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'Լարէն' մարմարի , կարմրաքարք։ վերթե՚ո՚մներ կ'ելլեն, ՛լ՛՛ռինք, ք, , արմաւենիք,
պսակներ , հրեշաակնևր ,,,. հնչուն իրեն;,
թռիչքին ։11>ւ. •••ռ,լա1"ոլս՚ձ լորամարգեր ,
կնոլողեն ներքին պատշգամը.
քաղը իքի
լռուիյիւնը միքոցը կը րռնէ , կը կամարս—
ըսրէ։ Ի "լ՛քին' նուռի, խաղողի, գորգե
րու որթան անուշութեան ՛քրայ բազմա
ձայն։"-թք"-նն Լ վերիվայրող գէմքեր՚՚ւն,
նամիշաներոլն , երգեհոնում մը ղոյներոլ
ըա շիա "“ծ
քնարներու ,
տաւիղներու ,
թաւջութակի ու սրինգի խուսափեր դին :
/>«/< մ£֊ծ թ եը ա ս, ին մէջ , զուարթ ու փո
ղաւոր քաղուածքին կը սլար ղուի մպիտը

ոլի վ^ղ՝ կը կ"չէ թեղ՝ հեռուէն կարծես
փեր ս տին կան չկր բեղ կկ ս մնա g ած թղթ ւս
խտ ղին ՝ անհասկնալի բարբառի մը բա
ռերը փւսփւսալոփ ՝ որ նայիս դէմբին՝ իւր ծ—
րրծո ւած ճեր մա կո ւթեւս մբ ՝
թ ո ւղթ եր ը
ըանաս ՝ իրեն լանձնուիս : Եր կառչի ՝ կը
փւարի ան բեղի մինչեւ- թունաւորէ բեղ*,
II իա կ t/կան ես ծառին ՝ որ եթկ
հոս չբ
բալն է նորկն՝ թերեւս ամէն ինչ թուի
մտա ց ած ին ՝ եր եւա /լա լական ՝ինչպկ ս թ աւի ան g ի կ ս ա ո ւեր ը որ հանրաչարմը հա
տեց — անցաւ.՝ պահ մը
դէմբիդ փրայ

*' 7 ե Լ" ‘Լ

ռաջէ դէպի քեղ, դէպի երկրորդ լսողու
թիւն,
որ խօսքով , պայծառացում իմէ խոր
տակում, բեկանես :

բաղ
Տարրեր քաղաքին մէջ, չէզոք փողո
ղի երկայնքին' հանքս, շարմը օր մը կե—
ղալ ծառի մը թեթեւ ստուեր ին • մ ար—
գիկ, հրմ չտուբ , և ւ յանկարծ ողողեց բե ղ
անոր ւիւսխչող րոքրր* —
հ Լ՛ յ ,՚/էԼ1ո1,և>
փւսր դա դո յն ՝ մ'ան ո ւ֊ չա կա ղո յն ծ ա զի էլն երՈէէ եւ. ան սլա ո ւղ ծառը մանկութեան ,

՛Լ ր ա խ աա յ ին

ղո փ ո ւ-

թեան :

վարդաւիաւ

//Zzz.f// *///- ի Ան էմո սինէին :
Ան է , ւ՚նքը , ան' որ կը յ ի շէ , կը J՛՛՛-չէ
ներքնապէս կչռ"յթը ականջիդ անվրէպ ,
ան' որ որմնանկարի պատումին,
քան
դակներուն , տաճար ին ,
ձա յն ե ր ո ւն
ու
քառերուն մէվ, աւեր թէ վերամբարձ , կը
պահպանէ առաջին յայտնութիւնը-, փ՚ւլիա
մը սիրողի, մօր, նուաղուն , մթահմայ ,
լայտնութենական հսկողի, որ կ'անջատլի, րամն,, լեր
է աներեւոյթէն , բայց
միշտ բռնուս՚ծ անոր առքին մ էջ , ա h ո ր
ծագումին : () այտը ուր հիւթեղ, էս, յա յտ ,
րա րղ ահարկու փայլատակումը կ՚ընդա

ulա սւ Ը ա*եթը

Ֆ p m 6 ս m : Տար • 600 Ֆ • — Վեցամսեայ : 310 Ֆ •
Արտասահման : Տար . 700 Ֆ • —
Հատը : 4,00 Ֆ •

MISSAKIAN

բա չեչէն ՝ ան կ ՝ ան կ որ 1լ ընդառաջէ զէ-

մճեմոսիՇե
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Զիեբ եկեղեցի կը ղրկեն կիրակի առ
տու • չի դիտեր օրը ՝ տար իմն ՝ որ էլը դառ
նայ՝ կը տանի աղան տօնէ տօն։ կը մնայ
մարմնին փրայ դեռ զո փութիւնը ճերմակ՝
նոր ար դո ւկո ւած չասլիկին ՝ որ իրանին
ն իհար կա լ տ ա ռո ւթի ւն մը !լ ա ւելցն է ՝ այն
պահ ո ւն երր սալէ/բենի ի ստու երէն անցաւ
դեղձենիին ՝ սլիտի դաոնա յ հ ո ղկ փոզոցք՚ն անկիւնը - կը յ[։շէ այրուածքը , այդ
թաց ւիալլը որ դլուխն ի փար ո ղո ղեg
ղինբ՝ եւ կաթի խեր կր կաիս ուին մ աղերէն. դեռ ականջին կը հնչէ բազմաձայն
ծիծաղը տանիբներու արիչներուն տակ
պահուըտող ա ղջի կն եր ո ւն ♦
լսեցի^ն
իր
հ,մաման^ արղեօբ։
ք^'րջոէ-ս,^՜Հ
թաJ! մը եւս սլիտի առ
նէ՝ երկուբ՝ դէպի ւի ո դոցին անհասանե
լի ելբր ՝ երկար տեր եւն եր ո փ ու հոտա
ւէտ իսա ր չա ւի ո ւի տենդած առը ՝ երբ ջուր ի
նոր հեղեղ մը աւելի
ջերմ' կը
ծաւիէ
չուրջր * փե ր ը կը պայթի իՀնդուբը երկա
րաձգուող ՝ ճաճան չող բր բիջը ա ղջի կն եբուն ՝ որ կը պոռան ՝ կը փ ս ւի ս ան իրա
րու ՝ կը կո չեն ղինբ , ան եր ե ւո յի/ ո րթև-

62’ ANNÉE

ղեր կրող ու րամնուող հողէն,
ել կր
ս՛րուէր՝ անդիմադրելի ,
անդիմար կելի .
չունէր անուն, կ'ը" է ի , պիտի /"՛էի ճեր
մակ երկինք, կը պահուըտէ ի քառերու ետին , աարագումի մը արագութեան , անոր հեռա կայ, ոպաննի չ
օտարութիւնք
ղ ի ան ,։, ; t, if •

ճերմակ երկիեք

խ'երեւ„ պէտք էր հետ եւիլ անոր անչւսրմութեան ու բերումին՝ որ կր բխէր
կոր աչբիս՝ ճերմա կ' ճերմտ կութենէ ան—
րլփՀն ՝ միջոց առանց միջոցի ՝ ուր 1չ արձակ-

Հոն ուր սալա լա տա կը տա ր ածութեան
կը աիրկ ՝ հրուանդան' կը մut տ ո ւց ան կ ր
էլ իւ tt ՝ ա ն սլա չտ պան միջոցին ՝
ծ ու էր՚՛ մք չէ լ՛ ան ՝ որ կր սլաառտուի։
ւի ողս g ի մը ելբին ՝ ոչ ալ ծոփաւիի չյս*-“
ցուցիչ բաg ութի ւ/t մը ամենակալ՝
ա յ լ միաթաւալ՝ առանց ամոլի ՝ ['“'J!]
առանց լո յս — tt տո ւեր ի ՝ ա ւլմո լկի ու լըռութեան ՝ զուրկ' հրեչտակի ւիերթեւող
ա ւե տ ո ւմն եր կն եւ զերծ ' դո յներու ՝ ձելեր ու սւիռումկն՝
ճերմակ երկինբէւ Էր՝ Մ կն—թ^Էօսթա չի ՝
կեդր ոնի չո լկան եր ո ւ ՝ սա/լարանի սլանթկոնեան ղմբկթին միջել առկախ։ Ա*նոր
ղկմ ու րլկսլի ղա յն 1լ ուղղուէ ին փերանոր ո դո ւած ճակատները չէնբերուն ՝ կ՚ար
ձակէին իրենց սլա տ ո ւհ անն եր ո ւ ՝ նեղ ,
ւի ա իս կո ա սլատչդամներու մետաղոլոր ոճաւո րումներր ՝ առիբներու ՝ տանիբն եր ո ւ
էլինկկ ՝ հարթրե/լաղիծ կամ ղասականօրէն
ճ չդր ի տ օր էն ս դր ո ւթի ւնը * եղան
մէկէն
փւարթամ ա ւեր ա կն եր ը բան դո ւած
Փարիղին^ մեր անցեալը։
Օրուան մամեր է դուրս utJu սլա հուն'
ո չինչ կը փնտռէի ՝ դիտէի ։ Ս արմին ս պահեր էր ք՚ր դն աց բին առօրեա յ ՝ կաղացող
կշռոյթը , բայց կեցաե' դադարին
մէջ ,
բաբերուն էիր ա յ ՝ կարծես թեթեւցած ՝ utնոր ղկմ որ կու զար ՝ երկնբին'
աւելի ճերմակ բան կարմիր հեռաստանները բեւեռային ցերեկուան ՝ աւելի
ճերմակ բան կյրութի տանիբեերուն ,վըր ա յ ծա յր ած ա ւա լո ղ ՝
հնչուն
մանի չա-

ր՛

nt*V> Հերմինէ ինբզինբ կ՚ընծայէր ար
տերուն ՝ ղա րն ան իւ աժ՜ ծ ո t/n ւն :
Անկէ փար ՝ այնբան ւիււր որ
երբեմն
ձ ի ւղեր ր /սառնուին իրարու 5 թզենին էր
իլ՛ զգլխիչ հ ո տոփը թաւ տերեւներուն ,
Տեր^ որդնոտ ճերմակ թուզեր ո։Լ •
չէՒւ՛
Տ ամա ր ձա կեր բարձրանայ անոր
ո լորա-

Ը Ն Գ Ա էհ Ա Ջ Ո Ի Մ

պտոյտ ճիւղերն ի վեր ՝ ուր կային՝ ԸԷԼ,ս~"
ԼՈԼ֊ 1/'ն՝ ղազանի անկիւններ մանկական
սէրերու համար՝ կը փա խնայիր անոր օա Wան թեւերէն ՝ բարդուած ՝ քլի ղո ւած ՝
էխ կա ծ մաչկոփ՝ փ utրը նստող մչեղի՝ անանուն մա յր ի կի մորթին նման» ձիւթ կը
ծամէր անդադար՝ օրն ի բուն՝ փուչի/լ

Գրհց*

l/Լ յ^՚ւ՚եկր 5 կը պայթեցնէր ՝ եւ փարդաՂոյե ձիւթը կը փակչէր անոր կար տուած
շրթներունհ Աուր՝ ճաթած ձայնով
կը
կլմն չկր բեղ թղթախա ղի ՝ որ սորվեր կր

տրդե°բ ո^ ւր ՝ Մ ուշի իրենց թոնրատան
Ո I՛ ՂՒ լերին ՝ եւ իր ղրեթէ ճաղատցած՛
գլսփը կը ծածկէր փառ բ°ղոփ մԸ î բմայ—
բոտ՝ ջղային կնիկը՝ միչտ մաբուր՝ կար
ծես բա րլնիբէ նոր ելած* կ ը կաղար ան
պարակցին մէջ՝ կը թրվռար մէկ թուփէն
ձ իւսը ՝ կը հակկը սանդուխներուն փբայ
չար ո ւած ՝ կար ղա պահ , մեխակի ՝ ռեհւսJ[" թաղարներուն՝ եւ երբեբ՝
եթթե^բ չկր խօսեր բեղի հ ոն կէ
ուրկէ
դա լոլ կը .
ր բ սլարակղը բան դեg ի ն ՝
երբ մեռա^լ մշեցի մա յր ի կը ՝ ա ա ղն ա սլա''ս՚ր I ք՛ոյg երր տէրտէրը ւի ա կեղ
անոր
կք> ոլերը ՝ ճա կա տը էլնբեղ ՝ լռո ւ թիմեր ե\1թեհետ

:

Լռութիւնը

Հիմա ւ թոյթ1՚*ե մէջ՝ թեթեւ՝ թեթե ւո ան
"ւ միշտ իր յաւիտենական ո տբը յառաջ

Գ. ՊԸԼՏԵԱՆ

ր՚՚ւ ետք՛ն ։",գա,։տանս։}, , րայց l'։'.p է
6
//"՛լ՛ք՛ , 0 Զ՛".ա ր թ կամ Հ/աբԷ ձեղ
կը
յ ի չկ ՝ կը ճանչնայ՝ դիտէ ձեր սբունբնե
րս ւն չօէ-րջ թաէիառո ղ հեղուկ ՝ աներ եւակայելի հոտերը՝ դուբ որ կը ցատբռտկբ
տանիբէ տանիբ՝ զիրար կը բաշբշէբ^ կը
բղբակբ՝ կը խածն կբ՝ ջուր ի թռչող ցայաբեր ո ւն հ ետ ։
Ինը սլիտի դառնայ

տուն ՝ բիթին կա-

թք,լ մը ջ՚՚՚րք՛, րոռւնցքը "լինդ, որոշած
յաջորդին պիտի կանխէ , թլվէ , /"զ ց լ՛
նէ իր '/['"‘J խնդացող այ" աղջիկները։
^աււլիկլ։ հանած սլահուն՝
կը
"իր է
այդ օրը, երր թաղին բոլոր ծորակները
էլր բխեց ընեն, 1լ արձա կեն իրենց հեշտս։—
‘ւին գովութիւնը, եւ պզտիկ, մեծ, նոյնիսկ շիկնող օրիորդները թեթեւ, ամառ
նս՛ յին , խանդոտ կ՝ըլլան , իրեն
անե Ա՛
նօթ գեղեցկութիւն մը կը հեղեղեն ,
կը
յորդեցնեն ա՛ւատ, երկրորդ ու անկարե
լի մկրտութեան մը համար։ է՚նք միայն

No 16.392

ղիակ՝ հիմա որ չկան այլեւս ՝ թկ երկրին
բոլոր դետերը կը հո սեց ընեն անոնբ բեր
րի ութեամբ մին չեւ արտ ու անդաստան ՝
/լ ո ռո դ են անապատներն անդամ
մեր
մարմնին յ

թ ո յն ի ծառ կր կոլէիբ) I'" կ ոդրա/ստած առ : Տարիներ չ է ի ր հ ան դիպած
utնոր ՝ լա լոր երկիրներուն մԷԼ "ւրկէ
կ՝ անրն կ ի ր ՝ կարծես չբւս ց ած ը//,սր ա չխարհէն երր. Ետրպիս են g կա ր ինը ղդետ^եր ղա յն » բունը ողորկ՝ ղրեթէ հարի/
կեղեւով՝ մուղի ու կարմիրի միջել վա
րանող՝ կը բարձրանար
մինչեւ
վ^զի
համար անմատչելի պա տչգամը՝
հոն՝

զո՚ւ. ամրողջական :
չկար :

1925

կաղոյնը՝ կու դար՝
կ՚ընծայուէր ՝
կը
ըախկր դէմբիս ♦ տարօրինակ
ու
մեծ
մտածում մերթ՝ մերթ ցնորբ՝ աղե կի
զում մը մտածման՝ եւ կը թուէր անչըրջանցնելի՝ չուրջս րոչսրուող՝ կը խո լմէր
ան վեր էն՝ մետաղային ու թանձր որո
տում ՝ լուռ՝ կը փռէր [նբղիեբ, կը օըւիռուէբ բաղաբի ա սլա/լան ո ւթ եա ն ու մանր կա բողբոջ մթնոլորտէն անդին՝ կը խը•ւԿ՛ 1՚նձմէ
ւս չխա ր հ ա ղ ր ո ւթի ւնը յի չողո ւթ ե ան ու տեղերուն ՝ ուր եղած ըլլա
յի՝ դիանայի յղումներ ՝ բաղդատութիւններ ՝ ասացուածվխեր * կը յօդատէր ղիս յ
/լու դար հզօրութեամբ մը ՝ ներզօրութեամբ մր թափանցող ամէն իրէ ռւ tt"ջոզ ամկն ն չան ՝ որոնց պիտի կառչէի' utհեղ ճի դո ւի մր մոռնալու
համար անոր
անտանելի ու ցաւցնող խտուիմիւնը ՝
օտար ահ ա ւոր ո ւթիւնը :
Համբացեր էի : ճերմակ եր կի նբն էր ՝

՛ էք՛ ։ կը մտնէք, ,
տր ո ւեց այ անոր անրնթհոնլփ
ա սլա ստանին ՝ 1լւսրծե ո ւիաղեմի ա ռրն չո ւթի ւն
մ'ր ղիս կը կրէր անոր եւ առաջին համա
պատասխան ո ւմի մր մէջ ըէէայխԻբ դոյակՒ;յ ։
թ'ոբերս անոր ներ բին կչռո յԹը ե ղան ♦
սլէտբ էր այլեւս Ըէէայ[1 պատասխան ՝
կ'1րլ1այի թաւի անց ի/էութիւն
ու
պար
զում ՝ /լ աճէի յուղումներու ՝
հեւբերու՝
ձա յնա փր է սէներ ո ւ խլութեամբ եւ մար
մինս կր դիմէր ծանրութեան կեդրոնին ՝
օտարութեանս խօսուն : Փխրուն՝
բայց
տնոփ հարուստ :

չքհղոէթխ-G
Տեղեր' որ սիրած Ը11լԱմ ։
Տ ան մը ան կիւնը
երբ
պատուհանը
կը բաց ուի ձորակէն ծովուն* պարտէզմր'
իր կէսօրուան խիտ՝ բազմաստեղն չուբերսփ* թթենիի հովանին' որուն տակ բու
թաղիդ ա մբո ղջ էր դուրումր ճղարան կը
փառէ ՝ ձ՜ողովի կը նստի * եւ դեռ փողոց1՛ ը դարձը' ուր մասնաւոր հովեր կը
սլբտան ամէն եղանակի եւ ուրկէ լեր ան
չերտ մը մանի չա կա դո յնը կը խումէ ՝ չբկայ։ Սովորական՝ հրաչալուր՝ դանդաղ
ո ցներ' պահեր ՝ ուր մարմինդ /չապրի՝
կր պահէ ընտանի իր կչռոյթը>
առանց
ճիդին հաւասարելու
ղինբ զանցող բու
ներուն :
կմոզ բեզ հմայեն տակաւին
Արաբիոյ
անապատները՝ որոնց աւազամրրիկին մէջ
բոնո ւած օդանաւը կը թպր տար ՝ կը սլայբար էր փոշիի ալիբներուն դէմ ՝ ղանոնբ
կը նուաճէր ի վերջոյ դէպի կապոյտ * բա
ցերր ծովուն' երբ նա ւահ անդի ս տէն մեկ
նող շոգենաւը 1լը
բացուէր ՝
կ՛արձա
կէր խեըզխեբ գրեթէ խօլ՝ անդի տա կ' կար
ծես եկող tu ղի փոթորիկէն ՝ ուր կը խոյա
նաս բարձրացումէ
ա H ո ՛մ, ս ար ս ափ էն
անդորրութիւն եւ յետին բաղձանբով մը
կը յիարիս մահուան պայծառութեան ՝
ջուրերուն t/բայ ծփացող գերանի մը պէս
բայբայո ւած ՝
մինչ նաւը հասեր է ար
դէն բար աւի* եւ դի չերին մէջ թա ց բա
րամայռեր Մետէորայի՝ իրենց օդաղնաց
t/անբեր ո փ ճամբո ր դո ղ
անձր եւին դէձ' ՝
հ ս կելով մեր բոլոր անկարելի
մեղբեբուն :
Հովանուտ կս,ձ' անապահով ՝ սլատըսսլա ր եա լ թէ անա սլաս տան' անոնբ ՝ ա յդ
տ եզերբ կը դառնան ՝ բեղի համար՝ վայ
րեր ՝ երբ անոնց ընդմէջէն ՝ ա/լնթար թի
/’ ւո յա^*Ւ մը մ էջ մարմինդ կը ճանչնայ
տեսանելիին թանձրութիւնը միացած Հընչւսռութեան բաբախուն լայնութեան։ Ան
է միայն՝ որ սյյդ
տեղերուն
կու տայ
չբեղո ւթի ւն մը ար տադոյ մա մանա կէն ՝
ընդարձակուող ՝ բայբայուող ՝ ւ/երակաղմըւող՝ պար զուող։
Սր\բեմն այնտեղ ապրեր եմ ես ղանոնբ*
յաճախ բամնուեր անոնցմէ ՝ մեկնելով *սյլ
տեղ՝ մտնելով մամանա կին մէջ։ Մերթ
մնացեր եմ հ ոն ուր է ին ՝ մ ոռցած՛
զա—
նոնբ ՝ կռթնած անոնց այլուր ո ւթեան ։/մերեւս տյս մոռացումը կր հերբէր պարզ՝
առո յդ ՝ բնահմայ եր ջան կո ւթի ւնը ւ/ա յբերուն ։ թերեւս այս հեբբումը անհրսւմեչտ էր ինծի ՝ որպէսզի ա չբեր ո ւ ՝ մոր
թի՝ մարմնի փա կութեան ■քէշ, ա նկէ անդին արձակուող միջոցի մը մէջ անտա
րած ՝ չբեղո ւթիւնը աճէր իբրեւ անտէ ր ՝
լբուած՝ անդէմ ՝ բայց պահ մը՝ անսպա
սելի պահ մը ղիս իր յայտնութեան դի“"
մաց աբսորող երկրի տեսիլբ։

kbrl՛ երկխնբ՝ բարձրացող հանբերէն՝ ըն-
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Էջ

Յունոսպւ

2,

« « Ա Ռ Ա X ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
1,

1987

հըրդազզած ,

y

էրմէ սլէտէւ

մնար

առնուար^յ ձայն մը , հետք մը , յէշատակ

գին ընդհանուր

մր՝.

նուր ողը ու կոծէն: Օտարներ , հոն կայր

մտնէր «գումարուածէն վերա-

բերող ղե կո յցն եր ո ւն մ էջ y սլէտէւ յառնէր

երկիւղէն եւ

ընդհա

հաստատածներէն թերեւս , րաչեն միաս

y

էրմէ թէ էր մ ա սէն : Իր մար մէնը հ ա ւա-

նաբար, ամբոխին հետ, ար ար ո ղո ւթի ւհը
վերջացած, ձայները մարած, բարձրա

նաբար օր մը վերադարձնեն երկէր , հո

խօսները լռած, ճառեր ր տեղ ըրած ուղեղ

գածութեամբ ու եր կէւղաձ ո ւթեամբ y կը-

ներուն մէջ, լացերը սրբուած կամ յոր-

րօնաւո բներ ը հաւանաբար քակեն

ղուն տակաւին, քալեն դիպի ելքը միւս

դուրս' ո չն չութեն էն : Ոայց ո չ մէկ բառ ,

էրենց

ներուն քայլով, ինչպէս

նա յի-“ այլեւս բո լորը մէտս էն հ րա էւաղու-

րը էր բաց դադաղէն փերեւ^ ուր կծկուած

թեն է մը

աղա ղուն մարմէնը կը հանղչէ այսօր

թեան տօնէն , կամ ա յլ առէթով , երաէսա

ար

դէն է ս կ : Հաւանաբար կարդան

պատչաձ

ողբասաց ութէւնը

հ անդրս-

տէն

էր հո դլոյն

y

բ՚՚վ:
//* .ն է որ

պաշտօնապէս

ւէրայ բարձրացան

jfi

{է)բանg էն

կարդայ յուզումնս!—

կանը

ու ըա ր ձր աէսօսները արձագանգեն

y

տարաձայնեն , բազմապատկեն

էր

lL ողակէցը

յ

զբօս ա շր ջէ կո ւթե ան

y ր ա ս ե ե ա կին

տած տյդ սլահուն) :

բա

րուն ալ

ռերը րլրան չորս ծագերուն y հետզհետէ

պե
։1ս՚յ~

’1ա1'իւԸ՝

մէջ նըս-

Երկու պարագանե

կը գործածէ նոյն բառերը, նոյն

զմռսուած, ոբպիոզի բոլորին յիչ„զոլ_
թեան միջ մնայ Հրոյ Գուռերուն ճակա.

կ՚՚ւ

գայ երկու կորուստներուն , քսանը

ինը

բազմութէւնը հաւաքուած բ/!utJ ւ հաւա
նաբար y երամ երամ y ոմանք հետաքրքէր ,
ոմանք հանդէսատես y ոմանք դ[էսէկոԸ ու~
լացակումած y ոմանք էսօսքերու ալէքէնե

կամ երեսունը երեք լո ւս ան կա ր ենր ո ւ կո
կորուստը,

կան սեփտ կանա տիրութեան Գուռը, ս,յս

ինկած, այնպէս չի՞ , պատերազմի գաչտին , այրած թերեւս իր հրասայլին կամ
իր ճիվին միջ, այրած բայց այն ատեն'

ցօթետյ թանգարան , ու հակառակորդ մո.

ին չոլի՞ ս փոխադրեն իր մարմինը, թերեւս

ճամբու եզրին , ամին անդամ'

աճիւնները միայն, թերեւս ո՛չ իսկ այգ.,
ոչի՛նչ, "‘չի՚՚կ լուսանկար մը: Կ'ըսուիլ,

պիւսը կամ՛ ո ի ր վի սը

վերջերս , երկրի թերթերին մէկուն

զ ո ւնւղերու

րէն տաբու.ած մէայն y թափանցուած
նոնց ելեւէջներէն y ոմանք սղակէր ,

մէջ ,

հողին լիրայ, երկիրը, հրասայլերու րա_
գովուրդը' այղ օրերին ի վեր վտարանդի .

լին,

երբ

կ'անցն իր

մահուան հանղիսը,

օթ„_
,սՈջ1.-

հակառակորդ

բտի, ո, մը, անտառին

հր,„.

որ աոսւջին անդամ ըէէալլով, եւ ի տար
բերութիւն ինը, տասնը հինգ, եւ երե

վ աո ումը, եւ հրասայլերը որ կը “լայթին

սունը չոլ՛" տարի առաջ տեղի

պ,ստկեր չունի աչքին առիեւը , երր

ատեն

ունեցած

միկը միւսին

ետեւին :

Օտարը

ոլրի,
կր

փորձէ երեւակայել Ուղիին մահը, հեռա

պատահածին ,

մարմինները ետ կը բերուին եղեր անձ ի-

ձայնս, յին իսօսակզութեան

ջ.սպէս , դիպի երկիր , կը յանձնուին եղեր

կը փորձի կորսուած

ընտանիքներուն ,

ողբացեալ ու սգաւոր:

կազմել, ճենճերող մարմիններ,

միսևր,

Բա յց եթէ չըլլա J այլեւս մ արմինը , այդ
պարագային' ի՞ն չ !լ ըհեն արդեօք: Հ,եոա-

ճարճատող կրակին յանձնուած

ոտքեր,

ձտ յնին'

հալածած են հոն, անտառին

Ո- • ն

տ կն տ ր կո ւ֊թէ՛ ւ*հ

չս 1*11 Լ g տ ւ.

սլահուն ,

Ոլ

պատկերները վերա-

սրունքներ , դլուիւնևր :

Մարզիկ

իրար

միջ, կր,„.

ղա—

կով եւ ռումբով, եւ այսօր նոյն ռումբն

ղաղւմւէ} թաղարւմւէ y կամ սլարղ ծանու-

ի, որ կը պայթի տեգ մը, ամայի, կ,„.

անդամ ,

ղաղ էրով մը

տարես,լ լոյսի մը ճառագայթումին մի9,

[որուն

դումար տակէ/

Ո՚աֆֆիին

մարմնէն յ ան ձն ո t-ելո մհ

y

y

y

ստսրադրուած ջոկատէ
հրամանատարէն

[J Լ

կողմ^ :

հետ խօսելու ատեն , ստիսլուած ըԱ՛"ր թե

մարմնէ մը

նա էսանձա էսն դ ր ո ւէձէ ւնը

CV ÎSt

էսնդրոյ առարկայ չէ բնաւ) : Կ'բսէ

աո-

Աւնեռին

րեւս այգ. դարձուածքը գործածելու) , այ
լեւ 3)ր անց էն Լորուն հ ա յր են ա ս էր ո ւթէ ւնը
աղւլա յէն

<^ոդովոլրդխ,

րուստը, եւ Ուղի

Ի՚^նչ կրնայ մնալ հրասայլէ մը մէջ այրած

կամ

տամարաը, հ տ կա ռա կո ր զ.

մնա.

գիմ , ճակատամարտը որ բացաւ վերինս,,

բառէն, կը կրկնէ զայն, երկու
լոյս ինքն' ոչ միայն

Եւ

լուրը

տանելով կան ա չա ւէ տ թաւուտներուն ընդնո յն

լի կմախքները, երեսունը չորս տարի ա_

ղ1՛ "

բանաձեւը - er ist gefallen : «Կէչթ"րպրն»
չըսեր , կ՛՚ըսէ՝ «կիֆալըն» , շի հրամ արիր

ուր

ռերուն միջեւ դիտմամբ ձդուած հրասա^

հեռԱ՚~

աւելէւ ումով y աւելէ հն չէւնաւո ր , ոդԸէ )
սուզէ եւ. քէն աէսն դր ո ւթեան բանաձեւեր ը
y

չ,Ա_

պատկերները, յար կարամինը ֊.

ւս ւ n մտ ս էն

մէջէն ու լեցն ե լո ւէ էսճ ո ւղէն եր ը

լ.^

կարող ճամբուն վրայ, ս,ջ կողմը,

ցորղնեը , հոն լքուած կամ ընդհակառա1ի,'

սլա տ ե ր տ ղմն եր ո ւ

հա էս

եւ յետոյ՝ էժաֆֆէէն ԼԻ լա h ut—

րա քա ղ ա քէւ էր

y

հեռա

Ըէէա J 'Լա fi '

տական դործա կաէութեան

սրտաշարժ՛ ու աղեէսար շ դամբանա

y

y

y

ճամ-

կը հաղորդէ էոլ֊բը

ձայնով y հաղորդած

լէց

Համբով

կեանքը էր ճամբուէ y ու մահը էր

համայնական տր ար ո ղո ւթէ ւնը*. "Լաէադահբ հաւանաբար հոն' պատուանդանէն
y

էսոր-

y

մինչեւ ծովեզերեայ մայրաքաղաքը

ոս,ջ տեգի ունեցած պատերազմին

ձայնային խօսակցութեամբ

ան կա էս ու-

հէն որ ամէն էն չ 1լ երթայ էր

անդամ ըէէա Լո '/ • Հա ւան աբար
փ ո էլ ա դբեն զայն ծաղկաձոր է ղէնուորական դերեղմաննոցը ու էլա տար են

y

ները ճռո լողուն y մեծ մայրերը
տուն y ու [սորհէն y օտարները , այո

երկու հարէւր վաթսունը հէնդերորդ

y

հրավառութենէ մը

y

սուրբ քս,ղս,ք^

վերջացուցած է //■ -ն իր ֆի/թը, կ՚՚ր՚՚ր֊
,Հոծ նաեւ' խին
գլխաւոր արար մերկ
հաւանաբար ուրիշ ի՚ն Ժ՜[՛ :

թէ վերա դառ-

երկարաւուն աղօթքներուն կծէ կը ու պարզեն էր ենg հաստափոր ազօթամա ւոեաննեy

սունը վե՞ց : Ընդմիշտ կորսուած' հարսա
նիքի պատկերները, քանի որ ատոնցմով

րեւս արտասանուած խօսքերը , տսլաւորւահ սակայն, համակուած իրենց կար

ւէրայ՝. Որեւէ տեղ՝. Եթէ բացակայած չըէ֊

եան: Օտարը կը յի չի

աղատեր են միայն : Բանի՞ նկար կը պա
րունակի ֆիլմ մը, երեսունը երկո՞ւ, երե

յառաջացող

խճողուած խձուղին եր ին , չհասկցող թե

ւղէն որեւէ տեղ չե ր ե ւ փր նկարներուհ
լար այղ. երեկո յե ան

ծանրախոհ ,

gefa'lleil • էն կաւ

մոէսէՐր մէայն} թէ մարզ

y

կէս յէն ձե^ւ մր տակաւ էն
մա[սքմր> կամ ո չէն շ

ածէսաg ած կը-

y

պարզապէս ո չէն չ y

y

հազիւ ընդմիջելով հրասայլերուն

վաղքր

զի՛զի ‘ի ել՛ ջի՛1՛
մայրաքաղաքը,
այլեւս
մատնուած քան,զ ումխհ : Եւ հակառակորդ
ներուն

մասին,

շուրջ'

գ իմաց ի

ոչ մ ի կ բառ,

մեռեա խերուև

հեռաձայնը

կ',որ

թէ թեղէ եւ փըոսթէքէ ճաղանճ մը> էսըը~

ձան,սղրի Ո', ին սլադարիւհուիմիւնը

Լակ մը ճամլաւն ւէրայ

այն, հ տ ւս, սա ը ո գ յանկարծ լրագրական
բան, ս, ձ ե ւեր ո ւհ
ան, ոն, g
ս ա ո.ո ւց ես, լ „լ

y

ճոռած y ճմլուած y

մի.

սլա տեբա զմէ ւլա շտէն՝.
Զգնաց աննպատակ բանակէ մր հետ ան

քայքայուած

կազմուած բյ/ան y պո ւր ա կն եր ո ւ կղղեակներուն if'^^y անձնական արարողութեան

մեղ րնակչութէւննեը բնաջնջելու

դամներ : Ո' չ

հող մր դր աւելու՝. Ո'չ՝ մեռաւ էր եր կէ ր ր

էսօսէն այս մասէն՝. Արդէլուած դօտէ

ւէրէլուկէն համակուած y թերեւս

պաշտպանէլու համար՝. *Լէճը սակայն չէւ

այսօր

կղղէացած ողբ մը վերապահած
էրենք
էրենցy
ընդհանուր ողբէն մէջ} ընդհա

կրկնուէր

ո՛ շ մէկը սլէտէւ թափանցէ մէն չեւ դէսլքէն

Սահմանուած՝.

հէն' որ պէ տք չկա յ հակազդելու y էս ծբը-

վայրը՝. Ողրասացուէմէւնը

ներբ Ո* ՝է յէ շո ղո ւթ ե ան մէջ կը մնան ղւօր-

նուր ողբէն հետ զո ւդա կց աբա ր

ծելու էր զգացումները

էսէթար անքբ կրնան ծայր տալ սահմանէն

մանալէօրէն անյուշ>

այս կոդմր մէայն> եր կրէն մէջ y յէշողու-

քան էւ որ մոռնալու համար բան մը

մանք սղակէց

բա ր

y

եւ տեղ

տեղ

էսումբեր

մէասնա-

y

մէսրճուած անոր մէջ} եւ

y

աւելէ

ձայնէն մէջ լողաց ոզ> առաջքն առնելովդ
մասնակցելովդ մէաէսաոնուելով՝. Հաւա
ծնրադէր

բարձրացնեն

էր են g ա ղա ղա կը պո ւր ա կէ պո ւր ա կ
րեզմանաքարէ գերեզմանաքար

y

գե

դոր1ացը—

y

y

հէն է

y

այնքահ

նոր բա էսում մը

ունենալու հետը : Այդպէս է : Այդպէս կը

ստկայե

անկէ ձերբազատ y էսմբա կան աղօթքէ մը
նուէրուած y բա ր ձր ա էսօսներ ո ւ ալէքաւոր

նաբար մայրեր

հեռաձայնէն •

օտար

y

y

ցրուած մետաղայէն

y

ան
է

ւ, ս, ձ՛ո 'ւԿւ ո ւց է չ էնքնռւ ր գար աg ո ւմէն y ut—
ն ո rh ղ էւ ն քն ա ղ ո հ ռլ ut ա ճ ա ռ աբան ութէ ւնն ե-

սահմանները դո g են , հասկնալէ է ,

րա.ն y մէ շա կողմնորոշ> ու կո ղ մն ո ր ո շելու

l)‘

՝ն

ո՛ չ ալ թերթերը կր

y

y

պետական մր

Հա կա ռա կո ր ւլ էն

ոչ թէ մոռցուած

թեան ս ր ըա տեղէներ ո ւն վրայ՝. fitujg սլա-

է նա էս դէւոցած ը /յա ր զայն

է*ելքը գործ չունէ/ հոս *. Այդպէս 1լուգԷ
էր
ծնունդէն տր ամա բան ո ւթ է ւնը y
որ

տահւմ ծը : Ո՛չ մէկ

Ը Լէս1ր

«դո ւմ ա ր ո ւմ»էն

թիւն. ո՛ չ իս 1լ տեղը

զգայ : Իր թելքը չէ զոհած երկը էն սէրոյն

մէջ պէտէ

հա սնէ

y

y

հա

մանրամասնութէւն

y

պատմում y ո1 չ մէկ
ո՛չ մէկ յէշատակուy

ուր կրնար պատա

անոր :

կնանցնէ

y

y

կորուստլւ

y Հ ե ռա ձա յն ա յէն

միկ ծա յրէն մէւսբ*

կնանցնէէ

հած Ըէըսէ) ուր հակառակորդ համ աղէն-

Ուզի Աւնեռէն մահը» կորուսեալ}

ներ մօտեցած ըէէս,*ն հրասայլերու

կարճ

յ է շո ւած : Հեռա ձա յնը սլա m շաճ

մար

թափօր էն թերեւս

ԸԼԼ11^1

դա շէնքը կնքուած է ընդ

յաւէտ-

y

կրակ բացած

դծէ

նոյնպէււ

սած է արդէն էսկ , էր դագաթնա կէ տ էն :
Ատկէ անդէն այլեւս ելք չ կա յ էրեն հա
y

պէտլէ

գ.էտակցաՄ

Պ ա ա կե րն եր ո ւ

էըրեւ լուր

մ եռեա լ-

բւայց

դո րծէքհ

’ 4/; է՚որհէէ օտարը ոէյւլ. սլահուն*. Իայ!]
դԷ^Ը կը մնայ դ" g ղ է մա g էէն էէ
ն ա““
հոր որ ե ր կէ ր չունէ» էս ելա մէտ ու ւե ւո սւծող դո բծէք y կսւ բծես
ևը luouH

r

վայրկեանէս) դործէքն ունենար

ntju

ներ քէն

y

էնքհ ուրոյն

բաներ/ւ էր

[ւր

բանա կանո ւթէւնլէ^

էւրայաաուկ եղանակը}

ու

դէտն ար էր ան տես ան ելէ թելերէն

մէկը

գոց պահել աներկէր մեռեալներու

յու֊

չին :
Երբ հեռաձայնը զարկաւ y օտարը ըՈ“
րած էր արդէն էսկ ար տագր ող մեքենան*.

Գըեց'

Արտադրական ա շէսա տանքը կրնար պարդ

ԵՐԿԻՐ

մեղսակէցը ըլլալ հեռա ձայն այ էն
մաստ բանեցումէն՝. Ջըեեր ան է վ^^ջ՚՚ձ

ՄԱՐԿ. ՆՏԱՆեԱՆ

ոլրէչ բտն

y

եթէ ոչ էս ou քերբ արձանագրէ

րել> նօթագ.րել> եւ պատկերներու ղոՒմարում է*հ համա յն տ սլա տ կեր մը հանել’.
Պայմանաւ որ չսլա կս էն
պատկերները'՝
Եր մասնակցէ ընդհանուր հսկողութեան'.
Սէ կրնար ե ր կէ ր վ, ո էսել y երթալ տեղւոյն
>lPu>J

է[՛ ածրով {որո^ւն աչքով)

տեսնել

մահերը յանկարծահաս» սահմանները ղ,1!1
են» ու լեզուն y որուն մէջ կը կատարուէ

I_______________________________________________________________________________

օտար էն ար տա դր ո ւէմէ Litը y արդէ լուած
մէւս կ^ղմըy փակ
սահմանէն անդէն՝
նեն էր ենg

շո ւր ջէնն ե ր ը , քար կն ու.

ւլօթքէն տնսլոկելէ
ակերը

y

y

վազեն դէսլէ

ա-

ձալնէն

մաղլցէն հասնելու համար

ծա-

սերուն մէջ թառած բարձրաէսօսնեբուն y
ւոաւղալեն անոնցմէ մէկ քանէն y կարենան
փոթել ալէքներու
տէձանա ւո ր ււ ւմը
լուռ

y

ուղղութէւնն ու աս!լամ մնան

անշար մ

y

կաց էնահա ր 5 հ աւաքեն բո լո ր էն լբ-

y

ււո ւ թէ ւնը է րենց շուրջ y ու նո յն տեսա
րանը հաւանաբար կր կն ո ւէ ամբողջ Ջ n—
րէն մէջ> լերան չորս կո ղմե ր ր y ամէն ւոեղ
ուր նոր փոս մը ւլոյացած ու դոցու՜ած է y
նոր նշան մը դրուած y ցրէւ հաւաքականութէւններ հաւաքելով էր չուրջ» ձա յնէւ ալէւքնԼրլւ հաւանաբար յէշեցնեն երկրէւ
ւլա ւա Լլնե ր ո ւն ղո հ ո ղո ւթէ ւնը

y

անթուսա-

վելի , անոնց ս էսբալէ քա ջա դո րծ ո ւթէ ւն—
ները> ե ր կր էն եր ա էւ տա պա ր տո ւթէւնը utնոնց հանդէպ y անոնց յէ շա տ ա կէն յաւերմut g ու.մը երկրէւ յա ւեր J ո ւթ եան էւ

էւըն

դէր յ պո ւր ա կէ պուրա կ
երկու՜ հարէւր
վա թո ո ւնը հէնդ անդամ նոյն գաղափար
ները

y

նո յն յաւե րմա կանո ւ թէւնը

նո յն

y

սէսրալէն} նոյն զո հ ո ղա կան ո ւթէւնը

y

նոյն

եան ytuո անց մելանէ ու մեղրամոմի y առանց ստորադրութեան*. «Ո*ո ւմար ո ւմ^ էն
հրաւէրները

հ եռաձայնով

եղած

են

y

ու՜

գնգտցիըսվ ո,, ձեռնային

ռսլ.մբերով,կսւ-

րացուցաե ըլլան հրասայլին ուղեցոյցները > վչյրա^ ըլլան անոր գիտակներն ու.

Արդէլու-ա^ծ : Այո y սահմանը անթափանց
է էսօ սողէն եւ ա ր տա դր ո ղէն առջեւ * 1Լն—
կանցնէն մէայն բնաջնջումէ դորեէր^

մասլաւէնէ վրայ ա ր ձան ա ղր ո ւած :
Այդ՜
ար ձան ա դր ո ւթէ ւնն եր ը y ներկաներու ան

լուսամուտները,
պայթեցուցած
անոր վառելանիւթը ,
ել յետս յ'

դի տացումով կատարուած

ւած , առանց մա մ ան ա կ ձգելու թեթեւ
կամ ծանր հրետանիին որ փոխադարձի ի-

փոքր հ ր ո ւան դանը y ուրկէ քաղտքուկըր թութէւհ մը սկսեր է ծաւալէդ
^l՛բար ձր ա ն ա ս ծովուն եւլերքէն y
մէնչել

րենց գիմ, կամ հալածի զիրենք, եւ այս
բոլորը' աներեւակայելի կիսօրուան
մը

քարանձաւներու այդ ղմ ա յլե լէւ համա
ԼեԸԸ' որուն մէջ ծովը կը էսաղայ y կը 1յ^

y

կը

ջնջուին

հետզհե ւոէ y չեն ւլ իմանար առաջին ուհ—
կընւլր ո ւթ են կն անդէն y անկէ աւելէ՝, (ժա
պաւէններու y
վաւերաթուղթերու
բողջ հաւաքած ոն y այս վայրկեանէս

ամմա-

ըլլան
քաշ-

հերըէ

l/ը

յառաջանաս մէնչեւ այն կէտԸ>

ntjh

սամբ առջեւս ւոարածուած }մասամաբ դա-

արեւուն տակ, բացարձակ լոյս ի կայսրու
թեան միջ, երբ առտուընէ ի վեր հրասայ

րտ1լներուն վրւո J շար ո ւած ու կարգաւորւած y կը սպասեն իրենց ա պա դա յ օդտագործումէն y ու միայն էմ պէտքէււ համար

լերը ճեղքած անցած ի ին սահմանը ու կը

դէղ ալէքները y քարայրէ քարայր պաշարելով ներքէն
տարածութէւնը
երկրէ

յառաջանային արագավազ
գիպի „ահ_
մանա կից երկրի մայրաքաղաքը, առանց

ս,յ՚1

կազմուեր են

'լ՚՚յ՚Ը իս,լ

y

բայց նոյն հ ե ո ա ձա յն ա յէ^ւ

էսօսակցութենէն

կդիմանամ որ

ամբողջ

մապաւէն մը սլէտէւ պակսէ հաւաքածոյէն
մէջ y եւ այս' ծանրաւլոյն հարուածն
է
ւլո ր կրնար կրել ներկա յ փորձը հաւատար էմ մնա լու y հաւատարիմ' պա տ ա հ ածէն y
հաւատարիմ'

գիմ ագրո, թեան

հանդիպե

լու, մինչեւ կիսօրուան այդ պահը, երբ
լոյսին ծնած եւ նոյնհետայն' լոյսին մի9
անհետացած համազինները հրոյ ճարակ
դարձուցին հրասայլը, թերեւս հրոյ ՀԱ1_
րակ դարձուցած ըլլան: Հրասայլը,

ղի՜

ծրարում[t ղո րծ ո ղո ւթեան :

տակները փշրուած, լուսամուտները կու

Ամրռղջ մապաւէն մը սլէտէւ պակս[t , ^^ 4
ծայ րէն միւսը մութ ելեր է ան y եւ պատ

րացած, վարիչը ճզմուած, ուղղոլթլ,լնը
կորսնցուցած , կրնայ նաեւ թաւալած ըլ

ճառը կէերեւէ ա յն է

լալ ճամբու

y

որ ձամերով արե

եզրին, ու

մետաղի

գան-

ե ր ա էս տա սլա ր տ ո ւթէ ւհր
ար ձան ա ղ ր ե լո վ
ականջներուն մէջ» եւ օտարներ ալ հա

ւուն տակ ձդուեր է լուսանկարչական մե
քենան » ժապաւէնները չեն դփմանար եղեր

գըւածին
միջ հալեցուցած ըլլալ
իր
բնակիչները: Մոխի՞ր միայն: Ածխա

ւանաբար ներկայ գտնուին y
համայնքէն
սուդը բամնող> րլանդաղ քայլերով} էսոր-

տաքէն y այղ երկիրներու կէղէչ
ճառադայթներուն*. (Ժապաւէնէն երեք նկարներ

ցած

կմախք

մը:

տէ էր շնչահատ y

t[է տվէ տուն

ձ այրամասէն

y

ու փրփըլս

պտրտելով

իր ի“1ւ

բտցտծ անցքերով, ոլ_ անձաւհծրոսհ ձիի:
"•֊ր՚լէ քարին միջ անսպասելի ճեղքերէ
կաբելի ի նորին եւ վելt ս տ ին ծովը գի՚ոեԼ'
լուս ut լոր y t[t ո ղւէւ ո ղո ւն տարա եքը քր՚"11" '1' ՚
Եըբ կը հասնիս այդտեղ, հարի՚֊ր մեթլ
•Լաքը, ճամբան քիչ մը եւս կը բարձր՛^'
^,այ 1 ոլ սահմանը գծուած է

y

վւչաթելե՜

րով, ցանկորմերով, վերահսկումի աչս""'
րակներով : Բամնուած ենք վերսաի՚ե, '"J՛՛
անդամ անվերադարձ կերպով, միւ" կ'"1
մԸ
կործանումը միայն , եւ արտադրոԼ՜
թեան ո՛չ միկ կարելիութիւն :
Անկի կոլ դա յ սակայն հրամանը»

խի ոչի՞նչ, պարզա-

պիս ոչինչ, ոչ իսկ բուռ մը փոշի եւ ցոր
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JI5R AL MAHABBA
Եւ ձեր ուղին
Դարձաւ ուղիղ
Մինչեւ պտոյտը վերջին եւ կապոյտը
Երկար է օրը
'քժուար է հորէն
Բարձրանալ ու. յետոյ
Երկար է օրը :
Բայց բարձրանալը չէ
Տենչը չկար
Ջուրն է որ կ՜ուռչի դուրս
Ու կ՜ընկրկի կրկին :
Եււ ընկղմած էի :

Ու մարմինիս նողփիւնը ճահիճին մէջ
հիմա
Եւ արեւուն եղջիւրը աչքերուս
Ու շուրջս ուռչող թաղանթը քաղաքին
Եւ շուրջս մարդոց դէմքերուն
կը թանձրանան
Դիմակները մահուան

Երանի ձեզի որ չհասաք
Երանի ձեզի որ պիտի չհասնիք
Ր՝ նաւ
ք|րքւսն ալ կամակոր
Դժուար է
Դժուար է ապրիլ միրաժին մէջ
Ապրիլ

Ջեր դէմքերուն չծանրացան
Որպէս փական
Դիմակները մահուան
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Անոնք են, անոնք
Կ՜երկարեն օրս :
Հորը չկայ :

կ՜ուզեմ, հորս
Կ՜ուզեմ գտնե| ,
Դտնել մտնել
Կ՜ուզեմ հորս

Բայց ո՞ր խուփին ետին
Այս խուփերէն քաղաքը ականող •
Ս՛ի' խարուիր

Բեւեռներ են ասոնք որ քաղաքը չփախչի

Ինչո՞ւ այս ջայլը
Այս խորդացող ամբոխը իւրաքանչիւր
քայլափոխի
Եւ սլիտի հանդիսլիս դուն դեո
Ամբոխէն ներս ու ամբոխէն դուրս
Պիտի հանդիսլիս դուն անոնց դարձեալ
Արդէն դրած են դէմքերուն
Դիմակները որով պիտի հանդիպին իրենք
Մ ահուան

Ընդառաջեն կամ նահանջեն
Պահանջեն կամ զիջանին
Նոյնն է պահը
Հաճոյանան կտմ բրտանան
Շահարկեն կամ սակարկեն
Ծպտուին կամ մերկանան
Նոյնն է պահը
Սրբանան կամ մոլեգնին
Նոյնն է պահը
Նոյնն է ահը

Matières moins frivoles, moins conjonc
turelles (plus encore étant considéré ma
grande bonasserie qui m’incline à l’indul
gence à votre endroit, ce qui, au demeu
rant, ma chère, est une erreur) retien
nent toutefois mon attention.
En parti
culier la note concluant
votre
lettre.

Հասի՜ր
Մատներդ դի՜ր
Դժուար է ապրիլ
Թող ղադրի
քաղաքը փախ չի՞

'Բւսւլսւքը ի՞նչպէս կրնայ փախչիլ
Երր քաղաքը չկայ
Չկար
Երթ հորը կ՜անհետանար
Ել ինչ որ հիմա շուրջդ կը գալարի
Միրաժն է քաղաքին
Որ չի նահանջեր
Կր պատէ քեզ, րայց չի շրջեր
Եւ երկար է երկար է օրը
Շուրջդ կը դառնայ իր պարոյրով

Եւ կամուրջները կը փորձեն
Կսւ մուր ջ ները կամակոր
կր տենչան, կ՚ուոչին
Եր ջանան, կը չոքին
Կր վւլչին

Ու թերնիդ մէջ քիչ մը ջուր
Ե՞նչպէս կրնաս փախչիլ
Ե՞նչպէս յուսալ
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Աւաղ , քարացած մարդիկը չեն ասոնք,
■Բսպաքը չէ այս պղնձեայ ,
Եւ ոչ ալ դուն հերոս
Անմահական ջութով:

Տոչորած ես հիմա ու կոկորդդ չոր ,
Եւ ականները կը պ՛այ թին,
Կը խոխոջէ կոյաջուրը
Կամուրջ ներուն տակ,
Խոցուած ռնգեղջիւրէն,
Ո ր դանդաղ կը տապալի :

Վերջին շունչէն առաջ
Հազիւ շունչս գտած
Հազիւ ելած լեզու
Պիտի կրնա՞մ
Պիտի տոկա՞մ
Իր կոտտացող անկման
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Ո՝ուք որ պտոյտը ընտրեցիք եւ կապոյտը
նաւք Որ վազեցիք աւագներուն վրայ
կնկրկեցաք յետոյ ու կաոչեցաք միրաժին

Պիտի տեսնե՞մ ինչպէս
Եղջիւրը Կը Իրէ

ՎԱՐԱՆ Ո ԻԺ֊
g / 14 _ 9 — 1986

Bien que le temps me soit compté, et
m’eût-il manqué cruellement, cela me
chagrinerait, chère Amie, que j’en puisse
tirer prétexte et ne vous
remercie pas
pour votre dernier envoi. Je parle de cette
lettre du 31 dernier portant (vous ne sau
riez le nier, dissimulatrice, lâcheuse, et
que sais-je encore qui se puisse écrire
sans vous empourprer les pommettes) les
deux couronnes du cachet postal de la
Principauté. Gratitude donc. Pas exempte
cependant d’un sentiment peu avouable
qui tache salement l’âme et la
bonne
conscience : l’envie de votre «plein soleil
de midi», de votre «jardin exotique», et
de votre vue de milliers de géolettes,
yachts et autres esquifs de plaisance do
minés par le gros rocher et les murailles
imposantes el feuilles du palais des Grimaldi. Fallait-il que tout se passe ainsi,
vous sur la Côte prenant indolemment, in
solemment seule, du bon temps, je ne
saurais le dire. Croyez, pour le moment,
que j’ai enragé ferme. Seriez-vous sitôt
revenue ici? Je me serais plu à vous rouer
de coups, bien ou mal placés, à
vous
laisser ensuite, artistement tuméfiée, semi consciente, sur le carreau moite, tandis
que, vaguement menaçants, la main osten
siblement caressante sur la braguette, de
vrais hommes pour vivre ensemble le der
nier acte, des divisions de voltigeurs mo
tocyclistes de la République se profile
raient. Si vous voyez ce que je veux dire.
Dévergondé certes, niais pas assez pour
oser la témérité, le bel oisillon des iles
Aeoliennes souffrira-t-il je l’escompte fortde savoir qu’à votre retour la superbe
de mon dédain pourrait vous battre froid.

De par sa teneur et son ton (ce ton qui,
n’étant pas posé,
manquant singulière
ment de placidité, est, pour aller
vite,
assez «suffragette»), elle est préoccupante.
De toute façon, elle atteste que
nous
sommes condamnés à ne pas enregistrer
nos points de désaccord respectifs tant
que nous serons affectés
d’une étrange
surdité pour toutes les argumentations de
l’autre. Qu’affirmez-vous, en effet, dans
cette note? Votre détestation pour «l’en
fermement, les prisons et tous les totali
tarismes - surtout celui de l’Amour», avant
de poursuivre : «J’aime
les
Cœurs,
saignants... ou pas, le désordre de la pas
sion, et l’extrême volupté
des amours
tranquilles».
Sans m’appesantir sur les contradictions
dans les termes qui composent cette cita
tion, je constate que vous avez choisi ce
côté de la barricade où je ne me reconnais
plus. Car si, dans cette guerre immé
moriale des deux Vénus, celle - plantu
reuse et facile - qui aguiche les longues
files d’attente du vulgaire bêlant et la
Vénus glorieuse, vivifiante et pacifica
trice, la première conserve vos faveurs,
je n’ai rien à ajouter. Sinon prendre acte.
Et me reconnaître, à l’occasion, une élo
quence aux ailes rognées, aux effets dé
faillants à vous avvoir fait partager ce que
je crois, que nous
avons
su toujours,
cette vision intérieure qui procure joie
et chaleur. Je n’en persisterais pas moins
jusqu’à mon dernier souffle, jusqu’à mes
derniers regards pour le cercle de mes
proches et pour l’azur immense, à conce
voir, et vivre, l’Amour comme pur prin
cipe actif, dispensateur de vibrations po

sitives, qui transmue les miasmes perni
cieux en force positive de lumière et de
dilection, sans que chacun des hôtes de
cette force vive et pure ait la fatuité d’en
attendre quelque chose, gratification ou
amertume qui noue la gorge.
Ne vous méprenez pas. Je ne vous en
joins pas, si tant est que j’en ai jamais
eu le dessein prétentieux, de vous
re
trancher de l’ordre des êtres désirants et
désirables. Ce que je ne veux plus, pour
ma part, c’est me figurer le tendre sen
timent comme un cœur de carte à jouer
violemment rouge brique, la membrane
tendue, veinée, parcourue de pulsations

par
B. Hamazasb SAKAYAN

régulières et qui saignerait d’abondance.
Si vous parlez d’«enfermement», de «pri
son», de «désordre
de la passion»,
je
pense à : espace ouvert sur l’infini, plé
nitude, harmonie.
Vous évoquez
«des
amours tranquilles», quand j’aspire à
l’Amour. A l’Amour qui rassérène parce
qu’il relève de l’esprit de la Paix inter
galactique, qui n’est pas effusion,
qui
n’occasionne aucun déversement
d’au
cune humeur, d’aucune âcre secrétion de
nos enveloppes charnelles.
Je ne veux
aimer, désormais, que cet Amour
qui
procède réellement du Ciel et dont Saint
Paul énuméra méthodiquement, dans je
ne sais plus quelle lettre aux Corinthiens,
les qualités :
«L’amour est longanime et bon.
L’amour n’est pas jaloux, il ne
se vante pas, ne se gonfle pas
d’orgueil, ne se conduit pas avec
indécence, ne cherche pas
son
propre intérêt, ne s’irrite pas. Il
ne tient pas compte du mal subi.
Il ne se réjouit pas de l’injustice,
mais se réjouit avec la vérité. Il
supporte tout, croit tout, espère
tout, endure tout».
Consentir à désapprendre les usages,
les rituels, les manies de l’Aphrodite or
dinaire, libérer ainsi le jeu quotidien de
nos inter relations, les décorseter; ne pas
renoncer à apprendre le bien aimer; se
connecter, ne serati-ce
qu’ùne
heure,
à un réseau planétaire, groupe de médita
tion qui réunirait nos cœurs et nos esprits,
accéder à un état de conscience éminent
d’où le genre humain nous apparaîtrait
-quelle acmé ineffable ! - en tant qu’UN
à bord du globe, respirant la Lumière,
la Vie et l’Amour : tout doit être là, ma
fille, à qui veut encore entendre l’écho
du substrat de notre être-au-monde.

Avant-hier, j’ai reçu une invitation pour
l’expo, personnelle de
Camille... Oui,
le doute n’est pas permis. Eussiez-vous
jamais deviné qu’il referait
surface
(vous
l’aviez déjà mis six pieds sous
terre - osez donc me contredire, meurtri
ère aux sicaires tranchants, tout spirituels
qu’ils fussent!), qu’il exposerait une quin
zaine de jours dans un duplex du quai-
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tier de la Bastille. Vous vous
certainement de sa rétrospective
annulée au dernier moment, qui
être fastueuse, de haute gamme,

soutenez
au pays,
aurait dû
etc... On

murmure que, depuis, il n’a pas cessé,
de pester, de marmonner, de remâcher
ce lamentable incident; qu’il s’était même
interdit toute nouvelle occasion de pré
senter au public ses travaux. Il y a aussi
au verso du carton d’invitation, pour y
revenir, une espèce de présentation
de
notre peintre par un critique que nous ne
connaissons pas, nouveau venu ou peutêtre un stagiaire. De son amphigouri jargonnant que Trissotin et Vadius réunis
ne reniet aient pas, voici, je n’y résiste
plus, un morceau de choix. Allez, chère
Amie, votre réputation n’est plus à faire.
Vous êtes fondamentalement fielleuse,
gloussez, frétillez d aise,
de grâce ne
vous retenez pas.
«(...) Avec une persévérance que
rien n’altère (Camille C. travaille
depuis plus de vingt ans)
ses
toiles évoquent ,au plus juste du
saisissement, le point d’extrême
focalisation d’un instant,
l’ex
pression de l’immédiateté, fixée
dans sa dynamique.
Les arborescences evergreen,
jaillissant de structures irréelles
et plafonnantes, entraînées dans
des étreintes
douces
et
pas
sionnées, dans de complexes en
chevêtrements, figurent une ges
tuelle multiple, ludique, imagi
naire... L’arbre n’impose plus les
exigences de ses données formel
les. Au delà du corps des végé
taux, la violence érotique du mou
vement inscrit l’incertitude vo
lontaire des contours
par
des
désaxements compensés, des ins
tabilités. (...)»
Nous aurons appris,au moins, par cette
présentation, en la créditant d’un mini
mum d’exactitude, que Camille n’est pas
en train de sortir de sa mauvaise passe,
qu’il ressasse à l’envie les mêmes motifs
végétaux. Possible également
qu’impro
ductif chronique, on veuille nous resser
vir ses vieilles toiles des années 79 - 81.
Dans les deux cas, je suis convaincu que
sa crise excède le strict domaine pictural,
qu’elle nous parle d’une
brisure des
énergies de sa psyché. On nous a toujours
dit
qu’il n’est
plus le même homme,
qu’il a même pu battre la campagne après
que la sœur Atropos ait coupé le sifflet
au jeune Azade, reléguant à la Fosse ce
qu’il lui restait de vie et d’individualité,en
attendant une possible rematérialisation.
Et cependant, sous d’autres traits qu’Aza
de, Azade s’en irait reparaître sur la
route de Camille, et frapper ses pupilles ?
Ce n’est pas possible, nous sommes
en
plein roman. Votre avis sur la question
infirme-t-il mes doutes ?
Pourtant, je me prends à rêver, malgré
tout ce qui a pu advenir et ce qui nous
a été donné de connaître, malgré l’évi
dence : Si nous ne nous étions, très stu
pidement, j’en conviens, brouillés
avec
Camille, si vous n’aviez mis à exécution,
garce, fieffée félonne, cette lubie de fuir
sur la Côte... Paris serait déjà embouteillé
dans la dame-jeanne de nos ambitions? Je
vous ai vu venir, très Chère, mais vous
n’y êtes pas. Nous excursionnerions plu
tôt toute la mince bande de la Riviera,
empruntant tour à tour une grosse cylin
drée, je m’en remets à votre choix, p’tites
lignes ferroviaires follement exotiques et
calèches enguirlandées de gogos. Grisés
par la vitesse et les senteurs des prairies
de farigoule, nous entrerions en
vain
queurs dans Monte Carlo, Cannes
and
eventually Saint
Tro-pez,
descendrions
dans quelque suite réservée, vert pastel,
au New Nations Plazza Hôtel, et pousse
rions in fine jusqu’à Nice et la vallée
de l’Estéron. Imagmez-nous à Nice même,
tous les trois devant l’hôtel particulier de
la princesse Loukachevskaïa, en train de
gravir, lentement, avec aisance et ce sen
timent diffus, persistant,
d’aller contre
l’enchaînement fatal des choses - le large
escalier intérieur en fer à cheval, puis
immobiles, extasiés devant les Van Don-

gen et les Mossa du premier étage.
Et
Camille qui confère, intarissable, décidé
ment bien en verve, de l’Art et de l’A

sans trace

mour.

Au fait, en parlant de crise, d'une autre
que celle prêtée, abusivement qui sait,
à Camille, si je vous touchais quelques

par Varoujan TAVCHANDJIAN

mots... soyez sans crainte, je ne
veux
pas vous retenir
plus longtemps, aussi
je serai bref. Mais je compte bien vous
réexposer tout ceci de vive voix,
dès
que possible, sauf à vous faire bâiller.
Dernièrement donc, une nuit fort tard,
alors que je me promenais sur un bord de

En

vain

Parmi

je

les

Porteurs

cherche

substitut

héritiers

du

du

démon

Continuateurs
quadrillent

il m’est arrivé une étrange aventure.
Une expérience décapante de mise a plat.
La tabula rasa. Les apriori qui, jusqu’ici,
sous-tend aient son travail d’écriture s’éc
roulent, se dissolvent. On ne peut plus
faire l’économie d’un nouvel art du court
récit, assorti de principes,
de
règles,

De

leur

quelque arbitraires qu’ils soient encore.

A

désastre

drame

de

l'anonymat

zélés d'une

Ils

au

l'espace

tradition surannée

en

marge

du présent

Seine, tout en ratiocinant en moi-même,
sénilité

Dépositaire

d'un

bonheur

Charlatans

vulgaires

Pris

l'étau

Ils

dans

de

contemplent
travers

Les
Par ailleurs, vous trouverez jointes à
ce courrier, quelques «pages littéraires»
antérieures à cette nuit où la lumière
s’est faite. Faites-en l’usage que
vous
entendrez. Vous quittant, bien à regret,
veuillez m’en croire, daigne, haute
et
puissante Dame, Votre Béatitude Eminentissime, agréer l’hommage
de
mon
profond respect. Plaise au Seigneur que
cette lettre vous trouve fraîche, gaie,
comme la bichette du grand cerf
qui
brame au clair de lune, toute frisée, le
teint hâlé, une toilette de tulle (à moins
que, de toutes les matières, vous préfé
reriez la ouate) vous seyant à ravir, en
train de vous appliquer un stylo à lèvres
rose indien brillant, soutenu, tirant très
légèrement vers le mauve,
si bien-nom

avancée.

la
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du
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pas.

Ils n'en sortiront que pour être emportés
Par
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Charrié
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X

par

les

manne

la

sur

éclaboussures

un

suprême

Vous
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grisâtres se brisent avec ce murmure so
nore particulier aux milieux clos et im
menses. Au souffle d’une brise, chargée
d’humides émanations salines qu’il est
voluptueux - infiniment - d’aspirer
de
nouveau, une légère écume s’envole. Sur
la grève légèrement inclinée, à distance
respectable de la lisière des vagues, les

C'est

la

de

Vous

allez

contreforts
de
rochers énormes, qui
montent en s’évasant à une incommensu
rable hauteur, viennent mourir. Quelquesuns, déchirant le rivage de leur arête
aigrie, forment des caps, des promontoires
rongés par la dent du ressac. Plus loin,
leur masse se profile nettement sur les
fonds brumeux de l’horizon.

Sans protocole ni

Du

mes

cette

veines

inventé
de

Bâtisseurs

d'un

L'Histoire

ne

Où

fin

Sans

allez

passé
l'édifice

d'abdication
d'espoir
éternellement

éruption
à

votre

pour

vous

Irrévocable
défaire

l'avenir
monde

vous

en

quête

retiendra

d'architecte

pas

existé

l'agonie

pourrir

comprendre

Vous

qui

soumission

l'avez

fardeau

air

en

du

lézarde

simulacre

Irriguera

Vous

qui

faux

un

manne

Devant

révolte

suprême

Maquillée en
Cette

de

«D’abord, ne rien voir; le yeux, désha
bitués de la lumière, se ferment brusque
ment. S’efforcer de les rouvrir. Et demeu
rer, alors, émerveillé, stupéfait.
Un cri unique : «La mer !»
Au-delà des limites de la vue, une vaste
nappe d’eau. Commencement d’un lac ?
D’un océan ? Le riv age, largement échan՜
cré, offre son sable fin, doré, aux der
nières ondulations des vagues. Les flots
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lucarnes

l'inertie.

Construit

Commencer à cotoyer cet océan nou
veau, suivre les sinuosités du rivage. Sur
la gauche : rochers abrupts, grimpés les
uns sur les autres, formant un titanesque
entassement d’un effet prodigieux. Sur
leurs flancs : d’innombrables cascades se
déroulent, s’en vont en nappes limpides,
retentissantes. Quelques légères vapeurs,

déliquescent,

D'un cliquetis métallique

mé : perfide !

Une lumière particulière éclaire les
moindres détails de ce véritable océan.
Non pas la lumière du soleil : faisceaux
éclatants,
irradiation
splendide
des
rayons. Ni la lumière pâle et vague de
l’astre de Diane - qui ne sera jamais
qu’une réflexion sans chaleur. Le pouvoir
éclairant de cette lumière, sa diffusion
tremblante, sa blancheur claire, sèche, le
peu d’élévation de sa température, son
éclat accusent une origine purement élec
trique. Phénomème cosmique continu.
Comme une aurore boréale. L’effet de
cette lumière intense, dépourvue de cha
leur, est triste, souverainement mélanco
lique. Par dessus les nuages, sentir, en
lieu et place d’un firmament ensemencé
d’étoiles, une voûte de granit oppressante,
tel qu’un ciel spleenétique.

servitude

univers,

d'étranges

saoulant

unique

est

dans
le

ce
mal

monde
absolu

crever

homélie ni sermon

Disparaître

Bientôt

ce

cérémonie

sera le

triomphe

L'apothéose enfin
Mais

une

apothéose

sautant d’un roc à l’autre, marquant la
place des sources chaudes.
Un peu fatigué, s’asseoir à l’extrémité
d'un promontoire au pied duquel des flots
se brisent avec fracas. De là, contempler.
L’imagination impuissante devant Pimmensité. Admirer avec une stupeur mêlée
d’une quantité certaine d’effroi. Par cer
taines accalmies du vent, le silence des
cend sur les rocs arides. Plus profond
que les silences du désert, il pèse à la
surface de l’océan. Se penser seul, le seul
être vivant de ce monde souterrain.
Azade reprend le chemin de la grève.
Se déchausse. Ses pieds s’enfoncent
à
moitié dans une mousse fleurissante rouleaux au terme
du voyage, qui se
meurent et s’insinuent dans la plage de
grès. Il s’immobilise dans une zone hu

83, Rue d’Hauteville-75010 Paris

Commission

sans

lendemain.

mide encore d’une marée antérieure. S’é
chapper, à jamais, hors de la Fosse, avan
cer toujours, percer les brumes lointaines,
déchiffrer ce rideau jeté sur le fond mys
térieux de l’horizon. Où finit-elle, pour
tant,
où conduit-elle,
cette
mer ?
Pourrais-je jamais en reconnaître les
rivages opposés ?
Quelques instants,
Azade tergiverse, se demande quelle tenue
adopter pour continuer le périple. Me dé
garnir du gros tricot jaune vif, retrousser
mon pantalon au-dessus des genoux ? H
jette, plutôt, tous ses effets loin de luiIl se présente face à la mer. Les flots re
couvrent ses chevilles, ses cuisses robustes,
puis tout son corps. Il est le fils de Mélanouch et de l’Africain. Il nage avec
célérité Et s’éloigne du rivage».

Bruno Hamazasb SAKAYAN
Décembre 1986
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62’ ANNÉE

հա կառա կ անոր

որ

արուեստասէրի մը օրադրէե

կա յին ճակ՛ս—

էսի ժ՜ ան կա ր էւ մր վրայ։ Մինչ նկարիչներու
ստուար մ եծամ ա ս h ո ւթե ան Տամալէ ա յքԼկարգի դործր կր վիժի կամ կը յաջողի

Ու֊ Հ/?/ տր եg էւ ր դի տա կց օր էն ։
*
Ամէն օր : Տօլարանէէ մր մթնոլորտին մկջ՝,

քանի մր ժտ մո ւան ընթացքին՝.

Ա(եգիմադրելի աէսսրմ տ կով մր

առնել զայն : փայց էսթէվ էլա ղանի քը ղր-

կրնա յին

ւլ.եո. ըաւ չըլլալ ցեգ լաւագոյնս ծանօթէսցրնելոէ ՝

որոշ շրջանակէ

մր

դուրս՝

եթէ ւՂԲ^իր (((Հուշատետրը» ։
վարկածը սահմռկեց ուղ ի չ է :

Նամակ (Խւպէրիե

(՝այց կարծես հայ ղրո,1Ը]

pար ե՛ւ էր "՛զէր ■

տած էր նր բացն ելո ւ ՝ էս որ ա ցն ելո t. սկսած

եունղ առած։ Աիւս կողմէ արուես տադէ-

գործը՝ օդտուելով
գոյացած
նաէսորդ
ամենայետին արատներէն ՝ նոր ձեւեր յր-

տր կր կարօտէ/ առաւել J ամանակի ազա
տութեան ու ինքնամփոփման՝.
Երր կը տեսնեմ քեզ միշտ այդպէս ոտ
քի' կաղմ ու պատրաստ առօրեային կրշ~~
ռոյթին յարմարելու

կ'ըսեմ' ունէՐ ար ղ-

եօր ք նոյնքան ժամանակ

Ուրեմն քսւռա՚՚ո՚ն ւո՚որի՚նԼրը

լրաղեր

անձնա աո ւր

Լն,

Գո՛լն, ինչպէս կը ղղ՚ոս ի՛նըղի՛նը՚լ այս
•ւէ՚ժւ՛ ՛■
քինթին հւսղուաղ Լպ ՛Լ Լ Աք ք մը չէ էսորհիս գուցէ քառասուն տար Էէ ւշրականութեւսմլ՛ ղրաղիլր :
կթէ ղրաղում մնա ր միա յն ՝ ա յո՛ :

խենթ

g ան կո ւթ ե ան

հա-

մ ար աւե լի ո լմուէ էժ ա փ ո վ ՝.

տարիներ սւււաէ' դրական իր գործին նր-

•յրնել ջանալու ոչ մէկ փոր ձ ի՛ր կ Ո ղմկ :

իա յն անոր։ փան ի
մե քեն ան :

քմահաճ է

սիրւէէծ երբեք իր արուեստին նկատ

Առաջա ղր ան քր

մամբ սակայն ((վերացական» որակումը։

առաէԲ

((Մ*սրմարա»ն եկած

էր

ուրդէն քակել հարցէւն հանւրո լցը ։
իրաւ

գրողէն շէւ

ւոա ր րեր ի ր ։

Գթեց'
ԳՐԻԳՈՐ ՀԱՄՐԱՐՋՈԻՄԵԱՆ

(Հետոյ՝ ուրիշներէ ալ աւելէւ

ռաքէէնուէժիւնները ՝

‘'"՛է՛ որ ինքղինըղ զարգացնելու
ճակա
տամարտին մէջ՝ օդտուիլ դիացար
ներկտյայող առիթներէն :
Պիաի
տարուիմ

անսլաճո յճ սլ ա ա կ եր ա լի g ա ր ձա էլդ

Լանագի ր եղար ին քղին քղ գերազան-

‘յնլոլ ան դա գար ՝ ատաղձ ունենա լով ուու ե ր են ե tu յ

առօրեայ փորձառութիւնդ :
նաեւ գիւոելո լ սուր կարողութիւնդ :

«ա

այս քոլ սեւեռեալ գաղափարը
դրականութիւնը-. Գրելը։
Ու

կ^եց՝
'11ւելր

եղաւ յետոյ գործդ ։ Եւ ոչ թէ հա֊

սկը՝ Այ՛' , ղուղադ ի պո ւթի ւննե րն իսկ
կ՛՛մ չէին :
I

յիշտտակներ բոլոր

Ci":
յ

չրջաննե-

P^'1- /'“կ

զինուորական ,
Երեսուտարի.. Աա կայն րլիտԼ"ս թկ
աԺՂ
տլ ՚„„,„ջ կլ։ յիթմ կարղաիէԼաէ քու մէկ քան էւ գր ո ւթէւ ւննե ր դ :

ւսոո սիրած ։ Հետաքրքր ս ւած՝
Գ ն 'Լ է
Հ,'"'" "՛է ձևանը :
էաձէԱչ նւչ։-ամատ"յմ'ն մօտիկը , գընrj.l

Տ1Հ Կչտ1" “‘''1են^'ն ւ"ւՐ1'ն՝ կարդա֊
քս,տի դ[[սու ցաւի մա ս էէն գրած
1Աւ,,,,յռւտծքր . // /. Ո.
•
է
.
Ս,,1Ո • //< Տիսւս , tu տաՀռնա"/'"'1'1'"^ եր1' '1եՐսլ"1'ն կԸ 'ԼԼր-էէ"> ւքկջԱյ'1 °րեէ'ուն' կասկած մը մըտա'յդ դր1'չր՝ այ™ան

M0O Ո

'' ,լրնաՐ մասամը դկթ ան""սրտՏռմ"Լ՝ւ '"ր"ւաք> ԸԱ.Ա,ԼՈ1Լ "փիսսրի
'Հանէ,

է OlJ տ1'ԸՈրԼ

պայմանները-,

մշա

կելու համար քու էժան կա ղին դր ա կան

•և ՀԱլնԼհ
.
Լ
l'^Aut՜
'տԷով բանաստեղծին յատուկ
ա^1-“^Ա''ւ"'Լ^^Ա՚ր1' ամուր
զրահը՝
^^սւաե ճ'
^'Դե՚Լ '

1,րնայ ‘""կ՚՚՚ւ

երեւակայել

ս։ն

որ...

առա սխալը-» ,ՀհԿեան-

^Կչու1յՏԱյ
էԱ
ե ր ը» ՝ հհ1/ իրա կնօր եա յ
, «» Z * ’ ^ւ՚ադրիդ աասնըհինգ էԱտւսղը^ կամ տակաւին միւս

մնայուն

էջեր ալ

տալ։ Ու

(Հ ո ւշա տե տ ր էէն

կաղմ են

յաջող նր-

ամէն

սլաստառ՝ ինքնանկարն իսկ,

իրաւ

արուեստէւ դործ է ՝ իր

թէ

վերացականէ/ւ-

էժեամըն է մեղէէ հաս էնալի ՝ անկախ
ձեւական 1լեր պա ւոր ո ւմէն :

իր

Ո ւսաէէ աւե լոր ւլ. բան մր կայ այրԷ
ջորջժաե մէջ՝, Գպրոցական
մը միա յն ։

հանգամանք

Ամէն գիծ՝ ամէն արատ՝ իր աւարտու
մին

հասն ելէ

առաջ կարծե ս

կշռո ւած ՝

Սապէս ըսեմ' յուղումով արտայայտրt-ող

նի' սլա տա սէսւսնա տո ւ անձ՝,
Լր ա գր ո ղ ՝, Լա՛ ւր ՝,

րոնց ղաղտնիքր կարենայիք լուծել

1լ

համբերատար

երկրաչափ մը ըլլար ՝

հրաշալէէ հանելուկներ յօրինող՝, փայց ոժա

մանակէէ ընթացքին՝ զանազան լոյսերով ՝

ուզես ւէս/րլր աւ ե լի հ եռուն եկանդնի լ

քննա—

ղան ա զան նա յ ո ւածքն եր ո վ : Ե ս կ ջրաներ-

դրական ածուիդ՝ որ միշտ ալ կր պահան

՛մ՛ ա շէսարհ էն ներս' իր ստեղծադործութիւններր թափանցիկ փ ո էսա կեր պո ւթի լե
ներ ո էէ ՝ դի ւթա կան հ րասլո յր մր ունին ;

ջէ ար է/ ան ձն ո ւր ա g ո ւթի ւն :

/* մաս տա լից լուսարձակ արատներ կը բո

պարտիզպանը

մշտորոդ

ս կ1.պ-

նորին փրն-

ցավառեն թուղթը՝
(ձեւեր

յ

շյացուցիշ ցոլքերով։

դիծեր ՝ արատներ որոնք 1լ րնթա

նան ստեղծուած

միջոցներու

ընդմէջէն

կենսալից հեւքերով ու աշէսոյժ

կարմիր՝

տըռտուքը : Ու գիտեմ թէ քեղ առաւելա-

կապո յտ ՝ մանի շա կ ՝ էլան ա չն եր ո վ'

պէս փորձութեան մատնած են նոր ուղի

րեղանա լու

ները։

էր ա յ ՝ կշռութաւոր հ ամանուաղփ մը ներ

Ամ էն մարզի

մէջ։

Որովհետեւ

ջանացած ես հի՛նը նորին ծ առա յ դար ձնե լ

մէջ

մի,շ տ՝ մաքառելով երրեմն դժգոհութեան

աւելէ/

կնի՚ը մը ու

նին իր գործերը։

ա՛ր •հէշ ե անն եր ո t. ՝ Աս լանեանն եր ո ւ ՝
Մ իսաքեաններու ՝ (յ տմլե անն ե ր ո ւ արժա

tu—

ղդացումէ/ մր դէմ ՝
Հիմա՛ ՝

աւելէւ լաւին տենչան-

յանկարծ

բիւ

թո ւղթին

դաշնակութեամբ. ։
Գժ ուար է գտնել նոյնքան

հաւատա

րիմ ա ր ո ւե ս տա /լէ տ եր սկղբնական ուղի-

հ ա ղո ր դա կան ՝ հեզասահ ու. թ ելա դր ա կան

քո վր ։

հեռուէն րնկերանամ բոլոր անոնց ՝ Ա է/—

թիս՝ Լէժէ ՝ Պ սնար էւ նման

ր ե լէւ (ի ո պէր' որոնք ո ւր ախո ւ.թ ե ամբ

շրնչող տիտաններ։ Այս ցուցահանդէսով

PnJl

լոո՛ ւր որ , սրտով'

համար

դարձաւ։ Երբ ույդ քու ճկուն ու սլացիկ
ոճով ՝ պատմել սկսար կեն սա կան համո
զումներդ՝ նոր էսայծերով՝ կարծես ըաւլ—

տի ոգեկոչեն տր/ ղ էւշեր ՝ անցնող

մաթիլ զսպանակաւոր

կան տարիներուգ վաստակը :

((ո սրէ րնե ր'

թա

տերագիր ՝ հ րապա րա կա ւլիր ՝ փիլիսոփայ ՝
ւ1Ւ Ա1ա Ղ՜եf'

մեր դէմր ցցուեցան պարբե
րաբար : //a- կը շարունակեն ցցուիլ :
էէէն

ան

շուշտ՝ բայց հ tt տ է որ անմիջական

(-ոլորն ալ Հա ատէ ճեաններ

բիւ

րեղացում մր տեղի

ունեցաւ

Մենք գոհունակ'

կը քաղենք

սլիգրա

ստուար

ի՛ն ։ Կ ան անշուշտ իր ետին' Աեզան ՝ Մ ազէ^քը

սակայն ան կու դա յ չտփուի լ անոնց հետ î
Չբաւելու համար իր տեգր
մ եհ եանին

ա շէսա տո ւթեանդ համեղ պ տո ւղ ր ՝,

մէջ՛ Մ օրի։ ս էսթէվի վերացական
բոցին ֆրանսացէւ ապրող մեծը։

2,֊ Մօրիս

3 - Արիսմվւ Ակնարկես

էսթեվ

ներ-

Ղ՜Ըս1՜~

յանկարծ
Երփնագեղ

ակնարկներ։

Զտ յներու՝

քակտելիօրէն իրարու ։ (մեղադրական նոր

Եր է կ էւԼ,չ^ր աւարտեցաւ Երուն Փու լէէ՛
յետահայեաց ցուցահանդէսը իր հին ու

ղո յներու երրեմն չռա յլ երբեմն ալ ծայր

ում մր անցաւ քեզմէ մեզի :
ա յդ թրղթի կներր դորո գուն (Հուշատետր
կո չե-

նոր նշանակալից
‘է^՚Լ՚^երր
ամփոփող։
Ո ո յն րնդարձակ նկարահանդէսը կր բե

մաստ ՝ ղա յտուն սլա տ կերն եր ։

ցիր ՝ մենք կրնայինք

րէր

քու

եւ մեր

որակել

վէպ

միջել ։

Կապուեցանք ան-

հ.(իոպէրին օրերը»
ղայ^ î

նկատել

Որովհե

տեւ հոն ինքզինքդ ր»լ»րով1^
կա մսվին

յանձնել կամ

"^Գ^մէ՚Բ

ակամայ

են

թարկել յուշաւոետրի մը ղաղանի բանա
ւոր [։մաստ[ւն :
Արոանդաւոր
փորձերկն
մխն ,լր ո ՛թ՛ե համար : Ս^յդպկսո՚Է

սակայն

րոլորիս հասկնա թ՛ դարձուց[ւր րու կես՛ն'• Մաքիդ

ըՒ

ծալքերը-.

ներքին

Զեւո՚Է առար կայա էլան

մնա

լաւագոյն ապացոյցը՝

Ե՚՚թէվ ՝ ութսուներկու

թէ' Մօրիս

տարեկան'

կու

գայ գրաւել երիտասարդ սրտով իրեն յա
տուկ դէր^ը մեծեր ո ւ
ւէրայ : վեր ջա պէ ս ։

պա տուան ղան ին

կաններուն եւ անմիջապէս
ցանք :

Ա եր

մնացած

բարեկամա

պատկերասրահը հեռու

վերացական դպրոցէն :

նաէս վա ր ան ե ց ա յ' [IUIJH

էր

Ուստէ՛

էզաշւոսլա—

ն եց է/ իր ար ո ւե ս տր : Որովհետեւ ս է/ր եց էէ : (յէստեր քննադատ եցին։ Ոմանք հե

կրցիր տալ մեր
հողերուն, մեր
խութիւնն ե ր ո ւն քուին ի՛ ՛քել։ , մեր

աւելփ սուր ը ն՚,յթ ունէր հա կագի ր
նրկար շական ո ւղղո ւթի ւններ ո ւն միջել քան

ներուն խորունկ իսորշերր :

ուրա
հ "՛լիւ

Երրեմն քրմ-

ծիծաղով, երրեմն ալ
ցաւագին լ[՚իախոհութեամր ,
երր
յո ւսա խա րութեանց
Տետրը եղաւ տոմար : Յուչատետրդ ըս-

ռացան իսկ։ Այդ տարիներուն՝ պայքարը

այսօր։

ա ս տի ճ ան մեղմի ւ ելեւէջներով :

Մակերեսային էսա ղեր միայն

նկատ է ին իր պաստառները։ Մինչ

կր

^րբԼ՛՜"

Սուր մտածումներու ալ տեղէւ

տուող ։

Այս էր Արմեն ո ւհ է/ թէր զեանի

է^րջին

դիբքին ձգած տ սլա ւոր ո ւթի ւնը :
Որքան ուրաէսալէէ պիտէէ
նալ թէ, ծարաւ յագեցնող

շՀանչցայ զխեքը ւէաթ un ւնա կան թուա

՛յիր, 1՝ա է!/ եԸԸ հեաղհետկ
լեցուեցան
հոն քեղի եւ մեզի նման մարզիկ' պատ
մութիւնը քուկդ կր -. Դի՚ոողի դերին մկ 9'

նեղ արահետներէն կ՚անցրնկիր մեզ :

ս,'ԼԱ։նձնսլթեոՀ,1''1"'1'

Եւ յաջողեց ար առօրեայ աշէսատանքիդ
զուգահեռ

•սիկ կեց ո ւածք ա ւա ր տած արուեստէւ գոր
ծին դիմաց :

պէտք ունե

ընդոծին ձիրքերուդ : Ու յետո յ անւ ո ր հա—

առիթներդ

տարինե

ընթացքին ՝,

փանէւ կ՚աւարտի հոն նաեւ

նալով րնէժեր ց ս ղի ՝ լա յն էլարեն ալ

ու-մնական բարձր սլա չար ւլ

րու

ո ր կր ւս մ ո լու.—

‘Լերջին

Զոհողութեան դիծր'

ԼՀեպլ մնաց ՝՝ Մէ կէ աւե լի ւլր ա կ ա ն
էլ

ձղելով

դւստր ղուն քու անձին ՝

“՛Ո ճ1՚ղը հե տեւո ղա կ ան օր էն ղա ր դա ց րնելով՝ ղիաակւյօրէն ուղղութիւն
տուիր

II լ

ետիդ

անդ աղ ut ր

արուեստին համար»

թեամը արտադրեցիր

Ու եթէ

հայր աստի—

րոելու յարմար
h կա տած
“'նհրամեչտ ղարձուցիր ՝.

բնաբանը

արդիւնքը :

մշակել "՛լ

((.արուեստը

րր արշաւել՝ կր մնայ

անց-

ածուներ կրցիր լա ւա դոյնս մշակել՝,

Եա՛յ ՝ ահա՛ t.ասիկ սա կայն

ար ո ւես տի

քէն : ճարտարապետական

ման իմաս ւոա լի ւյ նաեւ յար արեր ու. թիւններդ անոր հետ ։
իյ։թաղքին նշանակելի ոչ մ է կ դրական
typtl֊

ելեւէ ջներ ուն ։

Իրս,՛, ալ, ի, վերջոյ ամ էն

դործ վերացա էլան ւլ ր ո շմ մր ունի,

նաեւ արեւմտահայ արձակին
մոյթ՛երը ;

հող ու ղալիք աա ր ին ե ր ո ւն :
է գործիդ

ժ ամանա 1լ[ւ

«քյ ո ւշա տե ար ը»

հ]օսքս գրական վեր լուծող Ը՚նոյթ չո' ւնէ:

(1ւզղութիւնն

Ներքին

չտփուած ՝ դուրս կու դայ էսթէվի ձեռ-

Նաէս կրցած էիր ապացուցանել թէ լաւ

Ողջերթ՝ "՛մ ո յն մի ան/լամ ա յն ,

երեւակա յո ւէժ եան ։

նող մնայուն էջեր՝ որոնք սլիաէ/

լր ա դր ո ղր

Հասւոատուն գործ մր մէջտեղ ր^րիր :
Հունձքը բերրի է :

բնու

Ե' ւ պար տադր է ինքզինքը :
ւս,քրէ էս ենթ հուէն է կր
էս ո ր հ ի մ քեղ էւ համար ։

ձաւ. :

րու տեղի կու տան իր դո բծերր

կան անոնց մէջ հայ ղր ա կան ո ւթ ե ան անց

Աւելի

fiwjg քու պարագայիդ, կար Լ ւոր դար

ը լլա յ

մը։ Հք ա ր ո ւն ա կե լ ս տեղծա դործե լո ւ

կր

թեան կողքին ՝ բայց առհասարակ նման-

U

քան

ղանալով։ Ո ա ղմս/հ ա ր ի ւր անդամներ

մօտենար թուղթին մի շտ ւլա ր դացն ե լո էէ :
Երբեմն ժ ա ման ա կա վր է պ ն ման ո ւթի ւնն ե-

երեսուն

Հքէ/նարար ո գ ին

մանաւանդ

շատ
ձեռք

էր ծր-

ձ էջդ ,

ուիիւռքահայ ղրռղը] կեանքին
իր
մէկ
որոշ սլա հուն ան պա յման օ ր էն պէաք
է

Ու

չըլլար վերստին

էի որձա-

ստե ղ ծ աւլ որ h

րա գմ ա թիլ ն շ անա կ ե լի ւլ ո րհ ե ր ւլ

կւսրելէւ

ttր

անոր էսոտոր կր համեմատի երրեմն մեր

Փարիզ Յունուար 15, 1987

ան ւլա մ

հուրէն

լիր ելու։
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տադր ի ղիծերուդ ն'էք թաքնուած աար—
բեր տկոռներ բտէս տի :

ռութ են է աւելի գրա կան

l’iuhi-sniï-fw

—

ր լլա ր

իմա

արեւմտահա-

յերէնով մր ղ ր էւ առնո ւած այս երկը
սը հա էլա ր տսլա քանակուէ է

տա

հրա տա բակ

լա ծ ։ Ե*- սպառած : Գեռ թնչ ։ Ր՝այց

ին

չո՞ւ չէ : Օր կս»յ'
կ' երազե ս ։
Ար ի ան [t
ակխա՞րկը* սլարղ՝ անշեղ • էսօր ունկ։ իր
առօր եան իմա ս տաւոր ո ղ անէսարդաէս նայւածք մր։ Երր կը ղդաս թէ հարազատ է
դո՛ւն ալ նոյն կշռոյթով կը շնչես։

ձ.- Աստղեր, աստղեր

դո յ-

էսաչա ձե-

Գի՛րըս հայրենիքէն կու դար։ փանի մը

ւումներով կ1 ա րժեւոր էր ան մակերեսը ու

պրակ' բայց միջո լկը ծանր ։ Մ ա կագրո ւ-

կր ււտեղծէր ներքին

թ իւնր ՝ Սուլիս

ներու եւ գիծեր ո ւ տարօրինակ

ր պատ կե-

րաց ումր :

ՏՅ'

յանձնուեցաւ

ինծի

Գե կտեմբեր ՏՇ—ին ։

աացաւ վէպի ց՚՚եըեը շարունակելի : Հ/»նկն' նորկն -. Մի՚շ՚ո մարդոցմով -.
Պարտագրելով մեղի համողի չ տեսա

Առա ւե լա պէ ս հմայիչ
ղո յներու
11[[Լ~
րիսմակ մր ունէր։ Մ շտնջենտ կան ներհա

կէ աներդ-. Մարդկութեամբ լեցուն-.

յեցողութեան մը արդիւնք՝ էսթէվ դան-

ցէին ղրկուած՝ մակագրուած ‘[է՚րք
Ը
երեք տարէէ ետք ձեր ձեռքը կր հասնի ։

Ինչ/,^ մասին էս ո րհ էէ լ երր

ձեր

հաս

Ուրիշ կէ՚" մը-, կամքդ :
իՀնշ յամառ կամքով ցրող դառնալ ու

դաղօր էն կր համ ադր է ր իր տե ս ի լքին բո

Պարզ է' ո ւշաg ո ւմ մը կայ : Ս տերիմ ըն

լոր տուեալները : Ջրաներկերն իսկ խիստ

կերոջ մը ձեռքով էր ղրկուած ։

զեցիր -.
Անդիմադրելի, ներքին խռովքէ մը մըղ-

ծանր կշռոյթով մր կ՚աշխատէր* տեսած
եմ ամիսներով ա շ էսա տի /ր ջրաներկ կամ

Fonds A.R.A.M

Էջ

2,

« « tt fl- tt Ջ Մ Ի S * ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
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ռաջին կառքը համբաւի աւելի արադ ը
թացած է որոշ ատեն մր : Հոյակապ ծու

6- էԽսթրոփովիչ
Ոայց յետո լ , կը քսր,[1^[,ք
U Jih քլ t կ ւ//?/ ու թե ան

նւ •լւ1՛
րելու. ,

ժաժամա ս ին Ոե֊
tt ո րՇ՜ոդ
ո ծո ո ու
սրտա չարժ՜ դո

juilitHiLլու

թ!„նը ստանձնողը ա n ւո ւլա պ Հ ւո
գիտէ թէ աստ ւլերկն հեռու.

1լ

է :

Պա տեր աղմ եւ իւ ա ղա ղո ւթի ւն :
թոյի մասին չկ իսօսքը

ա ոլրԷւմ :

մար «Աս ւո ղեր ո ւ. յառաջացումը ու զար

թաւջութակահարը :
Գործ որ իրեն համար

գացումը^ : Ու ըսել

ո լիս տա ղնա g ո ւիժ ե ան

օր

քուիս էլը յանձնեմ : Կրտկ չկույ

î

dը

նաղանելու

ձե ո-

նէր :

Սար ղու-

dր

մեծ

բեմերուն վրայ
ղ
ընղհանուր

՝ւրի ետք՝ էլա ղան ղի
ղի պա & կր , երեր
օրուան : Ու ես ի րր նուէր ընղուն եղայ՝.

երրորդը :
ծաւլ ււ ր ծութ ե ան ղ րհ թկ
d կկ
հր
Մ օտաւորապէս յիսուն ղ ււրծե
Ու անոնց
7 մկջ՝ ամ ենա ե ր կա ր ա չո ւն չր
նաեւ՝ Պատերաղմ
Էսա զաղութ
մ եւ խա
ղա ղո ւթիւնը
ի ւն էՆր-

հե տա քրքրեց 'il'" առաւելապէս ու երկու,
ղիչե ր ո ւան ընթացրին d կ կ ումպով կար

ո ւ '/ ա լ ինա *Լի չն կ ս ղ ա յան : Անկրկնելի : 0<
միայն տիրական յաջող մ ե կնա րանո ւիժիւ-

դացի : Կր յանձնարարեմ^ որովհետեւ մեծամասնութեամր կր ց ի հասկնալէ Որկւս-

նր , այլ նա՛եւ կնճո ոտութիւն ր
կրկնութիւնը դմո լարին սլիտի

սիրութթւնը

Փար իղի մկջ'

Լութվիզ

II

ծըն կ :
.Հարցում մը հիմա '

իրղոյեանի ղո ր-

Երօք խենթ ո ւթեան

d*ր

քննութիւն

ju^ng

մարէ
Ան ղեկավարեց' եր զահանի նմանէ
Ու նուազեց' անդուլ համոզումով

հարկ
Ր /!աՐ
ար տա յայտը-

Այնպիսի թե լա ղ րական

ներ :
Որ պ կ ս ղի նա իւ ո ւղեն ր ւլա րղ անա լէ

t

մթնոլորտ

«Դ

5.- Սուր ամի բերդը

երրորդ

Տղա ս ՝ ղիտեմ որ նուաղը կր սիրես«Տ»
նուաղ
կրնսմս յառաջի կա յ Հիեղտրիժի
սիրող րն կե րն եր ո ւղ. համար համերդ մր
Ո ե ր ե կո ւ ա*հ

մագիր ՝ նկարիչ ՝

h ր աժ ի չտ

նոյնինքն Պ ու ր աճան ո վի

երրեակը

թային շունչով մր պարուրած կ հողիդ t
Սպասումը ուրեմն
Ս ուր ամի բեր դին
այս հոգեվիճակով !է ար ղ.իլէ

ինձ աոա

ջին տպաւորութիւնս իսկակաե ու վեր ջ֊
նական ն կա տելո ւ :
իժեթեւ յուսա իսա րո ւիժ իւն

մրէ

(P է.ր t

տեսարաններէն

չկ ի կր ց ած ղսսլե լ յուղում ս Հր եղկն

իս կ
Ջի֊

երու պա տ կեր ա ս ւի ռո ւժ ի տեւողութեան t
Եէ դրեթկ նոյն ո ւժ ղն ո ւթ ե ամր չորս ան
դամ

t

իմն չու յա փ չտա կո ւած , մնա ց ած՜ <7անշարժ ամբողջ ժապաւէնին ընթացքին ՝
Էք լ

Նռան Գոյնի պար աղային՝.
Մինչ Ս ո ւր ամի ի՝ ե ր ղ ր
հ h տա քր քր ո ւ.թ եամբ

t

դիտեցի

էքրրեժն

ա յն էր թկ Փրօքոֆիկվ

մեծ

յուղու

մով՝.
Ո ա ր ո յա կան տա ր ո ղո ւթիմ ւնն էր որ ղիս

երկուքս ալ եր աժ ր չt

Գանի } սար-

քոլելիք համերղներր վարձի
նը

րը : ՍՀե ղուղա կան

ն ո ւիժ ե ամ ր :
Երկու տարի տեւողութեամբ

հ ա ղո ր ղ ա կան ո ւթ համը

1'՚ւ.րջ

ամկն Հինւլչա բթի եռանդով

րին մէջէն՝.
Եւ- երր մ ենա կա տարր կր թողուր ճպոտր յ վերցնելու համար վօ՚բիչթ՛
հետզհետէ կր մոռնար իր ղո րծ՜իքն

կերպեմ ՝.
ու

րա դներ յ որոնցմով ‘/տզվզել կրնար

մի

այն հ եղա սահ , իր հ h ր ո ս ին երրորդ

հա

որ աոանց

վարձի ալ համ երէք.

անհամ բեր սպասե լով դա դա ր ա ւէեր ջի զան
էք ա կին ՝.
Ու որքանն բան սորվեցայ

մանուագին հաստատ ու խորիմաստ դար
ձուածքներուն մկջ՝. Գասս^կօւն այս ւլեղեցիկ հուման ո լադը , Ո*օսթր ովլովիչ

ր ո ւիժ իւեր

ընթացքին :

կեդր ոնացնո ղ

tf ո ր ծեր

ճաչակ զա բղացնել՝ ընկերուէի

սանցքներով : Փարիղ պարտի մեծ չնորհակս,
թիւն մր՝ մեծ ո՛րո, ե սաս, դ էս,ին ■.

ա չէսա տի լ ՝ համբերա տա ր

կա տար ելա դո րծելու
d՛ li ր ր

մտքով՝. Այղ

իժԴսնալ տուին ինծի նաեւ

լի կեր պրն կա լ
Ո^Ը 1 ուր ա չքեր ո ւղ առջեւ յ ճակատէն՝ ուղղակիօրէն ղլիլ,կդ ներս
կը սահեցնէ

պատկերները այնպիս ի աճ

պարար ո ւթ ե ա մր

մը , որ իսկոյն

կ ուզես

ետ տանիլ րոպէ մը ֆիէժը ՝ ղա յն դարձ
եալ կարենալ
դիտելու համար՝.
Սուն

աո tut. 'i—

՛էն ւմոռանա լ Էէ » ա ր ժ՜ո t ե ե// ա բներ
լասլէս էսորհրդաւոր ՝. Հեոու կը մնայ Պա—
րաճանով իրապաչտ մերձեցումէն՝.
Գեր իրական տարազներով սակայն աե
կր սլտտկի մեր ներա չէսա րհ էն

d‘ր

կ^ ապահովէ

սեր ուն t
Ա իւս կողմէ

կարո մր

սակայն ՝ ինքն իր

ինքնա բաւ ամէն մէկ

մասը

Հինդ հարիւր

մեթր հեռու

նոր թան--

Ու երեսուն տար Էէ ետք բնաւ

Գ լուէս - ղ ո րծո ցներ ժամադրր-

JW մր տքա յ լ

չղարմւս-

ւլ ո ւր ս կ ’ ե լլկ ինք

ս ր-

Տ tu վի ա ՕյսթրաԷս կ'ըսէր հետեւ
դժուարին

զութիւններ ձեզ չփոթեցնող : 1ւՀնչ լա t. t
Կայարան մը՝ ուր' արուեստի դո րծեբուէ լեցուն կառքեր անցեր են անլուր անրնդհաւո
չես դէւտեր հասնելու
ա մա ր
պատմութեան ո^ր տարածքին : Ս»րդեօ ք

Եւ պատմած էր Հկրպկրթ ֆօն Գտրtuեա ն/լ հետ ունեցած իր մէկ փորձառու
թիւնը t

(

Այո՛, Մարսէ JI յիչԵց ք^ղ՛

Չմոռնալ

համերգը յանձն առնող ան վեհ եր արուես
տի սիրահարը' Ար չտ d' Պապայեան՝.

X
Հա ւա տա՛ ՝

U'JU

•քիչեր սիրելի
(Հետոյ

ւոողր ղ րուած էր եյւէկ

Ար չա d

:

չար ո ւնաժլե g ի • քանի մը

իօսլ

Առնո յին :
Ել֊ աքս առաւօտ
Սոէ^,ոէ-աբ 16, 1987'
անսպաս h լի բօթը՝. Տտրածուած յանկեր-

էլը' ^անփոխարինելի

մարէք, չկաJ»

աի1~

սն ալ իրաւ չկ՛ 7
ԳաԷ'ք ինծի Ար չամ Պա պայ եանի նման
աո ատաdՀեռն արուեստասէր մը}
ս ր ւ.
որ էսելացիօրէն ՝ էս ենէժ ո ւ.թ ե ա մր եւ անձ
նազոհ ո t թեամր d‘ft անսովոր՝ ուզէր [’f
ժա ման ա կն ու կա ր ո ղո ւ թի ւնը տրամադրել
հ tu յ մշակոյթին ու արուեստին տարած
ման ; Կիրքով՝.

Գո՛ւն՝ սէր եւ

կեանր դր՝

ր տծ՛ էիք՛ րո tu չէս ա տ անքի դ մէէ՝
կերտեցիր անսպառ
աչէսոյժ կամրաի
ՍՀնխաէստ հ ա մ ո ղո ւ մով :
Իր կենսագրա
կանը՝ կ՝սւպացուցանէ ինքնԼւե առհսււական յատկութեանց մառանգումը, կեան
քէն վրեն բերած բարկ

վւ որ ձառութնաէ,

կոգքլ,ն :
Որքա՛՛ն նշանակալից է սա՛ յիշատա1լը՛
'Լեր ջինը: Երեք շաբաթ առաջ
կու ղա11
էէ մանա լո ւ. թէ ինչ նոր,,, թիւններ կան հայ
h ր դահ անն եր ո ւ առա ջին
ունկնդրու-թեւձ

» են հասած կը մտածես վերջնական

ապրեցաւ 1977-/'^'

այսօր

թիւն է դարձած :
Տ)րանսա!լան ս տեղծա ղ ործ
հանճարին
անառարկելի մկկ jut^tg գործն է : Ո՛ չ tuնոր համար որ ամկե ինչ դեղեց ի կ է հոն՝.
ԷՀնէլհակաոա 1թէ ՝.
Կան բազմաթիւ ւոդեղ
երեւո յթներ ալ : Ս 1լսելո էէ ա ռա ջին մ ո ււոքփ
յա ր կ ին ճա ր տա ր ա պե տա կան ներքին ծանր
կառո ւց ո ւած քէն :
Սն կր հանդիսանա յ սակայն ա չէսա րհի
լաւադո յն թան դա ր անը
տ ա սնր ինն ե ր ո ր ղ

ւր ՝ պարտի կեղրոնանալ անբաւարարութեանց վրայ՝ ղսսլել յուղումը եւ անուղ-

'ԼԼր!.Ւնը

"Ե ո յեմ\րե ր էւ րնթ ա ց քին' առա

դոհացուց ղիս ՝. վեց ամիս ան

ընդհատ ա չխատեցանք : Նոր գործեր լա j—
տա ւլ րուեցան՝.
Ու.
զանազան
թէական
ւլօր ո ւէժ իւններ

պարունակող

յա յտադիրր

յաջողութեամբ. ընթացաւ՝. Ո՛չ ոք բոլո
րովին ղժղոհ բաժնուեցաւ սրահէն՝. Ա*ըտքիս

տո ւմն եր ո ւ ծ՜ա ղումն ու ղարղացումր եւ
պատճառները՝. Երբեմն ընկերային է Ահա

Ը [լր^Աէր ըլլտ լ աւելի կա տա րեալր կազմաւո րելու ՝. Համերգի աւարտին սակայն

ւասիկ նկարահանդէս մ՛ը որ ձեզ կը ստիպէ
քնն ա ղա տա կան սկեպտիկ մօտեցում
մր
ունենալ երր Գրսռօլփւս Տ իւրսէյէ^ անմի-

երր ազդա յին րա րձրաստիճան գործիչն li

ջապկս յետոյ
ճամրոր դը

Ա՚անէի

ԸԼԼա Ա 1

ւ

պաստառներուն

1 ա““

մ* էջ տեղ ղրաւոզ եօթը — ութ հա

մերգներէն

ft ու

մին էր ՝.

Որովհետեւ սկիզբ

—Սփիւռքէն եւ Հայր են իքէն — տպա

ւորութիւնը 1լ ուզէի ունենալ՝ անփոփոէս
սա՛ սյ ա էոա tt էսանր աո ի.
ՀԻնչո^ւ չէ' լաւ էր»՝ հ.հա՛ ՝ լաւ էր»՝.

:

lin“U

ւլա էսմբային մաս երր ապա հ ով ելրՈd ա ր ; Ո ւնենտլ
ո t ղկր նաեւ բոլոր

^1“

րելի մանր ամասնութիւեները*» Ո1ուրաէսո ւթե տմր

տեսիւքովն հմայուած՝.
Միակն
էիր
այսպիսի
ո է֊զզո ղ

tt/յգ J

ո ւնժթէ դրութիւնն եր ու !ւ

■Î եռւո-

հարցումն

f

յ

Ուժով նկար ադրէէ տէր՝ սրսբք)
նարհ ՝ զգայուն սրտով' բառին րո1^1

խո

իրաւ ար ո t.h ս տ ա ս էր f i ՛(
սր կր կ որ սն ցն են ք : Եւ ի'ն ( բէսրի
Ար ի մ h կնո ւ d‘ : Երիտասարդ հսդէո>1

I

d աս տուէ

ղակիօրկն օղն ել համ՚երդէւ կատարեալ ^րբռո յթով ղնաց քին :
ւելապէս

լւ՚Ւ՚11՚ոհ

Հայրենիք պէաք է գրեմ կ՚ըսէր

Կք էսայ տային

ներ ր' tud րողջո ւթե ամ ր է *Լյաեւ անոր հա
մար որ դիւրաւ կ^ըմբռնես նորանոր ձրղ-

էն մը եւս :

Լալ

Ո ա ց ա ո ո , իմի ւն մր :

ո աջի կա յ

ու երամիշտր չեն նոյնացած հոս րեմտ-

մագիրը, որ կ' ի չխէ ադա տոր էն իր ս՛
նեւլր հաւատ քին անձնատուր: Ոադձտթիւ
մապաանդ ասմներ տեսնուելու արմանի

ելոյիմն եր միայն՛.

Ու դիտեմ թկ իմ ալ՝ ղպրոցական տա

դարբ ներկայացնող էԿերպրնկալ արուեստ

անկեղծ, անղիջ„ղ ւււնվիր ե-

մր տմգոյն

Չեմ մոռցած էսրատրէ

իրական ու

ճելվւ իր ուրոյն ոճովր հրասլու րոգ

իմս,ցքին : Ոեզմէ ետք : Պատահական քանի

մր : Հոն կը տեսնէք րա ղմա կո ղման ի ուղ-

խա տութեան պայմանները այնքան
ալ
յարմար շեն եղած: Շ ա տ անդամ նկարիչն

մէջ՛. Կր մնայ

իսկ սւեղի

վերջին երեք տարիներու թ։.

ծառն կ' անոր է որ կրնաս կոթն իհ» :

հրւած՝. Պատասխանատուն ՝ ըեմին ետե-

գիրին հետ: Յարգուած էր այգ երրորդու
թիւնր նախորդ
իր
երկու
ֆիլմերուն

ունկնդրութիւն՝.

միւսներուն ՝ քան էւ չունի ո ր ո չ ոճաւո բում

էէա յր կե անն ե ր

Ու յայտ’^1՛ 4'ԸԼԼաJ
ֆՒւ^Ւ
պատկերներու ն կա ր ահ անմա I, ատեն աշ—

ծ h բուդ t
Ո՛չ մէկ առաջին

հինդ — վեց ղ ոբծեր :
Արչւսմ նօէժ 1լտռ նէք'

մ* է ջ

տան î

ունկնդ րութիւնը դոլւ-

Համերղր ա ղո ւո ր ա ր կածա էսն ւլր ո ւէժ ի էն
մրն կ : Համեղ պտուղ երբեմն : Փորձը

փոր

անձնատուր
բԼԼէԱԼՈԼ՜ իրաւունքը աւելէւ
սրահին մէջ ղտնուող ո ւն կն ղ ր ին կ շնոր-

խոյս ղիրար չէզոքացնող նկարներով, որոնք երբեմն կարկտանի երեւոյթը կու

համաչ

ձեր կն կը ծնի•

հաստատ ղ էւ տելէւ քր

անդրդուելի փորձով :
էժանդարանր որ անյոյս

լին խորհուրդը կր մշուշոտի, կեգրոնա-

զայն :
II'շ մէկ լուրջ

նուած ուրիչ դործերու հետ ժիատեղ՝.
Այս թ անդաբանը իրօք
պիտէւ թրմանէւ

յ

մա

առասպե

սիրած քաղաքդ ոչինչ
յա՛ ե րմա ցնե լու

պատրաստ fut քանէւ ստ եղծադո րծութխ^1
ներուն
մէջ՝.
Հաճոյքով
մւստնանշեւ][ւ

Հ^Գիէոցի՛ ր

բի՛բ է՛ շոլ-րք_
համեր դներ կն ՝
լաւագոյն
բաժ՜ինս առած եմ վարձերու ընթացքին ՝.
U' ե 1լնա րան ո ւէժ եան
վերացնող
ուժին

յա տուկ կեդրոնաձիգ էսո րհ ուրդը : Զօրու

կ րն^է

փորձէ մ'ր յետոյ»

րիներէն ետք ՝ պա ր ը եր ա ը ա ր սարքած հա-

ֆ ի լմին չի

քու այնքան

կրցած

ւած են Օրսէի հին կայարանը ՝ guifitf եքկ ո ւղա f ին չտ եմա ր անն ե ր ո t. արժանէւ t էե ս —

էէ-

պարփակեր ժապաւէնին ամըո ղՀո ւթեանր
թիւնը անոր կը տ կա ր ւսն ա յ ,

վարձե

րենղ պա տուան ղ՛անին ու հիմա ալ
հո ս
այստեղ կը չար ո ւնա կեն
անչարժացած •
ուրիչ Գ^տցք մը երազային այս վերջին

փրցուած

լպրծուն ղե տինն h ր ո ւ ւէր ա յ :
Գանդաղ կչռոյթն
ալ
ինքնա յատուկ
հրապոյր

ժ ut—

րուն արժկխէ ու իմաստը՝.

ղարին՝.

կր մնայ

որակը

ըսւնակին չզոհել, ուշի,ատուած գործերը
էէ եր ստին ձեռք աոնել ատեն
սը
‘ ար )

եալը' չորսուկկս ժամ տեւող

Ան ո ւր անալի

գտնել՝
կա ր են ւ

մնա լ ՝

րահ Էն'

t

այդ֊ նուա(յայտաղիր

կազմել՝ ունկդիրը հետաքրքրոց՝ ուչաղ-

լաւ խիստ, ար տա յայտի չ երանդաւոր լու

7 - Կայարանէն թանգարան

կու

դար նուաղի ժամը ու ինծի կր վիճակէր
դա չն ակին առջեւ անցնիլ՝ ժամը լեցնել

՛լ է- ժամերուն

"'i-

կազմա

Այն ատեն ձախող դուրս

սիրած դործեր ո ւս հետ : (Հերեկուան դա—

սակայն բեմաղ իրին ղործածած ղմայլե

դրեթէ

կատարեցի

պա չտօն ս : Ե ր բեմն միայն կր ւղա տահ կ ր ,

բուն մկջ դոյներ ու որո չ
վերստին տեսնել

սլիսէի

ատեցինք իա րհ ր դա կց ե լէ ետք՝.

բարութիւնը յ թկ կարդ մը տարերրակնեt

րիզ

Կարելի չէր մերժ՜ել որեւէ պատճառաբա-

Յաժ :
Եր բ

տկարութիւնը

ալ կը կա

րօտէ ին ՝. Ս տան ձն ո ւած պարտականութիւ

դարան մը ունիմ : Պիաէէ էիւս փ աքէ ի Ղ P
ամիսը անդամ մր Երթալ հաղոր ղուի լ իմ

անհանդստացուց յ եբաժչտա կան անրաւա—

բնաւ

Ո՛չ մէկ կ անոնաւոր համերգ

Հ»։

տութեն էն աւելի կը սիր է ինք' այլ եա եւ

չէր կրնար չ ս ի ր ե լ *ujrj ^*1°բ հնչականուիժ համր մ՛եր սիրտերուն եկող մեղեդինե

վաթսուն տարի/ներր՝ եւ կը ղղենուր այն
պիսի կանաչագեղ եր ի տա սարդա կան տա

Ոնչպկ^ս է
Պակաս տարածոյթի մը ղդացումը
Ո^նչու առաջին

իրեն
քոնսկրթօն

մր տոգորուն t Ու՜ր կարծես միատեղ կր
կար ւլա յինք եր աժ չտ ո ւթ ի ւն ր նօթ ա տե տ-

կո ՛լքին հ կքե ւս-

Ո՛չ, Առնօ Ոարաջանեան՝

չթառամի ան : Ո՛ոյց, իրա՛ւ է, թէ, Փա.

ՀՒՍ,շա ը թի ի «</ ա յ ր ա քա ղա քեեր» էին կո ր-

տպա ւո ր ո ւթի ւնր

բե-

ու՝ վերջինը

զայն :

չած տարած են

դա կանո ւթեամր մը անմիջական ուր

9.- Ել յիշատակս...

մոռնալ՛. Ջվիրաւորելու համար հոգիդ ել
ն ա ման ա լան գ' չն ս ե մս։ ցն ե / ո լ լո ա գ ան դ դ ;

կու դլու.իւ—դո րծ ո ցն եր քեղ հեռուներ ր ք['՜~
ոճաւոր ումով ու հաղոր-

ղա ղ ա ր ին

կաղմ լկեր պել :
մանկապարտկզի սրահը՝. Ոարմա ր

Զորեքչաբթիի մեծ զադարը

իսորհ ուրդուի -

1931*

շւսրաթր: Տարին

կով կր հրամցնկր մեղի'
ձօնուած
հ աման ո ւա ղ ա յ ին

սահմռկեցուցիչ

վ,որձերուն ներկայ չէին' մի' ղա^

մլսնար :

վգլիղոր , ըսաւ ել հեւոեւե-

ցա յ իրեն՝ դր ա ս են ե ա կը î
Օր երկն Հին •/ շտ բ թի էթ՝ Sniufi տաբու
կի : կյոր բացուած կր գպր՚՚ցր' IIեպտեւՏ-

սրւած' խաղ մԸ "

իրենց

ըսի՝

ղու իժ եան արժանի :
Րայց , նիւթը
յգ չկ ր : Աեոյշ շեշտով

Ա[ս,վա «Տիւ-բոռ» յորջորջս ւած իր
ղմա յլելի ս թր ա տ ի վա ր ի ի ւս
թաւջութա
ել՛

նէն ներս :
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survivants, il faut lire et entendre le ré
cit du désastre; c’est
à cette condition
que la communauté demeure le peuple.
On peut comprendre la référence biblique

Préface
Le désastre nous parvient par le récit.
La formulation «(7 y (t des discours sur
le désastre» ne nécessite aucune justifica
tion Elle ne pose pas le désastre comme
objet, ne prétend pas être à l’origine d’un
discours qui va se saisir de son objet poul
ie représenter, en dire la vérité en pro
duisant des énoncés descriptifs. En cela.
PUe évacue d’emblée la problématique
sujet d’énonciation / objet de représenta
tion. c’est à dire la métaphysique.
On peut définir le récit comme repré
sentation d'événements réels ou fictifs au
moyen du langage sous forme orale ou
écrite. Cette définition simple par son
évidence a l’inconvénient de masquer ce
qui pour nous fait problème : que le
récit va de soi. que rien n’est plus naturel
que d’agencer un ensemble d’actions sous
forme d’histoires.
Nous devons mettre
l'accent sur l’aspect singulier et artificiel
de l’acte narratif en interrogeant sa fonc
tion et son fonctionnement.
Construire un récit du désastre implique
qu'il y ait un sujet, un héros du récit et
que le narrateur soit affecté au préalable,
qu'il ait reçu les phénomènes dans une
espèce de passivité. La réalité est alors
posée comme extérieure; elle affecte le
narrateur qui la restitue sous forme de
représentation; la réalité est alors objet
d’une connaissance. Le récit de témoi
gnage est le récit d’un témoin occulaire.
Ses énoncés canoniques sont : voilà ce
que j'ai vécu, ce que j'ai vu. C'est le
style direct avec ses privilèges quant à
la vérité de l’événement. En se propa
geant, le récit de témoignage devient ré
cit rapporté ; je raconte ce qui m’a été
raconté par des témoins. Ce type de récits
qui conserve le privilège quant à la vérité,
va fournir la matière aux récits histo
riques. Sur le discours de savoir (voilà ce
qui s’est passé, ce qui est vrai) va s’im

texte ; c est là que le texte s’articule et
se déploie en cherchant ses effets. L’im
portance de ce texte réside
( outre sa
date de publication )
dans le fait que
l'auteur est un témoin et qu’il construit
un récit historique sur son propre témoi
gnage.
«A toi peuple arménien». «C'est à loi.
cher peuple arménien, que j'offre cette
gerbe composée des épisodes de ton mar
tyre» : tels sont le titre et la première
phrase de la préface. Le destinataire est
d’emblée nommé et tutoyé. Le tutoiement
crée à la fois une solennité et une fami
liarité. il marque la proximité de l’auteur
avec le destinataire, le peuple. Mais celui
qui écrit s’en détache car il est détenteur
de quelque chose dont il fait don. Le des
tinataire est ainsi plaçé dans une situation
où il ne pourra pas refuser le don obliga
toire du récit qui va suivre. La nature du
don est précisé quelques lignes plus loin :
«Ce livre plein de sang est ton livre sacré;
lis sans ménager ta peine». Il s’agit d’un
récit sacré qui fait office de bible et
comme tel,
il doit être vénéré ; il est
source de vie. Il révèle une vérité à la
quelle il faut croire ( «en aucune façon
n'aies de doute au sujet de mon
récit
de la tragédie»). Mais le récit, en tant que
sacré, a aussi une fonction d’initiation :
pour faire partie de la communauté des
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briquer un commentaire ne relevant pas
seulement du vrai / faux, mais le plus
souvent du juste : voilà ce qu’il faut faire.
Le récit historique est le lieu de cette ar
ticulation.
La publication en 1922 du «Golgotha
arménien» par le Rev. P. K. Balakian (1)
inaugure la série des récits historiques
portant sur le désastre. Une préface de 9
pages introduit un texte
de 780 pages.
C’est dans la préface que l’auteur pré
pare le lecteur à recevoir correctement le
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կողքով:
Երկրորդ մասր. նուաղ հաճոյքով , վե
րը ստին կարդացի, Եր տարուիմ

խորհե

լու. թէ մեծապէս կրնայ օդտակար ըլլալ
անոր րնթերցումը' մեղի Հայերուս, փանի'

արահետ ր մարդկային

իրարհասկա-

ցող որթեան , հայ համայնքները

իրարու

կապող ՝ Ափիւոքր Հայրենիքին հասցնող,
կարծես 'Լիթկէ՚եշթայնի երկու հակոտրնեայ տեսակէտներուն միջին յ ա յ տա ր ար ո վն
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թուականներուն

առւ“?ինը,

ՀՀձ

կերպիս :

փնտռեցի երկ.

7տոլթՒնները>>:

ւէ։""^Ոլ,րնե r
հակասԷին իր առաջին
է՛ ո, թ, է
f " • ITօտալ.որապէս հետել —
Հ-լնի Ա
Հտքր. դՒր^ն մէջ ^է՚թկէն֊
յ^է՚՚՚ական
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.
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^ր-եթէ

տրամաբանու֊

ըեր ա կան ա կան :

կ ստ լա ր կուած ։

*Ոիչ էսՕԱ1՚Լ' Լսո՛ 1Որամարաննլ'
մտածել, չաա գործել, Որպէսզի'

արագ
«.մութ

ճ ամրան ե ր ո tf լապտեր տեսնենք ու

փոքր

բաներով ալ ուրախանանք-» !

Գ. Հ3 • Փ — Նոր շարքի Փալէիտոսք՚ոփի եր
րորդ հատորը մամուլի տակ է :

autrement : l’écriture annonce la fin des
persécutions et elle est porteuse
d’une
prophétie. Le désastre n’est qu’un mo
ment négatif dont le récit s’empare pour
lui donner un sens et annoncer un mo
ment positif inéluctable :
celui de la
résurrection car tel est le plan du sujet
métaphysique de l’Histoire (qui se nomme
Dieu ou la Raison). L’auteur est celui
qui est dépositaire de cette connaissance,
et en écrivant, il se fait l’intermédiaire
du Sujet de l’Histoire. Balakian écrit :
Je suis «profondément convaincu qu'un
peuple qui a une histoire si ancienne et
de si hautes valeurs morales et intellec
tuelles peut être brisé (massacré) mais
qu'il ne meurt pas; on dirait un cadavre
qu'on porte au cimetière mais il réssuscile miraculeusement». Une phrase comme
celle-ci n’est pas mie simple opinion. Il
s’agit d’une prédiction énoncée par un
témoin privilégié qui peut attribuer un
sens aux
événements (qui en a le
pouvoir). L’auteur occupe une place
privilégiée :
il
est
le
transcripteur
des messages qu’il reçoit en tant que
porte parole (du Dieu)
de
l’Histoire.
La stratégie du don vise à rendre cette
position acceptable.
Elle s’accompagne
d’éloges et de menaces : éloges de
la
dédicace et
prédiction
d’un
avenir,

par
Raffi OUCHAKLIAN

plaisir offert au lecteur en lui livrant
un message, plaisir procuré par l’attribu
tion d’un sens. Menaces :
«Si tu aban
donnes ne serait-ce qu'un jour, une heure
ta propre certitude de vivre en tant que
peuple, tu est déjà perdu (..) et tu auras
toi-même de tes propres mains tiré un
trait sur
ta glorieuse histoire,
et ton
nom ancien sera effacé de l'histoire des
nations». La prédiction ne se réalisera
qu’à la condition que le peuple (la com
munauté des survivants) soit animé par
l’idée qu’il forme une nation. Le mot
«peuple» placé dans le titre s’est trans
formé en «nation» et deviendra
«état»
à la fin de la préface. «Il suffit que tu
te hâtes de révéler désormais aux yeux
émerveillés du monde les qualités indivi
duelles propres à ta race, et ceci de ma
nière collective en tant que nation ayant
un état».
Nous énoncerons ici les
trois points
suivants :
— En faisant don de son
récit
au
peuple, l’auteur le (re)constitue autour
de l’idée de nation et d’état.
— En tutoyant le peuple en position de
narrateur,
l’auteur
s’instaure comme
l’intermédiaire nécessaire pour que l’His
toire se réalise. Il est alors
le trans
cripteur de la finalité de l’Histoire, celui
qui la révèle et la rend explicite. En ce
sens, il est à la fois l’agent de l’Histoire
et celui qui la fait.
— L’Histoire n’enregistre que les na
tions-états. En tant qu’agent de l’Histoire,
l’historien est agent de l’état (à venir).
Le désastre est saisi dans
ce dispositif
comme un moment de l’Histoire en train
de s’accomplir. Il est dépouillé de toute
singularité et mis en relation avec une
Idée de l'histoire. Dans cette optique, la
production d’un sens (unique) est
une
nécessité et aucune ambiguïté
ne doit
persister.
A plusieurs reprises,
l’auteur
avoue
qu’il se pose un problème à propos de
l’écriture et éprouve le besoin de se jus
tifier. Il dit ; «Je n'ai pas voulu écrire».
La raison invoquée est la suivante : il est
humainement impossible de représenter
le désastre. Cette impossibilité ne tient
pas à la nature de l’événement mais à la
capacité de celui qui écrit : «Humaine
ment, il est impossible de décrire ton ter
rible et inénarrable martyre». (On retrou
vera ces mêmes adjectifs, «inénarrable»,
«impossible» sous la plume de ceux qui
tenteront d’écrire, de raconter, de repré
senter le désastre.) Ainsi, l’auteur signale
un paradoxe (une défaillance)
pour le
supprimer aussitôt. La tâche d’écrire
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excède les possibilités de l’homme (sa na
ture). Alors seul quelqu’un qui a mie ca
pacité surnaturelle peut accomplir cette
tâche.
C’est à cet endroit que l’auteur
prend position à cette place privilégiée,
«au dessus des humains» comme interlo
cuteur et transcripteur du Sujet de l’His
toire. Il écrit : «J'ai en vain attendu (...)
que d'autres plus capables que moi accom
plissent ce devoir pénible. (...) Cependant,
le récit tragique de ton inénarrable sacrifice
n'a pas encore vu le jour». Il s’agit d’é
crire le récit du massacre d’un peuple.
Raconter n est pas le simple fait de la
volonté de 1 auteur, c’est un devoir. Le
récit de quelques témoins ne suffit pas.
Il faut un grand récit : récit où le peuple
soit le sujet, celui qui écrit et s’inscrit.
Récit historique (qui appartient à l’His
toire) et récit unificateur. Le récit histo
rique est conçu comme
pouvoir d’état
déjà à l’œuvre, pouvoir en sommeil que
le texte cherche à activer. Dans un récit
conçu de cette manière, il y a bien récit
d’événements mais ceux-ci sont ordonnés
par rapport à une rationnalité absolue et
intemporelle qui les réalise. C’est pour
quoi l’événement comme historique est
neutralisé, annulé par le récit qui l’é
nonce, finalisé par la production de sens,
placé dans une série comme accomplis
sement du passé et attente du futur. L’é
criture est conçue comme représentation :
le récit doit se substituer aux événements
et réaliser une identité parfaite entre le
réel et son image représentée.
«Je ne voulais pas écrire car je ne me
sentais pas à la hauteur...» Il s’agit d’occu
per sans contestation le poste privilégié
d’énonciation réservé à l’historien.D’où les
multiples
précautions
marquées
par
la répétition des mots «je ne voulais
pas écrire». Le récit historique relève
d’un
stratagème
et
d’une
machina
tion dont un des ressorts
est constitué
par la répétition de ces mots. La succes
sion des phrases qui débutent par cette
hésitation à écrire marque un aller-retour
incessant de la position d’énonciateur pri
vilégié à la position de simple individu
appartenant au peuple à qui il s’adresse.
Ce repli sur la position de témoin est des
tiné à rappeler que le récit qui va suivre
est vrai, la qualité de témoin étant suf
fisante pour légitimer un discours de vé
rité (connaissance).
Ce mouvement de va et vient révèle un
autre ressort de la machination. Le «je»
qui énonce tente de se dissimuler dans le
«nous» à qui il s’adresse; il tente d’y trou
ver un anonymat. 11 est essentiel
que
celui qui écrit et qui dit «je» n’écrive
pas une histoire singulière, la sienne,
mais l’Histoire qui a pour sujet «nous»,
le peuple. Autrement dit, «je» est à la
fois le narrateur et le narré; il est énoncé
par sa propre énonciation.
Le destinateur occupe à la fois le poste d’historien
(par l’acte d’écriture) et celui de destina
taire (individu du groupe). Cette coïnci
dence opère à son tour sur le lecteur (le
survivant) en le liant au texte. Celui-ci
peut s’identifier à celui qui écrit («je» en
position de survivant / destinataire)
et
écouter sa prophétie («je»
en position
d’historien / destinateur). C’est la loi du
discours qui lie le lecteur. Dans cette
liaison, les lois de
l’Histoire
peuvent
s’énoncer et l’artiteLilation
entre le vrai
et le juste peut s’opérer; il devient alors
possible de légitimer des énoncés prescrip
tifs au moyen d’énoncés de connaissance
portant la marque de la vérité.
Avant d’exposer les raisons qui l’ont
poussé à écrire et de fixer sa mission,
l’auteur établit une transition de la ma
nière suivante : «Et si maintenant j'ai
écrit, ce n'est pas parce que je voulais
devenir un héros, (...) Car tous (les Armé
niens) sont véritablement devenus des
héros». Tous les
survivants sont
des
héros : ceci peut paraître tout à fait
surprenant. Il faut voir là le travail pour
produire du sens là où il est absent. Mou
rir (survivre)
sans raison est inconce
vable: la volonté (pure) de supprimer un
peuple est impensable. On peut mourir
pour une cause ou un pays mais mourir
sans raison, au nom de rien, est un défi
pour l’esprit. Un accident de l’Histoire
est dépourvu de sens. C’est pourquoi les
victimes sont implicitement
assimilées
aux victime d’un
conflit.
Dans
une
guerre, la mort est concevable et même
dans la défaite, les victimes peuvent s’ap
peler des héros. C’est le rôle des récits:

Fonds A.R.A.M

« 8 Ա Ո- Ա Ջ IfbSf

Էջ 4, Փհտլսրւսւթ 1, 1987

la manière suivante : «J ai écrit car j étransformer des victimes en héros. Ici
cette transformation
pose
problème.
Dans la volonté d’écrire de Fauteur, se
dissimule le sentiment de 1 impossibilité
de, penser le désastre. Cette impossibilité
n’est ni évoquée, ni effleurée. La préface
est là pour refouler ce sentiment afin que
le récit puisse être reçu tout naturelle
ment. La narration est toujours dispo
nible; le récit historique se donne comme
toujours possible et se passe de toute
légitimation. Son élaboration (production
du sens, articulation d’énoncés descrip
tifs et prescriptifs, unification...) relève,
en tant que forme construite, du domaine
de la pensée. L’illusion qu’il veut entre
tenir est de se donner comme telle : faire
oublier qu’il est récit et se faire valoir
comme pensée. L’écriture travaille alors
à s’attribuer une hégémonie et tente d’oc
cuper tout le champ de la pensée en l’in
vestissant d’un grand récit qui prend en
charge le destin d’un peuple et véhicule
des normes. Tous les autres genres sont
déclarés hors jeu. «Car lu (le peuple ar
ménien) as eu beaucoup d écrivains, de.

lais tenu par les dernières volontés sacrées
de tes enfants sacrifiés.» L’auteur explique

ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

s’oppose à l’innovation (en particulier au
sein du langage). Dans sa circulation, i
trace la frontière entre un dedans et un
dehors et produit la distinction entre celui
qui sait (récite) et l’étranger. Il donne sa
légitimité aux institutions et propose des
modèles d’intégration sociale. A la limite,
une communauté qui accorde la préémi
nence à la forme narrative n a pas besoin
d’autre procédure de légitimation. Les
diverses compétences y sont enveloppées
dans l’unité d’une tradition, ce qui im
plique un horizon de non-développement
et l'exclusion de tout discours interrogatif

que soient l'opinion,
la couche sociale,
ou I՝appartenance politique et ainsi v»us
nous avez légué une union

indissoluble

de toute la communauté nationale», fl v a

que ses compagnons de déportation lui
donc, entre les survivants une identité
ont demandé d’écrire le récit de leurs
parfaite, une équivalence totale qui est
souffrances. L’écriture du livre est la pro
l’effet du désastre. La mort programmée
messe faite à ces compagnons à jamais
de la communauté réalise l’unité de
disparus.
Elle
est
la conséquence
celle-ci,
elle
la
rend
homogène;
de leur dernière volonté. L auteur
est
toutes les différences
ont été abolies.
celui qui a été choisi pour 1 écrire, lia
C’est le règne de l’identité comme idéal
reçu le récit et ne fait que le restituer
(national), l'absence de toute altérité.
conformément à une volonté sacrée, celle
Comment est-il possible d’unifier des élé
des victimes. Il est la médiation entre
ments tous identiques ? L'unité ne sup,
l’événement et l’histoire.
Qui écrit ?
pose-t-elle pas une multiplicité qui la
Les victimes ou celui qui dit «je» ? Cette ou délibératif. De même, nous pouvons précède "?
penser qu'une communauté qui fait du
indétermination permet au récit de té
L’écriture (de l’historien) est ce qui
récit la forme clé de la compétence n’a
moignage de se glisser dans le récit his
cherche à substituer à la dispersion une
pas besoin de se souvenir de son passe.
torique sans qu’il devienne possible de
Elle trouve la matière de son lien social représentation sous la figure de l’Un. Elle
les discerner.
travaille à la formation d’une unique vo
non pas seulement dans la signification
Le récit de témoignage, dont le pro
lonté
rationnelle. Elle fonctionne par to
des récits mais dans l’acte de leur récita
totype est le récit familial (le récit oral),
talisation
et homogénéisation et refoule la
tion. A mesure que se produit la répéti
répond à ւա besoin de raconter qui re
division
et
le conflit. Elle restaure. Cette
tion du même, que le récit produit des
coupe une demande provenant des autres.
activité
de
restauration se nomme idéo
identités, le temps cesse d’être le sup
Il y aurait un méta-prescriptif qui place
logie.
L’idéologie
est ce qui cherche à
port de la mise en mémoire; il ne subsiste
le témoin dans l’obligation de raconter ce
occulter
la
multiplicité
pour simuler une
qu’il a vu. De ce point de vue, il y a équi alors qu’un simple battement immémo maitrise de son objet par un sujet fictif.
valence entre les témoins. Cette obliga rial.
Elle travaille à réduire ce qui advient
De ce qui précède, il apparaît que le
tion apparaît ici dès que se pose le pro
à
du déjà-connu, à le rapporter à des
récit du désastre qui prend appui sur le
blème de l’écriture. L’auteur a attendu
poètes, de romanciers, de dramaturges, et
causes
et à des origines répertoriées. Ce
témoignage fonctionne comme un îécit
que d’autres écrivent. Désormais, la
surtout beaucoup de journalistes et d édi
discours
fournil ainsi aux destinataires
tâche lui incombe et l’écriture
corres mythique : il fabrique a chaque récita
torialistes, mais tu n'as jamais eu d his
le
plaisir
de la certitude et leur permet
tion l’événement fondateur de la com
pond à une promesse. Il y a bien un
torien. (il faudrait) que celui-ci, d une
de
savoir
à quoi s’en tenir quant aux
prescriptif mais
la place du prescrip munauté el le perpétue identique a luiplume sévère, libre et sans retenue fasse
fins
et
au
devenir de la communauté.
même sous la forme de tradition qui
teur est vide. L instance narratrice est
l'analyse critique de ta véritable vie inté
L’idéologie
est activité instituante mais
forme tout le lien social. Comment un
le neutre (il). Personne ne prescrit; c’est
rieure, la dévoile et exhibe les causes
elle
dénie
à
celle-ci
sa singularité, sa pluévénement qui programme la mort de
en cela que le récit parait naturel et qu il
réelles de ton malheur continuel». L his
ralité
et
sa
fragmentation.
Elle simule
la communauté peut-il fonder cette même
torien a le pouvoir de dévoiler et d’ex va de soi. Mais celui qui dit «je» et qui
un
savoir
général
et
définitif
sur la réa
communauté '? Le récit fonctionne comme
se place en position de narrateur rompt
hiber. Il est celui qui a accès aux coulis
lité. Il y a donc le paradoxe suivant ;
un récit fondateur mais ne fonde rien.
ses de la grande scène où se jouent les l’équivalence entre les témoins. La qua
Il mime un récit des origines mais c est l’écriture, en même temps qu’elle tente
lité de témoin confère à l'auteur une
tragédies. Les gouvernants ne sont que
de restaurer une historicité, engendre
l'origine qui précisément fait défaut.
des acteurs et ne peuvent en tant que tels autorité légitimée par l'authenticité du
Car la mort comme événement ne peut dans le même mouvement une société sans
gérer la mise en scène. L historien est contenu narratif. Le témoin est automa constituer un événement originaire. C est histoire.
tiquement investi d’une compétence ab
alors le conseiller du pouvoir politique.
ce que le récit tente de masquer en faisant
solue;
il révèle une vérité. Le narrataire
A la fois stratège et expert, il prodigue ses
Nous avons tenté de poser ici la
référence à l’histoire ancienne (Vartalumières à des exécutants. Il a tout pou reçoit des énoncés qu’il ne doit pas mettre
question
du récit. Le récit est le
nantz). Le récit des ancêtres viendrait en
voir de les juger. Dans la préface, 1 au en doute. Il est tenu de croire librement.
mode
de
réception privilégié du dé
quelque sorte se dissoudre dans
1 év éteur les accable de toutes les tares et les Le référent est saisi par les énoncés comme
sastre.
Ce
qui est en question, c’est
devant être correctement exprimé. Mais neinent en y déposant sa qualité de récit
traite d’incapables et de corrompus. Il
le
récit
en
tant
que représentation, image
ce qui est impliqué par ce type de dis des origines. Mais s’agit-il (comme ce qui
les accuse de tromper le peuple et d’être
de la réalité qui va de soi et savoir qui
cours, c’est qu’il y a un être du référent est supposé) de la même communauté ?
responsables de tous ses malheurs. «Quant
se donne comme (toute) la pensée. Ce
Le
désastre
faitil
partie
de
la
suite
des
qui n’a qu’un seul sens.
Le, récit du
à les gouvernants, sans
distinction de
Pris qui est en question, c’est l’idéologie qui
témoignage fonctionne comme
un dis malheurs du peuple arménien ?
classe, de rang ou de parti, ils ont agi sans
en découle. Les récits ne constituent pas
comme
événement
fondateur,
le
désastre
cours de savoir mais toute argumenta
vergogne, sans craindre le jugement de
des archives. Ce qui est reçu, ce serait
tion sur le virai / faux est autoritairement s’est déjà toujours passé, mais comme
l'histoire, puisque tu n'avais pas d'his
événement qui tente d’être fondateur sans plutôt ce qui se présente dans les ratés,
toire...» L’affirmation est
claire :
le évacuée. La vérité du désastre doit s éles défaillances du projet implicite (du
noncer dans le récit. Elle doit s’y inscrire y parvenir, le désastre est un événement
peuple arménien n’avait pas d’histoire
qui ne s’est pas produit et règne alors le récit) de l'historien et que l’idéologie
faute d’historien pour l’inscrire.
Mais et produire une trace matérielle (l’écri
vertige du sens absent. La préface travaille rend inaudible.
ture) qui pourra échapper au temps et
cela signifie également que le désastre ne
Mais peut-être n’y a-t-il pas de
à produire du sens afin de. procurer au
fait pas partie de l’histoire. Il faut donc circuler afin de produire un espace public
question
du récit,
mais
seulement
désastre le statut d’événement, sans que
de communication.
que l’histoire enregistre tous ceux qui
une
demande
de
récit,
c
est
a dire
la tradition (le récit des ancêtres) soit in
La préface travaille a construire un es
sont morts «de façon héroïque au nom
une
exigence,
une
mise
en
demeure.
De
terrompue; le récit pourra alors fonction
pace commun. De ce point de vue,
le
du peuple et de la religion» pour qu’ils
mande
:
tentative
d’extorquer
quelque
récit est le discours le plus élémentaire ner comme un récit fondateur d’une com
ne soient pas morts pour rien. Ailleurs,
munauté de survivants sans qu il
soit chose qui se nommerait la vérité de ce
de, (re)construction d’une communauté
l’auteur ajoute ceci :
«Aux temps an
qui a eu lieu «au juste», comme un secret
qui a perdu ses fondements. Le récit a en nécessaire de poser la question de la fi
ciens, le peuple arménien avait en com
sans
secret.
effet une propriété intrinsèque remar liation.
mun une seule histoire. Mais aujourd'hui
Reste la question du temps.
Un
vouloir
politique
historique
s'é
quable : il suffit de l’entendre pour pou
hélas, chaque survivant
qui a échappé
voir le répéter; la répétition est produc change immédiatement avec un désir
aux persécutions, possède une histoire de
R. 0.
trice d’identité qui est l’élément mini d’écrire. Les actes de cette volonté vont
ses propres jours de malheur ; et ceci est
mum pour que des individus se, conçoi être universalisés. Le désastre doit être
l'une parmi ces milliers d histoires». 11 y a
vent comme
communauté.
L auteur neutralisé, nié dans sa dimension singu
là une réelle contradiction : s’agit-il d’un
(1)Հայ Փուլզոթւսն - Le Golgotha armé
lière et converti en occasion d’exercice de
précise
que
ce
sont
les
générations
récit singulier semblable a d’autres et
nien.
2 volumes. Pour la 1ère édition ■
cette volonté.
parmi d’autres ? ou s agit-il d un récit à venir qui sont les destinataires privilé
volume
1, Vienne 1922, volume 2
Le désastre a dissout le système des re
giés de son récit. Pour que la communauté
historique qui a le peuple pour sujet t ou
1959.
Réédition
: Beyrouth;
1977
présentations qui assure à une commu
se perpétue, il faut que ces générations
bien encore s’agit-il de la juxtaposition
nauté la dimension totalisante qui per volumes.
aient connaissance de ces récits et de la
d’une multitude de récits identiques et
Krikoris Balakian est né en 1879 d T°
met aux individus qui la composent de se
équivalents dont le nombre prétendrait prescription qui les accompagne : les ré
kal.
Il accomplit ses études supérieures en
reconnaître dans la société. La commu
réaliser l’unité : récit unique et unifica péter et croire en leur vérité, c’est a dire
Allemagne
où il étudie la théologie et
nauté est devenue invisible à elle-même,
en leur pouvoir.
teur ? Est-il possible de substituer à la
incapable de se rendre intelligible à elle- l'archéologie. A son retour il entre au cou
Le récit historique / récit de témoignage
multiplicité infinie des récits individuels
même.
Elle a perdu tout fondement, toute vent d'Armach. Il devient le prélat des
fonctionne de la manière suivante :
le
աւ seul et grand récit qui les unifierait?
unité symbolique à l’aide de laquelle l’in Arméniens dErzindjan. Il est déporté avec
On peut tout au plus affirmer qu'une vo narrateur tire sa compétence et son auto
la première vague d'intellectuels en evr
rité de sa qualité de témoin. Le destina dividu trouve son accès au réel, construit
lonté d’unification est ici à l’œuvre et
1915. Il traverse toute l'Asie mineure evcc
son
identité
et
acquiert
la
capacité
de
qu’elle prétend agir par la juxtaposition taire, par le seul fait d’entendre, accède
ses compagnons de déportation, jusqu l,u՛
penser
et
d’agir.
La
préface
lente
de
potentiellement à la même autorité. L un
de la multitude de récits singuliers. «Une
(re) construire une
unité
symbolique. confins de la Syrie, avant de s échapper
et l’autre sont narrés par le récit qui opère
capacité surnaturelle était nécessaire». Le
Cette
opération
nécessite
un
passage à «miraculeusement», déguisé en Allemtie
pouvoir de l’hisotrien serait le pouvoir ainsi une permutation. Le droit d occupe!
l’écriture comme pratique de la sépara (une carte de son parcours se trouve a
de la vérité. Cette puissance accordée à le poste narrateur se fonde sur le seul
tion : séparation du réel et de son double fin du 1er volume). Il retourne à Constat1
la vérité est nécessaire à la transformation fait d’avoir occupé celui de destinataire
tinople, puis se rend en Cilicie Pn,‘r
représentatif, séparation du présent et du
«d’un récit parmi les milliers d’histoires» et d’avoir été, par le nom que, 1 on poi le,
passé. L’écriture doit permettre l’entrée rendre compte de la vie des déportes.
en un récit historique, c’est à dire unique déjà raconté par un récit, c est a dire
dans l’historicité, c’est à dire l’accès au 1923. il s'installe à Marseille. Il y meurt
placé
en
situation
de
référent.
En
fonc
et totalisant la multitude.
Elle prend
temps linéaire dont une communauté a be en 1934.
appui sur une inversion des termes et sur tionnant ainsi, ces récits prennent en
Balakian est l'auteur de plusieurs étt
soin
pour échapper à l’absorbtion de son
charge la cohérence de la communauté,
une manipulation du temps. En effet,
des
non publiées. Leurs titres montren
présent par son passé et la coïncidence du
la vérité n’est vraie que parce qu'elle est issue du désastre. Le récit constitue un
l'intérêt
que l'auteur a porté à l histoire
futur avec son présent. En renvoyant le
savoir. Il détermine ce qu’il faut dire pour
affirmée par une force qui triomphe. Mais
Etudes,
consacrées
à des personne tt
réel hors champ, l’écriture le représente
la critique qui s'exerce après coup ne être entendu, ce qu il faut écouter pour
et le liquide dans un même
mouve contemporaines (1894 - 1914): Le
pouvoir parler, ce qu’il faut jouer pour
peut contraindre l’événement. 11 y a là
tion arménienne pendant la guerre
ment.
une croyance en un pouvoir merveilleux flaire l’objet d’un récit. Sa circulation
Balkans et les réformes dans les six Pr
Balakian
écrit
:
«Chacune
de
nos
mon
de la vérité qui présuppose un lieu où définit des critères de compétence où se
vinces arméniennes (1912 - 1914): Le
tagnes,
chacune
de
nos
vallées
est
votre
jouent les rapports de la communauté
elle puisse s’inscrire et un Sujet de l'His
solution de la nation arménienne et
tombe. Vous y êtes
tombés ensemble,
avec
elle-même et avec son environne
toire qui serait là pour la mettre au cré
causes internes
(1914 - 1918): M‘et
côte
à
côte,
sous
les
coups
de
hache
ou
ment. Le récit transmet la forme du lien
dit d’un futur idéal.
d'épée,
sans
distinction
aucune,
quelles
de la politique arménienne.
La décision d’écrire est justifiée de social et se fait tradition; il conserve et
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SCHAVARCH HISSA RIAN

Haratch se fait une joie de consacrer ce numéro
mensuel d'Arts et Lettres aux Thierry. Même si,

dans

l’ensemble, il y est surtout question du Dr. Jean-Michel
Thierry, nous avons préféré ce pluriel, car nous ne sau
rions dissocier le nom de Nicole Thierry de T hommage

62’ ANNÉE

—

No 16.434

que nous tenons à rendre à ce couple infatigable, dont
l apport à la connaissance de T archéologie arménienne
est inestimable.
Que cet hommage soit aussi Texpression de la gra
titude arménienne.

UN COUVENT LEGENDAIRE

le couvent des supplices
de Saint-Grégoire
Le ternie de notre premier voyage en
Turquie Orientale, il y a maintenant plus
de trente ans, fut la ville d’Erzincan audelà de laquelle on ne pouvait aller sans
permission spéciale. Elle Sfe relevait alors
à peine du grand séisme de 1939, dont les
traces encore vives brossaient un tableau
de désolation : ce n’étaient que tas de
gravats, baraques en planches, rues dé
foncées, poussière soulevée par le vent.
Le patron du très modeste hôtel où nous
étions decsendus, surpris mais enchanté
d héberger des clients étrangers était prêt
à nous renseigner sur tout ce qu’il y avait
d’intéressant à voir dans la région, c’està-dire très peu de chose à son avis. Et
comme nous le questionnions sur d’éven
tuels monuments arméniens, il fut caté
gorique : il ne restait plus rien, ni cou
vent, ni église, les Arméniens étaient par
tis et avec eux les «kesis» (les moines).
H était inutile de chercher. Pendant long
temps nous nous sommes fiés à ce genre
de témoignage. Et puis l’expérience nous
a appris qu’il était imprudent d’en tenir
compte. La lecture des récits d’anciens
'oyageurs arméniens, une plus grande cu
riosité et aussi sans doute une moindre
appréhension de l’inconnu nous incitè
rent. bien des années plus tard, à aller
vérifier sur place l’état des couvents dont
parlaient les chroniques et les colophons
le manuscrits. Ce qui n’alla pas du reste
sans difficultés sur lesquelles il est inutile
le s appesantir.. Notre patience fut finaement récompensée et, dans cette région
Erzincan, nous avons retrouvé une di
zaine de couvents abandonnés et tous en
mauvais état, bien sûr, mais certains
avaient conservé des restes appréciables.
n de ces monastères nous a laissé une
Profonde impression, non pas tellement
poui la qualité des constructions encore
®n place que pour le cadre admirable qui
entoure et les souvenirs légendaires qu'il
évoque.
se trouve sur la rive gauche de l’Eud^’
֊1”6 v*nëta։ne de kilomètres au
z
- ^rz^ncan’ au pied des monts Munr, enorme barrière encore enneigée au
Us ort de l’été. II n’est pas aisé de le
ar '^Vr՝r dissimulé qu’il est dans une
n e peupleraie. G. Sruanj t’eanc’ vers
1880
et Sivvrmenean juste avant la pre-

mière
sans

§Uerre mondiale l’ont visité mais
en laisser de description archéologl1Ue utilisable.
navank^fUl<^eS nomme։։t Ie couvent Merc՜
’Hais I U n°m
sommet qui le domine,
«ievank ?rtneniens Appelaient CarcaraqUe

, v e couvent des supplices) parce
est le site légendaire des tortures

infligées à St. Grégoire quand il a refusé
de sacrifier à la déesse Anahit, comme
nous allons le détailler plus loin. On l’appellait aussi Tataskivank’, parce qu’on y
consevait les brodequins de fer, instru
ments d’un des supplices.
C’est le plus grand des couvents de la
région et, selon la tradition locale, le plus
ancien. Il paraît très probable que c’est
le même que celui dont il est fait mention
au moyen âge dans des colophons sous le
nom
d’Ermitage de la Mère de Dieu
d'Erez (ou Eriza, autrement dit Erznka,
maintenant Erzincan) puisqu'il était placé
«sous la protection du lieu des supplices
de l’Illuminateur». Dans ces conditions il
serait attesté dès le XlIIe siècle et la tra
dition fixant le lieu des supplices en cet
endroit serait donc fort ancienne. Dans
un synaxaire, on attribue même à Gré
goire la fondation, sur le site du temple
d’Anahit, d’une église de la Mère de Dieu
qu’il faut probablement identifier à l’er
mitage d’Erez.
Tel aurait donc été le théâtre où s’est
joué l’événement déclenchant la conver
sion de l’Arménie au christianisme ainsi
que nous le rapporte Agatliange dans son
histoire du roi Tiridate. Rappelons les
faits : à la fin du Ille siècle, l’Arménie
était partagée en deux parties, l’orientale
sous domination perse et l’occidentale
sous protectorat romain. En 287, le roi
de cette dernière, Tiridate III estivait
dans la plaine d’Erez (l’actuelle Erzinc
an), près de la rivière nommée Gayl (le
Lykos en grec, le Çardakli çay des Turcs),
un assez gros affluent de l’Euphrate. 11
était accompagné de toute sa cour et en
particulier de Grégoire. Ce jeune noble
d’origine parthe avait été élevé à Césarée
de Cappadoce dans le milieu hellénisant
qui dominait alors et s’était converti au
christianisme. Ayant appris que son père
avait assassiné celui de Tiridate, il avait
décidé de se mettre au service de ce der
nier dans un esprit de sacrifice et de ra
chat, sans avouer toutefois sa conversion.
Or, à Erez, le roi avait coutume de faire
ses dévotions au temple d’Anahit, la
grande déesse dont, soit dit en passant,
un fragment de sa statue de bronze a été
découvert là, il y a quelques décénnies.
!1 voulut obliger Grégoire à offrir à
cette statue des couronnes et des palmes.
Celui-ci refusa en dépit des menaces du
souverain et dut finalement arguer de sa
qualité de chrétien. Il fut alors livré aux
bourreaux qui rivalisèrent d’éclectisme et
de raffinement dans l’exercice de leur
fonction.. Ils n’utilisèrent pas moins de
14 techniques différentes
qui n’ébran

lèrent pas la résolution du saint. D’abord
il fut suspendu en haut des murailles du
palais royal avec une grosse charge de sel
sur le dos et laissé ainsi pendant une se
maine. Ensuite on le hissa par un pied
au-dessus d’un fumier brûlant tout en le
frappant de verges mouillées. Puis on lui
fit subir le supplice des brodequins qui
fut suivi d’un autre plus douloureux en
core car on le fit courir avec des clous
enfoncés dans ses plantes de pied. Après
un court intermède de coups de poing
sur la tête, on lui injecta dans les narines
à l’aide d’un roseau un mélange de sel,
de nitre et de vinaigre. Immédiatement
après on lui enferma la tête dans un sac
de peau de mouton bourré de cendres
chaudes le laissant à la limite de l’as
phyxie. Mais tout cela restait sans effet.
Grégoire restait impavide et le roi com
mençait à s’énerver. Le plaçant la tête en
bas, il fit injecter dans ses intestins, par
un entonnoir anal, une énorme quantité
d’eau. Il lui fit déchirer les flancs par des
crocs de fer.
Il le fit coucher, tel un
fakir, sur des paniers hérissés de pointes
métalliques. Il lui fit rompre les genoux
à coup de marteau.. Il le fit arroser de
plomb fondu. Rien n’y faisait, Grégoire
vivait toujours et refusait d’abjurer. A
court d’imagination les bourreaux s’arrê
tèrent. Sur ces entrefaites un des satrapes
fit savoir au roi que Grégoire était le fils
du meurtrier de son père. En conséquence
Tiridate le fit conduire dans sa ville d’Artasat et jeter, afin qu’il y mourut de faim,
dans des oubliettes qu’on nommait «le
puits profond».
La légende ne précise pas exactement
le site des supplices sinon qu’il était pro
che d’Erez et qu’un pa'lais d’été s’y trou
vait. La seule difficulté pour l’identifier à
notre couvent est que celui-ci est assez
distant d’Erzincan, ville qui, de l’avis
général, correspond au site de l’antique
Erez, mais nous tenons pour probable que
cette capitale provinciale a été déplacée
au cours de l’histoire. Nous n’en voulons
pour preuve que la présence toute proche
du couvent d’un tepe (tumulus) de
cendres de dimensions imposantes, témoin
d’une importante agglomération antique.
On le distingue parfaitement pour peu
qu’on s’élève un peu sur les pentes de
la montagne de Munzur.
On sait la suite des événements, le mas
sacre des Vierges hripsimiennes, la puni
tion de Tiridate transformé en sanglier,
la délivrance de Grégoire, miraculeuse
ment épargné, la conversion en masse des
Arméniens et l’éradication du paganisme,
à laquelle n’échappa évidemment pas le

temple d’Anahit qui fut rasé et remplacé
par une église,
sans doute le premier
noyau du couvent des supplices. Mais à
la vérité tout ce qui précède mêle l’au
thentique au merveilleux et le passé his
torique du couvent reste encore bien
obscur,.
Il n’est en effet attesté avec certitude
qu’au XVIIe siècle quand il a été incen
dié par les Djalalis. Pillé en 1895 du
temps du supérieur Levond qui y trouva
la mort, le couvent resta cependant un
lieu de pèlerinage fréquenté pour la ri
chesse de son trésor : diextre de St. Gré
goire, reliquaire d’or et d’argent, les fa
meux brodequins de fer, des manuscrits,
des vases sacrés, le tout enfermé dans
une armoire secrète et montré seulement
aux fêtes.
Son diocèse comprenait les
quelques villages voisins
qui lui assu
raient les revenus nécessaires à son entre
tien.
Quand on parvient aux abords du cou
vent on est frappé par la hauteur des
murailles de pisée dont la couleur rouge
contraste avec le vert des prairies et des
peupliers. Le portail à claveaux est encore
intact avec sa vieille porte de bois dont
les ferrures sont conservées. A l’intérieur
de l’enceinte, le spectacle est plutôt dé
cevant : au nord et à l’ouest, appuyées
au mur, les cellules sont partiellement
écroulées.
Au centre se dresse l’église
Saint-Grégoire dont il ne reste plus que
l’abside et le mur nord. C’était une cha
pelle à une nef d’assez grandes propor
tions et dont les quelques rares éléments
constructifs conservés permettent d’af
firmer l’ancienneté.
Selon les voyageurs du siècle dernier
il y avait dans la cour une fontaine et
un bassin dont il ne reste plus trace au
jourd’hui. On voit seulement, gisant par
mi les hautes herbes, une pierre tombale
marquée des insignes épiscopaux qui por
tait une inscription presque illisible mais
où cependant le nom de celui qui repose
là est identifiable : il s’agit du supérieur
Levond tué au cours des massacres
de 1895.
Les propriétaires du couvent, une fa
mille de Kurdes, après nous avoir offert
un verre d’ayran, nous ont demandé s’il
y avait des chances pour qu’on découvre
un trésor sous cette dalle.. «A la vérité,
aucune» leur ai-je répondu. Déçus et un
peu sceptiques, ils se consolèrent un peu
et furent même flattés
lorsque je leur
appris qu’ils étaient les heureux posses
seurs d’une église qui avait plus de
mille ans.
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ENTRETIEN
avec
Jean-Michel THIERRY

Je voudrais d'abord vous demander,
comment en tant que docteur en médecine
et plus précisément chirurgien, vous êtes
venu à l'archéologie et en particulier à
l'archéologie arménienne ?

Allez savoir pourquoi cela tracasse telle
ment les gens? C’est assez banal. Vous
savez que malgré tout en matière d’archéo
logie il y a beaucoup de gens qui ont été
à l’archéologie sans passer par les voies
régulières, ainsi en a-t-il été aussi bien
en égyptologie et en assyrologie. C’est le
cas de R.. Ghirshman. C’est une chose
assez habituelle. En ce qui me concerne,
je pense que cela remonte aux études se
condaires où j’ai été très intéressé par
l’histoire et la géographie. Je n’étais pas
très orienté sur l’enseignement et j’ai
un peu hésité à la fin de mes études. J’ai
fait des mathématiques,
j’ai préparé
l’Ecole Navale. Puis finalement c’est ma
sœur aînée qui étant en médecine m’a entrainé en me disant : «Viens donc en
médecine». Mais je suis toujours resté très
fidèlement attaché à la littérature, aux
langues anciennes; grecque et latine.
C’est justement par le biais du grec
que je suis arrivé à l’Arménie. Quand j’ai
fini mes études, mon professeur de grec
m’a dit : «Profitez de ce qu’il y ait une
nouvelle collection, qui s’appelle Guil
laume Budé sur Byzance, cela vous chan
gera un peu des textes habituels». Alors,
cette Histoire Byzantine, m’a intéressé
et j’ai acheté les livres de G. Schlumberger «L’épopée Byzantine» etc,. Je me
suis surtout intéressé à l’Histoire mais
également à l’art. Après il y a eu la
guerre ..Je me suis marié et dès que cela
a été possible ma femme et moi nous
avons voulu voir ce qu’était l’art byzantin
que je ne connaissais que par les livres.
Nous avons commencé par aller en Italie,
à Ravenne, puis en Yougoslavie etc. Au
début des années 50 nous avons été en
voiture à Constantinople,
ce qui était
quand même une expédition; mais tou
jours en amateurs. Amateurs assez éclairés
pourrait-on dire, comme
nous avions
étudié l’art roman, l’art wisigothique en
Espagne et au Portugal. Et ce qui a un
peu déclenché tout, en arrivant en Tur
quie centrale, dans la région de Cappa
doce, nous avons découvert une église
peinte. Nous en avons montré les pein
tures au Prof. Grabar et au Prof. Lemerle
qui nous ont dit «Il faut absolument pu
blier cela. C’est exceptionnel, raris
sime».
C’est donc par ce hasard que nous avons
commencé à publier sur les églises de
Cappadoce, une soixantaine d’églises pein
tes et inédites.
Nous nous sommes rendu compte que
dans les études Byzantines il nous man
quait de savoir ce qui se passait en dehors
de Byzance, surtout parce que J.. Strzy
gowski faisait dériver l’art byzantin de
l’art arménien, il fallait donc voir l’Ar
ménie. Nous avons entrepris des voyages
dans la Turquie Orientale. Mais vous
savez, dans les années 50 - 60, tout l’est
de la Turquie était complètement fermé,
et nous avons dû demander des autorisa
tions par l’entremise de l’ambassade de
France. Cela a mis très longtemps. Notre
premier voyage en 1954 en Turquie de
l’Est s’est soldé par un fiasco; arrestation,
refoulement dans la région d’Erzurum.
L’année d’après nous avons eu l’autorisa

tion et nous avons été à Aght’amar, début
de nos études sur l'art arménien. C’est
comme cela que tout à commencé.

En ce qui concerne la publication de
vos recherches, les avez-vous publiées au
fur et à mesure de vos études, ou après
plusieurs années?

Nous avons fait pour l’art arménien
exactement ce que nous avions fait poul
ies églises de Cappadoce, quand nous re
venions tous les ans, nous publiions ce
que nous avions trouvé.
On ne pouvait pas envisager d’études
de synthèse, nous étions tout à fait dé
butants. Ensuite nous avons publié
au
fur et à mesure. En 1966 pour la REA
nous avons fait un exposé sur les voyages
que nous avions faits en Turquie de l’est,
ce qui a eu un certain retentissement.
M. Berberian qui dirigait à l’époque la
Revue nous a dit : «Vous devriez tra
vailler un tout petit peu plus à fond les
monuments. Prendre des photos, faire des
relevés de plans etc». Alors je me suis
adjoint un jeune architecte. Nous avons
commencé à publier en toute modestie
dans la revue les monuments que nous
voyions. Mais uniquement au point de
vue descriptif.

Comment préparez-vous vos
voyages,
vous servez-vous des articles du XIXe et du
XX siècles sur le sujet, et quelle méthode
utilisez-vous sur le terrain?

Ce qui m’intéressait, c’était de trouver
des monuments nouveaux, et qui n’avaient
pas été publiés. Je pense que j’étais plu
tôt fait pour cela. Faire des études d’ana
lyse, de synthèse ou des discussions sur
l’architecture, je n’en étais pas encore
très capable. Mais je pouvais relever les
monuments. Il fallait donc que je sache
où les trouver. J’ai fait une enquête dans
des revues et des journaux arméniens du
siècle dernier et du début de ce siècle jus
qu’à 1914... Les articles étaient faits géné
ralement par les moines ou des prêtres
arméniens de Constantinople ou de Tiflis
qui revenaient de ces régions de la Tur
quie de l’est très peu connues. Cela m’a
obligé à recourir à l’obligeance de traduc
teurs qui ont toujours été très serviables.
Mais j’ai senti très vite la nécessité d'ap
prendre au moins les rudiments de la
langue arménienne. D’une part pour pou
voir lire et enfin comprendre vaguement
les inscriptions, puis lire les textes qui étaient encore à l’époque presque toujours
en grabar J’ai fait mes études avec M.
Mahé à l’Institut Catholique. D’autre part
j’ai eu la chance de pouvoir accéder aux
archives de l’Institut Géographique Na
tional avec les cartes les plus modernes
qu’il puisse y avoir. En particulier des
cartes de l’armée allemande de la guerre
puis quelques cartes russes rarissimes,
dont celles de la région de Van, très dé
taillées et très intéressantes. Se fondant
sur la toponymie, sur tous les docu
ments possibles j’ai pu préparer mes
voyages, mais toujours
avec les plus
grandes difficultés, parce que les moines
ne s’intéressaient pas aux problèmes ar
chéologiques, topographiques et chrono
logiques, seule la communauté arménienne
les intéressait. Il fallait donc aller sur
place. On a quelquefois de bonnes surpri
ses et souvent de mauvaises parce que tout
est démoli. Sur le terrain, le problème est
de retrouver l’endroit précis. Presque

toujours le nom a changé, le nom dn cou
vent en arménien n’est plus connu. Quel
quefois on peut retrouver le nom kurde
par la littérature. Mais il n est pas tou
jours évident. Par exemple pour le cou
vent d’Aparank, un couvent très célèbre
à douze heures de cheval de Moks, j ai
demandé : Aparank, Aprang et aussi
Eprang, Ebrang. Il m’ont dit : « Vous
cherchez un couvent qui n existe pas.
mais on peut vous en montrer un autre
qui s’appelle Veras («sanglier» en kurde).
C’était Aparank puisqu'on a trouvé des
inscriptions. Ce qui est amusant c’est que
le propriétaire kurde d Aparank nous a
dit que le couvent avait été construit par
un empereur «Roum». Or Constantin et
Basile ont effectivement offert à ce cou
vent en construction un reliquaire extrê
mement célèbre. Le couvent étant loca
lisé, il faut maintenant relever le plan,
voir tous les environnements et relever
toutes les inscriptions, peintures, tous
les détails architectoniques etc. Cela
prend beaucoup de temps. Là intervient
le problème des rapports avec les popu
lations. D’une part il y a la question du
trésor. En effet, à partir du moment où
il y a un étranger, il est considéré comme
chercheur de trésor. Les paysans sont
persuadés qu’il y en a un caché, et ils
se mettent à le rechercher eux-mêmes.
D’autre part une personne qui s inté
resse aux monuments «arméniens» int
rigue la police, qui vient à tout hasard
s’informer de ce qui se passe. On dis
pose donc de très peu de temps. Il faut
qu’un plan soit fait au maximum en deux
heures. En conséquence les plans
que
nous faisons ne prétendent pas à l’exacti
tude absolue mais donnent simplement
une idée de la forme du monument, et
une image grossière. Il faut aussi dire
qu'il y a des enfants qui viennent vous
gêner, des gens, qui avec les meilleures
intentions du monde, se saisissent de vous
pour aller prendre du yaourt et manger.
Comme vous le voyez on travaille dans
une atmosphère qui n’est absolument pas
vouée à la sérénité....

Comment ensuite présentez-vous les mo
numents et utilisez-vous les données que
vous récoltez lors de vos voyages?

Du point de vue du plan il faut le re
faire en s’aidant des photos. C’est le tra
vail de présentation du monument. Il le
faut présenter d’une façon aussi neutre
que possible en faisant le minimum de
commentaire, juste une description en
essayant malgré tout de donner des réfé
rences permettant une étude ultérieure.
En particulier du point de vue historique
j’essaie d’amasser le plus possible de do
cuments sur l’éthnologie tels que les
travaux de Lalayan, sur les légendesmêmes qui entourent le couvent.
C’est
très important pour les mentalités, pour
expliquer les reliques et les pèlerinages;
parties intégrantes du monument. Puis
j’étudie aussi les colophons des manus
crits. Tout cela pour essayer d’établir
l’histoire de la communauté du couvent.

Comment vous y prenez-vous pour don
ner la datation d'un monument?

connu. C’est étonnant parce qu’j]
plein cœur de la ville et on pew f’1.^
ment y accéder. Malheureusement
la Première Guerre Mondiale il était4
les mains des Russes qui en avaient'?'
l’église de leur garnison. Il était intf2՛՛
d’y pénétrer et de prendre des p]10[ "
En somme cette église qui est
°s'
dans l’Histoire n’avait aucun plan
l’avons réalisé. C’est un monument t/
intéressant parce qu’il a une décoratif
avec des sculptures qui ressortent d’ "
part de l’art arabe Ommeyade, et d’
part de l’art byzantin. C’est un
ment du point de vue architectural
entié.
rement arménien, qui a été c°p։é sw
Mastara. Il méritait qu’on en fasse
une
monographie.

Pour Horomos, je suis à peu près ]
seul à l'avoir visité. C’est une ehance
extraordinaire, car ce monument
juste sur la frontière. 11 était intéressant
de parler de ce monument sur 1^
comme le précédent, il n’avait pas été fait
d’études approfondies. Toramanian avait
fait le plan de l’église et de son jamadoun. J’en ai fait un relevé complet
11 fallait le faire assez rapidement, car anjourd’hui il tombe en ruine.

Vous avez cité Toramanian. Je voudrais
nous demander comment on peut situer
aujourd'hui son œuvre qui. a été publiée
en 1942 et 1945.
Il est l’un des plus remarquables ar
chitectes qu'ait eu l’Arménie. En ce sens
que ses plans sont parfaits. Il les a fait
avec une très grande minutie.. Il faut le
reconnaitre. Malheureusement ses deux
ouvrages sont pratiquement impossible,
à trouver et en particulier le premier,
Il faudrait en reprendre entièrement 1։
publication. En dehors de cela il y a un
autre volet qui est
l'interprétation,
l’étude, l'analyse de la datation. Alors
là Toramanian a agi avec un peu moins
de rigueur. Il attachait trop de crédit i
de simples hypothèses. Par exemple pour
l'église de Tegor, il a fait une étude de
rétrospective de l’évolution du monument
en partant d’un temple païen suivi d'une
série de transformations dont il n'a abso
lument pas de preuves, puisqu’il n'y a
jamais eu de fouilles pour le confirmer.
Donc de ce point de vue, il faut être pru
dent.
D’autant plus qu’habituellement on ne
se fonde pas sur Toramanian lui-même,
mais sur l’interprétation
exagérée de
Strzygowski ou d’autres.

En parlant de Strzygoicski, pensez-vous
que son apport a été essentiel dans l«
connaissance de l'archéologie arménienne
en occident?

Son livre mérite d'être gardé maigre
quelques erreurs de localisation. Il )'։
une iconographie irremplaçable. II y a de,
documents qui ont disparu. Mais en de
hors de cela il est certain que Strzygmob
n'a pas rendu service à l’art arménien f"
ce sens qu’il a été beaucoup plus calf'
gorique sur certaines
hypothèses <!|S
n’ont jamais été vérifiées et qui, actuelle

Pour la datation je suis très prudent.
Si on a une inscription il faut en tenir
compte mais avec des réserves, de même
pour les témoignages littéraires,
sans
oublier les comparaions stylistiques
et
iconographiques.

ment paraissent dépassées.

Il ne faut pas oublier qu’un monu
ment vit. Quelle date choisir? La date
de fondation, de reconstruction après les
Arabes, après les Turcs, après une res
tauration importante? II faut traiter le
monument comme un être vivant. C’està-dire qu’il s’échelonne sur des années.
Mais malgré tout il est capital d’essayer
de l’insérer dans l’Histoire.

breuses de ces dernières années?

Je sais que vous préparez un livre su
l'art arménien en collaboration avec
Donabedian. Que pensez-vous y apporlir
de plus par rapport aux publications nom

L'ouvrage que je fais avec P. D°najP^
ian, tentera de donner une base s0
et argumentée qui s’écartera de nombre՝1
ouvrages consacrés seulement aux in՝8»
Ce sera, nous l’espérons, un outil de1
vail pour ceux qui sont intéresses.
J'ai voulu donner dans un style

Vous avez publié de 1967 à 1977 une
série d articles dans la REA sur les monas
tères arméniens de Vaspurakan, pouvezvous nous dire pourquoi «La Cathédrale
des Saints-Apôtres de Kars» et «le Cou
vent d'Horomos» ont fait l'objet de pu
blications plus importantes?

Pour «la Cathédrale de Kars», c’est un
monument qui n’est absolument pas

1 ,

concis tous les éléments indispen»8
la compréhension de l’art arménien- à-dire faire une étude typologique c
plète aussi bien du point de vue aie ’
tural qu’iconographique avec de»
rences aux monuments.
De tel
,
.
-, .nscept1՝’1
qu on ait un aperçu, qui soit »u r
ensuite d’entraîner un approfondi՝-՝!”
Propos recueiH’s
par A. T-
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région de Van, où l'état d’arriération des
populations kurdes a rendu la conserva
tion des monuments encore plus précaire
que dans le Nord.
Si la nouvelle ville de Van se développe,
les vestiges de la civilisation arménienne
s’effacent. Par une piste enfin praticable
aux autos, ils accèdent au célèbre couvent
de Varagavank, transformé en ferme et
intégré à un village kurde.
Plus au sud, nos voyageurs remontent
le Hayots Tzor («vallée des Arméniens»)
et, franchissant les monts du Kurdistan,

Comme on le sait le Docteur Jean Michel Thierry s’est spécialisé dans le
domaine de l’architecture arménienne, sa
femme ayant plutôt consacré son talent
aux églises rupestres de Cappadoce et à
la peinture byzantine et transcaucasienne.
Ces deux savants ont néanmoins effectué
presque tous leurs voyages d'exploration
ensemble et la spécialisation de chacun
est née d’échanges continus sur les ré
gions visitées.
Chirurgien des Hôpitaux
(madame
Thierry étant médecin anesthésiste), le
Docteur Thierry a dû s’imposer une dis
cipline de fer pour pouvoir mener de front
ses activités médicales et ses recherches
sur l’art arménien dont il est devenu,parti
culièrement pour les monuments de l’an
cienne Arménie occidentale, un spécialiste
internationalement reconnu. Jean-Michel
Thierry expliquait ainsi sa vocation, à
Fauteur de ces lignes, en septembre 1976 :
passionné par les études classiques il avait
continué à s’intéresser au grec une fois mé
decin et s’était plongé dans la civilisation
byzantine; ceci l’avait amené, dès
les
années 50, à visiter avec sa femme Ravenne, les Balkans, puis Constantinople,
la Syrie, l’Egypte, enfin la Géorgie
et
l’Arménie; c’est en Turquie que
nos
voyageurs selon leurs termes «dépassent
le stade d’amateurs éclairés», passant sys
tématiquement, chaque année depuis 1964,
15 jours en Cappadoce et 15 jours en Ar
ménie occidentale. En dix ans seulement,
ils auront découvert une cinquantaine
d’églises byzantines à peinture dans la
première région et au moins autant d’ég
lises dans la seconde.
Le voyage de 1964 est particulièrement
important. Effectué, comme la plupart
des voyages de Jean-Michel Thierry en
compagnie de sa femme, il a été relaté et les conclusions scientifiques en ont été
exposées - dans un article de la Revue des
Etudes arméniennes (1)
(tome 2, Paris
1965) modestement intitulé «Notes sur des
monuments arméniens en Turquie (1964)»..
Le préambule vaut d'en être mentionné,
car il souligne l’importance des vestiges
arméniens malgré les bouleversements de
l’histoire; qu’
« Une partie importante du pays tra
ditionnellement arménien est actuelle
ment en territoire turc. Si la totalité de
la population chrétienne autochtone a
disparu, on trouve encore ça et là quel
ques monuments qui, ayant
échappé
aux injures du temps et des hommes,
témoignent de U importance de la civi
lisation arménienne au
Moyen Age.
des monuments sont tous connus
et
ont été décrits mais depuis la guerre de
1914-1918 et les événements qui la sui
virent, rares sont les voyageurs qui ont
visité ces contrées՛».

LES RICHESSES DU CHIRAG
En

1964 (շԼ

nos

voyageurs-archi

"gués visitent d’abord ,1a région de K
ans 1 ancienne
province de Chira;
°nt ils évoquent au passage la moder
satioii. Outre que la ville recèle l’égli
ien conservée, des Saints-Apôtres (
lec e), elle est le point de départ de toi
excursion vers le Chirag. Ils revienn<
n»uite à Ani, prestigieuse capitale (
agratides déjà évoquée dans leur
C 6 <<Ani’ v^e morte du Moyen A
n^ôT/6115’' ^Jardin des Arts' Paris’ 19(
1 qui est désormais protégée par s
ut îécent de «zone touristique»,
j iT/՝. s attardent devant les fresqt
nent,eSTTTSai“t'Grég°ire de TiSrane P
tadeu
siècle)
à défaut de la
zo
e.°u
«mausolée des princes»,
draf millt.aire’ vont constater que la catl
ridât

/pC eGd æuvre de l’architecte
6 . ln du Xe siècle),
conserve

a ւա ,6tat. depuis les fouilles russes d’i.
Maires
s^cde. Quittant les spectai
raient reQJEarts d’Ani (dont ils souhai
fendei t*'16 deSCriPtion exhaustive), ils
au

monastère

(bien

conseï

alors) de Horomos
(Xe siècle) le pan
théon des rois d’Ani, dont ils étudient les
sculptures et décrivent les annexes.
C’est ensuite, au sud de Kars, la visite
de sites d’accès difficile, comme l’église
en ruines de Degor et l’ancienne ville
arménienne de Mren, avec son admirable
église
à coupole (Vile siècle), dont le
linteau s’orne de sculptures exaltant le
culte de la Croix. Au nord de Kars, par
des pistes plus faciles, les Thierry vont
observer le beau château bagratide de
Diknis dont l’état de conservation est alarmant, les ruines, sans doute récentes,
de l’église de Chiragavan (IXe siècle) et
l’église d’Arkina due également au talent
de Tiridate.
Dans un article intitulé «A propos de
quelques monuments chrétiens du vilayet
de Kars (Turquie)» publié dans REArm
III, 1966, Jean-Michel Thierry approfon
dissait l’étude de quelques monuments,
entre autres «l’église à la coupole», près
de l’ancien village de Petrovka (colonie
allemande installée par les
tsars),
de
même époque et de même plan que la
cathédrale de Kars, et remarquable par
les sculptures des trompes de la coupole,
figurant les quatre évangélistes, ainsi que
l’église de Çengelli, construite par une
communauté d’Arméniens chalcédoniens
installée dans le domaine royal bagratide
au Xe siècle, édifice qui présente des ana
logies avec les monuments de la province
du Dayk (vers Olti).
Lès Thierry donnèrent une suite à cette
enquête dans REArm, t. 8, 1971. Ils y
étudiaient l’église de Zibni,
près
de
Degor, utilisée alors comme mosquée et
datant sans doute du Xe siècle, ainsi que
l’église parfaitement conservée de Garmir
Vank (à l’est de Kars), difficilement datable. Les sculptures animalières en étai
ent intéressantes. Ils identifiaient à l’an
cienne Artagers la ville médiévale forti
fiée de Getchror à une cinquantaine de
kms. au S.O. de Kars, occupant comme
Ani un promontoire montagneux dont le
côté accessible était barré par un puissant
rempart. Outre les stèles figurées (votives)
du Vile siècle, ils en décrivent l’église
funéraire du XlVe siècle, malheuresement
en ruines,sans doute à deux étages,et agré
mentée d’une riche décoration sculptée.
Jean-Michel Thierry décrivait encore,
entre autres, «A propos de quelques mo
numents chrétiens
du vilayet de Kars»
(REArm, t.17, 1983), l’église d’Oghouzlou
(le nom arménien étant inconnu) - très en
dommagée depuis les clichés de Ermakov
(vers 1890) et de Toramanian (vers 1910) dont l’essentiel avait été construit à la fin
du IXe siècle par l’ichkan Hasan Kentouni (avec de belles sculptures de donateurs
en cavaliers) et, près de Degor le couvent
de Paknayr, construit par Sembat Bahlawouni au début du Xle siècle, ainsi que le
mausolée-hypogée de Nakhdjavan (près
de Degor également), lieu de sépulture
des princes Gamsaragan depuis le IVe
siècle. A la province de Chirag, (dont il a
étudié aussi certains monuments se trou
vant en R.S.S.
d’Arménie),
Jean Michel Thierry a consacré deux belles mo
nographies : La cathédrale des Saints Apôtres de Kars (930 - 943) (Louvain - Pa
ris, 1978) et Le couvent arménien d'Horomos (Louvain - Paris, 1980), remontant
également au Xe sièdle.
L’architecture de l’ancien royaume des
Bagratides trouvait ainsi un éminent his
torien dont le travail suivait celui de Léo
( Ani, Erevan, 1946) et précédait l’étude
générale de T. Kh. Hakobyan (Histoire
d'Ani, 2 vol., Erevan, 1980 - 1982). Mais
c’est le Vaspouragan, érigé en royaume
par les Ardzrouni au Xe siècle, qui allait
être le champ d’activité le plus fécond,
selon nous, du Docteur Thierry.
LES SURPRISES DU VASPOURAGAN
C’est dans la deuxième étape de leur
périple de 1964, que par des escarpements
désertiques, les Thierry arrivent dans la

vont examiner le couvent de Saint - Bar
thélemy (tombeau de l'apôtre, selon une
tradition tardive) commencé au Xe siècle
par les Ardzrouni.
C est ensuite le retour vers le lac de
Van et la navigation, hasardeuse, jusqu’à
1 île d Aghtamar, dont les fresques, plus
que les sculptures, déjà étudiées, retien
nent l’attention de nos archéologues, par
leur réceptivité aux influences de l’art
de Bagdad (alors à son apogée) visibles
dans les costumes, le décor animalier et
floral.

X

alors leurs travaux sur quelques édifices
arméniens de la région) et Saint - Barthé
lemy d’Aghpag.
Remontant au Xle siècle, le couvent de
Varak, fondé pour conserver une relique
de la Croix, fut l’un des plus importants
foyers de culture arménienne sous l’occu
pation turque. Les tremblements de terre,
au XVIIe siècle (celui de 1648 est triste
ment célébré) endommagèrent ses diffé
rents composants, nécessitant des restau
rations, comme celle du jamadoun (narthex) de l’Eglise de la Mère de Dieu,
dont on peut encore discerner les fres
ques d’un style européanisant. C’est alors
la seule partie encore en bon état d’un
complexe de 7 églises et d’annexes ap
pelé à disparaître complètement, par suite
de l’incurie locale.
Le couvent de
Saint - Barthélemy
d’Aghpag (canton historique du Grand
Aghpag) construit, selon la tradition, sur
les lieux du martyr de l’apôtre, remonte
au plus tôt au XlIIe siècle, et
apparaît
surtout remarquable par les sculptures
des tympans inférieur (combat de cava
liers dans la tradition sassanide) et su
périeur (la Sainte Trinité),
d’époque
nettement plus tardive.
Comme toutes les études de J. - M.
Thierry, celle-ci est enrichie de
plans
(état du monument à l’époque), schémas
et photographies.

Dans le REArm, tome 4 (1967), Jean Michel Thierry commençait à consigner
les résultats de son exemplaire enquête
sur les «Monastères arméniens du Vaspürakan» (1) fondée sur d’innombrables sé
jours en Turquie orientale et sur la re
cherche acharnée et souvent périlleuse
Dans sa section IV (REArm, tome 7,
des vestiges de՜ l’architecture arménienne.
1970)
, le Docteur Thierry fait l’inventaire
Avec la modestie des vrais savants, il
d’une dizaine d’églises de la région de
annonçait ainsi son œuvre majeure :
Chadakh,
souvent bien conservées, mais
«Nous ne pensons pas que le moment soit
transformées
en granges ou en étables;
venu d'envi gager une étude approfondie
l’une d’elle, Sourp Digin,
la
«Sainte
des monuments arméniens de Turquie,
Dame» (Vile ou Xe siècle?) est dédiée
étude qui nécessiterait un séjour prolongé,
à Sainte Hripsimé.Il décrit encore 3 églises
assorti de sondages et de fouilles, dans des
et
3 couvents de la région de Mogs, à domi
régions, naguère encore, sévèrement in
nante
kurde, mais où les Arméniens isla
terdites aux étrangers. Par contre,
eu
misés
semblent,
selon lui, être nombreux:
égard à la dégradation rapide des monu
le couvent de Bouthgouvank (remontant
ments, nous croyons dès à présent utile
aux Ardzrouni?), avec une curieuse ins
d'en dresser un inventaire susceptible d'o
cription du catholicos
d’Aghtamar, «le
rienter les recherches ultérieures».
grand Ardzrouni» ,et celui de Saint-Sau
A la suite de ses voyages de 1955, 1956,
veur de Mogs (s’échelonnant entre le Xle
1964 et 1967, il centrait son étude sur les
et le XIVe siècle), qu’une légende met
monastères de Hokiats Vank et Garmerag
en
relation avec les Rois
Mages (Mok,
Vank en en donnant des plans et des pho
«Mage») sont les plus intéressants, encore
tos inédits.
que bien des monastères (localisés par
Le couvent-forteresse de Hokiats Vank,
l’auteur
sur une carte-esquisse) restent
situé au sud-ouest du lac de Van, dans
à visiter.
l’ancien canton arménien d’Antzewatsik
Le Docteur Thierry passe plus rapide
n’était visitable que récemment, en raison
ment sur les monuments de la région de
du caractère farouche des tribus kurdes
Khizan presque tous détruits entre 1895
locales (sans parler des talents d’alpiniste
et 1915.
que requiert la «visite»!) ; le couvent,
Toute la région visitée, dans ces trois
avec sa double ligne de remparts (efficace
secteurs, par notre archéologue, corres
contre les nomades) et son église remon
pond en gros à l’ancienne province de
tant peut-être au Xle siècle, était réputé
Mog, dont la population farouche, sous
pour son pèlerinage encore au XIXe siècle
des seigneurs pugnaces, dut conserver,
(icône due, selon la légende, à la muni
après l’effondrement du royaume de Vas
ficence de Saint-Bartélemy, relique de la
pouragan, une certaine autonomie. Mais,
Croix), mais les vestiges conservés ne sont
à partir du XIVe siècle, s’affirme le pou
pas à la hauteur de cette renommée.
voir politique des émirs kurdes, voire leur
Le couvent de Garmerag Vank, situé
influence au plan religieux.
vers la rive méridionale du lac de Van
(ancienne province de Rechtounik)
et
fiacilement accessible à pied, a pu être
Dans la section V (REArm,.
tome 8,
construit par les Ardzrouni au Xe siècle,
1971) , Jean-Michel Thierry décrit trois
mais a dû être entièrement transformé au
couvents de la vallée du Hosap Sou, à la
XlIIe siècle,
comme l’atteste sa haute
corne sud-est du lac de Van, parmi les
Eglise de la Mère de Dieu.
quels celui d’Ankegh, remontant peut-être
Le Docteur Thierry concluait de cette
au IXe siècle, et dont l’huile, réputée mi
première phase de l’enquête que la cons
raculeuse, attirait même des pèlerins kur
truction, dans le Vaspouragan, était plus
des ou turcs.
fruste que dans le Chirag, par exemple,
en raison de la prédominance du chiste,
Dans la section VI (REArm, t. 9,
que le plan des églises était volontiers
celui de «nef à coupole» et que la rareté
1972) , les Thierry passent aux mo
des inscriptions et la pauvreté des sources
nastères du nord du lac de Van, région
rendaient les datations beaucoup plus ha
riche, avec des pentes douces, bien arro
sardeuses qu’en Arménie du Nord.
sée et marquée par de gros bourgs (pro
vince de Douroupéran, qui échappa en
fait aux Ardzrouni et connut largement la
Après son voyage de 1968, Jean-Michel
domination arabe). Laissant le couvent de
Thierry consacrait sa section III (REArm,
Medzop (entièrement ruiné), ils décrivent
tome 5, 1968) à trois couvents de l’im
celui des Miracles d’Ardzgué (Adilcevaz),
mense cap de la rive sud du lac de Van,
célèbre au XlVe siècle par son
«Saint
en particulier celui dédié par les Ardz
Emblème de la Guerre» et réédifié (en tuf
rouni, au Xle siècle, à Saint Jacques de
volcanique) après le séisme de 1648, ainsi
Nisibe, et dont le décor
peint évoque
que celui de Saint-Jean de Teghoud (fin
Aghtamar et celui, bien conservé, de
XVe siècle?), bien construit également,
Gantzag, dont l’église fut édifiée
sans
où l’on conservait la ceinture de Saint Jeandoute au Xle siècle également, pour ab
Baptiste. Ils passent aussi en revue les
riter les reliques de Saint Thomas.
nombreux monastères du district de Gardj
(Karçikan) (ancien canton de Yerevark),
à l’extrémité occidentale de la rive sud
La suite de l’enquête : («section» III,
du lac de Van, et soulignent l’intérêt du
REArme tome 6, 1969) concerne deux
couvent Saint-Georges de Koms (on y
couvents déjà connus : Varagavank visité
conservait selon la tradition, la tête du
par J.-M. Thierry en 1956, 1968 et 1969
Saint), construit en tuf et en schiste, au
(ainsi que par les archéologues italiens
- dont Paolo Cuneo - qui
commencent

X

X

X

X

X
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début du Xe siècle, et agrémenté d’arcs de
fenêtres admirablement sculptés;
décri
vant encore trois couvents du cap méri
dional du lac de Van, ils terminent par les
couvents de la région de Gevas (1 ancienne
Vosdan), dont seul est encore debout,
partiellement el provisoirement, celui de
la Mère de Dieu d’Ilou. Le Docteur
Thierry fait d’intéressantes remarques sur
la «conservation» des monuments à pro
pos du couvent d’Ardzigué, par exemple,
dont le tympan manque; il précise que
les paysans arrachent volontiers les tym
pans, dont l’inscription leur paraît devoir
signaler un trésor.

X
Dans la section VII (REArm., tome 10,
1973 - 1974), à la suite de nouvelles ran
données (1972), Jean-Michel Thierry était
en mesure de préciser certaines données
et surtout de compléter son enquête sur
les monuments des districts de Chadakh,
Mogs et Khizan.
Dans le district de Mogs (Mukus) ce
sont les monuments du village d’Abarank
qui retiennent son attention, malgré les
difficultés d’accès (10 heures de cheval
à partir de Mogs), entre autres le couvent
d’Abarank, fondé au Xe siècle pour abri
ter des reliques de la Passion (Saint Gré
goire de Nareg écrit alors son Histoire de.
la Sainte Croix d’Abarank, particulière
ment riche en renseignements), qui furent
placées dans l’Eglise de la Mère de Dieu
(alors décorée de fresques), consacrée en
983 et légèrement remaniée au XVlIe
siècle. L ^ensemble, assez bien conservé,
avait été transformé en ferme à la fin du
XIXe siècle par un seigneur kurde dont
les descendants occupent encore les lieux.
Dans la région de Khizan, Jean-Michel
Thierry a surtout étudié le couvent de la
Mère de Dieu de Paritzor, construit au
Xle siècle, scriptorium actif aux XVe el
XVIIe siècles, mais précipité dans la
décadence au XIXe à cause des exactions
des Kurdes.

X
Dans la section VIII (REArm, tome 11,
1975 - 1976), il étudie d’autres couvents
du district de Gardj, découverts par lui
à la suite de nouveaux voyages, comme
Saint-Thomas de Bagh (du nom de ses
reliques), accessible seulement en bateau
-étant au fond d’une baie du lac de Vanet Saint-Etienne d’Aghin, identifié avec
le couvent historique de Nkar, scriptorium
actif aux XVe - XVIe siècles, mais ruiné
vers 1900.. Il étudie encore les monastères
du district de Bergri(correspondant au dis
trict médiéval de Darbérouni), en parti
culier ceux d’Arkelan et de Saint-Etienne
(un thaumaturge du XlIIe siècle spéciali
sé dans les cardiopathies) fondés anté
rieurement au XlIIe siècle, qui eurent
une forte activité scripturaire au
XVe
siècle. L’auteur termine avec le district de
Timar, l’ancien «pays d’Amioug» (du
nom d’une célèbre forteresse qui assura
la sécurité des populations pendant
la
domination se'Idjoukide); il a visité entre
autres les restes des deux célèbres cou
vents de Saint-Georges de Lim (sur la
plus grande île du lac de Van) et de Saint
Jean de Gedouts (sur un îlot). Le premier
(qui aurait abrité le «chef» de Saint
Georges), entièrement remanié au XVIIe
siècle, conserve des restes du XIVe siècle,
mais le peu qu’il en subsiste actuellement
est en voie de disparition.
Le second fut en grande partie recons
truit aux XVIIe - XVIIIe siècles et
se
signale par ses nombreuses inscriptions
dont l’auteur donne les plus importantes.
Le cimetière recélait de nombreux Khatchkars, mis en pièces par les chercheurs
de trésors.

X
Le Docteur Thierry achevait sa vaste
enquête sur le Vaspouragan, avec la sec
tion IX (REArm, t. 12, 1977) consacrée
à des couvents des régions de Seghert ou
Sôghurt (Saint-Thaddée, XV, siècle) de
Khlat, l’actuelle Ahlat (Matavans, XIVe
siècle) de Bor (couvent Saint Jean de Bor,
église du IXe siècle), de Paghêch ou Bitlis
(couvent de Koms, mentionné à partir du
XVe siècle), du lac de Van (Arter, avant
le Vile siècle, sur un îlot).
Ayant laissé volontairement de côté les
monastères qui avaient fait l’objet
de
monographies (Sainte-Croix d’Aghtamar,
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d’Aghbak, Saint-Thaddée d’Artaz),
le
Docteur Thierry, contraint à cette époque
d’arrêter une enquête de presque deux
décennies, concluait en ces termes :
((Nous terminons ici l’étude des monas
tères arméniens du Vaspouragan. Des cir
constances étrangères à notre volonté nous
empêchent dorénavant de poursuivre l’ex
ploration des régions de Turquie autre
fois habitées par les Arméniens».
L’au
teur poursuivait : «Vous ne pensons pas
cependant qu'il y ait encore maintenant
beaucoup de monuments importants qui
aient pu échapper à nos recherches ou à
celles des architectes italiens qui se sont
rendus dans le Vaspouragan au cours de
la dernière décennie».

L’index en appendice à la section IX
permet de se repérer parmi les innombra
bles monuments du Vaspouragan décrits
par l’infatigable voyageur. Ses publica
tions ultérieures devaient cependant com
pléter son énorme travail.
X

Dans REArm, tome 14, 1980, l'on trouve
une étude consacrée à l’église de Pherkhous, au nord du lac de Van (près d'Ah
lat), dans un village jadis arménien, et
kurde à présent; celle-ci est une recons
truction d’après le grand séisme de 1648:
((Elle témoigne de la fertile imagination
créatrice des architectes arméniens dans
cette période privilégiée que fut la se
conde moitié du XVIIe et le début du
XVIIIe siècle et
apparaît
maintenant
qu’on la connaît mieux, comme une véri
table renaissance», comme
le souligne

Jean-Michel Thierry. Notons aussi que
Nicole Thierry a consacré à l’art du Vaspourakan sa substantielle étude sur «le
cycle de la création et de la faute d’Adam
à Aghtamar» (REArm 17, 1983). Il faut se
réjouir que, dans un avenir proche, cette
suite d’études de Jean-Michel
Thierry
parues dans la Revue des Etudes Armé
niennes puisse, pour
la commodité et
l’agrément du public, être réunie en un
seul volume largement complétée et re
maniée. Ce sera là, assurément,un ouvrage
essentiel qui, après le livre de V. Vardanyan sur Le Royaume d’Ardzrounide du
Vaspouragan (Erevan, 1969) et ceux de H.
Hakobyan sur La Miniature au Vaspoura
gan et La Miniature arménienne : Le Vas
pouragan (Erevan, 1975 et 1978) ouvrira
et de façon magistrale, de nouveaux hori
zons sur l’ancienne principauté des Ardzrouni.
SUITE DU PERIPLE ARMENIEN
Plusieurs fois invité par Sa Sainteté Vaz
ken 1er, Catholicos Suprême de tous les
Arméniens, le Docteur Thierry, accom
pagné de sa femme, a pu étudier égale
ment plusieurs monuments se trouvant en
Arménie Soviétique, comme la
surpre
nante église Sourp Hovhannes de Biouragan (Xe siècle) dans l'ancienne province
de Chirag, sans doute influencée par l’ar
chitecture syriaque (REArm, t. 13, 19781979). Avec Mourad Hastratian, de l’Ins
titut d’Art de l’Académie des Sciences de
la R. S. S. d’Arménie, dont il était l'in
vité, il a visité et étudié des monuments
du Gharabagh (en R. S. S. d’Azerbaydjan), comme le couvent des catholicos
des Aghouank, sis à Gandzasar (XlIIe si
ècle), ou celui de Dadivank, lieu de sé
pulture de Dadé, disciple légendaire de
Saint Thaddée, réellement connu à partir
du Xlle siècle (respectivement REArm,
t. 15, 1981, et t. 16, 1982).
Le Docteur Thierry, avec un confrère de
Grenoble, G. Boudoyan, a également étu
dié (avec relevés des plans et photogra
phies) «Les églises de Thil (Korluca) dans
le vilayet de Tunceli (Turquie)», au nord
de Kharpert (Elazig) et dans l’ancienne
province de Dzopk (REArm, t. 9, 1972),
avant leur disparition par submersion par
suite de la construction du barrage de Keban, disparition prévue dès 1966 par l’ad
ministration turque. Ces églises, constrüites entre le Vile et le Xe siècles, appar
tinrent un certain temps à des commu
nautés jacobites immigrées en Arménie
et on peut y lire des inscriptions en grec
et en syriaque.
Jean-Michel Thierry a encore visité
d’autres régions historiques : celle de Daron, avec Mpuch, où presque plus rien
n’atteste la présence arménienne, celle de
Yeguéghiats, avec Yerzenga (Erzincan),
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De la médecine à l’arménien classique
C’était il y a trois ans, à l’heure
plus chaude de la journée, durant

la
le

Congrès International d’art arménien.
Précédés d’un cortège de voitures officiel
les et escortés par la police de la îoute,
trois autocars de congressistes cheminaient
paresseusement dans la région de Elegnajor, tout entière mobilisée pour les ac
cueillir. De village en village, on rencon
trait des groupes en costumes folkloriques
qui dansaient au travers de la route, des
délégations apportant le pain et le sf I
el des villageois égayés par la fête, qui
enfournaient par les fenêtres ouvertes des
voitures, de longues broches de xorovac
avec d'énormes paquets de lavas. Soudain,
les villages disparurent et 1 aigre musi
que du zurna se tut; les voitures se mirent
à serpenter dans les montagnes, de plus
en plus sauvages et de plus en plus belles,
avec leurs flancs abrupts et dénudés, qui
se teintaient à l'horizon de magnifiques
couleurs roses. L’autocar s immobilisa et
la porte s’ouvrit. J’entendis une voix
derrière moi : «Cette fois-ci, Paolo, il
faut v aller!», et je vis bondir le Doc
teur Thierry en tenue de campagne, char
gé de tout un matériel photographique
et devançant bientôt l’architecte italien.
Paolo Cuneo, qui s’efforçait, comme lui,
de gagner au plus vite le sommet de la
r/iontagne pour photographier Surb Ste
pannos de Tanativank dans un site encore
vierge de touristes.
Quelques huit ans auparavant, j’avais eu
la chance de rencontrer pour la première
fois le Docteur Thierry à Erevan même,
à quelques heures de route des monu
ments qu'il venait étudier.
L’Arménie
nous avait aidés à faire connaissance, et
si je n’avais pu, alors, l’accompagner sur
le terrain, j’avais été frappé de son ar
deur à visiter le plus grand nombre de
sites possible, en des endroits peu frayés
et presque inaccessibles, avec le souci
de programmer aussi précisément que
possible l’horaire de ses déplacements,
de façon à être sur place aux heures les
plus favorables à la photographie et à
disposer du temps nécessaire à la collecte
des renseignements topographiques.
C’est par la suite, comme rédacteur de
la Revue des Etudes Arméniennes, à la
quelle le Docteur Thierry remet annuelle
ment ses articles depuis 1965, que je
commençai d’apprécier à leur juste va
leur les dossiers de photos, de croquis et
de plans qui accompagnent chaque publi
cation. Je compris ce qu’il faut d’orga
nisation. de présence d’esprit, de savoirfaire, de patience et de ténacité, pour
constituer de tels dossiers, en dépit des
contretemps et des imprévus du voyage,
en des lieux fort peu visités et parfois
presque ignorés des habitants du pays..
Je savais, en rentrant à Paris, que je
retrouverais nécessairement le Docteur

celle de Dayk, sensible a 1 influence géor
gienne, avec ses grandes cathédrales, et
même l'Arménie Mineure (au sud du Pont
et est de la Cappadoce), où il a découvert
piès d Ludokia (Tokat), un couvent fondé
au Xle siècle par les princes Ardzrouni
en exil et étudié, dans la région de Césarée, les demeures édifiées aux XVIIIe
et XIXe siècles par les notables arméniens.
CONCLUSION

Thierry sur les voies de l’arménolo^
Mais je ne m’attendais pas à le
chaque semaine à mes cours d’arménij
classique. Qui aurait pu prévoir qu>u
chirurgien, investi de lourdes res>v,„
bibles dans un hôpital et consacrant Աո
large part de ses loisirs à rédiger des tra
vaux importants sur l'architecture et sUt
la sculpture arméniennes, trouverait en
core le temps et l’énergie d’étudier Une
langue difficile et de persévérer, avec suc.
cès, dans la lecture de tous les texte,,
inscriptions, chroniques de l’âge d’or et
du moyen-âge le plus tardif, colophonsde
manuscrits, textes religieux et traité
de médecine médiévale? C’est pourtant
ce qui arriva. Soucieux d’acquérir 3
information personnelle et complète re
posant sur des sources authentiques et
sur les instruments de travail propre aux
arménistes, le Docteur Thierry commença
d'étudier le grabar en 1977 el, depuis
lors, il participe fidèlement au cours,
quelque trente semaines par an. Plus en
core. au Congrès d'art, à Erevan, il ոօա
faisait part de son désir d’étudier sur
place l'arménien moderne.
Au début, je me demandais ce qui
avait pu attirer un médecin vers l'histoire
de l'art médiéval. Serait-ce que la péren
nité des vieilles pierres est plus encoura
geante que la caducité qui menace cha
cun de nous, հողածին մարդիկ?, Maj,
dans les conditions actuelles d’abandon,
beaucoup de monuments arméniens sé
culaires sont exposés à mourir plus vile
que les personnes, et c’est précisément
aux travaux du Docteur Thierry que l'on
devra, sans doute, de garder un souvenir
précis de certains d’entre eux.
Je crois plutôt maintenant, pour avoir
entendu ses cours à l’INALCO et lu ses
articles sur l’architecture médiévale, où
les formes des monuments sont analysées,
disséquées, expliquées avec une logique si
méthodique, que cette passion s’appa
rente un peu à celle du naturaliste. Le
Docteur Thierry sait apporter à la clas
sification des types architecturaux la
même rigueur qu’un zoologiste à la clas
sification des espèces. 11 est souvent sti
mulant et salubre, lorsqu’on étudie les
textes arméniens, de travailler avec un
médecin qui peut adopter un point de vue
neuf et intéressant.
Au fil des ans, le Docteur Thierry a ras
semblé une documentation considérable
et accumulé des observations personnelles
sur un grand nombre de monuments ar
méniens. Nous espérons qu’il lui s®
possible de fournir comme un couronne
ment des savantes monographies qu’il1
publiées jusqu'ici dans tant de revue։
spécialisées, un ample ouvragé de syn
thèse richement illustré et accessible an
plus large public.
J, P. MAHE

Texier, Lynch, Bachmann, Sargissian, Læ
layan, Mirakhorian - Jean-Michel Thierry
à la différence de la plupart d entre eusa acquis patiemment la maîtrise scient։
lique de son domaine (y ajoutant même ։
connaissance
de l’arménien classique)՛
N’est-il pas d'ailleurs en mesure de nmlfournir prochainement (en collaboratif
avec Patrick Donabedian) le bilan (
trente ans de fréquentation des mou։
ments arméniens dans son livre L Art ar
ménien ?

Les études que Jean-Michel Thierry a
tirées de ses nombreux voyages, princi
palement parues dans la Revue des Etudes
Arméniennes (mais publiées aussi
dans
llantès Amsorya, la Revue des Etudes By
zantines, Les Cahiers archéologiques) sont
d’une exceptionnelle densité : outre les
observations relevant de l'histoire de l'art
et de l’archéologie, on y trouve de brèves
et suggestives synthèses historiques, des
notes géographiques (avec des indications
d itinéraires) des observations ethnogra
phiques (particulièrement sur les Kurdes),
sans compter աւ énorme matériel docu
mentaire (photographies, relevés de plans,
cartes, publications et traductions d’ins
criptions).
Héritier des grands voyageurs du siècle
passé ou du début de notre siècle - les

83, Rue d'Hauteville - 75010 Paris

,,

Ces travaux menés avec un sang 10
de clinicien, dénués de tout parti pP
se cantonnent strictement à 1 objet q11
se sont fixé : l’étude des monuments s
méniens dans leur contexte.
Le Docteur Thierry fournit dont՛
contribution essentielle à la sau՝eSa
«monumentale» de provinces comme
Vaspouragan ou le Chirag et montr^fl||
manière scientifique, le rôle civi i»a
qu’y jouèrent les Arméniens.
GERARD DEDEYA!'1
Maître de Conféré*1
à l’Université Pa^a
(Montpelier HD

(1) Dorénavant REArtn
(2) Cf. Carte de l’itinéraire de D
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UISSAKIAN

Պ- Ինչպէս ըսէ , բոն ս է ր վաթ ո ւա ռէ
շրջանէն ալ կ՛ երդէէ, որովհետեւ մ եծծօ
սոփրանոյէ ձայները բէչ են , մէ շտ դործ
ունեցած եմ * կարծեմ եր ր ո ր դ տարէն էր
որ սկսայ համերգներ
տալ։
Տարփան—
թէ է է «քՒԷ Տէում»ը երդեցէ նաիս։

Լ — Ս խիւսն - կոմիտսւսի միջոցով միշտ
պահած էք ձեթ կապը հայկական երաժըշտոՆթ-եան հետ :
Պ

Մէշտ* եւ մէայն էրենց հետ։

Հ — Կևււզէէխք խօսիլ քիչ մը ձեր հոն
անցոսցւոծ շրջունին մասին:

Աէէրեօ n ո փ ր ան օ Աոնէա *Լյէկողոսե
նէ հետ ղրռJff ք' ունենալ, էր անձէն , m
ուեստէն մասէն հ ա րg ո ւմ հարցնելէ
պատասէոսններ ստանա էէ դատ, կը նշ
նակէ նաեւ բանալ ցաւերու մեծ տոպր,
մը, հսկայական խառնա րան մը., հայկ
կան երաժշտութեան ամէն ուր ներկայ
մչտա կան բաոսր ;
երաձ շտո ւթէւնր
անրամ ան i
մկկմասնէկն կ մեր մշակոյթէն, դրակ
նութեան , սլար էն ,ճար տար ա պե տ ո ւթես
նկարչութեան , թա տր ոնէն , ւլդ ես տէն ,է,
'•անորին ու այլ հագար

րաներ ու

հե

Հորս ստեղծած է ու կը ստեգծէ ^*UJ մի,
կաւ! ձ ե ո֊րը ; Ս ենբ յաճախ կը դռ
ղատինը այս կալուածներու մեծ մաս
խյելած
համատարած
անտարբեր,

1^ենէն •, Կայ սակայն մարզ մը, — Հայ
^[աժշտութէմնը,— որու մաս էն երր իսւ

Լ1'} կամ դրուէ, զանդատ պէտբ է j*uj
՝եոլՒ էէմսալ-որաբս»ր , որ հոն րէ չ մը պէ,

ԻըգԻցՒ Պ ՝ Տէ տէճեանէ հետ ալ : Թէ՛ հաճոյը կը ՂԳայՒ > թէ' կը մ՚կնԷՒ երղաե
պահ ուս : Աետո յ , օր մրն
ալ
որոշեցի,
ձայնս մարզել։
Ինբ Օր* թարայեանը
էլը ճան շնար • հոն դաg է : // Է^Հ*3
^տ՝բ
դա շնա կէ ո ւս ո ւց չո ւհ է ս րսաւ , թէ եթէ
կ՛ուղէի ձայնս մարզել, էնբ համբաւը /րսած էր փանէն *էո լար է , որ օփերա յէ երդչու հՒ էր ժամանակէն ,
պէտբ է անոր
հետ ա շխատէէ :
Շ***տ դժ՜ուար ո ւթեամբ
ժամադրութէւն մը չկրցայ
ունենալ* առաջար կեց 15 օրուան
փորձ մը ընել *
Այդ շրջանէն երրեբ մէտբ չունէէ օփերա-*
յէ՛ երդչուհ է րլլա ր, ւ : Օր մը ըսաւ թէ եթէ մտ աւլէր էէ ա յս դո րծը ըևելու , լաւը
պէտր է ընէի, , հակառակ սլարադայէն էնբ
կորսնցնելէր ժամանակ չունէր։ Ուրեմն
սկսայ մ՚ջօբէ^ աշխատէլ, յետոյ մէկուկէս տարէ ետր ըսաւ * «գՒ տե& ս , թ եր եւս
կրնանր
բոն ս էր ւիաթ ո ւա ռէ բևնութէւնր
փորձել ...» :

՛լածէն շատ է <^զբա զո ղ»ն եր ո ւ թէ*՝
^ղբուղոզ^ը կ ար ելէ է Հ ա ս կնա լ էլս

^•Ju

Այլանդակողդի ( «շահ ա դո ր\Տ՜ո ղդ ի , «Հ,
11'տակ ջարդի ազդ. զորեի չ» ի իմաստն

fl-

Այս կարգի

պէ տա կներ ո ւ ճոխ դ
պանոլթէւն մը տրամադրելի, է ըն
I թիւն մը կատարել
փափաբո զն երր.
J* ^տսին աւելէ ետբ սակայն :

Հ — Փարիզի՞ քոնսէրվաթուաււին :
Փ •— Այո՝. Փորձեցի, րնդուեուեցայ , ու
տյս ձեւով ճամբայ ելաե եղայ.

Լ

֊թանի՞ տարի տեւեց ընթ՜ացքը :

Պ •— Տասներեք տարեկանէս սկսայ եւ
ձէնչեւ հէմա կլերդեմ էրենց հետ։ *(յեր—
կայէս աւելէ ըիչ, կլերդեմ համերգնե
րս*- եւյն * , էսկ էրենց մաս կազմել էնծէ
համար նշանակած է դտնել հայկական երաժ շտութէւնը յ Մէնչ *սյդ է^* շ որ կը էսէ՜“
Ւ>
իէր գոհացներ , համեմատաբար ըրած երաժ՜շտական ուսումէս։ ^Էս/սական
երաժ՜շտութեան *սյդ աշխարհին մէջ երբեք չէի համարձակեր հայկական երաԺ՜ըշտութեան իսօսբը ընելու, բացէ I]էփան — ո մէ տաս էն , որ տեդ կրնար ունե
նալ կէս — արհեստավարժ- աշխարհէն մէջ։
Ոոլորովխն սէրոզներ բլ/ալով հանդերձ
կրնայէն ներկայացուցչական դեր կատաբ^Լ։ Այդպէս սր էնծէ համար կերպով մր
հսլաբտութէւն էր Աէփան — ^ոմէ տասէ
պէս երդչաիսումր մը ունենալ* այդպէս
է յատկապէս նաեւ հէմա , երբ որպէս հայ
կական երամշտութէւն մեր լսածը ահա
ւոր , ան տան ելէ բան է ։ քէստ էս ջ Ի/Ւ՚Ւ ան —
Կոմէաաս մէակն է, որ հայկական երաճըշտութեան էր ճէշդ արմէբը կու տայ։
Հոն որոշ որոնում մը կայ մեր երաժ՜շտուտա կան կալուածէն մէջ, յետոյ կան Ափրէկեանէ կատարած դա շնաւոր ո ւմները ,
պատշաճեցումները * էն չ որ կ^ընէ , կ'ընէ
յարդելով երաժ՜շտութեան էական տարր եPԸ ’ ւա յլափոէսեր զա յն ։ իԼստ էս գլխա
ւոր արժէքն ալ կը կայանայ ասոր մէջ։
Ինչ որ պարադան չէ ուրէշներու մօտ։
Շատ անդամ դժ՜բախտարար էափո իսուած
է թթ ամանակը, թէ1 եր աժ՜շաա կան զ էծը :
Այսօր, մարդ չէ դէտեր այլեւս, թէ ոփն
է ճէշդ դէծը, ո՛րն է անեղծ
մեղեդէն ։
Հէմա ես էսկ խղճահար ութէւննեը կ՚ու
նենամ երբեմն : Երր Եոմէտաս կլերդեմ ,
մարդէկ կու գան, կ՚ըսեն*
?
աժս
այսպէս չէ, դուն կը ձեւափոխես եդանա՝կը^> * Հէս/ննէ համերգէն էր , տարեց կէն մը
բովս եկաւ ու ըսաւ ♦ Հ^դէտե^ս , այդպէս
չէ այդ երգը» ։ Այդ մարդէկը թեթեւ երաժ՜ըշտո ւթեան մեր երդէ չները մտէկ կ՚ը
նեն։ Լաւ է հայկական ձայնասփէւռէ դոյութէւնը , սակայն հայկական երաժ՜շտու
թեան մարզէն մէջ էնչ որ կը սփռեն , մեծ
մասով սարսափելի, բան է***։

Պ- Հեց տար ի :

Հ֊ Կրնա՞ք ըսել Իէ ինչպէս սկսԱ
P
ըմութիւնը երաժշտութեան 1
է նկեգեցին երգելով. եօթ
-,եՀյ. 'J(i
Հ'1'

եր^այ^ ’ ն,“Լ' փ..ք.ձեք.„.ն : 0

Տni ձ
Լ

<-՛

Հ^աել Կապոյտ կյաչի արձակ
կ'ե^հ <"ն ալ սկսայ

ղ"Լ ^jt'", ինչպէս նաեւ ենո.

W երաՏ,

1925

Կը գրահլէիք դո

2՝ոՈԼԸ՜եւսմթ ալ :
Պ .֊ »

լի ես,ՀՀ՛ ^չնակի դաս .կ՚աււնէի՝. I
... եո
"աքլ,1ան ՒՒ
Սիփան-Կ.
“‘լՊ. Ա4րռեմթն մա“ ՚ւա։՚մեցՒնէլ՚- <ձձկե'րնշմսւրԿ "՛՛ ձա->ն
ղհե^ ^ներ

տուաւ խ

Հ
ի՞նչպէս սկսաք րեմ րարձրանալ,
այս անգամ որպէս պատրաստուած երգ
չուհի :
Պ .— "fi ոն ս է ր վաթ ո ւա ռի շրջանին
էր .
կոդմէն
մւրը ձայնս կը մարզուէր,
սկսայ նաեւ եր դել բեմէն վրայ։
Էլէկթր ոնէկէ ուսումս նոր վերջացած
էր ու պէ տէ սկսէի, դո րՏի կեանքին : Աէօտոնի դի տար անր սլիաի մտնէի ,
ատոր
համար ալ երկու տարի պէտր էր Ամերի
կա երթայի ճարտտրադէտին հետ՝. Հոկ
տեմբերին պիտի երթայինք , նոյն միջոfj Ւն քոն ս էր վաթո ւա ո. մտայ, խնդրաե էի
որ ամիս մը յետաձգուի մեկնումը, հա
մաձայնեցան, բայց
երր
յաջողեցայ,
ամէն բան ձգեցի : Անդամ մը որ րոն սէրվա թ ո ւա ո ոտք կոխես , այլեւս այդ աշ
խարհին ու այդ աշխատանքին մէջ ես՝.
1'մուար է, սակայն հաճելի՝.

Հ — ֊թոնսէրվաթուաոէն ետք ինչո՞վ ըսpuuif ■

կը յիշէ՞ք ծեր աոաջին երգածը:

Հ — Եւ- Ժողովուրդը լսելով լսելով կը
վարժուի ատոնց- երր երիտասարդութիւն
մը ունիք, որ մինչեւ իրիկյուն որպէս հայ
կական երաժշտութիւն ատիկա մտիկ կ’ըէ--- ու երթ դուք իրեն Անտունի? կ։ամ
ուրիշ թան մը կ’երդէք, անշուշտ կը հարցընեն թէ այդ խնչ է:
Պ
Այո* բոլորովյէն հակա — մշակոյթ
է էրենց ըրածը։ Այս ձեւով, հարազատ
ոչ մէժլ\ բան կը մնայ։ Ես կը ցաւէմ, որ
Հայութէւնը որ ամէն բանէ այնբան առատաձեռն դրամ կու տայ , չունենայ դէտակէց կազմակերպութէւն մը, որ զբա
ղէ սալերու պատրաստութեամբ ,
ձայ
նատետր եր ու հրատարակութեամր .
այսէնբն , վերջապէս բաներով , որոնբ մնա
յուն են։ Ափրէկեանէն ետբ, ոԲվ,
է^ն չ
պէտէ ընէ • ո չէն չ պէտ է մնայ։
թ ար եբաիս տարար կ*ոյ
աժդ
երգչաիսումբը, որ մաս մը ձայնատետրեր եւլն *
կը պահէ , որոնբ թէեւ հրատարակուած
ա լ չեն։ Պփտեմ որ դժ՜ուար է, բայց այն
սահմանափակ դրամով էսկ, դոԸ
ունէ
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երգչախումբը , պէտք է ատոնբ հ ր ա տա
րա կելու մաս էն մտածեն։ Ամէն բան անհետ պէտէ կոր սուի, , շատ ցաւալէ բան է։
ժողովուրդէ մը
պահպանումը
կ}ըլլայ
նաեւ մշա կո յթով ։ Ի^ն չ սլէտբ է [նել ։
31թ*ր ո յթները ,
ճաշերը,
հայկական
ճա շաg ո ւց ա 1լներ ը չեն բաւեր մէայն մեր
ունեցածը պահելու։ Այդ մարդէկը էրենբ
դէրենբ արհեստավարժ՜ կը նկատեն, գոնէ
յօրէնումներ ունենան ... : խաոնեն
Եոմէտաս, կամ ուրէշ մը, էնչ որ ունէնբ
արմէբաւոր —որ բէչ է արդէն-, ու այլան դա կելո վ կը հ րամցնեն ։

Հ — Հայկական երաժշտութիւն
նաեւ
իպնալի իօսքերով, շատ անգամ արեւելահայերէն, Պէյրութէն, Պուրճ Համուտէն ներա ծուած :
Պ *— Մէջոց մը առաջ իէոման երգահանդէս մը ունէէ։ Տասնըութ հայ ընտանէբ
կ*սյ հոն, հէանալյէ մարդէկ են։
Ամէն
տարէ կը յաջողէն հայկական երաժ՜շտու
թեան համերգէ մը տեղ տալ էէ ո մանէ մէջաղդայէն փ առա տօնէ յայ տա դրէն մէջ։
Այս տարէ ես երդեցէ, երդեցէ է տա լեր էն,
սպաներ էն , ֆրանս երէն , ռուսերէն եւ հա
յերէն։ Ամէն ադդ\է ունկնդէրներու իսառն
րաղմութէւն մը կար անշուշտ,
էնչսլէս
նաեւ Հայեր ։
Ամէն անդամ որ կ՛երգեմ, հայկական
երաժ՜շտութեան կտորներ կ'առնեմ եր գտ
ցան կէս մէջ, այդ ան գամո ւն աչ Պէոնար
Տէ տ էճեանէն խնդրած էէ որ այս առէթով երդ մը յօր էն է ։ ԷՀարէֆեանէ մէկ
բերթո ւածր առաւ ու եղանակաւորեց ։Ղ*ոհ
ԷՒ • Ան ^Ւէեըէն է ըստ իս , որ ունի հա j—
կական մշակոյթ մը, ճաշակ, ու. կրնայ
ընդունելի դորե մը տալ, թեթեւ. երաJ՜ըշտ ո ւթեան մարզին մէջ; Աիւսները ուղդակի կ՚ընդօրինակեն . թրքական
երամըշտութիւն է իրենց երդաեը , կամ արարական ... :

Հ — Նոյն պատկերը կթկնութ-իւնն է
կերպով մը 19120 — ՅՕական թ՜ուականներու
մեր կեանքին: Այդ շրջանին եւս, Միջին
Արեւելքէն, Թուրքիայէն հասած գադթ-ա—
կանութ֊իւնը հակամէտ էր թ՜րքական կամ
թ֊րքարարոյ երաժշտութ՜իւն մտիկ ընե
լու: Սակայն այդ շրջանին գաղութ՜ին
պատասխանատու գէմքերը կրցան արգելք
ըլլալ այդ փափաքին ու անով հայ երաժըշտութ-եան էնաշակին խաթ՜արումին :
Այսօր, այլեւս չկան այգ մարդիկդ, կամ
զանոնք փոխարինողները չունին անհրա
ժեշտ մշակոյթն ու գիտակցութիւնը , նա
եւ նախանձախնդրութիւնը,
ու ամէն
մարդ ուզածը կ’ընէ • կ՚ընէ ՛նիշդ դատա
ծը , որ միակ հետեւանք մը կ՚ունենայ •
լքեր մշակոյթին ւսնհետացումը :
Պ - Այո՝ ի վերջոյ ի՞նչ է մեր ըրաեը՝
կ՛ըսենք թէ դատ մը ո ւնինք , պայքար կը
մդենք . մեր դատը գլխաւորաբար թ*„լր—
քին դէմ չէ՞ . իսկ մի ւս կողմ է կը տարա\ծենբ թուրբ
չակոյթը։ Ո*֊ղղ*սկէ
ան
հասկնալի, է այս ըխթացբը։ Ե'ընդունէմ
թէ կան Հայեր , որոնբ կ՚ախորժփն ***յդ
եր աժ՜շտո ւթենէն , կը փնտռեն զայն։ Աակայն արուեստագէտէ մր պարտականութէւնը ճաշակներու ղէջէլ չէ այլ
բազմութէւնները բարձրացնել որոշ մակար
դակէ մը , գոնէ ջանալ այս բանէն :

Հ — Ս խիւսն — Կոմիտսւսի դաոնալով
կրկին, իրենց հետ ձեր աւելի կանոնաւոր
աշխատած շրջանին, խնչպէս կ’ըլլար
այդ աշխատանքը :
Պ — Ես նաէ, Ափրէկեանէն տունը կ^երթայէ > է^ կտորներս աշիսատելու, ետքը
կը մէանայէնբ, կ1երթա յէ էրենց
վար
ձերուն,
մեկնաբանական եւլն, հարցերու մասէն յաճաքս կարծէբէ փոխանակումներ կ'ուեենայէնբ ; Ինբը էրաւ ար-

(Շար-ը Դ- էջ)
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ՄԻՏ* Ե Ի ԱՐՈՒԵՍՏ»
եղսՀծ է ï
Ի անա ստեղծները կր փոխ-՝
ւթն կեանքի ընթացքին
֊չեմ դիաեր -,

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻ ՈԻՐՈԻԱԳԻՄ
(Տպաւորոտխ-GGhr Եղիվարդէժւ)
Այ d մէականոՆթիւնը

մեր
մշա կ ոյթէ
պատմութեան i/tpfjrii երկու դարերու ըն
թաց քէն մեղ թկ' հմայած է եւ թէ ալ վրտանդէ մը նախազգացումով համակած։
Եւ ւսսէ կա կր թո ւթեան կամ ւթլայա կան
ներ ու տուած վարկէն հետ կապ չունէ
-դեռ Տունէ սէն Փարէզէ մէջ
կայացած
Հայ Արուեստէ եւ ՄտսՀծումէ նուէրւած մէջադդա յէն համադումարէն եր էտասարդ, շրջահոսուն մտա ւո ր ա կանն եր ,
եփած ֆրանսական
մշակոյթէ
չուզեց էն կամ չկրցան կամ չհամարձա
կեցան սահմանել այդ բառը։
Աւրե մն
—կը մասնակցէինք թէ ոչ մեր ժամանակներու էմացական յանդգնութեանց ու /[ա[սերուն } մեր բաժ՜էնը կր
բերեինք մեր
զարու
րնկերա յէն
արկած ա էն դր ո ւ —
թեանզ , այնքան մը աղատազրուաիծ ենք
որպէս աղէէ մեր անցեալէ անոյշ ու զառն
յաճախանքէն որպէսզէ մտնենք ներկայէ
զգեստէն մէջ բնականութեամբ։ «(Էամutնա կէ ո էՒ '/ ո չուածը մեր սեռայէն կեան
քէ մէկ պատկերը ըլլալու է ,
սէրե լու
կարողութեան մէկ այլ նշան ա՝կո ւթէւնը ,
ա [un րմա կներ ո ւ սրութեան հետ սեր տօր էն
աոընչուած , ԸԼԼաJ մտքով թէ մարմնէ
գործէքներով։ «//ryz/-հարցումէն պատա սվսանը Եղիվարդէ մօտ փնտռելո ւ է :
Աար եբա խտա բաբ Եղի չէ Պ ատր էարք
Հանէծո ւածքներ ո ւ [սմբակէն կը պա ակա
նէ եւ ձեւակերպութէւններու թաղէն զոհ
չերթար ։ «Հանդէ սա ւոր ո ւթէւն» կո չո ւա\ծր հեզնա կան էմաստ մը ունենալու է էրեն համար : Եւ <Հանէծուած»
են
ա յն
մարդէկը որոնք էրենց
յստա'կա տեսու
թեան անկոպ , դաման լուսարձակէն տակ
էն կած' ոչ մէկ անկէւն ու շուք կրնան
գտնել պահուըտելու համար ••• : Մ եր կ -,
ան պա չտպան , մինակ, անվախ (առաջին
հարցումը որ ւկր հարցնէ ինծի մահուան
վախը Ունի՞ս է, ու հարցումը ետ ինք.նիր վրայ դարձուցած եւ առաԱց պա—
տա սխանի սպասելու կր յարէ ես
նիմ) եւ անմէւէթար' որովհետեւ յոյսէն
եւ անյուսութենէն անդէն անդէմն ա նցնիլ
մը կայ որ առաջէն փաստն է այժմէա
կանութեան ■■ Այսէնքե' մարդ մը որ լեցւած է դաւաճաններով,
լրտեսներով,
մատնէ շներով, հեցնողներ ութ որոնք կը
փորձեն մարել ներսէ կրաէը՝ էանաստեզծ, հոգեւորական , Պտտրէարք , Վանեցի Հայ, մարդ, հայր- իւրաքանչիւրը
կը դաւէ մէւսներուն դէմ ,
կը քանդէ
անձէն մէութէւնը , շա ր քէն առաջէն տեղը
կիուզէ գրաւել։ Զ կա յ ամրո ղջա կան յանձնառութէւն' ա յ լ բազմակոզմանէ բթրեղեայ գունտ մը որ կը դառնայ մնա
յուն էր առանցքէն չոլ-րֆ_)
հալածուած
կեանքէ [un րհ ր դաւո ր ստէսլո դահկանութե
նէն : //z- չէ դէ տեր թէ որն է գլխաւորը :
Q է° դէտեր —հաւանաբար դէտէ բայց չէ
կրնար բանաձեւել։
Օր մը ըսեր էր'
ՀՀտէւզ խօսքը է շուն մ էա յն կ՚ըսեն» ու
կտրելէ է ճէ շդ է ըսա(ծր ։ ՛Ամէն պարադա յէ մէջ, [un րհ րդան շական , ար դէտ կան
անձ մր Հհազար հոդէ Պէյրութ է ոսկե
րէ չներէն մէն չեւ Լոս ԱՀնճ լըս է ակում բները ահաւոր ածականներ պէտէ փակցընէէն էր անոնէն փաստելու համար թէ
չաս/ բան չեն հասկցած հտյ մողովուրդՒ ումէն ,
լաւ ու դէ շ կարողութեանց
ու մանաւանդ բարդ նկարագրէ մասէն}
բազմած Ամմանէ էր տան հէւրանոցէ մէկ
ճշդր էտ կէտէն վյրտյ 1լ ընդոնէ
ա"“
ռանց
որեւէ զղացում արտայայտելու։
Հին. կատաղէ , վաւերական
մարդերու
հատնող ցեղէ մը վնրջէն նմոյշէ մը տպա
ւոր ո ւթէ ւնը կը ձդէ վրաս , հնագէտա կան
մեծարմէք, ապրող առարկայ մ*ը , էութէւն մը' որ սակայն կէսատ ու վէրալոր բան մը ունէ, որ կողմէն որ ՀԸ^—
նրւէ ։ ք^երնէն' սէ կա ր է մը սեւցած , անճոռնէ մնացորդը, ու կը զարմանաս թէ
[^նչպէս էրեն նման արուեստադէտ մը
չէ ԳԳաՐ տդեղո ւթէ ւնր ,
հակասութէւնը։ Մ ար դկայէն \կողմ մը ըլլալու է էր
հ ա ւա ս ար ա կշռելո ւ համար պատմա
կանութեան տուած ան տար ա ղելէ վարկը :
Ծ անօթ եմ էր անձէն կապուած բոլոր
դայթա կղո ւթեանց —սակայն 1լ ուզեմ ատկէ անդէնը տեսնել , յ ա ւէ տ են ա կանը
մարգկայէն չափերով ։ Մէջէն Արեւել
եան 'կոշտ, հայհոյող,
կարճուկ,
դէր
քոնթրաքթէօրներ կան, ճէշգ այս տեսակ
ան վեր ջանա լվւ սէ կա րներ կպած բերնէն
ծա յր էն' որոնք շէն ո ւթե ան հսկայ պլոքներ քամ[աններով բերեր թափեր են վըրւս յէ վրայ ու գացեր'
մոռցսՀծ էր յտտա կագէծը : ճա ր տար ապետական ոչ մէկ
նպատակ կամ ճաշակ: Ամ կն լու֊րջ ղրող,
ի վերջոյ, էր աճումէն,
հասունացման,
պտղաւոր ումէն ներքէն, անդղորգ լոմէքը
ունէ 'կամ ալ կը ստեղծէ ։ Այսէնքն , հանգ-

րըւաններ, մամ կէ տներ,
անկէ ւնա դար
ձեր ու ծրադէըներ' որոնք գրողէն մ տքէ
կեանքէն աչխա ր հ ա դր ո ւթէ ւնը կը
կ^[՚՜“
տեն։ 11ւ տակաւէն,
ամէն լու֊րջ դրոդ
գրագէտէ էր տես ութէւնը էլ ունենա յ , էր
գՒՍ
f ո ւԼ ղտզափար ձ*ը կը հալածէ , դեզա դէտական ս կղբունք մը 1լ ունենայ , դրբտկան կեն սազ ր ո ւթէւն մը։ Այս բոլո
րէն' ո չէն չ

Եղէվտրդէ

գործէն

մէջ՝.

Իր Ընսփթ էջէթ < ա տ որը
{Եր ուսա ղէմ ւ
1973) յ որ ոչ իսկ նախաբան
մը ունի,
ունելիով քով քո'/ի ցրուած կտորներու
հաւաքածոյ մրն է, կարկտաններու ամրողջութիւն մը։ Մինաս քՒէօլէօլեան , իր
փար. մը Գրականութեան մէջ կը խօսի
Եղիվտրդի ւլր ա կան ո լիք եան
«իմացական
րամնի» մասին, րայց
ահա որ 'Ոքթ
անձ մր, {խորապէս ղդայապաչտ որ նոյն
պէս Եղիվարդ կր կոչուի մեզի կը նայի իր
քեր թ ո զո ւթե ան թաքուն
մէ՛կ
անկիւ—
նէն'

Տնակ մ՚ինչպէս, անապատի մէջ լքուած
Իմ տրտմութիւնս էը տկուռը,
Բընակաըանն հոգիիս
Ու սըրտիս մէջ նըստած տուն
Օր մը սակայն ,խորն հոգիիս մեռաւ ան,
Իմ տըրտմութիւնս աննըւքան,
Եօթ- լուսիններ նայեցան
Հոգիէս ներս ու անցան :
17(4 եզր ակացութէւն կտրելէ է հանել
ա յս խոր ուՆկ թախէծէն —Եղէվարդէ մէջ
բանաստեղծը կամ արուեստագէտը ոչ
մէկ կազմտկեր պո ւթեան , տիսիփլինի կր
հնազանդէ։ Հսկայ սենեակէն մէջ
տակ կայն ած անոր կերպարանքը
խաբուսէկ րան մը ունէ։ Արկածահար հունտ
մը , բուսած ու մեծցած վայրի թուփի մը
պէս, առանց որեւէ
կարդապւսհ ո ւթ եան
կամ կրօնքի , ինքզինքը յանձնած հո վին ու
խ ուն կէն :
Ոչ աստուած աստուած է , ոչ ալ մ ար
դը' մարդ :
Կր փորձէ մտածել էր մենութեան մէջ
լքուած , սակայն չէ յտջողէր ։ Հոն, տյդ
հազացող , էնքն ա վա ր ու սէնէք երեւնալու իր ճիգին մէջ էսկ
ձախողած , այդ
ակամայ, ջղտյէն խնդուքէն , հէնդ վայր
կեան տեւողական , [nl [^ մտածումը ան
կարող մարդու ետ էն' բանաստեղծ մը ըէ~
լալու է որ ժամանակէն , 30 տարեկանէն
առաջէն հասունութեան կը գրէր'

■ ■ •Ս*ըթընշաւլին , պարտէզին մէջ ,
Ծառերն անհուն ըսպասումի
Բաժակներ են Հաղորդութեան :
Կը թ-օթուէբ վար, հովը գարնան,
Զիւնն անուշիկ նըշենիին :
Հորիզոնին' կարմիր մ՚անոյշ,
Որ րացուելէն դեռ կը վախնայ :
Մագդաղինէն կը քալէր լուռ,
Մահուան 1նամթուն նամթորդ մ՛որուն
Հոգին ըլլար վանդակին խորն
Թըռչուն ինկած րայց չմեռած:
• • -Իրեն կու գար թէ կը թակէր
Ինչ որ կիներ չեն հաւատար թէ կը
թաղուի ,
Երր մարդ տարիքն ունի արեան ,
Ջայնը խորունկ ըստեդծումին,
Յաւերժութեան
Որ կր հոսի սիրոյ ձայնով,
Արգանդներէն ժամանակին •
Ան կը թաղէր սէրն իր վերջին
Սէրն իր միակ այս աշխարհին :
1910—ական թուականներուն , ա յս տո
ղնրը հարէւրներով' Ա փ էւռքէ
քերթո
ղական զդայնութեան բարձրակէտ երէն
է էն , Փտր էղէ բտնաստեզ ծներ ուն էմա ց ական առաջէն թեւահար ո ւմն եր ուե եւ Ա*էջին Արեւելքի քերթոզներու անս րբագըրելէ յո ւղա կան ո ւթեան րով* Ե*հ էմա ,
ոիլր հասեր է Իղէվարգ այսօր, կարելէի
է զայն մեր վ^ր^է^ 4:5 տար էներ ու [/մա
զական
աճումէն չափանէշը նկատել։
Աը հարցնեմ էրեն թէ կեանքովը [^ն չ
փա ստած է, կվարժ՜էի էմաստ փնտռել ա շխարհէ մէջ ու աշվսարհ էն դուրս։ Աոյս
ունէմ որ ԿւԼ1թլք|ւլւ Վարդանաք դրուած է
էր անձնական տրամէն պատմական դէմմե մը կաղապարէն մէջ թափելու նպա
տակով, սակայն այդ հատորը չէ գոհա
ցուցած որեւէ ա կն կալո ւթէւն ։ —Կես/նք,
էմս/ի ստ . ♦ ♦ էին չ էմաստ էն չ բան • • • :
Գրեթէ հեգն ական է թոնը ձայնէն , մըտաւորական նուվօ — ռէ շէ մը նմանութե ամբ ։ կը ցաւէ մ է տես եւ է լուր ոգե
կան դէր քեր ու այս դա սա լքման , դէր քեր
որոնց չոերվ էր ապրումը այնքան անկեղծ

Առ՞ւա կր արդեօք 1910-/' Եղիվ^րղը < բ՛ե
ռերու աճպարարը մըն էր լոկ թ^ “՚ J~
սօրսւան սինի՛քր կեզծ է * /'բ րուն ան
ձին մէկ աւրուած պատճէնը, տարիներ
րու փոշիին եւ օգի ապականութեան տակ
այլասերած , տեսակ մը նոր օրերու Տորիըն Կրէյ - Բանաստեղծները, մանաւանդ
խոկուն տաղահարները
կանուխ պէտք
է մեռնին որպէսղի անմահանան իրենց
մանրանկար դրախտին մէջ զմռսուած-.
Զեմ հաւատաշւ ա՚կանջներուււ ï
_ Սրբազան կ՚ըսեմ, ամէն մարդու, ար
տօնուած է ան զ ին նայիլ սու տին ու կեղ
ծին դիմաց կւսմ ալ սրամիտ , աւեաննոց
բաներ ըսել լուրջ հարցերու մասին , ամէն
մարւլու' բայց ոչ րան ա ո տ ե ւլծին :
Լուռ է , զգաստացած :
վ-իտեմ որ կը
յարգէ զիս , ինչպէս ես զինքը :
P‘"JS
հոս ու. հիմա ուրիչ օրէնքներ ի ղօրու են,
յար զանքէն վեր ու անդին , անձէն ան
կախ: Բանաստեղծին ներսր, հոն ւրիմացրս, տղեկ մր նստեր ջուր ի եզերքին եղէց
սրինւէ կր շինէ եւ անոր համար ամէն ինչ
լուրջ է: Կատակը, կը խորհիմ,
լրջու

թեան յանկարծական, անբացատրելի թտցակքայութեան արդիւնքը ըլլալու է : Եւլիվարւլ ստիպուած է լրջանալ ի
ւէերջ ո j , չ էսա դա լ րառերուէ այլեւս ու կը մշա
կեմ մ տածուձ՚ււ րանաստեղծէւ
էութեան
մասին' րէիւրացնելու. համար առար կւսներու եւ այցելուներու սուէորսրկան աշխարհէն դէպք՛ արու-եստէ ա շխար հ էր անցքը :
կբ զդամ որ խեղդուած կ էր մարդու
թեան մէջ եւ էջած արաբական ս էրա յէն
երդերու ,
կօշկակարներու
խօսակցու
թեան , դրամատան պաշաօնեաներ ու հե
տաքրքրութեան մակարդսւկէն։
— Եթէ պատասխանէք թէ
էն չու
էբ
դրէք երր այլեւս ոչինչ ունիք փրկելիք,
ո չ իսկ հ ոգէն' այդ ատեն մէլս հարցէն
ալ,
բանաստեղծէն պարտականութեան
մասէն ալ պատասխան տուած ՚ կ^ԸԷԼա^^
կ՚ըսեմ :
Գսհ նմ էնքզէնքէ ս ։
Գէտնմ որ մ աքէ
աիսիփլին ս էրմէ ւլօրաւ.ո ր է սակայն ինք
էնձմէ աւելէ էմաս տուն
է, էմա ստու
թեամբ մը որ ոչ փորձառութեան ,
ոչ
էրելքէ եւ ոչ ալ վկայականէ հետ ՛կապ ու
նէ, այէ ներքէն ճամբո ր ղո ւթէ ւններ ո ւ
հարց է։ Հաճոյք է հետր խօսէ լը , սակայն
պէտէ ո ւղէէ որ ■բ/՚է. մը աւելէ յար ձա կո
ղա կան ըլլար էր մէ տքը, պայքար էր էր
գաղափարներուն համար, հաւատար գա
ղափարէ ուժ՜էն , արժ էքէն եւ էր արդէականո ւթէ ւնը մտածումէ վեր ածէր :
— Ես կը գրեմ որովհետեւ հաճոյք կխառ
նեմ դընէէ ։ Պա՛րզապէս :
Տ անկարծ վախ մր կ'անցնէ մ էջէս թէ մէ
գուցէ մարդուն մ էջը պարապ է, թէ ճէշգ
է ըսածը, անկեղծ է եւ էր յէմաբ հաճոյք
ները լոլ-րջէ փա ոնէ : Ո^ւր մնաց hjnpuunlj—
iflllü Դլւշհ pG.trp.rr ւ խելահար անձը նետւած խորհուրդներու պր պտո ւմէն ներքէն
վէհերու յա տա կէն : Ա^ն ալ խո ր տա կո ւած
էր • Ինքը չէ՞ր որ դրած էր

Մենք կը շինենք դըրախտը մեր,
Իթըր դարման
Յաւէրժական մեր ձանձրոյթին,
Պիտի զոհենք զոր նորին դէմ
Ամէն անգամ :
Այս է գիրը այս աշխարհին որդիներուն ,
Ասսալածներուն :
֊ Ու լըսեցի,
Երկինքն ամթողջ կր յ օրւոնջէր • • • :
Այսքան հասարա^կ,
այսքան
սլուրժուա& էր ձանձրոյթէն որակը։ Անհաւա
տա լէ է : Աակայն դեռ պէտէ [սօսէ , դէտ եմ
որ պէտէ փորձէ տպաւո րել զէս սւ֊ կը
սպաս եմ : բեւ մը յուսաբեկ բայց դեռ ակընկալելով էմաստալէց մտածումէ մր
ծնունդը : Պ ա տո ւհ ան էն դուրս ու
ան
դէն քաղաքէն կէսաբոլորակ
մարմէնը
կը պսպղայ երեկոյեան առաջէն յոյսերուն
մէջ՝. Արու, կարծր քաղաք է Ամմանր , ոչ
փափկու-թէլն , սէրոյ ոլ֊ մեղքէ կամ
վերացումէ ոչ մէկ հրաւէր ։
Կը սպա
սեմ :
^/1 դչ՚եմ ազատագրուելու համար , տէրելու եւ էշխնլու համար ; Այդ հաճո յքէն
մասէն կը խօսէմ յ
— Տէրնլ որո* ւ, էնչ[Բն ։
- Մ արդոց անշուշտ, ուրիշ ի՞նչ կա յ :
թիներուն ալ , Աստուծո յ ալ :

Զրի խօսքե՞ր են արդեօք կ՛անցնի մրտքէս, մւոածոււէներ' որոնք շատ հաւանա—
բաբ չեն պաշտպանուած իմացական անհըրամեշտ ումով, մշակոյթի պաշարով:
Իայ9 կ,սյ անձը , անձին ու կամքին միաց
եալ ումը, քարիզման , մեկուսացած , հա
լածուած մարդուն կատաղի ելեդրոնացումը, բանաստեղծին սուրբ բնազդը։ Ափրիկեան կամ Հարաւային Ամերիկեան դա> աքսորուած բռնապետ մը
եւ
նոյն ատեն մեր ազդա յէն դարաւոր ժա-

ռանդո ւթեան ամկնկն

շքեղ

ու նիւթական գանձեր կն

մկկ,,^

տասխանատուութիւնը ս տ անձն ա՛չ, պա.
տը : Կը նայիմ իրեն -աչքերը նէ
սուր , միջնադարեան բարբարո
Լ

"nLPl"֊iin,֊

կը թաքցնեն իրենց ետին : Ոէ-մեո
դաւոր Սարդ սը. վէքաւոր դտւ ն,
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դեռ կը հրկ ամբարտակներու պատ1։ Լ
եւ աշակերտներուն : Սակայն ուրկէ" "լ
գայ այն տպաւորութիւնը
ռած կ իրմկ ներս, չեմ
պարագայի «Հազար ու
րկն» քանի քանի' գիշեր

թ կ բան J՛
դիտեր.. Աշ'
Ա կ կ fyi^
լեցնեՀ '

նիւթ ու հէքեաթ, ըսի ըսալ Ոլ իորԼՀ
դաւոր փսփսուքներ կր փաթթ„վ,ն J՝
անունին շուրջ, ազգային ու մ^Հ
յին տարողութեամբ: Եւ' ամբասս,ԱԼԼ
թիւններ -կին ու զրամ , մտքոանպ^
թիւն, շռայլանք ու բանադ„զ„Լթ^
ռիլ եւ ար կածախնդր ութիւն , հերոսոև.
թիւն, յանդգնութիւն , տաղանդ, Հսյոլ
թեան կիրք ու պաշտամունք..., ԱյԱ^
ապսիւրտ համբաւ երրեք չէր պար^
հայ բանաստեղծի մր կեանքը, խն, |ոյ
սարան -Եզիվարդի անկանգնելի ել. աՀ
խորտակելի տիպարը' ու իր շուրխ ,քԱ,ք.
հետր չտփուող ւիլվ,րութեան իոլ,
մանը մեծ ու ճղճիմ ղեկավարներո,,
Ինչպկ՞ս չխորհիլ թէ Հայութիւնք
ունեցած կ դա սա կա րց մը մարդերոլ ն
երբեմն ալ կիներու' որոնք հալաեւււս,),
"Լ զբպս՚բտուած են դլխաւորարսղ
րովհետեւ զարտուղի , յանդուգն, թր
նաստեվծ եւ անկախ մարդիկ եղաե ti;
Հանրային կարծիքը զիրենք ամբաստա.
նտծ ու հ ա յածած է ահ աւո բ նսւէւանձովու
վրէժով մր որ շատ հաւանա րար հերոսս^
պա շտո ւթե ան շրջուած մէկ ձեւն է որով
զանդո ւա ծրիր հէն ուժ փ առնէ շատ թա
քուն, նոյնէսկ
անդէտակէց եղանակով
մը :
Այ ս վայրկե՜անէն սակայն բնաւ տ^ւրակալէ երեւոյթ չունէ։ Արդեօք հասարակզե^ր է , խուժ՜ա նէն թոյնով է^նքն ալ վա՛
բակուեբ է : Սիոն ամսա դրէ մէ[ խ անո
րակնլէ խ մբ ա դբ ա կանն երը կու ղան միտքըս
՛Լ ատն ում ժ ամանա կէ ու լնզուի :
— Լաւ ,
Արբազան, փըսեմ, երթանլ
1000 թ ո ւա կանը :
-Ջ4 ա յ 1լ ըսէ , փորելով խօսքս :
— Ի^նշ չկայ y կը հարցնեմ զարմա
ցած :
— Հայկական մէսթէսէզմ, ոչ ալն ատեն ոչ ալ հ էմա :
— Գուրսէն ազդեցութթ*ւն ալ չէ
ղած :
— Կուրելէ է Աուֆէական տարտամ աւլդեցութէւն մը, *Լյարեկացէէն վրայ՝. Այ^’
չափ :
Արդեօ^ք Եղէվարդը մէսթէքական դ/ւտակցութենէն անվերադարձ հեռացեր
Մէ տքը շատ արթուն է, կեանքէ աէոհ
մակները անյագ, յանցանքէ զգացուէ
դո ւր ս էն անտեսանելիէ : Աեսրոպ ԷՒաղխէ
եանցը կը յէշեցնէ ո ր ո շ կողմերով ոա“
կայն ճ^րդ զարու նշանաւոր էքսանթլվ
քէն չտփ չէ տրորուսՀծ էր^է ‘Լ^1՚
րու կրուն կէն տակ եւ էր վրամ
անէծքը բաւարար ո ղրերգա կանո ւթէ
չունէ : Կրօնք ր որպէս քանակ bt
լուսկաւ- լ1քած է իթ աոօրեան եւ puitouտեղծական իրիկքոսնները կը խոր^է^'
թո ւլց ած է մանաւանդ ամէնէն կարե
րը ոբ բանաստեղծական պրկոցն է 1^
երեւակայութեան բ եւեռներուն մ[վև^
ումը որ Մագթադինէ Մեղրամոմէն. Խք

տակման Գիշերները , Կինն ու Սէրը
տեցնէր , կը փորձէր հաշտեցնել ի
եկեղեցւոյ հետ , խ"Ը հտւատքս՚Լ

“’J'l

I

J11 ր էն սրբութեան։ Արուեստը՝ ամ է 1
[սարհ ական ս ր բո ւթէ ւնը , կր թոԼ['
լքած րլ/տյ . . . î
մամ է կը խօսինք : 1Իրե կո յեան լռո ւթէւնը , որու
կրօնականն ու բանաստեղծը

, ,
'
^էչ

էւորհրդաւոր թուած են մարդո3 ’
f
ni- .Pբո իոսւժնոպւ
ես
ալ տյդ տպաւո ր ո ւրրսսւս
այս առեզիծո ւածա յէն , մեկու֊սէ )
նատէպ , եղերական ու վէրաւՈ3
էր մողովուրդէն ս կզբն ա տէ պ^3աԱ
որոշ պատկերով ։ Ատքէ վ ելլեմ չ
բան յստակացած մտքէս ^էֆ.'
սեր դեռ խուզարկուելու
կը'
գաղափարներ պոչ րոնած մսսս^"լ
րահներուն՝ հերթի կը սպա"եի

,
a

Լ

նաձեւո ւէն , ապր էն ու մեոնէ y I
ջոյ : Անդամ մըն ալ կը նայիմ
որոնք հեգնական կր խնդան ‘If
կայն գիտեմ որ ԵղիվարԳ^ա^
խընդրութիլնը -կրօնք, կեանք
եր ր ո ր դո ւթիլնր ապր եցնել
> /
մէջ֊ ձախողած է, ափսոս - '
Անխ օս., բեկուած կը բաժնուէ
մէ''

, բ
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j|/fl chère Arpik
H er je suis, arrivé sur notre colline perj ' Je ne pensais pas pouvoir monter à
(lue' de la neige, et puis la vieille bagnole

son sommeil. Son départ augmenta un peu notre solitude. Les copains — les vrais — qui partent ainsi emportent toujours avec

CllUStout de même arrivée à grimper. Je
est. oui avec deux chiennes noires dans
Z 'immensité froide et blanche
Les

Papken était avant tout un artiste — l’Artiste — avec toute la Bohème dans son cœur. Son gagne-pain étant un métier plus

ontours du paysage sont irisés, le
'cristallin- La nature fêle l'hiver.

ciel

Il y a un peu plus d un an

le 25 Mars 1986

Papken Bodossian nous quittait, sans même un adieu, simplement dans

eux un peu de nous-mêmes.

prosaïque, il put préserver son art, peindre seulement quand l’envie lui en prenait,

pour son plaisir,

pour son dialogue

intérieur.
Venu d’Ovadjik (Asie Mineure), passant plus tard par la Grèce qui le marqua, il se fixa à Paris, mais se réserva un coin

Le silence bienfaisant me gagne,
je
retrouver après un mois de tra-

de Provence, loin des hommes, dans la solitude des arbres et des montagnes, pour ses vieux jours. C’est depuis ce havre que
son fils nous évoque Papken, dans un dialogue imaginaire.

vail extrême. La famille arrive ce soir.
Une bonne journée devant moi, pour ne
pas tuer complètement mon rythme pro
fond.
Papken est. dans mes pensées. Il devient
un sage trop silencieux. Un morceau de
moi-même meurt avec ce silence.
J'ai
pensé aux lettres quil t'écrivait
d'ici
quand il était bien, de bonne heure
le
matin. J'ai voulu t'écrire moi aussi,
comme lui, pour le dire notre affection et
notre amitié. J'y pensais bien et je ne sa
vais pas comment. Toujours parler au vide
c'est rasant. Alors j'ai eu une envie : par
ler de lui. Une manière de nous retrouver
tous ensemble. Voila quelques pages en
forme de célébration pour nous trois.
Sorti un instant dehors.

Les chiennes

jouent. Il y a un bruit de neige écrasée
sous leur poids. Le soleil se reflète en
éclats.de lumière sur les plaques de neige
devenues aveuglantes.
Je t'embrasse.
Jean - Pierre

■ Viens t’asseoir. Raconte. Comment
va le monde ?
- Que veux-tu que je te dise.
- Tu es jeune. Tu viens de passer trois
jours en ville. Moi je suis resté sur ma
colline, sans nouvelles. Alors mon fils,
quoi de neuf?
- Bon. En partant de bonne heure,
l’autre matin sur la route je rêvais. La
voiture roulait seule. Sans attention par
ticulière à la conduite. Je devais être trop
au centre de l’étroite route. Un type est
arrivé derrière moi. Il a klaxonné violem
ment en allumant ses phares. Je l’ai laissé
passer bien sûr. Pour marquer son mé
contentement après être passé devant
avec sa voiture, il a donné un violent coup
de frein juste devant moi. Pour l’éviter,
j’ai du par reflexe aller dans la fossé. Ma
voiture, déjà vieille, est un peu abîmée.
Lui est parti, très vite.
- Continue.
՜ En arrivant à Marseille l’air est de
venu gris. Les visages derrière les vitres
étaient crispés, tendus sur le cul de la
'oiture précédente. Anxieux de savoir
quand elle allait avancer. Des bruits de
toutes parts : sirène, musiques commer
ciales rythmées par les mains sur les vo
lants. Dans une voiture une femme se
coiffait, plaçant ses dernières boucles
pour séduire ses collègues de bureau,
oyant que je la regardais, elle haussa les
cpaules et fit un signe en se tapant sur
la tempe.
• Et après ?
Je suis arrivé avant les employés. J’ai
mis de 1 ordre, préparé la journée. Que
'eux֊tu, j ai beau essayer de comprendre,
Je n arrive pas à accepter que l’on parte
e soir sans ranger un minimum. Histoire
e commencer le lendemain avec un peu
“e plaisir.
Une journée classique. Le tn
oratoire. Le deuxième jour,
Passe quelque chose. Un gran
g
la cinquantaine, bien 1
ûe. քք flottait dans ses vêtem<
eint cireux, la démarche instable
v; ^ar Per<^u en haut de son mètre
J ngt *x'
s’est appuyé sur le c
j • TS . eux ërandes mains à pl
g s écartés, comme pour arr<
ment

Il m’« dit : je ne
V°*X rï°uce? articulai

le regard implorant.

hôniM 4 d°nné une carte de vis
Jeteur
nuscrite d
d’ann i

aVeC le nC
'Ո Service> Une men1
ait son nom à lu»,

Phone' Diff°Uir 1 jS SÎ nécessaireregard • 1C1 e d’avoir le servie
Plat r 1։j“m°l>ile, les mains toi
arrive à expliquer la

souvenir
de Papken
quelqu’un qui le connaît.
Je demande
une ambulance pour venir le chercher in
diquant son malaise. Seule réponse :
- Mettezle «dehors. On n’en veut plus.
Il recommence sans arrêt.
Je m’étonne. J’insiste. Même réponse
plus sèche, et l’on racroche. Je me re
tourne vers l’homme, toujours appuyé au
comptoir, plus ou moins immobile.
- Ils ne veulent pas de vous. Ils vous
conseillent de prendre l’air,
de rentrer
chez vous. Voulez-vous que j’appelle un
taxi ?
- Je n’ai plus d’argent. Je ne me sou
viens plus.
- Vous habitez dans cette ville ?
- Oui. A l’hôpital, quand ça va pas.
- Quelqu’un peut venir vous chercher.
- Je sais plus.
- Vous avez un chez vous, une adresse?
- Oui.
- Où ça?
- J’me souviens pas.
- Venez. Nous allons prendre l’air.
L’air frais du printemps vous fera
du
bien.
J’arrive à le convaincre. Je le tiens
par le bras. Il ziguezague. Nous avançons
vers le rond point. Il y a des bancs au
soleil. Il pourra y faire une petite sieste.
Nous marchons dans la foule. Il me dé
passe d’une bonne tête.
Nous avançons
lentement, avec la hâte pour moi d’en
finir.
- J’ai un peu exagéré?, dit-il.
- Ah, oui, de quoi?
- J’ai bu.
- Qu’est-ce que vous avez bu?
- Deux demi et un litre, un litre et demi
de rouge à table.
- Qui vous a servi tout ça?
- Le restaurant.
- Lequel?
- J’sais plus. J’ai un peu exagéré.
- C’est bien mon impression.
Nous arrivons à la place. Il s’assied.
Je vais pouvoir partir. Il me retient.
- Qu’avez-vous?
- J’ai froid.
- Nous allons descendre dans le métro.
- D’accord. Dit-il toujours lentement
en articulant.
Impossible de se lever. Je tire de toutes
mes forces sur cette grande carcasse en
foncée sur le banc. Il me tombe dessus.
Nous évitons la chute. Doucement nous
descendons jusqu’au hall des guichets.
Il y a quelques sièges. Un de libre entre
deux hommes. A notre spectacle les gens
se lèvent et fuient. Personne ne nous ad
resse la parole. Le bonhomme s’assied à
nouveau. Perdu, laissé à lui même.
- Ça va aller maintenant.
- Oui.

- Bon, reposez vous et après
rentrez
chez vous. Entendu?
- Oui. Je voudrais vous demander quel
que chose.
- Quoi.
- S’il vous plaît. Si je viens chez vous,
vous me laisserez entrer?
- Bien sûr.
- Vous me servirez encore à boire?
Je n’en reviens pas. Il a pris le labo
pour un bistrot. Une seule réponse m’est
venue à la bouche, immédiate.
- Bien entendu.
- Merci, a-t-il dit. Et je l’ai laissé,. Pas
content de moi. Partagé.
Pas
content
d’être soulagé. Que pouvais-je faire? Cela
n’a pas arrêté de me trotter dans la tête.
Que devais-je faire?
- Et pour toi, ici, que s’est-il passé?
- J’ai été sobre. J’ai fait un tas de petits
trucs qui me démangeaient, pour remettre
la maison en état après «l’hiver. J’ai tra
vaillé dans le jardin, attaché la vigne, en
levé les piquets «des tomates de l’an der
nier, taillé du bois mort. J’ai peint.
- Quoi, tu me montres.
- Une petite toile sur le plateau rond de
ganagobie, de l’autre côté de la vallée.
Il y avait ւտ bleu qui me taquinait, avec
des reflets garance, et un premier plan
presque jaune d’or. C’était formidable à
voir.
Nous montâmes au pigeonnier voir la
toile. Vibrante de lumière. Avec sa façon
de peindre à petites touches verticales,
qu’il a parfois. Je souriais.
- La toile n’est pas finie.
- Avec toi c’est jamais fini. N’y touches
plus, c’est parfait.
- J’ai commencé une marine aussi.. C’est
le grand plateau avec la ligne horizontale
qui n’en finit pas qui me fait penser à la
mer, à la Grèce. En fait c’est une reprise
d’un croquis que j’ai dessiné à Olyvos.
Nous descendons. Le soleil est au cou
chant.
- L’autre soir, dit Papken, un geai s’est
approché. J’étais immobile dons le vieux
fauteuil en châtaignier, à côté du cyprès
devant la porte à contempler le couchant
encore plus beau que ce soir. Le ciel
était immense dans cette Haute-Provence
où l’air est encore pur. L’oiseau s’est ap
proché. Pas un geste. Noir et blanc, mé
fiant, il avance en sautant sur ses pattes,
tournant vivement la tête dans toutes les
directions. Très soupçonneux, sur le quivive.. Intrigué par son jeu, je ne com
prends pas son but. Puis, je saisis en
même temps qu’il essayait de prendre le
gros savon que nous avons laissé à côté
du tuyau d’arrosage.
«Aït, pezeveng», j’ai crié, en lançant
mon bâton, Bans chercher à le toucher.

Il est parti en rasant les genévriers, glis
sant dans le soir sous l’ombre des pins,
laissant tomber le savon à quelques pas.
Il est parti avec de grands éclats, comme
un ricanement, que ces
oiseaux font
parfois.
Ah! ce monde me suis-je dit; toujours
la même recherche. Trouver une proie.
Impossible de tout prévoir, de tout pro
téger. Nous sommes dans le bain. Arrive,
ce qui arrive. J’ai ramassé le bâton, mis
une grosse pierre sur le savon et suis
rentré sous la voûte où dans la cheminée
brûlait un feu de chêne.
- Figures toi qu’au
lendemain matin
un autre oiseau faisait son manège.
Un
petit rouge gorge. Tout petit, rond comme
une balle doreé, mûrie au soleil. A cro
quer. Tout fragile. Il avançait comme
l’iautre vers un objectif. Cette fois-ci pas
de difficulté à comprendre.
La gamelle
de l’«animal», enfin,
ton
chien,
ta
chienne quoi, était dehors. Et il restait
autour, des grains de riz.
Il a piccoré longtemps. C’était
beau
de le voir se régaler. Chaque grain était
un bon morceau pour lui.
Je croyais
presque le voir se tendre et devenir en
core plus rond..
Deux oiseaux, deux
situations com
plètement différentes. Dans un cas on se
protège, instinctivement, sans réfléchir.
Dans l’autre on donne et l’on est heureux
de participer au grand festin de la na
ture. Quelle merveille, tu ne trouves pas?
- Si, bien sûr, tu devrais même l’écrire.
C’est une véritable histoire
avec
une
bonne matière. Comme il y a aussi une
matière formidable avec les histoires de
Mardig, ton grand père troubadour
en
Anatolie. Il y a longtemps que tu ne m’as
pas raconté quelque chose de lui. Puis
que je ne pourrais jamais l’entendre chan
ter et jouer de l’oud, au moins racontesmoi ce qu’il faisait, ce qu’il était. Pour
que je ne l’oublie pas.

- Alors, cette semaine comment
cela
s’est passé?
- Rien de bien neuf. Sauf que
j’ai
beaucoup pensé, souvent, à grand père.
A ton grand père MARDIG.
Une idée
curieuse m’est venue
à son sujet et à
l’improbable rapport que j’aurais pu avoir
avec lui. Quand tu es né sa fille devait
avoir dans les 13 ou 15 ans. Lui devait
avoir dans les 35 à 40 ans. Cela veut dire
qu’il chantait et contait depuis 20 ou 25
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jamais au café. Il mangeait très peu, mâ
ans. Chanter, se promener de village en
village en Anatolie comme ailleurs,
ce
devait être plus fort que lui même. On
doit avoir ça dans la peau.
Je le vois
comme un type
complètement
entier,
d’après les histoires de lui que tu m’as
rapportées. Une vie différente, un pays,
des coutumes, des costumes, tout
cela
vers 1890 à 1910. Je voudrais y être. Etre
un petit garçon, qu’il me prenne par la
main, m’ouvre les yeux sur ce
monde
féerique, de petits sultans, de beys, de
pachas, de gynécées.
Aller aussi par la
main de grand mère EVA, la sage femme,
dans l’intérieur de ces maisons
pleines
de tapis colorés, de parfums et d’ombres.
C’est une rêverie, bien sûr.. Elle s’est
terminée douloureusement quand je me
suis rendu compte que je n’y avais rien
compris. Non pas parce que je parle mal
l’arménien, je pourrais m’y remettre. Mais
parce qu’ils devaient tous parler turc.
Le plus souvent MARDIG devait chan
ter en turc! Cela m’a houlversé. A cette
époque là nous étions déjà déracinés. Je
l’ai curieusement redécouvert -je le sa
vais par l’histoire- dans ma propre fa
mille, dans nos origines propres.
Cette
étrangeté du langage me semble plus
infranchissable que la barrière du temps.
- Je ne crois pas que tu aies raison. La
langue est secondaire. Formelle. L’essen
tiel c’est la sensibilité, la manière de voir.
Quand tu étais gosse tu voulais être explo
rateur.. Grand père à sa façon était explo
rateur. Il partait des mois entiers à la
belle saison. Allait très loin. Pour chan
ter bien sûr, pour voir, écouter, découvrir,
connaitre le pays aussi mais davantage les
hommes, l’âme humaine. Comprendre,
sentir, vous vous seriez bien entendus.
- Impossible de revenir en arrière. Il
faut vivre au présent.
Le sentiment du
temps qui passe est déjà une gêne à la
plénitude. Quand nous bavardons comme
cela tous les deux, je n’ai plus la sensation
du présent. L’unité se crée, le passé de
vient présent, tout se réunit avec nous
comme dans un sourire commun et une
grande chaleur. La paix s’installe. J’aime
ces êtres dont tu me parles. Bien qu’ils
soient morts,
que je ne les aie jamais
connus, vus, ni touchés, je me sens plus
proche d’eux que de la majorité des per
sonnes d’aujourd’hui. C’est étrange. Estce parce que tu as bercé mon enfance de
ces paroles, de cette mémoire.
- La vie est un mystère. Est-ce que tu
peux dire pourquoi
tu as choisi cette
maison. Cette ruine perdue sur une colline
déserte?
- Oui. A cause de la lumière.
Cette
lumière de Grèce que j’ai retrouvée ici,
après un an de grisaille parisienne. J’étais
stupéfait de retrouver cette lumière en
France.
- Bon d’accord, ça c’est pour le ration
nel. Je me suis souvent posé cette ques
tion. Pourquoi sommes nous si bien ici.
Bien entendu notre travail, la sueur, le
temps passé ne suffisent pas à tout expli
quer. Il y a une question de vibration.
Cela vaut le coup, ou pas. Je reviens à ce
que je voulais te dire. Il y a une dimen
sion qui nous échappe.
- En tout cas c’est un grand cadeau.
Pour moi c’est
comme une réparation.
Nous avons enfin retrouvé des racines.
Même si tout est voué à la destruction
j’ai besoin, comme toi je crois, d’un point
d’ancrage. Une façon de nous retrouver
de ne pas nous perdre, continuité avec le
passé, surtout manière de découvrir son
identité. Qu’en penses-tu?
- En t’écoutant m’est revenu à l’esprit
quelque chose que j’ai perdu et pour le
quel j’aurais donné tout ce que j’avais.
Quand nous sommes arrivés à Mytilène
avec notre chemise et un baluchon j’étais
trop petit pour aller à l’école. A côté
de chez nous (tu as vu le chez nous, cet
espèce de sous-sol en terre battue sous la
maison du patron grec pour lequel papa
travaillait) il y avait une fontaine. La fon
taine de la mosquée, et un peu plus loin
sur une petite pente une baraque où vi
vait un type seul. Il avait à peu près l’âge
de grand père. Il s’appelait
BEZDIG
HAïRIG, petit père. Il n’était pas grand,
très calme. Il ne buvait pas, il n’allait

chait longuement, et était très propre,
très soigné. Je ne sais pas pourquoi,
il
m’avait pris en affection. Il me racontait
des histoires dont je ne me souviens plus.
Il m’a appris à lire. De temps en temps
il m’appelait et me disait :ça suffit, tu as
assez joué. Va te laver les mains et viens
me voir. J’y allais de suite, attiré comme
une mouche par le miel. Il me faisait as
seoir à l’ombre. Nous restions en silence,
puis il sortait du papier. Un papier épais,
jaune. D’où le sortait-il? Je n’en sais rien,
de grandes feuilles. Cela devait coûter une
fortune. J’y ai pensé par la suite, sur le
moment je n’y pensais pas. Il traçait les
caractères avec une encre violette et me
faisait copier en épelant les voyelles. Jus
qu’aujourd’hui j’en garde la mémoire.
Nous étions assis par terre. Cela durait un
bon moment et puis il me lâchait. Je re
partais courir avec les vauriens de mon
espèce.
Quand il était seul je le voyais de temps
en temps avec un grand cahier qu’il s’était
fabriqué avec ses feuilles. Il y avait une
petite ficelle qui attachait le tout comme
un carton à dessin. Il devait y avoir quel
ques centaines de pages avec son écriture
fine et régulière. Comme une fine dentelle
mauve. Dès que j’arrivais il le rangeait.
C’était un soufi, un sage. Quand je suis
parti pour l’Italie je ne l’ai jamais revu.
Ma tendresse pour lui est restée et ma
curiosité pour son carnet. Plus grand j’au
rai bien voulu savoir ce qu’il pouvait
noter.
Bien des années plus tard à Paris j’ai
appris par de vagues cousins que BEZDIG
HAïRIG était mort. J’ai écrit à ses enfants,
ou à ses neveux car je ne crois pas qu’il
avait des enfants. Ils étaient toujours à
Mytilène, tenaient une épicerie. La ré
ponse a mis du temps.
Quand j’ai vu
l’enveloppe je tremblais de joie. Peut-être
allaient-ils m’envoyer un paquet par la
suite avec le carnet que j’avais demandé.
Tu parles. Ces idiots me disaient qu’ils
ne se souvenaient pas avoir trouvé un car
net comme je le décrivais. Qu’il y avait
bien du papier avec des écritures, mais
que cela n’avait pas de valeur. Pour ne
pas le jeter, ils l’avaient utilisé dans leur
épicerie en cornet pour emballer
les
grains, raisins et produits qu’ils vendaient,
qu’il n’y en avait plus et qu’ils ne pou
vaient rien m’envoyer de BEZDIG HAïRIG
qui était très pauvre et ne possédait rien.
Les sauvages, les incultes! sans le savoir
un trésor était passé entre leurs doigts.
C’était perdu. Tu vois c’est ça l’his
toire. J’y ai souvent pensé après. Est-ce
un bien, est-ce un mal? C’est une racine
que j’ai perdue, en m’ouvrant une porte
formidable sur l’imagination.
Tu vois c’est ça la vie. Ça prend et ça
donne. Question d’individu. Tu en tires
ce que tu es. J’aurai quand même bien
voulu savoir ce qu’il écrivait. Les vendeurs
de grains eux n’ont vu que l’emballage.
A sa façon il m’a donné une racine mais
pas matériellement. Peut-être est-ce mieux
ainsi j’aurais pu être déçu adulte devant
les pensées du vieux. Là le mystère de
meure intact. C’est un peu comme pour
toi, pour ce que tu disais tout à l’heure
à propos de grand père. Cela t’ouvre un
pays inexploré, bien à toi, où tu peux te
promener tranquillement. Je dirais même
que tu dois t’y promener, ton identité
est là.
Nos racines on les porte en nous. L’im
portant pour un lieu — je veux revenir
à propos de ce que nous disions sur cet
endroit ici—ce qui compte c’est qu’il per
met de se retrouver.. La lumière,
nos
pierres, notre travail. Tout ça crée une
vibration. On peut se détendre, s’ouvrir.
L’important c’est ça. Le confort des objets
et lieux familiers ne comptent que parce
qu’ils permettent aux racines de sortir.
- Tu veux dire que nous devrions pou
voir nous passer de ces lieux, comme je
me passe de la connaissance réelle
de
Mardig par exemple?
- Oui.
- Mais pas de ce que cela procure, pas
de ce que cela déclanche en nous.
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ւեստագՀտ մը, ու երամի չտ մըն է, որ
արմանի է ամէն ըա^ալևրանքի : Գմբախտարար մենք գինքը չենք
քաջալերած

խումթերու եւ ղեկավարներու հետ ա,
իյատիլ :

պէտք եղածին չափ • ոչ ոք հասկցած է իր
արմէքը։ Այս ոլղղո ւթեամր ալ պա [սա
րա կելի են Հայերը. "էթ՚չ կ'ընեն իրենց
արմէրաւոր անձերուն համար՝,
Հո՛ս է
Հայերու եւ Հրեաներու
տարբերութիւ
նը.. Միչ տ կը քննադա տ ենք ղանոնը . սա—
կայն անոնը ներկայ են խրախուսելու,
նեցուկ կանգն ելո լ իրենց արմէըներուն ,
ով որ ալ րլլայ , ուր որ ալ ըլլայ : Ս ենք'

Պ — Գմուար է , սակայն ուրիշ ճալ, ,„է.
նինք. շատ անդամ մէկ օրէն միւսը, ԱՀ_

ընդհակառակն ։ Մինչդեռ Ափրիկեա նՒ
պարագային ՝ պէտք է ըսէինք* Հ^Աենք tuմէն րան կ' ա պահ ո վենք * գուն միայն աչիատէ պահպանելու. ՝ տա ր ածելո ւ մեր ե֊
րամշտութիւնը) : Սն չունեցաւ- հանդըսւոութեամր ա շխա տելո ւ առիթները ՝
ու
այսօր հարց կու տանք* իրմէ ետք ո^վ
ունինք ,
պա տր ա ս տ ած ենր ՝ ո րպէ ս-֊
զի հերթը առնէ : Այս հարցերով
բնաւ
շենք ւլրա զիր • ու պարագան նո յնն է րոլոր մարզերուն մէջ՝. Այսօր չկայ
^արթեւեանր ՝ ի վիճակի չէ ա յ լեւս է} անպէ կեանը * ան ձն ա ւոր ո ւթի ւնն եր է ին . գիտե
լիքներ ունէին : f] վ պիտի փո խար ին է զի
րենք ո վ պիտի ընէ պահպանելու՝ փո
խանցելու գործը :

Պ — Հիմա մինչեւ 1989// համար
մը պայմանադիր ունիմ' . սակայն ու
րիշներ ալ պէտք է ըլլան։ Միակ Հա/յյք
եբդելու պարագան չէ , մարդ պէտք է նա.
եւ ինքզինքը ծախել գիտնայ : Արուեստս,
գէտ մը թէ՛ ապրանքն է թէ՛ զայն վաձառողը , հոս է դմ ո ւա ր ո ւթ ի ւնը ;

Հա յաս տան էն Q . Ջ էքիջե անի երգչա
խումբը եկաւ- մվ կրնայ րսել թէ հարա
զատ Կ ոմի տա ս ՝ Կանաչեան կա մ Աոս
էր իրենց ներկայացուցածը* դմուարութիւն կրեց ինք նոյնիսկ մեզի ծանօթ կըտորները ճանշնա լու՝, կարծես աւելի հոգ
տար ո ւած էր Վ*է ր տ{'h կամ որեւէ օտար
հեղինակի գործ ներկայացնելու Փարիզի
Հայութեան քան' իրենցմէ սպասուածը
հայկական երաժշտութիւնը*. Ուրեմն Հա
յաստանի մէջ ալ այս մասին հ իմն ուելու
կէտեր չունինք : Հոն ալ թէեւ, երամշտո ւթեան եզանա կաւոր ո ւմները կ'ր yյան ամերիկեան գործիքաւո ր ո ւմներ ո վ (1օրքէսթ-

րասիոն) :
ճ//շ/չ է "P այրէ երգչախումբը կազմըլած է չատ կարող ումերով, բայց ար
դիւնքը անոնց կարողութեան հետ
հա
մեմատական չէր ï

բեր քաղաքներու մէջ տարրեր
կ'եր դեմ։ Ուրիշ կերպ կարելի շէ ,

Հ — Որքա՞ն ժամանակ աոաջուընէ կը
գիտնաք աշխատանքի ձեր ծրագիրը :

Հ- Իսկ մւոածա՞ծ էք արդեօք, սալեր
շինելու կարելիութեան մասին :
Պ *— Հայկական երաժշտութեան սալէ
մը համար երկու
կարելիութիւն կայ.
կա՛մ պէտք է ընկերութեան մր տրուէ
արձանագրելու եւ ծախելու իրաւունքը,
ին չ որ ահ ագին աշխատանք կը սլա հապ,
եւ կամ մարգ պէտք է ինք պատրաստէ
սալը , որ կրկին ահագին տ չխա տանրէ։ ու
մեծ ծախքի կը կարօտ ի ։ Այս մասին չեմ
իսկ մտածեր :
օր մը քիչ մը Ժ՜ամանակ ունե
նամ y թերեւս ջանամ համոզել ընկերու
թիւն մը՝ որովհետեւ իմ ալ սրտիս խօ
սող գործ մըն է : \քախ կյուղեմ Փարիղէ
մէջ համերգ մը սարքել հայկական երամըշտութեան լա յն բամինով մը : Պայ
մանագիր մը ունիմ Աա վ էլի սալ մը
պա տր ա ս տ ելու ՝ ուր քոր սիքական մեղե
դիներ եւ յունական երամ շտութիւն պիտէ
ր f լա յ ՝ նաեւ երրայա կան եւլն • : Եթէ Ռ՚ա~
վէլ հայկական երամշտութիւն ալ գրած
ըլլար * . . ինչ լաւ պիտի ըԱ_ար ;
ա~
ռիթէն օգտուելով թերեւս փորձեմ կարե
լիութիւնը գտնել անոնց հետ հայկական
եր ա մշտ ո ւթ ե ան սալ մը պատրաստելու՝
կ' ո լզեմ րնել ;

(իողովուրդը մեծ մասով անշուշտ միչտ
ւՒ կրնար տեսնել լաւին ու գէշին տար
բերութիւնը ու կը ծափահարէ, որովհե
տեւ հայ է ու հայերէն կ' եր զեն :

Հ — Հայկական, երաժշտութեան այս
ընդարձակ փակագիծէն ետք, որ միայն
ցաւ կը պաահւսոէ, դաոնանք ձեզի, նոյն
ապրումով ու նոյն զգացումո՞վ կ՚երգէք
հայ կամ օտար երգահաններ :
Պ — Խորքին մէջ հ այ կա կան մշակոյթի
*?՚ը 1/1 էր ե՛մ • ունիմ նաեւ երաժշտական
այլ ^չակոյթ մը։ Կը կ արծնեմ, որ երր օտար երամ շտութիւն -ֆրանսական եւ
միւսները- ել երգեմ , հայու զդայնութիլնըս ու խառնուածքս կը դո րծածեմ , ել
միւս կողմ է , երր հայերէն կ'երդեմ , կ'օզտուիմ երամշտական միւս աշխարհէն առ
նուած թ էքնիքէն :

Հ — Ի՞նչպէս կ՚որոշուի համերգներու
ձեր ժամանակա ցոյցը . որոշ համաձայնութիւննե՞ր
ունիք
երգչախումրերու
հետ, կամ • • •
*?— Ոչ,

կը

պայմանաւորուիմ

որոշ

գործի մը համար, հիմա Աթրազպոլրկի
օփերան պիտի երզեմ . մ է կո լկէ „ ամիս
պիտի մնամ հոն. երեք շաբաթ փորձ ուն[։՚ևՀ, յետոյ ինը ներկայացում : փ ավալիէռա Ռուսթիքանա պիտի երգեմ ։

Մ եր զրո յց ը կը շար ո ւն ա կո ւի , յատկա
պէս մեր երամշտութեան ցաւերուն մա
սին, Աոնիա *Լ,իկողոսեան կրկին ոԼ
կին կը շեշտէ տիրող մտայնութիւներ
մեր արժէքներուն հար կա ւոր առիթները
ս տեղծելու պարտաւորութեան մասթ
արժէքներ ունի՚նք՝ այդ չէ մեր պակտ^
սակայն բնաւ մտահոդուած չենք անոնց
մով՝ ոչ ոք կր փնտռէ զանոնք*, ԱաղուԱյ
համատարած քունի մը ղիրկը> klL
նանք անխռով* գոհ ենք
մեր ունեցա
ծով * , , կամ չունեցածով î

&ւ ինչպէս կ'ըսէ Աոնիա Նիկող»"^'
ինչ որ մնացած է արմէքաւոր —կոմիտն ’
Կանա չեան ՝ Ալէմշահ ՝ — կը չ^րձք^ն#
կը չա^ադործենք զանոնք մեր ճաշակէ
—աւելի' անճա շա կո ւթեան-, դրպան1^11 ՞Լ
փառամոլութեան յագուրդ տալրււ^ելի կիրքով մը :
Մին չեւ ո0 ւր ա յս երթը • հապռ^
°ր մը ճամբուն վրայ այլեւս չռ^նե
Ափրիկեան ՝ Ա * \յիկողոսեան ու ^է^

աJԼ էսւսատուներ ալ*.

- C’est ça.

Imprimé sur les Presses du Journal «HARATCH

Տեսակցեցի
Հ-Դժուար չըլլա՞ր այսպէս
նակ տարթեր վայրերու մէջ,

83, Rue d’Hauteville - 75010 Paris

շարուտարրեր

Ա*

Commission Paritaire: N° 55935

Fonds A.R.A.M

H A R AT C H

կիՐԱԱԻ
ՄԱՅԻՍ
10

83, Ru։

d’Hauteville — 75010 Paris
Directrice: Arpik Missakian

DIMANCHE
10

MAI

1987
մ NUMERO

Tel.: (1) 47. 70. 86. 60 — Telex: HARATCH 280 868 F
C.C.P. Paris 15069-82 E
—
51027317 A R. C. Paris

ՄԻՏ-fi ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ

i 4.H F

ՇՍ.ԻԱՐՇ ՄԻՍԱՔԵԱՆ

IHHiUW
Fondateur ւ

6շ|'փ 8Ա»'Ի — M* 16 483

SCHAVARCH

ԻԱԺԱՆՍՐԴԱԳՐՈՒԹԻԻՖ
Ֆ ր ա B n m : Տար • 600 Ֆ • — Վեցամսեայ : 310 Ֆ •
Արտասահման : Տար. 700 Ֆ • —
Հատը : 4,00 Ֆ •

ԹՒ1' է16

MISSAKIAN

62’ ANNÉE

եան եւ քղքտուած ման կութիւն մր, Եթէ
րաց աո ենք ֆիքմի բոնադբօսի'կ ու երա զայՒ'" աւարտը Հա սլա դա լէւ պա տ կեր tuց ո ւ ■Ո
ա պ ut ա մր ո դ^ո ւ.֊թէւ ւնր
դու t/•ն

<

tu

Հ ո ելփ

յ ս տա կ ut—

սլա տահ ածին ՝ ուր ա լդ

մանու

հթէ հայկական ֆթլմերռւ
չըս-l՛

'

»i7. իսկ քանի ոք արդէն
զայն կարենալ պահել

փառատօնը

Կ' Գայն “‘"եղկայ, պէաք է

կենսունակ ու նո-

Բէկ ո ւղ ե ր կ ր ո ր ղ ա կ ան

ղ ո րծ եր

տեսնելու եւ ղանոնք

բաղդատելու,

չադիր ըլլ՚՚՚լ*» Եւ իրարու նմանին՝ կ/՚րկ—
'// ո ւ թե ան էլամ սովորական արտադրանքին
բնղմէջէն կրնանք ՛էիս՛ ելիքը

]_(}/ 14: Հանդիսատեսին առիթը տուաւ

տածումէն՝

տեսնելու աւելի քան։ քառասուն անուն։
ֆլ,թ. մաս մր րոլոր սվին։ անեանօթ : II-

ր ն դ ո ւն ա կութիւնը

կր նշէ

l",/

փուլը,

ձեռնարկին

արձադանհասունացման

8աջող”ւթեան։

մեՏ րամին։ մը ու
Լսս։ տեսողական։ Անկերակրու

նեն Հայ

թեան բուռ մր տղաքը , որոնք հրաւթրաե
կխ, տակաւին ֆթլմարուեստթ ծանօթք հեղինակութիւններ եւ ամըողջ համաստե

ղութիւն։ մր Երե։ անկն։ (այս արուեստա
գէտներուն խօսք կր արուի հոս , Միտք եւ
Արուեստ/» ն։ եր կայ թթւով) :
Հիմա որ լուսարձակներ ր մարած՜ են ել
մեր մտքի պաս տառն։ երկն։

կր հեռանան

/*

'Ս-րՒմ դՒ-ելր կախարդուիլ չէ , այլ ու-

րոդ : Գի-րին չկ =
Z-սրքիե երրորդը -եղի ունեցաւ Ապրիլ

րակ։ս[, այլաղանութեամր ,

միա աե ղ

յօրինուածքը

քամն ել Ար
ստեղծումէն՝

հ անճար էն,

Երեւան-

(Մենք ենք մեր
սարերը, Եռանկիւնի, ՞Նահապետ, Կտոր
լքը երկինք , Վիճակահանութեան տոմսը ,
Ս՛եր մանկութեան թանկօն, Հին օրերի
երգը , Կեանքի մը լաւագոյն կէսը՝ Ա կըր֊
տըչեանի ՝ Վաււած լասլտեըը՝ Այվա ղեանի ՝ նոյնիսկ Խնձորի այգին' Մելիք Աւադեանի ՝ pUiplïL հ՜Ա հ մ '
^^ո վլա թ եան ի^
եան Դ,որ Ա-ս/ր ո ր ի ֆիլմերը

—

ունէէ Ա » վո լկա ս ե անը'

No 16.483

Աղունթ ղերով'} :

ան բադմամա կարդա կ
ու այլազան
րՇ^Տէրշներոլ վրայ Էսօսող գործ է Տէրը:
վերաէսմրագրուած' փառա տօնի նաէսօրե ա կին ՝

Աշնան արեւ£2ք

աւելէւ բարդ կտ-

թկ

ունի , Ֆիլմը
վերստին
կր
րանէւ հեր յա լտ հ տկա դր ո ւթե ան մէջ ընդ-

դււր-

մէջ "՛ոլտրա րոյ ամբողջի մը՝ որ տես tu—

ծերը' Աշնան արեւ Zzr_ Տէրը կը պեղեն
Հրանա Ա աթեւս սեանի վիպակները [եր

^'^ւՒ
անտեսանելի ասիտէէ մը նման կը
էմափ անց է ամէն ինչէ ներս ՝ եւ եր կր էէ

կը եւ անոր մեծ ընկեր ր ‘ll’l’Jl եր՛"
ճա ռո ր դը կը թուին թէ՛ կորսուա ծ,

,,,,,/ո/ծ/ո-»»

1925

LE PREMIER QUOTIDIEN ARMENIEN EN EUROPE-FONDE EN

՚1տ-

տչ ան կա ր ո էէ հանդիսատեսները,
Ա ո վհաննի ս եանէւ

ձ էջ քտ ղաքա կր թութեան ու գիւղին ՝ րնդ-

լաջորղ. երկու

կուքն աւ Էոյս տեսած

Տէրր

tt ո լցուածք

հաւաքած ո-

յին մէջ՝ Երեւան 1983 ? օր կը խմըէ արմ ա կ ա ւլ ր ին էէ եց
« կին ո սլ ա տո ւմն երըդ ) :
Պէտք է ըսել՝ որ Հր* Մաթեւոսեան առ
հասարակ դմուար կին ո րեմա կան ա g ո ւո ղ
դրօզ է} նո՛յնիսկ եթէ տյդ արձա՝!յը

Ար

սլահ պան ո ւմը նպա տա կ ըրած քեոստոմին ,
Ո* ո ս տո մ 0* մա կ ուտէէ

անտառապահն

է՝

ըայց իր ս սլի տակ ու փառահեղ ձիուն ՛էը-~
րտյ ան եղերա կանօր էն նման է տեղական
Տոն — 'Բ է՛ չ՛՛ թի մը » Ամ՚իկտ «գտնուած» երաէս ան է հէքեաթներու աշէսարհ ին» տյս

տածուած է պաստառէւ համար , Հասկնա լի

ան un ւէ որ ծագումը Աո ստո մին

է թէ էմնչու Q ովհ աննի սեան այլա ղան փոփ ո խութիւններ կը մտցնէ 1/ ա թեւո ս ե անէւ

ա ե ս ա կ մր

ա ռհ ա ւական ՝

կու տալ

անբռնաբարելիէ

իրաւունք, Աոստոմ ՝ որ ինքզինք

երբեմն

պատումին մէջ» էստացում ՝ կարճս ւմ ՝ մե-

Ա ա մի կոն ե ան կր կո չէ ՝ որոչ

նա էսօս ո ւթեն էն

թեամր ՝ կրնա յ ն կա տո ւիլ բնո ւթեան անա

անցում դէպի առար կա

յականը՝ եւայլն՝ որոնք չեմ կարծեր որ
Ահնիձորի հ եղինա կին յղացումները կը

սրամտու-

ղտր տ պահպանման հերոս մը: Ի՞նչու ոչ :

էսաթա ր են :

Բ ս կապէ ս լուրջի առած է ան տա ռա պահու
թիւնը ՝ եւ կը փորձէ ՛"րգիլե լ ՝ որ հաս-

դրուած'
անհ ա տա կան ո ւթի ւնն եր ը կ'tu—
ռանձնանան , կր հարստանան ՝ հա կառա կ

Երկու ֆիլմերուն մէջ տլ հանդիսատե
սը դէմ յանդիման կր դտնուի դօրաւո ր

^‘ողը ան տառէն ծառ կտրէ ՝
բնութիւնը
սսլառէ ո լզածին պէս : Աոստոմ «տէրն» է

ոճա յին ՝ սլա տմ ո ղա կան

անհ ա տա կան ութիւններ ո ւ ՝

երկր ին՝ դոր կր խնամէ հօրենական մա
ռան դո ւթեան մը սլէս՝ ինք որ ան մա ռանգ

կէ՛ կ11>դմե*1ւ
ան կա ս կած
ամբողջութիւն
մր, Պատմական հ ե ռա պա տ կեր ի մը վրայ

նմ ան h ւթի ւնն li

tt ր

Աաթեւոս-

վերջին պատկերները , կր մնայ հաշուեդարդարի ենթարկել ձեոնարկ մր, որ Ւր
չաթերով կր զանցէ «հ ս։ յ կս։ կան» սովորա

մերը վ տանդուած են նոյն

րու րնտրոէ-թենկն եւ կը թողուն տյն տր-

էսարհ մը էսո տորումի դէմ, Անոնք

կան իքադործու մի մր չափերը : Պ տ տո ւ-

սլաւոր ո ւթիւնը ՝ որ ահա այս ինչը
մէկ
սլա տկերէն մտաւ միւսին
մէջ՝ առանց

հակներն են «հին աչէսարհին'^ ՝ Ա ա թ եւո ս-

իոսղւսըկոսթ-Եան նորոգումին :

հերոսը կը կոչէ «երկիր» եւ րնա կի չները

•լի՚պէ՛ մը մէջ՝ ուր բոլորը կը թուին ապ
րիլ ապօրէն միջոցներով եւ գո ղո ւթիւնր — հանրային սեփականութեանց դո ղու

«մ ո ղո վո ւր դ» ՝ ր^ւդդէմ դի ւ֊ղը

թի ւնը — վեր ածած են իսկական տնտեսու

Հան մր րտ ր n ւե g սմ ւ դէպի

դուրս , /հՀ-

/y// Հարեւմտեւսն արուեստը»՝

կրցա նք

ուրիշ լուսամուտ մր բանալ մեր

կա բե
«մենք

դերասաննե

Տարակոյս չկտ յ ՝ որ յաջորդ բոլոր փա-

վրայ,

Փառա տօնf/ն շնորհ իւ անկասկած
կութիւնը
ուներ անր տեսնելու

Եր իա ս տո t! անիմ ՝ որ նորագոյն ֆիլ-

եան կը կոչէ «երկրի ջիղերդ } մարդիկ —
կիներ՝ որոնք մինակ' կը սլա յքա րին ա չ-

ft ու,

ո ա տօններ ը սլեղելու են Հ .

/» է կ —

դար եանի մառանդութիւնը ,

Նա-

ե^րբ պիտի

ղորռթիւն մր՝ Էւր պատկերային արտա-

տեսնենք Զստէծ
(192C) , Զսւնգեգութ£
(1938' Տականցի ր ե մա դր ո t թ ե ա մր } ՝ կամ

դըրութեան մկջ-,

0*աւիթ- 9ԷԷհ7 (1944) : Մեր տեսած Նամու-

""7» յ 1՚բրել- հեռա կա յո ւած՜ ՝ քէէ չ մր օտար

Փառատօնը համայնապատկերն կր հայ
ifշւսկո յթ

կոչուելիք կազմածԷէ էս այ տար-

Ահ/

? Շոր եւ ՕՈրշՈթՀ/

ՊէպօՆ

կամ

ֆիլմտր-

ւեստի ի ս կական «դասերդ են ՝
ԸԱա էո,Լ
նոյն ատեն ստեղծումի ու երեւակայու

ղկւո, քիչ մը ան լօդ ա յ լա զան ո ւիմ եան ՝ է^չ
կր վեր,սրերի պատկերա յին կա լո ւած ին :
11>իիլռքի նոր ու նո րադո լն ՝ հ ա ւլո ւա պ ի ւտ

թեան ՝ հեգնանքի ու ֆանթէ դի ի հ ի անա
լի օրինակներ, վստահ չեմ՝ որ մամանա-

Համադիրներէն մինչեւ Երեւանի՝

կա կից րեմադիրներէն

Հա յ-

ֆ['թի մասնագէտները՝ միջա ղդա յին ֆ է՛
շուկայի քանի մը մեծան ո ւն արտադ-

Հույներէն մինչեւ «սիրողային»

նկարա-

ոմանք իսկապէս

մտածած են տյս արտադրութիւնը,
Եօթներորդ արուեստը ՝

ինչպէս

ոեւէ

ու ականջի սլա տը անքն եր ո ւն ու մոոնայ

Լասար իրաւունքով : Ան ո ւններ չեմ տար :
Ձ/էմ ալ մոռնար ՝ որ որոշ մեծահամբաւ՝

պատկերային մտածողութիւնը :

արտաստհմանեան վարպետներու դործերուն ներկա յութի ւն ը ՝ եթկ մի չտ հա ճելի
է ու սիրելի , կր ստեղծէ ան իւ ո ւսա փելի

թի ւնն եր մեղ միայն յուսախա\ր\

'^ստադէտներու գործերուն մուտքը փա'ւատօնկն ունի անկասկած՛ գրգռիչ բը֊
'"iP ւ
կը մնա յ անրաւարար ՝ քանի

"ր չէեղած մտածումի աշխատանքը :

Փ՛ա—

ո“ււոօնը անցաւ՝ կը մնայ մտածումի ա չ1“տաանքը ՝ այո կո տո ր ա կեա լ ա մբ ո դ ջո ւ^ւնԸ յօղաւորումի մը տանող,

^^ռաաօնները հրաւէրներ են հանգէ
ռր կորսնցնէ
դլուէս — դո ր\
Գեղունակ գաղափարը : կա՛մ
նել
’l՛1՛}

յոլսւծ գործերը բ ո լորն ալ ղտա ր իւն
ԷԴ - դռրծոցներ են ՝ կա՛մ ալ մի քէ
J

Հ l'u'J9 կորսուած' միքա կութիւննե
ս I 9. ի t
լ ւ
ւ ւ ւ
Լ' որդու պարադային ալ լիառատ,
Լ
IfL Ըանի
գլուխ — գործողին ւ
էԼ^ել ,Աէկրձ^ i
ղս^դր
1

Այս

Հա կառա կ

իր

քան էւ մը չատ

ճել/։

՞Նսւհապետ/iî» ,

ունէր անկասկած : թափանց թկ , շատ թափանցխկ [unրհ ր ղան շա կանո ւթթւնը — «մ ե ր
ծառը կէս մնաց՛» — կը վնասէ անդամ ֆթ է-

'ւր

ԴԸ

^Ւ1- Ը քիչ կամ երբեք

Կ

•

Երեւան մեէլնելէ առաջ,

համար որդթն'

տեսնելու

Արմենակը, ասոր ամուս

կը կրէ իր մէջ՝ եւ դիտէ որ մինակը անզելթութթւնը այդ բեռթն — ոչ մթայն կար

մեծ

հաննի սեան կը բացատրեն տյս էսոբա դի

մասր թրապաշտութթւն կամ ազդայթն թե-

րը ՝ դոր աղատ էք մեկն արան ել ինչսլէս որ
!լուզէք*. Աղունը դիտէ նաեւ՝ որ դիւ-ղի

լայտնութթւն մը եղաւ.

Հնձանդ (1973),

եւ Տէրը (1984)
կր
կազմեն ուրթչ , նոր աշթոսրհ մը , որ տակաւթն թր լրումթն չէ հասած ,
Աովհաննթսեանթ առաջթն ֆթլմը

Հըն-

ձանր

մտր դի կ ղի^ղը
սէ՛րեր եւ ինքե իրեն
վերտ պահ է փրկութեան ղո[1եը » Տտ

'^11

պելով՝ յանձնելով դէ՚^ղէ՛^ աչունը

հեռա

ւոր գրող որդիին :
Ետյ տակաւին ամբողջ՝ ծանր անցեալը

կարող է զայն վ։ր կել : Բայց կը պայքարթ :
Գթւրթ՚ե է նչմարել, որ ֆՒլ^Ը Ւէ՛ աJ~
լա ղան մ'ա 1լար ղա 1լ1։ ե ր ո վ կը դնէ այլազան
հարցեր օրէնքի՝ ի չէսանութեան ՝

մարդ

կային վերաբերմունքի ՝ երկրի պահպան
ման՝ եւայխ, Կը կարծեմ ՝ որ 8ո՚ԷՀտննի սեան մտա հո դո ւած է ճէ՚չղ ա
տնանւան ել[, փոփո էս ո ւթեա մբ ՝ դանդաղ բտյց
անվեր ա դա ր ձ տյն յեղումով՝ որ կը տանէէ
մա ր դկա յէն հնա ւանդ գո յութիւնը դէպի
անծանօթ ՝ եւ իըրեւ տյգ' յայտնութենական աւարտ մը,
8 ովհ աննի սեանի ֆիլմերը տարուած են
իւրա լատուկ մտած ո զո ւթեամր մը^ որուն
բոլոր Լարերը քակելու չեմ փորձո ւէւր ,
Կը չահին՝ երբ դիտուին քանի մը
անդտմ , Գեդարուես տա կան միջոցները՝ որ

Աղունի ՝ Ի չէս անի տ ղջիկը ՝ որ գրեթէ բռնի
1լ ա մ ո ւսնանա յ
եւ երբեք պիտէւ չգիտնա յ

էւ գործ կր դր ո ւին հոն ՝ պարզ են ՝ ան սե
թեւեթ» ո՛չ մէկ դեղագիտական հնարքի
չահադործում ՝ ՛"չքը դիւթելու փորձու

"էրը ու սլիտի մնայ կապուած տյդ բա
ցակային,
Բտյց Աղունը աչէս ա տանքի ՝

թիւն ՝ կաէսար ղանք որուն 1չ են թար կո ւին
հայ
արուեստագէտներէն
չատեր,
Բ*

կաւքք[։ ումով կը հսարքէֆ տուն ու տեղ ,
նոյնթոկ չղոյամուսթն,ըն։ոանթք, Ատքթ

8 ո վհ աննի ս ե ան
կը խուսափի նոյնիսկ
էսորհր դանչականի դեղագիտութենէն ՝ որուն ՝կը դիմեն ան սլա յման «բան մը ըոել

կը հանէ ամէն թն չ

տեսակ մը

նախկթն

աւերէ մը, Հարկ է, որ ան տոկայ ոչ մթ-

ուզող» բեմաղփբներ , Բրեն համար

tu յն

մարուես տը [n*-^y չատ լուրջ
կալուած
մրն է ՝ ուր պա տկերը
հարկ է տռընչել
դեղա գի տա կան էն վեր գտնուող առաջնա

ա յդ աւերթն ա յլեւ դթլղ խումող քաղաքթն : Անտանելթ է անոր յարատեւ շա-

տաէսօս ո ւթթւնը , րԵկթչ , սպաննթչ , սէրը
չճանշցած էլեոջ [“ուլ տառապանքը ,Աքան-

մահուան ճանա չումթ մը պատմութթւնն է մանուկ թ մը կողմէ, Բ- աշխարհամարտթ տարթներուն , Աովռրական , մեղթ անծանօթ կեանքն է , որ կ'սէ,րձանադըրւթ նախ' ճակատէն հեռու քաղաքթ
մը
մէջ, այնքան նման Լենթնականթն ,
Պա

կը զառամող, մթլոր աշնան մօտթկ— կ առ
նեն — կու տան , կը թէօսթն
թր ար ո լ լե

տումէն անդթն կայ թելադրուածը ■ սովը ,

զութն երկու կողմեր էն, մանաւանդ բացա

վթրաւորներու եւ զոհերու չարաշուք ներ

կայ սէրէն' որուն

կայութթւնը, կթներու անկարելթ

(3 տջողութեան մէջ չատ կարեւոր րամին

առօր-

կնէրձա կուի : Օրէնքի զեղծումի միջոցին
մէջ' Աոստոմ կը թուի վերջին կռուողը
յանուն օրէնքին , Կը դառնայ տեսակ մը

ւէա յրէ մը ՝ որուն տէր — տիր ա կանն է ՝ զոր

Ւ, որ գՒ’-՚ւՒն աչոլնն է, վեր!.ը, •ԼերԱ։ն
ա ր եւր » ոչ մէկ տեղ Ա աթեւոսեան եւ 8 ո ‘Լ֊

թո կա կան

օրինակ աղջնակի մը

ւելփ թափանց իկ կը դարձնէ հ եդնանքը եւ
էնյնա դա տումը) : Անտսւոասլահը կը էսօսէւ

Գ. ՊԸԼՏԵԱՆ

տէ , կը գուշակենք , որ դթւղը վտանգուած

Այստեղ կ՛ուզեմ առանձնացնել Աադրատ

ձակէ օրէ օր կայսրութիւնը իր իրաւունք

ւոսեանի մօտ մենաէսօսա կան կառոյցը ա-

կթ մէկ սլա տ մո լթթ ւեը վերստեղծող , րայց

լթ ՀՀփորձառական^ ու խնդրայարոյց ,

արմատաէսիլ

ծառը, էիոստոմ
մինակը կը
դիմադրէ
քաղաքէւ աւերներուն և. անչուչտ 1լ ընղար-

մա ս տո ւէ ծիծ՚տղելի է ալ քիչ մը ՀՄաթե-

Գրեց'

Հձոարքած՛» է դթւղթն համար, Աղունը դթ-

Փելեչեանթ եւ Պարաճանովթ արտադրու
թեան , որոնք րո լորով թն տարրեր մ ո լո
րս։ կայթն դրութեան կը պատկանթն , աւե-

Ծ* մտկուտին'

մարգարէ՝ բարոյախօս ՝ պատգամախօս ՝
8 ովհ աննի սեան կ^ըս է' 'Բրիսաոս , Այս ի-

մէվ, ուր ամէն թն չ կր թութ անթմասա ,
անկապ , թրրևւ թէ թոթովենցթ ադուընթ-

մաներու պատկերացում կը կթրարկէ եւ
կը կազմէ դրեթէ հակոանեայ բեւեռը Ա.

սլա չտ ու բիրտ սլա տկերը
որուն վրտյ կը սաւառնի

՛իաիւ ուս ւոր— ՝ մինչեւ որ պաչտօնէն ազատ

Բ-Հել Աղունը ունթ երկրորդ որդթ մը , որ

զայն երբեք թ^ր-վՒ չմեկնաբանող :
Երեւանեան 8‘սլրոցթ ղործերուն

հասած է այնպիսի

համ եմա տութի ւններու ՝ որ երկրաէսոյզերու ինքնաթիռը օգնութեան կը փո ւթայ
ան տա ռի ծառերր կտրողներուն » դեր իր ա-

մայրը թր հետ, իր դթւղէն, ասոր աշնան
քերքերէն ու
արեւէն. աներ եւա կայելթ
ծանրութթւնը, ա յլադանո ւթթւնը , ծթծա-

Սպիտակ անուրջներուն (1985),

յէլեանթ

թեան, Աո ղութիւնը

ներուն — տրդիլել՝

կարևլթ՞ է խօսթլ ֆթլմթ մասթն, ղործթ մը

մթ թմացումթն : Ինչ կը վերարերթ Ի“րա-

է, Փ ո էս անց ելիքը տյլ է, Բնք^հ է որ ան
դադար էլորոչէ օրինաւորն ու ապօրինին

նութեան առթթւ, Ինչեր չթ տանթր այս

պետ ու վերմակ, այլեւ 400 հաւկթթ , եթէ
չեմ ս[սալթլ։ — , որ ան կր ելթ J աոանդութեան մր նման սլթտթ տալ։ ութ
քաղաք,

Աշնան Արեւ (1977)

ևրեՀւաՀՀան/' համար֊

զաք'

որ թր արդարացումը

1'ւադմաթ11ւ 'ւ"^Կ՛ կԸ '
ռՒ t կամ առաջնակարգին ու
^"յԿ՚ե^նւ մ^"ց ու րս,ՅոլթՒլն ՚

1Հ՚Մ-չեանի, թ. Յռվհո
գոնէ K1/ երմ,ւն -“Հ1"# £ է1ս'մն

մթն դլխաւոր հերոսոլհթն' Աղունը վերջթն պա տր ա ս տո ւթթ ւնն եր ը կը տեսնէ քա—

սլա tn կեր ներուն, Խնձորի այգին (1985) կը
թութ կրկնակը ր լլ1՛-լ Ա ալեանթ արդէն վ՛խ

յատկացուած յե տադար ձո ւմը

M/,

Աշնան արեւՀ/ կեդրոնացուած է մէկ
օրուան մէջ» տյս տյն օրն է՝ երր
ֆ[,լ-

դ^Գ^11Ւև

Աովհաննթսեանթ ար տա դր ո ւթթւնը , որուն

|/Ղ(> Հ ‘,տ11> Ւր յե անս։ շվսարհ ին
Ոխ.կ

մսխումի ապականութեան,

՚կ ընեն ,

գործո ց ը հ ա զո ւա դի ււ
‘'ՀլՀհ' մԸե կր : Երր փառատօնը

տսՀւ ' “
Ո?ՈԼ ո Լս ո ւ*) ո ղա կան աչ
"‘ ր ''աւանակ“^ ղլութ։ - դր ֊

պարպող

կամ ասոր նիստ ու կացը վտանդո ղ քա
ղաքակրթութեան' հոմանի չ սպառումի՝

մա ս տո էէ մամանա կա կիg որոչ ար տա դր ու

^նկն"Լն P* ԱՀՒ֊-"^' կ՚,,։1' Հ“>,
cLnLllr —

Տէրր/'

ի-

կ ար տա դր ո ւի — աո. — հո
,11յսօԸ — մօտաւորանլ կ ս : Ա եր

մտկուտ ին՝ տյն գիւղին ՝ որ

արուեստ ՝ կը մեռնի եթէ յան ձնո ւի ա

•չըրի մարդիկ տեղ գտած էին ՝ դրեթկ հա-

«տագնապ մը ինքնութեանդ : «Հայ» արւեսաի մը հետ միայն եօթը ոլորտ հեռուfi կապ ունեցող՝ չատ վաւերական ար-

եանի

պա

չելՒ Դ ամո ւսն թ Տ ա տթն հետ ճակատումթ
տեսարանը ,

ուր այդ երկու կթները —մէ

ֆիէ՜

հերթ մտահ ո դո ւթի ւնն եր ո ւ , Ասոր համար
Լ n[t Ւր գործերը կը մզեն հանդիսատեսը
մտածելու՝ աւելի քան ապրելու հեր Ո Ա էէ
կամ հերոսներու ապր ումներուն արձա
գանգները, Այս իմաստով' անոնք կը նըւաճեն պատկերային նոր անջրպետ մը»

\կը մնան անհաղորդ,

Fonds A.R.A.M

«ՅԱՌԱՋ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

Էջ 2, Ս՛ ա յիս 10, 1087

<//

ինծի համար սինեման

•որա ւէս

կիտ է . եթէ երաժշտութիւն
եղաւ) ի ha սլէտք չէ՝,

1"^
I

Հ
Կ՛ուզէ՞ f որ երւսժշստլըէլ^
էնչպէս ամթողջութեան միւս լւսպ ե '
ձուլուին ամթողջութեան մէջ, մաս Ա '
մեն անոր :
1 Ւ

նԼՊԵՐ U‘l|l‘S2lîli*։u y,s

Պ - Այո.

այսինքն,

երւսյՀտոլպ.

զ ործողութեան մէջ պիտի Ա^ի ։ ը
տի դառնայ պատկերին իմս„,,„ր,
անջատ րան մը եղաւ զուր,, /լը
սլէտք է որ երաժշտութիւնը ղ„դղա^
ֆիլմին հ ոդեբանական ընթացքը ;

Հ - Իսկ զալո») այս ւէաոսւտօնին.
մնացէ՞ք, օգտակար կը նկատէ՞ք fijg
ձեո նար կ ներ • • • :

Պ ՝- Այո* Ես ղանում եմ որ ւողաներր

ԱլոլԷ ր Մկրտչեանի
հեա մեր հանդի—
՛զումը կը թուի կարճ ընդմիջումէ մը ետք
շա ր ո ւնա կո ւթի ւնե ԸԱս' / նաթորդ աեսակ—
ցութեան մը («Յառս՚ջ» , Հո կ . 1, 1986)•
ա յդ տեսակցութիւնը տեղի ունեցած էր
անցեալ սեպտեմրեր ամսուան վերջաւո
րութեան իրիկուն մը, իր «Մ եր մանկու—
թեան։ թանկօն» ժապաւէնին ցուցադրութենէն ետք՛. Հոն, Ա* Մկրաչեան անդ
րադարձեր էր
երկր ազուն տին
ապրած
տաղնապներ ուն , պատերազմի սպառնալի
րին , ապրուած պատերազմի մը թոհու
բոհին մէջ կորան մանկութեան մը, ու անոր անջնջելի լուլերուն :
Այդ մանկութենէն դրո լադ մըն
էր
«Մեր ման կո ւթեան թանկօն» , ապա ին չպէս նաեւ «Հին օրերի երգը» , զոր դիտե
լու առիթը ունեցանք այս վւառատօնին :
Խօսելով այս երկու ժապաւէններուն մա
սին , Ա- Մ՝կր տչեան ըսեր էը թէ անոնք կու
զան իր մանկութենէն, այն շրջանէն , ուր
սովոր էին իրենց շուրջը տեսնել մեն ,
լ՛արի մարդիկ, որոնց ոտքերուն տակ
կը ‘1աԳ՚էլկ/'^ » կը թաղային իրենք , Լենինականի բ՛ակերուն ու փողոցներուն մէջ)
ու. յետոյ այդ- ոտքերը վերածուեր
էի1է
փայտերու.՝ դա ւա ղանն եր ո ւ. ՝
անթաց ալ
պերու.՝, Սեպտեմբերի մեր պրոյցին Ըն
թացքին Ա. Ա կր տչեան խօսած էր
այս
շարքէն երրորդ դործի մը մասին
եւս ,
որու գլխաւոր թեման պիտի ըլլա ր դարձ
եալ մանկութիւնը՝,
թնդմիջուած մեր զրոյցը կը
կէտէն:

սկսի այս

Հ
«էհ անք ի առօրեային մէջ տեւական
պայք ալփ ւՍէջ եմ շուրջէններուս հետ» կ՚ը
սէք - այդ պայքարը կը ծնէ երկրագունտէ
մարդուն տագնապէն , զոր կ՚ապրիք իորապէս • մանկութիւնը, մանկութեան յուշերը կարեւոր տեղ ունէն ձեզէ համար •
ձեր երկու կարեւոր ժապաւէնները այդ
շրջանը կը պատմեն- կ՛ենթադրեմ, այս
շարքէն երրորդն ալ -«Շնչաոութէւն»ը-■
ասկէ զատ ի՞նչ կայ ձեզ հետաքրքրող :

Փ — ձի շդ է • հ ոն նո յնպէս կայ ման կութիւնր. մանկութեան թեման, հոն ներկա
յանում է միջին տարիքի մարդը, իր ման
կութիւնը եւ իր ծերութիւնը. այս երեքը
հիմնական դերակատարներն են.
մէկը
ւլէթ-րօ չէ , միւսն ալ երեւակայութիւն չէ.
ա յլ իրարու կո զք յայտնւում են եւ ամ—
բո զիջ պայքարը, կռիւը իրար հետ է՛. Այդ
կռիւը մարդուն մէջ եղած հողսերի, հար
ցերի կռիւն է ։ Ես յատկապէս վերցրել եմ
մանկութիւնը , որ աւելի տեսանելի ըլլայ
նրա մաքրութիւնը, մաքուր, բարի, զու
լալ աչքերը, որոնք այս մարդն կը քաշեն
դէսլի մ‘ա քր ո ւթի ւնը , բար ութի ւնը . միւսը
արդէն իմաստուն ծերունին է, որը այս
միջին տարիքի մարդը կը քաշէ իր մլողմը.
իմաստուն ծերունին կ ըսէ , որ ա շիսարքում ամէն ինչ սուտ է, կարեւոըը քո ծե
րութիւնը ապահովելն է , քո ծերութիւնը
ասլր ելը : Այսինքն ) կե՛ր , խմէ', ման արի ,

■3

վայելէ աչխարհը ♦ • ♦5
Այս ամբողջ կռիւը այսօրուայ թեմա

յին հետ է կապո ւած • • • այսինքն } հորից
կապուած է իմ մէջ եղած կռիւներ ի հետ»
բնութիւնը , ամբողջ եր կրաղն տի պահպանումլ/) մարդկային սլա հ սլան ու մը.
կենղանու՝ ծառի) բոյս ի) ամ էնին սլա Հ պա
նումը : Մանուկ տարիներին մարդը բա['ի
է եղել) յետոյ մամտնակը իրեն չեղել է իր
մաքրութիւնից ) եւ արդէն ինքը ւլրաղուել
Հ ‘յ ե »լծ ա ր ա ր ո լ թ ե ա մI' ) ուԴ ոէ“"մաքուր ճանապարհ ո ւէ) ինչ որ իր մէջ առաջ բերում է բախում : Երր մայրը կը
մահանայ թաղման մա»!անա կ
ւլ եր եղil՛ւսն ի
մօտ յանկարծ կը յայտնուեն այս
փոքրիկ տղան եւ այս ծերունին* այսպէս
կը սկսի ֆիլմը :

նար րան չկայ, եթէ շատ ես ուղում , կհա
նես :

Հ — Նոյնիսկ ելլէ դժուա՞ր ըլլայ :

Պ_՚Լ,ոյնիսկ դժուարը: Օրինակ, շատ
զարմանալի է այս «Կեանքի մը լա ւա դոյն
կէսը».
ր՚՚՚յց ք՛՛՛նի "ր համարձակ կր,
քանի որ ճիշդ էր ■ ■ • անդամ 1979 թուին
այ»» ֆիլմը Ը՚՚Ղ ունեցին . ընդունեցին եւ
ցուցադրեցին՝ I?՛ի շդ է)
է կբահի
վրայ
քիշ մնաց , բայց քով՚իայի քչութիւնից էր
ա քդ : ք*ս» յց ա յնուամենա յնիւ ) հիմա ս,յն
ինչ որ կը կատարուի ) այս »!եր ս» վ» ո ի» ո ւմները) այս դեմ ո կր ա տի ղաց ի ան . . . ես մի

Պ ՝— Երեւի ես բախտաւոր մարդ եմ այ»»
իմաստով՝ ինձ թւում է) ո՛վ) ինչ կ^ուզէ)
եթէ շատ ուղում է , պիտի անէ ՝ եւ անհը-

Հ — Հայկական ժապաւէններու ելւրոյ
փաոաւոօնն էր այս լքէկը :

Պ *— Ի հարկէ ըրած Լին) բ»»»յց ոչ այս
տարողութեամբ ՝ աւ Լւ/։ վ՚Ոլ^ւ» Լխ մի‘՛Ա
ներբ', Այսքան տելե կս» ց իոնով) այսըս
հողիուք առաջին անդամն է՝ այս իմաստտ
սա շատ կարեւոր երեւոյթ է՝, 11րովհեւո1է
ես ՝ատ լաւ կր հասկանամ 5 որ հսւյրենքղչ
Ափի՛- ո քին կա սլո ղ ր արուես ան է • երզաբ
լեսան է ) սլարարուեստն է : Այս rnm
հասկանալի են) բայց էլ երեւի ամենակարեւո ր ը սինեման է՝ որուէհետեւ սէնե

Հ — փո՞հ էք հայկական շարժանկարին
ներկայ վիճակէն- գոհացուցիչ կը գտնէ՞ք
ներկայ պատկերը • ոչ միայն ձեր ժապա
ւէններով, այլ ընդհանուր աււմամր :

մալից հայերէն լեղուուէ կը լ»»են եւ ււինն»ման ա ւելի մեծ հնարաւորութիւն կուտապ
ծանօթանալու.) թէ ի^չ է կատարուելու
Հայաստանի մէջ՝ յետոյ նաեւ լսարանը

à.iiu տ մեծ է :
Պ*- Արու եստի՞ իմաստով միայն, այս
հարցումը :

Պ •— Աքս դործր իսկապէս ) բաւականին
Հ — Ամէն էմւսստով- որպէս ամթողջուհամարձակ դործ է՝ ես այս ֆ՛իխ՝ի հա
րէւն
լքը., է՞նչ նկատումներ ունէ՛ք հայ
մար ստացել եմ համամիութենական փակական
շարժանկարէն մասէն :
ռա տօնի առաջին մր ց ան ա կը • հո յն դործի համար ս տաց ել եմ Հայաստանի պե
տական մրցանակը՝. Այդ համա րձա կու—
Պ - Ե ս այսօրուայ մեր հայկական սի
թիւնը դալիս է արդէն իմ համարձա էու
նեման առհասարակ լաւ կբ գնահատեմ :
թիւնի ց * իմ կռիւներ ի g • • ♦ ես չեմ կրնայ
Ին չ»»° ւ ՝, Որովհետեւ շատ սլարղ է՝ ինծի
անտարբեր ապրել) որովհետեւ /,մ մէջ
համար թուաբանական հաշիւ մր )կայ ՝
կայ յանուն մաքրութեան կռիւ) յանուն
եթէ «Մ ո ս ֆիլմ»ը տարին կր նկարի 40
բարութեան կռիւ՝, Ե*- այստեղ ես ուզեցի
ֆ/,ճ< ապա ^Հսէյֆիխ^Ը կը նկարի 4
անպայման որ էկրանին վրայ մարդիկ
Zri/ չեմ հաշուեր հեռուստատեսա
տեսնեն այս կերպարը) որը նորից մաքուր
յին
ֆիլմերը՝
Նկատի ունեմ Պետկինոյի
տղա յ է եղել ) եւ յան կա րծ ինչ է դար
ֆիլմերը՝.
Եթէ
մենք կը ւէերցնենք հինդ
ձել՝, Ուր ուղում ես ղնա ) քո ճանապարհ ը
տա
ր
ո
ւա
յ
շրջան
) ասլա 1լ անէ 200 ֆի/»! )
ծնունղն է եւ ծնունդից կը քայլես մին
20
ֆիլթի
դիմաց
♦ հինդ տարուայ ընթաց- „
չեւ գերեզման՝ ա յս
ճանապարհը դու
քում
Հայերը
!լ
ունենան
աւելի շատ քա
պէտք է բարի քայլես ) բարիք անես • հնա
նակուի
երեք
—
չորս
լաւ
ֆիլմ,
իսկւ « Մ Ո U —
րաւոր չէ ուր ի շ բան ՝ ուր ի շ 'կերպ
դու
ֆիլմեր
10
—
15
•
յար
արեր
արար
աւելի
արդէն կը ղրկուես
մարդ լինելուց՝՝՝*.
քիչ՝ Ա» J1» իմաստուի մենք կը նայենք մեր
Ինձ կը թուայ) ով բարութիւն չո մսի իր
հայկական կինոյին)
դմուարու—
//*££ յ է1ըկու-ած է մարդ լինելուց • չեմ ու
թիւններաէ եւ ա ր տա ղր ո ւթ իւնը որ յահ՛
ղում հ ամ եմա տ ել կենդանիների հեա ան
է) մեր թեքհիքան ցած է) բայց այսուա
դամ • • ♦ : «Կեանքի մը լաւս» ղոյն
կէ-ը»
մենայնիւ
մենթ արուեստագէտներ ս կբ
ունէր իր թեման : նկ արել էի Մ ուշեղ Կ՛ալչար
չտրուենք)
որ ստեղծենք յատկապէս
շո յետնի «/' ո վ տ ո ւն»ը եւ յանկարծ ոտ իմ
հայկական
սինեմա՝
եւ այս իմաս տուի մեր
այդ շրջանի պոռթկումն էր՝ պիտի նկաբոլոր
ս
ին
ե»?
աները
հայկս»
կան են ♦ թէ՛
րէ ի այդ ֆիլմը՛. Ո՛- յետոյ նորից անցայ
վաւոը
)
թէ՛
լաւը
:
Ի
հարկէ
սլէտք է աիմ թեմային' «Հին օրերի երզը»ին, «Մեր
ռանձնացնել
լաւերը}
իսկ
մենք
լ»սւ ֆիլ
մանկութեան թանկօն»ին. այս թեմա յուէ
մեր
ունենք
t
յուսով
եմ
որ
վաղը
) միւս
արդէն իմ մէջ եղածը հատուցեցի ել հի
օրը
աւելի
լաւը
կը
լինի)
որովհետեւ
մեր
մա նորից այսօրուայ կռիւը կայ. էլ ուզեմ
ղե
կա
ւէա
ր
ո
ւթ
ի
ւն
ը
ւի
ո
ի»
ո
ւած
է
y
եւ
արտյսօրուայ մասին նորից նկարել,
այս
զէն ստուտիան կը ղե 1լա վ ա ր ի ռէձի ս ո ր
բոլոր կռիւներ ի մասին՛.
ունզիկ Դ ո ւիլա թ ե՜ անը ) որը ար դէն արւես տաղ էտ է՝ ինքը դիտի մեր ցաւերը ,
Հ - Ունէ՞ք, կ՛ունենա՞ք աշիատանքէ դիւոի ինչ ճանապարհ ո վ պիտի ղնանք ,
/ւեչ ճանապարհով պիտի զարգացնենք մեր
դժուարուր֊էւններ , աշիատանոցէ , դերա
ս ին եման :

կատարներու հետ-- - եւայլն: Ամէն թան
դէւրութեամթ կ՚ըլլա՞յ ձեր ուղածէն
պէս :

'Ի է պատեանը՝ ՝ . եւ ւիաստօրէն նման ւխ-ւ
ռատօն ա ուս ջին անղամն է Փարիզում ;

քիչ շուտ արեցի • • • î

Հ - «Կեանքէ մը լաւագոյն կէսը» որ
սւոտջէն ակնարկով տարթեր թեմայով
ժապաւէն մը կը նկա տուէ, հէմւս այս թոլոր ըսուածներով, կը տեղաւորուէ պայ
քարէ նոյն շրջանակէն մէջ : 1979Է գործ էր
ատիկա- ու թաւական համարձակ գործի՞նչ ընդունելութիւն գտաւ երթ սկսաւ
ցուցադրուիլ :

շատ մեծ աշխատանք են կաւապւԼլ. fjfij.
Աւետիքեանը) փորմ 'Իիլճեանը)

Հ — Որպէս թեմտդէր, է՞նչ է երաժըշտուր֊եան տեէղը շարժանկարէ մէջ • գէտեմ
թէ րաւական տեղ կու տաք անոր • թ է
«Հէն օրերէ երգը»էն, թէ «Մեր մանկու
թեան թանկօն»է մէջ նկատելէ ներկայութեամթ տարր մրն է երաժշտութէւնը :

Հ - Այո, գէրք կարդալու չէ նմանիք
օրէնտկէ համար :

'Î — Եթէ դիրրը կ՚՚՚րՂ՛"./ մ1'
րի՚֊ր հոդի, տպա սինեման մի

Տ՛

կր ՚ւ1""1՚ 'Ղ՚
հո՚ղ՚՚՚ր հ"ղ1՚՛
րարու-եստը , ե ըդար ո'-ե ս տը կը [ի1լ['

i

դահլիճու-մ, մի անդամ, երկս֊ապա սինեման՝ բազմաթի՛- անդամք՛
Պէաք է շտրոսնակեչ նման փառատմհԱչ
եւ շար ունակել ոչ միայն ենթսոլրենչ^
րիղո՚-մ, այլ ո՛րիշ դաղոսթներում /-«

Հ - Իսկ է՞նչ տպաւորութիւն
գաղութին ցոյց տուած հակազդեց»1?
նէն- գոհս։ցո՞ւց ձեզ:

Պ-ՈԷ՛ թ՚ձ չղոհացրեց.
մի ըան տեսա յ * առաջին օր ր J
զիկ եկան,
որովհետեւ հր""[ր֊"^
կար , եւ վերջին օրը շատ մարդ Կ
րովհեաե,- ֆիլմ չկար՛ r‘"J3
թամաշա անելու րան կար .
Հոս, երբոր ոատիոյով կը
հարց տուեցին , թէ «դուք

1"°^

է'

նա՞ք նկարել» , եւ
ես “I""'"''''
«սլէտք չէ նման հարց տալ՛
'
'"'J երե [սաները չենք, պէաք
նել ձեր աչքերով, թէ /"ձ '
,1(1.
""ծ է ՛այդ դէպքում այդ ‘՚ար!1Ը նայ ձեր մէջ՝ այդ դէպք՛11 ‘i ' fi Jfif
ւ»ւ~բիչ Հ՚՚՚՚ւ՚քյ

^Lnt~

տաք*

կր սլա տա u ի» ան են ք^

u,Jrl

î

/» հարկէ, կու զային
կ'ուզենայի որ դահլիճը Հ՚՚՚է՚՚Հ յս,„փ
քան լինէին , որ դուր՛՛ը
'աՄ
չեղաւ : Ո՚֊-շինկթըն երբ « ՚
թեան թանկօն» ֆիլմ՛ի առաջի
բութ իւնն կր, [""չոր՛ ՝■""/'/
.
սրահ էր, դուրսը մնացին ՅՕՕ Հք
Հոն շատը Ամերիկացիներ kl ոթ
երր մենք զուրս կու դաեք .
թին , որպէսղի Հայերի
մեր դործը ',

Fonds A.R.A.M
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ՏեՕՇԿՑՈԻԹԻՒն^եւ1^

■ ■ ■

«ՅԱէՒԱ^»Ի ՏեՍՇԿՏ/ւհԹիի^հւՀ
՛՛■*■■■

■ ■ ■ ■

■■■■■■

«ՅԱ1ՒԱ.հ»Ի SfflU^S/lb

■■■■■■■■

*<' wç /fwv, ՀՀ ■•

թըււնոՆլքով, ջաթժանկսւթը կը իւրւսւցնէ, կը
ըււնէ ժամանակը. իսկ գոսք ? ձեը 9ոթծով ո՞ը ժամանակն է? ոը կնււզէք իսւացրնել:
Պ՝ Սկսած «Հնձան^ով ես իրականացնել
փորձել եմ ասել, որ մենք մեր տեղր պի
տի դտնենք՝.

PIWIU 8Ո’ԱսՆՆ1'ՍԼՊՆւ

Եո նկատի ունեմ հայ կի-

^,ոյի ընդհանուր արտադրանքը, նրա մա
կարդակը : Ո՛ չ առանձին դործեր : «Հր^էձան^ով , «Աշնան արեւ?>ով եւ «Տէրբեով

հետ

ձ ի չտ փորձել եմ ինքս ինձ ըլլա լ։ իա սլկս
խո րապէս համողուած եմ որ մեր ներք
նաշխարհը , մեր ն կա բադի ր ը , դեռ կինո
յում չի ստացել այն լիարիւն տեղր
որ ովհ ետեւ ես ինչքան որ ասում եմ թկ
մեր յիչողութիւնը

կարծես թկ ընդհատ-

ւած կ , րա յց եթէ ա յդ

դի տ ա կց ո ւթի ւն ը

J * թէ ես մին չեւ ուր կարող եմ հաս

նել,

արդէն

ստեղծւում կ ժամանակի ,

ճ ա կա տ ա դր ի ըա լականա չափ բարդ

րմ-

րրոն ո ւմ . որտեղ
անցեա լր
դո յո ւթիւն
ունի , եւ ներկան դո յ ութիւն ունի եւ ա-

<1|սւքու. ծնած էք - կ՚ըսէք, թէ ձեր
հպրը չորս անգամ տուն տեղ կազմած,
յետոյ ձգած անցած է ուրիշ տեղ ու այ՚ԷՍ սւնցւսմ ձեր մայրը եղած է նոր թոյ
եր շինողը • կ՛ուզե՞ք այս շրջաններէն սկը-

Հ — Ուրեմն ձեր դպրոցական կեանքը
սկսաւ Պարսկաստան :

ասււլէրր ... :

Ո ւր

ինծի ա ռաջտր.1լեց ին

դտ սաւո ր ո ւեց
ստաքեեոր

Ղ-նում կք որեւէ խոշոր ռեէեիսորի
Պ- Այ // , ես ինծի ա ւ ելի շուտ յի չո ւմ
եմ քեեհբանում : խմ շրջապատում մերոնք

որ

լինել :

պէտք կ ունենաք այդ զդաց ո ղո ւթի ւնը :
(Հաճախ դդում եմ ււ ր երր ես մնում եմ

նա ց ած ղա ւամլն կի իր ծն ածն եր ից , էլ եր ա-

կր թողել սովետական չատ ֆիլմերի հ ա-

ղէՒուար , ու. ոչ բնորոշ շատ քաղաքակիրթ
ազղելվւ ճակատագրի հեա- ես ծնուել եմ

ղէր ինձ եր ամ չտո ւթեան կրթութիւն տալ ,
եւ երբ կարելի չեղաւ , սկսայ անղլերէն

[գերու. բերումով Պաքւում՝ որտեղ

սովորել : իսկ եր ր նորից գաղթ ս կս ո ւեց

մ եմատութեամր Ւր k ա ռո ւց ո ւածքո ւէ , իր
մտածո ղո ւթեամբ եւլն. : ]1նծի մի
մեծ
g ո ւց ա կ աոաջարկԼցին ռեմի ս ո րն եր ի *վեր—

գէպի մայր հայրենիք. . .

ջո ւմ տեսայ թար կո վս կո ւն :

որին թուրքերը ակր ակրի հեա

միասին

տարել եւ սպաննել են :
(Հյւ/

րսլսրը ես

րնական կ միայն լսել

եմ մօր/ւցս , այդ Պաքու-ի բակում , ուր րո-

հիմա էլ J ի շո ւմ եմ

Հ — 1946 - 47ի շրջանին էր • • •

րագաները հոն

լոր Լայերր եկել կին նոյն տեղից . . ♦

կին մնացել : Պարսկաս

տանում միա էլ բանը , որ դո յո ւթիւն ու

Հ-վսւնի վիլւսյէթէն- • •

նէր կինոն կր . օրական ես կարող կի 3—4

Պ *—Այս, Պար սկա ա տանի մօա շրջանից,
մօտ յիսուն տուն , յիսուն ընտանիք ապրում կր այդ րա կում , որ

կոչւում

կր

{(Լա յաս տանց իներ ի րակ?} : Աին չեւ օրս կլ
կայ։ ff այրս, կաթի հեա որ ինձ աո ւել
կ՝ անընդհատ սլատմում կր երկրի մասին ,
իր հօր , եղբօր մասին . եւ

առհասարակ

այն ծանր ճակատագրի մասին,
գիւղը ենթարկուէ լ կր :
էս սկզբում նրանց

որ այդ

ո շ մի ո ւշա դր ո ւ-

թթն չէի դարձնում . խօս ա կց ո ւթի ւնը ինձ
-սոմար լոկ իաս ա կց ո ւթ ի ւն կր : ք*այց յետադայում հա ս կաց ա յ ,ո ր արեան հեա այդ
բոլորր մաս առ մաս մտել կր իմ մկջ եւ
ձուրռել իմ արեան : Այսօր այդ /ïrîZ/,Z,Z?
ձուլուած՜ք կ տուել ինձ , ու երր ֆիլմ
մը նկարեմ այդ րո լո ր ր կան. եւ ղնալուք
տւելքւ եմ հասկանում ,

գիտակցում , թէ

որտեղից Լմ դալիս, որ ինչ հիմքեր ու
՛նեմ, միշտ չկ որ յաջո ղում եմ
դտնե լ.
որովհետեւ, դիտ՜էք, ես այն կարծիքն ու
՛նեմ որ J ենք Հայերս նման ենք այն մարդկ^նց , որոնց յի չո ղութի ւնը ին չ—ս ր

մի

•ոեղ ընդհատուել կ ՝Հ}*ա ես յատկապէս րղ‘րււմ եմ, երր նայում եմ մեր լաւագոյն
^երերումները, սկսած է . դարից, միջին
1արի մեր ճար տա ր ա պե ա ո ւթի ւնի ց ,

ո ր-

•եեղից տյն տպա ւոր ո ւթի ւնը , թկ
ա յն
որ կերտել
կ այդ ը ո լոր ր
կր
«սրբերուի այսօր ուայ մեզնից։ Չեմ ա֊
1լմ որ այսօր այդ դործը չենր կատա—
["1լձ , \րայց ստ պրսցկս կ եւ ինչքան շուտ
մենք կարողանանք մեր անցեալը լաւ դի'կ^ւ րտյց նայելով ապագային , այնԼւս' Լ » սրսվհետեւ անցեա լը , ներկան
եԼագան խիստ կապակցուած են իրար
մենք մեր հայեացքը ուղղում ենք
J ա լին , մ ոռանա լով
մեր ա յսօր ուա յ
I րԼՈԼայ թնդի բներ ր. մինչդեռ մարդI" թիւնր ապրում կ շատ հրատապ հար-

^"Հ՝՝ Այղ տեսակէ տից ես քամանում
Սեւտկի կարծիքը , թկ չտտ դաման
^սւկցութիւն է այսօր, ե'ւ գո յո ւթեան ,
ւսկո յթի . կարող կ միայն նա ապրել,
4 միայն լալ անցեա լ ունի , ա յլ նաեւ
Լսլ դիտակցում է իր առօրեայ դերԸՀե ‘I^^J իր անելիքը :
\Հմ^\Ա,'ւնալուԼ ՊաՀոլ1'՝ պապս {հօրս
J

չտտ հետաքրքիր հ էքեա թ

Հւմ 'մ “մ ‘‘1““ոմր,։։1՝ էր "{ միայն մեր

p-մ

^եա[յներր - ս՚ս նս՚ել
աէքկւո Շս,հնամէ^-- ձնապատի հեա ես

^7 «՚ ւ‘""ք

՝ Պա“1ս Գէ-1-րերի րեր՚“ՀՀ,ր\1Ա'հպատակ էր
"ւ 1937

ս,

"ր

մեն֊ր

արսէ.աստան :
Տաս տարի
պս, Լեմ հո1յ՝ Ա,1Գրում թաւրիզում , ար եհրանՈԼմ.
t 5,/

վարպետ ու "եէՒ: որ մի ամբողջ արկղ սենար կր դրել, եւ ուղում կր տե ղա փ ո թո ւել
Ամեր ի կ ա • իսկ ես երազում կի դառնալ
դերասան , չատ խոշոր դերասան՝,
Այ ՛է
շրջանին դիտ էի ռեմ ի ս ո րն ե ր ի ց խ* • Ա ամուլեանին, տեսել կի նրա «Արիւն եւ Ա-

լսյզ»ը ՝
իրերը այնպէս դա ս ա ւո ր ո ւեց ին , որ 47—
ական թուականներ ին մենք յա յտնո ւեցինք
ձմեռ

կր .

երբեք չեմ մոռանա յ • ծանր օրեր

կին*

կրկին մայրս կր որ

Նրա

ֆը^եց

համար կր , որ երբ մեր ժ՜ողովրդի մա
սին աւելի մանրամ՛ասն իմացայ, ինձ թրւաց որ մայրս ինչ որ մի տեղ իր տարօրի
նակ, մէկ քանի տարուայ
խտացնում էր ս, յն
որոնք կային

ճակատագրով

գմ ո ւա ր ո ւթի ւնն ե ր ը ,

ամբողջ մողովրգին

հա

մ՜ա ր :

1947—ին երբ վերադարձանք ,

Երեւա
նում ոչ մ/։ հնարաւորութիւն չկար կինօ
անելու.
միակ
հնարաւորութիւնը
կրթութիւնը

շարունակել

դպրոցը աւարտեցի՝

էր.

ուրեմն

յետոյ Երեւանի բա

նասիրականում 1951 - 55 թուականը , ռո
մ՜անօ — գերմանական
րամանմունքոլմ :
Աետոյ Աոսկուա շարունակեցի. այ՚է !ՐՐ~
ջանին ծանօթացայ չարք մը կինոյի ռուս
գործիչների հետ եւ որոշեցի որ եկել

է

մամը որ ես պիտի դառնամ կինոյի :
Փքելու ցանկութիւնը իմ մէջ եղել

է

,ատ վաղ. աւելվ։ քատրով եմ մտածում.
հասկացայ՝ որ ամենարարդ զգացումնե
րը ես կարոզ եմ քատրով արտայայտել,
այս տեղից էլ
կո ղմն ո ր ո չուեց ի կինոյի
գծով՛. Ծանր ճանապարհ եմ անցել, հըրամ տրուեցի գի տա կան դործո ւե է ո ւթիւ
նից : Այսօր համալսարանի իմ ընկերնե
րից չատեր դարձել են փըոֆ. ,
դասա
խօս ու չատ հարթ՝ հանգիստ .կեանք ու
նեն : Ես ընտրեցի ծանր րան . չէի պատկե
րացնում դմուարութիւնը , սակայն
սօր չեմ զղջում : Կարող եմ ասել ՝

այ
թէ

ընդամէնը եր եքե լկէ ս մապաւէն եմ պատ
րաստել . . .

Հ.-

հնչո՞ւ երեքուկէս---

Պ .- «Տէրը» 1

«Հնձանը-» ՝ «.Աշնան

ZZj-

րեւ»ը եւ առաջինը մի փոքր գործ՝
որ
կոչւում է «Աղքատի պատիւը» ՝ թումանեանի գործ էր • սէնարը Հ . Մաթեւոսևանն
է դրել ՜՛
Եկղրոլմ պէտք է հ ետեւէ ի ռեմի un րա
կան ընթացքի ■ ինչ որ գործ էի գրել եւ
ուղարկել Մոսկուա ՝ բայց թիւրիմացութեամր ուրիշ Աովհտննիսեան էր ներկա
յացուէլ անով...

այսպէս է իմ

Ես մինչեւ
հանդիպումը

մի Հայ որոշխլ կ ստամեոր րլլա լ իր մօտ՝,
հֆետաղային մենք դարձանք մեծ ընկեր
ներ . իմ կեանքում րախտորոշ նշանակու

ճակա-

մենակ, տասը սենեսլկ դոյութիւն ունի իմ
մէջ՝ ես 1-նչ որ

մի վախ կայ մի սեն էա

կից միւսը անցնելու՝.
Ես մնում եմ դժ՜գոհ մեր կինոյից,

ոչ

թէ որովհետեւ դրանք արժ՜էք չեն ներ
կայացնում , ու յլ որովհետեւ մենք այդ
պիսի հնարաւորութիւն ունենք մեր մկջ.
իսկ ին շո՞ ւ ենք խուսափում այդ հնարաւորութիւնից . ինչո^ւ մենք չենք ուզում
կանգնել այդպիսի մեծ դմ ո ւա ր ո ւթի ւնն եր
յաղթահարելու, ա յլ դնում ենք
աւելի
սահուն ճամբով. սա՛ կ [ւձէդիրը*. Ես դա՛

թիւն ունեցաւ այդ հանդիպումը եւ նրա

եմ ուղե/ իրականացնել

ե՛ւ «Աշնան ա-

«ԱՀևգրէյ քիուպրոֆ» ֆիլմը : Օրա պատրա ս տութեան համար
հաւաքուէ լ
էին

րեւ»ի ե՛ւ «Հնձան^ի ե՛ւ

«Տէրբ»ի

մկջ.

անմիջասլէս չկ որ ընդունուել են դրանք •

չատ կարեւոր անձեր ՝. խն կայ ուրեմն նման

«Աշնան արեւ?>ը 1979 թու-ից ճանաչւում է

շրջապատի մկջ . . .

նոր :
ինչքան կարողանանք հասուն լփնելու ,

Հ — Որը արդէն դպրոց մըն էր • • •

մեր արեան բա ղա դր ո ւթի ւնր լաւ դի տաչկ
ցելու, հաւատում եմ , կարոզ ենք չտես

Պ •— Մ եծ դպրոց կր . չատ չուտո վ դար
ձանք ընկերներ ... :
թար,կովսկի այդ շրջանին մի

յօդուած

դրեց, իոկ յետադային դիրք հրատարա
կեց, ուր խօսում է կինո մա դո կր աֆիա յի
առանձնա յա տ կութ եան մասին.

ո* րն

կ

այդ առանձնայատկութիւնը : խա գտնում
էր, որ

կինոն

մամանակը

խտացնելու

յատկո ւթիւնն ունի: Ն ա , կորուսեալ պա

նուած տեղ

հասնել :

Հ •- Այսինքն պէաք է գիտակցութ՜իւնը
ունենանք եւ լաւ գիտնանք մեր կարելիուլւիւններուն մասին : Եթէ գիտնանք եւ
կարենանք զանոնք գործածել, շատ հաս
նելիք տեղեր ունինք •• • այգ. կաթելիութ-իւնները որոնք կու գան մեր անցեալէն,
մեր արիւնէն, նաեւ մեր ներկայէն - • •

հը, որ թւում կ պիտի անհետանա յ, կարող է մէկընդմի չտ
նե լու :
Այո, առհասարակ

րըռ-

Պ
Այս , խօսում ենք մեր ճա կա տագր ի
մասին,
սակայն միայն մակերեսային

ֆՒւմը Ւնձ

խտացնելու ,

հնարաւորութիւն տուեց մտնել այնպիսի

.կողմն ենք վեր ցնո ւմ . մին չդեռ եթէ կա
րողանանք խորանալ, աւելի հնարաւորու

շրջաններ , որոնք այնքան էլ բնորոշ չէին

թիւն կ՚ունենանք յար աբեր ո ւելու ամբողջ

հայ կինո յին :

մարդկութեան հետ՝. Ե*- ա յն դկպքում ե ւ

tuJrJr

Ամերիկ ացին ,
ե՛ւ֊ ֆրանսացին հետաըրրըրոսթեաւԼր պխոի ընկալեն մեգ :

Հ •- Ո՞թ թ-ոՆականին էր :
Պ •— 1965 — 66: Երեւան դժուարին տա
րիներ էին. անմիջասլէս չկ որ ուղում էին
ինձ կինօ ա չխտտանք տալ . մի քանի տարՒ օգտագործելով իմ գրելու֊ պատրաս
տութիւնը , աշխատում էի որպէս խմբա
գիր՛ այստեղ էր որ օգնեցի Պարաճանովին՛

Հ — Համաշխարհային շարժանկարին
ւքէջ կարելի՞ է խ1օսիլ հայկականին մասին
եւս , Պարաճանովով ու Փէլէշեանով :
Պ •— Կարծում եմ որ ոչ միայն Պարս։—
ճանույ ու Փ է լէ չեան արւոա յա յտում
են
մեղ՝ հոգ տարրեր ճանապարհներ գոյու
թիւն ունեն: Ես այե
կարծիրին եմ որ
մենը եթէ բարձրանանք մեր ճակատագ—

Հ — Ըսիք որ 1965 - 66ին Երեւան դար
ձաք , շատ դժուարութիւններ կային • սա
կայն անշուշտ նոյնը չէր պարագան 45-46ի
շրջանին հետ :

ըին՝ չատ հետաքրքիր արդիւնքի կարող
ենք հասնել: Պէտք է աւելի մեծ նուիրլուծութիւն , աւելի
մեծ անչահախընդ-

Պ — Ի հարԼլէ : Հենրիկ Ա՝ալեանը արգէն
«Ե ռան Լլի ւնի»ն Լլր ն Լլար էր ,
Պ՚ովլա թեւս-

ր ո ւթիւն . ինձ Փ էլէ չեանը դրանով է հե
տաքրքրէլ՝.
Ւր
անհ ա տա,կան ո ւթեամբ ,
խենթո ւթեամբ , իր ն ո ւիր ո ւած ո ւթեսւ մբ ,

նը«Բ արեւ, ես եմ?>ը . սկսած կր հայ կինոյի
նոր շք^ա^Ը՝ ^մուար որ 1լ ըսեմ այլ իմաս տուէ . հ ա ւա քո ւած կին բաւակաեաչափ
ս տեղծա դո րծո ղներ , սկսում կր մի
նոր
պտոյտ, որտեղ եթէ դու չունէիր վկայա
կան , ու մանաւանդ ես որ ո ւ֊նկի թար
կովս կու խիստ տարրեր

ս կղբո ւնքն երը ,

հձշ տ չկ ր այնտեղ յար մա ր ի լը : 1969—ին
ես իմ առաջին ին քն ո ւր ո յն
գո րծր
բե

ասող

Լ՝ tf {երները բակը հաւաքւում կր նրա

^1թեԼւ,նԱ1տ' էաՀալորո^տ

ֆիլմ տեսնել, եւ այդ թուականներ ի <կինոմադոկրաֆր փառաւոր դիտէի՝. Հոն մի

Հայաստանում : Հրատ ումեղ

մեր

թարկովսկու հետ. խիստ զարմացել կր որ

Պ •— Այս i այդ շրջանին . մայրս չատ կր
ուղում վերադառնալ, որովհետեւ իր պա

անկաս

որ ֆիլմ կ նկարում եւ ուղղակի դործնա-

Պ.— Հայ մարդու- ճակատագիրը եղել է

ծը-

ստեղ ծւում միայն մի

կած պէաք կ օժ՜տուածութիւն . դուք նաեւ

մեծ կրթութեան կողմեր չունէին* բա յց
մայրս, որովհետեւ ես մի ակ կենդան ի մր-

նայներս 1915 թ"ւականքւն եր կր /fg ղաղթելեն, մայրս' Մելիքի ա դ/ի կ է եղել,

Պ*ա չի

մօտ,

կան աշխատանք կը կատարէք՝. Այղ ZJLF""՜
ջանին տեսել կի
թ'ար կո վ ս կո ւ
հխվանի
մանկութիւնը^, որ մեծ տպաւորութիւն

սիլ;

սլա դան :

մարդու տաղանդաւսրութեամբ .

կինոյի, նա այսօր ոչ միայն հայ իրականութեան մկջ, այլ ամբողջ սովետական
կինոյի մկջ առանձնանում կ*.

Պտրաճա-

նով իր տեսակին մկջ «խենթ?} է :

Հ — Իսկ ի՞նչ տեղ ունի մեր շարժանըկարը Խորհ- Միութ՜եան մէջ:

մադրեց ի , դա «Աղքատին պատիւը^ն էր :
խսկ առաջին գործը
որ ես ինքնուրո յն

Պ — Հայկական կինոն այնպիսի
համ
բաւ չունի , ինչպէս , ըսենք վրացականը .
երբեմն քիրկիզականը, երբեմն այլ հան-

դուրս եկայ, ասպարէզ, «Հնձանին

ր ա պե տ ո ւթի ւնն եր ո ւ կին ոն

կր z

բարձրանում

1971 թՈԼ-իՅ մինչեւ օրս նկարել եմ ընդա
մէնը երեք ֆիլմ • չատ քիչ է Կար մա-

կ.

չնայած որ հայկական ընդհանուր ար

մանակ որ ասով «պարծեն ո ւմ՝} կին, սա-

միւսները, որ մենք ունենք մեր հնարա
ւոր ո ւթիւններ ը , շատ ինքնուրոյն մեր

տադրանքը կա յուն չի , բայց դդում

են

կա յն ես չեմ դանում որ ատով կարելի է
պարծենալ, դա ուղղակի ծանր դասաւոր—

խօսքն ասելու, ես հոս 1լ ուզենայի շեշտել

լող ճակատագիր կ , ուրիշ ո չին չ ։

երկու հանգամանք, ինչպէս ինքնութիւնը

Հ — Թարկովսկիի եւ Փէլէշեանի

ըմ-
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ձմ Հայաստանի

թատրոններով
1'սւ13
յետոյ եղա, պահ մր, „լր ղղԱ ,
հանջը ունեմ կինոյում ար տայայւոոլՀ՝
այգ կարելիութիւնը ստեզծոլէց լց^'
շրջանին ,
երը աշխատեցի •յ1ա,
րեմադիրի օգնական,
ել ապսւ յՀ՚՚է”
հանել եմ «.Երամ շտոփումրի ,„ղավ“'
Կարծես էգ ճանապարհը րնակա’1,
թատրոնը ինձ պատրաստեց,
րասանների հետ շփումներ ունենսՀ
ծանօթանալու նրանց հողերանոլխԼ

լ œnibniib

Կարծես դէպի կինօ մի ըտյլ էլս աՀե
հոն , թատերական ինստիտուտում,
Հ - Այսինքն արդէն պատրաստի
մը ունէիք . • • :
Պ — Այո , այդ
նախապատրաստակ^
շրջան մը եղաւ կինոյի համար, իայց

1925 ֊ Տնական թուականներուն
Իէկ
Նա զար եանի դո րծերով նոր տարածք մր
կ՚աւելնայ հայկական հա դար ամեայ մըչա կո քթին. շարժանկարը՛. Սակայն
առաջին շրջաններու. խան դավա ռութիւնը
մարուէ այլազան պարագաներ պատճառ
՝կ'ըլլան որ րնւլհաւոուի «&ո ր եւ Հլորշոր^ով , «խամուսիով ,
«Պէպօ»ով
սկսած
չարքը :
կ’անցնին լռութեան երկար տարիներ ♦
կր հասնին ($ական թուականները ու նորէն կը սկսի խլրտիլ հայկական չար մա
նրկէսրի արուեստը* այս խլրտումին՝ որ
յետադային սլիտի վերածուի հաստատա
քայլ ու ապահով երթի մը՝ մղիչ ուժը կը
հանդիսանալ Հ* էիալեան*
նոր
ԼՈԼ-^^_(Լ
կարտածորի իր ՀԵո֊անկիւն»էն ՝ «Նահապետ» էն ու այլ ժ՜ապաւէններ էն î
Սահմանուած թիւով օրերու՝ այս օրե
րուն մէջ խցկուած պայմանադրական
հանդիպումներու ու անխուսափելի ժամադրութիւններու ստեղծած խուճապին
մէջ հապճեպ տեսակցութիւն մը միայն
կարելի 1լըլլա J իրեն հետ՝ որ չի վերածլիր WJHb մը ու- կը մնայ հարց — պա
տասխանի սա հմանին մէջ՝. Ահա թէ խնչե՛ր
1լ ըսէ Հ • Մ ալեան * ան'
որու դործերով
ամէնէն աւելի ծանօթ է լա յն խաւերու ՝

ներկայի հայկական չարժանկարը՝ եւ ttրո ւն անունը ամէնէն սեր տօրէն ՛կապուածն
է այս մար դին î

Հ — Կ՚ըսենք p-է 1960տկան թուականնեթու ձեթ ժապւսւէննեթով սկսաւ նոթ շըթջանի հայկական շաթժանկաթը • կևււզէ՞f
անդթագաււնալ այդ ժամանակ ներու ձեթ
աշխատութիւննեթուն :
Պ •— Ես այն կարծիքը չունեմ թէ նոր
շրջան մրն էր այդ* դա աւելի շուտ նորից
վերադարձ էր մեր արմատներին* հայկա
կան նիւթ՝ հայ դերասան ՝ հայկական ոդի : fer. կարծես խէ իս կապէս մի բանով
րնդհ ատուած էր այդ կապը Իէկ Նաղարեանի ֆիլմերից յետոյ* այդ կապը վէ*—
ր ականդնուեց ՝ ես կարծում եմ <Հ.Երաժըչտախումրի տղան եր» ով, անհամեստու
թիւն է թերեւս ՝ րայց այդ ֆիլմը մենք
նկարահանել ենք երկու հոդով* հենրիկ
Մարդարեանը եւ ես : Մեր նպատակն էր ՝
որ ազդային նիւթի հետ միայն եւ միայն
ազգային դերասաններ
հանդէս դային*
եւ մի ամրոզջ խումբ. «եր աժչտախո ւմրի
կոչեցեալ՝ ներխուժեց հայկական կինօ *
այնտեղ էին Մ հեր
Մկրաչեանը՝
Սօս
Սարդսեանը * * * i փա կարելի է յաջողու

ի-

ւատացէը, որ հիմա չնայած որ կ[,ն„յոս1
ինշ - որ րաներ տրուել է, ես վերագս,^
նալ եմ ուղում դէպի թատրոն. կս,րՕտոս!
եմ թատրոնը, սիրում եմ ել u,j,nnhgl,f_
կու կրակի արանըում ընկած եմ,

Հ
Աշխատանքի ի՞նչ դժուարութիւններ ունեցաք այդ շրջանին :

Հ — Կ՚ըսէք թէ կ՚ուզէք թատրոն վերա,
դաոնալ - հոն գործելու համար որպէս րէ.
մադի՞ր, թէ որպէս դերակատար;

թիւն եւ յաղթանակ համարել՝ այս
մա ս տո ւէ *,

Պ
/></' մասին խօսելով , ես աւարտել
եմ թատերական ինստիտուտը , եւ աոա
ջին ֆիլմն կր , որ կինոյում կ'անէի
եւ
գուցէ կային , այո՛, դմուարութիւններ ,
րա յց ես առանձին
դժուարութիւն չեւ!
զգացել՛. Հայկական կինոյում թէըեիըական որոշ դժո ւա ր ո ւթի ւններ կան , սար
քաւորումներ ի , բաների . . * րայց դա մենը
Հաղթահարում են ը կարծես թկ ինչ — որ
ձեւերով, ե ղանա էլներ ո վ՛ կային
նաեւ
այլ և՚"1,րւ1՛ դժուարութիւններ . ինչպէս
հոդերանական՝ գուցէ
առաջին
Ակարի
պա տա սխանա տ ո ւո ւթի ւնը ;

Հ
է՞նչպէս սկսաք շարժանկարի արւեստը :
Պ .— Wանկուց տարիներից դիտէի , որ
'կամ կինօ կամ թատրոն պիտի
անեմ.
կամ երկուսն էլ՛.
Աւարտել եմ
Երեւանի
թատերական
ին ս տի տ ո ւտը , 1951 թուին՝ եւ աշխատել

Պ — Զէ՛ , որպէս րեմադիր. ես շատա՛ւ,,
տաղանդ դերասան եմ՝ այդ պատճառա
սովորեցնում եմ դերասաններին ինչպէ
էսա զա լ * * * ՝,

Հ — Բնաւ փոթձած չէ՞ք
թիւն ընել :

դերասանու

Պ •— Ին ս տ ի տ ո ւտ ո ւմ դտնուած ւոարինև
րին մենք չատ դերեր խաղացել ենք՛, Այֆ
քան միտ յն :

Հ Մէկ - եթկու տեղեկութիւններ կգ
նայի՞ք տալ ձեթ կենտս գթութեան մասին
Պ *— Ն՚նուել եմ 1925 թուփ Սեսլտեմխ
րին * ծնուած եմ վրացական հանրասխ
տութիւնում ՝ թելավի հայաբնակ վաչ
րր՝ այղ ւէայր ում ՝ Ե*սէսեէԺում ապրումէ
Հայեր : քնողներս փ ա էսած են
եկել են թելավի * * * ', 1933/'ե տեցավա1ւԽ
լել եմ թբլէ՛ սի î
աւարտել եմ հայկա
կան միջնակարգ դսչրո*յը_*
եկել եմ
Երեւան եւ ինչպէս ասացի ՝ 1951/'^
տել եմ թատերական ինստիտուտը - 1951

պահպանելու՝ այնպէս էլ զարգացնելու
ա՛յդ լեզուի ՝ կինոյի լեզուի միջա զդա յին
հնարաւորութիւևները : Պարաճանով եւ
Փ է լէ չեան ամէն մէկը պահպանում են իրենց դէմքը ՝ միեւնոյն ժամանակ չատ բղ
ղա յո ւև են այդ միջազգային լեզուին նըկատմամր :
Այսօր հայ կինոն աւելի բարդ երեւոյթ
է՝ պայքարը չարունակւում է՝ մեզանից
չատ բան է կա պո ւած :

Հ
ր՞նչ կ՚ըսէք նման ւիաոատօննեթու
մասին :
<9
Սդտուելով առիթից ասեմ ՝ որ նըման կազմս, կերպո ւթիւնների ՝ անկախ ամէն կարգի թերութիւնից ՝ ես արժէքը
տեսնում եմ եւ կարծում եմ որ այս ^կա
պա կց ո ւթիւններ ը պիտի լինեն ուժեղ :
Մ/, ֆիլմի յաջո գութեան գկպըում մենը
ձեռը ենը րերում մեծ՛ ճանաչում, որր
ունի էական նշանակութիւն : Այգ առու
մով, մեր ֆիլմերը դանդաղ, րայց գործ
անում են :

Հ — Մանաւանդ որ կինոն աւելի դիւ
րին ընկալելի է ու աւելի դիւրամատչեւՒ:
<?.- Այ ո ՝ օրինակ «Աշնան արեւ»ը որ
նոր սկսաւ մեծ տպաքանակ
ունենալ
Խորհ. Միութեան մէջ, րայց
Լի թ վի ո յ
մէջ այնպէս տարօրինակ ճանաչում ունե
ցաւ՝ որ չնայած Մ աթեւոսեան չատ տա
ղանդաւոր գրագէտ է ՝ չատ Լիթվաց ին եր
ֆիլմի շնորհիւ կրկին վերադարձան ըսկըզընաղրիւրին, որոշեցին գտնել հեղի
նակի
գործը ,
աւելի
խոր
ճանչնալ
զա յն * * *

Հ Այս ալ շարժանկարին տարրեր մէկ
ձեււքբերումն է:
Պ — Այո , եւ այդպէսով յար ղանը յասջ եկաւ ՛. Ու ոյյս 1լօգնի
ՀայԸ աւելի

ճիշդ պատկերացնելու՛. Ես ինըս հակուած
եմ աւելի դեղարուեստա կան արժէըին .
գտնում եմ որ ամենամեծ միտըերը եթէ չունեն դե դար ո ւե ս տա կան
ասելիք ՝
դա տա պար տ ո ւած են ո չնչացման :
Սակայն կինոն ունէւ տասնեակ էլէմէնղներ * տն տե ս ա կան ՝ հասարակական ՝ փի
լիսոփայական ՝
բարոյական * * *
կինոն
կրնայ այս ըոէոըը մի անդամից բերել ու
աւելի լիարժէք դարձնել :
Ե տա լաg ին եր
կային , չգիտէին , ինչ րան է Հայր . ֆիլմը
նայելով իրենցից անկախ բան էր կա տա րւում ։ Իսկ եթէ յաէո զինք կինոյի մեծ հ ընար աւոր ութիւնները ^իչ՚է օդտադոր —
ծել*** այսօր չատ փրովինցիալ կերպով
օգտագործում ենք՝
որովհետեւ չդէտենք՝ որովհետեւ ծոյլ ենք՝ որովհետեւ
ժամանակակից դաոնում ենք դժուարութեամր :

Հ — Ասելի դիւթին թանեթու հետամուտ
ենք, քան...
Պ ♦— Այս , այո՝ քան իսկական արժէք
ներու դնահ ատում : Ես մ տածում եմ ՝ որ
ինչքան մեզ յս^ողուէ, աւելէէ լաւ դի տա կցել մեր ինչ /ինե/ր ՝ կամ՝ ինչպէս ճա
րենցն է ասել՝ թէ ո՛րտեղից
կը գանք՝
ով ենք՝ եւ ուր կը գնանք՝ այնքան աւելէէ
կարող ենք մեր ամբողջութիւնը
աւելի
խոր զդա լու ;
Երբ ես դաոնում եմ մեր
հին պատ
մութեան՝ տեսնում եմ որ մեր հսկաները
Սահակը՝ Մ եսրոպը՝ չէին
պարփակուի
մի գաւառի մէջ* դնում էին Հունաստան ՝
Պար ս կա ս տան * * * լեզուներ
դի տ է ին եւ
այդ խոր իմացութիւն էր շրջապատի ՝ որ
աւելի խորացրեց իրենց
ինքն ո ւթի ւնը î
Այսօր այս հանգամանքը հակառակ կա
պերի զարգացման ՝ չկաJ • փնտռելու՝
ճան չնալու յա տկո ւթի ւևը չկա յ :

Հ — Սահակը, Մեսթոււլը ոթոնք այնքան
դժուաթութիւննեթ ունէին, իթենց Միջա
գետք կամ Իիւգանդիոն երթալը կեանք մը
կը տեւէր, շատ աւելի պատնաււ ունէին
դիւթինով գոհանալու փոխանակ այդքան

չաթչաթուելու, սակայն իթենց տ՛քնութիւ
նը հոյակապ աթդիւնք տուաւ:
Պ — Ես այն կարծիքին եմ ՝ որ ինչ որ
պիտի արուի՝ պիտի արուի մակարդա
կով՝,

Հ — հսկ ի՞նչ է եթաժշտութեան տեղը
շւսթ մանկաթին մէջ •
Պ ՝— Ինչպէս մէւ չարք բաղկացուցիչներ'
նկարչական ձեւալորում ՝ քաւորի ներքին
կառուցուածք ՝ էսա ղար կո ւթիւն ՝ երաժ՜ըչտո ւթի ւնն ալ ունի էական ն չան ա կո լթի ւն *
րայց այսօր միջա զդա յին
կինոյի
մէջ
հասնում են նոր հ ա ս կաց ո ղո ւթեան ՝ թէ
եր աժչտութիւնը պիտի ինքնուրոյն գո
յութիւն չունենայ* երաժշտութիւնը ըն
կալում են որպէս աղմուկի՝ ձայնի՝ բա
ռի
համաձուլուածք : Եար ծում եմ // ր
այդ զգացողութիւնը արդէն դաոնում է
համընդհանուր :
Լաւ րեմադիրը ինձ համար նա է՝ որ
ին չպէ ս է ներկա յացն ո ւմ բառը ՝ պա տ կե—
րր՝ աղմուկը՝ եր աժ չտո ւթի ւնր ՝
բո լո ր
այՂ՜ բաղկացուցիչները՝ ինչ համադր ու
մէ, մէջ՝.
Լաւ երգահանը այն է՝ որ չատ զգա
յուն է ոչ թէ միա յն լաւ երաժ չտո ւթեան ՝
ա յլ ՝ աղմուկի նկատմամբ ՝,
Նա
պիտի
փորձի այդ համադրուածքները
համա
ձուլելու եւ եթէ կայ այդպիսի ընկալում ՝
այն ժամանակ ես էս ո րապէս համոզուած
եմ որ մենք կարող ենք ունենալ հետաքըրքիր ամբողջութիւն ՝,

Հհ՞նչ աշխատանք ծթագթած էք վեթադաթձին :
Պ *- Վահան Գրիդ որ եանի հետ դրել ենք
սենարը «Ադամամութ» գործին վրայ* առաջին անդամ պիտէւ ն կար եմ Մ ոսկուս, ՝
Իելոռուսիա ՝, Սակայն այս մաս ին եկէբ
թողենք խօսեքր ՝ որովհետեւ մ տա յղացու
միդ մինչեւ իրականացում մի ամբողջ ան
դունդ է :

54ր-/' ըէ^թ^զքի^1 աչէսատել եմ Հայաստան
թատրոններում'
՛Լափան ՝ Եիրովական
Ե րեւան եւ Ար տա չատ : Այնուհետեւ 1951ին եկել եմ կինօ : Նախ որպէս
րեմադիր , յետոյ րեմադիր ու մինչեւ՛,1
մա շարունակում եմ. նաեւ թատրոեոե
եմ, որը ստեղծուել է հայ կինոյի Ifl"
նա կին մէջ. երիտասարդ դերասանի թա
րոն է, ըսան հոգինոց խումրով՛ րեմաղ
րում ենը հայկական եւ միջազգային թա
տերախագեր • խնդրում եմ, ովորԵթլա
առիթ ունենայ, կապուի ինձ հետ, եւ.
^”13 կՈԼ- տամ այղ ներկայտցումնեքք^
Ես այգ թատրոնը

շատ

ու

շատ

րում եմ :

Հ — Կոմիտսւսի ժապաւէնը կ ոլ(1^
կարահանել- արդեօք ատիկրւ WM'
մասին կենսագրակա՞ն Ժապաւէն մջ պ՛
տի ըլլայ , թէ Կոմիտսւսը պիտի &
գրնէք որպէս մեր մշակոյթին, i^F
ւեստին մէկ երեւոյթը, էւ աւելի գէն11
ւեստական ժապաւէն մը պիաի fUluJ
տիկւս :
Պ - Ես ուղում եմ ասել, որ Կոհ՛1
J ապաւէնը իմ վաղուց
ռեւս ուսումնական տարի ԸԼ՚Յ յ j, lj,
"Ը դեղարուեսական մապտթն ԼԼ

բայց ամՂ- ճ' ր-ցասում "[՚է“՚
կան ճշմարտութեան մի րտ՚ /"
Որովհետեւ
Կոմիտասի
Հէփ
մութիւնը իր վրայ ոչ մի կեղէր լ
ընդունում, սլէաը է
ըուր անել, ինչպէս Կոմիտասի է
այղըան անարատ՛. Ասեմ, որ ■Լյլի
պաւէնում Կոմիտասի
ելեա րԸ
ւած
տա կա h J'"՜
ԱՈ է
-, դեղարուես
դսդալ...^---------լ
^'
իեատրոնի ուսում, J աոJ
րիներու շարման կար ի ա շ/
կը ոկոի վերադարձով մը ազգ J
մէըներու, հոն, այգ մարղվ’
‘՜շթխ
նէն ժողովրդական բեմաղիր1'
ւը, ու թատրոնի չմարող կա1
ըսածներով ինչ որ կր փեով' t'1
ճեպ մէկ ուրուանկարը

4

բեմադիրին :

Fonds A.R.A.M

f

|

« ff Ա Ո- Ա Ջ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐ Ո Ւ Ե Ս Տ »

grrgîrgXiLXS
ՏեՕԱԿՏՈԻ&ՓԻ^ՀՆԵրՀ
ւ&յյ iXSÜi" ■ ■յւՅՕյ. ■

■ ■■■■՛■■ ■ ■

«

■ ■■■■■■■■■ ■■■■

Մայիս 10, 1987, էջ 5
■ ■ ■ ■ ■■ ■

»/* ՏհԱ1\ԿԱՈՒՒ*'նհ'/Հ/,հՐԸ

■ ■■■■■■■ ■~g~

■ ■ ■ ■ ■

« ՅԱ1ՒԱՀ> » Ւ

■ ■ ■ ■ B~B~

■ B ■ ■

ՏեՍԱԿՏՈՒ
BBBBBBBBB

ն ում ու ես կարծում եմ ՝ հաւատում եմ ՝
ուղում եմ որ այդ պատահական կերպով
արուեստի եկած մարդիկ այլեւս չեն \կբսրողանայ այդպէս շար ո ւն ա կել ՝ այդ հ ըս—
էլա յա էլան դումաբները ծաէսսել՝ դերասա
նական այղ. ումերը փոշիացնել։

Հ — Պայմանագիրը կնքելէ ետք մինչեւ
նկարահանում ? իԲնչ աշխատանք կը կա
տարէք :

ՍՕՍ ՍՈՐԴՍԵՕւէ

Պ

Abs

Ամ էնէ,g շատ րեմա դիրը էլա շէսա տի»
ինձ տա լիս են սենար ը , ես ծանօթս։—
նում եմ, յետոյ սլկտը կ րնւորել ղդեստ^երը, դիմա յարդ արումը ... : (1ետոյ ըսկրսւում են ղրոյցները րեմադիրի հետ թկ
ինչ անենը ,ի11։չ,։լկս անենը եւ լե . :

l,uk'

Հ •- ՝ք՝անի՞ ժապաւէն
այս1օթ :

ունիք

լքինչեւ

Պ — կարծում եմ ըա ռա ։։ ո ւն ի g աւելի ï

Լոովփ մէջ ծնած էք - վերջը՞, մինվւ ծեր աոաջին նկարահանումը՞ :
երկար չ/։՞ /['նի •■

շ._ Թող երկար ըլլայ • մեր մամուլին
,քէջ յսմւախ չէ որ տոիթը կ՚ունենանք
կարդալու ձեր անձին մասին :
ըսւ: Հքնուել հ մ Ա ։n եվ։ անս։ սա
նում. ղու Լոռուայ փոքրիկ ըա ղա ըհ ե լ։ ի g
մին է. նախկինում ղիւղաըազաը էլ։ : Լո
ւյծն Հայա աո ահի ղոԿարն է
իր դեղեց—
կութեամր, Ա աեփանաւանը Լոոոսմյ ղոտարն կ • ուրեմն ես Հծնուել lui' Հ,ա յա ս mm—
նի ամենագեղեցիկ, ամեն ա ղմա յ լելի ա շխարհը: Ե" հպարտանում եմ
որ
/."—
ոում ծնուել է նաեւ, մեր հանճարեղ ;{ .
քհււմանեանր : Մ ի չա ն։ ա ի։ ան։ ձ ո ւմ եմ այն։
մալւգուն , որ աոաջին։ անդամ սլիաի։ աե։։—
Լ ոռին , որ ո Հ ե /// ե f- ս/ն րաց ա ար l*f է’
Հ
Լոռու///յ ւլ ե ղեg կո ւթէ/ ւնր եւ անկրկնելի։
Ւ հարկէ է մ մանկութիւնը շ Լ ր կարող ս/նէստ էէ^եեյ ա րլ. չքնաղ րն ո / թ է ւն էւ g ՝ մա
նաւանդ այդտեղ ապրող
մարդկանցից»
Լոռուայ մարդիկ տարբերւում են ուրիշ
լրմանների Հա լե ր ի g » • .
/.Հ ,

Հ- Ի^նչով կը տարթերին :
Պ •— Տարբերւում են իրենց պար զութհամբ ՝ ֆի զիք/ս կս/ն ումով՚ ՝ իրենց յաղթանգամութ եամր ՝ եւ նաեւ իրենց միս/—
Բքոոութե///մ\ր ։ Ան է բդո ան եր են պատմում
Լոռուտյ մասին» ինքս էլ սլա ամում եմ »
բայց ամէն մի միամիտ մտմ1' տակ մ/, /,Բա ււտ կայ :
Ուրեմն , սովորել եմ Ս տ ե ւի ան ա ւան ո ւմ »
17 տարե կս/ն հասակում հոն ինձ հ ր /սւիըև/յին թա ար ոն : փպրոցէ/ թատերական
1^1'[• մասնակցում կ ի եւ Ատե/է/անս/ւա Vպետական թատրոնի դլի/աւոր բեմադիրր
Յովհ , կարասլետեանը ինձ նկա տեg եւ հ րքտւ1՚րեց թատրոն : Փոքրիկ թատրոն էր ,
-Û - 30 հոգիանոց ի/մբուէ : Երկու տարի
^"որ հրաւիրեցին Երեւան «Պ ա տանի հան'[[•ոուտեսի թատրոնդ յ Երկու տարի էսա'[“'si' այդտեղ , լաւ դերեր
կատարեցի »
"Զհամեստութիւն չլինի սա կա յն ՝ հանդի“‘Ոտեսները սիրում էին։ Յետոյ որոշեցի
բեղունուել (J ունդս լկես/նէւ անուան
մեր
Բայր թատրոնը • սա կա յն չընդունեցին ՝
Աւելուէ Որ րարձրադոյն ուսում չու!/եմ :
Ոտէպոլեց էւ դեալ թատերա — ղ ե ղ/ս ր ո ւե ո1ո
Հրռն ինստիտուտ ՝
րնդունուեցի
Լ^կմեանէւ դասարանը » հոն սովււրել

Վ»
եմ

^"Լ ու կէս տար ի * ինձ շատ երթանիկ
ղդում երր յիշում եմ 111 յն
մարդ—
1 որոնք եղել են իմ երիտասարդ տաւ՚Ւ՚-՚րի թատերական
կեանըում .
մձծ
,f"7-ï/-/Z կին „չ միայն իրենց տաղանդով ՝
^'հ3

Ա'1ւս"1ա^ի , րարձր կին: Շաա րան եմ
•^'թրել ։,„լտջլ։ն հերթին
Աճէմեանից .
յա։։իկ տաղանդի , ոա ։։ աո.ի կ հան1 J
“

1,։1

Հք-if

տւ~սւրտեցի ու հրաւիրուեցայ
,Լ^եաևի անուան թատրոն » մինչեւ
“Լէ ուչէստտում եմ *ոյղ. թատր ոնում :
^Հե^եմ '։ղալ~ եկայ կ1'նօ՛
Լր''Կ
»,

c

երասան,

Աձ, ր

որ պէտբ է դս/ոնամ ՝կէ/նօ'՚Ւ ։11""/1' չ1։ ի մտածում, ա յլ
^"ւմ կր՝ "ր եթէ յ-ն'ւ-ւ։ծ

Լ J
,
կր
դաւաճանեմ
բեՀ"ն['ն, "1""Լհ1“ոել 1՚նկպէս
դ1"»Կ

Հ^ սս'նդուո կ՝ կն"? նման՝ Լւ

1[

1 <-<

գաւաճանուընգհանրատ^սբի պատճառով —հիմա ես մէւ

թւ

ներում ոչ մէւ

'7^ Ai/Աէտւոճ/սռով՝ եւ
լ

ւ

քԳՈէ~ նման եմ ՝
ա էն ժամանակ
ն^ր կի. ըիթո g g ո ւած ՝ ա-

կանթներս ցցուած՝ մէւ ւլար մանա լէւ տեսք
ունկի-։ ո չ մէւ էւ մա ո ա լկե տեսնում իմ
կինօ ղնալու մէթ» բայց վերջապէս մէւ
ֆիլմում ն կաբահ ան ո ւեց էւ ♦ թ ա կունցի թ1—
մա յով Սելիբ 1Լւ.աղեանէւ <(վԼր ե ւա\ծա ղ ի g
առաջին էր : նկարահանման ընթա g բո ւ.մ
Մելիբ Աւաղ եանին հարցրի»
^-ի^նչ էբ
կարծում երր ինձ հետ ա շէսա տում էբ •
ո ր ան ի ղ յետս լ երբեւէ էլը նկարուե -մ կինոյում»։ իր կար մտածեց y ասեց»
հ^չեմ
կարծում^ : Ասեց y «.չափազանց նիհար ես՝
որ նկարուես՝^ : Այնուհ ե տեւ ե ր կու ր շե կա—
րահանուեցէւ մինչեւ որ հանդիպեց էւ ես
իմ էլետն բո ւմ Հ » Ս ա լեանին : իր հետ դեռ
թատրոնից մօտ հո դիներ Լ ինբ»
ընկե
րութիւն շ է ինբ անում դեռ , ըայց հեռուից
հեռու դիտէինբ որ հարազատ հ ողիներ
ենբ» ինբ ներկայ էր բոլոր իմ ներկայա
ցումներին եւ զարմանա լէւ կերսլով հասկանում էր իմ հոգեվիճակը՝ իմ թ եր ո ւթիւնները՝ իմ առաւելութիւնները» մէւ
մարդ էր էրս րծ ե ս ՝ որ էւնձ բա g ո.ւմ կր 1՚մ
աո աջ» ես ինբս ինձ տեսնում Լէւ Հենրի'il՛ ա չբեր ո վ :
Աերջասլէս ուր եմն ՝ Մ ա լեանր նկարահանեց մէւ ֆ էւ լմ ՝ «ԼքՈւադաէսումըի տղաներ ը^ ՝ որտեղ մէւ փոբրիկ
ղեր էսաղացի։ Հ^նրիկը դոհ մնաց ու նր
բանով աւարտուեր մինչեւ 19Go թուակա
նը՝ երր. Հ» էիս»լեան սկսեց նկարահանել
«ի ո ան կի ւնի» ֆ էւ ը1"ը :
lî n նպատակ
էլ
չունէի՝ յոյս էլ չունէի՝ չէի էլ փափաբում ՝ բայց բանէւ որ Հ» Աալեանհ էր՝ ո/—
ռաջարկեց ինձ՝ համոզեց որ
Լա,~
ht\
ս տաց ո ւի » • * ես վստահ <՝Հ// nL- ^tl՛^1 ո J
նայում էի որպէս մի օտար աշխարհ ու
չէՒ պատկերացնում որ ես
տեղ պէտբ .
Լ ւլ բաւեմ հայկական կինոյում : Ամըողջութեամբ ծանրանում է էւ թա տրոհին : Այն
J ամանակներն էր երբոր ես դեռ
շատ
երիտասարդ
է ի ՝ շատ ռոմանթի,կ՝ շատ
բաների էի հաւատում թատրոնի
հետ
կա պո ւած : Շ ա տ ա շէսա տո ւմ է էւ ՝ ռա տ ի ոքում՝ մասնակցում էի հեռուստատեսիըս յին րեմա դր ո ւթի ւնն եր ին ՝ է ս դր ա տայում կարդո ւմ էի *Լյարեկացի ՝ Պ* Աեւակ՝
ըուռ ն » //'Ք£ կե^՚ք կր •“ կՒ^ոյ1՛ • ՚ •

Հ

Շատ ւոեղ չ՛կար :

Պ
Հա, տեղ չկար, չյ ան կո ւթ ի ւն կլ
չկար:
Վերջասլկս ն,կարահանուելյ ինր .
ղարմանալթօրկն , եւ ինձ համար անը,։պասելիօրկն «Ե ոան կի ւն» ո ւմ ինձ նկատե
ցին . բա յց ես դիտեմ իմ թերութիւնն!.րր: Յամենայնդկպս այղ. հ.Ե ոան կի ւնի»
ֆիլմը իմ կեանըոլմ դարձաւ չրջադարձային : Ուրեմն ղրանից յետոյ . . .
Լ — Թատրոնը ւքնա՞ց միշտ :
Պ_թատրոնը միշտ մնաց, երրեը չեմ
թողնելï Աոտի ճանա բար կինոն թա տր ոնը մղեց ետ, ետ, ետ, կողը, եւ ինըը շատ
տեղ ղրաւևց . վերջին տասը տարւում ես
չտա ըիչ աչթատանը եմ արել թատրո
նում եւ ցաւում եմ դրա համար , որ վերջասլէս թատրոնի դերասան եմ՛ ու կարօ
տը ունեմ թատրոնի . թատրոնը ինձ հա
մար չատ բարձր , շատ սիրելի արուեստ
է ՛ Այ ս տարի արդէն որոշել եմ որ սլկտը կ
բռնանամ ինը,, իմ կամըի վրայ եւ ըիչ
սլէտը կ նկարահանուեմ : Եինոն մի ղարմտնա լի շրջանակ կ, ուր ընկար այլեւս
դուրս ղալ հնարաւոր չէ. գայթակղիչ են
տոտ ջարկութիւնները. հրաւիրուեցի Լե
նին կրատի կինոսդուտիան ■ երեը դեր եմ
ի,աղտg ել. վերջինը ֆրանսացի դրոգ Ս ալոյի «Ընտանեցուր կ»ն էր : Հրաւիրուեցի Մոսկուա եւս : Մի խօսըով կախար
դիչ շրջանակ է կինոն, բայց ես պէտը է
ուրիշ գործ անեմ յ

Հ •— Նոյն ժամանակ կինօ եւ. թատրոն
ընել- այս երկու, տեսակի տշիւատանքը
ձեզ չի՞ խանգարեր :
Պ - Ոչ, ինծի հտմտր հարց չէ* առա
ւօտուն կրնամ նկարահանուեչ ու դէ' թւր ը
թատրոնում էսա ղալ» հարցը մէկն է մի
այն» ումը՝ որ սլէտբ է ունենա լ՝ եւ (էամանակը որ պէտբ է դասաւորել։ իէուտ
թէբնի կա կան հարցեր են՝, 'իմուտրը աքն
է՝ որ ես զարմանալէ/ ճակա տաղիր
ու
նեմ » սլա տահ ում է ա յնսլէ ս որ 2 — 3 ամիս ո ւ մի ա շէսա տանբ շ//ւ_ե£՜//* ՝ եւ չղ էւ—
տեմ էլ ին չ անեմ » եւ հէնg որ կինոյում
սկսում եմ նկարահանուել ՝ թատրոնում
սկսում է աշէսատանբը։
Ա տէւ պո ւած ես
հասցնե լ ՝ ձեւր դտնել : /* ս էլ տարբեր ո ւթիւնը էլա յ էւ հարկէ ՝ կա յ սակայն նաեւ
ընդհանուր մէ/ ըան ՝ ո ր ը ինձ օղնել է »
երկու դէսլբում Լ լ ւ/լէտբ է էսա ւլա լ անկեղվծ ՝ սլէտբ է քէ^^լ անկեղծ ՝ ազնիւ ու
շիտակ » ա՛յս է դեր ա ս ան էւ էսն ղ էւր ը » ընել
այնպէս՝ որ կերպարը որ էսաղում ես՝
մտնէւ բո մէջ : Հը ատ անդամ կերպարը կր
ձ' տն ջ, ըո մէջ ո։, կր թեչադր ի րանե՜ր :

Հ — Շատ աշխատած էք Մալեանի հետ,
սակայն նւււեւ ուրիշներու : Տարթեր բեւքադիրներու հետ աշխատիլ, աշխատանքի
տարթեր եղանակներ կր պահանջէ՞ ձեզ
մէ:
Պ — Անշուշտ . րեմա դիրներ էլան ՝ որոնց
հետ երջանկա.թիւն կ ա շէսա տե լ » ին չոլ՛է ս
Հ » Ա ալեունէ/ ՝ քՒա.ր կո /է// կո ւ » » »
Հ — Թարկռվսկիի հեԲտ ալ ւսշիատած

էք-..:
Պ •— Այո՝ յետոյ րար ե կամա g անբ ։ Հեշտ
է երր նոյն դա ւանանբը ՝ նոյն չա /ի անի շներն ու նոյն /է եր ս/րերմո ւնբր ունես արւեստէ/ Նկատմամբ։ Աետոյ միշտ հ եշտ է
էսելօբ մարդու հետ ա շէսա տելը» է/ հարկէ
ունեմ // է/ր ելի բեմա դիրներ՝ որոնց հետ
ոի րով եմ ա շվսատում » ինչպէս ՆԼլ* Պոլ/թկոն ՝ որ է/ հետ երկու ֆի էմ եմ արել» հիմա
Ա* ո ս կուայում մօտ ըն էլեր ո ւթի lÎl ս կս ո ւեց
աի պ ռոշկէ/նէ/ հե/ո որու
ֆիէ^ի^1 մաս
նակցեցայ։ Աայց կան այնպէ/սէւ բեմադիրներ ՝ որոնց նա էսա պէ ս չես ճ/սնա չում եւ
ճակատագիրը ձեզ միացնում է է/րս/ր ու
ա յդ դա ռն ո ւմ է տառասլանբ ու տանջանբ ։
Փնտռում ես /ղայմաններ՝ որ հեշտ լինի

ա շի/ա տան.ՀԸ՛

Աանը դրանում է որ Հա յֆ ի լմում եւ
ընդհանրասլէս սովետական բոլոր ոդուտէ/աներում շատ յ/սճաէս անշնորհբ մարդիս/նց յաջոզւում է բեմադրութեան իրա
ւունք ստանալ» միջակ թ^րՀբի տէր մար
դու յաջո ղւո ւմ է բեմադրութիւն ստա
նալ : Ալ// մար դի կը
//ո /էո ր աբար լինում
են չափազանց մեծամիտ՝
պահանջկոտ »
իմ էութիւնը այդ մարդկանց հետ համաբայ լ չի դնում » ես ենթարկուող չեմ ։ ]1մ
կեանբը բոնի չի ենթարկւում այդպէս
էսստութեան ՝ կոպտութեան ՝ մանաւանդ
ան տա ղ ան դո ւթեան ։ Երբ ասում եմ
որ
" Ւ Ը tՒ բեմադիրներ ունեմ ՝ նկատէ/ ուն/եմ
նա էս եւ աո աջ այն հանդամանբը՝ որ նըրանբ ինձ հաւատում են » ես իմ ստեղծս/—
դործո ւթեան ■ոջ աղա տո ւթիւն եմ սի
րում » թէ ինձ չեն հաւատում ՝ չեն վստա
հում ՝ ես չեմ կարող ի/աղալ՝ որեւէ ար^էբ ս /ոեղ ծել : //.յ ս իմա ս տ ո /է ո ղրեր դո ւթիւն է պարզապէս ՝ որ Հայֆիլմում շատ
անշնորհք մարդիկ ]լան ՝ որոնք նկարա
հանում են ֆիլմեր՝ մէկը միւսի g վատ՝
ոչ մէկ ար J-Էք չունեցող՝ բայց շարու
նակում են նկարահանել։ Հիմա մեր երկ
րռւմ փ ո փ ոխո ւթի ւն ն եր են
տ եղի ունե-

Հ — Կրնա՞ք մէկ - երկու անուն տալ անոնցմէ ձեր կարեւոր նկատած դերերու
մասին- օրինակ, ըսիք, որ «էււանկիւնի»ն
շրջադարձ մր եղւսւ • • •
Պ .— Ս շատսլկս ինձ համար շատ սիրելի
երկու դեր կայ. «Ջորի Միրո»ն եւ «ես։—
հասլետ»ը: Մանաւանդ «Ջ" fl՛
l'P"՛^՛ •
իմ ամենա սէ/ր ելի ՝ ամենահարազատ դերն
էր :
Հ ■֊ Ո՞ր թուականին էր

«Զորի

Մի-

րո»ն :
Պ-Հինդ /ոար է/ առաջ էր* Ժ“ * Աւետի սեանը նկարեց » երկու սեր ի ան ոg ֆէ/ լմ է »
էլա րծո ւմ ենք կը շարունակենք այս տա
րէք * Մ ուշեղ փալշո յեանէ/ դործո/է է սենարը։ Այդ մեր ժողովրդէ/ ճակատագիրն
է» այղ. ճ ա կա տ ա դր ո վ Զորի Աիրոն նման
է *ԼքԱ/հապետին ՝ բայց բնաւորութեամբ'
ոչ ։ Զէ՛րէ’ Միրոն ուրիշ մարդ է» րրա մեր
ֆ/՚Ղ.այիներն են՝ դա ֆէ/դայս/կան արիւն
ունեցող մարդ է։ Հ/////// սիրում եմ նաեւ
«Հեզնար Աղբիւրկի դերը» դերեր են՝ որոնք ինձ փառք են բերել ։

Հ •— Հայաստանի ներկայ կեանքին մէջ
ի^նչ է շարժանկարին գերը : Զուարմութ-հա^ն միջոց մըն է, մշակոյթ՜ի ագդսմկ
լքը ՝ կամ զուտ գեզարուեստական մարզ
մը ... :
Պ *— Այդ մասին դմուար է սլա տասէսանել » իմ ս ենթա կա յա կան պա տա սէսան մը
ւէըլլայ* Նս կարծում եմ որ մինչեւ վեր
ջերս՝ ՅՕական թուականները Հայոց կի
նոն ղարթօնբ ապրեց ՝ եղան ֆիլմեր՝ որ ոնց J- ո ղո վո ւր դը ընդունեց » րայց յետ//յ
ա՚յս ւէիրելքը ընդհատուեց ։ Եմ տպաւո
րութիւնն այն է՝ որ Հայաստան ^էի^ոյի
ժողովուրդ չէ/ ։
վերջին մամանա կներ ս
ինչ որ հ ետաքր քր ութիւն ,/լայ ՝ բայց այն
պէս լիարժ-էբ կինոյով չի ապրում ։ Հայ
յ՜ողո/էուրդը աւելէ/ թատրոն սիրող ժո
ղովուրդ է՝ բայց այս վերջին ժամանակ
ները կարծես թէ աւելէ/ մեծացել է ուշադըր ո ւթի ւնը դէպի կինոն ։
Ես կարծում եմ որ մեր միակ ուղին՝
միակ ձի շդ ճանապարհը աղդայէ/ն
ելէ/Ղ/օ
ստեղծելն է» ազգային՝
հԱէյ մարդուն
յատուկ՝ մեր ժողովրդին յատուկ՝
մեր
պատմութեան ՝ մեր 'կենսագրութեան յա
տուկ 1լ[,նօ ստեղծել է» որովհետեւ «Հայֆէ/լմզում մարդիկ կան որ
ասում
են
«ազդային էլինօ չկաJ | կ*սJ լաւ կինօ ու
վատ կէ/նօ» » ես համաձայն չեմ դրա հետ՝
որովհետեւ կայ ադդային ճարտարապետուէժիւն ՝ աղդային ար ո ւե ս տ ՝ թատրոն ՝
դրականութիւն՝ ազգային կինօ։ Ոչ մի
տեղ չենը հ ասնէ/ ՝ եթէ գնանք արգէն բաց
արած ճանասլարհներով :
«Հայֆիլ^լ. մէջ մարգէ/կ կան՝ որոնք
ազգային արուեստէ/ հետ կապ
չունեն ՝
ազգային մշակոյթէ/ հետ կապ չունեն եւ
ընգհանրապէս իրենց համարում են կիրթ
մարգէ/կ՝ մտաւորական՝ ոչ մէ/ կապ չու
նենալով հայ ժողովրդէ/ էութեան
հետ՝
եւ սխալ պատկերացումներ ունեն մեր
պատմութեան , հայ
մարդու
էութեան
մասին։ Հէնg այնպէս \կինօ նկարել՝ արւեստ արուեստի համար ՝ ինչ ասեմ ՝ անի
մաստ է՝ յիմարութիւն է՝ մանաւանդ /,մ
ժողովրդի համար» ժողովուրդ որը բա
ցառիկ ճակատագիր է ունեցել եւ հարցեր
ունէ/ չլուծուած» պահանջ ունի այդ հար
ցերի պատասի/ս/նել ուզելու»
պէտք
է
փորձել ա յգ պա տա սէսանն էր ը ։

Հ - Այս ըմրոնումով եթէ* նոյ նիսկ գեզարուեստական գործ մը մէջտեզ կու
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ժապաւէնին քաարր դրի՝ տէ֊
ն ո ւա դելլ ի , եղաւ :

ն

րահ Սանսուրեանր մեզի ներկա՛ '
որպէս շարժանկարի <* սպաւէններտ լ’
մըշտութեան յօրինող, սակայն ւսյսՀ“'
զէն զատ կայ նաեւ երաժիշտը, j,ul>uJ'
խօսը:

ՏԻԳՐԱ՜Ն 11Ա՜Ն»ՈԻ1Դ1Ոււ

Պ .- Այո . երբեք չէի կարԱր ( ո(|
,րան չտա տեղ պիտի պի,„ի տաւք
նըկարին. թէեւ այսօր երեք տարթ ք'
ժ ապաւէններու երաժշտութիւն
րինած:
1

as

Անկէ գտա ունիմ նո ‘֊ադախումրի
ձեր , փարթիթա , «ղիչեբային
տութիւն՛» մե}) նուագախումբի համա
որուն աոաջին ունկնդրութիւնը եզալ Հ
յասաանի պետական նուագխխումրթ, լ
տարումով, Գաւիթ թանջեանի ղեկախ.
րութեամբ: Միլանոյէն իտալական հքա_

Տիգրան Մանսուրեան ծնա\ծ է Պէյրութ
(1939) : Ութ տարեկան է ինք երր քւր
ծնողքը կր փոէսադրուի Հայաստան : Նտէս

Հ
Ի՞նչպէս եւ ե՞րթ սկսաք շարժանըկարի ժապաւէններու երաժշտութիւնը յօրինել :

կը հա ս տա տուին Արթի կի 2Jt^.u>^i[L '
ուր
սլա տանի ին երաժ՜շտական հակումներուն
ընթացք տալու հանգիստ պայմաններ չրկան : Աւելի ուշ երր տա սնըեօթը տարեկան է , Մ ան սուր եան րն տանիրը կ՛անցնի
Երեւան) ուր Տիգրան վերջապէս առիթը
կ՚ունենայ հե տեւելու
իր
նախասիրած

Պ
Երաժշտանոցէ/ ուսանող Լէ/ լուս կա
լին ) 1964-/րե էր ) ուզեցին , որ փաստա7 աօ՜ր
զ ըր ական ժապաւէնի մր համար երաժ
ր*—
» ա ւո
տութիւն յօր ինեմ : (Հիշում եմ , որ
չար շարու ելլի. բոլորովին անփորօ
Լի *
Լաւ եզսմ ւ ,
տեր • չեմ կ•արծեր :

ուսման :
Երեն հետ մեր
շրջանէն *

Հ_ի՞նչպէս կ՚աշխատիք որոշուած՜
ժապաւէնի մը երաժշտութ՛իւնը պատրաս
տելու համար :

ղրոժյը

ևը սկսի

այս

Հ- <կէյրութէն Հայաստան, Արթիկէն
Երերան- կ’ուզէ՞ք խօսիլ մեզի ? եռն կա
տարած ձեր երաժշտական ուսումին մա
սին :
Պ .— Երեւան էիոմանոս Սելիրեանի երամշտական ուսումնարանը
յաճախեցի
չորս տարի* հոն ուսուցիչ ունեցայ Եզո լարդ Պ տ դտա սար եանը : Անկէ ետք եր լո
մ՜ըշտական ուսումս շարունակեցի
հինգ
տարի ^ոմիտասի եր ամ՜շտան ո g ո ւմ : Հոն
մաս կաղմեցի Աարեանի դասարանին հ Ու
սումս աւարտելէ ետր միջոց մը դասա
ւանդեցի հոն) ժամանակակից երաժ շտո ւթեան տ ե ս աբան ո ւթի ւնը ։

Պ- Նախ յենարր կու տան. կր կար.
զամ ) կ՛որոշեմ տ յն կտորները) ուր երամշտութիւն պ Լւ տ ft ր [ լա յ , ու անմիջապ է ա կր գրեմ երաժշտութիւնը*. Ատս տո֊
մաս կը յառաջանամ * եթէ այդ պահին
չընեմ ) տյդ կը նշանակէ ) թէ [• զուր
կարդացի սենարը* կը ցուցնեմ բեմադրիչքւն ) մԼւ աս Լւն կ՚աշխատինք) աւելփ ետք
կ՚ընեմ դո րծիքաւո րումր (օրքէսթրաԱ-

իոն) :
Հ ._ ի՞նչ է ձեզի համար երաժշտու
թեան տեղը շարժանկարին մէջ :

*//_ինծի համար էականը կարեւոր կէաերուն հասնիլն է . խաղին
հանգոյցին
ե ր i /մ y ւ ւթեւ
համաձա յն կը շար լին
կ ա ո րն եր ը : Ընդհանրապէս ժապաւէնի մը
լուծումը վերջաւորութեան մօա կ'՛ըլլաJ ւ
ես ալ կ'աշխատիմ վեր Vu։ ւո ր ո ւթ ե ան ուղ
ղել երաժշտութեան կտորը :

Հ
իսկ յօրինուած երաժշտութեան
կիրարկումը կը գոհացնէ՞ ձեզ:
Պ ._ քժէընիըի տեսա կէ տո ւԼ որոշ դժ, պկե
րում տյո. սակայն միշտ նոյնը չըլլար՛
մէկ ընդօր ինա կո ւիժի ւե ի լլ միւսը կը տար
րերի երըեմն. մէկուն մէջ լաւ կ'ըլլա յ ,
• ինչպԼո ԺասլաւԼնին
լր1՝ժ
Աւելի
կարեւորութիւն
դունաւո րումր
յԱադրութեան
սլւ հին :
կու տամ ձա յնա
դր ո ւթ եան սլա

աարակչութիւն մը ԷՈիքորտի) գնեց պ,
գործիս միջագգային իրաւունքը. „L(||h
շատ դործեր տլ զնած են ւսն/ւնք*
Ունիմ տակաւին յանշերթոներոլ
մԸ' ջութակ - լարային նուագախ„,յ ւ
կրկնակի քոնչերթօ' ջութակ _ թափլպ
թակ - լարային նուագախումբի Հա,քաք։
երեք քոնշերթոներ թաւ
ջութակի ոլ
տարրեր կտ զմ եր Լւ ն ո ւա գա Լսո ւմբերի
մար* սոնտթներ ու երդերի շարՀ է.
•Ըուչակի , Վ. Տէրեանի,
Հ. I]ահ Լա՛վ,
Մ՝ Զ՚“ ր իֆեանի ,
II-. Գաւոյեանի, !|
Զա ր եան ի րանա ս տե ղծ ո ւթի լեներ ով , î/կ
կայիս կը վերջացնեմ պալէթ մը Անտէր
որն ի «Զիւնէ թագուհին՛» հէքեաթին վր
րայ :
Հ — իսկ ի՞նչ ընկալում կ՚ունենան ծկ
գործերը Հայաստանի մէջ:
Պ •— Շատ յաճախ կը նուագեն էս,յաս՛
տանի ձա յնա սվ։ իւռէն ու հեռուստւստև-

Հ — փո՞ւք կ’որոշէք մեկնաթանները :
Պ ♦— Այո ) նախքան եր ամ շտո ւթի ւն ը դր
բելս ) դիտեմ թէ որու հետ պիտի աշխատիմ յ Այս կէտր
առհասարակ պէտք Լ
գիտնամ թէ ո*ւմ համար պիտի զրեմ :
Եսկ «// ատեն ադարանդ շարքին համար
նա Լսապէ ս չդր եg ի ♦ տեղւո յն վրայ իմփրովիզացիա ըրինք, յատուկ գործիք մը
կայ որ ամբողջ նուագախումբ մըն
է.

սութենէն. նոյնիսկ քիշ ձ(Լ }““/՛[՛!/

Հ— Ունի՞ք ձեր գործերուն համար b
խասիրած մենակատարներ :
Պ •— Այո • թ ա ւջ„ ւթ ա կահ ա ր Նաթալիս
Գուաժ՚անյ։ եւ ջութակահար Օլէկ
}/շյ Լէիոսկուա) , դաշնակահար Օլէկ !/•"■
/ովը ԼԼենինկրատ) ) քիիկայի կս/մերայքւե
ն ո ւա զաիւո ւմրը , ղեկավար
{Լաթուացի) , Ա ոն տ ր էg ք[, սը

գայ , կը մերժէ՞ք արժէքը, պահանջելով
որ անպայման ընկերային հարցերու ծաուսյէ շարժանկարի գործը :
Պ — Մ ենք այսօրուայ մեր հարցերն ու
նենք ) որոնք պա տ ա ս Լսանի կարօտ
են .
պատմական) ընկերային ) արդար ու ան
արդար ♦ արուեստագէտը ին չսլէ ս կարոդ
է տյդ բոլորխ անջատուել ու ինք զբա
ղել իր ար ուես տուէ* ուզում եմ ասել որ
ես չեմ տեսել
Հրարուեստը) արուեստէ/
համարի ա րուած բարձր արժ՜էք*. Երր ու
րիշ քտզաք ենք դնում յիշատակն եր ենք
տոնում տանում մեղ հետ* դնում
ենք
տունը * ոչ ոքի պէտք չի * չես կարող նըրանուէ հողը մշակել) չես կարող կրակ utնել * * * t ինձ հ ամար Հրարուեստը ար ո ւե u—
տի համարքը տյդ կարգի ) գուցէ գեզեզիկ} \րայզ անիմաստ յիշատակ է :

Հ — Եսկ թատրոնի մէջ իԲնչ է կացութիւնը :
Պ •— Նոյն ւէիճսւկն է) որովհետեւ թատ
րոնի բեմադիրից էլ սլա հանէլում է յա
տուկ նպատակ) յատուկ ասելիք* ին չթ
համար ես բեմադր ո ւմ , ի՞նչ ես ուզում
ասել տյս բեմա դր ո ւթ եամբ * ա մէն
ինչ
պէտք է հէմՀ Ո ւնենայ : թ ս, ւսր ոն ը ան
շուշտ աւելի ազգային է. հայ թատրոնը
աւե լի մ օտ է ժողովրդին :

Հ — ի՞նչ ծրագիրներ ունիք ապագայ
աշխատանք ներու • աւելի շարժանկարի
մարզին մէջ , քանի որ մենք ձեզ ամէնէն
աւելի հոդ կը նանչնւսնք :
Պ — Եո ցաւում եմ ... : կինոյի ծրագիր
չունեմ, չեմ էլ ուզում ունենալ, ինչպէս
ասացի, սինեմայում ծրագիր ունենալ հ ընարաւոր չէ , որովհետեւ չգիտես ։ ով քեղ
ինչ կ՝ առա չա ր կի • դերասանը կախեալ վի
ճակի մէջ է միշտ-, Հ . Ս ալեանէէ հ ետ մի
նաէսն ական էսօսա կց ո ւթի ւն եղել է
ա յն
մասին , որ ուզում է Հ • 'finչարի ՀԿարօտ»ր նկարահանել, տեսնենք. •• :

Հ — իսկ թատրոնի՞ մէջ :
<// .— թ՛ատրոնը աւերի ո ր ո շա կի է • հիմա
ծրագրած ունեմ մի քանի դործեր , որոն
ցից գիսաւորը Հհ է Jf“ վ'ի[• ի «Uf ,p“‘J Լի[‘»1‘ է ՝•

Հ ._ «Սուլետական Մրուեստ»ի մէջ հրա
տարակուած տեսակցութեան մը մէջ կր
խօսէիք յետագային ձեր յուշերր գրելու
ւիափաքին մասին :
Պ *— ^րում եմ արդ էն «ս ո վետական Արլես»ում եւ<1.3)իլմ» թերթում :

Հ — Կը սիրէ՞ f գրել :
Այ ո * կեանքէ/ ս վերջ ում պար զո ւեց
որ սիրում եմ . հիմա մտածում եմ թ ա տրք՚նը) կինոն էժ ո զն ել t/ւ դրել* կարծես դեռ
ասելիք ունեմ : Ոայց դմուար է թողնել*.
Երկու տարի յետոյ վաթսունս կր լրա
նայ* արդէն ծեր մարդ եմ ՝ էլ անց նեմ թ tiշտկի եւ կր նստեմ իմ ամառանոց ում ու
կը գրեմ ..

Հ ._ ի՞նչ կ՚ըսէք տյս փաոատօնի մա
սին :
Պ — Պէտք է շար ունակել*
շատ դոհ
եմ * պէտք է անել) որովհետեւ մեր ժ ՈՂ.ո1ԼրԳի 1լէԱ[Լ հայրենիքում չի ապրի ու
փաստօրէն զրկուած է հայ մշակոյթէ/ հետ
շ/իուելուց * պէտք է աւելէ/ յաճա էս ու աԼ-ե լ էւ հիմնաւոր կազմակերպել* ա յնպէս ու
նել) որ գազութէւ
մ եծա մա սն ո ւթի ւնը
տեսնէ/ ֆիլմերը )
որովհետեւ
շատերը
պատկերացում^ չունեն մեր մշա կո յթ/մակարդակէ/ մասին* մանաւանդ ես կար
ծում եմ որ մենք՝ Հայերս մի մեծ թե
լէ ո սթիմԿ ունենք ) սա է որ մենք մեր ար
ժէքները ներկայացնել չդիս/ենք աշէսարՀազար տարէ/ էր պէտք ետրեկացուց
ետք որ արթնանայինք) տեսնէինք որ սա
հ ամ ա շէսա րհա յ ին արժ՜էք է) մեծութիւն *
ուզսՀծդ ժ՜ողովրդի ) ուզածդ մշակոյթի
ևեԼ տեղաւոր ո ւի , իր տեղը կ՚ունենայ
[•ր ասելէ/ քներ ով *, Նարե,կացին ապագայ[- պոէտ է ինձ համար*, Աշխարհ ին
}Ւ
ներկայացուած էմումանեանը) Զարենց ը )
չի ներկայացուած Պ * Ա եւա կը* * * : Շ տ տե
րը չգիտեն ) եւ ո չին չ որ օտարները չգի
տեն ) վատը այն է) որ Հայերը
չզիտեն յ
Ե ո հիմա նկարահանւում եմ ՀԱատենագարան^ ֆիլմում * 15 սերէ/անոց է : Տ<"—
րօրինա1խ ա յն է ու գա ր մ անա լին ) որ ֆիլ
մի գաղափարը յզացել է ոչ հայ մարդ)
տյլ ռուս գրող հ*էմ Ոակշին : /}<_ Մոսկուա-

(Լ[ւթ"“^

լէւ հ եոո ւս տա ց ո յց ը մեգ պատուիրեց տյս
գործը ւ Այս պատճառով մօտի կէ/g ծանո
թացա յ Ա ատենադա րանէւ գանձեր ին * եր
բոր ստիպուած ես մօտիկից ծանօթանալ)
զարմանում ես էժ է սա ինչ ովկէանոս է
ստեղծել հայ ժողովուրդը իր
բագմա/լար եան պատմութեան ընթացքում : Ա^պշեց ուց ի չ ր այն է նաեւ որ մենք դիտենք
թէ Հա լաստան երբեք հանգիստ)
հան
դարտ ու էսաղաղ չի ապրել* ապշում ես
թէ երր է հասցրել թէ կռիւ անել) պա
տերազմն[) եւ թէ ստեղծել
տյս
գան-

;ւՒ) » Ջ աւ

ձե.րը:

Փարիզի մէջ*,
(Հետոյ կտյ Ա տրտուն ԵսրտյԼ լ ս1 'Ը
ալ երգչա խումրի , նուագաԼսումբ[' "լ
զործիքէեերու համար կտորներ ունի
•••՛ելի երիտասարդներէն կուզեմ //1 I

Հ — իւ ատիկա , մնացած տասնէն մէկն
է միայն:
Պ .— Այո, դարեր է։ րնթացքվն մենք կա
ռուցել ենք միւսները քանդել, ոչնչացրել
են. բայց ել այնպէս ապշում ես սր վերջ
չ կտյ այս գանձերին Մատենադարանում
կո ւտա կո ւած *,
^իքմին մէկ մասը նուիրուած է գրիչ
ներուն * դր ի չն եր ը էջԼ> բա ց ա տն եր ո ւ/i ժ ամանակ առ ժ՜ամանակ թոփել են իրենց գրրութիւնը)
իրենց
մամանակի)
իրենց
պատմութեան մասին*, Ա Լ՛ գր ի չ գրո ւմ է.
<<1/Ը "^ձրէք որ գիրս մի քիչ լաւ չի, որովհետեւ անօրէններր որդուս
ս/զ անե
ղին» . . . եւլն . : fiut լց գարմ անա լի է նաեւ
որ գրում են թէ դիր^ր ի՚եչպէ» պէաք է
սրի
սջ հայ դրիչր
-V ահ են . հա.զար
1/րձըու յ,
դրում էր * հ*դիրքը կուրլ*ր մԼւ' դարձրու
արրլւ
այնպէս արա որ միւսներն էլ կարդ֊ան*
րայց ժլ անիծեմ եթէ վրան մոմ կամ դին Լւ կա թ ի * կ' ան իծեմ նրան )
որ
կրակին մօտ կը պահի՝^ ... :
^այ նաեւ
պատմութիւ!է թէ ինչպէս հտյ գիւղացին
փոգ է հտւաքել ու դաց ել դեր ո ւթիւնից
զ փրրր ետ առել : Ե^ն չ պաչտամունք է ու
նեցել հայ մ ո զով ուրդը
դիրքէւ նկատմամբ :
են.ւ
Այսօր մենք էլ չդիտենք թէ ինչ
ստեղծել, մանաւանդ Ա վ։ իւռքը չդիւ
Ւնւ արժ՜էքներ ունենք :
Ոչ
էլ օ )րր
Ներկայացնել չենք կարող*, Այսպի սէ/ փառատօնները մի ժիջոց են) որպէսղի մոզուէուրգը տեսնի նաեւ այն արմէքներր որոնք ստեղծուած են կինոյում :
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1Լար զ ան եանը ^երեւսւն)։

Հ — Պիտի ուզէի որ խօսէիք ն™ել îm"
յաստանի այլ երիտասարդ-, ուշագրաւ tրաժիշտներուն մասին:
Պ — Աշոա ԶօՀր՚սպևանի մասին մեե վրով /լ ուզէի խօսիլ, ընւտիր երաժիշտ (՚
գդա յսւն եւ բանաս տեղծա կան։ հսղ֊ի • ^"'l1
բեր կազմի գործիքային նուադաի“Ա-ժ[ձ
րի համար գործեր կը ղրէ'՛ Օր յօրթ"1’
ներէն մէկը՝ ^ումէըանկների խաղ
րտնսսլկան նո ւա ւլա Լսումբ մը նուսպ^

յօրինող Արտեմ վազարեանը:
.տՏ-

Հ ._ Կը շարունակեք նաեւ դաա»'-'
դել:

Պ .- Այո . միջոց մը ընդհսոասծ էի WJ‘
երկար ժամանակ չէի՛ "0
ա շիւ ա տանջո
տ անքը ■• երէլար
; սիրեմ. L՝l'^
դասաւանդել : Հիմա կր
: .
. ....եք b
երամչտա նոցը քո մփ ո գից j[‘ '1ւԱ
տամ :

Հ - իսկ ի՞նչ ծրագիրներ ունիք ձեր
վերադարձին համար :
1 — ինչպէս ըսի , երեք աարիէ I'
>տոււթիւն հեմ ղր
t/u րժՀ ՝յնկ /ս ր Լւ
կրնամ հատ մը ընե լ : Հաւտն/սր**1^
ճանովի մէկ ժապաւէնին
տիմ :
այմմ ուրիշ ծրագիր

I

չեմ ուղեր ի/օսի լ :

Հ .-Շնորհակալութիւն • կ’ուէ^
blof րւսն մ՜ր աւելցնել ժեր qpnJ9i'
Պ.- Այո. քիչ առաջ կը
ի՛նչ կը խորհիմ շարժանկարի*
մըշտութեան տեղին մասին* ս J
կ՛ուզեմ աւելցնել հետեւեալ
Լ
րեմ այն ֆիլմերը) որոնք երա v

,

կարիք չունեն*,

|

%
Տեսակցութիւնները կատարեն
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Ատորեւ. տպոէ-ած քերթուածը \կր թուէ
անտէսլ Լ ջ մը Եղէտ
trut ռան դո ւ թեն էն

blhll ՏԷՄԻՐՃԻՊԱԺեԼԼՆ

Տ էմէրճէպաշեանէ

: Անոր մէկ ա ր տ ut ւյր ո ւ-

թիւնը գտնուած է րանաստեղծ i* * @'o—
փ աչեան Ւ արխիւին մէջ, Փարիզ՛. 3 ա յանէ
մ ։ րէ րմ ւր կէ

արտադրած է «Անդ ա u—

էր տր ա մաղ ր ո ւէժե ան

r.i.’i-iii'o-

դէսէն մէջ տսլելո ւ համար :

թուածներ
իզխս Տկմիրճիպտշհտն "մ։նւ
1'1,ևն' անհ1րտ “րբուելու համար
Հայ գրականութենէն'.
Համարձակած կ
_ դառնալ նախ' հանրածանօթ

Վղա-

սիրութեան (1891) :

Ասոնք ut տենա խօս ո ւթիլններ են, ընդ րս յնո ւած յ օ դո ւա են եր

որովհետեւ

Տո։խ իր անսքօղ բացութեամբ կը շիկնե-

փակ կ ԵղԷս*յԷ առջեւ՝ կամ ալ որովհեոր ե ւ ան ո նց Հ ե ղին սր կլր նի ւթ ական ս սլ ա-

ցրնէ ամօթխած ընթերցողը .

ս ո ւ մնեը ո րնի : Պ ա ր ա դա յա էլան

— 1870Հե 1008, Գուրեանէն Մեծարենց

մամ ո ւլր

կառակ փաստը չէ բերուէր*, փերթուածէն
դոնէ առաջէն քա ռե ա կէն բուէանդակութէւնը կրեայ եաեւ րաղատրել անոր անtnէ սլ մնա լը :

ղաղրիր սպասարկելէ հանդէսներուն {իր

Շրջագայ ութիւն Մըե ?

է րենց

ԵէլԷայԷ արձակը կը դեգերի Պկշիկթաշի

սիրական շարժում»ին)

շոլ-րջ՝ ԵղԷտ կը խօսի

օրուան

ասիս») , երր եմն ք անէ մր

տեսակ դրութեամբ՝ բայց միայն... իր
ատենախօսութիւնները կ'ամփոփէ վեցեակ

ԵղԷ***յԷ րն դա ր ձա՝1լ արտադրութիւնը կը
րլտնո ւի իր ստեղեումը եղող
«օրական

մը փոքրիկ պռո շի ւրն ե ր ո ւ մ էջ .
— կը րա ղմա սլա տ կ է կեղծանուններուն

իմ ա ս տա սէր ա կան շոր ր մ ո ւմ» (1883 - ՏՏ)
եւ մասամր «Եր կր տ գո ւն տ» {նոյն տարի

թիւր, որոնց ետին շի՛ աւ պահուըտիր • Ա-

ների հանդէսներուն մկջ՝

տոմ , վրա սէր Ատոմ ,

կա լ է

օրաթերթերու!։

Զքաղիկ» ո՛-

«II

(«Արեւ ԼեՐ» ,

I,ուր անիա

, Մել///?/•—

l-ր

If ււնսպն , Ա շսւ կ ՝ եւայլն . ♦ . :

րադրական՝ յօդուած ՝
նորավկսլ՝
‘11'"“
պակ՝ քերթուաե՝ օրադիր ՝ նշմար՝ քրո

Հա յ

դր ւո կան ո ւթ եա h մէջ, ուր

«ենթա-

կայականը» այնքան ձրէօրէն հերքուած է
յանուն օգտա շա ւո ին ու (Հա զդա յ էն էն» ՝ ուր
դրական զորեի պաշտամունքը

կ' ա ր ղի լէ

թեւանիօ

էո ւր անիա

Ա եյ անիւս y
/? ♦

^րասկր

Ատոմ ,

կը ս տո ր ա դր են ւիո խն ի փոխ

նիկ՝

եւայյն',

էղիա

մինակը

խմբադը ո ւթեան մը դործը

առարկայ ՝ ուր (ի անթկղի ՝ հեղն անք՝

*սղ*ստութէւն ՝ խաղ կամ
զրօսանր դա տա պար տուած են ի ս կւլրան կ էբ~~
րեւ անլրջո ւթիւն ՝
յան ունէ
Լութըջին ՝
Լաւեր ա՛կանէն ՝ Ապր ո ւածին , Հա յ դրա-

Այս-“

^Անդեղ^է երգ»ը ՝
լիսուիան» ու «դեղագկտը»'. Պէտք կ ըսել,

շր ջահ utյեղ ո ւթէւէէր ՝

զետեղուի լ դրական սեռի մը սահմաննե

որ տեսաբանը քիչ անդամ ներկայ
կր
վէարիւլեան հ ր ա տա բ ա կո ւթ եան մկջ, եւ ա—

հալսէծաէ/tnէ կաչուածէն մէջ* չե՛ն վար ու
նէր ընդարձակ մ էջրերում մը էէելէ ժա

րուն մ կջ :
Երր Ո* ♦ Պկրպէրեան ՝ Ց* Ակթեան՝ Ա*

ս ի կա անկասկած շահ մըև կ եւ հատորին
րերումներկն մին*. Այսու հետեւ՝ ՀԵրկե-

մանակէն ծանօթ հ ո ղեբո յմէ մը եւ ժվըո են ՝ թէ աւեւգնելէք ո չէն չ ունէն . <^.Անէ-

Փ ան ո ււ ե ան հատորներ կը հրաւոարա կեն,
Եղիսւ այնքան մօտիկ տպա դրութեան մե
լանին՝ ո՛չ մկկ «դե զար ո ւես տա կան» հա

ր»ոլն մկջ ՛զեղչուած կ կրօնական

ցերու վերաբերող Եղիտյի իսկապէս զե

կա {Եղիտ) անգած է նկար ադր ո ւած բո
լսր հանգրուաններ էն եւ երեւան եկած են
էր մօտ նոյն աէւտաբանական երեւոյթնե-

տոր կր տսլկ » ո՛քերթուածներու՝

ո չ

մկնուսն կ» , «Ի՞նչու մամ չենք երթար» ,

ւսր ձակի : Ռըո*1 ի Ը Ւն անունուք
հ ր ա տա
րա կո ւո ղ «& րկերր» խորթ զաւակներ
են
կարելի կ ըսեք ՝ կամ ոբդեդիրներ ՝ պա

«Հիներուն ու նորերուն ըար ե սլա շտո ւթ իւ-

րականոն հ րա տա րա կութ իւններ ՝
!լր կրեն կազմողի եւ ընտրողի

կրնար

ամփոփէ Եղիտյի օրագրական
արտադ
րութիւնը : Աղջկան մը օրագիրը , Կատուի

{Փարիղ, 1955) : Բաւական
լրջՈլթեամբ
եղած հատընտիր մըն է ասիկա, ուր չորս
տարբեր ղլուխներու մէջ զետեղուած են

Անկասկոէե : fttujrj ա ր ո ւե ս տ ա ղկ տ «Հ էմը
արուես տա դէ' տ
մըն
կ
է^էն առաջ ել յետնօրէն ըժ շկադէ տա-

'^7»
l 11

I

ու. հոգեվերլուեարանա կան ււլարա—
1Լ ' Ւ u կ Ե րլիա ՝ րոեմ ս կիղրկն ՝ շա տ

դրսռթ ա մրն կ եւ ն ո յնքան ալ մեծ ո1սրպեւո մը, հիւանդութիւնը ջղա դա^['մեը ՝ ր ա ւա գար ո ւթի ւնը
I [,1-նը}

կամ խեն-

կը դառնայ արուեստը սնու-

՛Լ Ոէ- Ղ.այն կենդանի

պահող յարա-

տեև *ղղտկ մը :

«fe P է է

րր յի չատակած են անոնց հրատարակու
թեան տարին ու տեղը : Գմբախտաբար
առնուած է վիպային արտադրու

Ը11/1 , հ ր ա տ ար ա կաե

1;ւ հիմա' Եղիայի «Երկեր»£ , որ
կու
ղայ Երեւանէն (1) : Իր ծաւալով ու ընդղըրկած նիւթով
համեմատաբար աւելի

^ՃԴղՀյս։'Էն1։ն կն^ը-

1սղ11իԱ

պարզ քննւ
ՓՒւԽաՓայական Րա
ոՆՈԲ ԿհաԹք (1879)’

'

ընդտրձսւկ ծտւ֊ալի հատորներ կրնան կազ
մեք , որոնց խորքին ու տարողութեան մա
սին, այսօր, ո՛չ մկկ յստակ պատկերա
ցում կրնանք ունենա/ ,

տրուած ԸԼԼաԼով

որ ամբողջութիւնը կը վրիպի ամէնէն ջա

Եղէ ան

կը

դասեն

րը» (5) : Եթէ Եղիտյի իսկ ըմիշկն ըլլար
նման յա յտարա ր ութէւն ընողը՝
կրնայէնք ոըոշ չաւիով հասկնալ՝ կենսագրողը
էնք մեզմէ ո չէն չ աւելէ դէտէ ՝ եթէ ոչ ու
նէ ականջէն՝ ա յդ ձ.^20ակաե թուականէն
Պ ս լէ ս շրջող առա սս/ ելր *,
Լ, պա տա կս չէ
հերքել Եղէս*յէ հ,հէ ւան դո ւթէ ւնը» î Պար
զապէս ընդո ւնելէ չէ այն փոյ^Ը> որով
կր ղանգուէ հՀէւանդէն» ար տա դր ո ւթէ ւնը՝ մասնաւոր ապէս այն բոԼորը որ կը վե
րաբերէն «Հ է ւան դո ւթեան» էսկ :
Երնսւյ
^ր^էչկը^ արտօնել էնքն էրեն անջատե
լու առոՀղջը անառողջէն ՝ րնակսՀնը ան
բնականէն ՝ որ դր ա կանէն մէջ կը հա-

նասէր ու պրպտող ընթերցողէն :
աա կալին Եղիտյի հ ո յա կասլ «արձակ քեր

tfա պա աա ս էրան է

յաջորլ1,է^ ու ձախողէն ,
դրամո լութ եան ու ներ թէչումէն i ՀձՀէւան-

թուածները»
{Ծաղիկ , 1894) ,
զեղարւեստական արձա\կները, ուր կը փայլի ո՛չ

դութէւն»ը հեղէնա\կէ մը կեանքէն
*^էջ
եւլու1 ւէաստօրէն այն տուեալն է ՝ որուն

միայն ոճը, այլեւ երեւակայութիւնը, դի
տելու, տեսնելու եւ մտատեսածը գրելո՛ւ

կը կառչէ քնն ա դա տը ՝
ապա g ո ւգ անե լո ւ
համար դր ո ղէն թո ւլութէՀւնները ։
Հք ա հե կան չէ^ դէ տնա լ ՝ [մէ Իղիտ , ի՛նք ,
ի՞նչ կր դրէ՛. Բտյց Եղիտ իր «հիւանդու
թիւնը» նո յնքան լաւ կը ճանչնա յ որքան
Ւր դա տա ւոր—քնն ա դա տ—բժ՜է շկը : ^անչ-

«ՀԻՒԱՆԴ Ը»

րնդարձակ է րան փարիղեան հրատարա
կութիւնը :
վերջի՛նն է սակայն մեկ

Բոլոր անոնք որոնք դրած են Եղիտյի

նալ չէ նշանակեր Հրէէշկո ւէ լ» ՝ այլ պար
զապէս ախտէն հետ ՝ թերեւս անոր մկջ ու

նակէտը, իր բացորոշ վրիպակներով (2) :

մասին անվրիսլելի դրդումով մը կ անդ
րադառնան անոր «հ ի ւան դո ւթե ան» : Q—

անոր շնորհ էւ ապր է լ՝ անոր հետ հաշ
տութեան եղր մԸ դտնել։
Ան կէ դուրս'

շական ,
Տյկնկրճեան — Պետրոսեան (4) ,
Զօհրապ, Տ՛ Կամսարական \կամ Չիֆթէ-

թ ո ւթէւնը :

Սար աքէ ՝ յ ա ճախ մեծ համակրութիւն մը
տածող դէպի Եղիտն, ուղղակիօրկն 1լ ակ-

Եղէա չէ վարանէր հ,խենթութէւնը» ըստան ձնելէ ՝ էր կեանքը վտանգող իյագւսր-

նարկեն այս

կութ-եաՄթ

կը խմրեն գրեթէ բոլոր արդէն
ծանօթ րերթ ուածները, մի րան ի արմէրաւոը յաւելում ով՛. արձակի բամնին մէջ
առաջին անդամ ըլլալով կու տան Եղիայէ

կ

մը <
ՈորԷէլեեր ՝ որոնք բոլորն
Կրեն պ

մը յիշագիրքը , Դարանորոգ օրագիրը

կար ո ղո ւթ ի ւնը (3):

թիւնը ամբո ղջո ւթեամբ :

«Երկեր»£

ր

եղ[ւլ,

(187(11

էղիայի գրութիւնները ել դասաւորուած
կարգով . կազմողնե-

J ամանա կադր ական

զանց

«Երկեթ»թ

ամբողջական աշխատանք մը, որ ւ՚Ր մէջ

Դ, որմէ հար!լ կ ղդուշանալ ու զգուշայւ՚^ել մեր սլա տուտ կան հ ա յո ր դէներ ը :
/' վերջոյ հիւանդ մր չէ՞ :

նը» :

որոնք

Արձակ էջեր, Նամակներ, փերթուածներ

1"։ձ։քին

ղար ուես տա կան արձակը. «Եկեղեցիս ա-

ճաշակին

( Եղիտ անմատչելի կ ընդմէշւո) ,

, առանց յաւելեալ ու անկարելէ' մտերմութիւն մը ս տ ե ղծ ելո ւ սլա ա- .

հար—

կը կազմէ նոր հատընտիր մը՛.
Չեմ դիտեր ո՞ր զարուն պիտի ունենանք

փոանդսոար օրիժինալ մրն է՝ «փախուկ»

'1 “I կան Ո ւնը

Ե- ՏԷՄԻՐՃՒՊԱՇԵԱՆ

սկսին տպուիլ

կնխրր :
Մփնչ!.Հւ լա մխն Տեսա՛ն 198G Եղվւռ։յ[ւ lu—
նունով հ ր ա աա րւս կո ւած էր ծ է կ հասար,
ան ալ Հ(վյահատակ ^Իրադէաներու թարե—
կամներ'» մատենաշարով, խորագրուած'

կնութեան մէ£ կ՚ըսեմ Եղիա {կը սղեմ

ՈԼ-Ն

ամրողջ

1լրնկէ

ջեր ՝ որոնք անուն չունին ու չեն

որ սւեոր րա րլ ա կա յ ո ւթի ւնր դառնայ էէընդրոյ

ա սլսէհ ո tfա րար սլէտք է սղեչ ’ւ ,
սովոր կին ընել (իիե.՛ գարու եւ
դարասկիդրի բանաստեղծները î
ղէ

/,ե շպկս

Ագջ1|սւ(1 Մր
օրագիրը (1885 - 89), Կատուի ւքը յիշագիրքը (1887 - 90) եւ էղիայկն ծանօթ
տեղ կ՝ որ

քերթուածներ ինչպէս

Î. ՊԸԼՏԵԱՆ

նա կան չէ թուէր եւ հա կառա կ է յան դա
րան ա՝կան կանոններ ո ւն : J1 ս կ վերջէն տո

խըմ

ին չպկ ս տա սն եսէ 1լ1ւ եր ո րէ րկ եր լուծական կ—

Դրեց՝

դրուած է
ինչ որ մեղի հ ա մար հ ա ւա-

Իսկ ստուերաց ստուե՜րն, ա՜յն զոր մըտածմունք,
Կենաց' մահուան խորհուրդներէն կազմըւած ,
Արարչութեան վրայ ձըգեն, ի՜նչ թովմունք
Չընծայեր տյն երկնի ու երկրի հրաշալեաց:

ուր Եղէս* ներ

՛լ ե ղծ ան ո ւնն եր ո վ :

թեւանէօ՝
Ա*
Աղա տաէէ ո հ եան ՝
ք/արժեանց ՝ ճէն Ա ա կո բ ՝ Հուր Հայրան՝

jlw,

կաթնաթոյր,

ut—

կաթնաթոյր^

Ըստուերն ամպոց , ձիւնապըսակ կատարաց ,
Որ տարածուի դաշտաց վըթայ ու ծովուն
Կազ ըզգեստն է որ իթր կրկնէ զգեղ կպնանց
Գուշակել մեգ տալով հըմայքը մարմնոյն:

հրատապ

հար ղեր ուն շուր՚ջ- լեգո ւական հարց ՝ 4ճ,/,֊՜
թ ա կան հարղ ՝ եւայլն :

ու

տոգի

Ըսւոուերն հեթաց ծոծրակին վրայ կաթնաթոյր'
Անւիայլարեր նրթալուրն է հեշտագինԸսսւուերն ըստեանց' աղթիւթ կաթին կենսարոյր'
'p-նքոյշ թաւիշն է արգանդին խայտագին:

եթ կ
րաղ առեմ
///_/! fiարմեանg —

վ}րկրագունտ»ին ու «Գրական իմաստա
շաբաթաթերթե

թօփ tu լեանէ ար ւո ա դր ո ւթ ե ան •րէջ,
ռաջին

11 Տ Ո Ի Ե Ր ֊Բ

ի ր ենց հ ը-

ր ա ւոար ա կո ւթեա մլՀ անոնք ե՛ն ա լ
«բովանդակութեամբ»՝

ժամանակաշրջանին

փարէզեան հաւաքածոյէն ՝ էն չ-

պէ ս Երեւանի ԵրկերՀե: Մ եր պրպտումներր արեւմտահայ մամուլէն մէջ մնա-
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ամրո ղջո ւթ եա մր

շի

երկարաձգուող

Բերթ ուածը

Արձակ էջեր, նաւքակներ, քեր

կամ rt ւսումն ական նորս տա կներ ու համ ար ւլ ր ո լոր ծ իջեր ՝ որոնք կր ղր ո լին կա՛մ

րօր» մը, օր պօլռահայ մամուլին

էջերը
կը լեցնէ իր հիւանդութեան վերլուծու-

ունէր հան

սակայն շ է հ ր ut տար ա կո ւած աքն տեղ, բաղ ա կսպ է

(

տակ

—

ե1՚ն ա սլա ր դէ ւհ յ Աւստէ' կարելէ է ղա յն
նկատել անւոէսլ՝ այնքան ատեն՝ որ հա-

տան»է խմքաղէր ր ՝ որ զայն հաւանաըա ր

րուն

1925

եօթը նորավէպ, «.Հրահանգիչ խօսակցու
թիւնք-» երկա,խօսական էջերը եւ ամբողջ
«Տարերք պատմութեան
իմաստասիրու
թեանդ , առանց մոռնա լու «Բարեշրջու

«հիւանդութեան» .

նացման պակաս, նիւթէ

նիւթ

կեղրոսաւառ—

ոչ ոք ստուգապէս դէտէ թէ է^նչ է էէեն-

hv 'II՛ Լ

մը։ փացառէկ ճիււքուը/ս^ մր
Հհ ո *-ա դա հան գէս» արձակէն մէջ

նում , ղործ մը սկսիլ ու չկարենալ աւար
տել, ինքնախօսութիւն , կամ հալածախա ,

{ամրողջ դրութէւնր 1լր կրէ նոյն շեշտը*
Եղէա Հ^դէւցա զներդ» կը կոչէ գրութէւ-

եւայլն, եւային՛.

նը > որուն առաջէն երգը ՀՀպարապ պէտէ

wfa > րոյն ւ^ւլլւյ Թոլ11ւ սո
Ւմ >աո?Ո!1 J1880) ’ <Ա1?աԳայու1
(1890)
Ï2 U88G) ’ Աւէլլւն

ջը (1901) : Ինչպէս յառաջաբանին մէջ
Ս - թոփչեան կը թելադրէ'
հրատարա
կութիւնը կր ձգտի նկատի ունենալ թէ՛

’ > օարերգ պատմութեան իւ

արուեստագէտը , թէ ալ տեսարանը , «փի-

տութիւն ունին, ոչ ալ ունին անհրաժեշտ

մւսհ

1 -՚

թիւն

գեղեցկին»

դեղագիտական

է-

Իրենց աշխատութեան

մէջ, վյէնէրճեան - Պետրոսեան ,
անշուշտ րմ շկա կան ո՛չ

մէկ

որոնք

ԸԼԼաՐ

կ'ըսէ * * ’) * ^Ե*-

ես՝ որ կերպէւ

պատրաս

Fonds A.R.A.M

Էջ

2,

« 8 ԱՌ Ա Հ

Յունիս 7, 1987

իւիք թ ո ւղ թ է խենթ ձ ըև
որուն խ են—
թութիւնն —աւելոր »լ. է ըսել- թուղթէն
րււււսւ9 եկած թուղթի խենթութիւն կամ
թուղթէ խենթութիւն է * ♦ *»Ես,տա,կին րնղ.—
»քէջէն Եղիա լուրջ. րան մը կր թելադը է *
ա յն որ ի»ենթո ւթի ւնը մ աքին կր /Լեր Սէ
րեր ի , ոչ թէ միէսյն [ւթ մտքին, այլ Ս թա-—
քին, իմաց tu կան ո ւթ եան : 7/// յն
մ1>ջ
ա յդ խենթութիւնը կը նկատէ «դար ո ւն
հ ի ւան դ ու ԲՒլնը» • «Z/Հ , անրու■եեթ. 4 դա
րս ւս հիւանդութիւնը ♦ • .» • ո րսլէսղի մըոլ ի ւոր ան սլա կաս ըլլա յ , 1լ աւելցնէ ♦ ՀԵ*եթէ բմչկուէի , Հ ւէ ար ւլուեը պիտի խէէր
րնթեր ց ո ղո ւհ ին եր ո ւս ա չքերէն • . •» (6) :
փիչ անդամ Եղիս» կր կորսնցնէ իր սրա
տեսութիւնն ու սրախօսութիւնը ,
որոնք
մաս կր \կաղմեն իր իմացականութեան։
Այդ իմս,ց ա կանո ,-թիւնր
մէկ
կողմ էն
կը հակի դէսլի դրա կան — դրապս» շտ փի
լիսոփայո ւթիւն (0. Գ**նթ՝
Լիթռէ) ,
միւս կողմէ' կր յ»»»րի Նիրվանային' մահ
լան ու մահուամր ւսն ե ւլր ա ց ո ւմին : ['այց
այդ իմացականութիւնք
րոլորուած
է
խ ենթ ո ւթ\եա մր ւ fj ենթո ւթի ւնը
դար ո ւն
հ ի ւան դո * թի ւնն է » Եղիա նկատի ուty բոլո ր ա յն ծա յրա յեղ ան ձն ա ւո ր ո ւթի ւնն երը ,
որոնք է/ո»Լալիսէն Նիցթէ ՝ անցնելով Ներվա լէն , կու դան վի պա սլա չտ ո ւթ են էն . մե—
լամա »լձո ւթիւն ,
մեռելարաղձո ւթիւն ,
տր տմո ւթիւն , ձանձր ո յթ ել. տիլին ղ արուն հ ի ւան դո ւթի ւնը կը թարդմանեն , եթէ մոռնանք թոքախտը։ Հոյակապ փեր
թուածի մր մէջ ^որ ի դէպ' ոչ անդաշնու
թենէ կը տաոապի , ոչ ալ մթութենէ) Եղի ա կր դրէ դար ո ւն հ ի ւանդո ւթի ւնը ♦
«Ո՜վ իմ Աստուածս , Ար ա ր չո ւթի ւնդ ալ
հինցա՜ւ» :
փերթուածին մէջ խօսողը ան է ՝ որ ու
րիշ աեղ կր յայտարարէ* ձկը սիրեմ այ
սօրը , կը սիրեմ նորը» Պ *****լէր ի նման :
Արար չութ եան ւ!կչ անծս/նօթին ջնջումը
պատճառականին յաղթանակուէ հրաշա
լիին չքացումր , 1լ ար տադր է բան տար կո ւմք' ղդացում մր եւ այն էսորունկ տր տմու
թիւնը , որ Եղիա յատուձկ կը նկատէ ղալ»—
դացած մարդուն* «մարդը ղար դաց ում է
ղարդացում ,
այսինքն'
տրտմութենէ
տրտմութիւն կ՚երթայ* ցոյց տո՛ւր ինձ
դար մը՝ ուր մարդկութիւնն աւելի տա
ռապեալ Ըէէայ*** եւ տւս ռա պանքն արդի
կենաց պայմւսնն £» : Արդի մարդուն ցար
դս» ցումր կը յա ական շուի անոր Ե**ի ձեւա ւոր ո ւմո լէ ու պեղումով։ Եր «հարդա
րումն Եսի» յօդուածին ամրողջ նիւթը
այս Ե *»ն է՝, Աւստի' հիւանդութիւնը՝ այն
պէս ինչպէս Եղիա կը հասկնայ , Ե6թԱ1«—
կայութեան հիսսնդւււթ-իւնն է: Ո՛չ թէ են
թակային պատահող հիւանդութիւն *fը ՝
ինչ որ կրնայ դրեթէ նո յնարան ան ո ւթիւն
մը ն կա տուիլ՝ այլ ենթակա յո ւթիւնը իթթև
հ ի ւան դո ւ.թխ.ն մը-. Ես ի զարգացում ՝ ես ի
ծաւալում ՝ ես է» հաստատում ՝ Եսի ենթէԱգըթում ամէն արարքի մէջ կր ներ յայ
տեն ՝ որ Եսն է ՝ որ ա շէսարհը 1լ որ ո շա ղ —
րէ * Է.Ը Հիմնէ իբրեւ ա մբող^ո ւթիւն :
Եղիա դիտէ ՝ որ չի կրնար փախչիլ այս
«հիւանդութենէն»։ Ի&նչպէս կրնար։ Ե*յ'/:
հ ի ւան դ ութիւնը կր կաղմաւորէ ենթակայութիւնը ։ Ե ղիս» կր յանձն ո ւի թուղթին ՝
թ ո ւղթ է ՛էս ենթո ւթե ան • դր ա կան ո ւթեան ։
Ասիկա դրականութեան հիւանդութիւնն
է , սեր տօր էն
սարն չուած ենթա կա —
յութեան ։ Եղիա անուն մը կու ******J
այդ
դրականութեան *
«ենթակայական
գրականութիւն» ։ Րսկ այս »քկր տո ւթի ւնր
կը յղէ * * * Գերմանացիներուն * «Այդ անձ
նական կամ " ենթա կա յա կւսն" դրականու
թիւնն —որպէս մկրտեցին ղսւյն Գերմանս»—
ց իք * * *» կ'ըս է եւ կասկած չկայ՝ որ Եէօթէ էն անդին՝ Եղի*»» նկատի ունի դեր»!*սլ
նա կան ւէիսլապա շտո ւթեան հէնքը
եղող
Իտէալի մը, Ե սէ» ու Բացարձակի փիլիսո
փայութիւնը։ Աակայն՝ ենթակայականին
ծա դո ւմնա բանա կան յե տաղնաց ո ւմին մէջ՝
Ե ղիա \կյ աւելցնէ ՝ որ «Գեր մանա կան մրկըրւոութեամր այդ "ենթակայական" գը~
ր ա կան ո ւթի ւնն հին է — դրականութեան
չափդ* կը թուէ Աողոմոնը՝ Ասր Երանե
լին ՝ Գաւիթր : Այէ էս ouքո ւէ' գրականու
թիւնը ենթակայական է։ Աայց սա՛ստկօ
րէն ենթա կայական է փխ' * գարուն։

ԻՖՔԶՆՆՔ

ԶԳԱԼ

Ի^նչ է այդ ենթակայական դրակա
նութեան նկարագիրը ։
Վեր լուծել Ե **ր *
Եղիա կը ճշդէ* Ա աղմոսերգուին Ե»»ը ամրողջ Եսրայէ/ր կը ներկայացնէ : t,ոյնպէս
ալ «ենթակայական Հեղինակէ» tfը "վեր
լուծեմունք" բովանդակ մարդոց խումրի
մը --- եւ ամէնէն զաթգացեսղ
խումրին
մերթ--- հոգեկան վիճակին արտայայտու
թիւնն կամ վերլուծումն են» ։ Ենթակա-

ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

յա կանր դիրք մըն է ս» լ էսա րհ ի ե ու ան
ձին հանդէպ ՝ աւելի ճիշդ' մարդուն ***ըր—
ւած բն ա ղանց ա կան որ ո շադրում il ը եւ
»»՛չ երբեք եսապատում , ինքնահոլաէ ես ււ» պա շտո ւթի ւն ՝ որոնք
անոր «անկես» լ
կերպերը» կը կազմեն : Աւսւոէ» ենթակայականր «հ անր ա կանդ է կ'ը*՚է եւ անշուշտ ՝
ան ԷԸ վեր արեր ի
«ամէնէն դար դա ցետ լ
էս ո ւմբին» ։
Ենթա կայական դրականութեան
նկա
րագիրը ւէերլուծական ըլլաքն է : Ինչպէս
որ Նոր Աշխարհ ը ^էի"՛/^ անծանօթ էր
նախնեաց ՝ ներքին աշխարհն ալ
տար
տամօր էն ծանօթ էլ» հ ե»լինա կաց ։ Աավ»—
բանքն' ամէնէն իւլակւսն ղղացումն ՝ եւ
Հո դեբան ո ւթի ւնն' ամէնէն անյաղ. գի
տութիւնն' արդի մարդն ինքն իր ներսն
ընկրկեցին ։ 3,'անձրոյթի որդէն \կրծուած
եւ վերլուծման ասեղէն
խայթուած ՝

յոգնական "Ւլյ»«կան"ն ուր բանակ բանակ»՛ կ»!. բաւը/սփ ւ Ս՛՛րա
մ
Սըք*լէկս կէ՛
աիրէ , դ որա մկ£ "Ե"" : Ե■- "ես"ն առաւե'լ
իրական է քան Աք1'Ա_կ-» ■ Ա^^եղ1'
U'J"^
աեղ ընդգծել
[' դ"[^ ղր^ չա
կերտներու կիրարկումը- եսը, ենթակա
յականը կը չակերտուին, ճիչդ անոր հա
մար որ անոնցմով Եդիա կը հասկնայ ցինք
դաաապարաոց).եր„ւ
հ ա ս կաց ո դո ւթեն էն
տարրեր րան , ըսենք աւելվ, հիմնաւոր ու
հիմնական բան -, վերլուծումը կը ցատ
կանչէ J-էմ. դարու դրականութիւնը, որովհետեւ կը յատկանչէ այդ դարու մարդր ընդհանրապէս -. Աւելին՝ վերլուծումը
Հհարդի մար դուն իմացական սլէտք^ն է ։ Լւ
այդ պէտքն է -արդիացման կերպ- որ կը
փորձէ փոխանցել
«հայ մ ո ղո վր դե ան» :
Եղիս՛ չա'տ լաւ դիտէ , որ «.հայ ընկերու
թիւնն հեռի է դեռ անձնական երկուու-

համար կրկին է . _
,սսր„^ն
ծումը քայքայում է . ել „
սնձնաղոյն տենչն լ
մեծադոյն պէտքն է. ել „^չ ապա
լուծե/ի ծանօթ ա ո ա ր կա յի-,, ։ք,„
նէն ծանօթն իմ անձս է

ï P֊

ոարկայից վրա, լս-ղմայՕդոլթեան
'
■ելութիւն ունի, չահեկանոլթե^^'
ւելութ իւնր լռելեայն իմացոԱ^Հ"?'
չափաղանց խիտ տողերը վերլոլԱ J"
նպատակս, դոնէ այստեղ, բա^
Լ
լի է չնկատել Եղիայի

տեսութիւնը ,

մաքիին

պայծառութիւնը,

[յ1՚լնԸ իմացական ՛լ"րծունէօլռլՀ
լածին մէջ : վերլուծումը իրրել
յում ծնուցիչ է հաճոյքի, Անչ„,Հտ
քայումը եըկարմէք է, ըանլ։ որ կը Հ
նակէ դղել, բանալ, քննել, ն,սելՀ,ՀԼ
"նել, իր սովորական առումով, քՀ '
յումին հաճոյքը, որ հսդիին տԱկՀԼ
տենչն է եւ մաքին մեծագոյն „լկւո
իր ուղղութիւնը կր գտնէ գր ականովն
մէջ-. Գրականութիւն մը, որ վսևմթ։ ,

ՄԻՆԱԿ

Ղեմ^ ԸԼԼաԼո։1 Հ-յքայումին

հա&պ^,
Եղիա հիանաթ, կերպով կը դրէ ,

Տարիներն, որոնք եւոիս են'
Իրենց զուարթոՆթեան գաոն յիշաաակով
Զիս կը չարչարեն :
Տարիներն, որոնք առջիս են'
Խելագսւրութ-եան ահուսլի հեռապատկերով
Զիս կը քարացնեն :
Հին տարիներն, որոնց լիալոյս պայծառութիւնն
Աստի1նանաւ կր նուաղի ,
Նոր տարիներն, որոնց դեռաթոյս մթոՆթիւնն
Տենդերու սաստկութեան հետ կ՛ահի :
Հին տարիներն, հնագոյներն, ի՜նչ քաղցր կը ժպտինՆոր տարիներն, նորագոյններն, ի՜նչ ծամւսծռութիւններ ունին:
Հին տարիներն իրենց հետ ամէն րան ,
Հին րարի՜ տարիներն անգութ ,
Տարին ալքէն րան իրենց հետ,
Ամէնքն ու ամէն րան անդարձ յաւիտեան •
Մայրս, հայրս , եղբայրս •
Սէրս, յոյսս, հաւատքս:
Նոր տարիներն ոչի՞նչ պիտի րերեն ինծի ,
— Նոր տարակոյսներ պիտի բերեն մտքիս ■
Նոր յուստխաբութիւններ սրտիս,
Ու նոր մշուշներ հոգիիս :
Արագ-արագ կու գան որպէս գուժկան,
Ու յամր-յամր կ՚երթան,
Զի ծանրաբեռնեալ միշտ կ՚երթան
Նոր տարիներն, որոնք հի՜ն են այժմ:
Անկողինները մէկիկ-մէկիկ ծրարեցան ,
Պնակները մէկիկ-մէկիկ վերցան,
Ու ձայները մէկիկ-մէկիկ մարեցան :
Ու տունս հիմա մէկ անկոդնեակ ,
Ու սեղանս հիմա մէկ պնակ,
Ու րընա՜ւ կենդանի ձայնի մ՚արձտգանգ :
Ես կերակուրս կ՛ուտեմ, ու կերակուրս զիս կ՚ուտէ :
Ես սենեակներս կը պարտիմ, եւ ուրուականք գանկիս սենեակները
կը պտըտին ■
Եւ պատերուն վրայ պատանքի պէս ներմակ՝
Կր պտըտին գիրկընդխառն իմ սիրելեացս ստուերները :
Կը պտըտին գիրկընդխառն հի՜ն տարիներուն ստուերները :
Հին րարի տարիներն անդուր-,
Երջանկութեան պայծառաշող պատկերներ
Աչքիս տակ լքիշտ կը պտըտեցնեն :
Ու տարիներն որ պիտ գան ,
Սեւ սեւ սարսուռներ
Հոգիիս մէջ կը պարացնեն - • •

ցիկէն անդին րան մը կայ, վսե՛՛մը^,
ինքնավերլուծումը «ղե ղա դի տս,1րսնՕրկ^
էը ձ»լտ[» ս»յ»է »էս եմթև։
Ե"ի վերլուծումը սակայն նպաստ it„l
է հանրութեան, ծառայութիւն մ,,,
պէ" : «Ե" ■ • ■ կեանքս չծածկվելով եւ մվտ.
քրս սփռելով մասնաւոր հրատարակէ,
թեանց' օրս, դրաց ու հ անդիսից մէվ,
թէ անձնուէր ծառայութիւն մը մսւտոլ.
ցած եմ ազգիս քառորդ դար մր չարու,
նակ» :
Ենթակայութեան
ղս՚րգայոսէր
ղարղացումն է հանրութեան ենթակալու.
թեան : Եղէ1»»» էր թ ե լս» դրէ մեղի հետեւ.
եալը. ղրողր եւ գրականութիւնը (մի.
ասին՛' տնքա կտելի օր էն) կր կազմեն վր.
աանդալից ւիորձադաշտ մը հւսսարակութետն ներքին Իլիականներուն : Գրողին
մէջ է 1 որ հասարակութիւնը կը ւ,տնկ
իր ենթակայութիւն՛ը, որով ամէնէն անձն՚ական։ գրական՛ութիւնը կը դառնայ հան
րօգուտ ծառայութիւն՛.

ԿԵՂԾԱՆՈՒՆՆԵՐ
Ե ս ին ղս» ր դ»ս ց ո ւմր »[եր լուծումաէ 1լեր
^ւսյ դէսլի ներքին տս» ր ս»ծ ո ւթեան տելո»-մ • ներքին ուժ՜երու՝ մերթ ւոէսրամէտ}
քերթ ղանս»զանուող մզումներու որոշադ7 ո ւմին : Աս ի կւս
դարու. ներհայեցււ֊
ղութիւնն է՝ ներհայումը աւ ել[, ճիշդ
introspection) , որ իր դասական ընթաց^ովը ԷԸ Հաս*ձի ներքին
եր՛կուութեան
քա յ տն ս» րեր ո ւմին : Եղի*** էը խօսի Հյխ
ռսլրոքլ երկու անձերում մասին։ իր Հհո~
ր»ւս վիպ ս» է^ յօդո ւածին *քէջ
(IJ'UI,I1IU)

Լ901) այս երկուո ‘թիւնը կր դրով՛
. «Իսկ հեղին ակն որ երկակ անձ

ե՛

լողն ու երեւցողը՝ թաքեապէս կաձ
կւսպէս անբարո յի չ գրքի ձր սկիդըն [դթւ
քա ււաջ»ս բան րարոյաճաո կը փս,յխ^՛^
ր»նթեր ցողն ալ՝ որ երկակ ան A մրն
Սոյնպէս ՝ դիրքը էր նետէ «անբարոյա
կանութիւն» ս» ղա ղ ս» կելո »է եւ*** հեղթա
կին յս»ջոր»լ. երկին անհամրեր սպասելով՝
Կրկ ուո ւթիւնը կը վերաբերի ըլլալ'"-'՛՛
երեւելուն՝ էութեան ու երեւոյթին, որ
միշտ՝ ինշսլէս նկատելի է՝ դրսփ1"1"1
Ծեամր կր յայտնէսբերուի **
fի
՛ածին մէջ' երկ», լութիւնր կը ղետեղով
'Համէնէն իգական ղդացում»ին ՝ յ»սփըս1
րին ու «անյագ
գիտութեան» ձիլ
Պէտք է ըսել՝ որ Եղիտ յա^աՒ է^֊
ո է ղդս, ցումի ի դա կան ո ւթիւն ձը՝
նան օթ առնաււլա շտութեէսմր մր Լ[

If

կաւլրուիր ս» ր ս» կան ո ւթեան :
էդամլանութիւնը կը յղուփ «J^'^'I՛1" 'P
վայելքին, հաճոյքին, պիտի ր"թ
հայեցողական վիճակներուն,

մարդկա յին «ես»ը
«3)աուստ»ի տիեզե
րական՛ հեղին՛ակին՛ մեծադոյն՛ "ոյն դի՛.—
՛որն, —իր ցաւոց
ըն դո ս տ" ւմն՚եր ո ւն մ է 9
"կսաւ ինքզինքն զդա՛ լ եւ ին՛քզինքը ճան՛ չնա՛լ*. Եւ- զդայն՚՚՚ւթիւնն ո՛րքան՛ զօրացաւ
եւ ծանօթութիւն՛ն՛ ո՛րքսւն՛ ըն՚դա րձա կուեցաւ, «ես»ին արտայայտութիւն՛ն այնքա՛ն՛
հզօր եւ ընդարձակ եղաւ դր ա կան՛ ո ւթ եան՛
մէջ՝ որ եւս քան
ղեւս խք ս» ս տա ս[»րական հա »» տա տո ւն հ խք մ' ունեցաւ , Իննեւ
տասներորդ դարու դրականութեան մէջ՝
որ ղ..եր ա ղւսն ց օր էն «եսականդ ղ րականութիւնն եղաւջ) ։ Ե »- քի չ մը անդին Եղի»*» կր
յ***րէ • «Ո՛չ^ "տխմար եւ աներես" դրակա
նութիւն չէ ա'յն ՝ որ դրույն իր ^^ես^^ն ի
տես կը դնէ ՝ իր
տառապանքներն'
իր
յոյԱևրն եւ իր ւոար ւս կո յ սն եր ր կը յայտնէ • մեր Իննեւտա օներ ո րդ դւսրու էքւսրդն ՝
»»»յոՀ ՝ իր ներսն այնքանն --- եթէ ոչ աւե
լի--- թապրի քւսն դուրսն* եւ հոդեկան
ներքին սլատերազմաց Իլիականը տարբե՛ր
կերպով շահեկան է քան միւս այն
հին

թեան պարզ ծանօթութիւնն իս կ ունենալէ^'* Փաստօրէն ենթակայական դրակա
նութիւն մը [խել կը նշանակէ հայ ընկե
րութիւնը բանալ երկուութեան ՝ հոգեզըենումին՝ հոգիի ճանւսչումին՝ քայքայուl^ntL վ*** ր *** կ** ւմին : Ենքզինք վեր լո ւծեյյ»
հաւասար է ինքզինք զզալոՆ մը ՝ ինչպէս
էը Ղըէը փ^ԸԸ Եղիս»՝ որ
դի ւոա կից է
ձեռնարկի ղ ա յթ ա կզեg ո ւցիչ հ ան ւլա ման-

>

՜ր[՚

ւ՚նքղինք կը զղայ իբրեւ
Եղի՚սյի հանրածանօթ «ջղ“՚ղա f
միայն հոս կր գտնէ իր տեղը.
դարձակ «զղաց ա պա չտ ո ւթի^
որ"չ հաճոյապաչտութիւն մը՛- Որ"

Լ

t

մա ց ու հետ, որուն րնդդէ'^ էն մ/ր^,
անյագ դի,ռութիւնը՝ ղիտակցո՚-թէ
Եղիտյի մէջ ապրող երկ"^ Հ

ff'

րու եւ է՛լ , փոխն ի վ՚՚՚խ , 'լ՛՛՛է՛ ՜Ա'
ձընեն իգական կեղծտնուններռմԱ '[ I

մ1։ն, Հ“՚նի սր ժէմ. դարու. հայ գրողը,
Հ“'յէն իսկ տռաջ, ինքղինք չզգացող, չե
ղա՛ծ անհատ մըն է,
ենթակայութեան
Իլիականը չճանչցած մէկը ;
Եղիա պիտի գրէ ինքն իր մասին. «Ես՝

ծ ո ւթիւնը հանդէսներու մէվ
մասն"".որ հ րա ՛ո՛"րա կութես՚նլ]^
9,.ր^.վլվ

իմ մասիս կը ղրեմ կամ դր ա կան ո ւթի լէ՛
կ՛՚ընեմ առանց զղալու, ինչպէս որ արելը

նոր հետեւող

ԷԸ ^ս՚զի կ՚սմ (նմանութիւնս անհամեմատ
րարձր եղաւ) առուակը կը հոսի» : Գրելը
կը սահմանուի որպէս վերլուծում •. Իսկ
վերլուծե լը՛
Ահաւասիկ բացառիկ ՛ոռղեր՛ «վերլուծմանս առարկան
Իրր իմ
անձս կամ իմ կեանքս է, հաճոյքն ինձ

ո.ս»ջարանը ան,րո»ր*»*կոJu tU‘ ’ ւյ[յ,սն րլ՜
մօտեցումն է Եղի՚՚՚յի արտաղր"
մտածումին) , երբեք խնդրոյ ՝ Ընո^ձյ չեն դարձներ Եդի“՚յ1' է
ւ պարագան : Տուի ո՚նոնց թ1"֊Ը

հ;

մարաններ ուն իւլութի^ր Ղէ,,Ա^

(յոււքնեթու֊ն ի լ„»ր : ո՛չ °^^ԱԼ\ԼւոԱե^
էԻէնէրճե՚սն - Պ՝

մ
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« tt Ա Ո- Ա » ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

հեն յարդեր
լ
էերր, .որ-Գ^ւ՚Ր էեն
■ւ՚“րււ,ե1’ //անոնք
ղս
ս։,ր„զ անունները։ «Ե րկրադունտ»իհ

նի մթ շ/// /ս որն չ//ւած ըլլալ/// մ՜ամանա կին

""''՛Լ «Գրա,ւան իմս"՚տա"1՚ւ՚ա1ւան չ՚՚՚ր՜

///լ//օլ/է/ն , նորին ու Զդարին՝» :

,յփն՝ ն"Ղ“,։ն1“"'

Մելանիտ,

ու. հաճոյք։ fiu/յց որ ա ռա ւե լո ւթի/նը ու

Ա՛րքայէ Ա/լէ/ա կը էսօսի /լրականութեան

թեւա-

Աղջկան
: «Դ„,,/»/.

Հ,1,,,/սն ի ՚ի"խ '//' >"•"’[“»դրեն

մասէ/h կամ օր ա զր // / էմեան , սմյնքան

Հ'օւոսգիՐԸ •
'/Լ//

ըւէ գրական ՀՀ/լործկն^ , կարծէք յդացքը

ku"r եորավէպ մը

(1889) Մելանիս, կը դրէ
Հ՚Տ Արչ"։,1Մ խ"Ը“"ււ""1 «-ղ^լան խ"Հ եր» մԸ' է"'1լ Մեւանիօ կը ստորադրէ
նախնական» ւ^չ՚՚- տե գրեթէ իրապաշտ

վիպակը֊- Գի'-րլ՚Հն է
որ սաորաԼա,ւթեանց բազմացումը կու- .լայ հ անէսին մէջ զանազանութիւն մտցնելու հըրաոարակչական մտա հ ո գութ են կն : Փաս-

կը

/լոյւ/ւէմիւն չունի իրեն համար , որ \կը դրէ

Վահան Տէրհանի նամակները Անթա
ռամ Միսկարն ան|ւն յ «Հ,ա յա ս տան» Հրա

հարցա ի/ո J զին , նոր ավկպի առթիւ (1901) î
Արը պատահաբար է/ր հ ա տոը ի !լներ ո ւն

տս/ր ա կչո ւթէ/ւն , Երեւան , 1972 : Z/* ուսերկ^/կ թարգմանուած Ա» վարդապետես/—

ա1թ/ս/րկկ ,

Ւ կոՂ.^^ ) յառաջաբան եւ ծ՜ան օթա ւլր ո ւթէ/ւններ *Լյո ւար դ Տ կրեան ;

զանոնք հ,մատեանդ կը կո չէ ։

Աա/, արդէն ,

ոը ո1 չ

է/ր քեր թ ո ւածն երր ,

'թ,անիօ (զանց կ՝առնեմ այս անուններուն
ըսղտնադիաութիւնը - . .) երեւակայական

շարմում^ին մկջ տեղ մը !լ ըսէ , թէ իր
«տաղարանով այլևս
€յլ111ւէ՜ hluQipl՜—

Տէն մէկը ունի նուաղագոյն

կենսագրու

թիւն մը, պատմութեան պէս րան

վարան Ում, Մի ուրիշ եղանակ, Միարար թա աեր դո ւէժէ/ւն , հրատ* Հայ ԱղՂ այ1,ե Հիմնադրամ , վահէ/րկ , 1985 Î

"ւ աԼ I'Լ՛ արձակ էջերը հաւաքած կ կողքէ/
մը

իգական կերպարներ են, որոնցմէ ա-

Տ է Ր Ե Ա Ն
ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ

քեր թուած ու նորավէպ 5 եւ իբրեւ
ն//—
ր////1իսլադիը կը մասնակցէ/ ալ զԱ* ա սի u?»ի

^օթն կուրանիա , Մելանիտ , թեւանիօ /

ու

Յունիս 7, 1987, էջ 3

տակ։

«Տիրական

իմա ս տա//իր ա կան

u ին մ*էջ եւ այս ակնարկութիւնը

Դրեց*

միակն

է , որ տեսած ըԱամ : Ար ն ս/ մա կանէ, է/ն մկջ

ՄԱՐԿ. ՆէԱՆեԱՆ

կը էսօս է/ րանա ո աեզծո ւթ եան մա ս է/ն , նո յ-

մը։
Անոնք ակնյայտ հաճոյքով մը կը խօսին

>-/- ս կ է/ր ըմբռնումէ/ն , րայց երրեք հաւս/—

էղիային մասին, կամ անոր միւս կեղ֊
Անունին'
Գրասէր
Ատոմին
մասին ,

նա կան հ ա /ոռ ր ի մը ծրագիրը չի պարզեր ;
Ա եզէ/ չե*!/ հ ա // ած անդամ հատո ր է/ ծր /// զը-

Հնդիկին»։ ինչ որ միջդրութենական ամ-

բային էս //ր ա զ իլ/ն եր ը : Ազի/// կարծէք եր

քողԼ խաղ մր կը ստեղծէ : Իսկ խսւղջ։ , ձ"—
ղիայի համար «իմ ա ո տա սի ր ո ւթեան մէջ
եւս քան զեւս ընդարձակ նշանակութիւն

բեք Հղիրը» մը չկ երա զած , կամ կը թուէ/
ան /ո/// ր ըե ր եդած ըէլալ դր ա կան «դո րծի^
հանդէպ , ին չ որ եզակ է/ կ եւ թե լա դրա

չենք սէ//ալէ/ր
է/ր /լրական եր աէսայր է/քն
է ՝ վարան Ում ծանօթ կ «Q առա ջ»է/ ըն-

Ան աեա յ '

մը կը ստանայ»: Այլ

կան է/ր ար տա դր ո ւթ եան

էյերցոզներուն ,

ւածքը հ է/ //*ն ո ւած կ Տէրեանէ, եւ Ար • Ա է/u—

վսօսքով'

կեղծա

նուններու թաղը իմաստալից է :

թնչսլէս կը րանի այդ խաղը .

ի՞նչ է

համար։

Այո

ՏԼարրար է/ ս ո/էո ր ո ւթի ւնթ

Վերջերս Լոյս տեսաւ
հատորէ/կը

վարան

այս թ երթէ/ն մկջ

'P /// [,ն մէջ արդեօ՞ք կը շ/// ր ո ւն ա կկ

տարակած է/ր

էէքօնքէ/ ս եր ո ւնգին

Ա եր ձեռքէ/ն տաէլ զանուող

հ ////////ր ը մոռնա լու : ^եմ կարծեր : */• /// նի

Ո*-մէ/

«Մէ/ ո լր/՚չ եդանա կ»։ //ր եթէ

հրա

րան աո տեղծութէ/ւնն եր ով։
վ/ոքրածա-

որ Q/ոեանէ, մը եւ Աղէոսքէ/ մը միջեւ կայ

ւա/ 16 կջՏյր,ց զ1՚քոյկը հասարակութեան
կը ներկայացնկ մէ/արար թա տեր դո ւթէ/ ւն

Բուրեան* իոկ Բուրեան ուն էր տա ղար ա-

մը : Գիրքին սկէ*ղբը դրուած ծ ան օթ ո ւթէ/ ւն

պործերը» հրատարակողները ճշդեն ամէն

ն է/ ծլ/ա/լ է/ր ։

մը կը աեզեկացնկ , թկ թա տ եր զո/.թէ/ւնը

մէկ դրութեան ստորագրութիւնը, անոր
պատկանելիութիւնը» , զայն Եղիայի յը-

Ա/լի/ս դրականութեան յրէազք մը ունի,
րայց շունէ/ /լրական գործ։ «Անգործդ կ։

Գսձհէւրկէւ մկջ րեմադրուեր
(Աե՝կտեմբեր է/ն ։

ւլելէ առաջ-. Այն ատեն միայն

կարելի
կ'րըայ քննել կե ղծ ան ո լնին, յարաբերու

Աս/ռը /լ// րծածեց է/ շատ որոշ

թիւնը գրութեան հեա, դրական սեռին
հետ : Մելս/նէ/ա քերթո ւած մը ստորադր-

ծը կը զրէ !jnjg տալու համար զինք մեղչոդրող լրագրողներուն , որ «անգործու

ր/սԴ է։ Նորավէպերը կը կրե՞ն
Ա* ձ՝ •
ստորադրութիւնը : հարցումներ են
ա-

թիւն՝» չկ' Աթած՜Ա î Ագապաց ո ւցկ որ առօրեա յ ըն ե լէ/ քն ե ր ունէ/ , 1լ ո ւս ո ւց ան է ,
էլը

սոնք, որոնք կրնան շահեկան չթուէ/լ է/—
լւենք իրենց մկջ, F,UJ3
ան տես ու-

կ/սր/լ/է/յ , կը զրէ իր օրագրութիւնն ու նա

հատորով ։ Արդ' Աելանէ/ա կ'ակնարկէ Ազէ/այէ/
հանդէսներուն'
«Արկրա-

մա կան /,Ն, ինչ որ րաւ կ զրողէ/ մը հա

դո ւն տ»է/ն , ո ւրկէ

մը ահա 80 տարիներէ ի վեր Եղիայի դը-

մար ։ Այլ էսօս քո /է՝ եթէ մամ անա կաւո րա-

եւ «Գրական է/ մա ս տա // է/ր ական

լւ ական ո ւթիւնը կը
վերածէ ան շահ եկան
դրամո լութ եան մը :
H աււ յդը ա յն կ , որ

‘■ւէ // չէ/ զբեր մ ամ ուլի^/
ահարկու դրող մը եղած կ

ոբ
մինչեւ յօդ-

մ»ը ? //ւր կը սվ/ռուէ/ Ա ղ է/ա յէ/ դր ա կան ու
թէ/ ւնը։ Հանդէսները
առօրեայ,
մէ/ շտ

ստորադրութիւննե ը ու բազմացումը
կը
պարզէ ե.//ին զար ւլա ց մսւն մկ\կ շատ յա/ո-

ւածէ/ն թուականը՝‘ 1893) չէ դադրած դրե-

կր կնո ւո ղ , մի շ/ո նոր , ունէ/ն օրս/դրայէ>նէ/
հանգամանքը։ Առան ձէ/ն ,

Ե ** ի զար դաց ո ւմը

/է ’ ^բսք/ նոյնիսկ , որ երր թուղթ ու մա
տիտ չի դտներ է/ր տրամադրութեան

հոն կը հասնի բազմաթիւ «կրկնորդներու» , որոնք եթկ չեն իւաթա րեր
ենթա

////սկ • . . կը զրէ մատներ// ‘Լ °Ղեն
/'['
• ♦ • դեղեց կա դո'յն է^կրը ։
ւքի.շւՈ 1յԱ

մը, քերթուածէ/ մը հատորը չեն կազմեր :
և՛ ւ քերթուած,

ե՛ւ

կայութիւևը , կը թե լա զր են

մկջ

զրէ , երթ չարտադրեր :

յօդուած ♦ հ ա տ ո ւածարար ։ Ա*է/ասւ՚ն-

Կը

ղտն ո ւոզ ահարկու ձգումը , չըսելու հա
մար բեկումր :
կրկնորդները նոյն ատեն

Ուրե՞մն : Ա արե լի չկ

անոր օրէնքը :
վդւ, չատ արդար հարցումներուն պա
տասխանելու համար

հարկ է

կանշական երեւո յէ/J ը :

կը

պա ա կան թւ

մ ա քի

Եղիայի

անոր

հնար ո ղո ւթեան

(fiction) մը ղո րծ ո ւն կ ո ւթ ե ան , որ ենթ ակտյութիւնը կ^արձս/կկ վիպային
Տին մէջ..

մ’/r^n—

tt Ն Գ Ո Ր Ծ Ո Ւ Թ Ի Ի 'ե
Ենթակայական դրականութիւնը Ե դիայի մօա կը յայտնուի ո՛չ միայն
լորդի
‘i արդու էսին վերլուծումով , ա ս ո ր ա յ լակե րպո ւմներ ո լ իւ տզով , տ յ լեւ ա յն անտա-

րաղելի ու դեր սւ զանg ա սլէ ս

դՒ տո ւմով

Ա /լ ի/// իր ամրո ղէ «վերլուծումդ

տորէ/

ու յուղում , իմաստ ու լեզու \կու /լան ամ-

րական դործեր չգրելը

րr/ղջա*!//սլ ։ Որեւէ գործ
ամրողջուէմեան
մը հեռանկարը ունէ/ եւ զայն կ որ կը հե

թէ, ւնը կական կ :

չափով

I

կունին , առօրեայ դէպքերու եւ դէմ-

հոդեկան վի֊
բոլ ու պահ եր ո լ անաւարտ սւնդրսւՀն 'ւ,ն մներուն ՚
t՝՝“"jPn‘L ՚11՚և1յէ ա՜
բովսւնդւսկոզ ՝ դրական ծանօթ
Ո-երը էսսւռն շտկող ու էսա էսաս ղ իր
եՍ^ով} այնպէս
ինչպէս անիկա
լ

• f

ս/մ,^^

մԸ Գ1'ս։ն լոա,լ (Եղի-

"՜է՚թն ,?ատ1“11ա1’Բ) , օրագրութիւնը
յին

5ւՈ(1’ մե

ա-

,լ տեզը անհատնում վեր լուծու',ադր^ 71"։ղ1'

մահով ։

Միշտ

է ն Հչտ
ուոզ օրագիրը անսահման
J Ոէէոեն * Անսահման «քս, յքա յում»

զբողկ աւելէ/,
դրէ

դեբա

զանցապկւ/ արրլէ/ութեան ու
արդրա\կանութեան տրամը, է/ր բոլոր
հակասութէ/ւններով, որոնք հ ա կա ս ո ւթէ, ւնն ե ր չեն ,
աար աղումներ ո վ ու աւերներով,

առանց

ն ա թ/ որ հ ե ալ վկան կ : Իբրեւ
այգ վրայ
կու տայ իր անձը, սրմկ կը շահի գրա

լուն հիմնապէս

անաւարտելփ եզրը

եւ

կ'ընդունի զայն։ Հասկնա լի է, որ իր դըլ-

անհունապէս

Աղջկան մը օրագի-

ը/,

Մելանիտն (Փետ. 2, 1986) խօսի ա՛յս
մասին . «Այսօրուան գրքերն Հանդէսներն
են։ Մասիս// զրադատն կ'ըսէ թէ Հանդիսից մէջ երեւցած հատուածոց ու վիպաց
ու քերթուածոց

վրայ խօսելու

համար

պիտի սպասէ որ առանձին հատորով հըրատարակուին

: յ/ս/Ն

գործեր ,

եւ անար

՛գէք էեն , որոնց համար Պ - իա շա լեան յա
ւիտեան պիտի սպասէ ...» : Առաջին նա
խադասութիւնը իսկապէս յարակարծային
է, որուն եթէ հետե լինք, գլխովին
կը
շրջուի «գործ»// գաղափարը ։
Մելանիտ
շի վարանիբ
րառը ղործածելէ «գրքի»
համար : Փաստօրէն «այսօրուան գրկերը
Հանդէսներն
մէէ

Պայմանաւ որ . • •

պայմա-

Գ- ՊԸԼՏԵԱն

Նօթեր

շարունակուիլ ու դադրիլ

ան հո ւնա պէս :

եէ 1՚ր

կանութիւնը ï

նաւ որ ուշադիր ըլլանք ատոր :

Աղջկան

եւ Կատուի մը յիշագիրքը
կ'առն են օրագրութեան ճամրան.
կրնան

, որ

յլՀք Լ՝^ՒԼ-եը կը ստեղծէ պատրանքը ան-

ոեւէ

կը թելադրէ Օշական (9) • Եդիա' 0շականէն շատ առաջ կը յայտնարերէ գրե

մը հրագիրը

սԼաՀած է եւ օրադրութիւնը
ր^ծած դրականութեան ։ Անկասկած օ-

Աղէ/ա մեր մկջ,

կ՝ապր է, , 1լ անձնաւորէ , կը

յղելի չեն «.անկարողութեան» մը, ինչպէս

խաւոր երկերը , ծաւալունները ,

f

գործազրկումէ Մը
աւելի գործազերծում մըն է : Տարբեր ու

մոռնալու ազդա յէ/ն «բարեշրջումն» ու աղէ/աալէ/ րն դո ս տ ո ւմն երը ։ Ասոնց առս/նձ-

'^դրուած յօդուածին մէջ*. Ալ դեռ կայ

դիաեմ, Աղիա միա-էլն կ սւրեւսհ“'] դր ա կան ո ւթ ե ան մկջ , որ օրա-

Այ ս է/մ/ս // /ոո վ դր ա կանո ւթէ/ ւնը ան—դո րծութ{/ւն կ ։ Աղէ/այէ/ն անգործոՆթիւնր դը-

վեր

սլէ աքը անսահման։ Եը խորհիմ որ, են
թակայական
դրա կանութեամր
Եղիա

ք Pl'^b մը ունի իը «վեըլ ո ւծո ւմ» վեր-

րա ռա կ ան

մը րովան դա կէն անդէ/ն : վրա կա-

հաճոյքը կրնան

փորձառութիւնը կ'ը>՚է գրելու անսահմա-

է բեր/սն մերթ կը սլւոըտէ/ն
է/ն '
Լոկութեամբ առնուելով :

դառնալ վ եր լո ւծո ւմէ/ն վեր-

նութիւնը աւելէ/ կ քան դրա կան դործը ։

նին հետ ։ Գր ական գործ մը չարտադրելը
եւ հակառակ ասոր' դրականութիւն ընելը

, 3 եալ մարդու հեզն ական էսօս քերս բեր-

վերլուծել,

մը, ունի սահման ու շրջագիծ • ձեւ, մի

յատկացուած՜ է 1895

դառ-

Ղ*րականութէ/ւնը» ահա Ա,Լէ,այէ' տենչը,

ջոց' ուր իմաստը թԸէէաJ Անր՚յինք եւ ուր
կէ կր ներկայանայ մեղի։ վոլ/ծը 1լ են
թադրէ մկ կութիւն , մի ութիւն , ուր միտք

"[էս, զուտ «ներ քննա կան» , ինչպէս կՀըսկ

ա ելա գր ո ւթի լնը , ուր «նե տած

օրագրու

լուծումը, ա՛ն որ 1լ երթայ առա նձին < ա-

քանդի լ ու հանղչիլ գործի մը ամբողջու
թեան մէջ-. Տենչը անհուն է, եւ մտքին

՚ՈԱէրուան ( «անվեր ջանա լէ/ տար է, » ) օր սւlf'1'Ը i զ»ր Zi » Շահնուր \կը կո չկ «// տեl'I'^ օրա դրո լիէիւն» (g) յ Այո ց ա ր դ ան
‘ոըպ
քող օրագիրը ըս,„ երեւոյթին մեզի հասաե միակ մասն կ անտիպ
արտադրու
թեսւն մէի որուն մասին Աղիւս ակնար-

գրակւսնութիւնը իր րեւ֊

վէպէ/

դամրնդմիշտ աւարտաքր արտադրութիւն
մը։ Ան կ՝ենթադրկ
ներս մը եւ դուրս

քադիր կ, որ կը ղրկեն, եւ այս վ/ոի/անա-

էջերու»

ըայց

մ/ոքէ/ն մեծագոյն սլկտքը, հաճոյքը, ա՛ն
//ր յար///տեւօր էն կ՝ար տօն կ քայքայո ւէ/լ ու

տապնդէ ։
Ա.րդ' հարց

ներքին

ջ

շարմու—

մա սնա աո ւած

հ ր ա տար ա կո ւթէ/ւններ են,
բերեն ե՛ւ վէպ

մէջբերումը

պէ // , եթէ ոչ ինքն արա ւ, ինքն է/ր /էլ/ս/յ
/դոց , իմաս///ներ բովանդակող, միան

«ար ղ ի ական »
••եռ„վ, որ կը ՛կոչուի «օրագիր» {եւ նա^1սկ) : *Լլուրանիա եւ Աիելանէ/ա իրարու օէութիւնը կը կազմէ Աղջկան մը հրագիրը :
Կատուի յիջագիըքը ուրիշ օրագիր մըն
(՚ fi չպէ ս է Դարանորոգ օրագիրը : Այս-

կ ու դա յ

թիւն :

ո՞ր

Տէրեանն

կ,

կարեանէ/ նամականէ,է/ն վրտյ, լ՚ւյււ տեսած՜
հս/յերկն լեզուով !972-է՛ն , Երեւան։
Տկրետն 1908—// աշնան ծանօթացած կ
Օր • Մի սկա լ, եանի հետ, եւ սկսած կ իրեն հետ նամա 1լց ի լ :
տարիներուն

:

/լո րծո ւթ են կ» մը ի/օսէ/լ։
Ասկ ի՞ն չ կ /լրական դործը րնդհս/նրա—

է թէ

վահան

Աձւթ առս/մ Ա է, ս կա ր եանը ։ Կ՚ըր-

յօզո լա

բերեն

քայքայումը,

սձեայ։ վանէ/1լ

1985—//

է,

ի ս կա կսՀն «ան-

լուծումը,

Ար կու £ 7/ դործոզ անձերը
այս մէ/արար թա/ռերդութեան մկջ՝ վանէ/կ եւ Ան-

են» տողամասը կը ներառպարբերականութեան գաղա

փարը. հանդէսը կը գրաւէ նախկին գոր
ծին տեղը, գործը որ կու գայ առանձին

1— Ե- Տէւքիրնիպւսշեան, Երկեր, Սո
վետական Դըո1ղ , 1986, 536 էջ: Կազմ՛եց
Ռ- Սարգսեան, յւսռաջտրանը գրեց ՍԹոփ չեան :
2— Չնչին տարթերութիւններով, որոնք
կը վերաբերին դասաւորումին, Երկերը
կը վերարտադրեն Փարիզեան Արձակ էջերու օրինակը , իր սխալներով : Այսպէս'
«Անգեղն եըգ»ի առաջին տողը յայտնօրէն
աղճատուած է- ”Սեւ մեծ թռչուն մը, սեւ
ամպի նըման” : Այսպէս է տպուած երկու
հրատարակութեանդ մէջ , պակաս վանկու] մը : Կը բաւէ դիմել «Դրական իմաս
տասիրական շարժում»ին 1884, էջ 204,
ուղղելու համար տողը. ”Սեւ մ՛եծ թռչուն
ւքը , սեւ ամպի մը նըման” :
Երկերու գլխաւոր պակասը կը վերա
բերի ծանօթագրութիւններու բացարձակ
չգոյութեան: Կազմողը որ հաւաքումի
դժուար ու շնորհակալ գործը կատարած

է, յարմար չէ նկատած գրութիւնները
ծանօթագրելու, նոյնիսկ սեղմօրէն : Ոչ
մէկ թուական, հրատարակութեւսն անուն
կտւք հանդէս: Այս ժլատութեան արդիւն
քը այն կ՚ըլլայ, որ ընթերցողը կը ղըրկուի շատ անհրաժեշտ տեղեկութիւններէ,
ինչ կը վերաբեըի գրութիւններու յա
ջորդականութեան :
Հատորը իբրեւ այս առ այժմ առաջին
փորձ մըն է աւելի ընդարձակ հրատարակութիւններու համար :
3 — Արեւմտահայ եւ սփիւռքահայ մամուլին ւքէջ ցրուած կան ւ1եծ թիւով նա
մակներ Եդիայէն, որոնք կը թուին մաս
կազմել ուրիշ ստռցալերան մը : Հատո
րով միայն տպուած են Եղիայի «Սիրա
յին նամակները», Պոլիս, 1910-ին, Հր •
Նազալւե անցի կոկմէ :
4— Եղիա Տէմիրճիպաշեան , 1>ը կեանքը
եւիր գործը, Դ - Ֆէնէրճեան եւ Հր - Պետ
րոսեան, Կ- Պոլիս, 1921: Այս հատորը առաջին ընդարձակ ուսու մնասիրռւթիւ նն է
Եղիայի վերաբերող : Կը կրէ կնիքը 3 •
Օշականի Կեդրոնականի մ՛էջ դասաւանդութիւններուն :
5 — Նշ • հատոր, էջ 58 :
6— Այս գրութիւնը չծանրաբեռնելու
համար զանց կ՛առնեմ յղումներու յիշաւոակումը : Մէկ մասը կ՚երթան Արձակ
էջերուն , միւսը' Երկերուն, կարեւոր մաս
ւքը նաեւ ժամանակի մամուլին :
7
Եղիայի «արձակ քերթուածներուն»
ընթերցումը դիւրաւ կը յայտնաբերէ
Ինտրայի ներաշխարհին մեկնակէտներէն
մէկը : Ծանօթ է Չրա1£եանի հիացումը ,
նուազ ծանօթ է անոր արձակին մէջ միջգըրութենական ներթափանցումը Եղիայի
դաշնաւոր , գերանուրբ ու ճշգրիտ ոճին :
Այլ հանգիտութիւն, կեղծանունի կիրար
կումը: Ստոյգ է, որ Եղիա եւ Չրաքեան
նոյն «ընտանիքի» գրողներ են:
8 •_ Շ • օահնուր, որ կարդացած է այս
օրագիրը, կը գրէ • «Ինքն իր ւքէջ առնըւած Մտերիմ Օրագրութիւնը (խորագիրը
Շահնուրէն է, ձեոագիրը չունի զայն)
արժէք չունի գրական գետնի վրայ : Կամ
շատ քիչ: Լաւագոյն պարագային ան կը
հետաքրքրէ մասնագէտ բժիշկը եւ փսիքանւսլիստը : Օրագիրը մենախօսութիւնն
է միջակէն վար գրոց-բրոցի մը, որ հա
լածուած ըլլալու ախտէն կը տառապի ,
առանց որ ախտը քխքրէ, հտսունցնէ եւ
ընդլայնէ գրողին իմացական կարողու
թիւնդ: Եւ սակա՜յն, եւ սակա՜յն, աղ
տոտ տետրակը անսգիւտ գանձ մըն է, որ
իր նմանը չունի լքեր գրականութեան մէջ
(ունի՞, չունի՞)»: Երակը կողքիս, Փա
րիզ 1973, էջ 107 - 142: Ջեմ յամենար
Շահնուրի տարօրինակ ռազմավարութեան
վրայ : Թող ներուի ինծի բացարձակապէս
տարակարծիք ըլլալ հոն յայտնուող դա
տումին հետ :
9 — Համապատկեր Արեւմտահայ Դրա
կանութեան , հասար Դ •, Երուսաղէմ,
1956, էջ 413:

Fonds A.R.A.M

Էջ

4,

Յո-րնիս
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է՚նբը Ս ոսկուայէէ էմէջ ուսանող է ՝ է ս կ
թառամը՝ որ 1908—/'^/' 17 տար fc/z տն է՝ կը
գանուէ նախ' էյ ար կով ուս անելու
հա
մար , յետոյ րնդմէջո ւմներով' Տ ոյ ր էգ էն
էր ծնողբէն մօտ , եւ Գերմանէա ր ո լմուե
լս ւ համար : 1912—կն 1915'
կը գտնուէ
Ա ոսկուա : // եր տրամադրութեան
տակ
ո ւնէնբ մէտլն Տ էր եանէն նամակները ♦ Անթառա մէն դրածներ ր չեն պահպանուած :
Նամա կները էլեր կարէն 1908— կն
մէն չեւ

1916 (Տէրեան կը մեռնի 1920—/' "à/'ïrc) ’
մերթ յաճաէսակէ՝ էնչպէ ս
սՒկզբնական
շրջանէն (նամակներուն
մէկ երրորդը
մէն չեւ Ապր է լ 1909) եւ 1911-/'ն, մերթ
ցանցառ՝ մէ կ կամ երկու հատ մէկ տարւան րնթացբէն : թղթա կց ո ! թլ,,նը ամբողջութեամբ ռո ւս եր էն լե ղո ւո վ կա տա ր ո ւած
է ՝ բանէ որ Անթառամ Ա էս կար եան հա
մերէն չէր հասկնար*
բայց
Տէրեա նՒ
րնդհ ան ուր թ ղ էմակմ ո 1-թեան մէկ մա ս ր
արդէն ռուսերէն է ՝ եւ յաճաէւ երկու լեզուները էր ար ո ւ կր էւ ա ռն ո ւէն նո յն նա
մա կէն մէջ (տե՛ս Երկերու (է ողովածու ,
հատոր Յյ Երեւան ՝ 1963) :
()ր » Ա էսկարեանէ հետ նամա կանէ էն
բանէ մը նմո յշներ հրատարակուեր է էն
1970—^ առաջ՝ բայց նորէն ալ էսկական
յայտնութէւն մր եղաւ ան էր հրապարա
կումէ օրերուն : Պէաբ է դէտնալ որ 1963—//
հ ր ա տար ա կութ էւնր Տէրեանէ նամա կադրրական արտադրութեան մէկ ն չէն մասը
մէայն կր սլար ո ւն ա կէր : Այդ հրատարակո ւթեան էէմբադէրր
(Վ* Պարտէզունէ)
կր գան դա տէ անոնց դէմ , որոնբ էրենց
մօտ կր պահեն էրենց կամ էրենց րնտաԱ՛մի մէկ անդամէն ստացած նամակներր :
հ*անգատ ելէն աւեԱՀ բողոբ
կը բարձ
րացնէ ու կը պախարակէ : Պէաբ է հե
տե լցնել որ սուր պայբար մր կար , տասնամեա կն եր ո ւ վրայ եր կար ա ձդո ւած ՝ գըրականադէտէ տէտգոսր
վա յելողներ ո ւն
եւ բանաստեղծէն մտ երէմներուն մէջեւ՝
պայբար մր որուն մէջ Տէրեա նՒ ան ո ւնր
դարձած է խուլ հակամարտութեան
մր
կռուախնձորը : Կ' երեւէ'
Տէրեան էն նա
մակներ ձեռբ ձգելն ու հրա տարա կերը կր
նչանակէր այդ անունէն վայելած փառբր օգտա դոր ծել անձնական վար կր բարձ
րացնելու համար՛, էէւ կՀենթադրեմ ,
որ
Տէրեանէ մտերէմները եւ ասոնց մառանդոր ղն երր այս երեւո յթէն դէմ պա յբարած են՝ է յար դանս Տ էրեանէ յէ չա տա
կէն ՝ չուզելով անոր մտերմութէւնը գէչատէ չ եւ թերեւս ախ անէսէ պ անձանց կեր
դար ձնել : ■Անթա ռամ Ա էս կար եան մէնչեւ
1966 մ երմած է էր ըովը պահած նամակ
ները
հ անր ո ւթեան
սեւէականութէւնր
դարձնել։ Այդ թուականէն է մէտքն (է[*
մահ էն հագէւ 3 տարէ առաջ) որ բսւրե-՝»
՝կամէ մը մէջոցաւՀ յանձնած է ղանոնբ
Տէրեանէ։ աղջկան՝ (յուարդ Տէրեանէն ՝
եւ այն ալ ոչ ամբոզջութեամր : (յամակները յան ձնելու ատեն կը դրէ «</*է բա
նէ նամակ y որոնց մէջ նա (Վ* Տէրեան)
ջերմօրէն էր արտայայտել էր վերաբեմունբը դէպէ։ էնձ՝ կամ էրօսում էր էմ
արմանէբներէ մասէն՝ հարկ չհամարեց է
ուղարկել՝ հասարա կա լնութեան համար
դա ոչ մէ արմէբ չէ ներկայացնում» : Նամա կներ ու հ րատարա կութեամբ զբաղած է
(յուարդ Տ էր եանր ՝ Անթա ռա մէն եւ
էր
ընտանեկան պար ա գան եր ո ւն շուրջ հաւաբելով անհրամեչտ եւ մէնչ այղՀ էրեն
անյայտ ւմնացած տուեալները։ 1970—էն
Լոյս տեսաւ ռուսերէն բնատէս1Ը^ ՜ձ$12ր-էն՝
հայերէն թարդմանո ւթէւնր ։
Համառօտ կերպով բացատրեց է
հոս
Տէրեան — Աէսկարեան թղթակցութեան
հրապարակումէն պայմանները՝ որովհե
տեւ կարեւոր հեղէնակէ մը նամակներուն
լոյս ընծայումը մէ չտ
ախ բարոյական
նորանոր հարցեր
յարուցանող երեւոյթ
մրն է y առաւել եւս մէկու մր համար՝
որ
Հնամակը սլէտբ է մէայն այն
մարդը կարդայ ՝ ում դրուած է նա։ Նա
մա կուձ դրածէս համար ոչ ոբ էրաւունբ
չունէ էնձ պա տասխանա տո ւո ւթեան կան
չելու» (Երկ- ժող. 3, էջ 348) : Ինչ որ
հանրութեան առջեւ կը պարղուէ
այս
ձեւուէ (վերջէն
մէջբերումս
կու գայ
Նուարդ թուման եանէն ուղղուած
նա
մակներու չարբէն) բանաստեղծէն մտեր
մական ՝ յուզական եւ ստեղծական կեանբէն ամէնէն Հէնտէմ» էսաւն է՝ եւ հասկրնալէ է որ նամակներու հասց էատէրերը մեծագոյն վարանումներով յանձնած
ըլլան ղանոնբ անձերու՝ որոնբ բանաս
տեղծէն հետ մտերմական ոչ մէկ
կասլ
ունէէն ՝ եւ մղուած էէն լաւագոյն պա

րագայէն' Հդէտական»
հետաբրբրութԼնէն։ Տէրեանէ՝ էնչսԱս Աէլբէէ պար տղա
յէն
(ու այս նկատողութէւնը
կ'րեէէ
արդէն էսկ թէբէեանէ
նամա կտնէէն
անդր ա դաոնա լու ատեն) ՝ նամա կադր ութէւնը էական տեղ մր կը գրաւէ
բա
նաստեղծական
ընդհանուր
ե գան ut !լ utւորումէն մէջ։ Ապրող
անձերու
հետ
։ար աբեր ո ւթէւններ ո ւն ամ էնէն դա ղտնէ։
երեսակը երեւան կու գ ա յ հոն՝ ամէնէն
խորունկը ՝ հ ա սար ա կո ւթեան ա չբէն հե
ռու սլահուածը՝ եւ հետեւաբար
ստեղ
ծագործութեան բուն զսպանակը ։ Ու չէ
բաւեր ամէն
սլար աղայԷՀ
նամակներ ր
օգտա դոր ծել էըր եւ « դր ա կանա դէ տա կան »
աղ\բէւրներ ՝ կենսագրական տուեա լներր
պարզաբանելու մէտոցներ ՝ կամ ալ JfJ1^
ր րն ու զգացումները բացայայտող վկալութէւններ : Ասոնբ բոլորը նպատա կադըրուած
մօտեցումներ են՝ որոնբ շեն
յարդեր
ստեղծագործութեան դա ղտն է։
(կամ եթէ կր նաէսընտրէբ' ան ղէւ տա կէg)
ղս պան ակը ՝ մէն չեւ էսկ կը բոնա ըա ր են
զայն։ Չխուզէէ հաւատալ՝ որ
Տէրեանէ
նամակներուն հասց էա տէրերը սլա յբարած են հսկելու համար այդ գագտնէբներուն վրայ՝ որ աշէսարհր
կր լուսա
ւորէ։ Տէրեանէ ՝ էնչպէ ս Ո*էլբէէ պար utդայէն' նամա կարլր ութէւնր !խ երեւէ։ էւ բրեւ էսկական բով մը ՝ ուր սէրը (հասկըցէբ' սեռայէն սէրը , g ան կ ո ւթէ ւնր) h բա
նա ս տեղծո ւթէւնր դաղտնաբար կը հանդուցուէն եւ կը բա կո ւէն ՝ ցոյց տալուէ
էրենց հասարակաց արմատը եւ էրենց գո
յակցութեան ան կար ելէ ո ւթէ ւնր :
'Իան էւ մր տեղե կո ւթէ ւնն եր եւս Տէրետնէ եւ Անտեայէ։ յարաբերութեան մ ut—
սէն . Նուարդ Տէրեան էր յառաջաբանէն
մէջ ևւԼ յՒլէ
1907—/'^
դրուած նամակ
մը՝ որուն մէջ վ» Տէրեան ընկերոջ մր
կր յայտնէ Հմ տերէմ ընկեր» մր ունենա
լու էր ցանկութէւնը ՝ աւելցնելով
որ ՝
մէայն կէնր էլարող է լէնել այդպէսէ մըտերէմ ընկեր՝ բայց է Հարկէ' ոչ_ <բսւղբե—
նէ-կէնը ՝ այլ կէն-մարդը ՝ խելացէ-կէնր ՝
կէն—ընկերը» (տե՛ս Երկ* փող»
3 յ էջ
179 յ բնադէրր ռուսերէն է)։ Ու- աւելէ
ուչ՝ 1914—/*5> 5 Նուարդ
թ ո ւման ե ան էն
«jlÜmjllf նամա կադր ո ւթէւն եմ սէրում
ես։ Ու-րէչ տեսակ' ոչ» (նոյն՝ էջ 348) Î
/7'ք/ձ տեսակէ նամա կադր ութէւն մր տեգեկութէւններ պէտէւ բերէր գործօն անձէն ՝ մտաւորականէն՝ բազա բա կան գա
ղափարներու խմորումէն մասէն» մէն չդեռ հփնւոէմ» նամ ա կա դր ո ւթ եան
ձ*էջ'
բանաս տ ե ղծ ո ւթեան հէմբե է որ կր մեր
կանայ՝ կր յայտնէ էր ըետրութէւեը զուտ
ցանկութեան հետ ։ Աեթառամ Մէսկ ա րեանէ հետ նամա կադր ո ւթեան հրապարա
կումր թանկաղէն անակնկալ մխէ էր ՝
որովհետեւ սպդ 1խեոջ հետ է որ Տէրեան
ամենաբուռն եւ անմէջական կեր պո ւէ ապ
րած է՝ ուզած է ասԼըէւ հեռա կայ սէրր
եւ զուտ ցանկութէւնը էբրեւ
սնուցէչ
անհ րամեչտութ էւն :
1/ ա մա կա գր ո ւթ ե ան սկսելէն բանէւ
մր
ամէս ետբ՝ 1909—/' Աս1րէլէհ^ Աեթառա
մը Տէրեան էն կը հաղորդէ էր <Հե չանդրրէբ՚^է լո՚-րր՝ հոյակապօրէն հասկցած ըլ
լալով սա երեւոյթէն'
Հզուտ ցանկու
թեան» օրէնբը Տէրեանէւ մօտ։
Տէրեան
մասնաւոր հ ա կազդեց ո ւթէէն
չ ք՛
տար՝ բացէ անկէ որ Հյէմար որոշում»
կ՚որակէ այդ նչանտուբը։ 1911—/'^ մէայն ՝
ալսէնբե Տէրեանէն ամուսնանալէն յե
տոյ՝ նամակները կր դառնան աւելէէ
բուռն ՝ տեղ տեղ' զուտ ցան կութ եան օրէնբէն դէմ պոռթկումներով ։ *1*^՜բա էս տա
րար' ատկէ սկսեալ դմո ւար ըեթեոնլէ
կր դառնայ եբկուբէն յարաբերու
որովհետեւ 1911—/' Ապր էլէն անդէն' գրե
թէ բոլոր նամակները տրուած են կըբճա տումն եր Ո,1
անօթա գ ր ո ւթէճւր 1խրսէ'
Հ^հրատարակւում է ըստ Աեթառամ Մի..կար եան էւ ար տագ.րած օրէնակէ ՝ նրա կրրճա տո ւմներ ո վ») ։

Ինչ որ կոչեցէւ հոս
հպուտ
ց անկո ւթէւ^է» կր թուէ րէըս/ ^^րէ՚հբը ոչ մէայն
տէր եանա կան բանաստեղծութեան ՝
ա յլեւ էր մ տերէմ նամա կա դր ո ւթ եան ՝
եւ
մասնաւորաբար' Անտեայէն հետ էր յա
րաբերութեան : Այդ օըքխհըը բանաձեււած է Տէրեանէ կողմէ 1909 y Ապր էւ լ 16—/'
նամակէն մէջ» Հաւելէէ լաւ է ամբո զջովքէն
անձնատուր լէնենբ հայեցողութեանն ու
փաղաբուչ ան ո ւր ջն եր էն ՝ էր էկնա յ էն եր ա զանբեեր էն ՝ որոնբ չեն պահանջում ան
պայման է րա կանաց ում ՝ տյլ էնյվէ ան պ utտակ են։ ճէչդ այնպէս' էնչպէ ս երամըչտութէւն լսելէս դուբ նրանէդ ո

սպասում րսւցի հէնց իրենից , ունկն,,րում
կվ, ու լոու-մ, եւ մպւոում էր

ո՛- լւս,իս»

(նամ. էջ 109 - 110): «Ջ"'֊"’ ցանկու
թեան» օրէնրն է որ կ'ար աա յա յ աո լի այո
աողերուն մէվ, եւ յոաակ է որ ինքնա
նպատակ
երազանքի ,
«չիր ՛" կանաg աե »
ցանկութեան այդ. եղանակը կը կառավա
րէ նոյնքան քերթողական արտադրութիւ
նը, որքան նամա կա դր ո ւթ ե ամր ծաւալող
յարաբերութիւնը-, Պէտք է լաւ հասկնալ
որ եղածը իւ"լ՛քին մէջ'
«[լրականութե
նէն» կամ աւելի ճիշդ'
«[լրականաց,,ւմ»էն խուսափում մը շէ, ո չ ալ իրս։ կա
նո ւթեան անրջային վսեմացումը.
հոս
սահմանուածը էաբանական իւրայատուկ
րնադաւաո մըն է ,
«ինքնանպատակին
ըն ա գ տ t.ut ո ր ։
րնա դա ւաոին մասին կը խօսի Տէրեան, հիանալի եւ չավ։աղանց ումեղ կեր
պով , նոյն հատորին մէջ զետեղուած ,
րայց Անթառամին քրոջը'
Մարթս։ յին
ո ւ֊ղղ ո է-Աէծ նամակի մր մէջ, ուր
կ՚ըսէ
հետեւեալը. «••• /' հարկէ'
կարող եմ
ձեզ հետ բարեկամութիւն անել..*-. Ւսխ
որքան աւելի՛ է մտերմութեան անկեղծու
թեան պահանջը, այնքան նա մօտենում
է հող ու այն ընադաւառին , որտեղ ար
մատաւոր ո ւած եւ, կրօնն ու յանց ա դոր—
ծութ իւնը' ղազանն ու Աստուած , որ ի
դէպ' միասնական են իրենց
հիմքում»
(՚1,ամ ■ , էջ 212 — 213) ! Ւնչ որ բացայայտ
է հոս' այն է, որ Տէրեանէ հ,ան կե ղծ ո t-—
թէւն» կոչածը չէ սահ մանափա կո ւէր տմէն էեչ ըսելու՝ ճ շմ տ ր տ ո ւթէ ւնր չծած
կելու՝ սրտէն յոյզերը պատմելու
պա
հանջէն մէջ*, Ատերմական նամա կագը ութէւնը ՝ երկու հողէներու հաղորդակցու
թեամբ ՝ մուտբ մըն է //տան էլա ւոր րնաղ աւառէ մը մէջ» 1լր պահանջէ աշէէատանբ
մր՝ պայմանադրական զգացումներէն եւ
րս ր ա բեր ո ւթէ ւնն եր էն չատ անդէն , եւ ut—
նոնց դէմ։ Ց,եւ մխէ է տյղ վտանգաւոր
բնագաւառէն մէջ յամենալու՝ զայն սլեղելու եւ էա րա չափելու : վտանդաւոր ՝ այո՝ բանէ որ Տէրեան դէմաց էնէն կր սպա
սէ ընկեր այէն սլա յմ անա էլր ա կան ո ւթէւններէն ամբողջա\կան
թօ թափ ում
մը՝
ամը ո ղջա կան
մերկացում :
Ա ար թայէն
ուղղուած նոյն նամակէն մէջ' Տէրեան կր
բացատրէ ՝ թէ հ,դաղտնէբը ա ն-կեղծ ՝ մէմէանց մօտէկ մարդկանց լաւագոյն բարե
կամն է» ՝ եւ ան չո ւչտ' լաւադո յն գաղտնէբ պահ ողները մեղսակէց յանցագործներր 1լ'ըէը»ն î Այս Հ,սչլ-Ո1[^
մտերմագոյն
նամակա գբ ո ւթէ ւնր կր զանցէ ու կր էէորտակէ րնկեբայէն բոլոր
չափերը՝ մէնչեւ էսկ Հան կեղծո ւթեան» ընկա լեալ չաէէերր , հասնե լով
կրօնէ ու յան ց ա գոր
ծս ւթեան մէասնական արմատէն' ղաղտ*1ւէբէն։
ՀԻնբեանսլա տա կ»է
բնագաւառը
կ՚երթայ մէն չեւ հոն ուր մարդկայն ո ւթ եան էար ա ղո յն արմատները էւար րո
յսր ւած են մէն Ալ հոն ՝ ուր ըր տութ է ւնն ու
կր օնբր' դա գանն ու Աստուած էրենց մէասն ակտն Հէմբր կր յա յտնա բերեն։
ն ան սլ տ տ ա կ»էն ն ո ւէ ր ո ւած ու անոր բնա
գաւառը պեղող նա մա կա գր ո ւթէ ւնր էարքին մէջ' կը ձղ տէ հէմբերու յայտնագործո ւթ ետն դո րծ ո ղո լթե ան ti ր : Այդ սլա տճառուէ էսկ' սլէտբ է մնայ գաղտնէ î Երրց սՀ յ արգեօբ 'Լղ111 Ա’ դարձնել այն էրս—
ւլութէւհր ՝ որ Տէրեան ՛օր առաջ՝
հողեվերլուծակսՀհ յարաբերութեան էսորաւլւպն
նպատակադրումր կր բանտ ձեւէ այս ձե
ւուէ։ Եւ- այդ. կրնայ ընել'
մէմէա՚յն էր
բանա ս տեղ ծա կան դո րծո ւն է ո ւէմ ե ան հիմ ան վրա յ ։
Հատորէէ
վերջաւորութեան
դրուած ՝
անթուակէր նամակէ։ մր մ էխ Տէրեան Անէմառամէն կը Ա՚չփցնէ էրենց առաջէն
համբուրուէլլչ ՝ եւ >կբ ձաղկէ այ՚է առէէմ ո ւէ ամէն էն չ էւ մ էէ նպատա կ եւ տրա
մաբան ո ւթէ tJît փնտռող ՝
եւ // հա բկին'
յօ[՚1,րհոԳ ձ*արղէկ : Անոնբ ՝ կ^րսէ y կր վաէէնան Հանն սլ ա տ ա կ» կն • կը ղդան ըստ երեԼ՜ոյթէ^է ծառէն ու ծաղէկէն չտարբերելու
վտանգը՝ ու կը պա յբա րէն այղ վտանգէն
դէմ : Ալ. կ'աւելցնէ Հայս տեգ մէա վն մէւ
բահ են մոռանում ՝ երբ էսօ ս ում Լն Հ[կեանբ/t նպատակէ» մա սէն։ Զ է՞ որ կեանբր
նպատակ է։ Ե մարդու ամկն մէւ
արա ր բր սլէտբ է նպատակ ] էն էւ » . .» : Հոս
եւս Հէնբհա հսլա տա կ» է։ րնա գաւառը՝ այս
անդամՀ էըրեւ բարոյական ու գատողական չափ ան է չ ։

տյդ թուականը : Պատահս,կան
Նս։մակներէ'1, կը տեսնենք նսլխ' ‘
օրերուն' Անթառամը Մւ՚սկսւա
"'J1
նուէր ։ Բայց ղւխտւոը
.ա&ա,^ 'Հ'
^-եմ' այն է, որ Ապրիթձ֊ինամտկռ^'
Տէրեան կը զրէ . «ամէնի., աոա« ,
լորում եմ ձեր
''‘չանդրէքՀխԱ"
էջւ^ի։ Ամենայն <ա,անոլկ,,Լխ'խ
նչանզրէքի լուրը նամակով կ,սՀ'Հ F
ռայն ով հաղորդուած է Տէրեւսնեն,
՛Լարան Աւմ կ'ենթաղրէ որ y* _

հանդիպումին'
Անթառամը նածՀՃ
է:Լրււ,խ^ հ“-ւ-ո՚ճ է : i,!՞;

^/,5, մէջ

՛Լարան Ուժի ըրս^ը ԱնթՀ_

մին պակսող նամակներուն վերահա։ւՀ
տումն է, եւ մանաւանդ' “՛յն մէկ -ւ։տՀ
կին, ուր կրնար նշանզրէք[. լուրը
ըլլա լ։ Աէկ խօսքով' ՛Լարան Ում կը թԱւ_
աերա կանացնէ մեզի չհասած նամակԼԼ
րական ղյւոյց մը ։ 'Լերահաստատման Լ
փորձը կր բացա արուի անով, „ր
Ա
հասած Անթ աո ամի նամակներէն ել
մէկը։ ՛Լարան Աւմ կը ներկայացնէ .Հ
ու կնոջ միջել ծաւալած չա ա քարդ յա_
րաըեր ութ եան մը մէկ
որոշակի պաէ,
զայն առանձնացնելով , րեմականացնեխ
ու այղ պահը նկատելով ,սնշոլչտ հանղոլ.
ցային ու որոշազրիչ ։ Կը ջ,սնայ Juipui_
բեր ութ իւնը զուրս հանել նա մ ա կա ղր,,,.
կան միակողմանիութենէն : Ու տյդ թե.
լու համար, կ'ընտրէ այն վտյրկեան^
երը հնչուն։

ղարձած է «ղու,ո

թեան» եղանակը

երր այդ եղանակն, ու օրէնքը մարմնա

ն։ամ ա 1լ1,ե ր ր :

I, ամ ա կն։ ե ր ո վ

եմ սիրելու

[''‘՛Դ՛Ա՛ւ1ո 1 Անւոեայ» : Լյատ դիպուկ կէթ
1լր զարնէ ուրեմն 1Լարան Ում էր թատեր գ.ո ւթե ամբ ։
Է'այց մէեւնոյն ատեն' թտտերդութէւնր ռ ո մանթէբ սլ ա տ կ եր է։ մը ՝կը ւէերածէ
Տէրե ա նի եւ Անթա ռամէւ յարաբերութիւ
նը » աւելէէ ճէէ չդ զա յն կր հասկնայ ըստ
ռոմանթէբ ս էս եմ ա լէւ մը։ Արտաբէւն խո
չընդոտ մը կր յա ր ո ւցո ւէ ՝ ո բ անկարելի
կր դարձնէ սէրոյ րնկեբայէն էւրւսկտնացումր » ար դէրո ւած ս էր ը կր յաւերմանալ
այլ մակարդակէ մր վրայ։ IJ էնչդեռ վե
րը 'տուած մեր հ ա՚կէ րճ ւէ եր լուծ՜ումը կը
էմ ելա ւլ րէ աոնուագն ՝ որ Հգոււո ցսւնկոեթէւն»ր Տէրեանէ կողմ է դրուած հրամա
յական մրն էր՝ թէկու-ղ անգ է տ ակդ արար՛,
Զա փ ա գանց հասուն՝ մտածուած եւ բարդ
յա ր ա բեր ո ւթեն է մր' վարան Ո t-մ է մստ
մնացեր է արդէլուած ու ւէսեմաւրսծ ւդատանեկան ttէւ ր ոյ մր եգբր։ Ինչ որ չի
նսեմացներ սակայն դործէհ նշանակուէմէ ւն ր : ճէչգ է ս ր թա տեր գութԷՀնը Հե
ռու է նամականէէն թելադրուած յարա
բերութեան հարս տութէ ւնն ut- բւււրդ11Լ“
թէւնը սպառելէ ՝ բայց շահ աղբ դո-ttt կան {
էր սեւեռած Հմոմենտ»ով եւ էր յարուդած
հարցերով ։

Կր մնայ էնծէ խօսէ է ծանրակչէս- վերա
պահութեան մը մասէն ։ թատերդութէձր
ւլր ուած m հրատարակուած է արեւել
հայերէնով՝ ու սրբան որ դէտեմ' էսրեւե լահ այեր էն ր վարան է)ւմէ ղբւսկԱձ Լ
գուն չէ ։ Այղ լե ղուով ղրելու որոչո Լ
կը բացատրուէ դուցէ անուէ՝ ո[՚ I մԼ
տա բուեր է կարդացած հատորէն /էլ
ով՝ եւ ուղեր է պահել utnu^t էսպ^Հ
րութեան հ ար աղա տո ւթէւնր ՚ -ik էսնդւ
դարձեր որ էր կարդացածը տրդկ
թարգմանութէւն մրն է y
կամ է I
անդրադառնալով հանդերի “‘JL P յր անբներո/ հև տեւեր է ։ Անթ""""։է Ս1՛"՜
կար եան ի եռ 'Լահան ՏԼրեւռ՚Ա'
ցռռթիռնը Խսյրէ ծայր՝ ռսւ֊ււեր^ Լ
ով ւոեղէէ !խ ունենար y եւ էր*'!] հՀ,,,մտերիմ խօսակցոռթիռններն “՛լ՛"
սափեյիօրկն' ռսռսերկն
/ ք 4 ,
ատեն պահ ո ւած հ ա ր ա գա աո ւ [ է՛
այղ [սօսս, կց ւ,, թ իւններր ար ե,-ե^^‘"J
ն"վ կր

-f^l՛՛՛՛^՛"’՛՛"՛"՛""^1

\խ,Ա

մկկ կապ ռ-նի թաաերղռռթ

Ն
/'

յաջոզուածբէն հետ անչուչտ ,

•

եօք հեղինակի աչքկն
սւյն իրողս, թիւնր, սր ՏկքՀ
(ու թերեւս աւելէ) սփէւռր u‘
,եզռլ պա/մանն ե րսւ
>[ '" “!֊f է ք ’

î

տեսա րանր

ւր

■ՆՇԱՆԵՍ

զետեղուած է 1909 , Մարտ 20-/5/: Ինչո՞ւ
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62’ ANNÉE

Հ •- փալով ւիարիզեան շրջանին • • •
Պ -— 1953—/'?/ kfifi՜ Փարիզ եկայ, արձանագրուեցայ էքոլ Նորմալ Սիւփէրիէօր տը
Միւգիք բոնթրըյի ուանէէ եւ ֆէւկէ դասե-

r

«ՑԱԹԱՋՈ

րուն ՝ նաեւ ն ո ւա դա էս ո ւմրէ ղեկավարուէ/եան դա սր^է թ ա ց քէ*1ւ եւ քոմւէ ո ղէ ս է ոն է
դասարանը . ju»9nր դ տարէն որպէս աղատ
ո ւսան ո ղ դաց էր եր ա մ՜չտան ո ց ՝ հ ե տեւելո ւ
համար Q.
Ա'եսէտնէ
եր ամ՜շտո ւթ եան
ւէէ լէսոփայութեա^է եւ էսթէթէքէ դա
ւէրնթաց քներ ո ւն. հոն տ,եղ կը տր ո ւէ ր նա
եւ մ՜ ո ղո վր դա կան երաժշտութեան . շատ
հարեւանցէր կերպով
հետեւեցա f չէնականէն :

տեսակցութիւները

Հ — Իսկ այդ. ծըսւզըին մէջ հայկական
ժողովրդական երաժշտութեան մասին ալ
կը խօսուէիր :
Պ •— /?£ • *սն շատ դա ղա փ ար
չունէ ր •
կու տար ռո ւս ա կանը ՝ չէնաէլանէն ու ճավանականէն տար րեր ո ւթէւ^էները ՝ եւայլն։

ԿԱՐՊԻՍ
ԱՓՐհԿեԱՆհ
ՅեՏ
«Հայկական երաժշտութէւն ՝ հ տ յ երդ»
պքւտակքւն տակ համերգներ կր արուլ,ն,
ելոյթներ տեղէ կունենան ՝
վէճ—վէճա—
քոսնութէւն կ ԸէէսւJ յաճաէւ. ազգապահպանման ա ղդա էլ ՝կը նկա տո ւէ ան , էւեղա-»
թիւրումներու անծայր մրցադաշտ՝ սրրբռթէւն ՝ ժամանց է ղ է լրէն մէջոց՝ պա
պենական ժառանդո ւթէւն'
կրնանք
ւէայելել , ըՀլ, ո շիւն ել , ան ուէ
tfեր անա լ՝

նէէ. որ բաւական երկար մամանակ սիրայօմար դաշնակէ ՝ արմոն էրէւ եւ քոնթրըփուանէր դասեր տուաւ
էնծէ :
էաւ
երա •՚Ւ,չտ մրն էր ո լ լաւ ման կա ւէարմ : Պօ
ղոսեան ւէարմարանէն մէէ նաե. Աշոտ Պատ»
մաղը եան նկատած էր ձայնս. պէաք է
րս եմ, որ
եր ամշտո ւթեան
նաէսն ական
սէրը ա յս երկու
անձերը տուած
են
էնծ՜է 5

ւ՚"֊։ւոլՒւ » նաեւ ղա յն

Երր Ա* Պատմադրեան մեկնեցաւ Եդէպ֊
տոսէն (1942—43) յ
վարժարանը առանց
Դ'//' ուս ո ւցէ չէ մնաց . հոդա րար ձութէ ւ-

մսթել՝
ւէա տնե լ
մանրուքէ պէս» ան մեր կարօտներուն բալաստն կ՝ըլլայ ՝ արդար հ սլար տութեան աո['թ) մեր մշակոյթէն դեսպան ՝ արուես
տէն ներկ այւսցուցէչ՝ կամ ո չն չ ո ւթէ ւնն երու բռնադատուած [սօսն ակ :
Յրսլէսղփ ան՝ հայ երդը՝ հայ երամ ր չտութէւնը մնայ
էր հ ար ա զա տո ւթեանր
‘քէջ, որպէսզի անաէ հպարտանանք՝ էէէս"“
նանք մէայն ՝ էր մամանակը՝ համրերութիւնը ,
ու դէ տ ո ւթէ ւնը ՝ տաղանղը է սպաս դրած մէկն է Եարպէս Ափ֊
րթլեան, ան՝ որ աւելէր քան երեք տասեամԼակէ է վեր կը մարզէ ու կր ղեկա‘1ս,րէ 11/ւփւսն — 1]ոմէ տաս երդչաէաւմրր ,
որ ե , կ անա չեանէ դործը ծանօթ աույյ “երուհդներ ո ւ ու տա կա ւէն ան' որ
թրէնոդակսՀն ա շէւա տանք կը էլա տա րէ :
Լ րամէշտներ էծոնէօ Պ ենէնէ կր հարցր9

օր մը ՝ թէ Ոլր պէլոէ եր էմա յ երաժըշ—
Ութէւնը» ՀհՀոն' ուր դուք կ՛ ոլզէք» կ'ըէ֊
պատասէրանը : I] . Ափրէկեան կ՛ուղէ ՝
է հսԿ երամ՜շտութէւնը ընթանայ մէշտ

[“•J

նը 1ւնծ1՛ ղ1“^!յ որպէս երդէ ուսուց է չ.
ուսուցէչ մը որու տարէքը...
Հ — Տասնըվեց էը հազիւ :
Պ ♦ — Տասնըվեց ալ չկար • ա չակերտ մը ՝
որ նաեւ ուսուցէչ եղած էր. ու այդպէս
չարունակուեցաւ :
(Հետոյ
Համազգամէն!՛ դէմ ում ով՝
էմ ղեկավարութեանս
տակ երդչաէսումր մը կազմուեցաւ՝
որ
րաւական յաէողութէւն ձեռք ձդեց : Աաէո ղո ւթէւն ՝ կ՛ըսեմ՝ որովհետեւ ան նրկա տուեցաւ փահ էրէէ
Հայ
դաղութէն
կողմէ. նաեւ՝ երր պետական հարուածը
եղաւ՝ <&"•-" արեր» ըն կեր ա կց ութէւնը ու
զեց Նեկէպը հրաւէրել ու հրամցնել հայ
արուեստը, յարմար տեսան զայն երդուէ
ներկա յացնել . հ րաւէրեցէն Աղեքս ան դրէ ոյ
եր դչաէսումրը ,
էմ
դե կա վար ո ւթեան ս
տակ : ՜Լյեկիպի ներկ ա յո ւթեան հ տմ երղ. մը
տուինք. հոն երամի շտ մը կար, որ մեե
համբաւ, ունէր արաբական շր ջտնտ 1լհեը ո լ

մնայ
ոչ
ոհ1՛ սեփական կալուածն է ան » չքուած'
“"քէնոլն ճաշակին ու. ամէն նկատումի -.
1C խօսյյէն առաջ, դորՏ՜ը
արդէն վտ—

մէջ. երկու ամիս ետբ l'fi'l մ'ը շինեց,
որ «էս ղիշխր լու՜"Ը տեսայ» ի մէկ տարրերտ1լհ էր :

խօսուն վկան է այս ըմբռնումին ,
'““.եւ խօսքը :

Պ _ Տասնըհինդ հազար
Աղեքսանգրիա , իսկ բսանըհինգ հազար ալ Գ՚ահիըէ
կար. մեծ՜ թիլով գաղութ մը չէր, բտյց

Տւսրսպտտոլթեան հունէն, հեռու

I վթարումներէ ՝ չար ա շա հ ո ւմն եր է ♦

1ոլ9,

հ1'մա

1”սլքե

19ւն-ՏնաՏ- Եմ Եգիպտոս ,

£
եւք
JL

սԿսՒւ կենսագրական տըւ-

<«5

Աթնա կան ուսումս առած
^°'լ""եան ‘“զղային գպրոլքը , որ-

Յտյ ամերէկեան ւէարմա րան ՝ րայց
սումս կէս մնաց հօրս
մահուան
^ճարւոմ .
1
1.

?օ Ղ. սեան
Լ վարժարան յաճա քսած շրջակՈլ աար Ա . Պօղոս — Պետրոս
Ոլնէք 'ն Ղպք՚ր^երոլ դա որ. էալ- ձայն
եԱ
ղրԱ,ԼԿՒ I />

աէ

մասնակցեցայ

այդ

Ը11ենք
ուշադրութէւն
՚ ւ °էո "էաժշտա կան յատկուլ
ք ն՛լացողը ամէնէն աւելէւ եդած
եՈլ լ t Աէեքսանեան . ղէո ներ կայաP է՚աաըսցէ ուս ուց չէն՝
3)րափէ չէ-

Հ — Որքքա՞ն հայութիւն կար այգ շըրջւսնին Աւլեքսանգրիա:

կազմակերպուած էր:
Այս երդահանդէսը պատճառ եղաւ որ
«Ա ո ւստ րեր» ի պատասխանատուները որո
շեն ղիս խւրոպա , ուսումի ղրէ^լ - Ջմոռնամ ըսելու որ Աղերս ան դր ի ոյ ազգ. ի շէսան ո լթիւններր այգ առթիւ ինձի ոսկիէ
մամացոյց մը նուէր
, վրան ւիորա
դրրուաՏ • այն պատճառով որ կրցաՏ էինը հետաբրբրել երկրի իշվսանութիւննե-

fi Ը •

Հ .- ք-անի՞ հոգինոց երգչախումբ
էլւ ատիկա :

մըն

Պ- Ութ սուն հոգիի չ՚՚՚֊րթ ։
Աղեբսանգրիոյ գո րեո ւն էո ւթ են է ս էալլիշատակներ կը պահեմ . 1943 — 19սՅ չըք1"^
ջանն էր • աշակերտները շատ կապուաե
էին հայ երգին, բաւական լաւ բաներ ըրինբ. նախ
երգեցինք ձայնասփիւռէն .
մինչ այգ պզտի կներ ու տեղ չէին տար.

Հոս հասնելէս ^*b?-nH t1
11է փան —
Եոմէտասէ վար չո ւթէւնը եր դչաէսումրէն
ղ ե կա վար ո ւթէ ւնը առաջարկեց էնծէ . ըն
դունեց ա յ , հա կառա կ որ րա ւա'կան ծան
րաբեռնուած էէ* էնծէ ուսանելու համար
երկու՝ կամ առաւելադոյն եր,եք տարուան
արտօնութէւն տուած էէն ՝ պէաք է վերա
դառնայէ. րնդունեցայ ՝ քանէւ որ էլ ըսէ էն
թէ հոս եր դչաթումբ պահել անկարելէ է
ու յ՜ամանակէւ կորուստ։ Պ՝էաք է ըսել ՝ որ
փ* Ալ^ձ^շահէւ մահէն ետք վեց
տարէւ
երդչա էսումրը
ղե կա վւսր չէ ր ո ւնեցած ։
Հ - Ուրեմն որոշած էիք Փարիզ մնալ:
*//.- Աչ. ընգ ո ւնած էէւ մէնչեւ մե էլն ուtfըս . սակայն մնացէ՝ որովհետեւ 1956—/'
դէպքերուն պա տճա ռա ւ ՝ Եգիսւ տոսէւ ղա—
ղութը սկսաւ քայքայուէ լ.
հա յութէ ւնը դաղթէւ ելած էր ՝
էլ երթար
մէնչեւ
Աւստրալէա։ Հո սկէ երդչաէլումրէ վարչութէւնը դրեց փահ է ր է ՝ էսն դր ելո վ որ
ա ր տօն ո ւթէ ւն տրուէ մնալուս ՝ անոնք ալ
ըն դո ւն եց ան :
ք]ւրեւՈւ 1953 կամ Հ&—Է առաջէն համեր
դէն ետք մեր ամէնէն կարեւոր մասնակg ո ւթէ ւնր եղաւ «ü/ր բազան
երա J՜շտո ւ —
թեան փ. Ա*էջա զդայէն
^ոնկրէ^էն ՝ որ
տ եղի ունեցաւ Պապէն հ ովանա ւոր ութեամբ ։

Հ — Կրօնական երգերով լքասնակցեցաք
անշուշտ :
Պ •— Այ" y մէայն։ 25 վայրկեան տըրւած էր* մէջազդայէն հ ա սար ա կութէւնր
լաւ րնդո ւնելութէւն ըրաւ մեղէ։
Անկէ
էւ վեր մեր դործո ւնէ ո ւթէ ւնը \կը չարունակուէէ մէն չեւ այսօր ՝ երբեմն աւելէ լաւ ՝
երբեմն նուաղ լաւ։ Երդչաէսումրէ մը ըն
թացքը կապուած է ղանաղան անձերու ՝
որոնք արհեստավարմ՝ չեն՝ մէջոց
մը
կու դան՝ յետոյ կը րամն ուէն ՝
նորեր
կու դան ։ *եորը պէտք է սորվէ երդեր ՝ որոնք արդէն unր վուած են . բարեբա էւտա
րար կորէզ մը կայ որ կը մնայ*.
Առաջէն տարէները աւելվւ դմ՜ուար էր •
էնծէ համար աւելփ դէւրէն կ՚ըլլար ՀՇուձ<>» սորվեցնել Պօղոսեանէ տզոց ՝ քան
հոս՝ չափահասներու։ Աակայն
հետըղհեաէ 3)րանսայէ եր է տա սարդութեան մա
կարդա՛կը փոէ/ուեցաւ . եր է տա ս ար դո ւթէւն մը ունեցանք որ մեծամա սնո ւթ եամբ
լէսէաւարտ էր ու աւելէ դէւրացաւ երդ
ս ո ր ւէեցն եfր •
եր ամ՛շտա կան ճա շա կներ ը
նրբացան ։

Հ — Վերջին տարիներուն թազմաթիւ
երիտասարդներ կու գան արեւելեան գա(ղութներէ. յմնչ է անոնց հետաքրքրու
թիւնը հայ երգին յ կամ ձեր երգչաիաւմ•ըին հանդէպ :
Պ •— Ասկէ տասը — տասնըհէնգ տարէ առաջ արեւելքէն եկողներու մէ՜ջ բաւական
ձայներ կայէն՝ որոնք կը մնայէն։ փաղութները էրենց ճաշաժլները ունէն . դազութ կայ պարը կը սէրէ՝ ու-րհէ. Ը. 1
դը։ Պէյրա-թէ մէջ Ե անա չեան էն է վեր
կարծէք երդը՝ եր գչաթումբերը երկրոր
դական մակարդակէ վրայ մնացած են.
"լարը ՝ թատրոնր
կամ դր ա կան ո ւթէ ւնը
աւելէ տեղ ունէն ։ Ւսկ Պ սլէ սէն եկողնե
րը երդը ՝ երգելը կը սէր են , նաեւ թատ
րոնը ։

Հ — Ներկայիս քանի^ հոգի
նակցի ձեր վարձերուն :
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Պ »— Երբ համերդ ունենանք եօթանա
սուն ՝ էսկ սովորական փորձերու մէջէն
հա շուով 40 Հ“գի ։ Ուր ա թ եմ ՝ որ մարդէկ
կան յ որ էնձմէ հէն են
երդչաթումբէն
nt~ կը շարունակեն, կը սէր են՝ կը
մնան ։
Սկիզրի տարէներուն ստէպուած էլ'ընդառաջէէ մ՜ ո զո վո ւր դէն ճա շակէն :
Հա
լէ երղներ ու Եոմէտասէ՝ Ե անա չեան է ղատ
կ՚երդէէնք նաեւ Ալթունեանէ գործերը՝
հ այր ենա սէրա կան երգեր . ազդապահպանման դործ է երա J շտութէւնը ՝ ու այդ եր
դերն ալ՝ ան կաէր էրենց ե՜ր տ ժշէոա 1լան
մակարդակէն՝ պէտք էր երգել*.
Աետոյ
կամաց կամաց վերադարձանք այն երդե
րուն ՝ որոնք մէայն արուեստէ արժ՜էք ունին, Հ այկական մէջտվայրէ մը մէջ երբ
երգենք ՀՒբրեւ արծէւ^ը՝ կը յո ւզէ . սա
կայն վերջերս յաճաթ 1լ երգենք օտար հա
սարակութեան առջեւ՝ որու համար րա"երը կար եւո ր չեն • բան չեն ըսեր ՝ ւհ
թօսէր անոնց Ան դր անէ կէ է ո ւթէւնը . մէայն երա J-չտութէւնը մտէկ կ՛ընեն, պէտք
է ՝ որ երաժ՜շտութէւնը առանձէն էնքզէնքԸ փԸւէ* այԳ պատճառը՝ որ հետզհետէ
մնացէնք Եոմէտասէ եւ Եանաչեանէ վրայ։
Ջեմ ուզեր րսել՝ թէ ուրէշ երա J՜է շտն եր
չկան։ Հայտ ստան եան նոր երգերը՝ օրէնակ' Երեւան — էրեբունէն էլ եր գոլէն ՝ լաւ
սակայն արուեստէ մտահոգութեամբ
եղած համերգներու մէջ տեղ չեն ունե
նար : վերջեր ս սկսայ է. Աովհաննէսեանէն քանէ մը կտորներ պա տրաս տել. բա
ւական նուր բ գործեր են ՝ վստահ եմ պէ—*
տէ սէրէն եւրոպաց էները. մանաւանդ
էնքե ո ւր ո յն եր ամ՜շտո ւթէ ւն մրն է . տարբեր է մէ ւսներ էն ու
հաս կնալփ*. Նոր
8 ո էէ Հ աննէ ս եան մը տեսայ անոնց
մէջ։
Շատ հ ե տաքըքր ա կան է • կայ «*Ւելէ լա-

օ»5/ • յ"ււէհւ 1
թորհ էմ թէ կրնանք
ե կե ղեց ա կան երդերու փառա տօնէ մը ներ
կա յացնել զայն ։ Ւեչպէււ
նաեւ
ՀԱտէ
ւէա ռո ւայ եսը^ ։ Աւր աէւ երգեր ալ ունէ՝
հլՇ սր չսրածն ՝ Հ^Աորեն եմ ցաներ», սքանչելի են,
Հ
Կկաէք թէ հայրենասիրական եւլնամէնուն աեղր կ’ընդունիք ? Րայց ձեր
գլխաւոր մտահոգութիւնը արուեստի մա
կարդակն է, գործին գե զարուեստական
արժէքը :
Պ ♦—
մէայն
մասէն
եղաւ՝

Նպաաակս մեր երդը սէրցնել է ոչ
մեղէ՝ այլ նաեւ օտարներ ու. այս
ամէնէն գեահատական թօսքը այն
որ Ավէնեոնէ փառա տօնէն երդելէ

ետք՝ երբ ժողովուրդը
դուրս կ'եււէր <
երկու հոդէ կը վէճէէն թէ ամէնէն լաւ ե՜
լս յթը մե^րը եղած էր, թէ Ա^ւգլփացէնեբունը ։ Նման դնահ ատումներ աւելվւ նըշան ակալէց են էնծէ համար՝ քանէ
որ
անկեղծ ենյ
փյ՜ուար է նաեւ յայտագէր կազմէյր .
3)րանսայէ մէջ մակարդակ մը կայ՝ որ
երաժշտական դա ս տէարա կո ւթէւն ունէ ՝
եւ կ՛ուզէ աւելէ բարձր որակով երաժ՜ըշ—
տութէւն ունկնդրել, էնչ որ՝ չէ հասկըցւէր այն զանգուածէն կողմէ՝ որ երաժըշտակտն ճաշակ ու ականվփ վարժ՜ութէւն
չունէ : Երդէն հե տ ունեցած կապը ազդադըրական է։ Այս կացութեան մէա էլ տո
կացողը Ե ո մէ տասն է. ժամանակով ա՛լ աւելի սէրած եմ ղ[նքը* առաջ՝ ասոնք այն
երգերն էէն որ դսլրո ցական նստարաննե
րու վրայ սորված էէնք. սակայն յետոյ
լաւ երգողներով բոլոբովէն փոթուեցան
նոյն երդերը։

Հ — Ի՞նչու այդքան
միտաս :

սիրուած է

Կո-

Պ •— Աէրուած է Եոմէտաս՝ քանէ մը
սլաւոճաոներով ։
Ատարներ ու կողմէ սէրուած է սլար զապէս այն պատճառով ՝ որ էւրայատուկ երաժէշտ է. ամբոդվ ժողովուրդէ մը հա
րազատ ՝ թտացուած զգացումները կ՛ արտայայտէ պարզ՝ բայց երաժշտական դե
ղեց է կ ոճով î
Հայ հասարակութեան կը թօսէ ան ՝ n—
րովհետեւ մեր գաղթական ժողովուրդը
իր երդերը ՝ աւելէ գեղեցկացած ՝ վերագըտաւ անոր գործէն մէջ։ Ա*էայն դաղ-

կը մաս
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թական Ժ՜ողովուրդ մը կրնայ ունենալ այս
զգացումը : Աքսորական հայ ժողովուր
դը ա յս երդերուն մ կջ գտաւ իր գիլզը ,
դաշտը , էեոը , զեկեղեցին ու սովորութիւնները։ Այնպէս , ինչպէս մահէն ճողոպրած
մէկը կը գտնէ իր հարազատը :
/Հյյշ. ժ՜ողովուրդը այգ երդերով վեր ըս
ուին ապրեցաւ իր երկիրը յ
Ատոր համար ես Կոմի տասր մեր հե
րոսներէն կը նկատեմ ♦ եթէ ինք չըլ/ար ,
այս երդերը ո*ւր կըլլային այսօր։

Հ — Կոմխոսւս երգի , Երաժշտութեան
արժէքէն զատ հռգերանական գոհարում
ալ րերաւ գրուահ ժողովուրդին :
Պ- Այ ո • ան ունի նաեւ կարօտ ի մասը, ասկէ զատ ինքնուրոյն է երաժ՜ շտո ւթիւնը ու օտարներն ալ կր ս իրեն : Երբ
Պէթհովէնի պատարագը մտիկ կ^ընենք
ե կեղեց ա կան բան չէ ,
եր ա մշտո ւթի ւնը
մտիկ կդնենք . բայց երբ Կոմիտասի պա
տարագը մտիկ կ՚ընենք՝ նաեւ աղօթք է՝
միւս կողմէ կարելի է համ երգի մրն ալ
երգել։ Ահա1 Կոմիտասի մեծութիւնը։
Իսկ Եան ա չեան ուզած է քույլ մր եւս
առաջ երթալ, տեգ կու տայ աւելի կա
ռոյցի։ Ան եղանակ մը կ՚առնէ որպէս թե
մա՝ կը զարգացնէ՝ կը վերա դառնայ իր
բուն թեմային, աշվսա տութեան ույս ձե—
լը չատ յայտ^Ւ է «Տալիլօ»ին մէ չ :

Հ— Յայտսւգիթներռւ կամ ձայնեթիզներու վթայ ոթպէս հեղինակ եթթեմն նըշՆւսծ է Կանաչեան - Աւիթիկեան • ի՞նչ է
հոն ձեթ ըրածը :
Պ •— Տեսած եմ , որ , օրինակ «եանօր»ի
համար , գործը նուագախումբով շատ utւելի հետաքրքրական պիտի ըէԼայ.
ու
համերգէն առաջ Հէ՚ւ մԸ ա ճա պա ր անքո վ
աւելցուցի երգչավսումբի բամինը, հիմա
ամէն կողմէ ձայնատետր երը 1լ ուզեն։
Երկրորդ՝ նկատած եմ որ Կունաչեան
դժուարութեան առջեւ կեցած է եւ աւելի
հ եռուն չէ գտցած ՝ ինչպէս ուխտի մասը
«Հանկլի՚Հն ♦ ույդ մասը դրեթէ իրմէ չէ։
եու իւա դա un ւթի ւնը որ կը ո կս ի իրն է ՝ յետոյ դՒԼԳաց1՚ն> հայրը1 մա.ւրը՝
մողո֊
վուրդը որ /լերդէ ես քի չ մը վաթած եմ ։
Անացածը իրն է ՝ այնպէ ս ինչպէս ինք դըրած է ։
Հ - Այս երկուքին քով եթէ Դ- Ալէմշահն ալ գնենք • • • :

♦— Կ՚ըսէի որ օտարներէ եր ա մշտսւ կան
ուսում կխաոնենք (ներդաշնակելու ար
ուեստը} , լւայյ աոնելը չի բաւեր , պէտք է
պատշաճեցնել մեր երդերու ոգիին, Երբ
Կոմիտաս կը
դոբծածէ ներդաշնակելու
արուեստը ՝ կարծէք տարազ մրն է ՝ որ
լաւագոյնս կը վայելէ մեր երդերուն ։
Ալէ մշահ ալ իր կ արգին շուտ նուրբ ձե֊
պատշաճեցուցած է իտալական եր
գեր ու. արուեստը, իր յօրինած մեներգ
ներուն-. Արով իր մեներգները ոչ միայն
հայկ, շունչ ունին, ա յլ նաեւ կարելի է
միջազգային յայտազրով
համերգներու
մէջ զետեղել ղանոնք-, իր գլխաւոր յօրի
նումը «Աւարայրի պատերազմէն է, նա
եւ «Հէքեաթ»ը •

ւ,1ւ1

Հ — Ւսկ Հայաստանի եթաժշաական
գործ ուն էութեան մասին ի՞նչ կը մաածէք ;
Պ — Արուեստի երկու ըմբռնում կայ.
արուեստը ինք իր մէջ նպատակ է , ու ար
ուեստը պէտք է մողովուրգին ծառայէ .
երկուքին մէջ ալ վտանգներ կան . որոշ
ընտրանիի մը համար կարելի չէ արուեստ
ընել, միւս կողմէ ան պէտք է նաեւ օգտա
կար ըլլայ ։ Ա ակայն օ>գտ ա սլա շտ ո լթ ե ան
սկզբունքէն մեկնելով արուեստի ցած չա
փանիչ մը 1Հ ունենանք-, «Արուեստը մեծ
սրահ մըն է , որուն բանա լիւն պէտք է ու
նենաս» էլ ըսէ Աթրավինսքի : Հասկնալու
կարողութիւնն է այգ բանալին -. Մտիկ ընելոլ վար մ ո ւթի ւն պէտք է ունենալ . մի
աձայն մեղեդի մը հասկնալ աւելի դիւրին
է միշտ :
Հայաստանի մէջ երկար մամանակ ըղրաղեցան արուեստը ծառս։յեցնելոլ ել որոչ բաներ զոհուեցան այս կամ այն նպա
տակներու-. կը խորհիմ թէ ներկայիս որոշ
բաներ կը փոխուին :
Հոն երկար մամանա կ կոմիտասր մէկ
կողմ դնելէ ետք, հիմա սկսած են մեկնա
բանել. սակայն պէտք է ըսել նաեւ հետեւ
եալը. հիմա որ 3 . Զէքիջեան Հ տ յաս տանի
լաւագոյն երգչախումրին ղեկավարն
է,
ըստ իս Կոմիտասի մեկնաբանութիւնը որ
կընէ, ճշգրիտ ըմբռնումով չէ. այս կ՛՛ը
սեմ , որովհետեւ փոքր վտանգ մր կը պա
րունակէ. արտասահմանի երիտասարդ երամիշտները քանի մը տարի ետք իբր օրինակ պիտի առնեն այգ
մե կնա րանո լթիւնները , այս կէտին է , որ կ'ուզեմ գի
տողութիւն ընել : Ջէքիջեանէն առաջ կար
—եթէ չեմ սխալիր-, Տէր Յովհաննիսեանը, որուն երգապնակները
մտիկ ըրած եմ . Զէքիջեան կարծես անոր ուղղու
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թեան կը հետեւի. երդը կամայական կեր
պով արագացնելու, դանդաղացնելու հա
կումը ունին, եթէ Ափիւռքի երգչախումբ
մը ըլլար, այսքան գմուարահաճ ըլլ’ԱԼոլ
պատճառ չէինք ունենար -. Օրինակ «Աուրբ
սուրբ»ր ուրախ երգ մըն է , ոչ թէ աղա
չանքի //թքյր մը. հայաստանեան ձայնապրնա կներու մէջ կը լսենք «Փեսին գո
վեստը». չի կրնար ողբի մը ձեւը արուիլ
անոր ։
կ'ընղունիմ որ երամի շտ — մեկնաբան
ներ իրենց
անհատականութիւնը
դնեն
գործին մէջ , բայց ոչ իրենց քմայքը :
Կոմիտասի րսլ"ր գործերը ինք իր կեն
դանութեան տպած չէ • իրմէ ետք ուրիշ
ներ տպած են . շատ անգամ ալ կը տես
նենք որ Կոմիտաս վերջնական ձեւ
չէ
տուած : Ան տեղէ տեգ՝ երգչաթումբերու
եւ ունեցած ուժ՜երուն համեմատ փոփոթութիւններ կատարած է ՝ ու այս պարա
գան է որ վէճի պատճառ եղած է կարգ
մր Հ^արուեստագէտներ^ու ժ օտ ՝
որոնք
1լըսէթե թէ Կոմիտասի թէք^իքը » ուր մոնիի
գիտութիւնը անբաւաբար էր î
Վ.երջին տարիներուն Ո* • Աթայեան հ ըրատարա կեց Կոմիտասի
մէկ
դորեը
հ,Առ ի դետս բաբելտg ւո ց» ՝ ուր կը տես
նենք՝ թէ կա տարեա լ թէքեիքի մը տի
րացած է :
Այս բոչորով հանդերձ ՝ կարելի չէ ըսել՝ որ երաժշտութիւնը Հայաստանի մէջ
երկրորդական դիրքի
է* բաւական
աշթատանք կը տանին ,
բոլոր գիւղե
րը իրենց երգչաթումբը ունին, երաժշտական ղպրոցներու մ էջ ահագին աշակեր
տութիւն ունին։ Այս բոլորով կամաց կա
մաց դժուարահաճ պիտի դառնան ու,,,

Հ
Եթէ ժողովուրդը դժուարահաճ եւ
րծախնդիր ըլլայ , արուեստագէտն ալ պի
տի ստիպուի աւելի րարձր մակարդակ մը
ունենալ :
Պ ,— Այո , մ ո ղո վուր դի մը արուեստա
գէտը հայելին է իր ժողովուրդին ։

Հ — Աիվւան — կոմիտասի ապագան
ի^նչպէս կը տեսնէք ֆրանսահայ գաղու
թին մէջ :
Պ •— Աիւիան — Կոմիտասի գլուխը երա
մի շտ մը պէտք է անցնի ՝ որ ՛կար ենայ ղոհողութիւն ընել, սակայն զոհողութիւնն
ալ սահման մը ունի ՝ ու պէտք չէ այպանել
ս յն ՝ որ չի կրնար ընել։ Ամէն մարդ յա
ջորդ մը ունեցած է* կան ութ կամ ուշ
մէկը կը գտնուի միշտ ։

Հ •- Այս րոլորէն ետք, արդեժք կրնա՞ք
սահմանել հայկական երաժշտութիւնը:
Պ ♦— Հայկական երաժշտութիւնը ֆորմիւլէ ընելը դմուար է ։ Երբ կա ր ե լի է
նո թաներով սահմանել չինականը (դաշ
նամուրի հինգ սեւ նոթաներով} կամ ռու
սականը (saut de tierce mineur et puis
quartre juste), հայկականին համար կայ
ընդհանուր մթնոլորտ մը որ ձայնաշա
րերով (gamme) ու մեղեդիի գիծով կը
յատկանշուի յ Կոմիտասի ՀԱիրաւոր էոբիկ^>Ը Եւ Ա, J] ա չա տր եան ի ջութակի քոնչէբթսն տեղ տեղ կը յիշեցնեն զիրար ,
հոս պատճառը այե է՝ որ արուեստագէտը
գործածած է նոյն ձայնաշարը։
Մեր երամշտութեան մասին ներկայիս
երբեմե երիտասարգ երաժիշտներ !լ ար
տայայտուին ֆրանսական ձայնասփիւռի
կայաններէ։ Կ՚ըսեն օրինակի համար՝ թէ
ջութակը՝ դաշնակը հայկական գործիք
ներ չեն, ուրեմն այն գործերը որոնք դըրւած են դաշնակի ՝ ջութակի համար՝ կար
ծես հայկական եր ամշտութեան մաս պի
տի չկազմեն։ Իսկ այն երգերը՝ որոնք հա
յերէն կ\երգուին ՝ կը խորհինք որ հայկական են, քանի որ բառերը հայերէն են.
ինչպէս «Հին, փառաւոր իմ հայրենիք»ը,
«Հինզալլա»ն , «Մինչդեռ յոյսով խայտայ
բնութիւն»ը . հայկական
երգեր չեն ասոնք :
«փոզովրգական» բառն ալ այն է րստ
իս , որ գործադրելի է մողովուրգին կող
մէ : Աակայն երբ ան կը յարգարուի , կը
զարդս,նայ, ,կը դառնայ արուեստի գործ,
֊.ոն պէտք է երեւան գայ արուեստագէտին
ճարտարութիւնը , վարպետութիւնը
եւ
զգա յնո ւթիւնը ;
Ուրեմն՝ ինչպէս սահմանել հայկական
ե րամ չտո լթիւնը . բաւական գմուար դործ
է. կը խորհիմ թէ եր ամշտո ւթիւնը ձայներոլ համադրութիւն է. այգ համադրու
թիւնը ոլզէ արեւելեան գործիքներով ըլ
լայ , կամ արեւմտեան զարգացած գոր
ծիքներով, կարեւորը ստեղծուած մթնո
լորտն է . այն մթնոլորտը , ուր մեղ առաջ֊
նորդել կ՛ուզէ հեղինակը-. Աթէ ան ոլզէ
մեզ գնել հայկական եկեղեցիի մը
մէջ
ու նոյնիսկ եթէ ատիկա ընէ սէնֆոնիք
խումբով մը , կ՚ըլլայ հայկական երամըշտութիլն : Հոս ամէնէն կարեւորն է երամիշտի մը ղդայնո ւթիւնը ել անկեղծոլթիւ-նը իր գործին մէջ յ
Այս երամշտութեան մասին արտայայ
տուող երիտասարդները անգամ մը այն-

de Denis Donikian :
VOYAGES ÉGARÉS:
un cri de libération!
«Pour rencontrer l'espérance,
il faut
être allé au-delà de son désespoir. Quand
on va jusqu'au bout de la nuit, on ren
contre une autre aurore».. Bernanos

Dans son livre, Donikian continue son
voyage au plus profond des nuits qui
«sont des entrailles millénaires» (1). Les
deux étapes précédentes : Le Lieu com
mun et Ethnos clamaient son désespoir à
la vue du destin de son «peuple écartelé,
semé par tous les sables... crucifié, dépe
cé, dispersé
assassiné...», il disait sa
souffrance extrême, son «agonie» devant
sa «Terre en deuil où dort un peuple cal
ciné». Le Lieu commun (1967) finissait
par une prière :
« Nous sommes un peuple

/

dans ton

Peuple
/ Une voix / dans la cons
cience des nations / Une vocation /
de martyre Un cri de ta Croix. »
Ethnos (1969-1973) se termine par un
aveu d’impuissance :
«je ne puis plus
maudire...» Le poète s’est voilé les yeux
et la figure, il poursuit sa quête dans les
mots, il veut dépasser la hainè et lance
un regard «plus haut»...
De 1973 à 1985. Denis Donikian a che
miné seul, il s’est heurté à mille récifs,
a traversé mille aventures, naufragé, cap
tif, se disant «qu’on ne peut pas vivre
ainsi sans cesse inachevé. Torrent cloué»,
rejetant 1’«erreur haïssable», le «désor
dre», le «chaos». Dans Voyages égarés, il
nous crie son dégoût des «entraves» qui
l’ont gardé «captif» durant des années.
Tout d’abord, il est victime de sa «mé
moire qui ne guérit pas» et qui, fidèle
ment, le met en présence du génocide :
«je laboure frénétiquement les désastres,
le lit des crimes, le magnétique royaume....
Dépècement du paradis.»
Il est vrai que nous sommes marqués
à jamais et au plus profond de nousmêmes par le sceau indélébile du géno
cide, que depuis avril 1915, notre «bou
che est un printemps martyr gonflé de
soif», que nous n’arrêtons pas d’en parler,
d’y penser. Mais «se dire aussi que rien
ne désaltère. Le sang inextinguible appelle
d’autres sangs».
Le sang, symbole de vie, symbole de
mort !
Sang que Dieu défend de ver
ser : après le déluge, l’alliance qu’il éta
blit avec Noë (2) et tous les peuples issus
de sa descendance,
ne comporte qu’un
commandement:l’interdiction du meurtre,
du sang versé, de la vengence, du géno
cide : «Je demanderai compte du sang
de chacun de vous... Qui verse le sang de
l’homme, par l’homme aura son
sang
versé». (Genèse 9, 5-6). Cette interdiction
est violée constamment dans notre his
toire qui a «des accès de fièvre. Accès de
sang». Le sang de notre peuple n’arrête
pas de couler : «la terre nous a salis de

Mais - «mon sang m’entraîne» - n
devons nous arracher à la fascination^
1 horreur - «j’avais pour elle (la terr
salie de notre sang) des appels indécents»,
nous devons éviter une culpabilisation négative vis-à-vis de la langue, de la ք0;
du pays... sans tomber dans la paresse
fataliste et l’indifférence.Nous devons vivre
et bâtir même s’il faut nous «lever chaque
matin au plus loin de la terre promise»
Poursuivant son itinéraire de «survie»,
le poète rencontre malheureusement «trop
d’hommes défigurés, frères de riposte et
de grimace, des fous confraternels qui ont
truqué sa jeunesse», qui «inclinent toute
vie impitoyablement vers l’émeute» : ces
«nantis dont la vie est rongée de malaises
belliqueux». C’est pourquoi il déteste ce
politique qui, actuellement, veut régenter la diaspora et qui, comme «un sel ron
geur», détruit en rouillant toutes les aspirations, et augmente le profond état mala
dif de notre peuple, dont il sape l’énergie,
l’obligeant à survivre au lieu de renaître,
- notre peuple à qui on ne propose que
des «complots d’abois... et des chiens
qui fatiguent le cerveau». Rien de posi
tif n’est offert à «l’homme souillé par la
colère ou le panégyrique», seulement des
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«discours moribonds» répétés, débités de
puis des décennies, à un auditoire de
«cailloux», par des hommes «effervescents
qui accumulent les palabres», des hommes
dont il rejette les «grimaces», les «paroles
de singe». Ces générations d’hommes ■ ro
bots, parlant dans le vide, ont creusé un
fossé autour de nous et entre nous, nous
empêchant de faire le lien avec notre his
toire ancienne, par exemple avec les mar
tyrs dont notre histoire est «riche», dont
nous nous «vantons» au cours des commé
morations alors que nous n’avons plus rien
de commun avec eux : 15 siècles après,
chaque année, Vartananc est fêté avec
beaucoup de solennité, mais avec quelle
conviction ?

Nous ferions mieux de nous

taire et de «demeurer modestes»..
Tout au contraire ! Au lieu de créer,
d’innover, nous continuons à contempler
passivement ces «fondations qui durent».
sans rien édifier au-dessus d’elles, nous
passons notre temps, nous dépensons notre
énergie à commémorer les événementtragiques du passé, à nous attendrir sur
les 80 ou 100 ans de la naissance ou de
la mort de personnalités historiques. 11
que jamais, nous continuons d inaugurf
des plaques : rue d’Arménie, des stee
commémoratives, des monuments au

notre sang», ce sang «qui ronge, qui mime
la suie, charrie des doutes,
produit de
démons, ce sang noir, fleuve d’égout, et
tous les cauchemars qu’il charrie»,. Lourds
sont îles jours où le destin nous fait res
ponsables du sang des nôtres, du sang ré
pandu par la violence et le désespoir.

morts, nos pauvres morts qui n en ’
sent plus de mourir... nous osons me
parfois troubler leur repos éternel et m>^

քան առաջ զացին՝ որ Եոմիտասի երաԺ ըշտո ւ-թիւձւը կը նկատ է ին ժ՜ողովրդակա
նին ա ղա սա ղո ւմը ՝ արեւմտեան ներդաշ
նակումով։ Մինչդեռ հոս իսկ է
Կոմի
տասի մեծութիւնը, ան ձայնագիր մեքե^,այ չէ} ոբ եղանա1լեերը արձանագրէ մի
այն, եթէ գործին մէջ իր անհատականու
թիւնը չդնէր, մեծ պիտի չըլլար . իր ներ
դաշնակելու արուեստին մէջ ուսումը աpt-ւմտեան է ,սակայն գործադրուած ձելԸ ինքնուրոյն յ

ենական մառանդութետՕ ձաս i/Լ I
է. հոս է որ հայ մողովոչրէԸ ՀԼ,

giner un transfert de leur cendres. aU
de nous ! «Laissez les morts enteirel
morts» a dit Jésus (Mathieu 8,22) et
lui obéissons aveuglément en ce

1

սր են ա յ զանազանել , թէ ո PCՀ
սնա լու համար է եւ որըՀ Հ
• հարստութիւն. զանազա է
Այլանդակուի , չվսաթարուի
Վորդներ ուն կարենանք լալ՚-il
սրաղատ բան մը ձգել -. Մեր եկեղ Տ
"ամշտութիւնը ասոր օրինակ,
Աահատուի բո լորէն , որով

ՈԼ.Տ. ե ■.

Հ — Վերջին իյօսմ մը - - .
Պ - Ամէն եր աժ՜ շտո ւթիւն իր ո ւն կնդիրը ոձւի. բայց կայ մաս մը, որ մեր պա-
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« ff Ա Ւ ԱՋ
1Տ sommes devenus un peuple de nécroi'nies. nous n’avons pas choisi la vie :
°°Vois je te ProPose aujourd’hui vie et

, "iJ mort et malheur... Choisis donc
boiuieia,
I vie
Deuteronome 30.
8Mieux qu’un discours’ chaque image,

։ chaque vers de «Voyages égarés» nous
^traîne dans une profonde
réflexion,
C

méditation sur notre vécu quotidien,

nous permet d’analyser le malaise,
la
"ouffrance que nous éprouvons à la vue
’le certains faits et gestes accomplis dans
‘10tre communauté. La poésie allume des
[eux sur notre route; les poètes ne sont
ni des guides, ni des sages, ils sont des
veilleurs, des vigilants, ils éclairent notre
route, nous invitent à ralentir, et à nous
remettre en question afin de découvrir
toutes nos entraves et de nous libérer de
toute aliénation.
En continuant la lecture de «Voyages
égarés», nous y constatons d’autres refus.
Le poète fuit la foule, «la foule éprise de
sa souffrance», qui la cultive, en fait des
banderoles, «qui aboie de loin vers son
os». «Laine devenue tambour», troupeau
de mouton se pressant bruyamment vers
«un avenir qui bêle». Quel avenir? «Mais
le bonheur vendangeait derrière l’avenir
dans un commerce de toutes les
mains
applaudissant le Sol».
Le bonheur
se
fonde-t-il sur notre attente commune d’un
avenir utopique se déroulant sur la terre
arménienne divinisée? Si jamais l’auteur y
a cru un jour, aujourd’hui, c’est fini, «il
est perdu pour les pasteurs, vendeurs d’il
lusions», il ne veut plus vivre du désir du
«vieux pays agonisant».
Il rejette
les
«labyrinthes à perpétuité» qui l’engagent
dans «une voie sans issue», il ne croit plus
aux «justiciers», aux recherches d’iden
tité, de stabilité, car l’homme «est mo
bile, passage».
L’écrivain repousse les «cendres de sa
naissance», son enfance qui a fini par le
rejoindre et dont il doit se «guérir», il
hait ses mensonges : «je parle ce qui
n’est pas ma parole. Je souffre de m’en
tendre», il dénonce notre médiocrité irré
ductible qui a le pouvoir d’éteindre les
intelligences vives, les «âmes ardentes». La
communauté, avec son esprit de clan, ses
idées étroites, ne supporte pas les déviants,
elle ne les supprime pas forcément, heureusement! - mais elle
les meurtrit
insidieusement, les condamnant au silence,
à l’écartèlement, à la «mutilation» : «ma
bouche est noire» dit Donikian, en écho
à : «Vous m’avez cousu la bouche, coupé
le sexe, ligoté les membres». (3). Souf
france du corps ligoté, absence de la pa
role mutilée, vide de la main amputée :
սլարապը ձհւռ^քւն անդամահատ
(4):
Le poète muet, paralysé, ne pouvant ni
parler, ni écrire, n’existe plus, «Nous
n avons plus de nom, en somme», car le
nom représente l’être profond ; de déses
poir, il veut «abolir son nom» et «couler»,
«englouti»,. Cet anonymat, ce non-être
représentent la fin de la création, de la
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avenir». Il veut se réconcilier aussi avec
le passé qui, même «fugitif, nous atteindra
toujours», avec la langue du pays où il
est né : «né avec ta langue, débrouilletoi».
Il abandonne l’idée utopique de
la
«terre promise» pour vivre «étranger aux
chemins des ancêtres».
«Je ne suis que
ma voix» : Il va retrouver sa voix, c’està-dire son individualité. D’ailleurs
«la
chute collective n’est pas mon chagrin»,
il est difficile de s’affirmer comme indi
vidu en tant qu’arménien, il doit enfrein
dre la loi communautaire afin d’exister et exister en tant qu’arménien :
«que
notre sang transgresse le corps communau
taire. Qu’il se dilue dans les rues de tous
les pays». C’est n’est pas une déclaration
provocatrice ni révolutionnaire, même s’il
accepte de choquer en accomplissant sa
«lonetion d’obscénité». En se réalisant en
tant qu’individu avec toutes ses richesses
et ses aspirations,
en se sauvant seul car on se sauve toujours seul - le poète ne
craint pas l’assimilation, ce spectre agité
par les impuissants afin d’effrayer
la
foule, et un arménien sauvé de cette chute
qui est le plus souvent collective, en sau
vera d’autres. Ainsi, le poète assume sa
condition diasporique même au prix d’une
transgression : «vis de transgresser les
frontières plutôt qu’à les fonder» qui nous
rappelle Saint-John Perse :«O voyageurs
sur les eaux noires en quête de sanctu
aires, allez et grandissez plutôt que de
bâtir» (Amers, VI).
Le poète ne pourra renaître qu’une fois
la transgression accomplie «au milieu le
plus juste où les frontières s’annulent». Et
il en paiera le prix : la solitude, «l’hosti
lité» des autres : «j’ai laissé mes frères
sur leur rive». Il a ses armes pour lutter
contre ces forces négatives : l’étude, le
silence, l’écriture qui l’aidera à réaliser
l’unité en lui,
entre lui et l’autre, le
«frère qu’on a exilé» et qu’il poursuit,
le meilleur de lui-même, à qui il s’unira
un jour. Il aura dépassé la tentation de la
violence qui n’a jamais rien résolu : «la
main gardée innocente entend le Crime
dans ses mains», la pulsion du crime n’a
boutira pas. Il y a eu transmutation du
mal en bien.
«Nous avons approché le réveil». Do
nikian sera allé jusqu’au bout de
son
désespoir, et il l’aura surmonté, même si
parfois il en sentira encore les morsures
car ces blessures ne se cicatrisent jamais,
c’est ainsi qu’il sera témoin de l’espérance

ԱՐՈՒԵՍՏ*
qui fait vivre, car la plus haute forme
de l’espérance, c’est le désespoir surmon
té. Au bout de ces voyages égarés qui lui
auront permis de rompre avec les «ruines»,
la nécrophilie, l’enfermement, et de créer,
d’inventer un lieu ou une nouvelle façon
d’être : <Տ.ստեդե՜ել վայրը nt-ր ըլ/ալ» (6)
(créer le lieu où être), à son interrogation:
«vivre sous quel nom?», il pourra
ré
pondre : «j’habiterai mon nom» (7).
Par la suite, il pourra rétablir la com
munication avec ses frères, avec tous ceux
qui mènent la même lutte que lui, car
l’homme ne peut se réaliser qu’en com
munauté.
Ayant «émigré» le plus loin possible,
il pourra entrer «un jour, lieu de toute
invitation, dans la paix des neiges obs
cures, dans l’amitié d’un livre mangeur
d’obscurité», entrevoir la lumière, et, «le
cerveau pacifié», passer du rêve, de l’idéal
(réalité essentiellement illusoire, insaisis
sable) au spirituel, qui existe vraiment
hors de nous et peut donc faire l’objet
d’une adhésion directe :
«Spiritualiser,
c’est passer dans un autre monde que celui
où nous sommes réduits à l’état peu envi
able de prisonniers» (8). Dans ce passage
vers l’infini, vers l’absolu, le poète nous
entraîne avec lui car il est «passeur du
monde»; seule la poésie permet un élar
gissement de l’horizon, elle est «Parole de
Vivant», Perse (Vents I), elle est un im
mense chant d’espérance.
En elle, il y a eu transmutation de la
mort en vie, le poète oublie ses pulsions de
mort, il retrouve le désir de vivre,
un
désir impétueux et violent :
«au cœur
de vivre, incurablement, rêve un cheval».
Il renaît à une «seconde vie» : «aujour
d’hui, je renais dans ma propre disgrâce»
et s’aime.
On n’épuise jamais les richesses d’un
livre de poésie, elles se révèlent à chaque
nouvelle lecture; au détour d’un vers,
on lit : «le cœur n’aveugle plus», on pose
le livre et on se met à rêver d’amour,
de cet amour fou qui rend «aveugle»...
Il n’est pas souvent
question d’amour
dans Voyages égarés, mais on le devine
telle une source secrète; sous les plaintes,
les révoltes, les indignations, il est omni
présent : «pas de métier plus vorace que
d’aimer ce qui nous manque». Amour du
«pays fabuleux», de la vie, de la terre «sa
mère», des frères, des choses du ciel :
«et tout le jour, sois une semence amou
reuse du ciel», mais «ne me demandez
pas quel amour creuse mes mains», mains

Le jardin nouveau-né mangera ma maison.
Les hirondelles feront autour d'elle d'autres passages.
Un homme meilleur, confident du pays,
fera assidûment le chemin vers ses arbres.

voyance poétique, exprimée en une su
perbe image :
«le bleu naïf tombe en
poudre sur tes yeux posés au cœur des

Le sable accueille celui qui cède à la solitude.

Paumes» : les mains fermant, condamnant
les yeux, le poète «s’aveugle sur son
cahier».
Mais ce n’est pas la nuit complète,
l’oubli :

Aime ce qui meurt, les allées longues et courbes.

«Le désordre mûrit hors du sommeil.
Insomnies
infectées par le verbe étranger.»
Insomniaque, il délire en une langue
be «étrangère». Il ne s’agit ni du fran

Cancer, torture, offense vont l'aimer.
D'innombrables années périront dans l'éclair :

Luxe ascendant et fleuve narratif,
l'eau obsède l'eau et le ciel croit avoir marché.
Pour l'instant j'irai ma route, affamé de vos mains,

m°ts sont des obstacles tout en étant le
8eul mode d’expression possible : «Les
?ots’
mots / Ne se laissent pas faire /
ouime des catafalques. / Et toute langue
/ est
étrangère.» (5)
ai» c est là qu’intervient le poète qui
e sert des mots, sens, son, emplacement,
uetaphore, silence, afin de cerner sa pen՜
et exprimer l’inexprimable, afin que
Us ayons la révélation de nous-mêmes :
PUls je suis l’étrangère en vous qui
vous
Contre.» (3)
T

» ces mots décrivent les dangers qui
aietiaceni l’z • •
de լ ,1 ecrivain «expose a toutes sortes
arl arta'tament», ils traduisent aussi son
à se^ îCOnoctaste, ils vont aussi l’aider
m,- gUerir ^es ruines qui encombrent sa
hesoin're’ <<martyrisée Par ^a morlM’
a
car n 'ï Une mt"moire «blanche», nette,
tive^at Տ ^moire, il se fonde rétrospeceut et «connaîtra l’euphorie de son

jointes en creux pour recevoir, mains
faites pour en serrer d’autres en signe de
communion.
Epilogue de la «Chronique des années
captives», le poème 8 fait mes délices.
Il en émane beaucoup de paix et de séré
nité.
Grandes voyageuses, les hirondelles sont
revenues, fidèles, au pays; avec leur ar
rivée et celle du printemps, la vie reprend,
on accueille la naissance du jardin, c’està-dire du végétal qui est l’éveil, la pro
motion vitale de l’inerte; l’arbre est signe
d’enracinement, donc d’être, et source de
sécurité et de puissance. Un homme de
venu «meilleur» car apaisé, réconcilié avec
lui-même et les autres, est plus accueil
lant, il retrouve, lui aussi, son pays qui,
alors, lui parlera à voix basse; la commu
nication est rétablie même s’il rêve encore
de solitude et du sable de l’oubli.. Il re
trouve sa maison, ainsi son moi revient à
lui et se renferme en lui : «parce que le
moi existe en se recueillant, il se réfugie
empiriquement dans la maison» (9) - l’er
rance est terminée,
le
déracinement
s’ouvre à l’enracinement.
La vue de ses arbres le guérira de ses
tourments, il ne craindra plus «cancer,
torture, offense», il
sera aguerri, ses
longues années de tourments se consume
ront en un éclair, instant bref où tout s’il
lumine, il ne s’attache qu’à l’essentiel, le
lointain, le sinueux.
Il résiste à la séduction qu’exerce sur
lui, l’eau qui coule, le fleuve
qui em
porte au loin, il se sent stable et ferme
ment accroché au sol, il peut alors lever
la tête et observer attentivement le ciel
et les nuages qui, eux, continuent
de
marcher. Eau, terre, oiel... Mais le ciel
livrera-t-il
son secret ?
Comblera-t-il
l’homme en recherche? Pour l’instant, le
corps se désaltère, le bonheur est étanchement. L’homme indéfini du début re
trouve son identité, par conséquent
la
parole, et dit : «je» - «j’irai». Car la faim
affective et spirituelle demeure en
lui.
Mais les arbres enracinés restent des cer
titudes, des repères autour de la maison,
autour de la raison. Le voyage se continue
avec un but, il n’est plus égaré, la route
devient synonyme de libération, le poète
n’est plus captif. Il est même donneur de
liberté dans l’exacte mesure où il est
conscient d’être un lieu d’échange (il re
çoit et il donne) et de communication :
«N’est-elle pas - et c’est probablement la
définition même de la poésie - ce qui rend
le langage possible» (10). Ainsi elle peut
rassembler ce qui est dispersé en nous
stimulant, en nous tirant de notre torpeur
matérialiste et égoïste.
La poésie est espace d’émotion, de créa
tion, de vérité, de transcendance, elle est
donc promesse de futur et ouvre un large
horizon d’espoir. Dans un monde qui vit
la quête de valeurs culturelles et spiri
tuelles, un monde en recherche d’absolu,
le poète est prophète. Nous avons besoin
de poètes contemporains qui vivent notre
condition diasporique, autant de ceux qui
ne s’expriment qu’en
arménien,
que
d’autres qui écrivent en français; ils ré
concilient en nous nos deux langues, nos
deux mondes intérieurs; nous pouvons
leur exprimer notre gratitude,
ils sont
source de vie car :
que deviendrait un
peuple où ne naîtraient plus de poètes ?

mes arbres, vous debout autour de ma raison.

çais ni de l’arménien, mais de l’étrangeté
\
parole qu’il émet sans la recon
naître, car elle chosifie la pensée. Les
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Plus Haut,
Plus que la haine,
L'effort du monde. Plus que l’ennui,
Et dans mon cœur, au lourd des peines,
Je poursuis dans leur mût,
Je cherche dans les mots,
Rien de ma face au monde que j'ai fui.
Car j'ai couvert d’un ciel mes yeux et ma figure.
Je ne puis plus maudire.
Impliqué dans ses plis très-obscurs.
Les donneurs de mort vive. Je me sais
De tous nos pas perdus. Ma course a dépassé
Reconstruire l’Heure
Ces fragments du malheur je ne puis les comprendre,
O toi Porte Debout ! d'ombre Grande !
Je vis couché sur tes paliers de cendre,
(à lire de bas en haut)
Dernière page de Ethnos que je cite au début.

(1) Toutes les citations sans renvoi sont
tirées du livre de Denis Donikian, Voyages
égarés, Librairie Le Pont de l'Epée, 23,
rue Racine, Paris V.
(2) Ce thème des Origines, de l'Alliance
(l'arche, l'arc-en-ciel) se
retrouve par
exemple dans Ethnos p. 15, 115, dans Ob
jets et Débris, p. 26, 27.
(3) Krikor Beledian, Objets et Débris,
M. H., Paris 1978.
(4) Krikor Beledian, Անդաստան, Լա
դին , Février 1985 •
(5) GuiUevic, Terraqué, Gallimard 1942,
p. 185.
(6) K. Beledian, Վայրեր, Paris, 1983.
(7) Saint-John Perse, Exil VI, œuvres
complètes, Gallimard, 1982, p. 135.
(8) Reverdy, Le Gant de Crin, Plon,
p. 207.
(9) Emmanuel Lévinas, Totalité et Infi
ni, Martinus Nijhoff Publishers,
1980,
p. 127.
(10) E. Lévinas, Difficile Liberté, Albin
Michel, p. 188.
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Ա Ռ Ա Ջ Մ Ի Տ ՛Ո ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
Entre ciel et terre — une ampleur cosmo
gonique.

LIEUX

DE

.

PASSAGES
p. 25, 26, 27 —
La transmutation du sujet au fil de son
cheminement s’accomode d une alternance

à propos de «Voyages Égarés»

thématique.
__ l’infiniment grand :
«bousculer
les nuages», on songe au rêve baudelairien.
— l’infiniment petit : «le bleu naïf

de Denis DONIKIAN

sur tes yeux posés au cœur des paumes»
— les contraires sensoriels : «éteindre
Le lecteur des textes antérieurs,
«Le
lieu commun» et «Ethnos», retrouve De
nis Donikian tout autant qu’il renonce à
le capter de façon définitive. En effet, la
facture demeure; c’est le style qui, dit-on
imprime au geste, son signe perpétuel :
métaphore serrée, concrète, rythmes syn
taxiques secs, emplois lexicaux immédiats
et larges champs sémantiques.
Mais «Voyages Egarés» fait surgir l’inac
coutumé qui chasse l’impressionnisme in
timiste et lui préfère le récit poétique
confinant parfois à la narration. Le par
cours de l’homme renonçant aux icônes,
fussent-elles nationales, culturelles, trans
gressant les idées reçues que véhiculent
les majorités agissantes, pourrait combler
l’exégète qui, en conclusion déclarerait:
«Après de longs détours, la quête indi
viduelle de Donikian parvient à une cons
cience sensible à fleur de mot d’où s’ex
clut toute légende idéologique et prend
pied l’expérience intérieure.»
Mais le bât blesse précisément à l’en
droit où, feignant de donner une unité à
son recueil, Donikian n’a de cesse d’in
verser le cours chronologique de sa dé
marche, déjouer les repères die l’interpré
tation. Il veut se limiter à jeter des pistes
qui, elles justement, abhorrent les limites.
Chaque phrase conçue isolément, est une
photo dont il a découpé un coin, puis,
par un système de collage, qu’il exhume
dans un autre contexte, quelques lignes,
quelques pages plus tard ou plus tôt, en
tout état de cause, plus loin.
Le lecteur suit une trace qu’il perd
immédiatement pour un système d’asso
ciations et d’agencements signifiants per
sonnels que Donikian laisse en prime.
Lieu géométrique des expériences inté
rieures,
«Voyages égarés» est essentiel
lement poétique au sens premier du terme.
Il suscite, fait surgir, anime, intransiti
vement; l’objet et le sujet étant la struc
ture de l’autre.
De «Chronique» au «Frère», les textes
fondent un parcours en transparence où
le temps linéaire
est totalement trans
gressé par un mosaïque d’instants.
Moment privilégié qui, seul, circonscrit
un présent accompli, «Entraves» figure
paradoxalement en début de recueil et
non en épilogue. Avant et Après sont-ils,
au gré de l’écriture, une pâte de mémoire
affective remodelable ?
La réponse, s’il en est une, requiert et
souligne un autre praradoxe: la théma
tique de la Transparence conçue,
me
semble-t-il, comme antidote à l’Echo, au
Miroir, au Renvoi, au Rempart, en somme
à 1 Infranchissable, sous-tend, notamment
dans «Raisons persécutées», une recher
che de gémellité où l’autre semblable se
rait à ce point différent qu’il conviendrait
d’en creuser perpétuellement l’image et
la chair.
Entre ciel et terre, suspension et mobi
lité, éternité et instant,
ascèse et jouis
sance, Donikian me semble donner dans
«Voyages égarés» uue illustration de celui
que Barthes nomme «le Dandy»: celui qui,
du temps, réalise une vision viagère; le
temps est son temps.
«Entraves» constitue, à mon sens, le
creuset d’une dialectique existentielle.
Proximité des contraires, rapprochement
des extrémités, confusion ou superposition
de la mort et de la naissance se résolvent
en une (re)naissance. La métaphore est
concrètement ciselée par son aptitude à résorber la distance sémantique entre les
registres qui s’affrontent.
P- 19 — «dans la paix des neiges obs
cures».. L’opposition des registres blanc /
noir est non seulement nuancée par le mot
paix dont il n’est pas besoin de préciser
le symbole, mais aussi plus haut par le
registre du cauchemar - noir. Comment
ne pas penser à partir de quelques exem

ples de ce type, à une auto-annulation de
l’image, à l’éclatement, par conséquent,
d’une figure courante de l’écriture poé

la brûlure de son humanité»
— les contraires formels : «fragments»
est le second titre de l’ensemble le plus

tique.
p. 20 — «l’accouplement soit métho
dique. Le jour est tatoué de moisissure C’est le repli vers la naissance, la chair
creusée par la chair».
De même que les mots tournent
en
rond, l’image, tout en nuance, renonce
au choc, donc au vide.
p. 23 — «vendanger les ombres,
les
terreurs». Que presse-t-on sinon ce qui
n’est pas vide?.
p. 25 — Ni la mort, ni l’absence n’ont
de visage, suggère Donikian.
Au delà de la perception strictement in
fantile, ne doit-on pas discerner un des
corrolaires de la métaphore condensée
qui supplante autant qu’elle les déteste,
le symbole et l’allégorie, autres figures
cousines du vide..
Liberté me sera donnée de me perdre
dans les pièges tendus : «fétu», «captif»
me suggèrent «fœtus »et «natif», de même
que la «vie» pluralisée, captant l’alentour,
au moment où (p. 25) «la terre nous a
sali de notre sang» dissimule à peine le
traumatisme qu’engendrerait une légende
païenne, ou tout simplemnet la naissance.
L’évocation des entités, Terre, Homme,
Ciel, opposés à l’individu qui veille, «Je

unifié du recueil
— le fil conducteur : comment ne pas
relever que le champ sémantique assez
large de «fragments» conduit aux épou
sailles de l’abstait (partie, division) et du

par
Yériché DJERGAIAN

ne suis que ma voix», me suggère un des
aspects de la thématique romantique. Ce
n’est pourtant que pure apparence, immé
diatement dissoute par la prédominance de
l’impression sensible soutenue.
p. 26 — «le temps aromatique - fièvre
musicienne» - Toutes sensations sont
mêlées en une unité de temps, située ellemême, hors du temps et de l’objet lyri
ques. Ainsi peut-on se confronter à une
métaphore filée dont
le foisonnement
sonore et sémique exclut toute effusion.
P- 26 — «Vie rongée de malaises bel
liqueux, dévouée à l’origine légendaire,
me fait suffoquer».

(Re) naissance

«Peu à peu mon corps est encerclé,
les enveloppes, tombent, je coule».
Le champs lexical de la naissance à
peine dissimulé succède à l’image sen
sible non charnelle : «la voix qui tête
les neiges de la terre». Le
point de
confrontation entre charnel et spirituel
trouve son paroxysme dans le «feu» où il
convient, non de distinguer le symbo
lisme descructeur, mais un viatique
de
sensations, couleur et chaleur.. S’agit-t-il
d’un retour aux origines? Les matériaux
parfois discordants de l’image me sug
gèrent plutôt un chaotique mouvement de
va - et - vient, une recherche assidue de
complémentarité entre le corps, l’origine,
l’esprit et le secret de leurs processus d’a
chèvement.
«Garder ma tête, signe que je suis en
core le fils orienté vers le chas de l’ai
guille» - Orienté s’oppose graphiquement
et syntaxiquement à Dévoué, autant que
règne le
couple Direction / sujétion.
Y aurait-il un magnétisme absorbant, «sol
buvard et seul inguérissable» (p. 26) dans
le parcours originel inaccessible à la liné
arité : «ma liberté est perfectible» ?
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concret (fracture).
Je suis, dès lors sollicité par le souvenir
de «Vents» de Saint John Perse où la ma
tière est, primitivement,

toujours

en

mouvement.

Fragilité

«Voyages égarés»
s’ouvre sous les
auspices de Fragilité qui, signalons le,
appartient à la même famille étymologique
que fragments. Au futur, il se situe appa
remment postérieurement à l’ascèse des
«fragments».. Le texte me semble marqué
par l’impérieuse nécessité,
antérieure
quant à elle, au cheminement des «frag
ments», comme si le temps se bouleversait
une nouvelle fois et réalisait la séparation
d’avec l’illusion. «Voyages» s’impose le
signe de la rigueur, de l’impératif.
«Récupérer, se hâter» sont autant d’in
jonctions pluralisées que d’anonymat fer
tile qui conduisent à de nouvelles tonali
tés. A la manière du journal de Zobain,
personnage de Raymond Guérin, la mé
taphore cède par vagues, aux aphorismes
du journal intime. La poésie est bien le
seul outil par lequel, l’intime est dicible.
En outre, cette intimité requiert la pu
deur en se donnant un double.
p. 32 — «ma pratique de la vie sociale
irrite l’obscure silhouette dessinée
par
mes vieilles obsessions».
33 — «j’interroge, je me consume en
vœux d’innocence - se
hâter,
l’ordre
pousse, la parole est à vif, hanter le ventre..
Tout entier pointé vers la fuite absolue
où l’hôte attendu avec îles égards dûs à
sa folie» - l’interrogation est sans réponse,
l’ïirgenee indéfinissable, pire, sans
ob
jet. L’anonymat des infinitifs achève de
consumer ce double invariant. Les verbes
transitifs se passent de compléments, le
lexique véhicule le doute : quel est cet
hôte, le recevant ou le reçu ?
De nouveau l’amplitude où séjourne le
paradoxe apparent entre le parcours, l’ac
complissement naturel de la vieillesse et
la circulation complexe
des invariances
météorologiques :
34 — «que l’essaim des saisons, le temps
inhabitable, l’instant d’un mot qui désal
tère».
Entre le temps d’arrêt de l’écoute et
la destination de cette mémoire - future,
existe un espace, celui de la langue pour
la vision concrète, biologique : «l’instant
d’un mot qui désaltère».

Symptômes

-,

les Cflges

39 — «pas de harcèlement nln,c„ -,
l’eau irrite l’huile du sol». լԼ,„ SSli.tt>
elle et tactile se plaque contre է’»8® W
spirituelle [.es réseau, asseri.tit,'Ô^՛
rtle / protondeurs, sont em.mêoiK "՛
mes :
'n՜
39 ~ WP/rï lîSSe deS Iiane8’ vérité qili
vous prend dans ses nœuds»
լ-հՀ
évoque ce miroir où les formes ju
ne peuvent rien sinon se mimer. Ceci Do
la surface; en creusant, on rencontre ï
matériaux et des consistances antinomique,
8 Consistance des sons, matériaux de ]
phrase qui promène le même mot d’ul
contexte à l’autre :
37 — «visage glacé sur la suie du tu„
nel - face contre la vitre - les vitres te
rendent une image courbe».
Les jeux de synonymie implicite dédoublent simplement les mêmes référents.
L’alternance soutenue entre l’apparence
et la consistance se double, par ailleurs
de l’équilibre qu’entretiennent Brillance
qui refuse la pénétration et Transparence
associée au thème de l’eau.
38 — «rempart contre le soleil et la
pluie - les vitres du métro te rendent une
image courbe - ton avenir ne soit plus mis
en bouteille» où transparence et image li
quide sont pourtant négatives.«De longues
nuits de suies éraillées» où l’on ne sait
plus le nom d’entre nuits et suies auquel
l’adjectif rapporte l’impuissance à parler.
Le glissement, la glissade sur le parcours
quotidien, recèlent ces confusions que
l’action et l’écriture tentent de contour
ner.

Inventions persécutées

p„ 56 — «vous clairvoyez par la respira
tion des vieux obstacles»
38 — «foin des bonheurs récalcitrants».
Objectale ou humaine, l’entrave existe
qu’il faut transgresser dans la fidélité de
la récolte de l’ivraie même.. L’exlamation
renvoie sans malice l’oreille innocente à
Rimbaud qui n’était pas sérieux à dix sept
ans. On peut être troublé par cette double
descendance du dérèglement des sens et de
l’inventivité lexicale. Entre le «sonnet des
voyelles» et les «assis», Donikian passe
simplement de l’état à l’action.
Peut-on conclure le vagabondage, cet
état qui refuse l’état, ne s’attachent au
cune nuisance et s’ingéniant à ne point
nuire ? Etat ou double Etat ? Pétrie du
désir de rencontre, l’écriture se lance à la
source d’une fratrie où la gémellité exclut
ourtant le similaire.
«Je te suis» - Je suis Toi ?
L’ambiguité recherche le signe qui étalira la reconnaissance :
70 — «Car je dis qu’on ne peut pas vivre
nsi, inachevé»
Le poème est constitué pour 1 analyse,
on pour la synthèse, décidé pour le paraoxe et l’aventure lectrice. Donikian,
indispensable achèvement et écrit 1 iœ
érieux inachèvement.
Peut-être fa՝՝։1
>mmencer à chercher ici le sillage quefe
imeux double a tracé tout le livre >•
int ?
• h '
Personnellement, je nomme iuac e՝e
ï foisonnement formel et
sonore <1
>nde l’association subjective et susci
d un lieu de passages le désir de 1
ire - ou bien, comme dit VaJéiy, ceJJ^
lent privilégié conçu comme une Di

POUR les isoler, les identifier, on re
court à des recoupements, des indices, des
traces.
p. 37, 38, 39 — «Menu d’instants d’idéal
et de destins - sans plus, le sang mime la
suie, le sang m’entraîne, il est temps de
rompre avec la suie».
L image impressionniste finit par pro
duire me sphère homogène de sens. Il
suffit de superposer les plans,
les axes
de paradigmes et de syntagmes.
C’est
l’anéantissement du discontinu et l’affron

ւ suspension que l’amateur vien ra
rocher

Pour conclure j’aimerais citer

«Parmi tout ce qui s’écrit hors
ention, l’infini du ciel, avec ses
roulements, ses mots innombrab ,
îst qu’une phrase un peu թ!ԱՏ 0I1^

•յ

tement avec 1 unicité passagère qui sup
porte la récurrence du quotidien. L’ob
session, elle même, est citée p. 39.
Carrefour des destins, immanence de la
rigueur du langage poétique confronté aux

Puissent les fragments, tous e
ments que Donikian nous donnera
demeurer de la texture de cette

ventres qui sont des caves, plutôt que des
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քէն ձայնր որ զէնք պէտէ/
առաջնորդէ ՝
էնչպէս կրօնքէ մարդ մը կ'ընտրէ
էր
ա ռա քելո ւթէ ւնը :

«OttfrttJ?»/։

տեսակցութիւները

ԳՐԻԳՈՐ

«miMbiiLh
ՅեՏ

Գրականութեան ՝

ա լւ ո ւե ս տէ ՝ գէ տո ւ-

թեան մար ղեր կն ծանօթ անուններու. հ եա
կատարուած

ա ե ս ա կց ո ւթի ւնն եր է

ետք ՝

այսօր ան ո ւն մը, ղո ր կտ ր եւՒ չէ սա հմանել այս մար ղերկն միայն
•քէկ հատով :
^'րքպոր Հտմրարձո ւմ եան դիտական պատհաստութիւն ունեցող մէկն է նա իւ • երաձ՜րշտութեան մեծ ո էրը ուղեկցած է
էրեն — որպէս էնք/եամփոփմ ան վայր — ս/մորւԼ կեանքէն րնթաց քէն ♦ շուրի 25 տաfil է I վեր
կը ղեկ ա tfա ր է նկարչական
ցուցասրահ մը՝ ու /ղարրերաբար կը դրէ
1'

օրաղիրի պա տառէ կներ :
Այսպէ ս ,
կար չութիւն երաժշտութիւն՝ ղիր

նըկու

դան լեցնել իր առօր եան ՝ որ աւելի բնա
կան համ բով մը՝ գիտութեան ա շիւարհ ի
Վարգունը պիտի րէէտր :
եղ ո աեսա\1լց ո ւթիւնը կր կատարուի իր
անունը կ[,ող հատորի մը հրատարակու

թեան առթիլ, հ^ալէէ տո ս քո փ» էն ՝

ուր

Խաւարուած են <Հար ո ւե ս տա ս էր»է մը օրաղրրկն նշումները. այս հատորը արդէւնք
! ընկերային - հ ասարակա կան
մ տա հ ողութէւններ է
մեկնած սվ/էւոքցէէ
մր
չործան է ո ւթեան — ՀՀ^աթր ա» յէ — ՝
որ
ւ՚՚նչպէս կիըսէ ՝ իր մեծ ըարեկ ամին ' ար-

ու-եսաի համբուէ կը ձդաէւ

ՀՀաղուորցնել
էւռքէ ա պր ելա կեր պ էն որսձկր» :

Հ - Սկսինք, եթէ կ՚ուզէք, ընթացիկ
1աքցումով մը. ո՞վ է փ • Համբարձումեան արուեստասէրը :
^ ՚~ 1924—^5, Պոլիս Si ած եմ . ման կու—
^[•ւնս անցած է երաժշտական մթնոլորտի
ե
ուռսլլելարար ստեղծուած՜ մօրս
կողմէ »
Կոմէտասէ աշակերտած մեծծօ
փրանօ մրն էր. անկէ կու դայ նաեւ ե1 ^ըոո ւթեան հանդէպ սէրս՝. Հայրս \կ\ը
թ տժշա ո ւթի ւնր . դիտէր թէ կաJ որ բան մըն է ան : Ասկ ես դա շնա կ կը
հինդ տարեկանէս սկսեալ
^ս1>ին

ու

որ յատկութիւն ունիմ :

s — Զեր մա՞յրն է որ ւքզւսծ է ձեզ դաշ-

ւ ^ւսւգելոլ :
Կարծեմ ՝ այո' : Տունը դաշնակ մը
Ր ) ձա յնա սլնա կներ ունէէնք. սկսած եմ
2
^աէս>ֆեաեէ
դասեր
առնելով »
^9 ական թուականներն
է ին .
տաղ-

ա

‘"“‘Րի՚եերը.
որ
թո֊ տայ թէ հայրս՝ առանց տյդ
3 Լէն գործն ապէս աււրն չո ւած մէկը ը ր1\ւ"՝՝՝ Կ մտսլՏէր, թէ երամ շտութիւնը

յ

3

լ'1ն

աւ՜ևԼցնել տան մթն ոլո րլ
ւոթԱոլկէս տար ե կան էէւ ՝
որպէս
ղ>^գի նուէր , ծր ար մը տուաւ ին Տի .
ՊփհՀյ՚ի1՛
^նչ ր՛րսւ3^ոլ՜ղտայ
լ.

I

1Լ

Ա Ւ ս ոնաթն երը . չոր un լկէս տա“'ղեկի մը համար տարօրինա կ էր

րի չ մը՝ սակայն ինը համոզուած էր ՝ թէ
լաւ նուէր էր :
Տասնըմէկ տարեկանէս
ետք
ուզեց էւ
ձգել այս ճէւղը * սակայն հօրս վճռակամ
կեցուածքը չարտոնեց • տատամսումներս
տեւեցին մինչեւ տասնը ‘ԼԿ տա ր եկան ս .
հոն՝ անդրադարձա յ թէ պէտք եղած ձիր—
ըր չունէի այդ մարղր րնտրելու համար
ամրող^ո •էին : թէեւ ար ուեստներու նաէսա ս իր ո ւթիւնն եր ո ւս մէջ միշտ դլէս աւո ր
առանցքը կազմած է երաժշտութիւնը՝.
Հ— Ուրեմն, կրնա՞նք ըսել , թէ ար
ուեստներու ձեր բուրգին գագաթը գրա
ւած է երաժշտութիւնը :

*? — Այ ո* թերեւս անոր համար՝
որ
արուեստներու ամէնէն վերացականը կը
ն կա տեմ զա յն : fiu/նա ս տեղծո ւթեան ՝ քան—
դա կա դործո ւթեան ՝ նկար չո ւթեան ՝ ճար
տարապետութեան մասին՝ որ ոնք նոյնպէս
ինքնամփոփումի ճամբաներ են՝ կարելփ
է բառեր դտնել ՝ որոնք բացատրեն ար
ուեստէ/ ա յդ ճէւղերուն ս տեղծած զգա
ցական զեղումը մեր մօտ. սակայն ինծի
համար — ընդունելով հ ան դեր ձ ար ո ւես տի
միւս ճիւղերուն տեղը — երաժշտութիւնը
որպէս էնքզէնքը
գտնելու մէջոց՝
կը
մնա յ անհաւասարելի :

Հ— Դաոնալով ձեր կենսագրութեաներաժշտութեան մտերմութեան զուգահեո,
կար անշուշտ դպրոցականի կեանքը :
Պ - Այ ո . Բեր ա ՝ Հէն դլեան վա րժ ար ան
յաճախած եմ՝ ետքն ալ ֆրանսական լէսէն՝. Աւարտած եմ համալսարանի քիմիադի տութեան ճիւղը ՝ 1950—էն : Ապա ան
ցած եմ Աւր ոպա՝ գտնուած եմ Գերմա
նիա ՝ էէո ւի g եր իա ու հաստատուած Ֆըրանսա :
Լ,///է/՝ որպէս դի տսւ շէսա տող սկսած եմ
տ շէսա տիլ հաստատութեան մը մէջ. յե տո յ
1959—/'ե արուեստի մարզը, որու մինչայդ
սիրող մըն կի, դարձաւ իսկական աշիաւտանրիս առանցքը երը պա տա ս թանա տո ւթիւնր ստանձներ/ի ն\կտրչական ցուցասըրահի մը ï
Զուգաղիպութիւնները կոյը չեն
ան
շուշտ , քանի , անկարելի չկ որ որ
եթկ
Փարիզ ՏնաՏ ըլլայի , ուղղակի արուես
տի ճիւղ մը ընտրելով ջանայի կեանքիս
ո ւղղո ւթիւն տալ. բայց նկատած եմ, որ
որոշ չափով մարդոց ընդոծին ձիրքերը ել
ենթադիտակզութեան մկջ գտնուող մղիչ
ումը զինք կը դնեն այն ուղիին վրայ , որ
իր կեանքին իմաստը պիտի տայ’.
Իմ պարագայիս պատահեր կ , որ գի
տութիւնն ու արուեստը ըլլան հասարակ
յայտարարը այդ ուղիին։ Եայ նաեւ ուրիչ
կկտ մր ՝ որ \կարեւոր կը նկատեմ - երր
մարդ էւր կեանքէն պա տասխանա տուութէւնը կէ ո ւղէ ստանձնել՝ ան է թէ պէտք
է մտէկ ընէ էր ներաշխարհը եւ այն ներ

Հ — Խօսեցանք երաժշտութեան ու նըկարչութեան մասին- կրնա՞ք ըսել նաեւ,
թէ գրելը ու «փաղէի տոմքոփ»ները ի^նչ
տեղ ունին այս ամբողջութեան մէջ :
Պ ՝— Գրելը էնծէ/ համար առօրեայ յատ—
կութէւն մը չէ : Արբեմն որոշ հարցերու
շոե-րջ փոքը նոթեր կ' առնեմ ՝
ճէշդ է՝
րտյց ատոնք բէ ւր ե ղ ացն ելո ւ պահանջ մը
պէտք է զդամ ու տյդ առօրեայ չէ* ու
րեմն՝ գրողէ հանգամանքով մը չէ ՝ որ
<ձ,*ԷՀալէ է տո ս քո փյչները կազմուեցան :
Գրական առաջէն փորձերս
յ1- ս ո ւնական թուականներուն է^էւզանդ թօփայետ
նէ/ կր պս/րտէ/մ* անձ մրն էր՝ որու հետ
երբ կը էսօս է է/ արուեստէ/ հարցէ մբ չր1,[՚է>
կարդ մը դաղավ/արներ կը բէւրեզանայէն
րառերուէ՝ մէն չեւ էսկ պատահած է՝ որ
էրար տե սնել ուզենք էսօս ելու
համար՝
ու բաժն ո ւած ըլլանք շատ քէչ էսօսելէ ետք
ու դրելէք նէ ւթեր ս տեղծած ր //անք էբարու :
զվ^ալէէտոսքոփյչը անկապ օրսւղրէ/ էր
ձեւէ/ն տակ ունէ՝ զանազան նշմարներ էրար կապող հասարակ յս/յտա րար մր. հա
սարս/ կ յայտարար ՝ որ //լզէր բազմակողմանէ երեւոյթներու միջէւ սանդէսամս/ ու
ներ դտնել ու արահետս վ մէկէն մէւսը
անցն է/ լ եւ է/ մասնաւորէ/ հայ արուես
տէն ՝ ար ո ւե ս տա դէ տէն ՝ երգահան էն կա
րենա լ կռթնելէք պատ մը որմնել*.
ՀՀ,Գ*տլէէ տո սքոփ^է այս հատորը պարղ
դէպուածէ մը արդէւնք է. մօտ՛ երեք տարե /1/ռ/սջ գտնուեցայ մէնակ ՝ ծննդավայրս
ու հոն երբեմն պրպտ.եցի
հին թղթիկներ ու անոնց [կցեցէ սկզբնական ՝ քէչ մր
փորձէ հանգամանք ունեցող էջեր* այդքան :

Հ — «*րսւլէիւոոսքոփ»ի էջերը կազմըւած են «*րաթթա»յի երեկոներու ներշն
չումներով, կամ անդրադարձներով, կ՚ուզէի՞1ք այս մասին իւօսիլ նաի :
Պ .— 1970—/'ե հա յ արռսեստի զարգաց
էքան Միոէ֊թե ան մ^ը կարելէութէւնը ներ

կա յացաւ . նո յն ներքէն թելա դր ա\կան ու
ժով ուզեց է/ մէկտեղել այն քանէ մը ս/ն—
ձերը՝ որոնցմով այսօր
ալ կը ջանամ
վերակենդանացնել շարժումը ։
Հ^աթրա՚ծ յէ բուն նպատա կն էր եւ է ՝
աշէսատէ/լ նաէս համա դա ղո ւթայէն ուժե
րով եւ ծրագրես/լ ձեւով՝ չմոռնալով կըցել անոնց հայրենէքէ ուժերը՝
ծանօթաց ման կարելէութէւնը հտյ մշակոյ
թէն ու արուեստէն լաւադո յն տարրեբուն ՝.
Այս աշվսատանքը ՝ որ կը պահ անջէ բոյո ր էն գործակցութէւնը ՝ էր դէմ ունէ ՝
էրր մեծադոյն էսոչընդոտ՝
մանաւանդ
մշա\կոյթէ/ բարձր մակարդակ
ունեցող
Ափէւռքէ/ այս ափերուն վրայ'
ժամա
նակը՝. Ափէւռքէ թշնամէն՝ առաջէն թըշնամէն ՝ ժամանակն է. ո՛չ անոր համար
որ մենք կրնանք կորսնցնել մեր էնքն ութէւնը էրր Հայ^ այԼ) հետզհետէ աղա
ւաղուած դետէններու վրայ տեսնելով
մեր արուեստէ հարազատ
նմոյ շները՝
մէնչեւ էսկ տկար
մե կնաբան ո ւթէ ւններսվ^ նոր սերունդները կը ղրկենք ժողո
վուրդէ/ մը յատուկ ար ո ւե ս տէ/ փէլէսոփայութենէն ՝ զոր ելար ելէ/ է գտնել մէնչեւ
էսկ պարզ՝ զեղջս ւկ երդէ մը մէջ*.
Աս բաէստը ունեցեր եմ մօրմէս լսելու
«Երկէնքն ամսլել ա^ն եւ տյդ մնացեր է
ականջներ ուս մէջ՝ էն չ որ էնքնէն ղէտակցութէւնն է ճշդր էտ
հաս կաց ո զութեամբ երդուած մեղեդէէն ։ Աւ տյդ մեզեդէ/ն եթէ յօրէն ո ւած է Ա ո մէ տա սէ/ մը
կողմէ՝ այն ատեն օտարն ալ զգացական
դետնէւ վրտյ կրնայ որոշ չափով
հաղորդակէ/ց դառնա լ ՝
առանց
բառեր ուն
բուն դէտ ա կց ո ւթէ ւեն էսկ ունենալու :
Պ տ տահ ա կան երեւո յթ չէ ՝
որ Տէպի ւսէ
մր՝ լսելէ ետք Աոմէտասը՝ մէն չեւ էսկ
հարց տուած ր !/տ յ էնքնէրեն՝ թէ երդէոնէն ետեւ արդեօ^ք ուր է շ գործէք տլ կայ :
Այդ զար մանքը 1լ ապա ցուց ան է
պարզ
մեղեդէէն ուժը երբ էնքնուրոյն՝ ամրողջ ազզէ մը է ո ւթէ ւնը կու~ տայ. սո
վորուէ}է ւնը ՝ զգալու կերպը ՝ տէսրութէւնը՝ ամէն էն չ առանց սեթեւեթէ : Գուցէ
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կարծողներ ըլլան՝ թէ (մոնոՆՈիք) մէաձայն տյդ երաժշտութէւնը
նուազ կու
տայ՝ քան բազմաձայնը (վւոլիւֆոնիք) • ես
չեմ կարծեր, մէայն անշուշտ թէ մեմլնելով երաժշտական պարզ րջվ՚ջներէ ՝ կաՐեւԼ՛ է հ ա սնէլ նոյնքան էնքխ ո լրոյն բազ
մաձայն
երաժշտութեան , է^1
որ պաբադան է Պտրթոքէ ՝ J(j ա չա տր եանէ ՝ Աարս/ջան եանէ յ
Աւրա խս/ռէթ երեւոյթ է տեսնել թէ
վ երջէն
երես ո ւն տարուան ընթացքէն
հայրենէքէ եր դահ անները անկեղծօրէն մօ
տեցած են Աո մէ տա սէ ՝ եւ բո լորն ալ ըն
ղունէն ղայն էրր ^այ երաժշտութեան
հ ար ուս տ շտեմ արան :

Հ — Այս հաստատումներէն ետք, կրրնաՊք սահմանել «Քաթրա»յի նպատակրի՞նչ ընել կևււզէ ան, ի՞ նչ ըլլալ :
Պ ♦—
տթր սւ}?յէ ա շխա տո ւթէ ւնը
կր
մէտէ նախ եւ առաջ գտնելու ,
զտելու ՝
ճա շա կ
ղարդացնելու ՝ ծան օթացն ելո ւ ՝
թէ՛ հ այ հասարսձկութեան եւ թէ օտարներու ՝ էն չ որ ո ւնէնք : էա կանը :
Աը հաւատամք երբ ըսեմ ձեղէ թէ հտյ
եր դահ աններ ու ցանկէն մէջ էս կ , մինչեւ,
էոկ Ա* էյաչատրեանը նկատէ ունենալով՝
եթէ չկարենանք տյդ ծանօթացման աշ
խատ անքէն մեծ թափով լծուէլ ՝ կը մնան
մէայն շուկայէ կ հաշէւները
եւ անոնց
ենթակայ եղողներ ՝ որոնք պէտէ \կրնան
աւելէ էնքղէնքնէն ծան օթացն ել ։
Զմոոնա՛լ՝ թէ մեր լաւագոյն դեսպան
ներն են մեր երգահաններն ու մենա կա
տարները*. Անոնց գործերը թարգմանու
թեան չեն կարօտէր. դէւրաւ կրնան հայ
հանճարը ծտնօթացնել՝ նաեւ սէրցնելՀ
Ար համեստ պայմաններուն
մէջ ի սկ ՝
ունէ արդէն քսանէ մօտ առաջէն ո ւն 1լն դր ո ւթէ ւն տալէք ՝ նուագախումրէ ընկերակցութեամբ եւ կտմ խըմբերդով*, ֆ]մբերդ բառը էնծէ մտածել կու
տայ երդչախումբերու մասէն. պէտք
է
գուրգուրալ անոնց վրտյ ՝ որովհետեւ հոդ
աւելէ դէւրաւ [կտրելէ է հասարակ յայ
տարար գտնել հայ եւ օտար համայնքնե
րու մէջեւ՝. Լաւ պատրաստուած յայտաԳԲ.Օ^[1ուԼ^ էալ- մեկնաբանուած հայ երդով՝
էն շ որ սրտէն եկած է ՝ անշուշտ պէտէ
երթայ բախէլ սէր տեր ու :

Հ — Պիտի ուզէինք գիտնալ <<^աթրա»յի
ծագումի պարագաները ու անցեալին մա
սին ալ, մինչեւ ընդմիջումի շրջանը :
Պ •—

հ^տթրա՚ֆյէ

պա տմո ւթէւնը

կը

ս կսի ^{}ական թուականներու
սկԼ,րՍր11. '
երր P • թօփա լեանէ հետ [կնանցն էէնք Ավընիւ. ւոէէնայէն ՝ չ^թղ ա պար անքէ մը
տողելէն ՝ ուզած էէնք տե սն ել անոր պա
տէն վրտյ ցուցատախտակ մը՝ <(,Հայ ար
ուեստէ զարգացման Աեդրոն^ ար ձանադր—
ր ո ւթեամր ;
թօփալեան զէս °P ը ծանօթացուց
'էէրէսթէճեանէն ՝ ըսելով. ^Անունը Գրէդոր է ՝ անունը Գեդամ 1^» եւ ձգեց հեռա
ցաւ ՝ աւելցնելով . հ,զէր ար այնքան լաւ
պէտէ հասկնաք՝ որ էմ ներ կայո ւթէ ւն ս
աւելորդ է այլեւս»*.
Գաթրայէ առաջէն հէմնադէր անդամներուն կար դէն' Գտռղուն ՝ P . Պետրոսեանը ՝ Զտտէկ Ա*ուրատեանը ՝ Հ * *Լէրնէօյը նոյն փութկո տո ւթեամր մէացան ար
ուեստէ զարգացման մէութեան մը*. Աէ—.
ո ւթէ ւնը \կա զմեց էնք 1972—էն ՝ 15 հէմնադէր անդամներով. 2 — 3 տարուան մէջ
անդամներու թէւը շուրջ 500 եղաւ ՝ ու
նենալով էրենց չոլ֊ըջ մօտ 2000 համա կէրներ՝ որոնցմէ մօտաւորապէս 400—Հ* Մ//յլդէ Աէմէէ սրահէն մէջ մեր սարքած մշակո ւթայէն՝ երաժշտական ձեռնարկներ ուն
կր հե տեւէր, էր լաւագոյն չ^տնը ապ
րեցաւ մէնչեւ 1978’ շարժումը ընդհատուեցաւ կամքէ ան կախ պատճառներով՝ 65
ձեռնարկ կազմակերպելէ ետք*. Այս ձեռնարկներուն մէջ կայէն նաեւ Աարսէյլ՝
թեհրան ՝ Լէզպոն սարքուած երաժշտա
կան երեկոյթներ ալ :
Ընղհ ատումէ պա աճառներէն մէն ան
շուշտ որոշ հէմնադրամէ մը չդո յո ւթէ ւնն
էր ու պատասխանատուները ստէպուած
էէն օրը օրէն աշխատէլ*.

վերականգնումէ ներկայ շրջանէն մաղ-
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Գի շերն երբ

թելի է ՝ որ կարենանք կարգ մր անբւսւա րա ր ո ւթիւններ ո ւ դարմանը գտնել . ա լղ

խանդավառոլթեամբ ,Հ ,,,
՞Հի՛ Իւ ''' Jl'"
մր սենեակք, , 0ր„, ան մեաէ \
մեր,,,
՚ <

րսկ պայմանա ւոր ո ւած է հետաքրքիր ւււլւո ւե ս տա ս էրն եր ո ւ Pt-՚ք աճեցնե լով ՝ րա—
ց ատրե լով իրենց՝
թէ անուղղակի կեր-

Երբ մէ կտե ղումը աւար.ոե

պով^ մարգ երք ինքզինքը կը ղարգացընէ > ո['Ու լաէՒՈէԼ էս Լ և1Լ սատարէ իր ազ
գին գո յա տ եւման եւ վերելքին յ
Հայ Ս փի ւոքը սլկաք

Հ

ունենա յ

-^ԱԼեՒՏՈՍՔԶՓ

իր

մեծ արուեստագէտները ՝ պար տագր կ ղա
նոնք^ որպէսղի ան ալ իր կարգին \կարե<յ,այ իր դեսպանի ղերը լաւագոյնս կա
տարել :
Աւելորդ պիտի չըլլայ կրկնել՝

արուեստասէրէ մր օրացրեե

թկ տե

մէկ

գա ղս ւթի

ո լմերով

իրագործել այս նպատակը . մինչեւ ի սմլ եթէ Ը/!այ այգ գաղութը ամէնէն բարօրը
նիւթական գետնի վրայ՝ ինչպկս օրինակ՝
ամերիկահայ գաղութը՝.
Հա յ մտա ւոր սլկանին կ'ի յնա յ բացատրել այս իրողութիւնը առանց դասակար
գի խտրութեան ՝ բոլոր
Բան մը ՝ որու
Ա փիւռքի հայ մամուլը իրազեկ է եւ այգ
ուզղութեամը կ'ընէ իր կարելին՝,
{'այց
հաւատացէք՝ ամկնօրեայ անկիւն մը այգ
ո ւղղո ւթե ա մր , աւելո րգ պիտի չըէէար )
երբ նկատի առնուի որոշ գասակարդի մը
մակերեսային ըմքռնումր*. Այս

ուղզու-

թեամր կը խորհ իմ որ «*/• աթր ///» յի նման

նյւ կը փնտռէ սւռաւե լա պէ ս

ԻԲՐԵՒ ՄՈԻՏ֊Բ

սակարար սկղբնական պատճաոներ ով ան
կարելի կ որեւէ

Օրագիր որ կիսեմ' ձեւն անոր
dիայն

նման կ

: ^Բրելը առօրեայ յատկութիւն մը

կը

g բեկ՝

կեանքը

կ'ազնուացնէ :

երբեմն՝, Հքածկատող միտք' ընգօրթ, ա կե

Կետէ կարեւոր թուՒլ “կ սան ինձ, հասկրնալ ՛փորձելու համար
կեան քին իմաս

չի "եթ*չ Ւր ընթացքին W Ւո^ւ խոըը՝
Ունի սակայն ան միօրինակ
ու մեղմիւ

տը'

մեներգն իր ամկնօրեայ՝. կը սիրէ փոխան

երամշտո ւթիւն ընելու

լու կը մղեն ղիս
քան գրելու- :

եւ կարդա-

նախընտրաբար հիմա՝

Արուեստասէրի հանգամանքով
կրնամ* հ ա մար ձա կիլ

կ

ներկայացնել

որ
այս

թուղթերը դրուած 1970 ֊֊ 1980—// միջել՝,
Ակկտեղում որ կու գոյյ նոյն կարգի երկու
վարձերէ ետք՝,

նոնցմով կենդանի ապացոյցը

Առօրեային էլ շո ո jPc կ' աղուորցնէ՝ գըմտարողութիւնը ՚կը նու ՛աղե—

լ արութեանց

այգ մէկը աւելի իսկ ազատութեան սահ

լոյս տեսած է «5աււա£»ի մէջ՝. Արուեստա

Պ ՝— «.Բաթրա^յի 1987 — 88 տարեշըրջանը կ'ընդգրկէ ինը յայտաղիր ՝ ու ա-

սր տ թե :

լու երկիւղէն' արուեստի չ">[վ մտածում
ներ որոնք տարիներու ընթացքին հետըղ-

րջլ.չ մը կրնայ մի ո ւթեան ղօր ա ւոր օղակ
մը հանդիսանալ
բոլոր
դաղութներուն

Հ — Իսկ ի^նչեր ունիք ըսելու «ք»աթրա»յի նոթ շրջանին մասին- ի^նչ նկա
տումներով կը պատրաստուին յալտադիրները :

իր

չէ ինծի համար : Ու գուցէ
տեսակ մր
գմ գո հ ո ւթե ան զգացում' չկարենալ տա

բոլորովին ազատ եւ լայնախոհ արուեստի

միջել՝ լայն տեղ ալ տալով հայրենիքէն
ումերու:

ինքնամոո,

Պ*րեթէ

ամըո ղ^ո ւթի ւնր

գէտը արուեստասէրէն զանազանող

էա

կան կէ տը' ոճ էն ալ անդին' սրտին խրռովքն է '. Աստիճանը անոր :
Առաջինին ձա յնը

աւելի

հեռուները

սլա ր տի ա ր ձա դանգ, գտնել : $ ի ե ղեր ա կտ
նին ձդ տող թրթռացում մբն է արուեստա
գէտին սրտի զարկը : Բի տունին նման յան
դուգն գալիքն է որ 1լ արտայայտէ' յա
ճախ անմամանակ :

բերէ

արուեստասէրը դո հ ո ւն ա կ ո ւթի ւ-

իջղա զութային օղակ մը հանդիսանալու
ջանքին՝ նկատի առնելով՝ թկ հոն կան
թկ' երիտասարդ մե կնաբանն եր ՝ թկ ա-

Բի տուած այս անկիւնէն՝ իրաւ է

թէ

մը աւելցուցի ,
’
""I1 J'uiu
Սուսամ „,յղ քանի մր է,,
,
երանգները խոտոր շեն համէյ^ .^l՛
ցեղաղիտակի մը սաուեոեն
ԻնչոՆ. չսկոիյ արգէն
Արձակուրդի օրերով,

^f՛/--

Նորը , թող ըլլայ հլ,նլ։ն
ինչ անհուն հոգեկան
ձ
“'J՛՛ Ոլ
>-Pi՝ Սփիւռքի իքական„լթե,2^
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մաններուն մօտ կրնայ գտնել ինքզինքը

//

ցել ոդե կւսն ում մը իր նմա ննե րուն : Ըն տրելու ճաշակն ու ազատութիւնը
ցընող հ ո գ ին եր ու :

.

p

W ՍարթէՍ

Լեռաւօտ ամպոտ է օդը,
ՐրԼկ դի շ եր հասանք՝,

դարցազամ Կ„„ ամէն տարի,

Այղ չյփղ ազատութեան' կանուխ էն ս ի-

1

Ո-լ,

,

բ tu Տ ա ր ե ց ա յ :

Հ//ե

թղթիկներ էն
ցին ղիս ;

ոմանք

զարմացու

ւ t--.,.,
ւՒքւ,1ակ կրւխ
մամերը, Իտալիան հոն է, Կ'„ւ։խնտԼ_

նոնք՝ երբ գտայ հոն մտածումներ ՝ որոնք

սարման վայրերը այցելել , ԵՈվափը
քուր' երկրին բնութիւնը շքեղ հան

չէՒն ըո լո ր ո վին հ ա մա պա տ ա ս իւ ան եր

տութխլԱ մը ունի

I, սվսլձէ տր ե ցի

չվերամշակել նաեւ ղա

այսօրուան արուեստի
էր բեմն կրճատեցի յ

իմ

ըմբռնումներուս

Ոնչո^ւ չընդունի լ ճաշակի

նով կբ գոհանամ, Պտույտը, tûnuu։n\L.
ԼԸա 1 ղր :

Վ

2

երբ անոնց ելակէտը սիրտը մնայ՝.
Արեւուն' հասկերը
կրնան
խա չաձեւ
մնալ

առանց

սլացիկ

Պէտք է յարմարիլ :

ընդոստումներու

Սէն-Փօլ-

տր-1Լանս երթալ այսօր ,

արգելք ըլլալոլ- ՝
Սոյն աշխատութիւնը

դիպուածի

մր

այ1լքա.

Արձակուրդի տասը օրերում

z

ե լեւէջներ ը

յ

խանան :

Այո՛ ֊. կ՛ուլա,

la անդս, վա ռո, թիլնր

զգալապէ,

կը նուաղի սակայն երր յայտնի կ՛րցա,
թէ Փօլ փլէի նկարահանդէսը տեսնել պ!՛.
‘"Ւ ԸԼԼայ ձեր պտոյտին

գլխաւոր նպա-

ռաջին ո ւկն դրութի ւնն եր :
Ապահովուած
կ նաեւ բոլորովին եր ի տա սարգ ումերկ

բար ունինք այսօր ա յս կարգի 20 — 30 ար-

առանց որեւէ

կազմուած նուագախումբ մը՝ որ առանց

ո ւեստադւէ ւո , բայց

ւԼ* է Լլ

կապերը կենդանի մշակոյթի մը՝ որ պի-֊

տարուան g ո լցահան զէսն Լ այս մէկը՝,
Բ'է Ս ահկթ հիմնարկութիւնն կ ււար^ա^

այլեւայլի

քանին միայն [կրցած են իրենց

աւելի

դիւրին կ ա շխաա ցն ել

նոր դործերու վրայ եւ աւելի խանգավառութեամբ ՝

պայմանաւ որ մեկնաբանե

լու լաւ կար ո զութիւն ունենան : //’ ա կար
դա կի զիջողութիւնը ՝ մողովրգական կա
րենա լ ըլլալու ձգտումով ՝ գէթ այս մարղին մէջ՝ որեւէ դրա կան
տար յ

արդիւնք

Բննա գա տը պէաք է իր գիտցած ,
զած

ու

ձեւով քննադատէ յայտագիրը

մենք վարմութիւնը պէտք է

չի

եւ

ունենանք

աակբ : /• ղուլ։ կը փորձեմ բացատրել թէ
դձ՝ բախաւսբա ր

կաշկանդ ո ւմփ :

*1թա՝եւ

րԼէան

անունը

աի սլա տ չաճէր բոլորին միա աեղ՝ առանց

ձ րէղվել

չունենալով

անգո ւնգի ո ւս եա լին — նուաղ ուսեալին ու

իրենց ետին Լլռթնելիք ամուր պատը , ո-

երիտասարդին — նուազ երիտասարդին միջեւ՝. Ո*- եթէ մեր այս զրոյցին մէջ երա-

սուն նշանակալից
*հ կա ր ի չին ՝.

համաշխարհային դարձնել,

րու առաջին ո րմ^ւ ա գիրն երը ՝ մենք
յերս պէաք է ըլլանք

Հա-

ձ՜ըշոաւթիւնը

Հ — «՝Իաթթւս»յի ընել ուզածը կընա՞սք
ըսհլ, թ-է ոըոշ չափով մը օժանդակել է
ւքեը ինքնապաշապանութեան գործին, ըՍվփւոքին դիմագիծ մը տալու ջանքերուն ■
ու ասիկա մշակսյթ-ի, արուեստի նամթով:

աւելի լայն տեղ գրաւեց ՝

աեոր ^ամար է՝ որ ան մարդկային իրերՏ ա ս կաg ո ղո ւթ եան տանող լաւադո յն ու
ղիներ էն մին է :

Հ — Վերջին կէտ մը եւս , վերադսանալով «Քալէիտոսքոփ»ին • ի՞նչ նկատումով
արդեօք եոն դրոււոծ՜ նկարները աոնը֊
ւած են Ասատուրի գործերէն :

,1ա^ր՚ղ^1Ո1/

յի

երկու հարխլւ

գործերը յառախւպա՝,

պտոյտի

Հերջին պահ ո ւն փո խաղարձ

մը ս ա/լար կո ւթիւնը կր սաիսլուիմ ըեղու*եիէ՝ ճամբայ կ՚ելլենք՝. Ա*տովին օրււ քալէ
ին եմ յա տկա ց ո ւց ած : Աիայն իրեն,

3
Գարուս ամենամեծերէն

մին

անկաււ-

լա ւա գո յն ս ըմբռն ելո ւ անոր
դի տ ո ղո ւթիւնները՝. իրաւունքը լաւագոյնին 1լ եր

ձեցումի հարց է; Որովհետեւ չափը ինք

թայ ի վերջոյ՝. Հայը

նին կարելի է բազմապատկէ լ գաղութա

լէիտոսքոփ^ի

նկա

Այլեւ' խորհ ող
միտք՝, էւ որքան iloտեցած է ան եր ամ՜ շտո ւթեան սահմաննե

յին ,

տել» որովհետեւ իր բեկանուած ՝ հրդեհ

րուն : Այղ եզրին չոլ[*ջ^ յաճախ նոյն դի

ուած
տեսի լքը
յարաբերական
ձեւով
^ալէիտոսքոփ^ին ամենամօտիկ արուես

մագծով ներկայանան կարծէք նկարչու
թիւն ՝ բան ա ս տ ե ղծ ո ւթի ւն եւ երաժշտու
թիւն . սահմանաքար չր լլար ղուդկ եր

բան

մը

աւելի

Պ •— Հաւատաց է՛ք , չափի հարց չէ, մեր

“/է՚օք է դմուար ահ աճ ըլլայ իրենին հանԳԷա1 , եթէ կր սիրէ զայն : Այս է „ր դի

յին, եռոտանիի ւԼր պատշաճեցնելով

տած , տեսած եմ
քառասուն տարո, ան
ընթացրին մեզի նման եւ մեզմէ
աւելի

խտտանքը , բայց ոչ' մերձեցումը
հար
ցին. այսինքն ծրազրեալ
աշխատանքը,

յառաջադէմ տարրեր համայնքներու մէջ,
Եւ- ասոր բու՛հ պատճառր այն հասկացո

սկեպաի!լ կեցուածքը ,

ղութեան մէ ջ ւկը կա յանայ , որ , այն տար
բերութիւնը որ ինքնին հարստութիւն մրն
է, “իէտք է բիւրեղացած ըլլայ իր լալա-

համագաղութային,

համաշխարհա

խօսքէն

անցնելու մ ա մանաԼլա շր ջանր ,

ա ,—

Պ-Որ ովհ ետեւ իք պատկերները
բեկորներ

կրնամ

տագէտը կփնէ զինք ;

գործի

*

փորձուած

աշխատութեան մը թերիները
սրբագրրելոլ իր ա տ ե ս ո ւթիւնր :
Այս մերձեցումով աշխատող զ֊որ,ծիչր,

թեան մը —Սփիւռքի- մէկ մասն ի կը

ԸԼԼայ ‘Ա'1' արուեստի կալուածին մէջ կամ
ընկերային հարցերուն, լուծել ջանացած

բուլջութիւնր

եթէ գոց դրութեան մը վրայ ճնչո, մ բա

հարցերուն առընթեր պէտք է իր մէջ սբնոլցանել գիտնայ դմգոհութեան
զգա

Կամար , պէաք է Լլարենալ ղեկավարել ու

նեցուի յ այդ դր ութ եա ե մէջ գտնուող զա
նազան ումերն ալ այղ. դուրսէն եկած ճրն-

ցումը. որովհետեւ ինչ որ ալ ըլլայ ար-

Գոյ^ կաղապար ին մէջ ;
կայ նաեւ սա իրողութիւնր , թէ
նոլրեք բնութեան մէջ

1լը

ա մէ-

տեսնուի

շումին հ ա կ ո տն եայ հաւասար ումեր

որ

կր

ստեղծեն . եւ ինչ որ իրականութիւն
է
իրր բնութեան օրէնք, ընդհանուր
առ
մամբ ընկերային կեանքի մէջ ալ ընղ ու
նելի է, Այնպէս, որ մեր Ափիւռքր պէտք
է գիտնայ ապրիլ ոչ թէ դ„լրսի ճնշում
ները ամլացնելով, որ համահաւասար է
ձուլումի, այլ իր մէջ, իր ստեղծագործ
երեւակայութեամբ գտնել ջանալով հակոտնեայ հ ա , ,„ ս արակշոո ղ ումերր •
իմաստով, հայ

մտաւորականին ,

հայ ա ր ո ւե ս տա ղ է տին համար ղոլրսի աշ
խարհը ոչ մէկ մ/ստական
հանգամանք
ունի, ընդհակառակն -, Օրինակ, երբ հա/
մենակատար մը կը մեկխաբանէ Մոց արթ ,
Ռավէլ,
ԷՕաչատրեան ,
նոյն
յաջողու
թեամբ, այե ատեն օտարին համար

lljiu-

չատրեան մը աւելի Կ ամա շիսա ր հ ա լ ին չա
փով հասկնայի կր դառնայ, որովհետեւ
մեկնաբանին ներ ա շիսա ր հ ը նախապէս աւ֊ելի հարստացած իսկ է դուրսի աշխարհէն ալ առածներով :
Մեկնաբանութիւնը ապրում է, կեանքի

ւլիւնքը, անբաւաբար է կարիքներու հա
մեմատած , կարեւորն ըլլալով արդիւնքին
հասնող ճամբաներու ճշդումը ՝.
Որ կոզմէն ալ նայինք, պէտք է ջանալ
Սփիւռքի ապրելակերպին տալ ուրիշ տա
րազ, աղուորցնել անոր ապրելակերպին
ո րակր.. Ասոր ալ առաջին պայմաններէն
մէկն է հաւանաըար ամէն կերպով
ումովցնել հաղորդակցութեան

միջ„ցներր

անխտիր բոլոր ղ1ազո ,Հթներ ո ւն միջել :

^֊77 իմաստով է

,„ ր

հակառակ անոր

"Լ՛ շատ համեստ աշխատութիւն մր կա
րելի է նկատել , յառաջիկայ ամիսներուն
ընթացքին 1լր ջանանք
նաեւ վերսկսիլ
<հ'Բաթրա'»յի տետրակները ,
որոնք պի-,
տի ըլլան փոխն ի փոխ հայերէն,
թէ
երկլեզու-. Անշուշտ չի բաւեր տպել, պէտք
է նաեւ աար ած ել :
Այս ուղղռւթեամբ Փարիզ
առանձնաշրնորհեալ կեդրոնի մր դիրքը ունի ար
ուեստի բոլոր
ճիլդերուն
նկատմամբ,
ունենալով նաեւ համրանքով գէթ „լ_
մով հայ գաղութ մը իր ծոցին մէջ . Այն-

այն մեկնաբանը որ դիտէ խտացնեւ իր
ընդոծին ումերր եւ զարգացման
բոլոր

որ t քիչ մը աւե/փ
բեռնաւորուած
պարտականութիւն կ'իյնայ Փարիզի ամէն կարգի գործիչներուն :
Նպատակը պէտք է ըլլայ կապեր ստեղ

կար ելի ո ւթիւնները , իր ազդին /աւադո յն

ծել. ինչ որ շարմումի մը էութիւնն

արտայայտութիւն է ,

շնչառութիւն

է.

ներկայացուցիչը կրնայ ըլլալ ; Հա ւան ա-

u/i"

է. կապեր, սակայն, որոնը մնան

Որպէս գմուար սահմաեելի ամբողջու
կր խօսի փ. Հ,տ մ բար ձ ո ւ,մ եա՚1,
Ղո.Ր'Ը տանող

,

երբ

ա յլչ. ամ՛—

աւելի լալ ու ւլէպի լալադեղադիրը պարզ

ն՛պատակի մը ծառայեցնել

I,

իրեն

մեր տարթե-

JïnLp-իւննեըր • եթէ ոչ , աւանդա՛կանը պա
հելու սլարղ ջ,սնքն է միայն ոբ կ՝ եր կարի
ու կր վերածոլի տեսակը
պահպանելու
նսլխնաԼլան մտահոգութեան մը-.
Ու արուեստն ու մշակոյթն են, որ աւանդականը պահպանելու մսւ ահ ո զո ւթիւնը գերազանցել պիտի տան
մեզի, մեր
արմանս,ւոր գոյութեան արդար ճամբայ
հարթելով Ի. զարու
վեր չա ւո ր ո լ թ ե ան
արուեստներու, մշակոյթներու ամէն օր
քիչ մը եւս մօտեցող,
զիրար
հատող,
խաչաձեւող աշխարհին մէջ. Ուրեմն ինք

«հայ երաժշտութիւ
նը լաւագոյն փաստն է հայ ժողովուրդի
արուեստի րարձր ըմթոնողութեան» իր

քաջատեղեակ , թէ

ծրագրած ձեռնարկներով

լծուած է ւղե-

ղե/ու մեր այդ
հարուստ գանձարանը-.
Իր այս ջանքին մէջ, վստահօրէն, պեղուածը ամէն առատաձեռնութեամբ ատաԼլ
i յաջողութեան
սատարելու, կը
մնա,
մետալին միւս կողմը. պէտք է ո1_նենալ

ց՛ափեղկդերո լն մէջ դիտող , վայելել գիտ
ցող աչքերս,, ներկայութից,ը , հեաաքրրքրո,թիւնը, եւ չտեսէ՛ք, սա ի՛մս է, մե՛րն
է» աղաղակող հոգիներու հպարտութիւ
նը :

Տեսակցեցաւ'
Ա- Թ-

իբր նկարիչ,

բեմն անոնց միջել,
Ող֊ ե կ անը ւո ալ ո // ւԼերաղականութեա^
մը աղատ ՝ ուր կը միանան արարչական
նախնական ուէմերը :
Զզտցնելով թէ մարդ իր բջիջիներ "à

$յ

մէջ պահուըտած ում էն օդաուելու}

"C

կը փոխանցէ իր նմանին ՀՀրլլայու^ դաղսւ'
փարը՝. Փօլ
լէ ի արուեստը՝ հակառակ
իր -կեր պար ա յին գր ս եր եւոJթին , րա^ J
ներկա յացներ արդէն , այլ իր ներկ-՛յութեամր 1լ\,„պահովէ
որ իմանա" տե՜
սածդ : ^]ամ տեսնել կարծածդ ՛•
Մինչ կրօնականին մօտ չո՚-նչ մր

կէ

զգաս անմ եղուկ՝ արուեստը կռւ ղայ
սանձել
անձկութիւնդ :
Անտեսո/նել1>
սանդուխէ մը կը
լէ բարձրացուէ
քեղ իր մօտ : Պատուհան մը ’ Հրո^է? ե
Աղատ համարձակ դ^լ-[,սԸ դիտ^Լ՛11՜
Յետոյ դուրս ելլելու ՝. Բայց աւելի ^օաի^
կը պատուհանին ՝

սիրտդ առլցուն

սիրազեղ զգացումով թէ ճշմարիտ
կութ եան մը հետ է մամադր '“PI Հ
յանկարծ գտնես դէձ'ղ պաղ անջրպետ
Որ ո ւնենաը ուր ի շ երկինք î
Ու դարձեալ բացուէր նոր պաս
մաԳԼ9էիր' ն"մն զդ։սՏո։^՚ո1Լ' եւ

շարունակաբար , հետզհետէ
պատուհաններով'

(

յ յլչ

[ ո.

մինչեւ

կեանքին հոսանքը բեորոչօդ

այդ պեղումէն ձեռք ձզուած,
զտուած
բիւրեղները իրենց ներկայացուած ^ցու

իսկ

աղատ,

կած Փօլ փլէ, Ոչ միայն

Հ

մ՛

4
Բնութեան խաղն է ■

Հ ի^ն

զան

առաջագրութիւ֊ններ
ւ
c ւ *
սսաոԼղ
տարազով : Իրաւը գա
լ J
ջանասիրութեան կը կարօտի ■

է
ւ

արահետը որմէ պիաի'^Հնօր^'
անցնիլ արուեստագէտը
ջոցներ գտնելով
տաշելու

[ [հ

Fonds A.R.A.M

յէզ

« « Ա Մ Ա Ջ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
,, <i«r: Հ"ն "ւ1' հասնՒլ 'լ՚^-ղէ - //"Z7—
Լ՚ռթե-ձ' չլ՚ջ>“^1'ն՝ bլ՛ տես1'ԼՀԸ ԳևԴեէյկութեան պ1՚տՒ ըււայ
նաել
«մել՚ր» =
ոՀ ս,ւդ կաբղհ “՛է"" Փ՚՚տազՀտներԷն է :
խ

կլ՛ Գ'էաս

'hbLFu,L ’

1՚1""լ

սրուէ՛""/' դու,!>1'ն մէ¥֊՝ ր1՚է-րեղա9ս>ձ են
Տս1ր,է1լայ/'ն հ”դՒՒն “•մենախորու֊նկ յ„՚.ո՚յէէքը՛- ^’ւ՚
մ1,1լ աւ1սատոլթ1“-նը
Ն """J ՝Էերաչ1սարհհ մը յս՚՚ո՚՚՚կ
հաՏռպա՚ոկ^ւ՚Ը'- 1,1

անայԼայԼ ՚Ա'

<l-‘"b^bu

լ,րեն, 'inL!li

մ/՚ձ մը "'նձ,լր"" t""JH "<ե."Ասռնօրկէ հաւատարիմ իր տեսիլքին :
Անոր համար որ , <"'//"/՝ մ1'^"!1 ֊ J

իրական." թիլն մր՝ իրր.

ոլ

թարդմա-
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նա խօսական ագդակները՝ որոնք

կը նոյ

հոդիին բոլոր ծալքերուն հետեւող
քերով ;

միտ

նանան ինքնին մեր երեք անբսւմանելէւնե-

•սելով առաւելարար ներզգացումով, ա ր-

բուն մօտ՝ կազմելով անոնց
նոյն կորիգը :

Ընդհանրասլէս արուեստէ հեռու

ապ

'" ես՚ոաղէար կր գանէ
երյ եմն առանց
վ՚նտո ե/ու , մինչ գիտունը յաճաիս գերսւ-

րող մարզիկ են անոնք՝. Հոգ եղէնը վտանգ

ր կ Լ ուսկայն համաձայնէ։ լ նա էս բացատրութեան մը վրա յ :

ղանց ղ իաակցո, թիւնը ունի իր վ՚նտռաեին : Երկուքն ալ կր զղան առաւելարար

յն է ՝ ի^նչ է երամշտութիւնը ՝.
Զայներու միջոցաւ էսորհրդածելու ար

''ւ՛ l'LL"'J ['ï' եձ "՚նին
պա ականած շրջ՚"~
նին ճշմարտուիմի՛ ններ,"ին
յղի : Աշի՚՚ս-

ու կր զգացնեն
շրջա ՛զա ՛ոին կանուի՚էն
րն,կել"".իյ-ե՚"ն՛
՛է աահ " գո ւթիւններն
ու
անձկա .թիւնները : Արուեստագէ տին անկեղծ հո՛գեկան պոռթկումն է սակայն որ

սաղմնային

ուեստը : Հաւանաբար դտն ուի աւելի ճըշղըրիտ սահմանում մը՝. Ջգտայ՝. Զունիմ
նաեւ բանաւոր պա՛տճառ
չթնւչո ւ^ւելո ւ

խո ս տո վանութեան
հանդամանր
ունի՝.
Ս եծ արուեստագէտը չի սխալիր՝ որով

համար նոյնը կերպընկալ
արուեստնե
րուն նկատմամբ՝.
^'ո յներու՝ ձեւեր ո Լ ՝ դիծերու միջոցին

Փօլ * լէ ,

հետեւ վարկած չունի ; Փիրասոյի մը Կու-

մէջ էսո րհ ր դածե լո լ արուեստը ՝.

կաթես երաժշտութեան եւ նկարչութեան
յթէւ հասարակ յայտարար մր գտնելով,

Լբ^^՚բ^ն ույդ պատճառով է նախ գեղե
ցիկ : Թելադըի չ իր ա կան ո ւթի ւնն եր : Տես-

ն,պ՚ր դ['^եւ"“՜՝ 'ՈԼՒ՚Ււ ՛լոյծ՛երու } նորա

լակէսե հեռակէտին

յ,սնակի վերացականութեան մր թրթռա-

Հ

֊րլմներոմե ենթակայ ըլ՚ս՚ե

նոր ձեւէ՜ր"1- այ՛։ փոքւ՛ համանուագներուն
յլՀ, Որոեր մէկ մէկ ձեռագործներ ալ են
J[,անդամս։ յն

տարօրինակ ու հրաշալի-.

շուրջն

որ

արուեստը տեսանելին չներկայացնէ , այլ
տեսանելի դարձնէ :

Տ.դացնել"վ անտեսանելին :

'ib^pl՛^

տեսողութեամբ,

թոլ՛ոլ —

թամր, զդա յնո լ թ համր
եւ ինքնագիւտ
կերպարանքով որ մտատիպար աշի՚՚սրհ
ւքը 1լենթւսղրէ նման աննիւթական հս՚յե-

il1/' մը, որուն մէջ ցոլացած կր տեսնենք
Տեր արարքներն ու երագները

ո տեղծ ա-

ւ.

4 ՂԳւսL ut"տոլլԱծայինը

րու

Ալ երամշտու-

յ

թիլեր՛՝ որ կերպընկալ արո ւե ս տն ե րէն ալ
անդին ՝ լր իլ կը բերէ ան դեր ազանg վերացականութեամբ մը Չըլլալու» ւլդացուԸ : Ոունաստեղծութիւնն
իս կ չ ունենար
կարծէր աւելի ներգործական

Ահաւասիկ նոր մամանա !լներ ո ւ արուես—
սվւ նահապետներէն։ մին՛ : Ո ւմ մը ն։ լ՛։fuit։—

դործ երեւձա՝կայութեամր

նոյնանալու

հ էրևաթովն

ինքնսւտիպ երկու հարիւր յիսուն

հոյլս-

կապ արուեստի ւլոբծեր : ճ շմարի.տէն դի
նով՝ որ' գեղեցիկն է,սկ է' յոգնած , Ըէ՜
քսացաւով մթնշաղին կը
վերադ առնանը
ք՝ավւ IIէն Ս*արթէն :
ձամրու ընթացրին ոչ որ կը խօսի :

Արուես տի դործեր :
հր խորհ իմ անոնց ' £/
ռար կւսն եր ո ւն :

ար ո ւե ս տէ։ ա-

փոքր գործը դո ր օրինակ

f էի

բառերով աւելի մաձ տնակի

կը կարօտի՝

աննուաճ ներշնչման մը բերած
քին փ ո խանդումր ՝.

որ

տում մր ընելու կար եւՒ ու թիւնը ո ւն են ալ
կարծես ՝ փոքր ղսսլանա կ մը մէջդ ստեղ
ծագործութեան մղող ճաշակուէ՝
բայց
ինքն իրմէ ղմ գոհ ապրիլ հպարտ եւ

ա-

ա՝ղ-

ներու արտայայտութիւնը կարելի դարձընող՝. Որմէ առաջ պիտէ։ գայ թելադրական
ծաւսւլո ւմ մը : Ո*- ներ քին վերին թր էմ ռաՅոլլ^ մ*ը

ղսր եր ամ՜չտա կան խորհուրդին

սգ՚ե բան ական ը մբոնում ր

պիտի ապա

զատ՝, Պարելով անցնիլ ա շէսար հէն հոդիդ

հովէ :
Այ՛՛ րո էո րը ինքնաբերաբար ՛կրնայ կա

հոլանի՝. Ար ջան կո ւթի ւնը չփնտռել

փոքր

տարուիլ* պայման

գս պան ա կը լար ե լո վ գտնել ւլա յն :

Ա' ին—

ման ճիգէ։ մը վարմ՜ութիւնը ՝ զօրացնելու
համար ինքնամփոփումը՝,

է սակայն կեդրոնաց-

'խանի ստեղծագործ
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մը ելեւէջներուն

էՕօսքր եր ամ շտ ո ւէմ ե ան չուրջ է ՝. Աւելէւ
ճիշգ դործին : խ^նչ պէս մօտենալ տ^ւոր :

Ե րկու բառով' ի^նչրդէ ս 1լ ի մտնտնք ՝.
Պ էթհովէն նոր յօր ինած

երեւակայութեան

հ ե տեւի լ

կը

պահանջէ

վերարտադրիչ մեր երեւակայութեան որոշ ա շէսա տանքը ՝. Հոդ է բուն մասնակ
ցութիւնը՝. Հեռու չէ մեր '[փրքր բանաս
տեղծութեան ՝ նկարչութեան եւ կամ ՛կերպրն կա լ արուեստներուն դիմաց :
Ն\կարը իր լոյսին' բանաստեղծութիւ
նը

մէՏլ ոօնաթր

ասմունքողին՝

եր ամշտո ւթի ւնը մեկ

կր նուագէ իր մէկ րարեկամու հիին : եր-

[‘PP

ւագի աւարտին ան էսորապէս աղդուած կը
հարցնէ . «z^ար պե տ ՝
ի^ն՛չ կը ն չանա կէր

մասնաքլցէ։ ձեւով մը

ձեր այս գործը» : Պէթհովէն քանի մը րոդպրոցին

ալ

ղացութեամր յա յ տնա ըեր ո ւո ղ ցոլարձսւկում մը կը պարունակէ իր մէջ՝
բոլոր

մը եւս կը նուագէ գալն ու կ'ըսէ • Հահաւասի՚կ ինչ կը նշանակէ» :

համա ր :

ի-

դա կը
ոը
ներքին ներդաշնակութեան
ներզգացում ով յա յ տնա րեր ո ւո գ
ցոլար
ձակում մրն է այդ ւդահուն
զգացում

ն եր դա շն ա կ ո ւ թեան ներրգ-

f ամտնակն ե ր ո ւհ

շարմուն ձեւին տակ ՝.
Չմ ոռնալ թերելււ ամ են ակտր եւո ր

P^3

տեսիլ

պէ մ տածելէ յետո յ ՝ կը
վեր ա դա ռն ա յ
ս տեդնտ շա ր ին ՝ ու ծա յրէ էւ ծայր անգամ

պատկանի ան

ձեւաւո ր-

>, ու ցու-

Պ^րծ թէ' առարկայ :

Ար՛" ես տւսդէ-

աքւն կամքն ու հ ա ւա տքր բիւրեղացած են
^ռն Արհամարհել '“Jll ուժը
ոճիր
է։
Արովհետեւ արուեստվ։ առարկան չի կըր—
^ար տոկալ մ ամանակին : Կրնայ առ ւսռսւլեքն գաղափար մը տալ անցնող րոպէին
մասին՝ բայց չի կրնար կամուրջ Ըէէա է
եւ անցեալին միջեւ : Ն ա էսրն տմրն է միայն : Ու հասկացողու—
^ետն դէմ լար ու ած ծուղա կ մը : Կարեթի
լ1սղ1^ին

ճիս։ ներհ ու յեց ոգուէմեան ՝ հաստատ կամ
քէ։ պտոււլն Հ ան î
Ո*

արուեստագէտին

սրատեսութիւնը

նման չէ մաթէմաթի կոս ին պա յծա ռա մըլռութեան ;

անոնք բս*էսիլ մեր ղղա յ ա ր անքն ե ր ո ւն

t'P

նաբանին շա՛տ բան կը պարտին :
Աւ ունկնդիրն ալ որոշ չափով պէտք է

րսդրուած ծառ մը իր թա ղա ր ո վ'
գորե' ստորագրուած :
Արուեստի դրբեր'

Անմ իջա կան ն ախանի ւթն է ա յս ;
Յետոյ ըմբռնումը այդ զգա յնո ւթեան

նի նաեւ է։ը չափն ու կշիո֊ը յատուկ : վը-

ճ շդր տո ւթի ւնը

ղինակութեան մը վրայ՝. խ^նչ իմաստ տալ
անոր ՝.

$ ար ըեր ո ւթե ան : Ամենսւ-

ղայնու-թիւն մր ներկայ իր չորս "տորո-֊
դելիներով. ում, բարձրութիւն , հնշ՛ս կանու թի ւն * տեւողո ՛թիւն :

րը չէ մի ույն :
Կ^եղեցէ։կ՛ին ըմբռնումն ու յղացումը ու

յէր , կամ ըն ադանg ական գերազանց
ա շէսարհ ներ ու կս։ր ե լի ո ւթեան մը պատրան

կա ե ոէր կ՚երթայ բա /'■/■L ուղղակիօրէն սիրտերուն
նուագով ՝
մինչ

խ^նչպէս կեւլրոնւանալ երամշտտկան հե
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ե րր

,

ա^' ևը 1''Ո('Հ,["1"։^Է ձայներ՛". միջոցաւ -,
Սա ըլլար պա ակերը-. ՛Լաքս հնչա՛կ՛ան րղ~

1 Ը աի f* գք* բ

Աւչ է լողալու համար :
աւյուոբ էր :

„ւնկնղվ,ր[,ն եր ե՛ "՚ կ," յո լ թե," ե ր ՛էրա J

եւ

կուրդ մը գո ւ դադիսլո ւթիւննե բու ա ր դ իւն-

մամը : Այդպէս !լա ղա պար ո ւած ՝ մլ\ո ւ դան

չեւ երր-. Մինչ եւ որ նուագը դա դրէ* :

ալ

դան իչխել երգահանին ՝ մե՛կն ա բանին կամ

մուկն ալ եր ամշտո ւէմի ւն ւ՚սկ ն\կ\ա տ ո ւէին '
սւր ո ւես տ՝ը պուտ մր ըն գոածին ձիրքի

րումր նաէսադասութիւններու

Ա այտնի է թէ ագարը դժ՜գոհ են օրէն՝,
fli. աւադը ծ՜ ո վ սւ ։ի ին խոնաւ է :

Q’իմանանք թէ օրուան մէջ ծո։էն

կու

գոց միջեւ՝. Ալ ինչու ՝. Որովհետեւ պուտ

Այնքան ատեն որ դէպի ճշմարիտին ոս
իր

ագդակներ

րական հասկացողութեան չաւիանիշ մար

9

ամէն մէկը

Կարծէք ումը նուաղած
փոէսանցու->7'
չլ՚ջոքնէ։ մը նախօրեակին գտնուէր արուեսբուն ա ստեղծութիւն'
այլանդակ
ծառը արմատսւէսիլ՝ նկար' համաչափ աղ-

Ուրեմն ի^ն չ կս*ր գ է։

կարոգու-

/* ըրեւ տար

անձնատուր :

Ամբողջ օր մր ցուցասրահին մէջ՝.

մութեան մը սահմաններուն մէջ մնացող
առարկաներուն :

կւսյոէ-ն՛ ձեւին տակ ; Ալ հող է ոը կը
ս հ.ս b ք^ր՚սձ՜ շտական խորհուրդին ո։րմե լո

իքիւ lt քան երամ շտութիւնը :

6

Տեսանք

համապատկերը նոյնն է։ Լաւագոյն պա
րադային g ո ւց ադր ո ւած
ապրանքը իրր
արուեստէ։ դործ կր ձգտէ։ սրամիտ ուշի

PnrLP>

կը

^ամ ար յետոյ երբ միտրը սլա ր ւլո ւի :
ձ Լ ջ արուեստի ճամբով

սորեի չ՝ իր

ոը

ենթսւ կա յ

բռնակալ ոգիներ : Արեւելքէն արեւմուտք

տր* Չմոռնալ սակայն' հոգեզուարճ քա-
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եւ արուես

տագէտին ղգուլու կերպերը
Ւ1էւ

•ք-լկի գաղտնիք/'՝ րնել այնպէս մր

է

իայնանան նախ գիտունին

նկատելու՝ եւ կամ' զայն իրենց մենսւշընորհ ը նմլատելու. փորձութեան

Ո ւր եմն ըառերր բա g ա տր ո ւթեան
բաւաբար միջոց նկատելով ՝

իրագործ-

ման՝ րքքա/ով երկրորդ աստիճանէ։

մեկ

նաբան մը՝, րնչպէս այս
վերջինն ալ
եր կրորդ աստիճանէ։ յօր խնող մը :

Հ"7

ՀՀ՚ԽղՒ^Ը Ւեմ11

bf

‘/[""J

է

րոլոր-

ուած ե :
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ան

Պէթհովէն

գործին

Լ կար չա կանք՚ն ,կը

խորհք՚մ'

ղերք՚րա-

կ' ո ւ գէ հ ասկցնել իքէ' էականը ե րամը շսոսկան էսո ըհ ո ւր դո վ ու գդա g ո ւմո լէ մի

պա շտո ւթեան մէ9 վ՚ն տռելով նման րձ՚րրռնոււէք, ել մօտեցումէ։ մը կարելիութիւնը՝.

այն կտրելէ։ սլիտէւ ըէէայ գտնել՝. Լ,ոյնն է
պարա դան գրեթէ
եր բ
ցուցասրտհէն

Հակառակ անոր որ դերիրա սլաշտ

դըպ-

ներս մ անող անցորդը չարաճճէւ կր հար-

րոՅԸ շատ հեռացած է եր ամ շտա կան էն :
ո*- ԷՀնչ
ղտրմ՝անսալէ։ Է հ՛ա ս ւո ատ ել
թէ

g ընէ»

զոր օրինակ վերացական

Տուրբեր աստիճանի ՝ ուրիշ
ան* ի ս\կ եթէ արուեստը

կա բդի է

վարկածներու

ապացուցանելու

ծառա

քը կարենար ապահովել՝ այն ատեն

ո

մարդկութիւնը արուեստագէտ դարձած
կ'ր !/ու ր առանց էս տր ո ւթեան' քանէ։ մարդհկ ծարաւն ունին ույդ տեսլականին՝. Չէ
պատահեր ա յդպէս' արուեստը չըԱու լո վ
տիեգերքին յաւերժ ական ճշգրիտ հայելվն: Զէ նաե. արուեստագէտը այն հ ըտպիտը որմէ սպա սոլի երազներու ա շէսարհ
մը ենթադր ել տալ միայն իր նմաննե
րուն։ Մուրդ էակվն համար'

գիտակցած

թ՛է ա կան կի ս ա սա ո լուծին զօրութեան ՝
արուեստը' նոր ար տա յա յտո ւթեան նը—
շանն եր ՝ նոր ձեւեր ՝ նոր լեզուներ յղա

bp

նալու մէջ \կը կա յան այ՝. Չ*տնելով

անոնց

պատշաճ տարազներ ՝ իմանալ տալու՝ տե
սանելի դարձնելու համար մեզի՝ գդացրնելու էականը՝. Ըոլորովին
տեսակարար

անձնական՝

ոգեկան գործողութիւն'

ո-

լաւն ընթաց քին նիւթը պիտի ձեւափոէսւի : Չեւը ըԱալուէ հոս ներքին միջոցի մը
ար տա յայտիչ

դր ս եր եւո յթը ՝.

Ոգեկանը

թրթռացնող թ ա փ ա ն9/։,1 տար ա գր :
Լյաւ ար կա դէտ առաջնորդը նիւթին ՝. Ո*- դեդեցիկն ալ հ ետզհ ետէ

պիտէ։ լուսաւոր է

մեզ ՝ երբ ար ո ւես տադէ տր յո^ողի կեղուել
մեր դիմաց գտած իր պտուղին մաթլը ու
հոսեցնէ անոր կենսարար հիւթը՝, Չ է^ որ
նո յն պատահարը բնութեան մէջ բսւզմագան ձեւերով կրնայ

երեւան

դալ՝.

Արբ

արուեստագէտը անոնցմ է մին կը յ ա ջո ղի
բիւրեղացնել՝ նոր
տարազով մը մարմ
նաւորելով զայն՝
տարօրինակ
հրաշագործո ւթեան մր ՚կրն ա J ծն ո ւն դ տալ ՝ քան թ իր տեսիլքը մեր ցարդ չտեսածը տե
սանելէ։ զ սւըձուցած է :
Գեղեցկ Ո ւթիւնն
ալ չըԼէա 1ո վ
վերջնա կան օ
սահմանուած գիտութիւն մը՝
ա յլ
բնութեան
խնդիր մը որ իր չո լծումը կր գտնէ ար
ուեստագէտին միջամտութեամբ ՝.
Անոր

^ի^նչ կը նշանակէ այս
գփծերու
ւլոյնեըու լաբիւրինթոսը* ես ալ Ալը գծեմ
ա յդքանը • բան չի նշանակեր» : Ան կար ե-

եւ եր ամշտո ւթեան լեզուները աւելի
կը
մօտենան իրարու քան եր՛կու հակոտնեայ

րութեամբ՝ որ'

i ռակայն միշտ կասեցնել մարդուն

լէ։ չէ : Տ ղ*ոն էւ ււ կ ւլուցէ կար ենայ դծադը-

նկարչական դպրոցներ ՝. ինչպէս դեըիրա-

ւտյթ զդայնութիւնբ ։ Հոն

ր ե լ : Աւ մինչեւ իսկ նոյնը՝.
խայց ինչ որ մոռցուած է այդ գատաքրննութեան մէջ սա ի ր ո ղո ւթի ւնն է ՝ թէ'

պաշտ եւ վերացական ուղիները : ^ռ։g է
սա պատճառով՝ թէ' այն սահմանին մօտ

Աւելէ։ ճիշդ' բոլորիս գի տա կց ո ւթի ւններուն կուտակումովը յառաջ եկած բիւ

անասունն ալ կրնայ նախզգալ մօտալուտ
երկր ա շսւրմր : էէսել
է^ թէ դ ի տ ակդ օ ր էն

տօրէն կապուած կը մնան իրարու՝ նշան*հհրը կ'ընղուն ո լին նախ' էսոր անա լէ ա-

նախատեսած է զայն փրկելու համար

ռս*ջ ն շան ակո ւթի ւններ ո ւն վրա յ :
Մէ*նչ դեր իրապաշտը' նկարչական մը-

f ութ՜իւն

բ$իպահուըտած

1է1Լաէով

ոգեկան ուժ՛ին գաղտնիքը՝, Ը/յու1Ու "՜^ԸԱ^յթե ճիգը ՝. Ն մսւ ն ա ր ո ւ ե ս տ ի
I ՛բնին յղացումը
ապահովող ՝ փնտռող
ղատ էանքին : Աղա տ ո ւթիւն' որ կու դա յ
^1,էսչխսէրհ էն արուեստագէտին տեսլապրիսմակին ենթակ ա յ : խրատես ձենալոլ պէտր չունի
արուեստագէտը՝
Հ^ի

թանձրացեալ վերանդա կան

զօրութիւն Հր րլյայո վ
էձնել ան մեղք, իր ՀՀդորձր» :

I
I

թէա-

պարտի

8
ԷՈ լ

ս կս ի արուեստէ։ դո րե՜ը ï

LP-

լա կերպի Հը ար դիւնրն է ան :
Ըէէուչ՝ երաժիշտ րլլալ y բանաս-

01՚Լ

մ

ԸԼԼտԼ ապրելու կերպ մը ընտրել է
Ադամայն ;

V*

ն",1

//1" 0/

յ
ԱանրւՈ"Ւէ'ն տեսիլքովն
գի1'այրա։' գոչվ՚ւծ՚ներոլ տէր փըր(“"ձքեր են իրաւ արուեստագէտ—

րնաղդով կամ

ա յ լա գան էսա ր էսա փ ո ւմն եր ո վ

չէ կար ե լի

գործ

չէ՝.

րեղացում մը ոգեկան' որ
գտած է իր
մարդը* ձեռքով մը հրաշալի տիեգերա—
կանին թարգման :
Ուրեմն գործի մը յղացման ս՛կիզբը կայ
նա էսնական յուղումի պահը ձ՚զիչ՝ նման
գիտունին ներշնչման բարդ

էսն գրէ։

մը

առջե" = Այդ առաջին րոպէներուն ար
ուեստագէտին ու գի տունին յուղումները
իրարու շատ կր մօտենան՝ բայց
աւելէ։

շուշտ թէ տղան կամ ի՚ենթն

տիններու

ետք իրենց աշխատելու

ալ կրնան

ինքնագո րծ թելադրէւ շ յօր ին ո ւսւծքներ ո լ
պատառիկներ ա ր տաղը ել : //<_ առա նց ձեր
ձեւերէ :

Աւ

դործը տեսնել՝ կարդալ կամ իմանալ մեր
իսկ յատուկ մասնակցութեան
կը
կա
րօտէւ :
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Աեկնաբանը ՛կա ր ե լէւ չէ ամբողջովին ազատել երգահանէն ՝. նոյնպէս
մեկնաբանէն :
Այս երեք տարբեր

ունկնդիրը

տահ ո դո ւթիւնն եր ո ւն քո վն ի վեր' եւ շատ

վրա յո վ իր

սե՚ի ական

բար-

կարգէ։ արուեստս։—

տարբերին
իրարմէ՝.
Մին չ
առաջինին
փորձէ։ շրջանը վարկած չենթադրեր ՝ եր՛կ

թեանը անձնատուր : Աւ ինչ որ ալ

րորդը ստիպուած է ապացուցանել իր դր
ուածը փորձերով ՝. Ապացոյցը
որ պիտի

եղած

ԸԼԷան մամանւսւկին ճաշակն ու ոճը
նըկարչակսւն դետնի վրայ ՝ հին էն է։ վեր
դերիր ապա շտներ դոյութիւն ունեցած են
տար բեր պիտուկներով՝ ու գոյութիւն պի
տի ունենան ալ ամէն շրջանէ։ տեւողու

չսրողի բերել սակայն կրնայ իր տկա
րութիւնն ալ ըլլալ մի անգամայն ՝ քանի'
վարկածը դո g ուած է ւսյդ պահուն վե^նականօրէն ինքն իր վրայ՝.
Չէ կարելի

թեան : Որ Ո վհետեւ մի՛սկ դպրոցն

աւելի հեռուները տանիլ ղայն : Ո*շ կամ

կ ուր

՛" ր ո լե "՛ուս ղկ տր նսյք" ր"Հ1"'""Ո եղե՜ — նկա-

կանուխ կրնայ կոր սուիլ՝. Ուրկէ

Է՝ ԸԼԼս'[i "՛ո ո՛ ջ նկարիչ — նկարիչ :
Հոդեբնախօսա՚կան վիճակ է կարեե՛։ զե

unjb

գ է աներր պարտին առաւել իքէ նուագ չա

րիր ա պա շտո ւթի ւնը կերպընկա լ արուես։։։

փով արաադրէ։ չ երեւակայութիւն մը ի
սպաս դնել երամշտտկան երեւոյթին՝ ո ր-

ըլլալէ առաջ : Ուր գերազօր

ï'nint/ ՞

թեան' կամ' նկարին առջեւ՝.
Ոստում մը եւս հիմա' փնտռելու հա

Տ ա րբե ր չէ պա ր ադան

նշանա\կու-

Փ՚իքա-

նշանա\կալից խօսքը : «.Չեմ փնտռեր ՝
կը գտնեմ»։ Ւ^նչ է գտածը։
Նոր դասաւոր ման կարելիութիւն
մը
գուցէ :
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թքռեը նախ՝ յետոյ նշանը արմեւորուէին :

էանբը՝,

բանաստեղծու

մար երամշտակա՚յց երեւոյթին

կեր պերը պիտէ։

Դ11 յթ^երը î
Տարրալուծական
փնտրռտուքներ ո ր ոնած է իր
ենթ ա գէ։ տակg ո ւ-

rbi.

պէսզէ։ ամբոդջանայ երգահանին

ճշմարտութիւնը երր
ս,ը յ! 'էէ"ւ/ս գործոցին առջեւ-. Ս^՚հառյծ' կրնայ տա չ ա յսպիս ի ծպտեալ

ձեւին էսորհուրդր պիտէ։

տայ*. Այղ ուլ ոեւէ մարդու

անդամ անոնցմէ ալ առաջ մշակած է հո
գեկան՝ ըն աէսօ ս ա\կան ու գ֊րական
գե

դէն
գործին մեկնութիւնը կը ձրդ՚Հ քր"^Լան ■ առ չրջտն
կրնայ

^'ր ^'Ա1լ

ուր նկարչութիւն եւ երամշտութիւն սեր-

դասաւորմամբ • անոր մէկ նոր հսւմադը-

լման թէ աննման դո րծերու ճշմարիտ դեղեց կո ւթիւններ ո ւն հասնի լ՝. ք*այց
ան

բազատ ո ւելո ւ կասլտո ւած

/

>
շարժում ՝
ՂԳ ծ մղոլՀ տակաւ առ տակաւ կը վե1‘ե դաշնաւորութեան
եւ շափեալ
ՏԱ,Լ^^րուկշռութեան ։
,

ւոէ ր ը ւս ղ է ւո էն : էէնդոծէւն

իր

նկարչութեան

հոդերը-
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Հապա

եթէ անկար դո ւթի ւնր մարդկսւ*-*

յին մտքին մէկ հնարքը ըլլար

պաբղա—

Մեր օր երու. քագաքա կր թո ւթեան ճա
կատագիրը չէ դար բնուած մարդկային

Fonds A.R.A.M

te

Էջ 4, Սեպաեմբեր G, 1987

ԱՌ Ա Զ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՆ
պէս։ քննութեան գիտակցութեան

ՎԱՐԱՆԴ

ներքեւ

կա տար ո ւէր խաղը : Այղ ատեն նիւթ եւ ոդի պիտի նշանակէ ին նոյն արարչական
ուժին հակընդդէմ զոյգ երեսակները միայն :
Այդ մասին y անբարեյոյս , առանց Ըս"“
տոյղ ապացոյցի, կը հաւատամ :
Ւէ ողին ալ նոյնքան ուժ է րան 'հիւ
թը յ
Տ տրբեր ո ւթիւնը
տարողութեան ,
կարդ ու սարքի հարց
պէտր
է Ըէէա J
կա բծէք՝. Եթէ ղո յութիւն ունենա յ(,ն երեք կարգի ուժտքարեր , խորհինք, չէ
կտր ելի յատկացնել նավսնա կանը
բնու
թեան շինանիւթին տիեզերական , երկրոր
դը pibî^jb^ կեանքին , եւ ինչու ոգեղէնն
ալ չունենար իր րարը : երրորդը ։ Ու ինձ
հաւատացնողը այդ երրորդութեան , հա
մոզիչ ազդակը այս իրողութեան՝ մար
դուն յղանալու ազատութիւնն է ս տեղծագործ : Արուեստը î
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Երր կ՝ըսեն՝ արուեստ գոյութիւն չունի
այլեւս հինդ հագար տարի առաջուան րմբըոնումով, չեմ հաւա տար :
Երբ կ՚ըսեն՝ ամէն որ արուեստագէտ է
ա յլեւս չեմ հաւատար :
Երբ եր աժ շտո ւթիւնը աղմուկի իեր ած
ուէլու աստիճան [չաղաւաղուի՝ հո՛ն կը
կոր un ւիմ , շուրջս սահմանաքար չգտնէլով : եւ֊ որրան կ՝ ո ւր ա խան ամ հաստատէլով թէ տրդի հտյ երաժշտութիւնը աղ
մուկ չէ։ Աարամուր զա, Աոմիտաս , la աչատրեան ,
Եուրտըմեան,
Մ իր զոյ եան ,
Ոաբաջան եան y Ալան Աովհաննէս , ճէլտլեան , յարութիւն եան , Ա անաս , 'Ա* ան սուրեան , fî/ուտոյեան , Ա^լիր Ասլան եան եւ
բազմաթիւ
երիտասարդ երգահաններ,
ա շխա տեր են ու 1լ աշխատին հտյ ազգայ
նականութեան եւ ար տայա յտա կան ութեան
յատկանիշներով։ Հարուստ, աւելի ազատ
լեզու մը գտնել անոր, ինրնտ յատուկ tuնո ւշո ւթեամբ : Հայ երամշտո ւթիւնը ա յսօր , իր տխրութեանը մէչկ որովի ու տա
րօրինակ խորհուրդով մը Լուրջ, հակառակորգներու ինքնուրո յն միութիւն մը
իրադոբծած է : Մ ան աւանդ՝ զինրը հասուևցնող հողին նման, միշտ ար տայայ
տական կը մնայ, խորք ունի։ Ո*- բազմա
ձայն մշակումը հայ երդին չէ չորցուցած
կեն սա լից աւիշը : Անկեղծութիւն կը տիրէր գարուն ոկիզրը' ա շխա տանրի երդե
րուն աղբիւրի թէ հարսանեկան երդե
րուն, պանդուխտի երդերուն մէջ։ Ա*շտ
կումը խելացի' թոյէ տուած է որ չխա
թարուին անոնց խո[’^Ը 5 Ենքնաբեր ութեամբ օժ՜տուած այդ անմիջական խոր
քը
լուսաւորէ մեղեդին իր զանազան
ձեւերուն մէջ։ Ենքնատիպ արդիական
տարրերովն իր , սրանչեչի կշռո ւթա կան
հարստութեամբ, իր շեշտերը զետեղելու
եզակի բնութեամբ , հայ երաժ՜շտութիւ
նը իմաստալից լաւագոյն փաստն է հայ
ժ՜ողովուրդի արուեստի
բարձր ըմբբռ
նողս ւթեան ։ Ա*- եթէ պուզենք պարտագ
րել մենր զմեզ հայ սւիիւռր քաղքենի'
չկտ յ աւելի օգտակար ճամբայ, րան հո
գելին հայ մնալ, իրապէս մաս կազմելու
համար տիեզերական ուժ՜երուն, եւ պա Ար
կանելու համար համամարդկայինին։
'[•անի առանց անցեալի դի տութեան tuպա գա յ չի կրնար գոյութիւն ունենալ ըսփիւռրի համար։ Ե*- տ1յդ , արուեստով ու
մշակոյթով կրնայ լաւագոյնս փոխանցըւիէ9 երաժ՜շտութիւնը մնալով ամենադիւ
րին ուղին : Անցնող րաղարակրթութին
ներու տեւողութեան եթէ արուեստը հա
ղորդակցութեան պատուական միջոցն է,
մարդ մարմնականօրէն պէտր է կապուած
մնայ իր մշակոյթին։ Որովհետեւ'
յտրաբերութին կայ իր ժ՜ողովուրդի հոգ
ւոյն խքյմլ՚ը թաղուած զգայնութեան
եւ, անոր' կարենա լու , իմանալու, ըմ—
բըոնելո ւ , .աշխատելու եղանաԺլներոն միջեւ։ Ոէ- տյդ պարադային , նկարչութենէն
կամ բանաս տեղծո ւթեն էն ալ աւելի դիւ
րին չէ^ գտնել անձնականութեան ուղին
եր աժ՜շտութիւնով ։
Աշխա տանրի երգ մը պարզունակ, է՛
նաեւ փիլիսոփայութեան մը խարիսխը։
ԳՒր ահա ս կնալի կշռո ւթա ւոր վերացական
լեզուն անոր , մեզ կը մօտեցնէ տեսա կա
րտր մեր յատուկ ինքնութեան : Ենչ լաւ
որ հեռանկարը հայ երաժ՜շտութեան ակրն կա լել կու տայ տեւական գոյութեան
իրաւունր :
կսմյ ժ՜ողովուրդներու մշակոյթին մէջ
խորհրդանիշ մը աւելի օրինակելի , իբ
րեւ յա ւերմո ւթեան բնա կան
տաբերր
^ւան վր երգը ’.
Գ- Հ-

ԵՐԱՆԻ Թէ ՋԷԱԱ8ԻՆ...
ՏՆԱօԱՐԵՐ

-------------- •----------------

«Յառաջ Միտք Եւ

Այստեղ ամէն դույլ մի. նրագ ունի,
Աայ թ երը րնաւ չեն տանում հեոու ,
Նրանէ շուաքն են վհուկ աշունի,
Որ մի օր հակա էր, շոյանք ու գարուն :

Արուեստ»^ ստէպ

ստէպ պիտի խմբէ հ ր ա տ արա կո ւթիւննեբու ամրոցք հունձք մը, որուն մասին յա
ճախ ոչինչ 'կը դրուի ո՛չ մէկ աեղ’. կիր
քեր են ասոնք , որ աշխարհիս բոլոր կո,է~
մերէն կբ ղրկուին խմբագրութեան «դըրախօսութեան խնդրանքով'» : Ասոնք եր
բեմն գեվեցիկ , զեղազար դո լած , գունա
տիպ , այսինքն' մեծածախս գործեր են,
որոնց մուտքին
զետեղուած կը գտնենք
մեկենասներուն լուսանկարր, ճոխացած
հեղինակին, ասոր մօր կամ կնոք յուսանըկարով,
կեն ս ագրո ւթեամբ եւ
մա
սամբ. նորին’. Երբեմն ալ համեստ, վի
մատիպ ու մեքենագիր հատորներ են,
որոնց մեծա տա զա քնդ
գրի&երը տգդիս
մատուցած իրենց ծառա յութիւնը կ ոճաւոր են կաղացող հայերէնով,
ուզղագըրական սխա՛լներով ,
վր իպակնե րով
եւ
մասամբ նո րին ,
Ասոնք կր կազմեն մեր գրականութեան
մէջ իսկական ենթա գր ա կան ո ւթի ւն
մր ,
ուր կր ցոլայ սովորական , տանելի , անհամ ճաշակ մը ։ Ջի պա կսի ր անշուշտ յալակն ո ւթիւնը հտյ ժ՜ողովուրդէն՛ կտմ հե
ղինակի անձէն րան մր փր կեչու երանեքի
առաջադրութեան : Ըն թերց ո ղը ան կաս
կած դէմ յանդիման կը գտնուի արտադ
րութեան մը, որ ունի
ախտաբանական
արժ՜էք եւ իբրեւ այդ' կրնայ նիւթը դառ
նալ ընկերաբանական վերլուծումի մը։
Այ ս դիրքերում
տպո ւիլը
գործ
կը
հայթայթէ մեր տպարաններուն : putjg
ոչինչ կը բերէ հտյ գրականութեան ։ Այ
սուհանդերձ կ՛՛արժ՜է , որ
ընթերցողները
իրենը ծանօթանան տ րուածին գոնէ մէկ
մասին ։ Ոեստի' հոս կը գտնեն գրքեր էն
վերցուած յատկանշական տոգեր ու պարբեր ո ւթիւններ :
ԱՀնշուշտ , երբեք նպատակ չունինք յիմա րապատ ում մբ կադմ ելու պատուական
հ ա յորգիներ ու ի վնաս :

• Թեհրան, Լուս իկ Մ եչիքեան , «ԱՀեի»
հրատարակչատուն, վ^ալիֆորնիա , 198օ î
«Լուսիկ, սփիւռքահայ , մասնաւորա
բար ամերիկահայ դրական ի րական ո t.թեան մէջ մշտնջենական ներկայութիւն
մրն է, հտյ դրական շտրժ՜ ո ւմներ ո ւն հաեդէպ իր ո ւնեց՛ած անհուն սիրով եւ ստեղծադործող մշտանորոգ վաստակի նուիր ա գո րծ ո ւմն եր ո վ» (էջ 3) :

• Աստուածամայր, Ասողիկ,

Փարիզ,

1986«Տիր ամօր անապական կուսութիւնը,
որպէս անուշ բալասան, լուսաւորում եւ
ջերմացնում է
մարդկանց
հոգիները^

Այստեղ ամէն դուո վաո նրագ ունի,
Նաեւ դրասանգ, ծաթած արեան պէս,
Դա մի ափի չափ կտրած եղեւնի,
Վրան հանդուգուած ժապաւէն մի հեզ • ■ •
Ամէն տան դի ն՛աց լքի սաոն սեւասիւն,
Որ' պահակում են հոսքը քաղաքի •
Ամէն սիւնի դէմ միեւնոյն աոուն
Դարձել հայելի , սաոցէ ապակի • • •
Պողոտան' շարժում ու կարմիր խայտանք,
Պողոտան երակ տաք արիւնուէ լի ,
Տնաշարերը կայանած գնացք ,—
Տնաշարերը տուփեր նուէրի • • •

Համր է ու հանդարտ քաղաքը համայն,
Լոկ մխահոտը նտրնատող փայտի ,
(Ոչ մի ուշացում, ոչ մի ոտնաձայն) ,
Անցեալ տարին է, մոէսնրանաՀյ պիտի • • ■
Թեհրան, 1 / 14 / 1986

օէՆ֊ք-ԵՐ
Փուչ էսեցիներ են թափլում
Մայթերի սալարկի վրայ •
Մարգարիտները խ1օսքի վատնեցին
Եթերում կանգնած
Հազարմէկ աստծուն գովաբանելիս , Կեղեւները թաց
Անձրեւում են, ըայց
Որպէս ներշընչում այն բանաստեղծին,
Որ սիրում էր բարձր
Վայրերից նայել'
Մէկ-մէկու կըպած տխուր բակերին,
Յակերում կապուած տխուր թոկերին ,
Թոկերին կտոչած տխուր յ արկերին ,
Յարկերից կազմուած տխուր շէնքերին ,
Շէնքերում կանգնած լո՜ւռ սանդուխքներին ■ • •
— Հազարմէկ անգամ
Մութ աշխարհ ընկած իմ լոյս տխրութիւն,
Այս անգամ ներխր :
Թեհրան, 6 / 9 / 1985

(էջ 6):

• Ու՛ Սարոյ եանի Լա թաք իոյ

գիշերը,

Աա֊կոբ Ադամեան , Պէյրութ, 1985 •
«Այո՛ , մենք տլ տեսանք բարի հսկան ’.
Աին չեւ հիմա չդրեցի այգ նշանաւոր հանդիպման մասին ։ Առա ջին օրէն իսկ որո
շած էի անմիջասլէս դրել ։ Աակայն չեղաւ ։
Պատճառը ծո ւլո ւթի ւն չկաբծէք : Պարղա պէ ս այդ չբԼան ին մէկը մի ւս ին ետեւ
հասան Ա արոյետնին նուիրուած
ծանօթ
գրագէտներուն գործերը ։ Արանի թէ կար
դացած չ՜ԸԱսպի : Ե^նչ կրնայի գրել կար
դալէ ետք վահագն Ղ*աւթեանի
հ,Իարի
Հսկան» յ Ե^նչ գրէի
Աովհաննէս Շէօհմէլե անի բանախօսութեան
տեղեկանալէ
վերջ : Աս ոնց վր այ եկան լեմոն քամելու ,
մէկը միւսին ետեւէն , կոկիկ հատորներ» (Լք 9):

• Աոաջին. Փոյւճելւ Լրանա ստեղծո ւթի ւն»
ներ), Ւտդէոս Եսկէնտէբ Եսայեան , Ամ
ման, 1985լք.Ընթերց ո ղէն կը խնդր ո ւի ներողամիտ
րյլտլ, եթէ ներկայացուած պատկերները
գոյն զգոյն չեն, սա անոր համար է, որ
հեղին ակր սեւ ու ճերմակ դոյները միշտ
նա խաս իր ած է ։ Եսկ եթէ պատկերները
թո֊իչք կխաոնեն պարզ բառեր ով'
տյգ
աչ անոր համար >է , որ թափը խ^իչքԵ
սկսած է ն ախ ա կրթարանի սեմերէն մի
ւս յն^ :

• Երկրորդ Փորձէր Լ բեմ ադր ական երգիծ արան ութիւքն) 1*
ոնդր էքթըր ը ,
Ւ ♦ Ե ♦ Եոայեան , Ամման , 1985 •
«Ա/ս գ^>քո J^lb^1 նպա տա կը ուրախ վայր-

Imprimé sur les Presses du Journal

կեաններ ապահովելն է րնթերցողին հա
մար : Կբ խնդր ո ւի ուրեմն խնդալ առանց
մտածելու։ ... Եթէ ընթերցողը Լոլ-րջի
տանի ամէն բառ եւ կամ նմանութիւններ
երեւակայէ հեղինակը այդ պարադային
պա տասխանատ ո ւ չէ անոր սրտնեղութեան
եւ կամ անոր արց ո ւնքներո ւ Ն» :

• Մատեան հոգեդարձի, Անդրանիկ Արարատ, Կ՛ամասկոս , 1985 •
<(,Առաջթն տարիներու մեր դրա կան փոր
ձերը լոյս կը տեսնէին թերթեր ու մէջ :
ինկեբներ ուս կարդացի տակաւին սաղմ
ային վիճակի մէջ' զիս փոթորկող պոէմի մը առաջին է^^ըը, նուիրուած մեր
ժ՜ողովուրդին պատմութեան ել ճակատաԳԸքէ^*** ընկերներէն մին նկատել տուաւ
որ կանուխ էր նման գործի մը համար . . .
Ւմրիրի մէջ մտաւ նախափորձս յ
Ոայց
պոէմին զարգացումը շարունակեց հիւսու-իլ թնքն իր մէջ եւ ինձմէ ներս , տ ար ո ւէ
տարի’ [•••] հտւսալ 50ամեակը ել զայն
նախորդող
ու անոր սթափեցնող մըթ.
հոլորտը՝. Տտբիներով
ամբարուած
ու
ղսպուած միտքերն
ու
գգացո. մները
<էայթքեցին. . . Այս անգամ ե՛ս հաստատեցի որ կանուխ էր ■ Եղածը մայթքում
ձ րն էր՝. Պէտք էր
զտել,
դասաւորել,
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զարդարել, գեղեցկացնել՛’’ Սկսայ ‘tl1'"
քըննուած ու հետողական աշխասրանքխ)
Ահա նմոյշ մը այս աշխատանքէն •
Դէպի Տէր - Զ»ր,
՚ .
րւ էսւՒ Տիգրիս t գէ^է՛
Անապատն եր' մեռելաթաղ, նուրբ
աւագով կը սբսս“Ա^ն
Մարմինն անոնց որոնք հո"
P"‘Pl
նման կը թափթՓ^
Փամած վերքին կաթիլն անտես
մաքառումի տառապանքին
(Լք

• Մի աղջիկ ու արեւ, Լուսիկ
եան, Ոսկետառ Հրատարակչատուն,

b/

Եորք, 1982.
^Օրերր շտբաթների
շարանին կ
ուած' կրկնուած հ էքեաթի նման թ ՜լէԱ
ծում են քաղաքի դլխխն :
Ւեհրանի չափազանց կարճատեւ
նան օրերր շարունա կլում են տակտ
Ու, մէկէն կարծես
ընդերքը հասնող ահազանգող Հ, յՂ
Ջարդի, եոեռեա/ուշ վիրաւոր ու կ
ղօրէՀ հնամենթ Ապրիլ
վրնջացող նմոյգի նման

գով՚"լլ1

տինները այս իբան եան մայրաքաղ
(էջ 184):
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Տնական այլակերպումը Զարենցի ղոր-

զանցէ երկու - երեր ոե-

տարաւ! կա , թայէոաբզկտ ու բազմաթաւ
րերթսգական բթ ո ւմնեբուն , շե զո ւմնե —
րու.h յ յանւկարծա կի ոստ՛ումներուն՝ կամ
^Լււ ա յթարո ւմներո rî/>>
Լան շուշտ
գկ՚սլի
հւիտրտօնո ւած^ ափ երը
ապա գա՛յսՀպաշտութեան ու ւի որ ձաոական ին^
կոււոայ
միա ֊ 11 րիչ արաւքաբան ո ւթի ւն մը : էմալէ

քանդով հազիւ նո,աճե,ի ըանի մը դեղափտութիւն կամ րսՏևարու ե ս ւո : Աննադա-

սյրուիիլը ձեր-էն, Ռոմանս անսէր^֊ե մինլք՛' յք՛՛" ~ մահու- Նաւզիկ^ե ւսնիկա կլ'

տ„ւթթնը սովոր է զանազան խորադիրներ

բան}ի եիաբենցի ա բ տտգբ ո ւթիւնը : Ա՛ն֊ կ y
ոբ (իար են g կը յտջալի տաբազել ձՏ^իՋյ—>ին
ծերերի յայտարարութեանդ օրերուն : Այգ
տարուան Q ունի սին՝ տոլու ած հանգան՚ա —

էվե'.
Լայ դրականու թեան

մէջ հաղէուսւդէւղ

անունները, որոնը կը .դարզեն աբւււաղ,„ւթեան նման շրւջափոխո. թիւն : ԱնօրիÜ

թ֊ա/՚՚՚վ Տը'
րթտղրկ "֊

՚1Ը

Զարենց կ'իւրացնէ, կը

տալու եւ դասակարգելու :
Այսպէս' աոաջին շրջանի
դար,ութիւնր» ,

"ր

կր

հվսորհրդամասնաւոր ո։ ի

(iptf երգ տխրադալուկ աղջկան (1914),
1|աս|ուսւաչեայ հայրենիք (1915) եւ Ծիաôiulip (1917) հատորներով '. Ապա' երկքՈ չրջ֊֊ք՚վ՛ յեզա՚իոիւաշունչ եւ

ապա-

Հայապաշտ իրագործումնե ր , որ կը կո չւ՛ Հ/'ճ/' U1JL"9 Սոմա (1918) , ԱմբոխՏէրը խելագարուած (1919),
Բոլորին,
քոյոլփն, Բոլորին (1920) , ԱմենասլոԷմ
(1931), Պոէզոզուոնա , Ռոլքլսնս Անսէր
(1922), Կապկաց (1923), ԿոմալալմաԱախ (1924) եւ էենինհան երեք պոէւքները

(1925) ։ Վերջապէս երրորդ շրջանի «/»—
քսէպաշտո ւթիւն-» • էպիքական լուսաբաց
(1930) եւ Գիրք ճանապարհի (1934) :
կո-սւմաս այս բ՚ամ՜՚ան ո ւ մյւ էլարմէ թ֊լ
որ էքաթեն դրա՛կան ւս րա ա դր ո ւ .թեանց
-նման ՛բաշխումներ ՝ րոլոր անցմ՛ան երկե—
րլ, ետ — առաջու՛մներր կամ բն դե յուղումները կը ջնջուին

(աճ»

յանուն Հւո բա մսւբւսն՚ա—

թուոց սթեմային՝. Աաւեանումը տա

կաւին մէկդի կր ձդէ բանաստեղծին 1934 —

Դրեց'
Գ. ՊԸԼՏԵԱՆ

•թուականներու եր կերը ,որոնց մ^՚կ մասը
լոյս տեսաւ Անտիպ ոն չհաՆսւքոսսծ երկեր
հատորով (1983) ,
Անահիտ Զարենցի
իկսսգրութեամբ *. (Հետ — մահու եկող
այս արտագրութիւնը , օր աղբային , մեր՛թ
ուղղակիսրկն այմմկականին աորնչու.ող,
ալ հ\այեցո զական 5 հազիւ թկ մանկ
‘^[1ոյ11^տչ ոթեմային մկջ* ուն կբ կաղմկ
^ոլորոէԱւն իւրոյն րնգլա յն ում մը եւ թոր—
^ւն մկջ, *Լայր*ե կ այս գործը տեւա՝պկ'ս
թնեցնոզ բանի մը գե զագիա ո ւ թիւններու
■եորԼնց միշա ալ հաւատալիի մ մնացած կ
^թտնական ըեըթուածի ո կզբունբն ևբուն) :
ալ ըլլան գործնական մտահո՚դոէ-—
ւններր սթեմային կիրարկ ումը արգաբսւ>յնող^ սւոոյգ կ , որ Զարենցի արաադբ՚՚եթիլնը կը վրիպի կ ա ւլ սՐսլարնե ր կն • աւսն՛գաւդ ա՝ր ւի ո ւի ոթ ո ւթ եան , կազմ ալրումի Լլ վեր ա ձեւ.աւո ր ման
ամբո զ —
^Ւն֊քրկըկագմկ : Դ՚աա գի լրին պի՛տի
այս ներդին հ ո լութէ յթը ձեւել «տիաթլայքի
f

°րկնրութ երբ աւելի

բուե

ԱՅլ,,յս,յա կ, Որ անիկա այլաւի ոթումի ,

Լաւթւթումի ընդհանրաց եալ եզանա կաէ
միտիր անպայման

-f

որում մըն

դրութեան մը յ ՌոՆԱրսյսւթ -ին մկջ
) լ անկասկած արձագանգելով Հե—
« ^էլ[,1ոին ու թաո յի վարգա պե տ ո ւ թ ե ան ,
\քն3կրգր՚կ.-

4րում էս ; շնչում ես , դու դեո֊ կաս1 ք,

ամէն վայրկեան դու ա՜յլ ես (ԵրԳ. Էջ շ07) .

Այս սւ ջ
•/Z/5 կք' թո ւի տուեալ մր — դու
Հյլ ես
յ
կբ կաղմկ նոյն ՛ատեն
^Ո-ւս,
լ֊Ըի մը հեռանկարը :
Անիկա
IՐ րի , ոլ~րիշի լ նորի ձդտումն կ , որ
՝,է,լորկ Զարենց ի արտագրութեան
փնչպկ ս որ կբ զսպանակկ ամ—

I

յՀ, ՚ '

'“P '^l,U,ku,<lfn ‘ P/' ^ր»

սկսեալ Պո տ-

ԿՒ վ֊եւոռտռ՚ւըը
մի՜շտ
ա Jլթ t
վերանոր
անծ
անօթի
որոնումն
կ
հ
h հե.1,1 կը տանի մերթ ներյայտ , մերթ
յայսյ հարցում մը , որ Ջտրենցի

կկն վերջ աոանց իսկ իԸ ընկերներու
■պամ տ ձայ h ո ւթե ան կամ գի ա ութ եան (^> »
Աբռվի եւ Ա , Վ շտունիի^ Հիարենց իր անուևով կը ստորագրկ յայտարարութիւնը
շարունակող յօդուած մր : ^օրագիրը
հարց ո ւմն կ • ^.Ւ^նչ սլկտր կ լին ի
արգի
հայ բանա սա ե ղծ ո լթի ւնը » :
(յօդուածը
մեկնա կկան կ յե աա դա յ ա ես ա կան գրութի ւնն երո ւն , որոնը կր յանգին «// տան—
գարաժի միակ թիլին (1924) :
Այդ յօդո ւածին մկջ Զարենցի տուած
սլ ա տա ս թ անր որրա ն
հ ետարրրրա կան
նոյնրւսն ալ պարագայական բնոյթ մը
ու նի այլեւս որ զանց !լ առնուի հոս : Դա
հե՛կանը հ արց ո ւմն կ անոր րնթ ացյրր որ
սլա ամական շատ որոշ
՛?Ը մկջ
սլա լծառ էլը դարձնկ Զտրենցի հարցը*. Անով թնգրա՚կան կ"1 ր/ / այ մ կ կկն ամրողջ տրեւելահայ բանաստեղծութիւնը ՝
թու
ման ե անկն
մինչեւ Տկրեանը եւ իր այս
հանէէամանրով այնրան գայթակղեցուցիչ
կ ^աւանդութեան^
պահ պան ումին ձեռ
նարկած մեր րեն ագատ ութեան z Այնսլկս
ինչպկս որ տար աղուած կ անիկա } մ՛եզի
կը թուի ոչ միայն
իւրայատուկդ այլեւ
գար մանալի* ֊կը բանայ մա ման ա կա շր՛ջան
մը եւ կը յայտնաբերկ թզումի անօրինակ
կամր մը :
Զարենցի հարցումը կը զուգորդէ հրա
մայական՝ մը բոլորովին անորոշ տաըրի
մր յ Զս'րմանալին այգ ան ո ր ո շին եւ դեռ
սահմանելի Հարգ/է հայ բան աս տեղծ ո ւթեան^ գրուած սլար տագր անրն կ • U|Vtn£
է : Հար կադր անրը կը t/երաբերի բանաս
տեղծութեան ըլլալու կերպին : Հարցումը
նկատի ունի ա՛յն ինչը } որ հայ բանաստեղծռւթիւնը կը ղարձնկ արգի ; թկ Հ^արգի^ն Զարենցի հիմնաւոր յզացրներկն
մին կ կր տեսնուի տարի մը վերջ^ 1923—
ին գրուած յօդուածով մը» «Ujllj-Jl ռուսա
կան պոկղիան^ : Ոչ թկ բանա ստեղծո ւ —
թիւնը ր/լալու Է սոսկապկս արգի
այլ
արգին
որ պկտը է ըլլայ րանասաեղ —
ծութիւն : իս՛կ արգիոն : Արագ ըսուած՝
անիկա ներկան կ , որուն յատկացուած կ
րառեակ մը»

Երկնից թոչում է մի թււչուն- - քո
ներկան է այն բարեկամսԻնքն իրեն ժխտող մի հնչիւն - - fn ներ
կան է այն բարեկամսՆա գնաց - ու կրկին դարձաւ- - այգ
նա՞ է արդեօք թ է ուրի՞շը • • •
Դու նրան էլ չես ճանաչում- - քո ներ
կան է այն, բարեկամս {Երկեր, Գ՝ կջ
210' - 211) :
՝Ր„,լւեսւկր կը բսւնվւ ներկայի յաբակսւրծային ո ր ո շա գր ււ ււքվւն վրայ՝ քւնըվվւնբ
յ-թա՚ոզ հնչվււՆը կը յա րաբեր[, այ/թե ւււ.
նււյնվւն'. Արդէն սակայն միայն ներկան
չէ } այլ ներկային շարւեումը, կորագիծը,
եղելութիւնը. ոչ թէ միայն թռչունը,
այլեւ անոր թոիշըին հերըած ու նուաճած տարածութիւնը՝. Հատուածը՝. Արգին
շւնթացըն է :
Զարենցի ամբողջ գործին մէջ չաւիաղանց
յայտնի է մամանակին «.զարինք
փարելու ղօրելլ ցանկութիւն'. Ատոր մեկ
նակէտն ու յանգման կէաը կը մնայ բանաստեղծութիւնը : Այս է որ կը փնտռէ
աըգիոլթիւնը ել ուրեմն' յետնօրէն նաեւ
արդիականութիւնը'.
Ահա՛, պարտագրանքր , բանաստեղծութեան
պարտադ-

(Շար-Ը Դ- էջ)
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------- ՊԱՏԳԱՄԸ-------(Ե- ՉԱՐ ԵՆՑ Ի ԱՌԹԻԻ)
Ե ղի շկ Զարենց այն հազուագիւտ տր
էէ ւե ս տա դկ տներ կն ՚կ որոնց անձն ու գոր
ծը անկար ելի կ իրարմկ զատ՛ել եւ այս
պարագան մեր գրա կանո ւթ եան իր բերած
առաջին կարեւոր նպաստն կ^ մանաւանդ
Ար եւելա հայոց մօտ' որոնբ օ գտա պաշտ ու
J ողովրդային
տարածուն աւանդութեան
մը մկջ կը ծնին 'ո՛ւ էլ աճին : Առաջին ամրողջական գրագկան կ} մարդը որ է՚Ր է՜
Ո է թիլնշt րն ո ւթի ւնը լիովին
ու մի՛ոյն
արուեստի մկջ կ^իրագործկ — ոչ թկ ու
սուցիչ ե՛ւ րանաււ\ւոեւլծ թմբտդիր ե՛ւ րա—
նտս՚տեղծ , կամ հ անր ut յին գործի չ } Հայ
սք ե ահրատի պաշտօնեայ ե'ւ բանաստեղծ —
այլ միա՛յն ու պա՛րզա\պ\կս բանաստեղծ :
Դե շտո ւած կերպով ու զո՛ւտ ար ո ւե ս տապկ
տի թաոնո՚ւածբ' իր բոլոր արմանիբնե
րով եւ անրա ւար ա՛ր ո ւթիւններ ո վ y բան
մր որ բոլորովին նոր կ
Արեւելահայոց
֊քԷՀ - ա/ս է իր եր կրոր գ նպաստը : Ար եւմըտահայերը ունեցեր կին զուտ տրուես—
տագկտ ամբողջական յանձնառութեամբ'
յ անձին Պ ե տրոս Ղ*ուրեանի եւ fի անիկլ
1Լա րումանի : Ո ւշա գր ա լ կ իր մկջ մնա
յուն, յորգաոձատ բթումը
ստեղծագոր
ծական երեւակայութեան որ թթուածինն
է l’P Գ"յ ո ւթեան յ Ու֊ թր գիտակից կ այս
իրողութեան*. Նամակի
մը մկջ
1935 յ
//’ ար,տ 8 շ Հայաստանի թորհրգային խրող
ներու Ա ի ո ւթե ան 1Լար չութեան ուղղեա՚լ
կը գրկ » «Բոլոր հայ գրողներից Լթ է անց
եալ , թկ ներկաy) ամկնից բիչ ինձ կարե
լի կ մեղա գրել ստեղծագործական ծու
լութեան մկջ» ոչ ձ՛ի հայ պոկտ այնբան
չի գրել, որբան ես))*, խո յութիւն մը որ
կ1ընթանայ մեծագոյն վտւանգի սպառնա
լիքին տա՛կ ո ր ովհ ետեւ կեանբին յաջո lb~~
լր կամ վատնուիլը մահիկն ետբ միայն պի
տի գիտցուի ու չտփուի' շնորհիւ իր գոր
ծին արմէբին , այգ ալ ՛ուրիշներուն կաըմկ եւ շատ ուշ» • » : Զի բաւեր իր ներբիե
համոզումը, թկ ինբ լաւ բանաստեղծ է,
չի բաւեր նաեւ ու մանաւանդ մարգոց
ւ/ կայ ո ւթի ւնը կամ անունին համբաւձը,
բաներ' որոնց հանգկպ թոր արհամարհ անբով մը սսլառտզինած կ ինբզինբը։
Զարենց պիտի ապրի բացարձակ ան ապահ ո վո ւթեան՝ մէջ որ ո՚վհետեւ ընտր ած
կ
միայն արուեստը եւ այս կ շատ հա ւանաբար պատճառը որ իր գործին էայթ — մոթիւն երկն մին է ինբնագովութիւնը , ինբնազուգո րգումը, իր հանճարին , աոնուազըն անձին յիշատակումբ : Մերկ ու մինու
ճար բայց հպարտ բանաստեղծը ել իր երkp իր՝ար յեցած կագն, ի կաղ կընթա —
նան փ ոթորի !վւ,եը ո ւ ւսեսւո ո ւգո ւթ՚ևւսն մէ—
ջէն — այս էէ՞ պսւտկերը որ կը գծէ ինը ,
սւն կեւլծութեան վա յր կևանի մը : —

Դու միայն պոէ'տ ես, — հասկացի՜ր ,Եւ ոչի՜նչ չունես աշխարհում*Բո գրած երգերից բացի : Դու միայն պո՜էտ ես, - հասկացի՜ր : —
Դ/» ուած 1929—/zî* յ utJu տողերը ուղի-ղ
Զարենցի՝ գր ելո ւ յ ո րձանբին եւ բ ք քալ ո ւ
տրամին նոյնաց ումին If ե ր թան : իր աոա
ջին գր ո ւթի ւններ կն թսկ y գեռ բսան էբ-~
մըտ ած , կը տեսնուի այս միութիւնը * —

• • - Ու պէ՜տք է քայլե՜լ ու քայլե՜լ յամաո՝
Ապրելու հսկայ տենչը բեո արած, —
■Բայլել՝ անիմաստ մի կեանքի համար ,
Մ արել — ու վասել աստդերը մարած ,
Որ - տիեզերքի զասանցանքը մաս
Չցնդի երբեք ու մնայ — երազ - - Աար կո լիք՜ևամբ , մւււային՛ բա՛ւական յըւյ—
ւուււ կ ումով ու մ անաւ.անգ բսմեա՚ստևգծա—
կան թափով գրուած ա յս տունը ինչըան
աւե՛լի հեռուներէն կու գայ
ու հեռուները կ՚երթայ' ըան զինը կսւնվսող ու մամանա կա կից ըերթողութիւնը : Աակոբ Աա-

կորեանի տոզչերը կի՛սա՛կենդան կը թոլին
վ։ ր ՛մ(LUI .

Կապուած եմ կամայ իմ մայր հոդի հետ •
Յար ու յարատեւ ամբոխի լացը,
Ցաւ ու կսկիծը,
Ինձ կոչ են անում, թ֊է՝ արի', պոէ՜տ,

Ասկէ աւելի՝ կուռ չկ շ^ր/a միւս բա
նաս տերլծը, Դուշանի կ ՜կուրղինեան :
Մ անօթ կ Զտբենցի մեծ յար դանբը Աւետիբ ի ս ա հա՚կե անի հանգկպ , որ
շատ
հաւանաբար 1լ երթար թկ իր երկցին փոր
ձառու , հմուտ ու տոկուն մարդու տի
պարին եւ թկ ալ անոր գործին մողովուրգ — հոտող, յուզական, կկ ս — աշու
ղական նկարագրին : թկ ինչպկս յ ե գափ ո/սա կան , նոր, բոզմորոլիթ բանաստեղծ
d'il կրնար հ ամակբիլ ի սա հ ակեանի
չափ
պա հսլ ւմնսղական , «պուրմուա^ գրագկտի
մը կամ վահ ան Տ կրեանի չափ անյեղափ ոթական, ներհայեաց ու ենթակայական
բանաստեղծի մը' բացառիկ վկայութիւններ են Զ արենցի կարծեց եալ յեղափո թա
կան ո ւթեան մասին յ
Այո բոլորը 1ք ըսուին անոնց' որոնբ ար
դէն լաւ կը ճանչնան անոր գործը եւ շեշ
տելս լ համար ինչու անով մեր բանաստեղ
ծութիւնը յանկարծ գաւառական աբռւեստէ մԸ մօտեցաւ արդիականութեան , ա-

Դրեց՝
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մաթկօրները տեղի տոլին արհ եստադկտ
ոգիին առջեւ i թարմ, տինամիբ բանաս
տեղծ կ Զարենց երրմոււոբ կը գործկ դրա
կան ասսլարկզկն ներս, կկս ճամբան հա
յութեան ե մի ջա զգայնա կան ո ւթ եան ,կառ—
չած սակայն իր աննշան թա րթո ւլ կութեան' հակառակ բառերու եւ պատկերներու մեծ աղմուկին որով կը լեցնկ իր շուրջի միջոցը, եւ ան կար ո զ ազատելու իր
անձին բա շողո ւթենէն ։ (Հայտնի կ որ «Ամբոթն երը ի] ելագարո ւած^ը գրի չը շիտակ
բոն ելո ւ մ ար զանբ կ եւ ուրիշ ո չթլչ, «Ն այիրիի Ա Ւբտըծ առաջին թրթռացումն կ
բանաստեղծի եր ևա կայ ո ւթեան լարերուն *
Աակայն գեռ ըԱծլիբ չունի ,
ինբղ/ն բկն
զատ անմիջական, կարեւոր նիւթ չկայ
տակաւին երեւակայութեան մէջ՝. Գրելը
զուտ վպյելբ կ, հոյակապ կերպարանբ ու
բովանդակութիւն կեանբի մը'
որ մար
գոց առար կաներ ո ւ ել Պ ատմո ւթե ան ti եծագո յն յեղափո թո ւթեան արանբին կը
ծաղկի : Զարենց ինբզինբը լուրջ չառներ
տ ա կալին՝ ; Ոն կաս կա ծ որ 1922—Երեբի
Տ կբլար ացիան երիտասարդական թանգի ,
տաբ — գլութ ու յորգռւն բանաստեղծլա
կան ո ւթեան արգիւնբ կր ել որու մկջ Զարենց մտեր կր տարուած օրուան ոգեւոր ո ւթենկն *. Պատ ճառ մը եւս որ /սօսի իր
մեծո ւթեան ,
կարեւոր ո ւթեան
մասին ,
/սօսի հ,անհուն պոկտ^ի մա՛սին ♦ • •

Ե'ս — ե'ս եմ (արից • —
Ոսկի երակը հնաւքեայ ցեղիս,
Իմ ջլարազոՆկ ? յաղթ- ժողովրդի
Օղակը վերջին • • • :
«Երգ մոզովուրգի մասին» , «Ամկնապոկմ», ^Զարենց—նամէ» , «Կապկաղ» , «Կո
մունարների Պատը», «Լենինն ու Ալին»,
«կչկգիա , խրուած Վշենետիկում» եւայքն —
կուռ հիւսուածբով, նկարագրական, տօ-
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նա կան չունչով այս գբ ո ւթԼրւնն եր ը քաւլաքւսկ/սն քարոզչո ւթ ե տն y լաւադո յն պարա
գայխե' Լ/տէալԼ/սթ ո լ մԼ/ա,մԼ/տ բանա ստեղ\Ւ հրաշէկ երե/ձակայո ւթ ե ան հոյակապ
օ բթնա կներ են* Տ այտնԼ/ է որ ՋարենցԼ/
մօտ գեռ որոշ շփո թութԼ/ւե կաJ քաղաքա
կան քարոզչութեան ու զուտ արո՚ւեսսփ
մփջեւ* Արգարեւ , րանի մը տարԼ/ ետք y
1927—թն , Տարենյ յօդուած մը ս տ ոբագըրած է , լոյս տեսած Պ արուէ Եււմունլւստ
թերթթն մկջ «Աս/սունցԼ/ ^աւ/էթթ ^ասւ~մական ՊԼ/եսներԼւ եւ *Լյ արթւնալխստական
ԵդեոլոգԼ/այԼ/ մասԼ/ն» , ուր կր ՂՐԷՐ* “*
«/*ւրարանչփւր գրա՛գէտ y որ հետաքըրքրուել կ այս հարցով y գիտէ , որ Շ՚ԷքսփԼ/—
րԼ/ րոլոր պա տմա կան սթրեսները y Լ/նչպԷս
եւ Հսւլքլէա^ ? Ա ակթէթՀ/ եւ ա յլն , ոչ այլ
թեչ են y եթկ ոչ քաղաքական պաժփելտներ' գրուած Եզսաբտկթեան շրջանի Անգլիէոյի րագարական որոշ Լսմրագրո ւթԼ/ւնների շատ կոնկրետ նպատակների ծա/ւայելու ձգտումով»։ Ա*եշուշտ կը
սխալէր
Ջարենց , սակայն այղ չկ կարեւորը՝ ^ՀքԷ
թէ թեչո*ւ կը սխալէր : ՉՀ՞ր գիտեր ճըշմար տ ո ւթիւնը y տարրեբութԼ/ լեր քարողչո ւթեան ել դրա կանութեան միջել :
Հարկաւ գիտէր : ԼԱրե® մն — պարզապէս
գոհն կր օրուան Լրմա ցա՛կան մթնոլորտին
համայնավարութեան ԼՈԼ-ր$_
ստեղծուած
հ սկա՛յ խանդավառս ւթեան : ԱշխատանքԼ/
րա զարա կրթութիւնը թ աւետէին y շա հ ա՛
գործո ւձած , , առարինի ու սովորական
մարդուն մուտքն կր պատմո ւթեան մ երենա վարի խցիկին մէջ յ

Ել մի՞թէ դուք չգիտէք,
Ոթ ամէն մի անյայտ թանուոր,
Ոթ ձեււքով իր երկաթ է կււում Հագա՜՜ր պռէմներ ունի
Եր հուժկու 7 էրկաթ թոքերում :

Չգիտէ՞ք...
Իմացէ'ք հիմա :
Ականջներդ — լայն — րացէ'ք — Ո ւթի շ հանճարներ չկան
Աշխարհում նրանցից թացի' :

Երիտասարդ կր համայնավար ո Լթֆ.նը
րան աստ եղծթն նման y ու անոր նման չէր
դաւաճանած իր
բարձր Լ/տէալներ ուե :
Այգ ոճիրը աւելի ուշ պիտի դործուկր եւ
իրեն իր կեանքը պիտի արժէր : fitujg իւ
րական ո ւթեան մկջ Զտրենց զոհ չգնաց յե
ղափոխութեան y որովհետեւ միշտ հաւա
տաց անոր y հաւատարիմ մնաց իր պատա
նութեան «սիր ուհԼրԼ/ն» y առաջին սիրոյն :
Եւ երկրորդ սիրոյն ալ որ Նայիրին կր y
հայութեան ո գին-. Երկ ու սէրեր'
մի ացած y նոյնացած բանաստեղծութեան րուրային մէջ-. Ու երր հարց կու տանը թկ
ի^նչ գործ ունէր Զ ար ենցը ռուս Տ եղա փո
թութեան մէջ y որմէ ոչինչ կր հասկնար
եւ. որմէ ոչինչ սորվեցաւ' ստիպուած ենր
պատասխանել թկ րանաստեղծ կոչուած
էակը y հա կատակ իր սարսափելի յստակա
տեսութեան' կոյր կ ա շխարհի իրականութեան ու մարդկային ողբերգութեան ։
1918—ին 21 տարեկանին y «Ամբոխները խե
լադար ո ւած»'ը հաս կն ալի է : Աակայն թնչպէս բացատրել 1936-</'5> , 40 տարեկան
չափահասութեան' «Երրորդ Այգաբացը»'
իր «բոցէ Հոկտեմրեր—ով y Մ՛եծ Ղեկավար—ո/Լ y անկաշկանդ խորհրդայԼ/ն ազդե
ր՛—ով» ու նման հ արիւր ա ւո ր վիրաւոր արտայայտո ւթիւններ ով» • . : Այգ 20 տարի
ներու ընթացրին կո՞յր կր Ջարենց , չՀ՞ր
տեսներ ինչպէս հիւսիսի մեծ դրացիին
էն տա ղանգաւոր գրագէտներուն մեծ մա
սը մէկ մէկ փախեր կին խորհրդային Մի
ութենէն կամ լռեր կին (*) :
Ջարենց ի
կարճ կե անրին եր կր ո ր դ
հ անգրո ւանը կը թուի ղետ եզո լիլ 1930'*"—
կան թո ւա կաններ ո ւ ոկիղբը
ետրր վերա
դարձ մը կիոյ յեղափոխական կիրքէն
դէպի զուտ րնար երգո ւթի ւն ու պատանու
թեան երազանքները y դէպի ազգային թէմաներ։ Աակայն չկայ
նախահայրերու
պաշտամունք տյլ ըեդհակտռա!լն պարսաւանրը անցեալի մտայնութեան եւ ղեկա
վարութեան յատկապէս այգ հանգրուա
նի գլխաւոր երկի 9՝իթք ճանապարհի մէջ :
կ>այ հոն համայնավար տեսո ւթենէն այլ լոկ ժ՜ողովուրդի փ ա ռաբանանրը ք փառահեղ ապագայի մը տեսիլրը> որ
սաղմնային վիճակով կայ արդէն «Ա ասունցի Դտւիթ» 40 էջնոց գրութեան մէջ
եւ որ կը զարգանայ ամբողջ 300 էջն՛ոց
ղրքէ՚ն
երկայնքին : Այս ղըքէն մարդ
այն տ պա ւորո ւթի ւնը .կ՚առնէ , թէ Զ ար ենց
հաշռւեյարդար ը
կ'ընէ իր կեանրին ու
կը պատրաստուի նոր փուլի մը մկջ մըտ-

« « ԱՌ ԱՏ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
նելու։ Այգ Րոէոր «Տաղերը» իր անձին
շուրջ հ ք/ւսուտծ' ինրնապաշտպանո ւթեան
զրահ մրն են y տեսակ մը նախազգացում
թէ ատ ենը եկած է ինրղթերը րփւրեղացնելո/- ։ Այ սսլէս միայն կը բացա տր ո ւին«Աո ւրտյինեբը y 9*իստիրոսները y խորհ ուըղնե—
րը» եւայլն։ Աակայն ոչինչ կ՚աւելնայ իր
բանաստեղծական թէմաներուն եւ զգայնո ւթեան վրայy ոչինչ յանդուգն կում ար
կածախնդրական կը փորձուի ։ Ա եծ Տե
ղափոխ ոլթիւնը ետին կ այլեւս ու «Մէքուի է մ կթէրնամը»y մահուըեկ մէկ տարի
առաջ y 1936—? դրուած Եոմիտասի հա
մար y կրնայ շատ դիւրաւ Տեղափոխու
թեան պատշաճիլ։
Աակայն
հաւատքը y
հ ա ւա տ արմո ւթի ւնը
Տ ե ղա փոխ ո ւթ ե ան
հանդէպ միշտ վառ է սրտին՝ մկջ — իտկալը սուրբ կ ՛ո՛ւ միայն մարդիկ են որ կը
սխալին » • • յ Փոխանցումի այս շրջանին ոԴ՜ին իր յարմար արտայայտութիւնը
կը
գտնէ «Լյերբող առ ինն ա դ ատն )\ • IV • >
կտորին մէջ՝ գրուած 1929—ին :

Կ՛անցնեմ իմ ուղին ես , որպէս պոէտ ,
Ջգտելով միայն, որ ժանգ չչոքի
1«մ ոգու վրայ եւ ո'չ մի վայրկեան : -

Դժուար է եղել իմ անցած՜ ուղին
Ել կորուստներ եմ ունեցել ես մեծ ,
Եւ ճանապարհս եղել է յղի
Խոր անկումներով , — սակայ ն ահա ես
ք|տքի եմ ելնում կրկին անվեհեր'
Խոր տանջանքներով իմ ոգին կոփած ,
Ել մւաքաոում եմ կրկի'ն ահա վեր՝
Նինջ ու յոգնութիւն ներքեւում թողած : —

Եւ կ՛երգեմ կրկին : - Ես ո'չ մի ժանիք
Ինձ չի' բաժանի լենինեան գաբից,
Ինչպէս ո'չ մի ուժ ինձ չի' բաժանի
Իմ շոնդալից, պայծա՜ռ քնարից..;

Թէ ուր կրնար տանիլ ղի^եր ՝այս
նոր
ներշնչումը միայն կրնանը ենթադրել —
խորապէս փիլիսոփայական քերթողու
թեան մը y կեանքի իր ա կանո ւթ ենկն տա
կաւ հեռանալով դէպի վերացականութիւն
ու խ որ հ բդանշա կանո ւթիւն y քիչ մը Եէօթէի ՖաՍԼԱթ^ր նման y անջատուած նաեւ
Տ եղափ ոխ ո ւթենկն ՝ բայց մնալով
մի շտ
նոր ա շխաըհը խորհրդանշող Լենինի անձին կախարդանքին տակ' որ նոր օրերու
$)աուսթ մլն էր երեն համար ։
Եզրափակում ։ Ջ որր ենց այլեւս անհպելի
առասպելի մր վեր ածո ւած է ու գրեթէ
անկարելի դարձած է ք մանաւանդ խորհ •
Հայաստանի մէջ' անոր մասին արդիական
քննադատական խօսք ըսել յ Այօ կաց ու —
թթնը տեսակ մը հոգեհանգիստ
է ար
ուեստի գործի մը համար y եւ որուն վրայ
կ՝ աւելնայ դեռ անձին շուրջ ս տ եղծո ւած
պա շտամունքի նման
եր կի ւ ղա ծո ւթիւն
ձ*ը y որ շատ աւելի կը դժ ո ւար ացն է ճըչմտրտ ո ւթեան փնտոա ո ւքը ։ Ձ արենց վե՛րջ
IL f**- սկիգբ մրն կ նո յն ատեն ։ Այս եր
կուքին միջել' տենգահար
կեանքի մը
ու բանաստեղծական հեղեղային տաղան
դի մը կիրքն ու բար կո ւթի ւնը y խ ան գա
վառութիւնն ու թռիչրը î սէրն ու յուսալըքումը։ St- նա եմ բանաստեղծին մտաԼըլևու-^Ը Ւր անձին հետ y
իր կար ո ղութիւններուն 'Ա՝ւ իր կեանքի իմաստին
շուրջ : Ին^ե.ո ւթեան սուր ու մնայուն
տագնապ մը կը թուի խոցել գինքը , այն
աստիճան ջլատի չ y որ ծիծաղելի ծայրս/—
J եզո ւթի ւններ ո ւ կը մ՛յուի եըբէրւքն •

Սիրի՜ր հանճարր հայ ,
Որ դարեր շարունակ մաքաոել էԵւ իբրեւ իր փաոքր վերջին
Քո հօրն է լոյս աշխարհ բերել

Այս տողերով կը հաղորդակցի իր իսկ
տղջկան հետ • . . : Ղ՚ոյապաշտ անձկութեան
մը նշանն է^ այէ նշաններու կարգին։
Նոյնն կր երիտա ս ար գո ւթեան' երբ կը գը-

րՀր «անտե՛ս հիւրերու» մասին «որոնք կու
գան y կջ֊ա\պ\ր ին
ու կ^անցնին լուռ» :
Գ(՚է կեանքի մասին որպէս «ճամբորդ՝
սսլասուաե հիւր ՝ որ պէտք է գայ» -.«Ա՚ահ—
I1IJU՛/, Տ եսիլքին՝» մէջ Ջարենց կ՚արտայայտէ «մահուան ահաւոր ցանկութիւնն ու
կարոտը . . . քալել դէպի կարօտը , բարձ
րանալ ձիւներուն մէջ՝ հեռանալ
կեան
քէն , նոյնանալ վառուող արեւուն հետ
որ կը ողջակիզուի ճղճիմ ճահիճներու
սիրոյն՝ ... զգալ
հեռու երկինքներու
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Հէնրիկ էդոյեան. - Եղիշէ Չարենցի
<1|ոետիկան : Երեւանի Պետ» ^^u^u»y
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նտև. ՝ թնչպէս հու1} չափո.
միջոցներով' տռ ետ, դոբեին մեՀռմՀ
գոբեին մեեոփ^
հ ետ ։
Գրսհսօստկտնի մը սահմաններս^

Հէնրիկ էգսJ եան Հայաստանի ամէնէն
հմուտ ել ամէնէն տաղանդաւոր դրականագէտներկն մէկն է ։ Եը պատկանի հ^/այա ստ անի մտ ա ւոր ական ո ւթեան վ^*ր^_թՒ
թեր ս եր ո լնդին y ո լ Եղիշէ Ջարենցի «Պոե/ոիկա»յի
մասին իր նոր լոյս
տեսած
գո րծր Ւր առաջին գիրր^ է դրա կանա զի
տս ւթեան մարզէն ներս ։ Ե*ան օթ իր հա
մալսարանական ՝,ուս ո /g ո ւմո վ y ծանօթ
հնադարեան եւ մասնաւորաբար հին հբնղկական դի ց աբան ո ւթի ւննեբէն կատար ած
Ւր թ րգձ*անո/թիւննե րով եւ անոնց ն աս ին ամբարած իր գի տ ելիքե եր ո վ y Հէնրիկ
կգոյեան ունի նս/եւ բանաստեղծական
գետնի վրայ նշանակալից ար տա գր ո ւթ ի ւե
մր։ Այո բոլոր յատկանիշները մէկտեղւած' կը դարձնեն գինք համահայկական
մտա /.որա կան ո / թեան ծիրէն ներս արտա
կարգ դէմք մր։ Ջարենցի մասին իր մեկ
նաբանական
ուսումնասիրութիւնը
կբ
ցու ցարերէ այգ բոլոր յատ կւսնի շն եր ո ւն
համադրոյթը։ Մ էջը կան գրականութեան
տեսաբանութեան վերաբերեալ ամէնէն
բարդ հ արցեր ո ւն շու֊րջ /Լի ճ արկո ղ ա կ/սն
անդրադարձներ y
Ջարենց ի գործին
խոր ծանօթս ւթի ւնը y կայ արդի տգոյն գը““
ր ա կանա գիս/ո ւթե ան ի/նդիրնեբուն հան
դէպ' յանձն առո ւ կեցուածքը y եւ
կաՀ
վերջասլէս' դրութիւնները լուսաւորելու y
ղանոնք մ եկնարսքեա կ ան հունի մը մէջ
գետ եղեչո ւ հազուադէպ կարո զո ւթի ւն բ
^*ՒՐՐԸ դժ՜ուար րնթեռնլ ի գիրք մըն է։
'Ւիչ բան կ արգացած եմ մինչեւ այսօր որ
պահանջած ԸԼԷայ ինձմէ մտային /// քսքան
լարում ու պրկում y հասկնալու համար
ըսուածը y հ ետեւելո ւ համար դա /լա փ ա րներուն y իւրացնելու համար վերլուծում
ները յ Տայց քիչ բան կարդացած եմ նաեւ
որմէ իմացա կան այսքան Լսայծեր ո լ Լժեւագրանքեեր քաղած ըըսէմ ։ Ան շուշտ որ
ՋարենցԼ/ գործին մեծութիւնը բաժ՜ին մը
ունի ասոր մէջ*. Տայց մեկնաբանական
րնթերցումր ,կրնայ գռեհիկ բառով մը
ըսուած' , «տափակցնել» գործ մր y ին չպէս ամէն օր կր տեսնենք մեր շո ւ.րջը :

հրաւէրը որ լացի մէջէն կու գայ» ։ fi այց
ինք կը դիմագրէ «պարտպ հեռուներու»
ք/սշողութեան ու կը կառչի մարդկու
թեան y իր սիր ելի Նայիրիին . . . ։ Արդիա
կան իր զգայնութեամր , զօրեղ երեւակա
յութեամբ y սահմանազանց Լսանդավառու-—
թեամբ եւ իտէս/լիզմով' Ջարենց կբ յաջողի արուեստի ճշմարտութեան հասցրնեչ իր գոյո ւթենակա^ անձկութիւնը ու
փՐկքՂ
անձին մի ութիւնը։ Աակայն մեծ
են նաեւ իր թեր ո ւթիւններ ը — ծանծաղ է
Ւր Կաս,կացոզո,թիւնը մարդկային խառ
նուածքին ու տառապանքին , քաղաքակըր—
թոլթևան \էութեան ու մտածումի բարդ
նկարագրին : Ու ինկած
յեղափոխական
իտէալի քարոզչոլթեան ու հռետորութեան
բոլոր թակարդներուն մէջ' ան պարզամըտօրէն մարդկութինը բամնած է եր
կու դասակարգի — մէկ
կողմէն'
չար
հարուստը որ կը կեղեքէ ել միւս կողմէ'
առաքինի՝ աղքատ մարդկութիւնը որ կր
կեղեքուի ու գոհ կ՚երթայ ումովներուն
ու չարերուն-, Ցետոյ՝ չի՞ զդար
արդ
եօք իր քաղաքական բանաստեղծութեան
անանձնս/կանւութիւ1ւը ՝ձրիու.թիլնը խր ս/տներուն' որ կը չռայլէ ինք իմաստութեան’
քառեակներու կաղապարով՝ եւայլն : Անչուչտ որ կը զգայ՝ սակայն այդ չէ կարեւորը իրեն համար :
Ամբողջ կեանքը աշխատեր էր մէկ նըպատ ա կ իրագործելու համար - ինչպէ՞ս
միաձուլել իր անձին մէջ քա ղաքաց ին ՝
պոէտը եւ մարդը' առանց զոհելու հիմնա
կան աըմ-անիքները իւրաքանչիւրին : վե
րա ծուիլ lu որհ ր դան չանի' ուր ապագայ
սերունդները գտնեն ամբողջ դա ր ա չըրջանի մը ոգին ՝ գեղեցկութիւնը ել իմաստը։ Մտածումի այս ճամբուն վրայ՝
«Խոհ»
բանաստեղծութիւնը՝
գրուած
1929—, 32 տարեկանին
առանցքային
նչանակութիւն կը ստանայ։ կեանքը որ
պէս Պատգամ, մէջն առնելով մահուան
պարագաներն ալ - գմուար է ասկէ աւելի
կատարեալ գոյութիւն մը երեւակայել։
Ու եթէ այս նպատակը Ջարենց կրցաւ ի-

պիտի չկարենամ բնականաբար հե,ւո,ւն
իսկ մօտենալ դիրքին մէջ պարո^Հ'^
ամբ ողջ հաբստռթեան ։ Պիտթ բալ .
նանա մ Լպոյետնի րնդհանռր երա ւ'~
բացա յայտելով ՝ ե. ղայն համառ
'
նեբկտյացնեչով : Ջարենցի դորպ։ն
չատ մը ռւաոսմնասիրռլթիմններ կան Հ _
րապաբակին վրայ՝ երբեմն' /ոլր^ Հ'
յաճախ ալ'
պատմո,թի,ն
պաամա
կեանքը ՝ թեմաներ բ ՝ յեղափոխս^Հ ’

Դրեց'
ՄԱՐԿ. ՆՀԱՆեԱՆ

հալածանքը-. Լպո յետնի ո ։ ս ո ւմնասք,ր„լ _
թիւնը ոչ միայն պատմութիւն լի պատ
մ1։Ր I ՞ճ յ7"",/հ
"՚ ^^չաընկալ J/z/y.
նաբանութիւններէն կը խուսափի վճռապէս ՝ այլեւ աոաջինն է որ ինքդինքին նրպատակ կը դնէ ղործ մը կարգաւ իր ,Աւ1Հ
րողջութեամբ' «կաոո ւցապա շտ» մօտե
ցումով, այսինքն' «ս թր իւքթիւրալիսթ-, ՝
ինքը կ՚ըսէ' «կառուցուածքային^ ; Ահտլասիկ' Ջարենց ի գործը «կարելի է խրբռնևլ եւ վերլուծ՜ել միայն կաո ու ցոլան
քս,յին պոետիկայի տեսանկիւնից ,
տը դնելով նրա իմաստաբանական կրպմի

‘Lc։uJ^
5): fru
ուր ես y դխրամս/տչելիութեան սիրոյն y գրեցի «Ջո/րենցի գործը-»՝ ինքը կը դրէ' «Ջարենցի րս/ո եղծս/դործական տշխարհի ո/յգ մխսսնսւկան y րարգ ու հակասական մակրո — հա
մակ արղ ր ...» :
տ ողերը կը կարօտին անշուշտ բա
ցաբայտումի։ Հժանօթ է ընթերցողխ/ ալն
իր ո ղութի ւնը որ Ջ օ»րենց ի գործը, Լր ղա
նա զան ո ւթե ամբ ու բազմազանութեամբ}
որ դե գրուած ձեւ ե րու y քերթո ղա կտն ըսկըղրունքներոլ տեւական փոփոԼսութեան
պատճառո/թ դժուար համադրելի է մէկ

րագործել առանց որեւէ ղեր խաղալու
ինքդինքին' կը նչանակէ
յաջողած էր
կեանքը՝ րառխն բացառիկ իմաստով : ք*ան
մը' որ երբեք պիտի չգիտնանք։
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱն

Յուլիս 3, 1987
Սան Ֆրանսիսքօ

(*) Ահա մասնակի ցանկ մր -Եվան Պու։ին (ապագայ Նոպելեան դափնեկիր),
ևիքոլա Պէրտիաէֆ (փիլիսոփան) .էէոնիտ
էնտրէէվ, Վիաշէսլավ Իվանով, Տմիթւփ
քէրէժքովսքի ,Զինայտա Հիբիուս , Պորիս
Նսյձեւ, Ալէքսէյ Ռէմիգով. Դոնսդանգիս
1|ալմոնթ, Միխայիլ Արցիպլսշէվ) H"'*
Տմէլիով , Մարք Արտանով , Վլասփպավ
սոտասէլիչ _ բոլորն ալ հեււացած Խորհ՛
քիութենէն 1922-էն աււաջ : Աւելի ուշ
քաքսիմ էորքի : Շատեր որոնք որոշեցին
քնալ շատ չանցած լոութեան մէջ թ'Ա11՜
ււեցան — Վալէրի Պրուսով , |փfnlul,l 'ՓԼ՜
քիւէվ , Աննա Ախմաթովա, Ֆիոտոր Սպո[ուպ , Միխայիլ Քուզմին , ՄւոքսիմիւՒա
Լոլոշին : Աւելի կարեւոր էր Ալէքոանցր
1|լոքի պարագան որ նախ փարեցաւ 8 լափոխութեան սակայն կարճ կեան ի
(երջին երկու տարիները կատարեալ ն
լուսացումի , յուսախաբութեան ու թք2
ստութեան մէջ անցուց, մեռնելով Ս-;
ւն: Սերկէյ Եէսէնին (1895 - 1925) ուրիշ
ւղբերգութիւն — տն ալ սկինքԸ էք 1UU
լավաոուէբ սակայն 1925-ի ծմեոբ Գս'ս^
ռակները կր կտրէր ու արիւնով QP 1
րտք իր վերջին նշանաւոր
Մնաս բարով, ընկերս /
“'“է Լւց,
քըն է արդ) կը կախէր ինքզինքը_ է 1
լրատի Հոթէլ Անկլըթէրի սենեակի
;
ակ էն նշանաւորը եւ Չարենցի ն
Լլատիմիր Մայաքովսքի,
ց
յեղափոխութեան հաւատ՛ա՛լ ան
՛ըլլար, փամֆուշտ մը սրտին, 193
Տեսնել Jürgen Rühle, Literature an
’olution, New York, 1969).

Fonds A.R.A.M

« ff Ա Ո- Ա տ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
ակնարկով՛ երեւո, թապէս՝ Հոն կը պակ‘‘։ՒասնութՒլն'Ը- Մեկ^բմձւեր զ՛ոհուած եՆ Հետեւաբար ,
յ, ճաոաե
են «տարբեր Զ տ ր ենցն եր» ւ, լ
յԼսթէ, -խմ'"1' 'Ոծ <•' խրամատը օրի֊
կ' 1917 «Ծ՛/՛ածան» հատորիդ ել 5 տարի
,/ե^ը գրուած «Պո է զո զուռնա»յին միջել -,
քքօաեցումի սովորական ձեւն է' ամէն մէկ
j

վխւրենց», ուրեմն ամէն մէկ «շրջան»
րնռհանու ր ու մա մտնա կլսեի ո
Լսանքի մը ծիրին մէջ զետեղելը : Գրաք էութեան
պատմութեան
ամէնէն
ընթացիկ
ձելն
է •՛
Ընթացիկ'
րայց
երբեմն
ո՛չ
անօգուտ,
երբ
իելացէ կերպով ներկայացուած են Զա
րենցի ‘է՛՛րեին յարարերութիւնները ի,որ^,րդ“՚պ“'է“' U-Լ ՚ Պլոքին կամ ապագայւսպ„,չսւ Մ ւսյաքովսքիին հետ : Մօտեցումի
ա/„ ձեւր ուրիշ բան չի կրնար ընել սա
կայն, եթէ ոչ ընդհանուր յայտարարներ
երեւան բերել , շրջաններ ու մամանակայւվոցներ զատորոշել ու բնութագրել ,
ր[ծին «հանգրու անում»ը
կատարել, ի
{տի ունենալով միշտ ռուս եւ համա շ —
ևարհային գրախանութ ե աէւ մ՛օտ համա —
պատասխան հարցերը, թեմ աներբ, շար
ժումները, նպաս, սլ՛կա կէտ երր : Այս ձեւ ով
ժեռք ձգուսւծ պատմականութիւնը ել
պատմականս!ց ումը անհ րամ եշա արդիւնք
1րն կ վստահաբար , ու կղ ո յեւսն
այս ո ւ զղութեամբ իր տուրքը սիրայօմար կր վըՏարէ երմէ առաջ եկած «չար ենց սւ գէ տ» —
ներուն: Պ ատմ‘ականա ց ս ւմր խորքին, մէջ՝
երկու բան կ'ընէ • — Ա) գործքը կր զետեղէ
եամսպիրի մր
contexte —ի մր մէջ, իՀն շ
րնոյթ սւչ ունենա յ այգ համագիրը' քա
ղաքսկան , գրական կամ հասարակական!.
P) այս
«Հ ա մա գր ա յնա ց ո ւ մ »ին շնորհ իւ'
կը րացսւսւլւ է գործին տարբեր ու երբեմն
Հակաս ա կւսն եր ես ւո կնե ր ր :
կւլոյեսւն չի մերմեր անչուշտ , «հ ամագրայնացում»ի սկզբունքը : կր հաստատէ
«ւ կը շեշտէ միայն կառուցապաշւո քերիուլաղիտութեսւն մը իւրայատկութիւնն,
ու անհ րամեշտ ո լթ ի ւնը .
«պոետիկան
[թրթողագիսրու թիւնը , Մ • Ն֊) գործէլուէ ներտեքստային իմաստների ոլոր
տում... , պատմականն ընկալում է իբրեւ
ինրրաոինքեւսն հասկանալի ու անհ րւււժեչտ, իբրեւ «ելման կէտ» որից սկսւում
է վերլուծութիւնը'» է էջ 14 ) J Պ ut ը զացնելով րիչ մը բանա ձ եսւ ւմր ՝ թեքս թային
վերլուծումը ստխզուած է միաժ՜ամանակ
ֆերսթաԼ էլ սլաւո մո ւթեամբ զբազեչու՝

ru վերլուծ ո ւթե ան

առարկան կրնայ
միմիայն թեքււթը , եւ ոչ թէ պատէութիւնը։ թնչո^վ կր յատկանչուի ուքեմն էդոյետնին յատուկ ակառուց ուած"11աԼ

(ային»ը: Շարունակելով վերը ս կս ուած
ր ո ւթի ւնը $ պատասխանը հետեւ —
^•ս>լհ է. — զուտ «Հ ա մադր ային» մօտե-

pnitjuim

Հոմը անբաւարար է , չըսելու համախ
^ւկւսրոզ բարղ գործի մր երես՚ւս1լնե —
քուն հանգրուանումը ել հակսաական՚ու—
9թհը բացատրէ,քու z
Պատճառը պարզ է.
երեսակներուն եւ հանգը ո ւաններուն մի-

gf ը համ ազրային րննա ւբա տ ո ւթ եան
քողմէ կրնայ լուսաբանուիլ միայն Զսւր—
սՀթ» ազդւսկհեր ով որոնք որեւՏէ կապ

լ tա

գործի մը ներքին զար դաց ո ւմին
1Ո ' Ա',!1/՜ ^արտաքին) ազդակներուն մէջ
'Ղ^էն գործածականը հեղինակին վ եխրուած հ ո դերանո ւթի ւնն է • հ ոդեբա'“^‘մե բացատրութիւնը ,
մինչեւ իսկ'

P

1

«»

հա մադր ային

քննադատութեան մը

( թագային ,
՛կռո ւանը կը հ՛ան—
// ՛Նայ ՝ երր միւս բոլոր բացատբուրւ՚ձԱրը սպառած են իրենց թելադրա էութեան ումը :
նոյեանի իւրայատ կութի ւնը
այն է՝
թ թնդուն ելով

հանդերձ

համադրային

է'(Լ 1 եւ օդա ո լելով

հանդերձ
ղանոնք չի նկատեր վերջնա —
1(Լ
հետապնդէ Զներթեքսթային»
Sü/J,
‘ւրուանոլմ մը ՝ ել հետ եւաբար' ՀներՒ. P ‘jl,l,y> միասնութիւն մր : Հոս է ,
աե
<ւ՚“1՚նո!էաՆ գետՆ1' '//""/, 1՚ր "^‘"“-մմկ

լ

մե^ ն"Ը“ ւթիւնը. որ նոձ,
/խ է դոնէ՝
համահայկական
‘“գատսւթետն ծի րէն ներս-. «Ներ
^յին»
ր
մօտեցումը՝
հակառակ
աո,
( հ /
մօտեցումին ՝ ստիպուած
^Հ՚սմաե ^'
նկարագրելու
ւ
ւտրդա յին տարրերու բազազ րո ւ^Հ>Նւ'էն
նկարագրելու է-

հո ' 0րԱ'ռՈ^' է՚քք1”- «■միկրոհամահձէ
րարէ,ն3է' գորԽին մէջ կդոյեանի
հոՆէ,“ր^՝ուած' երե* «մՒկրոհամա^ւ՚՚Ւ Հ
*
«սիմվոլային» համաղէ խ՝

կժէ ** ս' մա պա տ ուս խ ան է թուրեն—

!ս“ցէս էռ“Աէաւտ չրխ^ին, մօտա,ո ^920) , P- ) ապագայապաշտ
Հ^^Ա'1'ւ"կԱ'1'է111.
Էմօւոաւորապէս՝
^ցեհ

’ բա/3 ե"էոմեա՝>՛ շատ արադ
3"Լ։Ո ս,սէագ՚սյապտշտ գործերուն
՝ ւոե'ս էջ 257 - 276) , 9-) «ուշ

շրջանի պոետիկան» [«էպիկական Լուսար՚"ց»ի ե, «Գիրք ճանապարհ ի»ի շրջանը},
որուն էգոյեան «բանաստեղծական ռէւսլիզմ» անունը կուտայ, ի չգոյէ լաւագոյ
նի, P'".13 ԸԱա իս՝ բաւական թոյլ կեր
պով: Այս երեք շրջան — համակարգերը
հիմնուած են աշխարհի եւ պատմութեան
տարբեր յղացումներու
վրայ-. կը նշեմ
զա Սոնք հոս առանց յաւելեալ բաց ատրո ւթիւններու
«միֆական աշվսարհ», աշ
խարհ իբրեւ «իբադարձոլթիւն» , աշվսարհ
իբրեւ «ստեղծագործութիւն» : Բայց հիմ
նուած են նաեւ ձեւային - նշանային տար
րեր միջոցներու վրայ , զորս կը նշեմ վերրստին առանց յաւելեալ բացատրու
թեան. առաջին շրջանին՝ «սիմ,Լոթի եւ
«միֆ»[, նշանային համակարգը , երկրորդ
շրջանից,
«երկիյօսական ութեան» սկըզրռւնքին տիրապետութիւնը , երրորդ շըրջանին «մետաֆոբային» — այլաբանական
համակտրդը •
էգոյեանի

նրբամիտ, երբեմն անթա —

ւիանցելի
ըթաէ՛" լ“'վ'
խորաթավլանց
վերլուծումները, որքա՛ւ, վերագրումի իր
վւորձերը բաղդատական ձեւով տարուած
քննարկումի եւ վիճարկումի կր կարօտից, :
Երկու օրինակ տամ միայն : Երկրորդ շրրջւսեից,
յատուկ
«եր կթօս ականուիեեան»
ս էլզրումւքր կը յենու ամբոզվա-թեամբ Միիււսյիլ Պ ա խթից, չատ ծ անօթ դր՛ա՛կան աանս ու թիւններ ուն վրայ (հհտաք!1 քրո,լսւծ ընթերց ո ղին համար՝ ըսեմ որ
Պսէի/թինի գործերուն մէկ կարեւոր մասը
թարդմանո ւած է
այսօր ֆր ան ս երէնի
ինչպէս անդլեիէնի , տե՛ս օրինակ' «Տոսթոյեվսքիի
Պոետիկան՝^ կամ հ,Լե զո լա
կան ստեղծա դործո ւթեան հարցեր^} յ
դոյեան ցոյց կուտայ թէ ինչպէս այդ նոյն
սկզբունքը զոր Պ աիւթին երե ւան բերած
է մասնաւորաբար վիպական կալո լածի
ut-Աումնասիրոլթեամր եւ յետոյ ընդէայ~~
նած , տալով անոր փիլիսոփայական համըեդհանուր տարողութիւն ՝ ,կր դործէ
Ձարենցի մօտ իբրեւ հ.կոմ\պո\զիցի ա^յի
սկզբունք y իր միջանկեալ շրջանին z fin*,!՛]
չրջանները չեն ներ կայաց ուած միայն իբ
րեւ մ՜ ամանա կա գրական: բնոյթ ունեցող
ա մրո ղջո ւթի ւնն եր :
«Եր կխօս սձկանո լ —
թեան^ սկզբունքէն օրինակներ կր բե րւին նաեւ
շրջանէն z Հարզը էդոյ եանի մօտ ՝ միչտ հ ամ ա\կա ր դա յին տու եալց,երոլ ց, կարագր ութի ւնն է : Երկրորդ o—
րինակ «մետ աֆ ո ր»ի յղացումը, հալա՛Ուսրար ամէնէն զմոլար կէտր ս։ յս դիրքին
՛Ո ջ ֊- Մէ կ ն աիէ ա դա ս ո ւթ եա մբ • մինչ « սի մվորխը կը նչէ ու կը խորհր գանչէ «այլ» իրա կան ո ւթիւն միբր ամբողջութիւնդ եւ
ուրեմն կր յղուի «երկաչխարհայնոլթեան»
յղացումին , «մետաֆոր»ը ինք' կ\աչխտ
տի լեզուին մէջ z Մ ինչ խորհրդանիշը կը
նչէ ա՛յլ աշխարհ մր՝ փ ո խաբեր ո ւթի ւնը
էէ բխկալէ ա՛յս աշխարհը՝ իր պատմա կա
նո ւթեամբ՝
համապատասխանելով աշ
խարհի ըմբռնումին իբրեւ «ստեդծադոբծոլթիւն» : Այնպէս կը թուի թէ հ,մետաֆոր»ի այս հասկացողութիւնը Լառն ուա զն
անսովոր' եւրոպական գրականագիտա
կան
եւ
փիլիսոփայական
աւանդու
թեան մէջ) ՝ ւկր հիմնուի Ա» էոսեվի տե
սարանական փորձերուն վբայ Լտե՛ս հոս
էջ' 444, ծան» 11 յ ուր էոսեվէն մէջրե —
րում մը կը բացատրէ մետաֆորը իբրեւ
զուտ յայտնա կեր պո ւթի ւն ՝ «ինքնա բո —
վանզսւկ նշանակութիւն» ՝ որ սահման —
ւա լէ ւ՚^լ՚Ղէ ս կ^լփէ ՛սիմվոլը յայտնակեր պո ւող այլութեան մը մասին վկայելու՛} : Այլ առիթի կը ձգեմ Դբո Jթն եր ո ւ
լմ ան քենար կումբ :
էա\կանը հոս այն \է ՝ որ միկրո համա —
կար դեր ո ւ բնորոշումը կը մտնէ աւելի
ընդհանուր ծրագրի մը մէջ՝ որ է' «ներ—
թեքսթային» մօտեցումով հետեւիլ շրրջանէ շրջան անցքէրուն ՝ gujg տալով թէ
ինչպէս ամէն շրջանի «թեքսթային» իլրա յ ա տ կո ւթի ւնն երը կը գտնուին յա^ոբղ
շրջանին մէջ ՝ զանց ուած ՝ ժ՜խտուած ու
«բարձո ւած» կերպով։ Այսպէս է որ ե֊
գոյեաց, կը յաՆգվ
«ւեսւ կր ոհ ւսմւս կար գ»ի
զւււզ ավ, տրթե [հւստորվՆ վերջվւն գլուխը
էւ՛ կ"չ!"-1' « tf ‘ Զ •—[' պոեզ/լայի մակրոհւււմտ1լւսրգայթև միասնութիւնը»}, երե
ւան բերելով «թեքսթւսյին» տրամ աբա —
Նութիւն մը, որուն մէջ եւ որուն շնորհիւ
հասկնալի կը գաոնայ Զար ենցի ուշ շրրՓանի գործին նշանակութիւնը :
Այսքսւն : Աւելցնեմ որ իր ամբողջ զրմլար ո ւթեամր հանդերձ՝ իւ անդա վառիչ է
այս գործը ,
Զարենցի գործին մէջ հա
կասական մի ա սն ո ւ թեան մր իր վւնտր ռ —
լու, ւ քով, իր որգեգրած մօտեցումով, կաո ուցա պաշտ «մեթոտ»ին շարջ իր վի
ճարկումներով, եւ մանաւանդ' դործերու
վերլուծումով, թեքսթի մը ներքին ծալ
քերուն հանփէպ ցուցաբերած իր յարգան
քով :
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I* ն ն II II Ւ ն 11 0* fc ն Կ Ւ ն
Il II- P֊ Ի !■
ԱՐւցեալ Յունիսին Ե • Չարենյյի ծննդեան
Զոպալ Գադանճեան հրապարակային հլոյթ- մը կ'ու-

նհնար Չայւենյյսււանի մէջ : Սաորհւ կը
հրատարակենք այդ խօսքի ամրոդջակաՍ
գրութիւնը :

Սիրելի քոյրեր եւ եղբայրներ ՝ պաշտելի
երի տա սար զներ ՝ պաա անիներ ու մանուկնեԵր..,
t

չելու հ ամար այն, որ իրը չէր , ան որ
իՐ՚^է էէը՝ այնքան որ իր պաշտած Տէրեանին երգն իսկ օր մը դարձաւ անընդու
նելի , պարզապէս , եւ բնականաբար , անոր համար
որ իւրացուած , որով' եկւոր զգացսղութենէն անգին, աւելի՛ բանի
ձ‘ր կը ձգտէր: Եւ հասա՛լ : «Պռէղողոլոնա»
եւ «իիոմանս անսէր» այլապէս ըմբռնելի
ու գեղեցիկ անհրամեշտ հանգրուաններ

90-ամեակի հանդիսութէան

Աւելի քան յուղումով

եւ

ուրախու-

թեամ բ ՝ ոտքերս ա՛ռաջին անդամով մայ—
բենի հողին վրայ ՝ խօսքս
միացուցած
Ս փի ւ՚ռքի գրչակիցներո ւս եւ հարազատ
ներովս ՝ — ժ ենք ա մէնքս հ արա զատներ ենք
Հտյբենիքէն Ա փիւռք-՝ հոս՝ Q ար ենց աւանի մէջ հպարտութեամբ կ'ողջունեմ ԵԳՒեէ Ջտր ենցի իննս ո ւնամեա կն ու ձեզ
ամէնքզ յ
Բիչեր, մեր ազդային թէ դրական մեծ
դէմքերէն՝ կրցած են զգալ ու շնչել իրենց մամանակին հետ այնքան՝ սերտ ու
լման' որքան Եղի շէ Ջ արենց։ Հայ կամա
ւորէս կան՝ դո ւնդեր ո ւ խենթ՝ պատանիէն
մինչեւ Կարմիր բանակի
երիտասարդ
զինուորը՝ Հո կտ եմբ եբեան՝ յեդափ ոխու
թեան փողահարէն մինչեւ մեր պատմու
թեան հունը իջնող հՏիիրք ճանապարհի»ի
քուրմը ՝ ան ապր եցաւ բացար ձակասլէ ս
իբրեւ հայ անհատ ու ըստ այնմ ղիբքո~~
բոշում ՝ իրրեւ կարմիր քաղաքացի ել ըստ
այնմ արդար յեղափոխութիւն ՝ իբրեւ
եաման աւանդ՝ բանաստեղծ' իր լուսաւոր
տեսիլքէն անշեղ ու անզիջող : Մեծերը կը
յ աականշուին ՝ առաւելարար ՝ իրենց խառնուածքին եզակի՝ զօրաւոր դրոշմով։Կրրեան\ ՝ մարդոց հասարակ որակումով՝ նըկարագիր չունենալ y բայց շեշտս ւած ան>հատականութիւն մը զիրենք կը դարձնէ
անսովոր՝ ցայտոն՝ տիրական։ Զիբ՝ենք
փն տռելո ւ ՝ մեր անհատական՛ թէ րնկեր tu—
յին հարցերուն մէջ վկայութեան կան
չելու մեր ժ իա ուժն իսկ կը շեշտէ անոնց
տեւական ՝ ազդու ներկայութիւնը
ա f—
սօր*. Ահա թէ ինչու՝ այսօր իսկ) արեւմըտ ահ այ բանաստեղծը ՝ յանուն
հողա
զուրկ բայց ոչ հայր են\ա\ղուբկ սփիւռքւսհայութեան ՝ չի կրնար երեւակայել մեր
հայրենքւքը' առահց չար ենց եան կնիքի ու
գոյնի : Ա եր ն ռր գր ա կան ո ւթեսւն մէջ մ/,—
ակը գուցէ որ դպրոց բացաւ'
գրական
ւււրտւռյւււյւոոլթևան թէ
ազգայխն մեր
արւեէքեերուն հանդէպ կւրայաւոուկ մեր_
ձեցում/լ .. Եթէ հայր ենք, մեր րանսւսւոեզ—
ծութեան մէջ, մթեչեւ օրս, նկատելի է
չար ենց եան շունչ մը, այգ մէկը նոյնքան
շեշւոուած կը ներկայանայ խորհրդային
'.այ քաղաքացիին: րնկերտ յին թէ աղգային եզակի հայեց ոլլլլլթեանր մէջ,
ել,
մինչ դեղա գէ տներ ո ւն համար կրնայ թե
րութիւն համարուիլ ցարդ
չկարենալ
ձ երրաղաա ո լիլը Զաըենց բանա ս տ ե զծէն ,
,! ելլի կը մնայ, պարզապէս, հիանալ մի‘"յն «Արարատը աշխարհին հետ չփոթե
լու» խ ււրհր զահայ քաղաքացիին անկա
շառ հ այր ենասիր ո ւթեանը :
էքթէէ ըստ ճաշակի, արգի հայ գրա
կանութեան մէջ իբրեւ մեծագոյն բանասւոեղծի օրինակ արուին անուններ' Աայաթ
Նովայէն մինչեւ ՏԷրեան , Պ է շիկթա շլեանէն կամ Գուրեանէն մինչեւ Մեծարենց
ու Վարում-ան, իբրեւ, եթէ
երբեք ոչ
անպայման մեծագոյն, բայց անկասկած
կարեւորագո՛յն բանաստեղծ ունինք միաթ ու միաթ Ջարենցը: կարեւորագոյն
բանաստեղծի որակումը
կը թելադրուի
մշա կած իր նիւթին այլագունութեամբ թէ
իր մամունա՛կի ապրումն ոլ ոգին խ տ lu—
ցընելու , լալագո յնս ցոլացնելու շունչով
եւ ում ականո ւթեամր s Մեր գրականոլթեան միւս թելի մեծին, վարումանի օրինակով միակը' նաեւ ինքզինք գերա
զանցող , վերանորոգո ղ' քերթուածէ քեր
թուած, գիրքէ գիրք: *Բ երթս Լածէ քեր
թուած, գիրքէ գիրք, օրը օրին, հել ի
հեւ գրած է աւելի՛ գեղեցկանալու, աւե
լի՛ սրուելու, աւելի ազդո՛ւ րյ լալու համար . գրած է ինքզինք
վերստեղծելու
համար, նոր լւնտրութիւններ կատարելու,
իրմէ որոշ գիծեր վանելու, նոր յայտնութիւններ գումարելու, բարդելու'
բա
ցայայտելու համար իր լաւագոյն երե
սը . գրած է տարածուելու, արձագանգըւելու համար. գրած է մանաւանգ' զեղ

էինք

հասնելու համար

«Գիրք

ճանա-

պարհի»ի անզուգական «Տ ա զեր . . .»„ լն :
Մեծ է իր հմայքը ; Արգի հ աժ գրավա—
նութևան մ՛էջ գու.ցէ ոչ ոք ստացած է
նոյնքան ժողովրդական ՝ համահայկական
հռչակ. Զլուսապսակ ճակատ»՝ որ խորհ ըրդանշեղով հանդերձ տարաբախտ մըտաւոր m կաններ ,,լ ամբողջ սեբունդ մը
պէտբ! ^է նս եմացն է ՝ մոռաց ո լվԺեան մա՛տ1է'է դրական թէ քաղաքական իր անմիջա
կան} գործակիցները՝ րախտււ/կից միւս
մեծերը
որոնցմէ շատերուն եւս մահուսեն յիսնամեակն է այս տարի։ Աւե
լի քան լոյս ոլ՜ յար /րանք ՝
աւելի քան
սէր ու երկիւղածութիւն ,
մեր ծաղկած
երկրի բոլոր ծազիկեե՛րը ընծայ'
ամէ
նուն յի շա տ ա կին ։
Չ մոռնանք թէ հազար ինը հարիւր տասնըհ ինդի արեէձմտ՚ահայ մտաւորա կաններու կառափնարանին յաջորդէg ին այլա
պէս տխուր օրեր' tuju անգամ արեւեղահա՚յ մեր մտ ա ւորական ո ւթեան հար
մար՝ ։ Առաջինը կը միտէր մեր ցեղային
բնաջնջման ՝ երկրորդը
հայօրէն մտահո դո ւելու՝ գործելու եւ արտայայտուե
լու խորհրդային քաղաքացիի մեր ար
դար ազատութեան ՝ մեր կամքի՛ ^յջՈլմին։ Մին մեր ժողովուրդի միա՛կ թըշ-նամին • մ'իւսը' խորհրդային
քա ղաքացիի մեր ինքնո ւրոյնո ւթիւնը մերեող եւ
արդար վարգա լգետո ւթի ւնները խեղա
թիւրող մարդիկ ,
զորս
պատմութիւնը
դատապարտեց'
սրբագրելով ինքզինք:
Մենք գիտենք, եւ այգ իսկ վստահու
թեամբ աւելի քան հպարտ ենք, որ Տէր
Զ°րի մէջ չմեռնող այս ւեողովուրգի ըե՚սւրանին աքս որներ էն վերադարձաւ աւելի՛
ինքնավստահ , աւելի՛ աննկուն •
Հ,այ մողովուրդը
սիրեց Զար ենց բա—
նաստեզծը իր բոլոր գեղեցիկ գործերո ւն
որովհետեւ գեղեցկութիւնը վեր է,
անկախ' մարդկային,
ընկերային
թէ
զաղա փալոսի,օ սական
բոլոր նկատումներէն •. Մնացեալը կարեւոր չէ՛ : կարեւոքը ա'յն է, որ այսօր ամէն Հայ, հայ
րենիքէն մինչեւ Ափիւռքի յետվն անկիւն—
^'երը ՝
էրթէ ոչ այսպ\էս մեծ շուքով ու
հրտպարա\կտւ ՝ բայց սրտին մէջ տն պայմէսյք հիացումով՝ սիրով՝ հպարտութեամբ
Ալ հաւատքով էչ ոգեկոչէ իր
զաւակնե
րէն մէկուն' Եղիշէ Զ արենցի ծննդեան
իննոռւնամետկը : Զայն էլ ոգեկոչէ սլատ—
մութիւնը որ ս տոբադը ո ւած ճշմարտու
թիւնն է ։ Հայոց պա տմութի ւնը յ փողովուրդին եւ սերունդներուն տր ուած տե
ւէչու իրաւո նքը անսրբադբեչի՝ ել ան
ժ՛ամանցելի :
Գրասէրը դիտէ՝ թէ
Զտրենցուվ ինչ
բւսրձրութեւմն
հաստլ հտյ բանտ ստեղ—
ծոլթիւձնը. իսկ հայ քաղաքացին , աշխար
հի մէջ ո՛ւր ալ ըլլայ, չէ մոռցած երէկաա՚լ, մեր փորձառութիւնը ,
այսօր ո լան
դասն ու վաղուան հեռանկարը զոր փո
խանցեց : Մահռւան տեսանող , պատմու—
թենէն մեզ գիտող իր բարի աչքերուն մէջ
մենք կը տեսնենք միայն ու միայն մեր
երկրի լուսապսակ ապագան : Գալիք օրե
րը անպայման պայծառ կ՚ըլլան' պայմա
նաւ, որ օրերը մենք չմռայլենք, պայմա
նաւ' որ, ինչպէս պատգամեց , մնանք մէկ
մողռվուրդ, հաւաքական մէ՛կ ում, դոյաաեւելու — ստեւլծադոբծելու համար
մի՛շտ լլլլելին, միշտ աւելի՛ գեղեցիկն ու
լաւը : Աւելի բարօրասէրը . աւելի խաղա
ղասէրը : Բարին' որ սէրն է : Մարդկա
յինը :

Fonds A.R.A.M

« « Ա Ո- Ա Ջ ՄԻՏ /

ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

Էջ 4 , - Հոկաէմրհր 4 , - 1987
ինքն իր մէջ

ԷՐՐՈՐԴՈԻԹԻԻՆ
ՈՂԲեՐԳՈԻԹեԱՆ
րարանութիւնը բեւեռէր իր միտքը ,
Զարենց զարմացուցած է զիս
րուաններու. իր առատութեամբ։

հանգ
հանգ

րուաններ որոնք հետեւած են իրարու ,
կամ հատած են իրար , կամ ընթացած մի
ասին ։ Ոմանք տեւած են տարիներ , թէեւ
այգ տարիներուն կը թ՚՚ւէր թէ պ1'տԼ'
տեւեն յաւիտեան-. Ոմանք սկիզբ են ու
ռած ու աւարտած ակնթարթի մը ըն
թացքին, չարագրուելու համար յաջո
ղող քանի մը ամիսներուն կամ շաբաթ
ներում ! Հանգրուաններ
որոնց նպա
տակն էր մեծ մամանակին փողերգում ըլ
լալ, կամ զօրագրեարը, կամ վաւերագըրողը : Հանգրուաններ որոնք քմահա՛ճոյ
քի մը 1իընդառաջէին, կամ սեւեռում
մը կ՝արտաբխէին սպառումը մինչեւ :
Հանգրուաններ որոնք մոռցուեցան հանգ

Զա

րենցի չար մ ումը շարունակա կան ղո հ ա
րեր ում մըն է խորհրդանշական եր ազին,արել ուր պիտի հրկիզուի ու սրբանայ ,
կամ ծիածան որ պիտի սփռուի եւ ան՛էա
նա յ , կամ մշուշ ուր պիտի մխայ ու խա
ղաղի : 8 օմար ում մըն է այս՝ գերբնական
յափշտակման , եւ յարատեւ,
հիւծական
շարմում մը տռօրետն ողողող յափըշտակման մէջ՛. Արդ, հակառակ
յ“'փըշտակման թաքնախորհուրդ բնոյթին , ճա

րեկ է սակայն իր ներքին միջոցին, եւ կը
մօտենայ անոր իր հին
միջոցով-.
Կը
փնտռէ ան կայունը իր ներաշխարհին մէջ,
տյն որ իր հետ է միշտ, որ տրուած է
իրեն միայն ընդմիշտ եւ յաւիտեան , քանի
կայ, կապրի, իր երկրային անկ՛րկնելի

իրական է որքան զգացումը :
Սն եզբա կանո ,թե ան զգացումով էր ո՛ր,
րուաններ որոնք հ եքքուեց ան , հանգ
Զտրենց ոզխունեց համայնավար յեղա
րուաններ որոնք զարձան
դարձեալ-.
փոխութիւնը, անհաշիւ արեւներ շպրտե
Հանգրուանները որոնք չտսլուեցան իր
լով անոր առջեւ •. Եւ նոր օրերու մեծ
ապրած մամանակ, որոնք չամբողջացան ,
գործին յատկացուց
հրկԻզ"'! էը ՛սրե
կամ ամբողջ չհասան մեզի-. Եւ հանգըրլը, որ այմմ, իբրեւ հնոց, ներկայէն
ւանը որ պիտի սկսէր :
ձուլէ ապագան -. Համայնավար Զարենիսկ հանգրուանը միայն յափ չտա կում
ցը արդ ընտրեց մետաղեայ փայլով, մ եչէ, կամ տեսիլ, կամ համոզում, կամ
տա ղեայ ձայնով կոչերն ու ճիչերը, եր
յոյզ, կամ կոչ, կամ մտածում, ֊այլեւ
գելու համար կառուցումը, ա՛տեց ծանօթ
ոճ : Եւ կը բախին ոճերը իրարու , կամ
քերթուածը ,
որովհետեւ կը սաւառնէր
կը ձայնակցին, կամ կը բխին առանձին,
ան
մոզովուրդին
վերել, որպէսղի հատ
կամ կը խուսափին իրարմէ : Ոտրենց
եալ իր տողերը խրին ու խօսին մոզո
զարմացուցա՛ծ է ղիս փնտռտուքի առեվս ւրդին-. Ապագան սակայն թեւածեց
րեւո յթ բացակա յութեամբ եւ գիւտին
հեռու-. Զա րենց դարձաւ ներկայի մը որ
անխուսափելիութեամբ ;
Հետզհետէ չի,
պիտի տեւէր երկար ել հարկ էր որ հեր
տ՛ի ըապետեր ՛ան. նուաճ՚ած ՛է արդէն՛*.
կը քացուէր խոր՝ պարզ ու ծանրակշիռ
Սկիզբ, զարգացո՛ւմ եւ աւարտ չունի իւ
խօսքով-. Եւ եթէ համայնավարութիւնը,
րաքանչիւր հանգրուան . դրոշմը միեւ
որպէս իրակարգ, գեռ հեռու էր ներկա
նոյնն է ամէնուր : Եւ անկարելի է անջա
յէն , գաղափարականով կարելի էր դիտել
տել գրաւուած միջոցը գրաւող միջոցէն,
անցեալը, — հեռու անցեալը
ողբալի եւ
հետեւած ըլլայ ան ուրիշին ու յեղած,
ընկճող, իսկ մօտական Զարենցի ալ
կամ յօրինած բցայ , մեր առջեւ միակ
տեոաջիղովՀ ողբերգական ել արտառոց :
կերպն է ՛կարելի / նոյնիսկ փտած թուղ
Տեսած էր Զարենց ու քննադատած աթերու վրտյ աղճատուած իր կտորները
նոն՚ք որոնք չէին ըմբռնած ու բռնկած
կբ թուին հասած ըլլալ մեղի ՛կատարհամայնավար տեսլականով-. Սակայն
եալ / :
նոնք է որ կը հիմնանային-. իսկական
Ոայց որքան տ՛արբեր ըլլայ իւրաքան
յեղափոխականը կը հալածուէր : 3եղաչիւր հ՛անգրուան , եւ որքան հիւղուած.
փոքսութիւնը ի՛նքը կը զենէ ր իրեն համար
ըլլայ ՛ան իւրաքանչիւր հանգրուանի ոզոհուելու պատրաստ իր զաւակները ; Ան
ճին , ներկայ է , առկայ է Զա րենց : Զա
ցած էր ցերեկը եւ արչալուսային արելը
րենց մը անջատուած է Զարենցէն
որ
փսխուած'
վերջալուսային
արնացայտ
մնացած է ամբողջ-. Սարենց զարմացու
կացինի-, նոյն յաճախ անքը գիշեր ու ցե
ցած է զիս իր գոյութեամբ :
րեկ .երազ եւ իրականութիւն կը խեզ
ուէին զառանցանքի : Ամբաստանսւեցաւ ,
2
դատա՛պարտուեցաւ Զա րենց որպէս դա
Համա յնավար յեղափ ոխո ւթենէն առաջ ,
միակ նպատակին-,
եւ նախքան որ համայնավար գաղափա- ւաճանը ՛իր կեանքի
իր ո՛ղբերգութիւնը առաջին :

(Շար- Ա- էջէն)
ր՚անքը ։ Սակայն ի նչ բան կամ ո՞վ կը դնէ
այգ հարկը, ո՞ւրկէ կը խօսի հ՛արցումը-.
Պէտք է5ր կը դնէ բանաստեղծութիւնն իսկ :
բանաստեղծութենէն աբտագոյ
հրամայա՛կան մը չէ, որ բանաստեղծու թիւնը դարձն՛է արդիական : Ո անա ս տ եղ ծո ւթեան ինքնո ր ո շո ւմն է , որ կը հաստատ է օրէնքը յ Պէտքը բանաստեղծու
թեան պէտքն \է , ել ասի՛կա կարելի է մի
այն անով ՛որ բանաստեղծը ինքզինք նոյ
նացուցած է բանաստեղծութ՛ե՛ան , եղած
անոր ճակատագիրն ու ճ՚ակատակիրը :
Հոս է , որ Յեղափոխութիւն ու բանաս —
տեղծութիւն , տարբեր տեղերէ, կը հանդի՚պին իրարու ՛եւ կը հեռանան իրարմէ :
Աիակ հ՛արցումը անշուշտ կը սփռուի ,
կը ՛կոտ՛որա՛կուի կա՛մ կ այլանայ բանաս—
տեզծի երկերուն մէջ. իր հանճարին գի
տութիւնը , իր դերին կարեւորութիւնը
կամ «քերթողութեան
խորհուրդները՛»
թելադրող ան՛հա՛մար էջերը ՛կրուած են
ար՚դիութեան տաւէնապէն եւ կը հպատա
կին հարցումին պատա՛սխանելու ,
անոր
հ ամապա տա սխանելո լ
պարտադրանքին :
իր առաջին երկէն մինչեւ վերջին «Իմ լե-

յւա Q աղօթքը»

Գիրք ճանապարհի - /ւա-

նաստեղծը չէ գագրած խնդրոյ առարկայ
դարձնելու բանաստեղծութիւնը,
ճիշդ
անոր համար որ ի սկզբանէ զայն որոչադրբած է իբրեւ ընթացքը , ճանապարհը ,
մամանակը հասկնալու ել ըլլալու «առա
քելութիւն՛ը» :
Գ- ՊԸԼՏԵԱՆ

կերպարանքը :

«Ո անա՛ս տ ե ղծ ո ւթի ւնն եր , պոէմներ , £/։—
’ էլեդի աներ , բալլադներ , սոնետներ ,
տրիոլետներ , ութնեակներ ,
ռուբայաթ
ներ , գազելներ , էպոս , ներբողներ , թուղ
թեր, քայլեր՛գներ , ֆրագմենտներ ,
չա
փածոյ նովելներ ,
մանր բանաստեղծութիլններ , մակագրութիւններ , էպիգրամ
ներ եւ սատիրական բանաստեղծութիւններ , էպիտաֆիաներ , սեւաղր ութիւններ ,
տաղեր ո։- խորհուրդներ,
ռուբայիներ ,
դիստիքոսներ, բեյթեր, ակրոստիքոսներ ,

Կը կանգնի Զար ենց իր յախուռն խառ
նուածքով եւ զօրաւոր անհ ա տա կանո ւթեամբ : Ոխած ՛է ան րնդմի շտ դուրս , եւ
լփ է եղած ինքն իրմով : իր անհուն պոէտ
ըլլալու յոխորտ յայտարարութիւնը յոր
դած էր իմ մէՀ ու յեղյեղած ղիս աւելի
հսկայ կաղապարի մը մէջ երր տարեկից
էի իրեն : Յետոյ, ինչպէս ինք' նաեւ ես,
անդրտդ.արձած
անոր պոռոտ ու
ծաղրանկար բնոյթին-.
Ոայց
յախուռն
խառնուա՛ծքը ա րուես աա կես,լ չէր , ընդմիչտ տողերէն կը խոտէր նսեմ ոսոխը :
Եւ խաբկանք ՛մը չէր զօրաւոր անհատա
կանութիւնը , որպէս երակ ու մկան
ու
ջիղ, տողերուն մէջ կը հոսէր, տողերը
կը ՊՐԿԷՐ ’ ևը. զ "՛լար տողերէն , կը տըրլէր անոնց եւ անոնցմով կ՚ըլլար չափ ու
կ՚չռոյթ ՛ու թաւալ :
իմ ընթերցումս չհետելեցալ ՛իր ըն
թացքին։ Ես ունեցայ մուտքերս ու ել
քերս , իսկ Զարենց միայն ՛ելքեր : Նախ
կին Զարենցէն ելլելով ամբողջ ու նոր ,
ան կը զնն՛է զայե եւ մնացած է ահա ան
ջատ ու կուռ : Կը քննէ ու կը քննադատէ
թերեւս , բայց ի՞նչպէս զէնքը բանի
զր ա հ ին դէմ , երբ հաւասարազօր ՛են ու
նենք ։ Եւ այդ անխորտակ անհատակա
նութեան թրծումները տարբեր' տարօրի
նակ կերպով համատարր են հանգրուանին
զոր կը ՛կրեն, մամանակին որ ողողած է
դիւրենք եւ որուն մէ՜ջ կը լողան։
Ոայց երր ջուր եբը կը քուչուին , երր
J աման՛ակը կ'ընկրկի , տէրը կը ՛կորս,թեցրն՚է ՛իր տիրապետութիւնը ել այլեւս չէ
տէր, անհատը դատարկին մէջ կր մնայ
առանձին : Զկքեցաւ Զարենց • երբ դա
տարկ խոյացաւ նաեւ իր մէջ, իր պա
տերը տոկացին։
](]ոնարհեցաւ
սակայն
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մը

րենց մնաց առանձին , եւ... կորսուեցալ :
Արտաքին վտանգը' մարմնաջնջման ըս֊
դաոնալիքը հեռակայ հոգ մ՛ը դարձած
էր., կականը հիմա ինքնա սլեղումն էր եւ
ամբողջական գիւտը իր էութեան : Նո

նաչելի էր Զարենցէն բխածն ու փ բր
թածը-. Եւ ուրեմն չփնտռենք հակադրու
թիւնը մարմինին եւ երազին, նիւթակա
նին եւ աննիւթա՛կանին, - անոնք չեն մի
ան՛ար բանաստեղծա՛կան ներքին տրամա
բանութեամբ, այլ հրաչքով որ այնքան

ԶԱՐԵՆՑ ԵԻ ԻՐ ՀԱՐՑՈՒՄԸ

եւ տեսաւ որ պատուար

եղած էր իր ՛ան՛հատականութիւնը,
զոր
զեղաքանգակած էր
տարբեր
ոճերով,
բայց ՍՐ անցած միւս կողմ ։ Պատուարը
եղած էր ուռոյց ի րականութի ւն ը իրեն
համար : Աիշտ ալ շփոթած ենք անհա
տականութիւնը ներաշխարհին հետ : Զա

Գրեց'

ՎԱՐԱՆ Ոհժ

դիֆերամբներ , տետրապտիքոս ,
ռեքուիեմ , ռոնդոներ, ճաբոնական թանկաներ ,
մոնոստիքոսներ , տրիպաիքոս էքսպրոմտ
ներ , նմանութիւներ , թարդմանռւթիւններ» / դմուար չէր այս ամէնը չար ել.
բոլորովին այլ աշխատանք է ուսումնասի
րութիւնը բազմաստեղն իր ոճին j :
տիրապետումը
բացարձակ է , ու չկան
մաքառող ումեր, սլարտուած է տիրապե
տողը : Եւ նոր կալուած կը փնտռէ : Զտ
րենց ի ինքնայոր ղուն հոսանքը կ'ըփթանայ
տարբեր հուներէ, կը լեցնէ տարրեր աւաղա*1եե ևր î
Անպարագրելի է Զարենցի սէրը հան
դէպ իր արուեստին։ Եւ վեր է գրելու
տենչը բոլոր այլ տենչերէն : Տպազրուե-

/,Լ գտնել որ տյդ մշտատեւ զառանցէ
քր երազ մըն էր միայն : Եւ , այ,, իրակՀ
նութեան մէջ ու անկէ ա\հհաԱ։
,
*լ
ւ
} lll֊fili։
գոյութիւն մը, - քուն' որ մահուան է
նման , եւ արթնացում' որ նման է ծնուն
գի ։ 'Ոունը գատարկոլած է երազէն y հա^
լասար է, հետեւաբար , ոթւչացման, Լ,
արթնտցումն ալ , արզ , գոյառման ■ կ'ալ,_
թրննտյ Զարենց ել իր ուղեղը անկարող է
յայտնել իրեն թէ ո՛վ է ինք , մինչեւ հայ.
ևւ,1ՅմԸ ԳՊԸՒ սենեակի դիմա՛ցի պաաին'
Տանթէի դեղին դէմքին ։ իսկ քիչ մը վաՀ
պատտնեդէմ Յիսուսն է, այնքան նման
իր Աբփիկին, երբ պառկած էր ,„ն ղ.,ս.
գաղփն մէջ,
անցեալին։
Անդրադարձը
ամբողջական է հիմա, ինքն է' Զոդեն,
ցը , արթնցած է ինք ։ Ոայց պիաի չկըր֊
նայ տիրել ոչ Յիսուսին,
ոչ Աբփիկին.
երկուքն ալ պիտի մնան
հեռու, թէել
ներկայառաջինը
որպէս
արուեստ),
գործ որ անցած է մամանակէն , երկր,,ը.
գր որսլէս կեանք որ անցած է մամանա.
կին ։
Զարենցի երկրորդ կեանքի, այսինխ
իր իս՛կական, ներաշխարհային կեանքի
գիշերը աներազ է , որովհետեւ ցնդած են
յափ շտա կո ղ տենչերն ու վերացնող տե
սիլներն ա՛մէն։ Ոչ պայծառութիւն, „չ
իսկ մթութիւն : Ահգ՚Ոյն է ճշգրիտ ստորո
գելին ։ Ոչ ներշնչում ,
ոչ իսկ շունչ.
Աիայն սեփա\կան սրտի տրոփներու ոլնկրնդր ո ւմ ։ ՝ա յսինքն ա ն՚մի ջտմուէւ անդրա
դարձ սեփական գոյութեան ՝ >ւր ււսւկախ
անսահման
է էնչպէս
տէեզերրր-, իր
այս ներկայ ՝ նորադոյ վէճակը ունէր
1ձ ոնա ր տօ Տա Վ*էնչէն հեղթեակր սլատ անեդէմ Տ էս ուսէն • Այս արթուն եւ ան
հուն վէճ ակն է ) էլ անդրա դաոնայ Չս/րենց , գէտակէց բայց չդրաւոզ, որ պէտէ,
առաջնորդէ ս տ ե ղծա դործո ւթ եան - ինչպ է ս Տ ա ՛Լինչին իր տ չա կեր տ Տ ի ո ՛էաննի
Ոելդրաֆիոյի
դէմքը
փոխադրած կր
պաստառին' գեղեցկութեան եւ տիրու
թեան , ՛կոյսի եւ պ՛արմանիի, աստուածայինի եւ մարդկայինի հակա՛դիր խոր
հուրդներով :
Ու բնութիւնը արուեստի փոխադրելէս
ետք իսկ, ու փոխադրողին համար իսկ,
ոչ միայն հեռու կը մնայ արուեստի գոր
ծը, այլեւ' տակաւին ու ընդմիշտ
բընութիւնր : Ոչ առաջինը կարելի ՛է գրա
ւել, ոչ ալ առաջինով, երկրորդը։ Հեռա
ւորութիւնը միչտ կը մնայ արուեստագէ
տին եւ բնութեան միջել, ուստի ընդմիշտ

լով ւոասնըհինդ տարեկանին , ան բառացիօրէն դրած է մինչեւ իր մահը' որ կի
սած է արարչական իր զոՐ^Ը t որպէսղի
ափ ս ո սանք ամբողջ միւսը կէսԸ անգիր !
Սէրը բաւական չէ նկատած Զարենց ,
բաւական չէ նկատած հոսիլ անսպառ իր
տենչը ։ Սիրոյ հետ հարկաւոր նկատած է
աշխատանքը, տենդը զոր կոչած է դըձւար ու դմնի : Զարմացուցած էր այս զիւս ,
որովհետեւ աննշմար է ճիգը, եւ ճկուն
մկանն է միայն որ կը խաղայ : Ոայց իր
շատ մը ղործերոլ-լ, ս՛եւագրութիւն - տար
բերակները բացայայտած են աշխատանքի
եղանակը։ Աղբիւրը պիտի հոսի, ընտր՚ըւած հունն է որ կարելի է բարեկարգել։
Նաեւ' իրար հետ մրցող յորձանքները
ուղզպկի
թուղթին , չխցկելով աղբիւրը
բացա՚կայոզ մէ՛կ բառով կամ չստացուող
մէկ արտայայտութեամբ։ Ապա
աշխա
տանքը որ հանճարեղ ա րհ ես տա՚դո րծինն
է:
Աիայն երբ առանձին է կ'անդրադառ
նայ Զարենց բացարձակ տիրապետման
անէծքին ։ Ոառորդ դաբոլ իր երկը արագբն՛ացեալ կը վ իմի ներս իր մտքէ h ï Հ,իմա !լ անդբա դա ոնայ որ ինրԱայ որղո ւն
ևղա^Ր է էր եր կը , ևւ. յորձանքով Հպարտա
նալու փոփւան ,
հարկ կր է՚նրը բանար
հուներ ու
կ՚անղնեղնկ ր պա աո ւա րներ
որսլկսղփ աէղմը> մնար ? եւ հողը դաոնար
բերրէ ; Ս* անա ւանդ հէմա կ որ Ձ արենղ
կը թա փ անղ կ ս տ ե ղեա գորեա կան աչէւատանրէ էութեան յ \յերշնչումը չէ եւ ապա
փորրս-էնչ յարդարումը այդ ներ շն չմաԱ ։
ք*ր հզօր չոէեչէն զո^'Ը եզաե էր Զարենց ,
ու կ'անդր ադա ոնար 5 ու կը
համոզուէր
է՚նրը դաոնայ դահ էճ , ու սրածել թէ՛ ղէ-^—
t/ւո ր ջ թէ՛ յոյզ ջ
[^է1 հաւատր' ստեղծե
լու համար։ tf անդրադառնար
Զարենց
որ բանաստեղծ եղած էր առանց բանաս
տեղծութեան : ^ր երկրորդ ո զբեր դո ւթի ւ-

կը ստեղծէ :

վերջինը մեկնաբանական ակնարկ մըն
էր' «Ես
ամէն
առաւօտ, երր յան
կարծ» եւ «... ճիչդ այսպիսի անգոյն
մի զի չեր» բանաստեղծութիւններուն-.Ակ
նարկ, այսինքն կամովին մասնա՛կի, որպէս՚զի յարմարի իրեն վերապահուսմ
տեղին' դրութեանս ընդհանուր կաղնին
մէջ -. Եւ մեկնաբանական , հտկտդրու^
վերլուծականին , որ ուսումնասիրութիւն
է ոճին, ցոյց տա՛լու համար թէ ի նչպէ"
յաջողած է / կամ ձախողած / մատու
ցել, կամ դարձնել բանաստեղծական l՛մա՛ստը , որ յստա՛կ է "ւ մեկին :
նր
կու բան՛ա ս տ եղծութիւննե րը, ուրեմն, լլ
կարօտին մեկնաբան՛ման , որովհետեւ l՛մաստը ան՛կախ ղոյութիւն մը չունի,
կը խուսափի մեր ըմբռնումէն.
ոը ներկայացոլա՛ծին թաքուն կա
բային բնոյթը չէ : Ընդհսւկառակն,

ձառութիւնը որո չ է եւ խւկալեյի,
բարդ , - ու կը մղուինք գտնելու յ՚ՀԼ
բեր ո լթեանց ներքին ցանցը , որով կե
֊
ւի իսկ , կը կաոուցուի իսկ բանասա գ
թ ի ‘ նը •
վերջին իր տարին

Ա(_
ՀՀ

նաստեղծութիւններր , ուրեմն, կր f ԼՀ
րեն որ Զարենց պիտի սկսէր
պէս նոր հանդուանը : Որով
խորդ բոլոր հանգրուանները կր ՚1՚Լ
մէ՛կ հան՛գրուանի մէջ՝ մեկնաբանով
կարօտ չեղող Բ^ՀեՀ"Հ^սնգրէ'
հանգրուաններ սակայն, ռ I
նպ,
լ անէն պատկանող նոր
ա
կը յորդին տակաւին այ ւ էյ
որեւէ ատեն։ Ընդդիմութի
յահվ
այս՝ նոր հանգրուանէն՝ , թ
ահ աղնացս զ սսլաոնա լէրէե Գ
կ՚ապրէր աւելի սաստիկ '“՜

'„րեւէ

քը աւելի արթուն, գրելու “ Ը ւ ՜ „իբվ
ատենէ աւելի բուռն, չկրնալով
հա սնի լ մտքի արագութեան ■

նը ï

թ

Աակայն այն որ յղած էր

^ձնա11'

դարձի, կտրեց, յա՞նկար ՝
Ո Լ կեւսնր ունէ հէմա Զ՝ա ր ենց : /*—
ր ա կանո ւթէւնը 'որմէ կ^ուզէ արթննալ ,
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առարկայ

վ տսււոր ա կտն ո ւթ եան

է

սեւեռող

'/[“"J

բարկացնեն սփիւռքահայ մամուլի
թերցողներու մկկ ստուար
անք կ'անտեսեն ղանոնք,

Hi/

ըն

հատուածր-,
իսկ

ուրիշ-

Արու վրդոված վսօսքերը կարելի է

ամ-

փոփել սապէս , - ((մեր միջին ու միջակ

հատուածն կ, որ ((կրն ա յ Կանրա յին կար֊
կք*րտեքԸ։ Այս յօդուածը տեղը
չկ
մանրամ ա սն ո ւթի ւնն եր ո ւն մկջ մխրճուե—
լու- : Կր ըաւկ հաստատեք դոյութիւն ու֊
նեցող կարմիրներու եր ան ղն ե րն ու տար֊
րեր ո ւթիւններ ը ոչ միայն սւիիւռրահա֊
յութեան , այլեւ օտար վերլուծողներու
մօտն ալ *.

բեն, ինքղինքնուն մտաւորականի րարձր

Ջի ս Հ և տա րր րր ո ղր } հոս՝ ուիիւո րահ աք
մ տա ւո ր ա կանո ւթիւնն կ եւ ւսն որ կա պեր ր ,
<(.ղե կավարքչ հ ա աո ւածնե ր ո ւ
հեա՝. Հար֊

որակումը կը շնորհեն , եւ ընդհանրապէս

ՅԸ

դրոցները իրենք իրենց

մասին կր

դր

կակնկալեն որ մենք ալ հ ե տա քրքր ո լինք

W չ*ո
զբաղեցուցած կ ղի ո , սակայն
1987-//ն խորացաւ ա յ ս հ ե տա րր րր ո ւթի լ֊

/ւրր թկ դէ՚րննք տանջող հարցերով : Ո ւ-

11 /• t

չո^նի՞

Հայութիւնք,

ափ

մը

էտաւորականութի՞ ւն սլիաի խաղցնէ» :
^եմ ուղեր անարդար /'//'"/ , մեր մաձուլի միջին ընթերցողին հ անդկսլ ղ անոր
նման

ընդհանրացում

եւ

սմրսա տան ութիւն' Հլսյ մ աաւո րա կանու
շնան ուղղուած : Եթ՛է տւեքի մանրամաս֊
նօրէն րննենը իր ա վիճա կը , կր աեսնենր
ղՀրքսսւո րման բաղմասլիս ի երա նղներ :
'Լերջերս Հ • Ց • Դ-ի
կլւ օշակ»ի 1987, Սեսլ .
ht ար դա լ եան

սլա չա օն աթ ե ր թ
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համարին

ստորադրած

մտաւորականութիւնը հիւսանդ

Հ՜»

նազիրը կրող յօդո ւած մը y որուն

կ

վեր֊
սկիդ—

րէԱնի որ մ տ ա ւո ր ա կան ո ւթի ւն — ղե֊
կավարութիւն կապերուն եւ նիւթին շուրԼ

եորս դասախօսութիւն
տուի ,
ՀՀօրեան
Հի մնար կի «շրջուն Հ ա մա ք ս ա րան))ի
հո֊
վանաւորութ եամը , Պ ո ս թրնի } Նիւ֊ Եորրի (ԱՄՆ) ղ
ՄոնրԷաքի եւ
թօրօնթոյի
(Հիանատա) մկջ՝. Նմ ան նիւթի մ ա ս ին դա֊
սա խօս ո ղ եւ մեր մողո էի ուրդի րի չ թկ շատ
բանիմաց խաւերուն հետ շւիուոդ անձ մր
շուտ ուի կը աեսնկ այն դիրքաւորումները՝
որոնցմկ կր դիտուի , կր քննուի ՝ եւ յա
ճախ 1լ ամըա ս տան ո ւի Ավւ ի ւո րա Հ ա յ մը֊
տա ւո ր ա կանո ւթիւն կո չուող
տար տամ օ֊
րկն սա հման ւ ւած հ ա տո ւածը կամ տար֊
ՅԸ'

վւն' հեղին ակր կր ն կար ա դր կ հ եռաձա յ֊
հային խօսա կց ութիւն մը մտ.եր իմ սակա յն
զայրացած բարեկամի մր հետ։ Այ11 ՚Լեfi-

Դրհց’
ԽԱՋհԿ ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

ft, "ր ((դի տնակ ան֊մտա ւո ր ա կանը մըն
(ւ րստ Խ ար դալեանի ՝
կարծես տմբաս֊
Ջանադիր մը կը կարդայ ՝ ուղղուած մեր
պջակ մտաւորա կանութեան^ հաս3 է 1,ն >
"ք

կը մեղադրուի իբր

4 V

հակա֊

ï «.մարդ ու
ս տե ղծ ա դործ միտքն ւււ
^ոգին սպաննող» անկարող
հայ մողո֊
խւրղը առաջնորդելու՝
«միջակութիւն

{1ՈԼրող» ՝ ելխ . :
եըը կը մ տածենր հսւյ մտաւորականու֊
թետն մասին , ստիպուած ենր նկատի աո֊
^7 ԻԼ՛ «՛թ՛րէն» , թկ' ալ ((վարէն» ՛լայն
^‘"■ածողները , վիճակը բարդ կ î Ւ՚մ

այս հրութեան առաջին մասր ւիորձ մըն կ
"խԸեմաթիք \կերսլով
ներկայացնելու
ՈԾԼ դմդոհ ո ւթիւնն եր եւ ամըա ս տա֊
"ջթիւն/ւեր յ որոնր ^Ը^ի'^
ոլ՜ նո'րկն
1Ո Լղզուին

հայ միջին

մտաւորականու֊

հասցէին ;

W Տր <ձմ տաւո րական ո ւթիւնը որակ֊
'Լ հա տուածը յա ր ա փ ուի ոխ րան մըն կ ,
ոլ֊րիշ հաւարական ո ւթեան նման :
գինուկ է]արդալեան իր դրութեան մկջ՝
/ Lk

Հ՛սկի այն վար կածին ՝ որ մ տաւորա֊
Ութեւսն ծնունդը կը զետեղէ ֆրան֊
կսւն 1(89—// Տեղափոխութեան
կուլ֊
Լ
,

J

կր նախընտրեմ Ւ տա լիոյ եւ Անդմէջ մտածուա ծ ուրիշ վերլուծում մ ր
ՀՀ՛[՛աներն
Սնթօնիօ Կրումշի
էթրնւո ք}լ_իլիըմղ) ՝ ըստ որուն «մը֊

‘ո L ^տ^-Աէ^'Ու^ել^,Ը^ սչԷտք կ սահմանել
„ մ՛ Լտ<խօրկն , — սահմանումով մը ււ ր
Հ^ւրկԷ
Կ
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մ[,ջնա դարեան

°31,^յԱէ՝կ։

աւանդական

Ըստ եք ար դալեանի

եւ

Լպխ՜
մտաւորականութիւնը
ան֊
կ ն Ա1Ա*^ՈրԼ
Հսնկախ մտածողութիւն
էՈւԼ^ հատուածն կ : Ըստ ուրի շնե֊
‘ոա։ո1’ա,էսւն'ււԻ,Ւն/՛
ՀՀընակչու֊
Գ^Ըղացած տարր եր կն բաղկացածը

էիմ՜դոհներու մկջ ամկնկն տելնյա յա երկոլ խմրտ կն երն են ... Ա տաւո րականներ :
Ըտցտտրեմ թկ ինչո°ւ եւ ի^նչպկս :
8 ի շեցնեմ որ h] տր դտ լետնի յօդո ւտծին
առաջին տողերը կր նկար ադր են Հդի տնտ֊
կտն ֊ մտտւորա կանըի մը տմըտ ս տւսնո ւ֊
թիւնները «միջակ մտտ ւո ր ա կտն ո ւթ ետն^
ti ւղղո ւտծ : Արդ ես տ լ հաւանաբար պկտը
կ ինըղինըս զետեղեմ 5 եթկ ո չ«դ ի տն տ կանը
դոնկ Հա կա դեմական֊մա ւսւորականը հատ֊
ուածին մկջ՝. Նման սահմանում կ^ենթադ֊
րստ իս , մա սնա դի տա կան պատրուս—
տութիւն } համալսարանի մր մկջ» մ շա֊
jPI‘ ա J" կո*մ ա յն ՏԷկ ոլորտին մկջ
լիտս տուած հմտութիւն , վկայուած' մաս֊
նադկտներու կո դմկ վաւերացուած \դրու֊
թիւններով
եւ դա ս ախօս ո ւթի ւնն եր ո վ :

ԱյսԸա^էԸ հ.ա կա դեմա կաննը ու Հղի տնա֊
կաննըէ y սակայն այդպէս վկայուած ամ կն
անձ Հմտաւորականը չկ : Ամերիկացին կը
ղանազանկ Հւիրոֆկշընըլ^ ակադեմականը^
մտաւորականէն՝. Համալսարաններու մկջ
հաղւսրաւոր դասախօսներ կան տորոնը հա֊
կառակ պատմութեան այս կամ դրականու
թեան այն ճիւղին մկջ իրենց նուաճում֊
ներուն «մտաւորականը չեն ,
ւիրոֆկս֊
իոնկքներ են միայն*. հՄ ատ ւորական^ ըլ
լալ
ենթադրէ հանրութիւն մը հետա֊
քըր՚րրսղ հարցերու մասին խօսիլ ու դը—
րել, արտայայ՚ռռւ1՚լ ,վ['ճ[՚լ, պայքար իլ,
հանրային կարծիք
կերտել — փորձել :
Կրկնեմ, ուրեմն, — ամէն ակադեմական'
մտաւորական չէ , սակայն
ճիչդ է
որ
ներկայիս սփ ի ւռքահ ա յո ւթեան մէջ կան
ակադեմական — մ տա ւո ր ա կաններ :
Եւ անոնք դրեթէ միչտ դմզոհ են ոչ
միայն սփիւռքահայութեան կղերական ու
աչի՚արհական ջոջերէն եւ մեծատուններէն , այլ նաեւ' հայ միջակ մտաւորականո ւթեն էն : է1արդալեանի անանուն ծանօ
թը այս վ^ր^ի^ ս?արրը քլ որակէ <(.կեղծը
եւ» . • «.միջակը : Այն ակադեմական — մր
աս։ ւո ր ա կանն եր ը , որոնց ծանօթ եմ , ամէ
նէն աւել ջ՛ կր զայրանան միջակ — մտա
ւոր ա կանո ւթ եան ((ինքնա - պատրաստու
թեան»
պակասէն :
Ամրա ս տան ո ւթիւնը
այսպէս
կ՛՛՛րելի է ամփոփել, - միջակ
մաաւորականները , չեն կարդար , վերլու
ծեր եւ մտածեր : Կը կրկնե՛ն : Կը կրկնեն
(Շար-ը

Դ-

էջ)

1.— La France et F Arménie : mille ans
de contacts culturels

Les relations culturelles entre la France
et l’Arménie pourraient, comme l’avénement des Capétiens, avoir leur millénaire,
puisque elles remontent aux 9e - 10e si
ècles, avec la rédaction d’un lexique arméno - latin (conservé à Autun) destiné
à faciliter les échanges religieux, culturels
et même commerciaux.
La période des Croisades a donné à ces
relations culturelles une impulsion irré
sistible. La Chanson de Roland, premier
chef-d’œuvre de la littérature en langue
française, mentionne déjà les Arméniens;
puis ce sera le tour d’autres chansons de
geste françaises, célébrant, par exemple,
les exploits de Bovon (Lewon) de Tarse
(la capitale du royaume arménien de Ci
licie). Au tournant des 13e - 14e siècles,
le prince du sang Héthoum (dont le nom
fut francisé en Hayton) dicte en français
-et à Poitiers- sa Fleur des Histoires de la
Terre d’Orient, sorte de Livre de Marco
Polo, où il dresse un état de la situation
géo-politique de l’Asie, pour favoriser la
venue d’une Croisade en Cilicie. A cette
époque, les papes installés en
Avignon,
créent des chaires d’arménien en Europe
tandis que la famille royale arménienne
connaît le français. Le même Héthoum
écrit, en arménien cette fois-ci, une histoire des souverains d’Occident où Clovis
et Charlemagne sont en bonne place.
Il faut compter ensuite trois siècles
de ténèbres pendant lesquels l’Arménie
(la Grande Arménie comme la Cilicie)
plonge dans les ténèbres de l’occupation
turcomane puis subit sur son propre sol
les affrontements des Turcs Ottomans et
des Persans Séfévides. Le 17e siècle est
une nouvelle aurore : Colbert, le ministre
du Roi-Soleil, encourage la création d’une
imprimerie arménienne à Marseille, de
façon que les négociants arméniens, dispo
sant des livres pieux, distractifs ou utili
taires, s’y établissent définitivement
et
participent à l’activation du
commerce
franco - persan.
Au 18e siècle, on voit
apparaître au Lycée Louis - le - Grand
à Paris, les « Jeunes-de-Langues», élèves
souvent d’origine orientale et, particulière
ment arménienne, que l’on prépare à ser
vir les intérêts de la France au Levant.
Les Arméniens sont également
présents
dans la pensée et le comportement des
philosophes français : Voltaire baptise le
héros de l’un de ses contes «Zadig», (c’està-dire Pascal),
Jean-Jacques
Rousseau
s’habille en Arménien avec caftan et toque
de fourrure. Dans les cercles à la mode,
l’on boit le café introduit au siècle précé
dent par l’Arménien Pascal. Côté armé
nien, on sait le succès des idéaux défendus
par les Révolutions françaises de 1789 et
de 1848 auprès des patriotes qui rêvaient
de progrès et d’émancipation nationale.
L’élite intellectuelle
arménienne,
tout
particulièrement dans l’Empire ottoman,
se met à l’heure française : à Constanti
nople, à Smyrne surtout, on traduit en
arménien occidental les chefs - d’œuvre de
la littérature française du 19e siècle. En
même temps, la pratique du français se
répand et les écrivains ne sont pas rares
qui écrivent dans la langue de Lamartine
et de Victor Hugo : Minas Tchéraz, au
début du 20e siècle, donne de charmants
contes et nouvelles ; Archag Tchobanian,

un peu plus tard, compose d’admirables
poèmes en prose. La France, en même
temps, accueille des étudiants arméniens ;
après Paris, Nancy et Montpellier sont en
bonne position en raison de la renomée
de leurs écoles d’Agriculture et de Méde
cine. A Marseille, Meguerditch Portoukalian publie le périodique Arménia à
partir de 1885. Ces relations culturelles
franco-arméniennes sont le fait des Armé
niens occidentaux (ceux de l’Empire ot
toman), tandis que les Arméniens orien
taux (particulièrement ceux du Caucase,
sous l’autorité des Tsars) ont des liens
étroits avec la culture russe (et même la
culture allemande).

2.— Reprise de cette tradition en Ar
ménie et en diaspora

L’Arménie occidentale a été balayée par
les cataclysmes de 1915 - 1922. Parmi les
descendants des victimes du génocide, les
quelques 300.000 citoyens français de
souche arménienne, bien sûr, mais aussi,
dans une certaine mesure, les communau
tés arménienne de Syrie et du Liban, per
pétuent cette tradition de rélations cultu
relles franco-arméniennes
(notons entre

par
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autres,
l’action de Khatchig Babikian,
ancien ministre,
représentant du Liban
dans les «Sommets» francophones).
Mais, sur les terres ancestrales, c’est
l’Arménie orientale — dans les limites
territoriales qui sont celles de l’Arménie
soviétique — qui a pris le relais pour as
sumer officiellement ce rôle.
En effet, le 30 avril 1986, l’Académi
cien Sergueï Hambardzoumian,
Recteur
de l’Université d’Etat d’Erevan,
et le
Prafesseur Pierre Vitoux,
Président de
l’Université Paul-Valéry (Montpellier III)
signaient un accord de coopération cultu
relle et scientifique pour les années 19861990,
accord tacitement reconductible
pour les années suivantes. Cet accord em
brasse plusieurs domaines : histoire du
peuple arménien ; langues et littérature
française, arménienne et russe ; psycho
logie et philosophie ; mathématiques ap
pliquées aux Sciences humaines et zoo-gé
ographie. Tout ceci constitue une plate
forme d’échanges extrêmement large et un
point d’appui particulièrement solide pour
relancer la coopération culturelle francoarménienne au niveau des enseignants et
des chercheurs.

3.— Rôle des instances permanentes et
des Ministres français et soviétiques

La Commission mixte permanente fran
co-soviétique pour les relations culturelles,
réunie à Paris au début de l’année 1987,
citait cet accord dans le Protocole de sa
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XVIe session,

1,

WF

comme exemple pour la

coopération entre établissements d’Enseignement supérieur des deux pays, disant
entre autres : (.(.Elles (les parties contrac
tantes) notent avec satisfaction que de tels
accords ont déjà été conclus, par exemple
entre l'Université de Montpellier - III et
celle d'Erevan,
et que d'autres projets
d'accords similaires sont à l'étude entre
établissements d'Enseignement Supérieur
des deux pays».
Un an après la signature, le premier
programme d’application de l’accord (19861988) entrait en jeu.
Les services compétents du Ministère
des Affaires Etrangères (Direction Géné
rale des Relations Culturelles, Direction
de la Coopération scientifique, technique
et du Développement) et du Ministère de
l’Education Nationale (Direction de la Co
opération et des Relations Internationales)
épaulaient efficacement l’action des res
ponsables de l’Université Paul-Valéry. Du
côté de l’Université d’Erevan et des Mi
nistères soviétiques
concernés, la plus
grande attention était donnée aux souhaits
de la partie française.

« « ԱՈ- ԱՋ Մ Ի
lèges exceptionnels aux marchands de
Montpellier; rappelons aussi qu’au milieu
du 18e siècle, l’agronome
Jean Althen,
libéré de sa captivité chez
les
Turcs,
expérimenta dans la région de Montpel
lier la culture du coton avant d’aller in
troduire celle de la garance en Avignon;
à la fin du 19e siècle, nombreux furent
les diplômés arméniens des universités
montpelliéraines. Au début du 20e siècle,
la presse montpelliéraine, sous la plume
de Jacques de Morgan, consacrait d’inté
ressants articles à la Question arménienne.
Reçu par le Professeur
André
Lévy,
Maire-Adjoint, les hôtes arméniens
de
Montpellier, furent initiés à toutes
les
richesses culturelles de la ville (Opéra,
bibliothèque, Musée Fabre, architecture
nouvelle de Ricardo Bofill). Des rencon
tres étaient organisées avec des écrivains
connus comme Michel Henry (Prix Renaudot), Frédéric Jacques Temple (qui a
édité des poèmes chez les Mékhitaristes).
Enfin, l’Amicale arménienne de
Mont
pellier et sa Région donnait un dîner en
l’honneur des deux professeurs au Centre
Culturel de Château - Leenhardt.

6.— Conférenc de L. Mekertchian
sur Saint Grégoire de Narek

S*
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MUSIQUE EN PROVENCE
La mer était au pied du grand Mur du
Théâtre antique d’Orange, cet été. On y
donnait, sous les yeux de 10 000 specta
teurs et de plusieurs millions de téléspec
tateurs, Le Vaisseau fantôme de Richard
Wagner. Une soirée grandiose ! Par la
mise en scène, d’abord :
un canal de
cinquante mètres de long et de huit
mètres de large occupait le devant de la
scène, avec des pontons et des passerelles;
un vrai décor portuaire avec, quelquefois,
des hommes à la mer... Par la distribu
tion, ensuite, dominée par la grande basse
noire Simon Estes en «Hollandais volant»,
très noble, très sobre, très intériorisé, et
par Matti Salminen dans le rôle de Daland. Dans l’imposante cuvette du thé
âtre d’Orange d’où le mistral était mira
culeusement absent, le chant dramatique
de l’amour rédirné était de toute splen

deur.
Et Lisbeth Balslev, hallucinée et pas
sionnée, était parfaite dans le rôle de Sen
ta, tandis que les Chœurs de Radio-France
et l’Orchestre National de France dirigé
par Christof Perick rendaient bien le cli
mat de tempête qui emporte tout l’opéra.

4.— Deux savants d'Erevan à Montpellier

L’Université Paul-Valéry
(Montpellier
III) accueillait début mars 1987, pour près
d’un mois, les Professeurs Levon Mekertchian (Doyen de la faculté de langue et
littérature russes de l’Université d’Erevan)
et Hovsep Tutundjian (fondateur et Direc
teur de la Chaire de Psychologie de l’U
niversité d’Erevan), ce dernier étant déjà
venu à Montpellier en 1981, dans le cadre
d’une mission individuelle, et y ayant été
reçu par le Doyen Pierre Laubriet...
Levon Mekertchian (qui a été Secré
taire de l’Union des Ecrivains d’Arménie
de 1975 à 1979) est spécialiste de la lit
térature russe classique (Dostoïevsky,
Tolstoï) et de la poésie arménienne mé
diévale et moderne ; il a écrit, entre
autres : La poésie arménienne et les poètes
russes des 19e֊20e siècles (1968, en russe),
L'Age de la poésie (1979, en arménien), et
participé au recueil
Poètes d'Arménie
(1979, en russe).
Accueilli par le Professeur Irène Cahuet, responsable de l’enseignement
du
russe à l’Université Paul-Valéry, Levon
Mekertchian donna des
conférences sur
les problèmes de la traduction littéraire
et poétique,
sur l’actualité littéraire
soviétique et sur les
derniers
romans
de Tchingiz Aïtmatov (ami personnel du
conférencier), conférences souvent nour
ries de sa vaste connaissance des milieux
littéraires en URSS.
Hovsep Tutundjian
(Membre d’Honneur de la Société Française de Psycho
logie depuis 1979) est spécialisé dans la
Psychologie de l’Enfant, la Psychologie
du Sport et l’Histoire de la Psychologie
(en France surtout). Citons
parmi
ses
œuvres : Les conceptions psychologiques
d Henri Wallon (1966, en russe), Ques
tions de psychologie de l'Enfant (1980, en
arménien), et Contemporary Historiography of Psychology (Collectif, Berlin,1982).
H.. Tutundjian donna, pour les étudiants
du Professeur André Guillain (spécialiste
de psychologie génétique et de psycholo
gie de l’enfant) des conférences sur la
psychologie de l’enfant en URSS, sur la
psychologie du sport, sur Henri Wallon,
conférences prononcées dans un français
parfait et qui captivèrent l’auditoire.
Les Professeurs Mekertchian et Tutun
djian furent accueillis par les responsables
de l’Université Paul-Valéry, parmi les
quels il nous faut encore citer le nouveau
Président, Michel Gayraud, et le VicePrésident Claude Lauriol qui a suivi de
très près le dossier Montpellier-Erevan.

5.— La ville de Montpellier
et l'Arménie

La Ville de Montpellier
participait,
à son niveau, à l’accueil des deux savants
arméniens. Rappelons ici qu’elle s’enor
gueillit de conserver dans ses
archives
deux chartes, en arménien, du début du
14e siècle, par lesquelles le roi
Oshin,
souverain de Cilicie, accordait des privi-

Outre des excursions pour mieux con
naître la région de Montpellier, de brefs
séjours étaient organisés pour les deux
savants arméniens à Marseille et à Paris.
Dans la cité Phocéenne, l’Union Générale
Arménienne de Bienfaisance
(UGAB),
présidée par Monsieur
René Kouyoumdjian, invitait le Professeur Mekertchian
pour une conférence publique consacrée
à saint Grégoire de Narek, l’un des fleu
rons de la poésie arménienne médiévale.
L. Mekertchian, qui a beaucoup fait pour
une large diffusion de la littérature armé
nienne, a traduit en russe l’œuvre de ce
poète mystique du 10e siècle. Répondant
volontiers aux nombreuses questions
de
l’auditoire, L. Mekertchian sut, en outre,
trouver les mots pour remercier la France
d’avoir accueilli les Arméniens
après
1915.

On attendait beaucoup,
quelques se
maines plus tard, de ViHérodiade de Massenet. Non que la partition soit spécia
lement palpitante, mais parce que trois
vedettes devaient l’interpréter : Montserrat-Caballe, Elena Obratzsova et José Car
reras. Las! les défections furent complètes.
Françoise Gainer, dans le rôle de Salomé,
et Max Eggert, dans celui de Saint-Jean,
eurent le redoutable privilège de rem
placer les vedettes. On les écouta et on
les applaudit poliment. Mais l’on était
passé à côté d’un
grand
rendez-vous
Dommage ! Mais la page est tournée, et
le public mélomane est maintenant dans
l’attente d’une Tétralogie qui devrait re
donner au grand Mur tout son lustre.
Si Ton quitte le

Vaucluse pour
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Dans le cadre plus i«ime du lh . ««■
1 Archeveche, le prestigieux Festiv.l ' ,
fert, cet ete, deux merveilles •
r?
taff de Verdi (un peu inattendu dans Լ"է
enclave mozartienne), dominé par
lésé vau Datu, génial de truculence,™
par 1 Orchestre de la Monnaie de B
xelles dirigé par le jeune et p]us 5"՜
prometteur Sylvain Cambreling1
tout le Chevalier à la rose de’ Richard
Strauss dirigé lui aussi par un chef d’՝
ception, Semyon Bychkov (qui Va Հ*՜
tôt prendre en main l’Orchestre de Paris)՛
Ce drame de l’amour est plein d’une grâce
presque mozartienne et teinté de délicat
humour. De plus, Richard Strauss a une
intelligence théâtrale et une musique à
T écouté des moindres sentiments qui rend
son œuvre attachante, surtout quand ejle
est servie par des chanteurs - acteurs aussi
féériques et présents que Jeanne Piland
(superbe Octavian),
Christine Barbaux
(Sophie) ou Aage Haugland (le ridicule
baron Ochs qui croit pouvoir séduire sans
coup férir mais qui sera pris au piège de
ses propres stratagèmes).
Non loin d’Aix, le Festival de la Roqued Anthéron est devenu
une sorte de
Mecque du piano. Richter, Perahia, Ashkhenazy, Alicia de Larrocha sont venus
y jouer et faire frissonner d’aise les grands
arbres du parc de Florans. Par une
chaude fin d’après-midi du mois d’août.
Philippe Corre et Edouard Exerjean don
naient un récita! en duo : du Severac, du
Caplet, du Poulenc et surtout du Darius
Milhaud. Les deux inséparables pianistes
se sont fait une spécialité du Bœuf sur le
toit, qu’ils ont interprété avec une virtuo
sité, un humour et une truculence qui ont
émerveillé le public très exigeant de la
Roque. L’entente parfaite. Incontestable
ment les meilleurs duettistes français -avec
un répertoire du XXème siècle, ce qui est
une singularité, une marque de courage
et une façon intélligente de humer l’air du
temps.

les

MARGUERITE HALADJIAN

servira de support à ces publications en
coordination
avec
l’Université
PaulValéry ; en Arménie, l’Université d’Ere

8.— Les universitaires montpelliérains
à Erevan

7.— Réunion avec les représentants
des Ministères, des Universités,
du C.R.D.A.

Invités à Paris par la Direction de la
Coopération scientifique et technique du
Ministère des
Affaires Etrangères, les
deux universitaires participaient à
une
rencontre de travail coordonnée par Mme.
Monique Lanchon (de la Direction Géné
rale des Relations Culturelles du M.A.E.),
responsable plus particulièrement des rela
tions culturelles entre la France et l’Armé
nie soviétique, auquelles elle s’intéresse
depuis plusieurs années; à cette réunion
prenait part également Monsieur JeanLouis Maurer, du Service des Affaires
Internationales du Ministère de la Culture
et Monsieur Michel Pazoumian, Prési
dent du Centre de recherches
sur
la
Diaspora arménienne (le C.R..D.A. coor
donnant avec l’agrément officiel de l’Uni
versité Paul-Valéry le séjour des Profes
seurs d’Erevan à Paris).
Nous pouvons résumer ainsi les résultats
des conversations officielles conduites tant
à Montpellier qu’à Paris, et que les deux
universitaires arméniens ont été chargés
de transmettre à Erevan :
— L’accord de coopération scientifique et
culturelle pourrait être élargi aux étu
diants des universités de Montpellier III
et d’Erevan.
— Le thème qui dominera les recherches
communes aux Universités de Montpellier
III et d’Erevan dans les années à venir,
portera sur les relations franco - armé
niennes, telles que les disciplines impli
quées (histoire, psychologie, littérature
etc) peuvent les aborder.
— Les résultats de ces recherches seront
publies non seulement dans les revues
spécialisées,
mais aussi sous forme de
textes destinés au grand public, avec l’ac
cord des Ministères concernés des deux
pays ; en France, le revue Ani, Cahiers
arméniens, (publiée par le C.R.D.A.)

van pourrait envisager des fascicules de
même type, en arménien ou en russe, pour
le public d’URSS.

8.— Conférence de H. Tutundjian
et Jeanine Beaudichon
sur la psychologie de l'enfant

Pendant leur séjour à Paris, les deux
savants arméniens en découvraient les ri
chesses culturelles avec le professeur
Claude Mutafian, découvraient la Librai
rie Orientale Samuelian, sanctuaire de la
culture arménienne, et étaient invités par
le cinéaste Henri Verneuil à une récep
tion donnée à l’occasion du 3e Festival du
cinéma arménien. Enfin une conférence
publique était donnée le vendredi 3 avril
par le Professeur Hovsep Tutundjian et
Madame Jeanine Beaudichon, Professeur
à l’Université de Paris V, sur le thème
«Quelques problèmes relatifs à la psycho
logie de l’enfant». Cette conférence, à la
quelle assistèrent plusieurs représentants
des Ministères et de nombreuses person
nalités, était organisée par le C.R.D.A. en
coopération avec PU.GA..B. (dont le Pré
sident pour la France, le Docteur Eddy Atamian était présent) et
avait lieu au
Centre Culturel Alex Manoogian. Le carac
tère de conférence-débat permit aux deux
intervenants de largement s’exprimer, Ma
dame Beaudichon sur la base de ses tra
vaux et de son expérience de Directeur du
laboratoire de Psychologie du développe
ment et de l’éducation de l’enfant, Mon
sieur Tutundjian, à partir de ses observa
tions (consignées par exemple dans son
livre L'éducation de l'attention des élèves
de l école primaire) et de sa connaissance
de Louria, Vygotsky et autres psychologues
dont la notoriété a dépassé les frontières
de leur pays.

Si les savants arméniens viennent se fa
miliariser à Montpellier avec l’Université
française, les savants français pourront, à
leur tour, découvrir les richesses culturel
les de l’Arménie. En effet, trois profes
seurs de l’Université de Montpellier - III
doivent être les hôtes de l’Université d’E
revan, de la mi-octobre à la mi-novembre
de oettie année.
Parmi eux, l’éminent historien CharlesOlivier Carbonell donnera des conféren
ces sur l’Ecole historique française et
l’Arménie aux 18e - 20e siècles et rappelera
aux intellectuels d’Arménie l’importance
et le rôle d’A. Saint-Martin, V. Langlois,
E. Dulaurier, J. de Morgan, R. Grousset,
entre autres, dans l’initiation des Français
à l’histoire et à la civilisation de l’Armenie.

L’accord

interuniversitaire

Montpel

lier III - Erevan, vivement encouragé par
les Ministères de l’Education Nationale et
des Affaires Etrangères de la
France,
très positivement considéré par le Minis
tère des Enseignements supérieurs et se
condaires spécialisés de l’U.R.S.S., Pelû
apparaître comme un des moyens privi
légiés pour affermir les relations culture les entre les deux pays. Il est tout aussi
imporatnt que, par ce biais, soit rendue
à la France et à l’Arménie une des, 1
mensions de leurs civilisations multisecu
laires.
Gérard DEDEY AN

Maître de Conférences
en Histoire
Responsable de l accord
inter universitaire
Montpellier III - Erevan
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քււՅԼււՓՈՒ ՄԸ ԷԻՍ
1;լ

եկածին պէս' անտկնկալօրէն հրաառաԼ
՚ ճիվաղերեան ,
կռնակը
պ,ձնելով եւ JvjP՛ "'"Դի
մԸ
"ւէ"
պելով հեռացաւ- ու. գնաց
դէպի իը
Լռքը՛ Յանկարծ ր-սսած էր Աուրէնին
կառքէ՛ն ք"՚11՚ ՚ bPP ՚սն երկար փնտռտուքէ
,լեքչկր9ած՛
"Ր"ր""Դ ‘"Կ. մԸ գանել իր
կառքէ՛ն համար' Հ լա կեսմա րքթի մօաե֊
ւ'Զ1՚[էտք
նէ I' 'էՀր

ւո^1ւա^ բաւ-ա1լսւն տտե“'^եուաղն Պ * ձիվազերեան

պսսոմելիր չա՛ս րան ունէր : Կարելի եղաՀին չ""ի ղսպնլ՚՚՚Լ անաարրերութիւնը մըըրած էր “՛նոր ըսածները եւ քսուառփ՚՚՚ծ “'9 ու ձաի, նայելէ : '// . ճիվաւլերեււ՚ն այ" անգամ ալ ի՚ոսած էր «հոգլւսլ ու սրտով» , "լ։ նաի։ եւ առաջ ըարձր՚սձ՚՚՚յն խօսիլ կը նչանակէր, ձեռքի ել
1ւտրի առատ չարմ ումներ ,
ծ ամած ռու
,„1,կ

թիւնն եր : Աւելի վերջ, երր կը փորձէր
քյթթօ - Պրէներ — Շթրասէն տրամաի՛ա,ել, րան մը որ նաեւ այսօր գրեթէ ան
կարելի էր, փորձեց վերյիչել Պ- ճիվաղերեանին ըսածները կհասաատեց թէ ղրեթէ "ifî1}- մնացաե էր միտքը : Ո՛ չ մէկ լ՛ան
պկով՛ կորսնցնէր , ե իմ է այսուհետեւ ընաւ
չհանդիպէր Պ- ճիվագերեանին : Այս մըլու՛՛ծումը, առաջին անգամ բարձրաձայն
արտայայտուած ՝ պատճառ հանդիսացաւ
որ մոռնայ երթեւեկը ՝ փողոցին վիճակը ,
որ տարի է մը աւելի շինավայրի վեր ած
ուած կր՝ աւադի կոյտերով հոս ,
7 "//“
հքգներով հոն ՝ քանդուած եւ վրայ վրայի
դիզուած ասֆալթի բեկորներով անդին ,
եւ չհայհոյէ այս ր ո լոր ին վրայ՝. ինքնսւչարժի մը շչակը ա ր թնg ո ւց ղիերը : Հապձեպով անցաւ դիմացի կողմը ՝ վէս ղելով
եւ նոյնիսկ ոստումով մը ցատքելով այդ
ատեզեալ աւազի կոյտերէն մէկուն վրայէն : Հազիւ հոն հասած արդէն մոռցած
էր Պ • ճի վաղեր եանը :
յափշտակուած կր ին չպկ ս միշտ Պի*-—
իյերկիլտէ 0իւթէնսլէր կի ց ո ւց utփեղկով :
Լաչակով ձեւաւորուած կին իրենց գիը~
քերբ՝ ած աստիճանի որ սլաըրեր արար
կը ստիպուէր դնել անոնցմկ քանի մը հա
տը՝ հրասլուր ուելուէ անոնց ար տաքի նով..
Հեղի դԱս ահ ան կ՝ընեն ՝
կ՝ը"էր ՀՒւտա
թծիծաղով : Գոց կր դր աիւ ան ո ւթր : Զեռրը դեռ ը ռնա կին վր ա լ ՝ նշմարեց դեղին
աղղաղիր մը ՝փա կց ո ւած ղռան ա սլա կի ին .
Հիւղան գա կան երգեցողութիւն
է շա ր ականներ) JJ , Ա արկոս եկեղեցիին մէջ Ա աil"' U-ին,

իրիկոլան մ՜ամը 8—ին : Ասոր
տակը ԱթԷնքի մա յր տաճարին եր դչա-խումբին մկկ լուսանկարը : Աիշեց «//*արմարածի մկջ հ րատարտկո ւած անհամար
դասի լո ւս ան կա րն եր ը ՝ որոնց ան
դամները անվերջանալի դո յամ ա ր ա մը ՚կը
տանին տասնեակ տարիներ յաջողու
թեամբ վերապրող
մ կ կո ւ
մը
արդար
Հսրսրտո ւթեամր ՝ կը նայէին կամերայի
rlui[lu,ff

ոլքլղութեամր'
քանդակուելու
համար
նախ թերթին Էջերու^ և լալա դո յն պա րաայխ' յետւոգային մար դ ոg յիշո ղութ եան
. իբրեւ ան որ կր ձեւացնկին ԸԷԼԱ*լ •
Հերոսները առնուաղն առօրեային*, Աուական ե՜ր դչաի/ո ւմբին
անդամներուն
երեսին վրա յ դրո շմ ուած անտար րերութ[ււնը նոյնիսկ վախը Աուրէնին աւԿ1՛
1

‘սրա զա ut թուեցաւ :
փանի անգամներ
ելած կր' փողոց Ա ♦ Աաեփանոսկն —
իունկին հոտը ծուծը թափանցած՜ , բերնթ մկջ հտմը նշխարին էեր բեւից կ չէր
՚1ուրս

րվողած կլլել ղա յն եւ ըրած՜ մի շա

ա յն

"ր արգիլուած կր' ծամել) ՛եւ յիշո1ԼՈԼ-~“
թեւսնը մէջ խիսւո հայեացքը դպրաց դա“է՛ ՛է՛"ր[՛չէ՛ն' իր անվերջանալի սխայնե—
( Եւն բերմամբ — բոլորովին տարբեր շէնք
Դ փնտռող ել միայն սխալմամբ Հ տյո 3
ւ1ւեղեցիէն ներս մաա\ծ մէկու մը պէս՝
''“"մ"- թէ նայելով դի մաց ի կողմի տուրուն * Աեաոյ վաղած կր դէս[ի փուռ եւ
փ՚՚՚ծ ցերեկուան հացը :
Արելը դուր ո ելած՜ էր ամպերուն ետեՍուգէն բաճկոնին կո ճա կները քո*—
'(Կ ել շարունակեց իր ճամբան — հ իմա
մը աւելի դանդաղ — դէպի Շ թայնհրապարակը ; Ուրիչներ ալ \կը քա լէրանուորներ աջ թ ե ւերնին օդը ց՚/՚՚՚ծ ,
‘-‘՛Տքնին սեղմած
4/? բացագանչէին
Ը^իր զ լիսս դիր եր ո վ • ֆ tu շիղմը պիտի
P

ï I

^ր՝ Եւ աւելի վարը ntju անդամ սեւ
՛րով, տեսնուելիք հաշիւ
ունինք —
քերութծամբ կը մողվենք փրցուած ե-

լ 7 ե րը } թա փ ած ա րի ւնը — ի ւր աքա նff մեր զէնքերուն փամփուշտը պիաի
ղՀնԱւհ եւ °ր 'քը մեր 1^Դերը "/Z”՞/'

•'զսյլ անոնց քովէն իր ե դուն ղնե—
‘քշելով, Ա^ասմաքուր էին
անոնք
ԼիՀէՀ Յիրոջ կը կենային իրենց տեղը ,
քո»ց ագան չող բանուորները ï

Տը

1։'"1փղ1՚պըլ

3 JS ( • Ա ունիս

թ՚՚՚չ թուր - ճենըզիս

Q—իհ

Հանովրի մկջ*
“ ՀցՈյնովր կը ներկայացնէ — փրիս
աը Պէօրկ*, Անդրանիկ ելո յթ Գերմանիս յ
^1'Լ'Ո

մէջ - Ի* f*. լայվ*. Աւելի վերկն թինա
թէօրնըր յետոյքը կը ճօճէ։
Գերմանեւքօրկական մշակութային Ա իո ւթի ւնը կը ներկայացնէ . թէք — վան —
աոյի միջազգային մրցումներ - Գերմա
նիա y Հոչլանաա , թ ուրքիա
Պելմ՜իա ,
յ^սՍէիա . • . Մեն ո էի ո ւար — ֆայթինկ
ար
'1յ>°րԼ'ո յ
ֆայթի^կ թու վուին . կուրծբերնին մերկ չորս մարտական երիտա
սարդներ ձեռքերն ին դաշոյններ կր մօտե
նան ՛կիսամերկ ղեղո ւհ ին եր ո լ }ո ր ոնց ձեռք^ ր ը կապուած են ?
ձախ կ ո ղմ երնին
մայթքելոլ սլա արա ստ հրաբուխ մը։ ԱՀնշուշտ որ պիաի յաղթեն , խորհեցւսւ Ա ո ւրկն : ԵեցցկՀ փրկութիւնը : փողովր դա յին

համերգ մա սնա կց ո ւթեամբ Մեհմկ ա էմին
եբպիւի> ԿԷօնիւլ Եաղարի } Ե ո ւն ո ւս ՊիւէէղիւԱւ y Հյեներ Շ ենի : Գառնուկ մը հարց
ւու ւսա յ» դուք ղառեո*ւկ կք որ կը մասնտկցիբ մարդահամարին :
Աձէհաւաաալի
1ու

րեր Աուսւսսւոանկն • Աուսերը ւիուիոխԼ ի Է կ ուզեն } բայց ին չրմ ւ . բանախօսութի ւ՝հ ! բանավկճ * մար՚կսի ս տւս կան խըմբս՚կ :
Արց Աեսրոեմ\բեր 3> 19S2—//Î* —պատմտ—
կւսն օր մը իրեն համար- հո նկկ 1լ անցնէր
թրքական հ ի ւպւս աո սար անր երթալու հա
մար առաջին յարկը Աճեցայ կեր Հոխհւսուսին՝ նայած էր դէպի
պատը։
Հոն
թուրք ձախակողմեանները իրենց անէծք-

ները կը դրէին դ լխւսէդիր եր ո վ եւ նախընտ
րաբար գիշերները *, Ակնթարթի մը հա
մար \կեցած էր անոնց առջեւը ՝ կար դա լո ւ
ճիդ մը թափելով։ Այո անդամ սւ լ հիւ
պատոսարանի սլա շաօնեաներ ը ւի ո ւթաg ած
էին սեւ ներկով անընթե ռն լի
դարձնել
իրենց հայրենակիցներուն
անէծք^ւերը։
Ա արդ ի ս կապէ ս առտու կանուխ պէտք է
երթար ՝ որ սլկ ս ղի էլար են ար կար դալ րան
մը։ Աո ւրկն կեցած եւ յանկարծ նշմար ած
էր երկ ու պահակներ հիւպատոսարանին
մուտքին առջեւը։ Աֆոնցմէ մ կ\կը ղերմutնաց ի ոստիկան մըն էր՝ միւսը
թուրք
մՐՀ- Ա.1 ս
իբ^ն շարունակած էր
խստօր էն եայիլ երբ Աո լրէն ներս
կը
մտնէր դուռէն : Գրեթէ վստահ էր թէ ան
անորոշ բաներ մը փսփսացած էր իր ձեռ-

Ժ ։ԼոլցՒթոլց1։1'ն ձ՚էջ .Վ^ր հ ասնելով րնդո լնուած էր երկու պա շտօն եաներ ո ւ կո ղմէ՝ իւրաքանչիւրը բաճկոնին ձախ կողմը
ակներեւ ուռեցքով :
Հարցնելէ վերջ իր
անունը եւ մականունը՝
տենդ ոտ խու
զարկած էին իր վրայ գէոլ1սԸ
միայն
ան!լէ եւ հիւպատոսի տեղա կալիւն ս աոբա
դը ր ո ւթի ւնը կրող պաշտօնական հրալիր ա դի ր ը կարդալէ վերջ թո յլ տուած էին
որ երթայ այս վերջինթէ սենեակը՝ Աուցէնը "ւ՚հթւղհ""" հետ՚ոսլնդևլով ՛իրենց կաս
կածամիտ հայեացքներով։ 1Լնչույ, եւ անշըշռւկ անց ա դիրը յանձնեղէ եւ տեղակալէն
իր թ ո ւր ր հպատակութենէ ելլելը փաստող
վաւերաթուղթը
ստանալէ
վերջ
վերստին անցած էր պահակներուն առջեւէն ։ թէեւ տարրեր պա տճառներ ո լ բերմամր թէ՛ անոնք եւ թէ Աո լրէն խորունկ
չո ւն չ մԸ քաշած էին : Հիմա ո՛շ դուրսը
եւ ո՛չ ներսը պահակներ կային,
^1ար
նաեւ այն կայմը,
ուր
տօնական օրե
րուն կը պարզէին իրենց դրօշակը : Պա
տին վրայ անուշադիր ձախակողմեան մը
^Յեղափոխականները» գրած էր ,
մոռ
նալով որ հ իւպատո սարանը տեղափո խուած էր եւ անմեկնելի դիպուածի
մը
րեր մամր կը գտնուէր Ան տեռ փրիստուսքիրխէ փողոցը-.
Կեցաւ ճամբուն եզերքը , սպասեց
որ
կանաչ լոյսը
վառի : Անիմացի
կողմը
խումբ մը աղջիկներ յուղումէ եւ շպա
րումէ կասկարմիր այտերով կը սպա սէին
իր կողմը անցնելու եւ <Հ.Աոթասիոն» տիսքօթեքր երթալու համար՝ միշտ նոր յոյ
սերով : Շթպ /‘‘խ՚՚լ՛ հրապարա՛կը գրեթէ
պարապ էր՛. Ր ամաղան Ատըկ իւղել մեթ
րոյին մուտքէն մեծ՚ատիպէ մը կը նայէր
Աուրէնին , իսկ վրիմառու հետեւորդները
այս «մեծ ուսուցիչ»ին երդում
կ՚խնէին
թէ ղէ։նմԸ պՒտ1' յՒԺն ընդմՒւտ՝
ս1այ~
քարի գծով-. Կը բացակայէր Շթայնթորի
թագաւորը' Ետշար Կի՚նէչ, ան ստիպ֊

ուած կը կենար բանտը տասներկու տար
ուան համար, 1՚ր
որբ՛ացած բոզանոց
ները , մոլեխաղի տուները ել ա յլ
ձեռ
նարկութիւնն երը ձդած էր տ ե ղա կա լն ե-բու ։ Իս!, այն աշակերտները՝ որոնք յաոս՚ջիկ ային թեկնածու, էին գթյքը փռխարթյելու ^^>բ^3ոլ՜3եւ11 *սո֊ուծախի
գոր
ծին մէջ՝ վարսայարդարի ձեռքէ ելած'
գանգուր մազերով եւ ճոկինկի ընտիր ըղդես աներով՝ ղոր մարդ լո կ կեանքը եւ
կամ աղա տութիւնը փրկելու համար պի
տի համարձակէր գործածել՝ անփոյթ կր
քալէին Ե ե որկշթր ա ս էն ի ւիււր ՝
դլուխնին մերթ' քո վն mի ւի ողողներէն
եկող
կառքերէն մէկուն բաց պատուհանէն ներս
երկարելով եւ մա երիմ ու շահաբեր րԼ[Լ՜~
[/nJU
սկսելով վարորդին հետ։
Հյթայնթոր դեղարան օ հոս թրքերէն կր
խօսուի ։ Պեքեր ունա ֆլէօկէ • էաԼ- տես
նել եւ աւե՜լին — պա շտօնա էլան տես ո զութե ան քննութիւնէ ձեր էիար որ դի արտօ
նագրէին համար ։ Եասեց ուցէք շո ղա րձաէլումը :
Տիկնանց պա յ ո ւս աէէլն եր
եզան
մորթէ
մարք » շպար ո ւմի պա լո ւսա կ
շք^գ Աեւ էլա շի է 825 մարք» թղթածրարի
սլա լուսակ միայն 222 մարք։
Գունաւոր
պատկերներ գունաւոր աիաներէ 18 X 18
ոմ . միայն 0’89 մարք։ ք})ոթօ Փորսթ։
Պրինքմանն — եթէ կը սիր էք ձեր դրամը։
Ա ուր է^ նախ հ ա շո ւիշներ ո ւն բամփնը նա
յեց ա լ ։ Հալեա ց քներովը ղիւնեց ի ւրաքանչիւրը : թէ չըլբոր ասլա կին ՝ որ կը զա
տէր ղինքը անոնցմէ՝ մատը սլիտի երկա
րէր ՝ սլիտի դպչէր ստեղներ էն մէ\կուն եւ
իսկ ո յն սլիտի էլա աար ո ւէր իր ո ւղածը ։
Ջէր դիտեր թէ ինչ սլիտի ընէր նման
դործիքով մը ՝ եթէ ան կենար սենեակին
մէկ անկիւնը : Աաճավս որոնած էր
էի~“
րարման դաշտեր՝ րայց չէր գտած : ԱՀխ ,
կախարդանքը իրեն հնա ղան դող սա մե
քենային։ Արդէն դրամ ալ չունիմ՝ ըսաւ
Աուր էն բարձրաձայն ։ Այսօրուան համար
այսքան : Մեր կատուն աչքերը չորս կը
բանայ՝ որպէսղի դիները չպրծին մուկե
րուն պէս։ Միջին տարիքով մարգ մը'
թուխ դիմագիծով կը նայէր հեռատեսիլի
ղանադան դործիքն եր ո ւն ՝
շար ո ւն ա կա
բար ՝ ցուցափեղկին մէկ ծայրէն միւսը
երթալով ։ Պզտիկ տղայ մը հանդիպակաց
ցուցափեղկին առջեւը ՛կանգնած — հոն կր
ցուցադրուէին
խաղալիքներ — յափրչաա կո ւած էլը դիտէր իր մ ար մնացած եր ափէ երը ։ Տղան յան կարծ մար դո ւն քոt!ը վազեց ՝ բաներ մը րասւ — Աո լրէն ար աբեր էն պատառիկներ էոեց ՝ — ի ո էլ ան
ձախ թեւը երկարեց դէպի մուտքը վա
ճառատան ՝ որ դոց էր հիմա։
Ախ պա ր թ կ ։ Աո լրէն գլուխը դէպի աջ
դար ձո ւց ։ Ա՚֊եւոիսն էր ï ԵկոՀւր ՝ ըսաւ ։
Հազիւ թէ մօտեցած էր վաճառասեղանին՝ Աւե տՒ խոշորկե՛կ պնակ մը' լեցուն
տապկո ւած գետնախնձորով
եւ
երկու
հատ ^*բշիկով
Աուրէնին
կողմը։
Գլխի շարմումով մը հաստատելէ
վարպետին բացակայութիւնը՝ շարունա
կեց • «Կե'ր ՝ ախպարիկ ՝ քեղի համար է^ ՝
թեւերովը մէկը հիւրընկալող
աանտիրոջ ձեռքի ու թեւի շարմումները
րնելով -. նայինք վաղը թն չ պիտի ըլլայ , ըսալ Աւե տի ս ։ Ա աճախոր ղն երը քիչ
էին
հիմա ՝ թեւերը յենլով վաճա ռա ս ե ղան ին
վրայ մօաեցուց գլուխր Աուրէնին։ Պիտի
յաջող1^նք 1լ ըսես ՝ կր փսփսար ։ Մի շտ
նոյնն է՝ խորհեցաւ Աուրէն՝ դետնախընձորներր ատենէն առաջ գուբս
հանած
էր տապակէն ՝ կակուղ էին եւ նաեւ անլի ։
Համեմաւոաբար լաւ էին էրրշի1լները՝ ա —
նոնցմէ մէկը թա թխեց առատօր էն պնա կին
մէկ կ ողմը դիզուած մանանեխին
մէջ —
կծուն շատ կը սիր էր—՝ խածաւ
խոշոր
\կտոր մը եւ ղայն ծամեց ախորմ՜ակով։
Պիտի նստէին նրբանցքին մէկ ծայրը
նստարանի մը վրայ։ Պիտի սպա սէին որ
կարգը իրենց գայ։ Աւետիս գունտ երե
սով պիտի նայէր դէպի գուռը՝
որուն
ետեւը իր ճակատագիրը պիտի որոշուէր ։
Փաստաբանը ըստ սովորութեան յապա
ղումով եւ իրար անցած պիտի դար՝ հապ
ճեպով աչք մը սլիտի նետ էր իր թղթածըրարներէն մէկուն։ Վ^էւրջը դատաւորին
եւ գա տա կալին առջեւը գրեթէ նոյն բա
ները պիտի կրկնուէին* անուն՝ մակա
նուն եւ միւս ձեւա կեր սլո ւթի ւնն եր ր ։ Լաւ՝
լաւ՝ ըսաւ Աուրէն ծամելը շարունակե
լով :
ալ չէր գիտեր թէ ինչու
ըսէր այգ։ Ումպ մը *Ոոքա — *finլա խմ եց
խաւաքարտէ գաւաթէն ՝ զոր Աւետիս հոն
դրած ՛էր իրեն համար։ Ան հիմա զբաղած
էր նոր յաճախորդներով։ Աուրէն շարու
նակեց ծամել։ Էյնգրեմ ՝ անդամ մը եւս
պատմեցէք ձեր Արեւմտեան Գ՛երմանիա
ա պա ս տան ո ւթեան պա տճաոները ։Աւ թեկ
նածուն կը պատմէր իր ոդիսականը՝ որ
մերթ կը սկսէր Աասունէն եւ կամ Պ իթլիսէն եւ կամ Պոլիսէն
պարբերաբար
րնգհատուելով դատաւորին հարցումնե
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րով։ Ա՚կիղբները Աուրէն
յատու կ
ճ[,դ
էլը թափէր մանրամասնո ւթիւնները ^ըչդըրտօրէն գերմաներէնի թարգմանելու
համար ։ Աւելորդ ՝ բոլորը աւելորդ՝ մըրմրվէւջաց։ Աւետիս միշտ զբաղած էր ՝ հա
ւանաբար չէր լսած ըսածներ ը ։ Փա ս տաբանը ճիշդ լուծումը գտած էր t շարու
նակ էլ ուսու՛մնասիրէր թղթածրարը եւ կը
ս պա սէր նիստին վերջանալուն ։ Մ ^գք ոբ
տյգ Աակոբները՝ Եիր ա կո սները ՝ ՀԼաւէնները եւ բոլոր միւսները չեն դար իբրեւ
դիակ ՝ խորհած էր անդամ մը։ թերեւս
այն ատեն աւելի դիւրին ըլլար փաս տել
թէ անոնք իսկապէս կը կարօտին ապաս
տանումի։ Հոգ չէ թէ յապաղումով պիտի
գար փրկո ւթի ւնը ՝ բայց վեր ին ատեանները պիտի չբեկանէին ա պա ստ ան ո ւմ շրն որ հ ող վճիռները յ Երշիկին վերջին կտո
րը ախորմակով թաթխեց մանանեխին
տէջ՛ պատեց ղայն ա մբո ղջո ւթեամբ մա
նանեխով եւ բեր անը տարաւ ։ Պարապ էր
պնակը՝ պաս պարապ։ Երթաս բարով՝
ախպարիկ : վաղը առաւօտ մամը իննին
չմոռնաս դալ։ Աուրէն աջ թեւը վեր հա
նեց եւ ափին մէջի ճմլուած թուղթէ ան
ձեռոցը վարմ շարմումով մը նետեց աղ
բումանին մ էջ ։
Պութիք Ո*-իքէնտ* Աամուէլլա Մացցա'
իտալական նորաձեւութեան ար տա կար դ
նմո J շներ : Փիg g անն եր ր 2 «80 ) պանՒր ո վ'
8 ։00 • էյ անութներուն ձ՚էջ գողութիւն
մի ՚ ըն էք ՝ հ ետեւանքները խոր հ եց էք ։ Ե էո րկ Կրփէ. տունի ա ռո ւծախ ։ Առաջաբ կներ ձեր պատչգամը ծաղի՛կներով ողողե
լու համար։ Լաւագոյնին լաւը* էտուշօ
կալա թի*- մէ կ — ՛կենսասէրներուն սուր
ճը։ *Լլ'որոյթ* յղութեան՛ քննութիւն' ամ
սականէն երկու օր առաջ» միայն 6 • 50 •
Տայխմանն —աւելի քան 800 անգամ Գեր
մանիսյ մէջ։ ՕօօՀ ՝ ի^չ Լաւ1
Հոս ևը
փորձեմ Գերմանիոյ ամենասիրուած սուր
ճը — Եոլտմոքքա։ Լայթց ճշգրտութիւն կը
նշանակէ' համայն աշխարհի վրայ։ Աւելի
անգին մուրացկան մը՝ գետինը նստած ՝
գլո ւխը վար ծռած ՝ ձեռքը խա ւաքար տի
կտոր մը. բան տէն նոր ելա յ ՝ գործ չունիմ ՝ տուն չունիմ ՝ ինծի օղնեցէք։ Ա իչՒց Ւ է1 դիացած անդամահատուած ՝ հաղարումէ՚կ աղօթք եւ կամ անէծք մըր—*
մլն՚ջացոզ գթութեան որսորդները * Արդէն
անցած էր անոր առջեւէն ։
վբէօփքէի մօտերը ո ս տի կանա՚կառք մը
կը կենար, մէջը երկ ու պա շտօն եաներ ՝
ձանձրոյթը դրոշմուած իրենց
երեսին
վրայ ՝ կր ս պա ս էին ց ո ւց ար արն եր ո ւն ՝ որպէսզի վէ*րջ գտնէ իրենց անգործութիւնը : Ոայց չկային ցուցարարները ։ Եառքին
բաց պա տո ւհ անէն մերթ կը յորդէին կըտրուկ վսօսակց ո ւթի ւնն եր ՝ վերջին
հրա
հանգները ո ս տի կան ա տո ւն էն : Շրջիկ կի՜~
թարիսթ մը անտեսելով բացակայող ունկրն դիրն երը եւ պարապ գլխար կը էլ եր
դէր ♦ Տը սան վոնգ շայն էնի մոր : 'Ոովը
խումբ մը
երիտասարդներ
բաղաձայն
կ'երդէ1՚ե . Լսեցէք Տիրոջ ձայնը։ Մ էօվբնփիք օրուան այս մամուն ալ լեփ —
լեցուն էր : Եը յանձնարարենք մեր լնտիր ֆրանսական գինիները ։ հ,Երէլնային^էն խնդրեմ 150 կրամ ։ 6’80
թիէ ՝
յարդելի Տ ի կին ։ իւրաքանչիւր օր
գա
ւաթ մը շամփայն էլարմ՜է։ ճաշակեցէք
մեր ըվւտիր պա դպա ղա էլները * Պանւսնա —
Պօթ' 6։|90յ Հանի — Մուն 6 ։30 > [նկերութեան Ոամակջ 28*00: Աժ՜ան է այս ըն
կերութիւնը՝ մրմնջաց Աուրէն եւ դուրս
ելաւ ։
Ակնթարթի մը համար
կեցաւ Աաքս
ունտ Հայնցը[մաննին առջեւը ՝ նայեցաւ
ց ո ւց ագրո ւած գիրքեր ո ւն : Մ է կը ուշագըրութիւնը գրաւեց • թուրքիա — Աեւ Ծո
վէն մինչեւ սուրիա էլան անապատ : Աւելի
վերջ՝ երբ էլ անցնէր վերներ ունտ վերնե
րին առջեւէն ՝ չնայելով իսկ մանկական
հագուստներուն — վստահ էր թէ երբեք
ներս պիտի չմտնէր այգ խանութէն- ՝ մօ
տենալով Օպերն *իաֆէին ՝ վերյիշեց դիր
քին խորագիրը ։ իսկապէս կսմր հոն հ,անապատ^ բառը ։ Երնա ր վերա դաոնալ եւ ■
ստուգել, բայց չըրաւ : Մ էջը կ'այր էր եւ
պէտք ունէ էր խմելիքի : *(յերս մտաւ Ապերն
'իա ֆէյ^՛ անցաւ անոր առ՚ջեւի' Եեորկշթրասէ նայող կոզմէն ՝ ուր ինչպէս միշտ
գեր շպարուած տի՛կիններ բարձր ախոռ
ներու վրայ թառած արհեստավարժ՜ ան
տարբերութեամբ կը զննէին ներս մտնող
այրերը։ Աուրէն անցաւ ետեւի
^Լոգ^Ը^
միջին դասակարգին տրամա դրուած մա
սը սր ճարանին ՝ նետեց
['^քզփ^մԸ Լս' խ
բա զկա թո ոներէն մէկուն մէջ եւ սպա սա
լսրին ՝ որ քիչ վերջ ցցուեցաւ իր սեղա
նին աո.ջեւը, ապսպրեց վերջին ճիգով մը,
ումասպառ մէկու մը պէս գրեթէ հեւ ի
հել' խոշոր աման մը թէյ՝ պաղ եւ լե
ցուն սառի կտորներով։
Մ էջր ^այրէր
պարզապէս :

Fonds A.R.A.M
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ԱՏԱՒՈՐԱԿԱՆՈԻԹԻԻՆ
ԵՒ

l'adieu
V
a
Arshile Gorki

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ
(Շար. Ա. էջէն)

առանց քննարկելու՝ կր պա ադամ են առանց ուսումնասիրելու՝ կ՛անտեսեն մա
նաւանդ հայկական ոլորակն դուրս հրա
տարակուող գրութիւններ : Նոյնի'սկ հայ
կէս կան ծիր ին մկջ՝ միջակ — մտաւորակա—
ն ո ւթի ւնր կր դա տա պար տո ւի իրր տգէտ ՝
րանի որ անոր պատկանող անհատներր
տեղեա կ չեն հւորհրղ.ային Հայաստանի եւ
արեւմտեան ակադեմական աշխարհի Հ ըրատւսրակիչներու կո ղմ կ lnJu ընծայուած
նոր մի տքեր ո ւ եւ ո ւս ո ւմն ա սիր ո ւթի ւնն ե—
րու՝ նոյնի՛սկ երր անոնք llUlJIjUlljUlQ նիւ
թեր կը շօչափեն : ին չպկ ս վ երջեր ս ինծի
կ'ըսկր Հ<.Տս^ռսյի)[ւ ընթերցողներուն ալ
ծանօթ ակա դեմա կան—մտա ւո ր ա կան մը դՈ ր
կլայպանկր միջա կ-մտաւո րա կանո ւթիւնը
զհարցն այն կ որ ծոյլ են : Անծանօթ են
շատ կար եւոր նի ւթեր ո ւ եւ դա ղա փ ա ր ներուդ դիտե՛ն' որ չեն դիտեր դ սակայն չեն
ուղեր բացայայտօրկն լնգունիլ որ
չեն
գիտեր ՝ րանի որ ե թկ ըն դո ւն կին ՝ սաիւղ
ուած պիտի թօթափկին իրենց
ծուլու
թիւնը եւ» » » կարգային» : Նոր գր ութի լե
ներ \կար դաչը ՝ նոր րաներ ս որ վիլը մ տաւո րա կանութեան պարտականութիւնն կ ՝
բեոն կ յ հ ւսճո' յքն կ ՝ ա ռա ձն ա շն ո ր հն կ
նոյնիսկ դ իր պերճանքը :
finլո րուԼին անարդար չեն ա յս խօսքերը։ Հայ միջակ մտաւո րա կանութեան մկջ
ծուլութիւնը ՝ լր ջո ւթե ան պա կ ա ս ր ՝ ճե
մարանի մը կամ կիելրոնեանի մը դրա սե
ղաններուն առջեւ սորվածներով զեօլա
եր թաք»ու փափաքը յաճախ նկատելի կ :
Սակայն nif կ այս միջակ — մտաւորականութիւնր դ ովքե^ր են այս այպանուողդ
մ տր ա կո ւո ղ անձերը ;

իմ կարծիքով ՝ միջա\կ — մտաւորականները տարբեր են , տարրեր \դա ղո ւթներ ո ւ
մկջ։ Ունին տարրեր ուսում ՝ պատրաս
տութիւն դ ղիրք^ պաշտօնդ եկամուտ եւ
վարկ կամ զսթաթիւ» ՝ սփի ւռքահ ա յ ո ւթեան ղանաղան անկիւններուն մկջ յ Ընդ
հանրոյ պէս անոնը են »— ԼԱ.) Կղեր (քահա
նան երկն ոմանք՝ վար դա պե տներ կն
ու
բարձր կղերէն ոմանք) î թ) Մամլոյ աշ
խատակիցներ՝ խմբագիրէն վար մինչեւ
յետին ք^ղ/մակիցըդ որ կանոնաւոր կ՚աշ
խատակցի*. գ) Հայկական երկրորդական
վարժ՜արաններու ուսուցիչներէն ոմանք դ
դմբա խտա բար դ շատ ւիոքբ տոկոսով միտյն : գ) Կուսակցական դո րծփչն եր , որոնք
խօսքով ու գրչով կարծիք
կը կերտեն ,
կամ կը փորձեն կերտել՛, ե) Ուսանողներ ,
որոնք ելոյթներ կ՝ո ւն են ան հանրութեան
ասվե լ, մանաւանդ մամուլի մէջ՝ — փաւփֆորնէոյ «վայր — Լոքուս» ել «80«/ւ/շա5<»
թերթերը կը լեցնեն անոնցմէ ոմանց դրր ո ւթէ ւնն երը ï t[ ) Ս ւր է չ ար հ ե ս տա վա րմ՝
եւ գրեթէ միշ տ հ ամալսարանա ւար տ անձեր դ որոնք հայերէնով կաձ
գաղութին
յատուկ օտար լեղուով կ՝ ար տայա յտո լին ,
խօսքով ու գրիչով՛.
Օրինակ՝
բժիշկ
ներ :
ւթնչուչտ
ս1էտմ

կտրուկ

ընդհ անր աց ո ւմներ է

է խուսափիր՛, Կան անձեր , որոնք
խմբագիր կամ յօդուածագիր են , սակայն
թէ իրենց պատրաստութիւնը, թէ՛
ալ
իրենց արտադրած դր ո լթիւններ ո լ հըմտութիւնը եւ որակը կը վկայէ ոը իրենք
,կը պատկանին ակադեմական — մտաւորա
կանո ւթեան : փե րման *Լալթէր ՊենյամՀէ
նէն մինչեւ հայ Յարութիւն 'Իիւրքճեան ,
եղած են ու պիտի ԸԷԼան նման անձեր :
Նմանապէս դ կան հանրածանօթ մի քանի
ակադեմական — մտա ւոր ականն եր դ որոնց
հայկական նիւթեր շօշափող գրութիւնե
րուն որակը չարդարացնէր իրենց վերադըրուած տիտղոսը*. Ս տ կայն ա յս հւսմեձ տ տա բար հ ա զո ւա դի ւտ բաg ա ռո ւթի ւնն եր էն անդին իսկապկ' ս կայ միջակ — մտա
ւսր ա կան ո ւթի ւն մը։ Ես կը խրտչիմ տյդ
զմիջա կէն»՝ որովհետեւ բառը իր
մէջ
կը պարունակէ արդէն իսկ կատարուած
դա տա կան վճռի մը կտրուկութիւնը *. Կր
նախընտրեմ երկուքի բաժնել վերը մատնանչուածները եւ ըսել »— զա կադեմական
մտաւորական» եւ զմտաւորական»՝ պար
զապէս ։
Հարց մը ՝ որմէ կը խուսափիմ ՝ սա կ ՝—
ո^ ւր դա ս ա ւոր ել ար ուե ս տադկ տները յ Ըս

էիի ւռքահ այը վարժ կ ենթադրելու որ ամէն գրող յօդուած—ա—գրող ալ էդ ամէն
վիպագիր կամ բանաստեղծ դ ուրեմն դ մըտա ւոր ակա՛ն ալ կ ; Պէտք չէ դիւրաւ յան
գի լ տյս եզրակացութեան ։ թկ' հայդ թ կ'
օտար հ ա ւաքա կան ո ւթի ւնն եր ո ւ
համար
այս կը մնայ վիճելի հարց։ Աւելցնենք ,
որ էԼայե աւելի՛ կը բարդացնեն հմուտ նըվարիչներ ՝ եր ա ժ շտ ա դկ տն եր ՝ եւլն » : Երբ
<ձՅառաջդի աշխատակից նկարիչներ Ալեքսան Պերեճիքլեանն ու 1Հուբէն Նաճա ր եանը հայ արուեստի մասին տողեր կը ստո
րադրեն դ անոնք իբր մտաւո րա էլան կը գոր
ծեն՝ անկասկած։ Սակայն Հմնչ րսեյ tuնոնց մասինդ որոնք կը ստեղծագործէն
իրր արուեստագէտ դ առանց ար տայայտըւելու*. Հապա ֆիլմար տա դրի շն երբ* î Հա
պա հեռատեսիլի ու ձայնասփիւռի հայ\կա՝կան ժ՜ամեր ո ւ խօսնա կները* :
Հարցը
կը կնճռո տի ՝ կը բարդանա յ :
Եւ- ապա կան կէս — մ տա ւոր ա կանն եր դ
ղո ր ս կարելիէ չէ բոլորովին անտեսել։ Ս սո
վորաբար դ տարեց
Հայեր են ,
ո րոնք
տա սնամ ետ կներ ով տքնաջան
ա շխա տե լկ
ետքդ գործէ քաշուածդ
կը վերածուին
հայ մամուլի գործօն թղթակիցներու*.
Ընդհ անրապէս դ անոնք համեստ ուսում
ստացած են ՝ եւ իր ենg եր կր ո ր դա կ անն ու
համա լսա րանըդ հայ մամ ո'ւլբ եղած կ *.
զՅտռաջդ նման ամբողջ սերունդ մը պատ
րաստած է Ֆրան սայի մէջ — նուաղ հե
տեւողէս կան ո ւթեամբ՝ զՀայրենիք»ը նո՛յ
նը ըրած էդ Ամերիկայի մկջ*. (յման անձեր
իբր մտաւորական թրծուած չեն դ սակայն
մտաւորականի յատուկ գործ ո ւն կ ո ւթի ւն
կը տանինդ իրենց ժամանակը ու ժրաջան
աշխատանքը սեւեռելո վ մամուլին
կազմակերպչական աշխատանքին վրայ :
Պէտք կ ըսել որ այս բազմատարր հատ
ուածը դ ինքնինդ դժգո՛հ կ զինք այպանող
զա կադեմ ական — մտաւո ր ական ո ւթեն կն» ՝
զանազան պատճառներով : ‘^ժդոհ կ նախ

Que tu étais grand tes bras ouverts
Ta voix était un nid d’aigle
Quand tu chantais sans cape les vieilles chansons russes
Tu avais reçu en partage la ligne pure
A ne savoir qu’en faire
Et le lourd filet que tu ramenais seul
Du fond des temps
A longues brassées mêlait les charmes de la saison et
les souvenirs
Il fallait te voir sur le motif
Toi et le splendide aveugle qui te doublait
Le figuratif et le non-figuratif
C’est toi qui faisais craquer ce pain see
Je te revois avec ton bâton de la fable
Parmi les étoiles et les arbres fleuris
Je me déchire de ta destinée
Comme ils se sont acharnés mon vieil Arshile
Ah il aime le feu oii est sa maison qu’on la brûle
Elle et ee qu’il y garde le témoignage de vingt ans d’efforts
désintéressés en rupture avec tout ce qui se voit
aujourd’hui
tu m’allèches maudissons-le disait la cendre à la
braise
Et comme ce n’était pas assez
Ils ont tenu à te mettre de ton propre rouge à l’endroit du
soleil de ta personne
Puis comme tu revenais
Ils t’ont guetté pour te rompre le cou
En ce point le plus tendre d’où tu aimais faire rayonner ta
fille-fée
Pour voir à vous deux plus loin
Qui sait s’ils n’avaient pas d’autre tour dans leur sac
Il ne t’est plus resté
Qü’à te donner la mort magique de Gérard de Nerval
Que tu es haut
Dans l’air
Moins que dans ce que tu nous laisses

որ ո վհ ե տ ե ւ կը հ աւատայ որ ակադեմա
կանը չի հասկնար ո չ—ա կադեմականին
սլայմւսններըդ — հայ կազմակերպութիւններկ կամ հ ո գաբարձո ւթիւններէ կախեալ
ր//ա/ու իր ո ղո ւթի ւնը ՝ դպր ոg ի մը կամ
ամկնօրեայ մամուլին
մկջ
աշխատողի
յոգնութիւնը՝ եւլն » : Նման
առար կու
թի ւններ ընգհանրապէս \կը մերժուին ակա դեմականներ ունէ կո ղմ կ դ քանի որ անոնք կր տեսնեն թկ որքանն ժամանակ կր
խլեն, ըլրս՚յ Պէյրութի, ըլլա՛յ Կլէնաէյլի
մէջ, J]՝իջին ՛Արեւելեան սովո ր ութիւնները,

U1IHOPÏ'

Pointé sur les grandes tempêtes de mon cœur

André BRETON

NAVIGUER EVEILLER OCCULTER N (N.E.O.N.),
N° 4, novembre 1948, Paris.

ոլ- փոքէթք, Շիվըս Րէկըլե

սուրճը , ւքիսաֆիրՈՆթ-իՆնչ։ և ըսի-ը ս ա ւն եԸԸ 5 Ոոլո'րն ալ կր խլեն ժամանակ դ որուն
մէկ մասը կարելի կ նուիրել մտաւո րականի մը ինքնա ղար դա g ո ւմին ։
Ապ ա պէտք կ 1^յրե1Լ^
սա դի տո ղո ւթիւնը դ որ կ'ուղղուի ակադեմական մտա
ւոր ա կան ո ւթեան հասցէին դ — զ՚իուք ձեր
ասպարէզը ապահոված էք օտար հ ա ս տաtn ո ւ թ ե ան մը մէջ, յաճ ախ օւլտուելով տղ
ղին դրամկնդ դ (ես՝ օրին ա կ դ նպաստ ըսլուսցած եմ Ալեք Փ իլփպո ս էն եւ Կիւլպէնկեան հիմնարկէն) դ եւ մինչեւ հիմա՛ ալ
ձեր ճիղն ու ջտնվՀը կը ււ պ ա ռկք դ յառաջա
նա լու համար ձեր ընտրած ճիւղին մէջ*.
Ին
մամանակ չէք տրամադրեր մեղ
Հայ մողովուրդի ոչ—նոյնքան բախտաւոր
բայց աւելի
ստուար մտա ւոր ական ո ւթեան : Այսինքն՝ ինչո՞ւ չէք դրեր ա յնԱԼ ի սի գրութիւններ , չէք դասախօսեր ա յնպիսի մակարդակի, որ օգտակար ԸԱաք
մեզի ։
ՍՀւարդար մարտահրաւէր մը չէ այս,
կամ գոնէ պիտի չըլլար , եթէ կոչին ետեւը ,երբեւեն չթաթաւէին որոշ ակնկալութիւններ : Առաջփնը սա է , — Կ՝ակըն\կալոլի որ ակադեմական մտաւորականը
խօսի միշտ մատչելի ձեւով'. վերջինս ալ
իրաւունք ունի ըսելու, օրինակ, որ թ1'ր

Ը հԸՏա^Ը սւ[՚աի րնէ մատչելի եւ հասկրնալի ըլլալու համար , սակայն իր ունl/^ւդիրներէն >կը խնդրէ որ իր դասախօսութեան գալէ առաջ 10
րան մը կար
դան՛. Կրնա՞ք
երեւակայել
արդիւնքը՛.
էԼնդվղում՝ ինքզինքը միշտ յոգնած, դար
պասած նաեւ ծուլութեան ել կ ր տ ւս ր ականութեան վարմ հայ ունկնդիրին, ներ
առելս լ մտաւորականին՛, ինչ է, չի րալե՞ր որ կ՚երթանք , կը նստինք,
մտիկ

1'

Moins que ton nom

ղ ըն&եք աԱ բnrLÏ. մ աս t! ըդ ատոր
ւԼբայ
սւ չակերտի Ալէս պիտի պատրաստուի՞նք

աւԻնչո՞ւ չէ : Ակ ա դեմտ կան — մտաւ֊ո ր ականը թևքը յւսւփտենա կան զյառաջա ցած»
աշակերտ մըն էդ որ ,կր խօսի նուաղ — յտռտջդիմած ուսանողներու։ ԼԸեոնցմկ էլ տևէլհֆսլկ որ ժլարգան դիրքեր դ յօդուած
ներ դ գրութիւններ ո ւ հ ա տ ո ւածն եը : Լաւ
սմ,ւոՒ չըլլար
տե սնել էլ.էս ս ա խօս ո ւթի ւն
որուն յա յտարար ո ւթեան մկջ դըրւած էդ- զՓրոֆկսկօր Այնինչ կը խնդրէ
որ հանրութիւնը կարդայ Անահ իտ Տէր
Ս ինա սեանի ել Աեգա — *fi լէր Ա* ուրատեաեի հ ետեւեա լ յօդուածներ ր դ դասախօսու
թեան գալէ առաջ» :
՛իա սա խօս ութիւնը
կազմա կեր պո ղե եր ը
հաւանաբար շատ աւելի ընդվզին y քան'
հաւանական ունկնդիրները։ Մեր կ տւլմակերպութի ւններն ու ղեկավարները վարժ ուած չեն եւ իրենց ժողովուրդին վար
ժեցուցած չեն
ունկնդիրի ուսանողի y
մտաւորականի դերը լուրջի առնելու : Ոչ
Հ9Ի*Ը»Մ*“*ը^ ոչ Հ »0 *Ս "—ը՝ ոչ եկեղե—>
gինեբը

, որոնք դպրոց կը պահեն t կ՚ակրնկա լեն որ իրենց ուսուցիչներուն
հսկայ
տոկոսը որեւէ վերանորոդուող պատրաս
տութիւն ստանայ , գործի անցնելէ ետք :
ղրամ y ոչ մտածում
կը յա տ կա g ո ւի
այս զմիջակ» մտաւորականութեան թար
մ՛ ացման *.

մը՝ որուն ծալքերը բարդ են ու բազմա
թիւ*.
(իողովուրդ մը՝ մանաւա՛նդ սփիւոքացած հաւաքա կանո ւթիւն մը (որուն կր
պակսին տեսականութեան հիմքերն
ու
սիւները , պատերն ու տանիքը) y եման
զա ւլդ» մը
կը դիմանայ միայն
եթէ
ունենա յ իր t/ի ճակ ին յատուկ մօտեցումով դործո ւլ ղեկավարութիւն։ Նման ղե"
\կավարութիւն
IjpQuip յաջո ղիլ y առանց
մտ ա ւոր ա կան ո ւթեան : Պատճառներ ը y նլբ*
ման ինքնավստահ հ ա ս տա տո ւմի հիմքե
րը' այլ յօդուածներու նիւթ կրնան ըԱաէ
օր մը՝ սակայն հոս կ՛արժ՜է հաստատել^
թէ նուաղագոյն ղրաւականը> Ափիլռք
Ա»1էդի մը դիմադրւսկանութեւսե y ղեկավար
խաւերուն դործա կց իլ գիտնախ է ï Ոչ մՀ
անա լ՝ կամ գոնէ' ոչ անպայմա՛ն միանալ»
Սակայն' գործակցի: Իսկ մեր պարադային y ղե կա վար ո ւթեան կո չումը ոմեե
ղող խաւերու ինքնութիւնը գաղտնիք մր
չէ y - մեծ ունեւոր ջոջեր» արհեսաավարմ
ու բարեկեցիկ դասը» կղեր ը • ակադեմա
կան մտաւոըա կանները » մտաւորականու
թիւնը • պարզ ժ ո ղո վո ւր գի ներկայացք
g ի շներ ը ՝ ըյլան անոնք
կուսակցակ
^չէֆ^ — մտաւոբա կաննեը՝ կղերականներ y
եւլն» ։ Նման դործակցութեաե յաջող
թիւնը ապահովելու համար Ա[կտք
առաջին քայլր ՝ երկու խաւ մտաւորակա
ն ո ւթեանg միջեւ յաջող ու տեւական շը
փումն կ ։

Այսքանը , նախաբա՛նն է միա յն նիւթի
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նաեւ. էնտերնտց էոնտ լ մ տածո ւմ
ունէ :
^Տէաբունդը էր դերն ունէ անպայման այդ
դո րծո ւմ : Ուրեմն, ին չպէս ասաց է , տա—
րէներէ րնթտցըէն կուտակս ւել
էր չա—
ստծ է,օսը՝ դէր • «9*44/ ր ո ւն^ը բացեց այդ
դռները րո է" ր է առս,ջ : Այսօր
յէսունէ
հո,ստծ մեր գրողներ ը էրենց րոլոր լաւադո լն դործերր տպաղրել են ^արունֆոււէ ։
Ամ սս, էք իրը նտեւ ընն ա դա տ ո ւե tj , բա յց
նրա խնղէրր ոչ մէայն անմահներէն տպադըրեւն էր ՝ այլեւ ըո լո ր ա յն մարդկանց
ովըեր ըէչ թէ չատ չափով
հետաըրըէր
էնընութէւն ունեն եւ յոյս կայ որ դրոդ
կր դա ռն ան ï
^^արուն^ր եր է տա սար ղութեան տուեց

LE NUMERO : 4,00 F
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տեսակցութիւճեերը

«ԳԱՐՈԻՆ»Ի
ԳԼւսԱԻՈՐ NITFUW

ՄեՐՈԻԺԱՆ
ՏԷՐ ԳՈԻԼԱՆեՍԼՆՒ
«եՏ
Uyu թիլի Ժեբ Հ ի՛՜րը ամս աթերթ մըն Հ .
Լարս ս տ ան է հքէաբ ո ւնջչը • ե լ։ Էաա սա ր դո ւթեան այս երէտասարղ հանդէսը՝ որ այս
տարք, տօնեց իր ըս ան ամե ակը :
Հթարուն՝}» 1967—/'ե ճամբայ 1լ եչլէ պատասիււսնելո լ համար կարեւոր պահանջի
մը, ու այսօր դատած իր ըսան տարուան
անյեալէն ու դլէ, աւոր է, մ'բադէր Ս երու^ան Տ էր—*էուլանեանէ
վ կա յո ւթէւններէն՝ պէտը է ըսել որ մեծ մ ասուի jtii^n—
ղս^ է իր արսսիս դր անըին մ կ թ :
հայաստանի պատկերազարդ U,JU »սձսսւգիրը որ ներկալի րլ ր ա կան
հանդէս
ներուն մէջ ա մեն ա մեծ ա սլա ըան ա կր ունի, ամկնկն աւելի փնտռուածն է նաեւ
քհիիւռբի մկջ. կը հը ա աա ր ա կո ւի Լոէ՜բ$_
100 կջեր ուի՝. Հոն ամէնէն քս,յն աեդր

կը
գրաւեն եր ի տա ս ար դն եր •
բանա ս տ ե ղծ ՝
սրձակադիր ՝ ըհնադատ ՝ նաեւ երդիէ , նը^ա1՚Ւլ^ ^>տ[1էւ11և եւլն . :
հվէարուն» ո,յս
քոլորէն դատ բազմաթիւ էջեր կբ յատկացնկ տակաւին նիւթերու ՝ ո բոնը
ունին քէն կերա յին կ ամ հասարակական րը~~
>1ոյթ յ ինչպէէմ
ապօր էնէ
զաւակներու
Տարցր՝ րնասլահական հարցեր՝ հին յուԱրձաններու սլա հ պան ութ եան
պարտԱյ ելի, . եւլն , ;
այո բս էո ր ին մասին կը իսօսի IUJU
,ո^սակզութիւնը ՝ կատարուած «ՏհսրուttÛutUL-n ր

ի՛մբադիր ար ձա կա դիր Մ եԱսքան Տ է ր—Հիքէլ֊լանեան ի հետ ՝ 1987
թրերին՝ Երեւան,

Հ * Ի՞նչ ագդակներ ծնունդ տուին
^սթուն>ին ու ի՞նչ եղաւ անոր դերը :
ուն^ր հիմնուած է 1967 թր' ել առաջին իսկ համարիդ
էէբաԼ՜^!ք
&թերցողէ ուշադրութիւնը. յատկապէս
քի՚ոասարզ. ընթերցողի : «վ՛արունգի հը^-'‘սրակոլթիլնը
պա աա հա կան
չէր։ ^ր*Աէ/ եշտ պահանջ էր • վաղուդ հասու3 Լ էր պէ էՈըը ։ Որովհետեւ կայէե ե^էՈԱ,Աարդութեան կեանըի ու բար ո յա-

խնդիրները ՝ նաեւ ստեղծագո րծ երի1Ու

ԱԱէրղոլթեան խնդէրները, տպսձդրուեՏ1,է»րաւոբութ իւննե րը մինչ այղ շատ

,1Լ,Լ էին , ըիչ էին : ձ’4- « Գար ուն»ը լըաղրա բադը յ Տարիների ընթ ա g ըո ւձ
սար դո ւթեան մէջ չասած խօսը էր
կ^տակոլել
լ_^ ^tt,բունդը
միանդամ ք1 աեսէոկ հնարաւորութիւն տուեց
քիչերէ չա ս ո ւած խօսըբ դարձնել ղը“

Ü

փաստ :

Հիէարունջվ, հրատարակութիւնը

հա-

tfըն կս, ւ հտ յ կա կան եւ սովետական կեան—
ըում —եթէ կարելի է այսպէս ասել- հո
ղե ւոր փերելըի ՝ ինչպէս նաեւ աղղային
խնդիրների զարթօնըէ
հետ՝,
էք ս, կա յն
այս ամ էնր ին չըան էլ ճիչդ է , կարեւոր է
թկ ով կր աոս,ջին ի,մբադիր ը։ Այղ թըմրադիրը Վ • Պետրոսեանը եղաւ, եւ «Չ*///—
բունկի այն օր ուա յ եւ այսօրուայ դէրըէ
համար մենը չատ րան պարտական ենը
իրեն ՝ նաեւ Մ , Պ՝ալչո յեանին ՝ Ալ • թոփչեա նին , Ա ■ ‘Լուկ ասեանին , /' • խմբագիր
//, . Աակոբեանին եւ ուրիշ
շատերի, որոնց նաեւ անձնական ճա շա կո ւէ որոշուեց
«Գ՛՛՛րունտի դէմբը :

ՀՈ՞րքան էր սկիզթի շրջանի տպա
քանակը :
*//_Աոաջին տարին 15
հազար
կր ,
բաժանորդ չունէր, անմիջաոլկս մի տա
րի եաբ դառաւ 50 հազար , յետոյ հասաւ
մինչեւ 05 հազարի , հիմա 70 հազար կ :
Ամսագրի Ժողովրդականութիւնը ինբ՛հլորեր արար ասում է որ
սկզբնական
կողմնորոշումը ճիշդ կր , որովհետեւ ամ
սագիրը մատը դրել կր երիտասարդու
թեան րաց ջիղին՛ Րաղմաթիւ հարցերի'
երիտասարդական , բարոյական , հողի,
ջրի հարցերի վ[""J տարիներ թապՈԵ կր
դրած. խօսում կին միայն նուաճումների
մասին . «Գարուն՛» փորձ արեց ներկայաց
նել հանրապետութեան իրական պատկե
րը :
Չի կարելի ասել թկ այն տարիների
համար այդ այնրան հեշտ կր, սլկար կր
բազմաթիւ արզելրներ յաղթահարել, լո
մէն էն կարեւորը սովորութեան յաւրաց ած
ուժն կր ՛. Պիտի ա սել ո ր ամ սադր ին այդ
բանը յաջողուեց անել :
70ական թուա կաններին մենբ շատ երիտասարդ էինր. երազելի կր «Գարու
նքում տպադրուել. մի անդամ տպաղրըլել բաւական էը որ բեղ իմանային՛. Շա
տեր շատ անդամ թիւր իմաց ութե ան մկջ
են , կարծելով թկ «Գարուն»ր ամսսՀղիր
կ երիտասարդութեան մասին.
մինչդեռ
երիտասարդութեան համա՛ր է՛. Այդ չի
նշանակեր որ պիաի միայն երիտասար
դութեան մասին դրել, սակայն գլխաւո
րը այդ է՛՛ «Գարունքը բննտրկում կ
հանրապետական հարցերը,
որովհետեւ
պէտբ է երիտասարդութիւնը այղ հարցե
րում ճիչդ դաստիարակել, որպկսզփ կա
րենայ ճիշդ կողմնորոշուել : Եւ պատահա
կան չկ որ այդ բաղաբա կանո ւթիւնն կր
թերեւս որ այսօր մենբ ունենբ տզզային
դէմբ ունեցող երիտասարդութիւն ,
որը

սէ,ա լուերու էրաւու^նը,
Ե *րոԼորովթ^1
պար տա դ էր չէ որ բոլորը ն չանա ւոր դրոդ
դառնան ,
սս, նաեւ դա ս տէ ա ր ա\կչա կան
ա չէ, ա տ ui^tը է : Ո ւր եմն ՝ եթէ նկատել էը
բոլոր հ ամարն ե ր ո ւմ նոր անուններ են տըպադրւում : հ^^արուն^է դերն է այդ, եոր
մարդկանց յայտնաբերել՝ նոր անուններ
տպագրել՝ նաեւ հետեւել ո,յդ մարդկանց
ս ա ևղծա դործա կան ճակա տա զրէն :

Հ — «փարուն»ի պաւոմուք-իւնն ու դերը
նանչնալէ ետ£, թանանք անոր էջերը •• •

կոյթի իմացութիւնը եւ աւանդների պահ
պան ո ւթի ւնը : Օրինակ , ես ցաւով վճր—
յի շո ւմ եմ , Րարեկևնդանէ հրաչը մէ սո
վոր ո ւթէւն կա ր , ես մեծ տղայ էէ արդէն •
դնում էէնը ա ղջէ կն երէ հետ պարելու,
դա մէակ դէպըն էր որ դէւղէ ա ղ^ւ՚կը կ ամ
տղան դէ չեր ը ուչ կարող էր զնալ տուն,
ոչ մէ ծնո,լ նրա չէր մեղադրէ դրա հա—
մար*, Օրէնակ՝ յէ չում եմ որ մեր դէւղում էրզրումէց բերած էր ենg un վոր ո յթները պահել էէն ՝ երբ գարնանը արդէն
ար տեր ը ցանել՝ վերջիցբել էէն ՝ մէ չրջան
կար որ աչէրատանը չկար դէւղում • հողը, երկիրը ծաղկի մէջ կորել էին՛. Եւ
ահա այդ չա բաթ — կէրակէները երբոր
մարդէկ աչվսատանըէց
աղատէէն՝
հաւաըւո ւմ էէն մօտէ կ մէ ըանէ գէւղեր ո վ
եւ դհ ո լ
զուռնա յով այնպէս է ղեղեցէկ
հանդէս ո ւթէ ւնն եր էէն լէն ում : Ո ւրախու
թն ան ն սլա տա կ Էր- տղայ — աղջէկ ճանա չում էէն էրար ՝ պա տանէն եր ր ազջ1.կ
էէն փախցնում ։ Աակայն կամաց կամաց
դրանը վերանում են եւ մնում է մէայն
յիշողութիւնը :
Այսօր պէտէ եր է տա ս ար դո ւթեանը դաս
տիարակել կս, րելվ, չափով դէպէ ա յդ ուղղութէւնը :
է ւթա կան արմէըները
անսլայման օր էն կարեւոր են, պէտէ ստեղ

Պ
Ինչպէ ս 5,4 ատել էը ՝ ամսադէրը մէայն դրական չէ ՝ ո, յլ նաեւ ընկերայէն —
հասարակական : Ե1- ես կարծուձ եմ որ
հ ր ապար ա կա է,օսա կան երանդը անպայման
պէտը է • հարցեր կան որոնը պէտը է ասել
յօդուածներ է
հ ր ապար ա կա դր ո ւթէ ւն ո վ •
ուս ան ո ղէ կեանըը ՝ դէլղէ ա չվսա տա ւոր ո ւթեան հարցերը ՝ եր է տա ս ար դո ւթ եան բա
բո յա էլան դա ս տէար ա կո ւթէ ւնը ՝
հաւա
տար էմ մնա ւլ, ազդէսյէն ողուն : Ա^ք էն մէ

ծել դա : վատ է այն ^այ[*Ը ոբ
ուզում
որ երեխան լաւ ապրէ*, Մծր երկրռւմ ալ
բոլորս մաըառում ենը որ բարէը ստեղ—
ծենը յանուն մեր զաւակներէ : Իայց հա
մոզուած նմ որ վատ է նաեւ այն ^այ[՚Ը
որ էր էմացածը՝ այն էն չ էրեն աղնէւ ՝
բար է է պահել՝ չէ փոխանցել էր եբեխաներին : Այ ս է նաեւ մեր ամսադր է մաըառո ւմն եր էց մէկը :

մամուլ էն ըն էր համար պէտէ ճշդէ աէԼՂ *
էտէալը՝ այսէնըն թէ դէպէ ուլ, առաջ
նորդում է եր է տա ս ար դո ւթէ ւնը ;
Հա ր ց ը դարերով ս տեղծո ւած արմէըներէն հաւատարէմ մնալե է՝. ԵԱ կւչտրծում
եմ որ ամէն մէ մողովուրդ ստեղծում է
համա չէւարհա յէն ըա դաըակր թո ւթեան մէ
մասը, ստեղծում է անպայման էր
անկրրկխ^էէ տեսակը՝ էր չափանէչերով, հոդեւոր արմէ ըներ է էր տեսա կն է ստեղ
ծում : Ե*- ահա չա տ կարեւոր է թէ էն չսլէս ես պաչտպանում ՝ պահպանում այղ
ըո ստեղծածը եւ ըո տեսակը . էնչըան ով
ան է, tu թալ, է մնում մարդու՝ այսօրուայ
երէաասարդ մարդու կեր սլարը՝,
(էամանակները
փո է, ո ւել են,
հէմա
մարդու հնար ա ւոր ո ւթէ ւնն երը մեծ
են
էնֆորմացէա ստանալու եւ այդ մէ կողմէց լաւ՝ մէւս կո ղմէg վտան\ղ է, ըստ կութեան ըեղ երբեմն կարող է թուալ թէ
.դու ըաղաըակէրթ- ես • դէտես թէ այս էն չ
եր կրում ով է ն ախա դահը կամ լաւագոյն
երւլէչը • եւ դա եր ե ւո ւթ ա կան է,ա բկանը
է ՝ որովհետեւ ըա ղա ըս, կ րթ ո ւթէ ւնը սե
փական մոդովրդէ
հոգեկան արմէը!,երը
ունենալն է էր մէջ՝ էմ կարծէըով՝, 0րէնակ՝ ես տա րօր էնա կ մէ բան ասեմ, էնձ
թւում է որ լաւաչ հացը մեր հայկական
րարձր ըա ղաըա կրթո ւթեան արդէւնըն է •
ս, յդ լաւաշը թէ, ող կէնը կարող է չունենա լ
բարձր դրադէտութէւն ♦ էնըը էր տեսակէ
մէջ չատ աւելէ ըա ղա ըակր թո ւթէւն պա
հող է՝ ո րովհետեւ պահում է մէ ամբողջ
աղդէ դարերով ստեղծած նէւթական յէ~չո ղո t-թէ ենը ;
Մեր սւժսսւդրի նպատակն է երիտասարղութեան ժէջ կարողանալ արմատաւորէլ
ըա դա բա կրթութեան այրէ տեսակը՛.
Այսինբն դու բո ժողովուրդի տեսակն
ու
բնաւորութիւնը եթէ չես կարողանում
պահ պանե լ, չես կարող մնալ բաղաբակիրթ՛. -Րաղաբակրթութիւնը լեզուն է,
աւանդ ո յթներն են, այն ներբին եւ չդըրւած օրէնբները , որոնց խախտելու դէպբում ոչ ոբ բեղ չի դատի , այս կէտը դասրա կան օրէնբների դրբի մէջ չի մտնի : Աչ
ոբ բեղ չի զատի երբ դու անարգալից վերաբերուես հօրդ, բայց դո յութիւն ունի
բարոյականութիւն , խղճի
օրէնբը,
որ
շատ աւելի դաժան է երբեմն . ու ինչպէս
անել որ այս կարգի օրէնբեերը կարողս։—
նանբ պահպանել՛. Ւ հարկէ այստեղ մեծ
դեր ունի եւ լեզուն , եւ հայրենի մ շա-

Հ - Իսկ գալով ընկերային հարցերու,
որոնց արձագանգին միշսւ կը հանդիպինք
/<փարուն»ի Մէջ • • •
Պ *— Այո՝ ս ոց էս,լական հարցեր
կան,
եր էտասա րդութեան վերաբերող,
օրէ
նակ ՝ ասլօրէնէ զաւակներէ հարցը : Եարող է թուալ որ Հայաստան էր կառուցուածըէ մէջ ունենալով այսպէս բաւակա
նէն ա ւան դա կան
ամբո ղջա կան ո ւթէ ւն ՝
մեր մօտ նման հարցեր ՝ էնչպէս բամանումը՝ ըէչ են, սակայն ո,յդ չէ նշանա
կում թէ չկան, դրանը կան, եթէ այսօր
չմտահոգուենը դրանց մասէն՝
անպայձ*անօրէն վաղր ւկր լէն են աւելէ : ^դէ տեմ ՝
էն չո՛ ւ ծըբեմն ազդերը ՝ մ ո ղո վո ւրդները
որ պէ- ըաղաըա կրթութէւն այլ
ազդեր է
վատ կողմերն են վերցնում, օրէնակ բամանումը համարում են չատ բնական բան :
Ա'էնչդեռ ես եւ է,մբա գր ո ւթէ ւնը մտա
ծում ենը ՝ թէ ըետանէըը ա յն է ՝ էն չ ազ
դը : Ինչըան ում եղ լէնէ ըետանէըը ՝ ա յնըան ումեղ է Պետութէւնը : Եան այլ հար
ցեր : Հանր ապեաութէւն ո ւմ է լէ ըէ չ է
դա, մէայնակ՝ չամուսնացած աղջէկներէ հարցը*. Երեսունն անց բազմաթէւ են
Հայաստանէ մէջ չամուսնացած
ար1^[1և~
ները*. Այստեղ առաջփն հայեացըով թւում
է «Ը" է^նչ գործն է այդ աղջէկր» , ճէշդ
է այդ հարցը տուողը, յամենայնդէպս մէ
սյահ կայ՝ որ ա1յո ՝ մեր բոլորէ գործն է
դա :
Մենը փոըր մոզովուբդ ենը ՝
ունենը
էնըեապահ ո ւթեան խնդէր • ես բնաւ այն
կարծէըէն չեմ որ մենը հնարաւոր ո ւթէւն
կունենանը այդպէս չատ տարածուելու •
բայց մենը հնարաւո ր ութէւնը պէտէ ուն են անը պահպանելու որ աճ տայ մեր մողովուբդը եւ չմնայ այս բանակի վրայ՛.
Այսինբն դա միայն անձնական հարց չի
դառնում . ոչ էլ միայն ընկերային , այլ
ազգային խնդիր՛. Եթէ օրինակ, ասևնբ 30
հազար ռւղջիկ չի ամուսնանալու, 30 հա
զար եր.եխայ չպիտի ծնուի. ամենաբիչը'.
Աա դաոնում է համազգային ցաւ. ընդհանրապէս ժողովրդի մէջ այդ տագնապը
արդէն կար : Պ ահպանո զա կան ժողովուր դ
ենբ եւ չենբ ներում այն աղջիկներին, որոնբ առանց ամուսնու են երեխայ բե
րում : Րա յց վերջի շրջաններում ա յդ աղ
ջիկները յամենայնդէպս
յայտնուել են։
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Ա Ռ Ա Հ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
տեղծութեան րոյրը յ{՚լ’!ւ"ե^ 'Լայ1'Ւ '1աէ'
դաթոլյիկ մը գլուխ րրսդ մասրենիի մը
հ մայրը :
Ուրեմն , կրնա՞մ խնղրել որ դուն մե
ղի լ{երլուեա,կան ա չխա տանը մը հրամր ընես , այս դէ՚ր/չևրը
կարղալկ
ետք-,
կարդանք զայն լրագրի սիւնակներուն

•('1Ահ1ՏՈՍՔԶՓ

մկջ :
Տրամաբանօրէն կը պարտիս՝ որովհե
տեւ քննադատը մեր մ չա կոյ թին
սլարտիղպանը սլկաք կ մնայ Ափիւրւքի
տար ս/ծբին է

/ / .֊ քհատոէ Լոէփոն
Ս զանս/ կին առս/ջին մեծ համերգն Լր ։
Յամբաբա յլ էլը բ/սմնուէինբ
ՓլԷյԷլՒ
սրահէն՝ դաշնակահար Pu/ֆֆի Մինասդս/նես/նի հետ' նման ապա ւո ր ո ւթի ւնն եր
ւի ո թանա կելուք հ Էքր ր թա ւչային
ձայնե
լէ ուն հնչո ղո ւթե ան
կ' տ կնար կէի ,
ան'
եր/ին եր անդ ղո յներ ո ւն վէտվէտո-ղ ալիբ—
ներ ր 'կը Jի չէր » Որաւամբ
ա մէն ձա յն
հ ե շա ա ւէ տ Կ' ա լս ղ.ի չեր :
ք]* ո ւման աղ ի դա շնակահարը ՝ բառաս—
նս/մեայ՝ ծանօթ է թէեւ արուեստասէր
ներու սեղմ շրջանակին' բա յղ արմանի է
նաեւ լայն ո ղո ւէր ղա կան ո ւթ եան :
Հք ո ւմանի բոն շէր թոն՝ վիպական
u'J'l
ոճով՝ տրուած արտակարգ կեղ րոնաղ ու
մով՝ ստեղծեղ բուն մթնոլորտը բանաս
տեղծական ղո րծին պա հ անջած : Հո ղե կան
բարձունքներ՝ որոնղ
կրնանր մօտենալ
նման ա ր ո ւե ս տա զէ տն եր ո ւ
հետ հաղորղո լելով : Առոյդ՝ ս տե ղծա ղ ո րծ չունչով
մըն է տո դո րուն իր մե կն ա բան ո ւթի ւնր :
Առանղ սեթեւեթի՝ ումեղ*. Ոչ մէկ աւե
լորդաբանութիւն ՝ ոչ մէկ պճնանր իր
հայեաղրին հարուստ ոլորտներուն մէջ*.
Տռւր շունչը միայն՝ գլուխգործոցին*. կա
ղաթն ա ս տ մը եր րլա հան ին րն ղհ ան ո ւր
ղործին մէջ* Շո ւման գրի առած է ւլա յն
կեանբին վերջին չրջանին : Առաջին ունկբնդր ո ւթիւնը
կ՚ապահովէր իր ս իր ե լի
Գլարան՝ ԼաJ փ,զ ի կի Ն է վան տհ ա ո ւղին ըն
կերակցութեամբ՝ Մէնտէլսոնի
ճպոտին
տակ*. Պատմական դործ*. Պատմական ղէշեը : Մինչ հո՛ս՝ այս գիշեր ո ւնէ ինբ Փա
րիզի նուագախումբը՝
$անիէլ Պարէնպոյմի ղեկավարութեամբ* Յաջող բնկեբակղ ութիւն մըն էր իրը՝ զո ր զետեղեց
քոնչկրթ ոն
համանուագին ու սոնաթին
սահմաններուն միջեւ *. ճիչդ տեղը :
Համերգը կը սկսէր Պէթհովէնի ֆանթէզիով
դաշնակ՝ խմբերգ ու նուագա
խումբի համար դրի առնուած : Հազու/սդիւտօրէն կը հանդիպինբ
սոխ ւլո րծին
ընթաղիկ յա յ տա դիրներ ո ւ մէջ*. Աեկթա
րան ո ւթի ւնը վստահ ո ւած էր
դարձեալ
Ո*ա տո ւ Լուփույի *.
Նոյնքան .կենսալիր
ու խռովարար միանգամայն բան իր ՜Շ ո ւմանը :
Գործը կր յիչեղնէ նոյն
Պ է թ հ ո վէն ին
իններորդ համանուագը*. Աւելի
բուռն
ելեւէջներով՝ մնալով հանդերձ ինբնե\կ՝
հակառակ բարդ բ ո վան դա կո ւթեան *. ինբն ա պ ա ս տան ՝ զո ւարթ ՝ լաւատես Պկթհ Ո,/ձնն կ որ ունիեբ մեր դիմ աղ հոս առաւելա բար :
Լո յս , սէր ՝ կես/նբ' եւ մանաւանդ յո յս
կը ներ շն չէր Ատ տու Լուփույի նուագը*.

Սիրելի Տիդրան'
գողտրիկ
նամա կդ
ստաղայ : Շնորհակալութիւն' նախ ու
շադրութեանդ ՝ յետո յ' դի տո ղո ւթի ւննեբուդ*. Հարղ կու տայիր թէ թնչու ուրիչ
անձի յան ձնած եմ ընտրութիւնը ու իբ
րեւ պատասխանատու չեմ անձնապէս րո
տան ձնած վհաթրայի վերջին տե տր ակին
կաղմո ւթիւնը ի սթան պո ւ լա հ ա յ
բանաստե ղծն եր ո ւն նուիրուած :
Պարրլ այն համոզումով որ աւելի առա ր կա յական պիտի կարենար մնալ Պ ո էun յ
չր ջանա 1լն երէն բո լ ո րովին
դուրս
ապրած զիտսէկիզ անձնաւորութիւն մը*.
Հքաղկաբաղ մը .կաղմելու մեծա մտութի ւնն
ալ 1սնրէԲոյ առարկայ կէր. այլ
լն զհա
նուր պա տ կեր մը տալու ջանբը *. Այդքան *.

Երբ ներս մտնես նեղ դոնկն , ու դկպի
ձտի։
դաոնաս , անմիջապկս կը ցցուի
դկմ՚լ դզեականման ապարանքը’. Փաղը—
մ///ո Սնտոկի /ոո /.ն թս/նդ ///ր անրն անղո /. —
ղա կւսն բառա կոlu ի հ ի ւր /// ս ր տ հ ին
մէջ
Հոյակապ չկնքը՝
չո ա յ լ
դեղեցկութ իւ.ններո/1 Լ ղ/սր /լտ ր ո ւն . ուր ապրեր են
նկարչական ու եր ա մ շա ա կան սէրը իրենղ
մէջ զուգընթաց յա ո ա V1 /// ղն ո ղ
մարզիկ՝.
Ո ւն կնդր ին համար եր ամչ/ոո ւթ եան ըս—
տեղծած մթնո լ/t ր/ոը կարելի չէ բոլորովին
անջատել //բահին u/t/լահ ոված ներ բին մըտերմո ւթեն էն : ^էիր///ր կ' ա մբ // /շ P /// ղն են :
թկ ո շ դմուար է կեղ ր ոնան/ս լ ՝ ու լսո
ղութիւնն ալ անբաւաբար կը մնա լ :

Փո ըձկ՛ ղանոնբ թարգմանելէ
Պ ի աի
տեսնես թէ հայ են մնա ղած*.
Խորքով'
մտքով' ղդաղ ո ւմներ ո/Լ *. էէեւն էր միայն
չօշա ւի ելիօր էն նման :

P ա ֆֆ[՛ //լ
Աձ1 ի
Պ ե տր ո ս ե ան ղ// լ/լը
Մ ո զբո վս կիի դո րծեր Լն ըաղկա ղ ո ղ -//'֊
պա կան
եր\դաղանկ մըն էր
սլա տր ա սm/ոծ : Յարմար
սրահ ին մէջ
լ ս ե ղ ինբ .
յարմար յայտագիրը :

Մին Լ] րախ ունիի <^Ո ալիները-^ ՝ միւսը'
Պըլաե անի ՀՄ ան տր աՀն երր :

Մինչ ի աֆֆի Պետրոսեան իրեն լա տո ւկ
բևբոյչ երեբ նուագովը կու տար ՝ երկրորդ
մասին սկիզրր' Օ ոփ էն է երեբ նոբթ իւրններ ու Լիսթի վեցերորդ ոաւիսոտին առ
նական հն շեղ կչռո յթով t

Խնդրեմ՝ գտի՛ր՝ կարդա՛ ու դրէ՛ այս
խիստ հետաբրբրական ղո բծեր ուն
մա
սին : Հ ո՚ն ալ պիտի գտնես ան չուշտ աղւէեցութիւններ : Ոայղ պիտի գտնես նաեւ
հայ սփիւռքին ընծայած իրաւ բանաս
տեղծներէն երկուբը : Նորարար բանաստե ղծներ : (յոր նչաններ ո վ' նոր ըղձանքներ ով : Ա տա ծման տա ր բեր կարգի երե
սակներով :
Առաջթնը հ րճուանբո/Լ կր պեղէ ադամաեդեայ հանբր ՝ հարուստ
տեսիլքով t
Նը ի,ո րզ1Աե՚էՀ իրեն յա տո ւկ տեսա կարար առարկայական
խո րհ րդապա շ/ոութեան մը ուղիով*. Արտակիղ
1լ'ր լլա ս իքեն շուտով' գտնուելով կենսալիր խոր
հուրդներով գեղուն բանաստեղծութեան
մը ճառագայթումին ենթակայ*. Փարթամ
է լեզուն :
Ս թ^լ միւսը' չարչարուած հոդի ՝ բեւ։եւո։Լ ձ որթը արիւնելու ա ս տիճան ղս/ ին ՝
հազուագիւտ յանդգնութեամբ մը պեր
ճախօս ՝ մ տ/ս վա խ ո ւթի ւնր ունենար կար
ծես ենթակայ ր յ/ա լու նուաղագոյն
շափ„վ {,սկ ընթերցողին , ջանբ չի ի/նա քեր
ներքին ընկրկումները անմեկնելփ
դարձընելուէ ճչդումի առարկայ ստիպող ո լթեան մթն t/ լորտ մը կը ստեղծէ ՝ փոի/անակ զայն մտերիմ դարձնելու*
Յստակ ճանա չո ւմը իր ար իւն ած սր տին
կը խրտչեցնէ զինքը ՝ բա յղ գոր ո վա ղ ութ ՝
առանղ սակայն ինբնամս/տոյղ արարողութեան կ'։սռս,ջնորդէ քեղ իր {սրիկը :
ղա ր կ// ւած կ աւ! կն ինչ : Մ ո օթ կ խցիկը :
սկրը որրան կրհայ տառապեցոօցաե ըլլալ կակ մը կը խորհիս
քխ
կը գտնես պատաս խանը իր րանասաեղ—
եո ւթեան ւ1կ9: Գիխրը սսլիացաե վկրրերու ար ղաս իրը չկ , ա՛ յլ կաթիլ կաթիլ
մչտնջենապկս արիւնող սրտի մը կոտտարող ղաւը : Տ ր ո ւաե
անսովոր
հեւրով :
Գմուար գնարրով ; Հիմա՛ , Սիրելի Տիգ
րան , երր ա' յս կ տպաւորութիւնս՝
թկ
իրաւ րան մը կայ այս ղիըրին մ կթ ինչ
պկս խօսիլ
միայն
ազդեց ո ւթիւ ններու
մասին յ
Սւիի ^ռրը, դիւրին թկ դմո լար' կ'ա պրերնկ իր եոցին մկջ այսպիսի անպկտ
րաներու ալ մալէ անա կ վատնող ումեղ րա_
նաստեղիներ : Արեւմտահ ա յեր կնը
սլանեացնող գրիչներ : Անոնր կ'ապրին
մեր
մօտ , դմդոհ' րայց ո րոչ լրութեան
մը
սահմանին մօտիկ , գուցկ չռայլելով իրենց տաղանդը վաղանցուկ տաղ մը երդաե ըլլալու մ տա վախո լթ ե ամր :
ի՞նչու զարմանա լ եթկ իրենց բանաս

ըտնդներն ալ տալու.

յատուկ

ձ1„'և'

'

անցնելով թա,.շտյ{,նկն մինչեւ.
տու. կասումներու: //«_},/, նս,ե, “1Հ'“՜
ՈՏ
Հ*
Ատսս,.
թաք նուաղ , աճպարար ոստումներ „
հարաղատ մե կնա ըանո ւթ ելն .

ձ'Լ կ՚ըսես՝ ինչո՞ւ ա.„
նութիւններուն մկկաեզումը^ երձաՀս'

ֆիւկերը: Զղալիօրկն ծանր պա.„րա
ւաե սւնկնդրին համար ի„կ ;
Բրա, ալ աոաջին զարմացողը վեպա^
թիան Պախ պիտի ըլլար , երր իմտնսդ, թ,
երկու հազարով լսելու կԴրթտնք իր Ա,y '
սենեկային մտերմութեան դրոչմը կրու
ղլուխղոըեոցները : Հաւանաբար
փոխանակ ուրախանալու' քանի

տխրէր
լախձ

տարաե սրահին կէսը պարպուաե պխթ,
տե սն Լ ր ղ ս/դտ րէն ե տբ :

կ ը /շ /ոն ո t-ինբ :

Զոր օր ինս/կ ա յս /լ ի շեր ո ւան յա յ տա դի
րը եթէ ներ կա յա ղ ո ւէ ր Փ լէ J է/ի սրահին
մէջ նոյն հոգեկան ըաւա րա ր ո ւթիւնը սլ ի/ո ի չկար ենայինբ ունենալէ

(//i ահ{h

12.- Նամակ Բարեկամիս

Նհրքիս մտերմութիւն

Գէթ ամենա կարեւո բները /իա ղան դին
հայ բանա ս տե ղծա կան խո ր բին հ աւա տարիմ մնաղ ին . հակառակ իրաւաղիօրէն
մատնանշած յայտնի
աղդեղութիւննեբուդ*.

Տե' ս ՝ ահաւասիկ եբկու նոր դեղեց ի կ
հ ր ա տար ա կո ւթի ւնն եր յ յ Նտրդս/ղի յու
ղումով :

Որ ղլ,տկ ն Հ JՀ'~

դասելու կերպը: Գուցկ օրտհը' Փ/,,
Գուցկ յայտագիրը' Պախի .իրկԼիլտ Լ

13.Մեր պւս լմանն եր ո վ ՝ խիստ զտում մը կը
խոր հ թ ս որ աւ-ելի օդ/ոա կա ր կը
հ սն
գի ս անար :
Սրկրորդ դիտողութիւնդ աւելի
կեն—
սական բնո յթ ունի : Աղդեղ ո ւթի ւնն եր ր
զորս կրած են : Մ այրս/յեղ կը գտնես : ք)—
րոչապէս երկրորդ պատերազմի վաղորդա յնին հ ա ս ո ւնղ ած գր ո ղներ են : Առօր
եային կչռոJթր թրբական էր :
ք^նչպէ ս
չընդունիլ շր ջա պա տը : (փխտա կան միա յն
նկա ւոել օրուան բերածը*. Մարմ է /լի տել
տալ որ փր էվէ ր ես/ն որոշակի շունչ մըե
ալ կը տի ը է ը անոնղ բանաստեղծութեան
մէջ : /' /ի եր ջ// յ խաչ աձեւ մնս/ղ ին ա յդ աղդեղիկ ումերը : Ս ւ կը կարծէ® ս ոը իրենց
բուն ինքնութիւնը կորսնցուցին անձնա
տուր ըլշալո վ անոնղ :

թ{,,ն, հզօր խտղ

կան համոզիչ հասունոլթեան մ.. "
ւորութիւնը չի ձգեր: Գոլցկ նս.Լ.

արուեստասէրի էֆ օրսպրէե
Փարիզ , Դոյեմրեր 20 , 1987

Բոլորն տլ ստեղնտչտրք,
.
նտդկտնեը են: Գալով
ԱնտրՀՀյ'՛'
ոմհի դրեթկ տմկն
{.նչ, Հտսկ խ՛

Սպասել ուրիչ ղիչերուան մր, կարենալ
սիրելու համար Անարաս Շիֆր' տաղան
դաւոր քաջարին:

16.֊ Արուեստի

Տօեավաճաո.
Անունը' Տօնս/վս/ճս/ռ . բ/ս g ա յ/ս յւոօլ/Լն
կյչ նկս/ըտղրէ ս//լս/սո/-ս/ծ ս/րղի/.նբր ՝, ։/ա»
ճս/ռեյ շոiiiiri վ' յս/t. ՚ղինո/! :
^^ւրիզի

^.ՖՒՍչՈ^ը հետզհետէ դբսռել

սկսաւ ուչւսդր ո ւթի ւննները ՝ ծրաղրնւս/ծ
//ւ տս/րուէ տարի աւելփ կա ղմս/կեր պ/ւււսե
ի թl,/tu Ը ի առեւտրական ձեռնարկի մը
վ եբ ս/ծո ւեյո վ *.
Ան խրլճո ւթիւն պիտի րլլա ր
բննա դա
տել ղայն իբր այզ ւ որովհետեւ ձեռնար
կը ինբնին յաջո ղած է :
Նո/րելի էԲ սակայն նուաղագոյն չա/իոմ
1ւսկ

՝Ըո չՒ՚ն ւ տր // ւե ս տի դործ մը այղ
պայմաններով ու այղ մխորին մէջ՝.
Ան որ //լիտի դո հանայ ս/յդբս/նով՝ իրաւ
ա ր ո ւե ս տա ս էր սլի տի չըէէայ î

14.- Լը 'Բորպիպիե
Հարիւր տարեկան
պիտի թԱար UiJu
տարի*. Ոմանց համար' գարուն լաւագ//յն
ճար տարս/պետր *. Ա.րմ անի էր ուրեմն բազ
մաթիւ ճոխ
ցուցահանդէսներ ոլ,
Փարիզ, թկ' այլուր :

թԼ՛

կկնղույսււէր ընդհանրասլկս իրը' Հ.միահամուռ ամբո ղջո ւթիւններ ո ւ^ ծնունդ
տուող մարդր*. Նը բննադատուէր սակս/լն
շատեր է ՝ տուած Ը[էա էո վ կեր սլըն կա լ ձեւա ռո ւթի ւնն եր ո ւ արմ է բին
շատ
աւելի
կարեւոր///.թիւն ՝
բո/ն մա սնա դի տա կս/ն
կար ելի ո ւթ ե ///ն ղ : Ուրիշ խօսբով' չէր ու—
զած զոհել միշտ ւլե ղե ղ ի կր՛ իր ինբեո ւրոյն ոճով' օդտս/կարին*.

Տարակուսելի է որ գտնէ հոն մտբին
գոհացումը*. Շտտ բան կարելի է 11 ոլսէի լ
ւսն չուշտ տյս
տեսակ
խառնարաններու
մէջ՝ բայց հա սմլնա լ ու սիրելու Տամար
արուեստի գործը՝ պայման է մինս/կ մնալ
անոր հետ : Մխո ր էն հեռու *.
lï ր եւա կա յո ւթե/սնդ
անձնատուր ներ
անձնաւոր հե տաբրբրութես/մր :

17.- ttfisuZ. U'iuimli
ՍՀետռէ Պո տէնէ ու Ֆր անսիսբօ ՊօրէսԼ
ե/ոբ՝ ահա երրորդը նոյն ցուցասրահի

Պօ/ղուրի ղ ո ւց ա հան դէ սը կ' ար դա ր աղ րմս/սամբ ճս/րտս/րս/պե/ոին տեսակէտը՝
3"J3 տալով վաթսուն փոբր մաբէթներ ՝
եւ բանի մը հատ ալ ճչդրիտ չափերով

նկարիչներ էն' մտեր իմն երը Փիբասոjl‘ ՈԲ
1լ աւարտէ իր ան ղո ւդա կս/ն ուղին : Ս շաակառոյղ ու ամբողջական դործ մը ձւլե-

իրագործուած ա չխատանբէ Սթկնկն JLLL-—
դի չ մասը ցուցահանդէսին'
գծագրու
թեան տե տր ա!լն երը ? որոնբ միշտ պահ ած
կ^ս/եբի ընթաղբին իր բազմաթիւ գրր—
սլանն ե ր ո ւն խորը : Ամոբղջ
կես/նբ
մը
ն ո ւիր ո ւած բաբերուն :

Սրամիտ ու հմուտ արուեստագէտ մըն

H

Z/. յ*է է g ո ւց ա հ ան դէ ս ին թողած տ//լաւորութիւնը*. Ու֊ եթէ ճարտարապետ չես՝
սա
բանաձեւը կրնաս ընդունիլ
Լը
'Ոորպիլզիկ
յ ե ղա ւի ո խական
շինարար
մի/ոբ՝ որ դիմեր
է ակերուն իրագոր
ծելու Տամար իր աշխարհը*, ճարտարա
պետին աչբով՝.

ւով •
էը:
Խ ո րհը դա սլա շտ դպր ո*]թե չուբին նալս
եւ յետո յ խօսեցնելով
ու հարածուելոԼ
ենթա դի տա կց ո ւթի ւնը հասած Լր իI՛ շւսւո
աւելի /Լ‘Ա լր կեանս/կս/ն ՝ ինբնաբութ ո^ին ՝
Գերիրւ///ղաչտ *. Ակներեւ էին նաեւ իր
դործերուն մէջ մա սն ա դի տամլան փնԱ1Ըո՝
տուբները' ինչպէս աւազի սրսկումները
սլաստառին վրայ ուր նախապէս թԼմ էր
// ւի ռ// ւած ;

Աչվսաաաե կր Օդէոնի առաստաղք "P
եղտս վերջին իր կս,ր ե ou ր ա չխա տո հթխ~
նը: Գս՚րոօս մեե նկա րի թ՛երէն մԱԲ՛

f

կ՛անհետի :

13.- ԱՅտրաս Շիվ
18.- Կեորկի 8իվրա
ՀղՈ ւնգարական դպրոցը դա շնա կ ի
Լա““
ւադոյններէն մին է այսօր *. Ու Անտրս/ս
Շ իֆ անոր երիտասարդ ներկա յաղուզի չը • Արմանի Լերանց Լիսթի բերած ըստեղնաչարի մասնագիտական
աւանդու
թեան :
Լ/ոյն դպր ո g ին պատկանող դա շնա կա—
հա րներուն կա բդին կարելի է դասել վա
ղամեռիկ Նէղա Ան տան ՝
անմոռանալի'
Փէթէր Ֆր ան դլը կամ Անի Ֆի շէրը ï

Պուտափէշթէն Փարիզ հասաւ
դաշնակահար մը» մօտաւորապԼս
սուն տարիներ ս,ռս,ջ :Կը պս՚տկտնկր ““Լ
նադկէոներոէ. այն չարքին , որո^՚ց

ւ

I

իսկ {սաղը, այնքան զարմանահլ>աչ
մօա,

un

եո խոնտր^ւ'" ''

Fonds A.R.A.M

« 8 Ա lh Ա Ջ
/'/' -՚ւՂա1ւ1՚!ւ էի-թի &դհանոպ՛ երզացանկ^ը , բայց նաև Մէնտէլոռ
}//,, Հ"փէնՒ ՝ Պբամոի երկարս, շունչ գ„րքքէրր նո խ ճարտարութեամբ, նուագը մրնա ր՛՛է •“լ1-ւ1' հմ,սյ1'է- ման խորո՚նկ-.
Այս մեծ դաշնակահարը վերջերս
կիսով րաչուա\և կր [‘ր անկիւնը.
մասամբ
թ լոս՛ն եկան աղէտի մրն ալ պատճառաւ :
Արուած
հետաքրքըութեամր կը լսէթ,ք ուրեմն դինւրը դարձեալ, հոս այս վի
զեր, Մէ՛՛՛թր տէ Շան դէլիզէի բարեփոխուած ու նոր սգուած
բեմին վրայ,
դրեթէ նոյն իր հին յայաազրով :
Եթէ չունի նոյն թարմութիւնը, նոյն
անսայթար կչ""յթԸ։ ն".1ն Հնչեղ թաղը,
կր մնայ դարձեալ հունգար ոգիին իրաւ
թարգմանը, պարդ ու յուղիչ իր մեկնա֊
րւսնութի՛ ններով : Ձափաւոր ուեր է ամէն
ինչ տարիներու ընթացքին , մնալով մի չա
‘h,անա յայտ ճշգրիտ սահմաններու վրայ,
առանց սահելու անճաշակ չափազանցութիւններու ոլորտին մէջ ֊.
Երբեմն հինը փնտռեց ինք՝ բայց սիրելի
մնաց մշտաջան համակրելի հունգար դաշ
նակահարը :

'19.- ՍպաԱակաՕ,

Ոսկեդար
Գար որ կ՝րոեմ՝ ճշգրիտ հարիւր տա
րիներ չեն' մօտաւոր ր՚՚՚յց աւելի երկար
J-ամանակ մր
կ'ը՚լւդր կէ ‘“յգ շրջանը-.
Այդ ա՛յն շրջանն է որուն ընթացքին սպա
նական նկարչական դպրոցը կազմուեր ու
ինզինքր պարտագրեր է : Ե՚֊ ի՜ն չ արգելք
ներու ճնշման տամլ ըէէան ւմնոնք դասա
կարգային , ընկերային, զինուորական թէ
քաղաքական : Հակառակ բոլոր դմուարու—
թեանց կր
հանդիպինք I] ե ր վանթէ ս ի ,
Գալտէրոնի կամ Լուի աը 'Լէկայի նման
անմահներու գրականութեան կալուած՜էն
ներս :
Եւ սպանական նկարչութիւնէ, ալ կը
ձերրաղատուի այդ շլ,ջան ի րն թ ա ց քին օտար ազդեց ո ւթ իւններ է î
1երան սա կը ճանչնայ սպանացի
նկա
րիչները տասնըիննե րո րդ գարու ընթաց-

ՀՒն։
Հարիւր յիսուն ղլուխղորնոյնէրու ն ըւիրւււսւհ հո յա կապ ցույահանդէսով մը
Փարիզ կու. դա յ
այսօր
հովանաւորել
եւ ծանօթացնել միանգամայն տիտաննելաւ կողքին } ինչպէս Կոյա 5 էլ Կռէքօ , Վերսղքեղ թկ վէիւպարան մասամբ\ շո լքին
մնացած ն կա ր ի շն եր , ին չպէ ս *իանօ , Ռի“
պալթօ , 1Լի/ա վ ի չեն ս ի օ կամ Իր իարթէ
Այս վերջինները աւելի ազդ ո ւած

î

են

շրջապատէն , ԸԷԷսէ J նիւթեր ու րնտրութեան տեսանկիւնէն դ ԸԱ_,սJ
կրօնա կան
գեանի վ[,Աէ f '՝ թա զմաթիւ եկեղեցական
ապսպրանքներու շարքին քով կան նաեւ
դիմանկարներր : քիիպէրո»' յետոյ զ Կոյա՝.
ՀոյակապօրԷն տուած են տսձղնապի
o—
րերուն հ ոդեվիճա կր : Ազատութիւն
րոդած են իրենց ուժեղ արուեստով ։ 1/ձ֊
կեդծօրկն յ Առանց խամաճիկը Ր/!ա!ոէ- ի՜՜
րենց պա չտպան իշխաններուն դ բնդհա1լա-~
ո֊ւսկն' մատնանշելով կարծես անոնց ան
բաւէսրար ութիւնները :
Բնանկարները քիչ չեն թիւ.ով՝.
Փրթի Փա լկի ցուցահանդէսը կու դայ
կռթնիլ Փ իքասո յի շրջանին :
ը
նոյնքան դե ղեց ի կ կր շարունակէ
դա Ր'
Փարի ղի Ար ղի Ար ո ւես տից Մանդա րանին
մէջ՝ հասնելով մինչեւ մեր ժամանակ
ները՝, Փ իքասո յի դարն կ այդ՝.
Այ1 պկսով հինդ դարեր ուն ինք
մեր
դիմաց օրերս : Փարիզ կը հատուցանէ իր
սրսրտքր սպանական նկար չութ եան :

%0.- Կախարդուած

Սրիսգը
"տձեւութիւն է աւելվ։ , քտն նորա—
ւթիւն՝ լսատեսողական բնոյթ կրորԼ
դրութիւններ
հրա՛մցնել
հ անրու' , ապաւինելով Աո ցար թի երկնային
ային' որ ան շուշտ կրնայ դիմադսմկն կարգի ոտնձգութեան դ առանց
պնելու իր
եր աժչտա կան հմայքը :
կր կորսնցնէ մասամը իր Լր1,լ ըն~~
զի չ երաժշտական պատգամը՝. «Կաւ֊ուած Սրինգը՛^ այդպէսով կր կոր՛է իր վերացականութիւնը :
•ն Փիէր Փոնէլ, իր այս բեմադը-

ՄԻՏ-fi ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

րա թեան ը ուզած Լ ղոհացնել բոլոր ս երունղներր՝ մինչեւ իռկ երախաները՝ ու
շադրութիւնը կամո վին կե դր ոնաց ո ւց ած
1՚Լ1ա1,,11 բեմին վրայ-. ff ոռցած ըլլալ կը
թուի թէ բուն ողին կր մնայ ան պ ա լման
օրէն եք։ս։մշտո։ կան : կականը։ Ամ էն ինչ
որ նոր է ։ կրնայ գեղեցիկ ո Լ իրաւ չրէԼ"'Լ ■

2 Լ- Ֆրանսիս Պե/nG
*Լեր ծիհ շրջանի պա ս տա ռն երն են որ կը
ներկայացուին Տանի է լ Լր լոնի մօտ՝.
liր կոզմէն ալ մօտենանք իր
գործին
Փրանսիս Պ էքոն պիտի մնա լ մեր ժ ա մահա կներու մեծագոյն նկարի շներուն կո զքին։ Կ ախար ղի չ ու միանգամայն րնղ -Լը֊
,Լ^'9ո,՜91,ւ միօրինակ արուեստ մր կը թուի
րլլօէ/ իրր առաջին ակնարկով դ եւ
մեր
րո լո ր ջանքերն ու վերլուծումները կրնան
ապարդիւն մնալ զայն բացատրելու հա
մար : Կայ ու կր մնա լ ղործր : Ի&նչու արդէն անպայման արուեստը
հասկնալու
այդ փորւ\ր :

հերքին անզուսպ ճիդո ՛Լ մըն է «ր կը
ծնի ա ր ո ւես աի գործը առանց թէ արուես
տագէտը ինքն ալ բոլորովին ,գիտնայ այդ
ո ւմին ելա կ կ տր :
// ի տ>ք , ձ եռք , ս իր տ :
Պէքոնի սլար ա դա յին , այգ եր ր որ դո ւթի ւնր խանդար ո ղ ո ւմի մրն է կարծես որ ծրնանդ ՝1ր*ւ տա յ :
Ընդհանուր առմամբդ ւսնբնական ձեւե
լէ ո t. մէջ՝ տգեղ դէմքեր՝ գալարուած անtf աժ՛ներդ ւղր կուած
իրաններ դ
յողնած
մկաններ են որ կր պտրտժլին դրեթէ միշտ
ղո9

մի1ո9ի մը մ1>ջ՝

Մ երկ ութիւն , որ մ ենա կեաց ո ւթեան նրշանը կը ներկ ա յանայ : Մ արդն է մինակ :
վէսպո ւած :
Բան տարկ\ո ւած :
Լէսպուած
կեանքէն ի սկ ; \յոր ժամանածներու հո
գեկան տաղնասլն է որ կվեր ղուի՝. Հայե
լիին դիմաց՝.
Հյուրջը մարդուն
առօրեա յին կշռո յթ տուող սովորական առարկաներ : Կրնաս խոր չիԼ' կրնտս խրտչիլ,
կրնաս զարմանալ, բայց !լ ենթար կո ւի ս :
Պատահական վրձինով մը
չեն դր ո ւած
այդ բոլորը՝. Կշո֊ուած , ճար տա րօրէն ծրրադրուածզ ամէն ինչ հաշուուած է հոսէ
1Լառ դոյն եր ,
կո ւ դան
սլաս տառին
վրսպ զետեղել Պէքոնի յատկանշական
եր կրաչաւիութիւնը :
Գեղեցիկ ըլլա լէ հեռու է նկարը տեսքով, բայց գղլխիչ “L<> ‘fԸ թելա դրա կան
քեզ ալ մասնակից կվընէ անոր յղացման :
Մ դում մը յառաջ կը \րեր է մտքիդ֊ թ՚՚ իչը
կու տայ ու տառապանքը իր խցիկին ձ էջ
բանտարկուած մարդուն դգալի կը դառ
նայ :
Լիրանսիս Պէքոնի վրձինը ունի կամքը
ամրացնող ճառագայթներ , որոնք կ անշարմ ացնեն դիտող տշքր î Հսկայ նկարիչ :
Կրկին
տեսնել
լաւ
տրամտդրութեամբ ՝.

'Ըարւասսամեակ
ԱրուԼ-սւով, ցուցասրահ [, մը մ՛էջ կ'ա շխատիմ-. Իր քառս։ սնամ եակը կը ։ոօնէ։
՛Լերջին քսանութ տարիներս հոն անցու
ցի : իմացայ նաեւ թաղին նօտարէն, թէ
ան կրնար տօնել իր հարիւրամեակը եթէ
նկատի առնուէր իր հասցէն : Աւ իր աշ
խատանքը։ Հանի միշտ արուեստի գոր
ծեր է ներկայացուցեր- Նախ վիմազրու—
թիւններ , դծա դրո ւթի ւնն եր' յետոյ իւ
ղաներկ պաստառներ ։
Աա յց գծագրութիւնն
ալ նոյն
յ՛՛՛
ղում'ը կրնայ յառաջ բերել։ Երր կ'երեւա
կայես անոր յղացման
պահը, թուղթին
վրաք' ու կը հետեւիո ստեղծագործ ձեռ
քին շարմ-ո ւմներուն ներքնապէս : Կր զգաս
հեւքն իսկ շնչառութեան' գծին երկայն
քին ։
Ալրեմն նոյն այս սրահներուն մէվ հա
րիւր տարի աո Ա՛ջ ալ կային մարդիկ , որոնք նոյն այս պատերուն վրայ արուես
տի գործեր զետեղեր են : Հաղորդիչ արարողութեան մը սկիզբն է այգ։
8" JH
տալ : Հասկնալու վարձը ։
Յետոյ զայն
ընկալել։ Հայելել։ Հիւթական ոչինչ այս
արարողութեան ընթացքին, բաւ է մբա
քին հետազօտիչ կեցուածքը։
Ու եթէ հետախուղոզ ախորմակը հե
տաքրքրութեան ծաւալի։ , պահ մը
ետք
պիտի ուզես անոր
տիրանալ' ապրելու
համար անոր հետ։ Միշտ։
Հաւաքածոյին ծնունդ տուող

պահն է

տյղ : Անղ ո ւսսլ , խելամտի չ իղձ մր' որ
ուզես յադեցնել նման ծար ա ւին :
Եթէ դիտակից է արուեստասէրը^ "[Ը^՜
տուզը սլիտի հասուննա յ տակաւ առ տակաւ :
Առաջին սէրերդ դերազանց
յաջողութիւն
զտած մեծ
ար ո ւե ս տա դէ տներ ո վ
կրնայ չսկսիլ։ Այ լ աղուոր գործերով մի
այն } որոնք
տարապայմանօրկն
թան‘կարմէք պիտի Հրյ/ան : Ըայց tվճռական
կամքո ւթ եթէ սիրես' ա՛ն քուկդ պիտի
ըլւս,յ '
Առաջին քայլերուն' եթէ յաջոր դէ որոշ նիւթական
առաւելութեան բերած
բազմապատկիչ
ճոխութիւնը հաւաքտծոն հետզհետէ բոլորին համար
ուրախ
տօն ի ՚լրն այ վերա\ծուիլ՝ որովհետեւ տր
ուես տա ս էր ր ունի նաեւ իր ս է ր ը ուրիշ
ներու հետ րամն ելու իղձը' պսակաւորնլու համար ut ւելի իր ընտրեալները՝.
Սերմանիչ սրտի տրոփում մըն է այդ
դոր ունին արուեստի սիրահարները , եւ
որ ըո լո ր ին պա ական ելու բավստը կ'ընծա
յէ բոլոր մեծ հ աւա'քսւծոներ ո ւն : Կը մըտածեմ' հ ար իւր
տարուան
ընթացքին
դա տըն տրուած երեւակայական հաւաքա
ծս յի մը մասին՝. Աղուոր պէտք էր ըլէար

^3.- Փորձ մը եա
Ո առաջի կայ ամիսներուն' քանի մը հա
մերգներէ ու մշակութային
ձեռնարկ
ներ է ետք որ ո շ չափ ով դէթ յայտնի սլիտի
ր !/այ թէ ԼՀաթրայի շարմումը վերսկսե
լու փորձը յաջողելու ատակ է^ թէ՛ ո չ*
խուրջս'
յոռետես ո ւթի ւնն
է որ \կը
տ իր՛, ՛■
Հա կազդեց ութիւնը
տե սնելո*թ
պատասխանատու ընկերներէս ոմանք կը
խրտչին : Ու էլ ըսեն' ի0նչպէս եւ թնչու'
այսօր ո ւան պայմաններովդ առանց որեւէ
ապահովութեան դ առանց
յատկացումիդ
առանց վարչական թէ նիւթական հիմքի , հայ արուեստի զարգացման հեռանր կա ր ո վ ում վա տնել ՝.
Տուեալները նախ՝.
Հա յ արուեստագէտը մանիք չունի' դէթ
Ա փիւռքի տա րածքին : Ընքն ածան օթա ց ման
հարցր բան մը աւելի դմուար է իրեն հա
մար ։
Մ իւս 'կ ո զմէ'
լաւագոյնները անոնց դ
մեր դեսպանները կրնան ր լլա լ մէկէ ա ւելի
ո ւղղո ւթեա մբ. :
Ու ա՛յս իրողութիւն էդ ոչ միայն երտմըշտական կաչուածէն ներս' tu՛Jէ pnԼոC
գետիններուն վրայ :
J} ր բեմն լսլրծո ւն յ
Տարդ կարելվւ ո ւթիւնն եր ը չեն օդտադո րծուած : Հակառակը
պնդողները
եթէ
կան դ իր աղէկ չեն ընդհանուր կացու
թեան ՝.
Գալով հայ արուեստասէրներու
հոյ
լին՛ ան ա՛լ աս տղեր ու խումբի մը շքե
ղութիւնը չունի ՝. Աւելին' քաղքենի դա
սակարգը որ կրնայ մասնակցիլ վերելքի
շինարար աշխատանքին դ
ա յն տպաւո
րութիւնը ո ՛ձի թի նախընտրաբար աւելի
առաջնակարգ պար տա ւո ր ո ւթիւններ դըրւած են իր առջեւ ; Գ ի աո ւած որոշ անկիւ
նէ' պատրուակը համողի չ բնոյթ
ուհի
այդ տարազով՝. *Լյամանաւանդ մակերե
սէն'
ճշդր իտ }կը թուի ï //*ին չ սխալ է
վերլո ւծո ւմը : Մարդ1է^Լ հանգիստ սրտով
ուրեմն կը մեր մեն մասնակցիլ՝.
Համակերպի՞ւ կաց ո ւթեան : Ա իայն մտահ ողուիլ՝. Ոփորձե0 լ՝. Լմէ՛ ելքի ճամբայ մը
փնտռել :
Փորձ մր եւս ընել ։
Կգ ուղին նախընտրեցինք' քանի մը
ընկերներ*. Այն յոյսով որ եթէ հետեւո
ղէս կտնօր էն Հ^ա շխա տ ելու գետինը^ պատ
րաստ էդ 'Տաթրայի շարժումը կրնայ դ ո՛չ
միայն հայ արուեստի տարածման
ծա
ռայել որոշ չայիով' ընդհանուր առմամբ,
հայ մշակոյթին սատարելովվ ա յլ նա՛եւ դ
մեր գտնուած բազմաթիւ
շրջաններուն
սկ տեղական մշակոյթին մաս կազ
մել : Պ ի ատն ի փոխ յ ա ր աբեր ո ւթի ւնն եր ո ւ
ցանցը ստեղծելով*. Հայ սփիւռքին հա
մար նոյնքան կարեւոր : ///- ա՛յդ բոլոր
արուեստի դե լռիններուն վրայ :
Երաժշտութեան մարզը մնալով ամե
նամօտի կը' ըլլալով ամենա վերացականը
արուեստներուն :
Գիւ֊րահաս
բոլորին :
Ու եթէ աշխատանքը կարելի։ ԸԱայ հա
մագաղութային չափերով յառաջացնել,
ձգտելով համաշխարհային որակին' աշ
խատանքին մերձեցոււՈ, ալ պկսՀք կ ԸԱայ
ծրագրես,լ ձեւով։
Ոչ մկկ գաղութ ո ւմն ունի յաջողելու
միս մինակ : Ուրեմն չափէ աւելի մեր
ձեցումի
հարց է նախ :
Յաջողութեան
գաղտնիքն ալ ամէն բանէ առաջ այգ հա
ւատքին մէջ պէտք է փնտռել։ Հակառա-
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ւկր' տհտւոր մ՜ամանակվ կո ր ուստ է ըՍփվւռքվն համտր : Որ ար դէն ի սկ շասէ ու
ըստ ոլչ է արթնցած '. Ղ/աեւ Ju’^nrl[1[ ու
զել : Կտսլեր սւոերլծելով : Կապեր աղատ
պատշաճող բոլորվն : Կաղապարուած սեղմ
ձեւեր ու ստիպման լուծէն դուրս՝. Առանց
խտրութեան î
Լաւ ա ր ո ւես տա դէ տն եր ո ւ
միջոցաւ' մայր հայրենիքէն թէ Աւիիւռքէն : ԱՀւոնց կռթնելիք սլա տին Հիմքը ըէ~
Լալով : Հետզհետէ
ամրացնելով զայն î
'Ըանի բեկեբկեալ է' առաջին օրէն :
Միամ տո ւթիւնր ունիմ հաւատա լու , որ
Ս փ իւռքր ուհի այդ պատին որմնադիրը
րԼԼաԼՈԼ՜ ողջմաո ւթիւնը : Եթէ երազ է® • ♦ •
կ^ արմէ0 ր տեսնեշ։
Առաջին
պա տասխանր'
Գե կտեմբեր
11—// ^['չերը' Ատլ Կա վօ :

Վերջ տսղ
Պաս տառին սլատմո ւթիւնր

հետեւեաԸհ

էր ՛■
Հհվեց ամիս առաջ վերջացուցի՝, իէուիղերիա ղրկեց թ ցուցադրութեան : Հո՛ն դ
Փարիզ ապրող արուեստասէր մը ղծեր է*
Երեն պիտի յանձն եմ դ բայց յանձնէլէ առաջ 1լ ուզեմ քիչ մը աղուորցնել զայն»։
Տերեկ է՝. (}ա յան ի նկարիչի մը աշխա
տանոցը կը գտնուինք*. Հեռաձայնած էր'
ըսելիք ունէր : թ'է կ՚աշխատէր դ թէ՛ կը
խօսէր՝, փամի մը չափ այդպէս աշխատե
ցաւ . • • վերջաց ած պա ս տա ռին վրայ :
Լուռ կը ւՈէայի*. Աիակ մտավախութիւնրս' ,ե0ր բ պիտի դադրեցնէ դ կրնայ ա1լ
մեռցնէլ նկարը : Փոխանակ աղուորցնելու՝. Ոայցդ արուեստի գործին վերջակէտ մը դնելդ քիչ մըն ալ մեռցնէլ չէ0
զայն :
Երբ ^կլսր1*չը վերջթ11 անդամ կը պըտրտցնէ վրձինր պաստառին մէկ ա նկիլնր դ եր ա ժի շտը որ կը զետեղէ վերջին նօ
թը հինդ գծիկին վրայդ
դրողր վերջա
կէտը դրած պահուն դ չունթն րո լորն ալ
այն տպաւոր ո ւթիւնը դ թէ' քանի դադրեցուցած պիտի ր f լան իրենց դործը անա
ւարտ ձգելու դժգոհութեան
զգացումը դ
բանի մը վերջ
տուած
պիտի րլլան :
Տանը արուեստի գործին ծնունդ տուող
յուղումն է : Տղացումը ՝.
Տառապանքը'
ելա կէ սրէն սկսեալ ամրողջ ճամբուն ըն
թացքին : Այդ տառապանքի զդաղումը սա
կայն որ ստեղծագործ միտքին փնտըռտուքն էդ նոյն ատեն ուրախութիւն առթող ինքնագիւտ ցաւ մրն է :
Հոէդեկան զարթնումները այդ անվեր
ջանալվւ յ ո ւզո ւմն,եր ո ւն
*?էջ_ է
որ կր գտնէ արուեստադէտը իր ենթադիտա կց ութ եանր ան ձնա տ ո ւր î
Գործը այդ
հուրով է պայմանաւորուած :
ի վերջոJ գործին վերջնական
ձեւը խաղի մը լուծման արդիւնքն է՝.
Երբեմն հանելուկային 1Ըէիքով մը կըրնայ ներկա յանալ մեզի : Ենչպէս
իրեն :
Որ ո վ Հեաեւ լուծման բուն .եզանա կըդ ըստեղծադործը ինքն ալ չի կրնար բացատ
րէլ : Տաղանդն է որ կը գտնէ ï Երբեմն
փնտռելով :
Ընկրկումներէ' վհատումներէ' նահան
ջումներ է անցնելէ ետք*. Գուցէ տղայա
կան խաղ մրն է այս մէկը՝.
Աղատ' անկաշկանդ :
վտանգաւոր սակայն՝.
Որովհետեւ ո՛չ
նոյնքան անմեղ
ու
անվնաս :
Ընդհ ակա ռա կն' հարուածողդ
երբեմն
ալ մեռցնողէ Մտքին պարդեւած ամենա
ստոյգ մար տահրաւէրն է նիւթին
ուղ
ղուած ;
Երբ դադրեցՈԼ-ր
պտըտցնելէ
սլաս տառին վրայդ մաքրեց զայն ու հար9Ո^-3 *

կ'ը սես դ ազնուացուցի0 քիչ մը
նկարս ,
:
- ^ոյէ3իր պուպրիկդ։
Հնացուցիր։
Շ ուս՛ով յանձնէ , չարթն^։այ ։
ի'նչ ըսել : Երջանիկ պահ :
Կ՞ան տակաւին մարդիկ, որ արուես
տը • • • լուրջ
գործողութեան
արդիւնք
չնկ ատեն :
Գո րծողութիւն , որ տեսակ մը զդացա
կան գիջութեամբ կր սկսիդ
ու նիւթին
հետ գօտեմարտելէ ետք ծնունդ կու տայ
մտքին ար տադրած ու վերացական էա~՜
ր ո ղո ւթի ւն ո վ օժտուած ինքնանկարի մր ՝.
Երազս»յին պահ' վաղանցուկ' շատ ան
գամ անմատոյց բայց միշտ լուսաւորիչ
ճառագայթումներով յղի։
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մէջ շատ լաւ գիտեն թէ Հայաստանի մէջ
ի՜նչ կ՛անցնի կը դառնայ :

«ԳԱՐՈՒՆ >Ի ԳԼԽԱՒՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐ

ՄԵՐՈԻԺԱՆ ՏԷՐ ԴՈԻԼԱՆԵԱՆԻ ՀԵՏ
(Շաթ. Ա. էջէն)

էք ւ ահա այս հարցերը մեղ մղում են ,
եւ զարմանալու բան է որ շատ մեծ տ ր ձ ադանդ տուեց . ես յէ, շո ւմ եմ որ հ ա ր Լւ լրա
ւսր նամակներ ստացանբ։ թարմանամ- Կ՛
որ բոլորն էլ այդ հարցը ներկայացնող նա—
մակի կողմն էէն ♦ մէնչեւ տարեց մարդիկ ,
որ թւում էր իրենը դէմ կը լինէին : Պարագաներ y ճա կա տա դր եր էէն
սլատմում
էրենց նամակներում : {Այս տարուան ‘Լա
ցերսրդ համարում փակեց էն ը այդ
ս ակց ււ ւթի ւնբ : ք՝ աւա կան երկարեցաւ :

Հ — Ւ վերջոյ հասարակութիւնն
պէտք է ասիթը ունե նայ խօսելու :

ալ

Պ — Այդ առիթը տրուեց մամուլով, էրենբ բացուեցէն եւ ասաց էն , թէ էն չ է է/ն
ն՝տածում : Հիմա չդիտեմ թէ դա ին չբանուէ էլօդնի մեր երիտասարդութեան, սա—
կայն մէշտ պէտէ մտածենք որ մամուլը
օրէնքներ չէ
հրապարակուիմ •
ն՛ամուլը
հասարակական կարծէք է ս տեղծում ։
Հարցեր է առաջադրում : Մեր երկրո ւմ ի
դէպ շատ ըս*- վեր աբերմ ո ւնբ կա յ մլ, այնակ մայրերէ հանդէպ։ Ե*֊ քնա կտրաննե
րում առաջէն հերթ են տալէս նրանց , նըրանց ար ձա կո ւր ղն աւելփ երկար է : (Հ ատուկ պետական օրէնք /լուրս եկաւ վերջէ շրջանում :
վերակառուցումը ջահելներէ եւ
մա
մուլին առէթ տուաւ աւե լէ բ*սց ՝ ներքին
շերտերէ ւէրայ գնալ. մինչեւ այսօր բնդո ւն ւո ւմ էր ար տաքէն կեց ո ւածքը . երե
ւութականը : թէ ներսում դու Ր՚չ
ես
մտածում , մարդ չէր հետաքրքրում • էսկ
հիմա հնարաւոր ո ւթէւն որ ս տեւլծ ո ւեց ,
մամուլն էլ սկսեց թափանցել թէ է՚^^Ը
ըստ էութեան էնչպէս է մ տածում :

Հ - Եւ միայն երեւոյթ փրկելով մարդ,
աւելի հաւանական է որ սխալ տեղ հաս
նի • ասոր օրինակները բազմաթիւ են նա
եւ Սփիւռքի մէջ :
Պ •— Այս ֊ այս եւ նման րաղմաթիւ թրն֊֊
դիրներ. հայրենիրի հ անդէպ սէրը y եղ
բայրական ընտանիքում ապրելու
ղղաg ո զութէւնը. մենք ապրում ենք բազմաթէլ մ ո զո ւէր դներ ի երկրռւմ :
Մենք շատ սիրուն մէւ վերտառութիւն
ունենք որ կո չւում է
ՀհՀամա ստե ղու
թի *ն^ . այդ րամնէ մէջ ար տատսլում ենք
եղբայրական հանր ապե տո ւթէ ւններ է երի
տասարդ դ ր ո դներ էն ։ Եարեւոր է որ ճա
նաչենք մեր հարեւաններէն.
այդպէս,
ձ ենբ մեզ ենք հարստացնում : ^սւ նոյն
աւանդութեան շարունակութիւնն է
որ
Ս եսրոպ Մ աշտոց բ դրեց : Ես չեմ կար
ծում որ jnj^ դրոցներին , փիլիսոփանե
րին կամ պա տմէ շներէն շատ պէտք էր որ
իրենց հայերէն թարգմանեն։

Հ — Մեզի' համար էր այդ աշխատանքը:
Պ ♦— Այս դէպքում էլ առաջին հերթէն
մենք սլիտի ճանա չենք էրենց ։ «փար ունիր
ստիպուած է այս անելու,
որովհետեւ
մենք թարդմանա կան ամ սա դիր չունենք,
որ է՛ Գէս1 չատ կարեւոր բան է։ Տէսուր է
որ լինես հէն մշակոյթէ/ մողովուրդ եւ J*,
դարուն չունենաս թարդմանա կան ամսադէր : 1ԼարԼՈւ՜3 երազում ենք. յոյս ունենք
որ կը [փնէ. մամանակր հասել է արդէն։
Այդ էսկ պատճառով մեր ամսագիրը էր
վրայ է վերցնում , ասենք ամերիկացի,
ֆրանսացի եւլն . այսօրուայ
լաւադոյն
գրողներից նմոյշներ տպագրելու գործը։
Այսպէս , պտղունց պտղունց ներկայաց
նում ենք ճա շա կ մը տալու համար ։

Հ — Իսկ Սփիւոքի գրոգ ներու յատկաց
ուած էջերուն մասին ի՞նչ կ՚ըս՛էիք :
Պ — Մ ենք սովորաբար ասում ենք մէ
մողո վուրդ, մէ մշակոյթ, այս էւօսքերէ
հ եղինա կը ես չեմ, ես դա լսել եմ. խոր
հած եմ՛ որ ճիչդ է : Մ էնր իւ որին
հա-

մ ո զմամբ Սփիւռքէ լաւադւ/յն դրա կանո ւթէւնը —իսկական դր ո դներէ մասէն է էսօսքըս- պէտէ ամէն կերպ, անպայման տըպա դր ենք : Ոչ մէ էսմբա դիր էրաւո ւնքը
չունէ էր քմահաճոյքով մողո վրդ է/ն ղրկել
սեփական արմէբներ ից . ո> է ՈԸ 5
մէ*
ա ր դա ր աց ո ւմ չունէ դա :
եքմբադրութէ/ւնում մտածեցինք որ եթէ ասում ենք «մէ/ հայրենիք, մէւ մողովուրդ, մէւ մշակոյթդ դա դործով ապա
ցուցենք,. մինչեւ այդ էլ լինում էր դա ,
ծրագրուած չէր :
Գէպքից
ղէպր.
ան դրա դասն ում էինք «Ա փ ի *-ոբա հ ա յ դր
բողների վերտառութեամբ։ (Հետոյ մտա
ծեցինք որ այդ վերտառութիւնը ինբր
արդէն դրողին օտարացնում է հայրենի
քէն ։
Որոշեցինք նա էս այդ վեր տա ռութՒ^ը Wb ու պտրդա պէս դրել. «այ
սինչ , օրինակ՝ Փարիզի որտեղ որ ապ
րում է գրողը ?
P՝է ինչպէ ս ենք ընտրում . առաջին նրպա տտ կը , ծրադէրբ լ էա րմէք դր ա կան ո ւթէւնն է .
ճ շմա ր է տ դրականութիւնը ,
հաշուէ չառնելով թէ ոչ թնչ վիճ ակում
է, ով որտեղ է. թէեւ միեւնոյն ատեն
ուզենք թէ չուզենք այդ Էէ հաշո ,[, ենր
առնու մ. այսինքն երբեմն տպագրում ենք
զոր ծեր , որ այնքան էլ շենք հաւանում,
բայց ն կա տ էւ առնելով այդ մարդէւ հասա
րակական գո րծո ւն է ո ւթ[,ւնը ,
տար իներ ի
վաստակք՝ յանուն
Սփիւռքի , յանոլե
Հայրենիք — Ափիւռք կապի ֊ . . այսպիսի
ղեւյչ երրեմն անում ենք, եթէ կարելի է
ասել ;

Հ— Նախընտրութիւն մը ունի՞ք, ըՍփիւռքի ժամանակակից, ապրող գրողներ
հրատարակելու :
Պ •“ Անպայմանօրէն այդ
պահանջքը
կա յ . ամ ս ա դէր բ ա պր ո ւլ , կեն դան էւ գո
յութիւն է. այսինքն
մամ անա կա դրութիւն . հնար ա ւորէն չափ ա չէւատում ենք
տպադր ե լ կենդանի գրողներէն :

Հ •- Հարցուցի, որովհետեւ կ՚ըսէիք թէ
Համաստեղ եւլն • տպելու ծրագիր կայ :
Պ *— Որովհետեւ Համաստեղ չէ տպադըր ո ւել բնաւ ։

Հ — Ոչ միայն Համաստեղ • • • :
օ, օրինակ* նաեւ Երուանդ Qui—
եան : Մ ♦ Ւ շէսան տպագրեցինք
արդէն •
ենթադրում եմ կը տպա գրենք Ս •
Ս է/I ոնեան * ւսնպա յման Q շա կան —ան տ էւ պն երէ մաս էն է խօսքս- ,
եան —անտիպ—
1ւեր կան էրմէ եւս—։ Այսինբն մահացած
ներ եւս։ Ամերիկա, Պէյրութ եւ այլուր
ապրող մարդէկը որոնք տաղանդ ունեն,
անպայման, հերթով բոլորէն պէտէ անդ
րադառնանք ։ Որովհետեւ Սփիւռքէ պա
րագան բարդ է , սակայն կարծո ւմ եմ որ
մեր վերակառուցման այս շրջանում կա
րելիութիւն կը լլտեղծուէւ որ նոր հայեացք
մշակուէ։ Ե *- դա կը լէն էւ յօգուտ Սփիւռ
քէն եւ յօդուտ մեղ։
Հ — Սվվււււք ի աււընչութեամր , անուն
ներ հրատարակելէ զատ ուրիշ ծրազիրներ ալ ունիմք :
Պ ♦— Այո. մամուլին մէջ կան այնպիսի
լուրեր, որոնց մենք տեղեակ չենք, բազ
մաթիւ լուրեր կան , որոնք արմէ որ ւոբրւեն. մամո ւլէ/ միջոցով ս տեղծուէւ համահայ կական կեանք ։
Եկող տարուայ առաջին համար ից եր
կու էջ կ՚ունենանք ու Ա փ ի ւոբէւ մամու լէն
կ՛արտատպենք որ մեր ընթերցողը
տե
ղեկութիւն ունենայ թէ ինշ է կատար ւում ,
օրինակ՝ Պէյրութում։ Ամօթ է ինձ, որ
պէս հայ \դրողէ , հ ա յ մտա ւոր ա կան է/ , հայ
խմբադրէւ , չէ մանա լ թէ Պէյրութ ինչ է
կատարւում ։

Հ — Մինչդեռ վստահաբար
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Պէյրութի

Պ — Qhmnj ես այն կարծիքին եմ որ
մենք Ա փիւռքր մի երեսով ենք ճանա չում :
ճանաչում ենք
հ ամա հ ա ր [մեց ո ւած
մի
տեսակի • իսկ իմ այս
շփումների ըն
թացքին y ինչքան եմ՛ նկատում , Ափիւռքր րաղմաթիւ շերտեր ունի ֊ ֊ ֊ ,

Հ - Այս բոլորէն զատ «‘հարուն» յա
ճախ կը հակի նաեւ այլ խնդիրներու, որոնք միայն երիտասարդական բնոյթ չու
նին, այլ աւելի ընդհանրական են, ու յա
ճախ աւելի լուրջ ■ ինչպէս՝ Սեւանի հար
ցը .. .
Պ — Այո, Սեւանի հարցի չուր ջ, ու այց
մասին մի անղամ ցրել չէ , սլկաք կ հետապրնցել-. Կայ օրինակ՛,
նաեւ լեռնային
ց իւցերու քոեց-իրը՝ տարիներ աոաջ ին չ
որ կեր սլո վ աևցի ունեցել
էր
սէսւսլ.
ա քսօր հարց է սէսալը դարմտնել. սու կայն
վեր ան որ ո դ ելո ւ դէպքում յառաջ են դա
լիս նոր էսն դիրներ .
օրինակ'
մ տր դ է կ
որ այդ դէւղերում ապրում էէն արդկն
ծերեր են , էսկ ջ*ս հ ելն եր բ հողից մէւ տե
սակ օտարաց,ե լ են , դէ*-ղը էաւ~ լ""
J //“՜
՝ում . ւլա դմուար դ ո րծըհէձ ա g կ. հե շ/ււ
շէ այնպէս որոշել ու մէ/ անդամից դէ/ւղբ
վեր ա կա ն դ նել : Ան,շուշտ կան մարդիկ որոնք ուղում են եւո ւէերադաոնալ, իրենց
'դէ^ղԸՀ՝ է1 մ էս ո րէն համողմամբ դէւղր ազ
դէն մայրն է. վսՀ յ էն աղդ է/ն ո ր է* 1ւէլ-է1Ը
ht՛ վերանայ, որովհետեւ ււ չ մէ/ւսյն
ւլ իւ
ղը աղ/լփ մայրն է նիւթական էմաստով ,
բարիքներ ստեղծելու էմու ստո/է, սւ յ լ նս/—
եւ հալեւոր իմաստով : (^*֊էւ ղբ պահպանում
է ամէն էնշ. *ւէ*-ր1Ը ** շէն չ շէ/ ուղում կորցբնել : Ե ա ռշ ո ւմ է , բոլոր ծէսերէց , ւս մ էն
ինչից կառչո ւմ է դ էւդլ/ . եւ աւե լա ց րած
դրան, դէ*֊ղը մեր ա ւան դո ւթէ/ ւնն ե ր բ , սո
վոր ո ւէմէ ւններն է սլահ ււ ւմ . ազդէ/ հոգե
ւոր — ադ/լա յէ/ն բա ր ո յ ա կան ո ւէ} է/ ւնբ :
Ա շակո J էմէւ հետ կապու֊ւսծ մեր մեծերը'
դր**ղ ճար աա բ ա պե տ ,
նկար է/ չ եւա յլն ,
մինչեւ այսօր մեծաւ մասով
այսինքն ուղղակէ/ ասֆս/լթէ/ /էրայից , մէ/
տեսակ աւանդո յթներ ից կտրած ,
տեղից չէ/ կարոդ արուեստագէտը
ծբնւե լ : Ար ո ւե ս տ ա\դէ տ ը ի^ն շ է վերջին հա շուով . իր J'՜ողովրդէ* յէ շո ղո ւթ ի ւնն է առաջին հերթին, որը բերում իր մէջից հա
նում , դարձնում է էնչ որ բան :
(Հե/ու/յ դիւղբ շատ ամուր է պահում
լեզուն ։ Առանց բարբառի սլա տ կեր ա ցբնւմւմ էք թէ է/նչքս/ն աղքատ կը լք՛նէ/ հալ
լեզուն ։ Էէուս գրող Տոսթոյեւսքին ա //ում
է Հայն մարդը որբ կրթութիւն է ստա
նում ոչ մա յրենի լեզուով , ա յ լ ո րեւէ o—
տար լեզուով, նա չի \կարող լինել մտա
ծող. նա կարող է միայն կատարող լի
նելի. հետաքրքփր է, սլիտի մտածել նա
եւ սւ յն աղուն
որ ծն ւո ւմ , մեծան ո ւմ է
ա ւան դո ւթի ւնն եր իg զուրկ , բալ/ո յական ,
աղդայէն ալււեէքն եր է/ ց զուրկ դետնէ/ վ[**սյ*
նա չի կարող հող եւո ր ար մ էքներով ըդ~
բա ղո ւել ։
Աւան դութիւն պահպանող մեր ւլլէսաւոր քա զա քբ Լենինականն է եւ զա ր մսլ
նա լէ/ շէ որ մեր յայտնի մեծ նկա րի չներ [/ մեծ մա սը Լ ենէ/ն ա կ անիg <.՛■ Հերչւ-ն
հաշուով սրանք մեղ սլի տէւ հետեւութիւններէ/ տանեն : Երեւանը տարրեր է . արա
գութեամբ մեծցած քաղաք է. ամէն կողձէց ե կան , ամէնը իր ս ո ւէ ո բ ո յթբ բերեց :

Հ — Այս րոլոր հարցերը ի՞նչպէս կու
գան «Գարուն» :
Պ *— U.ju Հ ս*ր ց եր ը կը դան մամանա կէ/
թելա դրան քո վ .
մտա ւոր ա կանը ,
Ղե1 " րէ[’
տեսնում է թէ է^շր մ ողովրդէ/
համար
կեն ս ա կա ե է . էնք պիտէ/ տեսնի եւ ուշա
դիր լինի, որպէսզէ, *սյդ հարցերը էսօսո ւեն : Ենչպէս ասացինք, ունենք լեռնայ/՚ն դ1"-ղերՒ հար9ը, որը շատ կարեւոր
եմ համարում . դա առաջին հ եր էմին բա
րոյական — ազգային էսնդիր է։ Հայաս
տանի քարտէսի վ(****յից կորսուած ամէն

1"

պ ոի հ՛եչի վէրքի
պէս : Ջ/< կս—
րելի այդսթս րան թոյլ տալ՛, թէեւ, ի
հարկէ կան նոր գիւ֊ղեր , որոնք
սաեղ—
ծուել են ւ
գ1“֊Գ

Հ — Ւ՞նչ հակագդեցութիւն յաոաջ կը
բերէ գրել այս բոլորը :
Պ — Հիմնականում շատ ցրական
հակազդԼցութիւն . այսինքն ճիշդ են դրա
նում որ պէտք է վերականգնել գիւղե

մ էն էր պահելու խնդիրը.

եւ նաեւ մեր թերթը մեղադրում ենք
րիտասարդներին , թէ ինչո՛ւ
I,
՜
դնում ֊. Սայց մենք նայում ենք մ/Հ ն
զղաց մունքս, յին կողմով, Գիւղացուն Լ
սում ենք. «ինչո՞ւ ես դու գիւղդ
նում, չէ՞ որ մարդ չի կարող իր հՈ։Ա։
քել. ղու հայրենիք ես ղա տտր կՀյՀ,
Գի՚ ղացին ինչո՞ւ է թողնում գիլ '
ինչո՞ւ երիտասարդը
ղալիս է քտղ1Հ,
հարցեր են : Այսօրուա, շրջանը թոյլ
տալիս հարցին նայել նաեւ երկրորդ կ„
մից. ասենք, երիտասարդը եկաւ գիԼղ,
l'u,J9 Գի՛՛լը ի՞նչպէս է ընդունում իրեն,
նա գնացել է հեոաւոր տեղ աշխաաեալ.
ի նչ ենք տալիս իրեն :
Ինչքան էլ տարօրինակ թուայ, J ա_
մանակին ձեռ առանք մէկին. ձեռ առանք
մամուլով էլ, որովհետեւ մարդը ասել էր
որ սովոր է ամէն օր լողնա շ. շատ րնա֊
կան րան է ղա . րայց հոն ո շ րաղնիք կար
ոչ ըան , Այն մամանակ մենք այդ տղա
յին համարեցինք թուլամորթ , իա,ց հի
մա խորհում եմ՛ որ շատ բնական քան էր,
Ոչ մի ղա տապար տելի րան չկար այնտեղ,
Ուրեմն ի՞նչ անել, որ այսօր մարդիկ ես,
գնան այնտեղ ապրելու, Այսօր
Պետու
թիւնը մեծ ջանք
է թափում, տուն է
կառուցում ու աալվ,ս, որ մարդիկ ապ
րեն..., Բայց էլի եմ ասում, քաներ կան
որ թեթեւ ձեռով անում ենք, յետոյ տա
րիներր/ ւ/1/niu

սրրաղրելոլ համար :

Հ — Մտահոգութիւններու այս մարղէն
այլ օրինակ մըն ալ կրնա՞ք տալ :
— Ամ՚սաղրի միւս մի մ աա հ ո ղո լթիւնն
տարուայ ընթացքում ել ա քսօր , Հանրապետութեան հողի խնդիրն է.
վարելահողի խնդիրը : Կ֊ա երիտասարդու
թեան հետ կապ չունի . երրեմն հարցնում
են֊ «դա ձեր ի՞նչ գործ՛ն է^, : Բայց ես շեմ
հասկանում . ո՞ւմ ղործն է :
Ամսագիրը
ե ր ի տասս։ ր դո ւթ եան համար ամսագիր է,
այղ հողերն էլ են երիտասարդութեան
~֊ամար , մենք Շահելներին ի՞նչ ենք թող
նելու. քարի վրա՞յ ապրեն նրանք,
Սրեւանի, ր՚ն րլ հ ա՛նր ա սլ է ս մեր երկրի
Էէ, քսան

օղի մասին յօդուած ենք դրել֊ այղ մ՛ա
սին հ տմ տբ է/դ Հ տմո/ ր հե տւսպնդո ւ֊մ ենր :
Ե րե *-անէ/ օդն է , ջու՜րն է , րո լո ր ր Հս/նրս/—
Աք եւո ո ւ֊թ ետն հարցերն են։
Աեր
ունե
ցածը տ յնքան փոբր է եւ ա յնբ/սն շ/սւո •
փօբր է, ա յն է/մաս ւո ով
//ր է/րւսւ.ունբր
շուն ենբ մէ, էձէ/դ հոդ կորցնելու . մենք արդէն կորցրած ուլովւ/ւ֊րդ ենբ . այլեւս բան
չուն են բ կո բցրելո ւ . դրա համար մէյ թ^ղ
Հողը հարէ/ւր ւսն զամ աւ ելի սիրելի է
դ առնու մ. չի կ /սրելէ/ թոյլ տալ որ է*
թիդ հող կորշէ/ : Հա լա ս/ոան ո ւմ չկայ մէ/
մ՜ա լռ , մէ/ բա ր , որ ասես Հոշէմնչ) : Ե*մեծ՝ այն է/մաս/ոուվ, որ եթկ կարողւսնւսնբ
պահել էւնչպէս պէւոբ է պահել, նա ձեզ
հրահալէ, կբ պահէ/ :
Աստուած տուել է
ըաբբաբոա եր կէ/ր , բայց դա սբանչելփ
բարեբեր է :
Աք** խնդէ,բներն ահա ամ սադր էւ ոլ-չա,ե(Լ'րութեան կեդրոնում են։ 11նչպէս նաեւ
երէ/ւոասարդ գրողներ , բննա դա տներ ■֊ Ամէն չորեբշաբթէւ մեր մօտ հերթական
նէւ ս տեր ո /է եր էւ տա սարդ բննա դա տներ են
հաւաբւ֊ում , էւր ենց կարծէ/բը տա լէւ ս ու
այդ նէւստր /ոպադրւում է : Միջին հ֊սչ֊
ուով, մէւ հայեացբով չէւ կարող
ւսռ/սէ^
գնա լ դործը։
ԱմսսՀդրում կա յ
նաեւ երիտասարդ
լր ա դր ո ղն երէւ Հ.Պ ա տո ւհ ան^ . տարին մի
բան ան/լ ամ ա մսա դրի մէջ ամսա դիր են
հ րատարակո/մ : քմմբա դրո ւթեան ս/շէսատո զներբ ոչինչ չեն անում • դրեթէ ՈԼ t
բան։ փրա նպատակը ոչ միայն երիտս*
սար դա կան կեանբր ա շխումացնեխ
է,
եր իտասարդա կան ողին դաստիարակելը^
*** ք լ նաեւ երիտասարդ էըադրոզ դաստի
ա ր ա կելը , որպէսղէւ նրանց ^ի^Լ՚Յ
մարդիկ, //րոնբ վաղր դործը շարոմեա
կեն ։

«Մի մողովուրդ, մի մշակոյթ, մի հտ^
բենիբ^ 1լըսէ Մերուման Տէր "՜ փոէ-Լա
եան , ան դր ա դա ոն ա լո ւէ Հա յաստան — [*
/է/իւռբ իրականութեան ։ Ե ր էա Ը
ւղալ/հ ւ/ւ առողջ եր էմ մաղթելով հ֊^ար
ն^էւ , կը մաղթենբ նաեւ որ ան շարունակէ
ր/լաէ սէյն վայրերէն մին, ուր լաւազ
ի րադո րծո ւէւ վերի գա ղա/ի ա ր ականր .

րը֊ րայց էլի եմ ասում, շատ
դմուար
խնդիր է, օրին ակ դէւղում ուսուց ի չ , ին-

«HARATCH» — 83, Rue d’Hauteville - 75010 Paris

Jf լ ր

J

Տեսակցեցաւ՝

ճ-

Commission Paritaire: N° 55935

Fonds A.R.A.M

