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Մեր մշա էլս յ թ ի մ եծերէն

մ կ կ ոն'

Q* •

ո-

.\եմտւէայք մր կամ գրական

Լ'1Լ’“.11'ն >

ղե կ"չեցինք 1984// ընթացքին : Հա յաս տան

դի րար ,

n ւ Սփթ ո ■fl՛ ւլա ն ա ղա ն կ ե դ ը n նն ե րու ն մէջ
կազմակերպուեցան իրեն նուիրուած երե

էլը

1լ

11Ւ^Ւն

թէ ո՛վ է մեծ եւլն* :

ր Էէ՛ր' է՛ Դ ասթ' մ էջ

կոյթներ , դա ս ա/սօս ո ւթի ւնն եր , ոդեկո չու*
ւքի հանդիս ո ւթիւններ : վերջապէս ՝ ամէն

է" ՈՐ

անոնք որոնց բակ, մը էլ րսէր

կրչռո ւթեան քայքայումի նչաններ*

անոնը ՝ [//մրուեցան հոս կամ հոն՝ խօսե
լու համար Ւք մասին ՝ լս ե լո ւ'

իըմէ : Ալս

իէէ լթոնցե/սն ա լ յա^որԼ^Ր է '! Ր Ւ w/նել
զաւեշտ - ողբեր դո ւթիւն մբ* ՀՄ եծ Լռու

մեռնիմ թկ ուրիչ մէկը ,

դլաւ մւս երկու մասից, ւ] եր ջ ասա.

թէ ինչսլէ ս

Մ "՛յի՛ս,

1984):
կեանքը

տուն էլս ւ աայ նմ ան որԼ[լա էի
մր ,
դմ՛ ո ւա ր է
ե ր ե ւա կայ ե լ ,

ղաւեչտի
ս ա կայն

բեմա յ ար դա ր ո ւմ ,

բեմ ա դր ո ւթի ւն

մէկ՚ւՒ P"'Lած , լո ՛լ ը՚-թԿ-f ո ւմո/ի կարելի
Լ սլա տկերացն ել զայն : Փ ո ր ո ե՛նք :
թա տր ե ր՝ղո ւթի ւնր կր ս կս ի Պ " էի ս , 1Լ"'ր ր, լմ՜ան ե ն ց տ ան մէչՆ Ապրիլ ի,
'ւիչնրը՝. Ենք ո լ Ար աքս ին իրենց

1915-/բարե

կամները էլը ճամբեն * Պ ո լս ո լ մթնոլորտը
սպառնալիքով լեցուն է արդէն ու ս/նոնք
կը խօսին մե Տխումի

պահուն՝ պատրաս

տուած ան ո ւան ա ց ան էլեբ ո լ մասին*
րո լմ՜ակ, թերահաւատ է : (Հ ան էլ տ րծ

վա
երի

տասարդ մր Զ1, Օ /է/ււրե ան էն թուղթերու ծըրար մը

էլը բերէ վար ո լմ՜անի բնա կարա

նին մէջ ան կՒն
մը ոլտ հե լու
համար,
քանի որ այս .լերչ^նին անունը չկայ
ե֊
ղեր սլա արա ստո ւած

g ան էլեր ուն

«ճ//

հ ալ՛իւրներ

էլր
թէ

նման

;
տղղս/սիրա

ընթացքին գործն ու մարդը նաիս ենթարէլու

է, g ան՛

հալածանքի ոլ լռութեան ՝ ապա'

դարձան պտ չտամունքի առարկայ

Րայց

z

անտիպներ ր շրջեց//Հհ ձեռքէ

՚ն էի

վան դա էլէ բազմաթիւ անտիպ

մս/էլագր ութի՛ ւններ ՝ միշտ առատօրէն\ ծանօթա
գրուած :
Ան տի սլները էլա ր եԱւ է

մ անի եւ Ա եւա էլի սպանութեան քստմնելի/

մի՚ն

մ անրամա սն ո ւթիւններ ը *

ղ ա չո յնի

հար

î

վաթսունական /Ո ա րին\եր ո ւն'

ուածներ՝ անդամահատում՝ փորուած աչ-

,ւէջ է՛՛յ՛՛ տեսաւ Չար ենg ի

քնէ1 , դուրս թա /ի ած փորոտիք * * • ։
ՀԼեէ՛ջին սլա տկերը յետ մահու

մահու՝
’jpnjfj

մըն է երէլոլ քերթողներուն միջեւ* տրա

ընդարձաէլ

Երեւանի

առաջին

ՀԵրկերու

յետ

(իողո/իա-

լաղտկ,

9‘անիէլ • - Եվ՛անի Հայ չծնուէինք

կ՛՛՛մ հատ ու կտոր քերթուածներ՝ այլեւ

րէն * * * ըսենք չ անղ լիացի ՝

իտալացի * * *

էը էարծեմ ո՛ չ ես գրելու բան (լու-

buuJH

սլա տճառներ ո վ

տ մբողջ հատորիէլ

Ռոմանս

մը ՝

հ.Ե բեքի

ալ***բայց մենք՝ ես ել դուն՝ չէինք է[՚է՛
Եւ

ամբողջ

Ռուրէ՜Թ • -

թա տր եր դո ւթեան

դ/ուիս

Որովհետեւ այն անղ լիս՛ ցին՝

որ դուն էլ երազէիր ըէէալ , իր բուն

խոր

քին մէջ սլիտԼւ դիանար ՝ որ ինքը հայ է :
Հե տաքրքրա էլան է իր ա պէ ս ղի տե ա Լ թէ
այս թա տր ե ր/էո ւթի ւնը /լի տո ղն եր է քանի՛

ս ը-

լախ/երը՝ սիրոյ - սեռի աւանդս/էլան՝ քեր

նոյնն է սլա բադան

րնդ Աստուծ՜ոյ

ռոմ ան ս ե րն եր ո ւն

ուղուած

երգի

ՀՀդոՒեհ կո ւթիւ նըֆ

եւ

թեքումնե

Չ՚՚՚րենց

ի՚^՚ր

այկ/ պատ

՝

էլամ պիտի էլրնար ըմբռնել
երեւա էլայու-

կոլ

'"'"J

մեծութիւնը եւ դեր/ ւա քո ւթիւնը

տ աբ ո ւած աչիսատ անքին ։ Արդարեւ՝ հա
տորը էլը պարտինք ոչ միայն իսմբս/դրա-

արդէն

չէէ1
թը-

էլս/ն էլա ղմին (2) , UJJ/t*L- Աձ՚ս՚հիտ Չ՚ԱԷ՚ենցին ՝ որ տարիներու ջանքով ի մի բերած ՝

Ոացը բարեբաիստաբս/վ/ դոց ուած է Ա՛յլ
եւս։ *էյ'երէլայ հատորը լՀհթերցողին առի

/իերծանս/ծ ու ծանօթ ադր ած է /՛:՛ հօՐ
չար չար ո ւած ՝ տար տղնո ւած ՝ անընթե ռ-

թը էլ ու.

նըլի՛ ձեռագիրները\ Առանձին հատորի մը

"""J

իր

էլար դալու

մեր

ւլրա էլան ո ւ-

թետկ, ՀդայթակղեցույՒ
դրքէւրէն մէկը։
Այսօր , երբ կ'ո լղզուի մարդոց՝ որոնք

մէջ՝

ծանօթ չեն ՉւՕական թուականներու դրա

դո տներ ուն մասիկ, (3) : Ղ/երկայ հրատա-

կան - բարոյական

այւլ

րաէլութեան ծանօթադր ո ւթեանց որեւէ է-

իբրեւ իրա

ջի ը1ւթ է՚բց ս լ Դ կը նկատէ ա յկ, անհուն
"էրը եւ պա չտա մունքը որոնք էլը մղեն

թա պո/ձներ ուն ՝

դսրծը կը թուի անբաւարար

գործում ՝ ճՒւ-ւ անոր համար որ 1լը մնայ
էլասլուած Ա՛յն արգելքներուն որոնցմէ էլը
ճգնի ա ւլա տա դրո լի լ ։ Այլ ի՚՚օս քո/ի'

անոր

Ա* Չ ար ենց կը իսօսի

Չ ար ենցի տյս

ՈԸ բանաստեղծը իր կենսագրութիւնը դրէ
ել ահա վար ո ւմ ան
կը ս էլս ի
էլա ր դա լ •
«ծնլել եմ 1884-// ն Ա ե բաս տի ո յ մօտ P ըր՛էնիկ գիւղը՝ ուր աճել է մ անկո ւթիւն ս ,

սլիտի մտածեն մեր մասին՝ պիտի ուզեին

ուռենին երի տխուր

հովանիների տա էլ ե-

հնաբո յր են ու միամիտ* * * պիտի մեռնինք

ծին ամբողջա էլան ընթերցումին ալ կարե

ր՚սղքլոտ , էլամ դե տ ե ղերքներ ի բադերի վը-

ո լ ա յնպէս ալ էսէ1,տ[1 ՛էի ան անք ՝ հանճարիւ
արծի ւներ էն դէ թ փետուր մը մս/ռանդա^ծ

լի է այ՛՛ հայերէնին մասին դաղափա ր մը

1'նք, թէ ոչ. . .

մէչբեըո ւմներր էլը սլա տ կանին վար ո Ltf/// նին՝ սրուկ, համար հ սլա ր տ ո ւթ ե ամբ էլ լ՛

առջեւ էէ՛" J

սեն ու էլ ըս ենք թէ

մի՚ջեւ "՛է

մեղ

սերունդները

կարդա՜լ* ** եսԼ1էւոՒ^ ը,"ծն

ի^նչ

այս

ինչ

Եթէ "էիո սպաննեն ՝ դուցէ
ես /իաիսէս պոռամ ՝ Գանի էլ* * *
չմեղադ
րես * * * չեմ ուղեր վերջիւն պահին դէ չ մըտածես իմ մասին***
բայց եթէ ըսեմ'

էլ

ուզեմ որ մեղ

սիրեն ՝ չ/ս*տ ամօթ ՛էլ ըլլայ * * * հը

տիրաէլան է Չ՛"-

մը

* * » (յութէն. •

էլ ուզեմ որ մեզ կարդան ՝

սլէտք է ենթադրել

հ ա լ եր էն '.Առանg դոր-

էլ/սղմ ել մ է էլ երկու

վի՛լ,

կարդալու

խօսքով ։

հԷէ

Հե տեւես/լ

արմէ հ այերէն սոր

համար

վար ո լմ անը^ ։

ուած ևն ,ուր ներկայ են ն\աև վար ո լմ՜ան ու
այս վեր ջJ/նին իւ ouքե՜րէն մէ կոն

1/ելս/կ՝

{^այէ/վ՚էն^ բացատրութիւնը՝

"Լ երէլոլ տող վար ը ուրիշի/ մր ի/օսքեր ոն՛
{թոլրքե րէն) .

սլէտք է հասէլնալ

այս

արդեօք

ի^չ

փ ա էլա գիծն ե ր էն :

( հ ա յեր էն ) ո լ ( թո ւլ/քեր էն ) ա/լդա բա
րութինները իՀնչպէս էլը մեկնաբանուին

Գանի-

մէ չտ տալ»՝ ((.Միայն իւ ո ս տա ւլ ի ը չարտաս-

է/*** ն ո ր է^ն յի՚մար բան ըսի՛ • * *
* * * 9՝անիել • - Գի՚տե^ ս ին չ մ տածեց ի * * *

‘ իը> ։ հ.Պին։լ կաց , Վաը գապե տ» , ,«// ոչո ը
տղայ մը» , (d/ըանի Հայ չծնուէինք» : ]մնչ

բեմ ադր ո ւթեան

մեր դիացած արե ւելահ այ եր էնէկ, ու

///-

կնոջս ծննդաբերելու օրերն են***

ա ռա ւելո ւթիւն կը

մը

տղայ

վարագոյրը [՛Լացնելէ առաջ
թս ւթիւններու

ԳՐի Ա՛ռնէ

/իրայ՝

այս

անհեթե

կա տա էլեր դո ւթե ան

անդրադառնանք

նաեւ

լե ղուին :

Որո չ միակ էլէ տը այն է որ երկու պատկե

թատրերդութիւ^/ը դրուած է անչուչտ

ա-

րէն ոչ մէկը կը լաւացուի. :
(Հետոյ բա h տախուցին մէջ

րեւելահայերէնով* վարում/սնի ու Աեւա-

րեւմտահայե րէնէն

ա ղճ ա տ

ե0 ւս կայ։ Եամ բեմագիրին պաբ տա կան ո ւթեսՀն մաս էլը էլա զմէ թրքերէնի թարգմա

րէնին ղնահ ատումն ու դոյ զն

յար դանքի

մը վ՚չս՚֊բը արդէն սլի տի մղէր գործը դր
բելու ուղղակի սլարզ ար ե ւելահ աիեր էնո/ի ։
Լեզուի հարցին մէջ /լայ նաեւ

աւելի

էլի բամինները ի՛բր թէ ար ե ւմ տա հ ա յեր էն

ան հ ա ս էլն ա լիւն ալ* հոն ուր աքս ո րա/իայրին

են երբ իրարու հետ կը իսօսին՝

մէջ Իթթիհ ատի սլատաս ի/ս/նա տո ւ

այսինքն

Արդեօք

արդեօք

վար ո լմ՜անի բեբանը դն ե լէ ա յս

“լա չաօն ա տ ա րին ներկա յ ո ւթ ե ան , ուր առ֊
էայ է անչուչտ մահուան հեռանկարը՝

պար ադային ։

յոլսացոլէր

լեզուն ՝ երբ դէթ "՛նոր դո րծածած հայե

հոն , կարծէր

դրասենեաէլբ

Հա՜յեր հաւաք

'f էջ

եմ երեի/աներիս հրա

ւս րուած էինք*** իսոչոր տղայ մը***

ո-և

0 ղո ւղի՛

Հայերէնով դրուած թա տր ե ր դո ւթ եան մր

հԵ ա ր /Հ ղ

պիտի բերէր * * * մենք այդպէս պայմ անա

Մ մի ան այ Ա * Ս եւա կին ,

ճէմալ

կի հ ամար

^.այացնել ո րպէս ղտար իւն բանս/ստե® ղծ ,

վարուման

տուղար

իոումբ մը տար աղը ո ւած

Ահա այս նոյն վարուման ը էլ ըսէ, օրինա-

թէ հեր Ոս մը

ինքնա կենս ադր ո ւթիւնը*

փր էլելո լ բա

Այս նչումը անհ ր/սէք՜եչտ է ՝ ո ր ո վհ ե տե լ

մէջ-,
Արդեօք

tf/սոս/նդո ր դը

իսոչըն

նաստեղծին մէն մի տողն ոլ բառը ։

հի/ վար ու կը տա սլլա քլի ամենահասարակ

Օաւնիէլ • -

աչիսա տանքի

բարդութեսՀն ՝անոր դէմ դր ո ւո ղ

քէ մը չուտով տրամա խօս ո ւթի ւնը կը սա
ճախճախուտի

^սբքթ11 նա-

Թերթ//?/ մէջ ՝

բայց ս իսալ /իերծ//Հն\ո ւմ ո //(!) : Երկսւ հրս՚~
տարա էլո ւթեանց բա րլդա տ ո ւթ իւ!ւը /յ ր/յ րյ

ե րկրո րգ տեսա րանը կի անցնի Զանգըրը ,

տափաէլո ւթիւններու

Ե եյՈւրոց Սրաի Խօսք

հնչեակներու
իսս/սլէս լո յս տեսած Դրական

30աէլ/ս7/

յօմ/սրած զայն ներառել
/.ա էլանի tf՜ ո ղո վ՛ածս ւ էն:

սրուկ/ հմայքը այնքան

հողի էլրg ա լ

տար

Գեկլա-

Հ ա էլա տ է ր ետնա էլան

վերջասլէս Հա պա դայ ա պա չտ^չ

իտա լաց ին

անոր

Ա օ տ ՚ս ւոր ա սլէ ս

Գրեց՝

թողութեան ո լ

րուակով որ
ունէ/ ՝

էլ ընծա յէ

ուղղակիօրէն

Հ ր ա տար ա/լո լթենէն» : իմերելս

անչուչտ դրե լու բան

եւ կարելիութիւնը

բեր ա կՆերու քի՚ն ո ւթ ե ///ն ։

Անսէր

րը բս/ւաէ՛՛՛՛ր սլա տճառներ էի՛ն քերթուածի արտաքսումին իբրեւ թէ Հդիտական

ալ՝

էլը

ըն դարձա էլ

Գ. ՊԸԼՏԵԱՆ

ծանքը՝

նենայի՝ ո՛չ ալ դուն * * * Սնդէիացին

Առաջիններու

Եոմիտաս

tf՜ ո ղո ված ո ւ էն

/ի տ ռըհչո լի հռչակաւոր

ԱՐՓԻ ԹՈԹՈՅԵԱՆ

երեւանեան

քևըթռւածը (1969) , որմէ
WJ" հատորը
կըբեր է աւելի ընդլայնուած օրինա էլ մը*

(1922) :

րացիային^։ Անոր

‘Իրեց'

տեսած էի՛ն

յա յտնա բերուին :

դուրս ձդուած էի՛ն ո՛ չ մխոյն անտիպները՝

Այս բազմամաս Հպոէմըջչ

.

1լը

է՛՛յ՛՛

ծու^ն ՝ վեց հատորով (1962 - 67) ,"է՛ "՛չ
տմբողջա էլան Էէ՛, ոչ ալ ^դի տականք : Այ-

մաբանութեան անկրկնելի դասեր էլր տըրւին հոս մ է էլ երկու էջերու մ՛էջ՝ ինչպէս'
քիու-

մասի : Աչնոնք որ արդէն 1954Հ՜^ սկսեալ ՝
հատուածար/սր կամ ուրիչ
տարբերաէլի

ւ՚թթիհ ատի սլա տ ա ս խ ան ա տո լ քարտուզաI'ի՛ն դրա սենեակին մէջ* ան պահանջած է

Ա՛յ՛լ

երկու

պա տ կանի օրինակ

ս տանձն// ւ-

Հանբանա ս տեղծա կան ո ւթի ւնը^ սլարզ չըր֊
ջօնն է իւ ո րքին մ էջ տ էր ե ան ա էլանո ւթ ե ան ՝

որ աքսորավայրին թուրք

բս/tf նել

լ՛ ի Չարենցի ար տագր ո / իք ե ակ,

թեանը մէջ ԱՀնդլիացի մը որ դիտէր
թէ
ինըը Հայ է...
Մեղը n է՛ նման բար ձուն-

1էլ"դրա կակ, դիծեր : Չեմ դիտեր որը եղած
Լ Լ եղինա էլին նպա տակը * վար ո լմանը նե ր-

իոլթե ան

( 1 93ժ ) ) , թարդմանութի/լք/ներ եւ

ղող.ը^ նրբ հինդ վկաներ կու տան վար ո ւ-

նոյնիսկ կ՝ընդմիջէին իր ներշնչումը երր
կան տի մԷԼ «Հացին երգը» կը գրէր • • • :

էԼէԼԳ^Աէյ՝^ ։ Տարա դրո ւթե ան մ Էջ Վար ո լան որպէս ինքնակենսագրութիւն կը դրէ
ո*յն տողերը ղոր ս դրած է միջող մը առաջ
^'էողիկին , երր ան խնդրած էր իրմէ էլեն-

U

բո լոր ո/Լին անտեղի իր ապա չտո ւթեան մր

Ա՛յ՛՛ սահմանումը՝ գծելով

4/յ 'Ս'Րէքն է • ՀՈաղձանքս է եղել ասլաւչայի մարդկանց նուիրել այնպիսի մի
<ղօր երդ՝ որ Հ այրենիքը ինձ նման
մի
w րա րած ծնած լինելուն համար դոն է չը-

{Չս՛րենgի

յ ա յ տ ա ր ար ո ւթի՛ ւնը Գ,ր " զներ ո ւ

ձեւին տաէլ

ու

տի մէջ ուսանող նիւթս/էլան անձուկ պայ
մաններ ունէր , որոնք ղինքը կը խռովէին ,

անառաէլօրէն* * «» :

նամաէլներ՝

յ°դո ւածներ՝ փաստաթուղթեր

մ ամ ուլին մէջ ։ Եւ անոնք' որ այս զէ1քռվ

ւլո րծ ո g արտայայ տ ո լթի ւնը *

նետելով

բո

տը կո լ տայ "է՛" չ հասունութեան մր ՝ լըրջ ո ւթեան մը՝ վերջապէս ՝ ին չ էլր /Լեր արե

հ.ՀովեՀր էլ անցնին , ծովեր էլ անցնին , փո

Հարեր

Ոտ լ g

հարէլ է դիտել տալ՝ որ հատորը էլը

դար ո ւթիւն մը էլը սրբագրէ՝ այլեւ փաս

դէպի ծայրայեղ

նար* * * :

l'u'J

Եւ այստեղ էլ ո ւ-

գենք մի' այն ///նոնք ն էլա/ոի առնել ։

կում մը էլ ունենայ

րուի անոնց ծննդավայրի մ է էլ այդին ուր
Արաքսի ձեռքը տետրակ մը՝ էլը կարդայ**

Էջադրումի կամ տողս/ չարական

որուն

հատորին ե-

՛"J "

կան քա ր ո ղներո լ , պա տ դամն երու տարա

ԳԷԼԴ^Ւս մոԼՍւսէէ^ դուրս հանել ղիս • •
:
Ե արծես վար ում՜ անի մը համար
ազդին

սխալ չէլարծո լի * դիւտա ւո ր ա յս
դար
ձուածքը ըսել էլուղէ թէ վար ո լման Ե ան 

Ըսուեցաւ արդէն՝ որ

/լս/քլիո ւթիւնը' կը էլայտնա լ անտիպներուն

վ՛ էն ետք հանդիսատեսը յանկարծակի ան

սոտ կնոջը հարց կո լ տայ* «///֊ դուն տլ՝
Ար՛՛՛ք՛՛ի , իմ կինս * • * դո^ ն ալ էլը յան-

un

՛էէ՛'

մին

չեւ ասոր յետին ընդլայն ո ւմները :

քան < ()0 էջնոց հատոր մըն է ՝ ո՛չ մի
այն սլահ անջ մը էլը ւլո հա ցնէ էլամ անար

թեան մը մասին* ալնքան որ իր տատամ

խադրութեան ծախս՝ 8 ֆրանք՝ նամակի
թուղթ 25 սու ,
ս աւիր ի չ ,
օճառ՝
80

տ ծն երր* փ "՛մանա էլա չրջան

աւաքո ւած Ե ր կերխը ՝ որ հաստափոր՝ ա-

Ա իչտ երկրորդ մասին մէջ

հաւանականու

(Հետոյ պահ մը տեսարանը էլը փոխադ

t

Զ տ ր ե նցէ, վերջին քերթը-

ձեռք ու շեէլա^յ մ///կերես։ հՀիձ՚աիպ եւ չը-

ուզեն

մէչ-. 1Լւ/ւ-

եո լի ր ո ւելո ւ միակ չափա նՒչը, մՒ տ էլ մտահ ո դո ւթի ւնը եղած ըէէ'" [' տար ադր ուի լ ու
սպաննուիլր յ

Տ տ սնին

,//, մեղի

որպէս

հայ մողովոլրղը պիտի

ապրի***

րենց ի ///ր /ո ա դր ութ ե ան հորիզոնին ՝

հրա տարա էլո ւթե ան մէջ՝.
Գրեթէ կէ ս ՛է՛՛՛ր պէտք ե ւլ//ւ լ ՝

•֊t տ h ր ած տհ օ թ

ր ո լմ՜ան խուճասլահար չընդունիր , չուզեր
նոյնիսէլ մտածել

Անսփսլ եւ Չ հաւաք ուած
Երկեր,
Հայ կական ՍՍՀ ԴԱ • Հրատարակչատուն ,
Երեւան 1983

հազարներ , իՀ h չ նչանա կութիւն ունի * * *
թէ չու՛զեն պիտի ապրի ♦ .

մը

րեմ ,

վար ո լմ՜անի

հոս

ալ տողեր ամբողջ աժան - կարապետ </կ/իսիթարութեակ, ի/օ՚/քեր իբրեւ թէ , ՛զորս
էլ ուղղէ վարուման Ե՚՚միտասին *

{Գ՚՚՚ը՚՚ն՝

Ե • Չ արե ն g

էոլ տայ մտային հաւասարս/,

աո ի թուք հաւանաբար՝ թատեր աղ հր Պերճ

նով,
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իսօսքերը :

հետեւող

քանի մը

Ամէն սլա ր ա դա յի

նաիսընտրելի

սլի տի

Ըէլալ՛

Հւիոքր լռութիւն» մը ի յարգանս
վարո լմ՜անի եւ միւսներուն՝ քան թէ ա /ս

հ.Մ եծ լռո ւթի ն»ը ։

Fonds A.R.A.M

€ 3 Ա Մ Ա X

Զս*րեն՝ցի ան ւոէ։ պն ե ր ո ւն մ եհ մասը արդէն
պատբտստ ՝ մեքենագրուած
ղած ) որ

հրատարակի չը

էջեր չեն երաւաբարուէ ր

մամուլին յանձնելով։ Զէ դրուած տակա
ւին {կարելի է միայն\ ղուշակել) այս ձե
ռագիրն ե ր ո ւն պա տմոլթիւնը ՝ անոնդ դ Ը11՜
ւու մր Զարենդի բանտարկումէդ
սփռումը

«մասնաւոր

անձերում

մօտ՝

մէկ մասին ի սպառ կորուստը եւ միւսին
վե ր ա յայ տնո լի լը «անհատէւ պաշտամուն
քիդ դա տա պար տ ո ւթ են էն

ետք :

ԱմքորԼ$_

Մ Ի Տ * ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

ԻրՐեւ դրուատող կամ նշաւակող ,
Կարդալուց առաջ անբառ աւետող
Մի չոր թուական սկսեց կրել - •
Եւ վերնագրերն այդ անբառ, անանուն
Դարձան մահուան սլէս ահեղ ու անհուն»
Աք 131) :

նոյնանման քերթուած մը կը կրէ Աղու,-

26, 1936 թուականը, ուրիշ մը ՛Լ, ոյ եմիե]^
129 , 1936 , կ տրծէք քերթուածը օրա դր տյին
արձանագրութիւն մը ըէէար ՝ աւելի ճիշդ
տ մ էն օր եայ բանդագուշանքի մը

էսորհ ըր-

օր մեզի կը ներկայանան կիսատ կամ այլաղան տարբերա կն եր ու մէկ էսմբադրումը

դանշանը ՝ որ ոչինչ կ'ըսէ քան է^քղէ^ք 1
քան աղէտ մը - Այ ս ի րադարձու թեան ա• ե լէւ «գեդարուես տա կան» ձեւաւորումը

իբրե ւ : ?)* անօթադքողը յաճախ կը զդուշա-

կը գտնուի այն Եօթը հնչեակնե բուն մէջ՝

քերթուածներ՝ աւարտած

դո րծե ր

այս

«Հնարաւոր է որ ույս

որ Զտրենց կը դրէ Q ուլիս էն-Ա եպտեմբեր

գործի պակաս էֆփրը կամ առաւել ամբողջական տարբերակներ յայ տն աբեր ո ւեն

ամիսներուն ՝ Նոֆին
էրե ան էսորադըրին տակ՝ որոնցմէ միայն Q-ը ըստ երե

ցընէ ընթերցողը*

յետադայում» : 'Jան սակայն ՝ ըստ

երե

ւոյթին ՝ բոլորովին կորսուած գործեր

ու

էջեր - որոնցմէ փրկուած մասերը իրենց
բացեր ո ւէ տրուած են մեղի՝ կարծես ըԼէայէ-'" նաւ աբեկում է մը մնացորդներ :
ԱԼնտիպնեբոլ յետ մահու հրատարակու
թիւնը միշտ ալ հարց կը ստեղծէ՝ մանա
ւանդ երբ ղանոնք գրողը վերջնական ընտբ ո ւթի ւ~ն մբ չէ ըրած
տա րբե բա կներ ո ւն
միջեւ ՝ մինչ հր ա տ ար ա կի շր ս տիպուած

է

բացեր լեցնել՝ ամէնէն լրիւ տարբերակը
բնա դիրը որ ո շա դր ել : Երբ դտած է մի
եւնոյն դրութեան շահեկան տարբերակներ , Ա. Զ սւ ր ենg ղանոնք ներ կա յաց ու ցած

ւոյթին

հասած է մեղփ :

միեւնոյն

դրու

թեան , ինչ որ է պարագան î*lf Լէրսւն Ակ°թ-քը , եւ Նազիկէ ըն դարձա կ քերթո լած
ներուն ՝

որոնց

կրկնողական

ընթացքը՝

ընդլայնումի ա յլա ղան ո ւթի ւնն երը հ ե տա
քը րքրա կան են Զարենցի ղրելա կերպի ու
սումնասիրութեան համար։ Պէտք է ըս ել ՝

սաւանդ
կիրառումի փնտռտուքներուն ։
Ս եղփ այնպէս կը թուի ՝ որ տարբերակս,յին նիւթեբու այս հրատարակումբ լոյս

(/Հ 103) :

//՛ ենութիւն , լքում' որոնց

ա-

Ի Խորոց Սրտի Խօսք ընդ

Աստուծոյ

հարազատս , . եթէ նոյնիսկ փողոց գրեն -.
Զէ որ միայն մենք չենք տառապում , այլ
շատ շտտեբը՝ նոյնպիսի մարդիկ, ինչպկ"

,ոումր-.Այսպկո' յիշատակելէ վերջինքնա,

մենք ենք-. Միայն աշխատիր պահել
ու երեխաներին , . ես քեղանից
ջՈւմ եմ միայն դա :

քեղ

սլահա՚ն^-

թող Աստուած

ձեզ

պահապան լինի , - չէ որ մենք հարազատս

հաստատման ,

ինքն աը ա լար արման առա.

ջին փուլը, երր «ես անսա g ի միայն .իմ
հանճարի
ձայնին :
/
ճանաչեցի լ„կ
նիւթն' ինքնարար ի չ» (էջ 196) , աղօթողը

ոչ ոք չունենք» :

Շրջադարձը
յո ւթեան
նը

Արա Գեղեցիկի

իսկ

շարքին մ1,ջ տարաղուած է արուեստի Աս.
տուծմէ անդին դացող Բացարձակի ձրդ.

որդին՝ անոր մահը Զարենցէւ մտքին
կր կերպարանաւորէ

մասին կնոջ

իղարելլային ուղղուած նամակին
բանտէն, կ՚ըսէր արդէն.
«Աթուի եղիր,

տնհ եթեթին

մէջ

կարաւանի տէրերն արնաշաղախ .
թողած այնքան ուշիմ ու խորամիտ
Փորձառութիւնն իրենց' լոկ ուղտերի
ն-եղիՍ
բնազդին են կառչում -և գտնում ուղի...»
Աջ 189):

Փաղաքշանքով

տէսբութ եան ՝

բ ո վան\դւս կ

քէսնկաբծական յտյանութիւ-

կր հ տկտդբուի

նտէսկին

տտբ իհե բու

«Ել ես-տխուր , ինչպէս վկան Նարեկացի'
Եւ զարհուրեալ այնպէս, ե'ւ մենակեւսց'
Զարհուրելի կեանքի հանդէպ անօգ
,
կանգնած'
Ես ո՞ւմ դիմեմ, ով Տէր, - արդ' Վեղանից
թացի» (էջ 197) :

ռասպելը (էջ 136) տ!լնյայտօբէն իշխանու

Ա ե ղտ փ ո էս ո ւթ ե տ մբ
հռչակուած ցնծ ու
թէ ան եւ իմ՛աստին՝ ր֊Լ1
ոլ՜ ծնծղային ՝

թեան ջնջում մը թն լադը ո ղ :

առանց ո բ Q եղափ ոէսո ւթի ւծւը կամ «]չենին.

Այս աղէտին կը հետե ւէւ հայկական «Հելիկոն»ին ձերբակալութիւնն ու բան տար-

եան հուրը» հերկուին։ Աայց ի^նչպէս տե-

ո !Լ « սէ 11 rPl' ՛Լ " Ա' ,ս՝
Գխզի ՛! ա 1.1'մ LI ‘I
րտսրքը» հսմեղտծ է տըդէն՝ ինչպէս «^.

՚ւՒ ‘ւ ո ւնենա ք շր ջո ւմը ՝

տ հ ա ւ ա ս էւ կ

ար -

կումը (1936-/' վերջեբուն^՝ ո բուն կը վե

էլա բացին» յղուած նեբ ըողները

g ո ւմ մը' որ անէսուսափելփօբէն կը

րթԱ

րա բերէր րնդարձակ՝ ղթ՜րախտարար
‘II՛՜
քաւոր ել անվերնագիր քերթուած մը՝ իք

սղբ սւ֊ տբտունջ՝ մինչ աչքեըոլ^ կը յայա.

Խօսք ընդ Աստուծոյ

քանի

մէջ այդ է որ կր տա քաղէ, ի^նչպէս

մը

տարբերակներով

ու

ճիւղե-

Զարենց իր մ տքին դէմ : Եւ

Ի Խորոց Սրտի

քառամաս

շարքին

րով {էջ 171 .177) •

«Վաղ աղջամուղջն այնքան ըղձեալ
Այգաբացի
Մայրամուտի ւիոխռւեց արիւնալին
Ուր լքեր Արեւն է նոր սուզուած աՐիւնալի
Որպէս կարմիր գլուխ գլխատուածի»

«•••Իջել է այսեր Հելիկոնն ամբողջ
նայիրեան Երգի - նկուղ սեւասեւ, .
. . . . >•
Հ նարաւո՞ր է արդեօք , մի ամբողջ
ժողովրդի երգ դատարան տանել
Եւ ոՐպէս խեղն , յանցապաբտ ամբոխ
Եւ խարազանել , եւ ամբաստանել • •.» :

Աջ 195) :

եղած են

նուի «Կացին արևղխաց եա լ» ։
Տէբբ^

b ար ե կաyթ,

սլ ա աբ ո ւա կ ո վ ու ըիդմէջէն ,

ի՞նչ է եթէ

Հոս

ո դե կոչուած

ոչ այն Բաց արձ ‘“կը ) սխ

այս ‘['ւսկ ) ան.

քո քս ՝ զարհուբելի կեանքին ՝ սամումներյլ
ու 1^[,1,1,կ1՛ մամին' կը մնայ մի ա կ յղման\՝
զիմադբու թեան ՚էս,յ[,Ը^ միակ դէմքը ո.
բուն հետ ե ր կտէսօս ո ւթի ւնը կը մնաք կարելի ,
Ար ո ւես տի ւլեբաղ ո յն վարպետ թէ Արա.
բիչ - երկդիմութիւնը կը կարծեմ

որ ուղ.

ուած է - ‘uju Աացարձակին ապաւինումը
ի"ն չպէ ս ր ունի անշուշտ

որ հատորին յետին արմ անքներ էն մէկը
շ է ասիկա * անոր շնորհիւ կարելի է հետեւ-իլ Գ11որԺ '/ս՚րգնումներուն ՝ յաճաէսանքներուն՝ մտասեւեռումներուն՝ բայց մա-

քնարի,

Պոէտական իմ հարկի մենակության հետ»

այդպէս կոչուած Ա* Խանջեան\ը ՝ Արքայ

է երբեմն ծանօթագրութեանդ մէջ՝ երբե
մբն ալ իբրեւ մասերը

«Հեշտ եմ հիմա ես արդէն իմ երգեՐի ,

փերթուածը րանսոարկեալ գրող ոլ մտա

իր քաղաքական

սլա տ ա ս խ անը : Բ ե րթ ո լած ր ըստ
11U եմ՛
հեռուներր !լ երթայ։ ^յաէս'
գոյութեան

Զարենցի

ղործին մ ԷԼ

աննա էսընթաց կ՝

այնքան որ աղօթողը կ1ըս է ՝ «Զ ե^ ս ղարմանո ւ մ ՝ Տէր իմ, /ւր ես ղ իմ ում եմ քեղ ♦ • •

տ էսր ո ւթ ե ան ու իմաստին կորուստը այն

Տ արօրինսմ 1լ է՝ չէ^

աւելի անոնց «.ճակատին իջնող՛» հարուա

քան կական փ որ ձառո ւթի ւձԱ։ մրն կ որ

կբ

ծը րամնելոլ որքա՚յյ
վ տանդաւո ր
նոյն
աղնի լ զգացումէ մը կու գայ , ո պ։ , ինչպէս

զրկէ բանաստեղծութիւնը իր

ու

^ղ՝՝՝» (էջ 189) : Ս ա կա յն Բացարձակին
յզւււմը Զարենցի համար կբ թուէ/ անհրա-

վերջէ՛ն յենարանէն՝ այն րաց արձակէն՝ ո-

մե շւււ 5 ա ե շր ջանցնե լէ/ 'բանաստեղծութեան

րուն բնորդն է եղած

ւոր։ս կան ընկերներուն պաշտպանութենէն

յետին

միշտ՝

Զարենցէւ

հի մնումին ՝ խօսքին

ոբ

ես

դիմում

եմ

կարելիութեան' հա.

կբ սփոէ նա իմ Զարենցի վերջին 2.3 տա

ղրե ի}է ամէն տեղ այս

ք՛ին հր ու ա շէսա տանքնե բուն '.Անդադար նոր
կերպեր ղ տն ե լո ւ փորձը ա կնյայտ է դա

յայտնոլի Զտրենցի յ ս տ ա կա տ ե ս ո ւթի ւնր'

մօտ՝ «ըղձեալ այգաբացը»։ Արեէը արդէն

ձար։

ընթացող վերին միամտութեան հետ :

Ամբոխները Խելազարոլած^ե

սական կաղապարնե րու կիրարկումին մէջ.
հնչեակներ ՝
պալլատներ ՝
ճաբոնական

փուլը Օդ ո ս տո ս - \յո յեմբեր ամիսներուն բանտային օրեր\և\ են՝. Որուն

մէջ_ երբ աշխարհը կը սահմանուի ՝ ելորո.
շաղ բուի իբրեւ միակ ճշմարիտը՝ երդը՝

էձ անկաներ կամ հայդուներ
կը մատնեն
վ նրջին Զ ար ե նg ի «դե ղար ո ւես տա կան ձե-

մա սէւն շատ բադ չենք ւլփտեր առ այմ՜մ :
Ա անտ էն կնոջ եւ Ես ահա կեանին ղրկուած

! աւո րմ ան» մտ ա հ ո դո ւթի ւնները : Ա*ի շտ
նոր ՝ տարրեր ՝ ան ս պա ս ե լի կերպուէ դրելոլ

սլահանջքը եւ ցանկութիւնը

էսօսքր

անհունօրէն յեղյեղելու՝ փոխելու։ Ե' ու
սի կա' քաղաքական ամէնէն դաման իրա.
դարձս ւթի ւնն երո ւ առջեւ։ Ապա' այս հը.
ր ապաբակումը լոյս

կը

սփռէ

Զարենցի

գրըին

մէջ,

պէտք չունի

պարդ

1‘րրել պատմւսկսճե ի ր ա դա րձո ւթի լնն ե .
րու անդրադարձ բոլոր այս

երկերը

վկայութիւն

կր

նա կան տաբազումը կը թո լէւ անբաւաբար ։
Հակառակը պիտի ըէԼա[՛ զարմանա լի։ Էւատարմութիւնն է իր հիմունքներ ո ւն , ա-

տասլնդէ իր միակ հորիզոնը, մամ անա կին
արձանագրութիւնը-, ի զ՚՚ւր էէ y որ անոր

էպիգսւգական Լու

անձնաւորուած Արարիչը՝ սա տարրերու*

ինքնամփոփումի

ու խորացման

րնթեռնլվ, է

Իմ Լերւսն Աղօթքը

սա յին մէկ այլացումը.

կ՚ուրուագծուին գրողի վերջին տարի
ները , անոր դանդաղ մեկուսացումն ու
չէզոքաց ումը ,
հրամա րում . վտ ա ր ո ւմր
Գրողներու Միոլթենէն , ղր պար տ ո ւթի ւն -

թիւննեբուն , ել անոր ճակատագիրը :
Ւբրեւ մաման\ակի արձանագրութիւն է

Աղոթողը կը հայցէ

որ Զտրենց կը դրէ դէպքերուն ստեղծած

խամադում արշաւանք»

ներքին անդոհանքը, անձկութիւնը, անա

կան յորդող ու անհակակշիռ ոլփերըք զա.

ներն ու տմրւսստանութիւննե րր, մէկ խօս.

նուն տխրութիւնը , քաղաքացին , գրողը ,
անհատը հալածող զառանցանքն ու ան.

նոնք «դէպի արել , դէպի

ըԱել որ գրքին ծանօթ ադր ո ւթ ե ան բամինը (4) վ ա լւա դոյրը կիսով մը կը բանա f :

ծւ

քով ստալինեան ր ոն ա կա լո ւթե ան հետըզ.
հետէ ճնշող մթնոլորտը-, Առաջին գծի վր.
1՚այ - Ադասի ե]անջեանի
սպանութիւնը ,

ըստոլդոլթիւնը : Այս իմաստով Հին կտա.
կարանի փողով ողին մուտքը յատկանշա

Բ՚իֆլիս t Աուլիս 9 , 1936 ։ Հետյիրեան Գո.
ֆինի» մահը, ինչպէս Qu,րենց կը սիրէ

կան է եւ կր նշէ գոյութեան անիմաստու.
թեան փորձառութիւնը. «ել հասկանում

կրկնել, ահաբեր աղդանշան է, որմէ վերջ

էի ես՝ նայելով նրանց ,
„ր գոյութիւնն
ինքնին - տխրութիւն է ...» ;
Անհուն հեռաւոր ո լթիլններ կան այլեւս

կարելի է ըսել որ ամէ՛ն ինչ

կը

թուի

փսխուած ըլլալ Զարենցի գիտակցութեան
ձ էջ՛- Այնքան որ թուականը ինքնին կը
դաոնայ տեսակ մը մտասեւեռում , առեղ,
ծուածս։յին կէտ, իմաստալվւց ու
անի.
սաստ նոյն ատեն, ուրկէ կը ենք։ հետել.
եալ Հ ա տո ւ.աեը,

9 - 7 - 1936

սանձելու հողե,
կեանք ,

ղէպ

դաշնոլթիլն ու ձեւ» բերելու համար ,
Արուեստի «չարչարանաց լերան» վրայ
ըսուող աղօթքը ամբողջովին կր շարմի
աւետարանական սքեմաներոլ մէջ, ին,
որ ինքնին նորութիւն մը չէ Զարենցի ար.
տադրութեան մէջ, տրուած ըլլալով ղ„.
հա գործումի յդաց քին ամենատարած կի.

վաբանող բանաստեղծին ել 1935-/< փողո
վս ղի՛!։ միջել, որ միայն «ղալիքից տադ-

թեան ու մահուան դատապարտուած ղր.
ր՚՚ղը, Յեղափոխութեան խոտորումէն,

ցած մի քանի խեղճերի

«•••Կարծես թէ միայն իննից Յուլիսի,
Այգ քստմնելի օբուանից է, որ
Իմ գրած ամէն մի ոտանաւոր
ՒՐ նիւ թի , իր ողջ իմաստի մասին,

«քաոսի

բառումը ՍոմւոՀՃ սկսեալ , Աակայն հո„ ,
իր երկրին մէջ աքսորեալ, գրեթէ լՈՈլ-

ղամանագոյն եռանդով նախարարների եւ
պետերի' հայրենի երգակիցների դեռ մնա.
յախուռն ցնծու

թեան ներքոյ» (էջ 236) , մէկը'

որ

Հա.

յաստանի Խորհրդայնացման 15-րդ տսլրե.
դարձին' կր դրէ ոչ ուրիշ րան եթէ ոչ

«ծ՝էսուր

Ետրու սել» .

խտրհայն\ոլթիլնը,

աքսոր,

նոր արեւուն գլխատումէն , իմաստի խոր.
տակոլմէն վերջ' միակ Հենարանը կը փըն.
տրռէ խօսքին մէջ, ասոր աստուածոլ.
թեան ու օտարութեան -, Աակայն փոխս,,
րերոլթետնց ցանցը , աւետարանական կա.
ղապարին յղումը կր պատրաստեն ի ս կա.
1լան շրջադարձր, որ աղաղակող կերպով

Վերջին Աղօթքին մէջ. <qiul
ես դիմում եմ քեզ , ինչպէս յանախ ՚
Անապատում՝ ահեղ սամումների ժամին՝
գրուած է

իմացական

COnfor-

«Բայց երբեք, երբեք դեռ իմ խեղճ
Իմ տխուր նայիրեան ոգին
Ցնծութիւն' այսքան մոլեգին
Եւ խնդութիւն' այսքան պերճ,
ո'չ տեսել է , ո'չ երագել
Ել ի՞նչպէս գուշակէր նա իրօք , Ոբ այսպէս ծնծղաներով
Մեռնելու է մեր երգը վսեմ» (էջ 190) :
/'եՀ ի նշպէս այղ վսեմ երգը մեռաւ,
'"֊րիշ ''՛Արց է՛- Մինչ այդ կար Չտրենց1ւ
կանխաղուշակումը , Զարենցի որ ամրողք
րս-նս,ստեղծս, թեան աւտնղն ու ճակաաա‘ll'1'ը

զօրութիւն

ղտլք։քն ու ապագան, բրողն ու հուրը գո

նապող մի մարդ» է (էջ 159) , «պոէտ աք.
սորեալ սեփական հայրենիքում՝
հերկի
եզերքին հայրենական երդի' ամայացած

ու

քերթուա-

ծի տարրէ լւա կնեբուն մէջ՛. Հոն յայտնը.
ւող Տէրը խոհ ու շնորհ րաշվսող , արուէս,

մեծ եմ ես , քանղի ինձ մեծ երթ էր նըշ.

նը. 'ւը ՚ւ է’մէ

սպառնայ ոչ միայն սպանդ

misïïle-^. ï Ահաւասիկ գրուածը.

տի եւ բանաստեղծութեան Առաջնորդն ու
մեծագոյն վարպետն է, աւանդական մոլ.

թեան պատմութիւնը (5), կարծէք, ինչ
պէս մարդկային բովանդակ պատմոլթիլ.

կը

ւ եռումով -. Ասիկա կարելի է կոչել Բացար,
ձակի յղումին «դեղագիտական» փուլը,որ

Գէսմ' Տեղափոխութիւն , բանա ս տե ղծր ըլլաք մառանդորդն ու առաջ
նորդը բանաստեղծութեան բոլոր ոլղղոլ.

սպանութեան ել յետադայ անէսո ւս ափ ե լէւ
լռութեան ։ Այս ուղղութեամբ'
պէտք է

որ բանաստեղծ ական խօսքը

շարմէր յաճախ մարգարէականի սահման,
'հերուն :
հայիր եան երդին ու բեմն կը

ս1.1խլ ծափի ,,լ ծիծս,ղի , ծնծղաներու աչ.

«Իմ հանճարի անցած չարչարանաց լերան
և դժուարին, և դաո1ն նանապւսրհի կէսինԱհա յղում եմ քեզ խիղն աղ1օթքը ես իմ, Ով Առաջնորդ ու Տէր հոգիներին մեր այն ,
Որք կը կերտեն ոգով եւ ոթք «կ՛երգեն
ձեռամբ»...» (££385) :

տահայ դրականութեան պատմութեան ՝
արդիւնք Զարենցի բան'տար կո ւթե ան ու

թեամբ'

նի արուեստի վայրին , կորսուած իմաստը
ինքն իր մէջ հ աստատելու բացայայտ սե-

ձ՚էջ գտնէ իր մեծութեան գաղտնիքը, «Ալ
ւած պատմոլթիլնից» {էջ 76) : Պատմու.
թենէն նշուած , սահմանուած այս «երթր»
կ ամփոփէ իր մէջ ամբողջ բան աս տեղծո լ-

^այնացման վտանդներ ։ թախկին
ւ/փ Կժալիքն ու Աք ւլա բացը էս որքին մէՊ ու
նէին ան դրանg ա կան ՝ւէեբ անց ա կւսն օրինավիճակ , ինչպէս աւելի աւանդական ու

իրագործուած -,
Մեկուսացման մէջ' ան.
տիպ երկերու Զաքենցը նախ կ՚ապաստա.

սոնց վերաքննութեան իսկ մէջ : Հ ո ս ա յ
ինչպէս Եոմսւյ^,7, կամ Դիրք ճսէնասլաբհի.
ին Զարենցի բանա ս տ եղծ ո ւթի ւնը կր հե.

Սովե

որոշ չափով գուշակելի

սաբացի

բոլորո-

վին՝ անսպասելի կե րպով, նաէս' ենթարկը-

շրջադարձր ,

վերջ,

ձր՝ միթ ո ս մր՝
Ա ե ղա փ ո էսո ւթե ան բա
ցարձակ յեղումը ըսելու ցանկութեամբ՝.

քացումը անշուշտ մաս կը կաղմէ

«արե

ւու» մը անհ րամե շտո ւթի ւնը :
Այստեղ է որ կը հիմնաւորուի Զարենցի

'ձիգերուն մէջ, բայց ո՛չ տակաւին լիովին

տ կան ը Զարենցէւ բանաստեղծութեան հա

Անտէսլ ձեռսՒդիրներ ո լ սփռումդ ու չը-

՚ 'ԼուԼ էււ զո լն դն եր ո ւ շ ա րիքին ՝ ապա' պաչտօն է ականաց ումին : Երկ ուքն ալ աշէսսւր-

կը

մամանակ

մը,

անոր համար որ բռնուած է անհուն
ու
ղ մուար սեւեռելփ իրողութիւն մր՝ դէպք

Ժամանակին կիրքը

Ա.յղաբաց»թր յանկարծական չրջա֊մը

բ տն տ ս տ ե ղծ ո ւթ ե ան վերջին

նոյնիսկ եթէ «դե դար ո ւե ս տա կ տն^

վերստին

«Լնայիրեան երղբլ» կը վտանդուէւ

մը ել անոր հ ա մա պա տ ա սէսա^յ նոր

այլուրային պարզութիւնը
որեւէ մեկնաբանութեան ..

Ենքն իր վրայ ղո ցոլող գոյութեան

նէ քերթուածը իր շեշտն ու օրինականու
թիւնը՝ անոր ճշմարտութենէն : «[Լղձեալ

Հհողովածու-ի (y-րդ հ ատ որին մ էջ , ինչպէս
նաեւ Զարենցի վերջին քերթուածը, որուն

Երեք Եթգ-4^, "ր 1լ ընթանայ

ինքն' կրկնողական կառոյցներով՝

քին յղ*^ս>է^ իսկական վայրն է՝ անկէ !լ առ

նամակները արդէն տպուած էին Ե ր կեր ու,

կազմեն աոա քն ։։, կալ։ ղ

յ ո րձանքը

սկ„ե ալ էսօս-

ստեղծէ սլարասլ մը՝ պարապ

քեբթու ածին վրայ ընղհանր ապէս ՝ սկսեալ
միշտ նո քն
արձակն յուէ ՝ ա քս

կր

կրելու Հ՚սրկաղիր,

անդադար

կը

ԴՐԷ , [‘Ը կեանքի վերջին ամիսներուն թե
րեւս աւե լք, շ,„տ քս,ն երբեք ,

«Որսլէսզի գալիք սարսափում,
Օրերի վերջին տագնապում Չգտնեն իրեն . մերձիմահ ...» ( էջ 159) :
՛Լերջին խօսողը ;
ԳՐ. ՊԸԼՏԵԱն

(1) Մայիս 12, !967-ի թիլ :
(2) Ս • Աղաթաբեան, Ա. ԶաքարեաՏ,

Կ- Յակոբեան, Վ. Մնացականեան, Վ՛
Պետրոսեան, է. Զրթաշեան :
(•֊>) «Չարենցի Ջեռագոեոի աշխար
հում» , Երեւան , 1978 :
( 4 ) Ինչ կը վերաբերի պատմական եոբիզոնին եւ երեսնական թուականներու
գրական պիտակ աոած քաղաքական վէնԽ
ուհ , Ô նօթագրութիւներուն հեղինակն
Հ
>ասս1աբեան: Որոշ ծաճօթագրուբ բւ I ւեր գրեթէ ամբողջական յօդուածներ
կը կազմեն :
J 1
FondsԴ A.R.A.M
(5) տե'ս «Պոէտի վիշտը» (էջ 99 - lOl):

« « ԱՄ Ա il

ՄԻՏ*

Le Miniaturiste
de

Martin Melkonian
par Lise NAZARIAN

C’est sans doute d’abord sa singularité
qui m’a séduite. Car il faudrait peut-être

celle de M. Duras dans son dernier roman,
«L’amant» (6). Mais il est intéressant de

commencer par dire ce que n’est pas «le
miniaturiste», «récit»
de Martin Mel
konian, publié aux éditions du Seuil.
Ça n’est pas une traduction d’un texte
arménien -en mauvais ou bon, mais ça,
c’est tellement plus rare ! - français.
Ça n’est pas un livre qui dirait tout sur
tous les Arméniens : espèce que d’aucuns
s’obstinent à rechercher ou à espérer en
core. (Qui dira quelles frustrations, quel

constater que Melkonian a dû écrire ce
livre là avant tout autre, quand Duras a
attendu pour le faire d’être un écrivain
confirmé. Ça n'est sûrement pas un
hasard...
L’âge pré-littéraire dont il est question
ici ne renvoie pas seulement à l’enfance
ou à l’adolescence. Melkonian divise son
texte en trois parties et leur donne des
t très : l'âge pré-littéraire, c’est celui du
«voir», du «parler» et du «mourir».

les habitudes névrotiques, quels restes de
militantisme maniaque ou imbécile nous
font encore remplir nos
bibliothèques
de ces choses sans valeur, écrites à la vavite dans un style, journalistique aguicheur
ou pseudo-politiquement-engagé que nous
proposent
régulièrement les éditeurs...
Victimes ou complices, les pauvres Armé
niens sont les seuls à acheter les livres qui
sont sensés parler d’eux aux autres, enri
chissant ainsi ceux qui pensent sans doute
que ce public tout trouvé ne mérite pas
mieux que ce qu’on lui offre et que le
chiffre d’affaires ainsi garanti vaut bien
un petit effort de temps en temps !).
Ça n’est pas un roman en technicolor
sur «le génocide», espèce très attendue,
elle aussi.
Quand au label «quasi-arménien» que
d’aucuns seront tentés d’appliquer ici, il
ne me satisfait pas non plus.
Disons plutôt que ce «miniaturiste» est
un texte qui peut revendiquer l’honneur
d’appartenir à la littérature-française, ce
qui serait sans doute une raison suffisante
pour le lire et l’aimer en tant que tel.
Je ne sais de l'auteur que ce que nous
livre le texte lui-même : c’est très bien
ainsi. Souhaitons que lui soient épargnées
ces interviews bâclées qui ont trop sou
vent pour effet de détruire le fruit d’un
travail acharné, au lieu de l’éclairer ou de
le prolonger. Les seules lignes que j’ai
lues à son sujet sont celles qui ont
été
placées au dos de la couverture, pour le
présenter. Je les ai trouvé maladroites: il
s’agit de guider l’acheteur éventuel
et,

regard». S’enferme
dans l’armoire aux
tissus. Joue sur le linoléum usé. Quelques
digressions émaillées de citations littérai
res sur la couleur, le vêtement et sa fonc
tion.
Et c’est tout.
Ce qui nous fait
aimer ce livre, ce n’est pas, vous vous en
doutez, l’histoire qu’il pourrait raconter !
Des images peut-être ? Il y en a.Photos
d’époque très réussies.
Nous qui avons
connu le lino usé et le cousin Roupén,
nous n’avons aucun mal à les reconnaître.
Mais l’ambition de Melkonian est
autre. Il ne s’agit pas pour lui de feuilleter
l’album des souvenirs, mais bien de se
livrer à ce qu’il appelle «une archéologie
de l’être». «Ce ressouvenir n’est pas
complaisance... mais archéologie de l’être,
imagier : il est des voyages que nous ne
saurions dédaigner sous
prétexte qu’ils
n’intéressent que les âmes sensibles, les
lents, les taciturnes et les timorés» (7).
Peut-être nous faudra-t-il lire ce livre là
autrement. Le lire en acceptant sa lenteur
el cette façon obsessionnelle de chercher
la phrase qui nous dira l’ennui, la soli
tude, les rêves ou la sensualité du «petit
baron en pyjama emmitouflé dans une
îobe de chambre en pilou bleu».
Le lire pour le plaisir de ces mots qui
sonnent juste. Un peu comme on lit un
poème, peut-être.

pour qu’il ne se trompe pas sur la qualité
de la marchandise, on le prévient : «quoi

PARLER

que d'origine arménienne, M. Melkonian
se considère d’abord comme un vieil habi
tant de la rue du Faubourg-Saint-Martin».
Cette information veut donner au texte
un sens qui risque d’égarer le lecteur au
lieu de l’éclairer. Car si Melkonian décrit
en effet assez bien le Faubourg-Saint-Martin, il est loin de lui trouver les charmes
dont un Lépidis, par exemple a paré le
Belleville de son roman «l’Arménien». Le
territoire décrit ici n’est pas revendiqué :
c’est effectivement celui où l’auteur a vécu
son enfance,c’est,aussi, celui de la misère.
«Je n’ai pas la nostalgie de l’île de pau
vreté (une somme de manques et d’igno
rances)» (1). De plus est-ce que l’on peut
vraiment être d’un quartier, quand on le
traverse en «indien» ? Cette image de
1 indien est reprise par deux fois dans la
première partie du récit : «L’exil, ce peut
être pour une génération de l’entre deux
apparemment intégrée, si ce n'est absor
bée, l’indianité retrouvée» (2) et «tout à
1 heure, il sortira de sa cabane en planches
pour fouler en apatride de nouvelles terres
indiennes» (3).
De plus, le «quoique d’origine armé
nienne» de la couverture renvoie à un re
niement que Melkonian, lucide, sait im
possible : «non pas que je veuille à tout
prix (a n importe quel prix) cultiver une
origine, une différence. Non pas.
Mais
ü est des racines qui travaillent la terre
jusqu’à la tige, l’air libre. Aussi tous les
efforts de reniement sont-ils vains : «l’in
conscient n’a pas besoin de certitudes, de
faisons pour creuser de nouvelles galeries
°u se ramifier» (4).
Hans les quelques lignes où il présente
lui même l’ouvrage, Melkonian explique
clairement ce qu’est «le miniaturiste» :
(< -.en agençant ces diverses miniatures
d un âge prélittéraire... je suis parvenu
a déterminer l’origine de mon écriture :
avant qu’elle ne m'enveloppe, ne me pro^eSe, ne me fasse-expression immodesteforoe d’univers» (5).
T

1

7

u enjeu est clair : un écrivain veut dé
terminer l’origine de son écriture et doit
pour cela régler, des comptes avec le
nionde d’avant l’univers des mots écrits.
a démarche n’est pas sans analogie avec

VOIR
Un fils unique dans un minuscule ate
lier de tailleur arménien. Qui «fouille du

Il y a une progression dans l’agence
ment de ce triptyque :
une sorte
de
crescendo. «Parler», ça n’est plus l’inno
cence du «voir».
«Parler», c’est déjà la perte, la déchi
rure, la rupture qui sera consommée dans
«mourir».
Les faits. Il y avait une langue qui était
«donnée, par avance sue, gratuite» :
l’arménien du père (la mère parle un «mé
lange de turc, d’arménien, de grec et d’i
talien»).
Il y aura une langue à conquérir : le
français de la nourrice.
Mais il y a aussi une langue désormais
interdite entre le père - que la paralysie
immobilise peu à peu - et le fils : l’armé
nien abandonné au profit du français. «En
français, papa me colonisait,
colonisait
ma première langue jusqu’à l’effacement
de la bande mémorielle» (8).
Le père raconte des histoires mais
n’évoque jamais son passé.
Et puis, annonçant le monde hospitalier
qui sera le décor de la dernière partie du
livre, il y a eu un enfant de quatre ans
qu’on a privé pendant huit mois de la
tendresse des siens pour raisons de conva
lescence.
C’est sans doute cette partie du livre
qui justifie sa présentation dans un journal
arménien. J’y ai vu comme un douloureux
écho du Atp նահանջէ լեզուն» de Chahnour. «Renoncer à sa propre langue (ac
cepter ce renoncement) c’était renoncer
à bien plus qui ne se chiffre pas. Porter
en soi le deuil d’une inconnue, d’une civi
lisation imaginaire qui tient dans la fa
culté de prononcer.C’est maintenant vivre
(continuer) avec un accablement sans fond
et sans nom» (9).
Par ce «dégagement et analyse obses
sionnels des épaves de la langue mère»(10)
Melkonian nous dit (dans la langue
conquise, qui elle, se porte bien, merci)
que c’est peut-être là, dans cet «appel»
de la première langue qui ne cesse de le
«travailler», qu’il a vécu la catastrophe.
«La langue me revient, me travaille, s’im
pose... comme si elle en référait à moi,
me suppliait de me souvenir, me regret-

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

BOULEZ, MESSIAEN, AMY :
le rendez-vous des grands musiciens
par Daniel LEUWERS
En ces mois d’hiver,
le Théâtre des
Champs-Elysées offre alternativement sa
salle à la Périchole de Jérôme Savary (et
d’Offenbach !) et
à quelques grands
concerts de musique. On a ainsi pu assis
ter récemment au «come-back»
de
la
célèbre chanteuse Rita Streich, mais non
sans une certaine déception; le poids des
ans est sans pitié. En revanche, les deux
concerts donnés au début du mois de dé
cembre par l’Orchestre National de France
ont été éblouissants et ont surtout valu
par l’interprétation du Concerto pour
piano et orchestre no 4 de Rachmâninoff.
Le clavier était occupé, il est vrai, par
Vladimir Ashkenazy. Singulière entrée en
scène de cet interprète hors pair : Ash
kenazy se fraie un chemin vers le piano,
les cheveux ébouriffés, le costume un peu
fripé, les mains atteintes d’une nervosité
qui gagne toute la salle. Le pianiste ne
trouve pas la bonne position de sa ban
quette, son regard
s’égare sur les pre
miers rangs de l’assistance. Tout semble
sombrer dans une perdition électrique,
et il faudra tout le concerto de Rachmaninoff pour qu’Ashkenazy se délivre et
nous délivre dans un déchaînement de
passions auquel l’orchestre répond ma
gistralement. La merveille d’un concert
tient à cette dramatisation dans laquelle
Vladimir Ashkenazy est vraiment passé
maître.
Mais un autre événement devait quel
ques jours plus tard éclipser celui-là,
L’Orchestre National de France était tou
jours sur scène, mais dirigé
cette fois
par Pierre Boulez, dans un programme
moderne et contemporain. ,Le lundi 10՛
décembre était, en fait,
le rendez-vous

tait» (11).
La seconde langue, elle,
l’a «établi,
planté, en terre ferme». Et on le croit
sans peine lorsqu’il avoue, qu’il la «culti
vera j alousement»...
MOURIR
Décor : les hôpitaux,
coté pauvres :
caves de St Louis, salles de Lariboisière...
Première mort : celle de l’oncle Mihran,
«colosse d’un autre âge» (il avait été en
rôle en 1915 dans les volontaires armé
niens sur le front du Caucase) qui «conte
nait dans ses paumes d’artisan un peu de
la mer Caspienne et de l’Ararat»... (12).
Le père est incurable(double hémiplégie):
il survivra sept ans, d’une salle commune
à l’autre, avec quelques retours à la mai
son.
Etrange relation de ce père sans corps,
momifié, parti «à la conquête du monde
intangible de l’esprit et de l’amour» et du
fils qui le sanctifie et le dorlotte amoureu
sement... Habitué à la mort, le père es
sayait, dit le fils «de m’initier à cette
même idée, odieuse, qui signifiait pour
moi la plus désolante des disparitions, la
sienne».
L’adolescent devient, «névrose à l’ap
pui, un enfant-cauchemar» et avale un
jour un mélange de médicaments :
«la
peur de la mort me l’avait fait désirer in
considérément». Le voilà à l’hôpital, deux
lits plus loin que son père...
Lorsqu’ il en sortira, ce sera pour écrire :
«je recherchais, au moment où
le sol
se dérobait sous moi un appui. Cet appui,
n’était-ce pas l’écriture ? (13). Plus tard
«les mots du récit établiront (malgré moi,
par dessus moi, me dépassant, m’effaçant
presque) une vérité romanesque» (14) dit
Melkonian dans sa conclusion.
Peut-on vraiment imaginer ce qu’a été
«la purification des fouilles» tentée par
Melkonian ?
La force de ce récit qui finit toujours
par poser les véritables
problèmes m’a
fascinée. Qui de nous peut lire avec indif
férence des mots comme ceux-là : (le fils
est hospitalisé près de son père) «nous
étions désormais deux «tordus» dans un
même hôpital. Une parole que nous
n’avions pas su déchiffrer s’accomplis
sait» (15).
La catastrophe - en douterions nous
encore ? - se conjugue aussi au présent :

des plus grands musiciens
français vi
vants. Après avoir dirigé Jeux de Debussy
-ce musicien que Boulez
affirme avoir
toujours pris «pour modèle»-, le directeur
de l’IRCAM rendit hommage à Gilbert
Amy en interprétant sonAdagio et Stretto,
qui date de 1979, dans lequel le jeune
compositeur (il est né à Paris en 1936)
s’inspire de la forme scolastique de l’épi
sode fina! de la fugue pour
jouer des
développements thématiques dont son
resserrement offre maintes possibilités.
Le public fit une belle et juste ovation à
Gilbert Amy et à celui qui fut son pro
fesseur au Conservatoire, Pierre Boulez.
La dernière partie du concert fit place
aux Poèmes pour Mi d’Olivier Messiaen,
émouvante succession de mélodies (chan
tées par Phyllis Bryn-Julson) en hom
mage à Dieu, à la nature et aussi à
1 épouse, où la paix n’est finalement
acquise qu’au prix du renoncement à la
chair. Ce cycle écrit en 1936 est un chefd’œuvre qui a conservé toute sa jeunesse,
et Olivier Messiaen (qui a aujourd’hui 76
ans) semblait rayonner
lui aussi de
jeunesse en rejoignant Boulez et l’Orches
tre National sur une scène soudain méta
morphosée de bonheur et devant une as
sistance consciente d’assistèr à un événe
ment historique : l’étreinte du disciple
Boulez et du maître Messiaen symbolisait
un grand moment de la musique française
de ce temps. Et personne n’avait envie
de quitter le Théâtre des Champs-Elysées
qui, ce soir-là, se vida comme à regret.
L’émotion a, elle aussi, des vertus élec
trisantes,et il est juste qu’elle se cristallise
parfois davantage sur les compositeurs
que les interprètes.C’est là tout le charme
de la musique vivante.

«il n’y avait pas d’autre avenir pour moi
que la paralysie... c’est ainsi que je pris
à la lettre la prophétie d’un camarade de
classe qui,lors d’une discussion passionnée
sur les métiers m’ôta définitivement ma
part de rêve (alors, exercer un métier,
c’était se réaliser) : «puisque ton père est
paralysé,
toi aussi tu seras paralysé».
J’étais pris au dépourvu. Mon expérience
de la mort (des morts) me rendait inapte
à la vie» (16).
Pour «déplacer la douleur originelle» il
faudra «créer de nouveaux talismans». La
reconquête de cette histoire individuelle
n’a été possible qu’au travers de l’œuvre
écrite.
La création, ce sera la «terre d’accueil
propice à une fixation définitive» . que
recherche celui qui «se trouve à des mil
liers de lieues de son point d’origine, de
son circonstanciel et sûrement douloureux
prélèv ement» (17).
Car l’écriture lui permettera de par
courir et de reparcourir les lieux qui lui
échappent. De les ancrer dans la réalité
en amenant l’autre, dit
l’auteur, à les
«voir par mes yeux».
Melkonian sait aussi que cette histoire
nomminative portera «la trace de l’autre,
majuscule, générique, des hommes». His
toire qui ne lui inspire pas un trop grand
respect et qu’il juge «impalpable,
sans
peau, gonflant éhontément
l’outre du
temps de coutumes et d’informations»(I8).
Le propos tenu ici est, bien sûr, indis
sociable du style.
Ce «récit médian traversé de quelques
scènes biographiques mais thématisées»
ne pouvait se plier aux lois du roman tra
ditionnel.
Et pour en aimer le style «curieusement
ouvré, mauresque, croissanté de
paren
thèses» peut-être faudra-t-il partager, le
temps d’une lecture, le goût prononcé de
son auteur pour «la miniature et la logomancie».
։

(1) Le Miniaturiste, Ed. du Seuil,
page 43,
(2) page 17, (3) page 39, (4) page 18, (5) cou
verture.
(6] Voir «(/jiր ահ ա ր ը ըււտ Տ1'1[>ւ^ւվւ^ de
Krikor Beledian, dans «ՅԱՄԱՋ - Մէաք եւ
Ար ո ւես ա» du 4 novembre 1984.
(7) Le Miniaturiste, Ed. du Seuil, page 18, (8)
page 59, (9) page 44, (10) page 109, (11) page
44, (12) page 80, (13) page 108, (14) page 109,
(15) page 108, (16) Fonds
page 93, A.R.A.M
(17) page 47
(18) page 48.

« « Ա 1հ Ա X ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
չարան մը, եւ վաւերաղրերը

Henri TROYAT - TCHEKHOV
Ed. Flammarion

արտաքին

Paris, 1984

ցընէ խնդրոյ առարկա, անձին'

հեղինա

էլը հաւաքուէր հոյլ մր մարդէկ՝ լրադրէ

խրուտ յա յէ վևր ջփն դէրրը՝ ռուս դրադէ տ

ու թ /// տր ոնէ բա ր ձ ր ա ս տէճան եւ փարթամ

կի', նամակադրոլթիւ-նը, ինչպէս
պարադային , այն ատեն' կը րս։ւէ ղլ՛-"-

Անթոն Զեխով ի

կեանք վարող տնօրէններէն մէն չե լ սլարղ

դէտէն քաղել, իր ն ա մ ս, կն եր էն < անե լ աչ-

կենսադէրէն ՝

հէացողները *. Կը տողանցեն այսպէս մոս-

ո՛ չ աԼ Զ^է/ովէն 5 rutJU րանէ ր տող
խըր/լտքտվ/ հատորէդ մասէն
աւելորդ

կ ո վե ան կեանքը ՝ Պե տ ե ր պո ւր կէ ս ալոնն ե -

շարհահայեացքը, դէպքերուն առջեւ ֊• "'
\աղդեց„, թի,նը (որ երբեմն աէ կր բո՛ր

րը՝ Ղ^րէմէ ղբօսա վայրերը՝ եւ

հեռուէն ՝

բերի ըստ նամակագրին) , մտերիմներուն

չնկատեր է*.

գրեթէ ս/ննշմ/սրելէ'

մամանակակէց հա

եւ օտարներուն հետ իր յար ա րե ը ո ւ [ձ ի՛ն

I] ասն աղէտը

չեմ,

ո՛ չ

խրուայայէ անձէն շոսրչ ա.

սարակական պայքարներն ու ւէէճերը՝ ո-

ներու ճչդըիա

մամուլը էլուզէր ղայն անպայման սեփա

րոնք երբեմն ՝ շատ անուղղս/կէ կերպով

կանացնէ լ՝ ու

կր ցոլանան

կջևր կր գրաւեն Չեխով], նամակները ու
անսպառ հանք մըն են կենսագիրին հա
մար: Կենսաղրական աշխատանքը ատկէ

տԼնօք՝ վէճեր ՛կայէն ՝
էր

որովհետեւ

հ այ

փառքէն ու վարկէն

Զ ե էս ո վ՛է

պ ա տմո ւածքհ ե ր ո ւն

Հազարաւոր

մասնէկ մը ^UJJ դա ղթ ա էլան ո ւթ ե ան /որէսր ահ ալած՝ դէմադծութես/ն փոխանցել ■Այղ

■ոջ, շատ երկրորդական

վէճերր

ո ր l’P ն ա էսա սէ րու թէւ ւննե ր Լն ու քա ղաքա 1լարւ, ատե լութէ ւնն եր էն տարուած է եր

մէջ մ տնե չու, դէմք մը իր ամբողջ հարըս-

պարզա

բեմն :
ճէշդ է որ Զեէսովէ ւ/լատմուտծրներր/ւն

նելոլ էր յատկութիւնը :
թրուս,յայի դրած կենսագրութիւնը դեռ

պէս :
Մ երե. է թէ խր ուայան չափազանց բեղուն

մէջ՝ սլլ՛ դրևթէ մէշտ' սեւեռումէ առար
կան գաւառական քաղքենէ/ո ւթէ ւնն է՝

շատ հեռու չերթալ,
u'J" ո լղղո, թ ե աձ ը :
Կրնար աւելի եւս մտնել,
իր դասական

դրէ չ մը ունէ : J1 ը դործերուն թուումը եր
կու էջ կո դրա ւէ ներկայ հ րատա ր ակու

այդ վէճերն ու

լք՚ե p niH//վն իսկ , հոգիի ՛եր ոլորտներէն
ներս : Ինչ որ կու տայ ստկ՛ոյն՝ բաւական

թէան սկէղբը * 40 հատոր վէս[ y 10 հատո
րէ աւելէ պատմուածը՝ փ որձադր ո ւթէ ւն

սլ րէ սմ ա էլ ո լա ծ ազդեց ո ւ թե ամբ ը

ու ճանապարհորդական

հ ա'նր ա սլ է ս չնչ ին է այդ ազդեց///
Կարծէք Զ ե էսով փաս /մե լ կ' ո լզէ $ որ հյլա-

վաղուց

էրենց

այմմ է ութէ ւնը

կորսնց ո լցած են , եւ հոս՝ ֆրանսաց է ղըր աղէտ էն մէկ հատորն է որ մեր ուշադ
րութեան արմ՜անէ կր

ներ եւ 10 հ ատոր ալ

դառնայ

նօթադր ո ւթէ Լե

կենսագրական մար

զէն ներս*, խրուայայէ վէպակա^ արտադր ո ւթ է ւնը ՝ հակառակ էր ծաւալէն ՝
շատ
չէ տարբերէր
տասնամեա 1լներու
հայերէն լե ղուով դրուած վէպերու մէջէն
մակարդակէն*. Այդ պատճառով էսկ

հա

ւանս/բա ր^ ս էր ո ւած է ան ու գնահատուած
Հայաստանէ մէջ*. Բայց խրուայայէ զուտ
կենսաղրական դործր շահագրգռական է ՝
ո ր ո վհ ե տե ւ ռուս

ա շէ/ա րհ էն պատկանող

7 էմքեր կ՝ընտրէ ան՝ էշխանաւորներ կամ

մըն ալ

ստանալով

նշանակու թիւն

ց սլացումը-.

կենսադէրէն կողմէ՝

պայքարները

առանձէն

նկատէ չեն առնուէր ՝ այլ մէայն էր եհ g
անձէ մը

ճակատագրէն

տ ո ւեա լ

վրայ։ Կ ւ րնղ-

ղա փ ա ր ա կ ան » /է/ ար ո ւ մնե ր ր շատ մ1.ծ տե ղ
չեն գրաւեր մարդոց կեանքէն մէջ*. Կ'անցնէմ այսպէս սլահ մը'

Զեէսովէ

արձակ

կը ստանայ իր ճոխութիւնը, կեանքի

մը

տութեամբ ու նր րեր անղն ե լ, ո վ ներկայաց-

կ Ջևխովի կերպարին բացառիկ

յր է՛

դդպ՚ւփ դս/քմծելու հս/մս/ը։
Զեխով՝ հետղհետէ ծանբացող է ը տո ո /[խո կս/ն /էէ ճակէն
հ ե տե ւ/սնքո/է ՝ կը,
ստէպուէ հեռու մնալ

աշէ/ա րհէկ կեան

քէն ՝ առանձնանալ /լէւ/լը կամ հեռաւոը
քԼըէմէ
ծովափէն ։
Այս պայմ աննե ըէն

ա ր տա դրութեան ՝ո ր գոնէ ^)րս/1/սայէւ մէջ՝

կ'օդտ//ւէ/

քէչ
ծանօթ է էր թատերական *լոԸ ծին
բաղդս/տմամբ։ !) լ կարելէ է հարց տալ՝

ւէ, /// ռ քէ, պ ա ը տա լորս ւթէ /-ն h ե ը ո ւն •> /// h ղ է սլ

սակայն

դլ/ադէտը՝

/լրական

մնալս/է' ///՛ յղք/սն

// ozz* հեռ/սւոըութէւն մը սլահ ելու հս/ձ ս/ը :
է} ւ մէեւնոյն մամանակ կը տառապէ/ էր
առս/նձնութենէն ՝ //zzzz^zzz zzz կամ Պետե r-

յս/փշտս/կէչ դործեր տալ *. Ա եր դարը աԼԼԱ, սլատ!լ/սռանք կր տածէ /էէ սլա կ///՝!/

[‘մէ շկնեը ո ւ ա՚զդա ր ար ո ւթէ ւնը *. Հեռանա

թէ /- նչսլէ՛ ս այդ հեղէ/նա կ ր կրցած է պս/տմ ուածքէ

Ժւս(ւթ^/7/

մէջ

պոլքկ կը վել, ա դառնայ ՝

ղս՚^ց ա ոնելով

որ

ծանր դործերուն հանդէպ ՝ ու նուաղ ու-

լու եւ մօտենա լու այս տեւական ՝ /լ.ոյ///կէց

այդ. աշխարհը լալ կը՝ ճանշնայ 1՚նմ՛
// ո լսեր էն կո կարդայ՝
փա ւե ր ա դր ե ր ո ւն

շաղրութէւն կ'ընծայէ նորավէպէ/ կամ
պատմուածքէ
դրասանքներուն ոլ բան

է/ ր ո ւն ե g /// ծ երկդիմի

յ ար /// բ ե ը ո ւ էմէ ւն ը :

եւ ւլ ր ո ւթէ ւննե ր ո ւն մօտէն ծանօթ է ՝

շրջասլա///ո լած

]Տ)րդ գարու գրագէտներ :

Ե Լ ^անէ

» ա ը մ ո լմնեըը կը յէ լեցնեն կէնել/ու

հետ

էր

ուածքէն *. Կւ ե՛ս ալ այլոց կարգէն ՝ քանէ

Որովհետեւ կիներով

կա տար ած ս/շէ/ատանքը լրջութեան դրոշմ
մը կր կրէ ա ռն ո t ա զն ՝
ու երբեմն ալ

որ չէի ճս/նչնար Զեէսովէ/ //լ///տմ//ւածքնե-

ան, ու մօտիկութեան

մէթ

բացարձակ

րը *. Թր ո ւա յա յէ/ հր ամց ո լցած կենսագրու

հեռաւ ո րութէւն մը սլահ ելու

դի տու թիւ.

որոշ ում՜ մը կը պարունակէ էր մէջ*, ty1ըս-

թեան թափն է որ մղեց ղէս անոնց րն թե ր-.

ւէ P
Ւ Ւ[' հանգամանքն է որ
,1էւ րութէւն մը կոլ տայ էրեն դէմքերն
ու անձնա ւո ր ո ւթէ ւնն եր ը վե ր ա կա ղմ ելո լ

ցումէն՝ նս/\էս' ֆրանսերէն՝ յետոյ

հ ///մար : Պէ տք է աւելցնել որ կեն սաղր ութէւն ըսուածը ֆըանսայէ մէջ՝ մ՜ողովըր-

հ ամր :

ղա կանութէւն վայելող դրական սեռ մրն
է : ժողովրդականացման ճամբո լէ խր ուա-

րեթէ ծա լրէ ծայր'

յալէ

քեր՝ անվերջ եր ա ղանքներ որոնք ան շար մ
էրա կանխութեան մը կը բ/սէ/էն՝ էնչէն մէ.

կեն ս ա ղր ո ւթ է ւննե ր ը

կրենթաղ րեմ

որ էր դրական դործո լնէ ո ւթե ան երկարա

անոնց հ ը-

նը ունի : Իր ք" J ր ը կ՛ոյ նախ, որ իր կեան
քը «.զոհած-» է իր եղբօր սիրոյն, կան Լիքան , Լիզ իան , .եւ ա՛ն որ իր կե ս, h մի ՚ԼԿ-

Հ//՛ ս է արձակէն

ջէն տարէներ ո lJ, է ը կէնը պէտէ դառնայ ,

Այս արձակէն հում նք/ւթը կր մնայ դըթ

/լ ե ը /// ս ան ո լ Ղ՛ Ալդ ան: Յաւիչտտկիչը, սիը ո լ ե ը կ/լ իմի լաը ս/բեը ո ւթէ ւննե ր էն
ան -

րէն թ ար դման ո ւթե ամը ։
մա քքր ապշեց ու ց ղէս î

ք) ւ

նոյնը։

հ///յե

ԱՀ/կատար

ճա կա տա դէրն\եր ՝ ե ր կս/ ր ա ձղո ւո ղ

կեան.

ձգումն են : Ա ա սնադէտն եր ո ւն չուղղուէ ր
Զեխո/էէ էր կենսսՀղրութէւնը ՝ եւ ո՛չ ալ

ջադէպեր ՝ լաճ/// է/' ամ ո ւսնա կան կե՛անքէ

մասնադէտացած վ/ն տռտ ուքներ կ'ենթադ

ծա լ ր աստէճանէ/ քնք//յշ
սեւեռումէ/ ենմը ՝
որո ւն մ Լ ջ
առօր ե ա /
թս/ր է-

րէ*. Համալսարանական աշխատանք մր
չէ՛ : խրուայայէ վէպե ր ո ւն պէս' սլարղ ըն
թերցողէն կ'ուղղուէ :
Մնաց որ հաճոյքով կը կարդացուէ
այս

«Ջ(ճ խո փ»ը ՝

էր

ու լալ է երբեմն «պարզ»

է

վերցուած՝

դամ՜ան

ու

ամէն էնչ կը։ մէաձուլուէ ՝

մէս/մ/սմ անա կ'

կը կորսնցհէ

զէն ՝ անշուշտ'

դր ա կան ա շէսա տանքէ շա

ղապս/ տո / մն է կի ներու

այդ

ա շէսա ր հին

հետ։ Ո ըո /էհե տեւ՝ Զեէսովէ մօ/ո՝ էնչսլէս
^ւ՚ե^էե 1
ու սիրելը հ ա կամար տ ու
յեր ո լ ենթակայ կը թու էն ԸԷԼաէ} որոնք
սակայն

կը։ սնանէն է րար մ է *. Ա տահ ող ու-

թէ/լն մըն է՝ գրեթէ մտասեւեռում մը Չե.
Է////ԷԷ/ մօտ' գրելու կարողութեան կո րո ւս/II ը ՝ ատոր վտանգը՝ որ 1լ1//,ջմէ կու դա յ :

էր սուր հ անդամս/նքը ՝ ը/սրձր ղաղափա ր-

«Բո լոր մեծ մ տ ած ո ղն եր ը քառ/ս ս ո ւն տա

ներ թէ է/որ ո ղբեր դո ւթէ լեն ե ր : Կ ւ ա,ղն
էն չէ/ մէջ' անհուն՝ ///նե ր ե ւա կա յ ե լէ նրր-

րեկանէն արդէն'

անկար ոխեր

կ^լ/սէ՝ էնչ որ էր գրելու

է էն . . .»

կս/ ր // /լ ո լ.թ ե ս/ն

ընթեր,, ռղէ մը վերածուէէ՝ ու շատ մը բա
ներ սորվէլ հեղէնակէ/ մր մասէն ,որմէ հ ///ս ա ր ա կո ւթէ ւնը յաճաէս էր թատերդոլ-

րուէմէւն մը՝ թեթեւ հէ/ւսքէ/ մը պէս * Կը-

հոդեբանական ա կո ւնքէն մասէ/ն վկայոլ-

նոջ մը կեանքէն քանէ/ մը օր ՝ քանէ մը ///-

էյէւհ մըն է ՝ աւ եթ, քան է սկա կան հաստա

մէս կը սլտտմոլէն երբեմն ՝ ու պատմ ումը

տում մը : էմրուայա ՝ կենսա/լրէ էր պար

թէ ւնն ե ր էն անդէն

շատ բան չ// դէտեր :

կը կենա լ ՝ համակերպութեան պատկերով

տական // ւթէ/ ւնն ե ր // ւն ւլ է տա կէ g

1860-/րծ ծնած ու 1904-/'^ մեռած՝ Զեխով

մը : ԱնՀշաբմ՚ու թ եան ՝ աւազաէսրու մի հ ան

կարճ ոլ լեցուն կեանք մը

է,

դէպ բս/ցարձս/կ ն աէս ա ս է ր ո ւէմէ ւն մը կ111 f

կենդան ո ւթեան ը արդէն էս ՛լ H //////ո լելով է բրել մեծագոյն ռուս ալ/ձա կադէրր *. Կենսադրութէ/ւնը այդ կեանքէն պա

Զ եէս ո վէ/ մօտ՝ կա ր ձէք սլա տմ ողական ամենս/նուրբ շօշափուկները է/ /լ ործ դր ո ւած

նար է/ հար ՛լէ կի ներու հետ յարս/բերութէւնները՝ բայց իր /էեր լո ւծ ո ւմն երն ալ
ը ա լա կանէն չէ էս// րացնեը ս/ն ՝ չէ փորձեր

ունեցած

՝

չէ/ մոռ

դրական գործոմեէութեան ակունքէ/ն մօ
տենալ՝ գոնէ այս ճամբուէ ։

դասական

են ՚լդա լէ դարձնելու
համար հեշտս/լէց
ձանձրո լ թէն // ւ ան լ ո լ // համակերպու

կերպով։ Կը սկսէ մանկութենէն ՝ կը նկա

թեան բոլոր նրբերանգները՝ մասնաւորա

րագրէ հ այրենա կան տունը՝ ընտանեկան
ո.ղբե րդութէւ.1ւը ՝ Ա ո ս կո Լա ժամանումը՝

բար' կէներոլ պարադայէն*. Տեգ մը օրէնակ'
այդսլէսէ/ կնոջ մը մտածումները

կս/ն քանէւ մը ն կա տ ո ղո ւթէ ւնն ե բ։ Զեէսովէ

ո ւս ա h ո ղա կան տարէ/ներուն^ ղ ր ա էլան - լըրադրա կան դործո ւեէութեան սկղբնաւՈր ո լ թիւնը, շո ւտ ո ւէ վրւս լ
հ ա սն ո ւլ լաջո-

կ)ս/լ/ձադանդուէ/ն • զհարկաւոր է

նամա կա դր ո ւթէ ւնը

րագաները կը սլա տմ է ՝

շատ

ղութէւնը։ Պատմ ումէն րնդմէջէն

կ'ան/ց-

hէն զանաղտն դէմքեր ՝ լրագրական ՝ թա
տերական ՝ դրակա^ ա շէսա րհնե ր ո ւն պատ
կանող՝ Զե էսովէն հետ էրենց բարեկամա
կան յարաբերութէւններոլ ճամբուէ։

ղ ր սւ կահ ա ը տ ա դ ը ո ւթէ լնը մամանակա շըըջանէ մը մէջ կը զետեղէ ՝ ել կընկարաղրէ
անոր ընդունելութեան եղանակներն ո լ
Կ անղ ր ուանները ՝ շատ չծանրանալով ճէշդ

Մ ուզեմ աւելցնել հէմա մատենագէտա-

Berlin.
Aujourd'hui, «La Chasse aux Dragons»
devrait faire les beaux soirs du Théâtre
de l'Œuvre. Une fois encore, deux person
nages, le père et sa fille, se heurtent, se
rapprochent,se déchirent sans cesse,la fille
refusant le remariage de son père. L'ac
tion rebondit de façon inattendue. Tout
se succède en petits tableaux faits de répliques incisives, cinglantes, amères, quel
quefois tendres, souvent drôles. Face à
face, deux êtres qui manient le paradoxe
avec autant d'insolence que d'insatisfac
tion, au point que l'on ne sait plus lequel
dupe l'autre. Cette attitude combaltive
gomme toute équivoque bien qu'il y ait
une force troublante dans l'amour de la
fille pour son père. Evelyne Bouix, insai
sissable, tellement crédible, donne à son
personnage une vitalité, une authenticité
sans réserve. Roger Hanin affronte cet
ouragan avec une- sérénité souvent mise
« l'épreuve. Les deux comédiens servent
ce texte aussi attachant que déroutant avec
une justesse idéale.
Il en va tout autrement de «Bérénice»
à la Comédie Française. Dans le cadre
du Festival d'Automne,
le metteur en
scène allemand Klaus Michael Grü&er a été
invité à diriger les Comédiens-Français
dans cette tragédie, l'une des plus belles,
de Racine.
On reçoit ce texte immuable comme on
entend les partitions les plus inspirées de
Bach, de Mozart ou de Schubert.
Une
langue incomparable berce l'oreille et
comble l'âme. Toutefois,
la simplicité
confine, ici au dénuement. On assiste à
une stagnation souvent proche de l'ennui,
bien qu'il y ait dans la lecture de Klaus
Michael Griiber une volonté évidente de
distance. Mais cinq actes, sans entracte, ce qui respecte parfaitement l'unité de
temps -, deviennent difficilement sup
portables dès lors que leur
mouvement
semble définitivement s'immobiliser. On
attend des impatience^, des reproches, des
regrets; on n'entend que de profonds sou
pirs tandis que les voix, volontairement
en demi-teinte, indifférentes à une salle
qui voudrait les entendre,
murmurent
entre elles leur plainte d'amour, De plus,
la scène, plongée dans une pénombre dé
libérée, les isole tout à fait. Le décor, bien
laid, projette un symbolisme inutile. Les

րեն է/ անկէւնում'^ 1897) ï

ջթ՛ հս՚տոըները սլա տմ ո ւածքն ե ր ը կը սլա.
րուեակեն, ,իեըջինր
թատերական դործր: ՛Լերջին երկու հատորները ւոր, տե.

X
Զեէս///է առատ ն///մ ա էլա դր ո ւթէ ւն մր մշա
կած է էր մտերէմներուն ել էր մամ անակ՚ռկիցն երոլհ հետ՝ ընտանէք՝ բա ր ե կա մ ներ ոլ բարեկամուհիներ ՝ գրագէտներ ՝ Il
այւե = խրուայայէ կեն ս ա դր ո ւթ է ւնը

սած են \կկ2-ին, Երեւան : Ո՛ոյց որքան որ
դիտեմ' նամ ա կա դր ութի լնը հայերէն
իէ ար՚լ ման ո լ ած՛ :
'Լ^չ՚ջվ՚ն ատեննեըը

չէ

յաճաի՛ առիթն ո լ-

էր մ /ո երէ մներ ուն դր ածն ե ր ը էր մասէն ՝
էսռրքէնմէջ դրա դէտէն նամակադը-

րակութիւնն ե ր ո լ

մը դանդաղ կեր պուխ կը ծաւալէ ՝ փըն
դարձակէ էր գործունեութեան
դաշտը ՝

ր ութ են էն !լ օդտ՚ո լէ/ ամ էն րա նէ առաջ ՝
լա յնս/ծս/ւ ալ
շա հ ա ր կո ւմ է/
կ }ե ն թա ր կ է

այսօր ընդհակառակն'
դոհունակոլթիլն
‘՚Ը յայտնեԼ ։ Ջեխովի հայերէն թալ,դմա.
նոլթիւնները, թէեւ պատեհութիւնը չու.

նոր շրջ*սեա կն եր ո լ մէջ մտնելով՝ ու եր-

: Կեն սա ղ էրը կրնայ հետե/էլ այդ ձե-

նէի անչոլչտ ղանոնք բնա,լրին րաղդատե.

1՚ր

ԼՈ,Լ էլըէսղէտէն կենսաղրական բոլՈր մս/նրամասնութէւններուն ՝ ու հա սնէ լ ատկէ

լու, խղճամիտ աշխատանքի մը արդիւնքը
թուեցան ինծ ի , ձեռնհաս „լ բանիմաց ան.
ձերու կողմ է կատարուած : Ոացաո իկ հ,,,֊

ըձ բռնելէւ է ՝ո րովհետեւ մ անաւ.անդ' արեւմտահայ ա շէսարհէն
ներս ընթ ե րց ո ղ
ծասաը ա կո լթէւն ըս ո լած ը եւ նոյնէսկ'

admirablement joué au Petit
Athénée par Emmanuelle Riva et Roland

présente en grand manteau oriental très
sombre.
L'interprétation pâtit de cette

պա աճառներ ուն ու պայմանաւերուն վրայ։
Կը տեսնենք սակայն՝ թէ էնչսլէս դրադէտ

դմուս/ր

texte aussi sobre qu'intense, «Avec ou sans

arbres»,

ր^, ու uiJu էեղուուէ է որ անկէ որոշ մ ս, ս
մը կարդացի : Հայերէն թարգմանուած են
Չեխովի «Երկեր»ը, հինդ հատորո/է :

կա.1 սիւնակներէն ներս, հայերէն հրատա

ֆեՕռօքէն^

Jeanine frorms, dont les tiroirs s'enri
chissent d'une trentaine de pièces pour lu
plupart en attente
d'interprètes,
nous
avait régalés, il y a quelques années, d'un

տար բեր այս շքեղ տափաստանէ/ հ ե տ ՝ եւ
այն th աման ակ' լաւ կը լէնէ . . .» («Հայ

է որ կ' օդտա/լ ործէ Զեէսովէ մ ահ էն յետոյ

Հայերուս մօտ' այս

IBBBBBBI
IBNBBBB՛
IBBBBBBB

égyptiennes, se meut serrée dans ses ban
delettes comme une momie, Aritiochus se

ֆր ան սե,ո էնէ

:1 ան ու ած է

այրե րն/լ.ո ւնելո ւթ ե ա^ ու յաջողութեան

ենթարկելս '/

SaiF!!

թ ար դ-

Pk

'հեցայ իմ դմ գոհութիւնս յայտնելոլ ներ.

ըեմ հ
վե ր է/վա յր//լմէ/
կեանքը :

1

իւ- ս/մբողջական դո րծերու
չ^ը^էն : Գոյութիւն ունի նաեւ դերմանե.

ոչ

ասէ1՚էւ^ ա,1Լ մէաձուլուէ լ անծ/սյրս/ծէ/ր եւ
l'I' ծ/ս /լէ կն եը ո վ ՝
դամբա նա թմբ ել, ո,լ ո /
Հ եռա ս տան ո /է յա ւե լ/tf՜ ո ւթե ան
Ա[ԼԱ ան

ճէշդ

Լ
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costumes, sans goût, situent chaque per
sonnage dans son identité géographique ՛■
Bérénice, comme détachée de fresques

Այս

ձե ւո -Z հասկցուած կեն ս ա ղր ութէ լնը կբրնայ առո
սեռ մը նկատուէ/լ՝ ո ր ո վհ ե տեւ
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LE FAUTEUIL^
Id’orchestreIH

նատեսնել,,^ ղիտանկիւ֊նը
կը պտըտտղ.
ր են : Երր ընդհակառակն հատորներ կր թ

Աք,/ տարէ Հոէլտ • էն լոյս տեսաւ, Հրահրէ
կենս ա դրո ւթէւնը :

ih

ցործունէութեան մասին կը խօսին, ակտ.

անդէն էլ, րաղմադէ/մ ակ հոգեբանութեան ՝
ունենա լով բոլոր
պերու մասէն'
ղե կութէ ւններ :

դէպքերու ել միջադէ

աղ բիւրէն էսկ բէս ո ղ տեԿենսագրական

Ժսւնթշր

ճոյքով մը

վերաբերեալ :

gémissante, Michel Bozonnet, Antiochus
digne et résigné, Richard Fontana, si peu
iraisemblable en Titus, ramenant le rôle
de l empereur à celui d'un comparse. Les
confidents font ce qu'ils peuvent : Roland
Bertin s en tire comme il peut,
lui Կս1
nous a habitués à tellement mieux,
Catherine Samie frise le ridicule.

et

Կ՝ուղէի

կը կարդացուին անոնք:

Լե.

ղուի փնտռտուք կայ հոն, բայց նաեւ
հո ւնո ւթիւն, նրբութիւն ել նբբամ տոլ.

դրական առարկայէն հետ յար աբեր ո ւթէ ւն
ո լ_Նեց "՛Լ il’f"՛՝!՛ ՛" կ"1՛ I' Ը Ը միգամածային րր.
'"ռյթ մը ունին : Ո՚օյց ռուս ի րա կանո լ.

չափով արդէն' հարկատու է նամա
կս/դր ո լթ եան *.]}րբ մէջտեղր նամա (լս/դրու

թիւն : 1Լնհարաղատ

թիւն չկայ ՝ կենսագիրը ս տէ/սլո լած է կա՛մ

հերու լեզուն չի սայթաքիր երբեք :

թե ան մէջ t 19/'7 գարու վերջաւ ո ր ո ւթե ան ՝
փայլուն դէմք մը որ ցցուէր' էր չՈէ~ր$_Ը

հնարելու՝ կա մ ալ մեկնաբանելու։ Հո, մ
նիւթ ունէ միայն էր առջեւը՝ դէպքերու

խանձ կը յառաջացնէ :

բաներու չի հանդի.

“ւ/՛l՛ ԸնթեՈ9ողր, որովհետեւ թարգմանի,,

խօսքով

approche racinienne peu convaincante :
Ludmilla Mikaël, Bérénice languide et

Աէկ

արդիւնքը տպաւորիչ է . Ու նա.

EDOUARD EXERJEAN

թի՛ն h երր

կարդալով,

մարդ կը մտածէ

ակամայ ել անդամ մը եւս'

արդիական

տրեւմաահայերէնի անփառունակ վիճա
կին : խոպան դաչա մը կը դառնայ լեղ՛"

k: մ ե՛ չ՛'ւն ի իր արմանաւոլ, մչա1յները:
դ [՛տղէ Ո, թէ թարգմանիչ: խոպան դա չաք՛
վիճակէն սւլ անդին պիտի անցնի մօտ
■՛էհ մեր ա ր ե ւմ տահ ա յեր էնը: Գեռ Ա՛
ռիթը պիտի ունենամ այո մասին խօսեր" -

Այս թարդմանոլ.
ՄԱՐԿ- ՆՇԱՆԵԱհ
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ծկտրուէմիւն մլլ կր տեսնենք յաճաէս նրմ սՀե լռութեան մր մէջ*. Եր խրէր հինք թէ

Հետեւեալ գրութիւնը անտիպ էջ մըն է
Ն- Սարաֆեանէն : Կը վերաբերի Ալ . էսա.
հակեանին , որուն հետ Անջրպ ե ւոլ՛ մը Գր այ «ւմ^ին բանաստեղծը ծանօթութիւն հաս.
տատած է երեսունական թուականներուն ,
Ոստանիկի միջնորդութեամբ : Սարաֆեան
Ւմ luJu յռՆ2Ը թուղթին յւսնձնած ըլլալու է
(էւ • Իսահակեանի մահէն վերջ , 1957 - 60
թուականներուն :

որքան 'Լկնսէնի անտառին մէջ : 'Ր՝“։ռոր։լ
դար առաջ էր :

Եւ "• յ Ա

արմեցնել դի

տէր ։

ւք ործնե ր ր ան ոնք են որ կր քալեն շարու

Ս՝յ՚յսւէ ս՝ մնա լուէ հանդերձ առ հասա
րակ լուռ՝ վարպետը հայրենէր հողերուն

նակ ։ Անշուշտ :

ք՝այց մեծեր կան

նաեւ

վրւսք դարձաւ ւէարսլետ ՝ նաէսադահ ՝ վե.

յռո ւլե ե ր ո ւ.

ե,

մեծութիւն կտլւ

հափառ հայր' էրր ա կանո t թ եան ՝ մեծ հայ։

մէջ,

"F" չ

վ ա րսլետէւն լո ո ւէմ ե ան

■j-է

Աի ր ո t ե ց ա լ եւ արցունքներ

ջ■

հոէէ ։ Արտասահմանէւ

Ան էւ fi

ճամբուն վրայ տեսած էր հաւա
որ ալ

ոչ

F" է՛՛ք՛ f t""F '""f """ ք""-թէ՛'ն

մր կր ձղէին ։

ղա րնո լին իրարու

տեղ մր

մալւ եւ չեն հ ա սնիր :

Ամառ : Կր քալէինք Տառե,

կայ ուն

կ

էս լե ց

մէջ՝

իր

մա-

խոնարհեց ան

["‘է՛՛ր հոսանքները իր աո ջեւ,

մէկ

ւան արար էմ կ մարդիկ կր մաքառին ՝
*
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լակերպուէ ^հաել ։ Է՚նքղինք

րանէւ կր հ ա ւա տա ր այլեւս ։ Տեսած էր հա

էէ f

—

ոմանք ամկնկն ղ ամ՜ան պայմաններուն մէջ
ի"կ կր շարունակեն դր՛ել եւ մեծ ստեղծա

նաբար տյնպիսէւ րտ^ւեր

Ա. մէկ ահդ այնքան լաւ կր յիչեմ ՛լինք՝

C.C.P. Paris 15069-82 E
51027317 A R. C. Paris
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Հ ա սն ե լո լ

կր
հա

Օրինակելի դէմք մը, Այս էք ղոր ելու•լէի ՚ո՚"ք
մը,

^‘՚ "չ

թէ

ուսումնասիրութիւն

Տեսած էր թէ ան

ամէն ւլադտփտր ՝ ւսւաւլի ւղ է ս կր

դ՚"ք'

հոսէւ : Ու կը նտէսրնտրկր լռել։ Երր չէ՛՛՛ք՛

Այ՛' Լք՛ վարպետը որուն հետ կր քալէէր
քա ռո ր ղ /լար առաջ : Ե ը քտ լ եմ նո լն ճտմ-

առաջ ։ Ե* շտ տ լ՛ան չէի
տեսներ ան
շուշտ : Ա՚՚իէմ չունեցայ ։ Անկէ վել՚ջ ՝ քանի

ոպ լեւս հ ո ղ ի է*1ւ եկող ձայնը՝ առանց որոլ՜Կ

րէն եւ աւե լէւ մօտէն կր ւլղամ զինք :

մ ր տ h ս ա կց Ո լթի ւնն h ր

նոր ծանօթ '"՛յած էի , տա ր ռ լած Ո-ի խօս-

ճաշեցինք իր տան մ կ ջ , միասին շրջհղանք

ւէՈ՚ելուէ մ տքէւ ճարտարութեան ու ղար/լ ու
զումին : Լռել չր մե լո ւ. հ ամ տր ։Հ աւ անա

քերէն , հետաքրքրուած յանկարծ ,

Ս ոնփարնասի

ր՛՛՛բ աւերիչ էսօս քե ր : Լռել

լա՛ն ս՛ակէն : Կ՚անցնէինք կանաչ

ծովի

մր

մ էջէն : Մեղի հետ էր Ո ֊ն (1) !
>/ արսլեար , բանաստեղծը,

էր տեսնելու ՛լիս՛այցելութիւնը,

որուն հետ

Անսպասելի

եկած

էր

այ"

՝/՝ ի չ անդամ կր տեսնենք

նման հետաքրքրութիւն մը'

Այսպէս կր տեսնէի ղինք քառորդ

ր-՚սյց

նելոլ -^ամար սլկաք էր ըմբռնած

Կր ք՛՛՛լէինք-, էլ մերթ՛ հես։ Էր Ո-ն ՝ ու ւ՚Ււ
բանաստեղծ մը։

ցնէինք կանաչ Լ" ՛ք

սի մր տակէն :
վարպետը մեծ ւո ոլա լո ը ո ւէմէ՛ ւն մը

ձր-

ւբււհ կ ր վրաս : (Բարդուած ՝ մ՜ ո ղո վ ո ւ ր դէ հ
Ո այց ունէր

նաեւ տարըեը հմայք մը եւ այս էր որ կ' ո ղեւորէր ղի11 ա ւեյի : Ո'-նէր ազատագրու
թեան պայքա բեխ լծուած մարդոց յատուկ
հմայքը։ 'finiչուած էր այլեւս ամէն
հեռացած'

ղոր-

կան մ ւոաւո րականներ ր կը յիշեցնէր մի չտ :
՚ք" ր աո ւած էին իրեն'

ու ողին՝

ինչպէս եւ համ

Այո հմայքը եւ ներքին մեծ ո ւթիւն մը:
Ազդեցիկ դէմք մը, Ե՛ տարրեր տպաւոր ո լթիւն մը ՝տակաւին ։

վարպետը՝ հոգիով

Ոլ~ եր դե րաէ ա յրլքան հայ ՝ նկար ներ ni •Լը-

f""J աեսնուած ս ամ ուրա քները կամ մ ան
աւս րէններր կր յի շե ցն է ր ։

էսօս քեր'

մը ևԸ
վատ՝

Լ՛ԷԼ՛",fl’
Գրէպ'

(փթէ՛ մր տակ ։ Ե "՛էս ա յտեր , խորոմներ :
/// ոկուն ու տմդո քն ճակատ մը ։
Ա տած-

հանրլերձ նոյնը։ Եւ ա շո ւ ն է > մչոլչ :
Աե լ ու թաղ են ծառերը՝
ստուերային՝

ոմանք այլանրլ"՚կ՝ ոմանք ՛ընկղմած ա ր՛ա
ւք ա ս տ ան ա՛ ե լ՛ ո լ նման : Աե ւ ու թաց են ճի ւ-

հքէմ՜է՛ պէս

հ ո րլը ել սոսինձէ՛ "քէս կ լ՛ փայլին հոս

Ն. ՍԱՐԱՖԵԱՆ

հոն մնա ց ած էսո տեք՛ր ։ Կաթիխեր
նան : Ամայութիւն եւ լռութիւն է :

է
ու

կ'իյ.
^1ղտիկ

ցուրտ մը կայ ։

Ե**"՚լանհ՝ե ր ր աւելի վեր կր դասէ անոնցմէ ։
ըաւէւ-

որ կրնան ւզատրտնքէւ վերածուիլ։ Ա* եծ ու

Ա*յ՚՛ FnLnF[h ՚ո\էսր ո ւթի ւն մր կու տան
անշուչտ ։ Ամէն ինչ հոսուն՝ ծփուն կ^ե-

իր ուրաէսո լ-

իքիւ ն մր կտր է՛ր լռութեան ետին ։ Ա տա

րեւայ այս մ չուշին մէջ*.

ծող մարդ էր :

կորնչելի

րի քներն ալ՝ կր նաէսընռւրէ մնալ անապա
տին ն կ ջ 5 ւ1իեակ րայց աղատ՝ մինակ

i

Ե՛

ամէն

Ա եծ՜ տէսր ո՛ էմէ՛ ւն ձ ր կ"'J

:

ին չ
Մսւր-

ղիկ ան ք՛ոյա ո ւմ՝ի մր էս ա րլա լիթ՛ են կար
Սիրելով

հանրլ երձ

մենութիւնը՝

շէ ի

II] ի ՛լա ի՛

մեծ ութիւններն է որ

կր

րենք անշուշտ ամէնէն

անոր ետին եղած մեծ տառապանքը։ Հ/ա տ

թիւն ՝

րան չեմ յ1՚չեր :

էմուին մ ե ւլէւ տյս ա շէսւսր հին վպւայ : Եւ երր

Բ՚սյւյ կը յԼ՚չեմ այն ւ՚նչ

էւ՚.) ո րպէս ւլի սււելէւ ըսւ տեսնեմ

"F

ր1է'նք

այսօր :

!.րը իր լոյ՛՛ը մարելու վրայ էր : Կը խօսէր
մեծ ՛է է՛՛քէ' մը մասին՝ ՛լոր սկսած էր դք՚^Լ*
թայց կ՚ըսէր էմ կ չէր
կրնար աւարտել։
Սէր գտներ իր արւտջո լան ո դե ւո ր ո ւթի ւնը :
Փոհտցում չէր տոներ իր դրածէն ։
Եը ւ՚՚Գ՚՚էք' արեւմուտքի անկումը
փի լի ս ո վւ ան երո ւ

Սվ՚էնկլէրը կ ը յէ՛ չ է ը ՝
մր ցոյց կու տար միշտ :

գու

մասին։

Ս " "-h տ u n ՛-թ1"ն

յարու

տկարս ւթի ւնն եր

կր րլտոնանք մեր ազգային կեանքին ՝
է"է՛՛լ՛"է" մեծութիւնն է որ կր

Եր տեսնէի ղվւնք՝ իր այն օրերուն մէջ

շակող գերման

հեղո ւթիւն

աւելփ :

սի

կր*յս'^ ըմբռնել այս քերթուածը՝ ոչ ալ

է"ա ու ծանր ա՛չքեր ։
Եր՝ էսօսէր
մասին :

հւսքրենիք

ւէերադառնա լու

վարանումներ կր մատնէր :

Եր

կը
-J’t

ւինտռենք։

Եը "1‘Ը^՚ք այ11 "F 1 մտրակը ձեռքին ՝
բարձրացաւ հայրենիքին հ.ֆիլիստէրներֆր

ծէք ։

!lJ ա՛լ ալիքն

են կեանքին

անսահման

ծովին ։ Ոչինչ կր շահին մարդիկ ամեն՚սր՚սրձր կատարներուն վրայ է՛"կ •

Եո-

մանք ընկճուած են ՝ չըԱ*"էով '"J*^
ՂոF
վուզէին f'ff'f՝ Ոմանք տէսուր՝ րնղունեք'"է փառքն ու սլա տիւը 'fr'f !լ արհամար
հէին ։ Եորուստ մը կայ վաստակին հետ։
Եւ

տմէն ինչ կորուստ է՝ մ ահ ուան

սե

հալածելով։ Եղաւ անէսնայ' տալու
հա
մար իր ճշմարտութիւնը եւ նահատակուե-

մէն անդին։

ց տ լ ան ո ր

մ եծ

Ա*եծ քաղցրութիւն մը կ"՚յ սակայն ։
Այս Ը՚՚է՚՚րր շատ աւելի ղղ"'լի կր դարձնեն

Ո այց մեծութիւն մր կ՚՚՚ր նաեւ վարսլե-

այնքան թ՚կթ՚՚՚Լ երազներ եւ ցաւեր տե
սաւ։ Լյերկայ է վարսլետր՝ այն որ յոռե

հ ամտր : Ե ւ մ եծց ա լ

իր

դո րծ ո ւէ եւ իր ն ահ ա տ տ կո ւմ ո ւէ :

վարպետին ներ կա յ ո ւթէ՛ ւնը ՝ հո Ղ1։ն'
սւին մ էջ ։ իք ո յանքներր սին 1լ երե լային իրեն' աք լեւս' հաւանաբար յարձակումնե
րը նաեւ ՝ անոնք է՛ t կ "ք՛ ինքնապա շտպանութիւն են եւ ոշ էմէ ա շէսարհ ա կա լո ւթ ի ւն ։ Հա յ ու թի ւ.ն*1ւ էր իր հողը։

Տեսիլին ել գերբնականին նայող մարդ

լէ՛ ւէ

մ ո էսիրէ՛ վերած ուած։

մարդոց մասին՝ կե ղծ , չ որ ՝
ունայնամիտ կր գտնէ
ղանոնք :

Երկար , լա յն

'ք է մք մր դէ ր մարդու : Ար ածս՛ յր ՝ պզտիկ
մօրուք մը սլղտի կ , սեւ պե էսեր՝
խոշոր

մնա

ւի ած ո՚՚կէր տերեւները՝ ոմանք հալած ար-

1"""1'

րելին առջե ւ. "ըմէ կ՝ առնէ
թիւնր եւ ներքին քոյսր ։

ծառերը՝

կր^ ս ա ր ս ռան ան ոն ց ՛Էք՛-՛՛J • Տերեւներ
կր
է(ք՚ոփին : Լարեր կր փրթին ։ թաց են թա

քերթուած մր}
մր՝ անապատին,

Եւ արհամարհելով կեանքին տուած

Փ ո ի՛՛՛ւ ած են անուշտ՝

'քն ք'ը ՝ մանուածապատ ՝ հսկս՚ք սարդոս
տայն' մշուշին մէջ*. Անաց ած տերեւներ-

մ կ կ մեծ քերթուածը ո ր ո լէ ճանչցուած

Լր (’2) : (Հոռետես ՝ սեւ
ղ առե մ ենա էսօ" "խթիւն

գաղափարէն

որուն համար սլա յքա ր ած էր եւ կ՚ապրէր
մեկուսացած : Եւ սակայն մեր յեղափո էսա.
ՍՀ՚^փջհքի էր կն իքը

չըսելու՛ հա

մար էմերեւս նաեւ էստնդտւէառ

մէջ* Ա "՚ ր ղ ե ր՛էն ի՛՛՛ք" տուող բանաս տեղի՝

բանաստեղծ Հր ■■

հարազատ երդ մր տալ' ասլա-

Լք ա տ րան չէի տեսներ անշուշտ : Տե ս['F

զաղափարն
բաւը յ

փ ո ղո զներ ուն ■Ոջ՛

շկ

իր տարիքն

Տպաւորուած էի :

ծունէու թեն է

Ա*ի ա ս ին

վարպետը շուտով
մեկնեղաւ Փարիզին :
Ել ոչ ՛} է կ կապ այլեւս ։

սւ վաստակը ունեցող ղը չի մարդոց մէջ,

սիր ո ւած

մի այն ։

կար ե լէւ

հա f ութիւնը՝ աքս դաման

Եւ u'J'f

օրերուն մէջ՝

կր պահանջէր մեծ ո ւշա րլ ր ո ւթի ւն :

՛Լար-

որ

տես "՛չք՛՛՛է մը նայեցաւ աշվսարհին եւ եղաւ լաւատես յանուն հայրենիքին։ փաղցրր է իք՛

J է՛ շատ ա կը

:

Հայրենի հողերուն

"լէ՛՛ Լ ^որԼԸ "F՛"-^՛ վըայէն քաԼ^մ utJu °“
աար անտառին մէջ*. Լքեր կայ է վարպետը՝
արուեստին մարդը։
վաստակաւոր մըն

cl» F վ՚պ՚՚՚քետը։ Աշխարհիկն էր իր հոդը։

էր : Ե t- վ՚սքսլետէ՚ն այս ներկայութիւնը կը

ե լ սակայն՝

ղդացնէ էմէ րան մր կր մնայ ւ՛ վեՐջ՚՚յ:
Եր, մնան յի չուելու ա րմ անէ՛ վաստակաւոր

նման անոնց որ աշխարհ էն

անջատ ո լած՜, ահս ի լի մը կը նային։ վե
հ՛" թիւն մը եւ նո յն ատեն թեթեւ ախր ու-

ներ ։ թէ ամէն ինչ սեւ չէ ։ Լոյս եր

կան

թիւն մը կար այղ դէմքին վրայ : Աչքերը

նաեւ

հեռուն է ին : Հ աւանարար՝ հոն ուր ըեկըղմած էր ազդա յին Լ՝ք,աԳԸ *
այնքան

Արտերուն մէջ*. Այ" ԸոԼ'քք'Ը աւելէ՛ ղդա լի
կր դարձնեն վարպետին ն ե ր կա յ ո ւթէ՛ ւնը :

սէ,սյքարներէ

վերջ։

հ ոն

Հ ա ւանա րա ր

: հաւանաբար հոն' ուր նոր հայրենիք
Ը "'"քի կը կան դնէր ։

տյրլ

այսօր նո քն ճամրէն ։

շատ մը դէմքեր ո լ ՛էր-

: Ոչ ալ սլա տ կառելի լւլլալո լ փափաք :
1'սլ՚ղ էլ, վարպետը։ Եւ բանաստեղծէ մր
&£.

իր ա-

ոաջին խօսքէբուն իսկ։
Պերճախօս չէր էւ լեզուն խիճերու
fiuijg

կր

վարպետը !լ երե

՛ր ղղ տյուն ել խելացի ։ Ե' եր եւա ր իմաս֊
,1~ե լ '"էր իր մ տած ո ւմնե ր ո ւն՝ ՝ բարի 1
/ րեկիրթ f֊L յարդալիր ։ Ծ* անրա խոհ եւ

առած մէկու մը, ան որոչ վիճակք։ մը մէջ

պետը ՝ գտնելէ վերջ հանգիստ , պատիւ ՝
ւէւ առք չկրցաւ մոռնալ հաւան արսւր
ա յ*1՛

Լր = Ել կարօտը ունէր հայրենի հողերուն :

որուն համար պայքարած էր տարիներով։

նմանէր ան կխն աղա ր ձի մը

առջեւ,

կանդ

էլ. այս, ինչպէս եւ այն հաս։ ու կտոր
խօս ըեր ը որ մնացած' են մաըիս մէջ ,
բացոլին , կը լուսաւորուին այսօր ,

կը
Երբ

կր քալեմ ծառերուն տակէն , քառորդ ղո։ր
•ւեՐջ ■

ե՚ձ ) [""-"՛էք մը կը մատնէր î
Աոդնութլ՚՚՚ե մը կար, թոնջ խոյի մը պէս կը քտ-

Մ շ՚՚ւչր յաւերմ՜ո ւթեան "քԼ" Լ ել վարպետը

Իր լոյոր մարելու վրայ էր եւ մնաց
լուռ տարիներով , կամ քիչ անդամ խօսե.
ցտւ :

անմահներուն "քէ" •

ամ-

րսղջ հայութեան ՝ անոնց նաեւ որ $_tuf՛rF
ու կտոր ինկած էին օտար երկինքներու
տակ։ Հա f ութեան դարաւոր կարօտներով
եւ ցաւերով կր նայէր ։ Ա եծ իմաստութիւն
մր կար իր էսա ղ ա ղո ւէմ ե ան ել լռո ւթե ան

1- - D-(i ի եայւկէ թանասսւհւլծ Ոստանիկն

մէջ ։

է

յետմիտ։ Աակաւախօս եւ ուշադիր ունUT^"l իր ։ Եւ խաղաղ ու գոհ երե՛ ա լուէ հան-

Ա ի աս ին ենք դարձ

կ'*ըմբռնեմ ՝ այնքան մօտ կր զդամ դթ՚ք'
որքան ա քս ան ՛ոտ ո ին մ էէ :

Հայո ւ աչքով կր նայէր եւ կր նայէր
Լս1'նոլէր կարծէք։

էր

եալ կարծէք։ Եւ֊ մեզի հետ է ան : Ոչ մէկ
տեղ այնքան լաւ կը յիչեմ ՝ այնքան լաւ

1,ս,յ

ոակայև ՝ ղդա լի էր բանաստեղծը

աJլ եւ

fnJ"^f'F :

Ա եծ ոդեւո րոլթեամր ՝ յարգանքով

Ոչ ինքնա ս ի ր ո ւթի ւն այդ դէմքին վրայ՝

""-ելի փրօֆէսէօրի մը կը նմանէր։

ան

թշուառ

որ կր ք՚" էԼ է' ք՚՚՚ԷԼ^1 քառո ր դ ՛լար ար՛ա ջ ։
Աւելէ՛ մեծ՜ յա ր դանքով Լ որ կէանցնէ՚մ

ոչ կեղծիք 5 ո չ ատելութիւն եւ ոչ ալ այն
մանր մունը զգացումները որ կամայ ակամայ քլ երեւան'

տառապած ՝

Աե՛ չէր միայն որ տեսած էր

ՎԱՐՊԵՏԸ

ՈԼր տյնքան մեծու թիւններ նահ ա տա կո ւած

մարդկային

է:
Այսպէս կր րաց ատը ո ւէւ իր ձ եծ հմայ
քը։ Եւ իր զսրծով անշուշտ :

]'ր վարուե-

2- - է՚ակնարկէ Իսահակեանի Արու Լա.

լա Ա'ահալվ։ քերթուածին :

Fonds A.R.A.M

« 8 Ա Ա Ա X

ՄԻՏ* ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ»

(-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Հ

Ր _______---------------------------------------------------------------------------------------- Հ

դո, ած է , ["քա' «"՞՛ի է ոճրադոր^Ը» ֊■ Ր'»"

Բէովտիոյ մէջ-. Եւ-

տերդութիւնը կը պատմէ , թէ թ՛չ՛՛էէ" Ե

թերէն ուրիշ է , "i յն է ել ախ չէ!, լ I'
պէս հոս' Երեւանը։ Կ՚աոասպելտ^Հ^

դիպոսթն համար ( Ե֊-ղիպ""ին ՚ "I' թատե'

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

րական բեմի հնարքին
իսկ

միջարկող

շնորհի'՝

գիտակցութիւն մրն է )

երկու հարցումները աեղ մը
իրարու։
նոյնպիսի

ՅհՒՇԱՐԱՐԸ
վահագն Գրիգորեան.

Ադամամութ :

Հա յտ ս տանկն կր Հ ա սնի մեղի աքս ՚քԼ~
պր' Աւ|.1աքւա1 ՈՍթ : Երիաասարդ հեղինակ
մրն Լ վարաղն Պ*րիղորեան ՝ հաւանաբար'
քառասունի չուր ջ՛. Ու
ա ա ր1՚ք1'ն

իր

երիտասարդ

Հ ակա ո ա կ՝ իր ե ր րո րդ վ կպն կ ՝
Լլը^այկ Ադամամութ™/: ?•/»</-

‘րյր LnJu
րախտարար

իրմկ հատոր չէինք

մինչեւ այսօր , utJ{ միայն

վէպ

նո՛յն
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էյատարեալ յայտնութիւն մր՝ տյո ՝
դրեթէ անհաւատալի՝

այնքան

եւ

ում ու

արդէն

Ադամաւ['1)1}>//ե

կր միանան

շարմ-ընթաց

մէ^' ալ դրեթէ
մր կայ, գրեթէ

հարցումներով։

Տարբերութիւնը

կ^^

հաստատում , նոր պատերազմ ևխ..^,

Լ,

բոլորը իրական են , ու տրուած են
հրաշալի

իրականութեամր

մը,

տաքին tf կ այ ո ւթ ի ւ!ւնե ր ով ք թէեւ ին չպ Լ ո
Սւղիպոսի սլա րա էլային երկուքն ալ *»ոս
անպակաս են) ՝ այլ յիշողութեան
ճամ-

թիւն, եւ ոչ թէ ւ՚Ո՚ե՛ իրապաշսլտթ^

րով ։ Ո է- յ ի շո ղո ւթի ւնը պաստառ մը

: ծ րուած

են իրրեւ

իրսւկխ

կր

հասկնա՞ք տարբերութիւնը։ /)^սփ
նութիւնը կա՛յ , անորրադրելի ( ել ,,

չէ ,

կայն' մե կնարանո ւթի ւննե բու ենթակԱ

որուն վրայ ամէն ինշ ցոլանար ըսա հա
ճոյից '.^մն ղա կ ա չքոա տանքի մը արդիւնքն

ու իրականութեան վերտբերեալ. ^եղք

է ան լաճաքս՝ ուր ամէնէն

միջա լ՛կող գիտակցութեան մասին

ւքաղոլց պարտադիր

անմումելին ՝

մոռացութեան

մը

մատնուածը դանդաղօրէն կր վերայայա

հաւաքական դերակատար

հ,,'

կոչածս)

«չէր ուզում իրադարձուրխ
ներից հեսու մնալ- եթէ ինքը չէր |յ
դարձութիւններին ընթացք տուողը (
գոնէ պէտք է մեկնաբանէր դր^լ՝
ուի , իէկ ան

նուի ու կր կերպարանուի ։

ջա կան կա ռո ւց ո ւածքո tj : t'infij նախ

քսնդրո լ առար կսւյ ՀՀրն տ անի ք^ջին
շառաւիղներն են՝ մայր ու որդի։ 1)ւ IUJU”

}էջ 236) : Առանց մեկնաբանութեան, ,,
էլա՛ յ վերջին։ հաշո։ ով' իրտդարձոլթխ

ե ր ր Մ ա ր տինր

նոյնիսկ եթէ գիտակցութիւնը

կտր ե լէ յետոյ

ՀՀրնթացք տուողը» ։

աք

Հյ ա տ մը դր-

Ու այս է կարեւոր երկրորդ կէս,ը

թելք կը պաը ո ւն ա կէ U,JU վէպը է՛ր մԷՀ՝
ա յնքան քս ո ըը կը նե աէ ան շօ չա փ ո ւ. կներր,
քւը ամէն մէկ էջքն ւքրայ ու իր ամըող-

լուքսներ էլը սկսին սապէս • ^քէԸա^էոյչ[Լ k/'<
JՒ չէ ’ lb ար տինը կր յիշէ ։

Այո երկուքը

օր է որ կր քիչն^՛} այսօր

ալ ձեռք առնեն անոնք այս

կը հասնի իր մօրը՝ կր հասնի ti ի շտ ՝

հան-

խորհրդային

միայն արտաքին դիպուածներով ու ար

է խօսիլ քւը ամէնէն ըաղւսիայա յատ կանի-

բան շատոնց սկսած հեղինակի մը

նութի՚-ն, ""վ,

մանրամասներ ով, առանց փքումի,

շին մասին , որ ղդա լի պիտի ըլլայ բոլոր
ընթ եըց ո ղնեը ո ւն ՝ ինշ ա կն կա լո t. թե ամը

LnJu աեսած կ^եր իր գրիչէն։
ճիշղ I "ր ք՚նPե ր *ք " ղ մր կրնայ իր ճամ

Երեւանն է,

սունհինդ տարուան իլ՛ պատմոլթ^,
ցարական շրթոն , պատերազմ , դսլղթՀ

խօսքեբու

ամ սա-

՛t L'I’!'

սւոս, .

թերեւս այն է որ հոս՝ ^փորփր՚՚ւմ^ը կր
ըսջո Գի ^դտղտնքւք^քէն մօտենալ ոչ
թ1,

տեսան

փարուն

թէեւ 20-րդ դարո,

"."կայն

ւքէպը*

1a,P~

հազարաւոր քիլոմեթրներ

ու

ուած յափշտակութեամբ մը կը կարդաց

ամրողջ վէպ մր

ուի ան։ Ս " ‘ք\որ

հասնի լր դառնայ ահ կար ևմ՚ ու ողբերգա

սլէտք է ո րպէ սղի

չէր աՀ

Իրտկան բայց ո՛ շ իրասլսյ շտ ՝

ա,քդ

տնսոր.

'll"‘ll’L "Ը ^7/ t /'/' մՀ// ‘llT-efi առիթով ,
'".<7 դործէն մ,լ ուած ւք երադիւտր ընել
հեղինակին նախորդ ա շխա տանքներ ո ւն :
1՝ո,՚է!1
Հէ է՝ են ի ք ի
հետ ներ յարարե֊

ըաց ա տը ե թէ հմա յք մը էլը պ ա ը ո ւն ա կ է ան

կան մամ անումր ՝ որ կը յան ւլի մ օր քսե լա

ղր^ւփ P,UJ9 ձ*Եկն արան ու՜թի ւնն եր tu
ւրիսավայր ՝ ահա՛ վսէյրր Երեւան .

ք'է՛ ^էջ* Հմայքը կու. դույ դրե լու. ծայր
աստքէճանքէ ճկուն եդանա կէն ՝
կու. էլա ք

զուրումին

ըկն եւ անոր յարա բ ե ր ո ւ.թիւնր «իրարս՛

րոէ թիւնները

■պ անդոյցնեըը

էլ երեւի՝

աա կա ւ ին

րնա.

կանոն փուլի մր մկջ շեն մտած , որ.
պկսղի U փիւռքի Հայերուն ալ ընծայուէր
ընա կանոն

րնթե ը g ո ղ

ԸԱտ լու

առիթը

յ

/|ԲԽ

կը պակսի՝ ես ալ լաւ շեմ դիտեր։
Արդեօք Սփիւռքի մանւմւլն է յանցաւորք՝

կան

ըառերուք

քակելու.

ղմուար

ղո լւծ ո ղո լ թ ե ան

մէջ՝ վ, ո րձո ւած ղ քւտա թենէ

մը ,

բայց

կոլ. ղ nt յ թեըեէս ա մէնէն առաջ՝ նքււթէն :
*է/քէւթը

պատմուածը շէ'

ըառուք՝

ֆսւպոՆլսւն ) :

(հայաստանեան
Այդ

սլա աճա ռո tf

իսկ՝ շեմ աճապարելէ ըսելու.

թէ քէ՛նչ

կը

այնքան տարուան
իր հ ա f ր են ա սիր ա կ ան
պարտքէն ու պարտականոլթիւններէն , որ

պատմ է վէպը :

փառաբանելէ ղատ ուրիշ բան

Գիրրին ս կ["1է՛ր գրուած ծտնոլդադիրր
կ՝ր՚՚է հետեւեալը. «Սի ընսւաէ1իքի աւելի

շ/ւ դիտեր

1'վ'եէ։ ել մանաւանդ

անկարող է իր' ամե
նապարդ պարտականութիւնը կատարելու ,

տ ե դե կա տո լա կան իր պաշտօնը լուրջի առ
նելու : Ընթերցողները տեղեակ պահել ու.

քան կէալալւեայ սրաււ։քութ ի։ (1(ւ է ընգգըրկում վէպը , Ա[աւոմուլ> իւ1ւ որ սկսելով դա.
րասկիզթից' հասնում է մինչեւ մեր օրերր» : թեր եւ ս : fitujg քն չ որ դա ս ա կան

օրինակ է՛՛յս տեսած ՛լիրքերուն մասին,
դրական իրաղարձութիլններուն մասին։

(2) կը կոչուի

այսինքն հոս ինչպէս այլ մարզերու մէ9'

^^ջ

Հրնտան իքի պատմութիւնդ
հեռաւորութիւն մը շի

նոյնիսկ այն պարադային երր
«իրագեկ
դէտեր» կր հեաելին
հայրենի կեանքին,

ստեղծեր երբեք՝ րայ ti ը շի ձդե ը պատմը-

տեդ բրած Հ մեծարուած
հեղինակներու
il եծ արանքր երկարաձգելու սով ո րամո լու.
թիւնր, ինշ որ ընդ ունելի։ պիտի րլլար ան.

կանանա յ պատմելուք պատահածները՝ /ե-

( ՀհՍիրոյնռյշ Մ անվելեանր ճը-

չում է անմար ղ կա քին ձայնով • » •» էջ 3G7 ) ï
Երր կ'ըսեմ'

“ti տք է հ աւան արար չակերտել այղ ՀՀայս°1է^ր՝

ո f1

քստա ց ած ՝ ին չպէս Ե ւդ իոլո սի
քը՝ ՀԼէ*ղին ինչպէս

փն տռտ ո ւ -

աու.

ս ո ս կա կան մf^ng մր շէ ասիկա ՝ իրպկա-

ջ/ւ^Հ ղ լութին մասին։ Շ ա տ կարճ

ւյլւո

•քը Աջ յ - 9), համեմ տ տա րա ր /ա^ոք1
ներուն : Ն],էպր այսպէս կր սկսի.

«Երբ նրանք յայտնուեցին մեր փող
ց„ւմ, երբ մենք տեսանք նրանց , երբ 6[
բանք կողք . կողքի քայլեցին դէպի ։1
տուֆից տունը , մենք վերջապէս տեսա)
այն, ինչը իրականում վաղուց էինք ահ
նում- - -» (££ 3) :

Գրեց*

ՄԱՐԿ. ՆՇԱՆեԱՆ

շուշտ եթէ ատով չբաւականանայինք : Ին •
!U‘ 'հ'քարերի դիրքերու աշխարհին , այս

նի կաղապարներ ՝ շարելով

ի ր ա էլան ո ւ թփւնմը, կ այ ան միջարկող գի-

ընդհանուր վերաբերմունքին պատճառ ր
դիւ րրմրոնելի է. դէտեր,, դիրքերու պա.

ԸԸ^> ( հլեօթանասունհինդ տարի առաՓ ♦ •

սունակս, թեամբ շէ „ր կր ղրաղին,
։1 իայն ու միայն՝ համբաւներով։

այլ

Ըսածս

h ար,! է ր՚՚լոր հոսանքներուն համար; ին.
' I' էք պակսի'

տեղեկատուութիւն մրն է

"Ը fll'uJ հետեւոդական։
Գրական աշ.
խարիէն ներս, ասիկա պիտի
նշանակէր
անշուշտ որ մարդիկ
դ ա դ ր է ին պահ մր
համբաւներու գովքը յեղյեղելէ ,
„կսէ.
ին կարդալ լոյս տեսած դիրքերը։ թերեւս
կարելի շէ այդ քանը պահանջել :
ներածական այս նկատողութիւնս
«բարքերուն կր

վերաբերէր։

րա, կր համարիմ։ նոյն

փսւրուն

մեր

Այս քանը

"Ը կոն թէ՛ <Տ.սկիղ~
,

էջ 9) (3) յ որ կր սկսի սակայն երկրորդ դրլութէն, թէ' դէպքերը, թէ՛ գէմքերր:
Րայց էջ մր չկսւյ վէպին մէջ, ուր ասոնդ
փք էպմ՝ 'ք էմր^ եւ պատմոլմին միջել՝ մի.
ջսւրկուլ գիտակցութիւն մը չըլլար : Այս
նշանակութիւնն ու կարեւո րոլ.
թիւնը '.ետդ-լեւոէ պիտի պա ր ղո լի հոս :
Ըսեմ միայն որ միջար կող դ ի տ ա կդ ութի ւն.
՛հերու միջամտութիւնը Աաըթրի մը կողմէ
ոաղկուած հեղինակային րալյարձւսկ դիր
քորոշման բագ ակայութիւնը շէ' միայն։
Ա./Դ բացակայութիւնը շատոնց դադրած

է վիպական արդիականութիւնը յատկանրչեւէ ■

ամ սալ, ի.

/•/'.» "'ք' ատենոք վահագն Գրիդորեանի
անունը տեսած էինք, անցեալ տարուան
քե արս: արի ի համարին մէ9, ու սոլ մնա.
"իրս։ թիւն մը կը հրամդնէր վիպաւ, ի սին
•հոսին I 1 1 , Ալեքսանդր թոփշեանի հեղի,
նակոլթեամր։ Ատկէ
կ,լ տեղեկանանք
Լ՛ողա՛լն Գրիդորեանի արտադրութեան

րս ղնե չու պամար :

կայ այս

վէպին

մէջ՛.

«Ի հարկէ չի կարելի ասել թէ գաղտնիքն
արդէն թացուած է. րայց մեծը փոքրից է
սկսւում- բանալին արդէն Մարտինի ձես.
քըն է. Մարտինն արդէն գիտէ, թէ որտեղ
կարելի է փորփրել - . .» (<-P 178) : վէպը

Ոթ ովհե տել եթէ

տա էլց ո ւթի ւևն ե ր ո էձէ պամար

մի ա քն ՝

կա ք
ո

br ա կ ան ո t թ ե ան կեդրոնը կը գտնուի ան-

“էվ՚՚թթ՛ դտղտնփք մը։ Գաղտնիքը

կրնաք

ևրեւան դալ դիպուածով Հրայց այսօր եթէ ւԳար > “էԻ՚^Ւ քքք ւԼաԳԸ ՚ պէտի զար
յաջորդ սերունդին մէջ. վէպը անդադար ,
լայթմոթիֆի

պէս'

կր կրկնէ

զութիւնը} , կրնայ երեւան

այս իրո.

դալ յիշողու

թեան ա շխա տան քո վ ձ՚ը ։ Ամէն պարագայի երր երեւան կու դայ' աագնլսպշ, կր
սկսի : վէպը ինշպէս Ողբերգութիւնը կր
պատմեն տագնապին d ամանակը, տադնա.
պին ՀայսօրՏլը։
Ըսի որ իրականութիւն մը կայ միջար,
կողին համար միայն,

անոր միջամտու.

Ասիկա

շի, վերաբերիր

միայն <Տ.հերոս»ներուն , խնդրոյ առար կայ
Հրնտանիք»ի անդամներուն :

Գեռ

տեսնենք որ ասոնցմէ զատ'

վէպին

պիտի
մէջ

կայ հաւաքական դերակատար մը, որ
նոյնպէս կը յիշէ, նոյնպէս միջարկումի
Գեր էք կատարէ ։ Երբ օրինակ դարասկիղ.

արտակարդ ծաւալին. 197Լ’ՀՆ առա9 ար.

փորփրում մրն է, ու փորփրումի պատ
մութիւն մր ։ ինշ որ կը յայտնարերո, ի

7<հ ի"1/ վէպ ՛եր հրատարակած է՝ «Բոլոր
օրերի ոտնաձայները», „լ 1977-^4՝ երկ.
ք՛՛քէ վէպ ՛եր' «.Տեղատուութիւն» :
Ա,„

վէպին մէջ՝ կը յայտնաբերուի

շ թէ խԼ.

րի անցեաիը կը յիշուի , կը յիշուի միշտ
երկրորդական դէմքե րոլ միջոցաւ, ընտա
նիքին ծերունազարդ հարեւանը կամ անոր

թերցողին համար,

քմահաճ

նախկին աղախինը , „լ ասոնք կը միջամր.

որոշումով , այլ կր յ ւս յ տնա ր Լ ր ո լի միջար
կող ղիտակցո, թեան մր համար,
անոր

տեն ոչ թէ իրենց հաչւոյն, այլ այդ հա.

վէպերէն դատ ունի երկու հատոր

պատ

մուած ք {երկուսն ալ 1972-քն տոտի լոյս
տեսած}, ե, մամուլին մէք կարդ մր
ո/ակներ, որոնցմէ մէկը

վի.

լ «կարմիր Ցիւն»)

րոյն արձագանգ գտած է
րուոն բանա,
վկ-հի մր դո. որ բացած ։ Ա.
թոփշեանի
"՚ սու մնասիրռ թիւնր երեւան կրՀ բերէ
“‘•‘'■ԲԸ Ո շ միայն

արգասաբեր գրագէտի
մը, այլեւ մտածող վիպագիրի մր , մա.
մանակակից գրական հարցերուն աեգեակ ,
*« ույգ հարցերուն' վիպական պատաս
խաններով անգրագարձոգ ,
-֊ Իմ ակնարկս Սահմանափակ-

-> է -.ոս

իր նսր լ-JU տեսած վէպին :

վիպագիրի

փորփրումքէ տշքսատտնքէ ն

երեւան եկող :

որ մեր ընթերցողի տշքքէն առջեւ
տեղի ունեցած ր ընտանիքի մր պատմու.
թիւնր շէ այնքան, որրան փորփրումի աշ.
խտտանքն իսկ , „ր„վ դերակատարները կր
վերստանան իրենց անցեալը , իրենց հայ.
րերուն անցեալը։ , „յ կը խորտակուին
անկէ : իլգիպոս Արքայի մէջ նոյնպէս՝
դագտնիք մը հետգհետէ կեդրոնական գե.
րակատաբի յամտո փնտսաոլքին հետե
ւանքով՝ երեւան կ'ե{յէ , սլ կը խորտակէ
գայն երեւան բէրսգը; Յոյն հանգիսաաե.

է"ւ քի-էք Եւ-գխպսսի պաամսլթիլնր,

«ւ ^.41 Հ«ք»ր պատմուածը աււաոպեյին
^ֆապու,ա»ծ շէր, այյ այգ

փնաաաուքն

իմաստով րմբոնելի են
Եւ֊գք.
ենթադրեա.

պոսի ամըողծ

<Հ՝ Հ.-'* է. իմ հայրս», թէեւ
հի
•‘1՚հ7'

“֊'.պ -

ասւաքնոր.

«Քայլում էին նրանք մեր արթնացււ
յիշողութեան, մեր քննաիյոյզ հայեացքէ)
րի միջով, դէպի սեւ քարից տունք՛՛
Սէրը կամ նոյնիսկ մեղքը չի լքիացրելն{
րանց ■ • • : Առանծին - աոանձին , այ։
մենք դեո չգիտէինք , թէ ինչը , puijgât
նայում էինք , լքենք տեսնում էինք, եւթ
լորս միասին հասկանա լք, որ նրանց կւ^ք
կողքի դրել ու ւՈյր փողոցն է huiugpl
մի ուրիշ բան, աւելի մեծ բան, նոյնի
ահաւոր թան , որի լքէջ եթէ անգամ պ1
տահականոլթիւՕ էլ կայ , ապա այնպի)1՛
որ հաւասար է օրինաչափութեան, ի1
եթէ սէր ոն մեղք, ւսպա այնպիսի սէր։
ւնեղք որոնց լքտսին աոաջին անգամ
լսում---» (^ջ ր) :
ներկայ տողերու ս սկիղրը

ՀՀաներե*

կայելի» բառը դո րծածեցի : Առաջին ղլ«՛

թեան րնգմէջէն։
Գաղտնիք մր

համար ըսան

անպայման պկտք կ խօսիմ վկպփ

նո ւթիւն մը վեր ար տա ւլր ե լո ւ կամ վերկա

Հո“ ^քրչ'է 4

Եւ հիմա հաստատելու

Ողբերգութեան մ է ջ'

ըիւրու ած թէ իրական ՝ սկսելուք Հս-կիղըկնդ ՝ կի ր ttt ր կե լո լք ^ողեըանական հնամե
ու

X

ւքի պա կան մամ անա կին
այսօրն է՝ մէկ կամ երկու օրուան մէջ
b

t ածքին եւ պա տմ ո t մին միջեւ։ ^ը բաւա

դէպքեր

ձ ո ւթխ ւն»ն ե ր ո ւձե հետ :

յայսօր է որ կր յիշեն» ՝

ւա քական դերակատարին հաշւոյն:

'Լեր.

յայտնուող գաղտնիքին պատճառած աագ.
նապը կը վերաբերի նաեւ այս վերջինին ։

X

թէն իսկ' այդ

վեց էջերու

երկայնի

այս տպաւորութիւնը կը համակէ րնթ^է
դողը։ վեց էջ այսպէս'

մԸ

քալեն

կողք

այր մը եւ

կողքի

(լծկաններ
Ս/էն Ւ֊

“li") դէպի ոել քարէ տունը ։

ըսուած է այդտեղ,
ամէն ինչ նեքկ"1
Այդ վեց էջերը վայը չունին , անոնց A
տիրէ թեբէի առասպելական ^ւսնթէ
րոլթիլն»ը։ Գէսլքը, պարագաները. ‘Ը!
րը, գաղտնիքը պիտի ճշդորոշո՚ին Ա"ե(

"լձւ բայց ամբողջ վէպին վրայ' "՛յ՛է՞'
"աջին էջերու անվայրութիլնր պի"է1,լյ,ս'
ք՛ածէ իր շունչն ու շուքը ։
իրրե. ՚թ1
նշուած է
միայն ^մեր փողոցը»։ il>
«5-րդ փողոցը» , ու այդ խ ո ր՝» ր ւրա ւոր ^1
^ntii ք աւելի եւս ցնց ի շ կը դլսրձնկ ըԱք1Լ>“

ծը ։

Բայց ամէնէն տպաւորիչը կաթե1

\֊.մենք»ն է , որ կը յա յանուի տուսթն
աողէն , կը տԼլէ ամբողջ առաջին դլ"^
ընթացքին , „լ յետոյ
մինչեւ
Ինչպէ ս բացատրել յուղումը,

պիտի ըսէք' շատ լալ,

ուրեմն
վ է
> այբս»ի նման հարցում մը,
անց ե աչի
փորփրում մը, կան միջարկող գիտակցոլ.
թիւններ, „Լ վէպը կը պատմէ ո. թէ „ .
միայն պատմութիւն մը միջարկող գի.
աակցոլթիւններուն րնգմէջէն . այ, կը
պատմէ, այղ միջարկումն իսկ. կորուսեի
ի ^դտբձոլթրլննեբոլ ղաման վերոաեզ.
^—*J աղամաբղոլ մը մ ամանում
կ-J Ւ^լ-ղաըուող մայր մը : Բայց ո քՀ
‘"J" վկպփ^ ձ՚էջ կ-յ գաղտնիք մը,

-եղի կ՚ունենայ այո ամէնը : Պատասխան'
Երեւան, Մոոկուա, Մինոկ . Մոլ. , վան
ւ ատկէ անգին' ո ւբ ոբ կ -ւղէք : Ոքով,
^էաել Երեւանը Հ«, եւղիսգոոի Ւձբէն է :
Թերէն կայ. ամէնամն ծանոթ քաղաքը

՛թքի
դ"ք

զգայ մարդ այդ յոգնակիին առջեւ ։
ԲԸ Ըացատրոլթիլն շկայ յոգնճկիին >
յետոյ կը հասկցուի որ
ձչդռրոշեալ յատկանշում չունի։
վերաբերի միշտ ^.րղ փոզոց»ի բն^
նե՝րճ՝ւնՀ <'''է՚ն'էեԸ"ԸԳՅՒներոլն*

Ա"

ա

«-ինդերորդցից կաըծես ագգանուՏ r
մեզ համար») ։ Բայց փ„խադարձավ
Հ>-ըղ փողոցի Հանվա յր„լթիլն»ը աւե էք՛ Խ
Ժչաոլի ,թէել Երեւանի փ-ղ"^^
"էկն է պդաիկ, մեկոլոի, գլխաւ»? -t"?
“ —՛ներէն -.ոլդիլ տասը վայրկեանի
^-րսւթեամբ այղ ^մենք»էն:
t։

փ^!է

"՛է- ՀԷ-լիս յատուկ -Է , կտր անիկ-

Fonds A.R.A.M

Մ Ի Տ Ո ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

«ffttfrftJf
գէն Ւ՚1 1Լ'սհաԴն
Գրիզ"րհանի 1975-/,
վիպ՚-՚մ՛՝" մ^՝ ^‘“'ւ -‘■ն1՚՚։՚1ււ՚»ջ- Ա- թ՛՛՛ի-

7^4)։ կ՚՚ւղէ «միասառւածութիւն մնալ
որդու համար» (Հ£ 263) ( ասոնք անշո ւշտ

չեան,

«մենք» ի մեկն ա բանո։ թիւնն Լ րն են, ո շ թէ
Ս իրանոյշինները) : «Որդուց էր
թաքցը.

l-լ՛

"՚‘•"Տնասիրութեան մէջ, կ՝ը.

սկ թկ ան երեւան եկաւ ատկէ առաք
«խոստում» վիպակին մէջ-.
'Ոննաղատբ
Հ,„ !/արան ուած

մի9ավայր» կր կոչէ զայն,

անոր ենթահողը կը

տեսնէ

«վերջին

տարիների հայ արձակի մի քանի ստեղ.
ծաղռրծութիմններում» (որոնց
Լյարդին'
- . ւվաթեւոսեանք, «Տէրը») : Կը հասկցուի
վերը ը“ա^ներէս'

որ այս «մենք»ը, այս

«Ô-րդ փ՞ղ՚՚րը» 'Ղ՚Ւ՚Ը՚է՚՚Գ 'ւիատկցո, թիմւ,
մրն է I միւսներէն տարրն ր
սակայն :
վիաակցո'թի՛ն , եւ ոչ թէ հանրային կար.
ծիքի նման վերացական
րան մը-.
Երր

նում» այն ամէն ինչը որ կրնայ հօրը վե.
րարևրիլ, կր ջնջէ իր ղ ո յո, թ իւնն իսկ, կր
ջանայ աղուն մէջ հայրր մեռցնել , ու երբ
Լլը տեսնէ որ անկարելի է' կր փորձէ րո.
լոր ծակերը

լեցնել

իր

մէջ,

որպէսզի

«նր ա տ ե ղը ղ ա տար կ » շ թ ո ւլ ո լ ի (Հք 266):
ՈՈԷՈԸ էլհրԸ) ոլ-ր Սիրա^նոյշի այս ահա
ւոր ջանքը

1լը

ն կւսր ա ւլր ո ւ ի ՝ ա կնքան ու

բերնիս մէջ ու ձեռքիս տւսկ

անե ր ե ււս կա -

^օրր չհանղիպի [ի հարկէ'

մեռած հօրը՝ 30 ւոարի առա ջ մեռած կամ
թերէ. ւս աւելի} : //z երբ կը հանդիպին ի-

իր վաղուց

«պէաք է մեկնաբանէր» ի ր ադարձո ւթիւն-

բարու ՝ ե ր բ Սիլւանոյշբ կբ

ները, ինչպէ- միւս
դիտակցութիւններր
կր մեկնաբանեն ղանոնք
իրենց
կերտր-

ջանքին մէջ՝

էսւծքին ու պահանջքներուն

բամւսնի իրարից ...» | կջ 270) :

համաձայն -.

կ

փ՛՛՛լ՛՛ա՛. Երեւան . թ՝եբէի ման.

րակերտն է,

ամէն

պարաց այի' մեկնա.

պարտուի իր

ՀՀււլառսււ.- պառւսւ.

ջոկում

նրանց ետե լից : Ո րպկողի հասնի նրանց ՝
թայց ամ էնէն ահ աւո ր ը դեռ ու յւլ շ է : Ո-

բո ւ/ հ ե տեւ վք լ՚ջի՛" ՛լ լ՛" ի՚1՛ ն ձւլ ուած է կա-

րտնութիւններու հորիզոնը, այսինքն այն

ււլոյտ ծերունիի լ սւ լ տ*1ւ ււ ւ.թի ւնբ ՝

,րքւսղիծր, այն պաշտօնը որուն մէջ ու որուն շնորհիւ իրադարձութիւններր իր.

տոնց ծանուցուած էր անց սլլա կի ակնարկ-

րեւ այղ կ'ընկալուին , կը ղ առնան «ղիտակցային» , եւ այղ ճամրով միայն'
ի-

լման կերպարանքով կբ ման 4 վ1,սւէ,ն
Uի բանո յ շի ՝
Ա' ա ր տինի եւ ՀՀ-րդ
վ' " ղո ց ի
ին ե րե ւց ած կր :

էԱմլ> ՝

ցէ նոյնիսկ պա րդո։ ի , որ (Մ ար աինր) tfljjl
յուշարարութեանն էր սպասում իր ղղա.

նա յն

ցածն ու իր հետ կատարուածը.

բ ւււ 1,ին հայրն է :

Սիր անո f շ ի

մ ե ր մո լ ւււծ ու. ւի տարուած Սեգ.
f-այց

Ս ի ր ան ո յ չը՛կը մեր.

վերջ հասկնալու համաս» (էջ 193 յ
"
գծումը ինձմէ՛)*. «Մենք»ը այսպէս յոլ.

‘քէ գՒ^՚մր Ը,"1 "՚նի/ իրրե, այղ : Եթէ րնգունի յա յանու ուլ ծերունին՝ րնդո լնած

-արարի պաշտօն ունի • ան կատարուածը

պիտի ըլլա յ նաեւ հօր մը գոյութիւնը իր

կը յո՚-շէ ,

տղուն համար ՝

կը յիչէ՛ մեկնաբանս։ թիւննե.

Հ ա քր ո t թ եւււն

իր սեմէն ներս ՝ ընւլունած

րր կ' ամր ո ղջա ցն է :
Չեմ կրնար աւելի ի։որր

մանել

այս

հայրական պատկեր մը ՝.

մր մ ու տքր
սլիաի ր լլայ

Աւ էջերով - եւ.

«մենք»/, Էութենէն ներս , բայց ինծի այն.

ի՛ն շ ցնցուլ էջեր են ասոնք ալ - Աիր անոյշը

սլէս կր թուի նաեւ, որ ան շաա հեռս։
չէ վերջին հաշուով' յունական Ողրերղոլ-

կբ տր ամսւ բ սւն կ ՝ կը ււլսւ տճ առաբանկ ՝

թեան փասէն , յունարէն բառով'
սէն :
վէպին

փորո.

փասաարկկ ՝ հ ու մո ւլո ւ ե լո ւ. եւ
համսւր որ այղ ծերունին

կբ

համսղելու

շի կրնար ըլլալ

իր մեռած ամ ո ւսնին հայրը ՝. վ*անի որ ամէջ

լք ուսինը մի շտ ըսած կր ււ ր իր հայրը 191 î)-

ծայրագոյն տագնապ մը որ կը վերաբերի

ին կորսնցուցած կ ՝ ՄշոJ դաշտի մէկ դի*--

«մ ենք»ին, հ աւա քա կանո լթ եան , Երե ւ ան -

ղին մէջ,

- թերէին : Ը սի' տագնապ մը՝ կրնայի ը-

Աիրանոյշի ամէնէն ումուք եւ

սել նաեւ աղէտ մը ՝

հաւոր

ինչպէս

Ողբերգու թեան

քանի որ ՀՀաղէտ՚ձր

րն դունո ււս ծ բաոն է նշելու համար ողըերդական դէպքը՝ Ո*
գութեան մկջ'
ւգը՝

uifif

Ւ^չպկս Ողբեր

ա յղ ծայրագոյն

տէսւլնա-

աղէտը քա ր աղ ո լղ ո ւՈւծ են բնաւս-

նիրի մը տագնապին մկջ ՝. վէպը ի հաքկէ
եր պատմէ ՀՀտ ան մ բ պատմութիւնը*. Ւնչ

ջարդի ւււ տեն :
խօսքը՝ որ կը

Ո*- ահաւասիկ
tu մէ նէն

վերաբերի

ա-

այււ

ծերունի ին եւ 191»}-/'ե կորսը{կամ 1լորսոււսծ
կւսրծեցեալ)
հօր

fut յտնուող
I

ած

միջեռ յա րւս բե բ ո ւ թե սւն •

«Ուրեմն ինչոՂ ենք նրանց ամէն գնով
կապում իրար: Աււանց որեւէ վկայի, ւսււանց որեէ ապացոյց ունենալու»(££ 337) :
Հոն ուր վկայ

որ պկտր է հասկնալ աո աջին իմաստով

չկայ'

հայրութիւն չը-

իբրեւ ւս յդ ՀՀսեւ տանըֆ } ղոր կբ տեյւնենք

կայ ՝. Ւ^նչ է վկա յ մը : Աքն է - ան է -

որ

վէ՚՚ւի աոաջին էջին վրայ , փողս •յի ա ՛քէ

կրնայ կասլը

եւ

նէն փառաւոր տունը , 1905-/*^/
կաոուցուած ընտանի քին նա իւ ահ օր կողմէ • բայց
ինչ որ սլէտք կ հասկնալ նաեւ ու նորէն

ա քս օրուան միջել՝.

:Է լնջ ած՝. Ջնջած է ՀՀւէկայութիւնը» մայ
րութեան՝. Աիրանոյշը՝ տսւն խալխլու-

յունական առասսլելներո t. նախար՛արական

մին ՝ տան վ։լու ւլոււեին ՝ ընտանեկան տապ

«zn ո ւն ե ր ո ւն^ իմա ստո վ: Ն ախահօր արիւ-

նա պին վերջին սլահ ո ւն հ tu ս ւսծ' կը շարու

ԼլԸյ «Հր ութ» է

կ'ըսէ

‘1ձս1Ը’

Աերունղէ

հաստատել այն օրուան

Աւլէտը հւսյրութիւնր

նակէ ու կը ւ1երջացնկ Աղէտին ւլ ո րծ ո ղո ւ-

սերունդ ջուր կը իւառնուի այղ արիւնին՝

թիւնը : Որ է'

սւ վերջին չառա լի՛լին ե թակն եր ուն մկջ
^ս,թիէ մր միա լն մնացած կ անկէ : Ւնչ

վկայութ՛եան մր կարե լիութ՛եանն իսկ £//-

որ կը նշանէս կէ բացայայտ կերպով ՝

տանեկան տաւլնասլը կը դաոնայ յարացոյ
ցը եւ յա յտնա բերի շը Աւլէ տի ծայրագոյն

այդ աան մկ^

ինքնութեան

թկ

կռո ւանը

հ այբո ւթի ւնը ա պ ւսg ո ւց ո րլ

պառոսլուռ ջխջոլմըՀ Այ** ձեւով է որ ըն

հայրական պատ կեբ բ կը ջնջուի հետրլհե-

տագնապին : Երեւան - թ-երէի

տէ •

մէջ՝

Սի-

կ ի

րանոլշը կը մւսրմնաւորկ մեր հւսւաքւււկա

--ս՛րկէ , եթէ շէ վէպի կու թի ւնն իսկ) ծա
նօթ կ մեղի Օշականի եւ Որբ" մնի ի վկպե-

նո ւթեան աղիտալի սլւսհր :
Ու հին դա լլ թ ա կան մր նո յն Ա ուշ էն ե.

րէն : Այրերը ո ր ոն ք կւ՛ մ տնեն այղ տու
նը անկարող են վերակազմելու այ ղ հայ-

կող Հայկւսրամը՝ Ե***սլոյտ ծերս ւնիի թա

Այգ թեման (եթէ ՀՀթեմա'» մըն

րակալյ պատկերը ՝ անկարող են հայրու
թեան խորհրդանշական
տեղն ու դերը
ստանձնելու. : Պ ա աճառները որ կը տր ո լին
մ ո դեբանա կան են՝ այսինքն' անձնական *» ո դեբան ա կան ՝ մէկուն <Հ՚:սն տար բե ր ո ւթիւն^ը ՝ միլս ին ՀՀւիա փ կան կա տ ո լթիւն^ը

(4^318) : ՛Խորքը սակայն այլ կ : Տոլնը կը
«թարի,լուի» (էջ 318) որովհետեւ անկարեԱ. է հոն հ այրութիւն մը ստանձնել՝. Ե *վերջին կինը որ կը մտնէ
այդ. տունը՝
այն ձէկը որ Ա ար տինի կ՛՛ղբին կը

վ*ս՛ էէ

առաջփն տողէն ի վեր' Արենան՝ մեծագոյն
վ աանգի ս պա ռն ա լիքին տակ կ , երբ ոտք

«Մհնք»^ ել ըսէ
«մսւել ես լքի սւուն np վաղուց
^ւ-ե՜լ ի» *
ուրեմն կրն ա /
fa է"խէ հոն՝.

ղումէն ետք՝

հինդերորդցիներուն

կ'ըս է

«Չարագործ չէ,,
կոյր է : Կոյրը ինքն իրեն նզովեց : Դուք
ծորերում , ջրերի աակ , անապատներում ,
անշիրիմ մնացածները յիշէք , եւ թ ող ծեր
յիշողութիւնը ծեր զաւակներուն անցնի ,
նրանցից էլ նրանց զաւակներուն ■■ •»
(էջ 358): Հ tu լկա րամը հոս լյաս ապե տի
Սիյւան ոյշի

մասին. .

ղերը կը խաղայ
br

i

Ւր

յթշեցնէ

յուշարարի պաշտօնը :

մորոսին

1Լւլէա թ՛ .Լ՛" շա-

րարո։ թի ւնն է :
Ւրցա^յ բացատրել՝ թէ ին շո1 լ. այս վէպը
ինծի աներեւակայելի թ ս ւե ց ւս ւ : Ո լ տա
կաւին չխօսե ցայ բուն դա ղտնիքին մ tu սին :

Աննային*

իւպվխըլ-

ւէա յր կե ա‘‘թ1՛ J իւսը իր դլխուն փէիլ (հիմա՞ , հի-

մա՞ - «ջրհորի պատերը փուլ կը գան թէ'
Ւմ մէջ , թէ' ինձնից դուրս • • •» , էջ 372) ։
Փլիլ

յրա կան պատկերի Հ^ր ո ւմինյ>

ու

(1) Գարուն , Փետրուար 1984 , էջ 46-52 ,

«ջնջումին՝» պատճառով :
Ւնշպէ ս կր թարգմանուի այղ ջրումն ոլ

«ինչո՞ւ է անհետանում մարդը» :
(2) Որմէ ցայտուն - ու ողորմելի - օրի.’
նակներ ունեցանք վերջին տարիներուն,
ֆրանսերէն լոյս տեսած վէպերով , որոնք
կր յաւակնին դարասկիզրի թրքական խրժդըժութիւններէն անցած հայ ընտանիքի
մը պատմութիւնը պատմել : Անունները
զանց կ՚առնեմ հոս, րայց կ՚արժէր օր մը
անդրադառնալ ասոնց :
(3) էջադրական նշումները կը յղուին
միշտ Աղ ամամս ւ

ւ^ջ՚քւմը* Անշուշտ՝ կիներու ճամբով *. «(/.է՛՛՛թիլն^՝ ՀՀթ ո լրութիւնդ ու ՀՀսաոնու թիւն^
(հոս սեռային իմաստով) այրե1"'Լն հանդէպ բայց խորքին մէջ' «մերՈլմ^ հայրերու - իբրեւ այդ : \utխավեր!ին շառաւիղը I]իր անո յշը կը մերմէ , ոդի
b ր^ին՝

իը

ամուսնին հայրութիւնը իր
•"ղ՚՚՚ն *լ
վրայ
(«միայն
իրենը»,
էջ Հյ\
257֊
1’^յ \<
հա բայս բրսսրք՝
Իքենր ռլ ո>չ ոքթը ;
շ59 ? Հլ . Գ . կփւնդ-

,_________)

իր

^]ասլոյւո ծերունին ամե-

Հ ա ւան ա կան ո ւ թե ամբ'

ամոլ սնին

la trajectoire
poétique
de Jean Tardieu

շա

այնսլկս ինչպկս ան 1949-

Jի չ" ղո *֊թ

լրիւ :

մինթ. ։

որ

հերով ; (հերունին այւլտեղ վ ե լ^աոլկ ս

րական , այղ ճամբով միայն ըմբռնելի ու
Իր մասին կ'ըսուի «ով ղիտէ, ղու.

par
Daniel LEUWERS

յեւի'. Ամէն ինշ ջնջել ո րպէ սղի տղան իր

կ'ըսուէր, թէ «ինքը չէր իրացաըձոլթիլն.

5-ր՚1

lettres
françaises

մով են որ նոյն ածականը կու դալ նորէն

ներին ընթացք տուողը- ■ ■» ,
թօսքը այս
հինդերորղ փողոցի մասին էր-. Ա՛ն է որ

Ս՛եր

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

Evoquer une trajectoire poétique, c’est
généralement essayer de discerner les for
mes que peut prendre l’œuvre d’un poète,
à travers ses avancées, ses tâtonnements,
ses soid)resauts, ses bifurcations, voire ses
reniements.
Jean Tardieu est de toute évidence un
poète qui porte un intérêt soutenu,
et
même inquiet, aux questions formelles,
mais sans jamais tomber dans le ludisme
facile, car ces questions font en réalité
pendant à ce qui est bien plus essentiel,
à savoir le pressant besoin du poète de
justifier son énigmatique présence au
jnonde.
D’ailleurs, au mot «forme», Jean Tar
dieu préfère celui de «formelle», comme
l’indique le titre d’un de ses recueils,
par lequel il entend certes traduire quel
ques-unes de ses hantises formelles mais
qui désigne également - et j’y vois un
symbole - le nom d’un village bien réel
de l’Oise. Autrement dit, chez Jean Tar
dieu, la forme reste constamment avide
de référentialité, fût-ce parfois d’une référentialité vide et par là plus signifiante
encore. Ses exercices au trapèze poétique
ont toujours une finalité, quand bien
même le poème semble osciller, comme
«ceci comme cela», entre le lyrique, le
fantasque et le burlesque. Les inces
santes «forineries» de Jean Tardieu sont
en fait des «danceries» où le poète courtise
la forme tout autant qu’il l’envoie valser.
Ce technicien avisé de la langue sait user
des tons les plus divers, et son clavier a
les ressources les plus inattendues.
•
Au point de départ de l’œuvre, il y a
les formes les plus classiques^ le bel
alexandrin ou le distique hérité de Paul
Valéry, et cette présence de la rime qui
ponctue le Fleuve caché - que Jean Tar
dieu, très curieusement, n’a pas inséré
dans l’anthologie «Poésie Gallimard» pré
cisément intitulée Le Fleuve caché - sin
gulier jeu de cache - cache !

pousse à emprunter aux arts voisins, la
musique et la peinture, toujours à la re
cherche de la note pleine ou de la cou
leur pure capables de le débarrasser des
images dont il se méfie instinctivement
— ce qui tranche avec certaine orgie sur
réaliste en ce domaine. Aux images luxu
riantes, Jean Tardieu préfère les mots
usés qui sont pour lui le plus parfait équi
valent de ces gammes et de ces couleurs
qu’il veut faire passer dans ses poèmes.
La locution adverbiale «Comme si» peut
dès lors devenir l’embrayeur de tout un
poème dont les vers s’étirent, se contrac
tent ou se rétractent à l’envi. D'autres
poèmes de Jean Tardieu culminent dans
une forme visuelle qui tient à la fois du
calligramme d’Apollinaire et du Coup de
dés de Mallarmé, mais sans être ni l’un ni
l’autre. Car Jean Tardieu — on le sait —
cligne également de l’œil du côté du thé
âtre, toujours prêt à prendre en charge
les onomatopées, les intonations, les si
lences, le non dit. L’œil et l’oreille se
conjuguent chez Jean Tardieu comme dans
aucun autre univers poétique.
Maints poèmes refusent tous les para
pets sécurisants et leur préfèrent cette
sorte d’oscillation native du «Comme ceci
comme cela», et cette manière très per
sonnelle de se forger, comme de biais,
une sécurité toute adoptive. Qu’on n’ou
blie jamais cette phrase-confession que le
poète a glissée dans Formeries: «L’oblique
triomphe de l’équerre». L’attaque oblique,
l’assaut de biais s’intégrent dans une stra
tégie secrète, presque sournoise — mais
ô combien efficace — pour combler un
séntiment premier non point de vide, mais
— pire encore — de disparition, Jean
Tardieu étant tour à tour le témoin et la
victime de cette disparition, ainsi que le
prouvent des titres de poèmes comme Le
témoin invisible ou Disparition du témoin.
Une vertigineuse spirale s’instaure où l’ap
pui devient menace, où l’accent avoisine
l’accident, où un mot se prend pour un
autre. Pour conjurer une telle débâcle
originelle, Jean Tardieu, homme dont le
nom semble indiquer malicieusement que
Dieu vient toujours trop tard, n’a qu’une
ressource : égrener la litanie obsédante et
lancinante de son mystérieux « être-aumonde » — « détruit déchiré divisé réuni
composé renaissant » —, laissant finale
ment au cliqLietis des adjectifs le soin de
s’arranger entre eux et de créer un sens
dans le sens dessus dessous de l’humaine
condition. Le rêve serait alors de transfor
mer le poème en une sorte de choc
sans temporalité - ce à quoi Jean Tardieu
parvient dans des poèmes qui ont toute
la force unitaire, happante et presque
originelle d’un tableau. La musique des
mots s’éteint et s’étreint dans la fixité
dansante de la toile, et l’œil devient
tout écoute dans le va-et-vient du «Comme
ceci comme cela» où Jean Tardieu fait
de l’indécision, figure formelle tout
autant qu’existentielle,
l’arme la plus
apte à forcer le destin qui lui a été forgé.

« Jean Tardieu est né en 1903.
Mais un jour (cela se passe dans les
années 30), Jean Tardieu va, à la faveur
d’une traduction de Holderlin, abandon
ner l’héritage poétique français pour
s’orienter vers l’héxamètre et toute son
ampleur. C’est alors moins le nombre des
syllabes qui importe, que la recherche
de certains appuis, de certains accents.
Jean Tardieu se voit ainsi conduit à
mettre fin. à sa manière, au règne
d’Alexandre pour adopter une forme
quasi musicale qui s’appuie sur quelques
mots-clés ou mots vides.
Le poème Pluie de ciel est la parfaite
illustration de ce.passage du vers classique
(dans sa première partie) à l’héxamètre
holderlinien (dans sa seconde partie).
Autant dire que le poète n’est pas homme
à s’installer confortablement dans une
forme une fois pour toute établie. Son
insatiable curiosité d’« homme étonné» le

Son œuvre poétique est publiée chez
Gallimard, notamment :
— Le Fleuve caché (Poésie-Gallimard)
— La Part de l'ombre (Poésie-Gallimard)
— Formeries
— Comme ceci comme cela

Son œuvre théâtrale est fort importante.
Elle se répartit en quatre tomes (le qua
trième La Cité sans sommeil vient de
paraître).
Jean Tardieu vient également de pu
blier, toujours chez Gallimard,
Les
Tours de Trébizonde, quatre merveil
leux textes où se trouve résumé tout
son art poétique.

Fonds A.R.A.M

« « Ա Ո- Ա Ջ Մ Ի Տ f ԵՒ Ա Ր Ո Ւ Ե Ս Տ >
(comme un candidat a l’Académie). Mais
Henri Troyat trouvait TN obscur, DanielRops trop triste, et Mauriac se demandait:
«est-ce que vraiment les choses se pas
sent comme ça ?» Finalement Gabriel
Marcel, Schlumberger, et Supervielle (par
correspondance) ont bien voté ! Tout

centenaire
JEAN PAUEHAN
On vient de célébrer le centenaire^՝) de celui, qui fut pendant
quarante ans, considéré

comme

rémittence

grise de la littérature

française.
Né à Nimes, en 1884, Jean Paulhan, après une licence de lettres

le monde a été heureux.
Je songeais à vous. N’y a-t-il rien de
nouveau, ne sortirez-vous jamais de ce
sana ? Je vous embrasse
Jean P.
Et quand nous donnerez-vous de nou
veau quelque chose pour la NRF ?
Je suis bien près de vous.
11 - 6 - 1955

à la Sorbonne, part enseigner à Madagascar. Pendant les quatre années
quil y passera, il se familiarisera avec la langue malgache, qu'à son
retour à Paris, il enseignera aux langues O.

époque, c'est-à-dire avant la Première Guerre Mondiale, sera

pour

lui le rapport entre le langage et l'esprit. «Je crois, dira-t-il, que le
Blessé grièvement en 1914, il retrouve avec l'arrière du front,
la vie civile. En 1920 il devient secrétaire de la NRF et à partir de là,
sa vie sera étroitement liée à l'édition. Découvreur de jeunes talents,
ouvert à toutes les formes novatrices de l'expression littéraire, il est
un défenseur irréductible de toutes les formes d'avant-garde. En 1941,
il fonde avec Jacques Decour les «Lettres françaises» et publie Les
rieurs de Tarbes, un livre important pour la critique moderne. Après,
la Liberation, il crée «Les Cahiers de la Pléiade»

avant

d'assumer

la direction de la NRF.
propos

n'est

pas,

ici,

de

parler

de

Paulhan,

mais

plutôt de le faire parler, au travers de quelques unes des lettres qu'il
adressa

à Armen Lubin (Chahan Chahnour)

décennies.

Commencée en !937,

Cher Armen, recevez les
MEILLEURS VŒUX

langage contient la clef de tout».

Notre

X

L'essentiel, dès cette

cette

au long de

correspondance

plusieurs
continuera

jusqu'à la fin, c'est-à-dire la mort de Paulhan. Au «cher monsieur»
des débuts, suivront «cher Mr. Armen», «cher ami», «cher Armen».
Plus d'une cinquantaine de lettres. Elles suivent Lubin de la Rue Bréa,
à Bidart, à Pessac, à St. Raphaël. L'itinéraire de Lubin, de l'hôtel

et

les

de J. P. (drôle
de mode, ces cartes imprimées. Mais les
souhaits y sont, en tout cas : c’est qu’on
vous revoie à Paris, et même- qu’on vous
revoie souvent. Pas tous les jours, pour
ne pas vous embêter. Mais enfin, que
vous soyez là.
Eh bien, j'ai confiance.
Lisez-vous (dans la NRF) les souvenirs
de Jean Grenier ? Cela me paraît extrême
ment beau. Avez-vous reçu le livre de
Caillois sur les rêves ? Il n’y voit que des
ombres, des nuages sans aucun sens. Pour
quoi pas ? Mais à partir desquels il se
fait des sens, oui. Au fond, personne ne
supporte le vide, l’absence - quand c’est
à elle que tout commence. Affectueuse
ment.
Jean P.
24 - 12 - 1956
souhaits sinceres

de Montparnasse au home arménien, en passant par les hôpitaux et
les sanas. Lisons ces courts billets, où l'on découvre un Paulhan intime,
sincère et surtout la fidélité d'une longue amitié.

Cher Monsieur,

Cher Armen Lubin

André Salmon avait bien raison. J’ai
beaucoup aimé Tout le Trafalgar.
Mais il est long. Voulez-vous avoir assez
de confiance en moi pour m’y laisser faire
quelques coupures ? Ce n’est guère
qu’ainsi que je pourrai le donner dans la
NRF. (Il me faudra aussi vous demander
quelques mois de patience).
A vous très cordialement
Jean Paulhan
10 - 11 - 1938

X

Cher ami.
Je pense que vous avez reçu le numéro.
Qu’en pensez-vous ? !1 y a de vives dis
cussions sur le՛ Boris Vian (qu’on trouve
parfois pas du tout «genre cahiers», et
simpliste, et vulgaire et quoi encore) sur
le Furet (qui paraît tarabiscoté et poli
tique). Sur l'affaire Toc-toc, non, il n’v
en a pas du tout. Tout le monde est en
chanté !
Voilà longtemps que j’aurais dû vous
remercier de votre lettre. Très extra
ordinaire, l’histoire du billy.
Si seulement vous veniez à Paris ! J»
vous montrerais le masque mortuaire
d’Artaud (si serein qUe ses amis refusent
de le reconnaître) et deux poissons de.
sable, que j’ai rapportés du Sahara. Eh
bien, je tâcherai d’aller quelque jour
jusqu’à Pessac.
Tl fait un temps étrange qui passe si
vite du froid au chaud qu’on n’ose plus
en dire un mot : ça a déjà changé. Eh
bien, cela fait du tort aux conversations.
On voit très bien ce que ça avait d’uni
versel et d’apaisant, cette façon de se ren
seigner sur un temps (que chacun voyait
très bien).
A vous, avec amitié
Jean Paulhan
ah. je suis ravi que ma Paille vous ait plu.
Vous allez recevoir un mandat de 4000 F.
8 - 7 - 1948

X

En principe (sauf que vous soyez contre)
je ՝ propose à Marg. de Bassiano, pour
Botteghe Oscure, «un souvenir en éclaire
un autre», et je garde pour les Cahiers
tous les «salamalecs».
Il me semble que je les aime tous
également. C’est gênant.
Je reçois une lettre du R. P. Jean
Mambrino S. J. (7, rue des Augustins,
Enghien, Belgique) qui voudrait parler
de vous en Angleterre, où il
est très
écouté. Voilà un brave Jésuite, Je lui fais
envoyer Ste Patience. Si par hasard vous
disposiez pour lui d’un ex. du Passager...
J’ai reçu pe matin un petit journal qui
s’appelle le Particulier. (Juste le titre que
j’aurais voulu, pour vous ou pour moi,
peu importe).
Mais très ennuyeux : il n’y est question
que d’impôts.
Pourquoi «le Particulier» fait-il penser
à des impôts ? On ne sait pas. Il y aurait
un autre très beau titre. C’est «le Voisin».
(Ça signifierait que le voisin est dans la
vie - le voisin, y compris parents, femme,
enfants, et le M. d’à côté - le grand, le
terrible obstacle. Qui s’en va à la Jamaï
que ou en Guinée, ce n’est pas par har
diesse ou esprit d’aventure, c’est pour
fuir cette terrible chance d’aventures, qui
est à côté de nous).
A ce propos : on m’invite en Guinée,
où j’irai sans doute en plein été (Janvier);
et je viens, en quinze jours, d’avoir deux
petits - fils : un Nicolas et un Jean. Mais
ce n’est pas pour les fuir : l’un des deux
est à Madagascar.
amitié
Jean P.

31 - 10 - 1951

X

Samedi
Cher Armen
Naturellement, tout aurait pu mieux
se passer, mais enfin ça n’est déjà pas si
mal. J’avais fait quelques petites visites

Imprimé sur les Presses du Journal «HARATCH.

Cher Armen, je suis tout heureux
d’avoir les Hautes Terrasses, de lire ou de
relire Sans rien autour (merci, la dédicace
m’est précieuse). Jeunesse maltraitée,
l'heure grave (que j’aime tant) et tout
ce que je vais découvrir (votre livre ne
m’est arrivé que tout à l’heure). Il me
semble que vous n’avez rien écrit d’aussi
allègre, ni d'aussi sain (le mot est bête,
mais quoi ce n’est que de la maladie
qu’on a la distance où la santé se recom
pose, ne garde que l’essentiel, semble
enfin entourée de ce grand repos de
l’esprit qui lui donne ses lieux. Puis,
voilà qui ne trompe pas : vous nous re
viendrez, vous allez nous revenir).
A votre place, il me semble que j’écri
rais à G. G. à peu près ceci :
Cher Monsieur G. G.
Voici quatre livres de moi qui ont paru
sous le signe de la NRF, et j’en suis
joyeux, et je ne demande qu’à vous de
meurer fidèle. Puis-je cependant vous
demander quelque chose ? Je vous ai
remis des poèmes et des récits, aussi bons
que j’ai pu les faire. Plusieurs critiques,
plusieurs poètes aussi, m’en ont parlé
avec amitié. J’ai même obtenu աւ prix
littéraire, qui est fort respecté. Mais je
n'ai jamais obtenu de vous la moindre
rémunération. Ma réclamation vous pa
raîtra-t-elle excessive si je vous demande
à l’occasion des Hautes Terrasses, ce que
d’autres éditeurs m’avaient offert pour
Transfert Nocturne, soit une somme de
cinquante mille francs à titre de pourcen
tages ou d’avance vous en déciderez. Je
vous envoie tous mes respects.
Voilà, à peu près, ce que j’écrirais, il
me semble, à votre place. Mais ce n’est
là, bien sûr, qu’un brouillon que je vous
propose (sur le conseil de Jacques Bren
ner).
Et Quai de Bercy, que j’oubliais, et je
ne peux pas être (où cependant «Et ni me
permettre...» me gêne un peu).
Etrange nouvelle, ce soir. Je suis pour
suivi par la Justice de mon pays pour
«complicité d’outrage à la pudeur».
«Qu’allez-vous penser de votre ami.
Jean P.
IL s’agit de ma préface à un petit livre
qui s’appelle «Histoire d’O» (d’ailleurs
tragique, plutôt que libertin).

Jeudi
Cher Armen
Tâchez de venir vite à Paris, où l’0||
vous «espère». Je suis bien content d,
cette amélioration de votre santé.
A St. Raphaël n’avez-vous pas tl
chaud? J’étais à Juan-les-Pins il v,
trois semaines. Je crois que ma sensibilité
au froid et au chaud s’y est brûlée. Jeilf
distingue plus, je n’y connais plus
11 m’arrive de me réveiller dans les J;,,
lices. Tous renseignements pris, non c’est
le contraire : je suis gelé, je reconunei»
à en souffrir. Je me couvre et me rendors
Plus tard encore...՛
(J’y songe : il doit y avoir un moyen de
transformer une douleur en plaisir . J
l’inverse. Je crois que je l'ai parfois ap.
proché : dans mes blessures de guerre «,
particulier. Mais quant à l’avoir saisi
non).
S’il y avait quelque livre de moi qKj
pût vous faire plaisir, je serais bien
content de vous l’envoyer. Dites-le moi,
Mais à bientôt j’espère.
Et en toute amitié.
Jean P,
28 - 8 - 1959

X

SamediCher Armen Lubin,
Mais François a-t-il répondu ? Pet
importe. Il répond à toutes ses page
11 répond quoi ? C’est qu’il y a la grâ;.
divine. Le diable n’a pas la sienne, soyons
tranquilles, il a bien trop honte d’êtt
le diable.
De sorte que toute discussion est impos
sible. La vérité, comme la lumière, a Sf
interférences. Je disais ,dans les temps
«Jacques Rivière ne croyait plus à Dieu
Isabelle R. me répondait avec fureur. 1.
question pour elle était de savoir si Dieu
croyait encore à Jacques Rivière. (Or
d’après I. R. il y croyait).
J’ai bien aimé « Je respire mieux
Pourquoi ne nous donnez-vous jamais ut
poème, une page, votre courrier ? Ave;
amitié
Jean Paulhan
(Comme du temps où vous répondiez
Charles - Albert).
23 - 8 - 1960

X

JEAN PAULHAN
s’excuse du retard avec lequel vou՛
parviennent ses remercîments. il tâcher!
de mériter votre svmpathie, et vous prit
de continuer à l’aimer, quoique acadé
micien.
3 - 4 - 1963

X
3 fév.

Cher Armen
Etes-vous si coquet ? Vous savez pou1՛
tant combien j’aime vos poèmes. P°llt
quoi ne pas me les montrer plus souvent
Puis-je donner à la nuit venue dans la pr#
chaîne NRF .? Je vous en prie (puisqu
vous désirez qu’on vous prie).
Savez-vous à présent où faire paraît1՛
votre Cahier ? (et pourquoi ne me l’a՝0՛1
pas fait lire ?).
Ne repassez-vous plus jamais par Pat1-'
Je suis pas mal surmené ces temps՜0
Je travaille à ce Discours où je voudra՛
faire entrer tout ce que j’ai trouvé
mieux - ce qui me pousse un peu P*1՛
loin, jusqu’à... On en reparlera, si '011
voulez bien.
à vous, de tout cœur
Jean Paulhan
3 - 2 - 1964

(՛) «Centenaire de Jean Paulhan d(։
Peinture et de l'Ecrit», Galerie Le
Lavoir. 18, rue de Seine, jusqu'au 4
rier.

26 - 5 - 1957
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< Il II Պ'1, li Ա Կ . ր.
1984) Յարութիւն Պէըպէրեան

կոլ գայ
ղրսոձլու իր աևղր՝
իբրեւ փաստուաՏ
տաղանդ մը, արդիական ոճով գրող մեր
բանաստեղծներու շարքերուն մ կ 9
Տարիքով քառասունէն վար Միջին Արելելահայ ու Ֆրանսահայ սակաւաթիւ սե.
բունդ մը կայ այսօր , բանաստեղծներու ,
արձակագիրներու , մտա ւո ը ականն ե ր ո լ , ո.
րոնք իրենք զիրենք կը սլարտաղրեն մեր
գրականութեան ու դրական մամուլին
Տկխ սակաւաթիւ'
սակայն որակաւոր :
Պէլպէրեան անոնցմէ է : Հեղինակն է 1979ին լոյս տեսած , «Կորիդ-» անունը կրող
փերթուածներու հաւաքածոյի մը, որ կը
պարունակէ մտածուած ու մշակուած բա.
նաստեդծութիւններ : Մրախօսականի մը
մէջ («3 առաջ>> 3ունիս 9 - 10 յ 1979) այյ՛
տողերը ս տ որ ա դր ո ղր նշած էր թէ երբեմն
ձախող, երբեմն էսարէս ափ ող, երբեմն
խոստմնալէց եւ յաճաէր յա$_որԼ քերթո լած
ներէ ■ բա զկաg ո ղ այդ հաւաքածոն «տպաւ"[՚1՚լ է ամբողջութեան յզացքուէ» :
Այս
նոր հատո րէն ,
«Ո սպն եա կ»էն
մասէն
(փոստում»է եւ «յղացք»էէ բառամթերքով
կարելի չէ թօսէ Լ այլեւս յ Հասուն է րա
դործմ ան մը աո.ջեւ կը դան ո ւէնք , 143 է[էրու ւԼրայ տարած ո ւած , բազմերեսակ
ու բաղմա կողմ անէ :
Անշուշտ գրքէն բո լո ր քերթուածները

Կւ՚ի առնուած 1972 - 1983 տարէներ ուն )
ել հոն սպրդած ար ձա կ մէկ կտորը չեն
կրնար կատարեալ ամբողջս ւթէւն մը ներկտյաղնել. ոչ ալ էբր այդ կը ներկայացնէ
ղանոնք էրենց հեղէն ակը : 9 բամ՜էնն եր է ,
42 ամփոփ քերթուածներէ ու չորս րազմսւբամէն բանա ս տե ղծո ւթէ ւնն եր է կազմու ած այս հատորը էլրնար աւելէ կարճ
սլալ : Ամ է ն բան ա ս տ ե ղծ ու մ ան ա ւանդ
մամլոյ մէջ էր քերթուածները հրատա րակող ամէն հայ բանաստեղծ , կը մտահոգ՛՛՛՜l՛ անոնց մ ոուացում ով ու կոր ո ւս տո փ ,
էլ 'ւը դիմէ գրքին , < ա ւաքած ո յէ՚ն , դա^"նք փրկելու յոյսով։ Աւելէ լաւ պէտէ

Plt^P և թէ Նոյեան Տապան մը կերտելու
'թրձոլթենէն թուսաւէած ԸԷԼար Պէրպէր^՜ան : Գրքէն կառո լցայէն կորէդն ու ամե^բարձրորակ մէջՈլկն են «Ամայք», «Կէ-

ն կա ր ut դր է ... : ք* ան ա ս տե ղծութէ ւն մ ր ,
"Ը ^յոսթէոլ^ հԷ մէտէր : Գուցէ եւ էլարէք
չկայ նման բանաստեղծութեան մր» Լէ ջ
5) :
վերջին նաէւա ւլ ա ս ո ւթէ ւնը տնկասկած էլ արտայայտէ կարծէքը աակալին հայերէնով ւրր ո լած բանաստեղծու
թեան ընթե՛րցողներու մեծամասնու թ!. տն ,
- եթէ քերթուածէ մը մէջ յանդ չէլա յ ,
սլա տմ ութէւն չէ պատմեր ,
լուղէ չ ղդացում չարտայայտէր, ապա է^ն չ
օզուտ
ունէ այդ քեր թո ւածը ։ Ա էամէտ չէ Պէրսլէրեան * չոլղեր էսաբել էնքղէնք էլամ
ենթադրեալ ընթերցողը։ Ուրեմն էնքղէնք
կը ներկայացնէ այնպէս՝ էնչպէս է՚նք կր
տեսնէ էնքղէնքը Լ էսօսքը , ան շո ւշտ , ան
ձի մասէն չէ , ա յ լ ր ան տ ս տեղծ ո ւթ ե ա՛ն
էնքն ո ւթե ան մասէն) ։
Ապա կը դրէ î " «Յանաս տեղծո ւթէ ւնը
այստեղ կը ւէե րածուէ ՈԱԱլքԱյ Աւկ|/ր մը, որ
էլը կենա յ , կը կեդր ոնանա լ որոշ երեւո յթներու դէմաց , կ1ան(յ(1լւ տյդ երեւո յթնև.
րէն անդէն՝ էլար ելէ
յս տա կաg ո լմէ ճէդով ... : էլեդրոնացումր Լաւձելէ') մասնայատակէն վրայ է, քան ընդհ անրա կան
սլա տ էլեր աg ո ւմէն» ։ Այս պարբերութեան
մէջ ե'ս եմ որ էլ ըեդդծեմ Հէլացնէ» եւ Հոս֊
պնեակ» բա ռեր ը , էնչպէս նա էւ կէն պար-*
բեր ո ւթե ան մէջ^ ^^փթւլ» բառը, քանէ որ
անոնք էնծէ կը թուէն էլո ր է ղաJl^ ու կա
ռո լցայէն շատ կարեւոր, դէ*ր ունենալ
Պ էր էրեանէ բանաստեղծութեան մասէն
ունեցած յդադրէն էջ ։ <լ,Ոսպնեակ»ը հա
տորէն անունն ալ է անշո ւշտ * դործնական իր ն շանա կո ւթենէն անդէն , էլը նե րկայացնէ , վերաց ա կանօ ր էն ու ւէոէւաըերաբար , երէլոլ ուրէշ գաղափարներ , • զո
հել մեծ, կամ համապարփակ, կամ րէւդհանուր տեսադաշտը, սակայն
կարենալ
սեւեռէ լ ո լ ճշդր տօ ր էն տեսնել աւելէ սահ
մանափակ երեւոյթը։ Այս էււ էրերայաջոբդ^ յստակօրէն տեսնուած ո ւր է շ երե
ւոյթներու մէջեւ մէկ կամուրջ չկայ* կամուրջները ջնջՈՆԱւծ՜ են , - այսէնքն' չկա յ
պատումը կամ պա տմո ւթէւնը , որ երե
ւոյթներ կը կապէ էրար ու* չկայ հաւաքա
կան յ նաԼաս սլէս ձեւուած ու կաղապա րուած զգացումներու խէմ-ը, որ մէկ երե
ւոյթ*** ափ ձ*ը մոէւէր, ափ մը հող, հա
յերէն էյ ou ող երեէւայ մը, տաճարը, դըմ -

Սան ծառէ», «ճէչեր' հովէն մէջ» եւ
Լողակս,թ^ մասերը, 42 քերթուածնե
ր՛՛է՝ (էսել այս չէ՛ նշանակեր ըսել որ
մ1՛^ կտորները անարմէքեն, եւ կամ' թէ
ք^լէ կապ կտրելէ չէ տեսնել

Գրեց'

անոնց ու

ան անչուած էլորէ զէն մէջեւ : Եբրեւ
վաւո դրո ւթէ լնն եթ լալ են* սակայն կը

խԱՋՒԿ

ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ
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ԿհՆԴԱՆԻ ՈՈ-bWWlIlt
Պօսլուռ, (էորմ Փօ^փէտու Ա շա կութ utյէն կեդրոնէն կազմակերպած մեծ Յոլ-“
g ահ անէէէ սները
էլեր ազանg էր ադարձո լթէւններ են' 20-/յ1/ դարու արուեստը հա
սա րաէլո ւթե ան
ծանօթացնելու
զծով։
(Լյս առթէ ւ, մեծարանքէ առարկայ կը
դառնան նաեւ ամերէկհան արուեստէ յետսլատերազմ եան շրջանէ կարդ մը ականա
ւոր դէմքե ր ը ; 1982-/' առաջէն կէ սէն ճէքս րն Փալլըքէ նո ւէր ուած հա ղուա դէպ ցու
ցահանդէսէն ետք'
անցնող տար ո ւան
ամրան Տը
'Ոունէնկէ յե տնահ այեաgքը
նո յնքան բա ր ձ ր ար մ էք էր ել դէ1 թէ՛չ y ո Լ՛
ս տ էլայն չգտաւ էր անհրամ՜եշտ ար մե լո
րումը, ձեւուէ մը զոհը րյ րս/ով պահպանո
ղէս կան ել «/z ւր ո պապա շտ» հակում ունե.
ցօղ հետսյքրքրոլթէւններու ։
'Փօյլլըքէ եւ Տը 'Ոունէնկէ կողքէն, գեղար ո ւես տա կան երրորդ հ ե ղէնա կո ւթէ ւնը, ոբ պէտք է նէւթ դառնայ յետնահ՚այեացքէ մը Զօրքէն է, որպէս հէմնադէրներէն' վերացական ա ր տայայտապա շտութե ան։ Նման էրադարձութէւն մը էլը թ՛ք
լէ հեռու ըլլալ * ^էալուս տ ^յէւլպէն1լեան
հ էմնա րկո ւթեան'
Փ օրթո t-կալե ան Ա շա.
կութ այէն կեդրոնէն մէջ տեղէ ունեցող
ցուցահանդէսը (3 ունուար 17 - Մ արտ 9) յ
JJ ուրատեան հաւաքածոյէն
որքէէւ դործերը ներկայացնող, նաէս եր դանքէ մը էմաստը կրնայ ստանալ որպէս աո աջէնը
էր տեսակէն մէջ, Ա)րանսայէ հողէն ՚էը“
րայ։ Յուցադրուած դործերը էլ ընդգրկեն
մօտ քսան տար ո ւան շրջան մը: Եթէ անոնց մ էջ չկան բանալէ էր ա դործո ւմն եր
(// բայ առեալ մէ քանէն , որոնք էլառընչուէն կարեւոր շարքերու, էնչպէս «Գի֊
շեր , ա ռե ղծ ո ւած եւ կարօտ»է , Հ.ՏtlJ ր IU-

մ՚՚յէյներ^ուն, «Հոգեվարք»էն եւ «Գու
թանն ու եր դը»էն^ , ս ա կայն էրենց ամբողջութեանը մէջ կը հ աս տա տեն Ն ոբքէ1 է մօտ
դէ*դսէ՝ղէաական բարձր յ ա տ կո ւթէ ւնն եր ո ւ
դեըներկ ա յո ւթէւնը ։
Այստեղ սլա\ մր զանց պէտէւ առնենք
«հայկականութեան» չդս/րչը
որու բնդմէջէն նէ' I՛ էլայաց ո ւած է հ ut ւա քած ոն , ջա
նալուէ թւն ա էլան աչքով մօ տ են ա լո ւ ներ1լայւսցուլ աո է թէն
էլարելէւ եղած չափով
է’[՛ կր օր դելու այն ՃԷդերը, որոնք էլը մէտ էէ h հարթել *օրքէւէ դործն ոլ անձը v [•ջասլա տող շլէւ ռթը' այստեղ շԼ շտ ա լոր ո լած ։
Ներկայ g ո ւց ա հ ան դէ սր մեզ կբկթî/՛ անդամ ղէմ յանդիման կը դնէ այն կնճռոտ

Գրեց*
ԱԼԵՔՍԱՆ ՊԷՐԷՃհՔԼեՍԼՆ

հարցէն, որ յարաաեւօրէն կը ներ էլայա
նու յ էլ օրքէէ դործէ քննար կման առթէււ'
էր յղացումներու թ ո ւա դր ո ւմներ ո ւն , էսորադէրներու1ն եւ աղբէւրներուն կապակց ութեամբ , որոնց
յս տա կացման
դծով
մեծ կարեւորութէւն էլը ներկայացնէ յա
րա բերութէւններու հարցը օւյլ վարպետ
ներու ս տեղծա դործութէւններ ուն ել էսորհրրդօէնշաններուն հետ' էնչպէս եւ էր էսկ

•>

չէր մ՜էստեր ամբո ղջո ւթ՚է ւնը։ [Էստ Պ էր՛
պէրե անէ , 3փէւռքը սոքյւալջ մըն է, որ
ունէ էւրայատուկ եւ հակասական նկարա-

կերներու համար։ Երբ այդ դբ*ե1՛
ջթ։ էջին վրայ Պըլտեան դր՝ե '/ , .

դէբ
bԼ՛ ամբո ղջո ւթէւնը մերմ՜ելու, բամ՜նուելոլ, մա սն ահ ա տո ւելո ւ 'նոյնէսկ ut*îiրլամ ահ ա տո ւելո ւ , էնքղէ'՚նք ջլատելու և tuմէն ա նձ կրկին ու նորէն դաղթականէւ վե
րածելու յա ակութէ ւնը։ Այդ Ափէլո.րէ
մէկ ^կորէղ»ը, թերեւս ամենակար\ե\ւոր
և՚՚բւ՚ԴԸ^ Պէյր՚՚՚-թը՝ 1ւը ևբ1ւնէ' պատկերը,
- քաղաքաց էական պաւմերաղմէ ճէրաննե
րը է՛ ր , քա ղաքէն ու երկըէն ճէր ան երն են ,
որոնք էլը բզկտեն ,1լ անդամահ ատեն զայն ,
կր «սփէւռքացնեն» , եթէ կ՝ուզէք , է՛ ր էսկ
քաղաքացէները , եւ տառացէօրէն 1լէան
դամահատեն մար դէկ, էլը յօշոտեն ղա
նոնք։ Այս սլա տկեբները էլ օդտադործեն
ամբողջ - անդամահատում բարձերու հակ ա ս ո ւթէ ւնն երը , էն չսլէ ս նաեւ Ափէ ւռք - Պկյր\ոլթ բա ղդա տութեան եզրերր , Լւ
ուրեմն կառոյց մը, տեսադաշտ մը կու
տան Պ է ր օլէր ե անէ նաէս կէն դրքէ^1 î
«^zï“
ըէզ»էն ։ Եթէ այսպէս երկար էլ անդրա
դառնամ անոնց , պատճառը երկարաշունչ
փա կա գէծ մը բանալու ան տեղէ փափաքը
չէ ։ Ներ էլայ դէ' րքն ալ ունէ նոյն նէւթերը ,
բւսւա կան կարեւոր չափով ։ ԵնչպէԲ ս կըրնայ արթուն ու դէտակէց բանաստեղծ մը
հեռու մնալ այն է րա կանո ւթեն էն , որ կոր
ծանուողը Պ էյրօւթն է ։
Գբիդ ո ր
Պըլա եանէ
« եղադր ութէ ւն
քանդուող քաղաքէ մը համար»
(1976)

վրիպած գնդակներ ու վանկեր վրիպած
մինչ մարմինը փակած
տափակցած մարմինը մերկ
պատին վրայ արեան՞րացուոզ
ճիւղաւորուող ճեղք
եւ գլուխը պայթող տարասվփւո ու
ւքածուցիկ աշխարհագրութիւն
րոնող տրձագանգումը քաղաքին րոնկող :

^լէրքը առաջէնն էր՝ որ ներմուծեց այդ
Պէյրօէթը) էբրեւ հ էմ ու հում նէւթ,
բազմtu կող մանէ
բա ղդա տո ւթէ ւնն եր ո լ ,
փո էսաբերական ու այ լա րանա էլան պատ

արլա"

/յՀ, այս խիա տողերով ան դրի առաւ
այն տես լա կերպն ու ւեօաելյու մը, ո բ նաէսա էլեր սլարն է ան կէ ի -էկր կ ո րծանո ղ
Պէյրօւթէէ մասէն զրէ՛ առնուած , էՈէ՜բ^>
արձակ կամ բանաստեղծական բոԼոր գոր
ծեր ո ւն ։ Այսինխն , այս տողերուն մէջ կը
ւլտն են ք ւքօ1ոէ՜Ար , մ անր ա տէ սլարը ա յն մօտեցումէն' որ կը յատկանշէ Ափէւռքէ
ներկա j զրականո ւթեան լո ւրջ հ ա tu ո ւտծէւ
դէրքա ւօրումը էնքէւա կործան ու ապա
դրսեցէներէ էլո րծանո ւո զ Պէյրութէէ հան
դէպ î փաղաքբ թէ՛
մըն է ,
Պըլտեանէ սլատ էլե րէն մէջ ^«տափակցած
մարմէնը մերկ», որ կրնայ թէ՛ անձէ մը
տար րա լուծուող մէսրմէնը ր լլա լ , թէ՛ ամրօ ղջ թաղէէ մբ * եւ կամ ղնդա կէ ձ*ը պա լթեցուց ած զանկը,, «դլո լէսը»') , թէ՛ լ՚հզ.
ՈՆւսկսւՕ էրական ո ւթէւն մըն է Հ«վանկեր
վրէպա^"^) , թէ՛ ալ Ափէւռքէ պատկերն է
(«ճէւղաւորուող» , Հտար ա ս ւէ է ւռ» ) ■■ Մ էկը
մէւսը 1լ արձագանգէ , էլը կրկնէ , կը բազ
մապատկէ {^«ա րձագանգումը քաղաքէն բրռրնկող»):

(Շպլ.ը Դ էջ)

Fonds A.R.A.M

« ff Ա Մ Ա Ջ

ՄԻՏ*

պէս խոբադի ր -, Կորքի մուտք կը գործէ
տ ա դնա սլալիg շրջան մը որու հորիզոն

ԱՐ Ո ՒԵՍ Տ »

ԵՒ

հօրն թանգարանի տարբերակը

թերեւս նախընտրելի պիտի ըլլս,

տնտեսական տաղնասլը

անդադար հարցադրում ել իմացականու

1ւը Ւ՚ւէ ՛■

թեան շարունակական բանեցում
Ւր մը՜
տածողութենէն ներս թափանցելու ձգտու

դեղար ո ւես տա կան [ւնչ

մով եւ հետեւելու իր ներաշխարհի ուղե

յայտել ներքին խլրտումները

ւոր ո ւմն եր ո ւն : Իսկութեան ֊ոչ,
-յ- ե.
ղած կ Կորքիի նպատակներէն մին ե ր բ
կ^ըսկ թկ «իսկական արուեստը
մարդուն մօտ դործի լծկ տյն

ուեստ ադկ տի մը համար ) որ կը հաւատայ

րի վերածուելէ

խորքի կարեւորութեան )

ոււս ծներռւ

սլկաք կ
ոJ1 ամէ

նէն աւելի սւրժ՜կքաւորն կ* այսինքն՝

իր

միտքը» (1) : Տարաբեր ու.թիւններու հար
ցր սլկաք կ փնտռել նաեւ այն բոլորին

կր ո րլ )

երբ

սովամահ ղոհ եր

ի՚^նչ ձեւով հ ա կա ղդել ա յս կաg ո ւթեան )
լեղուով

արտա

կը ծաոս,^
պաստաոներ,,^

Կորքիի գործերուն տրուած չարր

քակելու համար հարկ կ հ ամր եր ո ւթի ւե

հետեւանքներ

շարք մը կարեւոր

խորագրուած գունաւոր գծանկալ,^

ները մութ կ^ ե ր ելին ՝ սպառնացող ) [.րհնց
ծանր

յետոյ որպէս նիւթ

Կորքիի ս տ ո ր ա էլր ո ւթի ւնը :
ԵրկրոըՂ կէտը 5 ոը կը ղրտլկ մ1՚է1
շա դր ո ւթի ւնը ) կը վերասերի
այստեղ

դո բծեր ուն։ Կորքիի արՈԼ^ստը կր նմա նլ,
գեղեցիկ հանգոյցներո՛ւ կոյտի մը , ղո ր

ետին

որ կը կրէ

ը

դի

տու մնաւոր խորադիրներուն ) որոնք կ ուղղըւին դէպի նոյն հոսանքը հայացում .
Տարդ

հրատարակուածներու

շարքին)

ծիրին մէջ կ՚իյնայ «Ստեզծադսր^ք

փոխարէն , կրկին 1943-/' վերադրի ՚
քիի բնութենական առաջին
Հ յք
կաղմող :

1944-/' ընթացքին Կորքի իր

ընթացքին երբ Կորքիի արուեստը դեռ կը

սակաւաթիւ են Կորքիի այն գծանկարները
որոնք առանձինն խո րադիրներ կրեն . Մէկ

ներր, ցարդ հրատարակուած

գտնուի կաղմաւորման հունի

մասը անուն ստացած է յհտոյ

րէն դատելով, աւելի, կու ,Ոայ ԱլԱ
տիտով' կեղրոնտնալով գծային ս,„Հ

Հեստեի մը
մկջ*. Ար

անհրաժ՜եշտու

ետք*.

իւղանկա

Իոկ հրատարակ-

մ եծամ ասնութիւնը էոյս

սած է «Կ'ծ ան կա ր» ) «Սձ>խորաւլի ր»

y

տե
«Հտ-

թիւն կ ասլր ո ւած իրականութիւնը ցո
լացնել իր ղործին մկջ -, Այդ շ-t խոհթե ՝ Փի-

մադրում») «Աիրճինիայի տեսարան» կամ

քա ս ո յ ի եւ ) որոշ չափ ո վ ՝ Ա աքս էռնսթի

«Կրակարան

Աիրճինիայի

^էջ»

անուա

•էրայ, առանց որ գո յնը տարածէ ս,յ J
մակերեսին : Ասոնց մէջ ղոյները

,ՈՀ’;

կ՚երեւին որպէս շեշտեր' գծանկար,,^
կենսունակութեան

զարկ

տուող. |,

ո-

օ ւ-Թ ա կնե րր Կորքիի կը նպաստեն ուղղու

Ասոր

թիւն մը որդեդրելոլ' ն կար ե լո վ կեր սլար-

նումներուն տակ ) ինչ որ պատճառաբա
նելէ վերս,դրումներ են*. Կորքիի մինչեւ

1946-/' սկիղբներուն

առընթեր ) նախադասութիւն մը^միտք մը՝

ներ ցաւատանջ եւ այլա կեր պո ւած : Կոր

հիմա լոյս տեսած թարգմանուած նամակ

կամ ակնարկութիւն մը) իր ) իր ծանօթնե-

քի իր առաջին քա յլե ր ը !լառնէ ոլորապր-

ր ո ւն եւ հմ ուտ ուսումնասիրողներու կող-

տոյտ դիծեր ո ւ հ ան դեր ձո ւմին ո ւղղո ւթեամբ' աղա տօր էն մեկնաբանելով ներ

ներուն մկջ ա կնարկութիւ֊ններ չկան այս
տեղ ցուցադրուած դծանկարնե րու մտ-

նոցին այրիլն ոլ ստամոքսային քաղ^
գործողութեան ենթարկուիլը^
(/ոք[
ներկայացուցած աշխարհ էն

սին

կը դո բծեն ուղղահայեաց ,

մկ^

բնութենական եւ կենցաղային ,

րոնցմ ով շր ջա պա տուած կ Կորքի :

tfկ

շատ

անդամ

իրենց ետին կր սլահեե

բանալիներ՝ մուտք գործելու

համար իր

գաղտնի աշխարհկն՝ ներս՝ բռնելու
հա
մար կարդ մը խորհրդանշաններուն իմաս

կայացուած նիւթը*.
1լ

Այս տեղէն) իր մօտ

անդր ա դա ռնանք յատկանշական ընթա

ցա կար դի մը մարմին առնելուն) որ կ

տքն ու հաստատելու անոնց միջեւ դոյու-

ղա տ մ ե կն ա ը ան ո ւթ ի ւններ ո ւ

թխն ունեցող կապը՝ աւելի ամբողջական

մը) նախասլկս կ ut տ ար ո լու ծ դործ երկ

սլա տ կեր աg ո ւ մ մը կաղմ ելու

համար

իր

նե ր կա յա g ո ւց ած ա շիւարհ ին :
թերեւս ) կարեւորադո յն
ն շեխ կ թկ Կորքիի

կկտերկն մին

արուես տը ներկայա

ա-

իրադործուհա

- ի

բաց

(նամակ'
դործ
մելը

առեալ «Տ տրաց ոյցներ ը» -

մր յատուկ
յատկապէս

աշխարհ

մր

մադրումին լալ մը տի ըսէ սլե տ Կ.Է ե տք ։
Այս սլարա էլան կը շար ո ւնա կու/, մինչեւ

ուած ը[էայ

Ււ1 կեանքի ՚ԼերԼՒն շր.ջան ը երբ ) օրինակ )
«Լեարդը աքլորին կատարն է» էն կը սե

նէը

կազմերով եւ չարչրկուած կեք^

կնիըուԼ
մը
ո չ՝
դմուարասահմանելի

ներ, ուր կր փսխուի նաեւ միջոց,,,J

1946):

նե ր կւս յացնող

սլար ա էլային )

առանց

որ

նոյնինքն

դի tn ո ղին

կ

տա հիլ

ուղղու-

ոչ մկկ կապ ու

տեսնենք» կը դ՛րէ Մ արտ 20 յ 1944-// նա
մակին մկջ եւ. թկ ^նկարչութեան մկջ խոր

մարմին կիառնէ «Աահմանր»

ցը Կորքիի

թ ր' Ըստ մեր սլա տ կեր tu g ո ւմին -, Այս պա

կՀ մանաւանդ որ

քը նո յնքան

րագաները կրկին անդամ կը հաստատեն'

ղործերուն խորագրումը) յատկապէս իր

թէ Կորքիի մօտ հ ամա դր ո ղա կան մեկնա

հասուն չը^տ^՚է սլ,ս ս տ առներ ու պարադտ-

կը

կա ր եւոր կ որքան դայն նը-

կարելոլ ձեւը» (2) :

Ւ ո կ երբ քլ ըս կ թկ

յօրինսւնիւ-

տայայտածին հետ՝.

դծածին եւ ար

ո ր ա ղ ի րներ ո ւ հար

պարագային )

րնոփ

հետզհետէ աւելի տեղ կու տայ անյա,ո

նենալ ւս ր ո ւե ս տա դկ տի հ

հակառակ իր վերացական

բնոյթին-, «Կր, նկարենք տյն ինչ որ

այմմ,

վաւերաց

րի «Ե* աղկած ջրաղացի ջուրը»ն ել կամ
երկու դծանկարներու (4) միախաոնու մէն

ցուցչական կ՝

որ

նական հաստատուն միջ„ցի մը փոի,,,^

tuր ո ւե ս տ ա դկ տ ին

միտքը

թեամր մը) է,ր կարող

արտայայտութիւնը

դործերու

կողմէ' կրնայ խ՛եղէս թիւր ել անոր էութիւ
ու

ներսյ։Ոէ
ջղոլտ, „քլ

Արուեստի

2,

Նոյ.

ողբերգական ր
փորձառութիւներէն ետք'
(արտՀ

շատ փափուկ

դիւրին չէ եղած

իր

եւ անկայուն միջոցի մը

անորոշ յարւ

ներով եւ անդէմ կերպարանքներով
ուած: Այս իմաստով, ^Կոպերու պս,
կրն՛այ նոյն տարուան գործ մը րլլտըի
պէս «Հայոց Ջորի կերպարներից tL Հ,
նայ Տ ան ջանք»ը,

որ կր

Jի լեցնէի

«Համադրում Բ-»ը (12) եւ «Ծիսակաա,
ները» (13):
քծուադրումներու ՛եւ

անուանուՈկ

խնդիրը նոյնքան հարցական է ցուցաց
ւած կերպարային դծանկարներու սլալ,
զայՒն

է

"լր Փիքասոյի գործերէն կատ^

ուած ընգօր ինակո ւթի ւններ խորաղլււա
են «Ս ենտոր 1,2,3 կամ 4» կամ

ա

ս կՒ^ : որոնց թուսւդրոլմը այստեղ
կար[է 193i2-£î/ 1937 : թերեւս tu ւելքւ
zy/zw/z ըլլար ղանոնք վերադրել 1930-wju

ւ

թուականներու ս կ^ւ զլՀհ ե ր ուն )
ռաե՜ դծանկարայէն ոճր

յաակտպէս ւ>

մաս տաս իր ո ւհ է» ի և «Ա այր սկիհ»/, պպ
գաներուն' որոնք մօտ են ) օրինակ՝ 1931՛
վիմ ա տիպին : Ա ին չ } անդին , մելանէ
դծտնկարներոլ'

«fij որդոմ եան

>J1

երաղ^ե^

Լարքին թուաւլրումը 1937-^ 1940, k
պէս անհաւանական 1լ երեւի) քանի րտւ
կօրկն անոնք դծուած են

նոյն

թերեւս քանի մը օրերու ընթացքին՝ Ա՛յ
քահ հասարաժլաց կ անոնց

դծային ո,

ու կատարումը-. Հաւանաբար ՝ Կորքէ J
նոնք տուած կ 1936-/'ն

թարմ իրական

թեան աղդե ղ ո ւթեան տակ ել իր
թեան աշխարհին վերյոլշով) երբ՝ հ
յ ա ստ անկն վեր ա դառնա լկ ետք Վալւդու
Մոլրտւո եւ իրենց չՈԼրջ

^կկ տարե^

զաւակը Կարլկն կը մնալին իր մօտ'.

ԳՈՒԹԱՆ ՄԸ ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ
1920-/ Փետրուարի վերջերա֊ն՝
Կորվ>ի Աար դուշի հետ ոտք կը դնէ
ա ր ո ւես տը «շատ անձնական եւ բանաս
տեղծական տեսի լք մը
կամ մեկնաբա
նութիւն մըն կ՝ իր շրջապատով սլա յ մutնա լոր ո ւած»՝

(3) կը հաստատէ թկ

ար

ուեստը ապրուած իրական ո ւթեան մը ար

ել

յ/.ն : Օը/Հնակ , 1941-/' դործևրու ն խորւսղի րներու ճշդոր ոշմ ան գծով Պրըթօն եւ

իրեն նիւթ կը ծառայեն 1930/'

րի կայի հողին վրայ , իր մէջ կր //ք՛
րենական յի շա տ ա կն եր ո ւ խուրճ մը
գութանը որ սլկ ս վաղնջական ու դե

Կոլ՚քի մօտէն գործակցած են (10) • նոյնը
պատահած է նաեւ. յետոյ , երր ճիլլիխ,
Ւէ՚ԼՒ ։1Ըսէ թէ Կորք/։/, հետ թնը ալ մաս

կան աշխարհի խորհրդանիշ) կը
կուռք ու մտա սեւե ռո ւ մ : «Կտւթ111

կէտը միշտ կը հ իմնո լի տ ե ս անե լիին
շօշափելիին վրայ :
Այսպէս ,

չՈԼր'2_ իր նկարած կարդ մր ք |էՆպէւստ
ծերը) անոնցմէ մեկնելով յղանալու

հա

տայայտութիւնն կ , որ իր լեզուն կը դըտնկ նայած այն կենսավայրին եւ մթնոլոր

մար կերպարներ'

տին , ուր ան մարմին 1լառնկ : Այո

դէսին մաս կաղմ ող 1931-// վիմատիպ մը)
(ք)) )
որ ունի նկարչական մեծածաւալ

իս կ

պատճառով) հայկական աշխարհին հետ
իր ներքին դօր ա ւոր կապով
հանդերձ )
Կորքիի արուեստը անմիջա կանօրէն առրնչուած կը մնայ ամեր ի կեան
թեան ։

իրականու-

կիներ։ Ասոր ակնառու

օրինակներէն մին կ ներկայ

ցուցահան

տարբերակ մը «Աթոռին վ[՚տյ նստած կա
պոյտ կե ր սլա ր» խ որ ա ւլի ը ը կրող ,
որուն
արմատը ՝ ինչպէ ս

ճ ո ր տ ըն

դիտ ել կու

տայ (G) «Աերաg ական ութիւն'

1929 թուականի չուրջ^ Կորքիի արուես-

երանգա

կաղմած է խորադիրներու.
էլժուարին հարցին (11) :

ճչդորոչման

ԿորրՒ » բաղմաթՒւ-1,Լղանկարներու. կող.
քին, ոչ միայն չէ խորագրած իր դծանը.
!լա րներուն մեծ մասը

այլ նաեւ չէ ստո

րագրած եւ թուագրած ղանոնք - Ասոնց
յամանտկաղրական կարգին ճչղորոչոլ.
մին կարեթ, է հա սնիլ կամ մօտենալ, ինչ.

պնակով» քիւպիսա պա ս տառն կ -, Այս ըն
թացքը առանձին երեւոյթ մըն չէ։ Ըստ

պէս նշեցինք,

թիւն երբ կը դաոնալ ներաշխարհային)
“թ* ր աg ա կան ո ւթե ամր շա ղա խ ո լած : Այս

մ եղի ) «.Ղփշեր ) առեղծուած և կարօտ»ն ու

ուան մը գործևրոլն ել ոճին միջել-, Այս
հիման վրտյ, «Յիշողութիւն» խորագրը.

կ ե բ սլար ա h ա փ ո խ ո ւմբ հ իմն ո վին կ^ արձաղանդկ ընկերային տյն կացութեան՝
որ

սերին քիւպիսւո ան շա րմ՜ բնութիւններէ'
առաջինը հիմք ունենալով «Անշարժ՜ բնու

կը ս տեղծ ո լի 1929-// վերջեր ուն ՝ տնտե
սական մեծ տաղնասլին պայթումով։ Հհտըղհետկ սաստկացող ցեղային խտրակա-

տը կ՝ արձանադր կ արմա տա կան փ ո փ ոխ ո t -

նու թիլյւը)

աւլդային

մե կո ւս ապա շտ ո t՜-

թի ւնն ու օտսէրամերմումր
Կ որքին կր
մղեն ինքնիր վրայ կծկուելու) ինչ որ ալելի կը շեշտաւորուի իր քրոջը

Աարդո ւ-

շի ել իր ամո ւսն ո յն Մոլրատի 1932 Մ այի.
սին Հա յաս տան վերացար &n*[ Կը թու ի

«Կերպար

fflորդոմի

մէջ»ը իրենք եւս

կր

յա ր աբեր ո ւթի լնն ե ր

հաս.

տա տելով, տուեալ շրջանի մը կամ տար.

ւած գունաւոր գծանկարը, 1947-/,Î, վերա,

զգայական ու կրքոտ կապը jhuinj {

դո յներ ով կը գծէ չարք մը նկարներ , մա.

կերպ արսւնսւ-

պաստառ մըն կ) չորս
մէկը չարքի

տ ա ր բեր ա կներ կն

ր' որ կիր մեկնի

«Համադ

տիտով ու կաւիճով : Երբ
դատենք Անն Տաննիկընի
մաս կաղմող գծանկարին'

մէկը րաղ.
հաւաքածոյին
կամ' այլոց ,

յական ապաստան մր'

հատորին ) ինչսլկ ս եւ ն եր կաJ

սը, լայն երիզի մը նման, հորիզոնական,
օրէն կը ծածկէ միջոցին դրեթէ ամբողջոլ.
թիւնը -, (իամանակի շատ քիչ տարրերու,

դէս ի

g ո ւց ա կուղի ը ին

g ո ւց ահ ան

մէջ տյս դործը կը

վերարտադրէ գլխիվայր շրջուած :

Նոյն,

շտրքր' «Կերպար ի] որդոմի մկջ») այս տա

դիԸ<Ըոլք կա խո ւած կ g ո ւց ա հ անդէ սին մկջ y
/.նչ որ չի համապատասխաներ իրականու-

րիներուն է որ մարմին կ՚առնէ' դէթ

թեան ) երր տ չքի առջեւ ունենանք Հիրշ-

որ

ամէնէն աւելի փիր ադործէ իր 1^30՛
թուականներու պաստառներուն մե,^

կայն առանց ամբողջական

էիոխման) այստեղ վեր ամ կրտուած «Ե*աղկաքաղ»'
անիւ ո ր ա դի ը եւ ան ս տ որ ա դիր

սարակաց կազմեր ել մ/Հոցային նոյնանը.
ման տեսիլք, ուր համադրումին մեծ մա

Իր հայրենական առաջին

տաշել) դպչիլ ցցուն ձեւ երու ու
անոնց կազմը, ինչ որ, ն կարչա կ՛"11

խուռն շրջա նին , Կորքի կը "կսI'
«Ջտլթանը
եւ. երգը՛» յ°րՒ''““'1^

«Անշարժ՜ ըը-

շարժ՜ բնո t թիւն ներկայացնող -,
ԿտրլԷն
Մ ո ւ.րա տե ան իր «Ար շի լ Կորքի Ատոյեան»

րումի ճնշումը-,

գոյատ՛

դրել 1943, Հա„լզէթօնիք գետէն ներշըն.
չուած դծտնկարներոլ չարքին, չրջան
մը ուր Կորքի խտացած եւ կենսունակ

թիւնը (7) իսկ երկըորդը'

հայրենական յուշերր տակաւ կր բորբո
քին ) որոնց մկջ ինք կր գտնէ երեւակա

կորովին' դիմագրաւելու համար այլասե

որ պկս

կռուան :
Իր մանկութենէն ի վեր Կորք11

ն ութիւն' երանդա սլնա կո վ»ը (8) î Այ լ օ֊
րինակ մը դործկ մը ուրիշի տանող) սա

թկ այս առանձնութեան մկջ կ որ Կորքիի

հայթայթող իր

իր ներաշխարհը'

քտնայ) երբ) 1940-/
, /ք
թիմեր կը դառնայ աւելի սահուն եւ

'հոյնպէս 1943-^4» , կը գանուինք բացա,
յայտ նոյնութիւներու դէմ յանդիման,
որոնք կը յայտնեն բն ապա տկեր ային հա.

իր աո անձն ո ւթի լ-,

ղրկ Կորքի (14) : Ան ) դառնալով ս[լ
մունքի առարկայ) կ^'Ըէէա J մարմնտ
տյն ապրումներուն ) որոնցմով կը

դրուած , կը խորհինք թէ պէտք է թոլա.

րում գլոլխով» (9) խո րադր ով հսկայ ի t.ղա արին կեդրոնը գտնուող մասկն' ան

նր փարատող ու աւիւն

պկտք կ յարմարագոյն տւսպտնւսքւս,
լտյ 1ժորգոմկն եկող Հա յու մը համա

թեամր մը,

հետզհետէ ոլորապտոյտ դի.

ծերն են որոնք կը գերակշռեն նոյն շըր.
ջանի Կորքիի գծանկարներով, մէջ' որոնք

1944-/2/ )

բնու թենապաշտական

['I'

այմմ իր պատկերացումը
մեր մօտեցումին , յանձին Ս /'jH'

*

տա կային»ին ,
անցնելով
‘ԼԼր^փնին համար , գեր ա զանց ո՚ս1^ս
<<՚հր^շտաէկային»ը 1^3Օ-ական թ"լԱ1^
րէն սկ ս՚եալ կը դառնայ մտալչկ'"
կողմէ այլազան մեկնարանու^Ւ
'ւվււթ դաոնալով, հասնելով մինխ
Փ՚^յՒ՚Կ զգաg ո ղո ւթի ւն : ԿորքՒՒ
ղործերուն միջել դո յութիմս ունեցա
ձաւորոլթիլնները՝

համագր"լ^1' 1

րերոլ թիլի ել կեդրոնական
րուն կնոջ ել տղամարդու ղ1’11^Ա՝ !
ներուն դիտանկիւնէն , յասէկ-ոնթր
Ւնչպէո եւ երկու նկարիչների Ւ1'

Fonds A.R.A.M

< « Ա Ո- Ա Հ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*
'1էս1Ւ Ո"տանէ հիմնումը հ-Հայ կայսր Մ ե֊

ես լասի կո,ղ*^է Թ » դարուն *■
Ա.»
(էջ 15 - 16) ! ՛էր խօսէ զհայկական 3000
"՛ար ուտն սեսլադէր արձանաղրոլթէւններոլ մա սէն» (էջ 17) , կամ «34 հ ա յ կա կան
թադալոբոլթեանդ^ մասին (Հ£ 29) յ
^<-111J1^ ։
ձեւուէ արուեստէ։ պատմու
թեան մէջ Ա* ուր ատեան քիոսլինը ե*- Պի
ծակը կը վեր ածէ Ոտսլինեանի ել Պիեակեանի {էջ 172) յ Հայոդ անուններու մասին
այս ձեւով իր կատարեալ պեիապլպ111Ն-

ՉԱՓԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆ է...

թիւնլ, փ աստև՜լուք ï Այս ԸՈ՝Է"ԸԸ տւս1լ։սլէն
1'որք/'1' ՓարՒԳեսՀն ցուցահանդէ.
ս1,ն ա"թ1”֊ Կ1"-լպէնկեան հ-ռ-ոատութի,.
հրատարակած է նկարիչէ կեանքէն ու
,,րծթ' նուէր՛" ած դր^յկ մը (1) : tt/ւաֆրանսերէն լեզողով։ Հեղինակ՝ Ար.
չ[դ Կորքէֆ Հեռոըդէն'
Կ • Աուրաաեան :
թունաւոր վ եր ա ր տ ա գ ր ո ւթի ւնն եր ո վ ճոխ ,
նամակաղրո՚թնամբ հարուստ հատոր մըն
ւ ներկայացուած' ընդարձակ ներածու
թեամբ մը. լուրջ ձեռնարկի մը տպաւո
րութիւնը կը ձ’էէ
' 'ւնեսթ ս է պարա
նն յաճախ մեծ ցուցահանդէսներու ընընկերակցող նման հատորներուն ,ուր մաս.
նադէտ ու արուեստարան կը մեկտեղեն,
կարեթ, ղէաելէք՝ ընծայուած լայն, հասարակութեան մը: Նման, ակնկալութեամբ
կ՝ընդունէմ այս դրք՚՚յկը ■■ Գմրախտարաչ,
անոր հարեւանցի ընթերցումն էսկ է յայտ
կը ե^րէ լրջութեան հետ խոտոր համե
մատող սխալեեր ու զեղծումներ , առանց
խօսելու մ եթո տաբանտ կան։ թերէն։ երու մա.
սին i
կորրէէ դործերու բացառիկ այս հալա,
բսեոյէն սեփականատէրն է Կ՛ Մուրատ,
եան, եւ ոեւէ մէկը չէ՛ : Ան, արդէն ամԼրքւկեան ել ան ղ լիա գիր հայկական մամու
լն
ստորադրած է բազմաթիւ. ,ք°Ղ~
ուաեներ (2) ՝ երբեմն րանավիճային րընոյթով եւ հրատարակած է ե ր կո լ ստուար
հատորներ ԿոՐ*րՒՒ մասին (3) î Հատորնե
րէն առաջինի շապիկին վր ա յ Պ . Ա ուլ։ տաԼան ինբդինբ հռչակած էր «Աշէսարհի u—
ոախակարղ. հեղինակութիւնը եւ ամէնէն
րեզուն գրիչը » Ա' Կ որբիի վերաբերող՝
ել էր իս կ գ հբըը, ն կա տած էր «ամէնէ ն
ամբողջական

ՈՐ ղր ուած ԸԱ_այ
(4) î Ղւբման յայտարար ո ւթիւն - ծանուդ ո ւմ թե

2^.րդ

‘լՒրՐՐ

գարու վարպետին մասինդ

պը դեղջկ ա կան կեանբին ել հ ո գին նըկատմամբ:
Էփ՚ըսԷ t Կորքիի է՛՛՛՛՛ջը
էէ նամակէն
կիման անբ թէ արուեստանոդի հրդեհին
ղոհ դադող դործեր ո ւն մ աս կը կա գմ է ին
«երկու սբւսնչելի նկարներ «Գութանը եւ
ևըԳԸֆ J»,քէնանփլթէն» (15)։ Ամիսներ
l-տր նոյն յօրէնլս նիւթին
հանդերձումր
Էոըրէէ էո ղմ է , որ ծնունդ կու տայ երեբ
Օքասւոառներու ՝ էլը հաստատէ թէ դութան[ւ հետ միշտ շօշափելի կապի մը ներկա
յութիւնը կորբիի հ ամար հոգեկան զօրա
ւոր պահանջբ մրն է ։
Կսրրէ է՛իր ադործէ նաեւ փայւոեայ տյէակէրպուած բանդակներ' նիւթ ունենաԼՈ1Լ գութանը {ներկայ դուդ ահ անդէս ին
^երկայացուսւծ) երբ նոյն ատեն կը պահէ
աւսշելոլ իը սովորութիւնը։ Հէյաըն Հէր['կրա Կորբիի բանդակներուն նուիր ուած
1՚ր յօդուածին մէջ կը դրէ թէ տաշելը՝ ի
այԼոգ ւ «խորհրդանշական միջոդ մըն
1ր սերմելու օտարացումը խճողուած բաղ^ներոլն ՝ մեբենանեբուն ել նիւթապաշոութեան ամերիկեան անմարդկարին ըն^րութեան մէջ» (Ig) . Կարելփ է աւելցնել
1 > ‘ոաշելով Կսրբի կը վեր ա կեն դանադն է
[p կապը ա շխարհ ի & ոլ ա շխա ա ելա կերll ձր հետ
1մԼՐԳէյԱյխե

որ ձեռարուեստին եւ մողոարուեստին յատկանիշներէն

’ Ւր
բո*֊թեամբ եւ պարզ ճաշաԼ' Ինք խոր յուղում ով պէտբ է ըսած
J թէ « * * • ինչ որ ամէնէն աւելի
կը

1Ո1

դաշաի երդերն են։ Այլեւս
ոչ
1Ը կ երդէ ղանոնբ :
. . ,{•/_ այլեւս չկան
է ^աններ : Դաշտք, մը վրայ ղոյութէւն
ե3ող բաներկն ամէնէն աւեթ, գութանն

է "P էը "էրեմ»

(17) .

1ո^յ,յՀ դսյչ“’1’ եոերը է^պրթե ■■ ՜ՆԻրէայ

ղփ՚՚ը անոնց հարադատ
^յ՚՚՚Ո՚-թէլնն է,

արտա.

Ա- ՊֆՐխճԻՐԼԵԱՆ

3, 1946) : Տես*
: «THE MANY
GORKY», GilChicago,
1980,
27, 19417) :
1944) :
ARSHILE GOR

րեւս պէտբ է կարդալ փոխաբերաբար եւ.
անցնիլ-. Այ ստեղ նպատակս լէ խնդրող utռար կա յ դարձնել Պ . (/ ուր ատեանի «հե
ղինակս ւթի լնբ^ ? ոչ ալ բեն ար կել անոր
‘LnJ‘t

հատորները : Շահեկան անշուշտ'
ուրիշ հանդա։!անբով ՝ իբրեւ ամերիկահայ որոշ աղԳո* յնապա շտո t թ ե ան մը աէսւոաբանո ւթիլնը։ Այսուհետեւ ներկայ դրբ^յկը կոլ դաք
1ւայՍ 1‘Ր նիւթ էն անկախ

ամբո ղջութ ե ամը նախորդ. հատորներէն ՝
սա տարբերութեամբ' ոբ բովանդակու
թեան հեղինակային ան լրջութեան աւել
ցած են թարգմանական ալ անհ եթեթու
թի ւններ (5) :
Պ • Մ ուր ատեան տարիներէ ի վե ր
կր
ջանայ ի յայտ բերել Կ որ՛բիի ն կար չա կան
արուեստին հայկական արմատները, անոր
հայկ^լկանւ1լր |ււ նր , չըսելու համար ղուա
վաներիոՆթիւնր : Շատ արդար մտահոդութիւն մրն է ասիկա ՝ ընդդէմ փաղանդ մր
ամ ե րի կ տցի բննադա աներ ո ւ ՝ ո ր ոնբ գի
տութեամբ ել կամ անգիտութեամբ չեն
դադրած հերբելէ Կպ՚բիի ծ աղո ւմն ու ար
ուեստին ալ յետնա շխարհը։
Այսօր ty*
Մ ուրատեանի շնորհիւ կը բադ ո լին ծաչԸ^ԸԸ նկարի շի մանկութեան ու պատանու
թեան տարիներուն՝ ա յն կանխահաս փոր
ձառութեան որը հասարակաց է բոլոր
1915-ՀՀև անցած ո ր բեր ո ւն : /*yz հերոսով
խանդավառ, կենսագիրը - խանդավառ։։։.թէ.նը առաջվմհ պայմանն է Jui$_n,L կե^աutդրութեան մը՝ պայմանաւ որ սահման
գիտնայ - աշխաաանբ է
Ս' ո ւլ։ ա աե անի
դըըի^ տյս րամ՜ինը։ fiuijg կենսագիրը
ւե րս՛ԼարաՐոԼիր այսԸա1'ով ՝ Կր համար
ձակի պատմական կղումներ րնել՝ դատկըռաելով դարերն ի վար՝ Հա յ մոդովՈէ րդի «6i)00 ամե ակն»ի վար , կամ վե'ր՝

KY», Harry N. Abrams, New York, 1966,
(ill. 151, 176).
5։- Այստեղ կոթքիի ղոյւծեյաւն տրուած

իորագիլւճեթը մեզի համար մեծ մասով
կը մնան հարցական' մինչեւ- այն ատեն որ
ուսումնասիրական տուեալներ չեն ներկա,
յացուսւծ անոնց աղթիւրները կամ վաւե
րական ըլլալը հաստատող : Այս ւսււրիւ
ըսենք թէ Կորք ի ի ցուցադրած վիմատիպ
ներուն մէջ «Սաե1ղծագործոլթհւսն սենեակ»ը , այստեղ ներկայացուած , որպէս
խորագիր գոյութիւն չունի , ըսա մեր հե.
տաքրքրոլթիւններուն : 1931-ի վերջին շա.
թաթներուն տեղի ունեցող հաւաքական
ցուցահանդէսի մը ընթացքին Կորքի կր
ներկայացնէ երեք վիմատիպ «Նկարիչ եւ
կերպար», «Աանրք էն»եւ
«Ինքնանկար»
խորադիրներուն տակ : Մինչ 1934-ին տեղի ունեցող այլ հաւաքական ցուցահանդէ
սի մը ընթացւքին իր ցուցադրած մէկ վի
մատիպը' 1931-ին ւղաականող, կը կրէ
«Համրոյրը» խորագիրը : Տես'
JIM M. JORDAN AND ROBERT GOLDWATER : «THE PAINTINGS OF AR
SHILE GORKY. A CRITICAL CATA
LOGUE», New York University
Press,
New York, 1982, (p. 248, 249).
6-- Նոյնը (էջ 48) ։
7 •- Նոյնը (վերարտադրութիւն թիւ 86) :
8- - Նոյնը (վերարտադրութիւն թիւ 79) :
9- - Նոյնը (վերարաադ- թիւ 163) ։
10- Նոյնը (էջ 86 - 87 , 442 , 446) :
11- Լէվի (էջ 35) :
12- ETHEL K. SCHWABACHER :
«ARSHILE GORKY», Published for The
Whitney Muséum of American Art by The
Macmillan Company, New York, 1957,
(ill. 55).
13- Նոյնը (վերարտադ- թիւ 64) :
14- Նամակ (Դեկտհմրեր, 1944) :
15- Շուապախըր (էջ 115) ։
16- HAYDEN HERRERA :
«THE
SCULPTURES OF ARSHILE GORKY»,
Arts Magazine, March 1976, volume 50,
No. 7 (p. 88).
17- TALCOTT B. CLAPP : «A PAINTER IN A GLASS HOUSE» (interview),
Waterbury (Conn.), Sunday Republican
Magazine, February 9, 1948.

Յիաշտսւկուած Շուապախըրի
128) :

մօտ

(էջ

մարսե՛լէ պէտք։ ըլլային, եթէ ամէն՛ առի.
թով Հեղինակը էյիշէր Ա ում էրն ու Փռի լ.
զիան, նոյն նախադասութեան մէջ անց
նելով մէկ քաղաք։,։կրթութենէն միլսր։
Ե լ՚ջ՚ոնիՀ կ մի աք , որ չունի մամ անա կին
ու չափին զգացումը.. Եւ վերջապէս թա
փառիկ երեւակայութեան գլուխ . դործոցը կը կազմէ Հայ . Երերական յարաթե-

րութիւններ 7/Հ"/"/' K7 191) եւ անոր հե
տեւող ս սլանա էլան թերակղդիէւ թադաւոր-

Գրեց'
Գ. ՊԸԼՏԵԱՆ

ներուն տոհմածառը՝ որ կր մեկնի թիւղանդի ոնի ք» ար ս եղ Առաջինէն եւ կր հ ասնէւ
Փորթուկալէէ աբբայական րն տանիբր :
հասկնսմբ ինչո լ : Այս րնի1ադբով էքլրոպաJ էէ րո լոլ։ աբբաները կր սերին թ ար ս ե ղ
Առաջինէն ՝ որ իր կարգին կը սերի ՝ ի
հ ա ը՚լէ՛ հ այ մ օբմէ մը :
Pi շատ Հայոդ Պատմ ո ւթենէն ու
ա րու եսաէն հասկցող մէկը դիւրաւ կը
նշմարէ որ Պ* Ս ո Հր ատեան ո շ միայն կր
չ ափ ա զանդ է ՝ այլեւ տ Էրը ւէ 1՚ը ՝եԸեւա կա
յս ւթե ան ։ Սէքընտ հէնտ ա եգե կո ւթի լննելւ ՝ Լսու1Ւ ԳՐՈՐ
կտմ սլարգասթ ո յերիւրածոյ
ենթադր ո ւթի ւննե ր • որ ոնդմով
երբեմն մարդիկ մեր մէջ
■ իրենբ ղիրենբ կ^ օրօր են - կը ներկայացնէ
որսլէս էէ աւեր ական ճշմար տ ո ւթի ւններ :
Պ ♦ Մ ո ւր ա տեան չ էւ վարանիր նոյնիս կ Աոսլինի հ այրենիբ ընծայելէ Տարօնէւ աշէսարհր՝ կամ . . . Աուրբ Կտրտպետէւ մօտերր
տեղ մը, ինչ որ էսոբբին մԷԼ շատ րան
շ ըսել։ (B) ï Ւք ին չ Աոսլփնի դործը աչբո "•Լը
բննած մէկը՝ Ս • Տէր Ղյերսէսեան իրեն
յատուկ ւէեր ա պահ ո ւթե ամր
կ?Ըսք>ՈՐ
Աո սլին իր ընտանեկան պարագաներուն
մասին ո չինչ կը թելադը է եւ որ անունը
հաւանաբար արդիւնբ է էսառն ամուսնու
թեան մը (7) î
ւ֊ր մնաց անոր վանեցիէ։
ծա դո ւմը : ՈրՐ՛ Ւ^Ր^Ւ^ ’ 4/' կտրծեմ ՝ ո՛ չ
Ը՚որիք է ոչ ալ չարիք :
]1ն չ կը վերաբերէ։ հայկական արուես
տին ել անոր հետ Կ որբիի դո րծին կապե
րուն ՝ ապա' այստեղ Պ* Մուրատեան իս
կապէս կը մտնէ երեւակայական աշէսարհէ մը ներս։ \յախ' մեթո տաբանա կան
զեղծ ո ւմն եր ո վ կը մեկնէ։ Կ ոՐ4?ՒՒ նամա
կս։ դր ո ւթ են էն ել անոր բովանդակութեան
տուեա/ները կը վերածէ առարկայական
ճշմարտութեան : Օրինակ Պ ♦ Մ ուրատեան
հայկական արուեստին մէջ կը տեսնէ «անմե ղութեան շարմում^ մը ել ««նրբացման
չարմում» մը {էջ 29 - 30) յ ^ՒԼԳ տյնպէս
ինչպէս կը խօսի ^1ոՐ*րՒՒ ^օՐ> տիկին էքՈԼչտնիկի ընդմէջէն փոխանցուած արուես
տէ։ փոր ձառո ւթեան «տի տլեբտէ։ կտյի» մա
սին {մաբրութիւն - տանջանբ - հասունութիւե) ՝ ինչպէս կը էսօսի վար աղայ վանբէ։
«թանդարանին^ մասին՝ ուր մանուկ Ոս
տանիկ թերեւս տեսած ր //այ Ա ո սլփնե աՀնէ։
մանրանկարները^ • • : Ոչ-հտյ սովորական
ընթերդո ղէ։ ա չբին նետուած տյս փոշին
թերե ւս սլա ար անբ ստեղծէ : թոկ հտյ ըի~
թ եր ց ո ղր ՝ եթէ սոփեստ մը չէ ՝ կամ սնա
փառ մը կրնայ միայն թերահաւատ ըլլալնման հա ս աաւոո ւձներ ու առջեւ՝ որոնբ
չես դիտեր ո'՞՚֊րԷԷ ՛լ ու գան ՝ արուեստի
պա ամ ո ւթենէ&ն ՝ ^սրքիի անտիպ նամակներէ^ն՝ թէ Կ* Ա ուրատեանի ազդայնա
պա շտութենէն : Փ տս տը տյն է որ տյս
բոլորը տպաւորութիւնը կը ձգեն մաբսանենդութեամբ մտցուած գաղափարներու՝
որոնց միտբ բանին յստակ է* ^ոՐՐՒՒ աՐ՜
ուեստը կը րխի դարաւոր հին մշակոյթէ։
մը ծառէն ՝ ուր Ո՝ոսլին եւ Կսրբի ) ի^չ^(էս
Շո ւշանի կ ել Կ՚եռան թադո Ւ ^ԼՐ իտ՚նան
իրարու։ Պ* Մ ուրատեանի մսրբէն չանց
նիլ։ ոչ տ լ դր չէն ՝ որ պաս տառին ու նա
մակին ինչպէս պաստառին ու նկարչէ։ աւան դ ո ւթ եան մք-ջե, կան միջարկող տար
րեր՝ որոնց բացակայութիւնը իր մեկնա
բանութիւնը կը վեր ածէ ղուտ ճարտասանո ւթեան :
Հտրցը կը ըարդանայ Կորբիի նամա կա

դր ո ւթեամբ : Արդարեւ' տարիներէ ի վեր
Պ • // ո։ րսւաեան կր էսօսի ատոր մասին ։
1971-//ն Արարատ անդլիադէւր եռամսեային ձ էջ էլը հրատարա՛կէր մասեր վարղու.չք,Ն ուղղուած նամա կներէն : Աւելի ընրլարձա կ բա ղո ւածբներ կու տար իր առա
ջին հատորով ՝ միշտ ի՛ ր կո զմէ կ ա ւոարուած անդլերէն թարգմանութեամբ ։ Ներ
կայ գրքոյկին վերջին մասը ծաղկաբա ղ
մրն է նոյն կտորներէն» եւ ա՛ ր։ անդամ
փ\ր անս\եր էն թարդման ո ւթի ւնը եղած է
անդլերէնին ճամրով : Կտրելէ։ Է դո ւշա կե լ
թէ 1'Իչ այլափո էսո ւթիւն կրած են բնադիրները :
0 ♦ Մ ուրատեան ՝ որ սեփ ա կան ա տ էրն է
տյդ հայերէն րն ա դիրն եր ուն {ել կր թուէ։
թէ 1լոլղէ Ր !!ա ! միակ
միջնորդն ու
թարգմանը Կսրբիին ու հասարակութեան
ասւկա լին չէ բարեհաճած մամում՚ն յտնձնել դան ոնբ : ]ր^նչոլ : ճէ։ շդ է որ
հ ո ս-հ ոն տպած է սլա ։ո ճ էն ահ ան ո ւած կրntt։ րներ ՝ միշտ նոյները» բայց ասոնբ մի
այն անձնական հարցեր կր շօ շափեն եւ
ղուրկ են արուեսւոադէտը լուսաբանելէ ։
Մինչդեռ տյն երկար աշունչ նամակները՝
որոնց մէջ նկարիչը կր թուէ։ պարրլած ըլ
լալ արուեստէ։ իր ըմբռնումները՝ դոյութիսն ունին ս ո ս !լ » . . Ա>ո ւր ա ւո ե անէ։ թարդմանո ւթեամր : Լ, ամա կա դր ո ւթէ։ ւնր ՝ եթէ
գոյութիւն՝ ։։ ւնէ։ ՝ մեծարմէբ վ աւերաթուղթ մլփ։ Է : Լքտ կայն հարցը տյն է ՝ որ
կտրելէ։ չէ վստահիլ Կ* Աո ւր ա ւո ե անէ։ ո՛չ
Հայոց լեղս ւի ճանաչումին՝ ոչ ալ մեկ
նաբանէ։
ճամա ր ։ոա կո ւթ /։ ւններ ո ւն :
//,սոր փաստը կր կա ղմ են՝ նամակներու tuւաբտին զետեղուած նշումները՝ իբրեւ թէ
լուսաբանութեան ծառայող՝ բայց որոնբ
էս ո բբին մէջ մ եկն։։։ բանէ։ դր ոյթն երէն մե կնող ցուց մունբներ են ՝ աւ ելէ։ ձի շդ ձե ռնո ւմն եր : Ո ւոաի դժ՜ուաբ չէ երեւակա քել
թարւլմա նիչ մր, որ բնա դիրր պատշաճեցրնէ նաէս' լեզուի ի՛ր ճանաչումին՝ աաա
արուեստէ։ ի՛ր ըմբոն ո՛ւմին։ Ամէն
պարագայի' Կ* Աուրատեան էջ մը հայերէն նամակ չէր տրամ աղբած ցուցահան
դէսին ՝ ինչ որ ա։. ելի՛ տպաւորէ։չ կը դարձընէր Կ որ բիի պա տ կան ելէ։ ո ւթի ւնը բտն
որեւէ փաստարկում :
Պէտբ է յուսալ որ օր մը Պ * Մ ուրատեան հայ հասարակութիւնը արմանի կը
նկատէ ԿՐրՒՒ նամակներու րնթերցումին Լ, գոնէ բնադրէն առա նձին էջեր ի
լոյս կ ընծա յէ՝ որով կր փարատէ իր ա շէսատանբին ու նամա !յներ ո ւն շուրջ դոյութիւն ունեցող լուրջ կասկածը։ Մին շ տյդ
մե ղէ։ կը մնայ մեկնաբանին տուած թե
թեւսոլիկ
«փ իլիսոփայուէմիւնը'»
{կ^ենթադրեմ որ Ամերիկայի մէջ տյս բառով
հրտշբներ կարելփ է գործել)
չրնդո ւնիլ
իբրեւ ^ոՐ*ՐՒՒ կեանբին ո լ արուեստին
ճշմարտութիւնը։ Փ/' լփսոփայութիւն' որ
Պ • Ս ո ւր ա տե ան կը կո չէ «բնա կեն սա կան»
՚ՒՒil'ս Ո1Ւ այ ո լ՜թիմն, էլամ'՝ «լւն ա կենս ա կան
տիաչեկաի կա կան օրէնբ»՝ գոյութեան ըմրրոնո ւմ ՝ որ կը թուէ։ ըհ դո ւն ո ւած ր!քտ ք
«վանայ գիւղացիներուն կողմէ հազարամ
եակներ ի վեր»»»» {էջ 69) î Նպտտակս չէ
է։ հարկէ հեդնել հեղինակին երեւակայութիւնր՝ ա յ լ է։ յայտ բերել սանձարձակ իմա ս ա ա կո ւթի ւնր ՝ դի ։ո ո ս ո ւթի՛ ւնը որ ոտբի կր հանէ նման ձեռնարկ (8) :
ճ՚լնիլ րոլոր միջոցներով
ապացուցա
նել, որ Ե՚՚րքիի ա րոււես ւոլ։ Էր. րխի հայկա.
էլան ա կո ւնքներ է կը նչանակէ ի յնալ ազգա յնապաչտո ւթեան ծուղակին մէջ*. Նը
նչանակէ նաեւ հերքել
արուեստը, այն
արուեստը որուն պա չտպան ո ւթեան ելած
էր մեկնարանըւ

1. - Arshile Gorky, Paris, 1985, Fonda
tion Calouste Gulbenkian.
(2- - Անոր մէկ ցանկը կը րւսզմի հատորի
մուտքին, էջ 12 :
3. - Arshile Gorky Adoian,Chicago,1978
The many Worlds of Arshile Gorky, 1980.

Մեզի ծանօթ է աոաջինը :
4. - «The world’s leading authority and
most prolific writer on Arshile Gorky
here présents the most complété hook
ever written on the 20th century master
and estahlishes him as the founder
of
modem hylozoism»Arshile Gorky Adoian,
Gilgamesh Press, Chicago, 1978.
5. - Օրինակ. «Gorky et Vartoosh res
tèrent encore deux mois à Erevan, comme
deux chiots errants, incapables de sup
porter la mort de leur mère».
6. - Տես Arshile Gorky Adoian, p. 182.
7. - L’Art Arménien, Paris 1977, p. 134.
8- - Գրքին մէջ հեղինակին միտքը կը

թանի նման անոնց , որոնք կԽսնքի իմաստն
ու գաղտնիքը կը վւնտոեն գաղանագիաակսւն գրքերոլ մէջ կամ րսսւի մը սաուգա.
րսւնութեան որ կը յա յանուի մխայն իրենց :

Fonds A.R.A.M
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X

Մ Ի Տ Փ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*
բառերը կը ներկայացնեն թէ
ծալք անջատում՛ներն ու անդամա.
ները՝ իսկ թռչունները' իրակ^ '"ւ«Հ
ներր իրարմէ բամնող աարա^ՀՀ

թացք շկ*"J * Ըարդէն , - կան միայն
մէկ պատկերէն մի՛սը —տայող ռոպնեա-

ԳՐՇԽՕՕՇԿՇ՚Ն

կային սեւեռումներ Ա-կ-Հ -Ւմա
է պայմանաւորել այդ թօսքը ■ Բ-լ^րովՒն

^ԷՐ^ԷՐԵԱՆԻ
«ՈՍՊՆԵԱԿ»է
Շար- Ա- էյէՋյ

Պհը*ւէր1““լ՚Ւ թ-ը^“լ""ն,,լըհ“

ւոե զ

ւա,աէ։րւ

կր կվիր —ր կեն աք* նո յն մէթուոր-֊ոշ նոյն/—'*> խւո֊ցւոծ «- ր-րղ ձէւուԼ- ոոպնէակք.
aaaaa/կ կ aaaaaJaL'ta Հահլսցոզ ք&ղւււքի մր եքելյյյթԼքւը, կքէ պեղԼն աօՀհԼրլ ելՀաղա^.
ներու մուհուդրոլթէւոն "•ըդք’ կ~քելխութի՛ննէրր. կռրէլիո՚թիմենԼխ "Ը^ք- “՜
զ . չոո յ-ոճւոխ կր. "Լրհ“՚յա’3“Լէ՚'ե ՀԷղք> - Ոիւոմանթոյէն ու ՛Լարոլմա՜ծ էն մինչէԼ Մուշեղ Իշխան ու Գրիգոր ^քչոԼոն.
էլ այմմ . ահա ՊէրպԷրէոՀե . -

Մահը հարիւր օեւերով
ստը ZnLpî արդէն կր ծադ»*
օթինաչօոի մեր քայլերէն
չոռոգուած յ եւ լօյսէ հեռալ
Մանթ մեր շուրջ էթ ծաղկի
ջեթմաճոցայիճ առօրեայ ին մէջ ,
ութ գութ կթ փորձենք
պաշապանաւիլ ցուրտէն
եւ ջերմութեան
կաթիլները ամրարել'
արուեստական լքեր կեցութեան մէջ :
Մանը արդէն կթ ծաղկի
եւ թակարդին մէջ անոր
ամէն վայրկեան կը սահինք :
Ու ժպիտով կը հետեւինք
պարմաններու շարժումներուն համարձակ:
Բայց կը սորվինք
շատ չզոհել, չակնկալել
զուսպ խօսքերով դրսեւորուիլ'
տնտեսելով
ապրումներն ու
քայլերը մեր:
Մ ահը հարիւր ձեւերով
մեր շուրջ արդէն կը ծւմզկի :
Բայց թո չուեր կը բարձրանայ վերստին
եւ աղջիկը' անակնկալ
կը հանդիպի , կը հպի :
Ու մենք տարրեր
կը տեսնենք
կեանքն ու ւքահը ամէն օր (££ 13 - 14) :
Փոքր
յապաւ ո ւմնե ր "•I կ՝ ա ր տ ադր եմ
այս քերթուածը՝ որովհետեւ ան իր մԷջ
կր պարունակէ Պ էրպէր եանի դրութեան
դր ա կան դին՜ ե ր էն շատերը : Առաջին տողե աղդու փ ոխա բեր ա կան հակասութիւնը
մեղի կու տայ մահը որ--» կը ծաղկի՝
բաղմաթիլ ձեւեր ով։ Հ ա ւա տարիմ՝
իր
բ ան ա ս տ եղծա կան հանգանակին ՝ Պ էրպէրեան ինքղինքին իրաւունք չի՛ տար մահ
ր՛ լան մասին տխուր ՝ ընդհանուր խորհըր.
դածո ւթի ւնն ե ր ընելու ՝ եւ կամ աւադելու
Ւր անօթներու մահը ՝ անձն ա կան ո ւթե ան
բռն՝ա տ էր շեշտով ներկայացնելով
ղա
նոնք։ Այլ կ
երեւակայութեան լու
սանկարչական մեքենան դէսլի դէպքեր ՝
կէտեր ՝ առանձնաց եա լ իր ա կան ո ւթի ւններ - fUllfԽթԱ1յ^/5> ոսպնեակը կր փորձէ
սեւեռէլ «լոյսէ հեռու»՝ «օրինաչափ մեր
քայլե՛րէն» հեռու ծաղկող մ ահ ո լած վրա f ՝
որ սակայն «ջերմ ւսնոց այ ին տռօրետ քին»
մէ!_ է՝ որ կը ծաղկի : Ա ւըեմն ՝ պա տ կերին
իսկ տրամադրութեամբ՝ լոյսն ոլ օրէնքը
առօրեայէն ել հ ասա ր տ կ uj կա նէն հեռու
են
այլեւս ՝
վեր ած ո ւած
են ՝
Ju,~
ւէտ - փոքրացող ՝ անձնական եւ վտանգը,
ւած ա շխարհի մը յ տ տ կո լթի ւններ ո ւն :
Ինչպէս ակնյայտ է այս իսկ յօդուածէն ՝ոլ
ասոր նման անհամար ուրիշներէ , որոնք
հրատարակուած են Պէյրոլթի մամուլին
մ Հ, Պէրպ էր ե անի քաղաքացիական "/M/տերսււխի մասին արտայայտած գաղա
փարները կար ելի է արձա կով ալ դրի առ
նել՝ աւելփ լայն ծաւալի մէջ՝. Աակայն անոր քերթուածին ա ռա ջին
չորս տողերն
ի"կ իմաստներու այնքանն խիտ հիւսկէն
ձ ըն են՝ թե լադրի չ պատկերներու ս՚յնքաՀն հար ո ւս տ հանք մը՝ որ էջ մը ար
ձակ հաղիլ թէ կը սկսի պեղել ղայն։ Էւ
ար յշէն այս [uի տ ու թելադրի չ հարստու
թիւնն է՝ յանդէն ու յ ո ւզա կան ո ւթ են էն
աւելի՛ , որ կը յա տ կանչէ բարձրորակ ար
դի բանա ս տ եղծո ւթի ւնը յ

Պէրպէրեո՚նի

քերթու—ծին

հլ աաԱ”էէ’ն -րձլ-կ-մի-

T—T—

սւսս/խէսւդյսէէւոլթի՛ններ .
որին-կ'
Հաբօւեոսսսոկան մ՛եր կեցօլթԼտւէն մԷԼ՛) Տ
-C®** Հ կեց ո լթի ւնն paaan.-'is a^aaրծ aaaàn ւմն է .
aaa կն կալո լյ^/ծ ու aaaa ելի
Հ-ը
ԼէցոլթԼոյնՀչ տեղ որ կբ փրէքէ
afaaajeliga

հը
ել լվացող

յաղթահարելու կա ր ելի ո լթ
յխդգծել թէ' միայն քաղաքացք՚ակ^Հ
տերազմի բռնութիւնն ու 1]փիլռ^ J
աըղնումը չեն անձերն ոլ իրավիճՀ^"ք՛

չեն կործանած ղանոնք իրա^Տլ- կապող
կամուրջները , րացարձա կոր էն չեն մթաըւած միացումէ
կարելիութիւնները .
Եթէ- Պէրպէրեանի բանա ոաեզծութիւնը

3.

բ*

^յէենա ըչ
վի^.ւո կր

auLfLj“k ՚

կսոjasaJa

կղզիացնողներ ը :

< տն ց ո ւմի Լչսւ մսւբ
հյլ
5 ՚.
ապա պէտք է հաոաաաել որ կը յամառին
մե fît] տին երեմնալ անոնք՝ - կան բառե ր ,
խո T-»_ր .րթէւնր - aatujB r ղՅսնեբ aL երեւոյթ*
ներ < սբւտնբ =- r . բ կւսւփն քճ րթ ուածէ ^եբ. րբքսւ ն
յս նդոյ ըըսյ աւբիշ aafհլԷ ֊Հոպ , պաւ^սաւմ կամ դէպքնշր ացք, au-

՛անդ հայ բանաստեղծի կեանքին Լ I
կր փորձէ խօսիլ ուրիշ ՀայերՈլ <fc>
Տրուած ըլչալով բանաստեղծի կղ^Ա
ման անգութ իր ա կան ո լթի՛նը՝ q/^Հ
եան այդ կ՛ընդունի իբր ատաղձ ել
նիւթ է Ինչպէս պատշաճ է արդի
տեղծի մը՝ անո՛վ կը կերտէ իր
տեղծռւթիւնը :
վերջապէս , պէաք է ընդգծել թէ
Այ ու բանիմ տց բան ա ս տ ե ղծ մըն է
I
պէրեան-. Ոչ միայն հայ՝ այլ նաելՀ
րածանօթ անդլիագիր րանասաէղեոլթէ^
ալ մաս կը կազմէ իր պաշարին :
համար ապրող՝ ոչ - թանգարս,նայխ ,t
լանդո ւթի ւն է ՝ որան կ՚ակնարկկ այ,(։
դար : Այս ամէնէն աւելի յստակ է

Ալ ւլռւ anշպ-ս asԼ է ոբ hehP
ու վերստիծ. մէքտեդ i ըսդ այո խորհրդա
նիշերուն ամէնէւ ւլւրեւորը թսչո՚նր ըլ-

ix-i-T x'r^Xi_z

Ր*յԱյո յլպՀււածին մէէ $ԷՀբՀմբւեւաեծ եսււտվին քւլէթոլածր . որ Հւ _ո:բօտծոյի ~ anչ uaոաէիՍն է, կը պարուն լկէ սա աոզերր . -

anբ aat^ aa anaaa կունէՏւբ է յ:

-•յ-Հօվ լոյն կղդԼւոկնԼրոլն' "ք"^] քէջ
կը ՝ aaaբ ո ւեna կոլի 11յ բու թի
կեւոնքր, —
րոնց դլխաւռբ փողոցներուն մէվ
ը» կ Ը”են անց ո բդ ին : քյոըէևառդփն բազմիմաստ բնոյթն է՝ ոբ մեղ կբ
մղէ վերընթերցումի . մեկնաբանութեան ։
Պէրպէբեանի գրքին մ էշ շատ եե եման
քերթուածներ . որոնք կը օեւեռխ կա մ
մահ ո ւան վրայ ՝ կամ միշտ մւս-»ուաե 4ւտանգին տակ ապրող մարդոց կեանքիս
tfրայ Z Լոս^
վայրկեան մը- հոն տեսա
րան մը ■■ Այ» վայրկե անները իրա րմէ ան
ջատ են , անոնց միջել պատումի կապեր
չկան» ջնջուած են՝ ինչպէս ըսինք՛. Պատ
կերներ են' որ ոնց վրա յ կը սե ե Լռինք պա-»
մը։ Պատկերներու յատուկ բառամթեր
քով կը մ օտենայ բանաս տե դծը Ւր մր՜
թ ուածներ ո լն ՝ եւ կը հ ր ալիրէ մեղի' որ
մօտենանք։ «Արուեստական» է մեր կե.
ց ո ւթի ւնն ու կաց ո ւթի ւնը ՝ իԸԸ Ը^ք^3Ը"
բող՝ այս գրքին մէջ՝ ալն իմաստով որ
բանաստեղծի արուեստին է^[՚1Լ իրա ո■մ
անջա տ սլա ս տ ա ռն ե բ ո ւ. կամ ֆՒւմՒ հատո ւածներ ո լ յա տո ւկ ՝ ինքնաբ ա լ ճշդրտութեամբ կը սպասեն մեւլի ։ Ամանք իբրեւ
վերնադիր կը կրեն «Հին լուսանկար» (է9
18) յ «Փերթուած՝ լքուած իւղանկարի
պէ^>
25) , «Մեծ Թատրոնը, (28 - 29) ,
«Փ Ո լաւէ» (57) , «թռչունները պաստառին
վրայ» (64) յ «Ար եւա դարձային է֊աչտա.
նկար»: (67) յ «Մնջաթաղ» (79) յ «Պատ
կերներ» (85) , «Պաստառներ» (93) եւ «Անա պա տային դաշտանկարներ» (111 - 120)
անունները : յատկանշական են «Մեծ
թատրոնը» քերթուածի առաջին աողերը<-

Մեծ Թատրոնը հիմա չկայ ,
Մեծ Թատրոնը ջնջուած է
յիշողութենէն հին կառոյց մ’է,
ուր շատ աժան
շարժանկարներ կը ցուցադրուին • • •
փուցհ եւ տեղ մը պէտք է ջնջուէր
այդ շրջանը , ուր
նման պերճանքներ արտօնուած էին - • -(28)
Հոս կը գտնենք աքս գրքի աշիսարհիմա.
շլութեան ծալքերը՝ - անգքը՝ որ անկում
մըն է նաեւ թատրոնէն դէպի աման շարմանկարի սրահ - (ուրիշ տողերու մէջ ան
կ'ակնարկէ {իէտէրիքօ Տ)էԱինիին՝ Հհաւիլինին , եւ այլն( î (թնկում' որուն լթյթտլյքըն ու հ՛ետքն իսկ ջնջուած է այլեւս մար
դո՛յ մ աքէն եւ յիշող՛։ ւթենէն: Բ անաստ ե՛ղծն է որ կը յիշէ այդ՝ կը յ ի շէ'
առանց սակայն գերգեահ ա տ ելո լ անցեալին
ար տօն ո լած պերճանքն երը ։ Էյ լ ան կա ս կա ծ
բան ա ս տ ե՛ ղծն է ՝ իբր ո ւս ե ա լ անձ' որ կր
յիչէ համաշխարհային մշակոյթ մը՝
որուն հետ անցեալին
կապեր ունէր Պէքբութ։ Այդ մշա\կոյթին մէջ՝ դոնէ անոր
դրական մա բդին մէջ՝ «Մեծ թատրոն ըդ
ուրիշ իմաստ մըն ալ ունի ՝ - տասնրվեցերորդ եւ տ ա սնըեօթն եր ո ր դ դա ր եր ո ւն ՝
Շէյքսփիրէն մինչեւ սպանացի թատերաղիր ^իաչտէրոն տէ լա ^սւլւբա ՝ աշխարհ ը
եւ կեանքը կը հ ա ս կց ո լէին ՝ կր սլա տ կե
րար ուէ ին իբրեւ թատրոն ՝ իս կ թա տր ոՒըը կեանք՝ - ]շլ Արան թէաթրօ Տէէ
Մոնտօ ։ Աւ ի ս կապէս թա տրոն մըն էր
br փ ո rln Ւյ^եր ո վ ՝
թաղերով՝
սրճարաններով ու քազինօներով ՝ - թատ
րոն մը որ շար\մ ան (լ ար է ու 1լյաւէ՜Օ այս
օր' հեռատեսիիրերու լո ւր եր ո լ րամնին
վրայ՝ պարապ փողոցներով ու կմաիւացած շէնքերով :
«շրջանդ էն աւելի' ահռելի նորն է
օր կը գտնենք Պ է րպէր եանի պաստառ քերթուածներու «շրջանդա կներո ւն մէջ*,
կանոնք իրարու միացնող գործօն կամ րն-

թ*լ*
աա ա»

֊-; ղ րոտին

[նդդ^ռսած
կբ եյսբծեն
թէ իր* եՈմ- յյուրե րրտաևօձրն. . թէ
*Ւ~
ւամ՜^մeuH-aa^
լե^֊ռլխ֊տանց մ էէ կը ներետանի բւանո
կտյտցնեն anյն եբփււ դոբծօննեբբ որոնք
-»ատուկթնւան ատնղբսոխցփԼ ուև ւսսւում ը ՝
մը , ղա ոտ ռլյած տ Ljtr ւ ւՀէ ը պսւ տ կերներու ,
ճմսթեեբսւո եւ քօւ ղւաքտց ի ւս Լլւսն պատերազ
մի ենթas կեայ շաղա քի մը թաղերու։
Աոեեոք ել աւրիշ մի քանի բառեր - -t ո •նւ՝
խա£'-ւ _
- -ագռ լցումի գործը կը կատա
րեն ղիaacaarjjX չ-բէն ՝ երեւութա պէս անդամ չէտ.-: ս՛-ո:.ր Հ_յա֊ծ anju գործին մէ? : Աեդծ միութիմն, մը - Է աբ կը ստեղծեն , սակայն
բալաքարող _ _ մը. պաստառ • քերթըւածներ ռ ւն միէել z Փննտգտ տա կան ու
մասնադիտակօ£~ււ ^սւտ auլեյի երկ ար յօդ
ուածով մը e ՜ս-Հ. ե - րաի կարելի ր/ 1ար
ցռյց տալ թէ այս' այոպէմ էէ Հոս կը
րտւականանամ
թդապէս անդրադառ
նա լ «թռչուն բառի -^ք ծ ածման : Ան թըռի չք ունի՝ ինչպէս քին պուլպուլը- ինչ
պէս Աուրբ Հոդին զոր նկարի շները իբրեւ
աղաւնի կամ տատրակ կը ներ կա յտցնեն ♦
ինչպէս բանաս տեղծին միտքն ու եր ելա.
կայութիւնը՝ որ կ'անդրանցնի իրականոլթիւն - բանտին պա տերը : ^աղւասլ տեղը
ոը ՄՒւՒ՛11 Արեւելե ան դրա կանո ւթեան
է?_ պուլպուլ - սոխակը մինչեւ հսւրէւք^2/
պարտէզները կը տանի բանաստեղծին սի
րոյ պատգամը- նո՛յն պատճառաւ Անդ-

c-b

լիոյ տմենամեծ քնարերգակներէն ճոն
^'bU bü
ամենածանօթ քերթուածներէն
մէկը կը ձօնէ սոխակին - նո 'fi պա տւ^տռաւ
հայ պանդուխտը իր երդը կ՚ուղղէ ղվ՚նք
Հայրենիքէն անջատող տարածքին
'Լրայ
թեւածող կռունկին֊ նո՛յն պատճառաւ
րԼուրու<եանի պատգամաւորները Ահարո՛ն
եանին՝ թռչուններն են-, Միայն անո՛նք
են որոնք բնականօրէն կրնան միացնեք
կեանքի՛ սլա ր տաղը ած անջատումներէ տա
ռապողները-. Երբ Պէրպէըեան կը նկա.
րադրէ ՝ բաղմաթիլ մսւհերոլ եւ դիա1լներոլ կարգին՝ նաւահանդիստ - դերեղմտԽԸ Պէ.1րութ11
ոլՐ խորտակուած նաւերը
դեռ կ՚երեւին ջՈւրին մէջ՝ կը ղրէ՝ .

Բայց նայերու երամներ
կամրջակին կը հանգչին,
ժանգ ու երկաթ մնացած
կմախքներուն միջել թեթեւ կը սահին՝
աշխսյժ գիծեր քաշելով (^ 26) :
Ոլ՚բս՚՚յս՚ծ , խորտակուած նաւերու կամըքջակները կամրջող այս թռչունները
բանաստե՛ղծն
ենԿը կատարեն դե
րը անոր ալքերուն՝ ինչպէս նաեւ անոր
եր եւս՛ կա յո ւթեան հայեացքին ՝ -

Աչքերուս տեղ
կախարդական թռչուններ կան
որոնք վայրի պտուղներուդ թոյ ներէն
արբենալով
կը թեւածեն
հովերուն մէջ հիւսիսի (էջ 46) :
Պէրպէըեան կը գրէ՝ -

Խօսքեր չկայինթառերը ւսյնտեւլ թռչուններ էին,
թաց շոճիներուն
թառած, կքորսուած (էջ 15) :
Եւ անշուչտ հս՚սկնալի է այս : Բառերն

Փաունտ ամերիկացի՛ ր ան ա ս տ ե ղեխ
լիրուած քերթուածին մ՛էջ՝ ոլր
մանակ կ'ակնարկուի խ . (J . էլիըիի
Փաունտի նախկին «աչա կեր տ»ին : ?Հ
Պ էրպէր եան մի քանի տողերու
խտացնէ հայ գաղթական ՝ աիիւռքւսխ
որոնողի ինքնութիւնը - «կը փնտռէէվ
դիմադիծներն մեր իրական» եւ
հա"1հ համաշխարհային դրոցնելոձ
Փ երթ ուածին առաջին տողերը , ■

Ամենադաժան եղանակին էր ,
երր ճամթոթդելու պատրաստուեցանք (jjjl
դրեթէ ուղղակիօրէն կը թարգմանեն]*^
թի մէկ քերթուածը՝ ուր տն կր խօսի Լ
րևք ՛մոգերու մասին՝ - անոնք' որոնես՛,
նտպատային ձմրան եկան մանուկ (Հիսու-,
որ
փնտռելու՝
այսինքն'
մարդկսփ
կեանքի վերանոր ո դման գւԱղտնիքը որո
նելու 5 . գաղտնիք' որ մի շտ թան կազի
է եւ մի շտ մևղմէ կը խուսափի ՝ մurineւանդ յետ - 1975 - ետն Պէյրութի, վ).
Ս ի քանի տուն ետք ՝
Պ էր պէր ե ան

զ /Հ » Իսկ երթ հասանք աոաւօւոուն՝
սառած էին սուրր փերթերը ծաղիկների
տեսողութիւնը պարզ էր սակայն
յայտնութեան պէս : :
Հոս , «յայտնութիւն» եւ «սառածդ ը՝
ո երր քերթուածին մէջ ս տեղծուող
՛որ կը հիւսեն՝ կը կապեն էլիըթհ
լածին։
Աի ամ աման ա կ ՝
ծաղիկներ
«փ երթ եր ո ւնդ բառը ընթերցողին կը
շե ցն է Փաունտի ամենածտնօթ երկում
Ղ^երը՝ որոնք հաւատոյ հանգանակի "փ
դարձան |ւլքսւժլւսթ- տարմումին եւ

lf

1922 տարիներու մօաէ՜]ւ(ւկս]^՜ “
բանաստեղծական յեղափոխո ւթեան
մար ։ Այդ տողերուն վերնադիրն է «1/^
[,njb ^Լւսյարանի մը մէջ»՝ իսկ բոէոք^'
թո ւածը երկու տո Գէ հը բաղկանւսյղեր' որոնք Չընդօրինակեն ճս"իմւա^'
Հայք՛՛ն՝ քերթուածներու աճը՝ -

Այս դէմքերուն յայտնութիւնը իուԺսւՍի
ift;

Փերթեր , սեւ ու թաց ճիւղի մը վրայ ՚
Աըդի անղլիադիր

բանաս աեղծուի^111

աշխարհ իմաղութեան կօրհ^ utJU ’
ն՝աստեդծին ոսպնետ կին տակ կր տեւA
մ ար դկո ւթի լնը իբրեւ խո լմ՜ան ՝ ու Աք
մրն անձեր' որոնց ինքնութեան դրոլ^
րող դէմքերը յայտնութեան ս[էս ’
ղհէներոլ պէս յա նկարծ կ՚երեւինք՚մնչիլրը կ՚ըսէ՝ ինչպէս կ՚ըսէ
եան ՝ . «Հիմա միայն այստեղ եմ»
ել կամ ՝ .

Lf

(sï

Դաշտերէն դոլրս
ծ գոդութեան'
մենք միշտ ծարաւ,
աքսորական,
հանգստութեան տիղմին մէջ
քիչ - քիչ կփնկզմինք (էջ 86) :
՛Ծ ա րաւ ու. աքսորակա՛ն
այս հայ բանաստեղծն ալ-.

է

անկս
Սահ"՚(

կարծեր որ պիտի ընկղմի՝
հըղմի այս գործը՝ անտարրերր,Լւ
տիղմին մէջ*

"ւ լեզուն բանաստեղծի առաջին ու վերքին
տ սլտ ւէնն են մի շտ :
հ ատոր ին մէջ '
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Ահաւասիկ

վէրքը

վե-

րածու ած : Մեր կոզմէ որեւէ մե կնոլ թիւն աւելորդ է. վկաները ի.

60e ANNÉE

Տարուէ

ոգեկոչելով

Հայողին}

Սարսափները, մենք պիտի ունենանք մէկ
յտա^ոլմ, - երդի վերածեր վէրքը-.
Լ.' հայ մոդով ուրդի
յաւիաենակա.

ճշմարտութիւնը
շա ր ո ւնա կո ւ թիմեր ա պահ ո վ-

ու ած է ♦ թշնամին շ է կրցած փըշբել շգ թ ա ե ՝ ոգիե ս ր կը շարու
նակէ ս տ ե գծ ա դործ ե լ :

նութեան :
(,րՀ հայրենիքի ամքոքացման եւ ան.
կաիութեան :
է/<7' խաղաղութեան , շինարար ու յա,,ատեւ աշխատանքի :
Երղ' մշակոյթ/, զարղացման եւ

ստեղ.

ձսււբ։րե „ ւթ ե ան !
Էրդ' ներքին կազմակերպութեանց զօլաթան եւ ներդաշնակ հ ա մա կեր ո լթ ե ան, :
(էս բոլորը պիտի
կաղմեն։ արու քայ.
լերդ մը ինքնապաշտսլանո ւթե ան ,
որ

1յմ ri յշ // ր մ ի ւս յն ն չե լս ւ համ ար ՝

Այո էջերը ն կատի չունին Հա լ-

Ե ղ ե ո նի I ().ամ ե ա կի ա լ ս ս ե մին
ո, ի, ո, ելու սլէ ո
ներամփոփ ու

րեն իքի մէջ մշակու ած գ րականու թի- >'/' ՝ ուր շահած ենք նաեւ քա
ղաքական մեր դատը' ճակատա
մարտով ՝
Հան ր ա պե տ ո ւթեամր :
երկիր

շի խոր-

հայ կական-/#ն

քով որեւէ ածական
շ ի կրնար ծանր կշոել՝.

ղք ւ թ ե ան - գո ր կր մերձ ենք՝ ու

՚1*ով քովի մէկտեղուած այս անունները ուրեմն՝ որոնք պատա

մեր յաջո ւլ ութ! ւ նը :

հաբար շ իւմրո ւ ելո վ հանդերձ չեն
կրնար ՝ իրենց թիլով ու արժ անի

բայց

ար ւգ ե ց ինք
ո՛չ

սիրտը:

քս վ ՝ ր1 ռՀե պա տկերը տալ Աւի ի լո
քի ձեր

ս տ ե գծ ա գ.ո րծա կւսն

ոգի

հանդիսական' րււելու, -

Ըլլամ միշտ քու. ւէ"հջդ հւ մէջս
եղի'ր , օ՜ ցհւլիս ոգին ,
Այս 1օսաւրու_թեան մէջ՝ ուր
քայքայում, կիրք է մոլեգին:
Ըլլան՛ միշտ քոլ մէջդ ու մէջս
եղի՛ր , մինչեւ որ կրկին
Ս՛երն ըլլան իյլուած հողերն,
հերկուին , վերստին ծաղկին :
Ե բ ղ/, վ ե լ, ածո ւած է/էբքի՚ն օրի֊
նակ,,,/ :

«-/ր.

աին ալ ին կամ ըլլանք :
էյդ կը ներշնչեն, աւելի քան մէկ միլփոն
խրդուփոլշոլր ո ս կո րնւեր ո ւն,

մը

հրրրրանշեր ՝ շի՛ իսկ որակեր' երր

րեմն այ՚1 ճակատին վրայ
եւս
կր պայքարինք - ՝ մշակութային
մեր երկիրը,

No 15.947

ին ՝ րանաստ եղծին հ ե ,ո կու ,լան,

վարչակարգ

հակառակ |() տարիներ շար ու
նակս ւող քաղաքական մեր ձախո

—

Շարունակեցինք ե ր ղ ե լ ու կ'եբ.
դենք մե՛ր լե զուով ' ի ս փիւռս աշ
խարհի :

րենք, այս էջերուն վրայ ներկայ,

11Ը հաստատեն

- Վեցամսեայ : 260 Ֆ •
Հատը : 3,00 Ֆ •

բեկորները :

Այդ ճիդն է որ ո շ միա յն կանգուն սլիաի
պա՝! է մեղ, աքլեւ պիտի դառնայ $J_IU ա[՛ ï
մղձաւանջ մը Հայութեան բոլոր թշնա
միներուն համա ը:
էրէկ ալ երդ. մըն էր մեր կեանքը՝ - աԼօթք եւ կարօտ ազատութեան :
Տեղ-տեղ երդն ու մաղթանքը վերածուեցան դղրդագին մարտակոչի՝ սարսելով
լեռ ու ձոր ՝ կամ ս ո ւ. լթ ան աթնամ եւ yui-

Գ. ՎԱՐՈՒԺԱՆ

լւանիստ ոստաններ :
ձեռքի տոլին իսլամն ու
քբ[,լ,“
տոնեսւն ՝ գերեզմանատան մր վերածելու
նսւմար արեւմտեան Հա յաս տանը։
Ամայացածն Հ^վեց նահանգները?}՝
ւէւկկան, Սեւ ծովու ափերը ել ո լր ի շ հա.
յաչաւո շրջաններ :
Ս արե զալ հ ա f կա կան
յետին համրանքին մուխը թ՛ուրքի ո յ ամ-

[""1ւ տարածութեան վրայ՝ բացի վոսփորի ափերէն :
էլ այս°ր ^յաղթականները»
գիւտյեն
•^ւ՚^ւ՚ջ^ե fi կ արձա կեն ՝ տեսնե լով մ եզ ց իրոսյան ի սփիւռս աշխարհի z
Լլ սակայն ՝
հ ա լած ա կան ել արիւնլըԼլսյ մողովուրդը այս փլուզումին ալ դի
մացաւ՝ ստե զծելու1 ա JԸ իքի մը ^ոը11’՛
Ղը Արարաւոեան դաշտին վրայ՝

ինչպկս

չէն բ՚՚յներ օտարութեան մէջ։
^չս[էս ^ա,էրենիքը՝ նոյնպէս այդ բոյ֊
^երը ձսւղկեցան յարատեւ տքնութե ամբ ՝
ւ^Ըբր ^րդի վ եր ածե ւ ո լ
վճռական ու խւմր :
a
ճ.
Z
'յարերու հաւատքը սարսի ՝ թ գթտ1915 Ապրիլ 11/24^
Արհաւիրքին
կտակները, դրաւոր թէ անգիր՝ թօեփելու համտր թմրութեան եւ դասաՅԷհ

էութեան փոշիները :
'"Չ",7 պատմութեան
էջերը
շատոնց
Խկաաե էին, եթէ վէրքերը երդերու վե.

I

ւսւե չըլլային անընդհատ,
ք"\էն միւսը ,

մէկ սե.

* ^է՚այն հայրենի լեռներն ու ձորերը ,

jZ 1սաղաղո,թեան մամանա կի հռղվըր‘"է՛f երն անդս,մ պատմութեան
ձալնը
1Ը ■['“խանդէին սերունդէ սերունդ:
“'.թ՚Ը կ արձագանգէր ,

^ւահ/1'}' Ում,լՈԼ^ե','մք1'

կը ծաւա.

մ^չտ աՐթոլն

ամբողջ բադմութիւններ :
ւ„ եԹեհ“ մ^
'ս'նաՐ մարեւ այդ ձա.Ի

Կ՚երթամ աղրիւ֊րը լոյսին- ■ •
Ուղին երկա'ր է- սալարկուսւծ է ուելին
Կայծքարերով, ցանկուած՝ մուրտի փուշերով•
Ուղին շեղ է 1նաււագայթի մ՚հանգունակ :
Անկէ կ՚ելլեմ' յենլով ղողղոջ ծունգերուս ,
Եւ ծունգերէս , զոր գամեցին եղբայրներս ,
Արիւնըս տաք կը թըղիփ :
Հենքն է՛ կուրծքիս , թարթիչներուս վրայ ' փոշին :
Սիթարս սափորն է դատարկ ,
Ու ես կ՚երթամ դէպի աղթի՜ւրը լոյսին • • •

Լոյսն աղուոր է, բարձրութեան մէջ' հոսանուտ,
Խոնարհումին մէջ ' արդար :
Օր մը տեսայ էութենէն մաս մը սուրբ
Մօրս հոգւոյն մէջ նանանչագեղ, եւ ցաթած
Մեր գիւղակին մէկ վաղեմի հերոսին
Հողակոյտին վրայ դալար :
Միջօրէին' զայն տեսայ
Որ' նըման մեծ թիթեոնիկի մը սպիտակ'
Կը քալէր գաղջ պատուհանիս քարին վրայ ,
Որ մայթերէն կամ աղծապիէղծ նամբայէն ,
Ներողամիտ գըթութեամբ ,
Կը հոսէր նոր կրթուած կաթի մը պէս եղկ ,
Որ իրիկունն, հորիզոնէ հորիզոն,
Կ՛երիզանար գետերու պէս յակինթի,
Կամ կը կազմէր , երկինքներուն վրայ խաղաղ ,
Անըրջական աւազաններ, որոնց մէջ
Կը րոընկէին նունուֆարէ կըղզեակներ :
Զայն ես տեսա՜յ , - եւ հոգւոյս մէջ արթընցաւ
Պանդուխտի տենչ մը անորոշ ել լըլկիչ
Դէպի գաւաււ մ՚անծանօթ , լի արեւու] •
Եւ արդ կ՚երթամ դէպ ի աղբի՜ւրը լոյսին - - •

ն„„ ե
ՈէԼՈ,ԼՈլՐԳԸ\ ՒնՀ մոռցած չէ աf “ղանակները .
ղոհերՀ այղ ե'
աւնհւսւ րՈԼ աք1տայայլոՒ^երն են ՈԼ մՒա
լր .

քսբէսր , այլեւ անհատ-անհատ

'ՀՀ»*'",'
տ.<ՀՏ
"Ասծյփ Լ

î

W

վերջթն նայ.
է ձեր1Ւ ել ամէնուն

Ասէ“աեն "հա ք“'ռասուն աարի է ի վեր կը
նԿ: -/,«,/

մ^դ

Դ դարմա-

յա-1տ ^առ երդ մը^' WL էՈւ^ հնչե՜
ՈԼ տարագիր բազմութեանց
ւ սպանութեան:
1956

5Հ

կոյսն է Մըաքիս հարսը , ւսցջիկն' Աստուծոյ Ան գինին է Տիեզերքի բերկրութեան ,
Որ իրիկուն մը , կողէն դուրս Յիսուսին ,
Հեղեղօրէն հոսեցաւ ,
Ներումի պէս հոսեցաւ, վակւը, Մեղքին
Սեղանին շուրջը հաւաքուած մարգերուն
Անյուսութեան ըսկիհներուն մէջ դատարկ :
կոյսը արի՜ւնն է բնութեան ,
Դիշերոլան թակն , ու պատմուճանն է օրուան Աստուածային Ակնին է'
Որ, երկունքի մէջ մեռած մօր մը նըման,

Կը ստեղծէ իր վախճանելու ժամանակ,
Ակնին' հրեղէն բիբերով,
Որուն հոգին ամէն գարուն կը տրոփի
Հիւլէին մէջ եւ մարդկային մըտածման,
Որուն համար զոհերով ւբեււ կը մըխան
Նըւիրական ափերը յորդ Դանգէսին:
Ու ես կ՚երթամ դէպ ի աղբի՜ւրը լոյսին - • •

կոյսը մարմարն է երկնային հանքերուն,
Որով Արուեստն , անմահական երազով ,
Կը քանդակէ ծիւնամարմար ասւոուածներ :
Ւր ծոցին մէջ կը ծընին
Մուսյլ Տանփէներն ու Հոմերները հըսկայ ,
Իր ծոցին մէջ իմաստութիւնը երգ մ՚է'
Զոր գիշերուան մէջ խորին
Բանաստեղծները կը խըմեն ասսւղերէն'
Որ նըւագեն ցերեկուան մէջ' Մարգերուն:
Ան ամէնո՜ւն զինքը կու տայ , ամէնո՜ւն
Կր բաժնըւի, եւ կը մնայ անբաժան
Նըշխարքին պէս • - ան նըշխարք ն է' որ կ՚իջնէ
Ամէն առտու, սեղաններուն վըբայ մեր ,
Մարդեղութեան արիւնլըւայ խորհուրդին :
Ու ես կ՚երթամ դէպ ի աղբի՜ւրը լոյսին - • •

•Բանի՞ հազար, քանի՞ հազար տարիներ
Պէտք է որ ա՜յսպէս քալեմ •
•Բանի՞ անգամ պէտք է իյնամ , կարեվէր ,
ճանապարհիս վրայ բացուած
Նըպատակիս ժայռափըշուր մուրճերով .
Չըգիտե՜մ ես- - միայն թէ, ո՜վ եղբայրներ,
Ո՜վ խաչ հանող եղբայրներ ,
Թողուցէ՜ք զիս ճամբորդութեանս մէջ մինակ ,
Ա՜յնքան մինակ եւ ա՜յնքան լուռ, որ լըսեմ
Տրոփը սըրտիս , որ ընտըրած նըւագս է
Նըլագներուն մէջէն բիւր •
Արեւու] լի ու ստեւները տանող
Ուղիիս վրույ մի՜ սփռէք
Ձեր շուքը , մռայլ թեւի մը պէս ուրուրի :
Եւ ոչ ալ զիս կանչեցիք
Խնճոյքներուն ձեր զուարթ'
Ուր բոզութիւնը կը զարնէ նուագարան :
Ըճդունա՜յն է խոստանալ
Սրտիս կոյսեր, - սիրտս սափորն է դատարկ ,
Ու ես կ՚երթամ դէպ ի անլրի՜ ւրը լոյսին :

ԼՈՅՍԸ

Fonds A.R.A.M

ԷՋ
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ԴՐԻԴՈՐ ՋՕ-^ՐԱՊ

ՌՈԻԲԷՆ ՍեԻԱկ

Տ մգոյն' քւր ոճին պէս ՝ սգաւոր' ք/ր դըրւածոր մէջ տիրող ոդւոյն նման» մսլտելով

րաբար պարզ ո լ անպաճո յճ
րուն ï

աւերակի

իր սրտին մի

այնութիւնը ու մ ահարո յր լռութիւնը մոռ
նալու համար*

շա ր ա խօս ե չո վ ՝ չարախօ

սուելով՝ դթս,Լոլք Ոէ~ դթոլթծտն արմանի
ԸԼԼա {‘“ք կազմուած կեանր մը :
ա ւա դն ա ց ո ւթ ե ան մը միջոցին

ծ ո ւք ո ւ

վրայ լոյս տեսած այս երիտասարդը՝ ատ
կէ թերեւս՝ անդունդի վրայ րալող մար
դու երերուն քալուածքը ունի ու գլխի ս[Ը“
տոլար :
Իր անհաւասար գրականութիւնը

ա,քս

ծովին սլէս ՝ լի է անկումներով ու խիզախ
րարձրացումներով *
ալետատան ու յող
դողդ գրականութիւն ՝ որ ամէն կողմ

կը

տանի զինքը՝որ ո չինչ ունի անքոյթ ՝ ո֊
րուն կատարները ու ‘քք՚հծրը

տընջենական պատիւը պիտի Ըէէայ

ՕթՈՆԱւն կեանքն\ւովը ՝

կ՛երերան ՝

կր դողան y իրարու վրայ կը ‘է լորին շա
րունակի եւ որ իր ամրողջութեանը մէջ
կոծկոծեալ րան մը ունի ՝ ճիչդ ծովին նըման :

X

եւ ահա ասոր հաւք ար է որ գրագէւոը շա

եղանակը՝ ծանօթ ու տուեալ պայմաններէ
կր հեռանայ : Կ*ր ական ո ւթե ան ‘W։
lT
կանոնը զարտուղութիւնն է։ Երր ամէն
դրոդներ կուրդի ու

սարքի կը հ ե տամը.

տին ՝ ինքը, մինակուկ կը պահէ իր անխ ընամ ու արտակարդ տարազը .

կոճ կո լած ՝

փոխանակ

բերելու անխախտ

առաջին

մո զո վո ւր դ ը

դրականութեան

մը

անմատչելի բարձունքին :

ա յն երիտասարդ գրողներու չաՍ՝ՍՍ "Ս
մեր հրապա րա կադրու թեան այմմ ու ռա
միկ՝ թէ ՈԸ 1Լոլ-զէ<Ը' ՍամՅ հասկթաէի ոլ
սրտի մօտիկ հանգամանքը տուած է*.
Այո տասր տարիներուն

մէջ ուր

դրական դո րծ ո ւն է ո ւթի ւնը

կը

իր

փայլի ՝

ամ էն կ ո ղմ տարած է զթ*քը իր թա
ւի առա յած գրագէտի
պարապմունքը*,
Ջուրի արձակումի

մը պէ ս կու

կ՛անցնի՝ կը տարածուի՝

կր

դա յ ,

լայ ննայ ՝

րութիւնը .

վերջ

ի ‘/ել^ոյ

տաքին պաճուճանքով
զբաղելու
ատեն
չունեցողի անփութութեամբ ՝ այնքան որ

մարդ կը մեռնիմ * • ♦
վերջ, դուռը անդամ մը եւս րաց-

ԳԸ9այ •
- Կռո ւ ն կը *

ընկերներ

ալ ներս մտան : Այ ս ձիւնին տակ
սած էին ՝ որ դիակը ամբողջովին

սպա
ծած-

կըւէր* նոյնիսկ մէկը մեր բոլորին կողմէ' հրամեշտի քանի մը իր ou քեր ըսած

m,

Հը այդ մենաւոր գերեզմանատան
ալդ անծանօթ մեռելին վրայ*,

սլ ի տի

կանգ առնէ ղթեքը տանուլ նաւակը :
Ինչ որ ամ էն էն հ ա ւան ա կանն է ՝ ա յն է
Ար Հ*անի մը տարի վերջը, իր մեծ իմացա
կանութիւնն ալ այն մշուշին մէջ մտնէ'
ուրկէ իր գոյութիւնը երբեք
կրցած ելլել :

դուրս

չէ

Լ՛ք խօսքը - թո֊կացՀ,

մԼ

< J" Ն

f

«Z/ւ ես երգեցի իրեն, ո",/ չԼ
.

,

/

-֊*֊<.

'HIU1

Կոռնկր, բոլոր աչքն եաին
դեւո ր ներու ն կռունկը .... ի,
սլէս թու եւյաւ
gwL

"3 f՝U

i

ս ոՎ
ս ա ո ա ւ ւ լացաւ
րերր յան ձներ

ւա

հօ դին" Տօկ
“]«

Իր սրտին բոլո^

էր

հաւատարիմ

,UJ^

Այս պաս,մութե,սն վրայ,

ո^վ կը ճանչնար ՝ մվ պիտի ճանչնար

լռեցինք : Սարսափելի

բան մը

կատ ագրին մէջ այս անծանօթ

ձիւնէՀր ու տակ թաղեցինք

՚չ/,ն ՝

ներս t փոսին մէջ :

այսօր՝ օտար

Առանց անունի , թըռ-

չունի դիակի մր սլէս * * * *,

‘*ս՚յր1'ն1՚ք

կա[

,„ո

դառնալու

ճամբայ ինկեր ու ճամբան վրայ ,li,[
թաղուեր էր եր չտեսած
մէկ
մէջ-.
թոքախտը,

որ

հ „ն

էր,

կալ, տարիներէ ի վեր սպասեր

կ„,

ղր Հայ մրն է ու հայ ըմիշկ մը կ՛որզէ

բոլոր յոյսերը իրականանան , ր„լՈք

իր մօա :

սումնևբը

(յարաթ մր վերջ միայն
Երբ իր սենեակէն

էին*.

փեղկեր ր

կրցաւ

տշի,տտո, թիւնները

դոցուած

ս ե լո լ turf ut ր
ահ ար որ տշքասtri ո լ
ու գերագոյն մամուն

Աակայն՝ քիչ քիչ՝ ա՚յդ մթութեան

կի, նաւոր՝ կանանչի զարնող դեղնութիւ
նս '/ Դ՝ քսաւ.արով ու լոյս ով
իիամբրանգեան գլուխ մը :
^•Երկրորդ բանը՝

ցին

կպչուն ՛խոնաւութիւնով մը :

«.Երր

աւելի

մթութեան՝

շէ ը

Ւ-յտ Ր^ւ՚չկ!՛ չխօսեցար* մարդ չիէ
Լռութիւնը անդամ

rfրայ ՝ քարի սլէս *

յատկանիշներէն մին*.

հ ttt մ,ւսր <

կարը

վսռլը

է՛Իտյց Հլաղանդին

տեսայ՝ որ մօրուքին վըայ՝

տեղ տեղ՝ կարմիր արիւնը փակեր ՝ թանձ-

անդամ աւ

անգո մը՝.
Տղա ք ՝ ըսաւ ուրիշ մր՝ սառը

րելլ
ս՚յդ կէ “

մրն ալ իի

ու տյս

ut>utt ո ր ՝ քան առաջին

սեւութեան մէջ

վարքք՜ ո ւեց այ

մելանի պկ

ցաւ :

Կար

Աչքերը իրենց փայլը

•"րղ էն կորսնցուցեր էին .
սեւ' ալ չէին եր ելար :

- Բմի՚շկ, ըսաւ մէկը, երբ
նին մէջ երեսը բացինք՝
էր . ինչէ-ն է :

մատներ էին՝

սր ինծի եր կարեց ան ու. ձեռքերս սեղմե-

աւարտին՝ ի"գ,

հարուածը։ Ա՜խ, ,լ,/ո ւելի՜ , զզուել],'
ւ էսն դո ւթի ւն ը * * * *.

շինուած

որ տեսայ այդ սեւու

թեան մէջ՝ ոսկորի դոյն

կատարելս, գործուին ուր

ներս մր-

մէջ դէմք մը դծադր ո ւեցաւ՝ երկ ար ՝ ան-

իր մարմնին մէջ֊.

տյս անհոգութիւնը ա՛լ ճշմարիտ պչրանք
մը, ևը դուոնայ : Ահա՛ իր դրականութեան

11։ե'ԼԳեՅ

"

կին...»։

ծես ա՜լ կաթիլ մը արիւն մնացած՜

Ս.ՐՓԻԱՐ ԱՐՓԻԱՐեՄՆ

Բայց , խօսելու ճխ, J

երբեք հազար ու մէկ րզկտ ուած էջ^ԸԸ
Կեանքի ու Ա ահուան այն տռամին ՝ ղոր

ղիս գտնել *

ո&լր

ղ,սրԼ,սն ,

պոս, հառաչներէն բառ մր

տայ ՝ պատուհանին

Ւ^նչպէս սլիտի ըլլայ այս կեանքին ծե

«ttZ նիւթական ի՞նչ

էր աա, այս մաըձնին, „ր գրլո,յ''

դեր ե զման էն կու դար :
- ՊԱ ռռ ՝ ըսաւ՝ շա՛ն օդ* ասանկ օրով

մէկը . բայց սլանդո կին
մարդիկը հասկրցեր էին'
որ այդ օտարական հիււսն-

X

ճեղքեր էր թոքեր լ, -

էր արդէն :

օր մը ան շուշտ պիտի գտնեն դետ նՒն ՚1ըրայ ակօս մը իր լրագրական արգասա
ւոր անցքին նշանակ :

լան կարծ

դանդաղ ու խորռնկ։ կաը^ 1 ՛՛
նելի դանակ մը, ներսէն,
ՀՀ'

ալ պան դո լիր տ : ^'ուռը ճռաց լ պաղ ‘"•‘“ք
մր քսու մեց սենեակէն ներս * Կտրօն էր *

- Ե՛ս ալ չէի ճանչնար ըսաւ մեր մէջէն

կ՛ անհ ետի

, լերդացեր էր , Մորթոլ^
.......լ. ...... ք
լ կԴ
h ■■

քանի մը ընկերներ՝ ամէնքս

եւ

կ՚անձկանայ ոլ

ս անտրուած հ ր տպա րա կա դիրն ե ր ո ւն մէջ
ինքն է որ հանրութեան առջեւ ելլելու կը
խիզախէ միշտ թափթփած մարդու՝ ար

էինք մենք՝

րեցաւ՝ ու քանի մը յետամնաց

Ւրմով սկսած ու քաջալերուած է մի շտ

Ւր սե^ռը* րայց սեռ չունենալն է իրենը
փելու համար ամէն բաղդատութեան եզր
բացարձակ կերպով կը պակսի մեզի : Ւր

մեր

իեքը տանիլը ՝ մօտեցնելը դրականութիւ
նը tf-ողովրդին'

ՀաՀ_էՍ

րր կո ւր ցն ելո ւ աստիճան i
Հայրենակցի մը սենեակին ձ էջ կծկտեր

Իր մ ո ղովրդական ղաւ կհ գրեթէ եո"
կատ մարդու ձեւերը կը սիրեմ : Ւր մըշմէջ՝ իր

մտրակներու սլէս կը

անց որդներու երեսին : Զի՛նն ըսես' աչքե-

X

մը ‘քրայ ինիող ճառագայթի մը պէս տըքսոլր կ * ս իրելուք աղմուկը

$ուրտ - ձմեռ օր մըն էր *, կուրսը՝ սա
ռած հովը

շարունակ՝ tf-պիտ մը որ դէմքի ցաւագին
կծկումին հետ կը չփոթ՛ուի եւ

դ ր ուածքնե-

վրայ մտածովն

էլ, :

Մ ենք

կը լսէինք ձիւնեըուհ թւլ

ցր'

մեր ապակիին վրայ՝ - կարծել

ռելքւն մա տները

ըլլային*.

Այս ցուրտ

իր դերեզման էն փախած ՝ մեր մկ^ մ
Լ

Մարդիկ կան որ ամէնէն աննշան նիւ.

ՍԻԱՄԱՆԹՕ

Ու֊ իրաւ ՝այդ

ձեւե ր ՝ կե g ուածքնե ր
կ' առնեն ՝ կը հա
զան , ձայն երնին կը փ ո իրեն ՝ շա րմո ւմներ-

IÎ Ա1ս|ւ11^ նաքսորդ թմբաղրապետը հա
կառակն է անոնց .
իր ընտրած նիւ թին
ծանրութեան չափ իր գրելու
եղանակը
կ՚անօսրանայ միշտ : Այս' իր դրականու
թեան ֆիզիքին օրէնքներէն մին է :
ուր ուր ի շներ պիտի խոմոռէին ՝
ինքը կը մպտի եւ հոն ուր ուրիշնե ր պիտի
Լայք՚ն » թ՚քը կ^րդէ՝ բայց երդին մէջ ող
բի պէս րան մը կը պահուըտի
ել ա լս
զուարթութիւնը' որուն ներքեւ արցունքի
կաթիլ մը կ՚ապաստանի , այն ծիրանի գօ.
տիները, կը յիշեցնէ ինծի որոնք

իրենց

պայծառ գոյներուն ցոլացումին տակ կը
ծ՜ածկեն երկնքին
թիւնը :

թօնընկեցիկ

տրտմոլ.

X

Գրականութիւնը, իր տարփանքը, զին.
քը հրապուրող սիրուհին ըլլալ կը թոլի .
Այս նախկին 'Լենեաիկեանը' իր վանական
կեանքի մաքրութիւնք անարատ պահած է
միշտ. Ա. ‘Լազարի մէջ վարդապետ
շէ
կրցան ըլլալ , րայց աշխարհական ալ մնա.
ցան չէ. ամէն ինչ թերատ, ստուերոտ ու
անկատար է իր վրայ : Այս կիսաւարտ քա.
հանան, այս գրչի մարգը տեսակ մր Ար.
նանի տպաւորութիւնը կը թողու

իմ վր.

րաս. Ո՛չ անոր մեն դիրքը եւ ո շ անոր ա.
հ աբե կիչ հմտութիւնը ունի հարկաւ, րա յց
անոր

նման'

բանա ս տեղծո ւթե ան

պատրանքի թաքուն
սրտին

գանձեր

կան

ու
իր

նի ու զգայուն հոգի մը տալով իր սովո

Աւ

չես դիտեր քղ

մ!պ1.

սլւսԿոււն' մահը մեր

րան էր ՝ ա՛յն մահր ՝ որ ոււէէէէնող^ւ
բան ո ւոր ին 5
հաւատացողին եւ ուր

Տժգունօրէն յոյսին րոլոր շուշանները թափեցան ,
Օթերուն անգթութեանդ Մարմարներէն ի վար,
Մ՚ոհագուժօրէն եւ. անդադարեւ արբշիռ եւ ուխտուած հոգիները այլեւս հաներին,
Իրենց յաղթանակի եւ երագի վերարկուն երկար,
Դերեգմանուող իրիկուններուն հետ,
իւ աւերումի համայ նալգատկեթին դիմաց •
Տաբուններուն խենթեցնող գեղեցկութեանդ տեղ,
Տրտմութեան երկաթէ ձիւն մըն է որ կը հոսի,
Մեր բոլորին անմխիթար որբութեանդ վրայ
Եւ կարծեմ արհաւրալից ու քինայոյզ ջուլհակներ,
Հեռաւոր ու մթին արուարձանի մը մէջ այսօր,
Աճապարանքով, բոլորը մէկէն,
Մեր սեւ օրերուն խոնաւ պատանքը կը հիւսեն • • Մինչդեռ անագորոյն եւ անարեւ հոկտեմբերներ,
Սառած լուսնկային հետ մինակ,
Տարիներէ ի վեր , ամէ՜ն գիշեր, ամէ՜ն գիշեր ,
Կեանքին յուսահատութիւնը կ՚անձրեւեն մեր վրայ :
Աւա՜ղ առաջ արշալոյս մը կար որ քաղցրութեամբ կը ծագէր,
Եւ իմ յաւիտե նական երազս երջանկօրէն
Անկէց ինծի՝ մտածումիս համար ծաղկադաշտեր կը յօրինէր'
Եւ- պսակներ իմ րաց նակտիս ել քնարիս մանկական ,
Աւա՜ղ , առաջ արշալոյս մը կար Որ բուրաստանի մը նման կը ծադկէր ,
Երբ անմեղութեան աւազանը հայելին էր իմ հոգիիս ,
Երր լիճերուն եղէգները իմ շունչիս մէջէն խաղաղութիւնը կ՚երգէին - - Երբ մայրական Յոյսին ստինքները յափրացումն էին շրթունքներուս,
Երբ ադամանդէ լուսնկան առաքեալս էր եւ մտած ումս ահագին :
Եւ կապոյտ խորութիւնը անրջային ջոլբերուն
Աստուածային ապարանքն էր իմ դողդոջուն եւ պատանի ստուերիս . . .
Բայց այսօ՜ր, բայց այսօ՜ր, ես այս ամէնուն առջեւէն,
Սարսափահար եւ աչուըներս փակած կը փախչիմ-. Վասնզի գիտեմ որ բոլոր արշալոյսները Նուիրական հողին ,
Տարիներէ՜ ի վեր, մեր արիւնէն են կարմիր. . .

մէջ որ եկեղեցական կրթութեան

մը լռութեան ու
առանձնութեան
մ ԷՀ
դիզուած ՝ հաւաքուած են եւ որ իր դրա
կանութեան մէջ երեւան կ՚ելլեն՝ կենդա

լմն ;

դարաբութիւն մրն էր ան'
մ.ար :

թթ՛ լքըայ թօս՛ելու համար հ ան դի սա ւււր

նին կը լայնցնեն :

է Ոէ՜դէը

ունէր ս պա ռե ա կան' տյդ տնտնան ու
ծանօթ մեռելը* խորհրդանշան մը ու

ԱՐԻԻՆ

դթ* ըմ-իշկքէն ու րէք՜շկուողին
րապէս անծանօթ ու սարսափելի
Ա են^ ալ մար ւլ պիտի ը/յչսյթ^Տ
թո ւթիւն պիտի ստանայինք՝ Լո Ju
տանէինք մեր խաւար աշխարհին • Ա" 1

un' ւտ . * * : Ա* են է ո ր ո^ ւն

շունչին

չէր Հեչեր
արդէն դարանակալ
Ւ ւ֊ր աքան չիլ ր ը ինքն իր վը“՚մ ^‘՚
հէր^ ինքն իր վրտյ կր կասկածի
Ա ակւ
յան ե ուր ծ՝ մութ անկիւնէ
դողդոջ ու ցած Igu/. մը սկսաւ կ
բերնով՝
յետոյ' րոլոր չրթուն^1^
Ըարք՛ ոլ՜ տհտւոՀր
պէս աղաչաւոր ՝
երդ մը՝

հրդ մը՝

մահեր՛^

աղօթքի պՀս •f^ultt

որ սառը կոտրեց՝ արց"Լ^

հ ալե g ո t g ՝

սրտերը տաքց ուց ՝ քւՈ["[՛

դիները՝
բոլո՛ր հոդերը՝ բո է" f 1
տունջները՝ բոլոր մրմունջները /'ք
// իաց ու g •

Վտրիպին սիրտն է խոց,

վւսրւ։
Կերած հացն է լեղի, ու ?mpP> P
հար11"1’

Կռո՜,նկ, կռո՜ւնկ, սւմէն տշ/^ր1՛ ’
կխններէ ,

ամէն սրտի խորշեթ՚է"

ծանր չուրեր

կապեցին ո սաթ՛ը1' l

դան կրնալս թռչիլ*. 'Ւանի
հեր կասլ եց ին քու թեւերուդ ]
թեւ աւո'ր

հառաչ ՝

որ

կոո մ

կր1“լ“

Ü'I

B

Z?L

երր բմփշկին նշանին <//""/ P
մէկ ոտքի կեցանք իրրեւ սԱլ,1Ը
ես՛
մարմինս փուշ-փուշ եղած

Հ

կի , "ր այդ վայրկեանին ,
,յ
հեռս ւնե՜րը, ծովերով ու լեռներ'11-^
ո ո i'i, եւր ր տեղ մը ,

ծերուկ մայր

ւեւոր հայր մը, մպ տելով •"
ճամբո՜ւն կը նայէթ՚-^՚Ղ
մենք ղ իսյէինք , որ ալ տղան պ[ւԱ,է'
պիտի չգ սՀր .

կՌՈԻՆ^

Fonds A.R.A.M

Ա Ik Ա Ջ ՄԻՏ* Ե Ի ԱՐՈՒԵՍՏ»

ԷՋ 3

upsustu

ռ. տրւաա

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆեԱՆ
-^ՐԱՆԴ (ՄևԼՔՈՆ ԿԻԻՐճրևԱՆ)
. Ընկերն'rnl֊PtA ■ /։ք 1։տէաւը, ԸնՂ . ն լ, հաւասարում (nivellement) մրն է

Ա.

"T’? £■

Ծ* ո վ ա կին երկ ու ա ւի եր ո ւն վր111 J
ղէ^
առ դէմ ՝ Լ ր կո լ գիլզեր կային՝ մէկը մէնէ-

ձներուն ՈԼ լ,ր.ռայայ,ոումՆԼրուն մէջ :
Ո.- [.աէալը այն աաեն մխոյն ազնիւ է ,
/ կը ձդաի մարդկութիւնը բարձրացնէ,
իմացական, բարոյական վերնագոյն
վաթանի մր մակերեւոյթին , եւ ասիկա

,,ԿԿ1՚'ւ !/ն"ւ՛^ մըն

՝

"լ' նՀ"։ն-'ւ-“ թՒՀ“

մեր մարդ կային

յու ս ա ի, ա բ ո լ թի ւն.

ու զզուանքները

մերթ փոփոխելու

Իսկ եթէ ընկերվարոլ.

պէէըով միայն :

թ[:ւնը կր հետապնդէ

հարթհաւասարու-

թեան զաղափար մր՝ որեւէ կարելի ասաի.

չեւ հիմա կր մնայ ւլ եռ՝
Ալ սակայն որո՞։

զբեմ՛, մեր նազերս-

չո 'վ* տիկի^Ը պիտի յահձն առն ո0 լ պանդուխտին ցնցոտիներուն

ակնարկ

քերով կը հեւայ*՝ . {յերթ ընդ մերթ՝
ուրաէս կաձ ցաւած ՝ բուռն տպաւորու

մը ճղելու սլա տիւն ընել՝ մեր յզւիացեա լ

թեանց տակ քանէւ մը կջ ւլրուած նետ Կե
մամլոյ ներքեւ : // ւս տ ի ամէն անդամ որ

մեծատունը պիտի զիջանի®

կր տեսնեմ զնա ՝ մանկութեանս

ղարիսլն

ւրի տել

որ

ուրկէ տա կա լին արհամարհանօք

խոյս կոլ տայ ՝ իր իսկ եղբայրն է աշխար,

ու ս էւ ր ե լէւ ս ՝ էւր տդէւ տ ո ւէմ ե tu ն
Ւկ կը
տես նհմ ոչնչ ո ւթիէնս : Անհ ամ եմա տ չկՈ

հի եւ Աստուծոյ աււՓեւ ♦

այդ երիտասարդն որ այսօր կարող է ը-

մ է կ պանդուխտ հտյ

հ ա ւա տա լ

թէ

որ իր տիոց թարմ

սել ,

P՛։

ուրագիս ու բազկիս զօրութեամբ

Տմկի վրայ, կենթադրեմ թէ անիկա ան.
^ըռ1,. վարդապետութիւն մրն Հ նախան,

ժամանակէն մինչեւ թառամ ու թարմա շ.

ձաբեկ հոգիներու' որ անկարող ըլլային
հանդուրմելոլ
բնութեան
կար դադ րած

բենի ծխանի մէջ լե ոնե րու տակ ծուխ կը

նո ւիր եմ ազդիս :

պահէ , հ աղարտ ւոր գաղթական
Հալեր
!լ արմ՜է : Օրինակալ բացատրեմ , որպէ սղի

շաւո կշարժես՝ դու օրհնեալ՝

պանծալի անհ ա լաստրո ւթի ւններ ուն'
ր„նց դինով միայն մարդկութիւնը աիե.

ղերքին մ էի բան մը կ'արմէ այս աւազի
Հատիկին վրայ : Յետոյ արդէն' ասիկա
ալ ցնորը մրն է ,
միչտ իրականին դդա.
րոմէն, եւ տյս անդամ,
աւա՜ղ, տզեզ
վեոբք մը :
ձեւով

միայն

թերեւս ըմբռնելի է : Ըլլա՜ր անիկա տնտե
սական ընդհանուր արդարութեան յորդա
հոս աղբիւր մը' որուն իոլրերէն երթային
[ւրենց կեանքի իրաւունքը հաւասար առա.
տաձեռնութեամբ ստանալու բոլոր մարդ,
կոլթիւնները,
երբ մւսյ ր ւս իւն ամ
բնու
թեան բարիքները կարոդ են ս՚հ ո ւց անե լո լ

արեւին տակ ճլտո ր ո ւո ւլ ամէն է ու կ , ամէն
քր՝. [՝ui/y հոս տլ հակասութիւն h ւ- ըհդղէմուէմիւն չկւս* յ ա րդեօք անհաւասարութեան բնական եւ յաղթական սկզբունքին
եւ հաւա ասր ապա շտո ւթե ան սւբրււեստական

ները

վոսփորէն !լ երթ եւեկէ , եւ իր հայ.

յուզման վայրկեաններու

ցնորք

սակաւ պանդխտութեան ե լանք ՝

մտատեսական սկդրունքէէն

միջեւ։

հ/՚ն՚ւ կ տրիճ իրենց հարսներով ու ման.
կի1լ1էերուէ ՝ ել բարեկեցիկ տուն ■ մր կլւ
- Այո ՝

սիրե լիս ՝

դո ւ

բազուկդ

նա ար.

ոլեստի ւլնաց ՝ ես' դպրոց ՝ ես լաւ

ապ.

չի ռքին մէջ դր ո լինք ե ր կո ւքս ՝ ես եւ նա :

//.z սլիտէւ հաւատալն թէ ույն դաւառա.
ցին որ իր տանն ու տառասլանաց ոդուով
կր ւի tuրէւ ՝ հազար !լ արմ՜է ՝ սլան դո լ էս տին
ցնց ո տէւն յ կո շտաց ած ձեռքը ՝ երեսից քըրտինքր՝ մեր պճնազարդիկ ցոյցերէն՝ մե.
տ աքս ե ա յ կւ, րսլա ս էն ՝քնքէէ լշ էմ ա էմի կն ե ր էն

Մինչ ես դպրոցէն դուրս կ^ելնէի ՝ նա հայ

ելվ, կ ՝ ա ր ժեն կշիռքին մէջ՝. Ի^նչ կ՚ը
սեմ յ Պանդուխտներ կը սլա տմ են թէ մէկ

րենիք դարձաւ՝ իր հայր մեռած էր' թող.

օր՝ չդիտեմ

լուէ այրի կին մը՝ հինդ հատ մtu տաղ ման.

հայ տունէ մը դաղ tu ղ մը դուրս կր հա

կիկներ ՝

դո լցէ պարտուց

սէ0.է՜1ո1/ճ^/

un

Պոլսոյ ո՛ր

թաղին

ու քր տանց շնորհիւ հ այ ր ենի ծխանին մէջ
մուէսն ան սլա կաս մնաց՝

մէջ պէքեւս^ր կը պակււէյւ :

f1 ր

հինէր

ո լրադին
մtu տաղ

նը տեսնելս ՝

"բ տրուած անհատականութեան մր իղաո
fi դրութեան մէթ կը տեղտւորուին իբր
1ործ

երեւան դա լո լ համար , չա տ բան
կէ կորսնցնեն իրենց զուտ դաղափ ար աէսօ“ական արմէքէն : Այնուհետեւ' այն ար.
էբ.ը միայն ունին ինչ արժ՜էք որ ունի
Il ^-ց խնդանութ իլն տալու կոչուած մի.
խխյրը .

X

„լ

‘1՚եեեւ1՚կ երեւոյթ մը կը թ ուի

ինծի : ին.
կ՛բրեմ, որովհետեւ !լ ո ւզեմ ճանչնալ
1ւն^նօրէն

իրաւունքն ա՝ •/ [• աարրէր կերպով սլ ի տի տեսնէին
H է։յխ' կեանքը՝.
վասն զի
կեանքը
Հ^^՚^ձէ՚֊րին համար այն իմաստն ու
կք ունի, անկախօրէծէ որեւէ իմաս-

ֆււոմիպձ

ին-պէս ԱՈ ճտկա.

‘կետն
"‘‘•դրուած
են
ï զղալու:
‘
'
ո
■,
Ն ղ'Այն
Կ՚Գ,
քր բնութեան մէջ, չ ահեկան ու դե£ե երեւ"յ^ մԻ ՛ԼԻ թուի ինծի : Ջ եմ
թէ ի՛նչ անմիջական կամ անդրա.
մնաւ,սնԱ1նա,'լանու՜^1,ւն 1/Ա'յ անոր մ^'
թտցորո շաւղէս կասկածոտ
ԱհաԼԱ,ԱՒ1ւ մեծադղորդ

^էքերո. “'1'“'ն"ւթէ։նԸ

պարզապէս

գոց

Դ-խ ման “ւ"1' ^^հ-՚ւանութեամ բ
Ւ յա^ՈԳոլ-թՒլն կը գտնէ ։
'֊

Իոկ

I-

^"'Լ^է"-ւ'Ը չուզեր բալականա""••֊թեամ"^^^ ե' ‘է1՝տեւՒքՒն
համես’

"Լ

ե րբ

ծեր երր ՝ որ հիմա իրենք այ

չկան :

P՝
Ամէն 'դիչնր՝ կէս դ ի թ՛ I1իք,է

ո t-շ ատեն'

հովսէկէւն ափունքին վրայ առկայծ Լոյս
մր կը դողդղայ ու անքթէՀէմ ծովուն նըշ.

քա ր կն ծնած է •

սլղպջակէւ մէջ փաթթուած' ծովէին տղայ
մր կ՚ելլէ ՝ ղեղեցէՀ կ , փ ր ՛է՛ ո ւրն ե ր էն ծնա ծ
‘IՒ

շինեն

րին էէ երել տքնած չէ՛ • նա ծնողք չունի ՝

իմե ան մկջ՝

զաւակ չունի ՝ տուն չո ւնէւ ՝ տեղ չո ւնէւ :

կր սիրեն մինչեւ լոյս՝
մութ էոաւարին
մկջ՝ լռութիւնը 1լ ընդհ ատուի միայն դիր

է1 ս կ եՀ ս ի՛նչ րր ի

i

tt ր

աղդ իս ՝

ի^^Հ

հին ու նոր դիր

ii^iiii.

կարծես :

Աւ. ամէն դի չեխ միայնաՀ1լ՝ ծո-

է" է՚ճե րո լն ու ղոր տեր ուն քռվ' ամայ ուծուէին

սիրահարները իրար

տերու կր կռուքևերո 4ը ՝ ււրււնք 1լ երկարին

ՄեԿ ՊԱՆԴՈհԽՏ

«113 Ի ՆՉ Կ ԱՐԺԷ

ու. ծովու ն մէջ կը մ ա րին '.
է] ւ
ե րը արուսեակը ծայր

կու տ ա յ

զիմ ա զ էւ էլ իէ-դվ1^1
լեր ան
ետ եւ էն,
ծովակէւ տղան էլան էէ նշան կր րոնէ աշ ք"վ ,
Ո լ թեւերը ալիքներուն կ ե ր կար է ՝ սիրտկանր ետեւէն կր նայէՀ ու կը նայէմ

երբ

էռդտցողը կր պզտիկնալ ՝ սեւ թռչուն

մը

կ'ըլլս,յ , յետոյ կէտ
"լ "՛ Լ չերճւար :
Առաուանց լո լս ո ւն դէձ
եր ր
ծովուն

!11’կ

կեանքը չա-, ե կան

կ ո։

դեզե-

քէր դերադո յն նպատսւ կը պէւտէւ րյյար մշակել առաւձե լտպէս'

=

էէն չ որ

րռշէ ամէնէն աւելի'
Ալ եթէ բնութեան մէջ

վախճանական

նպաաակնեբ չե h նչձաըոլթբ,

ոլնի սակայն -

աս1ըԸէ

ոլ֊

ՒԸ

նուրոյն ընդո ւնա կո ւթվ։ ւններ ո ւն

•լինքը կը բնո-

Pf"

սւ հահ-

զամս։նքն ե բ ո լն ամբռղջական զաբզացձ ա՛հ

կենդանական չր ջա
Գ-

նա կին մ էջ :
Աս տ ո լածն ե ր ր կր սնանէւն՝
նաեւ մարդը՝.

կը սնանէէ

Աձէկարեւոր է քանակական

ու որա էլա կան տ ար բե ր ո լթի ւնր որ
բաժնէր իրարմէ քիմիական կամ

պիտի
կենսա

օրինակլ, համար մարդու

բանական ա յս
երեւէ! յիմ*!! ե ր ը . սնանումն
անասունին եւ սնանումը մարդուն՝. Ա իեւ-

մը կեանքը, այս մ ասնաւորուած եըելոյ.
թը, կաց ո ւց անե լո լ համար աւելի չահե.

նո յն էսո տէէ չյիէ՜դ/Լ կաէ^ ձ սի կտորը կո շոէ ած է ա սլա հ ո ւէե լ հրկււլքին աէ կեեդանու-

կան, աւելի գեղեցիկ:

թիւնը :

մէջ,

կեանքը,

չումն ունին

մը կ'իյնայ :

վււըաքան.

չվււբ անհատական կեանք վ, ը յարաբերա.
կան անհ ա տա կան նպատակն - էլ։ կոչռւմն-

ճակատազ-իրն ունիհ , կո
ճոխանալու երանգներով եւ

լվանա լու բուրմ՛ունքներով ,
որքան
որ
կան : Միչտ աւելի ներքնոլրոյն արմանիք
ու գեղեցկութիւն կայ մ ան ի չա կի մը մէջ
որ ուձ-դին կը բուրէ , եւ թանձր երանգով
մ'ը կը սարսռայ , քան ո ւրի չ մանիչակի մր
մէջ' որ զուրկ է բուրմունքէ եւ թոյրէ:

Օր մր դրացէէ պառաւ

ծովու

ձրտղը իր տեղը այն ւրի շեր նորէն ան.
կասկած իր նշանը
կու տար ՝
ու Լ՚րր
ադան ծուէա կին կէ սը հասած է տ՛ լ յանկարծ

մութին մ էջէն մ ոլեղնած

ձեռք մը

ճրաղր դետին կը նետէ ու ծովու հարսին
մազերը թեւը կը պէէէ ' տրցունք՝ աղերսանք անգութ էրկանը մո լե ղն ո ւթի ւնը շեն
կրնար իջեցնել՝

\,աեւ'

մը եղելութիւնը

կր հասկնայ ՝ ու է ր ի կը իր կ^,ո^Ը
հարսէն ւլաղտնիքը 1լ իմանայ :

չպիւոի կրնայինք իմացականու

թիւնն ընել բացա րձա կ մենաշնորհը մարդուն :

ռած միջոցին'

անասունն ալ՝

է/նչ անդունդ' որ կը բաժնէ մարդկային
մտածումն' անասնային տարրական իմա.
զական ո ւթեան

գործունէ ութեն էն

ք

մե.

էրի^Ը »

!լ անիծէ պառաւը ու էլի1դը
դամ :
քփիւս օրը

Աա լզ եթէ կրէ մտածէ

ու քարե լաւն վրտյ
հարսը կ'անիծէ

տն.

ա ռտ ո լանց ՝ երր ա ր ո ւս ե ա կը

կր ծաթէր հեռակայ լեր ան ետեւէն ուր
ամէն անդամ ծովուն սիրահարները կը
բաժնուէին ՝ իրիկունը լեռը պառկող հո-

էէո

ԴելրԼԸ դտրձաւ ՝ ո՛չ ղիլղ գտաւ

ք բնազդ
:
մնա
տ ս ո ւանենյօ

ո՛չ մարդ»

եւ աւադներուն
միահեծան
թաղաղութեան մէջ աւելի՛ վսեմ է ու գեղեցիկ,

Ատոր համար է որ պիտի համարձակէի

Հիմա ջուրին մէջ ամէն ղէւչեր } կէս դէ՚“
շերին' նոյն դ իւղին տեղը աղօտ ճրագ մը

եւ անմերձենալի բարձր ո ւթի ւններ ո լ ար

րոել թէ' մտածումը միայն կեանքը կը
գեղեցկացնէ ու կը մեծցնէ մարդուն մէջ՝

Առիւծը անապատին

մ են ո ւթի ւհն ե ր ո ւն

քայական սահմաններուն մէջ միայն իր
տեղն ունի' արծիւին խրոխտ ու պատկա.
ռե լի հպարտութիւնը :
Գալով մարդուն, անիկա

գործարանս։,

ւոր կենդանութեան եթէ ոչ ամէնէն վեր.
ջին ու վերջնական, այլ ամէնէն բարդ ու
ամէնէն բարձր ա ր տ այա յտ ո ւթի ւնհ է •

1,1

'եաննլ , I
խյոլ՚յ^հ,

փաէսչող եւթւիկինր : Ո*-

ծովուն հարսը ա ււտ ո ւանg ծուէա կկ-/, կը
հ եռանա ր ՝ ձուկերս ւն մկջ մ ո լե ղ.ին քուղում մը կ՚իյնար : Այսպէ ս կր սլա ամ է ին

օրրանի երգ ըսած չ կ՛ ՝ ւլիշերն անոր

Ծ* ա ղի կն երր'
Կեանքը' բնՈլթ11ան մէջ' շահեկան

նա,

կարծես ուսն ի ւէար ՝ աչքերն

ալ լեռները

հարսը քայխրը կը ղտրձնէ ու տուն կր
դաոնա յ ՝ ալիքէւերը ափերուն կր դտր նեն
ու ձուկերուն մէջ տարօրինակ
յուղում

տ ե ս ա բան ո ւթի ւնն ե ր ը ՝

գ1Լտնաէ

նի չողերը

լեռնէն բո ւս ած է ՝ ո րպէս թկ մօր մը
ստինք ծծած չէ՝ որպկս թէ մայր մր ան tt ր

քրիստոնէութեան ՝

բացարձակ արժէք ունին միայն իրենց դաղափարական ձեւին ներքեւ՝. Անմիջապէս

^֊ոաո՚ե

էւ վտր ըո ւսած ե ր կսՀ յն ուռիներուն "P // '
մազերը բարտիներ էն վտր սողա ց ուլ լուս-

տի մէջ ճարտար են եւ այլոց ալ տուն կր

լամ թէ

ՈC

երեսներէն ծաթած շառաւիղները
ջոլրերոլե մէջ կր թափէին ՝ ոլ հասակը

մարդ իոկ չէ եղեր ՝ նա

X

“‘•հսոլ։Հ""'1'ւ '

-ոջ կԸ կ ո ր ո ո t էւ մ ան-

հասակ y
իրենց հօրը տունը շէն կր պա.
հեն հարսներուէ , մանկիկներով ՝ արուես.

'•ամար փափտքիլը բաւական չէ , պէտք է
Հետը բերած ըլլա լ :

/.լ

ծուէ ու

ut.

մար կու տայ՝ յանկարծ ջուրե լաւն մ էջէն
ւիրփոլրի շառաչներ կը լսուին ու ճերմակ

Հաւատալ՝. էլ յետոյ ղդած ողական (ilffectif) առաքինութիւն մրն է ՝ ղոր ո ւն ենալո լ

“""vիրական

!լ անհ ետէէ
բացած :

չի՛ ւրն մէն մէւ կտրիճներ են՝ ունին հսկայ

աստենի րոլոր արքայո ւթիւններէրլն ՝ [‘^չ՜
պէս չեմ կրնար հաւատալ ոչ մէկ րա նի:
Հասն զի 1լ ուղէի մ անա ւանդ դիանալ քան

I'

ծովուն հ ար ս ր' հեռոՀւն անորոշ լողացող
սել թռչունի մր կր նայէէ
որ կ'ե ր թ սմյ

tu յ լ

Հայ ՝

քի[ս1էս չեմ հաւատար հանդեր ձե ալ կամ

Սկզբունքները ,

րոյրներուն տակ իր ափերը կր գգուէ ու
աւիք^ւերր^ հեռաւոր ծփանքներ 1լ ո լո ր են

սիրե քիս * դա ւառաց ին ոչ էմ կ

§եմ հալա տար ըն կե ր վ ար ո ւթ ե ան ՝ թչհա լա տար

չերե-

եղը ալրները մեծցած , եւ ա յսօր Էէ ւր աքա ն.

էլաըժէ դրա դա բանս
ս[էս չեմ

հիմա

լէն շատ աո աջ երր ծ ո էէ tu կր հուէս ն համ.

մկջ՝

նեն •
կէ՛^
ր ՝ . հաւանաբար մեռելին
մայրը՝ - պատուհանէն դուրս
ծռած ևը
ճչէ ողորմագին ՝ -Ախ որդի՜ս ՝ խսւնհթուԹ

պարտապահանջներու քուէ :

տլ

Այն ւլիւզիէ1ւ մէ P , որ տ՛[

ա ր ՝ մանկամարդ
Ը ^ռ4ոլԹ հար
սը կր կոչուէր ՝ ամէն առտու արեւը ծագե
t

ո լռիէւ մր կր նմ ա նկր ւլ ե ա ե ր ունէ ա ւէւ ո ւնքն

օրհնե utլ :

շհամա.

րիս՝ Հավաւցի երկու ընկեր էինք՝ տիք ո *֊
տարիք միեւնոյն՝ դրեէմէ իրարու մօտ հա.

րեցա լ ՝ նա ա ղքա տ :
putjg
այսօր է՚՚՚^լ
կ^ արժենք Ազդին առջեւ եթէ արդար կր

քնկերվարութիւնը մէկ

րնկերն

միւսը կոր որ.

լած է ջո ւր եր ո ւն տակ :

Այդ պարագային'

իրեն համար

կեան-

մտածումը

որ կը թուի

ԸԼԼս՛է

կյան

քին վսեմագոյն նպատակը՝. Ե
նորէն՝
ան է որ կեանքի զանազան երեւոյթներու
նուիրապետութեան մէջ բարձրագոյն տեղ

ջուրը կէէտծ էր ամէնքն ալ՝.

կր վառի կ՚ըսեն՝ ու առտուան դէմ'
րուսեակին ծաթելու սլահուև

մա ր էէ ՝ ծովը տա ր օր ինա կ յուղում մ ր 1լ ո լ.
նենա f ՝ ու երկու
ճերմակ
թռչուններ
կա րմիր կտո ւց ութ յան կա րծ այնտեղ կ եր ե ւան ՝ մեղմիկ՝

հանդարտ ջուրը կ'ակօ-

սեն' սւզտիկ ալեակհեր հանելուէ ՝ յետոյ
նորէն կ'անհ ետին , ու երբեք ց երեկները

մը կը բոն է î

»եմ Աասքալը որ այնքան իրաւամբ, ան.

չեն տեսնուի ր ՝.
՝0' ովսՀ կ, անոնց անունը մարդու

ուանած է մարդը «le roseau pensant» ՝

սեր :

fl] ան զաղա տալիր

ա.

ճրաղր կը

պատկառանքով կր յի-

մի՛ ր-

աճապարէ
դէպի սահմոլորանքներով

IwïKbP

p Ա"1ա՝>-3ութեան, մը :

ԾՈՎԱԿԻՆ ՀԱՐՍԸ

/'«I/o
այմ֊մ կը բալէ որ

գտած ըլ-

Fonds A.R.A.M

ԷՋ

« « Ա 1Ւ Ա Ջ ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*
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եՐՈԻԻԱՆ
Երէկունները՝ մտ մը տասնէն անդէն ե֊
րեւան 1լ ելլէ բ յանկարծ ՝ էր խռպոտ ահռելէ ձայնէն մխո րն ղդացն ելո վ ՝ Ղ^ա լաթէայէ փողոցներէն կատաղէ հոսանքէ պէս
վազող՝ փրփրացող է րարանց ումէն ձ*էջէն ՝ բոպէկ կո շկո ռո տ ո տքեըն անց ո ւց ած
Ւր լայն ծայրակոր ե՜։է՜ւքէ՜1ւ|ւ.Յ!/)*ՀրՀր յ որոնք
հազէւ թէ կէսովէն ծածկելով ղանոնք ՝
ներբաններուն մորթն ալ կաշէացեր բըրտացեր էր ցեխէն ու փ ո շէէն մէջ յարատեւ
քս կռտո ւմէն :
Ւր խոշոր սրունքները կ'եր երա յէն ապա
յէ փոթՈլւլ^րն մէջ ՝ եւ բուրգէ դեղնագոյն
դօտէէ մը թոյլ ծա լքերը գրեթէ անոր
ամբողջ փորը„ կ[Լ ծած՛ կէէն : Ամառ ձմ եռ
նոյն բաճկոնակը կը հագնէր ՝նոյն կարճուկ
Սալթան ոբ թէեւ կրնար էր ար ո ւ. ւԼրայ գալ
եւ դոցել անոր կուրծքը՝ բայց էր կո[>ովէ
Հ ո ւմ կո լ մ ա րձ*էնէն
ամեհ է ճոխութէ ւնը
ամէնուն ցուցնելու էւրոխտ գէտումով մը
կարծես ՝ քարէտէզճէն մէշտ բաց կը թոգոէ ր էր կուրծքը՝ մազերու հոծ շաղա
պատումով մը ս ե ւց ած ՝ մթէն : թխադոյն
պեխեր վայելուչ ո լո ր ո ւմ ո ւէ կը վերջա
նայէն մէն չեւ այտերուն կէսը՝ որոնց
մո Լնքր մէ ապա ղաղ կարմէր էր ՝ արեւա
կէզ ել խորշակահար կարմրու թիւ.ն մը,
Աչուըներն հրացայտ էէն՝ տարօրէնապէս
ազդեցէկ : ճամրան ՝ էր քալուածքէն մէջ
արհամարհոտ պերեւեթում մը կը դնէր՝
դոր առաջէն ակնարկով կռէւէ հրաւէր մը
կը կարծէէր •. Փողոցէ մը դուրս
չելլէր
մէկէն՝ ու կը սկսէր էր ձեռքը բռնած չավ է լա յէն սլար ո ւնա կո ւթէ ւնը ծանուցանել
մեծ պոռչտա քով*

ԹԼԿԱՏԻՆՑԻՆ
$ակո բ ՝ սէրելէ՛ ս ՝ լեոնէ լեռ ՝ թա փէ
թուփ ! դաց էր ՝ ա՛լ չէ հայեցար ետէդ :
(Հուշք մը հէնէն խօսք մը՝ բա ր ե ւ մը էնկած տեղէդ ՝ թուղթ եթէ չկար ՝ թռչու
նէն յանձնէէր , թռչուն չկար ՝ հովերուն
ըսէիր :
էյեզճ մայրէկդ դրան ետ էն օ զէ կ-օ զէ կ
քոլ կարօտովդ
կ' է ր է ՝
գնաց ՝
էդրեց
1լ ըս է ՝ րձ ւր մնաց , ձ ւր կ\ապրէ ՝ որո* ւ
հետ կ'ապր է ՝ րձ ր ճամբաներէ
անցաւ ՝
[ձնչ տեսաւ ու անցաւ ճամբան : Ու֊ ծոատ մեծ ջուրը առաջէն տեսնելուն՝
որքանէն արդեօք վախ անցուց ՝ կ'աւելցընէ ՝ էնքը որ դ էւ դ էն ճլուըլտուն առուակէն
ու վտակէն հոսանքէն կը սոսկար :
Մայրիկդ քեզմէ, քու շուքէդ, քու յիշատակէդ ալ բան ձ*ը չգտնելով որ գգուէ
կուրծքէն սեղմած՝ շատ հեղ այգէն 1լ եր
թայ ՝ ու հոն վ ե րէ սլա տէն տակը քու տըն
կած ծէրանէէդ բունը կը գրկէ y տ եր եւներ Ը h[L ւՒ^ » ծէբանէէն տերեւներ ը ա չքէն ՝
երես էն վրայ կր չփտէ ՝ m ' շաբաթն ան
գամ ալ մոռց ած թէ' անոր քովը ոլւվլ
ծառեր ալ կան ՝ էնքը մէայն ան ծէ ր ան էն
կր
ւԴտնայ ' արցունքովը կը
frf ։
Ւրէկուն մը՝ չեմ յէչևր ո՛ ր brl։k ո ւն ՝
մանգաղ՝ մատնոց մէջքս՝ դաշտ եր էն կը
գա ռնա յէ ՝ յոգներ էէ Հ Լէկծլու ա ս տէճան ՝
աչքս գետէնը չէր տեսներ՝ մայրդ դրան
վրայ' նոր դարձեր էր աղբէւրէն ՝ ու տե
սայ սր էծցուկ կարմէր կում մր կար առջեւը*. քնարել մբ հաղէւ
կրցայ հանել
բերնէս* արարէն արեւդ» բսալ ՝ խուրպան
ջո՛ ւր ահա ՝ ծար ո ւեր ես ՝
խմէ՛
կ ո ւշտ
կուշտ ու պուտ մըն ալ (Հա կորէս տեղը
էրմ է : իր աւ սՀյնպէս ալ ծա ր ուած էէ որ

կոկորդս կ՚այրէր՝

խմեցէ քու

տեղդ ալ

ու մօրս անոյշ կաթը Jէ Հ?* 3 է :
Ա*այրդ դրան վրայ նստած ՝ քանէ մը էր
տա բեկէցներուն
ու
վէ ճա կա կէցն ե ր ո ւն
հետ՝ էրար զէրար կը հովարէէն։ Ա* այ
րեր ՝ որոնց դէտէէք թԼ շատն էր որ լե ո նէն անդէն ղարէպ աղոց կարօտով կ աղբնծէն ՝ շատերն են որ ճամբուն ճամբորդէն
կը հարցնեն , ւէ ա խ ո ւլ թռչունէն կը ձէնեն ՝
հողերուն երեսը ո աքէ հետք կը փնտռեն յ
ու հովերուն րերնէն ղարէպէն չածչը <կբ
հո տուրտան :
(Հոգներ էէ, երկար չէէ կրնար սպասել՝
դրացէ կնկան մէկը ատ ատեն՝ րէՒս Ղ^սւՒ
ձ* եր տունը ճամբու կր դնէր մէամէտ հար
ցումով մը՝ որ դեռ չեմ մոռցեր ու ան
ատ են էն է վեր կսկծցնող բան մը կը մնայ
հողէէս վրայ։ «.Մեր տղաքն ալ կը տես
նեին հէմա ան լուսնկան ՝ որ հոն է ու urjuչափ մօտբ մեր ե ր դ էքն եր ո ւն» : իս բերանըս յ_բացած' անդէէն մօրդ ըսածները լսեցէ * հվԼյդչսւփ մէւէթա րութէւն կա յ արդէն ՝
^քուլվւկ՝ արեւն ալ լուսնկան ալ ամէն օր՝
էնչպէս մենք՝ անանկ ալ մեր տղաքը կբ
տեսնեն : Աստծու լոս ե ր ե սէն մեռնէմ ՝ որ
այնչափ մը բան ալ մ եղէ տուեր է» :
Ու յետոյ քովէնները րսէն որ մայրէկդ
շատ օր տան էքը ելած ՝ ան ատեն ՝ որ լուս
նակը ձեր տանէքէն վրաք
կբ կախուէ ՝
հոն առան ձէն մենաէրօս ո ւթե ան պէս րսւն
մը հ.Ը մըմնջէ ՝ բան ձ*ը կը խ ր կէ լուսնա
կէն ՝ էն չ ՈԸ էը^նք բոլորն ալ կրնա յէն րսել ու էմ ալ յէշողութեանս մէջ մնաց *
Լո ւսն կե աՀ կ ՝ ուս կսձ յ կու դաս ՝
Հայր Արրամոլ ծովուն վըրէն •
^հոլն դեղէն ՝ ձէնդ դեղէն ,
Ա օրոլքդ ե կե ր ՝ դօտէդ դեղէն ՝

Մ*
Աք՛ հա9 1Ոամ ‘Ոեղյ, տԱ
Պուսւ մը, ջրիկ , ղարիսլխ
Եբոր ւոեսնեո դո,1
խոդ անդամ մը կաթ„ j, '
1եեւ՚^ը }փ լույ դեըեզմաԼ.'
Մեղի , դի^ղաղլ,,;,,։ վիճակին ղսւլ. ,
թկ կը հեաաքըքրլլլկիր , ամ։սռն
‘
"1,րել1.ս, հունձքը վերջացալ՝ |Ա(
ու միւս օրը , չենք դիաեր թկ'
դեղի մարդուն համար աղուոր

J'

պիաի
ծիրանաւորէ ,
ցեղի
մեղի, ոբ եա եա հբուելով ,
հողը մեղի գերեզման կբ
փնտռեն,^11՛ լխ'""՚օս^
Եթէ կը հետաքրքրոլէիր իր^
•Լերջը խ°»ք պիաի տայի թզի, ոք
դեղի մարգերը ոլ անոնց ապրո,}

“

մթնոլորաը օրը օրին գրչի նիւթ
Վստահ ըլլայիր որ գրելու փորձի, ի
ուրիշներուն պկս }ափաղս,նցութիՀ
սԺտՒ }ԸնէԼ' • Ե" աըդկն չեմ սիրեր 2
շաղակրատութիւննելլը ։ 1Լյդ խլնթ,
նը դուցկ անւ ատեն յարմար ըլլար
մենք հոս հարսնիքի ցնծուն աղմուկներ,
մկջ՝ զուարթ վայրկեաննելւ ըմրոլխ^
ու ձեզ ալ հոս հրաւիրելու կերպ մր .
նելով , կաչաղակներուն լեզուն
ծկինք : Կարելի կ րան մը չպիտի հա^
նայիր աս առաջփն նամ ա կէ-, •՚ր յոպոՀ
մկկ մամիս կը հանդիպի ցրել,
չուշ, ձմեռը ցուրտ, աղրիլրնելւը խ
քած, ձմեռը արջառներու հիւանդոլթձ
ներով սկսաւ ու դարնան ցանըր
համար, կ'ե ր ե ւ ի , տարեխին , օձերուն
կրիաներուն պիտի զիմ ենք, վօրդ րաի
լին հետ, ընղո լնէ իմ ալ տալ։ տսւ^<«|
բոյրներս : Ա տեբ էմդ ՝
լկատք/ն^է

ՀՀ</1 թաղէ' թաղէ'
ք)Հ հ յ ձեռքէ էն չ հիացական ո լ դրգալէ

ԳևՂհ ՆԱՄԱԿՆ^

շարժումով կը չսյէր Հ_ա վէ էա Jէ^' մէջ վայնլչօրկն շարուած կարմիր մէջատները՝
քւսրէւռէդները՝ որոնց ամէն
մէկը
էր
հոգիէն պէս կը սէրէր , կ'ըս է ր ինը։
Ե Լ- [ձնչպէս շհաւա աալ գորովանքէ այդ
անհնարէն արտայայտութեան՝ որ անկեղ
ծութեան շեշտով մը դուրս կը թռէր անոր
րերնէն:
... Օր մը յաճա թոր դէն մէ՛կը՝ որ մէշտ
հանոյր կը ղդա ր Մէրիկէն հետ էրօսակցեէէն ՝ զարմացումով նշմարեց որ էր ամէն
ժամանակ տեսած հէն եէմէնէներուն տեգ
հէմա նորեր հագած էր անիկա* հեգնա
կան շեշտով մը անմէջապէս հարցուց անոր այս տարօրինակ նորութեան շարմա"t'Pl' ! Միրիկ , որուն բացարձակ անծա
նոթ էր ամօթխածութեան զգացումը ՝
յանցանք մը ըրած պահ ուն րռն ո լող տդու
մը խպնոտ ել երկշոտ շարժումն ըրաւ՝
նայեցաւ՝ այղ հարցումէն պատասխանը մէկէն գողնալու ակնկալութիւնով ՝
էր ածրը հանդիպեցրու երկու սեղան
անդէն երիտասարդէ մը քո,[ նստող ման
կամարդ աղջկան մը որ հարցումը լսած
րԼԼաԼով էնրն ալ պատասխանէն կը սպա
սէ ր :

■ Ս էկալները հէնցեր էէն ՝ ըսաւ մեղմ
ու
խորունկ
հառաչով մը ել անմէջաս{Լս շավէլան առնելով դուրս ելաւ գար ե ջր ա աո ւն է ն :

անոնց առջեւ հասաւ՝ աղջ_էկը
քո վէնէն դա ռն ա լո վ' ըսաւ *

յանկարծ

*ք*արէտէւլ ա՛ռ :
Ե՚հւ՚հկԼ՚ե ա չո ւըներ ը վառ և g ան ՝ ժ պէտ
ձը եկաւ հաստ շրթունքներուն վրայ ու
ձ* արե ցաւ , •1ես առաւ շավէլան ու մատ
ներ սվը [սառնէլով քաբէտէդները՝ ըսաւ'
ձայնէն մէջ տննշմտբելէ յուղումով մը*
- 'Ոուրէկս ՝ ա ս ան կ քտրէտէզ
էօմրէդ
մէջը կերած չես ՝ համէն հոտէն չես կըշտանար , էն ադո լորներ էն տամ :
Եւ սկսաւ զատել ամէնէն խոշորներն
ու ամէնէն կարմէբները ՝ պնակէ մր մէջ
լեցուց ոլ՜ L^ünL3 t ‘"սւլ՚ււ որտարոլխ ւուիլ.
նով մը հսւմսւկոլ ած , մինչեւ որ պնա կին
մկջ ա լ տեզ չմնաց :
. փան/Հ փտրտ է ՝ հ արg ո լց Լրէտասար-

դը։
Ե-L անկէg ետքը երկու շաբաթի

չալի
չմտաւ այն դար ե ջր ա տո ւնը . միայն , երր
աո.ջեւէն անցնէր , գաղտագողի
ակնարկ
մԸ ևը նետէր ղրան ճեղքէն ներս ու կր
փախչէր : Բայց իրիկուն մը երր գա րձեա լ
ներս պիտի նայէր , կեցաւ , ձեռքը՝ ճակ.
տին տարաւ , մտածեց , վարանոտ , յետոյ
յանկար}։ ղուռը բացաւ ,
ներս
մտաւ
եւ , իր սովորութեան համեմատ պարտիլ
սկսաւ ււեղաններուն iuu9Ll, մեղմ ձայ.
ն ո վ մրձ*ո ա լով •
Գրրմըզը քւորիտէ' ղ :
հորէն հոն նոյն սեղանին առջեւ նրս.
տած էին' երիտասարդն ու մանկամարդ
ա՚1ւ1՚կը, “եւ մաղերով, թխագոյն , չնոր.
'•"՛լի սեւ աղգեաց օրիորդ մը որուն աչուր.
ներուն սեւեռումին տակ անպատճառ սար.
սսւռ մը կը զգար մարդ-, Շաբաթը գրեթէ
երեր անգամ հոդ կու լլային անոնը , երի
տասարդն ու աղջիկը.
առաջինը
միշտ
կու դար ու կը սպասէր երկրորդին . ձեռքի
սեղմումէ մր ետք իրարու քով կր նստէին
ել. փսփսուք մր կր սկսէր իրենց մէջ,
երբ Ս իրիկ իր պտոյտը շարունակելով

- Փաբա^ ՝ ըսաւ Մէրէկ տես ակ մր զար
մացումով՝ չէ1 ՝աս հեղու փարա շեմ ու•Լե1՛ , Հտմը նայեցէք, էյէր աղէկ ըլյայ նէ
պաչիսա վաքսիդ փարա տուէք :

ծածկէր անոր գլուխը սլռջի իւղոտ հին
ֆէսին տեղ, Վօտին կոր սնg ո լ g ած էր իր
.անհոգ թոյլ կապուածքր, ու տեոակ մը
վայե լչութիւնով ամփոփուած կր
անոր
կորովի մէջքին վրայ եւ չավկլան ալ, դոր
առաջ անփութօրէն աջ կողմն ի վար կը
կախկր, հիւձակ ելած էր
անոր խոշոր
կաշմբուռն ձեռքին վրայ համբարձիկ,
Օաճախորդները խորին զարմանքով կը
տեսնէին Ս իրիկին կրած փ ո լի ո խ ո ւթի ւնը
քանի մը շարթոլան մէջ, կարծես դերբրնական զօրութեան մը ադդե g ո ւթ ե ամրը .
ա՛լ անանկ կոպիտ շարմոլմներ , բիրտ
շեշտեր , կոշտ խօսքեր չունէր . իր սիրե.
[փ քա րի տէ զներ ո ւն վրայ իսկ ա՛լ նոյն ղո.
րովադին ակնարկը չէր նետեր , ուզողին
կու տալ, ափին մէջ լեցնելով միջատները ,
տրուած ստակը առնելով անտա րբե ը եւ
դուրս ելլելով դար եջփ ա տ ո ւն էն' տրամ ու.
թեամր մը համակուած կարծես :
Երր տյն գիշերը ներս մտաւ, ուղղակի
մանկամարդ աղջկան
սեղանին
ղեաց,
ու. խնդալով հարցուց թէ ի՚նչպէս գտած
հէ^ Ւե' Հաըէտէդևերը :

Ակամայ, գրեթէ g տ ! ով կը բամհոպ
անոնցմէ ՝ կ' ուրանա ր էր ԸՈԷՈԸ
“ս1ւ
ո լ նոր է նորոյ կր հտդուէը ՝ կերպար
նաւէ ոէր կ^ԸԷ[ԱէԸ •
Հա ԼՒՒ^ առէ/Լ
դնտց կեն ա լո լ ՝ Ւ^ՀղէնՀԸ շճանչցաւ»
էր անոր մէջէ երէտասարղըՀ*
դուրս ելաւ : !^*է՛ յուսահատ Կ'
ր տ էր :
Այսպէս հադուած սգուած ՝ ՄիրՒ՚ւ
դէ կ մը մաքրեց էր շավէլան՝
շոր ՝ ամէնէն կարմէր քարէտէփմրչ
ու ՝ սէրտ է տրո փ, խ^Ս՚է'Ա|՛
ձ* տալ Պիէռ . Հոլէն առանց այլեւ" ;
խոշոր ձայնուի պոռալու. -

'

(էոհարէկ նստած էր երէաասարղէ^
վր ՝ տր տո ւմ երեւո յթօվ- թաըուե 9“^
մր ճնշումէն տակ** ' Միրիկ , bi՛
քէն րո լոբովէն վանելով սովոր^^^ 1
պիտ ձեւը, չիք երիտասարդի I՛
քում ովր մ օտեցսււ անոնց
սեղւյյե[
վէրէն վար գլխով իււնախւււ^ի-՚ ՚ք ^

լէ ետքը, ըսաւ մպտելով.
- Ասանկ քար ի տէ զ հիչ կե/"ս^

- Շատ համով էին, ըսաւ
դոլհին. նորէն տուր :

մանկամաը.

րհսրդÎ
Եւ֊ սկսաւ, պնակէն մէջ լեցոձեելկ fl՛

Եւ շավէլան առնելով դուրս ելաւ չտա.
սլով թռուցիկ ակնարկ մը նետելէ
ետք
‘Աղջկան երեսին , որ թեթեւապէս դեղնած
էր հիմակ : Ս անկամարդուհին քիչ մը ա կ.
ներել անյագոլթեամր մը -կերաւ Միրի
կին կարմրուկ միջատները, ծծեց անոնց
ամէն մէկ հատը, կերաւ, իր ճերմակ ման.
տըրտիկ ակռանևրուն տակ , ճզմելով քա.
րիտէդևերուն նուրբ փեճե 1լները , ա յն աս.
տի ճան որ քովը նստող երիտասարդը դար.
մացոլմով հարցուց.
- Գոհ ա րի կ , ես չէի դիտեր որ տյս չափ
կը -[‘ը!՛- ր-՚րիտէղը :
’ 0 *» « չատ կը ս ի րեմ , պզտի կութ եանս
հայրս միշտ կր բե ր էր մեգի,
Երր երկու գիշեր վերջը Միրիկ
ներս
մտաւ Պիէռ . Հոլէն, մոյդ ֆէս մը կը

Մհրհկ դարձեալ տուաւ միշտ չռայշօրէն
եւ այս անգամ երթալու պահ ուն սեւեռուն
ակնարկ մը նետեց աղջկան վյրայ,
որ
սարսու.ռ մը ունեցաւ.*
Ե-նկէ վերջը խելացի դաղափար մը յրլա-

ցաւ քարիտէզճին : Այս ստորէն
դասակարգի, մարդը իր անշնորհ մէջըի գօտիով ,
իր ապայէ հագուստին կոշտ հիւոկէնովը,
այս աղջկան բնական վայեչչոլթեան քո
վիկը անտեղի ոլ անպատշաճ րան մը կ'րլ.
լար. վագեց պատրաստ հանդերձեղէննե.
րո. խանութ մը գնելու այն նեղ ու գծուծ
զգեստներէն մէկը դ„րս իր հսկայ
խ
րոխտ մարմինը արհամարհած էր միշտ,
վրայ ամէն րան պզտիկ, փատուկ,
ողորմեւի կ'երեւար իր աչքին . հիմա բաղ
դատութիւն կ՚ընէր եւ իր լայն ու դիմաց,
կուն հագուստներուն դ եր աղանց ո լթիլնր
կը հ տս կնար յ

մէջա տները :
Բայց աղջկան դկ^՚քր, /'
ւսյդ խնամեալ կեր պար անքէն
մէկ խոմ ոռց ած ՝ խէստ iupu,u,Juli
մ*րն էր առած : ՍՀնհաճոյ յոլԱէԱՒ ?
մը
Ը Դ
ղ-"1
֊ ենթարկուող
- ֊ մարդու ը
ni ՀԺ
կ'երեւէր դէմքին վրայ, Ե՛ ՀՀ
տէղճէն կը շարունակէր խHու
մանկամարդ ut ղ?փկը հաԸՅ"1!1'
. Աա լաթերդ ինչո“ւ փսխեք ե“ ՚
Եւ պսւհ մը վարանելէ յետ"J
- tt7/ քոյրէւս էդ չծմ ոււսև? ւ
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ԱՈ* ԱՀ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

Կ. ԶԱՐԵԱՆ
Մի հրեշտակ թեւն է կոտրել քաղաքում :
Ու վայր է ընկել մի հրեշտակ
քաղաքում,
Ուր զանգ - զանգ, սարսաւիավանկ
Մի մահազանգ
Սղոց է շարժում
Ուղեղներում :

ԷՋ 5

ԻՆՏՐԱ
• • - Արեւը շատոնց մարը մտաւ.* եւ դեռ
կը պարտիմ : Հաւ/բաներ ուն

վրայ յետին

անցորդները ցանցառ , անճանա չե լի ,
թան

Ամայի իրիկունին մէջ

աւ.ելի մինակ

hմ

մոյդ

Սպիտակ աչքերով տեսիլք է եկել
Ու թեւ - Մե1
Սանդուղ է հիւյսել*
Որպէսզի փախչի >
Երթայ ու հանգչի • • •
Ե'լ , տղաս • • • ե'լ :
Ադամամութին • • • անշարժ ծունկերին
Պողպատ են թորել ու կապար գլխին :
Մի ծաո է ծաղկել , ծղրիթն էր երգում • • •
Ադամամութին • • • նոոցը դրան Մարդիկ , քահանան
Եկան :
Թմբուկներ զարկին :
Ե'լ , տղաս • • • ե'լ :
Ա'ո խօսքս դողուն • • • շրթերդ սեղմիր .
Երազ է կարմիր • • •
էոնիր թեւիցը սպիտակ աչքերով
Ոսկեվարս հարսի
Ո ւ հպարտ անցիր :
Ադամամութին թմբուկներ զարկին
Ու տ1օն տօնեցին
Մեծ հրապարակում :
Մի մարդ են կախում :
Արդեօք չե՞ն տեսնում • • • քերովբէները մոմեր են վաոում
Հեոու ու լոյս աշխարհում •
Սատափ կոյսերը նպոտ են դարնում հովերի մարմանդ
Թելերի վրայ - • Մի' դողար, տղայ • • •
Մոմած են թոկը : Փշրած խաչի տակ
Աչքերդ յստակ
Յամա'ո թող նայեն:
Երք սիրտդ հանեն Տա'նՏանեմ տամ fn մօր
Վշտին ահաւոր :
Ծղրիթը երգեց ծաոի վրայ ծաղկած •
Մայրիկի աչքից արիւն է կաթած :
Երբ սիրտդ հանեն
Տա'նՏանեմ տամ fn մօր
Վշտին ահաւոր :
Դէ, հիմա, հիմա
Կարծրացիր տզաս :
Դժբախտ իմ տզաս, դժբախտ իմ տղաս :
Այսօր քաղաքում,
Մեծ հրապարակում,
Մարդիկ հրեշտակի Կում . կում
Արիւն են խմում :
Ծզրիթը լոեց- • • Միայն քահանան
Վեց աղօթք ասեց
Մեքենաբար :

ռական ու սարս ռադին տարփաւորներուն •
վասնզի իրի կո ւն է * վա սնղփ քեղի յառե
լու կատարեալ եղանակ մ'է Սէրը ։

բալրջերանդ
մարեցան հե

X

ռաւոր Հիր մզկիթներուն ՝ մինարէներուն
վերեւ՝ անհուն ամսլա սփիւռ Ատամ պոլին
վրայ* եւ վ երջւսլոյ սը դէ պ ի ծովածուարդ

Ահա կ' երթ ամ ՝ ամալի անսահման իրի-

Ա արմար ան՝ ու ասդին՝ դէպ ի փոսփորի

՛կուսին մէջ* եւ բանաստեղծն եմ ՝

լելային աո լե փներր՝ վերջալոյսը վա րդա-

րահարը ։

զսյն

Ե'լ , սելաս • • • ե'լ :

Լիվ

ողորմէ լուսր փա լորնե ր ո ւն ՝ թափա

համակ տարփանք՝ համակ սէր :

^Լերջին րոց ավառումներ ր

Ադամամութին • • •
Սպիտակ աչքերով տեսիլք է եկել ու սիրտն է փաթթել
Լոյ սերով պայծաոէւ մի ծաո
Ծաղկել է , ծաղկել • - -

հետզհետէ

՝ ել հետզհետէ կը լեց

ուիմ Անհո ւնո ւթե ան
թոյրով՝

եր

դոյն .լիճ ակԼւ մը զհետ անձկագին :
Տէր՝

կր նուա զի ՝

Լսա շ Լաս չփ հալքերով

Մինարէներուն ետին

երկայն

եւ սի

յ

ծիրանե

Անե ղր ո ւթեն էն թափ անց ո ւած ՝

անեղ-

երիզաձեւ երկարա-

ր ո ւթեն էն այսահար !լ երթամ : Աս աղերուն

շառայլներ կը շեղադծուին ՝ անդորր
ու թո յ լ սողելքով՝ ոսկեմ ոյդ արեւմուտ

հեռաւոր նշոյլը՝ անշարժ՜ ծառերուն մեղմ
չ^^Լ՚մնը ՝

քին Լսո րր :

ծխիւններ ամպերու՝
ձ1"1

Լսո տեր ուն դողդոջումը } //////՜

Տարտամօրէն մանիշակ ի րի-

կոնին մարող բոսորը ղենիթԼն ւԼրայ սա

կո ւնն y անամպ ՝ ահ ա ղին , էլը բարձրանայ ՝

հող ստուերի այերովկէանԼւն ծաւալումը՝

կու դայ արեւելքէն 5 ուր հեռուն այտնող

լռութեան լաժ՜ուարդ ու Լսորին տարածու-

բլուրներուն ւԼրայ ու անջրպետին մէջ
այերային ծիրանի մր կը մարմրի՝ մին չ

թի ւնն՝ ու Հէք գորտ քուրիկիս

հոն անոնցմէ մէկուն
կր վառի՝ կարմիր'

զառիվայրին ւԼրայ
անյայտ քէօշկԼ/ մը

պատուհանը։ Աարձր ու հինօրեայ շոճի

հ՚եռուն ՝

աղօթքը

ահագին ներ դա շնա կո ւթի նը ՛որ

կը պարոլրէ ղիս' ա՛լ չասլրելու սրսփումներ ՝ հառաչալիր թե լա դրո ւթի ւնն եր
հոսեն

g աւա դին

ներն իրԼւ կունին ըո սորա դոյն Լսորքին վը-

լաւատեun ւթեամբը սիրած էակս ա՛լ

րայ կը սփռեն իրենց կատարներուն մութ

յ ո ռե տ ե ս ո ւթի՛ ւն ս է ‘‘ իթէ ■■

սալ առնու մը : ԱԼ հ * փո ս փ որին վերել դեղ
նորակ սա տափ է երկինքին մէջ
Հո վո լին աստղը ,

ծաղեր է

եւ ահա ասդին ՝ աղօ-

տակԼւ , Արքտոր ո սը կր փողփողի արդէն :
Ա^երթււՀմ ՝ հիացմամբ ՝ անծայրածիր ներ
դաշնակութեան մը մէջ զոր ղ-աԸո,Լ հեռասուզոլող օրը յառաջացող
*4/'

դԼւ շերին հետ

: Հեչտաղին կը հ եռան ամ

ռ ան ձն ո ւթ եան մէջ*

ա-

բլուրն Լւ վեր կ'ել-

լեմ, դէպի գիշերը,
դէպի
գիշերային
ս օ ս ա լի ւնն երը ՝ րլ ո ւրԼն ծառերուն մ էջ ։
Ւրիկուան ստուերին մոր

Լսաղաղութիւ-

նը 4/5 Հ^չեմ * * * î մլաւկ յուղման մը՝
րովփ մը՝ ո'վ իմ /*ռենաս ՝

ղո֊
մեծ

խռովքի մը մէջ թրթռալու Լսա ղաղո ւթի ւնը ^tP '1էէամ :
դե տնԼւն երեսը *

Լսո տերը
!լ երերցնէ
Լսեղճ մու կի. ւլարԼնե֊

րուն հասկերը կ՝ եր եր ան ՝ ու նուրբ Լսօէվարսակներր կը սարսռին ՝ արտերուն եզ
րը : Աթա դն ո ղ Լսրամներուն

մէջ

1ա2'

տ Լւ ծա ղի /լները ս տուեր ո տեր են ՝ եւ անո
րոշ։ էՕր ամն երո ւն եզրԼւն վրայ մաևանեԼսներն իրենց դեղնո րակ ճիռերը կը շարժեն :
Անօսր ու ընդհատ սրսփում մը կը հոսԼւ
կը Լսա ղայ ղո վաղին օդին մէջ* ահա՛ չըղջիկ մը կը թռչտի * դիշերամուտի չղֆփկը*
կը հասնԼւ թրթռագին ՝ կոլ դայ՝ կ^անցնի՝
կը խոտորի եւ վերջալոյսին վրայ կը Լսօլաղծէ իր սեւուկ ելեւէջոտ հիռը։ ftj որ ին
կա պոյտին մէջ բլուրին մթին ե լանդո սները կը Լսար շափեն լերան իրի կո ւան հովէն։
Ա*արդ չկա յ • երանիՀ ինծԼէ ՝ երանԼՀ թըշւա ռու թե անս :

Հեռո ւներէն

դորտԼւ երդ

մը կը լսո ւի * մեղմ ու կուռ ՝ ս րնզօր՛էն ԼսոԼսոջուն նուաղն

հ եռունեըուն

մէջ տյս

ժ՜ամուն երդող գորտի մը* չղջիկը կը թԸռ“
չըտԼէ ամայԼէ գիշերամուտին մէջ* եւ Հովը
դետնին

երեսը կը սօսափէ ՝

մէ£ ևը իյարշափէ >
հեռանայ : Հէք մենասէր

ծառերուն

ևը շշնէէ » ևը
որ անսահման

ՒըՒև ունին մէջ կ՚երթամ՝

յիմարական։

Ատուե՛ր ամէն բանԼէ ւԼրայ՝ կամ

ո է՛ր իմ

մէջս' համաս եռման անդորր՛ութիւն մր լո
մէն բան կը Լսառնէ Անհանութեան ՝ ամէն
բան անոր կը վերաբերեցնէ :
միթէ ամէն
չէ'0 :

11՚նչ

ուած ։

բանԼւ

իրիկունը

տիեզերականութիւնը

Լսորին է Լսա ղա ղո ւթի ւնդ ՝ Աստ

Իրի և ունն ի՚նչպէս ղ*եղ կր յիշե-

ցընէ • ի եչպէս , արդէն,

սկիզրներն

.Լա իյճաննև ր ր յաւ.իտենութիւնը կր

ու

պատ֊

մեն :
Րղ որմեա՝

Տ էր լ

ամենայն աշխարհի՝

վշտւս3 ԼՈժ * ճանապարհորդաց ՝ ապաշ
խարողաց ՝ ել հ ոդւոցն հանգուցելոց : ին֊
չո*լ համար ՝ մե՜ծ աղօթող որ ես' չես յիշեր

տարփաւորները ։

Ա իթէ

օտար են

Անոլւ

կը

մտքիս մէջ՝. ]Դմ րն ա ղդԼւ ս
ւ-մ

մելամազձութինը՝ երկբայակա-

ն ո ւթի ւնը՝ ստուերացումը կը տիրէ

տըր-

տում ՝ ՛երկբայական ՝ դիչեր ային է ութ եւսնըս :

J1 ռենա յին

ուր կը

ձդտի

անա շխարհ այն ութի նն

ըն կլո ւզո ւելո լ իմ կիրքս ՝

տ ա կա լ միդտմած տեսակէտ մը կը դառ
նայ իմ կեանքԼւ հայեցողութեանս առջեւ*
կա բծես կը ծիւրԼէ
ան դրա դոյն

անիկա

անորակելի

բնագաւառի մը հայրենաԼս-

տով * եւ ա շԼսարհ ը

ց ո ր չափ չփ սքօղո լիր

ս տ ո ւե ր •■■ւ՝ ցորշափ չի սքեմա ւոր ո լիր ե ւ
աստղալԼէ Անեղրութինը չփ գիտնար' աշԼսարհը՝ ցորչափ իրիժլուան

հայեցողու

թեան մէջ չի Լսաոնուիր Անհ ո նին' դժ՜լն
գա կ տեղ մը 1լ եր ե ւայ ինծԼէ որ անոր հոդւո յն

նոճ եսլաgքո վ կը յ ա ւի շտա կո ւիմ իր

երազանքն ի վեր։ \յերսս
կորսուի ՝ կը

հրահալի

ամէն ինչ կը
անոր

ղգայնու-

թեանը մէչ. անոր համար կ^ր//այ * անով
կը բացա արուի ՝ անոր կը յանգի * իր կու
սութեան հիւս սոսկալի ստուերին։ Աիրտս
ճշմար տութեան տեսակէտ մ'է *

եռեն ան

ս կզրո ւնք մ' է * է ո ւթեն է ս բդԼսած անդրժ՜ե
լի սկղբոնք մը ։ Աաւիտենական

անդրե-

սութեանս ոգին է* կուսեղութինը* ա՛յն
է ինչ որ եմ ՝ ին չ որ կ'րյլամ * իմ տառա
պանքներովս ու երանութիւններովս բա
ղադրուած հի ակեր տուած

մեղեդի՝

րաշխարհէն ե//ող միաձայն

նե

նել։ դաշնut-

կո ւթիւն * ս'վ իմ ներաշխարհիս

գոյու

թեան շքեղ ու ստուերալփ իմաստը։ Պէ՝տք
է-P nP 1՚Ը°ք> մարմնովփն՝ էովփն

կորսը-

-Է1՛ անոր անձին եր անա կան ո ւթեան մէջ*
անոր նշանակութեան Լսնկաբոյր հեշտութեանը

մէջ՝.

Ար աժ՜շտա կան

կենդանու-

թեանը մ էջ ո ր ա նևէ ևը ըղ1"1՛ » !լե^ևըհ"սի իմ մէջս՝ ու պտոյտ կու տայ հիանըւաղ սրտիս՝ [սալարին

էութիւնս իբրեւ

փայլակներու մէջ ինքնակորոյս կը բորբոքԼւ • ամէն ին չ ներսս յանկարծ կը տոդորւի >

hP

լուսաղանդուի անով *

ամ էն բան

զՒնքը 4’^zzա յ յանկարծ ՝ յ ա ւեր ժ՜ա կենս ո ւթեան պակուցիչ ղդայո ւթիւններ ո լ

>

*ւրք հանճար [t լուսեղէն ու համապարփակ
վա յրկե անն եր ո ւն կը նմանին։
թսՀմ՝

Ալ

կ^եր-

փոսփորափայլ* Առենա ՝ Առենա՛ ՝

քենէ եկող

արփային շառաւիղներէ հա

լածական թափանց ուած ՝

քեն է եկող ան-

դրրմանիշակ ճառա գայԼԺներ է

շնչասպառ

ւի ո սփ ո րա փ այ Աէլ
Ղ.ԳաԼո ‘Լ *
ւէառո ւելո լ ?
նշուլարձակելու հ ր ե շտա կայԼէն երանու
թիւն մը՝ հոգելին

ա ս տղա փա յլելո լ շը-

լ աg քն եր զդա յո վ ։
i[/ դիտեր թէ ո՛ ւր եմ ՝

ի՚^՚չ կ^Ըէէաէ? •

Ար սփո ւն ամ այԼւ դի շեր ամ ուտթ. մէջ, մի.

անոնք այն տողումէն* անոնք որ՝ անգի

այնակ ՝ ոՀ tf jltf

տակից ՝

թիւնս ՝ ղքեզ կը տառապիմ ՝ զքեզ կուլա մ :

յա ւի տ են ո ւթ եան

ներդաշնացման ՝

կր

ձդտին'

մե լամաղձիկ

Լսաղաղու-

կատարելացման դերա

ՆԵՐՐհՒՐՐՀ
Fonds A.R.A.M

« « Ա Ռ Ա Ջ Մ Ի Տ fi ԵՒ ԱՐ Ո Ւ Ե Ս Տ >

ԷՋ6-

Վ.

Զ. ԵՍԱՅԵԱՆ

ՕՇԱԿԱՆ

Տ.

/>մ չսււոաէլնհ^ւրււս մԷջ ւ ամԳ Պ"լիսէն ՝
ունիմ
անջնջելի երկու
տախտակներ :

Ո եռե լո g էւ օր մըն էր եւ բարեկ ա -Դ ս
հետ կանո ւխ էն կը պատրաստուինք Պտդ-

g ո ւմն եր ուս

1Լտոնցմէ

լա ր Պ ա շիի դեր ե ղմ ան ա տ ո ւնը

երթալու՝.

!լ ամչնամ ուրիշներուն առջեւ՝ քաջաբար

եաններոլ կախա ղան ո ւմը ՝ 191օ-/'^ : Ջ[Լսլա տմ ուելիք պատկեր էր անիկա՝. Ու ես

Պոլիս դա լէօ ի վեր ամէն օր

փափաքած

եմ այդ այցելութիւնը ընել՝.

Դերերլմա-

մ օտենա լո լ Ակիւտարի
սքսնչելի եւ ան
զուգական բանաստեղծին դերեզմանին*.

միակ Հայն էի

նա տ ո ւնե րր իմ վրաս հանդարտեցնող ազ-

մէկն

y

է

քսանմէկ

հնչակ-

որ պատահմամբ կ'անց.

նԱ- հ ր ապար ակէն՝.

ի շ թիլոլէ մարգեր՝

մեծ թիւով զինուոր ;

Հա րի ւր ա պե տն եր ,

կարծես իմ ամէնէն
նուիրական
ղղա"
վրայ՝ ինչո*ւ՝ չեմ դիտեր՝

Այլ սակայն այնքսՀն սիրած եմ զէ՛նքը^
դս ւ թե անս առաջին տարիներուն իր ցաւո
վը ցաւած եւ իր տառապանքովը
պած եմ երկ արօ րէն. ի ր

ըլլան սեւ ո լ հոծ նոճիներու շուքին

ւոամլ

տադնապները՝ իր հիւանդ կուրծքին հ ել

պիտ ՝ որոշ ալ սեթեւեթով ՝

տարսէծո ւած ՝

ըլլան թմբիներոլ ել կընձ-

քը եւ մրմ ունջները տարի ներ ու մ էջէն և.

ճօճ ո ւո զներ ո ւն

առջեւ էն ։

նէ ՝ ինծի հետ ապրեր էր ՝ գիպը , տարի֊

տառա

տ են դեր ը ՝

իր

լ

1

ս Ս օր» Լ

X
Մայրիկս ինձ զրկէ, լ էր, կանգնել

նիներու լայնածաւալ հ ո վան է։ ին ներքեւ՝

կած հասած են ինծէ։ ՝ եւ կարծես մ ա տնե

հր ապուր է։ չ անդորրութիւն մը ունին,

դե-

րս ։է դպած եմ անոնց եւ ականջովս լսած :

Ը Ւ ՚1բ!սյ
էտնչում էք։.
. Լուսինկա՛ պապա՛ , լուսինկա՛

րադոյն հանդիս տի եւ մշտնջենաւոր էսա-

Ոնչսլէ^ս պիտէ։ ո ւղէէ։ // ր ժ՜ամանակի h հա

է կո' յ էս չտր տղան տսՀր » . .

ղաղութեան հրապոյրը*.

սած Ըէէաէ ՈԼ- գտնել իր նուիրական հիւ

Տիեզերական ել անխուսափելի

մահ-

ղակին ճամբան՝

եւ ըսել իրեն

թէ ինչ-

էն աւելի • • • : Ոն չեՓ ր անցան իմ հոգիէն՝
երբ տեսայ իր նեղ ճակատը՝ որ առեր էր

ո ւան օրէնքը կը սաւառնէ։ հոս մթն ոլոր

սլէ'ս իր

արծա թին դալո ւկը :

ւոին մէջ,

թրթռան իմ հո դլոյս մէջ՝ ՛եւ իր տէսր ու

Երկրորդ պատկերը

հարսն ի՞նչ եղալ^^

ղաղութիւն /լ իջնէ եւ կ ա րծե ս թէ կը < ա շէ թէ մեր երկրէ։ բոլոր դեր եզմանն ոցնե ր ը ՝

Է1 ա խ ո ւո զներ ո ւն մէջ կ ային ինծի մօտիկ
բարեկամներ ։ Մ է կը տոքթէօր մը՝ Պէն-

- fin,՜ , տղջի'

էլարե րացազանչո, մ է հօրաոս..,,
զ ստց ու չե ղ։սլ :
՛Լա զում են զոմ , տեսնում են ,ք„ ՝ ,

տուիմ մահուան գաղափարին հետ՝. Ւրաւ

ինք1։ա շարժ՜ը

Դնում է ե, երկա՜ր մամո,նս,1, ,1, ո
դաոնում:
'

վի մօտ նստտե, զրկում . մի կապ,,,^
եսւյ երտխւսյ :
1Լյդ ե ր ։ս խտն ես էի :

հոգիիս մէջ խա

Ու ոճիրին

անցու g իր

Մայրս դնում է զոմ՝ կ„վը կթէ^

լացս։ ՛ծ եմ իրեն համար *. Ւմ երիտասար

գեզութիւն մը կ՚ընեն.

հեղինակը՝ ինքը u,JlL օրերու պատերազ
մական նախարարը՝ որ լո ս ի կ ՝ կիսաժը-

հ աղարասլե տներ ՝ փաշաներ :

ԹՈԹՈՎԷ

ե, հ ողակոյտերու ամէնէն հա

g ա ւե ր ը 1լ

երկս։ր ա ձզո լին ու

կը

ե“ նայեցի մօրս կանչած ուզդռթԱ
եւ

տեսայ

լուսինը, որ մանիշակդ

մթնշաղում , մուզ

կապոյտ խրան ,(ք1

նստել էր : Այնքա՜ն մեծ էր ս,յգ լոլս^

մեստն ալ էսո րին աէսր ո ւթիւն մր կը ներ-

ղին ճակտէւն վրա f մէսիթա րութեան զովու

Դրանից յետոյ ես երբեք չտեսայ Ա1յ,^

մական նախարարութեան տյդ ընդարձակ

շըն չէ • այնքա՛ն

թիւնն ու էս աղա զութէ։ ւն ը իջե g I։ ել :

մեծ լուսին : \,այելով ել հրճուելով

հ ր ապար ա կին ւէրայ՝ կը
ճօճէր
68-000
մարզերու ֊մտքէս հազիւ թէ անցաւ՝ որ

հորիզոնը դեղեց ի կ է ՝ տ՛իրական եւ փար
թամ դեղեց կո ւթեամբը Ակիւտարի առա

ույդ Ո էմալին կախաղանն է*.

Պատերազ

ասոնք Հա յեր էին - ս պանն ի չը :

ftj եզճ

ու

ղղուելի պատկեր մըն էր տյդ կերպարանքր , որ մահուան կնիքին մէջ կր դառնար
տափաստանեան

կա զ ա պա րին ,

կտա լին :

Ւնք ան շահ եկան էր անշո ւշտ : Ր՝“՚յց չեմ
կրնար մոռնալ այն դարձեալ անպա տմ laլէւ յոյզր՝

լռին՝

արտասուախառն՝

ամ

ւօտներուն :

ս։ պր ո ղն եր ո ւն

\յորածադ

գայթներում ներքեւ

I]

համար'

արեւին

ճառա

արմ արան կր փալ-

Ա ս։ ղա ր թներ ո ւ հովանէ։Էլն ներքեւ էն տա
պանաքարը կր բարձրանայ վէս ու
մակ։

Մէկը չ կույ մօ տը ։ Պի տէ։

ճեր

ո ւ ղէի

քահանայ մը դար ել աղօթէր իր

ո I՛

վրայ։

ւեըճ’ ոսէի ՅոԼըևրով , եւ 'կղզիները վար
դագոյն՝ աննի ւթ ս։ կան ՝ կը ծփան կարծես

Ոնծէ։ կը թուէ։ որ էսո ւնկին հոտը ել ազօթքին մրմ ունջը ա ղէ կ պի աէ։ դան ա շ-

ա լիքներ ո ւն վր ս։յ . իր ե նg շր ջ ա ղիծը, ան ո -

էսարհէէ

բոշ ՝ կը էսա ոն ո ւի մթնո լորտին մ ԷԼ
տանող մշուշին*.

համար : Ոտյց դարձեալ

տա

1լա րօտո վ

տանջո ւած իր հ ո դի ին
շեմ հ ամ արձա-

որ ա յդ հրաապրա կր ո-

թմբիներ ուն բուրումնաւէտ շուքին նե ր-

՛լի ր քահանայ մր կանչելու։
Հե ռուէն էսումր մը պատանիներ կուդան

ւլոզուլ էսո լմ՜անին բիւրաւոր զգայարանք-

քեւ բարեկամիս հետ կր քալեմ զգուշու

շիտակ իր գերեզմանին» Պ է րպէրեան վար

ներէն կը ծորէր ՝

թեամբ՝ եւ ամէն քայլիս հուլիս

փոփ ու ամբողջ ՝

զու-

Ո՛չ մէ՚ւ ՛/՛ ա շա *. Ո՛չ մէկ ո ս ա էւՈայց հնգեակ մը բիւրի մօտեցող

մըՀ-

,tn։L
If ւսն

դր ե թ է իմանա մ-

՝.

մօրս մաղերը՝ ես ինձ նետում էի առա

ռանդ ել յ ո ւղո ւած մտիկ 1լ ընեն ՝ պկ տք է
շնորհաւորել իրենց մեծերը՝ որ ուզեր են

ո լլը։ ւմ էի թռչել գէս[ի ղմրուխտեալռա

այգ յտ ր դանքը եւ սէրը գ^լ իրենց դեռ
աղու սիրտերուն մէջ՝ I]կիւտարի բանաս
տեղծին համար :

ժ*տ լրիկս թոզնթ

տի ըա էէ իմ ալ ը՚ք"1 հովին

բաժ՜ն ո ւած
Իմ գոյութեանս լո
կոլ լան

1ւԸ> ՈՐ Հետզհետէ արբեցութիւն մը կ՚ըլ
լայ ել ղիս If օրօրէ տար տամ օր էն՝ մելա
մաղձոտ երդէ։ մը պէս :
թարմ հ ողա կոյ տեր ասդին անդին իրենց

Լ'ի չ մը հեռուն ՝ մենք ալ չկեցած

U՝այր^

մի ձերլքո։է

բռես

տերը» ինձ այնպէս էր թւում ՝ որ եք
g ա տքե լ

ես

պիտի կտրողանս

զիմtu g ի կտուր բ եւ այդ կտու^

էլ գէսւ[՛ դտշտը : Հաբ եւան կտուրը՝ բայւ
բացաւ մի կին եւ՝ տեսնելով լիս։լուսիկդ

!լ ր^էենք ել կը էսորհիմ ինքնիրենս * հ.Եթէ
իրաւ է որ բան մը մնացած է քեզմէ ՝ եթէ

խաչակնքեց եւ մեղ դառնալով ՝ ասսդ
- Ջ ոճ ո լի։ը տ էն էրն ( ) ե։։ հաներ • ••

վրայ կը կրեն թառամած ծաղկեփունջեր ՝

որ շ էւ րաg ա տր ո լիր : քաշուեցայ : Ու ինծի

ճերմակ ժ՜ապաւէններու բեկորներ ՝ որոնց

քու աճիւնէդ անկորնւևւՒ մ աս մը ազա
տած է հողին բռնաւոր քայքայումէն ՝ եթէ

կր

վբայէն անձրեւը կամ զ ի շեր ուսն խոնա-

քեզմէ շունչ մը՝ զդաg ո ւմ մը կը դեգերէ։

ւո ւթէ։ ւնը ալրած է հեռացող սիրելիին

շղթտ յ ո վ երի զ ո ւա ծ *.

թեւի վրտյ նստած՝

մտիկ

բողոքարկու կեցուածքի մը՝ այլ այն ըն
դոծին՝ մեր աղիքներէն փրթող էս ելքին ՝

կիները՝

սւ ըր

դերեզմանին չռլ֊ըջը* Պատանիները ջերմե

անէսուսափելի քայքայումին դաղափա րո-

ւոր՝ հա դարաւոր պզտիկները՝

որ ես

Դարեր ետքը Հ։վ գի

րումէւն՝
ւ//զանգուածը կը սլար զէր
ամէնէն էսս րունկ
դասը քաղաքական ո՛ չ

հ ե տեւէին հեռու քաղաքին հ արի ւր ա-

Աոաջին անդամն էր,

բարձրից դիտում էի շրջապատը . ըն,ը„
ձակ եւ ղմրուխտեա լ մի դաշտ կապոՀ
լե ռների

մէն մասնիկները կը ցաւին ու

պա տ ո ւա ս տ ո ւած հայր են ա սի ր ո ւթ ե ան մը,

էէոլ- րեկ տն էր ինձ հ ամար մ օ լս։ սղմում^
ինձ դուր էր դալիս մօրս բուրումը:

մարզ-

իր մէջ պար ո ւնա կած անհամար

մռայլ ահին ու սարսափին մ էջր այդ ա Ալ

դուրս էն

կլ՚ծմին - ‘“.էն“ւէՀ“ “էի՛՛՛դ » “'.խպէս ո
վալից : թէեւ ես կոլ'Ht'1' L"Lul։^tL: F",

ժ՜արանի ա շս։ կե ր տն ե ր են ՝ տ ա պանին շր,ւր-

էութեանս վրտյէն-.

մը՝

միւս ձեռքով ե՛ս էլ սկսեցի կանչել:
րիկս նայեց ինձ եւ յանկարծ սղմեւյ

ջԼ՛ ըո լր՚ ը ս Լ-աե կը ս սլա ս են . քահ անան կը
մօտենայ՝ էսունկի ծուէնները զ ոլորուին

կոլ լային : Տղաքը

իմաստութեան

մի ձեռքով

կը խռո-

'կային փոշիներով :

թէ անդոյ

փայլից՝

մայրիկիս մազերը, կախուեցի առախ,
զոլմ էի աւելի մօ ս։ լինել լուսնին .I

վի : Ինծի կը թուի թէ < ողը կը ս ա ր ս ռա լ

զան զո ւածր թո, րքեր ուե՝ ամէն սեռէ ու
հասակէ։
Ոտզմութիւն'
որոնք
որոնք կու լային : Ու

րոց տզոյն

- Հա. . .
տամ ...

ի՚Կչրա՜ն դի քցեր

է,

<

tu-

հոդ՝ թող դտյ իմ էութեանս խառնուէ։ ՝ ու

որոնք հոդ կա էսո լողին հրամա

նո ւնէն ոսկեզօծ դիրերը» անդինղինքը լա-

իմ աչքովս տեսնէ ՝ ել իմ ականջովս լսէ

փափուկ տեղը ։

նովը տար ո ւած էէւն կախաղանէն աւելի
ահաւոր մահուան մը՝. (]Տզ ր ո ւեց ս։ լ

ժող հ ո դի էն մէջ չէ^ որ իր յիշատակն
ալ պիտի աւր ո ւի հ ետղհ ետէ :

դողդոջուն սաղարթներուն զմրուէստը եւ
բոլոր տյն բաները՝ որոնցմէ առանց յա

յ ափ շտ ա կե լ էր ընդա րձակ եւ անդորր տ

ա չքիս առջեւ քանԷՀ-քանէւ անդամն եր : ^/հ/

Ուխտ մը ունիմ կատարելիք՝ պէտք
է Դուր եանի գերեզմանին մօտենամ :

գենալու եւ կարօտով հեռացար *. Դուն օտաբ պիտի չըլլտս իմ մէջս՝ քոլ յէ։ շ ա տա-

րածութիւնը : Դտշտում իմ աչքին իի
էին մինաքէները ել կա զամախիները՛ ե

կոլ1.Ղ օծ ո ւած սլիտէ։ գտնես իմ հոգիս :
ԻՀեչ փոյթ նոյնիսկ եթէ քեղի հետ քու.

կոլսն էլ դէպի եր կինք է ին թռչում, i

t/սււդ

րից ես սկսեցի տեսնել ել տները՛
ռաջին անդամ տեսա յ մ՛եր տունը :

ծեր երը՝

ւէ ախնայի ետ նայելու*
ծոլփ պատ մրն էր ՝

ԼԼմբոխր

էսորա-

հրապարակին վրայ

ինկ ած ։ Այնըա ն 1915-/» ազդա յին ապ
րումներու հանդէս մրն էր թուրքին հա
մար :
Ջեմ ամբա ս տ աներ ՝

վասնզի

Ջերմեռանդո ւթեամբ ել զգուշաւոր
յս։ ռաջան ամ ՝ վախնալով որ

կր

մէկը ղմեղ

չտեսնէ , ծիծաղելիին խըտուիլա կր հոդւսյս մէջ է այլեւս ՝ եւ անէսնայ կը էսն դայ

ու տառապանքդ
իմ մէջս-» :

ալ աեղտւորուէը

Մայրիկս

քն քուշ

կսմտեց իմ ամեն

Եօ այլեւս չլսեցի թէ ինչ խօսեյին» f

կո ւսն էլ օրօրւո ւմ էին մթն շաղում :
ITl'h

անօդս ւտ

տյդ ինձ միայն փողոցի դուռն էին հանո

է : Կը խնայեմ սովորական ո ր ա կո ւմն ե րն

կամ շա տ շատ լո ւս ամ ուտի առսվ
նթսծ բռնում էին ՝ որ դիտեմ » ես տ^ս
էի մեր դիմացի տունը եւ նրա ձեւը՛ մ

ալ ՝ որոնք թուղթը սեւցնելէ անդին
նին ուր ի շ դեր î

Ու կը մտածեմ :

մը ամիս առաջ Ո* ուս երը

չու

ՊԵՏՐՈՍ

Ո անի

Jff արքովփ

ԳՈԻՐԵՍ,*նԻ

ՀԻՐԻՀՐՀ

մէ չ

տունը դեռ չէի տեսել ♦ չէի տեսել ւսյեպ
"ի կէտ1՚3 ï որ կարողանայի ամրողխ^

մորթուած յիսուն հազար մարդոց համար
չորս ոճր ագործ կաէսա ղան հանեցին : 1943-

նա պէ ս ըմբռնել նրա ձեւը :
ինձ տարաւ կտուրի միւս Տ՜այրը^ եււ

/,5,, ուրեմն Ո անթ , Ե է օ թ է ՝ b ի ղ չէ վերծա նած սպաները՝ 1915-/' Հիւկօ ՝ Լամար թին ՝

քեւ նայեցի ել տեսայ մեր ufMpiUi^'"
ստյ աւազանը՝ որ փոքրացել էր՝ տ^ԱԼ

Ո*ըն ան ՝ ՆիՏչէ եւ ուրիշ մեծ մարգեր կար
դաց ած քաղաքական
պւլա
ա yշտօ
տօն ե անե ր ո ւն
{բաւական կը ճանչնամ թուրք սպայու
թիւնը՝

Դոդոյիե ՝ որ ծաղիկներն էր ջրում՛
կարճացել էր՝ թփերը՝ մեծ ծառերն
դամ թզուկացել էին : Դարձայ մայրք1^

որ պատերազմէն՝ անոր դինաէու-

թենէն ետք կը սիր է ր արժ՜եւորել» * ♦ բա
նաստեղծութիւնը՝

չնմանելով

ղարմացած» մայրիկս չէր փոքրա^Լ'
Մթնշաղի մանիշակագոյն մշուշ՛1^ “n

ճաղս։ յին

սլա շտօնեաներուն ՝ որոնք պատմութեան՝
քաղաքական տն տես ա դի տ ո ւթե ան եւ
էսարհտդր ութեան համար
կո լմներ կը սնուցանէինք

աշ-

մասնաւոր հահաւասար էին

աչքերը՝ էսորհ ելով այն երեք հարիւր հա-

կե,քները , !լր ձգտի

ղօւր Հայերուն՝

տարօրինակ հոգեբանութիւնը,

որոնք այդպէս մորթած

էէ՛ն 1896-/') ու ՜ տյն միւ ս երեսուն հա
զարներ ո ւն յ որոնք քանէ։ մր տարէ։ առաջ

ա պաg ո լզ ան ե լո լ
որ

սա
այդ

կարգի ար արքն եր ո ւն անհնարին ,անմարդ,

րում էին ծիծեռնակներ ՝ բիւրս"-"!!
ծեռնակսեր ՝ որոնցից ոմանք իմ դէ1Ս1՛
րայով ՝ շատ

մօտի կից , սուր ճիչ 1,1 Հ

անցեր էին նոյն ապրումներով դէպի մահ

կային ի րա կանութիւնր
կը հանդոլրմէ :
Ա.ԼԳ տեսարանէն առաջ, նոյն օրուան աո.

կ^Լով անցնում էին : Երբ
է[՚ *երտնցից մէկն ու մէկի թսփլ-ül!11
սլա տ կերա ցն ո ւմ էի նրա թռիչրւ՛ ղ1'^

(1909, Ատանայէ, եղեռնը) ։ Պատին վրտյ
երկու գիւղացի իրենց կարմրած կացիննե-

տուն, ես իմ դլխուն գնով,

րել թել՝ իմ առաջ դիզլում էր [uW"111'

սլահաե իմ տունիս մէջ֊.

ԸԸ ևԸ պտհէին իրենց ո ֊սերուն : Զոհը կը
քալէր » Եը դնէր դլուէսը
յա ր մար g ո ւած

պարակը, իր պատը, հոն կանգուն կացի,
նով դահիճները ու մանաւանդ թուրքը,

l] ԱԼ] լւ1ր0ւլւ(ւ հաստատել՝ տյլ անոր կը զլտ-

փտյտեայ

"յյ՚լ "Լ^" ցաւագին ,

^r։u յ ինք

արտակարդ կան ոն ա ւոր ո ւթ ե ա մբ մը՝ կա
ցինները՝
մէկին ու միւսին ու դլուէսր

տյդ անգղս։ մո ւթեան մէջ -, ե տ
սոր Հըւած իմաստութեան մը ձայնը չէ ասիկա
իժ մէջ։

Ա եր սերունդը թուրքին զգայու

թիւնը աճեg ո ւց ած էր իր եր կո լ ծա յրտ լե
ղութեանց ճամբովը*.
Մենք ո՛չ միայն
1լ

ա էս ոբ ժ էին ք

ա յդ

ղգայն ո ւթ ե ան

մէջ

՝ ինչ որ մեր պապեր ը կը յաւակնէ-

ին զտած Ըէլտլ։ Մ՛եղի համար @'ու֊րրը
ջտրդ արտադրող մեքենայ մըն է։ 1Լյսօրուան գերմակնը։ Ունիմ տակաւին 1912ը իմ յիշատակներուս մէջ՝ որոնցմէ մաս
մը տուած եմ

Աթւոսւշէս ՅաթւսՀթփււ_Թեսւն//2/

ն ո ւիր ո ւած մեն ա դր ո ւթե ան մէջ-, Հ ոն էսօսեր եմ տյդ թուրքէն ՝
որ իր
կարգին
կ'երթ ար իր գէոլէսը պառկեցնելու քաղա
քիկին (ՄտլկարսՀ) ճամիին պատին ։ Պոյ
տը ունէր մէկ մեթր բարձրութիւն փողո
ցէն ։ P ան ո ւած
թուրքը ՝
զինուողներու

1լՒյնաԸ

տաշտի մը եզրին*.

պատէն անդին՝

Կ'իջնէին՝

ճամիին

ներք

թո։գ,ք

այդպէս

մարդկային

“լարդ ապրումներ չեն : Անոնք շաբաթ
չանցնիլ, որ չխռովեն իմ դի տա կց ո ւթեան ս
դաշտը-. Ու անոնք կը խումեն այդպէս ,

Ու ես կը տեսնէէ։ տյդ մարդուն

փաթաթ ո լեց ի մայրիկիս վՂ.,11Լ}
կամաց գլուխս կախուե g ստինքներ!

րին ։ Միայն առաւօտեան աչքերս քՀ
Արել, էր: Մ Ա՛յր[՛էլս քնած էր,
կուէ
բաց: ՛Լեր կաց այ , մօաեցայ նր"^:

լու հողին թուրք մողովոլրղին

/"C" թադե3[՛ նրա կրծքէ մէջ ՛.

աԺԳ կիներուն աչքին ՝ իմ թ ե լա դր ո ւթ ե ա մ ԸԸ Հա Ըտգոյր մը կտի։ ել հ րամս։յեց դուրսէն ։ Ոայց այղ կիները մոռնալ չեն կբբ-

յաջորդ տարիներուն : Դատելու այս կեր.
“LP, թուրքերը կրնան ռոմանթիզմ որակել..
Օ“'.1ց չկրցա^ իրենց կէս միլիոնը ազատել

նար տեսարանը -.

“‘.է՛է

Ա,յս ւտողեքոլն հե զփնա~

Լլը, պատմէ այս անպատմելի պատ.

այդ

ու

l

բայ » շրթներս հ պան նրա ջերմ

հազիւ թէ թրքա՛կան երանգով մը երան,
դա լոր : Ի՞նչ անհուն հոգեվարք էր ըլլա,

i

առանց աչքերը բանալու, մԼ թեւո,Լ
ղրկեց ինձ :
(*) կտուր

միջադէպէն , որ 1912-/, պա.
տերաղմն էր *.
“1Ղտիկ

Ս.ՐՍ.1Ր

սլիտէ։ առնէր մահապարտը հոն հասնելու

համար։

թե լի մի կո յտ :
Ա՜ այր1՚կ1՚“ գրկում ես այնքան luUJrl ''
ճէ թռչելու, փոր ձեր տրի ՝ որ յող^ւ

նէսբակիւ։ ՝
ուր բանտարկուած
ԷԼ^՚^ԸԸ
կոլ լային
անհնա րին
սաստկութեամբ :
Պսւլկար սպան ՝ որ կը վարէր սպանդը

{պուլկար) առաջնորդոլթեամբ ՝ կը քտլէ ր
դէպի պատը ՝ ո ւր արիւնը արդէն առուակաձել կը պաղէր ։ pu ան քայլ
ճամբայ

էի

Ու ճամիին հրա.

I

«ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐ ՀԱՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒթԵԱՆ»

ԿԵՐՏԵԼԸ
ՀՒծ. ՀՕ՚ՈւրէՍ^
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է.

ՀԱՄԱՍՏԵՂ,

էԱնԹ

այս տարափին տակ. ետքը գլուխը կեր
կ՚առնէ- կր նայի շրջապատողներուն տե
սակ մը ապշութեամբ) Դ</՞պ.... հո՛ս իմ

չորրորդ արար
(բ. տեսարան, 4րդ պատկեր)

ՍԱՆԱՀԱՅՐԸ - (Կոլ w lunItfta ծանՐ
էնար: Բպոբը <11ուՒ' Կոլ ա™ն = ’՝nUL ՝
;յկար նայա-™** մը կը նետէ խումբին
վբ.սյ )

Բ՚՚լ-՞է՚Գ Կ ■

ՋԱՅՆ ՄԸ -

■Լ-ն-հսւ'յր -

Ղւ-եթ^ ■-—1"-^
է ■“է՛
էն եւ սպ՛ բաւական մամտնակէ /, վեր
îip .սղօթ^երը կը խ^՚ւլեն^ մեր Ասաը.
այս եկեղեցին..՝

այս եկեղեցին

նուիրում էէ մեԸ Ա"տծոլն '■

(Ընդհանուր զարմանք ու շարժում) :
ՍԻՄՕՆ ՎԱՆԱԿԱՆԸ -

շուրջս ,ե՞ ս . . . հո'ս կեցած

ձեր մէջր. . .

Ես ձեր վանահայրը, դո'լք իմ միաբանոլ.

(Ժպտուն)

թի ւնս, ի՛մ իսկ հիմն ած :

Մի

աբանութի՛՛ւն, ի՞նչ մի ութիւն ձեր ու

/'մ

մէջ֊-- (Աչքերը շփելու]) Կարծես կապը
կ իյնայ աչքերկս : ]^ն չսլէս է եղեր ՝ որ ՛ես

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ - (Կը նստի րարձր քարի
յ„: Սպասողական լռութիւն) : /֊Դ,5,
Լի ըսելու՛. (Կը մտածէ ) Կը տեսնէբ այս

Ան.

֊ԷՋ 7

Ի՞նչ ըսիր, վա-

չեմ հասկցեր այսքա՛ն պարզ բանը՝ այս
քան ա 'ւն.յայտնի : Ա*ին չեւ. հոս ՛ես կրնայի
բերել ձեղի՝ մինչեւ հոս կարելի է բերել

Վէսղը՝ իմ բարի Ացետոնիս ս ՝ վայրի ա յ
ծի .փ ոսթէ միլ թան կր շինեմ ինձ ՝

նեմ ար՚եխներ : Հէաղը utju ա շո ւնի անտա
ռէն ճամբ որդի դա լա ղան ս կը կար ևմ :
Մ^խ^ւղի*՛

մէջ կը դնեմ զանկը*. Այս մ ti

աղաա տէն ՝ Մ ուսու-

էէն, Ուրֆայէն, Տիարպէքիրէն .

կ'անց

աը շա լո լս էն առաջ՝
ճամբայ
էլ իյնանք
ասաղերոլ տոմ արու! ու կը քա լենք - ես ու

նտյ՝ ա՛ն է ձեր եկեղեցին- գտցէ՛ք՝

գուն :
Երբ ուղտապանները

հեոուէն տեսնեն ՝

ղօթքներ ու մխիթարանք՝ ան կը բանայ
ձեղի արքայութեան դռները՝ էլաղատէ

որ ալծի էիոսթ հագած մէկը՝

ձե զի բո լո ր սատանաներէն ,

մ ենք ենք :

ճամրէն ՝

լեոն՚երոլ

շունի մը հետ էլը քալէ՝ սւյդ'

ր ը վ բանա բնա կ ղն չո ւն եր տեսնեն մէ-

H էմ- , դաց է'ք ներս ու իւ ա ղա ղո ւթի ւնր թուլ

1լ ր

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ - Ա.Ը1 եկեղեցին նուիր.
„լսւե չէ՛ մեր Աստծուն :
Այս եկեղեցին ,

ըլլա J ձեզի հետ : Եսկ իմ ւին առածս ատի

նի մը հետ՝ այդ մենք ենք*.

կա չէ - իմ ւին առած ս ա շխա տ ա՛նքն է ՝ ներ-

էր

քին անվերջ նուաճումները րա րձո ւնքէ
բա ր ձունք , սլարի ս սլէ պարի ս պ , տարա-

Երբ ո ր ս ո բ ղ ր տեսնէ ՝ որ անտաոներո ւն
մէջ: անցորդ
ը ճաշ էլ ընէ շունի մը հետ ՝
ա յդ մ ենք ենք :

ես կր շինէի , ես դեռ կտրուած չկի
աչիարհկն... (Շշուկներ) Ես կր. կարեկի

^է կտրուած եմ :

Մ ենք բոլորս ալ ,

բոզեր ենք աչխարհը

մեր ‘-սդիէն

Դեռ

1աոըհը

ո լ,

ու եկեր անապատ ,
կտոը մը աշ-

իարհք էինք բերեք մեղի

հետ-

ներքին

‘իսյելրի ծածուկ կարօտ մր, բօղար կուած
հաճոյքներու բարակ ծարաւ մը,
մեր

կոյսներու ան դո լեղն եր ո ւն վրա յէն՝ ելքե

աւեԱւ

դեղեց ի էլ :

Աշխա րհ ի չորս հովերուն ց ըր

եէլեղեցին շինելու համար*.

Մենք էլ անցնինք

ղին մարդ ինքը պիտի երթայ : յձ շմար ի տ ր
Դո'լՀ էք* տյդ եկեղեցին սլէտք է զ որ մը-

ան ձեղի ձեր

պիտի

հնչեցնեմ իմ երգը աւեԱւ հղօր ու

գիւղն աւերակ - ես ու գուն :

^ա1էՂԸ> l,UJJU հսսէլէ անդին-- - հոսէլէ ան.

ցէք ներ ս - տն կու աայ ձեղի անէիե'րջ ա-

կենամ ձէթհ ա նԲ1։ սիւնին քով ո լ

ուած /-մ շ,՛- ղակիցները պիտի լո են իմ եր
դը ու պիտի դան :
Պիտի ւլան եօթը ւիար պե\տնե ր գիւղին

ը՛ինք լե ոն ե րու ճամբէն ՝ կբ քն ան անք րրնոլթեան տարրերուն հ ե\տ էլ արթննանք

գտ

tn ե սն եմ ՝
իմ ոիբաը սլիաի փլի ջ իմ բա
րի ԱՀնւոոնիոս *. կոտր՛ուած սրտով ես պիտի

հիւղին դուռը բա*յ կր ձգեմ հո
վերուն ու շն ա դա յըեր ո ւն առջեւ ՝ ու մենք
ճամբայ 1լ իյնանք դէպի
իմ
Հայրենի

lt աւո ը

հացն տլ կու տալ ու ձեր հանգիստը - դանահա յր ։

կը շի

՝ որ դետավւին ծռած ջուր կբ իւմ է շո ւ-

Անոնք

մա

ռան դո ր զներն են մեր հինաւուրց վանքե
րը շինող վարպետներուն : Պիտի դան կա
մս ւրջ շինող Ո ւստա Ան տոնի աշտ էլեր տնե
րը՝ սլի տի ւլան հազար հագար ը ան ո ւորր!րե րը ՝ աղիւս թ ա փ ո ղներ ՝ էլեր ան տաշող
ներ ՝ ջուր կրողներ ՝
փայտ
էլտր ո ղն ե ր ՝
ո ր մն ագի րն եր ՝ տախտակ շինո զներ ՝ դամ
գամողներ՝ աղիւս

կրողներ ՝

քարակոփ

ներ ՝ ցուիք կապողներ :
Պիտի դան առու շինողներ ՝ վտր րնոզնե ր ՝ սերմ նետողներ ՝ հնձուորնե ր ՝ մանգաղ շինողներ՝

ս ա յլա դործն եր ՝ կտ լ կա

պողներ *.
Մենք բահերու!
ոԼ ղուռնով պիտի եր
թանք ու փո ր ենք ակր ջոլրին ՝ որ պոռթ
կայ յանկարծ ՝

ար տեր ո ւն քովէն անցնի

ու նորէն լեցնէ արտն ու արօտն օրհնու
թիւնով :

րով ա անկումներուէ - անդադար

խոյանք

Երբ վս,յր11 սւյծեամը սոսկայ յանկարծ
ու տեսնէ՝
որ լեռներուն ^էջ - առուա-

տ աժ՜անա էլի ր

աշխա

էլին րով մէկը կը քնանա յ ու շունը կը հրս-

Պիտի դան ջրաղացպաններ ՝ քտր կռա
նողներ ՝ ճամբայ շինողներ ՝ այդի տնկող

տանք մը դէպի ճշմարտութիւնը*. Ղ*տցէ'ք՝

՛լ՛, անոր ՝ այդ մ ենք ենք :
Իրք դաշտեցին տեսնէ այծի ւիոսթ հա-

ներ՝ շարական երգողներ ՝
մեղուաբոյծ
ներ ՝ արջառ բո ւծ ան ո ղն եր ու բանաս-

գած մէկը՝ որ կը մօտենայ շունի մը հետ
ու էլ օգնէ սայլը ճահիճէն հանելու՝ այդ'

մը դէպի վերինը-

դաց է'ք ներս դուք ձեր ե կե ղե ց ին ՝ եո

ալ

ու կպչուն ցանց մը. եւ

մր՝ որ ւէա լե լ բ ԷԼայ իմ Աստծուս բնակու

մ ենք ենք :

տեղ ծներ :
ձտմբէն սլի տի անցնին հայ աշուղները
հ ինաւո ւրց կիթառով ՝ սլի utի կենան աղ-

ակամայ վերյուչՍեր : Այս բոլորը դեռ մե

թեանը ՝ որու կամա րներուն աակ իմ խրն-

զի հետ էր, երր այս

կելվյք աղօթքի ս ո՛ չ մէկ բառըը կե ղծ

//*
մեր ճաշը անօթիին հետ կը բաժ
նենք ու մեր իմաստութիւնը
ա նմի տին

ըիւրին քուք ու երգեն ստուձերի պէս ճկուն
հասակը մեր սեւաչեայ աղջիէլներուն - պի

հետ*. Մենք գիւղերու եւ քաղաքնեըու մէջ
կր մտնենք՝
կը կենանք դարպասներուն
առջեւ ՝
ու ես էլ երգեմ ղե ղեց կո ւթի ւն ը

տի երգեն գինին ՝ պիտի երգեն ար դա սա
լսբութիւնը մեր այգիներուն ու հարսնե

անյած կեանքի ,
աւէբոզջ նուրբ

կռուի Ու յուղումներ ու

եկեղեցին կը չինէ-

Այղ ծած ո ւկ , ցօղարկուած
ղումներն են շիներ տյս եկեղեցին -

JnL-~

կնք:

Խարհէն անապա\տ եկ ա ծ զ

աշ-

երթ ամ շինեմ ի՛մ եկեղեցիս- բայց
անդամ ե՛ս՝ միա՛յն ես՝

տյս

եւ կերտո լու՛ծք

չի

հնչէ, ո՛չ մէկ բառի արձագանգը դատարկ
չէ- հնչէ :

մեղի հետ ներս

ԴԱԻԻԹ ՎԱՆԱԿԱՆԸ - (Ծաղրով)

րունհաք ա,Լ^_է1 կն I՛ԸԸ
հեզանազ սլիտի
պարեն պարը եօթը ջրաղացներու : Պտրը

այս եկեղեց ին : Աշխա րհ ի՛նն է ա,էրԼ՜ ^կե-

Աա
ո* ւր սլիաի շինես ՝ վանահայր ՝ քու նո'ր

արեւին ու ա շխա տ անքին î
0'հ ՝ եթէ գիտնան ՝ թէ որքանն բարի է

ղեղինզմեր Աստծո ւնը չկ' :

կեր տ ո ւածքը :

աքն արեւը՝ որ ամէն Օր նշխարքի նման իրենց ձեռքերուն ու ճակատներուն վրայ

կլփԸով էլ անցնին : Անոնք պիտի պարեն
լուԱւսեան հովին առջեւ ճուկ եկող պարը

՚լի.Բ՛այ*.

ցորեաններուն :
Հա լ րան ա ԱԱոե ղծն երը հ ան դի ս տ

սպրդած աշխարհի տյդ կտորն

ներուն տակ մենը

կրնար-

է

շիներ

Ատոր կամար-

այլ եւս աղօթել չե՛նք

այղ կամարները

սլկտք է քան-

ՂԱԶԱՐ ՎԱՆԱԿԱՆ - (Ծաղրով) ծւ /,ե• կրանի՞դ պիտի ըլլաJ ,

դոլի՚ն :

թէ՞

մար.

մ արէ :

ՁԱՅՆԵՐ - (Ապշած, սարսափած)
î

ԱԴԱՄ ՎԱՆԱԿԱՆԸ

-

Մեք

վանկերը արտոյտին^

Բ՚ան-

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ -

ղւււթն . . . քանդուի՞ն

եկեղեցին

քանդուի՞ :

Կբանիդ ու մարմար,
որձաքար ու ամէն տեսակ քար ես կը թող
նեմ աշխարհի ա ս տ ո ւածն եր ո ւն : Եմ տա
ճարիս հիմքը իմ բանականութիւնս

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ -

Այո՛ • պկտք կ քանդե՛նք

ՁԱՅՆԵՐ (Զարմանք
քք,* * • ^ո^ր ը -

հեգնութիւն)

m_

Ս/1՝ԱՄ ՎԱՆԱԿԱՆԸ -

Շ ին ենք նո°րը :

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ - Ն ո՛ րը

- Եւ այգ նոր եկե-

խախուտ
է , վանահա'յր , նոր շէնքիդ հիմքը :

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ -

աշխարհ լ,

ար ո ւես տը :

// արդս

Բայց

ատիկա

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ -

պիւտի շինենք մեր Աստծուն իր տաճարը,
շինենք ու փ լի , շինենք ու քանդենք. շի

կրնանք

Մէ

ենք, վանահ ա՛

շինել, դիցո՛ւք,

ե

Ո"լենր ալ ;

Կ՚ռւղէիը որ վե՞րջ ու՛Բանի կ՚ապրինք՝ շփնենք պիտի ■

Կա՛մքը, ծերունի՛ ■ ո,
մանանեխի -ափ հ

միշտ,

բայց

տաճար չէ

Աստծու,

մատնանիշ)

կռատուն::

այլ..

(կատաղի)

ւլ .

մամանակներր- իմ

f

' ?՝;

“'/՛"/•

Ղ

նոր
ti

H '՛Ամանակները .

<ա?Երոինւ ՓԱԿԱՆԸ 5

ինծի ՝

րւսյ է .

վա^

էս ծերունի մարգ ‘է

1Ա-1եձ'Ո.ր " 'լս'է"էացե1’

ոլ խախտեր

Կեցի՛ր :

չՀրԷարեէ’

rH.r"lu't i -

եեեաիկոսներուն ճամբան է :

' (Հս1աՄտ) Այէ ճամ
'ւ’!'ր"՜ &ս"քէւան է

Յե1' 1'նՀր ՛Իրի

U1J1 ճաւ

՝ րստո ս

ՎԱՆԱԿԱՆ
կըլոէ՞
Վոլկ ու վրդովում:
աաՅԸԸ. (Նյփ շոլաւաւծՒ

րը երկինք կը բանայ աղօթքի ձեւո ւէ- թըռ-

բան

չունը՝ որ կը թո.չի կա պոյ տին միջով- ա-

ուորներուն :
Ու տյն ատեն՝ իմ բարի Անտոնիոս՝ ես

որ կը ծլի - ծառը ՝ որ իր ճիւղե-

րեւին շ^րտԸ} որ ամէն առաւօտ պատու
հանին մէջ էլ իյնայ- եղը՝ որ օրն ի բուն

գեմ արեւին տակ խլրտացող ^ԱէԸ սեր
մին ՝ երդը կամուրջին՝ առուին ՝ ջրտու
քին ՝ երգը հողէ տուներուն :
Առաջին անգամ ՝ երբ իմ աւերակ գիւ ղը

հազար

սէմէն առաւօտ արշալոյսին հետ դաշտ սլի**
տի ել/եմ իմ վ^թխտրի գոմէԱւերով։ քժ*եւերս ու ոտքերս սօթթած չայէն
անցնիմ իմ հպարտ գոմ է Աւերով*.

պիտի
Արեւը

վրայ :

Զով հովին մէջ պիտի զնգան ու հնչեն եր
կաթեայ սամիները իմ անզուսպ գոմէշ
ներուն : Ո*- ես պիտի հերկեմ հողը արելին չտփ բարի ու արեւին չափ արդասաւոր :

ՃՐՈՅՏ ^ՈԻ՚ՆԻ

կը...
սեt a ս

(խորքը մատնանիշ ընելով)

Կը լը-

4tfS

:

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ -

Ի՞նչ աղմուկ, այղ լըը-

Ի՞նչ է՛. Գուցէ կ՛ուզես
նորէն ինծի հ ետ , աբեղայ : Ե կո՛ւր , րու
հոգիդ թռիչք ունի, ես դիտեմ :

ինծԼէ

ԱԲԵՂԱՆ - (ճամբայ

գնելով)

Անցի՛ր

Ափոո"ս,

աբեղա՛յ, բու միտբդ երբեմն թեւեր

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ -

ու

(Դուրս)

Բու փնտռածդ, մա
նո՛ւկ , մարդու կառուցած առաջին եկեղե

նէր :

ցին կ, նախնակա՛նը՝.

ԱԲԵՂԱՆ - (Ետեւէն) Ափսո՛՛ս, -Լանահա'յր , բո ւ սիրտդ երբեմն թեւեր ու՛նէր :

ԱԲԵՂԱՆ - ԶԷ՛ , «"Z /ժ/ծ// չես խաբեր բու
ա /ղ. արհամարհոտ բառերովդ: խօսէ չիտակ. ըսէ՛ • հասնելո՞ւ է բու
ծովուն ձայնը:

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ -

լու ո՛չ մէկ

Մոռցի՛ր արեւն ու իր
ծագումը, որ ծագի քեղի ծագումներուն

էլ ուզես

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ - (Հետանալով)

Այո՛ , ատիկա՛ :

ԱԲԵՂԱՆ -

Կեցի՛ր : Ըսէ՛ ■ քու այղ. նոր
շէնքէդ. երեւա՞յ պիտի արեւի ծագումը :

Եթէ

տյն ատեն :

ւողը ծուխն է ալեկոծ :

ԱԲԵՂԱՆ -

արտաբին աղմուկ :

հետ' յոյսդ կտրէ՛ արելէն ու ծովէն:

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ -

,-'7 ք ռնա}Ւ ճամբադ ծուռ ճւ

ճ։սմբան հեւ-

"՚ն1ե,ւ

Կ՛ուզէ երթալ՝ Աբեղան աոաջ կու գայ
ու ճամբան կը կտրէ :
ԱԲԵՂԱՆ ■

Լսէ՛ ,

եօթը

ջրաղացներուն ո լ հազար

խոտը ՝

Կը

տեսնեմ' ալ մենք իրար չենք հասկնար :
Մնաք - բարով, ձեր Աստուածը ձեզ հետ :

.'i'H/P11՛"’1՝1՜’ ՝ Ո չ' չե ն անՅեք

աշխատանքը-

սլիւոի տաղերգեն շարժ՜ուն ո ւթի ւնը

հայհոյէ, կը հայհոյէ մեր Աստծուն:
Ամէնէն ստոր հոգիները
միայն հայհոյել կրնան այն Աստծուն , որուն երբեմն երկրպագեր են: Բայց կը

^Ամանակները:

գակատունը կապողներուն

(Եկեղեցին

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ -

^ՈՒՆԻ ՎԱՆԱԿԱՆԸ, fr',

թէ սովորական չէ

երբեք,

"Լ ՛ԱԼ շթւես , եթէ

կունենաս քոլ կամքիդ:

Պիտի ըսեմ անոնց ՝

երբեք չաւարտենք : Հէնց սր աւարտի , ալ

ՂԱԶԱՐ ՎԱՆԱԿԱՆԸ -

ՍԱՆԱՀԱՅՐԸ -

ձագուկներով ապառաժ՜էն վեր կը ցատքէ *.

ներ պիտի նուիրեն կամ ուրթներ Հ_թ1որԼ
Ուստա Անտոնի յի շա տ ա կին : Պիտի տա
ղերգեն որմնադիրին աշիաւ տ անքը ՝ զան

ներուս եփենոսեան կռնա էլն եր ո ւն

["Հ չդիտեմ ՝ աՀյ ՝ կը նստինք միասին ու
Ւո[,Հհինք - կը խորհ ինք ու կը ստեղ-

ԱՍՐ ՕԻՆԻ ՎԱՆԱԿԱՆԸ. (Հեգնոտ)

իր

դող էշին - Պիտի երգեմ երգը հնձուորին ՝
կալին՝ հունձքին ՝ մանգաղին*. Պի\տի եր

Կը շինեմ նորը:

նենաբ :

yt Արհեստաւորներ

եամը վերջալոյսի պաստառին վրայ

պիտի ճեղքի ՝ պիտի կոտրի փարջի մը պէս
ու լուսեղէն դոյներ պիտի թափէ գոմէշ

ւ՚՚ր խելքովը ., թէ ինչ է ո լնեն ա( t մեր նոր եկեղեցին ՝ դեռ ես ինքս ալ

շինենք

պի տի սպաննեն : Որսորդը իր հրացանը
սլի տի ձգէ ՝ երր տեսնէ ՝ թէ ինչպէս այծ-

պիտի

աոնեն ուռիներ ո լ շու քին տակ ՝ ու \յսւրեկեան ներ շնչումաի բանաստեղծութիւն-

րով լեցուն սայլին ՝ այգիի ճամբուն ՝ խա
ղողի բեռան տակ իր ականջները թոյլ ձը-

ԾԵՐՈՒՆԻ ՎԱՆԱԿԱՆԸ -

ու

այլեւս չը

Ե>- այն ատե՞ն. ..

վե'րջ չունի :

նենք

անոնք

իր արօրը կը քաշէ î
Ու ես պիտի երգեմ երդը եղին՝ արօրին ՝
խոփին՝ երդը հպարտ գոմ է շվւն ՝ց որ եաննե-

կը փլի :

^ումներու նուէրն է ՝ աշխարհ էն ե կած
խրպետները ա շխա րհ ի կ հաս կաց ո ղու -

թէ որքանն բա

եր-

խախուտ է՝

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ - (Անփոյթ)

ԴԱԻԻԹ ՎԱՆԱԿԱՆԸ -

միայն կրնայ շինել իր Աստծուն նըԼ[ւրոլւսծ տաճարը՝ իր մէջքովը՝ ի՛ր ձեռ-

î

ԾԵՐՈՒՆԻ ՎԱՆԱԿԱՆԸ -

ihl՛1՛ պիտի շինենք մե՛նք ինքներս : (Հ»“
իարհէն եկած դրամը աշխարհիկ դդա-

Pl"^ է ,

պի

տի ըէէտյ՝ սիւները իմ կամքս է՝ ու գըմբէթն ալ ըլլտլու է հաւատքս

ոլ շինենք նորը :

Եթէ դիանան՝

րի է աշխատանքը հողին-- - Եթէ սերտեն

մ եզոներ ո լ սլա ր սին ՝ որ մայիսեան

ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ -

եկեղեցիդ

Իմ եկեղեցիս չէ հասնե
արտաբին յուղում, ո՛չ մէկ

ԿՈՅՐ ՎԱՆԱԿԱՆԸ - (Երկու ձեոքերը աոաջ պարզելով) Ե՜ս՝՝՝ ՝ե՜ ս • • • կ՝ոլ,լէՒ
բեղփ հետ • • •

ԶԱՅՆԵՐ - (Շշուկով)

Կո՜յրը, " կ"՜յ-

րըՀ"

ծագումը, որ արեւէ քեղի արեւներուն ա.
րեւ֊ր ■■

ԱԲԵՂԱՆ - Կեցի՛ր՛. Ըոէ'' րլ ամԳ նոր
շէնքէգ լսուի՞ պիտի, տես, այս աղմու.

Fonds A.R.A.M

< « Ա 0- Ա X ւր Ւ Տ է ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ,
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ՄնԶՈԻՐԻ

Մ այրս ֊էի չտ 1լըսԷր ոլ կ՚ըսէր* «-ԱԼ" 4?եղի*** ^Լ1'կ մԸ*' աԼ Համբերէիր չէ՞ր ըլլ տ ը . . . իըի կո ւնը տուն
՚Լ-այիը }
տունը
ծնէիր չէ՞ր ըէ±ար»:
fri/ //շ/ Ւ,^էԳայՒ > ՀՒնչպԷ^ս 1 ինչպէ՞ ս» կը
բաց ա դանչէի • • • Î «Ին չսլէ^ սը կայ « ♦ • գե
տինը հ ողնը ուն ՛Լր՛ոյ տչԼսալ՚Հ
եկար ♦ • •
վտՀJ իմ դլխուս պոռացի y հիմա ես ի^նչ
պիտի ըն եմ , իմ առ.ջինեկս ես y ես բան մը
չեմ դիտեր y խանձարուր չունիմ y չոր մը y
լա թի մը կտոր չկայ քով" ինչսլկս պիտի
սլեճեբեմ» y ըսի ես ինծի : Հ տցիս վալան
կարէ թաց թաց
խոտերուն ւԼրայ դըըԼւ y վս՛ղեց ի վալային : Հացերը թափե
ցի y քեղ մէջը ւիա թթ եց ի : Զեղաւ : ճոնա
կի" սալթան հանեցի y սալթային մ է Լ քեղ
ծրարեցի : Զեղաւ» : «Տե^ղ՝
ո ր տե° ղ ես
ծնայ» ։ Լեռը կապոյտ կապաններու ձո
րը y մ*ե ր արտին \տակբ» 1լ ըսէր : «tt/7 քան հեռուէն y ի^նչ՚ղէ ս տուն բերիր ի ո» :
«//*// հարցնել՛» կ՚ըսէր ու կը շարունակէդ՛ •
«Աս պիտԼւ շո՛պ րի y պիտԼւ մեռնի y 1լ լ՛սէի
մտքովս y բայց ի^նչ ընեմ y
լեՓոլը թո
ղում... ինչ ալ ը//ա J պիտ Լւ տանիմ . • •»
ու կը պատմէլ՛ :
tj ո տքա ղի տմ՚՚ուն ե՜նար : վարդավա
ռի Պահքին չա ըթո ւն : Հե ր կեր ուն y խոտերուն y եղիներուն ամիսը։ Այ՛* երեքն ալ
այդ. մէկ ամսուան մէջ պէտք է ընէինք։
Արտերը պէտք է հերկէինք : Հեր կւորին
հետ մէկն ալ րյ/ա/ու էր որ դոլ ղձե ր ուն
"էդերը մաքը էր y դուրս նետէր : Եթէ ոչ
նորէն կը բուսնէին ։ Զհերկէինք աչուն ը
ին տ ՛մը պիտԼւ ցանէինք։ (Հետոյ ատ ամսուն լեոներու y ձորերուն Լսո տերը կը հա
սուննան : Եթէ չքտղէինք y կը հ աւաքէին :
ո տ չէր մնար : Լարիչներուն համար ար
դէն աւելի լաւ։ Անոնք կը քաղէին : Մ ենք
մարագը իՓնչ պիտի լեցնէինք։ Զմեռը
աԼսոռ մը անասուններուն թն չ պիտԼւ կերցընէինք ։ Զորս ամիս պիտի ուտէին : Հա.
սլա էդինե0 րը։ Ամէն օր էղինեըը մարդ
ԸԼԷուլոլ էր : Մէկ հողին ալ չէր բաւեր :
մէկը պիտԼւ լ՛նէր ։ թո ւթեր ո ւն ե առե
րը թօթվելոլ չէին սպասեր ։ Կը հասուն
նային y կը թափէին դե տին ։ *1յոր թու թեր
կը բուսնէին : Այն չափ ծառերուն թո ւթերը չմողվէի՞նք , թողէի՞նք : Լ ո վա սն եր ը y
ղաԼս\տեդնե ր ը , լո լի կն երը փորել կ' ուղէր :
Աւ բոպկընալ> ջուրը կապել ջրել այնչափ
ծառերը y այնչափ Լս աղողները y մա չքրտ
ներ ը ։ Առանց ջուրի կը չորնային :
Ամէն օրուան պէս քու ծնած օրդ ալ առ
տուն կանո ւԼս պար պո ւեg ա լ տունը ։Տաղրս
ու հայրդ հերկը դացին։ Ղ/երոջ՛՛ մեծ աղԱկը՝ տալս անոնց հետ դացին։ Պապդ y
ներ ս y տղաքը էդինե րը դացին : Զ* ուն ադ
°ԸԸ մտքերնուս չէր անցներ թէ պիտի ծընիս։ ՜Ւ^նչպէս պիտի դի տնա յինք։ «Հարս y
ըսաւ մամս y Ապրենք Մեր եր ոնք Լսոտ քա
ղելու 1լ երթան լեռը : Փեզ ղրկեմ դուն
ալ անոնց հետ դնա ։ Կ տպուդ կա սլանի ս
մ եր արտԼ՚ն ձորԼւն ու լեր անր Լսո տերը քաղէ Î Արտին խոտերը մի րա ղե ր : Երբ ըլ
լայ կը քաղենք : ԱՀ, ոնք մերն են : Զորն ու
լեռը մերը չեն : Ով ըսես կ՚երթայ կը քաղէ ■ Մ էկը, չդացած դուն դնա : Ամէնքէն
առաջ մենք երթանք։ Հաց առ y մանգաղդ
առ ճամբայ ելիր։ Ես ցերեկէն ետքը էչը
կը ըեբեմ կը բեռնանք կուգանք» :
ըլ1այ^
երթամ» ըսի ։
Փ ե զմ ով յղի էի y վերջին չաբաթներս էին ։ «Ինչպէս ըլլայ ետքի օրերդ չեն y ըսաւ
մամս y այսօրուան վագո ւան չես y շաբաթ
մը> չարա թէն աւելի օր ո լնիս» : իմ հ ւսչի ւովս ես ալ անանկ դիտէի :
Հաց առԼւ y մանգաղն ս՚ռԼ՛ y դաց Լ/ Կ*ըպրենց : Աերերոնց հասայ։ Լեռը իրարմէ
զատուեցանք։ Արտին Լսո տեր ուն չդպայ։
Զորը իջայ y սկսայ քաղել։ Զորին հողր
կաս կա ըմի ր էր y աւաղ էր ։ Երկու կողմին
կողերը անանկ ալ դարվարի էին , հ»///յց
՚ողէ կութիւն մը կար որ ոտքերս կը բըռ“էին չէի սահեր ։ Առո ւոյ տ ու Լսոլորձ էին
Լսոտերը ։Ջ ր ար փին եր ո ւն երկայն առուո յտներէն չէին : Լեցուն առուոյտ էին y ղատ
դատ թուփերու պէս բուսեր էին ։ Մանդս՛՛l Լ՛" բերնին անանկ աղուոր կու դա յին որ
ամէն մանգաղ զարնելուս բուռս կը լեց
ուէր խոտով։ Փաղածներս իրարու վրայ
հը ղ՚ՒղէՒ ' խորոմ կ'ընէի *- Զորին երկու
կո ղմը երեքտ կ ան էն վե ց Լսորոմ չա րե ց Լւ :
վանդակ մը եղաւ ըսել է ։ Աեռին մէկ կող-

Դ յ¥4 ըլլալուն չատ կար ։ «Ալ ձորն ի
վար չեմ ի ջնար y ըս Լւ մտքով y մէ կալ վս՚նդա 1լս լեռնէն կը քաղեմ : Ետքն ալ Լլը
նստիմ մինչեւ տունէն է շը դա յ» :
Լեռը ելայ : 3'երեկդէմԼ՛ ս՛րելէն աչքերս
խ աղտ ե ց ան : Մինչեւ ղադաթլ՛ յոտոցիկ
էր ։ Յաներ էին կ'ըսես ; Մ'եր Ակին Ջորին y

Հայոց երկթին մէջ միշա կ՚ապրին
Մեծ սօսիներս արմէնաւանգ • • •
Էն լըոաւթեանն ոն ըստոսերին
Մէջաեղ անոնց' անարգւսՆանգ
Օրէ մր եաէ քերթողն երթ իոսնղ.
Ու ներշնչոսմ խնդրել կու գայ ,
Խրոովայոյզ նիՆղերն աստ անգ
Կը փսփրսան- «'էմՂն ես, արքա՛յ • • •» :

Առվուն վրայի դեղին յոտոցներէն չէին
միայն։ Զայն - դո յն y դոյն - դոյն : ճեր.
մա կ y կանաչ y ղ1.ղին, կ աս - կարմիր ։ Հ/ու
տը կարմիր էին y նաԼսըչ բաներ էին լերան երեսը կՀըսես ։ -իիչ մըն ալ աղուէսի
պոչիկ կային : Փ ո ւն ջերը ան ան կ քնքո ւ չի կ
կո լ գայ ին մա տներ ուղ որ կաքաւի աղուամաղերուն պէս ապր չումի սլէս էին*- ՄԼե
նային ու կ՚ելլէին ծաղիկներու վրայ y

Կ՚անցնին, կ՚անցնի՜ն օրն ոն տարին
Հալածական ■ • • : Դաշտ , դարսատնդ
Են լեոներոՆն ալ կատարին
Զիւնը մաքոՆթ կերդ ադամանդ
կր կթրեն հետքն անոնց հիսունդ,
Ծանրը քայլին - ■ • : Մինչ հոս հըսկայ
Ծտոերն, յոյսով միշտ անվըկանդ՝
Կը փսփըսան-- «ԴոԴն ես, արքա՛յ • • •» :

Յղղ* • ♦ ըղղղղ* * * ժոը հը ըղղս/ւ՛ մեղու
ներէ ։
Լ]որոմ մը քաղեցի ։ ՜ Մ էկա լ Լսորոմիս
մ էջքի ս ցաւերը սկսան ։ Մ անցնի ը"ի ես
ինծի ։ ՀԵրէկ ալ ցաւեցաւ y ետքը անցաւ y
կու դա J ու 1լ եըթա յ» ։ Զանցաւ : ^",րԼԸ
չա ր ո ւն ա կեց ի ։ Ա անդաղը ձգեցի ։ ՝Հ,ստայ ։
Զեղաւ : Ա աքի ելայ : Զ'րենց նայեցայ ։
Մերերոնց նայեցայ։ Անոնք ալ չկային ։
Լեր ան միւս երեսը դարձեր են մտածեցի ։

ՍեՆ աղէտի մը նախ1օրին
Անտաււն յոսզուած է մահատսնդ ,
Են տխրՈՆթեամթ սօսիք կ՚օրըին • • •
Օ՚հ , թշնամՆոյն ըստոՆեթը ժանտ •
ՏոՆնե՜րն, հիսղե՜րը քարոՆքանդ • • •
. էայց մինչ թաՆՈՆտքը կը սըգայ
Ահա ձայներ սւհընազանդ
Կը փսփըսան-- «Կ՝ո՞սն ես , արքա՛յ • • •» :

Յալերս սաստկացան։ Հլու
lit' կրնս՚ր
տոն ել : «Վ/// ր ր ձորը իջնամ» մտածեց Լւ :
Եջտյ ! Դիմացս y ղադաթը Եա խմիով, է.
ին y թեբթաց ի էին y Փ բդեր ուն Լլնիկներուն կանչեմ ըսի î Փ Լ* չ մըն ալ համբեր՛եմ
ըսի : Աչքերս մթնցան ։ Զորը մթնեց ։ <Ժ*նչ
կ}ըլլայ} ի^նչ կ1ըլլամ» ըըի* Եւ դուն աչԼսաըհ ե էլա ր ։ Պ որտա Լլապդ փրթաւ ։ րուն
ղա տ ո ւե ց ա ր ինձմէ:
<Տ.Ալ ի՞՚եչ ընեմ , ալ ւմ ւր երթամ» բացա
գանչեց ի։ «Մինակս հիմա Լմնչ պիտի ընեմ» ըսի - հ,Աս սլիտի չապրի y պիտի մեռ
նի» ԸԸ ի : 1» որ ոմիս առջեւր հողերուն ,
Լսիճերուն y Լսո տեր ուն վրայ էիր î վ՚ոխ^ո՚յ
քեղԼւ նայելու։ Մըսես իմ մարմինէս չե ս y
ինը ամիս քեղ իմ մէջս չեմ պահած y ղա-

Ջ 0 Ն
Եշխա՚ն, անյայտ դեո Ժոն անոՆանդ
Հայորդիները ապագայ
Ուխտած պաշտում մը մոլեոանդ'
Կ՚աղսւ)ղակ1են •- «Դո՛նն ես արքայ • • •» :

ւա կս չես y Լ՚՚ըլէ “ ոԼԸէԼ մըն ես :
Ե՚^նչ ընեմ քեղ։ Հողին վրայ էիր- Շ ս Լ՛
մը y Լաթի կտոր մը չկա յ y չո ւնիմ քեզ մէ
ջը փաթթեմ : «Պիտի չապրի y պիտի մեռ
նի» ըսի նորէն մտքովս ։ Ետքի ելայ ։ Փ՝եղ
թողՒ ՝ Հաղթ* է1աււսյէն ղաղի • Մէջփ հա
ղը > վարդավառի պա հՀ հր, աղի բեմ կԼւ
ու ընկոյզ առեր է ի y թափեցի
գետինը ։
վալան բեր Լւ քե զ մէջը փաԼձթեցի ։
հւվէ • • •» մը ըրիր y պոռացիր ։ «Մեռած
չէ • • • ողջ է» ըսի մտքովս ։
*ԼքՈրէն չեղաւ ։ Ե ոն ա կի ս սա լթան հանեցի y խղ մէջը ծրարեցի։ վրաս ալ ոյմ
չմնաց ։ Ես որ քարի պէս մարմին մը ու
նէին լեցուն պարկ մը ցորենը գրկելուս
պէս բեռ Լլը բեռնայԼ/y թեւերս ԼլաԼսոլեցան :
«Վ^ • • •» ըրիր նորէն ճչացիր : ((.Պիտի
չապըԼւ y սլի\տԼւ մ եռնի» ըս Լ՛ նորէն մտքովս ։
«Մեռնի ալ նը աս հ/մս պիտԼւ ձգեմ y առ
նեմ տոլն տանիմ y մամդ ինչ ղի տ եմ ^րր
սլիտի դտյ-» :
Դե տնէն ՛Լեր առ ի : Դըկեցի : ճ ամբայ
ե լայ : Փ՚ենէ jnju չունէի ։ *Լ,որէն ալ քալեց ի : Աղջի՞կ էիր , տղա՞յ էիր , վախցայ
բանա լո լ նա յելու :
Զի ա ւոր մը անցաւ քովէս : ^Լլո ւԼսը ճեր
մակ ապր չումէ փուլի,ով մը :
Հ աս ո ւնաւանցի՞ էր , Լճաց ի՞ էր :
///_ թեղուտցիներ տեսայ որ կու
դա յին: Երկ ու է չ
առաջքնին ։ Ե ո լմե ր
բեռցեր էին։ Պ*ԼմԼւ Ե է չէն գիւղերը ծաԼսե
լու կը տանէին : Շ իտակ ճամբով չգաg ի y
չհանդիպելու համար անոնց։
Փլուըն ի ՛Լեր Երկու Փարու կե ո ւղղո ւթիւնը բռնեցի։ Զուզեցի որ մարդ տես
նէ ղիս ։ Իջ՛ոյ ու Լ՚ջայ : Փա լեց ի ու քա
լեցի։ Մ՚սրմինււ թաց արիւններու մէջ՝,
թեւերս ում չմնաց : *ԼյԱ տա յ ։ «Ախ Ա ս տուած y ա Լս Մ արի ամ Մ ՛ԱԼ՛ y դուն ում տուր
ինծի» ըոի - Ե* րա ր ին մէջէն ձայն չհանեցիր : «Աեռա^ ւ y ի՞նչ ե ղալ» ըսի ։ *Լ,որէն
վ ա Լսց ա յ y բանալու նայելու :
\յորէն ոտքԼւ ելայ ։ «Հոդիս բերանս դ՛ոյ y
ինչ ալ ըլլամ պիտԼ՛ քալեմ» ըսի : Երկու
Փաըուկի ո ւղղո ւթի ւնը ըռնե ց Լ՛ î Հո նկէ
Տհր։ԼՒմ՛ կ ոՂ/*ԸԸ^ Փարախներըy Փոսուն
Փուռը y հոնկէ հովիտը^ կա լերը y Տեմուրճենց Մեծ ընկոյզին ծառը y հոնկէ ԱչԼսարին Եալյր^ բակը y տան դուռը։
Ղ՝"ց էր ։ Փ՚՚վի Մ երերոնց թե ղո ւղց ին էն
տեսաւ իս ։
- Հարս մերել՛ուն հետ Լսոտ ք՚ող^Լ չղատի՞ր գոլնԿ հարցոլտ •
- Զ*ացի ըսի - Մեր արտը անցայ ։ Անոնց
մէ զատուեցայ : Փաղս կէս ձգեցի : Պլիկս
եղաւ : Պ լիկս առի ոլ բերի : Կը վա Լսն ամ
նայելու ։ Մե ռս՚ռ լ y ո՞ղջ է»:
Այլտյլեցտւ : վազեց ինծի : «Աղջի ի՞նչ
կ"1ըսես» պոռաց : Պ րի կին ծրարը գրթց i
իս իրենցը տարաւ : «Հա յտԼ՛ y հայտի , չոլտ
ընենք» ըսաւ : *Լ/Ատեցուց իս : Ձուք փռեց
դե տինը։ Աաւան անց ուց վրան։
Ե Լ՛ ե Լս ի
աւաղ տաքց ուց y տարածեց վրան ։ Ի" հանո ւեց ուց ։ Մ ա րմին ս արիւններու
մէջ իս

Գ&ԼՕ՚Ն

պառկեց ուց տաք աւադին վրայ y ծածկեց
ամէն կողմս ։ Ալ անկէ ետքը ինչ եղայ չեմ
դիտեր ։
Յերեկն որ կ^ անցնի մամդ է չը բա
կը կը հանէ։ «Մինչեւ հիմա ^ԸԼ՚՚Լ^թ
քաղեց ։
ՆլԼ'
տանիմ y
բեռնանք
ու
՛լանք» կիսէ ինքնիր են ։ յՀամբայ կ} ելլէ ։
Մեր է: ԿրեաՈյ հեծնել յ կչը առաջքը y
ինք ետեւէն կ}երթան : Լչն որ չհեծնես y
մոտոլլովդ չմո ս՛ուլես y Լ՚նք իր ^էյֆթ>
ձգես y էչ րս՚եր են անոր y կը
: Երկու
ոտք կ՚երթայ կր կայնի։ Եամ ճամբան
խոտ մը y բոյս մը Լլը տեսնէ յ անոր կը
մօտենայ ։ Ի չու ակռաներովս բերան մր>
երկու բերան պիտի խածնէ y փրցնէ y պիտի
ուտէ ։ Աչքը երկու կողմն է y ուրիչ բոյս
Ը չ՚՚ղան մը y քոլչմաթ մը> մկան - ա1լռիկ մը> եղան - ճակտիկ մբ^ ինչ Լլուզէ
ըլլայ ան ալ չփրցնէ, չծամէ, չկլլէ , „աք
առաջ կը նետէ^ ։ ՄԼ՚նչեւ որ քամա!լին ծեծ
մր չուտէ y պոչլ,ն տակը չարիւն ես y չմըռմբռցնես y դուն որքան բարձր ձայնով «չօ»
պոռաս y գիտէ որ իրեն կ՚ուղղես y
չէ"ել
Լլր ձեւացնէ ։
Ի չու ոտքովը y իր ոտքովը վերջապէս
արտ կը հաս նին : Կը զարմանայ ։ Եո չկամ :
Զորը կփջնայ : վեց խորոմ քաղուեր է ,
մարդ չկայ: Լեռը կը նայի, խորոմ մը
քաղուեր է , հոն ալ մարդ չկայ: Աանդա.
ղը կը տեսնէ : Զզուեր է գետինը î վա լա.
յին հացերը,
բեմ կիները, ընկոյզները
խավ, ո ւեր են խոտեր ուն մէջ- վալան չրկայ : Կը մտմտայ : «Ըճէբ փորձանք մը ե.
կաւ դլխ ո լն^ կ'ըս է ինքնիրեն ï
Դպրենց , Մերերոնք կ՚երթայ, կը հար.
9Ընէ-

. Մեր հարսը ի՞նչ եղաւ, գիտէ՞ք:
- lu ոտ կը քաղէր , !լ ըսեն , պահ մը չե
րան մ է կալ երեսը գացինք, նորէն եկանք
չերեւցաւ , «նորէն ձորը իջաւ , ձորը կը
քաղէ զըհար'» ըսինք մենք մեղի :
- Ըճէր փորձա՞նք մը եկաւ գլիսուն :
- Զէ փորձանք մը ըլլար ,
չգիտնայի՞նք կ^ըսեն :

մենք պիտի

Դագաթի փրդո,ն կնիկներուն կ՝ երթԱ՛յ
կը հարցնէ :
- Զորը խոտ կը քաղէր , ետքէն չգիտենք
ինչ եղաւ y ըսեն :
Լչր առաջքը, մամդ նորէն ետ կը գառ.
նայ: ճամբան թէ կը քալէ, թէ կը մըտ.
մըտայ: «վալան չկայ: Միջի հացը, ըն.
կուղները ինչո՞ւ թափէ գետինը» , կ՝ըս է
ինքնիրեն : «վալան առաւ ղնաց , ո՞ լր գը.
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սց ï Տուն դարձաւ ըսենք, ճամրան
լ^մ ս պիտի ելլէր : Մ էջէն խլլ
՛շե՛ն» :
tjաչի Զ*տր կու գայ y Խնկենյ Արխ՛1
կը տեսնէ իրենց բակլս՛յի արտը՝
- Արի՚՚ոն մեր հարսը տեսս՛*ր y եկաւ ա
yu^ւ ասկէ y կը հարցնէ

î

- Զէ • • • կ՝Ը"է i առտուն անցաւ իոտ
լել կ՚երթային ձերերուն հետԱտ գիտեմ , ի՞նչ կայ : Ինչո՞ւ կը
Ռա^ն մը եղաւ։
- Ենիկ մարդ y առտուն ղրկելէ Ւ՝՞
դարը y կապոյտ կապունը Լսոտ ք՚՚՚ւխ'
ԵԱ աԼ ղերեկէն
ետքը էշը կ'աոնեյ
դամ y Լլը բեռնանք տուն կը բերենք'- ԿԼ
դաց Լ՛ ոչ արտին տս՚կԼ՛ ձորը^ ոչ ւ[ք
ւը հարս չկ"'J î tj ո տը ք՛ողեր k ,
^մը Լսորոմ մը ըրեր է y մանգաղը կայ՝^
ոինը բեկուղները y Հ՛ողերը արտը
> 1
անյայտ եղեր է î Աս ո՞ւլ խ
՛լ ըսես : Միտքս հազար դի կ երթաս
• ԼԼմը հարս մր բք դա բ՛ լ էր լ
կին էր Փ՚՚սուե Փ՚՚ւռէն եկաւ*
Լ1 ԼԼ > հոնկէ Հովիտը իջաւ։ Տէ^ու1
Ընկուզին \տա կէն : Ոչխարին
f
էտաւ: Լէճեբ ձեր հարսն է՞ր կ ը11!111 ՚
՜ Մերինը ըլլալու չէ , ձ՛եր հս՚լՂ
ղոյտ Կապոն ղր կե ցի : Փոսո՚-ն rnL է
Տո^լ գայ : Ետ դարձաւ ըսենք՝ ùUI ?
հնծԼ՛ պիտի հանդիպէր î
Մ ամդ գիւղ կը մ անէ y տուն կու l
ր/եմ...ն^ .
ամեն օր "Ո
Հեր է ։
»
iJ եղճ մայրս երկու օր աչքերը
ղեր : Մեր տունն ալ չեն կրրեր Լ'ք՝՝
Մերերոնց տունը սլառկեր է '■
'ւևւլհ ոլ 1ւ՝1Հե“՚յ : վաՒ,տեւ1 են
նի ։ Ինծի դրեթէ չեն նայեր - «tA"
մայրը աղէ կնայ, ոտքի ելլէ ,
մեռնի նը ինչ ընենք, առջինեկ է
մայրը նորէն ուրիշ մը բերէ» Ըսե1՝

a,

մէնքը: Երկու օր իս ԴպրենՏ
մէկ ալ Մերերոնց հարսը եկեր J
են : Ե ս ալ ուտող եմ եղեր ։ Առ,/էւ1
կեանէն, ի՞նչ կ՚ըսէք : Ո՞վ
է ծիծը , փակեր եմ , կուռթկՈԼ r
‘՚

np f1

Երրորդ օրը մա լրս կ'իմանայ
7դջ ", Հջ/,կ չոր,

Fonds A.R.A.M

€ a Ա lb Ա Ջ

նարդունի

ր,.

լթ/•
,...մ, ՛ա՛՛կ""է՛՝" ՝ որ թշ ուսւրսււե

^նուպոոկան թաղ մը, Փարիզի, մէջ-,
մե-

ւըկտյԿւ-՝ հւ՚նո^

մէնո։կ

՚ււանււ^նլւ-;-

1ա1,ն եւ աղտոտ սանդուխներէն կը ըաըօ.
[Լմվեր՝- Գմուար կ գտնել սենեակը, -

Անցքը մութ եւ- թխձրը չեն տեսնուիր :
Ղ-Ընեմ։ '1ոլռԸ

Ոթապկո կը Դտնեմ ’

Ս^էւււնք հրաւիրուեցան մօտակայ պաշտօ
նատունը՝
մը հ սոմար ՝

լեր կ 1'ն*է' 1։' տխրութիւն մը կը

^ոիթսոիի մIL

ԷՋ 9

շահան շահնուր

Գե„ ք[՚ւէւ' "ր Ղ"ւր" ելայ հ/"
ԼԼ Հ-՚յ •էա1քքա11ան1' Դղեակէն-. ո.
կը ղղ-

Մ Ի Տ fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

վարչական

ձեւակերպութեան

պարդ ՝ ընթացիկ ,

լւաւի րուեցան այնպիսի'

Անոնք հը-

քաղաքավարու

թեան բ մը ւլր կր նմ ա!Ւէր ձեոնա կապի ։
Եւ յանկարծ դիմակ փոխեց Ապրիլի գիւերը *
Հիա րոլնր կր ծաղկէր՝, թարձրէն կ՚անց
նէին բուրումնաւէտ

հոսանքներ դաշհօ-

կարճ պարբերութեամբ եւ տժ՜գոյն արձա

եւ.

կով՝ Հտյուն թոպահար մարմինը դիակ
մըն էր բաբախուն
եւ անփոխարինելի՝

շուրջ y պզտիկ ծափերով՝ մինչդեռ, պա
տուտակը կը մագլցէր
իր խաւարծիշնե

բիւրաւոր դիակներ եղան հասարակ վիճա
կագրութիւն : Այսպէս սլատռե g ալ ներքին

րով գերանն ի վեր կախաղանին՝

վտրաղոյրը ։

անոր որ կր

ւլո ւ րս հանել

մի և շդ ե ռ պա

1՚ե11՛ Լէը խ՚՚տռրևլ , այն մէկը՝ որ չէր կըր.

սովա լլուկ ՝ կմախատիպ :

տուտակը իր խաւարէ, իլհերով կրմսւդլցէր

բար մէկզմէկու.

որուն հարուածը կա-

րի իր մար ս ո՝դո ւթի ւն ր ՝

յ ան գի ման :

մղան մր, որուն

սեւ արեւ։

Տէ՛ր ամենակալ՝ մրմնջեցին դողդոջուն

թրրիկներ, մէկը եօթը, միւսը տասը աա.

մամիկներ

մկան-. Կր ճաշեն-. Պնակի մը մկջ ըացա'խով եւ իւղով թրջուած աղցան : Հացը

որ գացին տպաս տանի լ մեր եկեղեցիներու
դ թո ւթե ան

կը թաթխեն եւ աղցանով կը ծամեն :

յանկարծ լեցուեցան Ս իջադ ե աքի ա րե ւա֊

. քիլր կ ձեր մայրը, կը հարցնեմ :

թոռնիկներ՝

ծոցը ՝ եւ մեր եկեղեցիները

խաեձ ա ւա ւլո վ ։
Ել գտնուեցաւ.

. Ջեմ դիտեր :
1/եեր

ել հարսներ եւ

չի կրնար լաւ խօսիլ հայերէնը-.

կարաւան մլւ ՝ որ

ււաիսւյալ թարախոտ

բս-

կայսրութեան ան

^անսերէն կր խառնէ իր պատասխանին :

ծայրածիր տսւվւա ս տւսննե ր էն ՝

խրրր հիւանդ կ, չուզելով կուլ կու տայ

անգո ւնդնե ր էն ՝

յ,ր պատառները

րէն՝ բայց չգտնուեցաւ ո՛չ մէկ բարձունք

եւ շի խօսիր բնաւ :

ք-աց դառնէն ներս կը նայի դրկից Ֆր-

բարձրաբերձ կատարնե

ււ ր ըէլտ ր այնքան ան ճա ռե լի ել
որքան թշո ւ ա ռո ւթի ւնր

լանսուհին եւ ել ընդմիջէ մեղ *

գահավէժ՛

անհաս ՝

քՈէ֊րջէ վրաննե-

■ Մա11՚ը դոլրս ելաւ աոաւօտան : Հ//լանդ էր քան/, մը օրէ ի վեր ՝ քիչ մր գը-

րուն ՝ տեղա տա ր ա՛փին տակ :
Ե* որքսՀն ւսն դուն դներ հո ւլե կան իւաւ ա-

րամ ճարելու գնաց : Ինձմէ խնդրեց

որ

րի

երրմեեըդայ վարմարանէն՝

որ

ըսեմ

որ իրենց ընդ երք էն կ՚արձակէին տրո

փական տենչեր վաւաշոտ ՝
նսւ սնա կան ,

ճաշէ եւ մեկն/, :
կր քննեմ փոքրիկր,*՝

Ֆրանսուհին ներս

կը մտնէ եւ կ՚օդնէ ինծի :
ղուրդո,րալով}

հ

// օր

մր Աքէս

կր որ րէ փ՚՚Հրիկթե քիթն

ու բերանը։ Կը հանուեցնէ ՝ մաքուր լաթ

մըկը ճարէ ու կը դնէ կռնա կին : Ականջս
կը դնեմ ու մտիկ կ՚ընեմ ՀԼեցուսՀծ է փոքջէկին թոքերուն ցնցուղը։ Ինչպէս թըո.չուններու խօսուըռտո, քր ծառերուն մէջ՝
տխուր հեծկլտուք մր կը ըսուի

բնազդներ ա-

տա կա լին բնադդ ներ ՝ ո ր

չունէին ոչ սկիզբ եւ ոչ իսկ ծայր :

Ահ տ

եղբա յր ՝

առանց դ ի տն ալո ւ որ մ ենք ո ւ-

նինք Աայլլ Հա լուս տան մը։ Եւ որովհետեւ
ււ լնէինք մայ ր մը ՝ մեր մուրիկը լացաւ :

Փլուզումի տյդ թուականէն ի վեր ան

Եւ սակայն ո՛չ ՝ չյանձնուեցաւ ։ Ա^ն չը֊

ցած են դարեր ՝ եւ. ահ ա՛ ւա ս ի կ այսօրուան
օրը՝ Արեւր կր ծագի առաջին
կենսաքորգ թարմութեամբ. ՝

ժամերու
շոճիներու,

յանձնո ւեց ա ւ երբ սւղէտ Թ

սե ւ

կառչեցալ իր պա ր ան ո ցին ՝

ին չսլէ ս

եԼ կ' արձակէ

քաղել լեռներ ուն ծաղիկը՝

ոսկեհուռ

ճառադայթներ ՝

մինչ

գե ղեց կութ եամր :

կր մայէ ։

Լոյս մը կտր փլուզումի թուա

բէոլ֊րը

կանէն առաջ՝ լոյս մը կայ վ^ր^ր՝

ՍՀ հ

թաթը
կը

կառչի անիծ եւս լ ձեռք մը՝ որ կը փորձէ

սարսռուն ցանցին ետեւ

իր բացառիկ

Եւ այնպէս եղաւ՝

որ

գալարուած կոթին հիւթով յ ղ րճ'ե ց ա ւ անիծեալ թաթը՝ ել տակաւին լղրճեց շատ

y

նոյնը չէ :

բան՝ առանց քաղել կարենալու։ խաղիկը

Ս-յթ ւս նոյնը չէ տյն բանը՝ որ անդամ
մր պղծուեցաւ աղի-լեղի ճանկեր ով ։
Ալան - թալանը քշեց տարաւ ամէն ինչ ՝

կոր սնց ո ւց սակայն իր թերթերը՝ ցնցու
մին տակ՝ ել թերթերը դ աց ին ցրուի լ ար
մատախիլ եւ թառամած ՝ բո լորն ալ ոտքի

եւ

աւե՛ լփ ա րմատասլէս' որքան պիտի չըխէր

տակ եւ դարշապարի : Եւ դրեթէ անրա ր-

հ րաբ/սային լա ւան որ կր ճենճերի : Փրկր,~

բառ :
Արտածելով ամէն անոնց որ անզօր

ւեցան միայն շորս հաս, դաշնակներ՝
դաց ին եւրոպական

որ

պողոտաներու վրայ

եւ. լռ Լցէ՛ն, անոնց'

հնչեցնել իրենց
եղերերգը : Անցորդներ
տապալեցան : Սճ^ոնք տապալեցան ։
Ա֊
նո՚նք'

տանքներ :
Պ ա տմո ւ թխնը արձանագրեց

մա

նԼրը-.
Գա ր ո ւնր կր ծաղկէր : Րարձրէն կ'անղ.

տարուէ-տարի աւելի

նէին բուրումնաւէտ հոսանքներ գաշնօրօր

մը՝ ե րկրա չսւրմ՜ ը՝

փոխադարձ

ո րդեգրութեամբ ել դիբար կո շե ցին քոյր՝

դէմ

ա րլ աներեւո լթ ծայրով կտրուեցան պա
utJu

Ա^եոնք բնաղգա-

փարեցան

քաոսին փոյթեռանդ

էին

որոնց լռո ւթե ան մէջ

կար ուժ՜ մր^ պայթուցիկ ։

հ ա յթ ա յ թի չ-

ՍԵԻ ԱՐԵՒ

ներսէն :

իրապէս հ իւա՚նդ է տղեկը :
քէչո ւա ռո ւթ/,' ւն ՝ թ շո ւ առութ/,', ն ։ Սա Jրը հիւանդ եւ անդո րծ :

եւ

կ լկ լա կին

տեսնելու'

կմա\խա տի պ ՝ ել աառա-

շուրջ՝ պզտիկ ծավւերւււ/ ՝

կը նայի առանց տեսնելու'

աւե՛լի

պէս սովալլուկ ՝ որբերը
զփրար
գտան
լքումի ճամբանե ր ո ւն վրայ՝ կիսամերկ՝

ամէնէն կատարեալք զէն

մի չտ աւելի վեր ՝ մինշե, դ էմ քր անոր որ

մզկիթին

մինչեւ գէմքը

առանց

քերուն՝ ա յն մէկը

ըոնսւթափ վերմակով : Պատուհան մը բա.
մԸ » տ"?եւն ալ
շոլրչ նստած են երկու

նայի

ր°ր՝ եւ առուները կր խլրտային մզկիթին

գերանն ի վեր կախաղանին ՝ աւե՛լի վեր՝

Օք-/"

խլրտային

աւելփ վեր՝

Ել տա՛ ռա պէ ս

մաշած ու

կթ պատին դէժ :

կր

սեւ արեւ :

ւլար բնոց էն

՛հար շղարնեէ ղթովվ։
վ:
Անադորո յն ոսոխը զար կա՛ ւ , առանց որ խանղւ

I,, կր բանամԱնկողին մը՝

վեր է միշտ

fimjg /Հնչսլէս ՝ ոսոխը ինչպէս դիտցաւ
իր կի սափ ուլ ել նախնական

աոունե րը

ՅԱՐՈԻԹ ԿՈՍՏԱՆԳԵԱՆ

ԱՀԱՐՈՆ

ԻՍչ որ գիտեմ հմայուած է թաոելավ՝
Հուր ու հեղուկ է գիհին - եթ-Է խմե՜մԴինովութ-ի՜ւն , - եթէ պատմեմ րաոերով՝
ԵրագԽլ եմ եթջանկագոյն մեղեդին •
էայգ Տաւղահարն եր իմ վարպետն է սիրոյ'
Ասաց- - աւա՜ղ, համրակ երգիչն ես յետին
Որ յուկել եմ bppbf այս հին լարերու} :
Եթէ ասեմ, - անիմաստ են յանգ ու տող'
թոզ նուաճեն խոսքերդ անհունն աստղերի պէս ցան ու ցիր •
Եթէ ասեմ, - Ա՛ստուծոյ պէս եղիր գործերդ ուրացո1ղ'
- Գինովութիւնն այս վերահաս իմացիր :
Եթէ ասեմ, - անօգուտ են հնչուն տաւիղ ու լարե'ր
թոզ հեղեղեն խօսքերդ անսանձ'
Ջրվիժելով անդ ու անդունդ դուն անցիկւ • թէ խորտակես թումբ ու քարեր,
Արմատական անես դարեր'
. Գինովութիւնն այս գերազանց' իմացխր :
Գանգի վաղուց դու հմայուած րաոերով
Չունես ոչինչ , - ազատութիւնն այս թացի'
Լինել համայն արարչութեան մէջ խոյով,
Ու հրկիզուիլ աստղերի հետ դրացի'
Յանուն անհաս գեղեցկութեան եւ ոիրոյ
- Գինովութիւնն այս գերագոյն իմացխր :

Անհունածարաւ նաւապետն եմ ես ,
Հեոո՜ւ մարգերէն , աշխարհէն անտես
էր նաւեմ, կ՚երթամ 1նամթաս անվախճան ,
Ոչ ոքի հարցում , ոչ մէկ պատասխան :

Ե ր՝կո ւ •/•ո քր ի կ-

ներ ՝ մէկը հիւանդ ՝ միւսը անօթի :
խուզումը կոկորդիս մէջ՝ գործս

վեր֊

Լացուցած' դուրս կ՚ելլեմ սենեակէն :
• •• Ի այց դեռ աչքերուս

առջեւն

են

‘^^['իկներր՝ որ աղցանով հաց կ՚ուտեն։
Հ[՚Լետքը՝ կշտացած ՝ փօրր/՚կը պիտի եր-

կըննտյ անկողնին վրայ՝ մինսՀկը։ Աեծը
պիտի երթայ ֆրանսական

վա րմա ր ան :

Պիտի մեծնան անոնք՝ երբեմն հիւանդ ՝

երբեմն անօթի : Ե& աքը :
ֆրանսական վարմ արանը

սլիտի խօսի

քրենց հո դիին ու պի տի լեցնէ աւլուո ր թերոդրանքներ ո վ : Եւ երր ա յ լե ւս

ե րիտա-

տսրղ են՝ անոնք սլիտի կան չուին ընտրու
թիւն մը ընելու յ Սրկու ցեղեր պիտի կըռւին անոնց հոգիին մէջ։ քննական է՝

որ

Պ^ի յարւթոլի ^այ (թղը։ Ինչո^ւ՝
ոփ
հայքին հ ամար այս
երիտասարդն իր
կկատաղիլ,ը պիտի կտպէր Հայութեան ։
^լղիտէ Հայութեան մասին։ թշուառութիւնը՝ պզտիկ հիւանդ. եղբօրը հետ դէմ

“՛ո. ղէմ նստած աղցանով հաց ծամեՈ լը î
Ւ^չ .,1-չկր ո, դիանար Հայութեան
^ասին ։ Երիտասարդ ը կը տեսնէ ՝ թէ ր*սց

( ճամբայ,

իր առջեւ :
եթկ ւսրր ո ւնքի
Ւթորիկը՝ հաճոյքի այս մեծ քաղաքին

անդամ մը եւս չթչուառացն է զինք ՝
“էհի՛ /սառնուի մեծ աղդ ի մը րաւլմո ւթեւսն :

էորստեան կարմիր գինին րմպելէն ,
էր սպասեմ ցայգին որ աստղերն ելլեն
Յետոյ , ես նաւս ւս նամթռրդը մինակ'
Կ՛ուզեմ պար դաոնալ խենթի նմանակ :

Երագ սանձարձակ, ղեկավա՛ր ճարտար ,
Հորիզոններէն զիս տար անդադար ,
Եւ ըրէ այնպէս որ մինչեւ աոտու
Այլեւս ընկղմինք , աոանց գիտնալու :

Ո՜, ծովն ի՜նչ կապոյտ անծայր մատանի
Խելաո նաւորդին , որ հարսնիք ունի ,
Եւ տապանս ի՜նչ հարս աստղազարդ ք օէղով ,
Որ մահուան կ՚երթայ խաղով ու գալով :

ԽՈՐՀՈԻՐԳԻՆ ՏԱՊԱՆԷ

ՎԱՕՆ ԳԻՆՈՎՈհԹԵԱՆ

X

Ը ան ո ւոր ական արուարձան մր Փարիզի

1ս,1սյյին արեւմտեան կողմը**

Աղուոր
• 7 (ոմնին մէջ՝ Որ բարձունքի մը վրան
ուս ծ ՝ կը տնտնամ պահ մը' գիտելու

I՛ Հտմ այնա պա տկեր ը : Հեռոլն Փա~
ղ/

աշտարակը երկաթէ ո ս կե ր ո տիքո վ :
Լ^Ո-և^րոլ մթութիլնը :

նաու-յլ

ո ,

արաննեՐոլ

[,ՈԼ սլկս :

Ան է Ւ լ ՜եր ՚

Հովիտին

ծխնելոյղները

մի-

ը բար ձր անամ դառիամՒսն է: երբ կը ծաղ-

րանամ վերք, յարկը , ղածլիկ առաստաղով
սենեակ մը : Ետեսը անմչակ պարտէզ մը ,
ուր աըևւը հրաշալի գոյներ է նետեր -.
Երեսուննոց կին մըն է, անկողին է ինկեր, որովհետեւ ոսկրային հիւծախտ ունի : Բաց են վէրքերը եւ «կը. վազեն» : Սի
րուն ni հասուն աղվիկ մը ունի , պատանի
մը եւ երախայ մը : Աղջիկն է ,
մօր մը պկս

կը խնամէ անոնք -.

,լք> հոսՒ աղտոտ ջՈւր մը ,
կը զարնուի սիւնին ,
բոլէ"ւէ Գոէ֊լպայ կը հՒ։Ակ

•խն/Հ1՝'

Տաւ
կա}.,

"քէ:

^ՈէԼ շինուած տուն մրն է՝ ուր
լ 1Ղ'"՝*ծ եմ ’ - սրղու
ւ. !
ւ լ յ1 1ղը բարճձ
յարկով

սլատմո ւթե ան

փոշիով:

Այդ քաջ ու հին ցեղին հայ ժողովուրդին
մնացորդն է ահա , որ , հոդեվաըըի մէջ,
կը պոռայ իր բանաստեղծին պէս- Ապրի՜լ կ՛ուզեմ, ապրի՜լ...
զաւակնե ր ո ւս համւար :
Ա* եր պատմութեան ՝

մեր

մշակոյթ/, ն

խելացի

իմ ցեղս - 'Լերջին բեկորներն են, որ, հոգեվար-

fl՛

սացած ցեղբ՝

խօսի, կ'ուղէ աղէկնալ, որովհետեւ «զա.
.ակներս պէաք ունին ինծի» կիսէ
ար-

/(C '{'Հհ il

թաղեցին

հ ամ ա ր :
Ար/, ար անց ցեդբ ՝ լեռներու վրաժ հերո

ՃԼ

պարս,ւ Ը,,

սրաաճմլիւկ պատկերներ են ստեղծեր '•այ
ղարլթականներուն հիւղակներէն ներս :

ղերը

հՒմա

'llluhl'1’ ՚անք՚նե[՚Ը՛- Սիրուն հիւղակներու

համս, “լարտ,;է{է մը առջեւ,
հարցնելու
աեօսքքԱՀ,3է մՇ'- Hm#bu տակ, բարակ

վրաք, ամէն ղռնէ աղաչող բերաններ :
fi-չուառութիւնը
եւ
հի լանդո ւթի ւնը

թեան մէվ: Ասորական ու պարթեւեան ցե

Եւ ահա աչքիս առջեւ կը պատկե րանա յ

կին մըն է հիւանդք. Ո՜րքան մաըոլր կը

կանանչաթիւն : Կը

ւեր , ծերութիւն: Եւ յանկարծ լուրը կը
տարած ուի հայ գաղթականներու սենեակ
ներէն ներս , - ր-միչկ է եկեր :
անցքիս

ց ունքով :
վար կիջնեմ մտածելով' -. ներքեւի սեն.

ԿեԼ տառապին ո. կը հեծկլտան :
Եւ կարծես կը պոռա՛ն թէ կռուեցան թըրրական ե աթ ազանն ե ըուն դէմ , դիմացան
արաբական անապատներու թ չո լառս լ -

սուրերուն ու. կրակներուն,

գ/էմագրած ցեղը
ՈՈր զփԸ^Ւ^՛

ջ

ահա ՝ բմ/Հշկ կը \կանչէ :
ն կարագը ո ւած է այս

ցաւր :

էակին ղրան առջեւ, կը կեցնեն զիս :
. Անգամ մը ներս կը մտնէ՞ք , տոքթէօր ,
հոս ալ խեղճ հիւանդ մը կայ :
Անդամալոյծ երիտասարդ մըն է: Հի

էին տիղի մը հոգեվարքը

ւանդ են մայրն ու մեծ մայրը : Կողվ, ցա

Fonds A.R.A.M
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ԵԴ. ՊՈՅԱՃԵԱՆ
Ն. ՍԱՐԱՖԵԱՆ
$աբօբթ/սւկ չէին անոն^» գեղեցիկ չէ
ին • ո չէէն չ իրենց վրայ փառս/ւպւ ՝
ի՛րենց /^//<//^

պերճ *

ո չ ին՛չ

օտար մարդու

ւքար' ոչԹէ < ամա կո ղ : Լաւ 1թ>՚,
չէն ՝ հողածեփ * եր կյ ար կանի էր

հա

ըա ր ա անոնց

մինչեւ վերջ* ոմանց բաց Կ՛ ա մէն ինչը
եւ ասիկա աւելի ղա ր հ ո ւր ելի օր էն տթոլր
կ^ՐII այ ըան միւսր* ամէն ինչ բաց է՝ եւ
ներսը մէկը չկայ՝ հեռաւոր լեոներէն կր
•իչէ ըամին ՝ կը կենայ տան դիմաց - սար
սափ - ՝
կը մ տնէ - սարսափ - ՝ կ'ե լ լէ

մեծ մասը՝ իսկ անչուր
նաեւ
աղըատ ՝ նաեւ, կիսամեր կ : Տուները
մեր

դուրս եւ սարսափ ր կր հալածէ զինը )

գիլզին ՝ որ մեռալ դեռ

հետապնդէ մինչեւ նորէն լեռ ու

երէկ :

կղմինտրները կարմրաւուն
իոկ անցնող տարիները
կած

Անոնց

էին

առաջ՝

վրձին էին զար

անոնց եւ վար գա դո յնին

մամ ո ւռնէւր ո լ

թառն ած

թանձր էլանաչէն *

գորշ էր անոնց

տանիըը՝

թռչուն որ կը նստէր անոր վրայ :
t

ին յս1^_ոըղող որեւէ ա րեւ ՝

զերը*

կը մտնէ այգ

ծովե

տուներէն

ներս ու չի կրնար դուրս գալ*

ցիչերր

թելադար

լռո լթի ւն մր ի ւր ա ըանչ ի ւ ր տան մէջ

ծոլ -

որով'

ղակներ է լարած եւ ոճիր

պիտի

ամէն

Եթէ թալար մտնէ՝ եթէ

նո քնիս էլ լոյս'

Անձրե-

կողովներով

գործէ :

լռո ւթի ւնը հոն է միշտ ու սլա տր աս տ
ճիրի '.

ո֊

Մեր տուներուն լռու թի' ւնը : Այղ

ճառագայթ կը լեցնէր an անիըներ ո ւն z//y”
[՛այ ՝ ուր բլուրներու րնտ ՚ժւ սա ռնոր ա կ

լռո» թիւնը բթած է ճի չղ հայրենի հողէն՝

հով մը՝ կը պատրաստէր ույդ ճառագայթ

դու յրոյ թին անձնատուր'

ներ էն ասեղնագործ
մանեա կ ու մապաւէն * անձրեւը կը վա ղէր տ անիքներ էն հա

պահն ո ր գո ւթե ան * - «Ջ մւոնկ՚ք» : Այ ս տու
ները սլահ ա կնե ր ու
պահակ է կանգ

րիւր տար ո ւան գարեջուրի պէո :

նած հայրենի հողին

Անիմաստ թօսը' թէ մեր տուները

կր

մրափէին* չ է ին մրափեր * թաթիրուած էԹ անոնը անանուն երագներու
մրափեն

տուներ ր' որոնը

մէջ*

մտած է տուներուն

մէջ

ու

սուղին

ու

հ ս էլայ

լռո ւթիւնր'

հայրենական տան սեմին՝. - հԶհ ամարձա-

Զիս կ՚ալեկոծէր , ուժուէ կը ցնցէր ,
Զիս վեր կը րոնէր զօրութ՜իւն մ՚ուժգին :

X

հորիզոնէ մր անդին են* մեր տուներր կա
Մեր է:էիլ-րԼԸ Ը*եԱյ^ւ11լ չունի հիմա՝ ըանի
մը ուրիշ գիւղերու պէս ՝ որոնց մեկնած
են սւ էրերը-. Ո՞վ կր նայի հիմա մեր պա

թ[,ւն ունենալ* ո՛չ մէկ տեսակ մահ' ըտ-

տուհանէն ~ո շ ոը • ,,Ռ ՚1 կք սbՐ Հ
առաստաղին ՝ երագել' ՝ - ոչ ո ը :

նի որ հ ա յրենի դեր եղմ անր հայրենի հողին
վրայ , մեծագոյն պայմաններէն է էլետնրի
գերազանց ողջութեան մը՝.

իսկ պիտի չկրն՜ային այզ պէ ս տուներ շի
նել • մեր տուներր տարբեր էին : Տունը

Եր կնե մ ՝ կղմինտր կար

անոնց

1,1 /ՒL

Աշթարհ ի լաւագոյն ճարտարապետներն

վրայ*

հոն եղբայր էր երբեմն ՝ հայր էր բսճաթ •

մերթ կարմրաւ ոլն՝ մերթ ուլ ՚ք որ չ դեղի

տունը ընտանիըին մէկ անդամն էր միշտ :

նով թաոն կղմինտր՝. Այգ տուներուն գիւ
ղը չկայ հիմա* հեռու է հիմա եւ լոկ յի.
շատակ ; Հո ն , ւսն ոնց վրայ էլը թառ Ա,ն ծի.
ծեռնա էլներ ՝
ճնճղուկներ ՝
աղաւնիներ ։
Ունէին անկանոն շարուածը մը եւ տւււրւււպայմանօրէն երկար պա տշղամներ * յա տա
կը հող էր եւ անոնց գրեթէ բոլորին եւ
ձե ղունր մարդակներով գամո լ ած ու եղէղներով

ծածկուած՝.

ւ1.Րայ եթէ մարգ մր

Ա անգո լիւներ ուն
էլ'ր լլար

աըազաղ մը ՝ ինչպէս կատու մը թոնրտտան
չ ըլլա ր ,

կտուրին վրայ ՝ լողըարին րով եւ ինչպէս
հաչելէ ձանձրացած շուն մր , ցաթեր ոմն
վրայ երկհցած ՝ ականջին վրայ

ճանճեր ՝

լեզուն յաճտ թ դուրս եւ աչըերր
թուփ :
*Ոիչ՝ չու ա ըի չ տուներ ունէին

կիստապակե-

Տ ունր մեր ընտանի ըին անգամն էր շա
րս ւնակ*

կու դար

անդա մր

ու վրան ըըր-

քին-.
Տունը պատսպարան չէր՝ ան հոս պիտի
ltLLutJ ա1^էնէն շատ ւլե ղեց ի կ որջ մը՝ բայց

ոչ աւելի : Մեր րնտանիըր հոն եօթը հոգիէ
ևը բաղկանար * հայրս՝ մայրս՝ ես՝ երկու
եղբայրներս ՝ ըոյլ։ս եւ մեր * * * Տունը : &/_
ամէն ընտանիըի

թիլին մէջ

վ^Պ z Ոառարանները տան իմաստին դի
մաց ի՛նչ գրեցին ՝ ճէպէ լ Մ ուս տցին ի՛նչ
գրեց ՝

Հ աJ ՝ ի՛նչ : Մեր մըտպատ չէ ՝ պա տ ս պար ան

ամէն տ ե,Լ[,

չէ ՝ ճաշակ

չէ *

ո ղ ի է ան եւ

g ե ղ տ յ ին

կեանըի դրոշմ : ք)ւ կարդ մը բաներ է
շատ մր ս րր ո ւթի ւնն ե ր է ւլե ռ աւելի՝.

ու

Ո*- երբ "ւեռացսւնը մենը՝ ուզեցինը մեր

եւէ մ է կը գիտելը բան աս տ ե ղծ ա կանօր էն
յուղի չ էր ու առինընո ղ :

տուեր ձեզի հետ տանիլ*

Մեր տուները աղըատ ներ ըին մը ու /Հ.
ին-, Պ ա տե րո ւն գամ՛ո ւա ծ հին յե գափ ոթա

անդամալոյծ եղբայր մրն էր ու չկրցաւ
տեղէն շարքէ իլ* անիկա նաեւ շսւտ ծանր

կանն!, րու գունաթափ պատկերներ՝ զինա

կր* ծանրացած : Արհ տմար հ անըո վ կր նսւ-

նշան մը շսւտ տեղ՝ երգարան մը՝

յէր մեզ տար՛ագրող թո շոր բեռն ակտ ռըերուն'. Հայրենի սուղն ու ոէրը ծայրայեղ

եթէ

էլա րգա լ գիտէ տան բնակիչներէն մին՝ եւ
անկիւն մը անպայման հրացան ու .փամ

բայց

ծան րու թիւն մը տուած էին անոր : Ալ երբ

փուշտ ՝ ըանի որ ճէպէ է*Մ ուսացի
է ինը
մենը ու աղատ ՝ բարի ու կռուազան : Աետոյ 1 Ւ,սՒ Ր մը » վրան մեծ ու պզտի էլ սա
կառներ ՝ ամաններ : Տեղ մր ջո ւրի թաս

էր աճիլ ուղղահայեաց կերպով դէպի եր-

պառաւ մը

ու տնտնաց դուրս՝ յետոյ
նաեւ կատուն ոլ
նստաւ*
ջ,1լրր

տան երեը

թմեց

եկաւ լակեց
վերջացոլց

տարեկան

թտրտեաչ

մտնչուկը եւ զարկաւ պա ր ա պ թ՜ասը' կա
տուին :

— իլլամ լքիշտ քու մէջդ եւ միշա մէջս եղիկւ, օ՛ ցեղիս ոգին :
Դառն եղաւ նամրաս , թայ ց ես փառք կոլլոամ,
Ցաւըս պարապի չ ՛անցնիր , կը խորհիմ : Ողջ մընաս , փարթ՜ամ:

Ըլլամ միշտ քոյլ մէջդ եւ միշա մէջս եղի՛ր , օ' ցեղիս ոգին ,
Այս օտաթութ֊եան մէջ' ուր քայքայում, կիրք է մոլեգին:

Ըլլամ միշտ քու մէջդ եւ միշա մէջս եղի՛ր , մինչեւ որ կրկին
Մերն ըլլան խլուած հողերն, հերկըւին, վեթըստին ծաղկին:
Այդ հողերուն աէթ' մեր հին ցեղն ըլլայ նոր, խանդոտ, կայտառ.
Անի , զօրանայ , քալէ դարէ դար :
Մարդիկ աշխարհի թոլոր ծագերէն մեր երկիրը գան ,
Գիտութիւնն առնեն , թաըութփւն սորվին, առատ թերք տանին :

Ու մեր քաղաքներն ըլլան նոխ ու մեծ' ինչպէս էր Անին :
Ուրախ , ժիր ըլլան թանուոր ու գըրող, զօրք ու շինակպն ,
Մարդոլ պէս ապրին :
Մեծութիւնը մեր յաւէտ արգիլուած' հասնի կատարին
Ու շուքեր նետէ, արձակէ լոյսեթն իր ձիւնին մարւքար :
Մ ատեաններ գրուին, կոթողներ կանգնին,
Վահագնի ցուլեր քանդակուին, դրուին արձաններուն քուէ
Վըսեմ, անհամար ;
Եւ զանգերն հնչեն , օրհնէքլք ներ լսուին :

անիկա

մ ենը պիտի երթայինը մսւ էլեր ե սն ե ր ո լ վր-

մը, ուրկէ քիշ առաջ

Ալպեաններն ելայ լըոուրեան կախօտ ու հոգիս յանկարծ'
Խըռով կը յորդէր-

իր Տունը՝

որուն իմաստին կցուած ^էԸ1Լա,1 նաեւ
ծառ՝ պարտէզ՝
գեր եղման ու աւանգա-

հան* այգ հիւսուածըին

<ձծե ղոք^ * նման պա տո ւհ անի մր ետին Չլե
նալ եւ դուրսը 5 հ եռուն ՝ ճամբան ու որ

մեծ

տինը ոլ- վրան հորլ
1լր մեկնէր դէպի *սն եղը ական ^Լա լիըի մր հ ղօ ր կա թա ր դան-

ըին մէջ անիկա

մենք

աքդ

ա^ւցեա լէն ու վր ան արիւն ՝

,[,^՚րէկով պատուհան * միւս րո լո ր լւ ունէին
թթենիի ճպուռներով հիւսուած
պատու
կ'րս կինք

Ու չար թախտն Հայուն վըթաս կը նեսւէր լոյս մը արնագոյն :
Կուրծքս ի վեր յորդող, վաոոզ արցունքներ զգացի իսկոյն:
Ոգի մը ուժեղ անձս իմ կը խըլէր , կ՚ըլլար անձիս տէր :

կի՛ր» :

հայրենական

նա ւանդ տար ածո ւթի ւններ ու *ԼԸաJ՝ ուր
գերեզման րԱտ լով մահ չէ՛ր կրնար դոյու-

Տեսայ մեր երկիրն Հայկի եւ էէլի :
Տեսայ , կ՚ընկղմէր ւ13եծութիւնը մեր,
՛Ծ՛ովէն դուրս գալու ճիգեր կը թ՜ափէր :
Ւը նակւոի գիրն էր անէծք մը մըթ՜ին :
Եւ ցեղն էր րոլոր ցեղերէն դժրսւխա, արժանի գութ ին :

կեցած է հսկայ

կր

պոյտ հորիզոնին այս կողմն էին , նե՚րսն
էին * հողերուն դէպի սի՛ ր տն էին : էին մա.

ԱլպեսւնէԱյթն ելայ , ալեաց մ՛էջ ինկայ : Կեանքն էր ահոքելի :
Մարգն էր մեծ , արի, հաննարով կերաման - • • պըգտիկ կ՚երերար;
Տուներն , ուղիներն ու կաոքերն էին մանկական , թշուաո :

Ըայկ^> հորիզոնական ճւսմբով՝ ան սկսած

Ըլլամ միշտ քու մէջդ ու միշտ մէջս եղի՛ր, օ՛ ցեղիս ոգին :
Ապրիս եւ ապրիմ' գիս տալով քեզի , հասնինք մեր կամքին :

Ալպեաններն ելայ իր հոգին գըտած մարդու մը նըմւսն :
Օտար լեռն ելայ իր երկիրն հասնող պանդուխտի մր պէս :

կւ՚^Ը ոլ~ *էար ) դէ,1է1՛ ‘եբկիբը պապենական
երկրին : Մենը աԼ !լ
առաջ ղէպի

ԱԼՊԵԱՆՆԵՐՆ ԵԼԱՅ

ևրկջ։նք ու. դէպի կեդրոնը հողին, տարա,
դրութիւնը փոխեց աճելու մ h ր եղանակը :
Ո ւ ղղո ւթի ւնը :
Լաց ին տուները,
աշխարհը սխալ մը

լացաւ (եողռվոլրդը.
գոընևց ,

աշխարհը

տակն ու վրայ եղաւ, լա՛լ որ ատկէ վերջ

X

կեանքը մտաւ արեան մէջ, արցունքի մէջ,
լալ ոը մտաւ տիեղերական ե՚ուխին մէ9 î
Մ ենք դմ ո ւար կրնտնը տուճն մը կսւնդնե-

հանդերձ, կարգ մը հանգիտութիւներով
կը մօտենայ անոր : ճէպէլ Ա՚ուսացին ծոյլ

Utt^^L' անկարելի բուռը՝ որ շտ տ տեղ չր.

ոլդէին՝ հաշմանդամ ըԱալ

ik • Հա'յ է - այսինքն ականջը ղրած ջիղե.

կտյ այսօր՝ կսւ մ ամբողջովին հոս՝. Տու
նը ւս չթ սւ ւո անըո վ ել ատաղձով
չի չին-

րու. տրցակի մը վրայ , այսինքն կուրծքին

ն աթագա ս ո լթի ւնն է ասիկա ՝ պարզ ՝ դա

նային : Տուներ'
որոնը կը, 1,,տԱ
ՂՒ^Գ մը՝ գիւղեր ՝ ամբողջ ճէ^էէԼ

ման ՝ ճակատագրական՝.

ւՒէ’ ' ՒՐ ւԸԼԼաԼԸ

Ա եր տուները չկա յին առաջ* երբ մե՛նը
1ւա.ւ1ւնՀ- Ւհ երբ
լբ^!ւ1՚^բ Հ ա յրենի
^•ողը՝ տուները ներկայ եղան՝. Ամենաճի շդ
Լըոլելով իրենը

իրենց բաթտին ՝ տուներր
թւչեցին ՝ ուռեցաւ
թոըը

անոնց

կենդանացան՝
ան տես անեչի

ու պ ա ր պ ո ւե ց ա ւ դուր՛ս իմաստուն

ս տաg ո ւտծընե ր ո վ :

Զայնարկութիւննե -

կապուած

չէ

ծուլու

թեան եւ շըա ւոր ո ւթե ան հետ * ■fl.ll
շարաթը հերիք չէ տո\ւն ձ՛ը բարձրացնելու
համար * ոչ ալ մէկ ամիսը՝

ոգիներու, աղմուկ , ու մէկ խօսքութ
հրամանին տակ արիւնին, հողի հատի.
կին՝ "րմէ մոլորակ ու վիթխարի տոտս.
սլեթեր կր ծնին :

ոչ ալ մէկ

տարին՝ ըոակ մը լեցուն գրամը*

տունը

Ու-ղիղ են հոս տուները իրենց դիրքով,

տարիներու՝ գարերո՛ւ արգի ւնը կ * ըա նի

կեցած են երկրաչափական ղիծերոլ վրայ ,

անոնը էլ ապրին ՝

մը։ սերունդներու արեան հոլովս յթին ..
է՝արձրացող որմերուն հետ պէտը է բարձ

այնքան պա՜ղ , կարծես կարկուտի վրայ :
Խառն էին հոն , եռացող ջոլրի՛ պէս. ,„աք

Աս տեսայ մեր տունը եւ ըանի մը ուրիշ

րանայ հ ա ձ'ա տար ա ծ կեանը մը ՝ պար ու
նակիչն ո լ պտր ո ւնա կեալը պէտը է ս ըսւն-

/""/:
Մեր բացակայութենէն վերջ,
ւտր , անտանելի եղաւ՝
ապրեցան լացի՛ն իոկ ՝.

որ դըմ-

տուներ ՝ որոնց ե ր բ էեողովոլրդը պարպըւեցաւ՝ սկսան

յանկարծ ներկայ

ս էք սան Հնչել՝ սկսան ար տա ս ո ւեյ *
գուռն ու պատուհանը գոց Էին ել

րյ լա /

չելի նոյնութիւն մը կազմեն : \,ուաճումի
ւսհցնելէ առաջ մեր ձեռըերը պէտը է նը-

ոմանց

ւաճումի

ղուը

անցընեն տյն թորունկ բա՛՛հերը՝

ո բոնը եկած են մե ղի մեր նսւիրնիըէւ ե ր
*.
Որով
տուներ շինելու մէջ մեր մողո.

գիտէը՝ որ տթուր կ՚ըլլայ այդպէս'
երբ
դուռն ու պատուհաններ ր ղ ո ց
էՀր/յան

վ ուր ղին հոս դանդաղութիւնր կր բացատ

տունի մը՝ որուն մէջ ո չ ոը պիտի չըլլայ

րուի բանով մը՝

որ ծուլութիւն չըլլալով

ու փրփրուն : Շատ չէին տարբեր իրարմէ
տունը՝ եկեղեցին ու գերեզմանը :
Ամբողջական իմաստով տուներ երկրա
գունդի մա ր դի կը իսկապէս Որ քիչ ունին .
ունէինք այդ տուներուն տիպարներէն
մենք' ամէնէն աւելի ■ Տուներ' որոնքնախ
եւ առաջ ջի՛ղ ունէին ,
ունէին ցեղային
րնաղդ , ունէին
երդ ,
երամչտութիլն :
Կրնային յետոյ սիրել, ատեչ, պմդալ.

կրնային աճիլ՝ նուա զՒւ > Ըեւ ,սրէն1>լ1

սան

յ

Լ

Անոնց պատուհաններէն կք 'P

չարը մը
ոլՐՒւ լեռներու՝ fff
պա տձ ո լթե ան եղեր tu կան անցք^է'
ց տւթական վերիվայրումը ւսն^ՈԼ
դի մը ՝ անսպառ կորովը հերո^01^
ՐՒլ Ր ո եր ո լնդի '.

Ո*- կրնար անոնց որեւէ մէկու
որեւէ պահու մը՝ որեւէ ւէ՚արդՈԼ
նի ներկայութեան ՝ ձ ամադըՈԼ['Լ
հետ հ ողը ամբողջական ՀայաԱլ,,ւՍ
ցոլն ՝ հսկայ գաղտնիները ար^ւ
բոլոր ե ր<կինըն ե ր ո ւն յաճաթ 11111
ու շարունակ Լո յսի՛ • • I

ՏՈԻՆէքէ
Fonds A.R.A.M
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Վ. ՍՈՒՇԱՆԵԱՆ

մեկնեցան'

իոչոմսներ-տ պէս'
Մեր բարձերուն վրայ
նոա փետուրներ ■■ ■
Մեկնեցան , գացին

տտրտդնտց

մնացին արիւ-

(սաղաղ կա,! արադ

ոլԱյէ^1[1'Ո1Լ
.
մը տղեկներ որ չկրցանք

սի.

iib I * * *

. Անոնք սպիտակ էին ու. սպիտակ սը.
.վնրներով'
Որ գեռ արու, եւ մեղաւոր -լոլոլւՈւերէ
չէին թօչ՚աւե • • •
Մեր մանկութեան տարիներէն ի վեր'
մեր լիճերուն վրայէն
. Աահելով գացին նաւակներ

Պիտի հասնինք , սթթազան լեո , կատարիդ,
Երր ջրհեղեղը ոումթերուն գտնէ վերջ
Ու արիւնի ծովերն հագնին ծիածան,
Երր մորթուած իադաղոլթեան աղաւնին
Վերադաոնայ արհաւիրքի վիհերէն
Զիթենիի հաշտարար նիմղր րերնին'
Պիտի հասնինք կատարիդ • • • :

Դանգիս մշուշոտ Եղեգնուտի մէջ
Մի յիշողութիւն կանգնել է այսօր
Ջկնկուլի պէս ,
Մի ոտքի վրայ ,
Կտուցը սեղմած իր ճերմակ կրծքին :
Եւ երթ ես մատով հպեցի նրան Հաոաչեց :
Բ՛ացեց թեւերը հսկայ
Ու դանդաղ օրէն
(կուշտ յօրանջի պէս (
Օդը մահակեց մի քանի անգամ:
Յետոյ՝ կտուցի ուղղութիւնն րոնած
Սահեց ճահճուտի փակուղու մէջ գորշ :
Մինչ ապա, երկար, երկար մի րոպէ
Եղեգնուտի մէջ ապրեց թոիչքի շրշիւնը

Քաղաք ներէն, ճամթաներէն, դաշաերէն ,
Աքսորի խուլ գոիհներոլ խոթերէն,
՚1|իաի շարքերը մեր խրոխտ փոթորկին
Մեր պապերուն ի խնդիր սուրթ երազին :
Պիաի փշրին մեգ իրարմէ անջատող
ճակատագրին սեւ պատնէշները թոլոր • • •
Պիտի հասնինք մեր ջոլրեթուն ու հողին
Ամենասուրը ըրած կարօտը շեփոր ,
Պիտի հասնինք թէ արեւներն իսկ փլին
Ու ճամթաներն ըլլան դժոխք ու արիւն,
Պիտի հասնինք կատարիդ. . .

հեռաւոր

ափերու համար ■■■
. իւ չպիտի վերադառնան բնաւ . . .
.հաչաններ ունէինք' սպիտակ ու կար.
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Մեր մանկութեան տարիներէն ի վեր'
„լ,քԱ,ն երազներ

Ա Ր 0 Ի Ե Ս Տ »

ՄԻ ՈՏՔԻ ՎՐԱՅ

յիր,

. Կարմրալանջեր'

մեր

Տե'ս մեր շարքերը խանգարորթ ու արի,
Տե'ս մեր կարօտը՝ խոյանքով Վահագնի,
Տես մեր հոգին քու ձեոքերուգ պէս մաքուր
Ու կամքը մեր, տե'ս, ժայոերուգ պէս ամուր,
Եւ հաւատա', կրանիթեայ ով Աստուած ,
Սրրագանլեււ, հաւատա'
Որ կը հասնինք , մենք կր հասնի'նք կատարիդ :

մանկութեան

աարտէրերուն մէջ ■ • ■
. Արտասուքի կաթիլներ' թարթիչներու
վրայ

!1°՚մ՛

կայլակներու պէս՝

-Կարապի վիզ՝

կարապի վիգ՝

վգիդ
Տրորած բաները շեն վերադառնար լ՚ր-

սոլվ սպիտակ ձ լսնեսւկ ,
- Ս-ղԱ՚է եԴ}1 է/՛l՛ "1"'ւն անունը քաղցր

հալ եւ նո՛յն եղանակն է որ՝

կրհնչէր---

՜
Դրդենք նո՝ յն նուազաբանին
ար ամոլոր ՝ ահա՛ ՝ ահա՛

՝

. II' ա I ի ս ի g օզա ի} ուր մ

աո ա ւ օ ան ե ը ո ւէ

. կարմիր վարդեր ունէինք մեր

ափե-

- Ս եր ափերը հ ան դ.չեg ան լո ւս ած՛ի ծ ա ղ

չարաշուք

ադռաւ մը
• Ծիլեր նորածիլ՝ շաքիլներ ՝ ծաղիկներ
նոր
. Արտասուքի կաիմի լներ աչքեր ուն

- hjnշոր ՝ հւիթեղ սլաուղներու սլէս կր֊
լոր..»
- Լուսաւոր լամբի գունդերու պէս կլո ր
-

մՀ

9

օր պիաի դա յ ռր'

- Ս եր ձեռքերը այլեւս երրեք

Հ_սւիս,ի

ղ f! ւլան սիր ո յ հ րճո լ անքն ե ր ս վ '

անոր'

-Նէվըր մօր, նէվըր մօր, Փ1օ/յ

ագռաւը

կ՚ըսէ' նէվըր մօր
• Այլեւս երբեք , այլեւս երբեք
• Զեր սպիտակ դողերովը ծաղիկներ չը-

չարաշուք ՝ ագռաւը՝ մեր ղրան

՛և՛աJ սւիտի կանչէ տխրագին'
- Այլեւս երբեք

երիտասարդ

ïulb,nb

. Մի' մեկնիք , կեցէ՛ք : ճ ամբաներու ’1ը՛
րայ մո՛ լոր'
ա փ ե ղ ան իքերիմ էմ ե ր էմ

ծա ղէւկնե ր ՝

■ կ՝ո ւր դուր անքն ե րը կոր ս ո լե g ան բո՛ լո ր
• Ալ վերջացան ս1է]տիկ

բառերը

մեր

^°ր y պզտիկ րառե ր ը մեր մօր'

• 0՜ նէվըր մօր, նէվըր մօր • • •
՚ ^սւիտէ՛ վերադառնանք

մեր մ ան կո ւ-

- Մեր արական ղո րծա ր անն Լ ր ր

• Շւսւո ղ եղեց ի կ են մեզի
Ա՚կներր բոլոր
համար

համար աղըո լո ր ,

յե ղա ւի ոէս ա կան

Ղ^՚Լ ’

ուսանողնե

առյաւէ տ

հ ար ս ա ո ւէմ ե ան

օ՜ նէվըր մօր • • •
Մանուկներ չպիտի րլլանք պտ լծառ ,
կապոյտ աչքերով
Արտերու եղերքը , նոր տ րտ g ծ" տ ղի կն ե ֊

}էսաուած ,

"
առ աէՒք> ակօս առ ակօս » *
“ Օր պիտի դայ որ

եւնոյն ո լո րաց բումը ինքնախոյս միշա բր
էսո ղ պիաի պայէ}ին մինչ էսս րէն կր մ եծ-

ղդե ան է կը պա առա է *լիս կարծես ըլլայէ*
բզկտոէող աշէսարհացրիլ մարմին անմար

- Սիրոյ տրոփի մը համար ,

նայ մտահարող կէտը մութին ներսէն աւելի ներսէն որ ըլլա ր առկա էս
լպրծ ո ւն

մին ել մողովուրղ ան} ողով եալ՝ կր վա

ար ա դռւթե ա մբ } ն ո՛ յն ճամրան ե ր էն'

մ ամ ո լան

մը երիտասարդութեան՝ հեշտութեան վա- Պիտի ուզենք զոհել ամէ՛ն րան' *լիրք>

- //<- Փօ^ր ագռաւը պիտի կոն չ է
մօր'

նէվըր
ասիկա

■ Ո՛չ օրորոց , ո՛չ գիրկ մ ut յրա կ ան ՝
Մեր քունին վրայ' ո՛չ մէկ հեռաւոր

■ 0 նէվըր մօր , օ՜ նէվըր մօր • • •

հ

- օ՜ նէվըր մօր , օ՜ նէվըր մօր
֊ Ջպփ աէւ վե ր ա դա ռն ա ն մ ե դէւ

մեր սլա-

ա ռի թն եր ո ւն ,

դուր վատնա ած
վրի պ ած ն ար-

ղոց պէս կորակոր'

կանչէ

մ0Ո . . .

.

Պիտի կենանք շփոթ՝

օ՜ նէվըր

տարաբախտ Հ

Ա իրնլ /ուզեմ
մեքենաներու սրտին մէջ վառող նա t-թին պէս ընզ
քեղ իմ մէջս վառել /ուզեմ :
Աիրնլ /ուզեմ ՝
վ առելով քնզ
նաւթի պէս
ան ար ա tn
քան դե լ /ուզեմ հեռունե րու ՝

.

ռ չ մէկուն
"'"^Մ^՛' ւ1՚Ով1՚ն'

սլէտք է անձնա-

չՀԷ'1Ոլն '‘աւ֊իրուիչ,

երբեք չոպա.

Լ լ--֊սրերման րՈլոր կարելիութիւնն!.,
լո?
ք^Լ,1լ- կարր* ղութի ւնները մեր րոմ^" բան
ունենալ տալու , շա/ե
. Հ'Ա
մ-ս , կտոր կտոր՝
ն-֊էւ՚նեն գ'լՈ1-անՀնեԲ 1
սիրոյ բառեր,
. թ] ր ’ անձնատո^ութիւններ .
՝

երջանկութեան

եւ քնզ

- 0՜ նէկըբ մօր, օ՜ նէվըր մօր, այ լեւս

ւ

՝

րսեւ

ան ա ե ս
աառա պանքովը պողոտաներուն

եր բ եք
- թրթռուն , կո ւս ա վւթփ թ սպիտակ տղջ1՚կ մը. եսմ՚տ1՛ սեղմենՀ ^եւ՚ ր-՚ղուկներո, ն

պողոտաներու վրայ հոսող

մէջ, մեռելական եղանակներ՝
. Պիտի ունկնդրենք
հեգնոտ ղօգանջր

ո ւոնաձա յնթ, սքէս աո ողջ ել լո ւռ

ամբո էսն ե ր ո ւն
ղա շն ա ւոր ե լ /ուզեմ քնղ ՝

ձեր տրտմոլոր ու ագռաւը որ պիտի , պիl-լ քԼզ ԼրղԼլ

տի'
. Կանչէ, կանչէ պիաի,

Փօ/<

ագռաւը

- 0՜ նէվըր մօր , Օ՜ նէվըր մօր•■ •
- Հին եղանակ է մաչաք) այլ գեղեցիկ

i 11,11 մը ունենալ տա/ու՝

բերդեր ը պողպատ ՝

մնտցորրլ -

ինկաք)- ափերու վրայ մոլոր

յթ՝ Մի չտ բան մր պահել մե-

՝ Հրելու՝

հ ե ռո ւն ե ր ո ւ

- 3Ւչտտավներ բեկոր առ բեկոր , լուներ . * *

Z/'O

in, c

U, aüHlN

- Ի՛նչ որ մնացած է , ան տար ա կո յ ս սշ-

ստՆկտրներ ,

,1

ՎԱ8ՐԵՐ

Թչ

՜Երբոր, երբոր'

ռե.

} ր անոր անծիր որ կու դայ կը էսցոլէւ աչ

դուցէ հանդիսաւո ր : Պիտի հ ա չուենք

նէվըր մօր,

ջումը աղէտի մտածումին սւղէտ անտէր
անսուգ ել անսպառ

երեւակայութեանս հրասայլին մէջ

“դռալ մո

ր^չուն մոլոթ

իբրեւ ղ ի շեր ու վիՀ ը քարափին իբրեւ ջբն-

էսաղադ ու թեթեւ ահարերու-

երի տասարդո ւթիւն

- Պա ր տո լած , յո ւթէ ած ,

աքսորական

կենդանի ու սպասող դէմք՝ ղրան ե-

աին ՝ կր գրեմ ինչ որ կու գայ իբրեւ մութ

անդարձ'

- Մանկութիւն է՝

սլատ եհ ո ւթի ւններուն մ էջա եղ ղ լ/ոի կ>* ր ,

ւ/՚ր,
Որեւէ չարաշուք, սեւ,

բառը

րն կր կէ կը

- Ո* չփնք րմբռներ թէ ՝կան բաներ ոՀհվերադարձ

■Ոսլոր պատեհոլթիլնները մեկնին, մեր
որեւէ

ու

ցրնող ել մարմինս չկայ ել սարսափը եւ
վաէսը եւ անձկութիւնը թափառող աղիք

ը ծերանանք ? կը հ ինն ան ք , աոօրեայ

սուած

վրա լ'

1լ

զեմ կը փախչիմ տուն բանտարկուելու ղըրան ետին իր հեա իր մէջ իբրեւ մեռեալ

ցաւերու վրայ կր մաշթեք ամէ՛ն օր'

■ Ու երբոր ( երբոր'
տարի^երը բո՛լոր . . .
Աեր մահուան սնարին

էւն ծի իր

քիս մէջ ել էսոցումը վ աէսին եւ մտա g բու

ու_ անպայման ահաւոր'

աանեկան յուղումները բոէոր
- Մեր բազմաթիւ զղջո ւմ^ւե ր ո ւն y

) *ւ չ մէկ օրօր

բայց սլա ակեր էն անդին ան

բիրտ որուն դէմ /ընկր՜կի մ

դաղափար
շուքը} պիտի առնէ ՛լի ո իր
խոհուն բարձքարիր էսորհ ուրդին բեւեռա-

ներու մէջ^

սէր է • հին երդ , հ ին օրօր

P"l մէջ՝

ան , ս^ինչ^ դրեթէ ոչինչ՝ աւարտող ի^նչ
ընդարձակուող անասլա տ ուր ընակէէյ
ընտել րն ա անէւ մ երմող

-

՜ նեկթր մ°ր յ

տանող ղիս իր մէջ ու սիրող ու չտրուող՝

ջուրե բուն ե ր կնքին հեա /ըլլայ վիհ եւ սե
ղանը կր հեռանայ
ձեոքերէս
չկայ եւ
/ուռին կր ճնշեն կր հոսին կլոր ^Ը ա,յւ11Լ"
աո յա ԷՀնքնահոլով դարձող անդադա ր. մի

- Օր պիաի գայ որ օՀ տէսուր է

յոյսերը մո՜լոր

անպա չտպան սլիաէ ջ^ջէ ղիս կրկին » ան է ,
նախկինը^ ան }աիրող ան ճանա շ ան տիր ելփ

ու մ Հ կ միափառ րամայն աղնաց կր շրջա
փա կէ աչքը նայող ել քարափը կը լուծուի

բերնիս մէջ էս ռն ո ւած բառեր կը վէս տան
նո քն

պատիւ , համբաւ , լր ջո ւթի ւն •

րու րո' լոր
• Մեկնեցան

պիաէէ

հինն ան , դառնան կենս ա ղո ւր կ , դօս ,

զանցիկ պահերու. համար տրամօրօր

թեան յո ւզո ւմներ ո ւն • . •

' Աղքատ աղոց

- Օր պիտի գայ որ'

- Մի՚ււչդԼ ռ կեանքը սլ էւ աէւ հոսի

մեր յոյսերը բոլոր ՝

մը վա էսէ/ն եւ յանկարծ ճեղքի մր մէջ լու
սաւորող կ ո լր ցն ո ղ մաածումր մութը աղէ
տին անմ տած ե լէւ կը պր [լէ կր սպառէ ղիս

է՛րը կը աա ր ըա ղա դր ս լէւ շռայլօրէն դոյներու աւլէւ աղմուկին կր նայիմ ծագող հեո.ա։սր մո լի}էւ կէտին որ կ'աճէւ /բխրլլայնէւ

՛լի-

մաց' դառնս ւթեամը սլիտի դո գանք՝

■Այլեւս երբեք, այլեւս երբեք

ԳՐ, ՊԸԼՏԵԱՂւ
քարափին վրայ ուր իրիկնային ամբո-

- 0՜ նէվըր մօր , նէվըր մօր • • •

- Կեցած երիտասարդ աղջիկներու

■ Եկէ՛ք} եկէ՛ք, վերադարձէ՛ք...

սրսնդոլէստ ՝

- Փօ/z

ԸԷԼա*հլ(լ* Օր պիտէւ գայ ոը'

գիտի բերէք ■ ■ ■

փերթ.փերթ

ՈԻՒՏ ԱՐԱՐԱՏԻՆ

ստինքներու վրայ'

րուն մէջ» • ♦
. կոտրած ճիւղի մը վրայ'

-

վրայ

երգ, հին օրօր, օ՜ հին օրօր...

քեղ երգել աալ բորբոքած
մեքենաներու ս ր աո էէն հրակայծ
եւ անոնց հուրովն քեզ սիրնլ՝
սիրել /՛ուզեմ
մեքենաներու սրտէէն մէջ վառող նաւթին պէս քե ղ
քեղ իմ մէջս վառել /՛ուզեմ :

'է'//ենդո։նա'1 &ււա'ւ "իբհւոլ . 1"ա'ե՜
,

Լ տր տս**ր ո ւելո լ նոյնիսկ՝
ԸՈլ- վրայ հիւրրն կալ» • •

ԱՄՐԱՆ ԳԻ5ԵՐՆԵՐ

ՏԵՆՋԱՆՔ
Fonds A.R.A.M

« 6 Ա ZA Ա Ջ If Ի Տ f

ԷՋ 12-

ԵՒ Ա Ր Ո Ւ Ե Ս Տ >

SUPfei ՈՐՃՈՒ՚ՍՒ

ԿԱՐԻԿ «llWlWbüïi
*Բազաք իմ , սէր իմ ,
դու կինս ես առանց ստինք մերի ,
բարալիկ bu արծաթէ եղէգի նման,
լսի'ր ինձ , հսկխր ինձ ,
եւ fn մէջ կը ներարկեմ մի ոգի ,
եւ դու կ՛ապրես յասի տեան:
Էգրա Փաունտ
Ինձ իւք երկիրը տարէք ,
քարշ տալու) մարմինս
մեծ քաղաքների հրապարակներից ,
շպրտելով
ալիքների փոխանցիկ երախներին :
ո'չ Ինձ գորշ ասֆալթը մորթազերծ կ՛անի ,
մսակեր ձկները կը վերջացնեն ինձ :

նկատեցի յետոյ ՝ „լ։ բառերս ,
շարունակելու, ղծտ ղր ո, թե
ղ[,չ առաքել,,, թիւնը, ներսէն ,P>

Աչքը I' ը յփութեամբ կապւոելու.
փորձերս
անյաջող Հանցնին։ Աուսահւոտ՝
ձեռքերս ծունկերուս l[jjtuj ^ԼԸ Ղ^՚եմ աչ
քերս միչտ յառած՝ մամերով լուսանկա
րին մէջի վիրաւոր աչքին։ Այ ՛Լ շրջանին

րէթ, ճռռային

սկսայ ո տանաւոըներ դրե է» *իք ուծն ե րս բո

ււ ր ողբասաց ութեան հետ կը յփոԹ
Բառեր ղիս կ'ենթարկէին իրեն,. Հ

լորն ալ հօրս մասին կամ անոր ճակատա-

մէ միայն ողր դուր,, կՈլ ղսղ, . ]՝ Հ

դըր էն ն ե ր շն չո ւած էին î
ty եր եւա կայ կի
հ որթան եր սուրերը
պատեաններէն հա

պարտութենէս ետք

նած՝

ըսրձա կո ւմ կու աային հօրս վրայ։

Հայրս , թէեւ անպաշտպան ՝
վայ ր ա ղօր էն

իր

ետեւէն

՚

հասնող

ինքզինքս կը ւլտն էի թուղթիս

Լ

կր պատ,լէ ի՝

Ինձ իմ երկիրը տարէք
անձայ ն , անշշուկ ,
ինչպէս աքսորեալին են տուն բերում •
բռնի , ծաղր ու սուլոցի միջով ,
ինչպէս դասալիքին են վերադարձնում:
Ինձ իմ երկիրը տարէք.
լճերն այս արհեստական
մսով լեցուն ծեր աչքեր են՝
անշարժացող, քարացնող,
երկնաքերները գորշ երկինքներ են
փեղկերով ծածկուած ,
ուր ճերմակեզէն է չորանում
ամպերի փոխարէն :
Երկնաքերների տակ ծալուած'
պարպուել չեմ կտրող ,
ինձ իւք երկիրը տարէք ,
ագատ երգել եմ ուզում
բամպակ հաւաքող սեւամորթի նման ,
անսանձ ոտքերով ուգուլք եմ կագել
անհա ն մի դաշտում ,
խաչքարի բեկոր թող դիպչի ոտքիս,
ընկնել եմ ուզում, փռուել,
արեւից շիկացած հողերի մէջ
դէմքս մխրճել ,
դաղձի բեղլքնափոշին թող ռունգերս լցնի :
Լքուած , կիսաւեր մի եկեղեցու
ճգնաւորը լինեմ,
գիշերները միայն դուրս գամ գաղտնագողի
յանցաւորի նման, ուրուականի տեսքու) ,
թոզ մի քանի ծաղիկ իրենց շունչն ինձնից վերցնեն ,
եւ հողը թեթեւ կը լինի բոլոր ոսկորներին,
որոնք մի պահ պատահում են իմ շուրթհր ի տակ :

յ

որ„վհեոէ

սերը քայքայումս կր ներկայս,,^,
նաղոհման բնազդէ մը մղուած, Մայրկկ,

առ

կռահել, էր խորհրդաւոր ղ„րծ,ռնէոլ^
նըս-. Օր մը նստտւ քովս, ի, յ

մէթ :

<Օ/'" նկարին դիմացը՝

Ինձ իմ երկիրը տարէք
գիշերով ,
երր խոտերը դառնում են
կանաչ ճառագայթներ ,
երր մանկադէմ բուեր
իրենց խոռոչները
սուրր ոգուն են զիջում
կիսափլատակ վանքերը լքելով,
երբ վիթխարի աստդեր
երկնային Եթուսաղէմի
կենաց ծառերի են վերածում
բարդիները,
ուր կռունկներ են հանգչում մի քանի նամ,
գլուխները թաղած անութ ներում :

'

(՝(/.*•«։ պ֊

Կը դղտյի որ կը քանդուէի :
թուղթերս

ջեւ , ս են եա կին մէջ ուր Հա չիսատէի : 1/ umնտ ւոր նպատակ մը թւ ար գրելուս

, ,

^առը, որով կր քանդէի
,սշխ։1ԱԱ.
Աշխատանքս , փտութեան մէջ թկ^Հ
մԸ.-Խ՚'թլէ1՚ '֊ Ւրենհետզիս կրրՀ,

հարուածէն Հիյնար եւ կարծես ես րէ[ա~
jb իւո ղիյո զո ւո ղր ց ահռելի աղաղակ
ձր
կո կորդս կր լեցնէր : Կը իսեղդուէի ։ 1էայրձած
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ամ սա ս ատն ո լ խ ե ։ն մ., մնա,,.

կր դիմադ-

րէր՝ յետոյ փաթուս տի ճամրան կաոնէր^
րայց

ինեի կր

•I1 ղ
/.ալ, ոչ թէ ղօւոեպնդուելու համպ^
ո րպէ ողի ղա ա ա պար ո,ո ւած չքր ՀՀ

կեան մր ետք , իրականութեան վերադար

Ինձ խմ երկիրը տարէք
վստահելի ճանապարհով •
հետեւեցէք որեւէ կռունկի,
նա հաստատ վերադառնում է
դէպի լքեր երկիրը :

կազմա կերպո,[յՀ՛Հ

աչքերս

M/7'7< ս ինքնաբերաբար սկսայ

դրել երր
այլեւս անկարելի էր նկարր հասցնել իր
լր ո ւ մին
ա տճառր անկարողութիւնս չէր՝

բացած անոր պարտուած աշքթ
որ ոչ մէկ կամքի կ՝ո,ղէր ենթսդկՀ

եթէ հ այրս ինքր չդիմադրէր թաքուն հա
մաձայնութեամբ մր մաման ա կի ն
հետ ,

յաղթանակ մը ընելու մ տա սեւեռումշ, ՝

Եթէ իր

յամառ էր անղութ ըլլալու

հաւանաբար շատոնց փրկած պ ե աի րյէայի

խողէր իրեն

'/</ւքո տած աչքը : Ան է որ չէր ուղեր են
թարկուիլ վերանորողման ա չիոատանքիս :
իրաւի անէր։
կը մն ար :

կողմէ մեր

չափ

Անոր կամքը անդրդուելփ

Ան կ՝ ոլղէր իր կաիսարդո լ թե ան

•//‘Կ1
րածները:

կեէ իր բողոքի ել յուսահատութեան աղապու ր տո ւեց այ ^րնկրկԼ ցայ իր յու

ան մԿ1' "թ" չէր “ըստոխղ
Տարադրո, թենէն քանիւկ,,

առաջ սնտուկով մը թաղեց մեր տանը
կը : «/?'/ որ ետ դառնայ , ասոնք խտւվ

սահատութեան անդրդուելի ո ւթե ան
առ
ջեւ : Աայց չէի կրնար րոլոլավին հրամար

ըսաւ, «Մեղմէ ո շ մ է կը վ ե րադարձաւ Հձ

րիլ հետապնդած նպատակէս :
Ու. տեդի
ունեցաւ դիծերոլ ւի ոիսանա կութ ի ւնը րա.

քան ջ՚՚ւր թավ,եց։։։, անկէ ի վեր), իլկ,

ո երով }

կալ, հողոց մր հանեց :

այն աա ր րեր ո ւթեամր

Հիմա փտած ըլլալու են: Երկինքէն սփ

ինչպէս

ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՕՐ Սէ
ր՜

ՎԱձէ ««îll'llVh
րե՜ռ չենք ծնած սւ չենք մեռնիր ուրեմն

p'ibk PlM ևը վեր ապրինք ա չքեր ո լ մէջ
ո ր մեղ 1լ ուտեն
յետոյ կ ուտուին y իրենց կարգին ՝ սերունդէ սերունդ փ ոիրանց ուելո
Կ Ը •/ե րապրինք ձեռքե րոլ մէջ ղոր ս կը սեղմենք
ձեռնոցն իսկ հանելու էեամանակ չո լ^ւ ե^ւ ա լո
աղտոտ թա շկի h ա կն եր ո ւ նման լեցուեր ենք գրպաններուն մէջ
րաո ե ր ո լ՝
որոնք շատոնց արձանացած
փակուաե , լքուաե թանգարանի

մութին մէ9էն , եակ աչքերէ

հին մայռոլթեան մը մեղկ կարօտը կուլան .
քաղաքակրթութեան ըիրամիտի ընդերքներոլն
,ի,սր<ալո1,ի դամբան մըն ենք՝ հաղար անդամ րռնաըար ո ւաե
դեռ սլահաե մեծութեան մը տարտամ հետքը՝ յիշատակք ,լ"ն
Գեռ շենք ծնած ու կրնանք տեւել ուրեմն ՝
խօսուող՝ շարմող հազարաւոր սա մարդոց հետ
որոնք շիտակ մեր վրայ կուդան ու մեր մէջէն կ'անցնին կԴրթան
կարծես թէ մենք շուքէ շինուած ըլլայինք՝
կ„ առտուող չոր ճիւղի պէ,, լակոտներէն' մինչեւ յուսահատական
անմահութիւնը ծերուկնելա
այլ անառակ որդիներ
որոնք գացին ու ս,լ չեկան բայց ներուեցան
որովհետեւ կասկած!.ցանք թէ մենք էինք՝ մենք'
որ այդպէս ՝ առտուն կանուխ փողոցը ճեղքեցինք ու անկիւնէն
տնհետացս՛
մենք մեր անձէն աքսորուած :
Պի տի տեւեՆը
նման ծովու շշուկին „լ մանկութեան յիշատակին
ւտն վախին՝ չպատմուած յանցանքներուն ՝ ղութի անղութ
բռնութեա՛
պիտի տեւենք
ապրողներու մէջ ապրող մըն ալ ըլլալու ծիծաղել], ապահովութեան
նմա'
մենք մեղ խաբած ըլլալու ամօթին
տլ նմսւն :
Այսպէս բուսած փուշերու մէջ արտէն դուրս ՝
կրնանք խնդայ խրտուիլակին' որ կը կս,րծէ մեղ պաշտպանել
հ ր ե չտա կներ էն

Հեղձուկով տառապող մի կին
հագում է անվերջ ,
ճաքճքած հազում,
թոքերը փակցրած իմ թոքերին :

կի

նայող աչքը վէրքի վերածելով ■ վ1ի„Հ,
ըսաւ մայրիկս քովէս , «հայրիկդ

ո շ բարի են' ո չ ալ չար ՝

Ոչինչ չի ֆոխւում : օարժուել չեմ կարող : Հող չեմ կարող դառնալ օդում չո.
բացող արմատներիս համար: Լոյսը , որպէս իւղ, ծանր կքում է վրաս: Մկանագըրկըւում եմ : Երկնաքերները ճակատս կրծքիս են միացնում: Ականջներս լցւում՛ են
աղաք ակր թութեան երկաթով : Թսում է առանց քեզ անհնարին է շարունակել :
Իայց դու մնում ես հեուում, լուււ եւ անշարժ, քեզ շրջապասադ լեռների նման,
եւ ինձ չես ուզում: Թունաւոր ձի՞ւն պիտի իջնի քո լեռների պտուկներին, երբ այնտեղ լինեմ: ժպտում ես, անպէտք , կաշկանդուած, այստեղի ք„ր,„է„նխ„^ի կամ
այնտեղի քարտուղարի նման: Ջերմութեանդ չեմ հաւասաւմ : Մինչեւ ե՞րբ պիտի
շարունակեմ մրափել շարժասանդուղքների վրայ , նուազեմ շարունակ քառուղիների
ւայթերին: Իսկապէ՞ս առանց քեզ անհնարին է շարունակել: Բայց գուցէ քեզ չեմ
պատկանում եւ գուցէ իրար հետ մենք որեւէ կապ չունենք: Ո՜չ գաղթ եմ տեսել,
ոչ անսւսլատ, ո'չ սով, ո'չ սառնարանները հեռաւոր, բայց անվերջ սպասեցի բու( իչ արեւիդ, եւ ինձ անվերջ դէպի լուսամփոփները քշեցիր՝ մժեղի նման: Վեգ մոռւսնւսլ է պէտք. միաժամանակ համոզուած եմ, որ այլեւս չեմ կարող: Ես սիրում
եմ քեզ առանց ակնկալութեան, միակողմանի, ձախող սիրով: Եւ ներող եղիր, եթէ
այս մութ միջանցքներից քեզ յստակ տեսն ել չեմ կարողանում: Դու գալ չես կաբող, եւ ինձ չեն տանում, հեռուից առնուազն ինձ ապրելու ուժ ուղարկիր, շառու.
նակելու կամք , որովհետեւ ...
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A

պ,„տմ„լթ,\

‘թ'1'քը ’1"դ"՚տե պիաի նկասալէո
ե ես կր զուտրճան,սր իր կարդին

իսորհրղանիչը մնալ ոլ այդպէս չւսրունաԳաևԸ

պարտութիւնը խորհրդանշէ

որոնք առտուն կանուխ դոլրԱ կը
վանքի մաշած աղաւնոցէն
որու ոտքին

շորս ծեր մայրապետ' տուն տուն կր խաղան

օրօրելով լաթէ շինուած պուպրիկը
որ մարած . յոլլոլնք նայուածքներուն ղտրմանքին
մեծ ու կարեւոր րան մը կը պատմէ.. . :

Ա՚ՍՍՈ-Ր Թէ ԴԱՍԱԷք||հԹՒ|.1,

ՃԱՂԱք
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լամՐա1րԸ>> ևլ «Նր^Ւս ճամ,„ւնվր-յ»- Ահա աւն եւ՚'^"լ

հա'

ԼոԴթ անգամ չունիս ուրեմն
մինչդեռ
մի Ոմն Հայկազ
քու թեւերուդ սոսկ կը թնակի այսօր
արեւիդ մատաղ

տ„թերը որոնք մնացին Պոլսահայ բանաս.

տեղէր Հ- Գալուատեանէն , նաեւ. յօդուածԱք ու. տոմսեր , ցրուած շրջանի մամուլխն
էգերուն մէջ- բանաստեղծէն՝

ո բ մահա.

բո. վերջերս Երեւան : Գրական այս թողՕն[նպէտք է աւելցնել թրքերէն լեզուս,է
„Լ է. ճանճի կեանի

հետ

հրատարակած

վխլքըս» հատորիկն ալ-. Ու այս ամէնը
յչ պատկառելի վաստակ մը կը կազմեն,

„Հ

ալ յաճախ կը ց ոլացնեն

«րան ա ս ա ե ղ.

էւական» ցայտուն յատկանիշ մը թերեւս :

կակայն

Հ- Գալու Ատեան

յան կարծո րէն

խխատտ֊ած դրական շրջանէ մը ետք , որ.
/է տիրական ընձիւղներ

չէին մնացած,

ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՊՈԵԶԻԱ

Լո՛ւր անգամ չունիս ուրեմն
մի ոմն Հայկագ
ծնաւ մեծցաւ հասակ նետեց
քեղ սիրելու] տառապեցաւ

Ե րեւանի
Հտմտչսարանէյ Հրատարակչութիւե }

Լո'ւր անգամ չունիս ուրեմն
րայց չեմ զարմանար
դուրս նետած էին
քեզ մեր քաղաքէն
երթ ես ծնայ

Հատորը ֆր տնսա\կան բանտ ս տ ե ղծո ւթետն ընդհանուր պատկերը կու տայ՝
ճ^ը*րգ դարէն մինչեւ Զ0.րդ դար , այսինքն'
[իոլանի Երդէն մթնչել Ս*ագ Պրէչ
480
էջով : Հրա տ ար ա կո ւթե ան պա տ ա սվսան ա տոլն' Հենրիկ Բաթչինեանն է ։ Ենքը հա.
լաքած է թարդման ութի ւնները՝ յառաջա.
բանը դրած ել ծ անօթ ո ւթի ւնները թմբադ.
րած։ 3 ա ռաջաբանը , 20 է^չի
1 ֆրան,
սական բանա ս տ եղծութե ան պատմական
համառօտ ուրուագիծ մը կ'1 առաջարկէ։
*0' անօթադր ո ւթի լեները իւրաքանչիւր շըրջանի համար' ընդհանուր ներկայացման
Դ կը ձեռնա րկեն նաիւ } ինչպէս նաեւ իւ.
րսէքանչվււր հեղինակի հսրմար^ որուն հա.
կիրճ կենսագրականը կը տրուի յ Ասոնց
կը հետեւին մասնաւոր բառերու բացատ-

ԵթԽ-Աւն,

կապուելու համար յաջորդող հանգրուան.

փուն իմ մայթս լաւ կը 1նանչնաս
Մ արիամը
հեգելով կը կարդայ անունդ քու
շատ դպրոց չտեսաւ շիտակը
ետքն ալ ֆապրիքա
մետաքս քաշելու գնաց

Աղու ■ նոր էջի մը լրաբերն է - կամ ա-

նոնցմէ մէկը - պոլսահայ դրական հոլո.
խյթթմէջ-.
j-ամանակին մէջ եղաւ տեղ մը
ուր չըկային այլեւս ո՛շ վարուժան , ո'շ Աիա-

Աթօ, ո՛չ Սե լակ : թէքէե ան մը կը քտ.
լկչ [ւր գծով, Սիպի լի ժանեկացած աշ
խարհաբարը կը տքնէր

Հա' ես անոր տզան եմ ահա
Մարիամի որդի Հայկազ
րայց ուրիշ Հայկազ մրն ալ կար ինձմէ առաջ
ռիյալ չհասկնաս

-ի։ զուր- բանաս-

Գրեց*

Լո'ւր անգամ չունիս ուրեմն
ան զոհ գնաց պատերազմին
Մարիամ դողաց
իմ անունս ալ Հայկազ մնաց

ԱՐՓհ ԹՈԹՈՅԵԱՆ

Հիմա Մարիամ որ հետզհետէ կը ծերանայ
այսքան մտածկոտ չէր ըլլար թերեւս
թերեւս ամօթ է ըսելը՝
ձեռք մը աւելի կ՚ըլլար

տեղծութիւն դաոնա լ , կարճ
եղած էր
Աարիֆեանի շունչն աչ ,
որ յետադա յՒն
թերեւււ աւելի տիրական խօսք ո ւնենա ր
քերթողական կա չուածէն ներս :
Ասպա.
րէղը կը թուէր ամչարած ՝ կամ դոնէ ամայացած ըչչաչ ; Սակայն երկար չտեւեց
այղ խաբկանքը .եթէ այդ կարծիքը տեղ
ունեցաւ իսկ մտքեր ո ւ մէջ. ու խլրտում֊
ներ րսգտնուեցան հին մե չան ո ւի դրել շա.
յւունակոզ աւանդապահ
անուններուն խոհականի }
. թրենցի՝
Սիմքէշեանի -

Գքեց'

ՄԱՐԿ. ԱԱՆեԱՆ

Լո'ւթ անգամ չունիս ուրեմն
ան գնաց՝ ես եկայ
այսուհետեւ կուրծք տուր քիչ մը
գոնէ ուրիշ մայրեր
Մարիամի պէս չըլլան
Յետոյ . Աարիամ ալ . որ հետզհետէ կը ծերանայ
չի կրնար աշխարհ րեթել այլեւս
երրորդ Հայկազ մըն ալ

ի ‘[եր : Անոնք , կը կո չո ւէին Ե ♦ ճ^նԱ. Հյաւարշ՝ Հ* փալուստեան։

^1'կեան,

1940ա/^ան թուականներու Պո չս ահ այ
բանաս տեղծո ւթեան մէջ այս Հնոր»երու
յ^յտնոլիչը աւելի արհամարհանք ու դոH զարմանք առթած
պէտք է ԸԼԷաJ 1
մխիթարութիւն ո լ հրճուանք : Ըն[աէուածէն ^սովորութիւն դարձածէն տար.
բ^ր -խորքով Ալ ձեւով. չար եր ո ւ ւէրայ
^‘“ըտկոզ այս երիտասարդները ի^նչ կ*ը*
կմ ւղէին ըԱել իր^ց անյանդ ՝ ա.
1աա տողերով ՝ պարզունակ լեզուով : //.-

բանէ առաջ անշուշտ այն՝ թէ շարուկութիլն մը նոյնութիւն չէր ենթադրեր
1Աւյւ1ան։ իրենց քայ(երով մօտէն հե.

Հքքըոլող չնթերցողին համար դմուար
Սբ նշմարեչ այս մէկը „ւ տեսնել անոնց
զարուն մէջ առօրեայ կեանքը բոչոU նոր պատկերներով ու մանաւանդ
(J/

Լ
’ էեղոլին անսովոր պարղու.
I 1Լ՝ Այս անուններէն ոչ մէկը հ ա սա ւ
[ F Ա' ^1սյմ յուսալի կատարելութեան մը
՛կան աշէսարհ ին մէջ*, ճանճի կեան
, &
^աղիւ 2ք> տարուան կեանք մը*
գթուածները մահ էն ետք միայն հրա.
տՀ1,Ա,1^ՈլԼՅան «Օրէ Օր» հատորով։
"ր ամէնէն աւե չի ունէր

Ա*
բա.

Հո^Հակս,ր^ա^ Ւը ՒմորՒն

"լ ռ,ս ձ րւ“"յաւ- սսյկ^յն այղ. մարզէն
U J Ա,Լ տյԼոլր * խսկ Հ * Պ*աչո ւս տեա.
^եւո Լ
ոլթիլեը բանաս տեղծո ւթե ան
վեճալ[ւ աւե^ երկար » թէել ։՚ւ մՒնչել
է Jև ի

այնքանով որ ծանօթ

W լ,.նած ւ

չ

a

, ,

-

Գալուստեան . նա'էե^7[ւն,մ1լաԱլԱկՈւ1' թՒզ մը աշԱ"
ձորս-,
Ւայն- յետոյ հացի, կեան.
""•ւթե
' ձԱ' "‘'Ը ’ անդուլ : է>նքնաշ1սա/u«,i„n

,

ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ

ռած , վ։քո ւած է «մշակոյթի , ուսումի
սէր» կոչուած ախտի մը շնորհիւ- կամ
ճիշդ հակառակը գուցէ - ո՞վ գիտէ : Ու
այս երկուքին քովի դրա կանութիւնը : Հացին պայքարը մղող մարդուս երդն է իրը՛
եթէ հարկ ր//այ բնութագրել երկու րա.
ռով-, Պայքար մը
որ ամէնէն բնական
երեւոյթն է կեանքին' որ կը մղուի լռին
ու ան տ ր տ ո ւնջ :

Փառք քեզ Տէր
փա՛ռք քեզ ո՜վ մայր թնութիւն
փառք քեզ ո՜վ մարդկային աշխարհ
չմոռցաք թաներ մըն ալ շնորհել ինծի
արդէն ամէն րան ոչ ոքի տուիք
ես ալ գոհացայ ձեր տուածուէ »
«խաներու», «ամէն րան» ի բացակայու.
թիւնը որ դիւրաւ ընդվզումի կրնար մղեղ
ուրիշ մը, իր մօտ կը դառնայ համակեր,
սլում, նոյնիսկ գոհացում' «արդէն ամէն
բան ոչ ոքի տուիք՛» տողով :
Անդին տեղ մը «Երգ Կեանքի» ի մէջ սակայն այս համակերպումը կ՚ունենայ սահ
մաններ- էականը, անհրաժեշտը կա՛յ իրեն համար*

V

բերած համաչսաԵփոն մո ,,ա,նկէ անէ^ն' ուսանողական
դին լ
Ա՛կին, ուսուցչական ւսսպա րէ^‘ս կա բոյծի մը պէս , որ ու-

չի թաւեր միայն ապրած ըլլալ
եթէ միայն ապրիլ ուզէի
շուն ալ կ՚ըլլայի -կատու ալ
րայց ես
որ մարգ եմ
առիւծ ալ ըլլամ'
չեմ ընդունիր

1984 :

Յետոյ y օր մր ով գիտէ ինչ բան ղինքը
կը մղէ կ այք փոխելու -թերեւս այն հա.
մողումը, գիտակցութիւնը' որ գրել կու
տա լ իրեն -

• • • ես ալ գիտեմ
գեղեցիկ է ր նութիւնը
ծառը' տերեւ տերեւ հիւղ առ ճիւղ
սակայն
սիրելիս
գիտե՞ս որ այլեւս
անկարելի պիտի ըլլայ երջանկացնել
թ ռչունը վանդակին մէջ
աշխարհի րոլոր անտառներով
Արդեօք վանդակէն դուրս Հ • Գտլուստետն կրցա’՛ ւ երջանկանալ- ունեցա՞ լ ան
տառի, իր բաժինը î ^,րցտ՞ւ մինչեւ վեր՛ջք
ափսոսալ քերթո լած չգրած օրերուն վրրա յ , ինչպէս կ'ընէ 1951/'հ զրի առնուած
իր «Q ր ա ղը ո ւթի ւն» ին մէջ,

Ես - փալուստեան - իսթանպոլլցի

րանաստեդծ
ամէն օր քերթուած մը գրելու եմ ձեզի
ամէն օր քերթուած մը գրելու եմ - գիտեմ
նորէն ալ -երրեմն- առանց տող մը գրելու
ամիսներ կ՚անցնին
թէ՞ ուսուցչութեան պաշտօնը, նոր սե
րունդին հետ ըլլալու իր նախասիրութիւ
նը բաւն g լեցնելու իր ամբողջ ժամանա

ր ո ւթի ւնները : Ա*իջնա դար եան էպոսի , հո.
դեւոր բանաստեղծութեան եւ ա ս պե տա.
կան քնարերգութեան թ ար դմանո ւթի ւնն երրդրնթէ ամրո դրութեամբ' հատորը կազ
մողին կողմէ կատարուած են։ Հճ-րդ դա.
րէն սկսեաչ բազմաթիւ անուններ կը մի.
ջամտ են իբրեւ թարգմանիչ՝ ու օդտագործուած է մեծ մասամբ' ինչ որ կար ար.
դէն իսկ հրապարակին վրայ* Մեծ տնղ
ևեԼ րէեաւէ հոս Ա* Աչիքեանի թարդմա.
նա կան աշխատանքը։ Սայց արեւեչահայերէն վեր ածումն եր ո ւ 1լող^թ' կան նաեւ
արեւմտահայերէն վերածումները՝
Սի*
պՒԺ > 9. • Բ՚էքէե անի , Գ • 1Լար ո լժանի ,
Ա- Ոօպանեանի գրիչներէն ելած-, Մ անօթ
իք սղութիւն է սակայն որ արեւմտահայ
գրագէտները լո՛րջ թարգմանական գործռլնէութիւն չեն ունեցած, այնպէս որ
ինչ որ կը տրուի հոս անոնցմէ' հատուկէնտ կտորներ են : Արդիաւկան հայերէնի
երկու ճիւղաւորումներուն միջել
բաղ.
զատութիւնը ամէն պարագայի'
հետաքըրքրական է թարդմտնական զետնի
վրայ :
Հատորին ամէնէն գոհացուցիչ բամինը
կարծեմ' էպոսին յատկացուած բամինն
է՝ որովհետեւ այդտեղ իսկական րնտ.
բութիւն մը կատարուած է՝ եւ արդիա.
կան ֆրանսերէնին հետ չեզուական հեռա լոր ո ւթի ւնն աչ արդէն' ընթ1երg ո ղը կը
մղէ աւելի առարկայական աչքերով դի*
տեչու տրուած՜ը։ Յետոյ մինչեւ 2ւ0.րդ
դար' ընտրութիւնը կազմողին
կամքէն
անկախ եղած է ՝ քանի որ գոյութիւն ունե
ցող թարդմ տնուիմիւննե րէն դուրս
քի չ
նորութիւն կայ հոս ։ 2,{}.րդ դարը զատ
պէտք է քննել՝ եւ մենք հաւանաբար'
դմուար կրնանք դատել հրամg ուածը։ Եր
կու փորձ ըրի այս ուղղութեամբ։ Մէկը
Փոչ Սչոտէչվւ՝ իսւկ միւսը Սէն-ճմն Փ'երսՒ ւե,այ ** Պէա\ք է թնդունինք նախ որ այս
երկու մեծ հեղինակները հայերէն չեզուով
կարդալ ս1րԼտ1՚և անա1չնկաչ մը կը պատբաստէ ու կը պատճառէ անոնց գործէ.

կը-.

Fonds A.R.A.M

« 6 Ա Ո- Ա Ջ
ւան դ
րուն ծանօթ՜ ընթերցողփն : Պէ՚ոք է գնա
հատել կփ ենթադրեմ' թա ր դման[tչները դ
քանփւ որ fijntn էլ էնչպէս Ա էն-ձոն Փերս
դրեթէ նորութիւն մըն ՛են մեր լեզուով
[զգրեթէ'}» 1լ ըսեմ դ որովհետեւ. երկր որ
դէն' ըանէ մը էջ թար դման ո ւած էէն աս՛լէ առաջ Փ օ լա տե անէ կո գմէՆ Այղ երկու
հեղինակները կարդացած եմ մէեւնոյն
շրջանէն դ ել կարդալ բառը բաւական չէ
ա յս պարադա յէն : Կարդացած եմ ղանոնր
ապշեցումովդ յափշտակութեամբդ կէԸ"
քովդ ու անոնցմով ատեն մը՝ աշէւարհն է
որ տրուած է էնծէ դ էր ամենալայն հոլ՛է"
դոնովդ եւ դարերու էր պատմութեամբ։
թարդման ո ւթէւն մը կրնա®յ տալ արդեօր
ույդ նոյն ղդացումըդ կարոտդ է յայտնադործութեան մը առջեւ դնելու ըն՛թերցո
ղը դ անդեր ազանց ելէէ տպա ւոր ո ւթէ ւնը
տալու էրեն : Կը կարծեմ որ կտրելէ պէտր
է Ր11այ * Ոլ ո ակայն' հոս հրամցուած ո՛չ
'Ոլոտէլփ ո չ ալ Ա էն.ճոն Փեր սէ թարդման ութէւններու ընթերցումովդ
ըս տ էս
այդպիսի վերա ցումէ տպաւոր ութէւն մը
կրնայ ծագիլ։ Pայց այս ալ ո1 չ մէկ օեւով էբրեւ րննդա տ ո ւթէ ւն պէտր չէ հասկրնա լ : £)* ա դկարա ղլ, մը մէջ հ ա ււսրո ւած
բանաստեղծական
կտորները ո րքանո® վ
կրնան ընթ երg ո ղը էր ս ովո րական աշէսարհ էն դուրս ւիոփսադրելդ կյուղեմ ըսել Ւ
լեղուական սովորութէւններէն դ որքանո® վ
կրնան ըլլալ էրեն համար էսկապէս չակընկալուածը ։ Ե*- սակայն' ա՛յդ
է որ
ոլէար է ընէդ ա՛յդ է որ պէտր է ըլլայ
թարդմանո ւթէւն մը։ Եթէ ոչ' է^նչ էմտ ս տ ունէ :
Այս ալ ըսեմ որ 20
րէաԸը UIJU հատոր{,ն մէջ' յիսուն ա կտն թ ո ււս կանն եր ո լ ըսկէղբը կը վէննայ դ դեր էրա պա շտն եր ո վ եւ
Փրէվերով։ Ա տկէ յետոյ կու գան Արմ են
Լիւպէն , (իուբեն Մելիք եւ (իադ Պրէլէ

3 • Գ • Ինչ որ թացաոիկ գոհունակութիւն կը պատնաււէ մեզի, այն է որ հրսւմցուած ըոլոր թարգմանոլթ իւններուն աղ
բիւր ները , աոաջին հրատարակման Վայ
րերը եւ յարակից անհրաժեշտ տեղեկուր իւններ մտնրամասնօրէն՚ԱՀ՚թ^ՆաՏ են ծա.
նօթագրութիւններուն մէջ : Ուրեմն' կա
րելի է եղեր :

VAHAN TOTOVENTS
Une enfance arménienne
Gulliard,

Paris 1984.

If արտէ

ընթացքին լոյս տեսաւ վ)ր ան
սերէն լեղուով թարդմ անո ւթի ւնը վահան
թոթովենցէ հանրածանօթ դոբծին' ՀՀ.Կեանրը հին հ ռոմէական ճանապարհէն վրայ}» ։
Հրա տարա կէ չ
3*էւլէար ։
վերնադիր'
զՀայ ման կո ւթէւն մըֆ (*) :
թո թովենց ծնած է JlJ ա ր բե ր դէ նահ անղին մէջ, հաւանաբար !889/*5>
[սովորա
բար կը տրուէ 1894 թուականը
էն չ որ
անհաւանական կը դտնեմդ տրուած ք՛! 1ա~
լուէ որ 1909/'^' բանաստեզծութէւններու
հատորէկ մը կը հրատարակէր Պոլսոյ մէջ.
ճՒլգ է որ այդ թուականներուն' կանէսահաս 1լըլլաJէն մեր բանաստեղծները) ։
'Ծնունդով
Արեւմտահայ'
էսո րհ րդա յէն
կո՛րդերու հաստատութենէն ետքն է որ
էլորոշէ
վերջնականապէս
Հայաստան
մնալ : Լ Ա՛յն զարգացում[t տէր ու աշ
խարհ տեսած դրադէտ մըն է : Տ՚սրէներով Ամերիկա ապրած է , 1915/'ե' Կ՚՚վկտ"
հասած կա մաւո րական գունդերուն մէջ
ծառայելու նպատակով , ու տյգ թուակա
նէն ետք միայն տըե ւելա Հ այ գրական
կեանքին հետ շփման մէջ մտած։ Սփիւռ
քի մէջ իր անունը համբաւ գտած է գըլխալո րաբար իր այս ինքնակենսագրական
գործին համար, որ այսօր կը հրամցուի
մեղի ֆր անսերէն թար դմանո ւթե ամբ : թոթովենցէն ծնունդով արեւմտահայ ր յ յա յն
է թերեւս պատճառը այս րէ չ մը անբացատրելփ հռչակէն : «tyեանքը հէն հռոմէական ճանապարհէ վրայ' դ Լոյս ևը տես
նէր Երեւանէ մէջ ՃՀՀՀին ։ 1937/^' թոթս,Լեն.յ ս տ ա լին ե ան մաքրագործումներուն
անհամար զոհերէն մէկը պիտի ԸԱար։
1933/' գործը կը վերհ ր ա տարա կո լէր 1956ին Պէյրութի մէջ (է.տվան հրատարակչա
տուն^ դ ու տարէ մը ետքը մէայն' Երե

թործեր

վերն ա դր ո վ

ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ։
հատորէն

մէջ (5) : 1962/rîr i այսինքն' Պէյրութեան
վերհ րատարակո լթեն էն վեց տար էէ ետքը
մէայն' Ս էշա 'Ոիւտեան կը հրամցնէր
անդլերէն լե ղուո՛վ թարգմանութիւն '?Ը*
Անղլեր էն թարդմանութիւնը կա րդալս՛է է
որ ֆ րանսա ց է հրատարակիչը [(է ♦ տը Ո*"մէյլէ) որ յառաջաբան մը դրած է նաեւ)
հրապուրուեր է "'J" դ" ըձէե , ու որոշեր
է զայն ֆրանսացփւ ընթերցողէն մա տչե լէւ
դարձնել ։
Մ երւ11 Հ րամցոլածը հաճելէւ ու ճչգրէսո
ֆր անսեր էն ո ւէ թարդման ո ւթէւն մըն էդ
էնչ որ ողջունելի բաց առո ւթէւն մը կը
կազմէ դ տրուած ԸԼԷլ"էո'է այս դետնէ ւէրայ
սովորական անփ ո ւթ ո ւթէ ւնը : Հա ւա տալ՚էմ է նաեւ բնա դր էն ♦ վերստէն՝ ողջունե
լի բաց առո ւթէւն մը։ թարդմանա կան դըլէսաւոր դմ ո ւա ր ո ւթի ւնը պէտէ ըլլա ր ան
շուշտ բնսրլրէն եր կլե զո ւո t թի ւնը [րանէ
որ դիրքին մէկ ծա յրէն միւսը դեր ա կա
տարներու լեզուն է]արբերդէ բա ր բա ռն է դ
զոր թո թովենց նոյնութեամբ ել առանց
ս եթե ւեթէ պահած է) : fiutjg ամէն էնչ կը
արուէ/ հոս գործածա կան ֆրանսերէնով :
չ լուծում չկար :
Ա*էնչեւ հոս ըսածս անհրամեշտ ւոեղեկո ւթի ւններն էէն դ ներկայացնելու համար
ներկայ հ ր ա տա ր ա կո ւթէ լն ր : Հվեմ կրնալ/
սակա յն հարց չտալ ինքզինքիս դ թէ ուր՛լէ ո® ւր հայ ղոյդ դր ա կանո ւթէ ւններ էն
առաջէն լուր ջ թարգմանութեան արմանաղող արձակագիրը ՛վահ ան թոթովենցր
Ըէէ՚ս J * քկ՚բ՚մ՚ւ1 նպաստաւոր ո լ արտա
կարգ պայմաններ պէտր են եղեր* թոթո.
վենցի կրկնակ պատկանելիուփմիւնըդ րՍվ/էւռրէէ մէջ էր էէա յելած հռչակըդ fi էւտե ա ե/, անդլերէն թարդմսւնո ւթեան գոյու
թիւնը։ Ե*- ֆրանսացփւ հրատա բակէ չէ մը
պատահականն հ ան ղ է պո ւմը ։
Հարցման նշանս ինք՝ պատահական չէ :
՜Հա րմանալի փո րձառութէւն մըն էդ տեսնել թկ ինչպէ' ս նո յն ն ա էս ա դա ս ո ւթէ ւնը դ
երբ զայն նաէս՝ հայերէն եւ յետոյ՝ ֆը ան
սերէն կը կարդաք դկրնայ տարրեր իմաստ
ներ ստանալ։ fi անէ մը անդամ դրքփ՚ն մ էջէ
թո թո ւէենց էր չքնաղ րոյ ր ե ր ո ւն ողբերգա
կան մահուան
կէ ակնարկէ։
Ակնարկու
թիւնը բաւարար է : Աւե լէն ըսելու պէտր
չունէ։ Պէտր չունէէ թուրրերուն մասէն
էսօսելու : fi րաղեկ ընթերցողէն բնականոն
հակազդեց ո ւթէ ւնն է այս։
Կը հ ա ս կն այ
ան թէ հատորէն նէւթը մանկական J՛՛՛շերն են դ ել ոչ թէ թրրա կան փսմդմո t.թէւնները։ Ու Հս՚յ ընթերցողը հազէւ
կէ ան դրա դառնայ թէ մէնչեւ հատորէն 17րդ ԳԼՈէ՜ՒւԼ [ֆրանսական ներկայ հրատա
րակութեան մէջ 18-/'7՜) թս՚֊րրերու է՚օսրը
չկայ երբեք , կարծէք՝ թուրքերը գոյու
թիւն չունենա յէն այդ դիւղփ/ն մէջ։ Հո~
վո լերդական կեանք մը կ'ապրէէն Հայե
րը*
Կայսերական է շէսանո ւթէ լն շկ՚՚՚Ը )
ւէաէ/t ոլ սարսափ էհ.աՐ » լբտես ութէւն դ
արծարծուած ատելութէւն դ մոլորած ար
դս/ ր ա դա տ ո ւթէ ւն դ բանտեր դ հա լածանք դ
րսէսրը տնէրական բաներ էէն։ Հայ ըն
թերցողը չանդրադառնար այ1 բացակա
յութեան որովհետեւ ս ո վո ր ա կան երեւոյթ
մըն է էրեն հ ամար : Ե յետո յ կրնայ նա
եւ ենթադրել որ երաէսայէն աչքով դէ լս
ուած՝ ատոնք է ս կասչէս տ ե ս ո ղո ւթե ան դ
հ ետե լաբաթ էրականութեան դաշտէն չէ
էն պա ական եր :
Երբ Հտյ - թս՚֊րք Հտրցը երեւան կու
զայ t
գլուի՛ ին մէջ' հայ ընթերցողը
կրնայ տակաւէն տեսարաններուն մէայն
ուշադրութէւն ընծայելդ ու էր դէտակց ո լթեն էն դուրս ձդել
հեղէնակէն մէ ւո
բանէն դ տյն մէկը որ կը կառավարէ բո
լոր դրուագները։ Մէտ բանէն այն է որ
Հտյերը եւ թուրքերը էսաղաղ կը կենա !լգէԻն t ո I1 էրենց մէջե լ եթէ կ ա յին ղմ տոլթիւններ' ասոնք ւէ ո էսա դարձ բնոյթ մը
ունէէն :
Այնքան ատեն որ հայերէն կը
կարդաք այս ամէնըդ կա ր ե ւո ր ո ւթէ ւն չէք
տար սլա շտսլանո ւած ղ ր ո յէյէն դ էմասւո չէ/
կա զմեր ան նոյնէսկ ձեղէ համար ։ fi մ աս
տը ընկալոզէն կաէսեալ է։ Երր սակայն
ֆրանսերէն կը կարդաք նոյն էջերը դ ըն
տանեկան էսաղաղ կեանքէ տ՛եսարաննե
րուն ետէն դ էսոշտանդուած քոյրերու մաս ին անբա ց ա յայտ ա կն ար կո ւթէ ւնն եր ո ւն
մասէն դ կը տեսնէք մէայն մէկ բան* յան
ցանքէ/ հաւասարութեան ահաւոր դրոյթը**
Հայ հեղէնա 1ւ
կը. ձ։էտէւ հոս դ դրական
հ րապո յրներ ու էր մեքենան լարած դ թ ուրքե ր ը
լքհղացԹե լու Ոճէրէն ։ օ,գտո ւմ մը
որ կը հա սնէ էր դա դաթնա կէտէն
հատ
ուածով մը որ կը դտնո լի հոս'
£2 162,
ոլր կր տրուէ/ Ա՜ղէտէն <Հ,մ ե կն աբան ո լթիւ.
^^Ը Հէքեաթէւ ձեւուէ։ թուրքերը այնքան
տլ մեղաւոր չէէն :
Ար դէն' է^եչ ո ճիրի
մա սէ/ն է էս ouքը : ՊԱ՛ տահ ածը սլա ր ղա սլէ ս
"՚յն է որ
եւրոպական պե տո ւթէ ւնն ե ր ը
թուրք եւ Հայ համայնքները էլ/արոլ դէմ
յա րեցին ։
Հայ՛երը ի վիճս՛կի են կարդալու եւ լթւ-

դո ւնե լու

բոլոր

մ ե կնարանո լթի ւնն երը։

Ի վիճակի են կարեւորութիւն չտալու անոնց ի հարկին : Որովհետեւ ի վիճակի
են հասկնալու որ 1930-/'ե ե որհ ըղո> Jթ՛
Հայաստանի մէջ ' ուրիշ ձեւ կարելի չէր
դրել։ Կարելի էր անշուշտ նաեւ չգրել,
րայց ի՜նչ որ է ։ Նոյն հայ ընթերցողը կր
տեսնէ սակայն որ Տիսուսի անբիծ ծնուն
դի անմեղ խծբծումը գրաքննուեր է թարգ
մանութեան մէջ, այն պատրուակով որ
հատուածը կրնայ գաղափարաբանական
փրոփականդի ազդեցութեան տակ գրուած

ւատարիմ այս

սլատգամին ո

թեան արտօնած սահմանն!-

Լ I

p

Ա"եելո՚ւն Ո՛ I

լ՛ողացած է
տձ ուածքներՈլ
ջերո. , զրադատ,սկան
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"լարունս,կութիւնը շկայ

ըլլալ {տե՛ս էջ 195)= Հայ ընթերցողը ի
վիճակի է այն ատեն հարց տալու ինքղինքին , թէ իր Հայոլ զգացումները նոյն
քան ենթակայ չէի՞ն վիրաւորանքի որքան
թարգմանիչին քրիս տոն էա սլա շտ զգացում,
ները : Եթէ փրիստոսի ծնունդին վերա
բերեալ երեք տոզնոց հատուածը խորհըրդային փրոփականդի ազդեցութեան տակ
դրուած է, հապա մի՞ւսը։ Միւսը՝ այս
ինքն' տասնեակներով այգ գաjfi1"Կ՛Մ՛Լէ՛ “
այո՛ , դայթակգելի էֆերը, որոնց միակ
նպատակը
թուրքերու
անմեղութիւնը

/,//,« ե մր կատարուած է, ոլ լոլրչ

՛ի ա ս տել է ։ Տասնեակներ •Վ է?եԸ ' որոնք
տրուած են առանց որե՜ւէ լուսաբանու
թեան թար դմանէ չէն կողմէ դ առանց սր
ելէ ծանօէյադրութեան դ որ
տար դո
նէ կասկած մըդ վարանում մը։ Տրուած
են էբըել ընդո ւնելէ ճշմար տո ւթէւն ։ Էհ*

Զ՛"րեան եւ աոաջին կարգի վրայ' <յ (
շական։ Հատորը երկուքի րամն,,^
Արձակ
էջեր ,
Իո՚ն՚ոսաեղծաթի^
փերթուածներու բտմնին մէջ կԴրելէվ

րլ ուհ ելէդ քանէ որ Հայոլ մը դրէչէ*ե սե
րած է :
Ոեմ ղէտեր' դայթ ա կղելփ չէ է®ն '",քդ
էջ^րր,^ ^րր ^լր ղրուէէէ*՛ ՝ 1930-/»^: €^լսյ~
թակղելէ չէէ®ն 1956-//^, երր կր կար
դաց ո լ Վ-ն պէյլ/ութահայ ընթերց ո /լհ ե ր էն î
Գայթակղելէ են ամէն պարագայէ 1985//^ ,
երբ կը կարդացուէն անոնք ֆրանսերէն։
Աոլշո պած հալ ընթե ր ց ո ղը կը վերադառնայ այն ատեն ակամայ՝ ֆրանսացէ հ րա
տարա կչո ւհ էէն կողմէ դրուած յառաջա
բանէն դ որ առաջփն ակնարկով
այնքան
անմեղ թուած էր էրեն։
Ոչէնչ դէտեմ
Հայերու մասէն դ կը էէոստովանէ հոն Հըր ա տար ա կչո ւհ էն դ ու կը սկսէ ան հովուեր
գական ու չնաշխարհէկ ( է հարկէ' Ֆր
րան սա/լ էէն համար չնա շէւ արհ1՚կ"> ա շխար.
հէ մը հրասլոյրները դրուադել ու դրուա
տել։ Այդ տասը էջերը^ կրն այէն շատ ա'ճելէ նպա ս տաւոր կերպով օդտադո րծո ւէլ դ
բացատրելու համար մեղէ թո թովենց է
«</ե կնաբանո ւթէւն^ները Հայ - թուրք յա
րաբերութեան եւ թրքական անմեղութեան
մասէն ։
fiutjg յառաջաբանն ալ պատահական էր դ
յպայ՝ման ։

(*) Թարգմանուած է անգլերէն տաթբեթակէն: Փրոֆ. Մաճէ վերանայած ու ամրոկջացուցած է թարգմանու֊թվլւնը : Աւել
ցուցած է նաեւ կարճ ծանօթ-ութֆւններ :

ընտրութիւնը :

1

Ջորս հարի^

տ՛՛րի մը մէջ տմփոփոլաե A},

“îi'fl

տեսած կարեւորաց ւ
ու իւրաքանչիւր հեղինակի տւ։ԱւՏ
ւած բամինր չտփուած է ան,1ր
արմանիքնեբուն համտձ՚ս խ -,
կ
որ Նուրիկեան յաջողած էր իր հսձ'է
մէջ խմբել Սփիւռքի ամէնէն նշանսՀ
L".l“

անունները ։ թուենք քանի մր
նոնցմէ. Անգրէասետն, 'Լո՛հէ.
Ար՛՛՛մ Հտյկա՚լ, թէքէեան, ՈրբոլԱ^

ՐԸ. յիչու՚՚՚ծ անուններէն ղաս,' g.
լի, Ահտբոն, Q. Կ լո՛սնգե՛սն :
.//,?/£, բաւական կարճ է աոաջին
գ՛՛՛տմամբ (էջ 351 - 409): Արձակ (jl
լ՛ուն յատկացուած բտմնին մէջ'
"ւեստա կտն կտորներ կան միս, ի, .մէկը
ձգուտծ են մամանա/լի շարմումին էլյ,
րագարձո։ թիւննեբուն ո՛րձս,դանդող յ,,
ուածները։ Հոս կարեւորագոյն
գրաւէ 3 ■ 0 շա կտն (էջ 216.347) ,
որոնք մինչեւ տ լ "օր հատորի /է)
/,ն մ mut ծ' «{/* ոռցուած fiu/ներֆ ել
վանքեր ը^ շարքերէն դ րա յց մանաւաեւ
«Սի լլէյման էֆէն ՛•/ք/» դ որ Հարիւր
Տ արուա ն ըն դ հանուր [u ttր ut դլվ/ն տակ լոյ
աեսնելփք երեք վէպերուն ‘Լերջյւնն
Ս *Մս՛րէ""եան wju մա/ւփն 1լ ընէ հետԼ
եալ նկատ ո զութի լնը* Տ՝ Օշ՛" կանէ
ծերը «հոս լոյս կը սէեսնեն առաջին աեղս1
փ/րենց ամրո ղջո ւթե անը մէջ . դոնէ
ո ր «Ն
Գջ՚ր^ն էր հ ր ա mutր ա կերֆ ։\յա^ճ\
դասութեան երկրորդ մս/սր կր բացաաքէ
ւփ/ անով որ «Սիւլէյման էֆէնտիփ J|l
մ ա ս ը միայն Հ ր ա ա ա ր tu կռ լան՜ կ իա^ււյւ
սփէն մէջ։ 1937-/'^՝ Լ/ուրփէկեան դադրբո
ցս՛ ծ է անոր հ րատարակո ւթիւնը։ ü,m
ետք' 0 շական սլփւտփէ ստփ/սլուէլ՛ ‘ԼԿւղ
1լփւղբէն հրատարակել տալու ՅոԼԱարերի
թեր թօնփ/ ձեւով դ ու հ ա ւհէն աբաբ' “ք
կըզբնական կամքփ/ն հա ,\,ռակ,

Մնացորդացի հ րատարա կութենէն,
պէս Յուսաթեր/ւ մէջ թերթօնո՚ի, ղ
jb շա տ ա կն ե ր

մնաց ած էէ/ն փւբեն :

9^/ կենամ ՛Այ" կէտփ/ն վրայ քՈրւի^
«Սիւլէյման էֆէն ափ/^ն ներկայ
բերած նո րութփ/ ւններ ուն դլվսաւոփե
Գմբա փս տա րար' անէծք մը կայ այ1
դլփսուն ։ կյափս որ Օշականփ/ ամէնկն ^[՝
ծըմբայփ/ն'^ վէպն էդ Մարքի աՀ
արմանփէ է ջեր ո/փ (0 շական ինքը |('ք

ՆՈՐ ԳԻՐ
ԵԻ ԻՐ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ
Ընտիր էջեր :
Խ մբա գր և ց՝ Մտրղպծտ Մտր/լոսեան
Արբ - Վ արդան հրատարակչատունդ

Նիւ - Եորք, 1984 (1) :

Ն^ւ - Եորքի մէջ 1984-/ւե լոյս տեսաւ
<ձՆոր Գիր եւ իր աշխատակիցները» խո.
րագրուած այս հատորը։ Հ/յոր Գիր» եռամսեայ հանդէս մրն էր ,„լ, յ,իլ . Ոսրքի
հրատարակուեցաւ 1936-^ե մինչեւ
1954, իբրեւ «Եռամսեայ Հանդէս Գրակա
նութեան եւ Արուեստի» : Գլխաւոր հրա.
տար ա կի չն էր թենիամին Նուրիկեան :
Ներկայ հատորը պատրաստողն ու խըմրազրոգը Աարզպետ Մարկոսեանն է ; Այս.
պէս /լ արտայայտուի ան իր յառաջաբա.
նի՚ե մէջ. Հներկայ
հատորը հասկաքաղ
մըն է (վ/յոր Գիր»ի քսանամեայ հունձքէն :
Կջր փորձենք այս հատորով տալ ՀՆոր Գիր»ով պայմանաւոր ու մեզփ փոխանցուած
ճաշակ մը.... [Հնարուած դործ երը ,իր ենց
գեզար ո ւե ս տա կան որակէն անկախ,
կր
թելադրեն , կու տան տուեալ մամանակի
մը մտայնութիւնները , ... երելսյթներոլ
րնկալչոլթեան տարրերը ել իբր այդպի
սին կը պահեն իրենց այմմէականոլթիլ.
նր»։ փիչ անգին' խմբագիրը կը շեշտէ
հանդէսի մր առջեւ դրուած հրամայտկամէջ

ր ա ղդա տ ո լթի ւն ր , ու "'Լոս՛յին
ումղնութփէւնն է հոռ որ
նա բար' տա րհ ամ ողած է Ն՚՚պ՚ւ՚^^՚ւ1.^
րատա րա կու թփէ ւնը շարունակելկ) '
կատ անցած է այդ վէպը
[սւր ամբո ղջո ւթեամր կը հբատւպաՀ''.
1939-//5>) : Յետոյ սլէտք է ամբող^^է
մը կազմէր Հարիւր Մէկ Տարուան
կս՚րփէն մփււս երկու վէպերուն հետ («*
Ե ուրատ^ը

եւ

զՀաճփ/

Հապտուբ"^

րայց ասոնք լոյս տեսան 19 /
հատորփէն մէջ «ij* ա կ Պ՛ո" ւկ»ին հետ,
ծծմբ ային վէպը մնաց մէկ ք1"/.՛ I
հատորփէ կը մտնէ դ Հեսը Գփ՚ր եւ [՚1՚
փսատակփէցները՝^
‘ւէըքՒ
թեամբ դ բայց նորէն անկատար ,
հանդէսփւն մէջ լոյս տեսածը ^[lUJJ
ւած է հոս յ Մնաց եա լը կը

„

*^U,J

PA էջերուն մէջ։
Մ ա բոա ետ Մ աոկոսեանփ կորԼ >
Լ Լ
Հ
/ /յհւնր '"f
րաստուած այ/t հ րատալւաղոլը1 ‘՜. ՚ ւ
[սալփ ել ուրափսառփւթ երեւ"Jp & .
3ոյց կու տայ թէ կան տս՚կա՚-l՛^
Սփիւռքի մէջ, որոնց ա
թաթար ո ւած դ ո րոնց յաԸՂ Ս՚նյը ‘'•"I
րութեան հա նգէպ անսահմ'ս'ն
սակարկ , վերջապէս՝ որոնց ի"'1

y

թիւնը անխորտակելի Հ 4՜ւ
սայթաք։ Ասոն՛ք ունայն ր՚սն"'
մեն ։

՝

ծէ

(1) Ետեւի կողքին վըայ տ11"Ա“ II՛

տեւեալ տեղեկութիւնը- uW“ “
մար դիմել' Աոաջնորդաըա1փ fl ..
եակ' 630 Second Avenue, New-Y°rl<՛

՚։Ը.՛ ԸԼԼ՚՚՚Լ 1՚ր մամանա կին
շունչը։
Ու
կ՝տւելցնէ. ««Նո/, Գիր» ՛քնացած է հա

Fonds A.R.A.M

« « Ա 1հ Ա Ջ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐ ՈՒԵՍ Տ >
- Յղացում մը չկ1 կատարածդ ՝ ծիծաղեցտւ JJ տրը եւ ՝ յանկարծ ՝ սաստեց ղիս •
- Լո-Է՛ ծւ մ աիկ ըրէ՛ ’

1.(1>ոօ՜

եեբսկն տարածուող հնչիւններու սեռը
փսխուած կր : Ուրախո ւթեան եւ զուար
ճութեան այղ մթնոլորտին մկջ ցաւա
տանջ հոգթձ մը՝ տառապող սի^րտ
1Լղիւ ա ւո լրի
րահա^ր մը Հ^ձայնը տուած
էր» հ ա f երդէչէն : «Մ ամմա» յէ տխո լր մեղեդին կը լեցնէր ամբողջ սրահը։

ww

յ ա ù ////// որ ղ աա լ՛ էէնք՛
1„յն պանդոկէ յաճախորդներ
^.յն երբեք դէւ՚^ր
ւսր լէէ՚՚Ք տես^ =

է բրել թէ յղացում մը ըրած ըլլա յէ , կըբկ-

J,

մէ շտ չարաղէտ
նէն :

["ք հանդէսաէ պահն կր,

կր լոկէ

ր“ւ"-էւն

<■*’

W; Գ-ղ

կամ֊ սենեակ դալու ձեր մամերու

\ ,

ղ,սւորո,մը

չէէն

համապա,ոա,.խաներ

խարու :

I,,„ղդա րամէ շրջան մը կը,

րոլորէէնք
Ե" կր տառապէէ յօդացալփէ եւ ր՚՚-էձէ ՂեԳա'1ւ՚1'ն
Հնազանդելով

խկուքո ալ-.

Ակնած էէ հարաւայէն տար դօտէ :
Մարք կրոկր թէ' Ա1։տէ
տագնապներ
„ր,,կր եւ եկած էր՝ առօրեայ տ ա ղա ո ւկն ե կ հեռու, մամանակ մը հ անդս ա անս,լո ւ :

նոյն

ատեն

րոռր բացած եւ ղէր ար բարեւած

Առաջէն անդամ ըլլալով,

էէնք

սանդուխներու վրայ :
դէմքով,

Բարձրահասակ, համակրելէ

երեսուն տարեկան կէ ր թ երէտասարդ մր:
քաղաքավարութեամբ'
խս: Սպասեց որ

չուզեց

կանխել

հանդարտօրէն

աս ախաններէն եւ

ԷՀնեմ

հ ե տեւեց ալ էնծէ :

նեցէ

ծանօթ

էրողոլթէւնը , .
յատկութէւն

Ուրեմն

չունէ

ղէ.

- Օշարակէ ֆապրիըները կրնան միայն
չարախօս ել դինիի մասին : \յեկաար մըն
է գթփն՝ կենսատու աւիշ՝ ս ի ր ո f "li ս
տենչալի ո լ վսեմ ՝ իմ ըսածս ամբողջացոլց Ս տրը եւ ահմիջապէս աւելցուր՝ Զտրաղէտութիւնը բաժ ւս կը յորդեցնելն
է ՝ փինին ալ՝ խորովածն ալ՝ կինն ալ կը
կորսնցնեն իրենց համը՝ եթէ կաթիլ մը
աւելի խմես՝ պատառ մր աւելի թխմես եւ
ամէն ւէայրկեան ան կո ղէւ^ւ տանիս :
թեր գաւաթները չէ ին յոր դած. Օմար
JlJ ա յեա մ չէր ստացած իր րա մէնը: Աւելցոլը չկտր ՝ բայց նեկաարր թոյնի 'ալ չէր
■թ ր ածո ւած ՝ երբ ոտըէւ ելանը :
Շ ահ ա դո րծե լո լ համար զուարթութեան
մեր բացառիկ տյդ սլահը՝ ն եա ո ւեց անը
կառը :
ո լզէին ը ցն դեցնե լ ուղեղներու
1Աձ Ո "Լ"1 ա
Ղ ոէո Ը
երը, »
Հ ե ռան ա լ
ըէ՚չ մը ամայէւ մեր թաըսաոցկն եւ տեսնել
թկ ի^նչ կը բանին ըաղաըին մկջ :

■ Ո՛ւր ալ երթանք, կա՛մ կան ո լ էւ սլէաէ
ըլլայ, կա՛մ ուշ եւ կամ' բոլորովէն անօ
դսւտ, ըսաւ խորհրդաւոր

կերպով:

Մեծ րան չհասկցայ ըսել ոլղածէն ,րայց
նոյնպէս անորոշ եւ յոռետես ,

սլատաս-

էանեցէ *

•Այո՛ , ճամբու եզրէն, մէշտ ալ սլէաէ
Հանդի պին ը բարդո ւթեան մը յ
Այո կարճ խօսըե ր ո Լ փոխանակութիւնը
խարիսխ կազմեցին մեր յետադայ յաճա.
խակի հանդիպումներուն :

փ արձանը սե

ղանի եւ պտոյտի ըն կեր ա կիցն եր :

// տա

ծումի եւ խոստովանութեանց մեղսա 'ւէտներ ^սւտ դիծեր եւ պահանջներ կը միաՅքխկին մեղ :

Հ անդար տ ո ւթի ւնը

խուսափէինը ա ղմո լկէ :

սիրող

Մ տ տէ ինը ա-

ճապարանըի հեւըը եւ դաշտը կը դեր ադաքէէնբ ծովէն : Այն ատեն՝
երր ամէնըը
կուղղոլկին ծով՝ մենը /լառնէինը հակա
ռակ ուղղութիւն : Հաճելի կր ըաղել հա
սուն մորմենի ♦ շոյել հասկերու գլուխներ ՝
փետտել ապրիմ - մեռնիմի շափրակներ :
Մար^

կայտառ

երիտասարդ՝

երբեը

էէր փնտռեր իր տարեկից աղոց բա ր եկ աճ՚՚ւթփւնը^ պարել ոլ զուարճանալ անոնց
^>ետ ՝, Աղջիկխերոլ հանդկպ ալ շահադըրդՈոլթ['մե ցոյց չէր տար
խ ներկա յութեամբ

գոհանար

t Յացայայտ կր , որ

1'[' հետ կը պտըտցնկր վփշտ մը եւ 1լենՒդրկի թկ՝ այդ վշտի հեաեւանըն

կին

սրտ[ւն պարբերական տագնապը ՝ շնչահեդ^թեան նոպաներդ
կը նմանէր դուռը փակ տան մը ՝
ու,ք է՛նչ հալ,ստոլթէԼն կամ աւեր
ա ւե ր ա կ դիղ-

ԵԼէսե 1ԼԼաՍԸ դա ղանիը մըն կր : Զխռովե
ին
ամար անոր հոդեկան անդորրութիւԼԸ յա[սէկի դա գտնա պահ ո ւթի ւնը } կը
որեւկ հարցում կ եւ չկի փոր-

Հ

մտերիմ կեւսնըը՝ հակառակ
լ ւաե ըլլալո լա ՝ Որ պիտի նուազէր
Լ

UW

^նշող ծանրութիւնը ՝

եթէ պար-

սէրտը յ

Գրեթէ մոռցած կինը՝
որ դաշտեր ու
տարածութենէ անդին եռուզեռ էր • իր.
րաէսճանը կար. մեր ապրումէն աար բեր
կեանը։ ԷԼոյդեր՝ խմբակներ՝ մարդկային
բազմութիւն իրար կպած՝ ի բաբո լ ձուլ
ուած ՝ ծովու կապո յտը աչըերուն ՝ արեւ ի
այրուց ըը մորթերու վրտյ՝ կը թառէին
պաղպաղակի եւ ըրէվ՚ի կրպակներու վըրայ ՝ սրճարաններու հիէ֊րըիկտէ սեղաննե
րու շու֊ր՝ջ • Հաւու ւէւս ռե ա կն ե ր ո ւ նման ՝
մարդկային ճուտի կնե ր կը վազվռտեն իրենց մայրերու կամ հայրերու ետեւէն՝
առջեւէն ՝ լալէն ՝ խնդալէն :
թ1 ա ր ը ել ես նստած ՝ կը շարուեակենը
ըիչ ա ռա ջո ւան շա դա կր ա տո ւթի ւնը ՝ որ
խծբծանըի երեւոյթ էր առած։ Աըծաղրկինը ց ո ւց արա ր յոէսոր աանըն եր ՝ չափա
զանցուած ձեւա կերպո ւթի ւններ ՝
ամէ
նուն ուշադրութիւնը իր վրայ հ րաւիրող
դիտումնաւոր կապկո ւթ ի ւննե ր : Եը ղրւաբճանա յինը' հետապնդումէ է“"յս տա
լու՝ բայց հետասյնդումը ըաջալերոզ աղ
ջիկներու
ձեւականութեան կամ կնոջ
մը մպի տին արժանանալու ազու մը ամըչկոտ ձաէսա ւեր ո ւթե ան : Կը հիանայինը
մէկու մը գեղեցիկ ս ր ո ւնըն եր ո ւն կամ
մարմնի համաչափութեան ՝ ոլ֊րիշփ ^Ը
հպարտ ծիծե րուն : թրբեմն
բո լոր ո վի h
լրջացած ՝ կը էսո րհ ր դած էինը այլազան
տիպարներու՝ բազմատեսակ բարբառնե
րու ու լեզուներու սաեզծած միջազգային
յ ար ա բեր ո ւթի ւնն երու էսա էսո ւտ
կացռւթևան մասէն :

Սրճարանէ խորքէն հոսող երամշտոլ.
թէ ւնն ու եղանակները կը տանէէն մեզ սէրայէն դրդանքներու հեշտանքէն մէջ՛. Հո
վէ դա լա բո ւմնեբը երբեմն կը վերածոլէէ,ն
մրրէկէ- ամպերու հանդարտ սահանքը
կայծակէ ■ ալէքներու կարկաչը կատաղէ կոհակներու շառաչէն : &Լ. այդ րոլո.
րը, յանկարծ , կը խեղդուէր ռոքէ զոռում.
ղոչումէ քսելադս։ ր մխորէն մէ9 :

X
«^Հուաձ-» ,

,սռորլչ մ

,

Հյ ար լրման յը
ա րէ ւն աքա մ
պարտու
թեան ենթարկուած Ո'ո քֆ էլլէր էն • • • հա
րաւն ալ, ամբողջ երկրէ նման, դարձած
էր ամերէկեան հեւք ու շունչ, երամ֊շտութէլն ու արուեստ :

աւայէն պաշտօնեայ բարե1

I,

չր^աՈւթլ։լննե

ել
Ն

է"ւ^ձ/

1. մլ'1 ր^է՚թ-^-թեան

»»վՈրաև
ժրոլ պճ է
սՈլն,

եզրակացնէլուէ ըսէ •
դաղ,

աքալԸ յա,լեցուցած
գճւրս ’ Պորտոյէ եր'ւ՛

ր^Ումո։Լ՝ տօնելու համալ

ձ' Բ»'րձռս ','3աիր
տԱ'1'1'^Ը: '֊
1
^•սբթ, սՀյ"՜ Ը՝ րարձրացուցա1
‘ո1>սնե. “՚ ա11""-թէճնը : Կը ս է ր էչ
ոԼՈո
{
’ ըան մորթուէ/ու
■ Հսուհե կէ րևւո^՚-ւ ■
պ/՚՚ո/՚ՀՀեմ
'Դչտ

9Ո։-ցս,ծ

Չմեըմեցէ Մարքէ երկարած սէկառէթը
ել մեր բամբասանքներն ու կատակները

յ
’ £"/' է Մարքէ ներ
րս,յ-ակխ, բախէլոլլ բս11րս1կ

- Երբեք չենք անդրադառնար , սակայն,
էրօք, կա տար ելո ւթէւն է սա գլուխ
ը»ոլած հրաշալէ օրկանը ՛. Կրնայ կապտել
ամէն ձայն: Հետեւէլ բոլոր շարմո ւմնե.
րոլ ու մտածումէ : Աէամամանակ ա չքէ
առջեւ պարզել ամբողջ տէեղերքը եւ տալ
է՛ր բացատրութէւնը: Տեսա ր թէ էնչ
պէս, քառորդ մամուան ընթաց քէն, մեր
ըմահ աճ ոյքէն ենթար կեցէնք բազմութեան
երթեւեկն ու վայելքէ պահերը: Ատլանտեանը ճեղքեցէնք, ցամաքները
էրարու
միաց ուցինը :

Ընկ եբս
յ ա փ շտ ա կո ւած ՝
այլեւս ո չ
բազմութիւն կը տեսնէր ՝ ո՛չ աղ$փկ) ոէ ա/
ծով ու անհուն կապոյտը։ «lPuixfl£ui»îr ղի^ք
փոխադրած էր այլուր, մոռցած էր
իմ
ալ ներկայութիւնը : ինկած կը թուկր
զինը ճանչցած առաջին օրերուս թախծոա
հոգեվիճակին գիրկը։ փերղդայոլն վիճակ
մը ՝ ուր յուղումը շուտով կը փոխուի արցունըի ։
- ւԼզնաւո®ւրն է վփզ այդըան յուղողը՝
թէ «Մամւքսւ»?/ ՝ հարցուցի Աարըին ՝ երբ
ըաղցր մեղեդիին յաջո բդած էր ճաղի խըլտցնոդ դղրդոց մը:
Ս*արը՝
անմիջապէս չպատասխանեց։
Արդեօքը ըրած հ ա րց ո ւմս ինընիրեն ալ
կ^ ո ւ-ղղէ ր ՝ թէ կը վա ր ան էր ճշգրիտ պաա աս խան մը տալու : Կաթիլ մը ղուէւսցույ1ղ 4 ո t-լ տուաւ՝ ձեռըի ս ի կառէթը ճղմ եց
մ ո իւրամ ա նէ մէջ, նոր մը վառեց եւ ըս աւ .
- Հեղինակին չափ կը սիրեմ մեղեդին :
Արդէն, առանց մէկ ուն՝ դոյութիւն սլիտի
չունենար միւսը։ ftiujg՝ իմ խռովըը կու
դուք աւելի հեռուէն. տարբեր ակունըէ։
Փարիզէն։ Փարիզի Կլասիէռէն՝ որ կը սա
ռ՜ Կնէ արիւնս ՝ կը սաստէ մարմինս։
վայրկեան մը լռեց։ Սիկառէթը տարաւ
շբ թներուն եւ gujg տալով արձակուող
ըուլաները ՝ շարունակեց .
- Կը տեսնե°ս ոլոր - մոլոր տարածուող
այս մուխը։ Կարելի չէ՛ ղայն բանտարկել

ուղտէ կարաւաններու նման: Ոաղմապէսէ մէջատներ , աներեսաբար , կը բարձրանայէն դետնէն' կճելու համար մեր ձեռ
քերն ու երեսները ï Հեո.ոՀւն կը նշմար
ու
կ առըի վրա յ ցօղուններու հակեր
բեռցնո ղ կիներ ու պա ա անին եր ՝ ուր ի շ
կողմ' ըրտնաթո ր աշխատանըի լծուած
կա՛մն ո ղ մ եըևնաներ :
Հորովելի նմանող երգ մը ըսուեցաւ
մեր ետեւէն ։ փիւղացի մը կը հե տեւ կր
էր ձէ ուն յ Կենդանին' անտարրեր իր սո
վորական ճամբան պդծող անծանօթնե
րուն՝ շարունակեց
ամէնօբեայ
ուղին՝
տէրը ժպիտ մր ո ւր ո լա դծե լո վ դէմըին ՝ հեռացաւ' առանց ընդհ ատելու եղանակը։ Յայց մարդուն զհ որ ո վե ը ներշընչած կը թուէր Ա տրըը :
- Եր անելթ մարդ՝ ըսաւ ան՝ երր գիւ~
դաց ին ըիչ մը հեռացած էր արդէն՝ թնչ
անուշ ձայն ունի եւ որըսմն ալ ճիշդ կՀերէկ - Ե ս ,
’fZZ
նախանձիմ լալ երդո էէկամ երաժշտական դործիը մը վարպետօրէն թրթռացնողի ։ Հա կառա կ լաւ ճանչնալուս ձայնանիշերու չափն ու տարողու
թիւնը՝ տիէղի ՝ պէմոլի՝ պէըարի իմաստը՝ երբեը չեմ յաջողած նուազել սորվիէ
կամ երդի մը հարազատութիւնը պահել ։
Զ^եռըիս աղեղը չէ յաջողած զրնգոց է տար
բեր ձայն հանել՝ իսկ կո կո րդէս դուրս
ե/ յոդ ր եղած է միշտ աղաւա ղումը որեւէ
եղանակի :
Կը խօսէր առանց դա ռն ո ւթ եան ՝ կար
ծես ՝ միտը մը ընդարձակելու դիտումով՝
ես 1լ ենթադրէի թէ' ան յառաջա
բանն էր Լսկ) խոստացած պատմութեան։
- Ջեմ դի տեր թէ ՝ շարունակեց Ա արը ՝
դժբախտութիւնն է այդ՝ թէ բարեբախ
տութիւն ։ Որովհետեւ՝ թերեւս՝ ա՛ յս ըան
խենթօրէն չսիրէի երաժշտութիւնը ՝ եթէ
ան մատչելի ը[]ար ինծի՝ ըանի'
ձեռը
չձդուած բաղձանըն է միշտ ցանկալին,
գրաւումի չենթարկուող իգ^Ը* երազայՒնը-

Դրեց՝

ճխշդ էր երիտասարդ բարեկամիս բա
ցատրութիւնը։ Կտրեւո ր պարագայ մԸ
մոռացութեան չէ^ր տրուեր . ցանկութեան
իր ա կանա ց ո ւմի հրճո ւանըը ո° ւր կը մնար ։
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տուփէ մր մէջ , էնչպէս կտրելէ, չէ՛ րան.
տարկել երաժշտութեան խազերը կամ գա
ւերը ։ Անոնը կը հեռանան տեսողութենէ ՝
րա յց չեն ցնդիր երբեը ։ Կը ճամբորդե^ն ՝
ևը հեռանալն առանց 1լորսուելու ՝ առանց
հ նա ղանդ ել ու որեւէ կամըի ։ Այդպէս ալ
չէ՛ կորսուած եւ ինծի կը հ ետեւի աղբիւրի նման գլդէացոգ էաէփ Ը սիրտը ոլ միշտ
1լր^ լսեմ անոր մա տներ ո լ հպումին տակ
դեղդեղո ղ դա շհ ա կին լուռ ար ձա դան դնե
լէը : անի մր օրէ ի վեր ՝ իմ եւ ըո ւ զգա
ցումներու յորդոլմին մէջ մարած վիչտԸ)
ահա1 ՝ մէ՛կ ա կնթարթի մէջ կր կին կ՚ապա
ցուցանէ իր անկորնչելիութիւնը՝ կը փաս
տէ տիրական ներկայութիւնը «XFuTlflfui»y^r
խթանումով ։
Լյա խա ղդա ց ո ւմս չէր սխալած։ Աարը կը
տառապէ ր ՝ կը տանջուէր ցաւէ մը ՝ որուն
բո ւժո ւմը դիտական մեթոտի չի կարօտիր։ Բարեկամիս կամակոր համակեր
պութեան
ընդդիմա խօս ելո լ
ուժ չէի
ղդար ՝ ոչ ալ տրամաբանական ելը մը
մատնանշելու իմացական կարողութիւն։
- Կփսեն թէ' վիշտ թեթեւցնելու միջո
ցը կա՛մ Լալն է կա՛մ ղայն իրմէ հանել՝
ուրիշին րեռցնելն է : Ձե^ս կարծեր ՝
որ
պատմելը վրայէդ պիտի վերցնէ ծանրու
թիւնը՝ հարցուցի էիարըին' աւձելի հետաըըրըրութենէ մղուած՝ ըան համոզուած
ժո դո •ԼրԳ ական իմաստութեան ։
- թերեւս . . . պատասխանեց Մարր ^լ
ուոըի ելաւ. - Ո*֊րիշ օր • 'Լա՛դը կամ' աւելէ ուշ :

X

Կրկէն բռնած էէնք դտշտևրու ճամբան:
Գորշ ներկով ծեփուած պատերոլ նման,
մշուշտ տէպ ամպեր ծածկած էէն ամբողջ
երկէնքը : Հով չկտր : Ո՛չ տերեւները կր
ս ou ա փ էէն , ո՛չ շէւ-ղերը կ՚օրօրոլէէն : Հեղձո ւցէ շ տաքը նստած էր հասկերու դլէսոլն
եւ քրտէնք կը հոսեցնէր մեր մարմնէն :
ճպուռներու մէօրէնակ եւ տադտկալփ
ճռճռոցը լեցուցած էր դաշտէրոլ ամայո ւթէւնր: Մոռցուած հատէկներոլ վրայ թա
ռած թռչուններ , մեր ո աքերու աղմուկէն
սարսափահար ,կը թափահարէէն թեւերնէն' չուելու համար այլուր : Իրար ետեւէ
շարուած մրջփւններ կը յ ա ռա ջան այէն

Ւ?-լսէ?տ^ւ*

- Ուրեմն ՝ րաղձանըի մը իրականացու
մը՝ ինըեադոհութեան վտյելըը չթ տար
քեղէ :
Մարը՝ թարմ ցօղուն մը փրցուց՝ բե
րանը տարաւ ղայն՝ սկսաւ ծամծմել եւ
աւելցուր .
- Կու տայ . անշուշտ կու տայ » բայց ան
դադրած է այլեւս րաղձանը ըլլտլէ քլաձ
կիսովին կորսնցուցած իր ուժը։ Կը եմանի
մը> VI1
և1Լ տենչաս •
երր ան
ըու հասողութեան ել շօշափելիըին ենթա
կա յ է ՝ դարձած' ըու սեփականութիւնը ՝
մտասեւեռում գոյութիւն չունի այլեւս։
Կը դառնայ սովորական՝
հասարակ ապ
րում ։ Pաղձանըը հեռաւորն է • անբոնարարելին* ապագան ներկային մօտեցնելու
ճէգը :
Ենթսւցրածէս աւելէ խելացէ էր Ս արք :
Ունէր ինընատիպ տրամաբանելու
եղա
նակ. ըսածները հաստատելու իմաստու
թիւն եւ սակայն մոռացութեան կու տար
ա յր եւ վփոջ իրար ցանկալու
տեւական
մղումը՝ չէր բացատրեր արուեստագէտի
մը ա րուեստէն տարբեր ապրում չճանչնալու պարագան :
- Սիրերի բարեկամ ՝ կրկնեց Մ տրը ՝ այր
եւ կնոջ ց անկութիւնը առօրեայի սահմtuնէն անդին չանցնիր . նոպայական տենչանըը կը ստանայ անմիջա կան յադերում
ոլ ևր մարի կրտկը։ Տեսիլը ԸԷԼալու եւ ետեւէ վազել տալու հմայըէն պարպուած
է։ Եսկ արուեստադէտի մօտ՝ րաղձանըը
առած է տարբեր կերպարանը. վեր ած
ուած' դժդոհ ո ւթեան ։
Յաւիտենական
դժգոհ մըն է ան* դժգոհ' իր կատարումէն. դժգոհ' իր երկէն։
Յտնկութիւնը
ւո ելա սլէս ներկայ է անոր ըով եւ միշտ
նորութեան փնտռտո ւըի մէջ ։ Փնտռտո ւը'
նոր դիծերու՝ նոր երանդի . արտայայտի չ
նոր ձեւեր ո ւ խօս ե լո ւ նոր լեզուի։
Հա կասութիւն չկս>ր Մարըի ըսածին ՝
ոչ ալ անճշդութիւն կը նշմարէի անոր
բացատրութիւներուն մէջ։ Լռութեամբ
համա կերպութիւնս յայանեց ի ։
Սր ունըներուս յոգնութիւնը ցաւի վերածուելու նշաններ սկսած էր տալ ։ \,ըստեցանը արտերու եղրի
կանանչներուն ՝
ուր միջատները աւելի համարձակ յարձա
կումի անցան' իրենց
սեփականութիւնը
րռնադր աւո դներ ու դէմ : Առանց ուշադ
րութիւն դարձնելու անոնց չարաճճի խա
ղեր ուն ՝ զուարթ թոն մը տալով խօսըիս ՝
ծիծտղելով հարցոլցի բարեկամիս*
- ^ներկայացուցած միտըերդ խոստովա-
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ն ո ւթե ան նախաբա^ն կը կաղմ են թէ' պարղապէս խուսափում :
(իպիտս ւ1սւրա1փւլ չէր եւ Ս արբ ժպտե
լու֊ փափաք էու նէր i
- Օթէ նախաբան իսկ ^fTllUiJ 1 չատ հա
մապատասխան է պատմութեան ոգիին)
թէեւ սխալ է պատմութիւն որակել զայն)
բանի սիրտ րղքտող ահաւոր տռամ մըն է ,
պա տա ս խաներ :
Եւ երկինքը ծածկող ամպերը սահեցան
ւէա ր ) մչուշերին Մ արբի աչբերն ու դէմ բը » Արթնցած յիշատակի
տխրութիւնը
սարսեց ղինք
թերեւս , յուղումը ինձ
մէ ծածկելու համար ) ամբողի հասակով
երկնցաւ խոտերու վրայ։ ՀՀօրաւոր JnL~
ղումի պարագային ) ընդհանրապէս ) սի
կառէթի օփիոմով կը ջանար մեղմել իր
հողՒՒ տառապանքը եւ այղ րոպէներուն )
ես բոլորովին անզօր էի գինք ուչբի բերող
նա խաղաս ութիւն գտնել ;
Գէմքը վար հակած , երբեմն
Հնչելով
Հողի
երբեմն սիկառէթի ծուխը)
I] արբ սկսաւ •
֊ Որորէ սղի լաւ հասկնաս ղիս <, առսիս ւընէ ըսեմ բեղի որ ես գրականութենէ ու նը
կարչութեն է աւելի կը սիրեմ ե րամշա ու
թի ւնը : Ա ի այն անոր մէջ կը գտնեմ մօր մը
անկեղծ սիրտը» աղջկան մը ժ՜պիտը» ջոլ
րին կարկաչը» կամ մրրիկի ու փոթորիկի
ս ա ս տ կո ւթիւնը : Ա՛յղ է I գուցէ ) պա աճա
ռը որ ես սիրահ ա րած էի գբացի սենեակէն
տարածուող ստեղնա շարի հնչիւններուն :
Գռներէն ու սլա տ ո ւհ աններ էն սողոսկելով )
նրբանցքը ճեղքելով կու գային անոնք
ղարնուի լ առաստաղին ու աա խտա կամա
ծին , լեցնել իմ սենեակս ) կուտակուիլ հոդ1վ,ս մէջ -,
«Բ՛ողին' 18 տարեկան սիրուն ա ՛մէկ՛
'Բոնսերվաթուարի վերջին տարուան դա
սընթացքներու ամէնօրեայ վաբնութիւն
ներով կարթած
էր իմ ամբողջ լսողու
թիւնը : ffչ ռատիօ կը բանա յի , ո ՛չ հեռա
տեսիլ*. Ս* ոռցած յոգնութիւն ու մտա
հոգս ւթի ւն ) փ ապրէի անոր ն ո լագին կա
խարդանքին ներբեւ:
«.0ր մը՝ նրբանցբին մէջ հանդիպեց այ
մօր եւ աղջկան » բանի մը բույլ միասին ըրինք եւ հիացումս յայտնեց ի*.
«- Պարոն Ա արբ } ըսաւ Աուլին ) վերջին
տարիս է եւ ստիպուած եմ առաւելագոյն
վարժ՜ութիւնը ընել*. Ուրախ եմ, որ տհա
լութիւն չեն պատճառեր ձեզի իրար յաջո[‘Ղոգ նոթաներ i
հժԼնկէ վերջ^ հրաւիրեցին զիս սուրճի
կամ օշարակի ու սկսայ կանոնաւորապէս
յաճախել իրենց*. Տիկին Եապի ամուսինը
կորսնցուցած՝ հազիւ յիսուն տարեկան
իր աղջկան պէս նուրբ) աղջկան պէս գեղև;,[,կ կին էր ; Կ արա տան մր ձեւագի

Աեւսնքի աւելորդաբանութենէն հեռու'
Հակիրճ ու վերջնական խօսքը մահուան :
Ուշադիր հետեւեցէ՜ք խօսքերուս :
Ես ալ' կամաց, ու կամաց աւելի,
Որովհետեւ քանի կր մօտենանք
Ընթացքը կը դանդաղի, ես սակայն
ճշմարիտին եմ հետամուտ, ահա ,
Մէկ խոսքով կամ մէկ նախադասութեամբ ,
Կեանքի դիմակներով րազմաթազում,
Ահ ,չեմ գիտեր ինչո՞ւ, ըսել կ’ոլզելք
Կարելի չէ թոլել, ու մէկ աո մէկ • • •
Դուք ալ գիտէք անշուշտ , կը գիտակցիք'
Ըստ անձին, անցքին, քմայքին նոյնիսկ,
Երրեմըն չոր , բռնազբօսիկ , ձախող ,
Երբեմն ալ յաջող , աոաձգական , թաց ,
Մեր էութիւնը կը ջանանք ծածկել ,
Բայց պահը մահուան ամենախօս է:
'Բանդակագործութեան ուսանող , հա ,
Հրամեցէ՜ք խնդրեմ, պարոն, այս կո1զմէն,
Զեր հայրը , ողբացեալը , տակպւին
Կրնայ սպասել : Կը հասկնաք : Ահա , .
ճշմարտութեան տաճարրս • • • ճակաճան :
Ահաւասիկ դէմքը նուրբ ու բարակ ,
Զգոյշ զննեցէ՜ք շրթները քաշուած,
Եւ անատամ խոր խոռոչը բերնին ,
Ժպիտ մը որ կորսուսւծը կու լայ ,
Ի՜նչ յոգնութիւն իգական, անցեալի
Վարոցներէն յետոյ , օ, ցանկալի,
էութիւնը' երկիրներու աոաջ
Եր ծոցը լայն բացած Նափոլէոնի :
Հիազարհուր գայթակղութիւնը, օ,
Մահուան - դող մը անցաւ ձեր ուսերէն :
Բայց ի՞նչ կրնան ընել լոյս . ստուերով
Կապուած դիմակները մահուան, բացի
ճշմարտութիւնը աղաղակելէ :
Կը վախնաք ձեր հօր պատգամէ՞ն հատու :
Հոգ մի' ընէք : Վանի կաւն է կակուղ... :
Թէ ինչպէս կ’աշխատիմ , պիտի տեսնէք
'Բիչ ,]ետոյ , համբերել գիտցէք սակայն,
Մենք ալ կը դիտենք ու կ՚անցնինք արդէն :
Չխաբեն թ՜ող ձեզ մատներըս մամռոտ
Ու դէմքըս դեղին , կարող եմ ես դեո :
Դիտեցէ՜ք դիմակն այս , ձեոակերտըս :
Պատմական գէմքերու հաւաքածոն,

տութեան ղեկավար y կը պաշտէր աղ$իկը
եւ մոռցած իր անձնական վայելքները)
աձ բոզջութեամր նուիրուած էր
անոր*.
Որ պերճանքն ու հարստութիւնը) կեան
քին իմաստն ու միակ հպարտութիւնը Աոդինն էրî

«ծ“ւ կատարելապէս սիրահարած էի
անոնդ սիրոյ վսեմութեան։ Աիրահարած'
մօրը^ սիրահարած' աղջկան : Աիրահարած
անոր ձեռքերոլն ու մաաներուե։ Աիրահարաե' անոնդ բնակարանին ու մթնոլոր
տին։ Աիրահարած ամբոդ^ին միամամանակ : Երջանիկ էի այղ մտերմութեան մէջ :
Անոնք ալ երջանիկ , հաւանաբար , զիրենք
գնահատող
թե ամբ» ։

երիտասարդի մր ներկայու.

Մարբ ընդհատեց պատմութիւնը։ Կար.
եես նիզակներ մխուէին մարմնին ,
կր
տապլտկէր մորթոտուող անասունի նման :
Մչբերէն թափուող ա րդ ունքը
դօղերու
պէս կը պլպլար խոտերու վրայ։ Տաւատենջ ճիչ մը փրթաւ հոգիին խորէն.
. Դամա՛ն , շա՛տ ղաման է կեանքը եւ
գազանէ աւելի բի՛րտ մարդկութիւնը։ Կր
նախանձին համերաշխ սիրոյ , կը նախան
ձին երջանկութեան : Կը բզքտեն մարդու
սիրտը, կը յօշոտեն մարմինը, մինչդեռ
մեր իմացականոլթիւնը կը մերմէ ընղու,
"եիլ որեւէ ճակատագրականութիւն ել չի'
կրնար հա շտո լիլ այսքան անողոք իրողու.
թեան» :
Մարք ) րոլորովփն անձնատուր )

զինք

անէացնող պատկերներու զարհուրանքին ,
կր հեծկլտար միշտ, առանց անդրադառ,
նալոլ, թէ ես տակաւին
տեղեակ
չէի
իր դաւերու էութեան : Կ ար ե կդ ո լթի ւն չը.
J աձ՛՛՛նեցի I Սպասեցի, որ հանդարտի, վե.
րագտնէ պատմութիւնը ամբողջացնելու
ո ւժ՜ը յ
թաշկինակը հանեց ,

ղ֊էմքը չորցուր ,

Թէեւ սրտիս իսկապէս սիրելի ,
Նայեցէք , - Վերազանօ , -Բոցըպիլ ,
Շթրաուս, Նըժինսքի, Զոֆ , 'ԲապաԱըբէս
Եմ գործերս սակայն բոլորովին
Տարբեր տեղ մը ունին ,բնական է :
Դիմակն այս, - ճակատը բաբձըր, փայլուն.
Բայց շրթները նեղ ու նողկալի,
Հանճարն է' մագիլներ թՈւսած ծւսելրի ,
Լէշեր յօշոտեց ընդմիշտ • • • կը բաւէ
Արհամարհէ՜ք ուսերով ձեր ոսկրուտ :
Կայ մանրման քիթով անաոագաստ ,
Այտերուն փոթորկոտ ովկէանին մէջ, .
Սա գէմքը' միամիտ յոյսը կանգուն :
֊Բիթերնէգ կը դիտէք, քանդակագործ, .
Աւելորդաբանութիւններէն լքին
Ըստ քմայքի առնող , ըստ բախտի ալ,
Յետոյ' արուեստ, ստեղծագործութիւն,
Թափանցում խորիմաստ, վաւերական
Վկայութիւն դարու : Զեր կեղծիքին
Անծանօթ չենք , հարազատները երբ
Ուզեն, յոգնութիւննիս հատուցանել
Պատրաստ են երր , գիտենք զմելիով
■Բրքիչր ժպիտի վերածել նուրբ ,
Թուլութիւնը մտքի' անդորրի խոր,
Շուայտ շրթները' ծոմապահ վարքի - - Բայց ձգեցէք այդ կոյտը, մի խաււնէք :
Ենչ կը նայիք ապուշ - ապուշ- ես չեմ:
Ուրեմն հայրըս է: Կրցաւ նոյնիսկ
Մահը խաբել: Սակայն ո՜չ զիս, աւաղ:
Զեր կեղծիքին դիմեցի: Դիւրին էրԲերնէն առի , թափեցի կզակին
Եւ • • • արարեցի, - փսխունքն իր հազիւ
Աւարտած, կամ զբաղած տակաւին,
Կզակին ալ վըբայ , ու նեբսը դեո
Մաղձ ու ծախողութիւն , փսխելու տենչ
Անվերջ բոլորին վրայ , ամէն տեղ ,
Ջեր ալ վըրայ - - - :
Կը ներէք :
Կը ներէք:
Լա՜ւ , երթա՜նք : Հանգոլցեալը կը սպասէ :
Ապրեցէ՜ք դուք կեանքը ձեր, ես այստեղ,
Դանած յաւտկնոլթիւններէն կեանքի,
ճշմարտութեան հոսանքներուն մէջտեղ,
Բայց միշտ նոր աղբիւրներոլ հետամուտ
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երեւի պառկելէ յոգնած ) նստեցաւ կրրկին եւ ) այս անդամ ) ո ւգղա կի ինծի նա յեէով շարո ւն ա կեց »
- ԳժբսՀխտ քի ո ղին » » » 'f* ոն ս եր վաթ ո ւա րէ վերադարձին) ոստիկաններու եւ աւա
զուկներու կրակէն խուսափելու համար ,
պատի մը 1լ ապա լինի : Ւ^նչ դի տնար թէ
ընտրածը դնգա կահ արո ւթե ան դա տապարտուածներոլ պատն էր *. Ե որ ս ո ւած գնդակ
մը մխուելու տեղ չի՛ գտներ եւ կու գայ
մխրճուիլ անմեղ աղջկան կուրծքը»։
Գնդակը ստացող ենթակային պէս }
Մարք 1լ ապրէր տռամին ամբողջ տառա
պանքն ու սարսափը*. Եը դողար ձայնը եւ
արց ունքո տ բառերը կր խեղդուէին կո
կորդին մէջ*. Երբ գոգը նուաղեցաւ եւ քիչ
մը հանդարտեցաւ) ղիմեց իմ կարեկցու
թեան ♦
- Կը պա տ կեր ացն եԲ ս ողբերգութիւնը )
կ'ըմբռնելս անոր ահաւորութիւնը։ Հի~
ւանգատար կառքը չուշանար ) բայց հի
ւանդանոց եւ [՛մի շկ , յարութիւն տա լու
չափ չեն մասնագիտացած տակաւին : //,նօգո' ւտ գործողութիւն*. Մահամերձ Ո* ոզին, < աղիւ ժ՜ամանակ կ՚ունենայ տրտրնջալու »
Եո !լ երթամ » » » կը մեռնիմ մսՀյր » • •
ԳՐևէ գՒա rfJïriJfh անգամ » » » այլեւս պիտի
չտեսնեմ քեղ» • .» : Ապջկան աղերսանքնե
րուն չդիմացող մայրը)
ուշակորոյս ին
կաւ թեւեբուս մէջ*. Մէկ օրուան ընթաց
քին ծերացած էր սգաւոր կինը : Ո մ վիճա-

կը աւելի լալ չէր ։ իմ ցաւն ու կսկիծը կը
հաւասարէին խեղճ մօր վշտին։ Լացի ու
ողբացի անոր հետ։ Ես ալ հիւանդացայ :
«Շաբաթներ վերջ սենեակէս աւելի, օբերս կ'անց ընէի Մ ակիի մօտ s Կը խոկա,
յինք լուռ ու մունջ, երբեմն կցկտուր
խօսքերով միայն Z/z, ջանային ղփրար մը.
խիթարել։ Բայց կնոջ
ակնարկը միշտ
սեւեռած կը մնար դաշնակին վրայ : Հո՛ն
էր միշտ, առյաւէտ լռած դաշնակը, դրա.
11աւէ’՚Ս
հաստատուած Վակնէրի մէկ
գործով, այնպէս՝ ինչպէս թողած էր խո.
7/ե' մրցումի պատրաստուող իր ամբողջ
եռանդը կենդրոնա ց ո լց ած այդ տետրակ,
ներուե մէջ*.
«Օր մը, իբրեւ թէ գիւտ ըրած ըլլայի,
հարցուցի եր կչո տութեամբ »
«֊ Տիկին Մակի, աւելի լալ չէ՞ որ չ,֊ա.
խէք ղայն ։
Նախատեսածէս տարրեր ազդեցոլթիլն
ունեցաւ հարցումս ։ Ըմբոստացաւ Մակիի
հոդին. բաւական տհաճ նայուածք մը
սւ.ղղեց ինծի. Ոտքի ելաւ, մօտեցաւ դաշ.
նա կին,
երախայ մը շոյելու
փափկսւ.
թեամբ գգուեց դաշնակը ել ըսաւ.
«- Հոգեհատորը ծախու կը հանուի՞ մի.
թէ։ Ան իմ հոգիիս մէկ մասնիկն է. իմ
•"ղջիկս ։ Այս ստեղնաշարը իմ Աո ղինի
մատներն են . անոր իւրաքանչփլրը իմ /իո.
՛Ս՛նի որս՛ի տրոփիւնին մէկ նոթը։
Այս
կափարիչին տակ, այս տետրակներոլ իլ.
լ՛աքան չի լր տրցակին մէջ թաքնուած է
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Commission

Լիուլինի հոդին : Ան կենդանի է հոե՝ է
Pt' անոնց մէջ*. Այգ գաշհԱ' 1լոէԼ
ունիմ Լս » դլխուս մէջ հնչող անոր մկ
դիներ ու արձագանգով միայն
ես : Մ ահ աքո ւնս անգամ պիտի օրօ^
ան ոնց մով » » » *.
<^Ա^ւցան ամիսներ *. Օր մը նորէն ղ‘''11
դուռը*. Տիժ՜ոնէն ) կր կին եկած lf
եղբայրը*. Հազիւ ներս մտած էի
րա ս յարձակեցաւ »
Հձքիոզթնը պղծելու եկար խէ ['^
ղիեը » » » *. Ոգողին հոս չէ » » » ես տլ
կարօտ չեմ » » » *.
^Եղբայրը) երկու օր վե^)
խադրած էր Աէնթ-Անն եւ յանձնէ h
ժ՜իչկներու խնամքին» :

X
արքի չափ իմ տրամադրՈԼ^['
փ լքուած , ոտ սի եւ անք : Փր,թրէ1’11^տուած էր եւ անձրեւի կս-թ[^'Լ1'
էին թափուիլ : էլ երր պանդոկ ‘՚
հագուստով ծով նե տուածի
ունէինք : Տ ե ղա տա ր ափ ը մեր ոԱ1^ I
ւելի արադ ճամբայ կտրած էր ո
Ապաքինման օրերը հասան -/ՀI
րայց Սարքի ել իմ բարեկա
նաց անխախտ ) որ ովհ ետեւ ,Լ,Ո^
էինք Փարիզի մեր հասցէները*
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La Renaissance a définitivement établi
les bases de l’art polyphonique.
Aucun
compositeur inspiré par cette forme d’éc
riture ne peut nier son influence. Komitas
n’as pas failli à cette loi du genre qu’il

1984-^ Նոյեմբերին ԱՄՆ-՚՚ւ մէջ լոյս

թեան մարզերը՝ ել կ'րնդղծկ թկ տարե.

iiiuiL դէտական տարեգիրքի մը առաջփն
«ա»/ւշ> T կարեւոր
նոր հանգրուան

կը պարունակէ եւ ինք պիտի փա
փաքէ ր որ միշտ բաց Ըէէայ հայադի տա.
կան բոլոր մարզերուն մկջ կատարուած
ո ւս ո ւմն ա ս իր ո ւթի ւնն եր ո լ ՝
- սլատմութիւն, լե ղու ՝ դ ր ա կան ո ւթի ւն •
ինչպէս
նա եւ րնկեբային՝ քաղաքական ու տնտե
սական կեանք : Ապա կր թուարկէ
ա քն
ւլանա զան հ րատարակո ւթի ւնները
զորս
լոյս ընծայած կ ՍԱԱ-ր՝ - մա տենա դրա
կան ՝ պարբերաթերթ ՝ ակադեմական գոր
ծուն էութեանց լրատու եւ մա սնաղի տա
կտն երկար յօդո լածներ ՝ որոնք ղա տ պըրակներով էոյս տեսած են , - օրինակ' ծի
ածան Այ վ աղե անի աշխա տասիր ո ւթի ւնը ՝
նո լիր ո ւած ամերիկեան համալսարաննե
րու գրադարաններու հայագիտական հա-

ի [ աւքերի կեան եւ նոյնիսկ համա շթար.
iijjil հայագիտութեան զարգացման րնԼյլին ւ1'կջ : Հրատարակութիւնն է 19741ֆՈ„Լած Սոսայըթի ֆոր Արմինիըն
1թւսսւ{ւզ (UILU ) միո։ թեան ( Հ/«յ ա գՒ տաail Աւսումնսւսվւրութվււենևրու Ընկերու1|ձ) որ կը մէկւքէեղկ Ամերիկայի ակա.
ձև կան աշխարհին մկջ հայագիտական
կատանը տանող համալսարանականնե1, ապա նաեւ անոնք՝ որոնք լՈՆրջ ա շխտանր կը տանին նոյն մարգին
վաղեմական ծիրկն դուրս :
£ ար եդըրI՜ ^րատարակո ւթե ան ծաիւքե րը հոդա-

ք

ZP ԸՍ - Աէե՚ք

Մանուկեան Աշա'^Հևյին կիմնաղ՝րամը :

գՒըԸԸ

Այս տեղե կա դրա կան յօդուածր ղր ի
խաոնեմ նաի որովհետեւ. հատորը կը
^ունակէ րազմաթիւ՛ մա սնաղի տա կան
քաւածներ՝ որոնք եթէ մատչելվւ կերl'i ներկայացուին
հայ Ընթերցողին 5
IfU հեաաքրքրել ղայն եւ նոյնիսկ դաս•խրակչական դեր խաղալ անոր մտա լոր

Գրեց'
հ-ԱՋՒԿ

ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

J կ ջ •. Ապա՝ սլկաք կ ն շել \ո ր բոյօդուածները դրուած են անդլերէնով,

ղ "/> սւ/ւաւձսքւաեւս^աե £,

րանի միու.
եպաս, ակն է հայագիտական աշթա‘"'‘W ներկայացնել ամերիկացի ակաԱկամայ արդիւնքն ա՛յն կ
ո1' անղլերկնին անծանօթ սփիւռ-

\

J
Ընթերցողը կրնայ անտեղեա կ մըձ
ա ^աէ տարեղրքի մը
պարունակուh
ք

Լ Ուցեմն կը ստեղծոլի ղձոյաւվիորուն մկջ ամերիկացի մասնամտտԺԺ կ՝ըլլայ գԽ™1-

հայ
H ն ’ ^ա1' Հ>սյյոլ՜թեան
մեծամասն ույ ,
վիճակ մը «a/*ե ղմացն ելո է»
/ •֊թեամբ դրի կ՝առնուին ա յս տո11'ՈԼ^Լ։1'

ներկայացնել իլրա-

Հ՚՚յց-^ագիր

ամփոփ ձե-

,քՕրեՈ' ա*ներու պարու-

յ
^il-րն է Փրոֆ.

^"ւո1 ՒւՈհ ո- ! k
Անճ^ե
մէ1
կՀԼ
Ւթթփթի օֆ ֊ք֊ալիֆորքւիսւ
^Նարեկացի»-ի
•իք1 Աւ^"'5' ամսւՒ"նի
(»ո, :

‘

անունը
փրոֆէ-

ffi» * * ւսլէս նաել հ իմն ա դի րնեMi^. ՏԱ,յաէէՒ^կան

Ուսումնասի.

ւա քածոներ ո ւե * tl-ապրրթ Մ'կրտ ի չեան ի
մանրակրկիտ Հաշուեկշիռը, ամերիկահաքոլթեան եկեղեցիներու մասին. ել th •
Ուիլքինսընի «Ներածական Նաթա - 'քրիս
տոնէական Հայաստանի Պատմութեան»
ա շթա տ ա սիր ո ւթի ւնր ï
Տ՛արեգրքի յօգոլաեները դասաւորուած
են մ ա մանա կա գր ա կան կարգուի : Առաջինին նիւթն է «Հնագիտական
Պեղումնե
րը Ա ո ւէե տա կան Հայաստանի մէջ» : Հեղի
նակը Հայաստանէն է, Բ՛ա բգէն Առաքելեան , որ վարած է Գառնիի պեղումներու
մեծ մասը-. Ան նաիս կու,ոտյ պատմական
ընդհանուր ակնարկ մը, 1926-0' ի վեր
հայ եւ ռուս հնագէտներու կատարած պեղումներուն ՝ . Արմաւիր, Գեղարդ, Վա
ղարշապատ, Ամրերդ, Գոլին, Արտաշատ ,
Կարմիր Բլուր , Գառնի , էրեբունի , Լճաշէն : Կը հաստատէ որ , 40 -000 տարի առաջ
մեր բարձրավանդակը ունէր քար ի գարու
յատուկ մշակոյթ :Աաո 5-000 տարի
հաստատուած էր պղինձի եւ պրոնզի մշա.
կոյթ {Շէնգաւիթի պեղումներ}։ Ն- f'-

Ար"^

2200 - 1400 թուականներու ընթացքին
(ուրեմն մօտ 3500 տարի առաջ) հայկա.
կան բարձրավանդակի
հովիտներու եւ
դաշտավայրերու զանազան ցեղերն ու հա.
ւաքականութիւնները կ'օդտագործէին մի
եւնոյն նիւթերն ու առարկաները-.
Զենք
գիտեր թէ որքա՞ն մօտէն ազգական էին
իրարու, որքա՞ն տարածուած էր մէկ
լեզու եւ անոր զանազան բարբառները,
սակայն կրնանք հաստատել որ ընդհան.

^Հ^^րա}Ւական^ մէջ, Փրոֆ.

բացած էր մէկ նիւթական մշակոյթ, եւ
գոյութիւն ունէր առեւտուր, թէ' շ^ան.
ներ ուն միջել, թէ՛ ալ մօտակայ երկի րնե-

‘“Կ,.,

C’ մանաւանդ՝ միջնադար.
!#jii h սւ I էան ‘H’ ա՝կս'ն ո ւթի լնը , սա.
Mil Ա^''Ա“"աԱ1։րՈԼթիւններր
կ՝րնդ.

A|" Կէինղք Հ3
Օէ

*

աՐ"-եսան

Ըադրտծ կ մեծածա-

կ^ն հ,ասրոՐ մԸ

ո

ալ :

ԹԷքԷեանի

ս ո * Նշան եանի դրախօ-

hp • .
Ն>ՀսձաԼագրէ m-l- ՂանաՂա1
րՒ մեներն ու գործ ո լնէ ո լ.

սու հետ՛,

(Շար-ը Դ • է?)

a enrichi d’une inspiration authentique
et d’une connaissance très fouillée.
Le
concert donné par la Chorale Sipan-Komitas en l’Eglise Saint-Louis-en-l’Ile a prou
vé, s’il en était besoin, la place qu’occupe
l’œuvre de Komitas dans l’histoire de la
musique.
Ayant assimilé tous les styles, les modes
grégoriens et orientaux, ayant parcouru,
comme Bartok, les provinces arméniennes
pour y recueillir les mélodies populaires,
Komitas a doté le chant choral de parti
tions admirables et
encore méconnues.
Son nom doit figurer aux côtés des plus
grands polyphonistes, car,
dépassant le
simple fait national, il a marqué son
œuvre d’un sceau universel qui la place
parmi les toutes premières.
Dans le programme présenté par la
Chorale Sipan-Komitas où figuraient des
chants d’inspiration à la fois religieuse et
profane, on a pu apprécier la qualité de
cette formation composée d’hommes et
de femmes qui mettent leur amour de la
musique au service d’un compositeur qui
n’a plus de secret pour eux. Les voix, bel
les, amples, expressives, détaillent à mer
veille chacun des morceaux. Garbis Aprikian les façonne avec autant de science
que d’intensité. La Chorale Sipan-Komi
tas mérite de porter aux quatre coins du
monde ce répertoire dont il est un servi
teur privilégié.
On ne saurait passer sous silence l’ex
cellence des solistes parmi lesquels Sonia
Nigoghossian. Son beau talent fait d’émo
tion et de musicalité lui permet d’aborder
avec autant de bonheur les airs de concert
que les grands rôles lyriques.

X
On connaît mal le théâtre de Goldoni.
Hormis six ou sept titres passés à la pos
térité. dont «La Locandiera», «Les Rus
tres» et «La Trilogie de la Villégiature»,
on ignore que ce vénitien a laissé près de
deux cent pièces de genre différent : le
tragique y côtoie la farce tout autant que
la comédie de mœurs, la bouffonnerie ou
le mélodrame. Invité par le Théâtre Ita
lien établi à Paris, Goldoni s’installe le
26 Août 1762 dans la capitale française.
Il y mourra le 6 Février 1793.
Avec «L'Impresario de Smyrne», écrit
à Venise en 1759, Goldoni s’attaque au
monde du théâtre et plus précisément à
celui de l’opéra. S’il dénonce les tracta
tions auxquelles se prêtent les organisa
teurs de spectacle, il caricature surtout le
milieu lyrique à travers trois personnages
de chanteuses rivalisant de suffisance et
d’incompétence et celui d’un chanteur
ridicule à souhait.

cieusement en valeur la verve satirique
de cet «Imprésario de Smyrne» (*). De
plus, les très beaux
décors (des pan
neaux qui évoquent avec une luxueuse
sobriété chaque lieu de l’action) et les
costumes d’un raffinement et d’une élé
gance rares qu’on lui doit, tout autant que

par
Edouard

EXERJEAN

les beaux éclairages de Joël Pitte, contri
buent au succès de cette représentation
très réussie pour laquelle les Comédiens
Français déploient tout le savoir - faire
qu’on leur connaît.

X
Au Théâtre des Arts - Hébertot, Jean Laurent Cochet donne «Doit-on le dire?»
de Labiche. C’est un régal permanent.
Une troupe endiablée court, danse, va,
vient et chante au rythme infatigable de
la mise en scène bondissante de Jean-Lau
rent Cochet, ici tellement à son affaire.
Voilà Labiche à sa vraie place. Courez
applaudir ce spectacle ivre chaque soir
d’humour et de fantaisie.

X
Feydieau
triomphait
au début de la
saison au Palais - Royal avec «Le Dindon»
qui poursuit sa prestigieuse carrière. Il
récidive avec un égal bonheur aux Bouf
fes - Parisiens où «Tailleur pour Dames»
fait salle comble. Et pour cause. Voici
une pièce méconnue dans la lignée des
plus grands succès de Feydieau. On y re
trouve toutes les ficelles propres à leur
auteur avec cette prédilection plus que
jamais évidente pour l’imbroglio. On ne
peut pas raconter les aventures du Doc
teur Moulinieaux qui, pour avoir perdu
ses clefs au Bal de l’Opéra et échapper
aux soupçons de son épouse,
se voit
contraint de devenir «Tailleur pour Da
mes». Irrésistible,
énorme,
hilarante,
cette comédie consacre Pierre Arditi, co
médien hors pair, truculent, aussi crédible
dans le mensonge que consterné dans la
vérité, tenant deux heures
durant le
rythme inaltérable de cette pièce aux re
bondissements multiples. Epreuve d’en
durance pour les comédiens,
tous par
faits. qui, visiblement, se délectent. On ne
peut qu’applaudir la mise en scène fulgu
rante de Bernard Murat, les sobres décors
de Pace et les costumes signés d’Yvonne
Sassinot de Nesles. Une réussite sans ré
serve.

La Comédie Française a confié à JeanLuc Boutté le soin de mettre en scène
cette comédie toute de finesse et d’obser
vation. Malgré un rythme parfois un peu
lent, son travail remarquable met judi

(*)Très finement traduit par Dominique
Fernandez.

Fonds A.R.A.M
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Ա 1հ Ա Զ Մ Ի Տ "fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*
առանձին, K <
Կարծել՝ „

իր րել բոլորովին
«գոյաէյութիւն^-.

սահմանները 1լը կենան ան,,.,
նային ձեւին մկջ կամ իանարհյ^'^'
լովման՝

գիտակցութեան համս,ր

ո. ամրողջ կերպերուն՝ կրնչան^
ըլլալ
թեան

լե ղո ւա գի աա կան
վերա,ա, \
մր՝
մոռնալ նա/ասդասու'“""

ո լմա կանո ւթի ւնր՝ եւ ղայն կ

յյ

Ղ

Ih

մր , որ ամբողջութիւն մը կը
աին-. Ուստի'
լեզուին մկջ

x

CD

lh

’rih

H

OKH

վանկային ՝ բառային ՝ չեշաայթ

'

ունին համադրական նկարագիր .
միլ ^էեԼ^ւ մԿ- մ-ղ-՚ի՛^
թալալը իասողնևբոլ բերնկն ՝
ճ*

Ա..1

lit

Ր

pi

է

Հասար որ բառերը կը կ՚օպոլթ,՝ կ Լ
կազդեն իրարու վրայ՝ իրենց
“ևւ՚Դւ^՚^ւ՚Ը հւ՚յ, ^•"յ'1ւա։իոիալին-.
Այս նկարագիրը

աւեյի շերո^^

կ բանաստեղծական

U • Նու|ա? Հայերէն Խազեր (1) հատորը
աշուղէ դոբծէն

2§երորդ

հրատարակու-

թէւնն է 1852Հ& // վեր ՝ երր Գ • Ախվերտեան կը հրատարակէր ղայն առածէն անդամ : Նոր հրատարա կո ւթէւնր պատրաււտուած է Հ* ք-տքս չ էնե անէ կողմէ՝ որ դր
բած է
ներր

ըոոաջաշւանը ՝ ծ անօթ ա դր ո ւթ է ւնեւ ընդէայնուած բառարանը՝ այն

քան այյեւս անհրամեշտ

Ս * ^յՈլԼա/!է է,լէ ս՚-

yումէն

համար*. Հատորը նաքսապէս ծ՜ա
նօթ էջերու վեր տր տա դր ո ւթէ ւևը չէ բարեբաքս տա բար , թէեւ կր մեկտեղէ աւերէ րահ
դարու մը
Հսայտթ - նուքաղէ տութեան»

տրդէւնքները , ղանոնք ՝ է հարկէն՝
ր ա կանադնեըո վ : ք-ախչէնեան աղուոր դտւլաւէարր ունե y ած է տալու նաեւ 37 տար
բերս» կնե ր , բանաս տեդծէ որ դէ '
0 հ անէ
արտադրումներէն }

որոնբ ըս տ երեւոյ

թէն կր բքսէն աշուղէ ձե ռադրէն տարրեր
ա ր քսէւներէ եւ կրնան ալ ունենալ Հ,հ եղ քէնա կա յ էն» հ էմ ունք :
Հրատա րակէչը վերջապէս վերստէն քրննած Հ Ատ յաթ Ն'"[այէ ձե ո աւլէր մատե անը ե ւ տա ղերը ներ կ տ յաyո՛ւյ ա ծ է «մէ
շարը
տեքստայէն եւ
տադաշափական

ուր տողասկէղրէն է ս կա կտն խճճո լմէ մը

ջական սղումով : Սրով

չի կնա-ե

կը դառ

կը հանդէպէնք՝ քերթու ածէն այդ մասը

նա լ ե ր 1լւք ան կ :

արձակէ վերածող ել ղայն վէրաւորող :

տ էլա տ ո ւթէ ւն մրն Լ ՝ որ հնարաւոր է ձո
ղովրղ սւկան բարբառներու
նման կրճա

'փերթուածէ ընդարձակ
թե ան մ էջ }

որ էնքն էն

կաղմէ՝ ք՝ աքս չէն եան

ծանօթ աղբ ո t.յօդուած մը

կր դրէ տողէն

Ասէկա բանաստեղծական

տումներու յ է շո ղո ւ թեամ ր :

uni -

սէրներուն կա րծէքներ ը՝ վարանումները՝
նշելով uirLiufm ր կուած ո ւղղո ւմնե ր ը : Ահա
տյդ պար րե րութէւևր •

Հտլոդ լեղուէ տտղաչափական եւ առոհ ամ տ մ տ յն րա ռտ -

կան համադրական յանգեր՝ որոնք Լ(կո

դ տնա կ տն օ ր էնքն եր ո t

օկէղբէ րաղսւձա լն մր յաճաքս ՀՀրնականօ-

տասն իս ,

որ բա ռա վերջէ բաղաձայն մր կը կասլու է

մօտեցնող մ ողովրգ ական առածին.

քիզ բառէ հ ա շո ւէն' Նաքազ մարթ չի
կարոդ տեսնէ: Նման շտկում է առաջար
կել նաեւ Ն- Աղ բալեանը («Նս^քազ մարթ
չի կանա տեսնի - • •» - ՆԱ՝ 155) : Սակայն
տյս ձեւով էյ , էնչպէս նկատել է Մ ♦ Հաս

ծ,,./ բաժ՜նուած կա մ ո շ (/^էքէեանէ «Ա1դւորն ան է յաւիտեան որ անցաւ օր մր քո
ւէէդ» տողը 1լ արտա ս անենք աելՈԼՈր - նա նէ յ եւայլն եւ ո շ բնաւ' ԱԼղՈԼՈրն - ան է) : Նոյն օր կնքէն հ ամտձայն է որ կական

/սաիւտումեէ.
րր ■ 'Լեբոյիչեալ րառեակին մկջ՝ տողեր

րաթ ե անր ՝

մ աքէ ոբոշա կէ -

բայէ՝ ներկայէ եդակ է առաջէն եւ ե ր կ-

ո ւթէ ւնր- ^Երղէշն ասում է քաման չայէն
թէ 1յաքտղ մարդը՝ այս էնքն' ստոր՝

րորդ դկմքերոլ եւ յոդնակէ առաջէն եւ

կ

շէն

futu քստւ

արարածը

ում կ

քե դ շ է

կարող

տեսնել

( ~ ղդա լ , հ աս կնա լ ՝ ունենալ) ՝ դու նրա

ն յօդէ պակասը
քիզ դերանուան

եր րորրլ դէմքերոլ Ն-երը կր դաոնան
կրելով նտէրորդ բառէ բաղտձսւյնը :
հմ/' 11՝ԸԼ1 ա յ

tfե ր ածումը

չիկ - նայ^ք,

ձեռադրէ որոշ

դ ո ւ ^Ւլնւ՚, եւ պէտք չունէ բանա ս էր ա կան

կայ դովելէ :
ԱՀնշուշտ այն րնթե րդ ողբ՝
որ վ ա րմուած է ո ւնենա չու. էր
ձեռքէն
տակ Սօրուս Հա ս ր աթ ե անէ հատորը , 11[է~
տէ ափսոսայ որ չեն վերահրատարակուած վրաղե րէն եւ ա տըյրպ էյճաներ էն տա
ղերուն թարղմանո ւթէ ւննե րը : Ան շ որ պա
կաս մրն է î

Ջ/>« 4 ոս հետաքրքրողը Հւոե քս տայէն եւ
տաղա չափա կան»
աւանդական ւլ արձտծ՜
ուղղում մրն է՝ որ .կը դտնեմ անտեդէ
շեւլում բնադրէն : Տաղաչափական շտկումը կր վերաբերէ Ա . Լէովայէ դէւանը րա{քող հանրածանօթ ւոաղէն ՝
ձօնէն ել մասնաւորաբար

քաման չայէ
անոր աո աջփն

տան ե ր կր որ դ տողէն -

տողն
հատածներով

է

երկմաս
16
(2x8), էր ներքէն

(2

X

4) ,

որուն

քոէստ

կարդը խախտուած է րաղմէդս քերթուա
ծէ երկայնքէն ՝
հետեւանք հաւանաբար
ե ր աժ չտա կան տարրէ պահ անջած
ճկու
նութեան*,
Հատածայէն
խախտումները
untfttրական

են մեր մէջնադարեան

եէ. ա-

Ոբ\

• ••դուն թամամ տաս/նիս, քամաՏր
դսւ ն նրրա պաս/նիս , քամսւքւչա
էդիւըն հա'ս/նիս, քամսւՊչա
աշուղի ըա'ս/նիս, քամանչա»

Ոչ միայն ը ա ռ տ վե րջէ J օդե րը 1լւյ ոււձ

երրորդ

չեչտի տեղափոխումով կիսուած

ւ-Ուուսնաւ ւ։ը

է՜ ում» (ՄՀ, Է233) : Իր մոդովածուէ առա
ջէն հ ր ա տա րա կութ եան մկջ Մ ■ Հասրտթեանըմտդրել է կնա բառը՝ բայդ դա՝ նրա

տողի յատկանշումր

կառուցում , որքան ալ պարզ որոչաղչ
րում կ , իր հիձ՚ր ունի լեզուին մկջ՝. hlo՛

քս ո ս տ ո վ ան ո ւթ ե ամր ՝ հմլե՜անքո ւմ անօդ ուտ

ուող լեզուին արտտսսւնոզական բոլոր

անդա ւ» :

րել[։ո ւթիւննե րը վ։ ո [սագ ր ո լած են ոտս՝
նաւոլ, տողին մկջ եւ ենթարկուած էքկ

Աե տադտ jnt մ • հդեր ա դա ս ե՜դ էնք

մարթ բառը որոշակէ դարձնել \x-mf և հա
նել կնա - կանա բառը ՝ թէեւ կարուլ է
նո յնէ ս.կ աոար կո ղ դտնուէ ՝ որ կանա- կարՈդ-Հ7 հեղէնակր էւստտդնելու ՝ ումեղադնելու համար է դրել» {Մ Հ y 233) Î Տ էրտ ւէ
առար կե լով Ս . Հաս ր տթ եան է տյս շտկմա
նը՝ դանում ենք՝ որ

կսւնս1-ե

է սկա պէս հե-

լարդ համադրման

Նովա դէտէ ՝

Ւ'“: սր տւեէէ

ենթադրեալ ըթ//ե
յին կապը :

Այս նշումէն կ'էմանանք ՝
որ վրադատառ ընադրէն մէջ' տողը կր ներ կա յադնէ
սա պա տ կե ր ր •

«Ն^քազ մարթ քիզ չի կնա տեսնի' դուն
նրրա պասն իս, քամաՊչա» (2) : Ոէրեմն'
ոչ թէ կանա, այէ կնա (կրճատուած' կա

վ տն կէն 1լտնդնէ

չի կնա', այլ չի'կնա,

ել էմէսստէ ղանոնք անջատելսվ^ կը ^ոա

չի կնա տեսնի

uր

ւմէջ' բամէ
աո տջինին, ո՛չ թկ

ւլէնակը^ էմաստն աւելէ որոշակէ դտր ձնե

էր մէ քանէ տյլ էւ ադե րում Հհմմտ - քստ էք

Ս•

հ ա տածfût

հանդուրժելէ կր դա րձն է
ս դումը եւ միջրաոա-

Այս բոլորէն կր հետեւէ տյն որ բանա
սէրներու առաջարկած
չի կանա տեսնի
շտկումը բնադր է ա ղա ւա ղո ւմէ
կ^ առաջ
նորդէ մեղ եւ ո շ

վեր ա կանդնո ւմէ :

չի կնա?/

Աքն

անհ ասկնա լէ

է՝ չափ աղանդ կրճատեալ՝ տեղէն

տողէ

կեԱռ1,լՏ

ուածքէն : Անչպէ ս էէ ըս է Զտրենւյ օր^1^
բտկան էջէ մը մէջ՝
տտղտչտփութ^լ

կարգը

ՊՐՈԶԱՆ

կ,

րանաոտեղծուիի

նը . մի՛ չտ հնարովի է ՝ միշտ - UnlpJ 1
տիւ • • • Ահա ա՛յս կ 1 որ պկտք կ “ւմ^ք!
առաջ հասկանան մեր անարոր։ ^1»
դ տ տներ ր - - -» (3) :

պէտէ

նկատուէր ՝ եթէ Ա - Նօվտյէ տողերր րնդհ անր տպէս ԸէէաJ է^ քերա կանա կան սլարդութեան ու ճշգրտութեան նմոյշներ*. Անչ
որ չեն՝. Որովհետեւ- - բանա ս տե ղծո ւ .

ԱյԼ խոսքով 'ոտանաւոր տողը,
կ բերանացի կամ գրովի մՀա
ուրկկ կր ծնի կառուցումը։ 11լլ՛ ղ,

թէւն են՝ ամէնէն առաջ ■■ Ա^քկն պարադ տ-

անոր մշակութային ՝ ար^եսաուկո, t »
լւհս։ կան։ եզրը։ Ոայց այգ մշակումը,

յի'

գսւրձնե լու յարդելի

բանաստեղծ ի հ ետ ՝

տեղի կ ունե

արձա կո էնա կո ւթ իլն ,

ղուի մասնս։յատուկ

լսողութեա

սրողը պայծառ

ջանքը եիարաագըէ

կ՚նա-ե
րթ-Հ» : Անչ

երր ւիասաը կայ , ո ը բանաստեղծը ուզած
կ իա ւս ։սվ։ի ! ատկկ ՝ ս ե գմել ո վ իասքը :

որ անրնղ ունելէ կր թու է բա
նասէրներուն ՝ թերելս անոր համար ՝ որ

նտն տն fntt ւս տ ւէ և լէօ ր էն

Հ^տրհեստտկտն է» • ՀՀ^նւււթեան ադե1ը[

րենայ - կրնայ) : Այսպէս դրուած , առաներկվանկ է ՝ ներ ա ռնելո վ սուղ

I

նույները մլ անտեսեն կառուցումը՝ որ
[Հհքն' ամկն։ անդամ որ կը մեկնին
մասերկն։ , րս ա կ է տա դ րտ կտն օրէնշեեբ

զայն է րադործելու. համար*,

լու՝ սա ս տ կա դնե լո լ հտմտր կ ղբե լ՛՝ ուս
տէ ել մենք հ ե ղէն տ կա յէն ձեւր թո դնում
ենք տնէէոփոքս :
վան կ այէն նմանօր էն ա կ
էւաքստումնե ր ե րդ է շը թոյլ է ւոուել նաեւ

ա չիրս։ տանքի i

անգամ որ ոտանալոր տող մը արտասի
n ւս ման

/' հարկկ ՝ լեզուն խօսիԱԼ
զայն, լսելու համար - թէեւ լո՛՛ղ
խօսի . ո՛չ ալ ^երամչտական՝»

J l

J

p-ոՀ^

Զեռադրջ, վերականգնումներ ը [։ հաբկկ

գեղահունչ ձայներ։։,, հաւաքու Ը

„

քերթուածէն մէջ գործածած կանա րտյաձեւէն : թ*կ կանայ^/ե վ երածումը կնայեր

անհրամեչտ ե։ նոյն ատեն զմոլար աչի։։։։.

՛Լէք՛' Հ լեզուի ել,ամչտու^եա''
աե ղծներուն մեծ մասր «.ր՚սռ1' T

,

դ է տա ւոր եալ է՝ ո՛չ մէկ կասկած : ^!էտէ
տեսնենք էնչոՈլ։ Ատ կայն բանասէրներու

այն կ թկ ինչո՞ւ

Ս* Նովա կը շեղէ էր էսկ կո ղմէ ,

առաջարկած ^ուղղումը» կ'արտադրէ անտեղէ տրձա կո ւնա կութէլն մը՝ որ ընթեր-

Արանքներ են։ Ոայց ոչ անմեղ։

Հարգը

ձեռագ րային փաստը

"՞է՛ ձչմարտու թեան : Ոանասկրնեըր ունին

քինւ» անձնատուր՝ կանգ
ռևպ
բառէ ստ հմանն եր ո lit ՝
րոլոր՚՚՚/Ր
(
ցած' միջրառային միջոցի՛", "‘֊t' ՀՀ
լեզուն : Ոտնասկրկն մ՛ինչեւ f
վարմարանկն' րեմ եւ մինխ՛ մ
'եՒւ՚քր էէ՛ լ՛՛՛՛՛ իր լեգո՛ ի՛1' ^երքէ1

անգագսւ ր կր հերք։։ լի յանուն չես գիտեր

շոլղական դոյդ բանաստեղծո ւթե անդ ‘fi ջ,
ուր հաւասար երկարութէւն ունեդող հա

դ ո ղ էսկանջր կր վէրաւո

անչուչտ գգրչութեան վրիպակները ել եր.
բ/ւմն ' ա չուզի
ուղղագրական եւ քերա

տածներու համակարդը տա կաւէն չէ պաշտօնա կանադած : f-այդ ւէե ր է քառեակէն

Արդար մ տահ ոդո ւթենէ մեկնելով բա
նասէրները նման ուղղումներ կ՚ընեն՝ եր

կանական գիտելիքներուն
սահմանափա
կութիւնը ։ Ոայց արդեօք իսկապկս ծա.
նօ° թ են Հայոց լեզուի
տա դա չափ ա կան

մկջ հատածայէն խախտումէ մր աւելէ
րան մը կայ՝ որովհետեւ երկրորդ տողը

բեմն ըսելով - երբեմն լռելով : Այս պա

ունէ 17 վանկ :

փաստօրէն առանձէն չէ

րագայէն կր թուէն շէԱել տողը ՝ ուր
y utJ!

կնա?/

մաս կր կադ-

մէ բայէ Ժխտականին •
չի' կնա: Արղ'
ղմուա ր է տյս ըայր կարդալ եւ արտա

«Նաքազ մարթ քիզ չի կանա տեսնի'
դուն նրրա պասն իս , քամաՊչա»

ներքին յանգ՛եր^,

բայդ դր անոէք մէ նոր քսաքստում է ս տար

ձէն ՝

Տաղէն հէմնական չափը

կան նաեւ

ոչ միայն։ երկու բառեր կը կապեն՝ այլեւ
երելու հաաածներ.

հասնիս ,

առա ր կո ւ թէ ւնը թէ

tf անկնուք

կ'աւարտին նոյն լա.

քւսմ տն շտյով ! Ոչ միայն, Որոկհե-

՝

ե*հ հոս բտյևրուե
սա էե
՝ այլև

դ էտաւորետլ՝ որպկս դէ աւելորդ վանկէ
tfբայէդ
սահէ
երդող - արտասանողը՝

20, տող 9) , որոնք սակայն ՝ յատկապէս
երդուելէս ՝ նկատե լէ չեն» (էջ 137 - 138) î

Ամեն սազի ւքեչըն գոված , դուն թամամ
տասն իս , քամա՜նչա ,
Նաքազ մարթ քիզ չի կանա տեսնի' դուն
նըըա պասն կս , ւքամա՜նչա,
Աա/ստ արա' էկ լաւ. օրերուն էդիւըն
եասնիս, քամա՜նչա •
*քփզ ինձնից ո^վ կանա իըլի' աշոլդի
թասն իս , քամա՜նչա :

էէէԼւ.

<աա«.

կանոնաւ։ որու թեան։

չորրորդ մասերը
ո tuf

չի

որ տյն է՝ որ կրք լսէ լեդուէն տյս կարո-

անոր տմբողջէ քննութեան ՝ ուր շատ րան

կառուցման սկզբունք

պա աճա -

կանա բառը
կնա , դու

հ ե դ էն ա կէ ձե ռքո վ դրուած է

ծա յին,

ե - սէմ :

Եթէ Ս * Նովայէ տ կտնջր կ^րնդունէ

կանայք?/

Համագրական

է,
Ես

ԷրաԷրտում են տողէ էմաստը*.

Պէտէ չձե ոնտ ր կեմ

առանձին միաւոր մը՝

յօրլ֊էն անդ ո ւմ ը յաջո ր ւլ բառէն հա տուտ-

բադակայութէւնր երկրորրլ. տարբերակում

յ

կը կագմկ

դբ ր ո ւմ տյդ աւելորդ վանկը վերադ ուած

վորական դարձած
տարրնթե ր y ո ւմն ե րն
ու ս քստ լնե ր ը ո ւղղո ղ ՝
կամ ա ռաջար կո ղ

վար կով պս ա կաւոր

Հձըառեը֊» կը մօտեցնեն իրարու, հասնի .
օրինակ : Ապա' ամկն մկկ ոպ

րէն» կր կդուէ ՝ կը կապո լէ նա քսո ր ւլ րաոէ վերջէն ՝ աղատ ձայնաւորէն ՝ էնշսթս

մեկնելով կ որ կաբելի կ հասկնալ

ձը մլ՛ շտ ալ անհրամեշտ ղո րծ՜ մրն է՝ սո

Աղածը րան ա սէ ր ա կան ա շխաւոանք մրն
է Հտյկ- Գէ աո ւթէ ւններու Ակ տղեմէւս յէ

աղա տա չավ, կամ ոչ. կառուցում մրկ j
Աչա ղական ը տն ա ս տ Լ էլծ ու թ h սւն ՀՀJ

թեան մկջ ծանօթ սլարադայ է րտռաւք ե րջէ

համար սլաս ես տ րդեչուած ես , նրան ան-

նէէր մե կնտրանութէւնը՝,

կր„լա^ &

յ՚՚՚է՚՚ւ՚՚ւ՜ բառէ ձայնաւորէն ՝
ե ր բ բառը
կր սկսէ
ձայնաւորով : ք*անտստեղծու-

մա տ շ եւէ՛ ե ս ՝բայդ որոշէչ
մարդ բառէ վերջնում եւ

տողերուն

յարաըերոլթիւններր

տողային կառոյցկն : Ոտանաւոր տողլ

տող. Նաքազ մարթ քեզ չի կանա
այստեղ
մէկ աւե լոր էլ. վանկով
խաէրտուել է տողէ Էա,էը : Օհանէ ձեռա«2րդ

տեսնի -

շտկումներով» : Աղրէւրներոլն վերադ ար-

^կասկածե լէ»

ներոլ

գի համագրական եղըը ընդգծուած կ
յանգերով՝ Ա. Բովայի մօտ' կանթկ,,.

կը

րողջ սլատմ ո ւթէ ւնը՝ համադրելով բանա

տոգի ՝ կամ ոա^

լորի մը մկջ՝
„լր լեգո, ին մքվր^^
կապերը՝ ձայնաւորներու ել բաղաՀ^

սանել չիկ - նա, եւ
տես - նի , այսէնքն'

չիկ - նա
թթ^ ամբող

ձէէ՝ բաբախումը՝ խօսքը*

գաղտնիքներուն :
Աձրդիր
օրէնքներուն :
Փաստ կ որ չեն լսեր մեր լեղուն։։ Կարծես
մոռցած ըլլան ՝ որ լեզուն կր խօսուի , ե։
[սօս ուող լեգո լին մկջ անոր մասերը որո,
ձայնային յ ա ր ա րե ր ո լթի ւնն ե ր ունին : Կա.

հատուածը-

“լեր ունին։ Արդ' խօսուող լեզուին մկջ'

չդրուած

բառ կոչուածը վերացական գոյութիւն կ՝

1-

Ս. Նովա, Հայերէն Խ^՛

ւան 1984 :
ւ,„,ամ»լ^'
2- Ոպղագրութիւնը եւ
նը անշուշտ աըւլիականայրուս
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ԱՌԱՋ IT Ի S fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
պփւտ1է լրտեսէր ամէնէն մօտփկ ծո վախոր.
շէն ) ճակատագրական անողոք վճռակա.
մ ութեամբ մր :
Սթէֆանօ որ լոպ>ջ եւ ուզածը գիտցող
աղայ մրն էր}

յաջոդութ եամբ շարունա-

Ւ[' ոլսր'էձ>ր, դարձաւ չափահաս , դըտաւ լաւ վճարումով
կարեւոր պաշտօն
մը քաղաքի ձե ռն ար կո ւթի ւնն եր էն մէկուն

իտալացի գրագէտը' Տինօ Պուծաթի ծնած է 1906-ին Պելլու֊նօ:
իուա֊աթանական ուսումներէ ետք, Միլանօ, կը նուիըոլի գրականու.
ht դնո- ?ասւ երիտասարդ նախ քերթուածներ կը գրէ ; շ£ աա.
նանին,
է Հոռիէռէ
*' .֊ ֊ տէլլս։
֊...֊ Սեռա-\ճ. Եթովպիա,
, ս֊ , ապա’
֊֊,֊.
առ թղթ^ԿԻն Ւ

SW : Մինչ u,Jrl

պատերազմական թղթակից:
փրականոՆթիւնը արգելք չէ հղած , որ նաեւ նկարէ ; «Թաթարնե,ւու անապատը» , վէպ մը , որու ֆրանսերէն թարգմանութիւնդ լՈյս
լ տեսնէ Փարիզ 1949-ին, մեծ յաջողութիւն կը գտնէ: Իտալական
ժամանակակից գրականութեան մեծ դէմքերէն մէկն է :

ՀայյԼԸչ մ աղացեր ու հիա.

Աշխատանքը, րար ե կամ ո ւթի ւնն երը ,

հա.

Աթէֆանոյի

կ ե անքը լեց ու ն էր այնուհետեւ, սակայն
եւ այնպէս

^ին վերհուշը զայն կը չար.

Գե ստ ու. խաղաղ կե ա նքի մը պա տճ ա ռ ած՜

ւ՚էլԸ' ռակայն այն ն կա ր ա դ ր ո ւ թի ւննե ր էն
Լ^պե-ո kl' '-r'i-’-V ուղԼէորոլթ^նԼ ւ՚ւ տէր՝ դԿԿ!'՛! -սռռդասաանս.-

Գո Ըս տ յնքան յաճավս լսած
անմիջապէս ճանչնալ զայն՝.

թչ, որ քթք»

‘1այևլ այղ 9ռուկը որ միայն կբ բացուի
ոլ- էր 11ո9ուՒ ջղսւձդօրէն , այղ ահարկու

հև,Որ նաւարկռթեան

««մ/1 ւ

եմ $ կրցա յ
Պիղոնի մր

^„ր մեծնամ, ըսաւ, կ՝ ուզեմ նաւ ար.
Հկ թվ, նման :
Ու պէ"սի ղեկավարեմ
Լէք պանք
Գե'Լե91։,1 "ւ ։սւեմ'

ակռաները***։ Սթէֆանօ, մե՜ղք որ

/էծ պթվ՛ լ՚յչ՚՚՚ն րսւն մ՚՚՚ հ՚ւ ’•

վրայ գտնուիս' ան քեղ պահ մը իսկ հան.

.«Ապառած օրհնէ ըեղ, զաւակս», ւզա.

սասխանեւյ հայրը *

մէկ կասկած կը մնայ

:

'ք»//

մ^ղ

ոչ

ընտրած

է որ,սւէս ղոհ , եւ այնքան ատեն որ ծովուն
դ1՚ ոտ

ci1 թողուր : Լաւ մտի էլ բրէ ,

լակս , տնմիջասլկս նաւահ անդիս տ

ղա.
պիտի

վերադառնանք ու դուն պիտի իջնես նա.

Հւքանքւ որ ճիչդ նոյն օրը առադաստնե.

էէն. անդամ մըն ալ պիտի չմօտենաս ծո.

պիտի պարզէր, տղեկն ալ հետը տա.

վսձփին i 1''^լ nP աԼ պատահ ի : Պէտք
է
խոստանաս ինծի : Նաւաստիի ասպարէզը

րաւ’.

Արեւոտ, հիանալի օր մըն էր ու ծովը
խլաղ: Սթէֆանօ որ երբեք նաւ րարձր^չէր,

երխնիկ կը վազվզէր կտ-

կտակին վրայ, կը զմայլէր առադաստԱրու բարդ ղործո ղո ւթի ւնն ե ր ո ւն : Հազարսէէկ հարցում

կ՚ուղղէր

նաւաստինե-

ւոձ, որոնք ժպտադէմ կոլ տա յին իր ու.
յած՜ բոլոր րա g ա ար ո ւթի ւնն երը :

քե՛ղի համար չէ, տղաս։ Պէտք է հրամա.
րիս ատկէ : թհ , g ամաքին վր ան ալ կրնաս
հ ար ս տ ո ւթի ւն գիզե ր> ։
Այո ըսելով, անմիջապէս հրամայեց ետ
դարձ մը ընել,
դիս տ , անա կնկալ

բաւարա ր ո ւթի ւններ ր , սակայն դերաղանց
է անղունդի մը ձդոզոէթիւնր։ Հազիւ քր.
սան եր կոլ. տարեկան կ ր Ս թէֆանօ երը հրրամեշտ տալով քա զաքի իր բար ե կամնե.
րուն ու հրամարելով պաշտօնէն ,

եկաւ

ծնած՜ քաղաքը ու մօրը
հաղորդեց
թէ
պիտի շարունակէր հօրը ար հես տր : Կինը,
որուն ո չին չ յայտնած էր Ա թէֆանօ խոր՞
հրրդաւոր կենդանիին մասին, ուրախոլ.
թեամր լԱեց անոր որոշումը :

'Լ^ադաքվՍւ

սիրոյն իր դալկին ծովը լքած ըէէտլոլ պաբադան խորքին մէջ իրեն մի շա թուած էր
տեսակ մր

դասալքութիւն'

Ու Սթէֆանօ սկսաւ նաւարկել,
9nJU
տալ ծովայինի յա ակութի ւննե բ • յո՛դն ո լ.
թեան դիմադրականութիւն,

անվեհերու.

թիւն։ Կը նաւարկէր անդուլ,

անդադար

ո Լ Ւը նաւուն թողած հետ ը/'ն մէջ դի չեր

ցերեկ ըարչ կոլ տար Քե : Հոն էր իր ա.
նէծըն ու դատապարտումը, դիտէր, սա
կայն թերեւս տյս նոյն պատճառով իսկ,

անհ անդս տ ո ւթի ւն մր

իր մէջ ումր չէր գաներ անկէ անջատ ուե.

յետոյ

ինք մ եկն եցաւ առանձին :

լու։

Ո* նաւուն վրայ ոչ ոք կր^ նշմարէր

հ րէ շը > եթէ ոէ Ւ,նր՝

Այւ^նելով նա լուն յետսակողմը, տղեկը

Jlyu/L հետաքրքրուած , դիտելու րան մը
•վարին վրայ կը յայ տնո ւկը պար րերա.

ար, նաւուն ծւի անուտ հետըկն շո ւչ,ջ ե.

Jlj ո րապէս խռոված , տղան մնաց ծով ա.
ւիի

աւազուտին վրայ,

մինչեւ որ նաւը

ամբողջով՛ին անհ ետացաւ հորիզոնին վր-

զհարիւր մեթր րաց ու թ ե ան վրայ :

րայ : Որ ո շ հեռաւորութեան մր վրայ կր
նշմարէր սեւ կէտ մը որ կը յայանուէր

Հակառակ անոր որ նաւը բաւական ա.
բղութեամբ կը սուրար , բարենպաստ

երբեմն *

իր 4^ էր ան որ կ' ե ր թեւեկէ ր

ջոլրին վրայ, եւ յամառօր էն կը սպասէ ր

և/է ժբ առաջ մղուած , այղ բանը կը պաՀք միչտ անւի ուի ո իւ հեռաւորութիւն մրւ

իրեն ։

չէլ՛ հ ա ս կց ած թէ Ի^չ է ր աժԳ ♦
ձսաՀմանելի ղդացումով մր սլա շար.

Այ՛լ ՛Լ այր կեան էն սկսեալ բոլոր մ[,ջոց.
ները դործա դր ո ւեց ան պայքարելու. հա.

’1ա^յ

մար ալն հմայքին դէմ ղոր ծովը 1լ առ

տղեկը կր մնար հմայուած :

որ չէր տեսներ այ լելս Սթէֆ տ.
^ղոր ի ղոլր կանչած կր րաղմաթիւ ան.

հ,Ս ա կողմր ոչԹշ չՀ'ք տեսնե ր» հարց
կու տար երբեմն իր ընկերներուն , մատ.
նացոյց ընելով նաւուն հետքը։

. Ջեմ գիտեր , ինծի կը թուէր թէ . . . :

- 4* ձ՚ր տեսած չրլէտ^ս,

կր ծիծ աղէ ին

- Ոնչո^ւ կը խնդաք. ինչո^ւ

Քե

երկաթին

արարած մըն է որ չփւ

ներեր . ու եթէ պատահի որ հետեւի նա.

\ամներ իջաւ նաւապետի իր խուցէն , եւ

Այս ա պահ ո վո ւթի ւնն ս տանա լէ
ետք
Սթէֆանօ յայտնԼց նաաւպետին
որ բե
րան արաց ղինքը մտիկ կ՚ընէր, ^ին սլա տ մութիւնը. անոր' որ ւլրԼթէ լիսուն տա.

ri- /■ *լո i-ր շա րո ւնա կած էր

հետապնդէլ

ղ[՚նըը :
«/Հե

ինծի ու ղեկից դարձաւ

ա շիւարհ ի

մէկ ծ՜այրէն միւսը, րսաւ ան, հաւատար,
մ ո ւթե ամր մը , որ նոյնիս կ ամենամօտի՛!
բարեկամս ynjg չտուաւ
ինծի։
Հիմա
այլեւս հասած եմ մահուան դուռը
եւս սլէտք է շատ ծերացած ու f ո դնած
րյրռյ î Ո եմ կրնար ի դերեւ հանել իր սպա.
սումը^ :
Այս էԼս'հլով հրամեշտ

առաւ, մակոյկ

մը ծո y
ւ տուաւ ու տե դաւս ր ուե ց ա ւ
■^ջԸ, հոն դնել տալով երեքժանի մրն ալ։
՛եր թամ իրեն հանդիպէ լու , ըսաւ ան ։
Պէտը չէ որ յուսարախ ընեմ ղինքը • սակայն պիաի պայքարիմ
րովանդա կ ու Jmf ս^ :

փարջին

Ո*իավարելով հեռացաւ :

օրերու

Մ’"/ա յիններն

ո լ նաւազներ ր տեսան անոր անհետանալը
հոն, խաղաղ ծովուն վրայ'
դ ի շե ր ա յ ին
ս տո ւերնե ր ուն միջել : Ս ր !լնա կ ա մա րին վրր ա f լո ւ սնի մւս հիկ մը կր շողար :
Պէսւք չունեցաւ երկար ատ՛են թիավարե
լու։ Q անկարծ նաւակին դէմ ցցուեցաւ ’f*/,ե

մաԿաւլէմ ցռու հշ-

Ո*֊ հ աւաքելով իր վերջփն ուժ երր ճօճեց

հՊ ռ՜ ւհ , մոնշեց պադատադին
ձայնով
մր ’P'Î/ : ՈրքՀ ռ*ն երկար ճամբայ մր կարե-

9Ւ քեղ գտնելու համար : Սս ալ սպառած
եմ յոգնութենէ • • . որքան
Լո,1աէ տուիր
ինծի.. • ու կր փախչէիր , կր փախչէիր - . .
բռել է երբեք, ռ չի՛ն չ հասկցա ր
- քւ^ն չ չհասկցայ ,

•1{սալ փնտռել զայն :

հարցուր Աթէֆանօ

ցնց ո ւած :

(Սթէֆանօ՜ յ ք՚^նչ կ՚ընես հոդ
Վ

կոյ.ր վսաահութիւն կր տած էր , հրահան,
գճց չմիջամտել
լիքին։ Ա*իւսը սլա տI ո լ խօսք տուաւ յ

երեքժանին' որպէսղի հարուածէ զայն։

՚լը Գ“ւժր
- Սրովհե տեւ

ճանր : Կանչ>-9 նաւապետը, որուն հանգէսլ

<(.Որոշեցի ղալ քեղի, ըսաւ Սթէֆանօ,
հիմա , ահաւ աս իկ ե ր էլս՛ ւ քս ենք^ի :

- Ոչ, ոչ[*ծչ կը տեսնենք, ինչո^ւ . . . ։

միւսները երկաթին դպչեէով î

թէր տղեկին : Հայրը զայն ուսանելու դըր-

ալդ սւ/րհե-

ո՛ իրիկ ո Lit մը, մինչ իր հի ան ալփ նսւ.
ւր խարսխած էր իր ծնած նաւահ անդիս,
տին մէջ, նախաղդաց իր մօտալուտ վախ.

հանդէպ րն.

տանեկան ա ւան դո լ թի ւնն եր ո ւն :

վերադաոնալ նաւահ ան

պատրուակելով* իջեցուց տզան.

ա ար ածքին

հեշտին ոլ խաղաղ կեանքի մր ոլրախու
թի ւններր :

^"յ^ծրր, առաջին սէրերը.

-Ոչ, ոչ, ես երրեյ։ տեսած չէի աչս հ ր-

ռեր էր ծ ո ւք երու

թեթ փախուստին մէջ, խո լս տալու հա

այ111,է,ն կողձէէ է Տղան այսպէսով ինքղին•PIL լետալ
Հ ար ս տ ո ւթե ան մը տէրը :

Որոչ է որ մեծ են աշխատասէր , հան.

‘"‘"ք1--

քը î Ե* ե րաց ած էր ու ւլ աոնապէ ս ղմ րախտ ,
որովհետեւ իր րո վանդա կ կեանքը սպա

մար իր ոսոխէն : Ս ա կա յն անդունդին փոր.
ձու.թիւնը իրեն համար աւ ե լի հզօր էր քան

րստ օրէ փոխանակ ջնջուելու, աւելի՛ ու
աւելի կը շեշտոլէր յ

ո 1)թէֆ'“նօ M ■■•“‘“'"Կ՚՚է"'

բացատրել թէ իհչ էր պատճառը, որ
հւսկառակ այդքան հարստութեան չէր /րքեր այլեւս ծովայինի այգ անիծեալ կեան.

նալի առա դա ստանալը ծախո ւեր էր անոր

չըրկէր կրկներ եւոյթի մը նման որ չարա,
դուշակ էր ու միամամանակ հմայիչ ել օր

Ւ

ծերացեր ել իր շուրջինն եր էն ոչ ոք կրր-

կանդ.
հտրցուց վերջապէս տղեկը ն շմա րե.

Ք

["{նաւուն յետսակողմը, տչքերը յառած
Ափերուն :

- ^հասկցար ոբ ևրր աշխարհի չք^լմնը
կ՚ընէի քեղ հետապնդելով, քեղ լափելու
համար չէր՝ կովերու արքան պարզապէս
սա քեղի տալու պարտաժլանութիւնը յւսնձ.

■^յրի՚կ, եկ,„ր նայէ՛» :

նած էր ինծի»:

^այրը եկալ Ոլ նայեցաւ ինքն ալ այն
['I ւթեամբ զոր ցոյց կոլ տար տղան ,
ա^այն ոչինչ տեսաւ յ

Ու Հրէչր երկարեց
լեզուն,
ծերունի
ծովա յինին
ներկայացնելով
շողշողուն

մը կայ որ երբեմն
կ՚երեւի
“հեսւըին ‘էրայ , ըսաւ, տղան , եւ որ
Ազի կշ հետեւի :

փո^[՛ ղնդիկ մը :
կեց ղամարէն հարիւրաւոր ըմ . ներս րա՛լաք մը: Եւ որոշ մամանակ մը Աթէֆա.
նօ տարուեցաւ այս նոր միջավայրով ու
չմտածեց ծովային հրէշին մասին: թէեւ

լուն , տյդ կը նշաանկէ թէ մեղմէ մէկը
կորսու ած է . . . ։

Սթէֆանօ մա տներով բռնեց
զայն ու
քննեց։ Առասպելական մեծութեամբ ձար.

Ատկայն Ա թէֆանօ չէր մտածեր ։ Աարա.

դարիտ մրն էր* ճանչցաւ (քովու հռչա կա.

տեւ. սպառնալիքը որ կը հալածէ ր զինք կր

tf' kf կարծեմ թէ առողջ աչ սեր ունիմ.

մեծ արձակուրդներուն կուդար տուն ու
չէր կրնար արգիլել ինըղինը ծովափ վա-

թուէր նոյնիսկ տասնապատկած ըլլալ ծո

ւոր Մարգարիտը որ իրեն տիրացողին կը
պարգեւէ բախտ, զօրութիւն , սէր ու հո

վուն հանդէպ իր կթքը։

կրնչմարեմ»
',էէ"1^տէւ 1ալսյ11Ը. ՛ու սւնղէր ՝ դը-

գիի խաղաղութիւն : Աակայն շատ

ղե լէ , հաղի։ աղատ պահ մը զտած , տեսակ
մը ստուգում կա տարելո ւ • րան մր որուն

վտան դի մամեր ու. իր եռանդը :

այլեւս :

Լ l'P հեռադիտակը ու նաւահետ.
• no'L"‘^LU"rp1ննե9 ծովռլե մակերե.

անլրջութեան ու ծիծաղելիութեան
հա.
մողուած էր : Այդրան երկար մամանակ

Ս րր զղաց թէ տիրացած է արհեստին ,
հօրմէն մնացած մ առանդո ւթ ե ան կէսով ,

«Ափսո՜ս , ըսաւ ան գլուխը շարժ՜ելով
տրտմօրէն : Ի^նչ խղճալի վիճակ։ Միմի-

'

ետը, եթէ նոյնիսկ իրողութիւն էին հօրը
պատմածները, Փե հրամարած պէաը է

ընկերոջ մը հետ գնեց փոքր ե դրանաւ մը.
յետոյ կարճ մամանակ ետք դարձաւ մի.

այն յաջողէ ցայ փճացնէ լ կեանքս , ինչպէս

^"սւասուն տարեկան եմ, ըսաւ հայ.

թէֆանօ տեսաւ „ր տմ ո ունեոա։ ան :

ԺԴ,
PuԼ* /

,,լւ
Լ ) )’

119

t (ո Լ' !՚ .
Su»
'“-Աի՚կ :

L ik^f'l փսխուեցաւ,

ըլլար

PIէ^՚^է՛ րե91՛, Դ՛՛-

s մ

>իմա պիտի մտահոդուիմ
և!։եսԸ յռ>յռ,նը.
պ. , P Հ Հետ1"/' մեղփ , րան մը չէ ,

“1P ՈՈ l,'1'-,11՝՝1'1
՚>ս,յ,

/

^pnù, յ
էվ

Բ- ԱԱ ռ,յն հրէշն է որ
պատճառէ ռ>չփ'տրհլ, բոլոր

յ k 'քայ

“"-փրկողներուն •. ‘Շանաr?U>ï/nt ե' 1սորհրդս" որ, ա-

ւք

րա՝ե մարդ արարա)>-ը :
երբեմ “մ՚՚ոի չղփտնայ այն

PP որոնցմով ան կ՚րնտրէ իր
"l ՛Անդամ մ
IL այրՒ
ընտրութիւնը
ք՛՛լէ ես
“"“Pէգերով կը հետեւի
^'%Լ ^ 'եանբ Դ' եթէ հարկ ըլ-

’"<P,

ե.

.սկ տէրը, իսկ աւ՚ելվւ ուշ շարք մը յաջող

նաեւ քուկդ . * * ։
. յքնաս բարով , խեղճ մարդուկս^ պա.

ուղեւոր ո ւթի ւններու շնորհիւ կրցաւ բեռ.

Սակայն Սթէֆանօ ապչպծ մնաց- սիր
տը ումդին կը տրոփէր : Նաւահանգիստէն

տասխան ե g 4*' : Ու ի

նատար նաւ մը գնել, միշտ
աւելի ձ եծ
ւիառասիրոէթեամբ մղուելով ։
Սակայն

մութ ջուրին մէջ՝.

երկու, երեր հարիւր մէթր հեռուն, րաց
ծովուն վրայ
չարադոլչակ
կենդանին

յաջողութիւններն

յամրօր էն կը, լողար , մերթ գլոլթը դուրս
հանելով ջոլրէն ու նայելով դէպի ծովափ ,

ու

միլիոնները չէին

յաջողեր իր հոգիէն վանելու
մշտակայ
մտասեւեռումը ու ան երկվայրկեան մր

որպէս թէ ոսզէր ստուգել թէ վերջապէս

իս!լ չէր մտածեր նաւը ծ ախելու , նաւար
կելէ հրամարելու
եւ այլ ձեռնարկներա

եկ սմ ծ էր Սթէֆանօ :

հետամուտ ըլլա լո ւ մասին։

Այնուհետեւ Սթէֆանոյի
համար լուռ
մտասեւեռում մը դարձաւ ղում կան այղ
արարածին .որ իրեն կր սպասէր օր ու դիչեր. խորհուրդը-. Հեռաւոր այն րաղարին
մէջ կը պատահէր որ դիչերուան մէջտեղը

ուշ էր

Սրկոլ ամիս

սպառ

թաղուեցաւ

ետք ալիքէւերէն քշուէ լով

փոքր մակոյկ մր բախեցաւ խոր տուրս րա
խո ւթե րո t : փ*անի մը ձկնորսներ ն կա տեցին զայն ու հետաքրքրուած

մօտեցան։

*(յաւա կ/,ն մէջ նստած kr ս պի տ ա կաց ած Կըմախք մը* ագաղուն մ ա տն ո ս կր ե ե ր ո ւն միջեւ սեղմած էր գնդաձեւ խիճ մը։

*1յա ւար կել , նաւարկել . այս էր իր միակ

մտածումը։ *Լյաւահանդիս տի մը մէջ հա
զիւ հռղփն վրայ "տք դրած , երկար ամիս,
ներու ծովագնացութենէ ետր, ան-»ամրե.

4^ հսկա լական ձուկ մրն է, ահարկու
տեսքով ո լ վերջին ծայր հազուադէպ : Հա
մաձայն ծովերու եւ. ծովափէ այ բնակիչ,
ներու կր կոչուի քո լոմպէ ,

քալուպրա ,

վայր

քալոնկա,

մը կը, գանուէր, այո, հարիւրաւոր րմ..
նոց միջոց մը կը րամնէր ղինր Հէն '■ Այ

րեն կը սպասէր եւ որ Ք հոմանիշ էր աղէտի : Ուրիշ ր՚^ճլփր չկար : ԱնդիմադրԼփի

գի տանան զայն։ Նոյնիսկ ոմանք կը պըն-

սուհանդերձ ան՜ դիտէր թէ լեռներէ, ան.

մղում մը զինք կը րաչէր անդադար

մէ.

լոտոներէ , դաչտերէ անդին ծովային այղ
արարածը կը շարունակէ ր սպասել իրեն:

ովկէանէն միւսը:

ք՚ոեդ կատակ մրն է, հտյ.

Նոյնիսկ եթէ երթար կեանրը չարունակե.
լու ամենահեռաւոր երկիր մը, Քե զինը

նօ անդրադարձաւ որ ծերացեր էր ,

“՚յ,՛ Աէահբ> "ր յաՒԳ1՛ Ղայն

Հ ւ.չ

ffl/:

ու

րութիւնը ղինր կը մղէր վերստին մեկնե
լու : Գիտէր թէ րաց ծովուն վրայ Քե ի-

՞՚՞ք՚ւրԿ, Հ,' տլ"['օրՒն“-կը “‘յե է “ր

1է,

ղինր լափելէ :

“{ա յ քա ր ի

,'Կ ղայն՝

ոչ ա՜

ր Կռու անոր ըիտտնիըէն

արթննար վրդոված : Ինը ապահով

մէկ

Մինչեւ այն օրը , երբ յանկարծ Սթէֆա.

քալու, պա լու, շալունկ . կր-

րայ։ Տարօրինակ է ոբ րնադէտներր կանդեն թէ գոյութիւն չունի * * *
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ՏԻՆՕ ՊՈՒՀրԱԹԻ

շատ

Fonds A.R.A.M

<8 Ա Ո- Ա Ջ ՄԻՏ-fi

ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
բաւաւոր մասնագէտ մը) կր քևնէ ^Պատ

ի՞նչ պաաահեցալ հ„,յ նս,/,„Արսւ

մութեան Նաէսւսհարդն y Ադամայ եւ Որդ

լական,
աւա աա պ ե ա ս, կան , . ՚
ըն,„ջնջուեդ,ս՞ն , իսլամադա՞՛,, . ւթ"^'

ուդ եւ թոռանդ Նորա» ձեռագիրը^ ffnjg

ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ

'Լո՚ւ՚ձկա՞ն

կ ուտու լ [J Լ նման ե ր ե ւա կայ ո ւած «պատմ ութիւններ» y որոնք հ իձնուելուէ Հին Եր-

մեծ վաճառակա՞ն դարձան
ւ
,„ մոսխթար/, ու մելիըի վերաՀ^

տակարանին վրայ
կր հիւսեն
ււերնգսւպատոլմներ , ս իր ո ւած
ւլր սւկսւն սեռ ձ ր

ԱՅՍՕՐ

Բ-երես րի չ մը այղ բ՛ոլորը, Աակ

եդած ըւլալու են y միջնսւ դ ար ե ան հայ վա

(Շար. Ա. էջէն)

0,^^'

դարձան,

նական - գրողներու ձօտ y ^րր Լ)թ օն կը
կոչէ
տւսրանէւ ընդարձակման սեռ» ։

նոր ու բաւական համողիչ վա կ
(Անոնը որ
՝1՛չ^՝“՛րած են հսւ^ ո
ղերս, կաննե լ, ո, <Հալ ա աապե տա կաՀ"Լ

ԷՀանոնք հ մտօր էն կր ըւսւլգատէ ուրիշ քրրիս տոնեայ մողուէուրդներու մատենսււլր-

«իշխանական» հակումները,
.Հ
Խ',Հհ' մ՚՚՚՚՚Հ աւեմ՚' ^ան Հ

րսւկսւն աւանդութեանդ հետ y ու կ եզրա
կացնէ որ թէեւ ուր ի շներ ալ մ շակսւե են
Մ ասնաւոր ուշադրութեան արմ՜անէ
ւԼրմաւիրը^ ուրարտական

շրթանէն'

ւէե ր սւ ւլր ո ւածը y ուր ան !լ՝ըս է թէ Հայերն

ս ե ո ր'

հա

Հարվըըաի Համալսարանին

Ար-

ու. Փ "/' ! ղաղ ինն ր ը ուղղական մողովուբդ-

յութեան մօտ y առայմմ անծանօթ պատ

կանո։ թեան դասախօս Գկորդ

նևր են (ինչ ոը կը կրկնէ

ճառներով ։

ճըեան հեղինակն կ «Պ արոն ե ան[, ^
Աոլիկոին» յօդուածին :

■tb,չաՒՒ՚1,նՒւՒ ջ որ Երուանդունէւներու մայրաքաղաքն էր (Ն* P՝ մօտաւորապէս

խօսըերը} : Ապա Եւ֊դեկսոս կը դրէ

350 - 190) Î

Պարիսպներու եւ քառասուն
աշտարակներու Հիմերը կր փաս տեն քա

հին աշխարհի

ղաքին կարեւորութիւնն ու Կղօրո ւ թիւնը։
Էյատ աւելփ երկար կեանը ո ւնեդաւ հին

ըարեր ը) • • •

Արտա շատը y որուն

կառոյցը

ամէնէն

(դանակ սըւլնելու.

համար

ղործածու֊ող

որ կր դասաւանդէ Ա^ե ե րէւ կա.ւՒ

՛լ ո ւս ո ւմնսւ ս էւ ր է

մ եր

փամա ւլր քէւ

«Գ/՚չերային (Լամլւ» y դայն կր բաղդատէ
ա un բու կանին ու րի ւդսւնդա կանին
հետ y

■ էին :
Անգլ/՚՚՚յ Պրիոթոլի Հ ամ ա լս ար անէւ ւլ ու
նասիրութիւն մը

րային մեծ բադն իքն եր y մեհ ե աններ սլեղ-

hj որենսւդիի

///ած

կո չուող թագաւորները

են

Եապրիէլլ Ուինքլրր y կրօնաբաե ^‘երմսւնոլհի մը

կը բեր.

կը նմանի

գտնուած

Լ

թէ

լալ. յեսանները

մեր ըտ րս։ ս տան էն

աւ. և լի յունակ՛ան քան ո ւր ա ր տա կան քադաքնեբոլ կառոյդին։ Մետաղագործական
ու դինադ ո րծական սւ րհ ե ս տան ո դն եր y հան
են ԷԼրտա շատի մէ9>

Հե րոտող։։։, ի

եզսւկիօրէն շեշտ ո ւած

ան y

է

ստէսօս Մ • Շահին կր ստորագրէ ուսում
ուր հարդ կուտայ pf,

թուարկած Հառա սպելա կան»
կապ մր ունէմն

«Ս.ր ե ւ ե լ՚ե ան Ատամնաբոյժը, Հքլո
թը», «Պաղաս,սար Աղբար»ը, եւի. Լ
մանրամասնօրկն դոյդ կուտայ թկ ո
սլկ՞ս Տակսր Պ"'ը,.նետն օզաաղսրծաճ

Լէ Ֆուրսյըրի տր (Մաթէն, Լ’Ա.աթ, fou
Տանաէն , եւլ!, . : Գրականս,,լկտին հաԼ

կ} օդ տա գո րծ է հ այ կա կան եւ
օտար սւղրէււրներ (Մովսէս Աիւնեցիի «// ե 1լ1ւ ո ւթէւ ւն

ընդ հանրա սլկս չաս,

փա մագրո ւթեան»ը y

բաղդ ա,ո,սկան այս ուսումնասիրող^

եւլն • ) , եւ

գարէն y

ութերորդ

!լեդրակադնԼ

որ հայկականն

ոլ ա ս ո ր ա կանր աւե լի՛ հին են

քան րի1--

հե աաըրըրտկ^ (

j

որուն ամկնկն յատկանշական
«Պաղաս,սար Աղբար»/,ն ն„լիըՈլաե

արձաններ y դրամ y դարդաս եղ :
Տիդր ան
եւ ԷԼր տա ւազգ
արքաներու
գր ամն ե ր էն

սլա լոմա կան գէմքերոլ հետ։ Այո շատ կա

դան դ ա կանը» որ հայկականը չէ ուղղուած

ուածը, ուր Պ ս։ ր աա դճ եան ^ուի։ ցոյց կո.

րեւոր հարդում է y քանդի օտար ( ո շ մի

լ ի ւդսւնդա կտնէն y այլ կր սերի Պաղեստի-

անդ ին , ԷԼր տա շա տի մէջ գտնուած են ութ
ուրիշ պե տո ւթի ւննե ր ո լ գրամները y/էւ աս ւո՝

այն թուրք) շատ մր սլա տմսւ ըաննե ր կր
սիրեն հերքել Լ}որենադիի պատմութեան

ն էւ եւ Ասորէւ

աայ Մոլիկռի Մէօսիէօ տը Փոլթսո&էաք
կատակել,.րութեան ալ կարե, որ .ողղԼ^,.

անոր փսւճ ւս ո ական ակ ան

մէկ շատ մեծ

դանդի տարած-

■rb'h ■
է] իջնադարեան Հայաստանի

կարեւոր

կեդրոններէն էր Ղ* ո լին y որուն պեղումները դոյդ կու տան որ արա րական տիրա

մասը։ Այրկաս կսւծ որ ա-

Ա ո ւ ր ի ո յ շատ հին ծէսերէն :

// ա կարեւոր ե դր սւ կա դ ո ւթէ՛ ւն ձ րն է որ
ընդ հան ուր դեր կրնայ էսադալ ն ե ր կա յի ո

թի՛նը, ապա կը ն շկ թկ ինչպկո 1),ս|1ոլ

ձ դո լուլ դ ի տական

■ՒՒ ճ ապ սւյքա ր ին մ Լ ջ y

/..ո՚թի՚ննեը,,, ո րոն ք կենսսլ կ՛ոն կին՝ խ

դտած են անոր գործին մէջ y սակայն հեր

ու ր ‘^1, կուլմ կր հաս տատ է Հայ քրիստո
նէութեան ուդրլակէւ սերումը' Հուռաքե ա լ-

կատակեր,յո։ թիւնը պոլմահայութեան Ա.
/"/
իըտկանոլթեան սերտօրկն կա.

ներէ» (ինչպէս կ'րս է մեր

սլելու համար :
Ապ սւ Պարտսւգճեան կյւ
փակէ իր յօդ ո ւտծր y դոյդ տալով թէ Հա,

քս ւմէւ

ել

հարթ ումէւ մղումր y

շատ մր

օտար դ ի տնա կանն ե ր ո ւ մօտ y ուն ի
կսւ ծել/, ել ա լ պան ելի դրդիչներ y

կաս.

սււսւնգութիւ -

կր քօղա ր կո ւին դի տա կան առարկայակա

î>//) * ///z4 միւս կողմը կը մէստ է դա թ ։ Եր
չա կե ր տեմ Հսւռաքեսւ լներ» բառը y ո րով-

Էքսւհին կր հակաճառէ y

հ եւո եւ Աբ» թսււլէոււէւ եւ P սւ րթ ող/,մ էոս/,

որոնք

պետութեան շրջանին մանաւանդ y իեչպէ ս
նաեւ Ոագրսւտունեանդ օրերուն y միջազ-

նութեան ետեւ։

դ ա ք ին չափանի շուէ ոստան մըն էր 7•ուին y
b անօթ մ ե տարլսւգործո ւթեամը y ապակիէ։

ել կր մ էջրե րէ փաստեր ու մեկն սւբան ո ւ -

ււլ ա տմ ո ւ թիւննե րը կրնան

թէււններ y որոնւլ ւէր սւ /

հիմնուէլուէ դոյդ

բնոյթ ունենալ^ սակայն անոնք էսորհրր-

եւ յախճապակիի իր արհեստանոցներովդ
ինչպէս նաեւ հ ի ւս ո ւածեղէնի : Նոյն չյ՛ջա

կուտայ որ հերքողներու ւէ արկածին չափ

դ ա'հէւ՛շն են հ այ քր ի ււ տոն է ո ւթեան ո ւղլլա-

կամ աւելի՛ հաւանական է ուրիշ ե ւլր ա կա

1ւՒ' 'ւ աււլին^

նէն կր մնան Է^ջնիէւ եւ Ամբե րւլ էլ աւերակ

ցա էմիւն մը y - այն' թէ հյորենադւոյ Հա
ւր աս սլելական» դէմքե ր ր ուրարտական պե

ները։ 1Լերջինս y ԷԼր ադ ածի մօտ y անառիկ

եան ճկունօրկն կատարած է այն փոփո

ռսւ ս սլ ե լա կ սւնր եւ հերքելին իբենդ տե դ երր

ա nui ս սլելա կան

Պաղես տինի հե տ y
ոչ - միջնորգուած կապին ։

այ ււ ինքն՝

րոն եւսն օդ տսւ դ՝ո րծւսծ է նաեւ

«էէ

շէօ»Ն , Հ.Մեծտպւււտիւ
համարյ

Մ"ւրսպկաննեթոձ

Հա տո ր ին վփրջփն

յօդուածն է ճէֆ|ւ|ւ

Եօշկաբեանի «Ներածական Աւելով իսահա կետնի Ո անա ււ տե ղծո ւթեան» ղրութ1ւլ.
նր : Ե Օ շկաբե ան y որ նոր վ ե րջսւg ո ւզան
իր վա րգ ւււււլե տա կան աւար տսւճսւռը՝ մէվն

տսւ շիւաւոոդնե րուն համա ր y քանի որ հա

տութեան y ապա մարական կայսրութեան
եւ. մակեդոնական կա յ ս ր ո t թ ե ան ենթ սլկաք

ծով մր կը քննէ Փարիզի Պիպլէաթէք Նաս.

յակեր տ եւ լալ պւսհպանուած բերդերու

հույ ի շ էս անն երն են y

իոնալփն մէջ պահուած երեք հայկական

է այն շս"ո հաղուաւլփւտ ա մ ե րէկսձփ
հ ա յո ր դինե ր էն y որ րարլդ աւաս կան դրակա,

մեծամսւսնութիւնը կը դան ուի Կ ['/ է'կ է՛ " J
մէջ -, 'օ- անօթ են նաեւ է) պիտակի քար ան

շրջանին ։ Անոնցմէ առաջինն է

ձաւ երր y ուր միջնադարեան

մութ օրե

ապաստանած ու

րերդ մրն էր y կարեւոր՝

րուն կր բնա կէ ին հոն
կայունօրէն

սովետահայ գի.

հաստատուած

ըադմաթիւ

Հս,յևւ՛ t

որոնք մայռին մէջ փորած էին ե.
1[ևղեդէւ մԸ՝ 30 բնակարան y արհեստատեդի եւ ք արաւան սարայ մր :

Հնադիտակւսն բնոյթ ունի

նաեւ

Ո՝ա-

պըրթ էւոուրրտզի յօդուածը , «Երլան *fiutենթադրեալ թո լականր»

լԷսԷ՚Է'

նիւթին

է երթալ հոն՝ ուր հայ
գիտնական մը պիտի չկարենար
աշիւատէւլ ։ Ատ ան այէն Ամ անո սեան լեռներ գա.
դոդ ճամբան

պաշտպանող

ա յս հսկայ

l'1-լ՚Դը, կը հ աստատէ էտուըրտղ} հաւա
նաբար Լէ-ուբինեան թադաւորի մէկ շինու.
թիւնը չի կրնար րլլա լ y ինչպէս կ^ ենթադ
րուէր

յ

Փոքր

տար ածո ւթիւններ ո լ տէր

ի շիլան ի մը nui դմա կան

պիւտճէն չարտօ-

ներ նման շինութե ւսն ծա իւքր ս տան ձնել :
Ուրեմն
կ՝ եզրակացնէ որ հաւանաբար
Ո* ո ւ ր ի նե ան
Ւ շիւանու թիւններու
շարք
մը
[թորոս y
Լեւոն y
ուած է զայն յ ԷԼպա y

♦ գար) կտր
հիմնուելով

յե-

աագսւյ չք^անի ոճով
կատարուած քան
դակներու վրայ y հեղինակը կ\եդրա կացնէ
որ րևրդը վե ր ան որ ո գո ւած է 13-/"/ գարու
րն թ ադքին y
Հեթումեաններ ու
կողմէ :
// ա սն սւ գի տ ա կան նման յօ գուած կ՝օդւոսւդ ործէ

ճարտարապետական y

դրամագի

տական եւ արուեստի պատմութեան հետ
կապ ո ւնե դող դիտե լիքներ y որոնք կր մ է կտեդուին հաստատ հիմերու վրայ դնելու
համար կառո յդ ի մը ել ղանոնք կառո լզող
ներու պատմութիւնը։ Եթէ կարելի ըլլար
նման մանրադննին քննութեան ենթա րկե լ
Կի/վ՚կիոյ „£ պատմական Հայաս տանի ա-

I երակ բերդերը , եկեգեդ ինե ր ը , հին կսււ1ուրջներր^ եւլն» y պիտի ունենայինք շատ
*Ոքելփ հարուստ ու մանրամասն ու Հփփտ»
ւդատմ ութիւն մլւ y քան
միայն պատմիչներու
հիմնուելո՛վ :

կրնանք

ունենալ

գրութեանդ վրայ

նա էսա-ա ր տա շէ ս եան

ձեռագի բներ y եւ fjnjg կուտայ որ անոնդ-

նո ւթի ւն ո ւս անած ատեն սորված է նաեւ

,րէ մէկը դարդ չուսումնասիրուած եւ ո ւ-

հա

րոյր Հս կույոր դ ի ի y որ' 1լ եզրակացնէ Հ/ու

րեմն մ ա տենսւդի աո ւթեւսն

հին y], շ էսա ծ էՆ
•
714 թուականին y
երր հայ՛կական դ ե դա իւո ւմբերը հաստատ
ուած էին ո ւր սւ ր տ սւ կան պետութեան ա-

րութիւե մրն է y հՅ ո վհ անն ո ւ Ո ոկե բե ր անի
1/երբողեան ի Աուրբ էէատիկն» ։
էէայն

եանէւ y ինչպէս նաեւ ուսանելուէ Երեւակ
մէջ՝. Հմուտ ֆրանսական քննադատու

հՀսկսւյ»-ն y

հայրը կամ մեծ-հայրր

միչներու վեր ադր ո ւած մի քանի տողեր y
Հ սւյաս տան ի մասին : 9 շ» հերըկ Հկըաթկո.
սի (մօտ. է. 7* • ,»20) վե բ աղ ը ո լ,սծը , կբ
հաստատ/ 1}։ղեկսոսի {մօտ. կ, . /Ï . 375)

Պա

րեւմ տեան y մերձ - Եփ րու տեան շրջաննե

անծանօթ դր-

'ւր վերագրէ Տ . P. 450 - 500 թ ուա կաններուն y այսինքն Ո ո կե գա րին ։ Ոաղդա-

աշակ՛երտելով

թեան նոր

Փր՚՚ֆ ՝ 1)ահճչ՛

մօտեց ո ւմնե րուն y կօչկարեահ

կ^որւբեգրէ վերլուծական մեթոտ

մըղոք

ամ•էնկն աւելի շատ բան կը պսւրտէ 4
ԱԱ՚շրրկյի (^՚ ուրեմն Լուի ԱլթիւոԱէք1)՝

րուն մէջ> եւ երր էիուսասն էր Ուրարտու-

տսւկսւն

յն արքան ։ Պարոյր , ինքը »

Ուրուր տուի

նման y կ^եզրակացնէ որ զայն գրի առնող

Պի ՛ոէւ արմ էր հայերէնի թա րղմանել ար

անկման շրջանին իշէսած է հայ ծաւալող

նե՜րը ազդոլսւծ են սլա զե ս տինա կան - ասո
րու !լ ան եւ ոչ ը/,, ւլան ւլա կան քրիս տոն էա
կան աւանգութենէն ։

20 էջփող յօդուածը^ ուր ան ցոյց կուտապ

դեղին վրայ [մօտ • Ն* P • 012) : Հրաչեայ'
դ ա շն ա կ ի դ եդած է է» սւ բե լո նի (ն- fi. 5Տ7)
եւ անոնդ րանա կին հետ ար շաւած է մին
չեւ Պաղեստին ։ Լ, , p . 400-ական թուա
կաններ ուն իշէսած է Լ/ ո ր են ա դ իի
ուրիշ մէկ

ի շիւ անրդ

յիչած

Շ աւար շ- մօտ- Ն*

*/* • 400 թուականին' Հայկակ դ որուն յաջորգած է y րոտ 'Շահինի' Ե ր ո ւ անդ ո ւն ե ւսդ
մե ծ ա ո Հ մր :
Անշուշտ կար՚ելէւ շէ ձ էջյւեբել փաստար
կս ւմներ ո*- ենթսւ դ ր՝ե ալներ :

միջոցներով ա՛ն ալ y

Ուինքլըրի

Երկար ու շատ հետաքրքրական է Ո*աօլըըթ Հ/,ւԱըն/,

( ամերիկահայ )

ուսում

նասիրութիւնը y Արծրունինե րէն սերած
սեֆետինեսւն տոհմէւ մասին ։ Հիւս լթւէ/ շատ
կարեւոր եւ ընդհանուր եզր ակտդ ութի ւնր
սա է,- Ատ Ապուր ականի

Արծր ո ւնին ե ր ր y

ե^Ը ՀյԼՍ9ս1*ե կամ չփափաքեդան դիմագրել
թուրք y արաբ եւ քիւրտ ա ս պա տա կն ե-

կենսական

րուն y բոլորովին չէքեդին իրենց շրջանը ու

չ^չուել սակայն կարեւորութիւնը նման

չապաստանեցան Աեբաստիա y բէււղանգա-

վե րամ ե կնա բանութեան *^ը^
էոլ՜րԼ
ոլհմտօրէն էսմբադ բո լ ած նոր գի տական տար՚ևղրըի մէջ : Շ ու Հ ինէւ մե կն արանո լթէւ ւնր y
վ ե բանա յումի փորձ մըն է y վիճելի՛ է ,
սակայն գոնէ վէճ
կրնայ յարուցանել։
Լուրջ ուսումնասիբութիւննե ր անպա յմ ան

կւււե

կայսրութեան

հ ս ւէ անա ւոր ո ւթե ան

տա ել 1 է՛նչ որ ըրաւ տ էսր ահ ռ շա կ Աենեըե.
րիմ - Աովհաննէս թադաւորր։ Ոմանք մր-

թէ ինչպէ ս Հանձնական» ու քնալւերւբ՛
կան որսւկուող
Եսահամլեսւն
վաստակ
կր մար մնաւորկ 1892 - 1922 թ՚ռակս՚ա,
րու հայ քաղքենիութեան
հողեմտաւոք
վիճակն ու ճ դնամամր , դո ր կը փոփադ^
անձ - ընկերութիւն պայքարէ

դաշտէն

անձ - աիեգե րք ընդհ ան ր ո ւթիւննե րո1ր ա ւլ ա կան ծիրին : Մ ասնաւոր արաչ
կ նշել «Արու Լալա Մ ահարի»ի վ ե ր լ"'
ծումը, անոր նիհիլիզմ/» կամ դառն Ոչի
չ ա պ ա շ տո ւթեան քննութիւնը y որ Կօչկպ՛
եան կը կասթ կա տղած ա,էէ ցուսւսՀատ՝
քադքենէւ բայդ Հ յեղափ ո իրական» հտկո
ներ ո ւնե դ ո ղ ]'սահակեանի հոգեկսն I1
կումն եր ուն y 1908 - 1910 թուականնհլոձ(
երբ ան իր երկար քերթուածը

կ

պէս ըրին y ապագային y Լարա բաղի Ա* եւէրները) : Ամ էնէն հետաքրքրական եդրա-

նէր y 1905-// ռուսական ընկերվար
վւ ո էս ո լ թե ւսն» ձա էսո գո ւթենէն եսւր՛
կարեան դոյդ կուտայ թէ թաքձ M
անքակտելի կապ մը գոյութիւն ունէ

կայն կը ստիպեն մասնագէտներուն (ույս
պարագային y օտար ու էեիւտական մօտե

կադութիւնը սա է .-

բե՜րդական տողերու էլ հեռաւոր

ցում ո ւն ե դ ո ւլն ե ր ո ւն) որ
հակաճառեն y
ինչպէս նաեւ կր քաջալերեն աւելէւ երկ

եկեղե դական կա լուածր y քան' հայ ի շիլանա կանը y եւ ուրեմն իրենց մնաց ած կա լ-

չոտ սակայն դրական մօտեցում ունեց ոդ
մասնագէտներ y որսլԼսդի աւելի սեւեռին

ուածները կամադ . կամադ փ ոխանդեղին
/՛լ՛ենդ հ/ւմնած Աղթամարի
անկա/ս կա.

նիւթին վրտյ : Շահին կր գրէ շրջանի մր
մաս ին y ո բուն բուն պա տմո ւ թիւնը թաղ

թող/՚կ ո "ո ՚ թե ան y եւ ապա » ♦ ♦ դանա դ ան
մեթոտներով տիրապեւոեցին ՛Այգ կաթս.

ընթերցողին կը
դ ընեն օդ տ սւ՚կա ր ամփոփումներ y

ուած է արեւմտեան Հայաս տանի հողին
տակ y եւ թուրքերը բնաւ չեն փափաքի լ,

՛էէ1 կ" " " ՚ թ'ե ան y զայն վերածելով

հնդ ամե ակին տպուած կարեւոր
J
տական ուսու մն ա u իր ո ւթի ւնն ե ր n f-

վե րջալական օր էն շեն լուծեր հարդերը : Աա

արտօնել պեղումներ' որոնք կրնան սւնսւիւորժ փաստեր մէջբերել։ Ուրեմն' ձեռսւաք է ՀՀսլե ղուին» ո լ վե րամ ել
նարան ո լին y ինչսյԼս լւրաձ է Շահին։

‘I իրնե ր

նադին , երբեմն

հ պա տակ

պատեհ առիթներով'

ի սլամն ե ր ո լ

կիսանկաէս

(ինչ

որոշ Արծբո ւնին եր

տեսան որ իսլամը աւելի կը

յարգէ հալ

տեսակ

մր J առան գա կան աթոուի։ Արծրունեանդ
սեփեւոինեան (թերեւս արաբերէն Ա է քֆ կա .

ձ /‘ն ,

սանր - աւսւտսւպետական աշիւարհիկ ճիլդ

ըննէ չսէրք ձ՚ր ձեռագիր y Աւետարաններու
մի քանի հատուածները^
կր բաղդատէ

՚1եր մեծ ըանաստեղծը , Գրիղորիս Աղթա.

որոինք են

հիները y որոնք աւելփ Հհնոր» վևրրնգօրինա կո ւմնե ր : Երուսադէմէւ Եբրայական հա
մալսարանէն Աայքըլ Աթօն
(ծնունդով
Աւստրալիադէւ Հրեայ ել իսկապէ՛ս համ
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Այո 11 մասնագիտական յօդք՛1
ետք կան 47 հակիրճ
գրաէսօս՚՚՚կ
որոնք սիրող

(աՄաթ-է՜Օր) y

էն^սւէ

ւիրոֆէսիոնէլ

Լ

F

զկրօնք/, սո՞ւր֊» . /ÿթ-( տոհմը

'Ոլո տ *Ոոքս կր

ւլանոնք y ու դոյդ կուտայ թէ

PnL"l

քաղաքական էւր սւ կանո ւթ ե անց

1113-^Ն մինչեւ 1612 ունե դաւ գիւղատէր ,
ձ/՛y որուն անգամներ էն ընտրուեդան Աղթ ամարի կաթողիկոսները^ ի մի ջ/, այ լոդ

^•անատադէւ կրօնաբան

Երրորդ յօդուածով մը լեզուագէտ ճոն
Ե րէւիփին կը րենէ հին Հունաստանի պատ

անանուն

Ֆրանսացի Արբայ Տոմ Ութի է յօդո լա

մա,. Iին (ղահակա/եց' 1512 - 1544 թուա.
կաննե րուն} : Հիւսընի վարկածը ՀՀւիաստը.
ւած» չկ կտրել/, որակել, սակայն Հհաւա.
'՛ական» կ դոնկ , ել հետաըրըրսլկան նո.

f1 սկաւս էս ռնահ ա տմէի այս ^tuUt 1
նրն է 15 տո լար y եւ զայն կաԸ ս
նալ Փըոֆ. Աւետիս Ատնճեանկն՝

AVEDIS SANJIAN
Dept. of New Eastern Languages’
Üniversity of California, Los dnl>e
CA. 90024,

լ, ո, թիւն մըն կ ր՚՚լոը այն պա ամադկ ,ոնե.
րուն համար, որոնը հուրդ տուած են թկ
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մարիւրամեակիե արւթիւ

կան գրողներ , որոնց խ1օսքը շրջանի մը մէջ կը սա հմւսնափակուի, կր բիւրեղանայ ոն կը քարանայ , մաս
կազմելով անցեալին : կան գրողներ ալ, որոնց խօսքը պատգամ մըն է մշտնջենական, պատգամ' որուն ար
ձագանգները կ՚երկարաձգուին ժամանակներու ընդմէջ էն , դաոնալով սւոօրեայ ապրող կրականութիւն եւ դէ
պի ապագայ ձգտող ուղի :
Անցելապաշտութեան եւ մեոելապաշտութեան վարժեցուած մեր ժողովուրդը երըեմն կը գիտակցի այս
նշմաբտութեան , գոնէ տարեդարձերու առիթով : Այսպէս է որ ուրեմն , իր ծննդեան հարիւրամեակին ւսռիրով Ռուըէն Սեւակի անձն ու բանաստեղծութիւնը այժմէականութեան նիւթ կը դաոնան ներկայիս, եւ ըլլա'յ Հայրենիքի ու ըլլայ Սփիւռքի մէջ, բազմաթիւ կենսագրական ու ուսումնասիրական յօդուածներ կուգան վեր աոնել վաղամեռիկ բանաստեղծին բացաոիկ արժէքը :

>
Մ.

Մարմինդ մերկ
Մեհեան մ’է մեղկ .
ւԽւշկսգաԼրուած ,
Մետաքս մանուած
Մահին մը մեղկ...

Մարմինդ մերկ
Մատուռ մ՚է մեղկ
Մ ըշտընչական
Մեղքի մատեան
Մոխրապատեան • ■ •

. մաշուած

Jյաղ մ-ես մերկ,

Տպ մ՛որուն
«ւոսպնեբն ենք
մոլորուն . .. :

Մեղքի մակոյկ
Մ ընես մանրո՜ւկ,
Մ րրկավա՜ր
Մ ակոլկավար
Մ՚եմ ես մանուկ •

(րեռաղջկան տե տրակէն)
Լոգան

"'A V •
’ ւ-"ծ

• -ե

է,

նամակները :

ՅԹՄԱՐԻՏ ԲԱՆԱՍՏեՂԵԸ
Ռ- Սե լակի բանաստեղծութեան
մա.
սին արտայայտուող հին ու նոր դր ա դատ.
ներր անխուսաւիելիօրէն
^ենթարկուին
ղուր փորձութեանդ դասաւորելու համար
ղայն որոշ տեղ մը ղարասկիզբի արեւմըտահայ բանաստեղծութեան
անդաստանին մէջ, տեղ մլ։ որ սահմանափակէ)րէն
յատկացուած է Վա ր ո լմանի , Աիամանթոյի ել Մ եծար ենց ի պերճ քե րթողութեան î
Եւ ինչպէս սովորութիւն է , կը փնտռեն
բաղղա տա կան եզրեր , նպատակ ունենա
լով որոնել ու գտնել անպայման բա՛ն մը
մէկուն՝ ճոխ բառա զանկէն , միւսին մըրրըկաշոլնչ ոգիէն եւ երրորդին ալ' երամըչտական ներդաշնակութենէն , կարծես
թէ հա ! բանաստեղծ մը պարտաւոր ը[±ար
անպայմա՛ն նմանի լ,
մէկուն կամ միւ
սին :
Սեւակի քերթողութիւնը ինքնատիպ ու
եզական երեւոյթ մըն է իր շրջանին հա
մար եւ կը բնորոչոլի մասնաւորաբար իր
անմիջական պարզութեամբ ու անկեղծու
թեամբ, զերծ ամէն տեսակ բառական,
ոճային ու երամչտա կան
պաճուճանքէ :
Այս զետնին ,[րայ նմանութիւնը հնարաւոր է միայն Վահան թէքէեանի քերթո
ղութեան հետ, եթէ նմանութիւն մը պէտք
է, անպայման, գոնէ ձեւի տեսակէտով-,
Բանաստեղծութիւնը գեղեցիկ բառերու
ներդաշնակ համադրութիւնը չէ, ոչ ալ
չափաւոր ու յանգաւոր խոսք: Կրկնելով
սովորական դարձած սահմանումը, կարելի է ըսել թէ բանաստեղծութիւնը գե.
ղարուեստական յուղման բովէն
անցան
մտածումն է պարզապէս-- Որրան
խոր
ու րնղ արձակ ըլլայ այգ յուղումը , ու որ
քան պարզ ըլլան իր արտայայտութեան
միջոցները, այնքան ազդու,
հաղորդս.կան ու տեւական կ՚ըլլայ բանաստեղծա
կան ստեղծագործութեան գործած տպա.
լորու թիւնը եւ յառաջ բերած փոխադարձ
յուղումը :
Ատածում եւ յուղում տրուած է ամէն
մարդու : Բայց միայն բանաստեղծն է որ
աէր է յուզեալ մտածումներու: Ասաուա.
ծային պարգեւ մըն է այղ , ձիրք մը' տըրւած միայն բանաստեղծներուն !
Որեւէ պատահար, բնական

երեւոյթ

կամ րնա թեան տեսարան , իրական աբ7 լե ս տ ա դէ տին մօտ կ' ար թնցնեն
համա.
ղատասխան մտածում մը, որ միանալով
յուղման, կը վեր ածուի անմիջական բա
նաստեղծութեան , մինչ սովորական մար
շսg մարին մէջ ան կը դառնայ դիտուՍիւն կամ ծանօթո ւթիւն միա յն :
Հարաղատ բանաստեղծութիւնը կը է1ԷԼ՜
նի ուրեմն ուղղակի բանաստեղծին հոդի.
Լն , առանց ա բ ո ւե ս տա կան
բռեադբօսիկ
հիղի հ ք*րեն համար կեանրը բանաստեղ
ծութիւն է համակ , րանի որ ինը
ունի
^իրրչ1 իրերու ամենահասարակ
երեւոյ.
քմին ետեւ տեսնելու անոնց բանաստեղծա
կան խորըը, ղ"[' Vս՛ր,ոայայւոէ րոսլէադէս, անմիջական սլաբղ բառեր ով : ^սւր
լութիւն մը որ աննշմար էլ անցնի, շնոր
հիւ 1սո[էրի ոլ- ձեւի ներդաշնակութեան,
•ոննշմար դարձնելով նոյնիսկ բանաստեղ
ծանան մտածում են րաոեասուոիշ տար

գինովցնելու քանի մը, քանի մը ումպ • • •
տողերու մէջ : Մ արդեր կան որոնց համար
գրելը քրտնիլ է- անոնք կը գրեն նակատնին պոստեցնելով ու գրիչնին կնրտեցնելով . ու որքա՜ն յամա՜ռ են յանգերը, ու
որքա՜ն անտանելի ոտանաւորին կշռու
թիւնը • • ■ : Ինձ համար գրելը երգել է •
բոլոր մխիթարութիւնս սա երկաթի փոք
րիկ գրչիս ւքէջն է- ու մենաւոր ապաս
տանիս մէջ' ձմրան գիշերներ' ինձմէ եր
ջանիկ մարդ չէ՛ կարելի երեւակայել' ո,
տտնաւորի մը աւարտումէն վերջ» :
Եւ իրապէս Աեւակի բանաստեղծութիւ
նը երգի պէս ինքնաբուխ է ու արագա
հոս : Ա ելակ կը զրէ այնպէս ինչպէս որ
կը մտածէ ու կը զգայ : Tjuttn մը քերթըլածներու ձեռագրին տակ իր իսկ ձեռքով

րերը y բառերը :
Հոս է արդէն դա ղանիրը ճշմարիտ բա
նա ստեղծ ութետն:

«Արուեստագէտ գրողը մեզի կը մոռցնէ
թէ բառեր կը գործածէ, կ՚ըսէ Պերկսոն
(«Le
Matérialisme
Actuel»
H.
BERGSON : L'âme et le corps) :
Ներդաշնակութիւնը , զոր ան կը փնտռէ,
համաձայնութիւն մըն է մտ)քին ու խօս
քին երթեւեկին միջեւ, այնքան կատար
եալ համաձայնութիւն մը որ, նախադա
սութեան մը միջոցաւ փոխագրուած իր
մտածումին ալիքները կը հաղորդուին մե
րինին , եւ ա՛լ բառերը զատ զատ առնըւած՝ որեւէ կարեւորութիւն չեն ներկայացըներ : Ալ միա՛յն շարժուն իմաստը կայ ,
որ կ՛անցնի թառերուն ընդմէջէն, միա՛յն
երկու մտքեր, որոնք կը թուին թրթռալ
ուղղակի, առանց միջնորդի եւ համա
ձայն: Րաոերուն կշռոյթը ուրեմն ուրիշ
նպատակ չունի, եթէ ո՛չ յառաջ բերել
մտածումի կշռոյթը» :
Այս վերլուծումը որքա՛՛ն կը պատշաճի
Աեւակի :
12
Փետրուար
1907-^ե ղրտծ
պարզօրէն •

ՒՐ նամակին մէջ կ՚ըսէ

«Հակառակ այս բոլորին, կփռեմ, գըմ.
բանաստեղծ
կը մնայ միշտ--- Ու չես զարմանար երբ
մսակոյտերու զանգուածին մէջէն, երր
գիտութեան թոհուբոհին մէջէն, ու հացի
կռուին մէջէն' ժամանակ գտնեմ հոգիս

բա խտաբա՛ր , բանաստեղծը

Փատըսատե ց '

ՏԻԳՐԱՆ

2.ԱՃԵԱՆ

գրած է արդէն «10 վայրկեանէն գրուած»
կամ «կէս Ժամէն գրուած» , արագութիւն ,
որ երբեմն պատճառ կը դառնայ լեղո լա
կան ղա ր տ ո ւղո ւթի ւններ ո լ ալ ï
Անաց որ տարաբախտ
քեր թող ր նախ
իբր ուսանող եւ վերջն ալ իբր րմ իչկ ու
ընտանիքի հայր կլանուած ըԱալով այլեւալլ զբաղումներով, մամանակ չէ գտած
սրբագրելու ել բիւբեղացնելու իր ձԼռագըրերը, որոնցմէ չատեր կը մնան սեւա
գրութեան ձեւի տակ :
Կ-իտելի է նաեւ որ, վկայականը ս տա
նէս լէ ,/^rZ’£
լակ կը սկսի ա շիւա տ՛իլ
իբր բմիշկ , այլեւս չատ քիչ կը պարապի
դրա կանո ւթե ամբ , ,եւ բանաս տե ղծո ւթի ւե
չի դրեր դրեթէ , աւելի շատ տալով ար
ձակներ , «P մի շկին գիրրէն փրցուած էջեր» չարրէն* (իամանա^կ չի դտներ, թէ
մ չ կեանըի բանաստեղծութիւնը կը փո
խարինէ ա պր ո ւած կեանըով ,
եւ սիրոյ
բանաստեղծութիւնն ալ
ապրուած սիրով :

Fonds A.R.A.M

< Տ Ա //* Ա X Մ Ի Տ "Ր ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

ԷՋ Չ

(Պարտիզակի Ամերիկեան Գ՚՚լէճը և Ակիւտարի Պէրպէրեան վարմարանը պահպա
նողական օճախներ էին)
եը ը. յանկարծ

bPP ԲԱՆԱՍՏեՂԾՆ
ՈՒ ՌԱՆԱՍՏեՂէրՈՒԹԻՒՆԸ
MP ՆՈՅՆԱՆԱՆ

կր

փոխադրուի

Լոգանի

ազատամիտ

ուսանո ղո ւ թեան գիրկը, իր մէջ կ՚արթրննա ք շուտով ընդվզումը
հանդէպ րոէոբ
այն անիրաւութ իւնեէ լաւն
եւ
կաշկան
դումներուն ՝ զորս տեսած ու ապրած
է

Աոլըէն գաստրանխն լաւագոյն գրողն է
և ւ լ,ըը այգ իրեն վստահ ո ւած է աւար տաճաոփն պտ տըաս տո ւթիւնը : Ու^ի
նաեւ
նկարչական ձիր ըեր-.

Իրմէ մնացած

եւ 'Լի-րթ՞ր Հ1^կո.ւՒ նկ^ր^երր։լն ՛■
Աո. րէն 20 տարեկանը բոլորած է ար
դէն երը կ՚աւարտէ Պէրպէրեան վ^ր<1ա-

ԱեԼԱ/ 'ժ բանաստեղծութիւնը լաւ հաս.
կբնալո լ համար պէտը է հետ եւաբար ձ օ-

թուրքի ոյ մէջ ՝ թերեւս առանց իսկ անդ
րադառնալու ՝ ինչ որ պար ադան է ի ծնէ
աղատուիմէնէ ղրկուածներուն՛. Ո*-ստի բը^

տ'էն ուսումնասիրէ լ իր կեանքը՝

հոն ո-

նական է որ՝ ամէն յառաջդիմա ս էր երի

րոնՆլոլ համար ւոո ւեա թրերը իր բանաստէ ղծա կ ան խառնուածքին :
Որ ուք հ ե տեւ
Սէ լակի պարադային u ւո ե ղծ ա դործ ո ւթի ւն

տասարդի պէո ըմբո ստանայ իր նախորդներուն դէմ ՝ րնդվղի նախապաշարումնե

որ այգ

րու՝

բաս տող դասարաններու համարմէը :

եւ հեղինակ իրարու հ է ւո կր միաձուլուին

դէմ : Եւ սակայն ՝ իր րմըո ստութիւնր կր

ա մբ ո '1լ '"1'Թ ’

մնալ

/' տարրերու թիւն շատ

այլ բանաստեղծներէ , որոնց

մր

գործին ու

անձին միջել անջրպետը մ եծ է։

«Ս՞աթդ թող ուզածին չափ ընդարձակէ
իր գիտութիւնը, թոկ ուզածին չափ ու
կրցածին չափ առարկայական երեւալ ջանայ , ի վերջոյ իր սեւիական կենսագրու
թեան է որ կը յանգի» ըսած է Նիցչէ : Այո

չափ ա ւո ր ո ւթ է ան

բռնութեան

սահմաններուն

մէջ ընդհ ան րապէս :

312 - 313) ուր երկու

Հ

ամբողջ

սիւնակ

իրէն՛.

Մ ■[, գրած մէկ նամակին մէջ (12-2 • 1907)
ինքզինքը հակադրելով Մ եհրուման Պար-

էլը թուին աւելի իրենց երեւակայութեան
վրայ՝ փոխանակ օդտուելու մա մանա էա
կիցներու ՝ բա ր է կամն է ր ո լ եւ ընտանեկան
պարադանէրոլ վ կա յո ւթէն էն : Ե> ատիկա
դմո ւա ր չէր , ըտ ե/, որ երկար տարիներ
Սէրտկի կինր ՝ քոյրերն ու ե դբալներր՝ եւ դեո ողջ են տղան ու աղՈ,1ւ

ԱՀ, կեղծո ւթեան պահանջը իր մօտ ումգ ին է, եւ
իրեն՝ պէ'տը է դառնայ

ջլ՚կը =

ապագայ հայ գրականութեան հիմը-. Այգ
իմաստով ջատագովական մր կը գտնենք ,

թիւն յ ա յ տն ե լո լ իր է ղբօրո րդիին ,
Պ•
Ա ով հանն էս Qի լին կի ր է անի ՝ rt ր բարի ե-

7- 10- 1907-/Ժ' գրած մէկ նամակին մէջ,

րլսրլ թրծի տրամադրելու իրէն ծանօթ բո
լոր տ ևղեկ ո ւթ ի ւնն է ր ը ՝ հնար աւոր րլ արձ-

ուր էլ՝ողբա յ պոլսահայ

գրականութեան

խղճալիք crisep :
«Պէտք է զօրաւոր ցնցում ifp աոաջ թե
րն լ , նոր գրականութիւն մը ,նոր արուեստ
մր , նոր ոսկեդար մը ծնելու համար . . •
պէտք է ոը նոր ուժեր հրապարակ նետա ին արուեստին սիրովը վառուած , աշ.
խտտա՜ծ , զարգացա՜ծ • պէտք է որ ար.
ուեստին անունովը հրապարակ նետուած
կեղծուպատիր զգացումները դադրեցուին
ի սպառ- պէտք է որ արուեստին դրոշմը
ան կեղծ Ո լթի'ւնր ըլլայ մ՞իայն (գրել մի
ա՜յն ինչ որ կր զգայ մարդ, եւ գրել ալքքէն ի՜նչ որ կր զգայ • • • առանց կեդծ ա.
մօթխածութեան քօղին) ■ պէ՜տք է որ
իրենց ուժին գիտակցութիւնը ունեցող
գրիչներ (նոր ու թարմ գրիչներ) սկսին
վերածննդեան ա՜յս մեծ գործը : Որովհե
տեւ՝ առանց այս վերածննդեան' լքեր
սլոլսահայ գրականութիւնը է՜ եւ պիտի
լքնայ «ճպուռի մը անիմաստ երգը»' քու
երջանիկ բացատրութեանդ հալքեմատ» :
Արդարեւ , ամէն ինչ անկեղծ է Աեւակի
քերթողութեան մէջ՛. Երր Աեւակ կը իսօսի
սիրո լ մասին, իւր ս ե ւի ա կ ան գգացո։ մնեըն
ու ապրումներն է որ էլ երդէ ՝ փոխանակ
սաէղծէլոլ մ աա ց ածին պատկերներ : Երր
կբ խօսի մահուան մասին՝ ՛է11 [' կ է* նչմա
լէ Հ ^>/ւՀ* մը tt/մէն տեղ՝ ըանի որ մահուան
հրէ շսւակր իր ղ ր ո ւթի ւնն է ր ո ւն մէջ ներ
կայ Հ աո հասարակ՝ մահուան երեւոյթին
հետ uni էն օր դէմ լ անդիմ ան դան ո լուլ բբմիշկք' իր փ ո րձաոո t իմի ւննե ր էն է ո ր կ՝ առաքնորդոլի z Եւ երր y 1909-Հե ս կսէ ա լ կր
լծուի նաՆլ ադդային ցաւերը
երդէ լու՝
ներշնչման իր աղբիւրը ոչ մեր ադդային
պատմութիւնն է էլ ո՛չ ալ յեղափոխական
['"ՍԸ՝ ,սյէ

պարզապէս Ատանայի խ^րդր

որ Ւ f*F այմմէական ի րա կանո ւթիւն կր
սարսռացնէ իր հոդին՝. Եւ
/ք ե ր ջ ա սլ է ս ,
երր կ'րնդ փ՛քի
1,ա jl1'11
անարդար ո ւթիւններու րլ կմ ՝ կ ր մեկնի
իր անմիջա-

Կապը որ կր
Պէրպէրե^նի
տեւական

Հոս սլար տը

նէլով նէր կա յ

էլը

ղդ տմ

շնո րհակալու.

ut շխ ա աա ս ի ր ո րթի ւնր

՛,

Ուսանողական շրջան- Լոգան--

Աէթէոս Պէրպէրեան ,

որուն յատուկ

սանելու համար
Լոգան երթայ-. Հ,այր՝ր
թէեւ փոքր ինչ կը գմ կամ ակի , վախնալով

9• 3• 1906) :
Ս՛ինչեւ 1907 ամէն ինչ լաւ կ'ընթանա յ
ել հալրր օիրայօմար կր հոդայ ուսման
ծախքերը-, Աուրէն լուրջ ուսանող մրն է,

իա յց

1907-/<ե կացութիւնը կը կնճռո.

տի, երր Աուրէն

կր սիրահարի գերման

պարմանուհիի մը, որ նմանապէս Լողան

տորոար, գո ւի ց ե ր ա կան Եա մբե ռ/' ‘tt‘ րլքւն մէջ՝ որ յետոյ կը դառնայ սիրահար
Ածւակ՝

աւելի

։/ԼԲ^ :
Սէ,՛,. ո ւմ դին է եւ փ ո խադւս րձ ; Ո*ո ^բէ^*
ւշշ աա ր ե կան Հ իսկ Եսյննի' 17 : Եա(1(ւ|ւ
ւիաղաըշական ձեւն է Եո1ւանԹսւյ^/ , թէեւ
րսրլջ1լտն բուն անունն է Հէ լէն ՝ Մ տրիա ,
Աննա ել մականունն ալ

Մեծ ու ճակատագրական սիրով բռըն.
կած ,

երկու ևր ի տա ս ա րգներ ր

կ' ո րո շեն

ամուսնանալ-, Աուրէն մտադրութիւնը կը

լու համար ՝ բայց պա ղա ո ո ւթեան հետե,
րտնըուք հիւանդացաւ ոլ մեռաւ երիտա
սարդ տարի ըին ՝ Մուբէնի Պ ո լի ս
վերա

րմիշկ րյլալոլ համար ղրկած են Լողան,

դարձէն առաջ՛. Միւս եղբայր - ըոյրէբր
մեռած էն յառաջացած տարիըի մէջ՝ բրնական մահով ՝
նկատ ելով որ Սիլիվրի

գի աղջկան մը հետ։ Աուրէն կը մնայ ան
՛է րրդ՚՚ւելի : /* պատասխան,
հայրը կր

տեղեկացնէ իր ծնողքին ,

որոնք

վրդո

ված , կ'ընգգիմանան , ըսելով թէ զինքր
եւ ո՛չ թէ ամուսնանալու , ան ալ օտարազ

գ ագրեցնէ դրամական առա քո ւմները ,յո լ.
սալով այգ ձեւով տարհամոզել
տղան-.
Աուրէն այղ մասին բնաւ չի [սօս իր իր նա.
մաէխերուն մէջ, ընդհակառակն'
^լրսէ
թէ հայրը այլեւս ի վիճակի չէ իրեն գրամ
ղրկելու :
նոզք/՚ն կողմ է , որոնք կը բնակին Գեր
մանի ո յ էրֆոլրդ
քաղաքը,
՛Լա յմառ ի
մօտ -.Պ ՛որ ոն Արէլ ունեւոր գոհ ար ավաճառ

։ո"՚րի , գիշերօթիկ : Ջենք գիտեր թէ ի՛նչ
պատճառաւ Աոլբէն այդ ղոլէճը զրկուած

մրն է ել կր սերի գերմանական հին րն.
տանիքէ մը-, թխահեր արէւելքցի սիրա
հարին երեւումը կը մտահոգէ գինքը-, Ան

առօրեա յ իրա

ծութեան դի ծր թոյլ չի տար իրեն տարո t իլ
հայրենասիրական
անհակակշռ եթ,
պ ոո իմ կո t մնէ ր կ , որոնը
պո ո ո տա իւօս ո ւքմէ ան դուռը կր հասցնեն իր դրչեւլբայրներէհ ոմ անք : Եր ա ր տա յայ տ ո ւթի ւնն է ր ր
չափաւոր էն եւ ղէրծ ամպրոպային շան
թահար ի շ փայլատակումներէ ՝ որոնց դի
նով ո ւթեանբ ենթարկուած դրոդներ դրչի
մի կ
հարուածով
հողմացրիլ
կ՚ընէին
կայսրութիւն

մը ՝

ստիպելով

Ա ո լ լթ անր որ սարսափահար

Կարմիր

կծկտի Երլ-

ւո(՛դի իր դահ ո ւն տակ . . .
Այս ո ւհ անդ է րձ ՝ Ա ե ւակ րմրո ս տ

դր ո դ

մրն է՝ բայց իր րմրո ս տո ւթի ւնր չի հասնիր յե դափոխականի
ծ ա լ ր ա քէ ղո լթէ ան î
Մեծ ցած Լ՛11աԼո*i ընտանեկան էլ դպրոցա
կան պ ա Հ սլ ան ո դ ա կ ան շրջանակի մր մ էP

է ել ի նչ պատճառաւ ալ լը ացնելէ իսկ ա"Ո՚ջ , Ա կիւտ՚սրի Պէրպէրեան վարմ ա լ՛ան ր
՛ի"խո՛ցքուած է Լ901-/ւ?( , նոյնպէս գիշե
րօթիկ, ՛լոր աւարտած է 1905-^ե , լաւ։։։.
ց".Ս՛
նիշերով,
հ անգ ի ս անալո վ միշտ
դասարանին աոաջինը {նամակ Ե- Ար
մէնի շ- 10- 1907) :
Պա-,ուած

է

փոքր

յատ^

կտակի կր թա թօշակէն ։ Եր թ եկնածոփխ
նր գրեթէ կ՝խ'գո լն ո . ի , շն „ ր հ ի,Հ,,պաԱտա

Պ Ut ւո ր ի ա լ։ քին.

մօտ ,

րայց խր^

ձախողեցնե ոլ ։Լ դ„.

Աուրէնի նամակներուն մէջ կը գտնքհք
ր։.ջ հասցէին։ ,
կրնայ եղած ըլլալ /)•{.
թէոս Պէրպէրեանի տզան,
կամ հաէա.
ա քե

սւ նձր ո բ 1910“/^/ Ո*Ոէ րէնի Աէձ՚ուսնոլթէյան
կնքահայր էլ ըլլա յ Փարիզի Հայ՛՛ց եկե
ղեցիին մէջ, ինչ որ կր նշանակէ թէ կաէ
ուրիշ Օնն։ի կ մրն էր դաւաճանողը,
էլամ'
utrtj :

ել

ելէԼլոէ- բ նկերնե բ բ հ utշտո ւեց ան խ

ՄուբԷն 1906-Հ՜^ սկսեալ թբթուածնեքւ
կբ հրատարակէ
արեւմտահա յ շատ ձչ
եւ Հ անդ է ս ներու մկք ,
Լոյս , Մասիս, Արեւելեան Մամուլ,
Սուրհանդակ,
Ազսւտամարա, Ազդակ,
Շանթ , Գեղունի եւ Բազմավէպ (վա.
աքէկ) ՝ Արազած [Նքււ-Եորք) եւայլն՝ չա.

թերթէ բու
պէս'

հե լով բանաս ւոեղծքւ համբաւ :

սկսեէսլ կը ստորաւրէ

1907-/'

Սեւակ

ւլ ր շ ան ո ւն ո tf ՝ որ ftր Հ եզինակու*
թքէւնն է եւ որմէ չի բամնուիր մինչեւ
մահ *.

l909-/f ամառնային արձակուրդը
ցրնէ մեծ մ աս սւմբ իր ծննդավայրը Ս/՛՛
լի*քրի I
ղրհ կ'առնէ շատ մը րանաս՛
ւոե ղծու թիլններ ։ Այգ աոթիւ չփումնհք
կ՚ունենայ նաեւ Պոլսոյ
գրական չրխ
նա էլներ ուն հետ , ատեն մը Պոլի" աԼ ^.՚
նալով :

Գ ) Ամուսնութիւն •

Լ րնաանէկան շրջանակի մէջ՝ բայց որոշ

բանը աւարտելէ վերջ, 1899-/<ե երբ 14
տարեկան էր կր գրկուի Պարտիզակի Ա.
՛է* ե ր ի կեան Ա՚՚լէճր,
ուր էլը մնալ երկու

սահմաններուն մէջ*. Անկեղ

պատահական

Սբէլ՝ ինչպէս

/•yi սիրային ըհա ր եր ղո լթի ւնր դուսսլ է
կան ru թեան

նամակդ

կր կարդանը իրենց ամուսնական էքկւսյա-

թեան շր ջանէն ոչինչ գիտենք, բացի անկէ
"Ր Սիլիվրիի Ասքանաղևան
նախակրթա.

եւ կր մնայ մարդ կային

եան Պատրիարքի , աղիողորմ

նուն ըհկ.եբ մ բ ՝ ել էլամ նոյնքւն^ե

դ ա ոն

կան շրջապատէն էլ իր իոկ անձին
փո րձառութ ենէն :

ներուն մէջ : ճարահատ , կը դփմկ

րսւհսա խօս քաղաք , աւե լի մօտ էր քա ե
Փարիգ եւ բարքերու տեսակէտէն ալ աւելի ի՚ստակեաց : (Տե՛ս նամակ Պ - Մ --ին ,

եղրայըբ' Հտյկ, թէեւ Պ ո էի" համ ալսա
րան յաճա քսեց իրաւաբանութիւն ուսանէ-

Աո՚րէնի մանկութեան ել պատանևկոլ.

1'աւ/'3 հ1'Ւ'ն մԸ։ որուն մանրամՀՀ
թիւնները կը գտնենք Ա .ի ղրա)է

հաւանի, եւ 1905-/' աթ՚ան Աուրէն կը մեկնի Լոգան , ուր կը սկսի յաճախել տեղւոյն
բէէշ1լտ կսէն ֆէս քէ" լթէն : Լողան իրր ֆլ-

( թ^ ցմահ պահ ut ծ է որյղ. անունը՝ զայն
կցէ լուք Աեւակի :

ր"ւհ մէջ, 191t)-/fh դեըծ մնացած է աքսո
րէ ու ջս՚ր՚լէ :

'f կը «իք
գմո լար ո լթի ւններոլ ,ա

անէծք, նախատինք ել նզովք այգ րնկե.

ըոյր էլ 3 \եզբայր ՝ ինը

գտնուելով Պ" լո՛՛յ վարչական սահմաննե.

նիւթական

որ աղուն բարոյականը կրնայ խաթար
ուիլ Եւր՚՚պո՚յի մէջ, րս՚յց ի •1^ր?_ոյ կը

'եՒւ՚ւ՛^1
Աննը դիտեր թէ ինչո^ւ հա
մար սկիզբէն է»Աւև(ւ|ւ անունով ճանչցուած

ըլլա լով երրորդը շարքիՆ-, ՛Լեց եղբայր .
ըո յրէ րէն միայն Ո՝ոլ րէնն է որ համալսար անա կան կ ր թ ո ւթի ւն ստացաւ : Կրտսեր

փրկուած է բարեբախտաբար .

ծը։

ալ կր հասկրցոլի ՝ ապսՀ
երկաթեղէնի վաճառակրրրն : Մ օրը անո ւնն Լ ր ԼԼրմա ւենի
^իրտ2

J

րէն , կը յանձնարարէ որ րմչկութիւն ու

թո լածներ դրի կ՚առնէ

բէէսեան *. Ունէր

բանաստեղծ

լոր մլ,ջ.սմտու թիւններու ,

ներուն ուխտավայրը ՝ ե. ուր շատ մր ըեր.

ւք ործ՝ ինչպէս մականունէն

.լորս սիրահար

պահուն իր մտերիմ ընկերներէն
Պէրպէրեան,
իր մասին
կր չարախտ

ե կս։ծ է գեղարուեստ ուսանելու-. Հանդի
պումը տեգի կ' ունենա յ Ալպեաններոլ ըս-

-, իւսի սային ափին վրայ*. Հայրն էր [ii"/հանն էս Ü ի լին կիր է ան ՝ նիւթականով բա.
բեկեցիկ անձ մր՝ արհ է ստորք փականա

ներու ,

միայն կրնայ գրել, ել որոնց մեծ մ

ո։ շա դրո ւթեան առարկայ դարձած է Աու-

Ենովք Արմ էնի, 2-10- 1907) :

15) Սի լիվրի, ոը Պ ոլսէն G0 ըլմ ♦ հեռու
րլ-իր ղաըարյաը մրն է՝ Ա'արմ արա ծովուն

մադրելի րամ անում , ուրկէ Հ
,
անվերջանալվ, շարք մը բոցակէզ ԼՀ'

տարուին

«երկու տարի յաջորդաթաթ ա.
ռաջինը հանդիսանալու համար ալքէն ազ
գի բոլոր ուսանողներուն մէջէն» {նամակ

Ա՛՛ւրէն Տէիլինկիրե ան ծնաւ 1885 Փետր rt լ ա ր *ձՏ-ին ( հ ին տոմարով Փետրուար

P

ցումներ , որոնք անբաւաբար են ս։ն,ոլ,տ,
Աուրէն կր փորձէ օգ.սոլիլ

դառնայ

Ա) Դպրոցական շրջան--

ոլեե՚լ, "

ատեն միայն
երը Ա„լրկ'լ, ի
վկայոլի : Այսուհանդերձ չեն թ„
որ աղյփկը Լողան

Պատրիարքին կար գ ա գ ր ո լթ ե ամր կը կԱ

ե։ րսա իր իսկ վկայութեան , ջանադիր կր

Ռ. ՍեհԱԿԻ
ԿեՆՍԱԳՐՈՒԹհհՆԸ

որ ամուսնութիւնը տեղի

րով օգնութիւն հայցէ,չով, որպէսղի ^ս.
տիպ... ի ուսումը լքել, վերջանար,։^.

կ էնս ա ւլ ր ո լթի ւններ ր
ո ր ըա' h
հակիրճ ՝
նո լնըան ալ անճիշդ էն՝ ի բ ր հետեւանք

Սէ ւ ա կ ի կէնսադիրնէ րը հ իմն ո ւած ր լլա լ

, «ամէն թանէ սսւաջ իրականա թիւնը զիս կը գրաւէ - ամէն իրականա,
թենէ վեր մէ'կ կրականութիւն կը նանչ.
նամ՛ ես , ասլրուա՚ծ , զգացուա՛ծ կեանքը ,
եւ ո՜չ թէ երեւակայուած կէանքը» :

ցոյց կուտայ մասնաւոր հոգածութիւն եւ
հայրական գուրգուրանք-.
հաստատուի Աուրէնի եւ

Որոշ վարանումներէ վերչ ^լ,
կին Արէլ կր հաւանին, պտյմՀ

Եւ սակայն , Ասլրէնի համ։

Աէթկ ո ս Պէրպէրեան Աուբէնի հանդէպ

եւ անըակա :

կ՚ըսէ Սեւակ

ս ու մէ ա նի

մ մը կուտային, համալսարանի պատ-

մասն կենս ա դրո ւթի ւնր եղէբա բախտ քեր

յատկացուած

«Ես աւելի իրապաշտ եմ»

un,

վարմարանները լիսէէ աւելի ու.

թողին ’ նկատելով որ իր մասին դրուած

կան Համ ա յնադիտաբանը [հատոր Ը՛ է?

y'"/ , անկե ղծ ո ւ թիւնր :

էր

այգ շրջանին Պէրպէրեանէ ու Կեդրոնա
կանէ շրջանաւարտներուն համար, բանի

գաւակներուն միջել, կը մնայ

ու

վին , իրր հասարակ յայտարար ունենա-

բանը : Ատիկա սովորական բան մըն

Այս տեսակէտով օդտակար պիտի ըէէա[՛
փորձել վերա կազմ h լ ճ շդր իա ու մանրա

ամբովէս-

գրականութիւն

կենսագրութիւն կը նոյնանան

ու

դր չէ 7 rՒ ւ վա իրանց ուած անփոյթ սխալ
ներու՝ որոնցմէ ղէրծ չէ նոյնիսկ Հայկս1“

բացատրութիւնը րո լորովին կը յարմարի
Աեւակի, որուն մօտ

յետադիմութեան

են

երկու գիմանկարներ սեւ մատիտով գրծուած, իրր ընդօրինակութիւն Պ էթ^ ••‘[է ^1'

խնդրէ որ ներկայիս արտօնեն
շանուիլ եւ ա մ ո ւսն ո ւթիւնը /յ,Հ՚՚ք' '‘՛է
ինք րմիշկի վկայական ստանայ,^

Միեւնոյն րնգգիմոլթիլնը աղջկան ծը-

միջապէս տուն կր կանչէ աղջիկը,
ոը
Լոգան ազգականի մը քով կը բնակէր ։
Աուրէն , Փետր . 4 , 1908-/<ե ֆրանսերէն
երկար նամակ մր կը գրէ Տէր ել Տիկին
Ս-1Հլ1', պաշտօնապէս ձեռքը
խնդրելու
համար Եաննիին։ Կը բացատրէ թէ մա.

խմրանկար ր եւ անուանա

քուր եւ վսեմ սիրով մրն է „ր կը „ր է

ցանկը 1905-/» չրջանտւ արտներուն : 1 G երիտաստրդնէր էն՝ 8-£ Պ ո լս էն ՝ Տ-ր դ աւտո էն ։ Մէջտե՚լը նստողներէն է Աոլբէն :
՛է "‘ս րնկերներէն մեղի ծանօթ միակ անոլ.

ի՚՚ենց աղջիկը, թէ կրնան իրեն վստահիլ
իրր ապագայ փեսայ կամ զաւակ,
թէ

նրն է Կ-եգ ամ է*տվաֆէան՝ ապսւդայ տընօրկնը
Պոլսոյ Կ է րլ ր ոն ut կան վարմ ար utնի՛.

հազիւ 22 տարեկան ըլլալով
{արդեօ՛՛ք
կ՚ո՛գէ, տարի մը նուազ ծեր երեւիլ) գեռ

պատրաստ է իր կեանքը նոլիրելոլ Եան.
նիի երջանկութեան, բայց թէ տակաւին

,երկու տարի պիտի

ուսանի , ուստի

կը

Սեւակ ի վերջոյ ա սրռ հ ովե'լո վ
ծնողքներուն ալ հաւանութիւնը՝
կական վարմարանը աւար՛տելէ տարի I.
առաջ կբ յաջողի ամ ուսն անա լ է>ա /
հեա՝ 1910֊/'^- ^ռրղաքական ամուսնու
թիւնը կբ կնքուի Աուլիս ի ÎG-/^ » է ï

ե//

քաղաքապետաըանբ՝
հւսւտնաը [
ներկայութեան աղջկան ծեողքին ՝ F
կբ յաջորդէ
աարո ւած յաջորդ օր 8սւ-էիս
’
r/"?/' Հա,)ո9 Եկեղեցին , ձեռամբ Հ
նորդ Վրւամշապո ւհ Արք- 'ք)’1՚Ա1ա1՚ւԱ՚յ'ն,ւ
ի ներկայութեան միայն կնքահօր 0 f
Պէրպէրեանի -.
Փտրիգի եկեղեցիէն տրուած
րէն վկայագիրը կր կրէ 3"^
նր , ինչ որ կր նշանակէ թէ Փա^

Լ

Հայերը հին աոմարով կը *1՜" I'
շրջանին : Տարակոյս չկայ թէ
է այգ , քանի որ Աեւակ ք.հՓ"['““ ՝
"‘՛իքի» պատմոլածքին մէջ կը

համար ա՜յն, ինչ որ կր պաԿս^ Լ
քաղաքատան» : Կր ճշդէ նաեւ թ
յաստանցի տէրտէր մր, կաք “
քանդակներէն փրցուած» Հք
զիրենք՛, մինչ ամսւսնակա

}
թ

Լ

p«r

մէջ փիպարեան Արք-

«leur mariage
a été ce
moi - même, le
4 juillet
ո՞րն է ճիչդ ... :
Մ ի չա ՛նոյն պատմուածքէ
րութեան , Աեւակ հետեւեալ

.a „
ե ջ^ո^ւքը-

անշուք
, լսյլնհ
«Փոխանակ հաթիւրսս-ՍՐ -"թՔբռէսդս։Ա»է6
րու՝ որոնք վա՜ղն իսկ սւիտՒ
լսո*0
բացատրէ իրենց

Խեււնութի1-11!?’

Fonds A.R.A.M

« « Ա Մ Ա Ջ ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*
ն

ւրօՂ*Ի

միշտ, կը պարտին սիրուն հելվեաուհինեբու հետ - ‘
Իր դասընկերներուն մեե մասը աղէիկ.

կինը

«քանի մը հատ ալ հայ
տդջիկներ կան (ոուսահայ) որոնք սա.
կայն' խօսքը մէջեբնիս' չափազանց ծոյլ
են քիչ մր , եւ հազիւ երկու շաբաթը անգամ մը դասարան ոտք կը կոխեն» : (Ն«.
ներ են, որոնց մէչ

Ի, էրազիս երկինքներէն
սՏկՆ1" մենութենէս

X U h"J Ւ»»“քհ°ւ֊»,
փա՜ծ Իլք տրտմութենէս •

ftLhpK .ln.1utiu 4lbPIunblt(1 >
uiauHju/j, ի2<հ

Մ -ին, 22-5- 1906) :
է Որ կը դրէ շարրը այն սլատ.
մուաերներուն , որոնր 1913 . թ)14-/,ն ճ„յ„
կը տեսնեն Պ՛՛լիս, «Ազատամարտ»ի մէջ,
'/ա//'

«Բժիշկին գիրք էն փրցուած էջեր»

Աէպ զահոյքխ1 b°Fa «տներէն - - - :

ընդ.
հանուր խորագրին տակ, չարք որուն ըսկիղբը

^nufibptfi

տւ1մա տ >

իովԻթապիգ մէջ հասայ քեզ ,
!„մւհո'ն էիր Մեղքին պէս մորթ
|եԱհենինպէս բոցակէզ-

չր գիտցա՜ր bPP 4P«IU Կ’ՒշԻէէ
Վիշապ մաբմինը՜դ գետնամած՝
fl,,"դժոխքիդ մէջ այդ գիշեր
[խսաւա՜ծ մըն էր ապաստանա՜ծ...:

(քեոաղջկան տե տրակէն}

է ուրախացնել որբուհի մը' որ ամւ կեանքով պիտի օրհնէ ձեզ :
որե՜ւէ թերթ ուրախ պիտի ըլլայ
ւարաբ՚ելու արար աշխարհի թէ'

գլ՛ած է

«Արեւելեան Մամուլ»/

(1907), «Սուրհանդակ»/ (1908) Àl «Ազ
դակ»/ (1909) ղրկած թղթակցոլթիւննե.
Հ՛ով :
Այդ դրու թիւնները , որոնց մէ9
արձակադիր Աեւակը լայնօրէն կ'օգտուի
րմ իչկ Սիլինկիրեանի .ի որձա ռո ւթի ւննե.
րէն,
պո լսահայութեան մօա փայլուն
համրաւ մը կր ստեղծեն իրեն
համար ,
եւ երր 1914-/5/ կ'որ ո չէ թոլրքիա վերա,
դաոնալ վերջնա կան ա պէ ս , կը նախընտրէ
իրր բմիչկ հաստատուի լ
Պոլիս ,
ուր
ճանչցուած է արդէն , րան թէ թէքիրտւսղ
քաղաքը' ՀԱի լիվրիի մօ տ ) ուր կը կանչեն
իր ծնողքը, վստահեցնելով որ քաղաքին
եեր բմիչկին տե ղը ւլ րա ւե լո վ նիւթակ տ ե
բարօրութեան պիտի հասնի շուտով : Ա/ս
մ աս1՚ն ՛եւ՛ կարդանր իր ընտանեկան նամա,
կանիին մէջ-.

Ե) Պոլիս վերադարձ-.

Հհոոապսսրկ ամոլ -fi. այս րան ո սելի

l/լւ նուիրէ աղջկանց որբանոցի մբ

1914 3 ունի սին Աեւակ կը վերադառնա լ
ո ւր եմն Պո/իս՝ միասին բերելով կինը եւ
2 տաբու մանչուկ մը Լեւոնըհ {Աղջիկը
Շամիրամ ՝ աշխարհ կուդայ Պոլիս հասնե»

փ n ի ան հարսանիրի'»

Սեւակ բժիշկ --

էն Աեւակ վերջապէս կը ստանայ
փլս/ն յանկա Աէ վկայականը , ի ըը աարուս կան [ժկղ ներկայաց նելով ուսում»
ավրութխն մր հետեւեալ նիւթին շուրջ
Contribution

à

l’étude

des

tratomes

iWraUX)) (Ողնա յա ր ի յետս ամասէէ ուռեր} ՝
(կ, զոր կր ձօնէ «^/ ր ս[t ր ե Աւ ծնողքէն՝
1[քւեւ Տիկին 3) . Աըէլի , ի էրֆուրդ» ՝.
Ատկէ ‘Լերջ Աեւակ երեք տարի չարու^կարար 1լ աշխատէ Լողանի
հէւանդաթիերէն մէկուն մէջ՝ մինչեւ թուրքէս/
Սրադարձը :
{ողանի կեան■(‘թ՛՛ մասին շատ մը
հե»
Տս>երրական մանրամասնութիւններ կու
“1ա/ //* •/» ուղղեալ նամակներուն մէջ*, ք1 ր
^րադան բոլորովին տարբեր
եղւ
է
"Խ հայ մտաւորականներ էն հ որոնք եւ»
օդական ոստանները դե դե ր ած 'են տարի.
^ոլք ւ [դր զանազան հ ամ ալս ա ր աններ ո ւ
պատ ունկնդիրդ յ Աո անց եկ ամոլտի ՝
11ԱԱ^Տ հաստատ կր թաթ ո չտ կի Եւրոպայի
ուսանելով մասնազփտակւ
մը ձեռք բերել կը կարօտէր յարա՛»
Ոլ տրեւսջան ա շխ ատ անքի եւ ամուր
ղմ ուար եղած է Գ*
'խուժ՜անէ ուսանողական կեանքն ալ ,
! 1ւարութիւններ ՝
որոնց կը տեղեկակթղալով իր «'լ,ամակւսնի»հ) (&■ա^ 1965 - աչխտտասիրութեւ
Գո.
'WP Օպեաւորեանէ} յ
> 1տն բնակութեան ընթացքէն Ա եւակ
գտնուած Հ՜ միշտ տեղւոյն
քխելէ հայ ուսանողութեան հետ՝*.
'ոՀ^անչցտ^. է Աիամանթօն, այդ հան.
'

p

I՛ ^,իլթ դարձնելով պատմուածքէ
«ՋմհւՏելոլ համար»; բայց որոչ չէ
Խ,
Il J
է յարաբեր ո ւթի մեներ մշակել
t

J ՚յ[' գբտդէաներու ել մտաւորա.
'^րոլհես
1
ր
սւ՝
՝
"-Որ կարծիք մը չէ կազմած
ո տանողներ ո ւն մասէն՝
կը գրէ Են"Հ* Ա-րմ1>նէ՚ն-

1 4-4- 1906) •

երեսուն հոգի են սւամէն'ք ն ալ ■ՌոՆսսւսսւանէն :
քՎոԼ^ 17 ,Խլհնց լեզուն, „ւմ-երով,
Sïinif T

lb(fni մը : Աեծամասնոլ.
^ՏամՀե1
<l>pU1Ul(ill(i
2ատ
ta. «? միայն գթաւք ունին անոնք,
^Æ,pUnui>Q Իհք ունին իրենց
'PMpun WmQ(J մէկ սուի մը սւմիսքՎյ. I աս11*ելոլ համար' հոս ու հոն
Ptyk լշ:
Ընդհանրապէս սիրուն
Mp î- pnlnPb ալ, սեւ աչեր,
սեւ
կ՛ ի՚լր ' մօրուք մը ծնօտին կրայ ■ ա.
հոՏ ‘Ï^)UIIJ1P յատկանիշները
Ո^աճՏ^ւ
յա^Իհն, ուրիշ’hilif
P իրենց զբաղումը
նին,,
Iftg “^«'/^ներոլ մէջ կ՚անցընեն
^ԱրԱէ ՈլքԽներ, - օ՜հ այդ երջաb»... PP ; - անոնք կը պարտին , ան.
իորքը, կը պարտին անոնք

! ^“՚ նի մը ամիս վերջ} : Եր դարմանա
տունն ու բնակութիւնը
կր հաստատէ
Ա ան կա լթ ի ՝ \յա լպան տ ւիո ւլո ց ,
//* ավռօ.
մաթի ա\փ ա ռթըմանը :
Լէստ Աեհրուման Պարսամեանի վկայու
թեան ՝ Տիկին Ջիլինկիր եան շատ դէշ կը
տպաւո բուի ^ոլսոյ քարափը
ոտք դնե.
լով ՝ ու 1լ ըս է ամուսնոյն*
«3- ուբէն ՝ դա ոն անք ա լս շո դեն ա ւո վ ՝
ես շատ չհաւնեցայ տյս երկրին*** սոս»
կում եկաւ վրաս ՝ չե՞ ս տեսնե ր ՝ ո1 չ մէ.
կուն դէմքը կր մպտի'}» î
թէ Սե ւ ակ նկատի լծառներ
կնոջ նախ ա ղդաց ո ւմր : Ենքն ալ ենթա ր կըլած է Մեծ Եղեռնը նախորդող լաւա տես
զինս վ ո ւթեան ՝ որուն առա ջլն զոհերը
մտա ւո ր ա կանն ե ր ր եղան՝ այսինք/ւ ամ է»
նէն խելացիները :
Աեւակ շուտով կը դառնայ պո լսահայ
ւլ րական շրջանտկներու զարդը՝ պերճ
բանա խօս ս t թիւններ ով ՝ հա ճևւի ա ս ո ւլի սներով ու փնտռուած դը ութիւններ ով , Zri.
նոխիսկ ուսուցչութեան կը կանչուի Կեդ
րոնական վա րմարան ՝ իբր դասատու կեն»

ո ս տէ կանա սլե տ Պետրվի՝
որոնք սուտ
խ ո ս տ ո ւմն և ր ո վ կ^օրօրեն ւԱւ ր ենք յ Մ ահավըճիռը տրուած էչւ շատոնց Լլ անդառնալիօրէն :
ԿէտԸ յստակօրէն
կը
հասկցուէ
Պոլսոյ դերձան դեսպանատան
խորհ բյւդական Պառոն 3)ոն \յՈյբաթէ կոզմէ Գերձ անէո յ վար չա պե տո ւթ ե ան յղեալ
Հո կ.
տե մբեր 5 , 1915 թուակէր պաշտօնագրէն՝
որուն մէջ կէ բացատրուէ թէ
«տոքթ *
Զէէէնկէրեան կը պատկանէր այն մտաւո րա կաններ ուե , որոնց ազդեց ո ւթիւհեր ,
մողովրդային
զանգուածներուն
վրայ,
վախցուելիր էր» (den Dr. TschiUngürion
für einen jener «InteUektuelleir» hielten,
denen Einfluss auj die Massen sie fürchteten). եւ թէ ան Սանղըրըէն Այաշ փո.
խազ.րութեան ճամբուև վրսպ ւս լ ա դոյ էլն ե .
բու կողմէ սպաննուած է, 4 ուրիշ արսո.
բա կաններու հետ:
Տ՚՚րթ ■ Լէփսիուս , իր ^Deutschlatid und
Arménien» դրըի՚ե մէջ Կ րաաա րակելով
այս փաստաթուղթը՝ չես դէտեր
էնչու
ջնջած Հ այն մասը՝ ուր կ'՛ըսուէ թէ Տ էկ1՚ն
Ււ1՚ն'ւՒ րեան թրքա Հ» պա տա կո ւթէ լե
ընդունած բէէալով> դերման դեսպանա
տունը չէ կրնալէ էրմով ղբաղուէլ՝. ԼՓաս.
տ աթ n լղթէն ամրո էլֆա կան պա տճէնը կր
սլարտէ^ւք
ւէրոֆ . ՆԼահադն Տատրեանէ ՝
որ զայն երեւան հանեց Պ ոննէ արխէւներուն մէջ} :
( Հոս փակադէծէ մէջ 1լ ա ր մ է ճշդել թէ
հայ մ տա ւո ր ա կանն եր ո լ սպանդը
«բացատրուր» այս նամակէն մէջ 3)ք/ն \յէւյրաթ
որեւէ կարեկցութեան կամ դո ւթէ արտա֊
յայտոէթէւն ցոյց չէ տար հարէլր հազա
րաւոր Հայերուն հանդէպ՝ որոնք
արգՀն բնաջնջուած էէն ՝ երբ էր այդ նամակր կը գրէր Հոկտեմբերէն՝ եւ որոնց մա֊
սին տ մէն տ եղե կութէւն ունէր էնք : Ուս
տէ ՝ ղա րմ անա լէ կը թո ւէ տոքթ . Եվ թեր»
նոնէ այն հաստատումը թէ (տե՛ս «Յա
ռաջ»՝ 10- 5- 1985) aVon Neurath...
avait été un adversaire résolu de la poli»
tique d՛extermination des Jeunes Turcs»:
{Ա*նաց որ տարրեր վերաբերում մը չէր
կրնար ակնկալուէլ Պառոն 3)"ն Լ/ոյրսմթէ >
որ յետոյ դարձաւ գլխաւոր դործակէցնե֊
րէն մէկը Հէթլէրէ վարելով Գերմանէոյ
արտաքէն
գործոց
նախարարութէւնը
1932-Հ՜ե 1938? եւ ստանձնելով Պսհ^եմէոյ Մ որա ■ԼՒյ
մ ա րղպանո ւթէւնը
1939-Հ՜ե
1911 : Պ ատե բազմէ ոճր ադործնե րը դատող
է,է ւր ե մսլե ր կէ էլա տա բանը զէնքը դատա
պարտեց 15 տարէ
բե ր դար դե լո ւթեան ՝
էրր էէլա տաս խանտ տու
Սեխ ոսլովաքէո յ
Լէտէչէ դէւղէն բն ա կչո ւթե ան ջար դէն ՝
որու ընթաց քէն սպաննուեցան 11 տարեկանԼ վե ր բոլոր այր'՝ե՝րը՝ կէներն ու մանուկները արգելափակման կեդրոնները
փ ո էւ ա ւլր ո ւեց ան եւ դէւղն ալ հ էմնայա
տակ քանդուեցաւ ՝ այն կասկածէն վրայ
թէ ՀԼյւորէ1սը սպաննող չեխ հայրենասէ բները կրնալէն հոն ապաստան դտաե
ըլլալ :

{Այ ս երկար փակադէծը
անհրաժ՜եշտ
սա բան ո ւթե ան- î
դարձաւ տոքթ . թերնոնէ
ներհուն յօզ»
Ե ւ սա կա յն Տիկին Զիլինկիբեանի մտաուածէն սլա աճառաւ ՝ որուն մէջ բժ շկա
վախութիւնները կ'իրականանան դմբախկան բծ ա խնդր ո ւթե ամբ ւէեր լուծուած են
տաբար : Պ ս էիս դաոնալէ 2 ամիս վերջ
Հայերու եւ
Հրեաներու
ցեղասպանու
առաջին ա շխա րհ ամաբ տը
կը սկսի
եւ
թեան
մեթոտներն
ու
պարագաները՝
եր.
նոյեմբերին ալ Իթթիհատի
վա[՚ի}ն^բբ
կու
ցե
ղաս
պան
ո
ւթէւններ
որոնք
էրարու
Թուրքիան կը նետեն պատերազմի բեմ՝.
յաջո բդեց էն՝ եւ որոնց միջեւ որեւէ կապ
Աեւակ բանա կ կը կանչուի իբր ր^իշկ յի տեսներ տորթ, թերնոն , տնտեսելով
սպայ,, պահելով սակայն յարաբերական
այն ի ր ոզութիւնը, թէ աոաջին ցեղասպա.
տզա տո ւթիւն մը, բանի որ կը շարունակէ
նութեան ներկայ էին երկրորդին հեզի,
ասուլիսնևրոլ մասնակցիլ
զինուորական
նակներն
տլ, զոհերն ալ} :
համազգեստով, ել պահել' Կեդրոնականի
Սենռ
մանրամասներ
Ա ելակի Սանդրրրի
դասերն ալ: Այս մասին վկայո ւթի ւններ
օրերը եւ խմ դո ւմ սպանութեան պարագա,
շատ կան :
ները, որոնց մասին գրած են Աիլզանդ
Կը հասնի Ապրիլ 24-/' (
‘"ոմաԸՈէ1
Ոչե ան ՝ Միրայէլ Հյամտանճեան ՝
Պսւ»
Ապրիլ 11) չարա չուր օրը: Ս ելակի անու
լաքե
ան
Ար
բազան
ել
ուրէշներ՝.
Կայ
մա»
նը դեռ չկայ կասկածելիներու ցանկին
նա լան դ կառապան Հասա ե/, ա կանա տեսէ
մէջ ու ինը առմամաբար զերծ կը մնայ
վկայութէւնը՝ որ սահմռկեց ուցէ չ է*.
ա քսոր է : fi այց մտա հ ոդ է, եւ ինրզինրը
Մ արմէ Ա՛չել սակայն այն պարագան ,
ըՒւ մԸ յանցապարա կը զգայ ՛• Սիթունի
թէ
Աեւակ 1լ արտօնուէ
Զանղյըրըէ մէջ
կը վկայէ թէ («Հայրենիր»
Ամսազիր,
փորր
ինչ
գործել
իրր
րմիշկ
, եւ իբր այգ
Յունուար 24, 1928) երբ ամիս մը վերջ
կը
դարմանէ
ու
կ'առողջացնէ
աղջիկը,
իրարու կը հանղիպին , Պոլիս, Պահ չէ
չէթէնի,
արապա)նը
Իսմայիլի,
որ
արսո.
Գափուի անկիւնը, Աեւակ իրեն կ'ըսէցականին
կ'առաջարկէ
իսլամանալով
ա.
- Սիթունիս, ՛Ամօթ չէ՞ մեզի որ հոս
մոլսնանալ իր աղջկան հետ խր մ'ինչ այդ
ենր:
սիրահարած է թխագեղ բմիչկին} եւ այգսլէսով փրկուիլ սպասող
անխուսափելի
\ վախճանէն: Հակառակ ընկերներուն պընգոլմին , որպէսզի առ երեւոյթ ընդունի
Զ) Աքսոր եւ սպանութիւն-.
առաջա ր կը , Աե լակ խրոխտաբար կը մեր.
մ է ուրանալ կրօնրն ու ազգութիւնը , եւ
նոյնիսկ
առմամաբար դաւաճանել 1լեոջն
Սպասումը երկար չի ս՛եւեր սակայն,
ու
զաւակներուն
, ըսելով թէ մտաւորաբանի որ Մայիսի վերջերը Աեւակ կը ձերկանները
պարտին
օրինակ դառնալ հարակալոլի եւ կը ղըկս՚֊Ւ Սանղըրը, միտսարակ J'ո ղո վո լրւլ թւ :
ն աէու մէւսնե րուն i
Օգոստոս 26-/>ե (13), Մուրէն Աեւակ,
S/,4/W, Սիլին կիր եանի մայրը կուզ այ
Գանիէլ
Աարուման եւ 3 ուրիշ Հայեր ձիու
Գերմանիայէն, օգնելու ա դիկտն , որպէսկառքով ճամբայ
կը հանուին դէպի Ադի Աեւակը ազատեն արսորի
արհաւիր
րսշ
,
եւ
ճամբան
,
նախօրօք
պատրաստը,
քէն: նր կուրն ալ անվերջ կը դիմեն Գեր.
լած ծրագրի մը համաձայն , մարդասպան
մանես ! ռեսպան վանկենհայմի եւ թուրը

ԷՋ 3
չէթէներու ձեռքով կը խողիւոզոլին ամե.
նախմդում պայմանն՛երու տակ՝
մեր.
կաց ո լելով եւ դանդաղօրէն անդամահատո լելով : Ասլանո ւթեն էն օր մը վերջ Պոլ.
սէն հեռագրով հրաման կուղայ աղատ ձըդել Ա ելակը՝ էսկ 3)ոն 'եոյրաթ էր վերոյՒԺ ալ տե ղե կա գրէն մ էջ կը ճշդէ թէ ոճր ա դո րծն եր ո լ խումրէն 12 հողէ ձերբ ակալո ւած են :
Այ- բոէր*րը մաս կը կազմեն անշուշտ
նախապա տրաստուած դասական բեմա.
դրութեան ՝ քանէ որ ոճէրէն
յղացման
պահուն պատրաստուած է նաեւ զայն
ծածկելու մէջոցը՝
ոբ մէնշԼլ այս
օր անշե զօրէն կ^ օդտա դործո լէ յ

է) Սեւ ակի մահէն վեթջ ՝.

Ամուսնոյն մահուան ԼՈէ-^Ը
առնելէ
վերջ , Տիկին Սիլինկիըեան մօրը եւ զա.
ւակներուն հետ կը մե կնէ էրֆուրդ : Հոն՝
հայրն ու մայրը կը ջանան էրեն հասկցնել
թէ այլեւս պէտք է մոռնայ ամուսէնն ու
Հայերը՝ եւ թէ տդս՚բը ս{էւոք է մեծնան
է բր Գերմանացէ՝ քանէ որ այլեւս գոյութէւն չունէ «թաթէս «Ռութէն»^ :
Այ-t ւէ սակա յն մ տա դր ո ւթէ ւնը Տ էկէն
Սիլինկիըե անէ ՝ ռ ր Պ՛՛Ա՛Ս ՝ դե սպան վանկենհ այձէ երեսէն պոռացած է թէ Ււ՛ տըզան պէտէ մեծցնէ այնպէս է ռդէով մը որ
°11
Լ՛ Լոլ-^է Գեր ման աղէնե
րէն ՝ որովհետեւ 1՚նԸ Ա՚"վէն համոզուած
է Գերմանացլոց մեղսակցութեան' հայ
կական ջարդերու ■՛էջՈւստի, Տիկին Սիլինկիրե ան ՝ խ ո lu տ փելու համար ծնողքէն Ճնշումէն՝ կ՚առնէ
զաւակները ու կը փախչէ Լողան ՝ էր ազդականէն մօտ ՝ ուր կը մնայ մէնշեւ պա.
տերաղմէ վերջաւորութեան։
Մուզէ զաւակները մեծցնել էրր Հտ յ î
Աո. տյդ նամակ մը կը դրէ
Հայկական
Պ տ տո ւէր ա կո ւթե ան նախադահ Ալե տէս
Ահարոնեանէ ՝ խնդր ելով որ տղան' Լե.
ւոնը հայկական վարժ՜արան մը տեղաւո
րէ*. թղթածրարէն մէջ ունէնք պատաս.
էւանը Ա* Ահարոնեանէ ՝
որ Փտրէզէն ՝
Հոկտեմբեր 2T ? 1919 թուակէր նամակով
մը ցտլ կը յայտնէ թէ կտրելէ չէ տէկնոջ
էւնդրանքէն գոհացում տալ՝ տղուն փոքր
տարէքէն պատճառաւ :
Ատկէ վերջ՝ Տէկէն Աե լակ երկու զա
ւակները Պ ո Աւ ս կը ղրկէ ծանօթէ մը մէ.
ջոցաւ՝ Մ Ա՛րս էJլէն մե1լնոզ շոգենաւով
մը՝ էսկ էնքն ալ Հայաստանէ Հանրապե
տութեան Լոգանէ դէւանագէտա կան ներ
կայացուցէ չէն հայկական անցադէր
մը
ձեռք ձգելով՝ կ՚երթայ Փտրէզ՝.
Պզտէկները 3 տարէ կ'ապրէն Սէլէվրէ}
էրենց մեծ ծնողքէն մօտ՝. ճ^2Հձ»էն ՝ հայր
Սիլվ՚նկիրե անէ մահէն ‘թրջ^ ընտանէքը
Պ՛՛լիս կը փոխագրուի , Աի Ա"Լհ՛ի ի ճայ բընակչութեան սպառնաց ոզ վտանգէն փախ.
չելով : 0Լ/7՜ չը!.ա^է^ i nr Տէկէն Աեւակ
Պո լէս դալով՝ տղաքը կը տանէ Փտրէղ՝
ուր կը րնա կէ երկար ատեն ՝ եւ ուր աղնուհոդէ Հայու մը
ադամանդավաճառ
Պրն *
Հ ամբարձումեանէ հոգածութեան
շն որհ էւ կը /աջողէ Հ աJ նց է կրթո ւթէւն
տալ տղուն :
յարգէ երդումը զոր բրած էր ամուս
նոյն սպանութեան էու»Ը'Ը առած օբԸ*
Այլեւս երբեք գերմաներէն չէ խօսէր՝ եւ
գերմաներէն բառ մը չէ սորվեցներ զաւակնեբուն *. Եր նախա տես ո ւթէւնը կ1էրականանայ ՝ երբ fi* Համաչխարհայէն Պո՛»
տե րազմէն Լեւոն էրը ֆրանսական բա
նակէ ղէնուոր կ՚երթայ կռուէլ Գերմանացւոց դէմ :
Տէկէն Աեւակը ճանչցայ 1958-/»հ *եէսէ
աղջկանը Հյամէրամէ ընկերակցութեամբ : Ենքն ալ բանաս տեղծութէ ւններ
կլ՛ գրէր Yane Sévac անունով՝
ել էնծէ
նուէրեց տպադրեալ երկու
հատոբներ'
^Divines Amours» (Paris, Editions Debresse, 1940) եւ aPoèmes Parisiens» (Edi»
tions de la Revue Moderne
1957):
Եր խօսակցութեան յա լէտեն ական նէւթն
էր թխագեղ Ո*ուբէնը՝ որուն սէրը պահած էր Ա՛նշէջ:
Աւ ևլի վերջ բանաստեղծութեան երկու
հասա բներ եւս հրատարակեց ,
«EchoS
d'Arcanes» և «Au Pied de la Dent du Mi
di» , երկուքն ալ Editions de la Revue
Modem^ կող՛՛է : 1961-/4/ եւ 1966-/4/:
'Սրրջյ՚ն հ ատորէն ենթախորադէրն է' «Ե
յէ շատ Աէկ մահոլընէ աւելէ ուժ՜եղ Աէրոյ
մը^՝ էնչ որ ակնարկութէւն մրն է Աեւա՛մ- սիրոյն, քանի որ զիրար ճանչցած ու
սիրած էին, ճիշդ այդ լերան' La Dent du
Midi/՛ ստորոտը գտնուող ՛Շամբեռէ գէւղէն մէջ՝. Ատէկա եղաւ էր կարապէ եր.
զր՝ քսմ1էէ որ յաջորդ տարէ մեռաւ Լ,էսէ
մէջ՝ Գեկտեմբեր 28? 1907-/^ ել ըստ էր
կտա կէն ՝ յո ւղար կա ւո ր ո ւթէ ւնր կա տար-
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ուեցաւ հայկական ծես ուք ,
^այ ^՜
կերլեւյիին մէջ։
Ներկայիս Լեւոն կ՚ապրի Լիոն ՝ իսկ
Շամիրամ' Նիս *
Ս ելակի մայրր մինչեւ. 1934 մնալէ վերջ
Պոլիս կրասեր աղուն ^աք , կր մեկնի Ս ե՛
լանի կ՝ Հայկանոյշ աղջկան մօտ։ ^//հ////
կե րաղաոնա լո լ. ատեն շոգենաւին մէջ կը
մ ահ անա ք , ու կր թաղուի Սելա նէկի մկջ։

Ը) Քանի մը նշդումներ ■ -

Q ա ր ե լի է ամբողջ գիրք մը, էեցեել այն
բոլոր սխալ տե զեկո ւթի ւններ ո վ՝ որոնցմով [„ ճ ո ղո լած են ո֊ ու րէն Ս ելակի կեն.
լրագրականները՝ եւ որոնր գրչէ դրի չ վ,ո“
իւանւյուե լով նուի րականաԱած են
այէ“
եւս՝ մուար ւլործե լո ւէ նոյնիսկ Համայ
նագիտարանէն ներս :
Կ՝ ա ր մէ մատնանշել մէկ րանին ՝ առ ի
հետաքրքրութիւն •
X «Սեւակ իը ապագայ կինը նանչցաւ
Գերմանիոյ մէջ» (Արմէն Աեւան)
X «Զուիցեըիսյ մէջ է np կը նանչնայ
Հ է| էն «Լան Պրաամ անունով մանկամար
դուհին, ոը պիտի գաոնայ յետոյ իր
կեանքի ընկերը» (Հ այ վրագէտներու Ըարեկամներ՛) :

X

«Հէլէն Վան

Պրաաւք»

անունը
կրկին կ՚երեւի Հրանգ Ըալուեանի գրչին
տակ հվէուարթնոԱ^չի մէջ՝ ուր կ'ըսուի նաh թէ Q* ո լրէն 20 տարեկան էր եւ Հէ էէ^1
17, եըը րլիրար ճանչգան եւ տարի մը վելՀ
փարիղ ամ ո լսնա ա ան :
ււ ամուս
նութեան վկա յա գրէն ալ կը հաս կղուի թէ
երր 1910-/^ ամուսնա ւլան ՝ Մ ուր էն 125
տա ր ե կան էր ՝ իսկ օրիորդ Արէլ 20 ï //•"*-րէն 20 տար եկ անին՝ այսինքն' 190»)-//^,
տա կաւ 1՚ն Պէրպէրե անի գր ա ս ե ղանն եր ո ւն
վրայ էւ՛:

X Ւ»կ ուրիչ հեղինակ մը գրած է թէ
երկու ե ր իտասա րդնե ր ը ղիրար տեսան եւ
u էւ ր ա հ ա րե ւլ ան Մուրէնք։ րմ՜չկա կտն ■1կ լո
րս կան առած օրը՝ հանգիսութեան ըն“
թացքին՝ 1911-/Ժ' : Մինչդ եռ ա յւլ թուա
կանին տա i'H մը I՛ ՚Լեր ամn ւսն աղ ած Հ/1ն
արդ էն :

X «Սեւակ ծնած է Պոլսոյ արուարձաններից մէկում» ու 1914-/Ժ' Լոզանէն Պոլիս
աւլ արձած է «ամթողջովին զթաղուելոլ
համար գրականութեամթ» (Եղիչէ Պետ
րոսեանդ : (Կ ը մոռնայ իմէ Աեւակ րմի չկ
էք)

X «1907ին Սևակի հայրը մահացած ըլ
լալով ( 1922-/-Ճ մա հագաւ ) կամ նիւթա

պէս ի վ իմակի չըլլալով, չէր կրնար այլեւս օգնել ուսանոց լողուն» (Վ. Կիրակոսեան) :

X «Սեւակ զոհ գնաց եղեոնին ,խելագա/-"-Քձ ան մսսոնելով ւլհււասւ|ւ 1լ(աջր»
(Արփիկ Մ ինա սեան)
Հ-ի)--

{ստորագծումը

Տ*

X «1915 թուականի ահաւոր եղեոնի օ-

ըերին դէպի Միջագետք ի անապատները
քշուող հայ տարագրութեան այն քարւս.
ւանը, որի մէջ էին Կոմիտասը, Վարու
ժանը , Զարդարեանը, Սեւակը հւ այլ
մտաւորականներ' կանգ էր ասել Ջանդըրիում» ( վա ղա րշա կ Ն՚՚րենց) , «Նա ծնուել
է Կ- Պոլսում» (նոյն) :
'քանի՞

սխալ

մէկ

նաիւաղ ասութեան

■եէջ :

Ç_j ^սչրիէ 24-//հ ձերբակալուած

մտա

ւոր ա կանն ե ր ո ւն մէջ չկա ր Սեւակը։
Q Այղ
մ տաւորա կանները
Զանղըրր
ւիո խադրուե ղան շոգեկառքով՝ եւ ո1 չ թէ
րարաւանուէ։ Աւե լէւ û ի շղ՝ մինչեւ Ա^,ղարա շոգեկառքով՝ հ ոն կէ ալ Հէանղըրը ձի
ու րար շ կ ա որո լէ յ

(2) էի ո լ քէն
Զ ար գարե ան
Հ&անղրր րի
խումբին մէջ չէր :
Վ- Նորենց միակը շէ որ Զտնղրրըն
կք ղեա եղէ Մի ջագե տրի ճամբուն վրա ք ՝
մինչդեռ *սյդ քաղաքը կր գտնուի Անդա.
բայէ 100 րլմ. գէպի հիւսիս ՝ դէպի Սեւ
Ն'ով : վեռ վերջերս ի տալիոյ մէջ՝ վա'•‘Ւէլ վարումանի ծննղ եան հարիւրամե ա.
կին ն ու իրուած
հ ան դի ս ո ւ թեան մր րնէմ աԱրին ալ հ եղինա կա լոր անձնաւորու
թիւն մը՝ էսօսելով բանաստեղծին մահուան պարագաներուն մասին՝ ըսեր էր

«հոզի մը սփոուսւծ
պա աներ ուն մէջ» :
վարումանի հոգին
Մ ի ջագե տրի մէջ յ

X

Միջագետքի անագործ ունէր

Շտտեր կարծած են թէ Աեւակ
Կոմի տաս
ւէարղաււլետ
մի ւս մա ման ւ

Զանզըր ը գան ո ւեա ան :

Արինակ ՝

Պերճ

Զէյթունցեանի «Մեծ Լոութիւնը» թատ.
ր երգութեան մէջ Կոմի տա սէ
առաջ Սե
ւուկ կ'երեւի Ոանղրրրի
բանտին
մէջ՝.
Մինչդեռ իրողութիւնը այն է որ Կոմի,
տաս Պոլիս վերադարձած է Ս այիս Զ-ին
(հին տոմ արով) մինչ Աեւակ
Զանղըրը
հ ա ս ա ծ է Մայիսի վերջերը միայն ։
Ա էսաէին աղբիւրը շատ
Թաւանաբար
Ըիւզանդ 'թէչեանի յուշերուն. մէջ պատ
մական
անցեալի ղործածո ւթիւնն
է,
ոճ որ բագ այտյտօրէն շփոթութեան դուռ
կը րանայ։ Այղ յոլ֊շերը «Դժոխքին l/inխագՈՆՈ-Ը» վերնագրին տակ ՝ յաճա էս հըր ա տար ա կո ւած են եւ վերջերս ալ վերհըր ա տարա կո ւեա ան հչԱշխարհ^ի մէջ։
Այսպէս P • 'Ըէչե ան կը սլատմէ թէ ՝ աղատ արձակուած Տ անձերու առաջին
իրումբը՝ որուն մէջ ինք եւ Կոմիտասն ալ
կային՝ վերադարձի ճամբուն վրայ Ապ
րիլ 2$-ի Ջորերշաբթի օրը վալէճիք կը
գտնուէ ին ՝ եւ հե տեւեա լ օրը Ա՝ Հ ամրարձմ ան տօնը
վայելեցին
էնկիւրիւի
եկեղեր իին մէջ՝, Եր ենր աղատ արձակման
հրամանը հասած էր Ապրի լ ճճ-ի
(24)
չարաշուք օրէն 1է) օր ‘թ՚չ՚ջ՝ Եւ սակայե
ի ր յ ի շա տա կներ ո ւն մէջ տեղ մը էսօսելով
Աեւակի մասին կը գրէ »

«փեւլեցկագէմ եըիտսւսսւըգ մ’էր
Սեւակ, եւ թրքուհին անոթ սիրահարէցաւ: Հայրը հասկցոլց րժիշկին թէ իր
ազգակիցները ջնջելու հրաման կայ , րայց
երէ իսլամութիւնը ընդունի եւ կարգուի
այն աղջկան հետ որուն կեանքը ազատած
էր, ինք ալ կը խոստանար իր փեսան
ւիրկել վաղահաս աղէտէն : Սեւակ խոր
հուրդ հարցւուց ընկերներուն : Ամէնքն
ալ, Յունիս ամսուան գոյժերէն զգաց
ուած , զինք խրատեցին աոժամապէս հա
մակերպելու- • •» ։
/?/">£ է թէ Բ • Բէչեան կը խօսի դէպքի
մը մասին y որ Աունիս ամիսէն վերջ պա
տահած 4 , երբ ինք Ջանղրրր չէ այլեւս ,
քանի որ Մայիս 2-ին Պոլիս վերադարձած
կ : Ուրեմն։ կը սլատմէ իրր պատմութիւն
(առանց ճչղելու սակայն թէ ուրիշներէ
լսած է) ինչպէս պիտի ըսէր
օրինակի
համար. «Երր Նաթոլէոն էլպա կդզի աք
սորուեցաւ» : Պատմական անցեալի գոր
ծածութիւնն է պարղապէս , որ այն տպա
ւորս։ թիւնը կը գործէ թէ
* ^էչեւսն իբր
ւս կտնատես կը էսօսի Ա ելակի մասին։

X «1915ին վեթսպ-ւսթծել է Կ- Պոլիս,
ձեթթակալուել է եւ֊ աքսորի ճանապարհին
նահատակուել այն իւճթի հետ, որի մէջ
էին նաեւ Վարուժանը, Սիամանթօն եւ
ուրիշներ»
( Հայկական Հա մայնադի տ տ ր ան ) :
Աեւակ կա տար ելա սլէս յիմար պէտր է
եղած ըլլար , 1915-/'ե , այսինրե'
պատե
րազմի ընթւսԱրին Պոլիս վերադառնալու
եւ ձերբակալուելու համար։
Երականուէքեան մէջ 1914-// (Հունիսին է որ Պոլփս
վերադարձաւ՝ պատերազմէն
երկու ամի ս առաջ ։
հալուէ Սիամանթոյի՝ որոշ է
թէ ան
Զանղըրը չէ գտնուած ՝ այլ արսորուած
կ' Այաշ։ Շատեր Աիամա նթոյի անունը
կ*յած են Ա եւակի եւ վարումանի էսում,
բին : Աղբիւր ը կը կարծեմ գտնել Մ է՛րաiiL Շ ամտանճեանի հ ետեւեալ տողերուն
սէսալ մեկնաբանութեան ■w«Մեկնումի գիշերը, (կ'ակնարկէ Աեւա.
կի : 1Լ-ք ո լմանի եւ 3 միւս Հայերո ւն (Հան'Լքքքկ
Ս.յտչ մեկնումին) մեր տան

մէջ, րազգատարար ոչ - մոայլ անցա։. :
Երկուքս ալ (ինք եւ Աևւակը) այն իրի
կուն , օգտուելով մեր խոհարարուհիին
կարողութիլններէն , Այաշի մեր ընկեր ներուն համար քաղցրաւենիք պատրաստ];լու
զրադեցանք : Մասնաւորարար Սիամանթօ
րարեկամիս պատուոյ կտորներ սահմա.
նեցի , մօտէն ծանօթ ըլլալով ինծի, ամե
նազգի քաւլցրո։ թիւններու համար իր
հոգիին անպատում տկարութիւնը» :
Կ՚երեւի թէ: ձեր րտնասէրները Աիտմտնթոյի անունը հապճեպով կարդալով ,
կարծած են թէ ան ալ այդ խումբին մէջ
՚1Ը, գտնուէր :

Թ) Ասպետական արիութիւն•-

հերոսական եւ զմայլելի : Աեւակի մասին
իր բաղդակից ըԱկերները կը վկայեն թէ
բնաւ չենթարկուեցաւ այդ տկարութեան ,

ճւ ինչպէս իլամտանճեան էլըսէ՝ «Լսմրողջ
երկու օր աշխատեցաւ համոզելու համար
տկար հոգիները, որ մահը մւսհմետականացումէ աւելի աղէկ է, եւ զատ զատ երդում ընել տուաւ ամէն անոնց, որոնց հո
գիի ուժին վրայ կասկած ունէր, p-է հա
ւատարիմ պիտի մնան իրենց լոյս - հա
ւատքին» յ
3)սն Նոյրաթ չէր սխալած: Տոքթ. Ոիլինկիրևան վտանգաւոր էր , քանի որ իրապէ՚ս հայ էր :
հեր ո սա կան րան մը կայ այս բոլորին
մէջ՝ որ Գուրդէն Մխիթարեանի բառերով
(«ք-ասորգ Վար Դրականութիւն», Գահիրէ ՝ 1946) «սրտաոուչ , խորունկ վէպ մը

կրնար դաո նալ, եթէ մէկը սիրտ ունենար
արիւնի մէջ խեղդուած րանաստեդծին
կեանքը գրական օգտագործումի մը ա.
ււարկայ դարձնել- ••» պայմանաւ որ այդ
վէսլը տար հարաղա տ պատկերը «երիտա
սարդ րանաստեդծին վեհ ու հզօր կեց
ուածքին» եւ ո՛ չ թէ ղա յն b ա ղր ան կար էւ
■1Խ- ածէր ՝ էւն չււլէ ս որ ձաէսո զած վերջքէն
լէւ որձերը ijujij տուէւն ւրմբաէս տաբար ։
Q կտ րծո ւէւ ստ կա յն իմէ Աեւակ մոէեռանգ
կուրութեամբ մը ձահը կը նաէսընտրէ
կեանրէն ։ Եթէ մահուան հրեշտակէն ներ
կայութիւնը շատ անգամ նշմարելէւ է էւր
ղ ր ո ւ էմէւ ւններ ո ւն մէջ՝ այղ չէւ նշանակեր
էմէ Աեւակ եղերերգակ բանա ստեղծ մըն
է ՝ եւ էսառնուածրութ յոռետես : Ընդհա
կառակն ՝ եղած է զուարթ ել կենսուրաէս :
Եթէ յաճաէս կը էսօսէւ
մահուան մ ասէն ՝ զայն հակագրեէու համար է կետնրէն՝ դիտակս ելու համար կեանրի իրա
կան արմէրին ։ Արդարեւ՝ առանղ խաւա
րէն լո յո ը ի^նչ պիտի արմէր եւ առանր
մահուան կեանրը պիտի արմէ^ր ապրիլ։
Երր քմիչկ մօտէն կը ճանչնայ
կեանրի
ղան ա ղան փ ո ւլեր ը եւ դիտէ թէ մահը մաս
՚ս՛ կազմէ անոր՝ իբր անխուսափելի վեր՝
ջա կէ տ : Ալ երբ կը յանձնարար է փութկոտ ու թեամբ «Սիրէ', սիրէ',
պիտի մեոնի'ս • • •» («Սիրէ» , անտիպ) ՝ կ 1 ուզէ Ը"ել
թէ մահ ո t-ընէ առաջ ապրէ՛ ՝ կեանրգ լեր֊
նե լուէ օիրով :
Աեւակ կը ճան չնայ մահը եւ բոլոր քա
ջերուն պէո
չունի ա նկէ - Այղ
պատճառաւ ալ՝ երբ մամը կը հնչէ՝ արի
աբար կը րալէ դէպէ՛ հոն ՝ ասպետա կան
րաջսւթեամբ : Հէն օրերու ասպետներուն
պէս ՝ որոնր իրենւյ կեանրը կը նոլիրէին
ճշմարտութեան եւ արդարութեան պաշտ
պանութեան ՝ կը վ»ալէ գլուխը վեր ՝ րանի որ ասպետները «կ՚ապրին մեոնելով,

կը մեոնին անմահ» («Թրուպատուրները»
Ռ- Սե ւափ) ղի դիտեն թէ <^մահ իմաղ եա լ
անմահութիւն է»։
Հայրենի բանաստեղծ վահագն Դէսւըթեան այս իմաստով շահեկան ուսումնասիրութիւն մը
հրատարակեր
վերջերս
«Գրական Թերթ»/, Ապրիլ 12, 1985/' թիլին ՚րէջ_: «Ասպետի Երգ» խորագրով :

ՍևԻԱԱԻ awww>h
ՈԴՒՍԱկԱնՕ
(1.

ճիշդ սէրն ա'ն է որ տես ըսեր
էարեկամիդ ու լ>շնամոլդ,
Կը մարես քու յետին լոյսեր
Ու կ՚ամվւոփուիս սրտիդ մէջ մՈլ
ճիշդ սէ՛րն ա'ն է որ չես ըսեր
Վէնիտ կերպով գուն քոլ հողոլդ՝
Չես գիտեր դեո ի՞նչ է քոլ լ)կ1
Երջանկութի՞ւն թէ վիշտ սմղուր.
ճիշդ սէրն ւս'ն է զոր չես ըսեր
Հոգեհատոր քու սիրելւուդ,
Կու լա'ս լացդ մարդ չի լսեր
Համոզուած ես չի սիրուելոլդ :
ճիշդ սէրն ա'յն է, ա՜խ մի ըսեր
Շիրիմիդ մ՛էջ զայն Ասւռուծուգ
Հոն կր լացնեն քեզ հին յոյսեր՝
Ու կը հաւտաս դեո սիրելուդ..,.

իմա ր եան

վարմ արանի իր
դասընկերԱ.
ո բ ո ւս ո լա իչնելւը 1լ անդրս,,
դառնան !, ւ կ' արզ է, լեն ույդ շւսհադո րծոլ.
մը։ ԱայԱ տղան տւելի հեռու կը տանքւ
գործը՝ Աեւտկէւ ձե ո աղը երէն
կարեւոր
մաս մը վաճառելով Մորոս Աղա տեանի-,
Ատնաս է ր-բանաս տեղծ Մ՝ Աղատ եան դը.
ր տ ւէաճա ռէ, էսան ութ մը ունէր Ղ. ալաթխ,
ուր կը ծաէսէբ տուներէ և դպրոցական
ո լ այլ տ զգայ էւն գրադարաններէ ձեռր

բուհ ,

բեր ուած հ ին գրրեր : U'J'J գրադարաննե
րուն գի րրե ր ը հոդա բարձուներու՝ թաղա
կաններու կամ ո ւս ո լա ի չնե ր ու միէև բալ
նուտ ծ էին Զպատեհ առի թուխ և կամ հա
ւանական
էս ուղարկս ւթեանց
երկխղը
պատրուա1լելով՝ բայԱ ի վերջոյ իբր վա՛
ճառրի նիւթ ւիոխադրուեԱան հայ ղրավաճառներու իւ ան ո ւթ ը ՝ որ ուէհետեւ ան՛
ւէընաս դիրրեբ էին իրականութեան մէթ,
Կը կ արծո ւի թէ Ա եւա կի ւսզդականնե.
րուն կոզմէ Մ- Աղատեանի յանձնուան
են տպադրեալ կամ ձեռագիր այլ թուղ
թեր ալ ՝ որպէսզէ,
ան իր հետ Երեւան
տա նի ել (իրականութեան թանգարանին
յանձնէ ղանոնր ։
ԱւեԱ, հաւանական է որ՝
Ազատես։նի մահէն վերջ իլ։ անձնական արիւթէ՚հ
հետ ((րական n լէմեան էմ'ան գա րանին յանև
նուած ր/յան Աեւակի ձեռագրերը՝ որմել
հոն կը պա հոլին մինչեւ հիմա՝ իբր Ւ՛
Աղատեանի էիոնտին մաս կազմող սեիա՛
կան ո ւթի ւն :
Դարձեալ վրա կանութեան

Աեւակի մահէն վերջ երբ կինը կը մեկ.
նի Պոլս էն՝ բանաստեղծին երէց եղբայ.
րր ՝ ո լ, արդէն Պոլիս կր բնակէր ՝ կը պարպէ Աեւակի Բանկալթիի տունը՝ իր բը.
նա կարանը
փոխադրելով
գոյքերն ու
թուղթերը ։

կ'ընդօրինակէ 54 քերթուածներ ՝ մեծ մա.
սամբ անտիպ: Այդ տետրակը՝
որ մեր
տ ր ամա ղ ը ո ւթ ե ան տակ է՝ ի,ը որոշ օղտա.
կարոլթիլնը ունի կարգ մը քերթուած,
ներու տարբերակները բաղդատելու տե.
սակէտէ : հոն կը գտնենք 20-ի, մօտ քեր.
թո լածներ՝ որոնց բուն ձեռագրերը անյայտ կը մնան :
Աւելի վերջ՝ Աեւակի երէց եղբօր տըղան՝ հօրմէն գաղտնի կը սկսի օգտագոր
ծել ձեռագրերը՝ զանոնք իբր իր սեփա
կան հեղինակութիւնը ցոյց տալով Մխի.

խանդաշա՛

նի Ենովք Աըմէնի փսնաին մէջ կը
լին Ա ելակէ նամակներ՝ ուղղեալ I։ • Աք
մէնի (հր ա տա ր ա կո ւած' ^Արեւմտահայ
վր ո ղնե րի Նամականիշի մէվ) ի^չս^ս
նաեւ ձեռագրերը շարր մը րերթուաեեե
րու՝ որոնր հրատարակուած են Ե • Աք
մէնի իւմբադը ո ւթեամբ լօյս տեսան հՄ1"
սիս^ի մ ԷՀ։ Կան նաեւ րանէ, մը անտի^
ներ զորս Ե -Արմէն չէ հրատարակէ՝
կամ յարմար

հայ գրոդխնրոլ ձեռագրերը
ընդհանրապէս ՝ ել նահ ատակ գրողներու թւլթածըրարները մասնաւորաբար՝ առարկայ
չեն դարձած է"լրջ հետաքրքրութեան՝ եւ
յ աճաիս ցրուած' չորս հովերուն , երբ չեն
կրցած ամփոփուիլ Երեւանի Ե ղիչէ Զա.
րենցի անուան Գրականութեան ք>'անդա.
ր ա նին հո դածո լ դար ա կներ ո ւն մէջ :
օրինակ կ'արմ֊է պատմել
ոդիսա.
կանը Մ- Աեւակի ձեռա դրևբուն ՝ որոնք
մեծ մասամբ փրկուած են բարեբախտա
բար ։

Աեւակի մէկ քեռաղջիկը
1922-/ւհ այղ
ձեռագրերուն վրայէն տետրակի մը մէջ
իհամտանճեան ինչո՞ւ համար կը ծան.
րանայ սակայն խրոխտ բանաստեղծին
«հոգիին անպատում տկարութեան» վը.
րտյ: Բացատրութիւնը կարելի է գտնել
այն նամակին մէջ ղո ր «Զւս'րկ էովկաս»^։
հեղինակը դրած է Այս։շէն 1915 Մայիսին՝
ձ՝ օրմէն խնդրելով միջամտութիւնը պոլսահայ երեսվախան Պետրոս էֆ . Հալաճե անի («Արեւմտահայ Գրողների
Նամա
կանի» Երեւան՝ 1972):
Ա ահուան առջեւ տկարութիւնը մարդկա',ին i եւ հ աս կնալի իսկ հա կա ո ակը

ՃԻՇԴ ՍԷՐԸ

չտես նելով՝ եւ կամ

'Pոնն ո լթ են է անոնե / / /ս^ողելով •
ատ-Ն,
‘«-W’
Յովհաննէս Զիլինկիրեան՝ հօրեղբօր
նը երթալս,է կը հ աւարէ եւ ապահո,Լ 1կը փոխագրէ ինչ որ կը գտնէ Աեւակէ
այսինքն'
- Ընտանեկան նամակներ 5
ուած քիուրէնի եւ իր
հարտղաա ք
միջեւ (հայր՝ մայր՝ եղբայր՝ եՀ1Լ ,
- Ս ե լա կէ նկարներ՝ ինչպէ“ նս,եև
կողմէ ընդօրինակուած Պ էթ ՝ ո ‘Լէ
Հիքթոր հիւկոյի դիմանկարները՝
- Պէրպէր եան վա րմար անի գկ^ձ
հԼ
- Հարիւրաւոր
րառթ - /
ղրկուած Ա ելակէն Աաննիին ՝ լ
կողմէ „ տա ա ո ւած' զանազան լձ*կ

f

գրագէտներէ , եւայչն ՝
- վպր ո Աա կան դա ս ա տ ե տր ե ր ւ
րութիւններ ՝ եւայլն :
Աւելի վերջ ձեռք կը ձգէ նա ւ
կողմէ Ե ա ննիին գրուած սիրայի11

,ւ

ներու ամբողջ ծրար մր :
Այս վերջին նամակներուն Z՞'՛'՚
ճէնները ատհնին
Երեւանի W
J
թեան թանգար ա^1 կլլ գբ՝ևՈԼ^
Մավեանի ձեռքով ։ Ատոնցմէ ո
t-ելի վերջ կը հրատարակուիմ
ռոլկեանի «նայիրի»ին մէջ՝ ՀՀէթրվ
կարելի րյ/այ հասկնալ թէ /

c

հասաե՜ են հոն :
Ա եւա կէն կարգ մը ձեռտդբ^

Fonds A.R.A.M

« a Ա Ռ- Ա
ղրվփն մօտ ՛. «Հայ Գքագէտթ«/հ հ՛
^թկ,ոմներու. կողքէ Փարիզ հր.

<—ած

հատորին

յառաջաբանին

Ընկերակցութիւնը դի֊
լյեւակին եւ ստացաւ P"L"L‘ ձե֊

<կ<՛

Տ ■ Հ • ) որոնց

էծու.մը

բւսսնկդւն
’ UIU1L pWl
Ulliul1 թիւով
Îlilil
*119”ւած

արձակներ,
2“P՜
շար.
Sflf ք"“էւ
Ի«4
ն1,ն ձէՒ աԼ Ըսոլած է <ՀՍ bP տԸ'
^^.Լէսւն տակ ունինք նաեւ֊ հետեւ.
ւԱււ1սւգրՈԼ^1’

ib քերթուածները», „ք1Ուն Կը..
/ //»}'///' 35 բանաստեղծռւթիւննե.

1

<

մեծ մասին արտւս ւլր ուսը կը

Լ^,ք

1/եւակի

քեռաղջկան

աևարակին

. (U ձեռագրերը յետոյ փոխտգրը.
Ü, երեւանի Գրականութեան թան-

Ջ Մ Ի Տ Գ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

հանելով ապահով աեղ դրկելը
պարաք մը սեպելով» :
Աիթռնի 1<յ|2Տ-/,ե «Հայրենիք
ը»ի մէջ կը հրատարակէ այգ

սեպուհ

Ամսաղի.
նամակնե.

րը, ղանոնք րնգօրին ակելով իր ձեռքով,
ջնջելով անունը այն անձին որուն ո լղղը.
ւած են նամակները, եԼ անոր տեղ գնե-

1"վ Մ---, Մ- Պ-... կամ Պ- Մ-... ըս.
կըղրնա տառերը. Ամէնէն հեաաքրքրակա.
նը այն է որ Զիթունի հրատարակութեան
բոլոր իրաւունքները կը վերապահ է
ի.
րեն , երը անդին ողջ են Աեւակի օրինաւոր
մ՜ա ռան էլ ո րդները •
Աիթունջ, կը մոռնայ սակայն ապահով
ղրկելու սեպուհ պարտքը ել իր մօտ
կր պահէ ձեռագրերը, որոնք ի վերջՈյ
կ՚անցնին Փարիզաբնակ զրասէր
ազգա.

Սւեղ

յինի մը ձեռքը, որ բարի եղաւ մեղի ,„ը.
ւակ^ա-թեան թանգարանին

յանձ.

յ.

կ նաեւ Սեւակի իւղաներկ դիմա.
Հարբ,
է'1' մ։ոևեՒմ Ը^կերներկն

|Ա

րամաղրելոլ անոնց լո, „ապատճէնները
Երեւանի Գրականութեան
թան,լարս,,
նէն ալ ստացանք Աիթունիի
կո լթի ւննե ր ուն

Ազնաւռւրեանի :

^աեառնե,, ունինք

ենթադրելու

որ

ընգօրինա.

լուսապատճէնները,

եւ

րաղգտտելով տեսանք որ Աի թ ո լնի իր կող.
մէ կատարած է այլ ել այլ
սրբագըոլ.

ԷՋ 5

՚լ"ըս յայտնսւծ է մամանա կա կից
նե բուն մ ասին •

ՂՐՈրԼ~

Ս եհ ր ում ան Պ ա բ ս ամե անիւ մասին կ'ը"է

շ . 1907)«Անիկա յաւէտ պիտի մնայ թսւնաստեւլծը , «ւսնոկլ ցոր պիտի սիրէ» , անիկա յա.
ւէտ պիտի ըլլայ երեւակայող ու օդային
րանաստեղծը» :
(նամակ 12 .

Իսկ Միոաք Ա եծարենցի մասին կը գրէ
'hiij'li

տեղը,

ապահովաբար

չարաշուք

ազղեցոլթեանը տակ Անովք Արմէնի, ո.
բուն հետ շատ մտերիմ է այգ

շրջանին.

«Այս տղան սիրած եմ իր մէկ քանի զգայուն եւ իտ'թ տողերուն համար, աւա՜ղ
որ շուտ կաթէ եղաւ • անուն շինելու տեն
չը աւըեց զինքը. ամէ'ն թերթի մէջ ու
ամէ'ն շաբաթ գթելու, իր ստորագրութիւ.
նը երեւցնելու կիփքն է որ գէշ ազդեց
իր գրչին- ու իր վերջին գիրքը sur com
mande et à la hâte գրականութեան մը
բոլոր ախտանիշները ունի դժբախտա
բար : Որքա՜ն պիտի ուզէի նանչցած ըլ
լալ զինքը ու ըսել իրեն որ քի'չ գրէ; մա
նաւանդ բանաստւեղծոլթիլնը quantité^
6’էջ չէ' , զսսհէօին մէջն է որ կը ւինտււոլի .

է, Զօհրապ լռեց, Սիպիլ պառաԼցաւ. հըրապարակը . . . Պաթսամեան եւ ընկերու
թեան . մնաց (խե՜ղն հրապարակ) (այդ
շրջանին Աիսլիլ 44 տարե կան է : Տ • Հ") :

ՍևՒԱկ ԾԱԵ՚նԱՆՈՒՆԻՆ
4ՈՐ1րԱ1րՈՒԹևԱՆ ՄԱՍԻՆ
1907-4՜։# սկսեալ քսուքէն Ջիլվւնկիրեան
իր դրսւ֊թիւննեչւը կր ս աոբա դրէ «Ո*11Նթէ1ւ

Սեւ ակ» î
«Սեստկ»

Իրւեէ առաջ ո՛չ ոք դ ttբծածած է
րառը^ ի րր անուն կամ ծածկա

նուն :

11^նչ կը նչանակէ Աեւակ :
Ո* ո ւրէն Ըէէաէ"վ

ըսուի թէ

թխադէմ ու սեւաչուի y

այդ անունը շինած է ակնարկելով իր սեւ
ա: Բայց պէաք է ըսէր «ՍեՆԱ1կ(ւ»
եւ ո<'չ թէ «ՍեւԼԱկ» քանի որ աչքի իմաստ

Աեթեան եւս ի ձեռին ունեցած է

ունեցող արմատ բառը «ակն» է,
t! րմէ
ակնոց, ակնաբոյժ, եւայլն-, թերեւս ալ
«ակ»Հ/ իբր փ ա ղաքշա կան մասնիկ գործա
ծած է , նմանոզութեամբ գետակ , վտակ ,
ծովակ , կապուտակ րառերուն , արտա
յայտէ լու համար «սեւուկ» իմաստը։

Տ1ակկ կարդ ձ՚ր ձեռագրեր,
աղրիւրր
.սանօթ, որոնցմէ մէկ քանին հրաաա.

ւե ս տա կան սեփականութիւնն է (propriété

փլած

artistique) եւ ըստ օր ինի միայն իր կողմէ

Աեւակի մօտ մնացած այլ նամակ.

յ!ք

,Ալ Գրականութեան թանգարան գրր.

թիւն՚հեր ե, մտնալանդ փոխած' բնագրին

1ք„ա!) ըլլան նիսահայ ազգային զորեի չ
[j II ա լոյի (Սվաճեան) ձեռքով-.
Անգին, ՊԷյրո՚-թւ՛

թ(

տպարանատէր

Ս՝ր չանուն մը ‘լթ^ը ս տ ե ղծո\ղին գեղար-

են Կարօ Գէորգեանի «Ամէնուն

կրնայ դործածոլիլ։

^•եղիըքր»ին 1961 , 1962 ե, 1903/, թիֆլնձէ/-. Ատոնցմէ երեք պատմուածքՀր աոաջին անգամ ըլլալով

հոն, է որ

î էԼյսսւհանդ երձ մեր մօտ այս կանոնը

«Մեռելին նշանտուքը»,
«Տոքթէօր փօզմօզ» : Կը

^տեսածեն.

4)աթենիկըւ» ,

չէ յարդուտծ y ել ալսօր 4- ակա^ւալոր անձեր կը դ անենք Հա լկակււէն Համայնադիտարանին մ է ջ y Սեւակ անունււվ y չորսե

„խ,ւ[ւ թէ այգ բոլորը
փճացած են
(գութի ռմբակոծումներուն
ընթաց.

րէն վերջինը ըլլալով

Ւ

ամ ենամաերիմ

բար եկա մը՝

րանա կան ճչմարտոլթիլնր ttր !լ ըսէ հ,առաջինք ելլեն յետինք» :

յանց կ,ս,ղարետնց , որ յետադային հայ
ցականութենէ ո։ հայութենէ քա չուելով
«ւանձնացալ իտա լիոյ

Համայնտւլ ի տ տ ր տն ին մէջ աււնո ւած աււաջին Սեւակն է Պ*ուրդէնը
(բուն ան.

Պտռի քաղաքը ,

IIJI նւււիրուեցաւ իտալական

ղրականուԱան: իր մահէն, վերջ միլանարնակ րա.

ուաւքբ

(աղւպւեանց ի կնո/մէն առնելով Մ իլանօ
որագրեց ւլրաւլէ տին,
հալ երէն, թուզ.
hl

ձեռւսդրերը y

Ս ր կ ր ս ր զն է Փ րսֆ • Ս անուսէ

որոնք ներկայիս

Սիս (Սիւիկիա) ել մեռւսծ՝
1907-/#։# A/#/###### եւֆի.ս : ճ ան չց ո ււււծ է ի րր
ւուււ ր ր ւււ բ ւււն - մ ւսնր կ ա բ ւււն : Աե ւա կ դրչա'/լւււնը իբ սլա ր ա դւսյին ւիոքբ ին շ կը բա.
ց ւււ ւոր ւււ ի ւււ յն ի ր ււ ւլոլթ ե ումը ււր բուն մա-

քան մօտ: Փորձեցինք հասկնալ էմէ "՚ ք1}
Հղթածրարին մէջ դ ո յո ւ թի ւն ուհիին Ա A մնացս/ծ ն ու մւււ կն Լ ր ել ձեռաւլք եր ,
մնացին

Աեւակ ,

ձնւսծ ' 1897-/#։#

ը մնան *Լենե տիկի Ա խի իք ա ր ե ան հայրե-

f“J3 ^եր դիմումները

ր ի դ որ ե ան ) ծնած՝ 1904-/#ե Թիփ-

լիս y մեււած՝ 1981-/# ե էքրեւան։ Հմ անօթ է
իրը լե ւլո ւաբան եւ բանասէր : Ա ւսյտնի չէ
թէ ե^ ր բ ել ին չ ո® լ ււ րւըեւլբած է Աեւակ
ւլր չան ո ւնր :

Հկաւեմ բանաստեղծ Ագամայիս Արապ\ահ րնկեր„ջ մր հեռ, Պառի
երթալով,

1է[ւն

H*nL^fitpy որ զոհ

դ*ոցած է հայերէն այբուրենի .կարգին y
կ տ ր ծ ե ս տ ր ւլ տ ր աց նե լու հ ամա ր
Աւե տա -

J. ԱԼւակէն նամակներ ունէր իր ք"վ

կակած ,

Ընտանեկան անու-

ն1' սթս հօրմկն դալկին ալ չի փոխանցը1 ՒI' > րանի որ տա դան ւլր մառանգական

ւսպւսր-

կւււն ււ ւնր

ելլած

Ս*ս* ր ս> կէ օդե ան y

է

որ

թւսրւլմանի' սել աչք։
Կը տեսնուի սակայն թէ y Սեւակի արՒՒը մ եհ il ա ս ւսմր կ ե լլ ր ոն ա ց ա ծ

Սրրսրդ Ս'եւա կն է հայրենի մեծ բանւսսւոեւլծ Պարոյրը , բուն ւււնուամբ' քԼա-

է Ե [' ե -

l!Bty Գրականութեան թանդա ր անր y

եւ

ւլարեան y ծ նսւ ծ' 1924-/#։# ^անւսխշի #^-/##-ւլլւ (այլք մ ԱուԼետաչէն) y մեռած' 1971-/^^'
ւււր կած՜ւււ հ ւււ բ : Հւսսկնալու հ ամ ար թէ թ* եչ
պարաւլ անե ր ու ւոսւկ րւսն ա ս տե ղծ Պարոյր

րրւստէ փրկուած :
Հոն կը պահ ո ւի
Հաւաքածոյ մր լուսդ րական
կըտմձերոլ , ւրւրս Սեւուկ իր ձեռքով ւլւսաւորած րլլսւլ կր էմուի y իր քերթոււսծ-

‘Լա ւլւււ ր ե ան ււրդեւլբած է Աեւակ ւլրչւււնռլ-

մրւււն առաջին

նը t '/ ի ձեց ինք Ս*ի ա ո ւթի ւննե ր ո լ Ակադեմ.
իւււ յի
կի g Արուեստի ի>նս ւոի տո ււոի տնօրէն քիու-բէն իէւււրեանի y որմէ
ստացանք

ւոպադ ր ո ւթի ւններ ը ու-

^աչու համար >. Ատոնցմէ չատեր ու վրա յ
1 ձեռքով սրբադը ո ւթի ւններ ալ կատա(,

Հւսւանաբար

ապադայ

ւոպա-

հ ե ւոե ւե ւս լ բաց սւ ւոր ո լթի ւնը •
բ բ նւս նեբկւււյւսցալ ինձ y ես Հ^Աուէեւուսկան ^իրւս կանութիւն» ամսաւրրի խմբա

ւթեան մր հ լոմար :

k"^1' [1սկ y Աեւակի չա ա մը ձեոադրեf Լրաբեռնուած են

լլ ի րն

Կ եւ նօթերով։

բա

սրբաւրրութիւնՕրինակի համար y

հ րաււլսւ րւս կե լ y ասպար էդ լուսլուի մի չնորհւււլի երիտասարդի y հաւատացած y
որ
լալ ւսպա դա յ է սպաս ո ւմ իրեն : ^էաւլար-

ծուծոյ Լացը»

քերթուածին
ձեռւսվրայ իբր առա ջիլն խորադիր
կը

«18%» ձօնուած՝ Համիտի : gÆ-

եանը խիստ տարածոււււծ ազգանուն հա
մարե լուէ y մտածում էի լլրական մի յար

և1,1Լրորդ խորադիր մը y զոր
I՝ ‘էեր^ոյ վերածելու

հ ամար
Առանց այս մանրա1““"Հ1,ան' գմուար է կռահել թէ Աե-

մար անուն ւլտնել նրւււ համար։

լ“™ւծՊ էացը»/,ե :

՚ քմիր Սուլթանին
Ակնարկէ ,

ձԱյղ օրերին Աւետիք Ւսուհակեանը Ււ՛
դը ոJ *ք^ Ըիtf
մամանա կ արեց Աո լրէն
Սե լակի
ո\ւլբեր դա կան
պա տմո ւթիւնը :

իոՒդմ ո ւ թի ւն.
կէտադրութի՚նն ու նոր տողի

•սկեեՐՈիլ
Ma ձ/~
,
ր՚Վլ"
ՀՈ'Լ գրուած 14 նամակնեfuit կ
գթուածներու ծրար մը ունե.
,՝“^է'թԼսԱ111^տադ^Ր ’ '"ՆՅն,Ղ"'/ Տիգ^'՚ՀԷ
եռ*ը ՛■
՝>„ պատմէ թէ

^>‘“oU,l/"1q'i

^“■յրեն^
առաս-

1915-A5'

/մաքուոոց

փոխելով,

*'1 “f/ui,

Տ

' ““"Րէ/՚՚-ղ՝ ազգականի մը
.ւ,սս'1'տը՝ ել հոն գՒգ ուած ւի ո չեX/ ՈԼ եւ ձեռագրերոլ
մէջէն

111 6 Լ

«բաթեւներըս յարգ՚ելի ծնողացգ եւ եղբայրներուդ»
եւ կ'աւելցնէ «Programme չհմ զրկհր,
որովհետեւ Շահանին «Le Livret de 1 Etu
diant» անուն գիրք մը ղրկած ենք, մէջը
ամէն բան գրուած է • եթէ կ՜ուզես , ա ո
Շահանէն եւ կարդա'» : Ուրիշ յեա գրու.
ջաւոբութետն կը յանձնարարէ

WdMlfrC

«»,( «Ա ՜4 1֊ 1928)

անցնելու

լլրութիւնը ï
Գմուար չէ հասկնալ թէ ո՞վ է այդ խորհըբղաւոր Մ ■ • -ն , զոր Աեւակ կը
կ"չէ
երբեմն «հոգի՜ս» ! Գանի մը նամակի վեր-

OhllbUL

ձեռագի ր 14 նամակնե.
Գորս

«^սլացութեան

գրպունը

փոշիներէն

էի : Ա եծ տււլա ւոր լլ ւթի ւն թուլին նըբանաս ւոե ւլծո ւթի ւնները y
որոշեցի

թեան մը մէջ (Մարտ 26, 1907) կը
ցրնէ ■ «Եւ մի' մոռնար որ այս նամակը

գրողը թերեւս ա՜յն անձն է որ ամէնէ՜ն
աւելի սիրհց fhq»:
Այսուհանդերձ , բոլոր նամակները նոյն
անձին չեն ուղղուած :
Այդ նամակներուն մէջ Աեւակ աո հա.
սարակ կը խօսի իր ուսանողական կետնքին մանր ամա սն ո ւթի ւններ ո ւն ,
գութիւններուն ,
թի ւններ ուն եւ
շուրջ-,

ճամբոր-

նիւթական ղմոլարու.
այլ մտերիմ հարցերու

Կ'արմէ արտագրել

կարծիքները

չէ™ մի որ Առվէը իր մէկ տօոոօէով անմա
հացաւ» :
Աձռլթօրէն կ'ար տայա յտուի

Ակիւտարի

իր ընկերներէն Ատեփան ['աբէլեանի մա
սին, որ յետոյ Պոլսահայոց ծանօթ դաշ

«Աշխատիլ,
աշխատի՜լ -ու դեռ Ոաբէլեանը այնպէս
կը հաւատայ որ մարգ տունը նստիլ սուրն
խմելով՝ musicien կ՚ըլլայ , եւ թէ հաննա.
րը հաննա՜ր ըլլալու համար ամէն թանէ
առաջ ծոյլ ըլլալու է...» (նոյն նամակին
մէջ) : Ուրիշ նամակ/, մը մէջ ալ (2Օ • 12*
1907) կ'րսկ հեգնանքով. «Եղբայրդ կ՚աշ
խատի՞ musiqueliO- հ՞րբ Enu գալու
միտք ունի ■ Ոաբէլեանը միշտ մանտօլինի դասե՞ր կուտայ , խե՜ղնը» :
նակի ուսուցիչը դարձաւ.

Ուրիշ նամակի մը մէջ
(7' 10* 1907)
ամբողջ պոլսւսհայ գրականութեան հաշլեյարդարն է որ կ'ընէ, գրելով.

«...Սրամիտ ոնով մը, որուն համար
կը շնռրհաւորեմ քեզ, կը գծես մեր պոլսահայ գրականութեան caricaturé : Ւրաւ որ խղնալիք crise մը կ՚անցընենք
կոր : Պէըպէրհան մեռա՜ւ , Եդիա հիւանդ

Աս ույդ ամpnrrf գէխր նրա
պատմածի
տպա ւո ր ո ւթե ան ւոակ էի : ^իսատ մնա
ցած կեանք։ Աւ մտածեցի y թէ լաւ կը լի
նի y եթէ Պարոյրին կոչեմ Աեւակ y
որսլէսղի ո ղբեր դա,կան օր էն կեանքիg հեռա
ցած մի Ա ելակին

չարունակի

մի ուրիշ

Աեւակ» :

ül/7 kfr ոլա տահ ի y երր Պարոյր 18 տա
րեկան էր : Հարց կը ծագի թէ այդ օրե
րուն ւոեւլեա^կ էր թէ Աեւակ
անունով
հալ մեծ բանաստեղծ մը եղած է իրմէ
առաջ y եւ կամ երբ յետադա յին տեղեկա
ցաւ y ինչո^ւ համար չխորհեցաւ ինքնայւստուկ սեփական ւլր չան ուն մը որդեդըր ել y լքելով Ա՛ելակը։
Հետեւանքը եղաւ այն ,
որ թէեւ հայ
քերթուլութիւնը երկրորդ մեծ Աեւակ մը
շահեցւսւ-y բայց այս երկուութիւնը յա.
ռւսջ բերաւ որոշ շլի ո թութի ւն y ել այսօր
երբ կր խօսուի բան աս տերլծ Աեւակի մասին} հարկ 1լ ըլլայ ճշդել թէ ո՛ր մէկն է y
Աուրէ^նը թէ Պարոյրը :
Պարոյր մնացած ըլլար երկրորդա
կան արփ է քուէ ըերթո դ ի

մր աստիճանին

Fonds A.R.A.M

»

« « Ա Ո- Ա Ջ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

ԷՋ 6
վրայ , շփոթութիւնը չէր կրնար վնասա

սրութեամբ , ինչ որ կարելի է հաստատել

կար դաոնալ*, fiutjg Պարոյր էր արտա
կարգ տաղանդէն փայլով
դարձաւ Հա

ֆր անս երէն բնագրին հետ բա ղգա տելո վ :
Այս գետնէն մէջ Ա եւակէ հայերէն ձեռա-

յաստանի ամէնէն

դըրերուն ընթերցումը

սէ րուած ու ամէնէն

արդիւնք տուած է ,

ժ ո զո ւէրդա կան քե րթո ղբ y էնշ որ d տածս լ
կուտայ թէ առանց Աեւակ
անունէն ալ
հասած սլէտէ ըլլար այղ համբաւէն , եւ
հ ե տե ւարա ր ,

ամենեւին կարօտ չէր

հաւանաբար

այն

Այգո՜ւն, այգո՜ւն տուին լացող
Յանկերգն, ու ծաո ու ծիլ ու ցօղ
Ու արտոյտն ալ վեր խոյացող
«.Սիրէ՛ կ՚ըսեն , պիտի մեռնիս • • •»

յստակ ու մաքուր գէըով* Անաց որ շատ
ղ էւ [՛էն է հայերէնէ թարգմանէլ հայ գրո
ղէ/ մը կողմէ ֆրանսերէնով դրէ առնուած
ղրո ւթէւ ւնները y որովհետեւ առ հասարակ

ո ւ-

չկրկնուին ո լրէ շներու պարագայէն
աէ՝
եւ օր մը չունենանք "ւրէշ վարուժան
Մեծարենցներ ՝

ՍԻՐԷ

ցանկալի

պատճառով որ էր հայերէն գէ Ը ը դժուար
ընթեոնԱւ է y մինչ ֆրանսերէնը գրած է

րէ չէ մը գր շանո ւնը օդտադո րծելու :
Ա ա դթ ենք որ
նմ ան
շլէ ո թ ութէ ւնն Լ ր

ներ

նուազ

ոճա բանական

տեսակէտով

հայերէնէն

շատ չեն հեռանար անոնք y եւ

Սէամ անթօներ ,

Տարիներէ իվեր ահա
Քնարս ձեոքիս տակ կը դողայ
Յաւերժ նո'յն վանկը «/, ե ղճ տղա յ

կը մնան

հա f երէն լեղո լէւ (մանաւանդ
արեւմտահայերէնէ)
արտայայտ շա կան ճշգրտու

ԱաֆֆէնԼ ր կամ Ջարենցնե ր :

թեան ծ է ր էն մէջ>
դրուատիքը

Ո. ՍեԻԱԿԻ ԳՐԱԿԱՆ
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆԸ

ճշգրտութիւն

ըրած են մէշտ

«Սիրէ՜՝ սիրէ՜, պիտի մեռնիս...»

որուն

եւրոպացի

Զեփիւո, թիթեո , սիւյք ու թոչուն
Ու ալեակները կարկաչուն
Կ՚ըսեն «կեանքի միակ ինչուն

հայագէտները :
Սե ւա կ էր կեն ւլան ո ւթեան կրցաւ հրա
տարակել մ՛իայն «կարմիր Դիրքը» (1910)
ny/ կը պարունակէ Ատանայէւ ջարդէն տր֊

«Սէրն է , սիրէ' , պիտի մեռնիս ...» :

պաւոըոլթեան տակ դր ո լած
երկու ըն
դարձակ քերթուածներ՝ «Ջարդի. իյենթ-ը»

//• . Սեւակէ
դրական ժառանգութիւնը
հաւաքե լու նպատակաւ
\,էսէ
մէջ մեր
կադմած յ անձնաէսումրը բարեբաէստու-

Ջեոճս աչերուս կ՛անցնեմ արագ•
Ա՜խ, սիրե՜ր եմ, սիրտըս փլատակ
Աոխիր մ՚է տաք • • • ու շա՜տ յստակ
Ձայն մ՚ինձ կ՚ըսէ «պիտի մեռնիս • ..»•.

«Թրքուհին» էնշպէս նաեւ «Մարդերքյուր֊իւն» էսո րադրէն տակ ամփոփուած
ել

թէ ւնը ունեցաւ մեծապէս օդտո ւե լո ւ գոր
ծակցութենէն հայրենէ գրադատ - բանա-

սլոէմ մը

y

որուն մէջ կը էսո րհ րգածէ

ըն-

ն բ դ՛ե ան , Կե անքէւ ո\ւ Ս ահուան երեւո՝ւթ-

սէր Ալեքսանդր թոփչե անէ y որ Եր՛եւանէ
մէջ մէկ ո լկէս տարէէ էւ վեր եռանդա գին

ներուն մասին*. Ս տագրած էր պատրաս
տէ լ նաեւ «Սիրոյ Դիրքը», «Քաոսը» եւ

լծուած է Ա • Աեւակի ղործերուն ուսում֊
նա սէւ ր ո ւթեան :
Նն որհէլ էր ջանա ւլ ր ո ւթե ան
Ափլ. ւո-

«Վերջին Հայերը»,

բայց չկրցաւ իրագոր

ծել այգ ծրադէրը î
Եր մահ էն վերջ y առաջիէն անգամ 1925էն Սել ա նիկի մկջ հատոր մը յա տ կտցուէ-

քահայութեան Հետ Ս շա կո ւթ այէն Կապէ
Կո\մէտ է է
նաէսա դ ահ ո ւթե ան
բարեհաճ
կարդագրութեան y Երեւանէ։
^էրականութե ան թանդա րանէն ստացանք ,

:

ղաւ իրեն

Ար տ ա ւա ղգ Պէր՚՚թր եանէ ձեռամբ y Ա •
Սեւակէւ ա ր էս էւ ւ էն բոլոր լուսապատճէննե
րը՝ որոնց համար հոս հրապարակաւ չը֊

«Յժիշկին Գիրքէն Փրցուած
հ ե զինա կո ւթե տմ բ'

եալ քերթուածները.

I 1959) , Եդուարգ Ջրբաչեանի (1965, it
'Լլատիմիր Կիրակոսեանի (1972) , /նչ

Տ պարան

լէնէն «Զգացական խօսակցութիւն», Ալպէռ Ատմէնէն «ճերմակ Գիշեր», «Երա

լոյս կը տեսնէ քերթուածնե

պարունակէ

85

որ

y

կր

բանա ստեղծ ութէւ ւննե ր ,

«կարմիր Դիրքը», «Սիրոյ Դիրքը»
Æf.
«Ցըիէ Քերթ-Ուսւծն՚եր» բաժանումներով :
1946-/'ե Փ ա լ՛ է ւլ
^Հւայ Գրագէ տներո ւ

մօտ գտնուող աղբիւ րնե բան հեա ,
էըը*
ցանք յանղէլ հետեւեալ ե ւլր ա կաg ո ւթէ ւններուն •

ք' ա ր ե կամնե ր^ մատենաշար էն կը հ րա տա
հատոր մր «Բժիշկին Դիիքէն
Փրցուած էջեր եւ Քերթուածներ» անու

րա կո ւէւ

Սեւակէւ դրա կան մառ անգութէւնը (մեծանօթ) կր րաղկանայ *ձճ{}-է մօտ քեր
թուածներէ եւ 33 արձակ դ ր ո ւէժէ ւննե ր է •.
1.1՛

նով y ուր կը ւլտնենք 20 պատմո ւածքնե ր

Լըղոնղ տը Լիէէն'

«Ցերեկ» ,

Փր՚լ 1Լէռ.

մը շտութիւն»

եւ «Ամաււուան ժամեր» ,
Մ ոռիս քիռիւպէռէ «Երեք Ծաղիկներ» , Ան.
թոնէն Պրէօնէ «Քերթողը», Հանրի Պեր.

«ՍկեպտիկոԼթիւն» եւ Հայնրիխ
«Դժբախտ մոգ մըն եմ» , «Թէեւ
այնքան արագ», «Արարչագործութիւն»,
«Աբեղաները», «Կը խնդրէի» , «Անթա
փանցելին» եւ «Աւազուտին վրայ» :

կբ տեսնէ «Ռութէն ՍեԿոկ - Երկեր» հա
լաքած ոն y որ կը պարունակէ ընդամէնը

12 պատմ ո ւածքներ եւ 75 քերթուածներ :

րակուեցան Ալեքսանդր թոփ շե անէ։
4/ք//“
մ է , ((.Սովետական Հայաստան?} , ((Հայրե

Ս ե ւա կ է
դրա կանո ւթեսւն
յատկացուած
ամէնէն ծաւալուն գործն է
այս y բայց
ո՛ շ ղե րծ թերէներէ : Կուրդ մը բառեր սր-

նիքէ ՍԱ/յն» , «Գարուն» եւ ((Գրական
թերթ» սլա ր բ ե ր ա կանն եր ո ւն մկջ..
Եսկ արձա էլ գր ո ւթի մեները բոլորն ալ
հրատարակուած են գրքեր ո լ.՝ թ երթերու
եւ տարեղէրքե րու մէջ՝
պատմուածքներու ձև ւով y աո հասարակ «Բժիշկին Դիր
տէ՜ն Փրցուած էջեր» ընդհանուր էսորագրրէն տակ : /'րր արձակ , ձեռագիր վիճա
կէ։ ձ'էջ կր մնան J*էւ այն էր նամակները ո-

Ռ. ՍևՒԱԿԻ ԸՆԾԱՅՈՒԱԾ*
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻԻՆՆևՐ
//» • Ս եւակէ կենդանութեան

էր մասին

Գուբէն Զարդ արեան ,
Հր ան ղ Նա զաբ.
եանղ . Աեհրուման Պարսամեան ել քմէո.

ւած է եռաստղով մը
ծ ո ւթե ան . ♦ • :

դիկ ï Կրկին . Մեհբուման
Պտրսամեանի
‘ւրչի՚ե կը պարտինք ներբո ղա կան մը «Մեր
ազգային վերջին Մարտիրոսները» խոըա.

են 196«)-/ե

Երեւան1ւ

տո ոառրութե ամ ւ'

վաււաոջակ *Լք\ռոենզե

ելԱրփիկՄինասեանի.
Առաջէն անգամ Դե ղամ Սեւան փորձած
է վէպէ մը նէւթ դարձնել fl‘• Սեւակը՝
քերթողէն
կեանքէն ու մահուան վերա,
բերեալ կարդ մբ պա տահաբները ներկա,
յա ցնելո վ բոէո բովէն վէ պա կան ձեւով մը^
պատմուածքէ մը մէջ որ կը կրէ ՀհԵանաստեղծէն Գողգոթան?}

թո րագէրը} եւ գ

y

գրած են

(Եքելան y 1967) :
Այլապէս հ ետաքրքրական է Պերճ

Ջէ-

թ ունg եա նի կողմէ դրէ առնուած «Z/՛^
էռոլթէւնը?} թ ա տը ե ըդ ո ւթէ ւնը y որուե
գլէյաւոր հերոսներն են Գւմնէէլ Հաըու՛
ժան ու /Եո՝ւրէն Ս ե ւակ y եւ որու մասքէ
թեր ՈԼ դէմ շատ բան ըսուեցաւ'. Այք

ըոհցմէ
աս ^Ը հրատարակուած են Զիթուհիի ա ր տտգրո լի} ետմր և լ
մաս մըհ

լա՛յ Հայաստանի , ըլբռ'յ Սփիւռքի
քիչ
մ՝ր բոլոր դպրոցական
ղ ասագէրքեր ուն

դիր՛՛՛է t

, «Շան.

թատրերգութեան մէջ
երկու պոլսա^այ
գը ո դնե ըբ կը էէօսէն երբեմն արեւմտահա՛

«Արեւմտահայ Գրողների
նի»/,}, մէջ,

եւ. դրականութեան պատմութեան հաւա
քած ոն եր ուն մէջ *.
թ*ո ւմանեանի y
.

Ս ելակի Կեանքին
ու գրականութեան
ձ ա ս ին աոաջթր ընդարձակ ուսումնասէր,

յերէն y երբեմն ալ ար եւելահայերէն y
որ թերեւս նորօրէնակ փորձ մլփ կ փ'
լական մէո ւթեան . . .
հարց է թէ թհ'

րութիւնը գրի առաե֊ է

վրայ է՛ն շ տպա ւո բ ո ւ թէ ւն կը

‘“լ

Նամակա

Ալեքսանդր Թ ոփչեան վերջերս

սկսաւ

հրատարակե լ Ա ելակի կողմէ Ա ա՛հիի գըրւտծ՜ սիրային նամակներէն ոմանք.
ֆ/'~
րանսերէնէ
արեւմտահայերէնի
թարգ.
J անուան՝ Ար րահ ամ Ալիքևանի կողմէ :

«9\ս,/'",},» ամսաղրին մէջ (1985 - թ •
54) այդ նամա կնե րէն մէկ քանին հրատարակելով. Ալ. Թոփշեան կը գրէ թէ
անոնք «անաղարտ սիրոյ , բացայլիկ նը.

ւիրումի, երկու բարձրագոյն էակների
մտերմութեան պատմութիւնն է, որն իը
ամբողջութեան մէջ ներկայացնում է գեղարուեստական, ճանաչողական,
փաս.
տագրական եւ յատկապէս դաստիարակ,
չական կարեւոր նշանակութիւն : Այդ նա
մակները կարելի է դնել Չայկովսկու ՛եւ
Ֆոն Մեկկի , Տուրգենէւի եւ Սովինայի,
Շոուի եւ Քեմբպելի եւ նման այլ նամակագրութիւնների կողքին» :
Ալ- Թոփ չեան ծրադրած է ամրողջ հա.
աոր մը յա տ կաղնե լ այղ նամակներուն .
մի շտ Արք ահ աժ' Աթ.քեանէ
թ արղմանո ւթ ե ամր :
Ուրաէսառէթ պարագայ մըն է հաստա'"ե 1_ թէ

Աբ •

Աէէքեան այդ

ֆրանսերէն

նամակները կը վերածէ ար ե ւմտա հ այ ե ր է՝1րէ ՝ այսինքն Ս ե ւա կէ հարաղատ լեզուին *.
Մէնշդեռ ուրիշ առիթներով
(օրինակ'
((Արեւմ տահ այ

Գրողներէ

Նամականի»

y

1972, Երեւան) տեսած էինք որ արեւմըտահայ ղրողնե րոլ օտա րլեզու նամա կնեl՛ Ը-

թարգմանուէ էն ուղղակի
արեւել ա •» այ եր էնէւ ,
ս տե ղծելով
անհարազատ
տպա ւո ր ո ւթէ ւն յ
kl'

Ս ե tut կ էւ գո րծերուն կը հ անգի պինք ըյ-

Կ՛՚որմէ յի շատաձյեէ
նաեւ utjï երկու
ո ւս ո ւմնա սէբ ա կան յօդուածները որոէդ

մաս կը կազմէ Հ.Հայոգ թուղը?} հատորէ

«Վերջին Սերմնացանը»/, : Եսկ «ՊաւնիԿն » քերթուածէն վերնադէրր փ ոէսարէնյանուն ամօթէսա.

If. Ut.

հ ը ա տա ը ա կո ւած

ուսումնասիրական յօդուածներ

y

ըի ֊(էջ է ոբ հետ աքրքր ո ւած են
լակէ ստեղծագործութեամբ :

մէջy Ա • Ս եւակէ ծննդեան ՏՕ-րդ եւ. մահ
լան [yO-բգ տաըեգար ձեր Ո ւն առթէւ, ըս.

էսա լ կա ր ւլաg ււ ւած են , որոշապէս :
Այսպէս y «Վրէժին Սերմնացանը» վերածուած
կ

ղ՚՚յղ կուտայ թէ Սփիւռքէ աւելի հայրէնի

Հայնէէ

Եսկ 1955-/'ե ալ Երեւանէ մէջ y
Եղիշէ
Պետրոսեան էւ ա շէսա տա սէր ո ւթեամբ էո,քս

րս! եւ հանղէսներոլ ■w, ւ՛ սկ մնացեալ
ները՝ անտիպ՛. Այս վերջիններէն 17
էմ ո ւածնե ր ւէ ե րջ ե ր ս մաս աո մաս հրատա

Դ-

սոնէ

ե t. 48 բանա ստեղծո ւթի ւնն եր *.

փերթուածներէն շ^ւլ՚ջ 110-Հ> տպագրուած
են գէրքերու մէջ y 20-/» ցրուած՝ թերթե

Հաւ/փտեան^։

կան ղբ ա կան ո ւթեն էն հայաղնեչով հ՛ետեւ

րու հաւաքածոյ մը Ա * Ս եւակէ

նորհակալութէւն կը յայանենք բոլորէն*.
Այղ ամէնը համադրելովդ ցուցա կադր֊
րե լով ու բա ղգա ւո ե լո վ
յ ան ձն աէսո ւմբէս

Հ_______________________________________ ___________________________________________

անո ւնաէ , ուր ղ ե տ ե ղո լած են 15
պ ա տմո ւածքնե ր :
1944-/'ե , Երուսաղէմէ Ս* Ցակոբեանց

էջեր»

Պարոն

(քե ռաղջկան տե տրակէն)

Աղտեանէէ ել

Վ.

Փ ս* փ տ ղ ե անէւ էսմբ ագր ո ւ-

թե ամբ 1912-/,}, Թիֆլիսի մէջ հ րատրակւած «Հայ Նրողներ»„։_ fi. Հ ատորէն մէջ
էրմ կ կը դ ւոնենք 6 փերթուած , էսկ Թրրքահայ
Ուսուց չաց
Աէութեան
կողմէ

1971-/ե Պ ո լիս հրատարակուած

«Հաւա

քածոյ Արեւմաաեայ Դրուլներու»

հ ա սա

րէն մէջ' 9 քերթուած :
ԷՀարմանալի է որ վարուժանէ եւ Սէ
րս ւնէէ էսմրադր ութեամբ 1914-/ե
Պոլիս
հբատարակու ած «ՆաՆասարդ» տարեգիր
քէն մէջ Ս ե t ւս կի անունը կը բաղտկայի.
ինչպէս նաեւ' քքոլբէն Ջ.։սբրլաըեանի կող.

հրատարակոլան 1918-^ե

թ»/,

Արմէն Աեւան.

բանը :
Ո* • Սեւուկէ

յայտնուաե կա րեի քներն են որ քիչ չատ
հիմ եառայաե են ապադայ այլ աչխատ ռ ւ թի ւններ ո լ ï

առթէւ վերջերս յօդուածներ րղս տեսա^

Ուսումնասիրութիւն մը կը գտնենք Ե-

(«Դրական Թերթ»} .վաղգէն Դ՚հբրթԼ^

չականի
«Համապատկեր
Արեւմտահ այ
Դրականութեան» ձեռագիրէն : [ի . Ա ելա

Ջիլինկիրե անէ' (հԱրարատֆ) y Պէս[° i
մոնեանէ'
(((Արարատ)^
եւ Պ* ^4

կէ՛

(«Կամք»} , եւայլն..
ներկայիս Երեւանի մէջ կը
Ա • Աեւակի գործ՜երէն
հատըն՚՚՚իք
ղաըգ հ րատա րա կռւածներ էն ս՚ւ-նլի
՝
ել. աւճելի ճշգրիտ . աչխատասիրու-թ^։ս f

1 բու կանո ւթեան

ւէերչուեման

յատ.

Սեւակէւ քերթուածները յաճաէս արժա

թեան հաշրրւեյարդարն է որ կ՚ընէ ըստ
ս ս փոր ո ւթե ան . Ա ելակի վերագրելով ար.

Գքող» հ րատարա կշութեան կողմէ 1983-^},
Լենին կրատի մէջ ռուսերէն լեզուով եւ

ս տո ր ա գր ո ւթե ամբ 1Լլատ իմիք կ/բախ"եանէ եւ Ալեքսանդր թոփ չեանի' («Ս՚Վ՛
Հայաստան» f ,
վահագն
Դա՚փԱահէ1
նի'

«Մեղրագետ»

նացած են թս։ րգմանութէւններու y որոնց
լաւադոյնները կը
պարտինք
Ասատուր
(,աւ արեանի (ֆրանսերէն) յ ((Սովետական

ծննդեան հարէւրամեակ^

րուսազէմեան 1944-/, հրատարակութեան
յառաջաբանին մէջ. առնուած՜' Աակոբ 0-

կաղուաե այգ բամնին մէջ Հարթենք/ աէսոյեանը ամբողջ հայ բանաս տեղեր,լ-

մէ 1911-/.}, հ րատա րա կո ւած
Ժ ողովածուէն մէջ^

ձգէ այդ

^•Հ՚՚՚յլ՚ե՚է՚իք Ամսսրդիր»լ, 1930, նոյեմբեր
եւ Դեկտեմբերի թիլերուն մէջ֊.
Հոն

մանիքներ զորս ի յառաջագունի կը ջնջէ
իրր ձախողանք . եւայլն. ելային-. Միակ
յստակ գաղափարը.զոր կը գտնենք գաղա
փարներու թոհուբոհին մէջ. այն է թէ

(«Հայրենիքի Զայն»} ,

Ալեքս ան դ ր Թով, չեանի ,

3"'/՝՝“'^

նւ

ըն/չսյ1'

նե րածականուէ մը> էսմբաղրու-**^
նա կէն եղբօր' Ստ եփան թոփչե^է:
Ալեքսանդր թոփ չեան , որ մսւ^էէ1

«ապրեցաւ իր մահը երիտա
սարդ , թարմ, արի ու արու, ինչպէս եր.
գեր էր անոր խորհուրդը ոստոստուն,
տրտում, զուարթ, համակ շաղ ու թարմոլթիւն» : Այսքանք ինքնին պիտի բա.

ցած է այլեւս քէԱեւակի գք՚^Ւ
թեան ուսումնասիրոհթեան մարղփ11

րոլն թարգմանութեան եւ 6 էջ ալ' ու
սումնասիրութեան *. (Ժտր դմանէ շներն են'

լէր •
Աւելի,

ման :
Կ՛ակնկալենք որ օր մը ի վերի"]

0 լեղ

Նեստէնսկէ} Ալլա Տ էր-Ց ա կորե ան ,
Ա • Գատով եւ թ* . Կ ո ւբա տեան հԱյդ հաւա

ներ կը գտնենք
Դուրգէն Մխիթարեանի
«փառորգ Դար Դրականութիւն»ին
մէի

քածոյէն մէջ առնուած բանաս տեղծներն
են y ծննգե ան թուականէ կարգուէի վ . Ալէշան y Ա . Պ է շէ կթ ա շ լե ան , Պ • Գուրեան ,

{Դահիրէ. 1946), ինչպէս նաեւ
Եղիչէ
Պետրոսեանի ա չխատասիր ութեամբ 1955ին Երեւանի մէջ հրատարակուած «Երկե.
ը »|ոx-ե մէջ :

25

հաղար տպաքանակով
հրատարակ
ուած «Նոր
ժամանակներոլ Հայ Բա.
հատորէն

նասսւեղծներ»

յատկաց ուած

է

Սե ւա կի

մէջ

50

էջ

մլ-ւ՚թ ուածնե-

ի պատիւ Աբ . Ալէքե անէ պէտք է բսե յ

էպէլ t /A • Որբե րեան y վ . թէքէեան , Աէամանթօ , Գ * վա ր ո ւժան , Ա. Աե ւա կ, Մւքեեարենղ ել Աատթէոս քէաըիֆ ե տն •.

նաեւ թէ թա րղմանո ւթիւններ ը
կատա
րած է մեծ րծաէսնդրութեամբ \եւ ճշգրր.

Ս-եւտկ
իը
կարգին
տւսդա չափեա լ
թ տ բ ղմտնռրթի ւմհ ե ր բբան՛ է.
եւրոպա.
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քերթողը

ընդարձակ ուսումնասիրութիւն,

Ատկէ վերջ. Երեւանի մէջ է „ր յաջ„ր.
ղարար լոյս ընեայուաե են երեք կարե.
լոր մեն ա դր ո ւթի ւնն եր . նոլիրուաե'
Ա.
Սե,ակի
կեանքին ու գրականութեան .
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Անցեալ քքայիս 17 Լւ ՜է&.ին Փարիզի մէջ տեղի /չունենար Ներքին
bup Բնանկարը (Le Nouveau Paysage Intérieur) ը>՚ դ հանուր խռրա.

•ւՒւ՚Ը ւււ։ո։Լ

սեմինար մը : Սեմինարին նիւթը կը վերաբերէր

ջին 10

տարիներու ընթացրին հայոլթիւնը յուղող հարցերուն , ի մասնաւորի
ղինեալ ղործ ո ղութե անց , բրտութեան , ինչպէս նաեւ , ան ո լղղա կի օր էն
ցեղասպանութեան։

Ս\երլուծ ո զական եւ վիճաբանական այս հանդի,

.ղումին իրենց մասնակցութիւնը կը բերէին իրենց աշխատանքներով
ֆրանսահայ դա ղութին մերթ ծանօթ մերթ անծանօթ մտաւորական,
ներ ել համալսարանականներ. փ . Ալթունեան , փրոֆ . Տ- Գույոլմ-

ՆԵՐՔԻՆ
ՆՈՐ ԲՆԱՆԿԱՐԸ

ճեան , Տոքթ. Վ. Եղիշէեան, Հ. Փիրալեան , ff • Նշանեան , Լիլիան
Տարօնեան, (ի- Փ երի կ„ , Պ ■ Սաղ այեան, եւայլն։ Բանախօսութիւնե
րուն կը հեաեւէին հարց ու պատասխաններ , զորս կը վարէր Գ՛ Պբլտեան :
U իաք եւ Աըսւեսա/» այս թիլով ընթերցողին առիթը

կը տրուի

ծանոթանալու սեմինարին ներկայացուած բանախօս ո լթիւններ ո լ ամ.
փռիոլմներուն . ամբողջութիւնը կը տսլոի առանձին - ։ Ապա՝ Հակա-

LE NOUVEAU PAYSAGE
INTERIEUR
ՑՄԱՆ

11

Տանուն ել ի դիմաց կա ղմա կեր պ
Անձնախումբին ՝ պիտի ո ւղէ ի նախ <
փակալութիւն յայտնել ձեզի : Նէթք

դ թնսւնկաթը / Հայ

աշիաթհէն հա

1975 - 1985

թեմային չու
^նղիպումի մր հ րաւի րած էինք ձեզ՝
^յւ ներկայութեամր ՝ այսօր ՝
(խ դառ
k մեր կոչին :
ւուաե թեման կը ւէերաբերի
մ
պատմութեան նո րադոյն շրջանին ՝ որ ս
\ասկա^ իր վախճանին չէ հասած տ
rLfi: 'Լերջին տասը տարիներու ընթ ս
մեր ապրած դէպքերուն նմանը չ
Լնուած- վաթսուն ու աւելի տարինե
Hty* ՀԱել կուզեմ ՝ որ Սփիւռքը Լքտ
'է1»պըտսոր մասին է) հանդիոավայ
^ձալ աննախընթաց եղելութիւներ
^ր ուժերու յայ անա դործո ւթեան :
սփիւռքւսհայ համայնքներուն

մ

անշարժութեան ՝ անտարբեր,
ու համակերպութեան
դէմ որ
'■Ւ‘1 խթանի դեր կա տար եցին :
(^[՛կրեայ կամ

անպա շտօն խոլ

.լ 1ՈրԼ^Է Հայո9 անունով դործո ււ
Ա1Լ օրօրքներուն լխդմէջէն երեւէ
րրաոլթեան ազդակը յ թր տութեւ
it
l'Pf1 անմիջական հետեւա
1
գաղութահայ համա ,ն սնե ո
^մո,Թ1-

J

հ

J

I

I ան արագացումը՝ պիտի ուզ

k
^1գա տմա կան ա ց ո ւմյչը ՝ այ
Հ ^ւտքը սլտ տմութեան
մէջ
հ

'Կս,ն'"'ռւ"ԼՈնք ս1լէ"^էն t

“‘J

Դ, կը յաւերմտցնէին ։
Հք Ա1'1ան հա^ց^Ը իր երկու բեւե
\Հլ

5 լա"ս1անոլթետն ճանաչում

(<,/յ
1ւԼ

վերստացում , այմմէ,
.
Ղ,ր1ւ-էէ մը անցաւ մամանակւ
եԼ ՀայՈց «ներաշխարհ»,
այեմէականացումը սակայն դ1
կզութիւն մըն է ։ Սեմին.

Xnl L էԸաեքն է
.^ւդս-րձնեյ։

,Լ

ղայն

մտած ու։

U ^"l t'ul"‘ Մին գաղափարը ծ
&թ»>Տքին ։ կը հաւատայինք
հաւս։տաւՀ.

"Ը “։ն

% անհ "Լ տաք,ոԳոէթեան աշխ.
\ ՀԼ /“ է այսօր ալել/։

՝W ա^ւ

, այգ 'ւկ"1ԸևԸԸ. "Ը
^ա!, յ
՝կ՝ոլնենան՝
անհե
^Mu,/ Ը չևնթաԸկուին , ինչպէս այ
Ան պաԱ,ահած է Մեղի մէկ դալ
’^1Աէգտրձո ւմի աշխատանք d
L1

հակաղդեցոլթիւնները, որոնք տուեալ հարցերը կը դիտեն
ա արր եր ան կի ւնն եր Լ յ

յաճախ

Սեմինարին կը մասնակցէին չուրջ 40 համալսարանականներ մշա.
կոլթա յին այլազան րնադաւառներէ :

bOÜ'F

Տիկիններ է պարոններ ՝
ււխե/ի բարեկամներ ՝

ւ

unvp-իւններ , Հարցումներ խոբադրին տակ' քանի մը մասնակիցներու

վեԸակաղՄել,
լէ^ր^իւ֊րացնել

վերյ,
եղելս

թիւններն ու ասոնց ա ր դի ւնքն երը ՝ ասոնց
ազդեցոլթիւնը
Հայոց
մշակութային
Ու ընկերաքաղաքական շրջապատին վր֊
Լ՚այ » Հէսյո3 տ շխարհ իմացութեան ՝ Հներաշխարհ^ին ու ինքնութեան վրայ՝, Հեր»
լուծել ու հարցադրման ենթարկել՝ հա
մա ր կ\ե լ - իւրացնէլու համար անցեալն ու
ներկան ՝ ի մա ս տա ւոր ո ւմի ճիղ ով ու եդա
նա կա ւորմամբ :
*ենրկայ հանդիպումը կը մնայ անձնա
կան նախաձեոնո ւթիւն մը : էքւա $աարրեան ՝ Լիլիտն Տարօնեան՝ Պրիւնօ թաքայեան ու ես հ ամոզուած ԸԷԼաԼոլէ ՈԱ Աեմինտրի մը կ ա դմ ս/կ երպո ւթիւնը կը հա
մապատասխանէր
ընդհանուր
ին չ■■li ս
անյեաաձդելէ պահանջի մը՝
Յանձնա
խումբի մը հանգամանքը
տուինք մեր
խմբակցութեան ՝ ոտքի բերելու.
համար
հանդիպումը եւ որոշելու համար
անոր
թեման ինչպէս հոն ձեռնարկուելիք որո
նումներուն ո ւզզււ ւթի ւնն երը մխալով վայրին' ուր կը
գտնուինք ՝
նշանակալից
է ան իր չէ ղո քո ւթեամր ՝ այն իմաստով
որ աւանդական շրջանակներէ դուրս զե
տեղուելու մեր հաստատ
կամեցողութե ան արդիւնքն է : Աւան դա կան կը կո
չեմ հոս' նոյնքան հօտալւ))
հասւոատութիւնները ՝ որքան «հտյ» շր ջան ա կն երը :
Տեսակ մը վա յրի հանդիպում ուրեմն ՝
որ ույլ նպատակ ու ույլ նպատակադրում
ւ'11 ւնի , եթէ ոչ ինքն իր դո լ ութի ւնը ՝ հոս
ու այսօր : Երկրորդ նիստի մը
կազմա
կերպումը մօտ ապագային ՝ թերեւս ընդ 
լայնուած կերպարանքով՝ անկարելի չէ*
թայց կարեւորը այն է որ ներկայ հանւչիպումը չի ձգտիր ո լսմանց՝
հետազօ
տութեանց կամ վիճաբանութեանց կեդ
րոնի մը վեր ածո ւելո ւ : Ջ/' ձգտիր ^հաս
տատութեան^ մը օրինավիճակին :
Յիչե ալ ս ահմանա վւա կո ւմները յարգե
լով՝ ներկայ հանդիպումը
կը հաւաքէ
զանազան կրթանքներէ ու մարզերէ եկող
մասնակցողներ։ Եը հիւրլխկալէ
զեկու
ցումներ ու մտածողական աշխատանք
ներ՝ որոնք բազմազան հորիզոններէ կր
հասնին մեզի՝ որպէսղի կար ե՝ լ[* եղածին
չա-ւի' կարենանք խո ւսավւիլ
տիրող հա
մա կարգէ րո լ եւ լխկալեալ գաղափարնե
րու մենատիրութենէն Պէտք
է վերջա
պէս եզր Ածկացնել որ Յանձնախումրի ան
դամները կարդախօսք չունին առախրկելիք կամ պարտագրելիք՝ ու հետեւաբար'
ազատ են անոնք իրենց իս՛կ անունով ներ
կայացնելու իրենց կարծիքներն ու իրենց
դա զա փ արներ ը :
Յանձնախումբին համար'

une décade
de ferrorisme arménien,
1975 1985

par Dickran KOUYMJIAN

L’exposé propose un tour d’horizon sur
les conséquences de dix années de ter
rorisme arménien
dans le contexte du
Génocide arménien de 1915 - 17. Les ef
fets de ce processus (movement, dans le
texte anglais) sur trois groupes distincts
- les victimes du génocide (Arméniens),
les auteurs du génocide (Turcs), les spec
tateurs (les autres Etats et l’opinion pu
blique) seront respectivement examinés.

La communication soulève un certain
nombre de questions, les plus importan
tes étant les suivantes :
1. - Comment le terrorisme arménien
se heurte-t-il à chacun de ces trois grou
pes ?
2. - La violence politique arménienne
a-t-elle eu un effet positif ou négatif sur
la perception du Génocide arménien ?

contradictions internes
aux
communautés arméniennes
et retournement
de la violence
sur le monde
Propos succints sur la violence ordinaire,
(extraits)

par Jacques PERIGAUD

Si, pour le faiseur de morale, la violen
ce est mauvaise, le même moraliste n’hé
sitera pas à recourir à son usage, dès qu’il
s’agit de préserver les intérêts qui sont
les siens.

Problématique :

La société arménienne sera-t-elle bien
tôt inapte à exister dans le monde mo
derne, parce que bloquée depuis trop
longtemps déjà par le manichéisme qui
est sien depuis la nuit des temps ?

Analyse :
3. - Quel est le rôle du terrorisme dans
la réalité arménienne de 1985 ?
Cette communication dessinera un pro
fil rapide des positions
des principaux
groupes militants arméniens - les Com
mandos des Justiciers du Génocide Arménien, l’Armée Secrète Arménienne pour
la Libération de l’Arménie, l’Armée Ré
volutionnaire Arménienne - , plug
pré
cisément à l’égard du Génocide. La po
sition officielle, ou du moins une des
positions, celle du Département
d’Etat
américain sera ré-examinée; ainsi
que
celle du Tribunal Permanent des Peuples
dans sa session de 1984 sur le Génocide
Arménien.
L exposé se clôt sur cinq conclusions
succintes dans l’intention de porter
un
regard sur le rôle futur du terrorisme
dans la vie et la question arméniennes.

Fréquemment exprimé de manière in
directe, ce blocage interne apparaît dans
les écrits de la jeunesse, quelque soit
sa tendance idéologique. Tel est le pre
mier constat.
Un tel blocage des phénomènes sociaux
de tout ordre, politique autant que cultu
rel, a pour finalité de maintenir les es
prits dans une vision du monde cristal
lisée sur des valeurs dépassées. Là se si
tue 1 aliénation. Nul ne peut nier au
jourd’hui l’existence de cette volonté qui
tend à détruire toute pensée originale. Un
exemple ? L interdiction qui frappa la
présentation de tel film, alors que celui-ci
avait été diffusé sur une chaîne de télé
vision. N’est-ce pas ridicule ? La ques
tion est de savoir qui interdit quoi et
pourquoi ? Que celui-là motive son acte.
Messieurs les journalistes, nous aimerions

Գ- ՊԸԼՏԵԱՆ
( Թարգմ ■ Մ • Ն • )

(trad. Marie-Pia Vallet de Buzon)
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naire et demandant à la réalité concrète
cette réparation.
en connaître davantage sur cette affaire,
et sur bien d’autres...!

La crispation
sur
le phallus-fétiche
institutionnalise l’enfermement
de la
communauté et la primauté du mal-dit,
de la répétition
mortifère,
de Tanat-

D’une façon très générale, que consta
tons-nous ?
D’abord le refus de toute
pensée moderne de la part d'une classe
dirigeante qui, par ailleurs, se lamente
sur le fait que l’arménité lut une grande
culture, alors même que
cette
même
classe laisse, dans la misère, crever ses
littéraires !

hos. (•••)•

Ce qui paraît grave pour une Diaspora,
c’est le refus de tout relativisme cultu
rel, des valeurs sociales situées dans le
temps ou l’espace. Ce refus, que certains
appellent «archaïsme»,
se caractérise
par l’hégémonie de certaines
instances
aux prétentions à diriger le monde. Par
exemple, le fanatisme de telle
instance
libanaise doit-il, oui ou non, faire régner
librement la terreur dans les rues de nos
communautés, au sein même des Maisons
de la Culture ?

De tout ceci résultent deux phénomènes
essentielles : - D’une part, l’exercice quo
tidien d’une violence feutrée, basée sur le
non-dit, la lâcheté intellectuelle, la ru
meur, la calomnie, qui vise à détruire
toute vie sociale, j’entends par là, toute
association nouvelle qui soit l’expression
d'une modernité.

- D’autre part,
en réponse à celle-ci,
l'exercice d’une violence manifeste qui,
dans son aliénation,
se tourne sur le
monde extérieur présenté comme la cause
de tous les malheurs.

Le monde arménien, tel que je le per
çois aujourd’hui, semble pris dans
une
alternative dont l’urgence
impose à
chacun un engagement, positif ou non;
un choix en quelque sorte définitif et
obligatoire; bref, un passage à l’acte(...).

les événements
de la décade 75-85,
la répétition et le bien-dit

A l’inverse de ce courant majoritaire,
existe un courant cherchant l’ouverture
et le dialogue, la réceptivité à l’autre, y
compris l’ennemi d’hier.

(...) 1 activisme, la position
agressive
et conquérante, la force brutale sont les
seuls à être appréciés aussi bien chez
l’homme que chez la femme modernes.
La protestation mâle et la revendication
phallique sont les pivots inconscients de
ces \aleurs actuelles. Au contraire l’ou
verture , la position réceptive-féminine
sont confondues avec l’humiliation,
la
castration et la mort. Chez les Arméniens
plusieurs siècles de soumission passive et
d’humiliation, jusqu'au génocide de 1915,
ont inscrit cette confusion
dans
leurs
«imagos» ou modèles inconscients de
référence. (...) Les enfants nés en dias
pora ont été investis comme fétiche ré
parateur de la violence et des exactions
subies, excluant tout recours à l’imagi

հեղինակներն ալ, իւրայոմ,,,,
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պէս թէ բրտութեան քննագսՀ^

par Liliane DARONIAN
et Bruno SAKAYAN

կարելի, չըլլար իրաղործե,,
,
Դ
հասցնել առանց խ^լ, սահԼ^.
վրայ տեղ մը «աշխարհակործան ^"
բրտութիւն մը ընդունելու.
«Կործանիչ բրտութիւն» , «nnu~

l'implosion d'une lecfure,
Un contact mortel pour la vie

par Janine ALTOUNIAN

Si lire, c’est recueillir ,ce que je vou
drais ici enrayer,
en vous le confiant,
c’est ma tentative de fuite devant un
Texte,
entre autres :
Le miniaturiste,
qu'en quelque sorte, je n’ai pas voulu
lire, pas voulu recueillir en moi. Je pense
que c’est là l’un de ses extraordinaires
mérites, celui de recréer répétitivement
chez le lecteur l’expérience
invivable
de cette enfance, dirais-je «malheureu
se», faute de mieux,
dont ces lignes
tissent,
pour ainsi
dire, le contenant.
L’écriture devient alors pour ce fils
de tailleur arménien,expulsé de sa langue,
non pas celle d’un contenu, mais la
trame même, le rebord de son existence,
la matrice où l’auteur, comme orphelin
d’une scène primitive saccagée, effectue
son auto-engendrement
pour
conjurer
une auto-destruction latente.
Animée donc, non pas par l’amour de
ce récit, mais par son violent refus, afin
d'échapper par
l’ajournement
de
la
réflexion, au rejet destructeur ou au dé
sespoir d’une tendresse impuissante qui
m’ont excédée en le lisant, je voudrais
analyser ici l’ambiguïté fondamentale qui
le constitue et dont il est l’issue salva
trice, celle que capture cette expression
tout autant banale que scandaleuse : «la
mort hospitalière».
Ainsi en va-t-il de toutes ces antino
mies impossibles mais nécessaires qui fi
gurent dans la présentation de
Martin
Melkonian non sans éveiller en nous
des échos par trop familiers :
- S'agit il
seulement de la mort
à
l’hôpital ou de la mortifère hospitalité
dont jouit ce père, sursitaire d’un géno
cide ?

par Vahan YEGHICHEYAN

L’apparition de la violence comme ré
ponse au mal d’être actuel s’inscrit dans
un cadre général de crises et de frustra
tions, tant au niveau individuel que col
lectif, exacerbant l’individualisme et le
repliement sur soi d’une part, les natio
nalismes avec, revendications
agressives
des minorités
ethniques ou régionales
d’autre
part.
L’activisme
arménien
n’échappe pas à la règle. (...)

Paris, 1970-1985:
groupes, mouvements
et mouvances politiques
arméniens,
non - f raditionels

- Pourquoi «l’inscription dans la mé
moire» des couleurs et sensations tactiles
doit-elle être prise en relai par l’inscrip
tion au sens propre qui les «apprivoise»
et les «réveille» ?
- Que vient signifier la perte de cette
«langue maternelle», qui, tout en lihérant «le rêve», n’en
retient
que les
bruits» ?
- Comment
un environnement
qui
«exclut» un Ailleurs en est, en même
temps, «encombré», si bien que sa
couverte» occulte le.voyage ?

«dé

- Qu’est-ce que cette fondation «en mi
niature» du «premier temps», «prélitté
raire» ? Ou encore en quoi une écriture
peut-elle être «enveloppe», «protection»,
«univers», tenir lieu de giron maternel
pour que s’effectue la
nidation de
l’être ?
Autant d’ambiguïtés où, pour illustrer
la communication de Vahan Yéghicheyan,
se nouent ou au contraire se «délient»
pulsions de vie et pulsions de mort, où
la pulsion de destruction pivote en celle
qui engendre et poursuit la vie.

X

Elément de réflexion pouvant servir
de base à une libre discussion sur l'ou
vrage, dont il serait intéressant d’avoir,
au préalable, pris connaissance.

Cette communication à deux voix re
présente les premiers pas d’une recherche
en cours. Bien qu’inévitablement lacu
naire, elle s’attachera à reconstituer la
réalité multiforme d’un espace politique
arménien non-traditionnel, tel qu’il s’est
constitué à partir du début des années 70.
Il devra être défini à quelle rupture/cou
pure l’expression «non-traditionnel» peut
renvoyer.
L’attention, ici,
sera centrée sur la
genèse de ce nouvel espace politique et,
plus spécialement, sur un groupe (autour
de l'Union des Etudiants Arméniens
d’Europe des années 1972 - 1975 à Pa
ris). L’un des courants de ce dernier don
nera naissance à l’ensemble
Libération
Arménienne / Hav Bavkar / Mouvement
National Arménien,
alors qu’un autre,
«devenant la masse», selon l’expression
d’un des protagonistes, ira rejoindre la
mouvance qui gravite autour
dudit en
semble. Cette partie
de la mouvance
dont les exigences critiques, bien
qu’existantes, ne se sont pas constituées
en force organisée - demeurera de longues
années durant dans une ambivalence nondépassée et douloureuse.

թիւն»,
«աստուածս, ՛ին
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Պէնիտմինի բառերն են ՛. «Աշխարհի.
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l'!' :«փիլիսոփ
թիւն»

որովհետեւ պա տմ„ լթ ,„ն

ղաղափտրը
միայն
z , ,
7քննական ՛լ իրք,ոլորում մր ան„
կէտին

մ մանակային
տուեալներուն
մ uni ր, ղանոնք որոշելու եւ ճշղորլխ
համ ար»։ Սէկ բառով՝ բրտութեան Ն

ïՆաղատոլթիլնր

կ'ենթադրէ ոլ
՜ ՜
*•֊
119
'""հը “i,u
^տնջէ վախճանաբանութիւն
q
կահ
նոյն .Համբուն վրայ, անյեղյվ, Հթ,ալո

րութետմր մը, կը հանդիպի նոյն պահ,
ջին : Պէտք էր հասկնալ թէ ինչո՛ւ,
Որոշել ո,

ճշղ որոշել պատմական բրլ.

աութիւնները, բայց իրրել ի՞նչ՛. Պաա.աս.
խան

իբրեւ նպաաակագրոլած ՛.

^եկոլ.

ցումին հիմնական հարցումն էր՝ ին չպէ՞ ս
մտածել բրտութիւն մը որ ըլլար nfid.
նպա,ոտկաղ րո՛ մէ անկախ՛. Մեր պ„1ըտա.
կան", թի՛նն էր' այղ հիմնական հարբ,,,
մին հիմն,ոլ՛որումը ՛. Ի՞նչ կապ ունի, պք.
տի ըսէք,
ահաբեկչական ցրտութեան
հետ՛. Շ ""ո պարզ է, Դի տա լ՛կուածր հոս
ահաբեկչական րրտութիւնը չէ

այնքան,

որքան Ա՛յղ բրտութեան վերաբերող ան,լ.
րտդարձները, կողմնորոշումները, ինչոբ
ալ ըլլայ ասոնց «կողմ»ն "լ ներշնչման
աղբ իւր ը •:
Ահաբեկչական
բրտութեան
անդրադարձող լոա ա բան ո ւթի ւններ ը ա.
ռաեց բաg ա րւո ւթ ե ան' կը յածին նոյն այդ

ԲՐՏՈՒԹԵԱՆ

բբ աո ւթ\Լան ifա կաբ դա կին: Կ ը, հասկնան
դա յն ին չոլ է ո ո բ ան կը Կ ա ո 1լհայ ինլպինբ

ՎԱԽՃԱՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Ինչպէ՞ ս։

Մ ■ ՆՇԱՆԵԱՆ

^ն՛
^ւս,!!/

Նպատակադրումի մը ընդմէբրտութեան

ն պատ ակտդրոսւձ

հասկացողութիւնը պա յմանաւորուած {
իր կաբդին ՀՀց ե դա ս պան ա կան^ բրտոս

Աո

անդամ չէ որ աjiiu^uէ

նիւթ

թե ան մ կ կ որո ՝ակի մ եկն ա բանութե ամբ,

մը 11/է1,ՂՐոյ աո֊արկայ կը դարձնեմ : Երկրորդ ԿԱՄին մէջ
. Պէնիամինի թարգti անութիւնը եւ ասոր շուրջ տ ր ո լած կարճ
լո ւս աբան ո ւթի ւնն երը }
Հորիզոնդ
մԷԼ
1984 - Տ՛օին լոյս սձե սած ե ր\կա ր քօդուածաչ՛՛՛է՛ք մը {մեծ մասամբ' Ա. Կլի՛ քսմանի
■1Խչլ՚ն հատսրին'
Լա ֆպա ւոիւ_ ՎէթP
մասին) նոյն հարցերուն կՀանդ
րադառնային : Նոյն
հարցին կանդրա
դառնար նաեւ տարիներ սասկ ԻՀՈՄին

U.J’t պա տճառո կ իսկ' ’U3րբ բանաձեւուած
հիմնական
հարցումին կրայ կ^աւեյնահ
ոԿրիշ
երկու հ ա ր g ո ւմներ :
Աո.աջթը

կարդ աg ո լած «'Ա՚՚/բ ե, արդիա կան ըսկըղրունքը»
{տ՛ե՛ս Միտք եւ Արուեստ,
Հո կա • 1980) , որուն առածին մասը հրատար ա կո ւեց աւ puiqjlli^r մէջ
Աունո ւար
1981/-Ն ես երկրորդ մասը պիտի հրատա
րակուի օր մը աւելի
հիւրընկալ մլողքի
մը տակ :
Սեմին ՛սրին հր ամg ո լած
զեկուցումը
կ՝առաջարկէր տեսակ մը
դեգերում Վ .
Պէնիտմինի եւ Ս* Q շս՛ կանի գրիշէն ելած
քանի մը հատուածներու շուրջ՛. Q. Օշա.
կանէն առնուած էին 1932/»ե Հայրենիքդ
L"JU տեսած «< ա ր g ա զր ո յց» էն
քանի
il ը տոգեր, եւ մասնաւորաբար՝ «Միտք ել
Սիրտ» իսորագրուած ել (իշականի
կեն.
գանոլթեանը լոյ" տեսած վերջին գրոլթենէն էջ մը (Սիոն, Երուսաղէմ, 1949):
Վ. Պէնիամին էն առնուաք) էին 1921/z ու.
սումնասիրոլթեան {մեր կողմէ
թարգ
մանուած «/> նպաստ բրտութեան քննա
դատութեան» վերնագրով) վերջին էջե.
րը ՚. Մասնակիցներուն բաշխուած էին այս
քաղուածքներուն ֆրանսերէն թարգմա
նս ւթի ւնները ՛. Մէկ բան պէտք է իսոսաո.
•Լանիլ. երբ ո ելէ մէկը ձեռք առնէ այս
գլ՛ ութի՛նները ապշած կը մնայ անոնց
առջեւ, ու կը սկսի կասկածներ սնոլցա.
նեԼ l'f խելացութեան
սահմաններուն
վրայ : Կարելի է անշուշտ
ձեռք չառնել
ղանոնք, կամ հարեւանցի ակնարկ
մը
նե,մ)ել անոնց վրայ ,ոլ քաղել
անոնցմէ
մեր ուզածը , մեր հասկնալ ուզածը : Հայց
եթէ փորձէք թափանցել գրուածը
տող
առ տող , եթէ ոլղէք իւրացնել ու վերա
կազմել փաստարկումը, ձեր խելապաաա.
կին չի պառկիր ան , տեղ մը հասնիք ուր
ձեր իսելքը կր գագրի, րանեչէ : Հարցը այգ
■լրութիւններոլ գմո լարս ւթի լնը չէ,
որ
ամենայն դէպս՝ արհամարհել չէ՛ Անի.
մտնալի բան մը կայ հոն, բան որ կ'իյ.
նայ մեր իմացականութեան
սահմաննե
րէն զուրս : խնդրոյ առարկայ հատուած-

ինչսլկաս խօսիլ Ա՚դկտո՝ երբ ան իր էու
թեան մկջ ունի իւօււ ե լու կաբո զա կանոլ*
թե ան ա դա ւա դո ւմը : Ե բ կր ոբ դր թչպէ ս
սմեղ տալ այն իրողութեան
որ Ոճիրթ
մկջՀ հ,Համայնքը խնդրոյ առարկայ
t
եւ ոչ թկ անհասներու դումարում մը՝,
Եբեը հարցումները անրակտելկւ են՝, Աեը
նպա տա կր

անոնց

դկ^ յանդիման պա

տասխաններ արձանտդրելը չկր ։
ն չուած պայմսնա ւոր ո ւմը երեւան հանելքթ րն

որոշակի մե 1լնարանո ւթինը "ք

կը տիրապետկ այսօր Աղէտի հաււկայո՛
ղութե ան լԼրամ* Այ*^ ձ՚կկն կ որուն
մաձայն Աղէտը զետեղեԱւ կ նպատակդ
դըրո ւած
հ,իրաւունք^ի մը ծիրին մէ[Երբ իրաւունք մը Չդրուած) է իբր *սրդս1ք
նպատակ՝ բո լո ր միջոցները արդոձրաց[
են :

ա նի որ պատմական ի բողս Լխի -ձ՚ն'f

են : թրտութեան
քննաղաւսոլթի՚-նը IL
սկսի նպտտակտդրուած րրտութես՚ն
«զոոա» րրտռսթեան միջէ՛. տարրեք"'թեան

նշդորոշոււքով :

X
X

X

rail du dernier texte publié du vivan
Hagop Ochagan, «L'esprit et le cœuj»,
me Sion, d'avril 1948 à février

՛ • les
«U faut que vous sachiez ceci •
nés présentes ne sont pas écrites
e de je ne sais quel bazar international
es sont écrites pour inviter une
x contours plus ou moins prec1»»
s certes à se glorifier Ժ,ԱՈ6 ^^des
itoire, mais à retrouver ae»
maines élémentaires, dont e Ç
gement privée durant ce dernie
siècle. Cette élite pourrait

de

me population qui,
, e
de
ispora, blottie et indécise,/^influences

ւ destin, est en proie a

es
îtradictoires quant à ses o J
s bien qu’une poignée de sag

Fonds A.R.A.M

քյ]
քյ)

« « Ա 1հ Ա

ՄԻՏ-fi Ե Ի

l’éclat et la beauté de la «Patrie»
’^nrée. Mais je me vois dans l’obliga

CONTRADICTIONS,

prendre une fois de plus la déli։I1 j„ l'honnêteté intellectuelle. L’éclat

QUESTIONS

la Patrie soviétique, sans que le
Jf'udre doute s’insinue ici à son égard,
’^auge strictement rien à la diaspora
^■'doit tout d’abord
se digérer elle -

c’est-à-dire transfigurer

les

dans le périmètre

de

l’un

des

deux

Les conséquences de cet état de
(ait sont prévisibles. Nous utilisons aujurd'hui la réserve de notre passé...
four nous rendre acceptables aux yeux
i)es autres. Demain, nous n’aurons plus
neli entre les mains pour apaiser la colère
des idéologies qui nous assaillent. Ce que
Pou nous offre aujourd’hui avec l’Armé
nie, soviétique de son nom,
c'est un
prêche à bon marché : il faudra en effet
des décennies pour que le cours actuel
, l’immigration parvienne à son terme,
alors que la guerre mondiale peut surgir
demain, nous mettant en face d’un destin
assuré : la destruction effective...».
(trad. Marc NICHANIAN)

^տնա/ու էք ո լւ այս տ ո վերը կը դըր
թ, ոչ թէ մթջաղդային պա ղարթ մը Հ
նե րքել
fap, այլ սփՒրոԼ կոչումթ մ
հոաչտւն , չուսէրուն, թր ճակատագրէն
անվստահ , թր անելթքթն մ ա սթն հա.
խւքա/ւտ աղգեցոլթեանց երերուն ղան.
րսսե1՛ ֊քը քթչ չ֊1"" թոքբելթ
ընտրանի
ւկ Հրաւիրելու, ոչ անշուշտ յաղթ աղին
պարտութեանդ y U*JL մարդկային տարրսկան վս֊տահ ո ւթի ւնն ե ր ո ւ }որ ոնդմ կ տարրէն աղքատացած կ սա վերջին քառորդ
ւրսրուն : Պ՝իտեմ
որ
ի մա ս տ ո ւնն եր ո ւ
խոլմր մր սլիտի աայ հալար ի , նորոգեալ
Հայրենիքին» փառքը շողարձակ փայլեփելով : ^այՅ սԼավ,'տք կր զգամ պար կեշութիւնը անդամ մրն ալ պաշտպան ելու։
խորհրդային հայրենիքին փառքն ու դեկութի ւնը, նոյնիսկ առանց տարակոյ֊
iji չամանդա ղին } ո չին չ կը փոթեն Սփիւռ֊
fil որ պարտաւոր կ ինքզինքթ Մարսել ,
ա1սթրն իր միտքին՝
սիրտին
հասած
րւլոր նուաստութիւննե ր ը այլակերպել։
թ,նք տեսներ ՝
մեր
անմիջ ական
'յիսպա տին մկջ՝ ա յդ նուաստացումները
խորանարդօրկն աճեցնող։ (Հետոյ սկիդր
!՜ առած ոգեկան ոլ֊րիշ տառապանք մը :
^յրենիքի հանդկպ հայու ս կրր մեր թըշ^ամթւն պաշտպաններուն տոմարին մկջ
t իոխակերպո լի քրէական մեղքի։ Ամ ե.
այի մեծահամբաւ պաշտօնատար մը
րպառնա ւյ Հայերը վտարել \,որ Աշվսար֊
fi> վասնզի անոնք կրնային սթրուԼ՝ կա.
չ֊֊ստւթ դո րծն տպէս
^"յրենթ^թն :

ալ մտածել

թրենց

^կալթն կը ճչգոլթն դթրքերը :
Աշ.
հթի րամ անումը երկու, հակադթր ճա.
\^եքՈլ երոծ է թուղթերէն
ու թթած
ւքղութեանց կրկէսը : Եւ սւթթւռքը ող^•Ը֊֊կ֊սնօրէն էլթյնայ ծթրթն մէթր ճա\ա«Ս֊երէն մէկուն աշթւարհթ չորս մա.

•Ifwi ալ Հրայ . Այս յարդարումին պարդ
խեւանքները։ Այսօր , մեր անցեալին

/ռք 4/ք րրորեաեենք . • . հանդուրմեԼ?ալՈԼ համար ’’
-ւ֊նինք
ԼԼ՚-Ր մեղ հալածող դաղափարարանու֊
^րուն զայրոյթը ողոքելու : Աման
^ո[1հրդային Հայաստանին անուոր ներ՜
'֊երկայ գնացքը աաոնամեակԱե.
քոխ ^ա'11'օտ11 ինքզինք իրագործելու ՝
,Լ
1 1'

ւՒ՚՚^րհ^մարտը վաղր ֊կրնայ ծա^ելով իրական Հնձումի մր րս֊

կո*-սակց ոլթեանց
ՈՀ1լ''^ա^,դ1"էլ
այգ

կալուածին

fis

<fս՛ահ ոգու.

Հս, ւ,'11'ա'Լ^Լ՝ կշ նէանս,կէ 'Ազգթե
Հեռոլ յայտարարել սփիւռ֊
։ if ^ՈԼյ1Ա'^ա^էա^ քանակը ամէնքս

ներկայացնէ։
ta ո

պարտՀԸ ՝ "փՒւոմ1։ չքնարա.

m

՚

T" ասպարէզը։
ղԽ կանչե.
ենէ“ւէս որ սփթ՚֊ս-

1Գոյչ։
֊֊֊էր, լՈւա ^՚՛ ՚

հոզթն տաքցնողներու
է՚է՚"՚կ"՚ն է՝
^Ւն
ԿԱ . Հա" 'սնհրամեչտ է մթ ւս պա^է՝Հեէ}ե^լն ՝գետն^ն հս,մս,ր֊ սփթւռ-

W

րս բուծոլ,րՒ եթէ "Լ հ^՚ւ֊
^է֊մերու^ գեղեցկութեան ։

Հձ

■ ՕՇԱԿԱՆ

Միւսք

ել

Hhujtn.

Սիըսւ,
Հոկտ.

Սիոն,

W48,

pour Alik et
Raffi MOURADIAN

hu

miliations subies par son esprit et par son
11 est tragique de constater que
fdbspora est toute entière
comprise

էք

Ջ

la question politique
supporte -1 - elle
une interrogation éthique?
«Lu bon Arménien est-il un Arménien
sans âme» ?

Il fallait bien aborder la question de la
violence et de ses effets. Ne pas laisser
à l’autre, aux autres, par l’habituel déni,
qu ils nous dépossèdent de ce qui nous
est arrivé, de ce qui arrive et de ce qui
peut être à venir.
Aussi n’était-il pas de trop d’envisager
la question dans la pluridisciplinarité
d’interventions, de même que le souci de
convivialité de pensée fut l’objectif re
cherché et, parfois heureusement, main
tenu. Convivialité de pensée parce que
«la langue hachée menue» a besoin de ce
soutien pour retrouver
l’intégrité;
et
pourquoi pas la capacité de penser puis
de réfléchir. Or il était permis, malgré
tout, de réfléchir ensemble et l’affronte
ment - dont on se préserve, croyant
mythiquement sauvegarder l’unité - s’ou
vrait enfin en confrontations.
Nécessité d’un bilan polyphonique sur
cette dernière décade car
elle a
été
cathartique.
Nécessité de digérer Orly,
de sortir du silence. Le suicide d’Aram
Basmadjian, silence tapageur d’encense
ment,
d’héroïsme
et de bénédiction
sanglante. Qui a tué Aram ?
Pertinence d’observer la violence, les
violences, leurs auteurs. Il n’v eut point
d’égarements dans le propos, mais des
digressions, des diversions, un fil rouge
se déroulait pouvant ressembler à du ba
vardage pour les penseurs silicosés. N’at
tendez pas un compte-rendu, une topo
logie, un inventaire des réflexions. L’es
sentiel tient dans la rencontre, dans la
volonté de s’entendre,
d ouvrir un lien
collectif avec la rigueur et le désir dont
les organisateurs ont fait preuve. Il y eut
des lacunes, des absences, des ratés. Ils
ne signaient aucune volonté sous-jacente,
aucun lapsus révélateur, simplement des
problèmes techniques. Je pense là à une
insuffisance de l’analyse strictement po
litique. Mais nos politiques n’ont-ils pas
accentué le recours à la langue de bois.
Etait-il si facile d’éviter la foire d’em
poigne ou le «kaghakagan
chouga» ?
De ce côté là, les représentants des or
ganisations présentes ont su se priver de
ce pêché commun.
Peut-on penser qu’il s’est
agi d’une
causerie digne d’un salon de thé ou d’un
passage à l’acte narcissique.
Il fallait
préserver l’interrogation, la rendre dis
cernable, l’inscrire, la mémoriser, puis la
transmettre. Elle se transmettra plus tard,
peut-être, au plus grand nombre si les
moyens de le faire s’ouvrent.
Les critiques pourraient donc affluer,
car pour celui qui tient à se noyer dans
l’anecdotique, peu importe le récipient.
En ce qui concerne l’essentiel,
qu’y
a-t-il donc à retenir ?
Cela se tient en des phrases trompeu
sement banales et qui ont été utilisées
jusqu’alors avec désinvolture ou,
plus
encore, avec le
langage de la douleur
anéantissante.
Que nous est-il arrivé ?
Qu’avons-nous vécu, ensemble et seuls ?
De cette mémoire, de cette affectivité, de
cette inquiétante familiarité, pouvonsnous aller vers le faire,
la réalisation,
voire la réussite ?
Il est question du choc, de l'anéantisse
ment voulu et ordonné par l’autre - ici
le peuple turc, ou du moins une grande
partie - mais aussi des autres qui culti
vent le pourrissement d’une question vi
tale. Du passé, direz-vous.
En est on si
sûr? Et, justement, l’intérêt de tels lieux
de paroles, c’est d’examiner finement
la place du passé, de démasquer les pseu
do-présents, les pseudo-avenirs.
Par le témoignage individuel,
à tra
vers le livre de Martin Melkonian, Janine

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Altounian et Hélène Piralian nous

ont

guidé dans un voyage intérieur du pay
sage individuel. Restitution des canaux
de désintégration de la mémoire, de la
langue,
échographie de
l’assomption
d une Arménie verticale et focalisée dans
un habitat d’émigrants. Liaison et déliai
son de l'imaginaire à travers les figures
parentales qui conduisent à la mutilation
ou à la préservation du «Reste saint» (*).
Mais tout cela peut-il
faire avancer
les choses ? Si l’on n’y prête pas oreille
et attention on laissera échapper, ou l’on
permettra de sévir encore à cette malé
diction non proférable mais intériorisée.
Comme le faisait remarquer
pertinem
ment Marc Nichanian,
ce deuil impos
sible «a-t-il commencé ou se réduit-il à
1915» ?
Tentative de
qualification de l’ultime
violence, de l’«Intégrale», car confondre
ses rejetons avec la matrice appelle le
maintien de l’errance et le parachèvement
de la dissolution.
Quelle juridiction interpellons-nous
lorsque par nos clameurs revient le phé
nomène ?
Qui interpellons-nous à l’ex
térieur, quoi à l’intérieur ? S’agit-il de
maladresse, d’impuissance dans notre cas,
doublé d’un déni cynique des autres ?
Ou bien incarnons-nous la question insou
tenable : la finalité de la violence, la
mémoire d’outre-vie exigeant réparation?
La réparation est-elle possible ?
Alors,
astreint et condamné à vivre dans ce
cadre insoutenable, convaincu qu’il n’y
a pas de garant à notre existence collec
tive, désirant rageusement vivre et per
durer malgré tout, comme le profile notre
histoire entière, à quelle éthique devonsnous aboutir ? (tous ces questionnements
renvoient à la communication de Marc
Nichanian). Comment sortir des cendres
de nos institutions qui veulent haler un
peuple morcelé sans lui donner les
moyens d'une intégrité mentale mini
mum, bradant le désarroi pour le service
de maîtres et d’idéologies, bricolant
l’hallucination ?
Pourquoi a-t-on assas
siné Ichkhan Mguerditchian, le 24 Avril
1985, en U. R. S. S. ?
Jusqu’où nous laisserons-nous
traiter
ainsi ? Jusqu’à quand demanderons-nous
à des êtres serviles,
nuisibles, malveil
lants, et conscients de l’être, de respecter
eet
«HOKEGAN HAIRENIK» ? Cela
ne se partage pas, cela ne se compromet
pas avec les mercantis. Si l’on saisit le
lien profond qui relie cet «HOKEGAN
HAIRENIK» avec le maintien de l’hominisation et que c’est d’abord pour nous
qu il nous reste à vivre et à choisir, nous
pourrons peut-être ouvrir cette guerre
joyeuse, loin du désespoir, de la fatalité
castratrice qui se donne des airs de réa
lisme. Nous pourrons, enfin, donner une
sépulture à nos morts et clore le deuil
impossible, condition d’une entrée dans
la vie.
Hérold ALEXANIAN
(*) Traduction
Nichanian pour
Ochagan.

proposée
par Marc
Mnatsortats d'Hagop

quelques réflexions
autour d’un colloque
Plutôt que reflexions, impressions con
viendraient mieux, ou peut-être encore :
«réflexions impressionnistes». Par là, je
veux dire que je ne suis sûre de rien,
que je n’ai pas fait d’euquêtes ni inter
rogé les participants pour vérifier ce que
j’avance. Simplement,
«il m’a semblé
que...»
C’est un regard sur le «paysage inté
rieur» ,une oreille à l’écoute des senti
ments derrière les mots. Attention «flotante», œil et oreille aux aguets, comme
le psychanalyste, en-deça du contenu ex
plicite, cherche et parfois trouve l’impli
cite, le non-dit, chargé de sens, opaque,
PLEIN. Attentive à ce non-dit, j’ai trouvé
- comme à l’abri derrière les communi
cations savantes et les prises de parole
érudites - des sentiments très forts. Ainsi

qu’une MANIERE D’ETRE.
La gravité

la GRAVITE. Mais que veut dire «être
grave» ? Que peut signifier cette impres
sion de gravité ressentie tout au long d’un
séminaire ? Ce colloque même peut être
considéré comme un événement par
sa
nouveauté, événement
chargé
de pro
messes où tout ce qui se vit et se dit prend
racine au plus profond de l’expérience
collective et l’affectivité individuelle.
Graves étaient les participants comme
seuls peuvent l’être ceux pour qui un en
jeu vital se joue. Trop sérieux pour quel
que activité ludique, trop sérieux pour
pouvoir se permettre précisément de
«se prendre au sérieux».
Gravité peu
commune pour l’esprit habitué aux jeux
mondains de l'intellectualisme, aux jou
tes oratoires
stimulantes bien que sou
vent vaines, voire au pédantisme de ceux
pour qui rien de vraiment important jus
tement ne se joue.
Le respect
La deuxième impression repose sur un
constat. Etaient présents à ce colloque
des représentants de tendances
très di
verses et de familles politiques et idéo
logiques sinon opposées du moins forte
ment contrastées.
J’étais donc en droit
de m’attendre à un affrontement d’idées
très radical et à beaucoup
d’incompré
hension. (Il n’est d’ailleurs pas sûr que
tous les participants se
soient toujours
parfaitement compris,
certaines
idées,
certaines expériences, certaines positions
différant par trop pour que cela fut pos
sible). Mais l’impression
prédominante
du début à la fin fut celle-ci : il y avait
du RESPECT; respect de l’autre, respect
de la parole de l’autre, respect s’expri
mant dans l'effort de comprendre, d'écou
ter (d’être à l’écoute de ) l’autre.
J’en
tenterai une explication : ce groupe est
composé de tendances et de disciplines
très différentes réunies toutefois sur un
objectif commun : une réflexion sur la
question arménienne. Pourtant ce qui scel
le ce groupe ne serait pas
tant ce but
commun mais un autre ciment : un sen
timent profond, porté en chacun des par
ticipants comme
constituant même de
leur être et de leur existence : la SOUF
FRANCE. «L'Autre (celui qui m’oppose
ses analyses et idées) n’est justement pas
un Autre, et cela pas tellement
parce
qu’il est ici avec moi
pour un travail
commun, ni parce que,
comme moi,
il fait partie de la même ethnie,
mais
parce gu'il souffre de la même sacrée souf
france ! C’est bien cette souffrance spé
cifique qui nous unifie». Ainsi j’entends
derrière les mots le respect palpable des
participants entre
eux.
Et c’est ainsi,
aussi, que je comprends leur gravité.
La souffrance
Constante de ce séminaire, l’expression
de cette souffrance
sera ma troisième
impression. Elle est là, dite et non dite,
au détour d’un récit de vie, dans le dé
veloppement élaboré
d’une
réflexion
théorique ou dans l’aveu retenu d'une
difficulté à être (à être où ? A être com
ment ?) Au fil des prises de parole, dans
certains silences trop pudiques, ses di
mensions apparaissent.
Elles sont plu
sieurs, toujours les mêmes,
variations
d’une même douleur exacerbée : l’insup
portable injustice de la non-reconn n i «.
sance. Elles ont pour noms : frustrations
de l’exil, souvenir infernal des massacres,
perte de l’espace, occultation de la mé
moire. Le temps s’est arrêté, l'Histoire
s’est tue, la géographie est hallucinante,
un pays existe, n’existe plus, une civilisa
tion s’épanouie puis éclate. Diaspora.
La violence
Ma dernière réflexion
part de cette
souffrance. Et d’abord un constat : un
des thèmes sinon LE thème du séminaire
a été la VIOLENCE. Analyses, discus
sions, réflexions autour de la violence,
ou plutôt des violences : celle faite
au peuple arménien; l’autre que l’on a
appelée «violence terroriste» (attentats,
prises d otages), surprenante, accomplie
par les enfants des victimes.
La culpabilité
Autour de cette violence, de ces vio
lences, des positions très diverses,
des

Ma première impression concerne jus
tement un comportement, une attitude :
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perspectives très opposées se sont expri
mées. Mais, là encore, il m’a semblé sai
sir une constante, un sentiment commun
qui jappelerais «gêne», «malaise։),
ou
peut-être même «culpabilité»...
ce qui
n’est pas sans provoquer un certain étonnement
comment expliquer que des
personnes ayant subi la violence radi
cale (1 ) (non seulement massacre mais
massacre non - reconnu)
puissent
se
sentir coupables ! Et coupables de quoi,
au juste ?
Depuis quelque dix ans une nouvelle
violence est apparue, celle d’un
«terro
risme arménien» qui, ayant pu toucher
des innocents, devient sous certaines for
mes (2) difficilement acceptable pour les
enfants des victimes de l’autre violence.
Mais là un événement nouveau se pro
duit : grâce à cette violence - apparem
ment absurde, critiquable politiquement
et moralement condamnable selon un sys
tème de valeurs qui est largement celui
de la majorité des Arméniens - grâce à
cette violence et par elle enfin, pour la
première fois la violence occultée perd son
caractère
d’absolu
désastre, de «catacaractère d’absolu désastre, de «catas
trophe» radicale et cela par ce fait d’imniens et du génocide perpétré contre eux.
«ON», c’est-à-dire aussi bien les médias,
l'opinion
internationale
que les Turcs
eux-mêimes :
Gouvernements, presse et
opinion politique.

Le dit du génocide
Si la souffrance elle-même était de
venue insupportable
d’abord et avant
lout, par cette négation, l'éclatement ter
rible de l’autre violence serait source
d’un soulagement absolu, jouissance de la
délivrance. Et là pourrait être la source
de la culpabilité: ambivalence du plaisir
inavouable car «illicite» : le plaisir de
vient gêne, le malaise, détente;
et la
jouissance, culpabilité.
Ces quelques réflexions impressionnis
tes ayant été évoquées, je tiens à redire
ceci : il ne s'agit que d’impressions sti
mulant certes la reflexion et suggérant
des interprétations. Mais, la réalité d’au
cune des attitudes que je prête aux par
ticipants n'a été vérifié.
Et, en guise de conclusion, j’aimerais
donner mon propre sentiment sous forme
d’une maxime qui me revenait souvent
à l’esprit pendant le colloque :
RIEN
N’EST PLUS TERRIBLE QU’UNE VI
CTIME SANS PITIE.
Marie-Pia VALLET de BUZON
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de découvrir, sur les événements de cette
décade, autre chose :
autre chose que
le paysage voilé par les idéologies de tel
parti, telle association, tel groupe de per
sonnes. Et ce séminaire nous proposait
comme seule idéologie d aller
explorer
le nouveau paysage intérieur arménien.
Il offrait, à cet effet, aux participants
une analyse pluridimensionnelle des dis
cours sur la violence - plaçant son pro
jet initial tant dans le champ du réel que
dans celui de l’imaginaire.
Ce fut un lieu et ւտ temps de paroles
- d’écoutes aussi - rendue possibles par
la neutralité délibérée des organisateurs.
Ainsi, chaque discours était le reflet de la
trajectoire personnelle de l’intervenant,
mettant à nu sa préoccupation, en fonc
tion de sa spécificité.
Pour l’un, ce fut l’esquisse historique,
pour l’autre l’approche
socio-politique,
ou bien l’analyse psychanalytique, ou en
fin l’approche par la littérature.
Autant de tiroirs ouverts, que l’on a
vidé de leurs effets pour une tentative
d’explicitation, de
compréhension
des
mouvements violents de tous ordres : vio
lence manifeste des armes, des mots, de
l’intolérance, violence sournoise des si
lences, des non-dits.
Si dans l’ensemble les
interventions
eurent le mérite d’aborder les problèmes
avec recul, on peut constater - et regret
ter - que certains des débats qui suivirent
ne manifestèrent pas cette même distance:
D’aucuns ne purent s’empêcher d’inter
préter, de réduire les propos des inter
venants à travers les grilles de leurs ré
férences, de leur engagement
politique
immédiat. Il apparait donc difficile d’éta
blir à la fois une stratégie collective de
pensée, et de privilégier la «parole - ac
tion». Cette dernière n’étant ni une parole
d’ouverture, ni une parole d’écoute.
Pour nous, seul le repérage des lignes
de distorsion peut infléchir, voire modi
fier nos comportements, enrichir notre
perception.
Nous pouvons nous demander si ce col
loque aurait pu se concevoir au cœur
même de la tourmente des années 75-85.
Nous nous demandions parfois ce qu’untel pouvait penser de tel événement. Son
silence était-il signe de malaise ? De neu
tralité ? D’indifférence ? (Nous ne pou
vions le croire).
L’écho de ce type nouveau de rencontre
sur l’ensemble des participants au sémi
naire reste à mesurer.
Pour notre part, cette initiative marque
assurément le début d’une ère nouvelle:
celle du défi de la pensée consciente lancé
aux années à venir. Celle de la détermina
tion à mieux gérer les incidences des évé
nements de notre
histoire
immédiate
d’Arméniens en diaspora.

Paris, Juin 1985
Michel BASMADJIAN
et Hélène NAZARIAN
(2) Marc Nichanian, dans sa communi
cation «Eschatologie de la violence», la
nomme CATASTROPHE:«Nous appelons
Catastrophe l’événement collectif qui est
non
seulement un dommage meurtrier
causé aux membres
d’une collectivité,
mais qui de plus produit, révèle ou coïn
cide avec une faillite de la parole, une
défaillance du témoignage».
(2) Il existe non pas UN terrorisme ar
ménien mais des formes très
diverses
de «terrorisme» : Ainsi la prise d’otages
du Consulat de Turquie en Sept. 81 est
qualitativement différente du phénomène
«Orly».

rencontre de 3e type
Les 17 et 18 Mai 1985 eurent lieu, à
Paris, des retrouvailles...simplement...pas
d’embrassades :
on venait juste s’infor
mer, prendre des nouvelles les uns des
autres,
échanger des expériences, des
réflexions, des vécus sur ces dix dernières
années qui furent marquées par de nou
velles formes de violence.
Comment ont elles été ressenties
par
chacun,
que représentent-elles,
quels
ressentiments
ont-elles
provoqué
en
nous ?
Nous étions quelques uns à avoir envie

de la violence
à la catastrophe
L’argumentation du Professeur
Kouymjian était menée rondement et avec
adresse. Sa conclusion était la suivante :
l’action armée ayant atteint son but, l’in
ternationalisation du problème
armé
nien, il faut aujourd’hui trouver d’autres
types de pression afin d’amener la Tur
quie à satisfaire nos revendications. N’é
tant pas expert en la matière,
je me
contenterai de ces quelques
remarques
qui tombent, me semble-t-il,
sous
le
sens : 1) Aucune de nos revendications
n’a été jusqu’ici satisfaite. 2) Nous n’a
vons pas les moyens d’exercer d’autres
types de pression (économique, diploma
tique ou juridique). Il est donc raison
nable de tout faire pour que la pres
sion armée se maintienne; il
est uto
pique de croire que la Turquie puisse ւտ
jour nous accorder quoi que ce soit autre
ment que contrainte.
Le Professeur Kouymjian est paci
fiste. Mais nous ne le sommes pas tous.
Peut-on raisonnablement soutenir que la
violence est toujours moralement répré
hensible ? Et la légitime défense ? Nos
idées ne sont pas très claires en morale.
A preuve le procès d’Orly. Nous avions
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combattants d’une cause n’agissent
toujours sous l’empire de leurs , .Pas
leurs traumatismes et leurs f PlÜSl0ns-

blâmé avec force cet attentat et
notre
émotion était telle que nous avons oublié
de soutenir la défense des personnes in
culpées. Il y a, ici, confusion entre deux
principes moraux absolus (j’appelle ab
solu un principe qui ne doit être subor
donné à un autre, quelles que soient les
circonstances). Premièrement, le principe
selon lequel rien ne peut justifier le mas
sacre d’enfants, de femmes ou de civils

El

Commission

de nous en abstenir

Nielraniau, les Aruréuieu.

vro euee qu* ont subie emm,
violence «finalisée» et «fondatrice d
droit», alors qu’elle serait une viol 6
«catastrophique», c’est-à-dire une viol
ce comportant un préjudice (աա «էօրէ)))՜
irréparable dont on ne peut parler : Հ
tort est un dommage tel que celui qui J,
subit se voit du même coup dépossédé
des moyens d’en témoigner». «La catas.
trophe est en tout cas le seul type d’évé'
nement qui exige une création absolue
du langage».
La violence catastrophique d’abord
I?expression est sorélienne. Il s’agit du
mythe de «la grève générale» qui n’est
pas finalisée, en ce sens qu’elle balaie
tous les projets conçus pour le prolétariat
par les partis politiques et les intel
lectuels et n’aspire pas à remplacer un
Etat bourgeois par un autre. Mais le
terme telle qu’il est utilisé par Nichait-
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qui dans aucun sens du terme ne parti
cipent à des actions décidées par leur pro
pre gouvernement. Et,
deuxièmement,
le principe selon lequel tout accusé a le
droit d’être défendu devant une cour de
justice. Qu’il s’appelle Barbie ou Armen
(auteur de larcins ou proxénète notoire)
ne change rien à l’affaire. La lutte armée
peut même être un devoir dans certains
cas, mais on ne saurait jamais assez insis
ter sur un point qui nous concerne di
rectement : nous ne pouvons avancer le
génocide pour prouver que notre lutte est
juste, et, en même temps, bafouer un des
principes sur lequel il repose.

Tout ce que je vais dire au sujet de la
psychanalyse ne concerne que la théorie
et ses applications et non pas la pratique
thérapeutique.
Plus précisément,
ma
question est : la psychanalyse peut-elle
me donner une réponse valable à la ques
tion que je peux légitimement me poser:
«Que dois-je faire ? ». Ma réponse sera
négative.
La frustration fait que je commets ւա
lapsus. Dans ce cas, on peut dire que la
frustration est la cause du lapsus. Mais
si l’on
prétend que toutes les actions
s’expliquent
causalement,
en dernière
analyse, par l’inconscient,
on escamote
une distinction qui est présupposée par
notre langage ordinaire :
la distinction
entre cause et raison;
car si la chute
d’un corps, le lapsus de Hagop peuvent
s’expliquer causalement, il n’en est pas
de même des actions que nous
accom
plissons. Le même Hagop décide de s’en
gager dans une organisation
militante
arménienne. Il peut avoir un motif : que
le génocide est un mal qu’il faut combat
tre. Le Dr. Yéghichéyan prétend pouvoir
expliquer l’engagement de Hagop, d’Ar
sène et d’Artine causalement : «vous avez été investis comme fétiches répara
teurs...» Mais cela peut être vrai pour
les deux derniers, mais pas pour le pre
mier.
De quel droit refuse-t-on
au
dernier la capacité de s’engager pour un
motif moral. De quel droit affirme-t-on
de tous les Arméniens militants qu’ils
agissent sous l’empire de je ne sais quel
patriotisme tribal, irrépressible et incul
qué par des parents revanchards. Je sou
tiens qu’un
engagement
peut se faire
aussi pour des raisons morales.
D’une manière plus générale, les ca
tégories psychanalytiques ne peuvent ser
vir à l’étude d’autres domaines, sans que
l’on ne tombe
dans un réductionnisme
psychologique insoutenable. Par exemple,
je me sens obligé (je suis fétiche répa
rateur) de faire telle ou telle chose. Je
ne puis me sentir obligé volontairement,
intentionnellement ou habilement.
En
revanche, je peux accomplir volontaire
ment, intentionnellement ou habilement
mie obligation. Comme l’écrit Hart: «il
n’y a aucune contradiction à dire... qu’un
escroc endurci avait l’obligation de payer
le loyer, mais il n’a senti aucune pres
sion l'incitant à payer, lorsqu’il a déguer
pi sans le faire. Se sentir obligé et avoir
une obligation sont deux choses différen
tes». (Le Concept de Droit, p. 113).
Une morale de type freudien - Hagop
a une obligation parce qu’il se sent obli
gé - comporte une erreur de logique bien
connue sous le nom d’illusion naturaliste
(cf. G. E. Moore).
Toute tentative de définition de termes
prescriptifs (normatifs) en termes
des
criptifs se heurte à cette difficulté : si
1 on définit l’action bonne comme l’action
qui procure à l’agent du plaisir, on peut
rétorquer que le plaisir est parfois mau
vais. Ce qui contredit la définition po
sée.
Si j’aborde ces problèmes, c’est pour
expliquer pourquoi l’analyste ne peut
répondre à la question : «Que dois-je
faire ? » et aussi pour montrer que les

d’ailleurs, quand

obligés de taire telle ou
teUe ‘
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avons aussi, habituellement la

ian est encore moins précis, il signifie
violence génocidaire ou destruction nu
cléaire du monde mais aussi Apocalypse,
désagrégation, etc. Le trait distinctif de
ce type d’événement est qu’il n’est pas
finalisé et comporte un préjudice irrépa
rable dont le langage ne peut rendre
compte. On peut se demander si tous
ces «événements» peuvent être subsu
més sous un même concept. Mais, comme
toujours dans cette manière de philo
sopher, issue de romantisme germanique,
il y a dramatisation excessive. La violence
jeune-turque et la barbarie nazie étaientelles sans but ? Dans la destruction nu
cléaire du monde, qui est la victime et
qui subit un dommage irréparable dont
on ne peut rendre compte par le langage?
C’est vrai que pour les victimes il y a
quelque chose d’irréparable, un «nous»
se désagrège,
disparaît d’un territoire,
peut-être à jamais...
Et la violence fondatrice de droit ?
L’expression est ambigüe.
Elle peut
signifier la violence d’un peuple, d’une
classe sociale en lutte pour remplacer
un système juridique par un autre ou la
violence d’un peuple luttant pour son
indépendance. Mais dans quel sens peuton dire des victimes d’un génocide
qu’elles subissent ou qu’elles ne subissent
pas une violence
fondatrice de droit ?
C’est vrai qu’un massacre confère aus
massacrés des droits moraux, mais cela,
Nichanian l’appelle «justice». L’expres
sion «violence fondatrice de droit» peut
aussi suggérer
que la violence fonde
(parfois, toujours) le droit. Mais cest
là un problème très classique en philo
sophie politique, je ne vois pas 1 intérêt
de revenir là-dessus.
Que dire de la «violence finalisée» ՛
Ceci au moins, que la violence politique
est toujours finalisée et sa spécificité ré
side en ceci qu’elle est un usage illégal c
force destructrice ayant pour objet
personnes ou des biens et visant à intro
duire un changement dans la vie p°1
tique d’un Etat.

Paritaire:

Pourquoi Nichanian affirme-t-il que
astrophe est un événement 9^ exige
e création absolue de langage.
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ne le crois pas, mais création e
ge (recréation) me fait plus PenS
poète qui essaie d’exprimer ce
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«.Միտր եւ Արուեստէ ներկայ թ-իւը յատկացուած է Վենետիկի
հայագիտական ամաոնային դասընթացքին տրուած դասախօսութիւն,
ներու մէկ համապատկերին :
Սփիւռքի մէջ հայագիտական աշխատանք ներու անհրաժեշտու
թեան ու ծրագիրներու մասին կ՚արտայայտուի Հ. Լ. Զէքիեան, ո.
րուն գքաւթեան կը յաջորդէ դասախօսութ-իւններու համաոօտուած
ներկայացումը :
Նիւթերու այլազանութիւնը ակներեւ է այս շարքին մէջ - գրա.
կանութիւն, երաժշտութիւն, մատենագիտութիւն,
հին տպագրու
թիւն , նաթտարապետութիւն, մատենագրութիւն - բոլորն ալ ներկա,
յագուած իրենց մարզին հմուտ անուններու կոդմէ :

Ղ

r

ԸՆԴԱՌԱՋԵԼՈՎ ՍՓԻԻՌ՞ԻԱՑԻՆ

վիճ տ կին, որ՛ոնք նկատի առած հայ ըսփխո.քի ներկայ կացութիւնը'
շեն կրրնար իրարմէ րամն ո լի լ.
ա
Այնու որ գիտական
կեդրոն մըն
i » Հայագիտական կեդրոնն ալ} ուրիշ
ամէն դիտական
կեդրոնի
պէս y
բյ-

ւա'.ւ

ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԻ ՄԸ
Հ- ԼԵՒՈՆ ԶԷՀԻԵԱՆ

Հայ սփիւռքի այլազան

կարիքներուն
k պահանջներուն մի£եւ} հայերէն լեղուի եւ հայ մչա կոյթի ծանօթ ո ւթ ե ան
մասնաւոր
հրամայողականոլթեամր մր ինչ կը վերաբերի լեզուին'
արեւմտեան սփիւռքին մէջ - անկասկած
առաջնահերթ- դիրք մը կը գրաւէ i
Անրւչտ, կան այսօր ս/եսաբանութիւեներ յ
րտ որոնց , լեզուն էական գործօն
մը
կամ ազդակ մը չէ
հ այասլահ սլանումի :
>ոս տեղին՝ չէ մտնել այս
րանավէճին
Աա մի այն նշել տանք
որ y
եթէ

/(ք:

ՈԼր1>չ ժողովուրդներու y օր • Հրե անեբու
Ապագային , լեզուն չէ կա տարած թերեԼր այդքան կենսական վեր մը , մեր բը^կ պատմութեան մէջ գրեթէ
անծաեն պարագաներ'
ուր հայ գա գութ
^է^րկար, ատեն վերապրած բ/յայ բնո֊
^չապէս
հայ ինքնա գի տա կց ութեամբ
յեւո կորսնցնելու մայրենի իեղուե ։
էականաբար ,
եթէ չենք ուզեր բաւաքարուիլ ծայդերոլ , ԱՀեգարացի կաթողի^եր„լ կ^ք Լեհաստանի ՏՀչ ձեւով մը
^["սպրսւ՚ծ իլեակնհլււոլ
նման
պարա'թեերով. թլ,, որ
կոլ լոա^
թկ
Ւք^րանչիլր մողովուրգի
պատմական
Լրոյն յեղաշրջումին եւ ըե կերամշա կո ւ^այ^ն ներքին կառոյցին համապատասկը աարրերի նաեւ լեզո լին դերը ա"P Հսկաստպրին
նկատմամբ :
Ամէն
րա՚բսյի ՝ կը խորհինք թէ նոյնիսկ չեՈւ ՚ անհրաժ՜եշտութեան վերոյի շԼ ‘[արկածին
հետեւողներն ալ պիտի
Արենան մերմել անոր բացառիկ գերը

J

ղգայնոլթեան մը կազմաւորու^ ել Լուցումին մէջ է
ւ

Հ հինական
համոզումէն մեկնած
նետիկի ամառնային հայագիտական

^ս,9րր^ որ այս
J'I

ամառ

աւսրին կատարեց »

ոլ

Հստ իր ներքին
tlnfrt հայ

ՀՀՀԷ11
լ

ա

իր երկ-

ել որու նպա֊
կան ոնագրու-

ւ'-՚ւ"լՒ ել մՐ-

' տսէԸ(,ական ու անհրամեշտ գիսկսնակներու^ միւս
գէթաւորաբար'
նպա՝ս\տել
ՒթերՈէ_ անդրագոյն խորացման y
>քաևաՐԴակՒ ն-այ
ՂՐտ֊

1 քքէկնս>ծունե,րոլ» :

^ւ՚Գ կը ն կասվեմ այստեղ անգրաԱ Հ^ր^^սնութիլ֊ններու մէջ մըտաԱէէ^ւԱմբ
րՈւ^ P մ՛ *

գասբեթացքի

զանազան

Ու^ ’ ընդունելութեան պայգաոաւանդոլթեան նիւթե-

^^[ Ա11յԱ/^<>1յ^^ՈԼ անունին եւ հան, դասէ դուրս կատարուած բա-

նա խօսութիւններ ուե եւ բանախօսներուն y
որոնց մասին արդէն այլեւայլ անդամներ
խօս ո ւած ու դրո լած է ըԼԼ***՛J մ ամլո յ հա
ղսրգագր ո ւթի ւններ ո վ } Ը/!աJ թղթակց ու
թի ւննե բով ըցաJ ձայնասփռո ւած
կամ
հրատարակուած հ արց ա զրոյցնե ըով y ին շպէս նոյնինքն
«3 առավեի մէջ (Աեպ»

5) :
Ներկայով պիտի ու ղԷՒ՛ Ր“ղհ ա կա ռա կրն y րիչ մը եւս բացորոշէլ ամառնային
այս խտացած
դասընթացքին
հ անգամանքը y
որ չուզեր
ԸԼԷաէ
^Գ՚ԼեաԺ ա&
երեւոյթ մը y տարին անգամ
մը կըրկնուողՏ այլ կը մտնէ հայ լեզուի եւ մրշակոյթի չափահաս եւ y յա\տկապէս , մըտաւորապէս
պատրաստուած
անձերու
ծանoթաgմանy այլ խօսքով' հայագիտա
կան ուսումներու խթանումի ընդարձակ
Սևածիրի մը մէջ, թչպէ» < անգամանօ
րէն կը պարզէ ի Մ ուրատ - Ո*ափա յէլեան վարմարանի
ամավերջի
հանդէսի
փակման խօսքիս մէջ անցեալ Ա ունիս 1 ()ին y եւ որ լոյս լրտեսած է սփիւռքի զա
նազան թերթերու մէջ : Հոս տեղին պիտի
րլլայ րիչ մը եւս խորացնել այրէ նպա
տակներն ու մտադրութիւննե րր։
Հայ սփիւռքային իրականութեան վեր
ջին տասնամեակներուն յատկանշական
երեւո յթներոլ կա րղ ին
տեղ կը
գրաւէ
հայագիտական
կեդրոններու
բազմա ցում՛ը : ճշդեմ Որ հայ սւզիսւակսւն կեդրոն
բացատրութիւնը կրնայ երկու հիմնական
իմաստ ունենալ •
ա »համալսարանական մակարդակի
վրայ հայագիտական ^ուսուցում
կատա
րող կեդրոն մը y որ միեւնոյն ատեն կ՚ու
նենայ նաեւ հետազօտ ակտն
որոշ գործունէութիւե :
բ- կեդրոն մը
որ կապուած չըէԼա J
ուղղակի համալսարանական հաստատու
թեան մը y որով ըստ ինքեան չունենայ
նաեւ ուսուցողական դեր y
այ լ առաւե
լապէս
հ ետազօտա կան ,
որ ուն
կրնան
ղուդակց ի լ
այլեւայլ
դ ո րծո ւն է ո ւթի ւններ y ինչպէս գիտական հ ա մամ ո ղո վներ y
բանա խօսութիւններ եւայլն։
Առաջին հարցը որ կը ներկայանայ այն
է թէ ի՛նչ պահանջի
կը համապատաս
խանէ հայագիտական կեդրոններու յ ի շեալ բազմացումը եւ թէ ատոնք ի՛նչ գեր
կրնան կա\տարե լ մեր սփիւռքային ի բա կա
նո ւթեան մէջ :
կը k աբծենք թէ հայագիտական կեդ
րոններուն երեք հիմնա կան գերեր
կը

թէ ունենա յ ո ւս ո ւց ո ղա կան - հե
տազոտական՝ թէ առաւելապէս հետազօտական հանդամանք y պէտք կ կատա
րէ նախ եւ առաջ ւլփտական
լու րջ եւ
բարձր
մակարդակի ւէրայ
պրպտումի
զ եր մը y ո ր Ւր նախնական կոչումը կը
կազմէ։
Հայագիտական
կեդրոնները y
սակայն y էապէս կբ տարբերին մեռած
մշակոյթներու ել քա ղաքա կրթ ո ւթի ւնն երու վերաբերեալ նման կեդրոններէն y ա բ
նու որ կը վերաբերին ապրող մշակոյթի
մը* իրենց միւս եւ նոյնքան էական գեըը^ "ր է*
f •- Ար\ծարծե լ իրենց շրջա պա տին մէջ'
հայ մշակոյթին y հայ լեզուին y հայ մողովուրդին հանդէպ
հետաքրքրութիւն y
ծանօթութիւն եւ համակրանք։ Եթէ նըմ ան նպա տա կ մը կը հետապնդեն որեւէ
ապրող լեզուի եւ մշակոյթի' օտար եր !լր1՛ մԲ. մէջ գանուող կեդրոնները y որոնց
բարգաւաճ ութին համար
նոյնիսկ
մեծ
տէբութիւններ
խո չոր
յատկացումնեբ
կը կատա րեն y նման նպա տա կի մը հետասլընգումը ե՛ ւս աւելէւ այժմէական եւ հար^Ը^ՂԸ^չ կը դառնայ մանաւանագ
մեր
մշակոյթի
պարագային y
որ y
ինշսլէս
‘իր*ր^առութեամր ալ կր
հաստատուի y
րնդհանրապէս նուազ ծանօթ է քան Ւնշ
որ իր արմանիքները կը պահանջեն : Հա
յերու եւ հայ մշակոյթի մասին ծանօթութիւններու նուազութեան այս պարա
գան y
նոյնիսկ զարգացած հանրութեան
օտ , աւելէւ շեշտո ւած է ինչ ինչ երկիրներու մէէ y արդիւնք' Կ ա յ գաղութ֊
ներու չգոյութեան .
այսպէս y օրինակի
համար y Ւտալիտ կամ Գերմանիա' բադդ ա տմ աժ բ 3) րան սա յի կամ Ամերիկայի :
գ՝" Հուսկ y
հայագիտական կեդրոննե
րու նո յնքան y եւ գուցէ ե՛ ւս աւելի կենսա
կան եր րորգ մէկ դե րն ալ y կապուած է
էապէս
մեր սփիւռքային
կաց ո ւթեան ։
Արդարեւ y իրենց մայրենի լեզուին ել մըշակոյթին խո րագոյն կերպով ծանօթ եւ
գիտակից սփիւռքահայ
սերունգներո ւն
պա տրա ստո ւթե ան դլխաւո ր ակութները
պէտք են հանդիսանալ այս կեդրոնները }
յա տկասլէս անոնք
որ համալսարանա
կան մակարդակի վըայ ուսուցում կը կա
տարեն :
Այստեղ կայ մ ա տնանշո ւելիք կարեւոր
պարագայ մը յատկապէս ինչ կը վերար^րի Գ* գերին։ Արդարեւ օտար հայա
գէտներու զգալի մէկ մասը հայերէն խօ
սելու ի վիճակի չէ» այս պարագան եթէ
մ/, շտ չի նսեմացներ իրենց զուտ բանա-Ւր ական աբժ՜անիքը y
սակայն չի նպաս
տեր ան շուշտ ակնկալելու իրենցմէ որ
ոփ իւոքի մէէ հ այախօս ո ւթ ե ան սատարեն :
Այս մ տահ ոգո լթեն էն մղուած' շաա տե
ղեր կամ ինչ ինչ տեղեր y օտար հայա
գէտի մը կողրին դրուած է մայրէենի լե
զուին լաւ տեղեակ հայ օժ՜անդակ
մը*
բայց նկատի առւնծ որ հայագիտական ամ
պիոն մը կաւլմ ուած է ընդհ ան րապէս փրոֆեսէօրէ մը եւ իր օժ՜անդակէն կամ թե
րեւս երկու օժ ան գա կէ y կարելի չկ ըսել

թէ այս եր կու y երեք անձերը բաւական
Ըէէ1^1 \ ըստ ինքեան y հայկական
միջա
վայր ժ ր։ ստեղծելու y
այսինքն հ ա յ ա,թ մ,., 1.նչ որ կը խորհ իմ թէ կարեւոր է ո րպէ սղի սփիւռքահայ
նոր
սե
րունդը կարենայ թ Լ՛ մտաւորապէս եւ թէ
ղգացապէս ընտելանալ իը մայրենի լեզու
ին եւ մշակոյթին հետ :
Ոն ա կան ա ը ար ,
հԱէյ գաղութի մը ա ռժլայ ո լ թի ւնը
մա
սաժ բ կաժ մեծ ժ աս ամբ
^ԷԸ ՛լ ի ^րղն է
այս գործը* բայց հազուադէպ
չէ որ
-» ա յադի տո ւթե ամբ ւլբաղուլ անձերը սերտ
կապ մը չունենան գաղութին հետ' եր
կուստեք ստեղծուած կարգ մը գմուաI՛ո ւթիւններ ու սլա աճառով :
Ւրերու այս կացութեան մէջ>կը խորհ իմ
թէ հայագիտական ձեռնարկի
մը յաջո
ղս ւթիւնը y որ ո ւզէ հայ լեզուի y հայ գի
տակցութեան y հայ զդայնոլթեան ուժ՜եղ
սնունդ մը ջամբել նոր
սեր ո ւն դներ ո լ y
ի տես մանաւանդ որակաւոր
ուսուցիչնե բոլ եւ մ՛շակութային գործիչներու հոյ
լեր պա տբ ա ս տե լո ւ y կա խ ո ւմ պիտի
ու
նենա յ ժ եծ մասամբ
այն պարագայէն'
[ժ Լ կաբ ելվւ եղած է արդեօք
ս ստեղծել
միջավայր մը y հաւաքական
ջանքերով
ձեռնհաս անձերու y որ ունենա յ զգալիօրէն հայեցի դրոշմ մը : Ե աս կած չի վե րղըներ y
անշուշտ , թէ Ա »
աղար
կաժ՛
վենետիկ քաղաքը y նկատուած' Ս. Ն».
ղո* րի հետ իր յա րաբերո ւթեան մէջ, կ՝ըն.
ձեռէ նման միջավայր մը։ Ահ աւասիկ
այո ն կա տ ո զո լթի ւնն եր էն մղուած է որ
խոր^եցանք ստեղծել Աոպւատ - Ո*տփայէլեաև
վա րմաբանի կոդըի^
հայագիտակաե ուսո՛ւմներու կեդրոն կամ կըըթ արան մը եւ որ յուսա լվւ է թէ կարենայ
Ւր նպ ա տ ա կն եր ո ւն ծառայել :
Նո*խա ւմես ուած
գչխաւո ր
գործունէո ւթի ւնն երբ հետեւեախերն են» Ա» կազ
մակերպել ա՛մէն ամառ միամսեայ խտա
ցած դասընթացք մը զանազան մակար
դակն եր ո tf յ p . կազմակերպել ուսումնակտն տարւոյն ընթացքին խորացումի կամ
մ ա սն ա գի տաց ո ւմի գա սըևթացքնՒեր կամ
ղի տա զրոյցն եր , իրրեւ նպատակ ուՅւենաԼՈ,Լ դլխաւորապէս ձեռնհաս ուսուցիչ
ներ ու եւ մշակոլթա յ1^ որակաւոր զոր.
Տիչներու պատրաստութիւնը : 9’ • Եազմա.
կե ր պ ել մշակութային ձեռնարկնե ր'
բա.
նա [սօս ութիւն , դիտամողով , ^ՈՐ
|
ցուցահանդէս եւայլն : Այս
գործունէու.
թիւննե րուն , րա յց յատկապէս ք' . կէտի
մէջ նչուած ծրագրին համար, կը նախատեսոլի սերտ գործակցութիւն
մը Վե
նետիկի Պետական Համա լսարանին հետ,
ուր արգէն ինը տարիներէ ի լիեր կը գոր.
^է ‘‘"-J ^դիտական ւլասընթացք Մը։ Այս
ուղզոլթեամր Վենետիկի Համալսարանին
ընծայէ լիր գի լրաց ո ւմներ ո լ մասին , կը
յոլսանր յաջՈրգաբար աւելվւ մանրամասնօրէն կա ր ենա լ ղե կո ւց անե լ :
Փ ա կե լէ առաջ այս տողերը ,
իա.
փարիմ անգամ մր ելս զգածուած , ջերմ
շնորհա կայութիւնս յայտնել րոլոր
ա.
նոնց , որ խանգավառութեամբ ու սիրա.
յօմար բերին
իրենց
մասնակցութիւնը
մեր ամաոնային գասընթացրին , ինչպէս
նաեւ մեր զնահ սքսւանրր' բոլոր այն մաս.
նակցոզներուն , որ զիտցան օգտուիլ ըն.
ծայուած այս եզակի առիթէն :
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( 8 Ա II Ա Տ

ՄԻՏ* Ե

Ի. ԴԱՐՍԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՀՈԼՈՎՈ81»%հ1^

ՆԱԽԱՄԱՇՏՈՑԵԱՆ

աւետիս ԱւՀԱԻԵԱւ

ՀԱՑ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԻՒՆԸ
Ս րամչտական պատմութեան մէջ
ոբպէռ 'ծչնլէ անկէւնադարձ կր յէչուէն Գր-

ԽՈՐԵՆԱՑԻ»1 ՎԿԱՅՈՒԹԵԱՄԲ

րիդ՚՚ց^^տն երգերը,
ապա պար ոք, դա
սական յ
վիւդապաշտ շրջանները ,
ուր

ԶՈՒԼԱԼ ԳԱԶԱնճԵԱՆ

UlfllH îrZrր ո t աստիճանա-

ւոր դար դաց ումը ու անոնց
tf երր

Վար եւ1՝ էէ երև ւա կայել ն ա էս ա մա շտո ց եան հայ դրականութիւնը առանց մտաթե -

րու

րելու, կամա ք

անդ րտդ ա ռն ալո լ հ ամա ր թէ Ււ՛ դո րծածած - գոնէ - յիշած - պատմական քառա
սունէ աւ\ելի աղրիւրնե րուն մէջ ամէնէն

րենացին։

ակամայ,

// ովսէս

hjn-

րապէս, հայ դրականութեան

ամէնէն լուսամիտ, տիրական դէմքն

ու

ծա ւալո ւն մտաւորական - գրագէտը '■թէ
երբեք չստեղծէր {(.Հայո՛ց
Պատմութիւ
նը»' Ռսկ եղարը կանիադ եւ ղայն կատա
րելութեան

հասցնող լեզուն սլիտՒ

է՛լ-,,

փոէքթ ածուին մէջ
գործ երս ւ կողքէն ար
ժանի զրոյ յիշատակի ներկայ էր մանա

դենար

վկայել, թէ

մայրաքաղաքին

Պարղ ընթերցում մը

բալա կան

ւանդ'

ի՛նք։ ն երկայ էր \ե ւ չկա ՚յ- Ծիր

ցուէ :

աըտայայտու-

թեամր , երգած է'
^utJU չէ՛
արձան utւլ րած’. իյորենացի վկայած է' չէ՛ հ աւա
րած :

Պատմաբանը րսէնահաւաք չէ

շուշտ , բայց , ի տես անհետ

ան

կորսուած

{(գուսանական» այն տ դրի *֊րին որմէ քշ օդ
տո լի միայն յօրինելու համար իր լաւա-

անցիր

ծագած բայց իբրեւ թէ

ղրոյցներէն

U tu ր

Արաս

Աստու ածաշունչին մէջ տ ըլ անունով հա-

7 "A ԷՀԵրը , - Հայկ ե։. Բէլ, Ար ամ, Ա-

յացուած Օրիոն համաստեղութիւնը,

րւո Գեղեր էկ ել ԷԼամէրամ, Տորք Անգեղ,
Վահագն , $ ի ղրան եւ Ամղ ահ ակ , Ա անա-

թնամի Ասորեստանցիներու արեւու ա om

տըրոլկ ել Օրուանդ , Ար տ ա շէ ս եւ Ար տաւադգ, ե ւայլն , - մենք, ակամայ,
Հ^նք

ե աններ ո ւ նման լրջո ւթիւններ սլ ի տի հաս

կրնար չթդվզ[ղ
ձեւուէ մը,
քէն չրպահել միւս րոԼոր ջերմեռանդ - րարես{տչտներէն
անջատուող
h] ո րենաց իի՛ն
1,սկ

հ ՛մեղէ սլ : Վ ո րս ո ւած գրականութիւնը
կործանած մեհեան չէ որու
աւերա կնեըէն Վառնիի օրինակուէ, կարենանք բան
Ը '[փրակառուցանել :

Վահագնի

երդէն

կռուսձծ է

Ա ւր ար տաց ին ե ր ո ւ

որ

դարաւոր

Բէլէ դէմ: Տակաւին , Ա անանդ-

տատեն , թ կ
<,սյ1{[՛
['Ը դսւ ւա ելնե ր ո ւն
յ ա ո ա 9խ ա դաց ո ւմէ ճամրով է որ Արմէն,
ները տա ելաւ թափանցած են հայկական
րարձրաւանդաել :
Հտյա ւլ ի տա ելան ւլա ս ընթա ցքներո լ

տյս

մէջ հետաքրքրական պիտի ըլլար ,
գասաիէօս ութիւննե րու շարքով մը, դից tu-

մնացած է բացառիկ էսոյակ մը միայն
{երկնէր երկիր ,•♦•), երբ դիտենք թէ ին-

լէ անա ելան - սլ ա տմ ա կան - ա ռա ս պե լա բա

չո՛՝ •֊ J աթգդող կո չուած է ել կռուած t/Jtշա պներ ո լ դէմ ել
յաղթուած
անոնց ,

ներուն

թէ l'I'
քաջագո րծութի ւններու
մասին
Վ՝ողթան երդի շները կ՝ երդէին
այնպէս՝

եար ելո էէ ի" կ կտթելի շ Լ անտես ել սա ելա լ^ւ
P է ՀայԷԷ^ ե՚ոք իք Արլսմը աւե լի ոլրար-

ինչպէս ,ք"յն ա է աները
սին :

տա կան Ար ամէն է՝ քան Հայելի ի' ր ներ-

Հերակլէսի

մա

լէ ա ղմին մաս ին : Որ նպատակ
գարձոլց
ձեհեաններոլ քանդումր ել նոր լեզուէն
առաջէն ղեղեցէկ էջերը յօրէնեց

էր էսկ

hpiukl' տուած հէն լեղուով դէ ր ու մա Ար
եանէն հրդեհէն նկարագրութեամբք. Ա\ե ր
դրականութէւնր - եւ այդ դէծով՝
էնքնոլթէւնը -

,շատ բան

մեր

կոր սնց ո ւց ած

է»
ուրացողէ մր հոգեկան
ու աղքատութեամբդ-.

տագնապովն

Մեղանչած է նոյնէսկ թորենացէ. եթէ
ոչ վերէն - պատմարան էր - այլ մօտե
ցումէն մէջ. . «Ինձ թ՜ո՛ւի յ որպէս այժմ'

հւ աո հինսն Հայաստանեայցս լեալ անսիրելոլթիւն իմաստութեան եւ երգարա
նով {արդեօ՞ք գրաւոր, ոչ ոք կրնայ ճրշ.
դել) թունաւորաց» : Հելլէնասէր պատմա.
'•սյԱ։Ը Հոմերոսէն օրէնակով

էմաստալէց

երդեր կր փնտռէ

երբ

չուշտ

մեր մէջ'

յունականէս

հետ

. ան.

բաղդատած -

«ԱՈԼտ , փծուն , անճոոնի , անյարմար եւ անոճ թանե , անմիտ եւ
անհանճար յարմաթանք» կը կոչէ: Աւե.
պարսկականները

լէ՞ն կր սպասէր Հայերէն : Այս մօտեցու
մով է որ Տորք Անգեղվւ
կոչուէ «անյաջ
քով աւելցնելէ

ղր ո յց ր

եւ փծուն»,

պէտէ

արհամարհան.

«Ոհ, կարի է
առասպելս, այլ եւ աոասպելաց աոասպել» : Բ ադր ա տո ւեէն եր ո լ ծագման ղրոյ“լ1՚տէ դառնայ «յիմար, թայ թանք ա.
նոճ», էակ Արծրունէներոլ մա սէն առաս
պելը' «թարրաջանք» •
աոաջջ

Մակարդա՞կը
րուն»

i

Բայց

այղ

թէ

«բա րբաջանքնե .

թորենացէ անոնց վերաքա.

ղով է որ պէտէ յօրէնէ էր գրքէն այն
ն ասերը որոնք պատմոլթէլնը կը վերա
ծեն բարձր
դրականութեան :
Որքա՜ն
կը ճապաղէ , օրէնակ , Գր - նաղէանզացէէ
յարտսացութեամր

էսկ

յօրէն ուած

էր

«Ոդբըչ> բաղդատած
jlyqji ծոգուճ՛ րն
դարձակ եւ գեղեցիկ ձորաձեւ, դաշտա
ձեւ երկայնաձիգ հովիտին վրայ կառս լց
ուած գուսանական մակդիրներով ու երե
ւակայութեամբ գծուած
Ուրարաացինե-

մե

Վ*արերու ընթացքին ր՚՚է՚՚ր ազ

գերը ւշործածւսծ են իւրայաւոու կ
ներ եւ այգ կ պատճառը որ
երամ շտութիւնը

ն^ն , կսէմ գերմանականը
նէն :

սքւսլւս-

արաբական

կը տարրերի

շ ինա կա-

հո լնգարա կտ

Ա՚Կ1՛

^'ձԻտկան

թուականներէ

վերջնականապէս ղ Արծած ո լթենէ
, ,
ղռղրէթ, ^րկհաղարտմեայ երամ^Հ
արտտյայտութեան
բոլպւ
ՍքւպաԱրհ ո, աքոոճձ/7, թոնալ Հք,
բո ւնքնե բով պէտէ ’ղ ործածոլէէն .. ՀԼ

արո(սսլ

պէբկ հէմր պէտէ ,թ,էր
Հայ ե րամ շտո լ թի ւնն ալ ունեցած է
օրս ու ե/, էր

մինչեւ,

ո ւր ո յն

զական իքէ րոլոր ե բդեր ուն

1
՞ւ

ւ

ււ քալա ներր
յօրինո ւմին

տութեան որ մվոտումն էր ա լանդակդ Լ
րամչտութեան,

աւանդական երդէն,Ա

արաներու Հէն ձեւով ղործածոլթլան,
Այո նոր երամ չտոլթէւնր էլրաց„լեցալ
/*• զարու բոլոր ե րղ ահաննե րուն

կ,1ղղ,

Ա,սլան Պէբկ եւ Անթոնէօ Վէպէրն
Անց Լալ գարուն
uibn ւն ին

{(աւլդային դպրոցներ»

տակ ծաղկեցաւ գունագեղ երա-

մըշտոլթիլն մը որ ուրիշ քան շ Էր
ft շ

ձ ողոէքրդ ական եր ամ շտո ւթ եան

ՀթԷ
մուտ

քը
դասական
ե ր ամշտ ո ւթ են էն
ներս։
Ասոնց լաւագոյն օրինակներն են Տվորաքի «Ն որ աշվսարհ»

համանուագը,

յատ.

կապէս պէտէ բանա յէն ո ճայէն նոր ղըգ
րոցներ :

էլամ

Սմեթան տյի {(Մ ո Լ ւոա կ՛ի ա »ն :

1!)08<ե փորձեր կատարուած են նաե,
եթմլտրոնէկ
երամչաութէլն յօրէնելոլ.
այս մէկն ալ այսօր դարձած է արտաշալ.
տութեան մ[Հոց, յատկապէս Ամերիկա
եւ Եւբոպտյէ մէջ ուր „ լնէ հետեւողնԼ.
բու, սէրողներոլ մեծ թէլ մը:

Տպաւորապաշտ

rluf րո ց ր

է/ ր ո ւանր սլէտք է նկատել
մ ուլովքւլական ու
U f ալա^/յւՀ/Ն ու ա.ք

թ-ոնալ

լ>ո(ւալ

հան-

ուր տա կա լին
երաժշտութեան
կր գործածուին

թՀել նոր ըմբռնումո t/
եւ ուր

Վերջին

(Աթր ա ւԱւն ս քի) ,

երամ շտութիւնը պիտի ւիո-

Ո-JL ձեւեր ալ կան ե ր ամ՜չտո ւթէւն բ
ր էնելո լ . էնչսլէս

վե ր ա ց ա կանը որ մաս

կը կազմէ յառաջապահ' շարմումէն ղոր
կրնանք
փ որ ձ ար կո ւմի
երամշտութթև
անո ւանել :

զորս թո ւեցինք : Այս կարճ աել-

կտ լացուցած որդին, որ նո լնպէս ել ր յտդ-

Մեր եկեղեցիէն * • • որ ձ*արմինը ո լրա

ղէն փորձեր կատարած էէ-,,
բաղմաթէլ տյշ ևրգս,հս,ննևր . ' '

նտ ելա b վերլուծումը իր գլիւաւո ր հերոս

թէ Բար շամէն՝
ցաւ չորցնելու համար հոդին։
Որ աշ
խարհիկը վերածեց
ռամիկի՝
որպէսղի
շգրուի Վասակի՛ եւս եւ Հայոց
պատե

սքս1լս1Հ^րՆ •

ձայնով

Վա-

տինայի մը սլա տմածը հաստատող ■լկ ա f ո ւթիւն մըն է
մեր նախահայր Հա ւկը,

it ւա ծ էն'

հարկ կ անդրադառնալ Վ՝ր-

ղորս գործածած է հոգեւոր ու մոդովըր.

Վո ւս տնտ կան էն ,

//./«Օր անշուք մամս,նտկ,Ա .
ձրն երամ շտո. թէլն յօրէնե,: ին , լնը'
"Ւնք: Գ. Տէպէւսէն
նո., հ Րէ

հոլո

11 ՜քւսլսւճ^Հ/?/ ^!,ն որ ծագում կու տան
ղեդիին ։

գըր տո ւթի ւն , այլ իբրեւ կեանք ու նկա

դուն ,

րարձրաղոյն

վս յթներ ուն,

րագիր, իբրեւ կիըք Ոէ զգացողութիւն ,
մէկ բառով իրըեւ տդգ տյն մէկը
որ

ւակին , Ար տաւա զգի
միայն կերպարը
ղգալու համար ումը որ անկէ կը փոխան-

երամշտո ւթեան մէջ-.

յոտ Տէպիւսիի վեց

աւելի ծանր կը կշռէ, եթէ ո շ իբրեւ. ճըշ-

կու գայ գուսանականէն ։ Վր բաւէ մտա
բերել մեր պ ա տմո ւթ ե ան անիծեալ
զա

հիմնական

Վ*ալով Ւ • գարու երամչտա կան

է

արութեան բազում

աւմեղ դործածոլթէւնը.

պրպտելու մտօք յղացաւ

նկարագրութիւնը։
իսկ

ոչ երկու

փոլիթոնող Լ.
ո
"ք ՚պփչ Հ''էեՀր.
կտմ երեր թոնսդիրԱ,չէ
թ1>

սքւԱԱԱՀ/ճՀ#///.

հիմնական յատկանիշեր են
tj ո բծածութիւնը,

խարէնռէ

զոր

«աստուածացուցեալ

պաշտեցին Ասորիք» :

5 ո(Հքը 1
օ րէնա կ ,
սլա ամո ւթեան յէշած Հայաստանէ առա

թեան ղս։րղացոլմէն դատած ,
էջել,

ղերու սլտղարե բութեան Տարկսս

աւետ

Հ

պէտք

է

Վերեթրագնա

վերածուած է Վահագնի, որ բոլսաՀլ՛ Ակնէէն պէս ել Տ րէ տա յէ նման

(Երկն ի ծովուն ունէր եւ զկարմրրիկն եղեգնիկ): Աէեդ ակնաչեայ , հուր-

ջրած էն

ղլ՛! տգԵղ չէ նչանակեր' երբ ԱՆղեղ չէ եղած, այլ Անդեղեայ' կազմուած եւսյ-եան
ծագում ցուցաբերող
մատնէկով :
Աշս
մասէն հետաքրքրական է Աերէոսէ եւս

Ինտրայէ

( վէչաս/ասպան . վէշապաքաղ) մակդէրն

ծէն րնակէչներոլն' Մէաանէ եւ է։եթ ցե
ուածէն կր ստանայ էր անո լնր ել 1թպե-

բռներ) :

եւս

։ Է՚արտեաչ պատանէ
երր կը ծնէ :

թէեւ պատմական

մրն է Ինտրա

դարաշրջանը

փո.

դասաւորած, բայց առաւելաբար գուսա
նականէն ներշնչումլով է յօրէնած Տ էգl՛ ա՝!։ - Տէգրանուհէ . Ամ ղ ահա էլ {Ամէ '/•տ-

մանալէէ է, որ
Աս տո ւածա չո լնչէն
մէջ
սեմական 'եերդալ աստուածէն
անունը

օրէնակով Գողթան

եւս հայերէն թարգմանուած կ
Պատմական դետնէ վրայ

ՍՀնդեղ) ;

Ուրարաացէ.

ներու ել Աս ո էև ս^ո անց էն ե ր ո լ ոլատերաղմները էսկ դէցաբանական - վէպական բաղ.
զատութեամբ Գէլգամէչն ու Իչտարր յէ.
եԵց՚եող եւ մեզ չատ հեռուներր
տանող
վէպ ձ րԱ է թորենացէէ վերամչակած Արա
Գեվեցէկէ եւ Շ տմիր ամի պա տ ո ւմը , որ
էր բովանդակութեամբ ներկայացուածէն
չատ աւելէն էր : Այդ մ առէն մնացեալ ղր.
րոյցներէն մէկո՛ւն մէ այն բովանդակոլթէւնր պէտէ տայ Խոբենացէ նչելով , օ.

«զհետեւակ փաիյուս.
արն, եւ զպասքումնն, եւ զիղձն ջրոյն,
եւ զարբումնն, այլեւ ի Ժ1օտ հասանելոյ
սուսերաւորաց' հւ զյուոութ-սն ի ծով,
եւ բան ի նմանէ' Ուլունք Շամիրամայ ի
ծով» {վերջլ,ն պար բեր ութէ ւնը անկաս,
րէնակ , Շամէրամէ

կած գուսանականէն' բառացէ՛) ;
Վահագնէ

մառէն երդուած

առասպելէ

մը (երկնէր երկրին, երկնէր երկիր, ձյ_.
այլն) էնր տող մէջէեբելէ ետք, կ՚աւել.

«Զայս երգելով ոմանց բամբոամբ , լսւաք մերովք իսկ ականջօք : Յետ
որոյ եւ ընդ վիշապաց ասէին յերգին կըո.
ւել նմա եւ յաղթել, եւ կարի իմն նմանա.
գոյնս զՀեոակլեայ
նահատակութիւնս ն
երգէին: Այլ ասէին զսա աստուածացեալ.
եւ անդ յաշխարհին Վրաց զսորա չափ հա.
սակի կանգնեալ պատուէին զոհիւք» ■ (Ա.
ցընկ ■ -

հա նէլթ մը, որ

ծնունդէ

նկարագրու.

էոոծ , դէպքերն

ut.

ղ էմքերը

րստ Լլամս

հակա = Վէչապ Գահակ) վէպը,
hl՛

որուն

յ^ջորդեն {արդեօ՞ք Ատ սնայ Առերուն
երգէչներր եւս

ղեԼ/սշէէն շարունակական

չարք մը

կ'ո.
հե

րոսներու . . . ) Սանաարուկէ , Երոլանդէ ,
Արտաշէսէ եւ Աբտաւաղդէ վէպերը : Գու
սանականէն 'տարուած'

չենք թէ Ամ, շան , առանց աղբիւրը

յէ՛

շելոլ , « Հ/'ե հաւատք Հա/ոց^թ1
ղ1՛է P^ ^Եր՚՚ւ անդ անուն օձ կամ վիչս,ս1
նշանա կկ» :

«էւ որդիքն Բագարատայ
ժւսոանգեցին գԺաոանգու թ-իւնս իւրեանց
ի կողմանս արեւմտից , այս ինքն է Ան.
գեղ տուն, ւ) աս նգի կոչեցւսլ Բագարատ եւ
անգեղ, զոր ի ժամանակին յ այնմիկ ազգն
բարբարոսացն աստուած կոչեցին» փչար‘թր՚՚յսւթէ՚նր ..

որոյ ընդ այգանալ աչալրջսւցն սովպաւ.
թիւն ունել սպասաւորացն արքունի' յղ
էի էհ՛ս որձաքարեայս ունել ընդդէմ Եքոլա՚նգայ , եւ իւ հայեցուածոցն դժնութենէ
«ասեն» պայթել որձաքար վիմացն» : նր

III ոէենացէ

եւս

է, առն ած է պատմականն ու հրաշածէնը:
Ս անաարուկէ։ անունն էակ
կապ՛ուած
է

Վ*ու ս անա կան կն առաւեըսղոյնս

պ[ոոէ

օդտո ւի եւ բաւական երկար մկջրերումսև
րով ի ս կ պիտի ներկայ ացնէ Արւ՚ւաչ^է
եւ Արաաւազւէի վէպը )
ո1֊ր մսւացածթ
ու հրաշազանը տեղ մը չկարենալ պատ
մականին ընէլելուղելու իր
թերութենէն
կը ծագի տակաւին մինչեւ այսօր չ1'ա'
«Վ/- չապանց պ ա ս!եր ա զմնհ "լ
Աաթենէկէն
շամբշոտ այն սր՛ա, ո ծ՛լ

g ա տր ո ւած

«տռփանք Աաթինկան ընդ վիշապազունսն» . այլեւ՝ {հաւանաբար բառաց)1
մ էջբերում գուսանականէն) «Տենչայ U11
թինիկ տիկին տենչանս, զաթաախուր 1»
ւարսւ եւ զտից խաւարծի ի բարձիցն Աքթէ

մողովրղական ստուգաբանութեան : Մայ.
բը, ձմեռ ատեն,
Կորդուաց լեոՅէերուն

գաւանայ» :

■fi. ջ

Կան որ կենթադրեն թէ նախամալ»"?
եան մեր բանահ էւս ութէւնը,
արձ

կ/՛,

հանդէպէ

ձէւնամբրէկէ ,

ել,

«Ցրուեաց զամենեսեան մրրիկն, մ}ւնչ ոչ
գիտել ընկեր զընկեր՝ ընդ n'p վարեցաւ :
Իսկ գայ եկին նորա 1] անո տայ , . . .առեալ
զմանուկն, քանզի տղայ էր, եդ ի մէջ
Ատեանց իւրոց, մնալով ի ներքոյ ձեանն
զերիս տիւս եւ զերիս գիշերս : Զորմէ ա.
ոասպելարանեն, եթէ կենդանի իմն նոթահրաշ սպիտակ յաստուածոցն առաք
եալ՝ պահէր զմանուկն- ■ • ֊Այդ կոչեցաւ
Սանատրոլկ, ի դայեկէն զանոլանակոչութ իւնն առ եալ , որպէս թէ տուրք {]անո.
ւոոյ» .
Առասպելական ծնունդ „լ կոչում ունէ
Եըուանգ եւս : «կին ոմն յազգէ Արշակուն
եաց , անձամբ հարստի եւ խոշորագեէղ,
Վարար, զոր ոչ ոք դիմագրաւեաց առնուլ
կնութեան, ծնանի երկու մանկո՚ւնս յանկարգ խառնակութենէ, որպէս Պասիփւս.
յէ զՄինոտովրոս: Եւ ի զարգանալ մանկանցն' կոչեն անուանս Երաւանդ եւ Երուազ» : Սովորական շեն Երուանդէ աչքե
րը եւս.. «Բայց ասեն {Գողթան երգե՞րը..
անկասկա՛ծ) զԵրուսւնգայ' ըստ հմայից
դժնեայ գոլ ական հայեցուածով . վասն

գր ո ւած չբ/լա/ով հանդերձ , չէ f" JLւած, այլ գարերու ընթացքին ս՚յէ^փ
ուձելով յ անագած է նոր ձ շակումներ

i

րինակ՝ Ա ասն այ Առերուն։ Ա/ս nLtVL
թեամբ ո շէն շ կտրելէ է հաստատել
մ/ստել : Այլ հարց որ Գ"ղթան
դէշներր , Խորենացէէ կատարած բա^է(
մկտրելէ ո ւմն եր ուն հիման
վըայ ‘
թ ղուով թէ արտայայաութեամր: J
ինքն՝ քերթոդութեաձր թէ Հ՚Ըւ
չա{տ աւելի բարձր կը ներկ*]*
քան Ա ասնայ '(քռերուն բոլոր
ները: Եթէ՛ նմանութէ,ն

,

t"" "‘"աա,

զղալէ է յատկապէս Արտաւաղղ1՛

ւ

Մ հերէ կերպարներուն մK "՜'
Ամէնէն
ալ ղուցէ մեր բանահէսոութ ա
ցայտուն ու աաբօրէնակ գէ^րԸ.
րենց մասին աւանդուածը

ա է

րունԼլ ու էրա. արաայայս""
Լլուքն ալ հօրմէն անէծ,ռած, ե>'
անմահ եւ քարայրէ
ուած, եւ երկուքին
ուած հայ

մէջ
ալ

ա1"1:

ապւՍ f

ժ ողող ուրդը

Վ ամ tn nu են :

Fonds A.R.A.M

y
Լոհն՛՛

< « Ա Ռ Ա Ջ iï ի Տ f ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԲԱՅԻ

ԿԱՐԿԱՌՈՒՆ ԴԷՍ՜-ք-ԵՐ
ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՄԻՆԱՍԵԱն

Հփիկ Կ»ղրացէ ե-

գարու

առաջէն

ռփ թարգմանիչ եւ մատենագիր է :

իր

ԵԻ ՈԻՂՂՈԻԹԻԻՆՆԵՐ

Ե՚Ր՚իկի երկը երկու անդամ թարգման
ուած

է ֆրանսերէնի ,

երկու

անգամ

յաէւթ ""“"Ifr էնեղե կութիւն տուողը Կո.

գերմաներէնի , մէկ անդամ արեւմտահա-

քթն կ ■

յլրկնի , մէկ անգամ

Ի. ԴԱՐՈՒ ՀԱՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ

"՚րե ւե լա հ ա ք եր էնի

եւ անգամ մըն ալ ռուսերէնի •. Լաւագոյն
Փհզէ հասաք» միակ դրական գործը ջա„ղւ։վական , է՛քաս տասիր ա կան ,աստուա.
խրսնս՚կան բնոյթ "'նի : Մ1""կ ձեռա.
ւխ այսօր Երեւանի Մ ա տ են ա գա ր անն
Լ. 1007.
1280 թընդօրինակուած ,

„ 1.։,1։ն

թարգմանոլթիւնը Լ.
Մարիէռի ել
&.
Մ երսիէի ֆրաներէն թարգմանութիւնն է

(1959) :
?/ •

Վաղարէն Հ. "ներսէս Տէր ներսէս-

անվերնագիր է : Առաքին անդամ

րոս Ա իՍասեան Եթե լան ի ձեո ադր էն պատ.

,„պա՚1ր"""ծ կ Զ՚ք/՚^նի"', 17612 թ - , Հշ<Յ՚՚՚կոր "1"Ղ՚յ“ 'ե՚սլեան,
«Գիրը

րաստած են դիտա . քննական բնագիր մր ,
ուր նկատի են առնուած նաեւ ղարդ առաջարկռւած
բնագրային
սրբագըոլ .

Որլւ^՚՚՚թ^^՚նց»

1""1»"դրով

Ա„,լՀսձրնիսեան այս

էԳէորդ Տէր

հրտտարտ կո ւթեան

թկօրթ՚ակր ձեռագրին վրա քէն սրբաղը.

թիւնները ել
կութիւննե ր :

րծ /■< ղբկա}ր 4
Ս■
‘Լաղար ,
ոլր է
այյմ ,ե որուն հետևելով Հ. Ար ս էն Աադ.

ջ՛ս Նորութեանը պիտի գրաւի երկի համա
րս՛ րրառր :

հինդ գլխաւոր հրսււոսյլւաՀրutrniu ր ա կո լթ եան
վեր

ատունի 1,826//}/

Ա ■ ՛Լ՛",չար, կատարած է
է, հրա տարակա թիւնր «.Եղծ
աղանդոց՛»
յէրնաղրով,
1աններր

եւ որ Վիեննայի Մխիթար-

կր կոչեն «Ընդ դ էմ աղանդոց»

t

Ար, հրատարակու թիւնը րաղմիցս կրկնր.

unir կ Ս ■ Լ՛ողար ,

Փարիզ , Կ . Պ՛՛լիս ,
թիֆլիս եւ Պ՚՚ւնէոս Այրէսt 1959/'?/ Փա.
քիլ ր՚յո տեսաւ ՀՀ- Լ ■ Մարիէս ի ել £ .
ւքերս/ւկի քննական
հ րա աա րա կութի ւնը ,
ոյ։„ւն րնագիրն այմմ եան ձեոադր ինն է :

ՄԱՐԿ- ՆՇԱՆԵԱՆ

ե“'ն եւ (իրնելի համալսարանէն Մարտի

Ա,1Ա դասախօսութեան ընթացքին հակիըճօրէն գաղափար տրորեցաւ նաեւ երկի բովանդակութեան, հեղինակի կուռ
տրամաբանութեան, բանավիճելու ար.
ուեստի, լեզուի ու ոնի եւ այլ յարակից
հարցերու մասին: Այնուհետեւ դասախօ
սը պատասխանեց ունկնդիրներու հար
ցումներուն :

Արդի

դ րականո ւթեան չոլրջ Լո[,ս դա

սախօս ո ւ թի ւններ
տբուեղ ան ՆԼենե տ Ւ՚ւՒ
Ամառն ա յՒն Ղ* Ո1 ս րնթ աղքի ծ ի ր էն ներս :
Նիւթերր հետեւեալներն՝

1 •- փոս

է ին՝

տան Զար ե ան - Ա՛լէ տին լռութիւնը ^ար

նի տարիներուն օրադրւսլին ղե կուղ ումը՝.
Նայղ ձիակ թանձրացեալ տե ղե կո ւթէւ ւնբ
որ կա յ հոն

ւե ե կն ո ւձ*ft

վերաբերեալ

Ա.

սլ ա յմ անն ե ր ո ւն

0 չու կանին

կապուած է ՝

Պոլսոյ Ա* եհ եան

ահաւասիկ. «Պ ո լս ի g մեկնելու tJ ամանակ
0 շա կ*սն ր ա ս ս լմ էր*եձ ե ձ' կարծեր
որ

հանդէսը եւ Աեհեանի սերունդը ՝ 3։- (3 *
Օչական՝ 4։- Ափիւռքի
մ ամանտ կա կի ղ
դրականութիւնը :

մենայն դէպս ւլնա՛ տես . . . դրէ՛ f կր մըtn ած ենք» :
Ա ի ա կն է իր տե ս ա կին
մէջ

եանի արձակին մէջ՝

2*-

հ ո h մ\ե ր դրականութիւնը հասկնան.

յա

111 յս նկատողութիւնը՝ բայց կը թոյլատԱռա ջին

ե ր\ե ք

դ tu ս ա քսօս ո ւթ ի ւններ ը

ձիաւոր մը կը կազմէին՝ եւ ունէին վեր
լուծական հանգամանք : ^որրորւլ.

դաստ,

խօս ո՛ւթի ւնը ՝ որուն սլիտի
չանդրադառ
նանք հոս ՝ ընդհանուր ա կնար կ մը
կ'ա-

ւԱ որ ամբո ւլջ

հ.Անց ո րդ»ը

կարդաղուի

իբրեւ սլա տաս էսան մը 0 շա կանին *. Զար
եւս}/ անշուշտ չ էւ պա տ tu սէս աներ ալր/՛ կամ
ո՛ շ : Հրատ աւելի բաբդ Լ իր պա տաս խա
նը՝

ու էս ո՝րան ալ պէ՚տք է րմբռնելու

հա

ռաջարկէր Ափիւռքի դրականութեան մա
սին ՝ ել կը զատուէր առաջիններէն՝
իր

մս/ր [.Ա [.‘ն; ձև ւով սլա տաս էսանը կը բա

նիւթով որքան տ ե ղե կա տ ո ւա կան
նոյթով :

յ առա ջաղ հ Լ : ԼյէսԷս

իր

[’f՛-

հէս ձե ւո t Է/ :

Զարեան ղա տ ո ր ո շո ւմ}էեր

կր

դրականութեան

եւ

բանաստեղծութեան միջել
(«Գրականու
թիւնը (Պո լււ ո յ
չէի ո թ ո ւմ Լ ին
բա
հէս tt տե ղծ ո ւթ ե ան ->ետ»} :
Ը անա ս ւմե՛ղծ՝ին
համ ար գրելը տ ա ր ւս դր ո լիլ է («տարա-

1-

դ.ըրութ\ե ան ել ոչ գաղթականութեան ա /ս
տարիներուձ . . .»

ԿՈՄԻՏԱԱԻ ՄԱ11ԻՆ
Կ ոստան թարեանի մասին գասաիւօսու.
թիւնը կ՚առնէր իբրեւ հիմք այն
թիւնները՝

ԱԻԵՏԻՍ ՆԱԶԱՐԵԱՆ

ՂԸւ՚ի*^
l/ntf խոստի մասին բտդմաթէւլ

հրատտ-

Ը էն ) իր յօրինած պա տար ա դէն ու հոգե

բձրս.թիւններ էոյս աեսած են
Պատմա
կան Հայաստանի ՝ Պոլսոյ՝ թիֆլիսի ՝ ա-

ւոր երդերէն դատ զբաղած է նս/եւ հայ
կական
հ ին իւ տ ղա դր ո լթ ե ամբ , գրեթէ

պա Խորհ . Հայաստանի մէջ՝ ուր
կան
Կոմխոասէւ դործեր ուն ու կետնրին մասին

յաջո ղած է ղանոնք կարդա լո լ բանալին
զանել :
Ան ջատագովն էր ա քն տե՛ս ա կէ-

լ՚ււրջ ուսումնասիր ո ւթի ւննե ր :

•"ին թէ Հայն ալ ունի իր ինքնուրոյն աղդային ՝ե ր ամշտո ւթիւնը :

Ուրտէսւս-

երեւոյթ է նաեւ որ այսօ՛ր արմէրաւոր

lf

երաՀչտաղէ տներ ՝ ինչպէս ՝

Ռ-

Աթտ յ-

Ե ո մի տաս ծրադրած է նաեւ օփերա

մանէ անի «Անոյշ» ին համար*. Ան եղած է

քքխններ հաւաքել
եւ
հրատարակել :
Կուքիտասի արէսիլները արդէն պահ ո ւած

վար ու երդի չ :

են երեւան ու հ ր ա տ ա ր ա կո ւած էին անոր

Հ ր տ պար ա կաէսօս

թու

3՛

,

էսմբա-

Հետաքրքրական էն
իր քաղաքական
տեսակէտները» ^քոմիտաս
կը հաւատար

Ամսաայսինքն
իր ճամ-

բան» ՝ ՀձԸանկօօպը եւ Ա*ամութին ոսկոր
ները»՝ «.Երկիրներ եւ Աս տո ւածներ» : Մէկ
քով ձդո լած էին բանաստեղծական դործԸ,ր Ւնւ֊ւէ ս 1943^/5/ լո յս տեսած
լերան վրայ» հռչակաւոր վէպը*.

«Նաէ֊ր

մնայ ս)տուերի մէջ*.
Միեւնոյն
ատեն'
'Հարղադրման չենթարկուիլ/ սերունդի մր
գոյութեան

իրողութիւնը եւ նշանակու

դունուի իբրեւ պատմական փաստ* նբկատի չառնուիր իբրեւ խնդրական հարղ :

դործել :

Ա*յս հրեք

ոլ դալն ակի համար դր ո ւած մ՜ոզովրդաթ՛՛րվեց պարերը-.
կոմիտաս այս բոլո-

Րր

մահուան յիսնտմեակին

առիթով

հեղինակները

համաստեղու

թիւն մը կ աղմած՝ են. որուն ներքին

1լա-

ո լմեր

գործեն երեք
բեւեռներուն
միջել՝
ռլմեր որոնք անմիջական կապ մը չունին
հոդձեբանական համակրութեան կամ հա

լով

Ա • Ա ես րոպի

օրերէն :

Ըրաւ հռչա

անօթ են Զարեանի

յօդուածները Մեհեան
հանդէսին
մէջ*.
Անոնք 1լ անզբաղ առնան
ա րուեստի յրարդիականութեան՝ ապագայա

դէմ վէճ մր կը սսձեղծեն ՝ որ առաջին ակ-

հին Հայաս-

տա նէն Կիլիկի ա :

հայ

նա ր կով բիչ մը անհաս կնա լի կը թուի :
1,ոյն վէճը պիտի կր կնո լի
աւյելի
ուշ

flj ou ե ղ աւ

զվւրներու ճակատագրին

մասին՝

ձեռադարե

1Սօ«ւ1է

ՒՒխ արի օրերէն ղայսօր :
կաւոր հաւաքողներ (յԱւգերեան՝
րապ

, Հ.

Ա*խի
հռչա
Զո'^“

Ներսէս Աարդսեան y Հ . Ա*ինաս

տարբեր

ձեւով

«Անղորդը եւ իր

ճամ

^իեդադիտական
ոլ

ըսհո

գեբանական երեւոյթներէն անկախ՝ տա
րակա րծա կան միասնութեան մը
դաշտը
բաղուած է հուս՝ զոր պարտինք նկատառ

կարներով :

^/այ մօտ երեք տար էէ : Օշաէլան

մեզարի ձեռագրատան մէջ*. Ան
Հայ ձեռադիրներու մասին ^սկսե

տասը

տախտակներուն ՝

Տէրունական նկարնե րու
զարդներու մասին*.

եւ լուսանցա

Աքս

կը դառ

Զա [մտ ան

մէջբե-

պա բանա փոէս է պահ ելո/է միայն Ասլողոնը
էրրրել ներկայաղոդ ու յ tu յ տն ա կե րպո լ ող
ա ս տ ո ւա ծ ո լէմի ւն ՝ մին չդեռ Ï՛ba i Լ Ւ ձ օտ '
յ՚օև՚էէկե րսլռւող ասաոլաե ը ՚hի օնի ւ։ ո օև
է՛- Զեկուցումի այս րամինը հարց
կու
տայ. ինչ" ւ
Գիոնիսոսի
արաաըսոլմը
Զ՚սրեանի մօտէ Տեսարանական գատորս,
ոաջադրէ ՛.
•t ե լ

միայն, զորս

Qui րևան

Ասոնց կ՚ընկերանաք

վերւսհասոլ

սսչառնաչիՀ

կ'ա.

«հեռա
մը,

որ

եուարաե է ըս ա երեւոյթին «հեռաց ուած»
եզրերուն մէջ' դ ր ա կանո ւթի ւնը , ղազթականոլթիւնը, այէձեմարդու
րանասաեղ.
եռւթիէ-եր ,

Լիոնիսոսի

կոտորակուած

աստուածութիւնը • հ ե ռա ւո ր ո ւմնե ր ո լ գոր.
ծոզութիւնն ու անհ ր ամ ե շաո լթի ւնր գրր-

է[՛ "՚յ՚լ զ ործողութեան ել այզ
անհրա
ժեշտութեան արմատը դտնել-. Գիոնիսոսի
կերպարին արտաքսումով՝
Զարեան կը

պական դրականութիւն ել արուեստ} :
Մընդունի հ բաւէրը ու Հայաստան կը մը-

համաբարբառի

է} :

Զ սւր ե ան հրաւէր կր ստսւնա
Հայտ՛ս տանի մէջ դասաւանդելու
(եւրո

ւուէ :

ւետարանբ՝ թորոս Տարօնեղիի մանրանըտուաւ

աս՛տ ո ւածն

ուած է նոյնիսկ րառացի կերպով Զարեա.
նի կողմ է երր կ՚ըսէ' «Պ ոզսից
փախչիլ,
Պո լիսը յաղթել» : Ա'եր պարտականութիւնն

ե՚Գ՛ Տէր 'հերսէսեանի երկ-

Ըաղատրութիւններ

Գիոնիսոս

ձե

ման առարկայ դարձնել նորող.ո ւած

Ըմշկեան } Աքի շ ան^ : 'Ծանր աղ աւ մանրանըկարչական արմէքներու
եւ մանրանըկարի չներու վրայ*. Ներկայաղուղ Մքքէ ի
թան կա րմ էք աւետարանը՝՝ ^ելաձորի
ա-

Զա ը ե ան !լ արտաքսէ

ւոր ո էմ»ի զոր}) ողս ւթիւն մր - հեռու սչա.

կաւս ր վանքերու եւ ձեռադրային աշխատանողներու պատմականը^

ինչպէս^
իսպէնեան ,
/է,?, ’ 1՝u‘l,u"ri""ï‘ է Պօղոս պէյ Ե"Լէֆէնսվ, ։ Արթին ,լ,աչա .

0 ,^1ԱԱ“՚է“օս"լթ1՚լնԸ ՍւեԳե ոլ-

Այծեմարդու

շումնևր շեն

կազմաւոբումը

Տ^/Լ

շարմ ումին :

պաշտութեան հարղ ին ՝ ըայղ դլխա ւո բա
բա ր'
վար ո լմանի
«հեթանոսութեան»

թաբե ան հեռագրատան

«Հայ

թանոսական

նայ ՝ երբ քիչ անդին'

Պատմեղ

Հդլսս՚1սօսոլթեան '"Ւ՚թ^ էր

կրնայ ուղղուիլ
tu !լհ ա ր կո լթի ւնը ՝
ե թէ
ոչ' *Հեէմ ան ո ս ա կան բանաստեղծին եւ հե

բումներ կ'ընէ հիg չ Լ ին առանց իր անու
նը տալու՝ ու Նիղչէին ըսածները կը կեր

եւ բովանդակութեան*.

•"էՅ։

Ար րմ ւն

ները անկա րող են բնորո շելու : ^աշողու-

ե

տնձեր

Արւխ

է» :

թեան պատմութեան յա տուկ պիտակում

կբղբունքներէն անդին սակայն ՝

‘Յֆչեց թուականներ , կարեւոր նը-

րենի կեն՝ ւլ ան է/է/ մաշկեակ հագնի*.

սւ ր տաքս ո ւմր աւելի բացայայտ

ըստ նիւթի է գրչութեան

‘՚

բանաստեղծը լա ր ա էս ա դացն

J m J տնա կեր պո ւոզ

գրականու

տեսակներուն՝

’ խանդա րան ին , պատկեր ա ս ր աԼ' է^ղ՚քանաաան ու տպա րանին մա-

մեղ

անդին երեւոյթ մըն է՝ ղոր

բան» գործին մէջ*.

կ,

հաւատա ւո րն ե րին վա էս է ազդում *

մօտ պահանջում եհ որ բանաստեղծը վայ

կը միլս էն անկախ՝ անկասկած : ք*ա լղ ի-

անոնղ ներկայի թիլին ,

՚

էէրայ այծ ի մօրուքով դիմակ դրած . * . ան

րենղ խմբաւորումը պատմական փաստէն

րու ընթաղ քին

՝ գերեզմանային արձաՒ լնն եր ո ւն , սեղանատան ,
գրա^

րի անունները, վարը, մի ուրիշը, ւիայխենէ/ կենդ ut նիի մաշկեակ հա/լած՝
դէմքի

աստուծոյ կերպարը բանա ս տեդծ ո ւթ՚են էն
դուրս :
( քիոնիսո\սը էրբրել այծեմա ր դ

Հ
մինչեւ այսօր : Երto բտ9տտ^Ոէ-^1,ւննեււ տուաւ եկեվե-

1

Բանաստեղծութիւն եւ ոչ թէ գր ա կա
հս ւթիւն ՝ զատորոշումներու շա րքի
մը
առաջին տարրերն են ասոնք : Աս^որդը

դո լելով

Համաստեղութեան բեւեռ1ւերշւ

կարելի է նկատի ունենալ եւ կարդալ մէ

ղաղ*րիէհ \

Մխիթար

Եր էութիւնը օտարանալ է *.

առիթով։

Հ - ՆԵՐՍԷՍ -ԼՐԳ- ՏԷՐ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ

ըրաւ կղզիին պատմականը՝

է ութ են էն :

ոլ դառնային ամբողջ հայութեան սեփա
կանութիւնը յ

կակրութեան հետ :

դասախօսութիւն ըրաւ
նաեւ Հ ♦
J՛ էԱ ՚ևսէ' Տ է ր Ներ ո էս եան : Անոնցմէ
Ա t/խին նիւթն էր Ս , վաղարի կղզին *

Ըհավայրին մէջ ըլլալը ըան չի փոխեր իր

պատկերը կո լ գայ ուղղակի Նէպ չէի «Ող
բեր ւլ ութեան ծնունդ ր»էն : Նիղչէին ու֊ղր-

ՂԱԶԱՐԻ ԿՂԶԻՆՀԱ8 ՋԵԱԱՂԻՐԸ

դասընթացքի շրջանին

թավա ցրի մէջ'
իր Հայ լն է «հ ա t ut տա ւո ր է՛ ւէտ անդա ւոր անղք' անդո լնդի եւլլւ ին» :

մաղթելի պիտի ր//ա ր որ Եոմիտասի նա
մակները հրատարակուէին հա՚/սւոբով մր

kl՛

**այտգի սոս կան

Ընավ ա յրի թէ դաղ-

պա 1լղ ութիւններն ու շրջագիծ ր երեւան եկած են Մեհեան հանդէսի խմբա ւո րմ ան

թեան եւ վանողութեան դա ղանի

0.

որ» մողովուրդէն :

զատորոշումն է - «ու մինչդեռ ան (լարա-

Հայաստանի մը որ ՛ենթա կա յ ըլլար Ո՝ու-

դրաւեն րադմաձայն էսմըերդներ ը ,
^ներդները դաշնակէր բնկեր ա կղ ո լթ ե ամբ

t

բանաստեղծը
«անհաւատա-

խաղացը) օդին մէջ վերա կոշում է իր ոչէ

ււիոյ. անոր հովանիին տակ միայն Հայը
կրնար աճիլ , բարգաւաճի լ ու ստեղծա-

kp

Տ ա յլրևնի հողին ի ո կ լէւ,այՀ
տարադ րեա լ մըն է հողէն ՝

դի ներկա յաղուղ ի չնե բուն ծննդեան
հա
րիւրամեակները կը տօնուին՝ յարեան կը

հինդ հա

Հոմք տասի դործերուն մէջ կարեւոր աեղ

^ս/լւ հ ա՛հ

«արուեստագէտ» սերուն

՛Լերջերս լոյս տեսաւ նաեւ
հատորը ՝
քի.
Աթայետնի

փչակումով •

ք՛ կ

«Լա րախա դաց»ին և «Արծ եմա րդ» ո ւն միջև
Երր հոս հոն

թիւնը : Զարեան ի ներկայութիւնը 1914/î5>
ՆԼար ումանի ել Օշականի
^խ,'։

դրեթէ ամլւոզջական գործերը՝
տորներով :
(^երորդ

գրել. դրած ալ է որոշ մասեր

Հսւյյւհն|իք

ո ր ոն\ք

դրու-

ե ր ե ւղ ած են քէարեանի ստորա-

դըր ութեամբ՝
ձՏ)2&էն 1936 յ
գլխաւորաբար' Հ^Անղ որդը եւ

մը

եան,
քՒահմիդեան , Ս * 9՝ա ս պար ե ան ,
Յրուտեան եւլհ. արդէն յաջողած են
կուքիտասի մա՛սին դրեթէ Լրի է֊ տեվե կու-

երամշտագէտ՝

ւդիտէ/

1943/'h) : Պ ա տասէւրանր կր հնչէ սապէս .

1922^/՝

ալ նոյն

հ բաւէրը ս տա ղած էր ՝ ու մխտա կան պատասէսան տուած : «ԱԼեղորդը եւ իր ճամ
բան» կը ներկայանայ

կրկնէ , րայց շատ աւելի նրրամիա
"1"վ

կեր-

է Մեհեան//

րոլմանի

իր յարձակումնն րր Վա.
«հեթանոսական»
ըանաստեղ.

ծօ ւթեան դէմ : Կր Տեսնենք որ այդպէս է.

իբխել Հայտս տա

Fonds A.R.A.M

«8 Ա Ռ Ա X

էնչո' ւն է որ չենր հասկնա ր : Ս ռան կիւն
համ աստեղո ւթեան մէչ դո րծօն ո լմ՜եր ու
պեղումը կը պահանջէ որ
այրէ էնչո' ւն
պահուէ , արւնււ լադն՝ էբրեւ հ ա րղ ո ւմ եւ
հա րցա դրո ւթէւն :

2-

1914// Յու՜նուարէն է որ կը սկսէ էոյս
տեսնել Պոլսոյ մէջ Մեհեան
հանդէսը։
ը սձելէ ըն ւլամ էնր 7 ամէս : Առաջէն համարէն մ ԷՀ՝
«հ անգանակ» մը կը ծանույԷ հ անդէ սէն Լո\ւրջ հաւաքուած
է/մբա կէն դէ ա ա ւոր ո ւմը եւ դէ տան կէ ւնը : Երկ
րորդ դասախօսութեան
նպա տա կն
էր
հ անդէ սէն շուրջ հաւաքուած դրադէ տներուն հանգիպՈՆՎր թեմականացնել։ Հանդէպումը կը կազմէ դէպք, ու արեւմտա֊
հույ դրականութեան կարճա տեւ պա տմու֊
թեան դլէսա ւոր պահ երէն մէկը կը հան֊
դէսանայ , եթէ ոչ գլխաւորը։ Այդ հան֊
դէպումէն նուէրուէ լ չէ նշանակեր դըր֊
ւագներ պատմէլ, սլա տմա դրա կան
կամ
կենսագրական ոճով, այլ
հասարակաց
դետէնը վերակազմել, որ
հ անդէպս ւմը
կլւ դարձնէ կարերէ ։
Ս եհե luQ/rî/ հետ զո ւդա հ ե ււա րար JnJu
կը տեսնէր ՞Նաւասարդ տա ր եդէրքը , ՀԼա֊
ր ո լմ՜անէ ե լ Սէր ո՛ւնէ// խմբադրո ւթեամբ ։
Գրականութեան պատմութէւնը էր տրա֊
մադր ո ւթեան տակ գտնուող պատճառներով ու յդացքներով չէ սպասեր երկու
հ անւլ. էսնե լ• ու նշած պահը եւ սւյւլ
պա֊
հուն կար եւորութէ ւնը ։ Սերունդ մը այդ
տեղ , էր նե\րքէն վէճերով ու պասա կ֊
տ ո ւմն եր
հանդերձ,
ամբողջութեամբ
դէտակէց կը դաոնար էր դերէն եւ
էր
նորո ւթէւնը կ՝ա ր տայայտէր ։ Հանդէպումէն դէպրը էր արժ՜էքը կը պահէ մէնչեւ
ա՛յսօր մեղէ համար : էէճերը նշանն էէն մօտէկոլթեան , երխեմն՝
վտանգաւոր
մօտէկոլթեան մը։ Այդ
մօտէկոլթեան ,
այդ մէասնոլթեան տարազէն // խնդէր
հարկաւոր է աշխատէլ։ Երկու հանդէսնե
րու խո բադէ բները ցոյց
կոլ տան թէ
հոն դթսաւոր ը ա ղադր// չը «հեթանոսու֊
թէւն»ն է։ Յայց հեթան ոս ութէ ւնը ծայրէ
ծայր կը պատկանիւ վա ր ո ւմանէն , որ էնչ.
պէո կ՝ըոէ 0 շական՝
այդ
թոաւկանէն
հփնքղէնքր լէովէն էրագործած արուես
տագէտ մըն էր» ։ Մէւսները [բացառելով
Ահաբոնը) «հեթան ո un ւթեան» հետ
ան.
մէջական կապ մը շունէն, եթէ հարցը էրենց դրական ծրագրէն յատկանշումն է î
Այնպէս որ
«հ եթանո ս ո ւթէ ւն»ր նչե ալ
Գէպըեն մէկ մասնայատուկ անունն է մէ֊
u,jb , մէկ փթթումը ու մէկ տարբերակը։
Մեհեան// գրագէտները դէպքին կուտան
ի[' ընկերային եւ գրական ղէմըր , հան.
'էէսԸ հրատարակելով : կը չանան զայն
իրենց տեսարանական գրո ւթիւններ ո ւն
ն էչ սահմանել ու սահմանագրել։ Եւ սա
կայն դէպքը
չի
հպ ատակիր իրենց ,
4/' պատահի իրենց ընգմէչէն :
Աղէտի նախօրեակին՝ Մեհեան կր ծա.
նոլցէ կենարար ոլմերոլ մայթքում մը՝
կա րե էք առաչին անգամ րլլալութ գրակա
նութիւնը մասնակցէր սր բա ղանս ւթե ան
մը ցայտումին : Աղէտը նախորդող վերչին գիիե րուան պահանչներուն կը բաշխը.
լՒ
մը՝ ոը իիենցմէ անդին պիտի
անցնի ու հասնի ցրուո՛ւմին։ Ի՞նչ է սա
կայն որ ի պահ
գրուած է գրականու
թեան մէչ ու ցրուումին յղուած է այղ
ձեւով։ Աիայն գրականութիւնը
կրնայ
պատասխանել այգ հարցումին։
Այս երկդիմի պատասխաեր կը յատկա.
նըչէ ինչ որ Դրական կանգնում պիտի կո.
չենր։ Մեհեան// հանգանակը կչըսէ.^Մեհ
եան մը պէտր էր կանգնել. մենը կ'ու.
զենք ծառայել անոր կառոլցմտ ն»։ Մենր
ըսողը «արուեստագէտէն է , որ կ'ըս է նա.
եւ ինրն իր մասին' «որպիսի՜ արձանի մր
ձեւը կ՚առնէ իր մարթինը»։ Ամբողչ հան.
գանակը մրճահարումի մը պէս' կը կրկնէ
բնաբանի ձեւով հրամայական մը «սւմեղ.
եել» ։ Հրամայականը
վևրաբերուած է
յստակ նպա տա կա գր ո ւթեան մը . <<ցեղ մը
որ կ՛ուզէ ապրիլ'
պարտաւոր է ստեղ.
եել»։ Բայց «ստեղծում»ը սկիղրէն իսկ
հասկցուած է իբրեւ «կանգնում» , հս/Նդա.
կ'ը֊է' « • • .անոնց , որ իրենց մէչ
կը զգան զօրութիւնը ստեղծելու՝ կերտե
լու եւ կանգնելու» ; Արուեստագէտը ան
է որ կը կանգնէ ու կը կանգնի . մեհեան
մը կանգնել՝ արձան մը կանգնել ,իր մար.
մինը կանգնել իբրեւ արձան։
Կանգնումը սակայն երկրորդ եթե սակ
մը ունի ։ Երբ Վարուման կը գրէ' «լոյսը
մարմարն է երկնային հանքերուն ՝ / որով

ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

Արուեստն ՝ անմահական երազով՝
j կը
քանդակէ ձի ւն ամար ձ՛ին ասւոուածներ» ՝
արուեստը նորէն կանգնում է ï Բտյց հոս
կը ■քանդակէ մէնչեւ էսկ ա ս տո ւածներ ո ւ
կերպարը , կր վերածէ
զանոնք
JnJul՛
մարմէններու ։ Եը կանզնէ աս տուածները
Լոյսէ ծոցէւն մէջ*. ևսյն ծոցէն մ էջ կը
ծնէն ու կը կանդնէն «Տ անդէնեբն ու Հո“
մերներր հսկայ» : *[յոյն շարժ՜ումով
եւ
նոյն ս !լզր՝ո ւնքէ ծէրէն մէջ կ' ըսուէ
հոս
կանդնելը եւ կանդնէ յը : Եւ դրա կանո ւթեան տրուած է հ էմնադրէ չ դործը աստո ւածնե ր ո ւ կե ր պա ւո րո լմը ։ Գդականու֊
թէւնը կը բարձրացուէ հոս ա>ստուածնե
րու կեըպադրումէ հէմնա ւոր ւլործո լնէ֊
ութեան
աստէճանէն
( կեր սլա ւո ր ո ւմը
պատկերացում չէ՛ ,
նմանողական
ար
ուէ ստէ մասէն չէ էւօսքը) :
Հա րց ու մներ ը որոնք Մեհեան// շարժ՜ու֊
մէն քննարկումը կը կառավարեն հեւմեւ֊
ե ա լն երն են ուրեմն . էնշ պէ՞ս կ'ըլւայ ՛Մ
որոչ շը£անէ մր, տուեալ պահ ու
մը,
ա րո ւես ար կը հասկցուէ ու կ'՝ո րո շուէ էը֊
րեւ կանգնում : էնչպէ^՚ս կ'ըէէայ ո[՚ ս*մէն
կե րպաւս րում ու կերպա դրում , եւ ամէ
նէն աոաջ' աս տուածներու ծնունդը, կը
հասկցուէ արուեստէ հտրէդոնէն ընդմէջէն ։ Այս հարցումները ստուգումէ աշխա
տանք մը կը պահանջեն ու նոր բանաձե
ւս ւմներ կը պարտագրեն :
էրրեւ
ուր
դէ ւնք' կտրելէ է վերակադմել դրա կան
կանգնումէ համակարգը, որ մէկ է է\ր
զանագան եղանակներով։
Այրէ եղանակ
ներէն մէկն է մէայն 0 շա կանէ դէրքորոշումը։
ՀաՄապաւոկեթ//
վկայութէւնը
Մեհեան// շա ր Ժ՜ ո լ մին մասէն անշրջանg ելէ
է ( ո*ե ‘ ս մա սն ա ւոր արա ր ֆրդ հ ա տո րր ,
էջ 13 - 16, էջա տա կէ ծանօթա թէւնր եւ
//■ • Ա ելակէն նուէրուած մ հնագրութեան
աււաջէն մասը ), թէեւ հաւանական է որ
մ ե կնա րանո ւթէ ւն մըն է ան արդէն էսկ
1914// շարժ՜ումէն ու
ար կածաէւն դրո ւթեան չոլրջ * Այրէ ,Սւա/ՈԼ3-1՚Լ^[!, նո'ր հա
սած է մեղի ոլ մէնշե ւ այսօր նկատէ չէր
առնուած։ Ատէ պոզա կան երթուդարձ մը
պէտք է կատարել այս ձեւով յետադա j
մե կնա րանութէ ւննե բուն եւ Մեհեանդ մէջ
հրապարակուած գրութէւններուն մէջեւ։
Փորձեմ օրէնա կսվ մը բացայայտ դար.
ձրնԼլ Մեհւեան// հրագիրին անդրադար
ձող հա րg ա ւլր ո ւթ I; ան մը անհ ր ամե չտո ։֊թւ՚^՚Ը ։ 0 շական կը բնորոշէ այդ ծրաււ^ե սնելով հոն մէր դրականութեան
«ազդայնա ցումը^ , ու կրկնելով «դէպէ
սէրտը մեր երկըէն» երթալու հրամայա
կանը, «հոն պահ դրուած գանձերը բել լոյսէն»։
Այս ձեւով բանաձեւուած
ծրադէրը խորքէն մէջ շատ մօտ կ'երեւէ
Կոմիտասի մը ծրագրին . մոդովրգա կան
ակե\րը արուեստի հունին մկչ աւագանել։
Ու Մ արտ 1914^ իր
յօդուածին
1
հայաստանեայց գրականութեան մասին՝
Q չա կան կը յղէ բացայայտ կեբպով
Կոձ իտասին ՝
ղտ յն դարձնելով իր յղաց ո ւմին եւ իր փնտռտուքին լարացոլցը։
Իտյց ատով [՛ “ կ հարցը կը մնայ ամ.
l,n,l5.' Ւ^ւսէ^ ս մտածե լ յօդաւո բումը «ար.
ուեստ»ին եւ «մ ո ղո վրդա կան
ակ»երուն
միջեւ : Մինչեւ "ր"չ պահ մը՝ այգ «ակ»Լ.
րը , «գանձ»երը իրենք իրենց մէչ կը բա.
ի^1 ։ իրենք իրենցն'ուի կր^ րտ ւ ա կան ան ա .
յին՝ ինչո՞ւ յանկարծ արուեստի
ծիրին
մէչ փեր,բերումը կը դառնայ անհրամեչտ ։
Ի՞նչն է որ պատմական
որոչակի պա.
հո՛ւ մը հարկաւոր կը գարձնէ Մեհեան//
հանգանակին մէչ
«դե ղ\ե g կա դի տա ցո ւմ»
կոչուածը։ Միտե՛մ որ այսպիսի հարցում,
ներ անիրական կը թուին : Պատճառը այն
է որ Մեհեան// սերունդին ծրագիրը պար
տագրած է ինքղինք հետզհետէ մեր գի.
տակցոլթեան՝ իբրեւ
ամէնէն բնական
երեւոյթը։ Բնական չէր սակայն երբ կր
բանաձեւուէր այգ սերունդին
կողմէ.
ձեր ինչս՛ լներ,ը կը միտին սահմանագծե.
լո՛ւ դէպք մը՝ որուն համաձայն մողովըր.
զական ըսուած ակերոլն ու գանձերուն
գեղագթտացումը ստիպողութիւն կր դառ.
նայ ։ Մէպք մը ո\ր անչուչտ մեր գիտցած
պատմոլթիլններոլն մէչ չէ արձանագրր.
Լ-ած ։ Մրական կանգնումի համակարգին
ներիել տոկայ է սերունդի մը հասարա.
կաց լի որձըն կալո՛ւմը՝ ուր երեւան կու
ղայ ընդ եր կր եայ պ՛ատահար
մր՝ ղ„ ր
ճչգրտօրէն տարաղելոլ համար' նոր մի֊
չոցնևր պարտինք ձեռք ձգել՝
զոր սա.
կայն պարտինք նախ
զգալի
ու
րմ.
րըռնելվւ դարձնել
հարցումներու ցանցր
սեղմելով։ Ո՞ր օրէնքին (կամ ո՞ր անօրէ.
նութեան) ՝ ո՞ր պատմական անհրաժեշ

տութեան կը համապատայսիյսւնէ այդպի
սի պատահար մթ , մեղփ հասնո՛ղ դրական
սերունդի մը փո րձընկալո ւմին ընգմէչէն ■
Կը կրկնեմ'
ինչո՛ւ որոչ պահոլ մը'
«դեղագիտացում»ը կը

դառնայ

հարկս,

ԲԱՂԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ Աք*
ՀԱՅ ՃԱրՏԱրԱ«1ԱՏՈհԹԱԱՆ
m«i,o

Հայկական ճարւոարապե տութէւնը՝

անան
մաս կը կազմէ
քրէսաոնեայ աշխարհ է
ճարտարապետութեան եւ կան ան շուշտ
փոխադարձ ա գդեց ութէ ւնն ե ր ։ Հայկական
ճարտարապետութեան
ա րեւմուտքէ
հ ե տաքրքրութէւնր առաջէն
անդամ կր
հրաւէրէ Ա տր չէ կո վս կէ ,
դարասկէզյւէն
հրատարակուած էր երկու հատորներով ։
Այսօր, մէջնադարեան եւ նոյնէսկ վերածրնունդվէ քրէսաոնեայ աշէւարհէ ճարտա
րապետութեան պատմութէւնը կտրելէ չէ
որպէս ա մբւէ ղջ ո ւթէ ւն մր նկատէ ու նենա չ
աո անց տեղ տալու հայկական
ճարտա.
9ատ էջ մբ շէ ա յս ար ուե սաէն մ էջ •

րա պետութեան ։

Պատմական Հայաս տանէ աշէւարհադրրական ցէրքր՝ - ախե ւմ ու տք^ւ եւ արեւե լքէ
է/ա չ աձե ւ ո լ.մէ կէ տէն վրայ պատճառ
դարձաւ նաեւ մչակութայէն սերտ
կա
պեր հաստատելու էր մերձա ւո ր երկէր.
ներ ուն ու արեւմտեաններուն հետ ։
3 րէս տոն է ական

ճա ր տա ր ա սլե տ ո ւթ ե ան
հ ասած
առաջէն
հ ո ւշա րձաննե ր ր
խաչաձեւ դամբաններ են, որոնք
գետ
նափոր էէն : Աո աջէն եկեղեg էն երր պա.
զիլիք ներն են, որոնց մէջ աղդ այէն ոճ մր
շատ զգալէ շ Լ յ Յետոյ կր
ւլարղան ան
կե ղ ր ոնա ւլմբէթ սրահները , ուր 'ւ^բվթր
քրէստոնէական հաւատքը արտայայտող
էարհ րղանէշն էր ։
ti‘ ե ւլ է

ՀղԱէյկական
կրօնական
ճարտարապե
տութեան առաջէն էսկ շրջանէն ուշագրաւ
է կառուց ումէ էնքն ո լրոյն
թէքն էքբ՝

Լւ. խաչաձեւ. յասւակագի^Լ
,
աակադիծեր թէեւ դործւսՀ^
րիական եւ. րի Աղան դ ա կան &ա
լռութեան մէչ եւս՝ սակս,^ է
ըուն արդէն յսւոակօրէն կ„

‘""֊֊
?

-/'/-/Հ։

պ^րղ:

Այս շրջանի

ամ.ն,Հ

?

կան շական ներկայացուցիչ է y հ""
"իմէի աաճարը ;
իսկ ԶուսւրթնՀ^'
յաճախ առաչին յիչուածը կ'ր
ձ աս ին ՝

յա աակա գիծի աիպար JՀ,

չաա գործածուած կ թէ՛ մերձսոՀր J
‘l-լքի - Վրասաան՝ Եուրիա . լ.լ ո/յ "
րեւմաեան աշխարհին մէչ.. Ել Հ Լ
^այասաանի

բնութեան

պայմաննե'

ոչ չաս, յարմար այս աաճարը պ,
կաաարեալ
օրինակն կ քրիսաոնէ^
֊.աւա,ոքին ու ղ աղա փարա կանին ՝ երկրա.
չարմերոլ
չաոկալով ամկնկն կանոլԼ
կործանածներէն մէկը եղած կ ։
Հա յաս աան ի մէչ ԺԲ ■ գարէն սկսեալկ.
զարգանայ վանական համալիրներդ ;;ա(,
աարապեաութիւնր՝ ուր կը հանդիպՀ
նոր բամանոլմներոլ . գաւիթ՝ ճաչադ.
րահ , ւլր տղարան 'եւլն֊. :
Հայկական ճարտարապետութեան յատ.
կանշական այլ մէկ կողմն է կատարեի
յարմարս,մր զայն չրչապաւոող խ,ս.
թեան ։ Հոն չկայ բնութիւնը նուաճերս,
անոր աիրելու ճիգը՝ այլ' ակներեւներ
դաշնակութիւն մը - գրեթկ արւսմսլխ.
ս ո ւթիւն, մը . յուշարձանին ու չրջապա.
տէն,մէջել :

ՀԱՅ ՀԻՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՏԻՆ ՇՐՋԱՆԻ (ԺՏ.ԺԷ W)
՛ԲԱՆԻ Մէ ԵՐԵԻ118ԹՆԵՐ
ԿԱՊՐԻԵԱԱ ՈէՎՈՒՀՈՃԵԱն
Հէն տպագրութեան պատմութէւնը հայ
մշակոյթէն մէջ շա տ
հետաքրքրական
ճՒղ •րըն է, որուն հետզհետէ աււելէ մեծ
ոլչադ րութէւն կբ դարձուէ :
Հաղէլ կէս դար անցած էր Կէւթէնպէրկէ *ւփ1՜տէն յետոյ, երբ սկէղր առաւ հայ
տպաղրէչներուն դործ ո ւնէ ո ւթէ ւնը î
(Հսոնք պատմական, քաղաքական՝,
տնս/եսական ւլան ա ւլան պատճառներով , սթոէպւեցան հայ հողէ
սահմաններէն
դուրս
գործել, հեռաւոր երկէրներու մէչ..
Հայ տպագրութեան ռահվիրան եղած
է Յակոբ Մեղապարտ ՝
որ 1512 - 1513
թթ՛ Վենետիկի մէչ լոյս ը!ւհ այեց հ էնդանուն գէրրփր ( ո շ մէայն կրօնական նէլթերով , այլ ել աշէւարհէկ) որոնց տառթե
րը ու գար դերը էնքը պատրաստած էր ,
նմանցնելով հէն ձեռագրէրուն ,
որոնք
շատ յարդէ էէն ընթերցողներուն էրենց
դարաւո ր ա ւան դո ւթեան պատճառով ;
17//// դարու հայ տպագրութեան ամենակախեւոր կեդրոնը դարձաւ Ամսթերտամ .
հոն, րաղմաթէւ յս^ող ու անյաջող փոր^^Ըէ յ^տոյ> վերջապէս ք)սկան Երեւան-

Հայ տպտդրէչներուն դործուեէութեան
ղուդահեռաբար նոյն փքէ֊ գարուն կյւ սկըսէ նոր հետաքրքրութէւն մր արեւելեան
լեղուներու ել մա՚սնաւորապէս հայերէնի
նկատմամբ,
օտար ուսումնասէրներուն
քով ։ Փարէղէ եւ Փավէայէ մէջ 1538 h
1539 թթ • կը տպուէն երկու դէրթր, որոնք ընդհ անո լր ներա ծութէ ւննե լւ են՛ ուրէ շ լեղուներու. հետ, նաեւ հայերէնիւե^
այբուըէնը (տառեր ու հ ամապա տասէոն
հնչումը) եւ քանէ մը աղօթքներ աեղ ղէ
բաւած են հոն î
Ասոնք առաջէն փորձերն են եւրոպակս1^
հայադէտութեան , որ յետադայէն
հ էմնաւո ր երկեր
պիտի տար՝ ինշպ(ս
ևն Ոփվռլայի «Ոաոգիրք Հայոց»/' (1®։

1631 ) եւ. քերականութիւնը ։
Ասոնցմէ

ղա\տ

կաըճէփ է յիչատա^1

այն
բաղմաիե՚զու
տսըսգրութիւններր
«Հայր Մեր»ը կամ ուրիշ յատուկ առիթ
ներո՚վ յօրինուած բանա սսէեղծութիննէդ՛
պա ր ո լն ա կ ո ղ ։ որոնք պարծանք կ առի
(կամ այգ նպատակով պսւտլւաս տուան (

ՅՒ յաջււէլԼցտւ Աստուածաշունչը տպել ,
որ այն զարուն տպա դրտ կան դլուխդործոց մըն էր :

ին) տպագրիչներուն եւ ղիըճնք հ"վա

ւ//ր , հ ար կա լոր ո ւթե ա մբ մը որուն զգա

կան կերպ՛արներու կեղծաբանումին (ֆ| (

ցումը բացարձակ
նորութիւն
մըն էր
Մեհեան// մերոլնդին համար՝ ինչպէս
նորութիւն էր Կոմիտասի պարադային :
Հ.արցումները որ բանաձեւուեցան հոս
յգանալի իսկ պիտի չըլլային ՝ եթէ մեհ.
եանական հրագիրը
ոլ փ որձընկա լումր
չիրագործուէին օչականեան գո՛րծին մէչ՝
գլխաւորաբար' Մնացորդաց»// : Այս վէ.
"U՛1՛ I որ կ' ա րձանա գր է իը մէչ միթական.
մողովրգ ս, կա՛հ ա ր տ ա գր ո ւթի ւննե ր ո լ եւ

սիոնըման) վաճխանը։

կերպարներու վաճխանը։ 1914//Ն արղէն
իսկ
Օշական կը գրէր'
«Տ իեղեըական
կեղծիքի քանի մը կարեւոր ձեւեր ստի.
‘գողութիւն կը դառնան մեղի համար»՝
ո; «տիեզերական կեղծիք» բառեր ուն քով
կ/՛ ղ՚՚՚կր փակագծի մէչ'
ֆիքսիոն իւնիկէրսէլ : Իր օրինակին հ\ետեւելռվ պիտի
ըսէինք որ

վէպը

ւո ր ո ղնե ր ո ւն :

Երր րւսղաքաI
գերութիւնը խորագոյն վնասը
9
ցած է մո՚ղովուրգի մը ււտեւլհարար
բուն ՝ հասած' ասոնց կորիզին՝ ա1"՛ Լ
տը անչուչտ գէվ չի կրնտր դնեԼ
հած կտմ պտտտհելէք
ա /
ծտբանումէ նոր եղանակով մը
կրնայ հաւասարէլ անոր, կթ,այ J
բերել դէտութեան ծայր^Գ11^
հոն ուր կորիզը պայթելու '/ՀԷ
եւս = Մերեւի թէ արուեստը մի յ
նա f ընել այդ ։ Ա/ս
u-u.i™q/.

ձեւով

ղԸ P

m

շական/, /ս.,,Հրղա.որ — ?
Հ'
ո\րուև համաձայն դրւս կէոնուըր
նորոշումի գերագոյն կերպին է՛'

կ'արձանագրէ միթա
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«Միտք եւ Արուեստէ

մչա-

հորիզոնի

[պ^՚ղարեան վկայութիւնը հայ

ազդի
հպար.

Լորխեր զաւակներէ, ի Հայաստան եւ
Լյ]փ]„ո.ս աշ/ասրհի»։

j V,'/Լ' պաադամկ Ն- Ս - Օծութիւն
//■֊ Ամենայն Հայոց կաթողիկո-

AVANT L’INVENTION DE L’ALPHABET ARMÉNIEN

Հ'"/'-

Ա':"՚կ"մյ1։ Տան

par
Mirjo SALVIN1
(Rome)

Ltj0iuA ուղղած թո, րհ ա ւո ր ա կան Լ լ օրհW£,«J, կոնդակին մէջ,
«Հայ Գիրքը՝

Lpfy»*- ըեւ/մՀքՀե» խորադիրը կրող մեծ
Նրտյաոիկ, պիաի ըսեմ' աննախընթաց
Լ^րսՀ՚ոնղիսին առիթով, ղո լ, աղդ անը.
հոգիով կազմակերպած
են յի շե ալ
ե/,ութ1ոոն անդամները, որոնք [սանդ,,,.
շնորհաւորելէ են յաւէտ:

Լա„օ/-Ս'

I կլ ահա «աղօթք դարձած եր կաթաղ իր
անմոռանալի , ր ոլորս, դիր ո Լ
Ոոտւպիր ձեռադիքներ ,

հնատիպ

մատ-

Աա՚հնԼր, 150(1«'4'"^' "Լ 1600«'//'«ե թուա-

}ւթւներէն,
1700/- ան եւ 1800^աե սքան՝\հլ[ւ հրատարակուիմի՛ններ ,
Փարիղէն ,
վենետիկէն՛ եւ այլ կեդրոններէ Մարսէյլ

IÎ, հասսքո ւեք , Musée de la Marine/'
րսհներուն մկջ բազմելու՝ [ տես

բո-

l"l'P :
Պետական մարմիններ ՝ ֆրանսական ու
րսղա րա յին մ շա կոյ ի/ի հի մնա ր կն ե ր ՝ նա
խարարներ հովանաւոր Լ ւլա ծ են ձեռնաբ-

յսվո ղո ւ թե ան ՝ որ խ-կ տսլկս սլա ա ի ւ

1[[ւ բերէ Հա f Պ'ի ր վ>ին ու Ս չա կոյթին:
առատօքն

հալ

•ւՒըփէն »

Մ ա[՚սէյմ՛
կայ

^9, ուր f] u կան Հարեւանցիի շունչր
կաւին՝ կենսունակ

ու ալեւորի չ՝

իր

էահէն չուր^ 260 տարի վերէ: Այ ս ափ ե րւն վ բ այ հանղ.չո ղ Հ այ դր^[ւ լուսաշող
էսհապեւոին ալին թուլ ներշնչարան

ըլ-

րլ $արսկյլի եւ Լրանաս լի բոլոր

հա-

րւթեան , ան ա ղա ր ւո սլա հ ե լո լ մեր

ար-

Vfy'Zî է որոնք հ ամա շիաւ ր Հ ui յին

յու.

'արձաններու նման կանգնած են

այսօր

^1'^րկր111 կանի ափերուն ՝
էեղո լի մարո ւր ու անջփնջ պահ
պանման որպկս ազդակ ել հրահրիչ՝

Օ-

«ւարնելւուն ալ հիացման առարկայ։

S“'J ‘էՒքքլե Ս եսրոպ Ս ա շտ ո gի էո,քս հա~
^[,ն արցունրև կ պաշտելի ՝ անոր հոոլ ր1,,ոինրին ոսկի

g ո լքը

՝

եր կա[մա-

iff 'ւրիչով

մ ադաղաթին յանձնո լած
'քեդերսրղ դարու սեմին ՝
Ս * Ս ահ ակի
\աՒղթլ ոսական գաւազանին
օրհնու ^ւււմբ լուսա զա ր ղո ւած ՝ լուսե րամ թար\ղ^նՀւլնե րոլ շն ո ր հն ե ր ո ւէ օծուն :
քյ՚- ահա

հայ

դարերու ըևղմկ-

lHL Հս'լէ յադ թա կան ՝ կը քա լկ անեղծ ՝
եփելով քարերն անդամ մ եր
տաճար-

£fr/zv£î, Հկուտրթնոց ու
'^՚ կը քալէ

իւ ա էրա րն եր ո լ

Հո11ւՒ՜
ուղիով ՝

^ղրատկն Տաթեւ՝ Աոմիկ
վարպետին
էգերով նուիրտ կանացած ՝ Ղ* " շա վանքի
}էով

քուղայի քանդակագործներուն
մրճահարուած յ

հո-

՚1սէս ՀՕորենացի ու Ղ^ազար Փա ր պե’h

b•

դարու վերջաւորութեան՝ կուտան

լ,111[ւն վկայոլթիլնները դր չան կա ր ա կան
ւ^^ներոլ գոյութեան ՝ որոնք Աաղար-

I ս1եւոէն ծագում առած ՝ շողարձակեցին
] it՛ Սիւնեաց Աշխարհ՝ Հոռոմոս՝ Անի՝

Հ*

վան#՝
%աձ
ք ՝ Գլաձոր
ու Կ1՚մ՚կՒա '■
'ք արուն, Վան կոյի վանքին մէջ 36
Ը՚՚ններ Օրն լ, ըՈ,ն կ՝ ա շի, ա ա էէն

n

,

խ՚՚լօրէնս՚կելով : Անոնց օրհ/ ^^ռքնրՈլն
մէջ է
որ աղօթք կը,
\սւ^'ն երկախաՂ1’Ը Ղ1’ՐՐ-եՐԸ մեՐ'

je veux dire tout d’abord que le thème
annoncé est assez vaste et il risquerait de
rester sur une ligne trop générale si je
ne le limitasse pas. Je vais donc vous
parler pendant la prochaine demi-heure
de la civilisation qui signe le début de
l’âge historique sur le territoire de l’Ar
ménie. Je me réfère au règne d’Urartu,
qui exista du IXème au Vlème siècle
av. J. - C., plus qu’un millénaire donc
avant l’invention de l’alphabet arménien,
à une époque qui précède même l’arrivée
des Arméniens sur le haut - plateau qui
verra fleurir leur civilisation. Le vaste
territoire qui s’étend entre l’Euphrate à
l’ouest, le plateau iranien à l’est, le bas
sin du fleuve Kura au nord et les mon
tagnes âpres du Taurus oriental, ainsi que
la région baignée par le haut cours du
Tigre au sud, fut le siège d’un puissant
état oriental, organisé avec un système de
pouvoir absolument centralisé.
L’Urartu était à ce temps-là un adver
saire indomptable de l’empire assyrien,
contre lequel il dût combattre plusieurs
guerres. Le nom d’Urartu a survécu dans
le nom de la montagne biblique d’Ararat,
qui se trouve à peu près au milieu du
territoire dont je viens de dire les limi
tes. La forme Ararat, qui maintient la
structure consonantique de l’ancien nom
d’Urartu, est dû à la tardive vocalisation
du texte hébraïque de l’Ancien Testa
ment. La Bible nous dit que les
fils
de Sennacherib, roi d’Assyrie, après
avoir tué leur père s’enfuirent sur les
montagnes du pays d’Ararat (c’est-à-dire
Urartu). Le fait que l’expression grecque
- epita oré ta Ararat - qui correspond à
l’hébraïque al hârê Arârât - soit traduit
dans la Vulgata latine avec l’expression
super montes Armeniae est peut-être une
raison suffisante à légitimer le thème
de cette conversation. Le royaume d’Urar
tu est en effet le prédécesseur géogra
phique et historique de l’Arménie médié
vale.
L’histoire de cet état nous est transmise
(si vous me permettez une métaphore)
par un gigantesque livre sculpté dans la
pierre; ses pages sont constiuées par les
inscriptions cunéiformes rupestres que
le voyageur peut admirer encore de nos
jours sur tout le territoire de l’Arménie
historique.
Les sources que l’historien du Proche
Orient ancien peut utiliser pour recons
truire l’histoire du royaume d’Urartu.
ont été écrites en graphie cunéiforme soit
par les Assyriens soit par les Urartéens
eux-mêmes. D’un côté nous possédons les
tablettes d’argile avec les longs textes

,է” այսօր շուր՛ջ 30-000 կը հաշուենք

'il

p ՚Ո տ’f f1ն՜րը

՝ հաւաքուած ու
մեծ
Երեւանէն
Ս*
jJ
1,Ու֊ոտղկմկն
Վփեննա ՝ Աճնթի,,Հ խաո ’ ^'7' Ջուղա , մինչեւ ԵւԱ1աՀ պան ո ւած՝

, մ՛ եւ
Ամերիկայի
“՛է լ" "‘նոն!է Pl”֊l‘ դոն է

կեդրոնները,
հնղապաաիկ

f-՛ւ՚"Ր՛ '՚խկ

Լ֊կՈտորակէին

Կլ

մեր

խ՚՚րԳն "Լ
մշակոյթի

P'Րը,, ինչսլէս պատահած է
դա"Ուն՝ յունական հին մշաԱղեքսանդրիայի
մեծ

^Գ", հ?"քԱ'Լ’'

հւ՚1ւխլ։’լմ-1 ■

80(1 Ա^Ա ՈղԼ,աԼէ' է կորուստը առա-

[llljj-r

1925

""“1'1'նե րոլ ձեռադի րնե րուն ,
^Ղիւ տասնեակ մը մնալ,ած են

ողջ :

Մեր դանձարանները այմ֊մ կը րաց.

ուին՝

1000

թուականի

շուրջ

դրուած

մ ատեաններով :
Բայց ի՜նչ շքեղ ու վեհ ձեռադիըներ.
մեռնի՜մ ես այն սուրը մա տներ ուն , համ
բուրե՜մ դողդոջ

ձեռքերը

գրչութեան

մեր բոլոր վարպետներուն , որոնց լոյս .
մելանէն կաթած է ամբողջ մեր պատմու
թիւնը, մեր դրականութիւնը, շարականն
ու մաթեմատիկան , փիլիսոփայական

ո,

տոմարական երկերը, ճառընտիրներու եւ
ըմչկարաններու խոյանքը :

Հ. ՆԵՐՍԷՍ ՏԷՐ-ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ

d’annales des rois d’Assyrie qui ont été
découvertes dans les fouilles de Niniv-e,
Kalhu / Nimrud et Assur, c’est-à-dire
dans les ruines des grandes capitales assy
riennes sur le cours du Tigre; d’autre
côté tout le territoire qui correspond à
l’Arménie médiévale est parsemé d’ins
criptions cunéiformes sur pierre
avec
des textes en langue urartéenne, qui in
tègrent les données des textes historiques
assyriens.
11 s’agit
souvent d’épigraphes monu
mentales gravées sur le rocher, ou bien
sur des grands blocs de construction ap
partenant aux forteresses et aux villes
fondées par les rois de ce peuple, des
noms d’Ispuini, de Menua, d’Argisti ou
de Sarduri, ou de Rusa.
L’écriture cunéiforme est née en Mé
sopotamie du sud.
Elle a été inventée
par le peuple des Sumériens vers la fin
du IVème millénaire av. J. - C., après
un très long processus,
dont le début
date de la période néolitique. D’abord
pictographique et linéaire, l’écriture se
développa d’un façon qui lui a valu chez
les modernes l’appellatif de cunéiforme.
En effet les signes, à partir du Illème
millénaire sont constitués par une compo
sition de petits coins : ceux-ci doivent
leur forme à la pression d’un stylo de
section triangulaire ou carrée dans l’ar
gile fraîche, qui fût dès le début le ma
tériel préféré par les scribes orientaux.
Les textes les plus anciens sont les ta
blettes pictographiques de la phase dite
de URUK IV : elle proviennent - autre
ment dit - de la TVème couche de la
fouille de l’ancienne ville sumérienne
d’Uruk, fondée par le héros demi-lé
gendaire Gilgames. Comme datation ab
solue, nous nous trouvons vers la lin
du IVème millénaire : dans cette phase
archaïque il s’agit de textes de nature
exclusivement économique, qu’on n’a pu
déchiffrer que très partiellement.
Les numéros sont exprimés par
des
petits cercles (les dizaines) et des demi cercles (les unités); les signes linéaires,
qu’on appelle pictogrammes, expriment
toute une série de concepts et d’objets,
d’une façon stylisée ou symbolique.
Dans cette phase le rapport entre l’écri
ture et la langue (dans ce cas le sumérien,
la plus ancienne langue de la Mésopota
mie) n’est pas encore fixé d’une manière
univoque. Pendant la première
moitié
du Illème millénaire on assiste à l’évolu
tion des signes de la phase pictographique
à la phase proprement cunéiforme. L’écri
ture devient idéographique (ou logographique) et phonétique,
soit
sylla
bique : elle est désormais apte à expri
mer la langue sumérienne dans sa struc
ture grammaticale.
Le système cunéiforme inventé par les
Sumériens fût emprimté par tous les
peuples du Proche Orient sauf les Egyp
tiens qui développèrent - comme on le
sait - une écriture particulière. Les pre
miers à apprendre l’usage du cunéiforme
des Sumériens fûrent les sémites accadiens, autrement dit les Assyro - Baby
loniens qui partagèrent avec les Sumériens
le privilège d’habiter la Mésopotamie.
Mais aussi certains peuples indo - euro
péens firent partie de la « culture
cunéiforme ».
Le principal d’entre eux
est le peuple des Hitites, qui domina
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l’Anatolie pendant le Ilème millénaire.
A ce temps-là l’Arménie se trouvait
encore dans une phase
préhistorique.
C’est le moment de revenir à notre su
jet, en particulier au moment où, avec la
formation de
l’état et
du
royaume
d’URARTU, le plateau arménien entre
dans la lumière de l’histoire.
Après un long processus, qui commença
an Xlllème siècle, les tribus (notamment
Naïri et Ur(u)atri) qui habitaient dans
la
région
des
trois
lacs
(Van,
Sevan et Urniia)
parvinrent à une
cohésion politique avec le but de
se défendre
de
l’aggression
impé
rialiste des Assyriens. Mais c’est juste
ment les Assyriens qui nous renseignent
sur ces événements dans leurs récits his
toriques. Dans un texte d’annales du roi
assyrien Salmanàsar III (858-824 av. JC)
on peut lire le passage suivant :
«L’année XVème de mon règne je mar
chai contre le pays de Nairi (c’est une
définition géographique du plateau armé
nien). A la source du Tigre je fis un
monument de ma majesté royale sur le
rocher de la montagne, là où les eaux
sortent d’une grotte. J’y inscrivis la gloire
de ma puissance, les exploits de mon
héroïsme. Je franchis le col de Tunibuni,
je ravageai, détruisis, mis à feu tous les
villages d’Aramu,
l’Urartéen,
jusqu’à
la source de l’Euphrate. J’offris des sac
rifices à mes dieux et là-bas je purifiai
les armes d’Assur».
Les monuments épigraphiques et les
reliefs que Salmanasar III fit graver en
844 av. J. - C. sont visibles encore de nos
jours à quelques cent kilomètres au nordest de Diyarbekir, là où les eaux du bras
oriental des sources du Tigre
sortent
d’une grotte naturelle. Dans la littérature
orientaliste ce lieu est connu sous le nom
de «Tigristunnel», depuis que C. F. Lehmann - Haupt a publié les résultats des
recherches faites avec W. Belck pendant
leurs «Armenische Expédition» à la fin
du siècle passé.
Sur la paroi de ce canon sont conservés
-d’une façon plus ou moins lisible- un
texte avec relief de Téglatphalasar I (fin
Xllème siècle) ainsi que quatre inscrip
tions de Salmanasar III qui se réfèrent à
l’expédition contre l’Urartu. Deux d’entre
elles sont accompagnés de la figure du
roi.
La visite de l’armée
assyrienne à la
source du Tigre est attestée aussi par un
relief de bronze des portes de Balawat,
en Assyrie.
Au nord des montagnes, qui font partie
du Taurus oriental ou arménien, s’éten
dait donc le territoire habité par
les
urartéens, un peuple qui n’appartenait
ni à la famille sémitique, ni à la famille
indo-européenne.
Encore au cours du IXème siècle aux
documents écrits assyriens
s’ajoute la
documentation indigène.
Déplaçons nous alors sur la côte orien
tale du lac de Van, là où surgit dès le
IXème siècle la capitale urartéenne TUSPA.
Les Arméniens des siècles passés don
naient au Rocher de Van, qu’on peut
définir comme l’acropole de la ville, le
nom de Samiramakert, c’est-à-dire «ville
de Sémiramis». Dans la «Géographie mo
derne de l’Arménie», ouvrage du père
L. Indjidjian, paru en arménien à Venise
en 1806, dans le châpitre sur l’Arménie
turque et en particulier sur le pachalik
de Van, on peut lire une très intéressante
description des antiquités de Van.
Je vous en lis ici quelques phrases
d’après une vieille traduction française ;
en vous montrant en même temps les
images des monuments qu’on peut admi
rer encore à présent :
«Le chateau imprenable de Van, ou
vrage de Sémiramis...
le côté extérieur de cette montagne... est
une hauteur très escarpée, remplie d’é
normes rochers... On trouve dans l’inté
rieur de ce rocher, en cinq ou six en-
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droits, d’imimenses cavernes creusées dans
le roc par les anciens; les portes en
sont tournées du côté de la ville ou du
midi...
Du côté du midi, on voit une ouverture
taillée avec la plus grande peine dans le
marbre le plus dur, qui conduit à une
très belle pièce dont le
plafond est en
forme de voûte; sur toute la largeur de
l’ouverture se trouvent
des inscriptions
dont les lettres sont inconnues aux habi
tants; ...
Ce sont probablement les inscriptions
tracées par l’ordre de la reine Semiramis, et dont parle Moïse de Khoren».
La légende de la fondation de Van par
la reine assyrienne Sémiramis remonte
en effet à Movses Khorenatzi. Selon cette
légende, Sémiramis, après la conquête de
l’Arménie, charmée
de la beauté
des
lieux, de la douce
température et de
l’abondance des eaux, résolut d’y fonder
une résidence royale en
faisant venir
d’Assyrie 42.000 ouvriers et 600 archi
tectes.
Ce que vous voyez dans les diapositives
que j’ai montrées sont en vérité les monu
ments rupestres, architectoniques et épi
graphiques, des rois d’Urartu տա՛ le côté
sud du rocher de Van. Dans la
partie
occidentale s’ouvrent en effet les cham
bres rupestres creusées
dans le calcaire
le plus dur par ordre du roi Argisti I,
qui régna sur l’Urartu entre 785 et 760 av.
J. - C. environ. Les inscriptions cunéi
formes gravées sur la paroi d’accès con
tiennent un texte
historique de
plus
grande importance pour la reconstruction
de l’histoire de la région arménienne au
VlIIème siècle av. J.-C.. Il s’agit
des
annales de ce roi qui décrivent les ex
ploits civils et militaires d’à peu
près
23 ans de règne d’Argisti I.
Ce texte nous apprend par ex. la con
quête et la colonisation des territoires au
nord de l’Araxe, l’Arménie soviétique de
nos jours, ainsi que la fondation de deux
villes importantes dans la plaine de l’Ararat. Je me réfère avant tout à la ville d’Erebuni, fondée dans la 5ème année d’Argisti sur le col d’Arin-berd, à la péri
phérie de la ville actuelle d’Erevan. Ses
ruines ont été fouillées par une expédition
de l’Académie des Sciences d’Arménie.
Selon une certaine interprétation le nom
de l’ancienne ville d’Erebuni
pourrait
survivre dans le nom d’Erevan.
Mais l’histoire de l’Urartu est
écrite
aussi sur des documents mineurs que les
fouilles archéologiques ont mis au jour
dans différents sites. Il suffit de citer les
tablettes d’argile, dont la hauteur ne dé
passe pas les 10 cm. Elles contiennent des
dispositions administratives
relatives à
l’organisation
économique
des
villes
urartéennes. Je veux
citer
l’existence
d’un
document
encore
plus
petit,
provenant de Bastam, sur le territoire de
l’Azerbaidjan iranien, entre le lac d’Urmia et le cours de l’Araxe. Il s’agit d’une
bulle d’argile
(une espèce de plomb à
sceller) qui mesure un peu plus que 2 cm.
de hauteur et de 4 cm. de largeur. Elle
nous donne un renseignement historique
très important, car elle contient une for
mule de datation qui m’a permis de don
ner line datation relative à trois forteres
ses urartéennes du Vllème siècle : Bas
tam, Toprakkale et Karmir-blur, bâties
par le roi Rusa II.
Maintenant, en ayant vu plusieurs exem
ples de textes cunéiformes urartéens, il
faut faire աւ pas en arrière pour parler
du problème de la provenance de cette
écriture, qui est un véhicule d’information
essentielle sur l’histoire
des
siècles
IX - VII av. J.-C..
Si nous nous portons à nouveau à Van,
nous trouvons au pied du rocher du côté
nord-ouest, les ruines d’un édifice de na
ture incertaine constitué de grands blocs
de calcaire, qui est connu comme
la
«Forteresse de Sarduri». Il s’agit de la
structure la plus ancienne de la capitale
Tuspa, parce qu’elle remonte à Sarduri I,
qui fut le premier souverain de la dynastie
urartéenne. Grâce à un synchronisme avec
le chronologie assyrienne,
nous savons
qu’il a régné autour
de l’année
832
av. J.-C., c’est-à-dire la 27ème année de
Salmanasar III, dont nous avons
parlé
auparavant.
Six épigraphes cunéiformes en langue
assyrienne sont gravées
sur les pierres
de cette forteresse,
et
avec le même
texte :
«Inscription de Sarduri, fils de Lutipri,
roi puissant, roi de l’univers,
roi
de
Nairi, roi qui n’a pas d’égal, qui ne craint

pas le combat, roi qui soumet les
in
domptables. Moi, Sarduri, le fils de Lu
tipri, roi des rois, j’ai reçu le tribut
par tous les rois. Sarduri, fils de Lutipri,
dit : moi j’ai apporté ces pierres de la
ville d'Alniunu.

Moi
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j’ai érigé cette

muraille».
L’analyse historique et philologique de
ce document nous dit que le complexe des
titres et des épithètes employés (sauf celui
de «roi de Nairi» qui dérive d’une an
cienne tradition locale)
trouvent
leur
correspondance la plus étroite dans les
textes des rois assyriens du IXème siècle,
Assurnasirpal II et Salmanasar III.
Ces inscriptions sont donc sûrement
l’œuvre d’un scribe assyrien qui était
au service du roi d’Urartu. Si ces pre
miers documents ont été écrits en langue
et caractères assyriens,à partir de la géné
ration successive, celle des rois Ispuini et
Menua, les textes seront rédigés en lan
gue locale, en urartéen. C’est donc au
temps Sarduri I (le fondateur du royaume
de Van et de sa capitale Tuspa) que 1 usa
ge de l’écriture fût introduite
sur le
plateau arménien. Cette dette culturelle
vis-à-vis de la civilisation des Assyriens
et, à travers ceux-ci, de la tradition anci
enne de la Mésopotamie, est remarquable
dans le domaine des arts figuratifs aussi.
Néanmoins les Urartéens sauront bien
tôt s’affranchir de cette influence et don
neront vie à une civilisation très originale,
grâce à une situation géo - politique par
ticulièrement favorable.
Avant de conclure, je voudrais arrêter
votre attention encore une fois sur 1 an
cienne tradition arménienne relative à la
ville de Van, c’est-à-dire Samiraniakerl,
la «ville de Sémiramis».
Movsès Khorénatzi (il écrivait au Vème
siècle, mais ses sources nous sont incon
nues), nous dit donc à propos de la «ville
de Sémiramis» que la matière, qui forme
la face méridionale du monument est si
dure, qu’il est impossible de l’entamer
avec le fer. Là se trouvent - selon lui - des
temples, des vastes appartements, d'im
menses souterrains, et on y voit une mul
titude d’inscriptions qui
sont à elles
seules un objet d’admiration;
il semble
- dit-il - que pour les tracer, on ait connu
le secret de rendre les pierres aussi molles
que la cire. Sémiramis fit aussi élever des
colonnes en son honneur; elle en fit pla
cer dans beaucoup d’endroits de l’Armé
nie».
La ville de Van, en outre, est alimentée
d’eau douce (les eaux du lac étant salées)
par un canal long de plus de 60 km.
La tradition arménienne le connaît comme
«fleuve de Sémiramis» (Samiramai-dzur) :
ce canal existe encore, et son bâtisseur
fut le roi Menua, d’après les inscriptions
de fondation qu’on y a trouvées.
La figure de Sémiramis est très variée
et complèxe dans la légende : elle est
connue aux auteurs grecs,
entre autre,
pour ses exploits architecturaux dans
toute l’Asie.
La figure historique de laquelle descend
cette légende est celle de la reine mère
Sammuramet, épouse babylonienne
du
roi assyrien Samsi - adad V. Elle régna
sur l’Assyrie à la mort du mari, en tant
que régente, quand son fils Adad - nirari
III était encore un enfant. Il s’agit des
années 810 - 806 av. J.-C.. Il y a là une
coïncidence étonnante avec la période de
règne du roi urartéen Menua.
Celui-ci
s’est révélé comme le plus grand bâtis
seur parmi les rois urartéens !
Il y a encore un aspect qu’on n’a peutêtre jamais souligné à propos de la figure
historique de Sammuramat en comparai
son avec la Sémiramis de la légende. On
sait que la reine Sammuramat introduisit
dans la capitale
assyrienne de Kalhu
le culte babylonien du dieu Nabû : une
inscription signée
par
elle-même
et
son fils nous dit : «Ayez foi dans le dieu
Nabû, n’ayez confiance dans aucun autre
dieu».
Or, le dieu Nabû était le dieu de l’art
et de la corporation des
scribes et en
même temps le dieu de la sagesse !
On comprend alors mieux la tradition
des anciennes lettres tracées par l’ordre de
la reine Sémiramis.
Enfin, c’est grâce à la tradition
des
écrivains arméniens si la renommée de
Sémiramis est restée populaire en Armé
nie par rapport aux antiquités de Van.
Ce fut en effet sur la base des descrip
tions de Moïse de Khorène que la Société
Asiatique de Paris envoya en 1827 en
Arménie
l’épigraphiste Fr. Ed. Schulz.
Son voyage signa le début de
l’étude
scientifique sur la civilisation de l’Urartu.
M. S.

Période de misère

pour

l’Arménie,

d’invasions et de pillages presqu inintei rompus jusqu’en 1639, les XVlème
et
XVIIème siècles sont, pour l’Europe Oc
cidentale, l’époque des
grandes décou
vertes, des entreprises coloniales et mis
sionnaires et d’une expansion

commer

ciale sans précédent.
Les marchands arméniens, particulière
ment à partir de la seconde moitié
du
XVIIème siècle, les négociants
de N or
Dj ougha,(*) habitués depuis longtemps à
tous les itinéraires terrestres et maritimes
sers les Indes et l’Extrême Orient, jouè
rent, dans ces entreprises un rôle très im
portant en tant qu’intermédiaires et infor
mateurs indispensables à toutes les puis
sances européennes. Loin de laisser 1 im
primerie devenir une arme de propagande
aux mains des missionnaires
romains,
ils eurent à cœur, avec l’aide de leur
église, d'utiliser dès les premières années
du XVlème siècle cette nouvelle inven
tion à des fins proprement nationales,
pour l’instruction et l’édification de leurs
compatriotes.
C’est ainsi que beaucoup
de
livres
arméniens imprimés en Europe Occiden
tale, aux XVlème et XVIIème siècles,
peuvent être qualifiés de
«livres
de
marchands» à un double point de vue :
d’une part parce que les frais d’impres
sions ont été effectivement supportés par
des marchands, et d’autre part
parce
qu’ils répondent à
des préoccupations
qui correspondent à celles de leurs com
manditaires.
Lancés sur toutes les routes d’Europe
et d’Asie, exposés à tous les périls du
voyage, les marchands ont éprouvé l’an
goisse de l’émigré, le panduxt arménien,
qui s’exprime, dès le XVème siècle, dans
les antuni, couplets
ou «sans-maison»,
ou dans des poèmes plus
longs comme
celui de Meguerdich Naghache,reproduits
précisément en 1513, dans le Dagharan de
Venise. Pour se défendre contre
cette
angoisse, ils se sont souvent réfugiés dans
la dévotion, parfois même dans la super
stition. Ainsi, TUrbatagirk de 1511 - livre
des phylactères, comme VUrbatarurk est
un bracelet qui protège contre les démons
de la foudre - contient, après l’histoire
du
répentir,
un
recueil
de
pri
ères destinées à prévenir toutes les
embûches du voyage. Plus que tout, on
redoutait de mourir en pays lointain, pri
vé des prières de l’église et de la famille.
Certains des colophons de livres imprimés
anciens répondent à cette inquiétude en
recommandant de prier pour tel ou tel
marchand mort en cours de route
tel
ou tel riche commanditaire qui n’a pas eu
d’enfants.
D’autres livres visent à instruire les
voyageurs tout en les amusant. C’est ainsi
qu’on édite souvent, côte à côte dans le
même recueil, le Livre de Renard et le
Livre des pays c’est-à-dire les fables de
Vardan et la géographie d’Anania Chiragatzi, une façon d’instruire les marchands
de la ruse des hommes et de la diversité
des pays qu’ils avaient à traverser.
Plus originaux encore sont les
livres
de fictions narratives,
composés
sous
forme de patiences,
pour tuer l’ennui
des longs itinéraires. Reprenant un vieux
fonds de sagesse orientale - sagesse d’Ahikar (ou Khikar),sagesse de Barlaam,etc...
les premiers imprimés arméniens choisis
sent des versions où ces contes sont entre
coupés d’énigmes à résoudre ou de cou
plets (kafa) à chanter : ainsi toute lecture
continue de ces livres est impossible. Us
exigent au contraire que le lecteur s’inter
rompt constamment pour exercer son es
prit ou sa voix. Mais les marchands sou
haitaient aussi s’instruire des connaissan
ces pratiques nécessaires à leur profession
ou accéder à un niveau de culture plus
élevé. C’est ainsi que beaucoup des impri
més anciens sont
des abécédaires,
des
grammaires, des manuels
de
langues
étrangères - particulièrement l’italien des traités de calculs et d’autres ouvrages
pratiques. En 1669 Ghougas Vanandetzi
publie à Amsterdam son
Trésor
des
mesures, poids, nombres el monnaies du
monde entier, avec lesquels tout le com
merce du monde est régi : c’est un véri
table manuel d’enseignement commercial
supérieur.
Au delà de ces connaissances, la bour
geoisie européenne participait de
plus
en plus directement aux débats philoso

phiques et religieux. Désormais
cialement dans les pays
' 8pé՛
l'Europe du Nord ■
giques n’existent plus rédigés Աք՛՜
meut eu latiu, mai, en laogll։
Ils étaient ainsi accessibles à tous I ’
marchands arméniens feront biemôt
auteurs des exigences semblables
1687 Xocag Nahapet se fait expliquer
asxarliMbar e, uou grabar le, p,։im։։
David.
Eu effet, explique l',utem
commentaire a été rédigé en langUe ’
gaire «pour que tous les laïcs Ա
'
prennent facilement. Car leg ecclésias
tiques, qui ont l’instruction et l’étude
suffisantes ne cessent de goûter aux dou
ceurs des livres saints, mais les laïcs Z
vaquent aux occupations et aux soucis du
monde demeurent absolument privés des
consolations de telles grâces».

Ainsi dans le courant du XVIIème siècle
l’imprimerie arménienne atteint un „ի
veau culturel de plus en plus élevé, qui
rejoint les traditions nationales du livre
manuscrit et suscite de nombreux échos
dans l’Europe savante. C’est ainsi qu’en
1666. à Amsterdam, Oskan Erevantzi
publie la Bible en arménien: performance
technique remarquable si l’on considère
la qualité de l'impression et des illustra
tions gravées par Van Sichee, mais surtout événement culturel considérable
aussi bien pour les Arméniens que pour
les savants étrangers. Pour la première
lois un vartapet d’Etchmiadzin tient un
rôle de premier plan dans un débat his
torique et philologique européen.
Après la Bible, c’est l'IIistoire de l'Ar
ménie de Movsès Khorenatzi, imprimée à
Amsterdam en 1695, dont la publication
souleva le plus d'intérêt parmi les sa
lants européens. Dès 1679 Colbert avait
pressé l’orientaliste Galland de se procu
rer le texte qu'il trouvait des plus impor
tants et dont une seconde édition, accom
pagnée d'une traduction latine, fut pu
bliée à Londres en 1736 par les frères
Whinston. Dans leur préface, les traduc
teurs, tout en saluant l’intérêt de l’ouvra
ge, exprimaient déjà des doutes sur la
date et l’identité de l’auteur.
Par la suite les Vanandetzi réalisent à
Amsterdam des publications scientifiques
de grande qualité,
comme le premier
planisphère arménien de
1696 ou la
Physique philosophique de 1702. Notons
en fin qu’Arakel Davrigetzi,mort en 1670,
est le premier grand historien arménien
imprimé de son vivant, en 1699, par Os
kan Erevantzi.
Si nous résumons les progrès de l’imp
rimerie arménienne aux XVlème et XVIIèmes siècles nous pouvons conclure à une
parfaite assimilation technique et à une
complète intégration culturelle.
D’abord, peu lisibles et maladroitement
dessinés, les caractères arméniens atteig
nent leur perfection avec Oskan Erevantzi
et les Vanandetzi. Au lieu de quelques
litres que réalisaient les premiers impri
meurs - Hagop Mekhapart, 5 titres, Abgar Tokhatzi, 7 titres, Hovhannès Terzntzi, 1 titre etc... ces deux imprimeurs
en éditent chacun plusieurs dizaines en
s’appuyant sur les bases financières de
plus en plus solides, du fait que chaque
imprimeur est subventionné
par plu
sieurs marchands qui se partagent les
frais et renoncent à leurs droits au bé
néfice d’œuv res pieuses. Le niveau scien
lifique des éditions s’améliore, puisqu °n
passe de recueils de formules ou e
prières superstitieuses aux chefs-d œu՝i£։
de la littérature arménienne.
Mais surtout les imprimeries,

,
d’aboi i

uniquement installées en
Europe,
joignent l’Orient, notamment Constant
nople et le Nor Djougha. Ainsi les Arme
niens,
à la différence
de beaucoup
d’autres peuples du Proche Orient, o՝r
de se replier sur eux-mêmes et de re u
ser l’imprimerie - cette redoutable inven
tion étrangère - l’ont parfaitement as,
milée et ont su, dans l’espace de
siècles, la mettre au service de leurs
ditions nationales, préparant ainsi
u
façon
décisive, le réveil culturel du
XVIIIème siècle.

լ p MAHÉ

N. II. Cette conférence résume a grands,
traits l'introduction que j ai écrite P
le livre de R. H. Kévorkian, y18^
des incunables arméniens, Genève,
(Cahiers d'Orientalisme, chez հ
4 rue Chantepoulet, C. H- Geneve
(*) Pour des raisons techniques,
n'avons pu respecter la transe

nous

_

de l'auteur pour les noms propresnous en excusons auprès du r° AtmueNous avons préféré la forme P 1

Fonds A.R.A.M

L'IMPRIMERIE ARMÉNIENNE
de MARSEILLE

ՄՕՏԵՑՈՒՄԻ ՓՈՐՏ ՄԸ
*M‘.

«յԸԼՏհԱՆԻ *ԵՐԹ11։ԼՈԻԹԵԱՆ

(1672 - 1684)
l,երկայ

լ ancien maire de Marseille : J. - T.
rORY,

dans son °uviase
«Les origines de l’imprimerie
à Marseille»,
1858, pages 82 à 102, appendices p. 156
j158, écrit :
«Les Arméniens ont su, dans tous les
lentps, se distinguer par leurs lumières
Je» peuples barbares qui les ont successiienient asservis. Dès le VIe siècle, ils pos
aient une littérature nationale et des
uvra^es d’histoire nombreux et impornnts, et cependant ils étaient
arrivés

ա milieu du XVI Ie

siècle sans avoir
mi seul livre imprimé dans leur lan
gue».
(opus cilato : page 83)
Or. BORY ignorait alors l’existence de
la parution du PREMIER livre imprimé,
datant de 1509 :
SAINT LIVRE DE VENDREDI
Venise, D. E Z. A. 1509
La B. N. de Paris, sous la cote BN :
p, V. (105) (2) en détient 1 exemplaire;
J, - T. BORY : «Les Arméniens figu
rent dans l’histoire au rang
des
plus
anciens peuples civilisés. Le mont Ararat
fut le berceau de leur nationalité, et il
est aujourd’hui encore le centre de leurs
rapports religieux et politiques, bien que
depuis plusieurs
siècles l’invasion, la
tonquête et les nécessités du commerce
les aient dispersés et disséminés
dans
tous les Etats de l’Asie et de l’Europe».
(Loco citato : page 82 et 83)
(P. 140)
En 1662, le Patriarche d’Etchmiadzine
JACQUES IV, patriarche suprême de
l’Eglise autocéphale arménienne et chef
religieux de tous les Arméniens, et le
Concile Nationa! de l’Eglise : réunis en
assemblée, nomment et délèguent en
Europe leur émissaire procureur, le vartabed OSCAN de Léon, érudit et éminent
prélat (Archevêque OSCAN
d’Erivan)
(Archevêque d’Anouchavan - localité où
se trouvait un couvent consacré
à St.
Serge le Guerrier), en lui définissant une
mission précise en 4 points.
1- CREER une IMPRIMERIE en LAN
GUE ARMENIENNE en Europe et notam
ment en France,
2.- EDITER les RITES RELIGIEUX,
transmis dans les nombreux manusc
_______
Je l’Eglise indépendante d’Arménie.
Les faire connaître au clergé catlioli։
français et romain, afin de mieux l’inl
mer et éclairer sur la liturgie natior
arménienne, et d’établir entente et ce
ménisme entre Eglises chrétiennes d’(
W et d’Occident sous la suprématie
souverain Pontife de Rome.
3.- DIFFUSER enfin ces ouvrages ty
graphiques et vers l’Orient et le Lev
dans toutes les colonies arménien
l'Europe et d’Asie.
1- FACILITER aux peuples d’Eur՛
(f principalement au public français
"mnaissance de l’Orient, de lana
“mentales grandement utiles, et de
fl՝ilisation arméno-chrétienne.
De 1662 à 1664, à Rome : le VartaJ
ÛSCAN entretient des contacts
péri
Mnts avec la curie romaine et se péri
llonne dans la langue et liturgie latii
bienveillance du pape ALEX?

n'ls

Dre IV.
En 1664, à Amsterdam : l’Archevê՛
■ Italie son atelier de typographie
Jénienne sous le nom de «l’Imprim։
«SAINT ETCHMIADZINE etdeSAI
WE le GUERRIER».
Y demeurera 5 années, jusqu’en lf
p®՝ Y éditer les 7 ouvrages suiva
681 là que OSCAN inaugurera sa
PERIODE HOLLANDAISE
, d initation à la typographie
w TROPOLOGION (Charaknotz)
iie a]ra՝5an^’ Amsterdam, St. Etchmiai
il
8 3602 N՛’

un exemplaire est dét՛
: Rései

Jzi^

Amsterdam, St.

Etchn

. ®e։ 1666 - (30) ] exemplaire, B. N
•'«serve, A 2319.
ïlâLlVRE DES ALPHABETS d
Can

JEUNES ENFANTS de
. PEVANTZI, Amsterdam,
So
X 6538 a<tata*e, 1666, 1 exemplaire : B

CAN EREVANTZI, Amsterdam,
Sourp
Etchmiadzine, 1666,
2 exemplaires ? :
1 exemplaire :
Bibliothèque
Noubar
(Paris).
(5) BREVIAIRE (Jamakirk), Amster
dam, St. Etchmiadzine, 1667, (18) 1 exemplaire : B. N. : B 17681.
(6) NOUVEAU TESTAMENT, Amster
dam, St. Etchmiadzine, 1668, (T9), 1 ex
emplaire : B. N. : A 6345.
(7) HISTOIRE, ARAKEL TAVRIJETZI, Amsterdam, St. Etchmiadzine, 1669,
(31) 1 exemplaire : B. N. : 02 b. 12.

'Paris)
LIVRE DE GRAMMAIRE de

տողերը կը կազմեն մօտեցում

Ոա քց հաստատ շէ ՝ վասնզի

կ'ըսկ

կկարծես» :

օր էն ժ՜ամանակակից ր ս/ն ա ս տ ե ղծ ո ւէժ եան ՝

քերն են Մէկ Գէմքին՝ բայց հանդիպելու

որովհետեւ մեր յօդուածը նկատի ունի
քանէ/ մը ամիսներ առաջ Լորս՛, տեսած փեր
թուած մը Դրիդոր Պըլտեանէն (1) : Նո
րս/դոյն արտադրութեան մր յատկացուած՜
մեր ընթերցումի եղանակը ի

Le 11 Août 1669... cf : Le Privilège
royal de St. Germain - en - Laye Louis
XIV accorde la permission
«de
faire
l’établissement d’une imprimerie dans les
villes de Lyon ou de Marseille ou telle
autre royaume pour y faire
imprimer
toutes sortes de livres en langue armé
nienne, estant d’une grande utilité
au
public et qui pourvoient apporter beau
coup de facilités à la connaissance des
langues orientales», mais l’assortit d’une
restriction : «Pourvu que les livres ne
contiennent rien de contraire à la doctrine
et croyance de la religion catholique, apostolique et romaine».
(1) BONIFACE :
Recueil des Actes,
Titres et Mémoires du Clergé de France.
(Edition in folio - Tome V - Colonne
1524).
(2) BONIFACE : Suite des Arrêts du
Parlement de Provence - Tome I - p. 410.
Fin 1672, OSCAN installe son
imp
rimerie à Marseille, probablement rue de
la Loge (près de Factuel Hôtel de Ville)
et y édite son premier ouvrage dès Juin
1673.
Evènement triplement important: poul
ies Arméniens, pour
le Royaume de
France et pour la Ville de Marseille :
car : OSCAN est l’un des PRECUR
SEURS DE L’IMPRIMERIE MARSEIL
LAISE avec Claude GARCIN en 1641 et
Joseph - Antoine BREBION.
car : INNOVATION
TECHNOLOGI
QUE : création d’un atelier de typogra
phie en langue étrangère.
car : INNOVATION POLITIQUE pour
le pouvoir royal et COLBERT qui con
duisent une politique arménophile, en
vue de favoriser l’installation à Marseille
des puissants négociants arméniens
de
Hollande et d’Italie.
car : INNOVATION RELIGIEUSE :
En pays orthodoxie catholique, aposto
lique et romaine se crée l’impresssion
d’une liturgie nationale étrangère.
L’archevêque décédé le 14 Février 1674
à Marseille. Il est inhumé dans la cha
pelle de la paroisse de la Major.
! cf. acte de décès sur le registre
la paroisse de la Major
! exposer sous vitrine éclairée
gistre ouvert à la page du décès

de

18 verso)
CAT :
! 1 photo agrandie de l’acte de décès
! Traduire en langue moderne l’acte
de décès
Exposer la minute du registre de décès
(P. 43)
Archives Départementales des B. du R.
Registres de l’Etat Civil, Marseille
BMS (Baptêmes,
Mariages et Mor
tuaires)
Paroisse de la Major - Années
à
(enregistrements à ։/ du 15 Août
inclus jusqu’à la fin de
l’année

1673
1675
1673
1675

incluse)
sous la Cote 201 E 108
enregistré sur le Folio 18 Verso
à la date du 14 Février 1674.
(P. 43)
ACTE DE DECES DE L’ARCHEVEQUE
OSCAN D’ERIVAN enregistré en date du
14 FEVRIER 1674
«Le quatorze du mois de Février de la
présente année (1674) est décédé Réveren-

չի

կա՛ ր արդէն ան հ ին դա ր ե ր ո ւն ՝ կր կիրու րկո ւ Կ- մանաւանդ Ս ո ւր ր Դրքի
մեկնա
բաններու կողմէ՝ անշուշտ բոլորովին այլ
՝ակն ե բու

Հ ամ.ար

»
ա ս տ ո լտՀրտյ ին

ձգտէր
տական

եւ

ՂԸ
ճշմարտութեան
ո՛ չ

ըմ\բո շէսն ումին ։

գեղարուես-

Դրութեան

մը

կարծես

տողը

որովհետեւ

անջատ թին '. Ան - ես - ղուն երեք
էին՝ վասն ղի հ,ան»

պատին

դէմ-

միջել

ու

պատին Լ ր շատոնց :
Եո-ր կը շարունակէ հանդիպումին մէջ
պայքար մը հ ան դի սլումի ՝ ձեոքս կը բա
խէր անոր բայց
կարծէք անդունդի մը
դուռն է որ կր ծեծէ։ Ե^-ը^ որ կր ձգտի
անոր ՝
կը սպասէ անոր ՝ կը գտնէ
իր
դիմաց բացակայութիւն՝
փախուստը tuնոր *.

Կը կաըֆ՜էր թէ Հան» գոյութիւն մըն

էր իր ^ե ռ

տակ ՝

մօտիկր ՝

ընտանի ՝

հասարակաց՝ որ կը կարծէր թէ ներկաfn լթ ի ւն մրն էր թանձր , որուն եթէ իր
ձԼոքր հանդիպէր՝

պիտի բանար՝ ներ-

/ոս/ռացի ՝
խորհրդանշական
կամ
ll,J~
լաբանական մեկնո ւթի ւնները հաստատ
աւանդ ութիւններ էին տյն ատեն եւ
կր

կ“՚յՒ՚՛՛ ըևըկը 1'Ը 'ւէմքը, ներկային մէջ
ներծծելու համար անոր յա լե րժա կան անց

ծաոալէին հ ո դե կան ու մշակութային այ

չի ես-ին հարուածներէն՝ կը բացակայի ՝

լապէս կարեւոր պէ/ոքերու՝. Ստոյդ

իրո~

եալը՝ բայց ընդհակառակն՝ ան կր փախ
ես-ին ի ւլիմաg րլ յ ա յ ո վ միայն

«Հ սլում

զութիւն մըն է ներկայիս՝ որ մեր մօտ
արդիականութիւնը տակաւին մ օտեց ո ւ մի

եւ հատիկները պարապին» :
Հա^ւղիպումի tuju կռիւը՝

լտրմար ե ղան ա կն ե ր շունի ել մեր
ըն
թերցողներու մեծ մա ս ր անկարող է ղա յն

մինչեւ հոս

րնկւս լե լո լ ՝

խորադիրը շեշտը կը դնէ ասոր
վր,սյ :
Աւսկւսխ անդաղա ր անg ո ւմ կա յ անցեա-

ա յ լե ւ ա յլ

պա տճ ա ռներ ո վ :

(իամանակակից քերթուածի մը մեր

ըն-

պայքարը՝

կը թոլի ըլլալ

անցեալին՝

անցեալ ժամանակի մը մէջ*.

վ*ե րթ ուա եի

թԿ' ցումր կ՝ ո լ ղէ ան մա տ շ ելի հ ռչա կ ո ւա ծ
ու թ ո լո ղ կալուած մը պեղել եւ ըն թե ր g որյին աոաջարկել կարդալու կերպ մր :
■ւ ր
մեր
Հարկ շենը ւոեսնե ր ԸսեԼո

լէ^ւ ներկային՝ ներկայէն

ձեոնարկր հոս կ՝՝ ենթադրէ այ ս

ածին եւ ղա յն հիմնող քերթողութեան ե-

տես» : Եւ ա յստեղ ^էըլլայ բացում
մր
ժամանակի՝ կոփտմարա մր
կր
սկսի

դ/ս կէ արժէքը՝.
Ուստի ընթերցումը ար
տահանումն է հեղինակի մը արժ/սնէ/քնե-

ե ս- Թ եւ անոր միջել որ /ըրուած է ե^րրոր/լ
դէմքով* «.ձեռքդ որ կո լ /Լա յ ետ J կ^ եր

ր ո ւն ՝

տեղծութեան կո լ տան նոր որակ ու հ ըն

թա f սր ընթ ա g ի 1լ ի յնա յ կը սպառիմ ան
չար ժ՜ ո ւթ ե ամբ» : Ոան մը կը պակսի ես-

չեղ/// թիւն : Անմիջական օրէն ժ՜տ մ ան ակտ-

ին։ Դիմադրականութիւնը

կիցի նմ ան արժեւորում հաւանաբար Լա
ւի ա ղանց ո ւած թուի կամ ալ խնդրական ՝
որովհետեւ՝ կրնայ ըսուիլ՝
ժ՜ամանակը

ո ր ո /էհ ե տեւ ձեռքը կր զդետնէ դփնք ՝
կր
/•՛լէ 1՚րմէ ուժերը՝ կը սպառէ ։ էութեան

քերթու

որոնք ժ՜ամանակակից հայ բանաս

չէ կա տա րած տակաւին իր ղտո ւմի աշխա
տանքը*. Աայց ձգենք
ժ՜ամ ան ակր
ժ՜ա

եալին՝
պով։

բոլորովին

վերստին անց

անսպասելի

X

կեր

Այսպէս ալ հոս յանկարծ

մէկր

խօսքը կ՚ուղղէ երկրորդի մր ըսելով Հդի-

կը

կորս ուի՝

գէմ գմ ո ւար է ելլել ճակատումի* եւ ա յս
սպառիչ ճակատումէն վերջ տեղատուու
թիւն մր կու դայ : «Աչքերս

կր

էէ՛ կրեմ f անոր է հեռա կայ
կախ է ծանրութիւնը չքացող

մանակին :

դոg եմ է
f
j

եւ առ
կ'ար

բաւա

ձակեմ » : Ըլլալ բային զօրութիւնն էՀբըոունցքը» ՝ ուժը*
կ՚երթայ
Կ ո^ն
ուր

կան անսովոր խորացիր մը
ունւ՚,
էր ւ
բայց ո ր ը առաւելութիւն մր կը ներկայա-

ո ր էր ան՝ թէ ոԼ կը մեկէլի հոնկէ ուր
որ էր՝ ր^ւղ ա րձա կո ւթիւնր ՝ եւ կը տանէ/

Պէտք

է ըսել ՝ որ քեքթուածը

դըէ/է՝ քանի որ ան մեղ կ'առաջնորդէ դը

մարմինը դէ/ղի անհունին ՝անհր՝.նի գ՛աղտ-

րո ւ թե ան հիմնական հար րին : Ս.ր՚1 ա ր ե ւ'
էական բայի անցեալ անկատար ժ՜ամանա

նիքին,
որուն ես-ր չի կրնար
հասնիլ ՝
եւ անոր առջեւ կ՚իյնայ
«ուշակորոյս»։

կի երրորդ դէմքը կ' ա ո՜րնԼո ւի

Ընկրկ ո ւմը ՝ նուաղումը կր հ/սւսւ քէ Ւրմէ
ամր//
j/՛.շո դո ւթի ւն ը *.
Տ ի շո ղո ւթե ան
կորուստ մր կ'ր լլայ
եւ
ես-ը կը մոո-

թեան՝ էութեան խնդրին ՝

լինելու

դո նէ

կ'ոգեկոչէ :
եր թո լածր կը սկսի երեք

զա յն

հ ա ր g աղ ր-

ր ու մնե ր ո վ-- էո ւթիւն - տեղ - ժամանակ»
«էր հոն առաջ ինձմէ առա 2» : Հնթերցո֊
ղր կրնայ անմիջապէս հարց տա լ այս
անսպասելի կերպով սկսող դրութեան առթէ Ո՞վ էր ինձմէ
առաջ
հոն :
Ափն մը անորոշ անդէմ բայի ՝ ինԼպէ ս երր
9/.L,

կ՚ըսենք «էր երբեմն * • ♦» : Աակայն
ցաց ր էն ո րո շապէս կրնանք գիտնա լ ՝

ան է}!-?/

է հոն։

խո
որ

Այսինքն' երրորդ դէմք

նա լ ս/ն g ո ւ/լ ա րձն ե ր ը ՝ իր կ/որ'ած

համար կարդ մր կէտեր քերթուածէ/ յօ
րինումին վերաբերեալ։ \յ,աէս' գրութիւնր էր խ'ոլ-՝էւափի /Ածականներու ըեոէն եւ
/դս/տկերային շռայլութենէն։
Շողշողու
նը՝ ղարդը՝ հանդերձանքը
ան շուշտ

տեղ ունին

ո&ր

ատենէ ի վեր։ Ո®վ էր ինք։ Եթէ մէ1լև
է ՝ տարիք ունէ՛* ր : Ե^նչ մըն է : թերեւս

ին մասին*

այս ք՚ոլոր հարցումները կանխողն է ան։
էութիւնը*. Անոր րա^ն մը կը պակսէր՝
որ կր սպաս էր ։ Առանձինն լ///ա/ու էր որ

րի

միւսքն է հեռա կայ է կամ անկախ»
եւ չէր կրնար լեցնել միջոցը։
Ուստի

քերթո ւածին այս առաջին
տո ղե ր ը
կը
փորձեն դրել՝
ըսել էութեան այն «հեառկա յութիւնը ես-ին

առջեւ կամ մէջ կամ դիմաց ՝.
Ես-ը կը ղարնուէր անոր : Ենչո1* լ *.Զ կսմ ր

***

չափով

պայքարի մը

եղա կէ է ական բայը։ «Կը սպասէր» կար
գէք թէ մէկը ըլլար։
Որո^ւն։
Որքանն

«4 ա ր

ճամ

բան ։
Այսսէեղ փակագիծ մը անհրաժեշտ
է՝
ընթերցողին ուշադրութեան
յ անձն ե լո լ

ի հարկէ ։ fiutjg քերթուածը ել ըս է
ր/տակ բաներ իր իսկ ո ր դե դրած

ռակա լ է առկաէս»

le re
(Folio

հարկէ

ծնիր ի Լդոյէ : Եբրել ընդհանուր յրԼաՅ՝^

բաղ ա լա լ տ ո ւ մին

Un 1669, à l’appel de la politique armé
nophile de COLBERT, l’archevêque typo
graphe se rend en France.
Le 21 Mai 1669 : l’archevêque OSCAN
d’Erivan obtient audience de LOUIS XIV
et lui offre un exemplaire de sa
Bible
arménienne in quarto, par lui éditée à
Amsterdam en 1666.
(P. 41)

pUX

և m’ 1 exemplaire : Bibliothèque N

եղր :

մը՝ ընթերցում մը ար էէ հայ
ւ՚անաստեղծութեան ՝ աւելէ/ ճէ/շդ' /սնմիջ ա կս/ն-

Հրլրար հմև

մէջ
աւելի
լեզու

է պիտի ԸԼլար /

j

առանց Լոյսի / առանց պատկե
է առանց մօտեցման» : Ա այտնի է որ

ըո քս ՝ պատկեր ու մօտեցում դրուած

են

նոյն ղծի վրայ* այսինքն' պատկերը լուս/սւորման եղանակ
մրն է ՝
մօտեցման
կերպ մը՝ լեզուի՛ն ՝ մարդկային մտքին՝
մօտեցման կերպը էութեան շարժումին։

ք/1 ինչ դեռ

քերթոդր կր ձգտի այդ շարժու
մը ըսել ( ել հաւանաբար այս
ըսեին է
որ պայքարը կը կազմէ} առանց միջանկ
եալ

որակական

աշխարհին*.

//ճային մակարդակէ/ մը

մը կը պակսէր : fi tuխո ւմ - խուժում պայ
քար մը կայ ՝ պայքար մը կար երկուստեք *
այս կռիւը կը մօտեցնէր զիրենք իրարու՝

ամբողջ կտորը կերտած է՝ բայերով ասոնց
այլազան եղանակներով {դիմաւոր
թէ

որուն շնորհիւ կ'բյյար հանդիպում

իրա

րու հետ չկարծես հանդիպէինք վերըսւոին» : վերստին' ինչ որ կը նշանակէ թէ
հ անդիպում մը կ ար կամ եղած էր
արգէն, բայց այս մէկը
ըստ երեւոյթին
ո ւնենա լո ւ է տար րե ր
մւսկարղա կ
կսւմ

dissime OSCAN de Léon, archevêque de
Saint Serge, en Ararat, du royaume de
Perse, arménien, habitant en cette ville
depuis deux ans où il faisait imprimer di
vers ouvrages pieux en arménien
pour
envoyer dans les pays de Perse et d’Ar
ménie, s’étant toujours comporté en vé
ritable et bon serviteur de Dieu, étant
bien pieux et dévot; a été enterré le quin
zième du dit mois très
solennellement,
avec pompe et tout l’honneur possible,
Monseigneur de Marseille ayant assisté
à ses funérailles avec les paroisses»

անդէմ ՝ թէեւ

է՜ր-Հ*

վրայ

Ուստի'

միթէ Ւ*երր առանց անոր՝ իրե^ն ալ բան

ենթակային

ըլտե ան

անորո-

շութեամր աւելէ/ մօտէկ է անդ էմ֊ բայերու կալուածէ/ն քան ղ իմա ւո րն ե ր ո ւ ) : Ո///ենք որ բայերը կր տար աղա ւոր են
ժումը՝ կր հետեւէ/ն լինելութեան

շար
շար-

la mention suivante a été rajoutée plus
loin :
«a été enterré le 16 Février»
les signatures :
Salomon (en arménien)
Melchion de Nazard (en français) (re
connu dès 1669 comme chef responsable
de la colonie arménienne
de Marseille
dont il gérait et administrait les finan
ces (p. 31)
Etienne Touche
une autre : illisible.
Dr. GEORGES TATOYAN

Fonds A.R.A.M

ոչ ոքի
դէմէն անցնոհլ շողերու շուքերու բզզիւններուն
մաթմիններու լալագնաց ելեւէջին
ապակիի ե։ պահեթու փշուրներուն
ել կառքեր
հասս։ ու նիստ թեոնակաոյքեր նեպընթաց աղմուկի
թնդանօթող արշալոյսը ասֆալթին
կը բախէին անոր թաղանդին
կը խրէի
կը նզմուէի
կւ1 Սնշէ՜Ւ
հոն
հորիզոն ու բացատ շնչառութեան

Գր. ՊԸԼՏԵԱՆ
մումին -.Ընթերցողի ուշադրութեան պէտր
է յանձնել հաքերէն .բայական

դրութեան

էր

. սիստեմին . մէկ չատ վարպետ գործա
ծութիւնը , որ որ ի յայտ կ ու գայ մամանակներու անսպասելի ղո ւդո ր դո ւմնե րով. օրինակ

«// սպաս

ա չրին որ

սի

րէր • • • / ըււաՐ հոն /
ըլ
լար / ապա եւ գիտեմ րլլա ր պիտի / այն
րան մօտիկ որ ղի" ՛ծղաւ. . • » եւայլն : վեր
ջապէս

բայական ու բայակերտ

աշխա

տանքին շնորհիւ կ , որ րերթուածը տար
ուած է անընդմէջ կշռոյթէ մը, այնքան
զօրաւոր որ մեղ կ'առաջնորդէ
մինչեւ
գրութեան վերջը՝,առանց դադարի-. Լինե
լութիւնը շարմում է , բայը'

շաըեիչ է ։

րերթուածը լինելութեան մասին է, հե
տեւաբար բայերր կը ստեղծեն շարմում ,
կը շարմեն րե րթո լածը :
Ներկայի մէջ մոռացումը
հայթայթէ մարի

ես.ին

ամփոփում ,

ինչպէս քունը ունի

կը

այնպէս

նորողի չ

յատկու

թիւն յողնած մարմնի պարադային , այս
տեղ ալ մոռացումր կը նորոգէ ենթակա! ին մէջ սպառած ումերը՛. ԼլԱ-ը
կու տայ անցեալին-, կր ճակատի , կ ընդ
դիմանալ «անոր ղէմ»: Այս անգամ սւեգի
չի տալր , կ՜անցնի փոխադարձ հարուածի'.
Կը մօտենայ անոր յամ առօր էն, կաշխա
տի կոտրել անոր անցեալ մամանակը՝ ոբուն մկջ ան պահուըտած է՝ փորձելով
թ ափ ան ձե լ նոյնիսկ անոր

խորութեան՝

խտութեան } որպէսզի. համնի անոր միու
տմրո ղջու.թե mil կատարեալ*. Ըայց

թեան ՝

ինչ որ կը գտնէ բացակայութիւն է «թան
ձրը

բացակայութիւնդ ՝

չդոյ ո ւթի ւն

«չէր»
Այսպէս t ՛թերթողին համար , եսին եւ tp./zî/ կ ոիւը կը թուի յ աւերմա կան
հ ա կա un ւթի են մը ։ Այս հ ա կա ս ո ւթ եան ծո
ցին մէջ. , ներկային զօրութիւնը
անդա
դար կր հակա կչո ուի ,
կր
չէզոքաց ուի
«չէր^ի կամ ըսենք Ըացակայութեան ումին կողմանէ՝. Ւնչ որ էր , չէ ր *.
Անգո յ ո ւթ թ ւն , պարսւ* պ , «չէ^բ» էր ը՜
սև լով դ ես-ին գէմ կը
«գէմ ս J հո րէլւոն
չուք

/

ծադի պատկեր

հողէ ք ան տ ե ս անե լի

կը խորհ էիդ : Ես-ը կը մտնէր խո

րունկին մէջ՝ փոսին մէջ՝ սակայն
բա
ցակայութիւնր կը յա յանուի միչտ աւելի
րնգարձա կ եւ աւե լի էական ՝.

1չր-ը չունի աեդ ՝ լուսեղէն ա զրի ւր ՝ երեւոյթ է ան՝ որուն տեղը ես-ի դէմքին
շուրջն է : «Գէմքիս չուրջ կը փայլէր անմր տա նելի / անե լանեյիդ :

էթ հոն առաջ ինձմէ առաջ

Կ1
կը սպասէր
կամ թ՛եթեւս
կաթ միայն
հեռակայ
կամ առկախ
կը բախէի անոթ կը խուժէր
կարծես հանդիպէինք վերստին
ան
պաաին միջեւ ու պասւին
էթ շատոնց եւ ես
եւ դուն
ձեոքս կը բախէր անոթ
կարծես չըլլար
ու ծեծէի օդին մէջ փախչող պատ մը անմատչելի
՛որ էթ
հպում ու հատիկները պարապին
Կէ
դիտես
եւ ձեոքդ ոթ կո։ գայ ետ
կ՚երթայ սրընթաց
կ՚իյնայ կը սպաոիմ անշաթժութեամբ
կը գոցէի
աչքերս կը գոցեմ
կը կթեմ
անոթ
հեււակայ
եւ առկախ
ծանթո։ թիւնը չքացող
կ՛արձակեմ
թոունց!քը կ՚երթար
կը մեկնէր
ուղիղ ընդարձակ կը տանէր մարմինս իր հետ
կ՚ուղղուիմ
կը տաթածոլիմ անհունօթէն
ուշացող ընկթկող ու չհասնող
ուշակորոյս
կը մււոնամ
անոթ դէմ
կ՚ընդդիմէի անոթ մէջ կը մտնէի դէպի զայ ն
անոր մարմնի մտերմութեան սաոոլցեալ
կը կոտրէի թանձըր բացակայութիւնը եկող
կը հատէի
կը թափանցէի խտութենէն խորութենէն անոր

կը կանգնէի անոր սահմանիս
կԸ փախչէի
կը զարնէի
կ՚արձակէի զայն ի թաց
տեղափոխելու տանելու գիծը անդին
լռութեան
շունչին դէմ շունչը կտրող դանակը միջոցին
փայլքը աոքը անոր
կը գրոհէի
անդադար կը սուրայի անոր արեւին դէմ հողէ
անոր թափանցիկութ եան
կը խորհէի
էր թերեւս եւ դուն
եւ ես
մոռցուած
կարծես ծանրութիւնը մեռելին լուացուած Ու բացակայ
չլացուած
սլատնուած մեռելին
անտեսանելի հակաբիթ
ի սպաս աչքին որ սիրէր ի սպառ
սիրէր ւէինչեւ էախզում
մինչեւ էացում
րլլար հոն
պիտի ըլլար
ապա եւ գիտեմ ըլլար պիտի
ինձմէ աոաջ ինձմէ ։|երջ աւելի անդին
աւելի մօտ
առանց լոյ սի
առանց պատկերի
առանց մօաեցման
անելանելիօրէն զիս գրաւող
կոկորդս ի վար
այնքան մօտիկ որ զիս եղաւ
եւ կոչեց զիս
կը բախիմ
անոր լոյսին անոր գիշերումի ն անոր անմահութեան
անվեհեր կախին

Կը ըա
բախէի խօսքին դէմ
եւ անխօսութեան
կը լսեմ
անոր ցերեկը թանձըր ոթ կու գար
ւոեղսւշարժող ու արշաւող լնռնա ծաւալ հոհլի ալիք 1օդին մէջ
հողի մակընթացութիւն
նեպընթաց պատ անմատչելի
անփախչելի
փլչող
անխաբ որ էր հոն
առաջ ինձմէ վերջ
թերեւս բնակեցայ փայլին մէջ անոր որոտման

'փերթուածի այս հանգրուանին «եր բե
մ՛ընդ մ ամանա կա կան մակբայը՝

կը

խէ մամանակի մթնոլորտը։

փո
փո

փոխութիւնը գիտելու նոր մօտեցում մը
կր թե յաղբէ :
Ւ րե ւո ւթա բանա կան
տե
սանէի ւնէ մը կը մօտեցուի խնդրոյ առար
կա յ նիւթին , էր-ի հ ամ ա տարած րնո ւթադ ըբմ ան մէվ 1լ ե ր թանք :
Վափրճան ունեցող ես-ին ՝
բացուա^ծքն

անվախճան

էր ան ՝ «բացուածք

ինձմէ առախ ՝

էր

f

է ա կան պար ա&պը ՝ ուր-

կէ կ'ելլէ գուբս համատարած պա տկերը
աշխարհին ՝ հաւաքականութեան ՝ ներկայ
կեանքին ՝ «բազմաթիւ նայուածքը բիլրաւորներուդ : ք) ւ ր ե մն

էր՛՜ի իսկ իրականու-

թ իՐ ւնն է ներկայ
աշխարհին պար զած
պատկերը՝ որու մէջ կը տեսնենք պայ
թում

ճշմարտութեան՝

«թնգանօթող

մահ

արշալոյսը

դէմս
հորիզոն հողէ
անտեսանելի շուք
կը խորհէի
դէմքիս շուրջ կը ւիայլէր անմտանելի
ա՛նելանելի
երբեմն
բացուածք էր
ինձմէ աոաջ
ներմակ կը նայի բացէն բազմաթիւ նայուածքը բիւրաւոթներու
զրկեալ նայուածքէ
կոթողային
միակերպ
կը նայէր չէ զոք

իմաստի

ա սֆալթինդ ՝

զանակը

մի֊

անկում ինքնութեան Հ.կը ^այէր ձ_է
!
ոչ ոքիդ՝ քայքայում իսկութեան ՝ ար

ջոցԼն» :
Ե"-ը էը դրսՀԷ անոր երեւոյթը,

ղիւ-

տագրութիւն զէնքի ՝ աղմուկ պատերազ
մի մեքենաներու՝ բիրտ իշխանութիւն ՝

թանքր «փայլքը առքը

գրամ ա տ ի ր ո ւ թիւն' որ առեր է ՝ տեգը լի
նելութեան ՝ գռեհկութիւն ՝

ս տ որ ին հա

ճո յո ւթիւն ՝ չա տ ա խ ou ո ւթի ւն
բղղի ւնն երդ՝

1981 - 82

«շուքերու

միակերպութիւն՝

ամլու-

չ Լ՛'1՛ ղէ->

շունչը կարող

անոր

հԷՒ • անղաղար կը սուրայ անոր մակե
րեսային ճ շմ ա ր աո ւթե ան'
«հողէ
արե֊

'/'ե» դէմ, երեւոյթին' «թափանց իկու.
թեան» դէմ , վասնզի կ'ո լղէ հանդիպի յ
ճանչնա/

թիւն «կը բա Լսէին
անոր
թազանղին» ■
Այսպէս ոչինչէն եկող պա տկերը կր նայ-

անոր ներ յայա

ո լի իըրեւ պա տկերր ո չին չ ին î Աըգ U,JU
բացուածքէն եկող բացակա յութիւնր սը-

կ,ը փոթուի , գրոհը կր փոթադրոլի ներքին ա շիլարհ ի մը վրայ , պայքարը կը շա.

պըըգելով ես-ի սբտին մէջ՝
կ՚աշխատի
ա նկէ ն երս մ ո յո ր եցնել ՝ կո ր\սնցն ել
տալ
անոր ուղղութիւնը՝ սպառել՝
մերմել՝
ճզմել անոր կեանքի ընթացքին ամէն ինչ

ճշմարտութիւնը՛.

էր.ին

հանդիպելու ճանչնա լու մօաեցման կերպը

րո ւնա կուի ,

ներքին վիճակի

մր

uf մը որ հանդիպումը

իրսպ՚Ղ1'
Լ Ես-ին եւ Ան.ին միջեւ,
ես-թ

եւ ան կը կրէ մեզ

իր մէջ» հոն է որ կը ծնինք՝ ույւ կը մեծ

! կր գրո-

անոր անթափանց իսկութեան ,

քյր կրենք մ եր մէջ՝

մԼ ÿ ,

խոկումով, մտածումով,
վերացականին
ստիպողս։ թեամր : Ես-ը կր
խորհի
թէ
էր-ը թերեւս դէմքն է, «կը խորհէի /

նանք եւ ուր կը մեռնինք*.
Այս անտեսանելի ՝ հ ա կաբի բ
յութիւնը ՝

րր

այլեւս ներկայի մէջ ուրիչ l"“‘l։
ոչ վկայել մը լինեէութեան մ"
որմում մր ըլլա բ. ւ, խօսելով կ-"1

բացակա

ունի ս ա կա յն ս սլա ս ո ւմր ՝ ան

«կը բախիմ Լ անոր լոյսթե անւ'11
,մին / անոր անմահութեան - u՝"'
վախին / կը բա / բախէի խօո^’
անխօսութեան» կամ ալ լսելով

սահման սէրլւ լուսաւորութեան դա լու ՝
երազը յաւիտենապէս րյ յա յո լ : Այս երադր ՝ սէր ր ՝ փ ափա քը

ա յնքան դերհ զօր

է որ 1լ երթայ խղելու աստիճան

բացա

՛մ Լ անոր ցերեկը, թանձրը որ կ
'
ա եղա շարմ ող ու արշաւող լե"

կայութեան էութիւնը՝ էանալուն՝ էացումի*1ւ սիրոյն, «անտեսանելի
հակաբիբ f
ի

սպաս

սլ <Ա՚ս՛ "՛լ/՛մ °՚ւ1՚ն

որ սիրէր ի սպառ f սի-

աչքին

ւ՚Կ՛ մի"“չեւ
է ա խդո ւմ Հ
մին չե լ
ցսլ-մ f րյյայւ հոնդ : Հոն' ույւ կ*սր

/ութիւն

էաս>ն

վ,

/ հ"ղէ։ ։քա'

ճեպընթաց պաա

-»>'•

անփախչելի» :

քուածը,
ղրութիմեը,
սն մըն է լինելութեան եւ իսկ""

ս 1լի գբէն ՝ ս կս ե լո լ համար :
Ւ դիմաց ըլալու երազին՝ սիրոյն՝ ներյա յտնութենա կան անխախտեյփ

ք

/

1‘իջել, որուն մամանակը

ճըշ-

ներկ՛"

որ կրնայ ըլլա լ զօրաւոր եւ ստեղծադո րծական՝. fi այց ես-ը կը ճնշէ տյս խեղդիչ

թեր եւս ել դուն եւ ես»՛. Դէմքը, որ իր

մ ա ր տ ո ւթ ե ան'

«ապա եւ գիտեմ

ըյ յար

.թողը մտաւ անոր ձ էջ բառեր

ղ ադաթի հանղամանքով, կ'իշ[սէ մարմնին

պիտի j ինձմէ առաջ ինձմէ վերջ

աւելի

Լ,

մթնոլորտին դէմ տեղը ւի ո իւ ե լո վ :

՛Լ !""J ՝

եթէ «ե ր բեմնդ մամանա կա կան

Վերը

մակբայը

կը փոիւէր մամ անա կին մթնո լո րտը ՝ այս
պարադային «հոնդ
տեղական մակբայը
կր փոխէ՝

կամ կ'ըս է աշխարհին մէջ ես-

ին վայրը։ Վայր'

որ է «հորիզոն ու բա

փս[սուրերական իմտստով մը գու
ցէ տն է որ կը խորհի ել կր խօսի ի՛նքն
իսկ ի՛ր մասին*, 'փերթուածի տյս պարբե

ա*եդին ! աւե լվւ մօտդ կը ջնջուին միւս բո
լոր խա խտել ի իբա կանո ւթի ւնն երբ ՝ ըլլան
կայի^ յա բաբե րական՝
կամ րնկերտ յին՝.
«Ւնձմէ առաջդ մր եւ «ինձմէ վերջդ մը կր

ր տմ ախոհ ո ւթեան մր առջեւ կր գտնուինք :

դրուին «հոնդ՝ այն տեղ ւււր այլեւս մամսլ

,„„լ,է/ն
'ւ՛'"'
ջ, «թերեւս բնակեցայ փայլի’ ՚ ՚
բո որմ ան» : խօսքին' ուրկէ "/"՛"՛

նա կր կը իւղուի՝ ել անհուն բացակա յութ/^նը

կ՛ ար

ձակէ իրմէ դուրս իմաստէ
զուրկ
այգ
աչխարհը՝ եւ կր փորձէ տեղափոխուիլ՝

է "Ը էք՛ Ըացակայէ րլլա լր ել դէմքին փո.
խարէն կր ձեւէ դիմակը.. Դէմքը'
որու

ուււնց մօաեցման

չեղել իր ուղղութիւնը՝ ինքզինք

բերնէն ելլող խօսքը կ'ոդե կոչէր ըլալուն
ներկայութիւնը , ընթացք չունենար , քա.

դ ւււոնա յ վկա յ ո լթի ւնը

ուրիշ ո ւղղո ւթ ե ան մր վրայ ՝
դինդինն է՝ «յռո ւթե անդն է՝
խելու տանելո ւ

դիծր անդին

որ

տանիլ
«ան-

«տեղափո

j

լռու

թեանդ ՝ ուր կայ միջոցը շնչելու «շուն-

Հ՚եԼ

տբ-

որ «լինել թէ չլինե լդոլ համլէ թետն

Ըլլալու տրամախօսութեան այս ընթաց-

է ո ւթենէ սլար պո ւած աշխա րհէն,

ինքղինքին զանելու համ՛՛՛ր

անոնք' բանական ՝ մշակութային՝ մարգ-

իր սկսիլը սկ՛՛ա։'. Եւ դ'"ա
f
..‘/.Լ
։...։>■/■: '՛էէ՛ 'Ւ~"Հ՚մ

րութեան մէջ՝ ընթերցողը կը նչմարէ՝

քին է որ կտ յ մահուան «մեռելինդ միջա
ւք*ր տո ւթիւնը , որ արգելքն է ըլալոմն , ա՛ն

ցատ շնչառութեանդ ։ 1]ս-ր կր կանդնի «անոր սահմանինդ՝ փախչելով ապականած ՝

պատկերներով, ամբողջ բ"՚յ“"

։ րծօննե ր ո վ , թափառելով ( J
Գան անդունդին մէջ, հանդիպել՛"

նի Որ գիմս։ կի՛ւ։ բերանէն ,
միայն բւ*ւ ց ա կայ ո ւթի լնը •
ղի՛!, , այս

վ։ ո ս էն կուդայ
Ըստ քեր թո-

բացակայութիւնն է որ մենք

ԸԼԼայ

«առանց լոյս ի

անհուն

j

ն եր կա յ ո լթի լն ՝

առանց

j

իւնը - սաեղծս՚Ղործութի^Ը ՜

պատ էլերի J տ-

«եղիցի լոյս ել եղեւ լոյ"» '

անելանելիօրէն ղիս

գրաւողէ.. Այսպէս, խորհող

դէմքը

էոլթե ան :

կը

ՆԱՐՎԱՆ ԵՊԻՍԿ՛ ԶԱՏԵԱՆ

«ե«-

l/սրղս ի վար j ա յնքան մօսփկ որ ղի ս
Լղւսւ j Լ լ կոչեց
: էութիւնը կո ւդա /

b . Պրլտեանի այս

գոյութեան մէջ, Ան-ը կը հանգի սլի էքսին ՝ իւ օ Աքը կը ծնի լեզու ին մէջ :
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ուած

յրԹՆՇԱՂ

յօրինուած պա*»

y

պէտք է ըսել

որ

y

ti ր

:

Աւելի ճիշդ՝

մթնշաղը

յօրինումի

պահն է y յօրինում՛ որ որո շի h y սահմա
նաւ որին y յն չութեան կուտայ անեզրու

կաս՜

թիւն

իԱՆԱՍՏԵՂԵԸ ՈՐ ԴԻՏԷ ՑՆՈՐՔԸ

ան սահմ անու թի,ն,

y

աղա տութիւն .

քերթուած մյւ կ'րսէ* Հհեռանայ y
դառ
նայ / անհուն աշխարհում բացսիրտ
եւ
աղատ» (191) :
Մ/,/?,։շաղին մէջ եսը կը ղադրի իր սահ
մանաւս լւ ե սու թ ենէն . Համէն ինշ
երա
գում է հոգու հետ»*. Ոչ մէկ սահման

հան Տէրերն աոաջին

անգամ

կիրաղորՏԷ բանաստեղծի
որուն արտադրութիւնը

ըլլալով

տիպար մը,

կը րի,ի չատ յրս-

տակ ստանձնումների , ընտրութենէ , ինքնոլաշումի :
Անոր համալսարանական

կր թո ւթիւ-

նը, Լազարետն ճեմարանին անգին,
րեւմտեան ու ո ուս

ա-

մ ամանա կա կիզ շար

ժումներու - մշակութային

թկ ըա զա

րական — անոր անմիջական շփումը, տ շկերտութիւնը
սլիտի
/"'(/' t
մասամբ
պայմաններն են հփնտե լեկտուալ բանաստեղծին» : Իրմէ առաջ՝ ո՛չ ք՛նումանեան y
ո՛ մանաւանդ Ե ո ահա կեան (ի՛նչ ալ րլ-

նումէ քան պարզապէս Հհ ոգեկան վիձա-—

իի» յ

ո Ը ճակատագիրն է եղած

Տ է րեան ի

քե ր թ ո լածն եր ո ւն : Հատորը բացող Տրի֊
րութիւնը , բա յց մանա' ւանդ աւելի ան—
գին գրուած Մթնշաղը խորքին մէջ բա
նաստեղծական հանգանակ
մր կարձանագ ր են :
Երր այս պղտիկ ու ամբողջովին
փանցիկ քերթ ո ւածը

առըն շուի

թա

ամրողջ

դիրքը խոր աղբ ող «Մթնշաղի Անուրջներ»
դարձուածքին y այն ատեն
կր
ստանայ

«յաՆԱքԱնՈԻԹԻՒՆ

իր իսկական տար ո ղո ւթի ւնր :

Ս թն շա ղր

ան շուշտ Տ էրե ա նի եր եւա կա յութեան հա
մար սիրելի պահ մրն է y ուր ուրիշ քեր

լայ այս անուններով եկող դիրքերուն յա-

թուած մր կ՝ըոէ՝ ձեոք մը Հևուրբ մթընշաղում J անդեայն ու ներ էլան
իրար է

յւաբերական տարողութիւնը ) կը պարզեն

խաոնում» (2) :

նման

խառնուրդ է որ կը թելագ ր է եւ կը
Հան ե ղր ա ց ման
ղեղադիտո ւթիւն»

տիպար : Տէր եանի աւան դա կանօրէն Հան միջա կան» յորջորջս ւած քեր թո-

ղութիւնը

-

պարզութիւն

գործածէլու համար

[jiijjt)

զգացական

y

քննադատու

թեան հանդստաւէ ւո կաղապարները — արղթնօ

է րանա ստեղծական

խօսքի տըն

տես ո ւմին y վարումին : Եարճ
Վ• ՏՀր
եան y քնարական քերթողի y կամ սլե mut—
կան պաշտօնատարի դ իմա կն եր ո ւն ետին
կր պահէ ո՛ չ միայն քերթուածի

գիտու

թիւն մր} այլեւ քերթողութեան դիտակ-

Չ*էմի

քերթուածը նման
'[[՛է
մը :

բեկումները : Երերը

կը դառնան

երագ
!խ,որՒ :

Եր բաւէ հետեւի լ դործածուած ածականներուն նկատելու համար երազին ու ան
սահմանին ուղուած յարաբերութիւնը *. Ե1պէտք է ըսել

y

որ Տ է րեան հիանալի

կեր-

մակարդին

y

Երկիր Նա-

ղո ր կր շարունակէ

երբ հե տեւա կնե ր ո ւ բանա կը

պեղել^

Գրեց*

րան ա շիւ ա տ ան քը

y

որ բնաւ չի յայտնը՜՜

վր 1 Ւբրևւ թեմա

y իր դրական յօդոլած
ներուն մ էջ y բայց կը կարդացուի
քեր

թուածներու երկայնքին*,
Աւելին

կայ սակայն եւ նուաղ

^,Դթը} ի հարկէ*, Հէանց

1լ

ծա-

առնեմ BluOuiU—

''եղծութիլններ (1912)

հ ատոր ին

'"սջաբանը (1), ուր կը
Հիւսուածքին» մասին,

իւօսուի դրբի՝11
ղ րութեան
ու

,քա~

'մմ1՛ յղսւրք մը սահմանող*.
կուրգս,լ

Մթնշաղի

վ մ ուար է
Անուրջներ^ եւ չնկա-

''^1 փերթուածներ

y որոնք կը խօսին աւ1։խ Հպ֊եղադի տա կան
նա խլնաբութիւններէ», ըսենք բանա ս տեղծա էլան ստանձ

մահ. - ցնորք (180) : «///

մառախուղ
մութ y Տէրեա նի համար ա—
նեղրացման կամ ցնոբացման նոյն
ըս-

y

երագը

y

ներու. սւպրումներու. աւ֊ելց ո ւ.քով

պով կը կրկնէ հիմնաբաոերը իր համա
կարգին, ստորագծելու համար անեզր ար

տրւելո վ (Jm ա շխարհ ի մէջ միայն երդերը
»ատ սիրեցի y կյուղեմ
որ իմ
վերջին
շունչս ալ երդ մ^ըլլա յ» y կը գրէր նամա
կի մյւ մ էջ y կեանքի վերջին
օրերուն y
նոյնիսկ ան' իր հատնող ւիա խ շող վայր կեաններր կրցաւ փոխել հայրենասիրական
ո տտնաւորներ ո ւ

եւ
տա-

*^ամար §էրեան

Ւր անդրանիկ հա աո ր ր կը զետեղ է մթրնշաղի անուրջներ խորագրին տակ , յետոյ
'ւղաւորելու համար երեւութապէս
ւլա յե

ման աշխատանքը : Չկայ պայծառ շող ,
ոչ ալ կայ խաւար , իրար"1- հակադիր եզ
րեր եւ իբրեւ այգ՝ հերքելի : Մթնշաղին
մէջ կեանբը ո՛չ թէ կ'ըլԼլ".Ի 'UJI է ա6՜

սւսհման քակցբ նինջ ,

նա ս տե ղծո ւթիւնն եր են*
քերթ ուածներ բ
անուրջներ են եւ մթն շա ղը ան ո ւնը գանոնք կերտող ա շխա տանքին : Անմնց մի-

Նրբ֊ռ կեր

մթնշաղը կը ջնջէ իրականութեան ու բու
նի աարրերութիւնները , կեանքին ու մահ

եւ

j

ա ւան t/
գ.ա1լա1ւ
աւեան
1լ ա h

>՚ր "՛շ քու-ն է t "՛Լ
մոռացում , այլ խորհուրդ ու խոհ «կա-

գոհա

ցաւ, սր հեռուէն լսուած երգի
մը պէս
եկաւ ու ղնաց Ակիւտարի խորս, ու բորտ ,
նեղլիկ անարեւ անցքերու մէջէն քաշկըռ-

թ ա տ եր ա խա ղեր ո ւ y

Գրեց*

ու

ՎԱ1Է

ՕՇԱԿԱՆ

անուրջը այւլ խօս

րր î Եր հ ա ս կց ո ւի ինչու

պո յա մութի աշխարհում»-.

\,ոյնիսկ Պետրոս
*]՝11 ւր ե տնր ,
որուն
կետնքր չէմէն — հոտող նպարավաճառ-

կրզրսմնքը կը փոխաբերեն- բայց կը մր
նա յ անհա սան ե լի : Անիկա գեղեցկութիւնն
է՜ • Հդեղեցկութեանդ y որպէս մահապարտ y

քքն է որ կը կո շեն , ուր կո ւղան շփոթուիլ կեանքին բոլոր հ ա կա գ ր ո ւթի ւնն ե-

արդէն յ Օրերս՝ երկարաձգուող : Ասթլա իր քուի շատ դի տա կից
կեցուածք
կազմ է

«սիրային»

բունքին, "Լ1 հւ՛ միտի իլ՚ծրը՝ ա շիւ ար հը
ցնորացնելու : Այո երկրորդ դէմքը
եր
բեմն ուրիշ բան մր չէ եթէ
ոչ ցնորքն

քին : Անո րքը

Գ. ՊԸԼՏեԱՆ

'1^՚ք

է : Ա^որ բացորոշ նշանը կը

y

քեր թ ո ւածն ե ր ո ւն տակ ,
tuJu
կամ այ ն
կնիկը էին առել կը նշանակէ անհաղորդ
մնալ բանաստ եղծի անեղրացման
ււկրգ—

ռ ա սլ անք ո ւ '//' շա» (192) =
Եթէ մթնշաղը անեղրացման պահն է y
ապա՝ ան ե ղր ա ց ո ւմը արար ո ւմն է խօս

կը կ^է^է

•խրթուածի ռիթմին y շեշորերուն y իիզ'•անրապէս աա ղա շ ա փ ո ւթեան վրայ տա

քը : fri- կը հասկցուի թն չու

երկրպագում է բանա ս տեղծր միշտ
ողջունում է խնդութեամբ հպարտ

սկսեալ
է մեր լեզուին մէջ իր յատուկ

եւ Օրենպուրկի
վազահաս
Տ է րեան հաւատարիմ է այդ հա-

ան

շուշտ y ըստ ՏէրեUt նի մտա հո դո ւթե ան y
սլա ր տաւո ը է անեղը դարձնելու այւլ գէձ-

"Ք Հ Z- < ամբո ւր ել» ւլա յն կամ Հանուն չու
նես» եւ Հեը ղեր ս քեղ շեն հասնելու» : Ա՜
նի կա կը յայտնո ւի մթն շա ղին Տէջ ֊մէգ ,

յիրի (1914)
մահը

Խօսքըy

Արդարեւ՝ մթնշաղին մէջ սահ մանն երլ։ կը

Մթնշաղի Անուրջներին (1908)
րառա յին համակարգը ■.Մինչեւ.

եւ ա ս ո jt յիշեցուձը*.
Մթն շաւլյւ կ'անեզր ացնէ թէ՛ եսը y խօ
սողը y թէ՛ իրերը*. Ե'անորոշացնէ այն բո

ջնջուին y իրերը կը կորսնցնեն իրենց եզ
րերն ու եզերքները y կո շտ ո ւթ ի ւնն երն ու

յութիւն մր : վիտէ ին չ որ կը դրէ *

ան գտած

ո ր ո շեա լ մա սխ ինքնութիւնը : Ա թնշա/լին
մԼջ չկայ ցաւը' նշանը մարմնաւորուէէին

իսկ (192) , կամ

—անուրջ— ցնորք : Ամէն ինչ կլւ

ITC)

Ան որ կեանքէն կ’ուրացուի,
պիտի հրուի երազին (կը զեղ
չեմ մահը, :
Ան որ երազէն կ՚արհամարհուի, պիտի երուի դիրքերուն
( երր կարդալ գիտէ ու չի վախ
նար լք ահէն) :
Ան որ գիրքերէն ալ կ՚ըլլայ
յուսախաբ , պիտի դւաւնայ աշ
խարհին , շրջուած կատաղու
թեամբ :
Յակոբ ՕՇԱԿԱՆ

ի-

կային tj է մք , 1լըսէ տողը y
որովհետեւ
գէմքյւ երեսն է y մ ա սն ա ւո ր Լ ա լին ամէնէն

երբ կ՚ուղղուի երկրորդ ւլէմքի մը ,
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հո գ ի ին միջեւ : Են չ սլ է ս չ կ այ
սահման գնող շո ղ y նոյնպէս չկայ մարդ

լորը որ կլւ յօրինուին այնտեղ*.

-

ILIBUL ՏԷՐեՍԼՆԻ

յւ ե ր ո ւն // /
Արեւ-ելահայ գրականութեան մէջ Վա-

1925

չէ՚լոք

անունի

տակ

կրցաւ ապրիլ իրմէ ւլո ւր ս
տառապող
մարդկութեան մը համար : *Աոյնիսկ ^օւր
եան գիտցաւ իլէ անձնա կան ահաւոր ող
բերգութիւնը քօղարկելվ նոյնիսկ մոռնալ
ղա յն եւ- շատ մը քերթուածներու մէջ ո֊
րոնք կը փորձէին մօտենալ
բնութեան y

Բանւսստհկծ ութիւններ :
Մթնշաղի անռւլւջնհըՀ» րանաստեղծական անեղըւոց—

Խրիմ եան Հայրիկի y Աստուծոյ y
գեղեց
կութեան y սիրո յ y թրքուհ իին անհասե լի

ման , ցնո ր ա նքին կեր տ ո ւմն երն են

խռո վի չ է ութիւններ ուն :
Ահա տաղանդ
մը որ իր ւի խր ո ւն անձին առանցքէն ան-

ջոցը

y

ուրկէ կր բխին

y

y

բա

ուր կը մնան *. 'Ոեր

դՒ ն շարմելու ազատութիւնը կրցեր
էր
ստեղծել ու ւին տռեր էր նոր թէ ման եր y
նոր պետրո սն ե ր :

Երղեց

եր ղ ի մասին,

նըy որ Տ էրեան կր սահմանէ իբրեւ մահ —

փորձեց ապրիլ ու մեռնիլ սլլլուած
իր
ինքնութեան րայց ոչ իր եսին, ոչ թէ
որովհետեւ ե ս ին մէջը, շույ,ջր,
ետին

է, ինչ է, կը դառնայ ցնորք, եւ ցնորքը
կը դառնայ իրական : Այլակերպումի պահ

ցնոր ք y սահմանն երէն
ան ղ /,},
ղ տն ո ւո ղ
սահման y անանուն ու անհասանելի խօս-

■ւէե ըան մը կը պահուըտի այլ պարզապէս
^ունենալուն համար Հես» մը*, frւ_ վերջա

է անիկա , զոր «նրբակերտ» ածականը կը

քին :
Ո ստակ է Ւ^է ի^նչու Տ էրեան էն

պէս y Ա*ուրեան ինքը ստեղծեց մ է կ կա
րեւոր մասը
այն աւանդութեան որուն

՞լան զանազանութիւնը կը խառնէ , ըլլա
լով «յուշերի երկիր» մը : Ինչ որ իրական

մասնաւորէ իրրեւ կերտուած,

կառուց

թս լածները y անուրջները y միշտ կը փընտրռեն y կ՝'եր կ ր պա ւլ են այն ղե ղեց կո ւթի ւ-

թուած մր

ր/՚է

քեր

անդամ մեղի տա յ որոշե-

լի ընան կար y /'Ր ՛լ ամ անձ y կամ ալ պար—
ւլա սլէս շ^ա գծուած սլա տկեր մը *. Ասիկա

ԱթՆՇԱՂ

չի նշանակեր անշուշտ որ քերթուած մր
խառնուր դ մրն է
անոր ո շո լվմիմեներ ու
Տ էրեան

կը խօսի նր բակեր ա

y

կարծես յչըլ]աԸ *

փր կել

իր

գրականու֊

ԵՐ ԱՆԶԸ

մթնշաղի

մասին y մթնշաղի՝ որ կը ստեղծէ նըրբութիւն y կը ստեղծէ նրբութեամբ y աննր կա տ

կառչած կրցաւ
թիւնր :

Ղփա էք

քեր

Աայց թնչ է սա վահան Տ էր եանը պե
տական
ամպհովանի ին
տակ
կեցած y
ինքղփնքով հիպնոսացած y որուն հարիւ

թս ւածր • ՀՀեռանալ} մոռանալ ամէն ինչ
ամէնին մոռանալ***» որ ասկէ անդին կր

րաւոր քեր թ ո ւածն եր ր (Հ1*ո ւր եանին Տ*սղք
եւ Թաւոերգութիւնք-ը y հ ր ա տար ա կո ւած

Երր ամէն ինչ երազում է հոգու հետ,

ստանայ թերեւս ուրիշ իմաստ*. Ատ հո ւան

Երր ամէն ինչ, խորհրդաւոր ու խոհուն,

ղղա ցում մը անշուշտ y բայց իբրեւ ցնո—
րանք , ան երգրաւյր,
q ր ա q ո ւմ , ան սահմանում :

մահուան տարին y 1872—ին Ե* Պոլիս y 37
քեր թուած ունի միայն) դրեթէ ամբող-

ես

սիրում եմ մթնշաղը նբրակերտ,

Ցնորում է կապոյտ մութի աշխարհում - • •

Հիւանդ սիրադ չի տրտնջում, չի ցաւում,
Որպէս երազ մոռացումի անձաւումԵւ թւում է, որ անեզր է ամէն ինչ -

1
Չես գիտեր ի՞նչու Երեւանեան վեր
ջին երկու հրատարակութիւնները հատո
րէն դուրս ձգած են այդ յաոաջարանը,
որը ի վերջոյ Տէրեանի իսկ կոզմէ զետեղ
ուած է հատորին սկիզրը :

Ու ողջ կեա՛նքդ - մի անսահման քաղցր նինջ

մէկ

մէկ մտա լլկիչ y
մէջ ֊ Ււ- անձը

y

ոճի

հոգեսպառ ներ նշումի
վահան Տէրեանը*. Ան

շուշտ ինքզինքին
ս իրահարած է y ամէն
վաւերական բանաստեղծի
նման y բայց
ամէն վ աւեբա կան բանաստեղծի ինքզինքը
իր ա յլա զան ո ւթ ե ա մը ու տարածքով

2— Յղումներուն համար նկատի ունիմ

Ա- Հատոր, թփֆ1912-ի հրատարակու

Իանասռեղծութիւններ

1904 - 1905

y

մակարդակին կրնան ն եեԼ՛ որուն համար
ա շխարհ ի դրախտն ու ղմո խքը կր խտա
նան y կր հա անին մէկ գլխաւոր տար տի y

Չկայ ոչ մի սահման դնող պայծաո շոկ,
Աղմուկի րեո, մարդկային դէմէ սիրա մաշող -

ջո ւթե ա մբ մէկ նիւթ ո ւնին

լիս,

Պանդէոն,

թիւնը , էջ 72 :

ւելի միջոց

կը ծառայէ

ելքի դուռ
ներ *.

է

դէսւՒ

ա-

քան նպատակ

y

ու՜ԸՒԼ աշխարհ

Fonds A.R.A.M

(Շար-ը Դ- էջ)

<0 Ա Ո- ԱՋ

ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
րելու կապակցութեամբ . վերցրել ենր մի
քաղուածք եւ իբրեւ աղբիւր նչել մո գո
վածո ւն» : Րայց մողովածուն չի հրապա-

ՆԺՈհՄ ՄԸ
էաց նամակի մը ձերին տակ գրուած հետեւեալ, յարգ անտիպ'
յօդուածը տարիներ աււաջ մեզի ղրկած էր այժմ հանգուցեալ Նուարդ
Տէրեան, ւսկջիկը մեծ րանտստեղծին, հրատարակութեան առաջար
կով: Յօդուածին հեղինակը նկատի ունի «տէրեանագիտութեան» աշ
խատաւորներէն մէկը, գրականագէտ եւ Պրոֆ ■ Վաչէ Պարտիզունին :
Պրն • Պարտիզռւնին է, որ խմբագրած եւ ծանօթագրած է Վ- Տէթեանի երկերու յաջորդական երկու հրատարակութիւնները • եււահատոր
(1960 - 63) եւ քառահատոր (1972 — 79) : Պրոֆեսորը ի միջի այլոց
հեղինակն է «Վահան Տէրեան» խորագիրը կրող ընդարծւսկ մենագըրութեան մը (1968) եւ «Աւետիք 1‘սահակեան եւ Վահան Տէրեան» հա
տորին (1975) :
Նուարգ Տէրեանի բանավինային յօդուածը կը լքեկնի Տէրեանի
«ամբողջական երկերու» եոահատորէն: Ան արդէն այս հրատարա
կութեան մասին ստորագրած էր ատենին աւելի կարն եւ անշուշտ ւսւելի մեղմ էջ մը «Վահան Տէրեանի երկերի հրատարակութեան մա
սին» (Գրական Թերթ, Հոկ • 23, 1970)ուր լուրջ քննութեան կ'ենթար
կէր Պրոֆ • Պարտիզունիի խմբագրութիւնը , մատնանշելով թերի , սըխալ կամ անհիմն ծւսն1օթագրութիւնները, շեշտը դնելով աշխատան
քին ոչ-գիտական նկարագրին վրայ : Անտեղի չէ ըսել, որ Տիկին Տէր
եանի կը պարտինք հաւաքումը եւ հրապարակումը «Վահան Տէրեանի
նամակները Անթաււամ Աիսկարեանին» ժողովածուին (Երեւան 1972) ,
որ իր 62 նորայ այտ նամակներով կարեւոր յաւելում մը կը կազմէր
Տէրեանի ցարդ լոյս տեսած նամականիին վրայ :
Վ- Տէրեանի ծննդեան հարիւրամեակին աււթիւ լոյս տեսան բազ
մաթիւ յօդուածներ, բայց անոնցմէ ոչ մէկը անդրադարձար եղած
հրատարակորթիւններու որակի՜ն :Իր գրուելէն 15 տարի ետք’ Տիկին
Տէրեանի նամակը կը պահէ իր այժմէականութիւնը: Անիկա ւսրժէքւսւոր է նախ' իր պարագայական մանրամասնութիւններուն համար,
որոնք փաստը կը բերեն որ նոյնիսկ ընդունուած , յուշւսրձանուած
բանաստեղծին արտադրութեան հրապարակումը ենթարկուած է ինչինչ զեղծումներու' բոլորովին անյարիր գիտական բնագրագիտութեան մը պահանջներուն հետ (*) : Ապա' ինչ որ աւելի շահեկան է,
այն ալ տարօրինակ բարքերու վրայ բացուած լուսարձակումն է,
անոնց յանդուգն ձազկումը , որուն քիչ անգամ կը հւսնդիպինք պաշ
տօնական մամուլի էջերուն մէջ :
(*) Մեր ձեռքը չէ հասած հարիւրամեակի վերջին հրատարակու
թիւնը Պր ոֆ . է» Ջր բաչեանի խմբագր ութեամբ :

ՆԱ1ՐԱԿ ԳՐԱԿԱՆԱԳԵՏԻՆ
թերեւս այս ա շխարհո ւմ
հա
մար է այնքան պարզ Զեր բարոյական եւ
մարդկային կերպարը ) որքան ինձ հ ամար Զեր ողԼ կեանքը եւ գործունեութիւ
նը լի է այնպիսի փաստերով , որոնք ինձ
հար կադրել են համ ողի չ եզրակացութիւն—
ների յանգել) եւ ոչ ոք ի վիճակի չէ տաut ան ել այդ ե ղր ա կա g ո ւթի ւևն ե րը։
Բտցի
Զեդն ի g ) ի հարկէ ) եթէ Դուք կարողանա
յիք ընդունել եւ քաւել Զեր մեղքերը։
Ընդո ւնել հրապարակաւ
[գրաւոր կամ
բանաւոր} եւ քաւել իրօք։
Ջեր արիւնալի դործ ո ւն է ո ւթի ւնն ըսկըսուել է մեր մողովրգի համար ողբեր
գական 193 < թուականին [գուցէ եւ աւեԺ

tL‘u>l) •

Այն (/՜ամանակ) Երեւանի համալսարա
նի ուսանող Հեուք ձեռք բարձրացրիք Զեր
փր ոֆ ե ս ո րն երի վրտJ որոնք ) եթէ անդամ
չլինէին խո չո ր ա գո յն գՒ տնականներ [եր
բեմն համաշիսարհային անունով} , սոսկ
ո րպէս Զեզ դի տելիքներ տուող մարդիկ :
Ջձր մէջ, ինչպէս րո լոր նորմալ մարդ
կանց մէջ պէտք է առաջացնէին լոկ խո
նարհում եւ յարգանք : Այդպէս եղել է ,
ա յդպէ ս է եւ ա յդպէս կը լինի' ո ւս ան ո ղները յար դո ւմ են իրենց փր ոֆե ս որներ ին ։
Այնինչ նրանք ) ում վրայ ձեռք բարձրացրիք հարուածելու համարդ խոշորագոյն
գիտնականներ էին' Հ »
Աճառեան ,
Գ•
Ղ^ափանցեան )
• Ա ելիք—0 հ անջան եան եւ
ուր իլներ : Դրանք բարձր կր թո ւթեան եւ
բարձր կուլտուրայի տէր
մարդիկ էին։
Լյրանց բուն դո յո ւթիւն ը
ծպա ր տութիւն
էր հայ գիտութեան եւ մշակոյթի համար :
«(մշնա մին ւի ր ոֆեսորի դիմակի տակ»
եւ «Մաքրել համալսարանը թշնամական
տարրեր ից^ խորագրով Զեր յօդուածնե
րս ւմ [«Ավանգարդ» 1937 թ*, Հոկ տեմրերի 2 եւ 3) : Դուք հրապարակաւ զր պա րտել էք աւելի քան երկու տասնեակ գիտ
նականների ) գրոցների եւ հասա րակական գործիչների։ Դուք նրանց բնու
թագրել
էք
«սրիկայ» )
«հ ի տլեր եան
ֆաշիստ» ,
«հայ
ո*ԼՈՀ?Գէ՛ երդուեալ
թշնամի» եւ ա յլ ածականներով) պահան
ջելով դատաստան տեսնել նրանց նկատմամը ։ Եթէ Դուք դա ղտնի գյր պարտչա կան
ամբաստանութիւն դրած լինէիք)
գու
ցէ ) պետանվտանդութեան մարմիններում
գտնուէր մի հայրենասէր մարդ) որն ուղ—
ղտկի պատառոտէր Զեր խծբծանքը եւ
դուրս շպրտէր։ Բայց) ըս տ երեւոյթին ,
Դուք այգ դիտէիք եւ հանդէս եկաք հրա
պարակաւ) որպէ սգի տյդ մարդկանց նըկտտմամբ ԱՆՊԱՅՄԱՆ
միջոցներ ձեռ
նարկուէին ։ Էլ Դուք սխալուած չէիք '»Զեր

անուանած մարդիկ գրեթէ բո լո ր ը ռեպ
րեսիայի ենթարկուեցին եւ նրանցից քչե
րը ողջ մնացին ։
ՄաՅԴ Ւ'նւ տականք պէտք է լինի , որ
հայ մողովրգի երդուեա լ թշնամի եւ դըրչակ անուանի հայ մշակոյթին
այնպէս
նուի ր ուած եւ նրա համար այնքան բան
արած դո ր ծչին } ինչպիս ին Ար չտկ Զօպանեանն էր :
Ինչպիսի՜ անուղղելի սրիկայ պիտի լի
նի ) որ չակեթՍւաՆՈր. փրոֆեսորներ ան
ուանի խ ո շոր ա գո յն գիտնա կաններ Հ •
Աճառեանին եւ Դ •
փ անg եանին ։
Ջեմ կա ս կա ծ ո ւմ , որ եթէ Վ ահան Տէրեանն էլ ողջ մնար մինչեւ 1937 թո լակա
նը ) ապա նա էլ կը մ տ նէր Ջեր կողմից
հետապնդուող մարդկանց ցուցակը։
Ե ե- այդ ամէնը Դուք անում էիք տ յն
(/՜ամանակ) երբ մի փոքր աւելի էիք քսան
տարեկանից , երբ գեղջուկ } թերուս տըղայ էիր : Երբ ոշինչ չգիտէիր եւ. որեւէ
րան կարող էիր սովորել միմիայն
U'J3
մարդկանցից : Ատյց Գուր սովորել չէիր
ուզում՜, դուր որոշել էիր.
որ կեղտոտ
մեթ՜ոտներով կարելի է առանց ոչինչ գի
տենալու. գրաւել այդ
գիտնականների
տեգր ։
Այո լ ծանր (/՜ամանակներ
էին ։
Հա յ
գիտութեան ու մշակոյթի ծաղիկը ո չն չաեւ դուք Զեր մատն էք խառնել տյդ
ոչնչացմանը ։
Րտյց դա միայն սկիզբն էրԿանգ
նելով ղր պար տանրի , ստի.
հեղինակութիւնների ոչնչացման ուղոլ վրայ. Դուր
"՛շքէ’ թէկտր. ինչը կարող էր պատահել
սխալուած մարդուն : Դուր չարոլեակեցիր
Ջեր «գործուն էութիւնը» : Բայց նախքան
Ջեր «դո րնո լնէ ո ւթեան» նկարագրութիւ
նը չարունակելը, ուզում եմ
յիչեցնել.
թէ թեչպէո Դուր, դուրս էր կտրել վեր,,—
յիչեալ յօդուածներ ը Հանրապետութեան
գրադարանում պահ ո ւող ' 1937 թ- «Ավան գարդ» թերթի բոլոր լրակազմերի g t
այսօրուայ ընթերցողից
Զեր
դրա կան
դերիւտը թաքցնելու նպատակով ։
1936 թուականին Ա . Ա ուքիասեանը
«Նամակներ , յի շո ղո ւթի ւնն ե ր , Վ . Տէր—
եանի մանկութիւնը, մահը» գրքի ձեռաtbPP յանձնում է Հա յպե տհր ա տին : Նրա
նում ամփոփուած էին 160 չհրապարակ
ուած նամակ եւ Տէրեանի մասին մին չ
այրէ այԼ անյայտ նիւթեր : 1943 թուակա
նին. ինչպէս ինրներդ էր գրում Վ . Տէր
եանի երկերի մողովածուի երրորդ հա
տորում (էջ 603 — 604) , հրատարակ չութեան թոյլատրութեամբ «ծանօթացել ենք
այդ մողովածուին «Տէրեանի պո է զիան»
մեր թեկնածուական դիսերտաgիան դը-

ր ա կուել :
Աւշագրութիւն դարձրէր . ես այգ ամէնի մասին իմացայ Ջեր դրածից :
Ջեմ հասկանում. ինչ մղումներով էիր
ղեկավարւում . երբ գրեցիր այդ . բայց
նոյնիսկ Ջեր գրածից, ամէն ինչ հաս կանտլի է դա ռն ո ւմ :
'է/ախ եւ առաջ՝
հրատարակչութիւնն
իրաւունք չունի սւոսւնց հեղինակի համտձայնութեան ծանօթանալու համար ձե
ռաց իրը կողմնակի մարդկանց տալու։
իր կր որ ց' չհրապարակուած ձեռագրեր րն առհասարակ) և նամանալ անդ Uin.UlÛ(J

հեղինակի համաձայնոՆթիւնն ւսւււսծ լի
նելու, չեն կարող դիսերտացիա ցրելու
աղբիւր հանդիսանալ։
իրականում ի^ն չ է տեղի ո ւնեg ե լ :
Հա յպետհ րատի Ջեղ ծանօթ ա շխա տակիցներից մ է կը ւսսլօթինաղւսլւ Զեդ տ րամադրր^Լ է Ա * Սուքիասեանի դրքի ձեռագիր ր ) որտեղ նոր նիւթ կար Վ. Տէրեանի
մասին։ Դուք այդ նիւթն օգտաց որ ծել էր
Զեր դիսերտացիան գրելվւԱ) ի ս կ յետոյ
ամէն կերպ խանդա րե լ էք, որ
լոյս տեսնի Պետհրատում , եւ կեղծաւո
րաբար լանձնարարե լ Հհ՝ որ (լա հ ր ա տար ա կո ւի Դիաութիւններ ի Ակա դե միա լու մ
( տես ' Վ • Տէըեա նի երկ» (/՜ող • հ •
3յ
Էջ 604):

Միայն թւորհիւ այն հանգամանքի ) որ
Ս- Ս ո լքի ա ս ե անն ապրում էր
ոչ
թէ
ե{- ե ւան ո ւմ y ա յ լ Մ ո ս կո ւա լում ) ^ե։ւ լաջո ղու եցին նման մ եքենա յո ւթի ւններ ր ։ Ե1միայն շնորհ իլ Ա. U ուքիա սեանի օրինա—
ւոր մարդ
լինելուն եւ նման մեթո տնե
րին անտեղեակ լինելուն Դուք խուսափե!/ի*^ դատի տրւելուց։ Բայց չէ՞ որ
դա
հեղինակային իրաւունքի խա խտում
այսինքն րնդդատեայ գործ։ Եթէ ան էրա մ
յ են ուելո ւ լինենք Վ . Տէրեանի
երկերի
(/ող» հ • ^\—ում [նչուած էջեր) Զեր դրած
ների վրայ) ապա հիմք կայ Զեղ սլատասխանա տո ւո ւթեան կանչելու) բայց) դրմ
բա խտաբար) ի րա ւագի լռութեան մէջ գո
յութիւն ունեն վագեմ ո ւթեան մամ կէտներ . . .
Ե <֊ այնուհանդերձ փաստը
մնում
է
փաստ ։ Դուք կողոպտել էք Ա . Ա ու հՒ ա ս-եանին) դրա համար էլ շահադրդռուած
որ տ է ր եան ա էլի տ ո ւթ ե ան համար հե
տաքրքիր նրա դիրքը լոյո չտեսնի :
Դրանից յետոյ Դուք պաշտպանեցիք
Զեր թեկնածուական դիսերտացիան
1Լ .
Տէրեանի մասին :

19»)3 թ * ս կիղրին Դուք հ ր ա սլա ր ա կեդիք [«Սովետական Դրականութիւն» հանդէս 1 թ[ւլ- 2) , մեղադրական թոնով դր
բած Զեր յօդուածը փրոֆեսոր Վ . Դչտու-

պիսի մարդու համար ընդ„ւնե ,
զածդ մեթոտները' իր նպո,^,^ Հ'
նելու համար :
Աւ Ջեղ ամէն
ջողւում էր ։
c
Ս- Աոլքիասեանի դէմ դրսլծ^
ուածում («Սովետական ԴրակռՀՀ}՜
հանդէս, 1959 թ-, թիլ 10) Դսք^
սեցիաբար յայտարարել էք
Լ ' '
հանդիպէք մամ ութ, էջերում,
՚1բպուրաչական յօդուածին I] . Ո 3,
1'
t, *.Հ'“յգճ
5
լ
t t
Ու՜ք1,Աւս»,
ի,անել :
Մէել պատասխանը դրոլլ
և ւ.
դսւ
հրապարակելու փորձեր
'
ար ո ւել : Հիսա տյդ պատասխանը ձեՀ
դիր վիճակում ընկած է իմ սեղանՇ
Դուք Ջեղ մատչելի
ամէն մի մթ„ ' ՝,
(իսկ անմատչելի միջոցներ, ինչպկս 3"[
րեւում ցոյց եմ տուել, Ջեղ համար Լ'
յո ւթիւն չունեն ) կանխեցիք այդ պատԼ
խանի հրապարակումը եւ տյդպիսոլլ
մութ, էջերում չհանդիպեցինք Ա. Ա ,
աս եանի հետ, Մի քանի տարի աՀյյ'
Սուքիասեանը վախճանուեց , ել Ջ4ւյ Հ„,
մար վտանգաւոր տէրեանադէան ա.,ւ
յլսլ-Ա
Ն'" Ջե,
,ղ ֊.ամար վտանգաւոր էր f 1Ոյն_
իսկ չնայած
այն րանին „ր փուք նրա),
հնարաւորութիւն չտուիք ձեզ մերկպ^
նելու , Նա Ջեղ համար վտանգաւոր էր j,

ազնուութեամբ և անչահախնդրոլթեամր,
Ջեզպէսների համար վտանգաւոր է
մի ազնիւ մարդ (նոյնիսկ 1937 թոփն՝
ոչնչացման մատնելով խելացիներին ոլ
աղնիլներին , Դուք զ ո վարանում էիր է.
Մամիկոնեանին , որը „ւմ չէ ՈԼմ,
ինձ լաւ յայտնի էր իր դրադողական դ„ր.
ծունէութեամբ) : Սոլքիասեանն աղնխ,
ամբողջ հոդով իր հայրենակից Հ. Տէր_
եանի յիչատակին նոլիրուած մարդ էր,
Մեծ է նրա վաստակը տէրեանադիտու.
թեան ,! Է՜ջ, Այղ նա էր , որ առաջինն սկը.
սեց նիւթեր հաւաքել 'Լ. Տէրեանի մա
սին : Այդ նա էր , որ ստիպեց Տէրեանկ
մ ա ման ա կա կիցներ ին' Ալ. Իտսհակեանին , Կ • վեքիլեանին , իմ մ օրը եւ ուրիշ
ների յոլչեր դրել նրա մասին, Այդ նըրան , միմիայն նրան, ենք
պարտական,
որ յայտնարերուել են բանաստեղծի րսւղմաթիւ անյայտ նռսմակներ, որ Օրենբուրդում ւլտնուե լ է ա յն տունը , որտեղ վախ
ճանուել է թ . Տէրեանը որ այնտեղ մի
փոքրիկ յուչա տա խտա կ է փա կցոլան, ո֊
րը մինչեւ օրս էլ չի փոխարինուած՜ ուրիչով (Ս ուքիա սեանն աւելին անել չէր
կարող , նա ծ է ր եան,ի անուան
սփեկոլլյացիա չէր անում ել ա մէն ինչ
անում ր անշահախնդիր ) ուստի մեն միջ ո ցներ
չունէր
իր
տրամադրութեան
աա կ} •
Իսկ ի^շ էք արել Դուք, է^չ ղոհողո ւթիւն էք արել ւոէ ր եանա գիտութեան
համար :
Ոչինչ։ Տէրեանագիտութիւեն ու
եանին դարձրել էք Ջեր զոհը :
Հանրապետական գրագարանսւձ պահ
ուող բոլոր մինչյեղափո խական լրադրեու հանդէսներ իg Դուք դուրս էք կըտրել եւ Զեզ վեր g ր ել Տէրեանի մասին դըր~
ւած յօդո լածներն ու նրա
րանտ ստեղ
ծս ւի/ի ւնն եր ի
աո աջվւն հրապարակում
[•Ւյ

նու մասին
«միասնական հ ոսանքիյչ կապակցութեամբ։
Ե *այստեղ
նոյնպէս
Գուբ հ/, անա լի հասկանում Լիք, որ Ջեբ
մե ղադրանքները կարող են դրկել ոչ մի
այն տչվսատանբից . այլեւ ւսզասաւթիլնից (դեռեւս ստտլփնեսսն մաձ անտէնեբն
էին) բոլորի
կողմից
յարգուած
U'J1
փրոֆեսորին : [-այց Դուք այլեւս դադար
չունէիք : Ջեր անյոյս անհ եռա տես ո ւթեան
պատճառով Դուք այն մամ անա կ
չէիք
կարող կանխատեսել) որ վրայ կը հաս
նի այսօրուան օրը։
Զեր յետադայ ողջ
«գո րծո ւն է ո ւթի ւնը» զարգանում էր մէկ
ոլղղոլթեամբ՝
ինչ միջոցով ուզում է էիեի
ոչնչացնել
{Դուք արդէն այդ միջոցներից ամենածայրայեղի'
ֆիզիքակ ան
ո Հեչաg —
ման փորձն ունէիք) այն ամէնքին } ով
քեր զբաղւում են Վ. Տէրեանի կեանքի
ու ստեղծագործութեան ո ւս ո ւմնա սիր ո ւթեամրյ
Դուք գրել էք մի չարք յօդուածներ ու
ռեցենզիաներ տ էր եանա գէ տն երի g շատե
րի եւ նրանց ա շխ ա ւո ո ւթի ւնն եր ի դէմ :
գրել էք. ղրպա ր տել ) «սրամ լսե
լու» վարպետութիւն
բանեցրել)
թայ g

Բ՜ՂԱ չէք տուել պատասխանելու Զեր յօդՈւածներին : Դուք հետեւել էք հրապա
րակման ներկայացրած բոլոր յօգուածնեPl'^1 չթխէին դրանք Վ . Տէրեա նի մասին )
Qkg քննադատող յօդուածներ ) Դուք
կանխել էք այդպիսի յօդուածներ ի հրա
պարակումը յ
Ինչպէ Ա էր յաջՈղլում դա Ջեղ : Աչ ոքի
համար գաղտնիք չէ' Դուք վաստակեչ էք
ուզածդ մեթոտին դիմելու ընդունակ
ձ արդու վատ համբալ ւը : Ա պա ռնալիքներ .

ները յ որ սւէ ս զի յետագայի տէրեանադէւոները չկարողանան դրանց ից օղտըւել։
Տէրե ա նի' Ջեր հ րաւոարակած երեքհաւո ո ր եա կի ծան օթադրութիւններն աննախադէպ են իրենց չարդարացուած ընդսւրձա կո ւթեամր ( 400 էջ պետիտով}'» Այէ
ըն էրար ձա կո ւթի ւնն ) ի դէ1^ i Դուք
հերթական վաստակն էք համարում, թէ
եւ այդ ծանօթաղ ր ութի ւններում անթթ
են սխալներն ու բանաս տերլծ ութի մննե
րի ցածրորակ այսպէս կոչեցեալ «անա
լի գները» ։ Այդ «անա լիւխերից» երեւում
է ) որ Դուք չէք հասկանում ոչ առհասա
րակ պոէղիան) ոչ մասնաւորապէո
եանի պոէղիան։ Դուք հնար ա ւոր ութիԼ է
բա3 չէք թողնում, որ կառչէբ ամէն է
առիթից' էինի ‘uJrl առիթը, թէ cil’ Ե
որպէսղի կշտամբէք Զեղ նախորդած "Էէ՛՜
եանադէտնեըին'
ՊՄակինցեանիԿ
Ա ար ո ւխանեանին ) ի/ * Սարգոեանին,
Ա ուքիա սեանին եւ ուր իշներին անտեղ
կո ւթեան ) անգի տ ո ւթ ե ան համար •
դա ա շխա տել էք անել նրա համար լ
պէսզի ւոպւսՆորութիւն սսւեղծէք
նագի ւոութեան մէջ կատարած Զեր

I

աշխատանքի մասին) որպէոդվ’ 3nJ9
որ Դուք միակ տէրեանադէան էք՝
նո յնիս կ յանդդնել էք «ուղղել
f
նին իրեն , որի անհեթեթութիւնը ես y Մ
եմ տուել իմ յօդուածում
(«Գրաէ
թերթ» , 1970 թ ■ . Հոկտեմբերի 23) ■
ինչպէս միչտ, դիմել էր անազնիւ
նա կների , ցոյց տալու համար , թ
էք առա ջին անդամ յա յտնաբեր է
րապարակել բանաստեղծի մեծ P

շողոքորթութիւն . կաչառք. մոլորեցում,
ե րդումներով
ամրապնդուող
կեղծիք-,
Դէ . ասենք, կարելի՞ է հարցնել մի մար

րան ա ս տ ե ղծ ո ւթի ւնն երից րտղկ^Ց

դու մեթոտներ ի մասին, որի
ձեռքերը
ներկուած են անմեղների արիւնով-. Այդ

տիպ էջեր»րամն
ո վ} : A.R.A.Mեօենղ^
Fonds
Դուք ներքին խայտառակիչ

նաստեղծութիւններ [Բ * հատորը
ւում է նախկինում հ րատարտկո

է 8 Ա Մ Ա Ջ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
ւ „ոել 'Լ- Տէրեանի կեանքէ վերջին
^0„ենբա-րդեան) o^rՒ մ“՚“Ւն Լ՝ Բ"լչ"<-

րոլորր Վ- Տէրե անի րա ր ե կամներն

Լվի պաամոսաեքնևրի գրքոյկի մասին-.
Հէզետ չպահե3 ՈՀ
հայկական փառս,ւԱ1ն„"սծ հիւրընկալութեան զգացմունքը,
Լ, յ^րդան-րէ' ղդա9մոլնրը
ղէպհ •ե/՚^՚լ
էլ աոաջին ռուս գրոգը , որը գրում էր
Արեանի մասին-. Ինչպէս
միշտ,
Ջեղ

մակների եզակի

էին)

աԼղփն է հսւմևմատել

տա պալուած են :
Ե •- աԿա այստեղ Ջե զ համար ան սպասելի լոյս ընկա յ ես ։

Աչ մի

Ուղ

մէ մարդ
էնձ յանձ

կ

թէեւ
Դուք
բամբասել էք եւ իմ հասցէին, Դուք ՛Ա

՜ւիաՆՈ—

աշխարհը։ 1)էյդսթւսէ անուղղայ

մէն մի պա տե հ կամ անպա տեհ ա ո.ի թ ո վ
յայտարարել կք ,

փասւլեց—ը

(յէր մենաշնորհը :

Դուք այստեղ էլ կա
կ՛ղ՛եցիք Զեր կեղտոտ գործը՝ Լ . Բոլշա-

1'ինի դո ւս տրն եժ : Գոլք շատ լաւ հաս
կանում էիք , որ ես չեմ կարող բո լոր ին

այդպէս են կոչում} ։
Լէնց որ իմացայ,

կովի դիրքը երկրորդ ռեցենզիայի

բացատրել իմ օր/՚նական ծա դո ւմր , ա յլ—
եւ այն, որ հէնց իթրեւ ՎՏէրեանի

ներդ Զեղ միակ տէրեանաղէտի աստիճա-

եմ'

չար-

ոչ առանց

Ջեր

խորհրդի) » P^՛՜ 'I"՛ հակասոլմ է հրա
տարակչական կանոններին ։ Լ. Բոլչակոդիրքը - իեչ՚դկօ Գոլք f-br ուզում՝ չը֊
հըրլստաըակոՆհց : Այն մամանակ ես չէի
կարող դիաենալ այգ ամբողջ

լթեան քաչքչուկի մասին,
բայց
հինդ
ա՛սրի անց ես կարդացի Ջեր այսպէս կոչ
ուած ռեցենզիան այդ գրքի վերաբերեալ-.
Լ,ս սարսափած էի Լ - Բոլշակովին ուղար

անպատկա-

Զեղ զուր չի եկել, որ հեղինակը խօ
մասին,

որբ

ղտնւսւմ է բանաստեղծի դստեր մօտ ,տէրեանագիտութեան մասին
առհասարակ :
]Լխ մամանակ արդէն Դուք Ջեղ համա
րում էիք միակ տէրեանագէտը եւ

Տէր

եանի ձեռագրերի նկատմամբ ցուցաբերուած անտար բերութեան համար ար ուած
կշտամբանքը Ջեր հասցէին տրուած կըչ-

աըմբանքն
դրածը

էր : Բայց

չէ՞ որ Բոլչակովի

ճշմարտութիւն

նին բարձրացած , որոշեցիք այստեղ Լ լ
իւրացնել, J"J" Ղ^^ԼՈ'Լ "^ց^ալում Զեր
արա ր քներ ի անպա տիժ՜ ո ւթեան վրայ։

նամակներ ր հրատարակել

հօրս

երկերհ

նութիւնդ հանդէս , 1056 թ • 5 Նոյ. 2) :

կա դմա կե ր պտծ րան սա ր կո ւթիւններ ր

Գուք տարիներ
շա ր ո ւնա կ
Հո M "‘I
կեղտոտ լուրեր էիք տարածում , մարդ-

Տէրե անի

չհրապարակած

Վ.

շուրջը :
Դուք դիմում էիք բոլորին

ւա տեղեակ տէրեանաղէտի Զեր հեղինա-

էիք բոլորի մօտ, սկսած Մամուլի կոմի-

եւ դնում

Զեղ դուր չի եկել, որ Լ - Բոլշակովը Անահ ի տին

անուանում

է

բանաստեղծի

«միակ» ո էրը : Բայց չէ1* ՈԸ Ղ ա Էէ
մարտութիւն է' ա յն մամանակ Տէրեանի
միակ սէրը Անա Հի ան էր

յ

Գուք

կանդ

չէր առել այն բանի առա^ որ քերքելով

կասկածի է՜՜ք են
թարկում Տէրեանի թարոյական կերպա
րը: Դուք հաչա չէք ճշմարտութեան ու
այդ & չմար տո ւթի ւնը ,

ես բացատրել եմ վերել} , բոլորին

դրականութեան հետ ոչ մ[' աո ըն չո ւթիւն

եւ շատ այլ բաներ։ Իսկ *սյդ «փաստա
թուղթի» բառապաշարը յիշեցնում է 1937

կոն

սուլատց իա bb-r տա լի ս ՛Լ - Տէրեանին վ եր արեր ող հարցերի մասին։ Օրինակ, ղրրա կանո ւթեան թանդ արանում

Տէրեանի

՛Լ- Տէրե անը , Աուսաննան

Գուք

եւ

ես :

Զեր նախկին

ուսանող, այժ՜մ բանաստեղծի հայրենի
քում գործող տուն — թ անցարանի
դի
րեկտոր Ա . Լա սրա թեանի միՀոցով

{ոյյղ

Լա սրա թեանր Ջ եզնից հե ռու չի ղնացել ,
ի^նչ յատկութիւններ
կարող էք Գուք
եանի տուն — թան դա րան ո ւմ կրկնել

է

լո ւս ան կարն ե րջ, նո յնպիսի է ք" "[ " ՛[[՛ 9 [՛ "՚ :
Մի՞թէ կարծում էք, "ր ես կարող եմ
հաւատա լ այգ բոլորի պատահականու
թեանը։ Ամէն գէպքում կարող էի հաւա

չունի եւ չդիտի հայերէնն ու իր հօր
ստեղծագործ ութիւևր :
Գուք խո տանեց իք ու զրպարտեց իք Վ •

թուականի Զեր չարաբաստիկ
յօդուածի բառապաշարը

Տէրեանի աոաջին

կն՚՚ջ եւ առհասարակ

նրա ընտանեկան կեանքի մասին} , ապա
ոչ ի օրինակ Ջեղ,
Բռլչակռվն
ազնիւ
մարգ է, սիրում է ճշմարտութիւնը,
եւ
Ս ուսաննա յի մասին չի գրել
լոկ
“Հ1'
պատճառով, որ 1918 թ- Աունուարից նա

նախ , Ջեղ համար պարզեր էք, թէ
Հ
յաւակնոլթիւններ
ունէք բանաստեղծի
ստեղծագործութեան

նկատմամբ,

իսկ

ինտիմ կեանքի հարցը {.թէեւ, ՛գէ՛սք Ե
ասել, որ եթէ ղա մինչեւ հիմա
որեւէ
մէկի համար հարցական է մնացել, ա
պա լոկ Ջեր չար դիտաւորութեամբ} թո
՛նէ ք 1 որ լուծեն աւ ելի ազնիւ մ ար զիկ 'Եւ վերջինը ։ Դուք այդ ռեցենզիայում
յայտարարում էք- «Հրատարակման -.արո ւա ր ա գո յն հարց 4» î
Զ. եղ համար 35 մամ ուլանոց մեծ թե
^^թիւններով հատորը Հ- Տէրեանի մաԱՒ^ Զդժուարագոյն հարց» չի i
իսկ մի
ՀԸ

ՈԼրՒչ հեղինակի 2,5 մամուլանոց
ըրոչէ"-րը «դժուարագոյն հարց» է՞ Այո 1
զժո ւար ա դո յն դարձաւ , ին չպէս եւ բո էոԸ
նրանց համար, ովքեր ուղում են գէթ ^['
երկու տող հ րապար ա կել
ՎՏէրեանի
մլսսին,

որովհետեւ

գոյութիւն

ունէք

որդ կապալով էք վերցրել տէրեանսգիտութիւնը :

^Ա՚-ք,

Այգ րո լորից յետոյ Դուք հագսաացաք։
^եր րոլոր «թշնամիները» {ի դէպ ՚ նրանք

Մի երկու խօսք ուղում եմ ասել

նաեւ

այն ֆիլմի մասին , որի սցենար ը դրել էիք
Գուք (երկրորդ սցենարիստ Ո*՞
Յյրան-

Վ • Տէրեանի

դուլեանի նկատմամբ պահանՀ ունենալ չի

ստեղծագործութիւնը, ապա ինչպէ ս էիք
համարձա կլում ասել, որ նրա նամակնե

կար ե լի , քանի որ նա , ըստ երեւոյթին ,
ա էր եանադի տո ւթիւնից անտեղեակ է} :

րում կարոդ է որեւէ անց են զո ւր , նրան ա-

ֆՒԼ^Ը խօսու՜մ է Հ՞ Տէրեանի պոէզիայի վուլգար ըմբոնմաե մասին։ Օրի
նակները շատ—շատ են , թէեւ ֆի լմը

Եթէ Դուք իրօք դիտէք

րա տալոր ո գ րան պարունակուել :
Տուեալ դէպքերում Ջեր ստորոտութիւնն այն էր, որ Դուք

փորձում

է [՛մ

ձեռք բերել Տէրեանի նամակները , իմա
նալով , թէ ջ՚նչ կ^աւե լացնեն նրանք Ջեր
փառքին : Բայց , քանի որ
այղ
Ջեր տրտմտդրութեան տակ չէր,

նիւթը
Գուք

վ եր ս տին օդտուեցիք Զեր հեղինակութիւնից եւ պատնէշ կանգնեցրիք դրանց հըրտտտրտկմտե ճանապա րհին ։
Զեր այդօրինակ դործո ւն է ո ւթեան հե

շատ փոքր է (15 րոպէ^ոց} : Բերեմ մի
երկուսը.
^>տյ պոէղիայի ամենանուրբ
բանաս տեդծութիւններ ից մէկի, «Տխրու
թիւն» բանաստեղծութեան ընթերց՛է'"ն
մամանակ ֆիլմում յայտնւում է յաւակ
նոտ դվ՚րքով պտռկած մի հողեղէն , տգեղ,
նոյնիսկ կարելի է ասել
կոպիտ
կին .
"՛մրո ղջ ֆիլմի ընթաց քո ւ՚ե մի քանի ան

Տէրեանի

կանի պլանից :

այդ բանը թո յլ տալ ։ Ջեղ ի՞նչ բացատ
րեմ դա, միեւնոյն է, Դուք չէք
հաս-

որ ես

Անահիտի, եւ ոչ թէ Աուսաննայի գուս-

Ես

նոտաներով

կարող

եմ

նուազել

է նատուրալիզմր :
պոէղիան

Կտրո՞ղ

է արդեօք

հասկացող

մարգը

նամակների իմ կազմած գրքի վերա բեր
ետ լ Զեր պլանը, որը Գուք կ իրագործէ

1լտնայ

գրաւոր դիմեցի ակադեմիկոս Աշոտ 3ով-

իք , եթէ այդ Զեզ յաՀողուէր ։

Ինչպէս օրէնք է , պէտք է

հաննիսեանին , որը լաւ էր ճանաչում թէ
հօրս, թէ մօրս , թէ ինձ րուն մանկութիւնից , որպէսղի նա ինձ պատսպարէր Ջեր

Գուք կատաղած էիք ՂԸք1' մասին տըրւած ՀՀԱ-b հնֆ որմացիայից» Գուք կա
տաղած էհր՛ brr ibrrr "i. մհայն
Զեզ

ղր պա ր տո ւթի ւնն ե ր իg :
Նրա
ղայր ո յթը
սահման չունէր ։ Այղ ղքպարտանքի մէջ

չտո ւ եցհն ռեց են դիա յի , այլեւ խմրաղ ըրութեան : Բայց չէ^ որ երր Զեզ չյտՀող-

թիւն հանել :
!
Դուք Ջեղ համարում էք տէրեանագիտութեան մէջ մեծ աւանդ մտցրած մի
ակ տէրեանագէտը : Իսկ ինչպիսի՞ն է այդ

նա տեսնում էր Ջեր անրա ր ոյա կանո ւթի ւնր {կարո՞ղ է զրպարտանքը բարոյական

ուեց տա սլա լե լ

լինել}

դիր լինելու յաւակնութիւն ունէ իք ։
քնոյլ տուէք Զեզ հարցնել, ինչպէ^ս է-

Վ- Տէրեանի

իմ

-.ասցէին ,

յիշատակի

ես

նկատ-

դամ ներկայացաք ինձ, բայց,

Զեթ գործը չի Տէրեա
նի ինտիմ կեանքին խաոնուելր : Դուք,

իյովին մատնում է Ջեզ:

նա կո ւթիւնն է :
Ջէ՞ որ Դուք շատ լաւ գիտէք,

ԸոԸդ կիեը

Եւ, վերջա պէս,

դրած

:Այï]_ ամէնը ցր{—

տեւանքով Վ» Տէրեանի չհրատարակուած

անՀատուե լ է Տէրե աեի9 1
այլեւս նրա
հետ երբեք շի հանդիպել, իսկ Օրենբուրւէում բանաստեղծի հետ եղել է նրա երկ
ութիւնը 5-6 ամ սուա յ էր) •

նամակների

նամակների դիրքը y ՈԸ ես
պատրաստել
էի հրապարակման, ջնջուեր 19(0 թ՜ուա

մամբ ։
Շարունակում եմ :
Այսպէս , ուրեմն , Ջեղ թւում էր , թէ ես
գոյութիւն չունեմ։ Դուք միայն մի ան

յղի Անահ իտը (ի 'էէ*1!

չհրապարակած

յօդուած

ներ ի եւ Ա. Աուքիասեանի մասին

Դուք: Դա Ջեր խարւլախ գործերի չարու-

ԷԼԻ՛11 էb Ը

ղրպա ր ՛սո՛թխններն

Ս ուսաննա յին {իբր թէ նրան յայտնի չէր

րի ոգով • չակերտների ժ ԷՀ են առնուած

դամ ցոլղագրւում են մերկ ոտներ î Մ ի
խօսքով , րաղմաթիւ կադրերում իշխում

տալ , եթէ ա յգւոեւլ խառնուած

եկել։
հեղինա կի հասցէին ար ո ւած կշտամբանքներին այն մասին, որ նա չի յի չատակել

ամբիոնի

«նրա հօր» բառերը , դրուած
է
«նրա
հօր (եթէ կարելի է այդպէս համարել}»

տրրն եմ :
Դեռեւս հինգ տարի առաջ, լսելով Ջեր

պա տմո ւածքն եր ի

Անհ ե տա քր քի ր չէ նաեւ Ջեր

ղ ի ս ե ր տ անտ Եուրի 3 ո վհ աննի ս ե ան ի «Բաղ

տէրեանաղէտի Զեր կոչումն ու
դիրքէ'
(իսկ թէ ինչպէս էք դարձել այդպիսին ,

բարոյականութեան հետ, UJJrl
պատՀծառ.ով էլ ԲոլչակուԼի դրածը Զեզ դուր շի

Ինչ վերաբերում է

Հ՞ Տէրե անը . Զեզ հետաքրքրում է ոչ թէ
Վ- Տէրեանը, այլ Ջեր սեփական անձնա
ւորութիւնը :

Հ' Տէր եան ի յ ի շա տա կր , որ դրանք դըրւած են ռուս երէն , որ
տս ր դ Տ էր եանր

Գուք, միմի

դաստիարակել ուսանողների մէՀ} , Տէր

ւել է «Տէրեան» աղդանուամբ'.

պակաս

այն Գուք, սւիեկուլյաց կայի ենթարկելով

նի րարո յական կեր սլտր ի ն։

հիտի լուսանկարը :

նը, մինչեւ կեանքի վերՀր ապրել եւ թաղ-

կամ

նամակը», «Դրտկան թերթի» խմրագրութեանր։ Այն դրուած է Ջեր հ այեացքնե-

որն ամէնուրեր Դուք ազդարարում էք։

կի

կողմից»

օբիէկտիւ մարդկանց համար պարղ դար
ձաւ Զեր դէմքը եւ վերաբերմունքը դէպի

ւո էլ՛ նա խա ղ տ հից , եւ

Հ տոկա

* Տէրեա

0ս հարկադրուած էի չատ Հղեր փճացնել ,
որ պէ ս ղի ցուցադրուէ նաեւ իմ մ օր 1Լնա-

երկրորդ

«Խ մրա դրութեան

բոլորին ր-իւրիմացութեան մէջ էիք գցում , ասելով , որ
պէտք չէ հրապարակել այդ նամակնե
րը, որովհետեւ ղ ր անք արատաւորում ե՛հ

կութե ամը : Մի՞թէ Դուք չէիք
նում , որ ցեխ էիք շպրտու մ

յին'

Տէրեանի

բանականը

նամակների

կանք թիւր իմաց ու թեան մէջ ձգելով f‘ո՛

«Ն ո ւա ր ղ

մայրս ,

նակիցը հրամայեց
հրապարակել
այդ
«Գամբանականը» ։ Այնուհետեւ նա հրա
մայեց հրապարակել նաև. երկրորդ «Գամ-

ց բրեց 1070 թ - պլտնի մ ԷՀ։
Եւ ահա այստեղ է, որ սկսու եցին Ջեր

Տէրեանի»

Հեյուարդ

հիտը

է ընկնի

իմ հ րապա րա(«Սովետական
դրակա

տըպելով «Ս» •
կած օրադ իբր

Գոլք

այն բանում , որ «ԱՀնահիտը «վերամկըրտըւել» է որպէս Տէրեան» , թէեւ Անա

պէ աք

կան» հրասլարակել։
Եւ կրկի*^ Ըո Լո Ը
աւել

Տէրեա նի» փոխարէն գրել էք

էք

սխալներին մեղքը

հետ պայման կապեց եւ տյդ դիրքը մըտ-

{եթէ ոչ ինքներդ
էք ցուցում տուել)
լո ւս ան կարն եր ի ա յսսլիս ի է քս սլ ո ղի ց ի ա-

մեղադրել

է, որ

նրա վրա յ :
Որոշակի պաշտօն գրաւող Զեր հայրե

արտա-

ղրք[' ձեռաց իրը :
Ա՞ւր կորալ Ջեր ՛Լ- Տէրեան իմանալը։
Ա՞ւր կորաւ դէպի նա տածած Ջեր սէրը,

Դուք Լ • Բոլչակովին

ները յիշեցին, որ
կայ
համախմրս՚գիր
՛Լ. Դրիգռրեան , այսպիսով,
պարղւում

Շ ահ իՀանե աե» աղդանուան տակ

հանղէսում Գուք հաւանութիւն էք տուել

թկ իմ անո ւնը յի չա տա կե լո ւց :

Ջեղ , ոչ ոք չէր մ տաքերում Վ . Դրիգորեանին։ Բայց ահա Ջեր ամբիոնի անգամ

*brb ( նոյնպէս ընդղատեա յ ղործ} , «Ա-

ծննղ եան ^ամեակին նուիրուած ցուցա-

նոյն-

բոլոր
միայն

փոքր յո՛րդող եւ խելօք մարգ թոյէ չէ Ը
տայ իր կենդանութեան օրոք «Դամբանա-

զՀ*ո-

բան, դէպի որը Դուք օրգանական նող
կանք էք տածում :
Աւստի եւ ջան ացիք

թ-ումանեան» , Դուք խուսափէլ էք

մա

ապա գովասանական խօսքերը աս-

նաժնւկներր, դրանք յանձնեցի «Հայաս
տանդ հրատարտկշոէ թեանը ,
որն
ինձ

1^“!

Ւ

Տէրե անի

ռեցենզիայում

ւուժ էին միայն Ջեր
հասցէին,
արմ ան[՛քները վերազրւում էին

սին ,

ւորութիւնը Զեղ ընձեռելուց :
Հրապարակման պատրաստե լով անտիպ

>

հան Տէրեանը ժ՜տ ման ա կա էլ ի ղն ե ր ի
յուշերումդ գրքում դիմելով հերթական կեղ-

էր, այսինքն մի

բացասական ռեց են ղի ա դրել :

հրատարակած երկերի եռահատորի

խորագրով :
Իմ կարծիքով, ամէն մի իրեն գէթ մի

իսնեանտ) էէը J ո I' Հ/1 P Հ"

ռութեամր։

սում է Տէրեանի ար խիւի

հրապարակել տյդ նամա կներ ը ,Գ ո *֊ք ինք

ՋեI'
պլանաւորուող չո ր ր ո ր դ հա
տորում։ Էս հրտժ՜արուեցի տյդ հնարա

բովանդակութի՞ւնը։

աքի է ընկնում ծայրայեղ

ուղում եմ

կո իրում : Բացի մնացած
ամէն
Հ t1 fl 1
Գուք նրան յամառօրէն «Օրիորդ ՇԱւհի~

էլ չունէք-.

դրածները,

ես

որն իր կեանքը զոհաբերել է Վ - Տ էր եանի
եւ նրա
զաւակին ,
Գուք
ց եիւն
էի ք

առա

՛կա, ինչպէս եւ Ջեր բոլոր

որ

Զեղ

Գուք ինձ ղանղահարեցիք {նոյնիսկ չը-

քումը {էուսաստան : Բայց , դմբա խտաբար

իսկ ռեցենզիայի

շատերը

բարեհաճեցիք դտլ) եւ առաՀարկեցիք տյդ

ռուս գրողն ունեցած յարգանքի նուաղա
ծի, զգացմունքը կարող էր կանխել այդ

՛Լուք այդ նուաղագոյնն

իմ բառը չէ ,

Իմ մօր ր , մի ամեն աանբիծ արարածի ,

կած օրինակի անդր տ զ ի տ ո ւթի ւն ի ց : Դէպի

պիսի կիսագրազէտ փաստաթղթի

որ ես Տէրեանի ապօ-

դուստր ես դեո 1924 թուկանին վերցըւած՜ եմ Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների
սոկետի խնամքի տակ :

անգրկու-

ին ժ'իայն Ա տալինի մասին} î
Այստեղ տեղին է ասել, որ երբ ռեց ենղփսՀհեր էին դրւում ՛Լ.
Տէրեանի Ջեր

լեց(“)

հսսքար կարեւոր էր, որ Տէրեանը լինէր

«Նա

մակ խմբա դր ո ւթեանը» Հ Կենդանի մար
դու մասին այդպէս չեն դրում (դրում է՛

նէդ այղ նամակները- «Որքան բաղժաղան

ղակի Տէրեանի դուստրը :

կողք[էէե ապրում է
մի այդպիսի
վեհանձն մարդս , - մտածեցի ես (ի դէպ î

ոլլ,յ {համոզուած

կերպ չեմ կարող անուանել նրանց

Այստեղ

անհ ամեմսւտելթն :

Օ^տնուեց աղն^ււ ու վեհանձն
Աշուո Q ո վհ անն ս եանը , n րն

տէր ետնա-

1էէտ} եւ ոչ նոյնիսկ ղրականադէտ։

հալաքածոն :

ի հար

կէ , ոչ բարի նպատակներով :
Կարդալով Լ- Բոլչակովի կշտամբանք
ներն այն մասին, որ Տէրեանի ձեռագրերրն ու փաստաթղթերը Հայաստանում՛ ոչ
ոքի չեն հետաքրքրում, Դուք որոշել էիք
«հ ե տաքրքր ո ւել» դրանցով։ Ջեղ համար
դմուար չեղաւ ինձ համոզել,
որ
ինձ
մօտ եղած

նիւթերը յանձնեմ

Դրակա

գրքի

հրատարակումը ,

Գոլք արդէն դոնէ ռեցենզենտ եւ խմբա

իք

հա մա րձա կւում

դաոնաէ

ռուսերէն

դրուած մի գրքի ռեցենզենտը,
առաւել
եւս խմբա գիր ը : Մ ի՞թէ ռուսերէնից ույն
կի սա դր ա դէ տ մարգը չէք, որԸ Ջեր խըմրա գր ո ւթեամր հրատարակած՝ Վ- Տէր
եանի

երկերի

թոյլ է տուել

ռուսերէն

տասնեակ

տեքստերում
ամենակոպիտ

սխալներ : Մ թք^է Դուք ռուսերէն չիմա
ցող այն մարդը շէք, "ԸԸ Լ' Բոլչակովին
Օրենրուրդ էր ուղարկել այն կենսագրադէտ ռեցենղիան ։
Եւ վերջապէս ,

«Դրտկս՚ն

թերթում՛»

նութեան թանգարան։
Ամ,բողջ կեանքս
ապրել եմ ծանր կարիքի մէջ, սեփական
աշխատանքով մի կերպ սնունդ հայթայ
թել ինձ եւ երկու մանկահասակ ղաւակներիս : Ես չաա ծանր կարիքի մէջ էի ,

թիւնից ու Հայոց
լեղուից
անտեղեակ
մարդու մասին Ջեր ունեցած կարծիքի ,
իմ յօդուածի բովանդակութիւնը ոչ ոքի

Բայց քանի որ ես

ոչ սպեկուլյանտ եմ,

ոչ առեւտրական , դրանց

դիմաց ստա

ցայ ընդամէնը 500 ռուբլի {Ջեր
խորհրրղով}։
Յետադայում
այդ
փաստը
Դուք օգտագործեցիք իմ դէմ, որպէսղի
սեւացնէիք եւ ներկայացնէիք որպէս ՎՏէրեանի դրական մա ռան գո ւթիւնր առու
ծախի առարկայ դարձրած մի
մարդու î
Յետոյ տեղի ունեցաւ Ջեղ համար ՛Ա
մենաանսպասելին. ինձ յանձնուեց Մ[՛Ա
կար եան քոյր երին Տէրեանի գրած
նա

եզրակացու

աւանդը :
Դուք ոչնչացրել էք Հ- Տէրեանի ստեղ
ծագործութեան ու կեանքի ուսումնասիր ո ւթ եա մր զբա ղո ւելո Լ ամ էն մի
փորձ ,
խանգարելով Վ- Տէրեանի մասին

յօդ

ուածներ ի եւ գրքերի հրապարակմանը։
Դուք Ջեր վրայ էք վերցրել ՛Լ • Տ էրեանի երկերի մողովածուի միանձնեայ հրա
տարակութեան
համարձակութիւնն
ու
պա տա սխանա տո ւո ւթի ւնր , որ ոչ

միայն

րնդունուած չէ դասականների նկատ
մամբ, այլեւ հնարաւոր չէ մի մարդու
համար, առաւել եւս Ջեղ համար։ Ար
դիւնքը՝ լռյս են տեսել երեք հատորներ ,
լփ ամենակոպիտ սխա խեր ո վ եւ վ. Տ էրետ ե/, ստևղծադո րծո ւթիւններ ի սխալ մ ե կ-

իմ ունեցած ելոյթի մասին։
Հակառակ իմ , որպէս տ էր ե ան ա գի տ ու

լոկ այղ պատճառով հօրս ձեռագրերն ու.
փաստաթղթերն
անվճար
չյանձնեցի ։

:
Եւ ահա, ես մօտենում եմ աւարտին։

.զարմացրեց։ Բոլորը

զարմացած

էին,

թէ ինչպէս Դուք չկարողացաք այդ յօդ
ուածը հրապարակելուն ինձ խանգարել։
Իսկ Ջեղ չյս՚ջողոլԼց այդ անելու
սոսկ
ա յն պա տձառո վ , որ տո ւեա լ
դէ պքո ւմ

Ջեր հետախուզական ծաոայութ-իւնը չըրանեց :
վահան Տ է րեանն ու նրա դուստրը աւե

նարան ո լթետմբ :
Գուք դրել եւ հրատարակել էք Հ. Տէր
եանի մասին մենադրութիւե , որտեղ բա
նա վէճի էք րռնուել բոլոր արդէն մեռած
տէրեանագէտների հետ։ Ինքնին այդպիսի
մեթ ո տը br մ1.ջ կր"աք է անա ղնո լո ւթ եան
տարր' այդ մարդիկ արդէն չէին կարող
Ջեղ պա տա սխանել եւ Գսւ֊ք աղատ
Զեր մեղադրանքների մէՀ։
Գուք ն ո ւա ղեցն ո ւմ էիք
Հ՞ Տէրեանի
մասին ամէն մի գտնուածի
նշանակու
թիւնը

հ

յետադայում հրապարակելով այդ

բո լո ր գտնուածները ։
Տ է ր եան աղ ի տո ւթեան մԷՀ Զեր

բռևա-

լի ումեղ դուրս եկան : Տէրեանի շահերն

պետութեան ժամանակուայ

այս անդամ

չի տա ր ո ւել այդ ա սպար է ղի կադրեր նա
խապատրաստում , չի պա շտ պան ո ւել
ոչ

միանգամայն արդարացիօ-

րէն Ջեր շահերից բարձր դասուեցին :
Բա յց ամենտ ծիծ ադե լին այն ժամանակ
տեղի ունեցաւ, երբ Զեր ամբիոնի անդամ
ները «Գամբանական դրեցին

—

ես այլ

մի դի սեր տաց իա

ընթացքում

Տէրեանի մասին

Ս ելիքեանի դիսերտացիան

(Ս *

տէրեանադի—

Fonds A.R.A.M

« 8 Ա Ո- Ա Հ

Մ Ի Տ * ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
կայութեան անուրջներուն դիրկր ապրող
մարդն է ՝ աշխարհէն աքսորուած ու նետ-

ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆԻ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆԸ
(W-

ՏէրեւՀւվւ մտասեւեռումը՝

զգացական

Ա էջէն)
միայնակ տառապանքի ՝ տրտում ՝ անձկա

սաստիկ կեգրոնացումը մահաշունչ ՝ յու-

էի

սաբեկ հոգեվիճակներու եւ հակա — կեանք

բանաստեղծ աստուածը

եւ՝

սահմանէս-

ու մահուան ՝ մարդկային աղա տագր ութեան ու եղբայրութեան յեղափո խա կան

փակած է փ ո ր ձա ռո ւթե անց ,

շահագըր-

աստուածը :

ու

յանձնառութեանց

դաշտը։ Ւր նամա կն եր ո ւն մէջ

կը

իր

«ԵՍ ՄԱՔՐՍԻՍԴ ՉԵՄ»

երր ո ր րրո ւթեան մը մասին որ երեք ընկեր

Մինչեւ հիմա'

վարկած ու

առանց որոնց ղմուար կ մօտենալ առեղ

կ կեանքի ու գր ա կան ո ւթեան

տարելու անոր

tu—

բանաստեղծին։

Առանց նաեւ արմատական խզում մէ1 կա
ապրումներուն

եւ

ար

մենախոր մա կա ր գա էլներ ո ւ վրայ ամուս

ուեստին միջել։ Տ կրեան ինքը չատ դի

նալուծում մը' որ Տ կրեանի պարագային
ներքին բզկտումի մը հոմանիշ կ։ fl ւ

րած

հաւանաբար այս է որ վիշտ կը կո չկ ,

ut-

շուշտ բնաւ պիտի չղ ի տնանք թկ ո՞ ր տո

որ

կոսբ գեր ա ս ան ո ւթի ւն

նան ո ւե ՝

ան ան ո ւան ե լի

տագնապը

տակից կ ա յս տ ար բեր ո ւթ ե ան ՝
կ ան հ ր ա մ ե շտ

կ ։

Ւնք

— ան
բառե-

կելով մտածումի նոյն ճամրկն — ո շ նա
մակներուն ոչ ա լ գրականութեան

բ / յտ յ այս

Ու շարունա
■W

արուեստէս կան

յի շա տա կո ւթի ւնր

թիւնը — մինչ անուշադիր [՛եթեր ցողը կբ
խորհի թկ Տկրեանը ճամյ•ա յ ՚ւեււէ տբ—
իրուր ՝
երազային՝
անձկալի
հոգեվի-

կաւ Արեւմտահ այո ւթիւնը 191t)—* Ե ր բ
գիտենք ինչ հիացումով ղթ,բ կը լեցնէր

ճակկն որ

Տովհ աննկս թումանեանի

կվարտա յայտէ որպէս քերթուած։ Ո*-

J"՛—

ճախ կբ հանդիպինք ա ս մո ւնքո ղն եր ո ւ

n—

անձը ու

գ1-

տեն ք նաեւ ա յս վեր ջինը ին շքսմն տագ
նապեցաւ՝ բանիւ եւ գործով թ'րքա հա
յս ւթեան գլխուն պայթած աղէտին

առ-

ապա բառերու կբ

վերածէ ՝

ր ոնք ա յնքան զգտ յո ւն ՝ բնա կան ու ճար
տար կեր պո t! 1լ ար տա ս ան են անոր

քեր

3 ուշերի Երկրռւմ

ut յր մէ

էյ tu ր գա յ

եգթօր Արւսմ Տ ք, ր

'littthr

մաս /,ե

ftjr

(1*ր[՛ղ որ

անխ'

{օրինակ

ընկերվար ու-

թիւնը կամ համայնավարութիւնը}
ա լները անկեզծօրկն ապրուած

ի տէ-

յանձնա-

ղուտ ֆք՚ղք՚ք յ ո ւղո ւմը ոչ մ Հ կ կապ ուն ի
բուն արուեստի զգացումին հետ ՝
անոր
ճիշդ հակառակն

է • * * - Այ ս հերձումր

ftttlf

ռո ւթի ւնն եր են : ]՚՞նչ Լ ի վերջո յ բանա u—

կեանքի ու արուեստի

տեղծին պատգամը ՝ ո՞ր ճշմարտութեան

րեւոր կ որովհետեւ

մասին մեղ վկայութիւն կր բեր կ'

Տ էրեանի

երր

համար

միջեւ

շատ կա

ո չինչ իրական
բառերկն

կ

զատ։

Ու

պահ մը մոռնանք անհամար կրկնութիւն-

չ կա յ մար րը

ները ՝ միօրինէսկութ1„.նը որ պառօք երա

‘լը խ՚՚լ՚^ի թէ '“յդ
բ՚՚լբր նոլրր, յո՚ղումն ալից պահ եր ը իր թախիծկն ու փ ut-

որ անհ ան ւլ ի ս տ չզգայ

երբ

պար ր ՝

ինքնաբաւ. ՝

ղ tt g

օտար ՝

՝

jntt-ոն

քմայքոտ՝ սիրոյ ան յաղ ելի ծա բաւ ՝

ալ անի

րական վիճակներ ԸԷԼա[՝ Ւտյց ոչ

յակաս[ է ղի տել խաղը

ղո ր

«Իրկեցէք ինձ այս բանտից, խաւարիդ

ղխ՚-1* է[Լ շտհ ա ղ ր գռէ խո ր ասլ է ս

Ստուերնեթից այս տրտում, ամբոխից այս
համր ու հոծ • •.

ա չխարհ կոչուածին մ Լ ջ' tt էր՛" t ■■
հԵո քանի գնամ' այնքան աւելի
ւելի ղղ Ո ւմ եմ , հա մո գլում ՝

իր իւրայա տո ւկ դա
մասլ,ն,

,uJrl

Մեծ կ ռիւ

մը պայթած ըլալու կ այս տարի Ակոռիի
մեծ կարասէն ոչ շատ

հեռու

Հայաս

" Լ՛[՛ք՛ J Կուսին շատ քքէ չ

tt ր

ու ա-

միայն սի

ինչ՝

գրած է ։

Աէրր

իրեն

1յե ր՚գը

ս էմ-

չ Լ մարդ Լակը սիրել՝ մի չտ կարելի

պոլիստ կոչել՝

էլամ ալ մարքսիստ

կամ

մ ա ա չ եմ- է - Եթէ

մ ար րլ քլո t-թիւնը

Եւ որպէս նոր մի վաղար ահա' ապրում
եմ ձեզ հետ,
Ուրիշ երկիր լքի տեսած եւ ուրիշ, ուրիշ

հ ամա մար ղ կա յին

համար

միա յն

Ուրուների այս երկրռւմ, որպէս մի նոր
Ոդիսեւս,
Թափառում1 եմ տնխնդուն եւ ահաբեկ,
նրա պէս:

ա ռան ց

յո , այգ կ միակ ի ր ա կան ո լթի ւնը
ու միամտութիւն կ րլա յն

այս սրտախոց,

կեանք ու

սողութենէն եւ որուն

տումը չունենար

յուշերիս,

մար րլ ո ց հետ։ ի] աղ մխէ է որուն աղե ո լու

լուն մէջ,

tu—

կ ար ե լքt

սիրել՝ սիրել ս է ր ո tf

է

յաւէտ:

մը

llj ան զա տ ե անին

համայնավար։ Ւնք կր որ կը գր կ ր Ց՝
ուղղուած նամակին մկջ՝

ներն ու իտէալիստներբ

կողմէն բանաստեղծներուն* ու միւս կող-

Պ եդր ո կրա տէն ՝ 191օ Օգոստոսին ։ ։ —

նուն մարղկային ցեղին՝ մարդկային եղ-

Լ

մ կն պետական

Ես մաթքլփալ. չհմ եւ չեմ կ տր ո ւլ լի
նել՝ բայց կարող եմ լինել՝ եւ գուցէ հմ

բա յր ո ւթեան ։ Կում ալ

HL. br

արդէն {հոդով}

երբեք չէ եղած սիր ո ւ հի մր՝ Արուն

տանի մշակութա յ[,ն կրկէսին
մեքենայի

մէջ

մէկ

մեծ ու պըզ-

տիկ մեքան ի ս ի կններ ո ւն միջել.-. Կ ռուախընձորը մազերը
ճակտ ին ինկ ած ՝ բե
րանը կուղսլ ՝ քովընտի նայող վահան
Տէրեանը։ վստահօրէն իւրաքանչիւր ճա
կատ իր

կողմը

կը ք*** շկ ղայն՝

իւրա ցնե լ տյգ ա ռե ղծ ո ւածային
նոյն

անկեղծութեամբ

ու

վուզէ

կակը որ

նուիրումով

պա շտած կ երկու թչնւսմի աս տուածներ —

un[J*

դեմոկրատ —

ինքն ընդունում եմ նրանց

այս

սոցիալական

ու քաղաքական հիմնական ղաղա փաբնե
րը {ծրացիր} ՝ բայց չեմ ընդունում նըրանց փիլիսոփայ ՈՆթփւ նը {եւ մատերիալիզմը} :
Տ կրեան յի շա տա կն եր ո ւ

մկջ՝

պ

ղոյն ձհւը սլիտի
U""J Լ՛ [՛
ղրա կան ու թեան մէջ՝. Ւ ս կ ինչ որ խաղ չէ^ այն ոբ

ո ւշա ղ ր ո ւթեան

Ոառային իրա կանո ւթիւն'

ուրիշ քերթուածի մր մէ9

Ել չըկայ ինձ ագատում անվախնան այս
գիշհրից...

կր խաղայ

բառ ու գաղափար է որ կբ խուսափի հա-

պէ ս թկ Սփիւռքը

չ_ՈԼ-նի

ղդայն,,^

Շղթայ ուած է իմ հոգին գերի խանդոտ

ղեՀո—

սուտ պա տ՝կերն եր ՝ ապր ո ւմներ ստեղծ ե-

որ-

շահ

յայտուի

ու ար-

■‘‘էջ, սա քառամեծ բանաստեղծ Վահան
Տէրեանի մէջ որ կը պարտագրեն մեր
ու գնահատումին

,[իճտ կներ — բանաստեղծը

սուտ

ըլլա լու

՝

"brnJ՝ "ւէ՚նչ» էը ղրէ 1907, Տ ուլիս 22—ի
նա մա քլով (քննի կ () հանջան եանին : /»/// յղ

կրնան բոլորն

Ս.նղ„յ՝ անիրական

ե-

ծագում առած'

բոլոր ին

Մի անմեռ ցաւ կայ երկրում այս տիո
Մի ցուրտ , հոգեմաշ յուսահատութիւն
Կորցրած յաւէտ եւ երագ, եւ հուր,
ԵԱ վերջին անգամ քեղ եմ սպօթում:

բացառութիւն չէ այս տեսակէտէն.

լեց ուց :

ա յս

‘

զգալու, համար ա^րոլր պա տան ո t-թեան տft-

րով կար ե f ի կ անել ա մէն

՝ վերջին հարցական — ո՞ ւր կ

,

„ան Թ,

թիւնը շատ աւելի շեշտ կերպով կ'արտ,„.

խո ւս տի անղօր բայց խելայեղ պահանջէն

fj ւ

սիրուհիի գաղափարէն

իր

մ՜ըշտո ւթեան նման
րնդօrbնա կելո վ ամբողջ գար ա շրջանի անջրպետը
ս տեղծա ւլո րծա կան աւիշը

,1
թ"”

lIJ[ulJnL"՜

նբ՝ առանց երբեք գիտակցելու թկ

հասարակական

/'//"',/ վիչ՚ոէն աւեշի'
ղ աղափար ին , տառապի
տլե,

(Վահան Տէրեանը Ժամանակակից
ների ՅոՆշհրում , Երծւան ՝ 19G4 էջ 70)

զոէ-նղներր կա տաղիօր էն կրծող

U'J'[

,

թիւնը

ղ է^1 ‘[btntukb!J I՛[՛ տարբերութեան ՝
ft ա ղանց ո ւթեան ՝ իր ա ւո ւն քնե ր ունւ :

մէջ

կերպով : Աւելի հաւանական է ո.

(1905)

ա շքեր ո ւն ու կը փ շա քաղուի մեր մար մ[-

ուղ են մեղ հ utմոզել թէ Տէրեանի

I

(1907-1908)

զած պարապ
1լ

ը

Սողում են դանդաղ օրերը անծիր.
Կորած է մթնում մոլոր իմ ուղինք֊նքյլւշ խոսքերով թախիծըս ցրիր,
Անխօս ամոքիր ցաւած իմ հողին: '

Մի քսպցըր վիշտ կայ անդարձ անցածում,
Վերյուշերի մէջ — մի անսուտ դրախտ ,
Մի անանց վայելք, անխաբ հիացում .
Կետնքից գեղեցիկ ցնորական թախտ • ■ •

թուածները որ արցունք

դեռ

մեր

ւ

■.իէն, օտարութեան գաղափարէն'
,
օօտարութենէն
տւս
: Րնաղտնղական ս, ,ս
սու. թիւնը տեղ տեղ երեւան կ„Լ ղտ ^'"'

Մի քնքուշ լոյս կայ իմ հոգու համար —
Ամէն ինչ ունի չրմեոնոզ մի կեանք ,
Կայ խորհրդաւոր դիւթող մի խաւար ,
Ուր թախտից քահլցր են տրտունջ ու
տխրանք :

թի*-' ինչպէ՞ս չզարմանանք Տէրեանի ձըտողերուն վրայ'. Ո*-

կբ բերեն

կինր

ցանքը ու ղայն դ ,! րախ ,„ա ղնե, ոլ
ցութիւնր կր տանջեն ղիՀը

զանազանու

կայ այն ահաւոր ողբերգութեան որ զար

հետքը ՝ արձագանգը ՝

մեռած ծնիլը

մարտութիւնը * —

կատա

անջատումը

րկն կը մեկնի ու բառերով չինս ւած հո
գեվիճակին կը յան ւլի — եթկ բնւլունելի

մայր լծակն կ իր գործին։

ճշ

հարցում ՝

կ 'բ //ա յ հա շտեցնել կեա""քէ ու մարգոցմէ իր ո ւնեց ած ահաւոր
յուսախաբու
թեան ու գառնութեան հետ։ Ւ^նչ թզում

ծուածս!յին բարձրորակ

բութիւն,, կ'աոնէ թէ իր աոաջիՀ^.'''

մէջ :

Կեանքը լռում է, աղմուկը մեռնում •
Ս՜ի անծանօթ ձեռք նուրբ մթնշաղում
Անցեալն ու ներկան իրար է խառնում,
էմ սրտում ոսկէ անձրեւ է մավում :

խօսի

ներու սերտ կապն է շա ր ո ւած դէ՛զք՛ մ եծ
իրագործումները
որոնք շատ գմուար

կուն մէջ յստակօրէն կ'երեւի այս

թագաւորութեան

արեան

տր ա մա ղր ո ւթի ւնն եր ու վրայ
գըռո ւթեանց

]>ր ամէնէն կարեւոր քեր թո լածն եր էն մէ

“֊ '
1
"'Ըդ-օ ք ղուտ անձ՚ւ
տրամէ մր կր բխի թախիլլլ,ն ո
խունկր - նամակներէն մար,',,

ուած բառերու

որոէք պատմութեան սկիզբէն

մարգարէ

tfա ո ած
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յանուն

Այ՛՛
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իտէա լ

տողերէն մեկնելով ՝ ար ,ո օն „ ււմ ձ

հ ut ման մանու.թիւն գանել

հ tuյո ւթեան'

անձնա էլան ճա էյա աւսղ րխն մքւջեւ հա
կա ռա !լ որ ՝ հ ա t-ա ա ա բ ft մ ft բ բւսնաստեղծք

սիրոյ մը՝ նո յնքան անհասանելի : Աակայն
տն—

՚ւ 1լղբոէձւքքէն ՝ ան կբ մ*1ւայ եղա կքէ քր ւսնելթ

կտրհլի ցանկութեան ր տառապէ ր : հ.Ար,լեօք ո՞ւր ես դու՝ իմ անուշ երադբ կ'ր ս է

խորը ո t- ոչ մ է քլ ճքրգ կ'րն է

քերթուածը ՀՀերաղր» ղնելով միշտ
հեռու՝ բարձր քան սէրը,

խորհի, թէ

մտածումը

կամ ղւլացու.մը րնղհանբացնելու ։ Ե*-

աւելի

Հ ամա յնա վար

վար չակարդթ

Լ՛է՛ փարումը արարքն է մարդու մը ոլ,
'Լհրջթն անգամ մը կը փորձէ ձեւ ու քրա-

երերա-

կանութքէւն պա ր տա ղ ր եյ կեանքքէ էսնշօըս-

ԲՆԱԶԱՆՑԱԿԱՆ ՏՐՏՄՈՒԹԻՒՆ

•ի ելի հոսքին, ՎրԷմփ յո ւսահա տ

արարը

մը ՀՀչրջո ւած կա տա ղո ւթեամբ» որ ձաքա
ւԼյսսլէս է որ եր աղր հոմանիշ
սլկտք կր ոչ միայն
տութեան հետ
չունէր) :

ո ւղղա կի

առըն չութիւ

Դուք զրպարտել էք ինձ՝

վահան Տէր

եանի միակ գս տերը :
Դուք խո չընգոտել կք Տ էրեանի չափա
զանց արմէքաւոր ն ա մա կան ո ւ

հրապա

Այգ

r"Lnrbn

յետոյ Ւ^Լպէ՞11 էք

Աե, Ղ-ուք միայն

հս՚
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միտքն
է
արտայայտել՝ որ ես պէտք Է Ջեղ շն որ
հակալ լինեմ Ջեր

Ջեր

<Հա շխատ ութիւններն» այգ

ասպա

կոչենք մենք

երկար քերթուածքէն մէջ չտեսնել
քայումը իր աղւլային ալ
երազներուն :
քմկ ինչ ձեւ վառնէր իր ընկերվարական

րան մրն է որ
‘'l՛ չ

րայց ինք ղիտէ թէ ուրիշ
տակաւ կր մարի՝ հոմա-

է մամանակի դան ղաղ՝ անյեղլի պար

մին

անղարձ մե/լնոլ-

Վ՛ Տէրեանը պէտք է ուսումնասիրուի
Տէրեանը

հրատարակուի եւ խմբաղ բուի

ձ արդկայնացած բնութեան
իրաւութիւ
ներ ՝ առանձնութեան խոր ղդացումը՝ փա_

գիտնա

խուստի , հ եռանալո լ հոդին րղկտող ցան
ատոր

մէջ որ կ բ վխտայ տաղանդներով որոնք

մահուան

կութիւնն ու ան կար ե լի ո ւթի ւնը .

սի հ արց ա դր ո ւմն ինքնին դարձեալ անհե

նադիտութեամր զրադուելը ՝

միւս

թեթ կ եւ [ի՛՛ վին բացայայտուիմ կ
Էութիւնը ։

չնո ր հ ա կալո ւթի ւն

չսպասելով,

մարդիկ կ'աշխատեն

Տէթեանի համաթ ,

նրա՞ համար՝ որ Գոլք զրկել էք Տէր
եանին

բաղմւս կողմանիօր կն

ուսումնա-

սիրելու հնար ա ւոր ո ւթի ւնիg ՝ մի բան՝ ո(
արւում
մամբ յ

կ

ո լզածդ

դասականի

նկատ՛

ւ՚՚եչպէս Գոլք' Ջհզ համար :
/» հարկէ , ես չեմ պատրւսստւում

վերադաստիարակել՝

նրա՞ համար՝ որ Դուք՝ չհասկանալով՝
Տէր եանի

վրայ

ս տեղծադործո լ—

թիւնն ուսումնասիրելու.' մի մարդու հա

եւ

Ջեղ

‘‘հմ, բնութիւն՝ «մենաւոր իմ սիրտ՝ մո-

կամ իրա կանո ւթեան ման կլա ւի էխ են ու
սափրիչը եւ կամ ալ երազանքի պճնեալ
կա ւա տն եր ը ։
Դործր սա կայն՝ ինչպէմխ շտ եղած է յաջողելու պարագային^
նկը տոկայ հեղինակին վրիպանքէն

լորւած թռչունդ :
Ատոր
բացակայութեան ինքղինքը օտար կր զղայ՝
կ'„լ-

tfուրդի

ել դա ինձ չէր

նրա՞ համար , որ Գոլք

կերցրել Տէրեանին,

Ես այս ամէնը դրել եմ սոսկ նրա հա
թիլրիմա-

ցութեան մէջ չընկնեն Ջեր եւ Ջեր ղորեունէոլթեան նկատմամր յ
դրել եմ մեղադրական եղրա կաղ ու
թիւն ՝ իսկ կը դատեն Ջեղ սերո ւնդներ ր :

ՆՈՒԱՐԳ ՏԷՐԵԱՆ

Դեկա • 31, 1970 p •
կապալով

էք

որովհետեւ գա Ջեղ

էլ

Դուք չվերայլսասփաթակոսհցիք Տէթհան կարդալով :

մար անմատչելի միսիան , որով

կան վնաս էք հասցրել
թեանը :

(*) Ստորին արարած:

թէմաներր — թախիծր ՝

երաղր կր մարմնաւորէ - աղջիկ՝ հայրե-

յաջողուի , եթէ

հսկայա
տէրեանագիտու-

կը

վախը , ան է ո լթի ւն , ի ր ա կան Ո լթի ւնր ծած
կող սեւ մշուշը , Եւ դրեթէ տմէն ինչ այղ

Աղնի լ

Pt

մար , որպէսղի սերունդները

ւՂԳաԼՈէԼ Տ էրեանի պոկղիան ՝ Ջեղ
էք վերցրել

"է

հակադրուէլով է որ արմէք

մար գո ց աշխարհին ոչ ալ հասնի լ իրենը
երազին ա յլ կր մնան եր կուքին
միջե’

ստանան

կանների կոլե կտի լի կողմից :
Շատերը պատիւ կր համարեն տէրեա-

Ասացէք՝ խնդրեմ ՝ ին չի® համար սլկա
է Զեղ խորհա կա լ լինեմ ։

գիտէ ատիկա ։
վահան Տ էրեանի
կեանքը պարտու
թեան մը պատմութիւնն է՝ ձախողանքը
անոնց որոնք չեն կրնար
համակերպքէ

առկախ ՝ երկ ուքԼն ալ անիծ ուած եւ աք
սորական։ Ոացառիկ է՝ ատոր համար,
այս ճակատաւլ իրը Հայ գրականութեան

[՛կզում ՝ բայց ՝ անկախ դրանից ՝ այդպի
Ջե^

ut յն

<ձքաղցր վիշտ^ ՝ ինչպէս ինք կ'ըս է : Երկու

պէտք է

դրա համար

ի տ է ա լի ղմը եթէ այսօր ապրէր 10 որ հ ր դա
յին Հայաստանի մէջ' ա լ Աստուած մl'

որուն անունը մենք ապրիլ դրած ենք

բառով իտէալ սէրը՝ իր միակ հայրենիքն
ու միակ աքսորը : Այդ սիրոյ յաճա խանքն
t "(՚ br^-" ‘լոլ տս՚յ
br -"երքթ" ‘լրակը,

հ ամա կո ղմանիօր էն :
թո ւար կեց

մեղ ձեր վայրք՛՝
ա^Լ-Լ՛
f
^['կհՐք աւերուած՝ րայց սուրբ է եւ հթւջ>

վերաբերմունք դասական հեղինակի

նր-

կեանքը արմեր ք-

ղութեան , անրա ց ա տր ե լիին , բնութեան
խորհրդաւոր սրտի ղարկին որ կեանք կր

սակայն ինք ատոր մահ անունը կու տա, ՝

կտտմամբ՝ առաւել եւս՝ որ նա իմ հայրըն է ,

ftjt

ր են ։ Հ/ա ր ո ւնա կելո tf
մտածումft
>tւզզէէւթքրւ1ւը ՝ գմուար չէ քւր ՀՀ.Մք1 խաոէւ,ԼՀ

պումին՝ սպառումին՝
ինչ յս^ող-

ղեց աւ ան չո ւշտ եւ

իտէալին ՝ կորուսելս, դրախտին ՝ բացար
ձակ երջանկութեան ՝ մանկութեան անմե

լում էր , բայց հիմա՝ ներեցէք՝ քանի ես
ողջ եմ՝ կ'աշխատեմ թոյլ չտալ այդպիսի

տ կր եանագի տո ւթ եա

ա շխա տո ւթիւններ ի համար։
վերելում ես կարճառօտ

դատապարտութեան

Մինչեւ այսօր Ջ. եղ ամէն

անուա

այլեւ

էք արմանի ï

րակմանը՝ որը ես նախաձեռնել էի։
մարձա կլում Ջեղ տկրեանադկտ
նել ։

նիւթական ՝

բարոյական տեսակէտba {Տ,եր ա ղտ ո տուած անունը կասլելով նրա լուսաւոր ան
ուանը՝ Դուք ուղում էիք միֆ ստեղծել
Ջեր մաքրութեան մաս bV :

կ'ըլլայ

դէ մեկնի լ՝ սուտ կեանքէն հեռանալ՝ ա-

կախ ՝ ղայն կը փրկէ նոյնիսկ, գէթ (երԳ
ղի տա կց ո ւթեան մէջ** Տարօրթն
կերպով մը այս ծայրայեղօրէն անձ

պաստտնիլ տեղ մր ուր
իր խորագոյն
ձղտումները գոհացած են, ()ննի կ Օհան-

զո ւթի ւնը միշտ

ջ՚ոնեանի դրած նամակին մէջ

թիւն վայելած

Օգոստոս

29, 1901 , Տէրեան կր բանայ իր հոգին
Ո, կր սլատմ է

կան ՝

իր ահաւոր ու թանկագին

լայն

քերթ

մո զո վր գա կան

է հակառակ որ

այնքա

կբ տարբերի Արեւելահայ քնարակա
ւան գութենէն ու կր յղուի աւելվ՛ ԸնւՈ՜

առանձնութեան մասին «գիւղի անդրշի
րիմ եան լռութեան» մասին,
Ալ կարդաg՛՛ ղր

ղարտուղի բանաստեղծին

բ տնի ին քան թէ
ղան դո լածներու" , 4
յասաան թէ Ափիւռք : Գաղտնիք"" Լ

կր ղղայ թէ Տէրեան որ հարիւրա

ւոր քերթուածներ դրած է իր հոգեկան
մռայլ պահերոլ եւ երբեմն
ալ լուսա
ւոր վայրկեաններոլ մասին' որեւէ ատեն

rJMi.
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