըեմաւլ լրու

Աս ՛ո ւլահ տ ր ր-ին

խաղը կր

համակա^ րդը

հա րցնէք :

միութթւնը*

՛Լերջապէս

թատերական

այս փորձին կը պակսին թատերական մի
ջոց եւ լեզու ։ Անուններ
թի ւնն եր ու

ու

խօսակցու

շռնգալից

իր ագար ձութիւն-

ներ մ եքենայս՛ կան օր էն

թատրոն ու թա

տերախաղ չեն կրնար ստեղծել՝ երր չկայ
Հաճեանի մարգի կը -աւելի ճիշդ մարգկայ1՚ն յա տո ւկ ան" ւնն ե լ՛ը ՝

այնքան

զո ւրկ

խտութենէ- խօսքեր կ^ ար տալւեր են ՝ որոնք
կրնան լ՚րենղ^ չըլլալ:
/I՛ չ անձնա լոր ո ւթի ւնն եր կը յատկանշեն
այգ խօսքերը ՝ ոչ ալ կիրքեր կամ գէպքեր

թեամբ տ լ լա ւի ո էս ո ւի լ ՝ ինչպէս կրնայ հա

երեք էջնոց ճառ մր կ^ ո լղզէ հանդիսական

կը մասնաւորեն։ Սը բարբառին անհամ

կառակն ալ տե՛լի ունէ նալ՝,

ներ ո ւն ՝ br ստեղծած հերոսներուն

անհոտ ՝

որով

fiutjg

մ՛ո

հետեւ ւոյս երկու թ ա տ եր աէս տ ղե ր ր մ ե՛լի

սին եւ հեղինակային ս տեղծ ո ւմը կը բւսղ-

կր Հ ՛ո սնէ՛ն ղրքէ՛

ար

ւլ՚ստէ

տօնուած է խօսիլ անոնց «դրական՝» յատ

թեան

կանիշներուն մ ասին ՝ րաg ա ռելո ւէ կար ե լի

կանոնս՛ ւո րա բա ր

ձեւին

տուկ fl )

յ

տ ս տ ո ւածա յին
t

ստեղծագործու

fi ս կ Սնատեացը-ին արարո ւածները
կ՚աւարտին

հ ե ՛լվ՛նա կ ի

սթանտարտ ու

միամակարգակ

հայերէն մը։ թերթել՛ուն ու

հր ա պարու

կա գլւււ ւթե ան հայերէնը՝ որ «մեր^
ներուն մեծամա սնութեան համար այլեւս
պար ղո ւթ եան ՝ թ ա ՛ի անցի կո ւթ եան ՝ անմի-

բե մ ադ ր ո ւմի մը հ lu ւանա կ ան ՝ ւլ տ լէ՛ք Հբ-

ջա կան ո ւթե ան ու ան "եթե լանքի գրաւա

րաշքո կամ աղէտը :

կանը գարձած է : Սն է որ կը յաղթանակէ
Հաճեանի մ արգոց առտնին փիլիսոփայու
թեան մէջ*. Լեզուին այս ահարկու աղքա

է 1980-/'^ » ^րկր՚՚րԳԸ 1948-/*^ = Ընթերցո.

տացումը՝ աղճատումը՝

Գրեց'

ղ[,ն ուղղուած էսօսքին մէջ հեղինակը կը

անդամահատոլ-

մը երբ փոխադրուած է շրջաբերականէն

զրէ* <Հ.Ամ էն՝ էմա տե ր ա էստ ւլ կր ծնի ու կր

ու լր ա գիր էն ւլէպի բեմ ՝ անշուշտ իրողու

Գ. ՊԸԼՏեԱՆ

մեկնի հողէ մր եւ ժամանակէ մր՝ բայց

թիւն մը կը ներկայացնէ ։ Որ աւանդօրէն

ևը հեռանայ *ոյս մ ե կնա կէ տե ր էն ՝ որոնց
չի ւէերադառնար : J1 ր Աշխարհ ին ւեէ կ փր-

ևԼԼ կոչւււ-ի ոճի բացակայութիւն։

շու րն է ՝ նե տո ւած' դէպի աւզսւզ ան : Աստ-

Հատորին չորրոր՛է էջին վրայ ըեթերցող ը կը կարդայ հեղինակին հա կիրճ կեն-

ղահար-ը

ծնաւ մեր օրերու, արեւմտեան
.էՒնչ

ու. հանւլիստտես ի մը կարճ երկախօսու-

սագրուիժիւնը՝ որմէ ճաշակ մը ՛որու եցաւ

Սնատեացր 1948/'^ Լո J11 ա ւ էսւսրհ եկ ԼԱԼ եր ես ուն տարի տ ուս ջո ւան պո լս ահ այ իր ՛Ա

թիւններ ո ՛Լ ՝ որոնց մէջուկը ծանր չէ ղըձ-

վերը։ Սայ նաեւ լուսանկար մը։ Երեւոյ

բա խ տաբար : Այս երեւ֊ոյթը կրնայ թե

թը նոր չէ մեր մէջ*.

էադըհլ՝ որ խ՚սղերուև

տղայական պատ

վեր մանր-մունր գրողներ ամենայն ըրջու-

մութիւնը բեմականաց ո ւած է որոշ ժպի
տով ոլ հեգնանքով՝ ինշ որ զայն կր ՛իե-

թեամբ իրենց
ևեԼ աZ1 ս լոացնեն
նման չքնաղ մերթ կենսագրական մերթ

հէփթէնտ՝ համբոյր : Արդէն ահդ ի կ՚ու

րւսծէ պւսրղ պա ՛որ ո ւա կի : Ե

գնա հ ա տա կան ինքնագիր էջեր ով ։ 1Լասըն-

նենայ ^սինեմա յէ մայրաքաղաքէն մէջ»՝

Հնիւթը^

ւս շվոտ րհ ի

հողէն ու ժամանակէն՝

կան ո լթենէն» :
Աստզահաբբ կ՚՚՚ր^Ա1 կ կ" Լ ո ւ1"1 "՚ 'ո՜
հան հով ոլհրդութիւն մը. առհւանզոլմ ։

րսա մեղէ տրուած
կր

տեսնենք

Հ/,Ն

տեղեկութեան :

«արտակարգ

զեղեցկու -

թեամբ եւ ւէերջթն նորաձե ւուէժեան համա
ձայն հաւլուած Զ&ամեայ'» Մ ար թ ա էլմ
աս տղէ առեւանգս ւմը Ա/էե Մ օրկԱ՛
մէ՝

այսէնքն' էր հէացողէն :

կ՛՛՛լ

էանտար.

կում Մր՚րէմ՛' ‘U-u ամիս ՝ ո րուն րնթաց-

բուն

թտտրոն-իրականո ւթիւն ՝ հեղի
Փ իր"*ն տ ելլո յի

մօտ [օրինակ

ւինտռեն) ՝ փան Անույի ՝

դր ո ւա տանքի

կամ

նոյնիսկ՝

ճարպոտ ճարպիկութիւնները շատ հեռու
փ երթան ընթե րց ողին քանի մը տեղեկու

քժ ատ ո ր ախս՛ ղի

մը

խնդիրը

իյնղրակս՚ն չէ

նաեւ

ժէջ

թատերախաղ

նոր

չէ

անշուշտ :

ի ւր ս՛յա տ կո ւթի ւնը ՝
ն կս՛ տ ո զո ւթի ւն î

եր կր ո ր դա կան

րու֊թեան ս ովոբութի լեներն ո լ վ ար ո լելս՛ևիրպը (մսւս-լքեսսրսւն.եթու միջոցաւ պար

Մ արթ ա էլլէ" է^՛ ) ան /լէ ներում խնդր ելո ւ

ն ո վէն անրաւարար : Որովհետեւ

համար։ Տեղէ կ՚ունենայ անխո ւսաւէ ելէն ։

Երկու դործերուն ալ ժէքի Պրն * Հաճեան

տադրուած բոլորի՛ն ՝ իրենց տուներէն
ներ՛՛) ՝ 1Ա յնքսՀն արագ կտ յս եր ապաշտո ւթիւնը պտուղ տուաւ մի ա տարր ո ւած հին
1/ ւր ո պային
անոր բեր ե լուէ գունագեղ

թշնամէ սէրահարները կր մէանան ղէրկ-

թատրոնի

հ ա րg ա ւրր ո ՛.-

լեցնող

անց ո ւա-

ռընչումը' որ մե՛լի համար կը իժ ուի հիմանդոյ

t

հ արցա դրո ւթի ւնը չի յ*սջողիը

րնգխառնումով ու մէասէն կը մրմնջեն,

ղօղել սլա ՛որ ու՛" կին : Աստ զ՛" հ ար ը-ին նա

«հրաբուխը կ՚արթննայ .. . Լալաները կր

խերգանքը ՝ Սն՛ոտեաց ը-ին հեղինա կ-հ ան

բ ա ր ձր ան ան» ( էջ 1.03) •

դի սա տես

ամուսնացած կնատեացէ մը՝

Յ՚սկոբէն ՝

ելոյթները

չպայթող

զէնքեր

են : Պատի ւլար դեր : Բիբուած են հ ոն ՝ ՛Ա
ռանց նպատակի ՝ եւ անյարիր

մնացեա

որ աարէներ շարունակ յարհամարհէ կէ-

լին ՝ թ ատեր աիսա ղեր ո ւն սս/նձարձա կ ^7-

նըն ու էգական սեռը : Իսկ կէեը' թ'ագու-

ամ տութիւնը

ան պր կոլմներ ՝ տ արբեր ո ւէժի ւններ եւ
երկակենցաղ վիճակներ ։Կը մնայ ան շո ւշտ

հէ նոյնպէս տարէներ շարունակ ունէ էր

թեամբ : Անկարող են սակայն քօղարկելու

սէրահարը'

իրենց անհար կի յոիսորս՚անքին տակ բ՚սց-

“հ ,[ոլն համար շեշտո ւած ւէիճա կ ր ՝ որուն
‘Ղէ ^ամաշիրարհային իրաւէիճակ մր մենք

բէ ամբարտաւա՚ւ, կեցուածքէն առջեւ

Գէ՛՛րդ։ Այս վերջէնբ Լ}ակոօր

ծած կելու

կանիսազդո լշո ւ-

հողէն ու ժամանակէն մեէնող այս ար -

մուսէնը կը հիւանդանայ՛. Եւայլն։ Աւել

տա ւլր ան քն եր ը չեն ղիջանիր վերադարնա

ցուցէք ղուս ՛որը ամուսնացնելու դէպք մը

լու իրենց

Լր անդ կոչեցեալէ մր հեա եւ կը ստանաք

եան հրթիռներէ աւելի կր վեր ած ուին օդը

որոչ պատկերացում մր թատերախաղէն :

նետուած փուչիկներու ՝

Եթէ Ասաղահարր

շինուած է ամերէկ-

թիւն տալու թերեւս ար դարանալի մտա
հո գութ են էն ։ Սը խօսին բարքեր է եւ փա
՛լաս իր u ւթի լ1ւներ է ։ Սը մատնեն աճապա -

բանք մը՝ անմիջապէս ՝ մէկ կամ մէկ ու
կէ ս դիրքով գր ա կան ո ւթ ե ան «պանթէոնը^
մտնելու մ՛արմաջ մը՝ճանաչում գտնելու՝
մէկը ըլլա լո ւ ՝ վերջապէս ատով վա ւերացնե լու ՝ ո*վ ւլիտէ ՝ թնչ տխուր ու ապօրինի ղր ո ւածքն եր : Ապր ելո ւ յաւերժտնալո լ
եղան՛ս կ մը հաւանաբար երբ դիրքերը եւ
անոնց ետին

պահ ո ւըտ՚սծ ու չ՛" պր ո ւած

if՛որմինները

կը մ անեն ար ՚է^ փ"շին ե ր ոլ

թանձրութեան։ թանգարան ։ Ուոտի' տի
կիններ ու պար ոննե ր ՝

g ո ւց ա դր եց է ք

ձեր

ե ս ե րն ու ե ս ի կն ե ր ր ՝ ձեր ունեցած ու չու
նեցած տիտղոսները ցուցադրեցէք՝ թս՚՚որոնր բաց է :

կար իչ ՝ լեզուս՛ բան ՝ աթո-

մաղէտ՝ սրճեփ՝

բանաստեղծ ՝

երկրա

չափ ՝ rs/՚չկ ու ւԼարժապե՛ո 5 ճիգ մը եւ ս ։
Մր՚յս՚նըը "կսած Լ î

ուող դա տա ր կութի ւնր : ԱւիսոՀ ս որ իրենց

մր կ'րսէ ճշմարտութէւնը եւ խարուած ա-

եան մապաւէններէն կամ «մ ա կրղէնն եր էն»

Այս

տերասրահի տնօրէնի ճառին մէջ*.

րւսձ անդադար փ ոփ ո խո ւթի ւնն եր ո ւն են
թակայ՝ որքանն արագ կը փոխո լին հան-

ե րկր"ր՚Լ [մատերաախղը կր վերաբերէ

խօսքեր ով ի հարկէ յ

որոշ իմտստով' Հետուստի մուտքին՝ թտ-

դարձներուն ներքին շա զկա պո ւմն է ՝

ներկայանայ

կա բծուած

անձնա ւոր ո ւթի ւննե րէ հասած նամակներ՝

թեան ու թ ա տ եր ախա ղր

բանտէն : Կը,

հե ՛լինա կա ւոր

Հինդ Սնձնաւոր ո ւթիւններ հեղինակ մը կր

ամէսնեբը
1լարձա կո ւէ

գրչին ։

փարտա տպեն

ինքնին

Մ °րէլ

իք^նց

պարագան

եաե հոգեխորումը , պահանջելով

/’

զի ատոնք կը պատկանին

ն՛" կ-հ անդիս ա տե ս հարցն է ՝ ինչպէս որ է

զետեղելու

կ' անցնէն :

fi անի մը տարիէ ի

Հէանց կ'առնեմ պարագան անոնց ՝ որոնք

քէն Տէկէե էլլէ" կ'ամո լ. սնալո ւծո ւI՛ 1՚ր ամ ուռնէն՝ !լ ապրէ ա ռե լան ղո ւմէ՛լ սաեղրեմա-

թէ

նա խաւղէս ներ կայաց ո ւաեն եր ր : /' վերջոյ

ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

մխ

<^Հ եզ են ս՛ կ ր^

մ ո լ՛ոքին ՝

Սարեուր ը այ՛ր հաւանական

Ա,Լ ‘^րիշ հարց :

բայց ասոնց

կհեղինակի ձ'Հւ» միջ՚սմտութեաւեր :

դէրներէն աւելէ էւելաց է սենարէօներ քան

Ա- Ղ.Ղաէ^վ* անհայրենիք ժողովուրդէ՛ եւ
Լ սլալ կահ ում չունեցող ժողովուրդէւ մը
Հմանոլած յատուկ գառնո ւթեամբ ։Այգ

կել՛ներ՝ նախա ՛էս՛ս ութի ւնն եր քովէ քոլէ)

ա յ՚լ բոլորին լար ու մը : Աիւս կողմէ' Պրն *

Այո երկու խազերէն առաջինը ւլր ո ւած

շարունակեն պատահի լ այս բո լոր ը ՝ որ
այսօր Արեւմ տեան կողմն ԼԱ շխարհի ՝ աս
Հն անձ ստիպուած է նկատի ունենալ նր

ուրկէ^
ժ՜ողվեն

ԳՍՒձյԼ և(Լ եմանի «արդիականդ իւղանկար
ներ գծել յաւա կնող նկարի չն եր ո ւն ՝ ո-

եացը իր արմատները կը յղէ դկս[ի հորս՚ս-

PntL, - այնքանն արագ պտ տս՚հ եցաւ ու կը

թնչու

թուի ՝ թէ այս թատերախաղերը արձակող

ԵՐԿՈՒ ԹԱՏԵՐԱԽԱՂԵՐ, Մ. ՀԱՃԵԱՆ. 1982

լա g ի թոլոզ խ օ ս Ա՛ կ զ ո ւ֊թի ւնն ե ր ո վ ՝ Սնա՚ո-

^որ ժողովուրդներ ՝ նոր սովորութիւննե-

եւ

գաղափար կը

մեղի ներկայացնելու համար։ Այնպէս կը

հեղի

ցող աշխարհին մէջ միայն հայութեան
վիճակուած չէ : Այնքան արաղ, կը փ ո խո ւի
աշխարհը դրամա տիր ո ւթեան սլա ր տադ-

ը-

ճեմարանաւար տի

"Ը Հաճ եանի հ եղինա կ-հե-

այսքան տափակ

նակ' ինչպէս կ'ըս է գրքին շտպիկը հ.բազ-

որ սփիւռքա-

ւ՚՚ճպար ո՛ր ո ւթի ւն

րոսները չես դիտեր

ւլսւսաէսօս եւ

fi ախում'

կ^Ը

անկարող է թատերական միջ՚՚ց ստ ե ՛լծե
լու : Ս»յէ

ները՝ խւԴՍէէս ժամանակին ի ս կական հա
մայնակարներր իրենք-ղիրենք կր նկա սրէ
ին պաշտպան ,,լ- ծառայ՝ համա շխ-tuր հա.
էխ1 րան ո ւոր դասակարգին : է ան նաեւ
կանն ել
Կայ եւ օտար մտաւորաղաՍԱեր
որոնք
մէն հ ա ւաքա կանո ւթենէ վեր կր դասեն իրենց սկղբունքեերն ու պա ր կեշտո ւթիւնը ՝
[ինքնախաբէ ութ եամ ր
հավատալով
որ
պատմութենէն ու հ ա ւա քա կանո ւթ ենէն
վ1յթ կամ qUIin սկզբունքներ կան) կը պայ
քարին քան ուն անոնց ՝ եւ ՛այդ սլա աճառս վ
ալ կը մ ե կո ւս աg ո լին ՝ կը մնան աքս որ ետ լներ ՝ - 'Լալթըր Պ էնյամինը այդպէս էր՝
օրինակ : Հրեայ-դ ել՛ման մը՝ որ մերժեւյ
/՛է1 ջերմ բարեկամ Z/ոլէմի Սիոնականու
թիւնը՝ ձախակո ղմեան մր'
որ մեր(քեց
համայնավարութիւներ եւ նոյնիսկ Ատոր-

քանի ուրի շներ :

բախտէն

մակարդակով «սքեշ^ մը ւսրտագրել՝րայց

րենց տղղի 5 տւեմ՛ յաճախ ա շխա րհ ի կի

զոր արտայայտած են աւելի բարդ ձեւ֊երով՝ իմ սերունդիս պատկանող մէկ-երկսւ Կայ դրադէ տներ ել անցեալին'
մի

Հ_1ԱԸ

«Հազարաւոր յօգուածներ^

երկու գաղափարի

ժըշտական

զուտ մ ենախօսական եսասիրութիւն չէ ,
Ըբ դրութեան նիւթն է անձնա կա նի եւ
> անր այինի խա շ ո ւղ ին ու հ՛անդ ի պման կ.էտը : Ե- կը պատկանիմ հ այո ւթեան ա յն
սերունդին ՝ որուն համար անձնականի
Հտնրայինի հանդիպումը նաեւ ազդայէնի և ւ օտարի բախումն է * fi ախում

տիրապետում մը

նել մեր առջեւ՝ սանկ

ներ՝ դէսւէ ^կկ ևամ միւս կազմակերպու
թիւն'
որոնք իրերամերժ են : էլ ապա
մտաւորականի մը հ՛աւաքս՛ կան՛՛ ւթի ւնլ՛
XUqq մը չէ անպայման : է ան կին մտալոբ ականներ ՝ որոնք' իբր
ֆեւքի՚ն:իսթ իրենց հաւաքական ո ւթիւնը կր նկատեն ի՛

պարտադրուած դժուար վիճակէն ♦ ♦ ♦ î Սը
գրեմ նաեւ իըրեւ ինքզինքս հասկնալու
եւ֊ հասկցնելու փորձ՝ համոզուած որ իմ
անձնականը ընթերցողին ներկայացնելը

հոս :

մուտքը

գրող հ ե ղինա կ մը կրնայ թերեւս է?. 'Ը՛

աւտաա

հել՚Ը Լաւ հ-1" կր՛՛՛է կազմակերպութիւն'
ՀԲԸՄ-Ը ՛• Անբնա կան ոչինչ կ ա յ այս կա,յութեան մէջ՝ սակայն անկասկած այս
վիճակը կք' դժուարացնէ մաա ւորա կանին
աշխատանքը՝ քանի որ ան ոչ միայն կը
պատկանի ազգին
[մեծ հալաքականութեան} այլ նաեւ յաճաիւ ունի հւսկում-

Սակայն այս տողերով ես կեղծ ւքէլ11Ա1թամ մը ստեղծել չեմ ուզեր ՝ ոչ ալ հայ
մտաւորականի դժուար կացութեան մա
սին ողբ կը յօրինեմ ՝ թէեւ անկասկած որ
դժուար գործ է հայ մտաւորական ԸէաԱԼ
(Հտյ Ր! !ա ! ը դժուար է՝ ՚Հ ւր մնաց հայ
մտաւորական (ԼէաԱԼ) : Եը գրեմ' մզուած
եր կա կենg աղութեան ինծի պար տադրած
զանազան պրկումներէն ։ էր գրեմ' մըզուած ոչ-հայ շրջանակէ հայ շրջանակ եր
թալ-դալո լ պրկումէն* ւլո ր^իս մէջ յաջող
ամերիկացի ակադե մա կան եւ միաժամա
նակ հայ մտաւորական ր / յ ա / - փ ա փ ա քո ղ ի

թատրոնի

թատերական թե քնիքի

նապէ- իբր հաւաքականս ւթիւն նկատի
ունին հայ ազգը՝ սակայն իբր անոր շա.

նո ! fi «դի^ր» , մնա g մին ակ ու մեռաւ անձ
նասպան' Փարիզի մէջ՝. Ս իտյն յանդուգն
գրագէտները [մտաւորականին մէկ եզակի
տեսակն են արդէն անո
չեն դաոն ճա
կատագրի ենթ՝ար կո ւո զն եր ը :

հանգի սա տեսի ՝

մեկնւս կէտներոն *

տնջրպե ւո-

որոնց ապա դան

պաJթի լ է առաջփն ե//ող սէւ-քէ՜ն դէմ ■
Ասի կա այսպէս' անոր համար որ Հաճ

1 •- Եւ արժանացած են մհծանուն մշա
կութային հիմնադրամի մը գրական մրրցանքի «թաւոերագրութեան րաժնի աոա
ջին մրցանակին» անշուշտ , միշա ■ • ■ տրպուելէ աոաջ :

Fonds A.R.A.M

<6 Ա Ո- ԱՋ

Մ Ի Տ Ր ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
tèle). Elle répond, d’autre part, aux exi
gences du système de production industri

Il

elle, telles que la mobilité sociale, géo
graphique ou encore la faculté suffisante
à «soulager» des «difficultés psycholo
giques» inhérentes au salariat. Ce modèle

COM 83

de famille

conjugale,

déclara l’interve

nante, définit toute femme en tant que
mère et responsable du territoire et des
Après qu'il eut organisé, de 1978 à 81,
des colloques annuels, d'autres réunions
de moindre envergure et eut été dissous en
Décembre 81, c'est à la mi-Février 83, à
Bergame (ville au nord de Milan) que
l'I/COM a repris ses activités avec une
intervention pluridisciplinaire - conféren
ces, musique et peinture - intitulée a 1 ru
ral, Images pour un art contemporain ar
ménien». Deux congrès-séminaires inter
nationaux ont suivi.
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Annoncé dès Avril 81, le premier con
grès, «Arménien, non-arménien, l’identi
té arménienne en Diaspora» s’est terni à
Milan, du 8 au 10 Juillet, les deux invités
à conférer étant Augusto Zuliani(l) et A.
Manoukian, sociologue.
Le 9 Juillet au matin, H. Vahramiao,
secrétaire de l’I/COM, résuma les travaux
de la veille en énumérant les effets annihilateurs du Génocide sur la stratification
sociale d’avant 1915 et en indiquant, en
fin, l’actuel phénomène de repousse d’une
classe d’intellectuels d’extraction bour
geoise.
Dans
sa
communication,
A. Zuliani discourut de la Catastrophe et
de l’Occident. Evénement collectif, point
de rassemblement entaché d’insuffisances,
la Catastrophe est un énoncé pour dire,
baptiser (donner un nom) un souvenir
bloqué, déclara-t-il avant de s’attacher à
démontrer la relation causale entre l’Oc
cident et le phénomène du terrorisme :
Monde aujourd’hui en crise - ce qui
s’illustre aisément, de la crise du système
des valeurs jusqu’à celle des institutions
ecclésiastiques - l’Occident est, dans le
même temps, notre «patrie spirituelle».
Ainsi s’expliquerait que sévit et s’exas
père parmi les Arméniens diasporiques
une crise d’identité. Crise qui aurait enfanté du terrorisme, analysé dans ses fins
(constituer une demande de reconnaissan
ce de son identité sur le plan interna
tional) et ses limites.
En guise de conclusion, A. Zuliani pré
senta sa thèse de l’élaboration impérative
d’un projet, culturel et territorialiste (en
faveur du retour en Arménie occidentale)
en dernière instance. Projet en 2 temps
dont l’auteur tint à expliciter la portée
concrète en recommandant, en particulier,
l’instauration de liens organisationnels
avec les Kurdes
puis en insistant sur
l’importance de l’OTAN, une importance
corroborée, si besoin est, par l’agression
lurque des 26/29 Mai 83 contre des camps
de maquisards kurdes établis au Nord - Irak.
Le Dimanche 10,en présence notamment
du R. P. Lévon Zékiyan, A. Manoukian
présenta une communication à propos de
l’identité et de l’épopée populaire «David
de Sassoun». Il rappela, de prime abord,
que s’il fut nouveau au début des années
70 de mener des recherches sur les pro
blèmes de marginalité, d’identité, de stra
tégie (stratégie de survivance,
entre
autres), ces derniers étaient, depuis, de
venus généraux/génériques au risque tou
jours possible de la banalisation. L’idée
d’identité est un grand couvercle, fut-il
aussitôt ajouté, un voile qui ne permet
aux Arméniens ni approche des vraies
questions ni compréhension de soi quali
tativement supérieure ni positionnement
dans l’Histoire.
L’intervenant se référa
ensuite à David de Sassoun - épopée la
plus caractéristique du peuple arménien,
amplifiée, transmise par voie orale avant
d’être transcrite, pour la première fois,
en 1874 - avec le projet d’en ébaucher mie
lecture pertinente. A l’intérieur de cette
somme épique, 4 générations donnent
naissance, poursuivit-il, à 4 héros qui ne
sont pas, excepté l’un d’eux, roi de Sas
soun, des hommes de pouvoir institution
nel. Pas plus des héros professionnels car

conçus à la dimension de tout un chacun,
ils n’acquierent une stature héroïque
qu’en certaines circonstances et retour
nent à leur place sitôt leur mission ac
complie et l’Ordre restauré(2). Des types
sociaux de stabilité, constituent-ils enfin.
Succéda ensuite un travail de mise en évi
dence du thème «Armeno, non-armeno»,
du rôle du mariage mixte et, troisième
ment, de la question de l’identité en tant
qu’elle gît au sein de la non-identité. L’o
rateur commenta, en effet, les pages rela
tives à Dzovinar - fille de sang royal, fé
condée
«mythiquement
et
non
par
FEtranger»-, et à ses deux fils jumeaux,
itinérants entre leur jeunesse à l’étranger
et le retour à Sassoun.
«Lorsque Sanasar et Balthazar cherchent
à trouver un roi qui les soutienne, ils
adoptent une stratégie qui consiste à af
firmer qu’ils n’ont ni père, ni mère, ni
patrie, ni maison. De
même, lorsqu’il
s’agit de donner un nom à la Citadelle,
ils ne le trouvent pas. C’est un tiers qui
nommera la Citadelle, Sassoun.
Tout se passe comme si, en l’absence
du père ou de tout élément fondateur de
l’identité, il fallait trouver un moyen,
«une stratégie» (comme le dit A. Manouk
ian) pour asseoir celle-ci.Il y a un passage
obligatoire par la non-identité (et qui se
proclame telle), un passage par le vide,
le rien qui, lui seul, favorise la rencontre
d’un tiers (le vieillard qui nomme la Ci
tadelle) et permet l’institution,
l’éclo
sion de l’identité»(3).

obligations domestiques, tandis que mes
sages publicitaires, spécialistes médicaux,
para-médicaux et autres agents extérieurs
l’assistent en lui suggérant des modes
d’être, des savoir-faire appropriés. Cette
même femme est investie d’attentes émo
tionnelles. «Il est largement souligné que
le rôle de la femme est de pacifier toute
situation familiale, d’être porteuse de sé
rénité, de beauté, de soulagement, etc...
11 est sans cesse proposé un tel modèle de
femme :
Belle, désinhibée mais très
tendre... Ce sont là, de toute évidence,
de très lourdes attentes». Dans son avantdernière partie, l’exposé traita d une
«certaine idéologie égalitaire» développée
autour de la famille-type propre à 1 Eu
rope, exportée dans des aires culturelles
extra-occidentales où elle est constamment
perçue comme une contestation du rôle
traditionnel de la femme et, plus encore,
comme une menace mortelle pour l’Ordre,
l’intégrité familiaux.
Jusqu’alors plutôt classique dans sa
stricte obédience aux règles, présupposés
et méthodologie sociologiques, ce rapport
de F. Olivetti-Manoukian se conclut par
une ouverture - l’écart de la dernière
heure - sur un savoir autre, concurrent et,
parfois, connexe : «Il est sûr qu’intégration familiale - c.-à.-d. l’unité de la fa
mille - et rôle de la femme dans la fa
mille ne sont pas totalement dépendants
des facteurs socio-économique et culturel,
que toutes les données psychanalytiques
depuis 80, 90 ans ont mis l’accent sur le
fait que l’intégration familiale est aussi
liée à la possibilité de contrôler, de ré
guler les pulsions d’agression et d’attrac-

NOVEMBRE 83

Au palais Sormani (Bibliothèque com
munale) de Milan s’est tenu, les 5 et 6
Novembre, le congrès-séminaire inter
national «La femme arménienne entre
Orient et Occident». Organisée en colla
boration avec le service Culture et Spec
tacle de la Municipalité milanaise, cette
rencontre réunit au plus 35 présents de
meurant, pour majorité, en France-Pro
vence-Côte d’Azur, Paris- et à Milan.Dans
son allocution d’ouverture et de bienve
nue, H. Vahramian spécifia la visée de la
rencontre - être une occasion de départ
pour commencer à réfléchir sur ce thème,
proposer le problème, une méthodologie et indiqua qu’elle se plaçait dans le cadre
général d’un séminaire
d’études en 3
temps, les deux autres sessions étant an
noncées pour Novembre 84 et 85. Fut divul gué ensuite le programme des futures
«interventions culturelles dans l’aire ar
ménienne», c’est à dire 2 congrès, le pre
mier intitulé «Le futurisme dans le Cau
case. Arménie et Géorgie» (1 et 2 Juin
84), le second «Art et culture arméniens
entre l’Est et l’Ouest, 1827-1927».
Mme. Franca Olivetti-Manoukian (4)
prononça l’exposé liminaire portant sur
la femime et / dans !a famille en Occident
dans l’intention expresse de «donner des
suggestions de réflextion et de travail».
Le thème directeur de la rencontre consti
tue un objet de préoccupation, de pensée
ditficile, constata-t-elle en préalable, par
ce qu’il est autant inéluctable d’achopper
à la rareté des données statistiques qu’il
est rarissime que son rapport, sa saisie
du thème soient d’emblée dépassionnés,
neutres: «parler de la femme arménienne,
mais aussi de la femme en général, revient
à parler de nous-mêmes.(..) Nous sommes
alors très concernés, avec des émotions,
des désirs, des attentes, des idées, des
conceptions très intégrées à notre histoire
personnelle qui influencent sensiblement
nos modes de recherches, nos approches
des problèmes». Dans un premier temps,
F. Olivetti-Manoukian entreprit de «des
siner» le modèle d’unité familiale pré
pondérante en Occident en en détaillant
les grands traits. A savoir que cette familletype est restreinte (fondée sur un couple
et structurellement coupée de la paren
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tion que les gens ont réciproquement et
que la famille est le lieu où ces tensions
sont les plus fortes parce qu’elle est le
lieu de la proximité maximale. C’est, par
conséquent, le lieu où cette régulation
s’avère plus difficile. La théorie et la pra
tique psychanalytiques nous ont dit que
cette régulation dépend surtout des éla
borations imaginaires ou inconscientes,
que cette détermination ne se laisse pas si
facilement déceler. (..) 11 faudra égale
ment toujours voir quels sont les modèles
inconscients à la base de certaines situa
tions familiales et qui sont très con
traignants. De très récentes - et très inté
ressantes, il me semble - recherches ré
vèlent que des modèles se transmettent
d’une génération aux autres, des modèles
de rapports familiaux et des rapports
entre,
par
exemple,
mère et fille
etc...»
Le 6 Nov. furent présentés, en séance
plénière, les rapports de synthèse des dé
bats des 3 commissions formées la veille.
Des premières conclusions et autres points
saillants retenus, il peut être dressé, sans
prétendre à l’exhaustivité, un inventaire
tel que suit :
1) Les traits contradictoires de la femme
arménienne,
du « pays » à maintenant.
Sur le plan des représentations, il apparaît
que se sont succédé trois femmes-prota
gonistes de la famille arménienne. Dans
la « génération des Grands-mères », la
femme, soumise à l’autorité masculine celle du conjoint, du père..., objet de
violence, est privée du droit de s’asseoir
(«elle est toujours marchant entre la cui
sine et la salle de séjour») ou d’émerger
du silence.
Active, prenant en charge la survie de
l’entité familiale, en relation intime avec
ses enfants, la femme de la «génération
des mères» se forge dans les feux du quo

83, Rue d’Hauteville - 75010 Paris

Commission

tidien et dans l’absence de toute figure
paternelle une suppléance qui se nomma,
à Milan, «force de caractère».Cette mêmè
femme bénéficie, en outre d’une aptitude
d’adaptation indéniable au milieu, à la
culture européens, ce qui peut s’interpré.
ter comme une capacité
inverse
à
s’extraire, battre en brèche les interdits,
prescriptions et carcans perpétuellement
inadéquats de l’Idéologie de «conserva
tion d’arménité». Une femme transgres
sive, en fin de compte.
Quant à la jeune femme de maintenant,
elle est en proie à des tourments dont l’a
nalyse, jusqu’à nouvel ordre, est toujours
dans les limbes.
2) La condition de la femme dans l’em
pire Ottoman, entre l’établissement de la
Constitution nationale et 1920 : Rôle an
ticipateur d’Arméniennes dans le champ
de l’Art, de la dramaturgie, du féminis
me...
3) La condition de la femme dans la
formation sociale d’Arménie Soviétique :
contribution active au développement
économique et persistance triomphale de
modèles de comportement pré-soviétiques.
4) Le rapport de la femme arménienne
à ses enfants et. plus largement, son rôle
d’engendrement, de transmission (dans le
non-savoir de ce qu’on peut/veut trans
mettre), de socialisation.
5) La Passion
:
définitions, figures
d’Arméniennes animées de passion(s):
danseuses de charleston, par exemple,
dans la Constantinople de 1900, person
nages fictionnels d’Arménienne folle...,
Autour de ces 5 axes se sont constitués
des groupes de réflexion et de recherche.
La rencontre de Novembre 84 sera leur
première échéance.

Je n'ai pas tout dit mais...
Rendre ainsi compte de l’I/COM 83
n’est pas tout dire. Ou plutôt, c’est dire
peu de ce qui s’est passé. Fonder, autre
possibilité, un commentaire quelconque
sur des images obsolètes de l’I/COM,
voire taire ce que ce même Institut se
voulût être - les projets déclarés, révolus
depuis, d’une ambitieuse enfance -, ce
serait, qui pis est, ne rien dire.
Ne pas peu dire de l’I/COM,ce pourrait
être le confronter à une mémoire de son
passé, le placer dans un récit de son de
venir, de sa première séquence quadrien
nale de dé-monstrations,
d’actes. Ce
pourrait, ce doit être,plus essentiellement,
l’insérer dans une chronique(5) du passé
récent des Arméniens d’Europe occiden
tale, dans une chronique de l'avancée du
Nouveau, tant dans l’ordre de la pensée
que de la pratique politique arméniennes.

■
(1) Journaliste italien. Aurait parlé, en Mai 81,
-des Arméniens : la structure niée» durant un
cycle de conférences (tout du moins ce qu’indi
que une ancienne affiche de l’I/COM). Rédige
«Arménie .patrie déchirée» à paraître sur les
presses de l'I/COM.
(2) Ils s'apparentent, en cela, à la figure édi
fiante de Cincinnatus qui, après avoir vaincu
les ennemis de la Rome républicaine, obtenu
les honneurs du triomphe
sous la pourpre
dictatoriale, s'en retourna labourer ses champs
(vers 457 avant J. C.)
(31 Liliane Daronian. A mis en phrases des
notes d Houry Varjabédian, présente en Juillet
83. Si toutes les deux voulaient bien consentir
à accueillir avec faveur mes remerciements
ma gratitude pour leur travail accompli et parta
gé... (Tout ce qui précédait par ailleurs, à pro
pos de relations de Zuliani et Manoukian, est
également mise en phrases des notes de H. V.).
(4) Psycho-sociologue spécialisée
techniques de la communication.

dans

les

(5) Non pas une fresque qui partirait du Géno
cide jusqu aux Justiciers, qui se déploierait ex
cathedra. Néanmoins, une chronique reviendra,
par contre coup, à se prononcer par rapport
à certaines très récentes enquêtes de statut
journalistique.

(*) Coordonnées de l'I/COM : Ciale
Bligny, 22, Milano 20136,
ITALIE
Tél. : 83. 72. 349
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Աարսէյլ, Սէն Շարլ: Շոգեկառքէն իջ֊
նող ճսոքբորդքւն առջեւ /լը բաղ ուի տԼստ.
բանը Ա' իջեր կըա կանի մայրաքաղաքին :
ձերմա կի վրայ սեւով ներկուած քաղաք
մը*.
կապոյտը պահուըտա՛ծ ԸԼԼաէ
կր թոլ1՛ Գ^Գ պարղուող անանձնական
կառոյցներուն ետեւը՝. Ակնբախը հոս ճերմակի նմանող երկար սանդո ւիւն երն են ՝ ոլանք կ՚ուղղուին դէպի պուլվար տ՚Աթէն :
\քով ՝ նաւահանգիստ' բացակայ են .վե
րապահ ո t ած' երկրորդ արարին՝, (Հդոլշութեամբ /չիջնեմ ս՚յդ սանդուխներէն որոնք Այզէնշթ այնի «//էն-Փէտերսսլոլ րկ^
ֆիլմին մէջի ՝ այլեւս պատմական սան
դուխները կր յիշեցնեն :
պակսի երա
խային կառքը որ խելադարուած ամբոխ
ներուն առաջին գոհն էր այդ դլուխ-ղործոց մասլաւէնին մէջ՝. Այղէնշթայն՝ սան
դուխդ եւ ահա' պուլվար տ 'Աթէն:
Առինքնող ոչինչ ունի այս անհրապոյր
պողոտան ուր խանութները կը նմանին
Հիբանսայի որեւէ քաղաքի խանութներուն
ու քովէդ անցնոդ մարդոց մէջ բացակայ
են Մ արսէլ Փանեօ լի ն կար ա դր ած Մ արիիւսները՝ Աէղաբները կամ ալ կ է ր/ւնի եղ
բայրներուն առասպելա-տիպ «Հ եր ո սներ£» :
fttujg պո ւլվա ր ւմԱթէնը բեմը քօղարկսղ վարագոյր մըն է : ft ո ւն դերա կա տարներր ղ անելս լ համար սլէտք է վար առնել

W

ԱՈ-ԼԷՆ ՓԱՓԱՋեԱՆ

վա լ՛ ա ղ ո յ ր լ՛

ծանօթանալու համար անոր
այլազան
թաքս տո ցներ ո ւն մէջ ղործող
ւ անձ ե ր ո ւն: Երանի պարդ զբօսաշրջիկ մը
Ը/լայի ոլ անփոյթ պտըտէի ու պրպտէի
այն բոլորը որոնք ժ՜ապաւէններու
եւ
ղիրքերոլ ճամբուէ հրապուրած էին ղիս՝.
Աղդային եւ կուսակցական դո['^ով եկած
էի հոս : Այսինքն կո ճկուած բաճկոնով եւ
փողկապով մէկը որուն քայթ*րը, ստիպողարար դէպի ա կո ւմր կամ ԱռաՀն ո ր դա րան /չուղղուին դ ուր վստահաբար բացա
կայ պիտի ԸԱտյին թէմիւն ել Փանեօլը ,
ինչպէս եւ կէրինի եղբայրներու մութ
սէսրաղո րծ ո ւթի ւնն եր ո ւն
դերա կատար -

:
“ Օրհնեց է՛ք Արբադան՝.
■ Աս տուած օդնա կան :
Արդէն պաշտօնիս մէէն եմ եւ կը զդամ
nf դիպ՛ աւ դուրս պիտի չդամ ա յս շրջւս- ■

նա կէն՝. Մնաք բարո՜վ Ըէմիւ՝
Ա* արսէլ
Փանեօլ՝ Կէրինի. կ արելի է օր մը կը հանդիս/1՚նք իրարու դ հիմա ղբաղած եմ լու
գործերով :
- Ին ես/է^ո է կացութիւնը» ընտրութիւնները ե&րը են :
- յ՚^նչ ընտրութիւն» հոս րնտրու ածնե ր
կահ բայց ո՛չ ընտրութիւն : Ա ո* ւրճ մը։
՛Մէկ շաքարով :
Արբաղանիք մօտ մէլ շտ վարդապետ մը
էրլրսյ որ աւետարանին էսօսքերը մէկդի
դրած աւելի մատակարար մըն է» մէկ
կամ երկու շաքարով ս ո ւրճ ե ր շինելը իր
մսւսնադիտութիլն^ն է » Փանի՜ քտնի դորե՚իչներու սուրճ շինած է :
Ահարոնեան ակումբը հեռոլ չէ Առաջ
նորդարանէն : Ընկերներ կը սպասեն ին֊
^ [՛ • ft ոլորն ալ լսւ֊րջ մարդիկ : Պատին վր[""J եռագոյն գրօչա/լ մը*. Կը հարցնեմ թէ

ո Կր է մեր դրօշակը՝ այսինքն կտրմիրը*.
Զ՛Ա րմաg ած երեսս կը նային : Շինծոլ մըսլիտները աւելի կը տմ դունին :

Արդեօք

տյս գործիչը կ արմի^ր է յ Կը զդ$_աւ^ հարղումիս . ինչո՞ւԼս պէտք- Յօնք շինելու եեմ , աչք չհանեմ : Ա՛հ զնինք օրակար
գին-. Ըստ էութեան եւ ըսա էա/"/[՚ տն■/երչ [սօս տ կցո ւթեան դուռը բացուած է :
Արկոլ մամ վերջ նոյն տեղն ենք î
Ղիս զարմացնողը ա՛յն է որ Աարիիւսին
Բզաքին մէջ Հ ալերը մնաց ած են անհաԼ՚Ըդ անոր երգիծական մտայնութեան :
Ըսլոր էսօսակցութիւնները կը յանգին եկեղեցիին էսորանին՝. ^ուլւէար Q լոտոյի
եկեղեցին մերն է, Ա էն թ՚Անթո լանինը՝
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անո նց^ : Մամերով կը էսօսին այս մասին»
/լաբծես հայււլթեան ճա կա ասւ ւլ էւ ր ը տնօ
րի հող հարցեր րլ/ային : fj եղճ ՀԼար անգ
եան ՝ Ահարոնեան՝ Ա իսաքեւսն ՝ *Լքար դու
նի քանի՜ քանէլ անդամներ կշտաց ած են
ա յդ խորաններու շուրջ արծ տ րծ ո ւած ար
ուեստական [սուն էլեր ու
դոլոր շին եր ււ ւն
մէջ՝.
Եթէ անոնց չեն էսն ա յած ՝ ինծ[մ սլիտի
էսնայեն :
- ե/օսք էլ ուզեմ :
Պարթեւ հասակով ՝ ազնուական դիմադիծով՝ ազ-պղպեղ մաղերով անձ մըխ է
այս մէկը :
- ty1 առաջարկեմ որ այդ ղսյղ. եկեղեցի
ները ւիա կենք :
Երարանցում : . Ենչսլէս ս թէ » եթէ եկեղեg ին ւիա կենք' էւնչրմ ւէ սլիտէւ զբաղինք :
Պարթեւ հ ա ս ա կո ւէ րն կեր ր , - Q ի քէօֆթէուի :
Նախագահը. - Ընկեր Ազայեան ՝ քիչ
մը լրջութիւն : Այդ օրէն ի վեր հասկցայ
արմէքը այդ պատուական Հայուն՝ յա
րութիւն Ադայեանին՝. Եր ն եր կայ ո ւի/ի ւնը
մեր կուսա՛կցութեան մէջ անհր ամ ե շտ ո ւթիւն մըն էր՝ քանի չաւիէւ զգացումը ու
նէր ել գիտակցութիւնը թէ ո* ւր էլը սկսի
ու և/Լ վերջանայ լրջութիւնը : Ահա ւէւնտըռածս : Ա արդ մը որ կը նաէսրնտրէր բուն
չ իրէ°ֆթ է "՛[ դրադիԼ քան թէ մեր եկե
ղեցիներու էսորաններուն նշխարները չի
քէօֆթէի վերածել :
կապը հաստատուած էլ, : Աար ս էյլի մէչ
գտած էի մէկը որ Փանեօլ կարդացած էր
ու հաս կցած զայն : Ատկէ ետք՝ ամ էն 'ան
դամ Ա արսէյլ երթալուս դիտէի թէ Փրթի՛*
Փուսէ սր ճա բանին մէջ կրն տյլ-հ ան դիպի լ
իրեն : Հ/ïïf էր ան օրուան դրեթէ բոլոր
մամեր ուն՝. Միշտ ոտքի՝. Ֆրանսացի թէ1
հայ' փթէզիւոաԱ /չանուանէին զինք։ Ա ար
դուած էր րոլորէն ու սի ր ո ւած շատ Լրէն -.
կուսակցութեան մէջ մնաց պարդ ընկեր
մը պա շտօն ական դի[՚րնր ը դրաւո ւած ըլ
լալով էսւ֊րջ մարդոց կողմէ՝. կ'ափսոսայի
որ հրապարակը պարպուած է՝. կը մխի
թարէր ղի ս » Հկո լա ա կց ո ւթի ւնը հարիւր
տարէւ եւս կը դիմւսնայյչ յ ու 1լ աւելցնէր ՝
էմանաւ որ անով ղըաղողները եր
կար ապրին^ : Շատեր ՝ էոլ֊ր՝ջի չէխ* առ
ներ ըսածները » մեղքը իրենց • րան կը
սոր վէին, եթէ, անշուշտ ՝ րան մը սորվե
լու փափաք ո ւն ենա լին *. Արճաբանին մէջ
ըս ածն երը հա դար բանաձեւեր 1լ արմ էին :
ftuijg քանի որ օղիի դա լաթի մը առջեւ
ըսուած խօսքեր էին'
արմէքաղուրկ կը
ղ:ա՝ռնային ՝.
փ^աղաքաւէար ծիծաղով մը
1լ ո ւն կն դր ո ւէին ՝ ա՛յգքան :
/> մաս տա կնե ր կան որ դեռ կը հաւատան
թէ էս՚֊րջ խօսքերը միայն՝ մողովներու մէջ
էլ ար տա սանուին :
Ւ^նչ
րար եբախ տ ո ւթիւն' որ մեր աշուղներու ^րդ^րը փո
ղոցներու կամ ալ ղթվվ, գաւաթներու.
առջեւ երգուաե են: Աշուղ Ջի՚֊անի , Ա աքաթ \,ովա եւ--- Պարաճանոֆ այդ~ դա՝սու՚ե կը պատկանին : Յււ՚րութիւն Աղայեան մեր օրերու աշուղն էր, որուն [uouքերր
պէ ս ոլմպ-ումպ կը [որմ
ուէին : Փասթ֊իս չսիրողներուն վարունգ
կը հ րամցնէր' բազուկի հաստութեամբ:
^Ու֊նենալ, ընկե՛ր, ամէն րան, բայց չու
նենալ հայրենիքէ : Այսպէս կը թօսէր բա
նաստեղծ Ահ աբոն Տ ա աուրեան իր քերթրլածներէն մէկուն ^էջ՝ գրուած այգ նոյն
քաղաքին մէջ, Ա արսէյլ: 'քառասուն տա
րի սիրած եմ այգ բանաստեղծը, որ գի
տէր բառեր ուն արմէքը եւ ունայնութիւ
նը կեանքին: 8- Աղայեան քիչ դրած է,
րայՅ Ղէ՚նՐ1՛ լօոգները պիտի յիշեն իր
պարզ թօսքերուն իմաստութիւնը: Աեզի
պէս մարդոց համար Աղայեանը պիտի մընայ ^իչել՚էն Մէկը, եզակի անձնաւորու
թիւն մը, հայ միտքն ու լեզուն ազնուաց
նող անհատականութիւն մը
հայկական
Աարսէյլր գեղեցկացնող ու իմաստաւո
րս ղ միտքը : Ն"յ^ սերունդին չէինք պատկաներ , բայց զիրար լալ հասկցած էինք:
Երր Մարսէյլ երթամ՝ պիտի հանգիպիմ
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ՍՓԻՒՈ"ՀԱՀԱ8է1Ի ՀՐՈՆԻԿ
Հինգշաբթի, Յունուար 12, 1984
U-J ս խ սր տ ղր [ւն տտկ օրագրային րնոյթ
ունեցող տողեր դրփ' առած եմ Ամեր[t կա յ [t սւրե ւե լե տն՝ եւ արեւմտեան ծ ո վե ղերք-

ներուն վրա՝յ ' եոյն[ւս1լ' օդանաւերու եւ
ուր եմն հ,օդ[ւն'^ մէջ ՝ սա կա՝ լն՝ ւսռաջթն
անդամն է որ Ամ ե ր[/ կա չ[/ կեդրոնէն կը
գրեմ : Ընծ[ւ հտմտր ւս լ համեմատաբար
նոր վ> որ ձւս ռո ւթ[i ւն մրն է */յ[ււ Ե ս [՛քէն ՝
Պսսթրնէն ու Լո ս Ա/նճըլըսէն հեռու ապԱմերիկայի հ.Հարթլէնտ^ին կամ
Հսր լուսհոգիին վրայ՝ ինչպէս /չըսեն իրենք ՝ երր էլը խօսին եր կրի հ ս էլա յ կեդ
րոնին մասին : Արդարեւ՝ utJu տողերը
ղ րի /լ առնեմ Ա ի շի կրն նահանգի Ան-Արt՛ Ւ Լ >

"էԸր րաղաքին մ Էջ :
ր ձիւնէ : Հոս ձիւնը կը տեղայ այն
պէս ՝ ինչպէս Փ՚սրիղի մէջ պիտի անձրելէրՀ դարնան օր մը՝ - 1;յ վա լր կեան ՝ կէս
մ՜ամ՝ մէկ մտ մ կը ձիւնէ՝ կը դա դրի՝.
Օղը կը սլա ղի ՝ զէրօ յէն վար 3 կամ 5 կամ
10 աստիճան ՝ ապա' կը տաքնայ ՝ Il ձիւնհ ա լ մը կրնայ սկսիչ՝ նոյնիսկ Հ աէեցնեէ
ձիւնին մ է կ մասը՝. Ապա' 48 մամ կամ 72
մամ ետք ՝ նորէն կը ս կսի ցրտել ՝ նորէ՚ն
կը ձիւնէ » • ♦ : Ա րբեմն ՝ ձի ւն ա մրրի 1լներ ը
մէկ ղիշերուան մէջ
կամ 50 սանթիմեթր ձիւն կրնան դիզել գետնին
րայց ցարդ բախտաւոր եմ : Աունուար 2ի դիշե ր ը հոս հասայ՝ ել անցեալ տասը
օրուան ընթա g քին օդը նո յնը եդած է
հոս՝ ինչ որ է Հմեր կողմը» ՝ այսինքն'
Ն[• լ Եսրք - Պոսթըն առանցքին վրայ ՝ Ատ! ան տ ե ան /] ւ[ կ ի ան ո ս ին մօտ : Ա ւ այս հ>սւմեմա լուս րար մեղմ օդը ւսրտօնեց ինծի
որ փո խաղ րամիջոցներու գմո լար ո ւթի-ւններով եԳքլաԳՒէ^ > ա J/ կարենամ դիւրա՛ւ
տեղա ւոր ո լի լ եւ նոր դործո ւնէ ո ւթեան
անցնիլ հոս' Աի շի կրնի Նահանգային Հա
մա լս արւս ն[,ն մէջ, ուր Լկ ած եմ չորս ամսուան համար՝ իրր այցելու փրոֆէսէօր'
ամերիկեան
եւ ^UIJ դրականութեան*.
Տարրեր կեանք մը /չապրին՝ նման համալս արանի մը մէջ թէ՛ աշակերտները՝ թէ՛
ալ փրս ֆէ սէօրները*. ('ացատրելու համար
թէ ին չո՛ւ կր պատահի այդ՝ պէտք է
ման ր ւււ մ ա սնօր էն ներ կայւսցն ել ա մերի էլ
ետն - հ ամ ալս ար անա կան՝ եւ նոյնիսկ ընղ
հանուր կրթա կէսն սիսթեմը :
ծրիկծան համալսարանական
սիսթեմը րարդ է եւ րաղմատեսակ : է[ան
համալսարաններ՝ որոնք կը կոչուին՝ աւելի ճ շդր տ օր էն' ԱիՆ(ւ11յըյ1 CpljVÛ յ Հկըրտսեր լս արանյչ ՝ եթէ էլ ուզէք : Հոն կու դան
եր կր որ դա/լան վարմ՜արաններ է
յաճախ
կտ ղաg ո ղ ուսում մը ստացած պատանի
ներ : է1ը բարելաւեն խենց գիտելիքները
կենսական ճիւղերոլ մէջ (լեղու՝ թուա
բանութիւն ՝ հ իմնա կան դիտո ւթի ւեն եր ՝
պատմութիւնէ եւ կը սկսին սորվիէ ^որ ]
սովորաբար դործնա կան ճիւղերոլ հետ
կասլ ունեցող Նախնական դիտելիքներ ՝ - հա շուես արքային ( fՈւքֆիւ/թ-լւը ) ՝ հաշ-

Փըթի Փուսէ սրճաբանը : ՓըէՐքիսաւՍ^ր Հ/ւ7/
պիտի (ԸէէաJ * Մե՜ղք*. Փարթիս/'
գա
ւաթին առջեւ պիտի վերասլրիմ այն վայրկեանները զորս իրեն հետ անց ո լցած եմ :
Պի տի յի շեմ իր թաւ ձայնով ըսած խօսքել՚Ը "լ սլիտի ցաւիմ' որ վերջակէտ մը
դրուած է այդ իմաստուն խօսքերուն*.
'Լ^/՚^/ե ՛դիտի անցնիմ մայթին միւս
կողմը՝ հոն ուր կը գտնուի ակումբը՝ չը
սելու համար ըսա կարգի bi_ ըսսւ էռւթ-buiGt
ըսուած ու հազար անդամ ծամծմուած
խօսքերը :
]՚ր մահով մեր կ ո ւսա կց ո ւթիւնը ծանր
կորուստ Մը կը կրէմ՜ ո ղո վն եր ո Լ
համեմը՝ որ Այնթա պէն եկած էր y բացա
կայ սլիտի ըլլայ այլեւս ու երր օրա կարդերր ճապա ղին ու եկեղեցիներու խորան
ները շուկայի ւԼերածուին ՝ հոն պիտի չըլ
լայ ան' որ զգաստութեան հրաւիրէ բո
լորս :
Ազնուական էր իր կեցուածքով՝ փիլի

ուասլահական՝ հի լանդապահ ա կան ՝ ևլն»։
Ար կու տարի հոն ուս ան ելէ ետք՝ աշա
կերտ մը կրնայ դիմել չսրս տար ո ւան գա՝սըհթացք ունեցող Հոլս ա կա ւոր^-ի՝ վկայա
կան տուող դպրոցներու : Եթէ րնդունուի
եւ նիշերը լաւ են ՝ կը մտնէ քա ռամեայ
դ՚՚ւր՚՚րի
ևրրսրդ դասարանը՝ ել կրնայ
առանց տարի /չորսնցնելու շրջանա լար տ
Ըէէաէ) տարեկիցներու հետ՝ երր կ'ամբողջացնէ չորս տարուան դասընթացք :
Պէտք է նշել որ ամերիկեան ուսումը չի
նմանիր Աւր ոսլայի եւ Միջին Արեւելքի ՝
սա ի ձ աստով՝ - նախա կրթար անները ( 6էն 12 տարեկաններու համար) նախնական
ծուլարաններ են՝ ի րաց առեալ մի քանի
ահռելի սուդ անձնական դպրոցներէ :

W

հԱՋԽԿ

ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

Հոն աշակերտը հազիւ կը սորվի դր^է “
կար գալ ՝ թուաբանութիւն 5 թեր եւս » » »
մարզանք՝ մարզական խազեր ՝ պարել՝ երա մշտական դո[՛ձ՜իք մը ն ուա դել՝ եւլն» :
Եթ՛. բաղդատենք Մ[՛ջին Արեւելքի մ եր
համեստ կոչեցեալ՝ բայց իսկապէ՛ս յա
ռաջացած ն ախ ա կրթաբանն եր ո լ հետ ՝ հա*/իւ թէ /լաբելվւ Ըէէ՚"J րազդա տո ւթեան
եզր մը գտնել*. 1956“/'5> յ
ՀայևաԳ՜
եան նա՝խա կրթարանը աւարտող Մը (որ
Վ- ես) /լուս անէր հայերէն ՝ արաբերէն՝
ֆրանսերէն՝ Հայոց սլատմո ւթիւն ՝ կըրօնք ՝ p Աւրիիյ կամ արաբական ս/ա տմու
թիւն ՝ թուաբանութիւն ել դեռ ուրիշ դաս
մր՝ ուր թէ՛ ա շխարհ ա դր ո ւթիւն կար ՝ թէ1
ալ քաղաքացիի մը բարոյական ու քաղա
քական պար տա կանո ւթիւնն երը 1լ ուսու
ցանէին'. Միջին Արեւելքի հայ դպրոցներու հոգաբարձուները շատ լաւ դի տ էին
թէ շատե՜ր երրորդ դասարանէն ետք կ՚ել
լէին ՝ փռապանի /լամ ^-ՍււԹանի - լքե-

քանխւիէԱ^/ աչկ^["ո Ո!,1յ!"լ * ուրիշներ'
չէին շար ո ւնա/լեր իրենց ուսումը
նա
խա կր թար ան էն ետք ՝. Ալ ուրեմն նախակըրթարանին կը մնար օմտել աշակերւոները առեւտրական կեանքի սլա հանջա՛ծ՜
նաինա կան բոլոր դի տելիքներով ՝ ինչպէս
նաեւ հայերէնով*. Մկրտիչ Մկրտիչեանի
նման հայերէնի ուսուցիչ մը
Հայկագեանի մէջ՝ լեզու սորվեցնելը սուրբ առա
քելութիւն մը կը նկատէր ՝ միամամանա/լ
պահանջկո՛տ ասպարէզ մը։ Այսօր՝ Մի
ացեալ Նահանգներ ո լ մէջ շատ մեծ է թի
լը եթկրոթւլսւկքսւն վարմարաններէ
Հմ/Տխ"
ն ա ւար տն եր ո լ' որոնք անդլեր էն չեն գի'“
տեր նոյնքան լաւ՝ որքանն մենք դիտէինք
հայերէն լեզուն' երր կ՚աւարտէինք նախա կրթ ար անը ։
Ամերիկայի երկրորդական վարմարաններն ալ՝ եթէ անոնց հսկայ մեծ ամասն ու
թի ւնը բաղդատենք Հ՝ա>լէպի (»առէն-Եփփէ

(Շսւթ.ը Դ էջ)

սոփայ' իր կենցաղով*. Ըարի էխ սրտով*.
Միայն բարեկամներ չունէր՝ բայց այգ
միւսները չէզոքացնելու գաղտնիքը ունէր *.
Մ սւ թին մէջ ըս ուած բամբա ս անքն եր ո ւն
կարեւորութիւն չէր տա՛ր*. կը մտածէր՝
անկասկած ՝ որ կեանքը ճահիճ մըն է' ուր
պահուած գոհարներ կան։ (I լ երբ դիպուածաւ գտնէր նմա՛ն գոհար մը՝ կը մոռ
նար ճահիճը ու /լ՛ եր գէր կեանքը *.
Ազայետնին երդը վերջ գտաւ : Դմուար
է հարաղատ արձագանգը տալ այգ եր
դին երանղնե ր ո ւն *. Պատուական Հա՛յ մը
մեռաւ առա՛նց փււղ/ւ ՝ առա՚՚նց թմբուկի :
Մարսէյլը քիչ մը եւս ամայացալ* Սու
ղի մէջ են իր սիրելի ա ղդա կանն երն ու
'ւֆ՚՚՚ԸԸ սիրողները : Ա ո սղի մէջ եմ նաեւ
ես՝ որ դեռ երէկ լման
իսկ 'ա՛յսօր իր
մե1լեումով կը զգամ որ չունիմ այն' ինչ
"Ը էական էր ինծի համար', ընկեր մը'
զոր սիրած ու յարգած էի :

Fonds A.R.A.M
Ա-

Փ>

«8 Ա 1հ Ա Ջ

ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
r

ԱՐԱՄ ԱԼԵՍԵԱՆ
եթէ պար զօր էն

անդրա դառնանաք եը-

կար չութեան մասին՝ կրնանք ըԱնլ որ ան
մաքի՝ ա}^1'

ձեռքի միջոցաւ.

կան պահանջներէ

բէսած

հո դե

ՄԵՐ Ա

ար տայայ տո ւ-

թեան կերպերէն մէկն է։
Մանուկը՝
ուած՝

արդէն իոկ իր

միջավայրէն

ն աէսնա կան

շրջապատ

տպաւոր ուած ՝

զգաց ո ւմներ ո վ ,

իր

աղատ հա

մարձակ յ պարդ դիծերով՝ զուտ

դոյն է՜

րով՝ կը սկսէ՛ մրոտել թուղթերը

20/>zZ- դարու Սփիւռքը

նկա

րագրելով իր ն եր աշխար հ ը : Հոն կը գըտ-

մ ո ւթե ան մէջ-. Այս չրջանին է ,ք Հսյ

նենք միայն զուտ բնազդը։ 3՝ ամանա կն ե-

քսումն ու ամբողջ երկրսլդ,,^ տԱւլ1

րու ընթաց քին տզոց բոլոր դծա դր ութի ւն-

հետեւանք դարասկիղբի պատյան [
պանդին , կը դառնայ աննախընք '

ները դրեթէ իրարու կը նմանին ♦ բայց ա-

«Home, sweet home», իւղաներկ ր-ռւղթի լԱւսւյ յ 1980

նոնց և. զանազան նկարչական շարժումնե

՛հման պարագայ մր Ավվ,պ յէք

նոր կացութեան մր : Այդ ոլզղ^^լ

րու •Դ!!"֊ կ արելի է ոԸոչ զուդահեռ մը
գտնել : Նկարիչները թերև ս անգիտակցա

Ւնչպէս բնութիւնը՝ արուես տա դէտն ալ

արուեստին

դեղագիտական

հիմերը ան

ցցուեցան .. ֆիդիքական դոյատ^^ը

ա-

իսո խտ են-. Ամէն նորութիւն' ըս ե լ չէ թէ

պանումը : Գրականութեամբ է դ ա,քէ

շուած են տզոց դծա դր ո ւթի ւններէն : Q-

ռանց իր եսը կորսնցնէլու : Ան մի շտ Ււ՛

հասած կրնայ ըլլալ իր նպատակին։ փտ

ր ին ա կ ՝

ա ղա տ ո ւթի ւնը կը պահէ

ման ակի

սլեցալ մշակութային ել ստեղ\դՈրե
կայն, կարդ մը նկարիչներ ես^վսս

բար Վատ անդամ ՝իբբ րե ա զդի ակ ՝ներշըն-

Փ իքասօ ՝

ակնարկելով իր մէկ

անվերջ փոփոխութեան !լ ենթարկուի

շարունակելով

ընթաց քին ՝

անոնց մեծ մասը

դործքւն ըսած է թէ շատեր րանի մը տարի

նոր պր պտ ո ւմներ կատարել՝ ո տեղծադոր-

զտուէլով՝ կրնայ ո չն չանալ։ Աւրեմն՝ ժա

կր տքնքէն դնելու Րաֆայէլք, նման՝ մինչ

ծել

մանակը

ինք ամրողջ

տականութիւնը չկորսնցնելու մտահոդու-

կեանք մը

դրած է գծելու

եռանդով ։ puijg ՝ երբեմն իր 'անհա

մանուկի մը նման։ Ասոր ղրոչմը կը տես

թեամբ ՝

նենք

ուր կը կաշկանդուի

շատ մը

ժումներու.

ղեղարուեստական

մէջ,

ինչպէս'

շար

ֆ1օվ!ւզմ, ւսր

կր կնո ւթի ւնն եր ու կը մատնուի,
իր

ազատութիւնը՝

կը դառնայ

լաւագոյն

տռտծ 1Տ)20տկտն տարիներու կտրուն

դա տա ւորը ։
Նկարիչը

առանձնո ւթեան մէջ,

նոյնքան

հաղորդուի լը

Ակներեւ է որ տա ր բեր շրջաններու նը-

վերացական արուեստ եւայլն* • • : Մ անոլ-

կարչա կան զանազան շարժումներ եւ դըըէ-

գին իր դերը ունի նկարի շ ին նկտտմամր ։

կը քանի մ եծ՚նայ եւ իր միտքը քանի կաղ-

րոցներ

Ան որ կը հե տա քրքրուի նկարչական ար

մաւորուի' իր տրամաբանութեան աճո ւմ ով

նակակից

կրնայ կորսնցնել բնազդը։ Ան կը ջանայ

քա դ աքա կրթա կան ՝ փ ի լի ս ո /ի այա կան ՝

յեղաշրջումներուն
ղՒ-

ինչին' Ղ."Ը կը նկարէ ։ Ւր առաջին մտա֊

աղդեցութիւնները կրելով :

մար իր աչքը

տանջռւթիւնը

ընդօրինակել

րելի չէ ըսել՝ թէ այլեւս արուեստը՝ այ

դուրսի աշէսարհը՝ որուն պատճառով հե-

սօր՝ որեւէ ոճի մը պարադային ՝ հասած

Նկարիչին համար ցաւալի է տեսնել ան

աըղհետէ կը կորսնցնէ իր ս անձարձա կ բը“

ըլլայ իր գագաթնակէտին՝ քանի որ միշտ

ձեր՝ որոնք անտարբեր եւ համառօտ ակ

նաղդը

պիտի ըլլան փ ոփ ո խ ո ւթի ւններ եւ արտա

նարկուէ մը կը

յայտութեան

1լ անցնին ։ Աայց ինքն ալ դիտակից ԸԱԱ1'-

նկարածը
!լ ըլէտյ'

նմանցնել այն

խայց եթէ իր մտքի կազմաւորման հետ
այդ բնազդը տեւէ եւ ապրի՝ այն ատեն
իր աո.ջեւ կր բաg ուի

նկարչութեան հո-

Ո՞վ է '“՛լ արիշը։ Անձ մը' այս պայման

կա

անսահման կերպեր՝ այն

Աչքը շատ անդամ կը մերժէ դիտել եւ
անոնք

հանրութեան

Ընդհանրապէս ՝

խորթ կը

իր

թուին*

չեն կրնար

գնահատուիլ ։

Այս ուղզութեամբ ձեռնարկէ են

կը տանի ՝ զանազան թէքնիքէներու ադդե-

ջ[,ն ա կն ար կո վ ։ Ան ա կան է ՝ որ ամ էն ա նձ՝

մաձայնութիւն ս տեզծո լի նկարչական զա

ց ո ւթ եան տակ

փնտռելով միշտ կատար

մեկնած իր ճաշակէն ՝ չկարենայ համա

նազան

վերանորոգելով իր մտսւտանխւ-

ձայնիլ՝ սիրել եւ ընդունիլ բոլոր տեսած

միջեւ ՝ ան ոչ թէ հ ակա սա կան ՝ այլ լրսւ-

ները . բարեբախտաբար ... : Եթէ ոչ

ց ո ւցի չ

ւոումին :

ուեստը իր իմաստը կը կորսնցնէ։ fiiujg

11^քի

Ափիւռքի եւ անոր շրջապատէ ձմլու!

Համոզուած եմ որ եթէ նոյնիսկ անհա

ար

նմանութիւնն է} ըստ որուն

դի տա կից եւ Հինիչ

է՝ եթէ նոյնիսկ անհ աս կնալփ թուի առա-

ձըդ-

ե*- ոչ թէ նկարչական ոյչ ոճ

կարեւոր է' հասուն ՝

առաջ

իր

g ո ւթեան

բէւ անդամներուն կողմ* է։ Ա եղ .այն

հանրութեան միջեւ քննադատին դերն ՛ալ

լու համար ժողով ուրդը։

համար

Մեր էս ո ւմրին կ ազմո ւթեա\ւէջ

առաջնակարգ կէտ մը՝ որ տւած i

ինքն իր վ[՚այ r[n3 Աենեակ մըրյրլէ t
դուրս դա յ ու դառն՛ա յ ներդոիւկա!

նիմաստ կամ թ եթ ե լամ տո ւթեան արդիւնք

հասնելու

մ եր ջանքէր ը ։

Նկարիչին եւ

բայց իրականին մէջ ոչ մէկ շարժում լայ

թիւմները

բարու' միացնելու համար մեր էձ՚երը

գործերը ու

կը մշակէ իր ար ո ւես տը

եալք՝

ո ւե ս ա ա դէ տն եր ուն միջոցաւ՝. Այհքւմէ

չութեան մասին կարդալուէ միայն։

ները լրացնող՝ որ անխոնջ աշխատանքով
յա տո ւկ ոճը : Ան իր աշվսա տանքը

միջեւ հաստատել անհ ր տժե շտապը

մարզելու հա

քննադա լռութիւն ո ւէ կարենալ լուսաբանե

կազմելով իրեն

Կազմելով մեր էսումբը՝ կ^ափ,

առանց գոհանալու նկար

դիտեն

հեռաւորութիւնը հա։դւա1է

փ ո րձե լո վ լեցն ե լ տյդ բացը ու հաս^

լու է' թէ իր բո լո ր դործերը անպայման

քան ատեն որ մարդը կը դո յա տեւէ ։
տեսնել նորութիւնները։

րիզսնը :

Ա ւր եմն

ունեցող
միջեւ։

ճախ այցելել զանազան թանգարաններ եւ

տա կան ՝ ընկեբային եւ տյլ երեւոյթներու

ճչղրտօրէն իր

էս մ բա ւո ր ո ւ մ d ը չէ հ իմն ո լած ձ,րձե g

ուեստով ՝ փափաքելի է որ կարենայ յա

ցուցասրահներ ՝ կարենալ

ա^ա1960ւ

կազմ ուա ծ «թորոս Րոսլփն^ մեթիլն

հանրու

պոիլթ- , Ա1թ նայիֆ յ գերիրապաշտութիւն ,

զանազան

դ է աներու Մի ութիւն »ը եւ

ան հ ր ա -

թեան։ Այո վերջինն ալ՝ ու բեմն ՝ իր կար

հայելին եդած են իրեեց ժամա

ըը յ ան 44 քանի մր տարի ետ^

որքան որ կր ստեզծադործէ

ժեշտ կը զղայ

ին չպէ ս ել հնար ամ տ ո ւթի ւնը :

անոնց

ապրեցան այս հաւաքական փոի,ռու-ի
դործերը չտնցան սՀե ձնականի ն[նթun

շար ժ՜ումն եր ո լ

տարր է

ել

մԸՀ.

սկսած

ենք Փա ր[՚^եւ,

համար էէ)րանսայի եւ ՝

հոսանքներու

արո ւես տի

Այյմ

ո ւթի ւնն եր ը ներեն ՝ պիտի ձւրպ> մւ

նրր պվանն

հայահ ոծ կեդրոններուն ։

Այս հիմ՛ան վրտյ է որ մեըործ
նինք կազմակերպելու համարքով

աշխարհին

մէջ-.

հետ ՝ g ո ւց ահ ան դէ սներ

այէաՂ՛

‘Լ

ի մտէ։ ունենալով հայ եւ ոչ>հախսս

Մեր առաջին ձեռնարկը Էլայւրծ1
Յճ-ին' հ անդիսլում մը ունենար ^աւ

ԱՐՇԱԿ Գ-.

աւարտական երեք դասարաններ աչ
կու ժամ տեւող այս հանդիպէ

^նկարչութեան մասին էսօսիլ կ'ենթադրէ
հարցեր յարուցանել՝ բառերու ընդմէջէն
դրսեւորել նկարի չին մտահ ոդո ւթի ւնները՝ յ ս՚տա՚կացնել։ Անոնք ընդհանրապէս
նկարի չի մը գործին մէջ գաղտնի կը լուծ
ուին ՝ ղանոնք կը զգայ ներքին տրամա
բանութեամբ' գործի ընթացքին :

չորսէն քսանական գործ ՝ մեր •՚1Լա[
նրշոզ՝ որոնց ընկերացած ենմ՚է է

ները եւ մե ելնարանո ւմն երը'
յ
հ ետեւէին աշակերտները՝ ուշԱՍ^1- է

աւարտին կարդ մը ուսանողնեչս,րք
թիւնը այլազան հ արg ո ւմներ ^քխր
ցերու առընչութեամբ ։

Տալ մտքին ու զգացումին պատկերները
իւօսքով կամ դիրով՝ դժուար պարտակա
նութիւն մըն է ։ Մանալսւնդ որ նկարիչին
ենթ ազի տա կից ին մէջ ամէն ին չ ^[եր
թեւեկէ առանց բառէւ կարիքին ։ Հոն ՝ դիծր ՝ դոյնի չափին հետ՝ կը էորի խորքին
մէջ դեմք դրսեւորելու համար ։

Մյո առաջին քտյլէն ետՀ ։
ձեռնարկել* տյս անդամ մեր
էոմբային առաջին g ո ւց ահմոնղկ Լ
տեմբեր ձ,-էն 8յ Փտրիղի Ա/J՛J1
մէջ ։ Ներկտյացուցած էինք
գծ՛անկար։

Ըառերու մ տե րմ ո ւթի ւնը բանաս տե զծին
կը պա ականի ՝ մինչ դոյներունը
նկարչթ ■■
Նկար չա կան դործերու
թափանցելու
լա ւա դո յն միջոցը հաւանաբար պիտէւ ըլ
լար' դի տ ո դ ին մա՚սնակցութիւնը յ Առանց
այդ արարքին՝ դի տողը պիտի ունենայ
միայն հաճելի ոչ - հաճելի զգացումը
ոլ պիտի
ԸԼ[_այ
խօսակցութիւն մը
ինքղինքին հետ՝ գեղեցիկի ու ճաշակի
յարաբերական կեց ուածք '.Արուեստի գոր
ծը՝ սակայն ՝ կը կարդացուի
ղՀըհՒ մը
պէս ու հարկաւոր է զայն ընթեռնուլ նըկար չա կան
լեզուի պա տր ա ս տ ո ւթ ե ա մբ
մC։
Պատմութիւն՝ մարդկութին ու ձըդտո ւմներ կը զարդարեն անցեալը՝ բայց
Այսօր-ը նորոգ ուող էջթն մէջ կը ղե տեղէ
նոր ոգողը ու ան կը կերտէ հ ա ւաքա կան
իր է ութիւնը մինչեւ անհատականն լինե
լութեան հ ա սնի ջր :

7

Էացման օրուան

թիւնը մեզի մտածել կու տար [
ինք հասարակութեան նկատմ^\ f
Ւնչ որ կը մտա ձ ենք' ա՛յն կը տեսնենք ։
փրսեւորել ներքին պահանջներէ մզուած
ար տայա յտ ութին մը ու
դասաւորել
զայն սպիտակ պաստառի տարածքին ՝ հա
մողս ւմէւ եւ նկարագրէ։ փորձառո ւթեան
հետ ՝ հոն նկարիչը կը ս տեդծէ իր իոկ
սահմանները մերկացնող վայր մը՝ կերպաւորում մը առանձնութեան
ՈԼ
պաստառը կր վե րած ուի սլա տկեր ը
ար[,չլ,ն :
Արուեստագէտը երր կը սկսի ճշդել իր
իսկ կե ր պարը ՝ ստիսլուած կ'ըէ/այ անցեա
լի պատմութեան հետ ապրած պահերը
գտնել ու մէսրճուիլ ներկայ վիճակին տա
րածութեան մէջ. հ”ն որոշում մը ո նի'
ձերբազատելու
բոլոր
կապանքներէն ՝
ս[այըար մը' ստանալու իրան ու աղա.
տո ւթի նը ։
Նկուրչական փ որձար կո ւթիւններս հաս-

ջին օրուան կլոր ս եղանը համ^1 Ր Հ

ցուցած են ղիո ույն համոզումին՝ թէ այ.
սօր 1ւկուրիչ մը սլէտք է մերժէ յաւելեալ
բոէոր մե կնաբանո ւթիւնները ՝ պատկերա
ւոր ձեւաւորումներ ը ՝ ն կար ա դր ա կանը ՝
քարոզչականը էլ ուրիշ ս տէւսլողո ւթեան
ծառայէլու զգացումը։ Հասնի պաստառէ։
գտնելու համար Ա*իւս-ը Ա*երժ ումէն ծնող՝ լռութեան յանդուլ։ Այն 1՚ս1ւ
պէտք է դուրս պահէ ճարտարութիւնն ու
թեքնքւքը դորձ ք, էոլթենէն , քւնչպէս կօչք։^1Ը տղօ թափայր էն ï Լռութեան ա յս պահ երն են որ կը կերտեն մարդը, յարաբե
րութիւնն ու դործը:
Տարիներու որոնումները երբեք չեն
կոր ս ո լի ր . ի, ս, դերն անդամ կը թտանան
ս ա կալա ղոյնին մէջ, կը վեր ածուին լոյ.
սի՛. Հոն է որ կը յօրինուի չափանիշը,
կ'ար ձանա դր ո լի բնազդներուն հասունու.
թիւնը ու կը նչմարենք ^Աչք^ը նկարիչին :

թի Լ- մը՝ ուր ծեծուեցան հիմն11.^
կառոյցի՝ արուեստագէտ • մ^ք I
ուես տադէտ - հայկականուխէ^
Կարելի է ըոել ՝ որ Սփ[,Լ^
դաշտ մըն է։ Անհրաժեշտ է Հ ե
Մենք կը հաւատանք ասոր ոԼ
ձեռքեր դան օժանդակելու ^J11
Ներկայ մեր լրբութեամբ՝
աւանդական քննադատական [1՛^
նել մեր միտքերն ու դո
հա զոր դակցութեան ու
ա կն ար կեgինք î

Հ
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հո^նՀ.
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ԱԼԵՔՍ ՊԵՐԼԵԱՆ
^քէ^երածնոլնդէն

սկսեալ՝ արուեսւոադէ֊

տին մեծարումով եւ իր անձին պա չտա֊
մո մերով ՝ եըբ ան ստացաւ այն կարեւոր ո ւթի ւնն ո լ դէ՚րրը որ վերա պահ ո ւած il'
՛մշակոյթի այլ բնագաւառներու ներկայա
ցուցիչներուն ՝ արուեստագէտը ո տեղծադործեց նաեւ ինրէնիրեն համար՝ իր ապ
րումները՝ միտրը՝ յոյզերն ու ներաշէսար-

.oim
, բնորոշն է հ-յ մոգովուրգի պատխոյերու զ^դո^ածս,յ1,ն ^ղափո^ռրածքին հտ՚՚տաաուիԼԸ
րն լ,րաղ"՚րձ"լթ1։լններո'-ն

1՚րւ,լ՛

և'

ըս՜

Հ էր ր^՚յթ՚՚վ "լ -""‘ր"ղոլթ1՚ամւ՝:

Հայե1'1'-՛ '^մ .1ան'ւ1'մս'ն ԴՐ"'լ
խսմբ երկս՛- հիմնական պահանջներ
\,լմը էլ ազգային ինքնութեան պահ.

ոոՏէնէն աւելի , այս պայքարը մը,լգործական գետիններու վրայ : Ս
գլխաւորաբար առաջին սերունդէն ,
աո,թիւնը ֊- Ո՛՛՛յց եւ այնպէս , իրենց
նթակայականի սահմանները-, Զանց
փուն շուրջ հիմնս, աե «Անի» խում,
մին առած «Հայ Աղատ Արուեստա,Հպական
թիւնը,

տարիներու

վերվերուն

ղեղարուեստական

որեւէ

որձեղեն լու համար միշտ գոյութիւն
որակութեան

եւ

արուեստագէտին

իափաքինք քայլ մը առա ջ երթալ,
հասարակութեան

եւ

արուեստին

ապր՝ նոյնինքն նկարիշնրուն , արf հիման վրա յ է որ մօտեցած ենք իլեր ր ու հաւաքաբար առաջ տանելու

\'էջ

գոյութիւն ունի

հասարակաց

րաե է մեր գաղափարներու մ ե րձա կ՚,;շ ոճի մը վրայ' կիրարկոլած խում,
էացնող ՛ագդակը

մեր ձգտումներս,

խքի 'քէլ արուեստը պէտք է ղադրի
ոլէ եւ իր կրաւորական կացութենէն
հյկան'

հաստատ դեր մը խաղալով

ձյութային կեանքէն ներս-,
ենք գո րծ ո ւն է ո ւթ ի լեներ ո լ շարքի,

յ- եւ , ապա՛գային , եթէ մեր կարելի
էդ մեր ծիրք րն դլա յն ե լ մօտենալու
աանները ձեռնտու րլ լան , Ա վ,ի լոքի

րորեոլնէոլթիւհները առաջ կը տա.
թակ, հանդիպումներ հանրութեան

հը "1ա['ՂՒԼ"վ* ^երկայ Ա՚է՚՚՚՚-եսւոէւ մարդը
կը մնայ ստեղծագործական նոյն ծ իր ին
ուր ան կը վարձէ ձեռր րերել արտա
յայտչական ել նկարչական ինընորոյն լե
զու ու՝ լաւագոյն պարադային ՝ այլ դուռ
՛մը րանալ դե ղարուեստական նոր րնա գա
ւառի մը վրայ ՝ որ ցարդ կը մնար ան
յայտ' ստեղծելու համար տեսնելու նոր
ձեւ մը :
Այս իմաստով է որ հե տարր րրո ւած եմ
ս տո լ երներ ով ՝ առան ձէ։նն առնո ւած ու էւ֊
րենց ամրողջո ւթեանր մէջ կամ որպէս
հ ա տ ո ւած ՝ անոնը աւելէ։ զարկ կու տան
մեր երեւակայութեան եւ մտըին . անոնց
մէջ կը տեսնենր տարրեր բաներ
աւելէ։
հարուստ եւ զտուած ՝ րան թէ այն մարմիններուն վրայ' որոնր աղբիւրն են utնոնց : Ստուերի մը մէջ դիեի կամ ձեւի
մ'ր վ։ ո՛վ։ ո էսո ւթ ի ւնր ՝ նման ամսլերուն՝ րո
պէ առ րոպէ կը ստեղծէ Ա՛յլ կերպարանք
ներ ՝ պաակե բներ ՝ ա շիւ ար հներ : Ասոնր ,
նկարչական ար տա յայ տոլթիլ*^ ւււոանալութ սլա տ կեր ային էն ,ան կաէս՝ կր զգենուն
ո ւժա կան ո ւթէ։ ւն եւ կենդան ո ւթի ւն : [^ստ
ուեր ներ ու մէջ կը գտնուին ձեւեր եւ կերսլար անըն եր արթնցնող անհուն կարելի
ութիւնն եր' ան ա կն կա լն եր ո վ լի :
Պատէ։ ՛մը '[[""J մա տներ ո ւ եւ ձեռըերու
էսաղերուն ստուերները տեղէ տեղ կը
ստեղծեն այլազան կերպարներ ՝ որոնք իրենց կարգին կը ս տանան տարբեր բնոյթ
եթէ ս փռուին հորիզոնական յատակէ։ մր
կամ ուղահայեաց պաստառի մը վրայ*.
Այս երկու ո ւզղո ւթի ւններ ուն միջել դըտնուող մակերեսներու աստիճանական վ"՛֊
փ ո էսումը' դէսլի առաջ՝ ետ ՝ վար ՝ վեր ՝
կամ մէկ կ ողմ ՝ ի լր աըան չի ւր կէտին
կր յառաջացնէ տարբեր ձեւ եւ շրէ՚՚՚գիձ î
Փ ոըր ա դոյն բաղմաց ո ւմը կամ ն" ւ-ս՛ գ՚՚՚-մր
իրարու մօտ կամ իրարու վրայ գտնուող
մարմիններում
ստուերները կը յարափոէսէ ♦ նոյնն է պարագան' երբ տ՝ե դափ ոէս ո ւի
անոնց վրայ արձակուող էոյսը* Ե ՛- ""J"՜
պէս՝ անվերջ շարան մը կը ստեղծուէ։ ձեւերոլ ել շրջագիծերու ՝ որոնը չեն դաղրիր տար ածո ւելէ եւ ո ւռճանա լէ :
Այս այլազան ձեւերուն ՝ դիծերուն եւ
միջn ց ներ ուն միջել գոյութիւնն ունեցող
յարաբերութեան իւրաըանչիւր փ ոփ ո քսու
թիւնը կը ստեղծէ նաեւ նոր վիճակ» մեղմ
ու զգայնոտ կերպարանը մը՝ բարեփոէս-

«Uuindjp - ճկար» , իւղաներկ, 1983
ման ենթարկուելով՝ կրնայ դառնալ յար
ձակս լնակ՝. Ասոր վրայ կո ւ դ՚սյ աւե^ևալ
իրականի {^մարմինները յա տ կան շող) եւ
ոչ իրականի {անոնց ստուերներ ուն) հա
նելուկը երբ դտնուինը միայն ս տո ւերն երու առջեւ' առանց որ կարենանը ճ շդոր ո շել անոնց աղբէ՚՚-Ը[՚ : ^1՚սմ ՝ եթէ ս տուերի
մը մէկ < ատուածը փոէսադրենը սլաս տա
ռէ։ վրայ' դոյներ աւելցնէլուէ ձեւէրէն
նե րս ՝ կը դտնուինը Հձթակարգէի մը առ
ջեւ՝ որ անվերջ էսաղի մը բնոյթն ունի՝
ըանի ան ՝ի բս՚ց առեալ շրջա գիծ երը ՝դո նէ,
ոչ մէկ ձեւով ս աուերէ մը սերած Ը[Լա[Հ՛՛
ապա ւոր ո ւթի ւնը կը թողու'
հակառակ
այդպէս ըլլալուն : Ասկէ' խաէս տումը մեր
տեսողութեան ՝ սլա տ կեր ա g ո ւմին եւ տրա
մաբանութեան միջել գտնուող կապին :
Ատուերներուն կ'անդր ա դա ռն այ Պէնվէնութօ Չէ [էինի' եր բ անոնցմէ մե1լնելով
ինը եւ իր ընկերներ ր կը կատարեի ղծանըկարներ'
աւելի կա տար եալ կերպով
ձեռը բերելու մարմնական կարդ մը դիրըաւորումներոլ դմուար բռնուող շլ՚^Հ"դիծերր : ]՚սկ՝ մեր մամանա կնե ր ո ւն ՝ Արս՚Լ Կ Ո րքի 1940 ական տարիներու սկիղբներուն երկու առիթով կ\ա կնար կէ ըստ։։ ւերն եր ո ւ փոէսա բերակա*^ եւ պատկերներ
արթնցնող յա տ կո ւթի ւններ ո ւն' նրբ նկա
րագրելով իրենց պարտէզը՝ հարց կուտայ
Pi ուրկէ^ կու դային ղիրար էսաչա ձեւող
Ա՛յդ բո[որ ստուերները՝ նման Փտօլօ Ո*-**
չէէ[ոյէ՛ նկարներու նիզակահարներուն' :
Մինչ՝ "'J[ տեղ՝ անդրադառնալով իր
վերջին որ մն ան կաբներ ո ւն Պ էն Մ արտընի
ս։ թ մ անդոյ «ՍխԱ։էրա^ գիշերավայրէ՛ն
համար՝ !լ րս it Pi ո®ր մարդը մթնշաղին
չէ կանգնած եւ դիտելով իր երկար ըստուերի այլակերպած ձեւը անկէ չէ կազ
մած տարօրինակ եւ շարմող ու յաճա էս
երեւակայական մտապատկերներ :

Փոէստղրումի՝ փ ոիրա բեր ո ւթեան այս եր ելոյ թին յաճաէս անդրադարձած ենը մեր
կեանըի տեւողութեան' առանց որ կեդրոնանանը կաէսարդանըի ,այս պարագային
էէրայ *, Ասկէ' ոեւէ անհատի մը կար ելի ո ւթիւնը ՚յւսթէ տալու իր երեւակայութեան
եւ ձեւեր ո ւ ումականութիւնն ու
բռնելու կար ո դո ւթ եան ՝
նոյնինըն իր
անձնական միջո ցներ ով' առանց ար տա
րէ՛ն միջամտութեան։ Ասիկա դաշտ մըն
է ՝ ուր անձ մը կրնայ ի գործ դնել իր երե
ւակայական եւ իմացական ամբողջ կա
րո ղո ւթիւններ ը ու արուեստագէտը ինըը
դառնա լ : X, կար ել կամ դծել գիտնալու
հարկ չկա՛յ' հոն հասնելու համար : Ազա
տագրելով մեր երեւակայութիւնն ու միտըը մարմիններս ւ արտաըին երեւոյթնե
րու կաշկանդումներէն եւ պայմ'անա լո
րում էն' աւելի կարելիութիւնը 1լ ունե
նանը դպչելու բացարձակութեան ՝ գըտուած իրա կանութեան' մինչ այդ մեր
միտըին մշուշով ըօղարկուած :
Ատուէբները իրենց ներըին օրէնըը ու
նին' որ մ աս կը կազմէ տի եզերա կանին ՝
որ ["J"ի
շօշսձփելի մարմիններու գո
յութեամբ պայմանա ւոր ո ւած է։ Ե*- արդեօը պատմութիւնը՝ երկիրները՝ րնկերութիւններն "ւ մարդկային խմբաւորումնե
րը՝ Ափիւռըը՝ ստուերներու նմա^ չե^ն ՝
որոնը՝ ժ՜ամանակին տարածութեան վրայ
սփռո լելով եւ անոր թալալումով՝ միշտ
կը ստանան նոր կերպարանը եւ կամ սա»
հելոփ տեղ կու տան նոր ստուերներու :
Արուեստը՝ ինչ ձեւի ալ ըլլա/՝ է՛րա կա
նո ւթենէն անկաէս գոյութիւն մը կամ ար
տայայտութիւն մը չէ* Ան ազատութեան
մարմնացուքքն է՝ ազատագրումի միջա
վայր մը՝ որուն գոյութիւնը անհրաժ՛եշտ
է նոյնըան մարդուն' որըան արուեստա
գէտին հ ամար ։

Ղ՜ ՛խ՛երերու ել քագաքներու մէջ'
Հասարակութիւնը :
ո՚Որեեցինք անց ես,լ տարուան Ա ա յիս
իԱամոլէլ J] ուրատեան վարմաբանի

ՌՈԻԲԷՆ ՆԱՃԱՐԵԱՆ

յր աշակերտներուն հետ : Հյոլրջ եր
՛եfiթացքին էուսարձակած ենր մ եր
՚ պար ո ւե ս տա կան րնթա ց րր յ ա տ կա իւրարանչի լրին ր ա g ա տր ո ւթէ։ ւն (** { նշել թէ լրջ„ լթի լն
որմուէ կը
ե^1՜ Հ[՛ ^ւ խրախուսէ։ չ։ Հան գէրպո ւմէր
շարունակեց էրն իրենց հետարրըրոլթղելտէ աշիլա տանրի ել դոյնի հար֊

^դրերինր այԼ *էո[՛ձ՜ուն է ո ւթեան մը

ք^ձերը ներկայացնել հանրութեան'
իվ մը՝ ինչ Որ տեղի ունեցաւ Q» եկ.
խմԱոլկեան Մ շակութային կեդրոնին
90>Օ գործ

իւղանկար ՝

ջրաներկ եւ

էմզՀսատեսներոլ ստուար ներ կայ ու^մերձեցման այն րայլը որ առած է\ւկ ս,րգէն արդիւնաւոր էր : խսկ վեր-

Հ ե տարրրրո ւո ղներ ո լ նկատ ելէ։
հարՅեր , ինչպէս' մշա կո ւթ ա յին
խրղ ֊ հասարակութիւն ու հայ ար^[ադաները •

n/. Լ^զարուեստական կեանրը էսոպան
քքել խոստումներով
լի այս հողը։
ւստնր ր,ր մօտիկ ապագային Ա՛յլ
■քրքումին :
>հ[՚նք գ„,ր„ գալ գեղս,րո ւես տա կան
խ՚Յթն սւ մեր խօսքերով ներկայաց.
թ I 111,'լ"ւ1 աւելի շօշափելի դարձնել
յ^^ի պարագաները, որոնց վերը

էսմրաւոր ում

քք ե ւէ արուեստագէտ չփ կրնար զարզա.
նալ խ ր J-ամանակխ,՝ ղդա շնութենէն դուրս,
խնչպէս' որեւէ զգացում խնքգփնք չխ հաս.
տատեր'
խր անմիջական միջավայրէն
դուրս : Ասով իսկ կարելի, չէ երեւակայել
արուեստագէտը երանութեան մէջ ասլ.
լ՛ող, առանձին աշխարհի մը բացուած •
ան կը զգո՛յ "ւ ՚լալՂ1’1՛ l'F ներաշխարհը
առանց անտարբեր մնալու մամանակի
թրթռաց ո ւմին ու դէպքերու թաւալոլմին
նկա՚տմամր , ագդակներ որոնք հ ոգեվիճակր պիտի վերածեն ներաշխարհի եւ մըզեն՝ արտայայտուելու-. Արդէն մամանակի այդ գիտակցութիւնն է որ,
հաշուով, կու տայ իրեն տարածուելու եւ
ընդհանուրին մէջ ինքդփ՚նք հաստատելու
անհրամեշտ աչքն ու լեզուն :
Արուեստը , որով , առաւելաբար ներաշ
խարհի եւ հոգեվիճակի արտայայտու.
թիւն , եւ ատով իսկ' ենթակայական , չերեւակայուիր մտածոլած ,կաղապարուած :
Արուեստագէտը կու տայ ի"եչ որ կը
զգայ, 1լապրի, այսինքն' փորձառութիւ
նը , կեանքի խո՛ր փորձառութիւնը' ուրա
խութեան , երջանկութեան, տառապան.
քի , որ պիտի ոլմգնութիւնը բերէ մեր նըշած զգացածին , ապրածին : Այգ փորձա
ռութիւններու միաձուլումն է որ, կագ.
մելով անհատը , պիտի դառնայ , մտասե
ւեռումի գծով, տեսակ մը ենթագիտակց ութիւն, հոն է որ պիտի զարգանայ' իրենց ղոյնով ու ձեւով-.
Խօսեցանք ենթակայութեան
մասին :
Այո՛ , կա՛յ մամանակը, կայ մամտնակի
զգացողութիւնն
""
փորձառութիւնը ,
րայց, մամտնակին մէջ, կայ վայրկեա'նը - զոր ստեղծած ենք՝ ղայն զգացա՛ծ ենք
որովհետեւ-. Այսինքն' մամանակին մէջ

ջրաներկ, 1982
մե՛ր մամանակը ուր կ՚ապրինք ումգնօրէն , միացա՛ծ ել հաղորդակից նիւթին,
դէպքին, դէմքին կամ գաղափարին : Ար
ուեստագէտին համար կարեւորք, ան
շուշտ , կարենալ փոխանցելն է այգ պա
հը յայտնաբերելով ինքզինք , այսինքն
նորութիւնք , կեանքի սովորական իրականութիւններուն բերելփք իր լսյսը- այԼա֊
պէս ամէն ինչ պիտի ըլլար նմանութիւն ,
կապկում , չատ շատ' գիտութիւն :
Կարելի է ներ խնչումին չհ ա սատա լ, բայg
միայն գիտութիւնը կը մնայ չոր , ուր
փոխանակ ներաշխարհի մը հետ հաղոր.
դոլե լու' կը զգանք , կը նշմար ենք ճիգն
՛ու արհեստը իրագործումին. այսինքն
տեսակ մը նմանութիւն , ձեւաւորոլմ սո
վորական անդրագարձներու -.Հաղորդուիլ
կը նշանակէ մասնակցիլ-. Ստեղծագործը
յայտնաբերելու , մ եր նշած ի՛ր վայրկէս։,
նր ապր ելո լ հաճո յքն է որ մեղ կը մօտե-

ցընէ մեծեր ուն' տեսակ մը մասնակցելու,
շարունակելու , ամբողջացնելս լ արարո
ղութիւնը որ միշտ ներքին է եւ երբեք
ցուցական , վերջացած' ուր այլեւս չվե
րադառնանք :
Այս մօտեցումով է որ, թերեւս , ստեղ
ծագործութիւն մը կը դառնայ ջերմ ու
հաղորդական , ստորոգելիներ' առանց որոնց գործ մը պիտի ըլԼա՝ր , առաւելագոյ
նքս, լալ իրագործուած աշխատանք մը։
Անշուշտ պէտք է կարենա՛լ յօրինել, ինչ
որ կը կոչենք, այս պարագային, արհեստ
իրագործումը չտանիլ սակայն հոն որ
մեռնի ոգին, բանաստեղծութիւնը, . մէկ
խօսքո վ ստեղծագործութիւնը . այգ ան
սահմանելին, անորոշը, միշտ ապագան
խոստումի պէս- ոչ թէ ապրածի , յագե
ցածի ՛փորձառութիւն,' որ մ ահ կը թելադրէ , տյլ վերածնունդ, վերստեղծում նշող
ման ո լկի լա լա տե ս ո ւթիւն :

Fonds A.R.A.M

_________________________ ____ ________

«.a ԱՈ- ԱՋ

Մ Ի Տ ր

ՍՓԻՒՈ-ԲԱՀԱՍՈՒ "ԲՐՈնԻԿ
(Շար- Ա էջէն)
ճեմարանին ՝ ^ահիրէի
փալուսաեանին ,
Պէյրութի ճեձ*ար անէն կամ Q* ար ուհ է Ո tuկոբե անէ նման դպր ո ցն եր ո ւ հե տ ՝ 1լալւտագր են կէսսէդրադէտ աշակերտներ մէայն : Կտն ՝ ան շո ւշտ , բա՛ց ա ռո ւթէ ւնն եր :
Հանրայէն եր կր որդա էլան վարժարաններէն
ո մանր , որոնբ կը դտնուէն ունեւոր դա
սակարգէ թաղերուն մէջ՝
կամ • ♦ ♦ մեծ
տոկոսով հրեայ րնա կչո ւթէւն ունեցող
Հել րււրեմն սովոր արար ունեւորէ թաղե
րու մէջ, ունէն բաւական դօրաւոր անձ֊
ն ա կա ղմ ու րլ ա ս ընթ աց բ î Չմոռնալ որ ե՛
թէ Ձ) րս/նսա յէ աէ/տը չափ ա ղանց ո ւած
կեդր ոնաց ո ւմ*յխ է՝ Ամերէկայէ հ է լանդո ւթէւևն է ասլակեդրոնացումը։ Պետական
կամ նա հան դլայէն կամ ղաւառայէն նա
խա կրթութէ ւններ ել երկրորդական վար
ժարաններ չկան՝ - հանրայէն մէակ դրմ
բոցները թաղակա՛՛ն - բա ղարա կան են , ինչ
որ կը նշանակէ թէ րէմըոքեՒ ը տնտեսա
կան ’11,ճա կը կաէ/եալ է տեղւոյն բնակէ չներոլ տնտեսական մակարդակէն՝ վճ-արած թաղական տուրրերէն՝ ել տեղւոյն
րաղարական էշէ/անո ւթէւններ ո լ րա ր եացակամութենէն՛ : // էամամանակ՝ դասերու բնորոշումը ՝ տեսուչներու եւ վերա
կացուներու նշանակութէւնը՝ ելն*՝ բո
լս րովէն տեղական
է շէւանո ւթէւններ ո լ
վ՛եր ապահ եալ են*. Այսպէս ՝ կան ծայրա
յեղ բո զրէբական-յետամնաց շրջաններ ՝ուր
կար ելէ չէ Տարուէնեան կենս աը անո ւթէ ւն
եւ եզաւէոխութէւն Հէ1[_ո1_էԼսէ ոն} ուսու
ցանել՝ առանց ուսուցանելու նաեւ*** որ
Ար* Գէրրր ԱԸս է թէ Աստուած բոլոր բընութէւնը եօթը օրէն ստեղծեց : քՒէբսըսէ
նման) հսկայ՝ հարուստ՝ ւս շէւ ա րհ ահ ամբա՛լ նահ անդ մ'իսկ (թ ող նեբուէ էնծէ այս
Մխէթար եան արան ութէւնը ՝ որ միայն. նըր
ման առէթներ ու արտօնելէ է} ունէ բա
զաբներ , ուր սլար տա դէ՛ ր է Հգէտութե ան» մը նմանօրէնակ ուսուցանումը*.
Այլ է/օսբով ՝ եթէ ծնողր մը՝ հանրայէն
^բկըորղական վարմարան պէտէ ղրկէ էը
ղաւակը՝ նաէ/ընտրելէ է որ ըէէտյ ունե
ւոր , դնէ էլամ վարձէ տուն բաւական բա
րեկեց էկ շրջտնէ մը մէջ՝ ապա թկ ոչ Ւը
ղաւակներր կրնան պատմութեան կամ
թուաբանութեան մասէն շատ ■ր/՚չ բան
ոորվիլ՝ PU‘JU՝ թմրեց ո լց իչներու ՝ սեռայէն հ է ւանղո ւթէ ւններ ո լ եւ աւ ելթ յոոի րաներու մ ասէն դա ոն ալ լալատեղեա՝կ ՝ ել ան ալ անձն ա կան ւէ որձառութեամր:
Անշուշտ ղր ամ ա տէր ո ւթե ան աJu Է ջ՛
նաբերդէն մէջ՝ հանրայէնէն րովն է վեր
կայ անձնականը՝ վճարովէն *.Այդ մարղէն
մէջ
ալ
որակէ
հ ս կա ք
տարրերութէւններ
եւ
ե ր անդա ւոր ո ւմն եր կան
ձ էջա՝կ վճարովէ
դպրոց
մը
աւելէ
տկար է սովորաբար ՝ րան է ս կապէ ս ունեւոր թաղամասէ մը դպր ո ցը *.Ա ա կայն կա՛ս
կած էկտյ նաեւմ որ ամենալաւ վճարովէ
դսլրոցներր հոյակապ են՝ հաւասար' Եվ
րոպայէ ամէնէն մեծահամբաւ հաստատութէւննե րուն î Չմոռնալ՝ նաէլ՝ որ ա.
շտկեր տութեան հարէ լրէն հէնդը մէայն
անձնական դպր ոցներ կը յաճախէ ՝ ֊րնակչութեան հսկայ մ եծ ամ ա սնո լթէ լնը ղըրկուած է նման ուսման կարելփութէլննեբէ * Երկրորդ՝ չմոռնալ որ այդ հարէւրէն
հէնդ տոկոս կազմող աշակերտներուն ծրնողրները եր կրէն ամէնէն ունեւոր դասակարդն են *
րանէ որ անոնր արդէն հա
զարաւոր տո լաբներ կը ծախս են * * * անձնական-վճա րովէ դպրոց ղրկելու համար
էրենց զաւակները՝ չեն սէրեր վճարել նա
եւ կրթա՛կան տոլրր՝ որ կը յա տ կաց ո լէ * . •
էրենց պարտէ զպանն եր ուն ՝ էնրնա շարմէ
մւե՜քանիսիէնւ2ր^Հքք/ձ.ն , եւլն * ղալա կներ ո ւն
*>ամար համեմատաբար էալ- յարմա բու
թէ ւնն եր ով օմ տուած թաղական դսլրոցնե ր պատրա՛ստելու համար*. Ուրեմն' երկամէնէն հա բուստ եւ որոշ ձեւեր n‘L
«յառողս, ցած» ղա ս ա կարղ ը ճնշում կը
րանեցնէ , նոյնիսկ . . . կը կա չաւլէ իր քա.
ղաքական ի շխանոլթիւննե րը, որպէսզի
անոնը իջեցնեն կրթական յատկաց ումը
ընդհանուր տուրքերէն : Հարուստը ճիղ.
և' ըևէ' "[՛ աղքատը լաւ կրթութիւն չըստս/նայ ;
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Ուրեմն ՝ Ամերէկայէ հանրայէն ման կամսուրները {որոնց թիլը
չատ փոքր է
արդէն)՝ ման կա պա ր տ էզները , նախակըրթա ր անն ե րՀ, ու երկրորդական վարմարան.
ները կը նկատուին.... ընկերվարական
մտածումի սեպեր' մխրճուած առողջ դր.
րա մա տի ր ո ւթ եան սրտին մէջ՝ ել վերջեPըք , Բ՛եկքն ի օրերուն՝ Հանրապետական,
ները իրենց վարկը ել քաղաքական ումը
կը դո րե աե են , նուազեցնելու համար ար.

դէն իսկ դթալի պիւտճէն ՝ որ յատկաց
ուած է հանրային դպրոցներում Այո , յա
ւելեալ թմր եց ո ւցիչներ ո լ եւ սեռային
որոչ վարուէ լակե րպերոլ ընդհանրացու
մը ։ '/Ը վարկարեկեն արդէն իսկ խղճալի
վալռես։ րանները:
(Անշո՛ւշտ
i հանրային
սեռային նոյն վարուելակերպը՝ կայ հա
րուստներու դպրոցներ ուն մէջ, " ւր սա
կայն ա չակերտներն ու աշակերտուհիները
քիչ մը աւելի ծանօթ են իրենց րմիչկներուն, փիլիւլին , եւլն . ՝ ել ուրեմն յոռի
արդիւնքները ոչ նոյնքան խիստ։ Եւ ՛ո
պա ք անոնք ստիպուած չեն ուրիչ ա չա
կերտներ դա չո ւնա հ ա ր ել կամ կողոպտել՝
իրենց նախընտրած թմր եg ո ւց ի չը դնելու
համ ա ր) :
Չմոռնամ հոս՝ փակագծի մէջ աւելցնել
ուրիչ կէտ մը՛, վերջերս՝ շնորհիւ Ա իջին
Արեւելքէն գաղթող հայութեան ՝ Ամ երիկայի ամէն կողմը եւ մանաւանդ 'Բ "՛լի
ֆ՛՛ l՛’՛t"՛J մէջ աճեցան հայկական Հ վճա
րովէ ՝ համայնական}
վարժարաններ*,
^յատ լաւ բան է y թէ^ւ wju մարզէն մէջ
ալ կան բննա դատելէ որոշ կէտեր

որոնք

1ԼԸ մոռցուէն ընդհանուր ցնծութեան մկջ*.
Ես շա՛տ ղոհ եմ որ կը բազմանան նման
դպրոցներ ՝ եւ հ ո դարա րձո ւներ ո ւն պատ
րաստ եմ «■Լարձբերնէդ կա տա հ/» ըս ե լո ւ *.
Իսկ Գ ա բբէէէ էնճեճէկեանէ
նման յան֊
դուդն ո ահ վէ րայէ մը Հոր՝ է դէն հսկայ
անձնական նու/'/' ումէ եւ ճէդէ ՝ հ էմնեg
Ֆեր ա հեանը՝ Լոս ԱԼեճըլըսէ եւ Ամերէ կա
յէ առաջէ՚ն հայկական վարժարանը} ՝
պատրաստ պէտէ ըլէայէ ազդայէն շըանըշան մը նուէրելու՝ - եթէ ձեռըէս դար -՝
շրանշաններ՝ որոնբ երբեմն կը արուէն
էրմէ հէնդ կամ տասը տարէ ետբ կրթա
կան մարղէն մէջ զդո յ շ բա յլե ր առնող ու
միլի՛՛ն ատէ րէ լումաներ յատկացնող ան
ձե րու*. Հոս կհուզեմ ընդդծեքլ մէայն սա
է ր ա կանո ւթէ ւնը ՝ որ ըստ էս անվէճելէ է ՝
- մեր հայկական դպրոցները յաջողեց ան
ոչ մէայն այն պատճա՛ռաւ ՝ որ հայութէւնը Հո ւս ո ւմնա տ ենչյ> է եւ էր Ա եծասբանչէն փարած է ՀերանէՀ թէ} > այլ որովհե
տեւ հանրայէն դպրոցներու որակը այն
բան վատ է՝ որ բէչ մը ունեւոր եւ սլատա՝ս էլ ան ա տ ո ւ որեւէ հայ ծնողբ' չէ՛ կըրնար անտեսել հայ հ ա մ ա Լն ա կան-վճա ր ովէ դպրոցները*. Անոնբ ոչ մէայն հայկա
կան ոդէ կու տան՝ այլեւ նաեւ*** Հսլոն
մա ր շէ^ *. Առանց շատ մեծ ծա էւբէ ՝ լաւ
ուսում լ Երբեմն նոյնէսկ անոնց համեմա
տաբար ցած կրթաթոշակը բարձր է նո
րեկներէն շատերուն համար*. Ոայց հոս
ալ կայ բա րե րա րնե րու եւ մէ ո լթէ լեն եր ո ւ
օդեո ւթէւնը ՝ աւ ելի՛ բան կը դտնուէ ամերէկե ան շատ մը շրջան ա կներ ո ւ մէջ՛.
Ահա այս բազմատեսակ եւ բազմորակ
հանրայէն՝ համայնական՝ կրօնա՛կան եւ
զո ւտ-անձնական բնոյթ ունեցող երկրոր
դական վարժարաններէն շրջանաւարտ ել
լող աշակերտներն են) ամերքւկեան համալ
սարանական սէսթեմէ յաճա՚էլ ո ր դն եր ը :
Են ը մէլէոն աշակերտ կայ ներկայէս՝ մէայն Ամերէկայէ զանազան հ՛ամալսարան
ներ ո ւ*լյ մէջ*. ԱՀևոնբ ՝ որոնց ուսումը տկար
է՝ եւ եկամուտը
մէջակ կամ մէջա կէն
ւէար ՝ կը դէմ են 4:~էն 600 Հկրտսեր լսար ան^-ն եր ո ւն ՝ որոնց հսկայ մեծամասն ու
թէ ւնը հանրայէն տուրբով կը պահուէ*.
Ներգաղթող հայութեան համար բա՛ էւտ
մըն է որ ամենաբարձրորա՛կ եւ ամէն էն
աժան կր տ ս եր-լս ար անն եր ո ւ ցանցը 'Եալէֆորնէոյ մէջ է։ Հոն' տարէն 100-500 տո
լար ճարող մը կրնայ երկու տարէ յա՚ճախել նման դպրոց ՝ եւ' եթէ լալ նիչեր
ձեռբ բերէ ՝ մտնել Հբոլէճ» այսէնբն' էնչպէս ըս է ՝ չ՚դււ տարէ տեւող համալսա
րանէ մը երրորդ դա ս ա՛րանը*.Լո ս ԱՀնճըլըսէ
շրջանէն մէջ դոնէ ՝ նման դպրոցներ մաս
նաւոր կարելէ ո ւթէ ւններ կը ներ կայ ացնեն
հայութեան համար*. ԱՀյոնց վերակացու " ս ևեւ ^^'Ը^նէն անդամ է Q ակո բ Ա ս ր լրեան ՝ ծնունդով Լէբանահայ : Եթէ չեմ
ս էրա յԷր ՝ վերջեր ս կարդացքւ որ 'Եա ւ(՚ֆ որնէոյ կառավարէչը՝ Տէօբմէճեան ՝ ուրէշ
հայ մրն ա՛լ պէտէ նշանակէ նոյն մարմնէն
անդամ : Ր՚ան մը որ 1լ արտօնէ օրէնա ւոր
ճնշ ում որպէսզէ հայ ուսոլցէչներ Հաւոց
պատմութէւն՝ լեղու՝ եւ/ն * դասաւանդեն
հ ոն : Օրին ա կ'' Լե *-ոն Ա ա րա շլեան ՝ Փրոֆ •
Ո-իչըրս. 3 ովհ անն է ս եա ¥ նաէ/կէն աշա
կերտներէն ՝ կր դասաւանդէ ոչ մէտքն
հ ամա շխարհա՝յէն պատմութէւն ՝ այլ նաել Ա իջին Արեւելքի եւ Հ այոց սլա ամ ո լթիւն' Կլէնտէյ/վ, ադա չատ չլվանի կըքասեր-լսարանի^ մէջ՛. Նման ուսուցիչ մը
պահելը՝ եթէ նոյնիսկ օրինաւոր ել կաըեմ՛ րլլար մեղի համար (եւ կարելի չէ՛ ՝
հանրային հաստատութեան մր մէջ) մեր
'Իալիֆորնիոյ համայնքին սլիաի արմէր
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գէթ 30 -000 $ տարին ՝ մէկ փրոֆէսէօրի
մը համար ՝- բան մը' որ կը կատարուի . • •
տեղւոյն տուրքերով եւ քաղաքական ի չխան ո լթիւններոլ հովանաւորութեամբ :
Ամէնէն տարածուած բարձրագոյն ուսման հաս տատ ո ւթիւնը (ԲՈՒՀ-ը, էնչպէս
կՀըսեն մեր Ա ովետահայ հայրենակիցնե
րը)՝ Ամերիկայի մէջ՝ քառամեայ համալ
սարանն է , որուն կը արուի քոլէն անու
նը : 1200-£î' աւելի է անոնց թիւր • ոմանք
կը հ ա չո լեն 1400 •
Ա^՚ռնց կէսը , եթէ ոչ
աւելին՝ անձնական է՝ համայնական է
(կայ' օրինակ՝ Լա 1Լըրն ՝ Բալիֆորնիոյ
‘քէջ, նրկ ակենցաղ՝ ամերէկեան ^ւ հայ
կական էջա ղղա յէն f Ոլէ4ն մը ՝ ուր կա
րելէ է բաւական լա ւ հայկա՛կան ուսում
ստանայ՝ ամերէկեան վկայականէ մը
հետ՝ զուգընթաց} : Կան նա՛եւ կրօնական
հ ա մայնբնե ր ո ւ ifՈլէ~քւՏ>^-Հւ
կաթողէկէ ՝րողոբական հերձուածներու պատկանող՝ եւ
հրեայ կամ յո լն դպրոցներ : ԵԼյս քոլէՍներուե կողբէն' մօտ 500 հաստսւտութէւններ ունէն մադէստրոս-է վկայականը տըւող մասնագէտութէւևներ ՝ էսկ մօտ !օ0 յ
կու տան ԼՈՈք թ-ՈթԱ1յ^/ կամ վար դա պե տ ա էլան բարձրագոյն վկայականը՝ էնչպէս
նա՛եւ փ ա ս տ ա ր ան ա 1լան ՝
ճա րտարասլետա կան ՝ ճա ր տ ա ր ա դէ տա՛կտն ՝ բժշկական՝
ե ւյն * վկտ J ա՛կանն եր *.
Ինչպէ ս մի շտ ՝ ա լս րո լո ր ը ունէն ոչ մէտյն անձնական ու հանրայէն բաժանում
ներ ՝ այլ որակէ բո լոր երեւակայելէ երանդներն ու տեղական տա՛ր բեր ո ւթէ ւնները*. Ամերէկայէ ա մէնէն հէն եւ ամ էնէն
պատկառելէ դպրոց ր Հարվըրտ համալսա
րանն է ՝ որ թէ քոլէք է Հբառամեայ ՝ պըսակաւորէ կայա կա i.), թէ՛ ալ կը շնոր
հէ Ա ա դէ ս տր ո սէ եւ ւէա ր դա պե տա կան
տէտղոսներ՝ Հբժշկական՝ մէւս մասնա
գէտ ո ւթէ ւնն եր ո ւ վկայ ա կանն եր ՝ եւլն*} î
1630թուականներու^ հէմնո ւած այս
դպրոցը ունէ երկուբուկէս մէլէառ տոլա
րէ հէմնադրում ՝ 10 մէլէոն դէրբ պարու
նակող գրադարան ՝ եւ սերտ կապեր' tuմե րէ կեան
կառավա՛րող
դասակարգէն
հ ետ : Կ ան՝ թերեւս 15 հա՛մալսարաններ Հո
մանբ' բառամեայ՝
ոմանբ' օժտուած
վարդապետէս կան ուսման կար ելէ ո ւթէ լե
ներով} ՝ րո լորն տլ անձնական ՝ ուր կը
ղաստէարակուէն բողոբա կան եւ հրեայ
ո ւնեւսր դա ս ա կա ր դեր ո ւ երէտաս՚արդ սե
րունդներուն մէկ շատ կարեւոր հատուա
ծը՝ կարելվւ է ըոել կէսը*. Եոկ մէւս կէ
սը՝ ամէն տարէ՝ կը դէմէ ամէնէն լաւ
հանրայէն համալսարաններ՛ուն։ Այ ս առանձն՚ա շնորհ եալ երէ տա ս ա րդները
կը
կաղմեն հսկայ հանրայէն դպրոցներոլ tuշա կեր տո ւթեան փոբր տոկոսը մէայն։
Կը յա՛ճախեն նման դ պրոցներ ՝ զանազան
պատճառներով՝ - ոմանբ տկար նէշեր ըսլուսցած են* ոմանբ' կը նախընտրեն մնալ
Էրենց ծնոզաց մօտ եւլն* : ԼԺէ՛ անձնակսրն՝ թխ նահ՚անդայէն մեծ համալսարան
ները ո ւնին զատ թոշակէ դրոյթ՝ կարող
բտյց ո չ-ունեւոր երէ տա ս ար դն եր ո ւ հա
մար ալ*. Արդ'նոյն դպրոցը ուր ես սովո
րաբար կը դասաւանդեմ յ՝ Ուէ զլէյրն ՝ մէկըն՛ է այն 15 անձնական համալսարան
ներէն՝ զորս մատնանշած էէ վերը՝ - կա
րող ՝ ո ւն ե ւո ր եւ շփ աց ած ժ է1օնէս-1Ոօրէ^
համալսարան ձ'Ը ՝ ուք կան նաեւ՝ բարե
բախտաբար ՝ կարող թ ո չա կա ւո րն եր : Ի“կ
Ա՚ՒհՒևԸ^Ւ համալսարանը Աիացեա լ Նա.
հանդներոլ երեք կամ չորս ամենաբարձ
րորակ հ անր այի՛/1-նա հ ան դային համալսա.
րաններկն է՝ թերեւս •Բալիֆորնիոյ Պըրքլիկն ետք' ամէնէն լալը ՛. Ուէզլէյընը Ու
նի 2750 աչակևրտ ■ Միշվ՚կընը' 30 000:
Այս մանրամասն նկարագրութիւնը դրի
կ՚առնեմ նախ' իբրեւ «.տեղեկագիր» , որովհ ետեւ հայ Ընթերցողը յաճախ չի
հասկնար այն հսկայ՝ «դասակարգային»
բնոյթ ունեցող տարբեր ութի ւնները' որոնք կը զատեն համալսարանները իրար
մէ ՝ նոյնիսկ այս չատ մողովրդավար ու
բարեացակամ թուող դրոյթին մէջ՛. 2000£
աւելի ԲՈՒՀ-երով օմտուած այս երկրին
մէջ կան 20-25 ՀՀարիսթոքր աթ» համալ
սարաններ , թերեւս 75 գոհացուցիչ որակ
ունեցող ուրիշներ ՝ ել ապա' հարիլրներ ՝
որոնց հեղինակութիւնն ու վարկը զուտ
տեղական բնոյթ ունի՝ այս կամ այն նա
հանգին՝ գաւառին կամ քաղաքին մէջ՛
Երկրորդ, քանի որ այս քրոնիկին մէջ
յաճախ նկարագրած եմ թէ ի՛նչ է ըլլալ
«միակ Հայը» , Ուէզլէյընի ու զայն պարունակող քաղաքին՝ Միտըլթաունի մէջ՝
կ ուզեմ բան մը դրել այն տարրեր պայմաններս ւն մասին՝ որոնք ներկայիս դո.
յութիւն ունին' Միշիկընի մէջ ;

կան քաղաք՝ կեդրոնը՝ 1910£ï/ ի վե ր (
Ֆորտի , փրայսլըըի՝ ճենըրըլ Մոթըրղի
(Շէվրոլէ՝ եւլն.):

Առաջին

աշխարհս,,

մարտէն ետք՝ հոս եկած ու հաստատուած
է ինքնա չարմի մեծ գործարաններու մէջ
աշխատող հայ սերունդ ձ ը ï 1950ա,^^/5ւ եւ
Ճ^Օական թ ո ւա կանն ե ր ո լն ՝ չեմ դիտեր
ինչո՞ւ՝ եկած են պո լսեց իներ եւ յորդա
նանդ իներ ՝ ապա' Հալէպէն ոմանք: Ներ
կայիս՝ ՏԾԷն 35-000 Հայ կայ Տիթրոյիթի
շրջանին մէջ ՛. Ի միջյ՛ այլոց ՝ քաղաքը րը.
նակավայրն է ՀԲ ԸՄ ե ան կարկառուն դէմ.
քեր էն Լտուըրտ Մ արտիկէս,նէ եւ ՀՐՎԱԷ
նախագահէն ՝ Ալեբ Մանուկեանէ : Տ՛արէներ առաջ՝ հտյ հ ամայնբն եր էն՛ ունեւոր
անձեր՝ եւ խումբեր սկսան հ էմնա՚դրամ
գոյացնել եւ հայադէտական ամպէոններ
հ էմնե լ զանազան մեծ համալսարաններու
մէջ Հա ռաջէնը 'Եալէֆորնէոյ նահ անգա
յէն հ ամ ա լսարանս/յէն ց տ ն31՛ Լ ոս Սնճըլըսut կան ճիւղին մէջ՝ երկրորդը' Հարվըրտի մէջ) : Այդ օրերուն ՝
Միչիկընի նահանդա յէն համալսարանէն մէ բանէ փրոֆէսէօրներ Հմէկը հայազգէ փրոֆ. Ա.
րամ Են կո քեան' մարդաբան* ուրէշ մը'
փրոֆ* Ո են ե ամէն Աթոլզ՝ հայասէր մը՝
մասնագէտ' սլավական լեղուներու՝ եւ
դեռ մէ բանէ ո ւրէ շներ} , Պ րն * Աանուկեանէ ուշադրութեան կը յանցնեն այս էրա կանո ւթէ ւնը որ տարէն 200 հ այ՚ազդէ
աշակերտ ունեցող ԱՒւՒևը՚՚Ւ հ ամ ալսա
րանը հայերէնէ դա սընթ աg բե եր ո ւ եւ նոյնէս՚կ հայկակա՛ն ամպէոնէ մը պէտբ ունէ :
Տ ալփներու ընթաց բէն էը հ էմնուէ ՝ նախ
հայերէն լեզուէ դա սընթ աց բ ՝ո ւր կ՚ուսու
ցանէ
^էէ*
Աոնէա
Տ էր եան-Հար լբն
ՀՊոլսէն} : Ապա ՝ մօտ ^որս տարէ առաջ՝
հ էմնուեցաւ' շն որհ է ւ Պրն * ԷԼ տն ո ւկե անէ
հայթայթած հէմնադրամէն՝ հայա՚դէտական ամպէոն՝ ուր պաշտօնէ կոչուեցաւ
փրոֆ * Աոնըլտ Աէւնէ ՝ թոռը երաժշտադէտ-յօրէնող
Կ՝րէդոր Աէ ւնէէ : Փրոֆ*
Աէւնէ մասնա՛գէտ է Կովկասէ եւ. ընդհանրասլէս ցարական Աուսէոյ սլա տմ ո ւթ ե ան :
Ոարձր համալսարաններ ո լ մէջ' փրոֆէսէօրներու պաշտօնը մէայն դա սա ւան՛էհ չէ անշուշտ ՝ այլ նաեւ ընել պր պր
տումներ յ արտադրել նոր ղէտելէբներ՛ :
Փրոֆ* Աէւնէ՝ որ հ եղէն ակն է Պտբոլէ
1918^ յ եղափ ո խ ո ւթ եան դրո յթէն նուիրուած ո ւս ո ւմնասէր ութեան մը՝ եւ
ռու
սական յեղափոխութեան մասէն կարեւոր
յօդուածներու ՝ ներկայէս կը դրէ *Լրաստանէ ար ւլէ շրջանէ պա տմո ւթէւնը՝ սեւե
ռէլով մանաւանդ ըն կերվար-Ա են շեւէ էն երոլ վրտյ ։Աե արձակուրդ ստացած է րէըսքրոցէն ՝ ո րպէսզէ կարենայ ա ւելէ ժամա
նակ տրամադրել էր պրպտումներուն *.
Աակայն որպէսզէ ամպէոնը պարապ շմ ընայ ՝ Աէշէկընէ հ ամա լս ա՛րանը հ բաւէր ած
է տոբթ . ^Եէորդ Պտրտադճեանը եւ ղէ ս î
էր դասաւանդէ ընդհանուր պատմ ու
թէ ւնը հտյ դրականութեան ՝ սկէ զրէն'
1920 , ել ճ^րդ դարու Լէտր թօնբէ ու /լրա
կան ո ւթ ե ան պատմութէւն : Եոկ ես ՝ որուն
ակադեմական պա տր ա ս տ ո ւթէ ւնը բաղդատա կսէն-դրա կանութեան մարզէի մէջն է՝
կը դասաւանդեմ մէկ ղա՚սընթացբ'
ժամանակակէց ամերէկեան վէպէ մասէն՝ եւ
ոլ1,11Լ Ը Ափէւռբէ հ այ դրւս կանութեան
մա՛ս էն ՝ 1923£^ 1983 J անդլեր էն լեզուով
եւ կէս - կատար թար դման ո լթէ ւնն եր օգ
տագործելով :
*Լ,ման պայմաններու տակ դասաւանդե
լը զանազան խորհրդածո ւթէւններու ա ռէթ կու տայ՝ եւ թերեւս արտայայտեմ
զանոնբ՝ յաջո րդաբա ր ՝ տյս սէ ւնա կն երուն մէջ* Հէմա կհուզեմ նշել հոգեկան ու
մտաւորական տյն հսկայ տարբերո լթէւնը՝ որ կը ոտեղծոէ երբ էնծէ նման կղցվ՛"
ացած անձ մը յանկարծ 1լապրէ բաղաբէ
մը մէջ
ուր՛ կրնայ
սուրճ մը առնել
փրոֆ* Աէւնէէ եւ Պտրտադճեանէ նման
անձերու հետ Հլալ Հայեր՝ օժտուած'
մա սն ադէ տ ա կան պա տրաս տո ւթեամբ 'Հա՛
յոց պատմութեան կամ դրականութեան
մարզերուն մէջ} ՝ եւ կամ ուիսքի մը առնել Ենկոյեանէ նման' հ ամաամե րէկե ան
ւԼայելող մարդաբանէ մը հետ՝ որ
ծանօթ է Ֆրեղնոյէ հայութեան՝
ուր
մեծցած է էնբ ՝ զաւակը
ՀՏտրօնացէ»
դրչանոլնով ստորագրող՝ Հյառաջդէմական^ խմր ռյդրին: փրնէլաթ երեք անձեր
կան որոնք կը հ ետաքրքրուին զիս ալ հե
տաքրքրող մարզով՝ որոնք՝ երեքն ս,լ
շտեմարաններ են պիտանի գիտելեաց ՝ եւ
որոնք կը ձ տածեն աոսՀհց հին նախա սլաշարումներ ո լ (անչուչտ բոլորս ալ կը մըտածենք նախապաշարումներով.
կարեւորը
չմ՜անդոտած , նո՛ր նախապաշա
րումներով մտածելն կ) : Ասոնց մասին ապադային ՝ երբ առիթը դայ :

Ո ւ րբաթ , Յունասսր 13 , 1981
Անահանգի ամէնէն կարեւոր քա.
ղոյքն է Տիթրոյիթը՝ ճ ար տար ար ո ւծ ս տ ա -
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7 //z7 բ ս ՚ թ ^'Ա^ձ

էւնս տէւ տռ ւտ էւ հ^ւ ւս ւլ էւ տ ut Ifiu^i
•ռրչսւււսէսռլմրր 1970-//Ն սկսաւ տնցետլէւ

ա՚ՏԱՇԱՏւ՝ ՊԵՂՈՒՄՆԵՐՍ

ս»յգ ն չանա լոր քա գսւչթւ
ա շ էսա ut անխւ ե րր^ ,

հ նտղ էւ տա կան

պեղումների ->՛/'

Քանէ'

-,լւդ Լ ւնքնէ. լ,[, մա.

ընդարձակ ուսումնասիրութեանդ՝
Որ լոյս պիտի տեսնէ Revue des Etudes
Arméniennes-ի յաջորդ հատորին մէջ,
ֆրանսերէն լեզուակ :
կ՚ոլգենմ մատնանշել հայկական Ս • Ս •
;. փիսաւըիւններու Ակադեմիային կոդմէ 1982-ին Երեւանի մէջ լոյս տեսած՜
(կորկէն Ասաքելեանի «Արտաշաա» գրքոյ
կը, ար հեղինակը կը ներկայացնէ 1970 197՜ տարիներու ընթացքին՝ տեղի ունե
ցած պեղումներու հիմնական արդիւնքՏերը :
Սեւ ու ներմակ եւ գունաւոր բազմաթիւ
լուսանկարներ ցոյց կու տան պեդուած
վայրերը , Խոր Վիրապի թլուրները , որոնց
վրայ կւսոոլցուած էր Արտաշատ քաղաքը ,
հոքլ յայսմսսրերուած այլազան իրեելէննելւը, անօթներ, արձանիկներ, խեցեղէն
ներ, որոնք մինչեւ հիմա չուսումնասիր
ուած դարաշրջանի մը (Վ - Ա - 2ըգ - աոա
ջին դարերու) նիւթական հտյ մշակոյթը
կու գան ծանօթացնել :

մօր գետերու մ է ջ գտնուող

եռանկիւն էլն

վրայ : Աբաքսի ափին կը գտնուէր րնգա րձակ րլուրա խ՛ումբ մը» սաՀեւը
ուած

արգաւանդ

պանս ւած

ջրային

րածքր, Աակայն քաղաքին

սահման^ւևրր

ոքոչելը ձ եծ գ ձ ո լա ր ո լթէւ ւննե ր

կր ներ

տարած-

կայացնէր» գարեր չարունսւկ գաչտեր ձ*ր-

դաչտերով ել պաշտ

չակուած Հ ԷՀե հոն՝ գփւգեր հիմնադրուած
եւ հ արիէ ա վ ա յր ին վրայ փռուած թաղա-

^'ԼՕր

պատնէշներով •

քաղաքը չրՀա փ ա կե g բնգարձա կ պարիսպ-

վիե

Հա յա ս սլանԼ Այււոաշաւռ մայրաքա

Աելելկեան

Ան տի ո քոս Պ* * ը երր պար-

տ,1լթիեն կրեց Հռովմէ աղ ին եր էն ՝ Հայերլ

գար գա գալ եւ.

ւ00

լենէւս տական օր ինակներու հետ էլ ր գտնենք

րու վրայ փռուսւծ Լին քազաքին թաղաձ ասերը , թոլոր բլո լրն ե ր ր չր ջա սլ ա տ ո լած

մանկան

ա շ իւ ար հ ի ս ի ր ան էրԱր տաչէս թագաւոր
նի

եւ

արգիւնաւոր

հ տ յ կա կա*1ւ հողերը

իր րազմակողմա-

Լին պ ա ր ի ս պն եր ո լէ ՝

որոնք իրարու

գործու նկ ութ եամ ը

^ւալով կր կազմէին

հզօր եւ

եղաւ եւ

սլա շապանո զական սլա անէ չ ձ*բ ,Պ արի ս պնե -

հ/ ձնագիրր հաստատուն եւ ^ւլօր ոլեաու-

րու մէջ գ ան ո ւած են ն ի ւլա կէւ ՝ ա Կւ՛ ծա /բեր՝ ղաչոյններ՝երկաթէ սլա տր ա ս տ ո ւ ած

թե ան մր ,

միաւոր ուլը

միսւ-

րնդարձակ

Q*(f~բա խ տաբա ր

լա ձախ պատե-

ր ա գմ ա կ ան գ ործո գ ո ւ թի ւնն ե ր ո ւ
լաւ բեմը եղած է ան,

թա ա ե -

&)-ին ^էորբսւլոնի

հռովմէական ղօ րքերբ գրաւեցին
չւո ա ը ,

հ իմնայատակ

հրգեհեցին քաղաքը՝
վ ե ր ա կան գն ե g ա լ ,

եռաթել՝ քառաթեւ՜ ^փոլշեր՝^ որոնք քա

Ար տա-

կործանեցին
բալգ

չու տուէ

եւ

՛լին ո ւորնե ր ո ւ ՝ նուաղող կիներու ինքնա
տիպ նմ ոJ չնե ր ,
Ար տա շատը ունեցեր է ընդարձակ
tuււ եւտրսւ կան ՝ տնտեսական եւ մշա կու՜թ ու
յին կապեր հին ա չէսա րհ էւ

ե ր կէւրնեբունմ

Աս ո ր իքէ/ ՝ Մ իջսւդետքի ՝ իրանի ՝

Կովկա-

ո վէւ հիւս» ափերու՝ Պռւղես3 ռ ւնա ս տանէւ

՝

Հռո

մի՝ Եզէ՛ական' ծուէի Եղղիներու եւ բալկան-

ան

ն ե ր կա լ ա g ո ւմ '

եան Երկիրներու

հետ,

այս

ձ* արմտրէ

երկիրներէն

արձաններ՝

ԱՐՇԱԼՈՅՍ Ա. հԱՆՏԱՆեԱՆ

'1° ['I'T կործանեցին քաղաքը ել հազա
րաւոր րնակէւչներ ղերի տարին, Ա^երջա-

րաստուած

մետաւլներէ

*Լյերմուծած են
եւ

սլրոնղԼ

եւ քարէ պատ

գե ւլար ուե ս տա էլան

աո ա րկա-

ներ ՝ էսեցեղէն ՝ ասլա՚էլեղէն ՝ ձիի!տիլզ եւ
ո ւ ր էւ շ նիւթեր եւ

ոլէս Հ)րգ գարուն ՝ տկարացած Արւոաչատը

առար էլաներ

յ

Արտաչէսեա^յ հարստութեան հ ւս յ

էր ւոեւլը տուաւ Ա-ուին քաղաքին ՝ ի ը դո-

թա-

ապա՝ ան լա ըոացալ սլա ում ո լ թ ե ան թաաե֊

րլսէբր, պս1 չասլանուլնե ր ը կր նետ էին ճամբաներոլ եւ. փողոցներու ւէրայ ՝ թշնամէւ

գաւորները

ըաբեմ էն :

հ եծելւս ւլօբքին մուտքը գ էպի բս/ղս*բ ար^

խած են ար ծ ւսթկ ել սլղի^ւձէ

՛! I՛I^'Լ" լ Հ

Ար տա չատի մԼջ ղո յո ւթիւն ունեցեր
է
գրամահ ա տւս ր ան մր (գրամ էլսէս ե լո t ար

յու թիւնը պահեց մինչեւ

1Տրդ

դարերը,

ար :
Պեղումներու

J-ամանակ

յայւււնարեր-

էիւս ր-ւ/ւտե-

ո լանք

(քար նետող

մեքենաներ ՝ bdliste) միջոցաւ , թաղաքի
սլա չտպան ո ւթ ե ան համար օգ.տ ա գո րծ ո ւած
են նաեւ թանձր նա ւթը

ո ր ո l^i

ձԼջ թաթէսուած լաթերը վառելէ
յետոյ
կր նետէ ին թշնամիներու սլա չտպան ո գ սլ

ՊԵՕ.ՈԻՄՆԵՐԸ
// ւ ը ա ը ա ո լի անկումէն

Ա՛ ^/,r/ դա

րէն մինչեւ միջին դարոլ սկզբնական չըրՓանները) չո՚ր^_ հազար տարուան չրջանի
հա քկական նի ւթ ա կան մշա կո յթը թանձր
քօղի տակ ծածկուած էր՛ բ'սցէ
է մը
պատահականօրէն յայտնի
նիւթերէ ,
սոլմնաոիրուած չէր, մինչդեռ այդ դարե
րը հալ մողովուքդ ին պատմութե՛ան,
ը ե ւո րոււլո յն

( լքէ՜ԱզՈՆթ-) ՝

մ ամանակներն

էխ1'

կա.

ելլած-.

Այ՛լ դարարջանին էր որ
աւարտեր էր
հա1 մողուԼոլրղի կա ղմա ւորո ւմը ,երր Հա՛

կան մե քեն ան ե ր ո ւ վրռւյ ,
Ար չաւա էսումբը ուսումնասիրեց Ար տաչատի քա գ ա քա շին ո ւ թ ե ան ՝ ճարտարապե
տութեան ՝ ջոէ֊րէ՛ մա ւոա կար ա ր ման կարե
ւոր հարգերը : Ա ր ե ւան քերուած քա նի մր
բարլնիքներու

հետքերը կը վկայեն

որ

ջոլրը հայթայթուած եւ օգտա գո րծո ւած
էր մեծ յաջողութեամբ ՝ տեղա էլան ել հ ել
լենի ս տ ա-կան

ս կղբո ւնքն ե ր ո լ համ սւձայն ՝

ները, ս՚յգ

դարերուն

ծնունդ էր առած

Տիգրանք եւ իր յաջորդները ՝

առե ւտուրին մեծ ղար կ տալու համար կո
ղ րամներ ,

հեստանոց) ուր գտնուած են 2Տ արծաթէ
դրամներու գանձ մր՝ բոլորն ալ Տիգրան
/* » էւ պատկանող ,
/• ա g էւ հայ

թագաւորներու

ւլրամնե-

րէն' գուն ո ւած են նաեւ ւոա րբե ր ^բկէ՚բ՝"
ներու գրամներ , Ար տա՝չատը
մերձ աւո ր
Արեւե լքէւ
միջաւլղային
կա ր ա ւանայ ին
ut ո ե ւտ ո ւ

ր էւ ճան չg ո լ ած էլե ւլ ր ոնն ե ր Լ^է մէ-

՚լր}՛ Կ՛ եղած : Ան տարանցիկ առեւտու
րի՛ն էլը մսւսնաէլցԼր իր սեփական արտագրու թԷւ ւնն եր ո վ , Ղ*ւոնո ւած են մօտաւորա■■էէ ս 2009 կաւէ
կնքազ ր ոշմներ ՝
որոնք
էլամրագու. Լին կար սւ ւանն ե րով Այւ տա չատ
վաճառք քերուած

ապրանքներու եւ.

ա-

նօթներ ու 'Էրայ ,
Յո քն ՝ հռովմ Լաg ի եւ հայ

հեղփնակնե-

իսկ յ ա յ տն ա բեր ո ւած էլքաքար է էսարէւսէս-

րը՝ Ար տաչատի մասին մեծ գովասանքով

ները ՝ սիւները գլանները ՝
գե ղ ար ո ւես տական գիւղերու

ևէր խօսին ) իսկ ս/եդս՛ մներր ցոյց կու տան
սււելի g ա քտուն կե ր պո վ ՝ Հա jug ՚այրԷ բ՜
*1/աւուրց մ այր ա քաւլաքին փառահեղ սլա ւո-

ատամնաւոր
մնացււրւթւե-

գո յն-

կնլ՚ր : Մկել տսհկաւէէն քաղաբին ^Լկ փսքըր մասը պեղուած Լ ՝ սակայն կարեԱւ է

տութիւնը եւ ապա հելլենիստական Լուս
նը ! թէեւ Ա-առնիի եւ Արմալիրի պեղում

ԸԳԳ"^ որմանկարներով՝ չԱ՚^րը, ծածկրլած էին կղմինտրներով ՝ երկու կո ղմ Լ ե

արդէն ըսել՝ թէ Ար ւոա չա ար՝ հին Հայաս
տանէ՛ ոչ մէլա խ ւէարչսւ - քաղաքական ՝

ներուն շնորհիւ յա յտնարերուած էին հայ
J-ողով՛ուրդին ել իր մշակոյթին քանի մը

զառիթափ ծ՛ածկոյթ ով՝

այլեւ սւ ռե ւտր ա կան ՝ տն տեսա էլան ե. մ չա-

երեսները, սակայն հ՛այկական պետակա

նին ,
թարձր մակարդակէւ վրայ եղած Լ երկ

նութեան բարձր

սւիրապե-

զարգացմ ան

շրջանին

կան կը դառնայ

ին չ որ սովորա

հելլենիստական

Լբ$_ա~

կութային մեծ կեդրոնն
քակյ, ;_> ւլա ր ե ր շարունակ :

Լ

եղած աւե լէւ

Հին Հա յ ա ս տ անէ՛ մա յ ր սւքա դաք' Ար ւոա֊
շատը ՝ ելլած Լ ա յն հնոցը ուր հ ամա ձ ո t լ-

կան մշա ելս յ թը ուսումնասիրուած էէ [' ■
1Լ/11 ր։սցր էխ՚՚՚՚՚յէ’11 լրա3՝1'^1.
Ար՚ոաշատի

ր ո ւթ ե ան հետ կա պո ւած՜
զանազան ար
հեստներ՝ քար տա չութի ւնը ՝ քա րէւ
որմ.

ւեր են սլ համաղ բոլեր հնաււււրց աւան-

ո Լ լեռնային եւ
ս լ գա չտա յլ
մ^՝ այնՐան չէնՅած էր երկ

եւ Տ իղ րանակերտի պեղումները, բայՅ
այս ՛Լերջին քաղաքը մատչելի չըլլաէով

նա գրութիւնը՝ ւսղիւսադործութիւնը,

մչակոյթները՝

• ^րկրազործոլթեան մեծ մ ո ում ,ո

Արտա շատի պեղումները անյեւոաձդելի
անհրաժեշտութիւն մը դարձած էէն-, [‘ա-

լաւ զարգացած արհեստ մըն էր *Տիտնուած

«Ար տա չէ սի օրով մել

•/ •/ utչխարշին մէջ անմչակ հող չմր

Հ, լ

՚

՛է է՚Ը օգտագործելու համար ւը
J1™չխեց գիւղական հ ամա լնքներո,

I

սահմանաքարեր
կան
րա^եր^ն ԼեԳ"ւով, հիմնեց քաղա

Հ

*՜

ut, ճ
կի՚ե յ

"՛է
Լ^'եե

ա

յառաջ տանի/ եւ իր

մեծւ

Հտլ Ա։,տ։

1֊արէն

'■իմնա դրութիւնը՛.

b ո՛ լ

Արմալիրը կորսնցո
Հու''՚ւ՚1աԼ՛1' նչահա11"լթէլնը> Ար^ր-ր, լ

ւ

ս,իոխած ըլլա լո ւն պա տճառա

'7^
Աւ՛լել,

?

l'FI'

հ'է^նո։-Եցալ

Արարատեւ

ել ջրառատ մասին

ճսւմՐաներ"^
խր-ն դիմաց ,

•fi .

Ա.

2լ՚դ

է

խաչաձեւի
եւ Մե

եւ առաջին դարերուն նիւթա

րեբասւոիկ առիթ մը չուշացաւ՛. 1967-^ե
Հին Արտս՚շատի մօտ գտնուող Մէ՚եէ Դէլ՜
ղէն ջրմուղի ա չխա տ անքն ե ր ո ւն ս/ահուն,
գտնուեցաւ

ես տաւլո րծոլթ իւնր

ղած A յ1“'Րաղս'ք
fl

մօր

հեծեալներու ,

ինչպէս նաեւ չինարա-

'^՚ 4 Բ<սէ թէ

Լ

արձանիկներ ՝

տինէւ ՝ Եգիպտոսի՝

եւ

ներքին պա տեր ը զարդարուած էին

ւս,և

տեղական րնււյէմ ն ե ր կ այտ ցն ո գ ՝

ս էւ եւ Ա եւ

ջորդած էր Աքամենեաննե րու

ունեցող քանի մը մայրագա-

ցուլփ ՝
վար պե

պա տր ա ս տ ււ ւած են տեղական էլււււէ : Հել-

հեկտար

Արատ չէ ս Ա . (^. Ա. 189„160) մեծ պե
տա 1ան գործիչ մրն էր » իր ձեռք բերած
թսս.11,Աւ~ր,րու թի, նը զօրացնելու ել զաjfr

լ՛ ել նահանղներ հայկական թագա
ւո^ւթեան մաս կազմեցին, Մովսէս fij ո

կերսլ անօթները էս ււ յի ՝ արջւււ!լի ՝

տսւրածոլ-

վրայ

րը UnJif կ"Լ
"բ քաՂ.աւբին ձէէ եղած
են մեծ թիւով սիւնազարդ չԼնքեր ՝ որոնց

1լո'թիւն

Ար մ ա լի ր էւ եւ Արտա չատէւ պե

ներու

հայկական պե սլա կան ո ւթի ւն մր որուն յա-

հիացնել հայկական հողերը» հայ բը

3 ի չենք

ջնա ր ա կո լած

թ եամը , իսկ անոնց առջեւ հարթավայրե

Ծ Ոփքի .

J

ոճաւոքուած՜

նաեւ

աեսական եւ մչակութային կեւլրոններէն
ւմ է !լր գ ա րձա ւ չուրՀ ;)0() տարի : Ան Հ111 fng

յերը իրենց մէջ լուծեր էին Ուրարտացի

լ՛ենտ լ պահպանելու համար ՝ նախ Հա-

բուսական

մերձա ւո ր Արեւ ե լքի ա ոե ււո ր ու կան , տրն-

ս՚Ո առիթէն Օդտոլելով իրենց անկաէսուձեռք բերին : Արտա չէս Մ եծ Հայքի
խողալոր հռչակու եցաւ ՝
^արիատեսլ

I

մօթիֆներուէ ՝

տս լէմ եամր ւլ սրծ ագրւււ ած , 3սպտնաբեր
ուած հարիլրէ աւելի ալս արձանի էխերը

արագօրէն

մէլ՝

^"^['խերէ ՝ Ար տա չէ Հ Մեծ Հայքի մ ԷՀ,
^իատեսը' Տուիքի մէՀ ։

քանդակներով, Ա գտա գործ ո ւած՛ l/h նաեւ
գ ո ւնա ղար ւլ էս ե g ե ղէնն ե ր ե ր կր ա շ ա ւէւ ա կան

էմս/զամասեր հիմնուած էին ht ո ր ՆԼիրապի
քլո ւր ա էսո ւմքը կազմող 9 մայռոտ բլուր

՝

Ար տա շատը

դ ան :

մեծ մասը : Անոնք 5 իրենց տիրապետուքեիւնը տմրացնե լու նպատակաւ , ն չանակած էին կառավարիչներ հալ ներկայս՛-

տական չբ^սւ*^է՛ նոր տիսլէւ րաղմաւլան անօթներ երեւան կու գան» նոր զարդա

ղա4&

կեանքի

Հա յաս տանի

ւոր աւանդական ձեւերու հետ՝ հելլենիս

ե ղ ջեբ ււ լէւ ձեւե ր ո վ ՝ ոմանք մեծ

ոլ ^[,այն մշակոյթի՝ այլեւ տնտեսական՝

դրա լած է ին

տնտեսական եւ

սլատկերր» քաղաքի միջնա րե րգ ր եւ որոշ

'ւր նետուէին բաբաններու

էեւկե անները

ուրիչներ

մ ու ս ին կ՝ը ս է հ,Մ եծ' եւ խիստ գե ւլե g ի էլ քա-

ել հ այ հ ե ղին ա էլնե ր

բոլոր ւո ա ր ա կա լւծ ո ւ թի ւնն ե ը ը

լուր ըրել թերեւս : Հայաստան անհաղորդ
չմնայ տեղի ունեցող այս անցքերէն
'{''Ա՝ §րգ եւ Ղրղ դարերու ս կիղբ.ը , Ա ե-

վերա բերեալ՝

ղումներու մամ անտ կ գտնուած կենդ տնա-

՝ հռովմԼաց ի

ուած են նաեւ, կլո ր ռմբա քա ր ե ր ՝

էԱ'11 է՛ */մը թավ՛ անցե՛լ ամէն կողմ :
չելլենական մշակոյթը աւելի լաւ
1ԼԼ'

չ ինար ար ո ւթ ե ան

ար չոլւվ 4-i)0“500 հեկտար տարածութիւն
ո լ նէր :
Հ h .ս գ էւ տա կան
ա շէսա ա անք*հ ե ր ո ւ
քւՈւ ո t թի ւ^ւ^ւ ե ր եկան սլարղել հետեւեալ

3 ո յն

նի չէր ՚ 1-աղաքին հիմերը անյա յա էին
եւ ‘էիձելի , ս ա ելա յն պեղումներու շնորհիւ

եւ քաղաքական

բս լ տնար ե ր ո լած

ոմանք

մեծ գովասանքով կր էս ou ին Ար տա շատէ՛
մասին, Պ լուտար քոս անոր հիմնադրման

նե րով ♦ ջու ր լեց Ո ւո ւլ փ ո ս ե ր ո վ :

Ալեք՚՚ւս ն՛որ Ա ա կեդ "նացիի արչաւան^ներէն յետ ո I, մերձ ա ւո ր Ար եւելքի մ ԼՀ
տեղի ունեցան հ ս կա յ փ ո փ ոէս ո ւթիւնն եր

s ասարա կա կան

կան քանակ կր կազմեն
էս ե գ ե զէնն ե ր ր'

զաբդերով ՝ ինչււլէ ս
էսեցեղէններ ,

Մթւչեւ 1920, Մըաաչաաի տեղը՛ յայտ,

ձութիէններ ա եղէ ունեցան :

No 15.650

ձ ա սերուն հ^ աքե ր ր տնքա յ տաց ած է ին ,
սակայն կարելփ է ըս ե լ թ կ հին Արտաշա-

՝ձՀմ)-ին Աասանեան Հլապուհ թագաւորէւն

ղաքը հիմնուած Հ ՝/• .Ա. 180-170 թուա
կաններուն՛ դարաշրջանի մը
երր մեր
ձաւոր Արեւելքի երկիրներու մ՜ ո ղո ւԼո ւր քէ
ներուն՝ ինչսլկս նաեւ Հալ մո դո ւք ո L ր ղի h
կեանքին մ կի պատմական իա չոր իրադար-

—

առօրեալ գււրծածութեսւն համար : էիարւււ-

ՊԼաք եղաւ նաէս սլար գել քա գա քէւ*յ, տա-

Այս յօդուածը qnp պատրաստեց մեր
ափատակիցը' Տիկին Արշալոյս Ա֊ Խանտա6Խոն, համառօտ ամփոփումն է ԱկադքՀարկէն Աււաքելեանի «Հ/->- Ալււոաշաւռի
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LE NUMERO!

—
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Տրայանոս

կայսեր

թողած

լատիներէն մէկ արձանագրութիւնը , ւիորադրուած 110 թուին : Արձանագրութիւ
նը կ՝րսէր որ Արտաշատի մէԼ կամ անոր
մօտը, ռազմական ամրութիւն մը կամ գերեզմ՚աննոց ձ ր կառուց ո ւած է
Արտաշատի պեղումներուն ձեռնարկէ լու յարմար առիթը կը ներկայանար :
իւապատրաս տական
աշիւատանքնե րէ

1,ա-

յե

րագործ ո ւ թի ւնր ՝

սոնցմէ զատ՝ քար կո փ ո ւթ ի ւնը

Ա-

բաւական

են մեծ քանա կո ւթ եամբ քա րէ պա ւորա ստուսւծ աղօրիքներ ՝ սանտրեր՝ ղ ա չո յն-

զական ել ն ո ր ա թ ափ անg հ ե լլենի ս ուա էլան
որոնք ծնունւլ

տոլեր

հայկական Կ ե լլենի ս ա>ա կտկյ մչա կո
անոր խորհիւ հայկական մչա կոյ թը

են
հա

լէըստաց եր եւ. յ առաՀղի մ եր Լ :

ներ ՝ թասեր ՝ ափսէներ ՝ եւլն » :

Արտա չատԷւ սլ ե ղո ւմնե ր ր g ոյց տուին թ է
ինչպիսէ՛ չափերով զարգ ացեր ել յաո աջ-

Զարգացած արհեստներու մաս կբ կազ
մէ մետաղագործութիւնը»
երեւան գան

րասլե տո ւթի ւնը ՝ արհեստները՝

ւլիմեր Լին քա ւլաքա շվ՚ն ո լիէի ւնը ՝ ճարւււաitt րու

ե սա

ուած են գարփին - զինագործի G արհես
տանոցի հետքեր ՝
որոնց մէջ երկաթէ

ները՝ բնա կչո ւէւէ ե տ*ւ, էլենցագր՝ անոր գե-

պա տր ա ս տ ո ւած տա րբեր տեսակ ղէնքե ր ՝
գանակներ ՝ եւայլհ՝ նաեւ պղինձէ վահան-

պր ՝ նոյնիսկ պա չտամ ունքը եւ ծ էսերը,
Արեւելքէ՛ գա՛ ակ հայ մ ողով ուր գ ը հել

ներոլ մնացորդներ ել այլ զարդեղԼններ,

լենիստական չրջանին հաղորդակից

Աս՛կե ղէն զարդերու քանի մը նմոյչեեր՝
I1

‘Սէա ք^ն

ււ ս կեը չււ ւթե ան եւ

գո րծո ւթեան արհեստներու

ա րձաեա-

գոյութիւնը,

տոյ, հայկական Ա ■ Ս- Հ- Գիտոլթիւննե.

Արտա չատի ամէնէն զարգացած արհես-

րու Ակադեմիայի հնագիտութեան ել աղ-

տր իւԼւյ ագործութիւնն Լ եղած , Հսկայա

ղար ո ւե ս տա կան ճա չա կը եւ մաածելա կեր-

էլ լ/յ-

լա յ մ է՚ջե ր կր ած ո վե ան - արեւմտեան մչաևրւյխի^> ոI1 ^այ մչբսկռյթէւ զարգացման
վրայ մ չաապ Լ ս զօրեղ ա ղգեg ո ւթէ՛ ւն Աքիտէ՛ ունեն՛ար ւլա լ՛եր չա բունակ :

Fonds A.R.A.M

< Տ Ա /A Ա Ջ Մ Ի Տ 'fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
մել,

ընդունեցայ
^Ա“*հրս

ճաշը ու

կէս

կ' անց ընեմ զբօսաչրջէ՚կէ

կեանք՛՛ դլյխիվս՚յր չր$եցալ,
(
տակ խեղդուած , կինս ու աղջի,կԱ Լ1
անօթէ, դպր՚՚ՅԸ ս՚՚ս՚րտելոլ

պէս
,
»
Տ[-կթե վ.լ-քՂոր1՚ա խսսեՅաւ եԳր°[՚ւ։- սա՜
սին, հարսէն մասին, ինչքա՜ն իրաւունք
ունի , մարդկայինը

OPC.W bSliP

դսւրսէ 1

անհամաձայնութիւնը կու դայ

մութին մէջ կը սուրար, 'նուարփ, Ոլ ’

նաեւ ի/

մէ , իր բծախնդիր եւ միջակութեան վար

կին 'Լառվառան նոր դիծեր

ձս ւթի ւնն ե ր էն ■. Կնոջը ցնցումը անտեսա-

շունչ առին, բայց երբ աաենր

կան բար ե լա ւո ւմ բերել է 1 վերելք մրա
ցընելու կեանքին մէջ եւ կը ր-սթՒ Շահ'

լու, արդէն չքացած պիտի րլչտն.
'Լառվառան մա՛նաւանդ , որ ,Ա1Աւ

ն ադարի

, մաքիս մէջ սկսաւ ստանալ իր
ու դիմագիծը-. 1Լէպը հետդհև,ոկ 1սպ

յամառութեան՛.

ճիչ՛է

Ա՛յնպէս

կամ

աւելի

հակամէտ

կեանքի, որ ի վերջոյ կրղս՚յ

լայն

հ "՛մտ կեր

՛դ ի լ առեւտրական կեանքին , թէեւ պատ
ճառը ասոր թափառական, հանդաձ անօեանձրալի օր մր եղաւ ե ր է կո լան օրը։

Ամբողջ դիչերուան մը անդադրում անձ.

Ամրոր1ջ °[* ր անձը ե ւե g ՝ ին չ որ աշ/սատե-

սակայն միտքս կր ոլեղոլի շտբոձսլիս զարգացումովը -. ճամբան երբ

ճկուն եմ

հիս յ 7 Փեւորոլյար

ոական. դրի չ ձեռք առնելու ո՛, յ.յ
նակ եւ ոչ ալ ար ամ ս, դր „ լթլ,լն

դիաել, միայն դուրս էն, պէսպ> է
'il'՜
տեչ ներսէն : ^ահնազարի եւ իր կն՚Հր

ինչպէս փորձեց կինս-. Կ՚երեւի ես աւելի,

Շոգեկառքին մէջ ,
5 Փետրոևար, 1950

դյՀ

թիւններու մէջ' կինս ու ես մլ:^ո

տարածուի , կը խորհ իմ թկ այ.
կամաց կամաց անձնաւո րոլթխ՚Ալ^
դ առնան աւելի կենդանի , իսկսսդկս Ա՛
րող էակներ,

իւրաքանչիւրը խ,

տա՝դրով : Հ,ո ղ ի էւե ր ո լ դւողսւ

^Ըն է Հանդիպեց,,, յ 3 ա կո ր ին , մեր

ադդային

ք1՚չ կորզելով կր կազմուի վկպը,
Պա րդեւ կը գանգատէր, բայ3

լ, ելէն վերջ, որ կարծես երկինքը սրբած

/ո լ

մաքրած ըլլայ , արելր
պատուհանին ապաէլիին

այնքա՜ն տաք կ
'"J" կողմլ։ : */»/'-

այնքան ձանձրալի է որքան անձըեւը արե-

լուսանկարիչ փէպիւսին, որ հոս հաստատ
ուած է-. Հոգեզմայլ պտոյտ մը փռուա-

ւի ե ր կրին վ՚ր ա յ ՝ եւ մ ա՚նալանդ երր պան

ղէթին վր աJ ՝ Հ?ուԼը Ււ՛ սպիտաև րի^^[,ո1Լ

ցաւորեց ի վե ր ջփն տարուան կեանրս^ք
քով ծիծաղեցանք -. Այդ ծիծաղը հա^յ

նացքր գրեթէ շարունակ կր սուրայ ծո
վուն երկայնքին, երբեմն նոյնիսկ կր թ l՛ւի թէ պիտի անդնի անոր վրայէն : Լա Սի-

րէ tt կին պա շ տօնեան աւլնուո լթիւն մր կ' ընէ

կարծես աստղնտուած րԱտր : Չտեսնուած

ցուց սիրտս : «Եթէ կ՛ուզես

շարունակ օղին մասին ճառելով։

մայրամուտ ձ ր :

տանջանքներդ ,
ծիծաղէ
ծաղրէ ղանոնք» ըսի :

օդա , ^անսւոլ ,

Ս անարի ՝

թուլօն ողող

ուեր են արեւու/ ու կապոյտով՝ բայց արդէն Հևրկմիւս, Սէն Ր՚ռֆաէլ,
երկինքը
դորշ է ու ցած-. Անձրեւը կը տեղայ-. Գրրպանէս կր հանեմ «Աղատ Խոսքիի այն թի
լերը, որոնք կր պարունս։ կեն տիկին Զա.

տրամադրութիւնս

կոտրեց :

Ոչինչ

Օղք՛ էԼ^այմ՚ԼՒ էք այսօ1' - Արեւու/ դինով
լան կա րծ ՝ յաճախորդներու
հետ շատաիւօսելով անցուցի օրս : վաղր պէտք է ՛Ա

•
լուսաւորուած

դիս : ինծի կր թուի թէ տիկ - Պահ րի եթէ
անկեղծ եւ դիտակից < , ինքն ալ զարմա
ցած ըլլալու է թերթին իրեն

վերադրած

արմ էքէն , մա՛նաւանդ «հոգեբան» գրողի
վե ր դր ո ւմ էն : Հայերը տակաւին չեն սոր
ված, թէ ի՞նչ է հոդեբանոլթիլն ըսուա

նւսնք ով մր

զուարթ

<(յ

կ՚ըսէր ինծի թէ միչտ թ

րրւ՚մւ՚^Լ

հեւ ի հել

աշխա

գեղեցկութիւնը-. Աիմ,պաներու դեղին ծո

առնուած դրամ/ւ պատմութխններ |
ղրսւծներս : Եթէ չ^^ սխւսլ/ղւ} ղրան A

ւի լ, կապոյտ ծովուն դիմաց :

Կ՚ւշ^ւտկ/ւ

Սրէկ կէսօրին (Մ՚սրսէյլ) գա՚իէ Նօայլ
նստանք Ալէ քո ան ե անն։ ու ես : Ուրի՛շ խո

պա րոն Ենովք Արմէն չփ զղար թէ

որպէսդի

թերթոն կարդալ չսիրելուս • թերթը նա
խապէս ըրած իր գովասանքով խաբեց

հեւոա-

Աւրնիւ

ւոը լա վիքթուարը՝

հակառակ

կրնայ

էր

տանք *էյՈ րին Վ// եմ ո ւթի ւն Գտռնա վալ GGընդունելութեան
համար :
Պէտք է

ճամբան ,

՛Լերջերս Ենովք Արմէն
ա տ են միայն ինծի

բուհի Պտհրիի «.Ամպրոպը»-. Հետս առի,
կարդաձ

նը) որ վերջապէս գլխոլս ,,/այթեղալ.

րանք հաւաքել ՝ աղատի լ պա ր տքեր է ս ՝ ա՛Իրիկունը

անոնը վը

Այնքան դրեցի
փոխառութեան ,[[։
(Յանուն Տառապանքի , Տիտրրոյ1, Ա.Հ

Փան, 17 Փետլւույաթ

րև լի շատ ա շիւ ա աի լ ՝ աւե լի շատ աււլսպըղատիլ , ապա'

թեթեւէ

փախչիլ *Լա*ԼԸ իրիկուն Գտռնավալի տաղ
տուկէն ։ Ուրախութեան

տեղ

Մ իջել։ կրա կանի

եզերքներուն

յօդոււս ծին,

մ էջ : I|’tխ

լաս տաց ում/t կ* ենթարկուի մարդը՝ tj'
ձեռք

չկ՛աք ալս

/t ր

կր կարկառէ ՝ նոյնիսկ իր եղյդչ

սրտին մէջ-, էլ սակայն յիսուննոց կին մր

մուրալէն

Ալ ընի լին

մարդկային ա րմանապատուոլթեան

վրայ ինծի պատմեց իր կետն,

աւելի

ալ

քը- Ամէն մարդ կր կարծէ, թէ միայն իր
կեանքը լեցուէ, է դէպքերով՛. Ամէն մարդ

մար :

իր ես ին մէջ խեղճ բանտարկեալ մըն է :

տեղծ փօղէֆ Միլլէր՝

Լթմս է մպ ո ւր կց ի

նուաստսւյու^\ \

բարեկամս՝

Հ

բանւեւ

պնդէր

ի՚՚՚կ

նուկին՝ որ աւելքւ աո լայ տանք կայ ողպ

«Ամպրոպ»ը արդէն կը վ՛այլի հոդե բանա
կան տարրական ճշմարտութեան բացա,

մութի՛ն ընող հ ո ղ իին մէջ քան ողոխւ

ծը : թառը կր նետեն աջ ու

կայութեամրը, ուրկէ'
կասը-.
թիւն

î

Հասարակ
Տիկին

մթնոլորտի

քաղքենիի

պա

թիւն խնդր ո ղին -,

Նիս, Տ Փեւոթույսւթ, 1950

- Ողորմութիւն ընողին մէջ մ արդ կա ջ,

մտայնու

անձը նուասւո՚սցնելոլ վախ կս՚յ,

ճ՛անի կե անի եւ Արեգնազի

խօսակցութիւնք՝
տեսակէտով։

ւ\աիւ ,

նողկանք մրն է դրական

Չի բաւեր

զհայրենասէրն

ղրող ր լլա լը ՝ տաղանդ ունենալու համար-.

Պ ** *֊լվտր տը լա Ա ատ բլէն ՝
սւիօր ։

Անձր ե ւը սկսաւ նորէն երէկուան

ղա բնանային օդէն վերջ՝. Ա՛ղտս ելու/ մ աձ ը երկուքին
Հ*սրկէ

մտայ տյս սրճարանը։

b/՛սի

î

անդամ որոշած էի չհ անդիպիԼ

f'111-

Ի

նաւթիւնը-. Տ՚սրուեցայ պատմելու վէպիս
նիւթր , որ մէկէն ամբողջաց ած վ/ւճակ /ւ
մէջ հաստատուեցաւ մտք/iu մէջ՝, Աւ ամ/ւ րադո բծելու

սպասել մաւէր երկուքը , սկսայ

մնա յ խնդրոյ առարկայ -,

Երեքշաբթիէն

մտածել

ի վեր ծ ր ա դր ած յօդո լա

ծիս
Ա .

ք՛՛որ հոն չէին ր ար ե կամն ե ր ս : 0 ար Գեդամր՝ ( Պ " ս տանճե ան} Պէրպէրեան վարմա՝-

խօսակցութեանս

ի պա տա սխան Պ է շի կթա շլե անի
եւ
իույումճեանի հե տ
ո ւն ե g ած
մէ կ
պ ալքաննե ր ո լ

կացու

Տ այ

մեր

հանղիսլիմ սիրտս պզտիկ մը թունդ

խս ւթ ե ան մր

մ տաւոր ա կանն ե ր ը

հին սովորսյթներով ու հաշիւներով թըրծուած միտքերը
րանքին-,

րուս :

Հ ամ՛ ապա տտս խան

յեղաշրջելու
նոր

մարդ ը

հ ար կա-

ւոր է -,

ի չղ

տիկին

Վիքդո րիա յին

խանու թին դիմացը։

Տիկին

կարասիի

յ*ոյրը տեսնեմ 'Ոտնէն ոՀհւլ նե լու ո î Րնդհանրտսլէլյ տյս տեսակ ա f g ելս ւ թի ւնն ե ր ը

mm

սւ ով փաթթո ւած է ՝ երբ բուհ մ տարու
եր կրոըղ. րլանի վրայ կը զղաս ո1'
եւ ամէն մէկ ըառ կ'ԸԱայ գետակէ ''‘՚
ուած սրտիդ
- Հայտէ' ՝

ti

էջ ։

հայտէՀ ՝ հասկնանք՝ է

պիտի վերադարձնես սա առած դլւա^'[
Աղուոր պա տմ ո ւածք մը սա նի՚թթ{

Մարսէյլ, կէս գիշեր-

բայ -,
ՄԱ, շաբթուան մէջ երկու կին փորձե
բարեկամութեան մը

միջոցով-.

Նիմ , Փետր • 23

Գտայ վէպիս վերնադիրը
մ էն ուն համար կը ծաւլի^

մլ։ : Ալ ասիկա, այսպէս ըսելով,

ծ աղի ամէնուն հա մար)) • ♦ • ալ :

լ՚՚պ՚ջ

î

Մտրսէյլ, Մարտ

3

էիւնէլ , Փետրուար 23

մամանակի վա ւոնո ւմ են ու նաեւ ձանձրա
լի î Մ տն ղ տլ քաղաքին ւի ո ղոցնե ր ր մ տնե լ
սրճարան մը^ ե լլե լ ու նորէն ման ղա լ փո

զ՚1աւՒ

կու դային սին չեւ թումբերը
-, uni ար :

ղոցէ փողոց -, Ահա լաւ ադոլն

ղրօսանքր ։

դ ործարանին , որ այս օրերս գործաւորնե

յեօնին հետապնդումներէն

հաճելի էր տիկին Աիքդորիայի տան

րուն մեծ մասը ճամբած է -. Փոխանակ
ինձմ է ապրանք առնելու, ինքն է որ առա

մար մայրիկս ծածկոցէն

f-արւււկ

^li'J*J

ել մե ղմա կա ղմ ա ղՀի կ մը յամ-

րարւսր եկաւ , կեցաւ ինձմ է քիչ մը հե
ռու y աչքերը ծովուն յառած ։
իրեն՝ կար ծէլսւէ թէ պահ

Մօտեցայ

մը կրնար Այ

ո՜ անձնո ւթ ե ան ձանձրո յթս փարաւոե լ :
- Գո՞լք ս՛է , ըսի ,
ծովը ։

ինծի պէս կը սիրէք

fj ելա g ի

խօսակցութիւն ՝

եւ դար դաց ած կխ**ջ

առողջ

ղատողութիւև y

էԼրԼլաԼ չտուին ան g ո ւց ած երկոլքոլկէս

այսպէս է՝ շղթայազերծ ։
ևթէ

J ՝ա-

մերս-. Ամուսինը քիչ մը տխրութիւն դրրաւ մթնոլորտին մէջ

կրկնելով

չար ու

Սւ հեռացաւ մութին մէջ՛, "fi ի շ մը ան
դին նորէն կեցաւ, նայուածքը միշտ յա
ռած ծովուն տլիքնեբուն : Անձրեւ ին կա
թիլները ս կս ա՚յյ թո չորնալ :

աւեվ,

! Լ'"֊"- են մեքենաները կապրոն՛,

ջարկեց վաճառելու
ապրանքներէն :

իր անծախ մնացած

Կառքը Մօնբրլվ,է գնաց : Սպասում սըր.

լ ,

u*^,r

Լ

տիկ ոսկիները ։
- Ա՛ռ, ի՞նչ ընենք, ա՛՛՛՛ր
եթէ ոչ պիտի խենթենաս-.
Հազեցի Ա արդիս ին, Մլթո'
շար ութի ւնը հոդ ալ գործեց,Հ
,
կում նոյն օրը : Երր րաց1' ՝եI'
„ թ;

հա-

բաս շարունակեմ դէպի Նիմ : Անմիջապէս
"Ր Մարսէյլէն կը մեկնիմ , վրաս թեթե.

մէն՛ փշր"^ , շիշ քէպտպ
տէօնէր
չուտել։ ԱՀւկարելի է-. Ամենամեծ հաճոյքն

լու թիւն մր կու գայ, հեռու՝
այդտեղփ
մղձաւանջներէս ,
պարտապահանջներու

է եղած ու տելը

հետապնդումներէն-. Առջի օր, Մարսէյլ,

կիս յե՛տ մահու ի/ou քեր ը ՝ ո[’ Ա
պիտի տային տեսակ մը Տ՚սնդի

սրճարանը , Պարզել Ա ուր ատեանը ,
Փարիզէն եկած էր <իԱՅ)-ի գործերով ,

զաղութիւն , պիտի չըյ1'սն
ռանդի
տալիք երջ*սնկու-թ՝է Լ ։

կիսէ ւոի կին ՀԼիքղորիա-,

կառքը

զգացում մը բռնեց տեղը սրտիս

տի չկրնայ տոկալ : Ե^նչ } ա ռւոո ւան նո լ9/Լ

որ

մր Լ՛*J*> սրտիս մէջ՝ րԱԱՅ

1ւՒները. փսխել տալու հ ս"1,

«Ո-ԷԺիւք»^/ճ

ճար անի մր մէջ,

PbL

վերադառ-

րձիշկին տուած

տ լիքները

չըլլար :

հետզհետէ

նայ , եղբօրս բեռնատար կառքը , ու ճամ.

rt ր

բազրիքներէն վեր ցատքեն :
՜ Ո՛չ, ըսա՛ւ, այն ատեն այլեւս հաճելի

,ւ

է] ւս ւսւրէ վա րադո յր ը կ111Ը
Գործազրկոլթիւնր

պի

նակ t

նիսկ թաս մը կաթով սուրճ չառնել

- Այ*1 } պաաւս ս իւ ան ե g ՝ մա՛նաւանդ երր

- Աւ ելի լաւ 1ւըսայ .

մթնոլորտը։

Ոլ'

կինն կ եւ ոչ թէ ^արհեստաւորը^ ։

իսակա տա ր անձրեւր չէր ուզեր

փշրուելու

«Ա^ԼԼ

ներու նշան . կինը անկողինդ մ տ նելէ աոս,ջ հաշուի սեղանի-y առջեւ կր նւսւոի մէյ

ւյադար ունենալ։ Գ ՛ո [՛ափ թ/, վրայ կանդնեցայ՝ ծովուն դիմացը որուն ալիքները

վԱ&կէէ •

կեղծ ( ի

Վիքղորիան

մ անուշութիւնով լեցուած՝ Հերմինէին յիշատակովը՝ դաց ի Փրոմըեատ տէ

համար :

1սօսՀԸ

այդպէս պիտի թոլի՝ թէ կեղծիք կ) 01

լութիւններով կը շարմին։ հոր մամւսնսւկ-

Տ Փեսւր • օթ էլ ւոէ (էօզ

սիրտս ւորր-

ղ իմանա լու

ւլիաես թէ ա մէն մէկ

Երկուքն ալ նիւ թական հեռաւոր ակնկա-

Շ սւհնա դար ին քոյրն է։
սնունդին
Փտրիցլ էի y Հք ահնաղա ր ր պնդեց որ իր

ա ր ե ւո վ

անկարելին։

ներ կայան

մարդու մը՝ երր ամր ողջ պատիւիդ աղ
չես -, Ինչպէս ս խօսիլ պարտատիրոիյ
անոյշ անոյշ՝ ամէն օրուան բսւո-երուի^

ապրիլ է :

ղ ա կան

յ/՚ն դո յո ւթեան ուրիշ ելք չկայ եւ խ ան
դավ առ է մեր երկրին վերելքով։ մեղա

ւո 'Ազիւռի

տյս

երեսը տես11ձ(

ցի մինակութիւնս փարատվելու համար՝ ի-

լսողութեան 1ՈԷ[՛ : Փաւիաքող չէ Հայա ti
nt ան երթալու.
բայց կ/ըեդղւնի որ աղղա-

Գեզամէն րամնո ւելէ ս ետք'

մնայ

»

դոն է րար եւ մր թող տայ։
Չեն հաս կնար -, թնչպէ^ս

Ընկերային նոր պսւ յմաննե ր ո ւն

Գտա յ 'քինքը առողջ դա-

մբ դերութեա*^ շրջանէն ստացած հիւանդ ութենէ*^ ակար' ձդեր է Փարիզը 't՝n/(f

ո՛չ

հարկադ

Կը կարծէի որ շատեր ուն պէս

լ ար չ ի ut g ած էր :

նիւթերս , տյս ալ պիտի

կու ղան

Հերմինէն , *քո[* պահ մը սիրտս իւ ենթի
պէս սիրած էր Պ ո լս ոյ իմ հեռաւոր օրե

մանակս :

Ընչպէս բո լո ր

սաղմնային վիճակի մէջ*, ք»այց
անդամ պիտի ընեմ

ղայն

ատիկա կը

որ քեղւսփո-

իւ ս տ ո ւթի ւննե ր ր

լկ : Կյուղեմ իր են հարցնել՝ թէ ի&ն չ եղաւ

Գեղամին հետը անցուցած մա

դրական

Կ^տլով

մ ամանա կին }

թեան մ ա ս ին : Ենչո^ ւ չեն ուղեր հաս կնա լ

ր անի ղ ասրն կերս : Ամէն անդամ որ իրեն
ել-

ր**ղջ ղփչ^րը պ^ղեց դ/րս -,

պէս : Չունենալովդ ուրիշ ընելիք } եթէ ոչ

լաս : Ա ո ւ/ո ր ո ւթի ւնը երկրորդ րն ո ւթի ւն
Հ 5 կ/ ըսեն /}) ր ան ս ա y ին ե րը -, Ոարեբախտա-

1լ

" Աք՚Բ^^ն [^ող ղ ա J
սակցութիւն կարելի չէր , եթէ ոչ դրակա՝.

հայկական որ^՛ է ս*յո տե-

ղը>՝ Vարանը լեցուն է թ-ՆԱՍլի իւաղացուլներուն աղմուկովը-. Տէրը հ տ յ է նոյն

'հիս , 5 Փետրուար

1Լռջի օր մայրիկս կ}ըսէ ր թ1 Եդոլպ
սւ լ կը ղ.անդա տի •

ղաֆէ տէ

„ր
ել

Ս ■ Ալթունեանը , որ լալ տեղեակ է անել

4*ա(ւ, 9 Փետրուար

կացութեանս , կը գանգատէր լռութենէս,
մինչդեռ Աիտալ, կ՚ըսէր,
Հայաստանէն
վերադարձէն ի վեր

Կարծածիս պէս եղաւ ,

կար ել/t է հաշ

ամբողջովին նոլիր.

աշխատանք ել հա-

ուած է գործին-. Ի հարկէ, Աիտալ հացին
հնհնունքը չունի , տպարանի ել գեղեցիկ

^ոյք- Տիկին Վիքղո ր իալին չկրղայ մեր.

տան տէր, մինչդեռ վերադարձէս ի վեր

տեցնել իրարու հետ

նլ՜րը՛ չորսական ոսկինոց,
թ/' •եէջ, ամէն մէկ ծրարին

ւ
Լէ

•մայրիկ, սիրտս կտոր
չի Նուրհ անիսոի ել հ."իը՝^1_1'
Ւ
ասոնք, դիտեմ , հայրիկէս ^"“Լւ
սունքներ են -, Ամբողջ օրը
բան մը վբայէս չհեռացաւտիկ հատիկ չվե բաղս՛լ՛ ձնե
մայրիկս
Fonds
A.R.A.M

ԸԸ՝ ոԸսւէսզի

ճ,

< Ü Ա Մ Ա Զ

ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

ե

'Հ^ւ՚ւ՛1՛/-/' Զարեհիս* ’ «ԱիՐևւի նուր.
վրաս խաղաղութիւն պիտի չը.
հանիս», '/f

լոր ո ւած կ^ԸԱայ զիջումներ ընելու՝ պարղապկս անոր համար ՝ որ իրեն կ^ըսուի թէ
ողբերգութիւնը սլէտք է խագսրլ «այնպէս
ինչսլէս գրուած է"» Z Նոյնիսկ քք եքսփիրի
պարագային ղ ըսուի «խաղալ գր ուածը» :
Նկ*ոտի չեն ունենար սակայն որ Հրեքսփիր
գրած էր այգ տողերը որ ար տա\ս ան ո լին î
թատերախաղի պարագ ա քին «բառ մը լոկ
ոըպէս բառ չի սկսիր» *. Ատի կա ւո րգ իւնքե
է ներքին մղումի մր որոր ն !լ ընկերանան
արտայայ տչա կան շարմո լձեւեր :
Սոյն
գործո ղութի ւնը կը սկսի հեղինակին մէջ
ել իր արտայայտութիւնը կը գտնէ դերա
սանին մօտ ք ուրեմն , հ ետե ւելով հան
դերձ բնագրին ՝ բեմին
արտասան

V /,Ա>>

ք<"/։

լյ֊ւսքտսք, Մստտ

ԹԱՏՐՈՆԻ ԱԶԱՏ ՄԻՋՈՑԸ
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վեր/ին անդամ դադեր էի (իտն փիոնո,/, սւունը այցի , րայց ինք լեռներ,, մեկ.
նաե էր , հաւանաբար վերջին դիրքը լմրն.
ոոնելու համար : Արդէն ըոին , որ դրել,,,
համար լեռ կ'ելլէ :

Ասկէ շո ւ րջ երեք տ ա ր ինե ր աո ւս ջ t 'Իընաք - փորում կը կազմակերպէր զրոյց
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Մարսէի’

մըն է որուն տակ հեղինակը կը ղարղվացնէ

ուած իւրաքանչիւր բառին պէտք է րնկե-

ևաՐԴ
H ^արցագրսւմներ *.
1Լյղ գասաւորձան տակ կրնան իյնալ վաճառականա

րանաք ս տ ե էլծ ա գոըծա կան աշխատանք մը
որով ինք հ եղինտ 1լր սկսած էր :

նի» ին րեմսւդրոլթիւնը : կ,երկայ էին բե

կան թատրոնը՝ օօիեըան ՝

մ՛ող իրը՝

նը, Մ "լիերի կ ամ Պրեիէսւի մjt թաւոերա-

Ապրող թատրոն մր վարձերու ընթաց
քին սէոեղծէսգործակէսն ւքիւ.տերը քննութե-

ձ ը, նիւթ ունենալով Հէեիրովի

)] ուրացող վայրէջ մըն է կարէն մին լ ե L

«Կեռասե

Փիթրր Պրոլք եւ խաղին մաս.

ւէարսէյլ՛- Կաթիլի, մր պէս մաքիս մէջ ին.

նակ/,ց դ I՛ա " *սննե րր : Ջբ՚՛ յ Ս ի բխթա g քթւ*
ե՛րբ ուսանողներ , քննադատներ , թա տր ո-

կաւ, աճեցաւ , խոշորցաւ,

և ի ո ւս ո լց ի չն եր ՝ տեսական

յօդուածի մը

նիլթր, "Ր Գրաւեց ղիս ,սմpn,£nւթեամր ,

բարձր մա

իոսղերը*. Ա* ւսհ'սւցոդ

ողբերգ ու թիւ-

թատրոնը շատ դիւ

նէ կ'անgընէ ՝ մի շտ ի մտի ունենա լով որ

րութեամբ իր
էն ամբան կր գանկ
նաեւ
Շեքսփիրեա^յ իմա տեր tuիւ աղի մը ներ կ ա-

թատերական արտայայտութեան

յացման մէջ :

ղին ստեղծագործական ընթացքը՝ կը ղըւոնոլի մշտական զարգացումի հունին մէջ*.

պարփակելով նաեւ իր մէջ համակ բնու.

կար գա լմ- բանաձեւեր եւ հ ut կա - բա*1ւա ձե
ւեր կ} առաջադրէին y կր վեր լուծ՜էին եղ-

թի ւնր ■■կքելու անհուն դինովս, թենէ բըռ-

րա կաց ութէ ան մը յոյսով՝ յանկարծ ՝ մի-

գարումով ել

յդլած էի :

ջահասակ՝ կէ " ճաղատ ծերուկ մր [սօսք

րոէէսծ իքեքսփիրեան

հրմշտկելով կր վազէին մաքիս մէթ դէպի

կ^ առ եէր ■ «Այ սօր տարին երէ ի վեր ,

ծով արշաւող գետերու նման: «Արուեստը
արուեստին համար» նիւթը առնելով րա-

" կԸ

Փարիգի բեմերու*^ վրայ Ջեիավ կր

սրսւն 1էէրգփէնքը սակայն , կ'''ըլլայ ձանձըէսցուցիշ : Լիեր մաքեր ուն մէջ կը սկսինք

տեսնեմ ՝ րեմագիրներու կողմէ որոնք կր

մեղադրել թատրոնը՝ մենք զմեզ եւ նոյ-

ուստր ե I մԿ՚ արգի 'ZZ/W/կան ո ւթի ւնր*. ^'նել

յաւակնէին ռուսական կեանքը մեղի պատ

լին կապի մէջ է իլ,

ամէն մէկ դէմք իր տեղը՝ եւ

կերէս ցնե լ ՝ ես

tu մէն

Փասաարկութիւնները

իրար

հա սնի լ Լե

մ1' ա

մադրութիւնր հաւնեցայ՝

պատրաստ : Եր մնար նստիլ թուղթին առ

խանցել ո ո լսական հոգիին ,

ւս^էոր

Հ tu ր ա ղա տ օր էն

նսէ[սա ղ ա ս ո լթի ւն ր քանի մր անգամ կրրկ-

այս ճակատագրական անդամալու

ծութիւնը՝

որ կը գործէ վրաս այս քա-

ղաքր: Եւ այդ՝ հնուց

b ։1եւ՛

■

ե ւ յն . ՝

մը՝

րր (1) ռուսական ծագում

Z, րու նին

որ

ունի

ՅԱԿՈԲ ՓԱՓԱՏԷեԱՆ

բանաստեղծ ւողուն մօտ՝ '[լիրա ղփն :
րուխտ լեռներ ՝ փերուզ Լր ե ր : Ջրոտ

Նիւ^-Եոըքի մէջ՝ թատրոնին

ճաոնե րով °բթ1ակ՝ ե րր թատ երախաղի մը
ձ իայն երեք շաբաթ կարելի կ^բյ քա'J փորձի մ՜ ա ման ակ տրամադրել՝
արդիւնքը
կրնայ միայն ը f/nt / ձախող*.
Պրոտոլէյի

'LrnJ“

նիսկ իյեքսփիրը՝.

Հարցը հոն է սակայն

րուն կը պակսի անհրամեշտ

տեսիլի երկրորդ, կայանէդ «Տեարմէն»ը կը

թի,նր *. Ետ յ

սփռ ու էր, յւսյտաղ ր ին մէջ՝

թեան ընթացքին Փ՝ Պրօւք կր՝ սլա տմ էր ՝

տ եղին չգսէցսղ մտաւոըականը որ կր նրսլաստէ մահացող թատրոնի ղոյատել-

թէ երբ փռքը էր՝

ման : գան միջակ գրողները որոնց

տեսակցու

մայրը !լ ա ռա ջ**ւր կէ ր

իրեն որ թատրոն երթան՝ մինչ հայրը աչքով կ'ընէր "ր չերթան ՝ հասկցնելով որ
թատրոնը մտա ւո ր ա կանն եր ո ւ համար էր :
ի վեր Պր ո ւք

1լ

մահացնող

հա ւան tu րար

վերակենդանացնելէ յետո յ : Ա[ն g ե ալ
տա ր ո ւան Գեկ տեմբերի կէ ս ե ր ո ւն հեռ ա-

lj[h կէ

հետ եւ

աւլգակր տնտեսական է *. Նիւթական պ՚ա՚տ-

հար ո t թիւննե րո լ տարափեն տակ՝

նի բանաստեղծներուն մօտ «qifpHkJüUl» եւ
«Փէրուզ» բառերը ՝նոյնիսկ ամէնէն աւ ելի

tu րմա տն եր ո ւն

գիշեր տրտ տյայտո ւթե ան հին ձեւե-

եւյն . ,

UH

Փաււ - փարթու պատկերներ ե*^ Երեւա

արտւսղրութիէն մը*. Հոս կր սկսի անկորմի ճսէմբան : Եր,, Փեք[,ն[, օփ ե ր ան Անդ,/, ա
կու գայ՝ կը տեսնուի որ խոլմրր տա կա-

ծ՜ագործ ա կանօ ր էն ոչինչ կը վերածնէր :

ճերմակ ռուս մրն էր՝ կը նստէր ծափա
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Մ ահացող թա տը ոնը ՝ թ ա տեր ա[սա ղին կր
մօտենայ որ սլէս ամրո t^tug ած վերջնական

՚ւ“՚յէն > ոՐ էը, յ՚՚՚ջ՚՚Ր՚ւ է իր^՚ց,
անոնց
խա՝ղը
յիշողութեան
վրայ հ իմն ո ւած
պար ւլ ընգօրինտ կութիւն մըն էր եւ ստեղ

նեը կայաg ո ւմ'

7/" քն

եւյն ...» :

նեւԷ յետոյ 1ւալ1ւլցնէ «Ա յո . . . շատ հա
ւանաբար անոր համար ո լւ էրուքի հւոք-

AiZ7/....»:

բեմւսգ-

թատերախաղի

ր ը թարմաց ած կը ներ կայ աg ո լէին : // ինչ
անոնց մրցակից ուրիշ խումբ մը (հօըմո-

մթն ոլո ր տին

ղաք մտաւ ո լ [սառնուի լ սկսաւ անոր
խառնիճաղանճին , թնճու կին , մէկէն յօդ

,

ե ր ամ շտ ո ւթ ե ամր

համար

ջերմու թիւնը ՝

Ա՛Հ

կ''րլ-

մեղի փո

իւ ու դրսեւորել*. fi աJg երբ կառքը քա-

ուածր ըն կլո ւղո ւեg ա լ ՝ հա լեցաւ :

tuկանատես

քն Փիւթըը Պր ուքի, րե-

լոյ, ([եսրոպի «Ներգաղթող ձի» ին*. (ՀօդII ւածր լմնւյած էր ո ւռճաg ած ,
կազմ ու

որ ան կը յօ^օղի

^Z!”

(Հաճախ

էէսնք սքանչելի հ ան գեր ձներ ով րեմայար-

ինքն ո ւ-

րոյն ձեւը թչըցո՛1- բռնել*. Այն ատեն խա

ո ր ո շէ որ ապագա

որ կ111 J նաեւ մեռեալ հ ան ւլի ս ա տ ես ը
նաեւ

ո-

աշխում ու-

տ ա\փսւ կութի ւններ էն

էրոը-

ծերը կ1 արմանա ն ան միջաղգ tu յ/՚ն յաջո
ղս։.թեան ՝ պարզապէս անոր համար որ
հ անղի սա տե սր բեմին լէր այ

1լ

ո լ գԷ տես

վրայ սակայն միայն վ ա տ թատե րա խա
ղեր չեն ն եր կայւսg ս լիր :

րոտուէյր ունի

իրեն յատուկ բիրտ մեքենան : Հոն թատl՛ո նի

բոլոր աշխա տան քներ ր ու
գ ործա կա տար նե
ե h րը
ւ ՝
սյլապէ։
դուրս

!լ իյնան բարձը

սնոն.ւ

արուեստի

այԴ-

գոց շրջանակէն՝ ուր ամէն թ՛է տր տօն
ուտ ծ է «Շօ պիզնէս» սլ ի տ տ կ ին տակ :

ել[, լաւ» բան մր կեանքէն ՝ անոնք

Մի լ֊ ո կողմէ նկատելով որ մուտքի դինե

մշակոյթը կը շւի ո թ են բանով մը որ չ 1ճ1ր

նել

«tut

է) [րոտ : «ՍուլոԼ» պիտի ըսէին թուրքե

յին երբ ինք թատրոն րեէ ատիկա պիտի

րը՝ իրաւացիօրէն*.

HLLtu !

գ1- տեր

րը սուղ են՝ քիչ կ մ ո ղո վր ղ աJին խուլե
րու պատկանող հանդիսատեսներուն թի-

կր [սօսի

ջա կ գործ՜եր քաջալերելով պարզապէս ի-

եախերը : Եսկ

րենք ւլի ր ե^էք կը [սա բե*1ւ :

նոյն համեմատութեամբ բարձրանան պի-*
տի հասնինք հոն երբ ամբողջ թատերա
խաղ մը քանի մը մենաշնորհեալներոլ

Մսւրսէյւ, Ապրիլ

մ՜ ո ղովուր դին համար*.
Պ րո ւքի ներկայ
հատորը (2) անշո t շտ

վէպին մէջ

տե ս ո ւթի ւնն ե ր ո ւ

մ ut սին՝ բայց ատիկա 'լը^է ոչ թէ վիթս ոփ այ ելով՝ այլ սլատմութիւն պատմելու

q

Ամսւել կ ըսէ ւոեղ մր իր «Մ ոսկուս,յէն
^ռոլ»

թատերական

«մարդիկ ապրեր են

թէ թ-չ է nHH սա^այն գիտեն
որ գոյութիւն ունի եւ, րյ մր ա խ տաբ ւս ր մ ի-

1^ն շսլէ ս

ուրեմն արմեւոր ել

թատերա

եթէ

տոմսերու

գթե երը

պէս : վ^երբ յիշուած անեքտոթներուէ լե-

կան հ.ապրոգ» գործ մը*.

gu ւն

մէջ մահու ան եւ կեանքի միջել դիե՜ր՝ յըոտակ է *. Սակայն նոյն յստակ ղա տո ղո լթիւնը կարելի չէ ոէնենալ երր հարցր կը

խաղայ քննադատը*.

վ ե րջա ttj [ u բեմին վրայ [սաղ մըն է եւ ոչ

t[երա բերի

Նի* ~Ե ոըքի քննա ղա տները

թէ տես ո ւ թիւններու տրցակ մը*, ներկայ

լլան ս այի մ էջ, ՚ւ 'ըսէ Պրսւք՝

հատսր ր կը րաղկանայ չորս ղ՛աս ա[trou ո ւ-

յաջողութիւնը կամ ձախո ղո լթիւնը,
Iftuti

է գիրըւ1 * 1Նսսնք աւե լի լաւ կը բա
ցատրեն թատերական հարցերը քան եր
կար բարակ

t[ե ր լո ւծ ո ւմն ե ր ը

:

թատրոնը

Ւր'սւ\կւսն ո ւթ ե ան

ւր ՝ ոէյլ խօսքով հոն են ձ՛ի այն մենաշն ոըհ-

թատեբա էլան գ ո րծի մր *. Չը

պիտի պա ականի միտյն :
Այս նեղ շրջանակին մէջ

մեծ

գեր կը

Ջարման ալի
կը՝

չէ որ

նկա տուին

քառորդ գարէ ի ւ[եր րնկե ր ւ[ար ա կան երկւվ' մէջ եւ ոչինչ ունին ընկերվարական» :
Կերեւի ս,յս տեսակի արարած մըն է
^ՈԹէ Ինթոլրիսթի տնօրէնը : Ե ա տա ր-

թի ւններէ ո րոնք տրուած են Հա էէ ՝ 'fi իէ ՝

հացու» ձեւել, կան ղ ասական ողբերգութխն մը խ աղալու , առաջինը կարելի է

եաէ վաշխառուի տիպար մր, որ դիս փո.

ւիտնչէսթրր ել Հյ եֆի լա համալսա ր աննե

triալ

/7

րս էն մէջ :

որ գե գը ելո վ ՝աղնո ւա կան նա յ ուա ծքներ եւ

ւր է ուրեմն քննա ղատին տեղը մահա

բարձր ե ր ամշտ ո ւթի լն եւլն • : Ե ր կր ո րգ ո-

ցող թատրոնին մէջ*. Հքէստ խօսուած է այս

ճը դրեթէ նոյնանման բան մըն է

մասխւ՝ տրւլեօ^ք քննադատն ե րն ե՛հ քա
ւութեան նոխազը*. Եարեւոր է նախ որ

նետեց որովհետեւ ոչ 1Լոկսէ*Լ յանձ“' պսռրռթիլն ունէր ել ո՛չ ,„լ տոլար մը
Ա' • (իս,մ մր մնացի իրեն գրասենեա/( համոզելով որ վո կսի հ ե ո ա դ իր ր կրրռւշացած ըլլալ , քամակներ եւ un.
ռակւպ, ներքին ինքնութեան տետրակս

HnJ'J

աոլի . Ոշ

բս։ն կ՝աղդկր իր ,լր_

հ ար;թ։ է ր անդադար «Վսւլո.ստա
յ տոլար ունիմք: Շատ մը պտւոգա.
I
"('"‘թիւններ անցան, չեխ, ամերի/ ■//' եւայլն , խնդրելով որ իրենց սեն‘■ակ մը տրամադրեն :

մասն աւ որ ձա քն մր եւ շարմո ւձեւևր

î

Այսօր

սակայն ան հետացած են ազնուական ,UJU՜
շւսրմուձեւերը՝ : Երիտասարդ էէեր ա ս ան մը

Ա - ՄԱՀԱՑՈՂ ԹԱՏՐՈՆԸ

“"J
I

երկու «մա

աշխարհի ամենա ղօր ա ւորնե րը եւ ումենակարծ՜րերը՝ որոնցմէ

կախում

1լ

ունենայ
tuյս

այն՝ գեր ա ս անին տմրողջ տսսլարէւլր

քննադատը սիրէ թատրոնը

գրելու

յ

հա

Ա/ս իւորաղ իրր չի նշանակեր անմիջ՚ս-

կը ձգտի աւելի իր tu էյ ան իրաղ մր ոըգ եզ

կանօրէն մահուան հետ կապ ունեցող ե-

րելու՝ մահացող թատրոնին մէջ այղ ան

մար լսյղ մասին։ Ըլ/այ բա լականին քս^ջ
խէսոնիճաղանճին մէջ տալու յստակ դա

րեւոյթ մը: Ատի կա պարզ

կարելի կ'ըէէայ եւ երիտասարդը պարտա-

տս լ մներ:

մա տն անշո ւմ

Փ- Պր ո լք

օր մը նամակ մը

կը ստանայ Միջին Արեւելեա՛ն թատրոնի
մը կողմէ, ուր !լ ըսեն թէ իրենց ն ո լա դա
խումբը անհ րամ՜ե շտ բոլոր

երամ շատ կան

ւլործիքները չունի ՝ եւ թ [ եր ամի շան երը

• Տոլար հ՞սդ ;

յաճաիր սխալ նօթեր կը նուագեն ՝ ինչ որ

^7

սակայն շի նշմաըուիը քննադատն ել,,,, ն
կո ղմէ *Տինահ ա տելի է անշուշտ նամա կա ղ-

II Î

դեռ ամէնէն քստմնելին : Երբ
եվւ՚ս ուզեց , ցոյց տուի ն ան ս է ե ան ս :

! ատեն մեր մարդուկը քահքահ մը
■Մրացոլդ ՝ արհամարհական ,
քայքա.
յթ - "ր դեռ ուղեղիս ,քէջ գամուած կը

ձա

r

^ե՚յ աելէ մ էֆիսի/,,ֆէլէ ս եան արանէարւաւ՛

ես

b^b յիժց՝նեւո՚ւ,

‘՝ Տ*|
մա1'Գ լեւս, ոչինչէն պակաս
'[[ ի "ք ‘"'“Հայրենիք ես :

խենթենա ”ք'Ը'՝ պէղ բՈտըն1ե' lU' և՛կնէւ՛

այտերով եւ սիրուն նայուածքով՝ հետաքըրքրԱճեցաւ ծովով*
. Ո՞պ, է ծովը , ծով չկայ :
- Լա Սիոթայէն վերջ կր տեսնուի , ըսի ,
ոլղածնոլղ չափ :

րոէնտկեցի քմծիծաղով մր՝ խուէ1՛ տո“
տիկներ ու երկրէն էք դուք :
- ԱՀհ , ըրաւ տիկինը , խնդաց ձեռքերո
վդ, ղէմքր ծածկելէն : Լեցուն սնտուկ
բե րած

եմ հե տս ՝

պակսւժ/,

կանս կ'երթամ :

- խայց գիշեր է , ըսաւ , չի տեսնուիլ։ :
Ի՞նչ էր այն մեծ ջո՛ րը Մարսէյլէն առաջ :

ցած է :
- (Հսել է

մը

տուի :

*^l,u

֊*սմուսնա-

Ը^է? ոչ* ֆրանսահպատակ

եմ ՝

(sa Հ
քթթիւն

մը

0 '"արհ ս1ատերաղմ,

դե.

ֆր՚Հ՚նւ

"Լ"1֊ պատիւին) :

^1իրնէէ

- թարմանա լի, այն ի՞՛ւ, չ լայն էր՛. Ան ձեր տեսածը ուրիշ է , ըսի I Պէռի
զի, Լյոնիաքի աղարանները:
Լ'ա ւց անոր

մանկական

թիւնը կառչած մնաց լայն

հետաքրքրու
դետին

ղար-

մանքին :
- Ի՞ն չ լայն դետ է , կը կրկնէր չարու.

Մայիս g ;

նակ :

1950

- Որաեղէ՞ն էք, տիկին, հարցուցի:
. Ա էն թ Մ ենեհոլլտէն եմ:

նսս,Հ խեհն
րս։^

մե1լնեԼՈԼս

Աթ-

եւ. Ա՛յղ պա տ ւս սխտնա տ ո լութի ւնը յանձն
առնելով դուրս կը մնայ թատրոնը մահացլթէող խազէն*.
Այսուհանդերձ թատրոն
խաղալն ալ դիւրին գործ չէ : Վ^էպի Հը

պիտի ընէք մայր ո լ աղ-

էջեր դարձնել սրբագրել՝ բս>յց նոյնը կա֊
1՚^ԼՒ

ծովախորշն է անիկա: Տեսա՞ք, հարցու-

Յէ՛ Ըլլա,Լրայ3 երրեք

ա*նկե ղծոt թիւնը ՝ սակա լն ՚լը"է Պ բուք ՝
քե h ա ւլ ա տը նաեւ ճամր այ բացող մըն է

գր ո ւթե ան ընթացքին կար ել[ւ է քանի մը

£էյՓ

- Լիոն դ ետը :
Հ\նհզ,բ7ըն^ Աստոլած էմ> -^է՞

/'/'Ն

դիմացս

. Հարկաւ, բացագանչեցի, Մ առնը {Լո.

վ՚"Ուն1Լ ան3 , թ"Ղ"ի ‘Լրաե դէմքին վրայ կարմիր

չէ րաղդատմամր եւ այս ըսելէ վերջ չա.

նորէն ամչցաւ ու ծ ած կեց րէէմքը

երկու ձե ոքերով :
- Մեր երկրի ն մա սնաղի տո t թի ւնն Լ ՝ ըսալ դառնալով մի ւո ճամր որ գնե ր ո ւն *.
Ամրո ղջ

օրը ճամբորգած էր՝ Սոգն ած

էր *. Արունքը կռթնց ուց սր ունքիս ոլ քնացաւ*. ^աննի մօտերը արթնցաւ*, քառորդ
լուսին մր թառեր Էր հ ո ր1՚ զոնէն վեր , ծո
վուն վրայ բանալով արծաթեղէն պլպլուն
երազունակ ճամբայ մը*.Այս անգամ կինը
ղ լուիդ, չվերցուց ապակիէն:
-

Մովը՝

կ'աղաղակէ

երբեմն ՝

1917էն ի վեր չեմ տեսած :

ծովը՝

լէ եփ՛ել բեմին է[րայ*. Երկու

մամը

կարճ մ ամտնակ մըն է բեմին վրաք եւ նա
եւ յ ա լ ի տ ենա կան ո լ թիւն մը : Ահ ա այս բոլորն է "ը կը ձղռլի ըննուդս,ին Ոը դատէ
«.քննադատները

սակայն , կ'ըս է

Պը " ւը ,

կու ղա*հ ut 1լ երթան իսկ յխ*նա ղ ա տո լ ո ղ.
ները «ղանոնը» միշտ նոյնը
կը ղ ըտնեն...» :
Իսկ թատե րաղ իրը.

:

Ան շուշտ

ծայ.

րայեղօըէն դ,>1աար է թատ ե ր ախա ւլ ղրեԼԸՃ' Մեկեելով ւլ u րծ ի բնոյթին պահանջած
էէլար սոս ւոր ո t թ ենէն ՝ թատերագիրը սլէտք
է մտնէ իր ս տ ե ղծ ա գործ ե լիք իւրաքան
չիւր տիպարին նկարագրին

մէջ*.

Ասիկա

նի չափ լայն չէ, Մառնը [իոնի չափ լայն

Fonds A.R.A.M

« 3 Ա Ռ- Ա Ջ

ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

կ՚ապրինք պատկերներու դա րր ^հեռատե
սիլ, սինեմա),

հետեւա ր։սր

սկզբունք մըն Լ որուն հւսէք ւսձւսյն ւսշքսւս-

րայ նոր պատկերներու

ւոած են Շէքսփէրը՝

թե ան մկջ մինչեւ ծայրը

Ջեխովը՝

Պրեքստը

բեմին վը-

ս տ եղծա դո րծո ւսլէտք է երթալ

րո լո ր մեծերը։ Ատքէկւս ընելու համար հեղէնտկո սլէտք ունէ անձնականութեան ՝

թատերական նոր լեզուի մը փնտռտուքին
համար : Հոսկէ կու դայ Ախթոնէն Արթո-

հաղորդուելու էնքզէնքէն հետ ՝ անոր որ
կու պայ խո բերէն։ Ջենք պիտեր թէ Հյէքս-

յի հ֊Անդթ ութե ան թատրոն»է (3) ա զգե
ցութիւնը Պբուքէ վրայ որ զայն կը կոչէ

■փէր Ւ^՚ւ՚Ղ^" կ՚աշխատէր ,

Զլուսաւոր՛լ ե ա ւ Կ ան ճա•r»iL:
Փ ■ Պր՚՚ւք Ջ՚որլղ Մ°[՚Օ11l'Pul' Հետ փո

սակայն , մէկ

րան յստակ է , ա յն ինչ որ կը պ ր ո ւէ թուղ
թէն վրայ եւ էնչ որ կր էլա ղաղ ուէ բեմէն

քին կ՚ենթարկուի

զանազան

փոփոխուՀ. ~լնեկոՀ

՚
*,
սակայն

թիւններու , տյդ բոլորր

նան հասարակաց մէկ երեւոյթ' անտաշ..^
թիւնրյ>-. Գիտական նո րադոյն հիմեր ու

մա ն;ւՒ աե ղ մր» . ♦ :

որ պատահաբար
ե,

կար.

կր ստեղծեն տեղւոյն վրայ -. Պէաք է դիա
նալ թատրոններ չիեել որ սատարեն նմ ան
մթնոլորտի ստեղծման (5): Կոր արն fi լ՛

պէտէ

րէ յկ ամբողջ Աւր "պայի վրայ կ՚ազդէ երր

զարուն, պէտք է

Հտմսթէտի մէջ

թատրոնը տեղի տալու վրայ է (

մական ը/ րս լ ո ւն մէջն կ։ [Լեպ լէ ակ ան տր-

շել կարդ մր փորձեր ուր կրնանք տեսնել

ն եր կ tu J*ng ni մներ կու տայ ։ Զյոյնն է պտ-

դէ թտտերտղ րութեան յաջո ղա դոյն ւլ որ
ծերը կու ւլան հ ե ղէն ա !լն ե ր է ՝ որոնք աշ-

որ բեմէն վրայ բառը՝ խօսքը ամէն էնչ

րտդան Պրեէւտէ հնարած կէս վարաղոյրէն ոլ, պարդ թելէ մը մ էջէն կ՛անցնի։

i Օ7/-

պահ անջո ւէ էր ներքին պպ ա g ո ւ մ ն ե րլ, ար

եկեղեցւոյ

բակին մէջ

նուազա

Անտտ շ թատրոնը մ օտէկ է մողովուրդէն ՝
ատիկա կրնայ ըլլա լ էւամա ճէկնե-

թ ա ւո եր ա ւլ է ր կր ն կա տուկր ան որ կրնար

գոյն շարմուձեւէ :

Ասիկա բնականաբար

բոլ թատրոն ՝ տօնա՝էւմրո ւթէ ւն ՝ շուքերու

դեղեց է կ ո ճ...լ նա էւ ա դա ս ո ւթէ ւնն եր

անկարելէ է ընել՝ սակայն թատրոնէ հա

է:աղ» . • նւլն» : Այս թատրոնը կր յատկա֊

մար կարեւոր

^ւրշոէ է անով որ ոճ շունէ ՝ ա զա տ ո ւթէ ւն*1ւ

քովի

բերել,

Փ"՚1

կամ դրել երկս։խօսութիւն

ii տրպանք

մրն Լ ՝ տյլ էսօսհա

կ որ ոճը կր ստեղծէ ՝ խաղէ պահուն ա-

մար։ Երկրորդ օրինակ՝ դերասան մր կր
նստէ սենեակէն մ կ կ ծայրը՝ երկրորդ դե

մէն էնչ որ ձեռքի տակ կ՛անցնի ՝ կտրելէ

րասան մր կը նստէ նոյն սենեակէն հակա

նել։ փողովրդայէն էւաւերու պատկանող

ռակ անկիւնը ՝ այնպէս որ էր աչքերը կր
նայէն աո աջէն է կռնա քլէն ։ Փորձը կր պա

հանդիսատեսները ա ե ա կն կտ լփ շ ե h դա ր
աններդաշնակներու դէմաց։ Մարթէն էս-

քսարլ մը կը ւլն ահ տ տուէ երր ան կր լրաց ft-

հանջէ որ երկրորդ դերասանր առաջինէն

սըւՒէև kl՛ ,ւՒւ^

(Ամերիկայի մէջ ծանր ոճիրներու համար
դատապարտուածներու բանտը) րանտար-

մը:

քով

Ամէն երկ ւսէւօսութէւն սակայն թա

տեր տէւա ղ չկ ։

Ուրեմն էնչ որ ալ ըլլան

հեղինակէն րար ոլտ կան կամ քաղաքական
պ է ր րոր ո չո ՚ ձ*!! ելՈ, ու դ րղապա աճւսռնե ր ր ,
կամ էնչ արրեկք ներկայացնէ ւէոէւանցելէք
էր պա ադամը՝ վերջէն հաշուով թսււոերա-

դեր՛ասանէ

պա տ ր ա ս տո ւթ եան

նէ ր եմ ա կան էւաղէ պայմանները : Չմոռ

էր ուզածները պարտադրէ միայն

նալով անշուշտ որ թա տր ոնէն մէջ ա րմէք-

այն ձայնէ միջոցաւ։ Այո փորձը անկարե

ները յարաբերական են՝ անդամ

արղէն

լի կը թ,,ԼՒ ’ ըայքք կ՛՛՛րելէ կ .1՚"!"գ1՚1. >
աէկա կը պահանջէ ղօրաւոր կեպ. րսնու

աղդեցու-

ցում եւ ներքին հսկայական ում։ \յման ՝

տուեալ ձեւ

մը

կ՛ ենթարկուէ

մը

րե մա կա կանւսյ ՝

էր

շրջապատէ

որ

եւ մէ

կ՚ըյըսյ ձեւ տալ անոր եւ բեմ րարձրացը-

Ւ^ւ-՚՚ւէ"

(Ւոլէ<ևթէէւ,Ւ

կե ա յ ները հարց շե^, ունենար հասկնա լո լ
Պ կքէթէ «Սպտսելով Եօտո յէն^ թատերա[սաղի ներ կտյաց ո ւմ էն ։Մ էJըր Հ°էէր՛ աշտ-

թե ան ՝ յու ջ ո րդ քա յ լը պէտէ ըէԼաJ ատիկա՝

մ արղանքն ե ր կ յ, ծառ ա յէն

ա պսւտաղր ե լո ւ

՛է՛- Ը տը Աթ անէ սլա էիսքի է ել բարեկամը Զե-

լէ ոէւել» • • :

դերասանէն ներքին հ ան դ ո յ ցն երր եւ էւա-

[սսվէ կր ձրրտկր ամբողջ կեանքը տալ ըե-

Որովհ ետեւ երր !լ ըսենք մա

հացող թատրոն ըսել չենք ուղեր վախճա-

ղէ ա լւ տա յու յ ա շա կան մասը դարձնել աւե

մին վբ՚սյ մ'այ!1

նող թատրոն մը՝ այլ պործոլնեայ եւ ւէո-

լէ

«Սյւտեսանելէ^է

ւէոէւութեանց ենթարկուող թատրոն մը։

ւէ ո էւ անց ո ւմէն :

ս|ւյւ՜ք ե։ ւ1|ււքլլւք-հօլ • Պրեխտ կու դտյ քա.
պաթէՀն , ճօան Լէթըչվուտ մ ո զո վր դայէն

հ ա մա դր ո ւ թէ ւ*1ւ

տօնա էւմբո ւթէ ւններէն ։

աղատ ՝ ել նսյաստե*յ,
Ար տաքէն

Բ- ՍՈՒՐԲ ԹԱՏՐՈՆՍ

ա շիրա րհ ր

նէս ւորո լէն

հրար ու իւր։

լու ս ան կա ր չա կան

ճշդր տո ւ-

թհ ամր : թէա՛տրոնէ մ կջ սակա յն նո յն դոր~
ծ ո զութէ ւննե ր յւ տարրեր ձեւով կը արուէն

անտ եսանե լէն կը յայ տնարեր ո լէ

Աշ-

կը րեմա կանան ան ։ ^տնէ մը օրէնա!լ1ւեր ։
Պր ո ւքէ մ էկ րեմ ա ւլ ր ո ւթ ե տն միջ Համթ-

խարհ է չորս ծաղեր ր գտնուող հանդէսա-

թէ եւ Օֆելփ՚այէ հանդիպումը տեդէ 1լ ու-

ւոեսներր կը

նենայ հանդիսատեսներու^,

կարե

վկայեն թէ էնչպէս

անոնք

հաղորդակից կր դառնան այդ «Անտ ես tuնելէ»էն հետ «Համլէթ»է մը՝
«իդէպոս

դլէաւն վրայ

կ տ իա լ ած ս իրքի մէջ դոյրծածո լած
րանն ե ր ո ւ վր այ։

Ան հեթեթէ

պա

իմա տ լւ ոն ր

եւ թեթեւ մթնոլորտէ

utnt

թէւնը որ կա յ

Պ եր լէն ըր Ան ս ամ պլէ

ա ր տա դր ո ւթէ ւննե ր ո ւ*/, մէջ՝ էնչպէս «Եոմունայէ Օրերըֆ ՝

ՀՀանտր ամա րան ա կան^ էր էր լեզուն :

(4=) Տ ե տ ե ւո ղո ւթե ամը

ր անս ՕմՎըւ՚է ձ’°ե ԿՒւև ուտ եւլն . , եւլն ♦ :
Պ ատե րաղմ էն յետոյ՝
վերազարթնում ՝

Արթոյէ կր ձւլտէր «^սարսափեցնելէ հա^ււլէոատեսը եւ ընղարձա կե լ անոր տեսնելու

յան կարն

հորէղռնր։ Ա* էնչեւ րմ tր էլ1 երթան

ծարաւ

Լո~

մը «Ան տես անե լփ» էն ՝

հաստատելու համար թերեւս որ առօրեայ

շարմոէ մներ ր երր

կեանքը ում կն էնչ չէ ՝ այլ կայ անկէ հեոուն• ♦ ♦ :

կամ

տա ր ր ե ր ը !լ ը

դառնան ս ո վոր ա կան ... :
ռէէ1ւ էսքլական առումով էւ ո րհ ր դանէ շն ե ր
են։ «իյ որհ րդանէ շ^ ըսելոէէ կր հասկնանք

նապող է ՝ անհանդարտ՝ ահաղանպող եւ
տարակուսող։ Ասոնք աւելէ
իրական
աւլնո լական

յաւա կտաւ

Հք էս ա կա ա ա ր ո ւ թէ ւնր

էրա

ւք ո րծո ւմն եր ո ւն» ։ իր ամենակար ե ւոր նը-

պաստը կ՛'ըլլտյ հ ե ււա ւորաց ման յղացքր՝
էր րլեր ք/ն հե տ եւ առարկ տ յ տ կ տ նօր էն ներկայացնէ էր դերը ։ Հեռաւորութիւն պէտք
կ

ս տերլծէ բեմէն

հանդիսատեսէն

tf էջ

էւ ր ո ւած

է {Հէբրի Տէյզ) : Ասոնք թատրոնի
համար նոր պա տ կե րներ f/h ՝ սլա տ կերն եր
սառէւ է ր ա կան ո ւթ ե ա*յ, մր ։

ըսուէ յաճաէւ

նուագա

խումբ ՝ ե րամ է շտներ » . . ս ա կայն այս ըո-

դէմ ան կը դնէ ւշառն է ր ա կ ան ո t թ ե ան մր

Լո րէն կը պակսէ հ էմնականը ՝

րեմին վրայ :

Հանդիսատես ր աւելի լաւ

ել աւելորդ ման ր ամ ա սնո ւթի ւնն ե ր պէտք

կերներու միջոցաւ կր զարնուինք «Անտե-

պոռթկոլմներուն , անոր համար որ ատի

բոլոր տօնաէսմրութէւններէն ։
Տարինե
րու ընթացքին տկար ել անդոյն խնդօրftնա կութէւններ մեղ կը հեռացնեն
Սուրը

ս ան ելիքէն եւ

թե թե ւցաե դուրս կու դանք Պէքէթի թատ ե ր ա էւա ղե ր էն :

թատրոնէն : Այսօր որպէս հ ա ւաքա կանո ւ -

«Մենք կրնանք էլա լ ան ել ան տ ե ս անելփն ՝

անոր

համ ար

րութէլնները կոլ պան մեր մա կար ւշա էլին ՝
այն ատեն պատրաստ կ՛ըլլանք ղանոնք
հասկնալու...»։ Փօփ ե ր ամշտո ւթէ ւնր օրէնակ՝ ամբողջ ծէ ս ա կա տա ր ո ւթէ ւն մըն
է : Պր"/ք «Ոփթուս Անտրոնէքոլս» թատե
րա էսա ղփ եւրոպական շրջապտոյտէն յա
ջողութիւնը կը վերադրէ
էս աղէն որ կը
դաոնար պատերազմէ արիւնահեղութեան

մեղադրանքին մէջ որոշ
՚րհայ ’ ոակայն,

կ՚ըսէ

իրականոլթիւն
Պրռք,

մենք

իր գլխաւ: ր

ւաբար ըմբռնումին :
ամբողջովին

հետե

Ուրեմն դերասանը

պէտք չէ տայ

ինքզինքը,

ե թէ շատ յա տո ւկ ր լլա յ կրնանք կոր սնց րնել հանդ էսա տ եսին հ ա ւա տքր : Օրինակը
ըստ սովորականէն կոլ դայ Հքեքսփէրէն՝

թատերախաղին գլխաւոր նպատակը, ըստ
Պրեխտի' աշխարհը փոխելը- իւրաքան

նպատակը մշտա կանօր էն սուրբ է եւ.
րն աղանg ական ՝ սակայն, ան երբեք մէշտ

չիւր ղեր պէտք է ուրեմն առնուի յարա,

Ւը

վերը մնա լո լ սէւտլր չթներ - ա^, դիտէր թ է
որքան դմոլար կ մ ե ւլէ մնալ բացարձակէն
■ւ՚էջ - ատոր համար ան յաճաէւ մեր ոտքերբ դետին կր բերէ . . .» :

ծէսա կատա րութեան շուրջ î
Պրուք ինքն իր համար կ'ըս է , թէ /ա.
ձ ա/" տ մրա ս տ ան ո լած է որպէս թատերա
կան ե ր կա խօս ո ւթե այ, Հ,սպաննոգ»ը: Ար,

կա արգելք կը հանդիսանայ

միտք բանիին յ ս տա կ ո ւթ ե անր եւ

ա.!Լ տայ ս՚յն չ՛ոփով որ թատերական ընդ
հանուր գործողութիւնը կը պահանջէ իր
մէ : Ատոր համար պէտք է յստակ ըլլայ

բայց սլէտք շկ կորսնցնենք կապը աքւմէջա ljut*i, էր տ կանո ւ թ ե ան հետ ։ Ա եր լեզուն

բեր արար րն զհան ուր թատերախաղի զործողոլթեան ։
ԱնԿ) ո լ i.trr U'J" 1'ր' ԼոI’ Ը դմ ո լաը էր ա կան անալի են եւ վտանգ կայ ,,ր դերասանը վե.

րածոլի մտաւորականի , ինչ որ պիտի
քանդէ բեմական խաղը : Գերասանը ուրեմրն պէտք է համոզուի որ

Գ- ԱՆՏԱՇ ԹԱՏՐՈՆԸ

խաղ

J րն

է որ կր

ճանչնալը կամ իր
«(Ւ ս ղո վր դսւ Jէն թսւտրոնն է որ յաճաքս
փրկած է կաց ութքոնը։ րարերու ընթաց-

Տասնըւ]եց տարի կ՚ընէ ներկայ հաւ*՛
րին առաջին տպագրու թիւնը,
վերհրատարակուած է , անոր համար ։
հոն արծարծուած հարցերը կը կերաք կի
լքերօրեայ թատրոնի խնդիրներում:

(4) Հայերէնով հաւանաթաթ կթ&^ք

կանօրէն մտածելու ,
սլա տ ա ս խանա տ ո լ
դառնալու անով որ կ'անցնի կը դառնայ

հետ՝ որ մեր ւլոյութէ ւնն կ ; \յման պատ

որ շենք դիտեր է՞նշպէս պէտք է տօնել
Հ֊Այն պարադային մէայն երր ծէսսւկատսւ-

Peter Brook, A Pelte

խորագրին թառացի թալւղմւտ
նութիւնը հաւանաբար պէտք էւ՝ eii»;
«Պարապ Միջոց»ը : Սակայն թարղմահ՛
կան պատշանեցումու] մը ( որոլ]հեսւեւ W
ջոց մը երթեք պարապ չէ... ) եղաւ <W
տերական Ազատ Միջոց»ը, ոթ աւելի ի
հալքալլլատասխահէ հոն ւսրտայայտուա!
մտք՚երու խորքին :
1968,

կր մասնակցի ընկերային վւոփ ո քսութեան :
Կոր արն fi ր էյ կ կր մտածէր թէ անտեղի

ինչպէս էր պարագան հին թատրս,

ծէ ս ա կա -

էքէւն չենք գիտեր տօնել ՝

The Empty Space,

Book,

կը գնահատէ այն քխկերային կացութիւ
նը որուն մէջ կր գտնուի ել հետեւաբար

"I"UJ ,

չհէփն ոստ-

տա րութիւնը որ արղէն բացակայ է մեր

ուրաթ եւ

(1) Փիթ ըթ Պրոլք ծԱած է 1925-hli:
փաւցի : Իր աոաջին թհՓսւդրոլթխ.^ 7
լայ «Տաքթըր Ֆ՚աուսթըս», ]9;>լ.ի[լ: է,՛
զՒլ քսան տարեկան էր Երթ Շեքսյի^, կ.
րեմադրէ Սթ-րատֆոթտի ւքէջ : իր
դըրսւթիւններոՆ ցանկին տակ կ՚խ^,
«Մէժըր ֆ1օր Աէժըր», ճօն ԿիլտըՏի հետ.
«Թիթտւս Անսւրոնիքւււս» ,«Տը Թէմթըստ,
«Իրմա լա Տոլս» , «Տը Վիզիր»,
լէր» եւլն-: 1962-ին կր զաոնայ Աք,^,.
Ռօյըլ Շէքսֆիր Փէմրընիի թեմսպ]ւքք
Կը ըհմադրէ «Արքայ Լիր»ը Փօլ 1]քոֆկ
սփ հեա, ապա Փիթըր Վայսի «Մաթա.
- Ս֊ատ»ը , ապա «Աս» Վիէրնամի պաաէ
ըազմի մասին: Այս աշխատանքներՈլ
քին կր կսսըքէ էիոըձաոական խումբ մյ nJ
կը կոչուի Միջազգային Թատրոնի ֆրԼ
տըոտւււքներու Կեդրոն, որուն մաս
կազմեն զանազան ազգոլը-իւններէ բւ
կացած , ներառեալ երրորդ աշիայ
թատրոնի աշխատողները: Ներկայիս պ:
խումբը ներկայացումներ կու աայ (կ,
աթր <ֆււֆ Տիւ Նորի մէջ • «Մեր աշխ.
տանք ներուն նպատակն է, կ’ըոէ Պրուք
զարգանալ մեկնելու] ւարմատներէն: Սկ
նպատակը երեւոյթները մեկտեղել ի
այլ պայմաններ ստեղծելն է, որու] fil}
թան ւքը աոաջանայ» : Ս ոյ ն խումբը քխ
կայացուցած է «Թիմոն աֆ Աթենսյ.
«Թռչուններու երկախօսութիւն»ը, <1|i.
ոասենի»ն , «էեարմէն»ր , եւլն ■ • ■ ■ :

(3) Անթոնէն Արթօ (1896-1948) իք ^՚
նախան գործն է «Le Théâtre et son double:
Անգթութիւն թառը պէտք չէ ս™®11
թառացի օրէն : Աըթոյյւ համար րատք։^
նպատակն է ազատագրել հանդիսասւէկ
ենը ազիտակցութիւնը , պահուած կիք^'
րը , դիմելով թեմական զանազան հայսււ։
խաղերռւ, անդին երթալով լեզուէն
թառերու պարտադրած սահմաններէն՛ *
կը ստեղծէ թատերական նոր լեզու 'է

այս վերջինը

չէ գրաւեն հանդիսատեսին ոլչադրութիլ.
նը : Մ ինչ Պրեխտ դէմ էր զգացական

ընդհ անրւսսլէ ս

„ր

մէ-

որովհետեւ առիթ կ՚ունենայ առարկա/ա-

մ արդ մը Էնք1ւ

սահատեցնող։ Սակայն Պէքէթ շատ էւընամուած ոլ ա տ կե րն ե ր ո վ մ ե ւլէ դէմ հան-

կահաւորում ՝

նայ անոր հ ա ս տա տո ւմնե ր ո ւն կամ

ս են ( սսլտսելով Եօտո յթ-'}

կան ամէնէն արդի միջոցներով- տաճարը
է ՝

քանչիւր գործ կը սկսէ կամ կր վերադառ

մէն հեռանալով աւելի կր մօտենայ անոր ,

որ Պէքէթէ թատրոնը յոռետես է եւ յու

պատրաստ

տէ էքրայէ^, «Մեր մամանա կնե րու բանա
լէ դէմքն կ Պրեէւտ ՝ թատերական իւրա

կու մա րպէ կ ծառին մօտ մէկու մ լ, կր սպա-

դիտա

նոր եկեղեցի մր կը կտռոլցու ի ,

* էն չեն կրնար պարզապէս անցնիլ Պրեխ-

փնտռտուքէն մէջ . . . է^^չ են անոնք : Եր

կէն մը մէնշե ւ մ էջքը ա ւա ղէ

ւելեան կարդ մը թ ա տր ոննե ր ո ւն մէջ մէայն : Պրռք կր յիշէ թէ fi տիրեի!րիի մէջ

ՍՀնոնք որ թատրոնով կր հետաքրքրր-

'‘՛ին մէջ֊, Հետեւա րար հանդիսատեսր բե

սանելիէն կը պատկերացուէր ՝

արե

ճ ան շ նա լո լ ըն կերա յէն վէ ճա կր :

անորոշ երեւո յթ -Դ որ առիթ կու աայ
Հ անդիս ա տ ե ս էն էւ որ անա լու
իմաստներու

Ւը ձա՛յնլ ւ 1լ արձանագրէ {Տր Լաստ Պէն ւո ) ՝

այրէ ծի

միջոցաւ կը մւլե*1ւ հ անդի ս ատեսր

ջել՝ որպէսղէ

որ թատրոնէն արմատն է եւ ուր ^Անտե
սակատար ո ւէժէ ւնը գոյութիւն ունէ

ար տա դ ր ո ւթէ ւնն ե Afin լսէք տփէ ՝
քՒար-

րստ որուն դերասանը պէտք չէ նոյնանայ

փնտռենք «Ան տ ե ս ան ե -

էք տ տր ոնր աւելէ հեռուն դնրթայ՝ տագ

իք եամբ թատրոնը։

'անտրամա բանականէ

Սամուէլ Պէքէթէ թ ա ա ե ր աէւ ա ղ ե ր ր բա-

/է»ն որ կը տէրէ մեր կեանքէն : Մերօրեայ

հարցեր են քան

յ ան քլարծ ա կէ է

,

Արուեստէ մեր ւէնտռտու քներուն
ւսն կա ս կած որ կը

օր մր

նման

ն չել նաել

տա չ թատրոնը կր դառնայ ալ ալէլկ
ս ո ւնա կ ։

(2)

թուականներուն թատրոնը

(էան-Լուէ Պառօ՝

հ ամա պա աա ս քսանէ

«Արթուրօ Ու֊ԷՀե ՝ կամ

ր ա կան ո ւ թ ե ան ՝ ճշմար՛տութեան րմըըոնումը էւնդրոյ առարկայ է՝ հետւտրար

(էոլվէ ՝

ան

տանալու տիրող կացութեան դէմ : Ա տեղ

հ անդէս ատեսէն կողմէ ՝թ եր եւս փախուստ
ձ ը է ր ա կան ո ւ թենէն • ♦ • : 'fi\umut ս ո ւնա կ ան
ներով՝

դը~

ծա դո րծական ումր եւ դէ ւտ ե ր ո լ հարըս-

թէւֆէ

fiufj

tf jtf ՝

ետին ՝

հանդիսատես ր կ յ/ մ ղէ մերմելոլ՝ ըմբոս

յափշտակուէր

լեցուն է մե

մը ունէ ՝ ան

տաշ թ ա ա ր ոնը ունէ ուրիշ ում
t tuր թ

մը ։ ԱտՒ՚ւ ա չէր ր^ւեր էնքն ան պ ա տ ա կ ՝ այլ
անոր համ սւր որ այս թատրոնէն համար է-

կր

ut-մ

կր մարմնացնկ անտեսանելին։ Մ էնչ ան

կ/1 դործ ած կ «անտրամա բանականդ լեղու

ոոմանթէք թատրոնը

tf ո ղո-

։

Սա րր թտտըոնը որոշ

սւյ լ
հեղինակներու
րուն ՝
fl)է կարո յէ ՝

Արքայ»էն կամ «Երեք 'finյրերու» ներկա
յացման շնորհիւ։ Պատէրաղմէ շրջունէն

Ար թ օ ,

tfո ւր դէն

եռացող

անտեսանելին տե ս ան ե լէ դարձնող թատ
րոնը ։ Այն յղանցքը որ րեմր վայրն է ուր
ւոր տեղ ունէ մեր մ աքեր ուն մէջ» ։

^օքթ օ ՝

ետեւ

ու կացը՝ էւօսելաձեւր եւլն* կը պայմա

որ

‘թբՒյ կբ դառնտյ դէպի

վախ տան կով ՝ րո լս ր ր կը ւլաոնան

Ս' արդու- մյւ արտաքէն վարմունքը՝ նիստ
«Ամփոփելու համար կուզեմ ըս ե լ
սուրը թատրոնը կտրելէ կ նաեւ

I'

մ frf, կ մակեր ե ս ա յին ե րեւո յթներու ՝որուն
պահուած կ

Հ

ղուներոլ մէջ թատերախաղ ել ի,աղ յ,
նոյն իմաստը ունին : Աակայն եթէ ւ ՝’

ռական էսումր մը : Հե տաքրքրա կան է յէ-

(է ամ անա կէն

ել թս,տլ„Հ

Փ - Պրռք կը մատնանշէ որ շս,տ

հանդիսատեսներ

րակայ, բնադրէ մը յաջողս ւթէւնը էր բե

տայայտել առանց փէպիքական

[լեմաՂւ՛ե լք խազ յ [ ՚

տյն մթնոլորտր

վբա յ ՝ երկու տարրեր բաներ են։ թաւոե-

քսատած են թատրոնէ մէջ՝
պօրն ՝ Փէնթրր ՝
Արտըն :

՛ութ իւններր , ա յլ ըսել կ՛ուղէ., ո, “՚
տ երա խաղ մր

դիտելը խաղ մըն է,

դադրոլտծ րեմ մր

“՚

Հ/7 ԸսեԼո՚1 շէւ՛ ՛Գ՛ոեր իր նսխկխ

վրայ կարելի է թատրոնի շէնք մր կառու
ցանել, րտյց
կարելի չըլլար ստեղծել

ւրչ Շ է քսփի ր ե ան թատրոնի կողքին կր
հիմնէ ՓՕխգթՈ Լթեան թա տրոն»է փո րձա-

են։ Առաջէն օրինակ՝ դերասանէ մը կը

կեանքի վերջին օրերուն կը խօսէքւ
բոնի մը մասին որ պէտք է ըԱայ

բեմին

դառնայ.
գերին

'հ""1

աշխարհը

սել «թատերական պատահմունք մը» •
շարժումը վաթսունական թւս-ականնեւ®
հմունք;
սկսաւ Ամերիկպյի մէջ : Պասւա
ւքը ընթացքին մասնակցողները յանկ111!
.արտառոց խաղեր կը հնարեն: Opl11
հանդարտ թաղի ւքը մէջ արագ սոլրԱ|!1’
ինքնաշարժ մը կ՛անցնի, յանկարծ կ"1
կ՚առնէ, ինքնաշարժին վրայ մերկ
մը կ՚ըլլայ որու վրայ պատշգամէն ՝ull
աււսզ , կամ ծւսղիկ կը թափեն - • • :
(5) Անոնք որ տեսած են Պուֆ
րի թատրոնը կրնան հաստատել nP
Պրոժք հաւատարիմ է իր գրածին - Յէ
թատրոնը , այրած , չներկույած պա
տակնուվրայ «թափթփած» սււզս11՜ 1
րիւն կը ձգէ դիտողին վրայ ■
գամ լքո որ խաղ լքր սկսի; նոյն
տը ձեւ կ՚առնէ... : Չեխովի «Կեա“ս
ին թեմադրոլթեան համար այս
մատուցած
թե մայ արդարումէն
լաւը կարելի չէր գտնել • • • :

սահմաններր

գիտնալը արգելք պէտք չէ ըլլան իրեն որ
խաղայ :

Զարմանալի շէ որ Պրեխտ
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59“ ANNÉE

կարդալ Վարուման,

'"/-""ճ"""'/<

'Լե1'1'

իՕերցում՝ եզրակացնելու միտումով-.
\Հսս,եզծութի^ր
սիրողին
համար
կո՚լ՚դ-ւ ■■ ւ՛ ■՛ չ՛" է I' "մ։նէ ՛ԱԼ '‘-չանա.
,(> բայց եթ՛- /'/' նախընտրութեան հաբոս սովորական, պարզ վերադարձ.
ֆյՀսյնպէ"' խեչպկո երամշտասէրը եՀոսութիւն պիտի լսէք : Անձնական
;Հց մը՛- Ա-ձլՒ տպաւորութիւն'

տար Էէէթւ յաճախանքին , - չեմ ըսեր մ ւոեր մո լթան' որ հանգի տո ւթի ւննե ր ո լ , նախրնտ-

րլթխններու ,

մօտեցումներու.

գիծով

կը սերտացնէ - կր ոիրցնէ. կարելի է - եւ

Բաժնուեցան իրարմէ արփ ու մշակ ,
լո՜լո' ձեոքերնին նակւոին գրած
մէկմէկու•
ու' թիկնադարձ' արեւն ա՜լ աուն
կը դսսւնայ
լեոներէն կեր' ինչպէս մշակն իջաւ
գիւղ •
հ,Հացին երղր^ կարդալէս ետք միշտ տյս
տողերն է որ կր վերյիշեմ ՝ դուրսէն եկած
այո

թելադրութիւնը

մթն ո լորտը

կր

ղո ր

բնանկարը

ւղահանջէ ♦

Ա եծարենց ի

էգուք Ը“էք' նաեւ ցեղի՛ն'} չունչը (1) ,
որ ՀԼար ո լման ի բարձր դրականութեան
քիչ մր բանաս տեղծութիւն

բերէ։

fi երէ

թական - Վարումտնր չսիրել, րայց ան-

մ շա կին ու արեւուն ւլա տորո շորը ղանոնք

կաբԼխ է չտպա գրուիլ իր մեծութենէն ,

իրենց իս կութ եան ը մէջ հաստատող դոյն
նե ր քին իւ լր տում • խորհուրդ : Աղո ւո ր ր

չգերադասել

իբրեւ

քերթողական

կայական։ սերտ կապ, զգացական - զգա

վերածէ ղԵղեցիկի Z Աանձէ լեզուին ու եր եւա կա՝յո ւթեան հ րախաղութիւնը y
իր

յական սուրնչութիւն :

ու մդնութեանը մէջ տեղ մր կեցն է ղա յն

անկախ ամբողջութիւն ել ոչ իմէ ենթա
Տպաւորութիւն

"ր կը ջնջէ մասնակի տոգեր, քերթուած

որ պէ ս ղի ն կա ր ը ամրո ւլ^տն utյ

ներ, նոյնիսկ դիրքեր' կազմելով այգ ա-

ւարաի* շարունակէ թելադրել։

Տկնուն գումարը . կամ գիմազիծը •

լը բացատրութիւն է միայն* արձակին դե

այս

1քնացեա.

րբ՝ ՆԼե րg ո ւց թք թելադրականը* - մեռա՛ւ

ւցարադային' Վս։ ր ո լմա՛ն։ ր :

քերթուա ծ ր ։

X
Ս՚տածուած

րա յց շա~

բանաստեղծութիւն

մրց, է

խւը. անկասկա՛ծ, ծրագրի վրայ գրուածի։
սքէս հալաս ա րս։ կշիռ : Ինչ որ բնազդական

Ալարս. չափ անձնա կան է սակայն ու տո-
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ti‘ր

պա ա n ւե լււ լ
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հ
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ւլ ար ա-
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յղացքէն'

ոլ է ա էւ

*1ւ շանա 1լկ ր

ղործկ^ւ մեր ծ ան օ էմ ո լէմէւ ւն^ւ A ր ո ւն
ԸI՛ !՛ >
րա յց էւնքնէն անրա ւա ր ար ււլէա էւ ըլլայ արրլ կ՚ն ծանօթէւ էէ մtu g ո ւմէն : է]ր մէայն այլ
եւս
հ,ս տե ւլծ ա էլան?}
մ ե !լնարան ո ւթ ե ան
հարց կ : Եան iii'hշ ո լշա հ ան դա մանա ւոր
ուսումնաս էրութէւննե ր (fi* Օշական^ 1Լ *
վարրէ կ լե ան 5 յ էւ շե լո ւ

համար յէ շա տա կե-

պ ե ք ու քննե/ . սլա աա ս էսան ե լ անոնց շտապ

լէ՚^ւերը) , սա1լւսյն վւս ր " ւմ՜անէւ բանաս
տեղծ ա 1լսւ*[ւ ծրաւլէրր կր մնալ դեռ պեղե
լէ , այ ս էնքն ' ա ւղ ա ւլ այ ։ fiր ո ւէ Հ A /z/ J, ւ շկ

ու շ կն կո

ս Jj ւ եռ ուած ։

այ՚յ էւււ րհ ր tf ուն է շ - ան ո լ ''՛ին ե աէն ւլ րու ող
հ ա ր ց ա ւլ րու թէ ւնն ե ր ը րանա հ 5 կաղմ ա /լե ր-

1լ ար ո ւլ

որ

1լ

ուղղուէ

մ ե tj էւ

նթկ

Ս իաք եւ Արւււեսա^/

ենք լսողութեան :

Այսօր մեզի հ ամա ր ' 1Լ՚ւս ր ո լմ՜անէւ դոր ծը
ա t ԿՒ

քան անցեալկն մնացած հ ր ա շա /էւ

ղեղօէ մր 5 ան ղ րջրհ ե ղե ղե ան էս եւէ որ մը
պահ ո t-ած ց ո ւց՝սւ\ւէւ ե՜ ղ1լէւ աա1լ , էլամ դրա1լան էէառաս էր ո ւթե ան մր մ 1> !լ եղա1քէւ սրէսրանքը։ Հարցումներու էսոլրձ մրն կ ա նի1լա

, որ սա կջերը ղ ր ո ղ մարղէկր կ ր ւլն!/հ

էրենց

մաքէն

A րր

հ

վարուէհան էլ ր 1րսր-

րլան ։ Եւ հարցումները սլկաք կ հասցնել

1լկ

խէ1 է^1 է$_Երը է հարսահմանավւււէ!լ են Վյսրում՜ա նի ար տաղ -

ր ո t Էմ ե ան հ ա մ ա սլ ա ր վւ ա !լ

ո / ս ո ւ.մն ա սէր ո t -

թէւններ րո էէ անւրա՝1լե լո ւ ։

fini լց

ե էմ կ ղոր-

ծէ*1ւ րն 1լւս լմ ան էս*հ ղ էւ ր'հ Հ որ 1լ ր լարուց! Էւ հոս պա աճառը էմերեւս un անւլու թ!. ան
մ ր աւ 1.,ի ի\էւշղ մ առան ւլո ւթեան մ ր րսա անձն ո ւ մէն ա ա ր օր էն
երկղ/ւմէ,
բայց
ն ո լնքան ալ անհրամ՜եշա վարձն Հ էւնդրոյ
աո ար էլա լ։ Ե^նչււլկս Վյս բում ան ո բդեղը ել-

մէ^ւչել ան 1լար ելէն ՝ որպկսղէւ ղործը ասլ-

- որ հ ա մա րմ՜ J> ք կ անով մա ա ո ւց ո ւ ո ղ - քօ-

ւ՚ւ՛ ա լմ՜ մ կ ա կան ո վ :
քէԵրջոյ էՐնչ ( հողը^ էՈնչ կ սեռը որ

ղարկուող ենթահողէէ

մեծատարած

երգեր

1լը

Հերանա!

ւէ ա յ լա ւոա !լկ

կոչուած դրքէն մկջ՝ աւելէ

հողե-

ալ հ ա ս աա ա ումէն ։

Է^նչսլկս հաս1էնալ Արեւմտահայ

դրա1լա-

նուէմէւնր : քԼնււր մահը ։
Աքն օրերուն երր այնքան բռնութեամբ
էլը ձդաէէ էր սլասլերոէ- հողէն y եր1լրէւն մկջ

քա ղաքա կր թ ո ւիժ ե ան

կան շրջանակ քան պարրլ անուն ։fitujg է^նչ
են աս աո լածներն ու հ ե թ սւնո ս ո ւ.թէ ւ*1ւ ր

մ ասին չէ , ֊մեր լաւադո բն ներկայացու
ցիչներէն է վարում ան* դրականութեան

հայ բենէքն ու քերթուածը : Ոչէնչ' որ ըլ

ւէ ո րձա ր կե/ով ,UJ'J
ւէՍւ առաո լքր y րանաստեղծը 1լր ր ա g ա !լան-

լար բացա լա յա , Aր ր ամկն էն շ կր թուէ
ա յնքան յ՝ա լ անէ ծանօթ եւ
անհեթեթ։

էսէ սա

էՍօսքս ազդի

մր

մասին չէ y - մեր օրերու մեծագոյնն է
վարում՜ան բան ա ս տե ղծ ո ւթե ան ut լ մ lu

^էէւղէքս"ղկ"

<յ.Հույր ենէքը

չկ y թ կ'

ղմեղ մեր

4՜^’

հեռացուցած

անձկն

Հա ս ա ա ա ո ւմր

երեւակայութիւնդ է
սրու/։ լին
բե
րան ումլլ որ եթէ չհամակկ է ս կ մեղ կր

րերուն դո ւմա՛ րն է վար ո լմ՜ան բացի կա

!լա լն Վյսր ո ւմ՜անԷէ ր ւսն tu ս ա ե ղծ ա կան վւո ր-

['Ր 'ււ՚ւՒ^' ւոլս կ այնքանն ասլշեց ուցէ չ եթկ
ո շ անհա ս էլնալէ y բացա յա յա /լը ղարձնկ
այլեւս ալն՝ որ ^հուլեւոր^ ենթահողէ ա-

րեւորագոյնէն'

ձառութէւնր ։

մկն էւ բացում որոշ

բարձրացնէ սակայն ♦

մէջ բանաստեղծակա՛նը կրք կոչենք* տ յն

ղերոլ երկայնքին։ կր հեղու, կր մեծնայ
լեղուն Է ու լեզուին յօր ինած պատկերը ,

տարուինք է լ։
>1ար î

!լ ա ղն ո ւացն է ։

utb ս է լքո վ'

խ^ք տեսներ ղյմ^

Եը

րա յ g չենք ըղ-

it ին

չէ } - որուն րա ղկաց ո լց ի չ րո լո ր աար-

Ե^նչ րան 1լը շարմէ ս1,1*1
հարցու մներ ր
ուղղող րառերուն մկջ^ ու ր !լը ղրու էւ սա-

ղոր

բանաստեղծէս թեան

որ քերթուածը պիտի բո֊նէ * պահէ ։
Այս իմ աս տուէ քերթուած մեր նոր գրտ-

տեսանողը։

Հք ա տ մՒւ րան ւլ է ա ենք այս արւոադրու-

<(.Երր քերթողը /լը ծնանէ էր հետ կը
ծնանէւ նաեւ ա շէսւսրհ ր էր դա ղտնէ քներ ո ւէէ^
!լրսկ \ան։ Հարկ կ րանաստեղծը գտնել
հոն ուր ան ծնաւ y սա եղծումէն մկջ ։

կտնութեան մէջ հինդ հողի գրած են միս։ յն , - Դուրեան , Մեծարենց, Զարենց,

տակաւէն սպասել ամրո ղջա կա^ւ

յճւյսկւսւցսւծ՜

Ա արաէիեան ,

թիւնը - սեւաղրութէւններ ,

ծիծերն ի կեր •

կոսաանգեան :

Աւելց ո ւց էք

քրմական է ր բոլոր !լէ ր քե ր ռ ւե ու
ղօրութեանը մէջ մերկ ո լ դեղեցի կ : fi այց

չատ չատ , մէկ երկու անուն եւս ■ օրինաէլ

" Լ[' կ մարմինը որ տխրի ու տխրեցնէ }
‘վ՚րտը որ ղալի ու ցաւցնկ y մարդը որ
թէ եւ այէաս1է՚ս դէնո՛ինայ 5 որ դառնա-

խա քր , ի սէր Աստուծո յ , զանց առէք միւս

օր մը Օ րանց ւի շր է բամ՜ ա կը եւ սրը-

yuh

01' [>ն ա կո վ տեղ մը բան մը արիւնի î
Աքու ես աը ղինք դտրձուցած է մեծադոյh

րլ,՚յէ՝

[lutJJ

տիրելով մարդուն y

n չրն-

Ահ աբոն . - քիչ

անդամ

րո լոյ։ շատաիսօսները

['այ!1

երկե րու

լոլսէն։ թերեւս անյայտ էջերու յայանու*1/0թեր

տ՛եղի ն :

որոնցմ ով խճողած

էք մեր զ աստղ իրքերն ու գրական հայրե
նա՛սիրական .եր ե կոյթն երն ու բեմերը :

րէղէ աղաքը մէայն լաւադոյնս սեր տած Լին Վյսրում՜անէւ բերած .վւ ո րձառո ւթէ ւնը y

Հռչակեցէք

դասը։ Այլապէս՝ պէտէ

Վարում՜անին

մեծութիւնը

որպէսղի ըսեն թէ այս մողովուրղր գրա
կա՛լ, ճաշակը գոնէ չէ կորսնց ո լցած : Այս

չղաակէն

ղայն

միւս մեծեր ուն' որոնց լեզուն, յաճաի։,
չեն խօսիր այլեւ u : Լսած եմ թէ Վտրոլ.
J-ա՛հն

տանէ մկջ Զարենց է եւ Ա փէւռքէ մկջ թկ-

\վւանի չ - ն ո ւա գա րան ր քան թէ ^Ա^էլռե թ։
զանգակատանդ մր միօրինակ, ձանձբա-

քկեանէւ անհամար y

բայց լուսնահար ուղեւոր y անվեհաղոյն դիմագիծ*

1^1

‘ t էոԼ
J՝ [ (>I'եր ը

կը հաստատէ էնքզէ՚նք
J > [' ր եսր
„ ը կ՝աճի
և ատ ո ած^^ղ^նայ ամ\ն մաըը
'

?

՝ա1

փեէ "նոթաննեանին անգամ

։ած մնաս

չա-

թաթով.

բա յ լյ համակրէ թ։ Զարենց
"է՚ոն հեռ քլւ
4֊ B Հ մ1նք ■
(“'Լ"!' Կարինէներր
խ՚ենՈղ'/ ՚ f
'լը հեռանանՀ I՛ հարկին
1
Ա>"-"“չիչ ծխելով-.

!ե-յ

^ա/։էԽ •

ԼյԱ,'ն

եըկս,՝ Հկոտնեայ
խ,Լ.

երկու

իրեբա-

ոլ ն'ւաւ՛

'

՚

piî,„ ,/
Հ, . ‘ /

քերթողական :
'ԼԸ զարմանայ
որ
Ջա'1‘1‘եր Վարումանր : Հակառակը

ծխական

,

'''՜

"1‘ելոլ^

ւ-

>

ւ

լլ

• երկու բեւեռներ՝

'"֊ղղելոլ
ն"1'
'1' հ/Լ
1էակ“-նոլթլ,ւնը .

համս

մ եք.

րս։ ման՛.

շա !լան l՛-՚ւ » օրէն y այդպէս էլը դատէ'

Եթէ հ ամ աձայն ենք Վալերիին, թէ
«բանաստե ղծոլթեան պարտականութիւնն

Միւսները մէկ անդամ

միայն

ղասւո էարակկ *

կար ւլ աց ա ծ եմ. եւ վե՛րջ-.

X
Երբեք չեմ հասկցած թէ Օչական ինչ
պէս Մալէղեան, Ե ղի չէ Գ՚՚ւբեան կ՚որգեգրէ եւ Զզարմանալի թաքուն ,
վան փառասիրութեամբդ

անիւոստո-

թուղթին րերել

րաւումը» , եւ «Մ ա կրնթ աց ո լթի ւնըյ> !

"Ը չվախցաւ- գրելու ,

եզրակացնելով Վարումանի յատկացուած գլոլխը^ թէ ^‘ա֊
Վարուման

1

“Ակհնասւ֊

վսւթ՝ քայքայուած ու

գրուան'
Joui
փուԹջ մը Կ’ԽնաԼ
ժեւԼուա ii?
կունչոգ ուլերուն
Օթէն գիւղակ դարձող հօսվւն
ւխայ :

1լը

կը

վարմ ե ցնէ : Ամկն էնչ

1լլլեցոլցած

մեծագոյն

փառքերէն

մէկն է մեր քնարերգութեան , եթէ ոչ մե
ծս։ գոյնը» , պիտի։ հասկնար , իրեն պէս մէ
կը անպայմա՛ն պէտք է հասկնար թէ Վա

Հ^հայր ենա ս է ր ո ւթէ ւ նը

մեր

գրականութեան •քէէչքր !լոար ե ;ր> ■■

X

են մ!, ղէ'
նա խա կրթարան է
մեր ղրասեղաններէն ս/լսած։ Այլեւս վար

ծումներ

քերէ ած ենք ամկն էնչ լսելու եւ բնաւ չենք

յւսջողազոյն օրինակը Վարոլմ՜անն է. աև-

ւլա րմ ան ա ր որ 1լ ո ւ ս ա էլg ա էլ ///ե

կա ս կա՛ծ :

ո lu ո t ց է շ^հ ե ր

բանավկճը

-

էսմրա ղ էր -

էբրեւ

ւոեսու-

թէւ ն ծաիւեն կամ գրա կանո ւթիւն ու հո)/
։լ։։։։ո շփ ո թո գ մարգի կ գրակւոնոլթեան
մասին գիր/} գրեն ևւ ուրիթւնբ կարդան ի
.զո յէ լաւագո/նի։ն : իա լ որ ւիարում՚ան
բանաստեղծ շ կ

է ազգի մր լեզուով կատարեալ ՛իրագոր

ի չ՚1 rI.! Ե չա ւա դո զնին :

X

կատարել» ,

մեր

պարագային

X

/*յ,չ

որ կը պակսի իր բանաստեղծու
թեան' լռութիւնն է զ՚՚՚ցէ •
նլք' որմէ
ծա չր տայ անվերջը , ստեղծուած բայց
չսպառած ,
չ բա ւս։ րարուած պահանջր .
ներքին շարմումր' ոբպէսզփ բան մր յա.
լիտենապէս վերսկսի :
Լռութիւնը ի՛ ր ,

Հէ՚սհնուրի ի։օ։։քը, վիպական
իր ծփրխն մկջ չափաղանղեաչ'
բւո/զ եւ

բայց նաեւ' մե՛ր, որ պէտք է յաջորդէր'

րում անի։ բանա ստեղծութեան բնական չա
րս ւնա կո ւթի ւնը ,
զարզա.յո ւմն էր Աա-

ճշմարի՛տ. - «Հու/ը ունի ղմա/չելի բա
նաստեղծներ , բայց Ո՛ չ գրականութիւնդ :

րենալ կենալ երբ տակաւին ըսելիք կայ •
զսսլել երեւակայութիւնը' երբ պատկեր

րաֆեան՝

ները կր տողանցեն , ոչ իմէ խտացնել

9/'

նուաղ

Մեր նոր գրականութիւնը գոնկ իբրեւ ճա,ակ , արուեստ ու
քաղաքակրթութեան

բծախնդիր , նուազ մշակուած , նուաղ ար
ուեստագէտ' բայց շա՛տ աւելի ենթակա

բայդ հետեւորդ չունեցաւ-, իյաբմոլմի չր-

յական , մարգկայնօրէ՚ն վաւերական :

վերածուեցալ : թարմում' որ դեղագիտա

նոյն

մակարդակով,

ու մտահոգոլթիւններով.

ինչի՞

վերագրել

գուցէ

շունչով

Աչականի այս մօտե

ցումը : Ի՞նք եւս կորսնցուցած էր գրա
կան հոտառութիւնը (չեմ խօսիր
չունե
ցած անաչառութեան մասին} -.Զարմանալի

Հո փ(թնէն

է չլսած, բայց չեմ կրցած ստուգել,
եթէ ինքն ալ չէ ը։։ած , բայց թնչ լալ է

ցընոզ ղօղանջը կամ 9 ի կո յի մը ամանկարապետ բառախաղեր ը-, Ալ։ կարդամ
Վա

նիէլ

խոմ

այն

ըս ուա ծ՝ թէ

կու տայ Աարաֆեանի «Անջրպետի մը գը-

Ազւսծ կարսոսք գետի ափին . տունոս՝
մարմար քարոՀ . .

անթէւ աղբահաւաք

ղնահատոլմը

ներուն մաս էն։
դնդերը՝ էլարծեմ y ընղհանուր մակարղաէլէ հարց կ^ մանաւանդ այսօր։ Երր 0-

Հակառակը միւս թեւի մեծագոյնին y
այԼ տեսակի խառնուածքը ՝
արուեստի ու չա՛լի ա ւո ր ութեան

տեսարաննե

ներուն ձգելով իրա՛ւ

տ“մեմ իր ամէնէն յատկանշական քերջ՛՛լ՛ոնին, հ.8րտունջք-»ին... Quel gâchis!

'ւ^պտրան՝ բաք;յ

վերածեց ինք

ր՛" (2), հայրենասիրական ճառը վերա
ծեցինք գրական չափանիշի՛' մեր զաւակ

տակաւէն Հհահաաակ գրագէտներու^ բո
լոր !լա շ ա ղա 1լ1ւ ե ր ը ։ Ալ է^նչ էրօոք Հայաս

օր իսկ կը նտփրընտրեմ լսել իր մէջ մեր

Կերթ-լԱլք ւսղթիլրը լոյ սին-

ցականները

ո լ մնա լէն հոն' ուր կեցան ոլ կեցած են

զբտկան - լեղոլական փ ո ր ձա ռո ւթ եա՛յ, չա-

X

Գ- Պ-

ան-

լացնելով զայն : Աքս առումով երբ կր մը*

//,w/' Բրէր Ֆրանսացին :

էլամ ղ երա-

թՒնը.. րոնող g ան կո ւթԷէ ւններ ո լ կա ղմածկն յօդաւորումկն։ Ընթերցողը
1լրնայ

Աստուածն երու հետ կ գործը* էր Արին<|ը՝ Սօսեսւց անսւաււէն • էր թաժակը՝

Անահիտի

չաւէով

ղանցառլկս կ' նաեւ էււ րաղանցում :

է մանաւանդ որ Վարում,սնի յատկաց
ուած իր րամնին մէջ քանիցս քարեր կր
գլտորէ Փարիզի աղոց ,

որոնք «Փարիզի

մակարդակ պիտի։ սկսէր

Վաբումանով ,

կան քերթողական վերանոբոգումի ,
նոր
ուղիի իսկ չյանգէր' պահէր սակայն մըտաւորական արմանապա տո ւո ւթեան , մա
կարդակի՛ չափանի շր-. Եղան մեծեր բայց
շատ պատահականութեան,
հոս ու հո/։,
կարծէք' իրարմէ պէխապար : Մաաւսրա1լան
պար
շ աո լէմ եա ն րա t/ m !/ այ ո լ թե uth

գռիհներռն մէջ, իրենց վրայ կամար կա-

կողքէն ոչ

պող թշուառութեան մէջէն կր զատեն
զայն, Վարումանը» ; Մեր մէջ ղուցէ Փա-

թիլն, ոչ մէկ արմ կքի զտում-.

մէկ

ընդհանուր

մաահոդուԱզղը վե

րածեցինք կուսակցութիւններու , կուսակ

ամբողջացնելու համար ընկալումը..

Կա

այլ

խիս։ ըլլա լ -. Իրապէս որ կաբելի չէ ամէն
ինչ պահանջել • ՛հո՛ յն իս կ Վարում անէն :
ԶՈԻ ԼԱԼ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ

(1) «Տեղին շունչրչ, կր նշանակէ ընկա
լումի եւ արտայայտութեան հարազատ,
ազգային երանգ' որ կը պակսի նոյնիսկ
«Ցեղին սիրտը» այլապէս հրաշալի, հայ
րենաշունչ հատորին :
(2) Ըսողներ կան, եւ
գրողներ, թէ
դաշնակցական գրականութիւն կայ : Ի՜նչ
անարգանք' շարքային դաշնակցական Վա
րուժանի քերթողականին հանդէպ
Fonds: A.R.A.M

«ՅԱՈ-ԱՋ ՄԻՏ* Ե Ի ԱՐՈՒԵՍՏ»
գործածեր ան անշուշտ «նէոռ„յ
պիտակը իբրեւ ստորնացումի
րեւ աման
փաստարկ- 1Րոլսոլ^^

րէն չուր? երկար գրախօսական մր կը հ բրաաարակէր , որուն խորագիրն էր «Սե
ռական էկոաաղէց մինչեւ, լքումն ու. յու
սա խ.„ բութէ ւն» (G) : Յօդուածէն ընդհա
նուր ողին «հակա - վար ո լման եան» է , ու.

ան սերունդի մը դեղադի տական

ղր..յթը
կը
-ք լ-r
'Լսւրումսւնի բանաստեղծութիւնը «ան-»ա

ՆՈՐ ■ Ա.ԻՊԱ.ՊԱԺՏ

տապս։շտո ւթե ան» կարապի երգն է , ուր
կը ըսուին մէամամանակ անհատականու
թեան պաշտամունքը, եւ ասոր անմիջա
կան հետեւանքը

ԿԱՄ'

յ ո ռե տե ս ո ւթի ւն ը ,

են

թակայական րմրո ս ա ո ւ թի ւնը եւ յուսա
լրբութիւնը-. Ուրկէ պէտք է հետե լցնել
նաեւ որ այս քննադատին համաձայն'
բանաստեղծական խօսքին «արմէք»բ

ԸՆՍԱԼՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

թեան ըաղած են իթենց տեսանկիւնը եւ ի-

7֊ • 'Լար ո լման «ան էծեա լ» բանաստեղծ

բենդ գիտելիքները 3 ♦
Օշաէլա նէն :
վերջինը առսւջթն ni- մեծագոյն վկան է
անշուշտ 'Լա ր ո ւմ անի ՚1^[՚^խ՛ տարինե

ներու. չու րքէն լԼ' պատկանէր : է1 ր
ջին քայլերէն իսկ,

առա

Ա"խէթար ևաններ ո ւն

րուն-. Երկուքը ի
բայրներ են , որոնք

մօտ , ւրոաե է պաշտպաններ , ել. ի վերեղած 4 մէաբանութեան աոաջին ա-

9ո լ*

իմացական

գան ո լած են կարճ

նաեւ

կողք

ւեէջ*. իմացական եղբայրներ

! ա՝յ ի ր զ ո ւց ա րե րահ դ ր ա դ է ւոի

նո ւթիւն մը կայ իրենց գրական Գրագիր

շնորհնե

տեւելու համար։ Աւձելի ուշ՝ 1909-//?/ հրա

ներուն միջել-. Այն իմաստով նաեւ որ
Օչա կանք կատարած ու
կատարելագոր

տարակած իր '/['['քը, անմիջապէս հանրու

ծած է իր

թեան ուշադրութիւնը

է իր

կաններու փորձածն ու փնտռածբ,

սէրը

րուն uf ա ս։ ճա ռո վ

դրական ուսումի

հե-

կան հոլովսյթին մէջ իր յաստլկ
ունեցող հոսանք մը կամ ուղղոլթէ^
է,

պատմ ականօրէն

չրջափսլկոլաՀ

սահմանես!լ, եւ որուն գլխաւոր
ցուցիչներն են Հայոց մօտ' Սէայ,Հ
Աեւակ, 'Լարում ան, Շանթ (որուն

բխող

դարտսկիզրի հայ գրականութեան պ
•1որու
կան թեւին «ամ ենա g այտո ւն»

մտ կղիբներ են, որոնք յիչեալ յօդուածին

մՀ//

մէջ հը խտրաղանեն 'Լա րումանի հեթանո ս ու թիւնը : Սայց ինչ ոբ էլը հետաքրքրէ

ուրեմն յետնամաս մը, որ
դպրոցներու

զիս այս յօդուածին
մէջ ո ւրի շ բան Լ
քննադատը բառ մը էլը դո բծածէ վա բու-

և րեւո ,թն է մէկ կողմէ , ել ասոր
րանութիւնը միւս կողմէ ; Այս -7ա,„Հ

ttանի

բանաստեղծութիւնը

յսւտկանշելու

քանին :

Ո ւս ", մնա „էր ոլթխնը
պատմական

սեո.1,
ղարլը^պ

- տեսաբանական յ ետնամասը աւելիդ

համար ♦ այդ բառը «նէ ոռոմանտիղմ»ն կ :

ր աղբային է քան թէ ուրիշ րան, բԱղ^

Ե րրեք ոք ի տի չհ անգի պէինք անշուշտ , եւ

մէն պարագայի 'անոր վրայ հիմնոլԱ

ի հարկէ' երբեք չենք հանդիպած ՝ այդ•զիսի բնորոշման մը արեւմտահայ զր չ ի

է , որ թոփ չեան կրնայ խօսիլ «նէոռո{Հ

մը աա tf î Ամկն պարագայի
երեւոյթը
հետաքրքրական ու իմաս տա լից Լ այն չա

այն իմաս
աղղ ա կա

րական յղացումներուն ել ասոնց

իր կարեւոր յղոյթներէն մէկը) ,

կողքի

տով որ շատ հաւանաբար խոր

սա րանո ւթեան մը ծրագրո։Ա1^ ՚ '
ներս : նոր - ՛Լիպապաչտութիւնը հ,,/

կայանայ անոր զհասարակական» յատկա

եղ

ռսկերտը որ կրթաթոշակ մը ստացած ըյ-

itffL

զե տեղՈլ[,

նիշներուն մէջ-, «էռոթէղմ», «սեռ,սպա շ.
աոլթիլն» , «սեռական էկստազ» այղ տե

Ս bllbllltl//

մր ,

iiimli'h

կը

բանական գործերը Ա'ով, չեանէն կ'ընձլ,

սակէտէն եւ այղ րնութագրումէն

||Ղկ(ևսթան.ութհան հարցը

կը

ւո րումները ՝ ու

տիղմի իւրայաւոկութիւններ»ոլ ն
նկատելով զայն իբրեւ ըհգհանսլր „տ„ք1ւ
գութիւն մը, պատմական մամանտկա^

փով ոբ վաթսուն տարի ետք 19 ք 4/ժ/ ,
1]տ> իՒուիչեան՝ այսինքն
ներկայ Հայաս

ջանի մր մէջ իրագործուած : էնթս,^
ւած յետնամասը այսպէս աշիոսրհտէ,^

տանի ամէնէն շնորհալի

եացքնե րու

տեսա բանական

արամ աբանա կան ոլ օրցյ,

կան զարգացում մրն է, որուն մէ9նէ

մի աքերէն մ կ կը ՝ երկար ուսումնասիրու
թիւն մը կը հրատարակէր վարում ան ի

մանտիղմը իր նախաս ահմանեա լ սմոլշ^

եւ իր սերունդին մասին՝ «Հայկական նէ-

նի , թէեւ իր տեղն ու սահմանումը պկ,

շուշտ ի՛ր հաս կցած ձեւ "վը• եԸԿ՚ը ղ"Ը"

ո ո ո մտնթի զմի էսթետիկայի

եղածին չափ ձ էջ՚ո եղ չեն հանուաք

կենդանու

Օշակ ան 'Լար ո լմանին կը յատկացնէ այգ

թեանը և ւ իր մահ էն յետոյ։ Ցեղին Սիթ
ար հա աո րին վկայութեամբ ՝ 3 • Օ շաէլան

ղործէ
հատորին մէջ (2) բաղդ ,ս՝տարար կարճ են, եւ ամէն պարագայի' շատ

վ ե րնա դի բով ( 7 ) •
1913// յօդ.ուածը եւ 1974// ուսումնաս ի-

զայն էլը յայտարարէ «</*եր

րան չեն կրնար ըսել երկու
գրողներու
բորա բեր ո ւթե անը վրայ-,
Րայց
ատկէ

հ րաւիր ած

վրայ՝ եւ այղ ուշադրութիւնն
չեն ձԴ ած ղխնք

այլեւս ՝ իր

ու

օրերու

քեր-

թ ողոլթ եան հ զօրադ ււ յն դ կմքըֆ ( 1 ) Z1 913ին ՝ երբ էոյս կ[՚ տեսնեն Հեթ՜անոս Եթղեթչր , Պ ոլս էն մինչեւ Թիֆլիս' յօդ ո լածներ
էխ ա րձադանդ են անոր հ րա աա րա կու թեան ՝
դա քն խարազանելով կամ դովաբանե ւո՚1:
Պոլսոյ մէջ' Սիրուհիի կողմէ կազմ ակե ր-

գտա'

Համապատկեր/,Ն

Համապատկեր^,

մէջ մեհենա
ան

մէջ սկսուածին , հանք' անձնական յուշե-

հանդէսը՝ որ էլր մէկտեղէ տասն
եակներով անուններ, այղ տեղ հաւաքուած ի սէր 'Լարում անի անձին, ել ի յար.
ղանս իր գաղափարներուն ու իր ստեղծած
աշխարհէն , որուն գեղարուեստական յատկանիշներուն կր համեմատին

հանդէսին

ր՚՚ւ եւ անդրաղ արձներ ու , Համսւպակեր,,
տեսարանական ղ ե անի մը վրտյ ուսումնասիրոլ ելիք գործ մրն է նաեւ, քանի որ
գեղագիտական

ս տոր ո ղ ո ւթի ւնն ե ր

մեծապէս արմանի'

'Լարոլմ֊անի

նակ'

շատ կանո ւ խէն , ել անոր

հետ

սկսածէ

կ'ա-

ռս,ջա ր կէ , ո ր ոնք Օ շա կանի յ ա տո ւկ են , ե լ

մէջ լոյս տեսած գրութիւնները-. Այսպէս'
գո բծի՛ւ։ ընկալումը սկսած է

քննարկումի,

«.արուեստագէտ

օրի-

սեր ո ւն դ» ս ա որ ո -

գութի ւնը, որ կը յատկանշէ

ղարադլոլ-

նաել ընկալումին հարցը-.
Պարդ բառով
մր' իր գործին մեկնաբանութեան հ ա ր g ը -,
ճիշդ է որ մամանակակիցները չեն կըրնար ընղհանուր առմամբ հեղինակի մը

խէն ետք հասնողները եւ ասոնց իւրայա.
տուկ (ըստ Օշականի' հասարակաց) «հ ւ
մողմունքները»-. 'Լարում,սնին համբաւը
արդարացի կամ ոչ,
այդ
«սերունդին

գործին հանդէպ

բանաստեղծական կարողութեանց

իսկապէս

մեկնս, բանա-

միջին

կան գիրք մը որգեղրել,
քանի որ կը
պատկանին նոյն աշխարհին , եւ զերծ են

"• վերջնական տ ի սլա ր ը ըյլուլ»ն էր:
Հայաստանի մէջ, 'Լարոլմանի գործին

հետեւաբար
մեկնաբանական գլխաւոր
պաշտօնէն , որ է' այղ աշխարհին հետ բս-

մեկնաբանական ընկալման պատկերը չ՛"՛ո
տարբեր է :Զկայ հոն Օշականի նման ծան-

աեղծակտն յար ա րե ր ո ւթ ի ւն մը հաստս,.
տելը ։ Ո Ա՛յց նոյնքան ճ['չգ է "ր ամէն ըն-

1՚ա11չ1"’

կալում, նոյնիսկ մամանա կա կի ցներ ո ւնը ,
իր հետը կր փոխագրէ մեկնաբանութիւն

տական ա շ[սա տաս ի ր ո ւթի ւնն երո ւն վրայ
իր վերջնական կնիքը գնող : Ատս ր փ ո խա-

մը ՝ ա f օ անդ ամ'

րէն լոյս տեսած են

տար ր ա կան

fui աււտով

մր՝ որովհետեւ տուեալ դո րծը կը ղխոէ
ա շխարհ ահայեաւյքի մր րնղմէջէն : Սաեղծական

մեէլնարանութե ան

մը

աո. աջին

պ ա ր տ ա էլան ո լթիւնն է ուրեմն 1*ա1յել գործ
մը պարուրող աշխարհահայեացքը՝ ւլ.րտնել ու համ տր ատկէ յետոյ գործին թա
քուն էլամ բացորոշ ծրագիրը՝ եթէ ունի:
վա րումանի գործին թեմ անե ր ը ըստ li
ft ե ւո.ւթէ՚ն

բացա յայտ են։ Ումի եւ. ղե,լեցէլութեան սլա չտամ ունքր ՝
Հայոց աս
պետական դարերուն տր ո t ած էլար եւոր ու
իք!իւնլւ՝ էք են սալի g հոսանքներու զարթ

անձնաւորութիւն մը,
տակտն հ ամ ո ղմ ո ւն քն ե ր ո ւնւ եւ

գեղագիքնն աղա.

համալսարանական

ոճով ու յղացումով ո լ ս ո ւմնա u ի ր n ւ թ [i ւն
ներ՝ որոնք քսան տարին անդամ մը' դի
տեթւքներու եւ
մե էլետ րանո ւթի ւնն ե ր ո ւ
ամփոփումը կը փորձեն կատարել։ [Լօօնց-

[^] արեւմտեան երկրներ ու մ ծաւսլո
նէ ո ռոման տի կա կան շարժ՜ման րն
կըղբունքներին» (10) :
ո ր - վիսլապա շտո ւթի ւնը

բութի ւնը նոյննչանա կո ւթի ւնը չունին
ո՛ շ ալ ապահովաբար նոյն արմէքը: Զ„,գամի աո ւթի ւնը
սակայն ուշագրաւ է .
Իռնշ է նէոռոմանտիղմը-, ինչո՞ւ
մանտիկ

մակդիրին

նէոռո-

կ'արմանանայ

այղ

սերուեդը ։
Յօդ ուա ծին համաձայն' նոր - վիպապաշտ է վարումանի բանա ս տ ե ղծ ո ւթի ւնր ՝ որովհետեւ ^ասպետական դարերն է
երգում,
փառաբանում»: նոր-վիպապաշտութիւնր կր կայանայ «ներկայի վըրայ անցեալի տե սակէ տից» նայելու յատ.
էլանի շին մէջ՝ հմի անցեալի որ նրա աչքում միստիքական նշանակութիւն է
տան ո ւմ : Հէնդ դրա

տէջ

է

րո

Վ արում անի

ո ււմ անտիղմը՚Հչ ։ վերադիրը դործածու.ած
կ իր ստորնական իմաստով ՝ դատապար
տելու համար կեցուածք մը՝ սլատրանա/ ի ղ ւլ.ի ր քա ւո ր ո ւմ մը հներկայ»ին Հ անդէպ ■ Հայաստանեան քննադատութիւնը
շատ դուրս չելւեր ա յս ս կզբնտ էլան ս իսեմայէն ։ Հոն իսկ ուր այրլ. քննա դատ ութի/.
նր յարձակումին

,ոեղ

ջ»ս տ ա զ.ո ւէա կան

յտ յ տարա րա իմի ւննե ր էլը շարէ՝ պէտքը կը
ղդա լ [սորքին մէջ չքմեղացնելու վար ու
մ՜ անր այն մեղքերէն որ ևն այսօր ին չ սլէս
երէ էխ հ եիման ո ս ո ւթիւնը կում անց ե լասլա շ-

ս ըր-

Պիաի զբաղիմ ուր եմն
ծ ին րնկտլմամր։ Ասոր
ու. ձեւը

կը

Վ ար ո լմանի զորսփիւռքեա^է թեւ^ւ

պարտինքգրականութեան

ոլատմիչներուն ՝ որոնք առանց րացառու-

օրինա 1լ ւ

տերական դործողութիւ1ւը չճշդուած “ւԼ
ե ա լի մը մէջ կը

փոխադրուի ՝ iurUM$

լական հերոսներ էլ առնուին
ռանցք՝ իւ ո րհ ր դալո ր ը կր, նաիւըհտր
հ ո դեը ան ա կա*1յ վերլու ծ ո ւմն երուն
ղովրդական լեզուին տեղ
րարձրսւիո
ու նրրա յոյդ լեզու մը էլը գործածով՝
վերջոյ' 19104՜Ն առաջ դրուած
ա ր ձ ակ զոր ծերը այս ուղղութեան
դոյն նմ ո լ շն են ։ ի'այց վստահ

I

որ Հեէոռոմանտիկ» անունը կրո,Լ
մանիոյ մէջ ծաւալում զտած շաթու
էլ ակնարկէ Ստ* թոփ չեան։

IJ*JU

անոր հ րա mutրա^1,ս^

գէսին աշխատակցող ո՝֊1'1՚չ
հանդիպելու համար ձգտո ,-մնև լս>լ :

օրինակ' զրաըար

մէկ տարբեր *սկը կւսրելի է tfiup'l1'1^

մէջ (4),

կլԼ

զանուի

աքսօր

հ րա տարա՝կռ ւթիւննե ր ո lAl

ունուած՝
հրատարակուած
եւ
ու
սումնասիրուա՛ծ զրադէտ մրն է ■ Րաց աI թ իւ ն մը
լ ՝■

րառերու իր ղանդուա-

&եղ դո րծ ածո ւթեանը մէջ ՝ որ զարմանալի կերպով իբրեւ փուշ կը մնա ք քննա-

սաթդ/,

զւստնե րու

կան

" t1

Վար ո ւժա Ա եւ_

*bnp

ՎիպապսւշաոՆթիւնը

բա բե կամ եց ո ղո ւթ ե անր

տա-

Ո "

Աքէս Հայասւոանի

հո՛ն Սփ իւռքի ինչմէջ՝ այղ. միամտու-

\

f

ել. Մհեհւան/, աշխս“'"“113"'Լ^
զրչին տակ ։ Այո երկրոբդ /""'Հւ՚է''11
բանաստ եզծներու

կ11^^
որ"'11)

մտածո զներ ու տեսաբաննել
֊1՚կԳ
ամէնէն ծանօթ անունն է Լսլ,է,,Լ(
կէ ս ը :
էԱումրը իր ներշնչումը
անմիջականօր էն Նիգ էէի մւոածող"
մէջ՝ եւ ամէն պարագայի iu[,l,L^U
նկատէ իբրեւ Հտի ր ա պե տո ւթե

/ ՚

մէկ արտայայտութիւնը^
ում ելաւ վերակենդանացումը փ1^

թիւններէն շատ վեր չի բարձրանար վարումանեան մեկնաբանութիւնը։ Եթէ կը

լով ՝ հնադարեան 3ո ւնա ո տանը ո I
լով կամ կայսերական Հռոմր ՝
Լ

ւիավւաքիք ունենալ
հակադիր պատկեր
ձը^ իբրեւ ոչ - միամ լռութեան նմոյշ՝

պէս Հգիոնթսեան'» մ ա ման ա կլԱլէ՛ւ
տ ւե տ ե լո վ *.Աշ[սարհ ահ այ եա //քնե ["

կարդացէ՛ք Օշականի նկա ւոո զո ւթի ւնն եր ր

մ ութեան մը մէջ թերեւս իր^է)

ներով՝ էք ուզեմ ըսել թէ ի ն չ ձեւով էլը
կատարուի հո^եընկա լու.մր վարումանի

վարումանի ռոմանտիզմին եւ հռե տորութեան մաս Ւն (8) , երկու յղացքներ' որոնք

սւեղ î‘
նեցող զադափարները որոնք
if
ղ ա g ո ւեg ան , բաւական նման ե), ՚1

ւլործ ի*հ :

դրեթէ էլր նոյնանան այդտեղ իրարու :
վերլուծու.մներ անհրամեշտ սլիտի Ըէ[ա~

տաքին տեսանկիւեէ մը
վաէ'
,
հեթանոսութեան եւ իր սերնդ^^ւ^ .

յ/՚ն հ ո ս : Ա տիսլուտծ եմ անցնե լո ւ :

ւլզ ա քնու թեան մէջ տեղ դոււո^

իրենց

պա տմութիւնը՝ո՛չ ալ լայն իմաս տով ի ս կ'
դ րա կանա ւլի տ ո ւթի լնր : Այս մասին' ո*֊րիչ
առիթով :

շաթուՀ

niju

f ատ էլա նիլներ ը, •

աեղ
կր փոխակերպուի խծբծանքի , երր
իրապէ՛ս անպաշտպանելի է ՝Լար ո ւ.մ անր ,

տութիւննե^ ր են ասոնք։ tf ը հաւատացնեմ

ել

ղլխ ա ւոր

որ ղանաղան աոիթ*1ւերով մ.ամու_լի՝ւ1 մէջ
կամ հատորի ձեւով րԱ-

տենայ վարումանի զ ործին՝ մեկնաբանա

հեղին տ կներ ուն մուս ին զեկուցող դրական
րննաւլ ատո ւ թիւնն է, ո չ զրա կանո ւթե ան

վէ,ա,ք սէէտք Լ փնտռել

նոյն դպրոցին պատկանող եւ

րնթացք^, ալ աեղ

կրցած էր մօ

արարք կոչածս ո՛չ զիրքերուն

թատերակս

քո։ մ[,ն : Ձ քմ եղա g ո ւմի

պանին : 'քննադատութեան սկզբունք - աո տջադր ա նքն ե րր այդտեղ յանկարծ կը
[ստ [ստուին այլեւս։ կողովուրդին համար
զըոզր ի վփ[*?_ոյ' ւղէտք է հասկնալի՛ ըլլայ մոզով ուրդին։ Աը գտնէք որ միամը-

կան ա րա րքին տալով ս տե զծազ ո րծ ա էլան
տարողութիւն ել հանգամանք։ էքր հասէլրցուի յուսամ' որ հոս մեկնաբանական

^իերմանիոյ մէջ՝ ուր

խարհ ին մէջ ծա յ ո տուած շախոՀ
բացայայտօրէն
այղ
անունը լը խ,
ր1-ւհ^
Րնա պաչտ ո ւթե ան
հակոտնեսւյ բ'1
)

մոււոք ղ ո րծ ած են անոր մէջ*. Րայց ինչ

տր չէ լքած զինք նաեւ իր մսւՀ էն յետ ո f ։

ըաg ա ո ո լ թ ե տ մը ,

դ ութիւք, բնապաշտ
շարմումին՝ [ւնչ
1ԼԴա է1՚
ոլ պարզորոշ մասնալոըսպ[

գէսին։
էէ կարծեմ ոբ պէտք է '"-՚լղ՚"1'^

տա ւո ր*լյ է [մե րե ւս ՝ իր գործին ստացած
ընդ ո ւնե f ո ւթ ե ա մբ ՝
եւ իր նա խ ա ս ի լւ ա ծ՜

մկկր մինչեւ, վերջերս

վերխւգ

րադրութեան է որ կը միտէր վտրուման ՝
մ ո զււ ւ[ ո ւր ւլ.ի կեն ս ա պայմանն ե ր ո ւ րարւո-

Սյսսքկս վարումանի սկզբնականք րախ..

ո՛չ

գարու

թեան , բանա ս տեղծութեան եւ մանսա
տռամ այի մարզին մէջ իբրեւ հակաւը

*յած՜ ատեն մը

Սրե-

րախ-

Անսւց որ 3 * Օ շա էլանի

հ ա ս կա դ ո ւթի ւհը կը,

անցեալ

անցեալի փառաբանումով ներկայի

հայաստանեան
մէջ (5) :

ծաւալումով ։

կայանայ

ւան ի մէջ*. Դմուար Հ դիանալը՝ թկ ոՀ ր
չափով ր՚՚է/՚է՛ տրամադրելի
նիւ թերը

փխոքի

ստացած

քմ ոփ չեան : Որքան որ ղի տ ենք մենք^սդ
. վիպա սլա շտ

'1,ամա կտնին լո քս տեսած է 1965//?/

ձե լով տ f լուծուած նկատել
նութեան հարցր։ վարուման

հթ եմ ա՚ններ ո լն

Եւրոսր]

մէջ-, ւթւկեղծօրէն կ'ո ւղէի հաս//նսւլ,1
ւմ ր հ ե ղինա կն եր ո ւն կ'աէլնւսրկէ հոււ |)ւ;֊

մին ներկայացուցիչները
պաակա^1Ա1Հ
__
Ս թէֆան Կէորկէի դպրո*)ի^ եւ աչք"‘

բահ անօթ թեմաներէն մէկ քանին ՝ եւ այս

ամէնէն

հաստատել այն իրողու-

թիւնը , թէ այղ չրջանի յգացսւմնե^
րԼ նդ « Հ իմանա էլ ա^յ դի ծ եր ո ւէ հ ամըն!լեւ

լռութիւնը։ Չքմեղացումի ամէնէն ընթաg ի կ ռազմավարութիւնը սլնդե լն է՝ թ կ

1",1“ աեոած է ,

հայ զր աղէտներ ուն մկջ'

յ թը պ ար զաբանել,

միեւնոյն ատեն'

ա-մէնէն ն չանաւորը 19{>2^/ե LnJu ՚ոեսած \Ո*շաունիին գիրքե է ՝ ուր առաջին
անզամ րէէաէով անտիպ նիւթեր էլ օդ տադ ո րծո ւէ [Ai ՝ վա րումանի նամականիէն։

նումը՝ հեթանոսութիւնը* այս ւքերաէլիրներոմն տակ կարելի է ամփոփել իր հան-

մեկնաբա
արեւմտա՝-

մակա րդ ային

անդրաղ ա րձնե ր ու մ տածումներ
սերունդին մասէն , եւ այղ ձեռ

սաթղ

յյա,

մօտեդումով մը՝ այւլ. յ դադ ո ւմներուն

Մեհեան/,

իր գործի քննա բկումին։ 1914-//?/ »
Սի րուն իին հետ՝ կը հրա տարակկ ^/UlLUl-

^4

րեմն նաթ պարկեշտ ու հանդա՚մանապ

հազարաւոր էջերուն մէջ ցրուած անգնա
հատելի ակնարկներ , նկա ա ո ղո լ իմի ւննե ր ,
f ուշեր ,

չեւ այսօր (9.) յ գեղագիտական
վրայ։ 1908Հե 1914 երկարող

ասւ), ղ էմքե բո լ դրական յղացումներ
ուսումնասիրութիւնը նպատակ ունքւ րլ

կը պարունակէ իր

նարկին նշանակութեան մասին (3) Տ Այո
հանքը մինչեւ այսօր չէ օգտագործուած ։
Եոթոգական շարունակութիւն Ս bhbuifi/,

պըւած ասուլիսներկն մէկը կը նուիբուի

ուրուագիծ»

Q շա կան եւ. սփ իւռքեան թեւը

էլ ու զեմ

առ այմմ Լ կ վ!ով ձդել՝ ու մնալ հաբսսյնեան թեւին վր սւյ : *Սանի մը օրինակ-

19.13//?/,Ոփֆյիսի 17շա1| թերթին
Ս ուր [սա թե ան

անունով

քննազտտ

մէջ՝
մր ՝

նոր էոյս տեսած ՀեթՎԱՍ֊ՈԱ Եթղեթ հատո-

Ս*ո ♦ թոփչեանի դրութիւնը հիմա։ Չի

Fonds A.R.A.M

^tl1^ '* Հա1է}էԸ այն է nP էԱ'տ

« « Ա Ո- Ա Ջ Մ Ի Տ Հ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*
ֆէրմանները, եթէ լ՚րենր' «նէմակդիրը ’’։-ԳԳա1ւէ ՚էակՅԸ"^ր Լնի "1՛ '"J" Հ"1^"ւմԼ։ն հեմ^'՚ Ե\աոավ-արները '"3±3 ճամրով

նԱ,'լԱ,\ Լ հասաե ըլլալ մինչեւ. Գ ■ Հաչեն ^ն"լ, ի1' “երուն,ԼԸ թանրամաոնոլած

5

մր անհրամեչտ

պէ՚՚՚փ

ըլլար

դէմ պայքարելու միթոց մը, իբրեւ վերա,
դարձ մը դէպի ((.բնութիւնդ ել «բնակա
նութիւն՛» , որոնցմէ հեռացեր է քրիստո.
նէ ութի ւնը (13) յ զ ար ձ ե ա լ իո՛ն ւ
կ՚ողղԼցո՛ թիւն մը դրամատիրական

րէաքին ՛էէ մ , իբրեւ կենսական երեւոյթնե
րու բնականոն հանզամանըի հաստատու
նը^ 1,Ը1'^լ
առողջ

կի t *1ս՝ևմի գաղափարները?»

բանասէրը
կ"'մ զեղաղիՂեան Հդաամութիւնը հասաաա հ/,մեՀրա, կ-ռու.յոդը, " "վ՚պ"
է վերա.

տադրական հզօր

. տասըին-. Հակառակ պարադային՝
Լ
էն եր մնայ միայն պատս ական
“,JÏ ՀթԼնո կամ րնթարիկ ըմբոնռմը :

Հ" 1„փ մերակազմութեան

մը

փորձին

«J* արմնով

յառաջաղր ութիւն

ո ւմ ե ղ սերունդներին^, դե զեզ ի-

ք"Շ'ւ <> ^այն՝ Հլ'

1 Լ, համապատասխանէ «նոր - վփպա-

հարա-

ներշնչելու ,

վերջասլէս^ իրր եւ կոչ մր դէպի հ,աղապայըար?»ը : Այս ի,տոն

ի թուռն պատճառա բանութիւններր դիտ
մամբ քուէ ըՈւէի բեր ինը*. /» լ ր տըանչի ւրր
հ ա լան ա րար [Հելպ, իր մէթ' ճշմ աը աո ւիմի ւն
մը, ունենալու է,

ըայց անոնց

անկանոն

բազմապատկումն իսկ անկասկած Hnjg
կու տայ որ այդտեղ չլուծուած ո՛ չթ֊
լքտածուտծ հարց մը կ ա f :
Պէ՚ոք է նշմարել, որ այս ձեւուէ դիզ

[ ասոր համակարղային բնոյթն է որ րա.
ր,ասպէս ղ-Հաւյռրիչ կր դարձնէ զայն։

ուած

Հրոս՛է հեղինակներու

ջ է՚ h

„„ւթ[,ւնն է, որ կո՛ դայ մասնակի որո.
րւՏներն ու դրոյթները րաց տարելու :

խ,, գ

Հացկն ljpq.p-^r7/

մ սւ-

բանաստեղծութիւնը բացակաք աստ-

Առաջին երկու տողերը : Ս-Ju յանգը ան

տանելի է :

անցնիլ*. Երկու զ ի ւզտ ց ին ե ր էն

ապրե
լու հողին հեսւ, բնութիւն կը տեսնեն :
('այց այս բնութիւնը մարգերուն տեսածը
չէ , թւսնտսսւեղծինն է :

մլւ

մ է-

կամ աւե-

մր որքւէ1ն 111 է ս'!Ղ ս[էս ,ո կե րն ե ր ր քնւսրերւլւսկւսն երեւակայութեան մր արուեստա

էի ^ւ՚ւէ է ԸԱևլ աէ>տոլածներու բացակա
յութեան հետ : Ին շ որ շի մտածուիր ան

կան ՚յոԷԸո1է լո լա ւս ւոր ո ւած թոլին մեզի :
Ա ենք Սփիւռքի մարդիկս չեՆք ճանթււսր

շուշտ զր ականո ւթեան էութիւնն է y դրա
կանութիւնը իբրել մաււանդորւլ
իբրեւ

Հու յ

ո ւածներ ո ւն հետ կը հաստատէ

Ա»! ղ ա պ ա հ ը

ոին իր >!երւսււլւսհ ութիւնները յսւյւոնւոծ
է ու տնցտծ : Ա ենք սակայն չենք կրնա ր

ւոութիւհլւ հարազատ կր դարձնէ
թ1 r]
ու դիււլւսցիի կեանքին իր պատկերացու-

կա՛!, ըլլալէ զատ , չեն յար զե ր յա րարե րութիւնը, ղո ր ՆԼարումանի դո բծին ընզմէ-

թեան։ Ընդհակառակն, նոր - վիպապաչ.
Լէրսն ’ պատկերացումներ ու
աիրաոլե.

շտկսւն Վյսրումտնի

հատորին մէջ ()-

կուն հււււու տալու է - ՆԼտը ո ւմսւնթն որու
րտնւս ս ւոե ւլ ծ ու կան՝ թ ա ոն ո ւտծքին ճ շմտ ր-

ըմբռնո^ե-

կամայականս,,

§րդ

րոլոր փաստաըկումներր արաա .
ընո
ունին : Արտա - դրա-

- գրական

,„ւ եւ երեւոյներու բացատրութիւնը չէ

Լ,սկան ա. ղեղաղիաական

Համապաակերի

եւ , ամէն

պարւս զա յի ,

բա

փերթուածի վեր ջ ա 1.Ո ր ո ւթԼ ան •
ասղութիւն' Մարգերը փոխանակ

Դի-

Հունձք
փերթուածի վ ե ր ջ,ս ւո ր ո լ իձ ե ան .
աողութիւն' Միշա նոյն եղանակը:

Դի-

Հոլ նձք Եր Ա' ո զվ եմ . . •

նաստեղծին տուած իրւսկանութիւնր ւ/տւե ր ւս կան է , մեզի հա՛մար : ք>՝է Օշակ ւս-

փերթուածի վերջաւորութեան * Դի
տողութիւն' ժ֊ողովրդական այս մոթի.

խօսքէն

նթն որ արուեստը կր ստորադասէ ապ
րումին , ոճտյին շքեղանքը
իրւսկանու-

մամա.

Գրականութիւնը // հարկէ կրնաք մաս

թ ե ան իրաւութեան եւ •անհատական երե
ւակայութիւնը բուկեր այ ին ւսււաուզելին :

ֆէն գործ 1ւանելը դժուար է մանաւանդ
շատ կազմակերպուած քերթողին հա
մար : Եյւր ժողովուրդը արդէն քիչ կը
հտնդուըժէ գրականութիւն, քնաըեըգակ-

•Խսկ֊սչրջանի մը պատկերացումները ում ե.
ղսսրյն կերպով ■ Կ'երեւի թէ ամէն փորձ

նակցիլ ա շթա րհ ահ ա յե աց քնե ր ու հ աս տա

/// զի> զն ու ւյ իւզւոg իին կեանքը կր ձսւնշ-

տս ւձ ին , կրնայ իր կարծիըլԼ յայտն ել իր

նւսյ որեւէ մէկէն աւելի լաւ։

սզսօր Ա՛յղ պատկերացումները վերակազ-

(համ անա էլին մասին,

Տեր՚ւ' ստիպուած է "ե ի g չէ ի մտածողու

այն պաարանըր սնուցանելու/

թեան վերաղառնալո ւ , եւ իր խողովակով
Տասամբ ալ' Շ ով՛ընհ ա ո ւըլ՛ի : Հերակազ-

աղզ է անոր ‘/î1111 J ) կրնայ ըաղաըական
պա ր ո ւնա կո ւթի ւն մր ոլ ըա ղա րա կան բա

/ու՛սէ պատկերացումները

դառնան

ցայայտ նսլատակներ ալ ունենաք , կրնայ

յղացքներուն

ն".քնիսկ պատմական չըթ^՚ի ք՛ զւէսաւոր
արտայայտիչը ըէէ՛11 է եւ իբրեւ ա յզ
ն ար !լո լի յ • մնաց որ ւսյս f,nhn[l[՛ կոՈւիւա-

վեր լուծուած է այդ պաակերա.
Հէներէն ե, այդ սկզբունքներէն' կը սե-

/, JÜ- մասամբ Նիցչէէն ■ ո՛չ թէ

որով,

վերջին մառանդորդը աշթարհի

ձտեւ մեր ղրաղ է աները նիցչէէն քաղած
են ղանոնք, այլ որովհետեւ հիցչէն, խ ը-

մէջ :

կեանք/'

նախ

կամք/,

եւ

կը

չսւրխ յետոյ' հեթանոսութեան ել դի"֊
նխականութեան
մ տածողու թիւններոլն

ուր

աս տա ործներ ր կը բնակէին մարդոց մէջ,
ին շ որ կք,

սսսրռցաե ու բիւրեղացուցած է

մը

երըեմ^է ալ թերեւս

կանթամտածու ած ,

որ

պիտի

ա յսինըն

Վրեց'

«Գ»իւ ւլական եարսւզա՚տութեան
ւյրիպանքը»

ՎԱ1Է ՕՐԱԿԱՆ
Հարցումին պսւ ատ ս իւ անր կաթում ու '"Ւ
ի ւ ր ւսքան շի ւր ['եթերցււզփ իւ ա ռն ո ւ ածքէն :
Ատ ո լէ հ սւն դե րձ , անտեղ էւ ւզիւոէւ h Ը ! I111]'
՜[^^,{}սւ !լւսն ս ե ր ո ւն ղներ ո ւն ճաշակ մը աուլ

կամ ւսշխարհ ահա յեաց րնե ր ո ւն շուրթ, Դի-

կաղմ

ււնթական ո ւթեան սլա ա կեր ա g ո , մը իբրեւ
կենսալից ում եւ միեւնոյն ատեն իբրեւ

շմտածուած ,

բոնը իրենցմէ դուրս կր ձզ են զրւսկանու-

Սշականի չափանի Աւերէն

կեանքի

տարած.

թե ան էութեան անդրադարձը : Գուբս կը

ջական բթումին մ էջէն րռհուսւծ : Աաորե ,

ու՛սէ էր 19004ե ետք, ["“JH 'եիրէԷԷն ել՛"
՛լայ ան ուղիղ ճամրով։ Ատ* էմ ո փշե ան ի
/եէ արմ անիրն է մ ա սն ա լո ր արա ր էլամրի
եւ կվտնիսա կան ո լթ ե ան / ՛լա g քը ե, մ տաԳողութիւնը մէթտելլ հանած ԸՀԸ" լը ,
եւ
եաՏսւկարդայնօ ր էն նկարադրած ԸԼլալԸ
զանոնք, իբրեւ զա դո, փ ալ, ային հիմերը
հայկական Հնէ ո ռոմանտիզմ''^ի դեզաղիտա թե ան :

ձգեն նոյնպէս աս տուածներու է ու թեմեր
եւ անոնց բնակութիւնը մարդոց թօսըին

ուրեմն , Սշականի դի տո ղո լթի ւններր

Աղբերդ ակս,նութիէն

ու

լքս1թ1] Ոց

նշանակէն

ս տո բ ո զ ո ւ թի ւնն ե ր

մէջ,
Մէկը եւ միւսը սա կա յն

են , ո-

գրուած են

՛Լա

լ՛ ու՛/անի զործիհ մէջ (15) •

ցին Երգը-/-}'

նեթը չեն կթնար պատկերն ու զարդը զո
հել պարզութեան եւ զգացումին :
Հոս մասնաւոթապէս կրկին տողերով
կրկին պատկերներ տալու ջանքը կ՚երթայ
գրեթէ սւՍպտըւսրութ-եան :

տի տուէ ,հ ատոր ին ա ռւս ջին ա պա դր ո ւթ ե ւսն
էջերուն վրւսյ ( ՚ ) : Յայտնի չէ թէ Սշա

ձարակում
փերթ ուածի վերջա ւոր ո ւթ ե ան . ֊

կան ե^րր ալւձւսնազրած է այդ. պողերը*.

Միշա նոյն եղանակը: Հոս
աչքը իրաւ տեսնողի մը պատր՚աքւքը ունի
իր ետեւէն :

իրեհց

անմի

Հա_

մվ, քանէւ քե րթ ո ւածներ ո ւհ
մասին, ւս րձանաղրուած իր ձեռքս ւէ, մու

Տ տփան

Ծտնօր-ՈՆրկււններ • -

Ա* Տո*ն. - Ղփաողութիւն՝

գրականու
խաչբուռ
Ա. Տ՚՚ւն,

թիւն
(1) Սշական ի'ն1քը կը յիշեգնէ ասիկա,

Հեթանոսութեան արդարացումը

Հայա լմանի

հ՚եթանոււութեայյ

մ տ ս ին,

Վարուժանին յաակացոլցւսծ իր մենագրրու թեան սկիզթը : Տե'ս Համա սլ ա ա կ ե ր
Արեւմտահայ ՛Լրականութեան , հասար Զ*
էջ 184 :

/» . Տուն » - Գիաողու թիւն՝

'P-t լ՛թ ուածէւ

Նոյն

վերջաւորութեան» - Գի-

Այս քերթուածը Մայրենի
Լեզուներու մէջ տեղ ունենալիք կգար
մըն է :
աողութլ՚ւն'

1լ անցնին
քհնաւլաաա\ան գրականութենէն մէկ ծա յրէն միւսը։
^կը այն է որ հ ե թան ո ո ա կ ան զ ա ղ ա ւի ար -

^քքԼ Հակազդեց ութիլն

մըն էին

«շրջա-

Ï‘UJ^[՛ աղկաղկ վիճակին?» (11) ,

//?/< որ

Համսողա տասիրանէ ընթաց ի կ ըմրոն ո ւ-

^"'1 նոր _ վփպա պա չտոլթիւն

պիտա կու-

մին։ Միւսին հալքաձայն հեթանոսական
գրամները ազատագրական պայքարին
■ւր '""""սրէին , եւ խո ըրին մէթ՝ անկէ կը

fl էխ՛ ֊ ՛Լար ո լJ-անի հզոր փարումը այդ
Ոքդ՛ին կասկած
չի վերցներ ան.
րպս՛։ Բայց ասո՛ր մէջ փնտռել հեթանո“թ՚թեան պատճառը, ասկէ հեաեւցնել
թ՚սնւ՚սոլթխ նը , ընթացք մըն է որ յըս-

(2) էջ 184 - 244:

Առ ա ջին ՛Ծիլեր

(3) Ամենւսցայտուն օրինակը կը գըտնրւի 9րդ հատորին մէջ , էջ 13 եւ յաջորդ,
ներր : Տե'ս նաեւ էջ 151 եւ 189 :

Հր
յ,

մէկ շրջուած եղանակը :

մեկնաբանական ումերը ան ը ա ւա ր ա ր
եթան ո սա՝կան «անց ե էապաշտութիւնը?»

I ‘ք կար ե h ալՈ լ

համար, երր
wJrh
ր՚թսւմը ինքն իր մէջ ,եւ ինքն իրմով

ւ'1"1է1էս,ր

այն ատեն կը մնայ զայն
ւ՚՚՚ւ՚՚ւնելւ, փասաարկներէ հետեւեցնել։
■ /’

այսսլէ“ հսկայական ճիգ մը

Լյ^ 1'1' Գ1,մ1։ն մէթ։ սւ ր դա՝ր ացն եէո ւ

Դսլրոցական կեանքը,

Ու
~ ’ չաա ւլարմանալի տպա ւո ր ու"""ման ‘‘ՀՀՀ ք՛՛՛թեր g լ՛ զին վրայ : ՀհԷ^եսՀ՚է"1 "՚

րը, ՛Իր ա կանո ւթի ւն ը

, Վահիրէ , 195օ :

(5) 1946/'ե հրատարակուած է Երկեր
հատորը , 1955իհ՝ p անա ս տեղծ ո ւթիւններ ,
1965ի£ւ' ՛l/ամա կանիճ.\
(6) Մ

ԹիՓլիս, 1913, թի>֊ 151 -

- 1512 :
(7) Լոյս տեսած

Հտյ

մտքի պա տմ ո լ թի ւ.նի g

էսթետիկական

հատորին մ էջ , Ե-

րեւան, 1974 , էջ 178 - 273 :
(8) Համապատկեր Զ, էջ 210 " 219:
(9) 8ե'ս Հայ էսթետիկական. . • ,էջ 180 :

"լ յատււանչեԼո' համար Հա.
Լ "Լաւլ ի սրական?»
րմ ոռնումն ե-

՚

Դա,11'1'[' այսուհանդերձ զոր-

>էՀՀ,Հւէաւղտնապ1;Ա

ՈքՈեաԳԸԼ/"'/

եո / ?

է՛ Լա ր օւո ր : Հե թ ան ո ս ո լթ ի ւ<֊ I' ԿսմրեԼ ք, հ
,
.
ք1“- կե՛սն Հ աս1եՅ"լի վ՛՞էմն է՛ փ՚՚խ իրԴ' ւ՚բրե Հ
ՈԼ'ԼրւՈԼա^ ղովերդութիւն
ե՚սկս, ս

ք՚ղղեցութիւն մը

խդյ'է'Հւած երդ մը ան9եամ՛ ՚իաո-

‘'"՛մԱ՛նի J ի
իրրել 'Հ»

՝

է՛քf1"֊ «ւեողովյրդավար
մԷկ ա ր տա յա լտո ւթիւնը ,
թաւ ար ամ տո ւթեան

Ամրողջ այս թանաստեդծու.
թիւնը կը խ1օսի աչքերուն : Անիկա սիրտ
չի գաներ եւ որովհետեւ դաշտի հարա
զատ. տպւաւորութիւններ կր պակսին' շին
ծու թան մ՛ը դուրս կու գայ :
Դարնան Աձւձրել

'1-երթուածի վել,ջաւորութեան . տ Ո,լութիլն'
In J ն դիաոդութիւնր :

(11) Սիրունին է ըսոհլը :

(13) Անդ, էջ 206, «ամբողջովին րնու.
թեան հետ է կապուած - • • հին աստուած,
ներու պաշտամունքը» :
(14) Դ - ճիդմեհեան, Դ • Վ-, էջ 97:
Երդեր,

Պոլսոյ

(15) Այս յօդուածին հարցերը , հար
ցումները եւ հարցադրումները վախ աոնըւած են ընդհանուր աշխաաասիրռւթենէ
մը , որ պէտք է inju տեսնէ ԿԱՄ հանդէսի
Յրգ թիւին մէջ , «Դրական Կանգնումը»
վերնագրով :

-

?*/'-

Զմայլելի պատկերներ բեր
ուած քով քովի թայ ց խորքը խոցելի է:
Վաշտերուն մէջ կակաչը աչքի հրդեհէ
մը դուրս քիչ րան կը թերէ: Անոր վրայ
ամրողջ քերթուած մը թեոնալը յանդուգն
է: Եթէ ձեւական ալ ըլլար այս կէտը ինչ
որ է : Խոթք կը դրուի հոն ուր թիթեռնիկ
ներ միայն կը հանգչին:
Q աւելս լած ակա՛հ դիտողութիւն
Երեն
հանդէպ խստապահանջ ըլլալու հարկը կը
հպատակի մեծ օրէնքի մը որ րանասաեդծներէն րացքաթձակը կը պահանջէ ու հտմթաւնին սուդ կը ծախէ իլւենց : Երր ար
ուեստագէտը շատ կ՚արտագրէ, այս պա
հանջը աւելի խիստ կ՚ըլլայ : Հիւկոյին
(երեք բառ անընթեռնլի) երթ անոնց ենթսւրկուած արժեզրկումը մասամբ կու
գայ այդ պարագայէն :
աողութիւն'

(12) Աշտունի, Դանիէլ 'Լարումս՚ն , Երեւան, 1962, էջ 202 ■ 206 :

(15) Ղ • Վ', Հեթանոս
հրատ . , էջ 113 - lltë :

Դի-

Հոս
թայլերով կը ստեղծոլի պատկերը : 'քեր
թուածին tramep (կեանքի գիծը, - Վ. 0 •)
գոյութիւն չունի բանաստեղծին հոգիին
մէջ : Ատոր համար ստիպուտծ է դիմել
պատկերներու թարմութեան եւ ֆրազի շըԹորհին:Չես տեսներ այն խորունկ ու ներ
քին ոաքրսուոը ար իրականութիւնը կը թե
րէ տեսնել կրցողին : Ասոնք դժուտրութիւննեթն են մէկու մը որ դաշտերը կ՚եր
թայ' ճիշդ պատկերներ փնտռելու հա
մար :

փերթ ո, ածի վե րջսւ ւոր ո ւթեան -

մամա.

էութեան
Էլ րաղաըա'^"■ք-ին ս Ա^'"^եան է է՚բր1"֊ ապագայի

Դի

I] ա կաչներ

(10) Անդ:

ստ"ւ՚ողոլթիլնը չէ Գ“ւ-

է"ւ/",ն1
րո

Դի

Hugo - Booz endormi.

ղութեան մ ասին բանաձեւուած է !941-/'
Ակօսներուն մէջ ու նաեւ Համապատկեր/'
էջերուն ։ Այսինքն'

Անտիպ նամակնե

I Հեթանոսական երակը Վ՚ւսչալմա(|լ Լ I *1' 11 եր մւ , անոր տալոկէ բազմազան
Հ
,Աղիմի մ եկն արան ո ւ թի ւնն եր , ո՞Հ ՀՀ"1' մը Wf"L մԱէսճո։ւ-

Ա. Տ՚՚ւն, առաջին երեք ւոո դեր ր » - Գի~
ա ո ղո ւթի ւե աւելորգ Z
'Բերիմ ուածէւ վերջաւորութեան» տողութիւն'

Որոնց կարգին Սիրուհիի Jուշերը,
հատորի ձեւոլ] լոյս տեսած 1940ին, Պոլքրէշ, Գ ա նիէլ ՛Լար ում ան խոըագիրով , եւ
Դերենիկ Ճիզմե1նեանի գիրքը՝ Դ • Հ ■ ,
(4)

1°1'էն կը մատնանշէ ն է ս ռո ման աի կա-

Պսակումին

վերջին երեք տողերը։

տող,՛, թիւն' Պէաք չունիմ:
Դեւ Ե՛ Տուներ։ Դիտողութիւն'

Աշականի կարծիքը Հարուժանի քերթո

պկու րաց ա ,որո լթի ւններ , կամ' լալ ելս'

արդարացումներ

Դի

տողութիւն'

շատ հաւանաբար վե-

l՛I՛ ղիաոդո ւթիւնները դրուելէն քսան տա

րի մը ետք, եւ ուշագրաւ է որ այդ կար
ծիքը

չէ փո խո լած

քին ։

Եը մասնաւորենք մեր ուշը

Երդը՜/'!'

'Լւ"սյ '•
թիւնը ա յն է որ

մամանակի

ընթաց

Հացին

Եւ առաջին նկատողու
Հսւմսւպաակհրնելաւ մէջի

դատումը թէ բանաս աևղծփ այրէ
հատորին ^էջ ^գիւղական հարազատու
թեան մր վրիպանքը?» կայ եւ. թէ «մարդ
տարրը քիչ է հատորի մը մէջ ուր պիտի
տար

ամէնէն

սուսվ

մաըդերու.

հոգին?»

մեր առջեւ կր դնէ հիմնական հարցը
ա ի^նչ կը մնայ այսօր հիներու հասկցած
«մարգերու, հոգիէն?»,

«գիւղէն?» ու «հո

ղէն?», որքանս^վ Արեւմաահայ դրականու
թիւնը ապրող իրականուէմիւն մ րՀն է մեր
ր'ե ար ան իին համար, այսինչն հայութեան
հաբիւրին տասին համար*.

թանդարա ն

սլիաէւ առտջնորրչենք ղայն, ույդ դրակա
նութիւնը ու ծածկենք

անոր

գեղեցկու

թիւնն երը , յատկապէս *Լար ո ւմ անի փառ
քը կա զմո դ ումի , առաքինութե ան ու չԸհ՛
ռյսյլ շքեղութեան կառոյցները ւրպր ո ցա
կան յուշերու , կէ ս - կատար պատահա
կան ընթերցումներէ եւ հանդէսներու մէջ
եղած տր տաս անութիւննե ր է մնացած տր
պա ւորո ւթիւններ ու ոստայններով *.թէ ո շ'
անոր տրուես ար պիտի փրտոնոէ ի , մեզմէ
ան կաիմ մ Լ ր ապրումներուն , մեր ոլըրպրաումներուն եւ անոր ներկած աշէսարհին թրթռուն զ.ո յնե ր ո ւն , զ իծ ե ր ո ւն մէջ՝
սյ ի աէւ ճ անշնանք մ եր անց՚ե ա լփ ոդ եկ•ան
ըար ե էսա ռնո ւթի ւն ր ո լ սլիաէւ հ ա սնինք
հինին իմաստութեան :

Ա,յոինքնՀ

ւմ ւր է

Հացին Երգը-/'5,

ա յմ մ է ա կան ո ւթի ւնր ։ Աւ
անոր հետ' ամբողջ 15() ատ բ ո ւան դրական
Ը^Ըքի մը ներկայա ԲՒլնԸ. ւ

P արմութիւ -

?/շւ :
Սշականէւ համար նման հարց շի ծա դիր
- վհարումանէէ արուես ար կր րէ/ւր ե ւլացնէ
մեր մ ո ւլո վ ո ւ ր ւլ ի*քյ

զերաւյոյն

արմանիք-

Fonds A.R.A.M

« « Ա lh Ա Ջ ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

ներն ու նաեւ թերա թքււններէն
նին : Այս իմաստուէ դժբա էստ

մ էկ քաքերթողն

ոլ էր հետ Արեւմտահայ գր ա կան ո ւթէ ւնը
ապրող մարմիններ ու հոգիներ են որրան
ատեն Հայերը հաղորդակցութեան մէջ
են անցեալի հետ :

Պատմութիւնը վերած-

ո ւած է ան վե ր ջան ալի ներկայի մը , որ կը
լաւերմացնէ թէ' մեր

փառքէ առասպելը

եւ թէ' ալ մեր տառապանքն ու իր յաճա
էւ ա՛հքը :

?/Հք

րա Լ

տահայ

դրականու

թեա՛ն հարխչւ յիսուն աարին արդիւնքն ու
նաեւ աւանդատունն Լ թ ո ւրքին •> ե տ մեր

լած յատկանիշներ՝ կը վնասէն գործէն,
բայց Օչական կը Հանայ չ{'ջա եչյ նէ լ '"J't
կէտերը-. «Մեր հոգին կը շինենք տասէն
տաս նըհինգ» կ՝ըսէ “'ն «եւ այղ տարիները
ր Պոլսոյ ■ոջ կը ղեվարուժանի
համար
բու
լ եր
Գ ուին»

դիւղթե ՝ որովհմաեւ այն որ ինք գի՛ւղ ՈԼհաց կը կո£է' շաա աւելի մտային յօրի
նում մըն է քան ղդայարանքներ ո ւ եւ ջի
ղերու ապրում , մեծ մասով երեւակայու
թեան , յհւորԼՈ1 թեան >
հա ւան արար րնեւ

նոյնիսկ

երազի կամ

սլարւլ զուտ հնարողական Ա՛մի արդիւնք*.

անշուշտ՝

ն ո ւթիւնը' իը մտածելու եղանակին վրայ

Դեռ կալ բառերու՝ նա էսադասութիւննե-

որուն ոճ անունն ալ

կո լ տանք յաճաթ :

այլեւ ո րովհետեւ միայն 1900-

Ել վերջասլէս } գիւղն ու գիւղացին ՝ հ ս ղն

էն անդին Հ լ
«դրականութիւն» ըաո ը
!լ ր սկսի իմասա ու լրբութիւն ունենալ

ու ազդր' բո լո րն ա է ձեւ ով մը պա տր ո լա կներ են բանա ստեղծի ե իր անձին գերա

րա յ հոն՝

Արեւմտահայերու

փորձառութեան

մԼ 9 :

Բայց հիմա որ թուրքը չկա յ մեր ջիղերու
ցանցին մկջ ու մեծ - հ այրի կնե րը դրեթէ
բոլորն ալ յիշատակ

են եւ

հայութիւնը

ա ա կա ւ 1լ ո ւղղո ւի rf էօքի տափակ ՝ հասա
րակ ՝ «բնական» դոյո ւթեան մը՝ ո ւր կը
նո յնմնալ կա
սլի
ե կան ո ւ թէր ւնը
եաս/
li մր շահ
դահեկան

Լ՛V

զանց ապրումը ունենա ըու՝
տար րե ր ո լթի ւն ը զանգուածէն՝
աա լլկող խոհերը՝ խուճապն ու

Ի՜
անասլա-

հովութիւնը իմա՛ստէ ւլուրկ տիեղեր ■ը/' մԸ
ա կ ա տ ա դ րի ն
ափէն 'քէջ} երազանքը էր ճ
ճակ
րերկրանքը
(վար ո լման թարգման ած է
սրտէն՝ Պօտլէռէ «Ալպաթրոս» քերթուա

ի"կ կարելիութիւնը՝. Աի շտ ղոհերոլ՝ հե

ծը ոլ շատ հաւանաբար օր չէր անցներ որ

րոսներու , մարգարէներու եւ տրամատիկական ժէսթերու մ է0 ջ սլիաի ւլ նենք մ ե ր

մտովէն չկրկնէր «ses ailes de géant
l'empêchent de marcher» տողը' որ էրեն

կեանքի ու ա ր ո ւե ս ա ի էս որհ ր դան շանն երր *.

շրջուած

Իսկ հմղը եւ իր միսթիքը՝ դ^ԼրԼԸ^ '11'՚ ՜
ղացի0ն՝ հա0ցը - մեր սերունդին համար

կու տար ... : «Պ-ոնէ եթէ ուըէչ րանէ չեմ
գար , բանա ս տ ե ղծ ո ւթէւն ընենք. նա
ճակատադի ր ը մեղ ո° ւր 1լ ա՛ռաջն որ ւլէ : ♦ • ♦

ասոնք չե0ն ինչ որ հեթանոս Հայաստան

գերս։կսե՚յո։ թեան մը

զգացումը

մը ու իր մշակոյթն Լին վարուժանի սե

. ♦ ♦ Կ ր, սպասեմ : Եւ սպաս\ե լուէ կ' ւս պ րիժ ՝

րունդին : Կրնա0յ վարուժանի եւ Օշակա

ար ւլ էն ամբողջ կեանքը այսսլէ " չէ՞»

նի արուեստը

դրէ ան նամակներէն մէկուն մէջ՝ ուղղո
ւած Դ* ճիզմէճեանին ՝ 1908-/'^) î Այս
լորով որպէս մտքի պ ա ար ա ս տ ո ւթի ւն ու

տոկալ

ու

նշանակութիւն

մը ճաոաղայէժել 21.րդ դարու նաիւօրեա կ1աս ֆաչթէն ու քր ո ւա ս անն ե ր ո ւն մէջէն։
i րոսք br
Հարցումներ ՝ հարցումներ՝
պոչը խածնել փորձող չան նման' կլոր կըլոր կը դաոնան ՝ ըայց տեղ մը չեն տա

• • ■ Աբգ յԻշեցՒ՞Բ Գոլն ա«։ն օթն’
=
Ակօսնհթա-ն եւ կուլեԲուԳ ընդԱէշէ11 >
Այն ծանր ամ՛իսն յղութեանդ ,
Կ’անցնէր ալիքն հողին յպւդող ուժհրոոն :
Արեգակի արիւնին նուսն էր' ծոցիդ
Աէջ հասունցած : Բուներն ի վար ծսաերոլն
կը ծորէին շիր աո շիթ
Հոյզերը' նման արցունքի :
֊Բու համըուրուած մարմինիդ պէս ծանրակիր
Հողն էր թըրջուած , էր կպչուն
'Բաղցուներով եւ մեղրով :
Անուշաբոյր իր ըեոին տակ կը կրքէր
փեղծենին քե'զ նըմանակ ,
'Բու ծիծերուդ նրմանակ
Ողկոյզներն այն լեցուն! էին' ապագայ
Ծիծաղներով, ցընծութիւնով եւ կայթով:
Ու իԲիկոլնն այն' Կ՚^աէր կո՜ւրծքը հողին - • •
Հընծաններուն Մովէն անցանք մենք դիւթուած
Խազմուզին թարկ բուրումէն :
Գերուհիներ, պարեգօտնին հանգրըճած
Մինչեւ իրենց պորտին տակ ,
Կը կոխէին խաղողն ատոք' թըրջելով
Մինչեւ իրենց պորտին տակն, ո'վ Լալագէ :
Վտյրածըփիկ մաղերնուն ծայրը համակ
Կը նեըկըւէր բոսորագեղ հոյգին մէջ ,
Եւ քովն իրենց' հընաբոյբ լայն կարասներ
Ծուիրագործուած ամէն տարի , ծոցիդ պէս ,
ԼեցոՂն էին գինիներով - ծոցի՜դ պէս Լեցուն շոզո'վ , յաղթանակո՜վ , բերկրանքո՜վ ,
Յաւերժտկա՜ն կեանքերով :
Հետըդ անցանք ծիծաղներու , երգերոլ
Մէջէն սւււոյգ, զոր աշխատող հոգիներ
Կր պոոթկային տերեւներուն ներքէւէն •
Ու բուրումներն աշունին
Կը հասնէին մինչեւ աստզերն արծարծուն •
Ու այգին, լի պըտուղներով բազմազան,
Կարծես կ՚այրէր, կը ծաւալէր խունկ մ՚անոյշ
Վա՜րը , մինչեւ 'Բաղաքին վէայ հեթանոս ,
'Բաղւսքի՜ն վրայ , որ միշտ, տօնի խրախի մէջ ,
Կը սպաոէր հողն ու աւիշները հողին :
Այն ատեն (թոյլ կու տա՞ն ինձ
Խոստովսւնիլ , էալսւ՜գէ)
Ես ունեցայ ընդվըզումներ արիւնի :
Ու ցանկացայ արեգակին, հողին պէս
Ուոէնացընել ինձ մերձեցող ամէ՜ն հունտՈւ - թւլ/յլ տուր ինձ խոստովանիլ , Լալա՜գէ Երբ դուն անգին' կարկառուն նուռը ծառէն
Կը քաղէիր ու յետոյ
Կը խածնէիր լիաբերան հեշտանքով
Անոր բոսոր մարգրիտներուն շարքն անոյշ’
Ես ասդին թուխ Եթովպոլհին - որ ջլեբաց'
Հընձանին մէջ կը նըմլէր կուզն Համբուրեցի՜ ■ • • բըռնած հրնդիկ ծամերէն
Պառկեցուցի d ըպսւագին գլուխը կուրծքիս
Եւ հեշտաբո՜ւռըն շըբթներով , Լալա՜ գէ ,
Համբուրեցի՜ • . .
՜ ' ՜ Ր'լռ,1 ց դուն ինչո՞ւ կ՚արտասուես :
Այն հեռաւոր աշունին
Բուրումներուն մաանըչուբ֊եանը համար ,
Ո՜վ աշնագեղ ԼւալԱւգէ,
Արտասուել չա՜րժեր այսօր:

Սակայն հարցը այդքան սլարւլ չէ : Որոչ

թերցումներու

կը

զարդա ցում ՝ որպէս նկար ադրի ում եւ.
էնքնատպութէւն , որպէս տրուես տաղէ 1 ե
ւ

խ ա ռն ո ւածքի վա ւեր ա կանո ւ թիւն' վարու -

նիր՝. Ու հ "‘['Hl՛ I'I' պարզագոյն կո աո րակէն վեր ած ե լով կ՚ոլն են անք ե ր կ ու հէմ-

րունդին մէջ՝. Իսկ որպէս հայու

նական իր ո ւլո ւթի ւնն ե ր -

լեզուն եւ ար

ահա վարում անի տողերը նամա՛կի մ ր մէջ

ուեստը որոնք միա կն են որ որոշ իմա ստի մը կ^առաջնորդեն մեր պ րպ տումը :

- «Անս/ ա յման ա մը ո ղջ Հ,ս յաս տանր Աք Լ աք
է տեսնե լ : Կ' ուզեմ համբու րե լ բոլոր այն

ման բաց առի կ

տեղ մը կը դրաւ է իր սե
սիրտ'

տեղերը ուր նահ ա՚տակ մր ինկաւ կամ հե
րոս մը կոէսեց :

// ենք այնքան մեծ ենք

Անմարդկային տառապւսնքի Մը

որքան որ հողէն կը իւմենք մեր զղաց ում-

պաթագըկոսւքը

ները՝. Ամէն ինչ հոդ է : Դէպի մեր սլա Ալե
րուն՝. Որ է' րքէսքէ՛ ՛ո ս տո ւածնե ր ը» ՝.

Օչական բնա՛զդական խո ր շանք մը ցոյց
տուած է հռետորական ոճին հանդէպ իր
ամբողջ քննադատական դործին մէջ՝ սա
կայն

վար ո ւմանի

րս։ թՒ^Ը։ որ լ եղ ո ւ. ա կան վ տ տնո ւմն է,
կու տա կո ւմը բառեր ո ւ_՝ որոնց դեղեց կութէ,նն

ոլ

Մշակռւթայ |ւ (լ խորհրդ.անջաններ

սլա բադային կը թուի

մէկղէ դնել ատիկա եւ արդ արա գնել րաթե.
նաս տ եղծէն Տ ա ւա ս ա րա ր մեծադո յ1.

շքեղանքը սիրտ !լ առնէ ՝ ի վեր-

ջ*ւյ • • • : Օշականի համար վարուժանի լեզ
ու ական չափազանցութիւնը արդիւնքն է
անյոյս ճիղ ի մը անմարդկային ու հաւա
քական տառապանքի մը չաւիերը ՝ բո վանդ ա կո ւթէ,նը պարադ րկելու եւ արտայայ
տելու : թո ւր քին մեղ տուած ցաւը

վեր է

եւյուի կար ո ղո ւթենէն ձեւաւո ր ե լո լ ՝ իթղ
մա ս տաւ ո ր ելո լ : Ատկէ կը ծադի մեր դրա

Այո տո ղ ե ր ր կ' ա րձ ադան դեն ամբողջ սերո լնդի մը տառապաղ ին

ւշի տա կ ց ո ւ թ ե ան

մէջ ու կը բանաձեւեն Արեւմտւսհայ դրա
կանութեան հ անդանակներ էն ամէնէն սրրտառուչը՝ բայց որուն հաւատարիմ
'ԻՒԺիը կրղ*Ան մնալ ՝. Այդ

Վրսրում՜ան \ե լ Օ շա կան :

շատ

քիչերէն եղան
Եւ հ ա ւան ւս ը ա ր

ո՛չ մէկ երկ այնքան հարադատ ՝ ճոխ կեր
պով կբ բիւրեղացնէ այդ ւլ ր ա կան ո ւթ ե ան
՚քէջ հոդ ին ցաւատանջ ՝ դբեթէ
ապրումը որքան Հսւց|ւ(ւ Եը<|Ա i

միս թէք

վ ե բադ աո նալ ով ւսյս դրութեան սկըլլը-

կանութեան աւանդական հռետոր ութիւ -

նա կան հարց ու մէ ն

y ՈԻ ԸԱtn
կ՚երթայ՝.

աա կ Հացին Երգը ո՛. < ալին հ եթանոսական միսթիքը դեռ կրնան ա՝սլրիլ հայ մո-

Օշականի մինչեւ
«Հռետորութիւնը

Ոսկեդար
երեւոյթ

ուր եմն,

էոնչ

ձեւէ

ձ ըն է որ բոլոր փոքր դր ա կան ո ւթի ւններ ր
ունին իրենց հորիզոն- - ըսել ել ՛ուզեմ»

ղովոլրդի հոդեկան մտերմու թե ան •քէջ Ո Լ
շարունակել ներշնչել դալն*. Ou տակ է որ

կը շարունակէ 0 շա կան «այն սլա արանքը՝

երեւակայութիւն

ըսուածը

անհ րամեշտ

սլատ ուհ ա՛ս մ բն է՝ երկսայրի սուր

հ1-

որ տկար ցանցուածներուն մէջ էնքզէնքը
կ'ա ճեցնէ ՝ ա յդ
տկարութեան ի ս կա կան

րաշալի կր կն ա պ ա տ կերն եր ո ւ ա շխա տանո դ

կսէլիհր հերքելու թաքուն ՝
դիտակից դերդվ մր» :

մը' գէթ այս պարադա յ //ն : Կը մնայ մէկ
յոյս - գտնել մեր այսօր ո լան աշխարհին

Լեզուն ուրեմն'

թերեւս ան-

հռետորական իր անա

խորժ կե րսլարանքին տակ իսկ'
որպէս
սլա շտսլանո ւթ ե ան միջոց ո լ զէնք՝ ամ
բարտակ ու պատնէշ
ու ան դէմ :

ւքտանդ ին ՝

մահ

Դրադէտ մը ուրիշ թնչ ունի

արդէն՝. Եւ ամբողջ հա լութիւնը ուրիշ
թնչ զէնք ունէր ա շխարհ ի դէմ : Լեցուն
նաեւ միջոց' առանձնութիւնը լեցնելու ՝
հայուն առանձնութիւնը թրքական դմոխքին մէջ

: ՑԽղին Սիթաը-ՀՆ

մինչեւ

Հաըին

1»Ը9Ը՝ լեցուին ու բառե ր ո ւ հեղեղը
ետ
գր՛ելու համար թշնամի աշխարհ մր եւ իր
ահարկու բարոյականը - ինչո0 լ. շ է :

Լե-

ղուն չԼ՞ ի վ^բջոյ միակ ու վերջին աւան
դը՝ որ ՃՀ&Ատկան թուականներուն ալ կր
դործ ած ե նք Սփիւռքի մէջ որպէ ս
արիւն
ու ժտ ռանդա կան ութ եան օրէնք'
մնա յու
Հ ամա ր
մ/.ր Պ ա տմո ւ թե ան
Ù ♦մ
I տրտութեան մէջ *.
Լեղուին հետ' արուեստը*.

ու հ տ յ մշակոյթին մէջ երեւոյթ մր՝ ոգե
կան ուժ մը

որ Հա յ հոդեըանոլ թեան եւ

արուեստին հետ ունենայ այն յարաբերութիէ-եը որ հոդն ու ղիւդր ունէին ութսուն
սրէ առայ ո լաս
ն ,րւ, ս տա ւ ո ււ ա ե
ս ան
ա ոլ թեան ապրու մն ե ր ո ւն հետ : Կ ա0 յ նմ ան իրա կան ո լ թՒւն մր,
Հայաս տան էն ն ե ր ս
կամ դուրս : Հրատ տարտկուս ե լի է - 2(}րդ
դարու. սա ՛երկրորդ կիսան՝ երբ մեր աւյդ ր կե ր պար անա փ ո խման ճա կատաղ րական
հանգրուան մր 1լ անցնի՝ շատ դժուար է
գտնել մշակութա՛յին
խորհրդանշաններ
որոնք գոհացնէին ար<ք[> մտքին ել զղա յնու թ իւնն երուն ախս րժա կն ե ր ր : Ուրեմն'
կր մնա յ ստե գծել ՝ այդ խորհ ր դանշա^Հ/ւերբ - ատիկա արդին ուրիշ հարց է ;
•ԼԱՀհ ՕՇԱԿԱն

Փետը -19, 1984 , Ռէտնըր

Հսւցկքլ Եըգը

խոցելի է իր արուեստով ալ՝ րստ 0շտկանի : Ս արդ էակի բացակայութիւնը բըն ան կ ա ր էն տեղ - տեղ՝ ապրումի տա րտա-

մութիւնը եւ նկարաց րական չափազանցը-

WWW?

(ՀԵԹԱՆՈՍ ԵՐԳԵՐ)

անկիւնէ մը դի աո ւած ՝ վար ո ւմանին տըւածր հարաղա ա սլա ա կերն է իր ճանչցած

րու՝ պատկերներու թմբանկարն եր ո ւ բըո-~

որովհետեւ ոչ միայն Ի՝ուրքր

«]-Վ

î

ժողովուրդին ունեցած ողբերգական փոր
ձառութեան : Հատ անբաւաբար կերպով
որպէս մարդ ու ս ա տանայ հազիւ կ երե

Հ"

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

(*) ձըա • Նասս1սսւըդ Միութեան , Տպ.
() • Աթցուման, է. Պպիս, 1921 :

FÉCONDITÉ
Օ Lalaké évoque «les forces débor
dantes de la terre» («հողէն յորդող ումե.
քը»). Le poète nous révèle combien ses
sens sont perturbés, exacerbés par la
conjonction des «odeurs de l’automne»
(«րուրոսմ^էերն ։n չունէն»), «les fruits de
mille espèces» («պըտոլղներ ով րա ղմաղան»),
«l’odeur du moût» («խունկ
մ՚անոյչ»).Նշտ planètes, les êtres humains,
les fruits sont interchangeables : tous les
éléments de l’univers participent à la
même fête. Les étoiles «frissonnent»
(«արծարծուն») comme des êtres doués
de sensibilité. Le poète désire («comme
le soleil et la terre», «արեղակէն, հողէն
պէս») féconder tout ce qui l’approche :
il est planète (soleil et terre), puissant
comme un démiurge. Tout ce qui l’entou
re est à prendre. Le féminin s’est insinué
dans la nature entière (odeurs, fruits, ...).
La montée du désir s’amplifie au cours
du poème comme une lente progression
vers la libération de la jouissance finale.
Brusquement, une symétrie mathéma
tique, inéluctable s’installe. Pendant que
Lalaké prend plaisir au fruit, est adsorbée
par la consommation de «la grenade pro
vocante» («էլարկառու^ նուռը»), le poète
prend, de ses «lèvres avides» («Հեշաա.
ըուռըն չըրթներով»), l’Ethiopienne com
me si l’étreinte entre eux était le
corollaire de la morsure de Lalaké dans
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Commission

«les

rangées

rouges

des

doux

(«բոսոր մ արղրէ տներ ուն չարքն քն"]'.

L’acte
furtif du poète, préparé
l’ensemble du théâtre des éléme
naturels, est un coup d’épée <bn՛
tranquillité, l’épanouissement de W1
qui porte son propre fruit en elle. 1'
ète n’est par responsable de 1 acte
s’agit de «la trahison des odeurs de
automne lointain» {«այն հ եռալու՝
նէն բուրումներուն մա անըչ" Լ խնոձչ
•f ար» ) .

Lalaké

satisfaite,

calme,

heur^

pleine est dangereusement exposee
trahison soudaine : l'amante rec°n
se trouve dans une position vulnerl
Pour

éviter le danger, il faudrait

constamment sur ses gardes et von
partout comme Dieu omniprésent. 1
laké avait été une femme guerrièreFemme-Dieu, le poète n’aurait pas
charmes de l’Ethopienne. Mais u)ie 1
femme exclut la fécondité.
d'être fertile, c’est recevoir la ֊el"
qui travaille dans son corps san» ՛
prise sur la lente et inexorable niaturdu fruit dans le ventre, c’est se ieI1
à la nature. Le poète trouve 1 eSPa£l
la trahison à l’endroit de la reddit՛
Lalaké à la nature.
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ււՓԻԻՌ^ԱՀԱՑՈԻ -իԲՈնԻԿ

ԴՈՏնՕՏհՎՆ* ԲՈՆՈԱՏեՎՕ'
flqipiup-, WlU 13 ’ 1984

մինչեւ Գրիդ" ր , ուրիշ մ ո զո վուր դն եր է եկած են մեղի է առա ջինը պարս կերէնէնy

,/թէ /- ՚ԼԿ- #" Խ հետապնդեն
հտքք՚ՀՀեւ որոնք ծը.
\Հ^-ղ Հոկտեմբերին, Լ^ ւ^ըլը-

երկրորդը' յունարէնէն) : Լեւււն ընդու1/ե~

յէչ, Լեւոն Գասպարեանի
\ոփեանմրընթտցքին։

ւ“°'

վո ր ո ւթ ի ւնն եր ո լ մասին’. Աս անգբա դար

Կ խօսէինք հ-J մողովուրդի մէջ նախ

ձայ «ՀԼանիկ y
y \յարեկ>
վարազ, y
Տ՛Ա թեւդ տեղանուններու ընդհանրացման

,ս,

''“'՚

ե, ապա անհետացող
,ա1լաւ1սցող

ա<եւլննեԲՈՆ

մաս1։ն :

Աըլ հարցը միշտ հետաքրքրած է

կամ

Անր"նղիս ,

զաւ ալս y ել սկսանք զրուցել անուններու
րնտրո ւթե ան հետ կապ ունեցող նոր սո

որոնք շատ հաճելի կր թուին
միայն ազգայնական

ինծի y

տե սանկի ւէւէ y

նաեւ որովհետեւ դեղահն

ր1փկռղոս Սայւսւֆեւս(ւ•- ՉԱՓԱԾՈՅ ԵՐԿԵՐ
Ա(ւթ^լւլՒաս ? 1982

ոչ
աJլ

Լն այս ա֊

ևպղհարցիպտամական, ընկերային եւ

նունները, զորս ամերիկացին անդամ կըր-

վանական ծալքերուն մասին կարդա,
յահ- եմ րաղմաթիւ ուսու մնասիրութիւն-

նա յ հնչել, րանի որ համեմտլոտ րար կարճ

MP, ինչպէս նա1ւլ ստորագրած

րերը, զորս ամերիկացին չի կրնար հնչել,

մ1' մանի

են եւ չեն պարունակեր «/,,» կամ

դի

զանակի հ ր ա տար ա կո t թի ւն y թի1֊ lf i
հրատարտկութիւններու ֆոնտ : Հինդ հու

է : Ինչպէս Կ ա լփ մառը

քաենէն վարիչը

Լ”՛1 Անճըւը"Ւ Ե լէնտէյլ

«Ր ա ֆֆի» անունը : Այս տոթ իւ , ես ալ յի-

արուարձանի Ս ■ Աստուածածին

,եցի թէ որրան կը զարմանան ծնունդով

(ախէ' Համլեան) վարմարանին մէջ, կը
խսկէնր այդ դպԸ"9Ը յաճախող մանուկ-

ամերիկահայ եւ անդլիախօս աշակերտնե
րը։/ , երր իրենց կր բացատրեմ թէ «թաֆ-

ւէրու անուններուն մասին՛, ն չմարած էի

ֆի» եւ «Վճարում՜ անդ անունները ան g Լալ

ղ հինգէն

զարէն ի վեր միայն

ընդհանրացած են,

մէջ մնացած քերթուածներըՀ. Հրատարա
կութիւնը խմբաղրուած է Յարութիւն

շնորհիւ ղանոնք կրող

գրագէտներու

փիւրքճեանի կողմէ :

տարու

պզտիկներուն

մվ չատ տարածուած էին որոշ հայկա
կան անուններ , - էմալին , նայի րի ,
ԿաՀՀԿարինէ, Աեւան, Աեւակ, Արա եւդլն: վվամ ամանակ կային ՍվալԷZ7 1
Ւ L“
ղէր, fl» ոլան տ y Լիզս/ ե լայքն : Հարց տուի

մ ո-

Հրլլալ նման րան, րան ի որ եր բեմ՛՛ի այն-

P-ԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

որ յսւլտնապէս առիթ

^էյր՚ւլթէն կամ Հալէսլէն կու գան î 1960-

»։1լան թուականներուն ՝ Պէյրոլ-թի
ա(1սյ,1֊ ա-եեցալ նոր-քաղքենիաց/սծ y Q.HVl[o-

քէ դասակարգ

մը՝ որ ւս/Րէն ինչի մ է՜ջ կը
կապկէր Ե՛ր ո պան’. Այգ օրերուն y նոյն-

‘լը թոՎ՛
/'C եր'էըՒն ^մենայեաին
աւանն իսկ Հիւկսյհ llnLP^'b 1Լամ Ո՝"Լ՜
սսյի անունով փողոց մը կամ հրապարակ
մր ունի-. Սակայն ամերիկացին իր զրադէ աներ ո ,ն հանդէպ նման պաշտօնական
պա չտամո ւնր չունի (ոչ ալ անպաշտօն, ի
րաց առեալ մի րանի նեղ շրջանակներ) :
Ուրեմն, կր զարմանան ամերիկահայ ար

էակները հայկական վարմուրան ղր կե լ ,
ՈԼ նրէրներուն y անոնց կու տային օ-

դարը , երբ այս կը լսեն :
Աւելի՛ կը զարմանան, երր իրենց
կը
պատմեմ Լէօնարտօ ԱԱ,չտնի մասին : Լէօ-

տար անուններ’. Երբեմն այնպէս կը թըլ1ր որ բոլոր Q ակոբները «(ի/սգ'» ԸԱ_աէո լ

նարտօն, ծնունդով պարսկահայ, երիտա
սարդ փրոֆէսէօր մրն է որ պարսկական

Աա֊,մ սւեուած էին y բոլոր Ա ո վհ անն է սն ե րն

եւ բաղդատական դրականութիւն ^ուսու
ցանէ , Սւթտհ նահանդի դլխաւոր նահան-

Hl անոնք' որոնք կր ըար եհ աճէին իրենց

"լ ձվիկները

«</»ա2րօ»

կո չ ո ւե լո ւ

դատա-

'^ուած’. Զզուել], սովորութիւն մըն
փոթ առնուած *րիստոնեայ Արաբեթէ չեմ սխալիր* Անոնց ունեւոր
1ս^կարգր միչտ հպ արտ եղած է y ինքեկսւսյելով «քաղաքակիրթ Աւրոպաարելելեան մէկ մասնիկը y եւ կս/պէ Եւրոպան : Հայութեան մէջ u/jy դի’ եա,ոոնւյ կան մարդիկ y
որոնք կը
ւփփն նման «եւրոպականդ հ ալաքա^թեան մր մաս կազմեի մանաւանդ

'P

Հարստանան : Եւ ուրեմն շատցան
՚\ւԼէղանե^' Պէյրութլ. ՛">?՝
Ո-ա'կան թուականներուն :
Վերջլ,ն
ւ ւՀ սոսսնամեակին սակայնդ y շ/սI J՜ Լհւ֊ոն y «^լէյրոլթի հայութեան
^,,լտՆլւն մէշ հայկական ութեան
որո չ զարթօնք մը կա յ կա րծե ս y
Լփբանանի քաղաքացիական պադԱէՈն ՓոՐձ^ռութե ան y թերեւս

J

"ւ1՚1՚չ

ազդակներու, դորո
ո ՛"րոչել՝
^"'լւս'Հե >սյսր^ր
"Հ՝ ՝
/'Z'"'7'7/" i*֊ Պոլ-

^Լ,

էաղթող ծնողրներ ու երեխանե-

'"■i <Տ,

Լորապէս 100-^5, ութսունը ոչ-

,.է .
Հ Լ

նո,^նե1,ոլ մանուկներուն մէջ

յ

Րսյ[1^ր է զուտ հայկական ահամեմատութիւնը^։

ա,'ւսւ

Ut,

դային համալսարանին մէջ՛. Ան պատմած
է

ինծի որ իր մեծ հայրը, Աահակեան ե-

դած է, կ-սթոլիկ

իրանահայ-. 1901-/^,

երբ կր մահանայ 'Լեւոնդ Ալիչտն, այդ
ղրասէր, արուեստասէր , ազգասէր ու կըրօնասէր պարսկահայը իր գերդաստանը
կր հաւարէ ու անոնց կ'ըսէ , - «Մահացաւ
այս չաա մեծ մարդը ,որուն կոչումը պար
տագրեց ոլ, ան դիրքեր ունենա յ եւ ոչ զա
ւակներ-. Սակայն արդար պիտի չըլլայ ա.
նոր մեծ անունին կորսուիլր^ = Եւ կը, պարաադրէ իր որոշումը : Աահակեան ընտա
նիքին մականունը կր փսխուի ԱԱ'չան ի ,
եւ յաջորդ արու զաւակը կր կոչուի Լէօ
նարտօ («'Լեւոնդ» հայերէնն է «Լէօնարտօ»ի , որմէ կր ծադի մեծ արուեստագէտ
հ</

էօնարտօ»ի անունն ալ . . - ) .
'երբ այս պատմեցի Լեւոնին,

սկսանք

խօսիլ սուրբերու անուններու կարեւորու
թեան մասին -. Հայ մողովուրզի մէջ ընդ
հանրացած են անունները այն կղերական
ներուն' որոնք վերածուած են սուրբերու ,
-օրինակ' ներսէս , Գրիգոր , Աեսրոպ ,Սա.
հակ եւայլն : Ահա այդ խօսակցութեան
ոնթացքին էր որ յանկարծ հարց տուինք
թէ ոօլր են եւ որոինք են մեր «Կոմիտաս».
ները -. Երկուք- աԼ դՒտէ1։նմ nF
" ' ՜ >՜՛
ո արա շրջանին ստեղծադործած է րանասՀեգծ կաթողիկոսը, Կոմիտաս , Ենթադրե-

f

”^՚ ^'էԼոլ՜տ հայկական անունդ
որոմհետեէ նոյնիսկ
նո.նհ..ե այդա,ռprit
ո(էովհետել
Ï չատ մը անուններ' վարդանէն

քեր թո ղազիրքերը ,

ե ։.

մամուլիս

հատորներուն

Լու['^

Ֆր անսայի

մ էջ y

այղ մատենաշարն ալ ստացած է իր իւր/սյատուկ արտաքին ,1Ըոշմը> եւ կարելփ չէ
չւիշել^ երր. այո հատորը մեր ձեռքն է y

1973/'^ l"f" տեսած

Աչականի
ր կերը y
նոյն մա տենա չարին մէջ եւ նոյն արտա
քինով*. Ափիւռքի հայ մատենագրութեան
սրբազան շղթան է որ

ագոյցէ

ագոյց

ևը, կերպարանուի մեր աչքին առջեւ այգ
ձեւով : Ա ա ւա րա ր տպաքանակ եւ տաբուծ
ման յարարերարար նպաստաւոր պայ ման
ներ՝

ո/յգ

կերպարանումին

գրաւականն

են :
Աս/յց հատորին խմբագիրը ուրիշ կէտի

• • ՈԻ ՏԱՅԻ ԼՈՅՍ
մ ահ կանաց ո լեր

մր վրս/ f շհշտը կը

1 տպաքան ա կի եւ

է - Բանաստեղծին մահ էն տասը տարի յե-

խԱՋՒԿ

է/1' քան պիտի ըքէար 1 ըսենք
տասնամեակ մր առս/ջ*.
ձախում ունի թէ ո րոնց մ աս ին կը խօ-

սթ' «Այ h պզտի 1լև եր ը y որոնք հ ին հայՀական ան ո ւննե ր ունին , գրեթէ թո էոՐԸ

հինդ

Ա րց տնակի

եւ այդ ար յուղումիս ուրիշ մէկ երեսա1թ/

կը կ^ըկը Նիկողոս Աարաֆեան : 1982 թրւականը այղ իմաստով խորհրդանիշ մըն

Դթեց՝

^[/ւ

tf/u-

ծո f ամբո ղջա կան Երկեր ը y այսինքն Ա ար /// ֆե ա նի կենդանութեան լոյս տեսած

1972/- Գեկ լսեմբերիս իր

Հայերէնէն մեզի հասած անուններ ^Z777^
>այ մանուկներու համեմատութիւնը
ա-

ունեցած էր մտածելու այս հարցին

րի/ ր /ոաոերկու է^նոց դիրը ը)1 Լ 5 ՈՐ ևէԼ
պս/րունակէ \,իկողոո Աարաֆետնի չափա

ղո վրգա կանո ւթեան :
Ֆրանսահայուն համար կրնայ անսովոր

թէ արդեօք կը սվսալէթ y երր 4zi հաստա»{ք թէ ինծի ա լնպէս կը թուէր որ հին

u{m», ըսաւ Լեւոն

մ ո ղո ւիր դա կան

չը-

«օռա^ն' լուսաբակը : Այդպիսի լուսս/բակ
մ՚ը կը կազմուի նաեւ հետզհետէ Ա ելի տինեզի

(k„i հայերէնի ուսուցիչ է եւ հայերէնի

միչտ

Այո' y /Աւելորդ կամ անտեղի թող

թրլ փ այս անձնական շեշտը , վերյի չումր : Ա անկո ւթի ւնն կ //ր կ^ ապրեցնէ
քերբ y իրենց շուրջ կազմելով գաղտնի

զթ' Ան թթ լվյ ու ս տպուած y 1982 թուականը
կրող y Գէորդ Մ ե լի տթնծց թ Գրական Ա ըր֊

ելայլն : Լելոն

տարածուի լ

սկսած է

մb-

չաա

տասը

նշեց որ նորէն

«/Հ»

Հ/քԵզ հտտոր մը y որ նոր հաստւ

րբոաեներ' հայ մամուլին մէջ -.Հանի ո լ.

(ա/ա,աա

ITC

(Շսւր-ը Դ էյ)

տոյ , /z^r գործերը 1լը հաւաքուին վերջա
պէս , եւ ելլելով իրենց քաւարանէն կ արյ֊անանան լուրջ հրատարակութեան մր ,

Գըեց՝

«աոաջինը որ էլը կատարուի բաւարար
տպաքանակով , տարածման յա րա րեր ա-

ՄԱՐԿ. Ն£ԱՆեԱՆ

րւսր

նսլաս տա լոր

պայմաններու

մ էջ» ,

կ'րոէ 3 - Գիւրքճեանի յետ - դրութիւնը,
թէեւ տարածման վե րա բերետ լ լաւատե
սութիւնը անդամ մը ելս հերքուեցաւ
ոոլմրերու կոծէն եւ շառաչէն-. Յաւելուա
ծին մէջ մտած

հակիրճ

կեն ս աղր ո ւթի ւն

մը կը յիչեցնէ դիրքերուն

տպաքանակը

500 «Անջքպետի մը ղրաւոլմը»ին համար,
1928/,Î,, 200 օրինակ 1939/rî, «Տեղատըլոլթիւն

եւ

Մ ակրնթաց ո ւթի ւն»ին

հա

մար , ատկէ առաջ' 250 օրինակ 1933/'5,
«Տասնչորս» խորագրուած գրքոյկին հա
մար, եւ վերջապէս' 500 օրինակ «Միջնա
բերդ» հատորին

համար 1946/'5, =

Ատկէ

ետք, մէկ հատոր միայն պիտի հրատարա
կէ Աարաֆեան' 1971/' «Մ իջեր կր ա կան» ը ,
Պէյրութի մէջ (առածին չորս հատորները
Փարիզ լոյս տեսած են) : Աարաֆեան կր

տարածման մասին իր դոհ ունա-կռւթի ւնը
կամ իր յոյսը արտայայտելով -. Աարաֆեանի անունը ի հարկէ'
մինչեւ այսօր
պարոլրուած է ընդհանուր անտեսումով,
Ափխւռքի մէջ թէ Հայաստան , փաստ որ
«որակը երբե՛մն միայն բոռ արար պայման
է համբաւի, ճանաչման» -. Որսի թէ Աարաֆեանի դործերուն 1աւԱ1ջին վերհրատտ.
րակութիւնն է, որ կը հրտմցնէ հասարա
կութեան Ոափածոյ Երկերու ներկայ հա
տորը։ Անտեսումը խմբագրին համաձայն'
կրկնաելի է - նախ' պարզ անգիտացումի
մը բնոյթը կը կրէ , բս՚յ՚յ յետոյ եւ ատկէ
անդին' «խեղաթիւրում»ի մը հանդամ ան.

սլ /// /// մ էր թէ 1939/' հատորը ո՛ չ միայն իր
ձեռքով շարուած է , այլ իրականին մէջ

քր : ՛Ծանր թուի թերեւս այս բառը ընթեր
ցողին , եւ սակայն խմբագրին գործածած

պաշտօնական Ւ200 օրինակներէն 60 հատը
անթերի ու ամբողջական էին, 1լ ենթադ

բառն է'

րեմ' կազմողին մէկ ճակատագրական սր֊
խալիւն հ ետե ւանքո վ-.Եր ե ւա կայեց է՜ք պահ
մը-. Ափիւռքահայ քերթողութեան դազաթնակէտը հանդիսացող այդ դիրքԼ՛1
վաթսուն օրինակ միայն լոյս տեսած են ,
լրիւ կազմով-. Այնպէս որ ամէն դնահատանքէ վեր է ներկայ նախաձեռնութեան
յաջողութիւնը, վեր անշուշտ' իր յղացու
մովը , վեր նաեւ այն իրողութեամբ
որ
աւելի բարձր մեծարանք կարելի շէր երելակայել այսօր Աարաֆեանին համար-.
Ու ստիպուած եմ անձնական շեչտաւորում մը րլնել այս խօսքէ բուս մէջ, որով

«անգիտակից բայց

համակար

գային խեղաթիւրում» (էջ 4(6) (1) : եւ
ճշմարտացի է կարծեմ
ամբաստանու
թեան մը տարողութիւնը ունեցող այս
մատնանշումը։ Ի՞նչ եքընեն Ափիւռքի դրրականութևան ծաղկաքազներր ■
թերի
ընտրութեամբ քանի մը նմոյշներ կը հրրամցնեն , ու կը փաստէն այղ ձեւով Աաբ աֆեանի

բանաստեղծութեան

«տարրական

հասկացողութեան

հանդէպ
չգոյու

թիւն»^. «Նենգափոխում»ի կը հաւասարի
ըստ 3- փ-իւրքճեանի, նման կեցուածք
մը, երր անոր 1լ ընկերանան այդ «անհե
թեթ պիտակումներ»ը, որոնք Ա արաֆ և ու
նի գործի ճակտին փակցուեր են

«ուղե

հետեւ յուղումով է որ կր մօտենամ կա

ղային բանաստեղծութիւն» ,

«չոր, սահ-

նաչ կողքով ոտ հատորին , յուղումով է որ
կը նայէ’մ հ1՚ն՚է քերթողտղիրքերու վեըարտադրուած տիտզոսաթերթերոլն ,
յի-

ման/սւփ/սկ ղգ/սյնու թ1/ւն^ :
If] ո ս տ ո վ/սնինք սակայն որ յիսուե տա-

,ելով վաթսունական տարիներու վերջա
ւորութեան՝ իմ անդուլ փափաքս Աարաֆ-

րիէ ի վեր տեւող /uju թի ւր [ոՐաg ո ւթի ւնը
բանի ծառայեր է գոնէ • պաշտպանե
լս ւ եւ պահ պանելո ւ լ^չ //ր դաղտնթ է

եանի գործերը ձեռք ձգելու, զանոնք քով

Աարաֆեանի

գործին

^է^*

V 1սս՛ է

քովի բերելու, կարծէք հին , ընկլուզած ,
եւ սակայն այնքան մօտիկ
վե բայտ յա մասունքներ

աշխարհ է մը

ըլլային

անոնք։

•>

Fonds A.R.A.M

<8 Ա Ո- Ա Ջ

Մ Ի Տ fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

էր ամբողջ կեանքէ ընթացքին ,
վերապահ ութեամբ ,
չհ աս կց ո ւէմ :

խա ղտն ադէտո ւթէ ւնն եր ո ՚.

դէ՛ տg ո ղ

g աղանի

ըն տ րե ալն եր ո ւն :

Ինչ

որ

է հոս' բացայայտ է , բացօթեայ

զգուշացեր է

կաս

կածէ լէ Հրեո զո ՛էլ՛ դա կանացում»ներկն :

ղա զանէրՀրի՛ն Լէ' նմանէր այս մէ կր , որ վերապահուած ըԱա լ՛ երեւոյթները թափան՛լ ել

յամառ

Ոա լց փոէ՚ադա րձա բար

ո՞ւր կր մեր ե-

րանելէ ղանգո ւածն եր ո ւն

g ան կո ւթէ ւնը

հանդէպ դրուած էւօսքէն ։

IjL

,

այս հար

եր եւո յթն էսկ է [սօսքէն : Փայլ մըն է,
ո՛ չ թկ ղաղանէ էմաս աո ւթէ ւն մ'[Լ ♦ ^լ

ցս ւմ ո ւէ 1լ անցնէմ աւելք՛ պա՝տմական էւրողո ւթէ ւննեբո լ : խրականութէւեը կ'ապրէ y

ա յղ փա յ լն է

1լ

որ պա չտպան ո ւեր է , ան

ենթադրեմ , չո ւրջփննե բ ո ւն կողմէ

կար

այսօր :

դալու , էլրացնելու , յափշտակուելու ցանկութեամբ : քննադատներու
թէւրէմա-

«Հ/’ էջեր կրական» թորադր ո ւած բանաս
տեղծո ւթ ե ան մկջ , Սարաֆ եան կ'ըս կ'

ցութէլնները կամ գործէ՛ մը ղաղտնէ բը~
նոքթը կը բացատրեին արդեօք ամէն է^1^*

կ որ Սարաֆեանէ՛ է՚օսքէն մ էջ կը էւօսէ
մեցփ այսօր , կր էւօսէ

մէնչեւ

«Ի՞նչ ընել սլկաք էր' որ ես չրրԼ. , որ ղիս
ընդունէր / կոյսն ու տայէ լոյս»
ԱՀ

376) : Ի՞նչ ընել պէտք էր։ Ահաւասիկ,
թէւրէմացութէւններոլ առարկայ ԸԱալ
անվերջ*. Որովհետեւ լոյսէն մկջ կ որ ՛Ա
մէն բան կը տեսն ո ւէ , բա յց լոյսը էնք
չէ՛ տեսնուէր :
րւ!'անսւփւ չէ Սար "՛ֆեա5'/< անտեսումը,
զարմացն էր մեզ-.

հակառակն կ որ պէտէ

*Լբերկայ հատորէն վերջաւորութեան
տեղոլած է՛ր Հյետ-գրութեան» մկջ^

ղեՍ*

Ոէւրքճեան էսկական բողոք մըն կ որ կը

թիւնը կը տրամագրէ

նմոյչ

մ ե կնաբանո լ թե տ"/,

րւսն "՛ա՛ո ե ղծէ՛ն էոյս չտես՚սծ

էջե

րու արխիլէն» Աջ 8) : Ենթադրութիւնս
կրնայ սխալ ըլլալ անշուշտ , ու վերաբե
ւսռս՚ծ

1թնտառը»ին

իբրեւ

շարունակութիւն ï
՛Ծանօթ է որ իր հինդ քերթողազիրքեբէն զատ,

11արաֆեան

հրատարակած է

Հ» tu ՛ո ո ր ո ՛է մէկ հւսւոէ՚կ վէպ

Ա՛ւելէ՛ Ùէչդ

է ըսել' վէպակ մը, 1933//^ ?

Իշխանուհին

էսսր ւս դր ո ՛է : Ո՚-րէչ 1էէս[^բ աէ սմէ՚է՛ մ ամու
լէն մէջ տպուած , վէպեր ղորս է^՚քը եր

ւած Հան դէ՛ տ"'g ո ւմէ՛ , սխալ մեկնաբանու
թեան թէւը ո լ էսսձխուտ դն ահ ա տ ո ւմն ե -

բեք արմ՜անէ, չէ նկատած սա՛կայն հատո

բու քօղս՛ ր կո ւմ»էն դէմ (էջ 4 H ) | պէտէ
ըսէէնք՝ անտաբբեբո ւթեան դէմ : Պէ՚ոք կ

ւած ենք արադ կերպով մը

սւ"ոա^1ղ.

ւևլու :

գրութիւնը իբր «վկայոլթի^ ք
յո, թիւն մր Ո՛չ թէ հեղինակի՛,,

'
հՀ

մէկու մր կողմէ բերուած „լ, ՃՀ.
ու սիրած է զինք, այլ վկայոլթիչ^
սարաֆեանական

«աշխարհ»ին

.

հ]մբադ րին համաձայն' այսպիսի
մը ու ձեռնարկի մը անհրայ-եշ e
•""Հին
կրկնակ է , ՛Նախ որ «Սաբաֆեա՚յ, ‘ C
'"U».
նօթ է հայ ընթերցողին» : Յեւս . ,
'Ո՚՚՚Հի.
նր նպատակ ունի ընթերցողին ընկերՀ

!ւը ըււաւոլ այդ թերեւս դմՈլարատ

կ՛ս f հրատարակութեան հետ։

աշխարհ էն ներս, Ըսինք սկիզբը Ո[1

դէտնալ է հարկէ որ յէսունական թուա

թէ հ ՛ստորը կը պարունակէ քերթողադէլ՛

ոծ
գործը,
այո աշխարհը թիւրիմա^Հ^
ներ ու աո ար կայ եղ,ոծ են մի

կաններէն սկսեալ

քեր էն դատ'

անհատներ՝ քննադատները սրստսոփ^

Ս՚սըաֆեան ան՛ս պատէ

մամուլէն

Ո՛՛՛յց ը" է՛

հաւաքուած չա

նափակ է, ընդամէնը

ջարկել։ Ոայց քանէ

էր ալլեւս , երբ դրա ՛լէ տէ՛ մր^ դործէ՛ մը
չուրջ երբեմն հ է ւս ո ւո ղ ա ռա ս պելէն , ճա

- 459) , "՛ո ս՚ջինները Հայրհնիք ամ սա դ1՚է՛էն վերց ուած , յետոյ ’biujbpMk, Արեւ-

Հանտեսում»է

J

մասին է

րս ՛է lnJu ընծա հ ելու։ վփպական այդ ար""սղրութէւնր անչուչտ կապ չ՛՛լնէր ներ

եան հայկական Փարէզէ եռուղեռը չէ՛ջած

որ

նաեւ այԱ

ա չխտտանք

է Աս,ր ւսֆ ե աՆ իր կեանքի ւէերջին

շրջանին , «Վէնսէնի

դաւ-

բարձր՛սցնէ Հայս վաստակէն

մ եկնաբանակա-լ,

րիլ միայն ՛այն աբձւսկ էջերուն, զորս դրի

()'րաղրուած ԼէԸ UJJ11 ներկայացումէս
մկջ ընթերցողական ակնարկներ առա

բնո յթէն մա սէն է՚օսուեցս՚լ Սարաֆեանէ
դործէն մէջ, թող թոյլատրուէ, որ վայր

նաչման

կեան մը
ընդլայնեմ բացատրութիւնս :
ՀԼուսաբաց»ը մենաչն որ հեա լ
պահ երկն

որ 25 տարէ՝

տարրական

մէկն կ Սարաֆեանէ բանաստեղծութեան
մէջ ; £„,/zան յօդս՛ ւո ր ո ւմն կ ան 1939//ե յ

անհետացած էէն

նախապայմանները

ամբո ղջո ՛էէն։

Այնպէս

ւքուլոհք էն ,

էմ f" լ՛

սահմա

13 հատ ( էջ 407 -

եւայլն։ Աերը լ՛սէ՛ թէ տսլս՚ղ-

րըւած բոլոր չափած ոն ե ր ր

՛էերահ ր ատ ՛ո

տոլ շեն անպայման
թի ւննե բուն համար,

այս թխւրիմսլց^,
տեսանք որ

անխուսափելի Լ ին անոնք, ԲիւրրճԱ
1'Ըսէ' «պարզ է, պատասխանս,տուն
նոլորտ մրն է» (էջ 476), ինչ „ր
նակԼ թկ այնքան ալ դիւրին պի,ոի

րակուած են հոս ։ ճ է չդ չէր "՛մրո ղջ՚՚ւէէն ,
քանէւ սր f tu
է՛ս ը tut՛ ր կը դղուչացնէ ն չԼ-

“'թ՛' ”1՛ թ1"1' իմացուած կ : fjj^
պար աղայի՝ վերջաբանին անհ րա^եր,,,.

1946£^ մէն չեւ 1971* &<- այն ալ՝ սլկաք
եղաւ որ 1970// չունո՛ր սերունդ մր

լս՛է թէ Հմամ ու Աե քաղ՛" ած

թեան

«Տ ե ղա տուութէ ւն

եւ Ա ակընթացութէւն»էն մէջեւ, տե՛ս հոս էջ 94:էն սկսեալ,«Ահա

Պկյրութկն երե՛՛սն ելլէ , եւ վ եր՛ող էւտր
րնկ Սս՚րաֆեանէ՛ անունէն։ խառնութեան

որո չ էջեր {մանաւանդ սկ՚լբնական

այս հարկադրանքը, Ըսի որ մինչեւ խ
«նենգափոխում» ի մլ, մասին կը ի,ո

ՃՀն) ,

խմբազ իբր : Իր

վառ / «/- ե ւած աղը արդէն . ♦ .» î 1960/rï/ ,
«//*է՛ջեր կրական» է
վ երջա ւոր ո լթ եան ,
«փայթք» վերն աղբ ո լած րամէնէն մկջ՝

արտա յայտութէւն մը թող չթուէ՛ մէայն
ըսածս : Ս՚սրաֆեանէւ

դաոնութէւն մը չէ ՛լ ոH-

նոլր միջինի մր» Աջ 8) ! ԲՎ արդարացի՞
է այդպէսէ ոչ՛ոչում մր, ա յդ մասէէ՛ վէճ

ւիոիւուեր է «ազգ ային պահպանողական,,
թե ան» կոզմէ կանդ), Այնպէս "[i առա.

Սարաֆեահ կը գրէ *
կու ղա յ ի կը բանայ

ՀՈայց լուսաբացը
.. .

ZfWn բան ունէնք սոր՛է ելէք ՛լեռ ։ Ու
՛ղ կաք կ նա էս եւ առաջ՝ մեր ան մէ՛ջ՛ս կան

մը հոս անհարկէ՛ սլէտէ՛ ԸէէաP
J['՜
չեցնեմ մէ այն որ Սս՚րաֆեան բանաստեղ

ջին մա կարգ տկի մը վրայ' փոլեմիք,,Ո.

Սէ՛" լու՛"" բասն կ սառած ւա Հհ . եաաո ՚տ
պէ տնհԼ» \Լ' 'էէ 378 . 379):

անցե ալէն
էմացակա^
ո ղբեր դո լթէ ւնր
սոր՛էէնք ընդո՚նէ՚լ^ էնչ
որ
առաջէն

ծական Ււ՛

ունի այս վh լ՚ջաբտէ՛ր ։ Ալաքը կ'երթայ ո',

79ւ9ի

սլա լմանն կ հաւանաբար՝ այդ ողբերդու-

դէ ս լայնաբաց

«Լուսածագ. ծովային Ալպեաններոլ»

Աարաֆես՚ն

ամբողջ քառորդ դար մր

'[['['^ մը

՛է երա բերէ ալ

չէ հրատարակած y

սոսկ

ճանաչումէն

1928£^/

երկար

քերթուածին մէջ, կր կարդանը'

թէւնը բառնալու կալ՛ ելէ ո ՚ թ ե ան ։

«Ըլ/ս՚լ

լուսացեալ, Հ Լուսաւորիչ»

մէնչեւ 1946 էոյս տեսած հատորները Հղանաղան պարագաներու, բերումով չեն հա

սկէզբը

(էջ
«Աչ-

սլա րա ղ այէն , սլա ր ղա պէ ս
// բր՛է՛ք
Սա ր "՛ֆես՛նէ՛

կտոր ներ Ո լ

անտեսած ենք

Ա1՚ե համապատ ա ս էս ան ե ր
"լ՛ակը խ՚որոչող րէ՛ դհա-

նաէս ս՛՛է, ո ր ձերը

կտտա լ՛ած է

երկրորդ

թիւնն էր

պատճառն է' ոլղղոս!

աոաջի՚յ,

պարտական,,,

վերականգնել ինչ որ նենղա.

ճտ ր կողս՛ կ՚սն չ՚ս՚ո չԼ չտու՚սծ

բն" փ

dp

Պ՚՚լս՚՚յ մէջ, 1922//հ Ո՝ է քէ եանէ Հ(իող„վ ուրդէ, Զ՝այնը» թերթէն ա չէսա տա կց ելո վ ։

մէսւյն քնն՛ող տ՛ոներ ուն, ,

Զափածոյ

մէջ

բուն, այլեւ Ափէւռքէ «</*թն ո լո ր m»^}, 1

անդր անէ կր

՛սէ՛"ր մտաւորակտնութեան մեծ d'inuli]!
մա g ս՛ կ՛ոն յո լ՛՛ ալքէ չ ամլ՛՛՛ թե՛՛՛ն ու ւղ.

Երկերու "՚յս հատորէն

ներս առն ո ւած

կտորներուն

1932//Ն տպուած է։ Ո՛՛՛յց այս

որոշումը
եւս կը համ ա՛ղա տաս էսան է հատորէ Ըադ

ւղ՚ս՚ոմէչներուն ,

նան կութեան.

ղ րակ՚սնու թեահ

ծաղկաքաղ

ո՛չ մէայ^,

կայմողն!,.

ք ան աստ ե փա

ան ձն ա կան , Î/Æ-

սած Ա՛յլ դա ղթօճտ էսն ե ր , ման՛ս՛ անդ Միջէն
Արեւելք» , կ}ըսէ 3 * 'Ոէէ֊լ՚քճեան ։
Հապա ԷԻրանսա՝ հառաած են այսօր պէտէ՛

րս՛ չէսա չ՛հային - տարա չխարհ այէն
երե
՛ս ւթա բանո ւթ եաե մր մկկ տարրն կ ան

հա սնէ՞ն : Ո՛- էսօսքս չորս քերթ ո ղադէրքե-

դարձնել է հ՚՚՚յ ընթերցողէն, ղայէ՛ դուրս

ղ աղ՚սոէ՚ա րնե րուն , որոնք հ-կր սնանկողը

րուն մառէն չէ անդամ մը եւս , ա յ լ անոնց

բերել է

ն են , կր գերեզմանեն մեր ազգային մչ

ներկայացուցած- ոգիին, այո՛' ոգիին, չը.
վախնա՛մ բառէն : էապէս սփիլռըցի , պի

նուազեցնելու համար առաջէն քայլով մը՝

տի ըսէր նորէն յետ-դրութէւնր ՝ Հայս
բն որ ո չո լ՛) է ղօըաւ"ր
բ ս՛ g ա ր ձա կ առու -

խո րութէւնը ։

յ ա ւելո լած ՛ս

կոյթը<չ անոր ապրող, ում՜ակա^ րւխւք՛
կումըՀ» ։ Որ"'/ հ ե տեւ ասոնք դոհայաե
Հսո՚էրովէ» հա քեցէութէւն մը կրկնելով

կան բամ՜էնն ալ քննական - դէտական հը-

՛է ո էս տնակ րէէա լո ւ արկածախնդիրներդ^

մո՚ի> {էջ 495) :

լ՚ա տալ՛ա կութեան մը բոլոր պահանջները

մա g ՛սկան աչ էս ար հէն : Այդ
դէրներէն է ընղհ ա կա ռ," կն

է՚արհ փոէսած եմ : յանուէս' ջուրեր էսօ"Ո՚լ,

լուսաբաց...»

((£ 396):

լուոածաղը , լուսս՛ բաց ը

կասկած , մէկ մասնիկը։

Pwjg

Լոյսը,

այղ. լէ՛

կը կարծեմ կարեւորը ։ Պէտք է յէշել որ

1939//ե y լուսաբա!J Ը 5 ար ե ւածա-դը
ծա լրտգոյն «տեղատուութեան» պահն ԷՀ երր
ենթա[սօսը կը թօթափէ ամէն էն չ , այսէնքն՝ ամէն էն չ որ էր մէջ կամ էրմէ
դուրս ձեւ ոլ կայացում կրնար ստացած
յոլլ^բե ու տենչերը , կարծէքներն
ո Լ կեղծիքները, pwjg նաեւ տեսանելէ էրերը : Ի՞նչ կը մնայ այդ թօթափ ո ւմկն ,
այղ բացարձակ մերկացումէն ետք։
Ոչ ինչ : Ոչինչ , րաց ի զուտ լոյսէն , բացի . . .

հանուր ծբադէրէն։ Այղ
ծրադէրը մէկ
րաոո՚է՝
Սարաֆեանէ՛ գործը մատչելէ՛
Հանծ անօթ ո ւթ ե աՀ,

ստուերէն» ,

համբաւէն եւ որակէն մէ՛ջել
Այնպէս որ

էսը ամ ատէն

չէ' լրացներ ։ Ի*անօթադրական մասը օրէ
նակ կարելվ՛ եղածէն Լափ թեթե ւց ո ւած
է։ Առաջնահերթ հրամայական մը*^ էր՝

1Լ>ԼԼա Լ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

բանաստեղծէ մը տպեալ դո րծեր ը վերջա
պէս հ "՚ւաքել ու սլարկեչտօրէն ներկ՚սյացլխել, ձեռնհաս ու աչալո՚լ՚ջ էսմբադրու-

Պէտք է տնցնէ՚նք հէմա հատորէ՛ է՛ բմ

թեամր մը, հ բաւէրելուէ նաէս Հհայ դէր է՛

«րաց»էն , որուն մէջ որեւէ ձեւ „լ որեւէ
կայացում կ'ըլլան կարելի : Ա՛ եր յղացոլ.
մի կարոդո ւթի լեն եր էն անդի՞ն է այդպի.

բլողը՛, ւթ ե՛՛՛ն մւսսնս՛յ՚ս՚ոկոլթէւննեբո՛ ն ։
Ինչ որ ցոյց կո Լ տայ առաջէն ակնարկուէ

՛ու արուեստէ՛ հաղսրդ մեր ղանդո ւածներ^ը կա րդա լու , պարզապէս կարդա լու

"Ւ բացարձակ «մերկացումդ մը։ թերեւս :
Բանի որ միշտ ձեւ մը, կայացում մը

խտտանքին ծրագրուած հանգամանքն է:

,1դաՅոլմէն

լրջ՚՚՚-թէ՚նը՝ էսմբադրակ ան աչ-

ղանոնք, ու սատարելով այդպէս'

հԷ՚՚ա-

սակայն քերթուածը կը հասնի իր էական

ումւեցած է Աարաֆեանի արխիլբ-, ԷԼսոլւ

րումին մէջ, խուսափիլ

միջոցաւ է որ տպազ րուած ընադիրի^ վբ.

րա տ ա ր ա կո ւ թ ե ան

րայ կը կատարէ տեղ տեղ' «հեղին ՛սկայէն

հմտարան մանրամասնութիւններու
բե
ռէն» : Պէտք է հասկնա լ ու ընդունի լ , ոհհ

|սօսքը

կը հաւասարի զուտ լոյսին, լու.

սարացին, «Հուրեր խօսող, լուսաբացդ,
երր «կոկորդէն / Ալիք ալիք լոյսը վար
կր կուտակուի» (էջ 98) : Կոկորդէն, այս.
ինբն' խօսքի ճամրով- Ատկէ ետբ կրնայ
«մակրնթացոլթիլնդը սկսիլ , քերթողս,֊
կան խօսքը կրնայ վերադրաւ ել տարաշ.
իսարհի ձեւերն ո լ ներաշխարհի տենչեր/,.
Ամէնէն ղազանին'
այդ պահն է ուրեմն
ուր խօսքը կը մաբրոլի բոլոր ձեւերէն ,
կ/’ ղերեուի բոլոր զոյա լորն ե ր էն' իրեր
կամ յուշեր , ու կը դառնայ - աներեւա.
կտյելփ , աննախընթաց «դարձդով մը .
իր էական «լո ւս ե դ» ո ւթեան : Բերթոլածը ,
ըւլալով եւ դրելով այղ պահը , կը դառնայ
իր կուրդին անոր պահակը- փերթուածը
կր պահէ ինչ որ գաղտնի է, կը պահէ ինչ
որ չի տեսն ուիր երբեբ, ինչ որ տեսանե
լիութեան ՈԼ դո յա ւո ր ո ւթ եան աղբիւրն
իոկ է ■■ Կր պահէ զայն, որովհետեւ ամէ
նէն վտանգուածն է նաեւ, միշտ անհետ
կո բու ստէ ենթակայ :
Հասկնալի՞ է այն

ատեն թէ

խօսըին

այս էական «լուսեղոլթիլնդը չըլլայ Վա.
ր ո լմանի բնազանցական «Լոյս»ը, որուն
պիտի ձգտէր բանաստեղծը, ո՛չ ալ մեր
դաղափարախօսու թեան աւանդական փա.

սրբագը ո ւթի ւններ» , այսինքն'
այն իսկ
փոփոխոլթիլննեբը որոնք Ա արաֆեանի
ձեռքով նշուած էին : Բայց հակառակ ա.
նոյ,

որ հեղինակին

աբխիլը

խմբագրին

տրամադրութեան տակ կը գտնուէր , ներ.
ևայ Հրատարակութեան ծրագիրը եղած է
միմիա՛յն ապսպրուած դործերը վերհրա.
տարակել, Միայն ասոնք, բայց
բոլորը-. Այդ իմաստով'

քննական հը.

ծանր ո լ.թեն էն ե,.

հրատարակութեան»

մը հետ գործ ունինք {էջ 8) ՛■
լսողութիւնը կր փաստէ, ի

Այս նկա.
պահանջել

ոբ իմաստութեան ճամբայ մը պիտի բա.
նար ու ղեկորոյս զանգուածներուն առ

արտատպես,լ կտորներու այս շարքին,
Մեքենագրուած
բնագիր ,
հաւանաբար

ջեւ :

վերՀ՚ական նկա տուած'

սապէս.

բացառութիւն

«անտիպ
կցու ած

հեղինակին կող.

Աարաֆեանի
1

Ս "՚ լ՚ս՚ֆեա նէ հէ՛նդ քերթողագիրք' ՈԼ
ենթարկելով զանոնք բաg այայաման [ f
ո լ՛ է՚„ կապէ" մեկն [

բանական ըս ո ւած արարքին :
չէ անոր, որովհետեւ իր
էջերէն ներս
հրամցուեր է

ԵՐԿՈՒ ՏԵՍԱԿՒ ՎԻՃԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Յաւելուածէն մէկ կարեւոր մասը դը-

գիրը կր փորձէ ընդհանուր վերաքազ մը
ու վերարմելորում մը կատարել Աարաֆ.

քերթուած , իբր

րն թերդ ս՚լր

ներս, առնելով մէկ առ մէկ իբր փ'
թեւ՛՛ն եւ ուսո՚մնաս է՛ լ՛ ո ւթե ան ս՚ուոր^

Հայ ԸնթեՐ9ոԳԸ վ^րյ"։։սծ Հվյ՚Հձ

‘"JL չտփածոյ

463) . Այց- քերթուածին վերաբերող ծա.

բեմն

րադրումր լո ւրջ ու պատասխանատու նա.
խաձեռնոլթեան մը արդիւնք են,

ր ո ւթեան մէջ (էջ 475-507), որուն քանի
մը անդամ յղուեցանք արդէն իսկ, խմբա

թեան, մէկ հատիկ բացառութեամբ մը
«Յորձանքին մէջ» քերթո ւս՚ծը Աջ 460 -

վերականգնումի

ծուլութեան մը,

ել յետոյ յետադայ հրատարակութեան
մր ձղոլեր, Աէկ կողմ ձդուած են նաեւ

լին մէջ մնալյած անտիպները մաս շեն
կազմեր ուրեմն ներկայ
հրատաբակոլ.

վէճս՛ ր կո ղա՝կան

ն պա տ ա կո վ , էսմբա ՛լէ՛ ր ը կը փոխաւ1^

նո՚թեան մը տարողութիւնը կը u,n‘

ր աւո ւած է

կտորներ , որոնք Աարաֆ.
եանի կենդանութեան չեն մտած հատորի,
կամ շեն տպուած մամուլին մէջ, Արխի

ճամբան ըէէա էու աես ա ա
որիչ»
«լ՛

լոս եւ ճաճանչ՛

հարկին , թէ հատորին յղացումդ, ու ծը-

պարադային ե րլւ ասոնք բանաստեղծական
շեշտ ուած բնոյթ մը ունին, ինչպէս ՎԷՍ.
սէնի Անսւսսւը , որ պահ մր' նկատի առ'հրւեր է, ըսհատորի յառաջաբանին ,

նօթութիւնը կը սկսի

Սարաֆեան

լրիւ,

ասոնք'

րոսը, որ ակար կամքերը պիտի ջղեպըն.
Ղէր > որ մոշոր միտքերը պիտի ուղղէր,

Հասկնայի՞ նաեւ՝ թէ

թկ

հատորը նախա-

քսւյխ է ամրողջական դործերու հրատա
րակութեան ճամբուէ, վրայ :
ծրա.
դիրր կ'ենթադրէր կր կնա կէ, սահ մանափ ա կու՛է մը։ Աէկ կողմ ձդուած են նաէ՛ Ս՛Արաֆեանի արձակ դոբծերը, նոյնիսկ այն

նորում • • •» , կՀըսուէ հոս : Ո՛- ի՚օոո՚ն (ւ
1լ ենթադրեմ , արդք՛ ընթերցողին համսւ^
միեւնոյն, շունչով, միեւնոյն չաբմոէմռվ

հատորի խմբագ

մը

«կիսա-քննական

կ'ըս է ,

Հտարօո

՛է՛ս կան» լինելութիւն մը, ու կվլլաէ ա1՝[
լինելութեան մէամամանակ
ճամբորդ
եւ ճամբան ։ ՀԻնքն ա ս տ ե զծ ում եւ ինփ^1'

կադրանքը ։

կերպո վ

«յարմար նկատուեցաւ ,

այլէւ

ար1ր"ծտիր
Ս արտֆեաե

երբ մէ՛ չտ Ո է՛ ւ֊բ քճ ե անէ բառ՛՛՛է

ռաջաբանը յստակ

յօդալոբումին երր իր
մէջ այդ դոյա.
ղուրկ զտութիւնը կ'արձանադր ուի , երբ

ենք,

լվ՛ կալման,

արտաղրութէւններուն է.

էսարհ է՛ն» փորձը կր կատարէ իր
մ^Հ.
կը կեւ՛ տէ Հաղդայինջչ եւ «ս^

ճամբ"ր դը

Ել

կը դիմաւորէն մեղ, բանի որ միշտ' յու.

կան դործէ մ. ր թել՛է՛
Հա ղ՚լ ա չո ւնչ»

էսուտ գնահատումներու» բարձումէն ։Այդ
պատճառով ել ՛Այդ էմ աստով է որ յա

անօթոլթիլններուն ել յ ե տ.զլւ ո ւթ եա*1է
մէջ տրուած կարդ մը տ եղեկո լթի ւնն եր ո Լ
համաձայն' խմբագիրը իր ձեռքին տակ

շերով ել տենչերով բնակ ուած

•Հ ;

նարկէ յ ա ռաջա բ անը ,
ե րբ հոս հրատա
րակուած անտիպը կը ներկայա՛ցնէ «իբր

փածոյ կտորներ։ Ասսնց

395) , եւ վերջին տունէն

I..1

եւ հեղինակին նսւիրադոլ,ծՈւմր „ յ
լու հաճոյքէն զատ, այս հրսՀ^-

մը մկջ ապրած կ^ երբ նա էսա ււլ ա տ եր ա ղմ-

հարցր բաց ո լեցաւ , քանէ ո բ «դա ղանէ»է

-

մէ---» Աջ 473) : կենթադրեմ որ չափա
ծո / "ւրիչ կւոորներոլ զոյութեանը կ ակ-

3 *

Ո է՛ ւրքճ ե անէ՛ դրէ չէն պատ-

/' I"

կանող վերջաբանով մը, որ կը կրէ «Յետ-

ցսղը պարտէ ուրեմն ՛լէ տնալ

գրութիւն մր' Նի կ" զո ս Ա ա րաֆեանի հա.

լ՛ալ՛ վե ր լո ւծ " ւմն
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էր հայեցակէտը եւ էր մե

g

այս յետ-դը-

եանի բանաստեղծական
«վաստակ»ին î
Ա ինչել հ ո ս համա բա տուական նկատռղու.
թի ւէ՚նե լ՛ուէ բաւականացայ,

ներկայ

լ՚՚սւոարակու թեան նշանակութիւնը եւ կա
լ՛ ե՛ր՛լ, ո լթէ ւեր ընդգծելու մէ տումով մաս
նաւորաբար ։ Հա տո րէն մէջ տեղ գտած ա յս
‘Lbpil։'b

բամինը կրնանք

սակայն

ուրիշ

աչքով մը վփնել, քանի որ 3 • Բիւրքճեանի
ա ռաջա ր կ ա ծ ը իսկական փորձ մրն է' «էո Լ» մը, Աարաֆեանի չափածոյ դործերը
հատորէ մէջ մէկտեղուած տեսնելու,

'

Դո1Լմ կամ պ“>ր“ա։ ,
պարզ ներկայացում
կ՚սմ բո,լ
։
երբԿ
թեան ՚էեր ար տա րլ ր ո ւթէ'-ն , բւսե3
ստեղծա րար վե ր լուծում : Ան՚է'0^ Ըալ , երբ

զա g քները, կրնայ հ ե՚ո"՚պնր1

"P

կ աՈ լ
J
1/

t

ն պա տ ա կէ՛ ե ր ։ խործ մ ր չ աԱՍՀ I
ատեն որ ոնթե ր ս "դա կս՚ն ս'լ/0

, <

չէ ենթարկուած ան , եւ այդ
JԼ
. քլոցլււ
ալ կր հպատակի ի՛ր J աJ ան“'կՒ
կան հրամայականներուն' ԱմԱէ
դործ մր ծանօթացնել, ղւս.1ն
հունին մէջ

բերել,

զայն

Հ

PI'L,։՛

թիւններէն ա ղա տ ա դր ել ։ Ս\1Լ
դո բծէն ծ՛առայել, ծաո.այելԱ'1
նահեռաւոր դէ տւսր կումն եր՛* ւ*11 ՝
բերելով անոր գաղտնի
կարելի դարձնող պրկումը,
տագնապը իբրեւ մե՛րը նաեւ ,
յ ի՛նը ։ Երնայ պատահ էլ uulka'J

Fonds A.R.A.M

f

լ

« « Ա Ռ Ա Ջ Մ Ի Տ Բ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
բանին մօտ կր ը ադ ս։ տ ր ո լի անով որ իրեն,
հետապնդէ-.

'Բէ՚ըրճեանէ

•"Լ

1Ո“'

համ այ, է ական, ր կր մնայ
ղէմ

> 0, ած՚սծկոԼ^՝է ութերու պահպա.
“^'ւՀոթ^ն
ուղղուած է = 1՝--!3
պալ,ք, Հայն -.Նոյն դրութեան մկչ ա յլ

/ յ֊ /„
յ,,

յ

կը ծաւալէ , ,ոողամէջ,սոր «ջատագովական»

*■՝ է: Ջք^«/՚«՛ -w
:1եը^ւծՈւմ"վ

պայքարը :

«ou։։,, ր ո լ

Օտարումը

մ» ին

մ արքս եան,

հասկադոլթիլն մրն։ Է , մր տնդամ է նաեւ,
ի միջի այլոց ,
fb րտն ււ տ ի ի
ւլոյո ւ թ ևնսւսլա շտ լե ղո լին

ii էջ

կանշում ով մը

Իտալական Անտհը

ու կր ն շէ արագ ըս սլ

իրական

սլալմաններ էն

հեռացումը^ վաւերականութեան կորուստ
մը՝.
'խիլրրճեանի կողմէ
թտրտֆետնի

(ԱՍԱՏՈԻՐԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍՆԵՐԸ ՀՌՈՄ)

կը սկսէ: Ա'Ղ^,ո,ճ,,՚թր՚՚՚վ՚ն մ“"'1''ն ր““ա'ւան 1“°-

մօտ տիպարային ու օրինակելի նկատւտ-

ո. -I"1'"1' երկրորդն է , տողտ“‘‘“
Հ

ւլըևէ
Հգր աղէտը Ա ւիի ւրւրին՝»
Լէջ 495) : Պէտր է ենթադրել կտ մ հ սւ ս կր

Պատահական ղուգադէւպութէււն մը ղէա

Խ, "կ՚՚Ի ան hfP 1"մւ,սէ'ւ1'1'Ը Սարաֆ.

նա լ որ մարդ օտար ումէն 1լ ւսգւս տտգ ր ո ւ ի

Հռոմէլ մէջ դէմ յանղէւմա^ կը ղնէ Ասա-

ւլանգաղօրէն

ւոուրէւ վերջէ՛ն գործեր ուն հետ*. 1Լշվստրհ սւ դրա կան տեղերր յտճաէս ոչ մՀ կ թելաւլրսւնք
ո ւնին
u ւո Լ ղծ ո ւձ՚ե Լ ր ո ւն
հա

լ

-r Ն-tf

'£Հ՛

է tf "

^ւ, Լ’֊՚ղսւ1ւ՚1,ն - ^յութեն-կան»

է£480) :

ՀԼթլձք"'լ„լ--լ-

չ՚՚՚՚յ֊՛""^ ՚

W

P'՛

ւ՚^՚չ ,il

Հչ'

հ^է^ետն կը սէրէ չեչաը թ՛ել
Լ,„Լթենական» տուեալներուն վրայ :

Ն Տհկնար-նութեան

վերբերած ռ. ընդ.
ճամբոր գ" , թէ ւնր ,

Ն^րրերը

նւր^Ս՝ -l't-J^'Pl’^r՝ լ-երնաւյումը,

ոըռթեա՚ն է

՚1Ը

վերաբերէն :

Ան-

,պտկը հասկցուի .Աւողական / գոյոլ.
թական ղ"Ոէն ն չան ա կո ւթի ւն ը եւ կաղյութեան մէտումը: Երկ"' բառերը

քով

բԱ, թելով, ղանոնք էր՚՚՚ր՚՚ւ 113եԼ"վ՛
\քկ„,քք
չ՚՚՚նչով •"րաաս,„նել„վ ,

ծը

օտար ումին դէմ պայքա րն է y ու տյգ

ո1'

գիտակցելո՛վ

ի րւս կանո t.-

թե ան րո լոր րա ղա գրի չնե ր ո ւն 5 եւ ասոնց

եամադթումին ւիորձր^ էլա տ ա ր ե լո ւի :
ոy/ կրհայ ի հարկէ բանաս տեղծի մր

կամ

Ջրտներ կներու շարքերը կու դան նոյն

առաջ եւ: ատկէ աւելի
հՍ ա ր դո ւն^
գործն է 5

ծ անօթ չէինք՝. Դիպուածը

ժամանակէն եւ միջոցէն*. ինչպէս է փոր լոդրութիւնն եր ու պար ագան ՝ հոն կը բա

ntju

\գե րպա տմա կան

ու

քսւրատեւօրէն

'Աէշիւաւոուած՝ քանդուելուէ շինուող քա
ղաքին՝ անոր ր ա ղմա ւլոյն պատեր ո ւե ու

ի ւ֊րըճ ե ան կ՝ըսէ՝ Հինքնանալ» :
Այզ պատ ճառուէ է որ U ւս ր սւփ ե ււՀհէւ բա

մ ետ աղա յին կանա չվ՚Կ անհուն՛ բե կո ւմն երուն՝ եւ Ասատուրէւ տր սւ ա գր ո լթե ան մի-

նաստեղծական ւի ո րձտ ո ո լթ ի ւ_ն ը կր կո չ֊
ւէւ հոս Հինքնացմ ան^> դոյ աս տե ւլծա կան
ւէւորձ :

ջեւ ՝ ամբողջ՚էվին այ[1ՈէԼ [՚ա!)ւս^1ս՚,1 1 մի
ջեր կրական եան արեւով մը*.

^իիտակցային

ոլորտին

՝ք՝իւրքճեան կր դարձնէ

զթեւսն, դրոլթենականի և. ղոյութէնւկան[, երկու եղրևրր կը մէաձուլէ,

մը եւս

աէպէս •եը, "Ր երկարը իր առիթով'

ւլու թեան դէմ

չեն

կը լուսաւորէ

այն մ օտիկ ու ներքին կապը որ րյ յա յու է

հ tu ս նիլ ինք-

բարձողը թեր եւս կարենաք

թրօճեան կ՛ուղէ ղդացնել, թէ Սարաֆ.

աոեղեադորեու թիւնր ղ բութ եան ևւ

յենու ելով,

այսպէս

անգամ

իր սլաքը աւանդական րմրռնոորուն համաձայն Սարաֆ-

եանէւ քերթո ղո լ թի ւնը Հմ տած ումի

քեր

P տա լիան

՝ ուրկէ
սկսած է ն կար ի շ ը ՝
իբրեւ Հհ ո դեկան հայրենիքէ՝ իբրեւ յղոլ-

-Դ

թերեւս

անձնական

-ւէ ս
միթաբանու -

Հոլղեղային՝» է։ Այսպէս րսորթւերը ւլո յղն

կան վայրին -եթէ կայ- կրկնակը՝ ել որը

թայ, պատկանող, անոր

հուն,էն

բխած

Հասկաց ո ւթի ւնն եր են: իյմըաղ իրը կը ր։ոատըէ

մեղի

Ս արաֆեանի

Ոան մէկ կարեւոր

rag «միութիւն,»ը, որ
ւլարձնէ

Ig

դրականու-

յատկանէ չը
դրական,

դո յո ։ թենա կան,

անոր
փորձը

փորձառու-

ճեան , բտնաս տե ղծո ւ թ ետն “Ը Հղոյաստեղծական^ տ ա ր ո ղո ւթ ե ան մասինդ
ու

ձու J-/,, հ ամտգ բումի սւնւէ ե րջ ու ւսնվ ե լքա
նալէ/ ւսշէսա տանքը

է իոլէմիր մր, ։սր դի ա կան քննւաղատու-

այդտեղ

^ււյյ

որոնք

թիններ կը ստ եղեէր : Գրելը ս տ եղծար տր
որոնում մրն էր , որ կր բանար երեւան

կենթադրեմ 'ամէնէն չատ կը էյրտչեցրմն խմբագիրը: Տողամիջական, կր մնայ,

կր հւսնէր y կը յ^լ՚^էւ՛ գոյութենական
անն ա էսըեթ աց եղանակներ , եէ ին շո ւ շ է

րսուաե

եղջերուաքաղին

րլա ցքեե բուն

ղէմ ,

պատ-

րութեան կեդրոնին ՝ պահպանելով

անոր

Այո ջրաներէխերը բնաւ այնքան
ծառ , տ շ ր/՚ն հ ամար

այնքան

պայ

աւՒՀ.

՚ւր յ֊ոյ՚ոնուի ,,'չ մէկ գործի մէջ, ըլրսլով

X

, ինքն տ g ո լմի 5 օտարումներու բար

լկւն : իայգ միեւնոյն չարմումով վեր
ածական բադ այս, յ տո ւմը կը նաիւաձեռ-

կանող ա՛յն

նրւի միշտ ո Լ գերաղանց տպէս իր գործի՝
անոր հանգէսլ իր ո ւնեց ած հ ար կին ՝ ծան

անոր լռութեան շր ջան ա կը *.

շէէն կրնար պահ մը երեւակայել ւլի տա կg ո ւմի

կարծես նկարիչը յամառօրէն մնար հոն
ուր եղած է միշտ*. Արդարեւ' ան կը դըպ-

խանելով այգ հարկին *.

կամ

թողութիւնդ մրն է միայն , ւս յ f իւ ou քով
վ^իւրք-

^տերր» : Ան որ հ ետեւած է անոնց աճու
մին ՝ հաղի ւ թէ նշմարէ փոփոխութիւնը՝

սա!լ մը երեւակայական բաղձանքի

էականութիւն»'

1լ՝ ըս է

Ատորերկ-

եայ շարժեր ՝ տեղափոխումներ ՝
սլտյթու մ*1ւե ր կր պրկեն Ասատուրի Հրնա նկար-

ներքին ՝ կպվւղւսյթ տարր անջա տման օրէնքը*. Պատասխանելով՝
համապատաս

թեան : Ամէն արուեստագէտ ունի նման
հանգիտական վայր՝ որ կը թուէւ իսկա

գաղափարն /ակ չունէին ՝

նի չաչւսլ փայլատակում մը*.

տեղ կ ր շա ր ունակէ տեւել ՝ րսել 1լ ուէջեմ կը յաոնէ այս ւլործերուն մէջ՝ տե-

կխար այլեւս իրարմէ անկտի, մտտծուէլ :
յքնաց որ «գրողական արարք» , «գրութեարդ էական քննադաաու-

կ՚արձանագրուի

յար ագրո ւթիւնը

Մարդուն» զորեր (ԷՀ 492) : Զ անագան օտտ րո ւմնե րէն ւս զտ տա գր ո ւո ղը } ղանոնը

անսպասելի

են) յաղթանակն է որ
հոս :

կր յայ տնաբեր է անոնց մէկ եզր ը ՝ որո Lit

նոր

p տ յg

կու հիմնաղոյնի հետ ՝որ սեւն ու ճերմակն

գրագէտի մը դորՏր ըլլալ , րայց տակէ
զրադատին
Հսփի ւռըց ի

մար *

բուն՝ անոնց որակային ղան ա ղան ո ւ թ ե ան
( կամ նոյն ղ ոյնին յարա բեր ութիւննե րը եր

նինը :

որ եղած Լ թ տրափե ու

թ ան ա ս տ ե ղծ ա կան

ըն թածի ր

մը

ի րուպէս ը,լէսէԼո'•- նոր կարելիու-

Տարիներէ ի վեր Ասատուր

էլ ա շիւա տի

ւի ո ր ա ւլր ո ւթե ան
եռ ջր ան երկի ո ւզղո ւթեամր : p ի շ անգամ ՝ իրարու ղուղա հեռ ՝
երբեմն ղիրար խաչաձեւող այս արտադրութիւնները մեղի կը ներկայացուին մի

նոյնքան ալ ողբերգական չեն թո ւած ին
ծի որքան Հռոմի գարնանային՝ մասնաւոր

աժ՜ամտնակ ՝ իրենց լրիւ շարքեր ո վ : Դիպ~
լածով է նորէն թերեւս ՝ որ երկու սրահ

լոյսին մէջ*. P լրացող արեւահար քաղաք
ները , ծովէն բարձրացող կամ հոն իջնող

ներ՝

լ’Աթ£օ

եւ

|ւլ լ£]ւլէ՜(ւ|ւօ

կը ցուցադրեն

երկրաչափական

կառոյցները

արձանա-

րկ ւ այս վիճարկումը : թայդ եթէ քիչ մր

գոյաբանական նորահիմն տ ււ ւե ալն ե ր ♦ ա յ գ.

աոաջինը

լի որ ա գր ո ւթի ւնն եր ու դրքերու

գըրուած են դոյնի մեծ ու բիրա հարուած

(էս

իմաս աո վ՝

հասկցուած

Հսլսէ տ կե ր ա ղա ր դո ւմն երջ> ? եր կր ո ր ղը
ջը“
ր ան եր 1լներ :
Փ որ ա ւլր ո ւթի ւններր կո լ դան Աս ատոլ-

ներով ՝ երբեմն կրէլեանկարուած՝ կամ
գիտուած խո չորացոյցի տակ՝ կամ պար

իսկական մ ե կնա բան ո ւթե ան մը հետ է

նի թաւ ու հարուստ տարածութիւն մը՝
որ պա ս տառին իսկական նիւթն է ՝ խոր

որ գործ ունինք 'իիւրքճետնի բացայայտ

ր[՛ լԼեւ՚Ա՚ն տարիներու ար տ ա՝դր ո լթ են է*1ւ :
Երբեմն ներկայացուած են իրենց մի քա
նի տա ր րեր ա կն եր ո վ ՝
"[՛
դիտողին

մամբ y եւ իմ կւսրգին' ջանացի այղ֊ մեկ-

բացառիկ

նաբանս ւթենէն քանի մը տարրեր պարկեշտօրէն ներկայացնել՝
պարղացնելուէ

Հւէեր ջն ւս կան^ օրինակի կա՚տար ո ւմին : Փք>~
ր ագրո ւթիւնը ամէնէն նուաղ ինքնաբուխ

թե րեւս 'թիւրքճե անէւ մ տածումին եւ

մտ-

կալուածներէն մէ!լն է պատկերային ար-

ռըւած' վաղրնջակա^ե ու
աարրանջատումէ մը՝ որ պիտի չանուանեմ որեւէ

ոճի՛ն բար ղու թիւնը: թո՛յ g մր-

լեստներուն ՝ արհեստին ու թեյթէիքին բե
ռէ! վ : Փ որ ա գր ե/ր կչռե լ է } ել խոբաg ո ւմ

ան ո ւնո վ ՝ այնքան Ասատուրի արտադրու
թիւնը կու գայ մեղամօտիկ տեղերէ ՝ իբ
րեւ

Գիւրքճետն անդին 1լ անցնի, ատկէ , ու կր

մը մա կերե ոի • Այո ա եղ տարբե ր ա կն երր
[ամբողջովին աւարտած') դանդաղ՝ դրե-

ձեոնա ւՍլէ այ՛լ
տողամիջական
քին , որուն ակնարկեցի վերը :

թէ աննշան ա ս տի ճան tu ւոր ո ւմները կը բե
րեն դէպի խորա՛ցումը այգ մակերեսի՝

յայտնակերսլում մը*.
Դործեր կան սակայն ՝ ուր առարկայի ՝
ճանաչելի որեւէ ձեւի ջնջումը կը հ ասնէ

ուր մ տ ա տ ե սն ո ւածը ,

իր պարզագոյն

չեչաոլէր այս երանղը, Աարաֆեանէ

■բթբ պիտի դառնար միջ,,գ մը' ն, որ երեմը մէջ փաստեր ու •.։„կաիաստեր առա ջ քա լե դնելու համար :
լ"թ

"1"լյԸ"՚ըի

WI3 ԷԻ ԲԱՆ

Հղոյաստեւլծ՝^

տյն աղկաղկ

եւ ո՛չ թէ մի-

իմաստով մր

մ տած ո ւմի բանաս տերլծ :

llunp լաւագոյն օրինակը էլը արուի
Sliut . դր ութ h ւսն աոաջին էջերուն՝ հրբ

նաւանղ'

^1,լր^ճեւսն

ճարկումին : թնեվ, այնպէւ, կր թուի , թէ

^անսլկան

կը յայտարարէ թէ Հստրավ)տարաշխարհի

վերլուծական

ր^լին^ զգայութիւնն է (££480),

fy, ֆրանսերէն UUlQuUlujinQ ըսուածը :
{՚
* Պատասխան՝ Հղոււո
տ^ԱՍղւսկանը՝ զուտ լս ո զա կանը » » ♦ »
( ££

նւսցի տյս ձեւով առտջվւն մւսկարդակի վի

մր որ այլեւս կապ

չ„ւնի

,ի„ւէմիՓ ոլէմիք

I] արաֆեանի

առիթը

կ} ընծայէ

հե տեւելու

միջան կեալ

խար

զապէս խծբծուած : Տակը կամ վրան' գոյ-

քին մէջ*. Պատրուակ անձնաւորութիւնն մը
հոս ՝ պատրուա՛կ առարկայ մը հոն՝ մերթ
շրջանակ մը՝ մերթ եռանկիւն մը՝ սըփ**

նախաժ ամանա կա յին

ու անընտել

կեր պերէն

մէկուն

բի

զղա յար անըն երը ։թնչ
Պ ա տա u իլ ան՝ ՀարտաշհրՀի ընկալման մեկնակէ տա քին մեր

հետ, այլ արդի մ ե կն „ ղա կան յղացքնե րսւ
հաս՛կացողութեան հարցն է: Գրականու

խափ ո ւմնե րէ՝ մօտաւորումներէ վեր£ կը
գտնէ իր առաջի՛ն բխումը*, ինչպէս 1լ ըսէ

: Հեսւքհր սւնսւպսափ մէջ կամ Արշա
լոյս շ կոչուած ջրաներկները քանի մը

թեան պատմիչներու կամ քննադատներու
աւանդակա՛ն դպրոցը ի հարկէ' ո՛չ «.բա

մեր բան ա ս տե ղծներ էն

բիրտ՝ համաշունչ կամ անհաշտ դոյներով

էէ^ը (անգ) -.Տեսա՛ք թէ ինչպէս յան էլարծ

ն՛» ի ստեղծման մասին կր խօսի,

“‘[“սշխւսրհ^ ըառը^իր բաղմիմ աստ տապ-թեամբ , կը փ„ի,ակե րսլուի Հար տա շ-

«զբութենական» կամ «գրողական»

^-Լէ , մէկ խօս ըով
Տ <Պ.Ո"ւթիւն»ը :

հ։^ի :
I I

Այսպէս

գրութենէ ւլր ո ւթիւն ՝
Հսփիւռքեան ւլոյ ո ւթեն ա կան

անակ

^''փթնը» մտածելու, Ա. ^իւրքճեան
է՚ըսսւեղծէ ւի ի լի un փայ ու թիւն մը,
Ե "մոակին մէջ՝
ամ էնէն վե րաց ա կանը ,
համեմատ գիտակցական մարդը
‘ԼԸ, ենի արտաշխարհի դգայա1

թ՚կ՚սլումով-,

ո՛չ ալ
եզրի

„U,Æ 1,!"'
I ւ'և՜Ա'9ն^
I

‘է
1'տակՏական
եզրով,
՛էրա
ազդ աղաս
Աղբող,
ևւ՝ ր, լարգ1՝ն Ա.րմ եւորելով , եւ 'ն„յնՀՀ։Լարյե,Լորելուլ-- °^նա1ւ'
*Գէ"

Ս,ւՀ1ո կը հասկցուի 3 . թիւրք^1,Հւ'7Ա1'1լ"ԼւրւԼ։ 1’ը րաՅս՚տւԿ P1.
նը /

I

'

Աււձ հ . ’ Լ Ոլ֊րեմն
^:ւԲ^Աւ՚ո-֊

հ ա կա գր ո ւ-

շտնո րարլարձրմ^-

ան^ն ե'Լա^ է Գան3ե'լ
(Հ,^ / Բ՝ ստանձնել հակադիր

Կ^ոոԹ,

՚ Uj‘‘ գիտակցումի աչխաաան‘‘“'ե^Ոլ-թհ1^Գլքճեան
1'տակՅոլ։րին յօմտր ո լած
եորհումը Սարաֆեանի մեկնա-

են» բիծեր' որոնք իրենց ներկայութեամբ
[բացա՛կայութեամբ ալ՝ որովհետեւ սահ

Աս ատ ուր հասած ԸԱ_ար որոշ պա յծառո ւ-

ու. դրեթէ ամբողջովին գծային վւորա-

թեան *. Այ“ եւ նման ուրիշ պաստառներ
իրենց յ ս տա կո ւթե ամբ ՝ տեսիլի ձէկութեամբ կը թելադը են տարրանջատումին

առաջն,ահերթութէ ան մը մասին'
թենականի եւ ղոյ ա ս տե ղծ ա կանի

գ՚՚յ"՛վրայ»

(էջ 495) : Ո՞վ կը թ"ո[' արդեօք այդպիսի
առաՈահերթութեան մը մասին, եւ ի՞նչ

ubk

iTjl tylllplo-

ղ րր ո ւ թի ւնն եր էն ՝ մինչեւ

սւը

կամ Հեսւքերւ կոչուած պաստառները.
Ասատուրի ձեռքը կը միտի
տարածու

մանուած կը թուին ԸԱ_աԼ չտեսնուելու
այլ յայտնաբեր ելո ւ) կը պատմեն միջոցին
ահարկու պարապը՝ որուն դիմաց կարծես

գերազանց այլափոխումը դոյնին մէջ՝ ա-

թեան գրաւումին *. J1 գործ գրուած տար
րերը մնացած են նոյնը»Հերեւակայականէ
բնանկարներ են յաճախ , բեմտգրութիւն-

սոր քա ղց ր ո ւթեամբ : Ե ր կր ա չափական ձե-

գրողական, արարքի անջատումը դոյո, թև

ներու նման՝ եկող ո վ գիտէ իՀ*եչ .անքրն-

նա կան

ջելի բնատիպէ ՝ որուն ամբոզական

այ՚ե մետաղայէն , հողայէն , այցած ու ծլց
նող ել, անգնել, ո լ յալ, ա բեր ո լթէ ւնն եր ո վ :

մէկ հատիկ օրինակ մը. «հիմնական թիւրիմացութիւններոլ
կրնան, առաջնորդել
ոլորտէն

(անգ) :

Ո՞վ կը թոսի

կ՝ անջատէ զայն, ղոյո ւթ ենա կան էն :
‘ԼերՀռյ ըսուածը հոս' հասարակ տե,լի՞ք մԸ ’ ղիո՚՚ոկցո՚ ^ւ՛ ել ի՚եքնացումի
հիմնական
աչխատանքին վերJի չ"՞ Ը ։
թէ տարտամ

վէճի մր

անհիմն,

արծար-

ըս-

կան» տեսարաններ ՝ ըսենք իտալական գաւտռային քաղաքներ կամ գիւղեր
երկու
բլուրներ կամրջող կոթողումներով*, ptujg
տառերու անիմաստ ու խայտալւրլէտ բազ

Յստակ թող րլլ՚ոյ սակայն, որ այս
հարցումներս չնչին խծբծանք են, միայն

մութիւնը բնանկարները կը վերածէ մըտԱէյին ՝ յ այ տն ա տե ս ա կան պատկերացում

ներկայ հատորին,

ներս ւ ՝ որ կրնանք ՝ եթէ բրտութիւն բա
նեցնենք գործին ւիլւ այ ՝ յղել հանգիտական

ծնունդ տուող անգնա

հատելի խմբագրական աչխատանքին, նըկտամտմր :

(4) էջերու թուումներր կը յղուին Ա՛
ռանց բացառութեան,
Աարաֆեանի Չա
փածոյ
թեան :

Երկերու

ներկայ

հրատարակու-

ոերը էրենվ, ալ ջնջուած են այլեւս եւ սըփռոլմէն տէրակալումը տեղէ 1լ ունենայ մէ-

տ եղծ ումին կը ձգտին անջատ գործերը î
Դեգերուն միտքը կրնայ այգ եր ելա կայակա^, րնանկարնեբուն տակ տեսնել Հիս կա

աննշան առարկայի փշրանքներ՝ թիլերու՝

ծումը :

" Կռո 'Լ ա^Ա"1' ’ սեռ / "A/> > եւլն .)
էը ilj"'9‘"ri""PP^‘3 ՝ ե՚ել "P հ՚ետ՜

C"[ ifj,

ՈրոԼ}
վերա

մար շլ՚ջա՚փ ոխ ո ւմը : Ակղբնական թափան-

գրողականի . ■ .

էա'Լ'ո.ի.սրարանոլթեան» միջիՀ չԱտ-նձն'^

ետք'

ծրն կ , կարել1՛ չէ թո՛վ՛է

Հ /'

ՃԱս

փորադբա՚ծ է Ասա տո ւր :

անգտան ելի պա ս տ ա ռն երը ՝ վերջին տարի
ներու այս էջերուն հետ՝ նկատելու հա

W ,,

էերագոյն վտանգ մ ատնաէՀ,"?' պլ,տլ՛ ու^'---» (^489):

Մ1՚.շտ

կ ար ճ ա տ ել ընդմփջու մներէ

յօրինուած խոր^ի Ը վրաJ բիծերու՝ անորո շելի
հետքերու
հ ամադր ո ւթիւնն ե ր

«Գոյի եւ Բանի ստեղծման այս ամրայեռ
յօրինուածքին մէջ, որ Աարաֆեանի գոր-

այսպիսի

Կան ! ահ1Աատա"ե-թ. է "ր սարաֆեա.
^աԱէ7երՈւթ1,ւ-ն^
էաԱէէս ■ ■ •
Ա^ան ' Գէտակցութեան մթագ

թեան պէս պարդ ոճ^ մը :

նախաղաս ութիւններ •

ատեն'

«գրողական արարք»ի մասին, արդեօք, ո վ

նոյ)

Հբարդու֊

դարձած է այգ կերպին : Եը բաւէ ա չքի
տակ ունենալ իր (yO-ական թուականներու

մր մասին : Որո՞ւն դէմ ուղղուած են այն

է «դրողական»ը, կ՝ ո լզէի գիտնալ: Ո՛րի չ
»„ մ Ա '^'^Հ"ւ1'այոլթիլնր զգայական եզ-

մէկը՝

ծին

՚Լ"՚յրՒն ■
Այս Հ ՛ո ւս,բմ„, թխ նը գէպփ վ,ր «թե
մաները» , գէպփ պատկերացման շա՛տ որոչ
էլաղապարներ , չըսելու համար ստեղծա
րար կառոյցներ , չարզփլեր ,

պարզապէս

կր սաիպէ , որ փոխուփն կերպարանաւո րու մներըՀ. Ա ե լէն ,

սեւէն

տարրերակնե-

X

/«{«չ որ կը պայթէ , էնչ որ կը բեկէ , էնչ
որ կը մեռնի ու կՀաւեր ուի կը դառնան ըսպասը ձեւեր ու կառուցումի մը ուր կը
պահպանոլին ՝ կը մտածուին : Եարծես նըկարիչը ստանձնած րլ/ար մեր գոյութեան
ողբերգութիւնը
խաղաղ պերճութեամբ*,
իտալական անցք մը

որ քանդումը կը

վերածէ քանդակի :

Հււ ււմ, Ապրիլ 4, 1984
Փոթա.գթա.թի.Նն(1ելաւն եւ
րուն հսոքսւյւ սմունել՝

ջրսւնեյւկնե-

— Assadour, Printers Edition, Taïwan
1984.
— Aquarelli di Assadour, Enzo Bilardello, Edizioni délia Cometa, Red : G.
Appella, G. Firri, Roma. 1984.

Fonds A.R.A.M

« Տ Ա Ո- Ա Ջ Մ Ի Տ R ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*
ղըմ» կամ «կուրծք», թերեւս որովհետեւ
սեղմիրանի խօսք կայ եոյն տեղը • • • :
«Գինովցնող» բառը կը թարգմանուի իբր

ՍՓԻԻՈ"ՒԱՀԱՅՈԻ TPII'bl'1!
աւելի1

(Շար- Ա էջէ՜ն)

դանդաղօրէն'

ար և ւմ տահ այ եր էն ,

ու մի քանի հարիւր բառ դիտեն :
հատը'

վերամկրտութեան առթիւ ընտրած է այդ
անունը' ի պատիւ Կաթողիկոսի քերթը֊

ոչի՛նչ-. Գիտեն...

փակ են, նախ'

որովհետեւ

պէտք է որ

րնթերցոլելիք գործերը անդլերէնի թարգ
մանուած ըլլան : Ե՚֊ ուրեմն կը կարդանք
մը

Համաս տեղէն ,

ւոնն եւ ես պէտք եղածին չափ լաւ էէիեք
դիտեր մեր եկեղեցւոյ ել տղղի պատմու

պատմուածք

երկու

թիւնը : Չկրցանք ուրիշ ծանօթ Կոմիաաս.

թուածներ , 1920 - 1910 թուականներէն :
Անոնք կը ներկայացնեն դէպի կորուսետլ
Երկիր նայող գրողներու գործը : Ապա

հատ' Արամ Հայկաղէն , ե, մի քանի քեր

ներ յիչեչ : Անձնանուններու բառարանն
ալ չունէինք , ու ցարդ չեմ ստուգած Կո

լու իր մա՛րմաջէն տարուած» նախադաոու1,11, Հհ ո անհաւատա/ի անփթութեամբ կը
^ճ. լ.

Daniel

LEUWERS

MODERNITE DE RIMBAUD

. «իր ամօթխածութենէն տարոլած»-

Երկ"՛

որ ջարդուած

ենք :
Անշուշտ եռամսեայք՛ ընթացքին կա.
տարուելիք ընթ եր g ո ւմն երը
սահմանա

ւած - շարականներուն : «Աակայն» , հարց
տուի ես , 618 թուականէն մինչեւ
1880սւկա^ թուականներ ուրիշ շատ մը Կոմիտասներ չե՞ն եղած» : Յոտակ էր որ Լե.

par

«ճուտիկ» կը թարդմանուի
«լավըպըլ»,
այսինքն' «սիրուելիք» ֊. «Լ"" բացատրե

իսկ միւս հինգէն երեքը հազիւ այբուբենը

ցինք որ մեր մ ո ղո վր դա կան երդերը վ՚ըրկող Կոմիտս՛" վարդապետը իր կղերական

françaises

«.ինիպըիէյթըտ» , այսինքն' «դինովցած» :

I՛-. «ճտնըմ»ը- կ՚ըլլայ «մայ տիր ֆէԱՕ»,
որ անղլիացի բարձր ճրնթ ըլմ էն ի
պաշ
տօնական
ձեւն
է «սիրելիս» ըսելու-.

«Ծ֊օ»ն

կը վերածուի «U.J "էյ» արտայայ
տութեան ,որ 50-4 '[եր անգլիացի Սէն-

ք-ըլմէն5Ա&Հ։„1-

վերապահ ուած է նոր էն :
թերեւս իմ քննած էջերուս մէջ ամէնէն

լուրջ սխալը կը պատահի հոն'

ուր

բո

լորովին կր կորսուի գրագէտի իրո(1ի-/<ն
իմաստը-. Լըսքիւր Պետրոսին կ՚ըսէ, նախ,
որ շատ էլը վստահի Հայերուն , տպա "ըխալմամբ , երբ կը կրկեէ նոյն խօսքը , կ՚ը
սէ «թուրքերուն» : թա ր դմանո ՚ թ ի ւն ը այս

Au moment où il s’apprête à sortir dair
«Le Livre de Poche classique» (tf 49g?
une nouvelle édition des Poésies compléta
d’Arthur Rimbaud, Daniel Leuwers nonlivre cette réflexion sur le célèbre autem
de la Saison en enfer et d7Zbm(na(iwis
Ce qui frappe dans l'œuvre de Rimbaud
c'est une prodigieuse vitesse dans la ։,\
sion: une saisie du réel accompagnée de
son immédiate dessaisie, un don tout aussi
absolu que sa dénégation. Tout, d'emblée
chez Rimbaud, est sous le signe du départ
du mouvement, du bruit neuf, du désir
Mais voici soudain que — couperet de և

կը կարդանք &ահնուրի «Ն"՚հանջ»ը, գոր
ծածելով լոնտոնարնակ Մի չա Գի-տեանի

բառը կը փոխարինէ «Հայերուն» բառով ,

թարգմանութիւնք , որ շատ խոցելի է ,սա-

եւ ուրեմն կը կորսուի

տ՛ս"» անունը , մեր մէջ»-. Ըրինք կատակ

կայն . . . միակն է : Եւ- անչուչտ կը կար
դանք գործերը ամերիկահայ գրողներու ,
որոնք դրած են միայն անդլե րէն, - Փ[՚-

լւՆւքւս֊թ-Հ/ , "ւր ան զգացնել կու տայ թէ
քանի' անդամ Թուրքիա յէն հազիւ ճողոպ
րած Հայերը թուրք կոչուած են, քերան

ներ, ըսինք որ «կոմիտէ» ել «քոմիթաջի»

թըր 'եաճարեանի «վոյըճըղ»

ս՛" յի , ինչպէս նաեւ Ամերիկայի մէջ՛.

բառերը

խրտչեցնէ շատեր : 3 ս՛նգեցանք այն եզրա.

գութիւններ») վէպը, որ ինքնա կեն ս ա զգ
րական բնոյթ ունի , եւ Մայքըլ Առլէն

իմ հայ աշակերտներս յամի Տեառն 1981-

կացութեան "ր եթէ էլ ուզենք որ ընդհ ան

Կրտսերի

որ

ին դա յթակղեցան գրքին ս եռայ ին պարու

բանս՛ f Կ՛՛մի տաս վարդապետի անունը ,
չվերապահուի մի քանի կղերականնե

11)70-ա՚կան

թուականներուն մեծ մողովըրդա կանո ւթիւն զտալ թէ՛ հայ , թէ ՛n-

նակութենէն : 18-^îf 26 տարեկան այս երիսա՛սար դնել՛ը նկարադրուած սեռային |l-

րու , պէտք է որ Հայ Առաքելական եկե

մե րի կեան շրջանտկներու մէջ,

ղեցին Կ "միտ՛ս"ը Աա֊յւթ^/ վ երածէ*.
Զի բաբ ոգեւորեցինք այս գաղափարով։

կր մնայ միակ իսկապէս մատչելի դիր
քը' որ ամերիկահայ մը կրնայ տալ ամե-

ին ,

«ԻՆՉՈ՞Ւ ՈՉ ՍՈՒՐԲ ԿՈՄԻՏԱՍ», ըսինք

l՛ ի կո՛ ցի բարեկամի մը, երբ ան հարց կու

մար լրջութեան հասկացողութիւն մը կայ

իրարու-. Կաթոլիկ եկեղեցին սուրբեր ու
գործած

տայ , - ի՞նչ մատչելի դիրք կը թելադրես ,
որ կրնայ ղիս ծանօթացնէ լ Հայոց Պատ-

„՛,

են, աւելի զուտ կրօնական իմաստով հասկըցուած, սակայն Կոմիտասի նուաճում,

մութեան եւ
ներկայ իրականութեան» ։
Որքան ալ տարօրինակ թուի Մ [՛ջին Արե-

ներր տեսակ մը մշակութային հրաշքներ
չե՞ն : Եւ եթէ մեր
եկեղեցին «Արբոց

՚ ելահայուն կամ 3)ր անս ահ այո ւն , որ այդ
գրքին միջոցաւ է որ հազարաւոր
(էեմ

մրն ալ

թարգմանչաց» ունի , ինչո՞ւ չունենայ նոր

չափազանցեր)
օտարներ մի քանի բան
սորված են մեր մասին, այդպէ՛ս է'. Շատ

լ՛ենք որ խօսին սեռային արգելքի հարցին

լալ անգլերէնով եւ պատումի մքթոցնե
րուն տիրապետող գրող մըն է Առլէն
կրտսերը 5 "[,ՈԼն գործը եղաւ իմ ա շա
եո
տանա n ,՝
կեր տներ
ո ւս համար ամէնէն օգտակար
րյներոլս

նո՛րի գործին մէջ), 2օ-ամեայ ա շո՛կեր-

սեռայի՞նը պիտի տեսնենք այսպէս»-. Եւ

estime —dans Le Nuage rouge — qu'une
de ses révoltes majeures réside dans «son
refus des gestions attentives de l'écriture
dont les disciples de Mallarmé affirment
aujourd'hui que c'est l'action restreinte,
mais spécifique et finalement décisive, de
I écrivain».
Rimbaud est assurément un poète qui
défie les mailles, même les plus serrées,

եթէ ոչ միշտ րո լո րին սիրելի գիրքը :
Ան,չուշտ գիս շատ աւելի կը հետաքըրք-

ալ՛՛ հոն' ուր թսւցւսյսւյսւ է սեռայինը-,
ի վերջ՛՛յ աշակերտներուս համար ամօթխածութեան հարց չկար այնքան, կըր կ-

de la critique. Une approche purement
textuelle ne parvient pas à le contenir. En
laissant arbitrairement de côté la vie, élit

նեմ, որքան... լթջոՆթեաՕ հարց-. Եօթէն
հինգը չկրցան նոյնիսկ ընգունիլ}ո1 լրջու.
թիւնս, գործի մը հանդէպ' ոլ՛ ունի կըր-

enlève au poème une dimension non négligeoble... et favorise, par contrecoup
salutaire, l'éclosion des biographies! Aussi

քո տ ՝ լորցունքոտ սեռային տեսարաններ ,
եւ ուրեմն, պարզ է «ըստ իրենց հասկացո-

est-on irrésistiblement conduit à retourna
auprès des poètes qui ont aimé Rimbaud,

ղոլթեան», չի կրնար ծանրակշիռ
ըէէալ-

qui en ՕՈէ fait leur allié — en dépit I
fameux mythes qu une telle attitude p

մի տաս անունին սլատմո ւթիւնն ու իմաս
տը՛.

Սակայն այդ

խօս ա կց ո ւթի ւն ը

իմ

մտքիս մէջ թողոլց ուրիշ հարց մը,հարց
որուն պատասխանը չէինք դիտեր մենք , «ինչո՞ւ համար չէ ընդհանրացած «Կոմի

յիշեցնելով'

անկասկած

նի , որոնք թերեւս «հրաշքներ»

սուրը ■եը

կը

Կ ոմիտասը։ Սակայն երկուքս

“՛Լ Ղ՚էա91,նՀ 4*եր տգիտութիւնը եւ անկա
րողութիւնը։ Տգէտ էինք՝ որովհե տեւ չէ
ինք ցիտեր թէ Հայ Առաքելական Եկեղե
ցին ինչպէ՞ս կ' որոշէ թէ ո՞վ սուրբ է Î
Կաթողիկէ եկեղեցին դի լան ա կա լա՛կան ,
դրեթէ դատական բնոյթ ունեցող մօտե.
սում ունի սր բո ւթ եան հարցին հ՛անդէպ :

p-ղթածրաբներ կը կազմուին ,տարթ՛եր ու.
տասն ամեակներ

ո լա ո ւմն ա ս իրո ւթի ւնն եր

կր կաւոտ բուին }

եւայլն։ ՀՀէինք

գիտեր

թէ fi.չպէ&ս մենք ս ո ւր բեր ընտրած ու ըստեգծած ու «ն շան ւս կած^չ ենք ։ ՀԼուտ ա֊
լ անգութին ւն են <ձ1]ուրբ Գրիգոր *1յարեկացի^ կո/մ ՀԱուրբ յերսէս Շնորհալի» կո
չումները } թէ իս կապէս մեր
եկեղեցին
սինուո մր գումարած է գա տած - որոշած
է այււ րոէոըը* (Խ ո ս տ ո լԼանի մ որ՝ քահա

(«ճամբոր-

«Փասըճ թու Արարատ»-ը,

եւ ցարդ

ր էր թէ ի նչ հակազդեցութիւն պիտի

ու.

նենային «Նահան՛ջէին, սակայն թարդմ-անութիւնը այնքանն թափթփած ու թոցե,լի
է} եւ նոյնիսկ երր զճշգրիտ^ է այնքանն
հնա բոյր , պաշտօնական եւ երբեմն կագա
ցող անգլերէնով մը դրուած է որ ♦ ♦ ♦
գըրիտ չէ՛ , քանի որ կարելի թ Շահնուրի
ոճը, մանաւանդ խօսա կց ութի ւններ ը ՛Լերարտագրել,

թձ2Կ-՚սկան

թուականներու

Շահնուրի

դա՛ռն

Հետաքրքրական էր, ինծի համար, որ

բԼսկաՕոՆթլԱ-ննելւՈՆԹ չէր
այլ.--

անոնց հայ

որ կը հակազդէ
ղ րականութեան

մէջ մուտք գործած ըլլալուն : իրենց հաոր կր պահանջէ սեռայինին արտաքսումը
միախ գրականութենէն, այլ հայկա-

կան հանրային մտածումի ու խօսակցութեան բոլոր բեմերէն-. Երր 'թերեւս քիչ
ներ շնչուած

Գրիգոր

Պրլտեանի

գր ութի ւններ էն , փորձեցի քաջալերել ՛լիմասին ( Համաստեղի, Հայկտզի ու Շահտու հի մը գայթակղած ար տա յայտո լթեամբ ըսաւ ինծի , - «ամէն հարցի մէջ

գործ

Այս դա սընթ աց քի ՛ի որձա ո ռւթի ւնը ռ Լ-

Ա՚նղԱ՚ացի ճէ՜Օք-ըլմէքւՆձ^րրւ ոճով-, թարգ- ր[՚չ հանգրուան մին է ինծի համար, հին
մանութեան առաջին
քառասուն
էջերը շղթայի
ը •1‘Լկ նոր օղակը-.
Տասներեք

J'ի ւ՛՛ յն հապճեպ բաղդա՛տեցի բնտ՚լրիհ տարուան փոքր վաստակ մր ոլևիմ , ամեհետ î Կ՛ուզեմ մի քանի նմո լշներ տալ րի կահ ա յ ո ւթ եան
հայ
գրականութեան ,

կայն * • • ա՛ն ալ չէր դիտեր սլատասիւա-

թարգմանութեան մեծ ու փոքր ձախողութխ ւններ էն } ոչ թէ .Պփւտե անի նմ ան վաս-

(I ւրեմն ՝ այգ օրէն այսօր՝ վեց ամիսէ
b ■ԼԿ- ՚ աււանց հ ա րց եր ը LF^oflfi հետասլլփդե լու ՝ հարց տուած եմ ինքղինքիս ՝ -էի ենք ին չպէ^ ս կը սւոեգծենք ԷԼռաքելա կւսն եկեղ եցւոյ սուրբերը ։ Ւնչո^լ չու
զեինք Սուրբ Կոմի տաս յ Կարելիէ է դիմել
մեր վեհափառներուն ՝ որ մտածեն այս
մասին։
Հւսրցը կը յանձնեմ հանրու
թեան ♦ ♦ « :

Շաւթաթ ՝ Ապրիլ

14, 1984

հա։քալսարանն եմ
Յունուարէն ի վեր՝ ու կը դասաւանդեմ
իրր սյյցհլոլ փրոֆէս էօր թէ՛ ւսմե րիկեան

utb
թէ՛ ալ Սփիւ-Ո-քահալ գրականութւ՛ ան : Մինչ առաջին դասին համար 4:2
Ամեբիկ ացին եր ար ձան ա գր ո ւած են ՝ երկլ՚՚՚րգին ‘'•ամար ունիմ ՛Լեց հ այ աշակերտ
եւ մէկ ամերիկացի ՝ որուն երբ հարցուցի

վ^՝ այս կաէ^ աfi սլայմաննե- tOtCll, Cohérent Շէ, Շ1Ն fitl de COTlipt^
բու տակ^ ձ-^-էն 26 տարեկան մօտ 1 i)0
- ՇՕՍթ moiïlS ClffimiCltif (JUC (JU6StlO
մերիկահայ ա շա կեր տ - աշակերտուհիներ
Si V ՕէՆ ՈՇ prend (]Ue l exemple & 1
•.«.«.
«.
.
,
attaché,
ունեցւսծ եմ ։ 1Լյս միշիկընեան հ անդր ուաJeClïl JoUVe CJlli, etl 19437 S est
նը պարզապէս վերահաստատեց իմ մէջ
dans Défense et Illustration, ü SitUCt ■ Rimիմ այն համոզումը թէ բոլորովք/ն սխալ է
baud ÜU moment OÙ «la Poésie frailÇ

ճեպ քաղուած օրինակներ , նոլր էլօզտտղործէ մի քանի

(Ա •) Շ՛ոհերանգները

•ւԿաւ
մեր մօտեցումը այս սերունդի
հսկայ
մ եծամասնութեան հանդէպ, եթէ իսկա-

que Sü formule de «chrétien ՈՕՈ Cllt

հայերէն լեզուի -. Երբեմն կը գործածէ
թր քլս ի՛ ւս "J, պո լսահայերէն մը,
որ աշփրարհտգրական ու դասակարգային բնոյթ

պէ" 1լ ուզենք անոնց տալ մնայուն ,
մը,
J ամանակալ՛! ր , աղուոր զգացումներէ անդին : Անոնց հ ս էլա յ մեծամասն ո ւ.

OU bien I ՕՈ peut y discerner UH
délivré du fardeau chrétien de son en]

ու բոյր ո ւնի Հայո ւն հ ամ ար : Դմ ուար է

թեան կը պակսին ոչ միայ*^ հա յերէն լե-

—comme

թարգմանել ^ասանկ թիւլպէնտի
կտոր
տղաքոջի արտայայտութիւնը որ կը նկա-

զուն եւ պատմութիւնը՝ այլ նաեւ անոնք
սուիորա բար վաճառական կամ գիտնական

maifltS pCl-SSClgeS d UïlC SdisOïl 6Ո
bien U est loisible de COftsidcrC ]
' . païenne
..
___-,.„e àforme
poésie
aspire
Ա11Շ depw
forme
le substitut ձ
SenCC QUI Serait Comme
DieUfj OU encore --- CCS deUX leCt

րագրէ Պետրոսի նմա^ ոչ-չւսրքաշ՝ Պ^լ^*ս-

• , > ընտրած
. անձեր
c <.
ասպարէզներ
են ՝

<
որոնց

ունեւոր սերունւլի զաւակները՝ որոնք
ստիպուած են աշխատիլ գործարաններու

կը պակսին գիտելիքնելմ
նոյնիսկ ամերիկեան ոլատմ ութեան ու դրականութեան

մէջ՝. Սակայն երբ անգլերէնով կը վերած-

մասին։ Սակայն երբ ընդհանրապէս Մ l՛-

ւի Հսաչ ուիք լատմ^ի (յայսպիսի տկար լաճեր^^ բա ց ա տր ո ւթեան ր՛ չ միայն լեզուին
հ-ամն ու հոտն է որ կը կորսոլին ՝ այլ կը

՛Լին Արեւելքէն եկւսծ ուսուցիչներ կը գիմադր են ուս ուցմ ան նոր ՝ թարմ մօտեցումի՝ ինչպէ ս կա ր ելի է շատ րան ա կնկ ալել աշակերտներէն։ Ս լ ուրեմն ւսյս փոր-

գործաւորին
արտայայտած զգացումին
դասակարգային արհ ամա րհ անքն ու եզ-

ձառութիւնը եւ հանգրուանը՝ որ հաճէ
լի՛ էր (որու!հետեւ սլարլլունակ՝ ջերմ,

նոր ակնյայտ տարբերութիւնը՝

համալ

բայրական կա րե կց ո ւթի ւ1ւր ՝ այգ հանդս յ-

սարանի դասընթացքին մէջ «< րա մց ո ւած»
միւս նիլթերէն ՝ կը հ րապուրէ զինք ։ Ս ւ
ապա՝ ^հ այ՛» բառը հազիւ թէ լսած է՝
հայութեան

•յՒն բար գո ւթի ւնը ։
(Բ-) Կ ան^ զարմանալիօրէն ՝ բառերոլ
ս իւ՚ա լ 1լտմ կէս-սիւալ թարգմանութիւններ ՝ - օ րինա !լ
Շ ահն ուրի
^ւէայելչու-

անկեզծ Հա քեր էէ՛ն աշակերտներուս գրեթէ բոլորը) վերհ ւս ս տա տեg [՛մ մէջ սա զօ-

J1ր
Qh-

թիւն՚ֆ բառը ՝ դո րծ ած ո ւած փարիզեան
հ ագո ւձելա կերպի մասին՝ կը թարգմանուի

ի՛ " ւհ ի ՝ կը հետաքրքրուի փոքր ամ ասն ու-

Հտիսընսի^չ )որ գրեթէ մեր ՀՀսլա ր կեշտ ո ւ-

թիւններ ո վ յ Կ արտօնեմ որ աոնէ գսւսրնթաՏ1քը* Ե ւ֊ ինչո* ւ չէ : Նէե g Հայերէն մէ-

թ ի ւն"^ բառն է ։ Ւ ,ւէէէԼ 1 ալ՝յււ պարագա քին
անհասէլնալի է անդլե րէն բոլոր ն ա իւ ա զա -

կը ազգային շունչուէ տոգո ր ո ւած Պարսկահայ երիտասարդ մրն է ՝ որ կրնայ զ.ան-

ս ո ւթի ւնը ՝ քանի որ հագուստի պար կեշտո ւթեան սլա տկերը գմուար է կազմել* • ♦ :

դաղօրէն կարդալ

Հ.11 ր՚ան^ բառը կր թարգմանուի իրր հ,պ ո ւ-

աւելի

բան

unրւքիք

ար եւելահ այե ր էն ՝

ու

de Claudel au «1 ս as bien fait de partit,
Arthur Rimbaud!» de René Char, il

1971-£5* ի

կո ըսուի միամամանւսկ պոլսահայ չարքաշ

կ ուղէ

véhiculer. Du «mystique à l'état SOUVOp

տակաւոր թարգմ՛անիչ մը գատասլարտելու համար , այէ ընգդձ՜ելու համար թէ որքսՀն հեռու ենք մեր մշակ ոյթր մեր օտ՛ար
^
'tr
ւ
ւ. ւ
լ.
«
«
լեզու թօսող ս եր ո ւնդներո ւն (ոՀ ւր մնաց
օ տարն ե ր ո ւհ ) գոհացուցիչ ձեւով ներկայացնելու կարելիութենէն-. Ուրեմն' հապ-

թէ ինչո^լ կու գայ առնելու ւլաս մը, 11 Լ՛
կը կոչուի
ե տ-ելլեռնե ան Սփիւռքի դըրականութիւնը^ ՝ ըսաւ պարզապէս որ ա-

մասին՝ ւլր ա կանո ւթեան րնգմէջէն։
I1 տա լօ-ամեր ի կսւ ց ի է} մայրը

parade sauvage». L'angoisse qui presse
Rimbaud de «trouver le lieu et la formula
s'insinue dans tOUS les plis et replis d’tUt
texte qui ո'en a que faire d'être texte el
qui entend constamment dépasser ce statut
par trop étriqué. Un des poètes qui a le
plus médité Rimbaud, Yves Bonnefov.

«Rimbaud cil retl CU ՈՕՈ clll etieit
Pierre Jean JoUVe OU chantre de «U
մշակոյթ եւ պատմութիւն դասաւանդեinhabileté fatale» privilégié par ,Որ
լո ւ : Մ եծ
չեն աշակերտներու թիլերը։ Frénciud, il y ci un affrontement cnti^

նայի մը հեռաձա քնեցի՝ այս հարցին մաս ին լուսաբանութիւն
իւնգը ե ց ի ՝
սա
նը) :

plume— «la musique savante manque i
notre désir» ou que, après avoir évoqué
«un bizarre dessin de ponts», le poète pré
cise qu'«un rayon blanc, tombant du haut
du ciel, anéantit cette comédie»] Plus pro
voquant encore, Rimbaud nous convie
(toujours dans Illuminations) à une cu
rieuse «parade» avant de conclure avec un
mâlin plaisir: «J'ai seul la clef de cette

s'avance dans l'irrationnel», on s aperçai

chrétien՛

,,

ա

sembleraient

en

te

lées— l'on pourrait avancer que
»
rimbaldienne est une réplique substi “
au renoncement religieux du Poe[e՛ (
Il convient en tout cas de reconnaître
si les «proses» d' Illuminations ,0^on
fortement par leur vitesse, leur cor
leur acuité toujours recommences՛
iieê

Saison en enfer (un peu trop
jourd'liui CU raison de SeS re] on

քաւոր համոզումը, - չի բալեր շինել գըպր՚՚ցներ եւ ստեղծել ամպիոններ : Պէտք է

Խ vie du poète et depUls Կ11( -^յայՅ
pose qu'il est antérieur à

պատրաստել ուսուցիչներ եւ դասագրքեր ,
իսկ անոնք, մանաւա՛նդ ուսուցիչները,

demeure pourtant le texte CUPl
OÙ Խ transition et le րՇՈ^ՏրՈ£Ո
fondent, celui également où la P°

մարգումը պատրաստելը՝ տաման-ակի ր ու
պահանջկոտ աշխատանք մրն է ՝զոր պատ
րաստ չեն դիմագրաւելու մեր պատասխա
նատու տարրերը յ

derne pressent pour la Pre
qu'elle est conjointement avec
Dieu (ou, si l'on préfère, eS
«Point de cantiques : tenir le Pa\g
Admirable formule qui est rPS

ԱԹ - Արպըր , ՄԽՒԿըն

d'ordre.

Imprimé sur les Presses du Journal «HARATCH» — 83, Rue d’Hauteville - 75010 Paris

Commission

Paritaire:

N°

55935

Fonds A.R.A.M

ItlO

H A RATC H

ՅՈԻՆՆՍ

3

Le Seul Quotidien Arménien en Europe - Occidentale
83, Rue d’Hauteville — 75010 Paris
Directrice: Arpik Missakian

DIMANCHE

3 JUIN

NUMERO ։ 3'00 F

SCHAVARCH MISSAKIAN

lettres françaises

LE FACE A FACE
ANDRÉ BRETON - TRISTAN TZARA

< plutôt s’efforce de prononcer- une
importante conférence sur Le Surréalisme

d[après ■ guerre. Une photo, assez souat reproduite, montre Tzara à sa table

Conférencier tandis que Breton se dresï,criant et désignant du doigt le fondateur
Je Dada, au milieu d’une assistance très
échauffée. Cette scène en dit peut-être
lien davantage que le texte de Tzara ;
die figure un moment essentiel de l’his
toire des Lettres, sur fond d’histoire tout
court.

Mais quel était au juste le contenu de la
conférence de Tzara, pour provoquer un

ussi spectaculaire face à face ? Le texte
publié en 1948 par les éditions Nagel déleloppe plusieurs idées. Tzara estime tout
d’abord que, depuis la guerre d’Espagne,
Munich, Hitler et Vichy, «la poésie est
plongée dans l’histoire jusqu’au cou» ;
les poètes, loin de se soustraire à l’évène-

jadis contraint de devenir surréaliste au
«Papa» d’un surréalisme dont l’ex-Dadaïste se veut aujourd’hui le fossoyeur !
André Breton ressent donc l’impérieuse
nécessité de se rendre le 17 mars 1947 au
grand amphithéâtre de la Sorbonne.
Il n’est pas très aisé de se faire une
idée exacte de cette tumultueuse journée.
Les journaux de l’époque donnent dans
l’ironie superficielle, comme pour tout
ce qui touche aux «scandales» surréalistes.
Par chance, la revue Esprit, dans son nu
méro d’avril 1947, consacre à l’événement
un triple témoignage, passionnant et
convaincant (*). Le premier témoignage
est celui de Jean Bignalet qui avoue
d'entrée n’avoir trouvé qu’une assez
mauvaise place dans l’amphithéâtre. Ce
qui ne l’empêchera pas de constater
l’énorme vacarme de la salle, surtout lors
que Breton invective Tzara et en vient à

par

«mouvement moral» de révolte contre la
grande boucherie de 1914-18 et le Surréalisme, «né des cendres de Dada», eut

Daniel LEUWERS

W histoire a dépassé le surréali
‘e monde ne saurait se fixer sur
Խ immuables»); et c’est en 193
dsure s’est opérée lorsque bon
e surréalistes (Tzara

ne cite p

•'eurent pas la lucidité de s’ali

révolutionnaire

d

•"sniuniste. Ceux du moins qu
tftle lucidité l’ont parfois payé
'‘e_Pendant la seconde guerre n
zara ne supporte guère qu’ur
Péret ait p
i ^honneur des Poètes, se p
"une Benjamin

p ie !,!sidte aux poètes morts di
Ration», alors que ale sut
»sՀ°ՒւՇՈէ de. Cette suerre, de
՝

e nos indignations».
ails e Prière d'insérer du tex

uvit’ Zara 86

^era P^US aSress’

tion- a
sdr attisée par les
ment f ®reton) et accusera
«
e surréalisme
dont T”6 Positi°n

de se c
post-révolu

^reTed'
dite». p, t

Une desarmente

"n°^ues ,T de désiSner

P

ndances ésotériques
Ce de • endl9®es par Breton.
'^érabl^1 rU combien sa P°s

(i9üeS), rpv

guerre no, . i

qui a fui PEu

Poètes^,,/ ? Etats-Unis- en r<
Stance aUrp°le leUF ParliciPa
Pérennité i U VGUt Pourtant
U SUr ^alisme dans
ae point laisser
™ 1QS,idiettx acte de

՛ SUerre
cet

debras /'Uuile très per sot
“tas de f

b perso:

fer oppose le Da

a

Փելեչեանէ ֆիլմ ե՜րր •

բայց անկարելէ

են , « Հ ա յ կա կւսն^չ ֆէլ մար n / եստ Ւ մՒէակ U ! թէ. ///?/ ւԸ է Գ հրկնարարեր : ^քարճ ՝ ս ե ղ il

No 15.714

ւէն ՝ եր կաէւօս ո ւթենէն

օտար ա անհաղորդ մԼ՝ղէ ծանօթ ար տադբ ո ւ թլ„նն երուն՝ ա ս ոնց ՚ սսլառէչ ու սպսւ-

n n ւլ ա կան ս ո վո ր ա կան ո ! թէ ւններ ո ւ ն, եթկ

ող

ոլ ա հ մբ մո ոն ան ր Պ ա բ աճանեանբ :

Մենք (1969), Սկիզբ (1973), Եղանակ
ներ (1975) /.< Մեր Դարը (1982) կոչուաե
ա չէյ աա ո ւ թ թ ւնն Լ րբ ՝ տարրեր չափերով ու

թ1.,էան Լ ր ավ ՝
ն ո լնրան մր*/, ալ ա ա րր Լ ր
ա րձան// րն Լր ո վ կբ յայտնարերեն բոլորո-

■LEն եւ բա բսա ու կ

ՓՒւ^ւս.ւՒ^

retirer, «la force appartenant aux commu
nistes».
Second témoin -«ô une place privilégiée
pour les yeux et les oreilles», précise-t-il-,
Marc Beigdeber tient d’abord à rectifier
certaines assertions de Bignalet : Breton
n’a pas été agressé par de supposes
«nervis» du «service d'ordre dadaïste»,
mais par «quelques amis de Tzara».
D’ailleurs il fut au préalable propose a
Breton de parler après Tzara, ce qu’il re
fusa parce que («il ne nous le cacha pas»)
il était venu dans le dessein d’empêcher
la conférence de se faire. De plus,, Breton
ne fut pas contraint de quitter l’amphi
théâtre, mais, trompé par l’apparent sou
tien d’une assistance
composée d’«im
certain nombre de jeunes gens d'opinions
«réactionnaires»», il quitta volontairement
les lieux, espérant entraîner tout le monde
derrière lui -ce qui ne fut pas le cas ...
Placé près de la table de conférence,
Beigdeber privilégie surtout la scene
suivante : Breton surgit devant Tzara,
veut le forcer à le regarder, prend son
renouer :

մր

պա տ կե րէն

մէջ՝

որ մէ

չրջու^ւ
ու բոլոր ւսնԼլարելէ
դէրրերէ
անցնող ղ ամԼէրան ՝ ա չրր կը հանէ պատ կեր - կր սլա ա կե ր ա հ ան է : 1յ ւ սլատ կեր ր
կ ր մնա ք մ Լ /լն ւսր ան ել ՝ կամ [Ո-ել :

Դրեր*

ւ՚հ1։ն ■

Կտրելէ չկ սլա ամ ե լ Փելեչեանէ ֆէլմե-

Գ. ՊԸԼՏԵԱՆ

րր՝ ոլարղ անոր համար որ այնտեղ սլաԱէ Ո !

բոլոր հաւանական կամ աւան դա -

կ ան մե ջո ցն եր բ

Հ եր րո ւ ած են : Հ^ոն պատ
ջ ո['
1'1' աւ արտ էն ,

մու թէւն մբ չկտ յ

/M աԼ ktuJ Հէքեաթ ու դէսլր ՝ ղէպրերու
լաջո բ դ ա կ ա ?/ ո ւթլ,Լն,
ղութէւն մը

որ էեամ ունակ է ո ւզ-

որ ո չէէն՛*.

Զկայ հերոս

մւսրդկա յէն Հրնա ւոբ ո ւթէ /֊Ն»

,

կամ

ու
ա -

րաղէր : թէեւ կան մարդէկ՝ կան ղկմք1.ր
ու եղելո ւթէ ւնն եր * հար սանէր մը՝ թաղ
մանական ւսր աբ ո ղո ւ թէ ւն մը՝
լեռնւսյէն
մը

մը : Ա՝ եղէ

աար երայէնէ

հասնող

սլա ա կեր աց ո ւածը ակ

դէտ ա ր Լլո ւմր չէ ՝ ոչ ալ Մեր
ւ ած եւ
Փելեշեանէ ամէնէն

parle) surgit, frappe Breton au visage et
ne lui laisse que l’unique solution de se

կամ

մսսսծելւս-

ւլռւԼւււ ր ղ է ^1ւ ե ր կայէն ու անցեալէն
•
Եղանսւկնեթշր ղէւղական կեանրէ հպանցէկ

sa conférence. «Son accent d'Europe cen
trale et sa voix monotone
l'empêchent
d'accrocher l'auditoire. Lorsque ses re
gards parcourent la salle, ils semblent
traqués». Mais bientôt la tâche va lui
être plus facile. En effet, ale service
d'ordre dadaïste, c'est-à-dire, ô humour
noir ! communiste» (c’est Bignalet qui

ւս շվսարհ է

rfp • թերեւս մէայն այս կամ այհ
չափով կրնանր քղ^Է
^hnjüjl բեմ աղ-

նարկ մը չէ՝ reportage մը՝
կարծես
ատէ կա կտրելէ ըլլար ՝ երբ ֆէլ^ը կը վե

hurler «Chiens» à l’adresse du public
ou «Chien» à l’adresse du conférencier
(Bignalet ne sait). En tout cas, Tzara lit

են մէ չտ ՝ բտյց կարծես րու*^ հարցր ր /քար
է^ւրր Ա|աւռ1|1յյ1Ա1(յ111_ւքլ1 : Փելեչեանէ բոլոր
ֆէլմերր կր հ ր ամարէն թօսրէ*/, ու քեղ րով մենարանող բացատրութենէն՝. Սկէղ**
յվն մէւր ձուած ենր ան էւօս ու լո ւո. ՝
րւսրւէ ու բանէ մէջնո րդոլթեան պէտր

րաբեր ի հ.մեզ»ի , ըսել /լ ուզեմ հայ մ ո .

verre en disant, comme pour

—

a ւ ԷւԷա քօր լ,ն ու մներ Լն անոնր՝ այնրսՀն

անց

«ne période ascendante (celle où régnaient
i imagination, le désir d’émancipation,
1 écriture automatique), mais son rêve
par trop idéaliste de liberté a été dés։՝»ué par l’histoire qu’il n’a su

59e ANNÉE

ԱՐՏԱԻԱԶԴ ՓԵԼԵՇԵԱՆի

դեւոնոլղէէ

ment, se doivent donc d’être aies déposituires infiniment sensibles» de la souf
france des hommes ; Dada fut déjà un

C.C.P. Paris 15069-82 E
51027317 A R.C. Paris

ԵՂԱՆԱԿ

une grande page de l'histoire littéraire:

Le 17 mars 1947, au grand amphithéâtre
Je la Sorbonne, Tristan Tzara prononce

—
—

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Ֆ ր ա ն ս ա : Տար. 400 Ֆ. - Վեցամսեայ : 210 Ֆ.
Արտասանման: Տար. 450 Ֆ. Հատք : ՅյՕՕՖ.
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Fondateur I

a Portique

Tél.: 770.86.60
Fondé en 1925

li'I'S-P ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ

1984

Դարը

կոչծաւ ւսլու 7/

ղործր անջրպետէն ու մէջոց է գրաւումէն
դէւցաղնա չունչ ար ձան ադր ո ւթէ ւնը պաս

Եւլանւսկնէթչ/

Փելեչեանէ ամէնէն կուռ՝

ամբողջ եւ ամէնէն մաւոչելէ ղոր ծն է թե
րեւս նէւթէն

ԼղՒ՚ԳԸ^

նպաստով*.

Այղ

ա յնրսւն քլէ չէ ու աւանդական
նէւթէն ,
հասարակ տեղէրէն պէտէ ըսէէ ՝ դարձըւ սւծրէն նաէւկէն առումով՝ բեմադէրը
կ ր հանէ անս սլա ս ե լէ պատ էլերն եր ո ւ չտրր
մը» բնութեան տարրերուն ահարկու ներ
կա քու.թէւնր ՝
կենդանաԼլւսն
աչխարհը
հօտ ու ձէ ՝ վերջապէս մարդէկն ու աչէւ ա ա անրր հողէ համայնական զօրութեան
մէջ՝. Հայր ենէ աչվսա^րհը* այնպէս էնչ սլէս երեւակայուած է ան պատկերահանէ

kո
5 Հ/Հ/ ///միայն սեւն ու ճեր
մակը ղոյներուն , շարմու մՂ։ ու շրջանակը
ոսպնեակին :
Ֆիլ՚Րը կը "կսI՛ ՈԼ կը փակոլի թևլադրական սլաակերուԼ մը* թաւալող ջուրերու

տառէ վրայ՝. Պատրուակը կտյ անչուչտ •
Հո՚ԼԸ' տչխատանրը՝ մարդէկը հոն

(Շար-ը Դ էջ)

aje peux encore boire dans le verre de
Tzara». Le conférencier reste d’un calme

volutionnaires qui s’affrontent tacitement,
tandis que gronde la haine des sincérités

remarquable et ne fait aucun mouvement:
«peut-être parce qu'il avait peur de céder
à une vieille attraction ; plus vraisembla
blement, parce que s'il engageait la parole

bafouées ...
Troisième

avec Breton, il tombait dans le piège que
celui-ci lui tendait malignement, il inter
rompait lui-même d'une façon probable
ment définitive - sa conférence».
Terrible confrontation où Tzara manque
d’être pris au piège de ce jeu de la provo
cation qu’il a jadis contribué à instaurer!
Scène poignante et symbolique :
Tzara
assis et campé sur ses certitudes face à
Breton debout et mu par la force toujours
jeune de la provocation. Le spectaculaire
vise-t-il ici à occulter le débat de fond ?
Rien n’est moins sûr. En effet, ce que
Breton tait, ce que Breton ne peut dire
ressort certainement d’une inquiétude
prospective qui cherche à éviter les sen
tiers battus d’une idéologie dont les
années 30 -les procès de Moscou aidantlui ont révélé les faux pas et les compro
missions. Et ce que Tzara lit,ce que Tzara
s’efforce de lire, c’est une profession de
foi peu soucieuse de convaincre. Dans ce
face à face, ce sont deux conceptions ré

et

dernier

témoin,

Chris

Marker s’amuse, pour sa part, à constater
que «chacun a sur l’événement l’ouver
ture que lui permet sa place» ! Et il feint
de trouver tout cela pas très sérieux, pré
férant s’attacher à un témoin silencieux
et inattendu du spectacle :
Antonin
Artaud, debout au fond de la salle et qui
porte sur le visage ala marque de ces
années passées à refuser le monde que
Breton rêve -et Tzara parle- de trans
former».
Antonin Artaud ne serait-il pas finale
ment le personnage central de cette comé
die qu’il démystifie comme malgré lui,
sans se soucier d’être plongé «dans
l'histoire jusqu’au cou» mais en se con
fiant aux seuls abysses de son mal inté
rieur ? Le défi du poète aux grands débats
de l’Histoire ...

(*) Reproduit par Henri Béhar dans le tome 5
des Œuvres complètes de Tristan Tzara
(Flammarion).

Fonds A.R.A.M
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POTUSK <|11'.311111ԻԻ*ԻԻ՜Ե
«ԼԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆԻ ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ԼՈՍԱՆՃԸԼԸՍ,

710 էքնոց պատկառելի հատոր մրն է
անցեալ տարի lnJn տեսած Վահան Թէ քէեւսնի այս նամականին ՝ որ հրատարակւած է ՀհԹէքեան
Ա շակութային JJ իու
թեան» կողմէ , ու ծանուցուած
/'Հ1/7
^Հարիւրամեակի
Մ ատ ենաշարին
P իլ
2»îr: Հատո ր ը խմբագրուած է ծանօթ ‘հա
յտ Գ*. տ Աւետիս Աանճեանի
կողմէ՝ որ
կողքին վրայ տրուած տեղեկո ւթիւննե րուն համաձայն' <Տ-վա[•՛իՀ տնօրէնն է Գա[իֆորնիոյ Համալսարանի Լոս Անճըլըսի
մասնտճիւղի 91 • Նարեկացի հայաղիտա կան ամպիոնին»՝. Հատորը նուիրուած Լ
Վահան Թէքէեանի թղթակցութեան , ու
կը պարունակէ իր դրիէէն ելած նամակ
ները միայն ՝ ընդամէնը 315 հատ : Թէ քէ ե անին
ուղղուած նամակները ասոնց
չկցելու խմբագրական որոշումէն անկախ ՝
կ՚երեւի թէ Երեւանի Թէքէե ան ֆոնտ ին
մէջ գտնուող այն նամակներու ցանկը
շատ «վտիտ» է՝ ինչպէս կը հաղորդէ Ա*
Ա անճե ան : 315 նամակներուն վրայ աւելցըւած են Աիքայէլ Կիւրճեանէն ե ր կ ու
ղր ո ւթի ւնն եր , մէկը Թէքէեանի ա ռա ջին
քեր թ ո ղա գիրքին կծու դր ախ Օ ս ո ւթի ւնը ՝
միւսը նոյն շրջանին վերաբերող բայց
1965-/*^ դրուած ՝ Հինչպէ^ս ծանօթացայ
Վահան Թէքէեանին հետ» յօդուածը : Ե՛
ղածը յարգանքի տուրք մըն է կենթագ րեմ՝ Կիւրճեանին հանդէպ ՝ որ յիսուն
տարի շարունակ ամենամօտիկ բարեկամը
մնա g ած է թէքէետնին, ինչ որ ո ււլ ի ղ
ճամբով չարդարացնէր սակայն այդ դըրութիւններու ներկայութիւնը սոյն հա
տորէն ներս յ 315 նամակներու շարքր ՝
Յունուար
1900-(Î/ մինչեւ
Փետրուար
1945 յ կ'ըեդդրկէ Թէքէեանի կեանքին բո
լոր շրջանները՝ առանց րնդմիջու մի: եթէ
բացառելու ր//անք Ա» Աշվսարհ ամար տի
տարիները
1914-Հ& 1917 ( Աղէտի օրե
րուն՝ Թէքէեան Եգիպտոս կը գտնուէր :
Ու Գահ իր էի մէջ է որ ան իր մահկանա
ցուն կնքած է 1945-/- Ապրիլին} :
Նամա կանի իս
հրապարակումին ձեռ
նարկը ամէն ինչով
գնահ ատ ելի է ՝ ո1չ
միայն իրր յղացում ՝ այէ իր իրադործումին գոհաց ուցի չ չափանիշներով յ 3 ղա ցումը կը բացատրուի սապէս
Աւետիս
Uանճեանին կողմէ՝ իր Ն ախարանին մէջ*
ՀձՈանաստեղծին մտերիմ բարեկամ՝ Մի քայէլ Կիւրճեանի ֆոնտ ին մէջ (Երե ւան )
եօթանասուն նամակներու յայտնարերու ձ*ր ՝ մասնաւորաբար ՝ մեզ համոզեց Նամակսւնի^ն ոլտ ւոր ա ո տ ո ւթ ե ան ա ռւսջն ահերթ կարեւորութեան մասին'»՝. Ու խ րմրագիրր կաւելցնէ քիչ մր անդին' «Համոգու ած ենք սակայն ՝ թէ այս 'builfui1լա(ւ|ւ?/ մասամբ
պիտի նպաստ է թէքէեանի
ամբողջական երկերը
կազմելու
րաղձւսլի նպատակին» (էջ P^ (l) î Ե'ար_
ձանագրենք բաղձ անքն ու ծրադիրը î Եր անի թէ արեւմտահայ տյլ գրագէտ ու
բանա ստեգծներ ՝ ո չ նուազ արժէ քւս ւո ր
անկասկած քան Թէքէ ե անր ՝ արման ան ա յին նման հոգածու ու բարեխիղճ վերա բերմունքի : Ամէն օր չէ՝ ամէն պարա զայի՝ որ արեւմտահայ գրագէտ մը այս
քան գուրգուրանք կը վայելէ ՝ իր ամբող
ջական
Նամականիին
հ րաւոարակու թեամր ՝ որ կ ենթադրէ
հաւաքումի ու
խմբագրումի Լոլր$_ ^*1 նոյնիսկ սպառիչ
աշխատանք մը*. Ամէն օր չէ՛ ՝ ու եթէ չեմ
սխալիր' Ա փիւռքի մէջ առա ջփն անդամն
4 : Ասկէ առաջ լոյս տեսած էին հայտս տանԼ ա*հ նա խաձեռնոլթեամր եւ հայաստանեան հողի վրայ Գանիէլ Վարուժանի
Նտմականիղ, (Երեւան ՝ 1965) ՝ «Արեւմը֊
ւոահա յ Գր ողների Նամականի» խորադրըI ած հատորը (1972) ? հուսկ ապա' Ա. Չօպ ան եանի Նամականին (1980) ? երեքն ալ

1983

բազմավաստակ Գ* Ազն ա ւ ո ւր ե անի ջան քերով
կազմո ւ ած ու
ծանօթագրուած ՝.
Այս տլ ըսեմ որ 1950“// չՈէ֊ր£ Գտհիրէի
մէջ Ա* $աւոր եան Թէքէեանի ^.Ամբողջա
կան Եր կեր»ո ւ հրատարակութեան ձեռ ՛հար կած էր t րայց ծրադր ուած 15 հա
տորներէն վեց Տատը միայն կրցած էին
/ոյս տեսնել :
Յզտց ու մէն ետք' իրագործումը : Ներ կտյ հատորը նամակներու սլարզ հաւա
քածոյ մր չէ : Ան կը ներկայանայ դիտա
կան - բանասիրական հսկայ
կազմածով
մը՝ որ իր թ եր ո ւթի ւնն եր ո վ հանդերձ ( որոնց մասին սլիտի խօսիմ հետզհետէ) ՝
անհրաժեշտ էր նմայ, պարագայի մը՝ քանի "f չտտ մը կէտեր անհաս կնալի պիտի
մնային առանց հ անգամլսնաւոր եւ եր
բեմն ալ տարածուն լուս արտն ու թիւննե րու :
անօթադր ութիւնները կը գրաւեն
այսպէս դիրքին մէջ աւելի քան 120 էջ
(561 - 684) ՝ ու ամրողջացուած են կարգ
մր ցանկ երով ( ան ձն ան ո ւնն եր ո ւ ՝ օտար
■* եղինա կնե րու ՝ տեղանուններու ՝ պար _
րեր ական մամուլի՝ հայ թէ օտար) : Հա
տորիդ, սկիղրը գր ուած են չարք մր ձե ռազրական ՛հմոյ շներ եւ լուսանկարներ ՝
որոնցմէ մէկը 1922“/*^ քաշուած Պոլսոյ
Կեդրոնական Վրսրժարանի ուսանողներուն
հետ խմբանկար մըն է՝ չափազանց շահե
կան ՝ քանի որ կողք - կողքի կը տեսնենք
հոն Թէքէեանը եւ 2Q տարեկան ւզատանի
Ն* Աարաֆեանը՝. Հատորի նախաբանին
մէջ Ա 'Աանճեան կը ծանուց է խմբ ագրումին ղրգապատճաոներր եւ պայմանները՝.
Յետոյ երկար
ներածութեամբ մը
(էջ
1 - 90) յ խմբագիր ը նամականիի հիման
վրտյ' Թէքէե անի ժ ա ս ին ձ՛ են ա գր ա կան
ուս ո ւմն ա սիր ո ւթ ե սՀ/է մը կը ձեռնարկէ ՝ որ
ի հարկէ աւելի անոր անձին ՝ կեանքին ՝
զազափարներ ո ւն ու բա ր ե կամ ո ւթի ւնն ե րուն կ'անդրադառնայ ՝ քան թէ անոր բահա ս տ ե զծո ւթ ե ահ *. Երեք մասի բաժ՜նուած
տյս ներ ածութեան մէջ
( Ա . Թէքէեանի
կենսագրութիւնը ՝ P* Թ՝ ու հայ եւ օտար
գրողները՝ Վ». Թ ՝' մարգը եւ խոհերը)՝
Պ* Աանճեան գրեթէ միշտ չափազանց մօտ
կր մնայ նամակներու սոսկական ՝ երբեմն
տառաց ի բո վան գա կո ւթ ե ան ՝ յաճախ դո հան ալով հատուածներու ըն դօրին լոկու
թեամբ ՝ ու տուեալներու համագրումէն
աւելի անոնց յարագր ումով ՝. Այս նկա տ ո զո ւթի ւնը ՝
ինչպէս ուրիշներ
որոնք
սլիտի շար ո լին հոս թո՛ղ չնկ ատուի իր-՝
րեւ ^քննադատութիւն» մը* կը փորձեմ
միայն բնութագրել Պ * Աանճեանի խրմ բադրական - բան ա ս իր ա կան աշխատան քին
նշանակութիւնը : Պատկառելի
կր
գտնեմ հարիւրաւոր ՝ թերեւս հազարաւոր
ծանօ թագր ո I թխ֊նն եր ո ւ.ն մէջ վաս։ն ուած
աշխատանքը :
կ*ենթադրեմ միայն որ
ներածութեան մը պաշտօնը պիտի ԸԱտր
ff՛չ թէ նա մակներէն վերց ուած լման հալո
ւածներ արտազբել՝ ցոյց տալով ընթեր ցողին ինչ որ ան իր ա չ քո վը կրնար կտրդալ խնդրոյ առարկայ նամակներէն ներս ,
այլ l]Նթսւկւս(1գս11րլ անձ մր , անձնաւարու
թխն մր, /,ր բաղմա կողմւսնի երեսներ ut! ,
111 Ju անդամ
լ,ս կապէ՛',,
համադրական
երկնո, մով մր: Ու. վերակազմել միեւնոյն
ատեն' մամանակաչրջան մր, ամբողջ աշ
խարհ մը, որուն մէջ կուղս, յ զետեղուիլ
դրողին դորեո ւնէո ւթի ւնր , անկէ աոնե՝լ ո վ
նաեւ իր իմաստը*. Վերականգնումի պա^
հանջը կ'ուղղուի հոս Թէքէեանի կե՚հ ստդիրին , անոր դորեո ւնէո ւթեան ել անձ ն ա ւո ր ո ւթ եան քս,ջա}լւսնօթ բանասէրին,
որ կարող էր միջավայրի մը դիմադիծր
ուրուագծելու ել անոր ներըին ծայրերը
բանա լու :
'ներկայ հատորին

մէջ ներկայացուած

նամակներուն մէկ ստուար մասը ի հտրկէ ՝ մօտաւորապէս մինչեւ 1923? ամէնէն
աւելի հ ր ապար ա կագիր ին եւ քաղաքական

յիս 1931-/- նամակը, ե,
ոլտ տ ա սխ տն
տարի աոաջ

մարդուն մտահոգութիւններ ը կը ցսլացը֊
նէ՝. Այս կարգի նմակները առ առաւե յն'

մէջ, բայց այս անգամ'
նդամ'
փիարեան-,, էր որ կր ա„ս։նն^,ւ^'ձ
եանի
ամևնամօտ1,կ
,,,,։
"՚
լ
լ լ
տշլսր-- ՚ •
Կ՛ ո,ն, ըլլա՛յ լրագրակ^'"^

դրական ու հրապարակագրական բարքե բո՛ւ եւ իր ա գա րձո ւթի ւններ ո՛ ւ մասին կը
տեղեկացնեն ՝. Անձնական 1քնիք
էը^Ը 1
ո՛չ ալ բանաստեղծի մը հաստատ կոչումը
կամ
իւրայատուկ
աշխարհահայեացքը
կվարտա յայտեն : Այնպէս որ վերականգ նու մ ըսելով՝ չեմ ակնարկեր հոգերանա կան կամ գաղափարական խորքերու ւԼերլուծու մին ՝ այլ հեղինակ մը իր մամա նակին մէջ տեղաւորելու ՝ այգ մամանակի*ն պատմական խաւերը բանալու- Լւ լու
սաբա՛նելու արարքի անհրամեշտութեան
նկարագրութիւններ ուն մարդկային խո բութիւն մը տալով՝ իր ադարձո ւթիւննե բուն հետնամասերը մատնանշելով :
Այս
տեսակի կեն ս ա գր ա կան ու պատմաւյրտ կան աշխատանքի մր հաժար
հոյակապ
ատաղձ մը կրնար ընծայել ներկայ Նսյ ՜
մականին ՝ ինչպէս ուրիշներ ալ ՝. Ահաւա
սիկ գրագէտ մը որ կը մղուի շատ կան ու
իւ էն քաղաքական դո րծո ւն է ո ւթե ան ՝
կր
մասնակցի քաղաքական սլայքարն ե ր ո ւ ՝
րարձր դիրքեր կը գրաւէ կո ւս ա կց ո ւթ ե ան
մը շարքերէն ներս ՝
մօտէն կը ճանչնայ
ույդ կուսակցութեան քանի մը փայլուն
զ էմքերը՝ թերթ ու հանդէս կը հիմ
նէ ՝ կր հ րա տար տկէ
կամ կը խըմրադրէ Պոլսոյ ել Գտհիրէի ^էջ՝ մա
նաւանդ'
չի
զազրիր աշխարհը չԸԸ~
ջԼ լէ ՝
իր դո րծ ո ւն է ո ւթ ե ան թատերավայրը փոխագրել ով Գ“՚հ[,րէէն Փտրիղ,
Պոլս էն Եր ուստ ղէմ' : Ո՛ •• • առիթը
կուտայ մեզի թանձրացեալ պատմութեան
մր կարելիութեան վրտյ մտածելու*
Արդիական ժ՜ ա ման ա կտ շրջանին վերա
բերող հտյ պատմադրութեան գժ՜բախտու
թիւնը տ յն է որ չէ գիտցած տն ե ր բեք
հատուածական դի տ ան կի ւնն եր էն խուսա փիլ՝ կամ ալ անոնցմէ խուսափիլ չնետւելով հանդիպակաց խարակին վրայ՝ որ
է' զոււո բանասիրական հաւաքումին փոր
ձութիւնը*. Ո՛չ մէկուն մի տ Հէն ւէ անցած
բանասիրական տուեալներ ը իրր
հում
նիւթ ծառայեցնել միջավայր մը՝ ու տյգ
միջտվայրը կազմող մարդկային թանձ ր ո ւթիւնը վերստեղ ծելու համար : Վիպաստնական ծրագթր մր պիտի ր/յար տյս
մէկը*. Ո՛չ՝ պատմադրութեան մէկ ծանօթ
եղանակին մաս ին է որ կը խօսիմ : Մերէ.
7- թէ հ ա տ ո ւածա կան ոգին արգիլած է
որեւէ համադրական ձեռնարկ՝ որ փոր
ձէր ՝օրինա կ ՝Ա ի ջեր կր տ կանի շու
տեղաւո րուած ^տյ գաղութներ ու ընգհանրա կան ու թանձրացեալ պատկերը կագմել ՝
պատմ ական անա չա ռո ւթեամր ՝ եւ ին չո՛ ւ
չէ' վիպագրական խո րութեամբ : Նտմսլ
կանիները տյս տեսակի պատմադրութեան
մր լաւագոյն
ենթահողը կրնան
ընձե
ռել :
Համագրական ոգիով պատմագրութեան
մր կար ելիութեան այս հարցին վերադառնալէ առաջ՝ կհուզեմ աւելցնել որ հոս հըրամցուած նամակներուն մէ^ ՀՀրնկերաJ ին»
պա յմանադր ական ո ւթե ամբ
^էրԸ՜
լածները դրեթէ ամբոզ^ո ւթեամբ ներ կ ո ւ ս ա կց ա կ ան բնոյթ մր Ո սնին, այն իմաս տ ով որ թղթա կ իցն եր ը նա խ' Հերտկազմեալ Հնչակեան ՝ յետոյ' Ատմկավար
կուսակցութեան հետ կապ մր ունին՝ հեռուէն կամ մօտէն՝. Ոացառութիւն կր կազ
մեն Վարուժ՛անին (1906՛ - 1909) ? Աի տմանթոյին (1905 - 1907) եւ 3 * Օ չտ կանին
(4 հատ ՝ 1928-^՜^ 1935) ո լղար կուած նա մ ակները*. Այո երեւոյթը մասամբ կը բա
ցատրուի
պարագայական
տուեալնե րով . վստահ եմ ՝ օրինակ ՝ որ 3 * Օ շականի
հետ թղթա կց ո ւթիւնր շատ աւելի ծաւա
լուն պէտք է եղած Ըք!այ քտն թէ հոս
տեսնուածը՝ ՛եւ յետաւլային' կորսուած ՝
ւլողցուած
կամ մութ տեղեր րն կյու
ղած *. Եր ո ղո ւթի լՀր է սակայն որ եր բ
Պ * Ալ ետիս Ա անճեւսն
անսպառ հըմ֊
տութիւն մը կր ցուցաբերէ լուսաբանելուհտմար նամակներուն մէջ գտնուող բոլոր
անձնական կաժ րնկերալին ակնարկութիւններր՝ ասոր զարմանալի արդիւնքը
այխ կ րլլա J որ ծանօթադր ո ւթի ւնն եր ր
ուչի ո,շով կարդալէ յետոյ' մ եր ա
ո,,,ջե,. ունինք պարզուած հտյ աշխարհին՝
ա J կեանքին մէկ կատարեալ . ♦ • կիսապատկերը, կարծէք թէ հ ոս երելցող ո ւ
գործող անձերուն դիմաց ոչջ/նչ զանը ‘Հւ՛:
ա1ԼԸ՝ ղլխադրուած
կամ
— չ , հտյ թէ օտար , գոյութիւն չունենա ր :
Ս‘սրսուռ պատճառող երեւոյթ մրն կ :
1916-/-5-, օրինակ, Աղեքսանդրի ո յ մէջ
թէքէեան յարձակումի մր կ'ենթարկուի
ու մէկ աչքը կը կորսնցնէ :
ճիշդ է սր
ինքը այդ մասին դրեթէ չի խօսիր, րտյց
ե, այնպէս դէպքը յիշուած է տեղ տելլ
{Տե՛ս օրինակ Շահնոլրին ուղղուած Մ ա~

ք

կռոս, կցական ղևտնի վրա. ,՝ Ը^ա J
C
է-1 ! <֊ „
ւԼ
•> ’
Աւսհա'.
- սլանա թեան մասին մէկ հս-. ։ •
կռթիւ-ն մը կայ ^յն

զրա,,ծ չՀըկէ մր մէջ (ՄսՀ^Ակնարկո,թի,նն ալ այն կ թէ
ն
‘”ի չգրէ «ոճիրին վրայ>>; Երկս, 1^'
րր իրար ո, չեն նմանիր, քան,
’
ջինը միջ - կուսակցական բնոյթէ'
իսկ երկրորդր՝ ներ . կո ւս ա կյ կան ‘ ''
կու պարագաներուն

այ' անհարկ,

քիչ Սր
մր աւելի
mi ե > !. չայն
.... .Տ. ծանօթ,,
ւ c
4‘
րլրսր ք[,չ
ներ ա յդ տարիներուն ընդ հանուր JU
լորտին մասին, գործող անձերով ի'"

ւածութեան պատճաոներուն ո,
լ'
/
/ հ
ւ
ւսյ՚լ,,“1<սւ.
րախ օսական դիրրորո չումներոՀ, յ֊ա„,յ
թէրէեանի լռութիւնը, անոր վերապա.
հո. թիւնները կարելի էր ղանց առնե, ^.
Շատ լաւ կր հասկնամ որ մարդ ղղոԼնս'.1 հ/'ն ‘Լէճերուն մէջ մանելկ վէրՀ^
րայց մաման.,, կր

եկած է կ՝ ենթադրի

պատսազանացնելո,
այգ վէճերը,
պատմաղէտ ի համադրական ակնպկՀ
ու վերստեղծտկտն ումով մօտենար,,
եալի
պատահարներ,,,ն ու րաթո,^.
րուն, ինչպէս թէքէեան կ'րսէ'
խընդիրներուն» *.
/»5-չ որ Վ . թէքէեանի կեանքին ու դդ
ծունէ„,թետն կր վերաբերի, աւելցնելէդ
Ա- Աանճեան իր ծանօթադրոլթիլններձ
մէջ մեծապէ,։ օդտուած է եր1լսւսիրո
թենէ մը, որուն գոյութենէն տեղեակ
էխ՚՚ք, բու յց որ առաջին անգամ րլլալոՀ
կ} օզաագոբծուի հան գա մանօրէն բանաս^
րական աշխատանքի մր մէջ՝. Այղ երևա
ո իրու թի ւնր Ա. Ալսլո յւսճեան ի դր/ւչէե iլած Թէքէեանի
կենսազ րու թիւնն է , ոյ
կր գտնուի ըստ երեւոյթին՝ էր եւ անfi կ.
րականութեան եւ Արուեստի fi՝անդարա
նը ՝ ձեւււսգիթ վիձա կի մէջ : «Հ . քՒ' /ւց
մարգ ու հ ր ա պ ար ա կազիր» վերնագրոյ՝.
Ա • Աանճեան քանիցս կր յղուի այս զոր.
ծին, որ եր կարտ շունչ ա շի/ա ւո ա ս իլւուիի^
մ'ը րյ լայ կր թուի (մօտ 800
որ խմբագիրը այս գործին գոյութիւնք
համառօտագրութիւններու ցանկին
նչելէ ո,
ծանօթւսդր ութիւններուն i/'(i
յՒժլէ զատ ուրիշ Ո՛ չ մէկ աեղեկութ^
կո ւտ այ անոր
մասին՝ իր նաիւաբաեր
կամ իր ներածութեան մէջ, ինչ որ րա՛
լական զարմանալի է : Ծ* աւալուէ այդխ
ընդարձակ ձեռագիր մը՝ դրուաե մէկու
մր կողմէ որ տյլ արժանիքներու րայա ■
կայութեան պարագային իսկ առնուաք
մա սն ա ղէ տն էր եգիպտահայ գաւլուիք1
պ ա տ մո ւթ ե ան ՝ եւ կարող էր ուրեմն պատ
մազրա կան տես անկիւնէն շահեկան մօսձ
ցում մը ունենալ Թէքէեանի կեանքին
ասոր առիթով
Հայոց
թանձրանալ
պատմութեան ՝ պիտի ուզէինք np
տարակուէր անյապաղ*.
Եր տ եսն ո ւի որ զիս Տ ետաքրքրորԼ^
ներկայ
շրջանի
Հայոց
թանձրաղխ
պատմութիւնն է , այն որ պիտ[՛
օտաբներ ուն համար՝ Հայոց տառապէ ‘
քր հազարերորդ անգամ ըլլս,1ուԼ ՚Ս
զի հանելու համար՝ այլ այն որ il
գիտնայ կեանք ու միջավայր ՝
Ւ
նու թիւններ ու գտղտփարախօսութի^1 Ï
համադ֊րապէս
վերակազմել'. IT[“
դրա Ալ
մէջ որ մինչեւ այսօր կրք) ձ֊ է
լրջօրէն այդպիսի ձեռնարկ մԸ "՚
դործե, ղալն, նորէ՚ն 3- 0չ^կանն1>'
զո։ ր աեւլր չէ հաւանաբար "P II I
րը գործածեցի, կեանքի, p-րլ
գաղափարախօսով I
թիւններ
ւ՜ ւ
ւ r,
.
/ւխւ»ւ
վերստեղծում մր ա 1լ>-կ-խ!"t ՛
այս խորհրդածութիւններր
նամականիի մը առիթով՛ ^"‘1՚ .
թանձրացեալ
■ք^ր

պատմութեան օթ է՛ լ
ՈւԱ՚էր {
է -ւն

որ

“T1

դոյզն չափով իսկ'
հեր"Աաթլն1ը,թ
կեդրոնական անհատականուլ«ր
րեւ կիզս,կէտ հայեացքներդ ,
դէպքերու եւ պատահմու ք"11
Jj
տեսանկիլնէն (ուրիչներ
՛է Լ L g J.
անչուչտ} , հաս կնալի կր 'ե"1" ,է Լ jtf,
չականի ծրագիրը, Համապ
յէլ
դրաղէտներ ր նկատելու
^հերոս՛» րնդարձակ վէպէ ե
տահայ
դրականութեան պա
է, բայց ատկէ
առաջ
Հայոց թանձրացեալ պ“"'՚ "

qfif

ղէր րլւաւ ■ ԱյԳ ^ատէրու^'ՀԸ
Հթ՝
ւէր անչուչտ Ա չականի "l‘"[
կայ ո ւթի էնաներ ո ւ փրալ
,լ
գործերն էին , ինչ որ անս t
ղութիւն ու նչանակութթն Հ վ ՚
աատմաււրւսկւսն ծրագրի
ւո'՜""1
՚
ir Գ
I
,կայն n-iL-

րելի է երեւակայել

Fonds A.R.A.M

< 0 Ա Ռ Ա a
^քէթնլխեր ոէ_
Հկս՛]՛ է ք 'ձ ս,տտղլ\

«r*

վաւ հրագիրներ ՝
կրնտն րնծայե լ

\,ութ1^ննևւ""

1աՂաւ1,ար՚" անների պատմութեան մ1'' մՒհկխւա,լէտ1> մ<' ՚ռԷնևւո՚1 ■
‘“"Հ ! „« Ւր մամանտկին մԷէ "1'"՝
«: v Ւյէւո1 -որոչ
ճ""՝ ""՛ ա՝՝^"լ մ
եւ

,նե;ող

ղրաԴ^տե մ!։ նամականիին
Տչ" ^հութԻ^Ը հ,"1՚Ա[՛ ‘լը
""""՜
են' պատմադրութեան, Էութեան :
Ջ iWi’“։JPl նշան„.կ,,ւթի,նն, է
սՀ"յԱ1ռա^այ՝ եւ ո'չ թԷ 1՚ր Ղ"ր՛

ք

՝Հ Հր'ւան

ա^լ' '■ Պատմարւր- -

Լնղ,Ւ'նՒ ՈԼԳեէւ1։ծ ։"Լ ո1“ւեդրԷ “՚ն՝
առա[-'ւայա1ւս։ն

{Լ.թ,„1 մ1՚այ“ ^նայ

. կրականին մկջ ամpn^n. թեամբ
®*“( , է աքն տուեալներէն , էապէս
ք

'1,1.րր

ամենայն

ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

քա ղաք.„ վ ար Ո,թ եա մր '

գիրտր կր հալածեն , վերջինները մանս, .
, անդ իրենց

ա ուսն ձն ա չն որ հն ևր ո՛ ւն նա -

խանձախնդիր , աւելի քան թէ

ազգային

շահերուն ;

նա կան ու որոշ

պահ եր ո ւ'

սլատմութեան տե.

ոակէաէն' ամէնէն հ ե տաքրքրա կան էջերն
են րստ իս' հատորի յաւելուածին մէջ տե-

րողըոջո, մը

յ

ու կը սէոիււլէ

աղատաղրո, մո՛ վ ; Որովհետեւ այդ նա -

սեմին չհտսած գեռ սոսէ

մ ակներ,,, "h մէջ կ որ առաջին անդամ ըլ-

ԸԼԼաԼ <^բազուող

ւաԼուԼ

անոնց վրայ

վը խօսի' իեէքէեան. կր էււօսէւ էւր

ղղւււցւււծներուն

^‘"JU թանձրացեալ

պոռթկացող

ու

մտածածն եր ուն մա֊

ul, lt ՝

կը էււօււէւ էւր կեանքիդ մա սէւն ՝ կր
խօսի աշխարհին ու իր անձին մասին ՝

ծերութեան
հ անգիս ատ ես ը

սէրերուն» ՝ կր ստիպէ
Հհսկել» ՝ զանոնք Հգիտել

դաղտնարա ր» {այս մէջյւեր ո ւմներ ը կխառ
նեմ

Ո7վ երազա-ն մանկութ-իւն

քիչ ծանօթ

ան կաշ.
անսպառ

քերթուածէն ՝ որ հատորով լոյս չէ տե ֊
սած ՝ որքա^յ որ
գիտեմ ՝ ու մնացած է
Բարձրավանք սլարբեր աթ երթի ^յ֊րգ հա-

գրիչով մը: Աս տիճանն եր կան ՝
նաեւ
թղթակիցէ _ թղթակից , շունչի այս աղա֊

մարին մէջ, Պոլիս 1922) :
Եր մնայ հիմա ինծի խօսիլ Ա • Տատըր-

րու եւ
գւսզթտկայաններու ըննիչի իր
հանդամանքուէ։ Այդ
տե ղե կա դիր^ւ ե րը

տա գրումին մէջ՝ ներքին

ապրումներու
ել գրելու ազատութեան այս զեղումնե -

եանին ուղղուած
նամակներուն մասին՝
որոնք կարծեմ ամէնէն ուժ՜ով յայան ու

ուղղուած են

ղա, որո ւած տեղեկադիրները
(££501 535), զորս Վ, Թէրկետն գրի առած կ
1923-//Î/, Տունաստտնի մկջ՝ որրանոցնե -

» Նոր տտուն կետնին ՝

որ

այս Ըո ԼոԸ Ը
վերջապէս
կւսնղ ՝ լայն շունչով ՝ գրեթէ

բուն մէջ* Երիտասարդներու ոմանց հետ՝

թի ւնն են ույս հատորին մէջ՝. Տ ատր եանի

լսմՂ:
Փարիղ հաստատուած՜ Հա f
Աղիային Պատուիրակութեան նա էս ագահն

յարաբերութեան մտերմութիւնը եւ վա էստղտրձ ւէ ս տ ահ ո ւ թի ւնր բարձր համեմա

հետ թղթակցութիւնը կը սկսի 1929-/zïz ՝
երր քմէքէեան Վահ իրէ կր գտնուէ ր ՝
եւ

էր * Անձնական նամակներ չեն հետեւա -

՜

տս ւթիւններու կը հասնին ՝ ինչպէս Աիւր֊

Տատրեան

րար՝ ոչ մկկ ձեւուէ ՝ ու ներկայ հատորին

մելեանի ել Տտտրեանէւ հետ՝ եւ այն ա-

պատանի' ուս ան ուլ էր

ա0„լղթ: ^,1!1 ս'տ,/է ան'էՒ'ն կ“'Ւե-Լ
ւ Հերոսականացումի ներյա յա սկզբռն -

հրատարակութիւնն իոկ կրնաք
էսնղրական թու.ած րԼԼալ էսղճամիա էսրմ-

տեն նամակ^ւերն ալ իրենց կարդ ին
կր
հասնին յուղումի րար ձո ւն քն եր ո ւն ՝ տեղի

վարժ՜արանի մը մէջ : Տ ուտր եան էն J/“J ՜
ւած նամակները ընդամէնը ,19 հատ են՝

,է՚յ, <-ր ">■ ^.r՝՛1՛

արամադրեյի

ւ՛"STt

վաւերաթուղթերը

Ափրանսա ՝ ուր քսան տարեկան
Եր կր ու դործա կան

րտղիրին: ^^J-J որրոմն շահեկան են այս

տալով նաեւ ի^է քէ ե անի մօտ շատ անսո -

\ü„[, կ՝որ՚՚:հն "՚ կ՝"ր՚ււ։,"ւր՚են հերռ.ա.

1929-Հ՜5* մինչեւ 1936 երկարող շրջանի մր

ղրութիւններր ՝

վոր ոճի մր՝ լայն

և րնտրա թի՛նը,

պաամաղրաԼւլաթւ1ա֊թՒննհր^-ն "".հմանը: Հա֊

յուղումուէ եւ կեանըուէ լեցուն։ Եղուկի ե*1ւ

վրայ։
Սիրոյ նաժ*ակներ են՝
ամէնէն
պարզ ու րն թ ւս ց ի կ ՝
կամ եթէ կը նա -

,առ„,կն i

ջին շր ջան ին ւէեբուրեր ող

Ճ/'1Գ կ' Հերոսականացումի

^այայա

- ինքնաբուխ

ու պիաի ըսէի'

որքսՀն

՚էերջապկս ՝ հայ ղաղթակւսնու թե ան աոա
իբրեւ ւի ա ս ւո ա-

եղանակներն

խերաթուզթեր: Հա՛ր;, տուէք պահ մը

ինչո՛ւ Սփիւռքը չէ ունեցած մինչեւ
արօր /-ք պաամադիրներր , ե, պար ղա .
իր պաամո, թի, նը: Որ պիտի ըլլար
ձկաոկաե գաղութներս,
կազմաւորման,
խլերու նչո, մէն անդին , անոնց մէ9 ծապող ընդյատակեայ ղաղափար աի,ou ո ։ եւ

մտային

կեցուածքներու
պատմութիւն մը

ւյլ Համապատասխաներ

պաամաղրու .

թուղթ: Որովհետեւ Ւ^էքէ եան ՝ առար կա

քւսկ անկախ՝ որ գործօն ան -» ա ւո ա կա -

էար, կամ առն ո լադն՝
ձւեռումին

նիւթ

անոր

/ար : ‘խեբախ սոսբար՝

իմէբէեանի

1ա1յանին մլատ է նո յնիս կ

^ակամարտութիւններուն իրականա թիւ

ու անպաշտպան
վէւճա կին: Ա un ր դէմ .
յանդիման գալուէ կ որ 1լ ո ւն ենա յ /ւր ա-

վերջապէս'
ճ^ք^-ին
տպագրութեան

fi ու ֆք սւJl1 մԸ նսւ մակն երր նուաղ նշանսւ ւոր ու նուազ նշանակալից չեն։ Այդքան

առթիւ՝ այս անդամ ըստ երեւոյթին' ամ֊

դե էսա րշ էսօսքր • « • ♦ • այլե ւ ս

րողջ ական ձեւ ով: Պէյ["“-խի ձ՚էջ) : Միւս

խորութիւն եթէ կր ցուցաբերեն ույս թըղթակցութիւններր ՝
պատճառը այն է որ
անդունդներ ու սչեղու մլ, մը առ լ,թը կ'ըլլան թերել ս ՝ բայց ատկէ աւելի ու ատկէ

իբրեւ

դոյո ւթիւն չուն ինք^ : նոյն շրջանին

Uի ւ ր մելե սւնի*ո կր գրէ
կ^աշվսատիմ ու. պիտի

ազգ

Հ

որ

Հոր բեր ուն համար
աշէսաւոիմ մի շտ^

«ք 242) :
X

fi ան աստ եղծէ։ մր թւլթա կց ո ւթիւնը եր

դրուած ամբողջ

հոգիով ու ոզեւորու -

թղթակիցին

հետ

ստեղծուած

ոսւէի քիչ մր լեցուած տեսնել՝ հատո րին

թերցումներուն

սւ՚անւէ այն պատճառով որ երբ 1908
հականին՝ ֆէքէեան Գահիրէէն Պոլիս
k ւ՚՚՚իադրոլ ի լէր պաշտօններկն մ՛էկն
If նորակազմ կուսակցութեան վւրովւա^հւ՛ վարել՝ մամուլի միջոցաւ ։
Այս
(աղային
Նամականին րագաըական
Իկի մը ներդին ծալքեր ուն մկջ մըտ աււաւելութիլնն իսկ չունի։ Գ/^
քԱն
i

1908^Ն

«

է

19Ա'

պատգամաւոր մասնակցած
Հյըեսփոխանական խոցուէին :

1 nJ

Snü

Լափազանց ցանցառ են 3*ողովէւ
կեանքի մասին շահեկան նկ
ինները :
1
շ
Գ
1
չ,սհս,դրդռսւ,1էսն կէտեր

I : Առս,ջի '

Երուստղէմի մէջ

^•"մս,,ո
^քէետն

Iju,^
/Î

՚ ^ոն
Ղր1ւոլ ս,հ
Աղպռ՚յիե (իողովին ներ'Ըև՚նելոլ

համար

վանքին

t եւ
մասնակցելու
M »
աո^ո>֊ելիք բարենորոգչա ^Զեերուն՛ 8աւևւոլա^Ւն ‘քէջ.հա -

h.C

^/աւ^սւ4^ր ոլ- հումա -

1|"ԼՍ'^ ս^ !>ան°^Ա"1/""թիւնները

ցոյց

^Աւմ
աո-ս*քելութ եան կամ պաչ I ? թ^ան եղերա - կատակերգէ,
^դարձս

հթճպԼ Լ m F ութե^ներն

ու

ձաէսորգ

Պոէսկն Երուսաղկմ' մանր ւիւ

/“«--"U
մր j

^քոլ.

նԱՀ
^եո,

տնկն անկախ ՝ ղո ւարճալէւ
վ1րւՀ ^այ գիւանապետարան 'հ՚՚՚Հւ :
tt- թանճեանի
հ"" այ' արէ"Ւ^րէն երե ՚ՀլչԱ՚Լ ւ^Գրռյ առարկա յ նա Թ. եւ իր հակառակորդ -

յէն՝ կը հետ եւ ի իր
հետքերուն՝ տեղե֊
կութիէններ կր խնդրէ իր մասին՝ ԷՀն չ

ծազելի կրնար ըլլալ : Ս'չ y UiJ1 անմիջա
կան կապը կը յատկսւնշուի անով որ դր
բելու
կարելիութիւնն իսկ յան կարծ՝ ու
անսպասելի
կերպովվ խնդրոյ առարկայ

էմ ղթ ա էլց ո ւ թ ե ան ՝ ու որ քսՀն
րէի1 Ըո՛
թեամբ կր էսանգավառուի տեսնելով գի մացի պատանիին կամ երիտասարդ, տր-

եւ այսպիսի այլ յատկանիշներով , որոնք
ա յդ թ ղթ ա կց ո ւթի ւնր կր դարձնեն
ըն

^ենէութի^ը {տե՛ս կջ 579) : ^իչ կ,

ջին - Արեւելքէն կամ հեռաւոր Ամերիկա-

փեն ՝ կա 4' թէ պատրուակով մր' դրա կա
նո ւ թի ւն կր փորձեն ՝ խ՛չ որ մփ ա
ծի.

կան շեշտով, գրելու պարզ արարքին մէջ

[ Ըկֆէեան ՝ ՇիրակՀՆ մինչեւ 9»«/ Հիր է ի
U.JU ներքին պակասն Լ որ պիտի

ըսի Ար փ ի ար ե անբ ՝ երկու նօթեր
միայն ՝ որոն կը յի չեցնեն ներ ^կցական պայմանները 1908-/^,
ա^աո-ակորդ խմբակներու գոյութիւնն ու

ուզեր ըոել որ դրա կան ՚ հարցեր կը շօ շա

նայ նոր երիս/ասարգի մր երելու մը, Մի -

երկիւղածութեամբ ՝

թեամբ,

յարաբերութեամբ ,

աշ

անձնադրոշմ' հայեացքով,

ամէնէն

յափշտակիչք:

թղթա կց ո ւթի ւնն եր էն է O.

Այդ տեսակի

ի'նչ

վեհերոտ

ու
նոր

գուն մօտ' ինչ որ ինքը չէ կրցած ըլլալ
երբեք՝
ինչ որ !լ ո ւ զէ հրահրել դրա կան ձիր՛ք կամ պատանեկան

էս անդ ՝ որ-

“լէսզէւ աճին ասոնք ու ինք1ւ ալ հ պար Րոտ֊
նայ ատով։ Եա բղաց է՛ք օրինակ Ա- Անդրէասեանին ուղղուած սա տողեր ը ՝ որոնք

ամբողջ

յորդում եռանդ մը կ1 արտայայտեն Հսէ -

գործը, որուն մէջ բանաստեղծը տարաշ
խարհս, յին լուսաշաւիղներու եւ ներա շ խարհային վ, ապո , ղիներ ո ,
արկածախըն-

բերունի հանդէպ Հորք քացրօրէն կր րացւ ին'» ՝ աւելի քան թէ իսկական դատ ո ւմ

ղիր, թղթակիցին հետ սիրային տրամա
խօսութիւն մը հաստատելով կեանք ու ոճ
կը յօրինէ: յծէքէեանի նամականին այս

!լ ուղ եմ ըոել իմ կ ո ղմէս'

րին ակ' Ոփլքէի նամակագրական

առաջ' գր ա կան ո ւթեան հետ անմիջական
կասլ մր անհերքելի է անոնց մէջ։
Ջեմ

էՀնչ յ ա ւի շտ ա կո ւթ եա մբ Թէքէեան /լ իմա֊

սուրբ սպասումով մը կր ձեռնարկէ

մասնայատուկ

էլնաց

ըոլորր սակայն
անտիպ մնացած
էթ- :
ու Ա* • Եի* րճեանին . ո ւզզո ւած նամակնե բուն հետ ամէնէն շահեկաններն են ներ ֊
կայ հատորին մէջ՝. Ե^նչ երջանկութեամբ՝

բեմն, Ո Հչ միշտ կը յատկանշուէւ իր էս ո -

խարհին վրայ

օրինակ ՝ որոնց զոհ

եւ

րութեամբ , իր յորդութեամբ , իր անձնա.

որոնց աշխատակցած է կամ զորս վարած

մասին

իսկ
Գիր^>

պա/ ումներով՝

Չթաղուած ըլլալու, է թեր թեբուն մէջ՝

ա օթաղը ական կամ ն եր ածա կան աշխասմեբւվ' կուսակցական Հմիջախնդի ր»նե-

«7/ ո ր

նռւրիկե ա նէ/

*hn յն ք ե րթ ո ղա գի ր քէ/ Գ •

Նտ֊

ուեաթրով։ ^իշդ
ոP ևւ՛ HnLulU^'^ **Ը“
րւպարակագիրի ու
րհի չի մտահոդու. (կւննեբը} բայց կարծէք՝ ասոնց ձեւա էրե կողմը միայն հ Անացհալը ի՛"ԸՀԸ)

f սւ Û ախ կը լատկանշուեն ոճական հարս տու թեամբ մը՝ ներքին ու արտաքին նայ -

ձմե ո ր

նու ր թշուառութե ան եւ. որբերու լքուած

հա -

ա քւլ աեսակի

մր անգամ լոյս տեսած է ին արգէն

Ով,լքէ1. օրփնոյ կը տոլի քիչ վերը • լաւա ֊
դոյն կերպով ցոյց կւււտայ ան երեւոյթը։

ապագա յ

հայթայթելու

մակները։ Սիրոյ պահերը զոր u կր ճսւնչնանք գրագէտներու նամականիներէն ընդ
հանրապես' խտացում ի պահեր են ՝ որոնք

քերթ ողագիրքին
վե ր ահ ր ա տ ար ա կո/. թեան՝ այս երկու պարագաներուն' յա -

տալով

րողոքկ ՝ կոչեր 1լ սւրձակկ ՝ // տես րնգհա-

նոթեան մը աչքը՝
^[,սէ^րը սւէտր
tV թանձրացեալը արձանագրելու հա

tt.z ս կարդ ի նամա կներէն ծանօթ
էի^1
մինչե. ա յսօր Hիւ րմելեանին ուղար կր լածները միայն՝ քան ի որ ասոնք քանի

ւ ածքի սրութեամբ մը։ Ասոնք յետոյ կր
մտնե*յէ ու յլ ձեւեր ով գրական գործին մէջ։

մր

յ եղանակներուն

քտէալ ձեւովը ւսնկա խ մէկէն, ու մի ւս էն:
Հաւանական է՝ հերոսականացման օրէն, .

հույ գրականութեան մէջ ծանօթ են միայն
խնտր այի եւ Տ էմիրճիպա շե անի սիրո յ նա

իրողութիւն մրն է։ Ամբողջ արեւմտա -

է/լարբե ր ականիդ մէջ՝ 1950-A^7 I՛ԸԸ ՚ J‘u "
ՀԼոյս էէուարթյչ

համարատուութիւն

հանդերձ , կը յո, զուի, կը գայթակղի , կր

պատմագրութեան երկու րեւ հոներուն միHi տատան ո ղ բան մր ՝ ե /_ ս սւ կսւ յ հ /■ք

սի[,ոյ նամակ շատ չեն գրած՝ կամ եթէ
դրած են' անոնք չեն հասած մեղի ։ ՀՀեմ
դիտեր , թէ ի՛նչ բանի արգիւնք է բայց

ո iji/iiiimi'li է)/t ւրմե լ ե անէւ

յական

խ,յ, մէջ ընդո լնուած- հերոսականացա.
:
Pm կ ուրեմն թանձրացեալ սլատմու Վիպականս, g ո ւ մին, ել արխիլային։

ու

խրնտրէք'
ամէնէն արտակարգ իմաս
տով՝ բոցավառ ու հրացայա սիրոյ նա
մակներ։ Լայ գրագէտները էլ երեւի թէ

է՚^՚ր^ի^՚ր ւ "լ բնական կերպ ով կր էսօս ի ՝
կէ՛ ս[սւտմՀ ՝ կր խրատէ : Եր էսոստովանիմ
որ տյս բոլոր նամա կն ե ր ր հ աճոյքուէ կր
կար դաց ո լին :

(1945-/Z

՝ատմութի,ն, մը-. Բայց կ՛՛ենթադրեմ որ
չականես,ն յղացումով

հետ՝ կէս - մտերիմ

կէս - պայմանադրական է ոճը՝ բտյց հոս
տլ իՒէքէեան աղատ ու ապահով կր զղայ

^,,որպէողՒ երեւան ելլեն նոր տեսակի

^իններու

եր կարտ շունչ նախագասութիւններով ՝ եւ
պատկերներու
արտակարգ շռայլանքով
մր։ Երբեմն ալ՝ ինչպէս կր պատահէ/ 1էահէ - վտհեանի

tt, որոնք յարմար դետին մր կր ստեղ -

պարբե ր ս լթէււնն եր ով ՝

մ ը.

Հանկարելի է որ

չգիտնաք՝
որ ամէն

ունիք հիմակուայ՝ այդ տարիքին

ըայց
ինչ
մէջ՝

բանաստեղծն է որ կը խօսի անոնց մէջ՝
ու կր խօսի այնպէս ինչպէս թէ դրական
ուժ՜ը
վեր արծաբծուէր ու միաժ՜ամանակ
հատն ելու վրայ

ԸԷ/աԸ ՝ Երկու^ ուժ՜երը ՝

ախ որ կը տնօրինէ սիրոյ աշխարհը՝ եւ
այն որ կը դերալար է

թիւնը եւ ուրեմն նաեւ' հակամարտու թիւ^ն է որ կը /այտնուի անուղղակիօրէն
այդ թղթակցութիւններուն մէջ՝ կազմե լով անոնց բացառիկ հմայքը։ Պահ

Արչամ Տատրեանին ուղղուած են :

թիւննե բուն

Պէտք է գիտնալ որ Ճ(ձ22-էն ետք զդալփ
փոփոխութիւն մը տեղի կ՛՚ունենայ Թէքէ-

ւՀրչաւէւ յու զեցիք ՝ միեւնոյն ատեն տրխ ֊

ւանարար որովհետեւ

ր ե g ո ւցիք ղի ո • • î Տ էսրեցուցիք անոր հա
մար որ շատ հինէն ուզած ե/i սՀյն մարգը

1111՛

վրայ • . • :

Ե *-

ո'բչաւի ՝

միախառն ՝ անոր հակադրուած :
Այսպիսի ամբողջական շղթայազերծ
ման պահ ե ր ո ւ չի հասնիր խ'էքէեան ՝ հագրագէտը իր մօտ

կր մնայ տկար ու անվստահ իր արուես֊

գործող՝ զոր ձեր վրայ

գերազանցութեան ու գերակշռու թեան։ fiuijg Տատրեանին ուղղուած հա

կը տեսնեմ ՝ եւ որ չեղայ ինծի յատու կ ՝
անյաղթահարեչի կրնամ ըսել արգելքնե

մակները ցոյց կուտա՛կ սիրոյ զգացումին
աճումն ոլ բորրոքումր՝ որոնք կր բերեն

եանի կեանքին մէջ ՛. 1921 - 2,2-իե ան խքմբագիրն է «Ժողովուրդի Զայն» թերթին ,
Պո/սոյ մէջ, եւ այդ հանգամանքով'
կր

րւ/ա/ ՝ գրող ու

հրատարակէ շատ մը նորերեւոյթ դրա .
դէտներու առաջփն փորձերը : Ասոնց կար
գին' Աիլրմելեանի ,
Աարաֆեանի , Կա -

րու պատճառով»

370;

Փետրուար

193G j :

զինք գլխապտոյտ պատճառող վիճաէնե րու եւ իւո ս տո վանո ւթիւհներո լ : Գա գա թ-

քաւեանի եւ նոյնիսկ'
Որբո^իի նորա
բոյս բանաստեղծութիւնները : Յետոյ երր
վերջնական աքսորի շրջանը կը սկսի , Թէ-

Այ" ‘Լ1-ւ՚ջյ՚ն յայտարարութիւնն ալ տե֊
լական լայթ _ մոթփֆը կը կազմէ ՈՎքէ֊

նակէտր այգ տեսակէտով

եանի ինքն իր մէ

նամակը կարդալէ յետոյ

քէեան կապ կր պահէ այս բոլոր երիտա
սարդներուն հետ, կապ մը որ ա՛լ աւելի

նամակէն գրեթէ

սերտ կը դառնայ երբ 1923 - 24 թուական

( Փ ե տր ո ւար 1906, էջ 122), կռ՚ւ՚՚^էմ յաոս,ջՈ,ց դիտէ ո, կր հաղորդէ տեսակ մը
ձախող։, ւթ իւն ,
բանաստեղծական
թէ

ներուն,

յետոյ'

1929-/'*-, եւ վերջապէս

1932Է-5- 1934 Փարիզ կը բնակի :

1923-£î'

սկսեալ, իր թղթակցութեան մեծ մասը
այս երիտասարդներուն
ուղղուած նա .
մակներէն կր բաղկանայ : Վերր յիշուած
անուններուն վրայ պէտք է աւելցնել ՇՇահնուրինը,

Վ-սհէ . Վահեանինը,

ու

ւՑՅՅ-^յ» սկսեալ' ամերիկահայ երկու երիտասարդ գրագէտներու անունները Ա.

մը

կու գայ ուր պարիսպները կը խորտակւին՝ ուր գրելու արարքին անհունութիւնը երեւան կուղայ՝ սիրոյ յորձանքին հետ

!լ ընձեռէ , մասնաւորաբար այն նամակ
ներով որոնք Զաւէն Աիւրմելեանին ել

շարք մր միայն

գրելու ցանկութիւ

նը անկախ չեն ըստ եր եւոյթփն մէկը մ[,լ.
սէն՝ ու երկուքին աներեւակայելի միու -

ո Հչ թէ մՒ այն մեծ
ներու մեծ չարմիչ
լալու
համար • ♦ •
թուլցող հ աւատքր

կարգի էջերու ցանցառ

Ղըող մը՝ այլ հոգի մր եւ վարիչ մր րլ վերանորոգեցիք
իմ
մեր ց եղին կարոզու -

կր դառնայ
այդտեղ։ Աիլքէի [^չպէ11
fi ա ֆքայի
սլաբադային'
գրագէտն
է՝

Վար,/լմանին

դմ գոհ ութ և ան :

Այ՚է

երես։։։ ն աս,րի առաջ ,

ուղղուած

տողերու

մէի

մտրդկայիռն , յստակ չէ : Ահաւասիկ մաս
մը
միայն
այդ
ի, ո ս տ սվան անքէն ■

« . a, »Գու ■յէ ո՛չ միայն այս է պատճառը,
բայց ի՛նչ տրտմութիւն՝ շարունակ վերա
կոչե՛՛լ չգոհացած
փափաքներ ,
միշտ
կուրծքին տակ տաքցնել աշխատիլ պա .

1930"/' Ս* այի՜

սին դրուած նամակն է : Եր բարեկամին
Հնախ

երկու

ժամ նստած՛ մնացի թիկնաթոռիս
մէջ,
դետինը կամ պատին նայելով բայց րան
մը չտեսնելով,

ինքզինքս գտնել, մտա

ծում ս կարգի դնել ուզելով րտյց չըյաջ„ղելով, ահաւոր քաղցրութեամբ ահաւոր բեռի մը տակ ինքղփնքս ճզմուած
դ,լալով եւ հազիւ մերթ ընդ մերթ խոր
շունչ մր միւսքն առնել կրնալս վ' հեղձ սւ մահ

չըլլալու

հասկնաս

համար ... :

Ար շս/ մ ՝ կր

հարկաւ ՝ որ մեղադրանք

չէ

ասիկա՝ րտյց ի^նչ ըրիր ինծի ։ Գ"*~ն որ
աւելի խորունկ կարդացեր ու ճանչցեր ես

Անդրէասեան եւ Ա ■ վլրճեան : Այս նա -

տ ւսն ո ւթեան պաղ դիակը, զոր պէտք էր
թաղած
ԸԱ_աԼ ^*լ որուն վրա յ պէտք է

մակները առանց բացառութեան , հոդե -

ուռճագեղ երիտասարդութիւնը ծաղկէր* :

ղիս t քտն ինչ որ կը կարծէի ՝ չես ճանչ֊
ղեր ս ա կայն թէ քաւ/ւտ են ական զր կանքը

բանական ու դրական տեսակէտով իսկս. պէս շահեկան են, իրենց ցուցաբերած

Ու կր ծաղկի երեսու՛ն տարի յետոյ , բայց

ինշ չսՀ ւի

■■'չ թէ այլեւս իրը, այ/ իլ, է’ու/>£՝ «օտար
աղոց աչուըներուն , հոգւոյն մէջ* : 11!օ -

317) : &z այսպէս կը շարունակէ ՝

սուն է այդ վաղայայտ պատկերը պա
տանութեան պաղ ու անթաղ դիակը, որ

լով որ ատկէ առաջ' երկու անդամ նե տ —

թարմո ւթեամր ,
մար դկայնո , թ ե ամբ ,
թղթակիցին
հանդէպ խոր
երբեմն
«երկիւղած*
մանաւանդ'

շահադրզռութեամբ ,

եւ

ներքին աչվսարհի աստիճա .

կ'արգիլէ «մաքուր եւ ումով

տ կար աց ո ւց ած է ղիս • •

{էջ՝

այլեւս
առանց ոչ մէկ պատուարի՝ խոստովանե

երդերու*

Fonds A.R.A.M

t6 Ա Ih ԱՋ ՄԻՏ-fi

ւած է «ճահիճին </*Հ£ ♦ • • 3uiJ3 I' ԳոԼ՜ե1
հոՀյ սպասած է Լս^Լ * * * tl3 1սայուանքին
արձագ անգը» (££' 318) : Աժէն ինչ չեմ
արտադրեր , ըն թե րցողիւն ձգելով վերա գիւտի անակնկալը։
Հետեւեալը միայն
կարդանը ՝ որ սլէտք է դրուի «պաղ դիա
կրի պատկերի կողքին » ^ԱրշաՀմիմ
սիրտս աղու՝ բայց ծեր աղու սիրտ մրն
է ՝ ... սիրտ մը որ երկար ատեն ՝ երբ
գեռ կրնար թերեւս սիրուիլ բացառաբար ,
իր սէրերէն ամչցած եւ ինքզինք ՀրէԼ Ժըն
է համարած ու ատոր համար տանջած է
ահաւոր կերպով» (էջ 318) ։ Հ/Z՜
րէչր եւ պաղ դիակը կը մրցէին այս մար.
դուն հոգիին մէջ՝
մինչեւ որ
բացուի
յանկարծ՝ ու բացառաբար ՝ այգ հոգին՝
սնուցանելով
անկարելի JnJu մը ՝ երազ
մը «զոր հրճուանքով կը փայփայեմ մեր
միասին ըլլալու՝ միասին ապրելու եւ աշ
խատելու երազը* • •» (էջ 320) 5 Այս աո
ւլ երու ո ւժգեո ւթիւնը կը բացատրուի անով որ ար գիլուտած սէր մըն է հոս ար
տայայտուողը։ Արգիլոլմը չէ զանց ուած
Թէրէե անի կողմէ, մնացած է ան իրեն
«յատուկ, անյ աղթահ ար ե//'» ո՚րզելքր,
որ կաշկանդած է գրողն ու գործողը , վա
ղուց անտի , եւ ամենագաղտնի
կերպով
ար ձանադր ուած է ո ւր եմն բանաստեղծա
կան գործին մէկ ծայրէն միւսը՛.

X
Եւ հիմա պիտի վերջացնեմ խծբծանքի
րամինովս : թէքէեան իր նամակներուն
մէջ անդադար ֆրանսերէն կը դործածէ ՝
մասնաւորաբար ասութային դարձուածք
ներ ՝ որոնք կԴրեւի թէ բնականաբար կու
դային իր գրչին տակ՝ եւ որոնց հ ամ ար
մէքը փնտռելու անհրաժեշտութիւնը չէր
տեսներ ան ։ Պ րն ♦ Ս անճեան որոշեր է ՝
օգնականուհիի մը միջոցաւ («բանաս
տեղծուհի եւ հմուտ ֆրանսագէտ» ՝ անու
նը զանց կ' առնեմ ՝ տե՛ ս նախա բանը ՝
էջ Ջ) 1 ատոնց համարժէքները գտնել եւ
զետեղել հ ամակարգայնօր էն շիտակ փա
կագիծերու մէջ ։ Այնպէս որ բոլոր էֆերը
այս եւ այլ առիթնեբութ կը կրին շիտակ
փա կագիծ եր ո ւ բեռան տակ։ Հարցը այն
է որ ես՝ այնքան հմուտ ֆրանսագէտ չըլ
լալով հանդերձ որքան այդ շնորհա լի
բանաստեղծուհին ՝ սրտի ցաւով ստիպւած եմ հոս յայտարարելու որ թարդմ ա.
նութիւններոլ մ եծամ ա սն ո ւթի ւն ը ձախող
է՝ չվելու Հտմար պարզ խօսքով սխա՛լ։
Երր բառեր են թարգմանուածները՝ ան
շուշտ դժուար չէ համապատասխան բառ
մը գտնել հայերէն ՝ հմուտ րյյա/ու պէտք
իսկ £կայ ՝ կր րալէ բառարան մը բանալ
ու իր խե լքր ա չխա տցն ել : Երբ սակայն
ասութային' «իտիոմաթիք» դարձուածք
ներ են ՝ ա յն ատեն' պէտք է քիչիկ մր ֆրր անսեր էն գի տնա լ յ ԱԺ էքէ ե ան օրինակ դր
բեր է' «du tac au tac պատասխանել» ՝
ինչ որ նախ սխալ կար գաg ո ւեր է ՝ քանի
որ գրուած է «du tic aU taC» , եւ ասոր
քովն ալ փակագիծի մէջ զետեղուած'
«Հթիք “ թաք}^ (էք_ 111) : Ապրի՛ր՝ Երբ
ք)*էքէեան կը խօսի հակակրութեան մը
մասին որ doublé //’ԸէլաJ Հինէն եկող այլ
հակակրութեամբ մը՝ պէտք է
հասկնալ
«որուն վրայ կը բարգուի այլ հա կակրութիւն մը» ՝ եւ ուրեմն համբերութիւնն
ունենալ հայեր էն համապատասխան ձեւ
մը փնտռելու՝ եւ ոչ թէ հ,կը կրկնուի»
թարգմանել։ Ուրթ*շ։ Tant pis հայերէնովի «վնաս չունի» կը նշանա V, եւ ո' չ

Pէ ԳՒէ՚րւ՚ն Տէէ Վայրէն միւսը

յեղյեղւ ած «ա՚լչելի դէշ^ » Զ եմ կրնար գժրա Առ
ատ բար րա ղմա պա տ կել օրինակները՝ որոնք ցոյց կու տան ո՛չ թէ հմտութիւն
մը՝ այլ ֆրանսերէնի պարզ անծանօթո ւթի,ն մը, այլապէ ս ներելի ։
Հատ մր
եւս ՝ թերեւս ամէնէն զո ւար ճ ա լին . «à Ո1ՕՈ
corps défendant» գրեր է Թէքէեան, ինչ
որ կը նշանակէ պարզապէս' «ակամայ»։
// իջոց ը դտնո ւեր է նախ այդ արտա քա Iտութիւնը «à mon corps dépendant» կար
դալու , ել յետոյ ասոր քովը հ ա ք եր էն ղր.
րելոլ հետեւեալը
«էլ ապաւինիմ
իմ
մարմնիս», ճշմարի՛տ, տե՛ս էջ (210 î /?«
կ'ապտւինիմ իմ [•՛ ելքէ՛1՛ ։ Il fallait le
faire , պիտի ըսէին 3)րանսացիք : կարդա,
g էք նաեւ-, իբրեւ երգիծական նմոյչ,
avatar// պատմութիւնը, էջ Q52 ՛Երբուընէ՞
ի վեր «provocation au meurtre»* «մահ1 ան գատապար տելոլ աստիճանդ կը նշա
նակէ (էջ 432) , «posthume»*
«վերջէն
յիշուած» (էջ 429) , «entraînement»' «յաւի ր շտ ա կութիւն» (էջ 404), «aléa»' «պա
տուհաս» (այս մէկն ալ հոյակապ է՝ էջ
396) , «faute de mieux»' «մեծագոյն սխա-

լըգ» (հապա՛ ՝ էջ 386) , «en mal de subti
lité»' «պակաս ճկուն ո ւթեն է» (է^ 332) :
J’en passe, et des meilleures : Կարդացէ՛ք
նաեւ էջ 367 - 368'
թ ար գման ո ւթի ւնը ։

նիցչէի վերաբերող
Ça Vaut ՏՕՈ pesant

d’or:
Եւ շարունակելու
համար
խծբծանքի
այս բաժինը՝ սլկաք է ըսել որ հատսրին
Ասմբազիր ր
f/ր «ընդարձակածաւալ» նօթա դրա կան մասը կազմելու ատեն՝ տեղ տեղ որ ո շասլէս ծուլացեր է ՝ այնպէս որ
որոշ թերթեր ո ւ
մէջ էոյս տեսած յ°դւածները (Ապագայի մէջ Շ ահնուրի պա
րագային՝ Արեւ ին մէջ նոյն ինքն Թ է քէ ՜
եանի պարագայ/ւն} թէեւ յի չուած ՝ ձըզւած են սակայն առանց յղումի կամ մա
տենագրական
մատնանշումի ։
Աիշեալ
թերթ եր ու հաւաքածոները տեղ մը պէտք
է գտնուէին ՝ Գահիրէ՝ Փարիզ՝ Վփէննա
կամ Երեւան՝ Հալիֆ ոբնի"J մէջ անգտա
նելի ԸԼԼաԼՈԼ- պարադային Ա,ս^{ • 1936 38-/«Ապա գայ»ի մէջ լոյս
տեսած
ՀՀահնուրի հռչա կա ւո ր յօգոլածները օրինակ (որոնց կարգին'
վաւերաթուղ
թերու մասին հանրածանօթ
գրութիւ
նը}
կը մնան ա նյէ՛շատակ ՝ երբ յստակ
է որ անոնց մաս քէն է Ասօսքը (տե՛ս նաւ1ա1լ
թիլ 235, եւ ծան. 1, ££*654): Նոյնպէս
եւ նո յն խնգր /ւն շու ր£՛ հանրածանօթ երեւոյթ է որ 1938-// վերջաւորութեան' Ա.
'Օ՚աոուկեան Շ ահնուր ի դէմ հայհոյալից
յօդուածս։ շարք մր հրատարակած է Պէյ~
րութի , «Ազդակ» թերթին մէջ, ինչ որ
Ա . Եան ճետն , «ն ամակի րովան գա կո ւթե նէն» միայն կը հանէ ու կը < ասկնայ՝ առանց կարենալու տուեա լ բանա վէճին վե
րաբերող անհրաժեշտ յղումները կատա րել (Հբահնուր' «Ապագայ» ՝ Զօսլանեան
«Անահիտ-» , քծէքէեան' «Արեւ» , Ա առուկեան' «Ազդակ», այս բոլորին մասին' ո՛չ
մէկ ճւԳր1,տ յղոլ։ք)՛ Կը բաւէր օրինակ
Գր- Շ ահին եանի ղիր^Ը բանալ։ Ծ* անօթա դրա կան աշխատանքը հոս ուրեմն
փաստօրէն կը կաղայ՝ որովհետեւ անհըր աժ ե շտ ու սլար զ պրպտումներ ը չեն կա տա ր ո/.ած : Լո ւրջ թերութիւններ են ասոնք՝
հատորի մը համար որ ընթեր ցո
ւլին կր ներկայանայ բանասիրական ու
զ իտական վեր ա գիրն եր ո վ ՝ ու ասոնց յսււակնող ծանօ թագր ո ւթիւններ ո ւ պատ կառելի սարիքով մը՝ այնպէս որ այգ վե բագիբներն ալ քիչ մը դիւրութեամբ ինքնաշռայլուած կը թուին ինծի ՝ եթէ կարելի է րոել այդպէս -.
'Լերջին ուղղում մրխ ալ-. 1931-/' Տու
չիս ին , Ւէքէեա*1ւ կը գրէ հետեւեալը Հ/ահնուրին. «նոր վէպիդ 30 է^ի^՛ վրայ 3 էջ
աւելցած ^ԸԱաԷԸ հոդ չէ ՝ բայց այս առթիւ֊ միտքս եկաւ- թէ օր մը՝ մեկնելէս միլ
ատեն առաջ ՝ րսիր Փա րի զի մէջ թէ «վեր.
ջ^ը դբեբ նոր վէպիդ ներքեւ ու ըսած
ր//ա/ուղ դդ2_աԼու1^
ՈÜ
լսած
չըլլտմ» (էջ' 328) : Համապատասխան ծա
նօթութեան մէջ՝ Պ՛ Ա անճեան
կուտայ
հետեւեալ տեղեկութիւնը» «Ակնարկուած
«նոր վէպը» հաւանաբար 3lUpm!t({01ïpniԴւուաՍսւնոՆթ-իւնն է ՝ որ լո յս տեսած է
Փարիզ 1933 թուականին : Պէտք է դիտել
տալ, սակայն, թէ այս երկը վէպ մը չէ,
այլ պատմուածքներու
ժողովածու մը»
( ££* 627 ) = Ինչի՞ կը ծառայէ տեղ եկ ու թիւն մը՝ որ փաստօրէն սխալ ենթադրու
թեան մր վբայ հ իւՈւ ո ւած է ։ Շ ահնուր ի
լքիակ գործը ի հարկէ ՝ որ Նահանջ-£2/ ետք
«վէպ» վերագիրին արժանացած f1LLutJ)
իր flîinuufuiQ f|pi)-|lf^ է ՝ որուն առաջին
մասը Մենք սլար բերաթերթին մէջ հրա տարակուե ցաւ «Պ լ* յն ո ւղլո ւն եր ը» վերնա ‘I իըով , 1933՜/'^ J Հյ ահն ո ւր

տեղեկութիւն

1լ,սլ՜հլՅ*ևէ այդտէդ> nt- է^1Լսէ Pk br
տուած գրու թիւնը ՝
ինքն իր մէջ լման ՝
յառաջաբանն է սակայն իր նոր վէպին'
«Որսամա*/, Տրդիք'» ։ Հ ատուածը շարու նակու թիւն չունեցաւ ՝ եւ 1լ ենթադր եմ'
ու րաց ո ւ եցաւ ապա ահնո ւ ր ին կո ղմէ , ոI1
երբե՛ք ակնարկութիւն մր չէ ըրած անոր
մասին։ Այս գործին կ երթայ ապահովա
բար Հյ ահնուր ի եւ իրմէ ետք' թէ քէ եանի
ներկայ ա կն ա ր կո ւ թի ւն ր ՝ որ ուրեմն' բա
ցարձակ նո բութիւն մըն է մեզի համար :
Ե>- հետաքրքրական է գիտնալ որ 1933-/#^
'հրատարակուած այս 30 էջփրը ւ այնքան
ծանրակշիռ' Հյ ահնուր ի հայերէն լեզու ով
գր ա կան ո ւ թ ե ան մ1Հ > Ղմ ուած էին արդէն
իսկ 1930-A վերջաւո ր ո ւ թեան ՝ երր թէքէ եան Կ*ահ իրէ կը վեր ա գա ոն ար ։
Ասով ալ լման թող ն կատուի թերու
թիւններ ու. վ ե ր ա բ Լ ր ո գ ն կա տ ո ղո ւ թի ւնն ե —
բուս բաժինը յ
ՄԱՐԿ- ՖՇԱՆԵԱՆ
(^■) իջագրական frr,/z,/T ն շո ւմներր
յղուին թէքէեանի Նւա1*ականյւ^Ն :

կր

ն Ի ԱՐՈՒԵՍՏ*

ԵՂԱՆԱԿ
ԱՐՏԱհԱՋԴ ՓԵԼԵՇԵԱՆի
(Շար. Ա էջէն)
/?££ հովթւ. մը ոչխար մըն է որ կը գրկէ y

‘լ-յ-Ղ-֊լ՛
^ն1- -նգամ, ղԱսՈլ
կոլ.։ոայ հանդիսատեղ /,
"Ի
հանքի միԼս աեսարտններ„ւն} ՀՀ՛""-

տեսակ մը առաջխն ջուրերու. ^էջ էոՂ Ը ։
ղվւրկնղ խառնում մը-.Այս պատկերը յաճախանքի մը նման պիտվւ լխդմիջէ պատկեր
ներու հոսքը, մխնչեւ որ վերածուի ամուս.
նացող հովվււի մէկ մտապատկերին •. Բայց
Փելեչեան մեղվ։ ցոյց կուտայ ոչխարնե բու հոտին անցքը լեռնային խճուղիէ ը
( ֆիլմին ամէնէն Հդօ3 պահ եր էն մ է կը} ՝

առանց անկս,.մի : ի ս կ կքկնոսէնեղ ' J"

ւշիւզի կեանքէն պատառիկներ ՝ օրուան
ու տարու ան զանազան սլահերուն : Ո չ

ներէ :

մէկ բառ ու խօսք։ Ամբողջ ֆիլ^Լ՛ Ը^~
թաց քին կը հնչէ վիվալտիի հանրածանօթ
գործը' Չորս Եղանակներ: Հայց եղանակ
լ՛առը ՝ ո ր ո ւն
Փ ելեշեան կը յ°րի^է
այս դոըծը՝ չի յդո1-իր ժիայն տարուան
եղանակներուն՝ ոչ ալ միայն երաժշտու թեան՝ բառին երաժշտական իմաստին։
Եւլւսնակները մարգոց ըլԼալու> ապրելու,
կերպերը կը թելագր են ՝ ինչպէս
1լ ըս են
բնութեան աճումին՝ անոր հետ մարտը1/շումին ձեւերը ։ Եսկ բնութեան չորս եղա
նակները հանգիտակականօրէն 1լ առըևչըI ին բնութեան չորս տարրերուն ՝
որոնց
շրջուն՝ շրջանակային ընթացքին կը հետեւի պատկերներու թաւալը ։
Են չ որ Փ ելեշեանի այս ֆի[^
կու֊աայ
այլ եզր՝ այն ալ պատկերին փոխաբերա
կան մտածողութիւնն է ։ Ե1֊ ո՛ չ խորհ ըր գան շա կան աg ո ւմը : Փոխաբերական մտա
ծողութեան համար պատկերը գոյականն
է եւ գո յանուն ը նոր համակարգի մը։
Եմաստներու խճո ւզին է անիկա՝ ո՛չ Ալ
մաստին մարմինը* Երր
լեզուն
ն շանա կութիւնն եր փոխադրուէ այս անմի
ջական գործիքը - ինչպէս 1լ ըսեն - սլայ ման ա /լան °ըէն կը զեղչուի , ինչպէս է պաբադան Փելեչեանի ֆիլմերուն եւ Պ ար աճանեանին ՝ երբ անոր տեղ կը գրուի անընդմէջ եր աժշտ ութիւք մը լռութիւնը
ծածկող ու պահպանող՝ այն ատեն պատ
կերը կը դադրի դէպվ^Յ ու- բնանկարներ
վերարտադրող՝ թափանցիկ միջոց ր//ա լէ» կը դառնայ նշանակութեան տեսանե
լի երեսը ։ Տեսնուածը կը վերածուի շար
ժուն ՝ կենդանի փոխաբեր ո ւթեան ։ Փ ե լե շեանի ջոլրին մէջ լողացող ոչխարն ու
հ ովիւը . այնքան աէլնբախ սեռայնակա նութեամբ վար ակո ւած - եւ լեռն ի վար
սահող՝ նորէն ոչխարներ գրկած՝ մար դիկը փ ոխ աբեր ա կան
պա տ կերն եր են ՝
տարօրինակ
ու անդադրում իմաստներ
թ ելագր ո զ : Փ ո խ ա բե ր ո ւթի ւնը կ^ըս է առանց ա ս աg ո ւածքի ՝ կը պատմէ առանց
սք ատ մ ելու ;
Փ ե լե շե անի ֆ ի լմ ե ր ո ւն մէջ պատկերա
յին մտածողութիւնը կը բանի էապէս
հանգիտութեամբ» դետին հոսող ջուրերն
ու. ամպոտ երկինքը կը նմանին իրարու՝
ինչպէս մօտիկ ե^յ լեոնանցքէն անցքը եւ
գետէն անցքը հօտին : Անցքեր ՝ է2_քևր »
փոխագրումներ։
Ամբո զջ
Եղանակներ^
փոխաւլրումի փոխաբերութիւն մըն է՝
նոյնիսկ երբ խնդրոյ առարկայ է հարսա
նեկան ար ար ո ղո ւթի ւնը ։ Ա էկ սլատ կերէն
միւսը անցումը տեղի կ՚ունենայ նմանու
իմ եամբ ^ր!/սւ՛J ւսն ձ ելային թէ՛ նիւթ այՒն՚՛
Ել֊ անդամ մը որ նմանութիւնը գտնուած
է ՝ պատկերները կը թալա լին ՝կը ստեղծ են
հոծ կեանքի մը պատրանքը եւ Հսղի թԸք1"
տութեան առասպելը ։ Կը սկսի սանձարձակ ազատութիւնը՝ երբ գիտենք որ սւյդ
ինյթւարուխ ՝ ինքնեկ շարժումը ունի իր
ներքին օրէնքը՝ գեր որ ո շադր ո ւմը ՝ մտա
ծումը :
Գամերայի շր ջանակից մէջ սեւեռուած
սյատկերը իր կառոյցը ունի անշուշտ»
շարժունին եւ անշարժին հակագրութիւնր 1
ՈԼ- Հ որիղսնա կանին յար արե րութիւնը՝ որոն^ պատկերը կը վերածեն
նկարչական յօրինումի։ Այգ կաո-ոյ3^յ է
ոԼ1 ա11տադրողական ու ստեդծարար րյ/աԷՈլ համար ՝ կը կրկնոլի : Փելեշեա նլ,
պատկերային
մտածողութիւնը
Կյ զերծի լեւլուական միջոցներէն՝ հար
կին տակն է ստեղծելու՝ ինքն իր համար՝
Խ շահն եր ու նոր համակարգ մը։ Կր կնումով
է որ մո թեֆ ֊րը։ պատկերային տարր մը
կր մտնէ իմաստի ցանցին մէջ՝ կը գամուի
դիտողի երեւակայութեան մէջ։ Այսպէս'
Եղանակ ներ ո ւն երկայնքին կը կր [Անուի
խոտի դէզերուն սրընթաց անհաւատալի
թաւա լի տեսա բանը լեռն ի վար ։ Այգ ^եԳաԿի
րուած պատկերը' երբ կը ներ-
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կբ
^զ1->֊ նչնաբելի
նո, թի, ններ.
լեռնէն վար

,

ձիերս, գնացքը կ անդրավ,ոխոզ, կՀ
ներս, դիձին : Որով պատկերները կ Հ
բակս, ին բաղմի մա սա ո ,թենէ ,
ճ՜
վաղրնջական ու. յարատեւ
ւաոտտե. .e

.

Փելեշեանի Մեր Դարը ձասլտլէնը
երեԼոյիձին իր վերջին դոր^ը) կը
ուղղակիօրէն մեր օրերուն, տիեզերք
• երուն , դնացքներոլ՚ե
անկումներ .
Գրեթէ միշտ սել . ճերմակ այս
անկումն ու բարձրացումը կր նոխղ
Հոս սակայն Փելեշեանի մեկնակէտը Աք
դէն գոյութիւն ունեցող մապտլկնԱ^
են, հեռա տեսիլի երիզներ, „րուն
!լը բանի ձեւազեղծումի աշխատանրր ; ֆլ.
լեշեան
մեզի ցոյց կուտայ րտղմաի^
մեկնումներ , բազմաթիւ անկումներ,^
կրկնէ զանոնք անդադար : իսկ յախղ^.
թեան պարադային՝ տի եզեր տնաւերը կ,
շրջին անջրպետին մէջ , նման մարթ զ
ևԸ Ղ^Ղ^ւ՚է
Ի՛՛՛ր11 էր առանցքին չոլը!,
տեսակ մը անկարելի վերացումի մը յաեԼ
նըւած ։ Անջրպետ ային
խի զաի ումնեղ
պատկերող այս գործը ի վերջոյ կը վե.
ըածուի վերացումին փ ոխաբերուիհահ^
որ կը մեկնի եր կր էն եւ հոն Չիյնայ Հե »
ր ըս տ ին ՝ ծանրութեան ճա կա տա դրա կան
օրէնքով։ Հայց ֆիէժը կր տառապի ՝ բա
իս ՝ պատկերային տարրերու նորոդոսկ
պա կաս էն ՝ նո յնքւսկ եթէ փնտռուած ար .
դի ւնքը թափանցիկ է ։
Լյախանի ւթեր ո ւ վրայ ուղղակի աչքսա .
տ ելու ա յ ա եղան ա կին կր հանդիպինը ան
շուշտ
բազմաթիւ ար ո ւե ս տագէտներո
մօտ , նոյնինքն Փելեշեա նի' Մենքթմկ,
ուր թաղմանական տրուած տեսարանէ
յիչելու համար միայն այգ՝ կուգայ si
ռատեսիլի ժապաւէններէն ։ PuJJJ Փելեչ
ե ան ի մօտ հարցը չի վերաբերիր միսդ
մ էջքերումին ՝ ինչ որ յատուկ է վաւեր
գըր ա կան ֆիլմերուն։
Փելեշեանի մօււ
մէջբեր ո ւմր յաճախ ձեւազեղծուած (
տեղափոխուած ուրիշ ու նոր շլվս/նաԱ
մէջ՝ երբեմն շրջա ւի ււխ ո ւած յ Երբ^^1 աէ
ընթեռնլի է միայն զայն նախորդող
յաջորդուլ մէջբեր ո ւմն եր ո ւ յարաբերոե
թեամբ : Ուսաի
նշանակութիւնը}
զերծ' խօսքի կաշկանդումէն՝ հետեւարաք
ազատօրէն երկդիմի՝ կը րխի Տասերու
բախ ո ւմէն. ինչ որ կ'ենթադրէ ֆ^է
կառոյցի ամբողջական յղացում ։
Փելեշեանի արտագրութիւնը կը ^ատ !
գո յութիւնը փ որ ձառա կան եւ ոչ սԱ11
ռողական ֆիլմարուեստի մր «հայկակի
չարմանկարին մէջ՛. Փորձառականովն
մը' որ կը ձգտի կարծես վերաղառնպ
ֆիլմարուեստի հ իմո ւնքներուն ՝ ոլ ք
կր կն աբան ելո ւ ՝ կեզծելու ՝ սւյէ վ^ե1 i
խելու հեռանկարով ։ Եղա^ը չարմսւնկ
րի խնգրա կանաց ո ւմ մրն է։ ֆխ^ւէ
«լեզուի» վերաքննութիւն մր- ամէ՚ւ I
ւեստ կիասլրի արուեստին (',սյ[՚կ
ճշդելու ... կեանքին) Ւն,է1'ա1ււԱ'111,1ԱԼ
մով։ Ել֊ լոմէն արուեստագէտ կը
սիրէ ամբողջ արուեստին
նը ընելու ինքն իր համար՛. 1'Լ Լ,
տի ամբողջական փորձը ի աԸ Լ
եանր կը աա1ի
մերթ եզակի լ “Լ
լ
.
«ւ a un սագ"
անմոռանալի գիւտերու , ձևրլ
Լ
րինակ նախնականութեան, եւ «ք
յիսմներու :
փա սլա լ էնին ‘էրայ ուզզու Ա'ՕՈ
տող, պատկերները հոն բանող J

ւ,.

ւեսաազէտը իր մէջ կր
ու թեկնոլոմին : Գի^ղէ '^՚ '

•

տենական դէմքերը իրենց տա
.
մէջ սեպացեալ, հօտերուն ու
րուն աեղաչարմներն ու
^լ^էքէ
դի աշխարհին բազմատեսակ
t
կը պատկանին հասար՝ա 1^9
հիմնելխ
սանձարձակ
ուժեր եհ , միչ
յէ
վասն զի անհիմն են էապէ փէւեչե^
թոսներ' ուր կը ձեւաւորուի
եղանակը։

(ի. Պ ‘

ՅԳ - - Փելեշեանի այս
եղաւ տեսնել շնորհիւ AssOCU
visuelle arménienne-ի :
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598 ANNÉE

աւպեւսն կամ տոլոմէթեան դեղեց կու թիւններ ուն վարժ՜ աչքերուս համար՝.

ՎԵՐՅԻՇԵԼՈՎ ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏԻ
Դ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍԻՄՊՈԶԻՈՄԱ
(22 ՄԱՏԻՍ - 2 ՅՈՒՆԻՍ 1983)

Հազուադէպ չէ որ պատկեր մը, խօսք
կ, կարդացուած կամ լսու֊ած դրուագ
կ դրեթէ ինքնաբուխ զուգորդութեամբ
կ կապո լին կսէմ վերակոչումի բացառիկ
,J-մը ստանձնեն , մեր յո յղեր ու եւ յո լչերլներաշխարհին մէջ, ան ձի մը, վայրի
առարկայի մը , uիրուած կամ անհանոյ որեւէ առարկայի մը նկատմ ամր :
Պիտի չկարենամ ճշդրտօրէն սահմանել
քէ ինչո՛ւ՝ բայր սլա տան եկան երեւակարւթիւններէս ի վեր՝ ք^վֆե11սԸ
չա ղուղորդուած է մտոր ո ւմներ ո ւս մկչ Զսւպէլ
նւայեանի «{/իլիհտարի Պարտէզներուն
տետ, այն դրուագին հետ մանա ւան ղ
պ դրադիտուհիին մահամերձ ^այրը
կսոսկի մը պէս հնչող սա խօսքերը 1լ ա սսհղէ “•ւԱ ան ♦
հԵթէ դուն օր մր տեսնես թիֆլիզը ) իմ
դերովս ալ նայէ)։ Ու Զաս[էէ քյսայեան
Խ WF թէ երկար տարիներ յի շած 5 իր
^ւերսը կրած է հօրր այղ. աւանղը ♦ • • <մ)ւ
°P մը իրաւամր տեսայ Ւիֆլիղր ՈԼ- մինչ
Հէ անցնէր կամուր^ի մր վր ա
կթուեցաւ y որ ոչ թէ առաջին անդամ
t մտնեմ անծանօթ քաղաք մը՝
այլեւ
[շ վերադառնամ ինձ արղէ^ եւ շատոնց
^անօթ ել կարօտով ցանկացած քուղաք
k (Երեւան, 1935, էջ 172) :
ղոլդորդութի ւնը թերեւս բտցտտ^^ոկոր^իչիհ տարի Պ ուր տ է զն երynr»
կրկնելի յուզւսկլսնութեամր մը կը վեչկոչեն ծննդավայրիս այն
<Հ,կո ըսուած
ծանակը) յ երր ս ո ւլթանն եր ո ւ եւ ամի֊
քէներու Պոլիսը ) Բուրեաններու եւ Տէ^ք^պսւշեւսններու վոսփորին ափերը )
Ոլմդարուի ձկնորսներուն եւ Ա ամաթիո յ
աէլչս{էրներուն Աւոամպոլը՝ բաբախուն)
Ոոլն սիրտն էր արեւմտահայ կեանքին ,
այնպէս ինչպէս էր իՒիֆլիսը արեւէւ^այ կեանքին հ ամար : //<_
թե ր եւս
?ագիտակից մղումով մը, տ'յդ կեան՝.
իր խորքին մէջ ամբողջ Հէբսւառփ
f ^Ունէ-լ ջերմացող ա յդ կեանքին կա -

չօրէի մը առաջին մամեր ո ւն հ աս անք
Մոսկուա ) ուսկից սլիաի մեկնէինք ար ֊
ղ էն միեւնոյն իրիկունը ղկս[ի մեր ուղե
ւորութեան վերջնական կայքը՝
(Հաջորդ օրը՝ բացմա^,
պաշտօնական
արարողութենէն վերջ էր որ ունեցայ ա֊
ռսՀին հանդիպումներս ծանօթներու եւ
բարեկամներու հետ՝. Ողջոյններ, պարա
գայական կարճ խօս ա կց ո ւթի ւնն եր , հա /յորդումներ՝ եկած կամ չեկած անձերու
մասին : Ապա կէսօրուան դադարը :
Թիֆլիսի Պետական Համալսարանին ա.
լադ դահլիճին մէջ կատարուեցաւ րտցումր, եւ յաջորդ բոլոր նիստերն ալ տեղի
պիտի ունենային նոյն չէնքին զանաղտն
սրահներուն մէջ՛. Տպաւորիչ,
դրեթէ
քրմական շքեղութիւն մը ունէր բացման
արարողութիւնը , ե' ւս աւելի շեշտ ո ւած
Վրադ Կաթողիկոսին մասնակցութեամբ
եւ վրացական հոգեւոր աւանդական մե
ղեդիներու երգեցողութեամբ մոզովըր դական եղան ա\էլներ ո ւ կողքին :
Երբ սլարտէղ իջայ՝ ահա՛ երկու վաղե
մի բարեկամներ , Ա ուրատ Հասրաթեանը
եւ Լիլիթ Զաքարեանը : Կը հրաւիրեն որ
միասին ճաշենք։
Հայաստանի Գիա ո ւթի ւնն եր ո ւ Ակադե.
միտն եւ այլ հայրենի հաստատութիւն ներ ներկայ են այս Աիմսլոզիոմին տասնեւչորս
հոգինոց
պատուիրակութեամբ
մը , ամէնէն բազմաթիւը սովետական
սլատուիրակութիւններուն
միջեւ ,
յետ
Մուսական Դաշնակցային Հանրապետու թեան ։ Կը քննեմ բամնուած յայտագիրը,
ուր կայ նաեւ բոլոր
հ ր ա ւիրեալներ ո ւ
ցանկը, կը նշմարեմ որ Սփիւռքէն հրա լիրուած միակ Հայն եմ : Անպաշտօն պա
տասխանատուութեան մը զգացումը կր
համակէ զիս , այն պաշտօնականին կոդ քին, որ էր ներկայացնել Ա- 'Լաղս/րու
Հայկսձկան Ակադեմիան :

' 1

Ո0 կորոնէ
հ անգիտ ո ւթիւնն եր )
Ա,0Աէս**ոէ ղոլդորդութիւններ հ կը վե֊
ը T լուղէ հիւսքերը պատմութեան ւիըր,

սւէս ^տտարւոտոլ֊ն այղ ցանցին , դէթ
1^,ն ‘Լե1'ամՐո՚լջս10ումՒ մը բաղ ։ ։#nï՛ ՞ք չէ սոսկ երեւակայութիւն )
i ղեղէն ՝ որով ել իրական վեր-ապ-

\է’մ,ււ'1'. շնղամը չ^ր որ ^ւ՚ֆւԻ- ոտՒԵե ւ Ւայ9 ’
այտլ՜
Հ “՝ “ է-ատ ֆպ՚ճ տեւողութեան հա
ներկայ
ՀԼ հան^ա,քա1եք/'ն
ս

ուղեւորութեան
համար
ըլլար

’ “՛էխ կալուած առաջնեկ հան

'‘ք^ա'ւԸօՈԼղ"ւմը
էԼ1այԻ Իմ
«) m”
ղ,1'րա111' առաւօտ ,
UujJj
^թէ^ սաւառնակէսյանէն ,
կ,
? ^‘եկօ/ր թռիչքը իտալացի
ՈԼ1Ո'ա"էՐ բարեկամներու

մէջ
Մի
ո կը
քան
հեւ

♦

էթ՚ք մասնակցելու Վրա
“'Վ'"ւ՚֊ԱնԼեԱԱ'^ ^ւ՚ջաղղային Գ- Գի
• ,

՝

'» Պ

Ո(1 աեղի

տիտի ունենա
lr«rf„ 22.fi. խխ,. 2 :

Հ"՝՝'"* •.ւգԼւոտ, դրեթէ պա
Ը.) դարնանային հիանալի մք

Աիմպոզիոմը կազմակերպուած է ճոխ
ըմբռնումով մը։ Շատերուն, գուցէ բո
շսր օտարազգի հրաւիր եալներ ո ւն հա
մար, այդ եզա կանօր էն լեցուն օրերուն
զենիթը պիտի կազմէ եռօրեայ ուղեւո րութիւնը պատմական գեդար ո ւեստ ա կան
հ ր ա շալիքխ երո ւ հետքերով, Ախտլց [սայի
կամ հին Ջաւախքի վրայով,
մինչեւ
Վրասաանի արեւմտեան ծայրագոյն սահ
մանները, մինչեւ Միջին Գարու վրացա
կան ամէնէն նշանաւոր վանքերէն Աա .
փարան, եւ անկէ անդին՝ մինչեւ Վար ծիայի մայռափոր համալիրը, թրքական
սահմանագլուխին :
Սիւնը ծայր աստիճան շռայլ վարաշխարհի այս անկիւնին հետ, որ
եզո լի Սեւ - ծովու հարաւ - արեափին տակաւ բարձրացող պոն .
լեռնաշղթային շարռւնակակա ‘ն մէջ, խորապէս ակօսուած լայնորռխի յորդահոս աւազանէն,եւ
էսլի հիւսիս երկարող դօտին ալական Կողքիսբ ԷԸ կազմէ։ Մա արեւուն քաղցրօրէն տաք շառայլնսպառ նրբերանգներով կը դեղեր.
հովիտներուն , լեռնալանջերուն ,
ներուն
յուռթի կանաչը։ Եղա ն զդլի՚իԼ տեսարան մը նոյնիսկ
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Այս պտոյտներուն
նաեւ Աիմսլողիոմի միւս դե ղար ո ւես տա կան ելոյթներուն մ եջել
ամէնէն
ո ւշա դր ա ւ եւ
հաճելի
երեւոյթներէն էին վրացական
ժ՜ ո ղո վր դա կան արուեստի , երդերու , նըI աղներու
սլար եր ո ւ
կատարումները :
Աատկապէս տպաւորիչ էր կովկասահայ կական երկու երաժ՜շտական ա մենահ ին
դործիքներ ո ւ չ!ւ դուռին եւ փանդիռին
յաճա խակի ու վարպետ կիրարկումը :
Այս գործիքներուն , որոնց առաջփն յի շատակուլն է հաւտնօրէն մեր վիթխա ր ի
Պատմահայրը ][]որենացին^ առաջին ան
դամ կը հանդիպէի վրաս տանի մէջ՝ ուր
մինչեւ իմկ կարելի է դնել անոնցմէ նո֊
րակառոյց նմոյշներ^ բաւական մատչե ֊
լի դիներով*. Հակառակ որ բազմաթիւ
անդամներ դտնուած եմ Ա* այր Հայրէ նիքի մէջ y պիտի չկարողանամ ըսել
թէ
այՂ՜ վար/փմի եւ հարազատ ն ո t-ադարան -

Գրեց՝

Z. ԼԵհՈՆ ձէՔհեԱՆ

ները արդեօք մեր մօտ ալ ո լեվ՞ն նոյն .
քան ծաւալուն եւ ակնբախ դործածութվւն մը :
Աափարայվ մօտ լսեցինք J-ո զո վր դա կան
երդերու խումբ մը, կազմուած Ախալց խացի
աղջիկներէ.
նշմարեցինք որ անոնցմէ ոմանք իրարու միջել հայերէն կը
խօսէին, բայց երբ հայաստանցի բաբե կամի մը հետ մօտեցանք եւ հայերէն
խօսք ուղղեցինք իրենց,
դմ-բախտարաը
հայերէն չգիտնալ
ձեւացուցին, ինչ որ
բնականաբար մեր հոգիներուն մէջ քող
մը սփռեց օրուան ուրախ տրամադրու թիւններուն վրայ։ խման երեւոյթի մը
պիտի
հանդիպէի նաեւ մնացած պան
դոկիս մէջ, որուն յարկերու պաշտօնէու
թեան զղալի մէկ թիլը հայ էր։ Սակայն,
մինչ համաըձակօրէն հայերէն կը խօսէին
խոնարհագոյն պաշտօնեաները,
ի*Իչսլէս
մաքրութեան սպասարկող կիները, դրե
թէ չքացնելով հ ա ղորդա կց ո ւթեան լեզ լական դմ ո ւար ո ւթիւնները , մէկ անդամ
միայն հայերէն քանի մը խօսք փոխանա
կեց յարկին հսկիչ պաշտօնեայ
տիկին
մը, հակառակ որ գիտէր բաւական սահուն կերպով խօսիլ։
Սիմպողիոմի նիստերը բամնուած էին G
ենթաճիւղերու. Ա. նախտքրիստոնէ ա կան
մշակոյթ եւ արուեստ ։ Բ. Միջնադարեան
ճարտարապետութիւն։ Գ- Միջնադարեան
նկարչութիւն ։ Դ. Միջնադարեան քան դակա դո րծո ւթիւն , եւ մանր արուեստ ներ : & • Վրացական արդի եւ սովետական
արուեստ ։ Զ- Յուշարձաններու, պահպա
նում եւ վերանորոգում յ
Զեկոյցներու տիրող լեզուին ռուսերէն
ըլլալու պարագան, ինչպէս նաեւ ենթաճիւղերու բազմութիւնը, օրակարգի յա.
ճախակի
փուիոխութիւնները, բաւական
կը դմուարացնէին զեկոյցներու հասկս. ցողութիւնն ու գնահատանքը ։ Արմէքա լոր ելոյթներու կոզք[’^ չէ['ն պակսեր
նաեւ միջակներ եւ թոյլեր , անոնց միջել՝
որոնց անձամբ կարողացայ հետելիլ ։ Իսկ
րսլորո՚Ա՚ն եզական ս տորոզո լթիւններ ո վ
պէտք է բնորոշուի Ադրբէյջանի Գ[տութիւններու Ակադեմիայի Արուեստի
Ինստիտուտի Տնօրէնին զեկուցումը, հին
Ջուղայի խաչքարերու մասին, որու դի
տական մեթոտաբանութեան սկզբունքնե.
բուն, ենթադրեյով որ ունենար, չկար ո ղացայ վերահասու ըլլալ։
Հազուադէպ չէ, որ մեր օրերուն, գիտտմողովները դառնան ազգտյնաքաղա քական թաքուն ոզորումներու ասպարէզ-

—

No 15.734

նհր : թերեւս tiiti^ilpu ալ լռելեայն կամ
բացայայտ միջոց մը ր/րոյ պահպանելու
խաղաղ հ ամս^կեց ո ւթի ւնը
անզէն՛՝ աս
պարէզի մը փոխադրելով շահերու ի։տ չաձեւումները կամ ազգայնական մըր g ա կց ո լթի ւնները ,
ըԱա' յ արեւելքի ,
/այ արեւմուտք/t մէջ՛. Երեւոյթ մը այս
մէկը՝ որ նշմարուեցաւ նաեւ այս Աիմ ֊
պոզ1’^մի ընթացքին y յատկապէս ի^չ”
ինչ ելոյթներու հ թէպէս օրինակէ ադըրգիտնականին Jի չփալ զեկոյցին

Ուրականաբար Հայերու եւ վրացինե րու միջել ալ դոյութիւն ունին հ,վիճ ւած^չ հարցեր։ Ոայց մեր
կարծիքովդ
ինչ որ ալ ր//այ ատոնց տարողութիւնը
եւ ժ՜ամանակի ընթացքքն ստանալիք ուղ ղո ւթի ւնները անոն^ կը ղետ եղո ւին տար֊
րեր եւ աւելի եզերային մակարդակի մը
վըայ ' Արդարեւ երկու ժ՜ո զո վո ւր դն եր ո ւն
համար ալ կենսական հարց մըն է փո
խադարձ համերաշխութիւնը և. համապարտ ո ւթիւնը 5
նոյնիսկ եթէ չյսւջոդին լու֊
&նլ էի ո վին գոհացուցիչ բանաձեւեր ով
իրենց բոլոր տ ար ակարծո ւթի ւնները ։ Ա1-նլի քան եր կհ աղար ամեայ խնամութիւ նը՝ հասարակաց քրիստոնէական մշա կոյթ[ր նւ տակաւին այնքան վճռական ու
անթեբադն ահ ատ ելի ազդակներ' պարտա
դիր կը դարձնեն հ կը խորհ ինք նման մեր
ձեցում մը^ որ վնրջ ի վ^^^^ժ
արտա յայտէ՝ խորքին մէջ, անոնց պատմական
փոխ - յաբաբեր ո ւթի ւններ ուն
տիրական
հոսքը ) թէպէտ եւ սլա կսած չեն դարերու
րնթացքին առաւել կամ նուազ ծանր
ըն՚դդիմութիւններ , շեշտ ո ւած նաեւ' կըրօնական տ ար ա կարծո ւթի ւններ էն ։ Ոա' ւ
է մտաբերել) նշմարելու համար [unP^['
այ զ տիրական հոսքը) դրեթէ չորս հա զար ամեա կներ ո ւ
երկարող
արեւելեան
անատոլեան - \կովկասեա*յյ սւրենսւկցու թիւնը) Բ • ֊ Ե ♦ դարերու քրիստոնէական
մշակոյթի միասնական ծաղկումը) Ոագ֊
րատունեաց
հսկայ դ^՜ԸԸ երկու ժ՜ոզո֊
վուրդներու ալ կեանքին մէջ) ԺՈ ♦ - ԺԲ •
դարերու հայ - վրացական զինակցութիւ
նը ու մեզի աւելի մօտիկ ժամանա 1լաշըրջաններու մէջ ալ մշակութային եռուն
փ ոխառընչո ւթիւնները) մինչեւ Ժթ • դարու թիֆլիսը իր վրացահայկական կամ
հայ - վրացական կրկնակ տարածքներով
եւ ճիշդ սւյդ կենսախաոնումէն յա ռաջա դայոզ իր անդիմադրելի հմայքով։
Այ ս նիւթերուն հրապարա/ժլաւ ան դրա դառնալու առիթը ունեցայ նրր ա յցելեni1 ԹիֆւՒի հ ամալսարանին հայագիտա
կան ամպիոնը) հիմնուած՝ ճ^2ճ~ին եւ ուր
ջերմ
ընդունելութիւն մը դտայ ուսուց
չական կազմին և %ՀՀի չափ աշա կերտն եր ո ւն
կողմէ) ի ներկայութեան լեզուաբան ու ֊
թեան բաժնի ընդհանուր վարիչին։ Էյմսւնապէս Թիֆլիսի հեռատեսիլէն կատարած
ղրոյցիս ձ՚էջ ալ) որ նոյնինքն հեռա
տեսիլի վարչութեան փափաքով կը կնդրոնանար Ա*խիթար եւսններ ո ւ դործո Լ ֊
նէութեան եւ վենետիկի համալսարանին
հայա դի տ ո ւթեան
ամպիոնին
Z.nL[1?. >
չպակսեցայ Jիշեալ հասարակաց ժ՜աււանդութեան վերաբերող ակնարկներ յ
վրացական արուեստին նուիրուած միջազդային հանդիպում մը մեզ ինքն արե֊,
րարար առաջնորդեց կեդր ոնանալո լ հար
ցեր ու վրայ) որոնք աւելի մօտէն կը հեա աքրքր են հայ ֊ ւէր ացական ընդհանուր
փոխ _ յարարերութիւնները) իբրեւ կա
րեւոր մէկ երեւոյթը երկու ժ՜ողովուրդ ներուն ալ մշակութային եւ հաւաքական
կենս ունակութեան յ Ա* աղթելի եւ յուսա
լի է) ուրեմն) որ նաեւ անկախաբար նըմանօրինակ միջազգային տարողութեամբ
ելոյթներէ' աւելի խորապէս ուսումնա սիր ուին հայ - ւէր ա ցական առընչութիւն
ները սլատմութեան ընթացքին y երկկող մանի սլարբեր ա կան հ անդի պո ւմն եր ո վ )
եւ օրէ օր աւելի զար դանան ու սերտանան
ներկայի յարարերութիւնները երկու ժ՜ո ղո վուրդներ սւն միջեւ մշաժլո ւթայի*ն եւ
ընկեր ա - քաղաքաց իական բոլոր մակարդա կնևր ուն վրայ :

Fonds A.R.A.M

« 0 Ա Ո* Ա Ջ Մ Ի Տ 'fi

ա հԻ ԽռրՈԺՒԿ

Ս. ■ - Ա՛ք երՒ կ Փե վաթսունական թու ա ֊
կանն եր ուն

եւ

թատերական

ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

նոր չար-

ժ ո ւմն եր ր * -

Վ*աթս ունա՚կան

թուականներուն

Ամե

րիկայի երիտասարդութեան համար այս
պէս ըսուած ա ղա ա ա կան ո ւթ ե ան դիմակը
այլեւս վար կ՚իյնար՝. 1904-Հ^ 196 f ? երեք
տարիներու րնթարքին , կէ ո միլիոնի կը
բարձրանար 'Լիէթնամի համար զին ուո րագրեալներու թք,1֊Ը եւ է կ ու
'^/'՜

Արտայայտասլտ շտներէն ,

յատկապէս

Աիրշներէն , Հե քե լէն եւ \,ոլաէն՝. Կ ը, սոր■լւ ջ. ու.թակ նո ւա դել ,

սակայն չի սիրեր
մեկնաբանել դասական կտորներ , ամէ էը
ն ա խրն տր է հիմնուիլ
նուաղներ ստեղ ծադործելու ինքնաբուխ եւ. պատահական
արտա լայտա թեանց ■Լր ա յ : Ար ձան ադործ

րնթրէքէ պատկերը

որ կր ներկս՚յացո, է

Զաակուան առթէւ-. Փ- Շ՛՛՛ման Հարլեմէ
եւ Պրռնքոէ
մէջ էր շ" ւր ջ կր հաւաքէ
սլատանէներ'
զաւակները սեւ ել Փոր
թորէքացէ
փոքրամասնութեանց : ի՛ւ՛ս,
աէարակչական դ՛՛րի ՚ե րն էր ըրածը։ Անոնց հետ կր շվ՚նէ է՚ամաճէկներ , էնշպէս
ասլադայէն նշանաւոր դարձած «Հ^օրե՚լ

տասը բանտապահներ էին՝.
"ՈՒ'>' պ,
նօրէնո, թխնր կր J ",յտ ւոր ր կ թք"Հ"է
տտրկետլներր մորթած կխ, պահՀՀ' '
Յաջորդ օրը նոյն խօսնակը կր Jlu
րէ թէ ր-լ-ր սսւաննուա^ներր մ^ռՀ^.՛.
պահակադո,նդ1, հ "ւ ր ո ւածներ կն ..

Հ՛

կլ՚ն րտնաարկեաւներո.
պս՚հ՚սնխէ, , ՚
բս՚զաբտկան ազատութիւնն եր , նաՀԼլ

լիոնի
կր հասցնէին վիէթնամցI’ Գ"“
հերուն
թիւր՝.
Շնորհիւ
Ամերիկայի
մտ ա ւ ո ր ա կան ո ւթ ե ան ,
ո ւս ան ո զո ւթ ե տն ,

է , նկարիչ է • կը գծէ ուղղակի պատե րուն ■Լր այ > կՀընէ
նաեւ արթիղտնա կան

բայը 3)'"“թօն^ : 'թանէ «Հաց եւ թամա .

ա շխ ա տ անք1ւ ե ր , կը պատրաստէ ծաղկա -

ճլ՚կ^ր հեռու չէ լ՛

մաններ եւ տարբեր

կր մասնակցէն նաեւ 'Լէէթնտմէ պատե րաղմէն դէմ կազմակերպուած ցոյցերուն :

թիւններ, րւեշկական րաւարար

կրօնական դասուն, ուսուցիչներուն եւ
անոնց
ստեղծած
հտկապատերտզմեան

Հ՛՛՛հ զլէյաւոր դերակատարներն ե՛հ ..սկայ

մեր ՝ * * *.

ա սլա դայ կն„ջ՝ էլքա յէն , որ Ամերէկու հէ
է.. Փ էթրր Շումանէ ա ր ո ւե ս տ ա դէ տէ ան

է՚ամաճէկներր եւ է։ ոշոր օդանա։ մլ՛ ,
րոնք կ լւ տողանցեն ՝Լլէ' - Եորքէ >էնդե -

Անցեալ տարի' Փետրուարին, «(ն1>աօ,
Յր Փարիզի մկջ կր ներկայացնեն (</)Հ

հատականութեան կազմոլթէւնր

կարդ մր շրջաններէ : էթւհրտմեչտ է յէ -

րորրլ պողոտա յ!'^ Հր1"/ Ո1Ր կալէդ1ւ<1ւաւ
Աւիևլլման յայտարարած էր թէ 'Լիէթնա֊

տումը որ մանուկը ՛դիտի աոաջացնկթ,
Տեսարան,, րացս, ած կ , երկու չար^ ,

շե/ Օորար Շեմլերէ թատերական փոր ձերը վերացական թատրոնէ առրնչու -

մի մէջ ամբողջական յաղ իմա հակ մը
կր
ն շսՀհա կէ ծ աո ա յ ևլ Աստուծոյ * * * ՝. Ա ին չ-

ր՚ւ՚յ

թեամր (1927-A^) t Ըստ որո1^՛ «.մենը կրրնանը երեւակայել թատե րական
կտոր,

դեռ «Հաց եւ Խամաճիկ»ի փոըըիկ
զ աաա քստա !լնե րր կ՚ըսեն, «Արևունս

շնչեն, իրար,,, մկջ կյ, մտնեն - Շտթ„մ.
ներուն կ'րնկե բանան մո,թի ե, լոյսե՚խ

'հեր՝

ո/տտկերներու պարդ շարմումէն , դոյնե -

րիամ է * ղա ւա կս
(յափաքմ ով
այրե
ցաւ' Հ/Աթն ամի մէջ», «Ն" Սովսէփն

րու եւ լոյսէն վրայ^՛. 1901-/'^ Նէւ֊ - Ե՛՛րք
է. կր մասնակցէ ՀհՊ տա ահ ՛! " ւնքւֆն ե ր ո ՚

նենք ոչխարները», «Մենք երեք թազա -

եր դարձնեն դունտտ դոր շ դիմակներդ
ասոնց կ՚ընկերանայ սարսափելի եր,ոխ,,,
՛ո ութիւնը.. Յ՚ւ՚ջ՚՚րդ պաակերր թափսՀ.

(Հ արրնինկ} ներկայացման՝. Այս խաղերը

ւ ոբներն ենք'

ցիկ կարմիր կտոր մր'

սակայն չէին դպչիր հեղինակի զգացում

Ա.ս ա ո ւ ածա շո ւն չէն

եւ.

քս ա ղա ղա ս իր ա կան

'ԼիԷթնամի

շարժումներուն

պատերազմը կը վ ե րածուէր

ազդային հարցի՝. Մինչ այդ՝ 1965 եւ
1966-/^' աեղի կ՚ունենային սեւ կեթթո
ներու խռովութիւնները , կը ստեղծուէին
Աեւերու

քաղաքացիական իրաւունքներու

յ անձնաքսումրր , ՀԱ եւ ուժ»ի կողմնակից ներր,
«Սեւ յովագներու»
կուսակցու
թիւնը՝. Պ ահ անջատիրական ,UJU շարժում
ները րնդհ անրապէս կը ճանչցուէին «Նոր
Զախ»ի չա ըժ ո ւմ սլ իա ակին տակ , կո ւդաք քւն միջին դասակարգէն եւ րնդհանրա Ո/էս հեռու էին աշխատաւոր դասակարզէն՝. Անոնցմէ շատերուն համար ՆԼիէթ ՜

տեսակի

օգտակար

ա ռար կան եր :

1956-/'5» Մէ՚՚1՚է1"է մէջ կը հան դէպէ էը

որոնց կառո յցր

կ' անցնէ

հէմնուած կ' ըլլայ

նամկ ո/ ատ եր ազմր արդիւնք չէր աշխար
հի ամէնէն ազատ
եւ ամէնէն
արդար
եր Ifրէ մր սահման ա դր ա կ ան օ ր է hքհ ե ր ո !

ներուն եւ ընկերային հարցեր չէին յու ղեր՝. Աւելի կ՛ ազդուի Ա/այս Օլտընպուր-

խախտումին, ա յլ արդիւնքն էր նոյնինքն
երկրի ընկերային - անտեսական կառո յ-

կէն' որ իրեն նման կր դիմէ ուժեղ հա ֊
կ ա դր ո t .թ՛ի ւնն ե ր ո լ եւ կր կհ ո t թի ւնն եր ո ւ. ՝-

րէն .....
/*րերու այս վիճա կին զուդահեռ կր զար
գանան թատերական խումրեր եւ խրմ
րա կն եր : Անոնք բոլորը կր յ ա տ կանշո ւ ին
անով, որ կր թո զ ո ւն

սլա շա օն ա կանա g ած

թանձրացեալ թատրոնները որոնք րնդ հանրապէս կախում ունին պետական այս
կամ աքն հ ա ս տատ ու թիւններ ու օժանդա

խօսքեր՝.

որ հետեւեg անք աստղին» :

Աւելին,

մեծ

հարցեր

արնսլո ւր կ : Մ իւս կոգձէ Շուման շատ ալ
համաձայն չէր արմատական թատրոնի
սահմանումին, այլ իր թատրոնը կը նԸմանցնէր գնչուներու որոնք ներ կա յա
g ո ւմներ կատան աշխարհի զանազան փո

նութեան :
Ընդառաջելով

եւս կր հրաւիրուի խամաճիկի

պատր ա ս -

նշանա-

1յլսփսյլմով

յարուցանեց

^h ո ւթի ւնը

tfի ս

ն ե ր շ^հչո ւած

այրած

մանուկը սլիտի զետեղուէր Արբ* Փաթրիք
ե կե զեցւ ո յ ս եմին j ինչ ո ր օ րէնսդր ա կ ան

« եթէ միայն կ ս՚րե/ի ԸէէաՐ ւս մրողջո վին
մոռնալ արուեստի յղար^ը^ } կ^Ըս է Ը 0 լ-

ւլ ո g ներուն մէջ ՝.
1962-//Î* կը հաստատուի Վ^երմոնթ, ուր
կինը ռուսերէնի ուսուցչուհի էր՝ Շ ու ձան

մոլ՜
Ա ա-

«Մենք հովիւներն ենք, կր պահպա

թեան հետ* * * :

կս! թենէն , կամ ալ ենթակայ են դրամի
լաւ իա ենա կան օ ր էն քին • ♦ • :
Աոննի Տէյկր հիմնէ «Փ ար թ ի զան ա կան թատ -

եմ»,

համայնքէ հարցերէն ,

Հար լ եմի

յանձնախումբին ,

«Հաց

կր

մնաք

ներկայացնէ
բարով

կ՛ լաէ

մօլէը» y * • • եւ կ' երթա յ հ եռա ւո ր երկիր
մը՝. Հոն սլէտք կ՚ունենայ զէնքի մր, կան-

րոն^ր , ան կ՛ ա ո ա ջա դրէ հիմնել
մէկէ
nu ե,է ազատ,
արմատական անիշխանա

տութեան դասեր աւանդելու՝.
Ան
կր
պատրաստէ
դիմակներ եւ պարդ մատ-

խարդելիչ դիմակի մր (խազին մէջ

կան թատրոններ , որոնք կռնակ պիտի
զտրձնեն թատերական արտադրութեան

ներով խաղցուելիք

խաղալիքներ էն^ :

ալն դրու թեան'

Պ տամութիւնը» :

որուն

մէջ

խրուած է

շրջանին

կր

խամաճիկներ :

պատրաստէ

Այգ

«թագաւորին

Սաջորգ ներկայացումը

Պր ոաուէյր եւ արտա - Պ րոտուէյի թա ա երա կան կեանքը : Այո թատր ո ե ր առի

կ^րէ/այ «Աշխարհի Պատմութիւնը»* խա ւլ ին կր մասնակցին,
րնկերակցութեամր

թը եւ օրինակը պիտի տար արմատական

երաժշտութեան, դիմակներ,
ներ'
սլատր աս տուած թաց

\ւի ուքւ ո քս ո ւթի ւնն ե րո ւ :
ճոն 'Աէյճ ՝ «Պատահմ ունք»ի թատրոնի
( Հարբեին կ ի} կողմնակից , կ՚ըսէ թէ սոյն
թատրոնի թեքնիքը կր կայանսւյ քա ղա քական իրավիճակի րմրռն ո ւմքւն եւ յանձ֊
h ւս ր ա ր ո ւ թեան

մէջ-, թ*ատրոնր սլէտք է

մտնէ րնկերւսյի*ե փոփոխութեան ծաոայ ո ւթեան մէջ՝. «թէաթրօ վ^ամրեսինօ»
Զ ի քան օ փոքրամասնութեան
թատերա
խումբը կը հիմնուի խաղող քաղողներու
զործազուլին առթիւ՝. 1963-^^
«Հաց եւ
Խամաճիկ» քսումրը 1լ ր՛լլա յ առաջինը ան
շուշտ պիտի բազմանայ նման քսու մրեր ու
թիւր՝. Այս Pn!n[՛ խմբակները, տնտեսականօր էն դիտուած «աղքատ» թատրոն
ներ են ո՛չ թէ անոր
համար որ կրօնքի
կամ աո աքին ութ եան կը վերածեն
ատի
կա , այէ անհրաժեշտ մեկնակէտի մր, դէմ
զնե/ ու. տուեալ կացութեան մր' ուր մշա
կս յթր վա ճա ռա կաններ ո ւ ձեռքը կր դառ
նայ ժողովուրդին ափիոնը՝.
Սյսոլհանդերձ,
իրողութիւն պէտք է ր/ յայ սա
կայն ՝ թէ թատրոնը
հարկ է նկւստու ի
հախ որպէս թատրոն եւ հոն աշխատան
քը աար ու ի Ա^ու թեամր , այնպէս' ինչպէս
քաղաքական ղեկաւքար մր ն ո յնը սլիտի րնէր եր կոչումին մէջ, էլ ըսէ Աոննքւ Տէյվիս, 1968 տարուան Մարուի վերջաւո ֊
ր ո ւ թ ե ան ա ե զի կ՚ունենայ
ամ երիկեան
արմատական թատր ոնի առաջէն ֆէսթէ‘1աԼԸ

1969-/»V/ կը կազմա կերպու է «Լի

՛էՒկ թէաթ/՛է» (Ապր՚՚դ թատրոնի} չրրջտպտոյտը՝ Ամերիկայի մէջ՛.

Բ.. Ակիղր և՛ ա ղդեg ո ւթի ւ նն եր
Փիթըր Շ ու ման ծնած է 1934
Սունիս
\ \ - ին Պրես ըսուի մէջ Ա ի էե ղի
ԼԱերմանեա , այժմ 'Լրուքլաւ) •
հայրը ԳՊՐո9I՛
անօրէն էր • կր սիրէր ար ո ւես ան եր ր եւ
g:ut ա կներ ուն կր պատմէր «Հազար ու մէկ
ւ ի չերնե ր»ու պ տ ւո մո ւթի ւնն ե րր , ինչպէս
*հ : ւ ե ւ

Աստ ո ւածա շունչէն

առակներ : Ա-

խամաճիկ
թու ղթէ եւ

երկու սլիտոյքներն

հի զիւ էլ մր , կ ր ս պանն է , կր թ ո ւ.ն աւո Ւ
եր փճացնէ ղ իւզաց իներ ու բերքը , ասլա

իրենց շր ջասլտ ո յտն ե ր ը ՝. ր պատրաստեն
«Պ • Միլչրրի» պատմութիւնը, ապա «ԱեԱին ալտ ՒՒ
պատմուածքնե ր ր
շարունակելով
միաժամանակ
իրենց
ներկայացումները : 1963-/' աշնան կր վե
րադառնան \յիւ - Նորք* իրենց կր միա
նան զ ե րմանաց ի նկարքւչ Պ ր ո ւնօ էքաար ա
եւ երաժիշտ Զար [զ Ատամս* արդէն ըսկրսած էր «Հաց եւ. Խամաճիկ» թատրոնէ ար կածա խն դր ո ւթի ւնը :

ջ filլ մր , ասլա' այս վերջին էն կր ծնի

քււամաճիկներր այլանդակուած էին պա աերազմէն , բեմին վրայ ս փռուած դոյնե.
ր իւ
հ իւ յ էական ջեր մուժ ի դո քներն ni
ձայներն էին ՝. Խաղը սլիտի վերջանար
զ ա ս ա իա ր ա կչա կ ան ոլ աազ ամով մր * 1քա.
նուկը պիտքւ
վ աղ ր ին * * * :

Խո ւմրր
արդէն
հաստատուած է 148
փողոց , \յ ի ւ _ Նորքի վարին արե լելե ան թ աղամասր*. Անոնք արհեստա
վարժ դերասաններ չեն* կողմնակի դոր ծեր կ՛ ր^ւեն եւ կ' տսլ ր ի^ւ հանդիսատեսներ
րու փոքր նպաստներով : Անոնք

Գ '-«Հաց ել Խամաճիկ»ի յաականիչները

ա • - փերասսւնին եւ
յսւրստերոՆթիւնը :

գորշ դիմակ մր դրած էր , զայն կր փոխէ

նւերյւ եւ ղ իմակը*
դիմակը համոզիչ է
կ՚ըսէ, որովհետեւ կր սահմանէ պսւտկե-

ղնէ դորշԸ) ամերիկացի մայրն է եւ կր
ստանայ հ եռաղիր մր, - «Խ որապէս կր

ր ա զու ե/իք տիպարը , մինչ դէմքի արտա
յայտութիւնը էլը յորդի զդացականութեամր ,
անg ո ւլ ա կան է եւ անկայուն:
Մինչ Փ՝ Շ ո t մտնի համար , դիմակը ունի

ներ -

յատուկ լեզուն' զոր կարելի կ ^,ոյն
իսկ ն օթազբե լ ՝. «Հտց եւ la ա մաճիկփ ^ա'

կայւսցումր
գլխաւ ո րարար ուղղուած է
Արեւելեան Հարլեմի մայրերուն,
որոնք

մար դերասանները կր մտնեն դիմակնե
րու եւ
խամաճիկներու
ծառայութեան

խուսափելու համար անդործութենէն եւ
g եղայ քւն
խ տր ա կան ո tթեն էն իր1,նց
զա-

մէջ,

ցաւ ինք

տեղեկացուելու որ

ձեր զաւա

կր ՝ * ♦» Փ ՝ Շուման կ՛ րս է , թէ

inju

fi րեն

արտայայտութիւն

իրենէ/ շարժ ո ւ մն եր ո վ : Տ ազան դաւ որ դե
րասան մր ու րեւՈէ առիթը սլիտի չունե

ստանալու ">ամար նշանաւոր դարձած հեո աղ իրր* • • : (Պրեխտ «Մ ու յր քաջութեան»

նայ
կր
տաղանդը ղա րդացնելու “ijn
խումրին մէջ՝. Փ՝ Շու մ։։։՝!, ս՚րդէ՝!՛ կը !,ա՛

^էջ

խրնտրկ ւ՚չ - արհ I, ս տավարւք՜

/Ըս1> թէ մայՐ^ՐՐ

Իր^Ր սլ ա ա ա ս -

խ ան ա տ ո t են , երը ի ր 1Հհ g զաւակները սլաաերաղմի կը ղրկեն) : Այս խազը «Հաց եւ
Խամաճի կ»ի խ տ ղաg ան կի*/, շատ ծանօթ եւ

սակայն

յացնել «Հաց ել Խ ամաճի կ» ի խազերը :
Պէաք է տեսնել՝.
Անոնք իր երա յաջորդ
ոլ ա ա կե րն եր են

ո ր ոն g կ՛րն կե ր ան ա յ երա-

Պատրաստեց'
ՅԱԿՈԻ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

ժչտութիւնր եւ ուր մասնաւո ր կարեւո -

րասան մր այս խումրին մէջ կտըո՚ք
ըլլայ բեմ ելլեք եւ սեղանին վ[,այէ

լ աս տիք կողմը') ՝,

ւաթր վերցնել

թար զ մանարա ր

մեր

թատե րա կայքր փողոցն էր : \,աիւ կր ներ!լայաց՚հեն փոքրիկ էլա ո ըներ * «Խորհրդա
ւոր
Սպանութիւնը»
սլ ա տ մ ո ւ թի էնն
/

ա արօրին ակ կր թուի* նոյնը սլիտի չJ՛ ար

որ կ' ամրաստանու էր իր

'u-

աարրեր ակս/արներ , կենդանիներ . բո՛հ կարե օդանա։ մր պէս՛ ի անցնի ե։ ա՛լէ
բոլորԸՀ. Շ Ո՛մանէ
է՚ամաճէկներ ր շա ա

ե կ ե զ ե g ինե ր ո ւ

թե անց վրայ՝. Մ ազդուի

ներուն համար, էնչպէս օրէնակ

"'"4"'./ ^' ։

«.Լամեմատո։ թեան^ չափա՚հէշ
"թտք է ունենալ հաւանաբար ՛Լէ։ . ԵորքՒ երկնասլացները.. Ա,ն շատ հաւանաբար
կ' աղդուէ Ս էկէլէական
է՛ամաճ է կներ էն'

«Ինչպէս ճե րմկցնել Աթ-

թիքայի աղտոտ լաթերը»,

աոլթիւններուն մէջ նոյնիսկ

ա մրո ղջ ո tf ին

քիչ մըն այ

սակայն ըեմիհ վրայ*. Ն ր կ ր ո ր դ' սլէտք է
գիտնալ թէ ի^նչ պայմաններու մէջ աեղի
կ ունենան դէպքերը, որովհետեւ խումբը
^'ախասլէս սլատր աստուած րնադրի վրայ

լի է զանել
ասիական ,
հո ովմ էական ազդե g ո ւ թք' ‘ն^ ՚ Ը ’
1„,1 մինչեւ Կրոմեռ ե, Պարլ^^ "1""լ

ւ Ւ խաղար , այ/

աազ [,„,[,/ կրօնքի ե֊ րս-ր "
,
թ/թ, ե, ար ո, ե՛՛ս։ ի պւսս՚մ"'թ՚՚-ն J'
ցոլթենէն ։ Սաեդծադործ՚սկ-ք Ւ Հ'

կասլու ած է րն կեր ա -

քաղաքական աոօրեայ դէպքերուն : 1971
Սեպտեմբեր ^-ին , Ի իւ . Նորք նահանգի
հարաւ ր զանուող Աթթիքա քաղաքի րանաին մէջ 2250 րանտարկե ալն ե ր կ' րմրոս ա ան ան , պատանդ եր րոհեհ 33 պահակ "հ եր : ՛հա հան դա պետ 'հելսր՚հ Աոբֆելլրր
l/լ՛

հետ

աե, , ե՝րսէ Փ • Շուձւսն,

աանբր բաց կ ամէն ազդեց"'!
կ՛,սոնէ բոլորէն՝ եթէ աս՚իկ'"
յէ իր

նպատակին

Առա
I

ստեղ ՛Լ'

նորը :

.f եր՛/-է

խօ ս ի լ ր անա արկ ե ալն ե րո ւն
վա խհա լ ով
որ իր
հակառակորդ

Մէջոցն ս^ւեղծու֊լքը

p

Փողոցի

Այո ^ոկայ խա մաճէ կն երր կր դորեաեէ

*ոոյ Ազգային Պ ա հ ա կազ ո լ^ււրլԼ 4700 '[Ւ*1''
ւո րնե րով կր միջամտէ՝. Նոյն օրը կէոօ Րթ' » րանտէն հերս ,
կարդ . կանոնը

վերջէն

I

առանց իր «Նս^՝Ը

Լւ խամաճիկներուն առջեւ ։ Ե՛"֊1"1
րա եւ դի մա կներ ո, կառ„յցՒն մ1"-

հ ա հ ր ասլ ե տա կանհ ե ր ր ղինքր կ' ամրասաանեհ ա զա տ ա կ ան ո ւ թ ե ամբ :
Զորս օր յե -

■րէջ տուած Ÿ/ ե ր կա յա զ ո լմ-

I

յայտ ելու : թատեբախումրին զ1ււռԼ /
է ■ յ՚՚՚ճսւխ դերսւսս՚ն՚հեր ՛/"• Գ՛
//'երթսւն' որովհեռհ, հ "ն -չ
1
,„նփ„խար[.նել[, կր նկւսւռէ ‘[l"1 “fl ք

շէնո՚աե

ե։

ույս վերջինները / c

րա թիւն կր ներկայացնէ դիմակ^ւերու եւ
խամաճիկներու կերպրնկալ արժէքը (փր-

շարժելսրա իր եր կախօսո ւթեան Ր^թ^Ր ՜
g ում ով՝. Իր զուսպ եւ սակաւ արտայայ-

^,ր,ջր սպան ո ւ թէ. ամբ : Մ Էկ դեր աս ան
11Ը
Է՚սւղայ բոլոր դերերը՝ րլ է։!'ա [/'h եր փոէ՚ելով
«Պատերազմէ g ո ։ g ա դր ո լ թէ / ïz» , .
կահա՛ որու.աե կանանչ սե՚լան մր՝
վրան

*հեր, որովհետեւ

կանդու ած պիտի ^ԸԼԷա^ր U,J'1
թատերական դպրոց ի մեթոտներով*

կր զանէին \քիւ - Նորքի հարուստ ազրա մաններ էն,
իրենց ձեռքերան մէջ ձեւ
կ' աոնէ ին եւ րեմ կր հանուէին՝* Իրենց

են

կու տան անոնy

ւակ^ւերլւ կր ղրկեն վիէթնամ , օր մրն ալ

yil. րկա յացու ցած

եանր

խամւս՜քւիկՕւերուքւ

Նորտրն վ^Ր^յև բաղդատութեան կը դնէ
դերակատարի դէմքին արտայայտութիւն-

ո ! ՞՛՛էն ՒԸ^՝ե!1 գՒ'^ակները , խ ա մ աճի կն ե ր ր
եւ թատերական ւղ իաո յքներ ր * . . Ւնշ որ

որոնք աւելէ
ifiiu յտ է յ

յաղթէր իրեն ււպառնա^ուք

իժուար է անշուշտ բառերով ներկա -

ՏՒլԱւ(ևւի

մարզա մր

If,,,,

նուկր. կապոյտ զ էմք անի ան եւ երկսղ

ամէնէն շատ խաղացուած ներկա յազում
ներէն մէկն է :

9* •- Խամաճիկներու խաղը

„ր կը խորՀրլ .

զտնշկ արդ անդ ին մկջ մեծցող Աանոլկր ,
հախ կ'երե, այ մայրը, անկկ կր ծնիաղ.

եր վ ի ր ա ւո ր ո ւ ի եւ կր ստանայ պատուոյ

մայրը կր փոխէ դիմակը եւ դարձեալ կր

խումրին տաղանզ.աւոր պատմողը* Սրկու
քսամաճի կ խաղցնողները կը շարունակեն

որոնբ հազի, 5,^,/.^,

շքանշանը՝. Ամերիկացի մայրը սլատկե րաց նայ դե ր ա u ան ո ւհ ին որ մինչ ա յզ

Հւաղաք ներկա յ աg ո ւմն ե ր
կուտա յ ,
զոցնե րուն անկի ւնը : Աօա Այլընտէ

պատահմամբ , կը հ անդ քալ ի Պօսլ էրնրս թ հալի, որ
ապագա յին պիտի
դաոնար

հ,„ղխ

Նր իտաս ար զ.ր կր հաս-

ճերմակով մր, կ՝ՐԱայ վիէթնամցի մայր
մր եւ կր սպաննէ զինուոր ր :
/' չ ետք

փոմէջ

՛ի ոխո ւթի ւններ'

շարուած,

ա յս

կ' առն ո ւ քւն փ ոքր ե ր ո ւ

է՚էմէ .. 1963-A ամառը քքուման կառքը կր,
լեցնէ իր խամաճիկները ել
քաղաքէ -

նոնք բողոքական էին : Փիթրր կը " Ր էՐ
մօրը հետ հայ
պատրաստել , կր սՒ/՚Կ՛
նաեւ խամաճիկները ել կրկէսի ներկայացումներր» իր նախընտրած հերոսն Էր
Զ ասպերլր , - այդ փոքրիկ
կենսունակ,
իրապաշտ եւ իրական մարդկային էակը՝.
Ե ր կրորզ ական վարմ արանին մէջ ներկա
յացա մներ կր կազմակերպէ
հիմնուած
սլ ա ր fi եւ մար մն ի տ ար ր եր ա ր ա այտ յա ու մասնաւորաբար

վե

Հակապատերազմական
մր

ձեոբերր ,,կմբեր,,,ն հսկտյ

ճիկներ բով բովի

մ սղեր եւ որուն շուրջ պիտի դառնար ամ-

ա ր եւելե ան

Խամաճիկ»

Հ,,,,,,,"’’

յաւէլէս Լ

րողջ խաղր ՝. Նորածին Մ ան ո լկին ւյիղկն
ոլքււոի ան g ընեն ցուցատախտակ մը,
զ րուած'
«Ափոքալիփթիք» ....
իՈլՈ^

կառավարութեան քաղաքակա

եւ

այցելութեան

* • * Սուն -

կողմնակից է ՆԼի էթնամի

«Նր իտասարդ

ր ութիւն,

ո սաի կանո ւ-

իիամանա^կր

ւար, 1967’ Ամեր իկաց իներ ո ւ մեծամաս րաբերեալ

ր," դրաբննո, թեան վեր աg ո ւմ, ն„լս,
՛լոյն աշխատավարձ , կրօնական .արսԼ ',

հաստատուած

էր . 42 մեռեալ

որոնց'

հանդիս՛" PI"՝!'՝'1!'!

ն հէԱ[

երամշ՚ոութ ի՛նը միջ՚՚ցչ՛
յլ,ս
րե,„ր ազդակ մր եդած կ '■ Հ< ՝ ՀԱ1կ կա"1
մաճիկ»ի երաժշտա՛կան աԱւրօՐւ

Fonds A.R.A.M

*(է Ա lb ԱՋ Մ Ւ Տ fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
Պւււհսւկր* - Որովհետեւ չար ես։

BREAD AND PUPPET
//ն,յ՚՚՚Հ՚՚՚Է" 'ււ՛ հ[■■•՛• 1՚ւ՚հ'"
թճ օպ֊"ղւ""1^1"ն^ '■
'”յ'! ’
էԻՀ.Լ՜ "ևւ հադուած ՃԼրմտկ
ճ~ւ
......... ՚ ‘f*‘"V
'lf

,„/,ն '•""՛! սողանցող հսկայ խա-

%!"ձ "/',ւնք

։'րթ1'ն

ամԷն

ե կը ՚ՒՒեն 1-քեն!ւ Ւ՚՚՚ղը հ՛

ձՀւեԼեղ^՛

։fl^'։nr ■

թ"՚տհ[“"լւս’ն

Լ rW”f

“Հ՚՚՞՚Հ՚Հ"

ճ տրսսրաղրա^ պայմաններն ու տ.
“Ն, Թխ^ՐէԼ՝ ասա կճաններ ը, ղըռ .
պատոԼհանները , փողոցին տնկիլնկ1.մ[, պարա՛ւ այ/'ն ՝
չ՛ցելու
'էւՀ,,,,ակնրը հանդիսատեսներուն դի.
՚1Ը պ-յթե!)նԼն թաաերա.

բեմին վրայ կր խօսին, հ անգի ս ա ս, ե սն ե րր մտիկ
կ՚ընեն եւ իրաւունք չունին
հարցում տալու,
Ասիկա ինընիրմէջ կր
սահմանափակէ թատրոնը, Ասոնք բոլորը
հարցադրումներ են
անչուչտ եւ ասիկա
"էէ՚՚՚ք է ենթարկել

վերատեսութեան ել

վերագտնել ատոր իրական արմ՜էրը : Ա ոփոկլէ" է օր ինա կ ,

եր կախօս ութիւնը

կր

զարգացնէր հ արցում պատասխանի ձեւ ին
տակ, մինչ Հւէյքսբիր կը բանաս տեղծա կտնացնէր
զայն։ Այսուհանդերձ
*^էկ
րան յստակ է, ըլլայ սլատ կերն եր ով թէ
իր սակաւաթիւ [սօսքե րով «Հաց եւ խա-

Ա. րանտարկեալր. - Մի՛ հրեր
Պւււհսւկր. - Պիւոի հրեւք

h • րսւնտսւլւկեսւլր . - Ա ի՛ ւլսւրներ
Պսւհսւկր . - Պիւոի ւլա րն ե մ

փտփաքէինք որ հտնէիք ձեր կօ շի կն ե ր ր
երր ձեր խ տ մսւճի կն եր ր տեսնելու կու-

Զույնր . _ Այս'

ւււսՀ»ւետնու.տծ ձեւ մը չունի, տւոիկսւ առու
տուրի շուկայ մը չէ, որ կը
վճար էք՝

Ա/ կր
Ա/ 4c

•ի ո իւսւր էնը բան ւԸը ստանալու
համար :
Թատրոնը տարբեր է յ Հացի նման բան

Աղ րոււ սւկտ՚ն է . ոչ , ոչ ? ոչ , ոչ ,

Տեսարան եթրորգ (/Î ւււնտը )

ւղատմէ

տրտր ողս ւ թիւն կր սարքէ, ուր դերասւսնհեր կր ւի ո րձե*հ
էրենց
կե սւնքր րւսրձ -

pLuhinui ր կե ւս լը • ֊ ^ու՚ն կր կռուիււ

դիտողին, պատմե՛լ, _ ա՛յդ է իր հիմնտկան յատկանիշը • . . :

Ը՚՚՚յթ՚եյ ւմսւքր ու թե ան ա ս ւո էճսւնին եւ լսււի ըշւո ակութ եան' որ ներհակ է այն խսւ -

/?*/ էլր կռուիմ դդւււլուէ։

մաճիկ^ր

սլատմութիւն

մը

կր

Հ

ար ձան ա ւլո րծ ո ւ թե ԼԼ1*1Լ եւ նկ տր -

ճիկներ ու. թատրոնը թատրո՛նն է ղւււնա ղու*հ ւմէջոցներու եւ տւսրրեր ւսղրիւ րնե -

Հլռւ ըլլար ,

չութեան մէջ եւ^ հետեւած թաւորոնին. կր
ււլ ալլո ասիւ ւսն է . - «,Որովհետեւ թ ւստրոնթհ

րու : Գի մ տ 1լ1ւե ր*հ ո ւ խւււմսւ i\ է կն ե ր ր ւի ո ղոց էլ իջնելէ խաղա լու. : Անոնք աւելի ւսղ-

,էք,„/,

ձայնային գործիքներով եւ րո1ք այն առարկաներով՝ որոնը թխմուած
յ, թատրօնի պահեստանոցներով, մէջ, և

կը արուի Փ . թումանին , թէ ին
չէր նետ ուա ծ կերս1ընկալ ար ո ւես տ.

հերու Խ

*^կջ կրնանք ւքտտուէ gnj*J ւոալ^։
(Հոս
մտ ս^սււոր
կար ե ւո ր ո ւթ ե տմր
սլէտք է
աւս հ»՝

h շե լ

որ մաս կր կազմէ
իմսւ ւո եր սւ !լ ան
եզր արան ու -

ւլ ե ր ո ւ հ

որ ո ւ

կր

մասնակցէն։ խաւմտ -

Պրեիււոի

իս Համար պէտը է մ ե կն ի լ այն, տուեալ
էն' ղ՚՚Ը" անմիջ,ո կանօրէն, մեր ձեռ-

յատկանիշներէն մէկն է «Հւսց եւ. խամա

կեւսնքը ցոյց կուտան' էր տւեենայստակ
եզրերու! : է) ւս մւսճ է կն ե ր ո ւ թ տ ւոր ոն ր եր .

ճիկդ ի րեմ՚ւսկան նշաններուն։ Այլ խօս քու! ,
ա ո ա ր/լայ ա էլան օր է*հ ն ե ր կւս լ տցն ե լ

կար սւձ ւլ. ո ւ. մն է արձտնաւլո րծո ւ. թեան , երեււսկայեցէք ւուււճտր մը ոչ որււլէս սլսւշ-

ր ե մին tjր տ լ
անցած դարձածը ■
«8"J3
տալդ կր նշան տկէ արգէն որոշ Հ^հեռսււո-

տսււմունքի վայր, ույլ որււլէս թւստրոն մը'
ուր Աէսուս եւ սու՜րբերը սլիտի ւմար մ*հա -

. ֆիպուսւծի կարեւորութիւնը

Î

՛ներկայացումի

մը

պատրաստութեան

թե ան • • ♦ յ $ ո յց տալ ,

ա աի 1լ տ կա ր ե ւո ր

խու լք*րին

մաճիկներր ււււլո ւց ո լած են մասնաւոր ձո

րոլորր ... :

կիրար կուի Վիվինկ թէ ւսթր դի

րեն յսււոու կ կւսռո ւց ո ւ ածք մր' համաձայն

թէ

ին շսլ է՞ ս կր կւսւոարեն ։ Արդէն րստ կարդ

եւ

«Հ ւս g

յաջողիչք մ h ր ուզածը ա նե նալ, կամ ո՛չ»- թորըին։ մէջ Փ իթ րր Հյո,-

X

ՀԱՑԸ

1([կը սահմանուի , այնուհետեւ ստեղծսւպծական դա չար կը մնայ իրեն ։ՆՈ յն ա~
խստութիւնը աշխատանքի մը սլւււ տրտսաււթեսւն ընթաՍմին ■■ Առա ջլ,ն, գործը, որ
inp դերա սա՛յք մը "թ՚ւոի րնէ > նաիւ մաս^1՚լն է դիմա1լեերու եւ խւսմա ճի կն եր ո ւ֊

«Հազ եւ Խամաճիկ» թատրոնի խումբը,
իր գիմա կներու! եւ. խաւքւսճիկներուք , «դե
րասանն եր ուիդ Փիթըը թումանի կնոջը էլքային եւ. հկնւլ զաւակներուն հետ որոնք
կր մասնակցեն ներկայացումներուն,
կլւ
ստեղծեն թւստերակւսն նոր լեզու մր իւրա լատուկ եր ձեւ ին մէջ ։ Անոնք իւ֊րւււ -

պատրաստս ւթեան : Մինչ անդին , ւս շխաոանոցին մէջ խումը մը 1լտ չխտտին «.Հտց

քտն չ իւ ր խաղի վերջա ւոր ո ւթ ե տն հուն դիսատեսներուն կը բսւմնեն իրենց
ի"կ

1լ էԽմաճիկդի Հ րա տարա կած թծրթի
^րաղրոլթեա^ էԼ[,այ*
թ ի ւսն եր ը փ ո ր ձ
{$&։ Պ՚ուրւը րաց է ել նաեւ թաղի սլա-

պատրաստած հացը 5 զո ր կ եփեն ւսյյ, տշխատսւնոցին
մէջ ուր կր
պ սւ տր տ ս ա են
նաեւ իրենց դիմակներն ու խամւսճիկնե-

եւ մանուկներու ն առջեւ,եթէ
\Ոլղեն ղիմտկ պատրաստել սո['վիէ՝ Տեսհ"1"^ է որ իւումբին անգամները ընդ

րը։ Այսպէս անոնք կը հետեւին հին ւոօ-

իրապէս քաղաքականօրէն գործունեայ
Ս^սւսարդներ են

նա կցողներուն• • • :

Տ

այդ չի նշանակեր որ

Փ•

ոլ թատրոնն են ,

Ծանօթութիւն- - Այս յօւթււածի պատ րսաւոութեան համար գործածուեցան հե
տեւեալ սպթիւրները • -

1- Թատերական լեզուն

1 - BREAD AND PUPPET THEATRE

* ծ-յ՚աե. .

«Տակաւին

չեմ գտած

["մւ ընելու որոշ ձեւ մը , չեմ ալ ու-

ÏC ղտնեչ։

կնլղեմ գտնել թէ ինչո՞ւ
'^՞ն կ՚ընեմ, տեսնել թէ փոլւձսւր / / ^րելի է ունենալ նոր դե տան -

,

C ••• Մեր ներկայացումները մէկը

(է
11,,էոե,ՈէԼի1> ատ ր ը ե ր ենդ : Գրովին
■ 1
Խսւմսւճիկդի ներկայացումները
պաար աս տուած բնադրեր ու
1ԱաՂա!յու-իլւ • «Անբնւսգիր թւստ-

քոն 1

1էԱոլԷը ՝ Այսուհանդերձ , խօս-

կ հոն

եր նուազագոյն չտ-

‘յ

g "^"’ ''րկս՚իտսո, թեան մէջ ներկայ

„է

^ս,աուածներ եւ. յօդս ւած ^տս մր նւսխադահական ճա -

՜

՝ լ
էը պ արադան
նախագահ
Հ^^ըսւս111տնաչ, <<Մէծ ընկերոլթի^

% ( ? * Հ ճառ^ն' "f ՚ւը գրԱ"-էւ՛
Լ

ամ աճ իկդը ատիկա 'ս՛
ճառը ամ-

Photographies de E. George
Textes de C. Dupavillon
Ed. Les Loges, Paris, 1978
2 - LE BRAED AND PUPPET THEATRE
Françoise Kourilsky,
Ed. La Cité, Lausanne, 1971
3 - LE NOUVEAU
THEATRE AMERICAIN
Franck Jotterand
Ed. Du Seuil, coll. Points, Paris, 1970

հնչ կը վերաբերի թարգմանուած երկու
կտորներուն փորձուած է աոաւելագոյն
չ ափու] հաւատարիմ մնալ բնագրին, կա .
տարելով հանդերձ շատ փոքր սլտտշա
Քեցումներ :
X

ա մւս կարերր • - Ա սլանն ե՞ն

Ն լլլ հ անդ ւււււլ ետ ը •

- Այ ո՛ , թող ս սլանն են
բոլորը :

Տեսարան հինգերորդ

(Բ սւնւոին առջեւ.)

փողովս ւ՜լւդր. - Մի ս սլանն է ք
էլ ւսւլւււչենք :
ս սլ անն ենք

( Ֆրանսերէնէ թարգմանեց 3- Փ )

Զթ՚ու որ ւււ կան ււլսւտ սւ ււ խան ւս տ ո ւն • Այ՛՛'

X

փ ո գո վո ւր դը ՚ - Ա'չ
իԼին ո ւոր ա կան սլատ ս։ սխ ան ատ ո լն ■ Ա պ անն ե g է՛ ք ■ • ■

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՃԵՐՄԿ8ՆԵԷ
ԱԹԹԻՔԱՅԻ ԱՂՏՈՏ ԼԱԹԵՐԸ
( ռղթեր գութի ւ ն ութ աեսաթանով )

Տեսարան վեցերորդ (Բանտը)
Աււ աջ ին

աե սարա ն

(Նտհ ան դ ա սլ ետին

ւլ րասենեակը ) :

(ԱՀեասուն մը արիւնով կը ներկէ
ճերմակ

Նահանգապեաը • -

Աաւանը

որ կըծածկէ դիակը)

քաւորի կէսօր
Ասիկա լաւ. երկիր ձ րհ է
Մ1.ը եըկիրը գէչ չէ
Հաճեցէք գ։„,ս։թ մը սուրճ բերել ինծի :
(]շմիլիան սուրճ կը բերէ)

՝>ա!/
Խամաճիկդ կը դաոնայ քաղա ք^էսւն էսռանցըի մը չուրջ*
հիմնականը

*1/ւսհ անւլապե տր. - Ասլաննեցէ ք

Ագ՚լ ւււ յէ՛-" պահ ակւսդունդր . _ Պէտք է

ՓԻԹԸՐ ՇՈՒՄԱն

նտխմբու թիւ ններու աւանդութեանց , ու ր
հաց կը բաժնուէր դիաողներուն եւ մաս -

ւււ տ են,

մր

ները նաեւ, երամի շան եր են , լղարողներ
դերււււււսններ եւ ւԸսւ սն ւււդէ տն եր ։

մէջ

փրսսանի մը դերը ընդհանուր ւլվւծերուհ

ո ւ*հ է ի-

կրնա ք ունենալ մէկ թեւ՜, ան կրնայ նաեւ,
ունենալ բարդ մարմէն մր, երեք գլուխ ներ, քան է մը ձեռքեր , մեր խ ամւււճի կ -

1աե ամէն տեղ է, ըայց ոչ այնչափ

)ա1լան 1րււր ելի ո ւթի ւնն եր ը : խ ա ղվ,ն,

ղերու , անոնցմէ իւ ր ւս քանչէ ւ ր ը

ներկայացնելիք էր դերէն։ խամաճիկ

եւ խամաճիկդի կողմէ ։

քք

որ
Աւսլնէ անհատ դերասան /ւն ս տ ե ղծւււ ւլ ո ր-

*1,ամա կտբեր ր . . Պիտի չ1.ր['1 ա՞ ք

մը քննադատներու ,
Պրեխտկ ^հեռտւո րացման յղացքդը
լաւագոյն ձեւով
կր

մլւ'. կյումրը յստակօրէե սահմանուած

համար

աւելէ որսլէււ շարմոււմի

*1յ ւս մւո էլսւ րերը ♦ - 11՞նշ սլիտի ըԱԼււյ ույն

թի զանի նման. . ♦) եւ. ցոյց կուտան

տեսնելու

Զեղ կ՝ ու զեն տեսնել,
յու՜ղեն ձեղէ հ ե ւո խօսիլ։

քան եր կա խօսութեան թատր ոն :
Հքւսրմումր ւսււլսւ կ^ի^՚է յա՛տուկ
մեսթերու նու՜աղաւլո յն էն ։ Ա* եր հսկայ խսւ -

կան, զարգացումկ ենթակայ է ել
նոր մէք մեծ կարեւորութիւն, ո,ն։ի գիւղ,

իր, տլլ փորձենք

Պ ւս ւո ւսն զն ե ր ւթրրցւււ ■յէ՚ն եւ. սլիտի
սսլւււննեն :

(քսւհ սւնւլ սւսլետ ր . - Ո՛չ, սլիտի չեր իք սւձ՝

րենց զդաg ո ւմն եր ր , այլ ղեր ւս լ չեն խա
ղար ♦ ւլործ մրն է որ կր կւսւո ւսր են (ա ը ~

վարձերուն. - «Զ վ,ի] ի ս ո,իա -

Զերդ ւէսեւեութիւն, էլ լլլ g ո ւ թի ւն լւ շատ
վտւսնղաւոր է

էլ ր ն կար աւլ.ր ո ւէ

Անէ, այլ նոյնինըն։ ստեղծագործական

Հաւատայ

*if ւս ւեւււ կւսրերը • -

*ԼյԱւհ ւսն դա սլետը. - Ոչ, ոչ, պիւոի
չերթ ամ

ոչ թէ կ' արւոա յա յտեն ի^

պիւո ի

(Ն ա հ ւսն դւււ սլե ւոին դր ա ս են եա կը )

ւ :ւ րու ին խ ւււ մտ ճի էլն եր ո ւ՜

հրրւոքք-եշտ «Հ ե ռա ւ ո ր ո ւ թ // ւնրդ :

կողմէ,

Տեսարան Չորրորդ

խօսի*!ւ Հ սւ ւ ւււ տ ւււ g ե ալն եր ո ւն
եր ւսմ շւո ու. թ ե ւււ ւմր եւ խօսքուի սլիւոէ մասնակցին ւււր ւււ ր ո ւլո ւ թ ե տն ։ Էք սւ մւււճ է կն եր ո ւ. թատրոնը

ւլ եր ւււ ս ւսնն ե ր ր

աւելի կը

Ա՛ր ւււր ւսնg ու lP)

ր ո ւթի ւնդ ւքը պահել։ Դիմակներն ո> իւա-

•[ "i թէ վնրՀացաէր կլորցած արուեստի

սևատանրի մեթոտ մր չունէի,

(վար էլր ձւլՀ ււլւսհսւկր)
Էւ հէմա ես ուՀւիմ զէնքը,
rl*UL*h ու*հիս ւլ դալր

լքւսւ\ի կհ ե ր ր ւււր դէն կր ստեղծեն ւսլւլ. սւն-

պարադային թամբին համար անհրա,! ե չ.

վսատանքին րնւթտցըը : Այսպէս , գործը

ղէնքսվ>

ւմու էլ կր յաբու ցանեն քտն ինքնա շտրմն ե բու եռոլղեռր ։ ԱՀնոնք որեւ է թեղ չեն ներկւսյացներ , ս ա էլայն // ր պո ո ւսն , կր սլա րե*!ւ , էրենք էրենց դլխուն //հհ զարնեն եւ

T այն պաչաօնևաներով' որոնը աեղ
,„1} կատան սրահին մէջ : Միհ՚՚յը ստեղ

ւէրւն տակ ունինք :

րս՚՚է- սչ, ոչ, ՚>չ, ոչ,

րալէ • ‘՛չ ։ '՛չ, ոչ, ոչ,
Գիմաղբեց է՛ ք , կռու եցէ՚ք,

թու թիւնն է : Ահ/ւ կա քարողներ կոււուսյ ,

չս՞ ւ

ատիկա պիաի ընէր նա ի,

է ան տար կեալներ ո ւն երւլչախումբը. -

է՛ ծւ- հետեւաբար՝ անհրամեշտութիւն
մը։ Թատրոնը կրօնքէ ձեւ մըն է։ ^ուար-

‘‘'՚ 1ւ՚"հաւորեն ւ։ե-

• եթէ 1 կ'ւ՚ս1-

Î

Զւսյն մը. - Հեռաձայն
Պ ահ ակր • _ խնծի՞ համար է

հս,Տը պիտի յի չե g նէ ձեզի սննդե ղէնի հաղորդութիւնը յ Պիտի ուզէինք որ
ըմբռնէք , թէ թատրոնը ւէերջնտկսւնասլէս

՚ Շ""ք'"ն կաաակե.
\ ^ոառւէյի ՛հ՛այ ներկայացում մը

J ղ՚հը A' "i

(է. P անտ ար կե ւսլր . _ Հսւ*հւլիււտ ձգէ զիո
Պ սւհ ւււ կր • - Ո՛ չ

Հաճեցէք ն էլա տի ունենալ թէ հաճեց էք
Ը-l՛ ՛■
Ifu /n։։

նահանգապետ մրն եմ :

(\յ ա հ ան դա սլե տին ւլր ա լ^են ե ա կր )
\յամսւկսւբերը • p ան ւո ւսր կե ւււլն ե ր ր մեռւււծ ե*//
Պատ ւսն գները մեռած են
Պ տ տ տն դն եր ր չեն ձ ո րթոււււծ
Ա պանն ո ւ եg ան քառասուն երկու մարզիկ

Ամէն ինչ տեղին է :
Աարե։ , ներս հրամմեցէք:

Ա-գգ ային սլահա 1լտդո ւնւլի զէնքերով ,
Ա*եռեսւլներու պարաւք աները կուլակ եւ
/ի ողբան

Նամակաբերը • խաբել, ես նամակաբերն եմ

*Լ,ահանդսւսլետը. Ա սլանն ո ւե g ան որովհետեւ
խտխտեցին ,

քէ ո ւ. ր ս ր կ'ա նձրեւէ:

Նահանգապետը • Աակայն եւ այնպէս

մերը լաւ երկիր
մըն է ,

Նամակաբերը - - Անկասկած
Նահանգապետը- - Կնոջմէս նամակ

մը

Ո1*հիմ տնււլսւյմսւն

Նամակաբերը- - ճիչդ ո,յդպէս
Նահանգապետը - - Շնորհակալ եձ

ձեզի:

Հքւււտ ուր ւսիւ եմ ,
կր տեսնեմ ււ ր ամէն ինչ լաւ. է ,
Ա./"1 յ կ-i՛՛t ՚րււ հաւ։!!էւ՛ ‘ւան ՚սշ1սարհէ
Այսուհանդերձ

Տեսարան եօթներորդ

ամէն

՛էրս՛յ ւ
տեգ!, ո,
տեղին է :

ինչ

ՀԱՑԻ ԵԻ ԽԱՄԱՃԻԿՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ալլ , ն սւ հ տն ւլա պե տն եմ ,

Հարցաքննու թիւն պիտի բանամ
ձչմւսրտու թիւնը գտնելու համար
Գրականութիւնը պիտի հաստատէ որ
ես իր ւււ ւ ւււււք ունիմ
Տաււսկցու-թիւ-ններ ղրկեցէք մեռած պտտ սւն ղ ն եր ու րն տ անիքն եր ուն ։
*Լ,ամակտբերը. - Այո'
*[, tu հան դասք ետր . - '(քաղիկներ ալ
ղրկեցէք :

*1,ամտ կաբերլւ • - U.J" ’

fl"l! 1 1 1^ ^ք՚եէ՚^^՚քի 1

fy, ։ Հ

ԸԱաւէ էլ ւի ւսր ո տի ի կր ւ/երածաղկումի մէջ է ( . . ♦)

fini ,/դ

1Ա

,Ա չիւ ւո տաւո րնե րր ա յս չափ

֊l'^'H կևտնըր (•••) Այո^ր,ւրա ՜
W(.
1'"մուտր այսչափ չատ չէր
0 յ
Փ ' ^ո՚-՚^՚ոե !լըսէ որ թի^ԼթՀՒր՚“՚1եչտոլ^^"-նււ 'i1/11'-' եւ"
՝հար31ւո՚-տ՚"յ՛ միլս հոՂ-

^Լքյ C

ծառայկ ատիկա ։ Ասիկա
‘քզ մթ, է 4
երկու մարդիկ

Խամաճիկներու
խաղին հեա ձեզի կը
հրամցնեն„ նաեւ կտոր մը հաց,
քանի

Տեսարան երկրորդ

(Բանտը)

Տեսարան ութերորդ
(Q ար կարւս մինի մր մէջ)

մեր հացը եւ մեր թատրոնը միասին կ ըն
թանան : Արուեստը եւ որկորը երկար ատեն ըամնուած էին իրարմէ : թատրոնը
մամանց մըն էր : Արաաըին մամանց ՝ մը
մինչ հացր
որկորին համար էր. Հացի
պատրաստութեան հին արարողութիւն ները, անոր մաաուցու՚Ո, ո, սպառումը կը
մոռցուին այլեւս: Խմորը կը P P "՛Լ “Հ
պա կը կարմրի եփուելու համար : Պիաի

Ա. րանտարկեալը . - Կը մսիմ
Պահակը. Կր մսիս անոր համար որ
չս՚րri ես :
Բ. բանաարկեալը. - Անօթի եմ
Պահակը. - Անօթի ես անոր համար որ
չտր ես :
Գ- Բանաարկեալը. . Չեմ

կրնար քրնանալ •

Արթնցէք ննջեցեալներ , արթնցէք
Ոտքի՛ մեռեալնե՛ր, օդնեցէք մեղի,
արթնցէք
Ոտքի՛ , արթնցէ՛ք
Արթնցէ՛ք- • • :
ՀԱՏ ԵԻ խԱՄԱՃԻԿ

(Անգլեթէնէ թարգմանեց՝ 3- Փ«)

Fonds A.R.A.M

t 6 Ա lk ԱՋ ՄԻՏ*

ԼԱԲԻՒՐԻՆԹՈՍԻ ՄԷՋ

ՀԵՆՐԻԿ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆի
ՀԵՏ
Գրեթէ ամբողջովին միագոյն սեւ [սոր
վէի վրայ՝ Հ» Պետրոսեան 1լ արձակէ իր
կարմիր ) կապոյտ ) մանիշակագոյն լաբիւ
րինթոսներուն ոլորապտոյտ քեղէկոննե րր : Շուրջ 20 դործերու շարք մրն է ցու
ցադրուածը , իւղաներկ ու ջրաներկ , «րուն հասարակաց բխումի վայրն է լա
բիւրինթոսը :
Բտյց 1՞նչ է լաբիւրինթոսը !
1‘իւրամուտ եւ նոյնքան ալ ղմուար ելանելի , եթէ ոչ անելանելի այս կաոուց.
ւածքը, Արեւմուտքի մէջ, կ՝ երթայ յա ճախ հէն յունական դիցաբանութեան ,
Կրետական միթոսին եւ անոր անձնւսւո ր ո ւթի ւնն եր ո ւն . Ւէս կոԱ ) Արիան , //ենոտաւրււս լաբիւրինթո սը կր պատմեն : իր
այս սլատմո դական ձեւին տակ սակայն
մի թոսը լաբիւրինթոսին մէկ մեկնաբա
նութիւնն է, զետեզելի յունական մչա կոյ թի աշխարհի փորձառութեան ել ըմբրռնումին մէջ՝. Հ ոն՝ լաբիւրինթոսը ու
նէ վախճան մը} յաղթանակ մը՝ շնորհիւ
կնոջ մը սէր[Հն ու մարդու հնար ամա ու թեան : Անշուշտ Պետրոսեան ո՛չ թէսէոս
կր պատկերացնէ ) ոչ ալ հաւանական
Արիան մը : Եր լաբիւրինթոսները կուէլան ուրիշ տեղերէ , տարբեր փ ո րձառո ւ.
թենէ եւ կը թուին անվերջ իրենց ւիա կումին մէջ*
ինչ որ կը տեսնենք իր պաստառներու
կամովին անպաճոյճ խստութեան մեր կո ւթեան մէջ - Պետրոսեան կը խորշի է՚Ը՜
ճո դումէն ու նկարչական տարրերու առատ ո ւթեն էն , ինչպէս կը խուսափի փայ
լուն ՝ ակնահաճոյ ) Հա կնայինդ ար ուես ակն - աւելի մօաի էլն է մերօրեայ քա գէսք
ներուն ) ճեսլուդիներ ո ւ քարտէսէն ) մեթրօներու եւ ընդյատակեայ գնացքներու
հանգոյցներուն : \էաբիւրինթ ո ս\ը այսօր )
մեր շատ
տրամաբանական ու կիրթ եւ
անհունօրէն րաց թուող աշխարհին մէջ*.
Ուր ամէն ինչ կը նմանի տ մէն ինչի եւ
ոչինչ նման է ոչինչի։ Ոաղմաթիւին )
տարտղնուածին , ս փ ռո ւածին լաբիւրին թոսն է ան արագութեան՝ ու մեքենա ,1/՚ն I փակուած' մակերեսներու ամբող ջո ւթեան :
Պ ետր ո ս եանի լաբիւրինթոսը
կ՚արձանագրուի այստեղ եւ ոչ նախա դարեան միթոսին կամ վերածնունդի լա
րի լրինթեան սլարտէղներ ու բա ւիղներ ո ւն
մէչ*
էաբիւրէնթոսը կը կրէ կնէքր բազմա թիլին : Անէկա յոպնակէ է • յոգնակին իսկ
է) առանց կանոնէ) առանց մեկնա կկտի
ու ելակէտէ : Երր լարէ ւրէնթ եան ընթացք
մը կ՚աւարտի, կը մտնենք յա!_ոԸՂ՚ե՚ն մկջ*
Որով չա ւար տիր ) կը շար ո ւն ակո ւի ) կը
///'4Ն ուի։ Ամկն՝ սլաս տառի վրայ' Պետ րոսեան լաբիւրինթոս մը կր գծէ , որ իր
հիմէն կը թուի դիմել դէպի գագաթ , զենիթ մը կ ամ նատիր մը՝
պարուրաձեւ
շարմումով) կը թուի
դոցուիլ ինքն իր
վրայ գիտողին ընծայելով
խաբկանքը
վախճանին)
մինչ
լաբիւրինթոսներուն
մէչ կ ան դծուած ուր ի շ լարի ւրինթ ո սն եր )
ինչպէս Հազար ու Ա' ի դի շերներ ո լ հէքեա թն եր ո ւն մէջ կ ան ուրիշ պտտումներ :
Ուստի լաբիւրինթոսներ :
Եւ Պ ետրոսեանի
լաբիւրինթոսները
հանգիտութիւն մը ունին մեծ քաղաքներոլ հորիզոնին բուսնող) միչոցի բոլո ր ո վլ.ն անբնակ ու լուռ պար ասլին մէջ
աճող եր կնաքեոներուն հետ ։ Ե ո թողա յին առանձնութիւնն եթ որոնք հեռուէն )
մեր կարծեց ե այ ար գի ա կան ո ւթ են կն կը
խօս ին յ կը բախին վաղընջական ) բաբե լոնեան աշտարակներուն • եւ կ՛ակնարկեն
ոլրիշ միթոսի մը' ա շտարա կա շին ո ւթեան
ու մարդկային առաջին բարբառի խզու
մին* Կոթողային մենախօս ո ւթիւնն եր են
անոնք պաստաոի
սեւին վրայ) անհա րԼոԸԳ
իրարու ել միացող միայն լա
բիւրինթոսին մկջ*, Շարմող) ծռող) քա լող եւ դիմող չես դիտեր է'նչ անկարելի
ելակէտի ։
Պետրոսեանի պաստառներուն մկջ լա բիւրինթոռները կարելի կ նմանցն ել այլա
զան բաներ ու)
այնքան ումով կ անոնց
ո դե կոչական
կարողութիւնը)
այնքան
նաեւ ու նոյն ատեն գիտող տչքը պէտքը
ունի տ սլա ւին ելու ծանօթ եզրերու» բնանըկար ) ճարտարա պե տ ա կան կառոյց
ու
խամաճիկներ ) մարդիկ։ Որոշ պաստառ
ներու տրուած խորադիրները ուղղակիօրէն նման
եզրեր կը որո շագրեն (l) î
Անկենդան առարկայէն մինչեւ մարգկա յին կերպարանքը Լկամ անոր պատրան
քը) ՝ մեքենայականէն մինչեւ տէկնէկա -

լին թատր ոնի վկտվկտուն ) նախշուն ու
ւիխր ո ւն
ան ձն ա ւոր ո ւթի ւնն երը )
իրենց
թելերով կապո ւած անյայտ ձեռքի մը
հրաշախազ շարմումին ) Պետրոս եանի եր եւա կայութիւնը կը բանի լաբիւրինթոսի
բնատիպով * Ե սկզբան կ' լարի ւրէնթ ո սը ։
Ամէն ինչ) առարկայ թկ մարզ.) շնչաւոր
թկ անշունչ լաբիւրինթոս է ինքնին : Մ իջոab կ ո լրութեան ու անապատին մէջ) ամէն ինչ ինքն իր վրտյ ծալուած ) խճճըւած ու դոց ումերու) ձեւերու) իմաստ ներու եւ ջիղերու կծիկ մըն կ )
պլլում
մը։
Ոայց նկարչութեան համար լաբիւրին թոսը՞ դիծերու ցանց մըն է, կարելիու թիւններու ցանց մը։ Ո՛ չ
փոխաբերու
թիւն մը ։ Գիտող տչքը ինք ալ հարկ կ
ասլրի այս անել ընթաց ումը կէտ է մը ու
րիշ էէտ 1 ՈԸ շրջտգտրձ մըն է եւ վերա դարձ մը մեկնակէտին * Գ”ց' էնչպէս
նիւ մը) շրջանակ մը ) եւ անհուն։ Գըծ ւած) գոյներ ով արձակուած լաբիւրինթո
սին մկջ' ձեւերը կը ծնին իրարմէ ) հե _
տեւելով գր^թ՜է՜ երկրաչափական օրէնք,
ներու։
Ո ուցահանդէս ի իր տյս շարքին մէջ
Պ ետրոսեան կը յայտն աբեր կ կենսաբանէս-

Գըեց'

Գ. ՊԸԼՏԵԱՆ

կան ձեւերուն ումր եւ հոն բաբախո ղ
ներքին տրոփը) ձեւեր' որոնք այլապէս ս
լաբիր ինթային են *, Անցեալ տարուան
ցուցահանդէսի իր գծանկարները լարիւ րինթոսն եր ու ծիր ին մէջ էին) րտյց լա
բիւրինթոսները ունկին երկրաչափական
յօրինուածք) կարծես ըլլային տեսական
տարազներ *, Ագո ւց ո ւմն եր էին անոնք քա
նի մը Հտարրական^ ձեւերու • եռանկիւն )
շրջանա կ ) քառանկիւն ) իրենց խ որ ան ար դներով ։ Կը կազմկին վերացական ու ան
ծանօթ
առարկաներ ) հ ա ւան ա կան քան
դակենրու նախագիծեր ԼՊետրոսեան քան
դակագործ ալ է) • Գծանկարներ ուն մէջ
մասնաւոր տեղ կը գրաւէր Երկիր Նպիրի
շտրքը) ստեղծուած' Զարենցեան համա նուն վէպին իբրեւ մէկ շատ հ եռաւոր ու
ոճաւորուած )
ամէն պարագայի իբրեւ
անոր մէկ ոչ - դր ա կան հ ամարմ կքը : Հոն
արդէն Պետրոսեան փ ոքրի կ , եռան կիւ .
ն աձեւ կամ քառանկիւնաձել խորանարդ ներ ) լարիրինթ ային տարրեր ) կը զ ըր լէր բնանկարին մէջ) որով բնանկար կոչ֊
ւածը կը դաոնար լաբիւրինթոսներու կառուցուածք մը։
՛Ներկայ ցուցահանդէսին մէջ) նոյն թե
մայով ու խորագրով կը գտնենք շքեղ ու
բացառապկս փայլուն պաստառ մը) իր
դեղին - կանաչ եռան կիւնային լաբիւրին֊
թոսով) որուն առջեւ սփռուած առար էայ - լտրի ւրինթ ո սն երը բոն ո ւած են թե
լերով եւ մտած' այլեւս տիկնիկային
թատրոնի ծիրին մէջ*. Հոս անցումը կայ
առարկայ - լաբիւրինթոսէն խամաճիկ ներուն ։ ^Նախորդ փուլին սլա ական ելու է }
նորէն Զարենցք) , բայց այս անգամ կապ.
կազ Թամաշաj-էն յղուող համանուն մե .
եադիր իւղաներկը, ամբողջովին, ողոզչւած- թափանց իկ դեղինով մը. երեք դա րաններու վրայ , դիրքերու կամ ցուցադրըւաե իրերու պէս դրուաե֊ են ինը առար,
կայ - լաբիւրինթոսներ , իրենց հակադ րական ղան դո լածն եր ով ու գոյներով ել
կքԼ թուին նկարչական ազատ մեկնաբա նութիւնները ըլլալ Զարենցի թատերա
կդ (2) =
Պ ե տր ո ս եանի նոր պաստառներուն մէջ
կք1 իարտակոլի լարի ւրինթո սին երկրա .
չափական ըմբռնումը, որով կը հերքուի
անոր վերացական տարազումն ու կիրա .
ռումը։ Կը յ այ տն ո լին խամաճիկ - լա.
բիւրինթոսները (ամրոզջ չարակարգ մը)
մար դա կեր պ լաբիւրինթոսներ' կո չո ւաե'
Հանգխաո 1 եւ 2, Բաթ1յկա.մա_թ-խ_(ւ կամ
Ջոյ*յը 1 ել 2: Հոս ալ լաբիւրինթոս կերպերը բաղկացայ- են բազմանկիւն ու
իրարու մէջ մտնող յօդերով, լծորդներով
ու կապերով, շլ։ջագիծները
յստակ ու
» (1UJJ3 ընդհանուր կառուցուածքը
յանձնուած է կազմալուծումի մը շարմումին կամ ներքին ո ւմա կան ո ւթեան • Լա .

ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

Le fil d'Ariane
Henrig Bédrossian a vécu le premier
tiers de sa vie à Erévan, le deuxième à
Beyrouth, le troisième à Rome :
il a
trente ans.
Il dessine, sculpte et peint. Depuis 1980,
il a donné des expositions à Rome, Bey
routh, Genève, Milan. La dernière a eu
lieu à Genève en mai 1984, à la galerie
de la librairie arabe où il a présenté
vingt-deux peintures.
La recherche de Bédrossian porte sur
les labyrinthes et les archétypes. Les deux
thèmes sont souvent traités séparément,
parfois de façon concomitante. Beaucoup
d’œuvres représentent des labyrinthes et
seulement quelques-unes des archétypes.
Bédrossian peint des labyrinthes-marion
nettes humains ou des labyrinthes tri
angulaires. Les formes sont précises et
évoquent leur réalisation en sculpture.
Bédrossian explore le labyrinthe jusqu’à
épuisement. Dans les deux salles de la
galerie, une vingtaine de labyrinthes se
regardent, se complètent, se ponctuent,
se répondent, se contredisent parfois. Ils
témoignent
du voyage intérieur du
peintre.
Les
labyrinthes
s’organisent
d’eux-mêmes dans l’espace, s’animent
dans une variété infinie de contours, de
positions et de couleurs. L'écroulé, par
exemple, a pris le départ d’une prome
nade. Son fond est un mur noir et un sol
gris séparés par une diagonale. Le laby
rinthe est en pleine lumière. Son ombre
se distingue nettement. A son sommet,
c’est-à-dire à son aboutissement, il atteint
une extrême finesse. La lumière irradie de
ses arêtes jaunes, orange, vermillon et
marron. Chaleureux, gai, il avance irré
sistiblement. Libéré, dépouillé de toute
fioriture, i! appelle le jeu. Bédrossian l’a
débarassé de ce qui aurait
pu freiner
l’achèvement de son avancée écroulée.
Alien II - La couleur interpelle, frappe.
Que veulent le violet, le mauve, le bleu
marine crus et violents, interpénétrés en
lignes épaisses ?
Rencontre (in-contro) - D’immenses
chaînes «métalliques» flottent dans l’air
ou sur l’eau.
Kapkaz (l'armoire) - En principe, c’est
l’armoire des marionnettes. Dans ce ta
bleau, les étagères portent des archétypes
(l’église arménienne, le clocher inachevé,
la mosquée, l’homme, le cube, ...). Le
rouge, le gris, le vert, le vermillon, le
jaune alternent, très lumineux,
presque

րիւրինթոսները մարմին են, կ'ապր ին։
1'տրձած ե՛լ, մարդկային կերպաւորումներ , եղած են մարդկային լինելութեան
կերպի պատկերը։
Խամաճիկներ , տիկնիկային անձնաւո րութիւններ , ձդուն թելեր ու լարեր մեզ
կր տանին մանկութեան ,
հէքեաթին ու
պատումին , երր դիտող ու լսող աչքը
յափչտակուած կր մտնէ նոյնացման ու
հեռացման խազին մէջ. Անոնք թերեւս կր
թելադրեն մարդուն վերածումը խամա ճիկի կամ մարդկային աշխարհին լաբիւրինթոսացումը : Բայց արդեօք Պետրոս եանի պաստառներուն մէջ յայտնուող
ձգտումը դէպի չարմում ու թատերական
միջոց պարզ կարօտն ու ոգեկոչո՞ւմն է
մանկութեան առանց տագնապփ աչխար հին , թէ թատրոնով կը թելադրուի իմաս,
տի ուրիշ մակարդակ *
3 աճախ բեմի հանդիսատեսխն համար
թատերական խաղք կը ս ահ ման ա փ ա կո լի
դերակատարներու հոլովոյթով միջոցին
մՒԼո9Ը ըլլալով չէզոք տեղ ը ՛■ Կը
մոռցուի այն' որ երեւակայական կամ
իրական վարագոյրէ',, անդին կայ տեսար՚՚ելիի - անտեսանելիի ընդհարման ագու
ցումը , մակերեսի „լ խորութեան հակադ
րութիւնը, ծնուցիչ' չարմումի։ Այս ի.
մաստով'
թատերական ներկայացումը
բնատիպն է վեր կայաց ո ւմին , պատկեր .
ներու յօրինումի կամ Հպումի կարելիութեան։ Նկարչական կիրառումին յղումը
թատրոնին խորքին մէջ բացայայտումն
է վերկայացումի այս աշխատանքին , ուր
կէ կը բխի, բխելու է նկարչութիւնը։
Տիկնիկային խաղը պատկերացումը կը
կազմէ նկարչութեան , իր լարիրինթային դիմեց ումին մէջ: Արուեստին լաբիւ
րինթոսը' ուր ամէն ինչ
երեւելում է,
ուր չկայ ճչմարտութիւն , եթէ կայ ճըշ.
մարտութեան փնտռտուք ։ Ալ պաստառը
յայտնութիւն մըն է, երեւոյթ մր, մա

phosphorescents. Les objets soat
mais vivent parce qUe le matin"՛*
suggéré dans leur facture parfait/ Ր*”
ttins d’entre eux sont coupé, » Հ»
Par un effet trompe-l’œil, üs gp,T *՝
sortir de la toile. Un cube déformé ՏՀ“'
C’est la renaissance. La vie est w'՛
aux formes par des couleurs dérobées '
fruits. Bédrossian a rassemblé dam T
moire un héritage hétéroclite a„p„, *
en déshérence. Il nous présente l’hérita
constitutif qu’il s’est donné et à pj'
duquel il crée. Implicitement, l’hér^'

par

Séta KAPOIAN

reçu ne le concerne pas. Quand on s’im.
prègne de ce tableau si lumineux qu’il en
est scandaleux, l’imagination phantasme.
Une corrélation s’est imposée à moi :
d’une part, les têtes décapitées rangées les
unes à côté des autres sur les photos des
massacres arméniens et d’autre part les
archétypes de l’héritage posés, eux aussi,
côte à côte.
Le pays de Naïri - Le triangle-labyrin
the jaune et vert sur fond noir déverse
des formes géométriques multicolores. La
forme archétypale de l’église, elle, repose
sur la base du triangle. Les couleurs et les
lignes fascinent par leurs multiples combinuisons possibles. Des fils retiennent le
labyrinthe : Ils semblent être les inter
médiaires entre l’objet inerte՛ et l’être vi
vant, simples fils de transition. Une lois
vus, on les efface mentalement puisque
le labyrinthe a sa vie propre. L’imagina
tion est libérée des références, des tenta
tives d’interprétation. Le pays est recréé :
il est séduction, fantaisie et jeu.
Les réseaux inextricables de Bédrossian
sont variés. Quel est l’itinéraire-clé qui
mène à l’issue de ces labyrinthes magi
ques ?

P. S.. -

Je signale

l'édition de cinij

gravures de Bédrossian, dans un ensemble
intitulé Labyrinth, 5 incisoni di HenA
Bédrossian, introduzione di Mario Verdone, I/Com International, Milano.

կերես մը լաբիւրինթոսի մէկ դարձուած
քին , կամ պատրանք մը պատի վրաձ՛
Երեւան ծնած , Հռոմ բնակող եւ պարա*
դայարաբ վ^րնեւ) տյս[էնքն' որեւէ "եղ՝
աքսորի մէջ} իր գործերը ց ուց աղբողէ
կարխչփն համար մեր գոյութ՜fւեր
խր արտադրութեամր ) եւ [ւր արաադրՈԼ
թխւնր մխասխն ունխն լտբէրխնթային ըե
թացք ։ Ոայց
լաբէ ւր էնթո սը կաԸ
րէն : Այդ սկխղրխն է՛ ակնարկէ Պետը"
եան Երկիր Նայիր!1/' մեկնարան ո ւթետմՀ
լարէլրէնթոս ը բացուած է երկրէն
որուն մօտէկ ու առեղծուածս*յէն
ւոր ո ւթէ ւնը $ ցնորքն ու փա.ք[Ր
^-Ոլ
ՀՆայէրէջչ մէթական անունով' Հրն է է
կը փորձարկուէ ) որպէս ղէ երեւէ՝
նէն վա զընջա կանր ։
Տուցտհտնդէսը կը տեւէր 1984
10-<îr 31 :

(1) .. կը զարմացնէ զիս
րիչնհրոս կողմէ իրենց պ“ստ J
ւոոՆսւծ՜ խորագիր ներր , որոնք ս*րտ
չտկտն տարրեր են, մերթVg
րսւնող , մերթ- հրեւաւկայոսթ-իւևն P
է
նուԽ թայ ց որոնք չեն
.
լեզուին միջամտութիւնը
ի.
Տեսակ մը պատկերին
մաստը կը կազմեն եւ կաթեւԻ
նեն պաստառներու մասին qp"!
րէն երկդիմի արարքը :
օ^աենզեան
(2) • - Պետրոսեանի մօտ -- P
Յղումները ամրոզջուլին uinu>
Չեմ կարծեր որ անոնք զուտ ÇP
. Ա1֊
Իաճյփսճր ta, ս էամ 4“{'l3||,

սիյւա բեոհ! մր հետքէթԸ ՛■ Ը”“ ,
Ժառանգութեան մը իւրտցա֊
սրացումը կր նշեն անոնք, փոք
մո dhnunhnnàn:

Fonds A.R.A.M
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(ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ)
Tous les poèmes d’Armen Lubin sont
écrits en français; dès l’adolescence, il

Գրեց'

&ՈՒԼԱԼ ԳԱԱԱՆՃեԱՆ
դրականու թեան մէջ քիչ արձակս,.

I.U/, կ՛"'" սր՛՛եց "լէւեմ ՚Լեր՚'"1առն'"ւ՝
\,փ ■ դլՒՒ մտերիմ , լեցուն պահ
[թլու: Այղ քիչերի է Շահնուր

C.C.P. Paris 15069-82 E
51027317 A R. C. Paris

—

մր

եւ ա.

խանդամ որ իրմէ դիրք մր ձեռքս կ՝ ա ռ-

possédait cette langue, mais on dirait que
la poésie lui a été donnée en même temps
que les épreuves de l’exil. Ses proses
françaises même sont comme les arcs boutants de sa poésie; elles plongent dans
la réalité vécue (Transfert nocturne), mais
rejoignent le chant, la vision, l’invisible.

U3U0P
սնունդէն ութսուն տարէ էտք ՝ մ ահէն տասը տարէ էտք
այսօր “
Շահնուրէ տեղը սւէէւռքէան

մեր'մամանակակէց

ո ւր է

դրսյկւսնու-

թե ան մէջ-. Հ աւանարար^ առաջէն չարքէրուե ո*յէ

որոնք

՚1Ը մնան ամէնէն հարազատ նէրկայացուցէչնէրը

արեւմտահայ այն

արձակէն , որ Պ ո լս էն ետք 5 էլը ցաւ պահել ոբակը

յսր տա սահմ անէ եւ

ամբողջացնելու դիմագիծը մօտլո,լ անձի՛ն : ինք չկայ' րայց անձը

Il ne faisait pas secret, cependant, de
son œuvre en langue arménienne, qui ne
s’était pas interrompue après l’arrivée en
France. Mais s’il en parlait, c’était pour
expliquer qu’il ne pouvait être question
de la traduire. Non pas que sa langue na
tale offrît de trop grandes difficultés à la
traduction, mais, me disait-il : «Ce livrelà (Retraite sans musique) ne vous inté
resserait pas;
il ne concerne que nous
autres, dans la mesure où nous avons
existé».

պ: Ել հիմա դիտեմ թէ ղրՒրախտ մըն
ՀսՀնուր' նուրբերուն դմբախ տ ո ւթեամ-

A travers nos conversations, pourtant,
(lui couché dans le lit étroit de Bidart-le-

որյյլէսդէ^ էլը չեչտէր' յէերադաըձ մը չնկայոուէ

■.Եահնուր կր նմանի անհունօրէն ճըչ.

Maudit, ou plus tard, debout, s’appuyant
sur sa canne, nous promenant lentement

(1957 յ Մ այէս 26 / Տունէս 5) • Սյո նոյն գրութէւն՚ն է, որ տարէ մը

11/ (Արփէ՚՚լ Լ՛1"- ղտղափարը ունեցած է

,Այ

տալու համաչափ , նոյնանման ձեւ
^աւալ)՝ ցայտուն, խիստ դիմաոաուեր

l[i t

fa բարձրանայ . ան
ձանց, անդրաշխարհային {կարծես աչ,աքհը տեսած ու մեկնած) րան մը ինչ(ր՝ երր ճանշցայ զինք
•ա տարիներուն

մեր

մէջ ,

Տարիները չեն կրր-

;»N խ/ել ինչ որ կը յիչեմ ու ղործը , որ
թնայ,

իր բերած

փ ռրձառո ւ թեամբ

խյա,

չվւտ այն ականջին, ինչպէս պիտի ըսէր

րւկ:

իր երդը

քակտուած՜

^ոականութէյւե : Սպա տութիւն' որ դրա||ք«£ կը բԱորոչէ կամ ղոր
դրադէտը կբ
|։<u{jfu/îf£ : Աւե լէ թնքն տ դո րծ ո ւմ քան է^ղործում հ - ս էրե՛նք թէ չսիրենք։

X
եեձրանալութ որեւէ

դրութեան պէո

պդացյսծ եմ Հէ,ահանջ^էն երեք քտռոր-

}£l ÏV
^մ աւարտէչ
ոճէ՛ն հաV միայն : իսկապէս եթէ ոճը մարդն
) ) մեր մ էջ լ,/, չ

յնդյյյմ մա րդն է այն-

ո^քան է՛ր պար աղայ էն» հարազատ
կեր ոլ արտ այ տյ տ ո ւթի ւ*ն'
մարդու
խչխարհին թէ
ւլարղ
տրամ ա դ ր ո ւ^ան. մարդու մամանա կի՛ն տարիքի՛ն'
■^իոյթ երիտ ասարդութենէն

շեփոր)

մինչեւ

(U,ILU11_OU!-

ո լս աէս աբո ւթի ւննե -

^1' ՛յալով մեծցած հասունութիւն (Վ/էԼԼ-

՚ (**) է

Այո՛ , երէկ

է բրէ*- թէ վր*ոն

բայց այսօր Հէյահանջ^է յիողկասլա"(՚ այդ սիրաբանութիւնը էչէւօսէնք սէվէպէն մասէն որ չկ*ոյճ Փրթէթ Լէ"
՚3

ղէս ձանձրացուցած է
Խ' նկար ադր ութէ ւննեբուն մէջ յատ-

՚! բաց առե աչ)

թէեւ ուա զ թա falt :
ղա լա կան
' '' ^ՈլՀանեանին քո/Լ ՝ երկուքէ՛ն *f էջ ու լ

I ՚յն չոյպրուած , չչօ չա փ ո ւած կը նէրեթէ ոչ

մարմինը

անկասկած

I էթնրր գոնէ' որ պէտք է փոխանցուէր ,
3Ոլ-էր: Այրը տարբէր կը սէրէ։ Զ°^“
Վար ո լմա՛ն կարդացէք։
երբ չեն ՀիՀեր' րան չեն րէրե ը

Pju-

ա-

' Ա.111 պարագայէն մատուցումն ու

‘ P-սն մը կայ t . դր ա կա՛ն արարքը •

Î՝H1 էJ

^էականութիւնը դր ո ւած

յէեր-

քննարաններուն մէջ արդէն։
Հ1յսյհանջ^է պարագայէն կարէ^''1'1""բան„լթէան (ոչ թէ սիրոյ' " ր
դուրս կատարուածն է
ս կս ած եւ չար ունակ-

յս Ա
լ '1“^ր^ fa'jpl՛ մը մ,>Լ՝ որ fafa ^ա՝

ֆ’/

՞Լ այսօր' ՍփիւռքըՀ. Սենեակին
Հ^յօրխ՚ոլի վէպը ( րա ր էրա էյ տա րար

I' ՚աւ^կ դէտակցութիւնր ունէր եւ

“ւկ

‘"il

^tPfa)' որու

Վ
‘

հերոսին ակքնա՚հք մոռնա լ, . այնքա՜ն
Պետրոսը : Յայց ուրիշ պատում

\»վլ t։1՛
առանցքը
պէտք է
1'լււ/։ Լ Աա,լայ'ե կը մնայ անջատ ըլլ՛սի չինղելո ւզո լած'
կը
կո չ.

(Շաո .ո Ր . Խէ

մահույսն ։ Այե յյյյոեն է որ Հ/ահնուր պատմուածը մը կը z//,4^Z/
•էէէլ Մէո*ոքէանէ

էյ որ յս դր ո ւյսծ' ՀՍէր*ո Սէրտէ'^ եւ երբ էրեն էլառա-

ջսյրկուէր ղայն հ ր ա տար յս կել ՝ նախապայման կը դնէր
տեսնէ էր գլուխն ունենալոյէ

«'VUlLfluljn.^ ifjL

որ այյ էոյս

!XpiJl|ll| U ^UUlf lïTU&|l(i» յ
jjj

յ լ մնայ ղուտ անձ

նական բնոյթ ոյճեէցող հարց մը։ Սյդսլէս ալ եղաւ

«Ջ առաջիէ

մէջ

էրա կնօրէայ թերթէ jj թէպր^էն մէջ ՀՍէ ր *ո մը
որ xi/, չտ յէերամչակած է 1՚Ր

յաճաէյ փոխած է նյսեւ էւորադէրները ։

յս չէսա տյսկց ո ւթէ ւնը <հՏ ա nju^frէ թ"յլ պէտէ տար նաեւ երկու հյստորրոյ էլը կողքէս^ (1973) հ րատարա-

1լո ւ թիւնը ՀհՅ յյյյլյյյջ Ա ատ ենա չար »էն :

յլմ՜դոհ ըէէա բ

երեւութապէս :

ւլոյութէյւն ու անսասան ան-

Հ^Սպյս դա յ» է մէջ։ (ֆէտոյ^ յո եղի, ուեեցյսլ <^1էնա սլա յոէ անց.

քը'» ) որ էլ ե ր կյս րէ մէնչեւ 1.957 է*- կը յլուդադէպէ ^աւարչ Ս*է ս աքեանէ

սւմբողջական սլա ut կեր մը այսլ Շ ահնո ւրէն ել հաւանաբար էն,լ> ալ

^րութեամբը' կե ա նքին մէջ ու ւլ բակաու

նաւանդ'

մնայուն

Հ/ni հնուը չարունակեց դրել «ZZ*ենք^է } հՑառաջ^է եւ մա

Իրեն նուէրուած ութ էջնոց մեր ***յյյ թիւը, պարզ է, չի կրնար

i(Ji էր Շ ահնուր բա ց ար ձա կա պա չտէ մեծ
էր ա պէ՛ ս

ըն յս կէ չէ մը

ներու' Հ^թաց յոոմարըֆ (1971) ե*-

Henri THOMAS

րմին մէջ-. Ամէն ինչ բաց ար ձա կ : Տ էս ուր

հւթեան :

եյբբ անողոք

Սյդ թուականէն ետք եւ մանաւանդ 1970Հ ?/ 1974 յ էր կանոնաւոր

par

lnu/ը պիտի չկարենա յ տիրել ինքն իրեն

դվհետեւ ամէն էն չ պէտէ որոնէ իր լը-

(1933) ե*ոք, մէնչեւ P» աչթար համարտէ նաթօրէ*սկը^

հ էլանդութէւնը ղէէքը սէէտէ *էեր*Ածէր հ է լան դան ոցն էր ո լ

զ ր ո t-թէ ւնն եր ը

կիսկասւաբ ՈՆ կաղան-

մի աքը որ պիտի խորհի բայց մտա.

^‘սյ լա ճան ո ւթէ ւնՀ7» էն

եւ Հ&արա լէզն էրուն

որ կը ճարճարտէ^ խո ր սյ դր ո յէ : Հ/ ահն ո ւր

ներ ղա շն ա կո ւթի ւնը : Պիաի փնտռէ

ււ չգտնէ: Ալ պիտի զղայ, ամէն սլարապէ,

ՀՆահանջ^էն (1929)

էյոք, տեղ կը գրաւէր

էաստուն բանաստեղծը, որ երբեք պիտի

ւ1(

է մա սնա ւոբի' Փ արիղի մէջ :

sous les pins maritimes où il avait décou
vert un jour un pendu), je devinais
quelles histoires, - quelle Histoire - tra
giques et familières emplissaient sa mé
moire. Il parlait volontiers, avec un hu
mour très personnel, du monde où il avait
vécu avant de se fixer - si l’on périt dire en France, et de la petite société qu’il
avait rencontrée dans Paris, - ne disons
pas ses concitoyens, puisqu’ils n’avaient
pas de patrie dont ils fussent citoyens, mais ses frères en tribulations (pas tou
jours «d’infortune» :
il me dit un jour
qu’il avait eu la visite de deux Arméniens
d’Amérique «en costumes de banquier»).
Nous pouvions même entrevoir, par la
longue réponse à Cingria publiée dans les
Cahiers de la Pléiade, le Stamboul de son
enfance, où le veilleur de nuit criait les
heures et rappelait le risque éternel d’in
cendie dans les maisons
construites en
bois.
Mais tout cela ne nous apprenait rien
sur son œuvre écrite dans sa langue na
tale. «Oui, m’avait-il dit drôlement, je
suis »n grand écrivain arménien, mais la
littérature arménienne est toute petite !».
Et puis, après sa mort, quelques nouvel
les furent traduites par Krikor Chahinian.
D’autres suivirent, et voici ces traduc
tions réunies et publiées par «Le temps
qu’il fait». Ce qu’elles nous découvrent
est à la fois très proche de nous, puisque
la scène est Paris, ses quartiers pauvres,
ses hôpitaux, les mansardes,
les «logis
provisoires» du Passager clandestin. Très
proche, et bien étrange, car elles nous
révèlent le monde intérieur de ces errants
à bout de course et de ressources, sinon
d’espoir, des échappés du grand exode
arménien de notre siècle, fuyant les coups
du Sultan Rouge (Abdul Hamid). Dénués
de tout, riches de leur héritage invisible :
leur aptitude à ressentir de façon pro
fonde et originale, avec la sensibilité d’un
des peuples les plus spirituels de notre
vieille Terre, les souffrances et les sur
prises de la vie où ils sont jetés. Ils sont
même les plus humbles - le jeune homme
sans le sou, la bonne femme en face de lui
dans l’autobus qui l’observe et le re

որ աւելէյ քան յէ սուն ւոարէ եւոք

դեռ այսքան էսօսուէյ

ո լ դրո ւէւ ^*1, ա հ անջ^ էյն մսւսէն ։ Ւնք կամոյէէն հ եռաց ած էր անկէ , թէեւ
«OJLinf կ
բ.արական յաոաջացած' ըլլալ կեանքի մէջ որպէսղի իր լիակատար իմասան զղենոր սա աւլածը • «Մեր արարքները կը հետեւին մեզի գազա
նաբար» : Գրչի մարդուն արարքները որ իր սեկւական սսւեւլծաղործու.թ-իւններն են, կը հեաեւին իր քայլերուն հաւաաարմօրէն, նման իր
ստուերին: Եր թաւէ որ արեւն իր դիրքը փսխէ երկու ծինելոյզներոլ
միջել, որպէսղի մենք վարանինք նանչնալ այն ծամածուրւ էակը որ կը
յայտնուի մեր աոջեւ՝ սալաքարներու վրայ սողոսկուն : կարելի է ան
շ՛ուշտ ուրանալ զայն կամ րէ վանաոքի հանել, ինչպէս փորձեց կանաոել Շամիս օ : Փորձը ձախողեցաւ սակայն»:

էլի աէր, ինչպէս պիտի դրէր ՀԱղատն Աոմիտաս^ի առթիւ..

թ'ե ր եւս հոս աւելորդ չէ յիչեէ Հհտհանջտվւ իր մէկ ձօնադրութիւնը, որպէս հեղինակի մը յ ա ականշա կան որակումը իր իսկ գործին մա.
սին. . «1Հ. Մ ՛ին,

այս գիրքը՝ որուն կը ստիպուիմ ներել իր նարնաաուն հուրին համար» {Նոյ. 1956) :
Այղ իսկ պատճառով, ‘Շահնուր պիտի չխեզուէր հոս արաայայ.
տուած կարդ մը բացասական մօ ա եց ո ւմ h եր է վէպին հանդէպ, որ սե.
րունդէ ս եր ո ւնղ , չի ղադրիր մնալէ «Սփիւռքի վէս1ը^ î
փալու/ «Յառաջէի , ո ր ո ւ հ իմնադիրը

ՇաւարշԱիսաքեան , 1929/^'

իր սիւնակները կը բանար դրական աշխարհի անծանօթ երիտասարդի
մր, Շահան Շս՛հնուրի առջեւ, տալու/ իր հոտառութեան ու դրական
զդայնութեան մէկ սուր ապացոյցը, հաւատարիմ' արտայայտութեաե
ազատութեան իր սկզբունքին , բնական է որ պարզէ նաեւ

տարբեր

կար ծէխյեր ։
«Նահանջէի հեղինակէն եւ Արմէն Լիւպէն բուն սւ ս տ ե յլծէն ղա տ
այս էջերուն մէջ հարկ եդածին չափ չի յ/՚չոլիր Հյահնոլրի վերջին
տարիներու ղործը - դրական թէ քննադատական յօդուածներ . որոնք
կը վկայեն բարձր զարգացման տէր գրագէտի մը եզակի տաղանդը:
Այս թիսը, իլ՛ դերը կատարած կ՚ըլլայ սակայն, եթէ յո՚ջողի տալ փա.
փաքը

Հյահնուր կարդալու կամ վերստին կարդալու:

« 3 Ա Ռ Ա Ջ »

connaît - les porteurs d’une mémoire plus
ancienne que celle du pays qui les ac
cueille, et même d’un humour subtil,
d’un sens de la vie dans sa drôlerie et sa
bouffonnerie tragique, où la sagesse du
vieil Orient n’est pas absente.
Je me souviens de quelques promenades
dans Paris, en compagnie de Krikor
Chahinian, venu de Beyrouth (il y est re
tourné, hélas !), où il me parla des dieux
Arlèzes, génies tutélaires de l’antique Ar

ménie,
aux interventions surprenantes.
C’était vers la fin de l’été, les dieux Ar
lèzes rôdaient peut-être, pour une fois,
dans les feuillages dorés de Paris. Qu’ils
gardent l’âme éparse de l’Arménie, et sa
grande littérature !

(*) Inédit initialement prévu
pour servir
Fonds
A.R.A.M
de préface aux «Parages d'Exiln.

« « Ա Ո* Ա Ջ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

Էջ Ձ-

Այնպէս որ այս մասին տեղե կո ւթի ւնները

«Là où il y a un court, le fléau ,
se trouve» (page 24) :
Uleu

կարելի է քաղել բուն

է/ա7

նէ Շ ս, հին եան իր

յառաջաբանին

մէջ֊.

թա րղման ո ւթիւն

նե րէն եւ տողատակի ծ անօ թո ւթի ւնն եր էն
մի այն ։
թարղմանիչ մը որ կը «հ ամամարդկայնա քն £» բնատիպը
նի ,

իր տ չքին ա ո ջե ւ ը ու.

կ՛ենթադրեմ ,

իտէալ

ընթերցող

մը (3) :
Ֆրանսերէն կարդացողը այդ
իտէալ ընթերցողին մէկ մարմնաւորումն
կ : Երր ընթերցող մը Հ/ ահն ո ւր ը հայերէ ն
համտեսելու առա ւելո ւ թի ւնը

ունի,

իր

Այս տարի Լ"J"

տեսաւ ներկայ հատո.

կանո ւթեան մէջ զ աղթի թեման է որ

կը

պարունակէ

Շ ահ ան

սլտտմ ո ւածքն եր ՝

Շ ահն ուր էն

Ղ*ր["է"Հ

երեք

&ահ ին ե անի

րի կեանքին եւ գործին մի ութիւնըր Հա.
յուն գաղթը Լ՛ լէ"' J ջ կամ հիւանդին սլանգըխ լռութիւնը՝ ի վերջոյ' ամբողջ զ ործ լ,

նուաղն զարմանալու, երր պիտի կարդայ
Շահնուր ի դերակատարներու 1ս1յ„ լեզու՛,,.

վըրդտկան էեղուով մը։ Պ՚՚՚՚սմոզն էսկ

Ju'“

Կ^աւաճանութիւնը^ ՝

որ

հինգ տարի արւսմ Լո !" տեսած «*Լ,ահանջը
առանց Երղի'Հ> վէսւթե “1^ս'
ղարգ Պատմութիւն Հայոց»

«Պ՚ոակերաեն թա խորս,-

դիրը 11Ը էէ՚է : Թարգմանիչը կը նչէ այս
կէտը իր յառաջաբանին մէջ՝
շեշտելով
"Ը հնգին ակը ^ԼոլԳ^Ը թերեւս այգ հասա՝,
րակաց ենթ ախ ո ր ա զվ, ր ո վ դի տա ր կո ւթիւն
մը յայտնել* «ինչպէս Պոյլղտք ել

Qo լա

ըրած են իրենց վէպերուն մ էվ , իր գործը
ղալ։ ձնե լ իր հայրենա՛կիցներու
կեանքին
մ՜ա մանա կա գր ո ւթի ւնը ♦ ♦ •» {էջ i3)
(1) ’ «Ց ար ալէ զն եր ո ւն Կ* ո, ւաճ ան ո ւթի ւնը»

մէկ

*»ատորր կը պսւր ունակէ բնգամ էն ր վեց
սլտտմ ո ւածըն եր եւ յաւելեալ
գր ութիւն
մը՝ որմէ գիրՀը իր անունը կը ստանայ՝
եւ որուն օրինավիճակը նուազ բացայայտ
է Լպատմո0լմ ՝ խորհրդածութիւնէ : Շահ ին եանի ըն տր ած

պա տմո լած ըն եր ր հե.

տ ե ւեա լնեըն են. «Պճեղ մը անոյշ սիրտ» ՝
«Qu,թո սթէ»

եւ հէիերձակ մը՝ իր երկու
հիւրերը ել զանազան գէսլքեր» : Պէտք է

նշել որ ասոնցմէ առաջինը
թարգմանութեան մը

արգէն իսկ

(շ):

Արփիկ Միսաքեանի կողմէ

Q ստակ

բոզութենէն որ ամէն էեղոլ ունի իլ,
իր

փոխաբերութիւները,

րէնը) ասս ,թներովն ու փոխաբեըոլթթն.
ներովր կը փորձէ հարցերը լուծել։ Հա.

հինէ տն համողուձտծ է որ իր հնարած վերնազիրը - քանի որ «Փ "՚ ր ամ տ 'Լ՝կղիր>ը իր

րէն նա է,ա դա ս ո ւթէ ւ ննեբուն մէջ ս, լ

հինեանն այս ճամբան կր րռնէ յաճաի։
Օրինակ մր.

հնարումն է - չի դաւաճաներ

գրութիւնը կը գա՛ռն այ տյս ձե Լով շեշտս,-

ներու

իր

գոյութենական

«բառնալ տա րա դիր ի

բա լաճ ան ո ւթի ւնրֆ

Շ՛՛,-

«Յարալէզ

հատոր ին

ղիին :
ԼՀա րզ մ անս ւթիւնր ա րզ էն ի ս կ

մեկնս,,

բան ո ւթիւն մրն է ուրեմն։ ի'այց Շահին

յետու որովհետեւ

«սթանտար»

բա

ռեր կան որոնք շեշտու,„ծ են î Այնպէս որ
ւորումներոլ գարմանալէ խաղ մը։ Հայե

«Elle était terrifiée»
։ւը Դ[Ա {ԷՀ 16)., <„?/ Ուր հայերէնը Վե.

րէնը ՝ ֆրանսերէնը ՝ թրքերէնը

՚11՚ն

բնական,

օրէն կը գոյակցէն ՝ եւ հայերէն շեշտ կըրս՚Լ բառերն ալ կը մ անեն խաղէն

մէջ -

պո՚տռած էր» կը կրէ (G) : Ընդունել],
է թս, ր զ մանս ւթի ւնր՝ նոյնիսկ ե թ կ սթւռև.
տար ֆրանսերէնի կր վերածէ ինչ որ հա.

եան Շ ահն ո ւրի դրա կան ութե ան մէջ երկ.
/եզո ւո ւթե ա՛ն իրողութիւնն ալ
կր մեկ.

յերէնի մէջ աւել ի ի,օս ա կց ս, կան բնոյթ մը

նաբանէ ՝ հետե ւեա լ

Երր Շահ-

հանար այս րնզո լն ելի թարդմտնութեաւմր՝

նուր հայերէնով կը գրէ՝
կ՚ուղղուի իր
հայրենակիցներու!,՝ ըն՛տանեկան հարց մը

ու "լէ'"Հը կ/' գգայ ծանօթութեան մը
ր ս, ռ\տց ի թ ա րզ ման ո ւթի ւն մը աւել.

ծեծե լու նման (էջ 11) : «Մ տերիմ» բառով

ցընելու'

թ ս,ր ղմ ա նեցի հոս

աԱւԹսիէլ»^ ՝

ձեւով ։

որ գսց

ունի ։ Աակայն հոս ալ' Շ '"հ ինեան չի դո.

«քոն.ֆ]ւ-

ֆրանսերէն

«sa

vésicule

biliaire

թոմա' ֆրանսացի գրագէտը : Իսկ
երր
Շահնուր ֆրանսերէնով կր գրէ՝ նոյնիսկ

նելի թարգմանութեան մր կ՚՚ղքին

երբ Հայերուն հետ կապ մը ո լնեն այ

(«tu auras encore beaucoup d’ennuis dans

իր

ce Paris»),

գրածը,

քոմսլէնէզոն ՝

«Son point de vue est celui d'un homme
qui s’adresse à d’autres hommes»:

վուի . ֆիքս ,

Այ սինքն' իր գի տան կիւնը

մարդու մը

ղիտանկիւնն է՝ որ այլ մարգոց կ^ոլէԼգԸ"
լի ՝ իր նմանն եր ո ւն ։ Եմա ' ո՛չ թէ «մի.

մէթրօ ՝ ֆռէնք ,

օթէ լճի ,

բառացի թարգմանութեան մը կ'արմանա,

Չ•ռնբաց էք ՝

նայ (էջ 143) : Կ՚՚՚ն նաեւ հայերէն աթտսյ՛
յս, յ տո ւթի ւնն ե ր ո ւ բառացի թարգմանու*

Ե^նչպէս կը վարուէ թար գման ո ւթէ ւնը

թիլններ ուղզա կի թեքսթին մէջ, ելար
պարագա՛յին' չեմ դիտեր ՝ թէ թԿ և

քոնսիէթժ ,

սլար աք ՝ անոնք :
՛Այս է,տզէն հետ : ԼՀնգհանուր

հարց մը

կը ծագէ անշուշտ* պէտք է ձգե0 լ ամէն
էնչ ինչպէս որ է՝ ցոյց տալով անդադար

հաս կնա y լմհթերց "զր, ատոնցմէ։ Օրինակ

սթտնտար լեզուէն

figure» (page 145),

շեղումները՝

(հոզո-

«quand on n’a plus d’huile sainte sur la
երր հայերէնը կը կրէ'

սկզբունքի մը ւիր այ հիմնուած է՝ ու "'J"
կէ տին 1լ ուզեմ տն գր ա գա ռն ալ ա ռանձին'

ծախնդէր ծանօթո ւթէ ւններ ո լ
գէ^ հլով :
Կամ ընդհակառակն պէտք է չեղես,0լ նը-

մնաց ած» ՝ կամ'

աւելի անգին։ Առաջին ակնարկուէ մը սա.

Զ,այն ֆրանսերէնի վերածելը կը նշանակէ
զայն վերջապէս «այլ մարգոց»
ուղղել։

կատել այգ գունազարդ ու պատկերալից

կա յն' մէկ ք՚՚վ ձգուած պ'ա տմո ւածքն ե ր ո լ
ի ր ա գար ձ ո ւթի ւնն եր ո ւն
թատերավայր ր
Պոլիսն է ՝ պահ ո լածներ ո ւնը

Հեղինակը ՝ իր ծննգեան ան ո ւնո ւի' Շ ո՛տ
նուր *Եերեսթեճեան ՝ հայերէն լե զուով դր
բած է Շ",հան Շ ահն ուր ծածկանունով՝
կամ դրչւսնոլնուի յ իսկ ֆրանս եք էն լեղոլով'

Արմ էն Լիլպէ-j,

ծած կան ո ւնո // :

երկու «անուն»ները

յստակօրէն

Աքս

'ս,նջա տ

սլահած է տն իր ամբողք կեանքի տեւս,
զութեան : Հ"՚րց մը կը ծագի սակայն այս
կէտին չոԼ֊ըջ թարգմանութեան մր
պա.
բադային ։ Երր հայերէն գրուածը ֆրան,
սերէն կը թարգմանուի ել լոյս կը

տես.

նէ ,
է վերջին հ աշուով'
հեղինակը ։
Շ",հան Շ՛ոհն"0 ւր թէ
Արմէն Լիւսլէն ։
Երկրորդական Հարց մը թուի թերեւս տ.
ո ի կա ՝ բայց կը կարծեմ որ իր մէջ կը կր.
րէ Շ՛՛՛ հն ուր - Լի ւպէնի ե ր կլե զո լ զոր ե/,ն
տմբողջ իւն գր ա կ ան ո ւթի ւնր î

Հեղինա կին

«անուն»ը ՛լիրքի մը զ լիսին թառած ՝ էտ.
պէս մաս կը կազմէ0 դո ր ծին ,
թէ ՝ո չ :
թարգմանիչը այս պարաւլային' զգացած
է գմ՜ ո լար ո ւթիւնը՝ եւ դիմած է հետելեալ(երկդիմի) լուծումին • տիտղոսս, թերթին վրայ երկու անուններն ալ զետեղած
է ՝ նախ

Շահան Շ ահն ո ւր ՝ եւ տակը փա.

կագիծի մէ£ Արմէն Լիւսլէն։ Լուծումը
կրնայ պարզ միջոց մը ն կա տուի լ՝ ֆրան,
սացի

ընթերցողին

ըսելու

համար

որ

թարգմանուած տողե ր ո ւն
հեղինակը եւ
իրեն ծանօթ Արմէն Լիւսլէնը նոյն անձն
են ։ Կ'մ՜ուար ո, թիւնը

սուր

յայտնոլի

եր բ

սակայն՝

կերպով

կր

յտոՍա՚ջաբանին

մէջ Շ "՛հուն Շ տհն ո լրի անունը միայն
յիշուի » մինչդեռ

կը

թարգմանութեան տո.

զա տա ՛լի ծան օթ ո լթի ւնն եր ո ւն մէջ՝ Լիլ.
Աք էնի՛ անունը միայն Լտե' ս օրինակ էջ 120 յ
կամ էջ 159) :
3 ա ո ա ջա բա նը

թարգմանութիւնր կը
թիւն,ը ՝ կը զանցէ

Փարիզ ։

զանցէ

մտերմու

«սահմ ան ա փ ս, կո ւթի ւ-

^յ^Ը : Կ ը ջանայ անլո ւըը լս ե լի դար ձնել ։
«Փա րամ սմԼշկղի լ» վեբնադրին տակ թարգ

կայացնէ «Շտհնուր»ի երկլեզու

դրական

ար տա գր ո ւթի ւնը : Կը բացատրէ ՝ թէ 1939էն Հառաջ տր ո լած հայերէն լե ղուով դրա.

«երեսը միւռոնխ

«Que Dieu ne donne pas d’appartement
pareil à ses ennemis !» (page 21)

կսղմը տարազէ լներ ոլ լեզուէն մէջ*. Ե՛ս-

երբ հայերէնին մէջ կը կար գանք «**՚Ւ“^

յՒնմ ՚

յարկաբամինը Աստուած թշնամիիս Տ)ոԼ՛
ցրնէ» ։ Ո՚րիշ օրինակներ գտնելը ձեզի էը

թ՚ւ Ւ՚նւ լուծում գտած է Շ "՛հէն

ն՜ ան ։քՒարգմ ան ո ւթ ե ան մէջ շեշտ ո ւած կը
մնան նախ' այն բառերը մէայն որոնք հ՝ա-

մանուած երեք պա տմո ւածքն երն ալ փորձ

յերէն են ո ւ շեշտ կը կրեն : ֆրանսերէն
բառեր ուն հ անդէպ կեցուածքը միատարր

մըն են այսպէսով ինքն իր վրայ փակ գը-

չէ * Կան որ կը չէզոքացնեն

ր ս, կանո ւթ ե ան մը որոշ նմոյշներ թափանցի կ դարձնելու ֆրանսաց ք, րնթերցողին ՝

ֆրանսացիէ

եւ հետեւաբար' մարգկա յն ո ւթեան ։ Լ/Ո fît

«ՓւԱ-ււպՈՆսւր»

սլար զա պէս ՝

այսինքն կը դառնաք ֆրանսերէն
մը

բերնին

մէջ՝

բառեր
ինչսլէ ս

մեւսո

(էջ 120), կամ

(էջ

ձզ\եմ :
Կո՛ն վերջապէս բառացի

թարգմանու*

թիլններ , թեքսթին մէջ միշտ , որոնց
ցատրոլթիլն մը կ՚աւելցուի huijbpt^

մասին :

Ըացատրութիւնները ընդունել]։ են
թերեւս հոս, բայց ո՛չ թար դմանո ւթթ.
ներր ։ Օրինակ' «ի[՛ օձիքն անդամ չի 1[Ը1

պատճառով է որ Յարալէզ աս տուածներ ու

137) • Կան ուրիշներ որոնք էք՜ս, րգմանո ւ֊

նար թօթվ ե լ» կը թարդմանուի

իսօսքը չկայ հատորի
վերնագրին մէջ՝
քանի որ ասիկա «շատ խօսուն պիտի չրլ-

թե ան թծ՚քսթին մ էջ կը չէղ ոքանան ՝ բայց
մասնաւոր ծանօթութեան մը կնս ր մանա
նան 'էնչսլէս 1]ափլւ|ւսթի Լէ ջ 134) ՝կամ լա

«La bonne mère

ne peut y brosseï

collet» (page 21

-22).

լա ր ֆրանսացի րն իմ Լ ր ց ո ղին հ ամա ը» ։
Ե^նչն է սակայն որ «համամարդկային»
է Շ ահն ո ւր ի զօրականութեան
հ ինեան կ}ը,,է'

մէջ-,

շ ա.

տարագրութիւնը։ Ա՛յս ի-

սլաւսսլ ( 4£ 39) •

անօթութիւնը ^լ ըսէ'

«En français dans le texte»,

son

«կերան ծեծ ուտելու պէս» կը թարՂ^

՛լ՛՝
reçoit
«ils prirent leur repas comme on
des coups» (page 128):

մաստով է որ ըն տրուած սլա տմո ւածքն երը Շահնուր ի հալեր էն
ա ր տ՛ա՛գր ո լթ եան

էն չ_ "ր
թարգմանիչներու
սովորական
թ եքնէքհ է ա սա եկ պա՛ր ա դաներ ո լ ։ ք*այց
էնչո0 լ ա յ ս քան հ ազուագէ պօրէն գործա-

Երկու պարագաներուն բառախաղի /
ցատրոլթիլնը կը արուի ծանօթութ ՚

ներկայացուցիչներն են։

մէջ .. Ըտցատրութիւնը գոհացուցիչ Z''”
մը բաց ա կա յութիւնը կը ԼեՅնէ '՚Ս՚

Անոնց մէջ կա-

գըրուած է ան ՝ էնչո0 լ հ ամա կաըգայէն'

րնլե է տեսնել հ եզինս, կ ի ամբողջ ստեղ
ծագործութեան «թ-էՂՍ մաԺէօթ»Հ7՝ բարձ,

սէստեմատէք լուծում մը չէ որգեգրուած ։
թրՀերէն բա ռեր ո ւ թա րգմ ան ո լթէ ւն ը

րադոյն թեման ՝ տարագրութիւնը ։ Եւ քա
նի որ 3 արալէզներո ւ առս,ջին
պատմը.

ա լ ալելվ, գմուար հարցեր կը յա րո լցանէ ՝

ւածքները Պոլիս տեղի կ՚ունենան՝ Շահին-

չէզոքացուածները՝ հոն ուր

հաս կն ալէ է ։Կ ան ևաէ, թարգմանութեամբ
ֆք անս երէն

շուշտ որ թ ար դման։։ ւթի ւնԸ լ/' J ւ
միշտ գոհացուցիչ ըլլա լ։ Լեղ՚՚ւներ
մաստային ցանցերը ղուղուած չ- ' I'
ջՈյ իրարու։ Մնաց որ անհաոկ^Հ

Տիրան՝ էպրաքսէ հ անըմ ՝ Տա.

ռանց շեշտի կամ նշումի , օրինակ' վւաըա.

խադասո ւթեան մը տակ լեզու։ i
ց,սարութիւն մը տալը թմ գի՚ոեր

*լէս աղա ^)րս,նսա կ^ասլրին կամ նո ՚ր Ֆըրանսա մամսւնա& են*. Ըն ար ս ւթի ւնր հոս'

argent, շվ՚շէ - ventouses: Ու կը կրկնեմ,
չէզոքաց ում կը կոչեմ
թարգմանչական

դոհունակոլթիւն կը պատճառէ,
ւանդ՝ ի՛նչ լուսաբանութիւն կու ո,այ Ը

մեկնաբանութիւն մր հաստաաելոլ կը ծա.
ռայէ :

այն արարքը, որ ֆրանսերէնի մէջ' «որ.

թերցողին, բացի հայերէնի

թանտար-» կը դարձնէ ինչ որ

պարադայէն։
'Ծանօթոլթիւնևերը երր
փելփ են։ Աակայն ինչո՞ւ երր

եան նաիսրնտրած է անոնք ՝
րոսները

որոնց

հե

Մինչեւ հոս իսօսեցայ թար ղ ման ո ւթե ան
տեսաբանական

ո բո շաղ բումին

մասին,

որ որոշում մըն է նաեւ։ թաըդմանո լթի լ.
ևԸ «^‘“մամաըղկայնաղնէ-» ինչ որ մբ.
տերմակա,, ծիրի մր մէ9 կը գւոնո լէ ր ,

[d՛ լ

որ տեղական էր։ «Տեղական գոյն»ի կր
վերածէ ինչ որ լեզուի մը (հա/ եըէնը) եւ
fi լ. ի մը (Շ տհնո լրինը) բաղմա ղան ո ւթի ւնն
է - Այս ընգհ անուր որոշադրոլմր ծանրա.

ամփ ոփ ձեւ.ով մը կը ներ.

ձիւն

լզի տի գայ քոլ գւվ"ու֊գ '"J" Փարիզին մէի
տ ս ո ւթային արտայայտութիւնը՝ ընդու

ծր սեփական ՝ անթս,\փ անց ի կ գրականու
թիւն մըն է ՝ քանի որ բո լո ր ին չոլղղոլիր :

թարգմանիչին րնտրութիւնը

éclaté»

շրջանակի մը ուղղուիլը կր ^րչէ * Շահին,
եան կը մէջբերէ Ա,յս ուղղութետմբ Անրի

վ ըրւլս, 1լս,ն լեզուէ յա տ կո ւթէ ւնն եր ը ՝ բը-

է ՈԸ

avait

( էջ 46) Î Ե՚՚յնպէս «տակաւին' շատ

սահմանափակ

որոշ

էր ՝

բու առջեւ կը զանուի։ Մեկնելով ախ է.

դրական

անձկա թիւնը» ՝ ո լ

այն» Հայերուն։ Հոս
է՝
կաՀ ձեմ,
որ
իեարգմանութեա^յ նսլա տա կն ու էութիւնը
յս տա կօրէն կ՚երեւի : Հ ա յեր էնո վ գրուա.

ա ր մ՜ ան աց ած

4/'
ս։ն մ‘ոսամր մողովըղտկորն խ
ղուի ասս, թային' իտիոմաթիք ճոխոլթԼ
նէն։ թարգմանիչը հոս ալ'
որսշոլմնե

ս,րեւմտահայերէն՚էն ՚ԷՂա Ա՛
^ւ դիտում,
սալոր շեղումներ են։ Աթանտար հայե.

թէ ղիլ՚ՀԸ «Centre National des Lettres»/'
օմանգս, կո ւթե ամբ հրատարակուած է :

«3 ՛ո ր ա յէ զն եր ո ւն

,խ,իա_

րերական ո ւմ ա կան ո լթի ւն մը ուն[Կ ,/Ոք

սոյթները եւ

իր տռամը» *. Այգ պատճառով իսկ'

1934“//^ Լ,/յս աեսած Շ"՚հն„ւրի հատորէն'

իտ/>Աւ

թարգմանիչ մը ընդհանրապես' ի՛ր լեզՈլ.
ին (այս պարադային անշուշտ' ֆրտնսե.

ղի կարենայ «քակել

են

Շահնուրի ոճը ասոլթային ոլ

են մի շտ , նախ տսլաղրական հնարքներով ,

Շ ահ ինեանը գրած է նաեւ ամփոփ յառա^արան մր։ Շ ահեկան է թերեւս գիտնալ.՝

տոն ո ւած

ո, ածքներո լ տեւ ա կան ն է ջամ տո ւթ ես,մբ ։

ողովր դա կան լեզուին մ էխ

գրած է՝ կ'ըս է Շահինեան՝ որպէս-

նուր

պատմ ուՀածքնե ր ը

Շ տհնո ւր է պա տմ ո ւածքն եր ո ւն ն ՀՀ՛ տա րըեր լեզո ւներ է եկող բառե րու եւ ասաց,

J

Ա լ,լ րաոերն ու ա ս ա ց ո ւածքն երը շե շտ ո ւած

կողմէ թարգմանուած ֆրանսերէնի : ե՚՚յն

Երեք

պՈն/Ա

րս՛ գէր գերս, կտտարնե ր ր կր խօսեցնէ էր ենց րնտ կան լե զո ւո վ ՝ տյսէեքն
մողո-

հայ

Շահ.

տա բազ բութ եան մասին կր, խօսի։

սսսլաի„

ընթերցողը իրաւունք պիտի Ոլնէնայ

Այդպէս կը տեսնէ Շ՚ոհինետնը

Կր

էք,

զուէ ճկունութիւն մը։ Շ ա^ն ո ւր- էր տա

«Փ "՛րո՛մ տէկզիւ^ ՝ ին չ

Վյսյրե-

Ընադիրը կը կրէ հետեւեալը. «Գոլք

տարեն թրքերէնի գրաւած տեղին մասթ

Լ : Լեզուէ ճ՚ւ ո ւնո, թեան մաս կր կաղնէ
լեզուներու խաղը՝ որ կայ ամէն ՛սեզ

րր\ կամ' Տարագրութեան Կ ո գմերը։

ղղռցումները, երր կ'ըսկ

«Moi je dis a mes gosses : ”vnilo J
mon loie, ma rate, mes tripes”» (pagelçi.

մօտևնայ :
Շտհն ո ւր// մօտ կա՛յ նտ խ ել առաջ լե

զււրծերուն

մօտաւորապէս' Տարագրութեան

r<‘^b

օխ

էք-» (5) : Աչ յառաջաբանը, ո՛չ լԱլ
թութիւնները տեղեկութիւն
կՈլ
կամ պզտիկ խորհրդածութիւն մը կը կՀ

մէջ՝ հի՛ ւա նղին սլ անգիս տ ո ւ թիւն,, (էջ 10) :
Շտհնու-

արդեօք քիչ .) ը կասկածելի չե\ „
իտէալ րնթեըցողի աչքին'

լալ բնաւ։ Ա անալանդ երր երկու դրութիւննեբուն'
բնադիրին եւ թ ար։/մանու-

րր՝ դաւառր հ ա ս տ'ս՚տո ւած հրատարակ
չատունդ մը :
Հատո րը խորագրուած է
որ կը նշանակէ

որեւէ նշումի կամ ծանօթ„լթե Հ"?" •>

ն կա տո ղո ւթի ւնն երը նոյնը չեն կրնար ըլ-

ճտէ, էրենց լեզուն կը խօսէ՝ «իրենցմէ»

տիրապետէ* ['"կ ֆրանսերէն

պարունակէ թերքերէնկ բառսւ
մանոլթիլնները թեքս թին իսԼ յձ

քփյեթ„

թեան, բաղդատականն նայուածքս։! մը կը

Chahan Chahnour. - Parages d'exil, ed. Le Temps qu’il fait, Cognac, 1984.

սակայն վերջին դաս յ ,

հ ամ ապա տաս խա՛ւ, բառին կը դիմուի,

դական
շեղում

հայերէնի
մէջ
մըն
է։
Յետոյ

ատեն' տառացի

ա.

մոդովըր-

սթանտարէն
կան
ատեն

վերար տա դր ո լթի ւնն եր ,

որոնց իմ աստը կը բացատրուի կամ եր
բեմն ալ րառաց իօրէն կը թարդմանուի
տողատակի ծանօթութեան մը մէջ, ինչպէղ

քյյանըմշ։

ներուն

(1) :

կամ

ւոէ[ի քւսնլը^,

կյոյն

դասին

պարագա

կը պատկա

Ասոնղ պիտի

նին թրքերէն այն ստացուածքները,
ոըոնք թրքերէն կը մնան Ապրաքսէ Հանըմի
լեզուին մէջ, ու
թարգմանուին նորէն

մօտենամ հիմա։ Այս նիւթիլ չոլրջ դըմ.
րաթտաբար' ո՛չ մէկ նկատողութիւն կ'ը.

բառացի կերպով ծանօթութեան մր մէջ,
ուր կը կարդանք օրինակ'

է(յչ[,ռ- հետեւանքներ ուՅւի թա ր դման ա /լան
թեքնիք հարղերոլն վ[՚այ :

\'ն-

ուոուց՚՚ւ
անխուՈՈ-

օւ/հնՊԷ-

ա թրիսի ամուսինը
Ե ['եւո" 1Ը
ծանօթութիւնը կը յիչեցնէ
’

,սքն

Ա ովետական Հայաստանի
‘“JI
է, ինչո՞ւ չըսուիր որ հ"ս-ալէ^մթէ

ոչ՝

ռախաղ մըն է , ի՞նչ դիա

րԱ1.

ինչո՞ւ ծանօթութիւն մը ^"' J
Լ
Հ
Ր
Ոե ե
ցատրելու
հասար
՝ ր'
հ " ւ

ա'

ն ը կամ Հաս քէօյը *

Fonds A.R.A.M

(Շար- a-1?)

<6 Ա Ո- ԱՋ
ոլ Հայաստանի քաղաքա/լան

■'

Տնօրէնլ. ճառին

Աոաջին ը կապ ուհի սեռականութեան եւ

լածներոլ ճ ա շա կթւ

աղա տա դրումի հետ։
Հ^ահնուրի
մէջ սեռականութիւնը ոչ մէկ վայրկեան

տ ենդ՝

երիաասարդ

թիւնը կ ապրէր բայց ինք չէր դիտեր
տի էլա . . . :

•tl'PnLnJՒ1՚ն մէջ,

Ա տ լ, ճ

յ

բուոն y

ե ր ր չկայ ն տ ա ւոր ա -

կանութիւն ել ընտրանի որ պարտադրէ
իր դատումը ։ Ատենի h աւադ ղր ո ւլն ե ր էն

դբ ողները ։ *Լլոբ ս եր ունդը իր յեղա փ ո իւո ւ-

^"Հէսււ՛-- Երկ՚՚՚քր մի՛ասին “՛լ մտ.„ծ

ու

Արս հան

տարերու յին y

վերածուած,

պոռթկում մը որ սակայն ինքզինքը այրեց

tj ա ռութիւն ցոյց տուաւ

իր իսկ րոցո'/ ՈԼ- այս միւտական հոգեբա
նութեան աինամիքր իր կարեւոր դերը ու

սլահ մնաց :

''‘ը մէ'ն՝ այ1,ն •/'"^"'^

;

նեԼ"’լա}ր :

îf"«
հաւ1ւ“'11ս'ն յամառութիւն,

.ոչխար.
“ գթելու մէսթ մը։ Հայ՛՛՛ն Նտհանթլ.

րա1լսւն եր 4
Ք7/'^7nV կը< ներկա
յացնէ ամ էն՝ բանէ առաջ իր ինրնութփւ-

կեանքը ապրելու լեղի

նր} իր ճշմարտութիւնը կը պարտադրէ ՝

/լամ սիրտ առնող

ու հերոսին եր եւա կայ ո ւթի ւնը y

նայ խճո ղուն իրա կան ո ւթեան մէջ՝

կանութիւնը չէ նուաճուած y

կէտէն Նահանգ համ արձակ y կեանըով
եռուն y ինրհ իը մէջ ամբողջ էակ մըն է։

նշանակալից ղ եր մը կը խաղայ y այլ պար
զապէս gujg տ ր ո ւած է y քօղազերծուած
իր արտաքին y էհ մակերեսային
երեւոյ
թէն։ Զ կա յ հայկա\կան
սեռականութեան

Հյ ահնուրի արուեստն ոլ աաւլնասլներր
լոկ իրն են ու սխալ է հա աո րին ենթ ա խ որադիրր

- Պատկերազարդ

Պատմութիւն

Հալոց -

էո,ք^11 աոնել որուէհետեւ միտյն

թեքնիքի սխալներ կան։ Օրինակ y ձուտ-

մը հարցը հաւանա բա ը

քը y ո ը այդքան փայե լք պա աճառած է սե

կխհլ, ու աղջի կը կը պակսին իր վխլին i
Ա*եր դր ա կան ո ւթ ե ա^յ մէջ
առ հաս՝ա\րակ

րունդներով սեռէն սոված երիտասարդնե

Ե՛
խ կրցաւ օթոպիւոին մէջ ցատքել ու

րու ու ղ ա յթա կղե g ո ւց ած նոյնքան թիլով
հինաւուրց

.էթրդրտւել' փրկուեցաւ հինդ հարիւր

ներ՝

պաւան համար ։ Միւսները .քարը ,
„ւ եղրին կը մնան , մեղքերնին քաւելս.

jp թղայ '■
րղկ I' վեը 1]վ'1'լռք[' ՛լրական աչո՚ղներլ հիւսած համբաւը, ըսել ն ո ւա ղո. դոյնը

հեգնանքն է որ կրնայ ամբողջ աղցի մը

թին մասին ու անցնիլ գործին : Պոլսե-

հ աղա ր ամ ե այ պատմութիւնը խեղճ ու Լ,ը-

յք1! "/'/'//»

րա/լ քանի մը ե ր ի ւոա ։։ ... ր ղն ե ր ո լ ս իըտյ ի\հ

,լ լուռ տառապանքը,

մարմինը որ կր
րչկռտուի "լ ողին որ դեռ բանի մը կը

ար կածախնդր ո ւթի ւնն ե ր ո ւն հետ
ցընևլ :
Այսպէս
նապ մր,

մր էլամ թաքուն ճշմարտութիւն մը Չբա

ոն&նոլթիւնը, սուտը՝. Ի՞նչ կը մնայ սե-

նաձեւելու-» եւ իր ստեղծաղոբծական uiւիչը բերելու հայութեան ճիգին ու նո բո

- դիրք մը իր չաըագուշաԼլ

ցելու զայն՝ ինքն է որ կը դառնս., ներգոյ

ր կարծիքին : Աակայն այդ չէ Լլարեւո-

նին ծանօթ ճառը անկասկած որ Շահնու-

հիւԼ... , այլ սա հարցումները - ո՞ւր դը-

րի մտածումներուն արձադանղխ է
եւ
տարիներ ետք իր ֆրանսական դրական

մեր գըակաթեան սլաս, մութ ես,ն մէջ եւ կսւ*յ կապ
ե ւր ո սլա կան

Ան թի ւ հ արց ումն ե ր է ն

հատ միայն - [մ h Լ տա,լն,սոլի

ար-

տիւ տի մր ցուցանիշը-. 19Չ9-/'ե խօսիլ «.Նա
հանջի ու սլար տ ո ւթ ե ան» մասին (իԱուրԷ-

կեանքի

մէջ

անցումին

կը

պատրաստէ

շատ հաւանաբար} էլը նշանակէ բոլորովին
կտրուած ըլլալ հայութեան
կան

ի բոզութենէն,

հողե բանա,

չդիանալ իր ազդին

ւնլ է այս դիրքը , ի՞նչ կիսէ ի վերջոյ ,
մւր է իր ա յմմէական ութի ւնը :

ինքնութիւնը, ոչ անոր պատմական փոր.

'յախ միՀավա՝յրը։ 1920-4՜^ մինչեւ 1930?

14 տարի միայն կը բամնեն Հարումանը

ք»

Շահնուրէն , 8 տարի միայն

գրականութեան

ճամրան

քար քա-

ետ, վտանդա ւո ր է : Մ օա 60 < ատ բաստեղծական հատորներէն
որ
ծնան

- Օրերի Պսակը,
(լքի Են Ս՜ահոՆսւն Երգեր, Լոյս ԶըԸ, Անջրպետի մը Դը ալամը : Իսկ ար-

7 հատը ողջ է դեռ

աղիքներէն որոնց թիլը կ'անցնի '2 'Հ,ը ,
ւն գործը դեռ Լլը պահէ իր շահեԼլաՏթնը, էէ.,
դար ետք y - Որ,ւունի՞,

Հանեալն y Համաստեղդ՝ իէարեսմն) 0֊
: իսկ մնա ց,ե ալե երը ,

ո® ւր դնել

'ոնք։ նթէ Ափիւռքի

ղ րա կանո ւթեան

ամոլթեան դիրք մը

դո յութիւն ունե-

1, հոն անկիւն մը կր դնէ ինը այդ ա~
նները Ալ սիր տերնի ս հանդի սա կր քը“
կս>յ[,նք դիշերները : Բայց չկայ - կաI' լէ ԼՈԼ1,Լի աոնել 9* * Աեւան ի ու

քմւ՚էփ^՚նի հատորներէ ալ՝

Վ•

այնքան

Ոայտ է հեղինակի նախասիրութիւնՀՈլ դերը :

Ասեսւնջ^

դրական տադնասլի մը

ար-

լէ ո Լ ՝ա՝է դրական թեքն իքի մ ը y նոր
^ս,յի մը փնտռտուքը։ Ամէնէն
l_lu

ձա ռո ւթի ւն ը եւ ..չ ալ ներկայ էութիւնը :

*0աեանջ£ե -

Հացին Երգը՝

"'֊

խօսիլ սա
բառերով
«... այմմ... կայ բան մը ահեղ, անդի
մադրելի որ իր անունը
Լլոռնայ բոլոր
քառուղիներէն. նահանջն է ան-. Նահան.
ջը, նահանջը Հայերուն . - ■ նահանջը հո.
ցիներու , ղլի՚ի պտոյտ տուող զառիթա
փին վրայ սա նահանջը կը ջնջէ, կը ձուլէ , Լի անհետացնէ ամէն բան-. Իրա՛ւ բազ
մաթիւ չեն այսպիսի ղա բղա g ած անտար
բերներ, սակայն անդին կան ամբոխները
անտաշ, անմիտ ել ուծացած մարդոց ոլանք կարծես բնազդաբար , կարծես արիւ

,1լ[,Աոյւււմին մէջ սառած ամլացած է
“ '/-"/Հ [• վե,, ու չէ կր ղ ած մ եր դրա1լխետն թափ ու սնրմ տալ որ ո ւէհ ե-

"՜ 1^քը ‘Արդէն չունէր ատիկա ։

Հր աչ

“ք՚բսրեանք, լրհր էհսւնքէն

ետք ոչինչ
ւսս"֊ սւեղատՈլՈլթբաց։ այղ. հողերուն
Հ
^նդհս.1լս.ռ.ս1թ, ինչ որ Որբոլն՝ին
"'րգքեց' 'Լ°I'‘Աg ոԱմիիւո֊քի արուէսս1,մտտները յ Անկասկած՛ որ արդար
",Լթ1“֊ն կայ այդ երիտասարդներու
'Ղջ հթ, սերունդի հանդէպ 5
սաէԱյյ նաել ցանկութիւնը նոր դր ի լ

1

փ/երոլ մօտ՝ մասնակցելու րնդհա՝ անուն մր ու

համբաւ մը

Լ JnJuu^_ ? ալե Այ արդիական

աւե-

տ լ կորսուած այհ հին հեշտանքուխ

անունը կու տայ Հյ ահն ո ւր ։ Հ,տյ վիսլա ոանին րո11 սէըը կեանքէն չ անցնիր արուես

աահօրէն դեռ չէ աղա տաց րուած իր ծընողքին ու աւանդական մշակոյթին միս-

տին այլ կը մնայ անհամ ո ղի չ ապրում մը
Գլխաւոր արար որովհետեւ ոչ հեղինակին

թիքէն։ Աե ռականութենէն նոյն վախն է y

սշ ալ հերոսներուն համար չոլրջի մարդկա յին վխտացող ի րա կանութիւնը արմէք
ունի - իրենց հաշիւը

անց եա լին հետ է :

՚ԼԼԼԱ~

նոյն բտրդոյթը որ կը յուշէ Հր առնուրիհ
երբ կը դրէ տեսարանը ուր Պետրոս ինք
ն՛ամատոյց մերկ կնկան դէմքին կը թ,րնէ'
Այ^ տեղակ վերաբերում Լլին ոեռին հան-

ծէ Պետրոս y յ ան կա րծա կան իր իտէալիղ-

ղկ՚՚լ Լլը մատնէ մտայնութիւն մը որ շատ
հեռու չէ Միջին Արեւելեան մշակոյթնե

մի պահ եր էն մէկուն : Բացակա յ է հայկա

րու ւ. ո ւի ո բ ո ւթի ւնն ե բ էն ուր

կան Փտրիզը որուն ոչ ընկերային ոչ ալ

թիւնը տիրապետութեան գործիք ու ղէնք

հող երանական կեանքը ծանօթ է իբեհ :
Ա է Ա՛լէն կը բտցակայի մանաւանդ ֆրան

է, տղամարդու, ձեռքը-.
Աակայն վէպին ողին այս հ ա չմի չ

սական Փտրիղը որպէս մարդկային բարդ y
տպաւորիչ միջավայր ու ազդեց ո ւթե անg

բըոն ո լ մնե բուն դէմ է ո բ կը զարգանայ ,

հ}(րԱ y իմ անցեալէս բա րձր^ կը խո րհ րդտ-

սեռականու

,nf-

աղբիւր երիտասարդ տ դո ւ մը զգայա
րանքներ ո ւն վրայ։ Ո*- մարդ կր տարուի

ջանալով ղանոնք նոլաճել եւ աղատագրըր
լիլ-. Ով ..բ մօտէն կր կարդայ զայն կը ըզգա I ոբ ա յղ ազատագրումը իրականացած

մտածել թէ եթէ Նահանջ^
ընկերային y
իրապաշտ վէպ մը չէ' գէթ հոդեբանական

է վերջաւորութեան բայց դինը ահաւոր է
- Պետրոսի այլասերումը-.
Այլասերումը

վերլուծումի վէպ մը կրնալ, ըլլալ

նո յն ատեն կը նշանակէ ձուլում, այսինքն

պարդ ,

անյաւա\1լնոտ

անկեղծ

կամ

սիրային

վիճա1լը մարդուն ո բ Լլը

նուաճուի

յան

վէպ մը y առանց հեգնանքի ։ Փիրքը ծանօթ

ցանքի եւ առանձնութեան ճնշող զգացու

սահմաններու

մով-. Այսպէս ,
Շահնոլրի համար, նա.
հանջը կը սկսի ու Լլը վերջ.սնտյ վէպի
լաբտին' հակառաԼլ որ սկիզբէն իսԼլ ան
ներկայ էլ՛
խորհրդանշական ձեւով մը

մէջ

տեղաւորելու

այս

ղմ ո ւա ր ո ւթիւն ը ար J՜ անիք կը նկա տուի նա
եւ y բնական արդիւնքը իր յեղաշրջող նըկարադրին ։ Կառոյցի թերութիւն է նաեւ
Աո լրէնին ն ե ը կա յ ո ւթի ւնն եւ արտայա յ֊
ա ու թե անց թափը վէսլի մը մէջ
որ կը

ջութակի մինակուկ , չատ շատ հին մեղե՚Լ1"“1 "Լ՛ յ՚՚՚լ՚վնըն ի վեր կը մագլցի որ-

նողք, որդի, քեռի , փեսայ, կը նահանջեն
բարք, ըմբռնում, բարոյական, սէր-. Կը

մեղա՜ յ , մեղա՜յ Արարատին» : Կարելփ է
դեռ այս

կեցուածքը արտօնել հասարաԼլ

մարդուն ու նոյնիսկ խմբա ղ իրն ե ր ո ւն'

ո.

րոնց «մտքի գոմէշութիւնը» կը պարսաւէ
վաղցէն Շուշանեան

- սակայն դրաղէա-

ներո՞ւն, արուեստագէտի՞ն :

Որովհետեւ

որքան որ գնահատելի , առո^ ու խանդա,
վառիչ է Շահնուրին հերոսական

խիզա

խումը քարացած աւանդութեանց դէմ ,
որքան քաջութիւն եւ ում կայ աղղային
Չթապունևրը» ջարդելու, անասելի բանե
րը ըսելու մէջ' այնքան ալ անհասկնալի
է իլ, տգիտութիւնը իը ազդին
թաքուն
կարողութեանց , հին իմաստութեան , անոր անտարաղելի ու եղերական մարդկայնութեան մասին :
Պէտք է անմիջապէս աւելցնել թէ նա
հանջի մը իըականութիւնը գրքին վերնա,
ղըրէն դուրս գոյութիւն ի"կ չոլն1՛ վէ“ւ1'ն
մէջ ուր քանի մը անկապ,
ճառ

-քարողներէ զատ

բռնազբօսիկ

ներկայացուածը

դրականութիւն մը մշակելու մը^Լթեամր, Աիլս կողմէ
սակայն

հասարաԼլ սեռային ավանթիւր մըն է որ
միայն տարտամ խոր հ բղան շա կան իմաստ

ք

մը կրնայ ունենա լ-. Գիրքը կը դիմանայ
շատ աւելի շնորհիւ իր թերութիւններ ո ւն

րր նորաձե լու թեան նկարագիր
էր, ձախակողմեան մամուլի

յին y գրքունակ այն զղաg ումի h որուն ոէր

շեն կը տանին միւսներն ալ, ցանցառ րա‘ցառութիւններն ալ-, ... Կը նահանջեն ծըՀ

ջենք բանիւ եւ գործով, կամայ եւ ակա.
մայ, գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ ,

m ՛սա լու. թէ ո^ լ ր կը տանի այդ ճամ1ը յս^ողթ նոր դռն եր բանալ թէ

բարձրանայ կուրծքերուն y մինչեւ որ լըղըրճուած ու որդնոտած տչքերը դոցուին y

հանջեն ու այդ մեծ հոսանքին մէջ կը քըր

,լոր հակազդեց ութիւն մըյ, է y ո լրաց ո ւ- հայրերուն ու երէցներուն
նեղ հայ-

՚բ Ոլբկէ ինք մտած էր ու եկած հոն

մակերեսա

ջերմութեան որ պորտին վրա յէն ս ո ղս կի y

ահե՜ղ զանգուածը անոնց որոնք կը նա-

'^սնումով' ան հին սերունդի դէմ ղօ-

^“'դրոլլքի֊^ մ է ս թ մը որ կը դո g է ցրռ~

թքնէր y յետոյ փորին վբայէն հաղ ուստը
ըոնելով կը քաշէր y տեղ տալու
համար

նով ու ծուծով ճիշդ նմանն են նախոր
դին-. Անոր պէս առաջինը կ՚ըլլան ընկըրկող, մոռցող, ուրացող-. Ե> կը կազմուի

նահանջէ լեզուն, կը նահանջէ լեզուն, կը
նահանջէ լեզուն : Եւ մենք զեռ կը նահան

աս[՚րութեան ,
ա ւան դսւսլ ա շտ ո ւթ ե ան
Հ^՚^բոյր արուեստին։ Աերմումի^ Հա-

ա չքերով ոլոռն ի կ մըն էր կեցած ^UIJ~
թին ♦ . . Ատենը անդամ մը կը հա դար y կը

եւ սեոի տագնապ մը։ Աթան տա լի y Ֆլ°սլէռի y Բրսւ֊սաի հայրենիքին մէջ ներելի

■լնուի ել որ մինակը հաւանաբար աւե
լնաս բերած է մեր պայքարին քան որ.
■այլ ի բ ո ՛Լ" ւթ["-ն հ հաԼլս՚ռաԼլ ընդհա-

եաեսւնջը աււանց Երգիե

բան մը «փողոցին միւս անկիւնը տակա
ւին մարմնեղ բայց լղրճած ու որդնոտած

դրութեան իր հերոսին մէջ դնելու սիրոյ

է որ դիրքը, փոխանակ տաղ.
հ ա ւա քա էլա h տրամադրութիւն

վտանդա-

նուր բացառութիւնն ձ ը չէ !Ujn *հկատմամբ։ Պարադէտ մը որ կրնայ դրել սապէս

հ tu կա ո ա կ հեղինակին ճիղ ե բուհ ու մտա

չէ որ տար՛փանքը tj եր ածուի

հայ

լոր բան մը որուն դէմ կռուելու է։ Հր ահ-

ւիաւերական յուղում y ո չ տրամ ոչ ալ ոէր

նոյնա-

\աււչ1<, ղութր , յանցանքի զգացումը, ա.

ուեստխե հետ :

աղղային ա ռաքին ո ւթի ւնն եր ը y

րութ y 1981) "չՒ^չ կը պտտահի y նիւթ ու
հ ե ր ո ս չկ այ ոչ մէկ ւթտրլուծում y պեղում y

կէս

աամաննոց րոյրը, հ ի ւ ան ղան ո g ի հոտն

չափահաս

չէ կԼէ պին՛■ y թու

կջ 'ծճ-ին
տպագրութիւն y
հրատարա
կութիւն' Աեւան Հրատարակչատուն y Պէյ-

,Հէքին քով, քիթլ՚ն տակէն մեր վրայ

Փտրիղն ու Հա յու ըմբոստս.,
րմը, սրբացան բարկութիւնը ել կինե-

սլա հ պան ո դա կան

օրկտնական մասը

որովհետեւ

^.ղ էշ կինրֆ միշտ օտարը եղած է y սեռը
պատնէշ մը հանդիսացած է պահելու ձեր

քով փակցուածի երեւոյթը ունի» յետոյ
ամբողջ առաջին մասին մէջ որ !լ աւարտի

■,/տր-. յասպէս է "Ը Շահնոլբ րաղմ եր է

f ազգեցութեան կամո ւր^

չէ զարգա

ցած y ոչ թէմայի վարկին հասած է ոչ ալ

ճիշդ է »ր տյդ էակին կմախքը համաչափ
չէ "ւ ի^ք^1 իլւ օրէնքները չէ յար զած y

y համար շինուած մամանակ մը :

ին վրայ

նոր

լեզուն y

Հր ահն ուլ,ի մօտ սեռա

ծնունդ մըրե է ու կ՝ ո ւղէ առաջին չ՚"րքի
վրայ կա յն իլ ր Լէ111 է ո *- մ հայ ։ Այգ տեսա

ւա ր շ X, տ՝ր դո ւնին կը թուի ո ւն ե g ած Ըէէա Լ ’

,Տանակը անցնի երթայ այլ .լայն սա.
լա-չարձանի,
հայկական Պան.
^վերածել,
միայն ու յատկապէս

իրապաշտ , ղա յ թա կզեց ո ւց ի չ նկարադրութիւններ ալ չկան) 1լ աղա տա դրէ գրողին
ղդայարանքհերը։

մր ր յ լա լո լ միս թիքն ահ ւլա մ միայն Հլա-

էձդել որ

արհամարհելը

տրմու1լհերով կը հրմշտկէ ու տեղ կը բա

համերէն։ ՀԱենք^ կամ րաց առի կ սերունդ

II,„i ղիմաղկունութե ան ղ աղանի քներ էն

խկտյն ատեն լ, եկած է մոռնալու

ռականութիւնը ու ցոյց տան y անուղղակէօրէն y թէ դարաւոր
նախապաշարում^ու տակաւին Հր ահն ո ւրի մօտ տյդ տեսակ

սերունդ սերունդ փ ո խանg ո լ ե՞ ս,ռս.սպելմը ու հաւանաբար' Հայու.
պատմութիւնը՛,

այդ հայ տղաքր մերկացնեն սեոն ու սե

ներր y յիմար թապուները

աե ենք մենք այս բոլորին -/րայ , տե.
Հ Լր W'/ 7"7"'ւ վարդանանց ճակա.

խ-մեըմել

բարեխառն

կփցներոլ եւ յետոյ մեր առջին։ Լլախ^ ‘1Ը“

է՛ր անձն ա կան ո ղրեր դո ւթենկն , իր անփո րձութենէն 5 ին չ որ 1լ աւելնադ Փարիղի

յաղթանակի
[թրլրւ- միամտութիւնն ալ աւել.

զուսպ y

ու

դրուելուն

խահայր այլ լոկ ինչ որ սերունդը կը րերէ

Լ, հեղինակին կողմէ,

Q շա կ անը ւէերա-

մնալով

«Ա ենք^ի ծնունդին ու մահ ո լան մէջ -. Այն.
սլէս որ y լկայ դրական ենթահող ոլ նա

"/' 4zr

տենայ ու

բտյց միշտ ներկայ' առիթը կը ստեղծ է որ

Ի՞նչ կ՛ր՛՛է. փերջխն՛ հա շուով } 111 Ju
ւ՚^՚ւ
ևԸ Գ^է աա կա-

նեցաւ Հյ ահնուր ի ւթէպի^յ

*<• -

Ե՛

սլո ni, կա դրու թ՛ե ան սահմաններուն կը մօ

թէքէեանն էր որ լայն խանդա-

հ՛'^ m ’ ’1աԳտն1' -"[՛եզերքին կԸՐ֊

հաստատութեան

դրականու-

դիտողութիւնները։

թե տն մէջ երր երկ մը կը լքո ւի ղանդր-

րո լո ր

է

մը

րահ ր ուած կիրքերու եւ ջիղերու
որ ՛Լար ա կե ղ դր ե թ է

ե րե ւոյթ

սելով սա քանի

ինչ որ թն՛ա կան

ն ՚Կ՚ եւԼած ’ մհլ՛ '11"։!է ՜ ք/'"?
AJ, <»/«'/'» ^"'հ"'՜'1 Շ1"հնոլրն

,ւ r Լաս^պանմս։ն

Ատ ղտլով հիմնական հարցեր ու y անտե

ա. ս խա լներ ո ւն քան իր արմանիքներ ո ւն

մ տա ւորա-

կանութեան կողմէ դաշնաւորուած ու հը~

հէրՒսայ1։՝ Կիրակի """"/<-

Հ.Պրն.

էջ 3

Մ Ի Տ 'fi ԵՒ Ա Ր Ո Ւ Ե Ս Տ »

փորձէ հայ ըլլալու հին ձեւել,էն ազատա
գրուիլ, բայց չի յաջ՚՚ղիր հասարաԼլ .„ռօրեայի մակարդակէն, լո ւս ան Լլարչի մը
խանութի պատուհանէն վփ Լ՛ Նլլել-. Ա ուրա
նին
չեւ

բոլոր
ըսածները,
սկի զրէն .1 ինվերջին
խօս ակց ո ւթի ւնը
Պետը։։,

սին
հետ
իր
հ րատարաԼլութեան

ֆրանսերէն
աո թիւ
առան

ձին վիպակի մԸ մ1,^ կամ իմացական
բոլորովին տարբեր
բարեխառնութեամբ

սլէս պատկերը հայուն որ իր առանձնու
թիւնը շաթլած կը բարձրանայ իր լքուած
սենեակը : ՇաՀնուր կը թուի ըսել - ևահանջը' առանց ընկերի, առանց երգի, ա.
ռանց
"իր՚՚յ ապրիլն է,
հայութենէն
գուբս,

խրած

հեռացումի

յանցանքին

մէջ։ J քուած օւոարէն ու մտերիմէն։ Նա
հանջը

մ ահէն առս,ջ մահ մըն է զոր ամէն

՛անձ անխուԱափելի ճաԼլատաղրի մը նմա!,

ըլլայ ին -.

կ՛ապրի իը ոճով, անկախ մամանակէ՚ն ու
միջավայրէն ... : Նահանջի համամարդ

Աակայն հոս՝ ոչ՝. ՛Շինծու ո բա էլ մը, շեշտ
մը ունին , հաւանա ըար վէպէն առ։,.ջ կաւ!

փը1լել Շահնուրի վէպը իր թեքնիքի , կա

վե[.ջ եւ ուրիշ առթիւ դրուած եւ յետոյ
բերուած աւելցուած վրան : Կառոյցի նոյն

ռոյցի մեղքերէն , իմաստի իր հա/քսսու
իմիւննե լ. էն։ Ոայց կայ նաեւ ազատագրու

դիտողութիւնները կաբելի է ընել

հատո

մի լոյսբ, լիրԼլութեան մը հաւանականու

րին վերջին 120 էջերու մասին - Պետրոսի
վերացած
խո ըհ ր զած ո ւթի ւնն եբ ը շոգե

թիւնր եւ ... բլ. իրողութեան
կառչած է
միայն “Ը կը, հասկցուի ինչու
Շ ահնուր

կառքին մէջ, իր սիրուհիին մահը, բաներ

Լլը թոլի ղազանի հրճուիլ ի տես ։/ արդԼլա
///հ// ,, դ բեբ դ„ ւթ ե սւ*1ւ՝ ։ Աք ո ւես ւոա դ1շ-

վէպի մը մէջ ուշագրաւ պիտի

որոնց «դրական» նկարագիրը անմիջապէս
կ՝անջատէ ղանոնք վէպին արիւնէն : Միութեան այս պակասը, ներքին լոմիքին տըկաըո,թիւնը'

մեծս,դոյն

թի ւններ էն մին է-.

կային այս բացատրութիւնն է որ կրնայ

տթհ ՝,ս՝ռս,նձնսւ շհսբհ ե,ս լ // բ ա ւո ւհքհ /շ սւտքէկա y սւնհբս,էՒեշ,ո հեռաւորութիւնը գոբ-

անբաւս, բա ր ու

Fonds A.R.A.M

« ff Ա Ո- Ա Ջ Մ Ի Տ 'Բ Ե Ի ԱՐՈՒԵՍՏ»

Էջ 4-

հ ա տ ո ւածը որ «օտար» բառէն
չէ տար
fa ահնուրեան անձ կալի մթնոլորտը ՝ ո բուն
ու դործաւո րին միջել՛. Ո' 20 տարեքլ ահէն ան դեռ
սլա տանի է ՝ կան՝խա-

հ ամ ար «Նահանջ»ը ՝ նոյնէսկ եթէ էր ներ

հւսս , խարխուլ պա տ՛անի

ղութկ ներս'

ա լրր

ու պիտի մնայ

հոգեբանութեան

բանւոուած

î

Ոչ մէկ տեսական կարծիք պէտէ կարենայ
հասունութեան մը փա՛ստը բերել*. Ու դեռ

Ռրտոիթեա

կա յո ւթէ ւնը կը ղդացնէ րէ չ մր ամէն դակը դէմակալու էւ որպէս

1

ոչ

անխ ո ւս ա փ ելէ ոչ ալ անէսա ոն աղէ տ ա J Լ
որպէս սլա տուար մը եւս
մեր ճամբուն
վրայ կամ ալ առէթ մը եւս նոր ուղղու-

կկ ս դար պէտէ տ պ ըէ
Նահանջ կն ետր
բայց պէտէ չկրնա՝յ կտմ պէտէ չուղկ երկ

թէ ւնն ե ր փնտռելու *. \յահ սմնջ ույո , բայց
խուճապ ՝ փա խո ւս տ ՝ անձնաս պան ութէւն ,

րոր՛դ վէպ մը լԼ['^Լ^

fa ահնուրեան յուսա լրում

Մագնիսական դաշտ մը

յայտուի !952-//î, Հահէ . -Լ„։հ1ւան,
չին տակ , ուրեմն' կուսակցական

- բայց է՞նչ՝ ուրեմն *. Այո «ինչին»

1970-/' "կէզբն էր : Շահան Շահնուրի
դէմ վերջին գրոհը սկսաե էր ծաւալփլ

Այմմկակսմն կ այս վէպը * Այո *

1լ

առընչո ւէ գրողէն դերէն ե. բնոյթէն հար

Ափի- Ո րի մէկ ծա յրէն մէււսը՝ ու Հայաս

Պբքի ե ը ե ւո ւմէն առթէւ y Հր անդ. Ոալու-

ցր : Անշուշտ որ *լբ ո քլէն դերը մէկ ու մէւut կ է դրել ու վերջակէտ*. Ա ա կայն Հա

քանի որ հայրենէ ականաւոր գրագէտնե

ս1էտէ

չունենաք ու

րիշ պա ադամ :

Լան կը ղըկը

Ոչ

Զուաըթնոց/z

մէջ. «...հր֊

ո չ։

տան եան մամույն ալ ետ

չկ ր մնացած ՝

ծութ իւննե լ, էն ալ անկտի, . 107A <
տգեղը թերեւս եղաւ, Որա/հԼ^
ամէնէն անտեղին էլ, : Յայց յէ/լ

‘"Հ

տուաւ շատ յստակօրէն. „լ, վերը

"

րոլոր րացաարոլթիլններն ո, սլ,„է„յաոա
րանո, թիւնները անբաւաբար էխ,
բու ահաւոր լարումը հասկնալու համԼ,'.

յերու սլար ա դան տարբեր կ *. ՀաJ դր ո ղը
մէշտ յաւելեալ պա ր տ ա ւո ր ո ւթէ ւնն ե ր ու

րէն մէկն կ՝ որ առաջէն դրդումր տուած

նէ, նոյնէսկ եթէ աղղը

փոխադարձները

Պատրուակը «Ազատն Կոմէտւսս'» անունով

Այլեւս ո՛չ սերունդներու

տես դատումներ • • • պատկերն կ հԱւյ ում՜ե րու ընկրկումէն... կարեւոր վաւերա֊

չունենայ , ինչպէս կը պնդէր, չատ արդարօրէն, Զապէլ Եսայեան
*01111.111-

ւլ ր ո ւթէ ւնն Լ ր ՝ զոր « Ա էէէ ւ. ռք» թեր թր ե-

ո՛չ կուսակցական

ր ե ս ո ւե ա կան թուականներէդ

"'է "՛է անձնական նախանձներու թոլՀ_

դէր մը.,

ԱաւթդՀ/Ն

մէջ, դրե լուէ Աւետիս Ահարոնեա.

Լ ր օր մը ՝ ամ ենա յն մէ ա մ տ ո ւ թ ե ա մբ ՝ նե ր-

նի կարեի,րին դէմ Լ<տՀայ հարուստը, կ ըս էր Ե ս այ եան ՝ rr շ մկ !լ սլա ր տա ւոբ՛ութէ ւն

կա յէն մկջ՝ ա՛ռանց ^ահնուրէւ հաւանու-

Ի՞նչ : Շահնուրի անձնաւորսլթթ,յ,ն

թէւնդ ոլ կարծէքր էէնդրելու*. Ալ էնշսլԼս

արղեօք Որ պատճառ կր դաոնար րլ,Աո։լ_

ittut սնտմ ե ա կ^է՚ե ր

թեան այդ կոպիտ շդ թ ա յաղերծումխ, , Ա.

ր այրրոտ ու հերոսական րէկ պ

» ♦ ♦ հաւա-

րա կան կեանրէ նկատմտմբ դիտակից ըմ.
ըբռնում ՝ խորաթափանց ու
պայծառա

պէ1* տք կ մեղադրել հեղինակը

u ր ո վհ ե տ ե ւ

էր գիրՀԸ սկսած կ րանէ մր
էգերով որոնք բանէ մը չ են նմա ն[,ր . * ♦ » :
Մէջէն ողջմտութեան եւ ճ՛ա՛շակէն դա
տում կն նմոյշ մը՝ տար ու սխալ էւօսլիե
րու խառնուրդ մը՝ յատկանշական շեղա
կէ ա կն ար կո ւթ ե ամր Հրանէ չնմանող» կջերուն։ Ոայց որո1* լ հոգը - դիրբը

դեռ

պաշտ պան ո ւած Լ էր ստեղծած հակաղդեցութիւններով եւ դայթա կղո ւթե ամբ
որ ոնց շնորհ էլ մարդէ կ պկտր շո ւնէն կար
դալու էսկ կարծէր մր կազմելու համար
եր. որոնր ար դելք կ՝րլլան
արմե ւո ր ո ւմէն : Կամ
սր ... *.

Ո ա լո լե անէ

անոր ճշգրիտ

մէ կը

կամ միւ-

կարծ էրը

ճէշդ կր էր մ՜ամտնակին՝

անշուշտ

ճէշդ կ նաեւ

այսօր ու սխալները՝ տար էրօսրերր կապ
շունէն հայ դրականութեան ՝ հտյ ընթեր
ցող հանրութեան
ճա շա կէն հետ որոնր

ունէ օգնելու գրողէն :

1^նչ

կարդ կօշէկէ

նոր

հարուստ դասակարգէն հանդէպ սահման
շունէ։ ել այդ կկտէն' կր նոյնանան
tuնոնք՝ էնչպէս ել երենց պատրաստակա-

մասնակցելէ :

յայտտրտրո, թի ւններն ու պայքարնե՞րը,
անոր հիմնաւորած սփիւոքեան աւանդու.
թի ւնը՛. Դմուար է անմիջական ո լ մի ակր.
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մ ութէւնը

թեան ել

հրատարակու
էսմ բա կան ար կածա-

տուր պատասխան մը տալ, Ա'ա,թի,,,,,կա՛ւ,
դաչտի մը ոլմագիծերը չէք կրնար ,„ե„.

ր տ կանէւ

Հյահնուրէ

տրոհյսւ իմիւնը

պայքարելու յանուն
ան կաէս ո ւէմ եան :

մ տաւո.

Աւելորդ

չկ^

դառնա յ

ա-

եւ իր գործով, խ tuր ut tu ծ սւ՝ f դ մ՝սւ նր ր լ

/Հյ'

կան կա զմա՝կերպո լ թէէ ւն^է եր ո ւ ՝ դասակարդւսյէն ու սլետակա^խ շահերու

հրամայա

յա ւա 1լն ո ւ թե.

նկն ՝ պարզ որպկս դրական թկքսթ՝ արկողմ մր ո լ^ւէ որ ո ւշա ւլր ալ կ ր

դարձնէ զայն*. Հա ղո լորդէ լտ կ որ հայ վէսլա ս տնը այնքան մօտ կենայ էր հերոսէն
մտերէմ կե ւււնքէ^ւ ՝ անոր ԲԲՒՎԷ, ւլսւ րլ tn'bէ։
գոյութեան *. Ա ե ռա կան ո ւ թէ ւնն ալ՝ ղդսւրյ ո ւմ ու պատկեր նոյ^ ատեն՝ ծնունդ կու

աայ ըեթերցողէն

մօտ ւլէ տ ա կց ո ւ թ ե տնր

մարմնէ դոյ ո ւթեան ու վայելքէն՝ լււււն ե ր

տագրումը եւ սլա ր տ ո ւթեան մը
լտղթ տկան առա սպե լը էրենց դանդաղ դանդաղ

ու րկկ ■ոչ ոմ

kp

փախէր : Շահնուրէ վէպը՝

կազդէ ՝ առաջէն անդամ ր լլա լո ւէ մ եր ղ րրական կեանքին մկջ*. Պարզապէս Հայտ
նելը թկ մենր նահանջէ մկջ ենթ նոյնէսկ
երբ չկար նման երեւոյթ մր

համատա

րած չափե րոթ պէտէ ծառայէր ցնցելու
մ եր թմրած ազլրը ՝
արթնցնե լոլ զայն ՝
՛է եր ջ տալու էնրն էր վր ալ դթալոլ ահա
ւոր ո ւնա կո ւթ ե ան : Ահ՛աղանդ. մfrît
կր *.
Այս էմաստով Ա ո ւր էն քէն բերնով Հ/ահնոլ-

Այսպէս է որ Շ ահնո ւրէ վէպը յէ սուն տա֊

ճա՛մբան կը դծ են

մեր

թ ե ան մէջ տեղ մը :

ենթ աղ է տա կղ ո t-

Ու մարդ հարց կու

տայ թկ դեռ քանէմ սեբունդ սլկաք կ գայ
ու անցնէ' որպէսզէ հայ ազդր արթննայ
արուեստէ դործերու ճշմարէ տ
ներգոր
ծութեան՝ սւրտօնէ որ ւ1էտքր բարձրանայ
շուկայէ մէս կէն հաշէւներկն ւէեր ու
ղորդակցոլթէլն ստեղծոլէ ար[դէն ու
գրողներուն մէջել *.

հաէր

վա՛ւերական

ն են՝ երեհց բնական հ ամեմա տո լթի ւնները ՝
կ^րԼԷ!Ան անվտանգ մտածումէ ս լայներ ո֊

ջ_ին փաստն է "ր նահանջի մէջ չէ դոնէ

տացող՝ աշխարհ էն ու ազդէն դաոնացած ՝
հին՝ անուշ իմաստութենէն յուսաէսա լք
ուած ՝ էոլ֊րջէ 1լ առնէին ըսուածը՝ այրած
սրտեր կր պ՛աղէին ՝ լաւ վէպ մը ան ղդա լի-

ճտոէւ հէն գրոհը ւէ եր սկսաւ՝ պէտք կ մե

Իր

մ ամանա կին

՞ՕաւհաՍջը Աււսւնւց tîpq|i

մէջ

ո բա կով

ղորեի մը երեւումը ինընին արդէն առաՀ'ա.1 ՚1Ըակ՚Անոլթիլնր : Այսօր գի տենը թէ
մշակոյթի մէկ որոչ ըմբոնում կամ սահ.

ծագոյն անտոկն կայը եղած րյ լոր յ Հրահնու-

tntstթ եամը

րխ, հ ամար : Ա.յդ ամէսներուդ կ որ ս կս ա յ

յ ut յ անագսրծո ւթ h ան

ես ակամայ թափանցել Ա ւէէ ւոքէւ մամուլէն
ոլ դրականութեան բարքէե րր ՝ ու հ ա ս 1լ1ւ ut'լ

աո ւքի

կենդանէւ օրէ^ւ ա կո վ մը

հ ոն տասնամեակ-

՚՛ ^ Ը է է1 վեր թրծուող ա տ ե լո ւ թ է ւնն ե րր ՝.
U.,Pf >"մէ սն եր ո ւն
նտե լ'
ծնան հայեր կ ն
Լե՚ր,լով առաջփդ տողերս : Ալ մէնչեւ այս
օր Հյահնոլրէ հանդէպ հ էացումս ելու դա լ
իր տյդ գրեթէ սէնրլէ տա կէ ց - ել ամէն սլար աւլ այէ

դէ տոլ մնա ղո ւր կ

- կա ր ո ղո ւթե.

ա կո J էմէւ ականւաւոր սլահ tu պանն ե-

նկն ՝

ծեմ

Շ ահնո ւր է*եք

եր.բեք չկ հ ա ս ելդ ած 5

!սյրլքԱքհ ոէս ելարտայայտուկր՝
այՂմաէե ատելութէլն կր թափ ուԼր էր ղըլէսուն : Որմով է որ ղայթա կղո ւթէ լնր կը

&ե կր

Ա ւէ է լ Ոքէ մ էջ ՝

p^jfj

մէւ տո ւ մն ա լ ո ր

կեցուածք մր չէր : ճէշդ է որ ս կղբն ա կան
շր ջանէն' մ տմ ուլին մէջ իր յա րձա կումներն ալ, մա սն տ ւո ր տ պէ ս' հին սերունդին
ել ասոր ներկայացուցիչ դէմըերոլն դէմ ,

ու մեռնէլ նոյն-

'Lt’i-

հասկցայ ձեւո.

ջան այի՛ւ, պաչտսլանւել ինչ որ ի.

րե՚հց կողմէ «աւանդական ալռեէր» կը նը.
կատռւէր ,
որ սուրբ էր իրենց ա լ ք/՚ն >

//Ն*

որ վտանգուած կր համարէին

նա ր ե-

դաշտին

այնպէս ինչպէս Հյահնուր ՝ կոյԼ՛ CU,JH
յամառ ձդւո ո ւմ ով մր ՝ յա յանա'բերեց ղա.

ինծի ՝>ա-

Սար ուրիշ ն շանսս կո ւթի ւն. չունի', հետե
ւաբար ւլ բա՛կ սւն
աշխut տանքը եւ ասոր
եր կար ut ձդո ւմր

հ ր ա պ ար ա կախօս ո ւխիձէր

էւբեթէ ֆիզիքական իմա ս տուէ փորձաբ
կումի դեր մր կր կատարէ *. (իրակս,էւ,ՈԼ'
թիւնը հ ոս'
զօրութենական բրտութեան
մր եւ. ասոր ո ւմ ա ւլ իծ ե ր ո ւն՝ ներ յայտ փոր
ձարկումն է :
է1՝րոյթ՚ի
ի՛ վերածէք ll/J" րօօւծս : Մեկ
նաբանական ծրադիրի մը պարդ բանակե
լու մն է*. Ու֊ մեկնաբանութիւն մը՝ որքոն

իբրեւ

բունդ այլ անվերջ
գրօշարշալ մրն է,
շարմի լ անե անօթին մէջ, որ յա՚ռաջ,լիմ ու

ք/’5,

թիւն տն դամ չենք կո չԿ՛ այլ ս1ար^Ոէսլէ ս
փոխանց ում ՝ նորոգ ում *.էս կ մ՜ողովուրդէ

իրենց հակայարձակումներուն

յստակ կ որ երեւոյթները աւելէւ

պաշտպան ո ահվիբաները (1);
‘Լլ՚՚՚՚յ կը զանուէր Շ . Աի ս արեան (2) :
Ու րսլորր մէկ՝ Շահնո, րէն ետ չէին մնար
ոլմղնոլ.

թեամբը՛. Յդ-ին եւ ՅՏ-ին յտրոլցէէւտծ ՛ԷԷձերը չեն կրնար սակայն նոյն ձեւով սե.

բուռնը եղաւ ՛Ծ առոլկեանինը (3) : Պիտի
արմէր օր մը մօտէն քնն՛ել այս բոլոր վէ.
ճերուն պարունակութիւնը,
հասկնալու
համար թէ ուրկէ՛ կը րխէր այսքան թըշ.

յին անրարէղմաթէր մ՜ամանա կա կէ ցն ե բո ւ

վ ե ր ածն ո ւն դներ ո լ

1ւը.

գործերը որոնր կրնայէն նոյնքան ել աւե

ոտեղեէ մեր մողովոլրդին
համար՛. Հա
ւանաբար նահանջի գաղափարն է
միակ
Հ1,ահանջ»ը ... ; Ամ էն
սլար աղ այէւ
հայ

հայութէւն յզացքը կը սահմանափակոլկր

19Տ4-/<5/ սակայն շատ աւելէ
չափ անէշը՝

ամբողջ

կար ելէ ո ւթէ ւնր

մողովուրգի ներկայ ճգեամամային
ու
խառնակ վիճակին մէջ' Շահնուրի վէպը
կը դառնայ ազդարարութեան

նման րան

՚ը i փորձառութիւն մը որմէ կար 'ղՒ
<
օգտուիլ՛. Ու շարունակել մեր ճամբան՛.

մէջ հէն թո յն էն շատ րէ չ բան մնացեր կ
Վ.

10 Օգոստոս, 1984, Ռէտնըր

0՛

ալ մ'ենա շնո ր հ է որ ո շ կեց ուածք մը դրա*

Ո աղ ի

անշուշտ

ան ոնց մԼ

որոնք

շինուած
ե*յխ հարցերը ծածկե լու ',ա
մար ՝ որոնք մէկ բառով՛ բրտութեան դաչ
աին կը մասնակցին : Ել յ^տոյ
յՈտԱ1 /
թող ըչ/այ որ եթէ այդտեղ դորեող ում՜է

նուրի վրա J

մտածեն,

ղ աղութներ տեղա շարմէ ելած են ու նոր ՝
անն ախա տ ե ս ե լէ ա շէսա ր հ աղ բութէդ մր
ձեւ կ առնէ որ նոր ո ւղղո լթէ լևներո t ՝ նոր

ու ինքզինքը աղատ կր զղայ անցեա մ՛ «ՒըՈթէ՜քյքՆ» • Ան ի՞նչ կ'ըսէ՝ Ափիւռքի այդ

սւիիւռքեան

բբտու թեան ո ւմ՜ադիծեր ր վեբա կազմեր
իրենց իւրայատուկ ա շխաքհսւղրոլթեամր՝

միւսին ետելէն կրկէս

զերոլ*1յ տրուած հատու պատասխան մր կր
նկատկր ՝ հակադարձ հարուած մը*. Աղ
մուկէ^ մկջ սակայն ո տրէ տակ կ՚երթա

որուն ջիղերուն

ս ի ր ո ւթի էն tt Լ

իմ փառա.

րը «պահպան ո ղական» ում՜եր են՝ քլսղսւ
քակա^յ բնոյթ մր չունին*. Ո ոլոր հոսանք

Փարիզով :
1ա .Ո1 ,

րունդէ հատուածով մը

յ ա յ տն ա ղ ո րծո ւթ ե ան մբ պարդ հա.

րու անոպայ կո խ կր տ ո ւմն եր էն ու անշըր.
ջահայեաց հարուածներէն '. Այսպէս՝ թ.
Եսայեան , Վրացեան , Ա . Օչական
մէկը

ե֊ դէմանա լոլ համար։ Հաւանաբա ր ւսնդիտա/լէց ձեւով մը հատորը թր րական ջար-

օր սակայն սրահը լեց ո լած կ գլուխը պաղ
ու հ աւասարա կշիռ սերունդով մը կամ սե

՛էին

մ ա ր ա տ ո ւո ւթի ւնը կատարել ՝

մեկնաբանական աշխատանքը

փարն էսկ տարբեր կ։ Հյահնուրէւ համար՝

բնական կ այս ծուռ երեւոյթը*. Աքս.

ղփ ա ո ւմն ut ղո լբ կ ո ր քան ան : խմ ծրուդխւս
է ներկ այ տողերու^ մ էջ ել ա ս ոնցմէ ան-

նայէն ամբողջ բբտու թի^-ը:
Պ՝է տ ո ւմնա ղո ւր կ ըսէ ՝ որովհետեւ կար

մէր մ ի թո լոմիք մտայնութեան' պարտութՒն մր, աղէտ մը յաղթանակէ փոխելու

ւումը , Սէր , Ն'ակ Պտուկը , ԱԴը Կեանքը :

խար.

վե րա կազմո ւթի ւն ՝
յայ անագսրծո ւթեսւն
մր համարաւոու ութիւք րնթերց սղական օւ

էսաբուսէկ էէն քան կը կարծկէն 1930-/>ե :
Ե ւ այԱօր՝ աղդայէն նահա նջՒ մը զաղա

fatum

գրեթէ՝

նոնք*. Որս*ութեան մագնիսական դաշտին

օրէն կը վ երածոլէր գլուէր - գործոցէ մը
ել անդամ մըն ալ մեր մոդովուրդր կր դի

լի վերականգնել մեր զգետնուած հսլարտութէւնր - Փորձը , ԱնջրպԽւոի մը Գրա

մը

ձգաս t մ ո վ մը*. Այսինքն^ նոյնքան

լու՝ էնչպկ ս շանթարգելը որ էր մէ այն ակ
կանգնումութ էր վրայ կր հրաւէրէ երկ֊

էս՚ւ սակայն միշտ նորը, տարբերը
կր
երնի տեղը, չկայ վերջին, մեռելաթաղ սե.

մեր

՝ կր ձղւոի ւսյս պէս ֆխլ/ւքական

ր ո լ մաղձն ու թ ոյեր Էլ՛ 1և,այ հ րաւ էրե-

դասական ու արդիական դրականութիւն,
ներուն , յեղաւիո խական շալ-rf ո ւմին կամ
մօտակայ անցեալվւ
իրագործումներուն

մասէն

‘Ա՛՛՛յտյա պիտի մնային՛. Հահնոլրք,

ամբողջ
ղործր,
հրապարակախօսական
ինշսլէս դրական, ղիս, ո, թեամբ թէ ,,, ն,լխ

ները *.

կան

թեան ուղղութիւնը։ Ա ւ ահա որ մարդէկ՝
սերունդներ' ջա րդերոլ ցաւով դեռ կոտ

սլատ-

հերը , ի ւր արանչի ւրը իր

: Աշ1ս^՚րհն

ղըուա})'

մանում կրնայ նահա

/n լրջ

կան ոլմաղիծեր , որոնք հակառակ սրսրա.
'1“՚յ1'ն

կանութեան հանդէպ ՝ բաց կը
u,JunL
հանդերձ միւս բէէ լո ր կարելի մօտեցւ՚ւ^*

ւս լ նոյնը չէ 5 յ եղա փ ո իւ ո լթ ի ւն , 4 պատե.
ըաղմ , 3 ցեղասպանութիւն ել 2 հիլլէա.
ետ,ը-.

ս

ներու պայըարի մը մէկ եղանակը ՛. Ալ հի.

երկու սերունդ մարդ տուտ

ռումբ

>• ր երբ 1970-/>ե ՝ առանց ո րեւէ

Ա

Ա փէւռքր ծնած կ ու

յայ տա ր ա ր ո ւթ է ւններ ր Նայ՚ե,ւՒ ու ա զգա
յթն ա՛յլ «ս րբութի լևնեբոլ» մասէն կր գըտ-

թէւններով կրլ փորձեն գտնել ճշմարտու

ձած կ մասամբ հտյ դրականութեան ՝ l՛-՛՛չպէս 1լ ըսեն յաճաէս՝ բայց կը զդուշանար

.

ձ՚Լկր եղաւ, որուն, ոլարղ գոյոլթթ.
նր երեւա-i, բերաւ բրտութեան չաս, իրս,,

Այդ օրերէն

Ցէսուն տարէ անցեր է ու ՀՀէյահանջ^ր

րի ըրած անլուրջ ՝ ս էսա լ ու անպարկեշտ

րոնք հակասութէլններով ՝ ծայրայեղ կեց
ուածքներով եւ աբ տառոց չափ աղանց ո ւ-

Հյահնուր վերադար

իրենց մեղմութեամրը չէին
քսւտկանրշ.
՛՜էր : Ե-֊ դիւրին էր այն ատ՛են. այդ
ձա կամներ ը մեկնաբանել իբրեւ սերունդ,

զեռ կր մնայ սպառնալէք*.
I՛ ‘l^V

րրր

որեւէ հրապարակայէն ելոյթկ*.

կանները :

տուհանէն կայնած կամ փարէղեան սըր-

էր նեղ՝ զուտ հայկական էմաս տոթ այգ
շշմած հ ոդեբանո ւթե ան դէմ կ որ կը հա

ատեն որ մետաղլ,

մանր խարտուքը չէք զետ՛եղած անոր կեղ.
բոնին՛. Հհ ահն ուր, իր անձնա ւո ր „ լթետՏր

մր 1էերջ՝ ճէշդ կ

քաղտքա-

թադրեալ <ՀՆս>հ անջ»է նոյն սլա տմ ո լ էմէ ւնր
նոյն մարդոց նման մարդերու' մէն շ ազա

շուարած
մրն
կր

ղ ո յութիւնը այնքան

ասո^

ան !լաէսո ւթէւնը

մէւս կողմ կ^

պա յթած

նել, չէք կրնար նոյնիսկ կռահել

կողմ կ,հ մ տած ո ւմ է ել արտայա յ տո ւթե ան

ուր
պա

ու. Կայութեան բար ո յա լքո ւա ծ
ղան դո ւածր դուռը բաց բանտ

լու֊

երրեմն),

էր՝ Ա՛սկէ ետքը՝ տարէներոլ հեռացոլ

թեամբ եւ հարազատութեամբ՝ ալ
մնաց ջար դերէն՝ ետրը՝ որբանոց էր

^րր

?

առէ թով’ ՝

անոր

տանքներոլ ն ո յն տեղա տա րափ ր

ր է/ ետք դեռ կը շարունակէ սլատմ ել են

կծկուած

յօդուածներուն

դր աժանութի՞ւնը,

ռանւյ շատ էէ ո էս ելս լ էր ն կար աղտ է րր -մ Լ կ

տա կց աբար րն տր ե լն ու անոր ամբողջ ուէ.
բե ր դո լթի ւնը ա՝պրի լր տ ր մ ան ա պա տ ո ւո ւ-

անկէւնը

եւ !938-/'ե

Էսըեդրութեան առէթներով՝

նոյն գրոհը ծադած կր յանկարծ ՝

ճա կա տագր ա կան կր

•որոնք դարերով ար դէլո ւեցան Հայերուն*.

ճարսւնի մթէն

«Մ ենք»էէ

աւելէր

առաջ արդէն ա՝մէն մարդու դործը չկ ր ուutէ կա ՝ հայկական ճտկատադէր մր
գէ.

տյդ րէ չ մը ինքնասիրութիւնն ալ չկար

կեանքէ h

շեշտել որ ույս սլայ քարը տա՛րուկ տարէ։

դէոէկան

քել՝ ԳԼ1սա F ևեԼ աո-նել երթալ*. Ջարդերէն

հ ր ասլա ր ա կա յէն

^Ասլաղայ» էէ

■ոչ՛

կար ելէ Լր ֆսռէիէ մնալ անոթ ոչ ալ լր֊

լից ծորումը՛. Ուրեմն ի՞նչ՛.

տակուած շարանը 1ւը տեղ ա ր վ ե ր ս տէն ՝
մ ար րլ ո լ մր ւէրայ որ շատոնց դադրած Լր

եւ

ուած էր էս ո ր հ ր դանշա կան

Ոչ

ւսռսւջ' ն ա էս ա տէնքեեր ո ւ ՝

'

1յսայեւոնէւ

էրէրլճ ու անբարոյական աշխարհ է մը հետ
ս ր ա լնրան ւէ ո էւ ո ւած կ յէս ո ւն տար ո ւան

ձեռնարկ եղած կր որե ւկ մ՜ամ անա կ :

փ ո էսա դրած

պայքար

-ն ղո լլ„1 ո ղոլ թխ^

շտր ա էս օ ս tt ւթէ ւնն ե ր ո ւ ՝ լո ւտ ան քն ե ր ո t կու

Ուրթ չ - հ ակա ռակ էր քանԷէ մր անբաւսէ ր ար ո լթԷէ ւնն եր ո ւն ՝ 'եաեանջՀ/
անջատ

փոթորկած ո ւլէէն մաս կազմելը դմուար

ւլր ո հէն*.

վ աճ ա ռա կանէն ու Աէտ մ ա նթ ո յի միջեւ-») :

ան էրա թ ա ր պահած են էրենց կկ ս դարու
դատումը՝ ս,յլ կապ ունէ աշէւարհէ՝ ան

Հայ P! ! ր ՝
հայութեան ցաւատանջ
մ արմէնէն ու վիրաւոր ՝ նուաստացած ՝

կ ը այղ ան սպա սերէ՝ ապայմմկ

րունդներու պայքարի ծիրին մէջ ղե տեղԼ'Լ ! Ա.!ս պարադային՝
Շահնոլրի սե.
րունդէն իսկ կու զան նախատական հա.
կաղդեցոլթիլնները,
որոնցմէ
ամէնէն

ներէն եկող մարդիկ յարձակած են
՝

եւ յաճախ նոյնե րր

ulJuol

կ"1րն էլ ունին իր rJ:nP^P>
անշուշտ ս՛ l
ոչայթոլցիկ
հանգամանքները նախօր ր
չէ ղոքաց ո լց ած ԸՍաԼո1Լ ’
շանա ւոլ
Հ/ահնո լրին այն խօսքը՝ ուր կըսէ
l
քա ղա քա կան դետնի վ[՛ աJ ձ ի շտ «jg111 ' Z
ն ո ղական» եղած է ՝ ու գրա՛կան դետնի լէ,
րտյ' «յառաջդիմա կան» ։ ԱյնսլԼո '(
դեմ զգոյշ ըլլալ ու հաւանական
մ աց ութիւններու առոտքն աո./‘Լ
նուրի ղործր բրտութեան հարց Ը

I

IL J

ր tt ւււ անէ ու. բրտութեան

դտշտ
է
^.
tt
հ
մե9 իձդւ"^
յայտնաբերէ ՝ ptujg ասոսց
ïL ւ
առարկայ չեն ո՛չ քսՐղաքակտն պտ*»պ
ղա կան ո ւթի ւնր , ո՛ է աL gpwlpu
դվմտկտնսւթլսնը : Մէկը եւ մԼ՚Լ"Ը
պատկանի*^ դի տա կց տ\[ին

ոԼ"I
իս երեւոյթ^ւ՚՚՚չ
մ աւ ե-

նամտնք : Պատմական ակնարկով աշխատս

շատ կա պ չորնին րո տ
լ
վ-սկոսթետնր հետ ՛. Տ-JH պԼ'տԼ'

„թ,ն

•լի մր հտմար' շահեկան պահեստ մը կա չ

//' “1''՚դ[-ն 1 թկ նոյն դl•տաlե^ul•|L,

բ հ.

հոս վստահաբար : Յարձակումներու
բորդ ալիքը, սերունդներու պայքարէ՝!, ել
սուրբ նկատուած արմէքներոլ պաչապա.
նութենէն ան,լ ին , երեւան կր հանէ երկու
ազդակներ եւս. մէկը անկասկած կուսակ.
ցական կիրքերու միջամտութիւնն է , երկ.
րորդր շատ աւելի նրբին բան մը' ju^n.
զած հեղինակի մր ո լր իր ներկայացուցած
Փարիզի Գպրոցին հանդէպ սքօղուաե տ.
ա ելութիւն մը, որ լաւագոյնս

կ՛արտս։.

ր ո ւնդի մր utր տ այ այ տիչը
անոր զուտ դրական արմտնիր
Ո րաո ւթեան դաշտին ,,ւ
հտնղոյցխ, պիտի մօտենս-րՀ՝"" ’
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այմ՜մ՝

Շտհնոլրի վէպին 1^'էմԸ
որ Սփիւռքի վիպտղրութ-•••" "
լ.
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intitulé Accords
monde que Rouben Mélik fait, en
W6, son entrée en poésie. Et d’emblée,
m découvre un auteur qui utilise les actods de l’alexandrin pour secrètement
!b désaccorder et qui discerne lucidement
|(j désaccords du monde pour mieux en
rechercher les accords secrets. Voilà donc
me poésie qui s’édifie sur «les palais de
liguerre» et qui n’hésite pas à proclamer
Iniquement (mais l’ironie est ici lourde

l'amertume) :

poésie
mot :

contemporaine),

le

pouvoir

Le monde de l’immédiat après-guerre
pe Rouben Mélik décrit en filigrane gît
ms un « soleil crevé », et le poète n’ouiliera jamais le terrible « temps des oralours», le canon qui écrase la ville,
l’homme tombé qui écrase son cercueil.
Rouben Mélik — qui eut pour profes» d’allemand Jacques Decour — n’a
jamais oublié l’épreuve infligée à la liberté par la tyrannie nazie, et sa poésie a
tates les meurtrissures de la jeunesse
volée. Mais chez lui le constat tourne insManément à l’espoir viril et lucide. MisiManouchian fusillé («les flaques sous
® pas, les lacs sous les paupières»), la
«le détonation retentit encore aux mul
tiples carrefours de l’Histoire.
Dans
Mi, c’est tout le racisme qui s’exprime
*1 s’exorcise :
«Que jaillisse la source

où le meurtre s'émonde
Et accuse le meurtre au
nom de la justice.
Ma mort est sur cet arbre
à l'exemple du monde,
Mon corps martyrisé
réfléchit vos supplices... »

Cest au prix de cette assumation de

^justice au plus profond du corps, que
Poésie de Rouben Mélik plante dans
*re mémoire «l’espoir comme une dure
^llle>>' Et c’est ce même espoir qui a
friais à «/« légende arménienne» de se
wpétuer, dans les larmes, la misère et
mil.
((Eo légende arménienne

aux lèvres de la mère,
dux rêves de l'enfant
dans les villes sans rues,
aas les mains sans travail

du

« Inutile à la main, inutile
à la bouche,
Le mot seul a pouvoir,
et le mot a triché ».

Il est si facile de jouer des mots arbi
trairement — et Rouben Mélik célèbre
tout autant qu’il dénonce «le poème arbi
traire» — arbitraire car il peut naître du

par
Daniel LEUWERS

seul hasard (une fille qui passe dans la
cour de Rouben, par exemple) et qu’il ne
sait rendre «le secret savoir qui flamboie»
au-delà des mots. Et voilà que le poète se
retrouve inconfortablement
«.Entre l'amour autant passé,
entrelacé,
Que les mots ont lassé
Laissé sans paysage,
Et le poème usé par les
mots sans usage ».

Rouben Mélik s’en prend certes aux
maux du monde pour en retrouver les ac
cords perdus ou à venir, mais il s’attaque
également au mal des mots qui nous sé
parent. Aussi est-il toute une partie de
l’œuvre du poète (les splendides Sonnets
du pays nocturne, les émouvantes Elégies
et ce Poème arbitraire qui est la base et
le sommet de l’édifice dressé par Rouben
Mélik) qui privilégie « le secret du si
lence où naît le mot».
L’absence y est chantée comme le che
min transcendant qui mène à la présence,
fût-elle clandestine, du poète à lui-même
et à son espace secret :
« Qui reviendrait du
pays sans naissance
A travers cet espace et ne soit
désiré
D'être en soi tout l'espace et
de nôtre qu'absence
Au-delà d'un pays sans
espace et lointain.
Et dans sa terre absente
un pays clandestin ? »

dans les bouches vaincues,
a légende arménienne
enterre sa misère.
est la légende aux
trois mille ans des émigrés,
hambres d'hôtel pavées de bois
et les vieux ports,
1 ^s carreaux du ciel
sur les fronts séparés,
ambres d'hôtel des Arméniens

La Procession, titre de l’anthologie que
nous livre aujourd’hui Rouben Mélik,
vient nous rappeler la grandeur d’un
poète souvent trop mal aperçu et dont la
voix traverse le presque demi-siècle avec
l’éclat généreux et lucide de mots sertis
d’un secret assumé.

et passeports ».

P՝

f’(in<:reux et engagé, Rouben M
lis a 31116 ‘es souffrances des peuples so
\;Vratln’es de l’Histoire. Mais poè

կէ; ՚

ouhen Mélik conteste, dans 1
tes denves de son alexandr
6111 (phénomène rarissime dans
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couvent arménien en Azerbaijan

«Pour la prochaine mort

éveillez les enfants
Pour la prochaine attente
éborgnez les tombeaux»

—
—

SCHAVARCH MISSAKIAN

Accords et désaccords de
Rouben AAél
nuuucii
C’est avec le recueil

Tél. : 770. 86. 60
Fondé e n 1925

(*) A propos du livre de Rouben Mélik:
La Procession, Poésie 1942-1984, Editions
Messidor - Temps Actuels et Rougerie,1984
(frontispice et couverture par Abram
Krol. En appendice, trois études de Claude
Roy, Jean-Claude Renaud et Marie-Claire
Banquant sur la poésie de Rouben Mélik).

(Travail préliminaire)

II. Cadre géographique
Le couvent de St. Thaddée ou couvent
d’Artaz, appelé aussi Karakilisé (1), se
trouve en Arménie, dans la province de
Vaspourakan, plus précisément
dans le
canton d’Artaz que les chroniqueurs ar
méniens identifient avec la région de Maku (2). Celle-ci fait actuellement partie
de la province iranienne de l’Azerbaijan
et se trouve au Nord-Ouest de l’Iran, non
loin de la frontière turque.
Le royaume de l’Arménie se composait
dès la haute Antiquité au temps du pre
mier roi de la dynastie des
Artaxiades
(Artaxias I en 190 av. J.C.) de 15 pro
vinces dont chacune était divisée en plu
sieurs cantons et villages. Le Vaspourakan
une des plus vastes de ces provinces, pos
sédait 35 cantons lesquels s’étendaient sur
les rives Sud-Est du lac de Van, y compris
la région Nord-Ouest du lac d’Ourmia et
les rives méridionales de l’Arax.
C’est dans la partie septentrionale du
lac d’Ourmia à partir du village de Koi
(Her) - ville d’Arménie qui faisait partie
anciennement de la province de Parskakayk (3), aux confins d’Azerbaijan - que
l’on peut situer l’historique canton d’Ar
taz. Il s’allongeait vers le Nord jusq’au
pied Sud-Est dti Mont Ararat, à l’Est il
était limité par le cours moyen de l’Arax
et la ville Naxijévan, au Nord-Ouest par
le canton Kagovit (région Bayazit) appelé
anciennement Taruyk (4), lequel situé au
croisement de la route qui va de Tavriz
à Erzerum, reliait la province d’Ararat
à la vallée d’Aracani.
Le canton d’Artaz a été appelé très an
ciennement Savarsan ou Savarsavan
du
nom du roi Savars qui construisit dans ce
site pittoresque sa résidence d’été (5).
Au début du 5ème s. quand le géné
ralissime Sembat Bagratouni emmena des
prisonniers du pays des Alains,
il les
transféra à Savarsan et appela
celui-ci
Artaz տա՛ l’ordre du roi Artaxias en sou
venir du nom du pays d’où il ramenait
les captifs.
Au cours des siècles, par
suite des
vicissitudes politiques, de nombreux vil
lages, fleuves, collines et champs
ont
changé leurs noms arméniens. L’emplace
ment de l’historique champ d’Avaraïr a
été controversé pendant longtemps, son
entourage est connu aujourd’hui sous le
nom Karaziatine, le fleuve Timut, l’af
fluent de Maku-Cay, est appelé Ak-Cay.
De même, les frontières de la plupart
des provinces de l’Arménie, subirent de
nombreuses variations, aussi, est-il très
difficile de tracer leurs cadres géogra
phiques. Néanmoins, pour notre étude, en
utilisant les œuvres des chroniqueurs ar
méniens, les anciennes cartes géographi
ques et les mémoires des voyageurs, nous
essayerons de donner une esquisse som
maire de l’emplacement du couvent et du
canton d’Artaz.
Le couvent de St. Thaddée se trouve à
20 km.
au Sud - Est de la ville
Maku et à 350 km. de Tavriz. Autrefois
quand la route actuelle Tavriz - Marant Koy - Maku n’existait pas, le voyage
s’éfféctuait à cheval ou en jeep par des
pistes difficilement praticables. Aujour
d’hui en partant de Tavriz, on emprunte
la route qui mène à Marant et Koy, d’où

le couvent est à une centaine de km. mais
la région est très accidentée et le voyage
s’effectue assez
péniblement par une
route montagneuse et tortueuse.
On traverse les villages Karaziatine et
Kasian, on est dans la plaine d’Avaraïr
que traverse la rivière Timut. Elle prend
sa naissance au sud des montagnes Savar
san. Non loin de là,
auprès du village
Markent se mêlant au fleuve Rouge,et elle
se jette dans l’Arax près du village Darausamp.
De Kasian on continue la route vers
Maku, une cinquantaine de kilomètres
nous sépare du couvent, mais le voyage
s’effectue de plus en plus péniblement.
Après avoir grimpé une sérié de collines

par
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on atteint une vaste vallée, c’est l’ancien
canton d’Artaz; au Nord on distingue la
cbaine des montagnes Zagros.
Le voyage se poursuit en gravissant une
nouvelle série de collines et de vallées,
on traverse des régions
de
pâturages;
encore une suite de collines et on descend
dans une grande vallée, c’est l’historique
plaine de Savarsan d’où on aperçoit les
deux sommets des monts Massis. La fron
tière turco-iranienne est à 30 km.
Comme nous venons de voir, l’actuelle
région de Maku est identifiée avec l’an
cien canton d’Artaz. Maku situé à 20 km.
de Bazergan, dernière petite ville à la
frontière irano-turque est enserrée dans
une étroite vaüée à cheval sur les deux
rives de la rivière Zengimar; ses maisons
en terre et en chaux, s’étagent sur les
pentes de collines de part et d’autre de
la rivière, chaque toit servant de cour à
la maison qui s’élève au-dessus. De la
puissante forteresse
renommée, il ne
reste pratiquement que des murs en
brique, abrités sous un énorme rocher.
On peut voir encore aujourd’hui sur la
rivière de Maku, construite en pierre de
taille quatre ponts voûtés ainsi que des
tunnels creusés dans les
flancs des
collines rocheuses. Des inscriptions armé
niennes datant de 968 - 978, inscrites sur
les parois, nous font connaître les noms
des évêques arméniens promoteurs
de
ces travaux (6).
En nous dirigeant vers le Nord-Ouest,
aux confins de la frontière turque où
s’étendent les montagnes Calkoç, nous
découvrons le canton Kagovit (Avajul);
une vallée séduisante où se trouvaient les
résidences d’été des rois Arsacides, Bagratides et Arcruni. Ces régions sont habi
tées actuellement par des Kurdes et des
Tartares.
Au Sud d’Avacul mentionnons Kilisékant qui est le principal centre de cette
région avec la ville Garayani.Ses habitants
assurent que l’église dont les arcs sont
encore debout, est fort ancienne. Aux a-
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qui on décoré les parois du couvent de St.
lentours on voit les ruines d’autres églises
et celles de vastes cimetières (Xaraba,
Xac, Sateli, Xaclu etc.).
La région au pied des deux Massis semble
être très riche en vestige arménien. Ln
grand nombre de grottes,
certaines très
vastes à issue difficile, servaient encore
au siècle dernier d’abri aux Kurdes et aux
Tartares pendant l’hiver. D’après les déscriptions des voyageurs, on
aperçoit
encore dans ces contrées abandonnées par
des Arméniens, les ruines des églises, des
remparts, des restes d’habitations, des
xackars dont les Tartares
d’Azerbaijan
brisaient les socles dans l’espoir de
trouver des trésors cachés par les Armé
niens. Un voyageur y avait aperçu
une
fois, des feuilles de parchemin en lam
beaux, des morceaux des livres arrachés
qui jonchaient le sol.
D’après la tradition orale recueuillie de
la bouche même des habitants kurdes,
les ruines de la ville historique Arsakavan
se trouvaient sur la rive gauche de la
rivière Kusananc, ville construite au 4e
siècle par le roi Arsak II qui avait eu le
grand projet d’y centraliser le pouvoir
d’une puissante royauté pour faire face
aux insurrections des princes fédéraux.
Avant de quitter les régions
Sud du
Petit Massis, mentionnons entre ce dernier
et les montagnes de Dambat, une autre
vallée au sein d’une nature d’une impo
sante beauté. C’est la vallée de Dambet
où aimaient chasser aux temps lointains
les rois Arsacides, Bagratides et Arcruni,
lesquels y avaient établi leurs résidences
d’été.Naguère habitée par des Arméniens,
aujourd’hui cette belle vallée est dé
peuplée, on n’y trouve aucun vestige
royal, tout n’est que ruines éparses parmi
des noyers centenaires où gisent les restes
du couvent Dambet, témoin d’une dense
population qui y vivait depuis plusieurs
siècles.
Sous la domination des Mongols et des

Thaddée, nous ont transmis l’ardeur et
la ferveur de leur foi, la spiritualité et la
piété de leur concéption religieuse, re
présentant le triomphe et la glorification
de la croix, l’Arbre de Vie, symbole de

II. Cadre géographique
Notes
1. Appelée «Eglise noire» par la popula
tion, l’ancienne église ayant été construite
en pierre noirâtre.
2. ST. MARTIN, II P. 43, «Artaz est
Maku où il y a St. apôtre Thaddée»,
EPRIKIAN, Dictionnaire
de la Patrie,
p. 325, «La province actuelle de Maku
correspond en partie à
la province
d’Artaz», EREMIAN,
Selon la Géogra
phie, p. 40, «Le centre d’Artaz était la
forteresse de Maku».
3. Parskahayk, une des 15 provinces de
l’Arménie à la frontière d’Azerbaijan qui
s’étendait au Nord-Ouest du lac d’Ourmia
et était entouré de Vaspourakan et de
Kocek. Au temps des rois Artaxiades et
Arsacides, elle faisait partie de la Grande
Arménie. Lors du partage en 387 elle fut
annéxée à l’Azerbaijan et y resta à l’excep
tion des districts Her et Zarévan les
quels restèrent sous la dépendance de
Vaspourakan. Ces deux villes ont été
souvent mentionnées par les chroniqueurs
arméniens,
elles étaient tout le temps
peuplées d’Arméniens et entretenaient
une étroite relation avec la Grande Ar
ménie, T. X. HAGOPIAN, Esquisse de
la géographie
historique de l’Arménie,
p. 245, Erévan 1960, AJEMIAN, Le cou
vent de St. Thaddée, esquisse historique
et topographique «Artaz a fait souvent
partie de la province de Parskahayk.
4. Aujourd’hui appelé
Dogu-Bayazit,
le canton Kagovit était connu dès le 5e s.
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déstructeurs,

les

tourments des invasions successives des
hordes barbares,le couvent de St. Thaddée
s’élève dans ces contrées peuplées autre
fois d’Arméniens, comme une forteresse
.spirituelle de la chrétienneté sous la pro
tection de laquelle les villages vivaient
d’une foi ardente et confiante. Malgré les
pénibles conditions de la vie infligée par
des gouverneurs hostils et malveillants, les
habitants n’ont cessé d’élever des églises,
de sculpter sur des rochers difficilement
accessibles, aux carrefours des routes
perdues, des xackars, dont les inscrip
tions implorent la protection du ciel.
Les artistes et les tailleurs de pierres
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connu et inconnu (7).
Malgré les séismes
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Perses, l’ensemble de cette région s’ap
pelait Jhartaran qui signifie quatre cou
vents, à savoir le couvent
de St. Jean
Baptiste,Uç Kilisé à Bagravand (Alaskert).
Le couvent de St. Thaddée, le couvent
d’Albak, le couvent de la Mère de Dieu
près du village Zengimar, Aspèrazan.
Parmi les couvents renommés à l’Est
de la province d’Artaz, sur la rive droite
de l’Arax, entre les villes Nexicevan et
Culfa, mentionnons le couvent de St.
Etienne Précurseur de Malart. Quant aux
autres églises de la région, ainsi que
celles d’Azerbaijan iranien, les missions
archéologiques italiennes viennent de ré՝ èler de plus en plus, un bon nombre
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Jésus Christ et de sa résurrection.
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par les chroniqueurs arméniens; la ville
forte de Taruyk
qui en faisait partie,
était réputée par sa forteresse. Elle était
choisie comme résidence d’été des rois
Arsacides, par la suite les Bagratide
et
les Arcruni l’occupèrent.
En 1070 les
Séljouks s’emparent de cette ville forte
et en 1514, Yavuz Sultan Sélim s’en est
rendu maître et l’annexa définitivement
à l’empire Ottoman.
Dogu
Bayazit
est
surtout
connu
aujourd’hui par les imposantes et étranges
ruines d’une forteresse, le château d’Isak
Pasa qui représente un mélange des styles
et des architectures arméniens, perses et
turcs.
5. MOÏSE de XOREN, Histoire de l’Ar
ménie, Ch. 34, p. 251, «Dans la province
de Savarsan qui
s’appelle
maintenant
Artaz», MARTYROLOGE ET DECOU
VERTE DES RELIQUES, «Dans la pro
vince d’Artaz dans le village Savarsan,
dans le palais royal où se trouvait la résistence des rois arméniens».
6. TOXMAXIAN, Au sud des monts
Massis, Tiflis 1882, p. 56, Xacikian, Le
messager de l’Université,
Erévan 1973,
Selon cet auteur il y aurait une confu
sion entre les lettres Ջ֊900 et Ջ=900,
ce qui est fréquent chez les chroniqueurs.
Ces ponts dateraient de 1318 - 1328.
7. RICERCA SUKK’ARCHITTETTURA
ARMENA, Iran V. 17 Milano 1977.

Antidote à la morosité des temps ?
Paris débute cette saison théâtrale sous
le signe de la fête. Deux spectacles, - que
d'autres suivront -, donnent tout de suite
le ton : aLe Dindon» de Georges Feydeau
et ((La Périchole» de Jacques Offenbach.
Le plus beau théâtre de Paris, le PalaisRoyal, fête ses deux cents ans.
Jamais
plus de jeunesse n'aura éclaté dans ce
lieu bicentenaire qui séduit toujours par
ses pourpres, son élégance et ses propor
tions. En choisissant ((Le Dindon» de
Feydeau, - qui y fut créé le 8 Février
1896 -, Jean-Michel Rouzière, directeur à
la main si souvent heureuse, a provoqué
une fois de plus le bonheur. Le résultat
s'impose sans réserve : un triomphe.
Tout comme «Le Fil à la patte», «Oc
cupe-toi d'Amélie»,
«La Dame de chez
Maxim»,
«L'Hôtel du Libre-Echange»,
ou «La puce à l'oreille», «Le Dindon» il
lustre brillamment cette mécanique théâ
trale propre à Feydeau.
L'art du qui
proquo,
l'imbroglio des situations,
les
coups de théâtre s'enchaînent
dans un
mouvement d'horlogerie infaillible. L'in
trigue, multiple et complexe, en devient
irracontable. Loin de ralentir l'action, le
trait, la charge l'entraînent
dans un
tourbillon prodigieux. Comique de situa
tion et de caractère, tout dénonce le ridi
cule et l'excès sans jamais freiner le
tempo. Tels des fantoches, les personnages
rendent la caricature vraisemblable.
«Je suis pétrifié d'admiration devant le
mathématicien, l'horloger, l'ingénieur, le
thaumaturge,
le démiurge qui invente,
rêve, combine, construit, remonte,
fait
marcher imperturbablement et impec
cablement une machine aussi compliquée,
aussi miraculeuse, aussi parfaite,sans que
s'affole un seul rouage, sans que saute un
seul ressort», a écrit Jean Richepin à pro
pos de l'auteur du «Dindon». Tel est le
génie de Feydeau qui allie à l'observation
la plus aigiie T ordonnancement sans faille
du rire.
Pour valoriser ce texte si organisé, il
fallait une mise en scène irréprochable.
Celle de Jean Meyer, bondissante, calculée
et pourtant si naturelle, en détaille chaque
mot, chaque situation, chaque expression
avec un bonheur sans égal. Tout au long
de ces trois actes, c'est un feu d'artifice
permanent.
Jacques Marillier a dessiné des décors
aussi élégants que raffinés. Que ce soit
le salon de Vatelin, la chambre de l'Hôtel
Vltimus ou le fumoir de Redillon, par
tout domine un luxe douillet. Autre ré
gal : les très beaux costumes de Michel
Fresnay auxquels ne manque pas un
bouton de guêtre.
Enfin la distribution ! Elle doit son
homogénéité à la conjonction des talents.
Pas de numéro d'acteur, mais d'immenses
comédiens au service d'un texte d'excep
tion : Jean Piat, Pierre Mondy, Jean-Luc
Moreau, Henri Tisot, Pierre Tornade,
Hubert Deschamps,
Yolande Folliot,
Claude
Gensac, Frédérique
Tirmont,
Jacqueline Doyen, Nicole Calfan ! On
pourrait s'attarder à commenter leur per
formance, admirer
l'exactitude
et
la
justesse de leur interprétation, s'extasier
devant leur intervention de chaque instant,
s'émerveiller de leur aisance inimitable
et se rassurer qu'ils sont les garants d'une
grande tradition théâtrale inusable ! Le
mieux, encore, est d'aller les applaudir.
Courez vite au Palais-Royal : un rendezvous aussi rare de perfection ne se manque
à aucun prix.
Des nombreux ouvrages écrits par Of
fenbach, seuls quelques-uns - «Orphée
aux Enfers», «La Belle Hélène», « La Vie
Parisienne», «La Grande Duchesse de
Gerolstein»,
«La Périchole»
et
«Les
Contes d'Hoffman» - ont définitivement
conquis la postérité. Toutefois, on ne pas
sera pas sous silence des initiatives loua
bles et courageuses qui permettent la re
découverte d'œuvres plus obscures mais
dont 1 intérêt n'est pas moins piquant.
En reprenant «La Périchole» au Théâtre
des Champs-Elysées, son nouveau direc

teur général, Georges-François FP ,
situé très haut la qualité de ce™’ a
dont le triomphateur est ■
sPect(icle
lncontestable.
De plus, «La Périchole» donne 1.
d'envoi à l'action entreprise Par , C°Up
.aire d’E,a, à la Cukur,
l opera-comique et *
.
*
«OrpWe
յ j ՝
a I Espace Cardin et «La Fille de M I
Angot»au Théâtre Musical de Pari՝ ՞"*
Créé le (, Octobre 1868 „
Variétés, repris le 25 Avril 1874 (Off
bach avait ajouté un troisième acte à'I
première version qui n'en comptait J
deux), «La Périchole» fut le dernier Լ
ces d'Hortense Schneider, créatrice dé
plus grands rôles féminins d'Offenbach "
L action se passe à Lima et

rappel

approximativement «Le Carosse du SaintSacrement» de Mérimée. Mais la satirè
plus estompée chez Offenbach, s'attache
surtout à raconter une aventure de légende
où le bonheur, aimablement maltraité
finit par l'emporter.
Outre la musique, tour à tour brillante
et tendre, riche de thèmes inoubliables
que l'on fredonne comme une chanson,
les interventions parlées, souvent pri
maires et n'évitant pas des jeux de mots
qui font difficilement sourire, restent

toujours l'écueil de ces sortes d'ouvrage,
Par des gags et des trouvailles savou
reux, - les cotillons, l'utilisation de
magnums de Cordon - Rouge grandeur
humaine derrière lesquels se cachent des
figurants qui scandent la partition sous
la baguette improvisée d'un coryphée it
circonstance, la sortie inattandue du vice՛
rot, de dos, d'un palais en carton-pâte
dont la porte est particulièrement étroite,
/ arrivée de La Périchole en mariée
coiffée d'un tulle porté par des ballons de
saltimbanques et de foires, l'énormité du
trône du vice-roi, petit et rond, perdu sur
ce monticule caricatural, l'utilisation fré
quente des cintres d'où descendent soit
une cellule de prisonnier, soit le carrosse
du bonheur, l'apparition d'Offenbach, ou
début du troisième acte, montant de 1։
fosse sur la pointe des pieds et disparois՛
sant bientôt derrière le grand rideau de
scène tandis que seuls, son poignet et so
baguette continuent de grimper le long du
velours rouge, le travesti des soldats en
tutu - , Jérôme Savary a bousculé les
traditions et donné à voir un spectacle m
sens authentique du mot : une fête me
puisable. Pas de temps mort : il multiplie
les acrobaties, les mouvements de foule,
n'hésite pas à grossir les traits avec an
sens inné de la farce, fait enchaîner iscènes en dédoublant les actions, exige e
sa troupe une discipline sportive.
es
réminiscences moliéresques,- «Argan» i
«Malade Imaginaire» et M. Jourdain du
«Bourgeois Gentilhomme» -, précisent son
goût très vif pour la grande fête du t ea
tre. Il utilise à la fois le cirque et
music- hall (le cancan du deuxième acte ,
du final est une réussite totale),
formes privilégiées de la scène dont
musiciens comme Satie,
Milhau
Poulenc se sont souvenus dans « ara
«Le Bœuf sur le toit» et «Les Marne
de Tirésias».
. , j
les
Cette mise en scène s'articule ans
décors volontairement excessifs et p
ques de Michel Lebois- Quant aux
mes de Michel Dussarrat, is son
simplement somptueux : bigarr
ceux du vice-roi, du gouverneur
chambellan sont à cet égard d'une ouon ne peu, plu, drôle -,
grandioses,
assortiments inatg . ia jjn
toujours heureux des couleursune note de chauvinisme rêve
frou-frou des danseuses de can^"ail des
Il reste à saluer lebeau
interprètes et des chant
déUcieuse
détachent Hélène Delavaidb
pj_
Périchole, Christian Jean, 111
-e.rOi,
guUlo. Henri Bedex, ‘Հ%*րԱ,ւր et
Bernard Pisani, cocasse g
hurlesque
Bernard Van Der Meersch,
chambellan.
A la tête

d'un

r,rrellel,t°^cheS^’ attentif de

Manuel Rosenthal fut 'e &լ1
partager
ce joyeux plateau auque 1
Fonds.î.^.-dnsmeA.R.A.M
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ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐ Ո Ւ Ե Ս Տ »

աՈԻԹ1Դնէ
ՍՈՐՎԵԼԻՔ Ջ11ԻՆԻ
Աճեմեան. - Տեսական քննադա.

յ,ակւսն փորձեր, Գիրք Բ y

,1980 :

քննադատական ակնարկը երըեմն պէտք
չէանայ յխաական ըլլալ: Պէտք է դիա.
չ

մատնանիշ ընել

(ակ1>

տկար ութի ւնները ,

մեեամտ ո լթի ւններ ը :

կէլ

Հրապա.

'LrwJ Գ'"նո։ո,Լ Լատ մԸ Հրտաարա-

^թթններ արկանի են ի հարկէ այսպի.
վերաբերմունքի մը, ել յաճախ անոն,)
„Ml վեհերոտ կը գտնուինք, նաիւրնտք1լ„վլոել, մտածելով թերեւս, թէ ամէն
^ակի արտադրութիւն ձեւով մր իր դո.
րւթեան իրաւունքը կ՝արդարացնէ , եթէ
կան մարդիկ որոնք կ՚ախորմին
անկէ :
էլ մինչեւ որոշ տեղ'
ճիչդ ալ է այս
ՏտահոդաթիւնըՀ. Բայդ երբեմն ալ կէ աի
վ, 1լը համեինք, ուր ստիպուած ենք այլ.
Զպատուար մը բարձրացնել^ տարբե.
րլթիւնները դգալի դարձնել:
Եթէ չըJÉfy, մեր աշխատանքն է վելՀ ի վե^ոյ'
դ կը տումէ այդ ձեւացուած անտար բե.
րւթենէն : Ե՛ այս մանաւանդ' հայկական
^վիւ՚ւքէե ներս , ուր ամէն ինչ կարեթ, է ,
մէն ինչ թոյլատրելէ։ եւ թոյլատրուած ,
։ւ„ խոտորումի , միամտութեան, ել եր^մն ալ աներեսութեան ճամբուն վրայ
Ե կանդ կայ , ո՛ շ ա ղդար ար ո ւթի ւն , ո՛ չ
անցեալ կայ, ո՛ չ ալ ներկայ :
Այսօրուան նիւթս է ուրեմն հ* » Աճեմհանի դիրքը

«Տ եսական քխնա ղ տ տ տ կան
Պփբբը
LnJu
տեսած է 1980-/^ î Անոր մասին անդրաւրսրձս եթկ դրա խօսական մը ըլլար մի
այն} անշուչտ յոյմ յապաղած սլի տի հաքարուէլւ ։ fi այղ Վ • Աճեմ եանի հոս
հա
ւանուած դ ր ո ւթ ի ւններ ը աի սլար ա յին ԸԸ“
նոյթ մր ունին, ի մ ա ղ ա կան ո ւթ ե ան հանւյկպ որոշակի կեց ուածքի մը ընդհանուր
Հատկանիշները կարծէր մերկացած ձեւուի
1|ը հանդի սաղն են : Այդ է ր,ր ղանոնք կը
դարձնէ քհնարկումիս արմանի : Ալ ա մէն
պարագայի՝ դրակա^ նախապաշարումով
ձքի է որ ես մօտեցայ հեղինակի ձեռնար
կն : 'ւլեր կա յ հատորը նոյն խորադիրը կըրւղ նախորդ մը ունեցած էր ,
նոյնպէս
^մ"լթ լո յս տես ած , ՀՏ^Ճ-ին ։ ի/որւսդըֆորձեր»ու 2րղ հատորը :

վն մէջ «,ի որձ» բառը դործածուած է «է.
աստով , ի րը դրա կան - մտածո՛լական սեռ։ Այնպէս որ մեր առնելը 350
սէե ս աբան ա կան ՛ել քննադատական
^որձ^երու ամբողջութիւն մը ունինք ,
իրապէս բացառիկ պիտի ր լյա ր երեւոյԽ եթէ ԼոլԸ?_ ԸԼԼաԸ մօտեցումը։ Աառա-

'“'J քրթմնջելու որեւէ պատճառ չունիմ,
չունէի , ուրախա լի երեւոյթ մը կը
մպէթ. Ու առաջին
հատորին մէջ երր
եդինակլլ կը ղըէ թէ «մեր դր ա կան ո ւ^եան մէջ տեսական
վերլուծումն՛երու
քա9Ը, ղդա լի եղած է մի շտ » ♦ ♦» (3 տ ռաջարաե), չենք կրնար ղլանալ մեր հաւանու
՛՛մը՝ Պիտի տեսնենք միայն թէ ինչ ձե(ինքը Հեղին ակր փորձեր է այդ րաՅէ ւիցնել :
Հեղինակին անձնաւորութիւնը

վստահ
ծանօթ չէ ընթերցողներ ուս : Ահ աւաM ըանի մը կենսագրական դիծեր : Ե*Հ*''""hlL 1932-ին Աուրիոյ մէջ*. Երկրորդա1Ա|ն ուսումը

Հալէպ։ թարձրադոյն

ու-

Պէյրոլթ , ոլր 1958-^' Գ * Աճեմ«արուեստից սլսակա-

՝՝ k արձ՛անանայ

է^ի ուի աղո սին յ Տ եղե կո լթի ւնն եր ը կը
^ղեմւր. իՒէօլէօլեանի հ ա տո րէն :1956Վն
1975 այո հեղինակին անունը կը՚ (11 հատ դիրք լոյս տեսած է, որոնց1968-^Ն Երեւանի մէջ, իրլ/եւ հաըոծոյ արձակ այ լ աղան կտորներ ո ւ : IX
^^ել/ոլ կարգին կայ նաեւ հատ մը անդխղուով, 19^2-ին հրատարակուած ։
վերադատական վարձերէն զատ, 9* •
եան հրատարակած է ուրեմն քանՒ
^աոր վէպ կամ պատմոլածք Î Իբր'ել
'Հար' յարր11։ւ11 է- Ունի նաեւ 1972-/ե

J

՚1րրո.ւկ ՛մ՛ը, որ քաղաքական
ïfi-'r
^՚

եՈլ-եում»ը: Արբունին տուած էր
ոենին այդ գրքոյկը , բայց անկաf"l եմ ւհչելոլ թէ ի՛նչ էր այդ միակ լու.
Հ.

Sfe

կան - քննա դա տա կան

վարձերու

լտրՀՀ կը պարունակէ , մէկ կամ
մինչեւ
բ^տԸող մամանա կաշրջանին էոյս
^(•նէք Կ1*11? աո-հուազն՝ ղրի առնուած կըէ բա3տրւոլթեամԸ y 1963-^

Լ ր

՝ Ե,Աոնց հրատարակութեան

րս-

‘ԼայԸը չէ յիշատակս ւած ։Ե'են-

և

մեծ մասը լոյս
տեսած է
'էՀ '', «ԱՀՒո-ք»
շ ա րաթա թերթին

^եես,^
’

nP

ւ^ա^էը ատենօք՝ Աիմոն Սիորուն խմբադրութիւնը ատեն

մը Պ՝ * Աճ եմեան ինքը ստանձնած էր նթէ
չեմ սխալիր Հ^^ի շուրջ ։ Առաջին հ ատորի դր ութի ւնն bլ։ը բոլորն ։սէ «Սվ' ի տւք) էն
քա ղո ւած են ամէն սլարադայի ։Ալքանի որ
տեսաբանա էլա ե դետ hի վրա յ երկու հա
տորներուն միջել
աարրէեբութիւն
չեմ
տեսներ } ըս ե լի քնե րս երկու մ1Հ" հ ամար ալ
կզարմեն հաւասարապէս :
Առաջին հատորի դր ո ւթի ւնն երը բացառնլով վերջինը որ երգիծական անհաճոյ
կտոր մըն է ղուտ հ,տ ե ս ա կան^ բնոյթ մը
ունին ։ Երկրորդին մէջ, թէեւ «i/zե ս ա կան՜^
է^՚ԸԸ հոն ալ լայն տեղ կը դրմՒւեն , քթի"
նա դատական փոԸ ձեր ալ կան ,
ահնուրի ) Մ ահ ար իի ել Ահ աբոնի մասին , բայց
նաեւ Հ){)ական թ ո ւա կանն եր ո լն Անդլիոյ
մէջ երեւան եկած
Չզայրացած երիտասարդներ^ու դրական ս եր ո ւն դին մասին:
՝!*նն ա դ ա ա ա կան սա է$թ*րը դր ո ւած են
Պէյրոլթ ն ստած միջթլյ ւլար դա ց ո ւմ ով քընեա ւլ ա տ - դ.ր աղ է տ ւ՛ մւ- սուէորա1լան ոճով,
բայց դիւրին կը կարդացուին , ու յստակ
!լերպով !լ ըս են իրենց ըո ելիքը, ինչ որ
արժ՜անիք մը կրնայ ն կատուի լ ի վ^Ը^ոյ '
Երբեմն ա լ նոյնիսկ' իրենց քաջութեամբ
ել սլայծառա տե ս ո ւթ եամ ր կը յատկանըշոլին ։ քաջութիւն էր 1967-//Î/ Մահարիի
^.Այրուող Այգեստանները» պաշտպանել
Ս փի լոքի թէ Հ ա յաստանի 1լո ւս ա կց ա կան
ու
կառավարական
յարձակումներու^ւ
դէմ, երր lԵրեւանի մէջ պաշտօնական
վճիռ կ՚արձակուէր 1էիըքը դատապարտե
լու համար, եւ մինչեւ իսկ, ^օթօ-տաֆէ»
կը փորձուէր , դիրքը հրապարակաւ այրե
լու նպատակով : Ուրիշ տե ս ա կի քաջու
թիւնն էր 1965-//^ Ահ աբոնի դործին անդրադառնալը, երր *ոյդ բանաս տերլծը շատոնց
մ ո ռաց ո ւ թ ե ան քա ւար անին դատապարտըւած էր , 1ւ իր գործը 3 * Օ շականի մըխա ա կան դա տ ո ւմ ին էլնիքո վը փ ա կո լած
( տ ե'ս Համապաակերւ, հ ատոր ա, էջ 23,
ուր կ'ըսուի թէ Ահարոն տեղ չունի այդ
տեղ , տրուած ըլյալով իր Չգործին անբա
լար ա ր ո ւթի ւնը» j : Աճեմ եանին կա տարածը վերա կանգնումի փորձ մը չէր կրնար
ըլլալ անշուշտ ^ինչ որ ուրիշ նախատուձեալներ կ'ենթադրէ ։ Է՛ առնուաղն քջննադատա կան սլար կե շտ աէլնարկ մը :
քաջութիւնն ու պարբերական շստակատեսութիւնր կապ չունխն ս ա կա խե իմացա
կան տ ար ո ղո ւթ ե ս/ե հետ : Եմ աց ա կան ձեռ
նարկութիւն է տեսաբանական աշխատանքԸ դրակա^յութեա^ր շոպ,չ -.Ի՞նչ կը հ աս կնա յ
սա կա յն Աճեմե ան ՀՀսէես ա կան» բառովր։
Զարմանալի եւ յ ա ա կան շա կան բառա կասլակց ութեամբ մը
^տեսական» դրակա
նութիւն փորձողը ^տեսակէտներ» արտա
յայտողն է։ Տեսակէտ արտալայտել, այս
ինքն՝ կարծիք յայտնել, յորդոր կարդալ,
վերաց ական խօսքեր ըս ել այս կամ այն
նի ւթին շուրջ : Առաջին հատորին մէջ հե
ղինակը կը քննար կէ , օրինակ , վէպին էու
թիւնն ու թեքնիքը , քնն ա դա տո ւթ ե ան էութիւնն ու միջոցները, երկրորդ հատո
րին մէջ՝ դրա կան ն որ ո ւթի ւնը , սփիւռքահալ դրականութեան զարդարման հեռանըկաբները, Հնոր» մշա կոյթը , բանա ս տ եղ
ծութեան եւ ^ճշմարտութեան» յարաբե
րս ւթի ւնն երը , եւ իր բոլոր ըսածները կը
մնան զուտ վերացականութեան մակար
դակի
մր վրայ։
Վեր աղա կանութիւնը
մ եղք մը չէ : Կը, սկսի անհ անդո ւրժելի
դառնա լ երբ օդէն կամ միջավայրէն քաղ
ուած տեսակէտներու արդիւնքն է : Որով,
հետեւ այդ պարադային'
տեսա կանն ու
տեսակէտը կը հաւասարին հասարակ տե
ղիքին ։Հա սարակ տեղիքը հիմնաւորուելու
պէտք չունի , քանի որ հասարակ է , ողջ֊
մըտութեան հաստատումն է*. Եը
բալէ
ա շս հաշուով ողջմտութեան վրայ հիմնըւած կա րծի քն եր առս^ար կել , տեսա կէ ու
ներ դրսեւորել , առանց հիմնաւորելու զա
նոնք , ու ^տեսաբանութիւն» ըրած կ՛ըլ
լաք ։ « ♦ • • Տեսակէտը տեսա կան բնոյթ ունի միշտ՛» (Բ • , էջ 139) : Ինչ որ կը նչա.
նակէ թէ Հտեսական»ը փաստերու վրայ
հ ա ս տա տ ո ւածն է , թերելս
ալ փաստի
պէտք չունեցողը։ «Երկնենք թէ մեր ւմեսակէտը զուտ անձնական է եւ մանաւանղ.
տեսական ♦ ♦ •» (Բ-y էջ 162):
Երր չէք
կրնար կամ չէք ուզեր փաստարկել, ձեր
դրածը կ'րլլայ տեսական : Աայց այն ատեն ինչի՛’' վրայ հիմնէք ձեր կարծիքը :
Ձ,եր համոզումին վրայ, կ՛ ենթադրեմ : Ու
մանաւանդ' ձեր յայտնատեսութեան վըրտյ ։ 3այ*ոնատեոութեան վրայ հիմնուո
ղը nrչ միայն պէտք չունի փաստի ել փաս
տարկումի , այլեւ պէտք չունի ուրիշ հե
ղինակներու իսկ յղուելու , քանի որ ամէն

ինչ իր անձնա կան խորքէն կը հանէ : Երեն
համար իմացական աւանդութիւն , իմա
ցա կան աշխարհ գոյութիւն չունին ։ ^Էտք
t ո *՜ նի կար ւլա լու, ուրիշներէ բաներ սորif ելու, նոյն մարզերուն մէջ աշխատող հե
ղինակներու գործերում վրայ հիմնուելու,
քանի որ իր յայտնատեսութիւնը տեսած
Լ արդ էն իս կ քննա ր կուելիք առար կային
բոլոր երեսները , ՈԼ զանոնք դիտէ նկարա*լրել մեզի ։
Տեսական
կարծիթ^եր ու տեսա
կէտներ կը շարէ ուրեմն արուեստի մա
սին , դր ա կան ո ւթեան էութեան կամ ասլադային մասին, դեղեց ի կին եւ ճշմարի
տին մաս ին: Ուքկէ՞ կը < անէ այդ կար
ծիքներն ոլ տ ես ա կէ տն երը ։ Եր յայտնատեսութենէն : Ոէ^ որ ղ.ե ղե ց ի կր , ճշմարիւոԸ, արուեստը, դրականութիւնը հասա
րակաց առարկաներ են, մէկ, միակ ու
յաւիտենական էութեամբ։ Յայտնատե
սութեան աշքը յստակ կը տեսնէ այդ էո ւթիւնը, եթէ րիմն ու
աղտեղութիւնը
չգայ
նայուածքը խանդա րել ։
3" տակ
տեսնողը կրնայ սահմանումներ տ ռա ջա ր կե լ նաեւ :
սահմանումր : *Եեզեց ի1ւՒն սահմանումը։ Արուեստին սա հմ անու
նը. Յայտնատեսութեան առարկաներու
սահման ո ւմն եր ը
իրենց
քմ ա ւա կանո լթեա մր շեն յաականշոլիր տ խքան , որքան
ի ր ե նց տափակութեամր ։ finiյց հասկնա լի
է* յայտնատեսութիւնը քանի որ ողջմրաութեան վրայ կը հիմնուի, ուրիշ բան
չի ռ/եսներ եթէ ոչ հասարակ
տեղիքը։
(իլուքս դործո ցներ կան այս տեսակէ տով

երկու հատորներուն մէջ ալ։ Ահա լասՒ՚ւ
օրինակ մը» Հանաքս սահմանենք» » » թէ իՀնչ
է արուեստը։ ճշմարիտին, դեգեցիկին եւ
լաւին համ ագրոթիւնն է ան, եւ ուրեմն
արուեստի գործի մը այս երեք երեսնեքուն սերտողութիւնն է որ պիտի ւսռաքնորդէ
մեղ դի տա էլան » » » եղյրա կաց ու
թի ւններ ու» (Ա* , էջ 131) •
Այս ձեւով
հիմնուեցաւ ահա դիտական քննադատու
թիւն մը ։ Վի տա կան բառը թնչ դործ ունի
հոս ։ էիո՛ւք պատասխանեցէք այս հարցու
մին ։ Երնաք կարդալ դեռ fi» հատորին
մէջ նորութեան սահմանումին յ ա տ կա g ուած, կամ Ա» հատորին մէ^ դրականու
թեան սահմանումին յատկացուած էջն րը ï
Ահաւասիկ
քանի
ձ*ը
տող
եւս , այս ‘թրջին էջերէն քաղուած • «թէ
[Հնչ է գոյութիւնը, իՀնչ է իրաւը, ո* րն
է ճշմարիտը, ^իշդըՀ ոԲրն է այն ուղին որ
կ առաջեւ որդէ լա զ,ն ու բարիին , դեղեցիկին » » » : Այս հ արց ո ւմներ ո ւն պատասխանելով մենք պիտի կարենանք յանդիլ բա
րոյական , ընկերային » » » ճշմարտութիւններու» (Ա* , էջ 92 - 93) յ եւ պիտի կարե
նանք հաւանաբար վէպ գթէ ո լ *է;հգեցի կ
դպրութիւնն եր ուն ծառայել։ fi այց ո\վ
սլի տի պատւնսխանէ այդ հարցումներուն :
Յայտնատեսութթւնը ։ Ողջմտութթւնը :
Վիտէ^ք թէ ի՛նչ կը նշանակէ երբ ֆր
րաս ե ր էն
կ՚ըսեն որ մէկը Հ^տատա» մը
ունի ։ Ս տ ա ս ե ւձե ռո ւմ մը, զոր տեղի անտե■ւթ ա մէն առիթով կը տեղաւորէ, ամէն
նթթւ- Տէջ կը նեքմուծէ ։ Այսպիսի տատա
մըն է Աճեմե անի մօտ դեղեցի կի ել ճըշմարիտի միաւորումը ։ հՏԵեղեցիկը» » ♦ ճըշմալաւութիւն է ։ ... ճշմարտութիւնը գեi» (f*9 y է?. 103) : Փ ի լիսոփայական
ստորոդութիւններ են ասոնք , ՛եւ երկուքին
մօտեցումը փիլիսոփայութեան մէջ ամէ.
նէն դմո լար հարցերէն մէկն է թերեւս։
fimjg Վ »Աճեմեան ամէն ինչ դիտէ անոնց
մասին։ Մինչեւ հիմա հարց կու տամ ես
ինծի , թէ հաւանաբար վարմար անի մը
նստարաններու վրայ իր լսած այդ րառ\ե-

րուն իմաստէն էո*֊ր ունի® արդեօք։ Եր
կու օրինակներ պիտի տամ ձեզի ։ Առաջին
հ ա տո րին մէջ, վէպին ել մամանակին մա
սին կր խօսի , ու հարց մը կը դնէ » «թէ
մամանակը գոյութիւն ունի® , որպէս ճրշմարտութիւն» ( Ա » , էջ 39) Î Ենչպէ®ս մամտնակը կրնա յ դո յութիւն ո ւնենալ , կամ
չունենալ ,ո րպէս զճշմարտութիւն»։ Յրստակ է որ հոս «.ճշմարտութիւն» չէ որ
կ՛՛ուղէ ըսել , այլ «դո յացո ւթի ւն» ։ Այն
ատեն հարցումը իմաստ մը կը ստանայ,
այո , բայց կը դառնայ միեւնոյն մամա
նա կ փիլիսոփայութեան խորագոյն հար
ցումներէն մէկը։ Յառերոլ իմաստէն լուր
ու ^■թ կր հարցնէի ։ Ա^հաւասիկ երկրորդ
օրինակ մը։ «fi անա ս տ եղծո ւթիւնր
մարտութիւն մըն է» (Բ», էջ 102): ճրշմարտոլթիւնն ալ «բազմապատիկ միաւոր
մրն է î որ իր մէջ կը խտացնէ ֆիդիքականը , մտա ։քլ,նն ու գաղափարականը» » » : Սէրը , Խախանձը
ճշմար տո ւթիւններ են»
(fi ♦ ք էջ 106) : Ե^նչ կ^ուզէ ըսել ճշմար

տութիւն բառով։ Եր ու կանո ւթիւններ , իր ա պէս գոյութիւն ունեցող բանե®ր : Ասի
կա սլիտի հ ամա սլա տա ս խանէր հատուածի
ընդհանուր «մես ամ»ին , պատգամին , որ
կը վերաբերի «անկեղծութեան» հրամայա կա ն[,ն' րանա ս տ եղծութեան մէջ *»Ենչ որ
ուրիշ րան չէ, եթէ ոչ հսկայ միամտու
թիւն մը։ Տեսարանը յորդոր կը կարդայ ։
Եւ քանի որ այս ճամբուն վրան ենք ,
ահա ուրիշ օրինակ մը, որ ույս անգամ
ևեԼ խ°"ի ^եզի
գեղեցկութեան
մասլ,ն.
«աղջկայ մը գոյութիւնը որպէս շօշափելի
գոյութիւն ճշմարիտ է» մինչդեռ անոր
գեղեցկութիւնը առանձին գոյութիւն մլն
է' անկախ անոր առարկայական գոյու
թենէն ... : fiրպէս դեղեցի կ աղջիկ , անոր
դե ղեց կո լթի ւնն է , որ իր հերթին կը նոյնանայ ճշմար տութեա ն» {Բ-y ££164):
fi ան մը հասկցանք։ Ծ* ա զր ան կա ր ա .Ժն էդ
մըն է արդեօք։ Եւ սակայն ո՛չ, ամենալուրջ խորհրդածութիւնները կ՛ուզեն ըլ
լալ ։ Ան դր ա դա ր ձաք ան շո ւշտ որ ^ղատո»
նվ «Խք ա\խճանք»ին մէջ Աո կրատի ներկա
յացուցած դբոյթը իբր թէ կը պաշտպանուի հոս, այսինքն նաեւ' «իտէա»յին եւ
«զդայա կան»ին միջել տարբերութիւնը։
Բ'այգ թնչ է սա գոյութիւնը որ մէյ մը
շօշափելի է, մէյ մը ճշմարիտ։ Ե^նչ է
այդ գեղևղկոլթվճնը, որ մէյ մը' դո յու.
թիւն մըն է, մէյ մը' ճշմարտութիւն մը։
Ահաւոր «շարասլիա» մը, պիտի
ըսէին
ֆր ան ս եր էն , խառնա շփոթ խաոնիճա զանճ
մը î Անշուշտ երբ բոլոր բառերը կը պակ
սին <Սգոյարութիւն» , «իտէա» , «զգայա
կան» , «հայեցողական» , «հայեցութիւն» ,
արդիւնքը խառնիճաղանճ մը կրնայ ը լ լա լ
մլ,այն: Այդ բառերը կան սակայն հայէքէնլ, մէ չ, մտ ած ո ւած են յ
աշիւ ատ ո ւած
են, գործածուած են։ ճիշդ է որ մեր հ\եղինակը իմացական աւանդութեամբ
չի
զբա*լիր » իր յայտնատեսութիւնը ամէն ինչ
կը տեսնէ , ամէն թչ գիտէ։
Ըսի որ 9* * Աճեմեան վէպեր ալ գրած
է* Երկ ու հատը կարդացած եմ ատենօք :
Տափակ են։ Այսինքն նախ' ձանձրաց ուՅիչ>
"Ը բաւական է, առանց այլեւայլի) լէէս[ մը դատելու համար։ Տափակ
է այն գոբ^՜Ը^ որուն մէջ որեւէ ձևելով
փնտռտուք չկայ։ Աւր փնտռտուքին կամ
հմայքին փոխարէն' կը գտնէք հորիզոնի
յուսահատական
ս ահմանափ ա կո ւթի ւն ։
Ո՛՛չ նիւթի գրաւչութիւն , ո՛չ խորքի ցր
ցուն ո ւթիւն , ո՛ չ ոճի յ աջո ղո ւածքԽ եր ,
ո՛չ իմացական լայնախոհ ո ւթի ւն ։ Ե^նչ
մնաց ։ fiurjg վէպին հանդէպ «տեսական»
մօտեցումէն մեկնէլութ կարելի չէր ոլբիչ
բան ակնկալել, քանի որ ըստ 9* • Աճեմեանի , վէպին դլխաւոր երեք նպա տա կն երն
են' «մամանց , գաս տի արա կո ւթի ն եւ ար
ուեստ» (Ա» , էջ 69) • ^'աստիարակութի^ւն
ըսիք» Ասոր բնոյթը կը մեկնի «բարոյա
կան ըմբոն ո ւմն\երո ւ ել արմէքներու ■ւՒտակցութենէն» ՀԱ- y էջ 71) :
Բ^յց խծչու դաստիարակութիւն եւ բարոյական
կ՛ուղէը քալեցնել վէսլխն ըԱդմէջէն •. Որովհետեւ վէպը «^ո չ մէկ ճիգ կամ պատրա ստութիւն կը պահանջէ» (Ա*, էջ 73) •
ո ր կը նշանակէ , եթէ լաւ կը հասկնանք
որ դաստիարակութիւնն ոլ բաբոյականը
^ա^ելքւ թմրեցուցիչին միջոցաւ'
մաքսանենդութեամբ պիտի ներմուծոլին
լնթերցողին գլխուն մէջ։ Անդում մը եւս'
իշխանութիւն ձեռք ձգելու փափաք մը։
Ո^ կը հասկցուի ույն աս/են, թէ ինչո՛ւ
հրամայական մլն է «պար ղո ւթի ւն» ը (fi* ,
էջ 136) Î Որքուն պարզ այնքան
աւելի
թմրեցուցիչ։ Արինա® կ։
Արտօնուած
է
վիպա կան իրադարձութիւնն եր ո լ շարքին
մէջ «յետադարձ ոստումներ» կատարել,
«առանց աղաւաղելու սակայն մամանա կի
ճիշդ եւ տրամաբանական ւլնացքի^յյ բնոյթը>> (Ա՛ , էջ 44) : ճիչդ է որ 1962-/»ե , Որրունիի գլիոս լոր վէ-ՈԼ^րը դեռ չէին հըբ ա տ ար ա կո ւած :
fiurjg
հրատարակուած իսկ f‘!y
ի՞նչ պիտի փոխուէր : 19(>2-/' ել 1980-//
ույդ տեսակէտով' տարբերութիւն
չկայ ։ Ո լ որո® լ մասին կը խօսի արիեօք
9*.* Աճեմեան, երր կ՛ըս է թէ «ծիծաղելի
պիտի ըլլայ 2^րղ գարու երկրորդ կիսուն
ապրող Հայէն ակնկալել,
որ կուլ տայ
մեր մասախ՛երն ու տափ ա կութիւնն երը»
(P * y
175) ï ք^այՅ
որ էէիս ամէնէն
շատ կը ջղայնացնէ արմէքի դիտակցութ՛՜ես/ir սլա կա սը չէ: ոչ մէկ ճիգ կամ պատրասաոթիւն պահանջող պարզութեան Հըրամայականը չէ , մ աքո ան ենդո ւթ եամբ
դաստիարակութիւն ու բարոյական, քալեցնելոլ փափաքը չէ : Ինչ որ ուղղակի ա.
նամօթոլթիլն կը դտնեմ , այն է որ հեղի.
'/էակ մը դա յ յորդոր կարդալու , վճիռ ար
ձակելու՝ կեղե փիլիսոփայութիւն իրաղա.
լու. , դրա կանո ւթեան
տեսաըանո ւթի ւն
փորձելու՝ աոս/էրց տեղ մը փաստը տալու
"է՛ “'.1Դ է’ոԼ"Ը մարզերուն մէջ՝ Աէռղ մը
կարդացած ըլլայ պւհւէ հեղինակէ մը,
Հայ թէ օտար : Հա՞յ կ'ուղէք : Երր նրկ.

Fonds A.R.A.M

« ff Ա II- Ա Ջ Մէ՛տք

ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*
La culture est un vernis soluble

dans

l’alcool.
Aldous Huxley
Quand vous serez malades, je vous re
commande ce procédé-la : mettez-vous en

IC Ulllicur.
’
— Diable ! ... six semaines, c’es. ,.
ong ! quand je pense que le mo„d է
fait en six jours !
e a ete
Oui. mais... pas sur mesure !

colère.
A. Allais

X

Tout le bonheur de l’homme est dans
son imagination.
Sade

դըբողթ1 կարծիքները չեն ներկայացներ ՝

Paul Valéry

Գրողի մը ճանաչումին համար զարտու
ղի թերեւս , բայց Էապէս լուս արանի չ մի
ջոց են երրեմն
անոր ընթերցումները ,

բայց որոշ չափով կը մատնեն անոր մտա
որոնր շատ մօտիկ՚յ, եհ

Qui a possédé jusqu’ici l’éloquence la

գրքեր ո լ եւ հ եղինա կն ե ր ո ւ յղումնրը , նա

Շահնուրի եւ Լիւպէնի կրկնակ արտադրու
թեան
հարցերուն* հիւանդութիւն ՝ ա-

արձանադրուած են մ օտ 70 գրողներէ մ է ջ֊

մը տողերու հաս հող : Գը tt ւթիւն մը, ըն-

plus convaincante ? Le tambour : tant
que les rois peuvent lui commander ce
sont eux qui restent les meilleurs orateurs
et les meilleurs agitateurs populaires.
Quand on vit seul, on ne parle pas trop
haut, on n’écrit pas non plus trop haut :
on craint l’écho, le vide de l’écho, la cri
tique de la nymphe Echo. La solitude

,բերումներ ՝

թերցոլած էջ մը ընդգծելու այս եղանակը

modifie toutes les voix.

խա սԼւբութի ւնն եր

կամ հեբրումներ

են

ոանձնութիւն , ցաւ , ե րջան կո ւԼմ ե ան փըն*

թադրող :
Շահնո ւրի արիւիլին

գտնուի

տըստ ուր՝ բայց նաեւ դեղեց կո ւթի ւհ ՝ ար

որուն մէջ

ուեստ ՝ բանաստեղծութիւն ու ոԼ\ :
Մէջբերումները իսկական հատուածներ

մէջ կը

պզտիկ սեւ նոթա տետր մը՝

ինրնա դիր ՝ դմբաԼստ աբար թիւուԼ սահմա
նափակ ' Լսորհրդածութի ւննե բու կար դին ՝
ինչպէս

հոգս ւթիւնն երը ՝

նաեւ

կիպրական ՝

պար ս կա կան ՝ հն զկա կան , պրըթոն
փրուԼանսալ առածներ : Գմուար է

կամ
այսօր

են ՝ շատ յաճախ ՚ ՚ւ արճ ՝ եր բեմն տեսնե ակ

շէ

գիտնալ թէ ե° րբ եւ ո* ւր Շ ահն ուր սկսած

մողովրդակայյ առածներ ու ներկայութիւ

է Դէ՚Ւ առնել ու մէկտեղել

նը ինչպէս չէ առակային արմէք ներկա,

գիրգերէ իր

այս ընդդծումները։ Գործածուած են մե

յացնող մանրաղէպերը,

լանի ղանաղան տեսակներ ու դոյներ ՝ ի1'չ

իմիւն մը կը աարաղոլի : Գրելակերսլի այս

ուր ճշմարտու

որ կը փաստէ այս իսկական եղջերուարա-

բարոյականը

դին < աւարումը բաւական երկար մամա

թեան բոլոր բարոյագէտ դրոգները ներ

նա կի ընթացրին :
Անշուշտ տետրակը կը ներկայացնէ մէկ
մանրանկար համայնապատկերը Շ ահն ուր -

կա յ են տետրակին մէջ՝ Ա^ոնթէնյէն մին

[ֆրանսական

չեւ Յփւլ ԼԼըփար)

կը բաւէ

դրականու

Շ ահն ո ւրի դրո ւթի ւններ ո ւն մ էջ թ ափ առող
կարճ ՝ երբեմն ս պաննի չ ու Լսիտ նա Լսադաս ո ւթի ւններ ո ւն ՝ կամ Լիւպէնի քերթուած

ճամբո րդութեան տետրակի մը՝ ճամբոր

ներու

դո ւթիւն դիբրեր ու

համար որ անիկա ոճային ընդհանուր ըս-

բայց նաեւ դրական

երկտողերուն՝

Տ ետրա կլ,ն մէջ ն ոթ ա դր ո ւած
ինքնադիր Լս ո րհր դած ո ւթի ւնն երը

անդրադառնալու

Լ/ը հասկցուի ինչո*լ ուզեցինք ծաղկա

բոլոր
ֆրան

քաղ մը ներկայացնել ընթերցողին : (Հնա

պատկանին

րուած են յատկանշական թուող հ ա տ ո լած

Լիլսլէնի գործին* մեծապէս արմէրաւոր
ե^յ ել օդտա ւլո րծ ե Աւ նիւթ : Q ան սրամիտ

ներ՝ առանց որեւէ միջամտութեան։ \յեր-

կը

առուած են բո լոր այն կտորները՝ որոնց

ո-

տակ արտադրողը հ ե ղինա կփ մը անունը չԼւ

րոնց տակը հեղինակը չէ նշուած եւ որոնց

դներ եւ որոնք ինքնագիր են։ Տողասկիղ-

մէկ մասը կրկին

րի աս տղանի շ մը մ եր կողմէ ա ւելց ո ւած ՝

հիւմուրուԼ դրուած սեղմ դրուագներ՝

հԼերջապէս

ինրնադիր կր թուին :

բացի Ա ♦ ՀյիրակացիԼէ

հայերէն հատուածներէն

* Les attitudes mentales de l’écrivain
sont conditionnées par la structure de sa
langue maternelle.

Ոչ սիրեն Հայքս իմաստ կամ գիտու
թիւն, այլ ծոյլք են եւ ձանձրսւցողք :
Ի Հայս ոչ գտի մարդ որ գիտակ էր իմաստասիրութեան :
Անանիա Շիրակացի

կըզբունք մը կը կազմէ ։

աշխարհը։

սերէնս ւԼ դրուած են ել

Le bonheur, cette chose qui n’est jamais
et qui pourtant un jour n’est plus.
(Clarté) Henri Barbusse

երկու

մնացեալը

ամ-

բո •մ.ո վՒն կ ու դայ ֆր անս ա կան աղբի ւր-

* La langue turque ? Une langue parlée
qui ne s’écrivait pas. et une langue écrite
qui ne se parlait pas.
Les écrivains bâtissent des châteaux en
Espagne, les lecteurs les habitent,
les
éditeurs touchent le loyer.
Maxime Gorki

կը ճշդէ այս պաբադան։ Պահպանուած է
նաեւ
հա տուածներ ուն
թիւնը :

յաջորդականու

ներէ :
Տետրակը շահեկան է նաիւ քղո ւմնե րո ւն

La critique, c’est l’art de passer pour
un homme de goût à force de faire le dé
goûté.
Sainte-Beuve

ընդգրկած ծիրով : ԱՀնշուշտ անոնր արտա-

* Le suicide est parfaitement justifié
parce que naturel. La sortie d’un monde
où nous n’avons pas demandé à entrer n’a
pas à être débattue.

Z7/,Z"Z՜ հատորին

դրո ւթիւնն երը մամո ւլԼւ
կը յանձն ո լէին ՝ Ահ ե կանը տասր տա րիէ ի

վեր ապրած ու անցած Լր ՝ 3 • 0 շա կս/հ ի
հսկայածաւալ գործը հրապարակԼւ վրա լ
Լր ՝ վէպ թէ դր կանո ւթեան պատմութիւն ՝
!էրբ ունին Լւր մեծ վէպերը տուած էր ■■ Այ ս
['ՈԼՈ[’Ը մարդուս քիչիկ մը զգաստութիւն

* Il avait vu défiler chez lui trop de
dames patronnesses, de bonnes sœurs, de
curés en froc ou en complet veston et
aussi trop d’affamés de justice, tout ce
monde rêvant à intégrer la misère dans
un ordre satisfaisant pour l’esprit. Mais
lui, il n’avait pas le moindre penchant
pour les constructions de la morale et les
espérances souffreteuses.

պէտր է թելադրէին ։ Յայց Գ • Աճեմեանի նայուածքը այնքսքհ սեւեռած կը մնա լ
իր անմիջական միջավայրին վրայ՝ այն
րան կուրացած է այդ միջավայրին

ար

տադրած դա դափա բային այլամ երմ ո ւթենէն ՝ որ ո չին չ կը տեսնէ ՝ ո չի՛նչ կը սոր-

■lb մանաւանդ : f] ւ Գ* Աճեմեան դեռ լա
ւագոյնն է իր նմաններուն մէջ։ Հտւանտրար տե ւմնեԱյր ու սորվելիք չկայ՝ երբ ամէն ինչ դիտենք։ Ու «ափսւՀս՝ մեր

ղ ը-

րականո ւթեան համար անդարձօրէն կ1ւբ~
սու ած են վերջին րառա ս ուն տարիները՛ . .
^նոր Սփիւռքը չունեցաւ իր գր ա կանո ւթիւ-

(Z* • 5 էջ 198) : Ջպենք Հայերը : ()տա^ր
կ ուզէր։ Յայց չկա՛յ սորվելիք անոնցմէ ։
Ահաւասիկ մէկը որ իտէալապաշտ դեղաԴփտութիւն կը հրամցնէ

մեզի ու մէկդի

Աւլելով զեռ ա բարրին ապայմմէ ո ւթի ւն ը
տող մը՝ բառ մը իսկ չէ կարդացած դեղա
գիտութիւն ըսուած մարզին մէջ՝ „՛չ անց
եալէն ՝ ո չ ալ իր մ աման ա կա կի ցն ե ր էն ։
Գրականութեան տեսաբանութիւն 1լըսէ ՝
ու բացարձակապէս

անծանօթ

այդ մարզին մէջ աշխարհի

են

իրեն

երեսին կա

տարուածները՝ անցեալէն թէ ներկայէն ։
Յսպց ձիշդ է ՝ նեբեցէ՚ր՝ թնչ պէտր ունի :
հմայութիւնը օտարներէն

սորվելիր չու

նի այդ ուզզութեամբ**.։ վերջին

վեցնէլիր չունին» (fi.՝ էջ 209) : Ու նորէն
կը կրկնեմ Գ* ԷԼճեմեսմեը թերեւս ամէ
նէն շնորհ ալփ ներկայացուցիչն է իր սե
րունդին ել իր Միջավայրին :

Jules Renard

մասնաւո.

րաբար իր տեսական ա չիռս տա սիբո ւթի ւն.

նեւ՚ըՄարկ. նՇԱՆԵԱՆ

Rudyard Kipling
La solitude, à mesure quelle devient
plus parfaite, éloigne du solitaire jusqt-’a;,
désir de créer.
La grandeur des poètes est de saisir
fortement avec leurs mots ce qu’ils n’ont
fait qu’entrevoir faiblement dans leur
esprit.
Paul Valéry
La poésie, c’est comme la pêche : il tant
sortir le poisson d’un seul coup - en espé
rant que ce ne sera pas un soulier.

Lawrence Durrell

* Une maman et son petit garçon at
tendaient l’autobus lorsque, soudain, l’at
tention de l’enfant fut attirée par une
large flaque d’huile irisée au milieu de la
chaussée.
- Regarde, maman, s’écria-t-il excité : un
arc-en-ciel mort!.

* Une vieille Savoyarde, qui n’a jamais
ouvert ses fenêtres sur l’extérieur, ren
contre un jour, sur la place de son village,
un gitan avec son singe. Dévisageant l’ani
mal, elle déclara :
- Ce n’est pas une bête, ce n’est pas un
homme. C’est ça qu’on doit appeler im
étranger.
* Si quelque chose appr.raT en ncu;
divin, c’est bien la pureté originelle des
impulsions.
Moi seul suis un homme et tout le reste
divin.
Samuel Beckett
Il n’y a aucune différence entre n’avoir
rien et posséder, si l’on est presque to..jours à la merci de quelque chose qui,
en un tournemain, vous frustre de tout.
Marcel Jouhendeau
On ne m’a donné de corps qu’en projet.
Louis Claude de Saint-Martin
Il est bon de suivre sa pente,

L’été brûlant n’assèche pas les sources
profondes : les ruisseaux boueux seule
ment.
Holderlin

Gide
Nous pensons dans un univers q.i'
notre langage a déjà modelé.

E. Benveniste
Souffrir étant mon lot, rire est ma ré
compense.
Eblouissement (Les Châtiments) Hugo
Si votre cœur a besoin d’un culte, qu’il
l’offre aux palpables objets de ses passions.

Qui

sorte que nous ne nous en inquiétons pas.
Gide Journal (p. 998)
Il n’y a que le mal qui soit pur et sans
mélange de bien. Le bien est toujours
mêlé de mal. L’extrême bien fait mal.
L’extrême mal ne fait pas bien.
(Journal d un Poète) Alfred de Vigny

exterminé

le

charmant

peuple arménien, sans que personne ne
bouge ? II y a toujours des précurseurs .
(Propos comme ça) Jacques Chardonne
Qui trop se subtilise se pulvérise.

Montaigne

Il faut violer les règles; mais pour les
violer, il faut les connaître.

d’une main, de l’autre le système nerveu
d’un homme, frêle échelle hésitant
dans les chairs dodues, tirant des éc ai

Forain

Quand le

Virginia Woolf
J’aime les livres dont la force se ras
semble en une page ou deux. J’aime les
phrases qui ne bougeraient pas quand
même une armée les traverserait.

malheur

ce

n’est

André Breton

* Dupont - Durand

se

fait

faire

un

nouveau costume. Mesures. Puis :
— Quand pensez-vous me le livrer, de
mande Dupont - Durand.
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facilement qu
Henri Michaux

Qui n’a le cœur de souffrir, ni la 111
ni la vie, qui ne veut n y résister
finir, que lui ferait-on ?

Montaigne

* - Est-ce que la religion empeche k
1

- Point ! Elle le complique conside

rablement.

Proust
La beauté sera érotique-voilée, explosante-fixe, magique-circonstancielle ou ne
sera pas.

ses

tire du bien de toi.

Virginia Woolf
Les livres sont l’œuvre de la solitude et
les enfants du silence. Les enfants du si
lence ne doivent rien avoir de commun
avec les enfants de la parole.

avec

et des spasmes et le désespoir de cet ai
mai de lin, épouvanté... oh! monde exce
crable,

(l’Amour fou)

Joseph Joubert

a

habiles de coiffeur empoigne ses ciseaux

Combien de gens se font abstraits pour
paraître profonds ! La plupart des termes
abstraits sont des ombres qui cachent des
vides.

donc

La racine de ce qui nous éblouit est dans
nos cœurs.
(Le soleil placé en abîme) Francis Ponge

Aimer rend solitaire.
Je crois que les maladies sont des clefs
qui nous peuvent ouvrir certaines portes.
Je crois qu’il est certaines portes que
seule la maladie peut ouvrir. Il est un état
de santé qui ne nous permet pas de tout
comprendre; et peut-être la maladie nous
ferme-t-elle à quelques vérités; mais aussi
bien la santé nous ferme-t-elle pas à
d’autres, ou nous en détourne-t-elle, de

pourvu

que ce soit en montant.

Sade
* L’écrivain étranger d’expression fran
çaise jouit d’un privilège. Ce privilège me
semble être d’échapper à la facilité d’élo
cution qui résulte forcément de la pratique
quotidienne d’un langage. Chez l’étranger
le langage est «intérieurisé» et,
ainsi,
n’exprime que l’essentiel. Inutile d’ajou
ter que ce privilège a également des
contre-parties, c’est-à-dire des faiblesses.

Այդ պատ

ճառով իսկ' տիպարային րն ոյթ մը ունին
կ'ըսէի "ևւ՚Դէ՚Ը^ bP դործը եւ

A y regarder de près, en cherchant bien,
nous avons tous un intérêt quelconque à
nous tuer.

րսան

տարիներու եւրոպացի կամ ամերիկացի
նորաբոյս «փիլիսոփաները» ♦ . . մեղի սոր

Si vous avez la simple baeuté et rie-,
d autre, vous avez à peu près ce que Dieu
a fait de mieux.

բաղդատել

Լիւպէնի ընթեր ց ո ւմն եր ո ւն ՝ որոնք իրենց
այլազանութեամբ կը թուին համա րմ էրը

ւիո րձառութիւններու

Nietzsche

կը բացայայտէ ձ զտուն մը ղէսէի հատու՝
Լսիտ ՝ զօր աւոր Լսօսքը : Պատահական

... Avancer en soi-même vers le mni
plus nu.
w

* Le vendeur d’un magasin de jo
- Voici un jouet éducatif
adapter l’enfant au monde actue
que soit la façon dont on le mon

„

յդ

jamais la bonne.
J’ai construit ma maison s
c’est pour cela que le mon e
tient.
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ÜpPIU'IiMi QUS
Ա.„ հատորը՝ ցբծթէ beSt Seller մը եղաւ
t!jh օրէն երբ Մ • Տխրտս «անցաւ.» հեռա.
■եսքդէն։ Ւ Հարկէ Տլ՚կ1-նը հեռու է ըլլալէ
յէկ արտադրանքը լսա.տեսողական
հա.
ղ,դդումներուն , ան լ,ր ետին ունի քա.
էսանամեայ արտադրութիւն մը վէպերու,
զատերդութիւններու , ֆիլմերու, որոնց
րսղտնի ընթերցողներուն թիւը յանկարծ
, րաղմապաակոլի
Սիրահալս,,Հ : Տիւ-

fiuu կր դառնայ մէկէն մ ս։ տ չե լի ել

«նո.
արարութեան» համբաւը կը դադրի հա-

1արմէքը ըԱ!"լէ խրթնութեան կամ

նո.

՝]թ1'ն '•

Սիրահարը վէպ մը չէ (1) , ինչպէս են
կարասի նախկին վէսլերը , Barrage SUr Խ
Pacifique-^ մին չեւ Détruire dit-elle,
եթէ դրքին մէջ վերագտնենք g ը.
ոհլակերպի ն ման ո ւթի ւնն եր ՝ հնարանք
իդ կտմ թ|ւք-7»Հ/՝: U(îpUlllUlJl^r աւելի մօվւկն կ յուշագրութեան ՝ մանկութեան ու
դստան ո ւթե ան աշխարհին ՝ ան րոլորին
որոնք 1,1J" կամ այն չափով ներկայ նախապէս կր կազմեն ղըողի մր յետնաշխար՝,ը} անոր հարստութիւնը՝ սահմանափա
կումն ու առեղծուածք*. Ղ*րոզը զայն կր
[երածէ առասպելի ՝ ինչպէս է սլար ա դան ՝
Տեր մօւո ՝ 1} սա լեանի Ս իլիճւոսւթի Պաթսւէզ(ՍյթՈւն., ուր Պո լիսն ու իէապէլի մանկութւ՚ւնը կր ւլաոնան
հրաշապատում ա-

ՏԻՒՐԱՍԻ

քի, որ ըրած եմ որոշ պատահարներու ,
՞ք՞ձ գգաղումներու ՝ ո րո շ դէպքերու վըP"T» (էջ 14) :
խոստովանութիւն' թերեւս բայց

ան.

'"Ղտ նոյնքան ալ զնորային ուշադրութթն սւ. յօրին // ւմ : է) ^IJlLU-llUip^z նաէս
^ս/մոլթիլնն է փրանս ական նա խկին
Հդկաչթն Հ /սս տա տուած ընտանիքի մը՝
ՈՍՈլն ՛էր այ ս կիղբէն կը սաւառնի աղէտի
fa, հեռաւոր շուքը* ^այրը մեռած է՝ ձը-

'1կով կինն ու երեք զաւակները

երկու

'"՛է՛՛՛ք եւ աղջիկ մը*. Շրջապատը
դաղ^սմըսնոլթեան աշէսարհն է ՝ ուր 1լիշխեն
ա՚Ա>յււ տո ւթիւն ու սով՝
անգո ւթիւն ու
Խ
բնութեան մը մէ^ որուն ղեղ1"ՈլԱիւնը՝ գետերուն ու ան տա ռն ե ր ո ւն
Ոտ^կութիլնը -Ա եքոնկի ընթաց քին- հեղ-

"'Hl'c աաքն ու արտասովոր լոյսերը մարՈ շուրջ կը ստեղծեն տեսակ մը աղէ տաil' չլ՚ջանակ , անելանելի : Տիկին Տիւրաս
ւ|' ՝1'կո>ր։սցրեր այն րս էո ԸԸ որոնց ծանօթ
րց ողբ իր նա էս կին վէպեր էն ՝ պա րկը թելա դր է տարօրինակ ու միակ
մը պատումի կի ղա կէտին :
ա ր տաքին պա տր ո լա կը , որ ուրիչ
թ է ոչ սլա տ անո ւթեան ստհմ ան.
1""֊ն ուղջկսյ՚յյ լքը վայելքին ու հաճոյքին
չթմւՈւթիձը . Ասիկա կրեայ նորոյթ

ք

ÜZ ft

-r-.

֊ ֊

--

ա
թոլի լ՝ սանկ կնոջ աղա տագր ույ՚՚օե բովին մ էջէն տեսնուած : թույց անցի մ- Vիրահարը չինացի երիտասարդ մըն
ւ Ա՚՚Ս՚ն մէջ' անանուն , հացիւ չուք մը,
ք' “եւ լիմուզին կառքով : Առաջի ե իսկ
^"ւփպումր կը յանգի սիրոյ իսկական
» Ըոլոր ո վին զուրկ սրբապիղծի
Տ "ւմէ/, կամ զգացումէն* ծէս ըրի հաս,կ անոր որ տես արանը կը սկսի հզօր
'եղականութեամբ մը եւ կ՚աւարտի աղհամար վայելքի ամբողջական ճա-

t. լմով . Ան չ որ սկսեր էր իբրեւ ՀՀպարւ^սւ֊թիւն-^ Ոլ անհրամեզտութիւն կր
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դառնայ սրբազան արարք* Ամնշուշտ անել
յարաբերութիւն մ րհ է ասիկա ՝ որովհե
տև Չին ացիին մեծահարուստ հայրը կլարդ/՛/A աղուն ամուսնութիւնը*.
Պ՝րքին [սորա գիրը տուող ա յս
ցէէս14Լ1Լ
“որը 'կիեայ բացատրել ի դէպ /լրութեան
անհ ար կի փառքը- սլատր ո ւա կն է ՝ որուն
չուրջ կը դրուի ուրիչ բան : Գիրքը կը
սլատմ է Հան ապրե լի հ ա ւաքա կանութի ւն»
մը ինչպէս կը զրէ Տիւրաս և կ՚ըսէր Պլանշօ (&) î Հա ւաքա կանո ւթիւն մը ՝ ուր կան
խենթութեան ու խելօքսւթեան սահմանին
կեցող մայրը՝ կվ՚Ը^կե անդին ՝ դամ՜ան ու
նո յն ատեն իւան դա զա տանքո վ լեցուն :
«/այ «y 7/ ւշւՀ7 անիմլ ո ր դին , աւազակ //լ ոճ
րագործ ՝ որ պիտի մսիլ է մօր Հ ար ս տ ո ւթի ւնն ո լ մարդկային ա րմ՜ անա պա տ ո ւո ւթիւնը։ Ա ան Հմի ւսն եր Հ/» • կրտսեր տղան ՝
նիհ ար ու վիրաւոր՝
որ սլիւոէ/ մ եռնէ/ :
Աւ ttJ *J ջէ՛ կ ր սր կը ծրագրէ բեկանել այս
ընտանեկան աղէտին դո g շրջանակը » դառ
նալ դրող • Ալ որ ի վերջոյ կը մեկնի 3)ըրանսա : Աէրը կամ ինչ որ կարելի է կո
չել ս եռա յնա կանո ւթեան
յայ անութի ւնը
այդ ելքն է մասամբ*. Աիրահարն ու կինը
առանձին են իրենք իրենց մէջ եւ անոնց
միջել չկայ սիրայիդ յարաբերութիւնն!,-

Գրեց'

Գ. ՊԸԼՏեԱՆ

րոլ քլիշէ էս առն ուրդը*. Ամէն պարագայի
ո' լ մէկ վերլուծում ՝ այս կապը հո գերա
նա կտնով մեկնաբանելու ճիգ*. Սիրո դնե
լէ ը ՝ կարելի է ըսել ՝ ո ր անհա զորդ են իրարու՝ ամէն մէկը
տարուած գերիվեր
սլատկերէ մը՝ պատուերէ մը*. Անոջ հա
մար այս կասլը ելքն է 1լըս էի ընտանիքի
հեղձուց իչ ՝ ա տ ե լո ւթե ա մբ ո լ ան ս իր ո ւթեամբ լեցուն մթնոլորտէն*. ԱՀեոր՝ շնոր
հի*- ան պիտի գտնէ դուրսը կամ այ լո ւթիւնը :
[էն տ անիքին պատմ ութիւնը արդարեւ կըԼալ
Լա՛ է
ամէն գաղթականութիւն
բս տ կան շո զ
ոլ
հերձատող
փակութեամբ^ : Հօր մահ ուամբ մայրը ընդ
միշտ կը ղրկուի հաճոյքի աշվսարհէն ՝
կ՚արձակուի ամուլ աշէսատանքի մեքենային մէջ-. Ս՛այրը հ աճոյքը չի դիտեր , դո.
նէ այդպէս կը թուի աղջկան ։ Եւ կը յայտ,
նուի բր տութիւնը ընտանիքի անդամն երուն միջեւ, ձրի, կարծես անիմաստ ու
ամենօրեայ րզկտուքը ։ Տարօրինակ է որ
օտա րութեան մէջ յանկարծ ընտանիքը իր
հիմեր էն դառնայ խնդրական՛. Չինացիին
մ֊խտումը Լ֊անմոռանալի տեսարանը ճա.
շարանին, ուր սիրահարը այպանուած,
չէցոքապէս արհամարհուած, սլարցա լցէս
դադրած է գոյութիւն ունենալէ ու վեր ած
ուած վճարողի.'}
այլութեան հերքումն
իսկ էլ որով մարդկային յարաբերութիւն,
ննբը կը խցուին՛. Չկայ դրսոլթիւն , դէմք
ու յղման կէտ՛. Ա՛Րէն յարաբերութիւն ,
մնալով ընտանեկան' կ'առնէ արենակցականի ճամբան. մայրը կը սիրէ որդին,
քոյրը եղբայրը և բոլորը զիրար կը սիրեն
ու ւկ'ատեն : Եւ բրտութեան միակ հակա.
•լ1՚Ը եԳՐԸ֊ ևԸ դառնայ հաճոյքը, վայելքը'
որ ինքնացսւմի , ըլլալու կերպ մըն է այլ

եւս , մահուան դէմ դրոՀ մը։
Այս իմաստովվ կարեթ։ Է անվարան ըսել , թէ գրքին առանցքը մայրն է եւ ոչ
սիրահարը, որ կը խաղայ մատնանիչի
ղեր՛. Ան է "ր կ'իշխէ զաւակներու հորի
զոնին իր ամբողջ բռնութեամբ ու քընքըչոլթեամբ, ըսել կ'ուզեմ սիրով՛.
Եւ
անսպասեթ, չէ որ վա/ելքը չճանչցած մօր
պատկերն է որ անցնի յիչողութեան բե.
մէն, սիրոյ ծէսին մէջ, հոն ուր «վայր է
անձկութեան, նաւաբե կո ւմ» : Եւ այրը
«կը հարցնէ ինծի թէ ի՞նչ բանի կը մտածեմ. կ'ըսեմ թէ կը մտածեմ մօրս, թէ
ան կը սպաննէ ցվ։ս եթէ ճշմարտութիւնը
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Տթլին Տիւրասի Հն դ կաչինը կար Աք1
[Հպեր ան մէջ ՝ ին չսլէ ս կար ընտանիքը *
1չգրէ* ՀՇ սէտ դրած եմ ըն տանիքի ս մարդոց մասին՝ բայց երբ կը դրէի՝ անոնք
պրկին տակաւին ՝ մայրն ու եղբայրԱրը՝ ել ես կը գրէի անոնց շուրջ՝ այդ
րսներուն շուրջ , առանց երթալու դէպի
անոնք*, կեանքիս սլատմութի ւնը դոյուք>էձ չունի*. Զկայ*, կեդրոն չունի բնաւ*.
ճամբայ՝ ոչ ուղեգիծ*. ԷԼնդարձա կոլ
ոններ կան՝ ուր մարդ կրնայ մտածել
Pt մէկը կար . ճիչդ չէ , ո՛չ ոք կար ■ ■ ■
Հ 11ր կը գրեմ հոս տար բեր է եւ նմ ան :
կր խ՛օսէի սլայծառ շրջան երէ ՝ անոնցմէ՜' որոնք լուսաւորուած էին*. Հում
fa [uouիմ երի տ ա ս ար դո ւթեան ա յն ծած
կուած չրէաններ էն ՝ որոշ քօղարկո ւմն ե-
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Tel.: 770.86.60
Fondé en 1925

I
k

La place faite aux œuvres françaises sur
nos scènes lyriques est si parcimonieuse
que la re-découverte d'un ouvrage ou sa
création restent un évènement tiotable.
Grâce à son directeur, Jacques Karpo,
l'Opéra de Marseille a ouvert sa saison
avec « Christophe Colomb » de Darius
Milhaud.
Créé le 5 mai 1930 à Berlin, sous la
direction d'Erich Kleiber, cet opéra
n'avait jamais été représenté en France.
Combien d'autres chefs d'œuvre attendent
leur tour,
comme « Miguel Manara »
d'Henri Tomasi !
«Christophe Colomb» révèle un Mi
lhaud qui ne doit rien au Groupe des Six
(1920). Bien avant eux, Milhaud s'était
affirmé par une écriture déjà très person
nelle. Auteur de partitions aussi diverses
qu'importantes,
comme
«L es Choéphores », « L’Homme et son Désir », en
collaboration avec Paul Claudel, et « Le
Bœuf sur le toit », Milhaud ne considéra
jamais les Six comme l'expression d'un
manifeste esthétique définitif. Il en fit
partie plus par hasard que par conviction.
Ce qui l'emporte surtout dans «Chris
tophe Colomb », c'est l'amalgame de l'in
fluence méditerranéenne représentée par
le personnage lui-même et la dimension
cosmique du texte de Claudel.
L'amitié des deux hommes s'est soudée
au Brésil où, en 1917, Claudel, nommé
ambassadeur, emmena avec lui le jeune
compositeur
comme
secrétaire.
Les
rythmes brésiliens exercèrent sur ce der
nier une séduction immédiate dont il
concrétisera les effets dans « Le Bœuf sur
le toit », les « Saudades do Brazil » et la
Brasieleira de « Scaramouche ».
La rencontre des deux hommes met en
présence deux tempéraments puissants
dont la démesure provoquera le choc iné
vitable: celle d'un poète de forte inspira
tion biblique et catholique et d'un musi
cien aux résonances judaïques nourries
de lyrisme méditerranéen.

դվ/տնա J * * • Արևն 1լ ըսեմ որ մանկութեանս^
մ օրս դմբախտութիւնը գրաւած է երազին
վայրը՛, թէ եր աղը մա՛յբս էր եւ երբեք
կաղանդի ծառերը 5 միայն ու միշտ ա՛ն
էր մերթ իբրեւ խեղճութեամբ կենդանի
ու մորթազերծ մայր՝ մերթ անապատի
մէջ բարբառող* • ♦» : Աւրիշ տեզ հ,կարկըտանուած դուշպաներով մօր պա տ կերը
անցաւ սենեակէն։ ^այրը կր, յայտնուի
ման ո լկին պէս : Տդտքը դիտէին արդէն :
11*ղջվ>կը î դեռ' ո՛ չ : Անաւ պիտի չխօսին
միասին մօր մասին ՝ ոչ ալ գիտութենէն
որ ունին y որ զիրենք կը բամնէ մօրմէն
մանկութեան
վճռական
գիտութենէն ։
Ս՛այրը վայելքը չէր գիտեր» (էջ 50) :
Անչպէս այս քանի մը նախադասութիւն֊
ներր (կը թելադրեն հարցը կը վերաբերի
մօր ճանաչումին* * * : «Աբաղին վայրը» կը
զտնուի մայրը եւ անոր պատկերն է որ
կ'ազատագրուի անկողնին վրայ։ Աղջկան
համար սէրը կը տանի մօր եւ անապատի
ել անձկութեան եւ տագնապի դիմագրաւումին իբրեւ մօր վայելքէ զուրկ մարմնին
հատումը։ Աիր ահ արբ այդ հատումն է որ
կ՚առթէ ել խորքին մէջ գրքի տնտես ու֊
թեան մէջ ինչպէս ցանկութեան ինք միւս
անունն է մօր ցանկութեան։ Աիրահարը
ուրեմն չի յղոլիր միայն այրին ՝ այլեւ
կնոջ } այսինքն' անդին է ան իգական արական սեռերու եր կփ եղկո ւմէն ՝ եւ կը
յղուի չէղոքութեան , ինչպէս կը թելադրէ
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« Christophe Colomb » se compose de
deux parties réunissant 28 tableaux : la
première, plus visuelle et donnant au
spectacle sa pleine mesure, la seconde,
plus mystique et dépouillée. Dans sa
pièce, Claudel a imaginé deux Christophe
Colomb : l'un, plus statique, qui évoque
le conquérant légendaire, l'autre, plus ac
tif, représentant l'homme en conflit quo
tidien avec les réalités. Un narrateur
explique les différents tableaux tandis que
le chœur, tout au long de l'ouvrage, par
ticipe totalement à l'action.
La partition, toujours fidèle à la polytonalité, détaille chaque scène avec autant
d'intensité dramatique que de mysticisme.
La révolte des marins, le Te Deum et le
tableau final restent les moments forts
de l'opéra.
Il faut applaudir sans réserve la mise
en scène de Jacques Karpo qui a su ani
mer les différents tableaux en maintenant
une continuité qui bannit l'ennui. Une
belle progression valorisée par les décors
ingénieux de Wolfram et Amrei Skalicki.

par
Edouard EXERJEAN

La distribution a fait une place de choix
aux Chœurs de l'Opéra de Marseille et du
Théâtre d'Avignon dont le travail exem
plaire imposa un souffle grandiose. JeanPierre Aumont. narrateur, admirable de
grandeur, Christine Barbaux aux aigus
remarquables dans une tessiture périlleuse,
Claude Meloni et Gérard Friedmann, par
faits, l'excellent Jacques Noël, entourés
d'une troupe homogène, défendirent l'ou
vrage avec autant d'émotion que d'amour.
Seul, Armand Arapian ne fut pas toujours
convaincant en Christophe Colomb.
L'orchestre, très au point sous la direc
tion attentive d'Henri Gallois, couvrait
néanmoins le plateau. Il faut toutefois
compter avec l'écriture massive de Darius
Milhaud qui a utilisé abondamment les
vents et la percussion.
Après Londres (1937), Anvers (1940),
New-York (1950) et Marseille,
il serait
juste que l'Opéra de Paris fasse à « Chris
tophe Colomb » la place qui lui revient.
(Suite page 4)

լեզուին հայերէնը։ Աը հասկցուի թնչու
դրքին ուղեգիծը -եթէ ունի- ր/ քայ մա յր աղջյ,կ կառոյցը՛.
Հատորին մասնաւոր հմայքը կը թխի
ըստ իս այս շատ քիչ անդամ խնդրոյ ա՛
ռարկայ եղած փորձառութեան տարաղումէն :
դրուի առանց ակնային հաճոյքի՝
առանց ց ո ւց ամոլութ եան ՝ եւ իը պահպանուի անոր խորհուրդը։ Էքորհուրգը տյն
փ ոխումին' ուր դրող բայց միշտ վաղեմի
ագվիա^1Ը, կը ծնի մայրը իր կարգին ։
^Արելուք Տիկին Տիւր աս
կը ձեռհաՐևէ
մօր կախարդանքի ու թերեւս անսպառ
առքի գովքին ու ա զա տա դրո ւմին ։

1. - Marguerite Duras, l’Amant, les Edi
tions de Minuit, Paris 1984.
2. -M. Blanchot,La Communauté Inavou
able, les Editions de Minuit, Paris 1983.
3-- Հասարին մէջ այ լութերս ն հերքու

մը , արենւււկցականի ւլիհին բացումը , նեըընաանեկան րրւոուր֊կւնը մօսւիկ են մե
զի , ըսել կ՛ուզեմ տարօրինակ մօտիկուր-եամր մը կը թ՛ելադրեն հւիիսւքեան վէ
պերու հարցադրութիւնը, մանաւանդ արեւմսւեան թեւի: Պատահական այս հան
գիտութիւնը կ’արտ1օնէ՞ արդեօք ընթեԸցո.
զը երթալու աւելի բարձր , ընդարձակ աի.
պարանութեան մը, հարց Fonds
մըն է' որ
այս.
A.R.A.M
աեղ դժուար է քննել :

Ա Ih ԱՋ Մ Ի S fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

------------------ ֊
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Հ

lettres
françaises

է&էՐ

par
Daniel LEUWERS

qu’elle a voulu provoquer le rapt
ou que la «scène» n’a pris {„.
tlque
dans le fantasme du narrateur
qUe
Les textes ou les lettres d’Armen ?/
(elles sont nombreuses dans le ոաո^“
données souvent en fac-similés)
habites de la même tonalité étrana sont
l’humour dépasse la douleur
i- ;e où
d-™ voile pudique
en tenungne le r„,„UMie,. j»,,,,, “
Bourbon Buseet (,m

Փանն, 7 Մայիս, 1950
Sէ կէն 'Լէքթպ՚է

տունը հանդէպեցուք վերջապէ ս մեր նշանաւոր Վրսհրիճին։ Վահրիճը ա լեխ լաւ. պատրաստուած
համայնավար մըն կ ել ոչ պակաս գոր
ծիչ մը : Գիշերը անցուցեր էր քաղաքին
փողոցներուն վ[,ա,ք կուսակցական լո
ղս ւնդներ դրելով ճերմակ
ներկով Պոքքա-ի դէպքերուն առինչո ւթեամր ՝ Գ^իէթնամի պատերաղմին դէմ եւ առ հասարակ
ի ն պա ս տ խ ա ղա ղո ւթե ան :
]Ս աղաղու թիւն բառին
վեր աբերմամբ
յիշեմ որ ՝ իսահա կեան կ"1 առաԼար կէր որ
անդորր բառը դործածո ւի :
- Էյ ա ղա ղո ւթի ւն բառը ինքնին մի պա
տերաղմ է :
Նման բան մը յիշուած էր «Սառածի
մէջ օտարի մը կողմէ ՝ վերջերս :

- Հա ՝ հա՝ ըրաւ fi ա կոբ ՝ թեւս մտնելսվ , է՞ն չ աղէկ ըսէր :
Իրէկո ւնը զինուորական տողանց ֆանֆառո վ ՝ ն ո լադով եւ ջահերով : 3 ա գթու
թեան տօնյ, է՝ որ օփեր էթային տպաւո
րութիւն կը ձգէ վրադ՝.

Մ աթսէյ լ , 15 Մ այ իս

>֊_________________________________ /
«Մաթսէյէզ»^ մէջ կը կարդամ'

«fi-արփանթրա^ ըմպելի ջուրին թունաւորման
ամբա ս տ անո ւթե ամբ կասկածելիներ հար
ցաքննուած են ... -,
Ա*արսուռ մը անցաւ մարմինէս : Աչն ան
դրած մէկ պատմուածքս ջո ւրի թունաւոր
էքան պատմ ո լթիւն մրն է նոյն քաղաքին
մէջ տեղի ունեցող : Եթէ դրութիւնս ֆըր
ր անս երէն եղած ըլ [ար եւ հրատարակ
ուած , ո ոտի կան ո ւ թի լնը կրնար ինծի նե
ղութիւն պա տճառել : fi ւո ւֆֆ ♦ ♦ •

Պօքէււ , 11 Մայիս , 1950
Ոչ առաջ կփրկի ծերունի
ատաղձադործ Ե ամպիին թէ իրենց ^աղա^ը մեռեալ
քաղաք մը՚խ կ՝ կատարեալ բրածոյ J

- ///Հ , ըրաւ՝ երկաթուղին մեռց ո ւց մեր
քաղաքը՝ որ ժ՜ամանակին ա շվսարհ ահռչա կ
էր իր տօնավաճառով :
- Գիտեմ ՝ ըս ի ՝ Աիսթրալ հրաշալի կերպով նկարադր ած է ատիկա : fi այց Հիp p♦♦♦
սա
- Երկաթուղին մեռցուր մեր քաղաքը՝,
Ժամանակին մեր տօնավաճառին կու ղայՒն ա շիրա րհ ին ամէն ծա յրերէն-. Զէն աստանէն անդամ նաւերը կու դային դետի
ճամբուք ՝ քիոնը բարձրանալով յ ցուլամ արտեր տեղէ
էլ ունենայէն ,
խաղեր ,
չո ւրջպար ե ր , երդեր ել Փրռվանսէ գի.
նէն կ՝ոգեւորէր ու. կը հսկէր ուրախոլթէւններոլն : Շոդեկառրը
սպաններ մեր
Հագարը :

Մաըսէյլ, 18 Մայիս
Ամբողջ վազվզուք Փտրիղ մեկնելուս
կապա կց ո լթե ամբ *, Գործեր ու կարգադրու
թիւն ՝ գանձ ո ւմն եր ՝
մ ա՚նաւանդ
գան
ձում ՝ որ դժուարին բան մը եղած է ', Գ ըրամ չկտյ ՝ առեւտուրը կայուն՝ ոչ ոք
կէ ուզէ կ ամ կրնայ [խել իր վճարումները :
իրիկունը պահ մը կանդ առի եկեղեցիին
հրապարակը՝, իրիկուան ջերմ ո ւ թէԼնը հ ալեր էր երկինքէն ին կող զովութեան մէջ՝,
վ^անըպիէռի սօսիներով ծառուղիին լայն
ու թաւ տերեւները կը թանձրացնէին շու-

Ա. ՈՐԲՈՒՆհ

Թարասքոն , finjfi օթը
կամո լրջէն ասդէ^յ աչքերս կը բարուէն
Տօտէէ Թարթսւրէն տը Թարսւսքոնշ, փըն.
տըռելոլ համար : Ասոր կ՛՚ըսեն մտրէ թու.
նաւ.որում ï

un magnifique
hommage
à Armen Lubin

քը : Երիկուան վերջին պահերն են : Ծի
ծեռնակները կը խայտան երկինքին մէջ՝
իյնալով աջ ու ձախ ու կրկին բարձրանա
լով նետերու նման եւ անոնց զուարթուն
ճռճռոցներով օդը կը դաոնար հնչուն :

Dix années après sa mort, Armen Lubin
n’est pas oublié. Les «Cahiers bleus»(*),
une publication trimestrielle dirigée par
le poète Dominique Daguet et qui en est
à son numéro 32, vient de publier un
magnifique hommage au poète de Sainte
Patience sous le titre «Armen Lubin,
l’Etranger».
Bien plus, les «Cahiers
bleus» se proposent de donner prochaine
ment un prolongement critique à ce nu
méro où l’on trouve un grand choix de
photographies de l’auteur (l’œil flambant
du jeune homme de 16 ans entouré de sa
famille mais qui s’isole déjà en serrant
dans ses deux mains un livre, puis la mala՜
die qui creuse un visage empreint soudain
de patient angélisme, et ces salles com
munes d’hôpitaux qui vont devenir les
logis provisoires du poète : des lits de
fer rapprochés au pied
desquels gît le
coffre du «condamné»...). En regard de
ces photographies, on trouve des textes
peu connus d’Armen Lubin, et notam
ment ces deux pages splendides
qui
ouvrent le numéro ; parues en !960 dans
les «Cahiers des Saisons», elles s’intitulent
«Les étoiles familières» et nous plongent
d’emblée dans un climat étrange. Le nar
rateur assiste au spectacle quelque peu
fantasmatique d’une jeune femme au
physique plus qu’agréable qui se penche
par-dessus une margelle et interpelle son
ami qui travaille dans les puits. Elle le
plaisante, l’injurie, le menace, jusqu’au
moment où elle bascule soudain par-dessus
bord. Lorsqu’elle réapparaît, ses lèvres
semblent dire : «Je les ai vues, les
étoiles!». Armen Lubin ménage très bien
les interstices du secret et nous laisse
aussi bien entendre que la jeune femme
a été victime
d’un étourdissement ou

e„rapt,

«

amis et visiteurs du poète), «il u’y a ,
lui ni dolorisme ni misérabilisme Ո
veut pas que l’on prétende que son génie
lui vient de la maladie. Il considère ai
contraire que c’est une catastrophe,comme
d appartenir a un peuple martyr (celui
des Arméniens)».
Aucune complaisance
chez Armen Lubin, mais plutôt une dis.
crétion jusque dans la violence et ]f
mystère. Le poète Jean Mambrino constat
te avec grande justesse :

«L„hin

vraiment «l’étranger» parmi nous, il ՈՕլւՏ
communique le scandale de l’exil et tout
ce qu’il y a de proprement intolérable
dans la douleur, mais en même temps il
n’y reste pas emprisonné, il ne paraît pas
écrasé. Il garde un regard d’une légèreté,
d'une précision admirables, rayonnant dp
chaleur et de tendresse humaines». Ainsi
ses voisins de lit deviennent-ils des pré
textes à une drôlerie qui efface le pathé
tique au profit de la vraie
fraternité.
Quel élan dans les poèmes d’Armen
Lubin, quel envol vers la
«clarté se
conde»! La sévérité première de la terre
et ses pièges engluants sont transcendés
par une céleste éclaircie, à l’image de
L hirondelle qui, à la belle saison, vient
visiter la salle d’hôpital : passage - éclair
qui métamorphose l’existence et lui donne
son sens véritable.
Qu’il me soit permis, pour terminer la
présentation trop rapide de ce riche nu
méro d’hommage, de citer quelques ex
traits de la lettre qu’Arthur Adamov
adressait à Armen Lubin le 14 mars 1947:
«Nous sommes quelques-uns à Paris qui
trouvons que vous êtes le plus grand poète
vivant (Antonin Artaud mis à part) (...)
C’est un très grand bonheur de voir que
dans cette époque
de laisser-aller et
d’ignominie où on n’ose même plus pro
noncer le mot de poésie tellement il a été
galvaudé, un homme retrouve dans le
silence le secret des choses».
Grâce aux «Cahiers bleus» (le présent
numéro et celui à venir),la place d’Armen
Lubin sera désormais mieux perçue dans
la poésie française de notre temps.

(*) «Les Cahiers bleus», 2, rue Michelet
10000 Troyes
Prix du numéro : 45 Fi s + 10 Frs de port.
Abonnement annuel (4 numéros): 120 Frs.

Գարուն ՝ թնչ անոյշ ես՝.
Լիրք , finj fi իրիկուն

փամը ութը անրաւ , ամէն կողմ ամա.
յոլթէլ^, է : Արճա րանը նստած՜ գոնէ լրա.
ր-(ւրէ դերութեան յուշերուս երրորղ գը1Հ,լ-խը} ՀՍիւտէթցի ուսանող
: ինծի պէս
տմէն մարդ տեսած է Նիմի մարզարանը
կամ ցուլարանը ել ցուլերուն ծեծկուուքը
ամբողջ Եվրոպան հոս կը բերէր՝.

Ավինեււն,

3

Մայիս, 1950

Աէէինեոնը սիրած քաղաքներէս մէկն է,
չեմ գիտեր ինչո*լ համար՝, Եր սիրեմ tuնոր արեւը՝ որուն մէջ խեղդուած է քաղս՚քը h ւ ոչ թէ Պտ սչերուն պալատին հա
նար՝. Նստիլ սրճարանի մը արեւոտ դար
պասը եւ երկար երկար երազել ՝, Հանրա
պետութեան փողոցը՝ փան փօրէսի լայնահուն ծառուղին Մտրսիլիոյ վ^անըպիկո ին նման էսուռներամ է յ fi ազմո ւթեան
քնքուշօրկն հրաւէր կարդացող կիներ
կան՝. Գարունը տղջիէէների կայտառ ու
գրգռիչ դտրձոլցեր է ՝ Անցեալ շաբաթ ,
'1՝ւսնն ուր հաստատուած է հիմա Փտրիղէն վերջ՝ Ցակոբ Սէմէրճեանը՝ մեր Ֆէպիւսը՝ նոյնիսկ Հանրապետութեան նախագահին Ֆկպիւսը՝ կ'ըսէ ինծի ինչ որ
երբեք չէ ըսած Փտրիղ կամ Պոլիս ՝ որ իմ
դէմքովս իր գլուխ դործոgը տ ո ւա ւ •
- Եղբտյր ՝ սարսափելի բան է այս քաղտքը՝ աղջիկները գրեթէ մերկ են՝
անանկ տնկեր են կուրծքերնին ՝ քառսուն
տարի ալ ունենաս չես դիմանար։
- Տնկեր են՝ հը ՝ ըրի զուարճութեամբ ՝
թնդանօթներու պէս ել ամէն վայրկեան
կը կարծես որ ահա հ ր ե տանա ձգո ւթեան
պիտէւ էնթար կո լի ս :

Սնկիւն մը՝
եկեղեցիին ճաղերով պա
տին տակ՝ սքանչելի որսի շուն մը՝ յետոյքը կկզած , գլուխը ծուռ , ^/,յ7՜ 4/ք խափէ ,
նթէ կս՚Ը^ԼԷ է ԸսեԼ գևրմարդկայէն ճէղ,
աղէքները պարպելու , դունչը անհուն
տառապանքէ մարմնացումն է-,

Փարիզ, 20 Մայիս
Փարէղ գանուածէս պէս սէրտս ցանկութէւններով կը լեցուէ : կարծես աւելէ
մեծցած եմ , կա ր ելէ ո ւթէ ւններ ո վ լեցունդ

Փարիզ, 25 Մայիս
Րէւզանդը աւելէ հանգէստ գտայ-. Հվս.
յևրէն թերթերէն աղա տած
^տպարանին
տաղտուկը պակսած է։ քկուարճալի խօսք,
մը էյ ոն դկա ր եան էն , երբ էրեն հանդէպեցայ Գատէէ մ օտ :
" Հրամարեր ես Փ ա րէ զահ այ ո ւթեն էն :

'/Էր ակնոցներուն ապակէներուն ետեւ ï
îl աճաէւո ր դն ե ր ը 1լ երթալէն
կու դա յէն,
դեռ նորոգութէլնը չէր ՜լր աց ած , որով,
հետել չէր լրացած էյ ա չէ կէն ս/լսած րեր.
թուածը, որ մէկէն կը ծնէր, բայց չատ
ղանդա ղ դուրս կու դար , էլարծես թէ հո.
դէն տը հե՛տը կու դար z
- փերթուածը՝ կ՚ըսէր՝ գոհարի մը սլէս
պկտք կ աշխատիլ։
Ատոր համար ըրած խտացումները անհասկնալէ կը դարձնկին դր ածն եր ը : փամեր ով կը ն ս տ կինք սրճարան մը հանԼէօւ֊կի նման բանաստեղծութիւնը քակե
լու համար : Գտցածիս պկս սրճարան 1լերթայէնր : Շտտ կը սիրկր սուրճը եւ սրճա
րանը՝ լուման համրելով կը հանկր ձեռքկն : ե)ան ութ վերադարձին մսպրը /լ ա- Աման ՝ ՀԼարեհ ՝ գուրպան ըլլամ քեՂՒ > Ըս է "f դործին նայի՝ ան քու խօս
քքդ մտիկ կ'ընկ ՝ սա դրելը սլիտի մեռցնկ
^ղՒ ։

Վերջերը լխտանեկա^յ յուսախաբո ւթիւԸ

Փարիզ 31 Մայիս
Ս\1“ է՚րիկուն Զարոյեանենց կԴրթայէ :
Մէթրս (էսր է ս էն անցած ատենս սրտէ սեզ.
մումով յէչեցէ Ջուլֆայեանը : Տարէնե.
րով փան փորէս պողոտան խեղճ օրերուս
ապաստանը եղաւ, Անհամար գէչերներ
անցուցեր եմ է]աչէկէն մամադործէ կըր.
պտկէն մէջ, էբրել անկողփն ունենալով
էսաչէկէն մամադործէ սեղանը, «գսւրիյ.
b ofiî/ ե ր ո ւ» թ էք թաքով օրօրուած : Երբ
կը մօտենայ/, կրպակէն , քՕաչէկը կԴրա.

տւելի մխրճեց քեր թ ո լածն եր ո ւն
1’նչպէս եւ էր < այր են ա սիր ա կան
զՒԼՀւ՚՚ե. հը փա փարէր մեկնէլ հայրենէր,
նոյնէսկ մէն տկ ՝ ձդե լ ո ւի կինն ու տղաքր
երբ հասարակ դողի մը գնդակը ղինքր դերեւլման տարաւ :
փամը ութուկկսին ՀՀարոյենց տունը բոլորն ալ անկողինն կին : ]1րսրր անցուցի
տան խաղաղո ւթի ւնը ՝ որ սակայն շուտ ո րի
վերտհաստատուեցաւ ՝ մանաւանդ Հրտ^,ոյՀյխ ըրած պատմութեանը խորհիւ ՝
զուսպ՝ հիւմուրով՝ նոյնիսկ մայրական։
հիւթը կարոյին սիրահարութիւնն կր Հը~
րանոյշփն միակ բարեկամուհիին հետ։

Հր ան ո յշը բնաւ յանցաւո ր չի դտներ ք^1
կեր ուհին՝ իէ ար օն ալ :
- Սիրահարութիւնը հիւանդութիւն մըԵ
iy

Ըս1՛

ձ'էէ'

y

ո1'

- Այո , ըսաւ ՝ ճիշդ կ բտյց ինչո^ւ
մար պկտք եղաւ՝ որ տյս երկու կակները
տառապին ՝ որոնք ինծի համար աիթ
ս իր ելի են *.

լ, 1 Յանիս
էրէկուն կարոյենց էէեր ։

(/'/P

էղէթը չատ կը սէրէն հոս դալ: Հք
cZ? Էբա1էա*ե համակրանք եւ համ
,ւնէ Լէլփէն հանդէպ : Սա՛կէ փոՒ"
ջերմութիւն մը։
՛ին խօսքերը Հր տն ո յ շը

կը 1ս

սրկի խօսքեր ո ւ պկս • Պտհ ձ ը
տալ հակաճառելու դի^ը ) nltn,L
\արօն կը սիրէ տմէն բանի վե[^
ւնք ունենալ ՝. Գոհացում ՝ ըրեու, Հ
սհի ւԼրայ չկայ՝ երբեք կ^րԿ!՛
լ կատարեալ գոհացումի ։ Մ^քԳԼ
են ական դժգոհ մ!1ն է՛
հարկէ, պոռաց Լէ էթն ՝ ա"ա^ il
ր, կարմէր թոմաթէ" մը ունենայխ
ու համեղ, մեծ երջանկօք
։ Հէմա թոմաթէսը փոթուեցայ
^թէ.ը չք

(խ

/' •Լերջոյ , աղաղակեց

ը թոմաթէսէ չո՚-րջ կը
ո, մէչտ թոմաթէսէ "Ա՛Հ
եղածը ,բայց ։unu^ni ‘“i’ թ"՛

Fonds A.R.A.M
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ԱՐՏԱԿԻն
, ւ իյյլքսւհսւյ <է|աւուքու_սւծք (<A„ ղոէէածոր.) ,
11 „
Հատոր u» ’

1984:

. , Տ>-"քԳարեան ’ լյ֊ե11 Կեանքը (Հէպ ե-֊
'^սսեներ) , Երեւան, 1982:

Ա.

լ., ի անի մը աարիէ ի ՛Լել։՝ Երեւանէ
ղջ տենդոտ աշխատանք մը կը տարուէ
,[վ„_ռքահայ
գրականութեան,
շուրջ :
(/,/'/ աչթատանրը 1983-էն սկսեալ բազհրատարակութիւններով դրսելոր.
դեցաւ։ Մ/'>'չ այդ թուականը՝ հայրենի
դատտրակչութէւնեըը պատիւ մը կ'ընէp, արտասահմանէ յառաջադէմ զրագէտԱրուն, էրենց գորգերէն փունջ մը հա.
տոթ։ մր մէջ ամփոփելով, ու հայաստան.
լայ, հասարակու թեան։
ներկայացնելով :
Հոր ղ՚՚րեունէութ էւնը սկսաւ ե լէ լ ու զար
գանալ, երր այղ- գրագէտներուն հանդէպ
^տարրրրութէւնր, մուար գորեեց նաեւ
համալսարանէն
ներս ,
Մ■
Աբեղեան,
գրականութեան,
էն ս տէ աո ւա էն։
մէջ
ւաթւ՚ւրահայ գրակ, թումբ» է մը ստեղ.
Հումով։ Առաջփն, դգալէ արդիւնքը եղաւ
1981-p/ Գ ■ Աե ւան՛է «Ուր ո ւա գծեր Աւէէւռըսւհա ք դրականութեան պատմութեան» Ա*
Հատորէն հրապարակումը : Նոյն թաւէն է ,
ս1սաԱ1/1 ' "Լ՛ ծնուն էէ աո ւաւ նոյնպէս 1981-/^ էոյո աեսած «Ա փէւոքահա յ
Հանաստեղծութիւն» ժողովածու - ծաղ
աւսքաղէն , որ ո ւն ս կէ զրը հ սլ ար տ անքո վ կը
Հռչակուէր*
հԱփէւռքահայ պոէղէայէ
այսպէսէ ամ ր ո ւյ^ակ ան ժողովածու
առ
այսօր լոյս չէ տեսել ո՛ չ Երեւանում , ո՛ չ
էլ Սփէ ւռըում * . ♦» : Հատորը «frր ե ւանէ
Համալսարանէ Հրա տարակչութեան» «/?/-սանողէ Դրադարան» մատենաշարէն մ աս
կա,լմէր : Կազմողը Ըան * դէտ* տորթ *
ւքւրււֆ . Վազդէն Դ,արրէէլեանն էր, որ դըրան՜ էր նաեւ յառաջաբանը եւ կեսսագը[ւական ծանօթ ո ւթէ ւնն երը :
Երեր տարէ ետքը ուրեմն' նոյն մատենաչարին մէջ լոյս կը տեսնէ հատոր մը,
ւլոլւ կարեԱւ է նոյն ձեոնարկէն շարունա
կումէ ւնը համա րէլ : Վերնաղէր «Ս փէ ւռլա^այ Պ ւս տմո ւածք» , հատոր Ա • ։ Հերը
Չչուած երկու անունները /չերեւին հոս
հւս, կողրմլողրէ րանէ որ հատորը բան*
‘յքւտ . ւոորթ » Դե զամ Ա եւա նէ կռղմէ կաղմուաե է, մինչդեռ յառաջարանը եւ կեն
սագրական ծանօթո ւթէ ւնները էսմբադը ըւան՜ են Վ. Դաբրէէէեանէ կողմ է : 544 էջ~
նոյ ‘լէրր մըն է հ րամը ուածը ։
Ասոր կողքէն նկատէէ պէտէ առնեմ հոս
ոլցէչ հատոր մը, որ ՀԱ ովետ * գրող» հ ը[՝ատարակչոլթեան մէջ տեղ գտած է , ու
&ա ր ՛րոյր ե անէ 1934-/' «// եր կեանքը»
Հէզէն հետ' նոյն հեղէն ա կէն այլ դրոլ^[ււններ կը մէկտեղէ : Կազմողը Աէ թոփչհանն է , որ դրած է նաեւ յառաջաբանը :
Ա/11 ‘եէրրը Համալսարանէ հրատարակչու
թյան հետ կապ շունէ : Հայա ս տանէ մէջ
էթորէ գրագէտներուն դործերը հիւր
ընկալելու րազմամեա յ ճգնումէն մէկ նոր
երեւոյթն է • Հչ ահն ո ւր ը 1962-/î ԱրբուVf^196(-/Î/ արժանացած էէն ասկէ առաջ

պատիւէն : «Ա'.լէէւռքա Հ ա յ Պատմըել այս հատորր հոս էբարու կը
եսոեցնեմ,
որովհետեւ
երկուքն ալ
^‘l'1'Լռքսյհայ արձակէն
կը վերաբերէն :
^ամուածքներ ո ւ շաբրէն մէջ՝
էրենց
ո Litէն բնականաբար

^որները (յ/. *9. ,

կարդար եանէ
177 - 196) :

Պ ։ս տմ ո ւածքն ե ր ո լ հատորը Ափիւռ-

fl1 1920 - 1950 J ամ անա կա շրջան ը ել ընրր'ւըւ՚կէ , ու րով քովի կը բերէ 16 տարբեր
ս՚ր ձւսկա զի րնե բոլ ստեդծազո ր ծ ութէ ւնն ե^Լռաջվւնը Մնձուրին է։ Յետոյ
կու
‘1սւե Փարէղէ ղԱ11,րւ!)թ դլէւաւոր եերկա^թւցէչները , ամերէկահայ դրագէտնեfE (համաստեղ, Նուրէ կեան , Վահ է-Հայկ

ԼտէԱրրեր սերունդէ մը պատկանող ԱնդՀ"՛մանր) , Փարէզէ յառաջապահ արձա(Լաս, Աեմտ), եւ վերջապէս
Արեւելքէ ներկայացուցիչները (Ս եI î ] * Փանոսեան , Ա ♦ Աէմոնեանէ : Այո
ւ^՚ւթ՚ները

ւ^՚-սրոլմներէն դուրս կ՚իյնայ Վերջէն
Հ/Լ Ա* Ալէքսան եան , որուն դրական
I թո*էոլթէլնը կը սկսէ Պոլսոյ մէջ, ու
^^որտէ Փարէդ*

այս,սլոսէնեան հ րատարակութէւնները
Ա '<Ը չեն նշեր էրենց վերատպած դրուե րոլ հրատարակման ոկղրնավայրեև Ատելէ un վոր ութէւն մըն է, որուն
“^է՚թց, պէտէ ունենամ դեռ անդրադառՎ ւ՝ ^այց չեմ կրցած ո ր ո չե լ տակա’

դէտու մնաւո*ր է այդ զանցումը։

S Ր

ՀԱՍ՜Ը

Անհրամ-եշտ չէ նկատուէր թերեւս : (*այց
էԼ[էեթէ մէ շտ անէմաստ կր դաոնալ դրութէւն մը որուն վայրն ու թուականը ան
ծանօթ կը մնան մեղէ : Ե է֊ ամէն պարագա
յէ ՝ մ եղան չ ում մըն է ղէ\տա կան ել հ տմ ա լս ա րան ական բոլոր օրէնքներուն դէմ :
Զանց կ' առնեմ զանցումէն հաւանական
պա տճ ա ոն երը :
Մնձուրէն , է/* Մէմոնեանը,
Ա* Ալէքսահեանը 19օ0^' առաջ սլա տմո ւածքն եր ո ւ
հատոր չեն հրատարակած։ Մնձուրէէն առաջէն հատորը լոյս կր տեսնէ 1958-/'^ 1
Եէմոնե անէնը 1968-/'^' ) Ալէքս ան ե անէնը
1964-/'^ : Ընթերցողը պէտք է էնքը կա
րենայ եզրակացնել, որ «{/ ւէէ ւռքա հ այ
Պատմո լածք» գէրքէն մէջ հ է լրլմհ կալո ւած
ւլ րո ւթէ ւնն երը 1950-£^ առաջ դր ո ւած ու
մ ամուլէն մէջ հրատարակուած են։ Ըայց
քսանական թուականներու ոկէզրէն մէնչեւ քառասունական թուականներու վերջաւո ր ութէւնր' լա յն անջրպետ մը կայ,
եւ ընթերցողը էր ձեռքը տուեալ մը չուն1՛ /-/- ՚ւ•արդացածը այդ մ՜ամ անա կամէջողե տեղե լու համար , եթէ առա
հ րատա րա կութէլնները էր տրամադրու
թեան տակ չեն : Եւ Հ ա f ա սա ան է մէջ՝
էէս տահ ա բար' չե՛ն :
3*“ (Հ առա ջսէ րոյնը ստորադրողը
Վ•
*էաբրէ է լե ան , ծանօթ դրէ չ մըն է այլեւս ,
է րր ե լ մասնագէտ հայութեան արեւմտեան
թեւէ դր ա կան ո ւթ ե ան : 1979-/1/
ստուար
հատոր մը հրատարակած է Գ • Հար ո լմ՜ա
նէ մասէն,
բաղմաթէլ անտէսլներ երե
ւան բերելով ու օդաա դործ ե լո ւէ : 1984-/^'
է որ Վարում՜անէ թործերու նոր ու
թղճամէտ հ ր ա տա րա կո լթէլեը սլա տրա ս տած է։ Պէտէ հետեւէմ սլահ մը էր Ju,~
ռաջա րա նլ,ն :
Վերադառնալով նա էէ
հ եղէն ակն ելաւ
ընտրութեան հարցէն։ Տեսաք որ մ՜ողովածուէն մէջ տեղ չէէն դտած Սվւէւռքէ
աւադ սերունդէ ներ կա յաց ո ւց է չն երը 0~
շական եւ յարեան , թէել էրենց եւ Մընձուրէէն մէջել մեծ տարբեր ութէ ւն մը չըկայ , թուականներու դէծով ։ Եշականը
1883-/ ծնունդ է , Զարեանը 1885-/ , Ե ընձո լրէն' 1886-/ : Օշ ական եւ Զարեան էրենց բոլոր հա'տոբները, ու Զարեանէ պա
րադայէն' բոլոր գործերը, արձա}կ թէ ոտանաւոր , 1920-^ ^րտԸԸ հ րտ տարա Լած
են ։ Ու վւովսադարձարար Մնձուրէն 191üէն տարէներ առաջ մտած է դրական աս
պարէդ։ Աւելցուցէք , էըրել ծանրացուցէչ
դէպք յանցանաց , որ Օշականը էր «fU'iնարհներ»ուն մէկ կարեւոր մասը 1919-^1'
ետքը դրած է , ել երկրորդ' որ Զարեան
Գ- Սե լանէ Աւէէւռքահայ
գրականութ ե ան սլատմութեան մէջ Լա,փ տեղ կը
գրաւէ , անշուշտ էր բան ա ս տ ե ղծո ւթե ան
համար։ Ըն տր ութէ ւնն երը սակայն անհ ը֊
րամ՜եշտ են 1լ ենթադրեմ , ու ամէն պարագ,„յ1։' մ/,շտ յարգեչփ :
(Հ ա ռաջա րանը Ափէւռքէ արդասէքը կը
ներկայացնէ պատմուածքէ մարզէն ներս,
զայն դասաւորելով, ընդհանուր հ անդրըt. աններ
զատորոշելով, եւ հասարակաց
խն դր ա կան ո ւթէ ւնն եր մէջտեղ բերելով։
Պատմուածքէ առաջէն տեսակ մը կը բեոր ո շուէ էբրել «վերյուշ»է կամ Հ^կարօտ»է
դրա կանո լթէւն ։ Եր կր որ դ տեսակ մը մ՜աման ա կա կ[,ց կեանբվ պա տ կերը կոլ տայ ,
իր Հնահանջող թկ ըմբոստ» հերոս՛ներով,
ասոնց գլվսաւոր հարցը ըլլտլով անշուշտ'
^ուծացումի վտանգը».. Երկրորգ փուլի
ըմբոստ հերոսները օրինակ' երբեմն «դի
մանում (են) եւ զարգացման ընթացըի մկջ
մատնացոյց (են) ընում փրկութեան ու
ղին», այսինբն վերջիւն հաշուութ «համա
հաւաք հայրենի երկրռւմ եւ մոզովուրդի
սոցիալական ազատագրում» (էջ 24) : Եր
րորդ «փուլ» մըն ալ կա յ : Կը յա ականըշ.
ւի անով, որ հերոսը չի բաւականանար
աքլեւս մատնացոյց ընելու. արարքով,
կ'րնտրէ՛ սոցիալ - քաղաքական պայքարի
ուղփն, կամ հայրենի երկրին ճանապար
հը- Այս առողջ շարմընթաց քէն բացառե
լու ենք անշուշտ «թշնամական կուսակ
ցութիւները» : Պէտք է յիշեցնել հոս որ
փ. Աեւանի դիրքին ^է^' նոյն փուլերը կը
մատնանշուէին , նոյն զարգացումը, նոյն
ի,ն դրակ ան ութի ւնը : Հէկէլեան ոգի մը
կաք հա լաս տան եան քննադատութեան ել
դրականագիտութեան մէջ. պատմութիւնը
հոն' կը ծաւալի իր յաջորդական փուլե
րով ու հանգրուաններով, որոնցմէ իւրա
քանչիւրը իր նախորդը կը զանցէ ու ցոյց
կու տայ անոր ճշմարտութիւնը.. քննա
դատներուն միջել այս ուրախալի համա,
մըտութիւնը պէտք է ողփոմնել իբրեւ զիտա կա՜ն մօտեցումին մէկ յաղուածքը :

ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
11.1 ելցնեմ ո ր երրորդ հսէնդրուանէ առողջ
մ տ տյնութևսէ ն ռ տ հվէըան Լասն է' Լուէղտ Ասլան ե անը, որ տեղ մր դրեր է* «հայկէէէկան հարցէ մէակ եւ արմատական լու*
ծումը
նրա պրոլետարական լուծումը
հանդէսացաւ» Լհոս' էջ 27) Î Այէէ ւռքահայ սւրձա կէ նոր հերոսը, հ,զարդւսցման
ըհթաց քէն մէջ երրորդը», այն է որ
կը
ւէ ար է ^.յաղթողներէ հայրենփքին»(էջ 27) ։

4։- ^Ափէւ^քէ պա\տմուածքը գրեթէ
ծ այրէ ծայր' ձաթողանք մրն է, էմ ճա
շակէս համաձայն։ Ե" շատ համ չեմ առ
ներ անկէ» ։ հ,Հապա էմ դրածնե^րս» :
Որբունէէն հետ խօսակցութէւն մրն էր,
ասկէ տարէներ առաջ : Եր հ ակաղդեg ութէ ւնը զարմ ա ն^ի մատնած էր ղէս **
է^1^1 աէ սլոէ տմո ւածքևեր գրած էր՝
ել ես այդ սլահ ուն փաստօրէն' քսելապատակէս tjտարած էէ դան ոնք î Որ րո ւնէ էր
վէպն էր ամէն բան է առաջ, եւ էնչսլէս ատենօք' այսօր ալ էր պատմո ւածքները
վկպի ն ն աէւ ա սլա ար ա ս mut կան հրահանգ
ները էլը նկատեմ ։
Ոայտնէ է որ 1929“/
որձը^կն մէն չեւ 1964-/ «&*- եղեւ մարդ»ը Որր ո ւ նէն հեռու մնա ցած է վէպէ^։
չէ կրցած էր վէպական ծրաղ է րը էրաղործել, լրումէն հասցնել։ Պուտմուածքները ձեռքէ ւէարմութէւնը չկորսնցնելու
մէջոց մրվւ էէն, ու դմուար է ղանոնք ու1-իշ. ձ>- ւով կարդալ • 1'եքն ալ քանէցս նոյն
գաղափարը յայտնած է , տ առաց է օր էն : Եւ
եթէ Լըււային Խ՛ ‘Լ^լգերը1 Ոըբոճմփն իլ,
արտադրութեան մէջէնէն վեր սլէտէ չրարձրանար ։
քէմ ուար է ըոելյր , թէ ուրկէ՛ կոլ գայ
ընդհանուր այդ ձաէսո ղո ւթէ t^/ը։ Մ անաւանդ որ րացառո ւթէ ւններ ալ կան , օրէնակ' <հ(Հ ա րալէղներուն *)*ա ւաճան ո ւթէ ւնը»
հատորէն պատմուածքէևերը,
ուր
ոճէն
ճկունութէւնը, գրուածքներու էւելամտութէւնը գրաւէչ են յաճախ ։Հյ ահնուրէն զատ
սակայն' Փարէրլէ Օտլրոցէն պատմուածքները կը կարդանք այն պատճառով մէայն , որ այդ հ եղէնավլները սփէւռքեան
վէսլէն հ էմնաղէրներն են , ու էրրեւ այդ'
J ամ անա կա կէ ցներ tt ւ

Գթեց*
ՄԱՐԿ. ՆէԱՆԵԱՆ

ներս ։ կարդաց էք այդ սեռէն անմահական
գլուխ - գործողներէն մէկը 3 ♦ 0չականէ
ՀՇահպաղ»ը (1924) ու պատասխանը դուք
տուէ՛ք ։

Եթէ ՀտԸզը բան մը պատմելուն մէջ կը
կայանար , էՀնչ \տռա մներ , է'նչ
ողյրերդո ւթէ ւններ կտրելէ էր պատմել։ Ik եթէ
պատմուածքէ սեռը անյարմ ար էր , այն
ատեն' թոզ թանձրաց եալ պատմո ւթեան
ոճը ո ր դե դրուէր անդր ա դաոնալո լ համար
էրականութեան : 1ժորքէն մէջ շատ բան
կայ Ափէւռքէ էրապաշտ պա տմո ւածքն երուն մէջ, բացէ էր ա կա ն ո ւթեն էն ։
5*- U»ju մարզէն մէջ, էնչսլէս բանաս
տեղծութեան ,
աւադ
սերունդ էն
ան
դէն մէակ հեղէնակը որ էս կապէս վերա
նորոգած է սեռը Վահ է Օշականն է ։ Այս
ինքն' 3* Օշականէ որդէն։ Այո ճշդումը
1լ աւելցնեմ, որովհետեւ Վ* Օշականէ ան
ձը րաց արձա կասչէս անծանօթ կը թուէ ըլ
լալ հայասաանեան բանասիրական գի տութէւններու տ ոքթորն եր ուն ։ Ը“է ո կէզբը
որ 1981/^ Երեւանէ մէջ Ափիւռքահայ բա
նաստեղծութեան ժ՜ողովածու
մը հրա
տարակուած է, որ էր 500 էջերու երկայն
քէն' 40 հեղէնակներու տեղ տուած է ։
1925-^îr մինչեւ 1975՝ Սփիւռքէ մէջ երկու
հատորներ կան, երկու հատ մէայն,
որոնք արմա տ ա սլէ ս վերանորոգած են բա
նաս տեղծական լեզուն ։ Մէկը 1936-/^ Սա
րա ֆե անէ ^.Տեղատուութիւն եւ Մ ակընթացութէւն»ն է, միւսը 1963-/^' Վ* 0շականէ <բԸաղաք»ը ։ 500 էջխո3 ժողովա
ծուէն մէջ, Աարաֆեա նին եօթբ էջ ձփ
տրամադրուած է , բայց Վ* 0 շա կան պար
զապէս բացակայ է։
Դոյոլթէւձլ չունէ։
Պէտք է խոստովանէլ որ այս անտեսումը
անդերադասելէ սխրագործութէւն մըն է։
Ո լ պա-ամւււսւծքիև նուէր ո ւած bv յառաջաբանէն մէջ, Վ* Դաբրէ էլե ան յետ-պատերազմեան սերունդէն պատկանող բազ
մաթիւ անուաներ կը նշէ, որոնք պէտէ
մտնեն վստահաբար Զւրդ հատորէն մէջ։
Հոս ալ անշո ւշտ'
Վ * 0 շա կանէ անունը
կը փայլէ էր բացակայութեամբ, ինչպէս
/չըսեն։ Ըայց ել այնպէս, եւ հակառակ
բո լոր ան տ ե ս ո ւմն եր ո ւն , Վ * 0 շական մի.
ււր1լն է մեր մէջ որ պատմումը իբրեւ
լ1ա1լսւ(ւ սեռ' յուրջէ առած է, միակն է որ
բանուկ ճամբաներ էն հեռացած է, միակն
է նաեւ որուն գործը պար գունակութեան
առհա լական
յետին հետք մը էսկ
Ւ ևւ1^/՛ : Մէտ/լե է վերջապէս որուն ար
ձակ գործին մէջվ աշէէարհայէն դրա կա
նո ւթեան վերիվայրումներ ուն շունչը ըւլդա՛լէ օր՛էն անցած է ։ Վ * 0 շականէ պատ
մումները ճիշդ է' ցրուած էէն մինչեւ
հիմա սլէ յրութահ այ եւ ամերէկահայ մա
մուլի էջերուն մէջ ։ Ինչ որ ալ բյ/այ , լաւ
կ'ր / լար եթէ երեւանեան մասնագէտները
քտյլ պահէին Ափէւռքէ գրականութեան
իսկ ական ար ժէքներ ո ւն հետ ։
6։- Հ.Սփէ ւռքա հ այ Պատմուածք» հատո
րէն ներս Արքունիէն վերաբերեալ քանէ
մը անճշդութիւնն եր սպրդած են, եւ զա
նոնք հոս ուղղել պէտք է։ Հատորէն մէջ
Արբունէէն երեւցած պատմուա ծքները
երեքն ալ Վսւր.ձւ1Ն Սե՜Սե՜Աւկ զւ՚Ըբկ*^ առ
նուած են։ Որբունէ է կենսագրականին մէջ
հ

րս փ շտա կէ չ կերպարներ , որոնց ա մէն մէկ
տողը թանկա դին է։ Աէկ քռվ կը ձգեմ
նաեւ ամերէկահայ գրագէտները : Ար ամ
Հայկաղ մը գրեթէ մէշտ հաճոյքով կը
կարդանք, որովհետեւ աշխարհ
մը կը
Հեր ստեղծէ։
Ըայց
ասոնցմէ դուրս
ձանձրոյթէն անծայրածէր
դաշսյերը կը
սկսէն : Պատճառը
այն է կվենթադրեմ'
որ լուրջ հեղէնակներու հետ չէ որ գործ
ո ւնինք ■. Պ տ տմո լածքին սեռը չեն վեքտնորռգած դոյզն իսկ չափով։ Պատգամ
ները չէ1 որ պիտի փրկէին դրականութիւն
րլ/ան էսկ անոնք րարեմէտ ու րարենրպատակ , որքան որ \կ\ ուղէք ։ Հա յաս տա
նէ գովք, րխ կերայէն պայքարներու կա
րեւոր ո ւթէ ւն , ասոնք !լ լխւդունէմ կամ կը
մերմեմ է՚մ հարցս է, բայց արտադրա
կան հարց մըն է։ Եւ. արդէն այս թեմա
ները խոշորցնելու ալ պէտք չկայ* Փախէդ
Ամերէ կ ա կամ Պէյըս՚թ' շատ չնչին տեղ
մը կը գրաւեն խորքին մէջ։ Ուրե^մն :
Ւնչ որ կը չփնտռենք արձա կէն համն է :
Առէ՛ք Ա * Աէմոնեանէ Լեւէ է՜Լ
գՒբ հ ատո րը (1972) , ուր ամփոփուած են
հ ե դէն ա կէն պատմո ւածքները : Աէմոնեան
համով կը պատմէ, սահուն, երբեմն հա
ճելէ արեւմտահա յերէն մը կը գրէ,
եւ
սլէյր ո ւթաբնա կ կամ հալէպարն ակ էր
Աասունցէները հետաքրքրաշարժ՜ կերպար
ներ են , էրենց յէ շա տա էն եր ո վ ու հայհո
յանքներով , լեռնցէէ էրենց նկարագրով ,
էրենց ընտանեկան սրրո ւ թէւններ ո վ , առօրեայէն հետ էրենց անհաշտ կեցուած
քով։ Ըայց համով պատմելը , հաճելէ ար եւմտահ այեր էն մը դր^լը^ հ ետաքրքրական կերպարներ բեմադրելը չեն կազմեր
\տա կա ւէն
արձակէ
հա մին
ա մբողջո ւթէւնը :
Ափէւռքը պատմուածքէն սեռը էրապա շտն եր էն մառանդած է , ու շարունակած է գործադրել զայն էր ստացածէն
պէս։ Զէ մտածած այդ ժ՜առանգէն էու
թեանը մասէն, էրրել
դրականութէւն ։
Ինչ որ 1880-/ հՆ 1890-/ մէջեւ Պոլսոյ մէջ
Զօհրապէ կամ Արփէար եանէ ձեռքը նը
լաճում մըն էր, էնչ որ նոր տարածու
թեան մը գրաւումն էր'
Ափէւռքէ մէջ
կր դառնայ զուտ կրկնութէւե ,
սկսելով
Փարէզէ Դպրոցէն ։ Պատմուածքը , Փարէ
ղէ սե բունդը ներ առեալ , մէամտութեան
րաց ասպարէզը կը հանդէս անւոյ ;
Հոս
ելս' էրապա շտո ւթեան անուան տակ ,էրականութեան հանդէպ ամէնէն պարզունակ
պատկերացումները սնո ւց ուած են ։ Ո ւ֊րէ շ
րան կտրելէ0 էր պատմուածքէ
մարզէն

հատոր է
վերջաւորութեան
(էջ 531) յ
հ.Վարձոլ Աենեակ»էն քով գրուած է 1939
թուականը ։ Այդ թուականն է որ է հարԳւ՚Ր^է^ աո-աջէն էջէն վրայ կը կար
դացուէ։ Ըայց ամենավեր֊ջէն էջէն' ծա
նուցում մը կայ, որ կ^ըսէ թէ տպագրու
թիւնը 1946-/Î* լմնցած է ։ Մեծ սխալ մը
չէ յ սա կայն ճշգրտութեան սիրոյն 1946
պէտք է համարէլ հրատարակութեան թըլականը։ Արբունին այդպէ՛ս կը համարէր
էնքը, քանէ որ պա տմո ւածքներ ո ւ էր երկ
րորդ հատորէն մէջվ 1958-/^ » հեղինակէն
կողմէ հ րա տարա/չուած գործեր ո լ /լար դէն
նշուած է ^Վարձու Աենետկ»ը, թուակա
նը' 1946:
Նոյն յառաջաբանէն մէջ, հ.Հաչածուած
ները» վէպաշա րքր կը ներկայաց ուի իբրեւ
հ.չորս հատորով ծրագրուած» վէպ։
Վ*
Դաբը է էլե ան հոս կը սխալէ ։ Նախ որ վէպա շարքէն ծրագիրը տարուէ
տարէ կը
փոխո ւէր , երբեմն' կը էրտացուէր , երբե
մբն ալ' 1լ ընդլայնուէր : Ըայց Արբունին
վե^ջլ^ տարինհրռւե' գրեթկ միշտ տասը
հատորի մասին կը խօսէր։ lu ո ըտզփընև ր ը
ո լ նիւթերը իր մտրին մէջ պատրաստ էին , եւ. վերջինը տասներորդը «Ջրհեղե
ղէն առաջ» պիտի կոչուէր : Ջրհեղեղը ան
շուշտ Աղէտն է : Ու վերջին հատորին մա
սին հ աղո բդածս
չէ^1 մանրամասնու
թիւն մը չէ, երբ նկատէ առնէք Աղէտին
թաքուն ներկայութիւնն ու դորե-ողոլթիլ.
Որբուհիի վէպին մէջ, եւ հայրական
Ժլերպարէն
կար ե լոր ո ւթէ ւնը ։
Վերջփն
հատորը այդ կերպարէն նոլէրուած պէտէ
Ը//աԸ : Ջրհեղեղէն առա^ հայրը։
Զորս հատորով ծրագիր չէ եղած երբեք ։ Եթէ ե ր ադէրէն վերաբերէր մէայն
անճշդո ւթէ լնը , կարեւոր պէտէ չը,//ար 5
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Ենթագր ո ւթի ւններկն անգին իրողութիւն
մը կայ սակայն։ «Հալածուածները» '/իպա շարքէն չորս հատոր հրատարակուած
են հատորով) վերջինր' 1974:-/' «Աովորական օր մը» խորագրուած վէպԸ* ^*U'JU
1982-/'Փարիզ լոյս տեսնող ԿԱՄ հանգէսը վիսլա չարրին վեցերորդ հատորը իր
էջերուն մէջ կը հ րատարակէր , հետեւ
եալ ծանօթութեամբ •
«Հալած IIL.IUծ ներդ
շարքէն կը մնային հրատարակելիք հին
գերորդ եւ վեցերորդ հ ա տորները : Հինգե
րորդին վերնագիրն կ՝ «Տիգրան» î
Ախ
վէպն է ) զոր երկար ատեն Որբուհին !լ ուղէր հրա տարա կել «վարձու Աենեակ» վեր
նադիրով» ♦ . : Հոս վեցերորդն է որ կը
ներկայացնենք* իսկական հատոր մը չի
կազմեր » » .» (ԿԱՄ » թ['լ 2 ? Հ՚ք
:
էւ
կը գրաւէ ան ի հարկէ
հ անգէսին մէջ :
խորագիր՝ «Զ/' քո է կարողութիւն» ։ Արբունին այգ տարբերակը վերջնական կը
նկատէր y քանի որ այլեւս մամանակ չու
նէր վէպի մը ընդո լնուած ծա լալր տալու
անոր ։ Ծ* ա նօթութիւնը 1լըսէ նաեւ) թէ
մեքենագիր պատճէնին վրայ 1977 ՅուԱ/ս
ձ-ի թուականը կայ։ Եթէ ուրեմն իրադործուածը ծրագիր պիտի հ ամարինք , են
թադրել պկտք է որ վեց հատորով ծրա
գրուած էին Հաչածուածները : Մ ահը չրթոյլատրեց որ հեղինակը ատկէ ա նգին
անցնի ։
Որբունիին մօտ վէպին եւ պատմուած■ր[,ն սերտ աուրնչո ւթի ւնը ընդգծելու հա
մար ըսեմ նաեւ որ ցարդ անտիպ մնա
ցած հինգերսրգ հատորին նիւթը «վար
ձու Սենեա ՛լ» պատմուածքին նիւթն է ( Ե՛
րեւան եան հրատ») էջ 1230) , կամ՛ աւելէ
^/'ձ7 ' անկէ <կը մեկնի ) քանի որ սկզբնա
կան պատահարէն յետոյ՝ վէպին գործո
ղութիւնը անսպասելի կերպով կը զարգա
նայ։ Պատմուածքին մկ£ Տիգրանին կեր
պարը կրաւորական մասնակիցն է չնչին
միջադէպի մը» աղջկան մը կը հետեւի)
եւ վարձու սենեակին մէջ է որ ան կը
յ այտնուի իրեն իբրեւ մարմինը վաճա
ռողներէն ։ Ո չինչ կը սորվինք ասկէ ան
դին Տ ի դրանին մասին ։ Եր խրտչո ւմը մի
այն ) երբ սէրն ու դրամը իրարու կը /սառ
նուին ) հ որի դոններ կը բանան իր հոգեյա տակին վրայ։
վէպին մէջ' քաղաք,
ընտանիք ) քոյր այղ հորիզոնին մաս կը
կազմեն։ Որբուհին շատ մը կերպարներ
ունէր այսպէս իր մտքին մէջ՝ պատրաստ'
վէպին մէջ ներմուծ ո ւելու ) եւ զորս վար
ձի համար' պատմուածքի մը մէջ \կը զե
տեղէր։ Պատմուածքը «վարձու Աենեակ»
հատորին մէջ' 1929 թուականը կը կրէ î
Տիգրանը այգ թուականին պատրաստ էր
ուրեմն Որբուհիին մտքին մէջ իբրեւ վիպական կերպար ։ 1973-£5' ետքն է որ իր
վէպը գրուեցաւ իսկապէս : Հազուադէպ
եւ յի շարման երեւոյթ մրն է ։
7’- Երեւանեան հ րատարակութիւհները
յաճախ վերջին էջերուն'
բառարան մբ
կ' սւեենսւն : ((Սւ^ււովւաՀսւք Պատմուածը»
հատորն ալ նոյնպէս : Հոս ընծայուած
բառարանը սակայն յատուկ բան մը ունէ :
Ահաւասէկ ձեղէ ըանէ մը օրինակներ .
ւսզսւպ . ամ ո լրէ , ազատքեղ . մաղտանոս ,
Թըթ-քիշ - թրքական , եսլեըելի - պմգաԱր
(դ-ուխ ) յւնեււ (կարգաց՛ք փնկօ) - բացիկ)
երկտող) <î|nfi Սխւրնյւ - բարի լոյս։ Անդ
րադարձանք։ Չէ՛ ըսուած ) թէ ո՛ր լեզուին
կը պատկանի բացատրուած բառը՝) ֆը~
րանսերէ^ն) թրքերէնն) անգլերէ^ն : Կամ
հ այեր էՈն ։ Որ ովհետել ձեր ո ւշա գր ո ւթենէն լվ[՚Ւս1^3ալ նաեւ ազաագեդ^ եւ հպէքեփ/, ներկայութիւնը։ Հայերէնն էսկ
՛Այլեւս պէտք ունէ բաց ա տրո ւթեան , ան.
չուշտ' թրքերէնով :

P.
3‘- Հ* Զարդարեան Փարէզէ Դպրոցէն
ամէնէն քէչ ծանօթ դէմքերէն մէկն
է
թերեւս այսօր։ էէ եր օրերուն Սփիւռքէ
մէթ ո՞վ կարդացած է «Աեր կեանքը» ,
որ երեսունական թուականներու կարեւո.
րադոյն գործերէն մէկն է։ Այս մոռա.
g ո, թեան մէջ, հեղինակը անմեղ չէ ամրողջովփն։ Որովհետեւ 1934-^ե լո յս տեսած այդ վէպէն յետոյ' Հ. Զարդարեան
սչէ՚նչ տուած է, որ արմանէ ըլլար նկա.
տառումէ ; երկրորդ վէպ մը ունէ , 1953-/'5'
տպուած, Որթացող Մարդիկ խորագրով !
Ա.1Գ
վէպը,
կատարեալ
ձախողս լ .
թիւն մըն է -,
Գրեթէ անհաս կնալի է
դրական այս անկումը, այնքան բարձր է.
էն ամէն տեսակէտովէ
Մեր կեանքը./,}/
արմանէքները : Զարդ արեան էր առաջին
վէպէն մէթ հէւմոլր ունէ, սալոնային
խօս ա կց ո ւթէ ւնն եր զարգացնէլու եւ քաղ.
քեն իա կան բարքերը ձաղկելոլ ակնյա րո
կարողութիւն , եւ ատկէ անդէն' վիպա
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կան կացութիւն մը ստեղծելու ապրեցու
ցիչ վարպետութիւն մր։ Անմոռանալի են
այս •Լէսւ1՚'ե մԷԷԼ LT‘կու ե րլը այբն երը ՝ Ար սկնն ու Տէգր անը ) իրարու այնքան ումեզ կերպով հակադրուած
«Երգեցիկը^
խման հ ա յրը : Անմո ռան ա Աւ' Ար ս էնէն եւ
մօրը երկար սպասումները) պահուըտած )
որպէսղի կարենան պահ մը խնամիներէն
եսնել հեռու էն։
«խլուած» Տիգրանը
Անմո ռան աԱւ' ս եռա կանոլ,թեան հւ նդէպ
ումով կեցուածքը, մօրը մանրամասնօրէն ն կա րա դր ուած ջանքերը չյւլէանալու
համար։ Մեր կեանքը Փարիզի Դպրոց էն
1928-/' նւ 1934-/'
մէջել հ ր ա տար ա կած
րաղմաթիւ վէպերուն մէջ
ա մէնէն յաջոդն է վստահաբար : Ին շ/մւ այն ատեն
յետադայ տարիներու րնթաց քին'
(Հար
դար եանի կորանքը) գր տ կան ո ւթ են էն իր
հեռացումը։ Դմուար է ըսելը՝) բայց իր ո զո ւթիւն մըն է ) ա՛յս ալ ։
Մենթադրեմ որ մաման ա կաշրջանը bc
հարցերը կը պարտագրէր : Այղ թո ւա կան
ներ ու մեծ վէպերուն մէ£ խնգրա կանութիւհները գրեթէ նոյնն են) կարծէք
Հյ ահնուրի ) Որբունէէ եւ Ջ արգ ար ե անի
վէպերը նոյն հարցին) նոյն խորքին երեք
ար տայ այտո ւթի ւնն երը ըԼէա յէն։ Ո՛- ան
կասկած' մաման ակը աւելի մեծ գեր խա
ղացած րյ յա/ու է /Հարդար եանի վէպին
յաջողութեանր մէջ} քան թէ գրականու
թեան հանդէպ որոշակի
կեցուածք մը։
Կը տեսնուի հոս ) թէ որքա ՚ն հեղինակի
մը անունն ու անհ ա տա կանո ւթի ւնը փո
փոխակի բաներ են ։
Որթացալ մարդիկ ձախող վէպէն յե.
տոյ ) Հէարգարեան Ժամանակ ե՜ւ իյււրհութդյք իւր. հատորը կը հրատարակէ)
1955-/'^ : Այս ղՒըքը ձ~այրէ &այր «աֆորիզմ^ներով կազմուած է) այսինքն' մըտածումի բիւրեղներով) հոս' օրագրային
ոճով մը գրի առնուած : ՀՀա ր դար ե ա նէն
երեւանեան
» ա տորը Մեր
ւէրօ
կեանքԱ. կու տա յ դրեթէ ամբողջո ւթեամբ
(այսինքն' այլեւս օրէնք ու սովորութիւն դարձած յապա ւո ւմն եր ո ւխ ) եւ 1955/'
Ղ^րքէ^ 30 էջի չափ բան մը։ Զարդարե անի ՀՀաֆ որի սթիք» ն ոթ ա գր ո ւթի ւնն երը )
արուեստի եւ կեանքի մասին իր հարե
ւանցի ն կա տո զո ւթի ւննե րը շահագրգռա
կան պիտի ըԱ_ային ) եթէ իսկապէս ար
ուս ս տ տ. տ մը կանդնէր անոնց
ետին։)
աշխատող ու արտագրող) արուեստի հարցերուն տեղեակ եւ ատոր փաստը տուող
իր գործերում մէջ*. Աայց այգ թուակա
նին' (Հարգարեան քսան տարիէ ի վեր
գագրած էր արուեստագէտ մը բ/
յա յէ :
ԸԼԼս
Կը մնայ իր մօտ միայն արուեստագէտ
Ը11աԼոլ- կամեցողութիւնը) ել արուեստա
գէտի ար տաքին շարմո ւձեւերը յ
1053-/'ե

վէպը է^^պէ" 19ժ5-/'ե էւորհրդածու֊թէւե.
նծրոլ րռնաղբօս ոճը ատոր փաստը կր րե.
րեն սմՍառարկե լէօրէն , եւ. . դմբախտա
բար : «Ահա վէպս աւարտած եւ գրեթէ
տպագրուած : Անկատար է.֊.» կ'ըս է հոս
տեղ մը (տե՛ս էջ 295) t Իր դէեդոհ ութեան
պատճառները հաւանաբար մեր առաջ բե
րածները չեն) այսու ամենայնիւ' իրա
ւունք ունէր մտահ ոգուելու ։ Աալց ղարմ ան աԱւ^ է ար գեօք վիսլա կան մարզին մէջ
*ujn հեղինակին ձախո զանքն այս թուա
կանին ) երբ իր օրագրային խորհրդածու
թիւներուն մէջ կը կարդանք հետեւեալը»
«Օր մը պիտի գայ - հեռու իսկ չէ - ուր
Փրուստ իսկ պիտի չկարդաց ուի ) վասնզի
իր գործը արուեստի աւագ օրէնքներու
մէկուն դէմ 1լ երթայ » կիրարկել արուես
տի միջոցներն) որով բազմաթիւ տասնրեակ տարի տեւած կեանք մը' մէկ երկու
տասնեակ րոպէի տեւողս ւթեան մէջ արտայայտո ւթեան գայ.»»։ Արուեստը) ամ էն բանէ առաջ, մանաւա՛նդ, անյեղէթւ.
օրէն ։ խտացում է» {էջ 311) : Մէտ րա.
նէ՞ն . Զ՛"["/ արեան չէ սէրեր Փրուստը ո.
րովհևտեւ երկար կը դրէ , ո լ չէ դէտեր
[ստացնել : Ին չո՞ լ չէ :

Ն"./}» դէըքէն առնուած է նաեւ աքս նախադասութէլնը. ՀհԱմրսղջ կեանքս անցու,
gէ դէ տելով Ձարը, ղարման ալով, տառապելով որ չէ չքանար կեանքէն սպառ սպուռ...» {էջ 288): Ք արին ) անոր առ
թած տառապանքին ՀՀաբղար եան կր հակադրէ է ւոէալէ ձդո ղա կան ո ւթէ ւնր ։ Իր
յառաջաբանէն մէթ Ալ. թոփչես/հ էրաւունք ու՛նէ ույս
տողերը ընդգծէլո լ
{էջ 15) , րույց անոնք յատկանշական են
առաւելապէս' Զարդսյրեանէ յետ-պատե.
րազմեան արտադրութեան համար։
Ձա
րէն եւ Իսէէալէն այդ հ ա կա դր ո ւթէ ւնը , եթէ չեմ սխալէր , 1953-/' վէպէն նէլթն է
նոյնէսկ : Այսէնքն ազնուական բարձր հո.
ւլերով , էտէալէ մագնէսովը տար ո ւած ,
br ւոլրջը Ոարը, ման աւանդ էլհոջական կերպարանքներ զգեցած, կը դեղերէ
ու <Տ.չէ չքանար» :
Կարեթւ չէ հոս նորէն խօսք մը չըսել ե.
րեւանեան յապաւո ւմներ ո լք, մա սէն։ Մեր

LE FAUTEUIL
D'ORCHESTRE

vante et cinématographique
chaud, ni
l'interpréàü^

’ 7/'“՜

remarquable connivence, de D 6 . 6
Blanchar et de Nelly Borgeaud °^Ue

(Suite de la 1ère page)
Troisième des «Pièces Roses» de Jean
Anouilh, «Leocadia», actuellement à l af
fiche de la Comédie des Champs-Elysées,
aurait pu paraître désuet. Le miracle s'ac
complit, dès le lever de rideau, et l on se
laisse prendre à ce rêve pourtant triste
mais ponctué de sourires encore épargnés
par la cruauté des pièces plus âpres que
seront, entre autres, «Pauvre Bitos» et

ment entourées de Jean-Yves
*
«
chmat m'a manqué, à la place duauel
dominé souvent une impression dJ [ a
nement.
lietl՛
X
, D^ns la co,itlnuité d'Henri Becque dont
la Comedie-Française reprend «Les Co
beaux» et d'Octave Mirbeau dont on a n,,
voir la saison dernière, admirablement

qu'un songe éveillé.
Dans un parc sans limites, une Duchesse,

mise en scène par Pierre Dux, «լ6տ Af
faires sont les Affaires», «Les Temps Dih
ficiles» d'Edouard Bourdet prolonge cette
tradition d'un théâtre satirique qui dépeint
les mœurs d'une bourgeoisie décadente,
s'étouffant dans ses principes étroits.
Pièce au vitriol qui dénonce la dominalion ravageuse de l'argent et décrit ln

en bonne fée, reconstitue pour son neveu
les lieux où il a vécu une histoire d'amour
apparemment inoubliable. Une modeste
jeune fille qui ressemble à Léocadia lui

mort à court terme des sentiments et des
valeurs fondamentales. En présence deux
forces en conflit : d'un côté, Jérôme 4n.
tonin-Faure,
seulement
soucieux de

servira de leurre en revivant pour et avec
lui ce que fut sa brève liaison.
Une distribution de tout premier ordre
réunit Sabine Haudepin, délicieuse de
spontanéité, et de tendresse, Lambert
lUilson, jeune prince romantique, élégant,
se défendant d'une émotion encore fra
gile, Edwige Feuillère, somptueuse et
drôle, Jacques Castelot, merveilleux de
comique discret et Philippe Khorsand qui
campe avec une fantaisie cocasse un maître
d'hôtel très attentionné.
La mise en scène de Pierre Boutron,
bercée par la musique raffinée et gracieuse
de Francis Poulenc, donne à cette frêle
comédie toute sa touchante vérité,
tout
autant dans le désarroi que dans la douce
ironie. Les décors sobres et enchanteurs
de Pace prêtent à ce texte immatériel un
charme fou.

sauver son usine sans craindre de sacré
fier l'amour de deux innocents, de l'autre
Marcel Antonin-Faure, artiste peintre

«Cher Antoine».
L'action qui se passe au début des
années vingt semble suspendre le temps.
Comme venus d'ailleurs, les personnages
renouent avec une réalité qui n'est en fait

X
Evoquant avec plaisir «Le Cœur sur la
Main», sa précédente pièce,
je me ré
jouissais de voir «De si tendres liens» de
Loleh Bellon. Ma déception a été totale.
Le sujet : les étapes d'une vie entre une
mère et sa fille, de l'adolescence
à la
vieillesse, leurs impatiences, leurs ef
fusions, leurs mensonges, leurs enthou
siasmes, leurs conflits, leurs incompréhen
sions, bref tout ce qui fait cet univers de
rapports sans cesse répétés de génération

sans génie, mais
heureux de sa vie et
confronté malgré lui à un monde cruel
qu'il refuse et condamne. Autour d'eux
des personnages nombreux dont le carac
tère se modèle au gré des situations.
Dans des décors très sobres et justes de
Michel Fresnay, Pierre Dux a ordonné une
mise en scène anaturalisten et efficace.
Le texte profite de ce travail si minutieuse
ment ciselé. La distribution, sans faille,
a de quoi contenté les plus difficiles : Guy
T réjean, homme d'affaires tenace et
lâchement
pratique,
Martine Sarcey,
épouse soumise et très «bourgeoise»,
Denise Grey, merveilleuse grand-mère que
la sérénité de l'âge rend hors d'atteinte,
Jean-Pierre Cassel, émouvant, fébrile et
tellement attachant, Christiane Minazzoli,
mère de famille irréprochable, Judith
Magre, Mélanie admirable jusque dans
l'abnégation, Sonia Vollereaux, fragile
jeune fille bientôt au cœur d'un drame
poignant, enfin Stéphane Hillel, révélant
un talent d'exception dans le rôle du dé
généré Bob Laroche. Tous les autres, dont
Pierre Maguelon, complètent sans réserve
ce plateau si homogène.
Un grand mo
ment de théâtre.
Edouard EXER.JEAN

բայց լխդոլնելէ չա
փերով . վէպէն երկու էջր մէ այն ամրող^ովէ՚ն դուրս հ ան ո ւած է : Անսւց որ ս կէզրը
դրուած նաէ՚ա դա ս ո ւթէլնը (զմո ղո վածո ւն
ապուած է որոշ կրճատումներս վ») չար/չարացներ նման արարք մը։ Յարգանքի
պակաս մրն կ պարղապկս ) եւ այգ' աւե
լի՛ անտանեԱ/ կ քան թկ քաղաքական
սլտ տճառհ եր լ/) որոնք գոյութիւն չունին
այս պարագային ։ Ջնջուած էջերը սիրտJl-ն - սեռային պահ մը կը պատկերացնկ-

լկն ներս /Հար դար եանի գր^թկ ւսւ^1ւո,1ւ
՛Արտադրութիւնը Հա յր ենիք Ամ ս ւսթ ելւթԱ1

ին : ք^ագինշ» 1983 Հոկտ»ի եւ Նոյ*ի իր
թիլերու՛ն մկջ մատնանիշ ըրած կ այգ
յասլաւումը) ինչսլկս նաեւ անոր կողրի^
անուշադրութեան արդիւնք եղող հարիւ
րաւոր սխախեր , երբեմ/յ ալ
բնագրին
վրայ աննշմարն Ա/ փ ո փ ոխո ւթի ւնն եր ( շըրջ՚ուած իմաստներ ) խախտած բառեր ու
հոլովներ) ար ե ւելահ այեր կն դարձուածքներ) 1934-/' վէպէն եւ 1955 -// հատորկն առ
նուած հատուածներկն ղատ' երեւանեան
Հ ր ա տար ա կո ւթի ւնը երկու յօդուածներ կը

լ/ի սլա տմո ւածքը ։ Փարիղփ Դպրոցի
դագային՝
շահեկան կ վկպերուն

կեանքը տ n լմած է ,

սլարոլնակկ ) մկկը Աի ամանթոյե » մՒլռը Ջօհրասլի մասին։ Այո յօդուածները
196է>-/'ե ե՚Ն 190Տ-/'ե լոյս տեսած կ ին Նայիրի/' մկջ ։ Ասոնք ալ յ ա սլա ւր/ւմն եր կը
կրեն) այս անգամ' քաղաքական դրդա
պատճառներով ։ Ասանկ սլար ա գան եր ո լ'
նախընտրելի կ անշո ւշտ հրատարակման
ոկդբնավայրերը չնշել ։ Շ ահ ա գր գռա կան
են այս յօդուածները ։ ՀՀար դար եան ճանչցած կ երկու գրագկտներր ) որոնց մասին
յւը գրԷ ։ 1՚ր հօւ՚ը հետ իրենց բար ե կամ ո լթեան ճամբով։ Կ*րական բեմին «քուլիս»î-երը ճանչցողէ էր հ անդամ անքովը կը խօ
սի իրենց մասին։
Սփիսէքաեայ
Պաամռւածք հ /ստորը
Զար գար եանի գրական գկմքին ուրուագրծումը կ ամբողջացնկ ) իրմկ երեք պա որ
մս ւածքներ խմբելով։ Պատմուածքի մար-
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Paritaire:

Լ"մ" տեսած կ ) 1923-^֊ե 1932 : «""Խքէ «Ծերուկ Աո ւս ոն» եւ «Աստուած կա ]
Ծէ չկ սմյ» հայաստանեան հատորէն ներս
առնուած են ։ Երկուքն ալ 1925"/'^ 'Արըպ*
րրւած կին : «քերուկ Աուսոն» հետաքըրր
ո ական կ «առն ել» ու եւ «գողնալ» ու ‘։[,ստ՛
fութեամբ մը} որ «Մեր կեանքր»ի ոկ/ւղ*
^ը կը վերեր եւի ուրիշ ձեւով։
9*- Ջախողութթւն մը ուրեմն

Սփիլէ1

Ս1ա'
հեՀ

բաղդատութիւնը ։ Աւրի չ պար ադաներ ու
համով ո լ հաճելի պատմումներ կր հրա^"
րյընկ։ Աւելի յաճախ

ձանձրոյթ։ Ըոի

արձակին համը ուրիշ տեղ կ։ Համը
/արձա կո ւթեան հետ կապ մը ունենար1
է ։ Չեմ գիտել, ) թէ ինչո՛ւ համարձակ
գէտք կ ըլլալ) ստեղծելու համար արձ1 J
/ը) որ գեղեցիկկն ու հաճեԱրկն անդին
եր յա տո լկ համը ունենայ ։ Դաղափա լ
f/ը)

պատմումին հաճէԱր ընթսպՀԸ՝
ւոարելս/ս/իսլ լեզուն անհրամեշտ են
թեւս ։ Բայց ոչի՛նչ են տակաւին , երբ ՀՀ
1լայ զարտուղի փորձը
չըսուածը [է
աըռելու ) անասելին ըսելու ։ Համ ր
ձակը ա՛ն կ ) որ իր լեզուին րսրաայա ք
թեան կար ելէ„ւ.թէւ.նները կը տ՚"ն/՛
չեւ ծայրը, որ պատ-fnufթե կ-—['հլ[

"

Թէւնր կը պրկէ, "րպէսէւ1։ ղրրւ“ս}րք[֊
յ.„4/ X/'

Հ

սլա տմո ւածքը մինչեւ հոն չերթար t 711
Դ,շտ ։ Ջ1' հասց ներ պատմումը էր "՚ ՚Ղ
յ/ ելի ո ւթ ե ան սահմ անին :
Ել ել/բ հաղուագկպօրկն պատահի
եկ ա լգ . ա քն ատեն տեղ չի Ղ՜տ
ո լ
յ
/ ո՝ „ ntuh‘u‘
ղովածունեբուն մկջ) եւ ուր
՚ I
նութեան պատմութեան մկջ : ԲաԸ
տարար ։
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՛չ ր ո ւիմի ւնը՝. քԼյդ դրութիւնը իսլամական

"րպէ" ձ ե էլս ա էլի ց իր ն աԼսոր ղին սսլանո ւ-

իրաւակարգին կը հ ամ ա պա տա ս իւ ան է

թեան մէջ եւ Լսնդրական վիճա կլ, մէջ էր
Ազդս՛Jին փողովի աչքին ։ Ներէս ՆԼարմա-

z

թակայ մո ղո վո ւր դե ե րը կը իսմբուին կրո
նական հանգամանք ունեցող դասաւոքում,
ներովւ կար այսպէս 0 ո յն Մի լլէթը , Հ,ր[՚եաներոլ միլլէթը, եւ Հայերու միլլէթը,
ո րո ւն Մէջ տեղ դտտծ էին նաեւ տյ լ տղղ ո ւթ Լւ ւձններ :

Այ" էլր օն տ tլան

դր ո ւթետն

հետեւանքը "՚յն էր՝ որ աղդային ու կրօ
նական հանղամանքնե ր ր իրարու ւ!իււձո ւլո ւած էին ։ Ս ի լլէթ ին ւլլոլիւը կը դըտ-

սլ ե տե ան

էլը

հ ա րթէ

օրինա կ անաց ման

ղմ ո լար ին Լոնդիր ը • վերջին փաստ մրն ալ
տանք » ինքը կ'ընտրոլի 1866-/'^ ,
իբրեւ
Թրքտհայերու միա էլ եկեղեցակսէն ներկա
յ՛" g ո ւցԼէ չ "լ լիազօր պտ տուիր ակ ՝ Էջմիածէէի կ՛"թ ո ղի կո ս ա կան ընտրութեան մասնակցելո՛ւ համար։

նուէր Պ՚՚՚տրիարքը՝ կղեր մը՝ որ կրօնա
կերսէս

Պ ա արիա ր ք

Հար/ ասլ հ տեանր

Աթոռի վրա յ :

Մ իւս

բոլոր սլար ադանե

մեր մաման ակտ կից պատմութեան էլարեւո րադո յե դէՄքերէն Մէկն է ■. Այս դրու-

ր՛՛ ւՀե

քՅիւեը մեծարանքի տուրք մըե է
նաւ ո րին հանդէպ : Պիտի տեսնենք

ht'0’

դովին հետ անվերջ տար ա կա րծ ո ւթի ւննե-

սսւ-

րր ա թ ո ռա կա լը հ ր ա մ ա ր ե լո ւ ս տիսլած են ։

կայն որ կրօնաւորի դիմագիծը իր մէջ կր

է՛ր աթոռակէս լութ ենէն առաջ եւ վերջ՝

պարունակէ շատ
մասնաւորաբար

ii ը

ա յլ հանգամանքներ ՝
կրթական եւ քաղաքա

կան*. Աք՛ երեսակներէն մէկը միայն ընտ
րելու անոր 'Լրայ ծանրանալ

պիտի ն չա

նա //£/« տեսողական խաբկանքով մը մէկ
ոլ միակ ծառի մը հետ չփ՚՚խ^լ ամբողջ
անտառը : ՆՄան դ ԷՄք մը ճանինալու հա
մար անհրամեշտ է մօտենալ աետաոԼւն՝
մտնել անոր արանքներուն մէջ՝ Լսո բա
նալ՝ պրպտել՝ հասնիլ ա րմ ւս տն ե ր ո ւն :
Պէտք է ո ւրեմն պա տմո ւթե ան դիրքերուն
մէջ մ սւեելովվ Լւ մԼւ բռնել ցրուած ման
րամասնութիւններ ՝ մինչեւ որ իրարու
քով րե ր ո ւած

Լսիճերը արտօնեն երեւու-

մր դիմանկարին՝ հարաղատ ու համ ո ղի չ*.
Ու այդ դ/ւՄանկարը նշանակութիւն մր կը
ստանայ տուեալ մա մա'ե ա կա չր ջան ին մէջ
nut ո ւմն ա ս իր ո ւե լո վ

միա յն ՝ ա յսինքն

եր

կատի ա ռե ե լո ՛է Մէ կ կ ողմէ ընկերային եւ
քաղաքական պա լմանները՝ ու միւս կո ղՄԷ

ա ղղայ ին

tu մ ի ր աներ ո լ'իյ

լար ո ւած

կացութիւնը ՝

կամ սահմանադրական

մո

Էյերսէս վարմապետեան երրեակ դործո ւ֊
նէո .թիսն մր ո ւնեց ած է կրթ ա կան , աղ
դային - քա ղաքա կան եւ կրօնա կան մար
զերէն նե ը ս ։
Ս անելէ առաջ այդ

դո րծո ւնէ ո ւթե ան

1461Հ?/ սկսեալ՝ աղղա լին

բոլոր ձեւա»
կերպո ւթի ւնները պէտք է անցնէին Պս՛տ
րի ա ր քար անԼւ բովէն։

1850-/' ԼՈԼ1՚?_> բարենորուէոլմներոլ շըրջա՝ն մը էլը ս էլսի ՝ որուն հետեւանքներէն
մ Լ էլն է

սահ մ ան ա ղր ա կան

հ անդամանք

մը տալ նա[սապէս ն կար ա ւլր ո ւած դրու
թեան :
Հայոց Աղդ ա յին Ս ահման ա դր ո ւ-

յիշատակին

թիւնը կեանքի կը կոչուի 1863-/'î' : Pl,,J‘f
Սահմ անա դր ո ւթի ւնը ՝ եւ ո՛չ ալ ատկէ ա-

ներկ այ ոգեկոչումը սլէտք չէ բացառու

ռաջ սկսած մշակութային վերածնունդը՝

թիւն մը նկ աաս սի :

բան մը չփոԼսեց աւլւլին ել Պ ՛" տրԼւ ա րքո լ-

ոլորտներուն մէջ՝ պիտԼւ նշեմ հետեւեալ
կէ տը» Ներսէս

Պատրիարքի

Հերջլ,ն ք՛՛՛ նի մը տա
րիներուն ի հարկէ' Պ " լս ո J Պատրիարքին
նաԼսաձեռն ո ւթեամր ՝ տօնուեցան թա ղիջեՕովհաննէս էլ,ո լո տ Պատրիարքին ծր-

թ ե ան ընդհանուր յ ար աբեր ո ւթեն էն : Այդ
յ ա ր ա ր եր ո ւթ[t ւնն ե ր ը ա ւ ևլի տ ա ղն ա պալից

Պատրիարքին երկու հարիւր ե օթան tu ս ո ւ-

2Հ).}ա մ ե ա էլի ե

տո

սարդ տարիքին' ընտրուէր
Նիկոմիդիոյ
Աոաջնորդ։
ի] րիմեանի
Պ ա ՛որԼ՛ տրքո ւթեան մամ անա էլ՝ թե էխ ած ո լ եղած է մինչեւ լ,սկ Սխվ, Կ աթո ղի էլո ս ո ւթ եէէէ^է ։ վ^անի
մը տարի ետք սակայն՝
երր
րիմ եան
հ րտմարեցաւ ՝

իր սա էրս ր ո ղո լիէի ւննե րն

1յ ս է1 գԼ^/ՀԸ Պ ո լս ո յ Պ տ տրի ար քո ւթ եան
էլլուԼսը բերին։ Հոս է որ իր ամէնէն բե
ղուն եւ նշանակալից

շրջան ր՛,

էլը սկսի ՝

"կիդյ՚լ՛ նշուած երեք մարզերուն մէջվ քա,
ղ տքա էլան ՝ կրթական եւ կրօնական ։
ՆԼտրմապե տեանի քաղաքական ղերթււ
մասին կարճ ձեւով

պիտի

ան դրա դա ռ-

րիարքԼւ օրով կը ստոր ադր ո լի Ատն Սթե.
ֆանոյի 0*111 շն աղփ ր ը ՝ ուր առաջին ան
դամ րլլտլով'

նը
ամեա էխերը։ Այս տար Լէ կարգը
Զաքար իա Եաղղուանցի
մեր Պտտրիտրքինն Էր , անոր ծննդեան

1/էէրսԷսի վարչական էլար ո ղո ւթի ւնն երը
սլատճառ եղած էիե ՝ ոլալէ ուլի երիտա

նամ ։ Այս ըսեմ միայն՝ որ Ներսէս Պ՚ստ-

նընդեան երեք հարիւր' Æ Ո՛սկոր Նալեան

թի՛- î Ներս էս վսէրմապետեան ասոնց ար
ման ա լո ր յաջորդն Էր ։ Այսպի սի ո դե կո

՝|՝ար|սւք ական դերը

կան իր բնական էլո չո ւմին առընթեր' ազ
գային պետի դերը կը կատարէր ՝
յս՚է"
ի շվսան ո լթե անց եւ հետեւաբար' Հայոց :

Հայկական

Հ՚՚՚րզ ըսուած

րտն մր եր եւան էրելյէ ։ 0Լ՛ման եան էլ ըսէ
տյս մասին՝ թէ Լյերսէս հ,ամէն պատաս-

ՆՈՌԼԱՆ ԵՊՒՍԿ. ՋԱՔԱՐեԱՆ

Լսանատուութիւն յանձն
առնելով
Ատն
Սթեֆանօ ւլնտց ՝ ]՛կնաթիեւը տեսաւ ՝

չումներ մ է էլ բանի կր միտին» նշանակա

Ս եծ կուրսին ներկայացաւ՝ Հայուն

լից դԷմքԼւ մը գործը մոռացութենէն ՚Լ՚ըքկելո լ : Ո՛֊ մողովուրդ մը ըլլալու նաԼսա-

ցութիւնը սլարղեց ել դարման Լսնդրեց^ :

անչուչտ այս առի թ ով ձեռնարկել սպառի չ

սլա յմանն եր էն. մէկը՝ թերեւս գլխաւորը՝

յօդուածը ՝

ուսումնասիրութեան մը։ Պիտի ջանանք
ներկ այացնել
վարմապետեան
Պտտրի-

լի շո զութի Lit ունենալն է։

մեր Զարթօնքը եւ ղայն իրադո րծող դէմլ}երը : Ա եր ա ռաջա դր ո ւթ են էն

դուրս

է

'“Լ՚քը յօդուածի մը սա հմաններսւն Մէջ,
րայց
չմոռնալով
բա ղման կիւն
տեսո
ղութեան սկզբունքը դո րծա դրե լ :
Ներսէս ՛Լա րմա սլե՚տեան ՄնաՏ է Խ աս֊
<րէօյ 1 1837-//ե :
Մեռած է Պոլսոյ մէջ
1884-/'ե ք ^Լ՚ՀՀե ՚ոաոը տարի (18^4 - 1884)

Սերունդները՝

օղակներն են չղթ՚՚՚յԼ՛ մը՝ եւ եթէ օղակ
ներուն միջել շրջագայող
յիշողութեան

Այսպէս էլը էլաղմուի այդ
դարձան միայն։ ՍյսպիսԼ'
ւէ՚^^^Լ' մրՀ1ր է ովէ

յատուկ հ ո t[անա լոր ո ւթեան մր ներքեւ էլը
մ անեն ՝ ուր Հայաստան երկիր մը պաշտօնասլէս կը ճանչցուի ՝ եւ ուր լռելեայն'

հասակ կը նետէ։ Արմատներու հարց մրն

Հտյ Եկեղեցւոյ ծիրէն ներս ղանաղան Ա-

է:

թոոներոլ դո յ ո ւթ\եան մաս ին ՝
ա յդ շըր~
ջանին։ Սուքրր էջմիածնի Մտյր Աթոռոյ

էք աշԼսարհի անց ո ւդարձեր ո ւն ՝

կարդա

Ն տթ ո ղի կո ս ո ւթ ե ան

ա ռըևթե ր ՝

կան

հարկէ ուր Լ՛ շ երկու

կաթող /t էլ ո սներ

ի

Պատրիարքական ԱթռռԼւն վրայ նստելէ յե

ցած պիտի ըլլաք հա տո բները այն հեղի
նակներուն՝ որոնք արմատԼւ փնտռտուքը

տոյ » Ն՚տԼսա պա տր ի ար քա կան իր չ1'^սւ1' Ը
դսւդտդիպի ուրեմն Սահմանադրու

ղարձուցած են իր՛ենց գլխաւոր թեման։

մանեան

Մ "՚ յքըլ Ա" լ էն կրտսերի պա ր ա դան լաւաղոյնս կը պատկերէ հոս մեր միտքը։

ներս՝ մ է էլը Սի՛՛՝ եւ միւսը Սփւթամար։
Պիտի զարմանաք թերեւս եթէ ըսեմ ՝ որ

թեան հռչակումԼւ տարիներուն։
Ու Լ՛ է՛
Պատրիարքութեան շրջանին մէջ էլ իյնան
_ թը քական սլա տ ե ր ա զմը ՝ Ստն- սթև֊
ֆսրնոյի ել հքէռլինի դաշնագրերը ՝ Հայ

in lu ,

կական հարցին ծագումը։ 1860-£ե ետք՝
Ներս է ս վա րմա պե տեանի կենս ադր ո ւթԼ՛ ւնը աղդային ՛Լ ե րԼ"Լ "՚յ ր ո ւմներ ո ւն մ էջ

իր

"տանձնած ւլերԼւն հետ կը նոյնանայ ։ Ատ
կէ

առաջ իր կեանքին անդր ա դա ռն ա լո վ ՝

կը բալէ ըսել որ Ներս ի սեան ՆԼար մարա
նին ուսումը ամբողջացուցած
է՝
նոյն
Հարմարանին մ էջ' ուսուցիչ կարգուած ՝

18 ս՛ա ր ե կանԼւն ՛մի չտ իբրեւ ուսուցիչ
[վաւնապոլիս
ամէն

Լէ ՛ոԼ՛ընէ)

Ադ~

փոխադրուած ,

տեղ վավելե լով վարկ եւ համակ

իտեք ; Նոյն տարիներ ո ւն
թրքերէն եւ
ֆրանսերէն լեզուներ ուն բաւականաչափ
կը տիրանար ՝ կրօնական պա չար էլ տմրարէր , ւււ ին ք՛լինք կը սլար տ ադր էր , ուսաԼ դա ս ա կա ր դին յա րդանքը շահելով :
Ազգսւպասսրւմ^ մէջ իրեն յատկաց ուած
['"•զմաթիլ էջերուն երկայնքին ՝ 0[՚մաննսւն իր հիացումը էլ արտայայտէ ՝ եւ կր
‘էրէ ի միջյի այլոց' հես/եւեալը* «Աո֊ան1'1՛1՛ շրջանակներոլ մէջ բանիբուն բացատ[“"-թիւնները՝ մողովներու մէջ Լսոհական
,ո1տ"ութիւնները՝ բեմերու վրայ հմտալից
Լ օծուն քարողները՝
դրութեանց մէջ
“"՛հուն եւ կուռ ոճը կը հաւաստեն անոր
մ,"""ւոր զարգացումը» î
^.արմանալի թող չթոլի ուրեմն ՝

Աթոռ էն
Առաւել զարմանալի
չթո՚-ի ՝ երբ 37 տարեկանին' կ'լխտ-

ւ՚՚՚֊ի Պատրիարք՝ Մկրտիչ 1Սրիմեանի հը‘"մտրումին հետեւանքով ։ Ու նշան ակե-

t

է նաել այն պաբադան ՝
որ Ներսէս
Լ՛"րմա պետ եան ձԶրդ դարու Պոլսոյ մի-

1->

՚

Պատրիարքն է ՝ որ վաԼսճանած էլ ըլլայ

էլր խօսիմ ՝ արեւմտեան դաղութներու

մասին պիտի չմտածէք միա ին ։ Պիտէք ՝թէ
արեւելեան ո ր ո շ դաղութներու Մէջ հայ.
կական կեանքը թնչ աըհ աւիրքի վերածուած է ։ Այդ արհաւիրքը ծնունդ էլ առնէ
Պե տո ւթիւններո ւն կողմէ
գործադրուած
ճնշումի խելամիտ
քաղաքականութենէ
Մը, որ չար դիլեր ապրիլը, բայց կ՛արգի,
լէ
դանի

? այսինքն անցեալի մը հետ կեն
յ ա ր աբեր ո ւթի ւն ստեղծելը ։
Այ՛՛

ս/եսակի ճնշումի միջոցները իսկապէս խե
րսմի տ միջո ցներ են՝ որուէհետել
բս/սեցում ով'

անոնց

աղդային աւիշը իսկոյն կը

կասի :
չի թոյլա տու են, մենք նոյնքան պէաք ո ւնինք սակայն անցեալէն
flրովհետէեւ

հոս'

բռնի

եկող ձայնին :
ճնշումը

չէ որ

խնդրական կը դարձնէ այդ ձայնին ընկա
լումը, այլ

կայսրութեան

պատմական

շ ար ո ւն ա կա կա.

նութեան մը չգոյութիւնը-. Աոլսամ' կըր՛յայ բացատրել այս ձեւուի, թէ ինչո՛ւ
Ներսէս Պատրիարք Վա րմա պե տ ե անի

յի.

շա տ ա կը ող. եկ ո չել' մի tu յն քտ զտքա վսւր ա կան պարտականութիւն մը չէ ինծի հա
մար :

սահմաններէն

֊ ամսւնակաշր ջանը

ռուս

գունդերու ներկ այութիւնը Հայա ս-

տանԼէ մէջ էլ ընդոլնուԼէ մխնչեւ բա ր եկ տրդո ւթե անց իրականացումը։
ճիշդ է սր Ներսէս վարմապետեան սուր
քննադ ա տ ո ւթի ւններ ո ւ

թիրաԼս

նաեւ այս առիթուԼ։ Օրմտնեան

դարձաւ
էլը պաշտ

պանէ զինքը յ ըսելուԼ որ իր ուզածը ռու
սական սլար ւլ հ ո վա h ա ւոր ո ւթի ւն մըն էր ՝

իս^Լ

ել ոչ թէ Հայաստանի անջատումը Օսման
եան էլ այ ս ր ո ւթեն էն :

ենթակալ էին Ե* Պ ս է" " J
Պ ՛" տրի տ րքին ։
Օսմ անեան Լ՛ շվսան ո ւթի ւնը իբրեւ ազգա

ո ւթե ան կողքին՝ նոյնքան կարէւոր է Ներ

յին պետ կը ճանչնայ միայն Պտտրիարքը՝

սէս վարմա պե տեանԼւ նե բքին

որ սա էլա յն ե պի ս կո պո ս ա կան իր ձեռնադ

tt ւթիւնը։

րութիւնը կը ստանայ
կաթողիկոսէն ։

ն ադր ո ւթետն Ո անձնա մ ո ղո վին

յա չս ՊԵ տո ւթեան'

կաթ ո ղի կոն երն

Ամենայն

Հայոց

0*իւանագիտա կան

ար տաքին

դործո նէ-

1863“/'ե տրդէն Լ՛"էլ'

էլաղմ էր։ է1 ր

դո րծ ո ւն է-

Ատհմամաս կը

Պ ՛ս՛որիարքո ւթեան

օրով՝

իսկա կան թնճուկ մըն էր U'J" իմաստովվ եկեղեցա կան կացութիւնը : Ու էլ ար-

I՛է՛

մէ հ ոս յիչեցնել Ներսէս Պ՚ստրիարքի մէկ
արարքը ։ Հա կա ռա կ անոր որ եպիս կոպո-

ւին ։ Եւ իր jjt[mi[ii է որ բար ե կար դո ւթեանց դա ղա փ արը էլ արծարծ ո ւի ։

Սուլթտնին ուղղուած բո լոր դիմումները
պատասԼսանատուութեամբ էլը կաւոտր-

սական իր տիտղոսը ստացած էր Սիսէն ՝
էջմիածնի Ա այր Աթոռին հետ իր կապերԸ էլօրինա կան ացնէ ՝ Եջման Ս՚՚ւրբ

Սե

Կրթական դերը

ղանին վրա յ ո ւԼստ ադիր մը ս տոր ադր ելով
ձեւով քակել թնճուկը ։
Ըս ի ՝ թէ տյդ շրջանին'
Լսառն վիճակ
մ'ը կը տիր էր ՝ նկատի առնելով որ ԱխթամարԼւ եւ ԱԼ՛"Լ՛ էլաթ ո ղի էլո ս ա կան հեղին ակութիւնը կաԼսեալ էր Պոլսոյ Պս՚տրիարքներէն : fiutjg հարցը աւելԼէ կը բարդանայ
տյն իրողութեամբ՝ որ Հայաստան Լէ արե

Էյերս է ս

վարմ ա սլե տե ան

Պտտրիարքը

կր թական յա ռաջղիմո ւթեան
անձնո լէր
սատարող մը եղաւ ։ Պէ՚ոք է յիշեցնել հոս
որ 1850-/'ե կը սկսի Զարթ°նքի շարմումը։ Ար ե ւմտահ այեր էնը նոր ևը կւսղասլարուԼէ ՛ել կը տարածուի ։

Ուշտդրալ ե-

րեւոյթ է 1855-Հ^ե 1875 քսան տա ր ուտն ընթացքԼ/ե ամէնօրետյ անհամար վարմ ու

ւելեան թեւին վրտյ տլ՝ 1836£ï, սկսեալ [t
զօրու էր ռուսական կայսրութեան կո ղՄԷ
յօրինուած ս ահման ադր ո ւթԼէ ւն ը ՝որ յայտ-

րաններս լ ստեղծումը՝

նԼէ է Պո լոմ ենիա անունով ։ ]՛ր եր ո ւ U,JU
կացութեան մէջ՝ դիւրին բան չէր ներ դա շնակ յա րաբեր ո ւթի ւն մր ս տեղծ ե լ ղանա

րոցասէր ընկեր ութի ւններ ո լ ծաւալումը :
Ասոնք խորհիլ կո լ տան 5րդ գարուն ղ/՛-

ղան կողմ երուն միջել։
d

Օս

եւ օրհնութիւն ստանալով։կը յ՚՚՚ջ՚՚ղԼ՛ այրէ

չիրանսայի մէջ պայմանները թէեւ աւե.

երբ

է" ենք Որ Ներսէս ՛Լարմապե տեան 25 տա
րեկանին կը ձեռնադրուի եպիսկոպոս ՝
Pr,,L

Ոայց երբ մոռացութենէն էիր կելո լ մաttին

Հ^րդ

Հայերր

տագնապալից

՛Աւիշը լ_Ըլ1աՀ "՛է մէկ ծառ կը ծաղկի ու
հե տեւած

0*տշնադրի

հ ա մut ձ ա խ'

Ներսէս 1Լարմ՜ ut պե տ ե ան

կան չո ւե g ա ւ Պ "՚տրի արքար անին դէ" լ-Լ"Ը •
Մ արմէ անդրադարձ մը ունենալ հոս՝

Եթէ վերջին տարիներուն'

որուն

կա

Ու հոս է՝

կար

ծեմ՝ որ երեւան կու դտյ Լյերսէս Վրսրմապետեանի դի լան աղփ տա կան կարողութիւ-

Պոլսոյ բարբառի

հիման ՚Լրտյ դրական լեզուի մը ստեղծումըն ու զարգացումը՝ Ազգանուէր ել Դըպ-

րերու
սս/եզծումէն 'Լևլ՚ջ կատարուած
դսլրոցաշինութեա^է եւ լեղո ւա կեր տո ւմԼէ
ա շԼսա տ անքին :
Ներ tt է ս ՆԷա րմ ա ոլ ե m ե ուն տյս շարմումԼէ

Պէտք է իսօսիլ նախ' Պատրիարքարանի
վա յելաՏ դիրքին Մ ասին , Օսմանեան իշ-

նը * կնճռոտ եւ անքակտելի նկատուոզ
իքն դիրնե րու առջեւ tt՛ չ մէկ նահանջ կ] ա ր-

էլ արբվէններ էն մին հ "'նդիսացաւ ։ է՛ր սլար-

իսան ո ւթեան ներքեւ ï

ձ ան ադր է ան ։ Ասոր առաջին փաս տն է

15ը՚7֊ դարու վերջա լո ր ո ւթե ան է որ կը
հաստատուի Պոլսոյ Պատրիարքութիւնը :

քաջալերել՝ նուիրատուներ հայթայթել՝
յտնձնամողովներ կազմել եւ անոնց մաս-

մը։ Ուրիշ փաստ մըն է՝ աւելի ուշ՝ ԱԼս-

Օսմանեան կայսրութեան մէջ այդ տարի,

թամ տրի ]) աչա տ ո ւր կաթողիկոսի սլաբա

ներուն է որ կը տեդաւորուի Աիլլէթներու

դան ՝ երբ

միածնի հետ իր կասլե ր ո ւ օրինականացու

"‘J"

'[վ^ր^['նր էլ տմբաստանուէր

տականո ւթիւնր էլը համարէր

ա ktJէ՛է

յորդորել՝

դործօն կերպով ։ Լ*այց իր անու-

(Շաը.ը Դ էջ)

Fonds A.R.A.M
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Ա Ո- Ա Ջ Մ Ի Տ Հ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*
լադրականոլթիւնը' րաղգատմամթ միւս
արուեստներուն :
Զ- Խ •- Ւնեի համաձայն բո լո ր ար
ուեստներն ալ , այս ուղղութեամբ , նոյնն
են ,- անոնք ըլլան նկարչութիւն , քանդա
կագործութիւն ՝ թատրոն թէ նոյնիսկ
բանաստեղծութիւն . այո' ,
ամէնքն ալ
նոյն հիմերը ունին, տարբերութիւնը թեք

դուրս փախչող մարդու մը երելՈյթ ,
դացոլմը, չար J ումը կը նչմ արեն . "('i

նիք,, , ա րտայայտո ւթեան

Սուր քաղաքի երկնքի ասաոլա}լ„լհ՝
միչա թռչող.. Այդ նիւթին կառչե Հ,
որովհետեւ աւելի՛ կը մօտենար իննի Լ
ատով իսկ կրցայ աւելի,' դրսելոբեղ լւն "
դփնքս : Եթէ արձաններուս մէջ նկաա^ւ,

միջորն է մի
այն։ ինչ որ բանա ստեղծը y օրինակ y բա
ռերով կը փնտռէ y քանդակագործը կը
փնտռ է ֆորմեր ով։
Են չ որ պիտի տայ
ներկայ գարուն » » » - հոս y իբրեւ քանդա
կագործ y կյուղեմ նշել թէ բարեբախտա
բար 20րդ դարու ոկիգլւը y էիոտէնի յայտ
նութեամբ y քանդակագործութիւնը ձե
ւուէ մը ձե րբազա տուեր ա ւ ըսելէ այհ բա
ները որոնք այլեւս քանդակագործու
թեան չէին սլատկաներ » այսինքն
[՚րմէ
դուրս պատմել նիւթեր y
պատահարներ
կամ տ ե ս ո ւթի ւններ y
եւայլն : Ո*֊րեմն y
պէտք է ըոել թէ 20րդ գարուն է որ >Ո*ոտէն էւ բերած այս յեղա շրջումով սկսաւ քան
դակը ըս ել , խօսիլ ի՛նքն ի ր են y ինքն ի ր
մասին» մէկ բառով՝
քանդակը սկսաւ
պատմել քանդակի՛ միայն մասին։
Եերսլար y երեւոյթ այլեւս պատմութիւն չէ ին y
ա ա դրսեւորումը միայն ու մէւայն տր
ուես տա դէտէւ ներաշխարհին : Այո մօտե
ցումով է որ կը բացատրեմ yinui կա լին շատ
երի տա սարդո ւթեանս y հիացումս եգիպ
տական քանդակներուն հանդէպ :
ոչ պատմութիւն կա յ y ոչ կողմնակի

ՄԵՐԿ
(քար - բարձրութիւն' 110 սմ)

ՅԱՌԱՋ ■ - Արձանագործ Զաւէն Խտըշեանի հետ այս զրոյցը կը ծրագրուի խըմթագրատանս մէջ* զոր կ՚այցելէր եւ ուրախոլթեամր կ՚արտայայտուէր նկարիչ,
ներուն հետ իրագործուած «Միաք եւ Ար.
ուեստ»]ւ տեսակցութիւններու շարքին մա.
սին :
Աոանձին հանդիպումի մը ընթացքին ,
աոաջին ընդհանուր մեր հարցումով կ՚ու.
գէինք իմանալ թէ ի՞նչ րան զինք մզած է
արձանագործութիւնը ասպարէզ ընտրե
լու, ի՞նչ ձեւով, ի՞նչ պայմաններու մէջ,
ի՞նչ ազդեցութիւններով կազմուած է իր
լք՚էջ արուեստագէտը, ո՞ւր ուսած է, եւայլն:
Զաւէն 1սւոըշեսւ(1ք]ւսոււքս կատարած
եմ Պէյրութ y Համազգայինի \,շան ՓաԼ*սնճըեա^ ճեմ ար ան ը :

3 •- Ո՞ր շրջանին :
Զ Խ •- Մինչև 1949 : 1949/ե ճեմարանէն
ետք տեղւոյն Լիբանանեան
Գեդարուեստհ համալսարանը յաճախած եմ y որ^ իր
ատենին } իր տեսա կին մէջ միակն էր ՀԸԸ՜
ջանին մէջ*. Հոն մտայ նաիր նկարչութիւն
(եւ րան դա կա դո րծո ւթիւն դնելու» այնպէս
որ յ նախապէս չէի դիտեր թէ ո՛ր մարղին
մէջ կրն սպի առաջ երթալէ Պէտր է ըԱնլ
թէ երկ ու տարի շարունակ երկու ճիւզերուն ալ հ\ե տեւեց այ :
3 •- Մինչ այդ փորձեր ըրսՐծ էիք :
Զ* Խ •- Ո՛չ » Մինչ այդ y ճեմարանին
d էջ՝ ոչ մէկ փորձ։ կ ը շար ունակէի երկ.
ր որդա կան ուսումս՝
իրրեւ ոեւէ աշա
կերտ : Բայց դիտէի թէ օր մը^ երր ճեմարա նէն դուրս գայի y անպայման գեղար
ուեստի պիտի հետեւէի ։ Այդ մէկը որոշս.^ էի. պէտր է ըս\ել թէ այգ ուղղութե ամր մէջս մղում մը կաթ մանկութենէ' ս ։ քքւրեմն y Գեղարուեստիդ հ ամալս արանի երր որդ տարին էր որ քանդա կագործութի ւնը ընտրերի :
3 - ՊաւոնսՐււը այդ ընարութեան :
Զ ’Խ •- Հետաքրքրական է հարգումը ։
Այո՛ , վերջ ի վերջոյ , երրորդ
տարին y
ղղացլ, թէ աւեԱւ , - ինչպէ^ս ըսեմ , - ֆոր.
՜ձերու մէջ օմտուած էի» Ուրեմն y ձեւուէ
մը նկար չութիւնը ձգելովս քանդակագոր
ծութեան նոլիրուեցայ եւ երեր տարի շա
րունակ հետեւեցայ մի1այն րանդա կագործութեան։ Հոն y երեր տարի ո ւսան ելէ
ետր y տեղւոյն Գեղարուեստիդ համալսա
րանը այլեւս գոհարում չէր կրնար տալ
ինծի y որով y ինչպէս ծրագրած էի , 1952//
վերջաւորութեան եկայ Փարիղ եւ , որոշ
մրր ում ով մը՝ ընդո ւն ո ւեր այ Գեղար ուս
տիդ Բարձրագոյն վար մա րան՝. Հոն y առա
ջին երկու տարին y մարմնարանդակի հետեւերայ : Ուսուցիչս , Հիւպէր է անս էս y
իր մ աման ակի լաւագոյն քանդակագործ
ներէն մէկն էր* տակաւին կապրի։ Եր
րորդ եւ չորրոդ տարին դիմաքանդակի

1963 (Պէյրութ)

հ\ե տեւեր այ շատ մեծ վարպետի մը քով
ճանչցուած Եվրոպայի թէ յատկապէս Ֆրրանսայի մէջ» կը կոչուէր Ա արս է լ <իիւմոն ։ Հինգերորդ ել վեր եր որդ տարին մըտայ Ալֆրէտ փանոյի մօտ y անշուշտ միշտ
Գեղարուեստիդ Բարձրագոյն Վրսրմարանը>
առանձին աշխատանոցի մէջ։
Ուրեմն այս վերջին y հինգերորդ եւ վեցե
րորդ տարիներուն y ուղերէւ մասնագիտա
նալ բարձրաքանդակի եւ կոթողական ար
ուեստին մէջ*. Փարիզի մէջ վեր տարի ուս անելէ ետք որոշեցի վերադառնալ ՛Լիբա
նան y անձնական ա շխա տ ան որ u ունենա լ
եւ փնտռտուքներ կատարել ձեւով մը սի
րած ա ր ուե ստիս մէջ հաւատքս y ոճս փընտբռելու եւ գտնելու համար։ Լքման բահ
մը> անշուշտ y դիւրին չէր» Պէտք է ըսել
թէ ամբո ղջ տա սնըհ ին դ տա րիներ ա չխա
ոներ այ այսսլէս y եթէ կ ո լզէք y դասական
կամ ֆրանսերէն բացատրութեամբ ֆիկիւրաթիֆ դպրոցի պատկանող ոճով մը զօ
րաւոր հիմեր ունենալու համար : 1963-/- ն
էբ, որքան կը լի շե մ երր առաջփն ցու
ցահանդէսս տուի Պէյրութի մէջ։ ճփշդ
հոտ էր y կարծեմ y զղացի թէ Փիկիւ11Աէր՜իկ ամար կամար դուրս դալո լ նահանջլ-և՛ < ամո ղումի մը մէջն էի ։ Այո ուղղո ւթեամբ y սա կայն , ոչ մ էկ ճիգ կամ
խզում ։ Երր ղործս դիտէք y սկիզբէն մին
չեւ այսօր y կը նշմար էք արդէն այն շղթան
կամ կամուրջը որ ֆիկիւրԼԱթիֆ^՜լ, 1լերթայ մինչեւ այսօրուան} ըսենք y երկրա
չափական ( ժէօմեթրիգէ) ֆորմ եր ը ։
Կը խօսիմ արուեստագէտի կազմու
թեան մասին y մէ՛ջս։ ինչպէս ըո ի y 1963էն ետք սկսայ աւելի Անօրէն փնտոձե^ ես
ի՛մ մէջս y ինչ որ ե'մ y այսինքն՝ նկարա
գիրս y համոզումս y ձգտումս y մէկ բառութ ինքն ութի՛ ւնս Î Երնամ y պա տ կեր ա ւո ր ըսե^ թէ ճամըո րդութիւն մը կատա
րեցի ևս ի՛մ մէջս y որպէսզի y պարզ ու
անկեղծ y գիտնա յ էւ
պար զա սլէ ս թէ ո* վ
եմ : Այո՛ y անկեղծnւթիւնըy հարազատու
թիւնն է հիմնաքարը Ըոլոր ա ր ո ւես տնե
րս ւն ։ Ուրեմն y ինքնութիւնս փնտռելէ եւ
ձեւուէ մը գտնելէ ետք y - պէտք չէ մ ոռնա լ
թէ ատոր մէջ անգիտակիցն ալ կայ՝ ղոր
Գոլ3է արուեստի քեն աղատ մը կամ հոգե
բան մը լաւագոյնս բացատրէ y
այսինքն
երբ կո ւ տանք այն ինչ որ կը զգանք՝ ու
ռանց գիտնալու y յաճախ $ թէ ի՛նչ կը ղրգանք y- ուրեմն y
կրնամ ըոել թէ այսօր
ոճս աեւլի երկրաչափական y ճարտարա
պետական ոճ մըն է։ Բայց ինչ որ անձ
նապէս կը զդամ ել շատ մը քննադատներ
եւս կը նշմարեն դո րծեր ո ւս մէջ ս,յն է,
որ հակառակ արդիական ըլլալուն՝ իրենց
մէջ դասական քանդակի մը զդացական
կողմը ելս կը ցուցաբերեն, այսինքն կը
յանգին պատկերաւոր արձանի մը թելադ
րած արդիւնքին առանց սակայն մանրա.
մասնութիւններ ցուցադրելու :
8 •- Ի՞նչպէս կը մեկնէք արձանի մը թե-

<
1ւ ‘Մք1 n ւա
ցող y բարձրացող^ թռչող^
L ''
կեանքի
այս երեւակայական
\

նիւթ» այլ կան շատ զուսպ y շատ պարղ}
աւելէւ ֆորմային y եր կր ա չա փ ա էլա՛ ն ֆոր
մային այն մաքուր դիծեր ր , որոնք
կր
սկսին ու կը շարեին վարէն վփր կամ լիե
րէն վար' առանր բեկանուելու հորիզոնա
կան ձեւերով : Ա՛jn է որ կը կոչենք կոթո
ղական : Պարզ ձեւ' որուն թելադ.րած բզ
զացում ր աւելի ներսէ՚ն եկած բան մIL1‘
է' քան դուրսէն : Եբրեւ հակապատկեր
առնենք y օրինակ y յունական y հռոմ էական
կամ լա տինա կան արձաններ ր որոնք y առՀասարակ^ կը պատմեն դիցաբանութիւններու մասին ։
3 •- Ներեցէ^ք : ՄիքելանՍելոյի Դաւիթը

պաամութփԴն մը կը պալոմէ թէ, ինքնին,
ձեր բացատրած ու սիրած ձեւի գործ
մըն է :
Զ • Խ Միքելանճելօն y անշուշտ y հաս
տատուած բացառութիւն մրն է y հանճար
մը' որ ճ^րդ դարէն 2(}րդ դա ր ոստում մը
կատարած է* այնպէս որ y Ո* ո տէն իոկ կը
էսո ստո վանի թէ ներ լն չմ ան աղբիւր՝ ու օրինակ հանդիսացած է իրեն համար ։ Այո՛ :
Այս մէևը
Հէ սակայն որպէսզի ըսեմ թէ Գ ա զ,թը կ ամ Մ ով սէս ը իրենց նե
րա շէսարհ ով հանդերձ կը ներկայացնեն
Գաւիթն ու Մովոէսը միայն y այսինքն'
որոշ անձեր եւ ոչ թէ զուտ քան դա կը ։
Այսօր y արդիական քանդակ մր Գաւիթէ’
կամ Մովս էս ի մասին չի մ տածեր y կողմ-

համար Հ , գուցէ ՝ որ վերջին 5 . g ‘"'"/՚
ներուն նիւթ մը առի փիւնիկեան Tl!՛ '
բանութենէն . այդ նիւթը Ասթարթ^"''

է չարմում մը} պատճառը այն է որ
նոնք տեսակ մը խառնուրդն են թռ<
մարդու կամ աւելին՝ թռչունի էւ ՀՀ
դու.
որովհետեւ, խորքին մէիք բԱ
եմ որ կ'ուղեմ փախչիլ, հեռանաբ հեՀ
նալ' ո՛չ թէ մոռնալու , այլ երթալո՛ւ
ո՞ւր, գուցէ միչտ, ել մի՛ չտ անոև
տակցօրէն' էւնծի՛ ։
3-- Քիչ աոաջ լալ ըաո մը գործածհ.
ցիք զոր , րնդհանրապէս , շսլտ
գէտներ իըրեւ նախապայման կը նկա^,
արձանի մը յաջողութեան, . չարմ„ւմը.
Զ - եւ՛- & արմ ումը. այո' խոյնի,մը ոլ
մ անաւանդ , անշարմ , կայուն ,

կոթող,ս.

յին դործերու կտմ դիմաքանդակներոլ
՛ոչ :
3-- Կրնա՞ք աւելի ընդլայնել նիւրը;
Զ - եւ-- Եո , ձեւով մը, քիչ մը հակ,,,,
ռակ եմ որոչ առումով շարժում ըմրըռ.
նումին : Վերջ ի վերջոյ բացարձակ, վերի
նական բան չկայ քանդակաղործոլթեահ
կամ գեղարուեստի օրէնքներուն կամ թ.
րա կանութեան մէջ֊ Ամէն տաղանդ ինխ J
էը ստեղծէ իր օրէնքները, լեղուն,
Սխձնասլէս հակառակ եմ քանդակին
ղօ րաւոր, թատերական չարմումներ ուն'.
3 •- ՐԱ1յց կ՚արտտյայտոլէիք նճխխւկ

անշարժութեան, կայունութեան մէջ շար.
ժումի մը մասին :
Զ- եւ-- Այդ տարբեր, ատիկա ներքին
շար (Ւո ւմ մըն է. տեսակ մը խլրտում,
էuռnվքy լոլո, ճիչ մը առանց որ էսօսի
արտաքին ֆորմճ՜րո վ։ Այս է պար ադան ,
ինչպէ ս ըսի y եգիպտական արձաններուն՝.
3 •- Ուրեմն աւելի թ ելադրականութ|ււՍ՝

քան երեւոյթ :
Զ • Խ •- Այո' • Աւ՚ելղու ց էք նաևւ ենթակա.
լական բառը : Երր դիմաքանդակ մր կը
յօրինեմ y օրինակ y զիս բնաւ չի հեւոսւքը ր քր եր զիմ tug էւ ան հ ա տին ն կ արադիրը :
Գէմքը կը յօրինեմ այնպէս՝ ինչպկս որ.
եւէ ֆորմ յ մարմին։ Ան ի՛մ ստեզծադոը.
ծ ո ւթիւն ս է այլեւս' ի՛մ նկտրադրուէ ու
ներա շէսարհ ով : Ասով
ղէմմԸ ս1ա^՛
ղապէս ֆորմ^Հ//րւ_ յօրինում մըհ է y եւ ու
րիշ ոլփնչ։ Պէւսփ զղաս' սր տաս y եւ պի
տի տաս' ինչպէ՛ ս որ կը ղղա ս :
կը. անհ րամե շտ է մանաւանդ կոթողական
արուեստին մէջ եւ զոր կրնանք բացատրե լ բանաստեղծութեան օրինակուէ եւս՝,

ԱՐՏԱՆԱԳՈՐԾ

ԶԱՒԷՆ ԽՏԸՇԵԱՆի
ՀԵՏ
նակի հարցեր զինք չեն հետաքրքրեր y կը
մտածէ միայն արուեստագէտի՛ ներաշէսարհին մասին y յօրինումին մասին y ֆորձերուն մասին y
գեղեցկութեա՛ն - մեծ
բառ է - մասին։ *Լ/երկայ քանդակը ինք
նանպատակ րան. մըն է ել ոչ թէ միջոց :
3 •- Այո': Ըսիք թէ դասական քանդա

կագործութենէն կամաց կամաց եկաք,
ձեր րոտերով , մաքուր ^»ո^մերուն, եւ ա.
սիկա, միշտ ձեր ր ստե րով, իբագործուեցւձւ’ կամաց կամաց ինքզինքնիդ գտնե
լով: Կրնայի՞ք ծանրանալ վերջին այս վէ
տին վրայ :
Զ • Խ -- Հետաքրքրական է : 'Ւ ի չ առաջ
կ՚ըսէի թէ մեր մէջ ունինք անդի տտ/լի ց ը .
այսինքն, խորքին *^կչ, դիտական մտածում չունինք , այլ զգացական, մտածում
մըն է ատիկա » ե1- այդ մէկը կու տանք
անմիջական y հարազատ կեր պո վ ։
ջ
տարօրէւնակ է y քնն ա դա տն եր ո ւ y ա յսինքն
դուրսէն գիտողներու ել դատոզներու մի.
խւյավ տեսայ y օրինակ y թէ քանդակներս
էին այն' ինչ որ ե՛ ս եմ ։ Եեանքիս մ էջ
հաշուող} ձեւnղy տեսակ մր ծրագրով աշ
խատող անձ մըհ եմ » հակառակ
ատոր
կամ ատոր կողքին y սակայն շատ զգայուն
մէկն եմ ։ ԱւեԱ ուշ նկատեց ի որ նկարաԳեԼՍե*1 այս ^րկու- գիծերը տուած եմ քան
դակ ներ ուս մէջ՝ առանց
մասնաւոր մի
տումի y մտածումի՝. Ուրիշ յատկանշական
երեւոյթ մը եւս զոր իր ագործած եմ' ինք
նաբերաբար , անգի տակց օր էն : Երբ քան-

Առնենք ,

օրինակ , Պիքֆ"՚Ը"յ1՛

Աս11'1.'Լ

եան Աոլչարձանը.. Աարդիկ յաճսՎ"՝
դան, կը նային եւ հարց կու տան

/
P

ի՞նչ է այս : Մարդո3

"'J" ^աԸՅու^Ը՝
ծեմ, ձեւով մը յաջողութեան սկիղբ"
տրդէն -. Այն ինչ որ, բսա
, "'մէն t"1-

կը պատմէ ու կը վերջացնէ

կը ՛է Ա

արուեստի գործ [‘ԷԼ՛"[Վ * Արս՚֊եա" ժ
է, անվերջ,
միչա չարո՚-նակ'""'^
ինքն իր մէջ ու իըմէ դուրս՝ առանց սպա
ռելու. ղդացումը ել գաղափարը,
անվերջ են y պէտք է անվերջ°րէ*^

I

քանդակէն, այլապէս տքեսակ մը"
մարդիկ կամ պարդ մարմիններ են'
եւս կեանք չունին

z

• - Իսկ րանաստեղծութեա ն օր)՝ ™
• Խ - Անչո՚ւչտ-. Եղած են
լծներ որոնք

շատ գեղեցիկ, Լ՛

արուեստով ու արաԱյյլսյտ
ած են գործեր զորս y ս*ոկո J

յ

’

ամ իսկ որ կարդանք
, ո լցած, վերջացուցած եք “՚
րծր ա սեւս մտածել Ա> ս՛՛որ
չարունակոլիր Z ն սյնր էէ "1"Հ

յ,( :
լ

'

ո ւշա, եւ բարեբախտաբար, ՚
.տեղծներուն -. Երբ անոնցձ է /I
,ք յաճախ 2 - 3 բառեր ,
• որոնք իբրեւ թէ յ՚՚աակ չ Լ Լ Ա1ււսլ,
ը մո՝Լ բուե՛ Գս1ւո'Լ
'ս,յ հ խ„ն,սլ-1.
՛ոլորտ մը կը ստեղծեն որ . Ա
ռւերձ թէ վերջնական ինչ ՛Լ Ը

Fonds A.R.A.M

« « Ա Ո Ա Ջ Մ Ի Տ
, Ulll' •?/', հ""լո["լս'^ ևն • պարզ բնութենէն
լ J բնականէն աւելի բան մը՝ այն որ
,քեր մէՀ. ԷԸ չարունակուի՝ առանց երբեբ
սւմր՚՚ղԼանա լո ։ •. է'աց արձակը uni, լի մզում
է՝ ձգտում' եւ ոչ թէ վերակէս, ■.

ց.. Միշտ նոյն հարցին կը

վերտդառ-

y։

՛որ է նաեւ իր թեքնիք,,,/, որովհետեւ ոչ
թէ ձուլարանով՝ այլ ծեծուած պղինձով
իրագործուած է. մէկ խօսքով' իր լալա.
՚1".1ն զսրծն է -. նոյնը չեմ կրնար ըոել իր
միւս գործէրուն մասին ղորս՝ գվ-բախտա

Quifif : Ուրեմն ամէն ինչ հիմնուած է թե.

րար ՝ տեսած եմ զիբքերու մէ9 միայն :
Գալով հայ նկարչութեան թէ այլ ար

լադրականութեան վրայ , ինչ որ , ինքնա
բերաբար , մեզ կը տանի անմիջականու.
րեան եւ ատոլ] իոկ' հարազատութեան :
Զ- Խ-՜ Հարաղա տո լ թի՛ ւնը- անկաս-

ուեստներուն ՝ անմիջապէս ըսեմ թէ մեր
մողովոլրգին ըրածը հրաշքի համազօր
բան մըն է , Միլս մեծ երկիրները ամէնքն

կա՚ե- եւ իբրեւ նախապայման • Երր հա.
լ,ազատ , անկեղի չե՛նք' ձախողած ենք ար.
դէն՛. Տարբեր րան է զղալ դեղեg կութի լ.
նը՝. նորէն այս մեծ՜ բառը գործածեցի ՝աարրեր' երեւակայել զայն՝ կարծել-,

3 - Վերադառնալով աոաջին մեր ընդ

հանուր հարց՛ումին, կրնա՞ք արդեօք խօ
սիլ ձեր ստեղծագործութեան, կտրած
ւնամրուն մասին, եւայլն:
Զ - Խ -- Այո՛ - այո' : ճիչդ- է որ ուրիչ
հարցերու անցանք : Ուրեմն մինչեւ 1958
Փարիզ էի՝ Գեղաբուեստից Րարձրագոյն
վարժարանի ուսանող : 1958-/'?, վերա,
դարձայ ՊԷ.1Ը ու թ : Հոն ունեցայ սեփական
աշխատանոց ս : 1960-/*ե իբրեւ դա սաէսօս
կան չս ւեg այ արուեստէւ այն համ ալս ար անր ուր ուսած էի : Հոն է որ ղաս աւանդե
ցի մինչեւ 1982- Ս իամամ անա կ ) երկու
տարի ) դա ս ա ւան դե gխ նաեւ նոր րա g ո լած
քոս ս լիքի համալսարանը։ 1962-//ե Լիբա
նան ե ան հաս ա ըս ար ահը բացաւ իր գեղար
ուեստի բաժ ինը» այնպէս որ ,1966£ե ի վեր
հոն եւս սկսայ դասաւանդել։ Աարճ էսօսյավ չր^ան մր երեք հ ամալա ր անն եր ո ւն
մէֆ դասաւանդեցի' մի ամ՜ամ անա' կ : իարեբաիւտաբար ասկէ
2-3 աարի առաք )
այսպէս ըսած քաւոր ըլլա լո վ Լիբանանհան համալսարանին մ էք֊ կրցայ ձերբա
զատս ւի լ միւս դա ս ա ւանդո ւթի ւնն եր է ս :
Այսօր 5 մնաg եա լ ազատ մ՜ամերս կր յատ
կացնեմ վւն տ ռտ ո ւքն ե ր րնե լու y քանդա
կելու սեփական աշէսատտնոցիս մ էք։

3 •- Ութ կ’աշիյսււոիք եւ կ’արտագրէք • • •
Զ- Խ - Ա քո՛ : Լ? ւ ն աէս ըն տ ր ած ա շէսա տանիւթս եղած է մI'լ_տ մարմարը։ Աճ ս 1 /,եչ“Հ ս ըսի) եր կր ա Լա ւի ա կան Ըէէս1ԼՈ1^ մար
մարը լաւագոյնս կը դրսեւորէ զայն։
Ան,չուշտ Լւր ր մարմար /չըսեմ ) ճերմակը
չէ’» Այսօր շատ գեղեցիկ դոլնաւոր մար
մարներ կան ) օրինա կ Փ սրթո ւկալի ILI1CJԱլՈթաթՀ/' որ րա g-վար դա դո յն է եւ զո ր
կը նաէս ըհ տ ը եմ ։ Տթալքաթ-կք նիւթերու
սլար ադա լին սակայն)- ինչպէս
վերջին
տասը տարիներու լիբանանեան աղէտը կը
թելադրէր եւ որմ է չէի կրնար ան տ արբեր
մնալ
սկսա յ թ՜եմԱ1ներ կերտել եւս )
մութ մարմարը որդեդրելո ՛Լ- Նիւթին եւ
մարմարի
դոյնին ներդաշնակութիւնը^
ըստ իո՝ ան հ ր ամ՜ ե շտ է: ԷՒբանանի ա ՛լէտին մասին խօսելով ըս ե՜մ ) թէ թ-ե լա րըրած է ինծի ու ա յդ նիւթին շո լրջ իրա
գործած եմ մօտաւորապէս տասը արձան
ներ ։ Անոնք ամ էնքն ալ ա շխա տան ո g իս
մէջն են։ Ամն ոնց մէջ կա յ շատ կարեւոր
մաքէթ- մը որ ձեւով մը, եթէ կ'ուղէք) կէս
մը ապսպրանք է ։ Առաքէր՜ մը որ իր
նական ձեւը ստացած է եւ քառասուն սան
թիմնթը է միայն։ Էը մտածուի օր մը )
պատերազմը լրանալէն յետոյ y ղայհ իրա
գործել հսկայ յուշարձանով մը
որ լի
րա հան եան աղէտը պիտի խորհրդանշէ ։
Գալով ծաւալին y կը մտածուի 2օ մեթր
մեծութեան մասին։ Ամէն ինչ պատրաստ
ք • 4/* մնայ մաղթել որ պատերազմը ղադ
րի ել երկիրը վերջն ա պէ ս խաղաղի ։

3-- Սեփական ձեթ աշխատանոցին մա
սին:
Զ • Խ •- Ինքզինքս ) այս ուղզութեամր ,
զդամ ո լրաէս եւ բախտաւոր : Աս ինքս
՚ւայն չէնել տուփ)
ճարտարապետի մը
Ուսմունքներով ու հսկողութեամբ։ Հոն
յ նաեւ բնակարանս : Աշխատանոցներս եր
կուք Լն ) մին' յատկացուած կաւով փընտրո.տ-ո լքի Ւ՚՚կ միլ ս ը
մարմ ւս րի վրայ
•օշխատելու համար ï Անտառի մը ժ էջ թա.
?ա7 , անձայն ՝ գեղեցիկ տեղ մըն է-.

3 •- Իաւական լայն տեելեկութիւններ
«ուիք ձեր մասին թէ քանդակար որ ծու.
րեան' առհասարակ : Կա՛րելի՞ է հարց
Ծ!ա1 րէ ի՞նչ կը մտածէք հայ քանդակա
գործութեան մասին- արդեօ՞՛ք ունինք,
հ. եթէ ունինք' ի՞նչ կը ներկայացնէ ան :
Զ- Խ-- Պէտք է ըսել թէ, ինչպէս միւս
Աոէոր ժ՜ողովուրդներուն քով) մեր
մէջ
նւս h կարիչն երո ւմն՛ րա զդա տմ ամր քի չ են
^Գդակագործները ։ Մեր մօտ սակայն )
^րիշ ախուր երեւոյթ մը կայ*
տուած
^ք մեծ ) միջա զդա քին առումով նկարիչ-

ս^7 t օրինակ' Աք շիլ Կորքին՝ բայՅ շենը
"ւնեցած նոյն մակարդակով քանզակա1"րծներ' Ափիւռքի թէ Հայրենիքի մէջ ՛.
3- Ի՞նչ կը մտածէք, 1օրինակ, Քոչարի
սասին :
եւ-- Ոձրձնապէս շատ զօրաւոր կը
Ղ՚ոնեմ է-ոչարի I] ասունցի 1-աւիթը- նախ
Լ՚՚՚Լէս մաքուր յօրինում ՝ երկրորդ Աա"ւնցի փա լի թին մեր մոզովուրգը խոր''Ըրդանշոզ սլացքին դրս եւո բումը» զօրա-

ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

ալ աւանդութիւն ունեցած են : Աքո՛ ՝ ան
հրաժ՛եշտ է գեղարուեստի աւանդութիւն
‘եը- Մենք՝ Հայերս՝ բացի մանրանԼլար.
չութենէն ՝ աւանդութիւն չենք ունեցած :
]-ար մը կամ երկու զար առաջ՝ օրինաԼլ՝
քանդակագործութիւն չենք ունեցած : //.սիկա արդիւնք է՝ դուցէ՝ կրօնական աղզակն եր ո լ ։

8 •- Ոայց մեր եկեղեցիներուն մէջ քան
դակներ կան , ոթմնանկաթնեթ :
Զ • Խ •- Արմն աքան դա կն եր են ան՛ոնք ) աւե ւփ ճիշդ բար ձր աքան դա էլն եր ։ Անոնք )
ձեւով մը) 1լ ամբողջացնեն մեր հըաչսէ[փ
վանքեր ո ւն ճա ր տա ր ա պետ ո ւթի ւնը :
Ան չ
կը վնրարերի ճարտարապետութեան ՝ այդ
մտսին խօսիլն իսկ աւելորդ է : Ասկապէս
խոր առեղծուած մըն է թէ ինչպէս կըրցտծ ենք նման ճ ա ր տ ար տ սլե տ ո լ թի ւն մը
տալ առանց հաղորդակցութիւն ունենա1ոլ) հարիւրաւոր քի լոմեթ բերով իրար •քէ
հեռու վւսյրերոլ մէջ մի ամամանա կ կս,“
ռուցած ենք վ ա՚հքեր ճարտար ա սլ ե տ ա կտն
նոյն ո ղի ով ու դեղեց կո ւթե ամր ։ հ»ալով
խաչքարերուն) գլվսու պտոյտ տուող քան>՚լ տ կհ ե ը են անշո ւշտ ♦ շատ ղ. եվեցիկ ՝ շտ տ
I""լ1*1 է1՛ ’ ՐայԱ
այնպէս շննք կրնար
ԸԱ^Լ
զուտ քանդա կն եր են անոնք» ի
'Լ^ր^.ոյ արձանաղ ործութիւն չեն ա քնպէս'
ինչպէս կՀըմբռնենք այղ. արուեստը։ Պէտք
1ԼԱևլ թէ մեր դեղարու\եստը սկսած է քըսաներ "Լ՛՛է '1‘սբսւե-. ՛Լերջին ՜Օ - 80 տալւիներուն այնպիսի ա ր ո ւե ս տա դէ տն եր ենք
տուած ) ղորս ) ուրիշ ազդեր ) քանի մը դա
րերու ընթացքին չծն տուած : Աւ այս ամէհը տուած ենք) ինչպէս ըսի ) առանց
ա լանդո ւթե ան ։ ԱսՒէ ա հետաքրքրականէ
եւ ուսումնասիրութեան արմանի երեւոյթ
մըն է ։

3 •- Երթ քանդ.ակագոթծ՜ւււՀթ եան մէջ

անանւլոսթփւն կփսէք ալոոթ մէջ ազգային,
հայկական թան մը կը աեսն՚է^ք արդեօք :
Զ • Խ •- Անկասկա՛ծ I
3 •֊ Ինչպէ^ս կը թացւսաթէք այգ մէկը :
Զ’ Խ •- Աացատրել ազդայինը) հայկա

քան ալ անհաւատալի թոլի շատերուն ՝
տուած է եիեսունվեց հայ արհեստավարմ
''‘^•"Լ՚ւ՚ւ ծւ քան դա Լլա դործ . բաղդատած
{իրանսային ՝ ուր վեց տարի եղած եմ ՝ Գե
ղարուեստիդ է* ար ձր սւ դոյ՛ն •Լաբմտրանին
մէջ րանի մը հ*սյ տշտկերտներու հանդի
պած /րմ միայն։ Փարիզի հայ նկարիչնեԸԸ) օրինակ) մեծ մ աս ո / ե՛լ ած են Արե
ւելքէն' սկսած Պ՝առղուէն մինչեւ Հ/արթ ,
Ասատուր Պղաիկետն ու փան fytu ղանճետն :
ևը
երկու վերջիններուն ,
ըսեմ թէ Ասատուր Պղաիկետն մը ներկայ
երիտասարդութեան
մէջ ամէնէն արադ
բարձրացողն է դէպի միջաղդային որակ
ու ճանաչում ։ Անչ կր ւէերտրերէւ *իազանճըեանին ) ուրաէս \եմ ըսելու թէ երեք տա
րի աշակերտած է ինծի' Լիբանանի *է*եղարոեւստից 'Լար մ՜ա բանին մէջ։ *Լյաէս
աէք Օթասիոն ըրաւ ։ Փարիզ դալէ^ ետք
բար երա էս տա բա ր ձդեց աէք Օթասիււնչյ Æi.
նուիրուեցաւ ն կա րչո ւթեան ։ ^աղանճեանը) արդէն) աէք Օթասիոն ըրած շրջանին
իսկ շատ ղօրտւոր դծա զբութիւն ունէր եւ
Փարիղ գալէն ետք դոյներ ո ւն մէջ ևս հաս
տատեց ինքզինք։ 1'նք եւս ) այսօր) ներկ այ եր ի տ ա ս տ ր դներ ո ւն մէջ ամէնէն փայլուն դէմքերէն մէ/թւ է եւ կր մաղթեմ որ
հ եռուն երը հ ասնէւ ։

3 •- Նոյնը կթնանք ըսել

եթիաասարգ
մասին եւ_ս :

քւսնդակագոթծներոՆ
Զ • Խ •- Երիաասարդ քանդակագործնե

րուն մէջ հոս ) օրինակ) Ա աֆֆին /լայ սր)
իբրեւ թէ հայկական թեմաե!//ր ո ւէ ) վւլչհտըռտուքներ /լ ընէ ։ Պէտք է ըսել թէ հեut աքր քա կան
ւին տ ռտ ո ւքհ եր են ) բայց իր
ըմբռնելու եղանակը՝) ըստ իս ) տեսակ մր
շատ ֆսնկսիոնել է» այսինքն ) ինչպէս քիչ
առաջ ըսի ) ձեւուէ հ տ կա ռա կ է իմ ս կըղբունքներոլն) այն' որ քանդա /լադործութիւնը թէ գեղարուեստը առ հասարակ ծառայէ) ձեւով մը) հայ մշակոյթի ուղղակի
փրոփականւո//ե : Փթոփականա բառը քիչ
մը տգեղ է գուցէ ՝ բայց ՝ ինչ ալ ըլլայ ՝
տեսակ մը ափիշսւԺ է'
հայկական դիրերով ։ Տակաւին քանի մը
օր առաջ հետը էսօսեցայ։ Անք 1լըսէր) օրինակ ) թէ հայ դիրերով պէտք է հայ մըP ա ֆֆւ՚ւ՚ն ըրածը

շա կոյթին ծառայենք։ Աս Լ/ըսէէ1 P^ J°“
րինումի մը մէջ հ այկական դիրերու տեղ

կրնան չինակա^ դիրեր ԸԱ_աԼ
առանց
որ արուեստը ատով րան մը կորսնցնէ :
Եթէ հայ դիրերով հայ մշակոյթին պիտի
ծառայենք) /լըսէի) ուրեմն փողոց ելքենք
ել բաժ՜նենք ղանոնք անց որդներուն : Յա
ռաց ի ըսի իրեն »- Եթէ դուն ) ինչպէս ոեւէ
հայ արուես տադէտ) կարենաս օր մը մեծ
ար ձ ան ա դործ մր ւլառնսղ
ատով իոԼլ
բարձրացուցած կ^ր //աս հայ
ժ՜ողովուր
դին մշակոյթը եւ լաւագոյնս ծառայած
անոր ։

Յ-- Ջեր հեււանկաթներււԴն մասին:
Զ • lu •- *Լ,աէս ըսեմ թէ որս շ գոհացում
մԸ. 1լը զգամ դործէս' որ քան դա կա դործութիւնն է) սիրած արուեստս» Ըայք/
ամբողջական ) լման չէ այդ գոհացումը»
այն իսկ պատճառոփ որ գործիս հանդէպ
ունիմ նաեւ որոշ կասկած մը* գոհ ունա
կութիւնս թէ քննադատներուն շռայլած
գովասանքները վերջնական համո ղու մի
Լեն կրնար վերածուիլ :
Տ/եմ դիտեր թէ
ասկէ £)0 - 100 տարի ետք ի՛նչ ձեւուէ պի
տի ընդունուին քանդա կն եր ս ։
Ինչ կը վ եբաբերի հեռանկար բուս յ
տարօրինա/լ ետ դարձ մը կը մտածեմ կա
տարել» » » երկար տարիներէ ի վեր ներչլխչո^-մի) էսորացումի աղբիւր մրն է ին
ծի համար ^Իրէքդոր Նարեկացին : Այնպէս
ՈԸ) 1՚^լսխս Fub » հակառակ անոր որ այ
սօր դա դրած եմ ՓիկիւթԱ1թ-իՓ քանդա կա դործ ըլլալէ ) FiUJH ^iL- այ^պէս ^/ը մտա
ծեմ անպայման օր մը)- ել մօտ օր մը}Նարեկացին աալ իմ համողո ւած քանդա
կելոլ եղանակովս» եւ առ այԱ) ինչպէս
ըսի՝ հոգ չէ թէ ետ քայլ մը ընեմ եւ ֆիկիւթար՜իֆ/քե վեր ա դա ոն ամ ։ Ըսեմ ) անմիջա պէս ) թէ ղիս չեն հետ աքրքր եր Նա
րեկացիին դէմքը կամ ա րտայայտո ւթի ւ^Ը) այ/ /լ ուզեմ իրագործել արձան մը
որուն եթէ դէմքն իսկ ծածկենք' դիտողը
զգայ թէ Նարեկացին է այդ)
/լամ ալ}
տեսակ մը) մէքր նարեկացիութիւն մը կը
կրէ ։ Նարեկացին է' որովհետեւ ոլ֊րհ2./ե
ւ I՛ կրնար ը/fut/ » Նարեկացին' իր ամրողջական ) Նարեկեան շարժ՜ումին մէջ» կա
պը իր եւ Աստուծոյ միջեւ։ Ա՛յս է որ
/չուզեմ անպայման իրադործել մեծ քան
դակով մը ».

ՄՈՒՍԱՅԻՆ
իներմակ մարմար . բարձրութիւն' G0 սմ • )

Օ

1980 (Պէյրութ)

կանը՝
շատ դմուար է ։ Անցեալին չենք
ո ւն եg ած որ կարենամ բացատրել
րաղւլատութեան )
զարդացումին
եզրեր ով-,
խօսինք ) սակայն) ուրիշ աղդերոլ օրինա
կուէ։ Առնենք) օրինակ) Ադիպտոսը
որ
չորս հազար տար ո ւան աւանդութէյւն մը
ունէւ : ^եմ ըսեր թէ չորս հաղար տարէ/
շարունակ զայն իրագործած է) fiuijj
Փարաւոններու շրջանէ/ն գոնէ ղայն ղարղաց ո ւց ած ) հ ա սg ո ւց ած է տ եղ մը ուր՛լէ սկսած են Աոյները։ Երբ յունական ըսկըզբնական չՀ^ջս^է1 ար ձան ա դործո ւթի ւնր
!լ ո ւս ո ւմնա սիր ենք ) կը տեսնենք որ յար
եւ նման է եղի պտ ականին) դրեթէ անշարմ ) կոթողական ։ Ապա ) կամաց կա
մաց սկսած է շարմիլ եւ այնքան յառաջա
ցած' որ սկսած է այլեւս մակերեսային)
ցուցական դառնալ։ Չգոհանալով)
օրէ
նակ^ կնոջ Ը դեղեց կո ւթեամբը) յաճաէս
րաղմաթիւ մարմիններու գեղեցիկ մասերը
միացուցած եւ տուած են աղուոր այդ ԱՀենիւսները) որոնք) թէեւ դեղեցի կ են)
բայց այլեւս կորսնցուցած են ներքին այն
ոլմը ) էսս րքը ղո ր Եգիպտացիներն էին
փոխանցած։ Յոյները քան դա կադործո ւթիք-նը փոէսանցեցին ) իրենց կարգին ) Լա
տիններուն ) եւ այս վերջփնները Ատալացխեեր ուն : Ե աալացիները
1/ իքելանճելո.
յով եւ Տոնաթելյոյով զայն իր Լլատարե֊
Էութեան ՝ լրումին հասցուցին-. Այո՛ , յիշած այս ազդերս ՝ օրինա/լ՝ հաԼլառակ փո
խադարձ ազդեց ո ւթիւններ ու ՝ ունեցած ՝
ոլահած են սակայն իրենց սւղդայի՚ն եւս
աւանդութիւնը զո ր ղա ր դա g ո ւց ած են
դ արերու ընթացքին :

3 •- Կ՚ըսէք թէ հայ գեղարուեստը, աոհասարակ, սկսաւ իրապէս ծաղկիլ 20-րդ
գարուն միայն: Կրնա՞նք արդեօք, 20-րդ
գարուն, մեծ քանդակագործներ եւս տալ:
Զ - Խ •- Ոչ մէկ պատճառ' որ չկարե.
նանք-. Ես կը հաւատամ թէ Լլը ծնի՛ ար.
ուեստազէտը եւ պատճառ չկայ որ Արշիլ
Կորքիի չաւիանիշով՝ օրինակ՝ քանդակա
գործ մը եւս չունենանք :

3 •- Ջեր սեփական աշխատանոցին մէջ
ունի՞ք քանդակագործութեան հետեւող
ներ :
Զ - lu՜" Գմբախտաբար ո՛չ-. Հոն դասըն
թացք չեմ բացած, մամանակ ունենա լու
ել լորամարգիէ լու հարց է- Համալսարան
ներուն մէջ՝ սակայն՝ հայ երիտասարդ
ները կը հետելին ընդհանրապէս նկար
չութեան ՝ տէքորասիոն/, , ճարտարապե.
տութեան : Հէմոռնանք թէ Լիբանանը վեր
ջին երեսուն տարիներուն ընթացքին ՝ որ.

Fonds A.R.A.M

« fi Ա 1Ւ Ա Ջ Մ Ի Տ -fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*
en verve. Ce spectacle d'un peu pïus #
heure se veut un divertissement de
qualité conjuguant avec un rare bonh^

ՆեՐՍԷՍ ՊԱԼՏՐԻԱՐՔ ՕՐԺԱՊեՏեԱՆ

plaisir et culture.
On connaissait Nina Companeez
cinéma. Le théâtre la révèle

Théâtre Antoine, peut être considêr'
comme un succès. Plusieurs personne^
vivent la même, histoire à travers trois
siècles : 18e, 19e, 20e. L'amour „ՀԼ

Աւելցնեմ հոս ինչ որ չըսուեցաւ սկիզ
բը
կենսագրական տո լեա լեեր ո լ կուր

նը կապուած կը մնայ ամէնէն աւելէ։ յա
տուկ ձեռնարկէ մը։ Այղ նոր բացուող
վարմա ր անն եր ը է հարկէ
պէտք ունէին
ուսուցիչներու։ Այդ նպատակաւ
'Ներ

դին ։ Իր վաղահաս մահէն քանի մը ամիս
ներ առաէ, ՛Լարմապետ եան /Հնարուեցաւ
էէմիածնի
Կաթողիկոս։
Աաիպուեցաւ
մերմել, իր առողէութեան վատթարս։ g ու-

սէս , տ ե ս ան ո ղէ վայել մտածումով, կա
րիքը զղս։ց Կեդրոնական վարմարանի մը
ս տեւլծումէն , ուր թաղային վարմարտններէ չրջանաւարս/ներ պէտէ կարենային
«ազգային լեզուով ու ազգային դրու
թ՛եամբ բարձրագոյն ուսում ստանալ»
(Օրմանեան) ։ ՛Լար ձ ա պե տե ան կր պատ
րաստէ ծրագիրը եւ կ'ո ւս ո ւմն ա սիր է հար
ցը իր մանրամասնութեան մ էէ։ ՛էտ րմ ու
րանը պիտի հաստատուէր Ղ՛ալաթիա , որոշ հասոյթներ պիտի կերակրէին ան ո ր

մին պատճառով*.

գանձը i
Պատրիարքր իր ձրաղիրը իրագործուած
տեսնելու մխիթարութիւնը չունեցաւ ։Աա^որգ Պ ա տրիարքի Ա արութիւնի որով է
որ կատարուեցաւ կեդրոնականի հաեգիսաւոր բացումը^ 1886-^5/ : P*"J3 վարմաբանը իր անունին Զյիշատակարան
րնդ ունուեցաւ'»։ Ե *- աՀդ վարմարանէն ան
ցան , իբրեւ աշակերտ կամ ուսուցիչ , աէ\եւմտահայ դրականութեան մեծագոյն
ղ էմքերը} եւ մինչեւ թկ
Հրաչեայ Աճտռեանր իբրեւ աշակերտ ու կոմի տասը
իբրեւ ո ւս ո ւց ի չ î
Այս բամինը պիտի Հ_ոլզէի փակել սա
կայն , առանց կէտ մը աւելցնելու*, ճ§րղ
գարու հսկայական յառաջընթաց ը կրթա
կան մարզին մէթ մեր ն աիւանձաիէխնդ
րութիւնը պէտք է արթնցնէր : Նա յեց է՛ք
թէ ինչպէս Պոլսոյ Պատրիարք մըդ հա
ղի*- տասը տարի համայնքին զէոլ-թը մր
տյայով դ լՀնչ ի՜նչ փ ոփ ոխութիւններ դ յա~
ռաջգիմութիւններ արձանագրած է։ 3)րր անս ա կան գաղութը ա յսօր 60 տարուան
անցեալ ունի, եւ տես է՛ք թէ ինչ ամէու
թիւն կը տիրէ ^ոս *ևոյն կրթական գե տնի
վրայ*. րիուք ին շպէ^ ս կը բացատրէք այս
ահարկու տարբերութիւնը : կ^ ո լզէի որ
ն եր շն չո ւէինք Qiuրթօնքի սերունդէն դ
եկեգեցական թէ աշխա րհա կան դ որ վերանո յագէինք Ներսէս 1Լարմապետեանն\երո ւ
կրթական գործը։ ք*այց այգ ընելու հա
մա ր դ պէտք է unրվինք նաեւ մօտակայ
անցեալին յատուկ
պայմանները կչո-եէ y
եւ ի հարկին' ազատիլ անոնցմէ*.
i

Օրական Եւ կրօնական վաստակը
եերսէս 1Լա րմապետեանի մամանակակիցները կը վկայեն իր աստուածաբանա
կան հմտութեան մասին։ ftiujg ճիշդ է նաև ըԱել՝ որ բնականաբար' վարչական իր
բազմակողմանի ղբա ղո ւմներ ո ւն եւ կարճատե, կեանքին պատճառաւ դ գրական մեծ
վաս տա կ մը պիտի չկարենար թողուլ ան :
Պաշտօնական կեանքը այնքան կլանած էր
ղթնք ) որ սեփական և ուսումնական կեանք
գրեթէ չունեցաւ ։
սիրական գործերում երախայրիքը տետ
րակ մըն էդ Զքրիստոսի Աուրբ Եկեղե
ցին եւ ահ որ հակառակորդները^ խորաՂԸրով} 26 փոքրագիր երեսներովդ զո ր
հրատարակած է 1864-ին : Երկրորդ' ա*-ելի բնգա րձա կ ա շխատութիւն մը ունի
«/? ւս ո ւմն Համաբարբառ Աւե տա ր ա՝նի Տըեաոն Անրոյն խորագրովդ զոր հրատարա
կած է իր Պ ա տրի ա րքո ւթե ան "էիզը՚Ը :
Ասիկա չորս ա ւձե տար անն եր ո ւ իրարու
բաղգատութ\եամբ եւ համաձա յնո ւթեամբ'
•Հիացումն է։ Եր պարունակէ գրաբար բրնադիրըդ աշխարհաբար բացատրութիւններ դ եւ ճոխաց ած է խորհ րդածութիւններով : Ներսէսի անոլեով երրորդ գր ո ւթի ւն
մբն ալ հրատարակուած է 1895-//Ե ) այս~
իեքն մահուընէ H տարի ետք*. Այս մէ
կը Զ^տակ» մըհ էդ ազգային եւ վարչա
կան սլար ունակս ւթեամբ ։ Հոս արձահ ա գր ո ւած է տագնապը դ որ կը ծագէր
իշխանութեան հարցերու շուրջ Պատրիար
քին եւ աշխարհական մարմթքներու մի.
ջեւ դ Ա ահ մանա գրութեան վերախերեալ ։
Այլ հարցեր' եկեղեցական իշխանութեան
անաբգուի/բ դ ընդհանուր փողովփն հասա
րակ տարր եր է կազմ ուած ր/քա յ ր նոյնպէս
Ա ահմանազրութեան ստեղծած վիճակին
կ' ա ռըն չո լին ։
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Կ րօնական հարցերուն վերա բերես։ լ այս
րամինը չեմ ուղեր փակել առանց յաւել
եալ խորհրդածութեան մը։ Պէտք չկ մոռ
նանք որ Զարթօնքի ամրռ/Հ շարմումր
աշխարհական՝ լայիք շարմում մըն էր։
ճիչդ է սր զուգահեռ մը քաշեցի քիչ առաէ Օրդ գարու վե ր ըն ձի ւղո ւմին հետ :
Անաց որ Զարթօնքը տարրեր աշխարհա
հայեացքի մր կը հպատակի , երեւան կո։
գայ տարրեր յղացումներով ։ Աշխարհա
րար գրականութիւն մը կր ծաղկի , վարմտրանները ազգային ել աշխարհական
ուսում կր էամրեն ։ Ազգին գործերովը ըզբա գող Ա ահմանադրական փողովի մը գո
յութիւնը աւելի եւս կր շեշտաւորէ այս
հանգամանքը*. Միլլէթներու կրօնական
իրաւակարգը դանդաղ էերպով տեղի կու
տա յ մ ո զո վր գա վար եւ ղուտ ազգային ըսկըղբո ւնքներ ու առջեւ*. Օսմանեան իրաւա
կարգի պայմաններու^ մէջդ եկեղեցական
տարրը չէր կրնար սակայն ամբողջովին
ձերբաղատիլ իր վարչական պարտականութիւններէն դ իր ձեռքը ձդուած իշխա
նութեան ստորոգելիներէն ։ Այնպէս որ
]$րդ գարու եկեղեցականները ազդայնաղման հոլովոյթին տազնապալից կող
մը միայն ապրած են*. Ափիւռքի մէջ է մի
այն դ որ պիտի կարենան անոնք Եկեղեց
ւոյ զուտ կրօնական հանգամանքին ազա
տագրումը իր լրումին հասցնել։ Պայմա
նաւ ան շո ւշտ որ գիտնան զանցել ձՏձրդ գա
րու տագնապները ու յղացումները դ U,J~
սօր այլեւս' ամբողջովին մամաեա կավըւ՚Սզ •
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Հիմա պիտի դամ եզրակացութեան ։
Մինչեւ հ ոս ցոյց տուի Ներսէս ՀԼարմասլետեանի դէմքին կեղ բոն ական հ ան դա
ւէ անքր դ իր մամանա կա շրջանին մէջ*. Այղ
մամանա կա շրջանը խորունկ տագնապ մը
կը պարունակէ իր մէջդ որ ազգային կեան
քի աշխարհականացման հետ կը հ ամընկնի : Օսմանեան իրաւակարգին յատուկ
միլլէթներ ու դր ո ւթ ի ւնն է դ որ ձՏձրգ գա
րու կէսերէն սկսեալ
կերպարանափոխ
ման հոլովոյթի մը ենթակայ 1լ ըլլայ :
կերպարանափոխումր իր անդրադարձը
պիտի ունենար անշուշտ ^այ համայնքի
ներքին կազմակերպութեան վրայ դ ինչ
պէս նաեւ անոր ինքնայղացու մին եւ մշակութային կեանքին վրայ*.
1874 - 1884 թ ո լականները ամէն տեսա
կէտով հանգոյց մը կը կազմեն*, իքրիմեան
ել Վբսրմա պետեան Պատրիարքներու
օ՛
րով է որ Արեւելեան նահանգներուն մէջ'
հարստահարութեանց հարցը խնդրոյ առարկայ կը դառնայ ։
Նոյն թուականնե
րուն' Հայկական Հարցը միջազգային դի
ւանա՛գիտութեան առարկայ !լ'ըէէայ : Երկու պարագաներուն' Պատրիարքը բանակ,
ցութեանց կեդրոնը կր գտնուի : Հոգեւոր
պետը համայնքին ներկայացուցիչն էդ անոր քաղաքական ճակատագրին պա տա սխանատուն '.Պատասխանատուութեան նո յն
զգացումով էդ որ Ներսէս 1Լարմապետեան
է՛ր հ"Գածութեան առարկան դա րձո ւց ած
է ազգային կրթո ւթիւնըդ մասնակցելով
*չսքրոզաչթեո*-թեան թափին *.
Եր կրօնա
կան դիմագիծը ակնյայտօրէն կը տմդուեի
իր ազգային ծառայութեան նկատմամբ ։
Ու հարց մը կայ որ կը տանջէ ղփս դ
Կարց մը զոր թ ո լզեմ անպայման բանա
ձեւել հոս : ծ/T l/րօնական վա ս տ ա կ ին
մասին խօսեցայ, \/երսէսի աշխաւոասիրութիւններր թուեցի : Ըսի որ վարչական
հոգերով ծանրաբեռն հոգեւորականը՛ աւե
լին չէր կրնար տալ , ու այս նկատողութիւնս գրաւոր վաստակին չէր վերա բերեր
միայն։ Ինչպէս ս ուրուագծել ալս կրօնա
ւորթե զուտ կրօնական դիմագիծը։
Իմ պարտականութիւնս էր հոս 1Լար-
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auteur heureux et de bon goût. «Le e
blier», sa première pièce, qui se'donne m
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leurs combats. Pour chaque siècle. Ninn
Companeez a réinvinté son style propre
Dépouiller le théâtre romantique jusqu ռ
le priver du plaisir visuel qui ajoute à
sa démesure en appauvrit la portée, pour
peu que la pièce soit elle-même un fleuve
difficilement contrôlable. C'est ce qu'on
éprouve en écoutant «KEAN» d'Alexandre
Dumas adapté par Jean-Paul Sartre.
Théâtre attachant par la force du verbe,

Le 18e se souvient avec raffinement de
Marivaux et de son théâtre si lucide sons
l'apparente coquetterie de son badinage.
Le 19e projette avec un talent rare des
personnages sortis directement de cet uni
vers où l'on reconnaît Balzac, Hugo, Mus.

mais affaibli par des longueurs peu sou
tenables. La mise en scène de Jean-Claude
DROUOT tend à gommer toutes les
outrances de ce texte disert. Malgré des
comédiens qui le défendent avec une évi
dente conviction,
l'intérêt
s'essoufle
d'autant que les éléments de décor restent
rares. Cette pièce aurait gagné en contras
tes ce qu'elles perd en puissance.
Les deux nouveaux spectacles de la
Compagnie
Jean-Laurent
Cochet au
Théâtre des Arts Hébertot appellent les
mêmes réserves. Une troupe courageuse,
particulièrement remarquable dans les
pièces de Labiche présentées la saison
dernière, a peut-être insuffisamment me
suré ses limites. «Le Mariage de Figaro»
de Beaumarchais tout comme «La Reine
Morte» de Montherlant manquent d'enver
gure. Une distribution honnête ne permet
pas de défendre des textes aussi illustres.

par
Edouard EXERJEAN

set, Sand et Dumas. Quant au 20e, il dé
verse, avare de séduction, son amertume
et son désarroi. Pour ma part, révoca
tion du 19e
siècle m'a comblé : une
réussite totale à laquelle ne sont pas étran
gers les très beaux décors de Jacques
Noël qui a mis autant de soin à la réalisa
tion des autres. Francis Huster, Annick
Blancheteau et Martine Chevalier domi
nent un plateau en tous points remarqua
ble. La mise en scène de l'auteur, parfois
un peu lente, n'en est pas moins expres

On applaudit au choix d'un répertoire
quelque peu malmené aujourd'hui. Mais,
pour le rendre plus crédible, il y faut

sive.
Au Théâtre de L'Atelier, Michel Bou
quet, Juliette Carré et Henri Garcia se

plus d'homogénéité et d'invention.
L'enchantement est total, en revanche,
au Petit-Montparnasse où Micheline Boudet, plaisamment secondée par Maria
Blanco, détaille avec élégance, légèreté et
gourmandise «La Carte du Tendre».Ayant
sélectionné plusieurs pages cocasses et sa
voureusement lestes de Diderot, La Fon
taine, Boccace, Sand, Balzac, Théophile

livrent à la «Danse de Mort» de Strindberg. Théâtre ombreux, oppressant, impi
toyable. Après plus de vingt ans de ma
riage, un couple déverse son fiel et sa
haine. Le décor volontairement gris et mi
nable trahit la petitesse des sentiments
et l'on assiste à la lente agonie de deux
êtres aussi machiavéliques l'un que l’autre.
La mise en scène de Claude Chabrol,
exacte réplique
d'un film très bien
conduit, distinque les trois comédiens
parmi lesquels Henri Garcin, admirable

Gautier, pour ne citer que les principaux.
Jacques Destoop les a rassemblés en un
texte judicieusement agencé. L'enchainement harmonieux de ces textes est mira
culeusement suggéré par nos comédiennes

de sobriété et de dignité.

մտ պետեան Պտտրիտրքին կրօնական գոր
ծուն էութեան
վերբերումը։
Ափիւռքի
մէթ քրիստոնէական աւանդութիւնն ալ
պէտք է ձեռք բերէ իր անց եալը դ պէտք է
կարենայ Աիշողութիւն մր վերստեղծել։
Ու գիտենք որ մեր մօտ Յիչռգո ւ թի ւն ըս
ուած բանը տեղ մը խախտած է դ Աղէտին
հետեւանքով ։
Ե^նչ ձեւով ուրեմն կըր~
նանք անցեալին հետ մեր յարաբերութիւ
նը վերակադմ ել ։ Պի տի պատաս՛խանէի ան
վարան» անցեալփն
*^էջ մեծ տիպարներ
ղ տնելո վ դ եւ անոնց գո րծին դ անոնց ու
սուցումին հ ետե ւելո վ ։ Ոտ յց հարց
կո լ
տամ ես ինծի* [յերսէս Պտտրիարքր այդ
պիսի տիպար մր կրնա^յ ըԱտլ^ կրօնա հոգեւոր տարողութեամբ։ Անկեղծօրէն՝
Աքն կա ր ո գ եմ այս հարցումին սլա տաս խան
մը բերելու ։
Ախալ չհասկցուիմ ։ Ներսէս Պատրիար
քի խս տա կրօն եւ օրինակելի կերպար ին
չէ որ թերթ այ մեր խօսքը։ Արմանեան
բաւականին ընդգծած է ԱզգասլատյւՆ՚ւք^?/
մէջ Ներսէս ի կրօնական վեհ ութի ւնը : Եմ
հարցադրումս այլ սահմաններ կր քեր է։
Որո։/հետեւ Աղէ տր մեր սլ ա տմ ական
Յի շողո ւթիւնր չէ խախտած միայն։ Ա եղ
փ ո խ ա գր ած է նոր մամանա կաշրջանի մր
մէջ- Այսօր այլեւս միլլէթներոլ գրու
թեան մէջ չենք դ երբ ազգութեան յզա3“
քթ' կրօ՛նական հասկացողութիւնր^ իշխա
նութեան մ տահ ոգո ւթի ւններո վ կը ծան
րաբեռնէր մեր հ ո գե ւո ր ա կան դասը։ Զենք
նաեւ 18օՕ-ՀԵ 1915 երկարող տազնապալից շրջանին մէջ, ուր մեր դոյո ւթի ւն ը
յաւեբմացևող իրաւակարգը կը սկսէր ճաթրռտիլ։ Արեւմուտքի
պայմաններուն

գէս կրթական մարզերէն ներս
ար նախորդ մամ անա կա շլւջանն h լւ " L
ւտիարակչական յղացումները երկւԱ
‘գել։ Որովհեաեւ -յղ յզացօւմնեչը
ոբեր մաման ակի մը, տարբեր դ["
սն մը եւ տարրեր իրա։ ակարղի մը 1լը
ականին ։ Մեր գործն է նոր տիպարօք
ղծել ։ Յետ-Եղեռննան տիսըոթեր'■
՞նչ պէտք կայ այն ատեն, պիտի ‘'"‘t
էք , անցեալին վերադառնալու : B' "
։եմ՝ հո՛ս է որ անցեալին հետ յո՛ր՛"
ութիւնը էական կը դառնայ ։ Ահէոո,քի ելոյթնեըը անհրամեշտ են , բո-Jj
բաւական ։ Նորութիւն մը երեւան բեու համար, պէտք է նախ

ք անցեալը , պէտք է գիտնանք տարր j
fան։ ա կա շրջաններ ը իրտրմկ զատ f
, եւ ղանոնք բնութագրել։ Այն ոսո
ւ քն կրնայ ծագի լ ու ծաղկի լ կր0'1' I
հոգեկան՝ սւիիլւիթիրէլ տարոզտ-թթ
Կարելի՞ է այսօր մեր Եկեղեցւոյ
անութիւնը' սփիթիթիլալիթէ5'
կանգող բոլոր ազդակներէն աղա՛
՛ել, որպէսղի աղատ ասպարէզ Հ
, թափանցէ մողովուրգին լ ա քի
։րեա, մտածումներուն, նոյնքան Ոե*

A-

I որքան հին' սկզբնական
ուն։ Կրօնա-հոգեւոր տարողոՎ
ա՞յ այսօր համայնացման իր ա Ս"1
ԼԱ՚ն իմաստին հա սնիլ*»
Լմէնէն կարեւոր հարցումն է այո, Ղ"
'յգուցաւոր եւ տագնտպ^Ա՚Ց
> ոտանին ուսումնաս իբութէնՐ
ք

h*- մօտ ատենէն՝
աւե
րակներու վրայ պիտի տիրենք ։ Երօնական
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