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նիր 1,1 Jս մէկխ
: Մ*սղիկխեր՝ որոնք պի
տի դնէինք , դրին այնքան ուրիշներ իր ալ
հողակոյտին վրայ՝.
Հողակոյտ
որմէ
ո< իսկ հանգստարան կ''ըլլայ : ՒՀնչ հան
դիս ա ուրիշին
օտար հողին մէջ» հող
որ տառապանք , կսկիծ տալու ատակ էր
միայն ու տուեր էր այգ ալ առատօրէն դ
շռայլօրէն ։ Այլեւս շատ ուշ է գրել մեղ
մելու համար իր այդ g աւր՝ ան ոչ իսկ
ցաւ ունի այլեւս՝ իսկ հոս' ամէն մարգ
իրր* միշտ նոյն առատութեամբ բաշխըւած։ Մ առաւել իր մեկնումին սլատճառածր հիմա :
Ոաւ'
կայքի մր որոնումին ճամբուն
հ ut մար դ
կո տր ած
երիտասարդութեանն

*ԼքՈյեմըեր 28—էն մինչեւ
Դեկտեմբեր
21՝ Ո*ո ւրէն Ղքաճառեան իր ջրաներկերը

իր կարօտիցն դ թէ մեր քիչ մր եւս թանձ
րացած առանձնութեան։ զԱյս աշվսարքը
չար եբունն է ՝ անոնք կը մն ան • բար իները շուտ կ1 երթանք սլ ի տի ըսէր մամիկս դ
որ բարի էր ու ասլր եg աւ լման դար մը ։

րա Jին ե լո յթներ ո /_7/ ե զ ա ե էր 1 Ւ մք՚ջի "՚դ՛
լոց' երր զԱկ» խմրաւորումր դ որուն մաս
կր կազմէր ինքդ ցուցահանդէս մր տուաւ դ
ի հարկէ հաւաքական ցուցահանդէս մըդ
Ո ար ե դ ո րծ ա կան ի սր ա հն եր ո ւն մէջ, 1983/վեր ջա ւո բութ եան : Այր, ա ո ի թ ո վ'
Մ իտք

Ն՚Դ այն տղուն մասին որուն մանկու
թեան թաղը ցից զառիվարներ է շինո ւած
էր ՝ սակա յն բո լորն ալ դէպ ի ծովը կ'իխ
նէին։ Զ առիթափեր ուն պահակ' փայտա
շէն հին ու մին տուները պէտք է բա
րութեան աւետարանը կարդացած Ը/±ա՜
յ!՚ն հոն դ անոր հոգիին դ թէ ան արդեօք
ձուլեն սորված էր այդքան բարի մնա
լս ւհ գաղտնիքը :
(էառիթափն* ի վեր անցած տարիներ
ՀղԵր էին զայն ծովէն հեռու դ գէսլի քաղսւքին սիրտը։ Ւր մանկութեան թա ղին
անշուք եկեղեցիին խորանէն դիւրին ոս
տումով մր անցած չէր լոյսերու բեմը։
Ւհք ծով իքվնող ցից < ծուռ ու մուռ զաոիթափներուն տղան էր միշտ՝ նոյն զհայր
ձեր» երգողն էր որ հիմա անոր քով կ 'եր
դէԸ Սէ վի լ եան
սափրիչ դ
Ա* ան օն դ
Լա
Պոհեմ կամ (իար մին ա Պ ո ւր ան ա ։
X

«- 'Ւահանա(*յ՝ այո՛ ? կր ձեռնադրուիմ դ
սլաjti անաւ որ արտօնուի որ երգեմ , շա
րունակեմ երգիչի ա ս սլար է ղս • ե կէ՛ ք ան
դամ մըդ տեսնելու թէ ինչ [չընեմ բեմին

'//""/է

կ ու տաք
Աեր էր ան երբ օր մը

ձեր որ ո շո ւմՀ7» ըառաջարկուեր էր

քահանայ ձեռնադրուիլ։ Հայ առաքելա կան եկեղեցիին մէկ քահանան պիտի եր
դէ ր նաեւ օփերաներու բեմէն յ Որքսմն
դարեր անցեր էին Եոմիտասի հալածուած
Օրերէն , որ բարի հովիւը գացեր էր ղիաելու զայն բեմին վրայ*.
Սակայն ո'չ լո ւս աւոր մօտիկ ու
հեՈ-ոլ բեմերու յաջողութիւն ը դ ոչ ալ զին'ՐԸ Հոն տանող յամառ կամքն ու աշվսաաանքր այգ տղան սիրելի դարձուցին այն
քան յ որքան իր սիրտը : h) ո շոր դ ծովուն
չափ խոշոր իր սիրւոր : Հ/,5, /յլ. մին տ ո ւներոլն դասը չէր մո ռց ած ան ՝ երբե՛ ք ։

X
Սր մԸ ~իրեն ու իրեններուն համար տըխուըդ գմ-ուար շրջանի մը- գացեր էի քարԼս,քի իրենց բնակարանը՝
պատին վբայ
չքջանակուած ասեղն ա դործո ւած պաստառ
մ'Ը դԸԱյլեց ուշադրութիւնս ՝ ծակոտկէն դ
օերմւսկ կերպ ասի մը վրայ կանանչ թե[ով րանուած էր «.կ?անցնիլ բառը : Եր դի՜
տէի առանց կարենալ իմաստ մը տալուդ
^իչ. մրն ս,լ զարմացածդ երր ան փիլիսով1Ա,յի մպիլոով մը բացատրեց թէ կը սի-

- Վհցամսհայ : 260 Ֆ *
Հատք > 3,00 Ֆ-
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Մ* վ պիտի կրնար առողջ պատասխան
մր բանաձեւել այն հարցումին թկ ինչո*ւ
կլ, գրենք , պահանջը կր զղանք
գրելու
անկարելի անցանկալի հեռուներու ճամ
բորդ ս իր ե յ ին եր ո լ մասին : Անոնք հասցէ
չեն այլեւս ու մեր խօսքը անոնց չի հաս
նիր՝. թուղթին
վրայ թափուած մե
նախօսութիւն մր ի՞նչ
կ'րսէ Եւ որո* լ :
թարմ կամ հինg ածդ /քու ած հողակոյտի
մր ‘IՐJ կանանչ ոստ մը՝ փունջ մր ծա
ղիկ զետեղելու գործողութեան չի1* նմա

բոգը-

Ֆ p m 8 u m : Smp * 500 Ֆ *
Արտասահման : Տար» 550 Ֆ*

ԹէԹԷէԷՆ

^էորգը յիշհլով

նութեան տուած անզօրութեան դէմ
դսքի համսմր թող ըէլայ y
1լ ուզեմ
րել :

ԻԱԺԱՆՈՐԴԱԴՐՈԻԹԻՒՆ

SCHAVARCH MISSAKIAN

ԿԱՆՑՆԻ...

ՒԱ կ մեր առանձնո լթի ՞՚ նԸ ■ խեղկատակ դ
ծաղրածու հայելիներու
սրահն է անդ
այլանդակ հայեւլ, մը կ՝ աւելն այ
հոն ամէն օր դ ամէն մեկնումով :
Հողա կոյտ ի վր այ
ծաղիկ ղետ եղելու
սլէս դ ցաւին արտայայտութեանդ առանձ

Tel.: (1) 47. 70. 86. 60 — Telex: HARATCH 280868 F
C.C.P. Paris 15069-82 £ — 51027317 A R.C. Paris

-

թեւսն մասին։ Պս* ամական դի տելի քն եր ո^ ւ
ա սլ ւս ւվւն ել ո ։f դ թեքեիք հ ա ր g /մ* ր հետասլրնդելոէք — ք՚ն շ որ ամէնէն խելամիտը
սլ ի աի ը է[ա î տ սլա լո ր ո ւթի ւնն ե^ ր արձա7/ ա դ ր ե լ ո tf — ին շ որ ամէնէն սովորական
tf տր մ ո ւ.ն քն կ ։ Ե*սմ ալ
նկարիչներու ըսածիլն վստահելով՚ դ երբ
դիտենք
թէ
նկարիչը որ կը սկսի խօսիլ' նոյն դմուար ութ եան , նոյն ան կա ր ելի ո ւթ եան մատ
նուած է ինքն Այլ՝ *եոյե տ *ս սոսն ո ւմին դ ա—
ւել ի վտանգաւոր ձեւով մր թերեւս : Եւ
սակայն ԱլԷ՜Էո! է՜ firouft/։ Ւն չ որ չի նշա
նակեր ենվժա էլա յա կան ա պր ո ւմն եր ար
ատ բերելդ անհատական ու անհատապաշտ
բնադանցութիւն մր միամտաբար ■!Կւար—
տաւլրել դ տ սլ ա ւո ր ո ւթի ւմնն ե ր ո ւ. շարք մր
հ րամg նե, , տ ե //7/ ո ւ ածր խօսքի թարդմա—
նե յ : Պէւսք է խօսիէ) ն կա ր շ ո ւթեան գլխա
ւոր հրամայականն է թերեւս դ որովհետեւ
ն կա ր չո ւթի ւնր նու յո ւածքին ո ւղղո ւե լո tf

պարապ մը կը ւաւեղծէ
Ջրանկար (27x31) - 1984

Կր ‘յոլ!1ա111’Կ՚ ^'ոլէթ Պլէթել կալըրիին
տէջ, փ արիղդ Հյ եր շ—Ա ի տի փողոցը։ (Հուgահանդէս Ւն առիթով է որ կր դ բուին ա յ ս
տողեր ր :
Փա րի,լի մէջ ասկէ առաջ' Ո*ո ւր էն քսրմ-

եւ Արուեստը
մր նու Ւր ա
էր յ/՚շ ետ լ
խմբաւոր ումին (l) î Ա տ կէ սլի տ ի
օդտուիմ անդրադառնալու համար պահ մըդ
ներածական ն կա տո ղո ւթեամբ մըդ ն կարիշներ ու խմբաւորման ընդհանուր երե
ւոյթին։ ]]մբաւո րումներու դոյու թիլնր
նկարչութեան մարզին մէջ դլխաւոր յատ
կանիշն է դարասկիղբի շրջանին ։
մբա
լորումներ այդտեղ կր կազմուէին ու կր
կազմալուծուէին տա բադի մը ու տեսա
բանութեան մը շուրջ ։
Ատոր պա աճառը
հասկնա լի էդ երր նկարիչը նոր կը զազ
րէր [‘Ը ինքնութեան եւ կաղմաւորման ըսկրդրնաւորութիւնր կաճառի մը կամ դըսէբոցի մը մէջ գտնելէ դ ու կր փնտռէր հե
տեւաբար հաւաքական խարս քսումի նոր
ձեւեր։ թայց ատկէ անդին' խմրաւորում—
ներ ու դո յութիւնը դ որ ամբողջովին մամ անտ կա կից երեւոյթ մրն էդ կր բացատ
րուի անաք դ որ նկարչութեան տեսաբա
նութիւնը հ ե տղհետէ գերակշիռ կա ր եւսբութիւն կր ստանար ։ Տեսաբանութեան
մը հիման վր*սյ կր խմբուէին ու կը բ ա քն
նուէին արուես տադէ տները ։
Տ եսաբանութեան սա մուտքն է կիրառումի մար
դէն ներս դ որ կը յա ական շէ արդիական
արուեստի ծնունդը դ մասնաւորաբար նըկարչութեան
պարագային։ Տպաւորա
պաշտներէն ի վեր'
նկարիչներու նայ
ուածքը նկարչութեան ւքրայ դա դրած է
«/Zիամիտ» ըլէաէէ ) ու- նկարչութեան արեւմտեան աւանդութիւնը սկսած է այդ
տեղ հարցադրումի ենթարկուիլ։ Ւն չ որ
կը նշանակէ դ թէ այդ թուականէն սկրսեալ ն !լար ի չներ ո ւն կողմէ C[Ill_m Ը.1լար^1Ական տեսաբանութիւն մը կը էին առուիդ
եւ ուրեմն' զուտ նկար չ ական տեսողու
թիւն մը։ էլյմբաւորումներու ծնոնդն ու

րէր այդ ձեռադործըդ որովհետեւ
այղ
միակ բառին մէջ 1լ ամփոփուէր կեանքի
ամէնէն պարզ
իրա կանութի ւնը ։
Ւնծի
այնսլէս թուեցաւ որ այդ խօսքը իրեն հա
մար համարմէք էր մխիթա ր ո ւթե ան մը»
անոր մէջ ամփոփուած կը տեսնէր ամբողջ
կեանքի փիլիսոփայութիւն մը։
Ուրախ էի որ այդպէս էր՝ հետեւեալ օրեուն յաճախ խորհեցայ այն անձին մա
սին որ այդ բառը ընտրեր ու. ասեղնագոր
ծեր էր զայն համբերութեամբ։ զՄանցնի»
այդքան պա1*րզ էր իրապէս ամէն բան։

որ հիմնուած է մեր գաղափարներու ձերձակցութեան եւ ոչ թէ նկարչական որոշ
ոճի մր tfր ա յ' կիրարկուած խումըի անդամներուն կողմէ^ (2) 5
հոս
ա ր տան կա ր շա կան դրդում մրն է բացա
յայտ կեր պո ւք։ Մէկ խօսքով'
Սփիւռքի
մէջ
Հայ ար ո ւես տա դ է տ ի
դոյու.թեան
հարցն է։ Ս՝յդ Կարցր կր խոստովանիմ
որ

1-մ հ ասողութենէս ա նդ/՚ն '1'1՚յնայ •
Ւա յց ուզեցի g ո յց տալ ,
որ տուեալ
հարցը անդին կ՚իյնայ նաեւ զուտ նկար
չական մտահոդութիւններէն ։
Այղ
Հ ,
մահը կր ն շէ ր նկարչական տեսա բան ո ւթեան ու տեսողութեան ձդտո ւմր
դէսլի
ինքնիշխանդ
զինքնավար՝»
Հօրինա) վի
ճակ մը ։ h]մրող տարրը «գաղափարէն էր
թերեւս դ բայց խմբումին բուն դրդապատ
ճառը զուտ նկարչական ՀՀդադափար?>ի մր
հետասլնդ ումր ։ Մինչդեռ հ.Ակ^ խմըա լո
րումր իր հանդանակւսձեւ յայտարարու
թեան մէջ կը դրէ
հետեւեալը՝
«Մ եր
խումրին կաղմութեան մէջ դո յո ւթիւն ու
նի հասարակաց առաջնակարգ. կէտ
}
որ փըսէ (իուբէն 1,աճաոեան հարցադրոյg ի մր մէջ՝ «.Հայ նկարիչի
մը
ղ՚՚րձը
կրնայ ղանաղանուիլ րն դհ ան ո ւր նկարչու
թեան մէջ} բայց ինծի համար գոնէ դ շատ
դմուար է ճշդել ղա յն զատորոշող եդրե-

րը» (3):
Ւնշո'* ւ ա յն ատեն' ա յսքան երկար յառաջա բան
մր
խմբաւորումի
հարցին
շուրջ : Որսվհետեւ բացատրել պէտք էր դ
որ այսօր' Մուրէն իբ նոր ու անձնական
ցուցահանդէսով' իր նկարչական անհա
տական ո ւթե ա մր է որ կու դա յ երեւան :
Ւնքնահաստատ քայլ մըն է կատարուա
ծը • է ա կանը ն կա ր չո ւթի ւնն է , մնաց ետյյւ երկրորդական է։ իայյ երկրորդ պատ
ճառ մրն ալ կԱ1 J ï Լ/կար չութիւնը ընդհանրապէս' մա րտահբաւէր մրն էդ ^խօսք^ին
ուղղուած : Ւնչպէ^ս կարելի է խօսիլ նրկար չ ո ւթ եան մասին։ վերանորոդ մտա
տանջութիւն մրն Հ tt,Ju' Հ.խօսողյչին հա
մար : Ւնշսթ *ս կարելի է խօսիլ՝ դ երր ամէն խօսք նկարչութենէն դուրս կր սա <Ւր
՛Այլ մարզերու եւ ա յ լ մտահ ոդութիւններ ո t. մՒջ կր գտնէ իր հ իմնա ւո ր ո ւմր' ըն
կերային դ հաւաքական թէ զենթակայա
կան» : *Ւա նի որ պար դաբանումի զենթա
կայական» կերպն ալ ի վերջո յ' ար տանըկար չա կան է ։ Ւնչպէ^ ս խօսիլ
ն կար չո t —

նէիր իրապէս բաւարար պատճառներ այդ
քայլիւն համար՝ ո՜վ դիտէ։ թերեւս այո՝
թերեւս ալ առանց երկար բարակ մտածելու ելած էր ճամբայդ
ծովը վերածելով
լիճերու y եւ իր զառիթափեր ր հարթ ու
տափարակ հասարակ ճամբաներ ու՝. Հարթ
ճամբաներդ պողոտաներ դ սակայն որոնց
վրայ հեռուն ձգած իր ծով իջնող զառի
վարները ամէն քայլի իրենց լքումին վրէ՜
մր լու ծեցին դ
մինչեւ որ իրեն
համար
վերջացան բոլոր ճամբաները ու լռութիւնր իջա1 ամէն բանի ւքրայ ։

X
(Հետոյ օր մը ինք եւս ելաւ պանդուխտի
խազը խազալու։ Ոդիտցայ բնաւ թէ ու
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խօսքին

մէջ :

Այս պատճառով իսկ հոս կատարածս տե—
դ ե 1լա տո ւա էլան կամ նկարագրական զե
կուցում մր շէր կրնար ր լլա յ դ այդ կէար
գոնէ յստակ է ։ IJ ouիլդ այսինքն նաե թա
փառիլ ւոուեալ
մր նկարչութեան
մր
շուրջդ ամէն ն կա ր շ ո ւթ եան շուրջ։ Փոր
ձել հաւասարիլ անոր գործած տպաւորու
թեան :
Մ ա տն ան շո ւած ւլմ ո ւար ո ւթի ւնն ու ան
կարելիութիւնը ա՛ք աւելի բացայայտ է
Ո*ո ւբէնի ն կար չո ւթեան պարագային 5 որոէքհետեւ ան թէեւ կերպարանաւոր նր—
կար չութիւն է , ա յ ս ո ւհ ան դեր ձ բացար
ձակապէս զուրկ է զդրական» սլա տ կեր utցու֊մներէ, որոնց շուրջ կարելի ր յ ըսր
ճառել։
Աքր1 իմաս տուք'
ղո տ
նկւարչո ւթի էն : Ե զուտ առա ջին հերթին' որ ո վ հ ե տե ւ Ո'ո լրէնի կիրքը գոյ ն>, է :

X
Փար իգի ա յս g ո ւց ա հ ան դէ սը Ո*ո ւբէն
(/աճառես! նի ա ո ա ջին անձնական ցուցահանդէսը շէր՝ ասկէ առաջ անձնական
ցուցահանդէս մը տուած էր ան Մ աարիտի մէջ 1981—ո լ անոր զնիւթ»ին մա
սին ինքը !լ ըսէ հետեւեալը' զկ}ուղէի դ նըկար չութ ետն ընդմէջէն դ տալ ներքին /րռութիւնը դ ներքին
առանձնութիւնը ՝ ՝ ՝ :
Ե րամ ի շտներ կան դ որոնք փորձած են ոչ
թէ առանձնանալդ այլ դա տուի լ դ ինքնտմփոփուիլդ ուղած են լռել։ Տարրեր բաներ
են։ Առանձնո ւթիւնր դ մեկուսացումը հ ըսլ ա ր տ ԷԿ ուածք է առհասարակ , իսկ
ինքդինք զատել դ ա մ.փ ոփ ո ւելո ւ դ
խո րանալու պէս ներսուզուիլ լուսաւո ր կեց
ուածք դ տեսակ մը երանութիւն»
(1) ՝
Լո ւսա ւոր կեց ո ւածք դ տեսակ մր երանու
թիւն դ այդ բառերը դ իրմէ փոխ կխառնեմ
յատկանշելու համար
իր նկարչութեան
րնդհ անուր ձգտումր դ որ բացայայտ
է
նոր g ո ւց ահ անդէ ս քէն մէջ*՝ Լոյսր քսորհըրդաւոր տարր մըն էդ որովհետեւ չի պատ
կերաց ուիր ան դ ա յլ պատկերը կարելի կը
դա րձնէ • մ՛ տեսնո ւի ր ան , ա յլ ին չ որ
տեսանելի է' տեսանելի կը դարձնէ : Ւն չպէ^ խօսիլ նկարչութեան մասինդ
Երբ
նկարչութիւնը սլարասլ
մը կր ստեղծ է
խօսքին մէջդ ինչպէ^ս զպատ կեր ել» լո յԱ[քդ Երբ լոյսր կր նախորդէ ամէն պատ
կեր եւ ամէն պա տ կեր ա g ո ւմ ։ *[,ոյն հար
ցումն է թ եր եւս դ երկու տար բեր
րով դրուած :

(Շաը»ը Դ- էջ)

շրջանակով մը պատէն
կախո ւած
ա յդ
զՄանցնի»ն։ Հիմա չար
է սակայն
ան
ու չունի մխիթարողի իր փիլիսոփայ մսլիտԸ՝ Տսւրտ դ խոմոռադէմ պատգամախօս
մրն է այսօրդ որ անտարբեր ցաւին դ կա
րօտին դ կը բեւեռէ չո ր վերջակէտ մը՝
«Մ անցնի» :
Ան ւՒ դիտեր սակայն արեւելեան ու
ռածը որ կ'ըսէ ՝ «Քաղցր ձայն մը միայն
անմահ է այս կամարին սւակ» : Ու
այսօր կր բաւէ որ կոխեմ գործիքիս կո
ճակին դ լսելու համար այղ ձայնը՝

«Լււեց : Ամպերը եկան...»:
Այսօր Երբ չկւսJ այլեւս ծով սրտով տը-

ղան դ աչքեր ուս առջեւ կը յա յանուի մութ

Fonds
A.R.A.M
ԱՐՓՒ
ՒՈԹՈ
8ԵԱՆ

< « Ա Ո- Ա X ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
նիս : Երա՛ւ որ

, մօահո-ն

աղջիկ չես ,

տի՚ն :
Ե. բոլորովին անաարբեր հեռացաւ, րի չ
մըն ալ հսկելու ուրիշ վաճառորդներու
ս, չի,ո, մութ եան ,

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԵՏԵԻԷՆ

տարբեր

Ամէն առաւօտ ՝ մինչեւ երկրորդ յարկ
երկ ար ո ղ մանկական կան չ եւ մէշտ նոյն

- վայր կետ՛ն մը* * * կու. ղա մ :
Աստիճանները որոտացնոզ կօշէկներու
վազքը կը հաստատէ էր°ք թէ վայրկեան

ինք չէր : Անկարելի է ըսել թէ՝

կնա մեծար ո . թե ան

մը ետք վար կ'իջնէ աղջնակը , կը բոնէ
տղեկի ձեռքէն ու վաղրը կը չարուեակուի
միաս ին :
«Խմէ՛» * «ա՛լ չեմ ուզեր» կաթին առջեւ
մղուող կռիւով կորսուած մամանակը պի
տի շահուի վազքի արագութեամբ*.

VT# ունին պայուսակներու մէջ* թուղթ
ու գունաւոր մատիտներ*.

Հեգել

պիտի

նւ վըսէր*
- Ապրաւնլիքը կեանք մըն է ՝

զգացում,

վերադարձած էր

՛Լատին հանդարտեցաւ :

. Յանցաւորր զուարճութիւնն է. ապո՞լ,

ան-

կատակը. շ։։ւրմ,Հ ։ մր • հրմշտո՜ւքը.

ձա_

ի,,,,, ե ր ո ւթի՜ ւնը :

ե,

Իւրաքանչիւր բառ ծաղրանքով ու ար.

անկախու

համտրհանքով դուրս կր չպրտուէր' եղա.

Ւնչո®ւ մլ ուզես ա՛լ աւելի բարդացնել ե֊

՛հակի մր երկարող խաղ ^րով :

րեւոյթներր : Առաքինութիւն եւ խոհեմու

կան նոր սկզբունքներ .

ձեւուած

կեր

վրտյ շէ*֊ղ ձգելու տեղ չ\է մնացած' պայ.

թիւն կր դիմագրեն ղմո • ա րու թ եանց *.

պաս'

անասուններու րնական վարմս,նքի

Ո ար ո f ա խ օ ս ի ստեղծած այդ բառերը ե ւ
ծիծաղը կր շարմէին ՝ ե' ւ կր ջղա յնացնէ ին

վրայ :
Այդքան քաղաքակրթուած
չէր
b՛",
աին : Կր նախըետրէր յետամնաց գիւղացի

էք m g էկներու ու Լուզկէէ արտագրութեան
եռանդէն ՝ երկէնքէ րո լո ր աստղերը վ,Ար

Արմանր :
- Անոնց ամբողջ բո վան դա կո ւ թի ւն ր են

ը տն գետնականներ ՝ մարգը'

փչող առաջին

քսնդուքով

խնդան * պիտի լան :

ու յողնած ոտքի կազնի լ շապէկ ուտթլ ծախ ելու ՝ երր դուն զանոնք ղնելու

հրամաններու*.

խոհե® մ է

դ

Զա [' թ ո լ Հք է ՀԸ
քեղ t

երր կը սւոիպէ

քնատ

գագէն ջերմէ րռեուած են տգէտ եւ

բազուկներուն

փէշը յանձնել'

եր

խայտայ*.

էւեղկատակութէւն *.

քմայքին :
Աամառիթէն ,

Փռէնթան՝

Կալըրինեը

վաճառատուներ

չեն միայն :

Գուլպայ ,

կերպաս, մետաքս , պնակ, շերեփ,

Աշխարհի

թափելու եւ ափոքալէփս ստեղծելու տեն-

րլլալ եւ ապրիլ Արմանի
Հ ո վի

ղում, կատակ ու

[u ելա գարի
Համաճսւրա՚կ

Խնջոյք

ծէծաղ*

ան.

ու

ւսորե.

հարսանէք ու

կենաց* սեո ու պոռնկացում • ամենս/ւլէտի

ար

քաւ ա1լնա թէ ւ

շու

ւ անու թիւն :

• // ե րս ետէսէ

ամրարւոա.

իսկ կարողու թիւն չու նիս :
- Աս առանց վարտիկի
չեն պարտէր՝

տաքնոցի թուղթ ու. տաշտ ծախող

կեն-

ճերմակներու ու սեւերու

կր խնդար Լատինդ ծիծաղեցնելով ամու

րունքներու, յետոյքներոլ ցուցահանդէս',

Sun աղ արա թեան մէքրոսլ մը ՚լը M
ուղեղներու մէջ՝ ա րա գա վ ա ղո ւ թ ե ան մէք

սինն ալ :
Խնդո ւք ՝ ծիծաղ ՝ մ սլիտ ներքին

ճեմելու , հիանալու, աչքեր

րսպ • ճ կ շդ էնչպէ ս

վայր : Ա. ամանա ել

տի սորվին անցեալ ու ներկայ*
ւ որներու անուն *

թադա-

ն ա իւ ա գահն եր ո ւ
թ ո ւար ան ա կ ան

կանոն-

ներ* ազգային հպարտութիւն *.
Կեանքը պայմանաւորուած է ա՛յգ

հ րր-

կաներ չեն միայն, այլեւ կուրծքերու , սըյագեցնելու

վատնելու

հանրային

մր • կեղծիքի ու սուտի սքօղում : Դօրծա-

րու թէւնր

դը կր թաւալի նո յն կանոններու դիտու

տիր^ջ մպիտ* վաճառորդի մպիտ*
ապ
րանք վ աճառե լու կեղծիք* հաճելի երե-

րածելու հ անգի ս ասր ահ î
Հանգի ստ սրահ ի գիմ անկար ,

ր ոլոր էն ետեւ էն:

իք՜ եամբ յ
Ուրեմն՝

լալու խաբկանք :
Աուտի ու. խաբեբայութեան

րու թեան գրուած առարկայ ըլլար

ճուանքի ցոլացումներ չեն*. Դէմքդ խաղ

տ յգ

լծակներով կը հաստատու ին * երկրագուն

յար աբեր ո ւթիւնն երր

սըէտք է վազել • տքնիլ • սոր-

•Լիլ՝ fլոկ" •֊էլ՝
"ըպէ֊֊զէ վաղը
դագրք.-ս վաղելէ՝ տառապանքէ եւ ապրին խո

դանք մրն է ստեղծուած ու

հուն

ներքեւ՝

խաղաղ

ու.

կեանք ... :
Այդպէս կը հաւատացնեն

երջանիկ
ծնողքները՝,

կ՝ ապրի հմայական "'J'f
կՈէ Լ տալով

կախար
ա մէն

ոք

կախարդանքին

անոր կաթիլները ՝
չբ

կար

ղպշե/ու, շոյելու, ղնելոլ----- :
Անբն ա էլան էր արգելք հանդփսանտլ տյգ

[tրաւունք

եւ ^ատին

չունէր նեղանալու*. Առաջփն

սուրճի կամ ալքո լի վայելքով :
«վտանգաւոր դիտ ութիւն» ՝ «վ ա ղել

սարգութէւնր

ետեւէն * եր էտա*

ծերութեան եւո ելէն.

ծե-

մահուան ետեւէն* մահը' մա*

մտնակէ ետեւէն ՝ մարգն ալ կր վազէ այդ
ցուցադր-

ծես ՜Լյատխն, որ ամէն ոք իրաւունք ունէր

գործառնութեան

ման,կո ւթէ ւնը կր վա

ղէ եր է տ ա ս ար դո ւթե ան

ղրօսայզի : Գողութիւն զարգացնելու դըպրոց : Հսկիչներու ձանձր ո յթը հ աճ ո յքի վե

Օ-

մարդոց՝

Ա'ակերեսայխ

վէրԸԸ ևւ յանցաւոր չկար ,

քաղաքակրթա

պոռնկացնել...

հպատակ

րէնքհերով*

դ„ր_

կտնաւ,

թարկուելու յորդորանք են միայն :

սագրութէւհ*

խան

փոի,ա.

թիւն- թքնել ամուսնի երեսին ե, ոլոռն ր-

սիրն լիս :

ու նապաստակ պիտի գծեն : Ա աղեր պիտի
քա շեն * ղողհո/յ պիտի պատռեն :
Պիտի
արմ անան ան , բա յց պիտի սորվին * * * պի

նամուելէ ետք,

մօ.

բանալՆատինի

հռչակել անհատի

յ

գւինիքր ՝. Ինք' խը,

էր Արմ ա

սկսին * թ ո ւանշանն եր պիտի սորվին : X) առ

պիտի

դըրուած էին դրացի

ջել. թշնամացնել զանոնք իր ար ո ւ •

եւ Արմանի միջեւ. արհամարհել սէր

ի'նչպէս

«Յետոյքն այն էր, որ շուտով

ծին՛. Լուր չունէր միւսէն՝.

մէջ, քտն

Զէրօներ ո ւ.

րայ ին կող ե ր ի տա ս ար ղ խ, վ՛ի ղլ,

լ, լլա լու նշանակութիւնը՝. Ատեղծել
վէճ ու կռիւ վերակացուի եւ իր կն ո ջ մի

զոր րութիւնը։ Անջրպետ

վիրալդ

ձեռքի պատառաքաղք մխրճած էր իր J

տր-

գարել զաւակներու ու ընտանեկան

Ա,կնI,խ

չՒԼԸ : ^շը"' ։uir ապակիներ

Հրամցնել
շըրըլլալ տռփանքի

ճակատագիրն

ան կր ղմուարանար մարսել

ևրիս,ա

տապալած էր իր վրաՀ

տապալելով սեղանն ու զինք *

պնակ մը կերա

լւլէ-յլն

մէջ՝ բայց

ստրղներէն մին

ճաշած պահոլ՚յ,

կատակող

կուած բամակը. չմերմել

վո^ի^ ’*
՜Լատին, փոքր հասակին սորված էր

կասP"' Կըոերտէր նոր գիտելիքներ • նոր
դպրոցի տ ե ս ո ւթի ւնն եր ՝ վաղար ՝ սուզա
կէ կ'անց ընէր եւ կր դնէր *[քատինի բերնին

պ ա տ ա սխ անր »

յետոյրնե

զճակատ ադրէ» կապող թեթեւամ էտն ե րը :
ու թախտը կր տանէին զինք
զվտանգաւոր գիտութեան» ուսման
պա

«Յետոյքն այն էր որ՝
գաւաթներու առքեւ

րած էին թեւը , բայց ցաւի ճիչ արձակո

կուրը-. Գտնուիլ

- *lfUJiri ^ն...Նատէ^ն • ♦ •

;

- (Հետո՜յ . . *

րու... :
Մօւոէ՜ոն լ-ԱԱՂ " Ւ։-քա9նեԼ
եւ
հակափորի մատուցման ազատական դաղավ,արտի,օսութի^ : Ընդունիլ՝ առաջար.

րամագրութեան տակ՛.
թունքները-. Պատրաստ

տ արրեր ո ւթի ւն •

զանխ ո ւս ափ ե լէ պատահա կանութետն» է

Նս'-

րողութէւն մը մէջտեղ կը հա նէր

ՊԱՏՄՈՒԱԾԴ

անգամ չէ՛ ՝

ո ր կր շօշափուկէր էր մարմէնը՝. Զէնք լը-

1Լաղք'

դէպէ գրամ * վազք'

զօրաւոր

կամ զօրավար ն շան ա կո ւելո ւ * վաղք
ղաքաղլուխ՝ խորհրդական
վազք'

երեսփոխան՝

քա-

ըհտրուելու*

նախարար ՝ նւսխա-

գահ ըլլալու :
թշուառական մահ* անմէտ

մարդ* չեն

ւալու՝ լոգցնելու՝ հագցնելու

պատրուա

գէտեր որ tf-ամանակ գոյութէւն

կէն տակ՝ մայրը տեւապէս

շոյած

Կ^տնղէտանան որ ար եւր կր ստեղծէ մա-

չու նի :

ք*արոյախօսներ տլ կը հաստատեն ու երա

վա զելու համար»՝ զխ ո հ եմո t թէ ւն» ՝

խան կը հաւատայ իմաստուն խօսքերու ,
ինչպէս պիտի հաւատար ուրուականներու

ռաքին ութլ, ւն» ՝

ու առասպելներ ու :

ւլակներու խաբեբայութեանց շղթայ՝. Հե

էին կ ս միթի , ճմր թ կ ո ւմէ ղ ր ո ւթիւն' մար—

ր1էշերր կու տան tf-ամանակէ

ռաւոր մա մտնակներու

մէն շոյելու նպատակով*. Արման ալ ան

թէւն *.

հա շէւ գրամ չէ^ր ծախսած զէնք գգուե-

ուէն մամանակ բացատրութեան ՝ եւ խեն-

- *ԼքԱւտ րն...

հետ : Խ ար կանք է

ն ատէՀն • * *

վերջ գտած են կանչերը :

իսան տա-

անցեր : Աեծց ած են աղ^ի կն ու տրղան : Որ ա ր ո ւ ձեռքերը օրօրելէն դպրոց

ը1'

զճակատ աղէր» ՝զբա էւտ» :

Ա ուտերու հիւսք* իրար շաղկապուած

է

^՜էր՜ի^ր •

/ու համար :

fitujg հէմա ՝ կերպասէ

խաբկանք' խա

կունա թէւն

հաստատելու

ւորումով սենեակի մը շրջագիծին
մէջ*.
Կօշփկ ու գուլպայ իրար խառնուած ՝ տա
փատ ու փէշ վիրար գրկած , բարձ ու սա
ւան իրար պլլուած :
Արման եւ \յսււոին շաբաթներ ու ամիս
ներ հնչեց ո ւց ած էին պա շտօն ա տ ո ւն եր ո ւ ,
գր ա ս ենե ա կն եր ո ւ ,
առեւտրական ձեռ ՛Շրջագայած'

ոստայնի պէո հէւսուած՝ ծանօթ ու ան
ծանօթ փողոցներ : Դէմած' անհատնում ՝
անսպառ հ ա սg էն ե ր ո ւ :
Պռըվ է >
սլա շօ ,

ան

խո րհ րդածո ւ թիւններ ո /

. Խոհեմա թիւնր ՝ անուշփկս՝

նախնական սարքա

ձեւով

ուրիշնե

յելու Աքէս ՝ հա աէկ մր բերան

ջը գտնուող է ւրաքանչէ ւր

առարկա լ

միտներու սահմանուած*.
*Լյատին կր զարմանար

զած սլա հուն կր գգուէ կամ կը յանձն ո ւէ
թէ

ամո ւս էնր

էգէ գդուանքին : P*ա թ եր ո ւ ե տէջ կը Ւ աղ-

ո® ւր եւ ե®րր կրցած էր սՀ յգքան չուս ո լց
ուած գիտութիւն ամբար ել :Դթր ութե ամր
կր բացատրէր ան քա ղաքա կան բարդու -

ցրնէ ճաէւարակ՝ գնդակ՝ քո,[ւջփ կտոր*.
Կր նետուէ կնոջ բազուկներուն
կամ
կու րծքէն վրայ :

թիւններ ու իմաստը* կը լու եէլ,
1լնճ ռ ո տ
ընկերային զղա ղտնիքն եր» *. Կարծես ա-

շա՛ ա հասարակ կատակ'

*Լ,ատէնէ մէջագէսլը կատակ մրն էր ւո1ւ
հսկողէն

Ա!յս է եղեր աւետուած «խաղաղ ու եր
ջանիկ ապրիլը»*. Մ ինչգեռ ՝ ամէն ոք կը

մարմիններու միա ձուլումի կատ աղա թեան՝ ու սենեակը կը լեցուէր' թէյամա

իւօսէր միայն դմուար ո ւթէ ւններ ու ՝ պայ
քարներու յ տաղնապէ ՝ մղձաւ-անջփ՝ ան

նի եռացող ջուր ի
սուլոցներով ՝
շնշա^եզձ եղող
կուրծքերու
յաւիտ ենա պէս

յուսութեանդ մահուան մասին*, (յերիւրա

կր կն ո ւո ղ երդի հն չի ւններ ո վ *

փոխադրելու'

- Կը սիրեմ

զփրս>ր

փնտռող

քեզ* * •

X
- թաթեր ր վա՛ ր * * *

նեղացաւ \,ատին :

թէ' ինչո՛ւ կային կ ուշտեր ու անօթիներ *
ինչո՛ւ ցոյցեր կը կատարուին ՝ գլուխներ

Ա ամառի թէնի ապրանք չէ' մարմինս՝.

կը

դի-

տո ւթե ան» ուսուցումը z
Արման խեղկատակութիւն՝ մարդկային
կատակերգութիւն 1լ որակէր տնօրինուած
սարքաւորումը՝ մինչ ճակատադրապա շտ
\յատին ՝ գո < էր ե ղածովն ի սկ :
- Երկնային մանանան
չէ՛
անտեսած
մ եղ.-**.
Արման կր զայրանար կնոջ գիւրահ աճութեան ու յիմարներու աեղ կր դնէր ան*
հատներու անյաջողութիւնը զրա խտէ»

ու

յ անգղն ո ւթէ® ւնը

Արման է րաւունք չո ւնէՈր

քու վրա J

ծանրութէւնը

Կ"լտորաք ՝,

Ապրէ՛

քեղի

սահմանուաե

խխունջէ®

վեր ածո ւէն ը ՝

կեանքը :
- Կհուզես որ

երր էմացականութէւն ունէնք եւ
լու ձա յն :
Ւնքն ալ վազեց էեողովէ ու

պոռա

զոյզէ' ս,^~

սալ րնկեր ու էե ո ղո վո ւր գ * բան չփո խուեցտւ : վէճելով ՝ սէ րե լով ՝ պնակ լուսւլ^վ
•Ապրեցաւ էր կեանքը *Լ,ատէնէ

ըսածէն

՚զկս î մէնչեւ որ արգանդէ եկած ՝ կ[նԸ flP"
նաց հողէ արգանդ եւ էնք'
լուռ՝ մէայ՛
հակ

յ

յուսահատ

Երեւի ՝ վեր ա կա g ո ւն ՝

յաճա խո րւլներու

յե
թէ

փ ո թորէ կէ

յանձնուաե

պէ ս

մնացէն

քարացած :
երր կ՚ըսէր

X

թէ զմարգ էակը անհ ա տա կան ո ւթէ ւնը կը
շփոթէ բռնութեան հետ»*.

Մաշած ՝ սպառած մարմէն մր կը տք1,,յ
ճանբայէն պարտէզէ նստարանէն վրայ*
Դողդոջուն ձեռքերու մէջ՝ ծխամորճը

X
Արման դեղարան կր հոտէր*.

ցնորակա-

մէջ

- Աշխարհ է

րեռցուած է*. Դո®ւն պէտէ յեղաշրջես մը*
տայնութէւններ ր : Ո'չ կախարդ
ես՝ ո՛չ

րազներ ս ա ռո ւց ա կոյտ երո ւ.

ռանգը

Մշակոյթի կ ա ճառները ի&սւէքս/ր
առած՝ արգիլած էին զվտանգաւոր

ետեւէն :

Խռովայոյզ տենչեր ՝ խաւարի մէջ երերտըկող աեսէլքներ ՝ երդէքէ կախուած ե-

պաշտօններու աո.ջեւ z

կան կամ ի՛նչն էր անոր հակիմաստը*.

թի պէ ս կը վազեն անգոյ ունայնութեան

կ ր այղ

*» ամարձ ա կութխնր. ո® վ տուած էր

սրէկայէ սրէ կայ աէւ որմա կր :

յառաջգիմա-

Տտրուան ե ղ ան ա կն ե ր ր կր ւէերաե-

տոյք ճմրթկելու ար տօն ո ւթէ ւնը : Ա եծա֊

կր դրկու էթ

ւոր եղած ըլլալու

րդո ւին . պա տ եր աղմն եր տեղի կ' ու

ու

հոտառու-

կափաստեր ու : Կր վի& է ին ,

ստացած

եւ երր իրարու ր ս ե լի ք ու լնելիք չունենա-

նենան : Ի՛նչ կր նշանակէր

Աերեկն

մունքը*. ք»այց ուրկէ®

j/ն ) գի շեր ո ւան չէին սպասեր իրարու ե-

Զէ՛ ր ո ւս ո ւց ած

*

վար

մանակէ հ ա ս կա g ո զո ւթէ ւն *.

մուսն<ո յն հ անդէպ ու նե3 ած հ ի աց,ո ւմր ալ ե էի խորացնելու համար ՝ կր դիմէր հա-

սպասարկուի

ն ր եւ ո՛ չ թէ դրա կանը :

էր

ս ե փ ա կան ո ւթէ ւնր
կր կարծէ յ
Կր Լքֆփ
ուզած տեղը* կը նետուէ բազմոցէն* ու

Ա ամառիթէնի

բացասականը՝

տանելու!

րու հ ա շւո յն բանող լե դո ւա մ ե քեն ա յ Լ *
նահապետական առո գանո ւ թիւն' սլ ա ր գա -

մեթրէղ կան ւլ առած էին

վեցուցած էր

կր

Շ ո լ նի հ ո տ առո ւ թե ա մբ ՝ բայց քծնող ու
յար ձա կո ղ կատու մր^ւ է արուն : Ւր շուր

վաճւսռորգէ եւ սրճարանի

ծոյ հէքեաթ էր ուրեմն պատմուածը * եր եւա կայութեան արտագրութիւն' Uuifiinթիօն , Փօ Ul’uiQ ? Հ/սւ պօթէ : Գպրոցը սոր

տո-

էւածնել էլր փորձէէն ... :

գունաւոր կամ

ւլր ա ւած տարածքով :

զանգակները z

կաթին

մօր

էր

ստեղծած

թեր թեր ր ՝ դիր քեր ր

մէջքերր կ'օրԼակեն' կաղնիի բունին փաթ-

նա րկներու

կռանուած

մարմէնը՝. Դպրոցէ լակոտները

վար ո ւէ էն էրեն հետ * խաղողէ համր նա

դոյն կողքերով ՝

թուած բա ղե ղի նման :

օ-

ղալիկները*. Խաբեբայ
լակոտներ
չե®ն
ընկերներ ը ՝ ո ւս ո ւց ի շն ե ր ր ՝ տնօր էննե ր ր ՝

llu"[nrl Արման եւ Լ,աաէն , հիմա իրարու

Կ՚ապրին միասին'

մէջ

խ ա ր դա խ ո ւթէ ւն :
Խարդախութիւնը կր սկսի

X

«ու

Շապէկր

ևԸ ^Ւայ աարէներու հեւքը*.
թուփեր >
ծառեր ՝ արեւ ու շուք կՀօրօր ո ւէն աչքե'

ա րի,նՈ վ ներկ ուած * թեւէն մէկը փաթաթ! ած :

րուն առջեւ՝. Մօր գէ մա ս տ ո ւերն եր հակԱ,ե

\,ատէն սարսափով՝ տեսած էր ամուսէ-

կէ՝1յներո!. վրայ՝. Ա ւր է շ մանկէկներ աւաղէ մէջ տապլտկած : Փ ափաճօլոր է կը եր*

հրր ան վերարկուն հանած ՝ տեղաւո
րս! ծ էր աթո ռէն :

են փօքրէկ կառքերու

մ՛էջ ննջող

ման-

կը բարձրանայ , երկիր կ'ի$նէ : //'"՜'՜

- Կռուեg ա® ր :

g անg ա ռո ւ թեան սպասած էր աղջկան յե-

նակի գագաթը կր մադլցին ու- կը գահս"

- ճակատամարտէ կը վերադառնամ * * . *

տոյքը ափերուն մէջ ճզմելու*.
- Ա ամառի թէնի մետաքսէն աւելի

— Պատահածը է®նչ է :
- Պ ատահ ականո ւթէւն ... :
- Պատահ ականո ւթէւնր անուն ունէ® :

՛/իձ՜ին յանկարծ իրարու, ետեւ֊է î
Գասքէթին տակէն՝ Ար մա նի մանկական

մե

տաքսային է սւյս ապրանքը՝ յամառեցաւ
մարգը՝ շոյանքը բարձրացնելով
անոր
կուրծքը :
Կուշտը խթանուած

անասունի

նման

փրփրեցաւ աղ^իկր եւ կոպիտ հարուաե ով
մր հեռացուց ^սկի^ին բազուկը*.
- Լաւ կ ընես եթէ ակնոց
դործածես *
շիլ է տեսող ութիւն ղ . * .

Ապրանքի ն մա

նու թիԼն չուհ ի այգ մարմինը՝.
թունաւոր ծաղկի վրտյ թառած կր մե
ղուն * մեղր քտղելիք ծաղիկը այս չէր * . . *
- Տ ետամնաց գիլղացիի վարմունք

ու-

. Անխուսափելի ութիւն . . . „՛ լր ալ գըտնուիս

միջամտել իսկ չուզես, պատուհա-

“Ը կ"' Գայ - կը գտնէ քեղ :
Տալի ու տառապանքի կծկում չունէր
ըսած պահուն, այլ դմգոհութիւն , րտրկռթիւն, բողոք ել ՜Լատինի կր թուէր
թէ՝ ամուսինը կ'ակնարկէ ի՛ր միջադէ
պին.

կր պաշտպանէր ի՛ր դատը-.

ինք,

վաճառորդի հասարակ մպիտ անգամ չէր
շնորհած հսկիչին,
սակայն <.<.պատո,հա.

"»4ն չէր խուսափած : Եւ ահա' ,

Արման

ամբողջ աշխարհն է ոբ կք։ պարզռւփ : Ե՞քԲ
էը ‘".ԸԼ' տա^սը, քսա՛՜ն , հարխւ֊ր աարի
առաջ.. Հա՛ , կը յիշէր... կա՛ր նատինը՝
իր ձե ոքէ՛ն չբամնուորլ չարաճճի աղջիկդ '
Կ***Jէ՛ ն կռո։.ազա՛հ ըհկերներր . նախանձսս'
Ժիլքին. ամբարտաւան փանը: Կա՛ր նաեւ
միւս ՛Լատինը

գրաւիչ դիցուհին . մահիճԸ

ս,րրեցնող , կեանքը երանգաւորող

կթ^Լ

խոհանոցի ծառան, իր մարմնի մէկ մա֊"
նիկյ։:

Կային

նաեւ

միւս

ընկերները՝

ոլ պ֊սյքարի հ աւատա րիմներր դ“'
ղափարի Ոլ իտէաքներ ո ւ հաւատացողն^
9nJ9t՛

րու խումբը : Ո՞ւր են . ի՞նչ եղան այղ r"՜

Fonds A.R.A.M

< էէ Ա Ո» Ա Ջ ՄԻՏ/ ԵՒ ԱՐ Ո Ւ Ե Ս Տ »
մօտենանք ՝ որպէսզի կարողանանք տեսնել Հքեքուշաըո յլւ ծաղիկներ ի թերթեր»Հ» :
Հետեւեա է հետաքրքրական
երեւոյթէ!
կը պա ր ւլո ւի ։ \մ ա զիկներ ու.
թ եր թ եր ուն
իւի ս տ սահմանափակ տեսադաշտը ակրնթար թ ա յին ա ր աղութ ե ա մէ* կ ’ըն դա րձա կուի ՝ եւ ըան ա ս տե ղծա կան ոսպնեակները

Ո՞ՒՐ է ՏԷՐԵԱՆ
Ո՞ւր է ՏԷրեան. իր ա շխարհ ը քաղա՞քն
է, թէ գՒ֊՜ԳԸ' Տարօրինակ կրնայ թուի լ
նման պարզ հարցադրում մր' բանաստեղ
ծի ծննդեան հարիւրամեակին , իր
մահէն ամբողջ վաթսունըհինգ տարիներ
ետր Աակայն երկու պատասխաններ կր
ներկայանան :
« Տէրեանը
քաղաքային
բանաստեղծ Հ» - «"ձ, հայրենի զիւղն է իր
ափարհը^-- Անցունուած են ու տարածուած' այս երկու հակադիր
կարծիքնե
րը-. Ար՛/ , աոաջին, ինչպէ՞ս գոյառած է
իւրաքանչիւր կարծիք, եւ երկրորդ, ո՞ւր
կը ղադր[՛ ֊Լէճը :

Աոաջին պատտսիւանր ներկայացուցինք
որպկս հաստատում մր, իսկ երկրորդը'
որպէս մխտումը այս հաստատման, որովհետեւ այդպէս եղած է իրենց
թէ՛
կարգն ու թէ՛ ձեւր : Երկար մամանակ
Տէրեանի քաղաքի
բանաստեղծ
ը< լլա լը
.փաստուած ճշմարտութիւն մրն էր , որ
յետո յ մխտուեցաւ «փ ա ս տ»եր ո վ :

Փնտռենք այն եզրերը որոնք թերեւս
յանդեցան առաջին կարծիքին :
1908—ին
հրատարակած իր «Ս թն շա ղի Անուրջներ»
հատորաէ, բանաստեղծը կը ներկայանար
լեզուով մր, զտուած այն
բոլոր տար
րերէն որ կր դեր ի շիւէ ին 3 ո վհ անն է ս թուման եան ի լեզուին
մէջ : Ա-ողո վրդ ական ,
բարբառային
տարրերու. բացառումով՝
դրական հայերէնն էր որ կր յայանուէր ՝
((քա ղա րա կի ր թ» հայերէնը՝ եւ՝ իմաստի
ձդձդմամր՝ Հքա ղ ա ք» ի հայերէնը։ Առա
ջին այս եր դրին ապագային կր միանար
երկրորդ մր» բանաստեղծը իր
կեանքի
մեծամ ա սնո ւթիւնը անցուցած է քաղաքներու մէջ' Ա ոսկուա ՝
թիֆլի,ս,
Պ աբու • • • : Առա ջին եզրը թերի տրամարանութիւն մըն է ՝ իսկ երկրորդը' վր իպո ւմ
մը ՝ որովհետեւ փաստերը ՝ եթէ
կան ՝
պէտք է տրամագրէ խհ»ԸԸ
ծութիւնը î

բանաստեղ

Ս ակայն Հւիաստ»երը կր ներկայացուին
հակադրուող խումրին կո ղմէ :
fi ա ղաքր
միայն քանի մր քերթուածներու ֊W կը
ներկայանայ՝ մինչ գիւղական բնանկա
րը} ա յ լե ւա յ լ իր
մանր ամա սն ո ւթի ւններով' բազմաթիւ։ Ւ ս կ այդ քանի մը քեր
թուածներր բնաւ չեն յայտներ բանաս
տեղծին սէրը :
Հ'Ւաղաք» վերն աւլ րուած երկ ու
ր—
թո ւածն եր ո ւ մէջ բացա յա յտ է ատեէու
թիւնն ու պմդանքը .

Ձեբ շքեղ շէնք երի ծանրութեամբ
սրտմաշուկ ,
Ձեր ահեւլ բերդերի համրութեամբ
վերամբարձ ,
Քաղաքնե՜ր, ձեր մէջ կայ դժոխքի լքի
շշուկ,
Քաղաքնե՜ր , ձեր բանտից արդհօք կա՞յ
վերադարձ :

իոկ երկրորդին մէջ իր իսկ անկումն է որ
կը պատրաստէ քաղաքը .

կ^րնդ ղրկեն դա շտերու
Կ֊կ՚Կ֊Ւ աի եղերա կան համա յն ա պա տ կեր ր : Ւն չո՞ ւ ա յս
մեծ անցումը • ի^նչն է որ ա յս
կերպով
զանց կ՚առնուի : Կենg աղային հ եռաւորո ւթիւնը ։

...
քո դդեակներուլք
Ուր օրգիաների կոշմարն է խ1օսում,
Քո խնճոյ քների լպիրշ քաոսում Ալ-ուրուականն իր դաշոյնն է սրում:

Նման անկումի մէկ ուրիշ օրինակ» «£—
լեղ իա»։ Դարձեալ՝ բանաստեղծի սիրած
ա շխարհն է ՝ ա յն դի շեր ր ուր կար ելի է
տեսնել •

«Ջ մո ան Գիշեր» քերթ ուա W մէջ, քա—
ղաքր կը կամազրկէ ՝ կր մտաղրկէ բանաս
տեղծը ու կը մղէ ղա յն աննպատակ քտ—
լելու .

Երկար, անդադար

մայթերն

եմ
մաշում •
Շրջում եմ անվերջ , երթեք չեմ
յոգնում,
Ոչինչ չեմ յիշում, ոչինչ չեմ յիշում:
Հոգիին ամլացումը դրեթէ բացարձակ է •
կար ելի է

lut Լ

միայն .

Ես լուռ անցնում եմ փողոցից փողոց
Ու մեղմ լալիս եմ ցուրտ, մշու շի մէջ :
Նման ամլացումէ մը բանաստեղծը կրնայ
ւիր կո ւի լ իր
եր ե ւա կա յո ւթեան
ումով :
Հէմա փա ռա կան» քերթուածին
J* է ջ ՝
որ
«Ջմ ո ան Գիշերեին շար ո ւնա կու թի ւնն է ,
կամ սկիզբը, կր կարդանք.

'հորից կը թողնեմ քաղաքն աղմկոտ
Ու ճամբայ կ՛ընկնեմ յաւէտ միայնակԱնխօս կը մաթի երեկոն աղօտ,
Կը պաոկիմ դաշտում կանաչ ծաոի
տակ :
Գաղաքին պարտադրած պուտերուն քանդումէն ե տք՝ ղղացումներ ու յոր զառատ՝
անարգել բխումն է սպաս ելին , ու ֊քթչ
ներքինէւ 1լ ար տաբխի ՝ արտաքինր կր հոսի
ներս »

Հեռաւոր մարդոց ցաւերը կը զգամ,
Կարկաչոէղ ջրի լացը կր լսեմ •
Հողը կը գրկեմ, ջերմ կը հեկեկամ,
Վառ աստղերի հետ անուշ կ'երազե մ :
*իա շտ ՝ ա զբիւր եւ աստղ ՝ — ա յստեղ է բա
նաստեղծի փրկութիւնը ։ քյւ հակադրուող
խումրը այմմ կրնայ ներկայացնել գիւ
ղական րնապա տ կերներո ւ երկար շարք
Աակայն դմուար է փաստերով համո
զում մր քանդել : Առա ջին
խումբը
կը
պատճառաբանէ » ՀԱր տաքին երեւոյթնե
րը հակառակը կը ստորադ ծեն, սա կա յն ,
պէտք է ըլլտ յ թաքուն երակ մր՝ հիմնաթելր թերեւս համոզումիս՝ զոր պէտք է
փնտռել ու գտնել» :
ա րան ո ւթի ւնր ծառտ յած է իր նը—
սլա տա կին î Յօդուածագիրը կր ձեռնարկէ հիմնաթելի բա ց ա յա յ տման :

Քնքուշաթոյր ծաղիկների թերթերում,
Լոյս դաշտերի խաղաղ նիրհող
ովկիանում,
Ու աստղազարդ, խորհրդաւոր
գիշերում,
Ու ջրերի արծաթաճժն օրրանում :
Տէրեանի սիրած գիշերային աշխարհն է՛.
Այստեղ կը շրջի իր աներեւոյթ
“ էր ր .
կը հմայէ, կր կանչէ ու կը լռէ :

I"PԸ

' կը
շարունակե՞ն դեռ հ աւատա լ
թէ անոնք ալ իրեն պէս հիմա դարձած
^ն անպիտան ♦ անում ♦ մի՛ շտ դմգոհ •

֊1 Ւ շտ սլահ անջկ ոտ :
• ^֊֊֊յց թ՚՚չմւ կը խնդան այս երախանե
րը՝ մամտնակները փ ոխո ւած ՝ երջանիկ
Ապրումի՞ է վերածուած կեանքը : թ այց
ինչո՞ւ կու լան սա մի ւսն երը • ♦ • ինչ ո՞ ւ
տ Հսքան ճիչ ու կռիւ։ Ուրեմն կը
շարոլ-նԱլկոլին հինը։ Ապա դան դեռ չէ՞ ը“տ եղծուած ։
- Անոնց համար ապագայ
դոյութիւն
չունի ։ Այսօրն է անոնց ապագան : Կէսօրուան խաղը, իր իկո լան լացը...-.
^ովը տեղ գրաւած ՝ իրեն պէս մէ կն է
պատասխանողը։
ուռ — վիզ մարդ մը։
^Ը փորձէ շտ կել վիղր î
Արման
կը
նշմարէ

հաւասար հեռաւորութեան ՝ վզի

ևըեք սպիացած փոսիկներ յ Կը յիչէ պա
տառաքաղին գործած աւերը ։
«Յարձակողն» ու «Հ ա կա ռա կոր գը» նոյն
1ւստաբանին վրայ տեղ գրաւած էին կո զԸ
կ^ի :
Անիրաւ մարգ՝ չձգեցիր՝ որ պատառս
անգամ հանգիստ կ/յեմ » • • :

ԼԵՒՈՆ ՍՈՓՈԿԼԵԱՆ

Կը հե տեւինք պատկերներուն եւ պատ
կերէ պատկեր անց ո ւմն եր ո ւն : [Անծայրա
ծիր դաշտեր ո ւ համայնապատկեր մրն է
որ կրնայ աւարտիլ միայն երկինքով, եր
կինքով որ ջուրերու մէջ կը հայի : Գաշտերը «.ովկիան» են որովհետեւ կ' եր կա
րին հորիզոնէ հորիզոն : Այս ովկիանին
հետ րա ղդա տած , ջուրերը լճակ կրնան ըլ
լալ միայն, կամ առու: Աստղազարդ եր
կինքը լոյս կու տայ «խաղաղ նիրհող» ,
գրեթէ անշարմ- դաշտերուն , կը
ցոլա
նայ նաեւ ջուրերուն մէջ, որոնց
չար~
մումը ալիքումը, հոսքը, ճօճման պատ
րանքը կը ստեղծէ : «ՕթթաՆ» , - այս վեր
ջին բառը կ՚ուղարկէ մեզ ետ , կը ճօճէ
մեզ ետ, կրկին կը մօտենանք տողերուն :
Աակայն «օրրան»ի յայտնութիւնը առաջ
նորդած է յայտնատեսութեան . պատկեր
ները յաջորղարար չեն երդեր իրենց մե
ղեդիները, եռաձայն երամ շտո ւթիւն մըն
է զոր կը նուազեն : Գաշտերը կը նիրհեն
առուներէ հիւսուած օրրանին մէջ
զոր
աստղերը կ'օրօրեն î

«Չ- ու
ես » • • » քերթ ո ւածին լայ
նածիր տյս համայնապատկերը կարելի է
Ւր ամբո ղջո ւթեան մէջ ընկալել մեծ հե
ռաւորութենէ մը միայն : Այստեղ է որ
կը դառնանք մեր մէջրերած քառեակի առաջին տողին։
պէ տք է մօտենանք ՝ շա տ

Պարզ ջրի վրայ եղեգը հանդարտ
Անդողդոջ կանգնած էլ չի շշնջոււք •
ւԼււին խոկում են երկինք, գետ ու արտ,
Ու ոչ մի շարժում, ու ոչ մի հնչիւն • • •
Այս անդ ա մ, եղեգի մ տերմ ո ւթենէն է !! Է!
կ էւ տարածուվւնք մինչեւ արտ ու երկինք :
Լռո ւթի ւնն Լ
ա յստեղ նա խրնտրեա լ :
Լռութեան կր մասնակցի նոյնիսկ եղեգը
ապագայի սրինգէ! գեղեցկանուագ։ Աւ անշարմութիւնն Լ նա խրնտրեա լ՝ որ մահ շի
թե էաղ.րե է! սակայն ՝ տյլ
խոհ ռ ւ անդէ! ա դարձ : Ան ո ւթի ւնն է , բնանկարն է որ
կլւ խոկայ, իսկ
անդրադարձը րանաս—
տեղծէն է .

Ես կանգնած եմ լուս , անչար է հոգիս ,
Թախիծս խաղավ անուրջի նման •
էլ չեմ անիծում՛ ցաւերը կեանքիս ,
էլ չեմ տրտնջում վիճակիցս ունայն • • •
^^4 այլ օրինակ • ՀՇիրակի
‘Լտշտերից^> î Ոչինչ կտյ այս քերթուածին մէջ
& իրակի դաշտերէն։ Ոչ միայն վերբեր
ուած շէ որեւէ բնորոշ տարր ՝ այլեւ րնղհանրապԼս չկաJ որեւէ մանրամասնում ։
Ոչինչ կ այ այս քեր թուածին մէջ որեւէ
դա շտէ ï

Աստղերն են ժպտում լուսեղէն նազով ,
Խաղաղ դաշտերը մութն է համբուրում,
եւ յետո յ

Մօտեցած երկնից աստղերը պայծառ
ժպտում են խաղաղ fn աչքերի պէս • • •
Աստղ — ա շք նմանութիւնը, աստղէ—աշք
անցումը
բանաստեղծական
հնադ ո յն
պատկերներէն է՝ հնագոյն հնարքներէն։
Հե տա քր քր ա էլան ը տյլ
բան է այստեղ :
Ոանաստեղծր Հյիրակի դաշտերուն ֊քէջ է
աստղերը ընկալած մամանա կ ՝ եւ իր խօսքր կ'աւարտէ այսպէս»

- Եմ լքուած սրտի կարօտը անծայր
Ամէն ինչի մէջ որոնում է քեզ • • •
Աակայն ո չին չ կու տայ մեզ այս
ինչ»էն:

Համէն

Անց ումը արդէն իոկ զանցում մրն է։
Անց ումը կր մատնէ զանցումր։ Այո վեր
ջինը ընդհ անուր երեւո յթ
է սա կա յն
Տէրեանի րան ա ս տ եղծ ո ւթե ան ֊քէջ- զ ան
ցումը կտյ երր նոյնիսկ չկտ յ զանցում :
Օրին տկ • հԱ արի Ե տեւում » » »» »

Խորհրդաւոր է երկինքն երազուն •
Վարսաթափ ուււի, դողդոջուն եղեգ,
Արծաթ խ1օսքերով աղբիւրն է խօսում :
Այստեղ՝ բանաստեղծական ոսպնեակը եր
կինքէն կ՚իջնէ մինչեւ հորիզոն՝ մինչեւ
ուռի՝ կր մօտենայ եղեգին ։ Այո
մ o—
տեցման րնթացքին արծաթ մրն էր փալ
փլած ։ Աղբիւր ի ջուրն է ՝ առուն ՝ ուր եգեղը կր գողգղայ ՝ որուն վրայ է
հա
կած ուռին։ Եւ տյս ոլահուն է որ

- Սիրտըս կարօտով կանչում է քեզ' ե'կ :
Աակայն ան չի զար ։ Ու բանաստ եղծին
սիրտը կը մնայ զմենաւոր» ՝ որպէս զմ ոլո ր ո ւած թռչուե»: Եւ իսկ ապէս ՝ ո՞ ւր է
թռչա.ններու երամը։

Տէրեանական բնապատկեր ներու հիմնաթելը զանցումն է կենդանական աշ
խարհին : *Ւանի մանրամասնենք՝ աւ ելի
տարօրինակ պիտի թուի այս իրողութիւնր՝՝ Տէրեանի դաշտերուն ու արտերուն
մէջ չկան կովեր ու եզներ , ծառեէ! ո ւն վրրայ չկան ճնճղուկներ ՝ եւ ղեո չկան եզ
նիկներ' անտառներուն մէջ՝ չկան աղաւ
նիներ' կապո յտին մէջ՝
չկան նոյնիսկ
թիթեռնիկների ծաղիկներուն
վրայ
եւ
ճպուռներ' եղեգնուտներուն մէջ՝. Ե*- տյս
հիմնաթելն է թերեւս ՝ թէեւ թաքուն՝ ոլւ
յանգած է առաջին կա րծ իքին :
Կ*իւղր 5
ղիւղաշխարհր մեր ենթաղ ի տա կից ին մէջ
կր ներկայանայ ոչ միայն բնութեան
պատկերներով՝ այլ կենդանիներու
ալ
դոյութեամբ :
Ւոկ ինչո՞ւ այս զանցումը։
Որովհե
տեւ՝ բանաստեղծին ըմբռնումով ՝
կեն
դանական կեանքին ներ կայո ւթ եամր պի
տի խանգարուէր րնա պա տկերներ ո ւն ներ
գո րծո ւթիւնը՝ պիտի խոտորէր րնթեր-

g ո զին միտքը ու խղո ւէր կւս ոլր
հ տ ս ւո եղ ծութծ ան ^.ջւ :

իր եւ բա-

Տէրեանական բնապատկերը քիչ
կը
Հդործածուի» ՝ միշտ Հղ եղեցիկ» է՝ բայց
մասնաւորաբար կր յատկանշուի իր ոգեշրնչած յուզական մթնոլորտով: Ոանաստ^Գ^ը հր րւՒտհ այրր> ոլ հր չրԱ1 այրէ՜՝
տեղ՝ բայց սերտ շփում մը չունի» Ւսհ
ւլ ե ղեg կո ւթ իւնը շի
րնկտլուիր
որպէս
ղուտ ղեղա ր ո ւես տա կան արմէք ՝ յուզա
կան ալիքներն են որ կր համակեն
բա
նաս տեղծր ։ Զկան
բնութիւնը
իր ա կան
դարձնող
մանր ա մա սն ո ւթի ւնն եր »
էլան
բնութիւնը ոդեկանացնող նր բութիւններ ։
Հետեւաբար ՝ աւե լի Հ/5/ս?պատկեր ,
քան
թէ բնութիւն :

Ո ենք վեր տ ւլ ւս ոն ար մեր նշած օրինակ
ներուն ։ Ոնապատկերի յուզական վերարձա ւլ անդն ե ր ո ւ մէկ ուրիշ օրինակ»
հԿալրօտ» : fi անաս տեղծր ՝ իր Հան վեր ջ ճաձբի տանջանքից յողնած» ՝ սլահ մր կ1 եր
ջանկանա լ ննջել ով
Հոսկեղէն»
արտին
•րէջ, սակայն երր
!լ արթննայ՝
ոսկին
չքացած է ՝ ու ւիո խար էնը

Մութ հեռաստանն էր դժկամ նայում ինձ :
Տեսարան — յուզական մթնոլորտ տյս ա—
ո րն չութ իւնր
շե չտուած է րնդելուղեալ
շա ր մ ո ւմ ով :
Ւ ր նինջին մէջ մէկու, մը
տրտում կան շր
լսելով՝
բանաստեղծը
կ՚արթննայ յեղակարծ ՝ ան ս սլա ս ե լի վա
յելքէն , իսէլո յն ան դր ա դա ռնա լո վ որ մի
այն

Վիշերուայ հովն էլւ լալիս դաշտերում :
fi ան ա ս ւո ե ղծր կարօտ է մարդկային ձայ
նի ՝ րն կեր ո ւթեան ՝ ղի առանձին 1լ ըն թա
նայ իր կեանքի ճանապարհէն։ Ե1 իր լըսած կանչ ին
Հտր տո ւմ»
բնո յթը
ցո J‘f
կու տայ որ կանչողն ալ կարօտ է մարդ
կային հ ո ղ ե կց ո ւթեան ՝ կարօտ է բանաս
տեղծին։ Ա*- այսպէս ՝ երկու տենչերը կի
րականան իրար մէջ՝. (Ոսկեղէն արտ փափաքի իրականացում) : Աակայն այս
դաղափարր՝ ւլո յառման իոկ պահուն՝ կը
մխտէ ՝ կ ոչնչացնէ ինքղինքր ՝ եւ
րանաստեղծր կ՚արթննայ իր մենակութեան ։

«փիշերասոյզ, անկերպարան դաշտեր հիսւսթափուում» :
Աատկանշա կանօր էն ՝
տյդ մ ենա կութիւնր կը ներկայանայ բընութեան մէկ րաղկաց ուց ի չին' քարի կերպարանքով։ Ամուլ քարի որ հակադրուած
է բերքառա տ արտին ։
'Ւարը իր բացա
սական ազդեց ո ւթի ւնը կր սւիռէ բանաս
տեղծի ներկային
վրայ՝ իոկ ապագայՒն

Մութ հեռաստանն էր դժկամ նայում ինձ :
Հեռա ս տանին ՝
բանաստեղծի
փնտռած
վերջին կայանին բնորոշ գի^՚^րը կո ր սըւած են գիշերային
մթութեան
մէջ՝,
թերեւս կտյ այնտեղ իր ըղձացած ճշմա
լ՛ Ւ տր՝ թերեւս ալ մեծ հիասթափում մը
պահուած է այնտեղ՝ — սակայն երկու
պարադա յին ալ ան հ իւր ըե կալ է ան ՝ վան ո ղական , թերեւս պահելու համար
իր
ղանձերր՝
կամ պա շտպանելու
համար
բանաստեղծը։ Ե*- տյսսլէս ՝ ապագան կը
մերմէ րն ղուն ի լ բանաստեղծ ը ՝ մին չ ներ—
կան Ւր ամլութփւ-նր կը ներկայացնէ
այն :

մվ—

Տէրեանի սիրած հնարքներէն է բնա—
պա տ կերն եր ո ւ տակաւ լո ւս ա զր կո ւմը ՝ անոնց պատրանային անհետացումը : «Ինձ
/մաղէք...» քերթուածին մէջ,
րանասւոեղծին թաղումր պիտի կատար են իրիկնամուտ ին

Երբ մթնում կորչում են ծով ու հող • • •
Երբ մթնում կորչում են լեռ ու արտ :
Տեսողական վտյելքին
/ նոյնիսկ
հզօրադո յններու անխուսափելիի
անձնա
տուութեան
գաղափարը անզօրութեան
յո յղ մը կ^տլիքէ ամէնո ւր եք ։
Տէրեանի բնութիւնը
կրնա յ նո յնքան
յուզուիլ ՝ որքան յուղել »
ՀՏ /սրութիւն»
քերթուածին մէջ՝ «եիր հ ո ղ » ել Հարձա Կ»
ղ ա շտեր ր կը ներկ ա յանան երա ղա յնութեան' գրական եւ ամայութեան' բացա—
սական ա լի քո ւմն եր ո վ : Ե ահա ՝ Տէրեա ^Ւ
բանաստեղծութեան Հկա յ ու չկտ յ» կինր , «կ'անցնի ե ա ղի կ ու կանաչ մեղմիկ
չոյևլո,խ>
«սիրոյ քհքոլ-շ խօսք» 1լըսէ։
Ամայութիւնը կ՚անհետանայ՝
երազայնո ւթիւնը նոր , թանկագին
տարրով մր
կր հարստանայ՝ կը ծաւալի։ Ե *- ծաղիկ
ները որ նախապէս կորսուած՜ էին դա շտի
կանա չո ւթեան ֊քէջ, կ ու զան

աոաջ.

Ծաղիկների մէջ այդ անուրջ կոյսի
շշուկը մնաց,
Եւ ծաղիկները այդ սուրը շշուկով
իմ սիրտը լցրին - - .
Բնութեան սուրբ շշուկով կը տրոփէ
սիրտը քաղաքացի Տէրեանի :
ՎԱՐԱՆ ՈՅԺ

Fonds A.R.A.M

«3 Ա fl֊ Ա Ջ

ԹՂԹԵՂԷՆ ԵՐԱՆԴԱՊՆԱԿ
(Շար. Ա էջէն)
Գուբէն նաէսաս էէբութիւն մը ունի ջրա
ներկին հանդէպ։ Ներկայ ցուցահանդէսը

ՄԻՏ-fi Ե

նիք մը՛, Մ ուրէն այղ օմանղակ թեքն իքը
ղարձուցած է ինքնանպատակ, այսինքն'
ո շ թէ շիջանուտ "լո՛հ մր արագօրէն սեյետոյ
ւեռելու անցողակի
միջոց ,
որ
յ^՚"".է
տրւհեստանոցին մէջ կը փոխ տրին ո լի ար
ու/տրական
այլ միջոցներով , այլ ինքն
տա յա
յտ չակ
իր մէջ ու ինքն իրմով' վերջնական ար

միայն ջրաներկներէ կը բաղկանա յ՝ քը-

տայայտութիւն մր։ Իան մր որ կ ենթադ

ս անեut էլ մը միջին ծաւալով գործեր Զըդաո ւմնա ւո ր ու դիտումնաուր
կեցուածք

րէ փնտռտուքի եդակի հ ե աե ւս ղա կան ո լթիւն մը։ Այս մարզին մէջ սակայն' Մու

մը։ իւղաներկ պաստառներ

րէն մեծ նա խո րզներ' վարպետներ

fjnjff

տուած

է ասկէ առաջ նկարիչը՝ օրինակ

Ս ա տ-

րի տի ց ո ւց ա հ ան դէ սին ՝ ուր կէսը իւղա
ներկ էր ՝ րայց ասոնք ալ ջրաներկի թեքնիքէն ու մասնաւորարար
արդիւնքէն
աղդուած : Ինքը !լըսէ թէ լՍ!ըԼթ1'
երեք տարիներուն'

երկու

ուզած է աւելի եան-

ունի :

Մինչեւ ՀՏ-րզ ղար' ջրաներկը կր գոր
ծածուէր ինչպէս ըսի' աւելի ծաւալուն
ծով ,
յօրինումներ սլա արա ստելու
գ&որ^
նկարիչին ո[,ոչ ագաաութէււն ձ ր կ ընծա
յէր բնութեան առջեւ

18—րդ

նստելու։

գարուն' վենետիկդ ի թիէփոլոն է՝ ելիր—

րանա լ ջրաներկին վրայ՝ յաղթահարելու

՛Ո յետս յ'

համար անոր թեքնիք գմո ւար ո ւթիւնն ե-

ական դպրոցը՝

րը՝ րայքք մանաւանդ' հասնելու
համար
իր ուզած Հար դի ւնք»ին «էֆ £» Jէ՛ն : Տպա

ցուցած են օման դա էլի իր դերէն՝ ու գայն
ղարձուցած' ինքնանպատակ սեռ մը։ Ա-

ւորիչ է Աուրէնի մօտ արհեստի մը

եւ

արուեստի մը տիրապեւոելու խոր՝ խըստապահանջ եւ հետեւոդական
կամեց n—
ղութիւնը : Ինքը էլ ըսէր 1982—Հմին չեւ
հիմա նկարչութիւնը ինծի համար եղած
էր սորվելու՝

արտայայտութեան

մի

ջոցներ ո ւն ծան օթ ան ա լո ւ ՝ նկարել

դիա

նա լո ւ շրջան մը» (5) • Ու- այսօր նոյն ձե
ւուէ
1լ ա ր տա յա յւոուէւ
ջրաներկէւ մասնա յա տո ւկ թեքնիքին ու

արդիւնքներուն

ռա ջին

ճ9-րդ դ՚սրու “կիղբը

“'նդ/ի-

որ ջրաներկը ան կաէսա-

Անգլիացին որ

ա յգ

ան էլա էսո t —

թեան հասցուցած է ջրաներէլր'

Ո' • Իրր-

է : Յատկանշականը Ա-ուրէ^ի մօտ այն է ,

հոդութիւններ»ու

որ այղ անգայտացումը չի հետեւի ր եր

նապակիի եւ խճանկարի մասնագէտներոլ

րէք առարկայի մր շրխս ղիծներ ո ւն ,
թելադրեր ստուերի խաղեր : Մ էկ

չի

քով' անկախ է թեմա յէն : Մ անօթ են այս
երրեմն'

ոչինչ կր մնայ

ուր

նկարուած

ա-

ո արկայէն' դաշտանկարէն, եթ Լ ոչ զ" J—
ներու թաթառ մը, ուր նիւթ - դոյնը կը
միաւորուի , կը միա [սառնուի :

կին տեւական ազղեցութիւնն է , որ
մօտ'

բե

3'ոլըէնի

զո յներու միաւորումը եւ

անոնց

անգայտացումը վերջնականապէս անկախացած

են ձեւերէն

ու

շրջագիծերէն :

մեծ գեր էլը էսաղայ :
փանքէ մր բառ եւս
մասին :

հ,թեմա»ներու

Հան ւլ ի ս տ տ ե սն ե ր

որոնք Աուրէնի

գ տն ո ւե g ttt h

՝

կենսագրութեան անծա

ետք' Պոն ին կթոնը (1802 — 1828) ՝ փոնս-

աւլգ ուած կ : ԷՀարմանալի

թէպլը (1776 — 1837) եւ մանաւանդ' թրրնըր (1775 ֊ 1851) : Պէաք է նշմտրել՝ որ
ասոնք նոյն սերունդին մ տ ր ւլ ի կն են ու էլր

էլր թուկր մեգի՝

ըսածը' Հտալ ներքին լռութիւնը ՝ ներքին

գե տեգուին վիսլապա շտ շարմում[t սէլրգր-

առ ան ձն ու թիւնր

նաւս րութեան։ Վվւպասլաշտ ճաշա էլին

էս ո է՜ստ

՛լայ արդեօք՝

հարցում

թերեւս

ւո լ անԷէ մա ս տ չէր : Յիշեցնեմ

: 1Լսոնք

յ

ւէ ր

այնքան
Աո լրէնին

ամՀնքն ալ

սկղրնական վիճա կը չէ այնքան
նա րար , որքան'

հաւա-

հետապնդուած նպատա-

էյ լ

Էէ վերջոյ' ՆսվալիսԷէ վերո յի շեա լ

քը Հդոյնը

իրրեւ նիւթին մ է կ

futur—

ձգտումը

մր օմ տուած {եւ դրեթէ

ե տին^ջ ։

րոլորր լաջա

կս/ւոր ) : Անո՛նց էլր պատկանէ/

լէ/ութ Լ/սն

!լակէ տը :
փանի մը տեղեկութիւններ անհրամեշտ

դէպի լոյսը) ձիշգ նոյն շրջանին կ որ ար
տասանուած է ՝ ւէի պա պա շտ

են ջրաներկէւ յա տ կո ւթի ւններ ո ւն

մր կոզմէ, որ հաւանաբար 1,1 Լ տեղեկու—
թիւն չունէր ան գ՜լիւս կան
ն էլա ր չ ո ւթ եան

։1Հ է ։ "Ը Ռ էէ լր
// ո ր վեր
է լռու թե ան
ո t ն կնդի ր մր ւլ առն ալ ՝ լռութիւնր լ ո / —

հասկնալու համար այս կաս1Ը Հլուսաւոր կեցուածք»ին եւ ջրահերկէր ընձեռած
կա ր ելի ո ւթէււններ ո ւն միջեւ՝ ու

հ ե զինա կէւ

կ'ընթա_

մ

սին , պատմել , թէ ինչպէ՛՛ս կը ծնի , ի՛ն.
կ՝ անցն ի

երփնապակիի

մը յ0_

րինումր, թէ ի՛նչ հսկայ աշխատանք

կր

դի՚նքխ' ձեռքբերումը, երկու

// ան րլ ր tt / Էմ Լ ան վելրածե լ ,

ջլււսնելւ1յ|ւ Սր

ներուն ալ

"1Ա11,սւգօւ~.

սկղրնական է}է..

լ:սգրանքով ՝ այ դ թ ելա գ ր ան քէն

մեկն,„_

ըանութեամ\ր :
Պի տէէ էէե ր ջա ցն Լ ti ո ա կա յն տարրեր հար
ցով մր ՝ ո t- ստի պո ւած եմ հոս ալ' հս/մսւ֊
եջու։
ռօտսլո
ւ : 1Լերը'

բառը դոր-

quintessence

ծա ծեցի , ու ան կ որ գի ո այս յաւելեալ
անդրադարձին էլր մղէ : Ա*ի ա ենք՝ էլր tnhu~
•լագ ր ՈԼ թիւնր Art majeur եւ Art mineur[՛
միջեւ ի դօլtnt է տա կա ւին ա յսօր : էլ րլէ-

/Էւ ո ր ձա ո ո լիէի ւնըր՝ եւ կ'ենթա գրեմ ա^/ո^/գ—

մասին՝

է, որ երկուքը ղո ւդա հ ե ռա ըա ր

նան : Պիա ի "‘-զէb ‘"‘ելի
երկար խՈս^
երփնապակիի • եւ՜ էս ճան էլար էէ մասնադէտ^

քօղ ա ր կո ւած

կեցուածք»ին

մօտ

ոլ

դիս տպա ւոր ո ղը ՝ ,ս^

նենք ՝ որ Միջնաց ար էն մ հա ց ած հին հա-

ն ա շն ո ր հ ր ՝

որ [եուրկնի

ամէն պա րազ այի'

փա—

սան էլ տեսակ մր

շեշտը կապ մր ունի անշուշտ «լուսաւոր
հետ ,

ներուն quintessence՛^ է : Կարեւորը (

կամ գ իւդ ական կեանքէ ն

Ալ՛քան էսօսուն են այս ճամրով էլն ո ջա կան
գիմա նկ արներր ՝ ներ քին ագնուութ ե ամ ը

տիրապետու թիւնր ։

թիւն»ը իր պարագային' կիրառական աը_

պահանջէ խճանկա ր ի մը վերջնական ոզ,՜.

նօթ' հարց տուին ՝ թէ էձ>քր ՚ւ1,լրլէ ն կու

դ ո յնին

մաււնադ իտու թիւններու գիծով, ծրադ[,ր_
ներ' ուր յկացՈՆմ/ւ
պարտականոլթի^^
իրեն վերապահ ո ւած է : «Զ"Լտ նկար,ոլ_

փուլերէ

են առօրեայ մեր գըա ղո ւմնե ր ո ւն

վրայ գրուած

պետութեան եւ «ո ր մն ան կ ա ր շո ւթեան» [

նոյն մամանակ' ամբողջովին նոր
ար
դիւնք մր, ուր թղթեղէն երանգապնակը

համաձայնէին բնութեան ընծայո ւած ու

Ջրաներկին

^,Ա(_

ն ե ր ուն հ ետ ա յ ս ւլ ո ր ծ ut էլ g ո ւթ եան

շադրութիւնը՝ արագութեան տրուած մե-

ն կա տմամ ր :

մ[„ԱԱ^

ճա ր

Հին վարպետներու փնտռտուքին շարու
նակութիւնն [ այս անշուշտ։ Յայց միեւ

թինն է (1775 - 1802) ՝ րա յգ սեռը էլա տա
լէ ե լա ղո ր ծ ո ւմի
հ ա սգնոգներն
են
իրմէ

էլր

կ'իրադսրծէ

ուեստներու մարզին մէջ իր աշխատանք,

Ջրաներ

րած է զինք ա յդ արդիւնքին :

հետ գլխաւորաբար'

նական ծրագիրներ , ներքին

[սօս

ուղղութեամր թրրնրրի նկարները,

մարգէն դուրս, իրխ

այ ս ինքն'

ttt

լ ՛լ

նա սլա կին ՝Էսճան կարը Հւէ ինէօր'» ա ր ո i.L uinներ են մեր

օրերուն ՝

ին չսլէ ս'

ւսսւե.

նօք : Ու սլա աճա որ ւսյն շէ՝ թէ կիրառա
կան արուեստներու, մա սնսւ ւլ.է ան եր ր նրէլա fbd՛ լ ւլ ա g ո t .ti •/'>' ՛էէ- հետ եւ-ին : // իջնւււ—
զարեան տա ր րեր ա կ ո ւմր րանա էլան հանւլ ամանք ունէր ՝
րագայէւ

nt-

չէր րէոեր ամէն

պա

Հստեղծագո րծութեան բնազան

ցս ւ֊ թենէ» մը։
ի^ւս ՛էա [՛ եւսն ն էլա ր ի չ ր
նոյն յա ր ա րեր ո t-թի ւնն ե ր ր nt նէր խճանկա

դաղա-

փար մը կազմելու համար թեքնիքին յա-

րի չին հետ ՝ ինչպէս այսօր :

տուկ դմուարութիւններուն վրայ։

ո ւ-ր եմն ընկերային

Ջը ա-

Փոէսու-սւծր

Հհ ե տեւա րար'

դեղա

ներկի առաջին յատկանիշը այն է ՝ որ ե-

գիտական) ըմբռնումն է՝ որ

ր ան դա սլնա կր նո յն դերը չէւ խաղար ՝

էն չ

փ ո t լե ր է անցն ե լո ւէ' ծնունդ տուած է ժա

որ իրն է իւղաներկի պարադային ։ Ե բան
դա պնակը հոս' թուղթն իսկ է* Աոյներու

Ա իջխագ արեան նկարիչը Հա ր ո ւե ս տա դէտ)

տա ր րեր էսաւերր թու ղթի

մանակակից

յետնամ ա ս ին

զուտ

զանագան

Հա ր ո ւե ս տա ւլ է in՛}) ին ՝,

հետ կը էսա ղան ՝ ու թուղթին վրայ է որ

հՀր ա ր զ b ական իմաստո վ։
Անկ ա /"
նաէս ւլէՀհք հ ո վանա ւո ր ո գ ւո իր ո ւթի ւննե-

կր կազմուի դո յնի վերջնական երանգա-

ր էն ՝ ան կա իր չէր ն կա ր շ ո ւիմ եան ւղարտա-

լո ր ո ւմր ՝ ինչ որ կ' ենթադրէ դունաւո ր
իւաւերու բացարձակ թափանց կո ւթ ի ւնր

մարդը չէր ՝ ցուցահանդէս

ու երրեմն' երանգներու րա ղմա պա տ կո ւ-

կերպեր : Ասոնք մ ամ անա էլա կէէ գ երեւոյի}—

մր՝ հասնելու համար դո յներ ա նդի ուղ—
ուած թարմութեան եւ մանաւանդ' պայ

լէ ա էլո ւ մն ալ րա ց ար ձա էլ

ծառութեան։ Այդ ձեւով է՝ որ դոյներր
լոյսով կր թափանց ուին՝ էլր Հլուսանգրր-

ական մ ա մանա կա շր ջանին է ՝

լին»՝ այսինքն' իրենց թափանց կութեամբ

էլա յ ութիւն^ ր էլր ստանայ գերակշիռ ն շա-

ու

նա կութիւ ն ։

թեթեւութեամբ'

ներսոյդ

ւյիր օրինափակու մէ մը, փն առա ո ւքնե րու

հեր են*.

ամ է օր» եւ Հմինէօր^էէ տաբրե

հԱ

չէր վերագրեր

պայծա

չէր կազմա

ն շան ա կո լիէիւն

արուեստագէտին։ Արդիtt ր

Հենթա-

Հ երածնունդէն ու մասնա—

ռութիւն մր կր թելա ւլր են : Աո լրէնէէ ար-

ւո րապէս

ո ւես տա դէ տ ըարեկա մներէն մ է էլր իր նր-

հէլարիչը էլը ստանայ այսպէս հետզհետէ

կարներր տեսնելէ յետոյ'

կը յէ՛ շէր Նո-

վալիսէւ հռչակաւոր խօսքը

'հԱո յնը նիւ

•■չ
բանական ՝ ա յլ' րա ց ար ձա էլ Հտռաջնութիւն^ մր եր կր ո ր էլա էլան կոչուած

թին մէկ ձգտումն է դէպի էոյսԸ^^
ՈԼ1լ աւելցնէր' ՀԱուբէնին մօտ' հակառակն
նիւթանալու։

էւ վեր՝

յարակից
ա ր ո ւե ս ան եր ո ւ
նկա ամամ ը :
Ոացարձակ էլ ըսեմ ՝ որովհետեւ Հս տեղ

£» i կենթադրեմ ՝ որ էլուղէր ըսել
ս ին ձ գտումը

ւէի սլ ա սլ tu չա շրջանէն

էոJ—
թղթեղէն

ծա գործ են թ ա էլայ ո ւթի ւն^ մր գործԷէ վրս,յ

Ջրանկար (38x46) - 1985

է այդ՚"եղ* էյսյն շրջանին է՝ որ փի լիսս-՜

թափանցիկ եր ան դա սլնա կո վ' կր փո րձուէէ
հոս ղոյներ ու լո ւս ան դր ո ւթի ւնր : ք*ան մր

վ,այու-թի՚-նը Հենթա կայքին ւէրայ կր գենոր ծաւալէ/ մր հասնող ջրաներկին եւ

ան •1ե[' ածնելէէ լոյս ին ՝ ան ս ե ւե ո ե լէւ ՝ դրե-

ա շէսա տ անքէէն մասին'

թէ ահ դո յ ՝ եւ սա էլա յն ներկա յ' ւլո յա՛ ս ր-

ղուտ դո յներանդներ ո ւ օդտադո րծումով։
ԱՀեդլէւաց իներ էն ետք' ՏըէԱ*քրռ*-Աւ ՝ Ա եզան

ներէն անդին, «լուսաւոր կեցուածք մը,

իր ^իմքը*.
Այս երեւոյթներն ու եղելո ւթիւնները
ծանօթ են բոլորիս։ Փախուստ չկայընդ-

ւոեսակ մը երանութիւն»։ Ա-ուրէն

հանրապէս

շարունակեցին նոյն [մեքհիքր

Պ ռնէւն կթ ոնէւ աղ—

մամը անուն չի տար իր ջր ան եր կներ ո ւն ։
Պատճառը այն է, որ իր փնտռտուքը եր-

մունքէն։ Ինծի այնպէս
կը թուի,
"ք
Մուրէն արուեստի, արուեստագէտի ար-

ինքնանպտ տա կ ջրա

րեք շի կենար «թեմա»յին
վրայ,
այլ
կ'անցնի միշտ անկէ, անդին, դէպի անկէ

գիւս կան ըմբռն ո ւմնե ր ր կրցած է մարսել,
իր ետին ձգել, չկլան ո լի լ անոնցմէ ։ Ինչ-

ներկի աւանդութիւն մը կայ ուրեմն : ինչ

թելագրուող «լռութիւն»ը։

պէ՞ս։ Պարզապէս'

պէս ամէն աւանդութիւն սակայն' պէտք

պատկերէ, լո ւսանգր ո ւած լռութիւնը թե֊

նկարչութիւնը

յաղթահարելիք արգելք մր՝ հոս ընդհա

ո ւնէր ս*ն

յայտնապէս

վ եր ան ո ր ո գ ո ւե—

կառակն' նիւթեղէնին կողմէ ընծայուած

մաներուն րնգմէջէն :

Ջի «դրա կանաց ը-

չութիւնր

լու՝ վեր ս տե ղծո ւելո ւ :

Աամանա էլա էլ ի գ

դիւր ո ւթիւն մրն է : Աք ա դո ւթի ւնը պատ
ճառ եղած է , որ ջրաներկը դործածուէւ

ձընելով :

ն կա ր չո ւթեան ■ոջ՝ ջրաներկի տուեալ ա—

ներ» իր պատկերածը։ Շուկայէն վերա֊
,բարձող իր կիներուն
առջեւ
սակայն'

Իր ջր ան եր կն եր ո ւն առջեւ կեցողը ստիպուած չէ այս ամրողջը դիտնւս-

ւանգութեան վրայ ւ[երստեղծումի

ընդհանուր վերադիր մը եկաւ օր մը

կա-

լու։ Աայց էլր տեսնէ արդիւնքը երանգա-

որ իւղաներկը նո յն ձեւուէ պիտb ւթ ո յ—
լատրէր î
Ջրաներ կի երկրորդ

յա տ կանի շը ՝

որ

յա տուկ է նաեւ ո ր մնան կա ր չո ւթեան հին
թեքնի քներուն ՝ ի րադո րծո ւմէլ արագու
թիւնն է։ Ի այց մինչդեռ ո ր մնան կար չո ւթեան Հֆրեսքոյի') սլար ադա յին'

նիւթե-

ղէնին կողմէ պարտադրուած անհ ր ամե շտո ւթիւն մրն է ա ր ա գո ւթի ւնը ՝ ուրեմն'

աւան դա բար'

պահ մը սեւեռելո լ

հա

Տոն կատարուած

ծել ՝ առաջինը ո ւղ ւլա էլ էր
դեց ո ւթեամը :
Ան կա էսա g ա ծ ու

օգտա դոր—

նման

շխա տանք ծանօթ չէր մեզի ։ Աշխատանք

մար՝ ջուրերու մէջ նշոյլ մը՝ լռյսէէ ե-

մ,ը,

բանդ մը՝ օղփ պայծառութեան
մէկ n—
րակը*. Նոյն պատճառով ալ
ջրաներկը

ծայրագոյն թ ա փանց կո ւթի ւն մր, դոյներանզներու «վերապահութիւն» մր ասլա''"վել։ Մուրէնի նկարչութիւնը «թեմա»—

կը գործածուի յաճախ դա շտան կար ա յին
նկարչութեան մէջ՝.
Արագութեան յատկանի շը էլ ենթադրէ կա տար եա լ տիրապե
տութիւնը դոյներանղներու էսաւաւորման
ու մակագրման գործողութեան ՝ հասնե
լու համար հետապնդուած պարզութեան z
Նպատակը Աուր էնի մօտ միզողներու եւ
եղանակաւո րման ր ա ր դո ւթի ւնը ձուլել ու
անհետացնել է այղ թափանցիկ պարզու
թեան մէ ջ : Մռւբէնի աշխատանքը առար—
էայէն
որ

լէ թելադրուած ,

ինքը

օրինակ

այն իմաստով

գա շտան կար ա յին ,

հ1լարգոր ծնա1լանասքէս սլահը սեւեռող նկարչութէււհ մը չբխեր : Փ ո էսա դրած է
էւնք
ջրաներկէւ

աւանդական

մftջո ցն եր ր

այլ

մակարդակէէ մը վրայ՝ ու պահած է դո յնէւն ու պա տկեր ո ւածէէն րնգմէջէն'
սանդ րութեան ձգտումը*.
Պէտք է նաեւ ղփտնալ՝

լու

որ մասնաւո

րաբար երկրորդ յա ականէր շէրն

պատճա

ռաւ
ջրաներկը նկարչութեան մէջ կր
դո րծ ածուէր յաճա էս ft ըր օժանդակ թԼ ք-

որ առարկայէն անկախ' կր

փորձէ

1լնոջական

դիման կարներ ,ւիրռ-

ոււսծ լա թերո լ գունաւոր բիծեր , շուկա
յէն ւէեր ա գա ր ձո ւլ առանձին մամիկներ։
թեմաներ ը ել լուս անդր ո ւթեան ձդտումր առրն շո ւած են իրարու։ «թեմա»ներ էն
առաջ' դունւսւոր բիծերու վրայ կատար
ուած իւրա յատուկ ա շխատւսնքն է
սա—
կւ
ւր կը գրաւէ հ ան դէւ ս ա տ ե սէւնԱ Աէ հքը : ^Իոյներանգևերու Հ/էե ր ա պահ ո ւթ ե ա
հետ, կայ ի հարկէ երկրորդ թեքնիք մր
Մռւբէնի մօտ, ՈԼ թերեւս թեքեիք րառն
ալ հոս' տեղին չէ : Մուրէնի գործին առ
ջեւ մէկը կ'ըսէր' c'est un fana du fondu,
ու այս խօսքը տպաւո րեց զիս ; «3)սնտիլ» ըսուած ր այն արդիւնքն է, զոր կու
նենաք երր գոյն մր հետզհետէ կր կոր•'Ըն!/նէ իր ումզ ն ո ւթէւ ւնը ՝

էս առն ո ւելո վ

թոլ,լթի ճերմակութեան հետ, վերածուելով ճերմակի,

կամ ալ' այլ դոնի

Գո յներու աստիճանաւոր

մը։

անգայ ԱՍՈtjnufï/

Մուրէն

կը

տակով

մեր բերնին' Մամիկին բնազան
ցական ա ռանձնո ւթի ւնը :

X

ենթակայութեան

պաշտա -

աշխատելով։

եւ «կիրարկռւած» նկար-

մէկը

միւսին փորձաքար գաթ֊

պըևակին վրայ : Փոխադարձ փորձաքարի
զաղափար ը, ղոր կ'առաջար կեմ հոս ,
ւէէէրարերէէր մէէ տյն թեքէհէ/ք
յղացումէւն'.
Չառաջարկեմ ղայն, բացատրե/ու
հա-

«Մեծցած եմ Արեւելքի մէջ, Պէյրութ,

աէր արոլ-եստագ՜էտ/է ամոոrrfա կան
տէէ"
պարը, զոր կը ,ոեսնեմ
Մուբէնին մօա։

ուր ծնած եմ 1951-/-Ï, : Աաացած եմ զուտ
,այկական կրթութիւն...։ Երկրորդական

Իր ղուդահեո գո րծո ւն է ո ւթիւնները դ[րար կենթադրեն, զիրար կ'երկարաձզեն

ուսումէս ետք, երր ուզեցի նկարչութեան
-‘""եւիլ, անցայ Լիբանանի Գեղս,ր ուես,.ից Ակադեմիան։ եեր կայացուած
ճիւ-

ո ւ կ'ամր ո ^u. ցն են ։
Անյղանա լի
պխ"Ւ
ըլլային մ է կը քի,,,
անչատ,
Մ"^ն
կը ստանձնէ այս ձեւով Ո.բե՛ն
յատուկ

ներ ունի անշուշտ • սխտորի այլակերպսւծ
ւիունջեր ,

գիտ-

տ

գերուն մէջ, որպէս դեղագիտական ամ-

ձեւով մը, համեստութեամբ

րողջական պատրաստութիւն,
ընտրեցի
ներքին ճարտարապետութիւնը...։
Աա-

նկարչութեան
պատմական
հոլովոյթըԱյգ է կարծեմ' որ կր տպաւորէ դի"-

ւական

շէր անշուշտ

զուս, նկարչական

հ

,

,, ... Այլա_

գես իան աւարտեցի \Ջք,է-ին ել եկայ ՓաՀ-~
խշս.,՜., նկարչո.թեան

ւր„.ն

Լ

մ(ջ.

Փարիզի պետական րարձրազոյն ԳևղարտԼլ՚՚Ա՝ հաՀ"աՀ"խէՀն
ճ'
198--/.։.

տռգոր"^
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Ա)

(2) Տե՛ս

'1Կ՛

,
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,լԱ
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րաւօր։լմ։ „տօրաԴր,։լր1,լմք :

/p,,}!

դիծեր ր մէկ ր,սն կս, յ որ
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LES ARMENIENS PROTESTANTS :

du Pasteur Jean-Daniel Sahagian, Le Mou
vement évangélique arménien des origines

à nos jours, éditions C. L. C., 160 pages.
L’auteur, Président de l’Union des Eg
lises évangéliques arméniennes de France,
dont l’action s’inscrit, depuis de longues
années, dans un contexte de fidélité aux
principes évangéliques et de service de la
communauté arménienne nous est bien
connu, de même que son père, le Pasteur
Valian Sahagian.

qui

caractérisent les Evangéliques arméniens,
pourtant officiellement apparus il y a
moins d’un siècle et demi, et comptant
au plus 40.000 fidèles sur près de 7 mil
lions d’Arméniens dans le monde.
La lecture du livre du Pasteur Sahagian,
rédigé très clairement et très agréable
ment, pour un large public, permettera de
découvrir cet atout important que repré
sentent,
pour l’ensemble de la commu
nauté, les Evangéliques arméniens.

Les difficultés initiales des Evangéliques
arméniens

par
Gérard DEDEYAN

dté dans la minorité. Moins bien connus
peut-être que les premiers, parce que plus
récents, ils méritaient qu’un livre en fran
çais leur fût consacré. Voilà qui est fait.
Au plan scientifique, le livre du Pasteur
Sahagian a l’avantage d’être fondé à la
fois sur une documentation que l’on de՝me extrêmement solide et sur une expé
rience pastorale et communautaire de plu
sieurs décennies. En outre, l’auteur s’est
essayé à une totale objectivité . il ne nous
oache jamais les problèmes qui se posent
protestants ou plus précisément aux
-vangéliques arméniens, comme ils se
(( nomment eux-mêmes : aux Etats-Unis,
assimilation s’étend au domaine du culte
lominical, trop souvent célébré en anglais.
I,es Evangéliques, comme les catholiques

11 es apostoliques, comme toute commu
ante chrétienne en Occident, sont menaile

fléau du matérialisme et
individualisme. A peine si nous pou-

°ns marquer quelques réserves vis-à-vis
e certaines formules de l’auteur,
qui

font

Partie du vocabulaire du protestanUsure,
) mais qui auraient mérité peut-être
d’être
i
nuancées ou expliquées
pour le
eur non-protestant : ainsi, il est un peu
prenant d’entendre parler «d’évansiècletlOn)> ^eS Arméniens

au

XIXème

tior ^3r C’f S Pasteurs étrangers ou nagile^’ cluan(f °n sait la place de l’Evanles g ans la culture arménienne depuis
Version)tS Sa^ak et Mesrop; le mot «conpÜ . ՛՛ Peut également surprendre apaient paUX n°uveaux adeptes du Mouvel)remiè Van^^^Ue’ *Iuan^ on sait que les
Armé ֊reS conuQunautés chrétiennes en
aisnie-՛6 "montent à l’aube du christia(|Ue 1
aHleurs,
on aurait souhaité
qaes ai.len^.ance doctrinale des Evangéli
ses pr men’ens’ au sein des diverses égliCes ՀteStant^ _fût quelque peu précisée,
filera d^UeS- r^serves faites, on s’émerdense et & ^couvrir à travers cette étude
suggéstive la ferveur chrétienne,
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Un livre attendu

C’est donc sur la signification et sur le
contenu de son livre que nous insisterons.
Comme les Arméniens catholiques, les
Arméniens protestants, au sein de la com
munauté arménienne, forment une mino-

—

M»

(à propos du livre du Pasteur Jean-Daniel Sahagian)

le courage et le sens de l’efficacité

61’ ANNÉE

ՍՈՒԼԷՅՄսՆ

EVANGILE et EFFICACITE

Nous sommes heureux de présenter au
public arménien le livre récemment paru

Ֆ p ա ն ս ui : Տար • 500 Ֆ • — Վեցամսեայ : 260 Ֆ •
Արտասահման : Տար. 550 Ֆ- —
Հատք :3,00Ֆ-

Evoquant la naissance du mouvement,
l’auteur montre qu’il a des racines armé
niennes, en particulier dans les aspirations
au dépouillement de certaines sectes mé
diévales (Thondrakiens,
par exemple),
mais surtout dans la curiosité pour la Bible
manifesté par des intellectuels de Cons
tantinople en relation
avec les sociétés
Bibliques russe et anglaise, au début du
Réveil arménien du XIXème siècle : dans
les années 1830, le patriarche arménien de
Constantinople accepte la création d’un
séminaire de théologie voué à l’étude de
la Bible et, dans les églises de la capitale,
fit remplacer les images pieuses par des
versets de la Bible.
Alors pour la première fois, la Bible
est traduite en arménien moderne et en
turc (pour les nombreux Arméniens turco
phones), en attendant de l’être en kurde
(pour les Arméniens de la région de Di
yarbékir).
L’arrivée des missionnaires américains
intensifia, certes, le dynamisme
de ce
courant évangélique, mais c’est à l’inté
rieur de la société arménienne ottomane
(pie le premier élan est né.
Mais les difficultés devaient vite sur
gir, par les réactions conjuguées
d’un
nouveau patriarche et de certains hauts
fonctionnaires
arméniens conservateurs
appuyés par le gouvernement
impérial.
Les persécutions (emprisonnement,
exil,
fermeture de magasins) obligèrent les adeptes des idées nouvelles, par ailleurs
excommuniés, à se constituer,
en 1846,
en «Eglise évangélique arménienne», cer
tes indépendante de l’Eglise apostolique
arménienne, mais affirmant sa spécificité
face aux autres églises protestantes. C’est
dans des conditions analogues
qu’avait
été fondée, environ un siècle plus tôt.
l’Eglise arménienne catholique, héritière
par ailleurs des aspirations unionistes des
catholicos du royaume de Cilicie.

Le bilan de l’œuvre à la veille du génocide

Atteignant tout juste le millier de fi
dèles en ce milieu du siècle, les Evangé
liques sont plus de 60.000 à la veille de
1915.
Ils obtiennent des succès marquants en
Cilicie et dans la région de Kharpert, at
teignant les limites de leur expansion géo
graphique vers 1873, mais travaillant dès
lors en profondeur.
L’Arménie russe était également tou-

հ,Փայօ^ հրատարակչատան
«£<// $ Հմարշ տէ Պաթխւկօլւ^ շարքէն tf եր ջերս
լո հ// տեսաւ. Հանrb
թb !> Ր ւէնI՛ «Սու-լկյման եւ. Օսմանեան ճարտարապետութիւ
նը^ հա տորր։ 220 էջնոց U,J" ԴՒե՚մԼ'
ևէԼ
պար ո ւնա կէ ղանադան կոթողներու
136
ղ ոէնաւոր լ ո ւս ան կա ր ներ ու 50 յա տա կա —
՚ւհծ - հատուած։ կը բաղկանայ նախա
րանէ մր , եօթր ղ լո ւխներ է եւ. եղր ա կա
րո ւթեան րամին է մր։
կ*ործին նախաբանին մէջ հեղ թէ ակր կր
շեշտէ
թէ իր նսլա տա կն է ծանօթացնել
Օսմանեան
ճար տարապետութիւնր
եւ
փա ս տե լ թէ ե ւր ո սլ ա կան
վերածնունդի
ւլ ո ւ ւլ ա հ եռ mju ճարտարապետութեան մէջ
տ լ , Աուլէյմանի շրջանին
տեսնուած
է
ճա ր տա ր tu սլե տ ո ւթ եան րնդհ անուր պատ
մութեան տեսա կէ տէն նոյնքան կարեւոր
վերանորոգումի ՝ դարդարումի թա փ մը :
Արեւմուտքը արդէն րնդհ անրապէս
■ebt
շահագրգռութիւն րոյր սրուած է
Աիւղանդիոնի հանդէպ , քանի որ կար հռոմ էական — կաթողիկէ եւ ուղղափառ ե կե—
ղերիներու քամանումր : ք^սկ Աիւղանրլիոնի Օսմանեան
իշխանութեան
կողմ է
գրաւումէն (1453) ետք այս տկար շահադըրղռութիւնը շեշտուերաւ՝
դառնալով
ուղղակի անտեսում մը • ան տեսո ւմ մր ,
Օսմանե ան կ այ ս ր ո ւթ եան մ՚շակո լթին եւ
նաեւ արուեստին հանդէպ :
Այս ա շխա տո ւթեամր հեղինակին ձրդտումն է րոյր տալ թէ արդարանալի չէ
ան տե ս ո ւմր , քա նՒ որ իրաւ խդում դոյո ւթիւն չունի լ՛ի ւղան դա կան եւ օսման
եան ար ո ւե ս տն եր ո ւ յաջորղ ա կան ո ւթեան
մէջ՝. Այսօր Արեւմուտքի համար ուրանալ
տուեալ այս իրողութիւնը պիտի նշանա
կէր պակասաւոր դիրք մը որդեդրել։ Այն"tl ս որ հ եղինա կը 1լառաջարլրէ տնվեր ասրս հօր էն ՝
առանր
կր օնա կան
կամ
քաղ տքա ելան նկատումներու դաոնալ դէսլ ի Արեւելք որպէսղի կարելի ր հհս/ յ բառ
նայ այդ պակասը՝ ի նպաստ արու եստի

chée par le mouvement, auquel le célèbre
Nersès Achtaraguètsi, figure de proue de
la lutte contre les Persans au début du
XIXème siècle, se montra favorable quand
il fut devenu catholicos (1846). L’élan,
freiné un temps par son successeur et dé
pendant en partie de la venue de pasteurs
d’Arménie
occidentale
(problématique
après la guerre russo-turque de 1877-1878)
fut, dans l’ensemble, moindre.
Le bilan de ce premier demi-siècle d’ex
istence pour les Evangéliques arméniens
n’est pas négligeable.
Sur le plan du christianisme arménien
en général, ils ont accentué le goût de la
Bible, et développé, chez le clergé armé
nien apostolique, l’habitude de la
pré
dication.
Sans omettre les constructions d’églises
ou d’écoles de théologie, il faut souligner,
avec l’auteur, l’importance de leur œuvre
scolaire : création du célèbre
Yéprad
Collège de Kharpert (1878), encourage
ment (exceptionnel alors en Orient)
à
l’enseignement féminin,
développement
des écoles du dimanche et des mouve
ments de jeunesse.
D’abord aidés, matériellement et pour
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la formation des pasteurs, par les mission
naires
américains (répartis en diverses
stations), les Evangéliques arméniens se
prirent petit à petit en charge eux-mêmes.

Une communauté martyre

Les préventions à leur encontre furent
levées à l’occasion des massacres hamidiens de 1894 - 1896 : ils tombèrent en
martyrs comme leurs frères apostoliques
ou catholiques; ils firent bénéficier
les
rescapés des hôpitaux et des orphelinats
créés par les missionnaires.
Les mêmes solidarités et le même hé
roïsme chrétien se manifestèrent pendant
le cataclysme de 1915.
L’auteur cepen
dant ne s’attarde pas sur les péripéties du
génocide, connues grâce à de nombreux
ouvrages, rappelant seulement
que les
Evangéliques, réduits à une quinzaine de
milliers, étaient désormais voués,
pour
la plupart, à une vie diasporique.
(suite Page 4)
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տա կան Լուծումներով
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որուն կա mut—
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կ՚սո ոյցին պարզունակ
դիծերուն i
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իրումսերոլ եւ. օրկնքներու՝
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ել ից
համասունդ Մուրատ Գ,.ի յ՚սնձնելով
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բուն հետ : Ա-յ ս շրջանին կ որ Լկ ոնա ր տօ
տա ՀԼինչի ծ բադը ած կր կամուրջ մր Ոս

գործին

մէջ
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լիս ու ւլծ ած Հիյաթիհի ղիմ ան էլա ր ր :

մլւ ւլ ո լու.իմիււնր՝. Ատուի

Անահի տի , Ապողոնի եւ Հկ ր կիւլկսի ս[րրոնդեայ արձանները!՝ մայրաքաղաքի րի*-—
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ընղհանուր թիւր կր հասնի

մահով կր սկսի Օսմանեան Կայսրոլ^

թ1,,նլ, հ tu սաւ բացառիկ շքեղութեան մը՝,
հեղինակը կր իւր ou իւ Աույկյմանիր սնձնաւո-

մ„,ահո
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վրայ՝ իննական : Արտաքին երեւոյթէն ա-

դ լուվս

եղաւ կո իմ ո ղ մը

չ՛՛է՛"
կան
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մզկիթին
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կը հանդիսանար
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կայսրութեան արուեստի բարձր մակար—

ի ւ դան դա կան

ծոցը

ետք

չորս կի-

չորս կիստ կամարները կր յենուն
մայր սիւներու-.
Գմբէթին
վրայ

փիան որ էլը իւ ո ր Հ ր դան շկր

մայրաքաղաք ձ ր . հոն ճար աարասլե աո ւ-—
մա սնա յա ւոկո ւթփւններ կն

առա նցքներու վրայ գրոհած են

Այ ս ւէ՚&սնքԼ ը^ղ^օէնուր առմամբ ս[ի,ոի
ր ԼԼՕէ յ անցքի շրջան մր , ո ր ո ւն ւդիտի
ջօրդէ Ս ուլկ լմանի եւ
ցուիմիւնր*

I] ին անի

J*u—

դործակ—

դործա էլց ո ւթի ւնր իշիսանաւո—

տար ած ո ւթի ւնր , Աինտնի

[tu լամակտն

ծե Լ՜'
Սինանի վաստակին գս՚գաթնակէսզ^

ճար-

տար ա սլե տո ւթեան մէջ էլը յսւյտնուիւ յե

հանդիսանայ Սէ լիմ Բի

ւլւսշրջում մը՝ ուր ա դօթա սր ահ իւն մէջ որ-

ւիրուած ՍէԱ՚միէի մզկիթը

J ի շ՛" աս, կին

փ

{կաի^

ւդ էս նորա յայա տարր՝ ուևիէնք միւաւյան-

Այո գործին մէջ ան ջնջելով
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դուած միջոց մր :

ճարտարապետութեան

կողՈպձ

Սին անիւ յաջորդական

նաւի ,

տրւլիւն-

դո բծելt ո ւն մէջ աւ ելի պիէտիէ շեշտուիէ մի-

մառերու ներկայութիւնը, կր յո,ջ,,ղի

քլւ պիտի ր ԼԼԱ1 J Սին ան ի հ անճար ո / իրա-

ջ ո g ւս յ ին մի ա տարր ո ւթիէ ւնր , ուր ջնջո ւած

դո րծ ո ւած օսմանեան արուեստին ճառւսդա յ թ ո ւմր :

տեղծել
միաղանդուտծ
ներքին միի^
մը : Հոս , քաման։։։ մներոլ միջել ակնեփ

if

ըին ու. արուես տադկ տին

7/'ե ‘‘՛ԷԼ ալ ան հազար տար ո ւան տա րրերութեամրմր զուգահեռի ւիրսւյ կր գտնուի

ո ր ո ւն

t/h

սիւները՝ յառաջ բերելով աւելի րն-

արձակ

tntitր ածո ւ.թի էն

է բացարձակ միութիւն մը : Գմբէթց լ.
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տեղուած

է ութանկիլնի մր

վյոսյ. „ի,_

ներս, սլացքին հ տ մա սլա տա սխան է

նոյն մ ա յր tu քա էլաքի րիւդանդտցի ծանօթ

եան ճա ր տար ա պե տնե ր ո ւ կողմէ՝.

Ա ո ւս տինիանո սի հետ :

նմանութեամբ շինուած են հ,1,որ Ա դէլիթ»ր

նիէի 27 մեթր տրամաղիծով '/մրէթինփ.

էլամ «Կապոյտ Ա դկիթ^ր՝.
Աինտնի ամենակարեւո ր

խարէն։ , հոս Աինան, կրցած է իրադորՍլ

էլար են utլո ւ

Չէանաղան վարկածներ

հ ամ ար Աուլկ յմա նէ՚ շր?անի ճար տարապե—

ձշղրիսէ գնահատում

մր

ծագումին մասին* սւնոլւ՝

տա կան իրագործումներուն՝

ճարտարապետութիւնը հ տ սg ո ւց

հեաաքըրքե

րական պիտի ր լղար ա էլնար կ
նա իսո րդ շր ջանն ե ր ո ւ
մասին

մր

նեէոե լ

սլա ա կեր ին ,

որու,

կր իսօսի հատորին երրորդ

'Ա'-֊

Լ՚՚՚-Ւը!

կան

Սինանի

որ օսմանեան
տմենտ-

ուած եւ Ււ՛ անունով յի շո ւած մդ էլիթ'ր :
Ոսկեղջիւրին տիրապետող բլուր ի մր վր—

մղկ1՚թր ^ըլլայ Աի^ւսէնիւ մօտ կէս y արւ
որոնու-ւքներու.ն ut. ձդ տ ո ւմն I. ր n ւն ա,^.

[•այ է : Այս մղէլի' թf իր չափեր ո էի մեծա-

նին կտտա ր եւսլ իւր տ դործումր : //,?/ /ամա.

՛էո Jնն

հւսէլիւ րնթut g քիւ*հ

դունեԼին տ յն է ՝ իմէ Սի^հան
ծագում ունի :

հայկական

ուր կր հիմնկ Սե լճ ո ւքե ան Կայսրութիւ

«Ալէվշիրմէ» (2)

նը որուն սահմաններուն մկջ էլ ր դւոնո ւկ-

եւ ի ս յա մտնա լո վ ստացած
է էլը օն ա կան
կրթ ո է. իմի ւէէ :
Ա ե՜ծ հաւանականութեամբ

եւ բերուած է Ե* Պոլի՛ս

տին եւ Անտ տոլու՝, ՛կա չ էլա տուն այս մո

մասնակցւսծ

դովս ւր դր չո ւն կր

տարուած Ե դիպ աո սի

ճարտարապետութեան

ծան ttթո t.թ ի ւն մր ՝ հետեւալւար բնական ե —
ր ե է. ո յթ կր որ անոնէք ան դնէ ելու.

համար

կառուցումներու հ ան դ ր ո ւանին ՝

դիմէին

ա յս փ ո քր ա մա սն ո լիմի ւնն ե ր ո ւն
դ լիս ա ւո րն երն Է ին Ասոր ինելն ու Հա յե

րր : Այո իր ո ղո ւթի ւնը կը ը աg ա տր կ հա յէլա կտնէ եւ ասորական մեծ ազդեց ութիւնր
tt ր

աէլներ եւ կ սելճուքեան ճար տա րապե—

աո ւթ ե սն մկջ՝,

Այս

րա դա դ ր եա fît եր ո tj

դ ո յաg ած՝ սելճուքեան

ճար տար ապետո լ-

իմ ե անէ վրայ կ որ յե տա դային "[ի՛աի հիմh tt լի օսմանեանը ու դար դանա յ :

1243—ին երր

մ

տր շա լանքր

՛Լ" ւՒ

'թ՛է'? տուաւ. Ս ելք ո ւքեան Կայսրութեան ,

քանը

il ը

թուրք

ցեղախումբեր

միայն

եւ

Պ ա ր ս էլա ս տանի

հե_

արղհետէ արաբական "՛զգեցութիւն,, թօ
թափելուն՝. լ.ոն ա գօթ ավայր ե ր ո լ լատկա—
ղիեերը չունին կեդրոնական մասի մը րմքրռնումը. գոյացած
հիման վրայ :
Հ,եւոեւելով

են ս ի ւնա շա ըքեր ո լ

օսմանեան

1հ)39—ի՛

է որ պիաի կո շուիւ Աուլթանի ճար տար ապետո ւթեան սլաշտօնին y
երլ՛ արդէն յիսուն տարե էլան կ : Պաշտօն
ր ղո ր անընդ մ էջ սլ ի տ ի շար ո ւնա կէ

uni —

րողջ կէս դար՝ մինչեւ իր մահր (1588) :
Ոլւ հասց ո լցած աշակերտներու իմիլլւ էլը
հասնի *ձ՚.)()—ի

î

Այնքան Լուսամիտ կ ու տի-

րապե տած իր արուեստին որ 85 տար ե կա
հին սլիտի տայ իր երկրորդ դ Լուիս դործոէ"'1'1'նէ1՛ Աէււ՚՚ՂԱւ՛
/-

PI

/'/'

•1՝դկփթը--Կը

սլ տ տ-

ա շիսա տանս g ին տա ս ր ճար-

տարապետներկն ինը քրիստոնեայ ծ ադոլ

միշտ

Կաէլոէշմ ունեցած է ծա դումո էի քրի ս տ ոնեաներու։
Արդէն
Օսմանեան էյ1ԱյԱրՈ1__
պա տ կանե/ի ո լթի ւնր

Հրա հ ե դինա կր ան ւլր ա դա ոնալո էի ի շիսա-

եան Կայսրութեան
աիշն կ ,

'Լեր ածնո լնդի

J ամանա1լակից

կեր-

է իտալական վե

րածնունդի մեծերուն . ինչպէս'
Փալս՛տիոյի , Միքէ լ Անճելոյի ել ժիւլ Աոմէնի
եւայլն :
Ա ին անի կը պատկանին 335 կոթողներ ,
ոըո՚հց աւելի քան երկու երրորդը Աոլլէյձ անիւ շր ջանին շինուած են եւ կէս էն աւե
լին Իսթանպուլփ եւ շրջ՛"կայ արուս,րձան-

եւ շ թա քար ե ր ս լ դ ործած ու-

1453—Մկհմկտ /* . էլը

tj բաւէ

էյ . Պ ո—
քիսը։ Եկեղեցիներու մեծ մասը կր մնան

լ՛ակէ մր, որ շրջապատուած է գմրէթաւոր ղալիթով մր,

որոլ1։

իւրաքանչիւր

փր՚՚՚յ կ"’՝'՛ ^իեղ վ՚՚՚րր գմբէթներ
եւ աղօթքի կեգր ոնա գմրէ թ սրահէ մը,

խանութիւնր իր մեծութեամբ ու արուես

ջերուն մկջ կու տա յ յա յտնիւ ճարտարա

տով էլը հաւասարէր

պետներս լ անուններ . անոնցմկ՜ էլը
Ա ինանիւ ա շա կեր տ Ա ա հմուտ եւ Տաէ-Ո,ս1,

'ւ՚ոյնիսէւ

կր

Աիւղանղիոնին

ղերաղանցէր

՛րոյն’.

ել

Աինան

ղործածած է նման յատակագիծ մը, րնղ ո՛րձա կ ղմրէթով մր, որուն առանցքին

մայրաքաղաքի! մը :
^.եղիէնա կր ապա իսօսելով Աին անի

աղաները

նան ուզած է շեշտել ներքին

X

միջոցս,յին

ամբանականութիւնը : Գործածելով հան
դերձ նման յատակագիծ մը, իր նպատա

առաւելագոյն

չափով

յարմար միջոցով կոթող մր : Հոս պէտք է
մտաբերել ՛Լէր ածն ո լնդի վարպետներ,,,ն
նպատակը որ էր նոր

օրերու պահանջնե

Տրուած ԸԷԷա էր"ի Օսմանեան Կ**՚յււ1”՚Լ'
թեան բազմատարր կաղմութիււնր ՝ — յ՚՚ի'
հայ՝ պուլկար ՝ հ ուն դար ա g իւ ՝ արաը^1
էսյխ ՜՜

է*ր կր իսօսուիւ օսմանեան սւըււլ^ս'

տիւ մասին՝ հարկ կ նկատիր ունենալ
[•ողջութի՛ւն մը որ մարմիւն աո ած կ
րա զմաղսն բաղկացուցիչներուն
րումներով:

րու եւ կեանքին պատշաճեցնել հնադարեան տարրեր ’. Նոյնն ընելու միտումը ու
նի Աինան եւս : Անոր մօտ կր տեսնենք կո
թողէ կոթող շինութեան ծածկոյթի լ„
ծումը կատարեալք,
հասցնելու
ձգտոլմր , ինչ որ կը նշանակէլ, իրաղործե լ մե
ծագոյն ղմրէթ մը, կարելի եղածին չավ,
բարակ պտտեր ել չէնքէն ներս առաւել..,ղոյն լուսաւորում մը-. Այ„ կէս։ը ոլշա֊
՚1րրաւ

է երր բաղդատենք Այա Աօֆիայի
հետ, ուր գլխաւոր մտահ ո գո լթիլնն
էլ,
միս թիք շունչ մր ստեղծել . մնաց որ , ար_

լու. մինչդեռ Աինանի գործին մէջ աւե
լի զօրաւոր է լոյսին ներթափանցումը ■.
Սինանի յաջորդական գործերը կփլլան
Գարս, Մ էհմ էտ Փաշայի մզկիթը (1554)
ղմրէթլ՛ կր յենու վեցանկիւն դրու
թեան մը, որ կազմուած է հնագարեան
վեց
սիւներէ,
Աիհրիմահ
Աոլլթանի
մ՚էԿՒ թր։ ԱոՀսւլլուի
մզկիթը
եւայլն,
որոնցմէ շատերոՀն մէջ ղղափ
Աինանի
ձգտումը գէպի կառոյցներ, ուր լայնքը
շէնքին խորութենէն աւելի է, ինչ „ր կա_
տարելապէս

կիւններր զետեղուած են չորս փոքր ղ (՛մ-

րմբոնումին’. Ասկէ զաա

րէթներ î Գմըէթին որպէս յենակ

նոյնպէս ներկայ է միշտ

կը պատշաճի

J՛"՝

յ

վր՚՚՚յ •էետեղուած են երկու կիսաղմըէթներ-. Մեկնելով նոյն յատակագիծէն Աի-

եոյնպէս քաո՛ս կուսի : Սրահին շորս աներկու

tt/jt/w^

ջ.'՛ Ը դներ ուն մասին՝ էի ևր £//?/ քանիւ

զէն այղ շրջանի թ էքնիքը կարելիութիւն

էր իր ղահամ առանգ
որգւոյն յիշատա
կին : Հ՜՛էնքը կր րս՚՚ւկս՚՚՚՚այ
քառակուսի

ֆայա&1ւ2ր£շր/7Լ.

իւր մեծ Կայսր n ւթեան փառքին

Այս

տաճարր ունենալով աչքի։ առջեւ Աոլլէյման էլը փափաքի որ Աինան կառուցանէ
‘^‘Ptl'P
ր ։ "ր ‘թլայէ թէ Օսմանեան է՛շ-

"՛Լ չէր աար աւեղի լուսաւորում ունենա

շէրէֆէ,,,/

միխ ՛յա

ծած է մեծագոյն ներքին միջ՚՚ցը’.

յՒշել 81 մզկէ՛ թ՜՛՛եր , 62 մէտրէոէ,
19
ղ ամրան, 17 քէրվսւնտսրւսյ , 3 հիւանղա'"'3
8 կամուրջ ելա լշն :
Աինահի ղ ործ եր ուն գլխաւորներէն ա-

կարելի է յիչել էտիրնէի երեք

Նկեր ածն ուն դիէն հեա՝. 1510 - 1580-/»
կառո ւց ո ւած *ոյս կո թ ո դն ե րր կր 1լաւյմ1\\

ձիակն է որ առանց յենա կէ տեր ո լ ստեղ

ներուն մէջ կր ,լանոլին : Ասոնցմէ կարելի

մրղ-

եւրոպական

յին ղար դ ա g ո ւմն եր ո ւ ՝,Աինանի տսպւսե
Աուլկյման կրցաւ ի1 սթանսլուլը ւիերսձձյ

քի րմքռնոլմին

ղան դո ւածին

կ1'թԼ՛ ’ ՛Լոր Ա՚՚՚-էէյ^ 'Ո՛' կառուցանել տուած

թիլեր :

էր ։ որուն յատակաղիծր հին շրջաններու

^այ

ոաջինն է իսթանպոլլի Շէհզաաէի

պետութեան մկջ կր տեսնենք ըադմերանդ

ինքնատիպ մէկ յղացումն

կը եղած է ոչ թէ աւելի մեծ տաճար մր
կանգնել, այլ ստեղծել իսլամական կրօն

շրջանէն

ուր 'ք՚ԴէթԸ “՛լելի կարեւոր,,,—
իմիւն ստացած մաս մրն է կառո լցին մկջ՝.
Այս շրջանէն իսկ օսմանեան ճարտարա

J ամ տնակի

թեան մ Է՜ջ ճ ա ր տար ա պե տն եր ո ւ քր ի ս տոն-

ճարտարապե

‘^'Ptt'PP։

mtugw^ii^m

շ՚էիէ՚^յ ձ*ր որուն մկջ էլար ելի կ Հէ,՜տ/>փ

այո

տութեան ՛լար ղ աղումին ,

Ա իւն անիւ

յ ա տ ա կա դծ՜ային ՝ ձեւական եւ

^'‘Լ՚՚յՒ "լ Մետիչիներ ու , եւ Աին՚սնի ու
Աուլէյմս՚նի միջե։ :
Աինւսն ոը
Օսման

օսմանեան ճարտարապետութեան

ձա ր տա ր տպե տ

իր

ցած յատակադիծեր.
Պայաղիաի մզկիթը ’.

է

միւ ա (էտ մա-

Ifn-

իասն n ւ իէ եան մարմնացումը ՝. Այ՛ո Ա օֆի տ՚ե

հա

հա լորիէ եւ արուեստագէտի յարա բեր ութե ան՝ ղուդահեռ մը կը գծէ Ափքէչ Ան-

կեղեցին (565) եւ Կ- Պ՛՛լ՛՛ոյ Ա. Հեղինէի

դ ւսր ո լ. Օսմահ-

Կ tu յ սր ս լ.թ ե ան մէջ կր տե սնենը

1536—ին Հալէպի նահանդապ ետին
մար կը շինէ մզկիթ մր -,

զարու վեր Հա ւո ր ո ւիմ Լ ան ու վ-Ե •
'I արու ս կիցքին կր տ ե սնենք ut ւեէի րար դա-

տաճարը (760)
Այս տիպի յատակագի
ծէ երու գործածութիւնը յայտարար նշան

tt ան

կայս

էիրայ էլը կե դ ր ոնա ցն կին հաւատքի ու իշ

յա ճաիսադէպ էր՛-

տարրերն են ըիւղանղական ճարտարապե
տութեան — Ավ՚եսոսի Ա . Աովհաննէս ti-

Աօֆիտ ՝ "է՛ ևէԼ մարմնաւորէ թ կ՛

տ ո ր իէն ե ղր ա էլտg ո ւթ ե տն րէսմնխւ

մուրջներ ու ղփն ական ամրութիւններ :

յատկացուած
գմրէ թածածկ
սրահներ ր
ունին սլարղ քառակուսի յա աա կա ղ իծ ե ր :

’! եծ սրահը
ծածկուած է ի ր ե ր ա յ աՀո ր ղ
երկս՛ գմրէթներով ‘.Ասոնք յատ կանչ՛ս կան

** եղիէն tu էլը էլ րսկ թկ Ժ" իէ *

դըստութեամր համեմատել

րէ ակ իր կրօնա՚փս իսուիմեան Ա ին ան

իսկ

մէջ այս մզկիթը ն կա տուած է
Այս* Ա <>—
ֆ["սյի մէկ
ընդօրինակութիւնը՝.
Այա

իշխանութեան ՝ ինչպկս կին Ոիւզանւլիոնի կայսրերը՝ որոնք
իրենց
անձին

ճար տարապետոլթեան
առաջին
շրջանի
— մինչեւ Կ- Պ ո լ՛՛ոյ գրաւումր — կառոյց-

ղաւիթ մր հինգ փոքր գմրէթներով ,

բադնիք՝ բո լմարան եւային*. Արեւմուտքի

րասլե տի իր ա սպար էդյը : Այս արշաւանք
ներու ընթացքին ան կառո ւց ած է
կա

՛ո՛՛վ իսլամացած անձեր էին՝,
Ե Լ՛ելոյիմ
մր ՝ որմէ կա ր ե յի է հետեւցնեյ թէ հա կա

ինչպկս' Պուրսայի
Այ" ^'Pll'Pt/ ու¥

X

կ՚"ց իսսհանոց մր՝ ւիարմարան ՝ դրա տուն՝

շնորհիէլ. ծաղկում մլւ՝ւլււր կարելիէ կ հահ-

թեան կ" րիգյ՛ դարձաւ ապագայ Օսման
եան Կայսրութեան : Այս
Կայսրութեան

աղօթքի

'է՚^րէթի բարձրութիւնը 54 մ. է՝. Ատս կր
կտւլմկ համալիրի մը՝ ուր կան հասա րա-

նիւ

if ու

որոնց

կ նաեւ

նակ էլերւսդոյն վայրն Է թ կ1 հաւատքին եւ

U!'՝

եւ Կանանչ թիւրպէն ,

ա իւ ր սւ սլե տսւծ

դձ ո ւա ր tt t ի(էիt ւձէնե ր ս ւ :

քը իւսւոոնեա յ սլա շտամունքը ՝

Այս շրջահին է ո Լէ էլը ս էլս ի ճար տա—

Օսմանի եւ. իր
Հ եաելոր գներ ուն g ե դ ա
խումքր, որ փԳ •
գարու վերջաւորու

Կանանչ
Աղկիթր

թ-էքնոլոժիք

-'/4 ս ւյլվսաւոր ՝ ճար տ ա ր ա ւլ.կ տն եր ո ւ իսում-

յս^ողեցան ,/երապրխլ : Ասոնցմէ մէկն էր

ներէն կարելի է յիչել Նիկիոյ
Աղկիթէ՛,
Պուրսս՛ յի Կանանչ

ձ Էջ մինչ այդ ի ր ա ւլ ո րծ ո ււսծ շկնքերունւ
Ունի, 108 մ. րկ'սյնք ՝ 72 մ. լայնք եւ

իքէ օ դն եր tt ւ. հււյակապ ծա դ կում մր ւսրքո֊

որոնք արդէն դարերէ ի վեր ունկին ճար
b,

Ա Է /փմ Ա.ի շրջանին կա

օսման ե ան ճա ր տ ա ր ut սլե տ ո ւիէէ՜ ե ան

րութեան մր գաղափարը եւ թէ Արեւելքի

,.p. :

PI"-""-

է

է

Կարելի է ըսել որ ՍէլիԼի^

արշաւանքներուն (1514): Զի^քը կր զրա
հենք Պ ե լէլրա տի գրաւումի զօրքին մկջ որ-

իրենց հպատակ փ ոքր ա մա սն ո ւթի ւնն եր ո լ
տար ա սլե տա կան ըմբռնում եւ փորձառու-

31 ?5 մեթր տրամս,ղիծով գմրէթ մը, „.
րով գերազանցած է նաեւ Այս, Աօֆիաի
ղմրէթր’.

վարկածներէն ամէնէն աւեքի ըհ-

քիքկ^ իր մարմնական ու մտային կարո
ղութիւններ ո ւն
համար
րն տրուած
կ

Պաղես-

դա հա կա

յս ւթեան ^\{)—րդ տարեդարձին առթիւ շին-

utju

:ւ՚յՀ1'կ > վլ՚տնարնա էլ ա յս մ՜ո ղո էիս ւր դ ր
Անտ աոլա. հասած է Ա՝ . — (/•//,• դարերուն ՝

Հայաստան՝

էլը սլիտի ըլլայ Աուլկյմանի

ղմրէթին թեթեւութիւնը ’. Աիլլէլ,!ա.

մէ

քեր ու ծա էլումին . կր յիշկ թկ թափ առա-

ին Պարսկաստան՝

էլա ո ո յցն եր կն

//««յ

էիայլուն աստիճանէի Հ^փ *ոն ա կան եր ո ւ. կոդ-

Ան ծնած է 1489 կամ 1491—ին , կձսարիոյ Աղրրնաս /լիւղին մկջ. փոքլւ տա—

Հ^ո ս հեղինակը կ՝ սն դ ր ա դա ոն այ Մուր—

tt* է

ԱՀնոր

իսլամական
րոլորին
առաւելագոյն

ներդլ1՛*

X

Հ՚թիԷրլԷնի դիրքը կր
խօսի
լածներու. բաւական ղ ի ւր ամա ւսշԼ էէ՛ է
Չունի ար ո ւես տադվէ տա կան
մսնրամՍ1Ս
բս՚ցս՚տբոլթիլններ , որոնք ոչ-մասնա^1՞
I'՝!' թել։ g Ողի

մը խ„ շրնղո տ պիտի
ոտնային : Ան չգոհանալով միայն նկ^է՜

ներով ու տալով մեծ կոթողնեբու J""'""
կագիծերր ել հատուածները , կր ""•‘ք/
րի նման
մասկն յ

հ րա աար ա կո ւթի ւնն ել, ու

Ա. Ա- թՈթՈ8Ե1Ր'

)1) — Գիւտն — Հէն ատեն աշոււ1^1111Լ
րանաստեւ|օ՚ուրփլնն1111

ւերթ-ուլներոՆ
ևաւաքածոն:

(2) — Տէվշիրմէ — Անատոլուէն հաէԱ1^

ուած քրիստոնեայ պատանիներ, nPnl1
իսլամանալով ենի չէրի կր դաոնային:
SOLIMAN et l’architecture ottorns11
Henri Stierlin, Ed. Payot, Paris 1986.

Fonds A.R.A.M

< « tt » tt <

ՄԻՏ-fi

ԵՒ

J Enfants de la bombe,
des catastrophes,
de la menace qui gronde..."
‘Հ..

(Si c’est rond... note de lecturej
Il est paru en avril dernier Si c est
ond... Mais, outre le fait qu’il ait inauL-é'la collection Diaspora de la jeune

nien dans un de ses aspects fondamentaux
se donne à entendre en 1977, dans une
salle parisienne.

maison d’édition KIRK, Si c'est rond...
st aussi, et d'abord, un des récents
ouvrages à ranger dans la cinquantaine,
V(,ire "plus ?, qu’ait
élaboré l’écrivain
Jean-Jacques Varoujean, depuis approxi
mativement 1956, année où sa première
pièce. Concerto (1), fut radiodiffusée,
créée par Pierre Fresnay, avant d’être
montée - l’année suivante - au Théâtre

X

de l'Œuvre.
Presque trente ans bientôt
de
rapports,
confrontation, affrontement,
continus, douloureux peut-être, créateurs
à coup sûr à la langue française et à une
idée certaine de la scène. Presque trente
ans auparavant, il y a tellement longtemps,
en des décennies embrumées par la dis
solution des souvenirs, en-deça de la rup
ture de 1975, commencer à inventer une
œuvre inédite, inconfondable. Avec pour
tous repères, pour toutes bornes ,des défis
et des muses intraitables :
une propension générale à l’indifférence
ou à l’effarouchement face à des signes
manifestes du Nouveau;
l’isolement,
quand certes l’ancêtre-devancier Vahram
Gakavian alias Victor Gardon finissait
sa trilogie mais que n’était pas encore
née à la littérature l’actuelle et frêle
poignée d’auteurs arméno - français d’ex
pression française; la vigueur aussi de
l’obstination au milieu de l’adversité, de
conditions dont on peut deviner qu’elles
furent précaires, de cette précarité
qui
fut le lot quotidien d’Adamov (figure hé
roïque d’un art en rupture, silhouette
brinquebalant, l’ample manteau élimé,
allant et venant de ses petites chambres
d’hôtels crasseux à la brasserie le Royal
Saint Germain où - souvenir très net de
ma mère, en 1953, à quelques mois d’aller
célébrer ses épousailles, et perdre son re
liquat d’illusions, en l’église - mère de
Jean-Goujon - son large visage toujours
gris d’une barbe de quelques jours heur
tait des susceptibilités de petite-bour
geoisie conformiste).
De l’activité multiforme, mais continu
ellement de statut dramaturgique jusqu’à
1 écart de Si cest rond..., de Jean-Jacques

Varoujean, on doit retenir .
—des pièces pour les studios de l’ORTF
des années 60, en particulier deux réalisa
tions de Roger Kahane, Les eaux dérobées
(1963, déjà !) et Façades (la première ver’ւօո’ 1965), d’autres mises en scène dans
des théâtres, à Paris comme à Rennes, et
usqu à Avignon, Cf. Apsoss au Festival
1 Avignon 1985. De l’ensemble de
ces
créations, dont le nombre annuel augmen
te par ailleurs sensiblement à partir des
gisons 1975-1977,
six ont été publiées
i ez Gallimard, par les soins de Jacques
'^marchand :
telle ou telle pièce ou piécette radioP'tonique;
des spectacles pour enfants : adapta՜
ll011s de contes;
vi •
6Ո g11*56 de baissé de rideau produ 1,re’ ParGcipant d’un travail de trapi՝‘tl0J] ' adaPtation ՜ transposition : ՝la
Üi'Ce C i'é'on Chanth, Les Anciens
tac]ÜÏ Présentée lors d’une «lecture spec-

11Ալ6>) u Yan’s Club en 1965; et les mic°nsti U P1OC^S de Tehlirian, minutes qui
la si Ր6111
DUe l’intrigue ou la trame
s; ejjçf31106 raême de 1915, laquelle pièce,
austère U re8SeQt*e comme excessivement
alors le rJDr®senta - quoiqu’en pensèrent
teurs ' S e^US’ g°g°s mal dégrossis, amafés j^^18 de vaudevilles réchaufsion

, \Ո en pires pouvoir - une occaPremière que Je «problème» armé

Si c'est rond... ne constitue pas une
approche frontale du «crime premier, pas
si lointain» (p. 9), au sens où l’écrivain
ferait correspondre au projet de liquida
tion du peuple en sa totalité une conti
nuité d’énoncés sommés de restituer la to
talité de la violence du désastre advenu à
partir de 1915. Cette volonté absente d’a
déquation, de représentation totale esl
fondée, plus encore quand on n’est pas
sans savoir, depuis l’inachèvement
de
Mnatsortats, un des grands sinon le grand
dessein romanesque
d’Hagop Ochagan,
que «la Catastrophe, infinie mais étran
gement uniforme, échappe à l'appréhen
sion de l’artiste qui tente de
l’embras
ser» (2).
Du moins, l’ouvrage de J. J. Varoujean
se présente pour partie comme un dévelop
pement discontinu, éclaté (fragmentation
intentionnelle et science
du fragment :
il faudrait y revenir) autour des événe
ments ֊ limites constitutifs de la violence
génocidaire et du crime de silence des
décennies suivantes, à travers en parti
culier le récit glacé d’horreur, pages 78,
79, de l’incendie de la cathédrale d’Ourfa.
Mais l’ouvrage se définit, autant sinon
plus, comme mie tentative d'explication :
tentative de rendre intelligible la marche
insensée du monde («le monde fou, comme
un train fou» écrit l’auteur, page 50, non
sans avoir déterminé,à la page précédente,
que ce train roule à tombeau ouvert, qu’il
court vers «(...) le néant, l’anéantisse
ment»), l’enchaînement des injustices, des
massacres, des «crapuleries», de la haine,
de la souffrance c’est-à-dire, en définitive,
la présence au monde du Mal à
partir
d’une connexion
étroite et
constante,
d’une causalité directe entre la violence
génocidaire et un «après»:
entre
une
violence dans le même temps première
(promue au rang d’Evénement princeps
fondateur d’une nouvelle ère) et ultime
(une borne indépassable) et, d’autre part,
une postérité de crimes
ininterrompus,
tous identiques dans leur intime proximi
té à l’abomination.
Telle est, en effet, la thèse de l’auteur,
qui sous-tend ses convictions,puissamment
formulées, et réitérées dans l’ensemble
du livre. Est-elle novatrice, individuée ?
Ou, au contraire, J. J. Varoujean s’est-il
fait le porte - voix éloquent d’une opinion
courante dans le monde arménien ? S’il
importe peu de le déterminer, il convient
plutôt de noter que les linéaments de cette
thèse s’énoncent déjà dans les présenta
tions au dos de couverture d'Apsoss (aux
éd. Astrid, 1980, 100 p.), de Thank you,
Sir (aux éd. Astrid, 1982, 72 p.) et dans
la postface de cette dernière pièce :
Les crimes «que l’humanité
commet
aujourd’hui» sont, ainsi, (Apsoss, présenta
tion) les prolongements des crimes de
jadis, tandis que le monde qui «va à vau
l’eau», la multiplication
«de massacres
partout,
de génocides...» renvoient im
manquablement à l’avènement du crime
premier et occulté (postface de Thank you,
Sir, datée de 1981, avec réemploi signifi
catif de la locution conjonctive

«parce

que»).

X
C’est autour et à partir de celte thèse,
le noyau dur somme toute du discours de
Varoujean sur le désastre, que l’idée d’un
pari peut être développé dans les mono
logues, grandes tirades proférées, éruptées
par Vig Hoosep (figure des plus insolites
que Vig Hoosep, ange noir, clochard philosophe surnommé Socrates,
«empê
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cheur de vivre en paix», p. 89, tout comme
Chu Chan, un des personnages d'Apsoss,
cl Témoin dans la Ville p. 93, il incarne
et invite à la rupture, au «lâchez tout».
Du haut d’une échelle de secours, son per
choir / pensoir, il fourbit inlassablement
puis décoche ses argumentations mêlées
d’inprécations, ajuste son tir pour - pri
vilège de la forme dramaturgique- toucher
en chaque lecteur la part la plus intime,
pour solliciter sa conscience cl, qui sait,
moduler sa pensée. Ce personnage apparaît
être, en second lieu, le seul rescapé d’une
comédie-farce -à New. York- inachevée,
morte-née du fait de contingences exté
rieures à l’auteur, voir p. 39 et 53 ;mais
dont des éléments entiers furent insérés,
lardes dans la matière en fusion de Si
c'est rond.... La «pièce américaine», c’est
en tout état de cause un motif récurrent
de F ouv rage, toutefois mineur en regard
du propos saillant de l’auteur).
Au bord de l’abîme et de la déréliction,
Vig Hoosep ou l’auteur
nous évoquent
donc la perspective d’un pari de «revenir
à la case départ» (p. 35), de rompre avec
le déni, l’enchaînement des crimes.Option
franche, tranchante en faveur d’une dé
livrance à notre portée, qui pourrait amor
cer d’autres délivrances, au bénéfice no
tamment des Arméniens, ce pari inclut,
à la base, une exigence de mise à jour,

par
B. Hamazasb SAKAYAN

d’examen, d’inscription ou d’enregistre
ment ( à distinguer nettement de «re
connaissance par la communauté inter
nationale», formule quasiment
absente
dans Si c'est rond... C’est dire que le pro
pos de J. J. Varoujean ne prend pas place
dans une polémique toujours possible sur
la nature et la portée pratique d’une telle
reconnaissance).
L’exigence pourrait se conjuguer comme
suit :
Que les contemporains, les nations té
moins du désastre, en examinant ce siècle,
examinent partant leur conscience, «cette
mauvaise et sale conscience» (3) de leur
crime de non-assistance à peuple en dét
resse; qu’à la faveur d’une suspension
toute provisoire («juste le temps
qu’il
faut, ça peut aller très vite», p. 49) de
leurs activités toutes assimilées au
di
vertissement pascalien (voir p. 50, 74 et
75), ils inscrivent le crime de 1915 dans
la Mémoire et la conscience humaines
(p. 63, 64 et 80, 81).

X
Le discours de J. J. Varoujean sur le
désastre et le pari d’une délivrance n’est
pas un discours comminatoire, ou pro
phétique, sur le modèle, par exemple, des
livres de Jérémie, d’Ezechiel, etc. Il se
présente plutôt comme discours de vérité,
qui, véhément ou bien séducteur, doit
toujours emporter la conviction. C’est
un discours également a-chrétien, ou
mieux encore en voie de s’extraire
d’une
vision
du
monde
religieuse,
monothéiste. Principal élément qui attes
te de ce processus de sortie vers une ré
flexion laïcisée, F absolutisât ion de la no
tion d'Histoire au détriment de l’idée
d’Etre suprême :
l’Histoire, dans Si c'est rond..., «tire
les ficelles», (p. 50), ne laisse pas prise
aux artifices, aux combinazione de la ca
suistique.
Récupérant tous les attributs
du Dieu hébraïque, elle est terrible, im
placable.
Si, d’autre part, l’Histoire est «une
et indivisable», p. 80, c’est dire qu’elle
est conçue comme totalité close sur ellemême, homogène,
non-compartimentée
par les catégories conventionnelles passé /
présent / avenir, lesquelles ne sont jamais,
il est vrai,qu’un découpage arbitraire dans
le continuum temporel. Dans cette totalité
ovoïde, circulaire, le crime connaît donc
une extension incompressible, endémique.
Il circule. A l’image de la haine,
il
gagne de proche en proche» (citation de
Sartre, p. 31. Voir aussi les métaphores
de la racine, de l’écharde et, p. 37 et 81,
de l’odeur pestilentielle).
Cependant, pour atténuer cette laïcité

du discours, on note que celui-ci se dé
ploie encore sur un arrière - fond d’allu
sions, de citations bibliques et, accessoire
ment, de Pascal ou Narégatsi (p. 25 - 27).
Le personnage de Vig, par exemple, ap
paraît, p. 89, 91, comme աւ avatar du
Christ et cite les Evangélistes. Un jeu de
substitutions s’y décèle aussi : page 64,
le crime premier du vingtième siècle ren
voie, moyennant pastiche du verset 4 du
livre de la Genèse, à l’homicide premier,
perprété par Caïn aux « temps bibliques»,
p. 67.
Est-ce que Si c'est rond... serait, pour
autant, le premier apport à une théologie
laïque du désastre ? Hypothèse para
doxale ? Pas aussi incongrue qu’elle n’y
paraît au premier abord,quand on connaît
dans quel contexte ce livre intervient : en
un vide, ou un manque de pensée métapolitique; philosophie et religieuse/théo
logique au premier chef; étant mis à part
les «quatre livres canoniques» (4) de
Chamdandjian, Andonian
et du R. P.
Balakian, ainsi que les lignes de recher
che dégagées et travaux présentés dans le
cadre d’un séminaire, à l’INALCO, «sur»
le désastre (1981 - 83, à l’initiative et sous
la direction de K. Beledian).
Qui ne se souvient, de plus, de l’appel,
répercuté ici-même (5), à une «théologie
de l’exil», je dirais plutôt de la triple
expérience du Massacre, de l’Exode et de
l’Exil. Un appel à comprendre, sans con
teste, comme un symptôme objectif, parmi
d’autres, que la triple expérience n’a pas
vraiment commencé à être pensé, reçu
dans un univers de sens, notamment chré
tien. A l’opposé, penser
totalement la
triple expérience
dans la conceptualité
chrétienne pourrait vouloir dire : nourrir
une intention asymptotique d’approcher,
autant que faire se peut, le Dessein divin,
remettre momentanément en question le
principe de la martyricité arménienne (6)
pour Irayer des chemins de traverse du
côté d’une culpabilité, ou d’une grâce
rédemptrice (7) du peuple désastré. Ces
deux éclairages achoppent néanmoins à la
difficulté de déterminer en quoi le peuple
faillit, ou en quoi ses souffrances et sa
mort feraient «germer des chrétiens» (8).
Le désastre constituerait alors un Mystère,
à charge pour les fils des pères assasinés
de l’amener à la pensée comme chose pen
sable, comme pensée à créer, de l’expli
quer (se l’expliquer / s’expliquer avec)
et peut-être, au terme de ce périlleux par
cours, déplier, dérouler et recevoir ses
«utiles et merveilleuses leçons» (9).

X
Si c’est rond..., un espace d’écriture où
le faisceau des motifs, présents en creux
et récurrents depuis les années 50 dans
le déroulement de l’œuvre,
s’explicite,
s’éclaircit. Notre
auteur
enlève son
masque. Est désigné par là un mouvement
de recul, de retrait hors de la mascarade,
celle d’un certain commerce social
en
France, au sein par exemple du monde
des théâtreux parisiens. Enlever le mas
que suggère également une
remise en
question du sujet concret et du sujet créa
teur : J. J. Varoujean ne souhaite plus
écrire «des pièces de moi» / de Varoujean
mais qui «soient moi»;
il se présente
désormais comme un auteur non pas
«français d’origine
arménienne»
mais
«arménien d’expression française», cette
dernière auto-définition,
exprimée
en
émission à la radio locale Radio Fourvière,
appelant, il va sans dire, la discussion , la
déconstruction.
Ces mouvements de retrait et de remise
en cause personnelle n’éliminent cepen
dant pas les regrets à l’égard des aimées
passées, pages 55 et 71. A partir du sen
timent
d’invulnérabilité / disponibilité
aux sacrifices, au don, même de soi («Plus
on est Arménien, moins on tient à sa
vie»), ce deuxième fragment de la p. 71
s’achève en effet, et sans ambages, sur une
appréciation critique de l’évocation ellip
tique, allusive du désastre, telle qu’elle
fut pratiquée dans certaines pièces, avec
l’occurence trois lois du mot «erreur(s)».
Le loup ôté, J. J. Varoujean loue les
valeurs qu’il juge
fondatrices ou, du
moins, fondamentales de sa communauté
de naissance et d’élection :
1) La pérennité d’Anahide.
Par trois fois, p. II, 39 et 67, Si c'est
rond... est dédié «à Anahide», la mère
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de l’auteur qui n'est plus, page 37»,
et
sa petite - fille,
née alors
que
l’ouvrage s’écrivait. Au-delà cependant,
Anahide est identifiée, des p. 92 à 98, au
feu, à la lumière. On peut donc soupçon
ner qu’elle symbolise
la «vitalité» du
peuple. Pour celui qui, présentant ses
élaborations à titre d’offrande, s’affirme
un fervent adorateur d’Anahide,
cette
vitalité arménienne est vécue comme un
volume inquantifiable d’énergies qui peu
vent fort bien s’altérer, changer de plan,
de formes, de volumes mais qui - certitude
qui ne se fonde pas, qui est à prendre, à
partager ou à laisser-échappent à la règle

pourtant en français. Et que devrait-il en
avoir à battre, J. J. Varoujean ? 11 a su
irrité, «hérissé le poil» de maint lecteur
français. Il a su rencontrer l’accueil réel,

Ulubéyan (10).
Jeunes le plus souvent,
sans autres prétentions que d’aimer les
manuscrits enluminés, les écrits de Pères,
que d’être attentifs aux nouvelles paru
tions, ces individualités font de Si c'est
rond... - le plus bel hommage pour un
auteur - une lecture assidue, voire quo
tidienne, le vive comme ouvrage de réfé

X

par l’ajout, si mes souvenirs sont justes,
du droit à l’ivresse, et de celui de se cont
redire. J. J. Varoujean égrène
patiem
ment, des p. 84 à 97, les articles d’une
déclaration toute personnelle, grave, iro
nique et parfois aussi cocasse. Cette nou
velle déclaration pose implicitement
le
problème du cadre d’exercice des droits
énumérés. Si l’on suppose qu’il n’est pas
d’autre cadre concevable que le pays sou
verain, Si c'est rond... est à lire, sans nier
la plurivocité de ce qui s’y dit, comme
une œuvre vive, portée par l’irrépressible
aspiration à un avenir qui soit notre.
3) La colère . J. J. Varoujean, encore
et toujours, s’affirme jeune homme en
colère (à ne pas confondre avec le mora
liste - contempteur du monde contempo
rain), interprète d’une collectivité excé
dée. L’exaspération,
contenue à grande
peine dans la présentation de Thank You,
Sir, se transmue dans Si c'est rond...,p. 97,
en son principe supérieur : «(...) nous ex
plosons de colère». Il reste, dans ce même
ordre d’idées, une question à caractère
politique / pratique : ces potentiels de
colère, comment se canalisent-ils dans la
perspective des tâches de reconstruction
nationale,
du réglement de la question
nationale ?
4) La langue arménienne, p. 86, 92.
Dans le fragment de cette dernière page,
il est dit nommément : «Une nation qui
n’existe pas, c’est aussi une langue qui
n’existe pas». D’où il se déduit que la vo
lonté que la NATION SOIT implique né
cessairement l’établissement dans la langue
arménienne en tant que locuteur à part
entière. Evidence de l’arménophonie, ou
de la réarménophonisation, suivant les
itinéraires personnels !
C’est pourquoi, s’il peut être intéres
sant en soi de procéder à une lecture de
Si c'est rond..., du Miniaturiste égale
ment, à la lumière du «label ”quasi-armé
nien”» (je reprend ici la pique, lancée
sans malveillance par notre amie
Lise
Nazarian dans son compte - rendu du
Miniaturiste, paru ici même, in no. 90 du
dim. 6 janvier 1985), je suis à deux
doigts d’estimer, pour ma part, que
!a problématique d’une textualité quasi arménienne est non pas erronée, infondée,
en aucun cas, mais datée, obsolète.
Nous achoppons indéfiniment à des
évidences. Mais croyons-nous réellement
au pays, dans l’extrême-Occidetnt ou ré
tabli demain dans ses prérogatives, revenu
dans le concert des nations, croyons-nous
à sa langue ? Au bout du compte, à quoi
pouvons-nous bien croire ? Les analystes,
les glossateurs du Nouveau Paysage Inté
rieur feraient bien,
non pas pour
ré
pondre aux sommations de l’idéologie du
Hayabahbanoum, mais par cohérence,pour
accéder au passé et aux référence propres,
de passer par, et traverser la lapalissade
avérée de l’arménophonie, de l’arménographie.

X
Il n’est pas raisonnable que l’auteur de

Տ։ c'est rond... ait pu, ce qu’il me disait
il y a peu, être déçu de la gent journalis
tique et des «milieux intellectuels» armé
niens - francophones.
Ce sont là entités
fantomatiques, mots vides, vides de capa
cité à écouter, à commenter des livres

(suite de la 1ère Page)

partie de son livre,

testants arméniens, marquée de pra»^

le Pasteur Sahagian étudie le Mouvement
évangélique arménien depuis 1915 jusqu à

tisme anglo-saxon, se manifeste րԼ
culièrement dans la région de Los Ange]e.
qui joue un rôle pilote, avec son «Cenh
de Service social évangélique arménien
qui aide à 1 acceuil et à l’insertion des i
migrants venus du Proche-Orient.

Dans la deuxième

nos jours.

Les Evangéliques en Arménie Orientale

rence, comme objet médiateur entre nous
et les autres dont on ne saurait rougir...

2) Le pays, p. 67, 91, et les droits de
l’homme arménien :
Au contraire de Baudelaire amendant la
déclaration des droits de l’Homme de 89

LES arméniens protestants

enthousiaste, de particuliers, de conscien
ces individuelles, à Alfo comme à Lyon,
au premier rang desquelles je citerai Garo

Loin s’en faut.

de l’entropie.
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L’auteur finit de rédiger
«C’est pas
carré; tentative II», à paraître à la ren
trée 86.

X
Prochaines représentations :
- «La vague», au théâtre de l’Isle St.
Louis,deuxième création. 19 avril - mai 86.
- Les baigneuses de Californie», au
Petit Odéon, I8h30 - du 22 avril au 18 mai
86. Mise en scène, Roland Monod.
- «Façade II», au théâtre du Lucernaire
Forum, septembre 86 (prévision).

Les effectifs évangéliques subissent d’a
bord un brusque accroissement,
du fait
du flot des réfugiés en Arménie russe qui,
après deux ans d’indépendance(1918-1920)
est soviétisée. L’œuvre humanitaire des
missionnaires américains y est d abord to
lérée, puis, vers 1924, un durcissement
se produit. Revitalisée par les immigrants
du «nerkart» (retour au pays), les Eglises
d’Erevan et de Leninakan, anciennement
implantées, manifestent aujourd’hui une
réelle activité.
En revanche les Pente
côtistes, non autorisés, mais présents dans
l’intelligentsia, connaissent des difficultés.

Le Proche-Orient
B. Hamazasb SAKAYAN

1 ) «- C’est venu d'une conversation avec
Pierre Fresnay dont j'étais l'assistant, à
la Michodière. Tl m'avait dit : «la plus
grandes des pièces, c'est Œdipe et je rêve
d'un Œdipe moderne».
Je me suis dit
alors qw’Œdipe était l’histoire d'un poli
cier chargé de mener une enquête et qui
s'aperçoit qu'il est le vrai coupable. Il a
donné la mort sans le savoir... Est-ce que
cela fait de lui un criminel?»
Pour la première fois au théâtre. Con
certo mêlait un ensemble de moyens
techniques, son, lumière, images télévi
sées... Le héros se rencontrait lui-même
sous la forme d'un enfant. Ces idées nou
velles n'enchantèrent pas la critique.»,
Mon ami Varoujean, article liminaire par
Paul Chambrillon, in no. 707, 1er avril 82,
de l'Avant-Scène théâtrale, avec texte in
tégral de la pièce Baron, baronne.
2) Extrait de l'entretien «A l'ombre des
cèdres», revue Haïrénik, mai 1932, trad.
Marc Nichanian, dans
sa monographie
«Hagop Ochagan. Tel qu'en lui-même»,
p. 78, 79, in Dissonanze, volume I, Milan,
1984.
3) Cf. postface de Thank you, Sir.
4) Formule de Marc Nichanian, enten
due à sa conférence «Holocauste et Cata
strophe», 21 nov. 85, centre culturel armé
nien - catholique St. Mesrob.
5) Voir no. du 28 juin 84, et les prolon
gements, échos, discussions dans l'entre
tien de Mgr. N. Zakarian, prélat des Ar
méniens de la région lyonnaise, avec Marc
Nichanian, Haratch, no. des 25, 26 et 27
juillet 84.
6) J. J. Varoujean parle, à cet égard,
p. 91, de nation arménienne «appelée à
être canonisée».
7) Hypothèse virtuellement
contenue
dans l'intitulé «Le Golgotha arménien;
Récits du martyrologue arménien...» de
Krikoris Balakian.
8) «Sanguis martyrum, semen christianorum».
9) Dixit Sa Béatitude feu Mgr. Ignace Pierre XVI Batanian, p. 35 de son opus
cule «Une page de la tragédie arménienne.
Appel à la conscience Internationale»,
1965.
10) Est l'auteur, in Gamk du 20 avril
85, p. 3, de : «Si c’est rond, l'évidence
d'une démonstration»; un entretien d'une
très rare hauteur de vue et dans lequel
J. J. Varoujean revendique l'insolence,
qualité du jeune homme à la juste colère,
à lu «juste rébellion». On en retiendra
encore deux sentences, comme gravées sur
le roc : le désastre, «noyau énergétique
du XXème siècle (...) a engendré tout un
cortège d'horreurs...». «L'Histoire est un
tout qui lie les hommes par des liens de
responsabil ité».
Quelques lignes également dans le Gamk
du 15 oct. 85.

Les rescapés du génocide se réfugièrent
prioritairement
en Syrie et au Liban.
L’œuvre humanitaire accomplie dans les
années 1920 1930 sous l’égide du «Near
East Relief» (organisation humanitaire américaine présente également en Armé
nie orientale) est considérable : 11.000
orphelins sont acueillis à Beyrouth, avec
l’aide des Evangéliques arméniens.
L’immigration arménienne
en prove
nance de Cilicie (évacuée dès 1921) et du
sandjak d’Alexandrette (évacuée en 1939)
renforce les effectifs évangéliques au Li
ban, et Beyrouth prend peu à peu le pas
sur Alep.
L’œuvre humanitaire sociale et scolaire
réalisée par les Evangéliques au Proche Orient est considérable. A Alep comme à
Beyrouth sont crées des hospices de viellards, des centres pour les aveugles et
handicapés.
Prenant le relais de l’ancien collège
d’Aïntab, l’Aleppo College a été partagé
entre les Evangéliques arméniens et les
presbytériens arabes.
C’est à Beyrouth qu’a été fondé, en
1954, le Haigazian College, seul établisse
ment universitaire arménien en diaspora.
11 y a des Evangéliques arméniens dans
d’autres pays du Proche-Orient, par ex
emple en Turquie : une des églises d’Istanboul s’est vouée à la tâche de rassem
bler les jeunes Arméniens d’Anatolie,
coupés de leurs racines, et de les rendre à
leur identité, par exemple à travers des
camps de vacances.

Les Etats-Unis

L’instabilité de pays comme le Liban
ou l’Iran, certains problèmes en Syrie,
ont déterminé un flux migratoire vers les
Etats-Unis, et fait de ce pays, depuis plus
de dix ans, le pôle du Mouvement Evan
gélique arménien dans le monde sous l’é
gide, depuis 1971, de l’Union évangélique
arménienne d’Amérique du Nord. L’au
teur insiste à juste titre sur le rôle capi
tal de l’Association Missionnaire Armé
nienne d’Amérique (A. M. A. A.) , créée
en 1918 pour panser les plaies morales et
matérielles consécutives au génocide en
particulier par la formation de nouveaux
pasteurs et une œuvre importante en fa
veur des orphelins.
L’A. M. A. A. se propose, actuellement
non seulement d’aider à la formation re
ligieuse des pasteurs et des fidèles, mais
aussi d’assurer un soutien financier aux
centres de services sociaux, cliniques, or
phelinats, maisons
de
retraite.
ainsi
qu’aux institutions d’enseignement (lance
ment d’une campagne d’un demi million
de dollars pour un Haygazian College
en 1980). Cette charité active des pro

La France

L’auteur, bien placé comme Présida,
des Evangéliques de France consacre d’in
léressants passages à ses ouailles. H Որ.
pelle le rôle pionnier, à partir de 192)
des Pasteurs Barsumian et Ghazarossiat
entre autres, avec l’aide, au départ, d’i®
Mission protestante fondée en Alsace pat
le docteur Berron.
Un rôle important revient sans douie
à la communauté évangélique d’Issy-fe
Moulineaux, dotée d’rui sanctuaire magni.
fique et qui a accueilli, en 1981, la troisième conférence préparatoire à la n®|
sur pied d’un Conseil mondial évangéliqm
arménien.
Les activités pour la jeunesse sont appréciables . deux camps de v acances (L
Source, La Fontanelle), une retraite an
nuelle, un périodique en français «Leև
mignon».

Conclusion : Les «minorités religieuses»
arméniennes :
Scission ou complémentarité ?

A travers la lecture du livre du Pastel
Jean-Daniel Sahagian, les lecteurs prêt
dront conscience que, dans la comraunaL
té arménienne, il y a une force diserèl
mais sûre, représentée par le Mouvemei
évangélique arménien : sa première verli
est son souci d’authenticité chrétienne i
travers une fidélité
scrupuleuse à
Bible; sa deuxième v ertu est son sens «
l’efficacité, dont
témoignent éloquei։
ment ses réalisations sociales et scolaires
les Evangélique offrent enfin Pavante
d’être un relais privilégié vers les monde
anglo-saxon et germanique, qui leur
imprimé leur marque, à travers le pre
testanisme.
Vis-à-vis des
Protestants arménien»comme vis-à-vis des catholiques, il
mieux sans doute penser en termes
complémentarité qu’en termes de scission!
celle-ci a été imposée, dans des circo®
tances historiques précises,

par certain

cercles qui, dans une certaine mesure- f
taient liés au gouv ernement ottoman- b
catholicos auraient sans doute laissé
sister sous forme de courant des aspi®
lions à la réforme, manifestées en derMO
lieu par les protestants, incarnant en t՛1 l’esprit de tolérance dont l’Eglise ap°-l։
lique arménienne a souvent fait la prell'(
Les périodes de tourmente ont fréquf®
ment rapproché les diverses confess®®
arméniennes : rappelons, à la suite
Pateur Sahagian, qu’au landemain 1
massacres de 1894-1896, il y eut deséch-n
ges de chaires et des cultes communs ent
apostoliques et évangéliques d’AnatoliiActuellement même,
on constate
telles manifestations d’œcuménisme
terne». Les responsables
religieux
trois confessions, dans la région lyonn®’
se réunissent périodiquement pour 1
ger leurs expériences pastorales et
diter sur l’Evangile.
Sachons gré au Pasteur
hagian de nous avoir fa»----, .
proche fraternelle, par la sincéritérieux et la facilité d’accès <le 8011
consacré au Mouvement Evangéh*!11
ménien.

Gérard DEDEYAN
Maître de Conférence®
à l’Université de Mo"1?®
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61’ ANNÉE

սա ն կ իւնն ել/ է ռւ կբ նկս/րս/ղրէ ///նոր եր ե-

ԿԱՄ
խՈքՏՐԴԱՆՅԱՆՆեՐՈհ ԼեՋՈԻՆ
,ւ լււ սւ հ m J բանաստեղծ Զարեհ
Խ ր ալսունք, վերջերս արմանացաւ փրտն սա;,սյ Գրսղեեր'"֊ Ընկերակցութեան
էլփզ
Հսւսռխեան - Այվաղեան մրցանքի բա
նաստեղծութեան ճիւ ղի
առաջնութեան ,
(,ր փվւցսւղնահանդէս» հատորով։ Պիտի
ուզէքւ այստեղ ամփոփ կերպով ներկա
րվել բանաստեղծը եւ մրցանակի ա ր1անաւյած իր հա տորր :
Աարեհ հրաթունի , բուն անունով Արթ ձւ՚ւմպիւշեան , ծնած՜
Պ ո լի ս , 1926—
թ-, ւիխիթարեանցի մըն է եւ վկայուած է
Համալսարանէ փիլիսոփայութեան,
հողերան ո ւթեան եւ, ըն կեր ա րան ո ւթ եան ճիլղերկն z ՝fi ա 9ա տե րլեut կ է ֆրանս երկնի,
«lÎ/Zz բարձր մտաւորական պատրաստըւածութիւն եւ հայերէն լեզուի հիանալի
րանա ստեղծ կը
իմացութիւն : Արպէս
յայտնուի 1950“/ կ ան թուականներուն Պ ո լսա հայ դրական երկնակամարին վրայ՝
Ջ՛ահրա տէն
կո /լքին եւ նոր բարձունքի
մր 1լ առաջնորդ է Պո լսահա յ արդի քերթուլութիւնը , որ սկսած կը կ ա ղմա ւոր ո ւի լ
1940—ական
թուականներուն՝
Ւ արպի ս
^անճիկեանի ՝ Հայկաղուն իալուաոեւս‘եի խորհիւ :
Անհրաժեշտ է ըսել՝ թէ յե տ—ե ղեոն ե ան
Նվսը , պա րպո ւած իր ղր ո ղներ էն ու
ամայացած ՝ մինչեւ 1940—ական
թուա
կանները դրական ոչ մէկ կենդանութիւն
'ji’jg տուաւ՛, Միայն ՝ մի բանի հին ղրորլ—
պարբերաբար կ արտադրէ ին վատում
ղործեր ՝ որոնք անկարող է ին թսթանպու[ահայ ներկայ կեանքին i/ւր ո ւիր տա լու :
1940—ական թուականներուն ուրեմն ՝
‘՝ս,մւսչի/արհային եր կր ո ր ւլ. սլ ա տեր ա դմի
թոհուբոհին մէջ՝ տնտեսական ու ընկե
րային
վերիվայրումներ ու
ընթացքին
Որոնուեցան թումբ մը երիտասարդ դըբույներ ՝ որոնբ հակադրուէլով 1920 — 40
թուականներ ուն հին գրողներու
կողմ է
հսկուած վերացական նիւթերու՝ ներ
քնական ապրումներու արտայայտու
թիւնը եղող եւէայլեւս խորքով թէ ձեւուէ
կապէս մամանակավրէպ դարձած ռոՔոնթիկ դրականութեան ՝ իրակա՛ն կետնկը դարձնէին քննս/ր կման նիւթ* ղըրI ըով ապրող պարզ ու էսեղճ մարդոց
րես/ն ու հոդերը։ Չմոռնալ՝ որ տ ընտսթս դիմագիծ փոխած եւ նիւթապէս
յուս/ծ էր Ւ սթ ան պո ւլա հ ա յո ւէմիւնր
“ ' 40// շրջանին : Այնպէ ս որ ՝ նոր դը—
1 PP. ^՜ոդովսւրւլին

ներկայ կեանբը

պատկերել-, <,յՈր քերթողութեան

np
՚1առււսւր ա ռար կա յա կանո L—
խ,ւ ամի բան^ մ/^ '՛ գրոգը կը հըաը սոսկական ես էն ու կն/րդեդրէբ
եսը՝ որու^ '1Ը Ւ'օսէր

ը-

4Ա
եւ ԸոլոԸԸ հե տաքրքրող րնքՈլ մա
^ամամտրդկայէն հարցեկ
‘
Մեթակայութեան էնջո ւձմով
1"սՈ,ե Լ1,ր նաեւ 1Գա3 ական ո, թիւնը , յու^նաԼ՞է Ո՝՜’1րԼա1ւՒ

արտայայտութիւնը :

հ„ Պա'ԼՀՈ"ՈյևՐո'֊ փոխարկն, այլ^Լ7 ր

րն

ոլ Ւոըհըդան.չաններն

խլ

յ՚՚՚՚՚՚՚՚ջ՚ոցնկխհ բանաստեղծս։—
քղնէոր tf11 ք֊,^ե1'ՅողՒն մօտ : Նոր դըխքսէ տե^ նորարար ըլյալ
թէ
(ՀԼ[կ Հ՚էՀ՝
նխթՒ
‘^-֊թետն ււ
թե. այսինքն աըաա""“բեն տե Լ* ,՚պեր"1'' Հարթուածէ արհ՚ոէհն^ձե
ԱնՈնք ^աոնալորարար

եե Լ՛֊ ւան ւ ր'քա”Լաաել
լե1Ոլակս,ն

Լ

քերթուածը չա^աԼկաեդումնեըէն :
Իսկ

կուղէին ար տա ս ա հմ ան եան դեր իրապաշտ
ղր ա կա ե ո ւ էմ ե ան ՝ նաեւ' սոց իա լական ռէալիզձի նո րութիւնները կիր ա ր կե լ հ ա յ
րանա ս տերլծո լէմ ետն :
Zi ան ճէւ կե ան էւ եւ
լո ւս տ ե անի
չնորհիլ սկսած այս հոսանքը հետզհե/ոէ աճե
ցաւ եւ ունեցաւ չատ հ ե տ ե ւո ր ղն եր ՝ ինչ
պէս նաեւ' չս/տ էսծբծողն եր : Որովհետեւ՝
■թիներուն Կ ա կա ղր//ւե լո ւ իրենց բուռն ճէ/—
դխէ մէջ, ա յս առա ջին շրջանէւ բեր թույնե
րը առաւելաբար կարեւորութիւն ընծ՜ա
յս/ ծ են բո/էանդա կութ ես/ն ՝ բան թէ ար
ուեստ ին։ Այն պէս ս ր ՝ Պ ՛• լսահա յութիւնը՝ Մեծ ար ենց ով ՝ 'Լար ո ւմ ան ո վ ՝ ՍՒ ամւսնթո յով՝ քմէբէեանով անմահացած ձեր
/լա սա կան բեր էմ ո ղո ւթեն էն յետոյ՝ ղրմւա ր թկ մար// կը այս նոր եւ համբա կ ղը—
ր ա կս/ն ո ւթի ւնը : /> ար եբաի/տաբար ՝ 1940—
ական էմ ո ւա կանն ե ր ո ւ
վերջաւորութեան
երեւան եկաւ ^ահբւստ եւ իր բացառիկ
տաղանդով հ իմն ա կան յեղաշրջում մը
յառաջ բերաւ թ թ ի/որբի եւ թէ՛ ձեւէ/ տե
սա կկ տով ՝ արուեստէ/ պատմ ուճան հադ—
ցուց նոր բանաստեղծութեան ու ղարձս/ւ
անոր ղլի/աւոր ղէմբը*.
1950—ական թո ւա կանն եր ո ւն Հ ուրեմն ,
որ ԷՀահրատի կո ղբին երեւան
կու դա յ
էէարեհ hj րաթո ւնի : Ւր անունը կապուած
պիտէ/ մնայ այն մեծ դերին՝ ղո ր ան էսադաց' որպէս /’ սթան պո ւլա հա յ նոր քեր
թողութեան տեսա բանը : Ար/է/սրել ՝ ինքն
է որ Պսլսսյ <^Թօհ> ամսագրին եւ «(/ան))
պարբերաթերթին մէջ յաջո ր/բա կան յօդ
ուածներով առարկայական բննադաաու—
մի մը ենթարկեց բան /// ս տ ե ղծ ա կան նոր
շալ/մումը ՝ պարղաբանեց անոր սկզբունք
ներ ը ՝ բիւրեդացուց չարմումին տեսա
կան հիմերը եւ տուաւ անոր /դպրոցի մը
հանգամանքը : Սյ՚լ բացատրական գրուէմ ինները դրական մանիֆեստի մը հանղ ա մանբո վ Լուսաբանեցին հանրութիւնը ՝
ի/ծ բծանբի եւ ինբնա պա չտպան ո ւթե ան
ծիր էն դուրս հանելով նոր քերթողութիւ
նը եւ հայրենիքի թէ
Ափիւռքի քննա
դատներուն ու գրոցներուն ո ւչա դր ո լթի ւնր
հրաւիրեցին րան ա ս աե ղծ տ կա ե
նոր
չարմումին վրայ։ Տեսարանի էլերին կող
քին , II] րա իէունի դարձաւ նաեւ նոր շտր֊
մումին առաջնորդող ցկնքը յատկապէս
նորահաս սերունդիս Joui î
Զարեհ
lU րախունի
«Առարկայական
խորհրդապաշտութիւնդ (ձ՜Ղ՜ flT-bollSTTlG ob“
/ectif) կոշԼզ պսլստհայ քերթողական նոր
էէպրոցր եւ սապէս
բացատրեց
ղայն.
— Առարկայական խո ր հ ր դա սլա չտ ո ւթի ւնր ,
ան անձն ա կան եւ ոչ — ենթա կայա /լան խորհըրդանչաններ օղտագո րծելո վ եւ անոնց
էութենական վեր լո ւծո ւձմին ու տրամա
բանական զարգացումին ճամբով ձեռք
ձդուած
իր եր ա կան չումներ ո լ
միջոցաւ
(associations des idées) բազմապիսի, այլ
յստակ իմաստներու ամբողջութիւն
մը
կեր տ ելո լ արուեստն է :
Հարկ է ճչդել, թէ առարկայական խոր
հըրդա պա չտութիւնը
խորքին մէջ հիմ
նուած է երեւութա բանական գեղաց իտուրթեան (phénoménologie esthétique) վլ՚տյ։
Առարկան , իր երեւոյթներով , կր կազ
մէ այս տեսութեան ծանրութեան կեդ
րոնը : Ենթական , որ կ՛՛ուղէ ճանշնալ utռար կան , թափանցել
անոր
էութեան ,
իր ձեռնարկին մէջ սահմանա ւոր ո լած է
անոր երեւոյթներով , անոր մեր
աչքին

հս,^Յերուն ն
։^րայ ’
զանգուածին
նԸ ïf ձ^տէՈ ^է"”՜ած նոր ըԼրթողութիլ-

յայտնուելու կերպով։
Ուրեմն ,
]Ար աէւ/ունէէ առարկայական
էսո ըհը դա պա չտութիւնը կը դիտէ ար տա-

Լ ‘Լ՚՚Ր^ածել պարզ ել մոզսԼ զու մը ♦ Անոնբ յատկապէս

ըին տ չթա րհ ի առարկաներէն կամ դէպ
քերէն մէկը՝ զայն կը քննէ զանազան տե

^Գ՚սկան
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1 ո J'[ձն ևբը իրենց հ իմն ա կան դիծեր ո ւն
ձէջ^ զանոնք առնելով //րպէս ընդհանրա
կան էս ո ը հ բ դանչանն ե ը ։ Այսպիսով՝ ար
տս/ ըՒ ն երե/ ո յթն ե ր էն հ եազհ ետէ կը ձգտի
•֊. ասն իլ /////ա բ կա յ ին կամ դէպքին է ո ւէմ ե ան ՝ անոր էսորհուբդին ՝ անոր մեղէ/
'-.աձաբ ունեցած է/մասաին : Այս է որ կ՚ը
նէ lu(/ ա էսո լնէ/ իբ քեբ էմ ո ւածնեբ ո ւն
մէջ
եւ այնքան հ բ ս/չա լվ/ լեզուով մբ՝ հրաչալէ՛ հայերէնով մը ։
Ւբ ութ հ ս/ տո րներն են' հ,վ՝ար կաթիչներ^ ՝ հԷա եւ ուրի չնեբ» ՝ ե բ կո ւքն
ալ
տոպ/// ած Պոլիս՝ !964-«Լուսնապար
տէզ» /ո/զուած Պ է Jր ո ւթ ՝ 1 968—/'^/? հ.Տօ1/ակարդ» ասլ ո ւած 1973—ին ե/. արմանացած
ԼԼլե ք
Ս ան ո ւկեան
մրցանակին ՝
«Ստուեր եւ արձազանւլ» տպուած
Փա[•իղ ձ{ձ1մէ—ին' 'Ւաթրայի կո ղմէ ՝ «ԶէէՕԱէ1>ւ/լը/ո// յա» տպո ւած Պո լիս 1978—ե. «Ամպ
ու աւաղ ա/է/երուս» տպո ւած Պոլիս 1982—
ին։ Ւոկ «ք)*իւցազնահանդէս»ը լոյս տե
սած է 1984—/'^/ եւ արմանացա ծ'
Ալեք
Ս անուկեան դրական Ւ * մրցանակին :
ւցաղնահ անգէսը կը սեւեռէ/ ինչպէս
ձեր աչէսարհին սլա տ կան ո ղ իրերու՝ երե—
ւո յէմ^/ե ր ո ւ ՝ նոյնպէս եւ մեր ա չէսար հէն
/ս լ անդի*!/ գտնուող /ոստղերուն , մոլոր ա կն եր ո ւն , արբանեակներուն եւ կը ջա
նս/ յ լուծ՜ ե լ յա յանէ/ի եւ անյայտ Ւ . ՒնւՒ
եւ ոչ p-ïb.
դո յութեան եւ լէ/նելո ւթեան
նման հարցեր : Մէկ թօսքով՝ հատորը կը
սեւեռէ/ ձ* եր ճանաչողութեան
տակ ինկած տիեզերական եւ բնազանցական երե
լս յթներ ու աձ րողջո ւթեան մը'
որսլէս
ձՀ/մլրօ ա չթարհ , փնտռելով անոնց խոր
հուրդն ու իձ աստը մարզ ու!/ համար :
‘^Ւ՚֊Յ աղնահ անդէսէ/ եօթը բա մինն եր էն
առաջինը կը կոչուի Ո: Ողիմ
պիական ձ*ար զա հ ան դէ սէ/ ՝ //ւմէ/ ՝
ազնիւ

‘ԻրԻց’

ZbLSll ԳԱԼՖԱեԱՆ֊ՓԱՆՈՍե11Ն

/զա յքար է/ ՝ պարտութեան ՝

յա զթանա կի ,
ձ ր ց ան ա կէ/ եւ մրց անի չի հարցերն են սե—
ւեռո ւմէ/ բերուած ։ԷՀստ թ րախունիէ/ ՝ մար
զիկները մարտիկներ են՝ որ կը պայքա
րէ՛ն։ Ու֊մը սլայձ՚ան է անշուչտ՝ սակայն
հաւաքական կամքն ու հա ւա աք!/ են որ
կ' առաջնորդեն յ ա ղէման ա կէ/ ։
Աւ միա՛յն
յաղթանակն է կարեւոր ՝ քանէ/ որ ս/իոր
բառը կր նչանակէ յա ղթանա կ ։ Ւ " կ մըրց //ր/լներ բ ՝ թէեւ բոլորն ալ արմէքաւոր
են ՝ սակայն

«լոկ ախոյեանն է յարգի
ՊաամոՆթ֊ի ւ նը երկրորդութիւն
չի սանչնար» (էջ՝ 11) :
Աւ-ելի յե/ոոյ կը նկարագրէ մրցանիչներու տեսակներ եւ կը էսօսէ/ չատ եզա
կան ձի ցանի չ է/ մը մասին.—

« • • • Օ֊աըհթով չէ - գարսւշթջսւ6նէթ
ՇւսթՈՆնակւոոէլ ահսւգնակսւն
տառապանքի հալածանքի աննիսւումի
նախճիրի
Են ատոնց դէմ տոկալու
Այգ ամէնէն վերապրելու, վեր կենալու,
վեր մնալու
Համաշխարհային մրցանիշներ կան
Անհասանելի» ( կջ' 14) :
՛Իի ւց ա ցն ահ անդ է ս ի երկրորդ րամինր
կը կ ո չո լի Տիեզերական : Հ ոս սեւեռումի
կը բեր ուին տի ե դեր ա կան
եր ե ւոյթներ ՝
քանէ/ //ր մարդուս աշխարհը երկրա դունտ Ւ հՒնԳ մասեր էն անդին անցած է ներ
կայիս եւ լուսին՝ մոլորակներ՝ արբան
եակներ ՝ աստղեր ու կայաններ հիմա նոր
մասերն են ձ՛եր աշխարհին։ Աւ
ահա՝

—
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դիտելով այս բոլոր երեւոյթները՝ կը
ջանա յ հաս նիլ անոնց բնազանցական ի—
մասին։ Այսպէս , հլւախունիի համար ա—
ձ էն ինչ քաոսէն է որ ծնունդ առած է :
'Իա ո սն է որ ծնոլևդ տուած՜ է նախ անրա—
նութեան , յետոյ իբ րնդեբքէն դուրս
քշած ել ստեղծած է նոր մանրէ,
նոր
հիւլէ, նոր
ստնաւոր եւ մինչեւ
Ւսկ^
մարդ բանաւոր (էթ 35) ։ Եւ մարդը բա—
րեւ 1չ ո լզէ ըսել ծիր կա թինի մը.—

«Օարեւ կ’ըսեմ _ որ վախագարձ
Ան ալ ինծի լոյսէ ժպիտն իր զրկէ
է արեւ կ’ըսեմ - որ անունս տամ իրեն
Մկրտեմ զինքն ու գոյուր֊իւն
դարձնեմ
Բարեւ կ’ըսեմ — որ զիս նանչնայ
վերջապէս
Եւ ականջիս իր գաղտնիքը փսփսայ
Օարեւ կ’ըսեմ — որ ստեղծած
տիեզերքիս մաս կազմէ
Ենձմով ապրի որքան որ կամ՝ իրրեւ
հատիկ փոշիի
Յետոյ րոլոր ինծի ծանօթ
միւսներուն պէս միլիառ հատ
Յաւերժութեան զիս տանի» (էջվ 22) :
հր ա էսո ւնէ/ կը դիտէ՝ որ աստղերը մի
գամածս ւթի ւններն ու ծիր կաթինները կը
ձգտին առանձնութեան : ը հեռան ան իթարմէ ՝ կր բամնուէ/ն ՝ կր ցրու.ին՝ մին
չեւ այն օրը՝ երբ յանկարծ կը պայթին ՝
կուլ տալով մոլորակ ՝ արբանեակ եւ դերաստղ կ1f///ան ՝ «սկզլնական մի դամածի
ձ՚եծ յորձանքին միութեան» կը դաոնան i
Այստեղ՝ Խրախունի՝ շնորհիւ խորհըր/լան չանն եր օդտադործելու իր թէքեիքին ՝
կբ կարողանայ իմաստներու բազմազա
նութիւն յա ռաջացնել եւ նմանո ւթեան
զուգահեռ մը ս տեղծել այսպիսէ/ տի եղե
րական երեւոյթէ/ ձ'ը եւ զուտ ազգային
էսնդիրի \մը միջեւ՝ երր հարց
կու տայ
թէ ինչո*ւ ար դեօք միագամածներուն նըման մենք ալ կը հեռանանք ՝ կը դրուինք՝
կը 4 ոտորակուինք եւ ար դեօք «եՌր բ պի
տի ղայ մամն ըն/լհ անրական ետ դար
ձի»՝ կերտելու
համար «միասնութիւնն
անձկալէ/» (էջ' 27) : Այս բոէոր դիտար
կումներէն կը հանէ ուրիշ եզրակացուրթիւն մըն ալ՝ թէ' ամէն ինչ ոչինչէն կը
սկսի եւ դէպի ոչինչ կը դիմէ ու դարձեա լ
ծա յրէն կր վերսկսէ/ (Շրջադարձ էջ՝ 30) t
^Ւրքին երրորդ բամինը կը կոչուի 1յԱ1-—
խւսխնաւքական եւ կը սեւեռի ի վերուստ
եղած
կարդադրութէ/ւններո ւն,
ո րոնք
միշտ մեղի համար
անհասկնալի պիտէ/
մնան եւ մեղի պիտի յուչեն մեր ըմբըռն ո դո ւթեան սահմանները։ \,աեւ ՝ անփոփ ո էս ելի են տյդ կար դադը ութիւնները եւ
ինչ քան ալ ջանք թափենք ՝ ան կարելի
է
դէպքերու վախճանը փո էսել ։
Զորրորդ բամինը կը կոչուի ^եկւՈԱւկցՈՆթեւսն զանակներ եւ կ՚ընդգծէ մեր կա
րողութեան սահմանաւդրութիւնը։ Տիե
զերական
Գիտակցութենէն ղանա1լներ ՝
մասնիկնե՛ր միայն ունինք։ Հակառակ այս
իրողութեան սակայն ՝
մեր քիթը ա մէն
տեղ կը էսօթենք ՝ հաս ա Լ կը ջանանք ՝
այն պատրանքը ունենալու համար թէ
դիտենք' Աստուծոյ նման։ Մինչդեռ չատ
սահմանաւոր է մեր կ տր ռ ղո ւթի ւնը ՝ որովհետեւ այդպէս որոշուած է սկիզբէն :
Յամենայն դէպս՝ կրկէ՛ն փորձելու ՝ վերըսկսելու՝ մահուընէ յետոյ յարութեան ՝
վերյառնումէ/ ՝ /Լերընձիւղումի ՝
չարունակուելու ՝ տեւականանա լո ւ յո յսն
ալ
տրուած է մարդու!/ ՝ թէեւ վերսկսիլն ալ
կ առաջնորդէ նոյն ան փ ո /ի ոէս վախճանին։
է1*իլ-ցտզնա՝-»ան/բէսէ/ հին դեր ո ր /լ բամինն
է ճակաաագրի րեւեււներ : Այստեղ կը սե
ւեռՒ կեա
որ մրցում մըն է անի
մաստ : վազվզուք ՝ հ րմչտուք ՝ պայքար ՝
առաջնութիւն ՝ յաղթանակ եւ յանկարծ'
վերջ Աջ՝ 108) ։ ց ատկանչական է այս իմաստով «Աճուրդ» էսոր ադր ո ւած քերթըլածը՝ ուր կեանքը կը վերջանայ ^^ր”^
կամքով ՝ որ իր
ապրանքը ետ կառնէ
(էջ' 110): Ն աէսընտրելի է թերւս կտա-
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Ամենալաւ. երկրորդական

մօտեցումներու ել ուրիշ մօտեւ

վարդարան

պատմուածքէն) անդին արձակը կամ ար

չա ւլւս խո ւմո վ չէ ստեղծուած ՝ , '
րռրդական
,! ս, կս, ր դա կ ին ,
,Ա , '“Ւ
JL ՍԱ
պայէն ներ,,,}, ու,քնել,,,, պարտաղււոյ'C'1՝

ձակս,,, ,, ռ ,թի մեր , որուն գլխաւոր սա
կայն ոյ - միակ ներկայացուցիչն է փոր

Արեւելեան Հայաստան կ'օղ,աս,լո^
րական Աուռիոյ դա ՛լա փարներր
"՝

ձառութիւնը, էսէե , փորձը:
Օրինակ,
Ամերիկայի Մոնթէնյը
Ըալֆ իմրրսրնն

իրենց կարգին, դ եր մ ան ա կան հ սէլւԱ

ներ,,, մէջ մինչեւ. այսօր կր դասաւանդուի
երեւակայական սլա ա ո ւմն ե ր -,

Ս Փ ԻՒ Ո* fi ԱՀ II Տ Ո Ի

(վէսԼ^

կ , հաւանս,ըար 1830 ֊ 1865 թուականն!.րու ամ էնէն ւս զղ-եցիկ միտքը' Ա իացեա լ

fi Ր Ո Ն Ի Կ
թարմացնել*.

Ալիիւռքահ ա յ

մէջ գրականութիւնը երեք

1ք,սհանդներու

զանդութիւն»

դրութիւնը

րաղարական
ունի մինչեւ

նական» Աւր ոսլայ ի ա ,լդե ց ո լթի,^

դպրոցնե րու

այսօր:

լւեռեր

վարձս, դիրնե րէն

կամ

Աակայն կ'ուսուցանուին ,
անդին,

այս

ուրիշներ, -

ինքնա

Լէնրի Աաըմդի (նաեւ' թհօրոյի)

ա ս տո ւածներ ո ւն մօտ ՝ եւ այդ րարձրութիւններէն կ'իջնէին ՝ հրեշտակներու կամ

քեր կր պատմէ ՝ պատումի ւլ եր մ՜ ւււ hրն է՝

Փարրմլփ՛ի

թեւաւոր Ոեզասներու պէ** ՝
այլյեւեԼ"լ
համար բախտաւոր քերթողին*. ք*մ յօ*է~~

որուն մէջ կր սլար ւի ա կո ւին

10-/,դ դարու այս ակադեմիկոս — պատմի
շր ոգեւորուած, դի ւց ա դներ ղա կան շուն

կ' ապր է ին րարձր լեռներու

Մ ուռաները
‘/[""J

ւ

•> ին

երկու

ուածագրի համեստ Ս ուսաս կը թ *'*-[' թե-

ռեր ՝ պ ա տմո ւածք եւ վէպ : //1_ </<////zi
րր՝ րնդ հանրապէ ս ՝ շատ քիչ թատրոն ու

դեբիլ Ամերիկայի

վէպ կր կարդան ՝ —

օդուղիներ ու

ե ղր ին ,

դետն էն մօտ 10 րիլոմէթր կամ 35 ?000 հազա ր ոտք վեր *
ճամրո ր գե< լ ՝

մ անաւանդ

արձակը, Ո, ր

չով սակայն պատմական որ՚՚չ տո, եալեև-

վարդարաններու

ցանցին

սրի սլա ր ր ֆր ան ռ ա կան'!։ կր ;
Լակս,ռակ անոր „լ,

դրեթէ _ յխ.Հ

ման էր Աւրոպայի օրինակդ, _
հայութեան համար'

3)րանսս, յթ

կր - արձակս,,, րո,թիւնը շորդեղրո^
^1՛ երկրռրդական վ արմ֊ար աննե ր„լ /^,
թացս, ցակին մէջ , ինչո՞ւ -, Ահս,ր,յ„։,

րու վրայ հիմնուելով կը սլա ամ է արեւ-

Ատ ֆֆի էն վէպ մը: Կր կ տր դ ան
պա տմուածքներ Հէօհրապէն մինչեւ Ադուարդ

մրաեան անտառներու եւ տափաստաննե

ցամ

րու կարմր ամորթ երո ւե նուաճումը ,

,ին Միջին Արեւ!, լք ապրող | դան,ս,լա՛ւ, luk

եւ անշուշտ բանաստեղծու

թիւն :

ու

եպատակս տյս դր ո յթը քննադատել չէ ՝

հազուադէպ խզում մրն է
ակագեմական — կար լական գր ա ս են ե ա կն ե ր էն՝ հե—

թէեւ երկրորդականներու ,րէջ ո ւս ո ւց ո ւած

ռաձայնէն ՝ աչա ՚ւէր աներկն , անհ ա տն ո ւմ
յանձնախումբերէն ու tfո դ ո կն եր էն : 1Լե-

կական մակարդակին
մա՛ն կր զգայ

գէն ութ մամ ս տի պո ւած եմ նստիլ րս—
պա սման սրահներու եւ կամ ինքնամոլդ-

ջապէս աւելցնել որ տյդ մ ակարդ ակր կր

դ ր ա կան ո ւթե ան

դասընթացքներու
ծանօթր

քննադ ատելու

'"J'f

կկս - ջ,„ րղր' զոր դիւցաղեավէպի յսմս-

ձերու — օրինակ'

ինչի՞ կր վերադրեն

հ ա լարական

Աւ վերջապէս

ուսա

սեռերու լաւագոյն ն ,1 ռ յ շն ե ր ո ւն , —

գրա-

'Լահէ Օշականքւ .
րացա1լայո,,

նման

թիւն , պա աս։ ո խանր եղամ է , ն„վ„

նողը կր ծանօթանայ երկու «լրագրային՛»

— ձենք ո՛չ Ա ոնթէնյը ունին,,՝
Ա.,,, սսօ , ոչ ալ Ա էնիմ — Պէօվ:
Այս ", ս, աա ս ի, անր ար ամարանական
գոհացուցիչ' "['"շ չափով , դոնէ նախ
Աղեռնեան շրջանին համար : Ա ո,/„րար,

պահ ւււնջր :
սւեմի-

նոր

֊» ա ո աա աո լ ո դ

I, ր թ,,, դ ր ոյ թ J,,՝

ս կդդ՚նա !լան, շրջանին

թուի անկումի րնթաց քին մէջ ըլլալ

դալ՝ սակայն նաեւ նեղաց ուցիշ:

մէջ-. Այդ կր տեսնեմ թէ՛ անձնական փոր-

նացս,}, , Հորրա աա շ» նիւթեր , -

ձա ռութ ենէ ս ՝թէ՛ տլ ձի քան ի երկիրներու

ներ ո ր ւլ գար ո ւ ֆր անս տ կ տն

մամուլը րնթեր ց ելո վ :

իւա ր հ տ կան դ ր11Jթին համար

ու ինծի նման

շա տերու համար ՝ ակա

դեմական նիւթ կարդալը կարելի չէ դա

մր ամէն կողմ ՝

արեւմտեան

քի չ

կր նախրնարէ ||ր.

ներու նեղ աթոռներուն Տէջ, ուր կարե
լի է անշուշտ ակադեմական նիւթեր կար
ինծի5

h, „

իս

անպայ

Արդար ր լլա լու համար՝ պէտք է

եմ (ներկայիս Ամերիկա,

դ տ ծ է վերածել այս ե ր կր ի
երեւակայութիւնը:

ին լ պէ ս ա յոօր , գէպի fi ա լիֆ ո րնի ա ճամրորգեք՝ ինծի համար երջանկացնող

պատմսպ րական

1863—/' Ա ահմանադ րոլթենկն եւոլ։,
„„յ աշխարհականս,ցոլա}, երկրորդա^

հ.Հին Ասւոուածներ^ ՝

Պօյաճեան ՝
Օդանաւով

արձակը , ուր խառն
ե՛ւ,
պատումն ու խոհերը :
(,աեւ քեր ան ո ի ս

սե

Ա խիթարևս.՛,;,

կեանրի մէջ ազդեցութիւն

կենսագրական

լւանաստեղհներուն

դերմանապաչա :

ներածած ու հ ա ս տա տած՝ ցսււոոհ
շական մանր,,,տիպարը կք, կրկր

«(hu&p»Æ/ï ունի ՝ — քերթուած՝ սլատմըւ.ածք ՝ թատրոն - 1Կն դրական ճի*֊ղը ո [*
ոչ — իր ա էլան ՝ ւււ յ / ե ր եւա կայո ւած Z/֊4'JV“

Ա ո յն

լար մառը գերմանացին կր } կ^յ J

H

մ էջ : Աաեւ *.կնրի
J
վիռ, թհօրօն , որուն «Ընկերային Անհնա

Յունուար 24, 1986

դեցռւթիւն կրաե են , - ՜[՞ք՜,Կ-էն Iggg՝
րական (իռւսիոյ դէ՚՚-օ՚՚ւ՚՚ռկա լոլթե։սն"^

թացուցակին մէջ ընդ գրկել ա, ւսնւրսէ

աշխարհի

Jfuiulp

«լայիք»,
տսւսնււվհ

տել ւլր ելէն ՝ գրասեղանի մր կրայ թուղթ

դեր ո ր դ. գա ր ո ւ Մ ոնթէնյր րնդ ունիլ

ու գրամեքենա յ

i^i

զւ ս հետաքրքրողր տարրեր հարց մրն
է ՝ որ ունի մի քանի ծալքեր ՝ — թն չ են

խօսական/յե

օդանալու! ճա մր ո ր դ ե լր կր հրաւիրէ , կր

քկանտօլ ճարը!, է) եւ այսպէս — կո չուան ,

ւտր չէր՝ Ա ին չեւ 1915, կարելի էլս1ք
աշխարհարար հայերէնը չունէր հին՝*

ստիպ է

դ ա ստ ւան րլ ո ւո ղ գլյխաւոր դրական սեոե-

ան թարդմ անեԱ, «ֆիչըթ ֊
դոհարներուն կսովորարար

ճըրնըլիղմ»/'

ւան դա կան՝ ընդունելի

ար ձ ւս 1րո ւվւ

թ'։,մ Աւո լֆի

զ ոն է սլա հ սլ ան ո ղա էլան

անձերու տեսա\

1060—ական թուականներու

գոբծեր էն} ՝

կարդալ

տարածելէն։

Ուրեմն

ո շ—ա կա գեմա կան

նի,-

թեր , եւ կտմ դրել այնպիսի գրութիւններ ՝ ո րոնք կարդալ շեն պահանջեր միա-

րր՝

տ յն

ո շ—հայ ուսումնական հաստա-

տ ո ւթի ւնն երո ւն

որոնք կրն սւն ազդած

(օրինակ'

կամրնա Աւիլսրն ,

կիւնէն , - Տէլւոյենցէն Ո****֊սինեան ՝
իաթե անց էն'

րեր : Այո կր նշանակէ որ օդակայաննե—
րու եւ օդանաւերու մէջ կր նախրնւորեմ

Ըլլտլ մեր 19—/*7 ե՛ւ 20—րդ դարու ման
կավարժներուն վրայ*. Ոնչպէ^ս կր տարրե
րի հ այ դրականութեան
ուսուցումր

ուր ւ ր ա գր ո դը կը սլատմ է առօրեայ ի ր ա—
կան ո լթեն էն առնուած

ընդ ունելիներ ։Աւսմ լեզուն ւլ ր ա րարա

ղրաղի լ գաղտն ի ոստիկանական վէպերով

միւսներէն*. ]*^ն չ իմաստ ու հետեւանքներ

րն կեր ա յին ու պա տ մա կան ե ր ե ւո յթն ե ր ո ւ

եւ կամ հայ մամուլի համար որոշ տեսա

ունի ա յդ աա ր ր եր ո ւթիլէ,ր :

կը կապէ՝ այսինքն'

ժամանակ՝ մԷՀբերումներ չեն պար տազ-

կի

1Լն շուշտ

որոնց համար , ի բր ընթերցում ՝ կը բա

րին

ւէ^ նօթատետր իս [անբաժան րն կ ե ր ակ ի-

անոնց

ցրս} էջերր յխնել ՝ արդէն արձանագրո ւած
մտածումներէ եւ մէ ջրեր ո ւմնե ր է օգտուե-

դոյութիւն

համւար :
fit՛!

// ո ւն

առաջ կը կարդա յի դիրք մր , »—
Տ եղին ակր կր մէ ջըե րէ սա տողե-

—«Ամուսնացած ամերիկացի
այր
մարգը, եր՜է լաւ նաշ մը ուտել ուզէ,
պէտք է ճաշարան երթայ , իսկ եր է կիրթ
ու քաղաքավար մանուկներ տեսնել ուզէ,
խիստ որբանոց մը պէտք է այցելէ» :
դերը կը մէջրերուէին Հ . Ա'էնքրնի 1918/'ե
դրի առնռսսե մէկ փորձադրութենէն (է—
Սէ): կանոնք կա ր դա լէ ՝ ու ժպտելէ ետք ՝
րր,

երկրէ

սահմանումն

տոտր կա յա կանօր էն տալու?; հրամայակա
տար րե-

նէն՝ որ սովորաբար կը տիրապետէ ամե

շ սւ կ սւն ււլսւ շտօն է ո ւթ եան

դրական

սեռերը՝

րիկացի Աւա,է1,ո,ւՒ կեանքին ու գործին*.
Աս ալ դասաւանդած եմ տյս նի ւթեր էն

դի յատուկ չէ :

անոնց

մասին

ընդհանուր

որ

10 որհ ր դա

մա տ ո ւթի ւնը :

վի ^Որսորդի մը Ուրուագիծերը?? ւլործէն

Ան կլե ւամեր ի կե ան ՝

րանսական՝ գերմանական ու
մէջ բաւական
րստ

ֆր-

ււլաւական
տարրեր

են

ակադեմական

դասաւանդուին

նմ ան նիւթերու զո ւդա հ եոն եր' ռուս

ըն տր ո ւթի ւնն ե ր ՝

1Լախթ անգ

ո-

եւ փ ո ր ձա ւլր ո ւթեան

րսշ հմտութիւն մր։ Օրինակ'

սլա ականս դ դրութիւններ ։

անորոշ է արդէն։ Աարեւորը տյն (ւ I
տեսանկիւնէն ՝ որ հսւ յերէն ընթերցողէ

դոնէ մին

չեւ 1968—ի յեղաշրջումները եւ անոր

J*u—

ջորդող 1970 — 1985
կր թա կա^ւ
վւոփււ խւււթիւննե րւււ ներմուծումը՝ գրա

թիւններ

Լ ԷղլԷ՜ )

ո րոնք սւ յդ.

ան

օրինակ

ւիորձա—

մի քանին՝ դրու—
սեռին տի սլար

ր ին սւ կն ե ր ը կը հսթմ արուին՝

օ-

Արեւմուտքի

կառո jg ին մ էջ ՝ իսկ տ յգ կտոոյցր կը f
ջ***լեր է ար ձա կա գր ո ւթեան
ս տորա^1

մի-

տյն մեգի՛ ալ ծանօթ երեք ղերժ անբերը՝
նաեւ չորրորդ մը' 1ԱթձակսւզթՈՆթյւՆ—
ո րուն գլիւաւո ր սակա յն ոչ

նը (ւիրոզ) ,

փռթձսւգթ111_]>իւ(ւը •

միակ օրինակն էր

ա րձա կի ու մանաւանդ ւի ո ր ձա ւլ ր ո ւթ ե ան
մասին ՝ եւ ււ ր ո ւն մասին մի քան//
էջ

քէր - պատմութիւն չէր՝ կր քխէ[* վեր լու.—
ծ ա կան էլամ ինքնասեւեոուլ ՝ ինքնաքննող

խսւռնաժանր գր ո լթի ւնն եր ՝

նօթ ունիմ տետրակիս մէջ*.

մ աքէն ՝ երբեմն յանգելով փ ի լվւ ս ո ւի ւս լա
կան սւ ր ձա կին [S է քա րթ') ՝ ե ր ը եմ*հ ւՀհա-

նոր է՛ն խառնաժանր ՝ պաաումախաոն լր-

դին, կ ամ անոր հետ

ւլո ւգ ահ եռ ՝

ն ո լն

տեսակի արձակի գոյութեան [աւելի շի—
տակ' դրեթէ — չգ՜ոյութեան} մասին ՝ հայ
դ ր սւ կանո ւթ եան ածուին

մէջ։

Աւ

ահա

ամԴ մտած ո ւմն երն են ո րոնք գի ս կր մրդեն թուղթին ու «fi ր ոնի կ?> ին :
ճեմարանի

կամ կեդրոն ւււ կա նի ,

ըԱ-

ւի ի ւռքահ այո ւթե ան միւս ըոլոր երկրււր—
գա կան վարժարաններու մէջ դրականութեան հանդիպած Հ,տյ եր ի տա ս սւրդ ր

կր

ներսւոնէ որոչ ընդհանուր գաղափարներ ՝
գր սւ կւսն ո ւթ ե ան մասին՝
գաղափարներ'

լսվ աւելի կա ր ճ ՝ կտրա տ\ուսւծ ՝ ի րր ար
ձակ մտած ում [Փասքալվ ՝ սակայն ոչ —
նուաղ լուրջ քան մի ւսն եր ը : Անգլիաց ին
կր կարդար մի քանի
դրութիւն դոնէ՝

ենթաճիւղերն էին

միւս

պատմող — խոկացող

նում — գասաւորումներու ենթաբաժ՜ինն ե-

են գովելու՝ օրինա կ, «Ա առաջ^բ ւ

Աթիլթ անաւանդ Ա ամուէլ ճսնսբն ե Ա >-ի լ-

ււաւ մեր

Ւըմ ՀԱ1,1.ԼՒ[^> ասլա նաեւ fiu^jtujj՝ Ատսքին եւ Արնրլ ա : Ամերիկացին' կր կ ար—

գերծ մնացած են ւո ր ձա կագը ա կան գեր-

դար ասոնցմէ ոմանք՝ ապա ի՛ր ազգակիցներլ, , վ ե րո յի շե ա լ Ա Լնըրնր , օրինա!լ :

փ h առած եմ' հոս — հոն քիչ մր րանիմա դ

նւսպէ ս ՝

մարդոց հարցումներ հարցնելով (Ամերի

րական նոր սերունդ մր ղտրղ*11^10՛
հիւ Ան դր անի կ Մտոուկետնի ՀեԱ,յ
եւ Ա իմոն Աիմոնեանի «Ափի^^^

ժտ նր[,

սլատճա—

երկրորդական վարժարանները
ուսուցում էն ։

Պտւոասխաններ

կա ապրողը մտաեելը , վերլուծելը ել. . .

է)՝անօթ

եւ լուրջ ամերիկացի քննադատ

հարցս։ ի, ո յղեր կազմակերպելը

շատ

շի

անոր ենթարաժ ան ո ւմն ե—

ր սւ կանը ա յդ նիւթին են թաքա ժ ան ո ւմն ե րն

րէն ՝ — օր ինակ

բանա ս տեւլծ ո ւթիւն պէտք

>ս՚յ '! [""կ՚ռնութեան սահմանումը եղած կ '.օւյ աշխարհաբար գրականութեան

են :

չէ նշանակէ միայն տոգեր ՝ քնարերգական
կտորներ՝ տյլ նաեւ դիւցազներգութիւն*

՝0'անօթ

ր ը ս տ ին

ենք անոնց , սակայն կ^արժէ վե-մատնանշել՝

յի շո ղո ւթի ւններ ը

Ը T111

ըն/լե բային թն չ ազդա էխեր ու

գ եր ժ ա նրէն և,

վե ր ածո ւեց ան րԱ-

պա ամս,կան

հայ մամուլին մէջ *.

ւան դո ւող նիլթերր՝ մանաւանդ ' դ.րւււ կա-

« ֆււսլւլ»^ր

փիւռքահայ վարժարաններու մ֊էջ դ ա սա

Ըն ,, ,, ւն ո ւած

Ջ/- հետաքրքրող հարցումը սա է ՝ —
կրթական ՝ մտաւորական ՝ պատմական եւ

նութիւնր : Այս վայրկեանիս' հետաքըրք-

քարացան ՝

զարգացան ՝

•Յունուար 26, 1086, 1)ան Ֆրանսի’1^

ձ.Հ^—րդ եւ 19֊֊/**/ գարու մեծ //r/zz/y[*nt! “
ա ր ձա կա ւլ իրներ ո ւ ւլո բծէն ՝ — Ատ տիսրն,

•յքՒ : խա կ գաղափարներու :

հաստատուեցան ՝

եւ անոնց

թիւն է որ արդի
հայ դրակ՚օ^11
՛լարդ ացա,. ամէնօրեայ թէ u/"'PF^

րանի մէջ գ րա կանութիւն ուսանած ուսա
նողը ճան չն ար օրինակներ իւրաքանչիւր

ինչպէ ս

է՝

րը գիւ րաւ կը րա ղմա պա տ կո ւին ։

քննեմ մեր իրավիճակը : Եղրակացռլթիւններու չեմ յանգած, միայն' ցան „լ

լանդ' փոր ւ\ադ բութիւնը : Ո*֊րիչ հ ա ր g թէ

արհամարհանքն
ներր.

ր սւ գրութիւնը*. Աաեւ ուր ի շներ ՝ — սահմա

փ ո ր ձա գր ո ւթի ւն ։
Չակնկալուի
[ւլ ո '‘Հ'
կ'ա կն կա լո ւէ ր} որ երկրորդական վարժա

պատմութիւն չսլա տմո ղ արձակը՝ ման սլ

կը քօ՚ջ՚օթրէ "եսյնիսկ ։"r

ինքնա կեն

րայ կր խնդայ, այղ ըրած ատեն): Ապա
նաեւ
ինրղինրիս
պարտս,,, րելով
„ր

ու

•հ ա տո ւմը ՝

մարհանյ,, սւն որ հանդէպ: Տ ՚ս՚-ս՚ւ/՛^1 '
},ի հ սւմար՝ տյդ. ս տո ր ա լլնւսհտ տ՛ումն

սագրութիւն ՝ յուշ՝ սլատմ ագ բութիւն եւ

ներ կր խօսին
Հո [* **
ԱՈՆ՜Փ-՜ԸրԺէսԹթ/ք/ր/ւք֊
( դ եր — Ժանր ՝ գեր — սեռ ) մասին ՝ — րա—
ն սւ ս տե ղծ ո ւթի ւն ՝
թատրոն ,
պա տո ւմ ՝

որոնց մէջ շա^տ ՝ շատ փոքր տեղ

ապս>^

ծ՜առսւ յո ղ եւրո — ամերիկեան կա

^է^. գրեթէ ամ էնո ւր եք։ Օր կւս ր ւլւսր նաեւ
արձակ՝ որ պատում չէ ր ՝
պատմ ուածք

տետրակին մէջ ունիմ մտածումներ' նոյն

անոնց

յութեւււն ճաշակն ու դատումները
մ ուին ՝
ր^*ղ հանրապէս ՝
հտյ //fH

ռս յցին մէջ կը ՛դա սա ւան ւլո ւէ ին ոչ
***JL

(իահիրէ ՝

վերջին
ցանց ին

Ա-J! խօսքով , դոնէ՛
մինչեւ
տսւսնամեակ ՝ մեր դպր ո ց ա կան

մը՝

ան-

Զի** հետաքրքրողը ՝ ի վ^րխ՚յ <
ջին Արեւելեան դսլրո ցներ ու կրթա^ՈԼք
Պէյրութէն'

դրրուիժիւններ էն

Անկէ

'ք սլր ո ցներ ո ւ կր թ ա ց ո ւց ւս կէն ։

նի <վ)ճախը կը պարունակէ տյս սեռին

սին մտածել՝ ի**կ ան' իր կուրդին ՝

օր

րական ւլր ո ւթի ւն ր լքո ւլւս կը մնայ

ներս են նմ ան հարցերու մ էջ ՝ եւ ւււնին ււ—

էջերուն վրայ*. Ա կսած էի Մ էնքրնին մւս—

երանելի

տակ ։ Ուրեմն' մինշեւ այսօր արձակաց

կի րա ր ելա ւո ւմը չէ ՝ — Պ** լիսէ^*

իմ >տնղե կա տու

կանութիւն ո ւսան ուլ Հերան սաց ի մը

րագրեմ դասաւանդել

Հա ր ցն ա յն է ՝ որ յետ — 1922 Ա
ալ շարունակեց մտածել Պոլսոյ ժէխ1
տա տո ւած օրինակներու
ւսղդեցութ*

Ան տն եան ի

րնութ ենասէր որսորդի խոկումները
րոնք սլատմուածքի

եւ

եւ միայն il

խառնուրդն են՝ եւայլն*. իէօրի Աա լայեւս—

բարեկամներու' որոնք

պայման կը կսւ ր դար Ա ոն թ էնյի

կ' առաջն ո ր գէ ր դէպի
ու[՚Ւ, *
մ տած ո ւմներ ՝ — դէպի ւլ ւււ ււ րնթ ւս ց ք մը՝ որ կր ծ՜ր-

ո մանք ՝ եւ լսած ՝ օր ինա կ

հայ գրականութենէն ՝ — fi վան fi* ուր կեն է-

ււ ւշա դր ո ւթ ի ւն ս շ կր ւլ ա յ

ղի*1

հաս

ճիդ!ւ եւ մտաւոր ուժականութեան հսւմե—

մի քանի էջ ալ կարդացի գրքէն՝ ս ւււ կախ
սեւեռած՜ սլացել

ր ո ւնա կ ո ւթեան հ ւււ ր ց ր Հավատն դաւոթ |

յին Հայաստանի մէջ կը

դիրքաւորումները՝

1ւ ամ պարունակութիւնը'
խնդրական
Փակագծի մէջ 1լ սւրմ է ըսել որ նթթ-պ.
էր՝

անդրանցնի Բլուրը

կացողութիւնը ՝ ինշպէ ս նաեւ ա յդ սեոերուէւ
պատկանող
ս տեղծադ ո րծա կան

ե ր կ իրն ե ր ո ւ

չ,

կր

ու

ունեցող

1լ

Տ է մի ր ճի սլ ա շե ան ՝

թուի շ ւս տ մր եր կ ի րներ ու դ սւստիար^

եր կիր

դասաւանդուող

կը խո-

կտյ ՝ կը վեր լուծէ ՝ կը ծաղրէ ՝ առօրեան

յօդ ուածներ գրելով ՝ — յօդ ուածներ

որոնց մասին պէտք է մտածել՝ սակայն

նիւթեր ՝

պատումը'
եւա յ լն :

թէ՛ պատմուածք , - խ է

է/.էս1

7

դաաեր իրարմէ , նոյնիսկ երր ի՚նըն իր վը-

Ա եր

կական բնիկ,

աւանդական ,

կղերական

ս/ս1
I

թերթը ուր լ ո լս տեսաւ ոչ միտք1
րի Հէյտհանջ??ը ՝ տյլ նաե Ն**՛րցո1- լ
շանեա նի եւ ո ւր ի շն եր ո ւ ւլ որ^երը ՝
Լալէպի

եւ ՊէյրութՒ

րերական գրական — մ տաւո րտփս
մուլի գերն տլ անժխտելի է ,1ձ՛լ
անցեալին

« Հա յր ենիք?? տմսս*ց [lP Լ

’[ ր խաղաց ՝ մանաւանդ 192*2
/ ա կաններ ո ւն ՝ ի ր ր առանցք
^***J գրականութեան ձեւսւա*րման *
բաւական կսւրեւոր է

սահմանում , ել ձեւաւո րուած է 19-/"/
դա րու!։, ընկերս, — քաղաքական
ղանս։—
դան պա աճառներով.. Աեւա ւոր ո ւմր հայ

քննտդ»

ու րանիմտց րնթեր ց ո դներ ր

Պէ

i ի միջի այ լո ց ։
Եվրոպայի օրինակը մեզի

P

որ *ղէտք է սւի իւռքահայ մամհւ[Ը
եթէ 1լ ուզենք հաս կնալ մեր օ>րձ“
րութեան

ներկայ

կեանքին մէ9

վփճակը՛- օԼ1
մամուլն ու ՚ սմս՚լ՛

Fonds A.R.A.M

« Ս Ա

rJ, Հր՛■»>ր՛է""1"'՝ Ւ չպԷ“
ղ'ս!>,յ1։
, ,,,,1'ծօններր: }!ան երկիրներ,
ն„ր
'Կ' ո'
օրթ-կոպաններ , թէ' քաղաքական գէմ^լՀ՚^ե^՚ն փլ-ֆ^րներ [,-

7 Լ„ կր '..աենէին, կը վիճ կին,
^^gu,L, Կրամշիի
Լն Համայնավար մաաա.րական
մը ,
ձՒկ 1ր.ա„,լինիի նման ձաի.,ղ1րաղ1 յ ՝ ի,ասլական խայտա րղէա ձա.)„ւ֊

7 անոր օրաթերթերէն միջոցաւ կ ..ր
^րաայայաոՀին

ընթերցող

Հ^'֊

Լ թեան: 1հրիչ երկիրներ.,, մէ?֊
Հաթաթերթերն ու պարբերաթերթերն
արմակադրռ թեան տարած,րը ,-Ուէսթ
Լրըբ 1։ՒՎՒՈՆ՝ ’-է Թ’»& Մօսւէոն, Տհը

M

i ՐխիապւՒք • եււն ■ ■■ ո-րեմն, ,„t,„,u,b

Հ որ ԱրևւմաաՀայ.,ւթեան մտաւոնան կեանքի կառոյցները յաճ..,ի, նմա
նեն ե,,, ո - ամե,, ի կ ե ան ին (որքան

ալ

/A

Ա

X

ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

կարեկցութեան այն րնտղդա յ/-ն հակո ւմ ին g որ իր մկջ ստեղծած կ գրա
կանութեան
ուսուցման
հանդէպ մեր
ունեցած մօտեցումը։
Ա'ենք այնքանն
փաո աըանած ենք «դրականութիւն» պի
տակ
ստացող,!
«</ տերթ տ ղո րծա կան»
կոչուող արձա՛կը ,
որ պատրաստ ենք
յետին սլա տմո ւածքը աւելի՛ ըարձր դասա
ւորել^
քան արձակադրական նուաճում
մը։ ինքնին ,
«ստեղծ տղ ործ դըտկտնու[միւս» կո չ ո ւած ս տո ր ա դր ո ւթի ւնը խնկարկևլի ըս,1ւի մը վեր ած ո ւած է , եւ անտա
ղանդ մարդիկ կը նախընտրեն տաղտկալի
պատմուածքներ ու ոտանաւորն եր
^աըադրել «դրտդկտ» կոչումին արմանանալու համար։ Այս րո լո ր ը մեծ տարրէը ո ւ թիւն պիտի չընէր ինծի համար } եթկ
չունենար y իք՛ը հետեւանք, միւսը , — zz^
միայն ստեղծագործական որակուող ղըը ակտն ո ւթետհ ըա ը ձը տ g ո / մը , //z//
աըձա կա ղ ր ո ւթե ան ն ո ւա ս տա g ո ւմ ը :

արձակը չէ ենթարկուած
,,,{1, ուրոդ ր,.,թեան, ե „ ե ւե ,ւ„ ււմ ին , որուն
առարկան եղած կ բանաստեղծութիւն,, :

Ե ր կո t- օը ինա կ ։ 1Լ ե ըթին f ի սն ա մ ե zzz կ■խլ
ա ը ձ ակ ա ղ ը ա կան մա ը ղ ին մ կ թ ն ո ւ. տ ճ ո ւ մներ արձանացրած են } ի միթի այլոց , Zf աւար չ Աիսաքեան եւ Անդրանիկ '()' աո ուկ—
ետն ։ Աւնեցած են տարրեր շնորհներ մօ—
ւո ե g ո ւմ ն Լ ը } իւմ ըա ղր ա կ ան — ր ա սլ ար ա—
կա դ ը տ կան Լու դրական) հակումներ ։Ա տկւսյն եթկ ոճի մը իւըայատուկ ղարղացու—
ձլ/ց դե ղե g կո ւ իքի ւնը ՝ ճկունութիւնը , ւլ աղալիաըներ ու տիրապետումն ու նե ը !լա լա
ցումը առաքինութիւններ կը համարուին՝
ապա tuj*՛
կր/քնեմ ՝ ի միթի
ւս յ լո g ) եղան ար (եկ քաւոր
տ ը ձտ կ tu դ ի ը—

b’Pt րիկ Ւ", Հ““" բանՒմաց

ներ : !)Ռր ս ւի ի ւ ո քու Հ ւս յ ընթերցողը ՝

ևղճալի եղաե է այդ նմանութիւնը , յա..աիպա-աե ենք մեր մամուլին ու
ան„ր մտաւորականս,,,,իպ
լրագրական
թառակին մԷ9 .ինաոել մեր արձակագըրութեան դոհարներր , եթէ „ ւնինք :

Յունուար 27, 1986
(/fy մօտ,

Հայու

մը

<ա(1յ տանք թկ որո՞նք են անցեալ գարու
արեմտուՀայ բանաստեղծութ եան նուս,—
Հումները, գէթ մեքենայական , չմտածուաե պո։տա։։ի,ան, մր կրնանք ակնկալել,
-վարոււման եւ (մկքկեան, ,
կ'ըսուի un—
վորւսրար-.Մեծարենց եւ Սարս,ֆեան, պիտի աւելցնէին քիչ մլ, աւելի հմուտներ:
ինգհանրապկս , նման։ բեոբ ո չո ւձներ մըտածուած դրական դատումի
վրայ Հ^ն
Հիմնւււած ՝սւ յլ հանրային կարծիքի : &—
թէ հարդ տայինք , — որո* ւն մ օտ կը դըւոնենք մեր գթական ? պատմողական արձա
կի նուաճումներր ,
պատասխանը նոր էն
գուշակելխ է հա ւան արար ՝
եւ ն ո յն քա՛ն
մեքենայական ՝ — թաֆֆքւ } ապա մի քանի
ուրիշներ ՝ Հէօհրապէն' Ւնտրա ՝ Շ ա հնու-

(Հ5'1 3- 0 շս,կան: Արդ , ի՞նչ պիտի ըլլար
պատասիրանր , եթէ նո յն

հ ա ր դ ո ւմը վե~-

Երր ես տյս հարցումը ինքզինքիս կ՚ուղ
ղեմ՝ պատասխանի մը մօտենալու
եախ'

Ju։^t—

ո ր ո վհ ե—

•նոսք նիւթին տարածքին ու ղւ. ւնա—
ղանութեան մասին ո ւն ե ղ ած դիտելիքներս
ահբաւարար կը գտնեմ : Այսինքն' քա նի
"ր հայկական ար ձա կա ղր ո ւթ եան դաստթանացած թեքսթեր ու զմարմին?} մը ՀրY^J > էխ ուար է հիմնաւորուած զգս՛է ինքփնրս , երբ կը դատեմ : Աետոյ ՝ նման պտքաղայ[, դմուար է հաղորդակցիլ ուրիշ^րոլ հետ։ ԸնդհանրապԷս ՝ եր ը աւելի
1ԱսւէսկօրԷն

հաստատուած դր ա կան սեռե—
['"Լ մասին կը խօսինք՝ հ ա ղո ր դա կց ո ւթի ւ'bP. թարսի,ուած կ , ունի
«հասարակած»
^իլթ[ւ հիմք ՝ _ յ Է տ—Ե դե ռն ե ան սփիւռքա—
բանաստեղծս ւթեան մասին հ եղինակարծիքներ յայտն ել ւի ա փ աքո ղ մը
il "՛Է որ իրեն նման ուր ի շներ կրնան fynu—
ր՚ՎԱսոյեանի կամ ԱրսԷն Երկաթի ղրաH վաստակին անծանօթ ըլլալ, սակայն
՚վթ (,■ Սարաֆեանի , Մ . Իշի,անի, Զ՚սհ1Ա1լ"բ

չ^Կթրաիաւնիի, Հ. Q շ.„ կանի եւ Գէէէւետնի ղործերուև մասին ղ ոն կ ղաղա—
է ? մը կազմած են։ Ասիկա նուազագոյն
թթութիւնն է „ր կարելի է ակնկալել ։
/

կէսգրոլթեան մասին այդ նոյնը կա-

չք ակնկալել :
.^^Աէկ՝ ինծի համար
Լ
J

արձակադրու-

ներաոնկ հ ր ա պաը ա կա ւլ ր տ կան
>ո ս է որ ար եւելահ ա յեր էն ու
էէհէսյերէն աշխարհաբարը՝

19/11/

ստացան իրենց սաոռասման եւ
ix?'՛'"՛1 ^"“'4
i-՚Լ
և^դր՚"-թեան

է "f արրւէ- ^՜

իր նոր իմացական
2յՅՈ,լՈւ-^ե--նը եւ
ինքն ա պա տ կեր տ—
Հւ

Ը Ա։"Լ'1քւև!1

էէ՚՚Սձե ,Ալ'րե^'
մեր^եԼ ^յդ արձակա
՛ւս, ն աՆ դՈ-1Ու^Ւ1-նն '"֊ նուաճումները ,

Ղ:ս,'

օրՒնս,կ՝ Ցակոր °էա~
ւ,' խԱ'՝ տևար գանելով, ու
՛լ
Սա1Լայն: դիաակցօրէն թէ

թ՚Ե

"Ը ըրած են մեր ուսուցիշնե-

^'"4/ւ

անցեալ հարիւրամԻցի
^-["ւՒլնքն այն է, որ
Մ՚՚ւթենկն
եԼ Ինտ1։այՒ արձակս,ճէէւ֊մնե
5 ախա _ Եղեէւնեան
նուա—
^մև',այլ “եո1՚ն
անծանօթ կը
^■■-Իսկյեա-Ե,դեռնեա՞ն:
KrL
S"îe
I-

ր կ^ւեմ ։ Լ, ման հ ա ս տա տ ո ւմՂւ եր ՝ ի*հծի
համար ՝ դրականութեան ,)ե[,յ ու մը չե՛ն յ
Աակալն կը հաւատամ որ էլամ «դրակա
նութիւն» կո չո ւո ղ ստորոդելիին սահման
ները պէտք կ ընդարձակել՝
եւ ներառ
նել ար ձա կա ղր ո ւթի ւնր ՝ կւււմ ուլ
սլկաք
կ ունենալ տարրե՛ր ստորադրութիւն մը՝
«ղրութիւն»ը՝ որուն ենթա լ՛ամ ինն եր ււ ւն
մկջ ան սլա յմա՛ն պէտք կ իր տեղը ղրւսւկ
աը ձու կր ։
Ասկէ առաջ նշած եմ որ այսօր Աւիիւռ-

րւսրերէր արձակաց ր ո ւթեան :

ղրղևութիւնը չեմ ղդար :

ե ըը

անկեղծօրէն կը խոստովանի իը դատումն
ու ճաշակը՝ պատրաստ չկ ըն դո ւն ե լո ւ որ
իր կա ըլլա g աե 100 սլա տմո ւածքին 'էկխ
ո ւթսո ւեը' նուազ տպա ւո ր ի չ ՝ յուղիչ ՝ հե
տաքրքրական կամ յա ւի չտա կի չ կ ՝
քան
Ա իսաքեան ի եւ
աուուկեանի
յօդուած
ներն ու ճանա պար հ ո ր դա դ ր ո ւթի ւններ ը :

"ֆե^քահայ
ընթերնՂելալ արհամարհանքի
ու

■et- ձՀ Հ ամէնէն աւելէ կա ը ղ աց „ւո ղ ղըողլ։
Ս՚ոպէր Հատտէճեանն է, Հ.Ս' ։,,րմ ա ր ա»յէ
է,։)՛րաղ.[,րր , որուն հակիրճ ,
արձակս,—
ղըրայէն բնոյթ ունեցող խոհերը
/լարտատպուին
Փար խլէն'
'Ր ա լիֆ ո րնէ ա ,
Պ՚ոսթընէն' Պ՚՚ւէնոս Այրէո :
Այսօրուան
անղլէաղ է ր հայ դըողնեըուն ,1 է
*1, ո յ),
ղվ՚րքր կր վայ^էէ Սքա Պլեօղեան : էէե,1
։լվ։։ոեր թէ կը մնա՞ն հայ բանիմաց ը!։—
թերցողներ, որոնք Հատաէճեանի գործը
<ձղաղէ թաճիութիւն* ո ր ա կելո վ պիտի մ է կ՛լ ի ‘Մ՚Աձ,: Սեւ) սլնգեր որ անոնք դրական
մեծ արմ էք ՛մը կը ներկայացնեն : Ս՛՛՛կայն
միայն հաչքը—ծ ակութ իւն* չէ, միայն չրլացում չէ, երր կը գրեմ թէ Հ,։։,աաէճեանի արձակը ոչ միայն շա ա աւելի ընթերցող ունի , քան' միջակ ՀՀղրական'» սլաս։—
մուածք մը, այլ նաեւ թէ անոր գրու
թիւնը աւելի գրական հմտութիւն, վար
պետութիւն կը ց ո ւց ս,ր եը է , քա), հստեղ
ծաղործ գրականութիւն'» պիտակին տակ
տողանցող ղործերու մեծամ ա սն ո ւթի ւնլ,
'հպատակս գրականութեան գաղափարը
տապս։ լե լ , ու անոր տեղը «</ ր ո ւթ ի ւն»լ։
հաստատել չէ անպայման : Ո՛չ էար’"1
այղ ընելու, ո՛չ ալ համոզուած եմ
ոը
գեղագիտական եւ իմացական դատումի
մեր հարցերն ու ղթո ւար ո ւթիւնները պի
տի լուծուէին ,
ստորոգելիներու նման
տեղափոխութեամբ : Ս ո, կայն համոզուած
եմ որ սփիւռքահայ միտքն ու դատումը,
Սփ ի ւռքա հ ա յո ւթ եան հաւաքական մտա
ծումի ճիգը , նոր ինքնապատկերացումներ
կազմ ելու ջ,սնքը , եւ ի վել,ջոյ մեր |lÜUI—

ցական կառոյցները հասկնալու եւ վերա
նորոգելու աշխատանքը՝ կալանաւո՛ր է
այսօր ,
չղթո,յուած'
«գրականութիւն»
կոչուող ամէն ինչի ապարգիւն գեր — արժեւորամՀհ եւ արձակագրութեան գերմ՜անրի ղանադան սեռերու եւ աեսակներու
ըսի նոյնիսկ
ար հ ամար հանքէն ու նսեմացումէն: Մեր
ազգային ,հաւաքական , իմացական կեան
քը, մեր «հանրային
կարծիք» էլս չուած
վտիտ էակը, բոլո՛րն ալ աւելի ա ո ո ղ9
պիտի ըլլային այսօր , ու պիտի ըԱ՚սն վա
ղը , եթէ արձակաղրութիւնը , - քէուրէն
Տէր Մինասեանէն ու Աալխասէն մինչեւ
Շահնուր եւ Սիմոն Հրացեան,
մինչեւ
Մ արկ • 'Նչանեան ու Ա . Մառուկեան , ստա
նայ իր արմանաւոր տեղը:

ստորագնահատութենէն •
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ՓՕԼ ՔԼՕՏԷԼ
Փօլ Փլօսւէլ ֆրանսացի հանրածանօթ րանաստեզծներէն մէկն է
( 1868 - 1955) : Իր րանաստեզծակսւն գործին առընթեր' ունի նաեւ
թատերական կարեւոր արտադրութիւն մը, ի միջի այլոց’ «Բաժա
նում միջօրէի» (1906) , «Պատանդը» (1911) : 1900—ին հրատարակած է
«Արեւելքի ւնանաչումը» , ուր իր քերթողական աշխարհը կը պարզէ,
եւ 1910-ին' «Հինգ մեծ ներբողները» : Ներրոդները գրեթէ ամրողջութեամր' Չինաստանի մէջ գրուած են, ուր 'քդօտէլ կը գտնուէր այգ
տարիներուն դիւանագէտի պաշտօնով : Հոս կու տանք թարգմանաբար
Հինգերորդ Ներթողի սկիզթը : Հոս, ինչպէս 'Իլօտէլի միւս գործերուն
մէջ' քրիստոնէութիւնդ ներշնչումի աղբիւր մըն է, խօսքին կոուանը:

ձՒՆԴԵՐՈՐԳ WMl
ՓԱԿ ՏՈՒՆՐ.
Նիւթ

1՝տնա ս տեւլծ ր էլը մե ղւս դր ո t-ի fi ը
ա ըոէ-եսսփ փտէլ հանդամւսնքթւ եւ զէնք չըր~~
ջւսպա աո դ lïiu ր ւլ ո g հտնդկպ Էր անտարԼ ր ութ Լան համար — : //z. ըանաս տերլծ էն
1լԷնր կր պատասխանէ • — ղ էտեմ որ փա
կումը անհրամեչտ է էրեն* մսխմ՛ան ակը
Լկաւ այլեւս էրեն համար ՝
էր ամըսղջ
կԼա*1ւքր ներամփոփ կարգելու* եւ էնձմով
հասած է այՂ ^յ^րրս,լ^փոէ11ման — : Աւ բա
նաստեղծը կը պատաս էրանէ * — էմ ողո րմո ւթէ ւն ս կ օդտակար ըԱ*ս է եւ հաւա
տա րիմ'
սլա ր տա էլան ո ւթե ան ս : Իմ առաջէն պար տ ա կան ո ւթէ ւն ս
Աստուած ՝
եւ ա յո առաջէն գործը ղո ր տուաւ էն ծէ '

Ւր
ամէն էն չ հաւաքել կ ։ Փակ տան
■հա յեցողութէւնը ՝ ո ւր ամէն էն չ դէսլ է ներս դարձած կ ՝ եւ էր եր ո ւն է ւր որ
քան չէ ւրր դկպէ
մէւսները՝
Աստուծոյ
կարգէն համաձայն։
]*մ ո ղո րմ ո ւթէ ւն ս
աչէրարհէ լափերուն կը հասնէ* տէեղԼրադաւան կ ան՝ կը պարադրկկ համայ
նս. թէւնը եւ համայնութիւնը անհրամեչտ
կ էրեն ։ Լք արենալ սլարփակելու համար ՝
լ անա ստեղծը ի՚^քը պէտք է Ր! !ա J փա^
ՏէԼղերքէն հանգոյն զոր Աստուած ստեղ—
ան ս սլա ռ եւ կա տար ո ւած : ^էէտցկ^ք
փակ ը j լա / էնծ է պէս։ ]ոյսը ներսն կ եւ
ut րլջամուրլջխ դուրսը։
Աէչատակը այն
փա կ ե կե դեg ւո յ ուր ըսրն ա ս տե րլծր ղԱստ—
ու ած գտաւ ։
Հողէն փակ եւ գլվսաւոր
չորս Առա քէն ութէւննե ր ո ւն կոզմկ պահսլան ո ւած ։ Ո րԼ^ո
նոր
դար ո ւն
ո ր ո ւն
հանդէպ պարտական եմ ՝ անծանօթ
ու
վtu յրենական ան ա պա տ մը չենք ընա կէ ր ՝
ttt յլ դո g տա ղաւա ր մր ուր ամէն էնչ կ^ Լ ղ—
րայրակցէ մեղէ։
ՈԴ^.ՈJ^՛ մեռելներուն ՝
որոնցմէ բամնուած՜ չենք՝ եւ որոնք չեն
դադրէր մեղէ հետ էր ենg ղրացնութենկն :

X
I* ան ա ս տերլծ՛ ՝ կը դաւես մեզի :
h ou—
նսՀկ՝ ո^ր տկէն կր հանես այս էրօսքը ղոր
յանձնեց էնք քերլէ ։
Ահ ա՛ թշնամւոյն դասերուն
մկջ կը
մտնես։ Ահա' ընութե ան սկսար նմանէլ՝
եւ քու լեզուդ նոյնքան անչուշարլէր մե
ղէ ՝ որքան բլուրները :
ը պա տո ւէր կէնք որ հոդւովդ լյրացր—
նես այս բաները հոս՝ որոնք չեն եկած
էրենց լրումէն ։
Ջէ պատահ էր էն չ որ պէտք կր : Ո եր—
կրր անք կամ տառապանք'
մէկը դա—
նոնք մէն չեւ ծայրը։
քէո՛ւն ՝ պատմէ՛ մեղէ
պատմութիւնը՝
րլղրղացո՚ւր բեմը կատարեալ կատակեր

գութեան ցնցում՛ով :
Արդեօք կը դաւե*ս մեր դատէն : ք]օսքր
դկթ մերն կ ։ Աւ դո՛ւն ՝ սւտմր համար
մենք Լէկէոնէ քու եռտմսեաներդ վճարեցթևք ,
Որպկսղէ քու խազմզումներովդ' դուն
աճեցնես մեր չհասկցած րաներուն քանակութէ^ւնը :
Պաշտպանէ՛ դատը՝ ղուն որ մեր թըղթածրարր
քու ձեռքիդ մկջ կը պահես։
*էոհ ունակներէ ւն մաս կը կազմես դուն։
Արրլեօք մարդ արարածին վերապահուած՛
ըամէնր լսմ ւ կ ։ 'Ո ու տեղդ' Ո&վ պիտի
վերցնէ ուրուրը ՝ ո®վ պիտի կատար է մեր
ն ղո ւ[ ան քէն պա շտօնը :
Ո այg մեղէ կ’՛ըսուէ որ ղուն ամուսնա
ցեր ես ՝ պարարտացեր ես ՝ որ քու մողովուրդկդ հեռացեր ես որքան որ
կր
թոյլատրէ
երկրագունդը՝
ամբողջովին
անհոդ՝
Որ ազնուազարմ մէկու մը պէս կ՚ապ

րիս միս մէն ա կդ հաստ պատերով քառա
կուսէ մեծ տանդ մէջ։
Եւ ա յդ տեղ ՝ թո ւղթին չլացուցէ չ սպիտակէն ԼԵդէէ֊սեան կղզիները չրջափակող
երկնային անլւրոսէայէն հանգոյն^
Ոտմնուած ձեռքերը քու անտեսանելի
Ա ուսաներուղ կը մէացնես իրարու ՝ հողէկն ծնած Լմարդկայէն ո՛ չ մէկ բերնէ մին
չեւ այսօր չարտաբերուած) զուտ խօսքէ
տօնակատար դուն այսօր ։
կեղուն կ սմոն միոջ՝ թկ կեդանււմյ ։
Որ ո վհ ե տ եւ
անճանա չեԱր
կր դաոնան
քեզմո ւէ ա յդ բաները զոր ս բեր էնք քեղէ :
,Այլ կր շրջադարձես եւ ամէն ինչ կ}ր—
նես էրաոնաչփոթ
քու խռիւ տաղերուդ
մակընթացութեամբ՝
ամէն
ի^լ
ետ
յառնես ՝ կը դար ձնես եւ կը տանէս քԼ՛զէ
հետ բայէովդ յաղթերդական ՝ բերկրանքըն ու տառապանքը միախառն՝ քու ծի
ծաղէդ վերադա րձող ա պա ս տանին եւ խըսաա պահանջ մագլցումէն մէջ։
— Էւ բանա ս տե ղծ ին պահապան կի^Ը
պա տա սխան է — Աստուած կարգեց զիս

1լը

Ււ՛ սլա հա պանը ՝
Որ ւդէ ս ղի իւրաքանչիւրին վերադարձը՛եկ իր պարտքը ,
Առն' .ռյրը, [էեր,ջ' /'եչ որ Փառանգած
Եւ Աստուծո յ միա յն ին չ որ ստացաւ
Աստուծմէ միայն , որ է' աղօթքի եւ խօս
քի հռգի մը :
Ինչ որ փակումն է վանա կանէն ՝ իրեն
համար այն սուրբ, խորհ ուրդն է որ մեզ
երկուքս դարձուց մէկ մարմին ։
Աեր տան գերանը չէ շինուած մայրիի
փայտէ՝ մեր սենեակին տախտակամածը
չխրուած կիպարիսէ ՝
է*այց ճաշակէ՝ կողակիցս՝ ստուերը
օրհն ո ւած՝ բնակութեան հաստ պա տեր ո ւն
մէջեւ որոնք մեզ կը պատսպարեն օղէն
ար տաքին եւ g ո ւր տէն :
Շահդ դուրսերր չէ՛ ՝ այլ քու մէջդ՝ հոն
ուր չկար ո՛չ մէկ առարկայ՝
Լսէ յ իբրեւ կեանք մը բա ման ման
ենթակայ՝ մեր երրեակ սրտին բաբախիլը :
Ահա՛ աղատ չես այլեւս՝ ուրիշներու
բաշխեցիր Լո*-րը քու կեանքիդ ՝
Անյեղլի օրէնքին !լ ենթարկուիս աստըծոյ մը նման
Անբա ման ելի ՝ որմէ հեռու կեանք չկայ։
{Հսէ՛ • կսմյ սրտիս մէջ սեւեռում մը
ա յլ քեզմ է դուրս :
Ահա' այլեւս չես
լքուած
բախտին՝
կազմաւորուած' մարդոց միջել եւ այլեւս
անկախ' միւսներէն՝
Ահա՛ քու պարտքդ այլեւս դէպի դուրս
չփնտռես ՝ քու օրէնքդ քու մէջդ կը կրես ՝
Ո՛չ թէ միայն քու թեւերունը՝ ո՛չ թէ
միայն քու մտքինը՝ այլ իմ հոգւոյն' քու
հոգւոյդ ՛անյեղլի» օրէնքը։
Ա,յն կինը միայն անհրամեչտ'
որուն
համար դո՛ւն անհրամեշտ։ 'Ոու
ինչոԲլդ
պէտք աղօտ մաբղիկը մեր չոլ-[,ջ^
թ*նչ ունիս դուն ստանալիք անոնցմէ։
Ե*- ի&նչ պիտի ունենար տալիք
ան ՝ որ
դեռ խնդրելիք ունի ։
Տարիքը հասաւ՝ բաւ է' թափառեցար ՝
մնանք միասին Իմաստութեան հետ։
Ւնչպէ&ս պիտի Ան հասկցուէր այն հին
ամուրիներուն հետ ՝ որոնց մօտ ամէն ինչ
բացխփիկ :
Աիրտն իրենց դէպի դուրս՝ բայց մերը
ր1էս1ի

ներս Աստուծոյ ուղղութեամր ՝
Եամէթն Անոր մեղի յանձնուեցաւ՝ ինչոլէս երախայ մը պիտի յանձնուէր ՝ բնակինք միասին ի]օսքին հետ։
էՕօսքդ տուիր դուն։ Աարգէ զայն որ-
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պէսզէ յարգէ րե ղ, եւ մէ
աճուրդէ հանելու ,

երթար

էնչսլէս

զա յն

հէն զգեստ

որ ԿեԼ եա քսուէ 'Ոանանս/ց է էն
— Էն թանաստհ1ղծԱ կը պատասխանէ •

յութիւն եթէ ոչ

Ջեր

կատարելութեան

—

սլատկերին միջոցաւ-.
Արդեօք Զեր արարածներին որեւէ մէ-

, //«ո/

kl՛ կր՚՚տ՞ր խ՚՚յս տալ Ջեզմկ. այլ զանոնք

ես բանա ս տե ղծ չեժ ,
իժ' հողս չէ երբեք ձեզ խնդացնել

ձեր լացը շարժել, թէ կր -իրէ-թ խօսքս
կամ ոչ' հոդս չէ, ձեզմէ ո՛չ մէկ դո վք ,

կր պահէք արդելափակ նոյնքան

ո՛չ մէկ պարսաւ աղաւաղէ պիաի

կանոնները, եւ անապատականի օրէնքով,

եւ

րաւուած

սա,0£ի

թեան եւ ցանկութեան չարչարանքը
Աստուած ճանչնալու միասեւեո , ճշ
մարտութիւնն
իւրացնելու մտամփոփ ,

ԼԱեէէ կ ըէ~

ղ ո րծե լ, մարդս տանելով հոն ուր «ծառը

ն առա-

ծաււն հոգիիս ,

այլեւս, օ՜

ցայդայէն

յեր , այլ երկրաչափութեան մէջ յառ///—
ջացող մարդուն մէ տքը կը նմանէ է*~զ\է
գետակէ մը անձայն յառս^րնթա ց էն :
Ես ձեզմէ ո չէն չ ունէմ ,
դուք պէտէ

/չարէն -

էն չպէս

եր1լնաքարը

ձիթապտուղէն ՝

եւ էնչպէս ամենակարծր արմատէն

քէ~

ևք

սյղն է

Ւմ >

/'

հըրամեշտ, եւ. կանգնած եմ

նաւուղիղէն

սլէս ձեր խա չա ձեւ// ւո /լ կր ա կն ե ր ո ւն մէ-

՛լ
է

կով y
Ո՜վ հծծիւնը սէրահար էն , որ թեւերուն

ձեր ա-քել,ուն կը խնդամ ինչպէս Աքր' ընտանի անասուններուն,
դամ,ւ֊ ւ֊
ւ
1
՜Լուն, էմ քնքոյշ աստղիկս ձեռքերուս

մէջ կը ստանայ ս էրեց եւսլէն մարմէնն ա-

մատներուն մէջեւ էնչպէս գարէնջ խըն-

ն ա սն ական գուպարէն ետք երկար ,
ի^նչ են ասոնք, երր
ԿՈԳՀԸ
դրուին

ձորը
Ո՛չ մէկ րան որ

աստուածային այս ումէն

անհրաժ՛եշտ

ու

հարազատներ

աղա/րս-

մ աքէն

աչքերը կը բանայ ,
Որ էր օրը նոր պէտէ վերսկսէ ,

որ

եւ կր

տեսնէ ամէն բան Ւր տեղը ճանաչողու
թեան վէթխարէ արհեստանոցէն մէջ,
Տէեղերքը այգ խոշոր արեւուն առջեւ ,
րանուորը խելքէն թէպէտ տեսանելէ, եւ
րո լոր ե ր կնէ g

կառուցումը ,

քաւարար

ա ս տ գո վ մը լո ւս ա ւո ր ո ւած :
Ե^նչ կը ներկայացնէ էն ծ է համար ձեր
մարգկայէն փառքը, եւ այն արդար դափնէն , որով կը պա տէ ք դուք քունքերը աչէ/ար հ ա կա լնե ր ո ւ եւ Եեսարներու, երկրա
գունդը մէացնողներս ւն :
Եմ ց ան կո ւթէ ւն ս է Աստուծո յ երկէրը
ընել մէահաւաք ։էնչպէս 'Որէստափոր *էո—
էր մէ ւոքը չէր նոր երկիր մը գտնել,
Այլ այգ էմաստալէց սրտէն մէջ սահ
մանէն եւ. չտփուած գո լնդին կիրքն էր'
կա տա ր ե լ/ս ղ ո րծ ե լ յաւէտենակս/ն
հորէզոն/ը :
Աստուծոյ խօսքք՛Ան է որուն մ էջ Աստոււսծ դաըձուց ինքզինք մարդուն
ւ/՛՝Ա տեդծեա լ քսօսքը ա յն
ւոր

ս տեդծեա լ,նե ԸԸ

ւոըւչե—

որուն մէջ ըո—

շըէԼա1՛

î

Եւ fnln["l
ս եփա կանո ւթէւն ս
էմ՛
էնչսլէս տէրը դրամատան
որ Փարէզէ
էր գրա սենեակէն՝

հնչուն դրամէ կը վե-

րածէ էր ղ ր շա գր ո ւթէ ւնն ե ր ր Աենեգամբէէ
խէմերուն վերաբերեալ,
Եւ հակարջայէն հանքէ յատակէն /քրայ
. Գ <
/ թա/էուածքէն
ո !
v /Տ , W
Ր
հանածոյէ
U/nü/* ո տուրI սար.
tr
/
հ.
/
/•
i
դըրէտէն , եւ Աոնգոլական բուրգէ հս-կայ
կոյտէն վերաբերեալ :
Աստուած իմ, որ ղէս ըհրէք ա շխա րհէ օւյո ծայրամասերը, ուր հ ո/լե ր ը
ուրէչ
չ^
քեշ ^ը ալաղ այլ՜~
եւս , ուր ձեր շէնած եր կէնքր չէ է/ուսափէը ^րը^ք աչ*ը^րէս >
Ա'է՛ թոյլատրէք որ այս

րելի է չատ ապրում , խինդ ու սէր

կապէ՚ոք

է իւրացնել , կեանքին լաւը միայն առ
նել, «չարը լոյսով մկրտել-» , երջանիկ
երկվայրկեաններր

ուռեցնելով օր ընել

համամարք

Ն երկայ յօդուածին մկջ, ե „
բտ ր վեր լու՜ծումս ստհ մտնա փակեց ի t
նալով Գիւցադնահանդկսի

սկսի

ստաւերպ

բով տնդ տ կր/ւթԼ /սն մտ կտր դ ւս կէն
որ ներկտյ յօդուածը յ դո ւած է ընթէր
զանգուածներու, եւ ոչ թէ՝ մասնէ
ներու։ Այլտպէս , 1ժրտէ/ո/նէէ դրՈ
թԼքնէքէ

մանր ազնէն

եւ խոր „լսո

նա ս է ր ութիւնը չափազանց

Այս հատորէն ելած եզրակացութիւնը,

հետա^ր^

կան f եւ է յայտ՛ կբ րերէ այն ար ուհ
որով բանաստեղծը կր քսմորէ, կր

"ւՒնէէն ոլ ku. ՂՒմէ ղէսւՒ ոս՚նէ - Այ՛՛ ե["՜
կքէլ- ղերօներուն մէջեւ գտնուող մամա

//լ աւո ր Հ էր բառերը , կր դ /ս սալոր կ
նոնք՝ որոշ սկզբունքներու համաձ,

ն ա կա մէ ջո ;ւՒն սակայն, անհատը 1լապրէ
էրեն տր ո ւաձ կեանքը , կը զարգանայ , կբ

երբեմն

'/"րտնայ, կը լեցնէ այդ կեանքը սէրերով
ե ւեր խոն կո ւթ ե աժ ը ,կ իմա ս տ ա ւո ր է ղա յն
ւ
..........................................ն
!՛[’
7 Aւ____
/ո ո ւթեամ
բ,
կ^արմեւո լ՛է
ւլա յն

կար եղի ութէւնները եւ էլը սպառէ զա\

ք/ր պա յքարներո/ք

կԴնթ ա րկԼ լև ՚1" ւն , երրեմն ալ կը ս,

ու յ ա զթան ա կն եր ո վ :

Աքդ էն, կե անքէն է մաստը պա յքարն
որ պէտք է

յանգէ

է,

յաղթանակէ :

Այս

//լ///տճառա ւ է նաեւ դրքէն անունք

Գէէ-—

ցա/յնահանդէս : Աակայն այգ պայքարն ու

ն//ր

հ ա ս կա ց // ղո ւթէւններ

ստեգձ է , կ^օտագործէ

լեզուէն անհա

Կը ստեղծէ ն եր քէն կ շռո յթ եւ երա/չ
1լանութէւն , մէկ խօսքով'
էր կաւ
1Ւ > ԿԸ ԸլՈԼ՜Ւ էեղուէ բռնակալութենէ,
ՄեՀծ մըն է յմրաքսունէ , Ձ. ահրս/տի
ման ,

որ էր անուրանալփ
ր անա ւփ ազդե,
ազդ.

յաղթանակը պէտք է որ հաւաքական ըլ

ն բ գործե.ց յետ — եղեռն եան հայ բա՛ւ
/ոեղծ ո ւթեան ընդհանուր գնացքէն ւէ

լան : Պայքարող գէւցաղնը
անհրամեչտօրէն պէտք է զղայ էր կռնակէն՝ մո դո

/սն կէ ւն ս/ /լ /սր ձէ մը առաջնորդել "վ

T

նոր ու արգէական ձե ւեր ո /f անոր

un

ւք ուրդ է սրտէն տրո/էէւնը, որպէսզէ յաղ

հ ա մս/մա ր դ կա յ էն հնչեղո ւթէւն, սլաԿ

թէ եւ էր յաղթանակը վերածուէ հաւա-

սակայն/ անոր ազդայէն խոըքը^ Ո[1 ս
ուած կբ մնայ էմաստներու ծուքէ մը

մLո :
Հաւանական
T-սական
ւ
Jյաոււթանակէ
ււ
•e ւ
IIIUJI,I>IUP՝
^.աւաոական
/աոքմանակն
1
ւ
Դ
J IL
LL հա-

տակէն : Եր բտւէ հասկնալ խորհրդահ
եւ գէպէ երես
րնե լ

մար : Ահ ա , տյս է բանաստեղծէն պատգա

ներու լեզուն

մը

րոլու ^ասար գայւն։
Լ

ա յս գրքէն մէջ :
Եր տեսնենք թէ տf/եզերական երեւո յթ-

“l/երու

ՀԻԼՏԱ ԳԱԼՖԱԵԱՆ - ՓԱն^

ճս/նա չո ղո ւթեան նման րնդհանրա-

il՛
նի. մկկը

ւղս/ո կէր ,
Ա է չո ղո ւթէ/մ/ը

անցնելու

լարէն դէպի ա զդա յինը, ինչ որ չսւտ
տուած կերպով կ՚երեւի իր ^ո^^,

է/ում դում ազ

կորսնցնեմ

հտց կու տայ, մէւսր'

ն, եւ
էմ մէջս կ ար հա ւա տքը միայն,

հացէն

ԿԸ ԴՒտԿէ՛ լո ելե այն , էն չպէ ո մարդ

եղբայրնե

րուս, որոնք մա բ/լ է կն են բոլոր, էմ կ ը-—

/Յ֊ Ո ■լէ՚մ

որ ձ արգոց մէջել ր յ/ամ էն չ-

նոջս , էմ գաւկէս համանման :
ԵթԼ աստղաբաշխը , տրոփուն սրտով

■‘թ ս մէկը առանց դէմքէ , եւ է մ
խօսք// անոնց վրայ առանց ո՛չ մէկ ձայ-

դիչե ըներ ամբողջ հասարակածային ո ւղս եւեռեա ճ»
ղութեան /քրայ կր մնւ
Հրատէ գէմքր ուչէ ուշո/ք
կը
գէտ է
նեո յեքաե սր/ոա ճմլիկ հ ե տաքր քը ո ւթեամբ

h է , էն չպէ ս լռո ւթեան սերմնացան , ինչ-

որքան պշ ր /// ս է ր կէնը //ր Ււ՛ Հ “Jյ ևւՒ'’1 կ՝ոլ-

ւ/րդ/

գա րՀ

միւսներուն

դէն մէջ, ո ր // ւն լեղո/մն էմացութեանս

ւոմպոսը երը առագաստը պարղեց ,

ինչքան

ըստ իս , հետեւեալն է - Կեանքը կը

&

եղբայրներն

ա յն եզրակացութեան ։ թէ

տա ղեր ուև մէջ*.
Զեզմէ վա Ւ՛ ?z/ *՜նէմ , օ՜ երկնայէն մեծ

լսէ թէ րովէ սենեակէն կը կանչեն

ղէե^

ուր նոր տարիի , նոր յոյ
սերու եւ երազներու րնդմէջէն կր յանդի

[էջ՝ 201) :

/Արարածներ : Ե*էտեմ թէ ես եմ ձեղ ան—

տութիւն ստեղծելու եւ հետեւաբար

Ծսսւն ա ծի-

վ ա յելս է մ :
Ո ւր ա քս աg է՛ ր , հողէս, այս նեկտւսրեան

մ'իտգէտը գէտ է ջո կել ա լքո լո է գը :
Ո՜ հ , արձակուրդէ առաջին օրը արթընցող երախայէն բերկրանքը, երր կը

էր

ներո/ն մէջ՝.

՛Լերջին բաժ ինը կը կոչուի

սարսափներ :
Եամ լաւ եւս' էնչսլէս ձեր սուրբն Մ ար—

գէտնաք թէ է՛ն չ ունէր ընելէք էնծէ հետ ,

կրէ յիշողութեան

րը

ալ ումով* չկա՛ք

դ տն չսՀմե ե ր օգ,/ոտ/լ ործ ևլո ւ.

նաեւ անցեալը, որ կը

թէ ւնը :

էոյսերուն , որոնց իլղը չի պակսիր :
ա կրնամ գո չե լ , ձեր Լո ւկր եց է ո ս էն

լայ , բայց մ/Հածող մէ տքը՝ վկաներ չու
նէ։
'

Tt«|

բանաստեղծ մըն կ , մնալով հանղե^լ
///<! ///մ///ն/ս կ հս/մ,
՚
'* •՝

րութեամ բ

հեն յէ ր ոլսաղ էմ :
էլ ես կը տեսնեմ ձեր բոլոր աս աղե
Տասը իմաստուն

. '■"'Հ ">

ծառին j լեռը լերան չէ հասեր» : Բանաս
տեղծին սիրած , կապուած րանևրէն
Լ
ծանրութիւնը եւ մարդկութեան պատմու-

նման

"Հ “ ;

ներուն նման, դե րազանցապէս

կարելիութիւն կու տայ իրեն բս,փք,լ

րուն նման, որոնք ձեր դամբանը կը պա

կը հսկեն,

կան նիւթէ մը մեկնելով, Խրախ^
յանդի եզրակացութեան մը, որ
պէս աղղային է իր բնոյթով,

ւլը „■■■■-

մը ,

հաշիւով

եղը ղեԱմէն մէկ աստղ ուզեն ի չ իր
տեղած էք, աթ՛ ոսկեճամուկ լամ լղարնե

լոր բաներն է ինքն իր մէջ,
զայն վերըստեդծելով իմ մտքիս մէջ իր բանական

ԱզԱ1պԱ1-

Pnq>wtp, ուս
և »,.»/.!. ւ^լ.կ

հ ա չո լա կա լո ւթի ւնն ե-

բուն համանման-.

իւրացնելու ամէն մէկ բան որ միւս բո

տրդէն

նբաժան մասը
նենք, որպէս անբաժան
Սասը կեանքին :
Ըստ բանաստեղծին , այս անիմաստ աշ
խարհին մէջ միայն սէրը կրնայ
հրաշք

է լուսացնցուղ

յա յ տն ո ւթ են ա կան

կ՚խ՚՚ւ

Գրքին վեցերորդ բա,! ինն է

չափութեան հիմքերովն է առլցուն, դր-

համբերու

իւ շատ տակնուվրա յ րնե /ր շ է

ջուց դրել, ինչպէս
Դև
բանաստեղծը (Հ£ 120) •

աստղե րո ւն հ ա չի ւը :
Տարածութիւնը .բովանդակ ձեր երկրա

մէջ վերստէն :
էր երրեմն ճանչցայ չարչարանքը սի

անունով :
//?/ որ մեծ տ գմուկ կը հանէ

խիստ

էլ դուք որ մեր մ ա ղեր ո ւն հա չիլը դի
տէք ) արդեօք պիտի անգիտանայի՞ ք ձեր

ամէն առտու աչքերս կը բանամ դրախտին

րելու, մէկ քան մնաց ատկէ

(Շար- Ա- էջէն)

կանոններով որքան ա սլա չխաբող սրտի մը

անոր

համ ե ս տո ւթի ւնր ,
Գիտեմ որ հոս եմ Աստուծոյ հետ,

ԱԱՐԵՀ ԷՐԱԷՈԻՆԻ
ԿԱՍ"
ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆՆԵՐՈՒ ԼԵԶՈՒՆ

նաչող ձեռքերուս միջել- ո՜հ հայեցումը
՛լ ‘
կատարեալ
թլին , որմէ ոչինչ կարելի է
•7! ցնե լ :
զեղչել
‘•ր /_î/ ո չին չ աւե
Ո՜հ Աստուած , ոչի՛նչ որ ունենար գո

պէս աղ ջամուդջէ սերմնացան ,
ե կեգեց էներու ս ե ր մն ա ց ան ,

էնչսլէս

Ենչսլէ ս Աստուծոյ չափէն սերմնացան։
Են չպէ ս պզտէկ հատէկը, ո ր ո ւն մ///ս էն

Ւը բ/// ր ե կամը կը եա խըե/որէ ։

տ ես ալ ձևը գամբունը է
յսօր ո ւր են տյդ հզօրները T
Այս
նա կո խ կ' ըն կ ին մեղ : Բիր ու Յա111 "
ր ո ւս տ/ս կ , քանի մը
լո/Ւո 'it՛^
մէա յն ա յսօր :
Տեղէս չշարժեցայ եւ ձեր րլերեւթ
սահմանները ւլարձան սա^մս/նները

սլը>-չելՒ :
ՈՀհ Աստուած էմ , Ե՝ուք որ ըրէք բոլոր
էնչերր տրւշելէ , յօժ՛արեցէք էնծ է ցան-

//// ւմնտ ս Ւր կ >
Արդեօք ամէնէն շատ հռչակ վայելող
աս տզէն որքանն աւելէ սլէտք է շարմեր

չես դիտեր թկ ի՛նչ կ ,
տեսնես որ այդ հողկն կը քաղկ իր բոլոր

ամբողջ թափօրէ մը կու

կութէւն մը որ հաւասարէ Զեր ողորմու

էն ծէ հ ամար
Զեր ամ՛էն էն է/ոնարհ երախան , զոր լ/—

ուժ՜երը ու. կ'ա ր տաւլր կ տեսակարար բո յս

սալոր ,
Ահ ա' շորս լո լման ո g պա րորո]ՂԸ û

թեան :
Որպէսզէ էմ կ/սրդէս անոնց որոնք կրրնան ստանա լ ղա յն'

տա ՛մ ինձմկ այն "Ը

տրուևցաւ ինծի,
անրամ անեփ։

րը* անպառակտելէ

վախճաննե —
ո Տ ա յտէեղերք

f/t/սրհ ան ս պա ռ ու փակ :
Աուրր Պետրոսէն տեսէլքն է, երբ հր*րեչ/ոակբ ցոյց
հաւաքուած'

ո ղորմութիւևը իժ ո յ յ ընծան չկ բանի մը

տուաւ էրեն կտաւէն մէջ

արարչութեան

բոլոր

պը-

տու/լներն ու անասունները , որպէսզէ րստ
հաճոյէց օգտա/լործէ ղանոնք։
Եւ ես ալ, բո լո ր կեր պա ւո ր ո ւմն ե րը բը-

Q ա յ տն ա դո րծ ո ւթի ւն

մըն կ

ձեր դկմ-

քին դի տուի) եան պկս, իս"րր այս սրտին'
զոր դուք շինեցիք ,
1;թկ ձեր բոլոր աս/ուլերր ան հր աժ ե ւ
են էնծէ , որքա՛ն աւելէ' է մ բոլոր եդբա յրներ ս :
Զտուէք էնծէ պաշտօն՝ աղքատները կե-

հաւաքեմ մտքէս

մկջ, ամէն մէկէն օգտո ւե լո ‘Լ ^էւս րո լորր հասկնալու համար,

Ինչպկ՞ս կրնայ

Աստուած քու սրտիդ

ձ էջ մ/ոնել, եթէ չկայ հոն տեղ,

եկեղեցւոյ չկնքին,
սկսի բջիջէն,

ո

լի!
ԼԺ-ողէ' ք որ արտագրեմ զա յն , սրտէս լա

‘ին տնլիք

թեան սերմնացան , եւ իմ խօսքս լսողը
Տուն վերադաոնայ մտահոդ եւ ծանր աբեռն :

//ր աւ ելի լմս/ն 1լ ընդ ո լնու՜է քան հացն

1լ են գանէն երու պկ ս ,

թէ

յիմ, օ՜ անշունչ հողդ, մատներուս մէջ,
Ր'" ՛լէ՛ք որ ըլլամ ինչսլկս առանձնու

Եթէ բնակութէւն չպատրաստես
հ ոն
իրեն, Աչ մկկ Աստուած քեղի
առանց

նո ւթեան տրուած են էնծէ, ոչ թէ որսէ
ոչ

ւ՚՚՚Լ՛
Այ՚՚պկ"' բսւ՚ռը մտքին մկջ , Խօսկ՛ , նա

րա կրելու, հ էւանգները բմշկելո ւ ,
Հացը կիսելու,
Տուիք ինծի խօսքը,
ջուրը, եւ հողէն

ժ ս Ւ "թ ս ,
Ա. fլ որպէսղէ ղանոնք

•՛լ՛
Լման, իր արմատներով, իր ամկն ին-

Ը Ւ Ը ձեր պատկերէն համաձայն :
աւելորդ, կիրք մըն կ դիս,ուի) եան պկս,

ԼՐ հ կկ տ բոլորաբնակ իմ չուրջ, ուր կը
յարմարին

Զ՚՚բ կը յանձնէս պարարտ հողին , ել կը

որ հոգւոյն մկջ կր հա

ւագոյն նէւթեղէնով կաղմուա
էնչպէս
հունձք մը որ կ^աճէ ամէն կողմէ , մէայն

եւ

Կամ ո՞վ հեղուկը թանկադին պիտի լետւ՚նկր ճաթած անօթէն ներս յ
Ո՜հ Աստուած իմ , այղ խաւարը կը յիշեմ, որուն մկջ դէմ դիմաց կինք երկուքըս ,
Մայր
Աստուածածնի
Տաճարը ,
<տմրան "/դ մութ յետմիջՕրկները,

թկ < ող ը լլա յ Լհասկեր մէն չեւ ճամբուն
մկջտեղը) ,

քան մէացուած պղէնձէ եւ ապա կէէ :
{Այսպէս՝ քիմիագէտը, որ առանց տարակոյսի իր սպիտակ
փայտէ սեղանին

թեամբ, որ փառք կամ շահչակնկալեր
իր պտուղներուն փոխարէն , ա յ լ կո ւ տա յ

լ՛ ը , քսանհ ինղ սանթիմն ո ց մո մ մր ձե ռքս
պբոնղկ մեծ Բրիստոսին դէմքը լ„լսավա-

վրայ կը փորձէ ին չ որ գիսաւորներուն
մկջ պիտի յաջոդպնկ} :

ին չ որ ունի :
Մէ մարզերը զայն կողոպտեն, կամ եր-

ոող,
Մարդիկ բոլոր մեր դէմն էին այդ ա-

կթ^մՒ թռլոPԸ ։ լռւ ւ է այդպէս ,

տեն , եւ ոչինչ

Ո՜հ ստուդութիւնը ,

ծաւալումը

խմ

կալուածիս ■ ո՜հ տիեզերք սիրելի իմ ճա-

Եւ էն չպէ ս

ծառը

սուրբ

/սնգէ տո ւ-

Եւ իւրաքանչիւրը կու տայ ինչ որ ու-

ծնունղ տուէ
1"'ԼՈ1՝
լուսաւոր, անմար պ/սհակխեր

Ես տմբողջովէն առանձէն , ամէնէն վա-

փայտէ , մեր սենեակէն տԱւէւօւԱՂ
շէ շէնուած կէպարէսէ ,
Եւ քսուցը ուր
ընղունէնք

t Sff

1լ աճէ լռո ւթեամբ քան Աողո
ճար ր , որ էառուց ուեցաւ աո/ոնց
“rr ՝ nr ՛լ"
ձա յնէ տա պա բ էն ու մուրճէն։
Լսէ՛ Աւետարանը, որ խոր^ուք!'1
Որովհետեւ

քսաւա ր ը գոԼ-Ըս

չոյսը' ներքին,
կրնաս տեսնել
թէ կրնաս ճանչնալ

արեւու
քՈԼ- մէջդ

fl

միջոցաւ կ ,
ն
Ամբողջ ա ր ար շո ւթէւ^՛Ը տԱ,Ա^
մտցո՛ւր, էնչպէս այն
է*ն
' յգ տմր տ /է ա կ բնա կտր։ սնին
հ
^յրը
սւիկ
Երբ անպէտը իր դռւռը կը P
հացիկ խնդրելով
Եր պատասխանէ ս/նոր թե ւ
է^ք էր զաւակներուն Կետ՝ /

կը պատասխանէի . դիտոլ-

խուլ յ

։

phuipq/ifանութ-ի՝։։
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պե տութիւնը

lil՛
«««m
անկեղծ

բարե

կամն է . ♦ . զինակիցը անոնդ եր ա ւլին
տենչին՛) : Դ* ա ղա քւս կանա g ած

1965֊^' /""/'i Հձքաղաքականաւյում^

ու

դր ա կան ո ւ-

/Հն

Հ.Սնլռե լփ Հէսնդա կա տուն» ով ամբողջ Հա
յաստանի մէջ կայծ մը

քաղաքա կտնաց ման կարելիութիւնը՝ նոյնիսկ
անոր կա ր ե ւո ր ո ւթի ւնը : Պ ար զա-

աւըլային

ոլէս ւըւ աս տութեան կոչ մրն են՝ յաւել

%սյր*յը յ որուն պա հ պան ո ւմը նախ եւ tu—
ո աջ դրականութիւնը
պիտի հեաապըն—

եալ մտածումի

հրաւէր մը։ Ե>- այս բո-

ւլէ ՝ հաւանաբար»։

՛լ ո ւթիւն մը՝ — ընթերցողէն անրլ. ին' 1ԱթՈՆհսանհթն ալ ՝ ա ր ո ւե ս տի ձեւերը ՝ կա-

րակոսեանի հեա»՝

t) իջոցնե

թխ^^Լ — Լ^զնել փաւիաքուած
ղաղա‘իա րնե ր ո ւի ։ Արուեստը ինքը կը դիմադրէ ,
էլը ձեւաւիո իր է ՝

կը յաղթէ ՝ եւ քլա մ յաղ

նկարագրի

Հ«Զրոյց Ալփսիա Կլ-

Հորիզոն,

Օդս* 16 յ

19812 ) :

րն ալ զուտ կրաւո—
զորս կարելի

վերակենդա

նացաւ։ Եայ նաեւ ազգային

Լ" Ր Ր ՛քեռ նկատի շեն տոներ ուրիշ բար-

րական կերպընկալներ շեն'

բռնկեց ուց ՝ եւ

գիտակցութիւնը

Ուրեմն

թէ՛ պատմական որոշ իրակա-

նութիւններ ՝ թէ՛ ալ անձնական վկայու—
թիւնը կը թուին հ ի մնաւ.ո ր ել քա ղաքա կա
նո ւթիւն — մշակոյթ
կապը։
Արդիւնքն
‘ոյն է որ նոյնիսկ այսօր՝
Հայութեան ՝

ոք( գաղափարը,նաեւ «հայ ղանղուաեքվ,

թիւնը կ ա ր ժ ան ան ա հ

րսղաքականացփՀմն Հրամայականը

ղ բա իւօսա կա >,/,֊ t/ր կր ղ ր ո ւա տէ ղ որ ծին
քաղաքական — ղաղափարաքանական ար-

թս ւելո վ ղաղաւիաը — ւիր ո վ։ ա կան տի ճրնշումէն' կը վեըածուի չարուեստի ՝ որ ոշ

եւ մանաւանդ
անոր ՀՅ^—ի
համակիր
զանգուածին մէջ այս կապի մ էստնանշու-

^էքը՝

արմէր

ոք խափեց (խհաստանէէ մէջ՝ կամ' իքոր-

մօտեցումին մասին՝

*> րր ‘ք “t յին Հայաստանի ։ Ինչո՞ւ տարբեր
ոլիտի ըլլայ պա րադան ՝ նորէ՚ն հարց կոլ
տամ ՝ Ա փիւռքի մ էջ :

մը 1լ ո դե կոչէ Րա ֆֆհ ա\մէն բանէ
առաջ 5 եւ կամ Ալի շան — Արո ւէեան- հալ-

դան-

ղաղօրէն թափանցեցին հայ մամուլի ԼխԱն ներս : Սկիղբը , Լիբանանի , ՀՅԳ-ի

ղեղոհ

Զա'արեանս, կաննե րու ,
ինչպէս
նաեւ Պաղեստինեան ձախին հակող ս։ն-

Տատ

UL

անկախ մտածող զանագան երի-

քա ղաքա կան ա ղ ա ծ

կերպով :

շուշտ այս տողերր չեն ժխտեր մշակոյթի

ոոյցներն ու
արն շո ղ մա ր աի կն ե ր ո ւն

(1)

տպարդիւն

No 16.198

(Հ1լըիչ առիթով

էսո ր-,րղ ածել այս

պիտէւ

ու '[ Ը ""գ ի տ ո

թ1 մեղադրելու
նպատա
կաւ՝ ա յ լ հարցնելու համար թէ այս բո-

Լէեմ ուղեր անարդար ըլէտլ, Կրնայ ր լ-

եան շղթան : Այլ խօսքով՝ «Ս շ*սկոյթ»ը՝
1լ

ըմբռնուի իրր «դրականութիւն» •

վեր-

ին չո վ կը տարբերի
էյ որհ բղային
Հայաստանի <Հդե ղաղ ի տականք մօտեցու

լ՛"լ "ր

]!)Ï5֊P' և աք ՀՅԳ-ի պաշտօնական մար

մէն ՝ սյյղ մօտեցումէն^

որուն կոմի սա

ներ ալ մօէոեցած են այս Կարգին ՝ նիււթին

ջինս իբր վէս[ Հթէեւ Սիումանթօ ու
Պ է շիկթա շ լեան կը յի շո լին
յաճախ ՝

մինները, անոր

րա կան բեո քթր լուտանքներու ենթարկե լէ
շի ձանձրանար նո յնի՚նքն 7•ա շնա կց ական

բարդութեան
էխս յել մ տածելա կեր սլո էի ։
Սակայն ընդհանրապէս ՝
ինծ (t
ծանօթ

բըռնուի իբր ւլր ա կան ո ւթ ե ան

մամուլը։ Հքյաիւ հան
քումմէ» . . . ) յ

յօդ ուածները շատ պարղ՝

տաասրդական խմբակներու.
h,

ույդ, աւելի «խօսր»,

կարգախօսն

քան

«կարգ֊»,

խմբագիրներն

ու հռե

տորները բոլորովին իւրացուցին բառը,
այնքան, որ ատեն մյւ անկարելի էր ՀՅԳի
ւԼամլոյ Գիւանի

յօդուածներէն

որեւէ

Տէկր կարդա լ , որեւէ՛ նիւթի մասին , աոանո հանդիպելու այղ բառին-. Լիրանւսնեան պատերաղմի ընթացքին

փոփո-

1ՈԸԸ

ը ան ւլ եան — (մերենց —' Րաֆֆի — Ահարոն

ղղեըան

յականէ

t)ը

«քա ղաքա կան աg ո ւմ»

բառը

պա շտօ-

նական մtut) ուլին մէջ ալ :
Լերջին հնդամ եա կ ին մանաւանդ ՝ «քաղա^պկւսնսւ g ս <֊ւ/»

բառը

օղու կո ւեց տւ ՝

սերւոօրէն կասլուեցաւ «մշակոյթ»
ռին հետ՝ հայկական

բա—

կո ւս ա կց ո ւթի ւնն ե-—

ըմբռնուի

«քա

իրր «յեզափո-

թեան մասին։ Ո*ԱԵ—ին գործին չի դար՝

նաւ . . . «խնկեր Ս ուր tutti ին

կր շեշտէ

եանի թիրախը ընկերվարական — ծայրայ ե էլա կանն ե ր են՝ որոնք կարծես
միայն

11Ր մշակ ոյթը միայն ղ ր ա կան ո ւթ ի ւն շէ ՝

Հն չա կեան էին . . .) : Ե*- վերջապէս ՝ երր

մտա ւո ր ա կաններ էն՝

(խորութիւն

Պէրպէրեանի

նը՝^ վե բնադրով։ Պէրպէրեան

եւ իր կա յ-

Դրեց*

մրն 4 » : ՀՑԳ , կը դրէ ան՝ կը ղ իա ակց ի
(Աս յն մեծ ա ղդեց ո ւթ ե ան ՝ որ Ր ա*ի(ի ին երու՝

(մ եր ենցն եր ո ւ ՝

Դաշնակցական

մտաւորականութիւնը

իբր

Qtn—

ազդու

ւլո րծ՜օն' դր ա կանին ‘էրայ> միշտ
նո՛յն
ձեւով կր տեսնենք զայն՝ — քաղաքակա

հ41ՋԽԿ ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

\յալրան ղեանն եր ո ւ

Ա

իսկ ՀՅր-ն ալ կը սիրէ հաւատալ որ

քաղաքականը կը տեսնենք

Հ-աJէ հիմնականօրէն դիտակցութեան ձեւ

«/‘ն ազդաՍ'ր~

1լ

Ր շաԱէ էլի ւրա ւ զուդահեռ կր դտնէ, <Տ,Սեբաստացի Աուրատին զուդահեռ' ե՜ը-

կաւոր երիտասարդ

խկ ՀԱՀԳԲ-ի մամ ուլին մէջ*.
կարծես ՝

ղաքականը»

իւա կան» շարժում : ^Շատ չենք խօսիր՝ օ-

յքւն)) կապ մը կա ր ,

նոյն-

ազդե ց ու—

քա զա քա կանին վրա յ ՝ եւ

րփե ա կ , 0 տեանի եւ Փ ա նչ ունիի հակա-յձղափ ոխա կան հակումներու եւ ա զգեցու

ևս Պէշիկթաշլեաններու սերունդը
ձղած
էր մեր ժողովուրդին վրայ^> ։ Եը յ ի շէ որ

րու, մանաւա՛նդ ՀՅԵ՝—ի ՝ երբեմն

տեսնեն դրողին ՝ դրականութեան՝

թլ,ւնը՝

նի ՎէրքՀ^ սնաւ սերունդ մր յեզաւիո իսական» ՝ կր դրէ Պետրոս Հերեան ՝ որ քիչ

մէկ յօդուածը՝ «Հ • v/ • 'Դաշնակցութիւնը
եւ Աւմական Ս շա կո fթի մը Հրամայակա

այսօր

կապ

վարուժան' երբեմն ) : «Եապ» բառը կէ ըմ-

^էիւթթե եւ ընթեր g ո ղին միջեւ ։ «Արովեա-

Գեկ . 20 ,

կ՝ արտատպէր

մաանո ղութեան եւ ըաոամթերքին
րսճաթ կր ղո րծածո ւի !ԴԱԵ—ի

ՈԼղկակի.

Ա'•
ու

1984—//^ ,

կանուխ ՝

խութխններ տ եղի ունեցան նաեւ (ԴԱԵ—ի
եւ

ՊԼրպէրե tu նէն անդին , ուրիշ

ՀՏՂ^—ի որա-

Աւելի

հ,Հայրենիք^
բանաստեղծ

մէջ՝

1լը

3 ■

նը

ոշ

նե՜րշնչեց

դրադէ տը ՀՍ ուրատը

վա—

րուժանը՝
Լենինը (ձարենցըյ
եւ այրէպատճաո եղաւ որ ւլրա կանութիւնը իր մէջ
պարունակէ քաղաքականին ցոլացումն ու

միայն գրականութեամբ՝ ա յլ նաեւ hpill —

ծա կնա վաղ

'Դանի էլ

պա տ կեր ա g ո ւմր ՝ եւ ազդէ ղան դո ւածին ։

սարդութեան համար՝
^հայրենասիրա
կան^ ոտանաւորին եւ ահաբեկչական tu—

պաթակւսգթռւթ-եւսմթ

փորձած է խթանել
կազմել
որոշ ւլ ի ւոա կցու

1Լարուձ՜ անի Bbq.UlU-y/;» :
( «//*ուրաաները
կա՛ն • ո՞ ւր են վարուժանները» ՝ Աս պա-

ցարձակօրէն ժխտել։ Ս*սկ*սյն՝ ստիպուած

[•արքին միջեւ։ ՀԱՀԳԲ—ի
«Հօ/ յաստան»
պարրերաթերթր կը
ոլ ար ունա կէր բաղ-

իք իւն մր։ Եը մէջբերէ Հքաւարշ Աիսաքեա-

րէղ, ՚3 ուլիս 26 » 1985) : Այո' •> անկասկած
որ ըն էլերա — քա էլ tu քա էլան որոշ պայման

ենք մանր ամա սն ել եւ բար ւլա ցն ել

մաթիլ ո տ ան ա ւո րն եր ՝ խակ'

ա լլ

ոդե-

քենի մշակոյթը՝ — հ.Եբ մահացնենք ռազ

ներու գոյութեան շնորհիւ՝

մար ։ Նման բարւլացումին

ւորՈԼած գրիչներու կողմէ՝

ւլ ո ւշա կ ե լի

մոր կան կիրքերու աղօտ կայծը՝
վայրի
ա ո աքին ո ւթ եանց
յետին մա սնի կր ՝
որ

գահեռ մր ծնաւ։ Սակայն ի՞նշ էին

կրցած է անվթար

կր կնելի է նման կապ ՝

րեւերսհայ

քաղաքա կանաg ած

երիտա

հիւթերու մասին, իսկ
1982-Հհ ի վեր,
կարծես ծրագրուած ձեւով, ՀՅԳ—ի մամույը կր դրէ մշակոյթի

ժողովուրդը՝

նի մէկ խօսքը՝ ուր ան

կ՚այպանէ քարը—

մնալ առեւտրական ՝

— մանաւանդ

խելօք ազդի պատմական արժանիքներու

էականութեան— քաղաքա կան աղ ման կա
րեւորութեան մասին։

մօրուտին մէ^։ (Մէ^բերուած ^Լազուտն

1984-/,J, ՀՑԳ֊ն Լիբանանի մէջ հրա

թաթերթ ՝ 1909): Իմ կարգիս կր մէջըե-

տարակեց ւՏամեայ

ճսրճ

Ասա լր եան ի

՝|Ա]դուկ(ւ1յթ

դիրքը, վիպակ' նուիրուած
Վկղպոնի հերոսածին ՝ նահատակ
հինդ

^արտի1լներու անմեռ

լի չ ա աա կին»

Աջ

<), ինչպէս կը գրէ եր ի տա սարւլ. հեղի'1ււ“կր իր յառաջաբանին մէջ*. Այղ նա խա—

Համար» յօդուածէն ՝ ^Աղդակ» ՝

նման

պերը՝ այղ երկուքին միջեւ՝ ու

զու
կա

որքա՞ն

այսօր :

համար

նման ՝ ե՛ս ալ

հ ա մut ձա յն եմ որ հ ր ա րղա ր ա կա րլ ր ո ւթի ւը ՝ գրականութիւնն ու մշակոյթը կրնան
ընկերա յին ու քաղաքա էլան եղր եւ

ազ

Ե ր կն եմ '

ա յս բո լո ր ը չեմ ուզեր

բաիրա-

կանութիւնր՝ զայն լաւ հասկնալու

հա—

առաջին րայէ

մըն է հարց տալ ՝ ինչպէս ըրի ՝ — «եթէ
էլր ա կան ո ւթի ւնը հ ամ tt զի չ է քաղաքական
հարցերու մէջ ՝ ին շո՞ ւ Լեհ ա ս տանի
ման երկրի մր մէջ դեռ

նը-

չհամոզուածներ

(2)

կան՝ ընդ ւլիմութ իւն կայ»։ երկրսրղ եւ
աւելի կար ե ւոր
քա յլ
մ’ըն է հարցնել ՝

^արմանալի շէ որ յամի §եառն 1985—
ին ՝ մ տ ա ւո ր ա կանն եր համո էլումով կը խօ-

նախ՝ — «եթէ կան նման կապեր ՝ ինչո՞ւ

շաբա

լեմ այս տողերր՝ հաստատելու
որ Հյ >ի եւ Պէրպէրեանի

ձիուն» նուիրուած

սին քաղաքականութիւն — մշակոյթ կա
պի մասին՝

այսքան

պարղ եւ ուղղակի

աղդեցութեան հ ա ս կա g ո ղո ւթեա մը :

տրամաբանական

լոբովին

չէ՝

/»//—

սակայն

խորհրդահայութիւնը ՝ որ 65 տա ր/՛i I՛
վեր համայնավար կարդերու տակ կ՚ապ
րի՝ միայն համոզուած հ ամայն ա ւիարներ է
շի բաղկանար»
եւ
ապա
անմիջապէս
հարցնել՝ — «սակայն ինչո՞ւ համ ար

մեծ

դեց ո ւթիւն ունենալ ։
Աւելի՛ն : Ես
կը
պատկանիմ դրականութեան մասն ut ւլէ տ-

զարմանա լի ալ չէ ՝

ներու այն խմբաւոր ման՝ որ պիտի հաս

զում մը ստեղծելու։

' ՝ — ‘Ածականը նո յնի՛նքն նահատակներուն կ,
կապուած
է, զանոնք
կ՚որակէ

տատէր ՝ — անլսուսսււիհլյւ է դաղափարաբանութեան կապը դրականութեան
եւ

լքութիւնն

է՝ — «այդպէս
եղած է մչա1լո յթ — քա զա քա կանաg ո ւմ կւագը
անց

1Ստ չՒկ

«հե

մշակոյթի

եալին . կրնա՛յ նորէն այդպէս ըէ/ալ tu—
սլաղային»։ Յարութեան եւ վերածնուն-

Ս տեփ ան Զօրեան եւ *Դերենիկ

Լաւատես միամիտ մը պիտի պա տաս—
իւանէր ՝ — «Յստակ է : (Դ ո ղո վո ւր դը
կը

I ""ութեան
մէջ
«հերոսածինդ բառը
, [նսւրկեր հայ մարտիկներու ծնողնեI

րոււ - ծնոզդներ ,
այսինքն։'
օրին___
վ անձեր ( որոնց հ եր ո ս ո ւթի լնր պիտի

I

հետ՝ եւ ուրեմն

մշակոյթը՝

կա մա յ թէ աէլամայ՝ ւլա տա պար տուած է

ծօն

քա >,/, որ երկու գոր

ա ղ դ ա 1լն ե ր կը բանին' նման

համո

UJUlin—

Առ աջինը '

ի ւ "՛դնէ Ուրիշ կամաւոր,
մարտիկ —
I
երոլ թիլը 1
անոնց քաղաքակա-

ծառայելու իբր փոխանցման միջոց՝ դադափարա րանո ւթեն էն' ւլէպի ընթերցող :

ղի զաղափարն է այս։ Աիւսը ՝ նոյնքա՛ն

./
ն ո, ն ա հ ա աա կ ո ւե յ ո լ պատրաստս։—
չ "•֊թիւնր, Լիդպսնի Հինգին։ նուիրու-

Եարելի է ուրեմն եզրակացնել,

թՈՆ

ն

չհամաձայնիլ մշակոյթի քաղաքականաց-

Ար ո ւե ս տի եւ նո յնիսկ ոչ- դեղագիտական
պատ ո ւմնե ր ո ւ ազդեց ո ւթի ւնը երրեք կա

ման հրամայականիս։

րելի

լ,,ըս։ծ է Ատոլրեան , որուն ստեղԼիպակին կամաւոր — նահատակնե%Ա?են՚1Ա՛!՛
ո1եւո1'եԼ"լ՝
դրութեան
1

I

^էն, նոր ընթերցողներ-.

WÎ'Vh

՝ հեէ1ոսա^Ւն

մշա-

թիլ Գոո ՚նե '

ամու՜լ1'
'"-ւ՚է՚շ
բաղմահանԳՈլԼ
ր"Լ 1ւ"1մ^Տ Օրինակ, - Շա
հերէն',
֊քր որ վեթե-

կր
այս "*աԸքյո*Լ զբաղողներուն ,
ւես. "’"րւԱ"է1'կ Բանաստեղծութիւն՝ վասն,
• ^“Լ"ի։ոլթեանդ
կ»ի մէօ
y

,
մ
յօդուածը

( 1!
ԱԱզգա.

հաճո *
'“'՛Ի՛ րսա մեր մամուլի ան^եան -fiUi ^չՈւ-Թեան , նո՛յն կուսակցու“է^րէղ^ 'I հՐ
ԼԱէկտն ^ի^՞
Պէ Սեպ

ltnJ

պաշտօնաթերթ «Աս-

Ր1ոար ա կո ւթեան թը-

ԼՕԴ ր ՝ ե('քյ էայն կ՚արաաար-

ՀւաՀ 1985~ք Ւր

-

ԼերկելԼ s
Պե1 ախօս ա կանն է Պետիկ
հկրփ ' 'Հլ
Պադանեմլ ան..•Հ

ախօսականր դրեթէ

^Հէին մԼԱՀք Ոք1ծ^ դեղադիտական ար-

’ Ատկս,յն կը հաստատէ որ
'Լ Ը «յանուն հայրենիքի մար

մը

արդար հար

U.J11

եւ

չէ ստո րաղնահա տել ՝

որովհետեւ

բազմատեսակ :

գրեթէ ամէն զգայուն անձ վայրկեան մը ՝
օր մր՝
տարի մր՝ ամ՛բողջ կեանք մը

Իժ* !լար ո ղութիւններ է ս վեր է [իօրէ^1 պա
տասխանել անոր ՝ նոյնի՛սկ
եթԼ
տե ղ*էէ

«համոզուած» անցուցած է հաւանաբար ՝
այս քլամ այն գործի հիընոսացնող աղ-

ՈԼ

ցումին պա տաս խանր ստիպուած է
բարւլ ՝

պէտ
’ ‘ան""ս^"1 գրականութեան մը
'1ա՝ն!ս1.,1Ը ,ղ\ա''եԼ '1Ը Ju'Ju"ut։u։t‘"'J։

քիշ

հապ ճեպ , — եթէ այս է պարադան' ին չո^ ւ

անձնական փրւրձաււոՆթիւննեվկայութ-խններՈԼ գոյութիւնն է։

կարեւոր ՝

բազմածալք ու

ր Աա լ

լու այղ մասին, Մ էկրան, սակայն, կըր-

դեg ո ւթ եան տակ : Ս եր անցեալը լեցուն
է նման անձերու վկայւււթիւններով՝ եւ

նամ ք՛ոել որոշ ինքնավս տահ ո ւթ ե ամր մր,

նոյնիսկ մեր ներկան

Ընթերցողը ,

չէ անոնցմէ :

J ամանակն

նութիւն ,

ունենա յ/։' հատոր մը գրե

իբր անձ կամ հաւաքս։կա-

կրաւորական

պարապ

«վաքիւում-» մը շէ' որու!։
կանացած
քի

սլէս իր

Ե*ա շտենց ՝

Յսվհտննէս Շ ի[՛աղ ՝

Սեր օ Դքանղադեան՝

Պերճ Զէյթունցեան ՝
*Դեմիրճ-

եան ՝ օր ինակ» ։

հաւատայ միայն՝ անո՛նց ՝ եւ կը հ ամուլ—
լի միայն անոնցմէ՛ ՝ որոնք

նշմարԱԼՈԼ--

թիւնը

կ(Լ իրօսին'^ ‘
ԵրտնիՀ թէ այդպէս
ըլլար՝ ու ճշմարտութեան
ղօղանջները
լսուէին ամէն

կողմ ՝

Հար աւա յիե

լոմսլիայէն (Ետրսիա — Աար-րէզ)
արաբ աշվսարհն
( *Րանաֆանի ՝
Դյուրի}՝

ճորտըն)

երկու սերունդէ

: Ար*—

Հանաքէ) ։ Ինչպէս կը տեսնէ

թեան հանդէպ իր հետաքրքրական արթ-

ցած ե^է {ապա թէ ոչ մենք ս չին չ

ր ենք ղիբ ԼՊւք Î 1945—էն 198») , 40
Համայնավար
Կուսակցութեան

տարի ,
ղաղա-

էի տ ր ները ողողեցին լեհ մշակոյթի հրա

նացումր կը վերադրէ

Ս*ՈԼ.ԱԱ1 Տս11լ|ւ *ք^ա-

ռասուն Օրհրր

՝ այս անունները
լսած

պիտի Ըէէայինք իրենց մասին)՝ սակայն
այւլ. յաջո զո ւթի ւնը հ ամո ղի շ չէ եղած ան
պայման'

բարերար մը՝ ծանօթ

ապա թէ ո շ' Հարաւային Ափր իկէն ՝ օրի

ՀԻԸՄ—ի

մէջ

իր

ունեցած դործո ւնէ ութ եամբ , որ 1982-/,ե

,

արուեստի գործի համոզիչ ու
ժին մասին։ ՛Նոյն տարին՝ ծնունդով արkl՛

ժանթինահայ

շեմ կարծեր որ նոյնքան լաւ

Եիրակոսեան կ'ըսէ՝ — «Րափֆին իր վէ

ունենան Սփիւռքահայ մշակոյթի
հրա
պարակին վրորյ՝
որքան
ունեցաւ
լեհ

g ան քլէն

ալ որոշ յաջողութիւն մը ունե

գրքի ընթե րg ո ւմին» ։ ԱՀա
՞ՀՕամեա յ ամերիկահայ միլիոնատէր մը ՝

պարակը ՝ դրական բոլոր սեռերու ը^դմէջէն : ԱրդիԲմեքը . • . ։ ՀՅԵ*--ն ու !ԴԱԵ—ը
հակակշիռ

բո լո՛ րն

(Փ.

բանիմաց

գաղափարները

ի-

(սեւ
մինչեւ

ընթեր ցողը այս

ս։ յսօր աւելի ապահով պիտի զգային

մինչեւ
էլիաս

Սիացեալ Նահանգներէն

գրողներ /' . (Դիա՝ ճ*

մինիըն Օպզըթվըր ան էլլի ա դիր Հայ թ եր
թին մէջ էտուըրտ Աարւոիկեան «Հայո t.-

թխմել, Եթէ այդքան պարղ ըլլար հար
ցը, Լեհաստանի ղեկավարները, օրինակ,

Ափ

է՛ իկէՀն
(Պ ■ Պրէյթըեպախ , Ժ- փ'էօյցի)
մինչեւ *(* ո ւպա (Ա* 'Իարփէնթիէր) ՝ *fin—

կրնայ լից

մէջ քաղաքս։—

գրականութիւնը
փաւիաքած

զուրկ

եւ ին շո՞ ւ ազդու եղած ր / բս / կը թուին

Գերմանիա (Կ • Կր աս յ եւ Աւ֊ստրիա

Իրկոլ- օրինակ՝

մր չէ ,

բոլորովին

ա զւլեg ո ւթի ւնէ ունեցած
Ր քք*11 / կը թուի
Պ* Ս եւակը՝ ինչսլէ ս կ՚ըոէ Կիր tu կ ո սեան ՝

պերը

դրելով

բանաստեղծուհի

Ալիսիա

յեղափ ոիւ ական ո ւթի ւնը

ժո ղո վր դա կանաց ո ւց : Պարոյր Աեւակը իր

իրե՛նց իսկ շրջանակին մէջ՝ —

նակ ՝ ար դար ո ւթեան նմ՛անող

րան

մը

!լ ունենար այսօր՝ ո ւն քլնրլ ր ե լո ւԼ Պրէյթրնպախին :
Այլ խօսքով՝ քաղաքականութիւն — դըրականութիւն կապը կը թուի

(Շար-ը Գ- Fonds
էյ)

ԸՍաէ

A.R.A.M

€eԱՌԱՋ

Էջ 2, Ապրիլ 6, 1986

ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*
՛ականք, վէպերուն

«շրջանակաւսր֊»

բըռնումը (Տե՛ս Համ- ժ-,

ՕՇԱԿԱՆԵԱՆ

ր ունա կո ւթիւնը:
միջեւ գոյացած

ըձ

«Օչա

187֊

կանք, ծանր վէպերը կԸ M1’ու1'ն Cyclique,

սին աւելի ամբողջական պատկեր J Հ

խորունկ ձղ՜աումներու էրր արտայայտու
թիւն»): 1933-A վէպերէն Մաթ իք Մե-

մելու համար, պէտք է աս„ե„

լիքխանեան^

խմ\բա,դրութեամբ լոյ,, տե„ս,ե կ

դեո կը մնայ Բագին/» է!՜Լ~
ր„,ն մէջ-. Հինգերորդը' Սահակ «|արգե 1-

ւելցնել 1983-/')'

Փրոֆ.

(Լ.
,

եանի նամականիին մէջ' ՕչակպՀ՝

(շ\

1

եան

գո ւած շորս նամ ա 1լ1/ե ր ր

հրապարակ հատորի

քաղուած ii ար ենց Թանգարանէ g
ֆոնդ էն : Բացայայտ է „ասոՀ
ջանար Օշական - Թէքէէան թղթՀ
թիւնը :
“Տ'

{նոյնպէս Բագին/»
լոյս աեսած
վերջին աար իներու. ընթացրին} նոր իջա՛-

ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Երկու գր ,
թղթակցոլթէ^ Կ

Ijiub

հանգամանք

դ՚էե-

(Պէյրութ, 1985):

„

1

լ"pull

Փակագիե մը պիտի բանամ հ„
Տ . Օշական.

֊Նամականի

՜ԷՕՕամեակք,

հրատարակութիւն ,

կութես/ն ատեն՝

(Ս. ■ հատոր),

Զատր եց}ներու

թիւ 6,

առնուած

Պէյրութ 1983: Խ մրադիր' Պօղոս Անապեան :

նաեւ.

ար խիւներէն :

խմր/սղիրներու ուղղուած նամակ

են՝ որովհետեւ ցոյց կու տան Օշականի

3- Օշական. - Վահան Թէքէեան: Ներա

տեւական պայքարը

ծութիւն եւ ծանօթա դրո ւթիւններ

խո ր ժ ա կներ ո ւն դէմ:
կազմէ հոս

1Լ • Ապտալեան

Լ

հիմնադրամի ՝

Պէյրութ

1985 (1):

tf ամանա կ

խո պան

դաշտ մրն էր:

Երր

pu/gu/n //ւթիւն

Ծ*առուկես/ն ՝

կը

որ պա շտպանած

0 շա կանը

մինչեւ, վերջ,, նայիր ի ի մէջ..

0 շա էլան ի

դր ի չ Լն ելած ամէն մէկ տող

մեգի համար
Օչակ անեան մատենագրութիւնը եր կար

հ ր ա սլար ա կա յին ա-

ան /լն ա *■» ա /ո ե լի

արժ էք կը

րութիւ՜նը Վ- թէրէեանի մասին,
այս
ինքն' այն մէկը որ սահմանու՜ած էր աևդ

ջիգր հանգիս,,,

ձգած ըլլալս, չէ Հ

մասնաւորս, լ՛ար

«Ա իւլէ յմ՚ան էֆէնԱ

դւոնելու՜
մէջ.

Համապատկերէ 9/"/

հատորին
աներեւ՜ակայելի
թուի

իրողութիւնը երեւոյթներուն

անտեղեակ

(եւ հայ ((.իմացականդ աշխարհի

ըարքե-

րուն անծանոթ) ընթեր դողին ,

էկ

tuJrl

ւե լի քան թէ մնա ց ես/ լը ՝ որովհետեւ բազ

(դուք թարգմանեցէք այդ «կոր ս ո ւած»ը
ձեր հասկցած ձեւ՜ովր) : Գարեդին կաթո

« կորսուած »

ղիկոս կր

դէմի իր խուցին մէջ կը ձդէր հազարա
ւոր , թերեւս տասնեակ հազարաւոր ան

ամենամտերիմ ժ տահ ո դո ւթի ւններ ո վ ՝

ոանւլին մօտիկ եղող անձերուն հետ մի

տիպ էջեր*. Առաջին կարգին

լանք

Օշական իր
մահ
կանացուն կը կնքէր ՝ իր ետին 0րուսա-

Համապատ

գր ա q էաի

ո-

ի ը մ տա հոգ ո ւթի ւնն երն Լ —

հատորի

Ա ա ո՜ւս ջ ա ր ան ին մէջ հետեւեալդ, . «3 • 0
շականի ղա ւա կն ե ր ո ւն եւ իր դրական մա—
ասին փնտռեց ինք «կորսուած» ձեռագի
րը '! ■ քեէքէեանի ձօնուած րամնին : Ա-

կերի 7000 էջնոց ձեռագիրը ՝ որոնցմէ ա-

ին : Նամա կներ ր անմիջական լոյո մը

ռա ջլ,ն հ ա տո ր ո ւթ 500 էջը միայն
հրա
տարակուած Լր : Ար ձդէր հ ա ր ո ւս տ նա
մականի մր՝ տա ոն ա ժ ե/ս կնե ր ո ւ ընթաց—

սվ/ռեն գրագէտին ծր ա գ իրն եր ո ւն ՝

նութ ի ւնն եր ո ւն ՝ յոյսերուն եւ յուսախա
բս ւթիւններուն ՝ մամ անա էակիցներու հետ

էջ 6): Որպէոգի թէքէեան չբացակայի
Համապատկերէն ՝ ո ր գ եղ ր ուած լուծու

քին ցրուած

իր լարս/բերութիւններուն

մը եղած է 1945-// գրքոյկը (^Սլիիէ-րլքւ՚
եւ իրաւ բաս/նստեղծութիւեը}) վերԿր-

ա շխար հ ի

րայց կազմուած
նամակներէն*. Ո*-

չո ր ս

ծագերուն ՝

նաեւ
իր
վերջապէս

ընդունած
մամուլին

տացի

տուեա fi/եր

կր

դրէ այս մասին Օրդ

է

ա նձին շո ւրջ : նա մա կներ ո ւն մէջ իր կենգ անագ իրն Լ որ կը պար ղուի ՝ ամենալայն
//լ հաւատար իմ տար ո ղո ւթեա մ ը ՝ անձին

1948—/'ե ՀալկսէՒ

գառ

վրայ*.

ֆաս-

կ'ընձեռեն ՝ մեր գ ի տ-

ցածր հաստատելով կամ ժ՜խտելով*.

Յե —

;
y

ըլլալու իր մեղքը : Գիտէինք „ր
չէ կրցած երբեք Օշականի վէպեր, Հ

ո ւս ույմնա սիր ո ւթիւէւը

կր շ^ի^՛ Օշականի

՝■՝

Նսյն աարիներսւն (1933 - 1934) դըւ,ած է Օշականլ, ընդարձակ ու՜սու՜մնասի

ներկայացնէ՝ ու նամակները թերեւս ամաթիւ առասպելներ

էֆէնտ1Ո

«Աիւլէյման

այսօր կր քաւէր հ ա յկա կան մ աա
գ ուրժողո ւթեան սահմաններդ

Ա ան

ներ ր՝ որոնք չա ւիա գանg հետաքրքրական

վա

վերբ թէ

(Զ Օ պանէան ՝ թէքէեան) ՝

ինշպէս Հևոր}երու

չէ վո/ ղար եան , հրատ* Հ ՝P .Ը • Ս իութիւն

X

էին անոնք

պար դ իւն անցան մեր ջանքերը}

(Համ - Թ ,

ր ս/ տա ր ա կել նո յնո ւթեամբ :

Դ-լ-.

11ը

-ւուշ-կԱ՚նշ> -լ- իր բար„յաՀ

պարագային : 1937-/'ե գրուած
մր մէջէն կր կարդանք այսօր,

նս,1,

մտերիմ բարեկամը դատապարտեր (
պր: Տխուր է երեւոյթը, ել յոլզէշ
շականի հանգարս, ,
լայնամիտ պա„^
խանը : Յուղի շ է , երր դիտենք որ
եան կր դպչէր Օշականի ամենաւք,
կէ,սերէն մէկուն: Ահաւասիկ պատափ
նր. «Համամիտ շեմ քեղի երր
մէջ լոյս տեսած վէպը կը .րաաապս,,,^
'1*//ւն արդ էն Օչա կան էն որեւէ
վէպ վ
ւլրսար ղտր դտ լ » - .
Ւ"՚յց քո՛ կարդար
տն կ տր ո ղո ւթիւն,լ

L'՛լա րացնե֊լ փ„քե

'/0./Թ • տ *•,/// ինշ որ չատ
(վ,
էջ 158) :
Յուցաբերուած
լայնսմոլ.
թեան չափը կրնաք դատել, երր ղէմպ
որ նոյն տարին Նուրիկևանը
Նոր IJipj
խմբագիրը, տեղի տալով դանղատնեթ
ու. գա տա պ ա ր տո /-թի ւնն եր ո ւն ՝ կամ

չէին դտած հատորի մէջ*. ի] ոպան դաշտը մշակելու եւ կա ր ւլ ա ւո ր ե լո ւ ճամ բուն

տոյ' երբ Օշական կր տեսնէ թէ գիմա-,
ցինը բարեացակամ վերաբերում մը ու

Երր 1985—//^ L"JU աեսաւ ԶԱա^ա'ն թէքէեան}
խո ր ա գ րուած հատորը ՝
յոյսն

հասկնա լով վէպին նիւթն ու ւցարուԼ.
կ„,՜թիւնը, պիաի դւսդրեցնէր

նի իրեն հանդէպ ՝

ունէինք որ «.կորսուած}

Լ'ֆԼ ն/ոի}ի հ ր ա տա ր ա կ//լթիւնը •

վրայ' առաջին աշխատանքը եղաւ էրա-

վերապահութիւն ՝

ձ՚Լջ կր ձզէր անհամար էջեր՝ որոնք

սաղ էմի մէջ՝
վրայ

տեղ

կ' անգիտանա յ ամէն

իր

լտ յտնո ւթիւնը կր կատարէր հրապարակին

տա րիներ ու . մոզումները կը դրսեւորէ *. pu/ցայայա Լ
այո' իր աշակերտներուն գրած նամակ
հրս/տարա էութիւնը ,

վրայ: Յոյսը ի դերեւ ելաւ: Այդ հատո

հ ա մա պ ա տ կ ե ր ի

ձգձգուած

ձեռագիրը

եւ իր խորագոյն հա

ներուն մէջ Այ՚արաֆեան ՝ Ֆեներճեան ՝ ո-

րին մէջ Պրն. վ. Գ ա ղա րեանի հ ա ւ/սքա ծ
նիւթեր ր հետեւեալներն են. ա) ԶՀ!քոհս/ն

րոնց

ուղղուած նամա կներ ր կը սլատկա-

թէքէեան} խոր ա դր ո ւած ուսումնասիրու

հատորով , Պէյրութի մէջ*. Այգ թուակա

ն ին ի հարկէ տարագրութեան վաղ շԸ!1՜՜
ջանին՝ քանի որ որոչ թու/սկանէ մը ետք

նէն սկսեալ

0—

խ/լուած են յա ր ա ըեր ո ւթիւններ ը ՝ ու մր-

թիւն մը՝ 1933-//Î/ դրի տոն ո ւած ու գտր/լ
անտիպ՝ որ սակայն'
սպասու/սծ դործր
շէ ՝ այլ նախապատրաստական բնոյթ ու

չա կանի մա տ ենա ղր ո ւթի ւնը ամք՚ոդխւււււնելու սր բադան առաքէլո ւթեան ժ՜առս/ն—

նացս/ծ է դաւաճանուած
ԸԷԼաԼոլ- գոանութիւնը միայն} : Ըոի որ շահագրգռա

գորգը*. 1968—//ե !nJ" կ f1 տեսնէր Համապասւկեր// 6//// Հատորը ՝ 1973—/'ե' ՀայԱ^~
նիք ամսագ՜րի մԼջ լոյս տեսած երեք -Z4-

թ գթա կ ց ո ւթի ւն ը : Գտրբինեա նին հետ օ-

մինչեւ ՀՏրդ հատոր :

0 ր կր ո րգ

հանգրուանը եղաւ 19օ8—//հ
լման շ111 ր

ու կարեւո ր

եյոնարհնե յ1ՈՆ

հրատարակութիւնը

մէ կ

Պէյրութր պիտի ըէէա ր

սլե ր համախմբող

Երկեր

հատորը՝

վեր

նագրով : 1978—0' 1982 Անթիլիասի
մէջ
լոյս կը տեսնէին Համապաակեթ// վերջին
շորս հատորները, որոնց
մէջ վերջինը

Տ ոն

ւլ ո ր ծ ին թա գ ա գ ր ո ւ <Ո, էր , քա նի որ

650 էջի երկ ա յնքին'

0 չական իր իոկ դոր—

կան Լ նաեւ թերթի խմբագ՜իրներու!/ հե/ո

ամըո գԳութ եամը

հասնի ընթերցողին ձեռքը

(վերջին հա-

տորր դրուած է 1944—/'ե ) î
1983—ին ՝ այսինքն' Օշականի ծննդեան
հարիւրամեակի տարին ՝ երկարս/չո/նչ ու
սլա տկաոե լի ծրագիր

մր կր

մշակուէր

Պ էյրութի մէջ՝ Պօղոս Ան/սպես/նի գլխա
ւորութեամբ՝ մէկ բառով' Օշականի Ամ—
րո գրական Ղ*ործր

հրատարակելու ծրա—

գիրք* Եւ քանի որ առ այր/մ' մէկ հոգիի՝
ն ո յնՒ սկ' կրթական կամ ազգային
մէկ
հաստատութեան ուժ՜երէն
ձեոնա րկութիւն

մրն է այս մէկը՝ ընտրութիւն

մր կա տա րուած է :

Հա ր ի ւր ա մե/ս կ ի տա—

րին լոյս աես/սծ հատորներուն մէթ խըմբա գ՜ր ա կան նօթ մր 0 չա կանի
վ ա ս տա կր
կը բաժ՜նէ վերը ըսուածին
համաձայն'
երեք գ՜լխա ւոր խմլցաւորումներու • ա ) ձե
ոագիր վիճակի մէջ

մնացած

գործերը՝

ր) արդէն իոկ հատորով լոյս տեսածնե
րը ՝
դ} սլար բերական
մամուլին
մէջ
ցրուած

գբ ո ւթի ւնն երր :

Ա ա տա ր ո ւաձ

ըն տր ո ւթ^ն,, այս է՝ որ Համենք նախամե
ծար համարեցինք կանգ առնել
*արքի գործերուն վրայ՝
նալի

պա աճառներ ո վ՝

երրորդ

որոնք՝ հասկըայսօրուան

րն-

թե ր գ ո գներ ո ւն ջա խջա ի/ ի շ տոկոսին հա
մար ունին ձեռագրային արժէք}
(օրի-

նաց որ

ան հ ա ր կի է

առանց բացառութեան'

արդէն իսկ

ալ
մո/—

քով պի ///ի կար/լա ց ո լին իր նամակները ՝

գ ) Աորսուած

քս/ն ՝

օրինակ՝

լայնածաւալ

վէպերը}

(տե՛ս Նամ- էջ 118) î Î7 անօթ է (մաշեանի եւ իր ս երն դա կի ցն եր ո ւն վերասլա-

նոր

Գի ր ,

Սիոն/» մէջ լոյս տեսած ՝ 1936 յ 1937 ) յ
դ) անտիպ նամակներ (էջ 130—165) î Հատորր
կր սլար ունակէ նա եւ ներ ա ծա կան

ունէին

եւ

վէպերու

Զշե գ ո ւմ }ն եր ո ւն

ու

Յարու-

ուսումնասիրութեան մա
սին երկու տեղեկագ՜րեր
(երկուքն
ալ

բաժ ին մր ՝ «Թէբէեան —

0 շ1Ա կան

թէքէեանին նուիրուած

կապը

օ շա կան եան

Զ.ճա պա ղո ւմ }ն ե ր ո ւն ն կա տմ ամբ : Աար ճ էր

ո ւսո ւմնա ս իր ո ւթի ւնը} խորագրով*. Աեսլ.

պա ր /լապէ ս ընթերցողի իրենց շունչը ւ ու
անյարիր' վէպի իրենց յղացումը 0 շա կա
նի յղացումներուն : pu/նիցս դան/լատած

1985—/»ե՝ Ասպար է զի մէջ վահէ Աչական
իր շաբաթական քր ոնի կներէն մէկը ո/յս

է Օշական շեղումի եւ ճապաղումի
վնր ա ւլ ր ո ւմն ե ր ո ւն դէմ ՝
ՀՀքնն ա դա տ ո ւթի ւն
//ր ակո ւած

ան լր ջո ւ թեան}

(Նամ •

դէմ

Լջ 101) 5 Զորուն համեմատ օրէնքներ ՝ օրէնս/լբ ութիւններ կը
յոխորտան
մեզի
գրել սորվեցնել} (անդ) : Ա'ըսէ նաեւ'
վի սլա /էի ր մըն եմ ու

կեանքին

զԵս

բեռնա-

հատորին նուիրած Լ ր ՝ առանց
սակայն
մտնելու մատենա/լրական նուրբ բայց որ
քան նշանակալի'ց մանրամասնութիւններ ուն մ էջ :

1924—ին Եդիպտոսէն'

0 շս/կան քվեներ-

ճեան ին կը գրէր * հԳուն գո նէ Թէքէ եանը
ունիս: Ե՞ս» (Նամ- էջ 45), ու յեւոոյ'
«Ամիսը անցաւ ու Թէքէե անր չե՛կաւ :Զոր„

կիրը՝ հաւատաւորը՝ ասպետը} (էջ 102) :
'1,ամա1լնե րու ս/մվ/ով/ումն ու հրապս/րա-

աչքով կը սպասեմ իրեն: իմ մենութեանս

էութիւնը պէտք շէ նոր առիթ մը ըչլայ
վիպադիրր մոռնալու :

նի կա» (նոյն, էջ 49): Օչա կան

'Pu/ռա ս ո /.ն

տարուան ժա մանա կւս չր Cան

1933—ին

//ր

1ք նա qnjnj.ui q էն

լաւագոյն մխիթարանքը պիտի րլլար ու
ինքզինք

ապահով կը զգար թէքէեանին հետ,

ու

իր ներկայութիւնը կը փնտռէր մի չտ : 'նա
մականիի Ա. հատորին մէջ սակայն' եր
կու նամակ կայ միայն թէքէեանին ուղզուտ ծ Ե րուսաղէմէն (1935, Մայիսէ)

եւ

Աիւրճեանի տեղեկագիրը*. Այս
ր ո ւթիւնները
ամլի ո ւի ո ւած
1933-// տարբերակին հետ միասթ'
կայ հատորին մէջ*. Պէաք է խոսաութ
որ զարմանա լի կա ցու՜թեան մը սւ^
'h.՛

ենք*. 1934—ի վ///ր ձ/ս ւլ ր//ւթիւնը մրց
կի արժանացած է՝ //ւ մինչեւ իսկ ln f
խ/ն/տր կո ւմի արժանացած շնորհի
Լ\եանի տ ե գ ե կա դր ին (Ա ի ւրճեան կը
մանրամասնօրէն
նպատակը ՝ մեթ" t
արժանիքներր ՝ ա ր/լ ի ւնքներր y Մէե օ Բ
էջ 121 — 129) 5 \ր՚այց յիսուն ասւրիէ Ւ
չկայ ան հրապարակի վյ,այ'*
Այս ան յա յտաց ո ւմն ալ անո ղոր
//արձակ մր կր նետէ Հայկ*

(էջ 20) y կ^ըսէ թէ 1955-//^ ւ
սաւոր ապէ ս կը նշուէր թէքէեսնի
ուտն ՀՕրգ տա r^/bue ՝ a,î,julJu'
բր «Ե կեղեցւո յ

մօտ} կը դտնո ւէր : Ջի ւոար

Հայրենիքդ

Պրն.

Թ’,

մէջ եւ յետո յ'

էջ 148 — 151): Հատորին մէջ լոյս տես

հա/ոո րով (զարմանալի կերպո վ' Օշական
կր կոչէ ղանոնք ՀՀսլա տմո ւածքնեբ} ՝[ տ ե՛ ս

նող միւս բոլոր նամա1լները անտիպ են, ո՛ւ

գրրութեան ՝

Նամ-

ւի ութ

հրատարակիչի ծանօթութեան համաձայն'
«առնուած են Երեւանի Զարենցի անուան
. . .թանգարանը հանգրուանած Վ . թ . ար.
խիթէն» : Բոլորն ալ, բացի երկու
հա.

նաեւ : նամակներու թուականները կ'եր

գ ո ւլ/ժ ո գութ եան

րացնէ ուրեմն մասամբ'

կարին 1899—էն (պատանեկան նամակ մր՝
ուղղուած )

անցած ԸԼԼաԼոլ Ւէ1 աարրական մեղքը) :
Ինչ որ ուղղակի դժբախտութիւն մրն է՝

հրատարա-

երբ գիտենք թէ որքա՛ն հիմնա կան

պարունակները

գլած

է 0-

հրատարակած
պատճառով է
քովի դնել,

Պ- Անապեանի
ու

այղ

որ ուզեցի զանոնք

«նամականին»

քով

քննելու համար անոնց պա-

սնոնր:

մատենտդր^ Հյ

մասին' ուրիշ առիթով'.

են

(Վ •

1

ա պա ստ ր էո ւն^բ^1

՛է ա գա ր եանի հատորին

մէջ

nPni

նակներու բարքերուն
զարեան ՝
ծանօթագ՜րութեան

թեամբ վերահրատարակուած

ւոէ (Սեպ. 1926, Ապրիլ 1927) Օչակ տ նի
Ղմ1՚լհն
: Հատորին այս րամինը կը լը-

մինչեւ 1947 • Իրենց առաջին

գ ո ր դա դր ո ւթ ի ւնը ՝ իոկ 1937—// Ս արխ

տիւլլահ արժանացան կանոնաւոր

էս տութեան (Սիւղէյման էֆէնտի կը քաւէ
մինչեւ այսօր հայկական մտային
հան-

Զ ա գըր ե անին

համ ար Մ • Կիւըճեանին : 1936-/<i
նակ կը ստանայ Օշո/կան իր այս
համար *. Սիոն// մէջ 1936—Նոյ* fi 1ո11
կր տեսնէ Ա'րցս/նակի պաշտօնական

ւլա տ գրուած հինգ վէպերէն երկու հատը
միայն'
Հաճի Աուրատ եւ
Հաճի 1Լսլտպա-

ifpf*

նա խումբն ալ ղրկած էր զայն քննո։խլ

Նպատակս հոս
մ,արներ հաւաքել

ւի ո ւնջ մը' Ա փ ի /՜՜Ո ք/՛ հանդէսներու ամենաե անօթներ էն : կան նուազ ծանօթները

Արմա շէն Ա* •

ու սահմանուած

մէջ մտնելու*.

Մայիս 14) : Սկղբնապէս Շիրակ/ր մէջ լոյս
տեսած այս երկու նամակները
նոյնու

տարակիչներու այլապէս գովելի

Յուսաբեր ՝

«Հրաշալի

հ ութիւնը Օշականի Զլայնածաւալ}
՛Սե
պեր ուն հանդէպ*. Ա^/միտ պարսաւ միայն

Նայիր ի ՝ Աիոն՝

Ագըիւրներր

1934—ին ՝

ցանս/ կ»իե , «Վ • թ ■ ու հայ բանալախ
ծութիւնը} վերնագ՜րով ։Արցանակի յա^

(1921), Թէքէեանի

մատչելի են' Հայրենիք՝ & ի ր ա կ ՝ Տազին՝

տեսած :

(Վ1 P

Լ 5 որ Օշո/կան յս/նձնած էր
թարգմանչաց — Ա*// ւր ես/ն դրական

թի ւն» եւ «Կէ ս գիշերէն
մինչեւ արշայ// յս}
հատորներուն
ան դր ա դար ձ ո /լ ՝

Լջ 39) : Հարիւր Մէկ Տարուան կոչ
ուած եռանկար չարքը /լոհը գնաց հրա

մուլին մէջ էոյո

րԼո/գարեանի կոզմԼ

էջ 28 — 92) : Ց * Օշական կը կոչէ ւբ
essai, որ Զերկրորդ մշտկումով մը պխ\

ներ կան մամ ուլին/ մէջ*. Պս/տճաոը այ1

են , դրուած' արագ՜ ՝
ա շխուժ՜ ոճով : էմերեւս շատ աւելի հաճոյ

հունձքը (դո նէ' տնկէ մեր տեսածը)

բոլորն

ւի այսօր

կա տա ր ո ւած

/է ա տո ւմներն

տաւոր չելան :

հատոր ուր եմն, որ կը

տրոսձ

դրուի՝ ԸԷԼաէու- համար երեք հարիւր (հ

մակները) ՝ իր ի/ ո րհրդածութի ւններն ու

ծը ասոնց հրատարակութիւնն է : Այռա ջին

նամակներ ՝

մէջ

նոց հատոր մր» (Համ- ժ-., 0 3O6)a«f
ււուածը ուրեմն երկրո՛րդ մշակումն ((

դեր ա ր ժ ե ւո ր ե լ

Համսււցաւոկհթ^ ամբողջոլթեամբ հասնի
ընթերցողին ձեռքը : Հէպերր աւելվ/ բախ

Նամականի Ա.

քոն եան հաստատութեան

զաս Լ մը : Այո մէկն Լ որ կը հրա տախ

թեան մասին բազմաթիւ ա կնար կութխ
1/

ր ո ւթի ւնն երը խմըուած են ա յս տեգ
21
///արբեր խորադիրներու տա կ *.\մ ր աղ ր ո ւա-

բովանդակէ 23

յառաջաբանին մէջ (էջ 15 — 22) : /Mÿi
տարբերա կր րն/էօր ինա կութիւևն Լ

Համապաակեթ//հ

մր պէաք եղաւ որ բո լո բուի՝ մինչեւ

բագկանայ վեց հատորն երկ , որոնց մաս
կր կա/լմէ ներկայ նամականին :

պատմութիւնը կ'ըն է Պրն»

այսօր երեւան չելած այս ո ւսո ւմնասիրո*

նակ' Նամականի, էջ
125) :
Հատորէ
/լուրս մնացած 0 շականի տպագրես/լ ղր—

կր

ո ւս ումնաս^

հանդէպ հանդէսի մը՝ որ կարող չէր իր

կ^ը^Հր P* քՒաշեան 1965—լ Սփի*-ոք շո/—
րա թաթեր թին մէջ՝ երբ կը դր է ր
որ աւելի շահ եկան կը /լար ձնէ (իր նա

գործը

Զճակատամարտ}էն

կո ր un ւած
կ

գրածները չմարսելու}*.

տար ի պէ տք եղած
մինչեւ որ այ/լ

( 1914) 5

անդին) ՝

զՄեհեան}էն

մր՝ ու կր կարդանք ատկէ ետք հետդ հե֊
տէ
աճող հ ա կա դ ր ո ւթե ան
նշանները ՝

Օշականի ն ա մա կա դր ո ւթ ի ւնը : Այդ է որ

ո ւր եմն ս սլա ս ե լ ՝

քի շ

ը) երկու յօդուածներ ՝ մէկը

րին ակ' ի լայտ կու դայ bp ա սլր ո ւս տր
/լրականութեամբ հանել
ուզող 0 շո/ կան

ծին վեր լուծումը էլ ընէր : Ա* օտ քառա ս ո ւն
էր

նի միայն (այս մասին'

!ւ Հ
հիմա'
Ե*իմ/// '

թ ես/ն մտ սին :
1933—ի ուսումնաՍիրւ
թիւնը երկու ատ ր ըերս/կ ունի ՝ ու ասո\ւ

էր : Պւորունուկ I

(1)
ՅղոՆմները հետեւ֊եսղ
ներով* ՛Նամ. եւ 1Լ. թ
նաեւ Համ. կրնաաոՆմը երթ Jïlnt
թ՜այ Համա պատկեր]^ •

JJ;

(2) Վ. Թէքէեան,
lf
եըլըս . 1983 : Նամակներու րթ 1
136, 178, 187 եւ 199= (^^g, #
1928—ին գրուած,
Fondsվերջինը
A.R.A.M

ին):

«B

Ա Ո- Ա Ջ

ՄԻՏ*

ԵՒ

ԱՐՕԻԵՍՏ*

________________
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veau sera pacifié. Lumière spacieuse, plai
sir ingéré sans controverses.

ils ont vécu, Julien se rend compte que
«Il n’y a de salut nulle part. On nous a
inventé notre exil. Depuis, notre avenir
est toujours derrière nous. C’est notre
enfance, et c’est plus loin encore.» »
A mon tour lentement le souvenir m’é
treint, l’évocation de l’Arménie — loin
taine et vécue il y a quelques années —
remonte à ma mémoire et je sais déjà
trop ce qui a poussé Denis Donikian à
écrire sur la Terre ancestrale et sur l’Exil.
Partie en Arménie, j’en était revenue
transformée (...). Donikian m’y a précé
dée de plusieurs années et dans Ethnos
(1975) il décrit son voyage. Il a vécu de
1969 à 1971 à Erévan pour y retourner
par la suite. Arrivant sur sa terre, la
«terre foulée», l’Arménie pour Donikian
c’est «la beauté simple d’une église, le
communisme bâillon, c’est aussi l’hu
mour». Dans la deuxième partie A'Ethnos
— La Montagne Intérieure —, j’ai retrou
vé les quelques lignes qui décrivent l’é
motion de tout «voyageur égaré» en Ar
ménie et ressentant avec confusion la di
gnité des pierres inébranlables de la mon
tagne intérieure :

L’avalanche

PARIGI 1985 86 :

Denis DONIKIAN et alcuni altri
և Samedi 1er w 1** » ™ l"u »
f<* d.» >« “dre du eyc
<<Cre։t“"S
contemporaines

arméniennes et quasi
une troisième après-midi

Ï“r”“^d«

Angèle K.pota -

et qui ré“"“ 'me trenU™e
i՜. La séance commença par un
tposéHche, dense et clair de Marie - Pia
valet de Buzon; cette approche de type
^.logique avait l«™r visée princ.pale
* commencer à «mettre de 1 ordre» e
«approfondir les notions difficiles et
controversées de texte et roman quasi jrméniens.
.
C’est, ensuite, avec le brio du metier
dletalent qu’on lui connaît que Jean -

Marie Proslier lut «Processions», nouvelle
inédite de B. Hamazasb Sakayan, tandis
qu’en point et contre-point, Agnès MinazDjivélékian et Loussana Hovhanissian dé
damaient avec sensibilité, respectivement
en français et en arménien, une pièce
poétique insérée dans la nouvelle.
Un
débat suivit jusque v ers 19 h.
Mais, pour l’heure, il convient d’ins
crire les deux premières après-midis de
ce cvcle en y faisant retour :

Le 19 octobre 85 était ainsi présenté
«Mantra n° 3», un long poème de Krikor
BELEDIAN * récemment composé
dans
une langue arménienne magistrale, d’une
très grande variété de timbres, de re
gistres (inclusions d’arménien classique,
par exemple, ou de faux «gros titres» sen
sationnalistes, bien saignants, comme la

presse des pays de l’Ouest sait les fabri
ter). Du fond d’une geôle s’élève une
voit, une pensée. Celle d’un jeune pri
sonnier qui parle de ce qui nous est in
finiment familier : du pays qui s’évanonit et qui se profile toujours, de la
mort de soi et des autres, des conflagra
tions, celles-là mêmes qui violaient la loi
Je la Cité et dont la puissance interpellatrice demeure. Le «Mantra n°3», comme
te fut dit lors du débat, est, beaucoup
plus qu’une prière, qu’une mélopée, une
parole libératrice.
La deuxième séance, le 19 décembre 85,
était consacrée à Denis DONIKIAN, écri
vain - poète de langue
française qui
gagnerait à être connu davantage,
tant
dans le monde arménien que dans l’espace littéraire francophone. C’est
vers
15h que fut donnée en première lecture
®o présentation de Séta Kapoïan - indiMtions biographiques et analyse thémati
que de l’œuvre de DONIKIAN. Après lec֊
bre d «Entraves» (en extrait ci-dessous),
puème en prose tiré de son recueil inédit
°yuges égarés, l’auteur

répondait aux
gestions de l’assistance. On pourra aussi
,lre՛ c''dessous publiées, les relations /
“■pressions d Araxie Apovian et de Joseph

in.
h
meme auteur, est parue une pièce
i>erS en franÇais page 6 du catalogue
„ exP°՛ Assadour, février / mars 86,
Հ16 du Dragon. Paris. Y est dépeint,
petites touches, un espace énigmatiterre
dour C

SOnt ^es m°ndes parallèles
*€nne ou jaune indien d'Assa' PeuP^é de semblants d'objets et
■uisin՛1 "*•» ^U՛ Se (maxn)^ent dans le
si cell^ ■lrnmédiat dwie «vieille»- OrRécits f' ՇՈ tant Icelle regorge de
raii ètreeumefUrtreS et de silence)D appa’pofié / ՈՏ ,
re emblématique du pays
pays no
déclare que «L'arrière la Italie P^ède». Il resterait à lever
u sens de cette antériorité.

X
ENTRAVES (fragments)
(( Entraves tf»
Sec°nde par •
^Sroents)»

constitue la

ՓՍ etl com

Un ensemble de textes
années
sePt (d֊ Chroniques des
a c Laptives
n
XT
1 .
,
SW>mes c J',- Voyages egaresPet8ccmçes
' Obliques,
6- Raisons
P d» rec' AU ^r®re)l le titre généei։kait » Uei étant Voyages égarés.
>, [reesenté ne comporte aucune
l°n d’«Entraves»

est

ce

lui de dégoût et du désir de soi.

L’au

teur y vomit ses propres chaînes,
il y
décompose des conflits. Les contraintes
formelles ont été volontairement réduites
pour pouvoir briser plus librement la
coquille des obstacles intérieurs». (Aver
tissement de l’auteur).
(...) Ainsi se chante le chaos.
Porter
la vie jusqu’à l’hypnose froide, sous les
pires soleils. L’homme accède à son ris
que, gouverne son
secret, à l’écart des
yeux affadissants - comme une fiction.
Car il n’a pas d’identité, il est mobile,
passage.
Difficile d’appareiller. Né avec ta lan
gue, débrouille-toi !
L’accouplement vieillit à force de sin
geries et de solitudes.
Ma tête exprime des étourdissements,
elle ne les comprend pas. Le sang y fait
une trouble circulation. Minutes qui rou
lent. de moment en moment.malgré l’obs
tination à vivre.
Arbre
fiévreusement
tourmenté. D’où je vois des rêves con
damnés, des plaies souterraines. D’où
je vois se dessiner d’insondables pierres,
comme un squelette de cheval
miracu
lé, transperçant de son galop une étrange
chaleur.
La forêt ruisselle. Le cœur n’aveugle
plus. Le paysage reste imprenable.
Dé
ployer sa convalescence dans une langue
à peine ébruitée. A l’intention des ar
doises et des flèches.
L’écart ne saurait maigrir d’une seule
inquiétude.
Tête neuve. Mais la mémoire dispose
de moi comme une active agonie. M’ou
blier dans une expédition capable de me
surer l’inachèvement.
De quoi s’ouvrir,
s’inverser. Jeu de ronces avec l’asymétrie.
Mes yeux trahissent une intimité tour
noyante. Va-et-vient qui ravine, décom
pose tout élan. Je me tiens trop éloigné
des jours que hante mon secret. Domesti
que d’une malédiction.
D’une mutilation. Via bouche est noire,
buvant à même l’aberration de ma jeu
nesse par quoi
le monde prit fin.
Je
récidive à chaque mot: même clou, même
éclair qui me raye les yeux, affole mon
humanité, jette mes doigts sur !e nœud.
Je n’ai pas une existence géante, mais à
peine moins insomnieuse qu une frontière
en pleine forêt.
Ce que j’ignore est l’avide réalité qui
agit sur mes aliments. Sens oblique de
mes maux.
Aller. Mordre la mer. Rivé à son entê
tement. Le mal réalise. Il sème un cri
de proie. Avoir assez

de

mots pour as

sécher sa mémoire.
Je n’exagère pas les cendres de ma
naissance. Ma bouche est un printemps
martyr gonflé de soif.
Sur mon corps la nuit dort nue, elle ne
prendra congé qu’entraînée vers une sai
son immobile. Posée sur moi, paume de
femme, baiser de neige et de résine. Ex
périence pariétale de qui peint d’obscurs
chevaux lyriques.
Longévité du
geste.
Tout pays sort diminué au regard d’une
révolution solitaire. Mieux vaut rire de
ses poids hérités. Terreur qui envenime

divorce.

Je

tombe

des

arbres. Poussé à faire mon chemin dans
I utopie. La rédaction affine la métamor
phose, fût-elle une confusion de flots, une
vocation d’ubiquïté. Comprenne qui doit
l achèvement de ce galop dans l’inaction.
Pour l'instant, conserve tes chances d’é
paisseur, de force sédimentaire.
Pas de conduite plus innocente. Je con
tourne les justiciers. Les sentiers vers la
terre veillaient sur ma figure : ils ne la
gouvernent plus.
Telle est mon infidélité, usage du
monde.
Exercice de survie. Je trompe la bles
sure par une confidence en quête de dis
corde.
Les chiens fatiguent le cerveau.
Complots d’abois qui cherchent à gourmander l’âme même. A précipiter la pen
sée. A distraire le jugement.
Il faut échapper à ses plis. Tromper les
insomnies des singeries et du sang.

L’homme souillé par la colère ou le pa
négyrique.
Oui, ma foi fut de courte durée. Je ne
puis désormais étreindre ni l’éponge ni la
cascade. Je m’applique au plaisir millé
naire d’être une silouhette s’incrustant
sur l’abîme.
La chute collective n’est pas mon cha
grin.
Décadence, l’être se précise. L’insecte
fait chanter la pelouse. Le présent devient
favorable à l’éloge.
Oui. trop d’hommes défigurés.Frères de
riposte et de grimace. Débitant discours

par
B. Hamazasb SAKAYAN

moribonds. Leur prose enfièvre des cail
loux. Ils animent de sang toute paresse.
Ils inclinent toute vie impitoyablement
vers l’émeute.
Car telle est bien la réponse que je me
dois. Favorable au milieu le plus juste où
les frontières s’annulent. L’obscurité re
pose encore plus loin. Jusqu’à elle ma
poitrine mesure l’approche. Et jamais
n’ai été plus vivement traité qu’en mesu
rant une existence inaccomplie. Je ven
dange mes ombres. Presse mes terreurs.
Vieille ambition.
L’escalier monte à chaque tour audessus des lampes. L’ouragan laissera-t-il
s’endormir la mémoire ? Hâte d’atteindre
la chambre, au plus haut de la rue. En
compagnie de la clarté. Lectures éventrées.
Terres reproduites dans l’intimité
des
contours. Et le château, debout sur l’autre
bord, force objective et immobile.
Se dire que rien ne désaltère. Le sang
inextinguible appelé d’autres sangs. S’ir
rite à quémander son royaume.
Or, le silence conquis est seul doué de
ruines bienfaisantes. Se lever chaque ma
tin au plus loin de la terre promise. Que
cesse ton cœur de reproduire ses gluantes
fatalités !
Je le sais. Nous avions un pays pour loi.
Mais sa beauté me chasse. La sécheresse
y établit sa nuit. La neige y est inextin
guible. Je vis, étranger aux chemins des
ancêtres. L’air que je respire est fou de
tous les cris humains. Ma volonté soit
fraîche! Que vienne à moi un ciel vivant!
Oh! Je le sais. Oui, je le sais. Même
fugitif, le passé nous atteindra toujours.
Dans nos bouches. Nos chaleurs. Dans la
dictée de nos événements. Mais le frère
jumeau se tient encore plus loin, à l’écart
des glas, des cris pulvérisés, dans la sieste
la plus franche, pour sa santé (...)

« A mesure que nous montons, nos
pas perdent de leur automatisme ci
tadin et l’ascension ressemble au pas
sage d’un gué depuis la plaine popu
leuse jusqu’à ces plages froides qui
béent sur le grand ciel d’octobre.
Le pied cherche la pierre en situa
tion solide pour assurer sa constante
progression. Seul, insoutenable, un
vent jaloux habite ces hauteurs dé
sertées. Le vieux refuge de planches
a perdu une partie de son toit et se
tient comme une épave échouée aux
rivages de l’univers.» (pp. 99 et 100)
Continuant son périple, le voyageur dé
couvre ostensiblement comment son Armé
nie vécue intérieurement a perdu de sa
certitude :
«Ce pays, comme tant d’autres, se
comprend sitôt qu’on en décèle
l’ambiguïté.
Car tout ici porte le
double visage du visible et de l’im
mergé... Le pays conquis et l’autre
part perdue.» (p. 236)
Croire à un retour possible ; croire en
une Nation arménienne là où c’est l’Au
torité qui régit le geste et la pensée, est-ce
utopie ? L’utopie relève d’un territoire
lointain, coupé de la réalité immédiate
dans l’espace et le temps. Denis Donikian
est né à Vienne (France) et a rêvé son
Arménie, l’a aimée en exil plus fortement
que lui-même.
Utopie coupée du temps quand elle re
vendique un âge d’or ou un paradis perdu
illo tempore, mais aussi quand elle mise
sur un monde meilleur dans le futur. Do
nikian en avait la sincérité farouche, l’u
topie n’étant que dans la force du désir.
Mais la coupure existe aussi dans l’es
pace. L’utopie existe déjà «ailleurs», loin
d’ici. Cette distance géographique est une
des garanties mêmes de son existence. Le
territoire de l’utopie — et je n’utilise ce
terme que dans son authentique désir
d’atteinte et non comme vain — implique
donc l’effort de créer un «autre monde»,
tel qu’il devrait être dans le futur, ou tel
qu’on l’imagina dans le passé, ou encore
tel que nous supposons qu’il existe déjà

ressée.
Ces démons pressés d’utopies unanimes,
les tuer au plus vite. Leur jeu ne vit pas
assez loin. Leur mémoire ment : je ne
louerai plus leur blessure.
A quoi bon
énumérer ses
morts?
La liberté fait

PAYS DU DEDANS, PAYS DU REEL

ruines.
Oser l’approche convertissante,
tout
déroulé vers le ventre, là où saigne la

Partance littéraire pour le pays du dedans

ailleurs.
Créer cette représentation nécessite la
construction d’une contre-image de notre
réalité immédiate. Cet «autre monde», en
même temps qu’il est utopique, doit être
«critique» de ce monde-ci. Il doit le cor
riger et suppose que l’on remédie à l’in
justice de sa structure. L’utopie devient
alors nécessairement révolutionnaire dès
qu’elle se projette dans le futur parce
qu’étant critique de l’ordre existant. De
même est conservatrice quand elle reven
dique un paradis perdu, et elle est a-historique quand elle se réfère à un autre
monde existant déjà «ailleurs» et dont
seules nous séparent les difficultés d’un
voyage. Cet autre monde est déjà «donné»,
et a la forme d’une utopie «non sociale»,
coupée de toute causalité historique ; il
ignore forcément les lois du développe
ment et des changements sociaux auxquels
l’utopie serait soumise si elle prétendait
s’implanter «ici et maintenant».

(...) un texte de présentation, écrit en
exclusivité pour l’occasion par Séta Kapo-

Confrontation avec le réel

l’interrogation.
Les hommes effervescents, où vont-ils?
Ils dédaignent les objectifs sages, et si
heureusement désemparés. Amoureux de
leur fronde, précoces à fixer dans leur vie
l’immobile. Ils accumulent des palabres.
Engourdis par leur attente à nul être ad

naissance.
Continue à dépenser ta volonté d’ap
prendre. Ne renonce pas. même si la féérie est obscure. Pas sur pas, préparatifs,
aveuglements exaspérés. La douleur est
totalitaire : tu n’es pas assez silencieux.
Il y a ce qui vivifie : la terre initiale.
La vie sans défaut existe. Par elle, le cer-

Denis DONIKIAN

X

ARMENIE

:

ian et lu par Séta Mavian, nous initie à
l’œuvre littéraire de Denis Donikian :
«Il est question de l’Origine, de l’Exil,
de la Terre, de la Cause, de la Liberté
enfermée, du Désir de vie. Dans Vivre,

La confrontation avec la réalité, ajoutée
à la dissolution du projet originel, fait

Fonds A.R.A.M
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չականի վէպերուն

«շրջանակաւս ր»

Համ- <M,

րըոնուօքը (Տե՚ո

ըմ-

187- «0չե

կանք, ծանր վէպերը կը խմրուին cyclique,

լիքխանեան/յ

ի,մրաց ր ս, թե ամ,. լոյս տեսա^ կ

,1^1
"j

եան

եանի նամականիին մէջ' Օչակ^լ^
t/ուած լորս նամ ա կնե ո >, (՜9\
..
L .Հ <֊ ՝ > 1
քաղուած Չտրենց
Թանցար^ g
ֆոնդ էն : Բացայայտ կ ,,ր ,սսՈլլ

(նոյնպէս Մսգին/, մքք լոյս տեսան
վերջին տարիներու ընթացրին) նոր ք^աւ
հրապարակ հատորի

հանգամանք

ղդե-

ջանար

ցած (Պէյր*,1թ î 1985) î

- Նամականի ԱՀ.

0շական.

ձ֊ՕՕամեակի

Պէյրռւթ 1983: Խմբագիր'
եան

հատոր} ,
թ[,L- 6>

հրատարակութիւն ,

Պօղոս Անարդ

կու թեան ատեն y

խմբաղիըներ ու ուղղուած նամակ-

ն ե ր բ , որոնք չափաղանց հետաքրքրական
են

3.

- Վահան Թէքէեան:

0լական.

ձ ո ւթ իւն

Ներա-

եւ ծանօթագրութիւնն եր

որովհետեւ ցոյց կու տան 0 շական ի

տեւական պայքարը

չէ Վաղար եան , հրատ • Հ • ք* * Ը • Մ իութիւն

կազմէ հոս

Վ • Ապտալեան

է

հ ի մն ւս դր ա մի ,

Պ է յրոլթ

է'աց աո ութիւն

առուկեան

0 շա կանը

կը

որ սլաշտպանած

մինչեւ վերջը Նույիբիի մէջ՝.

Օշա կանի դր ի՛չէն ելած ամէն մէկ տող

1985 (1):

մեղի համար

ան ղն ա •> ա տ ե լի

ն եբ էլա յա ցն է
խոպան

կանացուն կը էլնքէր , իր ետին

արրք՜էք կը

ու նաւքակները թերեւս ա-

500 էջը միայն

դանադիրն կ որ կը պար ղուի , ամենալայն
ու հաւատա ր իմ տաբ ո ղո ւ.թեա մ բ , անձին
ամենւսմ տեր իմ մ տահ ո ւլո ւթի ւնն եր ո վ ,

գրազ էտի

ut—

հրա

ո-

իր մ տահ ույ ութի ւնն ե րն է-

սփււեն ւլրաղէտին ծր ա ւլ ի րն եր ո ւն ,

կր

դառ

տարակուած f, ր : Կր
հարուստ նա
մականի մը հ տա սնա մ ե ա կներ ո ւ ընթաց

նութիւնն եր ո ւն , յոյսերուն եւ յուսախա-

րին ցրուած

ի բ յար աբեր ո ւթի ւնն եր ո ւն

ծ ադեր ո ւն ,
ընդունած
մամուլին

մէջ կը ձղէր անհամար էջեր , որոնք
j]] ո սլան

•որ մշաքլելու եւ կար դաւոր ելու
>1լ՚“ւյ'

բարքե

րուն անծանօթ} ընթերցողին ,
ո ւսո ւմնա ս իր ո ւթիւնը

այղ

մէկ

« կոր un ւած »

t

տեղ
զա շ-

ճամբուն

աոաջին աշխատանքը եղաւ եր ո ւ-

ը ո ւթի ւններ ո ւն 5 մամանւս կա կիցն եր ո ւ հե տ
լիրայ :

Փ աս-

տացի տուեալներ 1լ ընձեռեն , մեր դիտցածր հաստատելով կամ մխտելով ՝. Աե—
տոյ'
՛!

նրբ

0 շա կան

կր տեսնէ թէ

դի մա-,

Ը բարեացակամ վերաբերում մը ու

նի իրեն հանրլ էպ:

՛լ ’անւյ ի տանա յ ա մէն

վերապահութիւն,

եւ իր խո րա դոյն հա

սա ցէմի մէջ՝ Համապատկերի տարին եր ու . մոզումները կը դրսեւորէ ՝. Բացայայտ Հ
այս' իր աշակերտներուն դրած նամակ
վր ա յ
ձղձղուած
հրատարրս կո ւթի նը ,
ներուն մէջ (Աարաֆեան , ՀՆեներճեան , ոմինչեւ Որդ հատոր : Ե ր կբ ** րղ ու կարեւոր

ոանդին մօտիկ եղող անձերուն հետ մի
ասին փնտռեցինք
րը

t] .

«կորսուած» ձեռագի

թէքէեանի ձօնուած րամնին : Ա-

սլար,I իւն անցան մեր ջանքերը»

| Համ • Թ ,

էջ 6) : Արպէսղի թ-էքէեան չրաց ակտ, ի
Համապատկերէն , որցեցրուտծ
լուծ ումը եղած է 1945-/- գր.ըոյկը ( ՀՍվ’իէ֊ռքԸ
եւ իրաւ բա ւսն ստեղծ ո լթիւնր»)
վերհրր ս, տա ր ս, կե լ նո յնո ւթեամը :

ունէինք որ «կորսուած» ձեռացիրը
իր
լտ յտնո ւթիւնը կը կատարէր հ ր ա պա ր ա կին
է^րայ՝. Յոյսը ի դերեւ ելաւ՝. Այդ հա տո
լէ ին մէջ Պրն» Վ՝ Վաղար եանի հաւաքած
նիւթերը հետեւեալներն են* տ} «Վահան

հատորով, Պէյրօւթի մէջ՝. Այդ թուակա

ջանին, քանի որ որոշ թուականէ մը ետք

նէն սկսեալ

խզուած են յարաբերութիւները, ու մը-

շէ } ու յ լ նախապատրաստական բնոյթ ու-

նացած է

նի միայն (այս մասին'

0—

un! ըո ղՀ ut g բ-

նելու սրբազան ա ռա քելո ւթ եան մաոսւն—
ղորդը*. 1968—ին

պատկերի 6րղ
նի* ամսաղր ի

[nJu

կր տեսնէր

հա տո ը ը , 1973—ին'

Համա
Հայրե

նին ի հարկէ տա ր ա ղ ր ո ւթեան

դաւաճանուած

վաղ

շըր-

ր լյա լու րլառ-

ն ութ իւնր միայն} : Ըոի որ շահ աղ րդռական է նաեւ թերթի խմբա ւլիրն եր ո ւն հետ
բինակ' ի յայտ կու դայ իր ապրուստը
ղ բականութեամբ հանել
ուղող Օշա կան

նաց ր ո վ : 1978— էն 1982 Անիմի լիտս ի
մէջ
լոյս կր տեսնէին Համապատկեր/, վերջին

մը, ու կը կ արւէանք ատկէ ետք հ ետղհ ետէ
աճող
հակադրութեան
նշանները ,

շորս հատորներ ը , որոնց
մէջ վերջինը
ւլ ո րծ ին թա ղ ա դր ո ւմն էր , քա V- որ հոն

650 Հք/> երկայնքին' Ա շա կան Ւր ի ս կ ղ ո ր—
ծ ին վերլուծումը !լ ընէր : Ա օտ քառասուն
տա[•Ւ պէտք եղած էր ուրեմն սպասել ,
եւ որ այդ դոբծը
ամըո rJ^n ւթեամբ
հասնի ընթերցողին ձեռքը (/Հճր^ին հա
տորը դրուած է 1914—ին) :
1983—ին , այսինքն' Օշա կանի ծննղ եան

թէ քէեան» խո ր աղբ ո ւած ո ւս ո ւմն ա ս ի բ ո ւթիւն մը, 1933—ին դրի առնուած ու ցարդ
տնտիսլ , որ սակայն'
սպա un ւած դործր

(1914),

միւսը'

«ճ ա!լա տամ արտ» է^

հանդէպ հանդէսի մր, որ կարորլ չէր իր

«ւ/ա ր ս ելո /,»

ւյրածներբ

Անաց որ
0 շա կան ի

անհարկի է

ն ա մա կա ղր ո ւթի ւնը : Այ*է է ոբ

բաթաթերթին մէջ, երբ կը գրէր
որ աւելի շահ եկ ան կը ւլարձնէ (իր նա
մա կներր} , իր խ որ հ ր դածո ւթի ւնն ե բ h ու
ւլ ատումներն են, դրուած

արա լէ,

աշ

(1921), Թէքէեսւնի

«Հրա չալի

ղիրբ* Աւ քանի որ աո. այրեմ' մէկ հո ՚ւՒՒ նոյն իսկ' կրթական կամ աղղային
մէ կ

շատ աւելի հաճո յ-

հութՒ^՚ը Ւէ,չ ա կան ի ^լա յն ա ծ ա ւա լ»
՛լէ֊
սլերուն հանւէէպ՝. ԱՀնմիտ պարսաւ միայն

3 ա ր ո ւ-

թի ւն» եւ «Կէս էքփչհրէն մինչեւ արշալո յս»
հատոր ներ ուն
անդրադարձող ,

քան,
օրինակ,
լայնածաւալ լ!.է լէք^P fl^
(տե՛ս Նամ» էջ 118) î
nt նօթ
է ւ^աշեանի եւ իր ս երն ւլա կի ցն ե ր ո ւն վերապա-

Սիոն^

ո ւս ո ւմնա սիր ո ւթեան

1936 յ 1937) յ

մէջ լոյս տեսած,

ձ ը կա տա ր ւր ւած է : Հար իւր ա մետ ՒՒ տարին լո յս տեսած հատորներուն մէջ' խբմ-

պարզապէս ընթերցողի իրենց չու-եչը, ու

1985—/'ե՝ Ասպար էգի մէջ

անյարիր' վէպի իրենց յղացումը 0 շոր կա
նի լղա g ո ւմն ե ր ո ւ!է : վզանիցս էլան ւլա տ ած՛

Ւը շաբաթական քր ոնի կն երէն մէկը

վաստակը
համաձայն'

երեք ւլլխաւոր խմբա ւո ր ո ւմն եր ո ւ» ա} ձեգործերը,

վէպերու

ր^շեղում^ներուն

ու

նկատմամբ՝. Աար ճ էր

կ 0,շական շե զո ւմի եւ ճապաղումի
ր ա ղ ր ո ւմն և ր ո ւն դէմ , «քննադատուիքիւն
որակուած

անլրջո ւթեան՝}»

(Նամ •

դէմ

բ} արդէն իսկ հ ա տորով լո լս տ ե ս ածն եր ը , ղ ) սլարբերական
մամուլին
մէջ

էջ 101) 5 Հորուն համեմա տ օրէնքնելւ , օ—
րէն ս ւլր ո ւթի ւնն ե ր կը յո խոր տան
մեղի

ցրուած
դր ո ւթի ւնն երր :
Կ ա տա ր ո ւած
ըն տր ո ւթիլնր ա լս է , որ «մենք նա խամ ե—

դրել սորվեցնել}} (անդ} : Ա^ըսէ նաեւ' (էէս

*արքի դործերուն վրայ,
նալի

սլա աճա ռներ ով,

թեր ղողներուն
tf ար

երրորդ

որոնք , հասկըա յսօրուան

րն-

ջախջաիրիչ տոկոս ին հա-

ունին ձեռ ադրային

ար ձէք»

վի պա ղի ր մըն եմ ու

կեանքին

բեոնա-

կիԸԸ^ հտւատաւորը, ասպետը» (էջ 102) :
Նտմա կն ե ր ո ւ ա մվւ ո փ ո ւմն ու հրապարա
կէ* ւթի ւն ը պ է տք չէ նոր առիթ մր ըԱորյ
վիպագիրը մոռնալու :
'քառասուն տարուան

tfui ման ա կւս շբ

մր պէտք եղաւ որ բո լոր ո ւի , մին շ եւ

Հւաքապատկեթշր

եւ թէ քէ եանին

նուիրուած

օ շա կան եան

ո ւս ո ւ.մն ա սիր ո ւթի ւնը» խորարլ ր ո ւէ : Ա եսլ •
Վահէ Աչական

որ

1921—ին Ե ղիսլտո ս էն' Աչակ ան ՀՆեներճետնին կը ղրէր* «Վուն ղո նէ է^էքէեանը
ունիս : Ե՞ս» (Նամ- էջ 45), ու յետո յ'
«Ամիսը անցաւ ու թէքէեանը չեկաւ՝.Զորս
աչքով կր սպասեմ իրեն՝. Իմ մենութեանս
լաւագոյն մխիթարանքը պիտի րլլար
էջ 19): 0 շական

նիկա» (նոյն,

Ար

ի^քդինք
ու

իր ներկայութիւնը կը փնտռէր միշտ ՝. Նա
մա կանՒՒ Ա- Կատորին մէջ սակա յն'

եր

բն թ եր g ո ղ ին ձեռքը : Վէպերր աւելի բախ

ծբ ա tt ոնց հրատարակութիւնն է : Աւռւս ջին

տաւոր չելան :
1933-/րե Մ նա ցպւգա g էն
ւլա տ դրուած հինգ վէպերէն երկու հատը

ղուած Երուս,սղէմէն (1935, Մայիս 9 Ai_
Մայիս 14) : Ակդբնապէս Շիրակ^ մէջ լոյս

հունձքը (գոնէ' անկէ մեր տեսածը}

կբ

(, ա մա էլանի Ա»
ը ո վան դա կ է 23

հատոր ուրեմն , որ կը

նաձ ակներ ,

առանց բաg ա ռո ւթեան'

բոլորն

ար ղ էն խ ււ էլ

ալ
մtu-

միայն'

Հաճի Աուրատ եւ

Հաճի Այղ-

տիւլլահ արէ/անացան կանոնաւս ր
ւլ ըր ո ւթեան ,

Հայրենիքի

տպա-

մէջ եւ յե տո յ'

հաւոորով (զարմանա լի կերպութ

0 շոր fլան

կբ կոչէ զանոնք «պատմուածքներ» , ( տե՛ս

Նամ-

տեսած այս երկու նամ՛ակները
թեամը վեր ահ ր տ տար ւս կո լած
Կ^ա ւլաբ եանի հատորին

մէջ

՛հոյնս,—
են

Պ ըն .

(Վ-

Թ",

հրատարակիչի ծանօթութեան համաձայն'
«առնուած են Երեւանի Զարենց ի անուան

Պփր,

ւի ո էնջ մը' Ափի ւոքի հանդէսներու ամ ենած անօթն ե ր էն : Կան նուաղ ծանօթները

կոտութեան ( Սիպէյմէսն էֆէնտի կը քալէ
մինչեւ այսօր հ սւ յ կա կան մտային
^ւսն-

տէ (Աեպ. 1926, Ապրիլ 1927) Աչականի
'IPՒ չէն նն : Հատորին այս րամինը կը լը-

ղ ո ւրմ ո դո ւթեան

րացնէ ուրեմն մասամբ '

Նայիրի, Աիոն ,

Q ո ւսա բեր

,

Նոր

նաեւ՝. Նամակներու թուականները

1լ

եր

պարունակները

զլած

. . ■ թանց արանը հանդրուանած Վ • թ . աը.
խիթէն»: Բոլորն ալ, բացի երկու
հա

կարին 1899—էն (պատանեկան նամակ մը,

անցած ԸԼԷա լո ւ իր տար րա կան

մեղքը} ՝.

հրատարակած

Արմա շէն

ո ւղղո ւած )

Ինչ որ ուղղակի դմբախտո ւթի ւն մրն է,

պատճառով է

հրատարա-

երբ գի տենք թէ որքա՛ն հ իմնա կան

Վ•

Q ւս դըր ե անին

մինչեւ 1917 : Արծնg առաջին

է 0—

Արդարացնել
ինչ որ շատ £»

•/էոքէն* տհւս

(Հ-H

էջ 158) !
Աուցարերուած
լայնա1ալ.
թեան չափը կրնաք դատել, երրցխւ.
որ նո յն տարին Նուրիկեանը
ի,մըաց իրը, տեղի տալով ղ

Նոր )|l|lj|

հասկնալով
կութիւնը ,

կ|

վէպին նիւթն ու ւցարոլԼ.

սլիաի դադրեցնէր «ք//4Լձ||

տՒՒ < ր ա տաբ ա 1լո ւթիւ1ւր ;
Եւ հիմա'

կո բ un ււսծ

ո ւս ո ւմնասէբս)

1933—ուսումնառու,

թեան մասին՝.

թիւնը երկու տար բերա կ ունի , ու ասո^
սլա տմութիւնը կ'ընէ Պ րն * Վւսզարեաե^
յառաջաբանին մէջ (էջ 15 — 22) : ftnwji
տարբերա կր ընդօրինակութիւնն է
քոնեան հ ա ս տա տ ո ւիմ եան

մԷԼ

1/կ

տրոսձ

էլասէ մը՝. Այս մէկն է որ կը հրատախ
ւի այսօր Վ • Վաղար եանի կողմէ

(Վ

էջ 28 - 92) : Ց ՝ Օշա կան կը կոչէ
essai. **ր «.երկրորդ մշւսկումուէ մը պիէ
դրուի , ըլլալու համար երեք հարիւրք

1931—/'ե ,

ու սահմանուած

ծութ-իւնր» ւիերնւս ւլ ր ո ւի :Մրզանակի
նա խումբն ալ ղրկած էր զայն թւութ
համ ար Մ. Կիւրճեանին: 1936-/-Îնակ կը ստանայ Օշա կան իր այս
Կամար : Սիոնի
1936-ի Նոյ՝ 1’ԿՈ11
կբ տեսնէ Ա'ր g ան ակի պաշտօնական
ղոր դա դր ո ւթի ւնը , ի ս կ 1937-/- ՍաՒ
Կիւրճեէսնի տ եղեկ ա գիրը : Այս երկ՛"- W
բ ութի ւննե րէ1
ա մ վէուիուած
1933—ի տաբ բ եբ ա կին հետ միասին նէք*
կայ հատորին մէջ՝. Պէաք է իրոսսոՀ1^
որ

զա րմանտ լի

կացութեան մը ullli

քովի դնել,

Պ . Սնապե ւսն ի
ու

այգ

որ ուզեցի զանոնք

«Նամականին»

քով

քննելու համար անոնց պա-

j

նպատ՛ակը ,

արժանիքները , արդիւնքները, —ü
էջ 121 - 129) ,
յիսուն տարիէ /ü
չկայ ան հբ տպար տկի *fj,uij’*
Այս ան լա լ տաg ո ւմն ալ անող**#

f

սաբձակ մ ո ft ր նետէ
ն ա կն եր ո ւ բ ա բ քեր ո ւն վրայ: Մ ՚
զարեան ,
ծանօթ ագրո ւթե ան
(էջ 20), կ՚ըսէ թէ 1955-/-Խ
սաւորապէս կը նչոլէր խ է քէ
Ը
ուտն ւՕրգ տարելիցը , անյայտ ձե )
րը «Եկեղեց ւո յ սպա սւսր կօմեեր
մ օտ» կը գտնուէր

: Ջի

րորսր ։Ա^,Ո

ենադրտկ^
Լ,սլա տա 1լս կոա ,ւ1աւււ“ս"։ղւ
-,
մա բներ հաւաքել էր՝ Պ*սրո,՜^"Ա
մասին' ուրիշ առիթով*

I

էջ 148 — 151): Հատորին մէջ լոյս տես
նող միւս բոլոր նամակները անտիպ են, ու

էջ 39) î Հար1ւլ-[1 Մէկ. Տարուան կոչ
ուած եռանկար շարքր զոհը ցնաց հրա
տարակիչներու այլապէս ւլ ո վելի փութ-

մուլին մէջ լոյս
տեսած՝.
Աղրիւրներր
մատչելի են Հտ յրենիք, Շիր ակ , է՝աղ ին ,

ան կտ բ ո ղո ւթ ի ւ ն ղ

մանրամասնօրէն

տարբեր խորաղիրներու տա կ '.Հմ ր աղ ր ո ւա-

բա ղ կանա յ վեց հ ատո րն երէ : ո ր ոնg մաս
կբ կա ւլմ է ներկայ նամա էլանին։

</(աււ|

Գուն արդէն Աչականէն որեւէ
կրնար ե*
1լւսր դտ լ
Ւ՚ոյց քո՛

քան նշանակալիից մանր ամա սնո ւթի ւններուն մ էջ :

tuju

ն ո ւի ր ած էր t առանց
սա կա յն
մտնելու մա տեն ա դր ա կան նուրբ բայց որ

կու նամակ կայ միայն ԹէքէեանՒ ուղ-

21

ա յս տեղ

նր . «Համամիտ չեմ քեցի երլ, կսր d
լոյս տեսած վէպը կր գատապարձ

Տ ա տո ր ին

հասնի

ր ո ւթի ւնները խմբո ւած են

ամբո ղջ** ւթեամբ

Հան

կը դպչէր Աչականի ամենափպ

ծնք՝. 1931—ի ւի ո բ ձւս ւլ ր ււ ւթիւնը
կի արէք՜անացած է, ու մինչեւ իսկ Ln t
քնն ար կո ւմի արձանացած չ^ո րհթ M
եանի տեղեկագրին (Կքււրճեան կը Ւ

ապահով կը ղդար թէքէեանին հ է. տ ,

( օրի-

նակ' Նամականի, էջ
125) :
Հատորէ
էլ ո ւր ս մնտ ցած Օշա կան ի տպաւլրեալ դ բ-

ալ

ւլ.} անտիպ նամա 1լներ (էջ 130—165) î Հաut ո բ ը
կը սլար ո ւնա քլէ նաեւ ներ ա ծ ա կան
բա tf՛ին մը, «թէ քէեան — 0 շ*ս կան
կապը

ունէին

«ճա սլա ղո ւմ »?/ եր ո ւն

մ ա-

(երկուքն

հ ա ս տ\ա տո ւթեան ումեր էն
՚թ*ր ձեոնաբկութիւն մըն է այս ձ* է կբ , ընտրութիւն

ծար համարեցինք կանդ առնել

էա յն ա մի

է , որ 0 շա կան յան ձնած էր ղայ^
թարգմանչաց — Վո ւր եան դրական iî[fցանսրկ»ին, «Վ * թ՝ ու հայ րանաուո^՝

էլը^էէր !' • քՒաշեան 1965—ին y Ափիւոք շա

սին երկու տեւլե կադրեր

մնացած

J

երեւոյթը, եւ

հանդարտ,

մէջ մտնելու՝,
այսօր երեւան չելած այս ուսումնասէր՝
թեան մասին բա դմա թիւ ա էնար կութէև
ներ կան մամուլին մէջ՝. Պատճառը այ\

ՄԱՐԿ. ՆէԱՆեԱՆ

ղերա րմեւո ր ե լ

y ) Կ ո ր un ւած

ոաղիբ վիճակի մէջ

չականի

Համապատկերին

:

քո ւի սլիտի կարւլացուին իբ նամակները,

կր բամնէ վերը ըսուածին

պը : Տխուր է

կա տաբ ո ւած՛

Գրեց՝

պատկառելի ծրաղիբ
մը կը մշակուէր
Պէյրռւթի մէջ՝ Պօղոս Ան ասլե ան ի ղ լիրա-

բադրւսկան նօթ մր 0 շա կանի

1

մտերիմ բարեկամը դ ատ,ս,ցար,„եր { J

նոց հատոր մը» (Համ* </• » , ££ 306) îfy*
un ւածը ուրեմն երկրո՛րդ մշսրկումհ

խում ււձււ վ : /<>•/. ր ե ւս

հրատարակելու ծրա—

անդին),

բ ) երկու յօդ ու՜ածն եր , մէկը «Ա եհ ետ ն»էն

հ ա ր իւր ամեակի տարին , ե ր կա ր ա շո ւն չ ու

ւո ր ո ւթեամբ , մէկ բառով' 0 շա կանի Ամ-

■ը/՚չ

թ ղթա կց ո ւթի ւնը : Վար բինեա նին հետ օ-

մէջ լոյււ տեսած երեք ՛էէ֊
սլեր համախմբող հատորը, Երկեր վեր

բո զէական Վործը

նպ

tt ւ դ տ տւս պ տ բ տ n ւթի ւնն եր ո ւն , կւսւ)՝

Երր 1985—/'ե Լոյս տեսաւ «վահան թէքէեան»
խորագրուած հասարը,
յո,1"ն

ր ոն g

Պէյրութը պիտի ըէէար

ուրլղուած նամակներր կը պատկա

չա կանի ղաւակներուն եւ իր դրական մա-

հ անդր ո ւանը եղաւ !9o8—ին եյոնարհներՈՆ
լման շարքին
հրա տարա կութիւնր մ է կ

շա կսւնի մատենադրութիւնը

պարադային : 1937-/-Ն գրուած
մը մ էջէն կը կարդանք այսօր }

կէտերէն մէկուն : Ահաւասիկ պս,տաւՀ

ին՝. Նամակները անմիջական լոյս մը

չէին դտած հատորի մէջ՝.

(եւ հայ «իմացական՛» աչիւարհի

ջիղը հանգիստ ձղած ըլլալս, Հ Հ
^Սիլլէյման կֆՀ!
t! տ ս ս ւս ւո ր տը տբ

ղիկոս կը գր!, այս մասին \)րղ հատորի
Ա արոսթւ ըանին ձէջ հետեւեալյը՛ «3* 0

Ե ր ո ւսա-

նաեւ
իր
վերջապէս

անտեղեակ

շէ կըտա* երրՓք Աչականի վէպերդ
ղալ: Կը ցուշակէինք որ ք,ր րար„ՀԼ

ւսն ձին շուրջ ՝. Նամաքլներուն մէջ իր կեն

կերի 7000 ԷՀնող ձեռագիրը, որոնցմէ

բա յց .կազմո ւած
նամակներէն՝, ք) ւ

իրողութիւնը երեւոյթներուն

'(“-ijujl

մահ

րոնք

էո [’ս

ցանելու Համասրսակեր/- 9ր-/
հատորին
մէջ : Արքան ալ աներեւակայելի
թուի

PP

ըլլալու իր մեղքը : Գիտէինք ,,ր

խանը : Յո՛ դի չ է , երը ցիտենք որ

տիպ էջեր= Ա ո֊ա^ին կար ցին' Համապատ-

աշխարհի

րութիւնը Վ- թէքէեանի մասին,
այս
ինքն' այն մէկը որ սահմանուած էր աեց

սահմաննե

Եր ր

,լէմի իր իւ n ւցին մէջ կր ձղէր հ ա զար աւոր , թերեւս տասնեակ հազարաւոր ան

ռա^ին հատորով'

ւլ ուբմողո ւթեան
Նոյն տարիներուն (1933 - 1934) դըը֊
լած է Աչականի րնդարձակ ուսումնասի

(ցուք թարգմանեցէք այց
«կորսուած»ը
ձեր հասկցած ձևւովը) : Գարեգին Կաթո

դաշտ մրն էր*

1918—ին Հալէպի մէ9 () շական իր

այսօր կը քաւէր հայկական մ,„ա.'1

ւելի քան թէ մնացեալը որովհետեւ բազ
մաթիւ ա ո ut ս սլե լներ կը չ^ջի^՛ 0 շականի

Օշականեան մա տենաղ ր ո ւթիւնը երկար
tf ամանակ

հրապարակային ա-

խորէէ ա էխեր ուն դէմ՝.

Վա

Աչական - թէքէեան Ա Հ

Փակագիծ մը պիտի բանամ հ„ս
վևրր թէ «Աիւլէյման էֆէնախ Ji

X

էին անոնք

‘է|

թիլեր '.

ՀՀտա րեցաներու (Զօպանեան v թէքէեան) ,
ինշսլէս Հհ որ^եր ո ւ
արխիւներէն :
Աան
նաեւ

յ

առնուած

M

սին աւելի ամբողջական պաՀ^յ

,ք Տ1
4

գեռ կը մնայ ('ագին/< էգե
րուն մէջ՛. Հինգերորդը Սա հակ Պարգեւ-

ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Երկու
թղթակցսլՀ^

մելու համար, պէտք է աս,Հ'
ւե լցնել 19ՏՅ-/->Փրոֆ. IC

խորունկ ձցտումներու իբր արտայայտու
թիւնէ: 1933-/- վէպերէն Մարիք Մե-

ՕՇԱԿԱՆԵԱՆ

րունտկութիւնը:
միջել գոյս, ցած

Ցցորմները հետեւեսղ „
ներով* Նամ. եւ Վ - Թ ■ ՛■
նաեւ Համ . կրճաաումը երթ
(1)

կէք

լւայ Համապատկերէ^ :

, ** Լ»”

(2) Վ- Թէքէհան,
մըլըս , 1983 : Նամակներու K
136, 178, 187 եւ 199=
1928—ին գրուած, վերջինը
Ո

ին) =

Fonds A.R.A.M

#

« 8 Ա Ո- Ա Ջ

ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

PARIGI 1985 86 :

Denis DONIKIAN et alcuni altri
,։ Wi
1986, * 7' hCT “
d,»s le «*•du c։olt՝ “Cre։llons
„

"ménienne, e. qua». -

irnnes»,

troisième après-midi

;£«■ p"* *“r An8èle K։p°։“ ■
L»ii.» el «>“ réunit Une lrent“ne
n, i,i La «Panee
commença par un
Lé riche, dense « clair de Marie - P,a
VL de Buzon; cette approche de type

^.logique -ait P»«r visée peine,pale
* enareaeer à «mettre de 1 ordre» e
j approfondir les notions difficiles et
Joversées de texte et roman quasi arméniens.

.

C’est, ensuite, avec le brio du metiei
die talent qu’on lui connaît que Jean Marie Proslier lut «Processions», nouvelle
inédite de B. Hamazasb Sakayan, tandis
qu'en point et contre-point, Agnès MinazDjivélékian et Loussana Hov hanissian dé
clamaient avec sensibilité, respectivement
en français et en arménien, une pièce
poétique insérée dans la nouvelle. Un
débat suivit jusque vers 19 b.
Mais, pour l’heure, il convient d’ins
crire les deux premières après-midis de
ce cycle en y faisant retour :

Le 19 octobre 85 était ainsi présenté
«Mantra n° 3», un long poème de Krikor
BELEDIAN * récemment composé
dans
une langue arménienne magistrale, d’une
très grande variété de timbres, de re
gistres (inclusions d’arménien classique,
par exemple, ou de faux «gros titres» sen
sationnalistes, bien saignants, comme la
presse des pays de l’Ouest sait les fabri
quer). Du fond d’une geôle s’élève une
voix, une pensée. Celle d’un jeune pri
sonnier qui parle de ce qui nous est in
finiment familier :
du pays qui s’éva
nouit et qui se profile toujours, de la
mort de soi et des autres, des conflagra
tions, celles-là mêmes qui violaient la loi
do la Cité et dont la puissance interpellatrice demeure. Le «Mantra n°3», comme
te hit dit lors du débat, est, beaucoup
plus qu’une prière, qu’une mélopée, une
parole libératrice.
la deuxième séance, le 19 décembre 85,
hait consacrée à Denis DONIKIAN, écri
vain - poète de langue française
gagnerait à être connu davantage,
dans le monde arménien que dans

qui
tant
l’es-

pace littéraire francophone. C’est
vers
15h que fut donnée en première lecture
* présentation de Séta Kapoïan - indirations biographiques et analyse thématiW de l’œuvre de DONIKIAN. Après lec֊
ture d «Entraves» (en extrait ci-dessous),
Pnènie en prose tiré de son recueil inédit
uynges égarés, l’auteur répondait aux
Wstions de l’assistance. On pourra aussi
lrei «-dessous publiées, les relations /
‘“Pressions d’Araxie Apovian et de Joseph
tltairac.

il),

meme auteur, est parue une pièce

ւ>ՏրՏ en fratuïais page 6 du catalogue
('.ւ

dssadour, février / mars 86,
du Dragon, Paris. Y est dépeint,

petites touches, un espace énigmatilerre ԼԼԼ6
Տ°Ոէ ^es mondes parallèles
dour
ienne ou jaune indien d’AssaP<ir ւ '
de semblants d'objets et
r0;.; Ո "՛՛"
se (aiainjtient dans le
si cellf6 t'nruédûit d’une «vieille». Or,
«récits Լ 6Ո tünt 9w’eZZe regorge de
rait êtreeumeprtres et de silence», appaspoljj / ՈՇ ,
re emblématique du pays
pays no,6 P<>e!e. déclare que «L’arrière h total;/'
resterait à lever
tallte
sens de cette antériorité.

X
ÉTRAVES (fragments)
"Entraves
8ec°nde par.՛
ՓՍ etl com 16
ai։i։«es
4՜
Persécutées

,agments)» constitue la
Un ensemble de textes
8ePt (1՜ Chroniques des
À',. Voyages é§arés’
'Jnhques,

6- Raisons

du rec -i^U ^r®re)’ Ie titre généexttait prUei ,^tant Voyages égarés.
CoupUre,

Seuté ne comporte
t°n d’« Entraves»

aucune
est ce

lui de dégoût et du désir de soi.

L’au

teur y vomit ses propres chaînes,
il y
décompose des conflits. Les contraintes
formelles ont été volontairement réduites
pour pouvoir briser plus librement la
coquille des obstacles intérieurs». (Aver
tissement de l’auteur).
(...) Ainsi se chante le chaos.
Porter
la vie jusqu’à l’hypnose froide, sous les
pires soleils. L’homme accède à son ris
que, gouverne son
secret, à l’écart des
yeux affadissants - comme une fiction.
Car il n’a pas d’identité, il est mobile,
passage.
Difficile d’appareiller. Né avec ta lan
gue, débrouille-toi !
L’accouplement vieillit à force de sin
geries et de solitudes.
Ma tête exprime des étourdissements,
elle ne les comprend pas. Le sang y fait
une trouble circulation. Minutes qui rou
lent, de moment en moment.malgré l’obs
tination à vivre.
Arbre
fiévreusement
tourmenté. D’où je vois des rêves con
damnés, des plaies souterraines. D’où
je vois se dessiner d’insondables pierres,
comme un squelette de cheval
miracu
lé, transperçant de son galop une étrange
chaleur.
La forêt ruisselle. Le cœur n’aveugle
plus. Le paysage reste imprenable.
Dé
ployer sa convalescence dans une langue
à peine ébruitée. A l’intention des ar
doises et des flèches.
L’écart ne saurait maigrir d’une seule
inquiétude.
Tête neuve. Mais la mémoire dispose
de moi comme une active agonie. M’ou
blier dans une expédition capable de me
surer l’inachèvement.
De quoi s’ouvrir,
s’inverser. Jeu de ronces avec l’asymétrie.
Mes yeux trahissent une intimité tour
noyante. Va et-vienl qui ravine, décom
pose tout élan. Je me tiens trop éloigné
des jours que hante mon secret. Domesti
que d’une malédiction.
D’une mutilation. Ma bouche est noire,
buvant à même l’aberration de ma jeu
nesse par quoi
le monde prit fin.
Je
récidive à chaque mot: même clou, même
éclair qui me raye les yeux, affole mon
humanité, jette mes doigts sur le nœud.
Je n’ai pas une existence géante, mais à
peine moins insomnieuse qu une frontière
en pleine forêt.
Ce que j’ignore est l’avide réalité qui
agit sur mes aliments. Sens oblique de
mes maux.
Aller. Mordre la mer. Rivé à son entêtément. Le mal réalise. Il sème un cri
de proie. Avoir assez

de

mots pour as

sécher sa mémoire.
Je n’exagère pas les cendres de ma
naissance. Ma bouche est un printemps
martyr gonflé de soif.
Sur mon corps la nuit dort nue, elle ne
prendra congé qu’entraînée vers une sai
son immobile. Posée sur moi, paume de
femme, baiser de neige et de résine. Ex
périence pariétale de qui peint d obscurs
chevaux lyriques.
Longévité du
geste.
Tout pays sort diminué au regard d’une
révolution solitaire. Mieux vaut rire de
ses poids hérités. Terreur qui envenime
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veau sera pacifié. Lumière spacieuse, plai
sir ingéré sans controverses.
L’avalanche divorce.
Je tombe des
arbres. Poussé à faire mon chemin dans
l’utopie. La rédaction affine la métamor
phose, fût-elle une confusion de flots, une
vocation d’ubiquïté. Comprenne qui doit
l’achèvement de ce galop dans l’inaction.
Pour l'instant, conserve tes chances d’é
paisseur, de force sédimentaire.
Pas de conduite plus innocente. Je con
tourne les justiciers. Les sentiers vers la
terre veillaient sur ma figure : ils ne la
gouvernent plus.
Telle est mon infidélité, usage du
monde.
Exercice de survie. Je trompe la bles
sure par une confidence en quête de dis
corde.
Les chiens fatiguent le cerveau.
Complots d’abois qui cherchent à gourmander l’âme même. A précipiter la pen
sée. A distraire le jugement.
Il faut échapper à ses plis. Tromper les
insomnies des singeries et du sang.

L’homme souillé par la colère ou le pa
négyrique.
Oui, ma foi fut de courte durée. Je ne
puis désormais étreindre ni l’éponge ni la
cascade. Je m’applique au plaisir millé
naire d’être une silouhette s’incrustant
sur l’abîme.
La chute collective n’est pas mon cha
grin.
Décadence, l’être se précise. L’insecte
fait chanter la pelouse. Le présent devient
favorable à l’éloge.
Oui, trop d’hommes défigurés.Frères de
riposte et de grimace. Débitant discours

par
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moribonds. Leur prose enfièvre des cail
loux. Ils animent de sang toute paresse.
Ils inclinent toute vie impitoyablement
vers l’émeute.
Car telle est bien la réponse que je me
dois. Favorable au milieu le plus juste où
les frontières s’annulent. L’obscurité re
pose encore plus loin. Jusqu’à elle ma
poitrine mesure l’approche. Et jamais
n’ai été plus vivement traité qu’en mesu
rant une existence inaccomplie. Je ven
dange mes ombres. Presse mes terreurs.
Vieille ambition.
L’escalier monte à chaque tour audessus des lampes. L’ouragan laissera-til
s’endormir la mémoire ? Hâte d’atteindre
la chambre, au plus haut de la rue. En
compagnie de la clarté. Lectures éventrées.
Terres reproduites dans l’intimité
des
contours. Et le château, debout sur l’autre
bord, force objective et immobile.
Se dire que rien ne désaltère. Le sang
inextinguible appelé d’autres sangs. S’ir
rite à quémander son royaume.
Or, le silence conquis est seul doué de
ruines bienfaisantes. Se lever chaque ma
tin au plus loin de la terre promise. Que
cesse ton cœur de reproduire ses gluantes
fatalités !
Je le sais. Nous avions un pays pour loi.
Mais sa beauté me chasse. La sécheresse
y établit sa nuit. La neige y est inextin
guible. Je vis, étranger aux chemins des
ancêtres. L’air que je respire est fou de
tous les cris humains. Ma volonté soit
fraîche! Que vienne à moi un ciel vivant!
Oh! Je le sais. Oui, je le sais. Même
fugitif, le passé nous atteindra toujours.
Dans nos bouches. Nos chaleurs. Dans la
dictée de nos événements. Mais le frère
jumeau se tient encore plus loin, à l’écart
des glas, des cris pulvérisés, dans la sieste
la plus franche, pour sa santé (...)

ils ont vécu, Julien se rend compte que
«Il n’y a de salut nulle part. On nous a
inventé notre exil. Depuis, notre avenir
est toujours derrière nous. C’est notre
enfance, et c’est plus loin encore.» »
A mon tour lentement le souvenir m’é
treint, l’évocation de l’Arménie — loin
taine et vécue il y a quelques années —
remonte à ma mémoire et je sais déjà
trop ce qui a poussé Denis Donikian à
écrire sur la Terre ancestrale et sur l’Exil.
Partie en Arménie, j’en était revenue
transformée (...). Donikian m’y a précé
dée de plusieurs années et dans Ethnos
(1975) il décrit son voyage. Il a vécu de
1969 à 1971 à Erévan pour y retourner,
par la suite. Arrivant sur sa terre, la
«terre foulée», l’Arménie pour Donikian
c’est «la beauté simple d’une église, le
communisme bâillon, c’est aussi l’hu
mour». Dans la deuxième partie d’Ethnos
— La Montagne Intérieure —, j’ai retrou
vé les quelques lignes qui décrivent l’é
motion de tout «voyageur égaré» en Ar
ménie et ressentant avec confusion la di
gnité des pierres inébraidables de la mon
tagne intérieure :
« A mesure que nous montons, nos
pas perdent de leur automatisme ci
tadin et l’ascension ressemble au pas
sage d’un gué depuis la plaine popu
leuse jusqu’à ces plages froides qui
béent sur le grand ciel d’octobre.
Le pied cherche la pierre en situa
tion solide pour assurer sa constante
progression. Seul, insoutenable, un
vent jaloux habite ces hauteurs dé
sertées. Le vieux refuge de planches
a perdu une partie de son toit et se
tient comme une épave échouée aux
rivages de l’univers.» (pp. 99 et 100)
Continuant son périple, le voyageur dé
couvre ostensiblement comment son Armé
nie vécue intérieurement a perdu de sa
certitude :
«Ce pays, comme tant d’autres, se
comprend sitôt qu’on en décèle
l’ambiguïté.
Car tout ici porte le
double visage du visible et de l’im
mergé... Le pays conquis et l’autre
part perdue.» (p. 236)
Croire à un retour possible ; croire en
une Nation arménienne là où c’est l’Au
torité qui régit le geste et la pensée, est-ce
utopie ? L’utoipie relève d’un territoire
lointain, coupé de la réalité immédiate
dans l’espace et le temps. Denis Donikian
est né à Vienne (France) et a rêvé son
Arménie, l’a aimée en exil plus fortement
que lui-même.
Utopie coupée du temps quand elle re
vendique un âge d’or ou un paradis perdu
illo tempore, mais aussi quand elle mise
sur un monde meilleur dans le futur. Do
nikian en avait la sincérité farouche, l’u
topie n’étant que dans la force du désir.
Mais la coupure existe aussi dans l’es
pace. L’utopie existe déjà «ailleurs», loin
d’ici. Cette distance géographique est une
des garanties mêmes de son existence. Le
territoire de l’utopie — et je n’utilise ce
terme que dans son authentique désir
d’atteinte et non comme vain — implique
donc l’effort de créer un «autre monde»,
tel qu’il devrait être dans le futur, ou tel
qu’on l’imagina dans le passé, ou encore
tel que nous supposons qu’il existe déjà

ressée.
Ces démons pressés d’utopies unanimes,
les tuer au plus vite. Leur jeu ne vit pas
assez loin. Leur mémoire ment : je ne
louerai plus leur blessure.
A quoi bon
énumérer ses
morts?
La liberté fait
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ruines.
Oser l’approche convertissante,
tout
déroulé vers le ventre, là où saigne la

Partance littéraire pour le pays du dedans

ailleurs.
Créer cette représentation nécessite la
construction d’une contre-image de notre
réalité immédiate. Cet «autre monde», en
même temps qu’il est utopique, doit être
«critique» de ce monde-ci. Il doit le cor
riger et suppose que l’on remédie à l’in
justice de sa structure. L’utopie devient
alors nécessairement révolutionnaire dès
qu’elle se projette dans le futur parce
qu’étant critique de l’ordre existant. De
même est conservatrice quand elle reven
dique un paradis perdu, et elle est a-historique quand elle se réfère à un autre
monde existant déjà «ailleurs» et dont
seules nous séparent les difficultés d’un
voyage. Cet autre monde est déjà «donné»,
et a la forme d’une utopie «non sociale»,
coupée de toute causalité historique ; il
ignore forcément les lois du développe
ment et des changements sociaux auxquels
l’utopie serait soumise si elle prétendait
s’implanter «ici et maintenant».

(...) un texte de présentation, écrit en
exclusivité pour l’occasion par Séta Kapo-

Confrontation avec le réel

l’interrogation.
Les hommes effervescents, où vont-ils?
Ils dédaignent les objectifs sages,
et si
heureusement désemparés. Amoureux de
leur fronde, précoces à fixer dans leur vie
l’immobile. Ils accumulent des palabres.
Engourdis par leur attente à nul être ad

naissance.
Continue à dépenser ta volonté d ap
prendre. Ne renonce pas. même si la féérie est obscure. Pas sur pas, préparatifs,
aveuglements exaspérés. La douleur est
totalitaire : tu n’es pas assez silencieux.
Il y a ce qui vivifie : la terre initiale.
La vie sans défaut existe. Par elle, le cer

Denis DONIKIAN

X

ARMENIE :

ian et lu par Séta Mavian, nous initie à
l’œuvre littéraire de Denis Donikian :
«Il est question de l’Origine, de l’Exil,
de la Terre, de la Cause, de la Liberté
enfermée, du Désir de vie. Dans Vivre,

La confrontation avec la réalité, ajoutée
à la dissolution du projet originel, fait
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que la problématique de l’émigrant
et celle de l’exilé se rapprochent.
Que peut-on faire quand l’utopie n’a
pas été possible à l’origine et qu’elle ne
l’est plus maintenant ? (...)

եթէ
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ազգերոլ

(...) Une lave verbale emporte l’audi
teur surpris. Ce torrent de mots incan
descents fascine et éblouit l’esprit qui.
au début, se laisse porter sans chercher
à comprendre la signification de ce qu’il
entend. Mais pourtant, peu à peu, je par
viens à me dégager de cette pure con
templation et je m’attache à saisir le sens
du texte. Des phrases s’éclaircissent, par
fois d’une manière à peine perceptible,
parfois dans une lumière d’une extrême
violence (...)
. . . Donikian est en train de dire qu il
abandonne ce qui, jusqu’ici, semble avoir été le but de sa vie : la cause armé
nienne. Et il le fait en des termes mont
rant une rupture brutale, impitoyable,
peut-être définitive :
«leur vie, rongée de malaises bel
liqueux, dévouée à l’origine lé
gendaire, me fait suffoquer».
«Les martyrs ont beau enrichir le
territoire, je demeure modeste».
Difficile d’être plus dur au moment où
certains pensent servir la cause en fabri
quant des martyrs...
La lecture s’achève, le silence tombe et
me semble pesant, tendu. Le poète le
rompt en expliquant en langage clair ce
qu’il vient de nous dire poétiquement. Et
plus aucun doute n’est permis. Les dé
ceptions qu’il avait éprouvées dans sa
quête étaient telles qu’elles auraient pu
déboucher sur le suicide. Seule issue pour
le poète : un retour à une certaine con
ception de la nature.
Dans «Passages
en Vercors», autre texte de Donikian, on
trouve quelques phrases qui nous permet
tent de mieux comprendre
ce que le
poète attend de ce retour à la nature :
«Je me laisse imprégner, apprivoiser
par les pierres, les arbres, l’air,
comme s’ils étaient autant de
sources».
«La terre dissipe mes vieilles aber
rations mythologiques.
Elle est
partout. A tous. La faire entrer en
soi».
«Moi, je l’aime nue, indifférente
aux combinaisons humaine, plus
forte».
Il ne s’agit pas simplement pour Donik
ian de se livrer à la contemplation de la
nature, mais de se confondre avec elle...
Abandonner la cause arménienne pour
chercher le salut dans la fusion avec la
nature, c’est une trahison, Mais Donikian
ne réfute pas le terme, il utilise à ce pro
pos celui de «renégat», en référence à
un texte de Cioran qui nous dévoile, avec
une acuité presque insupportable, l’état
d’esprit actuel du poète :
«Il se rappelle être né quelque part,
avoir cru aux erreurs natales, proposé des
principes et prôné des bêtises enflammées.
Il en rougit..., et s’acharne à abjurer son
passé, ses patries réelles ou rêvées, les
vérités surgies de sa mœlle» (*).
Un tel revirement ne peut que boulverser, qu’il semble justifié ou non. On ne
sort pas indemne d’un tel événement,
quelles que soient ses opinions. Donikian
exerce sa liberté de conscience, son droit
le plus fondamental.
J’étais venu entendre un poète armé
nien; j’ai entendu un homme libre. Je
ne le regrette pas.
Joseph ALTAIRAC **

* Emile M. Cioran,

«Le renégat», in
Précis de décomposition,
Gallimard,
pp. 91, 92 dans la coll. «TEL», 1980.
Directeur - éditeur du Petit arménophile illustré, feuille périodique à tirage
limité de «documents oubliés sur T Armé
nie, ses arts, son histoire, son peuple».
Abonnements : 60 F. pour 10 n°; numéro
échantillon contre 5 F. en timbres. Ecrire
à J. Altairac, 57, rue de Stalingrad,
95!20 Ermont.
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լի (հողատէր աղաներ. սուլթան ,
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{Qui—
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սայ թա քո ւթ եան ,

որ կր հաւատայ թէ
հւ կամ կըր-
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անսխալութեան ,
ան
չձախողելու համբաւն
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ինքեավրս—
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ման —

նենալ՛,

Արբեմն

ճա '/( /- ը ւս վէճա կ կր տարրերէ , սա կա յն
երբեմն նո' լն վէճակէն մէջ. թէ չկայ ( չեհ
կաոաւէարութեան նաէւընտրած

tu լ

ւլւս-

էյը ծաղկին ու ինքնա վ ս տահ են :

եըը 177 {‘)—էն ե ւ 17 S9—մ եր է կ ե ան
ոt
ե ւը ո պա կան լե դափ ո ո էւ ւթէ ւնն եր ո ւ չու ն-

դրա կա—

tf ո դ ո վ ո ւրդիե)

— որքան

Որ պա տահ ին տմլա ր ութեան ,
ձա իսուչո՛ —
թե ան առաջէ՛՛հ
հ ան դ ր ո ւան էն
ետք՝ —

fոնթ-էք Up*£ ու իրավի-

նութէւնը չա ղդեր էր

կարցերը

ւԸ

. թկ'

hl‘

I

■

j

■ *1

թկ' ալ որոշ չափով. 1922-.M, լ
կր մատնանշեմ լու սանկար
րաղնահատուած , դրեթկ մո1լցոԱԱյ) ,
'//'> որովհետեւ թկ' տ ա սնրիննել,,,., '
լաւն, թկ' ներկայիս,
Միջին աՀ'!

մշա

! ած ու պարտադրուած կրնայ
ԸԱ'"L ՝
թկ' ալ զանգուածին կողմկ արտադրուած
ու որղեդրուած :
Ազգային վերնախաւի

րա—

հա կուլ դրա դէտներու. թէւը փոքր է

յարմար

կոյթ. որ թկ' վերնախաւերէն ա րտադր ր-

ո շ,

օրինակ՝ 1500—/'ե “»/, այսօ՛ր ալ.
բ՛՛ա
Հերեանի գանգատին, Հայութիւնք չունեղաւ եւ շունի

իրավիճակին

' - ",քք՞լկ|ւ|

առնական համբաւը ՝ թէ՛

դոնէ հետեւեալ կէտերը ՝.

ԱԼ). - Հպատակ, ստրուկ մողովուրղ
մր դարերու ընթացքին կր զար դա ցն է հ ր֊

անցեալին ու ներկային մկջ : Աաւելեալ,

,ո '""fl

զայն պատրաստողները

որ լ.1) Ի-ն տարաւ . տարածէ,Ալ
յ
Ո
/հ !
I
էը հայդուկներուն փալապեէ,
յուչր եւ ապա ւո ր ո, թի Հ,,ը

թեան. fռնժոնքթիւր/' արդիւնքն կր ■■ հր
ման համընկնումի ուրուագիծ մը պիտի

il ի-

"ր ""ելի՛ն պի^

.ււրաիականաթz /// հՆտ ճէէդն
z» i c II լ

(Շար- Ա- էջէն)

ղու. թկ ձ՛ե՛ր, թկ՛ ալ

X

fttWITOWiïb

՛>.

րաւ , անձ իււոե լի եւ. սակայն կարծես

Araxie APOVIAN

"ւարա կշա կանը
հատորը, գեղեցիկ''
ունի դեղագիտական ու. պատմէք' "1|

“կ“[՚ թափանցել հէւանդ օսմանեան

մկջ լուսանկար շաւ եան
դան “՚ րհ ես ,„թ, յԱՀ՝
ղէաներէն շտտեր Հայեր ըլլալո։լ <Վ_
ղերձ, այս սե որ .բ՚՚՚ղաքակռնս,^^ '
րակոշին չենթարկուիք
րնղհսմ^Հ'
կուսակցական մտաւ n ը ս, էլանո ւթեսՀ,
մանա փակ

•1

ե ը h t ա կայ n ւթեսւն

ոաէ ՝ ըացէ'

ինշոթ tt

ըԱէ

յին շրջանէն) :
Ուրեմն, թէեւ

-/|

յթ ,

այս պարադային քաղո,քա _ յ |
II / Գ , կրնայ
/ «.
Ո ! »
լիոխականր
թափանցել
J
.՛"(՛ ■
թայի՚հ ամին սեռի մկջ „լ սմ,,,?
ցաւ'

„„թյ(

տարրեր մ աքերու մկի^

9ան ո ւն իւ

իրեն

րսաուկ սեռեր,

թէ' համեմատաբար
անկտի) t},
խաւերու հակակշռէն , թթ ։սլ'

դականութիւն կը վայելեն, դիւրաւ.
րացուին մոդով ուր ղին կողմկ : 1978 էըււՀհետն

յեւչտ ւէ ո էս ո ւ թ ե ա'հ

հԱ

ղեր [սազաց

քասսէթ - թէյփր,

դը ՝

մէջ ո ց ւււ ւ

որուհ

կք"

սլւսլէսէ1լ մ ո ղո վո ւր դր տնդւսդար

ալ կա յ ( լեհ UUnfJiqinUip-—ուք , ընւլ յատակ—
եայ հրատարակուողներու դ ո ր ծը համս-

կա լոր ութեան մէջ (կամ' 1917-Հ>' ետք.
եըը համայնավարութէւնր կը մտնէ
է-

'ւէւ կը թուէ) : երր կայ u‘j‘< կէսս1ր i թէ՛
ձաէսէն կր ծաոայէ , թէ՛ ալ աջէն՝ թէ՛

ւանդ. ՝ 1.930—-ական թ ո ւա կանն ե ը ո էն չսՀ տ

ըս ո.ա ջա սլա հ էն ՝ թէ՛ աչ յետադէ մին :

մատ էրական
պե տ ո ւթէւ ւնն ե ը ո ւն
^4^) •
հարական Կ այսր ութէւնն աչ հիւանդ
է

ւ) ուսէծելո ւ թէ ո՞ րն կ աւեԱւ էհւղովրէ

նի վեր լուծումէ մր առա ջին հ ան դր ո ւան էն

1825-քե,

և տք ՝ մի քան է կա ր ե լէ ո ւ էմէ ւնն ե ր

ւլս սլո ւած ըմրո ս տ նաէոերւլա նքԼն
ե տք :
Ա աւեչեա լ ՝ կր տկա րանայ հայ աւանդ tu-

կ itiii ■Դ.ջո ց ը ՝ ւլ ադսւփւս րւս րանո ւթեահա
ռա յելու՝ — tf Էէ սլ ա կտ՞ն դպրոցը՝ թկ |||.

հ էւանդ՝ բա ց ա յա՛ յ տօ ր էն հ էւանդ

երր նման չփոթ վէճակ դոյութիսն ու—
կան ՝ —

(ա) • — Հսւ ր g ը սէսալ հաս Խ ուած է ,
■զէ տք ունէ տես սւկան

Z?/_

Գեկ տեմրեր ե անն եր ո լ

կան ւէ ե րն ա էսա ւր ՝ եըը կղեըր

վերաքննութեան*.

դրա-

ւլ էւրաւ

կը կոր սր^ւ-

{\ր) * — Հտ ր ց ր ենթակայ է տեղական ՝ ըն-

ցրնէ ուսումէէ դեկա էէ ա ր ո ւթեան մ ենա չը-

կե ր ա յթ“ ու պատմական յա աո ւկ
-//- ճա
կէ մը րնոր ո չումէւն : կտրելէ չէ ընդհան—

նորհը՝

էյէ՛ Ե լրոպայէ ՝ թէ՛ կաթոդէկէներու՝ էյէ՛

րաց ո ւմներ

բողոքականներու ՝ թէ՛ *սչ^ է վերջոյ՝ ա չ-

կատարել*

սլէտք է

էւրա-

քանչէւր էրավէւ£\ակ քննել դատ — ղա ա

րէքնյւք

էսա ը Հ ա կան

z

պատճառներով1 ՝ է։

ւէա ր Jut պե ան եր ո ւ :

թեան քա ղա քա կանաց ո ւմր

(3)
հման քնն ո ւթէւն'

հատոր

մը

սլ է տ է

սլահ անջ է ր դոնէ : Հա տո րնե ր ւլր ո ւած են

չահ

Հայու

աներեւակա-

րեց

պ տ ւոդ ւս մը : //, յ„Օր , J

1(1 ո մ կ յն էէ

ֆէլմն ու երդապնւսկը տեղէ կու miuh ւ|յ.
տ 1-յ/՛ ն

եւ ձսւ չներ իղին , ս ! uidl {ն
ու ր էլ եօք ւս ւոենը

lijjl

Հ տ մտ կ ւս ր դէ չ էն ՝

«յ

ւոէօ

չէն ելու ՛դպրոց մը : ճիչդ կ դէչ
կուքն ալ կտ ը ե լէւ է դօր ւս կո չէ ենթաթ^

սակայն եթ Լ

հ ար ց ը

աղդ ող ՝ էսդդո՛ /

դւսնդււււււ ծ[,ն ,/ո|

կւլ111՜(յւսւկանւոն

կ •••:

(Գ) • - Երր օ ր քլ էլա ը ե ւոր հարց if^
քա ղաքաւ հանւ
1լա հա ցւ) ան չարմումէ
ենթակ»
չէն ՝ ՈՆՍկնրյ֊|ւլ1^ր5/ հարցը*. Հոս ՝ թէ՛
՛թէ՛ ա լ ՀԱՀԳԲ նոյն դասը սորված 1ւ

եր|ւ1ՈԱ1ա.

յեմ՛ 4 ա ռանց ա շփաւ րհա կան ՝ ոչ Տէր ֊
/եո Ղ Ւ կեան նա էսա կր թ ա ը անն եր ո ւ ցանցին՝. Իսկ այդ ցանցր՝ վա րմասլետներու

նոյն սլա սոս ս էս ւււնը էլ տած ՝ —

եւ էսմբա ւլ էրներ ո ւ համեստ այլ կենսական

ս/ատրւըասա
րաստ ս
սերունդ.ր
ռ ը ո էհդ ը դր.
կու դալ
րաՍուոր
հաՄԾստ ւիսւսակ
ղասակարգերկե,
սնուոո համեստ

Անցեալը ՝

սկսահ ՝ լէ Լ

յարգէն Սէւնյւ

օ ր էն ա կն եը ո վ*,

Ջո՜'ՈԼհ!

ա ր էլ էն դր ա կան ո ւթէ ւն — քա դաքա կան ո ւ-

փաղանդր չէր կրնար դո յո ւթէւն

թիւն կ ա սլ է ն չուրԻ Հ tt ո /լուդ եմ սլարդասլէս ուըուաղծայէն
ձեւուէ տալ
մէւ

նա չ

գործօն ազ
դակներու բնոյթը , ո րոնք (մեր եւ tn ը էւ չներ ո ւ ) պսսւսքութե UlÛ մէջ ՝ րնորոչած ու

դաքականացնոդ դրա կան ո ւթէւն մր Ա՛ր՜՜
ջ օր էն պ ա հ ան ջ ո ւլ ր ս տէւ պո ւած է
պար
կէ չտօր էն հարցնե չ՝ — ո^ ւր կ^ապրէ րԱ-

'^էշ մը այսպէս եղած է ը"լո1՛ J^V“^

սահմանած են կապէն ըն ո յէէքը *.

հո յնէս կ

փ էւռքահայութէւնը*, էթ ւը էր

հեղէնա-

էսո t.թե անց

ամ■կնկն նա էսնա կան պա տմ ա կէսն վերլո ւ-

կ ո ւէւ/- էւնը կորսնցուցած է կամ

կո ր սն ցը-

ծ ումէն առաջ ՝ սակայն ՝ սլէտք է կը կնե,

'հեչու վրա յ է օտար տէրը ՝ օտար

աւելէւ ընդհանուր եւ սւէսակւս(ւ հ ա ս տատում մր , — Գրականութեան եւ մչա կո յ-

կ՚՚յէ^ր^ եւ «» այ էչէւոր[ տարրը*, էէ* ւր կայ
կամ կարե լէ է սաեղծեչ կառոյց մը {նա-

քանէւ կէաեր ՝ պար ղել ա լն

էյէ կապը ՝

gnrp-buiû

ԽսՆսւքականոՆթհուն

Հ ետ

զիսւսւկ-

՝ ոչ մէա յն կա՛ յ ՝

ա յչ

էս ո ւս ա ւէելէ էz Այսէնքն ,
է կր
կ'աղդէ մէւսէն ւէրայ՝
երկուքը

ան—

եթէ հէն 1էէԺ]ւ1.քՆ ու.

ուհե-

գՈՆթ-իւնը :

կարդը արդէն

տ կա ր ա ց ած չրէէս՛ Jթ՛ • • Արրթ

էսա կը թա ը աննե ր ո ւ ցան ցին

ա յււօը քա-

մ չա—

նման ՝

սւ—

նոր ւլուդահեռ) ո ը կրնայ տարածել ընդ
դէմադր ութեան

համար կենսական

Հգը-

մէ չա
մէ չտ

ըաճանա չութէւնը'» ՝ ո ր պէ սէն էը p-էքԹիէք

կ՚՚աղւլեն էրարու ւէրայ՝ — էւ փ^րջոյ՝ րա-

կա ըււդութէւնը {դրել — կարդալ դէտնալ)

ռե ր ո ւն լա յն ըձ ըռն ո ւմ ո ւէ ՝ չ կա յ

եւ

կահ ո t.

Տ ut eut քա կան

անձնա—

դ է աա կց ո ւէմԷէ ւհ ՝ ա—

ոանց մչա կոյէյ է։ : Արոչ չրջանա կի մր մէջ,

«մշակոյթ» կը նոյնանայ «հաւաքական
գիտակցութեան» հետ: Այս նիւթը ղաա
յօդուած

սլիտի

պա ր աաղր է ր :

խօսքր մշա կո յիմ ի աարած ուն
rll,L թե ւսն

մա սէն չէ

y

111J f

Հոս'

հասկացս-

անոր դրական

անոր

օղակուած

մ տ ածեչա կեր պը

{մեկնաբանական ըմբոստ ո ib է անձնա
կան ու հաւաքական էւնքն սւ սլա տ կեր ա դմ սւն

Ը է1 է

լ

հոս դ ը tu կանութ էւն — քա դաքէս կան ո ւ թիւն
կա Աք էւն ըացա յայտօրէն աղդու ՝ արդէւնք
քեր ալ րլրուադնեըն են : իմ կա ըծ էքուէ դր~
ըա կանութէւէւր եւ \մ'չակո յթր մէ չա

աղ-

տածո ււ) ՝ քաղաքական մտածում) ՝
տե ս ա կր

“’J"

Ժա(ւլ1Հ»

կաձ

պ՛որ ադային'

ո՞ր

սեռը ըն դո ւևա կ է

յե ղա փ ոխա կանա ց ո ւ.մր

կրկ՚հուի , սակայն նման կրկնոլ.թիւններ ,
վեր՛ս - ծնունդներ դիւրին շեն կատարւիր եւ երբեք Հհոյն^ը շեն վերստեղծեր :
^Ւլ՚Լ ՀԷԷ՚՚Լ0 — II արքսական խօսքը —

ցին մէջ ղեր ու նին,
սա կայն րնդ հան
րաւդ էս կու տան
էւեղաէմէւր ո ւած ՝ ան-

ընդ գծուած իր ա կանո ւթիւններ էն
A կ կր
կ՛արեկ անջատ քննել-. Տ ա սնըիններ որ ղ

ուղղակէ ՝

գարու շտ յո ւթեան քա ւլաքա կանա ղման
մկջ ղեր խաղացին մշակոյթի ա՛յն տար

թու.ուչ

Հար-

1ւը մե1լհաըանենք էբր պատանի ու

՝

տա սարդ : Հ 3 Գ—է « Կ "՚ յ ^եը »
էմեր թը ՝ որ չո յս կ ը տեսնէ 1983“/'
սկն է վեր ՝ Կ * Յ՚՚վհ^՚ենէսեանի էմՈ

ւ

ր ո ւթեամր ՝ ո ւլ ե ւո ր ո ւած թերթ մթ
ւէուդէ ո ւլ ե ւո րե լ ու յ ե ղա փ ո էսակահ

ա ո դ. ո ր ե չ ե ը էւ տա ս աը րլ ո ւթ է
1
ական կայծերու վերածնունդով• If f

մօտենա լ ո՞ ւէ կ ս աար ո ւէւ թուքէի՚ւ1 I.
,
լ
Տ
ձ ifiuûwtJ
սլա յքար ը : Ա ւ յետոյ՝ սորհո՝
երր ե ր է աա ս ա րդ ո ւթեան մէաքն ու
է թ էրաէսը ՝
արղձեօք
դրականւ՛^

առաջին անդամ ողբերգութիւն . երկրորդ
ան դ utմ ' դա ւե չլ.

կր ա ւոր ա կան

մա1

նոցա եւ ամենայն մ ո ղո վո ւրդէն^ ՝
նուկ^ բառը՝ ո ը երկէմասա է՝ ներ/քպ)1

կանութէւե ՝ երդ՝ ֆէէմ^ ւէէտէօ ՝ նկարչութէւն ՝ ճար տար ապ ե տ ո ւթէ ւն ՝ պատ-

՛l Ո1

են, ա յն էմա ս տո ւէ որ մէ՛ չտ il՛ տակ—
ց ութ էւն եւ դէրքաւորում որո չեչու հար-

Ե f )՛

ղաքա կանա ց ո ւմը կը րաւ i ht՛
ցում : Ա' էա յն ո ւղղա կէօր էն Հթի?^

'հման քաղաքա կանա դում մր կր կն ե չո ւ» *.
ՀԱԳ ֊ ն կ^ ուզէ
որ
պտտմութիւեր ,

յեդափո էսա կանաց ումէւ

պար ա դա յէն ՝.

բադէ չր կ'ըս է • — հ,դէն ո ւո ր ե ալ

ման հարցումներու՝ չենք կրնար կռահե՛լ
նոյնէսկ թէ մչակո յթէ ո՞ր ճէւդը {դրա—

առնուած են z Պէտք է ընդդծել նաեւ սա
‘էերջէն կէ ար ՝ — քանէ որ նէւթս քաղա
—

ր/՚ն ւ եւ կամ կու դ ա յ քաղքենի
ս սւ ր դո ւթ ե ան է ա է ա չա սլա չտ ^ատոսս^

նայ երկու հարցում ՝ — արղեօը
սարդ ՝ դրեթկ ււլսւ տանէւ սերունդի

մադրութէւձւ ՝ կրօնք՝ քննարլա տա կան մը-

կո ւսա կցա կան առաէա ր կներ էն կը

մեծ ամա սն ո ւթէէ ւնը ար եւմւոեան

նոր էժափ ) : Այւ անց սլա տա ս էսան ե չո ւ նը-

մասն Ւ՚ւՒն > ուր
րարձր դրա կանո ւթիւնը
եւ ենթա — դրական ո տանաւորներ ու պա
տումներ նոյն J ա կդ է ր էն
տակ նկատէ

քէս կան ա ց ո ււ)՛

ը ոնցմէ դրեթկ դո ւը կ կ այսօր՝ ստոպ

(Բ)-

—նաիսորդ

պա ր րեր ո ւթեան

մ՚կի

յարմար սե՞ռն կ ՝ (ձէջո՞ ցն կ նման
ցումէւ z
Պատասէրանը
րար*, ^Նոյնէսկ դրաւոր
ներ {օր էնակ'

<</>շ» i ’
ffLl'l’i ^°տ

է սկլոկան վերլ“^Ա,ե

մեկնաբանական
յօդուած ՝ յ՚՚՚՜ե
թէւհ ՝
Ա ալէսասեան պաւոու^ ) k
ուէն համեմատաբար • ոՀւր

^ui(J

լ

կանը :
Ան չո լչւո ա յ ս ոլ էւ ս էէ ուրր՚ւէոդէ^

I

սպառեր նո յնէ ս կ ն չուած էոոյրթէ1
լուծումը՝ եւ չատ սււ^էՒ
լք՚ր գործօն աղրլւսկհերու թ,,Լ Ւ
խ
ու վերլուծումէն*.
մւո*Ո^ո1է
մաթէլ կկտեր կն մէէ քանէն չօշ1" I

արդէւնք՝ ղանաղան բարդ պաբադան ե ր ո լ

րերն ու սեռերը, որոնք

ը ե ր ո ւմ ո ւէ : Այսքանը' է [՛Լ՛ նաէսա ըան :
Պ ա տմա կան ՝ յատկապէս հա յ կա կ ան էւ-

երկու յատկանիշ
հալքեմատաթար անկախ է_
ին վերնախաւերու հակակշռէն, եւ „լրե-

այն հոս, Եւ- մտահոգի՛չ է ի՚՚Ւչ ,
.
. 11, ա il՛"Ւ""՛
այսօր քաղաքակա*»
,

անկին : Նաիս՝

ահաբեկչական

ըաւէէճակէն մէջ ՝ կը տեսնենք ոը ւչ րա կա

մրն' կ'ընդ ունկ ին նոր, յաճախ ոչ - հայ

նո ւթէւնր երքեք էր ներ քէն նէւ.թէւ^ւ՝ կա-

ակոլնքներկ ,նաե ըմբոստ անձեր է և խ ըմ
բակներ կ ծագող դա ղա փարներ ,-այս պ է ս'
նալրանդեանի , Պ է չիկթա շլեանի ,
Պ ա տ-

դ է ւնքն ե ր^ ՝ որոնք չեն

ոոլցէւն՝ ոճէն

ւս պ ա ւէն ելո վ

քա դա քա կանաց il ան
հէւթ ,

ձեւ ՝

կարեւոր են ,

ճանչցուէր

աանէ լ

կառո յց ՝

չէւ կրնար
դանդ ա ածը :

— ան կա ս կած

սինէ քուս։ նոն

էւ ըր

որ

են , աո անդ

կտնեանի քերթուածը ,
րենցի վկպր.. է,աե

Րաֆֆիի ել

ե-

մ ո դո վր ղա կան , յետոյ

utu

ոչ — անօւլ՛

ն կաս կած անրաւ արար ,,լ
ծ դսրծսԲեէ'"PI"՜ ..
պէ" շ՛1'iiiuid ո ւա
անաւու.
մշակոյթէ՝
. J.
՚ւոլ
զայ
կու
tf
ա ւ մէ ան
.մ նման r?”
կանաց ման զօրակռշը- օ֊ ֊
.
ներ' հրովարտակով շեն ««•ե1Օ
A
։on""
ալ մար տա կո չո վ : Աք^րԴ
f
նաթեր դանք մրն է մէայն՝ քթ

ւսն ոնց չր1[սւր • Ատ կայն միայն անոնց մ ո վ

յեղափոխական երգը-, ի վերջՈյ, 1890-Q,

հապճեպ ու բո՛ւռն- (լաէսերլ)

ալ 1[՚[1ա[' : Տ ԱՏ ս^ւը էնն եր ո ր ւլ դարու
մեր
քա րլ ա քա կ ա ն դար թօնքը ըա ղմա թէէ ւ ՚ւո ւ՛—
ծ օնն եր ո ւ համրն1լնու ■Դ՝
զո ւդա դ էպու-

ետք .մողովրդական լուսանկարն ու քարթլիոսթալը , ուր կը պատկերացուէին , օ-

ա յս

րինակ'

հայ ֆկտայիներ ;
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տեսակ ցութիւ Ասերը
էր' հՎԼպրիլեան սերունդ.» ո բա կումբ՝ որ
ղաւառէ ղաւառ աւ ւլործածոլցաւ :
Ե“
համողուած էի՝ որ 'հարղ ուհին ալ «շա-

/
կեանքին աշունը կը թեւակս֊
",խր/թ՛ վկ՛"՝" էւ՛ ՛է՛՛-Հնայ միջավայր/,
, աւ՚փնքն շր/տպ՛"'"/' մը: Il- "Ցրունդ I,
՛մ ^՚<խ »-՛-

լիահաս որբ» կ ՝ քանի որ
իմնաղ ի ր կ
միութեան ու այնքան խոր կր համ ողումս ՝

î;X U

"I՛ ւ էի ի u ի խորհած -» տ ր ց տ սլն դ ե լ

տյդ մասին:

Լ,,,,,//.-—

Մտերմութիւն,,

./...յելած

վԼծպ՚ենցին , վ՚սրումանին

, Զ-"ք </<"/'֊

;,„էթ,

Ե՚՚տյեանին: ի։։1>ն

1պ, "՛յ՛է Կ' 'րիՒ'/’“.ւրւ՛՝

նամակ մը

հ“'-

Բ"՚ց՚"ւ,

Արու Հխ' միջավայրը, հսէմեմատութիւն-

Պ " լ" էն

!, ՛ո ր դ " ։ն ի ին :
րացադանչեց
է/՛՛'

Անպայման , սի՛ս։ լ’ րսսհ էի ։" տնմ ի J ա պ է ո
կրկնել տուի : Այո՛ . ճիչդ էր , "շ միայն

մւ՛՝

1ք1դ օանշցս՚նք: Օր մբ թ՚ենք ալ,
ուշ
1մ կանուխ, պիտի դառնանք նոր եկոդր

եկաւ

"ւ ջղայնացած ,

դ/՚նքը

օրին մէկը,

«Հայրս, մաւրս կու դ ան» : Շշմած

''"f

հէ՚ւ՚ղ, r'JH

II ւ յանկարծ ,

մայր

ունէր, այլեւ հայը, il ին չ

ՍԻՐԱՐՓԻ
ՏԷՐ ՆեՐՍԷՍեԱՆհ

Ա՛ղը/՛է—

եան սերունդի չոլ ատ կան ո դ
բախտաւոր
ներն իսկ, լաւագոյն պարագային հազիւ
մա յր մ ր կ՚ունենային :

ւէրյւ պահեր"/ :

If եր դարնան օրերուն մ/Հավայրր կազ-

խարդ ունի նաեւ եդակի անձ մ/՛h

էր:

Տև՚յ/՚ն Սարս,ֆեան , <կ կ շի կ թ ա շլև ան , Ահա[ոն,ՏԷր - Օակորեան , Շահնուր, Բ - թո

Պրպտող, հետազօտող, բառերու ստուդ'"—
րանութեան մ ո լվւ հետապնդող, չէր կըր-

խլեան , Հրացեան, Կ՛՛մ" եւ դեո այն

նար ամբողջ ամբարած դիտելիքները չըփոխանցել նաեւ ընթերցողին , որ յաճախ

քան արիշներ ■. Ոմանք մեկնեցան

երկիր

խխելով, ոմանք, աւելի ուշ, վերջին հ ըլաեեչտր տուին կեանքին , այսինքն

il h—

1/,ւ1Հն մկկ մե կն՛՛դի հետ, հաեւ
ոսպս" tfիջավայր

անհե—
վարսամեանին

մը'.

\ւ^կ - գրատունր , fi ԷւղէսնդԷն տսլարա>ո,
եր,բեմնի խմբագրատան

ifs ֊Ար-

ա կո բ h անին բնա կար անը : Անոնգ ւքեր9նէսկսւն մե կնո ւձմբ չեղաւ, մ իա յն
անձի ifր , մ տաւորականէ մր րաղակայու—

fffii-նը, այլեւ. ւ1աիւճանբ էրենղ ստեղծ՜ած

«եՏ

y

շատ բան չէր հասկնար '. Կարեւոր ալ չէր
իրեն համար '. Կր նախընտրէր նոյնիսկ չրհասկցուիլ, խորհելով թէ
հասկցուի ա,'

Աո աջին անդամ տարիներ առաջ

միջակութիւններու մենաշնորհն է'. «Ցառաջ»ի էջերը լեցուն են իր լեդուական
դաս — յօդուածներով: Տասնեակ մը յօդ
ուած դրած է համս դելու համար խենիա-

պեր էի իր անունին . առաջին

յի շո ւածն

էր կարծեմ , լո ւստնկարով մր:

թարմա

մին քՒաշեանը, որ 1սմԷնԷՍ-Հ, է-„</ պէտք
է դրուի : ճամբայ ելած էր եբրայերէնով ,
հասնելու համար հայերէնին : Զհամողեց :

ցած ու ապա տղայական

իՒաշեանը շարունակեց ամէնէն դրել,1,արդունի' ամէնէն՝. Նոյնքան յօդուած դրեց

չեմ

տեսած առանց

՛Առարկէ'. Ներսն ալ՝ տպարանը՝ երբեք
չկր հաներ •. Ոչ ոք կրնար երեւա կա յե լ ղինք[՚ աոանէք գլէոսրկէ՝. Վէսօր՚Է

Դրհց՝

ԱՐՓհԿ մՒՍԱՔեԱՆ

անղն ե-

հա

‘ւ՚քեն հեա խօսելու պէս՝ ըսաւ* — « **LJU
1ար՚1"ւն աք կէսէն աւելին,
^J3 ո p կէսն կ ՝

աւելի

է,

փոխակեր

խօսուն ու

յ

այդ

ա շ-

ուած յարկաբամին մը՝ աւելի գիտու
թեան մարդու մը աշխատանոցը, քան'

քանի Նարդաւնի դնաց, անաւարտ թող
լով բազմաթիւ այլ յօդուածներ ,
որոնք

բնակարան -.Անկիւնէ մր երկչոտ քեղ կը դի
տէ հոն ,հին բուրող դոյներով խմբան կար
մ՛ը՝ Ամ" է շրջապատը, ուր կր զրուցենք
Աիրարփի Տէր Ներսէսեանի հետ. իր մա
սին, գործին' քիչ մը, ու չատ աւելի'

ու այնքան հեռուէն ճամբայ ել

մեր մանրանկարչութեան ,

զարդ տրուես-

ո,էն :

, տուն լիս խաղր ուած էր ՝ ուր գեռ.
H նս,ր կոնակին վրա լ պառ կած ՝ աչքե—
Pt կապուած, չոն ւ
f
ւ,
),Հ
1
' Հոն էր, որ օր մր
եկաւ
Pn^ ՝ ոլ անսպասելի կերպով
հր լս
. „ '-սրդունիին' «ե լի՛ ր կամ մեհիր ,
f //"' 1 ելի՛ր կա,ք քլրռիր . . . ;
Լ<՚եա ՚1Ո^ն ալ և1ա1ւ1՛ դէմր մըն
ա

էր ՝

էԼԼԷաԼով Շաւար չին հետ ՝ սե'հ՚-՚լտե֊, դինքր ճանչցած եմ

ոմ1ւ[օաՀ' ^ս"^"յհա“ որրեր"-~ Մի"1՜
՚1“սխօ„
[ Հ'ք"Ո"ար1/՚րներէն էր : նաեւ
փսւհ I Ն

ո "տ ո վան իմ որ

ա յս հ,չա-

'/«ւձ

ի
է,Աէ^ս,արութ իւնր շատ խո. ո—
(<1”րօ„ք նՈԼ ՜ նՈր ^էրարթ սերտած իմ
ւեվ

"՛է» քիտքս եւ օր մրն ալ ա—

նսւԹ
ւ ^թր միութեան
պաշտօՀվխ -l^.
ւն խ-1
ո^սձրաէերէնք’ն

հետ'

Orphelins

'“"W tf»n ' *ահայրմ նար դունին

քը
^^թսւն

Ա"",ր^ները

էր ,

ան-7նէ”րրե-

մեծ—հայր
դաոնաէու
բէԼն^ էին՝ հայրս առաջարկած

Այսպէս , որոշած էր ինք

դրել Հոպալ

փազանճեանի
բանաստեղծական
առա
ջին հատորին գրախօսականը ՝.
ՀՏՆձ-խ’
էր , «.Յառաջ» մաաենաշարէն լոյս տեսած
էր կեանքը - ‘finj/’U» ու Նարդունի սկսած
էր յօդուածաշարքը , որ կր կէ՛էI' Հատո
րին խորադիրը ■՝ Կիրակիէ կիրակի հասած

Հ . — Հայկական արուհստկն՝ — մանրանըկար չո ւթիւն, որմնանկար - զարդարուհստին հանդէպ ե՞րր սկսած է ծեր հե
տաքրքրութիւնը :
Պ. — Երր ուսումս սկսայ, աւելի պատ
մութեամբ կր
զբաղէի՝
բիւզանդական

ը

պատմութեամբ ՝ հետն ալ սկսայ հայկա
կանին. կամաց
կամաց
պատմութեան

բարեկամներով հաւաքուած էինք
Ս՚֊ւ
լալին տունը ՝. Կը խօսէինք հոսկէ ֊ ^սն

հետ մէկտեդ սկսայ գեղարուեստի պատ
մութեան դասախօսութի՛ններու ալ հե-

կէ, երր յանկարծ մեր սիրելի

տեւիլ՝ դիտէ՞ք, դրեթէ պատահաբար ե-

էինք վեցերորդ յօդուածին , երր քանի

Աո լէ ը ,

իր իւր այտ տուկ իւմոԱԼր-./ դարձաւ Նարդ ունի ին՝ - «Մե՜ծ հեաաքրքրո-թեամ,. կր
կարդամ յօդուածներդ» ըսաւ, «ու նաեւ
անհամբերութեամբ , արզէն վեցերորդին
հասած ես ,հարցում մր ունիմ' ե^ ր բ պիտի
խօսիս Զուլա^ն դիրքին մասին ...»: I,ար
դուն ի բարձրաձայն խնդալ սկսաւ,
կը
սիրէր նման սրամտութիւներ :
փանի մը տարի ետք, Նար դունին ալ
գնաց ու իր վե^ին յօդուածը' «Յիսուսի
ծնունդը» (կ'ուդէր

փաս տել թէ չէ

նած . • - ) մնաց ընդհուպ ■ • • ■

ծը

զաւ հայկ՝ արուեստով հետաքրքր՚՚ւի լս :
Փրոֆէսէօրո' Մ իլէ: փենետիկ ՛լացած էլ.
եւ արտօնութիւն ստացած
էր հոնտեդի
ձեռադիրներէն ոմանք հրատարակելու ՝ ՝ ■
Հ .Հ

ետք երկու տարի ալ համալսարան ըրած
եմ, յետոյ Փարիզ եկած. Աորպոնի Օթ
դկթիւտբ :

Հ . _ Միշտ պատմութեան նիււլին հետեւելով ■ • •
Պ . — Պատմութեան , այո. նաեւ գեղար
ուեստի պատմ ութեան դասա խօսութիւններուն հետեւած եմ, Աորպոն՝
Փրոֆ՝
էմիլ Մալի եւ Հանրի Յքոսիոյոնի ,
իսկ
բիւզանդական արուեստին համար Կապl՛ իէ լ Միլէի աշակերտած եմ՝.

Հ. -

Յետագային վերադարձա՞ք րնաւ

Օիլլիս :
Պ ■ - Օ.յցելՈ Լթեան հ tut?ար մէայն՝ սալ—
րելու չէ : Երեսուն տարի ետք
միայն ,
•Բարիէյի մզկիթին մասին հրատարակու
թեան մը առիթով գացի ՝ քիչ ատեն .քնտ-

Պ ■ - 1930-^հ Î Բայց սկիղըի 5 տարի
ները միայն տարուան մէկ մասը կ'եր

մեր բանաս-

ւ Լ 1~ յարգունէն 1ս չրի գործողութիւն
I à կր ու շրջան մր հիւանդանոցը մնա-

պաքալորէայէն

Հ - _ Իսկ ե՞րր տ նցաք Ամերիկա :

X

նիւթը «
Աննման էր պա բնա սեան

Պ . — Աիեգլիական վարմարան , Հայ ը!]—

H/՛ :

լէր, որ յօդուած առ
յօդուած,
չօշա֊
փած իսկ չրլլտր խորտդրթ" խոստացած

ր կէսն կ չես

բարի

ռնական՝. Ու թերեւս այս վէճերր կր շ-֊
րունակուին հոն ուր
են
^b՛1՛111,

նարկէր ,

Հ . _ էսաեանէն ետն ■ ■ •

համարտի տարիներուն .

այդ հսկ֊֊՚յ հատորը

նման դիրք- ՛դատեր դրա լեց ին ուշադրու
թիւնս՝ թ անդս, րանի մր լռութիւնը լեց

Պատահած է նաեւ, ոք նիւթի մը ձեռ

գրաբարի :

զինք,

հասկցնելու համար Մխիթար ե աննե ր ո լն ,
"P ճ1՚շԳԸ յորեիթնակտն է եւ ոչ' յոբե

ընդհուպ խոստումով :

Պ . - Մ ին չեւ 12 տարեկանս , միայն նաիւա կր թա բ տն ը : Հա յա դի տո ւթիւն ս մին—

քուլ գտցած եմ . յետոյ Զո ֊ /'ԸԸիա 1 ^՚ [*
կու տարի ուսանած եմ (իընեւ Ա. աշխար

փանցող ,

ս^մէն Կիրակիի թիւս֊/, -/Կ՚չ կր Դլոնէհն

Հ . - էսաեանցի եկած էք, չէ՞ :

տոր մը, ու յետոյ այդ մարզին մէջ կա
տարուած բազմաթիւ այլ աչխատութիւններ : Երր ֊լացի առաջին անդամ տեսնել

րոն ՝ Նարդունի ։ Ահարոն

այլ յղուածներ ով էլա շի, ատա կյլկր «8 ա"'••իի- Նիհար ու կօլեան բարձրահասակ
“ւքւպւսր մըն Էր • Ու յանկարծ ՝ երր
կր
եււոենար ՝ Ահարոն ՝ քիթին տակէն ՝ ինք-

նո լն ձեւով առաջ տարած եմ :

խատած եմ, մանաւանդ

քերը :
Յետո յ անմպիտ , անզիջող պահակներու

երբ ՀէրռուԷն տեսնուեցաւ Վյս դարչ^կ ԱելԷքե անի մամ անո ւմր : Ար հեստով
“•կնոցավաճաո. ՝ Մելիքեան ի էն կրէ 9ութակն էր' պատմութիւնը՝ ու նման եւ

հայկակա

չեւ 12 տարեկան է. վերջը ինքնիրենս աշ

իրենց տէրը ծանօթացնելու համար • թա

‘֊"ր n ր ա If n ւմն եր ունկր ւսնձեր n ւ մասին :
Այսպէս օր մը՝ ԷՒօ ւէալեանէն ապարանն

դէպի

Աիբարփի Տէր 1/երսէսեանի անունր աչ
քիս առջեւ կր բերէր անմիջապէս
նախ

/«'/, տււլա րան կր մանկին Վ . // ե լիքեան ՝
Փօլւստ , Աարւսֆեան ՝ երբեմն նաեւ. Ահամի շտ դի ւտա-

մդս՚ծ) քիչ ք/' չ սկսայ

նը հակիլ, թէեւ կրնամ ըսել որ երկուքը

մը զղացած էի:

պուեցաւ ամէն բանէ առաջ դոյդ մը աչքերու նայուածքին , որոնք հատորներու
«.բարեխօսութեան» պէտք
չէին
ձգեր

կԼերդեր ր ,

Kiր u ամեանին իւղ ի կ ին աո. ջեւկն

հպարտութիւն

հայ մանրանկարչութեան փառաւոր

այղ մքՎավսւյրէն :
('իւզանդը երբեք

fiiitu—

եան վարձարան ի յո ւշամ ա տեանին մէջ
ծանօթ կսաեանցիներու շարքին հանդի

Հայկակա՞ն ծեոագիրներ :

Պ . - Այո ■ Ս ■ Կրսդաբի , Մխիթարեաններուն : Ինծի առաջարկեց որ
մասնակ;/իմ աշխատանքներուն : Ինք 9 ե֊
1{)ր՚,
դարու ձեռադիրնեբր պահեց իրեն ֊,ամար , 12 - 13 ֊ 14ÿ«7 դարերը ե" պիտի
հրատարակէի: Այդպէսով դա՛յի
վենե
տիկ ու միշտ շարունակելով
հանդերձ
բիւզանդական

ուսումներս

{երբեք

թայի, որպէսղի կարենամ թէղ„ շարու
նակել. յետոյ մ՛նաց/, մինչեւ 1963- մին՛եւ հ անդս տեան կո չո լի լս :

Հ . _ Ի՞նչ կը դասաւանդէիք Ամերիկա :
Պ . — Առս՚ջին տարիները երբ

Ո՚-էղլէյ

էի, ընդհանուր գեղարուեստի պա՛տմու
թիւն կ'րնէի : Մասնագիտութիւնս աւելի
միջնադարեան շրջանն է. հայկական չեմ
բրած, միայն տարի մը 1,իւ

Եորք

Փ/՚էր

Փոն Մորկըն գրադարանը կայ ուր հայ
կական ձեռագի բներ կր ղտնուին , հոն հրրաւիրուեցայ որպէսղի հայկական ման
րանկարչութեան մասին դասախօսութիւններ ընեմ ï

Հ - - Իսկ Հարվըրտի" մէջ - - •
Պ. — Միայն բիլզանգականն էր նիւթս՝
անդամ մրն ալ Ամերիկա պատերազմի ս՛
տեն էքոլ լիպրը տէ օթ զէթիւտը հասսաստուեցաւ • Հանրի Կրէկուար եւ ուրիշ
ներ հրաւիրեցին ղիս որ դասախօսեմ . սա
կայն ատիկա աւելի՛ հայ
պատմութեան
եւ հէսյ արուեստէ մ աս էն էր - u*Jrp դէսսա-

չեմ

Fonds A.R.A.M
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Jt

« « Ա Ո- Ա

ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

տուեալներ կան որ կ՝ տն դի ւոանանբ . . . :
իւօս ո ւթ իւնն ե րն

կ ին որ

վերքը

«Արմի—

՛հիրն Էնա պիղւսնթին կմփսւյր»
Տ ր ա լոս, ր ա կ եդ ի :

անունով

2- — Կ՚ըսենք աւ։հասարակ , թէ մեծ է,
կարեւոր սւեւլ ունի մ՛եր մշակոյթին մ՛էջ
մեր 1նսւրւուսրսուլետութ իւնր • արդեէօ՞ք ատոր զուգահեռ տեղ մը կրնա՞նք գնել
լքեր զար ւլարուե լաւը • մանրանկար — քան
դակ — որմնանկար :
• — հ անր տն կտ րն ե ր ր' այո :
բուն
>
ս տանի ե / թ Լ Լ. ի ւ ի կ ի ո յ մ անր անշէ
կս՛ ր չո ւթԷէ ւն բ բարձր տեղ ո էն ին :

մողուէրդական Լ .

սա

կայն նոյն որակը չունին :

ղործերբ, յետոյ *իլաձորի համալսարանի
շուրջը, Աիւնիըի ղործերբ՝ սակայն միզ
բարձր

Հ .

Պ • — 1՝նծ ի եթկ մտնր սւն կաը մը բերուի ,
կրնամ րսել

արուեստը

tnt

չատ աւելի օր ինակնե ր

եինք : ԳիտԷը , Հ ա յաս տան

ալ

ելի
nt —

արշաւ անընե-

—դրեթկ միշտ-

վերջէն

Ut t

կտնները, ւէինչ րլ Լ ո

: /*մ

էլ արծիրւււ]

h ր կտր չ ո ւթի ւնր

tjր ut դ ա

Մ ՛" ր ւլ

կր դարմանայ* ւո,ք,ք

որ ըան

մեծ

ար էոադր ութիւն եդած Լ որ այս ըան

մեձ

թիւո էի հասած են մեղի . միալն Ս^ատենադ ա լսսնր 10 հադարկն աւելի ձեււադ ի ր կալ.

4 հա դար

tfտնր տ—

սս. եւՒ տդդոէ-Աէհ Լ

թււ —

“էէ ս
11 ք* ջ ի lïր^է դ tf օտ պահոէ-տծ
սս-ելի
շատ որմնանկար կայ՝.
Ւրենդ
երկիրը
մ ե ր ի^է ի*!ւ պկս ենթակայ չ Լ ե ղսէծ ներիէէսյետոյ

աւելի

ըար երեր Լ : // ր ր Հա լսսսոսէն կ ի'

J tutfի

,

ut ր շա t

ան ընե րու. .

կ'րսԼ-

1ւ'[՚ււա.ւ>՝> ■

ւք ար եւ ամրողջ էի ճարած են Ս իււնէիւ րիւ մԼջ՝.

տն

ւլտնրլտկտնԼն , ըտն' էքերր։ Ատկտլն Ւնե֊

շկ որ հաղարկ

հա

՝ ՛քենը ծառ

tfր

tfր

կր \տն կեն

կր տ^ւկե^ւը

ծtint
փայտ

շրջանսւկներու ւԻէջ գտնուած էք • ի՞նչ է արդ
եօք օտարներու գնահատումը դէպի մեր
արուեստը. _ 1ճարտարապետութիւ ն եւ
մ՛անրանկարչութիւն :
Պ • — Հյս՚ւո դնահա ուելո վ կր իսօոիւն . անդւիս՚՚ւի՛ պտ շտօնակիէլ \մր անիմ ,

ըան ի

տարի տոաջ ՀտյւսստսՀհ ւլ ա դ ած
տենա tf tu ր տնի ւլիրըերր եւայլն

Լր , //՛ա_
տեսած,

ղատ ամէնէն չատ Փարիդ

•/երջերս երը եկած Լը} կ'ր ս կ ր . ՀՀսէյնըսւն

1Լղղա—

յՒն մատենադարանը' 3004 սււ- Կ1- ՛■
Հոս
Լո՛ ի ԺԴ -ի չլ՚քա նկն սկսած են կանոնաւոր

տ ւի ս ո սա ւլ ի որ հա յերէն

շեմ

tfր

ս ո ր y ttt ծ /> /

<ւԿ' պո •/ հ աւարել :

111 յքք111
ր ո ւ.ես տո tf ttt լ ըի չ tfր ղ\րադած՝
չեմ» : (եյսօր , միջնադարեան ար nt-ե ս տո t/

Հ • - Գրեթէ 20 հազարի շուրջ է ուրեմն
հայկական հեռադիրներու թիւր այսօր:

դրադո դ^ետր Հայտ ս տանր երրեը
նար :

Պ■ - Այո :
Պ • — 9/»7 ղ ւոր էն կ. աւելի հ ին կն
կան միա լն :

կքեր

թէ հակառակ
րոլոր ժխտական պայ մուններուն —արշա
ւանք, թալան եւլն - մեծ թի ւու] ձեոա
գիր հասած է այսօր մ՛եզի . կը խորհիմ՛ րէ
երկու պատճառներ կան ասոր համ՛ար.
նախ այն, որ ինչպէս ըսիք, շատ արտադ
րած են, յետոյ նաեւ պահելու իրենց հո
գածութիւնը , գուրգուրանքը :
Պ. - Այո , սակայն երր պատերազմ

կ ,

կու դան կր հրդեհեն , է դ ի սլ աա ց իներ ր ,
Արարները երբոր եկան Ա ի ս օրինակի հա
՛քուր , ամրողջ բանդ ելքին, այրերին, իւն լո
մով պահելն ալ շա ւո անդամ բանի

. կր

ծառայեր : Ա ի շա կ՝ըսուի ձեռա դ իրներ ո ւն
‘Աք: "լ՛ թնամբով պկտք կ պահուի: Qbոաւլրի մ՛ը մկջ դր ո ւած կ. «պատերազմի
ատեն թաղեցէք, պահ եւլ կբ . րայց թաղու՛լ՛" թեան ատեն հանեցէք, կար դար կր»

:
Հ — Ամթողջ մտայնութիւն մր կր յայտնուի muni] :
յիչսւծ ե՛ք

‘"J"

՛դար ադան : Յուղիչ կ

մկջ
կար-

արեւձմ ւոեանր

ւսւա օ-

րինակ ուհին, այ՛լ պսլւոճւս ո ո լի դմուար

կ

րսւղդաւոել, սակայն եթկ ա ոն կ բ որակւու՚ւ f ^այկակւսն արուեստի դորե մր
ել
^‘"յ1՛ հՐւ“''1'1' րի" ղսւ՚հդ ական կամ ֆրանսակահ մր, աար րե ը ս լ իմ ի ւն չկայ անոնդ միթ. ւ : Ա երիննեըը իմի ւ ո վ քիլ են ւոյնբան :
Աշթո՚ւոանբի դմուար պայմաններ ունէին,
երր

կա ր դաք

յի շա ա ա կար անն երր ,

կը

ւոեսնէբ որ մկկը սկսած կ՝ըլլայ լիանբ մը,
իմշնամին

կու դայ, կր ստիպոլի երթալ

'" րիշ ւոեդ ... ; Գրիշ մը դրաե է . ՀհԱենեակս .յուր,ո կ , կրակ լկայ-»: Յետոյ դ ըրամ ւդկւոբ կր ունենալ նիւթերը ձեոբ ձըդելու, համար :

շ ■ - Իրե՞նք կր պատրաստէին ներկերը :
■ — Այ" :

Հ ■ — Արդե1օք կա՞ն հեռադիրներ , որոնց
մէջ մէկէ աւելի անձ զ ծած կամ' գրած ըլւս|յ:
—Ա,/" : Օրինակ թ՝ոըոս Ասս լինի դ ո րե երուն մկջ կան նկարներ, որոնբ
նոյն

յի չատւււ կար անն ե ր ր :

"•րմկբը շունին միշտ. Օգնականներ կ'ոլ'հենւսյին: Ամերիկա գտնուող ձեռագրի մը

թկ մէկ տեղէն միւսը կ՝ ե ր թ ա ր
մ՛արդ լաւ ՛լ ր ի չ մը , մագաղաթը , ներկը
ւլւոնելու համ ուր :

։1՚ԷԿ "լ՛ "‘ոորադրուաե կ թ֊ոըոո Աոսլինի,
կողմէ , յայտնի կ որ րոլոր նկարները իր
tf ործը չեն :

Հ - - Այսօր որքա՞ն ծանօթ է մ՛եզի իրենց գործածած թէքնիքր • կրնա՞նք ըսել
թէ ինչ կը գործածէին սա կամ նա ներ
կին հալքւսր :

Հ • — Ինչո՞ւ կր նկարազարդեին արդեօք ■
մ՛իայն զարդարելո՞ւ նպատակով կ՚ընէին:

՛l ս՛ լ

ձեո ադ իրներու

Պ • — կան ձեո ա գիրնե ր

ո ր ոն ղ մկջ դըր-

'“'ծ կ
դոյներու րադւս դ ր ո ւթ եան մա
սին. հիմա կրնան քննէ,/ նաեւ
գործած
ուած նիւթերը :

Հ ■ - Միշտ հակոււք մր կայ հայկական
արուեստը, ճարտարապետութիւնը նկա
տելու թիւ զանգականին մէկ ճիւդը, կամ՛
մասնւսճիւղը : Ի՞նչ կը խորեիք այս մ՛ա
սին :
Պ • — Ջափա ղանցոլած ձեւով

ճիչդ շկ :

հայր միւս կողմէ կարելի շկ ըսել թկ ազ
դեց,։ ւթիւն շկ եղած:

Պ ■ — Այո ■

^Կ“ մասին թօսելու համար սլկաք
է յունական , րատեքոնեւսն արուեստէն ր„կրոիլ: Մուդկին որ դործը աւելի մ՛տ տԺԼՒ
. “"-ելի հասկն,.,լի : Եկեղիներու մկջ ալ նկարները կը ղծո լկին,
„ ր"ւէսղի աղօթողը կեդրոնանայ անոնց վր-

մեր ճար տար ա սլե տութե ան

եթկ հայինք, րիւղանղականը կղմինտրով

սակայն անհատներ

տլ
կ'ո ւնենա յին, 3 ի չտ տա կս, ր ան ի,
մը
մկջ կը պատմ՛ուի, թէ մկլԱ, որբտն ,շոլ_
դկր ձեոադ իր ,քլ, ունենալ, դրամ կ ր հ

կ'".դկին աղոթել, ղիրբ մր շունկին ա-

Երկու

դեց ո ւթիւնները կարելի չէ ուրանա/

եւ

կարելի չէ սահմանել: փ ի շ մը պատահա
կան

է . որոշ ճարտարապետ մր

կրնայ

ու րիշ ւոեդ մը երթալ ու րան մր տեսնեԼլ 1ւՒ["“1՚1ւԿ ■ չատ փափուկ թնդիր
կ
"՚յ՚լ : Տաներ կան որոնբ դիւրին կը տես
նուին, սակայն ոչ բոլորը:
սօր տլ ղի տո t թե ան

•Ա?

Յետոյ, այտարրեր տե-

՛լ11!' նոյն 'ւ1""ւը կ՚ըլլայ, նոյնը եղած կ
միջնադարուն.
յեղա շրջումի հարդ
Լ ;

'7ր զգուշանամ վճռական
ր ո ւթիւններ ո լ հաըրին

թօսելէ ւսդդեմասին: Այնբան

՝. Էւ., ինչսլկս

պարադա

'"J"

ղանոնը յաճաիէ կր դտնեմ համալսա

րաններու մօտ։

l^ft դլի՛սլլ ին ht.

Ակո էի տի ու

տոր համար, այսօր դիւրին րան կ
:

դի.,,,

զարդած կ՚ըլլային արւթե1օք :
Պ - ֊ Կան ուրիշներ

ա/.

Աղեբսանդրի

պատմութիւնը կայ պ ա ա կեը ս, դա ր դ : Գիր
քը մասունքի պէ,, էլ, իըենղ համար , ճու
՛լկին որ կրօնականները աւելի լա,
,,./ան :

Հ • — (|*աււնանք այսօրու.ւսն ■ ւզիաի

ու_
զէինք ձեր վերջին աշխատութեան մասին
խօսիլ քիչ մը :

ո ղն I-~.el..+„Հ-՝Հ
ակնա^Հւ

նադանդոլթիլնը , չԱ հս,։տ։տՀ
անձ եսնա,
'ւրհայ լաւ ղ1,լ!/ յ.է ե ՛։՛ "[՛ յ

7;..... , քանղի վսսսՀ^
՛Ակ

“՛կա,լեմո,կան՝ որուն,մասն

'

ւԿ. լ, ,;-*-՛*՝

p/..,.,. ,.Կ.,ր1ւ1

«..ւ.,., Կ՛՛,հ ՀՀՀ-Հ'
րաբունչիւր պատմական չր9ան'Հ ՛'

սա կա jit համալսարանական

վստահուի մէկ մասնագէտի՝

ե ր ի տա սալսլ ր

ամ կն տեսակի ձաշ կր փորձկ , մանսս.անւլ
երր ա՛ք ան Լ ան :
Ifրեսունէի ելյ

Ամերի կա յԼն՝
tt անդ

(fut մ Լ

ի '/եր

Լ ոնտոն ,

հոս

եմ՝.

կոնէէոոնԼն'

ա—

-,ին, թաղաւ ո րանի ստ
•իոըր

ոստանը, մայրա—

կը մ եկնի մ

1Լ"լըր տին

......... ծնեւ՚/։

համալսարանական

n՛-

ըա ւլա ը ,

սէր դաստիէօսութիւն մը սլ ի ա ի տամ,
ոյ ի tttի մ ա սնա կլլ իմ
քի՝։՛ տ եղի

երեը օրուան

ս ւնե րլ ո ւլ

ու

ընթ ա էլ-

հ ամ ա ղո ւմար ի

մ'ը՝

ոլսսն նիւթն Լ ահ ւս րե'կչո ւթի ւնը :
^1ւսնուիւ

ուհենամ

;

ո.։,,.
«Պատմութիւն

,

Հ

:.7 "։յ" ւՀւ-ւ-Կ՛ Ււ-ո՚ւ-րեօւմր՝...
1ւ1.ր ո,
il եծ դ ու ձ ս, րնե ր
Լ,,
• ,
ՈԻսրծի
V,
.
,,
11 “1ա՝աէ^
լծուած եհ մեր սլկւսդԱ,,,!.

էլաղարի , ուղղակի հոս՝. Ակսվա /"'J

.,

_ո

^այուլպ,

համբուն վրտյ կ , Միջողին, երր ,
երկլ,"ր՚լական վար,է արանի սւէերքՀ
ուսոււյշոլհի մը Հայող Պսւ,սմ„լթեա1 յ[
"Ւն դՒւ՚մ Ւն՚լրկ Ա՛ճ՛ք կ,

„րՈ1լհլ.տել)է

դասպտնո, թեան մասին լսած կ ոլ /)ա
'/< ճլԱական սպանդը ղ աասւտնղ,,,), ատ[

ճամբայ ելայ, որսլկսդի աոիթն
ըաղաըր

"'J"

տեսնելու՝.

ըերու1 ալ եւորուող անձ մրն եմ ,
տանեկութեանս կարդացած

^իրու պա

եմ ւէեդհա—

ասրեայ

t!իսլա շարը

սլ ե ր ո լ

որ ոնց հ ե ր ո սը էք կո փտի ա ց էւ

Լր {հեղինակին

մը պատմական

նմանյ ՝.

1Լյդ

Գրեց'

՛էք,—

հԱՋՒԿ ^ԷՕԼԷՕԼեԱն

ւէիսլա շար-

ըի1' շք՛է՛ր հիլ , — ապա նաեւ որ ո էէ հետել
Ս քլւսէւոիան ftր ի տ ան ա կան կայսրութեան
կր կաւըքԼ

t/ րսւկանութ իւհ

{իսկ ես'
սեր տած եմ

ըիչ մր րան

բր ի տան ա 1լան
J ամ տնակին)

ա՝յ"

,

"(՛ոտ-

'՚ [''(I' I'

մոլի/ետն :մ ա լւին ալ:
երկո՚թուղիի կայարանը,

թերթավա

^այող մասին լսլ թօսիլ [ինչ օր պսւտսհ
ցաւ ամիս մը առաջ), fut անւէաp սթ, ս
ըըլ ւէևէլէն կրտսերի հ.Անցը՝ Գէպ[ւ
րա տ»—ը կու

irruiil

ձեոըր : է ր կու. օր

ճառ ին մօտ, մեկհատորեայ, իմլլթակադմ

կը հեոաձսէյնԼ : հ,Լափած» Լ դ/ւրլյԱ

՛է Ւ է՛ք յԿ' կարեես հայեաւ/բս կ՝աղերսէր,

պա ամ ուէք ի ձիր ըո t! դրուած Լ :

Ւ[' կր՚Ղմփ կա՛՛լ" յտ , սկով տիա կան

ւլ ր օ—

^',քս ('"ԼՈքԴ՛ ^՚ոըԼ" կնանցնի,

li

երր

չակով ու. վե րնտ դ ր ո վ , — «<Ç ատմ ո ւ թ ի ւն
Ակովտիոյ» : Գնելյի, ու եր,լ. կը վճարէի՝

շափեմ էշ՛քին պո ւր կի փողս ցներր յ կ'ււ|ւ

մտած եւ/ի թկ չկայ անդլերէնով

•՛լ կ ոը սեւ, փոշոտ պայւււսսմրւ
դանա էլան ն օթա տ ե ար ե ր ս չունենամ ո
սիս փր այ, սակայն ղանոնը ձւլաՀք

դրուած ,

միահատոր, մատչելի, թղթակլլլլլմ հ.Պատ—
մութիւն Հայող» հատոր

մը: Լիրանսա-

յ1' Հայո՚֊թի՚նը ո ւնե ցաւ հաս տա փոր , մի
ահատոր պատ մո ւթե ան մը նման , որ' հակառ ակ իր

տ կա ր ո ւ.թի ւնն ե ր ո լ.ն ,

սւրմէբ

'! ր կր ներկա յաղնէ : Մին շ Ա՚իաւյեալ ՝լյահանդներուն մկջ նմ՛ան ըան չկայ
դեո ,
ել. հոլ յածին
'Լարմուած

ակադեմականները

են այն

այլեւս

մեղաղրանբին,

հեւոաբըբրուած Հայեր կ՝ուղղեն

սը

իրենւյ,-

ի նչ կ ընկբ: Ոչ Եղեռնի պատմու.—
թիսնը դըեւյիբ , ոչ ալ Հայ մողովու րդի ,
ոը"1կ"՚լի տամ [աղուս, օտար կնոջս , դը-

Տարիներ կ ի վեր նիւթերը հաւա
քած եմ , դրեթկ ամբողջ Կ ի լի կե տն ձեռա—
դի ընել՛ը տեսած եմ . . .

2 • - Գանի՞ հատ են :

շեմ դրել՝. քՒու.ւլթ չունիմ ը"'1ս : Հաւրււ,

եր քլա թ ո ււլի Էէ կայարանին քլից պանւրւկ
մկջ -. Ե՛ ուրեմն կր փնւոոեմ,
1""Է\

բո ղո ըա կանն ե ր ո ւ այս դռնփակ ր
ղաըին մկջ, ո շ միայն
ճաշարան, ս.

թղթաւէաճառ Ժ/հ/ ւլ անեմ արդ Լն իսկ մա
նան չուած թ ունո ւդդ ի նպարւաէաճառր,
նօթատետրեբ ալ կր ծաէսկ, ապա Փ1
ըի"թանց իներու

այս ճա շար անր , ար ա

էսա տա ւորն եր ր կր

շաղակրատեն

Փ ո ւնճապէէ քեղա ո էէ , լեղուով մ'ր որո
մԼՀկն իմ ա կան ջիւ ս կր թօււին ինծի ւսձ

ււաղէւբ—մտտեաննեբա- •
անոնց
տէէն : Տաւ կ*" J տչըերուն մ Լէ երր կր
«/?բ ըտն

ձեռաղէւբներ

ան*» ե տացան

1915 - 16// ընթացըէէն, ցո՚-ցակներր

՜ Հաըիւրնելւով, Յոր Ջուղա դ տնը—
ւող մէկ - երկու հատը միայն չեմ
սած : Աակայն պատկերները ունիմ :

տե

2֊Ուրիշ հրատարակուլդ իւններ եդա՞ծ են Կիլիկեան մանրանկարներու մա
սին :
Պ ■ - Այո : Հայաստան Լեւոն Ազալեան

նփէնը, չկան տլլեէ.ս "՛յ՛է
ձՀ՜ռա՚քջ^ր^^
1Լրմտ շ բտ t-ակտն քլտյէւն, այսօր
"J՛
Ա եբտ ս տԷէ ո յ

ւլ n բ ծերբ

bjint-u^'l^

փրկու.ած՜ են : Աքհհտտներ կրքք1**^
բաներ ՛Է՛ք կել* ամկնուձէ պւսրաղս՚ն}
կա ttttti էլէէր ը տարրեր եէլած Լ^ •
կրկնԼ • ^կք դար ման ամ որ էսյսր^

I

մնացած Լ » :

X

մասին ալ դիրք կս1 յ . թ-. Ա" Ալինի մասին

Հ ՚ ՜ Կիլիկեան մանրանկարչութիւնր
պատմական Հայաստանէն որոշ տարթերութիլ ններ ունի՞ :
Պ - - Աւեթ, եւրոպական

աղղեցութիւն

մը ունի, դիտէք, շփման մկջ կին, թասն
տմո,ւլնութիւններ կ'ըլլա յին. յետոյ, Կիւիկի՚՚յ մկջ եւրոպական հաստատութիւնհեբ տ լ քյտյին՝.

«Աքսթամ ար ի Ա . Խ ա չ եկեղեցի»
ղան ւլա կան աբւււեստը» , Հ**,"1 jku‘^
էէէ-եււտբ»,
հ, Հայկէս կան ւքս՚նր՚՚՚նկ քւ
թ-Էէէ-ն» ղործ ե բա եւ. չտա ձ բ թերթ ք
"լաբ բե րա կաննեբ ու. մԼԷ հրսէտԱ՚ր կ
ըաղմաթէէէ. ւլ Էէ տա կան յօղէ՚՚-՚՚՚ծներ
էլէէնակ ,

Հ,հ ան ղս տեան

կոչ"լէԱ

ւլ Էէ տն ական ո ւ.հ ին ներ քլայէ՛"
բար կ'աշէււատէւ է՛լէէկե՛սն *\ես՚ս,1 tf
հատորին ւէրայ։ Հ(,Պէ'"Ը 4 ԱէնպսԱ
"“րտեմ , կ՝ըսկ, եթկ ե » յն
հրատարակութիւնը՝ աս՚կ"''^ *

X

u ւնենալ

շ • ֊Միայն կրօնակա՞ն դիրքեր նկարա

Ղ

մականները, ոըոնլլ

՛լ ին ընդհ անր ա սլկ ս՝ -, ամ եմ ո ւած ուաելիըլւ
Հա ր կածա ին դ ր ո t թ ի ւն» ն կա տ ո ւլն ե ր են,

դաըձետ/ Հայաստան պիտի հըատաըակ֊
՛ի, յաոաջարանը ես դրեցի:

նիւթով կարելի շկ նոյն րանր ընել : Ազ

բարով:

յ

Հէ...

դիտաւյման հո,նդէպ

ր Հա յ չեմ ճան շնար , Ս իջթ' 1Լբեւելըբ
կր փնտռեմ , իր ճա շար անն երն ւս. նպարա-

յին

ՀՀ'7‘՚ >■

նոնլլ ՛լաչնակլ,ութիւնը՝

՛■՛

մ կջ ,

tu

tfա ճաոնե ր ր

քըն ակադեմականներուն րն„,Ն"^

*> ո ս ... :

Հ - - Սակայն այդ ձեռագիրները ժոդովուրդին մօտ չէին գտնուեր , կր մնա
յին iJuiûfhjLni մէջ • • .

ւաքկր այդ նպատակին համար, ծանօթ
ները կ'օդնկին իրեն : Յետոյ նաեւ երր

հայկականը'

Լ

ըա դա ըն ե րո ւն

"Սի

պատմադըբի իըադ„րծման, Հ

> հ,կոր սբ-

հ tu ս տա tutu .էսծ

րաւյիիո} ոը կարդան», Անլ,
՛Ա՛տ այդ անձերը չեն ։//
Հ՚

>.1,....

Փարիդ եր

կ

նոյն պարադ ան կ ր ձե ոռդ իրն ե ր ո ւն
զամուր. Հ „ն մանաւանդ որ րացատրոդ ալ
քհար =

տարրեր

կ,

ու.

ե ւր ոպա կան

tf ր

հրատարակած կը Կիլիկեան մանրանկարնելւսւ մասին: Յետոյ
Աաըգի,, Պիծակի

Պ- - Ա եծ մասով.

Հ ՚ - Այսինքն կայ ուրոյն գիծ մ՛ը , թան
մը, որու] մերինը կը զատուի լքի լ սէն :

որ' ինչսլկս /ի երեւի,

՛եր» Լ ,

tf աս

'// . — Տարձր աե ղ մը ունի: Տիլղանդաք/սւնլլ , մանաւանդ

2 • — Կր զարմանայիք,

Պ- - Այո: Ցուցակներէս մէկուն

շեն մոռ

շ. - Արդեօք մեր զարդ արուեստը ի՞նչ
սւեւլ ունի միջազգային թելքին կրայ :

Հ • - Եւ ասոնցմ՛է ամէնէն հինը • • •

,

ըւսւլաըր : 1Լազը

Լ ■ - Շատ մր օտար գիտական

կ*սյ ՀԼենե աի կ : է/ր ո ւսա դկմ'
նոյնպէս՝. Փանքէ մը հա դար tu լ Հալկսլ եւ.—
‘".IL1՛' Եւ-րոպայի մկջ Մ էս իթար եաննե ր Լն
կայ*

հ եm

tf ր

ն սլարաւէա ճառի

թալու. համար ճամբայ

սս. ԿՒ

եծ թիէ-ուք էքն ա դ ած են հ էէն : ք]ր\՝.քն տն 1լ տ ր-

ի՛ն ’ «*/./*,ս 11 տան էիւս լւս

աւելի ձեոաւլիրներ բեր-

•

շէէէ-թե տն աւելի շտ տ օրինտ1լ ունին ըտն'

ման-

ւլոտաՆ արարերկնուքս իւ օսա կւլ nt-թիւն

հտ j!fut—

ե !լ ե դ ե դ ին եր ր

անդամ Ա կո փտի ո յ tf tu յրաըաղաըԼ հ
կր ւլրեմ : Փաըիսթանդ ինե-

ր ո t- ճաշարանի մր մկջ՝. ՝ք՝ ի չ առաջ

ելի նէ1 tti'h են րի ւդտն ղ տ 1լ tu նիւն :

սւյնըսւն շտ տ չեն ս րըտն

tfենը

1Կ ս

1շւոին պ ռ ւ.ր կԼն

րս՜նեւլայ թոլնւսւլւլի

2- - Իսկ վրացակա՞ն ձեռագիրները

րու երկիր եղած Լ , շատ ըան կոր սուած
կ'. Ս տ եէի ան ո ս Օրբելեան տեղ մր կր լի—
դի մր մկջ դրուած կ ին պահ ուելա

իմ կ րիւ գուն

Պ - — Ակի՚լբի: ^/"/ — ]0րղ գարու գոր
ծերը շատ կր նմ անիւն հ ա ք կա կաննե ր ո ւն .

tf

Հ • - Արդհօք ո65 լւն է ifbp զւսրւթարուեսսւին ամէնէն փայլուն շրջանը • թէ ժամա
նակի , թէ շրջաններու, տեսակէտէ :
Պ • — Հա յաս աան ի ՃԱրդ եւ. 11ր/^ դուր tu.

նաւք արետե էյիէիկեան

Հ. —Նոյն թանը կարելի՞ է րսել նաեւ
մանրանկարներու եւ քանդակներու լքւսսին :

nu l.լի

համակրելի են,

ՍՓԻԻէՒ՚ՒԱՀԱՅՈՒ ՝ՒՐՅնիւ1

Պ ■ — Այո . ճիշդ է :

դս! կ ան կ կամ ֊, ա լ կ ա կ ւսն . նաեւ ւլ ար ր :

Հ - - Bnid Հայաստան երթ կփսէք, ւքէջը կևսււնէ^ք Վասպուրականր :
_ 1Լասպու~րականի արու.եստբ

Հ • — Ազգեցութիւնր անուրանալի է ան
շուշտ • սակայն կրնանք ըսել թ-է մեր ճար
տարապետութիւնը ունի ինքնուրոյն գիծ
մր որու] կր զատուի թոլորէն • չէ՞:

^Վ՚՚՚յււԸ
կը չաըունակուի .
Աիրարվլի
Տկր Ներ սկ սեան կր թսսք, եըկարօրէն Հա
յաստանի իր ապրումն,երուն , տպաւոըոլթիւններուն, մասին, Երկու անդամ՛ ղ անը֊

tj ործ ունէիմ» :
Կը մաղթենք որ իրեն չպակսի

un ւան

թսյմը , եւ տայ
այլ
ալ եւ. ունենա յ հ րճոէ.՚"նըր "՚ ս
նոր հ րա տարա կո t-թի՛նը \ նաեւ

՛ած կ հոն. ՀՀշէբ ղփաել, ինչ
զդաւ,ում՛
մըն կր ամէն կողմ հայերէն, տեսնել. փո

րան կար չութ եան Բ- հա՚ո<"1'Ւն ’

ղոցներուն անունները եւայլն.

ան "՛Է 'Էերջ՚՚՚պԷս է՛ր "էեղ՚ր ‘քք

ս,ոա Աւն.

անդամ 1960/»ե կր երր տակաւին Հայաս
տան, դաղող չաա ճամրորղներ չկային»,
(արճ կը տեւեն, իր մասին րացուած փա֊
կագիծները : Խօսբը կու գայ դարձեալ ձե-

լ

Ա
„
J

յլ

ղ բաղ արաններուն մէջ՞՝

ՏեսԱւկՏ(ե9Ա1''

Fonds A.R.A.MԱ-

^՚

<8 Ա tk Ա Ջ

ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

մր ուրիշ է , - փիլիսոփտյ

ունէրՈւ Ո,րո^յլանները ,-թրր-

մր'

որուն

դր ութիւեեեր ր պարդ են ու. յղկուած ՝
ներէն Մէկը֊ ՈԼ

որ

րան այ բարդ կ իր մտածո ւմը , բարդ

ղ-րմա;,.^

սական

եք^"

յ
„. նսխը, ք"՚նի "P պ-՚ւ։/'"'"
թէ յ֊լ՚ր , թէ իրենց ,ե-

որոնր կ'ըսեն

ւք ատ չ ե լէւ . . .

ան ոչ մէկ կար եւոր տեղի, համբուն ւԼրայ

Բիւղանդիոնին , հայթայթելով անոր կա

էր , եւ ուրեմն Հռովմկաց իր՝

րող կայս ր եր,, :

ու
թկ

պատմութեան ւլր րեր

տոքս կրօնքը ընդունած են յունախօս Հա

ըա ռուպի

յեր մի քանի դար դրեթէ տիրապետեր ին

որոնք ՍՀեղ-

Այղ ւտիրապետո ւթիւնը

լիան դրաւեց ին ՝ կեցան Ակ ովաիոլ հարա

մեգի մեծ օգուտ մր չբերաւ, սակայն հոս ,

ւային ս ա հ մանին վրայ՝ պարիսպներ շի"-

մռայլ էշտինպուրկի մէջ, կը սիրեմ երա

նեցին ու մ Խաղ ին անոնց եւոեւ։ Սկովաի—

զե, թէ որքա՛՛ն տար բեր
պատմութիւնը,

այսպէս Լ է՛ք արձակը , քանդի Հիւձմ սաիւդուեցաւ իր ւս պր ո ւստր
ճարել
դիւրա

LÎZ ւ"""Ւն նման ’ "՛՛ >""/""Հ1'
''"Հ՛ ՝նթ7» ‘ս՛ ն^նա'^՝ 1։սկ Հ,Հ'1՜

ու վու ճա ո ա կանա կան

ներ ո ւն հիւսիսային սահման կ՝ Ա կռվտի-

դ իձ ացկուն , եւ այսօ՛ ր այ դ ա ս ու լանդո ւո ղ :
հան պատմաբաններ՝

ՄԱՅԻՍ 4, 1986, էջ 3

դրե-

կրնար ր, ,ա, մեր

եթէ

> աւա քա կանօր էն

փՒէՒ՜՜

ա
անդ ին պաղ ովկիանոս ■Կ՛ կ ար միա յն : էքւ ապա ՝ մին շ Հա յասաան հ ա ր ո ւս տ ,

//Ü'Th Տէ1 գանուող շրջանը , որմէ կու

un փան րր իւոանական հանրա.թեան ծանօթ

[՛երրի որոշ շր ջանն ե ր ո ւ! ՝ աա ճա րն ե ր ո վ ու

տակութիւն :

Փռւնճաս,
կամ
ՀնՀ^հը՚է՞՚^՚։։ւ։"։1:'-^\ճր

կր ՝

դանձերով' թ սւ լւսն ի արմ ա նի երկիր մրն

թ0»—ներ ո վ պատմ ո ւթԼ ւնը չԼ փոխուփը :

էր^ Ակովաիան^ ուր հաճարը՝ կա Լմն

Աակայն
կ'ար տօնեմ ԼնքզԼնքԼս
հարց
տալ՝ — արդեօք ե^ ր բ բան \մը պփ տի սոր

,լՒ \ւ

,

- ‘"ւ՚եւմո։։"ք<։ ել

հ1""Ւ“

1,'ոռոդեն Ինտոոս դետի
վս,յրկե"՚ններու֊՝
հ""/'՜/'’ ՚ւլ,եթւ՝

Փա-

էով’

Տասնամեաէլներով այս մեծ
գլխաւորաբար ՝ ի րր

Հետաքրքրական

Հ

հյւլա տմա ւլ կ ւո» :

են Լհս դի տա կց ո ւթի լ-

նր ՝ որուն սլկար Լ վսաահիլ

երր կարե լի

պանիրն էին մարդոց դլվսաւոր ուտելիքը ՝

կ՝. U իայն երկ ու. ւ!ալրկեան

տասէ՝

նման

այս վերջին պար րերութիւնր րլ ր ի

•՛չ ին չ
m. ‘‘՛էր թ ա լան ե լիք ՝
ոչխարներէ
դա՛տ : եքմկ դրաւկին դայն Հռովմ կաց ինե-

“,կս"ւ՝ս՚յ

կ՚իտեմ ,

ա),շուշտ ,

որ «ե-

վինք մեր — եւ. ո ւր ի շն եր ո՛ ւ.—անg եա լփ վար-

նշմարեւյի որ ւսյււ գրութիւնը թ ե լա ւլ ր ո ւլն

է Ը > իէեեց հաւ.աքած տուրքը պիաի չկա

ձա ռու՜թենկն :
Հարցը ձու.լու֊մը ընդունելու, հարց չէ՛ •

ու անոր սկիղբը ւլ րւսւո ղ

րենար վճա ր ե լ գրաւման րանսւ կի

*ԼքՈ յնիսկ անգլփւախօս րյ քա լկ ետք՝

'""'Լ1

ր Ո“։մ Pk "րքԱ,'ն տէ"Լ1'ն է ար՜
Հֆ^ս,^ րննտոտտո, թենէն

հարիւր րաո եր Լ

առի՝

Մ է քքի

սլա ամարան ի մր ղիրրն

էր }

անուն

Ակովտիոյ

սլ ա ամ ււ ւ. թ h ւււ և մսւ ս թւ : /// ահա ,

բաղմա—

ե ա թ ՝ յամեր տռսվ տե՜—

քերն իոկ : եւ ուրեմն'

Ա!՚ջո g ին յ
բրիտանական
Պետութեան
րնդ ա րձա կման ընթացքին ՝ ան կը կադմ է

ատոր :

րով չէ որ կր մ տածեն p : Աո ան g մեր

կր հարուածկր Հայաստանը ՝

՛շ Հ-խր,—
«■էէ-՛P-

ւլրու.—

Ակ ով-

ուրոյն ս ովո րու.—

րը ասպատակեցին անոր ծովեզերեայ շրր-

Ա,
~ւ»ւ->՛

կ՝ երեւան

կը պահէ իր

թիւնները՝ իր բարբառը՝
իր ինքնագի
տակցութիւնն ու արմ ան ապա աո լութի ւնը :

թ եան ս մէջ, աո սւնւլ
կան իւ ամ տած ո ւ մի..
Այսպէ' ս կ 'միտքը : Ս իայն ւլ իաակիւյ մրա-

անոր g ուց տտա էս տա կ ր

եւ

ւոիացին

դա խ : Ա., ե լի ուշ ՝ ՏՕՕ—ական թուականնե
րուն ՝ ւ, ո ր վե կ ի ո յ եւ իանիոյ ծովահէննե

սսյ^ ս՝ «Հիւմ ւիիլիսոփա լին

տունը»

ծախ

հ ան գի ս ւո ձգեցին

"Ը^
մւ-ն է
խ՛:ձ ,/■■■«՛• է՛' Դ-n • ■1-ք,էԿ՚- րԿ-

]ն Առն MWrP*

ni.,,:/.-. ր-1,
■ Հ աշ1սարհաըաղարացի

ու.

հինդ

^'է1'!1

ընդունած ըլլայինք րիւզանդական հպա—

ջանն երր՝ բայց Սկովւոիացիք

ԱՈ-

դիմացան

1000—ական թուականներէն

՚1!՚ն, մինչ ի սլամ արաբէն

ան—

ետք քՒուրքր
Ակովւոիոյ

ի՛ ր իս կ Ափի, ո քը , — '{•անատա յի \,ովա
Սհո թեւս նահանգ ը ուրիշ բան չէ՛ ) եթէ ո ւ
Նոր Ակովաիան’, Աւս արալիա եւ

մանա

վորական տրամաբանութեան չտփու՜ած ni
վ ա ր J n ւթ եամ ր սա լար կուած ուղիներէն

միակ թ նամին Անդլիոն էր : frr
PI'ձ~
նամին ՝ որ յաճախ կրցաւ գրաւել ու թա

ւանդ եոր Զելանաա՝
որոշ
մարգերու
մէջ նոյնքանն Ակովաիոյ գաղութներն են ՝

ճամրո ր ւլ ե լու. , են թ ա դ ի տա կց ո ւէ։! իւնր մի

րսն!, յ հարաւային Ակովաիան՝ առանց ա-

այն իրեն ծանօթ կայաններկ կր սու րայ ,
կբ հասնի , կ՝ ան ցն ի տրամաբանութենէն

նոր ա ի ր ա սլե ա ե լ !լարենա լու ՝ ձե, ով

մր

որքան Պուրճ Համմուտը
ի լի կի ո յ :
Ւնչ որ է
Հարցը նման րադգատու—

Հօդաակար'»

որ

աոաջ՝ ու

կր ս սլաս Հ

սլա ւոճաո եղաւ.
որ
հ ակա—անւլլիա կան
դդւս ցումը միացնկ դանա դան ի շխանն ե ր ը :

թուղթին

մարին , անակնկալի կր բերէ դայն’. Պ*րե-

(Լյ^ւքսՀ^ւ դաման քան մրիւ է պատմութեան

դո ւդ ա հեռները ղանաղան պատճառներով
հետաքրքրական են՝ քանի որ մեղի !լ ր-

պարտագրել, անո՛նք կը ի.", սափին ինձ-

լր , մասամբ՝ ենթ սւ դ ի աա կց ո ւթ ե ան վըս—

տրամաբանութիւնը ՝ որ միայն մկ՛ կ

սեն ՝ — զթէեւ այսպէս եղա՛ւ.՝ սակայն ան

tf, Սկա/տիոյ պատմութեան

տա*» ի լ րսել է-

թ շնամի ունենա լը ( ւսն ալ նո յն կբ^՚բբ
բաժ՜նոդ ՝ այսինքն ՝ այդ օրերուն անգ

'յեթոՀ կեանքի՛
միտքս

Լ՛ '

Ոէյսթ

ալ

բլք-լ՛"! :
ի
պարտս,գրութեամբ ,
խառնիճաղանճ միէ-

մրն է, հի֊ակ^ մԸ՝

Լ, /„ա<ա<1Խ-էՆ

կէ" ֊ յիչուած
թելե, կարղաղաեիս : 8 աճաի, ին-

tf կր թ'"1' թէ մինչ ես կր փորձեմ մի....ա. գաղափարս

գրչի" "'

ճամբուն

դ ա ր ձււ ւած քիհ

ւլ ա ր անա կա լ , րմ՛ծիծ ա ւլ ո վ մր

գիրքը մէկ

U.J ս երեկոյ՝ սւ յս

մռայլ

եղաւ Ակովաիոյ՝ քանի

մեծ

կրնար Ըէէա լ» : Ւ ս կ ե՝րբ անհամ բեր
Ըհ1՜՜
թեր ց ո ղր կր պա տա ս էսան է , — հխՒերեւս t

եւրոպայի

րա յց եդածը եղա՛ ծ է» , !լը պա\տա ս խ ան եմ ՝

րա դա քին մ է 9՝ անոր տիրապեւոող
բերդէն՝ պա լա ա էն ու. լերկ իւարակէն ոչ չաա

նիթը փսփել կա տան, իսկ անդրաղար1„սէը թէ այդ
կր պատահի, կր թե-

հեոու ՝ ենթաւլիւոակւլու֊թիւնս եկաւ.

լպրէ միջթէր֊՚թի գաղափարը , եւ այսպէս կր գրուին , կր հիւ սուին այս տողերն

պուրկր ՝ Ա կով աիան ու. դրօսա չրջիկու-թիւ-

եդած է ՝ ան ալ

նր չէին՝ ս»յլ

սաոցակոյտ կ :
Լ, ո յնա կրօն րլէլսլով ՝ Ակովտիոյ իշվսան-

սլ- .
Զսկայն գրչիս հետ մտքիս

դոյդ տալու, որ իմ իրսւկւսե

ինե ի

նիւ֊թս կուին-

պատմու֊թիւնը

հ

մէկ մասն

\յ[ւայն սր կր թափառի, կր դեգերի յիպութեան
ղանաղան
նրբանցքներուն
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1Է!՛. Մէկ "պ՛իշ մասր կր մնա յ

Ու-թ որ

սեւեոաե

առաջ,

Պոսթրնի

^կովտիսյ այս գորշ մայրաքաղաքի պա ր!/ա^ տեսարանին ու
անոր
թելաղ րաե

Ուաթրր թառւնի մէջ, Հ.
«Հայրենիք»!, նոր շէն։ քին

tfաքերուն վրւսյ'.

թիւ

Լթ քա դար մրն կ կտին պո ւ֊ր կ : Հ,ին ու.

լաւ պաՀււլւււնու.ւսծ :

ճաշ

մր

արուարձան

ք? •

}* • ի օրկան
րաղման առ-

կազմակերպուած

խօսեցաւ, բազմաթիւ ուրիշներու

էր՛,
կար

գին, փրոֆ- փարդան փրիգորեան , անդ-

/• 1Է^1՛ թնդանօթներր իրենդ կրսւկր չեն ուղղած ՝
նակ՝ միջնա րեր դին վրայ՝ որուն պատերը

լերէնով : 9‘ո րծածեց նա ի,ա ղա ,։ ո ւթի ւն մը ,
որ ինք կր սիրէ, յօդուածներու մէ՛ջ ա,

կը մնան ւսնվթ ւս ր ՝ ի* ա ր րա ս ոն ի պա ր ի ս սլ—

գրեթէ

թի ւ.ն» մը կարելի է
մ է ջ միտ յն

լքէկ

խուսափելի չէր եղածը ՝ ուրիշ ձեւուէ ալ

զառ աւելու-

գաղափար կր թելադրէ եւ գրելս. կր մըtf գիս, Միջին Արեւելեան
լեզուները'

լիացի կաթողիկկ )

թիւններ ծա յրա յեղ ապուշութեան հասցրնել չէ։ Պատմութիւնը եւ պատմական

սեպել :

թշն ամի չունեցող
ի ս լան տան ՝

երկիր

որ կկս —

«Այո ՝ սակայն այն անցեալը

՝որ

ձ՚եղէւ

gnjy !լու աայ մէկէ աւելի՝ թէպետեւ

l[|î —

Ժած

կարելիութիւններու գոյութիւնը՝
մեղի պէաք է թելադրէ Լմէ ապագա՛ն ալ

ներն ու. իշխանուհիները կրցան ամուսնանալ Անգլիոյ ա ւլն ո ւա կանն եր ո ւն հեա՝ ին չ—

մէկ ճամբա յէ քալելու պէաք չունի : Մ ահ-

սլ կ ս Հա

սակայն'

ոմանք՝ Աղուանից աշխարհի

եւ 1Լրաստսնի աւագանիին

հետ :

Ptujy

մեր եկեղեցւոյ շատ եդակի ր//ու/ր } ու մեր
սլե տա կան իրօք անհաւատա լփ անպատաս
խանս! տո ւո ւթիւնն

ու

անխոհեմութիւնը

{բան մր' որ շա ւո ալ նուաղած չէ այս
օր ուտն
մեր
ղեկավարներուն
մօտ)՝
պա ւոճաո եղան որ

Հա յաս\ւո՝անը

հազիւ

ո ւան պէո ՝

ա պա դ ան անէսուսափելի
էւ

տարբերութի՛ւն

Լ ՝

մահ —

ուան ՝ ասլադան հ ա ւա քա կան ո ւթ ե ան
մահով չի սահ մանու՜իր միայն ՝ այլ
ապր ե լու

կար ելի ո ւթի՛ ւնն ալ

մը

անոր

^է Ը^,էէէէ:ԸԸ~՜

կէ ՝ թէեւ ապրելու իբր
փոխուած ու
տարբեր հաաւքա էլանո ւթիւն մը»’.
Արդէն դիտենք թէ այդ էսմբտկան փո
փոխութիւնը միշտ
պարտադրուած
է՝
մանաւանդ

նԼ՜ըուն պկււ ՝ նոյնրսւ՚ն ու. աւ.ելփ1 տպաւո-

գո րծած ած է , եւ որ տեղին, է , երր իէՕԱքր
պատմութեան ,
ու մանաւանդ
Հայ։,';,

թ*> կւանկ Աղուանից աշխարհի մկկ մա
սը : Մթ,շ Ակ ով տի ան դանղաղօրկն սերտ
կապեր ո վ կասլուե ցաւ Աեղլփո յ ՝ եւ Ակով-

pji», րսւ ղարին ւոի ր սւ սլե՝,աո ղ

Պատմութեան մասին է : Փ ր "ֆ • Մրիդոր-

տեր էնբ ինկաւ ան գլեր կնի աղդեցութեան

եան «ճա կա տաղիր ր-» կամ «պա յձ աննե
րը՛» ըսելու տեգ երրեմն կ՚ըսէ «ա^բ քան,—

տակ ու սկսաւ նմանիլ անոր մկկ բարբա

այսօր մի քանի հաղար լեռնականներ կը
խօսին միայն : Կաթողիկէ էր - բողոքական
է -.խաշնարած, ձէթ,որս ու երկրագործ էր-

բա րձո ւնր—
ներկն մէկուն վրայ : f/ււ Հալկսլ ծնած ու.
մեծդած եմ ՝ եւ անոր միջնաբերդը ւոիրասլետսւե է մւսնուկի երեւակայու՜թեանս ՝
ջ^քպէս նաեւ Րւսֆֆիի վկսլերու. բերդերն
ու բդեչիւներն ու րե ր դա սլա հն ե ր ր ՝ ապա
նաեւ վսւնկսւյ բերդի լուսանկարները եւ.

աեսրր

^1,է1,հՒոյ

: Ե1՜ ու-րեմն ինծի
>ամսլր ամէն րերդ հր ապուր ի չ կ ՝ ղրաւիչ
(: Այս րերդր րի չ մր պճնադարդած
են

Հ ամար ՝ սակայն ան
պահէ ինքղինք,, , _ ի,ի սա ՝ վեր ՝ հեոու. :
Ւր ստո րոտը կր mut րածո ւի «Հ ին^շ կո է՜"

զբօսաշրջիկներուն

նինկ աֆ հիսթրրթ» , գոր թերեւս կարելի
է թարգմանել իրր «պատմութեան նենգամ տութիւնր-» : «Պայմաններն ու ճակա
տագիրը հոն
հասցուցին Հա յութիւնը»
շրսեր ,— կը գործած է Պատմութեան «Փան-

ալ: թառր ունի

բարդ,

խրթին,

ակնա

ված ըլա յինք «նենգ»,, միայն իրր րար"յա կան ձա խո ղութիւն չայպանել, քիշ մը

պարուս ՝ P ոյրլ Մայլի կամ ԱրրայԱ,կ1^ Աղոնի մկկ ծայրկն միւսը ’.
Զեն
^էկնւսրերերու եւ կամ նոյնիսկ
I աւղսււո ր իչ ՈԼ

աւելի ա ր տառո ց
ւ
կառոլղՈւմր, ,„
,ո Հան ին մէջ,
‘'Հ՚Հ^ւ
- հ^ն
' ս1ատւէաոե1.1՛
'
ոչ ^ս. ր տա ր ա ո ւես տ ե եամ որ—
11Աոքատւ. լ
՚ 1
11
էլ
'•'Կ՚խ֊ու պահանջներուն համեմատ
^"Ոէւսծ
I֊ . m,
։
լ Հ ,
,
հաԼ
>աւ"կտռելի է, „չ
գրաւիչ,
՚է^նէոՈԱ՚ոչ տե''1'՝ Հ՜^-Ա՚կան թ"“»լ

,/

բռև ք!,,"ծ տուներ"։է չրջ-ռպատէԼ1
նեղ ու կամարապատ
նե'' 1լ1' ։1ք'անս1^ փ՚՚ղռցի՚ե , - անգք
մասլյ ՝ որովհեաեւ կամարին
մ''

i!i1,

pi

գութեան մր իմաստը, մին շ հայերէնի ,1 է ջ
ունի

շատոնց սոր

հիանալ անոր եւ զայն, կապկե, սորվիլ, մանաւանդ՝ քաղաքական,
նենգութիւնը,
քաղաքական «քանյնին,կ»ր } :
Ակովտիոյ այս մայրաքաղաքն ու երկ
րին պատմութիւնը , ընղհանուր պատմու
թեան նենգութեան, յո,շար կումն են կար
ծես , ինծի համար :
մը ձեւերով ,
Ակովաիան կր յիշեցնէ Հա յասաանր. գըմւար շէ ղուդահեոներ գտնել երկուքին, ,1 իջեւ :

Երկուքին

ա, աշխարհագրութիւն,,

կր թուի զիրենք րամանումներու ղաաապարտած րլլա, , - .7“'^ լեռնաշղթաներ ,
սառնաջուր, լիճեր, արագահոս գետակ
ներ, ճահիճներ, եւայլն: Ակովաիան, կը
րամնեն բազմաթիւ հովիտներու,
որոնց
տոհմական իշխաններ,, մեր նախարարնե
րուն չափ անհնազանդ ու կռուազան եղած
են' իրենց արքաներուն հանդէպ : Ինշպէս Հայաստանի մէջ , հթս ալ Ակովաիան,
ձեւով մը միացնողները
եղած են, երկու
ազդակ , - քրիստոնէութիւն,, , ուրեմն, նա
եւ {կաթողիկէ) եկեղեցւոյ ղիւանակալական կառոյցը, ինչպէս նաեւ աարածռտծ
եւ ընդհանուր նիւթական, մշակոյթ
բան մը'

մր ,

որ ըստ Աովետական Հայաստա

7 Լ նւ' 1^^սՈէՒԱէն . այնրա^ն մեծ ՝
1Ո տ /
էմսւնոլկլ *քանթ ստիպուած

նի հնագէտներուն, գոյութիւն ունէր ար
դէն Հայկական խ ա ր ձր ա վան գ ա կին, մէջ,
ն,.փ. աոաջին,
հազարամեակի
"կիդրն

ր.

իսկ Î
Աակայն եթէ կան այս հասարակաց կէ

Հև

մն

ւ

հ"ն ՝

'^'աԼէ'.

Jt!r

րտկր շրջապատող

^\Հևկ\մԷ,լ"լն մկջ

ր՚րա>է Է ան՝

-.ճ; Հ կ“։ւրաՐնէրԷն նա յած ւքար :
Քուչու/ լԱ,'և^այ շէնքի մր ար.ջեւէն, ուր
-մ ք Ա'//Ա,ձ է *••֊ ճոնսրն՝ ա լցելած ՝
^Փորձուեցայ ներս մտնել : Հ/ք*֊—

Գ

պատմութեան տրամա

իսէլ չէ՛ : Աակայն նստած է 1՚ը երկր1՛ ’ /'/'

անտեսական ըա ր դ ա ւա ճո ւթե ան ՝

«ճարպիկութեան» իմաստներն։

էօրերէ կառուդ ուած են բո էո ր [• y

I
համաչափ ու մարդկա լին չափա—
'I1!.11՛! կերտուած կառոյցները կԴրկարին

մի քա

նի փոքր հարցերի եւ եզրերէ , ինքնավար

թեան» եւ

(թերեւս լաւ կ՝ըլլար, եթէ

իր դասա-

Ախկախ էը երկիրը, այսօր' բացի

է:

կհթսւսւծ է նոր մը: Իսկ մե՞նք, մեր 1000
թուականին հետ
բաղդատուա՞ծ :
Մեր

նենգը միայն րացասական իմաստ

^եւսնկակտուս կ անոր որ

այսօր' ճաբւոարաղէտ ու դրամատէր

որ

համեմատաբար մեծ րը-

իսկա

,րեր 1600—4՜^ լ,ւոլս^։. ^ոէչ կամ սրճադււյն

1Այ,1Լ Հսւղարի մր : If ո ա յ լ կ ՝ հակառակ.
Il չէնրերուն \ւո\պաւորիչ ճա ր աա րապե-

մը ,

մեր մօտ

անհաւանական ալ չկ : Աակայն
կարծես նոյնիսկ

որ

լեզու

նա կչո ւթ եան ու տա րածքին ՝ մեր անհա
մեմ աաօր էն աւելի բարձր մշակոյթին ու

"րր

Ութիւնը 18ՕՕ-Հ5, աոաջ շինուած են՝ չա—

ք“՜քքէք Գո1'լ)
ամպամած
երկինր
եւ.
խրան ղորշ ծոդ ՝ եւ ունիր պատկերլւ

րան մը

միշտ

կան «նեն,,ամտութիւնր» չէ, "'JL
անոր
հեա խառնուած է նաեւ «խորամանկու

նինկ»ը արտայայտութիւնը,

ծանք, հիացմունք ու րացասական զգա
ցումներ միանգամայն, պար տաղ րող նեն

['“ւե մուխն ու փոշին ՝ ա՛լ աւելի մոիւրա1"յն երանղներ տալով րա ղարին : ԼԼւե լ-

անոնց աոաջին այբուբենը՝

Ակով տիտցին կը խօսէ,,

եւ

1000 թուականի

աւանդական հայրենիքի 100Հ՜^ ^)0ին վրայ:
Կը պահէ իը ինքնութեան մէկ մասը եւ

ուող րա ղա րա մւս ս ր ՝ թերեւս 1500 մեթր
երկայն ու 1000 մեթր լայն՝ կտինպուրկեօւն Հէթաղ^ մր՝ ուր շկնրերուն մեծամաս-

որոնւլ
վրսւյ մօա երկու զարկ /ւ վեր
եկած կ
հօտելու այրուող հանրածուիւի ա ր տաղ-

ռին ՝ Հայաստանն ու իր Մաշտոցը Հըստ
առասպելին՝ դոնկ) ^օրացիներուն տուին

փոքր աղդերուն ՝

ա լ պիտէւ պար տա դրուի :

տերը , եղած են, նաեւ աարրերութիւններ ,
"Ը"նք կփնդդծեն հայկական

ռղրեըգո,-

թեան ահաւոր եղակիութիւնր , րոլոր գո,գահեռներէն անգին: Մինչ
Հայկական,
Բարձրավանդակը հին աշխարհի

անտե-

բանութիւնը երբեմն կախա կա յո ւած
հակառակ մեր

է՝ -

ն ’ f* ’

լեզուն աւե֊ւփ մօտ է մեր

դասականին ՝

լՏ0-<^ մինչեւ 3 . f . 1045 չկրՍանՀ ներգբրաւել Արաս տանը՝ իոկ
անկկ
ետք՝
3 ա դ ր ա տ ո ւն ե ա g մեծ ւոոհմջ, և լ 1խ, f, f, ո,—

քան Ա էլո վաիա g ինեքունը՝ չի տակ է՝ սա
կայն ար տա սահմ անէւ մԷԼ ալ արագօրէն

ոո,ջք,ն անկումէն ետք, հակառակը պատահեցաւ' "ր՚՚շ չափով:
Բիւզանդ իոնի

կ'աղաւաղուի եւ յաւէտ ռուսացման ւէըտանղին տակ է : Մ ենք ունինք մեր կրօն

Հնորհիւ, եւ իսլամ պեւոութիւններուաս-

քը՝ - թէեւ Հայաստանը ամբողջ
աւելի
ըՒՀ. եկեղեցի ունի ՝ քան
Պ էյրութը , իսկ
Ա ո վետական Ափիւռքը ոչինչ :
Մ ե՛ ր
տլ

պա աա կո ւթիւններ էն քիշ մը աւելփ

հեռու

եւ. աս,ահով ըլա լով, ՛Լրաց իները մի քա
նի գար իշխեցին Հայաստանի մէկ
մա
սին վրայ, ու տիրապեւոելով փուգարաց
աշխարհին, ընդ միշտ )տիրեց ին Ախալքա
լակուն շրջաններուն : Մեր պատմութիւնր իսկասլէ՛ ս ձա խա ւեր ո ւթիւնն եր ո վ լեցուն կ :
Միջոցին, հակառակ բազմաթիւ պատե
րազմներու, Անվյփոյ

եւ Ակովտիոյ

իշ

խանական եւ նոյնիսկ արքայական տոհ
մերու֊ կապե ր ր եղան աւե լի սերտ , մին
չեւ որ !603-/'J< Ակովտիոյ ճէյմս Զ - թա
գաւորը հռչակուեցաւ նաեւ
մահացած
մեծ Իլիղապէ թ թագուհիին ղահամառանգր, արքայ' Ակովտիոյ մեծ դրացի ԱՀեղլիոյ: Մ երեւակայեմ , երբեմն,
թէ որ
քա՛՛ն տարրեր կրնար ըլլար մե՚ը անցեալր , եթէ կրօնն ու ղեկավար
տարրերու
անպատասխանատուութիւնը արգելք եզած չըլլային մեր ու ՛Լրացիներու (մեղմէ
տկար) կամ նոյնիսկ մեր ու Բի՚ղանղացւոց (մեզմէ զօրաւոր) կա դա ւո ր ո ւթի ւնն երուն միջեւ: Գիտեմ, կամ կրնամ գուշա
կել կոյր աղղայնամո լութ եան պատասխա
նը ,- «Բայց այգ 2րղ պարագային մենք
յոյն օրթոտոքս , յունախօս եւ 8ո յն կըլ
լայինք» : Եւ ես պիտի պատասխանէի , «թ՛երեւս, բայց ոչ վստահօրէն»:
Երկու
պատասխան կարեթ, է տալ, —նախ, ըսե լ

կր կորսուի’ հո յնիսկ

Հա յաստան էւ

մէջ

ւսպրելակերպը փոխուած է ,— երկրագործ
էինք, ու հիմա, Ակովտիոյ պէս,
թ1 չփ'1'
փոքրամասնութիւն մը միայն է , ան ալ օրէ օր Ատրպէյջանցիին ու Բիւբտին

կը

ւըէ 'էՒ^եԸ ՜
Եւ ուրե՞մն, : Աւրեմն , պարզապէս , այս :
Ինչ որ պատահեցաւ , պատմութեան կար
ծր,, ու անգութ տնօրինածն էր անկաս
կած, սակայն պատասխանատու ենք նա
եւ մե՛նք, մանաւանդ մեր ղեկավարութիւ
նը : Ըսի որ անցեալը տարբեր կրնար եզած ԸԱԱ՚ք- Տարրեր

կրնայ ըլլալ

նաեւ

ապագան : Անկասկած որ այսօրուան ազ
գային եւ համազգային իրավիճակները
ունին իրենց կշիռն ու թափը : Անկասկած
որ անսահման չէ

կա ր ե լի ո ւթի ւնն եր ո ւն

թիւր : 1960-^î' ո՞վ կ՚երեւակայէր մեր
այսօրուան վիճակը : Ու պա տասխանն է ,«Հաւանաբար

ոչ մէկ լոլրջ ղեկավար»:

Ել ուրեմն,

կենսական է հարց
տալ, «ի՞նչ ապագայ կար ելի ո ւթիւնն եր կը տես
նեն մեր ղեկավարները՝ այսօր»: Աակայն
անշուշտ այղ հարցին կարեթ, չէ պատաս
խանել, առանց հարցնելու շատ դմուար ,
վիճայար ոյց հարցում մը, որուն համար
պատասխան որոնելը անկասկած
պիտի
վիրաւորէր թէ՛ մեր ղեկավարները
( „րոնց արղէն յս\տա'կ է թէ իրենք ղեկավար
են ) , թէ' ալ ղեկը տենչացողները Հորոնց

որ Ակովտիոյ նման մենք ալ պիտի ըլլա
յինք մեր հողերուն վրայ, մեր ա զղաJին

յստակ պէւտէւ ըէէա[' ոանղփտացու֊ած են

զգացումը պահած , բարրառախօս

իրենք) : Աւ.չ է^ շա'տ ուշ՝ այս հարցումր ղնեէու. համար՝ — «Ո՞ վ ենք մենք՝

մողո֊

վուրգ մը : Երկրռրդ ,
ղ1"ոենք
նոյնիսկ առանց Հայաստան - Բիւղանդիոն
պաշտօնական միութեան, Բիւղանդիոնի

եւ. ոՓ վ են մեր ղեկավարները»’.

կողմէ տեղափոխուած , հպատակ, օրթո

Fonds A.R.A.M

Էջ 4, ՄԱՅԻՍ 4, 1986

« ff Ա Ռ՜ Ա Jt ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*
Ա՛՛՛յր 'քըն կր՝ յարձակաց

Ազջնտկր մնաց հոն , քարացած ՝ եւ իր

ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԴՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

զ էմքը էլ արտայայտէր այնպիսի ս տռտիկ
♦ /// մր՝ որ համա տար ած

երկինքը րս-

կրոսս մթ ազնի լ՝.
Երր տ[> կ ի ե ր կր հեռանա ր հսս կիթը ա-

յ

ոտծ

ւասաացումներ կրած.բն„լհե J
գերծուած մ է էլ ուժ՜ը,
“՚
Զինեալ

«Չեռքերը վեր ՝ թչո ւ,„ ռա

ճիլաա պոռթկաց • տար իներ ո ւ նա —

տ ս տտ զ ո ւձն եր ր ՝ ցաւերը ՝ զայրոյթր ՝գբսՍ իջա զդա լին

Ա անի շա կա դոյն

է!՝ուայալ ապարանքին

ffl ա չ ր

պարաէղր կազմա

կերպած էր հաւկթոր սութիւն մլ, ՝ տասներ

^քնրրզ եւ անմիջասլԼււ ԱՀւթոնէլլւս

տեսաւ

սլուած իղձերը աւելի ու աւելի զօրացան :

որ ան կը հեռանար տեսա էլ

արձան

Ակսա։

մր

գոռալ՝ հայհոյանք կբ տեղացնէր

զրկած զ եւ յաւելեալ՝ արհամարհոտ ծա

կն„ջ վրայ. հայհոյանքներ 'Որոնք !լր "կբ-

կու. աար ե կանԼն ՝ ւիար տգոց համար*. Տոմ

մածռութիւնն եր կ՚ընէր իրեն-.

ո՛, ին փ—ով ՝ սլ—ով ՝ թ—ով ՝ ս—ով եւ այրու-

սերու. ղփնն էր քսան հազար քիք՚Լթ'՝
Հ^աւկիթները պահուած /լիլյային յար

եր եքին տր ո ւած էր մեկն ումի տղղ անշանր

դի դէդք*րոլ- ուակ*. Յետոյ ազդանշանը կր
տրուէր*. Ամէն ""Լայ
^'['LL1"!1
է՛ I'

Արքա՛ն արազաշարմ են աղ սւքր -

քենի այլ տառեր ո վ :
Ոազմութիւն էր* լաւագոյն

մամը

եւ երեքր քառո ր ղ անցած արդէն հաւաք—

վ տ յե լչսսլ եզ

քեռն աւոր իրենց զաւակներ ուն

հետ*. //—

զտած հաւկիթներուն •. կային ամէն աե-

ուած էր ինչ որ կար : Ո >- ճիլաային փոքր
աղջնակը դատարկ ձեռքերով կր նայէր

մտ*1ւք սահ մռկած խոյս տուին,

ուրիշներ

սակի ու չափի

իր շուրջը ՝ զ անելու

մնացին բողոքելու հա՜մար.
«Ամօ՛թ Լ . զ տ յթ տ կզ ո ւ թ[սն Լ այս ըո-

հաւկիթներ .

շոքոլայէ ՝

մետաղէ , խաւաքարտէ , որոնր

գեղեցիկ

առարկաներ կր պար ո ւնա կէին :
ճիլտա Աոզօ' տան դործերու

օգնա

հ ամ ա ր

ծուհիի զզես տաւո ր ո ւմ ո վ

ման կտտա-

մալրր.

մեծ

ըւր տզոց ն ե ր կա յ ո ւթ եա^հ ՝ որոնք

սակայն ամէն զն ով շԼ ր ուզեր

կ'ընեն . լ ո ե ցուց է՛ ք զինքը :

լալ ՝ [Հն շ

ս/մ օթ 1լը լյա ր րո լոր

րու տունը՝ ուր կ' ա շխա տ էր : Տիկին Մեր-

ներուն տակ :

նաթա պիաի աանէր իր չորս

որ քիչ կամ շատ- Անթ ոն Լ յլա միակն Լ ր
որ ոչինչ ուեէր :

րը՝ ինչ որ պիտի արմ էր ութսուն հագար
լիրէթ :
ճիլտա Աոզօ

ոչ

գեղերիկ ո չ ալ ադեդ՝ մանրակազմ ՝ ա շխոյմ
դէմրուէ^
բար իկամեցոզութ եամր
րայց նաեւ, զսպուած րա զձանքն եր n վ ՝ յա
ւելեալ

ս՛ f "

մայր , չորս աարու աղջնակի մր —

շնորհալի արարած մր զաւազ առանց հօր—
իա րհ եց աւ ինք ալ տանիլ իր պզսոիկր :
Որոշեալ օրը Անթոնէ լլային
հա դո լե

նար առանձին կրել ^աւ֊աքած ր :
եէ/լա ապշած զայն կր դիտէր :

— Երնա՞մ ՝ „ ո<*րf *
- Աա՞։

դարումով մը ջանար ման կա տածս ւհ ի ի
մը երեւոյթը առնել, ել եթէ չաա մօաէն

տի—

րենց

ճիլտա

Լու՛լ ուրեմն - չկրտած մրն Լք դուք.
ու րոնե-

ճիլտան -

[un շո ր ա կա զմ

տիկին

սր Ինեացիայի մայրը պէտք
միջամ տեց •
- «Ին չո՞ւ այս պզտիկին
տուիր» •

էր րլլար՝

հաւկիթ

մը

«թողէ՛ք զիս ՝ թողէք զիս ՝ աղտոտ ոս-

«^1 ր

րաւէ - հիմա մեւլ[ւ

հետ

ո ստի կսւ—

ու ճիլտա անկիւն մը քաշուեցաւ ,

անկէ

տուաւ ինծի :
Փայլուն խաւաքարտէ

գեղեցիկ

կիթ մրն էր որ կը քացուէր
տուփի մը
պէս՜. Ա էջը թերեւս [սազա լիկ
մը
կա ր

շնշմ՛ար ուելու համար :
Արդեօ ք ճիլտա ի զուր այգքան ջանք

կամ ձեռազործի տփիկ մը :

թափած էր՜. Իրարանցումի այն պահը՝

ե ի շա կա զո յն Խաշի աիկիններէն

n—

րոլէ։ վրայ գրած էր պզտիկին հե տ
ձրի
ներս մտնելու յոյսը՝ այնպէս կր թուէր

հալ-

ՎԷ&Ը ուշադրութիւնը գրաւած էր Մամէկուն ,

ուր անցումին մէջ ան հոս ու հոն
կ Իյնար ու հեծկլտուքներու մէջ յամա ո —
օրԼն կր կւսն չէր մայրր*.
'“J"

Տասնեակ մրն էին. այր ու կին՝ որոնք
կանգնած էին իր գէմր .

jt'~

«Խենթացած է. բռնաշապի՛կ մը—
ս արւ ււնո7/»
ւ :

յիսուն
սիրելի

ա ? Ի՛ "

P1Է

հինգ մնացած մեծ՜ափարթամ

փոքրիկներ» ^ար9ոլ-9 ս,հ մ պա ելով- սա
կայն համակրանքի արտայայտութիւն մը

զաս մր տալ ելու աամ մօրդ որ» :

,'Հը է՛ր J պիտը ՜. Գոհ չէ՞ք՜.
Ա՚Ւ*^լ> բան չկայ՝ ըսաւ Ինեացիայի

'մտածեց , թէ կարգ մր պարագա
ներու մէջ անիրաւութիւն մը կրնար ահ-

կառք

մը

հա սալ. նախարարի մր կինն էր Հռոմէն
յատկապէս եկած՜՝ իր երկու գաւակներուն
հետ՜. Անմիջապէս Միջազգային Մանիշա
կագոյն Խ աչի նախագահը՝ խորհրդականներն ու տիկինները փութացին նախարա
րին կնոջ մօտ՝ իրենց յարդանքր մատու
ցանելու՝ եւ
վերջապէս
սաեգծուեցաւ
փափաքելվւ իրարանցումը՜.
Օղտսւելսվ առիթէն՝ տան

դործերու

գաւկին հետ. հոն՝ հագար ու մէկ յանձ
նարարութիւն կ'ընէր անոր ՝ որպէսզի իր.
մ է աւելփ մեծ ու խորամանկ աղոց ներ
կայ ո ւթեա մր չընկճուի ï
Հարթավայրին վըայ հոս ու հոն բարձ֊
բացած հարիւրաւոր յարգի
դէզեր
կ/,
տեսնուէին արդէն՝ մեծ ու
փոքր,
Անոնցմէ մէկը նուազագոյն
երեք մեթր
բարձրութիւն ունէր . ով գիտէ ինչեր կաըելփ էր պահել անոր տակ՝ կամ թերեւս'
տրուեցալ

փողահարու

թեամբ մը. ինկաւ մեկնումի գիծը նշող
ժ ապաւէնը ու տղաքը ճամբայ ելան աննըկարագըելի աղաղակներ արձակելով :
Աակայն հարուստի տղաքը կր խրտչե
՛լընէին աղջնակը, ան կր վազէր հոս
հոն՝ առանց կարենալ ընելիքը որոշելու՝
մինչ միւսները այգ միջոցին կր պէզէՒն ժարղը՝ ոմանք արդէն
գէպի իրենց
մայրը կը վազէին՝ գրկած շոքոըսյէ կամ
Դ-Տ՚՚զղոյն խաւաքարտէ հսկայական հաւ
կիթներ՝ որոնք ով գիտէ ինչ անակնկալներ կը պար ունա կէին *.
Վերջապէս Անթոնէլբս ինք ալ մխրճեց
իր փոքր ձեռքը յարգի զէզփն մէջ՝

ուր

հանզիպեցաւ ողորկ ու կարծր մակերեսի
մը՝ որուն կորութենէն կարելի էր րսել
թէ հսկայական հաւկիթ մրն էր :

Ուրա-

խութենէն խելայեղ սկսաւ գոչել, «գտա՛յ ,
գտա՛յ»՝ ու մինչ կը ջանար դուրս հանել
հաւկիթը՝

մանչուկ մը նախ գլուխը եր-

կարեց ինչպէս կ՚ընեն

թըկպի

հաւկիթ մր առաւ իմ ագփիւակէս. սակայն
հոգ չէ. թոզ պահէ, երթա՛նք Ինեացիա .
եկո՛ւր յ
Ե^- մեկնեցաւ. ան ւլա լկին հետ*.
Սակայե

օգնականուհին' ճիլտա ՝ ծպտուած որպէս
մանկաաածոլհի ՝ սպրդեցաւ պարտէզ իր

,։ս՚նչ ՜
Ազդանշանը

մայրր ■ այս պզտիկը , շեմ ճանչնար իսկ ,

խաղացող-

նը

I]

անի շա կա դոյն

h] ա չ ի

տիկի

ա ր ց ր ւիա կուած չնկատեց յ
<Հ)*ուն հաւկին թ մը առիր անկԼ ՝ հար-

մՈւ9 Ա*եթոն է լլային *.
— Ո՛չ , ինք տուաւ ինծի :
- 1Լն թոն Լլլա *.
— Ա ական ո՞ լնւլ :

'"-ե մր շղթայաղերծել,
«Վփրջին անգամ կ՚ըսեմ , թ ո գ է՝ք

11'

գի„ .

ճիչդ

այղ պահուն Անթոնէլլա տեսաւ թէ հոն՝
ներկայ էր մայրը , Անշարժ ՝ չոր,, մեթր
անդի էն կր հետե ւէր տեսարանին,
«Հ"՛" է» , ըսաւ պղտիկր ;
նշան մյ, ըրաւ,
« Ա վ, ա յո, Հոգ կեցող կի՞նը՝ հար
ցուր տիկինը,
— Այո :
~ է'ս՚յ՚յ ան մանկատածոլհիգ . էո
Այն ատեն ճի լտա յառաջա ցաւ •
«եո եմ ՝ իր մայրըջչ *

.

Տիկինը վարանոտ քններ անոր գէմքր,
«Ներեց էք՝ տիկին՝ սակայն ձեր
զայն ցոյց

տոմ

տա, ին-

— Տոմսակ չունիմ , ըսաւ ճիլտա , աեղ

- Ուրեմն ապօրինի կերպով ներս մըաաք . ամէն բան կը փոխուի այգ պա
րագային. ուրեմն՝ աղջիկս՝ այգ
հ ս,,-

1ւՒթը Քեւյ/՛ չ/ սլատկանիր :
Ու վճռական շարժումով մր
առաւ անոր ձեռքէն :
- Չլսուած բան. ըսա,
զուրս ելէք անմիջապէս

յ

ս,ն ,

հաւկիթը
Խնդրեմ ՝

աէր խաղալիկներու նման՝ յետոյ անչաո
ժ ացած

կր թողուլ, վար՝ ամէնէն անց.

նորհ գ իրքով մր՝
ու.ած :

բոլորովին խորտա

Որս շո ւեց ա լ պաշ»սրման ւ[[ւճակ հոս
կել- ՄԱԿ-ԻԿ ում ե ր լւ մի ջամւոեւյխ։.
հայ

1ա,թ

դօտ[ւ մր պարպո ւեցաւ՝. Արչա-

ԼոյսԻ^՛
ո մրա կոծո ւմր :
Իրենց արմո/.կներր յենած սլա աշզամներէն մէկուն ՝ ճԻ/էոա
1ս,1^Ի^է11 ^,ս^1աք'
///օրէն կր րլ ի ա է[/ն պարզուած տեսարո ւ մէկ ռումր կր յաջողէր

հասնիլ տու-

ն ին : fi ո լ ո ր ր կր t/լա յթէին
օղին մկի
երեք — չորս հարիւր մեթր հեո ուե : 8^"
,nnJ

ճիլտա ներս մ/ոաւ՝ որովհետեւ]^-

թոնէ աա/ պա յթ ո t մներու

մխորէն սար

ոափած , սկսած է լւ լա լ :
սիրենք ծ ո ւն/կի պիաի բերէին սմվք
ut. ծարաւ ձզելո վ : ծՀուրր կ11^1 Լցին՜. 11ակա յն ամէն

առաւօտ ու ա մ՛էն

ծխնելոյղէն

կր րարձրանար վտիտ ծու-

երեկո,

խը>

թէ "չ կը սպաննէ՛մ ձեզ ,

ր ա ս ա էր :
Ղ'եր—ղօր ա վարներ ր

~ Խ ՝ կը բաւէ՛ այս թատրոնը .
տա
լ՛ կ՛ ք գ՛ոյն՝ հրամայեց խաչոլհին ՝ որ կր

յարձակումի ա նցնիլ փ մամուե : lLj‘l ^ul"
մ ուն շրջակա յ դե աինը դողաց ՝ /է-ազ/եսկա'11

ջանար գսպել աղջնակը :
- //.'< , այսպէ՛՛ս ուրեմն . լա՛ւ :

Jա J1Ո^ Ելո t[

թԼ ճի/աա ճա շր կը
որոշեցին

մեքենաները համա կեդրոն կր
Նախ

ուր^

յառածս

նային /լմոխային մ խորով մը'.
ճիքս!/// յայտնուեցաւ սլաւոու^տնին

uni

ջեւ«ԵԸ ք"11‘-է՛ ) պոռաց ան՝ չվերջաքյոԼ!ւէ՚1
հանդ ի'սա ձգեց էք ղիս»։
Հրասայլերու շղթան ոլորուեցաւ

՜ հ["^“՛ , զո ւն որ ձեռքերս բռնած ես ՝
քո՛, կարգդ է» գոչեց տան դործերու օղ-

Իր '!

նտկանուհթե :
Խուճասլ մր ծայր տուաւ՝

*!էեր զարնուած Ը1էայԻ^
[tf1^ ’
աէ մահասփ[ււռ utJu
թանձրամորթ

յետոյ կառ-

['^1

> որպէս թԼ աներեւոյթ կԵ^I
H

քկն աոաիկան մը ինկաւ՝ մահացած, ու
րիշ մը անմիջապէս գլորեցաւ ծ անր օ ր էն

ահռելի/ ծամածռո լթԻւններով կր

գետին՝ երր ճիլտա խօսք ուղղեց իրեն ,
Մռայլ սոսկումով մը պարոլրուած ՝ բո

ո լելով :
Ս Ս^1—*Ի թւլհ *

լս ր ր ե տ քաշուեցան, մայրը ինքզինքը
ռ,սնձնացած գտաւ բազմութեան մը մէ9-

տնային դո րծեըու օգնականուհի U'J‘
նոջ՝ թէ ինչեր էին
հաշտա-թե^ fr

աեգ ՝ որ այլեւս
նէր :

պայմանները . երկիրը այլեւ ս
էր ՝ ընա կչո ւթեան ու սւպւո>ո111ււ ր

համարձակութիւն չու

Չ եռքէն բռնեց Անթոն է լլա յին ո լ

ինք-

!>utt[ստտհ յւսո ախւյւսւ. .
«â, դեց է՛ք

որ անցնիմ

յ

Չէգոքացան բոլորը , շարուելով
յլով՜.

Այլեւս անոր դպչելու

ք„վէ

քաջութիւ

նը չունէին՝ կր հետեւէին միայն
ք„ան
մեթր հեռաւորութեամբ մը՝ երբ ան կը
հեոանար,

— Ոչ * արդէն ի սկ չունէիյ

l)J „ ր/փր

ւոր ուժ մը զանոնք հոս ու հոն կը չպր

գոռաց ճիլտա՝ մինչ միւսները կը ջանա-

ձ/.»:

գրաւելով Անթոնէլլային քովը,
- կորսնցուցի՞ք*

Կառքերէն մէկը սկսաւ գանդաղիլոլ ա

յին գայն կառք մտցնել, թգոէ՚ք գիս՝ ե֊

կինը ու անկենգան ինկաւ գետին ,

- Իսկ մա՞յրդ ՝ ո՞ւր է մայրդ՜» ,

Կրնայի՞ք

"

— Աստուա ծ իմ ՝ գոչեց սպիաակագգեսա

— Ս3>թոնէլլա Սոզօ :

սակը՞ :

ո վ ԼէՈ-ն եց ա գջն ակին ձեռքէն:

«^իմա ինծի հետ կու գաս, Ես ա յնսլէս

զուն սատկէ՝ ագտո՚ա անասուն . գոչեց
ճիլտա ՝ աւելի քան երբեք մաքառելով ,

— Ա՛հ ՝ իրա՞ ւ . [^նչ է անունդ *.

ղրահապ

Լ> - Ս արդ չէր /լ[էտեր թէ ինչու՝ ււտկայհ

Հ՛ասած Լր ո ù տԻ կանա կան կառքը . րաց ի՚հ դոները՝ թեւերէն վերցուցին
ճիէտան՜. Իսկ Ա անի շա կագոյն Խաշի տիկինը

ոբ սսլիաակաղդեսա ՝ մօտեցաւ .
տարեկանի շուրջ կ՚երեւէր :
«/» նչ կայ՝ ի՞նչ պաաահեցաւ

պիտի չստեզծոլէր ♦
Խաղը կը սկսէր ժամը երեքին : Երեքին

Տոմնին շուրջը եօթներորգ

գօբաբա մնի ջոկատները լայն շրիմՀկկ
կբ ձեւացնէին՝ մինչ իրի կո ւնր է[փվք
պա մէկէն տապա/էցաւ, Յետոյ երկլգ

տզջքւկս՝ թողէ՛ք զիս վարնոցներ»*.
Փոքրիկր կառչած էր անոր փ էշեր ուն -

պիաի մասնակցէին : Եկաւ նաեւ
Տիկին
էմերնաթա իր չորս գաւակներուն հետ ,

այնուհետեւ

մր՝ երրորգ մր՝ չորրորդ մր ,

ներու յատուկ այդ խորհրդաւոր
մր տո ւթեա մր :

ի՚">՚ք

Շկնքին մէջ

կր սորվիս թէ ինչ կր նշանակէ անարդել
Ե չխան ո ւ թե տն ներ կտ յտ ց ո ւց ի չներ
յ
Գմուարաւ կր զսպէին զայն՝ հակառակ

Անթոնէլլա՝

,

գոռացին սպան երր :
Աակայն անոնք եւ,, կլ, նահսմվէխ |)մ_
գաղել

հտտուն կու ւլաս ՝ ըան տը կր հանդարտիս •

բոլորը , որպէս թէ իր տիրուհիին սպա
սող մանկա տածուհի մը ըլլար*, էլ հա

- Ա ո՛ ւտ է՝ գոչեց

Հ'
,

կբ իրենց բնթրիքը պատրաստելով

խանեց աշխս ւմ օր էն ին եաց իտ ՝ փ ո քր ի կ-

րուստներու կառքերը կր հա սնէ ին
րերելով տղաքը , որոնք հաւկթո ր սութ եան

՝ա .

՛լած ըլլար՝ որովհեաե,
ծխներրթ^
մէկէն բարակ ծուխ մը կը բարձրսձպ

անոր որ մ անր ա կա ղմ մէկն էր*.
«Ո1 չ ? ո'չ • գոռաց ան : Ադջի'կս ՝ փոքր[>կ

նենդա-

Ո ստի կաննե լալ

Ան կր մաքառէր *.

սան Ռուս։ յա լ
ապարանքին մուտքին ,
Հոն , ճիլտա կեցաւ , գիտելով իր շուրջ

— Ես չտուի ան առաւ ինձմ Լ ՝ պատաս

.կին,

«*/^ տլեg Լ ք , զո՛ւրս ՝եւ աւելի արա զ» :

•ոիկուններ . ըոլո՚րզ ալ սրիկաներ էք» :
11^րուն ինկ ան՝ զսպեցին զայն ու
քա շ-

մը ՝

կբնո՚ւի

՚Հե։;1"“ '1լւ՚էթ՛ րպ,կԽ,
"I'"""!, բառեր՝ ո ն Լ

ու իլ, գաւկէն գաս, մարգ չմնաց : Ան

քըշեցին դէպի ելքի դուռը *.

Այ՚ւ պահուն

......^'Լ"

ս11տթւը, ր

«Ինչ կ՚ընէք, ի, տաց ուց է՛լ,

առնելու իր փոքր հաւկիթը- անոր' որ
տ լոք էն ոչինչ ունի*, խուզէ՞ք որ րսեմ ձե-

սալ Աչհթ’ ոն Լ լլա , որ արդէն իսկ մխիթար-

տի շահ երր :

սլտոնալով ւիսխագարձել :

- Չք1 ք ամթոսր դուք՝ աղջկանս ձե ո ք Լ ն

յին 111*1111111*11 ձե լ [ւ կորով մը -

ր-

— Ինեացիա , պա տա ս[սան եց փոքր խար-

էր ■

ոոբլ,,,,,,^

կատղած մօրը որ յանձնէ

նահանջեցին յանկարծ՝ որպէ,,
.ոյթ գանգ ուած մբ զիրենք

gի*ն

ւած Լր : Ի^նչ է անունդ :

ք՚հտկտ 1"-ն1՚ւ՚1'-

կու տա

Երկու ո ս տ ի կտ*!ւնե ր հասան

— Շնորհ ակալ եմ ' շնորհակալ եմ ,

'tl"-['t',‘

կր 'ւՒ՚^մ՚ւԼ նկատել սա
աւլող
սպասուհիներէն մէկը՝
որոնք վկայուած կ՝ըլլան (իրՆէօշաթէլի վարժարանէն :
, անոնք որոշեալ ժ՜ամուն հա

զտւրոքթր ՝ տմօթր՝ ւ[[ւչտր անոր

- Այո՛ , ա՛ռ :

Իր հնամաշ հագուստներով ճիլտա ՝ ին-

Ո։ ա՛հ զ՛հաց տոլն .
շրջանին մկջ՝ պարապ հ ո ,ր.,մ..Լ J
տեգր
մեծ չկնք մրհ-կր^-y^
տեղը մ
/ / </ ե ր ր y ո t./լ 9ւսնտ Կ,՛. ,lh.t ջՀ՚Հխ

վայրկեան պայմանաժամ
1'1'ուհ որ„ւ{։ւ,ւՒ ԱւԱ'>
րնա!կ/՚թ՚Կ

ըսաւ

րուն իոկ զ ութը կրնար շարմել*.

՛l I1'

որ
զայն այնքան կր նմանցնէր իր տի
րուհիին զաւակներուն :

վրայ :

եթ Լ

տ լ զ. պահ Լն ս կ ս ետ լ ինք իրմԼ ելած

առ :

Սյւխոով յաս աջաց ալ, Օւ
իրեն,, ՝ երը սսաիկաններս, J
խմբակ մր քարացած գիղուեԼ,

սի սոսկալի հեծկլտանքով մը՝ որ քարե-

ԱՀեթո—

եաշ ւի ոքր ի կը քա զա քա վա ր ո t թնամը :
— Ոչ , ոչինչ ղաայ*.
— Ո թէ կհուզես , իմ հաւ կիթներէս մէկը

■՛՛՛"•՝:՛ Հ՛.........

Ասաիկանապեաբ
ձեռք,, ե.ւՀ ,
բարօբախօս մր բոնս,ծ յաչ
չ ’‘

կինբ :
Ատկս/քն ՍՀնթոնէլլա վսլձկեցսս տ խպի-

9ա-

Ազդարարութիւն մը թնդ„։„ .
^Աղջի՛կ"՝ ՛լ ուզէք
Ա Հ

մտիկ

աղջիկս՝

,'Կ՛ ուզեր որ մտ տն եմ ձեզ^

«Դուն ոչի՞նչ զ աար» հար զ ու զ խարտ-

— Պզտիկներ էն հատ մր :

վ^Ը լէը կրնար տի կինի մր նմանիլ-. Ան ալնլի լաւ հնար մը գտաւ, մագի որոչ յար

— Ելէք զո՛ւրս՝ զո՛ւրս

Է նքբ ունէին իր են զ որ—

ցուր նոր վերարկուն եւ թադիքԼ դլվսար ‘u-

ւ՚1՜["ոկ1՚ն 1
հարուստ
անոնցմէ
նեւի կամ
Այսպէս

տզոց ակնարկ—

Վ.եց — եօթը տա րու ազջնա կ մր կր
քսանհինգ տաբու՝

հաւկիթներով

յուսա րե կութիւն մը կր ճնշէր իր ո իրտր ՝

կանուհին ,, այո մասին լսեր "Ծերնաթանեգաւակնե

տի կ ինն եր ր ,

խաւերու

ոստիկաններ

զայն .

Մինչ այգ՝ ընդհանուր իրա

րանցումին մէջ՝ ահազանգի սուլոցներոլ
վայնասունով մը հասեր էին հիւտնգաաալ, կառքեր ու հրշէջներ, Փոխ ոստի
կանապետ մր կր ղեկավարէր գործողու
թիւնն երը , Զայն մր կը լսուէր .
«Ո-ումբե րը . արտասուաբեր կագը» :
ճիլտա ինքնավստահ ետ դարձաւ .
«Փորձևցէ՛ք անգամ մր՝ եթէ կլ,

ո լէին ՝ երկաթեղէն[/

11Ա,Լա1"'

կոյտերու

^u,lJ

քարտուղարը

ո ւմ եր ու ջիղնրր քայքայուած î
ճ[>լաա րամ ակ մր սուրճ հրւԱմ^ո
ըսաւ •
«իէաւկիո համար հաւ֊ կիթ

<1

՚թ

դեմ» :
Տասը հանրա շարժ եր կանգ ս,,լ1
հոնկէ գուբս հաեե^թ1
նին ս/ռջեէ
ւսւպԻ՚՚ւ!՛
շափի հոյակապ հաւկիթներ 1
*
Ոէղջ*յ//էէկր կարենայ րնւորել։ 1Ա,1
ի ս կ մի ա կ ա ուր ո սկի Լ հ ա ւ կիթ էԼ
ներով դարդար ո ւած ՝ որ նուաղէ / J
ր եռունրհ ին ղ սմ - տրամագիծ
Անթոնէլլա ընտրեց խաւաըս՚ւ1
տիկ հաւկիթ մը՝ նման դոյլով
մ ի/a ին ՝ դոր խա չո ւհ ի աիկինը

հա_

մտրձակիք^ -
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մր թա ր դմանո ւթիւնր մէկ

լեզու կն

միլ

՛՛ը :

տեսակցութիւները

Ւ ս կ եթ է էրննութիւնը րերանացի կ ու
սանողը պկաք կ 20 կ տոր պատրաստած
FԼԼա J ' որոնցմէ կորնար ուի
մէկը ո րպէս
ընն ո ւ թեան րնաղիր ։
Այս մասին յե\տա զային եթէ սլե տա կան
որոշում մր արուՒ
"li ար է ան պա յման
զննութեան ցուցմունքներ պա տր ա ս տ ո էին
ու հ ր ա պա ր ա կո լին :

1՜

Հ — Պէսւք ndijiûf նաեւ դաս ա լանդո նթհան ծըազըի մը , ու դսւսւսգըքհըու :

ՓՐՈֆ.
Ժ11ՆՓԻԷՌ
ՅեՏ

Պ— Հայերէնի ապաղային Կամար ան—
պայման պէտք կ այս հարցը պետական
անօր ինութեամր կա զմա կեր պո ւի .
պաշ
տօնական ըլլալու պարադային պէտք է
մանկավարժական կամ կր թական հիմ

աէհ

նարկ մր ստեղծել՝ որպէսղի
ԸԼԼալՒ^1՛
ճշդուի • յետոյ անհրամեշտ է շատ մօտիկ
կասլ պահել ur
պետական դպրոցներու հետ ՝
1>թԼ ^չ՝ ո չին չ կտրելվւ է։ Կան տակաւին
ա յլ նիւթեր ալ • լեզուն սոր վՒւ ան շո ւշտ
կականն է՝ սակայն պէտը է դրականու
թիւն եւ սլատմա — մշակութային պատ
րաստութիւնն ալ ընկերանա յ անոր :

Հ — Երթ «հայերէն լեզու» , «հայերէնի
քննութիւն» կ՚ըսէք , նկատի ունիք սւրեւելահայերէնը՞ , թէ արեւմտահայերէնը :

ղոյութքէւն

ուեքւ ալւեւԼլ-

եան լեզուներ ո լ րարձրադո յն ո ւս ումնարան մր՝ ուր հաստատուած է

հայերէնի

ամպիոն մրն ալ՝. Այս ամ պիոնին

սլա-

աասխսւնսւսւուն է Փրսֆ ♦
(յիտն — Փ ի էո
Սս։*։Է՜: Ան արեւելեան լեզուներու՝ յա\տ—
ՀապԷս վրայ երկն ին ղո լղահ եռ ,

քան ի որ Հայերը սլե տ ութիւ!։ չունէին :
!9g()_ էն ետք որպէս սկղըունք կառավա
րութեան պատկանող քանի մը անձնաւո—
ր ութ ի ւններ ընդունած էին թէեւ ,
սա
կայն ոչ մէկ որոշում պաչտօնապէս հրա
պարակուեցաւ :

հ ե տա-

(ըր^ութիլն HnJJ տուած է նաեւ հայեապա Հայաստանի մ Էք կա տար ելաւլորեաե իր այս մ ա սն ա ղ ի ա ո ւթ ի ւնը ,
Փրււֆ . Ջ), ւհկյտիի հանդս ւոեան կո չ”լելկն ետլ, ( 1977) ն շ անա կ ո ւա ծ հա յաղ fi—
«ութեան ամպիոնին ղեկավարութեան :
Կ կէրթանք տեսակցութիւն մր ուԱնալոլ իրեն հետ ՝ համալսարանէն ներս
'>այ^[Հնին պարզած պատկերէն աւելի կր

ԱւԱյ^1՚քլԱ ^եղ սա օրերուն , լվւսէներու

Լ1

լիս կա կան ուսանողութեան հա[ մեր լեզուին ճա կատա դիր ր՝ եան օթ

W Հերքերս ղտն աղան ձեոնարկներու
^^տ!)քին } թկ մամուլէն՝ յաճախ խօսցցուեցաւ պաքԱղՈթէւԱյ/յ ըննուրէններ՚՚ւ հայերկնին որպէս Ա. կամ fi.
[^'l ոլնուելու

հարցին մասին : էք ա տՍտմոլէլ __ Աոսրատ վրմ-ի
տե-

I

թե՝ յ

^ա1ս1տն

'Հէչիշեանի այս ուզղու-

P ստացած դրական

պատասխան —

Մ‘Որո, 5) չլվա. րս,կս* սլա տա սխ ան ա աո ւն եր էն ՝ բաԼա ԼԱւ տե ս ո ւթի լն ծաւա լած էր հ ե-

Ավանակներս։. մէջ.

“'“‘fPfl'l'

(Ռ

սՀ 'ւք"յ96
,

սկ“խեք ուրեմն

W Պա։"ասխանէ մաքուր

մը ՝ՈԼր ոչ
Տուաք ղորեել:

^ււհան^Ր?^ հ,պւցւս1

այս

արեւե-

օսւար ք'առ յ/ը

ոլ ւա֊

Խ Ւ՞նչ Ու(փք մեզԻ ԸԱհ՜
"ք աեԱ, եր',Ա՚Ր առենկ լ, վեր ուզած եմ
լ ւ'"-1'քը արուի . սլա շտօն ական
(""ալերէն *7*"’
գերմաներէնը,
ղ"վ,1լ 'լ 'տյլև թտասահմանեան ժոI "՚ ,ւ1տտկէլնող ուսանողներ իՎւ՚ւյՀ

թեսձ

1ռթէա', /

<

* Ըստ Ւթենց հ պա տա կո լ/'Mfy լեզուն, պաքա-

՝U‘>kfn.

լ՞համար.. Ուզեցի որ

4*/1
l՛

Ա'րու ե այղ իրաւունքը . սաական հնարաւորութիւն չկար ,

Հ_Հ . Վար դանի տրուած պատասխա
նը՞
:
Պ .— թէեւ պաշտօնական էր ,
սակայն
չէր յենուր հրատարակուած որեւէ
օրէնքի բնագրի. կարելի է միայն ապագայ
կարգաղրութիւններու սկիզբ մը նկատել-,
ինչպէս ['"ի, հայերէնը ֆրանսական Պե
տութեան համար ո' շ պետական լեզու մրն
է ա յսօր , ոչ ալ գաւառական լեզու մը ,
դժուար է օրինական տր ա մա դր ո ւթիւններսւ պա տչաճեցնէ լ
կացութիւնը :
Եթէ
բազմաթիւ
ծնողքներ
այս
ուզղու թեամբ գիմում կատարեն, թերեւս հե
տապնդուի ու վերջապէս օրինական դառնայ :

#// .— Այս մասին պաշտօնական որոշում
մր չկայ, ես արեւմտահայերէն բնագիրներ պա արաս տեց ի ,
գաղութին
լեզուն
արեւմտահայերէնն է, սակայն ուսանողյլ
հ ա ր g ո ւմնե ր ո ւ պիտի պատասխանէ արեւմտահայեր էն կամ ար եւելահ ա յեր էն , գասա կան կամ նոր ո ւղղաղր ութեամբ : Եթէ
պահանջ ներկայանայ, կարելի է նաեւ արեւելահայերէն հարցումներ պատրաս
տել :
Ա ուստ լի է որ երբ հարցը պա շտօնա կան
ճանաչում գտնէ,
Հայերը այս
մասին
միա բանին ու վէճ չըլլայ-. Ես շատ եմ լյրսեր ըսողներ, «պետական համալսարանի
անօր էնր ա ր և ւելահ ա յեր էն կը խօսի, կը
թաղէ արեւմ տտհայերկնը^ եւայլե* այդ
պիսի նպատակ երրեը չեմ ունեցեր : *Լ/ման
հարցեր
կ ղաղո ւթին մէջ մ7,ան :

—
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եւ արուեստի ղ տ սրնթտցյխ եր : Եօթը հոզինոց անձնակազմ մր միայն ունի այս
ամ պիոնը :
« —
կրնար
Հայոց
րակեց

Եօթը հողի ենը՝ ամ կն բան չենր
րն ե յ ՝. Կ*օհ եմ որ (/• . §կտ՝կեանր
պ ա ամ ո ւթ ե ան դա սա ղիր ր հրատա
ու ամէն տարի ս տի պո ւած չ/*^^
L,Uulll րնդհ ան ուր
պատմութեան մասին
խօսե լու • վարը հարցեր կ' արծ արծենր :
8 ան կա լի !լ րյ լա ր որ ուրիշ
ն ի ւթ եր ո վ
դրա ղողն եր հայերէնով ալ հեաարրրրուկ ին . ղրարար էլամ աշխարհարար սորվէ
ին իրենց ա շիւ ա տ անրն եր ո ւն մէԳ դո րծluծ՜ ե լու հաւ1ար"$> :

Փ/ւււֆ ■ Ա*ահէ համալսարանի հայա դի
տական րնթացրին ւլրաըար ՝ ար եւերսհ ա—
յ՚-րէնՒ րե ր ա կան ո ւ թի ւն ՝ ղ ր ակ ան
ն եկնա րան ո ւթի ւն
եւ
րա դա րա կր թո ւթեան
պատմութիւն եւ ա ր ե ւմտա հ ա յեր էն ի ձեւա բան ո ւթիւնր կը դասաւանդել ։ Կր խօ
սի Հա յա ս տանի մէջ տեղացի մասնադէ տներու հետ ունեցած սերտ դործակցու —
թեան մասին՝ ու յատկապէս տ յն նորու
թիւնն եր ո ւ^ւ , ո րոնր յա յան ո ւած են Անանիա Շիր ա կա g իի վ ա ս տա կին ուսում
նասիրութեան ընթաg րին :
Մ ատենադար ան ի ձեոսւդրաւլէտ Արտաշէս Մ աթեւո սեանի ա շխա տանրներ ո ւն շնորհիւ այսօր
կարելվւ 'կ^րլքայ ամբողջական շղթան կազ—
մել Ա. Շիրակ ացիի վաստակին :
Ա^էկէ ,
Մ իջ^՚ադարու հայ րսւ դարա\կր թո ւթ եան ու
մ ա տենա ւլ ր ո ւթեան կու ղյս յ խօսրը՝.
«— Հայկական միջնադարեան մատենադրութիւնը շատ բազմազան է* ղպտականր՝ օրինակի համար՝ միալար է կրօնա
կան — սր բա խօսական նիւթեր միայն ուեի ՝
կամ վրացականը ՝ շատ հ ե տ ա րրրրա կան
է ՝ սա կա յն է - - J-Բ - գարերէն երկռւ հա
տոր պատմութեան ձեռագիր միայն ու
նին. եթէ մէկը կ՛ուղէ վրացական պատ
մութիւնը ուսումնասիրել,
անպայման
պէտք է հայկական աղրիւրներու դիմէ-.
Հա յերր առատ նախանիւթ ունին • օր ինա\կ, Եղի շէն. պատմութեան աղբիւր է,
սա կա յն վէպ է նաեւ , քարոզչական տար
րեր կան, բարոյական մեծ րովանգակու—
թիւն ունի։ Աետոյ հրաշալի է միջնաց արեան հա չկա կան
բանա ստեղծո ւթի ւեր .
բարձր կր թոլթեան լիակատար
համա
կարգ ունին Հայերը-, Ասորիներէն ղա տ
ոչ ոք այնքան
ամրողջական կերպով
թարգմանեց յունական բազմազան գոր
ծեր :

Հ
Միջին հաշուով քանի՞ ուսանող
կը մասնակցի այս քննութիւներուն :
Պ ■— 70 — 80 ուսանող.
նոյնքան
ս։լ
Լիոնի եւ Աարսէյլի
մէջ՛
ենթադրենք
շուրջ 200 - 250 հ"ղի :

J-Գ- ղ աբուն 1^յրե։Լա "եքի մէջ , օրինակ ,
կր տեսնենք թէ ուսումնական մակարդա
կը որքան լաւ կազմակերպուած էր՛ կր
կարգային Աստուածաշունչը, հեթանոս
հեղինակները եւ փիլիսոփայութեան րարգ
րն ա գի րներ% :

Հ
Ներկայի պայմաններու մէջ ի՞նչ
թնոյթ ունի հայերէնի քննութիւնը լիսէաւարտներու համար :
Պ — նոր նիւթեր պատրաստեցինք զբ
րաւոր քննութեան համար-, նախարարու
թենէն ընդհանուր ցուցմունքներ ստացայ
այս մասին , ինչպէս ուրիշ նման լեզուներու համար :

Հ
Կրնայի՞ք ըսել թ֊է ին^՞ր կը պահանջուին պաքալորէայ// աստինանին հա
յերէնի գրաւոր քննութեան ներկայացող
ուսանողէ մը :
Պ .— իրեն 30 տո զն ո g բնագիր ‘I ը կը
արուի. յետոյ երեք տեսակ հարցում
կ՚ուղղուի. Ա) Բնագրին մասին հարցում
ներ , քառերու նշանակութիւն եւ բնադրի
րնդհ. բովանդակութեան եւայ/ն, Բ) շա
րագրութիւն, օրինակի համար ուսանո
ղի կը պահանջուի որ տրուած
նիւթին
նմանութեամբ այլ րնաղիր մը պատրասաէ , 9՛) լեղուական գիտելիքներ , ինչպէս
քերականական հարցումներ, հատուածի

Հ — Եւ ի՞նչ կ՚ըլլայ յաջոելութեան հա
մեմատութիւնը առհասարակ :
Պ — Բիշեր կը ձա քսողին :

Հ — Եթէ դիմողներու թիւր աւելնայ ,
անհրաժեշտ ածնակազմը ունի՞ք քննու
թիւն կատարելու համար :
Պ .— Եթէ ւղէաք ունենանք, կրնամ կա
րող ոեւէ մէկը նշանակել, որպէս հայե
րէնի քննիչ-.

Հ - Այս թոլորին քով հայագիտական
աշխատանք կը տանիք նաեւ «էնսթիթիւ
4’աթոլիք»ի մէջ - կ՚ուզէ՞ք խօսիլ ծեր այս
գործունէութեան մասին եւս :
Պ_Հոն գրաբարի
քերականութիւնը
կր գ ասաւանգեմ, տարրական եւ աւելի
բարձր մակարդակով, կ՚աշխատինք աւելի ձեո աղիքներու ել արձանտգր ո լթիւններու լուսանկարներուն վրայ : Դ/'—
տա—հետաղօտական ա շխա տանքի մը ան
հրաժեշտ գիտելիքը կու տամ,
կ՛ուզեմ
տալ :

Ա եղի համար այնքան այմմէական այս
նիւթէն ետք, խոսակցութիւնը կր շարու
նակով։ հայագիտական ա\մպիոնին աշ
խատանքն եր ո ։՛!։ մասին -, Լեզուի
ղասաւանգութիւնը բամնուած է հոն երեք մա
սի. Ա) արեւմտահայերէն , Բ) արեւելահայերէն, Գ) գրարար.. Ասոնցմէ զատ կան
Հայոց պատմութեան ,
գրականութեան

Հ.-Ւսկ Revue des Etudes Arméniennes^,
որուն խմրագրութ-եան քարտուղարն էք ,
որքա՞ն ժամանակ եւ ի՞նչ աշխատանք
կ՚առնէ ձեզմէ :
Պ .— Բաւական չա տ . կ' ո լզեմ որ լուրջ
դո րծ մր ըլ[այ հանդէսը • կարեւոր կր հա-
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« e Ա Մ Ա X ՄԻՏ*

հ^ամսս պատկերիի \_(\րղ

հատորին

Կ՝ •

տւսհսւ յ

քաղաքք ,

ւււնոր ընտրանին ՝ ո րմէ

ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

երեք վէպերուն ս,լ կեդրոնը' ս,լ,ո, ե „

դէուիւին
«'Լիպոզը»
վերնա դրո ւած
() շական կ 'անդ րագաո նայ իր
վկ պե րո ւն

ղա տո ւած են երե ք յատկանշական անձնա

գէտ մը պ[,տ[, դւոնո,-էր : Ա"

ւորութիւներ ՝ եր ե քն ալ արուեստի կտր

համագրական

ուածէն.— գրագէտ մր՝ երաձիշտ մեծ ար

լասն Լ ւսյււօր ք^ւշ մը մոռցուած ՝ րս, ք,յ
արեւձմւոահայ գր ա կան ո ւ.թեան մէջ յաա-

ընոյթին ա. կր դրԼ
հե
տ՛եւեալը. «0 չա կանի վկպին մեծադոյն
միոլթիլնը ՝ «Մնացպւգաց» , (ծրա դրած կր
ի^^ղին4* աւարտել \տա ր ա դ ր ո ւթեան
•թջ

թե, եանր ՝ iifiiii-ն անունք,

հակ Պարդեւեան»ով սկսած

ուած' դարձած՜ է *» ո ո

(1915) , ին շ որ կր նշանակկ համադրումը
1840-/#ե սկսող սեր նորա ղոյն շրջանին՝

հ այ իրտ կան ո ւ թեան մէկ նոր երեսք, ՝

մօտաւորապէս գարու մր կեանք. Ւր րո-

ստիպուեր կր մէկ ք" վ ձդ ե լ «Ա ն ս, g ո ր դ տ-

լոր երեսներով (Համ . J». կՀ 102)

տա

սը տող վաըը ՝ կ'աւե լցնկ . «Օ շա կան

ու. ¥

ց»ի ‘րէ?՝ ու այգ նոր երեսք, «քաղաքին կ :
/.%. կÏZ'
-> ւս ս ե^,ս.
«քաղաք»
ք,սելով :

համադրական ուրիշ ձեռնարկ մը՝

կջ

նքկար»

ընդհանուր խորագրով» ( կ£ 105) ï
ու մէջբեր ո ւմն եր ո ւն միջել կր տա-

րածուի երեք կջնոց

֊ծանօթութիւնը՝ ուր

նիւթը' «Ա նացորդ\աց»ի շդ ր ուած Կ՝ • Հ///—
ւո որն կ : Ասոր կլ, հետե լի անմ'իջապկ ս ու—
Ըի շ ծանօթութիւն մր՝ նոյնքան

Օշտկան կ'ուղկր նուս, ճել արեւմ տա-

Անշուշտ'

«felLlU—

երկար՝

կան շական ,ոե,լ մլ, գրաւող Ս Ո Լ.րէն Պար-

ուեստագէտ, մր ՝ գեր աս ան մը» (կջ 105 ~
106 I •’ Կարեւո րը ուրեմն այն կ ՝ որ «//ւսո, յս շտ ր քին

Պ " լի "ը ,

էԿ/միրը ՝

դո ր

Կ*ահիրէն ՝

>ե-

հադ[,ւ.

եան՝. Պարթեւ եանթ, նուիրուած են

շա-

<(,Համա—

կ ան Պ*որթեւ եւս նի

աո ւթեանg համար

անձնական

ս դյ՚եր դ ս ,.թ ե ան : 1Լէ,դին մէջ

կե ւսն քին

ա յդ ո դը եր

այսինքն հա յ հ ա ւա քա կան ո ւթ ե ան քադքե—

գութիւնք, առանցքը

նի ւէասր ւլր կոդ ոստանները ՝ յ՛այց նաեւ

մս, մին ո, պատմական համւսդրումի վար

Սփիւռքը՝ բառին տալով թերեւս այսօր-

ձին ՝ րայդ ւի ո ի,ւսգար ձարւսր

կլ, դառնայ
ո,

պաս,—
սւոիւդւ,—

կեշտս, թե,ոմբ մր,

բուն, խոհարարներուն, նռւռկր,

կ ս, նիշներ ո ւն մէջ. երբեմն՝

մանրամաս-

ներ,,,

նօրէն՝ ըա յց դրեթկ

առանց

չար շարելով..., թ.„թ երկաքեւ

ները ՝ աո աջին ակնար կո ւթ անաղերս

ւիիւռքը ՝ այդ վկ„լկւ, ներս՝ կիսադարեան

յուհին^ պւսւոմ ուածքներու հա,ւո\որր (ուր

ապրումներու Հ ա\մ աւլ ո ւմս, ր մր կր

՚Ա- նԿ՚>1 այւսցնէ 1 S96—ի ջարդ արարներո, ն
յա եձն ո ւած կհո^ակահ տիպար նե ր ու համսալա աս, սի,ան դր ո ւ ս, դ*հ ե ր ) թեթեւ մլ,

ՍI Jj |լ I 1! քհ/

,

դոր

բսդբէ , կբ հաս՛կցուի թկ որքան

կր

Պար-

թե-

հարուստ

ծրագիր ձնաւյած դործերու ւէասին՝.«Ա,րետ—
ւյորղաւյ^ի աոաջին երկու «.դիրք^երը մի-

ենթահող մր կայ հոն ...» (Հ£ 154) : Կիտսդ ւսր եան ապրումներու ^ամաւլ ումար ՝ ո-

U,J" '[1,1,1Աէծ են. ե ր րո րդ ր ՝ այսինքն

րովհե տեւ քաղաքացի ե։

որ տարագրութեան պիտի մօտենար
ու
« Ï'J ոխք» պիտի կոչուէր ՝ շունինք : Անոր
մասին հեղինակը կ'րսկ .

«7* •

յութեան բարքերը ,

այն պարադային որ նուաճուի ... ՝ պիտի

քա ՛լքեն,ի

Հա

սով որո յթներր , մր-

աա յեութիւնները խնդրոյ առարկայ պ ի-

հատորը ՝

տի դառնան հոն,

1915— էն առաջ եւ վերք ,

տիպարային անձեր ու վբայով

մոզով'բր

պա տկեր կը ՝ ի ւր ա քան շ ի ւր ր երեք հարիւ

էք ական ի, աւեբու վեր լա ծ մամր : Ո՛

րք, անցնող տասը դիրքեր ու վրայ՝

քը «.Սփիւռք՛»ի մասին է, քանի որ 1915Հ?'
իսկ աո աջ այդ քադտքներուն մէջ
կր

մեր

տարագրութիւնը. . .» (Հ£ 103) : Մ իւ ս հ սւմաղը ական ձեոնարկկն այ՝ նոյնպէս ՝ մաս

խոս

à ր միայն ունինք՝ քանի որ

գգագ՚"^1՛ արեւմտեան ազդ ե g ո լիմի ւնր , որ
Ս շականի մտքին մէջ կը նո յնանտ յ ոստա

t"uJ!J J,ui.nl"l էմրկու հատորներուն

նային բարքերուն: Այնպէս որ քաղաքացի Հայութեան ճւսմրով՝ Օշտկան կր յա-

ծրադրուած
երեք հատորներուն աոաջինը դրուա՛ծ կ ՝
ձեո ք
լկ դպցուցած 0 շական. դրուած
■> սւ ւո n—
ր!,Խ վերնագիրն կ
«fjահու կ Պ ար գեւեան» :

M/ե մէկն կ 1
կը հասնի այսօր մեդի
Անթիլփասի տպարանէն ,
գրքի
ձեւով ,
l"Ju տեսնելէ

ետք վերջին տարիներուն'

մաս մաս «Ո ագին»ի էջերէն ՛. 467 Լ*»'",'/
պատկառելի ե։
(ինշո՞լ
իր ո գ ու. թիմեր
պարտկել)
գմուար
մարսելի
հատոր
մրն է:
Տասը տարի է ահաւասիկ'

Qշական

կարդամ , ու առաջին անդամն է որ

կր
իր

դոբծեր էն մէկուն մասին կ'րսեմ «գմուար
մարսելի»:
Ս տիս, ո ւած եմ բացատրու
թիւն տալու: !'աg ա տբ ո լթիւնբ , դ՛՛նէ ես
իմ ֊.աշւոյս , պիտի։ դայ աւելի ուշ:
1,աի, պիաի շարունակեմ հետե։.ի/

0շա

կան ի ծրադրային պարզաբանումներուն :
Օշտկան «Եռանկար»/, մէջ իր հետապրնդաե առաջադրանբր կր ներկայացնէ սաս1է“ ' «Գործը կր ձդտի նուաճել ս։ր ե լ մբ-

t

ակնի նաեւ սեւեռել Ար եւմո լաքի Հ,հով»բ ,

անոր հ.էութիւն»րինքր կ'րսէ' ինչ
որ
թարթել.եան, Օտեան Հշէին
համարձա
կած գործադրել, - էապէս քոզմոփոլիթ
նկարադ իրր Արեւմուտքին նուաճեք - 0շական յանդ զնած է րնել» (էջ 155) : «Ս tuհակ Պարդեւեա
*1էսւին զործողութեան
՚1“՚յ1՚Լ՚-

Պ՛ահ իրէն է,

ույդ.

«տարօրինակ

այ՚1

ւ

սակայն շատ մամտնակ կ՝առնէ

Պ — 800 հատ կբ տպուի . 300 հատ

կր

սպառի, նաեւ J60 օրինակ
կր ,լրկո,ի
Խ- Միութեան եւ արեւելեան Եւրոպայի
հայկական եւ օտար

զանազան հաստա

տս ւթի ւննե ր ու : Պեյմիա, Լուվէն կր տրպլի!

X

արուին դործերուն անունները՝.

Տեդ

Պ ալ, թե ւեան ի

այ լավ, ո իա ւած կ

որ

Օրիորդը՝»

մլ,
Հա

1.ո,1> ք,ոեի ՝ դրեթկ

ծեծի

սլա uni ուածքներու շարք

տակ ՝
մը՝

րառր հոմանիշ է հոս մեծ
«քոդմոփոքիթ» երեւ ոյթին :
Ահաւասիկ
զումր

ոստաններու

հիմա ամենս։լաքն

առաջադրուածին .

քա-

«Սփիւռք»

տարա—

«վերլուծել . . .

միտքին եւ մարմինին, մտածումին ել „եռին , երադին եւ կիրքին փ ո խ-յա ր արեր ո tթիւնները» (էջ 166) : «Եռանկար» շարքին

թիւե-

րը. հիմա «փոլէմ ար էհրանս»ի մէջ աշէ“ատասենե՝ակ մր ունեցայ ու բոլորք հ„ն
,rt,

մրպարպուի»:

կին հերոսներով: Որոնց մկջ կը պա տմ կր իր շքե դ ՝
......ր“-նԲՒմ ու կեղծ //ա////հ/ . . • ւէ տւս դ ս,ծ ին
կակներոլ դլվսուհ շա\տ իրական ՝ քստմնեյի սլա տահ արնել, ՝ որոնք այգ ոճին հրաշ-

օիւղ ու տենդագին աշխատանք, տակա
ւին հայերէնէ կատարուած թարդմանռթիւններ,
համալսարանս,կան ամպիոնի
մր ղեկավարութեան պարտադրած վար
չական դործր , դանտզտն հարցեր,.' յատ
կապէս արտասահմանցի հայ
ո.ոանոդներոլ, որոնք կր դիմեն իրեն ու անպայ
ման կր գտնեն օգնելու, օգտակար րլլա/ու իր պատրաստակտմոլթիէնր ,
մարդ
չի կրնար հարց չտալ, «ինչս, է՞ս մամու
նակ կր գտնէք այս բոլորին» :

‘՛ելի (Ս • Պ՛ էջ 218) :

^֊Հ“՚յ

Օրիռրդր»

Ղւ՚՚ք՚՚յևւ՛ վլ՚ի՚գս՚նքին մ տ ս /'>' այս

ւոսղե-

րք, կրնայինք կարգւսլ , թեթեւ, մր լի ո էի ո—
խո, թեամր ,
Պարթեւեան ին
նուիրուած
մ ենագրոլթեան մէջ, ուր դա տո ւմնե րն ու
ւթ. ր լուծում ր

չաս, էԱւսրրելւ չեն հոս գոր

4/' "կ"ի քննադատութիւնը : Մանաւանդ
երր վէպին ամբողջ առ,„ջին մ՛տոք, մօտ
վերլո, ծումն է Պար

կեանքին , հ ո դեքան ո ւթեան , fm/g նա
եւ դործ ի ն : Տ ե տ' ո յ միայն՝ վէպր կ'ան,լ'1,ի
ու

յ՚^Ւ՚՚Ա ‘եէկ
օրուան
հիւսկր իլ,
զանազան պա տահ արն եր ո վ' Պարգեւ եանի
կեանքին վևրջի՚է, °//// ,1,„իկ*ո :

'ZZ“//' եւ րննտդւստու թ եան միջել սահ
մանք, յուղող ա քս

հարցումը

աճասլար-

ուած հարցում մրն է սակայն : Աւեթ, դար
մանս, լի ու աւելի անմիք,,,կանօրէն բմրրռ‘ւ՚ելի է

«անգրփոխանցում»ի

րաց,որձակ

տէր եւ
յարա

՛տեւ ա շխա տանքին . այդ ահադին

դործր

կր կատարուի երկու հոգիով միայն, սրրրա,լրութենէն ,

նօթ ա դ ր ո ւմներ ո լ

ստու

գումէն մինչեւ, կապոցներու պատրաստու
թիւն եւ ուղարկում :

Շնորհակալութիւն յայտնելով ,,,

«ապառիկ» մամտնակէն աւելի չգողնալու
մտահոզութեամբ, խաւարտենք մեր դրՐոյՅԸ Ո1- Հրաձ-եշւո կխաոնենք՝.

«թոյնիսկ հանգէս-

ներր պահելու յատո,կ տեզ մլ, չունէինք,
կ'րսէ ան մպաելով. տանս մէջ ամբոլթ

իք

Տեսակցեցաւ'
Ա. Թ*-

107) :

տ^11

«անրար ո յո ւթի ւն»ը , նոյն վսւզրր
աար րևրակս ւած Հ ե չսսսնքներուն

ետքւՀ

՛է՚էս յթակ՚ԼաlI'H ն,,յն աըաըքևերր ա- սՒ
նոնց հանգկ՚սք նո յն ա յլուր ութ
ulH
գանկք րազմապա ւոկո ւած ձեւուէ «//ա>,ս^
Պ ւոր if ե ւեան»// երկայնքին, սեոայթ

լո, համար ֆրանսերէն Iran.sposilioii-,,.
այսինքն վիպական հերոսներու ել գրր-

Մ էջբերոլմր ցոյց կու տայ
կան ի մօտ զարմանալի ղու յր» յթ է

ւադներո, անդ րփո/սսւտծ բխումր իրա
կան տիպարներէ
ել պատահարներէ) :
Արդեօք «1է1ոնտրհներր»ի 11“՚մ «Ս՚նտցոր-

քա/լքենի «կա տարելա տիպ» “ԱՂ
հանգկպ՝ ղայ1ւոյթ ոP անզուսպ յւսփչտ

գաց»ի մէջ' նոյնքան չնշի՞ն է «անդր փո
խանցում»,, , „լ մե՛նք չենք անդրադառ
«ի-

հեռաւորու

թիւնը ներքին օրէնքի մր վերած ուած կ .
պատմուած քներ ր , վէպը կր պատմեն կոր
ծանած աշխարհ
, կր պատմեն աշխար
հի մր վախճան,,: 'Buiqiufyî, նուիրուած
դրութիւններռն մէջ ընդ հա՛կառ ակն (ու
պիտի տեսնենք որ «Աահակ Պարդեւեան»
՚1շ,111,ն գտա' Օչականի թատրոնին
մեծ
մ“՚սր «Ը“"ր«ք»էն կբ խօսի) , յատկանիշը'
հեռաւորութեան

պակասն

է ,

հետեւա-

բտր անդր փոխանց ումի ձախ„ դ „ լթի ր
գէթ' նուաղագոյն չափի վերտծոլիլր.

ւ

եո յն առքը եւ նո յն փաո֊ՀէԸ :

կութիւն մր կր մատնէ : Հէպխ
առաջին ամուսինը մաշած՝ ղի^^կՏ H
սպառած

թաղած ՝ երկրորդ iu^"‘ I

հետ նոյնը վարձած ՝ իւ^փթ՛^ ul‘U^
սլա նին հ ե ւո իր ար դանգր շսւրՀք^
Պ ա ր գեւեանին հեա ւիաիւած ոԼ- ա^"1 I
քին իր անցեալը քաւող ւոիկէ1^ ^’1
Գոհտրետնբ մէ կն է

Տեսանք թէ «Եռանկար»ին առաջին հա

խանցուած դրո,սողէ մը, f.f,, անդին պի
տի տեսնենք, թէ թնչ պայմաններու տակ
Օշտկան լսած է իր պատմած,,: Շարքին
միւս հատորներուն մէջ, Օշտկան

պիտի

րնտրէր նոյնպէս իրական տիպար
մ,, ,
գԱ՚յն ‘Ռս1ի
հերոսը դարձնելով: Երկ
րորդ վէպին «երամիշա մեծ արուեստա
գէտ»,, պիաի ըլլար Կոմիտասր,ոլ երրորդ
‘թպին «դերասան»,,' մէկր որ„,ն անոլ_
Ը Ü1 արուիր , բայց „ր„լն մասին կ'ըսուի

այգ «անկ֊“1՚լւ1'}

ներ էն : Եթէ ուր եմն «քաղաք»" 4
չտ՚Լլտնի նիւթ,,, հոն իրենց աթ֊Հ Ո
նետող քաղքենիական բարքերը: Հ ' ,„1
հայեացքով՝ քոդմոփոլիթ '"“Հ թ,
յատուկ բարքերու աղաւաղէ /'‘
այն ատեն «1/ ոտնկար»ի ո>ձ է ‘
ե
առանցքը արուեստագէտ մր “ւ1՚տէ՛ I
• էր : Պատասխանը կր գան'"1' P Լ ,

<հուր ա ռաջագլ,
■.
m*• ա-,"
ո ւթ
յաճախանքր

մեկնի այդ տիպարին կեանքէն վերցուած
իրական, ու վերս՛տին' հազիւ անգրփո-

կա ցումին, միւս կողմէ սակայն
տիկին Մահ է ի րծա խնդիր

•»*֊ էրիկ • • •» (նոյն ՝ կջ

շկ որ ըրի այռ երկար մկջրեր rn.itը՝.

գ** լը

իլ,
«- Միշտ յապաղում ունիմ, մամանա-

աշուըներու սիրոյն տուն՝ տեղ՝

բացակայութիւն,, (դիտէք թէ «անդրփոխանցում»,, Օշակ,սնին իսկ բառն է ր„ե-

գոյութիւնը կր պարտի մէկ կոզմէն փ.
Կիւլպէնկեան հիմնարկի նի. թական յա tu-

կը ապառիկ կր դնեմ» կ'րլլայ պատասխա
նը :

ՄԱՐԿ. ՆՇԱՆԵԱՆ

ծադրուածէն : Ո՞ւր կր կենայ վէպբ, ո՞ւր

տորք, ունի իբրեւ առանցք շատ թանձրաց
եալ' քոնքրէթ տիպար մր: Աւելին'
կր

Հայագիտական այս հանդէսը եթէ

Գրեց՝

քովր կ'այլա„երէին ու կ'րլլա յին ւսն տա-

քանի որ այդ պարադային'

գիտութեան մարգին մէջ այնքան րադմա-

J

դրել,,,

բտկան» տիպարներէն : իայց թն. փոյթ,

պար,լուի հայա

.

96—/# աղէտէն ՝ րացաոարւսր

նար ատոր, գաղա՛փար չունենալով

Երր աչքի առջեւ կր

.....

դայթակղոլթենէն անահ,
քապո^էն/, մր ե տեւէն, ան

վերցուած

ոգրերգակտն գրուադ ի սլա ամումին ,

փտախտի

Տա յանօրէն՝

րու, արուեստագէտներու,
բոլ,
չափ

թիւնը պատմել կր վարձեր ՝ դալն ստիււլե-

հ իւծո t մft ու

հոդեկան

հետ իրենց անյա,քուրդ

իր

երկու հարիւր էջ,

(անդ):

,

տադանգիե ուս դէենւլակ անհաւատարմու

թեւեան — Պարդեւեան անունով դ ր ա դէ տ ի

դաք»

իրենց

ձեւին

տակ : Կ',, տամ հատուածը — «Սալիկս,

դէ՛ հասած է բութժուական կերպարտն քէ
ներուն» , Գահիրէն «իբր Ափիւոք,
իրր
Արեւելք, իրր հեշտանքի , իրր
ներքին

X

Հ - Ի՞նչ է ւոպաքանակը, եւ որքա՞ն կը
ււպաոի :

միշտ'

քադաք»ր , որուն մէջ «մեր tuf մ ո զովուր

սենեակ մր դ բաւած էին նաիքկին
մար
կո ւթի
.Ո Օ իմ
, որ հ ե զինա
֊՜
՝,< լն ունենտյ
.
աՆ
■‘^/"■-■'Լ-՚՚^֊՚՚է՚֊վխ vit՛՛֊֊՛!,
ուածներու նսթտդրութիլններր մէկ մէկ
կր ստուգենք,
աննկատելի
է
•
't
ւ
ււ աշխատանք
ս

J^U-Mf,......... րքել, իրենց մ,„ ի
րր ծտծկելով միշտ կտսսսրերԼխ ^

դւսրւսր' դրական գործն ալ կր վ ե ր լո ,.ծ ո ւի

•միայն վէպին մ՛ էք'

ա յն'

,

րօրէն
ղեկավարուած խորհս,
թե ամբ մր դիտէին պարահանՀ

ընդերկար ՝ երրեմն' իր րնդհանուր յաս,—

դե ւեան» վկպին մկջ՝. /// ո րովհե տեւ րԱ-

շդ ր ուած ՝

մս,կա
ն..,դան

ո, անկն քիշ մլ, տարրեր իմաստ. <ձ0շա կա

յա, ակնի սեւեոած ր yլա լ ՝ «Ատհակ

ձ իւս ին՝ որո ւթե տեւ կր խօսին

"'թ-: ինչպէս իրենց

նի վէպէն կ ալ տակս, ւին մեր ք՜աղաքհ/ :
քիուք րաււււկսՀհ կր
ճանշնայ, դա լն ... :
1*տյ,յ շկք ճանշնար

ա ււրն շո ւած են մ կ կ ր

ուէր մեր հասարակութեան
բարոյ, հոս-հոս... տարրէդ
g ո ւած ասոնք մեծ վաճս...... 1.1ԱՀ'
«որոնք աղդտյին

թիւնը ՝ ծ րաղիրր : Երկու ծանօթ ուPt»'»րարու՝ խորքին մկջ

էջ 105):
......
մինչեւ «արեւմտեան րա'ձ'“"^ *

պա ակեր»/, է ՝ հա աո ր ին մկջ ( էջ 351—394) .’
// ենագրութեան ՚ռջ՝
ա !քն ար կ ո ւթի ւ. 1,1, ե լ,

որ կը րաղա արկ «Եռանկար» թորադքուած
շարքին սւա ր ո դ ո ւթիւնր ՝
սլար ո ւնա կո ւի-

>Հ7,

վախ-

Սահա կ Պ ս, ր դ ե ւ—

հադրգոական ու ՛կարեւոր էջեր

22/,ոն gՊ,
ւթէ «1920 - —լ,
ո լս„
յ,.
լուրջ խռովքներ», պէ
շ
շուշտ' սեռային - սիրո!
յ

U?'"ï 'է,

մեք՛՛

իմացակա"
,կւսն

կե

nLÜ

սեռային «առք»ին միքեւ յարա! I
է ■ ճ/՚չգ է որ քաղաքք ամէն ''Ս՚Սիթ ’ յ1'

"'"ձյ կկ-

քերու հանդէս մրն է,

«հայ հաւաքական J'fU'UfP
՚
գտնելու : ճիշդ կ "1' ՝
սովորական մեթոտին -.ամ

պարանքր

կլ

մեկնի «անեքրոտիք. բայց
բում է մր», անկէ ծաւա լե լ՛ա ՝
ո բոշա դրո,լ ադդակներուն՛
«քս,ղաք»ը ա՛յն վայրն է : '“մ
նութիւնր (միտք, մտածու ՝
սեռային կիրքք

իրար՛»

Ա'

•մ՛րար կ՛առինքնեն , /'ե'ւթծ
գան, գոհ կբ դաոնան մ է Հ 1 I
ո ւե ս տագկ-տ՚ին կաւէ

աքէ1

I
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թ.

ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

« a Ա Գ Ա M

0,լնր

-չ1"'“1'հՒն

Հ/-"'աշխար-

է կարծեմ Օշ՚՚՚կանի փքնքաղաքՒն մէջ'-

^'"՚

տնկտրելէւ ս ի ր ո յ մը ճամբուէ՝ հանդէպ իր

թիւնը մեր րադքենին

կնոջչւ

կը

զարեան տիպով « ♦ • Հ/սմ)ւո'

ու

դարձակ

սււլջկսւն :

գործադրուի

Ազւլապղծ ու.թէււնը

անուղղակի

կերպով՝

ատկէ կր մեռնի նաեւ Պար դե ւեան
մապտտկեր»ի Ա . հասարին մէջ՝

Ո^կՊ^եան, /7- Հ-Լ/լ կք",
/Հք, Ր11աւ1> ։""ա? 'IU na‘"՜
Հ յ ու անզուգական
պարսաւադիր
' Լակ^ռթեան .սնվեր} հոսանքին,
^,"""ք

...նձն-ա-րռթխն

մըն

է

ապերասան վերաքերմոլնք ունե֊

: «Հ«/-

Հ P 144—//

սիք լ/ր/,»ւ_

նուաճելու. ՝ սլալ—
այս րան

ւի ա ռա ս ի ր ո ւթ ի ւն մ/ւ»

սութիւն մր. «Օշական

րել» I Համ• {/■ • , jfy 107) * Պիտի հարէք ուի
իրաւացիօրէն' ի^նշ կապ ւււն ի «րաւլ ար»ի

մեծահամբաւ ըսուելու մօա

րլ ր-

արուեսաա-

՛լ Լ ւււ մր — դաւակր >այ գրագէտի

մր

եւ

վէպը

կը մ աած էր

հԱ նացորդաց»էւ

կա աա—

tfրի սլումին

fiurjg ասէկկ առաջ նոյն հատորին

հետ՝,
ւէ՚կ P

Լ,!11ր֊"ք1մ-ւ՚-ւէ'ն^^."։-Հւ։։ո^ա'

անկէ լրուած ուսանողուհիի մր — եկած էր
*իա հ իր է իր Քույրը ճսւնշնալու. : Վ . քՒէրէ—.

Օ չու կան կ'րսկ ի Լ՛ վտիտ յոյսը «Ա նաg ո րդաց» ին «էւ ր ///;y/P//7/ որմերը» տրամաղր ե-

ԼԼ,կ կ^Կ՚ք «'-i-/-1»"/-»

եան էլա ր ւլ ա ւլր ած էր հանդիպո •֊մր :

քու՝ եւ ղրե լու անոր էք* ՝ հատորը՝ «որմէ
երեր-շորս ղ էւ ր րե ր iFbj! քաղաքը սլ ի տ ի

>/♦///*///

նման

Հ"'֊

հաստ-

t *•
չըլլս՚ւ"։1
7/ • ///
//////ր ա n ւ տծ
Լ
բ,կ «^»'/'"»5,ձ7U II !
7՝
tu
յրտ
յո
iա
ծ
՝
է՛
ը
այղ ձս"քւ՚"։1ն l'"'lհ։

/աք,

"' “"'/""7"'ծ

եեանքին ‘‘Ա'

1'1։1'ել

'II-

պէա: 1’"կ"'կ"'ն
Պ "՛լ, թե, եանին մաՀ /՛ի'/ նաթ""1“""՚ւթե։"մր , նո՛յն վ ե ր-

ղրուաղր .

. .» յ

առ բառ վէպին մէջ :

fitu յց

հատո

րը՝ 4?Ւ ւ անդին՝ «կայ լպրծուն էլետին մր.
աար օր էն վ աանդաւո ր : Ասիկա եւր ո պա ց ին ե ր ո ւն

է՜նսէ՜Աթ-Ն

կ : Հարիւրաւոր

էջերու

րլձ-սկ' կ՝!ւնւ> «Լ"'մ""գ""„կեր»ի մեն'"'—

^լ-թւ՚^լ՛՝

4*1'

յ|սյ

պատերազմի

""Արիները,

,րո՛մը

բա ո

կա յ նաեւ ին շ

>•բ կրսկ «Համա պատկեր»ի նոյն

երկայնքով սլիտի ծ էի այ մեւլրերուն

«/'/' (ւ,/",""՛"ւ՛ ՚

Ահա

Այղ ամէն ինչը կույ

i

^այրր գլխէ հանելէ
ցանկալու ահ աւո ր

ալ

ունենային ի ըր յատա կ» (կջ (26)* ։ Հիմա
կապը աւելի լաւ կր հասկցուի : Հա ր ց ր
«րաղար»ին շուրջ կր դաոնալ վերստին՝,
րնշւմւ ոտկալն րաղւսրր ՝ եր բ կր կա քեէ֊
ինր թկ «Անաց ո ր ղաց» էէ //Z.//P//7/ հատորր
էոարաղրութեամը սլիտի

վերջ՝ աղջիկն
ո ղրեր ղո t թ իj

համար

սւո ւե ալ

տր ո ւա\ծ րյ!ա !սվ ՈԼ՚ դրտդկտը յաճախ իր
անձին վրա յ կը հաւայչէ իր մամանա կէն

ըէեանէ պատմ ուած դրուագ մր՝ մեր

էյւրոպայէւ

ւղա տմելո ւ.

” // 7/ ա ց ո ր ղ ա ց "է՛ն

մէջ հետապնդած ու իրագործման մէջ վքա

իթ պարաք ը

մո ւ.թի ւնը ՝

ր աղէտի մը առանց րա յին կեն լյանա դիր էն ՝

րիւղած

կեանրէն :

3

:

Ո t- հոս կու ղույ շա ա կարեւոր նախադա

ծանօթ՛ ո ւի/ եամբ Օշական կր պա\ամէ վկպի

մէկուն

էջ

J՜ ամ անա կաշրջան մը ՝ կրնա յ օղտուիԼ ղը—

րն

յղացումին սլա լմ՛աններ ր . « . . .վահան (^էրոդներ էն

1, - 1986, -

Մ*ԱՏ&*է,ԱԳՐՈԻ&ՓՒ*9,

0ÇüWïrfcG*lr

ր^՞ք' .ՈԱ՝ "եռականութեան

Յունիս

զբաղէր :

Պ ու-

իմացական սւ զդա ցական շատ մը
կանիշներ : Ա էջյւե ր ո ւններ ս
*•ր «Օո-*“նկար» շար^ովՀ

ցոյց

յատ
տուին

0 շականի ծրա-

դըրած ը ի վերջոյ'
1'ա1յ ւ^1'
ոչ կէս կամ յոսռորդ դարու մը «թանձրաց ետլ պա\տմ ո ւթի ւն»ը ՛ԷՀ'Լ '
ա սւա ւյձ
n ւե ենալա // ար ո ւե ս տա ւլտէ տի
J ը զ որ ծեքէը
ի11բեւ վկայութիւն՝ եւ կեանրը'
իրրեւ
մամանակին

մՀ կ

իւ tutu g ս ւմը :

I* ջՒ11

մէջրւերում մը այո ս ււԼւլո ւթ ե ամը . «Ա ա>աւլ Պարդեւեան» վէպին
մկջ. • .
մեր

1900/* , 1910//, 1920//, այսինրն' րառորդ
դարը մեր //7>^/^//7/ պատմութեան՝
ղայն
յուղող խոշոր
տա զնա սլն ե ր ո ւն
թաւիսրովր , տեղի՝ մ տա յն ո ւթ ե ան լա յն
փուիո խանյխերո էէ ՝ո ր ոնր . • • կր սե ւեռեն րն1լե —

աա ս իրան . () շական ի մտի ունի Զանղրրրն ՝

բութ եան մը բարոյական

ուր հայ իմացականութեան աւադսրեարր

վրա յ ամէն աճում ու նուաղում»

զղայար անրին

Լ Հա J

.

Ա . ՝ կջ 131) ï ^'անձրացեաԼ պատն ութիւե
կոչածս թերեւս րի չ մը ա ւելվւ մօտկն սլի-

A

“’l՛ Ղ1սս 'il* Ս
բրին
իր ա ւլարձո ւթիւննեըսվ) աւեթէ պիտի օղտաղործէր նամակա

նիի ձեւով ամ փ ուի ո ւած սւնձնական ■IA ա—
ւելի
յութիւններր յամանակէն՝
կաս
սլիաի ծանրանար րաղարական վեր իվայ-—
ր ո ւնն ե ր ու անդր ա ղար ձին վրայ՝ խեդրոյ
աո ար կայ էէարձնելյւվ անձնական ճակա
տս։ դիրները եւ անոնց միջեւ յար արեր ու-

3- Օշական, Սահակ

(1|

աթէյհւհսւն ,

*/4 "/

թիւնները՝. թանձրացեալ

Հրատ. Ս'եծ ի Տանն Կիլիկի՚՚յ Կաթողիկո-

TOfr Ն11 ԳՐՈՒ&ՓԻ ‘օ

սութև ան ՝ Անթիմ՛ աս , 1985 ’•

ՔԱՂԱՔԸ

ii ՝ Օ շուկան.

Աինչեւ ՈՔԼթ •

պա տձ ութիւնը

պէ^ար կ մնայ այս իմաս տուէ հաւատարիմ էւ ր պատմակաե աուե ա լնե ր ուե ՝ ու utնոնց վր ա յ ո էէ սլի տէէ վեր tu կարթ է Jutûutն սւկա շլւջան մը : Ջ// հան ղուր J եր հետե
ւաբար' վիպական անդրւիոէսանցումը՝. 0—

քՒ-ատերդու-

շականի սէսալը յայտնապէս

թիւն՝. \\)(}ամեակէւ հրատ.՝ թիւ 5» Պ կ J—

երկու ծրա-

ւլէւրնե րու. միջեւ l^UlJlluUuiÔ // լ յա լն է »
որ զուտ ւէիսլական ծրադիր մըն է ՝ կացութենկ մը մեկնող՝ անոր շուրջ դար

բութ՝ 1983’

ձող Հհոս' Պարւլեւեանէւ աղուն վերադար
ձը) • միւսը' որ թանձրացեալ պատմու
թեան ծրաղիրն կ ՝. Օ շա կան ի վարանումը
յայտնի կ ՝ երր կ'ան ղր ադա ոնանր որ փոր
ձած է անդրփո էսանցումը բ^ր^Լ իր նուաղադոյն չափին՝ օրինակ' ւլր աղէ տի սր
լման կերպարը ւէկււլին մէջ փ ո էսա ղրելուէ
ու փոխելով միայն անոր անունը՝, կոմիtutu ս էէ

հաւ֊արսւ ած էր : Օ^ա ղԼ ***յղ ձարւլ1/կր խօ

«//»"/, րԼլ,Լլ, 1,1 J1/ րայրայումին*. էէն տանեկսէն այլէսսլկս խռովիչ
սլա տ ո ւհ ա ս ո ւմ

նր...» (Էջ 148)։ Ջեմ մաներ աւեքի ան
դին վէպի հանդ,, յղին մէջ֊. Օ շա կանը ինքը

’Ը»

կը մաանանշէ վէպին թորա դոյն ղսպանա-

սեցնել հպիշերու-ան մէջ նու-սւճելի ՝ //A^/—
լո ւծա կան խօս ա կց ս t-թի *նն եր ո ւ. ձեւ.ով ՝

n ր անդադար

սլարա ւլա յին

պիտԷէ կարենա ր նոյ-

նր ընել ։ Երէք՛֊
տարրեր եր ա,լիըներո L.
‘'ձ իջեւ֊ այս վարանոլյքէն կը սրու-ւՒէ
«0—
ռանկար»ը ։ Օչական ուզած է

հաչտեցնել

կր հ ա լած է ան որ հո» “՚նկկ- կորզելով լուրջ՝ խ՚՚ր աշխա^նլէ/, ,„մկն կարելիութիւն» (Համ. է.՝

'լը- Ա՚նաւլ որ չեմ հասկցաէ, ներքին լոմ ի-

համադր ելս ւ. **աւ1ալւ

fl' "I' 'tf 11ա',է իրարու վերը պաամռւաե

ղին» Հանդ) : putjg ին չւմ լ այս ծր աղ իրը

ւլտնոնք իրարու , չո ւնենալո վ
թե րեւս
թանձրացեալ սլա nulո ւթ ե ան համար ան-

(f ô60 ) : Պար աո ւած , բայց ին շ ւմ t

դրուագը

«Անացսր ղաց»ի մէջ :

հըրա J ե չա ըսլոր տուեալևերը ՝.

^րեւււյթին

„ րովհ /, ւոքէ է

իւ ւքւււրդերր իրարու'

էՀսա
իւա ո նա ծ կ ե ր:

ղրա կան ր եւ սե—

ոայինլւ : Օղ ււսսւլո րծե յո էէ ւլր աղ կաի փայլն
111 ‘[nuitքր սեռային մարզէն ներս՝ ու ւիո-

հւր„րձ„,լ,ար ; Չփոթած կ Աէն շւի ո թե քին Ï

/,„/Հ

կորք,,սնան : Տեղ մր
կայ
ւ^պքւն մկջ, ուր Օշական կր սլարղկ
ր
^1՚[1"""/ւայրււթջ,ւնր , ջ, մա ,յ ա կ ան ո ւ.թք, ւնն
"^"■“ւկունոլթւոնր իրարու կապող
եւ.
ւ՚^րմկ րա^նող րարղ յարարերոլթիլննևք^մսաին, Աղջթկը' Աոնան մաքով յավ
ք՚"1.1՛ կր դեէ Պարգեւեանը եւ րանասաեղ^
'կրնեանր (այսինչն' կեանյվ, մկջ Պար-

։

մ Հ

թոր

այսքան ղիւրութեամր չէի

զսպանակը,
թոսաովաներ

չհասկնալս , եթէ չկա րե է ի։ որ չկա յ այզ
լոմ իքը-. Աաոր վռթա րէն՝
կայ յայանի
մեղադրանքը մէկու մը հանդէպ որ լըքաե կ իր զաւակը, ու կը պատմուի հետե
ւաբար իր գաւկին իսկ
րանքր ,

ձեռքովՍ եզազ-

որքան ալ հասկնալի'

կեանքին

մէջ, տեղ չունի վէպէն ներս-. Հէպին 1/էսը սակայն 'մեղադրական ոճով մը դքքւաե է, տասը քսան անգամ վերադար
ցող իրերանման նա թադա սութիւննե րով -.
հրր քաղքենի» նիւթերու կր մոտենա յ ,
Օշական տէրը չէ ամըուլչովին
իր նիւ
թին -. Կը պակսի հեռաւորութիւնը :
Այս

"ւ “,նւոյձ '"J, առևղՏր՝ որ ml կը բաց ա\տր ո ւ ին . . .
f մեղրերր ստուարադոյն տոկս—

թատեր գութ իւննեըուն մէջ, որոնց հիմքը
վերցուաե է քաղքենի կեանքէ ու ընտանե

'1'"րդեւեանր: 0,

է ւ

այս

կ՝ր,Հ-

յ/V "“Հ "L ^մկԼ“՚ն/^ ■
«

եւ

IliJl'l'

ևրկու-

Օշական

n կն

յ..

ո,...,..֊

իրողութիւնը զգալի է ամէնէն աւելի

կան պատահարներէ : <տ.Մինչեւ ո՞ւր»ը ա-

7

աոր լաւագոյն նմոյշն է ։ ՛հիւթը վերցուաե
է վերստին «քա ղաք» էն -. 11ւ հոս ալ «հերոս»ր հազիւ ան դր վ, ո թանց ո ւաե ձեւով'

/ ՚րենսռղաշա , յս,ջողոլթեամր կը
Լ -h ւսք, ըլլայ առեղե ուաեր , իրևնլլ

\ԼնԱն^\"ւ՝ հ^'ա3ումը նո։-1՚քեւո,Լ

'ri-

ք “'ր՚Ա'՝,1լ՚
միւսին
'.Մեր քաղարա^"^"'ն
իարաղոյն
արսմն^կն
/
1,Ո ս

տ"ւ''րՀ1'։' ’ հ1'1' էեն
1 ‘ւ1,,ոեր
իսկաս/կս
ՀՇկրթութէան
I^M

ա"1'կ“' '■ Ւայղ օշականեան

կ՝ ՀՀէաՇ՚եՀ
ՈԿէր \մ։,

զրադէտ մր , որ լքտե է իր կինն ու զա
ւակները : Գիտեմ որ վէճ կայ Օ չա կանի

^^ոլՕլ
“""■^"Ում

պա աս՛ութեան ձիջեւ*. «Ս այրիներու չու—

ներու- տլ մարղփն վրայ»՝. Հիմա կը հաս-

քին տակ» հարցաղրոյցին մէջ, սլտտաս-

4//.7'"7' >

ինէո՚լ
շա կան
«Ս՚նացոըդացկին մէջ վըիպաե պարտքը կր մտա-

էսան ել "՛Լ թաշեանի հարցումին' «պատմ ութի՛՛ւն թէ վէպ», կ'ը"է' «Գիտէք թէ

ծէր վճարել «Եոանկարկով ,այսինքն «քա

Կիսլրոսը Ս ■ ‘Լազս՚ր ձ'ը շ է :
Ա "՛ի պո ւաե
եմ րաւարարուիլ իձ ձիջոցներով" : Ասկէ

ղաքկին նոլիրուաե իր
«Անաց ս ր զ ացկի վրէպք

երեք վէպերով-.
կապուած է իր

կար դին «քաղաքկի -.արցին :

է այլեւս՝ «քաղաք»/։ տալ կք ն շ՛՛՛նա կէր
մ ամ ան ա կա շրջանի մ լ։ թանձրացես՛ լ սլա՛,,
ւէերր վերապահութիւն մը յայւոնեցի,
"f և1՛ վերաբերի նոյնքան «Աահակ Պար—
գեւեան» վէպին, որքան «Աինչեւ ո՞ւր»

մութիւնը գրել-. Կք կրկնեմ՝ աոանց ։"նդըրվ՚ոի՚անցումի : 'Լէպին եւ թանձրաց
եալ սլա տմո ւթեան ծ լ՛՛ալ իր»ե ր լ, հոս ե՛ս

թա սրերգ ութեան : 'Լերապահ ութիւնս

հաշս, չէին իրս՛լ՛" ւ-.

կը

վերարեր ի անշուշտ
տկարութեան
մր ,
զոր երբեք ուրիշ տեղ չեմ զղացած Օ չո՛

յ,ա-

կան շատ մօտ մնացաե է 19/ւ7 զարու վեր
ջաւորութեան գերման «նաթիւրալիսթ»ներուն (Հաուփթման, Սուն արման} -.

՝ ‘"Jl"",1," քար, , որովրսրեն՝ աղդ ա պղծութեան
ք/ 5 : ,1Ա'1“11>։ ե,Ան իր պաւ է՚Ը սանձումը կը
դանկ

Ներկայ յօդուաեին

սկիզրր

յՒչ"Լա^

երկրորդ ծանօթութեան մէջ' Օչական կր
դրէ. «Այս չարքիե մէջ («Եոանկար»} 0չական կը հետապնդէ եանր փառասիրու-

՚ԼԷ"11՚։՚ հարկադրանքը» (100///// եակի հ րրտտ., թիւ 2, իք 16) ։ Նկատողութիւնը
ա1 լ աւելի շահեկահ կը դաոնայ , երր գի
տենք որ Գ- հատորի ծրագրին ձէջ կա ր
«քաւլաք»ը ՛ոտլ-. Ու հ խ! ս՛ կարծեմ յստակ

երանգ մը, այլապէս անսովոր 0 շա կանի

V ‘֊եան» խ^, ր տակս ւմի մր

'^“■k Jl,l։ Հ

ւլ աղափար-

դըր փոթանցում ի տկարութիւնն է , եւ այն
իրողութիւնը որ այս մարզին մէջ' Օշա

փո րձուի զանց ո ււս*նրը խոր տա կո ւմն է :

“1ս,ւոմ„է ո լ

շահեկանսւ-

մեր

լո

հատորի երաղր ին մասին , որ իր կարգին
կը տարուբերուի վէպին ու թանձրացեալ

նել իբրեւ, դետին՝ կարեթ։

նը կսւ գայ զայրացկոտ ոճ.է մը, որ այգ
գորեերուն մէջ կը գնէ բարոյախոսական

Լ '' Տ'""'' 'Կ'ն
7 քո ր տներ ո ւն

Կոստան Զարեանն է , այսինքն դարձեալ

Այսսլիսի րան ՛էը կ՚ըսէ արդէն ի՚հքը,
խօսելով այս անդամ «Անս՛ց ո ր գ աց»ի Գ-

թեան բարձրանա լու. համար

այդ վէճը -. Զիո հեաաքրքրողը հոս' «քա
ղաքկէն վերցուաե գորեերուն մէջ'
ան-

ազդակէն ,
'ր,։ 1լր '11'1""1,աՀ-1-՝11 արսւես-

fiiun

մկջ... ղաղավւարաղրսւ թ եան
նիհտրսւ.—
թիւնը ՝ Օշական կր \ձ\տած է ր f U.H|Ul£^r առ-

թատրոնին շուրջ , ու չեմ ուզեր րորրոքել

ո“'րւ։ւևլո,1 սեռային
Ա""դ1,

կսւ

աա յ ա յս անդամ էջ 10?—// ՛ծ անօթս t-թի*֊—
նր. «Տր”*֊*"ձ
ԸԱւաԼո,1
ՀՄնացորդաց»ի

կան ի մօտ, բացի ուրեմն «քաղաք»ը նիւթ
վերցնող "‘J" զործ՜երէն՝.
Տկարութիւ

' . <y 414) : Օ.յլ խօսնով

կո,

Պ *ս ս՛ա ս խանր

^n—

իր

/ ■""րկաաոլ սեռային աւազանին :
ԼԱւնւսԵ

արեւմտահայ

ւԼերջվ՚՚հ խօսք մր' ը ո ելու համար , թէ
մէկը երբեք շէ դրած 0 շտ կանի չավ՛ հ l՛անա լվ՛ հայերէն մը: Ե(‘ր կք խօսի Պ՚սրթեւեանի մասին'

անոր

ոճը կ'որզեզրէ

անզգալարար , ու կք ւոտնի զայն իր ծայ
րագոյն կարե լի"ւ.թիւննե ր ո՚ն -.
Երր
կք

մօտ՛, է'այց ատկէ անգին կու գայ անդըրվւոխանցումի զգալի պակասէն : Որուն հե
տեւանքով «բարոյական հանգ էս»ը (բար

խօսի Սղմիր, ի վ ՛" ճա՛լս՛ կ Ա՛՛հ ի՝!, մասին, իր

քերու վերլուծող՛էը} կը դառնայ բարոյա
խօսս, կան պարսաւ, ու ընտանեկան — Ա՛
մուսնական տագնապներու անյարկի օդ-

ցուցիչ pastiche/' մր տպս՚ւո լ։ ութիւնր կը
ձգ է «յօզ՚՚ւա եւ ի ըարօրումն իւրազնէից» ï

աազորեում :
«Սահաէլ Պարդեւետն»ի ումը "՛քիշ

նէր րյււ֊ն ոlJր : Ո*րկ^ կու. //*"/' /‘րեն այզ
ւսներեէ^սկայե լփ կւս ր ո դո t-թէււհւը ՝. Ար տար-

"‘Ll/

է ։ թէքէնանի «Նամականի»ին մասին ,f—
րելու ատեն , անդրադարձած էի «թանձ

,լ՚շին """կ կ'"՚ /"" ազծուի
զարավերջի
զ րա րարս։ խաոն հայերէն մր,
որ ապշե

Լ եպ ւււվւ tfր վ ե ր տ կե ր տս t-tfքէն ձէջ Լ 0 քա կա-

ուփնր ենթ տդրե լու. տ ս տո ւ֊տծ ւս տո ւր շնոր-պ
մր :

րացեալ պատմութիւն»' Histoire concrète
ըսուած (huQp/>î<

շահեկանութեան ,

ո։

նկատել տուած էի որ թանձրացեալ պատ-

* Այս սաղերը կը գթուին

ին :

1944

Fonds A.R.A.M

< tf Ա fh Ա Ջ Մ Ի Տ / ԵՒ Ա Ր Ո Ւ ԵՍ Տ »
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“'J"
չար-

մէն. իսկ (). Հա կնէ ր, „րոլն,
ըադաըին փապոլզփին

մ ո ւմի հ ի մն ա դիրն եր ո ւն ti չտ կ " Jէձ է՛ > ,ս
մտ դր ո ւմին : Անռն՚ր էլ ունենան իրենց կեդ

նոնաւորումի
աշխա,„ան Հ
ջրամբարներու , ամրար.Հւ,նե

րոնր y ուր ամէն տարէւ պիտէւ կազմակեր
պուին ցուցահանդէսներ եւլն • : Այ**

1յ1“-նլ՛։ կը ղո բծածէ մե,„,սո

ըին ճակատը կր գտնուի հետեւեա լ արձա

րամիք

ներկայութիւն մը։ Մ տաւո րա կան
եան
նոր սերունդը դէմ է տղատա/լա

ԳԱՐՈԻ ՄԸ ԾՆՈՒՆԴԸ

նա ւլ ր ո ւթիւնր ♦ Համէն շրջան էւ

իր

նանիլթ ել այլ նոր նիլթլ դ''

եդր ոնէւ

սը—

րահներուն մԷջ Փետրուար 13 — Աայ/ւս 5
թուականներուն մփջեւ
էր ցուցահանդէս մը

y

կա ւրէ ակեր սլո ւած
նուիրուած 1880 —

1938-// վէէէննակ ան արուեստին :

ո լցա

տարէւ դլէսաւո ր ճարտարապետը եդած

է

իւրաըանշիլրը ուձք։ ,
Լ
թխնր, ել միմիայն իրրՂճՀր
///ոսրադէտր
tu u ut a Z a* r*

.l.’i.__rit c „մր ք.ձ>, „
շինութեան
Հըայ կը ծանրանայ
սռնեւու
։ռ թէընիըով
Թմ Հ։..
պսւ ա
այդ
ձե,Լ 3 ,
ծումը, իսկ միլս կոոմե Հ
^^՞ք՜
Հ t™., A,.» <կտէ գիՀշ՚խ՛

հ արո ւս տԷէ կամ աղքատէէ չափան իկր պ tu ակ ան է/
րոt տր

ս

թը' հ.ՆԼէր ստքրում'» (Աբրաղան /լարուն) :

շրջանին մ ասին , էլա յն էլ որ ա կէ

Հոն կր հ ր ա տար ա կե*1ւ յառաջապահ դրա

Հա ղա տ
ուր

y

հանդէսը մ կր տուած էր <Հ)*արու մը ծ ընունղըիթ : էլը
ներկայացնէր
արուեստի

անցեալէն

շյրջան մը՝ որ քէւ չ ծանօթ էր ընդհանրապէս լայն զանւլ.ո ւա ծներ ո ւ y եւ որ սա

մը շ է հարցր y ա յլ հաստատվումը րո լո
րովին անձնա կան տրամաէսօս ութեան մր

կայն կր նշէր կարեւոր անկիւնադարձ մը

— կամ նոյնիսկ արուես տէւ մարզին

y

դասական արուեստէն արդիականի անց քէւ
ճամրուն վրայ :

19/'// դարու

լորին :

Ա-ինկշթր ասէի : Ան երր կր էսօսի իր այս
դործունէութեան
յատկապէս
աո աջին
վեր ածնունդ'^ մր* վերածնունդ. մ ր

Այս էէ/մրաէլր էլ ունենա յ [/ր ամսաթեր

կանութեան դ tt րծ ե ր եւ

րու ն կսւ ր ut դ ր ա կանն ե ր : ]1 ւ ր ւսքան շ խրթի֊

հաւատարմութեամր կրկին օգտագործու

'/' 'ւ՚՚՚ւմԸ Եւ՛ Գծ1 1՚րենսմԵ “>ր"լե ս տաղ է tn
մը y որմէ զանազան նկարներ ա լ էյր տրր-

մղուած պայրարէւ մր —
վարպետներու

մէջ

ներս է/ էջերուն ժ՚էջ — փ ո ր ա դր ո ւէժ էւ ւն ,
ւէէւ մսւսւէէ պ ե t այյհ— :
Ա,յս Էսմրաէլէէն ամէնէն կսւրեւ ււր
քեր էն են ճարտարապետներ՝

նկատմամբ^ «յեղա շլ^ա կան » կոչուած ա յյ

^լՒ^թ՚վ հ* Ծիլէ '

յ ա nonջա սլահ

Ա ո ս էր եւա յյհ :

շանը էլ ըլլայ Ս ա աո վայի

չունի* ինչպէս օրինակէ/ համսւր է/տայ tu—

աը
(1866) յ
ուր
[Լւստրեւհունդարիոյ
կայսրութիւնը — մ եծա դո յններ կն մէկը
սլատմո ւթեան — կը պարսաւի ու հողա
յին կարեւոր

կո րո ւս տ

կ՝ ունենա յ .

կո ր սնցն է ՀԼենե տի կր ,
մանիան

ՆԼեն ե ս ին

կր
Գեր

y

Ասկէ դատ կայսրութեան սահ

z

մաններէն ներս էսլր ւոո ւմն եր կր սկսին ՝ ո[• ոնց դր դա սլա աճառը ազդա յին դի տա կg ութեան

մը զարթօնքն է

րնա կշութեան

Վփէննայի արդիականութիւնը
շարժումներու

կան ապա զայապա շտո ւթի ւն
լորովին կր մերժ էր

y

հինէ/

կեցուածքը
մը

որ բո

y

կ^ու •de ^՚Լեւ անց

եալ մշակէ! յէժէ/ մր յի շա տա 1լ1ւ ել/it ու »էր—
կաները։ Աաոաջապահ հոսանքներու հի
նը մերժ՜ող այււ րն ւլ.հ ttt h ո t ր
կեցուածքին
քուէ

y

1Լի էնն ա

ա յլ պա տկեր կր

թան զ ա ր անն ե ր

y

ուր

կ՝ ա ր ժե ւորոլին

հին

արուեստէ/ զ ործերը՝. ՀԼ/որ^ր հ ինէ/ն միա

րա զկաց ո ւց իչ ղանաղան տարրերուն մօտ։

ձուլումով ստեղծած րէէաէո1- լ/ւ jtt յատկա

Ինչպէ ս ծանօթ է y

նիշն է հաւանարար

utJu

րնդարձակ

ղերուն ւէրայ էլա սլրէ ր բազմազգ
րութիւն մը

y

հո
կայս

որուն հ սլա ա ա կն երն էին էե-

հերը

y

Ալովէններըզ Աերպերր}

հերը

լ

Ջեէսերը y

7* ադաքական դետնէւ ւէր այ
ղութեան քո.վ՝

Ալովաք-

Հո ւն դար աց ին եր ր եւլն • :

Վփէննա

ձաթո

U,JU

—կայսրուէժեան

ձ այր աըա ղարը- վերոյիշեալ չլ^անր **[['—
աէւ դրոշմէ սակայն աւելի մնա յուն ու
ո չ—պա տեր ա զմա կան կնիքով մը} որ

կու

Գայ ա['ու-^,ւտէ ու ՝ժ տաւո րական աշէսարհէն* աշէսարհ մթ
որ մարմին
աոաւ
շնորհիւ հոն դտնուոդ մաա ւորա կաններ ո ւ y
արուեստագէտներու։ Այս շրջանին ակրնրաէս է արմա աական էսզում մր
դասա
կան ո դի էն :

Ալ ասիկա' թէ՛

y tt ր

Վփէննայէւ արդի

ական շրէ ա նը էր դարձնէ մնայուն ու նա—
եւ ներդործօն,
անդ է/ն , 7/// յն
ժ աման ա կն ե ր ո / կր տեսնուին արւլիականութեան բազմաթիւ ա յլ ձգտումներ

y

որոնք

սակայհ չեն տեւեր*.
Լէիէննայի պարտզան կրնայ կոչուիլ մշակոյթի
իրական
համադրում մը} ուր

ման

ո շ ին չ կր ջնջուի

y

աԺԼ միայն տարրեր ծիր մր կր փո [սադ
րս լին անցեալէ/ արժէքն երր*.
'Ասի էլա շրջան մրն է , ուր արու.ես/ոա—
/էրւսյ.

դուն ներքին ա պր ո ւմն երն են

y

մար

t/րոնք

էլ ո-

J*.

լէ*. Հոֆ-

Ա * Օլպրէ՚է") նկարէւշներ'

կ*

քանդա կադործ'

'fi*

knjPb

նորօրեայ կեդրոն մր։

րիշ մէկ անունն

երկ ու ժ եծա զոլն

I."U

tf որ ծեր ո լ.

ան ո ւննելրէն

են, իսկ ]շ.

Շիլէ կ ա ր ճ ա տ ե t

էլ ե ան ք մյւ

ըննադատած է Աինկչթրասէի ճարտաբ.
պետութիւնը ։ Ան համոզուած է , որ եաք.

աւելէւ կր յէւ շո լէւ էւր այն պաստառ —

ներ ո էէ

ուր դլէսաւոր նէււթր կ էւնն է : կ էւ-

y

նը աո եղծուածէսյէէն էակ մրն է

y

դոր մարդ

դադերծել* էսորհուրւլր' որ երրե մն
է եւ երբեմն
հերէն

չաթ :

զար զանայ

պաստառ-

^կեանքը եւ ժահր^չ էլը

ներկա յա-

(էթոս)

ցրնէ սեոր

(ԹէԱՍաթՈս)

եւ մահր

ԳՈԺԳԸ' ^է1 “փպարները ան

ւլ ր եթ է

մ[t շա

կը ն երկա յա ցնէ ենթա էս որ քէւ մր վրա լ
Եը յՒշ^ց՚՚՚է ըիլղան դական

յա ճա [n

tt ր

ո ս-

ենթա էսոր քերր էւր մօտ կր վկայեն
դարաժլան արուե ս տ[t յա յտն [t
թեան մը մա սէւն :
Իսժլ /չ .
‘i t>

է

յար-

կսւրոզու-

Շի էէ է» մօ\տ մարդ կը

JJ ո լտ g tt ւմը

կարծէ

գտնել ֆրո յտեան

•է եր լո ւծ ո ւմ[t h հէէմնական

հոգե-

տ ղզ ա էլն եր ո ւն *

Հր ր ջան ի ն ո ր ա ր ա ր ո ւթ ե ան դործու

y

y

սակարան

y

խորհրդարան եւ-

չի ներկայանար որպէս խզում անցեաչի
դասական ոճերէն . ըան ի որ հոն ըազաըա-

նէօ-կոթի+'
Պոլրկթէաթր մր՝ նէօմր
նէօ — ււընէսանս

պետարան մը կր կաս ո լցո ւ ի

ոճերու այս դո րծտծո լթի ւնր

սթտք է մեկնել որպէս նոր օրերու մար
անցեալի

մ առան դո ւթեան

օգտագործումը, եւ անոր շաղկապումր ,
տրդի արուեստին : Այս
կերպով է
որ
մարմին առաւ նոր ճարտարապետութիւն
մը , բոլորովին հաշտ' ‘“[՛ղի մ ամանակներու ոդիին : Այս կէտը լաւագոյնս կր
բացատրէ իր «Նոր ճարտարապետութիւն»
զորեին մէ9 ()թթ օ Հակնէր,

որ

քսան

Սէււէսիոն^

խմբակէն ղլքսաւո-

Հոֆմանէէ եւ Ասս կրի

թպԳ՝

մասնակցութիւնը

աե լուէ ա յն էւ ր ո զ ո ւ թէ՛ ւնր ,

ամենածանք

թՀ

(նեւթոզ)

պատճառը պէաք I փնտռել
ո ա լ [t ն էլ ե անքէ/ ծ ա լքեր ուհ ժ էէ , ե՜Լ
երեւոյթը յա ճախ
արդխ-՚եք է /"l/V
ե ան լ. արդ "յթ[> :
Այլ ան ուն մըն է Թ* ՀԷրցլ՝ nH

աում/ձ

ս/ն զ ամ —որպէս ]ւ1֊թ1ւՓՒ՜՜ ևե.' J'I?
ր էական սլ ետո ւթեսւն մը ծրա դիրը՝ ՝
սօր ան ծանօթ է որպէ» հնադիրը
ղաքա կան սէ/ ոն ա կան ո ւթեան .

ՍԷՍԷՍԻՈՆԻ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏՆԵՐ
ձտխէն աչ Cp-աթք, Քփմթ, Մոգէր, Պէօհմ, էէնգ, Շթ֊էօր, Լիսթ, Սոլիք
'•'ուրցվայլ, Շթոլպսւ, Մոլ եւ Պաիըր :

թուենք տա էլա t էւն

/'/"tf
կսղմեն անոնց գործունեութեան ։
Անոնը կ'անդրադառնան
այն
իրողու
թեան y թէ մարդու ներաշխարհին
ղութիւն տուող երկու գլխաւոր

ուղ
մզում

սեռը (էրոս) եւ մահր (թանաpnu) : Հոդերանական հարցեր կր դառ

ներ են

y

նան վիէննական մշակութային
նէ ութեան գլյխաւոր նիւթը։ Ալ

ղ ործ ու
ասիկա,

յատկապէս նկարչութեան , նաեւ դրակա
նութեան ու մտածողական մարզերու մկ 9 :
Շարմում' որ կր հիմնուի ինըն ո.ընն ա ղ Խս
տութեան եւ ինընավ եր լուծումի վրա,։
վիէննական վերածնունդին երկրորդ
սերունդը, դարավերջին ,

ծնունդ

կ„լ

տայ Սէսէաւն/, խմբակին ։ Անոնը ար
ուեստը կր նկատեն ընկերային կեանըի
կեդրոնր, եւ ո՛չ միմիայն երեւութական

ան յաճախ նկարած է տիպարներ ուր ներկայ
ոեռր, մարդուն ա ո ան ձնո ւթի ւնր ։
Իր "՛յո գործերուն սխալ մ եկն ա բան ո ւմր
նոյնիսկ

պատճառ դարձած

է

y

որ

ան

րան տար կո ւթ եան դատապարտուի ,
որպէս անբարոյական դործերու հեղինակ։
Իր գործերը կ՛արտա յայտեն նաեւ
որոշ
վայրագութիւն մը ։ Ունի մեծ թիլով ինք
նանկարներ։

Հոն կ՛ար տաց ո լայ իր

նութիւնը, մելամաղձոտութիւնը'
ճարտարապետութեան ,

'//

քնա րա կան

քերթոԼ

նէււթ դարձած են հոդեկան
աական մար դեն մէջ ծանօթ

f

,
Հ

է. lr-.,
իր աշխատանքներով ։ Այ" շքՒ
է

տակաւին Հէպէքի։ Պէրկի։

կէէ նման եր աժէէ չտներ y n[,n it
տինը աթ-ոնալ երա։!շսւ"ւթ'է''ւ։1'

X

մե
որպէս

7 ւփրաւ~օր թեմտ ։
Գտլով

անուհներ

նութեան մարղէն * Հլնէւց լէր ♦
.
ֆէլ։
ՍՑվս՚յկ։
Հօֆձ-Հ^ւ.։ j
ւէերջէւնէէն

մի այս նորայայտ թափը , զանէ սկիզբին ,

դուն կոզմէ

հէէմնսւի

ր ար կած է ւլ էւ տա կան ժ եթ ս տուէ ձ[i y

ու-

, Հա-

Իտեւ արէևփ

Հիէննայի այս շրջանի

սպա

Մինչ ‘“Jf y Հիէննա նկատուած է սլաpnf արուեստի կեդրոնը ; էլ կառուցու

ոճով։ *,ին

ս էոեզծելո ւ հաճո յքր լ օւ- տրուեստէ ւյզ*
ծերը ս ե փ սէժլտն ո ւթէէ ւեը դարձնել ամւ1

ան ո ւնն է հաւտնօրէն Ա • քհրօյսր, որ
նադէւրն է հ ո զե վեր լուծումէէ ** Զայ^

եւ հասարակաց պարտէզներ :

արուեստով, կամ
պարսք ու ոփերա

կան մէկ արդիւնըր կ՚ըլլայ Հիէնէր Հէքըրշիմէ թ էն ( Հիէննական tu շէսւստթյնույ} որու նպսւ տտ էլն էր տ ր հ ե ս տա ւօր էւն

ու թեան էէրենց

y

թան-

խմբա կին «ա ր ուեւսոր րոր-

կե' պատկանի» ըմբռնումին գործնա

բերեն չլ՚ջ^^՚է' ճարտարապետներ y
ր [t շներ y արձանադո րծներ y եւտյխ՝.

շինութիւն-

դոյրանի չէնըեր , ըազա ըապե տաբան
J ք"

Սէսէսիոն//
I'/'ն

աւանդական ո-

դ ո րծ ո ւէժէււն y զարւլեղէն} կերպաս y
էլա ր աս [t y որմնարլդ եւայլն։ Այս դոր^ՈԼ"

յե-

կոՀոլի ՒՒինկչթրաս i ■■ Այո ուղիին վ[,u‘ J
կը րարձրանան հանրօգուտ կամ անձնաինչպէս՝ օփերա, թատրոնի

Տ ակա դր ո ւի

Հոն ա շէսա տո ւթէււն կր
տարուի
մա զւււն մար զերու մ էջ y էէնչպէս' ապակև

կք' (““մնէ Հիէննայի հին եւ նոր մասերը։ Նորակառոյց այս եզը ուղին է , որ կը

մալսարան

ուր կւա կա տր միմիայն պարդ պատուհան
ներով , ՝կր
ճերու;

/jf!

-Հ'1' մա յր աըա զ ա ըր շրջապատող պարիս

y

ներկայացնող կառոյց մրն է Լոսհաուդ

րաբար

իրագործումը։

կան բազմաթիւ կոթողային

յարդարանըի ազդակ մը նկատուերւ իի.
ճակէն: Իր այս ըմբռնումը
լաւաւրւի,

զանազան արհեստներ : Այս աշէսատանո^

պը Եը փլւ/՚՚՚՜ւ՛ t "'֊ անոր տեղ կը րացուի
57 4* . լայնըով 16 ?5 ըմ •նոզ եզրուղի մը որ

ներ

ճարտարապետութիւն

լայն զսէնւլուածներու *.

թեան սկղրնաըտյլր կը հտնղիստնայ Հի-

Ռինկշթլսսսէ/,

թէզլւ.

yl.

"քէաը է ձերբազատել միայն ձեւական

հ ան րե ր ո լ

հարստ՛ութիւնը ճա ր տա ր ա ր ո ւե ս տէւ
սարկութեան կր դրուի լայնօրէն :

էննայի մէչ

տեւեալ

կեդօծ էսԼ\ան կարներր ՝. Պտստաււներու այս

էլ'ր լ լա յ

մետաղի
y

ջաաաղովներն է, որ կբ պաշտպանէ

թաթի

Իր յա յահ էւ

ուեստի երկիր մր դառնալ, կ'օժ տուէւ եր
կերպաս էւ ճա ր տար ա ր ո ւե ս տր

առաջ պէտը է ծառայէ նպատակի կ.
Ինը 20րդ գարու սկիզբի տյն րմրոնոմի

^ւ՚ր^ք չէ՛ յաջորլՒք սււ?բո ղջո վփն էսորհրր—

զա շրջումին նե ր զ ործ ութիւնը * իր
կարզ ին , Աւստրիա եւս կր սկսի ճար տար ա րկաթուղիով y կը

տարապետական ըմբռնումը ամէն

Փ-լիմթ ունենալով "»անդերձ յ>նանկար—
y

ճարտարապես,

թին մ՛էջ հրատարակուած յօղուաեով կ

ո ւնեցած է :
հեր

է

y "/՛ «Սրբադան գարուն» ամսաիփ

փճացած

կարեւոր ժ'է\կ մասյւ

մշա-

Հ^)րդ դարու ճար տա ր ա ր ո ւե ս տա կան

Հիէննական վերածնունդին ծանփ ոլ.

ն էլա ր շ ո ւթ էւ ւհ ր

Այս փո-

ազդակը

Ո, իր միմիայն խնդրոյ աոտրկայ
մբ , այլ զայն կր զետեղէ րտդտՀիՀ.
կան յարմարագոյն վայրին մէջ,

•էի՝ Pէ' արուեստներու
մարզին
մէջ*.
Այ" հոլովոյթին մէջ Հապս պո ւր կեան դա

փոթութեան դլէսաւոր

դաըներու ճարտարապետութիւն
կառուցողական ըմբոնոլմր չի ԱԱ1^_

/լ էմ

մտա ծ ո ւ-

րաւոր մայր աըա/լ աըը կր դաոնայ

թեան պատմութեան մէջ կր

շաա ուշ դն ահ ատ ուած է , որ ուէհետեւ էւր

դէտն ու մւոաւորակահր էլը կեզ.րոնանան
մարդուն ներա շէսարհ ին

y

1Լէւէննսւյէւ տյս շրջանէւ

պարզէ *

հոն^ Ա*ին կշէժր ա ս\է է/ ւէրայ կր կաոուզու ին

ուեստն ու ^արտարապետոլթէձլլ.

t-Է/ն

հին մեծազ.ոյն

հետ :

պետ - ճարտարադէտ միութենէ J ՚
/.նը «շէնըի արուեստագէտ» կր / ! ՚ ՞/
կարեթ, է ակնկալել արղՒՀաՀ

Հ անդ է սնե-

վերցուած ձեւէ/ մը ամենայն

վերջա ւո ր ո ւթե ան
մօտ
Հապսպո ւր կեան մ ենա տիր ո ւթի ւնր
ան
կս ւձմի մէջ է • ասոր յայտարար մ է կ նրճա կա տամար-

g ուցա

[է-

' \

դէտ միաձուլումին։ 19

շերով : Ար,
Փարիզի (ի . Փ nti փ Էէ տո լ

Ան ,

,/Հ

շեն զանազաներ արուեստները* մեծ կամ
y

էմսո:

եւ

ար

ուեստը եւ ա զա աո ւէժի ւն արուեստին՛^ ինչ
որ էլր էլայ էէրենց կար էլաԷսօս րր :
Ան»նք
փոքր

ի.
“"‘*ք

նոր

շարմումին զուգահեռ որոնումի
թափը
՚Ա՛ յայանռի նաեւ հոն ։ Կը տեսնենը նոր
շինանիւթերու
դործածութիւնր։
ճար
տարապետ ժ . Հոֆման կառուցած է րուԺ ա ո ան մ r, «. ____ s. t ...1_________n

վիէննական վերածնունդը՝
րու ալս շարմումը>
ԼՀ

արդ՛ի**11

կ՚ունենայ իր լայն ներդսր^"^

գարու մտաւոր,

արուեստի

թեան ւլարդաց ումին 'Լր^յ'

Ա. Ա. թ-Ո^
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տհսակցութիմԱւհրը

ANNÉE

il ը չեւ! այլեւս : Գրելով կ' ապրիմ յարա
տեւ արմատախլումի մը մէջ, Ահա դրմ
բա խաս, ի/իւն ր , որ, մի՛ -.ակաղրէք ան^
՛!իջտւցէս բախտին ; Հասկցաք , որ դըմբախտ արարած մը չեմ :

Հ- . Երկու թաս ուրեմն կարելի է զա
նազանել- կոչոււքի հարցը, . կրնա յիք bp.
գահան մը ըլլալ օրինակի համար, եւ զըրող եղած էք, ու անկէ անգին' գիտա
կից մակարդակը , որ աւելի ծանր կր կշււէ
կարծեմ՛, քանի որ կկւսէք թէ այդ ձեւոլ)
կր մտածէք :
Պ- - Պէտք է , անհրամեշտ է հոս ճըշզեմ , սր մտածել, մտածում բառերը երր
!լր զոըծածեմ
գրելուն կից եւ. երբեմն
ււՀեււր հտմտր) թող ձեզ չտռաջրարգէ սանկ

«0Հ, երխո ասարդ է եղեր • ♦ •» րսեր էր
երիտասարդուհ/ւ մը ՝ անց եալ օր հանգիո լ տւելցույեր էր- «թնչ գիւոն տմ ՝
աւելի տարեց
կը կարծէի • • •» î
Արդարեւ ) անուններու, ընկերացողները
Տեղհան թուականներ չեն ըլլար) այԼ
ղործեր : /// ի՛ր պարագային համար շա ա
քեական հա կա զգեցութ՛իւն է
երիաա1ոլ^էինը : Սփիւռքի գրող մր րչլալու գոթ՚Աճակյչ այսօր ոչ որի գա գանիր է : (1ւ
'“lï տուեալներով - աւելի
չտրուածնե'ո,է - 9»* Պրյտեանի անուն ր կրող հրա "սրակութիլններու - հատոր ,
թէ մաէւպյւ րաղմաթիլ էջեր - ցանկը ՝ դմուտր
[ "[' il արդուս ենթադրել տայ միայն չո ր ո
դելով Պքիզոր Պ ր լտ եանէն ՝

'ոոէսևամեակի կեանք մը : ք*ն ը տար ո ւան
^[ութ հատոր» «$ ե ղե կա գր ո ւթի ւն իահ.
Հազաքի

Ա'ը

Համար»

(1976),

Հ֊֊աաածեէ/,
«(/ZrïiAzz,^»/Աասին»
«Օպժէ է Տէպրի»
(1978),
Հօ/ր>> (1979)։ «Հ^/^A,,.
՞թ* (1979),
(1980), «Հայք* (1983) , եւ հՏիրիգոր Լ,արեկացի
^',Լ1' Սահմաններուն //£ք»(1985) : Ահ*"'
Ս^րր հ֊տարեց^ շինող յանցաւոըները :

* 4{ անգին

բաւական կը տ ա ր բեր ին

կարծիքները - նոյնիսկ դըՍկսնակներու մէջ - իր ու Ւր
I'1'
ասին-, «Սփիւռքի ամէնէն
էա'-

1Աաորակ
P

[՛աստուած մտաւորականն է$>էն մին.

/»մւ

ւ, այսպ^“ է"ՐԲՒն Կ.Ը ԳՐԷ »
> «ատիկա բանաս տեղ չէ ՝ թոզ արձակ գրէր՝» ,
կամ

ն։սյ^ ք'՞ն^ ւ1Ր
£ ղէ՝Ո^ւթ1-^եր-ւ. շարանը :

ս?'

էմ ՀՀ՛ ՚

գրել'

'էեՐ-

մաս1,ն՝ է՛ր Րա ■
՚ւՐ“՚կանութէ։ն>

հ, ! Հ՚՚՚^ւ- Հասկցուիլ . չհասկցուիլ
“յս
• Պըլտեանի համար/ է՛ին պատասխան բերելու, մը
kpil է
այ» տեսակցութիւնը :

յ՛ ■

կը գրէք .

Â

կարՏեմ , „ր հար լ
'""f1պասէասՒ
l/l-

էքդիչ ՛քո Ըո7յ ’

"ր
կԸ խՈԼԱ
Ա
"^Հն. դրդումն
Կ՚՚՚մնե' նր1վ'ն 1էայՈէ֊
^է“֊Ա,ն
^աե գր
>*,սսՀ[լՀա1է՝ պէ“"է՛ չս

'Հ*Հ1է1
>ւՀ

'«՛

գ արարՀ մւ։ն կ
հերթին , լդ

I

րելու՝ ըլլալու 1 մտածելու տենդ մր : Սեմ
գրեր
արտայայտուելու
համար , թ՚ք՜
ղինքս ար տ ա յայտ ելո ւ համար կամ աչ իաւրհլւ- Արտայայտուելու համար կրնանք
զրուցել) նամակ գրել) հեււաիւօսել իրա
րու մեր մտածումներն ու հոգեկան -//ճակները փոխանցելու ,
փոխանակէլու
մա րով-. Ւնծի համար գրելը միջոց մըն է,
եթկ միջոց բառր հասկնանք ո՛չ իբրեւ
գործիք 1 այլ իըր անջրպետ . . .

Հ• . Տեղ մը :
Պ . - Տեղ մը՝ ուր կրնան' ըլլալ, տեղ
մր' ուր կր շտրունակուի իմ գոյութիւնս :
Տեղ մր'
որ կը շարունակէ իմ գոյու
թիւնս դիրերու աշխարհին մէջ֊, Կը շա.
րունակէ թերեւս աւելի հզօր կերպով ,
րան իրերու աշխարհին մէջ. բայց գիըերու աշխարհը կ'առնէ իր մէջ իրերու աշ
խարհը, ինչպէս գիր բառին մէջ կայ իրը։
Մէկը il’ հակադրուիր միւսին : Գրելը նոյն
ատեն ներգործական արարք մըհ է , որով
հետեւ հարցեր կը գնէ , հարցադրումներ
ունի, եւ այդ կ՝ընէ , ճիշդ անոր համար
որ մտածել մըն է : Կը մտածէ ինքն իր
կեցուածքը աշխարհին
հանդէպ,
մար.
դոց, 1'ն*ն 1։Ըեն հանդէպ՝
այօինքն' ղր.
ր ելուն -. Ուստի' անիկա խնդրականացում
մր կ'ենթադրէ եւ ոչ պարզ պաշտումի,
փարումի վիճակ մը : Գրելը վերացում մը
չէ, մոռացում մը, գինովութիւն մը, այլ
ւցիտի ըսէի պատռուածք մը, հերձում մը ,
ինչպէս է մտածումը իրերու անհատնում
աշխարհին մէջ, Այլ խոսքով' գրելը աւե//' /"Հ ը"՚Ւ1""1 4 , ՚,՚յն իմԱ։ստով ՈԸ ԸաՒ"
տիս մէջ կայ նաեւ դմբա խտութիւնս ալ,
Անիկա անդադար իմ պակասաւոր ըլլալս
մէջաեզ կը հանէ, կը գոչէ ականջիս , Գըրելով ուրեմն

կրնամ ըլլալ աւելի հզօր

կ^րսւո,Լ:

Հ . . Բախտը' քիչ մըն ալ Սակատագի՞ր
իմաստով :
<//. . Ր-ախտր կ՝ենթադրէ ինծի Հարուածր», այսինքն՝ կարելիութիւններոլ ցանց
մԸ » •է1՚լա սահմանափակ , բայց տոկայ :
Այս տրուածը կրնայ կոչում նկաաուիլ ■
հա, անարար ինձմէ անկախ կոչ մր կայ,
որ կ՝ ուղղուի ինծի, կը մղէ ղիս գրելու,
Աակայն' արուածր գթուած չէ,
ճակատագիր չէ՛. Աախտր այն է, որ զփօ կ'աըձակէ կարելիութիւներուս
մէջ, ուրկէ
րնտրութիւններ կ'րնեմ եւ որոնց չեմ տի
րապետեր անպայման , Գրելը բախտ մըն
է այս իմաստով , իբրեւ հնարաւորութիւններու գործարկում մը : Բոլոր զրկումն!. րէն վեր գացոզ Հ<փրկութի^ն» մԸ > Անիկա
դմրախաութիւն մըն է նաեւ, որովհետեւ
ա„եւս չունիմ աշխարհին հանդէպ միա
միտ մանուկի կեցուածք, հիացող աչք
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Sayat -Nova
le musicien des mots
------------------------ Q------------------------

Qui ne connaît ce
chanté :

poème si

souvent

ր տ կտն թսշոր ս խ ս տ հմն ե ր ո լ *

'Բանի վու p ջան իմ , եայւ, քի ղուրպան իմ •
Ապա ի՞նչ անիմ •
Արտասունն անիմ, Շատ հոգուց հանիմ,
Եար կատէթ տանիմ :
Ասիր' ջէյրւսն իմ, թուզ քի սէյր անիմ,
Եար, մ՛րտի կ անիմ:

Սակայն՝
Գ1'^Ար ճամրորգութեան ս[էս
րան մըն Լ , փնտռտուք մրն է « սյեղեյու
կերոյ մր) ուր սթղողը շի գիտեր ի եծ
պիտի գտնէ* ուստի կր մտածեմ ,է[է^£էով
եւ կր գտնեմ մտածումը գրելուն մէջ^ ոչ
տ նկէ զ՜ուրս յ Ահաւասիկ ստանձնումը
ույս արուեստ Աէկ ան աբարքին y գր ելուն :
Ս. J յ խօոք՝ որ բանա ստեղծութիւն ղք^՚ԱԼ
ինքնին մտնել է հնարքներու ՝ ճարտարութ ե տն ) այւէինք1է՝ ոչ - անմիջական լեզուի

Les mots chantent d’eux-mêmes, toutes
ces rimes en իմ provoquent une musicalité
croissante, et seul, Sayat-Nova a réussi cet
exploit car rares sont les rimes en անիմ.
La langue devient musique et matière,
sons, instrument, forme et couleurs. Les
mots coulent et provoquent en nous une
ivresse, l’ivresse de la lete, de l’amour.
Le travail rigoureux du poète disparaît,
il semble j'ouer avec les mots, leur son,
leur sens (le son restant primordial), il
force la langue pour augmenter sa capa
cité poétique, il crée son propre langage
qui est donc poétique et musical, musical
à double titre puisque ces poèmes sont
mis en musique et la musique est aussi
langage, moyen de communication.

‘/J'1,,,,ս 1"'[1 դ՚ողտփարներու )
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իմտստտսի7/'^//' ։ՒՒ՜
քիս ոփտյել չէ) թւչսլէս թօսէլր տնպտյ /////?/ րտմբտււել չէ : /> if թ h լտղր ևլ ուզած
ii տ տծո ւմս սւտան1լ մեծ ու թխններով չէ
շ տ ւի ո լի ր :
['P[^'L մտածել կր մեկ
նի հեռաւորութենէ մը կ ամ այգ հ եռա ւորութիւնն իսկ է։
որ տակ)
հնչող
ջրամբարի մր նման ) կայ մարմինր) ջիա
զեբու աշխարհը ուրկէ կր մ ե 1թւ ի իւօսքը*.

մր խազերու ն մ , որը - ուզենք կամ չու
զենք - իր օր էն քն եր ր ունի , իր ր11,սԼուե զ ան աէլներ ր : թանաս տ եղծո ւթ ի ւնը ամէնէն հ,կեզծ» լեզուն է*. 1քեղծ՝ ա,խ իմասա ո վ որ է ոչ - բնական (թէեւ հարց է թէ
մեր աշխարհին մէջ այլեւս ի^նչ րան բրնական է) ամէն ի^չ շինուած է) : թանասսէեզծութիւն գրելու, արարքը կ*ենթադրէ
որ ո չ չափով փարում մը՝ ս,յղ- ոծ ՜ ր1ւտկան արարքին :

Հ. - Այսինքն' շատ աւելի զօրաւոր ըստանձնու մ մըն է բանաստեղծութիւն գը.
րելը եւ շատ աւելի ենթակայական արարք
մը:

Sayat-Nova ne se contente pas des res
sources d’une seule langue : il compose

par
Saténig GOSTANIAN

Պ. - Ան,չուշտ ղ շատ աւելի անտրամա րան ակ ան • • ♦

Հ. - Բան մըն է, որ շատ աւե|ի քիչ կը
բաժնէք ուրիշներու հետ, քան արձակ
. վերլուծում, գրադատութիւն - կտոր
մը :
Պ. - Եթէ կ՝ ո լզէք • րան ա ո տ ե ղծո ւթի ւնը
իր աւանդական թէ արդիական ձեւերան
'^կջ կ}ենթադրէ շատ մասնայատուկ՝ են
թակայական աշխատանք մը։ Անթակա յա կան ա յսինքն՝
ենթակային *Լրայ , ես
իմ վրայ) իմ լեզուին , աչքին , ականջին ՝
մարմնին կամ երեւակայութեան»
մասնա յատուկ լեզուի մը ի խ^ւդիր t ուր նկատի
ունինք րոյոր րն դհ անր ո / թի ւնն եր ո ւն հա
կա ռսէ կՐ- Ա.յս իմաստովս անիկա շատ
մտերիմ 5 շատ ներքին , շատ մաքին մօտիկ
զ ործ սղութիւն մըն է - պիտի րսէի գոր
ծուածք մրն է» զայն արարեյու
համար
պէտք է րն ա կ անի ՝ բնականոնի ՝ տուեայի աշխարհ էն դուրս ելլենք) աքսորուինք)
մտնենք ընդհակառակը կեղծի ՝ ոչ - բնա
կանի) արուեստի) ոչ - անմիջականի կայուածին մէջ՝ որ բանաստեղծութեան աշ
խարհն է : թանասաեզծոէ թիւնր արտ երկր ային J եզո ւ մրն է î

Հ. - Երը կ'ըսէք «բնական աշխարհէն
ղուրս ելլել» , ատոր սահմանները կարծեմ
կր գծէք դուրսի աշխարհին չափանիշով :
Պ- - Երբ հարցը վերացական կերպով
կր դնենք, կր դիտենք դուրսէն ւ ճիշդ է ,
„ր երր մէկր իք՚քղի'1՛^ կը ստանձնէ իբրեւ,
րտնաստեղծ, իրեն համար այդ աշխա աանքը աւե/ի բնական է , քան թէ արձա.
կը : Յայտնի է , որ շատ մը բանաստեղծ ներ գէշ արձակագիրներ են եւ. հակաոակր, Բանաստեղծութիւ-ն ել. վէպ, օրինակ,
աշխարհի եւ լեզուի տարրեր ըմբռնում
ներ են, կրնանք րսել մէկը միւսին հակա.

en quatre langues, les frontières dispa
raissent, sa poésie appartient au langage
commun des peuples du Caucase,
de
l’Iran, des chrétiens,
mais des arabes,
qui l’ont aussi inspiré :

Յիս քու զիմէթըն չիմ գիտի'
Ջավահիր քարի նըման իս •
Տեսնողին Ս՚էջլում կու շինիս'
Լէյլու դիգարի նըման իս :
Sayat-Nova évoque ici la légende de
Majnûn et Laylâ, le couple tragique
le plus célèbre de la littérature des Ara
bes, comme est célèbre, à l’occident, celui
de Tristan et Yseult. Il est vrai que, de
puis le 7ème siècle, ce mythe éblouissant
de la passion n’a cessé de nourir l’imagi
naire des lecteurs et des auteurs. SayatNova connaissait ce chef-d’œuvre de la
poésie arabe, qui raconte une aventure
de folie et de mort qui n’a pas existé eu
réalité, mais qui est une légende inventée
et colportée de tribu à tribu. Les hommes
ont inventé en même temps la légende et
les poèmes; dans l’Arabie de l’époque
la poésie est le seul moyen d’expression
artistique, le seul langage commun, trans
tribal.
Sayat-Nova nous invite donc à lire les
œuvres de poètes persans et arabes qui
l’ont précédé : nous pouvons, afin
de
mieux communier à la sienne, lire : une
traduction des poèmes de Majnûn (1),

(Շար-ը Դ֊ էջ)
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de Hâiiz, le plus célèbre poète persan (2),
et ceux de Od-dîn-Rumi, poète mystique
persan du 13ème siècle (3).
Nous ne sommes pas dépaysés à la lec
ture de cette poésie, notre sensibilité est
née de ces influences successives, d’où
notre richesse. Participant à deux cultu
res, nous avons accès à la poésie occiden
tale et à la poésie orientale, avec, pouima part, une nette préférence pour la
poésie orientale car elle touche le plus
profond de mon être.
Même si elle nous aide dans un certain
travail d’identification, la poésie reste
le langage de tous les hommes quels
qu’ils soient. Cet art est libre comme
l’amour dont il parle si bien :
«l’art n’est que la respiration haletante
de l’amour» (4).
Si amour il y a, il doit y avoir aussi des
histoires d’amour, et la plus réussie n’est
peut-être pas celle qui se réalise, mais
celle qui se dit. Les amours heureuses ne
se racontent pas. C’est l’autre amour:
l’absolu, l’envahissant, le malheureux, le
difficile, qui fait naître les plus beaux
récits : tel était celui de Majnûn. Privé de
la vue de celle qu’il aime, il errait hagard
dans les montagnes et les déserts, épuisé,
tombant dans un état qui inspirait la
compassion. Que faisait-il alors?
«Il chantait des vers que l’on répétait
aussitôt et qui soulevaient la pitié lors
qu’on les entendait» ou «il disait sa
plainte de la passion qui le possédait, il
en faisait des phrases délicates que l’on
se répétait de l’un à l’autre, et des chan
sons que reprenaient après lui
les
amants» (5).
Ainsi, la passion donne naissance à la
poésie, les deux se retrouvent inextricab
lement liées, l’une nourissant l’autre. La
parole ne guérit pas, elle n’enlève pas la
souffrance de l’amour, mais, en la disant,
elle permet de la supporter.
De plus, l'amour absolu apparaît à tous
non seulement comme une dangereuse
déviation de la raison, mais c’est une
lolie : la passion égare Majnûn (6), ce
lou d’amour qui ne cesse de clamer son
amour en mobilisant les puissances et les
sortilèges de la poésie, - ce faisant, i! est
exclu de sa famille et de son groupe social
et devient un marginal vivant en exil, dé
taché de tout : «Les tourments de l’amour
ne lui étaient plus importuns puisque,
par l’amour, Majnûn s’était libéré de tout
attachement à lui-même et des liens qui
enchaînent l’esprit»... car «l’amour libère
notre existence de tout ce qui la tient
enchaînée, il est le gouffre où s’abîme
tout amour de nous-mêmes. A chaque fois
que notre âme goûte à l’amertume des
sanglots de l’amour, elle s’élève» (5).
Rejeté de tous, en exil, même si son
groupe ne le comprend pas,
Majnûn
continue d'exercer le pouvoir traditionnel
dévolu au poète et qui est, justement,
de donner tout leur sens «aux mots de
la tribu».
X
Il y a de nombreuses correspondances
entre «l’amour poème» (1) et les poèmes
de SayatNova, notamment dans leur
v ision de l’amour folie :

էշխէմէա ջսւնուն Ւմ էլի
(de ton amour je suis devenu fou)
C’est աւ amour qui détache celui qui
aime, de tous ses liens, et le fait errer
H’iu նիւք գալի հանա-եանա-

(j’erre et je me brûle)

Տաս տարի է ման իմ՜ գալիս ւիաւոիշահի
շարիւիի պէս •
Օխտրն տարի էլ ման կու գամ սագքն
ծեււիս Վարիթի պէս(depuis dix ans, je suis en chemin comme
un envoyé du roi comme un /յ ար fi պ ՝
j’errerai sept ans encore, le saz à la main
sous-entendu : afin de chanter tes
beautés).
11 erre car l’amour est toujours un che
minement v ers la personne aimée, ou ne
l’atteint jamais. Ce cheminement est
souffrance :
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էս զարդէն օչով չըքաշէ, կութ մէ դանգին
•
չի դիմանա-

voix duelle qui me divise le corps
et m’invente

(que personne n’endure une telle douleur,
nul ne pourrait supporter une telle souf
france).

masque du non-lieu
masque-voix

L'amour n'a qu’une issue : la mort,
dans laquelle il s’accomplit :

Սայաթ-Նովէն ասաց՝ գա լում, յիս էն
մահին մահ չիմ ասի •
Հհնչաք ըլի' գուն վըրես լաս մազքդ շաղ
տալու] , աչքի լա ս :
(S.-N. a dit : cruelle, je ne dit pas mort
à cette mort; quand tu pleureras sur moi
en m’ayant couvert de tes longs cheveux).
Ce n'est que dans l’abandon accepté
(apparent ou réel, c’est-à-dire la mort) des
êtres et des choses qu’on les retrouve
avec une grande intensité, car alors, on
est libre à leur égard.
Comme dans l’wArnour poème» (5), on
retrouve, en S.-N, le même rapport entre
amour et poésie, et ce, dans les mots
mêmes: էշխ signifie : amour, et "՚չր"-ղ
c’est l’amant, celui qui aime les belles
choses et qui les loue : le troubadour, le
poète. La poésie, c’est la louange des
choses aimées, des êtres aimés, niais c’est
aussi un appel à un Au - delà : les poèmes
sont parfois des prières. Sayat - Nova,
comine tout autre poète, exprime de
différentes façons, la soif d’absolu ou le
désir d’infini, qui nous habite tous.
X

Si la poésie de S.-N. me rappelle la
littérature du Moyen - Orient, elle est
aussi capable de m’évoquer les trou
badours européens, du 12ème siècle, dont
est issue la poésie européenne. Ces trou
badours dont le langage était le proven
çal. étaient les chantres de l’amour
courtois, de l’amour malheureux, per
pétuellement insatisfait. Leur poésie met
en scène deux pèrsonnages : «le poète
qui, huit cent, neuf cent, mille fois ré
édite sa plainte, et une belle qui toujours
dit non» (7).
Denis de Rougemont fait le lien entre
cette poésie et la religion cathare, cette
hérésie qui vient d’Asie Mineure,
car
elle plonge des racines dans la religion
dualiste de l’Iran; il fait aussi le lien avec
les mystiques arabes disant que la poésie
courtoise est née de la rencontre, dans
le Languedoc, du grand courant manichéen
qui avait pris ses souces en Iran, et de la
rhétorique hautement raffinée qui
re
monte de l’Irak, jusqu’à l’Espagne arabe.
«Et c’est ainsi qu’au dernier confluent
des «hérésies» de l’âme et de celles du
désir, venues du même Orient par les deux
rives de la mer civilisatrice, naquit le
grand modèle occidental du langage de
l’amour - passion» (8).
Ainsi, l’Orient vient rêver dans nos
vies réveillant de très vieux souvenirs...
X

S. - N. me ramène aussi à la poésie
arménienne d’aujourd’hui. Sa condition
de poète diasporique utilisant deux ou
trois langues dans le même poème, ne
peut manquer de nous faire penser au
poète contemporain K. Beledian, qui a
écrit un recueil de poèmes où l’arménien
et le français dialoguent. Est-ce condes
cendance de sa part ? Est-ce un hom
mage à la langue du pays où il habite ?
Ou est-ce tout simplement le reflet d'une
réalité, d’un écartèlement, d’une pro
fonde souffrance, celle d’avoir été chassé
de son parler natal ?

Ինչպէ՞ս ըսել ըտոը պակսող լեզուին մէջ
ասելի թսսւը տրուող
ինչպէ՞ս խօսիլ աււանց անցնելու միւս
լեզուէն
եըկսեոութիւնը լեզուի
երկդիմութիւնը սեոի ութ կ՛ուզեն զիս
բաժնել
(comment dire le mot manquant dans la
langue
le mot à dire qui se donne
comment parler sans passer par l’autre
langue
la bisexualité de la langue
l'ambiguïté du sexe où ils veulent me
partager

masque noir que j’habite
masque-lieu

լեզուիս մէջ միշտ կը խօսիմ միւս լեզուն
հակալեգուն լեզուի լողացող քերնիս մէջ
ե այս օտարութիւնը իթրեւ ընտանութիւնը
հողին
հոտը հողի համերուն
եւ այս աքսորը աւելի մ՜եծ fiuû աքսորը
նախկին (9)
dans ma langue je parle toujours l’autre
langue
la contrelangue de la langue évoluant
dans ma bouche
et cette terre étrangère à la place de la
terre familière
de ses parfums de scs saveurs
et cet exil encore plus grand que l’exil
d’antan)
Le poète contemporain n’a plus recours
à l’image de la femme aimée afin d’expri
mer sa recherche de l’absolu; même si
d’une certaine façon, il refuse la trans
cendance, sa parole continue de nous
interpeller dans notre propre recherche
de l'absolu, et, il touche notre imaginaire
avec des accents plus modernes : «le poète
est celui tjui inspire bien plus que celui
qui est inspiré», il continue de nous faire
rêver : «on rêve sur un poème comme
on rêve sur un être». Le poète ne se cache
plus derrière des mythes, derrière de bel
les histoires d’amour passion : «la soli
tude des poètes, aujourd’hui, s’efface.
Voici qu’ils sont des hommes parmi les
hommes, voici qu’ils ont des frères» (10).
La parole du poète, celui d’hier, comme
celui d’aujourd’hui, transfigue la réalité.
X

S.-N. me fait vivre une errance dans
toutes ces littératures, ainsi, je me dé
couvre des milliers de
racines,
liens
invisibles qui tissent mon identité.
Outre ses poèmes, je suis poursuivi par
les enregistrements de sa musique et par
les images du film «Couleur de Grenade»
dont le metteur en scène, Paradjanov, est
aussi bilingue et même trilingue, est aussi
un exilé. Ainsi, je m’inserre dans cette
poésie qui est musique et qui invente ւտ
monde plus humain, et je le fais en éprou
vant du bonheur : le bonheur d’être,
d’exister comme arménienne forcément.
Il laut bien le dire : S.-N. m’a émue
profondément car sa poésie renferme des
symboles, des images, des couleurs, qui
me sont proches; en utilisant les mots
de ma langue maternelle, il me fait re
trouver mon pays, celui dont personne ne
peut me chasser, car, même en exil, je
continue de l’habiter, avec ma tête, mon
cœur, mon âme, ma langue : pierre par
pierre, mon pays s’est construit en moi,
il m’habite et je l’habite, et cela, chaque
fois que je parle, que je lis,, que je prie,
en arménien. C’est l’usage de la langue
arménienne qui fait de S. - N., un poète
arménien, sa foi aussi, d’ailleurs.
Ainsi, ce poète arménien, vivant en
Géorgie, parlant plusieurs langues, réel
poète de la diaspora, me console et me
réconforte dans ma condition diasporique.
Comme lui, vivant en diaspora, je peux,
sans culpabiliser, parler plusieurs langues,
je puis être bilingue, ouverte à deux
cultures qui s’enrichissent mutuellement.
Quelle est ma démarche concrète ?
En présence de poésie arménienne, je
traduis les mots afin de me les approprier,
une fois les mots français assimilés par
mon esprit, ils disparaissent, je les oublie,
une osmose s’est établie entre les deux
langues, je reste en présence des vers ar
méniens, ce sont eux qui résonnent en
moi, puisque, dans tout cela, c’est le
t <eui qui parle, la poésie et son langage.
J’imagine les auditeurs de S. - N. l’écou
tant déclamer en arménien, en géorgien.
S ils connaissaient les deux langues, elles
devaient produire la même alchimie en
eux.
Etre bilingue, c’est passer, consciem
ment ou non, d’une langue à l’autre, en
assumant sa propre étrangeté : nous som
mes étrangers dans notre propre langue
que nous connaissons mal, que nous n’ap
prenons pas suffisamment, nous sommes
< tiangers dans la langue des autres, et
anxieux de ne pas être exclus du français
et de ses ressources.
Les langues ne sont pas

seulement

des

véhicules de transmission; ejj
pas neutres; elles sont ’
68 lie sont
etl elles-i
constitutives de culture
parce
ont prise sur la structuration "d
sonne et sur l’interprétation dcî’ “.^՚
Etre bilingue, c’est prendre
de cette richesse : sa double
c’e.t pouvoir d'établi, d«
ces entre ses deux culturi

1 if à ce qu’elles éveiUent^^^?11**'
«Traité des saisons», Hector

BiZm

écrivait que toute quête verbale a
être pour seul but, la recherche deT'՛
taphores primordiales qUe ÜOUs
<<me
Portons

en nous, occultes, enterrées, faill
es dans
l'obscurité insondable, astoè» fflorts
,
nos intimes cosmogonies».

La reconnaissance
des *“»oues
langues ղա noi)J
il.

habitent est importante, sinon on ue te
connaît pas la langue de l’autre, on est
incapable de communiquer; on ne ,
reconnaît pas non plus, puisque,
cela a été déjà dit, le langage participe

à l'élaboration de notre être profond,
Cette option en faveur de deux langues
culturelles est exigeante, elle n’est pos.
sible que par un enseignement valable de
notre langue et de notre littérature. Il y a
eu rupture de la transmission, il nous faut
aujourd hui, prendre une certaine distance par rapport à nos échecs, nos la.
runes et être inventifs. Il nous faut créer
mie nouvelle manière d’enseigner, de
transmettre à l'aide des deux langues,
La littérature arménienne devrait aussi
apparaître dans des cours de littérature
comparée.
Cette méthode d’enseignement bilingue
est difficile à appliquer car elle exige une
connaissance parfaite des deux langues
(au minimum), et de plusieurs littératures
(en langue originale ou en traduction).
Cependant c’est celle dont se sert K,
Beledian, depuis 1982, aux stages de litté
rature arménienne de la Maison de la
Culture de Décines. Le 15 mars 1986. il
nous a présenté : «Sayat - Nova, sa vie,
son œuvre», un exposé passionnant,
émaillé de nombreuses explications tant
sur la forme que sur le fond; ces expli
cations sont indispensables car la langue
de Sayat - Nova est difficile à comprendre,
aujourd’hui, il faut être érudit et poète
pour y avoir accès. C’est donc cette confé
rence qui a été pour moi, le point de dé
part d’un long voyage dans la poésie, cette
parole enchantée qui nous dorme, comme
la musique, le goût de vivre et d’aimer,
même si les poètes ont, dans le cœur, b
vision tragique de leurs désirs. Faire ա
lecture de S. - N. en comparant sa concep
tion de l’amour avec celle de poètes du
7ème, du 12ème ou du 13ème siècle, en
rapprochant son bilinguisme de celui
d’un poète contemporain, est une façon
d’actualiser ce poète qui fait partie de
notre patrimoine culturel. Ce faisant, je
m’actualise aussi et je m’enracine, tout en
gardant mon regard fixé ailleurs, sur un
pays lointain ... Des écrivains font w
travail, en professionnels (11) : H- Ç a
gan (12), V. Ochagan, K. Beledian (13).
M. Nichanian (14), ces stages de litterature peuvent nous inciter à les lire.
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Փարիզ, 1980 , 1982 ■
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« « Ա /A Ա Ji

If ՒՏ

ք

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»
Պ» - Պիտի Ս փ իւ ռքը առնէր իր ••• ինր-

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏեԱՆհ
(Տաթ- Ա- է?էԱ)
լ

բնակէն մարդիկ կային ,
թպեր կր գրԷՒ'"1""ւ՚է1՚ն
««W1fil"'
մով,
Ս1։ր առ"Հ"Հ՝
/•Î11
ւեԳ"ւն
^պաաակի էսւ-

քքէ

'Բանաստեղծական նպատակադրումի,
\աոս"","՚ր’"“թեան աշխարհի ղան. Ասուն այնտեղ
յնտեզ չարտայայտել, ո,լ.
յէ՛- Ս“ե
. ՚ Հ, «֊.// 4’՞^ րյլալ ւ""՝"“։ստեէւ ■
խՈս՚ն^Ւ- Երբ Պռշկին կը կարդանք
! յ/^Տանէան, ասոնց պատու մով դըրՀ^ոԷձներր, դի՛՛՛ենք, էլ' անդրադառ
մըն է •
iif, որ որսաոսմր պատրուակ
ձ^տթիսնր
էլը կրկ պատումը,
Հ չէ' ոպաո-իր անով , ընդ հ ակաո ակր ,
Աէձ որոատմր յա, ելս. մ մըն է րա Լտեղեութե՚սն երկդիմութեան, այ, ի.թեան :

ifiuuiniu

Ղ . էյթէ փուզէք, ըսենք որ այդ աե1ւակի iqntiffibpnvd մէջ պատումը միջոց
itpiit, պպէս զի Առայ
ւ-Որպկոզի բանաստեղծս, թիւնը ըլՀր. ^այչ»թ' մԷէ օրինակ պատում,, կր
տէզկեահի տեղ. անոր վրայ րաստեղծը կը յօրինկ իր /'“ելիք - չըսելիք
սփարէր ։ է՛1՝ է ինչո՞ւ է՛ն,, ւմանե ան ի քով
բնաստեղծռ թի՛նը կր ղի՚էկ պատումին,
մոսսււսթլ հարց մը որուն վ1"“յ թոզ րա.
նուէրները հակին : Ս՛՛իկ՛" րանաստեդ Աիձ չաա ոլտ չ ըմբռնում մը կ՝ենթազ-

ք{ւ "ք՞ւ է՛՛՛՛ի՛՛՛ւ

լեղո՚ական ըմրոնում
բանաստեղծութիւնը կր ձդտի

կ.

քլլպ, "՛է թէ զուտ մտերիմ , եսախօս,
Սնաբան աշխարհի մը մէջ, այլ մի9 րբաբերա թի, ններու , րնաւորո, թիւ ննե .
չու, անձեր,,,, աշխարհ ի մը մէջ, ասոր
րդւււյւսjuin, մին միաու, : Ս uni,ո կ կ ,
որ
պատում կրող հսկայական պոէմներ Իփականը կամ Ողի ս ական ր բան աստ եղձութիւն են եւ ոչ վէպեր : Իբրեւ այդ
ոտ^ւ ՝ չափի՝ պատկերաւոր խօսքի - //jiify զանցումներն ալ ներառնելով - օրխջներուն կր հպատակին ՝ այնքան Հրը՛հական ո ւթեամp'fr ՝ որ կր ջնջուի Հարու եստականութիւնը» : Այլ ՀԱ,րՅ անշուշտ ՝ որ
այղ ու նման գործեր ամբո ղջ մշակոյթ Արու կրօններ են , խօսքի ղեկավարման,
րոլորովին։ տարբեր շրջանս։ էլն եր են, թաղ.
Ո>
խ ■ Ի՞նչու համար կր գրէք նաեւ րաԽւււո1ոլծութիւններ :
’/• ■ Եթէ գրելը ունէ անգիտակից մավարդակ մր ՝ բանաստեղծութիւն
\րկնսւսլկս անգիտակից
մակարդակ il ր
: ինչու յուղենք դրել այնքան ղեքոր ո չադր ուա ծ բան մր ՝ այնքան ապա յմայնբան թեթեւ ու թեթեւ ոտն բահ
որ բանաստեղծութիւն կոչհ ւածն !է :
Խիր չեն ըսուած այս մասին*. Էի ուզեմ
“^[՛խոզէս ճշդել՝ թէ չեմ կարծեր

որ

կը գրեմ բանաստեղծութիւն Լ :
ս,ես երբեմն էլաոնէ կերպերը բանաս-

^11

Պղծութիւն կո չուածին : Ե արծէք զանոնք
Փորձելու համար : ինչ որ կը գրեմ ան ու ն
լՈԼ^/յ » կամ աւելի ճ շդր իտ ըլլալու հա^բ ըսեմ, „ր օր մը կոչեցի Խոկաքերթ p-

7# բառը դուռը կր բանայ թերեւս
բայց անխուսափելի - ահաւա իա/ւււոը - անհ աս կաց ողութեան , տա^տյնոլթետն*. ինչ որ կը գրեմ՝ կր
Ն"[ւ հասկնալ

բանաստեղծութիւնը րա-

/t բանեցնող միտքը՝

բանաստեղծուՀիմքը _ հիմունքը*, (ի հարկէ' կր
ՀԼրֆանակին'»
մասին՝ ոչ
Հնիւ֊
կը փոխուին • հեռանր -

^' /։ ^1,1^երը

Լ Z’Z! » ւ^՚^փէքթիվր կը մնայ
նոյնը :
/ '</?" կը վերաբերի ասոր) : Մուզեմ
]ս1ււՀլ

f՛'*- րան

1լւ՛ z.utp^b ♦

kr

գո՜

Ոլի , կ աշխատի բան ա ս ա եղծո ւթ ե ան
^il1 ^կատուի բանի
ստեղծում :

1,

ո '

սրիներուն երբ սկսած եմ դրլ
»րր
ԱԱ՛ •^երթոլւսծը դաղող հետաքրր -

քԿ

բանաստե ղծու ղ“,յն ՐԼԼաԼԵրր մարդ
“/(«
ասոր կամ անոր
*Եպա1Լ՝ՈրԱ'րչըււ“,լ nLPbd1 uikui &եiu"
օւ րանա"'սեղՏՈ, թիւ.նր
դար Հ
!>Ա'նկո' թհան, մր կիզակէտր ,
իս/

՞

/ր

՝էս՝1'^Լո'-թեանւ ... կազմալո։.ե,"-՝է“՚ւ"՚ս,ենԱէՈեղ!Ւու^ւնը
դլ՚ական
"՚յն
^"‘թենէն " ' ^ա^Ա,ի' դօսսսս՚ե ղրակա ՚ ո,ր եե1"Վ՚ն iLr‘"j tu""
'Տ՚ս՚ոո լկ աշախաանք մը տեղի ելու
14Ա՝J I ոլ
btoub^r այլ տեղ չխօս,՚դ
ճն Ո^Ո1^'
kl' բաեէն
այնքան
՝ 1Լք
pml^

տիրտկալումի փորպետական մեքենայ մը կր
Ա,,,Ո^րլե մը լռեցնելու կամ սի*֊
Ï""1"'? ՚ Եւ. ի՛՛նչ ճնշույէներսւ-

<bs

Զարենց Հ , // այաքովսքի է , ըսել կ՚ուղեմ
երբ բանաստեղծութիւնը կը զդեստաւորլի այս մարդոցմով*.
Հ* - հաաքւաստ եւ puiliuiuuibq ծ ութիւն.
ի՞նչ զանազանութիւն :

լ

* - Աւան դա պէ ս յաճախ ո տանաւ որը
ւ առումն Հ , էեխտականը . բանաստեղծութիւնը
դրական*. Սակայն՝ ոաանէս ւոր բառը անփոխարինելի է երրորդ իմաստի մը համար՝ երբ նկատի
ուեինք
ոտքն ու շաւիր ՝ ռիթմը ՝
շեշտր ՝ որոնք
բանաստեղծութեան մասունք բանին են*.
Գիտեմ ՝ խոշոր մեղադրանքի մր պէս է ան
երբեմն • րայզ ներ կայիս ւՀրքւււն րանաստ ե դծներ' որոնք ոտանաւորի խորշանքէն
զրզա ած մեր ուշադրութեան կր յանձնեն
շ Լ զո ւա կան օրկնքնԼրո։ իրենց ա ա ր ր ա կան
ոՀհզ իա ո t թիէ նր :

Հ - - Այս բոլորէն անդին, ձեզի համար
Սփիւււքի մէջ գրող մր րլլալու պարագան
ի՞նչեր կը թերէ այս արարքին : փրած էք •
«Սւիիւոքր անինքնութեան ւ[սւյր մրն է,
ժամանակ չկայ , կայր չկայ » : Ի՞նչպէս
կՂաւընչուի ուրեմն գթելր Սփիւոքին : Անոր ինքնութիւն սաւլու փո՞րձ մրն է :
*// . _ 1Լնինքնա թեամր փորձած եմ որոչ111 դրել 11ւիիւոքը* ախ որ տեղ ու էեաման,ակ չանի : Սփիւռքի մասին շատ կր խօս
էի՝ իսկ ինքնութեան մասին կարծեմ չա
յիր անց ո ւց ինք : Սյսճաիյ' առանց որեւէ
բան հասկնալու հարցէն*. Կան որ ինքնու
թիւնը վերածեց ին հետազօտութեան կե ղ ր ո ննե ր հ ի մն ե լո ւ հ ի անա լի վա ճ առա կ ան ու*
թե ան՝, իմ ան ինքնութիւն կոչածս նկատի
սյ
աքս շատ որոԼ ու֊ դմ ուար բռնելի
իր ո զո ւթի ւնր ՝ որ կր տարուբերի կայի ու
չկայի միջեւ : Ափիւռքր հաստատութիւններու ՝
Պետու թիւննեբու ՝
միջազգ ային
ո ար քա լո ր ո ւմ ունեցող մ իաւորն՚երու հա
յէ*ար դո յո ւ թիւն չուէհխ : ն՚՚,ն Հս՚յեբ , կա,!
ծոպումով Հայեր , որոնք թող ղ ր են իրենց
,եղ„։ ով եթէ կ՛ուզեն , ր'"յց որոնք գո
յութիւն չունին իբրեւ այղ : ^է՞ք տեսած
վ արանքը մա րդո g ֆրանսացի կամ ա յ, ,
որոնք ձեզմէ մէկը, ս,ա տա ս ի։ ան ատ ո ։ մը
t,,, էինտռեն եւ չեն գտներ , Աոյնիսկ երր
"C ևՐ դի՛ք են մ-ամատուն-.
Սփիւռք կոչուածը միայն Հայերու համար գոյութիւն
ունեցող երեւոյթ մըն է , էր ըսենք ,աւաաեսութեամբ ■ վերջին տասը տարիներու
«անսպասելի»
դէպքերը , անոնց ստեղ .
ծած անակնկալը չե՞ն ենթադրեր փասաօ.
րէն որ Ս՛իի֊ ոքը անվայր ո. անմ-ամանակ
երե, ոյթ մըն էր : Անինքն ենք : Ատոր ամէնէն տարօրինակ ,""jg որքան իմասլուս ,ից փաստն է Հայոց լեզուի պսւրւողան , անոր տեղը - անտեղո։ թիւն,, պետս,,
կան ծ րաղիրներուն մէջ. ք՛՛՛նի որ Պետու
թիւն չենք,
«հողային փոքրամասնու.
թի,ն» չենք, չկանք։ Մեր լեզուն աշխար,
հի լեզուն չէ, որ
կարենանք ուսուցա
նել : թ՛երեւս լեզու
անդամ չունինք : Ա.
սոլ, համար է որ մեր լեզուն անինքն լեզ,,,
մըն է, որ դադրած է աշխարհի լեզու
ը„ալէ, այն որ մարդիկ կը գործածեն
,։Ր/'
ևը "Լ՚րև՚ե և""1 կ՝տտեն, երր
կր նշանակեն իրերն ու իրենք զիրենք։
Ձկարծէք, որ պիտի լամ մեր լեզուին ճա
կս,տադիրը այսպէս, "է "՛լ կ'ուզեմ թե.
/.ոզրել, որ չպահանջենք Հ՚՚՚յոց լեզուի
հաստատում ը պետական
ծրադիրնևրո,
‘ՂՀ, ընդհակառակը.. Սակայն' այս հասւոատումը կ՛՛՛րելի դարձնելու
համար
մենք պէտք է համոզուած ըլլանք անոր
աչխարհայնութեան , մեր լեզուի աչի՚արհնոթի՛ն,,' ըմբռնենք, ուզենք, կամինք։
փրել այս լեզուով .■■ ահ՛" բ՚"ի""Ը ֊
դմբախտութիւնը, միասին։ Խ ոստով",ն ու
թիւն ըրած չեմ ըլլար,
երր ըսեմ,
որ
մօտիկ, չտա մօտիկ բարեկամներ չեն
կարդար, չեն կրնալ, կարդ"', ինչ "[• կ Ը
գրես • որով կր դըե" միշտ քիչ մր յե'" ֊
մ,»Հա-, ինչ որ քեղի կո""".J մեծ
ազատո. թի՚ններ , համարձակութիւն եւ մա.
նաւանղ առօրեան ղանցող անդորրու
թիւն։ Գալով հարցումին թէ արդեօք դըրելը լեզուին վերադարձնէ՞լ է իր ինքնու
թիւնը ։ Չեմ կարծեր ։ Անինքն լեզուով
զրողի մր համար կարեւորը ,եզո'ին իր
նախկին ինքնութիւնը տալը չէ , որրան
շարունակել,
ստանձնել անինքնացման
‘աշխատանքը մինչեւ ծայրը, մինչեւ հա,
Հր լեզուն կը դառնայ բոլորովին անինքն
ե' կ՝րԼԼա.1 l'f օրինավիճակը Սփիւռքի
մէջ-. Մինչեւ լեզուն ս փռուի ամրողջովին,
ոՀ թէ ամփոփուի չես դիտեր իր "՞ր
ինքնութեան վրաJ

:

Գրականութիւնը այդ

1

i յաճախ

ան

enjeU-ն

,

Հ . . կը կարծէիք որ Սփիւոքը պիտի
ւթսգրի այն ատեն անիքնութեան վայր ւքը

եոյթիւնը՝ որ կ դաոնալ անինրէւութևան
վայր ձը*. Պատրանքներ կը սնուցանենք՝
,։Րբ kiL Ւ Օ֊սինբ ինքնութիւն վերադտնե լու լքասին , կարծէք ինքն ո ւ.թի ւնր առար
կէո J մր ըլլ։սր ջ օր դնես կամ դտնես : Ս* եր
Օէոարով ,
օտարութեամբ շաղսւխուած ՝
կէս մը հերձ ուած՝ կէս մը արձակ՝ մա
սամբ դատապարտուած ՝ մասամբ նորոդւոէէ՝ ւէ ի շտ b^^d^'ê փ^էտո-ոդ^ հարցնող
ու. սլեղոզ ինքնութիւնը անդր - ինքնու թիւն մըն է :
Ատն դործի չ^ւեր ՝ մտա լո ր ա կանի պէս
մարդիկ $ որոնք կը թելադրեն ՝ որ դրողր
ըհկ սա կամ նա՝ ծառայէ ՝ չէ^ ՝ ինքնութի՛՛եր փրկէ : Գրելը ազգային հարց չէ .
տղղ տ J ի ն
մտ ա Հ ո յլ ո ւ թի *-նն ե բ
չի ճ ան չնալ, :
Գրողը դրոգ կ'ըլլաJ , երբ կը ըս.
ւււ անձն է իհքն իր գործը , որ է ւււր ձանա՛/ րե լ տյն ինչ որ կր յա յտնուի կամ կը
ջնջուի մտքի բեմէն, երր միտք,, կը բա
նայ ւււշիւարհին ել զինք կր տեսնէ հոն :

Հ • . Դաոնալով նորէն լեզուի մակար,
դակին • կ'րսէ+՝ որ լեզուի պահպանումը
չի ստեղծեր լեզուն, այլ ընդհակառակն
զայն կը պա րպէ : Ուրեմն' Սփիւռքի ւքէջ
լեզուն ստեղծել կարելի չէ՞, ի՞նչպէս կը
տեսնէք հարցը :
Պ- - Մ եր կեցուածքը մե I' ձ*շա կ ո .iPl՛՝"
հանդէպ չի կրնար րfլ ա / միայն պահ ելու.՝
սլահ սլան ելո յ ռա զմա վսւ ր ո լ թի յն մը» եթվ
տյդ կ ՝ կը նշանակէ ՝ որ արդէն կորսըն
ղու ցած ենք : իստ իս կրնանք յղահսլա նել այն որ այլեւս չի սլա ականիր կեան
քին : Մ ինչդեռ
ստեղծելը ինքը
արդէն
կ բ սլահ պանէ*. Անոր կեանք տալ արդէն
սլա հոլ ան ել է*, ht ոբքին մ է 9'
ստեղծելը
շատ ^տարրական իրողութիւն մըն է • եթէ
պիտի ապրինք՝ ապրելու համար հարկ է
կ ա ր են անք ստեղծել ապրելու- մեր եղա
նակները եւ միջո ցնե ր ր : ^րսղը իր միջււցր > վարմ ա պետը' I’I՛ 1‘ » P P PIL bՈ՛ 1
խումբր ՝ մողովեալներր
իրենցը։ Այ! էն
մարզ' իր եղանակին մէջ՝
պիտի ըսէի
իր արդին ՝ իր արդիա կաե ո ւթե ut lt ւէ էջ*.
Եթէ ամէն դրող {եւ֊ կհուզեմ միայհ լ*՚յդ
մասին խօսիլ)
փոխանակ արդէն սոր
վածը կրկնելու՝ կարենայ նորոգել՝ ըսել - դրել իր լինելութիւնը՝ ձեր այս
I'LL'^lI1^ " 1ԸԼԼատչյխտրհը » այն ատեն
un ան զո ւթե ան
հ անդէպ
մեր կեց ու ած քբ կր նորոդուի եւ 1լ ապրինք մեր °րը**
ինչ խօսք՝ որ այսօր շուկայի հասարակ
ապրանք դարձուցած են traditions armé
niennes—-Է ճառել՝ առանց որեւէ կենդանի
շփում յօրինած ԸԼԼաէու՝ ս,եԳ աւանդութիէններուն հետ :

Հ • - Ուրեմն' ձեր ըրածը , որուն անուն
չէք տար , եւ ես րտնաոտեղծութիւն կ'ու.
<լեւք կոչել, լեզուն պահպանելէ անգին
թան մըն է :
■ Պ • - Ս՞՛է դիտէ։ Սսւյտնխ է, որ լեզուն
կր չարչարեմ բոլոր կալուածներուն մէջ .
րսւնւււստեզծութէ՚ւն կամ ուսումնասրրու թիւն , անիկա կը պատկանի սիրոյ աշ
խատանքին ■ «չարչարանքը» կը միտի լե
զուէն հանել անոր անս տզիւս, կարելիութիւնները, մեր լեզուին անբաղդատելի ամէն լեզուի մէջ այդպէս է - հնարաւո բութիւնները , անոր • . • կեանքը : Կը հասկրնաք, ինչո՞ւ կ'անցնիմ գրաբարէն բար.
րառներուն , երբեմն Պուրճ . Համուտեան
թրքա - արարս։ - հայերէնին , միջթն հա
յերէնին. գրողը կը բերէ, կը շաղախէ
կամ կը փորձէ շաղախել այս բոլորը որւզէս զի կարենայ ստեղծել նոր խառնուրդ
մր։ Գր "'կ'"ն ութիւն կամ մշակոյթ
հա
մադրութիւն են, կը նմանին այն ձուլա
ծոներով։, որոնք արդիւնք են հազուադի, տ , երբեմն իրարմէ շատ հեռու եղող
մետաղներու ձուլումին ; Փորձածս Ա՛յդ
Հ . նախ' ներկայի լեզու մը եւ անցեալի
վերամե կնաբանական
աշխատանք մը ,
երկուքը միասին։
Հ. . Միայն լեզուի մակարդակին

եւ
թանաստեղծուր-եան մէջ չէ սակայն, կը
կարծեւք որ միւս կալուածներուն մէջ ալ
ձեր ըրածը նոյնն թանն է: Որովհետեւ
երր կը գրէք Դարեկացիի, Մեծարենցի
կամ Ինտրայի մասին, Օոյն աշխատանքը
տեղի կ'ունենայ : Սայց հոն լեզուն չէ մԼտաղը , այլ անցնողէն եկած թան մը , որ
կհսռնէք, կը ջանաք այոօրուան կեանքին
Մէջ տեղաւորել կամ նոր տարածականու թիւն մը տալ անոր :
Պ • - ճիչդ է ։ Ր'իչ անգամ մարդիկ նըշմարած են աս ի կա, այ" միութիւնք, երր
անդրադարձած
են իմ անունովս
եկող
զրո, թիւններուն : Երր որ սկսած եմ վերլու ծաէլս՚ն աշխատանքներ ընէ,լ 1967 • OS ,
այսինքն'
երր սկսած եմ /րջօրէն դրել ,
վերլուծականը ոստում մըն էր նոյն ճամրուն վրայ։ Մինչեւ այսօր ալ այդպէս է :
Հարցս,զրո, թիւններ կազմակերպել, զա
նոնք վարել, մտածել այս կամ այն գրրադէտի , բանաստեղծի արտադրութեան
մէջ, անոր մէջէն դէպի զմեզ։ Ուստի'
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երբեք բանասփրութփւն ՝ երբեք • • • դրա
կան tu դէտ ութէ ւն Լայդ րոլորը ոեւէ մ՛է
կէն աւելփ լաւ ՝
հաստատօրէն դփտեմ՛) :
Նայուածքը կ՚երթայ անցեալին յաճախ ՝
ո շ մ՛իշտ : իայց երր կորսեմ՛ անց Լալ՝ հասklL3nt-b^^ ' Ա եծարենց ՝
Սիամ՚անթո կամ*
է^էքէեան ՝ Օշական թէ Սարաֆեան - վեր^նէԼ ո շ դեռ - շատ անդամ մեր մէջ կը
դործածուին իբրեւ բնօրին ա կն եր ՝ klL!՛ k~
զ-11րծեր : Այս իմաստով^ անոնք անց
եալ չեն , մււսւելնեթ են : իսկ վերլուծումի
աշխատանքը իսկապէս կը վեր - լուծէ |
այս կեր՞/քե տալով իր երկու առումնե րը • վեր բերել ՝ նորէն բերելյ
Ո ւս ումնասիր ութիւևներ ու ձե ռնար կած
եմ ուրիշ նպատակո վ մըն ալ : Հր ապա -

բակին վրայ զիր՚թ՚ր կս՚յթ1^ որոնց հան
դէպ ընթերցում՛ի մ՛իջոցներ չունէինք եւ
շունինք*, կացութիւնը միշտ նոյնն է
»
Հայաստանի մէջ աչ ներկայիս : Մէկ կորԼ“
մէ' անհաս կնալի ն կա տուող դոբծ՜եր ՝
միւ ս կողմէն' բո f որ ովին
ա ւանդա կւսն
ընթերցում՛ի կեր պե ր : վերլուծականները
կը ձդաին՝ իմ պարագայիս՝ ԸԼԷաէ
ն ակն եր ՝ նոր մ եթոաթերցում ի նոր եղանա
ներ ոչ միայն մէկ հատ ՝ այլ բազմաթիւ։
վերջերս'
Ամերիկա՝ ուսանողուհի
մը
կ} ո ւզէր անպա յման գիտնալ թէ ի^նչ մե
թոտ ի գործ կը դնէի • • • l'wjg մ*ի քանի
հատ , օրիորդ՝ միասին կամ փոխն ի փոխ •
վարձել՝ գիտնալ որը կը յարմարի։ Աւանդութիւնը վեր ա յմ է ա կանացն ել է ու
զածս ՝ բսձյց երբեք զայն իբրեւ օրինակ՝
չափանիշ ու օրէնք ծախել : Ինչ որ բրած
եմ Մեծարենցի՝ ինտրայի ՝ Նարեկացի ի
սլար ադային կը ձդտի միայն ու միայն
ա ւանդա կանի ոչ - աւանդական ար կած ախնդրութեան : Ես Նարեկացին կարդա ցած եմ այնպէս ինչպէս ՝ մօւոաւորապէս ՝
բրած էի Ա եծարենց մը՝ ինտրա մը՝ իբ
րեւ֊, գրող՝ բանաստեղծ ՝ աստուածաբան
ու մեկխիչ մը' մտածող իր դրածը գրե
լու ատեն ։ վերլուծական աշխ ա տ անքը
մհշա նկատի ունի լեզուն ՝ դրոււյւն լե ղուն՝ բայց միշտ կը միտի - անհուն ցան
կութիւն - դաոնալ իր կա րգվն ուրիշ լեզու
էլւսձ' ասոր երազանքը :
Լեզու բառը դոբծած եցիք բազմիցս իբ
րեւ արտայայտութեան միջոց։ Ւնծի հա.
մար միայն այդ չէ։ Արտայայտութիւնը
լեզուի սահմանում մըն է , որ կուգայ • • •
Արիստոտելէն եւ էլ ընղունո լի յաճախ
իբրեւ բացարձակ ճշմարտութիւն մը։
Կը մոռնանք, որ լեզուն կը սկսի ւէեստէն ,
լռութենէն եւ կը հասնի ճիչին , դոյնին ,
կշռոյթին։ Լեզուն շարունակութիւնն է
լէեր մարմնին, ը,լւս/ով նոյն ատեն այդ
մարմինը :
Լեզուն
բանաստեղծութեան
-‘էջ տ մէն ինչ է, եւ հոն ոչինչ կ՚արտայւսյս՚է : Սձ՛չուշտ լ՛սել չեմ ուզեր , որ րանա ստեղ ծելը համարմէք է անուշիկ , հեշ
տալուր բառեր ք"վ ք"'!Ւ դասաւորելու ,
թխելու։ Կրկնողներու ամբողջ դասակարգ
մը կայ այսօր որ կը կարծէ Մեծարենց
կամ () շա էլան , *ք- ո ւչա կ կամ Տ էրե՛սն (թ՛ել
պարզապէս այղ մարգոցը նկւստուած բա"■երը քով . քովի
դասելով ! Լեզուն
միշտ աւելի է։ Պատմութիւն է օրինակ,
դարաշրջան , դասակարգ։ Ե" չեմ կրնար
գործս,ծ ել երկինք կամ երկիր բառերը ,
օրինակ, առանց մտածելու հայ բանաս ա ե զծո ւթի ւնր բացող «երկնէր երկին ել
երկիր» ին։ Սառերը պատմութիւն ով,ին,
պիտի ըսէի՝ տարիք ունին եւ բանաստեղ
ծութեան մէջ, դրականութեան, չենք
կրնար այդ ա՛սր իքը մոռնալ։ փերթուած
լէը բառի մը տարիքը կը թ՚^է, սակայն
զայն գրողը գիտէ անոր շրջակայութեան
ո լո րտներր Հոս կը գտնուի րանաստեղթիւն գրելուն դմ-ուարութիվ՚ը : Երր
կ'ո լզենք քերթուած զրել, պէտք է գիտ
նանք այդ լեզուին մէջ դրուած բոլ՛՛ը ՜
Ifuiil կսւ րելի
եղածին չափ - բոլոր բան ւսււտեղծո ւթիւնները , որպէսդի չդրենք
ներըմբռնումով ՝
անոնց պէս : Գիտնալ'
երկար վարմ՜ութեամր , րնտանութեամբ ՝
,,-րեթէ առանց գիտնալու է^Լելուդ պէս ,
այս է բուն հարցը։
Հ. . Հոս կարծեմ կը վերադառնանք լե-

զուն ստեղծելու հարցին- եթէ արդէն միայն միջոց ըլլար, անիմաստ պիտի դաո
նար զայն շարունակելու փորձը:
Պ- - ՍՀնշուշտ ։ Լեզուին միջոցարկումը
միչ տ վտանղաէոր է՝ թէ հետեւակ դր -*
րողներուն համար՝ թէ ալ - չմոռէւանք նոյն ինքն անոր որ կր կարծէ լեղուին մէջ
մակարդակ մր նուսւճած ԸԱ_աԼ։
րքան
անհաճոյ է նկատել բանաստեղծ մը՝ որ
յա բան որ կերպով կը գործածէ իր ^էկ
ղիւտր՝ եւ զայն կր վերածէ հնարքի՝
tniC—ի •
ձայնաքարում մրն է՝ դո րծա բար ում մը ՝ քան թէ պարզ գործիքի
մր դործածո ւթիւնր :
ղ բու թ եան թէ վերլուծումի ընթաց
քին յեղուն թէ մեկխա էէ՛" է թէ աւ

^ա-

ըլլալէ :

Fonds A.R.A.M
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ձ՛եր մօտ հզօր ներդրումներու եհթակայ

մանւ/ան վայր : [Լսած եմ արդէն ՝ որ ղլաւթիւն մր յեղու ական արտւսգրու թիւն

մրն

/
fy/1 ս **• ս* ձն ե մ այս յա քաւսրարութ եան
ամր ողջ ։ոա ր ածքր եւ. » • • ս ահ մ ան ափ ա կումը : /* հարկէ ՝ // եծարենg կամ *Լ,արե-

է y "ր՚“Լ մամուլ՝ դրականութիւն՝ մշա
կոյթ առհասարակ կր դառնան իրենցմէ
դերիվեր իրողութիւնն եր ու կրողներ :

Հ • - II՝ամուլ , գրականութիւն եւայլն ,
կը պահպանեն, լաւ- սակայն ստեղծելու
արարքը, չկա՞յ թնաւ:

լու- համար գիանալու է իրենց մ՜ ամ անա֊

*// . _ 'ք,ս՛ի՛' ստեղծում կո չուածը
նակէտին անհատական ճիղ. մրն է'.

կր y աոււր
խնդիրները՝
պարզապէս անոնց ըսել չտալու համար րաներ ՝ որոնք

իր երկրորղ երեսը՛ րնթերցողյ։՝
ըսենք
րնղ.ունողը ՝ որ երր կի մը անդրադարձու

չէ (րն կրնար ըսել

մով զայն որոշ

կ ա gի , ՆԼա ր ոլման կամ 1? ար ենg հաււկնա-

յ

Ժ՝տնի մր հարղ ո ւմնե ր

իմաստով կը

մեկ
Ուհի

ստ՛եղծէ ՝

ուղեգիծի դեր կր կատարեն եւ. երր կր
ւԼերլուծեմ ՝
կը հանեմ երեւոյթներ՝ ո-

ւււնոր դոյու թիւն /լուտայ : Աետոյ
կան
մում ուլ՝ մշակո ւթ ւս յ ին հաստատութիւն»

րոնք մինչեւ

ներ՝ որոնք

հիմա մնացած են անն ե տա»

վերլուծումը /լ'ըէէայ ներկա յխ՛ ՚քէհ ,ւանուն անոր ,
շքն ա ղա դե դ

ոչ անցեալի
լուսաւորման
հեռանկարին՝.
[Լսի
վերը՝

իմս րանասիրական

ա շխաւո ւսնք չէ , կր

ձդաի աւանդու թիւն կո չուած

անցեալ -

ներկան ր ուրդի սլէս՝ դզել՝ լրանալ y թել առ թեյ նայիլ ՝ րննել ՝ որսլէսղի ես ճանչ-

ատեն շարունակել

Պ • - Եթէ կԼուզէք։ թտյց չկարծէք
'/“'Jfl՛

որ

ելուզեմ ոչխար ձեւանա լ
մանելու համար : Այսինքն՝ • ••

/՛ ս1^ւ'

փարախ

րնդունուելու համար՝.

վերլուծումը կր

կազմալուծէ միայն ի հաշիւ ներկա յ/'5'.
ս ալ ասլադային : Երր կ ր փորձեմ ՝
մեր մօտ՝ ապա զայապաշտութե ան խցու մր I" ,1սւյտ 1ւևրեԼ 9 Զարենցի թէ Կարտ Գտրվիշի առիթով՝ անշուշտ դրականու
թիւնը րանեցնոդ կազմածը հասկնալու
փորձ մրն է , զայն նաեւ խախտելու , խո
տորեք ու նկրտում
մր։ Ուսուի' հատում
մր և/' սս>եդծէ , հատում՝ տափակութեան
անհուն ծովուն մէջ» հատողը կր կարծէ
միշտ՝ որ մեր անցեալը սււելի հարուստ
է
քուն անոր պա տ կեր ա g ո ւմն երր ՝ որոնք
կ/• արուին մեղի •եթէ ընդունած րլքւււքի՝
որ մեր անցեալը . մե&ր - մեզի տրուած
է միայն՝ այն ատեն րնթ երg ո ւ մն ևր ո ւ չէի
ձեււնարկեր :

Հ • - Որովհետեւ ամէն թան աւարտած ,
կաղապարուած պիտի րԱար- անոնց վրայ
աշիւ ատելու , զանոնք կըկին շաղուելու
հսւրց պիտի չըլլար :
Պ՝ - Ոչինչ կայ աւսւր տած ՝ ամէն ինչ
աւարտելի է ՝ ուրեմն անաւարտ : Ամէն
ր'եթ ե րցում ղի ո կր փոխէ , ույն չափով որ
կլ* փոխեմ որոշ կեg ուածք անցեալի հան»
դէպ ■■ Երբ Նարեկաց^1ւ
րնթեր g ո ւմ
մր
կատարեալ Հ, ամբողջական է — այնքան
որ կարելի Է “,յղ . ան կր փոխէ մեր հայեցակէտր ՛. իսկական որեւէ վերլուծ ակտն
աշխատանք պէտք է վերլուծածը փոխկ .
այլապէս' չարմեր որեւէ բան դրել -, Երբ
kl՛ ./աքԱ՛լփ այն րնել՝
կր փո քսու ի վ եր֊
լուծողը ինք ալ՛.
Այսպէս՝ ընթերցումի
փորձերս ղիս փոխած են ,
այլացռ ցած
են*. Ռանաչումի հոլովոլթ մը կ ր կազմեն՝
որուն շնորհիւ
հարցերը կր տեսնեմ Աւ
՛ելի յԱաակ՝ շատ աւե/ի րնդարձակ /այ.
ն տ խ ոհ ութե տմր յ

Հ • - Արդեօ՞ք միայն գրականութեամբ
զ p աղալ մէկուն տրորած պարտակ ւսնու.
])|ւրն մը կը նկ՚ստէք Սփիւյլքը , |եզա 11
ստանձնելու հարցը:
*9 • . Նախ

կրնան

աուլ այս անհատական ստեղծումին - սւսոր հոլովոյթին կր մասնակցին այէե ձե/ ով

յ

Պէտք է խոստովանիլ որ այս հաս

ու ա տ ո ւթիւններ ուն

մեծ մասը պարզապէս

//ր կրկնէ եւ կը խ[,էոչի նորութիւե հոտող
րաներ էն ; Այսօր մեր մէջ կան արդէն
յիսունը անցած դրոցներ ՝ քանի մը հատ y
որոնց ղործր տակաւ ին չեն ստանձնուիլ»

նամ մի ւսն ե րր եւ ղիս :

Հ • - Եւ միւեւքտյն
աւանդութիւնը :

միջոց՝ րացո ւթիւն

ո շ J է ել պարտականութիւն ՝

սչ ոքի : Ապա' յստակ է , որ 19-րդ դա֊
րէն դրականութիւնը եդած է հրիտակը
անոր որ մամանակին կր կատարէր եկե.
ցեցին՛. Ա իջին դարերուն
եկեղեցին կր
կատարէր միաւորողի ղեր՝ կրօնի՝ կա.
‘•/ի : Ասիկա դաղրեցտ։ այսպկս րլլալէ

ս»յդ հաստատութիւններու կողմէ» /լ ակ
նարկեմ մեր անկարելի
մրցանա/լներուն
եւ ասոնց

միւրիներուն՝ որոնք

մարձակին ո ղ րա ղ եալ

Հ • [էարդարեանի

հ ար՚լէ ա քո ր n j n րի մասին չի դրուիր։ Եր
կարծեմ ՝ որ Հայերը
անղօդեյի կերպով
* • • թապուներու

պահ պան

ս՛ան հզօր բնազդով մր՝.
Պէաք է ըսել՝ որ չա ա յաճախ դ՛րա կա
նո ւթիւնր չի համապա ատս խաներ
իրեն
վերադրուած

պաշտօնին » դաց էք՝ ւիրնտ-

Պէյրռթի՝

Ե'ւսպրի հիանա լի

Արանի դէպքերը՛.

անտ արրեր ո. թեան մր

Պ •- Ոչ թկ կրսղի , ա յլ պարզապէս' հա
յելի ղ .սոնալու ï
Հ • - Այս բոլորէն ետք դաոնանք նորէն
ձեզի, ի՞նչ կը մտածէք արդեօք ընթեր
ցողէն հասկցուելու, չհասկցուելու հար.
ցին մասին : ■

1՛^՛է "I՛

^9* - Ըս^լ

դրԵմ չի"

հտսկցոլիր ՚ ՚ .

Ոչ, սակայն ըսենք, թէ շատ դիւ
րին հասկցուող գրող մը չէք; ի՞նչ կը
մտածէք, ձեզմէ դուրս գտնուող ընթեր
ցող զանգու ածի մասին :
Հ՛ -

Պ •- Ընթերցող ղտնդուա՞ծ : Շատ պիտի
"՛զէ ի դիանալ թէ քա նի" հոդի Ա փիւռքի
։ll.f ‘դուրզապէս

հայերէն դիրք կը կար-

^.եր դրած հարցը

հարդ է՝

ոչ գրողի։ : Անական պիտի չրցար ( որ ես
դնէի այդ հարցը ես ինծի ; Պիտի դառ .

կր ստանձնէ . անոր կր վե.

րադըուի . նոյնիսկ
ինքնացումի
հո,„֊
՚1".1թՒն իրսպս՚մր,
Ահա հարց մր՝
„ր
պկաք է խնդրոյ առարկայ ղարձնել, քրն֊
նել մօտէն՝ ոչ անպայման քննադատել t
Ստոյդ
կ
սակայն՝ որ դրականութիւնը

’

ո րքսւն Ա իամանթօ :

(

որ անմեղունակ չեմ. դրածներս
փանցիկ» չեն՝ որովհետեւ ոչինչ
տա յայտեն . հարցեր կը կոչեն ,
չեն՝ որոնք միայն իմս չեն՝

զթա
կ՛ար,

կը կան

մեր կեցու-

Հ • - Մեր գլխուն մէջ կա(|մուա. .
պարսերն են, որ արգ^բ
* է™մտնել»ու փորձ մը ընելու...

՚1՝11

Պ՛ ֊ճիչդ՛ օ.յ1ացումըս,յԿան

թ ե ւսնն են :
Պ»օտահտծ է՝ լաեմ ՝ որ չեմ լէրԵր ըն

1"օն չէ՝ կր հարստացնէ մեղ. երթձկ

թերցողին համար '.Գրքի մր դրուելէն մին

ր ուս ար հտրոտացում է. ս, է տ. լ
ինչպէս՝ Կորսնցնել ինք,,ինք ել

չեւ

հրապարակումը՝ ստացումը

հո jm/nյթը կր պատկանի
թն ան։
դործր

(Լնթերցողը

դացող

անոր լին ելու

կը յայանուի

հրատարակուած է *»

Լ րր

Ընթերցողը

կայ՝ որովհետեւ դործր գրուած է լեզուի
մը մէջ՝ հ աստր տկաց' դրո ղփն եւ լփւթերցողին ։
Ոացարձակապէո
անթափանց
[եզո* Ղոյու1?Ււ՜հ չունի։

տաղէս,,,

չի ձգտիր

I

„,տոր.

դենք այրով, Ո խո, իլ՝ այդք,„ն հ։ ,
լանք մենք
մեղ՝ այսինքն' լ,^

ձ աս ին : Որը անշուշտ առաքինութիւն մր
չէ : Ոտյց
հարցը շատ աւանդական է :
Ա'եր դրականութեան ս՚էջ ան
կ՚երթայ
մինչե։ 1-րդ . Տ-րդ դար ՝ յոլնարան դրպ•՛ Ա՛մէն անդամ որ գրողի մր ,1էկ
երկ/, չի մաներ առեալ կաղապարի մր
մկջ . Ինտրա ՝ Օշտկան՝ . կլ, փակցնեն ան

հոդի ներկայիս Գր. Նարեկացի կ,, հասկը,
հայ աս.ոնց բառարանի . րաո արանն ալ
շօդներ :
Անադրի
րնթերցողներր մատի
‘1ր՚“.1 կը համրս, ին՝
եթէ մոռնանք րա.
հասկ րնե րր :

Նարեկացի

<Տ.ա ղդս, յ ին

սռրր*»՝
մեծ բանաստեղծ ՝
զմեծ
մանիստ» եւայ,ն՝
աղուոր րաոեր

հոլ.
են՝

r‘"JU

օ՞ր չափով անոնց տակ մնացող եր
կը հ,,անալի կ „,յդ զանգուածէն ՛. Հ,„„կրհաւին՝
անհասկնալին յարաբերական
եզրեր են՝ ր„տ մտային կարողութեան ՝
կրթո. թեան ՝ ընթերցումի վարմս, թիլն,
ներս, ՝ րնդհանուր ծանօթութեան ել մա.

Հ

որ ենք ։

Երր րտռ մր կր

/լնեմ էջի մր վրայ ՝ ան լսող մր 1լ ենթաղեւ. արդէն կր շար մ՜իմ փոխանակու ֊
թեան՝ վ» ոխա դրո ւթեան շարժ՛ումին

մէջ՛.

Ե** ալ ընթերցող եմ յաճախ եւ դիտեմ ՝
որ որոշ երկեր որքան կը դիմադրեն մեր
ճիղ ե րուն ե». անշուշտ

մեր ճիգերու հա

մեմատութեամր է՝ որ կր
մեղ։ ք» այg

ընթերցողք

վարձատրեն
կրաւորական՝

Պ՛ ֊ Կր կարծեմ՝ „ր ^.տկ,„ն
կ,սններէն

ասդին „ր„շ բ,սն1էր

են՝ թերեւս .Անվերադարձ կերպով.
դռնակ դրողներո, մ ս. մանս, կ,, վերխ^
է : Կան յամեցողներ : Այ„օր կան
ներ՝

որոնք զազրած են

մտածեյէ ՝ „(

՚11՚օղ /-//'"/ հայրենիքի

սրսշտսրսն րլլաւ
պահակ ըլլալ է՛. ք՚^կ

ւղարղ ստացող մր պէտք չէ ր[[այ՝ ընղու-

է՝ մշակոյթի

ի [ /[[• նշանակէ իր մ էջը մտցնեք ՝ ունե
նալ ՝
առնեք :
իր . մէջ - ո ւ^ւեն ա լ ft

թի.ր՝ բայց կայ՛. Լուսանցքի դր„փ,եր եհ.
Ա՛ն ո ւ ննե՞ր ել' ռ ղէք :

աշխատանք մր /լ ենթադրէ* Գիտեմ ՝

որ

զրախօս մր /լամ քննադատ մլւ ժ՜ամ տնակ
մեր մէջ թէ օտար

ըսելէն : Ընթերցո

սա եղծադործութիւն է'. Եբրեւ այդ է որ
օքէօւք է մօտենալ խնդրին ՝ եւ անշուշտ
հրաժ՛արիլ երկի մը ճշմարտութիւնը դրտ11 եք "Լ

J աւա կնութենէն կամ

հեղինակին

Հ. - ի՞նչու չէ:
Պ՛ - Ր'երեւս ((.բռ/սւնդէսկութեան-), դետ.
նի վրայ չաս, քիչ ըան հասարակաւ, (
>/. • 0շականին ,
Լէահբատին՝ կւրախա.
՚՛ Ւ խ՛

y

Ս ՚ b շան ե ահին՛.

Կարօ Ար մէն եան ին ՝
Հ՛ Մաթէւոսհանին ՝
՛Իր ի դոր եան ին,

Շատ աւելի չի՛՝

Լէ. Լ] ալավւ հանին,
Հ. 1չդ„ յետնին ՝ (յ.

կամ վահագն Գրիղոթսւ՛

հին՝ կր տ հոն էք որ Հայաս տանն ալ նկա.
տի ո Հհ ի մ այլեւս։ Աակայն' յստակէ
որ ույս մուրդի կր ստանձնւոծ են դրակս։ .
հ ո ւթեան ՝ '‘ձՕ-րւք դարու- դր սլկանութեան

- դրած - իմաստներէն : Գրքի մը նշանա/քՈ! թիւնը ընթեր ցողը կր յօրինէ։ Ի վ^ր֊

եւ աշխարհին

ջոյ

մեր դրա կանո ւ .թիւնը մտած է իր տ յԱէս,՛

մտածել՝ որ *1,արեկսւցի ինք իր ւեէջ

ղ ո յո ւ,թիւն ունթ

անկախ քեզմէ՝ ինձմէ՝

րսւր դու թիւնր ։ Ասոնցմով'

/ք տն ա g մ ան փու էխ՛ '^կք'

Եր կող ւստեն'

անի մոլ ոտ է : Հե-

մերը տեղական՝ ւիակ՝ ինքզինք փայփա

աաքրքրականր ալն է՝ թէ մեզի համար
ի^նչ չափով դոյո ւթիւն ունի՝ ոՈ ր չտփու/

յող ու ինք իրմուԼ ապրող գրականութիւն

<^կք* խօսի» մեզի

կր ւի ոիւ ո ւ ի :
Աէն շուշտ կրնայ շատ բաե
Հ թաւիիլ» տարիներու ընթացքին եւ հարկ
է որ դան սււելի Հ.չար» ու քի[,տ անուն

մեր ընթերցումներէն ՝

յ

Հ • - Թէ ընթերցումի որքան կարելիութիւններ կը բանայ :
*9-

Այո՛ որքան զիս կ'ա յ/ացն է : Ամէ

անոր դրոո, թիւնը՝
հարկ է հանդիպի՛.

մրն էր*

րար ե բւս իւտա բար

կա ցութիձւլ

ներ ։ (/ ուիւրն տ ր ելի է մէկ մեծ գրող ունենւսլ՝ քան տւս որ հւււտ զիրար

կամ անւյ»

եւսլր կր կնողներ :

Տեսակցեցաւ՝

որուն ընթերցումը
Մենք դմբաի,տաբար

ա’թ*

հասկնալիի
հարց չկայ հոն : ինչ որ կր
հրատարակեմ իմ անունովս , ինծի համար
թափանցիկ է՛.
Աւելի թափանցիկ
եթէ
կարե/ի ր/յար ՝ պիաի ընէի : Աաճախ կր
խօսուի անհասկնալի ըլլալու մարմաջի

. ՝

...րիշ մր՝ „,j,u,.[,nf„„L[։L է.

r'։‘Plil‘anU' դրածիս :
ճիշդ է ՝ որ
դրողր նոյն ատեն առաջին րնթերդոդն է
Ււ՛ դ"լ՛ծին ՛. Աակայն հասկնալիի - ան.

նար. սկսած կ ր թափանցեի
սուսերէն
թարգմանս, թեսՀմր ՚. Ջեմ դիտեր քանի՞

համար ան

Ինտրա նո յնքան վաւեր,.,կՀ լ

Եր տեսնէք ,

նէն կարեւորք այ/ն է՝ անոր այէութիւնը՝

դայ : Ե՝անցնիմ :

1դ

հա գրելուն բարդութիւնը :

ղը ներ գործօն մէկը ըքյալու է : Որ րունի
տեղ մր ըսած է՝ որ ընթերցանութիւնը

Հ • - l||inq{i պաշտօնը • • •

իրս

որովհետեւ Հայեր ենք ... Այո''1"^՛1

որոշ մարդիկ :
Պիտի առնենք դուրսէն
ե, ներսէն • դառնանք սեմի ։! արդիկ : Ա՛

Հէշեմ հասկնար կոր»

•>'1.ք :

"/՛ բոլորին
համար ալ գրականութիւնը
կ,, խազայ կրօնի դեր : Ասիկա ներկա fի u
կր շարս,'հակս, ի Սփիւռքի մէջ՛. Գրակս.-

l՛ I՛'1՛ ‘քէք, "Ր էկայ նկարչութեան մկ9 օրի
նակ ՝ կամ Ճարտարապետութեան ; Գրա.
կանո, թեան մէ9 շատ բիրտ՝ բացայայտ
կերպով կր յայանուի պատ կան ե /ի ո , թի, .
նր' լեդուովւ էւ կր կարծեմ՝
որ ասոր

խղով

խ՚չպէո կ՛ուզեն

րր՝ րսկ

դէտ մր չէր վ արաներ յայտարարելէ ՝ որ
Ա։սթէ։ո։։եանի
գործերը չէր հասկը,

Յստակ կ ՝ որ ասոր պատճառը պէտք է
փնտռել դրականութեան լեղուական եղ-

որ նոր դործ մը կը յայտնոլ!,
միականին կր յայտարարէ Հ՝.ք '
ո էն է՝ մերը Վ՝
,քևնլ
Ւհ.»,ղ„

Յստակ է՝ որ մենք մեր

չունին այդ ընելու՝

գանք I 914-փ սերունդի գործերը' վարս։,
ման՝
0շական՝ յարեան՝ կր նկատենք

։1կ1/ պատկերը դառնալու պաշտօնը : Խոր.
քին մէջ'
ղ րականո. թիւնը քիչ մր ամէն
ինչ է, Սփիւռքի մէջ մտածողին համար՛,

կեանք՛.

չենք կրնար տապկուիլ ,

ներ ու'
^/ո, լնն է։ Աա տարբերութեամբ'
"Ր ֆրանսացի ղրախօո ր պիտի ամխա յ

հասկնալի
պիտակը եւ կը մրճահարեն՛.
Անցեալ տարի վաստակաւոր
դրականս,.

նութեան կր վերագրուի
ոչ միայն
իր
J ամանակ/, ըսելու պաշտօնը՝ այլեւ մեր
ժողովուրդին ինքնութեան փնտռտուքին

րեւ թէ թափանցիկ

ռեցէք՝ քանի1* վեպ կ ա f ՝ որ պատմէ մեղի
Լոս - Անճրլրս ի
գաղութին խմորումնե-

Երր մօտէն կար.

անցեալ դարու կէսին :

ա արբ եր ո ւթի ւնն է , որ մշակոյթ մը կ ապ
րեցնէ ; Այչութիւնն է որ կը ոտեղծկ

կը հա

մէկ Հ^վրան - րաց^ վէպը մերմել եւ ու
րուրքր
/լրկնւել
1Լա հէ Օշա կան ով : Եւ ի

միացած են

Հ . - Մեր կաղապարներուն մէջ չեն :
Պ՛ - Այո՛ եւ կը դառնան տարբեր : Այդ

պսւրտէզը պարզ որ քեզ երազե g
ցած՛ պատերու ետին կը րուսնին ոլոոնը լուրիան կը
քնււուո(ղեն կանաչ ՝ լոլիկը կը հաւաքէ կ’ամթ արէ բոլոր հրդեհ
ները կէսօրորան մինչ գգոււքները ոստոստուն կը շողարձա
կեն դսսւն իրենց դեղին ծաղիկները տարրաղադրուող
պատկերին տակ
ուր շուք մ՛ը արեւածաղիկ կ՚երկարէր կր իՄ^ն
գլուխը արեւին մէջ ,ձուկի-բերաններ մեխակներ ֆիլլէն^Ր
կը բարձրանային վեր երկինքը ծածկող այծտերեւի որթ՜ա
տունկի խսուն (հիւղերու ամրադրուագ նախադասութեան
օ սոքրան
ապահովութիւնը գոց պարտէզին հոտերու խոնաւ ւսցոխ
աղու տիեզերքուլ որ շրջապատէբ գրաւէր ընդունէր
իր մէջ որ երագեցիր յայտնակերպ մութէն դարձող յանախապաաումի էջի պէս լուսաւոր
քերթուածը հսկումն էր անոր
անյիշելի ուր չեղար, նայուածք րացուող կուրութեան կրւսկէ
վարագոյրին, երկիր նւսխ քան ծագումր երկրին
հիմա միայն
ւՕւրձենել ու մեոնիլ սահմանին երր տեղ մը ոհհանը
կ՛ամի
եւ թոկ ան լուո արձակէ գիշերներու անքնութեան
ծւսյրաքնին, փխրուն ինչպէս կապոյտ անշարժ սըրնթաց111՜
մը հողին պարապին մէջ , իր կլոր թոյրի կաթողիկէն կւսնաչ

նա, անդ
անձնական
յանձնառութեան ՛.
Ինծի համար գրող մը միշտ անհասկնա-

«Վայրեր»

//' Հ

երր անոր դործր կր վեր/ուծեմ՝
՛էր փորձեմ այդ անհասկնալին
ջնջել .

Գ- «!•

ներաոնե,՝ ւռծել. ել դործր կր ներկա,
յանայ ՝ Մեծարենց ՝ Ինտրա կր ներկայ,,,,
նան այնպէս ինչպէս ^չեն֊» պիտի ըսէի ՛.
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եզակի լիութիւնն կ տողին* համադրումը

կա/ միայն կը

կաէսար դանքին ուր հասնելու, ^ամար -t ան

աւելցնէր՝ անպայման, -

«Եթէ

Հւկթււ, շչեան հողն է, յ՝ո։րեան դրօչւ։։,<1 ալ։ni ման' նուաճումը, ///, ծ «։ջ-/.ե /Հ

քփւււթեւսն թուղթն է արեւմտահայ մեր
նաստեզեութեան» :
Անուշութիւն եւ
■

Ուսուցիչիս

/( ոքոչ հանդիսական։։։ ի}Լամր

կուլ-

արձակ.

կա՛ն կր րնորոչէ : Աղբի^րԸ՛ Ա
զ.իտկ սակայն թէ ո՛ t ր պիտի յանդի :

"F
Ut-

հա թկ ինչու, հարազատութիւն -ի հեճուկ րս Ղ* ո ւր ե անի ի՛ ր

սլար ա դա յ ի ն

մ անա-

։ անդ - չի նշանակեր անպայձ ան

անմի-

ջ ա կ ւսն rt r թիւն : Աւելին y անմիջականը կի րքր*ն կ յաճաիյ՝ քան վս ւեր ա կա՛նը : Ենթա
կա լական

անպա լման

չի ն շան ա կեր անա.

կրն կալ յայտնութիւն ՝ պոռթկում 5 եւ են-

կ' երեւա.
այլեւս
չեմ

թ ազ ի ա ա կց ո r թի ւնը միայն ու մ իայն [սորք
է ա երբե՛ք ցոլացում ՝
աղմուկ i
Սր^փ

1քարղար , քանի որ գրադատ չեմ եւ ոչ ալ

ռկիւլբ^ զտելէն ետք^ գե՜]!/// պր ելէ ն ետք՝.
Ս. f >ր թնբն' բանաստեղծութեան տողը՛ յան

էսւաբերեմ' ամէն անդամ ււր
1րիւէ Մեծարենցը; Զինք

ղականո ւթեան

ուսուցիչ

անհրաժեշտ

յաերամասն ո ւ.թի ւնն եր ՝ որոշ

ի րր h ւ

թԼ

կարծ յայնւնուած բայց

inp բաներ յայւոնարերեյու համար : Մ ար

J՜ ան

տասանեմ ՝ մտքաէ ս

որը ի շ ին քոկ ՝ ուրիշին

երգելու

սլէս

կը

. հայերէնով հասած միւ ս ա։ ան

այլեւս

ոը

բա ց ա տ ը ո ւթ ե ա մր

«Ն'ու/ ահայեաց գերեզմանատունը?» ծնաւ.։

էութեան մէէ. իր դործերէն ընտրած քեր

Ու ա մրո զջ*11 g ո ւց : 10օսքը այլեւս իր

ծուածներու փունջ մր' *]n[* ենթագիտակ-

մ ա ս տին ում՜ ուի չէ nr կը Գոր^է^ այլ ան՚

^ութ-իւ^ես թյււսցուցւսծ

իբրեւ,

բացատ րելի տ սլա ւոր ո ւթե ա մը կը ներգոր

ղՒա

ծէ՛ միայն՝ 1լ ուղղուի մեր կեանքին եւ ոչ

մօտեցնող ձայն մը մաս կը կաղմէ

մաքին' որ կրնայ J-իրաել զայն y առար

է եւ որ ՝

եերթ, ղփո մեր աո՛ ւնր կանչող ՝

Լիութեանս ՝ լեզուիս' ոը գիտութենէ ա.

կել :

դարերէն եկած զդայնութիւն մըն
' մե՛ րը : Ս եծար ենցէմն րեր ածը • ՚ » Ս..Ր1

ըն կալում է միւսյն

լայնութեան ամկնկն

կը հասկնանք :

հարազա՛տը դու֊

եր թո լածին

ընթերցումը

դդապաչտօրկն դրել կը

օ-

սորվէր ,

“սրամուսւ րտյց անհրաժեշտ տյդ

ի-

այլեւս

եւ ոչ թէ հարցադը-

րում ՝ լու ծում : Այլեւս 1լ ըլլանք եւ ոչ թէ

|( նոր եր ո՛ ւն մկջ : ,Տ՝ ա կաւին Եեդրոնա\մեքւ գրասեղաններ ուն առջեւ երր Եոս-

սւ!պթն 1/ ր զհ կա gի ի նմանութեամբ էսոր-

-3»

անըա-

յամառող՝ հալածող ամանակը

X
1‘նչ որ կը սլսւկսթ ji րե ե • • . մվ/սթս րա.

մինը , ղուցէ • մարմնին տխրութիւնը

ոը

ւղիաի եր!լնէր ու բերէր ցաւին յաճախան-

քերծո1Լականկն աւելի հարազատութեա՛ն մրն

քը , փորձարկութիւնը :

'"P կը ձգտէր ՝ ինչսլկս , աւելի ուշ՝ սլի-

ձառութիւնը,

^նպաւուսկադրկր հփնքզինք ըլ լալ?> ։ Եր.
^‘“ւ֊: էլ զինք ըրինք մեր ինքնութեան

միշտ տարրեր ու ամբողջական րան
է ցաւը:

Զեմ ըսեր

որովհետեւ

Անկրկնելի'

իր

փոր

վերանորոգ ,
մրն

մաքրութիւնր

^‘ղթը՛ մանաւանդ' հայրենի հողը կոը-

սակայն, աղու, ամօթխած ,

թոպած բայց երդը պահած Ափիւռքցի-

փափկութեամբ . վկա յո ւթի ւնն երու

տեսակ

Որք**րՀ,ե ւէերլու ծ ական դր n ր.թէր ւն ՝

Երթ րըլուրն ի վար
ւալրիւրէն դարձին,
իր վսւրսմի խուրձին
ւՌ;ջը սողոսկի
նուրբ մատիկն ոսկի
արեւ ի լոյսինհիր սափորն ուսին
երբ բրլուրն ի վար
աղբիւրէն դարձին ,
մեղմով ծածանի
լաջակն հողմավար'
թեւով րոչունիու ծիածանի
րոյրով սլսսլբղայ
աչքն իր դեղանի՛
եւ երբոր ցնծայ
հնչիւնը' ծնծղայ
ղարդոսկիներուն•
տենչանքով անհուն
հոդիս ւղիտ’ ըղձայ
ղանձեր' զոր չունի:
Ծարաւ շինլին սլէս
սլիտ՛ ըղձայ անի ,
երկու կարիլ ջուր
շուրթերուն իր կէզ :
Եւ իր նակասփն'
զովացքը ցրտին՛
ւնակաաին կըրւսկ'
զովացքը ցրտին,
կարմիր սափորի
ջուրին սաոնորակ
ցօղովը բերրի'
կակաջ ձեոքերու•■ • :
Ա՜հ , այս իրիկուն
սափորն իր ուսին
աղբիւրէն դարձին'
սիրոյս անանուն
ջերմ ադրսուոներով
կը դողայ սօսին•••:

ճարէն ար.ելի ա նհ րամե չա
է ա յն
անրացաարելին որ մեծէ՛ն աւելի ենթա

կր

այ։։ երկու որակումներն է որ

մը
հի

նս r թ ե ան ՝

' ll'u կը Հետաքրքրէ եւ անկէ

սրշյսէսրհը՛

fil ո ր հ ր դա պա շտ

միայն

էր խէմպօ միայն ; Հոն , 20 - 30-/'-պերոլ այրբ փունջին մկջ բանաս՛
I րւհը իրապէս որ
հաւաքուած ՝
ծ՜, կար գա ւոր ո լ ած ամր ո ղփ_ո *-թի ‘ *ï‘
[l'' * ՚ Ո^զոզութենէն ետք ըի ւր եղաց ած
ԼաԱ""մն է գեղեցիկին՝ որուն
թեէ'“"(• ո ւթ ե ս։ մրր միտյն

կարելի

,
անդամ կրկնուած միւս
Հչօկղիր՚Ո^ր . զդայնութիւն ,
Zf/-

V* ութիւն ՝ լ.լ այլն - կր դաոնան
P1 “կահ ել անտեղի եթէ £/ր//ա/ր 1 է՛ք1

քերթողութեան

համար

’ l'PtUL բանաստեղծի

կ՚՚՚հՐւ՛1'

ԳՂ^ց-ղ"-թի^՚ը

եւս :

^‘'“‘1արմէի , զոր լալ կր ճանչ-

"ւ •""“•••• խ֊-ն> -

- 1ս°սքին :

զգաք

մորթուածն է ՛. Ամբողջ
գեղեցկոլ.

հե Ա,րղ1" ւ'մԸ ••[•Ը",թ- ,

վ,կ A , "՚ <’՞7/'/' ղուդաւորո ւմին : Յ^ԼNi>f » Ւքիկուտն ծիրանի լոյսն է
՝Տ»7 ^՝հ“'“"սիկ լեցուին ներղօր,
"‘ոս'՝ր1։ն’" թիմ՛ը, մոդ ական

“֊ 11ՈP Հ...
հւ

Լաբը՝ KnJub - մութէր

.

.

տա-

r

րտղատ y մաքուր փայլն ու

բանաս

սպասող ՝

ս էրր ո յ ՝

անհ ունէէր ^‘Ը1էէ,ՀչԸ* Համայնական
մ կ կ ար ձագ անդր :

Զ**պնէէն

Ս եծարենցէր րսՀհ ut ս m ե ւլծո ւէ(եէր ւնը ։

մը դեղեց կո ւթի ւնը :
Ու տարիներով էջեր ՝ հատորներ ՝ նման
րնու թա դր ո ւմնե ր ո վ ՝

բաց ա տր ո ւթի ւնն ե-

րով լեցուն՛ ամէնէն տափակէն ՝ ամէնէն
վ արմա պետական էն մինչեւ ամէնէն արդի
ական ՝ ինքնատիպ մօտեցումները :
Մինչեւ հոս ՝ այս բոլո րով նի ւթա զնն ո ւթիւնը Մ եծար ենցէւ : Ենչ որ ս որ վեց ո ւց ին
գ.պրոցական

ն ս տ ար անն եր ո ւ

զորս օր մրն tuլ
վեցնել:

մենք

վրայ

ւի ո ր ձե ց ինք

եւ
սոր-

Հապա բորն ա ս տ ե° ղծր ։
Ո^ վ պիտի կար ենա յ ըսել ՝ թէ

ուզեղէէ

ո՛ ր ըջի ջ^1 երու ո՛ր կազմա էսօս ա կան հոլո
ւէ ո յթով

յ

կ1Աձ' հոգեկան ՝ զգացական

խմորումներով՝ փէսրուն որյդ տղեկը դար
ձար. բանա ստեղծութեան հ ս կայ մը. մեր
Մեծարե՚նցր : Ո^վ պիտի

կարենայ

բա

ցատրել այ“ էափոքսութիւնը՛ բացատրել
այն' որուն համար բաւարար կամ անհ րա
մե շտ ոչ մէկ նա էսա պայման

գոյութիւն

ունի՝ ու ո՛չ մէկ բանաձեւ կր զօրէ։
էքէէ պիաի կար ենար սահմանել բանասւոեզծու թիւնը ՝ ու անով'

Ա'եծա ր ենց եան

աո եղծուածը :

ԱՐՓԵ ԹՈԹՈՑԵԱՆ

ծու, արուեստական բան մը իր քերթս,
ղութեան մէջ եւս հոն' երր կ՛ուզէ ըլլալ

հոգին

ամրողջացնելու

մինչեւ.

մր կայ ՝

րուն ա ս տ եղծին յայտնաու

կա ա ար ե լա ղո բծած

ղուսսւ , վարաղ ուրո։ ած մղում մը: Սիրոյ
իր երդը հոս պէտք է վերջանար'
մինչ
երկարած է, դմբախտարար :
Մ ա ր մարուէ

ու1՚ր > լոյսէէ ար ագո ւթեամբ օրուան
տոէթեան նշած հեռա ւոբութի ւնն երն

ղգացո։ ած եւ որով այլապէ՛ս հեչտացած ,

կարճ են'

կիրքէ եւ ումականութենէ ղերծ,

<Տ.հրեչ-

աակային» է նաեւ մահուան իր

երգը.

զեղեց իկ' բայց ոչ
րայց անհասկնալի'

խորունկ,

հիանալի

մեզիպէսներուն

հա

հոդիէր

որ

հ,Հտց ին երդը?» » աշ

աշէսարհր'

քիլոմեթր երո վ չի չափ-

գծելու՝ սահմանելու

ուղին՝

նակր : !Հնթ ա ց ի կ Էսօսքեր
չեն կրնար բսա-իյ

չեն

որեւէ

ղի-

համար

զայն նուաճելու

մսրմա-

tu սոնք եւ

բանաստեղծէր

համար :

յր ցեղասպանոր թենէն էակ առաջ իր
փսանամեայ այդ ւուլուն
քով լեզուին
աիրսւցու ւքր սակայն , իր ի"կ անձին մէջ

ե որնէր օրինակով

ցուրտ

էմիւն մը կը հոտէր։

^^^_էր
!^էքէ~

մտաւորա կանու-

Անուանեմր

կ} ո լզէք։

Ար մ անէւ չեն յիշուելո՛ ւ թկ Ո * Q շա կան ի
քանիցս քշուած եւ պաէսարա կած բայց եւ
այնսլէս բոլոր դաս ադիրքեր ո ւն մԷՀ Ր"՚ղմած ՝ փառաբանուած փանջունին երը մեր
ոտանաւորին ։
Ե^նք էւ
տարբերութիւն
մի ւսն եր ո ւն : Ամրողջ կեանք մը ՝ կեանքէն'
գերեզման՝ մէ՛կ

մէջքեր ումով

լւրւքէ"

կտրուկ ՝ հասկնալփ ՝ -

եմ մանկութեանս

ո tu ո t ց ի չե եր ո ւն որոնք սլոռոտաէսօս ՝ Հա

X

նը կա սլկող հովով մը բարձր կը
որովհետեւ՝ կամ ալ՝ շատ շատ՝

սլարղ

Որքանն շնորհակալ

լք ա ր :

Ջ/'5'Ք

‘"‘‘վիճելի արմէքներ :

այլա-

ծարենց հ ա J րան ասա եղծը ս տ եղծած ըլ

իր մարմինն ու

ք>՝

ա պ ր ո ր մն ե ր ը ՝ անանձնական՝

լար ցոյց տալու համար՝ թէ ո՛ւր՝ է՛՛ն չ
մակարդակի կւսբելէ էր հասցնել լեզուի

րերած՝ պեղած

մ

հա

Որ֊ անոր լեզուն . կարծես Աստուած Ա*ե-

էսարհ

տտլՈվ ՝ ճանչցածներուս մկջ րտզիսւկան էսօսքր կա տա ր ելագործտծ ,

Ա եծադէրւ-

Այ ս'

ս ո t ոն եր^էն

1 ւս,փանի շիէ, մասին՛. Այղ տարիքին ՝

ա-

մայնապաշտ ։ Եր մօտ շեշտուած են
սէւրական

թե ամր?» -ինչպէ ս՝ միւս օրինակով ՝ ՀԱար-

ր^'1' ՈԼ

րանասւոեզծ է

տեղծն է ան • լո յս էրն

երր կր խօսի սիրոյ մասին: ՕրթՈՆնՔս հ0
ծարաւ միակ համբոյրին • . ‘իղձ մր միայն ,

՚ H կեանքի փաղերուն՝ ա յլ զայն ապ-

համար

ղլէսա ւոր լարե

ըենց . հո դե պաշտ ՝ րն ո ւթեն ա ւզա շտ ՝
ղ1՚

ու երեւիլ ինչ որ չէ՛ : Տակաւին արբունքը

{վ

յ այան ա րեր ելո լ

նոր րէէէնա ս տ եղծու-թե ան
րը :

չբոլորած սլատ անիի մր իր ձայնը, որով,

1

մասէրն :

տողերը դր ո ւ.ած են
անոնցմէ ւլուրս բե

էս ո շո ր աg ո յց է/ տակ՝

մն աց ած

Հ

բանասա Լ րլծու թեան

րելու՝ ստեւլծելրրէ. հ ամut ր Ա* եծար ենց ե ան

\ "“րւււթիւհն կ Որ կրնամ արտայայ[‘նչււլկս պիաի էսօս էի հարազատի մը

Մ

դրակա

1*ը կեն ս ա դը ո ւ.թէր ւնը ՝

ման վրայ րնա խօս ա կանօր էն եւս ըմբո.ն ե-

կթուածներու այդ փունջն կ

աշ-

կ այ Ս ե ծ արենցէւ

էս ա ս էւ ր ս t թէյ ւ.ն

ւի . այղ աղան' ինքնահայեաց , ինքնամ
փոփ , ինքնաբաւ : Ահա թէ ինչո՛ւ
չխն-
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Վայթի՜ ծաղիկ անունդ ի0նչ է» ՚ ՚

ղա

լին մէջ արդէ՛ն ի ս կ էսորացնող՝ գամող՝

Անո՞ւնը : Գիրք սլէտք է բանալ
ղօրէն Մեծարենց

չըսելու

պար-

համար։

Ե*-

անշարմացնող Ա ի ամանթոյի մր - այս
ինքն' իբրեւ, թէ հայրենասիրական մեր

դիրթրոմն մէջ

կը

թեան, այսինքն' տուեալ գունեղ եւ. այլա-

ր ան ա ս տեղծո ւ թեան

Մեծատուր եան

որդի Ե ար ա պետ էւ ել ԵԱ-

ւղէււ ապրող իրականութեան լքր հեւո հեր
քին առրնչու թիւնը
հասած
հոն'
ուր

g ին ինծէր

ր ա ղ ւլա ւո ո ւ թեան եզրերն իսկ ջնջուած եհ
այլեւս, ուր այլեւս ամէն ինչ աւե լիին

րսէնը աւարտողը ՝ ի՛նչ տար իքէր ալ հասնի ՝

կուհիի , ՏնսւՏ Ըթհկևսւն 1886-^ե , 1908-/-ե
Պոլխ։ լքեռսէՏ :
Ա՛՛՛յտ է՜՛՛՛է Գ^՜՚Ժտէհ i կեանքը , ապրող

առա ւօտ մԸ սլ իւո էւ չարթննայ

ներու֊։։ համար, վ,ր

-դուք ր"էք' լաւագոյնին- մղումն է մի.
այն: «Սիրերւթէն մինչեւ «Ըլլայի՜Հււերու.
չարքը, մինչեւ. «Առրնչո ւթի ւն~» եւ. «Ի՛՛նչ

ց էն աղօթքէր

շրթներուն : Այոօր էմնչ մնացած է ՝

մեր

Աետո՞յ... Ս ե ս։ ոյ մէլւսր զփակ

արբեցութեամբ» կեանքէն աւելի

ենթա րլէր տ ա կց ո ւթ ե ան

մԼջ

ել. կր՛նայ, ձեռքերը դրպ սւնն եր ո ւն

որքանո^վ ներկայ են միւս բոլորը՝
սե
րունդէ ս երանդ ՝ որոնք պարարտ րա յց

վւողոցկն անցնիլ եւ սուլել անփո թ

հեւիհեւ

խորացումը,

կաւ, փորձառական

սլեղումր.

բնու

րան մր

հասուեութիւն

(ոչ մէկ մարմին կրնայ փոխարինել

մր
ար

ուեստի ընկալումը) որ հրաշքի համազօր
բան մրն է'
բանաստեղծութեան
ւղէս :
Այ" ’ «ԱԸրերզ»էն մինչեւ «Ի"նչ արբեցու.

րել։

-կո ւլքին

unրւէեցու-

Մ եծ ա ր ենց ար տաս անել ու սի

ՈՌվ, էմ ր հայկական

ս[էս u'^nJc

կըրվեելէւ քաղցբութիւն

նաէսակր թա

tnnrL ^£.1

մը
որ.

Մ եծար եեսրտին

լեզուին

անու

կեղծ՝ շինծու՝ անշունչ՝ ցամքած՝ փլաս
տիք ծաղիկներ միայն աճեցուցին պար
զապէս' աւելի դիւրէրն

էր եւ

վար ո լմա

կարդանք՛ . Միս աք

տուած դասուէր սեր.

ւոըւաՏ: Այգ դա՞սը... մե՛զ եւս

կանչող

ձայնը :
արդկն
մկջ,

0՜ մահն անոյշ է այնքան՛ ••

ԶՈՒԼԱԼ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ

Fonds A.R.A.M

Էջ

2 -

Սեպւոեմրեր
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նիկր , Աուրէն

Ասուրեանը ու տակաւին

րր» փախուստ \մրն է Հ,,..
թենէն ղէպի „, յ.
որ
Հ

ուրիշներ, ինչ որ լէերունդ կր կոչենք un.

Հ"

կանչէ դիս>> ո։ ատիկա ՀՀկ,ՀնչՒկ,,

վ ս րարար :

սրւ՚չռթիւն»,, ամէն
թչ՚ոէ , կինը նետած

Շուարած ինծի կր հայի։
- Ս ելա՛՞ ւնդ , ատ ինչ է >

զայն կոչելով «Եդեմն
«Մեռելոցը» կ'ոդեկո .է
«Գարնան հիւղը» պ,

յր.

զ՚"!1ր րւլալու է :
- թանասաեղծներուն

մօա

սերունդի

քան արձա ելա զ իրներ ո ւ մօտ, անոնք

աւե —

աղջիկ մրն է ոը ։//,„ ///(
րելի համբոյրին, Ա^ել։ ոՀ

շի ինքնակամ , անկախ մարդիկ են, մէյ
մէկ ծ ո ւո եր են :

,r(!pl

— Արձակդ .բնաւ չէ տպա։ սրած

ՀԵՏ

զիս ,

անկասկած :

(ԳՐԱԿԱՆ ՖԱՆԹԷԶԻ)

կան օրէնքներով ամրացա ած , բարձրունք
կամ ի, ո ր ի, ո ր ա ս։ չունի ï

Հ.

Q-ուն արձակիհ

■ռջ չե ս կրնտր ապրիք : Որ քան երեւակա
յութեան ու

Լ.

դդ ա յար անքնե ր ո ւն

համ ւոր

վայելք է րանա ս տեղծութիւն ւթ

այնքան

մ տածումին համար ան շահ եկան կ ու րձակրէլ y
- Հոն մ է կղի գլւած

մի ս տիքա 1լւսն

րե ր ե լո /_ արտօնութիւնը սւոնելը — սւնւլ ե-

— Աս օրուան ճա շա կին էլ ար ձա դա նգէ ի:
— Աս ջէօհրապի մասին դրածդ , օրինա—

նա կան էն մէջն ալ անծան օթ մնացեր

էր y

մարւէոցմէ հեռուy անվնաս մ Լ կր՛,
մր։

չուք

Ոչ մէկ հիմնական հարցում

հար-

ցուցեր էը իր չո՚ւ՚ջր, թէ "լր Լր, ի՝'՛չու հոն րեր ուեր կր : Աւ մնացեր կր դոհ ,
դրեթէ երջանիկ՝

իր աւլ է աո ւ.թ ե ամր

կիղրէն մինչեւ վերջ

հրւսչէկ երեւակա

անն չանուաթելս մր : «// ի մտահողուիք y կա
րեւոր մարդիկ կր ճւսնչնան դինքր , մին—

ւիո րձո ւթեան դէմ գտնուած կ , ո շ

րսաւ

«•</*իա յն թկ շուտ ւքեր ադար J կ ^թ»
— Լաւ y է,ս['

ջ

ձայնը y

:

կեգեցին էր y
^ԼՒ Ա 11 մաքուր ,
փոփ y Ա եծ ար են g ի պ ւսւո կե ր ո վ :

ինքնամ

մարզիկը y հարցուց յանկարծ , կանդ

սա

ղաւոր քա դ սրքքւն Հա յերր :
- է^ն չ ո՞ ւ ինծի այդքան անհաղորդ, կր
սակայն

եւ

ողբեր-

— ՀԼայ ունոր որ տկար կ կամ

ցին

մէջտեղը։

կայնած

Աան կւս րծ

ւիո դո

կր դառնայ

Կդիտեմ որ ճիչդ կր խօսի

յ

կո

լիկ թո քերբ

— Գուն դոնկ րնութ իւնր ունիս ,

կ'ս՚-

ւելցնեմ : Ն արե էլի ճգնաւորր միս մինակ

ւլքւ-

դդ ու յար անքներկն անդին հազիւ կ'անցնի ։
Լաւագոյն քերթուածներս «ՀԱքեձրեւն»
ու

հրճուանք է» մինչ հովը'

զանցական հրաւէր մըն կ երթալու

.ատ

կայ,

— Ինչո՛՞ւ, կբ փախէի՛՞ր մարղոցմէ...
օրինակ այղ քու. «Արդի Մարզուն Հայր
Մերը» քերթուածը ,
ահաւոր րան
է,
առարկայա

ուրախութեան

մր

կր վստահի արդի մարգը՝ լուծելու հա
մար իր տագնապները : Մ արդուն
Յալը
շատ աւելի խորունկ է ; Իրականութեան
^կջ, չես ճան շնար զուն մարզ
էակը ո շ
ալ անոր աշխարհը , կր փախիս մարգէն :

— Ջ4

ճանրմ : Ես պարզապէս չէի տես
ներ մարդիկ, չկային անոնք, բացի քա
նի մր հոգիէն •.
Կարդացե՛՞ր
ես Ե ղի չէ
Գուրեանի եւ վահրամ թաթուլի, մասին
դրածս :

դկպ ի

գաղտնիքն

ես

ւս' ս ուր :

— Այո : Աւ վերջին հա չւով րնութիւն ալ
չկայ գործիս մէջ՝.

բ ան ա ս տ եղծ

է:

ո լ ամէն ոք մաքրած սլահ ած կ հրապա
րակէն : Գող մր կր ցնցէ նիհար իրանը :
— Կր մ սի՛՞ս :

— հայտնի է որ կր խուսափի Ակումբի
րա ւլմ ո ւթե ան ջերմtt ւթ եան 5

վ)ի դի քակ ան

^n^pln^t^ty ինչ հմայք

է[Ըլսյ ՜՜

i—քւն

ք^օհրապի

ունէր

բոլորիս

տարե՜կան y հասած իր

ւի ա ո քի

հասած ,

սլերճա ի/ou y

‘հ^ԳԸւ՛ ս1էս կիներու կրկէսին միակ դրս~֊
ս1ՒւԸ^ ապրած ապրա՛ծ
մինչեւ մրուրր
քամած

կեանքին

հիւթն

ու

իմաստը y

tf ա tftn*hիթւ ու ս պա ոնալի քր • . . ։

— ^անթ փարա էլարմէ ա յդ.

ամբո ւլջր ,

կային մեծ իտէալներր - ասոնք վր ա զ ի՞նչ
ազղեցութիւն ունեցած են, ո՛՞ւր են դո րծերուզ մէջ, Աեծ բանաստեղծ ես, այո,
բայց . . .

րակ
տասը հատ քէօհ ր ապ
մկ 1 կ հատ Մ եծա ր ենg ի հ ետ ։

չե՛՞ս

կարդար,

քարափը կայնած նաւերուն ^երթուդարձը
չե՞ս դիտեր , հորիզոնին չե՛՞ս նայիր րրնաւ :
Լու.ո. ենք երկուքս ալ։
— Տետոյ , րաոերէն

անդին ոչ միայն

կր

վաքսեմ

— {՝ անա ս տեղծ ո ւթիւնր ինծի համար ամէն քան է , կ}ըսէ

յանկարծ y

փոխելով

ամբողջ խօսակցութեան
ուղղութիւնը y
կին y
զաւակ y
Հ,այԸ^է[,ք^ մա ր դ կո ւ —
թիւն...։
— Էացի մէկ բահէ y կր համւսրձ ա կիմ րսելու ։
— Եէրն է ատիկա, կր կանխէ
ծարենց ու շիտակ աշքերուս

ինձ Մե

նայելով կը

շարունակէ «Նոր Տաղերու, մէջ ամէն քեր
թուած սիրոյ ցանկութեամբ կր բաբախէ «.Մառախուղը» սիրոյ
կոյս
ղեզեցկո,-

կայ

«միստիք վերացումի» մը մասին : Գուրե անր «մի ս ւո ի ք» : Կարելի քան շէ ,
կը

կոլթեան մասին է , «.Անձրելր» երազն Հ
/իութեան որ ամէն կողմ հրճուանքի պէս

այլ նաեւ իր ա կան ո ւթե ան պէս րան մր
որ մեզ կր հաշածէ ամէն վայրկեան . յե

նշանակէ չես հասկնար ին շ է միստիք բա

կբ հեղու, «Սիրերգին» մէջ' սէրր իտէաւին կերպարանքը կը ստանայ երեւակա

ռին իմաստը եւ կամ տարուած ես օրուան
լեզուական ճաշակէն : թայց հոյակապ է

տոյ կան քու բոլոր Հհրն կե րն ե ր զ»' Տիգ
րան Զէօկիւրեանր , Գեղամ 1-արսեղեա—
Արա ձ Ան տ ոն ե անր , Եդուարդ Գս լան-

Նար ե կ ա g ի ին վրայ կատարած ուսումնա
սիրութիւնդ յ

յութեանս մէջ,
«Ջրտուքը» ուրիշ
րան
լէ ևթէ սչ մարդկային
հաղորդակցու
թեան ե։ մտերմութեան պահանջին մէկ

ճրեանը, Աակոբ Տէր Աակոբեանր , Ա՚իհրան Ուղուրլե անը , Մուրէն Ա ելակը , ()ն-

— Հարկաւ-. Գուրեանի աոթիլ կր գրես

միստիք ու կրօնական

անջրպետը

ոսււո y հեղեղային ու Հ[,ասէուքէլ
փրրայ ^L^uï ոէ՜ Ես մնամ բոլորով^

կեանքիս» ։

հա

մար։ Հիմա կր քսօսի նորէն y ցած y զգոյշ
թո հով մր y բաոերր փնտռելով .

քու. սիրած՝ Ասքար Աւայլտին
մկկ
տարրեր օր ինա կը y բա յց իբր դր ա դէ ւոի ո-

չկաս, չկա՛ս... թերթ

գեղեցկու
դրդքռներու

հո ւթեան վԵրջիհ պահր վայելելու

րիւնը ամէն կողմ, լեոներր, կենդանինե
րը , Աստուած ու Պատմութիւն ,
մարդ

մկ^>

ճոխ

սւտոր արմանի մնաց ի • ♦ • մե ղք իմ կաք1

ղանդաւոր տիլէ թանթ մր գրակ ան ո ւթեան

— իտյւյ մ* լր ես դուն աշիււսոհի

խենթեցնուլ

այդքան

հի մայրն իսկ հեռացուց քովէն y աոանձ-

ներու հերոսական արարքները, հայ

— Զկայ ատանկ րան , ընդմիջեց ան , մեծ

րսել է այդքան

նևրր Երր y գդալով իր վաքսճանր y ծերու

շեմ կեանքին ‘Լերջին քանի մր վայրկեան-

Զօհրտպ էֆէնտին ամաթէօր մրն էր , տա

կամ պզտիկ բանաստեղծ չկայ, մարդ կամ
րան ա ս տե ղծ կ կամ ալ չկ յ

տա՛րաս կու futti , իմ ցա'ւս • • • :
պո ո թ կում մրն էր ու րոունցքը ղտ րնելով
կուրծյթ կր չար ո ւն ա կէ • «Գիսէե ս թէ

տնրամին y գրկուած y պատմուած : <1/^
սլոլը»՝ կեանքի խարոյկէն մնացած Ե'
խիրն է լոկ ու ես այդ ունեցայ մ/ւախ

ձ տերմ ո ւթեան մէջ ապաս տանելէ : Կր յկ՜"

,! տնակդ , աղքատութիւնը որ շուլող, թա
փած է , մա ր զկա յին տառապանքը , հա j—
կական տառապանքը ու յեղափոխական
ա-

լեզուական

եւ վայելքներու մէջ կղզիացած ըԱահ
բոլորովին անջատուած մնալ ։ Այնրան ա-

— Ոշ , լաւ եմ :

վրր դա կան ո է.թ եան

կայ > թրքոլթիլնն ու իր հոգեկան րրոնութիւնը, կայ մարդկութիւնը , քու J ա-

մարդոսւ

- 1>Րն չ րնութիւն y ին չ բան ... ես թ

թեան մ էջ y

դաւլ ա թ^էա կէտ ին y ifuu^utfuy
տաղանդա—
t.nր y դեղադէլ} y մեծ համբաւի ու մողո-

— !՝այց ատկէ անդին տմբոցի աշխար-

նայիմ

ճ n fn n ւթե սՀհ մեծագոյն բանաստեղծն ես:

չեւ ծա յր ր ։Ոանա ս տեղծր ամէն վայրկեան

— իուն չես դիտեր

— Ա իստիքւս կան ո ւթի ւնր ութ

— Աս ու րա ռե ր ս ։

— Բե ր թ ու.ած՚ներուդ մէՓ սակա յն

րնտ-

Բարձր fg ո ր Հ ո ւր դր : «Գեր եդմաննո g ի հովն
ԸԼԼայ1՛ ո1~ ^ծկի տակաւ
Անդի ին» ։

— Ւ^նչ մնաց ♦ . . :

•էիաեր , fTU,J‘f կեանքիս մէջ րնաւ. աոան
ձին չեմ եդած :

կապկող

— Ասոնք բոլորն ալ կր խ՛որհին թէ դուն

Ո ի պա տաս քսան եր : Պտրլ հով մր ելած է

է*

կը

րն ո ւթ ե ան դ ե ղե g կո ւթ ե ան ու
չումին կնիքին տակ պիտի ընթանա յ մին

դա դւոնի հ րճուանքր եւ ումի ա դ րի ւր ր :

- Պոլիս տարբեր էր , կ՝Ը“է Մեծարենց ,
/> ին կ Լ ան , II կիւտար , ուր որ գտնուած Ամ
րար մօտեցուցած է ,
վախէ՛՞ն ,
ցաւէ՛՞ն
կան պարղ ջերմութեան պահանջէն , ,եմ

ինքնաբաւ եւ զիրար

ԿԼս — ուշադիր

րնտրան ի ի մր ւդա տ կան ե լո ւ

կրնար րնել իրեն նման մէկը :

մարդիկ զի

Աեծարենյ

րած : Աետոյ կր պատասխանեմ.

«հեղուկ

վայելքի վյ^ույ
կառուց ուած այս ամե
րիկեան քաղաքակրթութեան
մէջ ի՞ն *

կր հարցնէ

մարզիկ են : !՝այց արդեօք թն չ կը խոր
հին իմ ti*տ ս ft ս ... :

Հսկայ

մր

խոցելի "ա "ո,լ։„ն , հրաչք էր որ մինչեւ
քսան իսկ դիմացաւ, Սիրտ ումի եւ. բիրտ

t տՀ՞ ,

դրեթէ ինքղիհքին : Ասոնք բո լորն ալ ինք

կու տայ բանաստեղծ ին , լեզուն որ ալ չի

«Հովն» են y Նպւ ՏսւղերՈՆ մէջ : Հոն է որ
ա ռանձ ին եմ քնութեան հ ե\տ — տ նձրեւը

ու կինը երադած է մթութեան մէջէն'
անվաւերական րան մր կու տան
տես
քին։ Կր ՛հայիմ /՛[՛ կիստ ղէմին, տյնքտն

“ du խեղճերը ի՛՞նչ կր հասկնան իմ դլ,.

Հսկայ } դանդաղ միջատներու կր նման^

շրթունքները դէմքին վր ա յ երիտասարդի

համատարած

հ ո դե ւո ր ա կան ին կեանքին նման y իր

ծառերուն \տակ ու fun տերուհ մէք մոլո

հո ւթիւնս : Հոդի } Ոգից Խ ո ր Հ ո ւր րլ. y Աեծ
Գաղտնիք դիս չեն փորձեր ։ իմ ա շխարհ ս

կան,

կեանքը y

չք„լա),

հաճոյքը որ պատկերներու չոա յլո ւթի ւնր

Մազե-

կարծե լ թէ անանձնական ։

ոտա

նի Զասգուի Երգը ոէ հոնկէ Մեծարենց :
հոյն բացարձակ ենթ ա կա յո ւթի ւնր , նոյն

Մեծարենց դլուքսր կր կաքսկ ։

քիշ մարդկային էակ
— Միտեմ :

— Հարկաւ : Արձ ակ կտորներ են

Արովեւս—

տա կց ութիւնր կր բերեմ լեցնելու առւււնձ-

„ր միայն սէրր սիրած է y որ կեանքն

կր վերադրեն,

՚Կ'. շարունակէ նայիլ ինձմէ անդին,!,,

Լ,տրե կտgիի

մէջ րն ութեան Ուլին կր ւլդամ y ատոր

քսան

ս,ի,ր „ ,թթնթ

կեգեց իին, դմբէթին ո ւդդս ւթ ե ամ՛ր ,

եադոհ ,

աղքատ

մարդկային ողբերգութիւնը

— ԱոՐւտ :

եմ... ։

հիւանդ

րուն մէջ ճերմակ ինկեր է արդէն y

- Ե։ մարզիկ այդ

ւանդութեանդ , աղքատութեանդ „լ

ր ածն երէս

ն չմարեիր ես թկ ես ոչ մկկ քեր թո ւածի

տարեկանին ։ Նուրբ կ դիմագիծը y աղջկան
պկո րայց ցանկասէրի այդ հաստ y մսոտ

Զի ւդ ut mut uխտն h ր :

տալու,,, մահուան,,/

ինծի .

կամ պարդապկս

/ կաս ծեր կ
րանա ս տեղծ :

ղանզիզ ստեղծած վայելքին, կ՚ըսեմ .

կումբէն , Հիմա անոնց կր նայինք երկոլ.

— Ե" տլ միս մինակ եմ ։Ջեմ դիտեր բայց

— Հայերուս համար մահ է ատիկա ։

տա,

քըս tu լ :

ան-

հեթանոս

հա

,,, քնարական

Ոե^ ս կարծեր թկ բանաս տեղծfût

հպարտութիւն մր լեցնելու կ անոր նեղ

անս իրա y անհողի

- Տխուր է բանաստեղծութիւնդ
կառակ լեզուական,

պ կ ս քու արձակէք հ ան ւլո յցն ե ր ր y կւսպերր

չունշր y դր ա րար ին y երդերուն , չարականհերուն y ձեր պատմութեան չառայլր։

էրէէլէ մԸՀ* Հոս ողբերդ ութիւնր
դ ո ւթ եան րացա կայո ւթիւնն կ յ

ղէմքր աւելի նիտար կ՚երեւի,

քակոէած՜ քերթո ւսւծներ կ կր բաղկանա յ։

հնադանդիր իր ներքին օրէնքին։

ռես ♦ . . : Բայց ասիկա Ամեբիկ ա կ y

կա ի

տեր :

մէկ

չկայ անոնց դկմքերուն վրայ հայկական

- Ամէն տեղ ողրերդութիւն կր ւին տր-

Հ

'ու
,
պաս^

մեղք գործ ած է , յանցանքր ինչ կ չի դ ի-

Աղբերէն դիծր 1լ երթայ մինչեւ

- Ասոնք Հայեր են y այս դեղեց իկ ու մե

Վլւ

կիներ, մարզեր սկսեր են դուրս դալա.

առ

նելով :

'lr,tP y

վ ա ւ ե ր ա կան րանա Ոտ եղծ :

— Կր կարծ՜է ք որ ես տա ր րե՞ ր րան մրն

— Աո ի՞նչ օտար վայր է y ո՞վ են

թուին։ Եկեղեցիէն նոր կ՚ելլեն

ղ ո՛ւն y

IU„t

թափեր է փողոցը „լ հադուած

Լուռ ենք երկուքս y

Հայոց ե-

են ,

;-։■

,ո՚ս է, րոտերր ս„բսոա,.
/■այց կբ շողան աչքերը „լ դ,սն

էոէ֊րջի աո իր անոր ըա h սւ ս տ ե ւլծ ո ւ թի ւնն երր որոնք վ ե ր կն վ ւս ր սուտ

'

նաւորի կաղապար ին մէջ թա փ ո ւած y ին չ-

ԷԼս մամ միայն :

Բալեց ինք : Փողոցի կկս ին

•-a/՛ i-

կի համար : {Սւչսլկ ^ս քսաղի եկար y ինչպ կ ո

յութիւն մրն կ որ կր յեցն կ էջեր ր » . • լո
մէն ինչը միտքով ապր ո ւած ու չկայ ոչ
մէկ իրական յուղում y ոչ մէկ իրակահ

չեւ (յարեկի ճգնաւորը»

եւ.

նաւանդ : Արդէն ու ւ՚1՚չ /՛ նչ "լն1' ո ր րանաստեդծր։ Նայեցէք Նարեկացիին — րս-

Ո

չարքը ապար զ իւն։ սպասումի մր
մութիւն,ն, է , սպասումը սիրՈյ „ր
չի դար ... :

î

յա տ կանի չե ր ր y դի" րանա ստեղծն կ որ էր
չահադրդոկ :
Արեւակւսյութիւնը y
ti ա -

^յ-ուար չեղաւ Ս եծա րենց ր եա աշխարհ

եմ

մանաւանդ քննա դա տա կան էջ^րդ

նաեւ

t.- /,.:1.Հր.,..ն...,.լ. լ,,^.

Աքձակր

տարածուն մակերես մրն է տրամս։բանա

11 “՚

.Ւ„|Ա1կ֊

թեան։ խորհրդանշանն է

կ'աւելցնեմ : փ՚նար երգական մթնոլորտիդ
աղղեցութիւնն է

ճ
,էե', “Հ^''
ՀԼ

ծի համար' պարապ է սէ ր էն . .‘"{Հ 1՚\'
Իարոլնր» կ'ը„է թէ
թ՚՚զթ

զ իտա կց ո։ թիւնր ա յնքան զօրաւոր շ է որ

ՄԵԾԱՐԵՆՑԻ

’ <<(i֊
հէ"1 ծա1,աԳ

մենք ատանկ

բաներ չունէինք, ատիկա սփիւոքեան

ԽՕՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

հՒ""ն„լ^

սէնպոլիք ներկայացումը ուր ջուրը
ստեղծէ կեանքի կապը ,

Բան
քո ան եմ

մր ըսելու համար

կը

յ

— Մեր օրերուն կ՚ըսենք թէ մահր պա
աիմ է : Մանաւանդ տյս երկրին, ^՜
ր ի կտյի մէջ,
— Իսկ մեր յ՜ամանակներուն , Լ^՚՚ւ1
մին ու. ինձ նմաններուն համար , կեսւնշ
է

որ պատիմ էր : Մտհբ յ^տխ փքհ"'՜

թ իւն մր եղած է

î

փտմացոյցին կր նայիմ։

ՊԼտմ

ր ա դառնա լ :
- Գի՛՛տե՛՞ս որ այս տարի ծննդեանդ 100ամ եա կն է ։
- Ի՞նչ կ՛ուզես ըսեմ 1986-A ՝Հայե1"’ւն՝
պատգամի պէս րան մը՛.
Լուռ է պահ մլ, ,ս՚ղ["1

,nJ.

նայի , Փողոցը սէմայացած է
I՛ Հ
9բ սւ այն տպաւոորւթի՚նր
"լ,1'
Մեծարենց ինքզինքը աիեղեխ
Լ
հւ՛ ԳԳայ՝ ^րաւ-Ււ^ որԼ[Ա՚ւուա t

4-y

ձայ ր
„ մո եղ^
- Իմ ամբողջ գործս պայրռր
.լ

է այղ պատիմ ին դէմ, վ՚որձմրՂ J

յան

քլ.., յլք1լ- ~'"“նձթ'“ ՝յս.ւ
հայ լեզս.ին բոլոր միջոցները t i
L՛-թ թ^թ"

Հայերուն որ պէտք
, «/դեղութիւններուն , "l'l'nJ “1“ >
.
ուս նձնութեան եւ յուսահատ"^
Կր սպասեմ իր վերջին ր^ք՝ ՚ յՀ
- Իմ զէնքս արուեստն հր
Հտյ իլ, զէնք,.
Անխօս ու դանդաղ

ետ կ

ւ /
Գ

կր

«Աստուածամա-

,

դէ^Ւն ‘!րայ - Ջուսպ

Սան Ֆրանսիսքօ

Fonds A.R.A.M
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ԵՒ
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la joie que me donna le poète

(ի'(կ ւսլւքէցոնթհամթ» • • •

են ՝ կպանդխտանա յ կամ մոռցած է դրեթէ :

թ,

են , որոնք հայկական լք ս Հ մր աւարտելու

ալ

արրեցութեաժր վերսւոէն

ո, փԼ-

ձնկլ, 1ըպպ“'Կ?՛ կ՛ըմբոշխնենք .,.է
մխսէն հմայէէ
շու֊շուն արոյր
ԼՀև
մր՛ սՀս՝ "C Կակահամ՛

ձխածտէ

W

^կը կս՚րևւ.1՛

նարնջահամ

շաքարս,-

i,u,l'n'l եԸ՚ւաւ՛ վայԿԿ

՝պկ բերնէն մէջ, մենք ալ կրկին
ու.
\ը րե1'լնԸ ղ“՚նոնՀ
մեԸ լեւլ՚՚ւէն

ասոնք աա կա ւքն ա յն <(րն տ ր ե ա լ»ն երն

ա n ա ւե լո ւթ ք ւն ր ունեցած են ՝

էլաս

ըստ

ոմ՛անց էլ ա ր ծէքէն' « ա h ըա քւ ւո ո ւթէ ւն»ը ունեդած
լո ւ • ♦ •

են հայկական լքոկ
Հապա

օտար

մր յա&ախե—

վարդարաններէ

Հւք ա յ լո rî/» վկայականներ առնողնե^րր^ • •
Մ/.նշգ1.քո

թեծարենցր

մեղմէ րամ՜ b ող

թ ո վչո ւ֊թ քււ֊նը :

աար էներու թէ,ր
ան սլ ար tf ա կ ԿՒ
շէ
մ ա ր ւլ կ ա յ քն կեա^քքն Կ uni ար : ILjuop Si)

[ր տաղերը կր նմանէն դարասկէղրէ այն

աա ր ե կան եղողներ նախա կրթարանք սկր-

հխն,յ[,կ, լուսագեղ,

սած պ ք տք րլլան անոր մահուան

՚!ր,յ „ւ երկար երկար կր ներծծենք
ïA) բանաստեղծական

,„-

գունավառ

,„-

տարքն՝

lM/տւն՝ Ար ՞ՆՈՆվօ ււլէտակէն աակ ղ.„-

որ կր դուդադքպք Օսմանեան

տ,որուած, որոնր

խք ունէն մէ՚մէայն ան,ոնց բուրումէն

մանա դ ր ո ւթ եան ( 1908) , ք^1 չ ո ր շաւոեր կր
J ք շեն տ տկաւքն-.
քւ ս կ եթկ ք^ք Մեծա

մար. այլապէս, էրենք

րենցը բնականոն կեանքք

ծաղէկներ

ղրկելու

աւելէ

հրա-

Բ- Ս ահ-

րնթա ց ք

մը

ծսւ-

ունեցած ր լլար ՝ ՜[\}{\[}ա կան թ ո ւա կա են ե-

յաւ երժական,
պարագայէն,'

րուն մահացած ոլքտք [՛Ատր < ;>
տարե
կանքն : Ուրեմն ք^ն շ է որ դքնքր կը բամ b է

պրըւքէչտ ներկայ է էմաս աայէն ճոէււււ-

մեզմէ ՝ քբրեւ թէ մքջնադաբեան լուսա-

IU եւ խորութեան ձեւով , էնչպէս ան-

սլ ըստ կեա լ դէմք մը ըլլտրՀ ք^նչսլէս 1թ ը՛j-

պրկչ են' քան, որեւէ շնա շխա ր հ է կ

|ք|, եւ թէ' անթօչնելէ ,
խեղկութեամբ-. Էսկ այս

j«f ե՛ր ծխուած [սունկէն, հոտը

անբա

լտ յ որ մենք'

ս ք ր ո դն ե ր ս ՝ քր շարք

մը քերթուածները դոց արտասանողներս

նն ( խնկամանէն :

եւ քր մասքն ըան մր դրե լու ձեռնարկող
իՂչ զմայլանքով կր գէտենք'

մէւ

լի բւաներկսւ գարուն ներ Ո լ մէջ

պո

ներս ՝ երր փափաքթխբ քք շ մր տարած ուքԼ
ու վսորանալ քր ւլ ործ երուն վրայ՝
ատեն կր ստքսլուքնք րառար անք

Լած:

դռ

լու* • ♦ : Եթէ մասամբ մեր տդքտութքւնն
ու տկարութքւնն է ասոր սլա տճաոը՝ ձ եծ

Հււսըրկ եւ ()սքւսր Աւայլտէ թար էլման

մասամբ' անոր ապշեց ուց ք շ հմաութքւնն

իւններ րնելու չափ ա նդլերէնէ , Մ տ լւ
Չկարդալու՝ հասկնալու եւ չախորմե

ու մեծութքւնն է : Եթէ մենք
ծովափք
ւդատահական ջրակոյտերուն վրտյ թուղ

լափ ֆրան u եր էնէ, եւ Նարեկն ու

Լ

թէ նաւակ ծփացնողներն

իկաւյին պաշտելու չափ ւյր արարք

ւ,

հեր առադաստ բացողն է տյհ խորախոր-

Անհ աւա u արելք մ ա կտ ր դ ա կո վ t,

Peut-être un des poètes les plus diffi
ciles à traduire, et par là-même, un des
plus faciles à trahir.

A peine sortie de l’adolescence, un jour,
je le découvris, comme on découvre une
source intarrissable, à laquelle on pourra
toujours retourner les jours de grande di
sette.

Ainsi faut-il pouvoir le lire dans le
texte, si l’on veut vibrer à son langage.
Lui, qui sut, tel le meilleur des orfèvres,
ciseler ses mots jusqu’à pouvoir les porter
aux confins même d’une beauté
quasi
immatérielle.

Je ressentis le bonheur que peut don
ner la connaissance d’une langue, dès ma
première rencontre avec le poêle. Comme
tout enfant de ce peuple déraciné, le ha
sard me lit naître ici, plutôt que là, c estâ-dire dans cet occident, où il fallait
peiner pour apprendre sa langue mater
nelle. Y sacrifier le congé hébdomadaire
de l’écolier. L’arménien devenait alors
notre pensum du jeudi. Nous ne cher
chions pas tant, à réclamer notre droit a
la différence, qu’à grogner contre l’in
justice de cette différence, qui nous pri
vait des jeux enfantins de nos congés
d’alors.
Plus tard, quand Medzarentz vint me
parler de l'eau, des arbres, de la brume,
du vent, de la pluie, de la lumière,
mais aussi des soirs, surtout des soirs, je
compris à l’écoute des murmures de ce
poète accompli, que ne serait-ce que poul
ie lire, lui seul, il valait la peine d’ap
prendre l’arménien.

ս՝տնէհձը ,

ITnOtbÆ/i,

Սիսլէյհ/գ/ , Ռընոր-

ՀՀ եւ էլեւլա ր ո ւե ս ւոա կան հ քն ու ’
ՀկրնԼրու չա յն սլ ա չար մր ք լրացն

խս,րղելով ձեր աչքերը:

կուրծքքն մ'ԷՀ բոյն դրած
խանդութեան դկմ սլա յքա ր ե լո վ

Գթհց'

ամէն /<p/' վրայ, դոր
արուեստագէտէն
աշքր վրձէնով կամ ղրէչով կ՛ուղէ րրո-

անդադա ր ս ա ե ղծա դո ր ծ ե լ ՝ ւ
^ային կառո յց ո փ քրտրմէ գեղեցիկ ք.

Ա. ճհհՄՊհհէԵԱՆ

նել, նոյն դոյներր' որ կը խայտան ու կը
պարեն է,ելայեղօրէն , նոյն մաաէտէ կաժ

ուածներով ա շխա աա կց ք լ քր
շրքքմուլին լւաղմաթքւ հ ր ա աար ա կո ւթ ք

(i. հՐԱհՈհՆՒ)

նոյն 1907 տարուան մկջ քրա
‘մւէ լոյս ընծայել երկու. քեր թո /
Ղղնր , Որ ոնք ոսկիէ բեւեռներու պէս

["{Հանդերձ կանխորոշ ւքախճանքն ՝
խանդի մահիճէն քսկ սուր դրչասբ
ք^րնԼ՜ր

մղել

ղքնքր եւ

քր դ երա էլ

ր՚մւոոը անարդօրէն
խծբծողներ
Հ"- ել այս ամէնը րնե լ անյաւակ^

հուրդ եւ- հազարագանձ ովկէանէն ,
հայ լեզու, կը կոչուէ:

t ' հայրը կը կատար է քր սլար տ ա
Բ11-նը նոյն վսեմ դքտակցութեամլ
/ 1տք,^րադլոլխ ,Ո1_ անխոց ելք

ար՝

^ուութեամր :
/ նչ աւք աոսանքով կ'անդ րադառնւ

,Ա ն' “'^Գամ — բագէ երէց եւ

մ[

պատկանող սահմանափակ
ո^Աերլ
Ր 1 ո
յ,
է Տ ~ ստուար սեծաս ասսութ

J 1,Ակ ուսեալ

ու

դարդ ացած

““կե

Լ էեասակտրդքն
համար՝ ան
“l^uj LUi^ Լեզուով ու քեր թողա

Arpik Missakian

էւամրած "ւրէչ թանկագէն

է

րուն բոլորանուէր ուխտադքր մր չ բ լյա/է

որ կր թրթռայ ու փերթ վ, երթ կ'է յնա յ

դատ' հակընդդէմ բնութենապաշտ
հա
կումներ տյ ունք մ անոր հանդէպ :» (ՅԵ-

հոյն լոյսհ

ՏԱՄՆԱՏ ԲԱՐԵԿԵՆԳԱՆ , 1908) :
Աակայն քնչո^ւ բնութենապաշտ
կումներ ր արգյելք

րահակէ համարձակ այլ նրբէն հարուած

հրըդապտշտ

ները'

tu յստեղ րնութենասլաշա

որոնք կը յօրէնեն «.թոյլ շրչէւնը»

տլ

հանդքսանայքն
րլլա լու* » . :

հա
խոր-

Մնաց

որ

( նաթփՆըսւլիսթ-)

քղանցքքն ՝ (կքայլերուն հետքը վարղ^ եւ
ուէա1լն հոգւոյն որ կր փոթք
մեղմա

բառը սլէտք չէ նկատք ունենալ Qn լա յ սլ

վար» . . • : Կարծէք թէ նկար ու. քեր թուած

ներու հանդէպ րտցաււքկ

կր շփոթ ութն այստեղ քրարու հետ՝

ցումք քմաւՀտով ՝ քն շ որ հքմնական

եւ

կան առումով՝ տյլ բնութեան

երեւոյթ—

սքրոյ

եւ հ քա
դքծն

,4 տեսած — եթէ քէշ մը կր հետս։—
քըրքր՚՚ւէ արուեստէ առարկաներով — կա

րնորոշ մէկ դքեը

կեանքէ

պարա [սառն անթէմու անէ շէնուած

կանդ մնալու ձգտումն է՝ որ կրնայ

մր

բոլոր մեր

կենաղրկուած արձէք-

դեղօր — ս, ր ձանէ կն ե ր ր ,

ն եր ո ւն -համար •

Իսկ bpp puifibp մ՚ունհցհր bfif bi_
անոնց յարգն ալ գիացհր
թարակ ախտին կամ չաթ թախտին
Զոհ հն գացեր վաղաժամ
Ողթուկոծի նոյն եղանակն տնոնց
վրայ է դարձհր • • •
(^Կոմէտաո^ ՏՕՆԱԿԱՐԳ' էջ 89)

անկարողնե

րուն եւ չծուլացողներուն րամէնն է, մա
նաւանդ
րո լորովէն անյարէր է Աեեա-

որոնք

յ է յատակներն են եւրոպական

փօք»//հ (1890 — 1910),

Աակայն ո՛չ: Ողբուկոծը

սէմպոլիսթ- մ'եմ, բա յց ա տոնցկը յիշհցնէի մքայն սէմպոլիսմը' ո-

տո ւէն թէ
մով

անմամանակ

Ի՜նչպէս ուրեմն չկրկնել այն յանկերգր, գոր բանաձեւած է էնք

կա

Լ Մեծար ենցէ 4 ո դեխ տ ռն ո ւթեան ՝

արգէն

ա]եւ հանճարեղ երք ա ա ս ա ր դքն մւ
Ւս,յն (§ տար քներ ‘քխրջ՝ այս
.
'ձ ՝ Աս,ծղծադ ո րծած՛ ու քր ւ
ԼղԼկն^ո։1ընոլ/՛րադործած շրջ,ս

Ne suffit-il pas, par exemple, de lire
Medzarentz?

եւ' մտ սնա յա տ ո ւկ
ոճաւորումէ մը ան—
ցտծ ձեւով' քր ապրած- շրջանքն : Ո^֊րք շ

համար, եւ որ նաեւ է ղօրու I,

գիտւ

doute plus

1ԼԸ կենդանանան նոյն յատկանչական դոյ-

տարարաէւաօրկն

քւ որ ա սլէ ս

Quant au poète, il est sans
aisé de le cerner.

նէ խաղերով , պատկերներով , փւոխարեըոլթէլններով ու
էլ ո ր հ ր ղ ան շանն եը ո վ :

Եւ այո'

սււլնութեասբ մը՝ որ ուղդակք զար,
il1 է - Բարձրագոյն տեղէ մր ք ր են ա

լրութեան լ,

որ

քսան տարեկանէն , • . :

^ա,1ս,ոԱք ^ութեամբ եւ կա տար ե լա ս

Առաքելութիւն մը գործադրողի
\ Սեն կարծէք վաղուց դիտէ թէ
I՛ Հկ ել քն չ սլքաք ըլլայ y եւ քր

Qu’est-ce que la poésie ? Personne ne
le sait, même si chacun tente de la défi
nir.

ենք՝ ան անվե

UipbÆp , ՓիսաթՕհ^Հ» կլւ տողանցեն'

Աղքնակքն անո ւնր պքւոք
դամ
“՛մահութեան խորանքն ՝ եւ դիտակ

L’important n’est-ce point cette petite
flamme intérieure, qui naît soudain à la
lecture d’une ligne ?

քրքմե

Հալ՝ il իխպդ ւս յքն թ է տոհմիկ մշակ

հւ

Sa jeunesse face à cette maturité lin
guistique, a toujours étonné,, surpris, on
lui reprochera l’indispensable recours au
dictionnaire pour pouvoir saisir le sens de
termes parfois si recherchés. Qu’importe!
Faut-il vraiment que tout soit toujours
simple, toujours facile, toujours acces
sible ?

աաեհ

|ւս1յուած- ս խր անքր , n ր I) ե ծ ա ր են ց քն\

'.rn^iiin արեւմ տահ այեր էն է մր

Cette joie que me donna Medzarentz,
joie toute personnelle, intime, mais à la
lois si intense.

այն

բնորոշ

«Լա Պէլ է-

եւ որոնք առհա

ու նա

Մեծարեեցեան հոգե

բանութեան' րո լո ր ո վյքն աղատ ՝

անկաշ
բա

ցատրել քր խո ր չէնքը' որեւէ պարտադքր
պա տ կան ե լք ո ւթե ան դէմ ï «Ամէե մարդ՝
որ քր անհատականութեան եւ արմանա-

սարակ էրենց խորհրդանշած գաղափարը
կը կրեն ւէոքրէկ մետւսղեայ սլէտակէ մը

սլա տ ո ւո ւթեան դ ք տա կքg է , քնքնքն դըպ*~*
րոց մը կը կազմէ արդէն»
^Ըսէ

վրայ ս, ր ձանա ղ ր ո ւած - օրէնակ'

(Ս>դ-):
Մեծարենց ք,որ ազդեցութքւն

«Հովր» :

Եւ ահաւասէկ մեր բանաստեղծը ո ը կար—
ծէք կը նկարագրէ անոնցմէ մէ կր-

հայ քնարերգական

գործեց

քերթողութեան

տադա յ ընթացքին վրա յ . Մ ատթէոս Զարէֆեան դրեթէ անոր

«Հո՜վը, գինով աղջիկ մըն է կաըծհս
հովը, ծւիացիկ պարեգօտով հովը, գիշեըուան դողահաը ու ըոՆրու-մնաւէ՜տ հո
վը , որ ջուըհըոՆՍ վըայ խօլ ոն տւոաանուա
շրջպաը մը կը գաոնայ յուլօըէն, գիշերին
մէջ' որ ցրտին է ու դողգոջուն» -, (ՏԱՅ
ԳԱՅԻՆ, 1904):

շա ր ո ւնա կո ւթքւնը

եղաւ' աւելք զդացական

—ենթակայական

յարք վրայ*. Եթէ քր մահուան յս^որդող
շրջանքն ՝ մքնել Ա> ընդհանուր
պատե
րազմ՝ քր հմայքը քքչ մը ստուերք
մնաց'

մէջ

հակառակորդներու աղմկարար ու—

թեան՝ րայց մանաւանդ Չ* • Նէարումանք
եոՍԷ ա ւ!'անթ ո յք նման հ սկաներու տք բա
ւդ եէտող ներկայութեան պատճառաւ՝ եր

րենցէ նկարագրէն եւ “‘րէ կե g ։ւ ւածքէն

կու ա շվսարհամա ր տնե ր ո ւ մքջեւ ան' թէ1

կեանքէ ու մահուան դէմաց:

քր վազարեկ կեանքո վ ՝ եւ թէ քր սրտա-

կարճատեւ անցք մը ունեցաւ
էոսըհէն , l,ulJ!l Է,Ո րունկ ,

Ս.ն թէեւ
այս

ա չ-

ա !,թւ,ջ ե յ [,

լուսափողփող ակօս ձ ը թոդուց

էր

եւ
ե-

Որքան ալ որ էնք րսէ թէ'

«ես երբեք

է, ո ր հ ր դան շա կան ո ւթ ե ան ս\տրո ւկ մը չեմյչ ,

խօսքկ բանա ս տեզծո ւթ եամր

«ես երբե՜ք դպրոցէ մը հետեւելու կան

ներշնչելէ ու տպաւորելէ մեր դրեթէ

չդադրեցաւ

խակալութէւնր կ ամ նոր
մր հ խմնելու.
ունտյնափաոութքւեր չեմ ունեցեր»՝ է)ե —

լոր քնարերգակ բանաստեղծներ ր'

բո
մին

"'քմմՀ Տք֊' քս՚յ.1 Գէթ 2ատ հե

պէս- Մեծարենց

դլխա-

չեւ թէքէեան եւ Qui րենց : Ե Լ- ք^եչպէ ս չը*~~
սքրէքն՝ չսլա շտէ քն անոնք այս զհիւանդ՝

Կյ
Ա11նե1""- մէջ մնացած սր
)խ 1՚ ր' ^"ԼՒ Ը1±աԼւ էնչպէս կյուրե

ղաքակրթական չափանէ շով էր ժամանա

ւոր նե ր կա յա ց ո ւց ք չր մեր քերթողութեան

հանճարեղ պատանքն» որ զեղէդնեա յ մք

կէն ու էր սերունդէն ներկայացուցէչը ե-

1“Հս111,"րՀալ1' մւ։ ՝ 1ւամ

ւլաւ, ել քերթողութեան ու արուեստէ նոր

մէջ*, Ե՝յԱ մ խ տումը ծնուեգ կ առեէ առաւելապէ ս քր հակառակորդներուն րրած

այնպիսի

արժէքները հայ մշակոյթէ անդաստանէն

անաւագք շ վե րադ ր ո ւմնե րուն

թեամբ ու շքեղանքով' որ մեր քնարեր
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ՀԸ"1 L ստով՝ եթէ ոչ բոլ,

'մ^ս

քը ’ որոնք մչո ւշո տ անո
՝ Ւ,Ա"/"ւ֊ած՝ մ է կմէ կ յու-չտ
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համ

/)(( Դա ն “"T ^՚ՈԼա1 ս"Լոտ կերպով
ԸԼԼաԼ
անոնց մտ,
ո վ են, ի՞նչ լն , է՞նշեր ը
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տէն : Այդ ակօսը բեղնաւոր եղաւ
հ ամա շխա ր հ ա յէն

էսկաքա

ծա ր ենց է եւ կր մնա յ
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կազդեց ո ւթենէ'

երկու մատեանները,

մոզումէ*, Արդէն քքչ անդքն կր խոստո
վանք* հՓ ո խտրեր ո ւթե անg
ու նմանու

այն տպաւորութէւնը թէ

նկարահանդէս

մը կ՚այցելէք, եւ այն' ԺԷօ տը Փոմ/, տըպաւո րապա չտներու թանղարանէնը, ուր

թեանց

ճշմարքտ

հա

մէջ ծաղկեցնողը : Կր բաւէ թերթատել էր
ունենալու համար

քտե թէ

դՀմ

հա

սր քնդ կտրած ՝ արեւ է երգել ու. դար ո ւն»
ան կե ղծո ւթ ե ա մր ՝

քեքշու •

գական բանաստեղծութեան բարձրակէտը
միայն վայել Լ
դան :

անոր'

fpp

պատուան

ումդնութքւններ ու նո րութքւն-

ներ' դո ր ս կը սքրեմ գործածել

կա ր ծեչ
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et aussi :

laisser dominer

Missak Medzarentz
le chantre de la nature

«Ա՜հ, քիչ մը լո՜յս, ժպի՜տ մը,
Որ կեանք ինծի պիտի տար» :
«Ah un peu de lumière, un sourire,
Qui allaient me donner vie»

ou bien :
(1886 - 1908)

«՚Բիչ մըն ալ դեռ,
Ահ , շողա', շողա', բարի արեւ» :
C est dans le bouillonnement intellec
tuel de la Constantinople du début du
XXe siècle qu’apparaît le nom de Missak
Medzarentz, ligure éminente de la poésie
arménienne occidentale. Bien que préma
turément disparu, l’éclat de son nom allait
marquer toute son époque et garder au
jourd’hui encore, toute sa fraîcheur et son
charme.
Missak Medzarentz, de son vrai nom
Medzadourian, est né en Janvier 1886 à
Pinguian, village des bords de l’Euphrate
(Aradzani) près d’Akn, dans l’ancienne
province de Kharpert. Son père Garabed
était commerçant tandis que sa mère Iskouhie, passait pour être
une femme
tlouce et cultivée. Tout d’abord élève pa
resseux et insouciant à l’école locale Mesropian, il s’installe en 1894 avec sa fa
mille à Sébaste (Sivas) où il fréquente le
Collège Aramian; il commence alors à
montrer quelques penchants pour les étu
des. En 1896, ses parents soucieux de son
éducation, l’envoient au Collège Anatolia
de Marzvan où il
reste pensionnaire
jusqu’en 1901; il y fait l’apprentissage des
langues et des matières littéraires mais
reste hermétique aux sciences. Là, il por
te aussi un vif intérêt pour les traditions
nationales, l'arménien
moderne
et le
krapar, ce qui lui permet de lire la Bible
et le «Nareg» dans le texte. En 1902, il se
rend avec ses parents à Constantinople et
devient élève au célèbre Collège Guetronagati avec pour professeur d'arménien
1 écrivain Hrant Assadour, très attentif au
génie naissant de son jeune élève.Maitrisanl déjà bien l’anglais,il s’adonne à l’étu
de du français qu’il réussit à apprendre en
peu de temps. Mais il ressent déjà les pre
mières atteintes du mal pulmonaire qui
allait 1 emporter quelques années plus
lard.
La, à Constantinople, il se consacre à la
lecture des œuvres de la littérature inter
nationale, principalement des auteurs an
glais,tels Oscar Wilde: il se lance aussi dans
la traduction en arménien des textes qui
lui plaisent. Dès lors, il commence à pu
blier sous différents pseudonymes dans
la presse de l’époque. En 1905, en raison
de sa maladie, il est obligé de quitter le
Guétronagan puis la ville, pour s’installer
à la campagne au climat mieux adapté
a sa mauvaise santé. C’est à cette époque,
qu'isolé, il recevra les visites d’amis fi
dèles qui l'aideront dans son épreuve et
le soigneront même; parmi eux Schavarch
Missakian à qui il dédiera un poème.
La période entre 1905 et 1907 sera celle
de ,1 intense création poétique. Au prin
temps 1907, il publie son premier recueil
de poèmes sous le nom de «Dziadzan»
(Arc en ciel) qui apporte une originalité
et un souffle nouveau à la poésie armé
nienne. Quelques mois plus tard, la publi
cation de «Nor Dagher» (Nouveaux vers)
vient confirmer cette tendance. Une vive
critique autour du poète et de sa poésie
s’engage alors parmi les intellectuels de la
capitale : les adversaires, pour la plupart
des écrivains de l’ancienne école, jaloux
de se voir supplanter par un jeune au
réel talent, l'attaquent à travers les colon
nes de la revue «Massis»; le groupe des
sympathisants, principalement composé de
novateurs, le défend dans «Puzantion»
ou «Arévélian Mamoul». Au milieu de
cette querelle littéraire, Medzarentz mé
content de telles critiques et des excès
d'appréciation, tente de se justifier en
publiant son «essai d’autocritique» où il
présente son point de vue et l’idée qu’il
se fait de la poésie. Mais le temps n’allait
pas tarder à donner raison à ses défen
seurs, et à son œuvre de s’imposer comme
une des composantes essentielles de la
poésie arménienne moderne.
Bougé par la maladie.Medzarentz devait

s’éteindre dans l’été 1908 à 1 âge de vingt
deux ans. Quinze jours après sa dispari
tion, la nouvelle Constitution ottomane
était proclamée et la censure supprimée...
En dehors des deux recueils de poèmes
cités, ses écrits en prose sont publiés en
1934 à Istamboul sous le litre de «Sous la
treille d’or»; ils comprennent des nou
velles, un conte, des articles, des tra
ductions et son «autocritique».
Les œuvres complètes paraîtront à Ere
van en 1934 puis en 1981.
X

Missak Medzarentz est un poète sincère
et véritable dont l’œuvre peut être parta
gée en deux principaux groupes, d’impor
tance égale, mais aux limites mal défi
nies: les poèmes pastoraux et ceux d’ins
piration lyrique.
Medzarentz n’a pas, comme la plupart
des poètes, célébré la femme, Sa plume
s’est manifestée pour exprimer ses émo
tions et ses espoirs, ses souhaits et ses

«Un petit peu encore,
Ah! brille, brille gentil soleil»

X côté des jours. Medzarentz ne pouvait
ignorer les nuits. Cependant contrairement
à Mathéos Zarifian, autre poète de cette
époque au destin aussi tragique, la lune
n’est pas élément essentiel de son inspira
tion; ce n’est que le complément de la
lumière et du. soleil.

Hraïr HERATCHIAN

rêves et surtout pour déifier la nature. Il
considère en effet la poésie comme le ref
let de la nature qu’il sent et vit pleine
ment. Pour lui, «le vrai poète est celui
qui sait l’art de reproduire la nature :
les vers doivent vibrer avec le bruisse
ment des feuilles, le gazouillis des
oiseaux; ils doivent exprimer les passions
humaines, refléter la majesté des champs
et des monts».
Parmi les nombreux poèmes à carac
tère bucolique, citons,

«Զնրան պարզ գիշեր» , «Այգերգ» , «ՀիւղԸ» , «Ջրտուք» ...
Pour apprécier pleinement la nature,
le poète a aussi besoin de solitude; il lui
arrive de déserter l’école et de s’attar
der au bord des chemins ou à l'ombre des
saules a contempler les paysans dans leur
travail quotidien :
«bu կ՚երագեմ ձառերուն տակ

ու կր սպասեւք խոլաբար ,
Յոյււ _ զատիկին՝ որ իզձերըս
պըսակելոՆ պիտի գար» :
«Moi, je rêve sous les arbres
et j attends comme un fou,
Pâques - ésperance
qui allait venir couronner mes désirs1».

La nature, c. est aussi le soleil, la lumi
ère dont la poesie de M. Medzarentz est
toute imprégnée. On y relève toutes les
couleurs de 1 arc en ciel, tous les reflets
de I aube et du crépuscule. Pour trouver
dans la poésie arménienne des vers chan
tant aussi puissamment ce soleil et cette
lumière, il faut remonter au Moyen-Age,
aux «Charagans», a Nersès Chnorali ou à
Grégoire de Nareg. Pour lui, le garçon
malade, ce soleil et cette lumière sont
source de v ie :

«Պիտի ըմպեմ բոզն արերին,
ճառագայթի եմ ծարաւի,
Պիտի ծըծեմ թոյրն աոտըւան'
Հոգսւյս համար որ հիւանդ է»:
«Je vais boire le feu du soleil,
J'ai soif de ses rayons,
Je vais aspirer le parfum du matin.
Pour mon âme qui est malade».

par elle; c’est

aUtant de pureté
et de simplicité.
Missak Medzarentz a amené à 1
arménienne une originalité , ՛ poéaie
une v ariété des sujets et des
description des beautés du «terr * ’ T
.dus cher des.r était de re,our„e Ա
lage natal, et. u„e lois replon,6 da "
environnement qu'il n’avail que tr“8 Cet
connu, donner libre cours à son génie T
ateur. Avec sa disparition, ce rêve ,,’airi
pourtant pas pouv oir se réaliser.
Maigre le maigre héritage culturel ։,ս’յ1
a laisse, le nom de Medzarentz, «eet J

escent malade et génial» connue alla,
le surnommer Y. Tcharentz, occupe '
pendant aujourd’hui une place de ճ

aux cotes des plus grands de la littérature
arménienne moderne.

Parmi les poèmes chantant les moments
du soir et de la nuit citons :

Bibliographie - sommaire

«Իրիկունը»'

Մենագրութիւն
«Սա իրիկունն ըլլայի ես,
Համայնական, չքնա՜ղ, քաղցրիկ,
լուսագես Եւ ամէնուն տայի հուրքէս, ոսկիէս» ■
«Que je sois ce soir,
d'univers charme et doucement lumineux
et donne à tous, de mon feu. de mon or».

- p֊. ԱԶԱՏ ԵԱՆ

Ս՜իսաք Մեծարենց (կեանքը)
Կ- Պպիս, 1922
- ՄԻՆԱՍ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ
Դար մը գրականութիւն (1850 - 195ÛI
Հրատ. «Յուսաբեր»
Դահիբէ, 1955

ou bien, ce
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«IJիրերդ»'
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«Դիշերն անոյշ է, գիշերն հեշտագի՜ն,
Հաշիշով օծուն ու բալասանովԼուսեղէն համբէն ես կ՚անցնիմ գինով'
Դիշերն անոյշ է, գիշերն հեշտա՛գի՜ն...» :
«La nuit est douce et délicieuse,
Enivré de hashich et de baume;
Je traverse, ivre, la route radieuse,
La nuit est douce et délicieuse».

En ce qui concerne la facette lyrique de
son œuvre, il s’agit d’un lyrisme parti
culièrement humain, aucunement dédié à
son Moi, mais vibrant pour les souffrances
des autres, et tout empreint d’un profond
altruisme. «La voix du poète, écrira t-il,
doit vibrer comme une corde accordée sui
des correspondances universelles, au ryth
me harmonieux de tous les êtres v ivants».
Medzarentz réussit à faire éclater dans des
créations toutes enluminées, souriantes et
parfois quelque peu tristes, sans jamais
toutefois sombrer comme chez Bedros
Tourian dans le pessimisme,, les éléments,
cachés au fond de son âme. Ces éléments,
ce sont l’image vivante de son village na
tal, ses imaginations, ses rêves, les sou
venirs des histoires et contines que lui
racontait sa mère. Tout cela reprend vie
dans ses poèmes où il réuissit à créer mie
ligure de héros lyrique imprégné de sen
timents philantropiques et d’amour pour
la v ie et la nature.
La série des «Ըլլայի՜, ըլլայի՜» Ou le
«Տուր ինծի Տէր» sont de cette trempe.
Parallèlement à ses thèmes de prédilec
tion, Medzarentz porte une adoration
quasi religieuse pour les traditions ances
trales et les trésors de la langue armé
nienne; avec Daniel Varoujan, il est l’un
des rares a avoir utiliser au maximum tou
tes les richesses offertes par l’arménien
classique et moderne, et à s’être montré
si éxigeant quant à la perfection de
la
langue employée, une langue
riche,
tendre, colorée et parfaitement maîtrisée,
line langue qui arrive
à donner à ses
poèmes une certaine harmonie musicale
comparable a des chants mélodieux.

Ս՜իսաք Մեծարենց
Հրատ. <1)եսւհրսւտ
Երեւան, 195Տ
֊ ՀԱՅՐ ՄԵՍՐՈՊ ՎՐԴ- ՃԱՆԱՇԵՍՆ
Ծաղկաքաղ արզի հայ զրականութհաքւ
Հատոր 2
Հրատ- Մխիթարեան Միարանութեաէ
Վենետիկ, Ս - Ղազար, 19G3
- ՅՈՎՀ. ԴԱԶԱՆՃԵԱՆ
Պատմութիւն հայ գրականութեան
Հրատ • Հայկ Սէրէնկիւլեան
Դրական մրցանակի, թիւ 2
Անթիլիաս - Լիբանան, lffll
֊ ՀԱՅՐ ՄԵՍՐՈՊ ՎՐԴ • ՃԱՆԱՇԵԱՆ
Հայ գրականութեան նոր շրջանի
համառօտ պատմութիւն (1701 -192®I
Հրատ - Մխիթ-արեան Միաբանութեան
Վենետիկ, Ս - Վաւլար, 1973
- ՄՈՒՇԵՂ ԻՇԽԱՆ
Արդի հայ գրականութեան պատմու
թիւն
Հրատ. Համազգային
Պէյրութ, 19Î3
- ԵԴ- ՋՐԲԱՇԵԱՆ
Միսաք Մեծարենց
Երկրորդ Վերամշ • հրատ՛
Երեւան, I9ll

Պարբերական մամուլ
ՐՏԻՉ ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ
իստք Մեծարենց
«Հայրենիք» ամսագիթ
թիւ 321, Հոկ • 1952 , է? 63 ~ 76
^ԵՐԴ ՇԱՐՈՒՐԵԱՆ
ւմ մշկենի , ծաղիկ ա֊ ծափ
՝արուն» ամսագիր»
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La création littéraire de Missak Medzaicntz a subi 1 influence de l’école symbo
liste. mais cette pénétration n’a jamais
été continue ni forcée; elle est restée éloignée du contenu individualiste de ce
mouvement. Le poète a simplement
maîtrisé les moyens apportés par l’art

‘եծարենցի Պանթեիզմն»
Ա<
-արուն» ամսագիթ > 1984 > F
1մ . 211.3ԱՍՏԱՆ» ամսաթծթԲ
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Երկեր երկու, դիրքով,

սլիաի նեղէին, եթէ

Այս թիսւվ (ֆ. Էջ) նոր անուն մը «8աււաջ»ի մէջ- Վագրիկ էագիլ : Նոր անուն մը , որ նոր չէ սակայն րանասսւե1ղծութէան 16ամբուն
վրայ , քանի արդէն իր տողերը լոյս աեսած են յաճաի «Հայ Ընտանիք»ի, «Գրական Բ՝երթ»ի (1982) եւ «Գարուն» ամսագրի (1983) մէջ:
Երաժշտագէտ Լուտվիգ էազիլի որդին է Վազրիկ, ծնած՝ 1966ին Գերմանիա: Թեհրանի «'1’ուշէշ» վարժարանէն կ՛անցնի Վենետիկի
Մ • Ռաւիայէլեան վարժարանը , ուր կ՚աւարտէ երկրորդական ուսումը- ներկայիս ուսանող է Հոոմի «Գրիգորեան» համալսարանի իմաս
տասիրական Սիւգին :
Եր տողերը կ՚ըսեն, ր-է թանաստեդծութ-իւնը պատանեկան պոոթկումներէ անդին, աւելի լուրջ րան մըն է իրեն համար • անոր նոր
շու նչ մը տալու իր փորձը իտնդավաոող է ու յուսադրիչ :
Երեն կը մնայ վստահեցնել մեզ, հաստատել մեր կարծիքը, p-է
ինք գտած է Քիշդ համրան :

Լ/ահանջր ըլլար կա

Uptuutt, «Սով- Գրող» հրատ-, գիրք ա-

«հն՝ 1982, գիրք երկրորդ' 1985:

T յ1՚շ^1՚ն Pi բնագիրը

1լ ըլրսր

կրած է յապա-

‘ո ւմներ • . .» (Q. Ա . էջ 126) : Հակառակ
Հհ ահն ո պ։ ի ս։ լ ս համեստագոյն փաէիաքին
այղսլիսի ծանուցումի մը
րտարսւկելու. ձեռնարկը

իր

.....սրտին

\„աւ. բարիով-. Առաջին հաաորը

,

լոյս

երկրորդը բոյս տե-

.«է 1985-/'!'

ու մ՛եր ձեռքը անրաւ այո
ւպուան ընթացքին : Ասկէ առաք' 1962պատարտկուա})֊ կր , նոյնպէս Երեւա-

1(ւ <քկջ, «.Երկեր» իարսւղրո։ ։սծ
|ր, որ կր ն շկ ր Շահն.։։րի ևւ իր
^ւիկն մուտքը

հատոր
Հհա-

Հայաստանէ

ներս ,

^ախտ կորուսելս լ եւ — վերադտնուած :
'զնուրբ որ իր կետն,քին մէջ

այնքան

էսաւսողաե կր, չավ։ աղանց
րա քստաւոր
գտնուեցաւ. իբրեւ հեղինակ :
Եր
«\,ւս-

աոաջին

տարիներէն իսկ'

րն-

ղունուեւյաւ իրրեւ իր սերունդին ներկաml'L 'Ս՚ԴՐ' Րայտ յԼտ'՚յ' կարդաց1լո ւէժ
ւթ ևե աԱ
ամր
ր. րՍւէյաւ ամենայն յա ւի շատ կո
ը
iHl՛ մՕ. Ււււսրու յաջո ր դո դ ս ե ր ո ւնդԱրուն կողմէ , մասնաւորաբար ան շո ւշտ
Արեւելքի մէջ՝ ուր
մարդիկ ի^եւյ աշխարհահայեացքին հաստատումր
վառեցին — ու դատն — անոր մէջ-, ըՍfftn^p տա ր ածքին ՝ որքան որ դիտեմ ,
|եյ անդամ ւք եր ահ ր ա տա ր ա կո ւած կամ
քղւստպուած է «Նահանջ»ր (մէկ
անijmif ^՝սւհ քւր է ՝ չո ր ս անւլամ ' Պէյրռթ(Հ),
Հկ անգամ' Փարիզ) , ու Հայաստանի
Աք երկու (1962, 1982) : Սփիոռքի մէջ
"(՛է "Հ մէկ վէպ , ո՛չ մէկ դրական արզդրութիւն այսքան յաջողութիւն *l£“
nu,b է երքե ւից է :
Այսօր հրապարակին tfր ա յ կան &/«Հմք»// ղործերէն դատ' իր մասին բաղևթխ ղրուածքներ :
թո ւելո tf միտ յն
'ատորի մէջ մտածները 1980—/'Îf
LnJu
Ասաւ Պդիղոր Շահինեանի «0 են ս ա դր ո ւP/՚ւն և մատենադի տութիւն
ՇահԿՒ {Օձ՛թի լիս,.,)

(շ),

982-/ե՝

ւ

Ն„<--

rr Ակէղեան ի չՇ • & • ւ կեանքն ու դոր[Լոս Անճըլըս) , 1983—ին' չՇ ահնո ւրթթերցումներ»
{Պէյրութ)
(3) ,
Հհաւսւրշ Ա ոլղնեցեանի «Լյւսհ ան')՛ ահազանգը» ( Եր և ւան )
եւ ւքեր ստին
M?՞/, Շահինեանի հեղին ա կութ եամր'
եւ Արուեստ» (Պ է յր ոլ֊թ) :
Շ՛"/—
'^ւեսւնքւ երկու ա շխա տա սիր ո ւթիւնները 5
կենսագրական ՝ միւսը' /Լեր լո ւծ ա—
՚‘^՚ Հիմնուած են մասամբ նաքսօրօք
11"՚ւսէծ աոքթորական աւար տաճառի մը
^ԼԱւրսւծ տուեալներու վրայ։ Եը տեսո1՛ թէ ՀՇ ահնուր եան մատենադր ու-

քմ» չարքը՝ զՈր կը u կսիմ ներկայ յօդնՈւխ փա ւ/ուն ապագա ւ մր ունի իր
պէլ.
ւ I J
Լ.
>/"/«/ Հա յասաան եան հրատարակու' ^վանդակոլթիլնը : Աո աջին
հաեւո,Cl1 կր սլար ո նակէ « նահանջը առանց

^ ^՚ 1962—// տարբերակով, «ՅարալէզI

i

t ալաճան ո ։.թիւնը»

ամբողջ."- —

f’ 19օւ-ին լոյս տեսած

յ lllr,le

ֆրանսերէն

գրքին

1 rcinsfert
հայերէն

լ "1!'ոլ՜ձ'ր Ա,. Ալիքեանի կողմ է ,

եւ

՛Ո կտորներ, քաղուած !971—ի ե/֊
°-ք հատորներէն՝ «Յաս Տոմարը» եւ.
'աղքիս»,
^“'հանջ»ի 1962-/, տա ր բեր ա կը ըսեւ ? 11,լղեմ յիշեցնել որ ան
ս ո վո րաJ 1 “րււ ւո ւմն եր ո tf ու Հ(,ան ո.ա մա հ ա-~
^Կ֊ն- 1՚չ՚էլոյս տեսա}է կր “՛յ՛է թ"։ա‘Hnlj ^ա^ոլր մեղմիլ հ ա կա զդա ծ կը

Խոդ տյս իւրա յատուկ վերաբերումին :
Տ/'-«
՝ք՝կոսէեանին կը գրէր՛ «Բը^թարկուած է յա ւղա ւո ւմն եր ո ւ
ՏւԱ^Լ^։1ր^Ա,*Ա1կա^ — ազդա յին ա շխա րհամը, .. . Այս mutilation^ եր ը զիս
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հետքը չկայ։

Պէտք է ըսել սր Շահնոսր իր ձեռքով վա
ւերացուցած է յեռս։ լ գրաքննական

մե-

կենային գործողութիւնը՝ f/ր վէպը որակելոՀ չսլա հ պան ո դա կան» ՝
եւ աւելցընելով' չեթէ ր լլա լւ յար ձա կո ղա կան ՝ կաւ՚ԿՒ չէ ո լւ ան երեւն ար Պոլոոյ եւ կրԼ^

՝յն fi Հ լյ ա սլ ա ր ա կ ներ

(Զոյգ

վր,

մը կւսըմիը սւեւոըսւկնեը,

էջ 91):
Հ////
այլեւս Շահնուր շէր խօսեր դրականու
թեան մասին եւ իրրեւ ղրադէտ , ա յ լ «ղրր ա կան ո ւթ են էն անդին եւ ալյուրի՝ հոն
ուր աղդայնական կարծեցեա լ շահերուն
ի խնդիր' ամէն ինչ արդարացուած
է:
'Աո. այմմ այսքան' այս տհաճ
նիւթին
շուրջ։ Շատ ւղ ի ա ի ըլլար
հաւանաբար'
սլւ
սնջել, r/^z ղրա կան
ՂՈՐ ձ ՀԸ գոտԴՐ
կ ա՛ն հ ա սկաց ո դո ւթ եամր րնթեր ց ո ւի :
հ,Եբկեր^ու երկրորդ
բովան
դակութեան մաս ին խօսելէ աոաջ ,
շեցնեմ ո Ր 1934-/,
ա ր ա լէ ղն եր ո ւ
Եաււաձանութիւնը^էն յետոյ' Շահնուր հա
յեր էն դիրք չէ
հրատարակած
մինչեւ
1958: Այ ս թուականին է որ լոյս տեսաւ
հ,թեր թիս կիրակնօրեայ թիլը»՝
շնոր
հիւ Գ* *էօսէեանի եւ իր
ընկերներու
սլնղ ո ւմ՚ներ ո ւն : 1967-/Æ Շ ահնուր հրա
տարակեց <ձԶոյդ մը կարմիր
Տետրակներ»ը, որուն մէջ թէռղիկին նուիրուած
գրութենէն յետոյ կան նախապէս «Յա
ռաջ»/։ մէջ լոյս տեսած երկու յօդուած
ներ, մէկը'
ՇՄիսաքեանի, միւսը'
Հեահանջ»/։
ընղունե լութեան եւ
մեկ
նաբանութեան մասին : 1958-/- եւ 1967-/,
հատորները հրատարակուեցան Պէյրութի
մէջ՛. Հյահնուրի կենդանութեան լոյս տե
սած իր վերջին երկու հատորները 1971—
ին եւ 1973—/'l' , երեւցան «,3առաջ» մատենաշարէն, այս անգամ' շհորհիւ Արվ։ ի կ Միսաքեանի ջանքերուն եւ հոդա —
ծ ո ւթեան :
1UJ" lni'“

հատոր նե-

րով՝ Շահնուր վերստին կեանք տուած
է մամուլին մէջ մնացած իր կարգ մը հին
էջերուն, րայց անոնց վրայ աւելցուցած
նաեւ' նոր է ջեր , մասնաւորաբար'
յուԿգրադարձներ ե։ տոլս։ ւո րա սլա շտ
։ե Ր ՝
կտորներ : Յուշ են այսպէս 1958-/' հա
տորին մէջ' «Զի տքնեցայ ղօրն ամենայն
եւ ղդիչԵխն բովանդակ» (&• Միսաքեանի մասին) , 1971-/' հատորին մէջ' «Ոսկիէ
Կշիռը» Լխէքէեանի մասին) ,
^Ամէնուն
խէոգիկը» • նոյն այս հատորին մէջ վե
րատպում են' Վիլքսամպուրկի պահա

հիլրրնկալէ, սկսելով Շահնուր ի
աոա
ջին գրութենէն' «Նկարչութիւն եւ նկա
րիչներ» , որ լոյս տեսած՜ էր 1929—ին թէո՛լիկի Ամէնուն Տարեցոյցը-/,!, մէջ -, Ունինք
ուրեմն հիմա մէկ կողքի տակ հաւաքուած' լքենք հանդէսին մէջ էոյս տեսած
ըն թ եր ։լ ա կան նօթերը , 1932—/' հ ռչա կաւ՛։ ր
յօդուածը, Ապագայ/ յօդուածներուն ձ է կ
բոլոր
քոինքն'
մո •ը՛լար է
ղր ո ւածքներ ը , որոնք
մաս կը կաղմ են
Շ ահնո ւր ի
հրապարակախօսական դործ ո ւli ո ւթ ե տն , ու ՚ ա յնքան դձ՜ուար մատէեմ՛ ԷՒն ասկէ
առաջ, զ
տն խո ւս ա վւ ելվւ
մոռացութեան մը յ ան ձն ո ւած : Կը կարծեմ որ հատ՛։ ր ին մեծագոյն նպաստը այս
ըամնին մէջ է' 1929-Հե 1938-/ շրջանին
յօդ՛։ ւա ծները )էջ 32 - 86), եւ երկրոր
դաբար' 1972—քե ետք գրուածները
{էջ
91 - 102): Յօդ ո ւածն եր էն ղա ւո , հատս—
րին խմբա դի բները յարմար դտեր են ՛Ա
նոր սկիզրր զետեղել Շ ահնուր ի
ֆրան
սերէն քերթուածներուն մէկ հատընտիր
մողովածուն , Ա.
Ալիքեանի
թարզմանութեամբ նորէն , ու առանց բացառու
թեան' Feux contre Feux հաւաքածոյէն
վերցուած {ընթերցողին ծանօթ իրողու
թիւն է, որ Feux contre Feux, 1968-/ հըրատ-, արդէն իսկ հատընտիր մըն էր,
Շահնուր ին կողմէ սլա տր ա ս տ ո ւած , ուր
բոլոր քերթուածները վերանա յսւած են
ու կը տար բեր ին զդալապէս առաջին հրր ս։ տս։ ր ա կո ւթի ւնն եր ո ւ տա ր բերա կներ էն ,
երբեմն'
կարեւոր վ՛ ով։ ո խո ւթի ւնն եր ո լ
ենթարկուած Ըէէա լ" վ) •
{Հ—րդ հա աո ր ին
սլ ա ր ո ւն ա կո ւթքէԼ-նր 1լամբ ողջանա յ նա
մակներու. շարքով մը (էջ 254 — 29օ) )
տեփան
թոփ չեանի
հ եղքւնա կո ւթեամ ր
վերջաբան — ո ւ.սո ւմնասքւր ո ւթեամբ. մը
(էջ 29G - 320), եւ ծ ան օ թ ո ւթքւ ւնն եր ո վ

Գթեց’
ՄԱՐԿ. ՆՆԱՆեԱՆ

պանը», «Աղատն Կ՛՛միտ։սս»ը- 1973-/' հա
տորին մէջ անդրադարձ են' «Ընտանեկան
նամա կանի»ն (արեւմտահայ գրագէտնեբու նամակները) , «P"րտակուաճ
մս։կա։ոու։ի»ը {Վահան թէ քէ եան ի
նա
մակները), «Մտերիմ օրագիր» {մասամբ'
Եղիայի մասին) -,
«Երկեր»՛"- երկրորդ
հատորը
կ՛ամբողջացնէ առաջին
հատորով
սկսուած
շարքը , ու կը պարունակէ գրեթէ առանց
բացառութեան այն բոլոր ղր ո ւթի ւնէ։ եր ր

ՈԲ ԼոJ" տե“ած էին հատորով,

1958—քե

ետք-. Գուբս մնացած են միմիայն «Զի
տքնեցաJ • • •» ,
«Գրականութենէն
ան
դին.. ■» (1967), «Խորտակուած նամակա
տուփ» (1973) եւ «Արդար դն դա կահ ս, ր ո ւթիւն մը» (1958) ■
Ասոնցմէ դատ կային սակայն հատորի
չմտած կտորներ, երկու տեսակի, մէկը'

1939-քե
առաջ դրուածները,
միւսը'
1972-քե ետք «3առաջ»ի մէջ լոյս տեսած
քանի մը կտորներ -,
Երկերու
երկրորդ
դիրքը այս զանազան կտորներն ալ կը

(էջ 321 - 326) ? որոնց պարունակու թեան վրայ պիտի
վերադառնամ
քիչ
յետս յ :
Ըս[։ որ /՛մ Ա՚չքֆս' գրրխ1
ամէսէն
չա հ ա գր դռտկտնը հատորք։ չմ տած JorL“
ուածներու, .բամ ք։նն է : Ս նաց որ կարեւոր
դբութք։ւեներ այս շարքէն ալ դուրս ձըդլեր են, լքուած այլեւս իրենց չար րա fa
utին ,
եւ նոր հրատարակիչի մը անհա
ւանական ձ եռն աբ կո ւթեան : Ասոնց կարդին'

«Աւադ

Ուրըս՚թ»ը

(Զուարթնոց,

1930), «Պույնուղլըներ ը» (Մենք, 1932),
մանր գր ո ւթիւններ ինչսլէ ս' «Բանա ստեղծ
Աուլթաններ», «ճչդում մը» (Ապագայ,

1937—քե 1939) , րայզ մանաւանդ' «Վաւերաթուղթ»ը (Ապագայ , 1938) : Իր
մա
մանակին այնքանն աղմուկ հանած Ա՛յս
դրութիւնը վերջին տարիներուն հւստորի-

կո ւք մը լո յս տեսաւ Պէյրութի մէջ (4) ,
քւնչ որ սակայն չքէ բացատրեր քւր բացա
կայութիւնը հոս։ ճիշդ է որ այղ. երկար
յօդուածը քա դա քա կան ուձեզ շե շտաւոբում մը ունի^ ու էլ ենթադրեմ' հայաս
տան եան հրատարակիչները
չեն ուղեր
Շահնուրի դրական դիմադիծին ներ կա յա
զումը սլդաո ր ել անհ ար կի վէճերու վեը ադար թնումո ւք -. Եթէ այդ է պա աճա որ'
աոար կո ւթիւն չի վերցներ։ Րայց
ի^նչպէս բացատրել
ո ւյն ո ւղլըն եր ր^ ի բացա
կա յ n ւթի ւնր ՝ այդ վիպական Դլաոր ին ։ որ
իմ
ինչպէս
ա տենօք' Որբուհիի
շատ
համեստ կարծիքովը Շահնուրի ա մէնէն
ումով կտորն է» ամէնէն ումովը^ ոբուքհետեւ ամէնէն անհ ան դուր մելին եւ այդ
սլա տճառո վ ի ս կ' անէծք հ ր աւիր ած է՛ր
դլխուն վրայ} սկսելով Շահնուր ի անէծî ո ր ըստ եը ե ւո յթին' րաց ար ձա կապէս !լ ուրանար զայն՝ իր վերջին շրջանի
Հպա հ սլան ո ղա կան^
դիրրոր ո շո ւմն եր ո ւն
համաձայն : Ա ին չեւ ո^ ւր պէտք է յարդել
հեղինակի մր ուրացումները։ Եր տեսնուի
ամէն պարադայի՝ որ հարցը հոս' քա
ղաքական չէ :
Գրականութիւնը կրնայ
ըլլալ երբեմն ՝ իրեն յա տո ւկ եդանա կո
վը , աւելի հ,վտանդաւոր» ՝ աւելի «վերիվայրոդ'^ եւ աւելի արմատական քան թէ
քա ղա քա կան կեցուածքները :
Գիաենք որ Շահնուր հակա\կշոի տակ
1լուզէր
պահել իր հին յօդուածներ ու եւ.
դր ո ւթիւններ ո ւ վերատպումը ։ Եը խոր
հէր, թէ անոնք ((աճա պար անօք» գրուած
ՐԼԼաԼութ ^էր կարօտին սր բա դր ո ւթեան?}
(իր խօ սքերն են՝ մասնաւոր շեշտաւոր ու
մով մր դրուած՝ ու հ,թերթիս Եիրակնօրեայ թիւրէի tfեր ջա ւո ր ո ւթ եան զետեղուած
իբր ծանօթութիւն) ։ Անոնք անպատեհու
թիւնը ու նէք,ն /,[, աչքին հրապարակային
վէճեր ու ոդիէն դրդուած րյ/ա/ու ՝
ու
անոնց յաճախ բուռն ու կծու քննադա
տս ւթիւններ ը չէին գոհացներ զինք այլ
եւս (զնուաղ՝ շատ աւելի նուազելը հաւա
ւթեւ
օգւ (զարու —
տամ
թեան . . .» , Կ՛ Մ • էջ 108) ! Իր փափաքն
ip հ,մութին մէջ թողուլ իմ լր ադր ական
էջերս» (1959—դր ուած ՝ Կ. Մ. էջ 102) :
Զէր ուղեր իսկ Jի շել ղանոնք ՝ ու իր նա
մակներէն էլ երեւի՝
թէ հարկադրանքի
տակ դան ո լելով է որ ձեռք առած է utնոնց մ( ոմանք՝ ուզելով չվերաքննել եւ
խորասլէս րարեւիոխել նուազ դէշերր անոնցմէ՝ հ ր ա սլա ր ա կո վ ուրանալով մնաց
եալը» (Րէօսէեանին ՝ 1958 ?
անդ) (5):
Աալտնի է օրինակ'
որ րա ց ար ձակա պէ ս
մեր մած է հ:Աէ-էսդ Ոէ-րրաթ»ի ւէերա տպո ւմը* չուր ի շ ո՛չ մէկ կտոր ունիմ պւելցընելիք***»՝ չուշի ուշով կարդացի իմ բո
լս ր հ ին յօդո ւածներ ր եւ ղանոնք դտա յ
միայն արձ՜անի մոռացումի» {Բէօսէեանին, 1958, Կ. Մ-, էջ 106 - 107) :
Իր ձեռքս վ չհրատարակուած յօդո լած
ներու հրապարակային
ուրացումի պա
րագան րա ւա կան տպաւոր ի չ
է:
Աա յց
այդ հաշուով' ո'չ միայն
չՊ ս t-յն ո ւղլր—
^^Ըր^ ևւ չվաւերաթուղթը» պէտք է սրր-

(Շսւր.ը Գ- էջ)
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մէջ՝ 1986-// դարնան՝ ուր

մալսարանին
երկար ձտմեր

ղասաէսօսեցին ու

էսօսե-

դ ան ա չ ա կ եր տներ ո t*!t հ !• տ ) :

ՆՈՐ

ՀԱՅՐ

Աւրեմ^ճ

ՄԸ

հ ոն անգլերկնով

տրւո ղհեր ո ւ

մէկ կողմէն'

համալսարանական
միւս կողմէն'
նահանգս։ յ էէն

համար-

սար անէ։ Լոս ԱՀեճըլըսի ճիւղր [t ր
ր էն անունին կրճա աո ւմո վ

անդ լե-

էլ • Սի • էլ. էյ •

այլեւս ծանօթ կ Ափէււռքահայ

մամուլի

դերով ՝ անոր

ճար մասնաւորաբար — միակ եր կի ր ե
սար րլ

սերունդ.

մր կ աճէւ ՝

որ

Եթէ Լոս ԱՀեճրլըսր եղաւ

հայերէն էլր ել ու 'կարդալ : Հո

նոր ւք այր մր

մեր սւիիւռքեան

կայն ՝ լեզուս։ — մտաւորական

նո ւ թեան

ուր Հա լոմն ամ կն եր անդն

ընթերցողին :

իրա կա

ու տեսակը կր հաւաքուի , կը վիճէէ ,
տապկուէ։ մեծ հարցերու եւ մանր

կր
'II'/՜

վըլո ւելն ե ր ո ւ իւղուէ ՝ ասլա էւ • Սի • էւ • էյ,եղաւ '‘՛յ՛է
մանրավայրն ու ման
րատի պա ր ը ՝ — տեղ մը

ուր 28 *000 ա շա-

ներ կը վտանգեն
յութիւնը :

ամեայ պատերազմը ՝

արար

ու պառակտո ւած , ինչպէս Հայը

միչտ՝.

տեղը չկ ա յս յօդուածը։ յուղեմ
անդ րա դաոնա լ

միայն

յո ւսա աո ւ եւ հետաքրրք-

րական երեւոյէձի մը՝ որ է նոր

, «Վայր

LüCUS» եր կլեղու ուսանողական
ր ա թ եր թ էւ հ ր ա տա ր ա կո ւթի ւնր :
Եոէորովին նոր երեւոյթ չկ

—

պար րեհալ

ու

սանողական սլա ր րե ր ա թ ե ր թէւ մր հրատա
րակութիւնը

ւլ ր ո դ

ու-

մերձ ած են լեղուական
որ

զէ,ա“

Հ'~
Լ /“'֊

Աիֆ/ի՚՚ի «1Լևր„,,„„լն^է՝,։ մ1,ն,ել]11ք,
Աիմ„նե„,նի «Սփիւռքի ,„պ,ս Հն
ք"'
րէ՛, մինչեւ Հրսլէպի
եւ Պէյրոլթի Փալանճեռն ճեմ„,րա1ր (Հ'

կա՛մ

լռո ւ-

նս„,„նդ

մր tո-

եռն}, նմ,„ն ^Լռյր^ին մեքլ ,,եր

քերու արտայայտութեան (,յսւրւթ*լէ*
են՝
ան չուշտ՝ սակաւաթիւ բաg ա ռո ւ էմի ւնն ե-

ց.„ծ

սակ մր րքt կեր արան ա կան քննութիւնէ կա

էր

fj (սք

“‘'

Լ

են մեր մշռկոյթին ,,լ հ„.ւ„,րա,

կեռն ըին մէջ,
ճռի,,

Հետաքրքրական էր՝ ինծ // համար ՝ տե

երր ներկ.,,,

ու

Ապաղան

ռնզօլթկ

կրնայ ապռցոլցանե,

<'-,ո կռպուռծ մեր յոյսեր
նաեւ,
՛Ոռ լիֆ „ րնի „ յ հռյկ^Հ

տարել՝ լե ղռ ւա կանին զուգահեռ ՝ տեսնե-

Ղ"11",ցներու

քաղս։քա կանա g մ ան

բ։ ւ համար թ կ Լոս Ս^՚ձրլւ tս Էէ Հա լ ո t.թ!. ան

"երր

ոՈ ր հ ա տո ւածնե ր ր

"".կայն մինչեւ 2000 թուական դոնէ յոլ.
հառելու կարիրր չեմ աեսներ, Ոս1ոա1լ

այլապէս րլ րական արչաւը {օր

սա կայ h

յեղուն ւէ եր ած ած է բարդ կա ւլ ա սլա ր h ե ր ո ւ
ղանդուածային կէ։ր ար կո ւմին) ՝

—

U,JU

բոլո ր ր կր հ ա ր ո լած են նո յնիսկ Լի րա ե ւրրն էւ
ա ր եւմ տահ ա յերէնր : /?// անձնապէս

հա

բուն մկջ*.
ւէî

<PUI նի

ներկայ են

որ 'Եա լիֆս րն իան

կարելի

էւնձմ է բամ-

պէս

կ թիլը 1955-<^ ետք

ծումա սնութիւն մր

J սա ակ

կր

կազմեն

աար իքի , իրենց ծն ո ղքին

Լիրան անկն դուրս մանաւանդ :
Պ*1’ ր-—

հւԼայր^էւ

էս մրա գ ր ա կան կազմը չանգի տանար

ա յս

ԱւՍէնէն UII ե՜ էի ՝

աւլ-

ծնողքներու ղաւակներ ՝ IlpIlQf սա
կայն Ամերիկա ծնած են ու յաքւախած են
Ամերիկահայ ութ եան դպրոցները , մա սնած օն

ւո ր ա բար

Փիլի՚՚ւ ո ս

վարմ՜արանը ՝

հայերէն (jpb-

րաց հաշուէէ նստած է անոր հետ՝ է՛^չ
որ ղովելի երեւոյթ է ինքֆին՝
եւ օրի

որուն առաջին ս եր ո ւնղփ չր ջանա ւար տ—
ներկն մ[t քանին նկա տելի են հոս : ^երուլ—

լով

ռաջ՝ փրոֆկսէօր Տիգրոէն փո ւյո ւմճեանէէ

նակելի ու րնգօրինակելի : է^երթին

ներու մա էլան ո ւնն ե ր կն

Ա^պր ո g ա ս կր է։ չր ջան ա ւա ր տն եր կն

ււասւէնււրգութեամր , ւսւէւ մր ամերիկացին

տակքն կ չհայթայթել վայր մր

հ*սյ ուսանողներ
սկսան
հրատարակել
<ձՀայ Հք արմումդ ան գլի ա տառ սլարրերա-

յեր եւ հետաքրքիր ոչ — Հայեր

րի տա սար րէ տարրին

էսան դա էէա ո ո ւթէւ ւն-

ներն ու մտահոգութի ւնն եր ր :
Երկու տար էւ արւաէ՝ Ե ա լիֆ ո րն ի ո յ Լա
՛Լրէ՛ն ր՚ո՚Լ՚որի «Ամերիկահայ Միջա զղա
յին Գոլէմ-»ը սկսաւ հրատարա՛կել տարեղԼ՚րմ մը > հԳլաձո ր» ՝ որ

սլա ր բ ե ր ւս թ եր-

թՒ մը J աճաէսա կան ութի ւնն ու էսմբա դրրական մօտեցումը չունենալով՝ չէր կոր
նար նոյն ձեւուէ արտացոլել իր
միջա•խւ։յրը*. Տարրեր նպատակ ունեցող՝ տար
րեր տե սա կի գործ կ :

բացէ

[t

մկկտեդել իրենց

նպա

ուր Հա
կրնան

քննադա տո ւէձի ւնն եր ը ՝

վեր լո ւծ ո ւմն երն ու մտածումները

հայ

արդէն շատ

րան

Ա շա կան ՝ առա ջինր րն ա դ ի տ ո ւթ ե ան

ու
ղա

Ամերի կ ա մանսւ!լ տարիքին : Երկ111- լու

ռոյցներր ուր ի չ ձեւեր ով նպաստ մր

ԱՀ Ա, աղատ րեմ[t վրայ*. Ապա թըմբադ իրր , Արա Ա չա կան ՝
կը թուէ
ի՛ր

սանկարիչները՝ Փեւօ եւ Ա արա լ Աաււու-

բերեն Հա յ ո ւթ ե ան

*1ւէէ

ու անդին :

իււկ քեն ա դա տո ւթի ւնն երը ՝ իր եւ իր չրր-

թոոները Եարօ Ա ասունի ի*, թամար Ա ան-

ջանաելէէ
Արինա1լ

ճէէկեան զաւակն կ Ա ա կո ը եւ քնիթա Ա ուն

իէմբադրած էձ ե ր էձ ԷՀհ մա ս թւ ՝ —
!լ ըսէ թկ չպէտք եղածին չափ

հայերէն նիւթ չուն ինք մեր էջերուն

մկջ*.

Սձւչուչտ հայերէնը չատ գործածուող լե
զու

մը չկ

P» : Ար

համալսարանին

անցած

են

՝ ղաւա կներն են Եարդ կն Ա ա ս ո ւն [t [t ո ւ

ճի կետն ի՝

որոնք

գործօն

դեր

[սաղա

ցած են Լոս

ԱՀեճըւըս [t

կեանքին մկջ*.

Լ,սլա տակս չւԼայր^էէ երի

տասարդ. դ ր ո ւլն եր ո ւն

միութենական

ծն ո ղքր շն ո ր հ ա ւո-

դարեւ
• Սի- Էէ’ էյ/' կամ հայ ուսա
նող ունեցող ուր ի չ որեւէ համալսարանէ։

րե լ չկ՛ ՝

ծանօթ անձ՝ ղի տած ու լսած կ թէ ին չ•զէ՛ս ա չակերտներ ո ւ փոքր [սմբակներ ՚1Ը

նասիրողներ արդէն յաճաէս նշած են սա

աJէ

լ^է կեր արան ա կան կարեւոր

երեւոյէձ մը ձչրլելր*. Ամե ր էէ կաց էէ ուսում
կէտր՝ որ ծանօթ կ

ամէն

կթնիքական

չու. Ա^րջին 4£ î հետաքրքրական կ
ան*,
կյուղեմ մանրամասնել անոր
պարունա

ճառաւ'

քանի

կս ւէմի ւնը եւ յարակից մէւ քան էւ եր ե՚՚՚յթնե,C ։

տեւ համալսարանի մր մկջ ծեծուող գա

նի գործօն^ներ : Ակ կր'

ղափարներու մէկ ստուար մասին լատուկ

տայայտած ոչ—միայն բանաւոր այլ նա

հայկաւկան բառամթերք

եւ գործնական մտա հո զութի ւնն կ : Երր
ծնռղթւերր միայն կը սլա ադամ են
հա

ւած՝

անգլերկնով

սակայն ուչ կամ

որ օտար

համեմ-

կանուէս

հայե

նոյն

բարեկամ մր կը մի-

անայ էս՚օսակցուէձեան ՝ եւ կա՛մ

որովհե

կա՛մ

չուն ինք՝

եւ կամ չենք գործածեր ՝ նոյնիսկ

գական

Հայերէնով

հՏ ար եղա րձ^ը

հետ զրոյց մը։

եւ ւԼւսհկ Աչականի

^Լայր^ի չրջանակը՝
նէ՛

Pk

չրաւակա

հայերէն

ուրեմն՝ կ^րնդու-

ու. ըաւականազնող չկ

զ ր ութիւններու

թիլը

թեր

<ԿՈյսԸ?>> r,[r ապագայ
համարներ աւելի
il եծ թիլով
հայերէն յօդուածներ սլիտէ։

հւԼայր^թն,

պարունակէն : &// կը յուսամ

ման հայերէն կարդացող
ներկա յ ո ւթի ւնը :

րն թե ր g ո ղի մը

այգ իրավիճակր՝ ունի մ[t քա-

որ նոր էն

սլիտի լոյս տեսնէ այս պար ր ե ր ա թ ե ր թր
(որուն ծա էսքեր ո ւն հողը ստանձնած
կ

Սի - էլ- էյ/,

ան գլեր կն էսօսելով ՝

^,11,կը օաար

ծհող^ւերու յանձնառուէմիւնր ՝

ոպրի՚ւր մը կայ
աչէսաւոանքի ՝

ս փէէ ւռքա Հ այ ղեկավար ու մտա ւո ր ա կան ՝

սամ նաեւ որ աւելի մեծ թիլով

նառու

եւ որ սակայն յաճաէս կր մերմուի՝ կամ

յօղուաեհեր

աւելէէ
որուն թելադրած
եդրւսկա g ո ւթիւններն ու գործունկութեան մօ

111 J"

տեցումները կը
Սփիւռքը

մերձ ուին*. Ար եւմ տահ այ

ԱՄն—ի {թեչպէ ս նաեւ փան ա-

տայի՝ Հարաւային Ամերիկայի եւ
պայի մէջ) այլեւս
չար տագրեր

Ե*֊րոերի

տասարդ սերունդ մը ՝ որ ինբդինքր կրրնայ

արտայայտել

հ ա յ եր էն ո ւէ ՝

իրե՛ն

համար գոհացուցիչ կերպով : կամ' րնա՛ ւ
ւ1' կր"ար հ՛ալքեր էն
էսօ ս [t լ ու դրել՝ եւ
կամ միայն րաւական ն աէսն ա էլ ան գաղա
փարներ
տահելէէ

ու զգացումներ կրնայ անվրսո ւզղ ա գր ո ւթ եամբ ու [սար էսլած

քեր ա կան ո ւթե ա մր ար տա յա յտել *.

թուր

քի ա եւ Երան ձեծցող եր ի աա սարդ

սե

րունդները չատ ալ տարբեր չեն անոնցմէ :

1923—էն մինչեւ 1955 J թերեւս մինչեւ
1965, թուրքիա եւ Երան՝ Ա ուր իա եւ
Եգիպտոս կրցան երկու սերունդ, հայերէն
կարդացող ու գրող արտագրել։ Այսօր՝
անոնց թիւն ու որակը կը նուաղին ան

l''‘1LUl^“ '‘“•՛եւ հայերէն
ընթեթցոկ
սակայն անդլերէն արտայայտուող ուր ի,

մի բանի

ուսանողնե՛րու դրութեանց մէջ

րացայայտօրէն նշմարելի է թէ
որրա՛՛ն
•լրական է արդիւնրը այն շփումին' որ կր
սլա տահ ի այս երիտասարդ մ տաե ո լյնե ր ո լ
եւ Ա վ, իւորահա յ մ տա ւո ր ա կ ան ո լթ ե ան որոշ տարրերուն միջել, Ուղղակիօրէն կամ
անուղզակիօրէն ,

յստակ է որ հոն ղ ր ո զ-

ներէն [հայերէն ե՛ւ անդլերէն դրողներքլն) ոմանք ծանօթ են եւ աղդուած են
'Լահէ Օշականի ,

‘իրիղոր

Պրլտեանի ել

Աարկ Ն չան եանի հայատառ
դրութիւններկն ՝ կտմ Ղ ո նէ անոնց հայերէնով ար
տայայտած մտածո ւմներ կն : {է^նթ. Պրէտեան եւ ե չան եան էւ • Սի։ էս • • էյ^/ Նարեկացի ամպիոնէւ վարիչ Փրսֆ. Աւետիս
Ա անճետն ի հրաւէրովք ներկայ կին

հա

հետաքրրք—

ըա ւա կան ո ւթե ան

որ արձ՜ան [t

կ հեւիհեւ

մողովկ ձողով

1ոլ*

ն ո ւթեան ո ղի ով տար ո ւած , այլ որովհե
տեւ Արա 0 շա կան ի հայատառ դրութեան

կը
ներս

X
չէ, սլա տա կ^ դրութեան •f ւ Ար՛" 0շա կան կր պարզէ ա յն իրավիճակր, է՛ր
Ււ՛ տե ս ան կի ւհ է ն ՝ զէ^՚բ
"ւթ՚^ք ^1՚“
դա ծ կ չ1Լա յ ր » է> հրատարակութեան՝. Կը
նե ր կա յացնեմ

այդ

մտահ ո գո ւթիւնները՝

մ կջբեր ո ւմներ ո ւ միջոցաւ՝ —

չ]^ն շսլկ^ ս էլա ր ե լի է Ճ^ՏՕ^ական թուա
կաններուն առանց [",Ղոբ1՛ tuultll'L
րիկայի մկջ : . . .Ենշսլկ^ս կ^Լ՚նլի է ա՜
ո ան g բողոքէ։ “'“H’bl
հայկական րնկհր ո ւթեան մէ ջ , „ր ինրզինր կզղիո՚թ՚ելՈ՚Լ
աշխարհէն, արւոարին

ամէն յարաբերու

թիւն կը զարձնէ դմ ո ւա ր
կամ՝ անդոյ։
. . . Ւնշո՞ւ • • • “'յո.րան անջատուած կ'ապր[մշ ամերիկեան րաղարական կեանլէն
..վ՚նչո՞ւ համար հ"՚յ դաղութը անտար
բեր //,, զ.։ոնուի ազատ դե դա լ, ո ւե ։, ւոական
արտայայտութեան նկատմամբ*. P լո
հայ թերթերուն մեծամա սն ո ւթիւնը պ>»~
տ եհ ասլա չտ է» :
Ահ աւաս իկ հարցումներու չէս[*բ
որ քիչ — կամ — չատ տեղին է փա լիֆ"Լ՛
նիայկն դո՛ւրս ալ՝ ԱՍ Ն~ի ու՜
թերեւս
Սփիւռքի ամէն կողմը*. Հոս զօրաւոր (

երիտասարդը, որ բոզՀ՚բհ

կանօրէն պիտի չկարենայ կրել՛} : կր յու

արրլայնակա-

չ1Լա յր»ի ԷԷ^

որ ufytu հոս գո՛րծ մր կայ՝
ր ա կա h բա՛ h մը կայ 5

որուն

կ ըսեմ , ո չ լեղուական

նո յն ի ս կ

որ դպրոցական 1լա-

հ.րողոթչվւ գաղափարը ՝ ինչ որ էձ4
ջաչերիչ կ {[մնչ է մարգը,
մանաւանդ^

ներուն հանդէպ

ան, էլ

նուաճե-

նր՝ կա ր ե լի՛ կ րո ե յ

առանց պատգամի ՝ ճաոի ՝ իւրատէւ փա՛ ստ
մըն կ ման ո լկին ու սլա տանէւէէն համար ՝

Հայ Ուսանողներու կազմա 1լե ր պ ո ւթի ւնր , բեռ մը' որ ան տեւա

պիտի պարունակէ

միջո—

լու֊ ար ամա դր ելո էէ ՝
եւլն * ՝
պատգամը
կր մ հայ ձայն ան ասլա տին մկջ՝. Ա ա կա ք*ն

էւ-

հայերէն

ար

իրենց մ ամ ut—

անլո ւր ջ շրջանա կ

Այ" «հաչիւնը ՝կր ներկայացնեմ ՝ որով
հետեւ ան կր կին կր պարզէ վիճակ մթ
ծանօթ կ ամկն պա տա սվսանա տո ւ

ծնողքներու

U է՛

թարգմանուած են անգլերկնէւ ՝ եւ ուրեմն
րանաստեղծութիւնր միակ գր ութի ւնն է
անպայ

Ե էմ կ [՚ր~

յապահպանման կարեւորութիւնը՝

թին մէջ, Ար լէ> Ա չա կան կվարտա յա յտկ էէր

որ կի ենթադրէ

հո քոչենք

իր ա ւէիճա !լն եր կ :

ծա կան՝ տնտեսագիտա՛կան՝ քա ղ ա քա ւլ էւut ա կան ճիւղեր ո ւն մէջ՝
օրինակ :

ու վերջինը

մկջ՝

Առաջինն

մեր

սւարթեր

հ ա յա տառ մամուլին մ էջ ՝ — հոդ եվ եր լռւ-

գրուած

ւԼահկ Աչական էւ անզու

էսօ-

հ ամաէս մրումի ներքին իր ա կան ո ւթի ւնն ե՜
րր պրպտողին ՝ — սեր ո ւնղէ սերունդ ՝ «///—

րլ-

հայերէն ւլ ր ո րլն ե ր ո ւ ըա g ut կաjtt ւթիլ-

լա կներն են ՀԼահ < 0,չականէէ ՝

7 JL՛" ո b թնիբա կ ան պ ա տ կ անե լէւ ո լթեամբ հ ե տա քր քր ո ւո ղն ե ր ր կու ւլ ան մ[t

կու րլ ր ո ւթիւններ :

Ա ո վս կփեանԼ ն

կական եւ այլ կարեւոր հարցերու մա
սին ՝ համալսարանական չր ջան ut կին մէջ^

ս ա կց ո ւթ ե ան րնթա g քին ՝ կա՛մ ա յն սլա տ-

են Հեպատա ֆ»,

ր եւ հ ա յ ե ր կն ղ րող ՝ Ե ար օ

ըան^ն
մկջ՝1դ,^

/ntj

լրագրութեան ուսանող՝

րէնր անգլևրէնէէ \կը փոէսուէէ ՝

կանն ու թերթին նսլա տա կր պար ղող եր

Էջերուն

^•րկրւ՚րւէԸ

եանական անունը կրող աոաջին կիկն մին

նեը ,

«Ցո։ո աջ^ի

ս ո t[it րաըէւդւ ՝
Աեւրք, ել

անդ ին : Սակայն որքան ալ ողբալէ

^Լայր^էր հրատարակութիւնը*. Եր Պըլտ-

կը պարունակէ 16 դրութիւնեթկ հ ա չուենք էսմբագր էէ ներ ածա

ներկայ պիտի չր լ լան
մեր կեանքին մէջ*. Ե

սանող 5 սա կա յն նաեւ չ1Լա յր»[է էսմբադ իր ,

էսօ սին հայերէն՝

«Վ," ,//-»£

րոցներու շրջանաւարտները

կարելէէ կ երլրա կացնել՝ — Արա եւ Հայկ

է) ւր աէս ա ռէ։թ երեւո յթ է էլ - Սի - էլ - էյ/,
ուսանողներու մէկ էսմրա կին ձեռնարկը՝

X

ղըպ_

մանուկ

էլային չր ջան ա կն եր ո ւ մկջ ծանօէձ ու ւլււր-

թէ

այդ

հետ Ամերիկա

ն եր դ ա դէձ ո դնե ր եւ՝

Ենչմլ ա յս ե ր կա ր փա կա գիծը :

է որ հակառակ ամէն ճիղ ի,

է որ հոն ղրուլներուն մկջ մե

րու՝ որոնք թէ՛ IjpQluQ ՝ թէ՛ աէ
iJlUl—
iJllufJlQ հայերէն գրելով արտայայտուիլ՝

զասլկս ընդգծելու համար

կռպոլ,,,^ ,քլ.ր

նող 3200 •Ըւ՚ւ՚՚մ^էմր տարածք
մը
կայ*.
Տարրեր են մեր վայրերը*, fitujg եւ այն

մողս ւած եմ որ փոքր ՝ չափադսՀնց փոքր
ծնած հայորգինե-

այս էջե-

Այ" Լ^րէ*1* կատարել

ցանցին

բոլորովին սին ել ա,զարդիդ '

էւր ա կան ո ւէմի ւնը : ընդհակառակն ՝

ր կն {հիմնուած 1881—//^, 10օ տար էէ աոաթ) մէկուն՝ է})ր կ ւլն ո յ[t Հայութեան ե-

|։լ.

11էլ- Էէ էյ/'
ռպռ

իր ա գո րծ ո ւմր կր պատկանին j*ut մ՚ֆ ո րնիոյ ն ա Հ ան ղ այ ին համալսարանի ւհրէդնո յէւ ճիւղին : Հոն ՝
քա նի տարէ։ ա-

թերթը ’ ոP և(Լ յԱէրատ^լկ , կր ցոէս՚;թյկ
Ամեր ի կա .մ՛ ամենահին հ այ համայնքնե-

ել

f

ռոյցներոլ. ,„ն„ն,յ

թէ. ան , կս,մ միա յ^ն ե րա էսա յաձլան

րենք սլիտէւ էլ ւս տա սլա ր տ է ր'

տարրերու

հոգեբանական

‘>՚ոահ„դր„թիլններոլ

ւորո՚կռն կևռնըի ,ոռոգին
դիպմռն .ոեղր,
,Հվս, յր ք'',

ուղ

արդելքր անպայման հա

լերէ՛ն ղրելու հրամայականր՝

ր.„մն„,,„ծ

եւ

արտայայտած հ եհօն

Jt>

մտայնութիւնը՝ նոյնիսկ հայ մամ ուլէ։ եւ

ամ երիկեան համաԼսարանէ։

մը
Եթկ չեմ ս էսաէիր , նման
ձեր,եարկէւ մը յղացման սլա ա իւր եւ առաջին

սանոդներբ

ղափառութեան

՝

"""ոնողնևրէն

-J"

-

հո

մտա ւորական ո ւթեան

տ ա քր քր ո ւթի ւնն եր ո էէ :

յարատեւ աճող մ ո լի ո ւթի ւնր ՝ արաագաղ-

կո ւս ա կ g ո ւթի ւնն եր ո ւ

ըաւլմու

կա^

ասպար կդներ ու մէջ
յաջողե
լու հ ր ա մա յա էլանը ՝ քա ղաքաg ի ա կա h 11 —

գործօն

որոնց մանր ա մա սն ո ւմին

բա՛էս կեղ֊

պիզնէս/ր

փոքրամասնութիւն մթ կրքոտ ,

ձեւ եր ութ

սա

ար եւմտահ ա յեր կնէ։ գո

թի ստեղծած սն գէր կա յ ին

Սակայն նաեւ հետաքրքրական ՝

կրնայ
ալ’ ,

h

փի սոսկան ՝ էձէքնիք եւ

կ եր աո ւթեան մԷՀ կը գտնուին մօտ
250
Հայեր ՝ մեծ ամասնութիւնը՝ անտարբեր ՝

թիւ

կ

ttt մերիկե ան

il* աածե լա կեր պո վ

արուեստագէտներու

թի՛11‘Լ եր ի տա

սլա տ-

Ա փ իւոքահա յո ւթեան

դադար : Լիրա Խանը — Պ է յրո ՚ թ եւ Եվ1—
այսօր ուր նչանա կա լից

է

արտայայ-

մեծա մա սն ո ւթի Litը

ւա ս տո ւած է ՝

'P՝,՛՛ լ/՚ֆ որնիոյ

■էր,

«1Լա յր»ը հետաքրքրական

որովհետեւ

յ„ւթի.ն շ է ր ունենռր , Աիլսնլ
րչէն
ջ, եղ։սն
հ.սն,լլ։։։լմԱ

էէադելու՝

սլարաէէլ — տակառ մարդոց բարբաջանքհամբերատար

Սփիւոքահայ կեանքէէ
եւ գործնական

ղտնուե-

մկջ

յանձ-

նուիրումին ա-

բարքը՝ ծնողքին կոզմկ՝ շատ աւելէէ պեր
ճս։ Էսօս է ու համ ողիչ ՝ քան չղուտՀչ սլա տ—
զամը*. Ա է։ չտ համողի չ չկ՛ {վկայ' ծ՜անօթ
սւի իւո քահա յ

ղեկավարներու

էլաւակնե-

որքան'

քննադատական*.

րոտումներ են ՝ խարսխուած

P 4

թեր ու եւ ի ր ա կան ո ւթի ւններ ո ւ վր*ս,Ի 1,““
մը' որ հոս փորձուած կ, բաւական ո^
ոլաւո րի չ յ n^n ղո , թ եւոմր :
Հհարունակենք մէջրերել, —
ՀհՎա /Հ,»/, նպատսրկե է

նապարհը

«Ըլւ-ւ

o—

Լլ այԳ'

կարծիքով՝ շնորհաւորե/ի է î փուլոյ
քննադատութիւնը
չեն սլա կո է՛ր > J
թեան *. Սակայն սովորաբար օդին ‘Աէ

բուն անտար բեր ո ւթեանը) ՝ եւ միակ ճա
չկ դկսլէէ նուիրում {վկայ'

ս1էտձր1Լ ^1՛

դար) թկ՛ ալ քիչ մը էսարուսիկ '*
պարունակութիւնը նոյ^ւքա h քննակա

‘/-'Jf

‘քը Ո'1'

ք

"ՀՀ'ր

րին ակ՝ թրքաէսօս՝ համեստ հալ ծնողքհերու ղաւակ^էերուն ւլործօն ներկա լու—

ներո [հայ թէ ոչ-հայ}, մտտ—Գ
կական հարցերով,
կրնտնր “"Լ

թիւնը՝ հայ կեանքի մկջ)՝ սակայն մկ՛ էլն

հա/կական հ ա ս ։ոա սա ,թի •‘՚ ' ' ["' ’
զայրական կո ւոա կց ո ւթ["-‘‘•ներ՛'^ ՀՀ

կ ճանապարհներէն ՝ ինչպէս
կու
տայ չւԼայր»ը :
Ա ի աձ ա մանակ ՝ չ1Լա J ր»է> գո յո / թիւնր
Ո1- ոն գրողներու անց եալն ու ներ կան
•փաստհ կ մեր կեանքէ։ մկջ կազմակեր
պուած կաււոյ ցներու հոկայ կարեւորու
թեան *. Առանց Ալեք Փ իլիպո սի {երկրոր
դական վարձ արան' Լոս Աեճըլըսի
առանց միւս

մէջ)՝

հայ դպրոցներուն՝ առանց

Իւ- Սի- էլ- էյ/,

հա չկա կան սւմ պէւոններու^հ{ ուր կր դասաւանդեն Աանճեան եւ
Ով, t fրէՈ Ս ովհաննկսեան) ՝ առանց
Հս> J
Ա ւս ան ո ղն եր ո ւ Ա ի ո ւթ եան ՝ չ1Լս։ յր»ը դո-

‘
?

փա ր սրբան ութիւններու ՝ արու
կենսական
տադնապներու մս'Ա''

~

նադատութի լեներ եւ էէերլուծ^

ծ ական կար ո զութիւննե րր
անկաշկանդ եւ հարազատ

1

թիւնր...

ն սստեղ^ւ

«Ըււ՚՚՚լ վայր մր

աւելի

րիկեան

J

լուրջ

nLr ^‘[՚ՀՀ,,

յարա րեր-ւթՒ^

Ր

ընկերութեան մէջ֊

Հ.Ը,/ա/ վայր մը ուր կաք

Fonds A.R.A.M

տմել

Հոկտեմբեր 5 , 1986, էջ

« « Ա lh Ա Ջ ՄԻՏ* ԵՒ Ա Ր Ո Ի Ե Ս Տ »
( եէ_ արտայայտել մեր իւրայաււԼ"-թՒնւ՛ “՚յ։ւպ"

լրբր

ունկին, 1<)ՏՅ-/Հ// 64 տ ո կո ս ը . . » : թէր-^
’ վի հակադրական
մօտեցումի
մա

Ա։^““-

,,ԼԼ գտնողներ»։

'ւլ1,նպաաա1,/-

սին կարելի կ նեղող հարցումներ ուղղել

պարզումին

կը

յա-

յօդուածադ ր ի*1ւ ,

I 1լարե, անստորագիր , անդլիատառ
Աւ1ր մր ,
I-

թիԼննԼ՝րուն ըհգհանուր

"1' Հետաքրքրական
է այայ անսրկն դրի առնը-

ք11"""ա,քս.ր\

հետարրրր ական

"I1

քաղաքական

փոթուած կ

դիտութիւններով ,

ձերպական

կեանքի

բաղգատական

քաղաքական

'Լարարք»1. պանծացումը

Լւ

Հ վերլուծում»/.
պակասը-.
Լտա.ք.՚ւլ1-ն մ1>Ն մանաւանդ

մի/աղդային

ա՛ն),

«տեւա-

թրծէր կը աս՚րքերի

դրի չին

եւ ճոզէֆ

եւ բաբելոնական

կրոսին

դա-

առիթ կու տա յ

ունի հե-

կ) շա կան ի հետ^չ'

լի րա<հ ահ ա յ ո ւս ան ո դն ե-

րու մի րան ի սեր անգ

ներն չող բանա ս-

ա եղծ - մտաւորական — ուսուցիչին,

ա՚"1'նե1"'Լ վերամչակումը
.լինք այնփ հետաքրքրեր , որքան եւրոպական

ւի ո թանց Հ ի ր մօտեց ո ւ մն ու

^լուծական մաքի
յարաբերութիւնը ,
վվաքահայ իրականութեան Հետ : նման

էթսր/էւած

„ե„ական մօտեցում բոլորովին չի սլակմեր մամուլկն (տե՛ս օրինակ, Գ-

շական կը թստադովվ ուսանողին

Փ ■ էչնտըրսընի մա-

,tt Հկրօչակ»/։ Սեպ. 3, 1986 համարին
/((), սակայն նոյնիսկ հո՛ն կը պակսի
^լուծուած տեսութեան
;այ քաղաքական

[կ

կիրարկումը,

տեսութեան

կ/ւրարկում՝

դա չտին

սլէտք է նեղէ

որ

հայ

որ

նոր սերունդի մըն ալ։ Հարցադրոյցը
կ հայերէն* տրուած կ

նաեւ

սՀնոր անգլերեն թարդմանութիւնը :

0—

(նաեւ

ամէնո՛ւն) սթալ դո բծելու, մարի եւ ար—
ւեստի

ա ր կածա թնդ ր ո ւթ իւն

սլա տր ա ս տա էլամ ու թիւնը ,

«.թրաֆիրի

բութի մէջ օթօ րշելու լի ո ր ձա ռո ւթի ւն ը :
նաեւ

իւ ս աա սլա հ անջո ւթ ի ւնը ,

Բիրի Ս'ելքոնեան - IIւր-

ւսլեանի դեռ չամրողջացտծ
,ւվ.ն վրայ հիմնուած

աւար աա-

հատուած

մը,

մանակակից հայ տեսողական տրուեսք։ մասին ։ Հեղինա կր

իր աւարտաճառը

Իւ- Սի - էլ- էյ/-

ւ պատրաստէ

ղան աղտն համագումարներուն

ulfluib Է՝ վերլուծելով հայ

մէջ,
մաս-

արուեստի

յոլ~թի.նր վւ ո թե լու

հա-

եւ. ղեկավարելու չ*^*փ

ըա ր կո ւթի ւնը^ : Հր ա ւկ ր մը

որ նո յնրաե

ա յմ մ կա կան ՀԻւ- Սի - էլ - էյ/- հ՚..յ ուսա
նողներուն համար, այսօր, որրան կր երր
կ՚ուղղուէր Պ է յ[,ո,թ ի Ամերիկեան Համալ
սարանի կամ Հայկաղեան Ղ^րւլէմ՜ի
կերտներուն , 196օ—/'b ï 1Ն-ելի

աշա

րա ր ղ պ ե ր-

ճաթօս ութեամր նոյն ւդա աղամը կը կըր կ-

ատմութթնն ու ներկայ ի րա կանու թիւ-

նուի 1Լահկ Օ շա կան ի. հ ո ս

m Այս հատուածին

րերթուածին մէջ, որ արդի հայ բանաս
տեղծութեան աղդ ո ւ կոչ — յո րգո րներկն

մԷ9 էլ'բնգդծկ որ իր

)փը հՀայ Արուեստը

Ա փ իւռբի

մկջ»

արտատպուած

ամանա կա կից
Արուեստը
այկական I] փ իւո րին
: Զկայ արդի

մէկն ալ կ, եւ որ' Ա ասունg ի

ղտւեստքւ

հրաւիրէ

"՚ “'JL

որեւկ

սեո. ,

1լ

րսկ

Դաւիթի իր

ոգեկոչումով եւ ուրիշ միջոցներով

աե , որ

րու

ոճը ներկա-֊

ութիւն մր ունի y ^ստորադրութեան» մը

երե թայ չես , ալ մի՛ սպասեր տարեդար

|{«: Հակիրճ

ձիդ » :
ւ^^րթը ունի

«Հ ա յ կա կան'»

ան սեռեր , ուր հայկական
U,JU

ետալքրքրա կան
ատկսււյուտծր :
մե կը թուկ

:

վերլուծման ամկնկն

մասն
կ կառոյցներու
Ա ե լքոնետն — ք)ւրֆա յարուեստի

շարժումները

քսնաւորնղ ու վ ա ւեր ա ցն ո ղ տ յն
"ԿԿ՚Ը ւ որոնր կը պա էլս ին

այ արուեստագէտին ,

կա-

Ափ իլռքա-

ե ր լ»

ոլ~Ղ.Է

՞ւ0/7^ ]ա$_ՈրւՒւ

րնգունուի լ հ ա յ էլա կան
յենակներու կո դմ կ : Ասոնք մլբնդգըր-

գեղարուես տա կան

լից

եւ չատ J.u^ng կողքը

երկու քերթուածներ , յղկուած եւ արհեստավար մ Ս/՚լվ/՚ա Տ տ քէ ս ե ա h կն : Արա 0—
չականէն պատմուածք մը, երիտասարդի

սերունդ մը, սակայն
ունի իր բարդու
թիւնը, - յստակ չէր ինծի թկ որքանո՞վ

’p Ւանդ արաններ , (7/) Արուեստի պատ-

հեղինակը կը տիրապետէ իր

Ուրաններ } (ե) Ար ո ւե ս տի մեկենասներ ,
(î) Արուեստի յա տ կտ ր ո ւած
հրա-

դրութեան ծալքերուն ,

յ»'ի/.ան

Պէյրութի պարադային , կ'ըլլա յ
փւ֊մոսորի մշակութային դաղութատի-

["‘-թեան
I^IiiuIj

_

մկկ տարբերակը միայն։ Մ եէՈւրֆալեանի դրութեան
utJu

^^Ոևսւծր
կը սրէ ընթերցողին հետաԱմրութիւնը , հանդէպ անոր ապագայ
Հ11պրսւթիւններ ուն :

'ա1կ Սչականի

դրութիւնը սլա տրա սկ Ուիսքանսրնի համալսարանին
շ՝ Ւրր ս1ր պտո ւմ' Ամերիկահայ մաԿ մասին։ 1960-/^ եւ 1983-/'&

մր, որ պիտի չյ՚՚ւդէ Ամերիկա

մեծցած

լ

մէջ որոշակի

փ ո փ ո քսո ւթի ւն

ստորադրէ

դրա/սօսական մը, որուն նիւթն է ինծի
անծանօթ դրութիւն մը,
Մ ան լիօ
Արկուէթայի «Կեանքի մէկ օր» դործը, որ
Աալվատորցի գիւղացիներու սարսափա
հար կեանքէն մէկ օր կը պատկերացնէ :
Մանճիկեան կ'ամփոփէ ղրք/՚ն պարունա
կութիւնը եւ կը սեւեռի անոր քաղաքան

ուրիչներու նման , քաջալերիչ

է,

J
Հր

Աքյլյ<

ո լ մէկ խմբագրական

ռւ ' է >Աէ1ր

հտմ մամոլւՒն
ամերիկեան
կառավարու-

(///֊—

^/ï/ յ ի,մբ ա դր ա կանն եր ո ւն 32

*«0.

բննագա տա կան ակնարկ
անոր հասցէին :

թ

1960—/^ î

P2 առ հԱ/րllLpը

^եռնի

հատուցման

մը

մի^
մասին թօսր

իսկ բանաստեղծը օտարացած,
Փնտռուլք է իրեն հարազատը ,
ԱյԳ յայտնութեան մէջ:
29 / 6 / 1986

X
Հասկանալ բանաստեղծական բառը՝
Բանաստեղծօրէն •
Մ տածել'
Բանաստեղծօրէն •
Մ ոռանալ'
Բանաստեղծօրէն :
1 / 7 / 1986

Փորձում եւք գտնել բանաստեղծական ւզատկերը :

ջել ստեղծուած կամուրջը -.

Կը լսեմ որ «փայր»ը արդէն հակազդեցութեան մը պատճառ եղած է: Ուրիչ
ուսանողներ, ընդվզելով անոր մօտեցու

պատճառը կը թուի ըլլալ
սա կէտը • «Վայր»ը Սփիւոքը Կընդունի
իբր բնո-

օրի-

Ստեղծագործութիւնը տենչում է այդ խօսքին,
Դոյաւոեւելու համար :

կը

՚ հս*յ

մանրամասնութիւններ y

Բանաստեղծը ստեղծւսգործութիւնից առաջ
Յղեց իր խօսքը յայտնութեան մէջ:

թուի հայ - օտար մտածումը, անոնց մի

պարէզին

^մերիկսյըին եւ ոչ Ամերի կա հաfiչպէ « կը ԳՐԷ հեղինակը : Կու տայ

22 / 6 / 1986

որով

հետեւ հոն բնական, ոչ-րոնադրօսիկ

էտն հարցերով ու արարքներով , կը
կարեւորութիւնը,

Վերջակէտ ես դնում ու մւռածոււք :

ու սլա տմա կան մտածումին եւ հետեւանք
ներուն վքայ-. Այս դրութիւնը, մի քանի

թերթերը ,
l'P y աւելի հետարրրր ո ւած են քամնալու

Հին խօսք, կորսուած խօսք, անարժէք միտք:

անոր թելադրած

հարցերուն եւ իրոնիեերուն ։
թամար
Մանճիկեան կը

մին դէմ, պատրաստ են հրատարակելու
«Աքսոր» անունը կրող ներդիր մը, «Աս

Ու՜ևևցած կ : finլոր

Եւ մարդիկ իրար երանի լռուեցինԵրկար սպասումից յետոյ տողը իրեն գտաւԺամանակը սկսեց իրեն ցոյց տալ,
Այնպէս որ կարծես դաշտերը ու լեռները
Կարող էին կանանչել քփշգ հիմա, այս առաւօտ,
Երբ վախի շղարշը թափանցել էր ւոերեւների մէջ :
Ու այսպէս կարծես բանաստեղծութիւնը
Պիտի ծնուէր գովերգելու առաւօտեան լոյսը:
Սակայն ստեղծագործութիւնը վախ է ներշնչում,
Ու ծնում ես
Վատառողջ , գիշերային կիսատ մի տող •
գուցէ
վ-ովերգելու համար հէնց առաւօտեան լոյսը:

ստեղծած

թարթերու մէջ լոյս տեսնող \քսըմ\ Ա1Այկուններ ու գիրրա ւոր ո ւմներ ո ւն վի^^ղրտկան վերլուծումն է : Կը փաստէ
կուսա կր ա կս,ն ։ թէ ալ անհատական
^կչո-ի տակ գտնուող
Ամերիկահայ

9‘իշերը անցաւ ,

թերթին, իսկ

Ս*եւօ Սասունի կը հայթայթէ երկու լու
սանկարներ , վերջինը չաս՛ յռ^ոդ - Ապա'

Լորդներ ո ւ եւ դնորդներու
հան դիպս 'Լս՚յր ե.֊ շահ ա ըեր հաստատութիւն ,

արուեստի հ ա ս կար ո ւլո ւթի ւնը
կը
խակ 5 կամ' ինչպէս նաքսասլատե-

ՍԿԻԶԲ

րա

մը սեռա յին կեանքէն, ուր սեո այ ին իր ա կան ո ւթի ւնե ե ր կր չօչաւիուին
ձեւով

'"“(Ա.կչո ւթիւններ : Երբ ա սոնք կը պ ա կ-

Եւ լռութիւն է եւ առանց բառի պարապ էԵւ ապրում է - • • : Բառ է սահմանափակ
Եւ լոյս է կրկին • • •
3 / 1 / 1985 Վենետիկ

մին , — If ար ալ Սասունի կը դծէ իմաստա

Արուեստի դսլր ո gը , (հ։) Կ՜1ԱPPp' կտմ ցուցադրասրահ ը , որ ակումբէ
կ^ււի առնուած սրահ մը չկ աJ/ լ1ա"~

“ (ա)

Եւ երբ իր արտաբերած ամէն լքէկ խօսքը մեզ
Առաջնորդի դէպի չտսուածը ,
Այն ժամանակ ինքը նոյնացած է
իր արտաբերածի հետ ,
իր մտածածի հետ :
Լո ութեան մէջ :

կը

Հայր^ — Հ^Փ ո դ ո ցն ինկեր

դա բուդ / աճապա րէ՛ / մարդկութիւնը
հ ար իւր տար ուայ ավանս անի վրադ. ք

արելի կ բնորոշել իըրեւ

Բանաստեղծը լռութեան ւքէջ սււելի է բանաստեղծ :

փորձելու

—

ն շանն եր ը վերցուած ե*ն : Կ ր մնա յ փորձել, րա ջութի ւնը ունենալ, ին չսլէ ս Պ Լ J—
Ուն են ալ

Բառը հալւում է ապա , եւ գոլորշիանում
Մեր մարմնից ներս եւ մեզ առաջնորդում է
Դէպի իր ամբողջական ընկալումը :

կա րծ ի րնե-

յ ս տա կա տե ս ո ւթ իւնը , դմգոհանրը,

'..ոքը :
կ[, յա/որդ է

լ

րր^

Լռութեան ւքէջ զգում ենք /լսելը գերանցելով/,
էաոերի խաւար իմաստը, որը
Ձերբազատում է թաոը սահմանսւփակութիւնից :

հետ* րի չ մը

ցրուած ու անսեւեռ կ, սակայն
տարրրրական նշմարներ :
հ,Հարցադրո յց 1Լահկ

մեր մամուլի «տե-

\էլետնի ղր... թիւնր ,

եր

բեմն ղուդահեոներ գծելով իրլանտական

«տե-

,„կան»էն-. ^ւ՚Ը-յկլ 'Լար անդ եան ի

Ե ունկի

մը եւ մեթոտները 1լօդտադործկ ,

Անչուչտ
կուսակ

քա դա քա կան ո ւթ ե ան

կայն անանուն

օր

Եւ րւսււը լրանում է լոութեան մէջ :

էթո ւսա-

'թտմփսլկ լի րի չ մը աւանդական մօտեցու

ան մամուլին մէփ, տեսական վեր[ԼսՈեր թն պակսիր (րնկերվարու-

Լ-է

մտա

P կ յչըլ Աթոլքէմւի ,

դրա կանո ւթիւն

վերլուծումը

կեանքի

ԼՈ-ՈԻԹԻԻՆ

կ : Կ^ընգդծկ թկ որրսՀն

հի եւ Սասնւսյ Vn.bp^/ կարդ ացած է (/7, ♦
Հքալեա*1ւի
թա ր դմ'ան ած
տարբերակը) :

իրականութիւն-

իէարդացռած ո՛- ընդլայնուած
Հլով հանդերձ, դրութիւնը կր վերՀայ նոր

շատ

'Ամ ե ր ի կա հ ա յ ո ւթ ե ան

րիկացի կին մը

կաղ-

Հյ(.
‘^ւ

սլա տ կերը

յաջորդ յօդուած ին հ եղինա !լն կ Ամե-

Հասլըրմասի
Հայ

եդրակացու-

ծողութիւնն ու դ իմա դիծր, ոչ միշտ դըրական կերպով:

\„„..թթննե1""/ ■ւր“"1"Գ՝ հ“՚յ
քաԳա‘‘"Jl, կացութեանց ծանօթ ուսանողի
1։ մէ ■ Հ"ն՝
կ կ՚՚՚ւ
ու եօսրր ԿԼ Հակադրուի

սակա յն

ւլԱՋՐԻԱ ԲԱՋԻԼ

մէջ-.

րոչիչ վիճակը

Անհամաձայնութեան

Հայուն -. «Աքսոր» կը մեր

մէ նման դիրք, Կըեդղեէ Հայրենիքի պա
կասր'. Ջեմ մանրամասներ, քանի հեռա
ձայնով հապճեպ քաղուած

տեղեկութիւն

մրն է այս -. Սակայն կարծեմ կ'.սրմէ նրչել որ հայերէ՞ն թէ անղլերէն պէտք է
դրել պայքարը,
երեւի սահմանուածդ է
կրկնուեչու անղլերէն լեզուով' Սփի՞ւռք
թէ Աքսո՞ր հարցին չուրջ-.

la-

Թ-

Պարապութիւնը խեղդում է տողը ,
Որը երկնտրանքի առջեւ ընկած
Մոռացել է իր իսկ պայ թիւնը :
Փորձոււք եմ վերագտնել բանաստեղծական պատկերը
Երբ նայում եմ տողին, ու մտածում,
P‘b կարող է ծնուել նաեւ ինքը ,

Գոնէ, պատկերից բաժանուած,
Ապա նա ւիախնում է, չգիտեմ,
ինձնից թէ իր յայտնութիւնից :
Պարապութիւնը խեղդում է տողը :
Պատկերը ծնում է պարապութիւնը
Հէնց տողի մէջ , ուր պայթում է
կոյր բանաստեղծի անշէջ սաղմը:
9 / 6 / 1986

Fonds A.R.A.M

Էջ

4,

էԱԱՌԱՋ ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

Հոկտեմբեր 5, 1986

ք եռ մ ե-

փափաք. Երանի հին Հահնուրր

ՇԱՀՆՈՒՐԵԱՆ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (Ա)

ամէնէն
աձէնէհ

սկղրունքի աւերումին մա ան

ղի հետ ըլլար , ե՛ շարունակէր
նել միթազերծումի սլար տա կան ո ւթիւնը :

ՆԵՐՔԻՆԻՆԵՐՈՒՆ ՋՆՋՈՒՄԸ

//մՀեՀե

անվաան ղէն յետոյ

վտանգաւորը հիմա, որովհետեւ.

(Շար. Ա. էջէս)
րո է-լ.ն

շ ահն ուր եան

մատենագրութենէն ,

այլեւ ՀՎփպին շուրջ»՝
չափազանց ութիւն

Հ»,

<ՀԼերջին

խօսքս

հՀԷասլԷլ Եսայեան

ն եր ո ւն ( կո րծ ան ևց ան անոնք, ք՚“՚,13 ,սԸ~
նօդուա էին ո։, կործանարար-")
ղէն

<լ.փափուկ»ը, Շահնուրին անպայման կ' ո ւ-

Ասկէ ետք եկող վերլուծումները
մի շա շահեկան , այսուհանդերձ

եթէ հլու լինէին...

թէեւ

bm.p

դասական բնոյթ

աւելի

կը կրեն , վերջաբանին

դեն վերադրել այն դրոյթը

թէ

չէին

հ.Հայերը

էլս տորուիդ,

Շահնուրի ամէնէն [գեղեցիկ ղր ո ւթիւններէն մէկը'

ՀՍիրտ կայ որ կր ճաճանչէ»

միասին (G)) շարմի շ ոլ
ումն էին, Այդքա՛ն,

UHUl[i

ԼոՀ՚ք
1 “՚ն“։ք-[՚

Այաջողեցանք մւոածեւ մեո Աու
ո
դեռ կ՚երեւի՝ երկար ատեն պիաՀՀ

կր դրէ» (1936 — 1937) , որոնք բար երախտարար' տեղ դտած են
հայաստանեան

հեղինակը ցոյց կու տայ ամէն պարագա
յի' որ մօտէն կարդացած է ոչ
միայն

մր կլւ ղրաղի , ու մինչեւ իսկ եթէ անթա

ջ.պինք, Այնքան ատեն որ ;/1Ա1լԿ

հ ր ա տար ա կո ւթեան մէջ . Բ արեբաթ աա րար
քլրսեմ y որուէհետեւ հեղինակի մր
հ ան

Շահնուրը, այլեւ ինչ որ դրուած

փանցելի է եդրայանդումը, ամէն

մր , րայց նաեւ իրականության

դէպ յարգանքէն անդ էւն ՝ 'կայ
պատմա
կան պա ա ա սէս ան ա տ ո ւո ւթէւ ւնր : Ա*hl^nu-

մասին : Կ'ուզեմ ը“ել

իւրացուցած է է՛

պարա

գայի' վերոյիչեալ դրոյթին եղրայանդոլմր չէ

ական հարցերը եւ հարցադրումները :

հարցով

փորձրնկալոլմը^ „ր ոնք
գործին («Նահանջ» ել հ<Պ„ւ նւ

գոնէ երեւութասլէս'

է իր

այդպիսի

II ս !

լչ
ւ
յպ՚ււոն՝
Հարկուած շարժումով ,)„՝
<'7'֊
վրա, կը փոիաւղլՎլ։
կարողութեան ել հետեւաՀ"

ս տանձ-

: Հո„

ալ ըստ սրրաղրողին

մա g ո ւթի ւն մր կ՛ոյ-

թիւրի-

«թիւր իմացութիւնը

րանութեան թէ փե րլո ւծ ո ւմէ/ աշխատանքը

արդիւնք էր

կրնայ յենիլ մէւմէւայն

թեան. Շահնուր եւ նման ձեւ "‘Լ մ տած ո ij-

պատմա կանօր էն

ճշդր ի տ ու ամբո զ^ա կան տուեալներու փր-

Ե- հի֊եա սլէւտէւ

անցնիմ

խծբծանքի

յսոոկապէս

ներ ր լէւ արմ էք ծանօէմ չէ է1^1

պարա—

մօտեցումէւն

անհրաժեշտութիւնը՝ իբրեւ առաջին բայց

ներր այնքան յօմարակամ ու առատա
ձեռն 1լ ընձեռեն ատոր առիթը , որ
կա-

էիւս ս տաթղթեր ին * * *» (Էջ 302) î Աքեի մաստ
ենթ աղր ո ւթիւն ։ 1^)22—ին ար զէն իսկ բո

ան շր ջանց ելէւ հ ան դր ո ւան , րնթ եր ց ո ւմ մր

ft ե լէւ

լս բ էի ա ս տա թ զ թ ե բ ր

բանա սիր ա կան

համtար :
fl ւր ա g ո ւմն եր էն անկաէս , ըսուեցաւ որ

Լաւերացն ելու

չէ փորձութեան դիմանալ՝ ու պատ

ցեղասպանութիւն}

մէջտեւլն

ու

Պւււիս ապրող Հր ահնուրը լայնօր էն առիթր

ճառ ալ չկաJ :
Հատորին մէջ հա ր իւր աւո ր

սէսա լնե ր

ունեցած

Հր

Եթթիհատի սլա ր ա ւլ լո t իՀե ե-

՛m՛l-չ աաՀ

շարունակեն

կառակճ

ս է, ր Ս իէոքր ։

1 Լ

X

^այ՝կ* էթ՚քէո-

ցիէլ֊ի (!լուղէ րԱեյ'

զային իսկ'

դութիւսներր

անաեղեակու-

րա մնին : Հա լա ս տանէւ հ ր ա տա ր ա կո ւթ էւ ւն-

րայ։ Ասկէ' արդէւ հեղինակներու

"/ձ ofïff '"՜ .......1'

ՀԼ

Երեւան լոյս

աեսած Երկերու ։UnuM,

հատորին մէջ՝ կան գրաքննութեան ,ա,է
ու անվայել մկրատին հետքերը, Այղ
քեր էն մէկը կը գտնուի Boy . Cocktaill,
տեսարանին մէջ, հոն ուր Ա„լրէն /? .
սէ. «ներքինիներ են մեր րոլոր
րր»

(Ա. աս,., 1929, էջ

149,

պտււ^
Երե,,„ն

կան : էէան ձր ա ց ո ւց ի չ պիտէէ դաոնա ր անոնց տեսա՚էլներուն իսկ թուումը։ Պիտի

ր ո ւ զ ա տ ա tfար ո ւթ եան հ ե աե ւելո ւ : 1922—

թեան ենթար կած է էւ ր ձեռքս փ ւէերհրա-

tu մէն

1982, էջ 92): Ամքողջ պարրերոլթթ^ղ,
անփոփոխ ձդուած է : Այդ մէկ նաիսսդ։ւ1,

տա ր ա կո ւած բոլոր

բաւականանամ երկու դլէսաւոբներ ո փ *

մարզ դիտէ որ կր ծառայեն միայն կոյ—
ր ե բ ր լուսաբանելու։
Աետոյ թ ն շ
կր

րաոր Հայաստանի մէջ շերևւիր , Եւ քսթ,

Հք ահն ուր

ւէեր անա լո ւմի ՝

ւէերաքննու —

զ ր ո ւթի ւնն ե ր ր ,

եր

ւս} Ամէն անդամ' երր ֆրանսերէն բառ

բեմն կեր պար անաւի ո էսել ո փ առաջին տար

կն ետք եր եււլ ո ղ ւի ա ս տա թ զ թ h ր ը

մր կամ ն ա էս ա դա ս ո ւթի ւե մր կայ՝

փա էս

էիաստեն ւի ա ս տա թ զիք ե ր ր * h թ կ հետեւ ւ՚նմ

Վփր անա յո ւմէ/ ենթարկուած
են այսպէս
«թերթիս կիրակնօր եայ թիլը» ին
կտոր-

ւեր կր մտնէ

մէջ •

սր բազ րութեան էի ա ս տա ր կո ւմ(ւն

ար դեօք նորէն սէսա լ մը պիտէէ շ^սլյւղէւ ՝

բանը որ կր .էիաստեն ՝ այ ն է որ «եթէ հր-

ներր՝ «Ազատն Վոմիտաս»ը՝

արտադրումին կամ ա լ

լոլ- ւԼՒ^՚էէ’^ ■ ՜ ՚

րեր ա կէէն ո՛ չ միա յն ատոր , ա յլեւ՝ ո դէմն

Հ

«Լիւքս ամ-

պո ւր 1լէւ սլ ա հ ա պանհհ» , «Ամէն ո ւն թէոդիկը»

ջ

ֆրանսերէն քերթուածները։ Աանօթ

եո մէւ տա ս»ր ,

պարագայ մրն է «Ազատն

(*փթերց ո ղի

մէջ՝. Տխուրը

փորին

բացատրութեան

Ա’ յն է՝ որ

Հք ահն ուր

իր

դործածած ֆրանսերէն ըա ռեր ո ւն բացատր ո ւթի ւնն եր ը կու տայ յւսճաիւ :
Բնչո ւ

սլիտ ի կո ւո ո ր ո ւկ ին» :

Արրաղրողր ^ոս
լռելու հոյակապ
աէէ ի թ մր փախցուցեր է։
Ջեմ ուզեր ե ր կա ր ե լ ՝ շեմ ուզեր այս

էս մբա դիբները

այղ է}_^Ը
Հք ահնուր մքաքէն
սլիտէւ
չանցնէր ւէ եր ս ա էւն հրատարակել՝ եթէ էւր

նոր բացատրութիւն մր զետեղելու՝

կողմէ անհ ար կէւ ն կա տո ւած փեր ա տպո ւմր

Օրինակ մր միայն*

( Սւյւ|ւՆ1ւք

«pompier, այսինքն'

մ է կլւ կրնայ կարծիք յա յտնել՝

սլէտք կտ յ

մէկը հ ակաճառել։ Աիւայ կամ ձիշ/լ' !լ ո ւ-

շա րաթա թեր թէւն մէջ} ՝ եւ այդ

Արզ'

Հքահնուրէւ Երկերու հայաստան-

եան երկհատոր հ ր ա տա ր ա կո ւթէւ ւն ր

ոչ

միայն ամբո զէական ր լլա լու

միշտ աւելէւ տկար է՝ եւ յաճախ
Հե ահնուր

որ

սէսա լ :

g P Լ*

կր

դէ շ ն կար /' չ» : Ւ՞եչ
էջատակէւ
ծանօթութեամբ

pompier բառը բացատրել «Հ ր շէ ջ ՝

S.PP֊

նայ ս թալի լ , կրնայ ճիշդ
աԼ

ըլլալ :

այդպէս դրուած հարցի մր

•լէի միայն որ սխալ

ոեւէ
եւ

ո եւէ

չհասկցուէ՛ր

ւլոնէ

ըսածը : Վ* տ ղաքա կան

կեց-

Հք ահնուր ին

ւածք մր ունեցած է ան՝ իր կեանքին մէկ

հետ

ծայրէն միւսը՝ եւ քանի որ բոլորին

W 270):
հ»)

Հե ահնուր

ար ե ւմ տահ ա յեր էն կր դը-

ծա

նօթ է՝ սլէտք չկա լ ւլա լն ւքէճի նիւթ զար-

լաւաց
ա հն ութիւնր չունի՝ ա յլ եւ մանաւանդ' դիտա

[•էր, եւ ոչ թէ ույն որձեւէգ լեզուն՝ զոր

ձրնելու : Աւ ա յդ կե զ ո ւածքր շատ

կան հրատարակութիւն մրն ալ

այն

շատ մր տեղեր' ւի ո էս կու տան իրեն հա

էր • քնն ա դա տո ւթի ւհ ձ՛րն էր ՝ խոր ՝ էլ առն

ո՛չ մէկ սլա բազա

տորին էսմբազ իրներր : Ան տան ե լի անու
շադրութեան ու անտարբեր ութեան
ձր

քննադատութիւն մր ՝ ո ւզ զո ւած
նուիւ'
անձերու ՝ ո րոնց քա զաքա կան ն շան ա բա-

ա րդիւնքն է : Ան անք էջ 270—/»ե

^P

իմաստուէ որ երբեք՝
յի ՝ նկատի չառներ

չէ ՝

սւաըթեըսւկներոՆ

յութիւնը։ Հա տոր էէ մտած

(եւ

ուրեմն

փերանայուած ու փոխակերպուած}
գրութիւնները կը տպո լին

գո

հոս

հին
իրենց

էէերջին ղզ եստաւսրումոփ *
Տոքթորական
աւարտաճառ ի մը նիւթը սլէտք է դառնան օր մր

տարբեր ա էլներ ո ւ քննութիւնն

ու բա զ ւլա տ ո ւթի ւնր ՝ եւ հին տարբերակ-

ու ահա

պարզ

հղած էր' ի ր ut կան ո ւթի ւնր UULUlUUjbpU—
Ալ այս շատ մա սնա էլի թիրախնե-

քյընել :

ւասիկ թ ո ւե՛ մ ձԿ1՛ 1,նէ np
կր
զարնէ առաջին պար րերութեան մէջ* «իմ

րկե անդին' Հք ահնուր իր մէջ ո ւնէր

հաճո յքս

աւելի խորունկ՝

բամանելո փ * * * չմ ո ռան ա լո ւէ * * *

անցունել* . ♦ կը չափէ ազանg իմ • ♦ ♦ Հալուն
մայրիկը կը լաց ո ւնին * • *» ։ վերջին սխալր պա տահ ական չ է (ենթազբելուէ որ
միւսները

ներու փերայայտնութիւնր :

՝

լին

սլա տահ ա կսՀն են} ՝ նոյն սէսա—

կը հան դի պինք տասնեակ

ներ ՝

մանաւանդ

անգամ

նամականիին

« ոլ ա տ ո ւի ր եց ի (t ր են

րեսնէւ .

ձեւ

պէտք կէՀ J րէէ ի լ որ*** ես

մէջ*

շա տ

շատ աւելի ահաւոր ո իւ

մը՝ որ քաղաքական մարզին հետ՝ tfրստահ եղէք՝ որեւէ կասլ շուն էր : Աէկ բառո փ

էսյդ ոխը

1լ

ուղղուէր հ,մեր

նախ-

*!էիքներու ան փեր ջանա լի սերունդներուն»՝
որոհք ոչի՛նչ էիո խանդեցին

մեզի

այս

օր ո ւան տագնապը դի մազը աւելու համար :

11ւէ1լ նայինք սրբագրողը ինք (Հնչ էլրսէ։

միմիայն կր

վերը կատսՀկ կարծեցիք՝ չէ՞ ՝ երր կ}րոէի որ սր բա\ւլր ո ղին ն կա տ ո ղո ւթի ւնր մի-

ջաբան ին շատ երկար սլիտի չանդրադառ

լսիմ . . . առանց որ ես խօսք առն ի մ * * *» ։
ԵսկսէպԷս անուշադրութիՌւն ՝ անտար,ըե-

նամ հոս։ (Լսեմ միայն՝ որ

ր ո ւթթ* t-ն ։

չւփնէլ,նք լ,սկ... էթ, սլ ի տ ի

Ատ* թոփչեանէէ քսանր հինդ ԷՀն ոց վԼր.
Ա տ * թոփէ չեան

այն հազուադիւտ գրիչներէն է՝ որ դիտէ
մեկնաբանութիւն ըսուածին

թիւնն ու արմէքը։ Լքեր կայ պարադային'
կր հաստատէ 1930—/» սերունդին

ներքին

յարա բեր ութիւնր 1914—/» «նէոռոմանտիկ»
ս ե ր n ւն զին հետ : Երկուքին միջել կը դնէ
J առանդո ւթեան

4

բարդ հարց մր* Հ^Ար ել

ն՛ըտահայ գրողների*** Աեծ Եղեռնին զոհ
գնացած սերնդէւ անմիջական
մառան-

ւի
ԱիէալներԷն անդին ՝ որ թէեւ անտանե
լի' նորէն ալ ներե լի ու զան ց ա ռե լի

են ՝

ձեւա կեր պո ւմներ ՝

մե կն ա բան ո ւթի ւններ

թերցոզն ինքը դիւրութեամբ կր

էւ դէ ա յն ե ր ո ւն

կործա

փփ՚^^էի ^ն : Ահ հ ր ամ ե շտ դէ պքեր ո ւմ անդ

տ տեն

ուածներուն ւէրայ հիմն ուելուէ' թոփւչեան
համողէւ չ կշիռ մը կու տա յ այս բնդհ ut-

մատնանիշ ընել եւ ուղղել,

տաքրքր ո լթենէ զուրկ է ՝ եթէ չի յայւոնա—
գործեր ան ս պա ս ելին ՝

եթէ ես սոր ւէելիք

չունիմ անկէ։ Ալ փերջաբանին մէջ՝ կան
իրապէս այդպիսի կէտեր՝ Հե ut հ անջ» ի եւ
^Հեթանոսական շարմում»ի միջել
նանքէւ եւ միթա ղերծո ւմէւ ւէրայ

հեդհիմնը-

զատո-

ր ո շի ընդունելին անընդո ւնելիից» ՝

նումը» (էջ 301) : Հյահնուր ի «էե ահ անջ» ին
եւ երեսունական
թուականներու
յօդ

նուր դրոյթին։ Ա ե կնաբան ո ւթէլ ւն մր հե-

չենք միջամտեր։

ա յն

Առաջադրանքն

է ուրեմն' «վիճե լի»ն ել «անրնդուԱելի»ն
եթէ երրեք

միատեղման։

նէն
անդին ՝ Լ ր կր ո ր ւլ. փաստարկումն է
Շահնուր ի դէմ : Հարկաւ ս ր բա զ ր ո ւլր էլ ու-

'/Հ'

բտն մր էիա ստել։ Բտյց (Հ^չ*
թուրառարկող չկայ։ Ա ւբեմն խհչի զէ մ կը խօսի սրբտ գրողը։
թէ, ւ֊րքերր որոշած
էին մեր բնա ջըն-

՝P^PP որոշած էին՝

ահաւոր

ծանօթադրութիւններր , փոիանակ գըթւածքներու հրատարակութեան եւ իըմրագրման պայմաններուն եւ պարագանե
րուն մասին օգտակար տեղեկութիւններ
հաղորդելու, լղարդ խօսքով' լու կր վ։ըն-

իրողութիւնը

մ ո զո —

արռեն հեղինակին ղլվսուն վրայ,

թին

ու որ

անմեղը այդ ս ր րա դր ո ւթ ի ւնն եր ո ւն—Շ ահ-

հ ա կա ս ո ւթի ւնն եր ո ւ

որոշած էին մեր բնաջնջումը։
Այս ա [
Բա ֆֆւ՚Ւ ան Կսւ կ ա ճ ա ռ ե լի միջա մտ ո ւ.թ h —

լոր Ողջակէզներու յատուկ տյդ

ղերծո t.մի
տայ

ր ս ած հ եր ը ՝ անոր խորունկ սլա տ զամն ե ր ր :
Պիտի կոտորուէինք ՝ քան (t որ թո ւր քե ր ր

ջումբ։ Եսկ մեր անկարողութի՞ւնը։

սի ելած են անընդունելին թակարդելու
համար : Ահաւասիկ ամէնէն անվտանգ ր ու

կու

P աֆֆ ին

ըրած [՛ ԷԷա Ը անոր

ընթերցողի ո ւշադր ո ւթենէն վր իսլսՀծ ր լլար ան իրրեւ անընդունելի : Այնսլէս որ

ւած ներքին կապեր ո ւ յա յ ան ա բեր ո ւմո փ յ
թ*ոփչեան կը ցուցնէ՝ թէ ինչպէս միթաղո րծո ղութի ւնը ծնունդ.

ամ էհ պարագայի պիտի կոտորուէ-

հուր լաւ քլրնէր եթէ էի ո խանտ կ

ռա ջա դր ա եքը * ՀՀք * Հք .ի որոշ կարծիքներ ՝

ուր կ'րս-

(Հ՚ք 1 քէսն ի որ * * * Բ աֆֆին նա խա տե սած
էր մեր կո տ ո ր ո ւի լր ։ Ե t- ուրեմն'
Հքահքնհա ւլա տելո ւ ՝ մտիկ

նօրէն ճաշակեցին ե՛ւ
նէոռոմանտիզմէւ

Հ£ 302 ջ

թա զ.ր ո լթի ւնն եր» փ երնսւզր ո ւած բարքնին
սլար ազան է։ Ահաւասիկ այդ րամնին tu—

րադառնում ենք դրանց * * *» ։ի ս կ հփրր րն-

ե՛ւ

P(»

հ,եթէ հլու
կո տո ր ո ւէ-

կայ անընդո ւնե լի պար ա դայ մր։ ՀԱանօ-

զոր գները՝ որ սփիւռքահայ կո չուած ղր—
ր ա կան ո ւթ ե ան հիմնադիրներն էին ՝ դառռոմանտիզմէւ

տյհ մ է կ բան կրնայ փաստել*
ինք»։ Բայց կարդացէք

նշանակու

նուր

դրեր է որ «Հայոց մէջ գոյութիւն

խադասութիւնը, այլեւ' ներքինիներ
ձեր բո լո ր սլւսսլեր ը :

II ՛Լ կը վավսնայ

ներքինիներէն :

(]"[

կր վախնայ կանգնումի սկզրունքին
սած կամ հասնելիք աւերէն :

հա.

Այ,լ.

հ ան կիր» րառերուէ՝ որ ո՛չ մէկ կասլ ու
իմաստին

սր ղ րաքննո, թիւնր ամ ենակարող է^
միայն Շահնուր երրեք չէ ղրտ^ այղ

ԱԱՈ* ՆՇԱնԵԱն

ԴՒ" չսոո ք[՛ հե տաքրքր եր : Արոէքհետեւ

նին pompierէէ

ներկայ

«Ներրթթ

հարցին շսւ֊րջ էքիճա բանի լ : Հք ահնուր կրր~-

քանէւ որ 1935—/»ե տպուած ու մոռցուած

ւէ եր ա տպո ւմէւն յաջ ո րցո ց «'‘Լլ՚ԼԼ" լկ^Ը
ստիպած [ըէէայթ ց,ս' յն ւէերստէւն
ձեոք
առնելու ու սրբադրելու ։

պէտքը կը զդան էջատակի

միակ

սութիւնր միայն հաներ են,

զոհադոբծուած

Բո

,Լոպ,դ1,ն ողբերդակտն ՝ անհասկնալի ՝ անt/երծտնելի

տ h ա կր ո զո ւթի՞ ւնր ։ 'Բտ ղա քա—

կան հարց մը չէ այլեւս տյս մէկը։
ղիտեմ տյս ալ*

Ե

ո՛չ մ է 1լր րստ

երեւոյ

սլա տր ա ս տ է իր ներ քին ՝

իր սե

փական անկարողութիւնը ? իր հօրը յի լու
ցումp ընդունելու, ընկալելու,
համար֊
կելու եւ — փ եր լուծելու։
Առաջինը՝ թերեւս ալ միակը մեր մ է ջ

(1) Վերջինը' 1981-ին, «Սեււսն» հրա.
տարակչատունէն :
(2) Գ- օահինեան, այս աշխատասի
րութեամբ, ամէն գնահատանքէ վեր գործ
մը կատարած է : Երանի' արեւմտահայ
թ-է սփիւոքահտյ միւս գրագէտներուն ալ
կենսագրութիւնները արժանանային այս
պիսի հետտգօտտկան խղճամիտ մօտեցու
մի մը : Հատորը կը մէջրերեմ հոս' է. Մ•
սկզբնատառերով : Երկերու երկրորդ դիյւքը կը մէջրերեմ էջի պարդ նշումով:
(3) Հատորը կը պարունակէ չորս ուսումնասիրութիւններ' Գ- օահինեանի,
Ա. Գարեանի, է - Վարդանի եւ ժ- Դանիէլեանի հեղինակութեամր : Լոյս տե
սաւ իբրեւ «Թէքէեան Մշակութային Մի
ութեան Շահնուրեան Գրադարան»ի հրրատ • , թ իւ 1 : Յառաջաբանը կը ծանուցէ «Շահնուրագիտական կեդրոն»ի մը
բացումը Պէյրութի մէջ, 1983, Յունուար
30-ին: կեդրոնին առաջադրանքն է' հա
ւաքել «շահնուրեան մասունքներն ու Ս՛
Շ - ի անուան հետ աոընչուած բոլոր տե
սակի երկասիբութիւնները» : ժ • Գանիէլետնի ուսումնասիրութիւնը լոյս տեսաւ
նաեւ աոանձին գրքոյկով' «Նահանջը աոանց Երգի իրրէլ վկայութիւն» վեյւնւսգըրով , Պէյրութ , 1982:
(4) «Շահնուրեան Գրադարան», ր1ւլ
2, Պէյրութ, 1984:
(5) 195Տ, Գեկ - 9-ին, Մատլէն Ֆոլէնին
ուղղուած նամակի մը մէջ , Շահնուր ըստ
աո բառ կը կրկնէ նոյն թանը. «... ju
թսևՍՑ un livre de 160 pages, qui s’appelle
«Le Numéro de Dimanche de mou Juinnal»... j’avais donné pas mal d articles auï
journaux arméniens de Paris (entre 30 Ç1
39)... Depuis la Libération on me harcelait
sans cesse pour que je les réédite en \ou
me, et moi, je m’y opposais résolument...
Or je me suis aperçu que 1 on atten .ut
ma mort pour les donner tous, en 'ւյր՛
sans distinction aucune. Pour m’épargner
une telle honte, il ne me restait qu à >
viser et remanier profondément les mon
mauvais d’entre eux, tout en reniant pu
bliquement le reste. C’est chose aite
Իսկ 1959-ի Յունուար 12-ին' «Les Armé
niens du Proche-Orient m’agacent a՝«
leur admiration excessive et Խպ a”
Ils veulent rééditer mes anciens
arméniens... qui me paraissent, a 1 ’
pleins de faiblesses et de naïvetés, ht au»
d’un sentimentalisme puéril» (« a
B/eus» Troves, ձմեռ 1984 - 8o, t?
'
ՇահնոԼրի նամակներուն աոանձին rqb-h

Հսւկա ս ո ւթեան ֆորմիւլներէն մէկն է հե

չունին իմաստասիրական խոր հոսանքներ

որ տարաւ տյդ. ւիորձը՝ այղ.

տեւեալը* դեղեց ի կ ին կանգնումը

ու շարմումներ» . ծանօթազրողր կը մ1ջսէմտէ — <üuut ՝ մեղմ ասսւծ ՝ թիւր իմա

լ ումը մինչեւ ծայրը՝ մինչեւ <վ,թւքնա զոհ
ման» էէերջին տ ս տիճանը
Հք ահն ո ւրր ե-

ւա դում կերպարներն ու հանգամանքներ ր ՝

ցութեան արդիւնք է» • Ի^նչ թիւր իմացու
թիւն ։Աիթէ կսՀն ։Գիտենք ՝դիտենք հ ս կա յ

դաւ ։ ո,. էլս րծս,ն ևց ալ. այդ ք, ս կ սլա աճա—
ո ով : Այս Էական կէտը հոս պփսվ, չրւս-

շահնուրեան

^l,ll^PP nP VPLLU>^ էիաստելու համար որ

ցատրեմ , Աձւոր րացաաը ութիւնր լա յնօր էն

կահ ՝ ի հարկին' հնարելու համար
եոնք ՝ աւազի փրայ ա սլա ր անքն եր

ևԸ Գս՚1՚ըէ "լ միայն յօդուածի մր, այլեւ
«Շահնուրեան մատենագրութեան» նման

անդրադառնամ այլ առիթով(6) Տե'ս Մենք, թիւ- 3, 1932, ■? Հ»
ութ Շահնուր կ՚ըսէ թ՜է «ՊույնունՄ 1
խորագրուած կտորը իր նոր վէպն
կըզրնաւորութիւնը կը կլ»գմէ ՚ «
իլն
թիւնը որ աոանձինն արդէն աւ ը
ւ vfif
մը կագմելռւն համար կը հէ^ոլւոն

շարքի մր սահմանները,

«Որդիք Որոտման» վէպին

սլա տահ էր ՝ բայց յարալէզները

պիաէւ

դաւաճա

նեցին ։ ^Հակասութիւնն է կարծես
մպիտն

ու

զ ր Jt-

դառնութիւ

նը* * .» (էջ 303) : Հետաքրքրականը
բնութագրումը չէ այնքան ՝ որքան

հոս'
հա

կասութեան եւ եր կսլա ռա կո ւթ եան •Լեր աղ֊րրս^Ը հեթանոսական չրջանի

իտէալ-

ղտ““
կա

ռուցելու համար։ Բտյց իր ա կանո ւթ ի ւնբ
կը մնայ ի ր ա կան ո ւթի ւն ՝ եւ էիափաքը'
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ճաիւօո իրողութիւնը քերթողական
ար
տադրութեան նուաղումն է , արտադրու

նամականիին մկջ գ.ո յութիւն

թիւն' որ կ՞իրանա/ Կարմիր գիրքո։/ եւ
կր համապատասխանէ ուսանողական տա

'1էլէԼք^է հաք դր ա կանո ւթիւնր մ առան գան՜
կ հա գիւ. \քան ի մր գ ի ր քեր ՝ քանի d ր վւե ր-

րիներուն :
Հեղինակ մը y որ իր դործերուն համար

թու.ած՝ րաւ-ական
առատ
ա րաադրու֊—
թե ան մնագորգ ♦ Ջ' Եո՚՚՚յեահի (J.l.bjlUll|—

ճամբայ շէ դտած մինչեւ հատորը եւ այդ.

Qbpnvd ւքէջ^/, 1կարու֊մանի Կ|ւ՜լիկեւսն Ս n—
խսիրներուն քերթոէ֊ահը ՝ Ս իամանթսյի
կարմիր Լուրեր Րտորեկւսմէս^ : fit րի շնե-

ընելու աշիոոտանք/1՝ պայմաններու

րե-

բումով y թէ կամովին y ձդած է ուրիշնե

կաւ ին

րնգէ/գո ւմի

նամակ

ունի աամր : 1909“//

րու y ունի անկասկած մեւլմացուցիչ դ է ւդ
/ան դանա g—ներ : Ասոնք կու դան մեղմելու

րու. նման՝ մերթ անոնցմկ առաջ՝ մերթ

ր ո ւսա գ կմի եւ Ան թ քւ / իա ս ի հ ր ա տար ա կ ո ւ-

/ւնթ ե րցոդին խստութիւնը , բաբե իոսոնե-

նայի գկ՚՚ւվ՚ի արձանագրոէ-մին

/(///'յ7""/'5' և,ոեւ1>ն 'ւ՚" '1"'ն՝ կ՝ռ՚նցնին

թիւններր կր փորձեն վ ե ր ա կա գձ ե լ) : 1Լ-

լու անոր պահանջքները : Անաւար տ

;այ

սոնգ մասին մասնակի

ձախող անտիպներու հ ր տ սլա ր ա կո ւմր հ բ-

բռելու֊՝ որ ա գա ա ո t-թ ե սւ d ր գ ինովցան արեւ-մտահա յու-թիւ֊նր րրտօրկն ցնցոգ այ"

1՝այց

եգեոնր նոյնքան գմոււսր գրելի պարագայ

ւէրաառուչ

կանոնաւռ րութեամբ

դրականութեան

մը,

աշխատաւորնե

նշո t մներ կան թե

րն հարիւրամեակները • 1'Րևն!1 ե։ո1։ն 4/'
Liïz yO'/'"-"'*/' ,Րսմ ճ“"'1' թա ւիօններ ■
'Դ՛ հր,ւ՚"1>՝ "Ր հ՝այմմէ-

ւակի կոգմկ մամա լին մկջ

պնեն ՛Լարս՛ J

հրատարակ-

ձ ե դքը

կր կաղմէ:

Սակայն՝ ինշսլէս կր ճշդէ Uif* թ'ոփչեան

Ար ՛լա րեւ'

րաւ.կ կարդալ Ե""՛ յեանի հատորին առա—

մինչեւ հիմա շկ գտնուած

թեսՀհ մը հանդէպ երբեք

ամրոգջակահ

հրատարակիչ ու դրող

դ ր ո ւ-

չունին

նոյն

կեցուածքը : Առաջինը հարկին տակն
է
դրսդր ներկայացնելու իր ա մր ո դվո ւթե անր

լրանան III: Ո՞վ պիտի չ իւ.սնդու,/առու ի

կ ո ւթե ան ո ւ գ ա ս ա ւ ո ր ս ւմ ին ւ) tt։ սի հ : < ա ոկրնա լի կ հրատարակիչին տագնասլր՝ գր-

ձ"է ջ y առանց նկատի
առնելու
դրական
ու բարոյական մե՞րթ շա ու յա ր ա բե ր ա !լա h y

պս կրկնակ հոդածս, թեւսմք՝

ր ո ւլ ի մր դործերուն յետ մահու, հրատա

մե՛ րթ վիճելի չաւիանիշներ : Ւ ս կ դ1'ոՂ[Լ
ինք կր սեւեռէ գրական երկ մը, արուես

II-■ III—

լակ[,,որ բախտ"" որ՛" եցւսւ երկու ւոարք1ր հրա աար "• կո ւ թ ե ա մբ , Հայաստան եւ
'/Հ-'//'

րակութեան առջեւ ՝ գր՛՛գի մր

'/Հհ ծանօթ դր՚՚ղ մ/',
որան անււնր կայ , դործր չկայ y մին ♦ եղերական,
ք/՛;

որուն ա-

1ահր նահատակի

սա ջին հաաււրր կասա դումի չա ա
որոշ
մ տահ ո դութիւհնե ր կ/ւ
մատնէ: Սեւուկի

աււորեալ՝

բոլոր նաի։ կին հ րա աարա կի չնե ր ը զահցած

"/սակով մր հանդ/ւբանաստեղծը դասած է ՛Լա-

բսՒսւն/ւ եւ- Սիամանթսյի քովը , քիչ մը
ետին :

Ա

տի գործ՜ լքը:

վ-ըադէտը
արուեստաղէտ
անասուն մըն է ,
իր
վարանումներով ,
իժար թալիումներով ,
խղճահա ր ո ւթեամր

են հարդ/ւ եւ բանասաեդծին վերադրած' եհ

կամ սնա ւի ա ււ ո t թ ե ա մբ : Ս ե տ — մահու դր

աւարտուն դ ործեր y ծրադիրր վերածե/ով
ւիաստօրէն իր ա դո րծ ո ւմի y երրեմն աուսհդ
իսկ րն թ ե ր դ ո դ/ւ տեդեակ ս/ահե/ու: Ուս

ր ութիւններ ու հրատարակիչը
յութեան մէջ դնող մարդն է ,

տի' մամա /ին մէի տպսւած եւ անտիս/ կրաորներու ս/արսւդային
մ աման ա կա դ ը-

թերցսւմներր կանխող :
1<'հչ ալ ըլլան թերիները , պակասները ,
սխա/ներր -մանաւանդ վր ի սլա կն ե ր ր- հա-

1> հար n ւո տ կ րան ն ա քո կին ւ՚՚՚Լ՚՚ւ1 հր"'—
ւտրակութիւններր

(frր ո ւսագկմի ,

</>«*—

՛/"//', Երեւանի) : իրր եւ. այդ՝ կր կագ( աոաջին լուրջ , համադրական ւիորձր
'երկսւյացնե լու (Jեւ ակի ամրոգջ արտադ՛ութ իւնր : (Լռկկ վեր^ կր մնւԱյ սպասել

Համրողջւս կան երկերը^}՝ աւելի

էտ fi ոէ~
նորաց ո ւած ծանօթ ագրո ւթիւններով :
հ ր ա աա ր ա կո t թ ի th ր իէմ բագ —

քուած Է իմա չի էլ Տկակեանի կողմէ եւ կրն—
գրած կ ^արեգին ք՝՛ Կաթողիկոսի յափխրանով։ Ջնջին՝ թկեւ երրեմն կական
^աերամսւսնութիւններով կր տարրերի ե[մւանեան հ ր ա տար ա կո ւթեն կն •.

l/tufu

“1‘ււտմուածր {որոնք ինչ ինչ պատճառսերով չէյյ d աա ծ թուիչեանի կազմած ՝■•"‘«"րին մէջ ), երկու քերթուած , մէկ դր-

1"1'1ււօսււլկ,„նւ էջ {Հէ. Ե"'" յետնի օնորհքոկ
մա ո ին) ՝ J* ան ի մր արձակ սլա

1,ս,ղւսյական
էջեր , տարրեր ակներ , »/A—
1ս,1ն չուած ր՚՚լոր ան ա ի պներ ր եւ մաաե''“"I խոտ կան հարուստ րամին մր (66 Հք) '■
հատորին չէ կլ/ուած Ս ելակի նամտկադըք՚-թիւնը , „ ր թուիչեւււնի հրատարակու
թեան մէջ ալ լման չէ : Սակայն կր յ"<այդ նամա կադ ր ութ/"Յ'ր կուր՝1 "՛նանայ իր կար դին տպա դրութեան lui'՜՜
<1""նրիւ, : Դրող/ւ նա մ' ա կներ ր
եիմ է
չեն

"1“'տկանիր դոբծին, կ՝րն կեր ան ան
liL 1'րրել "'J'f անհրամ՜եշտ եհ՝.
1'նչպկո կր տեսնուի՝

անոր

Անթիլիասէն ե-

1ող ‘Այս ա չի, ս, տւսնգպւ

պատ կա ո ելի օեռ‘"“[‘կ մրն կ՝ ,,լ, իլ, ,քկջ կր ներաոնկ երե'^‘եւսն հ ր տ տար ա 1լո ւթեան նպաստը
եւ

"‘ելի ամբողջական կ։ իյնղրական կկտը
^"ս,1լի

դրութիւններ ու

ներ կա յալ,մ ան

1տրղն կ , հրատարակիչը անտեսած կ մաս,1,սւկսւգլ,տ կան յս^ո ր գա կան ո t թիւն ր եւ
մ"։,թիւններր դասաւորած

/"'տ աւան~

'1'"կտն դարձած Հեիւթթ»ն :
"Յայտնի

„Ր թ. Սեւուկ իր կենդանու-

111տն տպած է միայն մէկ յոսնաստեդծա—
I1"՝1' հատոր' կարմիր Գիրքը (1910, ՊոԱտանայի ջարդին

աււթիւ:

I է։յր՚ւթ/։լ_ններոլ համաձայն
‘՛րէ եղեր
լ՝1ԱնԱը,

իր ք,Տ ր թ ո ւա ծներր

Սիրոյ

ումերուն

IIէ1'*լ.

կր ծրաամփուիե/

գիրքը, Վերջին Հայերը

^““ւիրներոլԼ հատորներ ՈԼ մէջ ("Ր

ե-

տակ :

վծրա կանո ւթեանg

տասնեակ

հարիւրներով

կր հաշուէ այդ. սկւքրունքը ամենայն կոպ-

րիւրամետկի այս հր տ տ ար տ կ ո ւթի ւնն երր
կարեւոր ու անհրամեչտ են

ղի նկատառումին , Ս եւակի ւսռթ իւ , պատ

տադրութեան վերստին չրջւսդայութեան :

ճառը պարդ է :

Նմս/Ն

ներու տամանաղին ընթերցումէ մը վերջy

աշխատանքներ /աւա դոյն

առիթը

կ՚՞ընծայեն մօտէն
կարդալու
արտադ
րութիւնն!^ որոնց մէկ
մասը
միայն
«կանոնական-» կամ ընդ ունուած
է:

Հա / դրոդներու

տադրութեան մէջ

դարձած

յաճախ վտիտ ար

ամէն էջ

կարեւոր յա

'Լերլուծողը

ես , ամիս

այս ա ր լուսդ ր ո ւթիւնր չի դաներ սււլառադինուած
"/'"/'"""7 ք "7 արուեստի
շատ
որո շ,
անվիճելի
նախապայմա
նով : Ս ե ւակի մօտ սւր ո ւե ս աա դէ տը
կը
տառապի հիմնական , դմ րախտարար ա' լ
անվերադարձ ա կա ր ո ւթ ի ւններ է : Եր իւոր-

ւելում մրն է:
Այսպէս' մեդի տրուած Սեւուկի

դ՚՚ր-

հիմ y որ դուր աշիսատանքի

մը ձեռնար

կել պիտի նչանակէր վերլուծումը
այս
արտադրութեան y որ իր հ ե ւոեւո ղա կանո ւ-

ծր էը հաշուէ մօտաւորաո/էս 500 ՀՐ: Ալ •
թո,իշեան չի բացառեր
կարելիութիւնը
տակաւին ուրիշ անտիպ էջերու:
Սայց

թեան , մասնակի յաջողութեան

հակա

ասլուածր արդէն

ռակ y չէ հասած իր վերջնական

կաղա-

աւելի յստտկօրէն

կր

Գրեց’

Կարմիր

րուն մէկ կարեւոր
վւախցրներ

մասը առիթը

չէր

հաստատ դիրքերով ներկայա

նալու ընթերցողին : Կան , եդած են սւյ/տդան
ենթադրութիւններ Սեւուկի
կեց
ուածքը բացատրող :
րսւհւսճութիւն y

Հաւանական ւլմուա-

դելւդրաղում ,

եւայ/ն :

Սայց դոյութիւն ունին աւելի որոշ տրւեւս/ներ: Մինչեւ 1913 Սեւուկ անդադար
քերթուածներ տպած է Պո/""յ մամուլին
մէջ. այդ տարուան շուրջ էլ "/'
պլսամուածքներ դրել, ծանօթ

-'//-""ծ է
Բժիշկին

գիըքէն փրցուած էջեր

ընդհանուր խորադրր"վ Հառաջին մոդովածուն լոյս տեսած

բանուկ ճամբայ մրն է արձակադիրներուն
համար - հակառակը հադուադէպ է : Արդ
եօք Սեւուկ պիտի վերադառնա՞ր

իր «հին

սէրերուն», պւստմ ուածքներու բացայայտ
յաջողութենէն վերջ մամուլին եւ
ըն
թերցող հասարակութեան
մօտ:
ցումին դմուար է պատասխանել:

Հար
Պեը-

են թա իա րագ.րոէ-ան

կ

Զբեմական

մենաքսօսութ իւն» ՝ Հ<քմր քո ւ֊հ ին^ ենթավսորագր ոէ֊ան ^,ւլ ե g^tt է.1լ եղերդն եւ. «// ար գերդու.թիւն» :
Առաջինը

մենւււխօսա կւսն

ընղուրձսւ կ

քերթուած ձ րն է , տասր մասերով ,

որ

!/լւ պատկերացնէ ջարդէն աղատած բայց
/ւմա ւլ ա կանո ւթ/'ւնր ւ/րույ տուած
մարդ
մը , որ զառամ իր քահանայ հօր դ իակր
կռնակին' կը շւ՚ջի ջարդուածներու դաշ
տին մէջ, կը պատմէ մեղի տեսածը, լսա
ծը կամ երեւակայածը, իր դայրոյթն ու
ցասումը, եւ վերջապէս կր

նետէ

դիակը դետը:

մէջ կիրար-

f. ե ը թո ւած ին

հօր

կուած է շեշտուած հեդհանք մը,
դառ
նութիւն մը , անդս ւսսլ բար կութիւն
ձր ,
ընդդէմ հօր խորհրդանշական
պատ կե
րին , բնւլդէմ անոր ստրկութեան ու ան
կար ո ղո ւթե ան :
հայրիկ. «Դրախտ երթալու

(5) :

եղեռնին

սլաքներուն : Երեւանեան
հրատարակու
թեան ներած ութիւնր նման աշխատանք
մը կ'ընծայէ մեդի Սա. թուիչեանի դըրչու/ : Ըստ իււ, վերլուծումի աշխատանքը

ւոր ղդացում մը:
«թրքուհին» նոյնպէս ընդարձակ

էլ իմա ս տաւո ր ուի ձ/՚տյն,

թուած մրն է, ուր ի դործ դրուած պա
տումը շատ աւելի աւանդական է ,
եւ

ո եւ.է

դրուլի

պարադային y երր տուեալ երկը լրացնէ
արուեււտի պահանջները :
:Լե ր լո ւծ ո ւձ ը
այդ լռելեայն ընդ ո ւն ո ւած լրացումը կ են
թադրէ, երբ կ՞անցնի

երկի ներքին

ռոյցներու պեղումին : Կրնայ

կա

պահուած

դեղեց կութ իւններ յա յ տն ա րեր ել ,
անկարող է որեւէ վր իւղած էի

բայց
փր[՚“

շարունակական: Իր տունէն

քեր

առեւանդը-

ւած եւ քիւրտ Աէկի մը հարեմը տարու ած
Հայուհի մըհ է հերոսուհին, որ կը

յա

ջողի Սեկին կողմէ սպաննուած իր եղբօր
վրէյր լուծել, դահիճը դաշունահարելով
իր իսկ անկողնին մէջ՛. Տեսակ մը Ա ո ւ-

կելու:
ՄսւրէՒԷ սակայն մօտենալ
աււեգռսւա
ծին, որ Սեւուկի
արտադրութիւնը կ՞ա-

ւլ/՚թի պատմութիւն մրն է, որուն
ձէկ
այլ տարբերակը կը ղտնենք «Սպիտակ ոճիր» քերթուածին մէջ՛.
Նման
վրէմ-

ոաջարկէ մեր ուշադրութեան :

խրնդրական ոլորտի մը կր պատկահի անտիպներէն եկող «Ջ՚սն»ը ,

որը նոյնպէս

պատումի քերթուած մըն է : Ս ե ւա կ ի րն
դարձակ «դեղջուկ

րնել,

«բանաստեղծութիւն չի դրեր դրեթէ, ու
տելի շատ տա լով արձակներ» (3): Ոտա
նաւորէն արձակ դացող ուղին բաւական

հասարակաց

դիմաց հա յրերուն ս ւոր կո ւթ ե ա h րնղդծու—
մը մատնէ ինքնաց ասւապարտուձ ի զօրա

է նորէն յետ մահու, Սելանիկ, ՀԵ՚ձ՚^—ին} :
Ինչպէս դիտել տրուած է իրաւացիօրէն ,
Սեւուկ կը ոկռի բմշկութիւն

նրագիրր

մասը կը կազմէ , նոյնիսկ եթէ

նասսւեդծր շէ աճապարած իր քերթուած
քական պայմաններր y Պ ս լի ս y նպաստա
ւոր ԷՒն և՛
ւՐՐ Արեւմտահայ դրոդնե-

մ՛լող

Հայրերու այս «դաւաճանութիւնը» ըստ
իս քերթուած ին ամէնէն
յատկանշական

հեռու է իսմբելէ մինչեւ
1910—/'
.սրտադրութլ-նը: Իսկ տնկէ վերջ' բաերր քաղա

Եվ՛ րքր

Գ. ՊԸԼՏեԱՆ

գիրքը

ները հատորով մը խմրելու,

իր ամրոգջ մարդկա յին կա աա ղո ւ.թ ի էնն

Խանջէրն է քուրդին»

100()-<ե մինչեւ իր ձերբակւո/ութիւնր՝
է:

[՛ ր "'J" մ ո գո փո է.ր դր պի
տի սորվի մարդկօրէն կա սպի լ - • •» (4) :

իարու.թ իւնր .

Կ՚սրճադոյն ճամբան ըլլալէ՛ է հլու
Հետեւող խաշի սուրբ արահետին . . .»
_ Հա՛՛յր, է՛ն կարճ ճամբան խանջէրն է
քուրդին

մտածումները , ի րա դ ո րծ ո ւմներ ը :

Սևւսւկ բաւական արտադրած

իր Մայիս 27, 1909 թո*-ակիրը կ'ը“Է ib~~
էէէԼթէ իր տառապանքին եւ.
ընդւԼգոէ-մին

«Կ՞ըսէիր y

մասնաւորէ Ս եւակի մ" տահ ո դո ւթիւններ ը ,

ի

''“՛թքէ եգած կ
ւլ ասական
ուգգագրոէ-—
թեամրՀ Մեգի կր րերկ յաւելեալ երկու

Մարդիկ/,

շող

պատմութիւնը

տութեամբ անտեսող սլար ա դան եր :
Եթէ այս հարցերը կր դնեն ընթերցո

Սեւուկի ար

մար ան կա ս կան բանա ստեղնի ու. d տա
ւար ական ի շատ հասկնա լի պարտք մրն կ :

իէենթր'^

ւմրա y ր tu ծ Ս A t ‘tt 4 b 7ւ՛ P
աւ?r " ՚ւ$֊ աւ՚֊
ւադ ր ո ւթ ի ւն ր ՚ քեր թ ո ւ ա ծն ե ր , սլ ա m d րան՜քներ ՝ օրագրային կջեր , նամ ակներ :

"՛է է" քքին կու. գան նաեւ, մօտ օ0 անտիպ
փերթուածներ (2) : Որ "վ ք'[' ներկայ ձեին մէջ ՝ Հ ա տո ր ր ան Տ ամ ե d ա տօր կն աւե-

թան գմ ո t-ա ր ո ւ.թի էնր ՝. {Լգդային ՝ էէեւիա—
կա՛ն ագկտին Հ ա կա գար ձր U ե ւ.ա կի
հա

նել՝ ինչպկս կ^ըսկ իսայեան՝
եգեռնր՝.
Հա տո ր ր ունի երեք րամինն եր • հ,Ջ"՛ ր դ ի

ճտի։ տեդվւ կու տայ դրականին լիրայ ճըն-

նսիչեանի շնորհիւ առաջին անդամ ԸԷԷս,~~

ոշ

առ-

մ ամանակի գր ո գնե րուն ալ» պատկերաց ր-

ման միակ րնդունելի

րսւնավէճերր եւ մ եկն ս։ րան ա կա հ թիւրրն

եթկ

անոր

թեր g ո դին ու դրականութեան կր յանձնէ
ամէն էջ, որ ելած ր Ա՛ս յ յայտնի դրո դի

րական կարդ/։ —երր կարելի է— ներկա յուղ
ձեւն է, անտեղի

Էջեր ր ) նկատելու- համար՝

արգելքին ղս պան ակը՝ դոնկ

կ ՝ կր կարն եմ ՝ որ կր գրոէփ նշու ան հա
տորին մկջ եւ. յա լ՛ա կից քեր թո ւ֊աններ ո ւն :

փնք քննադատ (Լք • քՒոփչեանի ՝ որ քա// մր ատ ր քէն է, ր ո է. ՝ աb գին / ք'''1'1
աիււնֆ ա շքաս տանքո վ , ft d‘ի կ բերած ու

պար-

ջին

Եր

շրջադաոր
ըն

մը դրիշէ''1 : Ասիկա դմ րախտարար սոս
կական ս կղբունք մրն է , որ
շատ
յա

Առաջին հրատարակութիւնը կր

Պկաք կա յ

՝.

մրն կ՝ որքան անոր յաջորդ 1915/»։

տակր՝.

գանկ մր՝ որ ճշգրիտ գ ա գ ա էի ա ր սր աար
ամէն մէկ հա ասր քւ կաձ շարրի րո ւքահգ ա-

1985-/' կ՛որդն էր

(քԱա/,/.!».-//':

Ս եւ.ա կ ձեռնար կան՛ կ Սատա

հրատարակիչը ուրիշ բան չիւ կրնար լնել:

ւած փերթուածներուն ւքրայ էլամ

’ 0է՛՛՛ն/' , Տէրեանը,

րատարակիչին

կան

անոնգ հեա

Ըսուեցաւ արդէն, որ Սեւակ իր անու
նով կնքած է միայն մէկ

հատոր,

Կար-

իը գիրք/' !

ւ1’

Ս.սոր քննութիւնը անխուսավւելի է : վճռական : Գրըին յենաշխարհր

եղերդը» բացայայտօ-

ր էն քարոզչական նպատաէլներ կը հետա—
սլընդէ • դահիճներուն հակադարձելու հա
մար մեղի կ՝ առ ւոթա ր կէ րա ւա կան
ծին արարք

ցնորա

մը:

«Ս՝արդերք{Ոլրիւն»շւ

իր կարդին

եռա

Կիլիկիոյ եւլեոնն է , որուն աոթիւ բա
նաստեղծը դրած է ուրիշ բ՛ոնի մը քեր

մաս երկար

թուածներ «Կիլիկեան երդեր»

պատմէ մարդկա յին անարդարութեան աշ

իւորադր-

րով y որոնք չեն մտած վեըոյիշեալ
հա
տորին մէջ-. Անտիպներուն մէջ ալ կան
այդ դէպքէն մեկնող կտորներ:
Ս ե ւա կի

քերթուած մըն է,

խարհը, աղքատին եւ ունեւորին

որ

կը

անհա-

Fonds A.R.A.M
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Աշխարհ դո րծ ար ան մ՛'անխոնջ՝
անխրնայ ♦
ւասարութեան ւլա լ թա կդո ւթի ւնր ՝ ՛ծնուն

Սէրը Հաշիւ

դէն մահ ՝ եկեղեցիէն դերեւլմ անն ո g : // ե-

Երջանկութիւնը ձանձրալի մը

նախօսութիւնը տեղ

տեղ

համեմուած

/'աւ'

հերքելու բոլոր

հետնորդ

դր՚սմ ..պ,
՛լ՛"֊...

Հ՞յրե՜ր, քՈյր,էր։
"՛է՛՛՛՛խ,
Կեանքին զրկուսւծ ծսպթՀ^՛,

«առանց

արուեստի առանց ոճի» գրուած տողերը :

մանրապատումներով՝ բայդ լ^լտԸ 4/# մընայ ձաղկումը՝ դրամին ու կրօնքին կ ր ր կ-—
նակ

7 '

«Հա՜յր , է՛ն կարճ ճամբան խանջէրն է
քուրդին»:

դրամ •

» Կը^ըը'

տռամ • . . >> («/?ր կե ր» , էջ 111 ) :

է

կամ երբ կր հասնի վսեմ կարճումի մը.

Առանց արուեստի ու TtlÜf, գրելու յար-

Ոսկորդ գլուխը կը սկսի սապէս •

՛l ելի

հեըքո ւմ ս վ սքօւլո ւած :

տենչը Աեւակի մօտ կը բախի

Մարդկութեան փտա}ք թ„՚

յան

(4ք210).

Հ

Երրորդ քերթուածով I] ե ւա կ կր ւի որ
ձէ եդ եռնը րնդելուդել հ ամամ ար ւլկտ յին

«Ա կեպաիկ J պտով մը դանդ աղա դին ,
Ե ը ը մաըւլ ըմպած Լ մրո՛ւրը կեանքին

գին ու չափին ,
ասոնց
աիր ա պե տ ո լ ‘‘Ւ
խնդրքէն։ Երր եւ դե ղա դվէ տո ւթի ւն կը հա

սրբազան պայքարին ՝ ընկերային

Երր ծառայած Լ կամքով կորովի

կադ րուքւ անիկա արեւմտահայ րեր թ ո դո լ-

զիս, ել չտալ քա զմասրս ,„կ„ ,'^Հ

երդին։

Այն մեծ վարպետին որ 1Լիշա կր կոչուի •

թեան րի չ ձ*ը վեր ամ՛բարձիկ

նէրը,

երեր քերթուածները՝ իբրեւ այդ' ակրն-

ճսէնշցած է ՚1 n,lrlnL դշէսսն որ Ա է րն է ♦
Ադդաց եւ ան հ ա տին ա ամ ո ւթ եան դմնկ

թեան։ երեւակայեցէք օր ինա էլ լԼարույ ա-

ւլ ութի ւհը ձուլել ադդային
յայտ ու դր ե թ Լ

քեր թո

ցաւի

տեսանելի ձ*ի ութիւն մր

*1ւի ՝ Աիամանթոյի՝

աւանդու

Ա* եծարենց ի

կը կազմեն (կր հասկցուի ի^նչու Լի բանա

Լ/ա յած է անդամ մը միւս երեսին ֆ

նէն եկոդ հրատարակութիւնը սիւալ մր կր

^ան շ դ ած՜ է Ա արդուն ^իաութիւնր ս Թ,

էիաստօր էն կը ձդտի

հեռանա լ

դործէ այս ՛լիրքը ղեւոեղելոէէ լԼհ|ւջին Հախորագրին տակ եւ անոր, կցելով հա

Ար ո ւե ս ան յաւա կնո ա , ս իր ան

դտնել աւ ՚>ւէ՛

հաւանաբար

տորին հետ կապ
ներ) :

Ա ո՛ ւդը Երէկին՝ Լրկիււլր վաղուան . •

շունեցոդ

քեր թո ւած-

որսր դ ՝

կէաերո

"“"f

,/

^ե.ոաքրքրսւթլ։։ն ք

՚

ատկէ ՝
խօ-

սա կցականին մօտիկ լեզու ձբ՝ ou յ^ւ

,/////

թէքէեան սլիաի յս*ջոդի կ*ռ/լա սլա ր ե լ ՝ ախ

(նոյն , 153) :

կախման

W.>.

նուրբ՝

ա շվսա տց ռ ւած արեւմտահ այեր էնը : Աեւա կ

ամրարաաւան ,

'//' 1-^այեմ մնացեարը, րԱ

որ ստէսլ—ստէպ՝ ^արիֆեանէն

Հէահրաա

քա ձախանքը սլիաի ԸԱ*** J մեր բանա ս տեդ-

Ասկէ անդին ,բսն;/ կ՝ա„նլմ
ն,, քիչ
փչոլ և, ծանօթ
«թ րուպաաոլրները» , «երթ,սլ» , յ

Ամբողջ դրրի երկայնքին րնթ եր g ո դ ր
կր նշմարէ կառուցման շա ա հաստատ մր-

Այսպէս լեցուած տողեր ի հարկէ մ տած

ծ ութե ան

աահ ուլութիւննե ր ՝ ին շ որ հատորը

կ'ա-

ման ախ ո ր J ա կներ կը մատնեն . ըայդ ա—

ծումը խնդրական է :

ոանձեացնէ Կի/իկիոյ եղեռնին նուիր ուած

խո րժ ա կներ միայն : փերթուածը սլա ր դա-

կը դաոնայ անիմա.,,,, :

սթ ս չաւիարերեալ արձակ

քւ1“'Ր բաղդատել «Երթս,,»,, Մեծ,„րեն,
նոյՈ թէ մս.յով ղրոասծ «Իրիկուան իղՀ

երկերուն մէջ՝. Աւելին ։ Գիրքը դրուած է
տ ա դ ա չա փ ա կան միեւնո յն

կա ւլա պար ո վ ՝

10 վանկանի ոտանաւորով եւ
միաւորով։

հնդավանկ

Աեւակի ամբողջ արտադրու

n—

կան դլուխ ղործոց մր կրնայ սեպուիլ։

4/? գրաւէ ։ Այս ոտանաւորը րի շ դո բծածւած է Ար եւմաահ այեր ո ւ մօտ՝ մանաւանդ

պել այն րո լոր անձի շդ , հարեւանցի , ան

ընդարձակ րեր թ ո ւածն եր ո լ մէջ (պար ut-

հետեւանք բաղդա տո ւթիւններն

դա ե նոյնը չէ Ար եւելահ այեր ո ւն} : Գրքին

խ ա ր ե ր ո ւթ ի ւնն ե ր ը

•ոջ կր հանւլիպինք քերթուածի այլադան

լքիր

ձեւերու* քառեա կներ ՝ վեցեակներ ^16 տո-

Հկջ 157) դործը կը հասնի հ եաեւեա լէ,ն.

դանի պարրերոյթներ . Աեւակ այլ

Ան կեղծս ւթե ան արդի^ւնք

սթար է սե
ու

Onip—

որ կր խճո դեն

ուր

ՀՀյանդ ի

վա-

դարնելու^

դա դ ի տ ո ւթ ի ւնր աւ ‘■մ՛ համոդիչ

4/յ ,լր1,է-ի Սիյ1^,] O
քՒ՚է- մէջ, ուր Աե ւա կ

դե-

կե ր պո վ

իէՈI՛սէ՛է I' " 1էԱծ շարիր հաշւոյն կ'աւէլ-

է՛ի “
շռէ փ արեր է այլապէս դ մ ո լար ին
հիւթ մր սէրր։ «ՀիՍ Եղա(ւակ»^7 իսկական
քերթողական մըն է ՝

երբ Աեւակ

(^Արուեստ չունիս ՝ իմաստ

տեղ

դ ր ե լո լ

Լլրսէ .

չունիս ի Եր

'

մեքենայականօրէն^ Հ
սար„լթիւն „

,եա: Հսաահ շեմ,
Առանց արուեստի ու ոճի

ր աունԽ՚ իսկա

թեան մէջ այս շա։իր դեր ա կշռո ւլ տեդ մր

ձա„սի ձեւով գրոասծ, կրկներ,,,,,,
՛սող կտորներ ը,
կրկներ^,
կը կիրարկուի

Դ-

տե

ղիքներ ու դմ-րախա կուտակում մը^

գիրքը,

մէջ իրադոր-

մտած ումնե-

րու դասաւորում մըն Լ , հասարակ
րուն րսվ վար ո լմանի

: կարմիր գիրքը//ն

'

Ահ,_,Ակլ, պ

,1ա,„ւան ցանկութիւնը աւե,ի ,„ևլ,, (

‘

հոր տաղեր,,,,

մրմունջը (7) :
Հերջապէս անհարկի կ,, ղտնեմ լ„օսՀ

լու անտիպներուն
մասին .
.„րմէրալ
յաւելում մըն են ատոնք, ,„ա^
պւՀ
միջինը կը պատկանի

թելազր,„ծ

կարգուկիս : Ջեմ ալ ուզել, բանս,,,,,,!,
մեղաղրել իր

քանի

մը

զ ր չ,ս խ„„լԼ ,„,A

կր կնուիս դուն անդ ադ ա ր» (էջ H ) : Սէր'

համար , որոնք հազիւ թէ „,սոլս,

կիրարկած է նաեւ սլոտլերեան հնդեակը .

<հԵն չպէ ս նետահար թռչուն մ' ո ր յետին

այսինքն' նաեւ մահ։

վիպապաշտ

շահեկանութիւն մը ունին (նկս,տի ոլ^յ

Հ 1'Ե

ճիզեր՚ւ, իր կ'րն է

ղուդ ո բդումը սիրելի է բ ա*հ ա ս ա ե դծ ին եւ՝

մասնաւորաբար «Ա՝.»ին ու,լզուած ոտս,,

՛Ծովէս մ ո յեն ին շ պ է ս կը ւիարի վէտ-</4 տ

4/' խռրհիմ ՝ կր կադմէ

հ1լեակի մը որ ևընկ՚ւթւ՛ Ււ՛

էջերուն ալ հէնքը։ Աա յանօրէն պոալեր-

նաւորը (8) , որուն երակէն է
Աեւակէ
իսկ կողմ է տպուած «Պատերազմը»):

Ինչպէ ս սարի հէդ ա րծ ի ւձե հ ո դեւ1 ա ր
Եր կառչի մայռին որ շի սահի վսՀր • • •

եան ճաճանչումներով
ան կը թ ա ւի ա ո ի
Աե ւակի լա ւա դ ո յն քե ր թ ո ւածն ե ր ո էն մէ ՝

Այեպէս մա տներ ո ւն ճիդովր յետին

Հոգիս, փ|ւնու] սէր ,
ք-նացող աղջիկը, Այղ. գիշեր , Երգ երգոց,
Երնէկ ջուր , Բոյրը , Մւսհագգսւցու մ՛, Ի՞ն
չու, Սիրոյ ծարաւ, Եկուր: Ո՚շաղըա, են
Շան հոգի, Պոոնիկը, Պոլսոյ որովայնին
մէջ: Այ՛. չա[,քի^1յ
անտիպներու
մէի

I'ոՐ Դ՝ տո,1Ը էք՛ էրէ^է ա ո ա ջինր ։

// տոյդ է , որ գրքին մ է չ կ այ խօսքը նո
րող ելու

անոր տրուած՝

կաղապարներր

տա րրերակելու շատ դդալի

ձիդ մը : Ա ե-

լակի զգայնո ւթիւնր դէպի

ոտանաւորի

P,

այլազան ձեւեր , իր սոէրռզ9 զորեին

կը մատնէ ի վերջոյ ^արտայայտութեան
տագնապ մը» ըսենք: Սակայն, այգ
լորով հանդերձ արուեստի

բո

(££ 156):

ղք՛ ձոոցընել տալ իր գրելս։կերպին տկա
սլա ամո զա /լան ,

տաղտ չա

Լ,ման տողերու առջեւ

դիտենք

դրոդին

տադնապը ♦ . . ճ շդր ի տ խօսքին պակասը
վերջապէս

հօր դիակը դետը

Այռ

անոր բմշկական

որոնք կր կոչուին

Ե՝ուզէր բռնուի լ սնարին պատին . . .»

անհրամեշա,

ուրոյն մակարդակ մը
չէ նուաճուած :
Այսին քին: Աեւակ երբեք շի յաջոզիր մե
րս ւթի ւն*1ւ ե ր ը ,

կառչելս ւ օդին . . .

յ

նետող

որդին կը դո չէ .

փական կաղութիւններր: Պտտումով ղ ըր

կան արեւմտահայ սիրային քեր թ ուածէն

ԵԱեւակի քերթողական ար տւսդրւււթխ՚հո
իր լի ո, թ ե ան չ Հ ասած էջերու ամ րււղիււթիւն

մրն է :

^Երեթէ ամէն ւուււլի

րաւոր

է խօսքը խճո ղո ղ

բաւական տար բեր փնտռտուքներ ՝ սեռա

աւելսրւլ

յին աշխարհի բացայայաումի

թ իւններ ով ՝ յանդի

փորձեր ,

յ/է^

ամ էհ հա աո ւածի' անոր քե ր թուաեր
տիպարներով

բառերով՝ կչո,,յթի անհարթույ աճա խանքուք։

//)/-

՛ած է՛ր \['Ո1"Ը քերթուածները , իրենց թե
լադրածին մէջ այնքան թափանցիկ
ու
մեկին,
ոտանաւոր ,
պա ամո ւթիւններ

«Այս վատեր ո՛ ւն տեղ՝ օր մր ՝ ոՀ վ

ձմա րձնե ր դ ո ւթեն Հ» քո լո ր ո վին դերծ 'փեր

շս ւչա կը սլա ականի

Աիհ ո ւն ,
Լարաւոր ալեացրդ վըրայ սիրուն

թուածները կը կար դաg ո լին ՝ քիշ անդամ

թուլութեան այն թեւին ՝ որ իր յաղթանա

են,

ճերմակ կարապներ կր թեւեն սահուն

ցրօււեն ընթերցողին ե ր ե ւա կա յո ւթի ւ^յր > միտքը։ Հատուածներ ՝ էլան՝
որոնք

եանցով

Երղե^ր կը թռչին ցայդի այս սլահուն՝

աս1լևցռւցիչ

ուր պատմողը անկարող կը

տիրապետէ լու

մնաք

պատումին : Երեւոյիմր

ի

են
իրենց
թե ամբ , սա տեսա կ էն ։

սլարդամտու-

կը կը տօնէ

արեւմաահաք րեբ

Պա լանճ եան ո վ ՝ Հ • 'Լքաղաբ

(ԽաչոՆսւծ երազներ^/

հեղթա-

կը քեր թո ւած մը ձօն ած է իր բարեկամքն՝
որ կր մատնէ հասարակաց դ եղադքւտա

'1է"1 նոյնն է գրեթէ բոլոր արեւմտահայ
քերթողներուն մօտ. նկատի ունիմ Հանթի
«Լեյ՛ան աղջիկը» , ՛Լար ո լմանի դիլցազ-

Եր բեմըն՝ երրեմե թերեւրս միսՀ լն ՝

«Եկ ռ^ւր ՝ եկո^ւր ՝ եկոՀւր սիրենք

նավ էպերը , ի մասնաւորի «Արմէնուհին» ,
երբ թումանեան աոաջին իսկ տողով կը

կտն ձդաումներ) : ճիշդ է , Աեւակ կր ւլք>“
մ է աւե լի սլարղ ՝ աւելի ան ս ե թ ե ւեթ աո

Զուրերու, խորքէն զանկ մր լռելեայն

տիրապեւոելու

յաղթահարէ

կաթուլ ին .
Ո y չի սիրեր պիտի մեռնի աո. յաւէտ •

ւլի մը ՝ առանղ ի ս կա պէ ս

Յառնելով, փուչ—փուչ ընէ սիրական

ատոր :

կհուզեմ

Զոյգերոլ համբոյրն .. .Ամէնը այսքան,

ղմո լար ութիւնը :

Աեւակի

աո թիլ այո յղումը պատահական
չո՚-չա հոս, որովհետեւ ւսհոր

Ոայդի այս պա հուն . . .

չէ ան-

Լէ ջ 1)24) ;

Ամէնը այսքան . . .»

պատումը

4/' յՒլ՚՚քթ՚է արեւելահայ

քերթողութեան
այգ տեսակը , սկսեալ Վեւոնի վիչտ»էն ,

"1' Կ/' հեաեւի Պուշկինի իսկապէս

ան-

Այս տողերուն ա ո թի լ

կարելի է

բազ

Ոէը սւէւուխյ է

ջ

երա՚ւլե է ՝

մաթիւ, միայն թէքնիքի վերաղւերող դի-

էըրէ^Ելի օրինակին :
/'Ն? որ ղի,, կլ, նեղէ դր ոլ-ածքին հ անղէպ տեսակ մը անփութութիւնն է,
որ
թարղմ անի՝ ոտանաւորի արհեստին նա-

Փռխանակ

չեմ ձեռնարկած : Ջեմ

փոիւաւլրելու ՝ անոր վրայ

հանջր եւ ուրեմն սլա կա ս ին ստորագծու
մը .. . յանուն
անկեղծութիւն
կոչուած

չուած : Զեմ ալ կրնար չընդգծել «փուչ —

երկդիմի, երկսայրի վտանգին-. Արուես
տին ահ բաւս,ր ար ո ւթ իւնր տարօրինակ

է

այս բանաստեղծին մօտ, երր արեւմաահայ բանաստեղծներուն մեծ մասը,
Ա ե-

""4/' թե կե բները , (ներաոեալ Հրանա 'հա
զարեան,)) այգ օրերուն կը զրէ տանելի,
"քոչ գաչնութիւն ունեցող ոտանաւոր մր :
Սեւակ խնդրական կր զանէ Պէրսլէրեանի ,
Եղիայի, Ա . Պարսամեանի քերթուածնեԸԸ՝ Ւը նամակներուն մէջ եւ յառս,ջ

կր

քաշէ «արուեստին դրոշմը անկեզծութի,նը» ն չանա ըանը : Ա՛ն ա՛նդր , պիտի ըսէի ,

սակայն

rywZiy առնել տողը ծանրաբեռնող

ածս,—
կաններու տարափը , յանգի համար կան-

Գ^րը,
բեռ :

հիմնովին

անիմաստ ,

ուրեմն՝

Գրե/ու անփութութեան նշան է հետեւ-

^‘“1.

/'» ’

է մի 9ա-

Դմուար

է

ընդունելի

ռետորութիւնը,

գանել

որ

իր հր-

համարմէքն

է զուր ընդլայնումին ու նուազագոյն թե
լադրանքին : Սայց այգ հռետորութիւնը
ընդհանուր տարազ մրն է ,

ել

բնաւ երբեք

չափազանց ցաւի մը առթած չ ափ ս,,,ան
ցա/,,,,,,,,, թի,նը , hyperbolep :
Սանի մը
տող իր «Ա՛ ա ը դեր գո ւթի ւն» քերթուածէն
բացայայտ կր դարձնէ Աեւակի
ւլո ւթ ե ան ա յս ե ր ան դ ը •

քերթ,,-

խոստովանութիւն ՝ ինքնա ըխո ւ_թիւն ՝ ան-

Պոտլերէն եկող՝

Բուրեանին

շփուող հե չտա դին շունչ մը
երակէն

մէջ»Հ»

կռւյ՝.

հետ
նոյն

«Պոոնիկը», «Պոլսոյ որովայնին

կը տառապին բար ո յա խօսին

ան-

հարկի մի ջամ տ ո ւթ ե h էն ։
Այռ
վեր ջինը
հադուաւլիւտ կտոր մըն է ըստ իս ։
Հոն
էր խօսուի այցելութեան մը մասին ձրր-

«Ձ-եր թոյնը փչէք, կրօնադ աւան

նա ղդօըէն»
դէպի Պոլսոյ որովայնը։ . . :
Առաջին աո դեր ը յուսալ կոլ. տան անսովոր

Հոդլ-ոյ*^1 ալեւոր մօր մը ծերուէւի՝
Որ ապրելու դեռ հազիւ ()ր մխու նի ,

քե ր թուած մը ՝ որ կր խրի ապերախտ փո

Ար ծովուն վրրայ' շիւղի մը նման,

խաբերութեան մը մէջ (միշտ ըսուածին

(էջ 142):

թիւնը անմիրականօրէն գրաւէլի առաքի

գրողներու մօտ արդարացումն
կու֊թեսւն :

անկեղծ

ուր

Ս թին Աստուծոյ մ'անուան կր փարի»

թուած են ու մենք կը մոռնանք
զայն,
հեշտութեամբ.. Այլապէս' անիկա
ծոյլ

սելու կեցուածքը կրնանք կոչել

խօ

վ՛ուշ ընէ սիրական ի զո յղեր ու համրս f—

ազատութիւնը ել խազին
օրէնքներուն
խնդրականաց ո լ,)-,,.. Սակայն
անկեղծու

հար

մէջ

այսպէս

/'»/։, ոչ ալ նկատողութեան արմանf, չ„ե՛զել կրկներգի զեր կատարող վերջին տո-

եւ ես լէ որ պիտի արգիլէի բանաստեղծին

նաւս րին խոր տուրս ր գո ւթիւններր

մեղ դդացումի տենդին

միջա կանո ւթիւն ՝ բայց քերթուա^ծ։
Շատ աւելի տպաւոր ի չ է իր «Ոռյրը»՝

Աէկ ոտքր մատուռ, միւսը զերեղմսՀւ, ,
ւ՚երաղոյն , անհաս, անսկիզբ , բարի,

նութիւն մը չէ
դիրերու կայսրութեան
մէջ-. Անկեղծութիւնը կը սկսի երր

(էջ 83) :

կաթոդին»

տո,լ„ւթիւններ ընել, բայց տաղաչափա
կան արհեստի բանադրութիւն մր զրելու
կրնար

կեանքն է

կեանքին արփաւէտ •
Ո էրը մահ ո ւան մէջ Աչնուրջն Հ
Ե կռՀւր ՝ եկո^ւր , եկո^ւր
սիրենք

Նման հատուածի մէջ ակնբախ է այն անջրրպետբ , որ կը րամնէ զ ա ղա լիս,ր ը' րսւած եւ նախադ ասութիւնը' գրուած :
ձ ան անջրպետ, որուն մէջ
իբրեւ թէ պատկերով մր կր

անոնք' որոնցմէ

համոզիչ է,

երր

պարզ եկեղեցի մը կր նկարագրէ ել ուր
կը մոռնայ ապացուցելու հեռակէտը : Այ
սինքն' երբ կր զրէ .

tttut ր ան ուած

կերպեր են :
'թեր թողա կան ա ր աա ւլ.ր ո ւթ ե ան

ւաբար ութիւնր թերեւս ունենա յ

թիւ պատճաոնե ր :
/ խաւ" ր ր ջ կք' կս՚ր“
ծ եմ ՝ շատ եւ շուտ ւլրելու Աեւակի աօէ1-"
րութիւնն է : Այ" ուղղութեամք. շահեկան
նշում մը կ՚ընէ Տ- Հռւճեան՝
մեկնելով
ձառա դ իրներէն , Երբ կր դ ր է , թէ ո1՛"^
քերթուածներու ներքեւ ւլ ր ո ւած է
վայրկեանէն դրուած» կամ ^էէս
գրուած» : Հարցը կը վերաբերի ան տքալ
ներուն ՝ ըստ երեւոյթին :

«Ախցեալ տարի էր: Յողնած ապաքէն ,
Ուր խխ-զճը րաո. մ1 է ՝ մարդը

մեքենայ .

«Շէնքը փոքրիկ է ,բայց բաւական լայն'
Աս ՛ո ո ւածն ու դարերը ամփոփելու • . .»
(նոյ^) »

իայց նչւււ ք

կրնայ տարածս ւի լ ք՛ո 1Հ՛ Ր կտՈ
P՛"
հաւասարապէս : Աեւակ չէ աշխաաաե՝ '
Ամն չուշտ ՝ ինչպէս կր ղօչէ Ա ոլի^ո1՛
ր ււ սը ՝ le temps ne իait rien à I
այնքա՜ն ծանօթ են ու ըադմաթի>' ‘“^ս'
պար անքով դրուած էջԵրր'
՚
Աեւակի քերթուածներու

Ապերախտ փրփուրը կը ցանէի։

կիսատ։ Կը խոր հիմ՝ որ տեղին ՝
Նռ յն երդերն է ին , եո յն թաղը անքուն •

յև սի ւե ր միռ ի

մ եզքերու

թաքո ւն ՝
սեմին վրա յ
կան դո ւն :

կչռ"!

թին ՝ սլա ր դտսլէ ս աա դա շա փա կան n
քին հանդէպ որոշ ա չալրջութիւն ,
նա ւոր ի արհեստին

տիրաոքե տա մ

/

Հ',-

յաջ,։ՂԱ՚ն Փբ՚ւ՚Ղ Սեւտկլ,

ճապաղութենէ , ար ձա կ„ ւնա կո ւթ ենհ , J
նիսկ ,,սեւս,կեր.ղի սովորականութենէ - չ

^“‘յեցայ . իրենք ալ ինձ նայեցան :

"ք Կը պահանջէ քերթողէ մI' ն1ւ1'Կ։

Խորշոմ մորթիս վարզ թևեր ըսուեցան :

"Ը Ը1Լայ տաղաչափ արհեստաւոր՛
է սակայն, աո անg լեզուս, կաե,,ք Ո
1լ*ռ^ւ տարրերու յաղթահարու ի
՚ ^^

Միայն ծեր հոգիս կ՚արտասուէր
անձայն :

լեգո լականի,
յաւիտենական ւՀվ Մեղքի f-աղաք։ . , ։
էԿեանքերն ՝ որոնք
---

կռւլ

կռւ տաք » . . :
ի^կած քոյրեր' այմմ հողերու

Տռփալ, թնչու չէ.... p,„jg աչքէ
հեռուt
փոլրջի մը նման վաճառուիլ հլոլ՝

քերթողականի

,

//.յչ

խօսքով՝ առանց արուեստի I
չէ արուեստը բառնալ, անգիտանալ
է Աեւակի խոդ Ելի կէտը ։
Զ-

տակ • « • :
^ւաո քաղաքակիրթ ա յս Արեւմո լարէն'

անբա
րաւլ^ւ՚ւ-

դաոնալու* 11րւ,րԼ1Լ^ մ1՚ ւ է՛ ւա>Ո 11սԱ1ե
լռվ յանդ ի դի ւտեր ո ւն ՝ ղանոնք ճղ

նի մը, 3՝ Սէթեանի մը, Ալ. Փանոսեանի մը, Նա րպէյի մը տո դա շա ւի ո ւմն ե ր ո ւն
Աեւակ շատ աւելի

չանակալից է իր J ամանակին համար } երք1
աղատ շռւփ եւ արձակ քեր թուած այնքան

'Եռան տա ր իքիս արեան ծիրանի

կը գանենք [մ . թերզեա-

մէ9 ։

(Երկեր

մեծ մասը մամանա կ շ է դտած քերթ՛

մը

օր ինա կներ ր ,

մ ոռնանք «Տւխ/ււր րոսլէ»ն

517) : Կրկնակ ռւյս բացակայութիմԱը նը-

«Աձպւռյ այն տեղէն ՝ ուր աչքէ դ աղտնի ՝

եռյն բուրումը դար շ

■>աձ ար : Այլ '.արց' որ վերի տողերը մ օտէն լսողը կրնայ յիշել արեւմտահայ ո-

■/՛"!՛ ձւււած դրել աղատ չափով՝ ոչ

ալ «արձակ քեր թ ո ւած ի» թէթվ1^''! »

g ընէի' voire։

գաղափարը
զզեստաւոր-

ւի , Ճակատագրական է քերթուածի

տանաւո ր ին է՛ն նա խնական

ու դ ր ուածին անջրպետը} .

Հւ ր

Պարադայաքար

Ընթերցողը շատ աւելի '^"‘‘'^Հէրօւն
տաղձ պիտի

զանէ

պատ "“"‘է

մէջ -. Ասոնք արդիւնք են նոյ

Fonds A.R.A.M
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^"՛անասելի, ա'ն """'ւն 'լ,,ո անրոլյւէխւանղութ1"ննԿ։
ա1"տեր 1։ւնԴ1։։։յ
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Yériché Djergaïan

բարոյախօս,,,կան , լ-J֊ չկա խօսա-

ti l'I'

,եկանութ1“նը : Արդէն

fi “"l,։

նրահանր

„ին ծառայած՝ անոնը պխոի չհե-

Iւս կ ան n է P[• լ նք,
նհ„,լեբանական շերտեր , բարքի ծուէն-
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մսւածման փայլեր

չվեր լուծուէին

։| Վերաեէին լռեչկա կանը, ախաարանաԼնր
պատրուակի ■ Ս.նոն;1 րնդմէ-

J

իպապոյւ՚ւչ կէ'

Աեւակի վր-

՝ ,. քՒելադրական եւ թաքուն ցանկուխԼններէ, աիալ<յ ակներ է ,
մարդկա յին
Լենան պեղելս,
ձղաումներէ,
որոնք
կր մղեն Հող երան ին

ու
դրողին
ա անենք ւսրեւմրէխն։ Անչուչտ, հ"ն ////
կր կա
ւլ ut շ ան h ր ս ւ
,„ս,հայ պա տմո ւածքը ,
իր

թ[դկր կէ

Կղտպար-՚ե նորավէպը , "րուն
հիմնա
՛է՛
սերուն կր յեն
ծն տարրերուն
յ ի Աեւակի դիւրս։սսհ սլա աո1,1 ը
Սէ
էtut ttt է
Արձակի երկայնքին Ա1. ւա զ
աղ
աոի ու յանդի ճնշումներէն -. Զի" մասԱսրապէս կը
ապաւ" րեն
մանկական
«պերկ եկող էջերը,
օրինակ «ՄանշեԼ ղեր եւթանն ույը»

ուր

ախտարանող

ամբողջ անցեալ մը կը յօրինէ , ուրԼիծ, այ լուր այ ին Պոլիս մը-, Հոն է , որ
են
[ստանայ եւ կր քակուի
խթուածներուն մէջ հաւլիւ դուչակուող
tլ ւլ սւ լս է թիւններ ս ւ
«ւէրւաիակ պա^ուա ձ

ի,

ափարհր, Դո՚րեանի մր կրակներուն մօխկ (9): Այդ Էջերուն մէջ արուես,որ չի
թւտոուիր , ո րովհետեւ ներկայ է, անտե
սանելի- կբ մոռնանք ղա յն :
Գ- Պ-

1- Ո՛՛ Սեւակ, Երկեր, Սովետական
կագ հրատ-, Երեւան , 1985: Կազմեց եւ
ծանօթագրեց Ալ- Թոփչեան, յաււաջտրան' Ստ- Թոփչեանի :
(է Սեւակ Երկեր, Հրատ- Խ- Դաըիկհան հիմնադրամի, թիւ 3, Անթիլիաս,
1986, ճեււնարկ ՀԵՀՈՄ-ի: Մատենագի
տութիւն Խաչիկ Տէտէեանի , յաոաջաըան'
Խրեցին 6- Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կի2— Այս մ՛ասին ընթերցողը կը

,թլեմ
Տ՛ Հանետնի յօդուածին, լոյս տեսած
((fluiruttV, Մի տք եւ ԼԼր ո ւե ս ա»|ւ թա<յաււ|ւ—
կին մէջ , «նօթեր Գրականութեան պատէութեան համար, Մ- Սե ււս կ»,
Յուլիս
1985:

3 - Նշ • տե1ղ , էջ 1 :
4 — Երկեր , Երեւան , էջ 371 - 373 :
5— Ասկէ անդին ըոլոր յղումները կ՚եր
թան Անթիլիասի Երկերուս.-. Մէջթերում է
այգ տեղէն, էջ 133 :
6— Աըեթէ ամըողջ Եա րմիր դիրքը գԸթ֊
ս»ծ է (յուդայ անգով :
Ո՛չինչ'
9PnllP
^'արցիլէ այդ ընել: Յայց Սեւուկի սլէս
|1ւզուական սահմանափակ միջոցներ ունեյող բանաստեղծի մը համար արդիւնքը
ազիտալի է ;
Ï— Ս՛՛ին ուղղուած նամակի մը մէջ
Սեսսկ հետեւեալը կը գրէ Մեծարենցի
մասին. «Շատոնց ստացեր եմ Մեծարենj)1 երկրորդ հատորն ալ: Այս տղւսն սի
րած եմ իը մէկ քանի զգայուն եւ խոր ստգերուն համ՛ար : Աւա՜ղ , որ շուտ gâté
հաւ. անուն շինելու տենչը տւթեց գինԱմէն թերթի մէջ ու ամէ՛ն շաթւսթ
91'ելու, իը ստորա զ րու թիւնը երեւցընեI1"-կիրքն է որ զէշ ազդեց իր գրչին, ու
l'P վերջին գիրքը sur commande et a la
l'àte գրականութեան մ՛ը ըոլոր ախտանիշ^1'ր ունի դժըախտտըար : / Որքան սլիտի
ոլ([էի նանչցած ըլլալ զինքը եւ ըսել իրեն,
“P քի՛չ գրէ ւքանւսւսւնգ ըանաստե1ղծուլկւնը. . .» Երկեր , Երեւան , էջ 395 - 396 :
հս տողերը կարելի է դարձնել ըոլոր
ոլյ1զութիւններով
հասնիլ այլազան եզ1111|կԱ1ցութիւններու : (1չ յանցանք է, ոչ
ա1 նեղք, գործ մը չհասկնալ, ինչ որ ւոըրյ՜|Աե է ժամանակակից մարդոց, սխէսլը
ծարենցի արտագրութեան զսպանակին
“‘թուած այս շլլլլո ւսնկշիո թտցատրու1փւ6ն է թանտստեղծի մը կութքէ, որ նոյն
“Զբժիշկ է:
/ ՜ Այ1! քերթուածը տպուած է նաեւ
ԱիլՈք Էլ Ս.ր"ւեոտխր յիշուած
ք՚“նաոիկին մէջ;
՛)՛֊ Դուըեւսնի անունին յիշւստակոււքը
”’1 ել աւելի վերը կ՚երթայ Սեւուկի qnpւ՝ 'քէջ տոկայ շատ. որոշ յղումներու:
Կոպէս «Ջարդին խենթը»ի «Աստուած»ի
ք11՝որ հւսնզիտութիւններ ունի «Տրտունջ1'ն հետ ; Սիրային քերթ ուածներուն մէջ
"[ երբեմն կը գտնենք նման հւսնգիտու1 1Աններ' թեոնաւորուած նոյն
սիւքով,
^“թդով, սոխակով, հծծիւննեըով • ւոեսI «Սիրէ» էլ «Մեր սիրտը» անտիպ fbp—
^^ները, Երկեր, էջ 31Ü , 316:

A — Le 19 avril 86, à Paris, la quatrième
séance (*) du cycle «Créations contempo
raines arméniennes et quasi-arméniennes»
a cté consacrée au poète de langue fran
çaise Yériché DJERGAÏAN. Présidée et
animée par Arlette KOTCHOUNIAN,
cette après-midi littéraire commença avec
une analyse, publiée ci-dessous en conden
sé, du travail et de la démarche générale de
l’auteur du jour. Denis DONIKI AN signait
cette présentation à la fois savante et poé
tique.
Eugénie AGOUDJIAN, Gérard CARCIAN et Dominique SARKÏSSIAN inter
vinrent, par la suite, en interprétant une
composition originale à partir du recueil
inédit en dix parties «Nous étions
une ville» (dont on pourra lire, également
ci-dessous, les parties IV et X) de Yériché
DJERGAïAN. Leur prestation ajouta a
la beauté intrinsèque du texte émotion et
plaisir ébloui d’écouter les mélodies obsé
dantes du kémantcha et du doudouk qui
rythmaient, accompagnaient et rompèrent,
parfois, la voix soyeuse et bien posée
d’Eugénie AGOUDJIAN.
Le débat qui s’engagea jusque vers
18h30 fut l’occasion d’évoquer, une fois
encore, le terme d’«arménité», qu’il dé
signe un certain imaginaire individuel,
avec la tentation d’en référer à des arché
types établis de toute éternité, ou qu il
s’agisse plutôt de la question ouverte du
statut et de l’aire d’inscription de tout
écrit de langue française se rapportant au
monde arménien. Le propos s’affina
quand la vingtaine de présents revinrent
sur une proposition, dégagée par DONL
K1AN dans l’œuvre de Y. DJERGAÏAN,
entre une volonté d abstraction, une règle
de pudeur (propres à la poésie contempo
raine française) et, d’autre part, une di
mension baroque, «charnelle»,«concrète»,
qti constituerait un trait spécifique de la
poésie arménienne. L’œuvre de DJERGAïAI , d’un «classicisme baroque», tiendrait
donc du paradoxe si l’auteur n’avait indi
qué qu’après une période révolue aux
lisières de l’abstraction il voulait «réin
tégrer», «se réapproprier la matière».
Marie-Pia VALLET de RUZON
et B. H. SAKAYAN

(*) Première séance, oct. 1985 : «Mantra N° 3»
de K. BELEDIAN; deuxième séance, déc. 85 :
«Entraves», poème en prose de Denis DONI
KIAN; troisième séance, mars 1986 : «Proces
sions», nouvelle de B. H. SAKAYAN. Voir dos
sier «DONIKIAN e alcuni altri» publié ici même
le dim. 6 avril 86, pp. 3,4; ainsi que le N° 100
d’Hay Baykar, p. 13.

X

Yériché DJERGAïAN :

|j —

Eléments bibliographiques et mo
ments de présentation publique

Né en 1951, Paris
1969 à 1973 responsable de la chro
nique littéraire (la «page 8») de la
revue Ilayasdane, Nor Sérount
Poèmes «la femme, l’argile», 1969-/1;
«fille patiente», juin 1979; in périodique
Paroles (groupe Culture et Politique. Issy
les Moulineaux), N° 1, sept.
1979,
pp. 3! - 34.
1980 «LA TERRE» - textes poétiques.
Inédit.

Q Exposition «LA TERRE - textes
Y. DJERGAÏAN et graphismes de
Jean-Pierre SEFERIAN», au centre
culturel Nourhan Fringhian,
Issy
les Moulineaux, déc. 1981; et au
festival «Le parvis poétique de Mar
tigues» (initiative Marc Delouze),
juin 1983.
O Entretien de Y. DJERGAÏAN et
J. P֊ SEFERIAN par Raffi HAGO-

PIAN et Vahak, avec lecture d’ex
traits de «LA TERRE», à l’émission
«Table d’écoute», Radio ASK, sam.
16 avril 1983.
O Film v idéo : «LA TERRE», mise en
images de l’expo. Réalisation Marc
KEVORKLAN, sept. 1984.
O Tirés de «LA TERRE», deux frag
ments : «L’eau des femmes»; «Gra
phisme» in revue Artère, N° 16, hi
ver 1984, pp. 67 - 71.
1983 «PLETHORE», textes poétiques.
Inédit.
1984 «NOUS ETIONS UNE VILLE»,
textes poétiques. Inédit.

X

porains par une écriture en forme de
composition musicale. Comme un
acte
déambulatoire dans l’épaisseur du vivier
placentaire par lequel l’auteur respire et
digère une somme infinie d’images où se
mêlent des obsessions, des quêtes, des
sonorités, des états de mémoire ou de
lieux... : instant d’origine. Ce qui donne
au texte une unité tonale et mie dynami
que qui procède d’un esprit capable d’env isager le poème comme une épopée dama
ges, alors que généralement le poème
se doit d’être court, incisif, pour mieux
condenser l’émotion,la surprendre,comme
le veut l’art poétique de tradition chez
les Japonais.
En outre, l’auteur prend soin d’établir
dans son ensemble des plages de textes
qui diffèrent les uns des autres par la
forme du discours. Ainsi dans «Nolis
étions mie ville», on assiste à une alter
nance de «vers» où les images sont grou
pées en strophes comme les grains serrés
d’une grappe de raisin. Mais on y trouve
aussi) des passages plus narratifs, ou
frisant le lyrisme, ou encore, tranchant
avec le reste, comme pour reposer le
lecteur en lui projetant sur l’écran d’une
page, le texte en prose, mais très concis,
d'une sorte d’art poétique.
Djergaïan sait en tout état de cause que
la forme stimule le fond, comme l’affir
mait Kafka.

C — Les intervenants :

Algèbre de la métaphore

Arlette KOTCHOUNIAN, auteur - com
positeur, photographe.
Denis DONIKIAN, écrivain
Eugénie AGOUDJIAN, comédienne
Gérard CARCLAN, au kémantcha, el
Dominique SARKÏSSIAN, au doudouk,
appartiennent avec Vaskène SOLAKLAN
au Trio Instrumental.
Marc KFA^ORKIAN et Philippe Armen
TORIGUIAN : couverture vidéo.

L'impression d’abstraction que suscite
cette écriture vaut dans la mesure où
l’auteur cherche constamment à gommer
les surcharges, dans le but de conduire
cette réduction à un maximum de sens,
beaucoup plus par le non-dit que par l'uti
lisation effective des mots. La démarche
mentale qui présiderait à ce genre de
poésie relèverait davantage de la concen
tration, en ce sens qu’elle agit sur une
profusion d’images dont une seule at
teindra le centre, c’est-à-dire une réalité
inédite à ce jour et appartenant à l’ima
ginaire personnel du créateur. Bram Van
Velde lui-même écrivait à ptopos de la
peinture ce qu’on
pourrait dire des
poèmes de Djergaïan : «Peindre c’est tou
cher le vrai. C’est faire surgir la vision
dont j'ai besoin». Djergaïan aussi tente
d’extraire de soi une vision, et seule la
vie, en ce qu’elle a d’écrasanl, ordonne la
complexité des images, pour ne pas dire
du regard intérieur. Ainsi chaque strophe
est un condensé de mémoire, ou de désir,
ou de nostalgie, de réalité présente ou
autres.
Tl est vrai que les dangers d’une telle
exigence poétique sont multiples. L’un
d’eux consisterait, puisque nous sommes
dans le domaine de l’abstraction, à pri
vilégier l'intelligence au détriment de la
vie. Mais si l’on rencontre çà et là des
termes abstraits, il faut aussi reconnaître
que cette poésie s’adresse aux sens comme
si l’auteur avait le souci de nous restituer
à la terre, à des choses physiques. Ce qui
sauve peut-être ce type de poésie c’est
précisément sa «réalité».

X

(Le texte qui suit est un condensé de la
présentation faite le 19 avril).

Yériché Djergaïan :

Géométries

d'une

quête

Devinettes, originalité, abstraction...
telles sont les impressions de lecture que
nous laisse l’œuvre de Djergaïan.

Passages à vide

D’emblée nous sommes plongés dans
l’inconnu. C’est que, la volonté farouche
de trouver l’essentiel de l’image, de don
ner au mot le pouvoir de saisir une réalité
intérieure, de la traduire au plus près, en
gage l'auteur à éliminer les considérations
intermédiaires. Cette poésie surprend car
elle échappe aux logiques habituelles,
à la linéarité des associations de termes.
De la sorte la juxtaposition des images
se Caractérise par une absence de relief
qui frise la nudité, comme une plaine s’é
tirant à perte de vue; poésie lisse en ce
sens qu’à première lecture elle occasionne
dans l’esprit des trouées, des chutes, des
vertiges. D’incroyables impressions d’ape
santeur ou de passages à vide.
Dans «Nous étions une ville», l’auteur
écrit : «On se fait une idée de son écri
ture avec l’émergence de sensations ins
tantanées qui deviennent des réalités à
part entière». L’aspect énigmatique des
textes est renforcé par l’élimination pres
que totale de points de repère. Nous vi
vions dans Line litanie d’images qui
s’enchaînent avec la même tension que
suppose une quête. Cependent, de rares
exceptions viennent confirmer la
règle
de pudeur que l’auteur s’est imposée. Ap
paraissent ça et là des termes comme
shevi, kamantcha, Anatoliques, Caucase,
mais aussi et plus précisément, en fin de
texte, comme finales d’un drame, les
noms d’une géographie à la fois réelle et
intime.

Instants d’origine
Proche des créateurs actuels qui pra
tiquent ce que l’auteur appelle justement
«l’exercice de la pudeur ou l’ascèse de
la forme», Yériché Djergaïan se distingue
pourtant de la plupart des poètes contem

Il semblerait donc que les trois ques
tions initiales que nous nous étions à bon
droit posées sur -les écrits de Djergaïan
trouvent en quelque sorte ici leur résolu
tion. Ces textes font penser à une série de
devinettes mises bout a bout, mais pour
la seule raison qu’ils expriment une den
sité métaphorique qui se veut absolue. De
la même manière, l’originalité trouve sa
justification dans le fait que 1 auteur
cherche à échapper aux rhétoriques de
l’observation réaliste ou de 1 incontinence
verbale. Car c’est bien au-delà de l’abs
trait que ces pages tentent d’acquérir leur
véritable portée.
Mais toute création poétique implique
qu’elle soit reçue individuellement et re
traduite par F imaginaire particulier du
lecteur. Une poésie qui imposerait sa voie,
fût-elle royale ou idéologique, ne permet
trait pas ces voyages anormaux qui ont
l’imagination pour espace et pour temps.
L’imagination seule peut sauver. L’œuvre
de Djergaïan démontre assez que la vie
imaginaire est plus réelle que la réalité
même. Et si le poète n’est pas compris,
c’est qu’il parle en dehors des logiques
quotidiennes ou des nostalgies ronron
nantes. Le poète est notre frère, mais il
est, au même titre, notre plus fidèle
ennemi.
Denis DONIKIAN

Fonds A.R.A.M
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«NOUS ETIONS UNE VILLE»

par Yériché DJERGAIAN

IV

truire/Mouch et Ardahan/deux points
grossiers/écarlates/sur la carte gracieuse/des anomalies du siècle
Deux cavités malingres/en lieu et fonction/des pupilles éreintées de mémoire
Deux plaies rapiécées/à l orée des fenêtres/aveugles d’histoire.

X

J’écrirai des danses sans nom/unijambistes par provocation/mineures par le
raie dont / exploseraient leurs rancœurs de
feu
J’écrirai les pas des chevaux/en leur
folie/sur l’ornière du soir/et le germe
des/Anatoliques cristallines
J’écrirai la laine/dans l’encensoir des
ehantiers/sur l’écrin de la chaux vive/qui
jamais n’accomplira de rituel/sur la dis
parition des lignes/élastiques
Sur ,1a mauvaise gil’le/dans la chevelure
d’un masque/occidental
J’écrirai sur l’audace/du soleil/lorsque
ses messages rauques/hurlent à l’argile de
la pluie
Sur le débat des fleurs/dont la raison
pleurniche / aux abords d’un café crème
J’écrirai sur la pleurésie douteuse/qui
ne guérit pas l’oubli/mais débarasse les
quartiers/des ombres où se hasardent/les
greffes ridicules
J’écrirai la chambre/où le lit/faïence à
la iigne/ponctue d’alcôves/les corps qui se
déversent/sans avenir
La géométrie de l’encre/couvera en une
brèche malade/les rares perles qui auront
franchi/les marches opaques
perles insomniaques
perles distantes
sous le réverbère de l’hiver
parisien
l’aube pourra s’y inscrire/anonyme sur
l’empreinte fragile/des papiers de l’exode.

X
Patience fait ripaille/dans les impasses/
l’été où la lumière/amertume grandiloqüente/aux ossements ridicules/joue sa
mailson/à déterrer toutes les rengaines
Mesure pour tous/lorsque chaque bouche/préfigure sa parole/et avance au
rythme/d’une geôle
Mesure pour chacun/et la bouche reflue/à l’éruption des danses/éloquentes/
comme les promesses du blé inventif
Un mariage d’eau et de demi-lunes/curieuses des nuits/à flanc de vertèbres
Une marge curieuse/au courant de
l’aube/du bruissement qui se tait/en fla
ques opalines
A la rue le cale/restitue sa terrasse/
grand faiseur de rêves diurnes/Ses lustres
crachent/en vapeurs acidulées/les graines
vacantes/avides d’architecture
Moites et cramoisies/les premières sil
houettes/comme l’encre violette/lisent le
marc des réveils/précoces
Maraudeur opiniâtre/rongé aux mobiles
des/entrants/le bistrot creuse ses reins de
faïence
Tout contre/s’embuent les constances drapées/que cimentent les va et vient/des
vergétures
On y ruisselle/fréquent troubadour/versé
pourtant/sur les rives orientales
Sa mobilité s’ombrage/d’enfants majeurs
Des rondes de circonstances/où le jeu/
maléfice d’un matin sans sucre/saute de
pas en pas/les trois cordes conquérantes/
d’un équilibre criblé de rumeurs
On y découvre des vives/nageuses extrêmes/d’un fruit dont la gangue/ne ré
siste plus/aux dents rassérénées
Exécution du chanvre/et fanfare du fro
ment
L’enfant proclame la proximité/de la
terre/le miroir du désir/sur le plâtre
de l’orage/précurseur des chauds apai
sements
Les figures d’amour/qui se meurent en
musique
Dans leurs bras/l’essain de l’infini/sans le
privilège de/la petite mort/Mais le dé
sert giboyeux/où les yeux illuminés/re
quièrent le corps capital
Embrasure du bois/demeuré chêne ou
frêne
Eaux courantes/dans la poignée/des rai
sins à venir
Le sourire du topographe/l’identifie/généreux/les lèvres coupables de recons-

DES IMAGES, DES VOIX
DES MELODIES QUI SOURDENT:
ET LA GRACE D’UNE BAYADERE
»
i
՛,
1
En complément à ce qui précède, on
trouvera ci-dessous de Maria-Pia VALLET
de Buzon un texte, relation / impressions
des journées d’action culturelle qui ont
eu lieu, les 31 mai et 1er juin derniers,
à quelques pas du parc des Buttes Chau
mont et sur l’axe Bastille - La Villette
(un axe destiné à un avenir resplendis
sant, tel que supplanter les zones tra
ditionnelles du marché de l’art parisien,
mais qui n’est peut-être plus, fort pro
bablement, qu’une vaine spéculation de
puis, on s’en doute, la césure de mars 86,
l’arrivée au Ministère de la Culture de
l’équipe léotardienne et la remise en
cause —entre autres— de la poltique des
grands travaux), dans la salle polyvalente
du Centre Laumière.
D’une envergure certaine, cette ren
contre sur deux jours, qui fut qualifiée
dans le journal Ilay Baykar (n° 104, p. 2)
de «week-end mémorable» et de «(...) car
refour de la création, des langues et des
gestes», avait été conçu,programmé comme
un moment de récapitulation et de clô
ture de la première année (85 - 86) des
après-midis du cycle «Créations Contem
poraines arméniennes et quasi-arménien
nes». Elle aura rassemblé la vaste palette
des intervenants suivants :
—- les peintres Seumpat Ebrahimian,
Vatché Démirdjian et Alfred Gharapé
tian. On notera, soit dit en passant, que
les deux derniers ont exposé depuis,
à
Caen(**), une trentaine de toiles chacun
dont certaines, très récentes, réalisées à
la faveur de l’été;
— les jazzmen du groupe ARK Trio (Mihran Hohannessian au piano, Roupen Khrimian à la contrebasse, Aram Khrimian à
la batterie. Coordonnées du groupe : au
16 rue Guy Gouyon du Verger — 94110
Areueil, tél. : 46. 65. 11. 76) autour de
Charles TYLER;
— deux chanteurs
— une danseuse, «bayadère» en l’espèce
qui, inopinément, parut et se produisit
au contentement de tout le public;
— huit auteurs, jeunes et novices même
pour certains
— Cinq récitant(e)s
— et deux vidéastes - opérateurs de prises
de vue.
( B.H. S.)
(") L’exposition, qui aurait été visitée par plus
de 1500 personnes, s'est tenue du 1er au 15
septembre 86 à l’Hôtel d'Escoville.
Le quot.
Ouest France, dans son édition du 8 sept., pré
sentait les 2 exposants comme suit : Alfred
Gharapétian «peint la forme, à travers l'homme
et son physique. Amour et violence donnent
alors la mesure des êtres qu'ïl présente. Vatché
Démirdjian peint la ligne en lui accordant une
dimension supplémentaire. Chaque objet qu’il
utilise (fil barbelé, vitre cassée, papier, etc.) est
ainsi détourné vers une signification seconde,
digérant ainsi «les laideurs et
les grandes
misères d'une guerre qui s'auto-génère». 'Tous
deux conjuguent la couleur avec l’importance
qu'elle peut trouver en ces pays de lumière. /
Deux vies, deux expériences (...)»

X
PROPOS POUR UN LIVRE D’OR
par Marie-Pia VALLET de BUZON
31 mais 1986 :
trois peintres sont exposés,
mais bien plus de trois «manières» qui
témoignent d’une richesse d’imagination
et rendent compte du développement de
leur travail.
1) De celui de Seumpat EBRAHIMIAN,
le triptyque «Sayat Nova» me touche
plus particulièrement. Chaleur des

ors qui éclatent dans «Bronze», flam
boient en rouge vermeil dans «Feu»
et se fondent en irisations nacrées
dans le «Rêve». Splendeur des ors
rehaussés des sombres arabesques de
la graphie arménienne.
2) De Vatché DEMIRDJIAN un tableau,
«Kamikaze», me frappe. Comme un
coup au cœur. Cauchemar devenant
réalité ? Reflet rompu, masque écla
té, débris épars miroitants dans la
texture rigide turquoise d’un infini
grisé.
3) D’Alfred GHARAPETIAN, trois ex
plorations (mais nous a-t-il livré ici
la totalité de son travail ? ) de l’uni
vers des couleurs et des formes.
Les «Anatomies» : splendides, tour
mentées, inquiétantes, témoignent,
peut-être , de l’imposibilité de com
muniquer ou, plutôt, de la souffrance
inhérente à tout échange : corps qui
se trouvent pour mieux se perdre. Les
«enluminures gigantesques» (ainsi je
les nomme), jeux géométriques de
couleurs, éclatement joyeux d'une
constellation lumineuse. El ce que,
faute de mieux, j’appelle «abstrac
tions» : ces toiles sont peut-être celles
qui manifestent le mieux l’extrême
sensibilité de l’artiste.
Délice des
couleurs fondant en douces volutes,
vision
fusionnelle,
invitation
au
rêve. . .
J’ai aimé.

La soirée se poursuivit fort agréable
ment par un concert de jazz que donnait
un quartette formé, pour l’occasion, au
tour du saxophone baryton
Charles
TYLER — Ainsi, lorsque la musique vient
apaiser l’émotion esthétique dont sont
chargées certaines
œuvres plastiques
«trop» fortes, l’Invité(e) ne peut que se
sentir comblé(e) !

,

heure trente du matin / Խ t,
longuement à sa toilette / Fra^e
comme une rose / Belle / Comme
une secrétaire de direction / l,,.-,
rimaire...» (4)
«(... ) Je me souviens d’une brune aux sou,՛,
cils si relevés au-dessus des yeux
D’une blonde ajustant d’un 'geste
négligé quelques mèches désordonnées. D’une autre encore dont
le frou-frou du jupon volage ryth
mait la danse des deux jambes cui
vrées. Et je me souviens d'une
lycéenne au regard un peu triste,
une moue sur ses lèvres. Etait-elle
heureuse ? De quel prénom égre
nait-elle ses cahiers ? Qui par.
lageait ses rêves ? J'avais envie
de lui dire : ferme tes yeux, repose
toi contre moi, je te conterai des
légendes d'ors et de lumières...»(5)
«(...) Pilonnait, défonçait la brèche, de
contentement grognait et grondait
de rage et s’enhardissait à vouloir
envahir, submerger d'emblée la
porte, toute entière, à vouloir cra
cher son fiel assassin partout où que
se puisse, par toutes les déchirures,
par toutes les failles à fleur de bois,
de ferronnerie, s’enfiévrait, le bé
lier. / Se hâtait, haletait, le bélier /
Empoigné rudement par une grappe
de cinquante ruffiants / Qu’excitait
le reste d’une meute hurlante...»(6)
«Un bruit assourdissant retentit dans
la plaine,/Dans la chaleur étouffante
d’une nuit d’été. / Ils se levaient
enfin pour percer le mystère, / Les
yeux tendus vers leur possession
divine, / Sur la crête de laquelle
tant de siècles ont péri...» (7)

1er juin :
une après-midi poético musicale qui aura su (ce ne fut pas là le
moindre de ses mérites) entrecouper la
présentation des textes de chants, de mu
siques, créant ainsi un enchaînement par
fait dont le rythme discontinu garda l’au
diteur constamment sous le charme.
Deux chanteurs, deux sensibilités bien
distinctes : Nazareth HEKIMIAN, Harout
BEZDJIAN.
Vives, enjouées, entraînantes, les chan
sons du premier disent la joie de vivre,
le plaisir d’aimer. Les chants —sombres
sonorités—-, que le deuxième a tiré du
vieux fonds commun de la «tribu» et
réharmonisé, prennent littéralement «aux
tripes». L’un comme l’autre des interpr êtes nous envoûtèrent à un point tel
que Valérie KIRKORIAN, l’une des au
ditrices, comme n’y tenant plus, donna
existence à notre enchantement commun
et nous régala de deux intermèdes dansés,
pures improvisations aussi charmantes
que parfaitement maîtrisées.
Mais s’il est impossible de restituer
directement ces mélodies et les gracieuses
évolutions de la bayadère,
du moins
peuton transcrire quelques mots décla
més, bibres de vers ou de récits. Laissons-les donc parler d’eux-mêmes :
«(...) Tu composes un équilibre stable. Tu
caresses ce qui nous quitte. Tu
t’accordes à la perte. Il poursuit le
site des lieux disparus, il efface
l’image privée de rétine et d’image,
vide dans la plénitude du monde
v ide. Il y pénétre sans défense.» (1 )
«(...) Macbeth revient demain / pour l'au
bépine et le vin de cyprès / Il tuera
sans férir / La ligne des yeux où
cerclent les jaunisses...» (2)
«(...) Il marchent dans l’épaisseur du si
lence que seul perforait le bruit
de ses pas. En levant les yeux, il
voyait des montagnes, rien que des
montagnes, et le chemin se dérou
lait devant lui, et ne s’arrêtait plus.
Pourquoi marchait-il de la sorte ?
En vérité nul ne saurait répondre
à une telle question.» (3)
«(...) Je passai dans ses bras une de mes
nuits d’amour les plus tendres /
Endormie, l’alcool ne comptait
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Furent également présentés des textes
en arménien, paroles riches d’évocations,
de suggestions : l’inédit «Judith» par son
auteur, Marc NÏCHANIAN, et ruie série
de poèmes que Loussana HOVIIANNISSIAN interpréta avec vigueur et brio de
sa voix pénétrante.

-oDeux journées de qualité dont le franc
succès proclame —à l’envie— qu’elles
s’inscrivent dans un espace laissé vacant(8)
et qu'elles ne demandent qu'à être re
nouvelées.
Marie - Pia VALLET de BUZON

(1) extrait de «Coïncidences»,

poème

de

Krikor BELEDIAN.
(2) extrait du poème inédit «Coque luche /
Coquelicot» par Christian Yériché DJERGAiAN.
(3) extrait de «A l’écoute du Tibet» court récit
inédit par Denis DONIKIAN
(4) extrait de «Genèse d’un écrit (Lettre à
Christian Rivot)», récit en vers blancs, remanié
pour l’occasion, par Ara MOUSSAïAN. Né en
1946, Paris, a collaboré à la «revue périodique
d'écritures» L'Ortie, Rouen, a traduit Barouir
SEVAK et Axel BAKOUNTZ (Voir de BAKOUNTZ
«Cyclamen, fleur de montagne» in no. 21, avr''
1980, d’Hay Baykar, pp. 24—26).
(5) extrait de la nouvelle inédite» Les fugitives»
par Sétrak OZANIAN. Né en 1963, Paris.
(6) de B. Hamazasb SAKAYAN, né en 1960,
Paris; extrait de «Processions». Présentée en
mars dernier, en avant-première, par Loussana
HOVHANNISSIAN, Agnès MINAZ-DJIVELEKIA
et Jean-Marie PROSLIER, cette nouvelle est a
paraître dans le no. prochain de la revue GA •
Elle représente le cinquième volet du recuei
«AZADE; ou les vergers d’Alfo.», les 4 préce
dents volets ayant été publiés on peut s en
souvenir, ici même entre 1980 et 83.
(7) extrait du poème inédit «Mirage» Par
Varoujan
TAVCHANDJIAN.
Né en
1 ՛
Alfortville.
,
.
(8) espace qui se révèle être le «quasi es^
culturel arménien» dans l'article, auquel on
■

o

réf exions

reportera utilement, «impressions
autour de l’apparition d'une nouvelle re
signé Mariam, in Hay Baykar, no. 103, P- 1
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SCHAVARCH MISSAKIAN

«յառաըդ
տեսակցոււթիւԱները

ղար՝ ինչպէս կ՚ուզէիր ըլլալ- ու Եւրոպան քեզի համար եղաւ այն տեղը, ուր
փախուստը եւ երագը միացան ••• :
Պ -— Ոոլո բովին վերջացած բան մր չէ.
որքան հեռու երթաս ,
այնքան
աւ ելի
տա ր րեր րան եր կ՝ ո ւղե ս • • » :

Հ — իսկ |մնչ եղաւ ծնողքիդ հակազդեցութիւնը , bpp սկսար գծել :
Պ — ՛Ծնողքս ոչ մէկ ընդդիմութիւն ց ո յց
տուաւ՝. Սո վո ր ա ր ա ր ե ր ր աղայ մր կր
ակաո ,սկ 1'^ :
ծնողքս րնղհակառակն • չուր
f* ր ս ԷՒ // որ մ տահ ուլ ո ւ թ l^i ւ*են ե ր կր յա յտնէթն ըսե լո
թէ
նկարչութիւնը արհեստ՝ դործ չէ ՝ նկա-*
րիթէերր կորսուած արարածներ են՝ նըկար ի չն եր ը միշտ անօթի
կր
մնան . . •
ղմուար է տոկալ այս բոլորին՝.

No 16.373

մւսն բան մրն է * 1լ ա շփււս սփս ՝ 1լ ա չխաuiftu բան մը չ/t դար ՝ յետոյ մէկէն * * * ՝.
Սսւլւղ միչտ պէտք է ականջ տայ անոր՝.
Ենծի համար նկարչութիւնը շարունակա
կան արարք մրն Լ * սպասու մր պէտք չէ
մեռնի* ու միշտ աշխատիլը կարեւոր է՝
որպէսղի ականջը բաց մնայ՝. եթէ այդ
պէս չըէլայ ՝ արուեստը արկածախրնդ—
բութիւն չըլլար : Ա՛յղ է հեաաքրքրականը։ Միչ տ պէտք է
կարենալ
ղարմանալ* ի^նչու՝ ի^նչպէս եղած է այս * * * ՝,

Հ

իսկ գործին նի՞ւթը • • •

*1^

ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՆԿԱՐԻՉԸ՝

Ա Ս Ա Տ Ո Ի Ր

\ոն կսէրենալ Հ*ԸԷ[ա*- Աս էէյ 1Ո ո ^Լ1

պատուհաններուն
քաշուած
սպիտակ
վարագոյրներ սահմանապահ ղինուորներու֊ նման խիստ թէնութեահ կՂնթաըկեն
արեւէն ե կածը : «Ուշադրութի՛ւն , հոս Ասա տո ւր ին աշխարհն է ,
մ՛ ո ւտքը
ար
գիլուած» : ճիշդ այնպէս , ինչպէս երա
մի շտ մը ձայնար՛գել
սարքերով իր աշ
խարհին աղատ մուտք պիտի չթոյլատ

iտահ ո գութի լեներն ու ջանքը

րէր փողոցի մխորին :

J-ւս մւսնut կա կքէg à եր բանաստեղծ///_թե ան մ կ 9 վահ է Q շական կ ապրի
ու կը գրկ ներկայ կեանքին
•
^րիղււր Պր լւոեան ընդհանուր ան կա յ ո ւն ո ւթեան , աա աանո ւմ ե աշխարհի t! ր
ձՀ£
> աււ ա ա սւ դետին ՝ կռուան կր փ ե ւոռէ ՝ կր
փորձէ ((.վայրերէ
ստեղծել՝
11[,սւէսէւէ'

1լ ա ր տա-

յայտէ փսրծես ՝ ղիծով ու ղո յներով:
Ան կր նկար Հ
կոտորակումր՝ փշրուկւ, անկայո ւեո ւթիւնր ♦ ինչ որ հիմա կայ՝
սակայն կր սահի մեր սարին տակէն* մ tu—
քանակն է ան ՝ հ ո ղր ՝ խօսքը , ՛կեանքը :
Աեծ մասով երկրաչափական օեւերէ
քաււլկսւցւսծ իր ն կա րն եր ր ՝ առաջինէ
ակ—
հարկով՝ մանկութեան օրերու խաղա ib'ib
քը դեւրս ■tb տա կին Iքալէիտոսմոփ)
<«“քակիին վրայ կաղմո Լած պատկերներ կը
փչեցնեն :

խամանա կա կի զ արուեստի միխողդային
«մեավաճաոփն — Ֆիւսք ՝ Հոկ ■ 125 — Նոյ •
2- առիթով վերջերս շատ գրուեցաւ ու
խսուեց աւ
Ասատուրի
մասին*
անոր
^1կուը չո լթ եւս*հ ՝ կտրած
ճամբուն ՝
Ju,"~
\"՚լ՚ոթիւններ ո ւն եւլն-ի

մասին-,

Ֆի>։|1

՜4^{' կարելի է այսպէս ըսել- շուկան է
^1աքչակս,ն աշխարհին : Ունի դատակազմ
Դ'| ոը թեէլնածու ներկայացող կալրրի^րոլ միջել ընտրութիւնը կր կատարէ ՛.
Այ" տարի 500 գիմս։ մներէ բնդունուած

Փ' 135 կալըրիներ : Ասոնցմէ մէկն էր
Տւէս, որ մասնակցած էր Ասատուրի
Ործերով ;

Ֆիաք-ի մասին կը սկսինք խօսակցիլ
նախ- գոհ է, անշուշտ, ինչպէս' ստտցւած բազմաթիւ մրցանակներու , կամ ցու
ցահանդէսներու պարադային :
Աակայն
չուզեր երկար յամենալ տյդ կէ տին վը
րայ : «Մրցանակներ շատ կան ,
ինչպէս

նկարիչներ, թանգարաններ , կալըրիներ ■
հիմա Ֆիաըճ ՛էր, յաւ- գալ տարի ի՞նչ
պիտի ըլլայ • մրցանակ մը , երկու մրցա
նակ շահեր ես, թան մը ըսել չէ, կարեւորը շարունակելն է: Նպատակը չէ կա
րե ւորը • տե1ղ մը հասար- թան մը ըսել
չէ այդ: Միշա նպատակի մասին կը մտա
ծենք ■ նամթան, անցած ժամանակը, շա
րունակելու ժամանակն է կարեւորը» :
լ1Ակ քեզի համար, ո՞ւր է սկիգtuյ ւլ. ժամանակին- կամ՝ ե՞րթ, ի՞նչպէս սկսար գծել:
հ

Պ — Միշա գծած եմ, եւ սկսած օրս չեմ
յիշեր : Օր մր չըսի , թէ այսօրուընէ նկար
չութիւն պիտի ընեմ : Սիզրը կրնար հա
ճոյք մԸ Ը1ԼաԼ' JblnnJ °Ր մՐ վարժու
թիւն դարձաւ՛. Առաջ, երագելու ձեւ մրն
էր !

^^րիղի աղմկոտ ՝ օրուան տմէն J tu—
^՞ժ' գունաւոր րադմութեամր մր յոր-

Ïn1 խաղամասերէն մէկուն

մէջ, յարախրաըար հանդարտ , նեղ փողոցի '?[՛ է ?_
Չգտնուի Ասատուրի աշխատանոցը՛. Հ,"ն
Տս։նելէ ետք աւելի կր շեշտուի անմ՚իջա-

1"ւե միջավայրին

հ ան ւլա ր տ ո ւթե ան Կա(‘"՛լրումը, դուքսի ի ր ա ր անց ում ին : Հ,ան՚էաէ“ոոլթիբև մր , որ կբ ծաւալի նախ իր
‘"'եձէն ■
^“‘Ասւառներ չկային հոն «չմնաց րան
<"> կըսէ գրեթէ յանցաւոր
տղու մ ր“էՒ՚ոովմը. Զինական նկարներ պահ մը
'^Գրութիւնդ կր գրաւեն ,
ապա զա>“Ա։րսն դեղօրներ ,
որոնք կարծես
հե^"ր երկիրներու կարօտ մր կը
^"յոր հոս հակակշռի

մա տ-

ենթակայ

է՛

ինչո՞ւ կը գրեն, կամ ինչո՞ւ կը դըծես...'. Եթէ ամէնօրեայ կեանքը քե
ղի հաճոյք չի պատճառեր,
կամ գոհա
ցում չի տար , գծելը փախուստ մըն է ,
գոհացում գտնելու ձեւ մը ՛. Նախ հա
ճոյք մրն է , ինչպէս րս ի , ապա , կեց֊
ւածք մը՛.
Շատ կարեւոր
է կեցուածք
ունենալը՛.
Ես նկարչութեան
շնորհիւ
ունեցայ
ուզած
կեցուածքսկ՝ ուզէի
Լիբանանէն ելլել, աղատ ապրիլ, արկա
ծս,խն դր ո ւթիւննեը ապրիլ, կ՝ ուզէի
ի՛մ
կեանքս ապրիլ ■ ապրեցա՛յ i Կ'„ւզէի Հա
կադրուիլ կարդ մր րաներու. կրցայ Նըկարչութիմնր այդ է, եւ ոչ թէ գեղեցիկ
գոյներ գնել, այդ ալ կայ անշուշտ, բայց
կարեւորք կեցուածքի հարցն է :

Հ
Կեանքի մէջ , ըսենք , նկարչութիւնը\ղաւ այն միջոցը, որուն շնորհիւ b-

չ
Ըսիր թէ նկարչութիւնը ինքզինք
ըլլալու միջոց մըն է, սակայն հոն կայ
նւսեւ սորվելու մաս մըն ալ • տարիներով
ալ «սորված» ես :
Պ *— Այո •
առաջ նկարչութիւնը
սորվուէր* ղպրոցներու մէջ մուոէլ

կը

մհ/

կ^րլլար “‘ի^*^սւէս վերածնունդին- ու utմէն մարդ անոր կը ձգտէր : P*U,J3 ներ կա յի
արդիական աշխարհին մկջ այդ մուոէլՀ*
չկայ* ամէն ինչ կարելի է ու ամկն ին չ
կրնայ քննադատուիլ՝. Երբ Փարիղ եկայ
ամէն մարդ րան Ր է.'Ր՛՛է Ր ՛՛ է՚մ շյ՚ֆանիս ֆիկիւրաթիֆ/. եւ տպսթրէ/,
միջեւ
բախում մր կար : Կ՚ըսէին թէ Գեղար
ուեստիդ ակադեմիան բանի չի ծառայեր՝
թէ ճ1դգ ւէ արուեստը սորվի լ. . . դմուար
էր ուրեմն ինքզինքը պաշտպանել , հա
ւատա լ րանջ, մր։ Յետոյ QS—ի դէս1րերը եղան. ղիս չէին հետաքրքրեր : Այսօր այդ
մարդիկը բոլորն ալ իրենց գործը, դրասենեակները ունին ու ծիծաղելով կր խօ
լէ ին (fô—ի մասին։ ինծի համար ամէն օր
պայքար մր կայ՛.

Հ -- Դուն այսօր անցնելով այդ թոլորէն , տե1ղ մը հասած ես • ի՞նչ պիտի ըսէիր
քու փորձաոութեամթդ, նոր հասնողի
մը:
Պ — Այնպիսի մամանակ մը կ'ապրինք,
որ որեւէ ըսելիք չունիմ :

Հ — Այսինքն' ամէն մարգ թող իր ճամթան ինք գտնէ, կ՚ըսես , ի'ր հասկցած ծեւով :
Պ_Այո • ‘Լերջին տար իներուն արուես
տի որքան հոսանքներ եկան անցան. 2 — 3
տարի ետք կը հիննայ ամէն բան։
Եթէ
յարած ըլլայի անոնցմէ
մ էկուն ,
ի նչ
պիտի ըլլար։ Ես ամէնուն մտիկ կ'ընեմ
կեանքի մէջ, րայց յետոյ իմ ուզածս կ'րնեմ , եւ ի՛մ ձեւովս։ Ամէ՛ն րանի կր նա
յիմ. գէշ նկարի շներ ու ալ կը նայիմ , լա
ւերուն ալ գործը կը դիտեմ, րայց կու
գայ ատեն մը, ուր բոլորը
կը
մոռ-

Պ *— \քիւթր կարեւոր չէ այնքան* պատ
մելու ձեւն է կարեւորը'. Այո՝ կարդ մը
նիւթեր կան որոնք գործիս
մնայուն
եղրեր եղած են* ատոնք' մամանակը՝ utնոր անցքը ՝ հետքեր ը ՝ որոնք չատ
կա
րեւոր են ինծի համար* մամանակին սա^•իլը՝ ան ցն ի f ր շատ կը հետաքրքրէ զիս՝,

ՀՆկարչութիւնը կը թոնէ ժամա
նակին անցքը՞ , թէ անոր հետքերը :
Պ *— Սեմ կրնար
մոռնալ մամանակի
խնդիրը* ատոր համար դմուար
է խօ
սիլ նկարչութեան մասին՝.
Եթէ խօսիլ
գիտնայի ուրիշ րան կ'ընէի՝. ինչո^ւ հա
մար նկարչութիւն Լլ ընեմ,
որովհետեւ
խօսելու տարրեր ձեւ մըն է ան* աննկար ա դր ե լի ին լեզուն : Ջ/'" էը հետաքրքրեն
խօսքին լռութիւնները ու նկարին
պա
րապները ՝ ճերմ ա կեերը :
Ամէնօրեայ կեանքիս մէջ միշտ կը փոր
ձեմ մամանակը ապրիլ՝, ին չո ւ
->իմա
ենք* յիսուն տարի
առաջ
կամ
ետք
չենք**՝. Մարդիկ մտածած են այս բա
ներ ուն մասին՝. Միշ տ կր փորձեմ կեան
քը էտոնիսթ րաներու վերածել, ըսենք
հաճոյքներու՛. Ասոր համար վերջին տա
րիներուն ասիական աչիսարհով, բաներով
տարուած եմ : Կրօնքը անոնց համար փի
լիսոփայութիւն մրն է, կեանքի
կանոն
մը : Ի՞նչպէս ապրիլ , ի՞նչպէս մտածել. • •
կրօնքը իրենց
ամէն օրուան
կեանքին
մաս կը կազմէ։ Մեր կրօնքները' քրիս
տոնէութիւն, մահմետականութիւն , մար
դոց մէջ միշտ պրկումներ,
հակադրութիւններ , պատռուածքներ ստեղծած են ,
փոխանակ մարդը հա շտեցնելու •• -

Հ — Ասիացի ժողովուրդներուն հա
մար իրենց կրօնքը աշխւսրհը դիտելու
կամ կեանքին մէջ ըԱալու ձեւ մըն է, ինչ
պէս՝ քեզի համար նկարչութիւնը :
Պ — Այո. ատոր համար Ա՛յդ կրօնք
ներով, բազմաստուածութեամր
հետտքըրքրուած եմ : Աստուած կրնայ
ամէն
տեղ ըլլալ,
հս“^ ըԱննք, ոչ
թէ
մէկ
հատ է, այլ' յոգնակի, այդ պատճառով
հին քաղաքակրթութիւնները չատ կը խօ
սին ինծի։ Երբ Փերու գացի, շատ տպաւորեց ղիս Ա՛յդ երկիրը, էսյդ անցեալը։
Պիտի ուզէի հայկական հին մամանակներր , արուեստը
տեսնել երբ
Աստուած
մէկ հատ չէր • • •

նսէս . • • :

Հ ._ Այսինքն՝ հեթանոսութիւնը • • ■
Հ — Դործիգ յեղաշրջումին մասին
մտածա՞ծ ես սկիգթէն • օրինակ, թէ տա
րիներ ֆորագրութիւն պիտի ընէիր, յե
տոյ ջրաներկ ■ • •

Պ — Այո ■ միակ , աներեւոյթ աստուծոյ
մը գաղափարին հետ
քրիստոնէութեան
մաս կը կազմեն տանջանքը, ձ եղքր. • •
ինչո՞ւ:

Պ .— 'եախ
իւղաներկով սկսած
եմ.
վերջը փորագրութեան անցայ : էՕնդիրբ
փորագրութեան կամ ջրաներկին , իւղա
ներկին վրայ չէ ■
կարեւորը մտածելու
կերպդ, տրամադրութիւնդ է՛.
Ես մ է կն
եմ, որ ներշնչումի շատ շի հաւատար.
ներշեչումԼ։ սպասող մէկը չեմ։
եկարչութիւնը գործս է- այսինչ մամուն կը
սկսիմ, եթէ ներշնչում չունիմ գծելու,
մատիտ կը տաշեմ, մաքրութիւն...
կը
դիտեմ...։ Գործեր կան, որոնք սկսած
W շ - 3
, տարի մը , կամ 2 տարի
առաջ, ատոնք նորէն
ձեռք
կ'առնեմ,
կ'աշխատիմ ։ Արուեստագէտը միշտ մտա
ծելով պէաք է աշխատի ■ ամէն պոռթ
կում , ամէն ֆանթէղի պէաք է մաքին
բովէն անցնի։ Ներշնչումը հանելուկի ն ը-

Հ - Բաներ, npnûf պարտադրուած են
մեզի :
Պ- Այո՛ հա յ մ ո ղո վո ւր դ֊ին կառո յց ին
յարմար չէ քր իս տոն է ո ւթիւնր ■ հայ մողովուրդր կենսունակ ,
պայքարող
մողովուրդ էր մամանակին ... : Ես այդ չըր~
^անները կարօտով կ՚ապրիմ : Կ՛իտածներս
այդ. հին արուեստներն են, երբ
չա ս տլածներ կային ... ։ Մամանակին շատ կր
սիրէի ճամրորդե լ• հիմա կյուղեմ այն
երկիրները երթալ, ուր
տակաւին այս
բաները կան : Զ ինաս տան , ճափոն գացի •
կ'ուզեմ նորէն երթալ, նաեւ Մեքսիկա.

(Շար-ը Դ- էջ)

Fonds A.R.A.M

« tf Ա Ռ Ա Ջ Մ Ի Տ
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cuir garnies de textes de la Loi. Ces aide■L'es Amulettes de VArménie Chrétienne
publié avec le concours du Centre

Na

tional de la Recherche Scientifique
et
l’aide de la Fondation
Calouste
Gulbenkian,
est sorti en février 1986 des
presses de l’Imprimerie Arménienne de
St. Lazare, Venise. Il est l’aboutissement
de nombreuses années de recherche puis
que l’auteur a commencé ce travail durant
l’hiver 1933 - 34,
A quelle intuition profonde obéissait le
Professeur Fevdit
cette étude ?

lorsqu’il

commença

L’ethnologie religieuse débute avec J.G.
Frazer et son œuvre : «Le Rameau d’Or»
écrit de 1890 à 1915. 1897 - 1898 : Henri
Hubert publie en collaboration avec Mar
cel Mauss des travaux de sociologie re
ligieuse : «Essai sur la nature et la fonc
tion du sacrifice», et «Esquisse d’une thé
ologie générale de la magie» en 1902 - 03.
1913 : début de la passion indo - euro
péenne de G. Dumézil. Fin 1937 : survient
son «illumination» : il découvre la triade
sociale fondamentale roi - guerrier - pay
san des sociétés de langue indo - euro
péenne.
Novembre 1984 : l’éditorial de «Notre
Histoire» a pour titre : L’essor de l’his
toriographie religieuse. Son auteur : Jean
Delumeau explique l’orientation actuelle
de l’historiographie non seulement fran
çaise mais occidentale .
«Longtemps, les historiens ont accordé
la priorité aux grands hommes et aux
faits politiques et diplomatiques. Quant
à ceux qui se consacraient à l’histoire re
ligieuse, ils étudiaient esentidlement les
hauts personnages de l’Eglise et
les
grandes institutions de celle-ci. A partir
des années 1930 - 1940, l’historiographie
a regardé désormais non
plus vers les
grands mais vers les foules; non plus vers
l’exceptionnel mais vers le quotidien. Dès
lors, ... se sont ouverts de nouveaux chan
tiers en pleine activité aujourd’hui : his
toire des mentalités, de la culture, du vécu
religieux... De toutes ces enquêtes, sortent
des dossiers dont, à mon avis, les Eglises
chrétiennes ont le plus grand intérêt à
tenir compte. Un prêtre de l’Ouest
me
disait, il y a deux ans, au sujet du livre
de Le Goff «Naissance du purgatoire» :
«Les historiens ont remplacé les théolo
giens». 11 entendait par là que le théolo
gien ne peut plus se dispenser de con
naître l’histoire».

mémoire se nomment phylactère,
mot
dont l’étymologie grecque signifie pro
tection, amulette, talisman (1). Cette tra
dition biblique est l’une des origines des
amulettes utilisées par les chrétiens d’Orient (Ethiopiens, Arméniens...)

nous révèle les richesses

ceux

d’Occident (2).
Mais leur origine est bien plus ancienne,
car aussi loin que l’on remonte dans le
temps, on constate I usage de talismans
sous forme de bijoux; ceux-ci
étaient
considérés par les Anciens comme des
objets ayant un pouvoir de protection ma
gique, Les colliers de dents humaines ou
animales, les parures de plumes,
d’os,
d’arêtes de poissons étaient destinés
à
conférer à ceux qui les portent, les vertus
de l’homme ou de la bête auquel elles
ont appartenu.C’est là une application de
l’idée fondamentale de la

magie sympat

hique ou mimétique.
Les amulettes dites «chrétiennes» que
nous présente le Pr. Feydit,
concilient
l’usage magique des premiers
talismans
avec la tradition biblique des phylactères.
Elles comportent des passages d’évangile,
des prières et des
formules
magiques
de caractère prophylactique; ce sont des
recueils
de
conjurations (3)
spéci
fiques «Elles servaient ainsi doublement,
écrit l’auteur : d’une part, en assurant
une protection constante contre les coups
du sort énumérés un à un dans l’ensemble
des textes contenus dans chaque amulette
ou contre le mauvais œil: d’autre part,
le cas échéant, pour prévenir un accident
ou conjurer un maléfice bien déterminé ou
pour y porter remède».
Le plus ancien phylactère du Matenadaran porte la date de 1428.
La biblio
thèque des Pères Mekhitaristes de SaintLazare de Venise possédait, en 1933. 24
amulettes dont 23 sont manuscrites, cl
une qui est imprimée, elles portent des
dates s’échelonnant de 1677 à 1808. On en
trouve aussi à la Bibliothèque Nationale
de Paris (qui datent du 18è siècle), et à

Quoique commencé il y a 50 ans, l’ou
vrage de F. Feydit est donc très actuel.
I! raconte les désirs, les peurs de nos an
cêtres. Mieux que n’importe quel rituel,
il nous dit la façon dont ils priaient; même
si, à l’origine, les prières étaient écrites
par des ecclésiastiques, elles reflètent la
mentalité des fidèles.
Ce livre

et

S'il est pour nous, Arméniens, d’une
valeur inestimable, il intéresse aussi les
autres cultures : ces prières, tout ce vécu
font partie de la mémoire religieuse de
l’humanité.

X
«Ecoute. Israël : Notre Dieu est le seul
Seigneur. Tu aimeras ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme et de tout
ton pouvoir. Que ces paroles que je te
dicte aujourd'hui restent dans ton
cœur ! Tu les répéteras à tes fils, ... tu
les attacheras à ta main comme
un
signe, sur ton front comme un ban
deau... »

En obéissance à ces paroles de Dieu
que l’on trouve dans la Bible, en Deu
téronome 6 et 11, le Juif enroule autour
de son bras et de sa tête, des lanières de

ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

իւր եւ իւր ծնողաց յիշատակ գօրաս(ց)ի
ահե1ղահրաշ անուամթն Աստուծոյ : Դրեցաւ (ի) թուին ՌՄԹ, օգոստոսի Լ ին աււսրտեցաւ : Հայր մեր որ յերկինս bu,
սուրթ եղիցի ան(ուն քո) • • • Une ligne

nombreuses références bibliqUes et
toutes les explications nécessaires

de signes cabalistiques contenant les lettres
ի, մց, սպ, կց, ւց, գ, ը, կ, puis:

titres : hguistique, psychologique, hi
torique, hagiographique, théologiqUe
il est passionnant à lire pour oui\’ձ,.
resse a ces domaines. Il y a, jcj, ԱՈք é
à faire dans une perspective interdis1
ciplinaire (histoire des mentalités et dé
formés de dévotion, anthropologie cultu’
relie, etc...). Il suscite aussi de nonibreù

թսւթիլ գաթիուն ղամլի թայի համաղ. թիթայ ՀԷ մի լաթ ի աչք քաղցրանայ վերայ
Յունանին :
Par la grâce du Dieu tout-puissant, cette
amulette a été écrite dans la capitale de
Stamboul de la main de l'indigne clerc
Asvatour (Astoualzatour «Dieudonné») fils
de dont Surgis pour la jouissance de Younan, qui l'a acheté avec le fruit de son
honnête labeur. Que son souvenir et celui
de ses parents soit affermi par le nom ter
rible et merveilleux de Dieu. (Ceci) ft été
écrit en 1209 (+551=) 1760 et terminé
le 30 Août. Notre Père qui es aux deux,
que ton nom... (Une ligne de signes caba
listiques, puis) : Tatil zalioun ghamli tayi
hamal tilay. Que l'œil des soixante-douze
nations s'adoucisse sur 1 ounan.

Ce mémorial termine une amulette
datant de 1760. Le texte arménien est
suivi de la traduction française, le livre est
bilingue et c’est l’un de ses grands avan
tages. Dans la première ligne du mémo
rial, nous voyons que le mot «amulette»
traduit le mot «համայիլ» (hamayil), mot
qui a la même racine que : հմայք, հմա
յութիւն qui signifient : divination, pré
sage, sortilège, charme, et Հ^այիլ, fas
ciner, charmer.
Les amulettes se présentent sous forme
de rouleaux de papier (4) de dimensions
variables pouvant atteindre et même dé
passer 25 m. de long sur 12 cm. de large.
On les portait sur soi dans une poche
ou on les posait sous l'oreiller. Tel en
était l'usage —autrefois— au «pays». Au
jourd'hui, en France, rares sont ceux qui
en ont entendu parler.
En lisant les premières lignes du livre
de F. Feydit, j’ai réalisé que ce que ma

«Les Amulettes de
l'Arménie ch ■
tienne» est un livre savant à ni. • ?՛

ses questions, par exemple : comment Un
recueil de prières chrétiennes peut-il se
transformer en amulette ?

Intérêt hagiographique et
du livre :

théologique

Les Arméniens avaient une profonde vé
nération pour les reliques de la Sainte
Croix du Christ. Une dizaine de pages très
intéressantes sont consacrées aux églises
et monastères (pii en possédaient, aux pè
lerinages, aux nombreuses fêtes de ]a
Croix. Le liv re offre de nombreuses prières à la Croix, il y a même une prière,
p. 151, «pour voir le St. Sépulcre» ;
«Seigneur Jésus, rends-nous dignes, nous
tous qui croyons en ton saint nom, et plus
particulièrement N., ton serviteur, de
voir avec 'les yeux du corps et de baiser
ton saint sépulcre rayonnant de lu.
mière».
Tous les saints sont présentés en 17
pages, à partir de la page 163. De nom
breuses prières sont
adressées à Sourp
Sarkis, un des saints les plus populaires
d’Arménie dont la vie est racontée p. 199201, son fils se nomme Martyros, autre
prénom très répandu.
On peut s’étonner, aujourd’hui, de
cette «religion populaire», des prières,
et de cette dévotion aux saints, aux re
liques, qu’elle entraînait, et penser qu’elle
était une conséquence de l’ignorance, de
la naïveté de nos ancêtres. Pourtant, Jésus
n’a pas choisi des professeurs de philo-

les amulettes
de l'Arménie chrétienne

de

notre passé religieux : les pratiques reli
gieuses (pèlerinages, culte des saints, etc.),
les croyances, les comportements com
munautaires d’un peuple qui est sur le
point de disparaître, celui qui vivait sur
ses terres, celles de l’Arménie occidentale.
Il est un témoin de notre patrimoine re
ligieux disparu en 1915 avec l’incendie de
tous les monastères, des églises, la perte
des archives paroissiales, les massacres.

f

(de Frédéric FEYDIT)

Հ______________________ ___________________________________ ___________ _________________________________________
Vienne (dont l’une portant
1476). Les manuscrits sont
«On comprend aisément les
la prolifération extraordinaire
de «littérature» : ce sont des

la date de
nombreux.
raisons de
de ce genre
écrits utiles

et rassurants pour des gens hantés par la
peur des ennemis visibles et invisibles, de
la maladie et des
accidents
de
tous
genres.
Chacun cherchait donc à possé
der son talisman».

Une amulette

de ce genre ne pouvait

protéger que son propriétaire ou la fa
mille de celui-ci, le nom du bénéficiaire
était mentionné une ou plusieurs
fois,
à la fin des prières qui le composaient et
dans le mémorial écrit
à la fin,
tel
celui-ci :
Mémorial

Շնորհօք ամենակալին Աստուծոյ գրեցաւ համայիլս ի մայրաքաղաք}» £ստամթ«լ
ձեււամթ տէր 1)արգսի որդի անարժան տի
րացու Ասվասաւր դպրի ի վայելումն Յունանին որ գնեց իւր հալալ վաստակով.

mère gardait soigneusement au fond d’un
coffre, dans un petit sac en tissu, qu’elle
n’ouvrait jamais, qu’elle ne touchait
qu’avec crainte et respect, était une des
«amulettes» dont parlait l’auteur. Vingtcinq ans après la mort de ma mère, j’ai
osé enfreindre l'interdiction, j’ai ouvert
le paquet, j’ai déroulé le rouleau qui s’est
immédiatement effrité en plusieurs mor
ceaux. Arrivé à la fin. j’ai lu la date :
1713. le nom de l’imprimeur : Krikor, le
nom des bénéficiaires . Jean et ses fils
Gaspar et Nersés. D’abord intriguée par
ce rouleau mystérieux, je devenais de plus
en plus émue en faisant ce voyage dans le
temps et au pays de mes ancêtres. J’entre
pris la lecture des textes en consultant la
première partie du livre (p. 21 à 75) qui
offre la description détaillée de 27 amu
lettes. Je constatais alors que mon amu
lette imprimée, avec ses textes et ses il
lustrations, était d’un type courant. Dans
la seconde partie du livre, je trouvais la
traduction des prières, car cette seconde
partie (p. <8 a 373) est un recueil des
pi ieres en arménien avec leur traduction
liançaise; ces textes sont accompagnés de

•phie pour en faire ses apôtres, mais de»
mples, des ignorants. Le peuple reconlissait la puissance d’intercession de a
ierge et des saints. La prière liturgique
mtinue, à chaque messe, de faire

ni՛՜

oire des saints.
La liturgie de l’Eglise ne règle pas seument la célébration eucharistique ou e»
icrements, elle règle aussi d’autres cére
onies, moins solennelles qui dépendent
roitement de la culture locale : ce sont
s sacramentaux. Depuis toujours, 1 g
se a prononcé des bénédictions sur es
։mmes, sur ce qu’ils font et sur ce dont
s se servent : sur une tâche nouve e.
îe nouvelle habitation, sur les outilsïurriture et le reste. Des bénédiction^
est-à-dire des prières faites à Dieu P°(*
.l’il accorde prospérité, grâce, bien»1
bénédiction. Celui qui dit ces Prl‘
ï le fait pas en tant que particulier. ®
i vertu de sa fonction représentat^
ms la communauté. Par exemple, si
le famille,on bénit la table avant le
est le père ou la mère qui le fera.
s bénédictions qui sont faites au nonljeg
ute la pnmmiinaiité

écolésiale, seu
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•très seront habilités. Si nous osons voir
[ divin dans des choses aussi ordinaires.
egt parce que les sacrements de Jésus
f ", montrent que les choses de la terre ne

«Le soir venu, on lui présenta beaucoup
de démoniaques, il chassa les esprits d’un

ont pas étrangères au Royaume de Dieu.
sLa liturgie de l’Eglise arménienne com-

mentaux (hystériques, épileptiques) dont
les crises sont imputées à la puissance

de nombreux sacrementaux : béné-

mauvaise qu’on appelle Satan. La méde
cine du 1er siècle est inexistante, et les
maladies, incompréhensibles; toute mala
die est imputée aux esprits du mal, à des

nou» mon

mot et il guérit tous les malades». Mt 8,16.
Les possédés sont, en général, des malades

i

porte
des maisons, celle du madar,
diction

la

bénédiction des quatre points cardinaux,
elle de l’eau au 6 janvier, celle du raisin

puissances supérieures. Pour guérir, on ne
cherche pas à connaître les lois de la mé
decine, mais à expulser par des gestes et
des paroles, 1 esprit du mal de celui qui

aU 15 août, etc.
La prière des amulettes dérivent de ces
bénédictions, mais elles en ont défiguré,
corrompu le sens; ce n’est plus le prêtre,
en Eglise, qui demande la bénédiction de
Dieu, c’est l’individu qui exige de Dieu,
d'avance, aide et protection pour les dan„ers à venir: c’est une prière personnelle,
égoïste, préventive, en forme de marchan
dage, qu* tend à rendre Dieu responsable
des malheurs qui lui arriv ent. Aujourd’hui
la démarche du fidèle est de demander
à Dieu de lui donner le courage de vivre
[es épreuves présentes.
Mais peut-être
manque-t-il à nos «raisonnables» prières
actuelles, l’intense climat affectif que
l’on sent dans les amulettes, comme dans
toute religiosité populaire caractérisée par
l’immédiateté du rapport entre la vie
concrète et le Dieu secourable à qui on
remet tous les soucis et les souffrances de
la vie quotidienne. C’est pourquoi cer
taines prières du livre me rappelent les
Psaumes, ees prières du peuple juif, la
prière de celui qui est aux prises avec un
ennemi représenté par la mer, le filet,
l'abîme, la trappe, les bêtes, la gueule du
monstre... :

en est possédé. Ces pratiques s’appellent
des exorcismes.
Les diagnostics de nos ancêtres n’étaient
pas meilleurs que ceux du 1er siècle; ils
guérissaient toujours par des exorcismes
et des prières de conjuration contre les
démons. Ceux-ci sont variés (voir p. 265),
de différentes nationalités (p. 111): turque,

mes

arménienne ou juive, chacun d’eux est
responsable d’un mal spécifique, il y a
Thergha «qui rend les femmes stériles»,
Handep «qui rend Fliomme malade», il y
a le démon «qui fait mettre l’homme en
colère pour qu’il se tue ou tue autrui»,
celui «qui donne des maux de tête et obs
curcit les yeux, qui coupe la respiration»,
etc., la liste des maux et de leurs démons
est interminable.
Les démons sont les envoyés de Satan,
l’wAdversaire de Dieu», le «Diable», qui
est le responsable du premier
péché
(Sg 2,24). En guérissant les hommes at
teints de maladies attribuées aux démons,
Jésus est le vainqueur du Mal. Dans la
mort et la résurrection du Christ, Satan
est effectivement écrasé. La lutte contre
les démons se continue avec l’Eglise.
Jésus a donné à ses apôtres le pouvoir de
«chasser les démons» (Marc 6,7).
Les
Actes font mention de possédés délivrés
à la suite des enseignements donnés par
les apôtres : «de beaucoup de possédés,

Les Psaumes, dans l’Ancien Testament,
sont donc la prière des pauvres à Dieu
«qui répond». Les bénéficiaires des amu-

les esprits impurs sortaient en poussant
de grands cris» (Ac 8,7).
La Vierge Marie se trouve
aussi au
cœur du combat contre le dragon du Mal,
elle l’écrase suivant la promesse de Ge

«Un pauvre a crié, Yahvé écoute et de
toutes ses angoisses, il le sauve» ps. 34,7
«Je suis là, je t’appelle, car tu réponds,
û Dieu !

Tends l’oreille vers moi, écoute
paroles...» ps 17,6.

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

nèse 3,15.
Les demandes de guérison des amulettes
qui sont adressées à Jésus Crucifié, à la
Vierge, aux apôtres sont fondées théolo

.

giquement.
Dans ce combat terrible

par
Saténig GOSTANIAN

___________________________________ _______ /
lettes sont semblables aux pauvres
de
I Evangile, aux foules de Galilée indigen
tes et réputées ignorantes, soupçonnées de
rendre impur Israël, rejetées du
vrai
Peuple de Dieu. C’était cette foule qui
entourait Jésus et que Jésus aimait. C’est
cette foule que je vois se dresser et surgir
des pages du livre de F. Feydit :
c est
•non peuple et sa pauvreté, sa peur,
angoisse deviennent les miennes.
C’est pour eux tous que Jésus

contre

les

forces du Mal, les croyants font aussi ap
pel à d'autres puissances : les
Armées
Célestes, «l’armée des fils aînés de Dieu»
(p. 81), car ils ont été crées avant les hom
mes, ce sont les anges et les archanges. Ils
accomplissent une mission de louange et
d’adoration auprès du Tout Puissant. Ils
sont les envoyés,
les messagers divins
auprès des hommes, ainsi
Gabriel l’est
auprès de Zacharie, puis de Marie (Luc
1. 19 - 26). Michel est l’archange qui
s’oppose à Satan (Za 3, 1 - 2).Les anges
jouent un rôle important dans 1 Apoca
lypse. Les anges mentionnés dans
les
récits de la tentation de Jésus sortent de

a

son

dit

cette parole étonnante des Béatitudes

.

«Heureux vous les pauvres, le royaume
“e Dieu est à vous.
Heureux vous qui avez faim
mainte
nant, vous serez rassasiés.
Heureux vous qui pleurez maintenant,
Vo«s rirez...» (Luc 6, 20-22).
Jésus n’en reste pas à ces paroles : poui
•nanifester que ce royaume est bien des[՝né aux pauvres, il privilégie les exclus,
es malades. 11 guérit de nombreux ma
ndes. Les passages d’évangile choisis pour
•gurer dans les amulettes relatent, tous,
es guérisons miraculeuses de Jésus.

pieuses traditions judaïques.
Les prières adressées aux anges, dans
les amulettes transcrites par F. Feydit,
sont nombreuses, ferventes, mais
aussi
mystérieuses et même fantaisistes. On n’y
trouve pas seulement trace des traditions
judaïques et chrétiennes, mais aussi celle
de la mystique iranienne.
Ainsi, dans l'œuvre du philosophe ira
nien Sohravardî, le «Récit de l’Exil Oc
cidental» est un récit d’initiation dont la
première partie expose les mystères de
l'angélologie et l’initiateur n’est autre
que l’Ange Gabriel ou Esprit-Saint, dans
la seconde partie, l’initiateur semble par
ler de Gabriel comme d’un autre
que
lui-même. Le «Récit» est une méditation
active, prolongée et créatrice qui a le ca
ractère d’un dialogue intérieur,
d’un
colloque de l’homme avec soi-même, avec
Dieu ou avec son ange particulier,
car
chaque homme a son ange particulier (5).
Avec ce dernier paragraphe sur l’Ange,
nous avons quitté la théologie pour abor
der r ethnologie religieuse.
Nos ancêtres avaient une vision animiste
de l’univers; mais, à la différence des
Européens qui l’ont perdue au cours des
siècles, les Arméniens l’ont conservée
assez tard, ainsi qu’en témoigne l’étude
rédigée par Avétis Aharonian en 1913 (6).
L’Arménien primitif croit aux «bons es
prits, ces petits dieux du foyer, de la cam
pagne, qui sont comme
des
membres
de la famille et très souvent, d ailleurs,
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ses ancêtres divinisés». ...«Parmi les es
prits protecteurs du foyer, il faut aussi
mentionner «l’Ange du pain» ou «Hatzi
hreschtak» qui, debout, surveille la pré
paration de l’aliment sacré...» Il croit sur
tout aux devs (démons), nombreux et di
vers, qui incarnent les forces malfaisantes,
«ils ont la mission inconcevable de dé
truire tout ce qui est beau et bon dans le
monde, ef surtout, avant tout, de mal
traiter le genre humain» (6). On ne peut
les chasser qu’en ayant recours aux rites
sacrés : prières, sacrifices, exorcimes. La
même liste des méfaits causés par les
démons se retrouve dans les
amulettes
et dans le livre d’Aharonian (ch6).
Cette croyance aux esprits (surtout mau
vais) a persisté, en France, chez les Ar
méniens de la 1ère génération, ainsi «il
ne faut pas siffler à la nuit tombée, chu
chotait ma mère, «Հիները կու.գան-» (cela
attire les djinns, c’est-à-dire les démons).
D’après E. B. Tylor
(1832-1917), la
croyance aux esprits représente
la pre
mière phase de la religion. D’après
A.
Comte, l’humanité a passé par trois âges
dans l’histoire de la pensée : par l'état
théologique, l’état métaphysique et l’état
positif; les Arméniens seraient restés
longtemps dans le premier âge,
l’état
théologique durant lequel on explique les
phénomènes
par l’intervention d’esprits
ou de dieux (stades de l’animisme,
du
fétichisme, du polythéisme, du monothé
isme). Les amulettes dites «chrétiennes»
témoignent du syncrétisme des croyances
précédentes (animistes, païennes) et de la
religion nouvelle; A. Aharonian écrivait
en 1913 : «et si nous ajoutons que chez
les Arméniens, après seize siècles, malgré
l’influence du christianisme, ces croyances
et ces coutumes subsistent
encore,
on
sera étonné de la ténacité et de la force
de ces convictions religieuses» (6).
Ceci
explique les concessions de l’Eglise ar
ménienne qui, «chaque fois qu’elle s’est
vue impuissante à détruire une coutume
païenne, l’a enveloppée du manteau de la
religion chrétienne».
Sage et tolérante, l’Eglise ne voulait pas
heurter le sens du sacré de nos ancêtres
qui vivaient dans un cosmos sacralisé,
c’est-à-dire dans un univers chargé de
valeurs religieuses; ils étaient très
re
ligieux et ne pouvaient vivre que
dans
un monde sacré parce que, pour
eux,
«le sacré est le réel par excellence, à la
fois puissance, efficience, source de vie et
de fécondité» (7).
L’existence humaine
n’est possible que grâce à cette commu
nication permanente avec le Ciel, on ne
peut vivre sans une «ouverture» vers le
transcendant.
Aujourd’hui, nos liens avec cette culture
rurale et religieuse ont été brisés. D’un
monde archaïque, nous avons été
pro
jetés, et nous vivons dans un monde mo
derne qui a perdu la dimension sacrée
de l’existence, nous assumons une exis
tence profane. A quoi, à qui croyons-nous?
Nos racines pagano-chrétiennes rompues 60 ans après- la greffe chrétienne seule
a-t-elle réussi? ou est-ce le vide spirituel?
«La ténacité de nos convictions religieu
ses» dont parlait Aharonian nous aidet-elle aujourd’hui à créer un système re
ligieux intégrant nos valeurs anciennes
et adapté à nos besoins actuels, à notre
mode de vie en diaspora? ou, au contraire,
cette ténacité
s’est-elle
dégradée
en
entêtement, traditionnalisme, obscuran
tisme, attitude menant à la sclérose intel
lectuelle, spirituelle, morale?

X
Retournons en arrière aux 17, 18ème
siècles, l’époque des amulettes, car ce
sont des documents historiques, des té
moignages sur le vécu des petits gens de
ce temps; grâce à elles, le souvenir des
Arméniens d’autrefois se ranime. L his
toire ne serait
pas l’histoire si elle ne
rejoignait pas la mémoire des hommes vi
vants, elle rachète cette puissance de né
gation et de mort qui est dans le temps.
En étudiant l’amulette de ma mère, je la
fais revivre en moi.
Nous connaissons très mal Vhisloire de
notre peuple lui même; «l’Histoire
des
Arméniens» (8) l’avoue : «la paysannerie
qui représente 85 à 90% de la population
arménienne est une masse silencieuse et
mal connue... la misère et
l’oppression
sont le lot de la masse». C’était durant

la période 1800-1914, c’était aussi aupa
ravant, à l’époque bagratide : «La grande
majorité de la population
formant
la
couche inférieure de la société (ramik),
taillable et corvéable, peuplait surtout les
campagnes». Au chapitre : Arts, villes et
commerce (IVe - Vie siècles), p. 180, la
description d’une ancienne croyance nous
rapproche des amulettes.
«Les façades des plus anciennes églises
se paraient volontiers de reliefs «apotropaïques» (c’est-à-dire destinés à détour
ner le malheur)... De même que les vil
lageois récitant la prière du soir, implo
raient les anges, les saints et la
Mère
de Dieu de protéger la lucarne du loil et
l’unique entrée de leurs demeures contre
le passage des mauvais dénions de la nuit,
on ornait toutes les ouvertures des églises,
de figures rassurantes
pour les fidèles,
destinées à veiller sur la pureté du sanc
tuaire».
«L’Histoire des Arméniens» cite
de
nombreuses périodes où
régnèrent
la
guerre, la famine, l’oppression, la peur.
Nous voilà au cœur même de l'univers
sans âge de la peur. La peur était partout,
à côté de soi et devant soi. Les amulettes
nous offrent un inventaire des peurs qu’ép
rouvaient les Arméniens : «la fièvre, le
frisson, la mort subite, la perfidie
des
hommes, le mauvais œil, la mauvaise
langue, la secte des sorciers, les idées
malsaines, les douleurs de la concupis
cence, l’amertume des songes, les effrois
du méchant, les rêves tumultueux, les bri
gands, les bêtes fauves, les faux-frères,
les faux-amis, les reptiles...»
Il est vrai que la peur est naturelle, elle
est une composante majeure de l’expé
rience humaine, «elle est en nous, elle
nous accompagne toute notre existence...
car elle est née avec l’homme au plus
obscur des âges» (9). L’homme est par
excellence l’être qui a peur. Nos an
cêtres en butte aux invasions, aux pil
lages... devaient vivre dans une
peur
continueUe, une insécurité complète en
gendrant un état permanent d’angoisse.
Dans ce vécu de traumatisme collectif,
pour éviter une angoisse morbide
qui
aboutirait à l’abolition du moi, nos aïeux
ont vaincu l’angoisse en la fragmentant,
en la nommant, c’est-à-dire en identifi
ant, voire en «fabriquant» des peurs par
ticulières.
Il n’est pas question de
reconstruire
l’histoire à partir des peurs, mais il est
intéressant de considérer le passé sous cet
angle. Le besoin de sécurité est fondamen
tal; amulettes et talismans procuraient un
peu de sécurité. La peur humaine est per
pétuellement changeante.
Aujourd’hui,
quelles sont nos peurs? quels sont
les
talismans modernes
que nous utilisons?
médaille miraculeuse, eau bénie, assu
rances multirisques...?
Les civilisations peuvent-elles mourir
de peur comme les personnes isolées...?

X

Comment des prières peuvent-elles

de

venir amulettes ?
F. Feydit l’explique ainsi p. 19 : «une
prière parfaitement orthodoxe (10) cesse
momentanément de l’être lorsque 1 inten
tion de l’orant relève de la magie. Tel
texte fort banal en soi prend une signi
fication toute différente lorsque le co
piste vous recommande de l’écrire sous
l’influence de
telle ou telle correspon
dance astrologique». En voici un exemple:
«écris-le lorsque Mercure est en exalta
tion et Saturne ami, que le soleil
est
dans le taureau et la lune dans le verseau» (p. 65). Les iUustrations
qui ac
compagnent le texte sont censées, dans
l’esprit de la magie, renforcer ce texte,
quand encore, elles ne représentent pas
l’élément essentiel de la conjuration, dans
le cas, par exemple, des figures talisma
niques, sceau de Salomon, signes
caba
listiques, écriture en lettres à boule...
Un aspect fondamental de la magie est
la foi dans la puissance du nom et de la
parole les prières présentent la liste des
noms des anges (p. 219, 221) et les «Noms
de Dieu en 72 langues», 72 est l’un des
nombres magiques, ces noms divins sont
magiques et communs à toutes les amu
lettes des pays chrétiens. L’opération ma-
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gique des noms divins, des lettres et des
locutoins secrètes appartient à la
dition magique musulmane.

tra

La magie réside aussi dans le rite pres
crit: «écris ces paroles sur la blessure ou
l'enflure : elle guérira par la grâce de
Dieu. Amen (p. 153); car la magie sup
pose la croyance en l’efficacité du
rite
comme elle croit en une force surnatu
relle immanente à la nautre. Elle reste
un pur mécanisme opératoire. Il s’agit
ici de magie blanche, celle qui a pour but
d’écarter les mauvais esprits ou de guérir
les personnes qui en sont victimes, et non
de magie noire considérée criminelle. La
magie permet à l’homme de se délivrer
de l’anxiété et de surmonter l’angoisse en
face d’action dont le succès reste aléatoire.
11 faut noter aussi l’action des facteurs
psychologiques dans les pratiques
ma
giques, en particulier de la jalousie, de
la suspicion (le «mauvais œil» de l’autre),
de la vengeance, du désir du pouvoir. Cer
taines pratiques magiques sont toujours
en usage, de nos jours, en de nombreux
pays.
Les pratiques de sorcellerie et de magie
qui ont fleuri dans toutes les sociétés pri
mitives, on été, sous une forme délirante,
la première manifestation de la raison hu
maine. La culture humaine toute entière
s’enracine dans la magie primitive. Par
son affirmation de l’existence d’un monde
invisible, elle a préparé l’arrivée de la
religion. M. Mauss la considère comme un
phénomène religieux, la différence étant
que la magie agit à l’aide de forces im
manentes à la nature tandis que la religion
suppose la transcendance du sacré.
Dans les prières des amulettes, magie et
religion sont coexistantes. «La magie ne
saurait se présenter seule
à un peuple
essentiellement dévôt, précise F. Feydit,
et pour être tolère, elle doit s’assurer une
caution religieuse».
Tout ceci révèle l’ignorance religieuse
du peuple de ces «pauvres» en culture, qui
n’ont pas assez de foi pour croire seule
ment en la valeur de la prière: ils avaient
peut-être -ou certainement- le «cœur pur»
que conseillait Grégoire de Narek (11) :

Ել արասցե՜ս զսոյն ընթերցողացն ի
սիրտս յստակս'
Բժշկութիւն հոզւոց եւ Մաքրութիւն
յանցանաց,
Թուլութիւն սրսրստւց եւ արձակումն
մեղաց կապանաց :
«A ceux donc qui le liront
Opère la guérison de leurs

avec

un

cœur pur,
âmes et la

purification de leurs transgressions,
la remise de leurs dettes et la délivrance
des liens de leurs péchés».
Comme il a ajouté :

Եւ արասցե՜ս լինել դեղ կենաց
Աո հնարս ցաւոց հոզւոց եւ մարմնոց
քոց ստեղծուածոց ,
Զայս կարգեալ սահման ողրոց մսսոենի*
Սկզբնեցելոյ յանուն fn , րարձրեալ :
«Fais donc de la composition de ce Livre
de Lamentations.
commencé en ton nom, ô Très-Haut,
un remède de vie pour guérir les
maladies des âmes et des corps de tes
créatures».
Son Livre de Prières(12) n’a pas échappé
au sort qui l’attendait : tout entier, il est
devenu talisman (13). Le peuple qui, en
majorité, ne savait pas lire, mais qui sen
tait en lui l’impérieuse nécessité de prier,
matérialisait sa loi, ses demandes par ee
livre, par des amulettes.

X

Au delà des explications théologiques
et dogmatiques, malgré leur vernis de
croyances magiques, les prières des amu
lettes révèlent une piété profonde, elles
répondent à la parole de Jésus : «Priez
sans cesse», «Demandez et vous recevrez»;
l’homme est un être de besoin, c’est nor
mal qu’il demande et qu’il s’adresse en

priorité à son Créateur - le «Notre Père»
que Jésus nous a appris, est essentielle
ment mie prière de demande. La prière
est une force et nos ancêtres le savaient,
elle change les cœurs, elle délivre de la
peur qui rend malade, elle est à l’origine
de tous les courages. Elle peut s’exprimer
à travers des signes, des gestes (se mettre
à genoux, allumer un cierge), mais ne
peut se réduire à un objet: elle est une
attitude d’écoute, de confiance, un lan
gage pour communiquer avec Dieu. Sous
peine de devenir
routinier, mécanique,
ce langage doit sans cesse être purifié,
renouvelé par l’Esprit
afin d’entraîner
le fidèle dans une dynamique spirituelle
Si la prière n’est pas purifiée elle renvoie
une image déformée, négative de Dieu :
«Il est responsable de nos malheurs», «11
est dur et nous punit sans cesse». On lui
intente alors un procès, on exige répara
tion, on prive Dieu de liberté, on le prend
au piège de sa bonté, de ses promesses :
tu m’as crée, tu dois me combler, me faire
riche, heureux... Les prières des
amu
lettes parfois, ne font pas entière confi
ance à Dieu, elles veulent forcer le destin
par une formule de contrainte, exemple :
le kiprianos de Kapamadjian est un re
cueil de prières toujours en usage parmi
les Arméniens du Moyen-Orient, il porte
le nom d’un magicien : Cyprien, un grec
d’Antioche, qui s’est converti au chris
tianisme, a subi le martyre sous Dioclé
tien, et a été canonisé; ce livret est avalisé
par l’Eglise et imprimé à Antélias ou Jé
rusalem, mais il y a une édition faite à
Beyrouth qui porte cette formule en pre
mière page :
U.j'iJ որ

fi ր

հ ե ւո կ՚ունենայ ո ո յն աղոթ ա-

դիրքը, էլերն կը մ՛նայ ամ՛քն տեսակ փոր
ձանքներէ :

(Celui qui porte sur lui ce livre de prières
sera préservé de tous malheurs).
Avec cette formule trompeuse et super
stitieuse, le livre de prières devient ta
lisman.
Mais ne jugeons pas les utilisateurs d’a
mulettes - ils ne sont qu’une partie du
peuple arménien-. Les amulettes ont été
très utiles en leur temps et elles repré
sentent le langage de la foi d’une épo
que. Toute surprenantes qu’elles soient,
ces amulettes
appartiennent
à
notre
culture, et le livre de F. Feydit qui nous
permet de les connaître, est un ouvrage
précieux, ô combien! Chaque lecteur vivra
cette lecture différemment en reconsti
tuant ses propres origines.
Aujourd’hui où notre foi est mise en
rencart, comme tin héritage démodé, où
nous avons perdu le sens du sacré, ces
prières nous mettent en relation avec
ceux qui nous ont engendrés dans la foi.
Quelle image de Dieu nous ont-ils trans
mise? A cause d’eux quels croyants som
mes-nous?
Ce livre nous lait prendre conscience
du manque d’évolution de notre vécu
religieux, et même de sa stagnation ac
tuelle.
Notre système de crédibilité a changé,
il nous faut inventer de nouvelles expres
sions de la foi chrétienne, c’est un tra
vail jamais achevé, qui se poursuit
en
Eglise.
Le grand problème de
l’Eglise
est
culturel: il doit avoir le langage
des
hommes d’aujourd’hui afin de répondre à
leurs besoins spirituels, afin de les sortir
de leur ignorance religieuse séculaire :
nous sommes baptisés, mais non cathéchisés, non évangélisés.
L’impérieuse nécessité de l’evangélisation des Arméniens a été évoquée
par
Mgr. Norvan Zakarian. au cours d’un en
tretien publié dans Haratch (*).
Mgr.
Zakarian a aussi abordé différents
pro
blèmes de notre Eglise et souhaité une
prise de conscience des fidèles ainsi que
leur collaboration,
afin
que
l’Eglise
puisse continuer sa mission d’unité et de
rassemblement en diaspora.
Mais cette
prise de position n’a suscité aucune réac
tion valable.
Les Arméniens ne s’inquiètent pas de
l’immobliisme de leur Eglise, et les ecclé
siastiques se découragent
devant cette
indifférence, puis s’y résignent et n’entre
prennent plus rien. Les églises se vident,
les fidèles ne sont toujours pas évangé

lisés puisqu’on continue de lire l’Evangile
en grabar !
Le grabar est une langue admirable et
nos prières liturgiques sont très belles,

Ժ-ԱՍԱՆԱԿԻՆ ՆԿԱՐԻՃԷ

nul ne le conteste; mais nous ne compre
nons plus cet arménien littéraire, ni, par
voie de conséquence, les passages d’évan
gile lus pendant les célébrations, ils se
confondent avec les hymnes et prières des
siècles derniers.
La parole de Dieu ne doit pas stagner
dans les archives du passé, elle est faite
pour être proclamée,
expliquée,
com
prise et accueillie. Elle est vivante et n'est
pas faite pour rester inerte entre les pages
des grimoires ou dans les rouleaux
des
amulettes; elle est faite pour nous possé
der, nous faire agir et vivre. La Parole
de Dieu est actuelle, mais pour nous at
teindre aujourd'hui, elle doit parler
le
langage des hommes d'aujourd'hui.
SATENIG GOSTANIAN

ԱՍԱՏՈԻՐ
(Շար. Ա. էջէն)
'"77 J"՛լ՛՛՛ի՛ւր դներլ. անոլշոլթք,,-,, յ
մեղմութիւն մը ունին, մինչ մեր քաղա'_
րա կրթութեան մԷԼ եսասիրութիւնը
տիրէ : Ու դիս ըմբոստացնողը այն է

կ
„

այղ մ ողովուրղները կ'աղղոլին հետը
հետէ մեր քաղաքս։ կրթուինք, ւններէն- Ա,_
քսարհը դիտելու ձեւս այսպէս ք .

Հ - ֊Բիչ աււաջ կը խօսէիր հին ար_
ւեսաներու,
հեթանոսութեան մասին,
արուեստի մարզին մէջ հայկական ման
րանկարչութիւնը շատ սերտ1օրէն կապւած է հոգեկան փորձաոութեան մր . . . :
Պ- Այ՛լ շրջաններուն , հայկական կալք

(1) amulette : petit objet qu'on porte
sur soi dans l'idée superstitieuse qu'il
préserve des maladies, dangers, malé
fices...
talisman : de T arabe tilsam, tilasni, objet
(pierre, anneau etc.) sur lequel sont gravés
ou inscrits des signes consacrés, et auquel
on attribue des vertus magiques de pro
tection, de pouvoir.
(2) Jean Delumeau, La peur en Oeci—
dent XIV - XVIII siècles, Fayard.
L’auteur cite des pratiques jadis très ré

ոշ, ատիկա շրջանային բան մրն էր, կար
ղղալու ընդհանուր ձեւ մր :

Հ — Նկարներուգ մէջ թաներ կան , ո_
րոնք մեր ներկայ բանաստեղծութենէն
որոշ գործեր կը յիշեցնեն • փշրուածութիւնը, կտրատումը, անտեղութիւն մը.
նկարներուգ. մէջ կարծես հաստատ զեսւին
մը էԿայ > ոտք դնելիք տեղ չկայ : Ասիկա
բոլորոկին դուրսէ՞ն եկած բան մըն է:
Պ •— Ս եր կեանքն է , մեր սլա տմ ութիւնրն Լ • մեր ապրա՛ծ կեանըր :

պայ

թում կայ՝ ինչու, փշրում կա յ • որովհե

pandues parmi des populations qui avaient
grand besoin d’être sécurisées
: aies
sonneries de cloches durant l’orage, la
plantation des croix de carrefours pour
qu’elles protègent de la grêle les champs
voisins, le port de talismans - souvent un
court fragment du prologue de l’Evan
gile de Jean».

տեւ արմաւոաւո րում

չկա լ. ամ Լն

(3) conjuration : rite, formule pour
chasser les démons ou pratique magique
pour combattre les influences maléfi
ques.

— Ար ո ւե ս տա դէ տ Լւ մը համար կա
րեւոր Լ ատեն ատեն իր ամէնօրեայ կեան

Հ;

կրնայ սահիլ՝ սահելու վրայ
այս ժ՜ամանակները

րան

կհուզեմ

բռնել՝ կամ

ւլ

է

փորձել :

Հ — իսկ դուրսի աշխարհները ինչպէս՝
Չինաստան, ճափոն, կամ փերու, ի՞նչ
անդրադարձ կնււնենան գործիդ մէջ :

քն դուրս ելլել՝ տարբեր բաներ՝
ներ ՝ անձեր ,

ւլո յ-

աշԼսարհներ տեսնել : // իօ-

րին ակ նկարելը յո դնո ւթիւն կր պա աճա

(4) «Dès le Ve siècle, le livre arménien
a la forme du codex, c’est-à-dire du livre
actuel. Le volumen, c’est-à-dire le rou
leau, ne s’emploie, à époque tardive, que
pour les talismans et amulettes (grapanak,
hamayil, kiprianos).» J.-P. Mahé, Les Ma
nuscrits arméniens, chapitre II, p. 51 de
«Le Livre arménien à travers les âges».
L’exposition de Marseille en 1985, pré
sentait trois «rouleaux magiques» du
XVIIe siècle.
(5) Henry Corbin qui étudie la doctrine
sohravardienne dans : «L’homme et son
ange» - ed. Fayard explique que F «Ange»
est le double céleste de la psyché terrestre,
être de lumière qui le fond dans sa réalité
d’âme, l’aAnge» est le principe transcen
dant de son individualité.
(6) Avétis Aharonian, Les
anciennes
croyances arméniennes, Parenthèses.
(7) Mircea Eliade, Le Sacré et le
fane, Gallimard.
(8) Histoire des Arméniens sous
rection de G. Dedeyan, Privât.

ռէ :

Հ ■- Կը նամբորգե՞ս յանախ եթ է նոյն
իսկ ատիկա ցուցահանդէսի մը պատ
րուակով չըլլայ :
«I-

Մի,չա կր

նաԼսրն ար եմ ՝ որ

Համ

բուն ծայրը ցուցահանդէս մր ր lJUi J ’ միլս,
ալ այրլ-սլԼս եդած Լ :

Հ - Ը«1փ, Աէ <2»z- ա ^էն ետք «բան չէ
մնացած» քեղի- կ՛ուզե՞ս խօսիլ գործերդ
գնողներու մասին: Հայեր շատ կա՞ն անոնց միջեւ:
Պ •— Ամէն տեսակ մարդ կայ. անչուչտ
Հայեր ալ՝. Ամէնէն աւելի ճարտարապետ
ներ ու հուէերոյմներ կը
հետաքրքրուին
դո րծ ո վ ս • '^7 մըն ա լ նկա րի շներ : Ս Լ՛ Լ"1
կր հարցնեն ինծի ՝ թէ ճար տար ա պե տո՛-—
թիւն սորվա՞ծ եմ : Ոչ ՝ սակայն կը սի~
րեմ ճարտարապետութիւնը :

Հ •- Եւ ի՞նչ ծրագիրներ կան ասկէ ետ
քի համար :

Pro

Պ .— Ոուլիսին Մէս ցուցահանդէս

la di

ունիմ ♦ պդտիկ

րւէթրոսփէքթ-խվ մՀ'ե

Ը
է՝

՛Լերջը Հիերմանիա , [՛տալիւս ՝ թեր եւս նա

(9) G. Delpierre, La peur et l’être.

եւ կրկին ձափոն • ♦ ♦ :

(10) orthodoxe : qui est conforme « la
doctrine religieuse de l’Eglise officielle.

X
Այսօրուան

(111) Գր/ւղոր ՛Նարեկացի , Մատեան Ող
Երեւան , 1985 :

բերգութեան ,

(12) Grégoire de Narek, Le Livre de
Prières, III, traduit par I. Kéchichian,
Sources Chrétiennes.

տ շԼսարհ ին՝

յաակս",ւԼս

Փարիզի նման ոստանԼւ մր

հանապազ0?

եայ եռուզեռին

մէ9՝ ո՞ վ կ՛ անդրադառ-

նա յ ժ ամանա կԼւն .
անոր ան ց բԼ*ն ՝
U,J'L
անցըին մեր ոտըին տակէն
տարածնե
լաւն : փամանակը Ասա տուր ին աշփաաա
նոցԼւ պատէն կավս հ Լն օրերու դլ՚ս1ս,^1
Ժամացոյցն է մեղմէ

(13) «On le plaçait au chevet des ma
lades; on en lisait certains chapitres sur
les infirmes, les moribonds, sur les gens
atteints d’insomnie, et aussi sur les champs
de culture pour les préserver contre les
fléaux». J. Mécérian.
(*) Haratch - juillet 1984:

թիւն Նորկան Եպիսկոպոս
հետ • Ս արկ . *Նշանեան :
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