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ուածքը կարծել Լլու աա յ 1յէ> 1՚Ր
չու. P?
րնթացո ղ առօր եա յին
առրնթ եր ՝
յա—
iliun
սեւեռումով մը ան շի դա ւլր իր ման
րէս զննելէ կո րծ անումբ եւ կո ր ո ւս աը : կոր
ծանումն ու.
կոր ո ւս աներ ը ձողովս ւրդի
մը՝ որ ունեցաւ այո երկու, եզրերով բացաոասլէս հարուստ պա ամութի մե մը։
Եր ս աաց ած ուսումին ճամբո վ ֊եւ ոչ
մի ալն անով- իւրացնելէ ե աք տյդ պատմութիւնը , Վ . փրի ւլս ր ե ան անկէ ստացած
հ իմն աքարեր ուն վր ա յ կամո ւրչներ
կը
ձդէ ♦ կամուրջներ ՝ որոնք կը հասնին մեր
ներկային • ու անոնք -“իր վէպերը- անց
եալի պեղում ՝ նորովի ներկայացում րլլալէ աւելի «դործիքներ» են այսօրը «չա
փէլու» : Ահա Թէ էնշո՚ւ. Հ. 1]*ր իդո ր ե ու
հի այլուրութեան մէջ թ ափաո ո ղի պատ
րանքը արթնցնող նայուածքը դիւրին ոս
տումով մր
կր յառի ներկային՝
անելէ
ծաւալած յուղումներու , խ ան դա վա ռո լթեան ցոլացումով։
՛Լ- Գրէ դորեանի ^11ար
կորստեան»ը
տասը դա ր ե ր ս ւ հ ե ո աւոր ո ւթեն էն կը վե
րա ելեր ւոէ ԱՀնի քաղաքը ՝ սլա ամ ելու հա
մար
անոր կործանումը» ut յդ պա տու
ժին րնղմէջէն ելր հիւսուի կործանումին
կառոյցը ;

///. տյգ կառ-ոյՅԸ ւ1' ստհմաԱեէէ պարադայով :
«Ին
չս՞ լեներն է, լ <տփ՞նչպէ սաները անմաման—
9ևւ1՛ պատասխաններ կը ւլ անեն Տոն՝ ուր
I' 'Լեւ՚?.ոյ Ան1՚ն պարզապէս ըն ար ո ւած llo—
աիլլ մրն է մնացածը չափելու դործ ին
h ա էի ա կո ւ /•ր

Եսկ «.վանեայ ԱյԸվ&Ը կը սեատ^1' $ ԲԺ1՜՜
դա սրի մ ա ման ա ելա շրջանը ու հայ ձոզո•Լուր ղին դարձը քր ի ս ոնէո ւթեան ï Լա
ւագոյնին յոյսով նորին զոհուած անց
եալին վրէժի որս տումն է ա յս մէկն ալ*
z/^r ելր յայանուի յոյսի՝ վճռա կամո ւթե ան y պայքարի երկար շրջանի
Ը
յաջորդած կասկածներով։
վրքթ՜Ը
կը
րացուի պատկերացումի նոր փորձի )վըճռական ն կա աո ւած
դնահ ա տա կաններ ո ւ
յե տա դար ձ վերաքննութեան մը վրայ ,
ուր տողերու արանքը յածող յամtu ռ թե
լադրանք մր ամէն քա յլին ել առընչուի
ներկային* ու ներկան հոս քիչ մը ամէն
մ՜ամանա կներ ո ւ ներկան է î վահ աղնի ՝
Անահ իաի ու գահընկէց այլ աս տուած հե
րու տա պա լո դ արձանները
դմո ւար
չէ
փոխարինել այլ
մամանա կա շրջաններ ու
ժիշտ լաւագոյնին ա ելն կալո ւթեամր կոփ
ուած կուռքերով։ Այս ՀոԼո,Լոյթը JnJ~
ոէն մեկնող եւ սա կայն կասկածին յանդող ընթացքով մր կր դծ է սլա ամ ո ւթեան
կր Հնութիւններու չարքին անվերջակէտ
Տիրը ,
Արպէ ս հեռակէտ — ա Լք՝ սլա ամալլա
հին ատաղձը գրագէտին ու դրականու
թեան ծառայեցնող
ղ ր ի թէ է
վար դան
փրիգորեան * դր ի չր՝ «անցեալ» ու «ներ—
կայ» հաս ելացութիւններ ու
սահմանները
ըն դլա յն ո ղ ՝ սահմանագիծերը ջնջող J,a~“
ւեր ժ ա կան շր ÿադա ր ձին :

19Տ»

ՐԱԺԱՆՈՐԴԱՆՐ ՈՒԹԻՒՆ
Ֆ ր ա ն ա սւ : Տար- 700 Ֆ- — Վեցամսեայ : 360 ՖԱրտասահման : Տար- 1000 Ֆ- (ամէնօրեայ առաքում)
850 Ֆ՛ (շաբաթական աււաքռւմ) — Հատը : 4,00 Ֆ-
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fr/'r /'f պա ամավէսլերը {«փար
fy//—
բըստեան» 1985 եւ. «Աանեայ Այրք» 1988)
^առաջնորդեն քեց վար դան Գրէդ որ հ ա
նի հեա բարեկամութեան՝
ոա կա ւ ա ի/ott
այղ անձին հեռուն տեղ մը սեւեոած նայ
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Հ — Ո՞ւ| է Վարգան Դրիգորեանը • ինչոԴ ընտրած է պւսւոմավէպի սեււը :
Պ *— վարդ ան
փրիդորեան
կո չո ւածն
ա յն մ ա ր ղ հ է ՝ որ շնա յած Ւր ՀԷՋամեա լ
տարիքին ՝ ղ եո եւս Ւր սէրն ու նա իոս ս իր ո ւթի ւնր չի ելար ո դաg ե լ յստակ բաժ utնել գր ա ել ան ո ւթ ե ան եւ պա տմո ւթեան միջեւ,
Աւար տե լո վ Երեւանի սլե տա կան
հա
մա լսարանի պատմութեան փակուլտէտը
եւ աշխատելով ստացածս մասնագիտու—
թեամբ , այնուհանդերձ ո ւմե ր ի ս գերա
գոյն մասը յ ատ կացրել եմ
դրա կան ութ եանը :
ինշո^ւ րն ար ե ց ի պա ամա վէպի
ս եռը :
Լ, ախ ասեմ որ հեղինակ եմ նաեւ երկու
մամանա կա կից վի պա կնե րի եւ սլա ամրւածքների՝ որոնք սակայն
պակաս ար
ձագանգ են գտել գր ա կան ա դէ տն եր ի մօտ ՝
քան երեք պա տմա վ կպեր ս : Պատմավէպը
րն սրբելու առաջին գործօնը՝
ի հարկէ՝
սլա ամարան
լինելս է*
պատմութիւնը
խորր ուսումնասիրելիս ՝ պարղապէ ս ա սլ
լում ես անցած՜ որոշ իրադարձութիւն—
ների ՝ երբեմն դարաշրջանների եւ ներ
կա լի նմանո ւթեան , յաճախ պարզասլէ ս
կրԼլնութեան մէջ *, փարեր անց , կատարւածր վերադառնում է , կր կն ւո ւմ
նոր
մամանակի ու ձեւի մէջ : ԱՀւցեա լի փոր
ձը ՝ արդէն եղածն ու աւարտուածը գիւրաղնոէ-մ են նորի՝ ներկայի
դեռեւս չա—
ւարաուածի
ընկալումը։
Պատահական
շէ , որ առաջին սլատմավէպս կոչւում էր
«Աաւե րձա կան վերա դար ձ-» , իսկ բնա
բանը Ա արկոս Աւրելիոսի հետեւեալ խօս—
քերն են* «Ով տեսեր է ներկան ՝ նա utր—
դէն տեսել է ամկն ինշ , անց եալը
ան—
ցածի անհունում } եւ ղաԼյի^Ը
մ ամա
նակ ի ան վերջույք» :
Անհնար է աոանց
սլ ա տմա կ ան օր ինա կի ու փորձի
ճի շւլ
գնահատել ներկան ու. դալիըր-. Այս ինրն .
սլատմաՀէպի սեռը ընարելու. սլաաճաոր
ներկան՝ պատմական անցեալով, արդէն
եղաՏով եւ. անվիճելի գնահատական ըսաացաՏով րաց ա յայ աելու. ձդտումս էր։
Գուցէ մէկ "‘JԼ պատճառն էլ այն էր
որ ^լճացման-» տարիներին ճշմար տութիւնր դրելու ,
մաաՏաՏր
արտայայտելու
միակ ճանապարհը.
ներկան՝
անցեալ
փո ի. ապրելն էր :

Հ -- <1|ւսամռւթիւն ուսանած մէկուն հա
մար իսկ, գիտելիք ամբարելու նամրով
կարելի չէ բացատրել հայ Ժողովուրդի
է՜ութեան այսքան խոր նանաչում մը - այգ
նանաչումը յատկապէս կ՚արաայայաըւի «Դար Կորստեան» վէպին մէջ ուր կոր
ծանումի մը մանբազննութիւնը կը կա
տարուի : Ուրկէ՞ կու գայ այդ Junp 1նանաչումը :
<կ_Պատմադիտութիւնը ուսումնասի
րում է պատմական փաստե ր ը , ստուգում
դրանց
հաւաստիութիւնը.
համադրում
ու վերլուծում ըստ պատմական օրինա; ափ ութիւնների i իսկ ինձ . որպէս նաեւ
գրողի.
հետարրքրում է
մամանակի.
պատմական
գործիչների . մի
/սօսքով

պատմութեան հոգեբանութիւնը :
Պատմավէպիս նիւթ ընտրած իրադարձութիւններ ին վերաբերող եւ այդ մամանակաշրջանում
գրուած՛ պատմիչնե
րի եւ մ ամ անա կագի րնե ր ի գործերը
ես

—
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ո t.u ո t մհէս սիր ո ւմ եմ հ ո էէեբանի աչքով :
Ատ մեծապէս նպաստում է ազդի էու
թեան ճանաչմանը : JJ ի ամ՜ամանա կ
աղգՒ է ութիւնը
նաեւ ի ւր ա քան չի ւր ի ս ■քէ?.
ո խան ց ո ւած նախնիների ut ր—
և տն հե ա : Հս*J ձտւլովրւլի կրած տառա—
սլանքը հ ի սւ սթut փ ո ւթ ի ւնն ու յո յոր տ յս
կամ այն չափով ՝ չդիտեմ բար՛եբախտէսբա ր թկ գմ ըսէխասէ բսւ ր բո յորի tt ■րէ? Լ,
որ անհ ա տին հասկանալիէ է դարձնում աղ'II1 ’ Պ
տ ճէո էէն !iր ի ց մէկն էլ կր կին պա տմութիւնն է} հղածի կրկնութիւնը տարբեր դար աչը ջան ներ ում :

P ll,lt I' նփստել ճի շդն ու. սիւա լը *
բա յց
այսօր ^ւ՚րէր սւս կ* պարզապէս անհնար
է պատկերացնել այլ վիճակ : /։ւրաքանչիւրիս պարտքն է էհ^ել ժողովրդի հետ*

Հ •- «Դար կորստ!եան»վէպին գլխաար
դէմքը՝ Արշաւիրր նալսատեսումներ ունի
իր ժւսլքանա կի սւուհալներէն մեկնուլ ան կ’րսէ • Հարհամարհուելւււ է դիրն ու

էլան թուաց ո ւլ ըաղձանքը ։

ուսումը։
ՀադարսւմԼայ
ձեռագիրները
կըա կի են տր ո ւելո ւ y դր ա դար աններ ը որղի քամ՜ին են դառնալու : • ♦ • ^օլւտկւսեները պաշտելու են ռազմական փառքը ՝
բայց ա աելո ւ են զէնքը :
սէղդը որ անկարող կր լինի առ
նել տյս ամէնի ճանապարհը^- կը կործան
էի իր տունը եւ կկուի նման անրոյն լլը
մնայ ։ * * * Ա/դ Աէ,ԼՂ՜Ը ^ղօրների
ձեռքին
խաղալիկ կր դառնայ : Եը պատուի , բայց
փոխադարձ պատուի չի արձանանայ • կը
տայ , րայղ էի ստանայ։
Հազար կըաո ր արէք դէն նետէք ճամբորդի g ուպԸ^ որովհետեւ երկրից ելածը նոր հայ
րենիք չի զանի ...» : Արշաւ-իրի այս ար-

ւռայայւռու/թ իւններր րացաարոՆթի^ւն մըն
Են մեր ներկայի հայրենիքին մեծ մասը
կորսնցուցած, ցրուած լսցկի վինակին :
Պ — <Տ.Գտր Ե՛՛ր սաեան^ի հերոսը <(SJ՝ut յլ
Ար շաւիրյ>ը ըստ իր թշնամիներից ստա
ցած Հ^այլ^ մականուան զուրկ չէ
դամ՜անութփւնից ,եւ ծայր այեղա կանո ւթի ւնից : Ա/tt պէս որ ճի չդ չէ նոյնացնել հե
րոսին եւ հ եղինա կՒն ։ թէել Գտյլ Արշա ւիր ի ղաման ո ւթի ւնը զալիս է
ԺԱդարում հայկական պետականութեան կո—
րըստի ցաւ.իg եւ հայր ենիքի հ անդէպ ան
սահման սիրուց։ փայլ Արշաւիրի խօսքերը անմիջա կանօր էն ուղղուած են իր
մամանա կա կիցներ ին
Արծրունիհեր ի ,
1՝ադրա աո ւհիներ ի
արքայատոհմերին եւ
բազում հայ իշխանական տներին
որոնք ՆԼա ս պո ւրա կանի } ասլա [Htիի թադաւո բութիւններ ի անկումից յետոյ Լքե
ցին քուն
Հայաստանը՝
ծառայութեան
անցան բիւզանդական կայսրութեան փոք
րասիական նահանգներում եւ կ * Պո ԼԱ ում
յաճախ հասնելուէ ռազմական մեծ փառ
քի ՝ սակայն այլեւս վճռական դեր չխա
զացին իրենց
հայրենիքի եւ ձողովը դի
կեանքում ՝
որ շարունակ ենթարկուեր
"'■ւ?ոլկ՛հան թուրքերի
արշաւանքներէն
ել ընկաւ նրանց տէր ա պե տ ո ւթ եան տակ :
Իսկ /‘նչ վերաբերում է անցեալէ ու
ներկայէ կապէն, ապա այն ո ւղղա կէ չէ.
գաղտնէք չէ. որ հայկական վերջէն մեծ
գա ղթեր է պատճառը հ ար կա դր ա կան էր .
Հայեր ցրուեցէն աչէսարհով մէկ. փրկե
լու էրենց կրօնքը !
Ի“.յդ - * - .լա։լթում են
նաեւ այսօր ,
թողնելով Հայաստանը։ Ի հարկէ ,
եթրանք էլ են փորձում արդարացնել էրենց
"'Jt ՐայԼՐ » Ր'սյՏ այս ղԷ՚ՂՐ"^
^աղէլ
թէ սրանց , եթէ ոչ էնձ , ապա Գտյլ Ար
շաւէր է կարո ղո ւթէ ւնը , համոզել էրենց
ա ր ղա րաg է ո ւթէւն ը :

Հ — Ո՞ւբ կը տեսնէք դարմանը :
Պ — փարմանը վերջէն ամէսներէ Հա
յաստանն է : Իմ <ձաղզէ /սոր ճանաչումն»
անգամ րաւական չէր կան/սա տե ս ելո ւ մեր
մոգովրգէ ա զգա յէն դէ տա կց ո ւթեան նոր
բռնկումն ու պայքարէ վճռա կան ո լթէ ւնը ■
Այստեղ. Ափէւռքում կարծէքները րամանւում են. րայց Հայաստանում , դՒ~
տեմ որ տար ա կարծութէլն
չկայ : Ինչ
կ ա տար ւո ւմ է , կատարւում է մողովրդէ
ներ քէն մղում՛ով եւ ոչ թէ «մէ քանէսէ~Տ>
հրահրմամբ։ Տարերքը, մամանա կէն թէ
անմամանակ. ան կարելէ է կանխատեսել։
Տարէներ յետոյ, ե տ էն թուո վ,

"ՏաՒՈհ." ԱՒԵԼԻ ԼԱՒ ՕՐԵՐ Կ tj 1ՐԱ/ԼԹԷ ՀԱՅ

ԳեԼՐՒն

նրա հետ գնալ մինչեւ, վերջ՝ ^Լգի ոլ "Ը՜՜
խալի գնա հա տա կանը թողած
ապագա
յին։ Այսօր Հայաստանը Սփիւռքի հայ
եացքը յառել է
իԼ՛ են ՝ ամին ր ttւիիւռքահ այի ականջբ t/ եր ջին լուրերին
է՝ հայեացքը թերթերում
ՀԱրմենիա^է
բառն է փն առո ւմ : Աա մեծ ազդակ է ըսւի ի ւռքահա յութեան համար՝ jnju ^t^ulb
11Ս էԼու՜Ց^> իր*էէկանանայ ՛հայ ձոդո,Լրդի <վաւյ^ւջական եւ արդէն յաւերձա-

Հ — Զեր վերջին երկու վէպերուն մէջ
ալ կայ սպասումի վինսւկ մը? յեաոյ սփրող յուսաիյարութիւնը : Աոաջինին մէջ
-«Դար էորսսւեան»— կը սպասուի փրկի
չին, երկրորդին մէջ -«Աանեայ Այրք»նոր Աստուծմով գալիք նոր ժամանակներու • երկուքին ալ կը յաջորդէ սպասա
ծը չգանողին յ ուստի արութիւնը :
Եթէ նոր վէպի մը նիւթր դարձնէիք
մեր ներկան, իր ակնկալութիւններով,
մղուած պայ f արով •••: Արդե1օք նորէն
ա'յս երկու հատորներուն նոյն հիմնաքարերուն վրայ կը զետեղուէիր պատմու
թիւնը- այսինքն՝ յոյսին ու յուսաիարութեան :
Պ •— Սպասում՝ յոյսն ու յո ւս ա խա բո ւթ իւն ր մեր սլա տմո ւթեան Էութիւնն են ՝
թէեւ Հայն առհասարակ կենսունակ է եւ
յամառ։ փայլ Արշաւիրը «փար Եորըստեան^ում եւ Տրգ ատ Աեծը ՀԱ*անեայ Այրք^ում ՝ ձգտում են անկարելիին ՝ պայքա
րում են ճա կատադրի դէմ եւ դատապար
տուած են պար տո ւթե ան ՝ թէեւ ձգտու
մով իսկ յադթող են ։ Անհատի՝ մանա
ւանդ մեծ անհատի
ա կն կալութիւնները
միշտ էլ անիրականալի են ձամանա կի եւ
պատմութեան մէջ*
դա մահկանացուի
յաւերձական ո զ բեր դո ւթի ւնն է ։ Հ.]1 ւր utքան չիւր մարդու կեանքի պատմութիւն'
պարտութեան պատմութիւն ^» դրուժ է
փան Փօլ Աարթրը î Աակայն ներկայի
մասին անկարող եմ ասել նոյն վճռա կա
նո ւթեամբ յ
Այսօրուան անդրադառնալիս ես անկա
րող եմ
պահպանէլ բանականութեանս
«.սառնութիւնը» ։ Ամէն
պահ իւևղդելով
յուսախաբութիւնը՝ JnJ,inl[_ սպասում եժ
t/աղուան ։ Պայքարի ժամին պէտք է հա
ւատալ ու հաւատալ։ փայլ Ար չա լիրն էլ
այսօր նոյնը կընէրէ
լ
֊
{

Հ— Նայ լ Աբշաւիը վիպական այն տի
պարն է որուն բացակայութիւնը կամ
անե ցիներու զայն լսել չուզելը գլխաւոր
պասւնաոը եղաւ կործանումին : Արշաւիր
մտքին , տրամաբանութեան ձայ են էր •
զայն չլսեցին թէ' Անիի իշխանաւոբները,
եւ թէ ժողովուրդը: Եթէ այսօր մեր մէջ
ըլլար ան ֊Գայլ Արշաւիրը- ի՞նչ պիտի
ունենար մեզի ըսելու :
Պ — փայլ Արշաւէրէ
մեղադրանքները
է շ/սանաւո րն եր է դէմ էէե : Գայլ Ար շա սէ
րէ ձայնը մողովրդէ ձայնն կր. որ այ
սօր թնդոսմ է /մատերական Հրապարա
կում։ Գայլ Ար չասէրն այսօր կր լռէր ,
քա նէ որ իր բերանով խօսուն է այս օրեր ին ո ղ£ ազդը Z

Հ — Դրականութեան մարզին մէջ ի՞նչ
ծրագիրներ ունիք ապագային համար :
Պ *■— փրել
ձամանա կա կից
թեմայով
վէպ՝ արտայայտելով վերջին տասնաժէակներ ի եւ
այսօրուա յ
Հայաստանի
կեանքը ։ Եմ նախորդ բոլոր գործերը ծըեւել էին ձխտումից՝
այս նորը կարծես
ծն ո ւելո ւ
է հաս տա տմ ան
ձղ տուժ ով :
Պատկերացնում եմ անելիքի ս դժուարու
թիւնը լսսյյ պէտք է անեմ :

— Պիաի սպասենք հաստատման ձ զտու
մին արդիւնքին. յաջողութեան մաղ
թանքներ եւ շնորհակալութիւն :
Տ եսա կցեցաւ'

Ա. P'*
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Ա Ռ Ա Զ ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

Այս գրու րիւնը պատէնէնն է այն բա
նախօսութեան, np 1985 , U>ulPbl 13-ին
անդլերէնով կարդացուեցաւ UCLAji կազլԼ՚ակերպւււծ Կորքիի օրուան աո թիւ, Լոս
Աննըլըս : Վերջին շրջանին Կորքիի նուիրւած կարգ մը յօդուածներ, Հայաստանի
կամ Սփիւոքի մէջ, կը վերահաստատեն
նկարիչին գործին եւ անձին նկատմամբ
գոյութիւն ունեցող երեւութային մօտե
ցումը : Ներկայ գրութիւնը անոնց պա
տասխան մը ըլլալէ աւելի, փորձ մըն է
շօշափելի տուեալներ արծարծելու* Կոր
քիի վարքն ու թարմը յուգոգ :

ԱՐՕԻԼ Կ11ՐՓՒ
ե1«

ՏնՐնՆՐււԻԹեԼւՆ ՓՈՐ2111ՒՈԻԹԻԻնՍ
Ամէնէն ատակ րն ո ւթա ղր ումը տրուեստին
ա յն օրկն որ ան դարձաւ ասպա—
րէ ղ ել տար երային մարզ- ^ւ1ելւեւս այհ
է թէ արուեստը , ինչպէս Ուիլյը1? Տր
•Բունինկ կ՝ըսէ. — «ապրելու ձեւ մըն
է» (1): Իմ կարծիքով , ասիկա ոեւէ արո ւես տա դկաի մը պարագան կ եւ Ար շի լ
Կորքի բացառութիւն
մր
չի կազմեր ,
քանի ին^
փորձեր արուեստը
ապրիք
ա յնքան լաւ որ կրնար :
Կորքիի ար ուեստը իր դո յո ւթեան դար—
կերա կե է, որ կ^արձանադրկ իւ ր տքան֊
էՒ՚-ը փոփոխութիւն'
իր կեանքէն
ներս
աեգ գտնող*, Ուստի , զարմանալի չկ որ
իր արուեստը պատկերատիպ ԸէքԱէյ^ հա
կառակ անոր վերացապաշտ երեւոյթին։
1947, Ն ոյևմրեր 24 թուակիր իր նամակին մէջ Կորքի կը գրէ. — «Սնչ նկարելը

նոյնքան կարեւոր է որքան ինչպէս նկա
րելը» (2) եւ, «Ի վերջոյ , անձ մը չի կըրնար նկարել այն ինչ որ ինք չի տես
ներ» (3) : Ասոր առընթեր , Կսրբի նկա
րելը կիրար կեց որսլէս «խոԱ1ՈՈ l| էսնանք »//
արարք մը (4) , անոր տալուք րարո յա կւսն
եւ խոկում տոթո գի ղեր :

ԱՊՐՈՒԱԾ ՓՈՐՋԱՈ-ՈՒԹԻՒՆԸ
ԵՒ ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆ

Նկար քա կան արտա յա քտութիւնը , Qhjl—

՜ք[ւ(ւ պահանջ^՜?/ ծնող (ինչպկս ղայն կո
չած կ ֆանտին սքի) , Կ որըիի պարադա
յին իր առաջին երեւումը
կ'ընէ 1930—/'
շուրջ , երր ինը կը յղանայ իր առաջին
կենսաձեւային
պատկերները z
Կորքիի
արուեստին այս փոփոխութիւնը
կրնայ
իր տեսարանական արմատները ունենալ
այն ա գդեր ո ւթեան մվք, որ կ ու դար ճան
Տ • Կրէհըմի ջատադոված մաքերէն : Լք ակայն նկարիչի մը աշխատանքին արմա
տական փ ոփ ո խո ւթի ւնը , կը թուի աւելի
իր ներ ըին յեղաշրջումներուն հետեւան
քին ըլլալ
քան թկ լոկ ար տարին տե
սարանական ա զդեր ո ւթիւնն եր ո ւ î Միմիայն տեսաբանական ենթահողի մը *Լրայ
հիմնուած փոփոխութիւն
մը՝
առանց
ներքին խոր, դո յ ո ւթենա կան
համոզու
մի կամ աոընչուածո ւթեան } կը
մնայ
ար ո ւե ս տ ա կան : Առաւել եւս խօս ո ւն կ երեւոյթը թէ, Կորքիի նկարչական ար
տա յայտութեան մկջ տեղի ունեցող եղափո խումները միշտ ընկերա կցուած կամ
կանխուած են ա յն արմատական փոփո
խս ւթիւններ ուԼ , որոնը յուղած են իր անձ
նական կեանըը : Այո շաղկապումը ներ
քին
իրադար ձո ւթիւններ ո ւն եւ
դուք
սէն եկող գաղափարներուն միջել թերեւս
կարելի րք/այ կոչիլ
^ճակատագրական
հ անդի պո ւ մ» :
Կորքիի արուեստին այս
եղափո խոլթիւնը դլխա ւոր արար հետեւանը կ 1929—
ին ծայր տուած Տնտեսական Ա եծ Տագ
նապին, երբ մղձաւանջը մուտը կը գոր
ծէ իր ար ուեսակն ներս, կենսաձեւային
պատկերներու
երեւումով յ
Աակայն ,
դեռ դտնուելով կազմաւո րման հ անդրըւանի մը մկջ, Կորքի կը դփմադրաւկ նըկարչական եւ ար տայայտչա կան լեղուի
դմ՜ ո լարին հարց մը*. Զայն լուծելու հա
մար, իր միակ ընտրութիւնը կ՚ըլլայ շա
րունակել իր դործընթացը ,
հիմն ուած
բանի մը վարպետներու օրինակներուն
՚11’այ' անցեալի կամ ներկայի, ուր աղդեցութիւններոլ խառնուրդ մը
Փիբաո ո յէն, Առփէն, Տէ 'Բիրիքոյէն եւ ՈւչէլԼոյէ^
կը հ՚՚մեաւորեն իր մտայըղացըն ու երեւակա յութիւնր :
Այո կէտին ւ մարմին կ'առնէ
խիստ
յատկանշական ա շխա տեչա կերպ մը, ուր
Կորըի յաճախ կը մեկնի իր կողմէ նա-

խապկս իրագործուած կարդ մը h կարներէ' հասնելու համար
յաւելեալ ա յլա
ւի ո խո ւմներ ո ւ : Ա ոյն ընթացքը
Աը չար ո ւն ա կո ւի մինչեւ
իր վերջին լրջանը։
19Տ0-ական թուականներու ս կի ղբներուե
յ գաց ո ւած կարդ մը ձեւեր
եւ պա տկերումներ , իրենց արձադանդը կը դտնեն
յաջորդող տասնամեակի դործերուն մկջ,
ինչպկս
կենսաձեւային
ա յն
կազմը,
«Գիշեր , Առեղ ծուած եւ Կարօտ}} ին
tn—
ռըեչուող չարք մը դծանկարներու
աջ
կողմր տեղ դտած , որ յանկարծ կք^լի^՛
կը յայտնուի «Ջրվկմփ
(1942 - 1943)
շարքի գագաթին *, Ասոր Ju^nրդող գծա
նկարն եր ո ւն մկջ ,անի կա կը դաոնայ ծագկա քին ձ ե ւա կա ղմ մը հ որիղոնին եր եւցող, որ յետոյ կեր պարանափո իտ ւե լո վ ,
կր մարմնաւորէ կանացի իրտնը
«Գոլթանը եւ Երդը» չարքին մկջ*,
ճիմ Մ* ճ որտըն կր ղա տոր ո շկ Կորըիկն կարդ մր նկարներ , որոնը հիմնըւած են նախորդ
դործերու վր nt յ , ամԸող^ովին տարրեր բովանդակութիւն ներ
կա յացնող : Ասոնց շարքին կր գտնուի «K—
թ ոռին ես տած Կապս յտ Կերպար}}ը ,
որ
ա յլափ ո խո ւմն կ խ որ ան ար դա պա շտ «վե
րացա կանաց ում' Եր անդապնա կո վ}}ին '.Այդ
շրջանին , իր կրած ա զդեց ո ւթի ւններ ո ւն
բերմամբ, Կորըի կը յղանայ մարդկա
յին կերպարներ' կարդ մը իրերու մէկտեղում ով , ին չսլկս պ ար ա գան կ «Աարդա կերպ}} կոչուած
վիմատիպին : Ըստ
իս , «Գիշեր ,
Առեղծուած եւ Կարօտ}}ի
խո րհ րդաւո ր եւ նշանաւոր
չարքը
Ւք
կարգին կր սերի
ան շարմ՜—րն ո ւթեն կ մր
{•Ըրտյղլըր թան դարան') ï «Կ՛երպար fl] որգոմի Մէխ>ը, նոյնպէս
կը թուի
նոյն
գործընթացին հետեւանքն ըլլալ, հիմնըւած «Անշար մ—[։ն ո ւթի ւն'
Երանգապնա
կով» խորանարդապաշտ գործին ‘իրա / :
Այլ օրինակ մըն է խումբը այն շորս նըկարներուն (5) , որոնց գծայգացբր հիմ
նուած կ ուրիշ անշար մ—րն ո ւթե ան
մր
վըայ մեծածաւալ «Վեր ա ց ա կան ա ց ո ւմ'
Գլուխուխ պաստառի կեդրոնին դան ո ւո դ :
Կորբիի միշտ դուր կոլ գայ յդանալր
քանի մը տարբերա!քներ' երր համադրում
մ՚ը իր ես համար յատուկ իմաստ կը ստա
նայ եւ երբ ինք ամ[’ո դվո վին կը տիրա
պետէ անոր :
Շատ
հաւանաբար Կսրբի
չեկարէր
«Եարկիլլէ՚^ն
եթէ նախապէս
քղացած
չըլլար «Արեւամուտին Ա ար տ'
Կորեկի
{Հաստուածին Հետ»ը. նոյնպէս, թերեւս
չն կար էր «Պարտէզ Ա ո չի ի
Մէխ>ը
եթէ
իրագործած չըլլար «Եարկիլլէ^ն : gu,ջոր գո ղ ,
1910—ս/^ս,ե
թո լա կաններ ո ւն ,
ւիռւի ո խութիլԱը կամ այ լափո խումը՛ տե
ղի կ ունենայ զոյգ մակարդակներու վըրայ' համադրոդական
եւ նկարչական ,
երր Կորբի ատեններ կը կիրարկէ
հեղուկանման նկար չուիմիւնը , նախորդող
գործի մը մէջ համադրումին լաւ տիրապետելէն եւ զայն խոր կերպով ու
սս լ,էնա ս իր ելէն
եաբ: Այս պատճառով,
«Ծաղկած Ջրաղացի Հուրքը --- յիշատակելու համար պարագայ մը--- , կրնայ
րանա ստեղծական
այլափոխումը ըլլալ
«Լեարդը Աքլորին Կատարն Լշ^ին : ի)որագիրի մԸ փոփոխութիւնը Կորբիի
մօտ
մ/՚չտ հոմանիշ չէ ենթանիլթի մը հիմ
նական կառոյցին փոփոխութեան ինչպէս

9"J9 կոլ֊ ‘ոույ, օրինակ, «Ծ իրաններու
1֊ուրմունբը»ն , որ այլ տարբերակ մրն է
«•fiր ուբի տ Աան 3)արմ^ին-, Կորբի „չ մի
այն կ'օգտագործէ տուեալ միակ ենթանիլթ մը կամ որոշակի գործ մը , յղանա
լու համար ուրիշ մը այլ' իմ կարծիքով ,
տեղ մը զոյգ ենթանիլթերոլ մէկտեղու-

մով

{երկու

գծանկարներ ներկա յացը-

նսզ) (6) , ինբ կ'իրագործէ ծայրօրէն ու
սումնասիրուած եւ բարդ կառոյց ունեցող
«ևախատիպ' Եահման—ին Համարքը-,

ՈՒ
ԲՈվԱՆԳԱԿՈԻթԵԱՆ ՀԱՐՑԸ

ծածկանունի

որդևդրույք կն

ետը

Կորքի , երկրորդ անդամ Ըէէաէո՛Լ ’
գտնուի ինընութեարհ հարցի մր դէմ յանrf.իման' Տնտեսական Ա եծ Տ*սղնապին
հետեւանըով*, Ւը արուեստը կը ցոլացընէ իր Տղձ ա լանջը , տարագիրի մը տագ
նապը մարմնաւորող,
1քոր [^ք ^Լտս1[,Ւ
երեք մա կար դա կն եր ո ւ էԼրայ» —
որպէս
նկ-սրիչ' շրջապատուած տիրող պահպա
նս զական եւ հակա—արդիա կան մ տայնութեամբ» որպէս մարդ'
նիւթապաշտ եւ
անհաղորդական միջավայրի մը մէջ, եւ
որսքկս հ{ար ե ւելքցի» գաղթական' րն~.
կերութեան մը մկջ, որ թշնամական կեցուած՚բ ունի իր
ազդա յին ինքնութեան
Տանգէպ : Կրնանք պատկերացնել
Կորբիս որ կը կծկուի ինքնիր վրայ' իր էու
թիւնը սլաշտպանելու համար
Տագնապի
տարիներու յարձակունակ մթնո լորտին
ւրէւե ï Առա Ա ձն ո ւթի լնը ղինք կը
պատէ
թանձր խաւով մը։ Աահուան վախը կը
հետապնդէ զինք ինչպէս իր մանկութեան
տարիներուն Հայաստանի մէջ։ Աովը իր
գերը կը խաղայ կյիւ—Եորքի ճամբաներուն
վրայ։ Յաւելեալ կծկում մր կր պատէ
։ւենմ երր իր քոյրը ւԼարգոլշ {իր ամէ
նէն կարեւոր րարո յական եւ , բաւական
չափով, նիւթական նեցուկը) իր ամուս—
'Աւ՚յն Ա ոլրատ Ա* ուրատեանի
հետ
կը
ձեկնի ի/որհ . Հայաստան։ Ծատ հաւա
նս, րար , այս շրջանին Լ , որ Կորքիի ման
կական յի շա տա կ!։եր ը կը ըո ր քոքին , ուր
հին երկիրէ, երագները կր դառնան ապաստան մը ու իրեն կը ներթչեն ումը'
ոլույբուրելոլ համար օտարումին դէմ :
«Կերպար էՕորգոմի Մէֆ»ը, որպէս այլա
բանական առաջին յօրինանիլթը իր ծրննըդավայրին առը!,չուող , գէթ որպէս խո
րագիր , այս շրջանէն է որ ձեւ կր ստա
նայ։

•U U UU!

ծրնԼւ , իը հետ րեըելով
նոր երագներ :

նոր

jnjuhp ել

//./« կէտին , ուա չդրաւ երեւոյթը Կոր-,
քիի ենթանիւթ երուն
կա պա կց ո ւթեամբ
այն է թկ փոխանակ մէկի, երկու կտմ
եր,եք անհատներ կր քեցն են կարդ մը դոր-

ԱՊՐՈԻԱԾ ՓՈՐԶԱՌՈՒթԻԻՆն

Իր

ևՍ յա}.ո^Գ^
'"rfbt
^էմուսնութԼէւնքլ.
Այս սքէ ս , ընտանեկան կեանքը կը վերա-

ծերու տարածքը*.
Պատկերային գետնի
վրայ, շատ մը գծանկարներ կր ներկայա
ցնեն ըն տան ե կան կեանքԼւ տեսարաններէ,
մ/,եչ իր ա յ ըս բանա կան
պա տ կե ր ա ց ո ւմներ ո ւն •ոչ, ^Արեւամուտին If արտ' Կորևկի Զ աստուածԼէն Հետ'}} են թան իւ Լմը ըսկիղքրը ^ԼԸԼԷայ
իք <^[սճողուած}} դործերուն որոնք, Կորքի Լէ երկրորդ ամուսնութենկն ետք, կր համաԼսմրեն աւ ևլի. թիւով
ա նձեր կամ
Էակներ z
Այսուհանդերձ,
Տագնապի տարիներուն
ո դրեր դո ւթի ւնր
Կորքիի Էութիւնը կր կնքէ յուսալքումի
զդայնութեամր մր : Ասոր
կապակցու
թեամբ, ինք իր երկրորդ կնոջը կ'րսկ որ

Դրեց'
ԱԼԵՔՍԱՆ ՊԷՐԷՃՒՔԼԵԱՆ

եթէ անձ մը կարենայ դուրս դալ նման
չք^_անկ մը , ան չի մնար
ամpngfut կան
մարդ եւ թէ կարելի չէ ապաքինիլ
ապր ելու նման պայքա ր է մր ստացուած
հարուածներէն եւ վէրքերէն (10) :
Եսկութեամր,
ԿորքԼւ
մնաց «աւլէսւ|ւ
թսւրւլյւյթէ հետապնդուած» անձ մը' ինչպկո կը գրկ իր բարեկամուհիներէն Եխըէ
• ‘Շուապախըր , իր առաջին մենադի-

ԸԸ (11)։ Կ ոքքիի կաքդ
կարեւոր JO—
րինանիւթ եր ուն մէջ գոյութիւն ունի
Լկը ոք կը դիակ իր աչքին առջեւ տեղի
ունեցող իր ա դար ձ ո ւթի ւնը . ասոնք տե
սարաններ են լնդհ անրապէս Կորքիի անձ
նական կեանքը ներկայացնող*, Այս
ճախանքը ախտանշանը չկ^ Կորքիի մօտ
հալածախտի ր ա ր դ ո յթր հաստատող*.

'ՒԱ^Ա^ԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆ

լ

լելի կամ նուազ չափով նպաստ
սլա յմաննե ր ստեղծեց
շատ մը ար։
տադէտներոլ համար, որոնցմէ' Կո/
Ոըմ{,անկարի մ՛ը գծով յղացուած իլ
նախատիպին մէջ (1932-/- չ-ւրք ) ,
գործուած PWAP-ին (8) մաս կագ
նպատակաւ, Կորբի
միակ համադլ
կը մէկաեգէ այլազան տեսա
ներ, որոնք անմիջս, կանօր էն կ'առը^,
իր կարգ մը յօր ինանի ւթերո ւն , զոր լ
շրջանին կը զարգացնէր : Յաջորդող
նանկարներուն մէջ (1935-1937) , Նո
բի օդակայանին յատկացուած, վեր,
կանացումի յաւելեալ աոտիճանաչա,
կը jn-յանուի, մինչ լոյսը կը փոխ
նախորդող որմնանկարային նախատ
բուն մթութիւնը։ Ասիկա շրջան մլ
ուր Կորքիի կեանքէն ներս տեգի կՀ,
նան
կարեւոր
իր ադարձո ւթիլննե
ա.ըեմ, ինք նիւթական որոշ ապահր
թիւն ունի' WPA/FAP-ի (9) իր պա
նին շնորհիւ. 1935-^ վեցերուն Վալ
եւ իր ամուսինը Միացեալ
Նահան
կր վերադառնան, քանի մը ամիս
կը ենի իրենց զաւակը , Կարանը . ,

Ամէնէն դիպուկ շրջ^ոնր , ուր անձ

մը

կ*ոմ ընկերութիւն մը
փորձաքարի
1[
առջեւ կը գտնուին' տա գնա Աքի մը շԸ[,'“
ջանն կ: Նման առիթներու, եթէ անձի մր
ինխւա պահ պանման ըմբռնումը չի հ^““
ձ ասքատաս Լսաներ Լսումրին , հաւաքա կա
նո ւթեան կամ ընկերութեան ըմբռնում ին i
տեղԼւ կունենայ րաԼսում մը որ
կրնս*]
ողբերդակսՀհ
հետեւանքներ
ունենաք*
Տնտեսական Տագնապի չքԼանը , իք ծայ
րայեղ անո գոքութեամր Լդաղափարախօ
սական կամ տնտեսական} , անղիջող ՛էք
իք հրամայականներուն մէջ, որոնք ար
մատական լո ւծո ւմն եր ո ւ կը կարօաէին ï
Կարդ մը տուեալներ ցոյց կու տան pk
քքիԼ՛ րաԼս ո ւմները իր շրջապատխն հետ,
“'J" շրջանէն է ոբ
կու դան : Աթ1՚ուրրթ
Տէյվխ։ չի վարանիր Կորքիի այդ ատենուան ՛դիրքը որակելու որպէս «JülUg»(12)
Ասոր իրը հ ետեւանք,
Կորրիի հանդէդ
արուած թշնամանքը
կը սաստկա
նայ ։
^!ոըբի կր հաւատայ
թէ քաղաքակա՜
նութիւնը պէտք չէ միաձուլե լ արուես-

Fonds A.R.A.M

<e Ա
տին։ Իրեն համար քաղաքականութիւնն
ո,, արուեսար իրարու հակադրուող մար
զեր են-. Ինք կը
ծանրանայ արուէ, ստի
դեղագիտական յս։ տ կո ւթիւններ ո ւն վրբաշ, քաղաքա կանութիւնը առնելու/ որ
պէս աւելի ‘[ար
զանուող
մակարդ ակ
մը (13) : Կորքի ոչ իսկ նկատի կ՚ունենայ թէ քա ղաքա կան ո ւթի ւնը ՝ ար ո ւե ս տին
նման , ապրելու ձեւ մրն է։ Այսուհան
դերձ ՝
շեշտր կը */^*Հ համամարդկա
յին ո։, տիեզերական աուեաքներու tfըրայ,
Pt "լղՀ ո ղջա դուրել ամըողջ
մարդկու֊թիմևը։
lh-ե լի լայն իմաստով՝
այո մէկը կը հաստատէ Կորքիի ի՚որ
հասարակութեան կողմէ ստանալու նոյն
վերաբերմունքը։ Հետեւեալ մէջըերամր կր^,ա I դա-ղա՚փար մը տալ ղ ոբովան,p/՛
եւ ճանա չ ումի ա յն ա ս ա ի ճ անքն մա u քճհ '
որ նման անձ մր կը փափաքի ուն են այ՝.
1938, նո յեմրեր 2-քւ իր նամա կին մէջ,
Կորքի կր գրէ ՛Լ՛"ր դուշ ին . —

«... Կեանքի մէջ, մաթդ իր ծնունդէն
իսկ, միշտ ՚կը պայքարի հասնելու հա
մար նպատակակէտի մը եւ յայտնաթերելու մտքի խաղաղութիւն կան՛ արդար եւ
արժանաւոր շրջապատ մը : Աւ երթ նման
թան մը վերջապէս ձեոք կր թերու ի'
մարմնաւորելու] նաեւ գեկեցիկ եւ հանե
լի միջավայրը, ան երկար չի տեւեր: (Է
ինք պիտի մնայ միայնակ մինչեւ իսկ ւսււանց թարեկամի մը : • • • էնչ որ գլխաւորարար կ՛ուզեմ ըսել, այն է րէ մեր
թոլորէն ներս , իւրաքանչիւր լքարդու հո
գիին ինչպէս եւ թնութեան մէջ , կայ
պարապ ւէր զոր շարունակաթար կը ջա
նանք լեցնել, որպէսզի աոանձին չմընանք : Այդպէս եղած է միշտ եւ մենք
պէտք է անդադար պայք արինք լքեր ներսը գտնուող անտանելի առանձնութեան
դէմ» :
Մ եծ նպատակ մր հետապնդելով, տնձ
մր, կր խորհիմ՝ նոյն ատեն կը ստեղծէ
հեռա ւո րութիւն մը իր եւ ա յդ նպա աա—
կին միջեւ միայն' լեցնելու. Հիրմէ ներս
գտնուող պտրտպըդ յար ա տ ե ւօրքն ներ
կայ դա զա ւի ար ո վ մը իր ամբ11 ղ^
էու
թիւնը գրաւող : Ա*իւս կողմէն ՝ ստեղ ծելուք ույդ հեռաւորութիւնը ՝
ւսն թերեւս
!լ ուշացնէ իր հասնիլը *սյդ նպատակին ՝
որ ինքնին դո ւցէ դառնա ք
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'[Լ ) ուս

տի նոյն ատեն քսորհրղւսնշէ Ււ՛ Ւ՚՚և 'Lhvջը , դկ թ բարոյաւղէս եւ հոգեպէս ՝ և ր լր
նոր նպատակ մը
յղանալը ,
նաքսկինին
դեռ նոր ձեոք րե ր ո ւած բարձրութենէն
ետք՝ կրնայ սպառող եւ ձանձրացուցիչ
թուիլ Հաղէտէ հա/ածուածդ
անձի
մր
համար :

/A

Ա il

ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

նէր, ի թաց աոեւսլ իր ընտանեկան ան
միջական պարագաները» (Ա) : Կորքիի
կողմէ բնութեան

վերայայտնա բերումը,

՚ նք-.—/'՛ո ,

իրեն կր թոլ,ի որպէս ընդլայնումի նոր կարելիութիւն, ինք բնութեան
հես, կբ մտնէ,

երկի,ոսոլթեան մր

մէ/,

լուռ եւ կախարդական , իր հայրենական
երգերով համեմուած, Այո զրկընգխ,ոռ
նումը չտա երկար

շի տեւեր, /՛ո,րո յա

կահ , մարմնական եւ դդա ղ ա կան առլեզնե
րու բեր։! ամք , իր բոլոր յոյսերը կը չքա"հան ու ինք էլը դառնայ իր միակ ապա u—
տանին'

արուեստին , որ Կորքիի

դառն

տո անոնս ւթեան մկջ էլը ստանայ զգայա

«զու] ջուր' չոր ա(ոսպատի մը մ՛էջ» (15) եւ «այնքան հա
մեղ ուտելիք մը» (16): Ինք դեռ կը հտկան ղեր'

դառնա լով

թկ արուեստը կրնալ վերջին հ ոփանք, մը ըլլալ' իր տառապած
դո ք ու
"""""J

թիւն ը ամոքող՝ Լրր կը դրէ թէ իը ար֊
ուեստը իր փրկութիւնն Z (17): Ասիկա
ա h յ ո յ ս փորձ ti ը կը մնար : թնա կանաբար ՝
ահ չէր կրնար կանդս ւն պահել իր զիւր ա րեկ հաւասարակշռութիւնը :

ԱՊՐՈՒԱԾ Փ Ո ՐԶԱՈ՝ ՈՒԹԻՒՆԸ
ՆԻ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆԸ

ր ատելով Կ ս ր քիի դործէն ՝ իր իմ ա ց ական անհ անդար տութ ենէն եւ տագնապէն'
էսյլաղ*մե նկարչական լեղուներու իր կի
րարկման մէջ ց ո քացում դտած՝ անձ մը
կրնայ մտածել թէ
ա ռկտ խո ւաե ո ւ թ եան
է1Ւճա1ԼԸ
ևԸ “{Հ”յմանաւորէ Կորքիի ամբողջ դոյ ո ւթի ւնը։ Աշխարհը զոր ինք կր
ներկայացնէ' բարակ
«.թելերդէ
կաfu—
ուած , կը ծփայ ուղղահայեաց եւ անյա
տակ տարածքի մը մէջ՝ որ Ւէ՛ դա դաթնակէտին կը հասնի
ՀԱահմանըդ գործով։
սահող՝ ոլորուն ձեւա շերտերն ու էակները կը կաղմեն դիւրաբեկ եւ քսոց ելի
ամբողջութիւն մը՝
դրեթէ
անպաշտ
պան :

Ոլալէս դա ղթա կան ՝ Կորքի էլ ապրի դըմւարին փ որ ձառո ւթի ւնը ~()րղ դարու հաj—
կա կան Ափիւռքի աոաջին սեր ունդին : օ/*—
կոէրիչի մը դործը , մասնաւորաբար եր բ
այնքան ինքնակենսագրական է՝ ինչպէս
Կորքիի պարադային՝ կը հիմնուի ասլրրւած կամ ղդացուած փ որ ձա ռո ւթիւնն եր ո ւ
լԼրսէյ՝ Արուեստագէտի մր կեանքն է որ
ծնունդ կու տայ իր գործերուն ՝ Կորքի
կ'ըսէ (18):

Կորքիի
դիրքորոշումը
քաղաքական
դործունէութեան հ անդէպ կրնալը տարրեր ըլլալ եթէ Ամերիկան ըլ[ար Հայաս
տան*. Ան ձն ա պէ ս հակամէտ եմ ույս վարկածին , հակառակ որ նման հարցում մը
կրնայ թուիլ զուտ մտաբանութիւե կամ
գրգռում :
Մէկու մր համար՝ որ կը դան ո ւի օտ լո
րումի եւ ցեղային թշնամանքի
ճնշու
մին տակ՝ քաղաքական կամ ընկերային
գործունէութիւնը նոյն ձեւով չի ներկա
յանար ինչպէս
բնիկ անձի մը համար :
Կորքի ՒնքգՒնք կ ա պո ւած չի զգար ԱմեPb^Lu,jf‘ ^քլ- անոր մշակոյթին՝ երր հիմ
նուինք իր քրոջը՝ Աար դո ւշի ընտանիքին
իր ուղղած նամակներուն •Lp այ : Ա ա տ էլա—
նըշական է թէ Կորքի ամերիկեան հսլաաա կութեան կը
դիմէ
միայն 1938—/*
չուրջ^ եւ ան ալ դո րծնա կան պատճաոներու համար ՝
որպէս ղի
դուրս
չդրուի
WPA/FAP-Էն, Ոչ ալ լ,ր դիմումը, ղին֊
*~ո,ր ա դր ո ւելո ւ
ա մերի կեան
բանա կին ՝
Հայրենասիրական պատճառներու համար
է ■ Ընդհ ակառակն ՝ իեը իր բոլոր կարո ղութի ւնն երն
ու
կարելիութիւններ ը
ևոլրԼզէ Գ&ՂՒ Համա մարդկայինն ու տի
եզերականը՝ որպէս ամբողջ
մարդկու
թեան ծառայող մր' եւ ոչ միայն անոր
^կ '■.ատուածին : Ըէէա Է՛՛՛Լ
կատարելս,—
“քաշս, մը եւ հպարտ անձ մը, թերեւս կը
խորհի Որ քի ակ մարդը
ուր ինք կրնայ
l’P էաւ-ագոյնը ի րադո րծել՝ արուեստն է*
իեք ոչինչ խնայեց՝ ոչ իսկ իր կեանքը՝
աեԳ հպատակին հ ասն ելո ւ համար :
Կորքիի այս դիրքորոշումը դթնք աւելի
•րդեց զէպի շէ շւոուած առանձնութիւն մը։
ենչպէս Հլուապախըր
կր դրէ »
Կորքի

«միշտ կղզիացման ցուրտ զգայ նութիւն
մը ապրեցաւ, քաղաքին մէջ , ուր ինք դարւմսծ էր աքսորեալ, օտարականներու մէջ
աոանձին» եւ թէ իր «թարեկաւքութիւննեՐէ սերտօրէն կապուած էին իր տրուեսաին»: & ո ւա պախըր կը շարունակէ թէ
Կորքի արուեստէն «դուրս ընկերներ չու

Հյ տ տ գրուեցաւ հայրենական մշակոյ
թին հետ Կորքիի կապին եւ իր ենթահ n—
ղին մասին : Այո գծուէ շատ բաներ րսուեցան՝ երբեմն աղաւաղուած ։ Ես ինքս ա fu
ուղղութեամր պե ղեց ի որպէս ինքնաճանա չում' սփիւռքեան բարդ եւ յաճախ ան
ջատուածի հոգեվիճակին մէջ*. Ամէն պա
րագայի՝
Հայ մշակոյթին հետ Կորքիի
ունեցած էլ տպին սւնտեսու մը ՝
Ըսւո ք,ս
նոյնքան ամուլ է որքան զինք անջատելը
այն հսկւսյ ազդեց ո ւթի ւններէն եւ նպաստ
ներէն' ^արեւմտեանդ վարպետներէն եւ
մշակոյթներէն եկող։
փորձա
ռութեան իւրայա տ կո ւթիւնը կը կայանա յ
ճիշդ այս երկու հատուածներու վարպետ
ձուլումին մէջ՝ ուր որպէս ենթանիւթ եւ
որպէս
նկարչական
լեզու՝ հայկական
ւիո րձառութեան ներկայութիւնը անժրխ—
՛ոեէի է* I1ր մենադրութեան մէջ՝ Հ/ուասլա քորր կ'ակնարկէ Կռրքիի ղեղար ո ւեստտկան կապին հայկական
արուեստին
հետ (19) : Մարկրէթ Օղպըրն , յաւելեալ
մանր ամա սնութիւններ կու տայ այս հար!/Ւն շո ւրջ (20) : Այ" ակնարկութ/։ւննե—
րը , անտար ա կո ւս օր էն հ /։մնո ւաե Կորք/,/,
ար տտյայտո ւթիւննեբուն վրայ, հեռու են
սլա տահա կան րլ/ա լէ' նկատ/, առած եր
կու գրողէ,երուն որպէս բարեկամ ճանա
չողութիւնը Կորքի/՛
անձին ել դործին :
Անկասկած , Կորքիի նամակներուն անդշերէն հ րա տարակո ւթեն էն ետք,
յաւել
եալ լո յս ս։իռուեցաւ իր ա ռըն չ„ ւած ո ւթեան վրայ'
իր անցեալի
ժառանգու
թեան հ ետ :
Կորքիի փորձառութիւնը, կամ Սփիւռ
քի ոեւէ հայ արուեստագէտի մը փորձա
ռութիւնը կարելի՞ է առնել որպէս մեկ
նակէտ, ըսելու համար թէ անոնց
ար
ուեստը զհայկական ^» : Հակառակ որ ասի կա կրնայ անիմաստ հարց մը թուիլ,
սակայն ան դեռ գոյութիւն ունի.

Յունուար

բեո։թսլդրումին :
Անտարակոյս,
կա՛ն
•-.ս։սարս։կաց զգացումներ ու միտքեր որոնք կը յատկանչեն Սփիւռքի հայ ար
ուեստ,,, ղէ տները , բայց անոնք դեռ յա
տուկ ուղղութեամբ մը չեն հունաւորուտծ, Սփիւռքի մէջ, արուեստագէտնե
րուն մեծամասնութիւնը կը հետեւի անձ
նական
բահահ իւս,, ւթեան մը, ստեղծե
լով ղեղար ո ւես տա կան անհատական բո յն
նը, "ւ-րկէ կը դիտէ աշխարհը. Ամէն պարաղայի, Կորքի ամէնէն վաւերականնե
րէն է , քանի իր դեղւսրու-եստւսկան մքտքերն ուներշնչումը, ինչպէս նկատեցինք,
ձե ւա ւոր „ լած են սփիւռքեան կացութեան
իր ա ռըն չուած ո ւթեն էն ,Այս մարզին մէջ,
Կորքիի փորձառութիւնը կը զգենու մեծ
իմա ս ut՝ սր կրնայ ոչ մխսյև սփքււ֊ռքա—
ար ո ւ.ե ս աա դէ տ մը հետաքրքրէ լ ա յլ
հաեւ.
ոեւ է
ւոարաղփր արուեստագէտ :
1Լյօ J օտեցուէ) ը ՝ սակայն՝ չքյ մխտեր քւբոզութիւնը թ կ Կորքիի արուեստը անր,ր^Լի°ր՝է^ ամերիկեան Հարտադր ութիլն» է , ինչպէս ինք իսկ կը գրէ. — «Ար-

ուեստը շատ րանաստեզծական տեսիլք
մը կամ մեկնաթւսնուրիւն մըն է1 իր if]i_
ջւսվայրով պայմանաւորուած» (21) •
Շատ մը Հայերու համար , Կորքի դար
սս,ծ է մշակութային
հերոսը,
համս,—
ժտրգկային տարողութեամբ, որուն եր
կար ատեն կը սպասկին : Կորքիի արուես"՚ըն ու անձը կը մարմնաւորեն Հին bp—
կիր/'
Սփիւռքի լուռ մզձա ւանջն երն ու
յոյսերը , Ասիկա կը ստե,լծէ պարաղայ
ձ՚Ը, "՚Ը արուեստագէտ մը կ՚իւրացուի
որոլէս խո րհ ր դան չան ,ա յն անձերուն կող
մէ որոնք կը խորհին տէրը ըէէալ անոր,
երբ իր արուեստը ինքնին կը մնայ անմատչել/։ անդաստան մը նոյնիսկ անոնց
համար, որոնք կը կարծեն անոր ծալքե
րուն թափանցելու
առանձնաշնորհումը
ո,'հենս,լ . , .
Ա. Պ-

Ծանօթագրութիւն

1, 1989 ,
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21 — Նամակ (1944, Ապրիլ 2) :

ԾԱՐԱԻ
Հոգիս կ՚ունկնդրէ մահը
աղջամոմղջի :
Ծունկի եկած հեսաւսր հողին վրայ
տանջանքի, հոգիս կ՚ըմպէ
վէրքերը մթնշաղին եւ
հողին • եւ անոնց մէջ , ան կը զգայ
անձրեւող լուսարագը արցունքներուն :
Եւ րոլոր աստղերը խողխողուած
կեանքերու, նման մարող աչքերու,
սրտիս գութին մէջ այս
իրիկուն կը շիջին. յուսալքումէ
եւ սպասումէ :
Եւ ոգին րոլոր մեոածներու այս
գիշեր պիտի սպասէ ցայգին
իմ աչքերովս ու իմ հոգիով,
գուցէ յագեցնելու համար իրենց ծարաւը
կեանքի՝ լոյսի շող մը պիտի իյնայ
իրենց վրայ րարձրէն :
ԱՐՇ1Վ ԿՈՐՔԻ
f Թարգմանութիւն' Ա. Պ •)
Լոյս տեսած հետեւեայ հրատարակութեան մէջ. —

Ուստի , թերեւս չատ կանու/ս է օգտա
գործելը ՀԱփիւռքի Արդի Հւոյ Արուեստ՛»

Grand Central School of Art Quarterly, New York, November 1926.
՛Լեր ահ րս։ տա ր տ կուած Շուապախըրի մօտ, էջ 21:
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ՎԱՐԴԱՆ ԴՐԻԴՈՐԵԱՆ
«ԳԱՐ ԿՈՐՍՏԵԱն»
• • • Եւ յիշաչար ան եց.էն երր ատեց էն էրեն : Ափսոսում էէն ՝ որ պապի հևա
տոհմն էլ չէին ոչնչւսւյրել : իրենց չներէն
<ձԱրշաւէհ/» անունն էին տալիս : ԱշխարհՒ ամենահարուստ բաղաբէ ամենահա
րուստ բնակէ շներն էէն՝ րայց չէին յաղենում ոսկու ու արծաթի փայլից : Ով
յիսունն ունէր ՝ ձգտում էր հարիւրն ու
նենալ՝ ով հարիւրի տէր էր' հազարն էր
երազում : Ա ի մասր Կ ո ս տանդնո ւպո լէ ս
էր դնում ՝ մի մասը թաւրէղ՝ մի մա
սը Պազւոաւո էր դնում ՝ մի մասը Պ ու
խտրա։ Ամանբ էլ մինչեւ Հնդկաստան ու
Զ էն աս տան էին հասնում : Տանում էին ու
բերում ՝ առնում ու վաճառում : Արեւելըէքք արեւմուտբ էին տանում ՝ ար եւմո ւտրից արեւելբ՝
հարաւից
հիւսիս էին
տանում y հէւսէոէց' հարաւ*. Արեւմուտքն
ու արեւելրը Անէում էին հան դո լցուել :
Անէով էին հակառակ ուղղութիւնն եր ով
հոսում հնդկական բիւր եղա պա կին ու չի—
հական ճ եհ ա պա կին ՝ եդէ պ ւո ա կան հւսյելիհերն ու յունական արծաթէ
թասե
րը : Ով տեսել էր Անիի չուկ ան' ա շէրարհ րն
էր
տեսեքլ։ Զկար
մի
անեցէ՝
որ օրուայ մեծ՜ մասը շուկայում շ անg—
կացնէր ՝ չկար ,1‘ի անեցէ՝ որ չմտա^էր է<Լան դն ելո ւ եւ թանկ
վաճառ/ —
Լոլ- մասին։ Զէ՝ Անին Հայաստանի սիրտր
չէ՜ր : Անին Հ ա լաստանի փո'րն էր : Անիի
11^1,Ել1րը Հայաստանի կործանումն էր :
Երէցս անիծուէր այն օրը՝ երր Աչ"ա աբ
րան կուրացաւ Անի ի վաճառական փայլով
եւ այնտեղ տեղափոխեց իր թաղաւորակահ պալա տր : Ահ եց էն/րր Աչո տ աբրա
յին ^Ողորմած» յ ո ր ջորջեց ին ՝ ք,սԵ. ս,['~
րան մոռանա լով 'երկիրը՝ ամէն ինչ Անէին
տուեց : Հայաստանը Անէ դարձաւ ՝ Ահէն
Հայաստան չդարձաւ*. Պ ար ս պա պա տե g ին
Անին անմատչելի ա մր ո ւթիւեներ ով ։ Երկէրը մնաց Աե իի պարիսպներից ա յն կողմ
եւ մոռացութեան տրուեց : Որրան վառ
շողաց Անէն՝ այնբան խամրեց երկիրը։
Ամենավառվռուն երի տա սար ղներն անդամ իրենց օրը շուկայում էին մթնեց
նում յ ռազմական փառր եր ադելու փո խա—
րէն՝ առուծավսը ն ա խրն տր ո ւմ : իրենց
երիտասարդ օրերը առեւտրա կան ճանա
պարհներին եւ իջել.անա տներ ու մ էին մա—
չում ՝ Տէկ ա ւե/ի արծաթադրամի համար
դլուխ խոնար հ ում ե լ չողո րո ր թ ո ւմ : M
կեանքը արծաթ ու. ոսկի էին դիզում եւ
ծեր Ո ւթե ան օրերին մի եկեղեցի կառո ւց ո ւմ՝ բարի անուն թողնելու եւ իրենց
յիչատակը յաւերժացնելու համար *.Կեանրի լալագոի> կէսԸ արծաթ ու ոսկի էին
դիզում ՝ որ օր ծերութեան թոզնէին վաճառա կանի յո ղնա տան ջ ու վտանգաւոր
‘/ործը եւ վա չխառո ւթեամր ղրաղուէ l-ն :
Օլ՚Ը երկու անդամ եկեղեցի էին դնում ՝
մուրացի կներ ին ողորմութիւն տալիս եւ
կարծում ՝ թէ ազդի առաջ կատարել են
իր ենց պա ր տրը : Անղ ւսմ ուրաիր էին , ////
Անին շուտո՛վ անցնելու էր
հոռոմների
ձեռքը , մտածում էին կեանքն աւելի խաղ՚ս՚Լ կը դառնայ ՝ առեւտուրը ապահով-.
Հո ռո մոց վար ձկանն եր ր երկիրը կը պա չտա
պանեն հարաւային ն ո ւաճո զներ ի ց , ի ս կ
իրենք կ'առնեն ու կը ծախեն : Դ՛եռ
րան էլ Լլաղատուեն կայսրութեան սահ
մաններում առեւտրի համար հարկ վճարելուց : Կարծում էէն՝
կսւրելխ է կորցրնել հայրենիքը՝ բայց պահել
դիզած
հարստութիւնը ՝ կարծում էին անհայրննէբ
նախ կին յարղանբն ու պատիւը
կ' ո ւն ենան î

•••
է/r > Գրիգոր Պահլաւունի ՝
տասնինը տարի կռիւ տուեցի արտասա
նածդ վերջթն բառերի դէմ, բայց մահուան մահճում հասկացայ ՝ որ ճիչդ էիր 1
ձ*տածում էր յ putյց եթէ բոլորն
['նձ պէս էնբնահաս տւս ամամբ ժխտէ էն
ազգը՝ երկիրը շէր կ որեանուի ։ Դու ազ
դը ողբալով ւիախար , ես այն նզովելով
կռուեցի յ Ո՞վ աւելին տուեց ՝ ո՞վ աւելին
տարաւ ։ թ~է անգամ մխտեցի էլ ազգը ՝
անզօր եղայ աղատուել նրա « կա պանքն,երից» ո1՜ ս՚լԼթ՚ ցաւաքար
սիրեցի ։

սկզբում որ գի ա կսւն սիրով էի
սիրում ՝
յետոյ որպէս հայր սիրեցի» :
Այն մամանակ ,
երլ Արո ւ—լ—Աս ո ւար ի
զօրքերը արեւելքից ՝ Ա իքայէլ ի ա ս ի տեսի
կայսերական բանակը արեւմուտբէց մ օտենում էին Անիին ՝ ոչ միա խ իր , արեւ
երկիրը ոչաշտպանեւոր. ելած Հայոց բա
նակի
ըովանդաԼլ ըսանհէնղ
հազարի
շուրթներին էլ նզովբ էր : ինչպէս ա չանիեէին՝ երբ կաթիլ էին յուսահատու
թեան ծո՛վում y երր երկրի տէրը Գագէկ
արբան ՝ տա տան ւո ւմ էր բանա կի եւ Անիում նստած «Հ եռա տե ս ու
շրջահա լեաց
իմաստուններիդ միջեւ*. Ա տած ում էր'
կռուի՞ ՝ թէ՞
նրանց
խորհրդով
Անին
յանձնէ խաղ աղութ եամբ : կղովո t-մ
ազգը՝ որովհետեւ նրանց ձայնն աւելի
կե1 հնչում y բան իրենցը : «// իայն
Ահէն յան ձնելռվ կարող ենք
իրա փ ան ե լ
հոռոմների եւ ան հ ա ւա տներ ի դաշէնբը ՝—
ասում էին նրանք- : Եթէ հո ո.ոմները ն րւաճ են մեղ' միա յն դա հ ը կր կ ո ր ցնե նբ ՝
իսկ թէ անհ աւատները տիրեցին' ոչ միայե գահը՝ այլեւ մեր լեզուն՝ հաւատը՝
տունն ու հարստութիւնը կը կորցնենբդ :
Կռուի ու արԼրան ծ՜ար ա ւ ՝ ծա ո ացած
աչիրարհի դէմ ՝ անհնազանդ ու անղրդըլելի ՝ օտար սեփական հողում ՝ ըա յց տիրոջ իրաւունբով կան զնած էին Անի ի սլար իսպհերի տակ եւ աբբայից բացի ոչ ոբ
չէր յանդղնում երեւալ աչբներին ՝ J"F~“
Գ"Լէկ1’ կ"“^ պա խարակէր ըմբոստութեան
Կաժար ՝ երը յանկարծ rjրայ հասաւ ու
րախալի լուրը հ^Ա^մբերդից դուրս է ելել
եւ րանա էլ է շտապում Վյսհրամ Պահ լա
լունինդ :
Անա սելի տւլմո ւԼլ — աղաղտ կ
բարձրացաւ՝ զինուոր թէ հրամանատար
հաւասարապէս հրճւում էին՝ որովհետեւ
դեռ կար մէկը ՝ որին հաւատում էին ՝
դեռ կար մէ կր ՝ "րը հաւատում էր Հա
յոց բանակի զինական ուժին *. Աստուած
դիտէ ՝ որտեղից գինու տակառներ բար չ
տուին բանակատեղի եւ ողջ գիշեր հրրճուալից ճիչե՚րր չլո-^3՚Ւ^է վրաններում ՝
ներս թա փ անg lt ց ին ՛Անիի ան ա ռի կ պա
րիսպներից եւ
խռովեցին
յար դարժան
բաղաբացիների
բունը*. Աինչեւ լուսաԼ*ա3 խմեցին՝ թմբուկ զարկեցին ե լ ռադձի երդեր երգեցին : Արբան անդամ չյանԳԼԼ-Գ^^ց երեւալ կամ մերձաւո րներ ից մէ
կին ուղարկել՝ իմանալու յանկարծա—
հաս ցնծութեան պատճառը *.
Աւ֊
թէեւ
առաւօտեան
պարղուեց ՝
որ
Վյսհրամ
Պահ լա լունին հ ի ւրրնկա լո ւե լ է արբա յական սլա լա տո ւմ ՝
սա կայն
ցնծո ւթիւնը
չմարեց՝ որովհետեւ գէթ մէկը չէր Լլասկածում ՝ որ ծերունի սպարապետի ժ աձ անումր անխո ւսափելիօր էն ճակատա
մարտ է խոստանում ՝
հպատակութեան
կոչի համար չէր ելնի անկողնուց ՝ չէր երեւայ իր ղինուորների
աչբին *. իր ենբ
վահ րամ Պ ա հ լա ւո ւն ո ւն էին հաւատում ՝
վահ րամ Պահլա ւո ւն ին' իիենց :
Առանց
աձԳ փոխադարձ հաւատի երԼլու տնղտմ
էւ ւէՒն ԽրդՒ < ոռոմոց հզօր բանակը*.
Հ-Աետոյ ի նչ՝ — կնասէր Գրիգոր Աջնեցին՝դ միեւնոյն է ' դաւա ճ աններ ը Անին
հոռոմներին են յան ձնելու ? ձեր թափած՝
արիւնով միա յն նրանց դա ւաճան ո ւթե ան
արժէբն էբ բար ձր ացնելո t.» : Ո՚սյզ մI՞թէ
զուր էր [ւրևնզ թւսփսւ^ ւսրվռՆը՝ մի՞թէ
իրենց փառսւհեզ յս։ զթանսւ 1լներր
ազգի
դիսյակցութեան մէջ անմահ չեն պահեէոլ կսրսսէ֊աե հայրենիքի յիչատակը՝ չէ
որ կորստից բացի պէտք է հաւատի ո։.
յոյս1՛ ձ'/' չող_ թոզնէին իրենցից յետոյ՝
որ չմարէր ազգի յիչո ղո ւթիւնը : Մի՞թէ
կորստեան ցաւն ընդունակ է
սերունդ'‘՛Երի յի չո զո ւթիւնից անմնացորդ ^նջե լ
այն ՛փառահեղ յազթանակների բերկրան
քը , ցնծութեան այն պահը ՝ երբ եևրունի
ս՛պարապետը ոտից գլուխ զինա՛վառ ելա՛ւ
բանա կի առաջ ՛ել սլա տա ս խան ո զջոյնի փոխարէն' «Յաղթանս,'կ կամ մահ»
‘Լ "լեց՛. Մի՞թէ ամենամեե յաղթանակը
չէր ղաւաճանների ու թերահաւատների
ղէմ ՝ մի՞թէ ազգի գոյութեան իրաւուն
քի եւ յարատելման ամենամեծ վկայու
թիւնը չէր ; Ոէ որ կարողացան կոտրել
յուսահատութեան ալիքը եւ ազդն իրենց
ետեւից տանել-. Դաւաճաններն անգամ՝
ԳԳա,յՒ^1 աԳՂ/' Հոգում բոցավառուած հա
ւատք, ումը եւ սարսափեցին
սեփական
թուլամորթութիլնից ; իսկ երբ արբան էլ
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ամոքում ու փրկութիւն խոստացող հա_
/‘սկ ինքը հին է ինչպէս Հայաստան աշ
խարհը՝ երակներով հոսում է Հայկի ա- լատին : Մի՞թէ նրանց քարոզիչներն աւե
լի ճարտար են խօսքի մէջ՝ քան իրենյ
րիւնը՝ ամէն օր լուսաբացին
ծնւում է
գուսաններն
ու խաղասացները ,
մի՞ թկ
վահագնի հետ՝ երկնակամարը չափում
խաչեալի վարքի վերաբերեալ նրանց ր_
խամագանզուր հսկայի ո տնահ՚ե տքեր ով ՝
յագենում նրա հրակարմիր ցասմամբ ու րինուածքները աւելի հրաչապատում են՝
սիրով-. Մինչեւ մազերի եայրր ներծըծ- քան իրենց պա տմ ո ւթի ւնն եր ր Հայկի „։
վահագնի մասին : Ա ի՞թէ իրենց հս,լ1Ա_
ւած է անցեալով ՝ արմատ է ու չուէ,ի սա
ղարթ՝ ամբողջովին ա նցևտլփ մէջ է եր տի ընձեոած ազատութիւնն աւյելք. նաքս^
ներ կան ut- դւսլիբն էլ է .եղած սրէ չարի ուժ : ընտրելի չէ՝ քան նրանց ամէն ինչ արգե
լող վարդապետութիւնը. Ասում են' «Ջի
Զի տեսնում նորը՝ չի խան դավա ռւում հո
Լլա ր ե լի այս օրը ուտել՝ չի Լլար ելի այսին,
րով *. Լ ոկ բունէ ու արժ*ատ ՝ ի^նշը պէաբ
է տանի բամին ՝ ի^եչը սլէտբ է խա*հձի կր- օրերին քնել կանանց հետ , շի Լլարելի ող
բալ հարազատի մահը՝ չի կարելի ամրան
բակը : Արբան հազար կացնաւոր րղէտբ է
զբօսնծլ՝
sj,
ուղարկի ՝ որ կտրեն հազարամեայ բու- շ ո ղին տնղտմ ԼթէսամևրԼԼ
*հը} չորացնեն ընդերբ հասած արմատնե- կտրծքփ ԵրկրպտղԼմլ նտխնիներին ՝ չի կա^
րր : ինչրմ ւ է արբան յա սլա րլ ո ւմ ՝ ինչո^ ւ րնլի մեր հտէ-էոտր թրերբորլող դրբեր կրսր^
7WZ’ rb կս,Լ՚^ւՒ ձ՚տտծել՝ բտն ի որ ձեր
չի ուզարկում իր կտր իճներ ին յ որ ձեր
րի
ոխտրէն տրղէն մեր մարգարէն եւ. նրա
բակալեն եւ ուժով ստիպեն խա չը 'երկըրտո տբետ լներ ր տմէն ինչ նտխա տեսել են
պա դել ՝ ք.ն չսլէս տասներեբ տարի առաջ՝
Երեցում ՝ Ա^ւահիտի բաղինի առաջ ար- ղալիք ղ տ րեր ի հտմտր ՝ քլ1րդհու.պ մինչեւ
բա քա սպան Անակի
որդոէ-ն
փորձեց . . *
տչխտրհի վ^րջ^* Երր ամէն ինչ արդէն
հար կաղրել դիցուհուն յարդանբի տուրբ չտփուած է ձե ւո րսրծ ՝ մնում Լ հաւրստալ
մատուցել :
ուղարկէր դահիճներին՝
կուրօ րէն եւ ո ր բտն անիմաստ ու տնբննող
կր տհսնէր ու կը հասկանար ՝ որ յուսա
լինի հաւատը՝ այնբան մեծ կը լինի յետԶեն սիրում
հատութեան հասած ամէն ոբ Լլարող
է մահ որ. վա րձա արո t թի ւնր *.
1լր1լնել խա չեա լի <^հ ր ա շբրդ : Ա թթէ մահն
երկմտտնբր՝ սարսափում են կասկածից ՝
m ղ ր կտնբր հ ր ա շբն են՝ մթթէ
Աղամին
կորցն ում են ղլուխներր ՝ երր ամբոխից
նա խորդած ս եր ո ւն դն երն անժ՚ահ են եղել՝
մէկն տնմեղօրէն որեւէ հարց է ուղղում
որ ղմայլուեցին մէկ խա չեալի
մահու! :
իրենց*. Եսկ նախկինում իմա ս տա սէ րներր
Ա ահ կանաց ո ւն միշտ էլ
աստուածն՚երի
ա շխար հ ի ատբրեր ծայրերից դալիս նո քն
անմահ ու թեամր է հիացել՝ ինչսլէս պա
յարկի տակ Լին հաւաբւում ՝որ իւրաբանտահեց ՝որ ժահր երանաւէտ
ղ արձաւ*.
չիւրն իր ենր ասէր եւ բանավիճելով բա
Աայց խօսբի ձեռն ած ո ւհ երը ղր ա պա տաս- ցայայտէին ճշմարտութիւնը*. Աս1լ հիմtu
իրանն էլ վազօրօբ դիտեն ՝ իրր մեռար ՝
իրր ճշմարտութիւնը ըաg ա յա յ տո ւե լ է
ըայց մահով անմ ահ ո ւթ ի ւն վաստակեց՝
յ ա ւի տ ենա կան ժ ա ման ա /լն երի
համար ՝
իբր մի.-սների առաջ էշ բաց են անմահու
ի րր այս ո ւհ ե տեւ ի րե նց ղ տա ծ ճշ մար աո ւթեան դար պասն երր ՝
միայն նախապէս թիւնն Լ չաւիում ժամանա կր եր. ոչ թէ
պէտբ է հա շտո լել մահԼլանացուի էոր- ժամանակր' ճշմար աո r-թի ւ1ւր *
Կեանբր
թեան հետ՝ տառապանբի մէջ ապրել ու սլէաբ է ենթար կո լի ՝ ա շխարհն ու մար
շո ւնչհեր ը փ չե լ խա չեա լի դովբն անելով ՝
դիկ յարմարս ւեն ըստ խա չեալի բար ող
որ ի վարձահատոյց
չապրած կեանբի ՝
ներ ի
մի բանի վտարանդի
հրեաների
երկնբում տեղ վաստակեն ուսուցչի կող- ձեւակերպած վարդապետութեան կաղա
րխր i Ո^վ էր մեղաւոր ՝ ինչպէս ս սլա տա- պար ի h : վարդա պ,ե աո ւթի ւն ՝ որ անցեա լի
հեց՝ սը հոոմլսյեցի զինոԼ-որի ո։, հրեայ մերժմամր է ա շ խարհ եկել՝ հաւատ՝ որ
ծեր հիւսնի երի տտսա րզ. կնոջ պատահա
նա իր ո ր դ հաւա տամբն երի ժ՝խտմամր է
կան հանդիպումից ՝ դողունի ու արգել
չափւում , "էր ՝ որ նախորդների եւ այ/"*]
ուած սիրուց աշխարհ եկած ապօր ին տհանդէպ ատել ո ւթե ամբ է արժ էբա ւործը!ւի հաւատը բռնեց տչխարհր՝ մահաւում : թէ երկրպադում ես խաչը՝ թէ մեղ
պատմի վ տանդ ի ներքոյ իսկ թափանզ՚եզ
հետ ես' Լլործանիր նախնիներիդ հաւա^
բո լոր քազաքնեբն ու գիլզերը , իջս։լ տ- տը՝ այրիր անցեա լդ ու պա ա մո ւթի ւն դ ՝
մենախոր ձորերը եւ ելաւ ամենաբարձր
հրաժարուիր պապերիցդ ու հօրիցդ • Գու
լեռները-. Ո՞ ՛մ մեղքն էր՝ մի՞թէ իրենց'
նոր հաւաւոին պէաբ ես մերԼլ ու անազդ ՝
քրմերի ու տ ուսթ. ո ր զն Լ. ր ի ,
նախարար—
որր ու մենաւոր ՝ որովհ ետեւ ա լ ս ո ր.հե աեւ
ների ու արքաների ՝ մի՞թէ իսկապէս հի
այն է բո հայրն ու աունր՝ աղդն ու հաբ
ւանդ էին , որ հոգիներում տեղ գտնուեց րենիքը :

միացաւ. Հայոց րտՆակին ՝ ամենավերջին
դաւաճաններն անդամ ՝ թէեւ.
առերես ՝
f“"JH «Յաղթանս։'կ կամ մահ» զոչեցին-,
Եը՚ենց վառ՛ած կրակը լուսաւո ր եց ազգի
մթաղնոզ
ղի տա կց ո ւթիւնը ՝
հալեցրեց
յուսահատութեան սառոյցը՝ լափեց անձ
նապաշտութեան ոստայնների անթափանց
խաւարը- Կորստեան հ\ե տ հաչտուածները հաւ,ստի հրակար՛միր
շողերի
մէջ
տեսան փախստականի իրենց ամօթալի
պատկերը ել խայ տառս, կո ւթեամր //?'/—
ւեցին-. Հայրը ամօթահար եղաւ ոըդուց՝
որդին հօրից ՝ եղբայրը' եղբօր ից , հա
րեւանը' հարեւանից՝ ով էլ բոլորովին
միայնակ էր' սեփական ստուերից - Ամե
նակծծի տնեցիներն անդամ բացեցին ամ
բարները եւ ողջ բարիքը սեփական սայ
լերով բանակ ճամբեցին :
«Ով մեծն իշխան Գրիգոր թթ,եցի՝
մտածում էր մահուան մահճում՝ - պոռ
նիկներն անգամ ՝
որ
չրեզնաւո ր „լե լո լ
հազար ու մի եղանտԼլ գիտէին՝ ճակատտմտրտից առս,ջ թոզին իրենց
փափուկ
անկողինները ել բանակատեղի
եկան՝
պառկեցին ամենաքաջարի
ղինուորների
հեա եւ ողջ գիշեր երկնքից արու զաւակ
աղերսեցին : վե„ա Նարդիսն անդամ զր,„հաւորոլեց ել ի ց„յց իր թշնամիների՝
պտոյտ գործեց Անիի պարիսպների շ„Լրջ :
Արքան պաաառ-պաաառ արեց
Միքայէլ
Ւասիտեսի Անին յանձնելու պահանջա
գիրը եւ հ ոռոմոց դեսպանի երեսին նեաեց : Տէր Պետրոսը կրկին արտասուա
խառն աչքերով օրհնեց Հայոց քանակին -,
Իսկ դու՝ ով մեծն ռառմեև ել եմա...ո...^

սէլւ> անդամ դուըս
ամբոցեղդ՛»
Գոնէ էը տեսն է էր
էո րծ ան ո ււԼէg աոա!
մԼր վերջէն այրման բոցեղէն էրաէը։
րէ անմար էոյսր կորստէ հետ անրաժ ան
աւանդեցէնբ
սերունդներէն*.
Զ ց "էն կացար մէնչեւ վերջ այրուել՝ որպէսզէ ող^
մնայէր եւ տե սնէ իր «մար դար է ո Լ թե անդ.»
իրականացումը՝ ծեր ոսկորներդ ջերմացընէիր յաղթանակած վըէմխնգր ութ եան
դտղջ կրակով» ;
Մի՞թէ

կաբել որ էր ՝ որ դաւաճանն/-*

րը շուտով կրկէն հանելու էէն դէմակներր եւ շարունակելու էրենց սեւ դործը է
կարեւորն այն էր՝ որ սարսափէց դէմակ
հագան մէւսներէց չզատուելու համար
այն , որ Լլորսաէց առաջ մէկ անդամ Լէ
էրենբ ազդէն հաւատաց էն ՝
աղղը
Ւ
րԼ^նց ՝ ոչ մէայն էրենբ՝ այլեւ ողջ աղդր
հաստատեց էնբն էրեն :
է թկ մխէթարանբ եմ
փնտռում ՝
մէ^թէ փորձում եմ մեղմել կ որ ս աեան անբուժելէ ցաւը ՝ — յանկարծ՛ դալարւում էր
մահուան մահճում ՝ — չէ0 որ ողջ կեանբս
ս1այքար էր կործանման դէմ ՝ չէԲ որ հո*““
ւա տո ւ.մ էէ փր Լլո ւթեանը . • . Մի՞թէ ճիչդ
էէ11 Աենեբերէմ
Արծբունէն եւ Գրէզ^ր
Պ որ հ լա լունէն ՝ չէԲ որ նրանբ էլ էէն "է՛
րում երկէրր^ սլա կաս հայրենասէր
չէ"
էն՝ մէայն թէ չէէն հաւատում փր էու
թեանը*. Ա*էռթէ պակաս էմաստուն էէ »
> ա մո ղո ւելո ւ համար սլէտբ է ապրէէ ուԳՂս/յե կորե^անումը։ Զէ^ որ կործանումը
հաւասարեցրեց ը ո լորէս' դորլէբէ առաք
րո լորս էլ կո ր ս տե ան զաւակներ ենբ^ : • ♦ •
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une ombre titube dans les décombres
une femme vivante
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/խղունելութեւսն պաշտօնեայ։ ու- ընկե
րութեան սրճեփը «կրկրացող»
հնղկերէնւսք առաւօտեան, իրենց
սովորական։
շաղակրատութիւնը կ'ընէին' առա.ո կ,„-

Պար ոե Պօղոսի այսօր ո ւան
ար տւս սովոր
ձ ու.տքին , ի ղուր սպասեց , որ , ըս տ սո
վորականին , դրա սենեակի ւդաղ ու ճեր
մակ լուսաւորութիւնը անմիջապէս դուրս

թով ու ղարարով պարարտացած իրենց
սուրճի գաւաթներուն։ աո^եւ,
երր Պա

ձայթքէ դրան վերի կէսին
վրայ
Գ^՜*
տեղուած ւսպակեայ յուսամուտէն .
քիլ
ետք, յու սահատ ու մտահոդ, սուրճի ափ
սէն ձեռքին տատամսումով թակեց դու
ռը ու. ներս մտաւ։ Ա են եակի կիսամ ու
թին մէջ Պարոն Պօղոս նստած էր իր գ֊ըրսւ սեղանին ետին ու. հակառակ անոր որ
ըան մը ընել կը ձեււսցնէր ,
առւոուան
մաքրութենէն ի վեր սրճեփը խանդարուած ոչինչ
ն կա տեg
թղթածրարնե րու.
կարգուսարքին մէջ՝.
Սուրճի ու
պաղ
ջոլրի ւլա լաթն երը զդուշութեամբ ու խընամքով ղետեղելէ ետք յատուկ
խաււսքարտէ ս կա ւա ռա կն եր ո ւ վրայ,
սրճեփը
ջանաց անպայման փշրել սառը ու հար-

ու րիշ մը ծոյլ բարձրանալով
,էնրի մարմարապատ աստիճաններն ի
վեր: Օրուան այս
մամուն։, հակառակ
արեւ/ւ յստակ ու շեշտ ճա ռա դա յիմն եր ո ւն ,
օղ/ւ ջերմութիւնը տակաւին։ տանելի էր
ու գրասենեակի ընդ ուն։ե լութ եան սրահին զովութիւնը նուազ դնահատելվ։ րան։
աւելիյ tuntuÿmguit) մամեր ու : Պուրսն Պ o—
ղոո քրտնելու. սովո ր ութ իւն չունէր ու
դրեթէ անտարբեր էր կգ իմայի ջերմու
թեան ու խոնաւ.։։ր ութ ե ան .բոլոր քմահաճոյրներուն հանդէպ :
- իարիլոյս ձեզ , — ըսաւ ան։ խօսքը ուղ
ղելով երկու պա շտօն ե աներ ո ւն'
դէմրի
դանդաղ

սդաայայտութիւնր բոլորովին անփոփոխ
սլահելովփր ծխնիներուն շՈէ֊ր^ օրօրուող
մայր դրան փեղկը ետին ձդել ո վ :
- ք*արիլոյս ! ոթրր Փօլ՝ — բացագանչեց ին երկու, պա շտօն եաներ ր միաբերան'
իրենց աչքերը բնազդաբար տ տնելուէ պատրն վրայ հաստատուած , խոշոր , յստակ
թուանշաններ ու սլարն եր ունեցող ճերմակ եամացո յց ին :
-IIիայ բան մբ կա յ » այսօր վեց վայր
կեան ուշ է . արդէն մամը ու
չո ր ււ
վայրկեան կայ ու. միւսներն ալ րի չ ետք
կը հասնին , — ըսաւ սրճեփը յած ու խո ր-'•րրդսււոր ձայն ու! մը աչքերը միշտ Պա
րոն Պօղոսի վրայ յառած , բայց
դէմքը

!՛[՛ ընկերոջ

դարձնե լո վ :
“ 1Լայրկեան մը կա ս կած եց ա յ

Junïin-

ճշդրաութեան վրայ • • •ք՝այց ո՛ չ • • •
րովս ալ ութին շորս կայ» յետոյ , նըկաաեցթր ՝ փողկապին հանդոյցն ալ խո-

9nJ3b

I1 մ

չոր ու անխնամ է » » » քի չ մըն ալ կողմ
թերած . . , ւ _ պատասխանեց ընդունելութեան պւսշտօնեան նոյնքան խորհրդաւոր
ձայնով իր առջեւ փռուած
հեռաձայնի
կեդրոնական

գործիքին կոճակնեՈԼ շ°չա"֊
վւե լով բնա զդաբաբ :
կարոն Պօղոս , սովորական լուրջ
ու.
կարուկ մեստով բացաւ իբ դրա սենեա—
Ան դուռը ու ինքղինք նե սրեց ներս : Լու"Ա՛րգելի հորիզոնակ ւսն շե ։լ բեր բ կի սովին
^"սյն 1՚աց էին ու ւիոգոցի առաւօտեան
կտյտառութիւնը ի զուր կր ջանար դրաՂեակէն նե րս ալ քիչ մր կեանք ու դոյն
լ» Ամէնէն ուրախ ու խանդ ա վա ո.

մ,Ո3^

Պայմաններու

մէ՛ջ իսկ
Պարոն Պօղոսի
ււասենեակը
ուրախութիւն ու հաճոյք
լէը սրս աճառեր իր այցելուներուն։ Ձ,եռք
^յյնող ապակիով ծա կո ւած
դրա սեմը անխոցելի կար դա սլա հ ո ւթե ա մր

Z

Լ Ը ւած ու դիղուած թղթածրարներ t
^Խ^ափելի եռա յարկ թղթամանր ուր
տ^>ի ու «՛ելք»ի դարաէներ ր միշտ
Լ՚^ւն կ՚ըլլային, ի„կ մէջ տեղի «առկա խ»
! Յտկը դրեթէ միշտ պարապ : ՀեռաձայԼ'ւԼ^'^ն
, մ!ՀԱթ'

^"'1

Ո' անոՐ մՐ!1ակէ'3
արդի^կս»ն

>

ԳԸ~

գործի-

Լ
Ու թերեւս ա յլեւս մամանա կաԽէպ ելեկտրական հաշուի մեյղենան էր 4
il

Հ ր՝

հէԱեդստաւէլ„ կոճակներով
ու
ՈուԼ՝ որ հակառակ, ելեկտրական
^•"րոն Պ անսպասեւՒ աղմուկ կը հանէր
օ,1ՈԱի մա տնեբուն տակ՝ երբ ան 4
ՀնԼ՚՚՚լ1^ թՈ1-'ւ13երէն վերցնելու ,զարթ1ււե Ա' ա։րտաՐո1֊թեամբ մը անհամար
մեքենա ‘ւ ելաննեՐ ՚1Ը հոսեցնէր հաշուիլ
֊թե.ճ մէջրր Ու 1^այուն tVjP ԴԸ-

1""

Փըւ որ զարմանքով հետեւած

էր

une femme serrant dans ses bras quelque chose
(un ustensile ? un album ?

ԳՐԵՑ' ԴԱՆՒԷԼ ^ՒհՖԷՆՔՃԵԱՆ

րոն Պօղ”"ի լման Հասակը երեւցաւ մայր
ղրան ապակիին ետին, սկսելով գլխէն'

parmi des flammes mortes

—Ուրիշ բան մը կր փափաքէխ*ք Ս ո թըր
Փոլ, ամէն բան լսմլ է այս առաւօտ t
— Լա՛ լ. Ա* ան սուր , շա' տ լաւ , — պատասխանեց ւսն մի ջա սլ է ս Պարոն Պօղոս՝ բոնի
մպիտ մբ գծելով իր դէմքին վրայ։
Սովորականէն շատ աւելվւ պր կո ւած էը
այսօր Պարոն Պօղոսի գրասենեակին ւ) րթնո լորտը» ընկերութեան
միւս դրասենեաէլներուն
պէս tuJu մէկը երբեք պա
տահական աղմուկ ու քրքի^փեր չէր ար
տադրած, բայց, պւսր բեր ա բւս ր , Պարոն
Պօւլո' սն սւ լ երբեմն կատակ ու սրաւ) լռու
թիւն ընել դիտէր սրճեփին ու նամակ
ները բերող պա շւոօն ե ա լին հեա :
Սրճեփը իր առաքելութիւնը երկաըաձըդ-ել ուզեց պատուհանին լուսարգելը
րո լոր ո լիին վեր առն ել փորձելով :
— թ՝ող ձնայ, թոզ մնայ, — կանխեց
զինք Պարոն Պօղոս , ակնոցները թաշկի
նակով սրբելով , - քիշ մը ղթսոլ ցաւ կը
զղամ հետեւաբար այսպէս աւելի
հան
գիստ կ'ընեմ, շնորհակալութիւն :
Սրճեփը, որ ՏրագրաՏ էր ելեկտրական
լոյսի կոճակն ալ կոխել , ի ^['$_nյ որո
շեց զուրս ելլել առանց մթնոլորտի թանցրութ՜իւնը բարեփոխելու*.
Պար ոն Պօ ղոս հտնդարտ շսւրմումով ւ) ը
ձգեց իր բազկաթոռը, կախելիքին վրայ
անցուց իլ։ մութ կապոյտ
բաճկոնը ու
զայն պատին վրայ յատուկ կեռէ մը կախելէ ետք կր կին մխրճուեցաւ բազկա
թոռին մէջ, կղուկը հանգոյց եզաե բըո ունցքներուն վրայ կռթնցնելով
Գր աս ենեակի լռութեան մէջ զովացւաե օգի հոսանքը խուլ սուլոցով մը կը
մայթքէը առաստաղին վրայ զետեղուած
մետաղեայ ճաղերուն ընդմէջէն։
Սեղա
նին վրայ անհամար թուղթերու, թգթածըրարնեըու կանոնաւոր չարքերը հռոմէացի զինուորներու կարղապահութեամր
կր սպասէին կարծես իրենց զօրավարին
հրահանգներուն ։ Պարոն Պօղոս մասնա
ւոր տաղանդ մը ունէր ըն կեր ո ւթի ւնն երու' մեծ ու պզտիկ, ամէն տեսակի հա
շիւները իր բացարձակ հակակշռին տակ
պահելու , ա ս տղարա շխա կան
թիլեր ու
գումարներ ընտելացնելու,
դասաւորե
լու , զանոնք կերպրնկալ նիւթի վերածե
լու մինչեւ որ իրենց պատշաճ չափն ու
դիրքը գտնեն ամէն տեղեկագրի , պիւտ
ճէի ու հաշուեկչռի մէջ , Ու տմէն տարի
տյդ հսկայ թիլերը, հազարաւոր թղթիկ
ներ!, քաղուած, չենթարկուէին
Պարոն
Պօղոսի հաշուապտհական կախարդական
ցպիկին , կը մտնէին ցանկերու ու սիւ
նակներու մէջ դարձ'անա լի դիւրութեամբ
մը հակակշռուելու ու զիրար չէդոքտցընելու երկու սիւնակներու յատակը , թի
լերու այս մեծ պատերազմի եգրակացութեան :

un petit cadavre ?)

errant parmi des vestiges de murs
de toitures de portes
rien plus rien (murmure-t-elle) ni feu
ni lieu personne plus personne
le froid le silence la neige nous
habitons la demeure du froid seul
nous protège le manteau du silence
la neige soit le plus doux des linceuls
(une femme debout au centre du chaos
une flamme rebelle au milieu de la cendre)

Vahé GODEL
___________________________________________________________________________J

Ս'իլերը շատ աւելի դաման ռւ անգութ
էին ւււսէլւս յն Պարոն Պ օղո սէւ անձնսւկսւն
հաշուներուն մէջ*, ճոխութեամբ ու բարիքներ ուէ ողողուած կեանքը
Հմոցէւ ալիերուն իր անցուցած տասնեակ մը տաթիներու ընթացքին , աստիճանաբար' քա
րիւղի դիներու անկումին հետ ւԼաւոթաբւսցող ւոն տ ե ս ո ւթեան ղուդահեռ ,
տեղի
կու ւոար ապերախտ ու նեղ պայմաննե
րու տարուէ տարի նեղցող նիւթա կան ի
օղակին , որ անխուսափելիօր էն
ետեւէն
կր քաշքշէ իր ճամբու ընկերները անձ
կութիւնը, յուսահատութիւնը ու մանա
ւանդ, միջին տարիքը անցած
մարդու
քով , հոդեկան ու բարոյական կերպարանաւի ո խո ւթիւնը :
Ամեր ի կեան մեծ ընկերութեան մը եյ ելմտական տնօրէնի ‘թիրքէ*^
ընկերու
թեան մեկնելէն ետք,
Պարոն
Պօղոսի
պաշտօնն ու տիտղոսը շատ փոփոխւթիւն
չէին կրած րայց շր ջան ա կը ,
տարողու
թիւնն ու մանաւանդ վարձատրութիւնը կը
կծկուէին , կը խեղճանա լին ըևկերութենէ
ընկերութիւն , տարուէ տարի, մինչեւ որ
քառորդի իջ*ոծ ամսականով ան ինքզին
քը գտնէր իր ներկայ պաշտօնին գլուխը,
միշտ հ,ելե ւմտա կան տն օրէն» բայց
այս
անգամ հազիւ ծփացող ու գլուխը ծոցի
տնտեսական ալիքներէն վեր պահող շի
նարարական միջակ
ընկերութեան
մը
մէջ.
Երեւոյթներն ու ձեւա կեր պո ւթիւնն երը
միշ տ անխաթար ու կս։ տա ր ե լս։ սլ է ս յար
գուած կը մնային։ Պարոն Պօղոս, իր ըն
տանիքը շատ մը հաճոյքներէ
զրկելս ւ
իսկ գնով, պիտի ապահովէր իր անաղարտ
ու կատարելապէս խնամո լած զգեստնե
րը, երկրի փոշիին ու աւադին հանդէպ
զարմանալի անհամարհանք ցոյց
տուող
մի՛շտ փայլուն կօշիկները ու մանաւանդ
լաւորակ մետաքսէ փողկապները որոնց
տեսքէ՛ն իսկ ուրիշներ կը քրտնէին' մինչ
ինք, Պարոն Պօղոս , երբեք շէր քր տնե ր :
Տագնապիլ ու քր տնի լ չկար թիլերու ու
հաշիւներու աշխարհը, զոր ան ճանշցած
էր մանկութենէն ի վեր իր
հաշուապահ
հօր դրասենեակը
^քէյքչ"1-^,
երբեմնի
Հեահատակաց Հր ա պար ա կ» ին վրայ :
Արաբիոյ մէջ հազարներն ու միլիոն
ները երբեմն տոպրակներով գտնուած էին
Պարոն Պօղոսի գր ա ս են եա կներ ո ւն մէջ ,
փոխադրուած
ձեռքի
պայուսակներու
մէջ' ի՛ր ինքնա շա րմո վ ! Զարմանալի։ ան
տարբեր ո ւթեամբ մը համահաւասար արմէք տուած էր ան մէկին, հարիւր ին կամ
հազարին, այնքան ատեն որ ուրիշի պատ
կան ե լի ո ւթի ւնն էին' իրեն վստահուած,
Ոպ՚ՒչՒ հ ար ս տո ւթեան հանդէպ այս
ռարկայական ու նոյնիսկ անտար բեր մօ
տեցումը զարմանալիօր էն կը հակադրըւէր ՒԴ գրպանՒ դրամՒն հանդէպ Պարոն
Պօղոսի տածած սիրոյն ու գուրգուրան
քին , որ կարծես արտայայտութիւնը ըլ
լար իր ենթա գիտակցութեան մէջ տարի

ներէ ի վեր ճնշուող, ճզմուող հրավառ
փա փ աքի մը օր մը վերջապէս ի՛ր սեփա
կան մեծ գումարներուն հետ խաղալու,
հրճուելու դրամի տեսքով ու հոտով' փո
խանակ ուր ի շներու հարստութեան պարկեշ տ հսկիչն ու հլու գործա կա տար ը ըէլալու ։
Առիթները եկեր ու անցեր էին :
Պար ոն Պօղոսի անզիջող պարկեշտու—
թիւնը միշտ փ որ ձո ւթի ւնն եր ը յա ղթահ ա—
րած ու անցած էր' լա յն ու ղով դո հո ւնակութեամբ մը լեցնելով իր սիրտը սա
տանային վրայ տարուած ամէն յաղթա
նակէ ետք։ «Հարամ» դրամի հ րասլո յրը
մի՛շտ կրցած էր չէզոքացնել,
յիշելով
հօրմէ ստացած իր պատուէրները ու ան
հուն գո հ ո ւն ա կո ւթի ւնը ունենա լով , որ
օր մը իր կարգին ճակատաբաց պիտի կա
րենա յ նո յն պա տգա մն եր ը անարատ
ու
անխաթար փո խանց ել իր երեք զաւակնե
րուն :
Պարոն Պօղոսի
համբաւն ու ուր ի շներու դրամը անխոցելի մնացած էին միշտ»
բայց այդ հարստութիւններու, անհատներու ու ընկերութիւններու ա ս տիճանական մ՛եկնումէն ետք ան կը նայէր ինքփի^րի^ Արաբիոյ մէկ անկիւնը, կիսա
մութ գրասենեակի մը խորը, անօգնական
ու միայնակ, ամէն անցնող օրուան հետ
դանդաղօրէն մահացող այս էութեան , որ
յիսունի դռները կր թակէ տակաւին իր
կնոջ ու զաւակներուն գլխուն վերև ապա
հով
առաստաղ մը չգտած ,
թիլերու
անշունչ ու միապաղաղ աշխարհ էն մէ կ
ոտքե իսկ դուրս չնետած' ամենապարզ
ու տարր ա կան որեւէ
ար կա ծախն ղր ո ւթեան համար։

V
Պարոն Ւ) ալի լի արձակուրդի
մեկնի/ը
ան ակրն կալ երկրորդ պաշտօն մըն
ալ
տուած էր Պարոն Պօղոսի։ Եթէ ա ռո ղջական մտահոգիչ պատճառներ չունենար ,
ընկերութեան
գնումներու
ընդհանուր
պատաս խանատուն անպա յման որ կառչած
պիտի մնար իր աթոռին' մինչեւ մետաղեայ հսկայ շտեմարաններու գնման բան ա կց ո ւթի ւնն եր ո ւ վա խճանը ։ Արդարեւ ,
նախորդ մէկ քանի տարիներուն , տնտե
սապէս
րնկգմող
մարդո ց ու ընկերութիւններու համայնապատկերին
վրայ,
մատի վր ա՛ յ միայն համր ուո ղ ու այսպի
սի տ աբ ո ղո ւթե ա մբ ապսսլրանքներ ա չքառու ու հ ա զո ւա գիւտ առիթներ կը ներկա
յացնէին' պատահական պղպջա 1քնե ր հին
օրերու եռացող դործերէն , որոնց համար
կա տար ո ւած ղնում^յերն ու չեն անի ւթ եր ո ւ
մա տա կա ր ար ո ւթիւն ը պատեհութիւնը տը—
ւած է/,ն Պ tu ր ոն Jl) ա ւՒւՒ » որ ամէն տարի
յարկ մը ե՛ւս աւելցնէ Պ է յր ու֊թի ծովեգեր եա յ իր շքեղ շէնքին վրա J ու- տարե
կան եր կր ո ր դ արձակուրդ մը առնէ Ալպ-

(Շար-ր Դ- էջ)
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D’une émission d’«Apostrophes» à l’au
tre, de B. Pivot, dix années se sont écou
lées. Nina et Jean Kéhayan ont repris le
train russe qu’ils croyaient avoir quitté
pour toujours à la fin de leur premier
livre «Rue du Prolétaire Ronge», (Edi
tions du Seuil, 1978). Ce livre, traduit en
onze langues, raconte la réalité soviétique
vécue par le couple pendant deux ans,
Jean travaillant dans mie agence de presse
et Nina faisant des traductions.
Dans leur nouvel ouvrage «Le Chantier
de la Place Rouge», (Editions du Seuil,
1988), nous retrouvons ce train russe qui
passant de Dillusion de l’ère Brejnev à
l’immobilisme de l’année Andropov, puis
prolongeant sa halte au cimetière de l’his
toire pour embarquer Tchernenko, leur
permet, quatorze ans plus tard, de sillon
ner l’Union Soviétique de Khabarovsk à
Moscou, d’aller à Ikoutsk, à Bratsk revoir
des amis, des dieux, des paysages, sentir
des odeurs, voir une certaine façon de
vivre et témoigner le quotidien du Sovié
tique dont le chef M.Gorbatchev descend
enfin du convoi, se mêle à la foule et
scande avec elle «il n’y a plus de rails,
il n’y a plus de rails».
L’itinéraire de Nina et Jean Kéhayan
est autrement intéressant. Essayons donc
de voir avec eux, de plus près, l’histoire
de cette expérience.

Question : Le fait que les autorités re
connaissent aujourd'hui que le train russe
n’a pas de rails, confirme le témoignage
saisissant de la «Rue du Prolétaire
Rouge».
Jean Kéhayan : De 1972 à 1974, notre
séjour en Union Soviétique nous a ouvert
les yeux, non pas par ce que devrait être
le socialisme, mais on a appris là-bas ce
que ne doit pas être le socialisme.
La
première année
nous avons essayé de
comprendre le pourquoi des choses. Puis,
nous avons eu la certitude que le socia
lisme avait été complètement dévoyé.
Nina Kéhayan : Ce fut une désillusion
au sens propre du terme. On s’est rendu
compte qu’ion était
dans une illusion.
Tout l’idéal qu’on nous avait donné ici,
par rapport à la transformation de l’être
humain, était vraiment une utopie dan
geureuse.
Question : Comment se fait-il que
votre vie soit aussi liée et de façon impor
tante à l'Union Soviétique et à la compré
hension soviétique?
Jean Kéhayan : C’est le hasard d’un
engagement politique de jeunesse. Je suis
né dans une famille arménienne de SaintLoup. Mon père était croyant, très protes
tant. Rescapé des massacres de 1915, il
avait été élevé dans un orphelinat améri
cain. C’est un professeur communiste de
philosophie qui m’a conduit sur les traces
de Péguy et d’Alain qui ont forgé des gé
nérations de disciples pétris d’humanisme,
de tolérance et d’un solide esprit critique
générateur de révolte. Les notions tout à
coup révélées de conscience de classe et
d’injustice sociale entraient dans un ter
rain parfaitement perméable. Et c’était,
pour moi, un des moyens de venger mon
père, ouvrier métallurgiste, exploité et
victime du racisme environnant que d’ad
hérer au Parti Communiste pour mener
un combat communiste dont le modèle
était l’Union Soviétique.
Nina Kéhayan : Dans ma vie l’URSS
n’est pas un hasard. Mes parents, Juifs
de Pologne et de Bessarabie, ont été des
militants marxistes dès leur première
jeunesse. Ils ont fui leur pays, pour des
raisons,
entre autres,
d’antisémitisme.
Us m’ont éduquée dans l’idéal commu
niste le plus beau, le plus authentique
que l’on puisse imaginer. Je suis devenue
communiste et j’ai adhéré au Parti comme
on fait un acte simple, normal, sans inter
rogation angoissante. J’ai fait des études
de russe. J’ai fréquenté ce pays. Mes pre
mières impressions furent mélangées, ti
raillées entre ce que je voyais et ce que
j’aurai voulu voir. Mais les deux années
que j’ai vécues à Moscou ont détruit en
moi un mythe. La réalité que je décou
vrais ne coïncidait pas avec ce qui m’avait
été donné pour une vérité absolue.
***
Pensant naïvement qu'ils pouvaient dis
cuter de la réalité soviétique à l'intérieur
du Parti et changer quelque chose, les
explications qui ont suivi l'échec de la

Entretien
avec

Nina
&
Jean
KÉHAYAN
Gauche aux élections législatives de 1978
leur ont montré clairement le dévoiement
du Parti Communiste Français et de Mos
cou qui ne voulait pas que l'Union de la
Gauche triomphât en France. C'est à par
tir de ce moment que Nina et Jean se sont
jetés à l'eau et ont eu l'honnêteté morale
et le courage politique d'écrire ce témoi
gnage, de dire la vérité sur l'Union Sovié
tique.
Et ce témoignage était d'autant
plus fort qu'il venait de communistes ap
partenant à une génération nouvelle.
Le livre «Le Tabouret de Piotr», de
Jean Kéhayan, paru aux Editions du Seuil,
en 1980, allait précipiter son exclusion.
Ce livre explique la position de l'auteur
vis à vis du Parti et pose la question fon
damentale suivante : en France a-t-on le
droit d’être communiste et antisoviétique?
La réponse est donnée le jour de la paru
tion du livre. Jean Kéhayan est exclu du
Parti Communiste. Quant à Nina Kéhayan,
elle quitte le Parti Communiste le jour où
les troupes soviétiques entrent en Afganistan.

Question :
«Le Chantier de la Place
Rouge» est le récit d'un voyage, un repor
tage sur l'URSS de Gorbatchev. Que se
passe-fil aujourd'hui ?
Nina Kéhayan : Aujourd’hui tout est
possible.
L’URSS est au carrefour du
meilleur et du pire. Gorbatchev est
contraint de suivre le mouvement qu’il a
impulsé. Il ne contrôle pas tout, témoin
l’explosion du Caucase et l’éviction d’El
tsine. Ces circonstances imposeront-elles
un bipartisme , Ce ne serait déjà pas si
mal ! De toute façon, chacun comprend
aujourd’hui que l’économie ne prendra
son essor que dans un système démocra
tique, seul garant d’une concurrence mo
trice. Or la démocratie est un tout. On ne
peut pas
encourager un peuple et son
intelli'gensia à s’exprimer librement tout
eu acceptant d’être représentés, gouver
nés, sous peine de régresser dans tous les
domaines.
Jean Kéhayan : Certes, des faiblesses,
demeurent. Les magasins, sont toujours
mal approvisionnés. La bureaucratie est
immuable. Nous avions quitté en 1974
des amis lentement rongés par la résigna
tion. Nous avons retrouvé des yeux dans
lesquels brille parfois
timide,
l’espé
rance d’un avenir respirable. Les
gens
parlent. La presse s’améliore. La télévi
sion est plus intéressante. Les gens voya
gent et racontent. La vie (littéraire et artis
tique connaît une libéralisation. Mais de
toute manière le pays n’avait
plus
le
choix. Ou, il abordait le XXIe siècle, dans
la situation d’un pays arriéré, sous déve
loppé, une sorte de tiers monde alphabé
tisé, ou il tentait la relance de la machine
pour aller vers le modernisme. Après lia
prédiction les soviétiques attendent main
tenant de Gorbatchev
l’application de
cette politique.
Question : Malgré
ces constatations,
souvent vos impressions
sont contradic

misme dans leurs propos. Il pensent qu,՛
toires et le livre s'achève sur des interro՝
gâtions.
la loi du rapport des forces ne joue pas
Nina Kéhayan : Nul ne saurait au
en faveur des Arméniens, mais espèrent en
jourd'hui raisonnablement être prophète.
même temps que Gorbatchev ira jusqu’au
Mais il est impensable de supprimer ce
bout de la déstalinisation, car il sait que
qui a été dit haut et si fort, de confisquer
pour aller loin il faut agir vite. Cette
ce qui a été acquis depuis deux ou trois
déstalinisation doit passer aussi par Խ
ans. Quoiqu’il arrive, cette page de l’his
réparations territoriales. L’Arménie se
toire restera définitivement écrite.
trouve une fois de plus face à sa réalité
Jean Kéhayan : Nous avons dialogué,
géographique et culturelle. Mais à la
dans les rues, marchés, aéroports, cime
revendication patriotique enfin libérée se
tières, trains.
L’U.R.S.S.
aujourd’hui
sont ajoutés les désastres écologiques. Le
s’interroge elle même. Il y règne une
savoir faire de nombre d’Arméniens rapa
effervescence jusqu’alors inconnue.
On
triés ayant appris à travailler en Occident
dirait que tout bouge et paradoxalement
a attiré autour d’Erevan une foule d’in
rien ne bouge. Les Soviétiques à la fois
dustries polluantes.
espèrent et redoutent.
Un pays et des
Nina Kéhayan :
La seule religion
peuples jouent en ce moment leur ave
communiste a échoué dans sa folle ambi
nir.
tion de façonner un homme nouveau. La
Question : Comment interprétez-vous
résurrection de la Russie passe aussi pat
le problème du réveil des nationalités en
une morale individuelle. Gorbatchev l‘a
Union Soviétique. L'Empire va-t-il écla
très bien compris et joue le jeu sincère
ter ?
ment avec le clergé, alors que Khrouch
Nina Kéhayan : Ce n’est pas un pro
tchev avait décidé de détruire il'a religion
blème nouveau.
Il s’est posé de
tout
de l’intérieur
en fonctionnarisant les
temps à l’Union Soviétique, mais de façon
popes. Aujourd'hui, les gens d’église sont
plus ou moins aigüe.
Dans les régions
rémunérés par les fidèles. La télévision
baltes, il y a un nationalisme qui a tou
s’est ouverte aux cérémonies du millénaire
jours existé, qui n’a jamais ralenti.
A
de la christianisation de la Russie et des
Talin et à Riga les gens refusent de par
millions de Soviétiques ont pu voir un
ler le russe. Ils se considèrent comme des
reportage sur la vie quotidienne d un
pays occupés depuis la guerre. Cela existe
monastère animé par de jeunes reli
aussi en Moldavie. En Union Soviétique
gieuses, très cultivées.
sont concentrées toutes les exacerbations
Question : Jean journaliste et écri
et toutes les contradictions nationales.
vain, Nina enseignante, traductrice el
Jean Kéhayan : En Arménie, le sen
écrivain, tous deux soviétologues, vous
timent national était très fort.
Lors de
éprouvez le désir de témoigner. N'est’ce
notre séjour nous avions rencontré
des
par là le propre de l'intellectuel ?
gens fiers et résolus qui exprimaient par
Nina Kéhayan : L’intellectuel est celui
certaines attitudes un refus du pouvoir,
qui a la pensée comme outil de travail. H
du parti. Mais aucun mouvement
poli
laisse une trace dans la mémoire des
tique structuré n’existait. A l’époque on
sociétés par ses écrits, ses idées, son
ne pouvait imaginer qu’un jour il aurait
œuvre. Son rôle est de témoigner et
pu avoir des manifestations à Erevan avec
d’essayer d’expliquer aux hommes les dif
un million
d’Arméniens dans la
rue,
férents secteurs de l’activité de l’huma
poing levé en signe de victoire, que la
nité. L intellectuel est le témoin de 1 his
Place de l’Opéra deviendait la Place de la
toire. H apporte sa contribution à un sys
Liberté. La soviétologue Hélène Carrère
tème où les êtres humains peuvent su
D’Encausse, auteur de «l’Empire Eclaté»
repérer. Tous les travaux des intellectuel’
voyait le danger venir du côté des musul
aident les hommes à se situer.
mans. Or, il semble que l’Islam et le com
Jean Kéhayan : Un grand rêve de ntf
munisme s’accomodent plutôt bien
en
vie était d’être professeur de philosophiesemble. Alors, que ce sont les républiques
Pour moi être professeur de philosophie,
possédant une tradition démocratique, un
cela signifie clairement d’essayer d’incul
passé, une culture nationale, une histoire
quer à des jeunes gens le sens de la vie.
qui ont besoin à un moment ou à un autre
Je me suis retrouvé journaliste, je me sips
de se retrouver.
retrouvé en Union Soviétique. Je nie sut»
Question :
Fous avez dans votre livre
retrouvé face à un mensonge et à grand
un chapitre intitulé «le rendez-vous
du
mythe de l’histoire et témoigner là-dessU’
cimetière arménien», c'est une réflexion
c’était je crois un devoir. Un intellectuel
sur les événements qui secouent l'Arménie
mérite ce nom à partir du moment où ’’
depuis quelques mois et un clin d'œil
témoigne, et chacun a sa manière de faire.
aussi au renouveau religieux en Union
L’intellectuel doit avoir aussi l’hunülù1
Soviétique.
de dire qu’il n’a qu’une vue partielle»
Jean Kéhayan :
Le cimetière armé
qu’il peut se tromper et que les choses
nien est situé dans le quartier de la Révo
peuvent évoluer.
lution de février 1905. L’église qui est
Question : Quelle est votre prochain
le point de ralliement des manifestations
étape ?
autorisées était fermée le jour de notre
Réponse : Obtenir
un
visa
PoU1
visite. Mais nous avons rencontré des visi
l’Arménie.
teurs qui nous ont spontanément parlé du
Propos recueillis par
Karabagh. Il y avait un vent de pessi
GARO HOFSEPIAN
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LE RENDEZ-VOUS
DU CIMETIERE ARMENIEN
(Extraits)

Hormis pour quelques officiels occidennortes de l’Arménie sont fermées
„ cet été 1988. Depuis février, la plus
petite des quinze républiques soviétiques
? attiré sur elle l’attention
du monde
entier. Soixante-treize
Turcs voulurent rayer
eartc du monde, voilà
lête pour clamer aux

ans après que les
ce peuple de la
qu'il redresse la
autorités que
le

message d’«accélération», de «restructu
ration» et de «transparence» a bien été
reçu, que le temps de la justice exige la
restitution à l’autorité politique et admi
nistrative d’Erevan
du Haut-Karabakh,
peuplé à quatre-vingt pour cent d’Arméniens et gouverné par T Azerbaïdjan.
Manifestations sur manifestations :
un
million de personnes descendent place de
l’Opéra, poing levé en signe de victoire,
pour clamer une détermination longtemps

contenue et qui déferle du plus haut des
montagnes, des villages les plus reculés,
sous le regard de ce symbolique mont
une
Ararat qui confère aux Arméniens
légitimité millénaire (1).
Moscou en compte quelque deux cent

mille, pour certains établis dans la capi
tale depuis le XIVe siècle. Sous l'ère
Brejnev, le club des Arméniens, continua
teur en quelque sorte de l’institut Lazarian (2), s’efforcait d’apporter l’aide ma
térielle et morale aux jeunes venus à Mos
cou poursuivre des études supérieures ou
occuper des postes prestigieux.
18 juillet 1988 : le journal télévisé de
vinirt et une heures s’ouvre avec le ton de
gravité qui sied aux heures de drame du
l’URSS. Le Soviet suprême
s’est réuni
pour dénouer la crise du NKO (3), et le
speaker énuméré la liste des participants
aux débats. Nos hôtes arméniens d’un
appartement cossu
de la Koutouzovski
Prospekt, à deux pas de l’ancienne rési
dence de Lili Erik et du ghetto des diplo
mates, ajoutent des qualificatifs derrière
chaque nom : «Honnête, affairiste,
dé
magogue, fasciste, lèche-bottes, etc». Le
moins que l’on puisse dire, c’est que le
Soviet suprême n’est pas perçu ici comme
le rassemblement de communistes authen
tiques animés par un même idéal. Cette
famille est moscovite
depuis plusieurs
générations; bien qu’elle ait russifié son
nom, elle a conservé
ce petit quelque
chose de sentiment national qui fait la
cohésion des Arméniens éparpillés de par
le monde.
Mais, à la déception générale, le speaker

sur fond de Kremlin a terminé de lire sa
liste et annonce que le débat sera retrans
mis le lendemain soir, après le journal.
Pour Vahé, c’est clair, ils n’ont pas réussi
a trouver un accord,
et les tractations
devront se poursuivre tard dans la nuit.
Dans sa folie de dictateur, connaissant
à la perfection toutes les ficelles de la
division pour le règne sans partage, Sta

line a fait

du Caucase աւ château

de

cartes : il suffit d’en déplacer une, et
tout l’édifice s’effondre.
Un territoire
enclavé chez l’ennemi séculaire

:

voilà

•l111 peut être bien utile en cas de crise,
es pogroms de Soumgaït, de Bakou ou de
tepanakert ne sont rien de moins que
e défoulement suprême, sous l’œil impa՝ide et immobile d’une armée et d’une
Police qui ont pourtant quelques lettres
e noblesse en matière de répression. «Une
amille de Soumgaït a été assiégée pendant
’ept heures, nous raconte notre hôte, et
Olsque la milice est enfin arrivée, ce fut
Pour constater l’assassinat de cinq per°nnes à coups de manche de pioche et
nttne blanche». La famille de Vahé
l)essiniiste; en dehors de crédits et
e toutes les mesures économiques déjà
i ntoncées, les Arméniens
n’obtiendront
en sur le pian territorial.
Gorbatchev

appris à travailler en Occident
a attiré
autour d’Erevan
une foule d’industries
polluantes, dont la fameuse usine de caou
tchouc Kirov, fermée depuis les événe
ments.
Le journaliste Zori Balayan se dis
tingue
par le courage de ses enquêtes
louillées el argumentées sur le taux anor
mal de mortalité infantile, les risques dus
a la polifération des centrales nucléaires.
I utilisation aberrante des engrais, la v iolation constante du plan de développe
ment urbain : celui-ci préconisait l’éloi
gnement de soixante-seize usines, alors
que cinquante-quatre
nouvelles ont été
édifiées! Le lac Scvan agonise: son niveau
a baissé de dix-huit mètres, il a perdu
quarante pour cent de son volume, el le
fameux ichkhan, sa truite saumonée, est
en voie de disparition. La nappe phréa
tique est touchée
par la pollution; les
rejets de chloroprène sont cause d’un taux
anormal
de stérilité
chez les femmes.
Anahid, la jeune fille de la maison, nous
montre une masse de coupures de presse
comme si elle prêchait des non-convain
cus.
Le lendemain malin, après une soirée
sur fond de récits accablants, nous pre
nons le chemin du cimetière arménien
situé dans le quartier de la Révolution de
février 1905.
Etrange lieu, étranges sensations, étrange
lumière. Un milicien fait les cent pas à
l’entrée, placide; une vieille femme balaie
les feuilles mortes et promène sa brou
ette de bois dans les allées. L’église, point
de ralliement des
manifestations autori
sées, est fermée: pas d’office aujourd’hui.
Son architecture typique, peinte de rose,
lui donne un air d’île lointaine du lac
Sevan en ce cœur battant de Moscou.
Caractères arméniens mêlés à l’écriture
cyrillique, tombe majestueuse du fameux
joueur d’échecs Tigran Petrossian.
La
pierre rose et le granit noir apportés des
montagnes du Caucase peuplent l’enclave
devenue soudainement symbole. Nous al
lons de caveaux en khatchkars (4), osant
à peine adresser la parole aux rares visi
teurs. Mais le miracle de la langue opère.
Une veuve se lamente : «Depuis les évé
nements de l’aéroport (5), les manifes
tants arméniens se sont disqualifiés,
les
provocations que nous redoutions le plus
se sont produites. Déjà la télévision évo
que ces grèves
qui
mécontentent les
ouvriers de Leningrad et d’ailleurs, pri
vés des pièces fabriquées en Arménie. On
dit qu’elles atteignent même les hôpitaux,
les maternités, qui manquent ainsi d'oxy
gène et de liait en poudre. Pourtant, jus
que-là, nous avions fait l’admiration de
toutes les nationalités, des Russes en par
ticulier, qui ne pouvaient rien imaginer de
tel sur le territoire de l’Union soviéti
que».
Garabed, d’Erevan, se joint à la conver
sation : «Le premier jour j’ai eu peur de
descendre à l’Opera, mais, le lendemain,
je n’ai pas hésité. Parmi la foule immense
et grave, on entendait voler mie mouche,
dans cette période, il n’y a eu aucun vol,
aucun crime. Les Arméniens laissaient
leurs portes ouvertes pour accueillir les
paysans venus de cent kilomètres
à la
ronde. Et tous de s’interroger :
"Com
ment peut-on empêcher que coule le sang
de nos frères prisonniers des Turcs d’A
zerbaïdjan?”».
Ingénieur de passage à Moscou, Vaioujan est originaire de Stépanakert. 11 dé
plie pour nous une carte du Karabakh;
les noms de villes,

villages et hameaux

turquisés ont été barrés pour retrouver
leur origine arménienne.
Les
églises
détruites ou qui menacent
ruine
sont
soigneusement répertoriées. Ce silence de
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la télévision, hier soir, est ressenti
pai
tous comme un échec, et les plus modé
rés disent : «S’ils ne nous rendent pas
le Karabakh, qu’au moins ils le rattachent
à la fédération de la Russie, les Armé
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niens ne vivront plus dans la terreur per
manente et nos filles ne s’enfermeront pas
à la tombée de la nuit. — Oui, le plus
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ayant

terrible, c’est le retour de la peur ances
trale; les gens veulent partir, qui vers

l’Arménie, qui vers la Russie, qui pour
l’étranger s’ils y ont de la famille». Il
surenchérit: «Les Kurdes vivant sur le sol
arménien ont fait savoir au Kremlin qu’ils
y étaient bien traités, cela devrait servir
d’exemple aux Azéris...» «Racontez cela
en Occident», nous lance-t-on, alors que
nous traversons
le boulevard pour une
pause au cimetière russe Vagankovskoïe.
11 s ouvre sur des marchands du Temple
qui vendent photos, carnets, insignes et
colifichets à l’effigie de Vladimir Vyssotski, l’époux de Marina Vlady,
poète
rauque, écrivain,
comédien de
génie,
trop tôt disparu. Un artiste dont le talent
a su remuer les tripes de toute une géné
ration. Celle-ci regarde aujourd’hui l’au
torité en face, sans baisser les yeux, sans
culpabilité. Voilà dons Vyssotski proclamé
héros, drapé de bronze, guitare au dos,
couvert de fleurs de la tête aux pieds :
des fidèles, tous âges confondus, viennent
saluer celui qui, dans les pires moments,
a respiré la liberté par toutes ses rimes.
Aux abords du cimetière, des affiches de
la maison de la culture «Faucille et mar
teau» invitent ceux qui l’ont aimé à une
soirée d’hommage.

Ce soir du 20 juillet 1988, les Vahé
K. ont invité d’autres amis arméniens.
La
table fleure bon le pays avec son
lavach (6) humide,
son bastourma (7)
coupé en fines lamelles; fromage de bre
bis, tomates et concombres de saison se
mêlent aux senteurs de l’estragon, de la
coriandre et de l’aneth. Avec aussi évi
demment, la bouteille du meilleur cognac
à l’étiquette chargée d’étoiles.
Le cœur n’y est pas:
tous ces gens
rompus à la politique soviétique et à
l'état d’esprit du pouvoir savent qu’en
cette fin du XXe siècle aucune frontière
ne peut être modifiée
sans une guerre,
sous peine de
servir de jurisprudence
dans cette
Union
soviétique où
sont
consentrées toutes les exacberbations et
toutes les contradictions nationales. Tandis
que, sur l’écran, les journalistes font du
micro-trottoir, mettant en cause qualité
médiocre et laideur notoire des chaussures
made in U.R.S.S., tandis qu’un rocker
à la mode s’époumone avec force musique
synthétique et laser multicolore à répéter
sur tous les octaves: «La paix sur notre
planète dépend de chacun d’entre nous»,
la discussion s’installe sur les nationalités.
Pour Vahé, la cause est entendue: le
Karabakh restera azerbaïdjanais, pour ne
pas encourager les Gagaouzes à réclamer
justice pour leurs terres de Moldavie,
les Tatars de Crimée à revendiquer leurs
vignes et leur climat ensoleillé... Un ingé
nieur, retour de mission de la ville de
Kalinine, raconte comment les «Noirs»
y ont vu leurs étals renversés et pillés
au marché après qu’un Russe eut été tué
dans de mystérieuses
conditions.
Ces
marchands au teint basané venus de Cau
case et d’Asie soviétique ont manifesté
dans les rues, forts des résolutions de la
conférence du Parti rejetant de
façon
formelle le racisme et l’antisémitisme.
Chacun a son récit: la Moldavie frémit,
elle aussi, au-dessus d’un voloan.Dans cette
république du Sud
qui se garde bien
maintenant de réclamer son rattachement
à la Roumanie, comme ce fut le cas il
n’y a pas si longtemps, les traditions d’an
tisémitisme et de pogroms
sont dans
toutes les mémoires. Nous y avions nousmêmes vu, en 1972, des tombes portant
l’étoile de David profanées par des ins
criptions du genre: «Traître à la patrie»:
les familles avaient
émigré
en Israël.
Aujourd’hui, le mot d’ordre des plus
incultes, ceux-là mêmes à qui on a rabâ
ché pendant des années que,
conformé
ment à la politique léniniste des nationa
lités, cette terre leur appartenait, consiste
à clamer aux Russes : «Rentrez chez vous
et nous nous débrouillerons nous-mêmes
avec les juifs».
Lors d’un meeting à Kichinev, la foule
scande des slogans en faveur de Gorba
tchev, elle applaudit à l’annonce
des
mesures prises
contre la bureaucratie,
mais se met à conspuer le secrétaire du
Parti, lorsqu’il entreprend de prononcer
quelques mots en russe. Comme l’humour
ne perd jamais ses droits, un grand-père
marmonne : «C’est bien beau de n’ap
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prendre que le moldave à nos enfants,
mais comment feront-ils
pour
vendre
leurs fleurs à Moscou ?».
Dans notre salon le silence se fait. A la
télévision, l’éternel Andrei Gromyko pré
side le débat du Soviet suprême. Les délé
gués : députés, académiciens, écrivains,
premiers secrétaires des républiques vont
tour à tour donner leur point de vue.
S. Hampartsoumian, recteur de l’acadé
mie des
sciences d’Erevan,
qui, en
d’autres temps, a pris position pour une
administration russe
du Nagorno-*vr.rabakh en guise de compromis,
se lance
dans un plaidoyer sur les réalités de l’arménité, les souffrances et les douleurs, la
peur, la mort lente d’une culture.
Un
discours
d'une sincérité bouleversante,
qui révèle le fossé infranchissable sépa
rant le militant patriote et l’homme
d’Etat, Gorbatchev,
qui porte sur ses
épaules la responsabilité d’un empire au
bord du gouffre.
Le statu quo sera, malgré la virulence
des débats, voté à l’unanimité, façon aussi
pour les Arméniens et les délégués du Ka
rabakh de manifester leur maturité poli
tique et leur volonté de ne pas couper les
ponts avec Moscou. Désormais, les Azer
baïdjanais que nous rencontrerons ici ou
là sur les marchés nous diront, visible
ment satisfaits de leur victoire :
«Que
voulez-vous, chez nous comme chez vous,
il y a un gagnant et un perdant dans
une guerre. Nous avons gagné celle-ci».
Vision bien simpliste de l’histoire. Pour
nos hôtes, en tout cas, la véritable bataille
pour la survie du Karabakh a commencé
ce soir-là, et l’avenir leur fait craindre le
pire. Vahé, le plus ancien, apporte une
note d’optimisme. Selon lui, Gorbatchev
ira jusqu’au bout de la déstalinisation, car
il sait que pour aller loin il faut agir vite.
Cette déstalinisation passe aussi par les
réparations territoirales. Un jour,
peutêtre, des cartographes et
des historiens
objectifs se remetteront au travail pour
tenter de résoudre la question la plus
grave qui se pose à l’U.R.S.S. (8).
Lors de la venue de Reagan,, on racon
tait ici, sous forme de boutade, que le
numéro un américain
aurait apostrophé
Gorbatchev :
«Cédez
le Karabakh à
Erevan; moi, j’ai bien offert la Californie
à un gouverneur arménien !».
JEAN KEHAYAN

«Le Chantier

de la

Place Rouge»

(Editions du Seuil).

(1) En septembre 1988, l'expulsion de
Parouïr Haïrikian, militant indépendan
tiste, l'apparition
de drapeaux rouge,
bleu, orange, symboles de T Arménie indé
pendante, seront révélateurs d'un impor
tant courant réclamant
un référandum
pour l'autodétermination et l'indépen
dance.
(2) Fils d'Aghazar Lazarian, un riche
commerçant installé en Russie et anobli
par la Grande Catherine en 1774, Hovakim
fonda un célèbre institut pour les Cauca
siens. Tolstoï, Glinka, Tourgueniev, Stanislavski et bien d'autres y ont aussi
étudié.
(3) En russe, sigle de Խ région du Nagorno-Karabakh.
(4) Pierre gravee en forme de croix.
(5) Le 7 juillet 1988, des affrontements
entre soldats et ouvriers, dont on ne saura
pas s'ils sont une provocation ou l'effet
d'une grève sauvage, entraînent la mort
de trois personnes à l'aéroport d'ErevanZvartnots.
(6) Galette de pain plate et souple.
(7) Viande de bœuf séchée et parfumée
d'épices.
(8) En fait nous apprendrons quelques
mois plus tard que le débat n'a pas été
retransmis à la télévision le jour même.
Il a fallu l'amputer d'une séquence dra
matique qui montrait
Hampartsoumian
offrant à Gorbatchev sa carte du Parti et
toutes ses décorations pour le convaincre
de sa bonne foi dans sa description de la
tragédie que vivent les Arméniens.
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եաևներու ձմեոնայէՀն էր բնակարանը վա
յելելու հ ա կառ ս/կ անոր , որ պաշտօնա
կան համեստ էր վարձատրութիւնը հա—
'ւՒ կը բաղդատուէր Պարոն Պօղոսէ/ ամ
սականէն հետ :
- Եթէ այդ շանաձուկը սրտէ
տադնապ չունենար ան կար ելէ սլէտէ
բ ք յաբ
դէ1*ր տեղէն շարմ՜ել , — վեր լուծեր Պ ա ր ոն
Պօղոս , — ոՀվ դէտէ էր տյգ վիճակէն մէջ
որքան ափսոսար օդանաւ ելած
ատեն ,
տյս շտեմարաններուն էւղոտ գործը ձ եռ
քէ փ "փրցուցած ըլլալուն համար .
հէնդ
առ. հար էւր ձե/ւք ձգէր ՝ — շարունակեր
Պ տ ր ոն Պօղոս ինքնիրեն՝ հա շու/'L մեծ
նան մատնահարելով, — հարիւր քսանրՀ/՚նդ հազար » ♦ ♦ նոյնէ՛սկ եթէ երեք առ
հարիւր ըսենք» » » եօթանա ս ո ւնրհ էնգ հա—
զար » » .
Լուսաւոր թուանշանները
մեքենայէն
պա ս տառէն վրտյ ձգելո վ ՝ Պարոն Պօզո ս
կռթն եր ա ւ բա ղկաթո ռէն ՝ ա չքեր ր մէ շտ
սեւեռած թուանշաններուն ՝ ափերը դրաւ
ետեւ ու մ տայէն դործո զութէւն
մը ըրաւ հ ա շո ւելո լ համար թէ էր կեան—
քէն քանԷՀ ամէսն եր պէտք սլէտէ Լ՛ / էար
զոհել էր ամսականներով տյդ դո ւմար ը
գոյացնելու համար։ Արդեօք նաէսաէսնամո ւթէՀ ւնն էր /՛ ր Ւը տար էն եր ո ւ համբերութեան ու պար կեշտո ւթեան որպէս բա
րենիշ տյս առէ թը կը
սւոեղծէ ր՝
րռնէ
տուն ղրկելով llf ա լէլը ու Պտրոն Պօ/լ/ւսէն ընծայելով այս թանկաղէն առէթը՝
որպէսղէ անապւստէ տարէներու էր վերԼա լո յս էն վա ր ձա տր ո ւէ ա յս ձեւուէ՝ հ՚հալտթ կաշառքով մը՝ պարարտ
կովերու
հեռանալէն ետք
բոլոր
շափանէշները
շրջած , տակնուվրայ ըրած
մարդկայէն
ա յս րն կեր ո ւթեան ■ՈՒ
— Ո*տճա' և ՝ հաճէս Ա սթըր ճէմ
Հո լը
տուր՝ «£/ ամէքօ՚^էն ՝ — հ ա զորդա կց ո ւթէ ւնը պտհանջեւլ Պտրոն Պօղոս՝ էսօսքը հե
ռաձայնէ բարձրաէսօսէն ուղղելով։
Աենեա կէ լռո ւթեան մէջ կարծես
էր
տադնապած սրտէ ւորոփէւնները լսելի կը
դառնա յէն ՝ բա յց ջէղերն ոլ՜ ման ա ւան ւլ.
խօսելու կարողութէւնը հա կա կշռէ տակ
էին :
- ճիմ Հո լ , —կարճ ու կտրուկ լսուե—
ցտւ հ եռա ձայնէ բարձրախօսէն մէջէն։
— Մ սթըր ճէ՚մ՝ Փ ո լն է հոս՝ Հինթերեքս^է ելեւմտական տնօրէնը։
- Օ՜, Մ սթրր Փոլ՝ ուրախ եմ ձեղ լսե
լուս» է^նչ կրնամ ընել ձեղէւ համար ՝ — ըսաւ ճէմ շատ եր ա մշտ ա կան
ու
զուտ
անգլիական շեշտով մը։
— Ա սթըր Հո լ ՝ դիտէք թէ առաթմ ես
մեր ընկերութեան կարեւոր ղն ո ւմն եր ո վ
կը զքտղէմ Պտրո ն la ա ü-d- անակնկալ ու
ցաւալի բացակայութեան պատճառաւ ու
էնծէ լիազօրութիւն տրուած է տյդ մե—
! ա րւ յննե/ ւն հլ 'ե՚ՅԸ
/մէ“J
նէն արադ ձեւուէ հարէմելու , հետեւաբար
թերեւս պէտք բ լլտ յ արադ հանդէպում
մը ունենալ՝ — վճռեց Պտրոն Պօղոս էսօ—
սակցութեան ղեկը գնողէ/ էր
տէրական
դիրքին մէջ պահելով։
— Շ ա'տ սէրով Ա սթըր Փո լ ՝ շատ սէ
րով» թո յլ տուէք որ թղթածրարը գըտ/սե^նւ
նեմ . »
մէկ J-ամ վերջ ձեր
քով կ^ր լ / ա մ ՝ — ըսաւ ճէմ Հոլ գործն ա կան
/րղ ու վճռա կան ո ւթեամբ :
— Օ՚չ, ո'շ^ ես Տտմմամէլ մէջ արդէն
հ ան դ է պե լէք տեղեր ուևէմ ՝ հ ե տե ւաբար
տ ւ ելի յարմար է որ ե՛ս ձեր ւլ ործա տե
ղէն դամ եթէ ան պատեհ ո ւթէւն Հկտյ :
— ք»նա' ւ եր բեք ՝ րնա' ւ երբեք ՝ — պատաս էս անե ց ճէմ Հոլ, նոյնէսկ հ եռաձա յնէ՚ն մէջէն ղդ ալփ էս ան դա վա ռո ւթ եամբ ՝
— Էնծէ համար մեծ պատէււ ,է ա ս է կա ՝ դէտէք՝ նաէսասլէս մե՛նք եկած ենք ձեր գը—
րա ս ենեակը «չէք» ստանա լու » » •
ււր եմն
ձեզ կը սպասեմ ... ց տես ո ւթէւն
— Ցտեսո սթիմե...

էյուպաբէն Տտմմամ երկարող ճամբան
որքանն կերպար անափ ո էս ո ւած էբ Պար ոն
Պօղո սէ Արաբէա գալէն էւ վեր : Կ՝րեթէ
ամրո ղջո ւթեամբ անապատէ մէջ երկարող
ու անոր քմահաճոյքէն յանձն ո ւած նեղ
ու ա սֆա լթ ա պա տ ուղէն քտնՒՀ քանէՀ
անգամներ չա փ ած էր ան ս կզբնտ կան տա
րէնե ր ո ւն ուրէշ հազարաւոր մարդոց ու
էնքնաշարյ՜երու կարդէն ՝ խելադար
ու
ա յն ատեն անհատնում կա ր ծ ո ւա ծ դործէւ
հ ելքին մէջ •.

Imprimé sur les

Ա Ռ Ա Ջ Մ Ի Տ * ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

ՄԱՐԴԸ

Հէմա տյդ ուղէն դո յո ւթէւն
չունէր
այլեւս» անապատը նուաճուած ըլլտլ կը
թուէր ։ *էերարդէական ազատուղէէ լա յև ան էւ ււ ւո մւս ր մինլ.դ սլար բեր արար մարմ
նէն դուրս սլացող ու ղա ր մանա լէ օր էն
երկայնքէն նետուած կամուրջները
կա
պոյտ՝ անբիծ եր կնքէ տակ՝
դեր իրա
պաշտ մթնոլորտ մը ստեղծած էէն մա
նաւա՛նդ մարդկայէն ու կենդանական
ւսհար կու
բացա կա յութեամբ :
Գեր արդիական g ո ւց ա տա էստա կն եր ՝ արձանային
ճար տ ար ա սլետ ո ւթեա մբ դրա սենեա կներու
շէնքեր ղար ման ա լէ օր էն նոյնքան ցուրտ
ու սարսռազդեցիկ էէն կէ ղէշ ալ/եւին
տակ՝ որքան էրենց նմանակներր' Արեւմուտքի դո ր շ
պաղ
I ա յր ա քա ղա ք,նե֊
բուն մէջ ։
Կէսօրուան տ/լօ թքէ մամուն ճամբուն
սւմւս յո ւflt-՛-ը շատ աւելէւ շե շտո ւած դր—
ւոաւ Պտր ոն Պօղոս' էւր ինքևա շարմը գանդաղօրէն առաջ քշ^լո վ : Տարիներու "՛շ
իւս/ տանք// վ ՝ ւււրէւն ու քր տէնքով դլուէս
հանուած ազատուղէէ աւարտելէն
ետք
այսքան քէՀ չ ճամբորդ պէււոէլ գտնուէր
անոր վրտյ։ Կարծես ամէն մարդ հոս էր
տյս ճամբան ու յւսրակէց շէնքեր բ կառու
ցանելու ու մեկնեքու» ձախէն' տարէներ է
էւ վեր աւարտած տյս երեք հազար յարկարս/J էւններր մանկական էսա ղա լք/կէ/ ն րման աւաղէւն վրայ ձդո ւած դեռ էւ զուր
կը սպաս է էն էրենց րն ա կէ շն եր ո ւն ։
Պտրոն Պօղո ս ղդտ յնութէւնը ունեցաւ
[սորունկ «թեթԱթեքթին»
իտալական օւէերայէւ դատարկ
տէքորներուն
մէջէն
ւս նցնև լու՝ կապոյտ երկնքէւ վրտյ գծուած
ամպե ր ու դդուա՚նքն էս կ զդա լո ւէ էր ա յտերուն վրտ յ ։
— Հտյրէ՚կ՝ չեմ դէտեր թ է սլէտէ նե
րես՝ բայց ղէւոեմ որ դոնէ սլէտէ հասկընաս Պօղոսէկէդ կացութէւնր ։ Կը յէ շե0 ս ՝
մեր վերջէն հանդէպումէն» » » է՜նշ դէտ՛հայէ որ մեր վերջէնր
սլէտէ Ըէէս՛P * ' *
պ ա տ ո ւէր եg էր քս*ջ ըլլտ լ ՝ անխորտակե լէւ
ապս/ռամ ՝ չտկարանալ ո րպէսղէ
մար
դոց առջեւ դլուէս ու ճա կա տ մէ շա բարձր
մնան յ դրա մէւ համար Հրեն է լ » » » կ՜ հ ,
տասը տար էէ էւ վեր տյդ է ըրածս » » »
սլա շտօն ս մէ շտ բարձր մնաց ՝
ճակատս
բաց ... բայց այսօր, դիտէ՞ ս հայրիկ,
առէէմ մը կայ՝ որ ես չփնտռեց է ՝ չստեղ
ծեցի» թերեւս նա էսաէսնսւ մ ո ւթէ ւնր ///բնօրէնեց որ տ՛ լ թոռներդ կար են ամ դուրս
հանել ւս յ ս անապատէն ՝ դոնէ ք{՚չ
մը
լեցուն դրպանով' բարեկեցէկ կեանք մը
ւսպահովե լու էրենց ուրէ շ երկնքէւ սւակ »
գիտեմ ՝ պէտէւ ըսես թէ «կաշառք» I առնելէքս ՝ «հարամ» դրամ ՝ ււր դիւր էն կու
դա լ ու դիւրէն կ՚երթայ' մէջդ դտնու/ւղ
մարդը քուրջէ՛ վեր ածելէ ետք : էն չպէ^ ս
կրնամ մտածել ա յդպէսէւ ըանէւ մասէն » » •
Հ աւա տա՛ ՝ շեմ դէտեր ՝ շեմ կրնար , ղուն
ուրէշ ձեւուէ կրէմեցէր մեղ րայց
հէմա՝
հա յրէ՛ կ՝ մամանակները տարբեր են ու
ա յ լեւս ա մս ա դլէս ո ւն ծա յր ը ծա յր էն շեմ
կրնար հասցնել» » » ո'րն ըսեմ հայրէկ »
ղէ/տե^ս Աադոյէն ու Կ՝ ո գոյին տարեկան
թո շա' կը մէայն սւասնըհէւնդ հազար է . » .
սլ/լտէկ թա մարէ կէնր՝ հէնդ
հաղար » » »
վս տահ եմ յ որ տյս թէւերը լսելուդ պէւ—
կտրծես թէ Տէկ տարէէն Հ^տո քթո ր^
սեռ
հ/լտլէք են ամ էնքև ալ»
հը՚հ .
ման կա պա ր տ է զ ու նաէսա կրթարան կը էսօ—
սէւնք» » » կը յէշե^ս մեր առաջէն օդանա
ւս/յէն ճամբո րդութէւնը» » » է՜ն չ վտյրկեանն եր ապրեցանք ամպե ր ո ւն հետ պա
րող տյդ հՏ/աքոթանչէն մէջ» » • [J եր եւս ես
fd*ամ ա ր է կը
էի դ՛
“ճ յթ
տար ե կան չամրո ղջաց ո ւց ած արդէն
տւսրեկան
օդ անաւ նստած էր ու հէմա
տաս ը հատ օդանա ւէւ տոմ սա կ կ^ ուզենք • » •
ես էն չպէ՛ ս հասնէմ այլեւս դո՛ւն ըսէ՝
էսնդր ե մ հա յր է՛ կ , էսն ղ ր եմ հ ա ս կց է ր ՝ հ էմա J-ամանա կներ ը տարբեր են ... այսօր
Ամերէկայէ արդարութեան
նախարա՛րն
էսկ <(նուէրներ^ կը ստանա յ
կո ղմնակէ/
ծառա յութէւններու փոխարէն ըսէ է՛մ »»•
քու Պօղոսէկէդ մեղքն էնչ է՝ որ այսպէս
դա տա պար տ ո ւած րլ/ա յ օր էնա կելէւ մնա
լու » » » էսօսք տո՛ւր ՝ րսէ՛ վսնդրեմ որ կը
հասկնաս ... կը ներես...
Հօրը ուզղուած էր մենաէսօսութեամբ
վերացած Պտրոն Պօդnu "էԱ/ոիւ
զէ*- ս թափ եցաւ երբ էնքեաշարյ՜ը
տմեքօ^է
4^^"“
խարէ ա շխա տան ոցներ ո ւն կը մօտենար ։
Աայր դռնէն մուտքը ազատ էր'
առանց պահակէ» ցանկապատէն ներս լայ
նատարած բա կն ու հ ս էլա յտ կտն աշէսատանոցները պարապ ու թմրած երեւոյթ մը
,ո1'

ունէէն' կա տար ե ա լ հակտսութեաև
նաէսկէն տարէներու էրենց փեթակս/յէն
գործունէութեան հետ՝ երբ երկրաչափա
կան ամէն մեծութեան ու ձեւէ/ պողպատէ

ճ/"1' Հոմ- արտասովոր
թեան առջեւ ։

կառոյցներ ողողած կ^ՐUաJf՛^ բակերն ու
աշվսատանոցէ սրահները մէնչ երկաթ ձե

կրնար մ երմե լ , — շարունակեց յ{իմ
ինքնավստահ ոճով, - յետոյ, անշոլ
Աստուած միայն գիտէ
թկ
«Սամ[,Հ

ւող՝ կտրող՝ փակցնող հարէւրտւոր բան
ւորներ կապոյտ՝ էսորհրդաւոր շուքեր կր
գծէէն ամէն ո ւղղո ւթեամր
արձակուող
կայծերու ու կրակէ/ փայլա տա կումև L—
ր ո ւն հետ ։
pu/կէ տարած ո ւթեան դեղէն
խորքէն
վրտ յ էսո ղովակներով ու էսորանարդևերով շէնուած սլոզսլատեայ մարդ մը կտ
տար ելասլէ ս հորէզոնական
ձեռքով ու
ցուցամատով դրա սենե ա 1լևեր ո ւն ո ւղղո ւթէւնը ցոյց կու տար utJ3^LnrL էհքեաշարմներուն ։ Գլանաձեւ երկաթէ դլէսարկ
մը ունէր' ներ կուած կարմէր այտեր ու
քաղաքավար J՜t/լէտ մը հովանաւորող :
— Ա1 տրղէկը կարծես ճանճ կը քշեն այ
լեւս ՝ — մրթմրթաց Պտրոն Պօղոս քթին
ատ /յն, - եթկ ուղղութ էւն fjnJ!J տուող
երկաթէ մարդ շփվելո՛վ է որ կը զբաղէն
ա բ/ օրերուս թեր եւս կտրելէ րլլա յ նոյնէսկ տասը առ հ ա ր էւր էւ մասէն խօս է լ ճէմէ հետ • » •
Կարամեքենան
ձգելով՝
քարտուղարը
յ՜պէտով մը ընկերացաւ Պտրոն Պօղոսէւ
մէն չեւ տնօրէնէն դրա սենեակը ։
Պատուհան էն մէջ հաստատուած
ք//ք”
վաղուց էշ մեքենան J ս/նդո տած ու մէտպաղաղ աղմուկով մը լեցուցած էր դրասենեակը բայց ճէմ ՝ ըստ երեւոյթէն՝ եր
կար ատեն է է վեր այղ աղմուկը թաղած
էր ա յլեւս էր ենթա դէ տա կց ո ւթ ե ան [սո
րը : Հիմնակ ան ընդունե լէւ կահ ա ւո ր ո ւմի
մը յէքայ տեղաւորուած էր մո էսրա դոյն
կեղտէ անէսո ւսա փելէւ էսաւը ՝ որ դործա—
տեղէներու կցուած դրասենեակնեբու հա
սարակաց դէծն է շը^տնէւ աշէսատանոցներուն մէջ։
Է] ար տեա շ ՝ կապուտս/ շեա յ ճիմ, ղ ծագըր ութէւններ ով ծածկուած էր դրասե/լան էն ետին ոտքէւ կանգնեց աւ'
ձեռքը
երկարելով Պարոն Պօղոսէ/ ։
- !՝արէ> եկած էք Մլ,խը[՛ ^ոէ՝ւ “ ողջունեց ճէմ յ՜պէտով մը՝ մէւս ձեռքով ալ
*էղէն փաթթուած էսոնաւ թաշկէնակը օձէքէն ետեւ է^եցնելով՝ — ասէկա հէէամէք°^է՛ Համար մեծ սլս/տէւ ու էնծէ համար
աԼ շսէտ հտճելէւ անակնկալ
կը սեպ եմ։
— Կփտէք թէ տխուր պա տճա ռն ե ր են ՝
որ տյս այցելութեան
առէթը ստեղսց էն ՝ — ըսաւ Պարոն Պօղոս վաղահասօրէն
հ էնցած ու մաշած բազկաթոռէն
/էր ւ//յ
տեղաւորւելով' մելամաղձոտ J-պէտ
մԸ
դէմքէն՝ — էսե/լճ fj ալէլը դեռ շատ երի
տասարդ է այսսչէսէ> տս/դնապ անցըևելու
համար։
— Q աւա լէւ է ՝ — հաստատեց ճիմ Հոլ ՝ —
էրապէ ս որ սէրտս նեղուեցաւ հակառակ
անոր՝ որ գործէ տեսակէտէ ^Աամէքօ^ն
մանր մո ւնր բաներ մէայն ձեռք ձդած՜ ilՊար ոն Խ ալփ լէ մէջոցաւ» մեծ ու էւղոտ
պատառները մեր մրg ս/կէցներ ո ւն բա էստ
եղած են մէ շտ դձ՜րա է/տ ա բ ար » թէյ թէ
սուրճ փ ո լզէք առնել :
- Թէյ մԸ՝ ք1՚չ
կաթ քիչ մըն ալ
շաքար եթէ կար ելէւ է ՝ — ասլսպր եց Պտրոն Պօղոս J-պէտով մը» ձեռքերը իրա
րու ւէր ա յ բարդուած ծ ո ւն կե ր ո ւն
կըռթըփց'եելով՝ — յուսանք որ այս շտեմա
րաններու դո բծէն մէջ ՀԱտմէքօ^ն աւելէւ
լաջող դուրս ղտյ տյս անդամ :
— Կբ յուսանք՝ — հաստատեց ճէմ ՝ —
քան էւ որ ամէնէ՛ն աւելէ արմանէ ենք այս
պիսի կա ր եւո ր դոր ձի մը. եթկ դործէւ որակ կը պահանջէք ՝ արադ ս պա ս ար կո ւթի,ն, փ/ղճամէտ ու էսն տմո ւած ա շէւատանք , ձեզ կրն ամ վստահեցնել տյս մար
զերուն մէջ <հԱ ա մէքօ^չն մրցակից չունի:
- Դի տ էք ճիմ,
հէմա երեք լաւա
գոյն առաջա ր կն եր ը ղտուած են ու էնծէւ
լէաղօրուէյէւն տր ո ւած վերջնական ըևտբութ էւնը րնելու ՝ — ըսաւ Պտրոն Պօղոս
ղդտ լո վ որ ներքնապէս էր է ութէւնը կը
պրկուէւ ու
կը լարուէւ
ա ս տէճանաբար
ճա կա տա դր ա կան թիրախէն մօտեցող էսօ—
սակցութեան հետ :
— Կրնամ ենթադրել թէ ով են էմ երկու
մրցակիցներս ՝ րտյց կրնամ նաեւ
ձեղէւ
ճակատաբաց ըԱել՝ որ լաւագոյն որակուէ
ու ամէն,էն կարճ մամանակէ մէջ կա
տարուելիք տյս գործին համար «Եամիքօ»ն ձեր
անիւո ւս աչի ելի ընտրութիւնը
սքէս՚ք է ԸԼԼայ ւ ~ ըսալ ճիմ
հպաըտօրէն ՝ — ւէստահ եմ որ զինս տլ այս անդամ
ան մրրելի է :
- Եթէ ա ռա ւելո ւթէ ւններն ու անպա
տեհ ո ւէմէւնները նմարէ մէջ դնենք՝ կրրնամ րսել որ երեք առաջարկներն ալ հա
մահաւասար են՝ — միջամտեց Պտրոն Պ օգոս քիչ մը մտահոգ ու անակն կալէւ եկած
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1։ն^ավս։„սւհո^

- Ես կը կարծեմ , որ այս անդամ 111Ոսւ
ջարկ մր ըրած ենք որ «Ինթերերդ '

ներկս-J կացութեան մէջ, որքսՀն կաքք,
ունի այս դործին • • . :
Ե եղանին վրայ աստիճանաբար ղ,Ա^
գտցող այս խօսակցութիւնք հասաձ
իր պաշտօնական հասունութեան, մաս,
ծեց Պարոն Պօղոս , հետեւաբար ատենն
ի՛ր պահանջքը առաջ քշելու : Արտի
կերը շատ արագացած էին ...
ղլուխն ի վեր կը բարձրանար'
ակայ,Լ
ներուն արտասովոր կարմրութիւն մր ,ոա_
լով. ան խորունկ շո ւն շ մր առաւ,
մուկները ծունկերուն վրայ դրաւ, ղլոլ.
խր ձ՚օտեցուց սեղանին ու կուրծքէն գը,
լուխ բարձրացող ներքին փոթորիկը Լ-ը^
ւուփմապկս ղսպուած պահելով ըսաւ.
— ճի՛մ , ես պատրաստ եմ ա՚նձնապ^
միջամտելու որ այս ղործր «Սամիք^յ,
ա ւղահ ո վէ , — ըսաւ Պարոն Պօղոս ցաձ ու
խորհրդաւոր ձայնով մը, ակամայ դ„,
՚ւՒ — ւէ՚մ

անցնելով կուրծքէն ու ծոծ.

բակէն :

— Վրւտահ եմ , որ ատիկա ճիշդ որոշումէ,
Լ Ա' սթ րր Փո լ , — պատասխանեց ճիմ գո.
հունակ ու լայն մ Ալի տո վ մր , - մենք չատ
կբ ղնտհտտենք ձեր տյս կեցու֊ս/ծքբ ու
կը վստահեցնենք ՝ որ ձեղ jnt-սա էտսբ շեն՛ը
բներ երբեք » » »
— ԱՀևշա շտ պայման մը կայ. . դէտէյբ
տյս ծառայո ւթե ան ւէ ո էսա ր էն » » » ըրհ
տո. հ ա ր է ւր է զիջում մը նկատէ պէսղ
է առնկք՝ — է վերջոյ ըսաւ Պարոն Պօղոս
թուքը էր տագնապած
կոկորդն է վար
ղրկելով :
— Հ/էտակը ըսեմ ՝ որ դինս շատ լաւ
սեր տուած է՝ գիտէք՝ ուշադրութիւն րրէ՝ որ առէթր չկորսնցնեմ ՝
յտմենաէ
դէպս եթէ մէկ - երկ ու առ հարիւր զեղչեչու հարց մբն է
գերագոյն ճէղ մր
կ'ընեմ տյդ ո ւղղո ւթեամբ ՝ — էսոստացաւ
ճէմ' էր մ՜պէ տ էն թեթեւ հարցական երեւոյթ մը տալով ։
— Սէ՛ , ըը՜ հ , տյդ ըսել չեմ ուզեր. <>
ընկեր ո ւթեան համար ii -i- զեղչ կը պա
հանջեմ ՝ — բացատրեց
Պտրոն Պօզււս
անհամեմատօր էն ծաւալող
էր տացնասւ/՚ն մէ?., - կր Հ ա ս կնա ք » » վերջապէս այս
գործը ձեզի կը հ րամցնեմ պատրաստ
արծաթեայ ափսէէ մը վրտյ » » »
— Ուրեմն
Հպաքշէ չֆէ/
պատմութիւն
է • ’ • օ՜հ Ա սթըր Փոլ ՝ — քր^ջտց ճէմ Պա
րոն Պօղոս էյ ամբողջ էութիւնը շանթ ա հա
րելով' կռնակը բազկաթոռէն վրտյ ձդելէ առաջ՝ — կը ցաւիմ որ հարցը կր^է1'1՛
տյս վախճանէն յանդեցաւ» » »
դմ՜րաէտաբար տյդ կարգադրութիւնը ըևեյր մեր
ընկերութեան մէջ ան կա ր ելէ ո ւթէւն մթ
է»»»
Կ՚կ ուքուկէս մէլէոննոց ւլո րձի մասէն կը է/ou էնք » . » այս օրերուս » » • դիտես
պէտք է յարմարիլ պայմաններուն ապփ
fl է -՛չ. - ազդարարեց
Պտրոն ՊօղոԱ
խեդդուկ ձայնով մր՝ էմբթոտցող ձեռքով
սա կա տր ս ր րելով î
— Կ ր ցաւիմ Ա* սթրր Փոլ ՝ մեր J>ntl այս“
Ա1Ւսէ դրոլ-թէ*ն չկայ.»» գիտեմ որ տրէ“
մ արութիւն ու կարճա տե ս ո ւթէ ւն k'"
Դոր^Ւ առիթները տյսպԼս /լու դտե ոԼ
է,,ոյո կու տան»»» բայց ^Ատմէքօ^է J111՛'
մ ա ո. տէրը՝ որուն հաւանութեւս՛ մբ մխ
ւսյն այսպիսի գումարներ
կրնան գան
ձէն դուրս ելլել՝ կաշառքը' տալ կտմ րս“"
տանա լ՝ մէամ տաբար գեո մեղք կր lll^
կատէ , — բացատրեց ճէմ հեզնա կտն մըւղէտով մը՝ — ս/յսպէս տա սն եա կնե
ա ր հ ե ս տա ւո ր ան գո րծ կր ոլտհ ենք , օրե, °F
աւելի անմատչելի դարձող
«պարկերի
Դ"1՛
մաքո ւր
ապսպրանքէն
սպւԱ“
ս^ւով * * ‘
—
ցաւիմ Ա սթըր Փոլ՝ — րտյց 'lilU"
տահ եղէք՝ որ մենք մէ շտ
ձեր տրւԱ
մադրութեան տակ կբ մնանք լտւտդ11^
որակով գործ հա յթա գթելու Կամտր •
— Շնորհ ակա լութէւն • » • ես պէտՀ
մեկնիւ) — ըսաւ Պարոն Պօղոս խեղդ11*-^
ձա յնո /է մը ու էն քղինք նետեց դրա սենե^
կէն դուրս ;
Տաքը յե ղց ո ւ ց էշ էր :

Պտրոն Պօղո,11

չապ1՚կր կպշած ir է-l՛ քր^--^"^
մարմնէն » տն փո զկապն ու վզի կսձս՚կէ.
քակեց , րաճկ ոնր շպրւոեց
էնքնտ շտր^['
Pu,u

նստարանէն վրտյ ու ճտկտէն իջնող էրԼ
[՛երր չո ր ցնե լո ւէ քշեց երկաթէ մտրՂոԼ^
ուղղութեամր ու ելաւ մայր դռնէն դԱլ1'Ս
Ւր ճաթռտած էութեան մեծ փ լո ւղսլ^
առա C .

» » :
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տեսակցութիւսսերը

ԴևՐԱՍԱՆ, ՌեՄԱԴԻՐ
ՈԻ ։'«113ՖԻԼՄ»Ի
ԳևՂՍւՐՈՒևՍՏԱԿԱՆ
ՂեկԱԱԱՐ

$ՐՈՒՆՋԷ
աւսԹեււՆհ

Այս տեսա կց ո ւթ ե ան մղիչ ո ւձ՜ը եղած
էր ամէնէն աւե լի Վ . Պ եւոր ո սեանի հա—
մանուն Հի սլա կին հիման Հրա յ սլա ւոր ա u—
տուած «Մենաւոր Ըն կո ւղենին»
ձապաւկնը} որուն թկ' բեմադիրն է *]• ո 'էյտթե ան
թէ դէի՚Ա"-"ր դերակատար ը : Ըն չպէ ս
Հաւանօրէն առիթը պիտի ո ւնենանր դի^լոլ} այԱ դործը կը խօսի Հայաստանի
ժամանակակից մկկ հարցին՝ յատկապէս
խնալին գիւղեր ո լ լրումին , ղա ՛ո ար կու-

'Փ' մասին : Եր ա պա չտ չուն չո վ դործ մր
"ք Հէ ԸՂափէ մեր այմմ կա կան

հարցե-

հոգ չկ թկ այսօր որոչ չա ւի ո ւէ
տմւրւլնած ըլլայ այդ այձմ է ա կան ո ւթի ւ‘ոարուան մը քաղա րական այնրան
կուտապ ծանօթ հարցերուն ք՚՚՚է *
&՝ Ղավլաթե անի հետ որոտս կր սկսի

Հ' դլ

* — Ո՞վ է Ֆ . Ղովլւսթեսւն • ուրկէ^ կու
?այ շաթԺսւըՌւեւուփ. աշխարհը :
'Ծննդավայրս \,որ

Ըա յա գէտն է՝

՚ Այլ առիթներ ո ւէ կ լ յի չել եմ ու
( ամէլ, , , բնական կ որ հայրենի եզեր('[' ^ցաղով} ուրախ ու տխուր յէ՛^թիւններով ձեւաւորել է իմ ներաչ-

h

ոաղեկցել ինձ յե տա դա յ
ողչ
Հ" ’ • • î \յոբ րան ասած չեմ լի^ն[,ն պարղ է, որ այ.էն մարէէ զա_
{ է՛ր մանկոլթիլնից , իր ընտանիքից ,

PC ^յրենիրից. իմ աչԷսատանքը՝ մաս•Հ"մւէ^ւնը 'լամ 1ւոէոլմր՝
Ւնէ_պէս
էք Ա՛նուանէք՝ պ ա ւմանա ւո ր ո ւե ո

^կան աւանդութիլեներռվ։
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Լայ կա կան ձ ա սլ tu ւ Լ ններու 1989—/' փ ՛Ա
ռատօհը առիթ մլւն Լ
մէկ ո լկէ ս
տարուան քունէն արթնցնելու ձայներիղ
մը որուն Հրայ ա րձանա ւլր ուած է
տեսակրո ւթիւն մը , ա յղ. փա ռատ օնիւն դլէսաւոր դէմրին՝ $)րուեղէ *)՝"'//տթեանի հետ՝
կատարուած Երեւան ՝ 1987
Հո կտեմբե-
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ւում էինք բնութեան ղրկում ՝ աւելի յաձաէս գոմերում ՝ ուր կիսամութը կինօ—
դահլիճ կր դառնում, պատին փակցնում
կինր ճերմակ պաստառն ու կրկնօրինա
կում • • * : Մեծ քոյրս'
Վփրան հ
երկար
տարիներ երդս ւմ կր Ն որ Ըայազէ տէէ ռա—
տի օկա յանում , մեծ եղբայրս' Վրւամը որ
րիմիա կան դի տո ւթի ւնն երի տորթ • կ , նըլադում կր գրեթկ բոլոր
եր ամ՜չտա կան
գործիքներով՝ ն՛իւս եղբայրս
Ստեփանը
որ բ մ չկա կան դի տ ո ւթի ւնն եր ի թեկնածո ւ
կ ՝ հո յա կա պ երդում ու պար ո ւմ կր ♦ ♦ •
ես տան կրտս երն կի : 2,'ղտում կի մի բան
կլ ին րս տնել ,
երամչտա կան
լսողու
թիւնս փայլուն չէր, որեւկ գործիքի չ րտիր ա սլե տ եց ի . • . ï

Հ ._ Ւ՞նչպէս ընտրեցիք շարժարուեսւոի մարզը :
Պ * — Երիտասարդ. Jանանակ, պատանե
կան տար իրիս ես մա սն ա կց ել են թատե
րական խմբակների, յետոյ պատերազմի
J ամանակ բալա կահին մանր կր մեր րնտ անիրի վիճակը • 15 տարեկան տղայ կի ,
սիրում կի թատրոնը . ծնողքս չկր ուզում
որ ես թողնեմ ուսումս , ղրա ղու!, մ նրա
նով , րա յց տարգլուիւ կի , փախայ տնից
ղէպի Եղէդնաձորի շրջանային թատրոն
ու սկսեցի այնտեղ աչխա տել՛, թքնողներս
յարմարուեցին եւ ինչրան հնարաւոր էր ,
օղնում էին :
Յետոյ վերադարձայ Երեւան ու
անմիջապէս ընդունուեց ի մայր թատրոնը'
Եունդուկեան : Սիրող էի • այսպէս հաս
կացողութիւն կայ* սիրոէԼր ջահ է բըռնում եւլն*, եւ այդ մամանակ
բախտս
բերեց, ինչպէս ասում են, մեր կինոյի
հիմնադիր Համօ Բեկնաղարեանը նկատեց
ինձ եւ վերցրեց , 1942 — 43 թուին էր ,
«.Գաւիթ Բեկ»
կինոնկարում
երիտա
սարդ Մանսուրի դերին համար • եւ կարեես թէ վատ չէր* որովհետեւ արդէն 16
տարեկան էի ու այդ դերին համար պատլոգրով պար գե լա տր ո լեց ի :
Այղ Ւմ յիչսղս՚֊թՒ^րՒ մէ2- ամենափայլուն կէտն է, որովհետեւ ես աշխա
տեցի այդ մեե մարգի հետ*. Շատ բան
էւնձ տուեց '•
Շարունակում էի աշխատել
թատրո
նում ու միամամանակ նկարահանւում էի :
3 ետա զայում թատրոնում կամաց կամաց
առա ջ գնացի. արդէն մեե դերեր
էին
վստահում ինձ*. Յատկապէս
չատ
էի
սիրում Շէյը-փիրնօ՚ն
ղան՚ւը- ել
Ըս՜
տացուեց այնպէս որ
ես բեմահարթակ
դուրս եկայ Շէյրսփիրեան տրամաղուրդիայով, այնպիսի մեե գորեիչների հետ
ինչպիսին
էին
Վահրամ Փափաղետնը,
Հրաչեայ Ներսիսեանը, ԱրոհԱ Ո՜սկանեանը * * * այն մարդիկ որոնր ստեղծեցին մեր

թատրօնը*. 1‘ա էլ մեծ դպրոց էր էւնձ հա
մար*. Սաակապէս էւմ
բար ե կամ ո ւթ էւ ւն ր
Վ. Փափադեանէւ հետ ՝ դա էւնձ համար
մեծ րան է :
տար էէ աչէսատելուց յետոյ թատ
րոնում մի օր tt ր ո չեց էէ թ ո ղուլ ա յն եւ
ղբաղուել կէէնոյով*. Հա էէ հա [•'էէ անհաս—
կանալփ քայլ էր էւմ ընկերների համար ,
որովհետեւ արդէն
թատրոնում էսա ղացանկէ/ դլէս ա ւո ր դերերով ղբաղուած էէէ
որսլէււ երէւտասարդ յա^որԼ դերասան . . • :
Բայց ասացի թէ փախել
էի դպրոցից :
Հարկաւոր Հ ր ւէերաւլառնա լ^
աւարտել
ուսումը՝.
Շ ա ր ո ւն ա կեց էւ
այն»
գնացէւ
Ս ո ս կո ւա ՝ րնւլունու ե,յ1՛ համամէէ ութ ենա—
կան կէւնօէւնստէւտուտ :
ԵԼ ընդո ւն ո ւեց էէ
այնպէէսէէ էսո չոր մա սն ա ղՀ տ էւ մօտ որն էր
Աերկէյ Գեր աս է մով :
ո ւար էր էւ հարկէ մոռանալ թատ
րոնը ♦ առածին տար էւն ո ւղղա կէւ երաղումըս էի տեսնում թատրոնը*.
թայց յ<ետաւլայում } եր բ մտայ մեծ կփնօաչէսարհը ա յրը ցաւը անցաւ ու բո լո ր ո վէն էնձ
նուէւրեցէւ կէն ո յէն î
Աւարտելուց յետոյ
մէանղամէց չկարողացայ դա լ
Երեւան՝
որոէէհետեւ տարբեր պատճառներով ար
տադրութիւնը քէչ էր* միւս կողմից էլ
էնձ պահեցի Մ ոսկուայում ու երկու ֆէխ
նկ արեցի այնտեղ : Եարծես թէ վատ չխ
տացուեց : Մպա հ բաւէր եց ին գէ,ս ՈԼ ս
մեծ ո ւր ա էսո ւթեամբ եկայ Երեւան*.
Հ — Ո^ը թ-ոՆականնհըո-Նն էը աաիկա :
Պ — 1962 - 19G3 [tf ո ւա կաններ էն էր :
Սո֊աջար կուած գործը հետաքրքիր թուաց
ինձ . դա Հ^Բարեւ ես եմ» ֆիլմն էր ՝ որը
այդ էեամանակ* * * ուղում եմ այսսլէս ասել որ ինձ ճիչդ հասկանաք* մեր ձուլո
ւէբրդէ՛ կեանքի մէջ եղել են չրջաններ՝ որոնք ե ղել են ե' ւ ողբերգական ՝ եւ վերել
քի տար իներ : fri/ նկատի ունեմ ^[ական
թ ո ւա կաններ ը : J1 ս կ 60*" կան թուականներ ին մե ր կառավարութիւնը ՝ կուսակցութիւնր դա՚փնեզրկեց կուռքի
հասկացոգութիւնը եւ մտաւ այն հոսքը երր մեր
կուսակցութեան դլուէսը կան ղնեg 1Սրուչ—
չ՛՛՛էր * ել այդ հոսքը բա ւա կանին առաջրնթաց թռէ*չք կատարեց
մեր եր կրում
նաեւ մ տաւորա կան կեանքս ւմ :
1960^4^ թո ւ ա կա^ւն եր էէն եր ր էէն ձ առաջարկեցին այւլ. դործը՝ ես գտայ որ կա
րող եմ արտայայտել իմ մ ամանա կը*.(ի ՛Ա
մանա կէւ չունչը՝ յատկապէս նուիրումի՝
ի tn է ա լի փնտռումների հարց ը ՝ այսինքհ
բարոյական այն վ^ք^էքէ1 մասին՝
որը
ձ ամանակը թելա գրում էր մեզ*.
Ես [՛մ բոլոր ֆիլմերում աչէսատել եմ
չմնալ սլատ ճլոս ի մէջ, այսինրն մեր մամանակփ մէջ. փորձել եմ դա անել համա
մարդկային կատեգորիաներով՛.
Ինչքան
է ստացուել, դուք կարող էք դատել ֆիլ
մը նայելուց
յետոյ՛.
Յամենայնդէպս
«Բարեւ ես եմ»ը հայկական կինոյի աոա
ջին եւ վերջին ֆիլմն էր առ այմմս որ
ներկա յացուևց Բաննի փառատօնին՛. 1966
թուականին 2/3—րդ փառատօնն էր :
«Բ՚սրեւ ես եմ»ից յետոյ «Հայֆիլմ»ում
սկսուեց մեՏ վերելք* սկսեցին Հ. Մ ա էեանի ֆիլմերը. «Եռանկիւնիէն,
«Ս ենք
ենք մեր սարերը» • . .
1<մ յաջորդ, ֆիլմը ^Եղբայր Սարս յեանն.եր»ն էր • դա ւես պատրաստւում էի նրկարահանել'. Ես ընդհանրապէս ղբաղուել
եմ մամանակակից թեմայով, բայց եր
բեմն մտել են այնպիսի ֆիլմեր , ինչպի
սին ասենք «Եղբայր Աարոյեաններ» եւ
<&Երկունք»ը , որոնք կապուած էին իրար
հ ետ :
Շատ բարդ էր «.Եղբայր Ս ար ո յե անն եր» ի
հարցը. Ինչո՞ւ՛. Եկէք անկեղծ եւ աղատ
խօս ենք այդ հարցի մասին. երբոր 1974
թուին Փարիզում կա դմ ա կերպո ւե ց «Հայ
ֆիլմի Օրեր» ճիշդն ասաց զգուշացանք
այԳ՜ ֆւ՚Լ՚րը 3nJH
տալուց՛.
Պատճառ ր
յայտնի է. կը փորձեմ բացատրել ձեզ՛.
Մինչ այդ
ազգային
ազատագրական
չա րձ ման ընթա ց քի մասին մեր ե ր կր ո ւմ
եղել էր ու կար սոց իա լական տեսակէտ :
Այսինքն , վատը վատ , լաւը՝ լաւ : Պատ
մական ընթացքը չէր վերլուծուՓ լ՛. Գա

—
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բայց մենք հիմա աչխա տում ենք է՛ն չ որ
տո ար կայա կան
պատճառներ
փնտռել։
^•րա համար Պ*Լ որդէ՛
կերսլարը սկ1Լ[11,քք
ըո լոր ին էսրտնավրեց * որր էսա ւլո ւմ էր hl •
Un ւէն անե անը :
Երկ" ւ եղբայր, որոնք երկուսն էլ հ ոգձ՚մաչ ւէիճա կուէ ՝ մտքերէւ յա էսսւռն հոսանքս ւէ՝ ամէն ին չուէ մտածում են հայրհնիքէւ մա ս ին *.(իա մանա !լները չատ բարդ
էին 19 — Զէական թուականներն էր *. Մ է կր
պատն է շէւ այս կողմը՝ միւսը տ յն կողմն
էր : Եր կ" ւսն էլ սիրող սրտեր էին ՝ իրարից կեանք չէին խնայում : Ահա՝ այսսլիս էէ իր տ էէիճա կ էր : Կարողացանք մենք "՛յ՛է
հ ար ց ին ա յնպէւ սէէ
վերա ըե ր ո ւմ ո ւ նե նա լ
որ կարողացանք սեւն ու սոլի unu կ ր
մէէ
կողմ գցել ու ցոյց տուինք երկու տղայ՝
որոնք սլատնէչի^
տտ ր բեր
^Ո,Լ մեր ո t il*
սիրտով ՝ հոդւով մտածում են հայրեն իքէւ մասին ։ Մ է
՛է էր ^Ւչր1 î աձԴ ’/ձ^Ր
գնում էր ամբողջ ֆիլմով՝ մինչեւ վերջ*
Եմ ֆիլմերում երբեք
դեղատոմս
չէք
տեսնէւ ՝ որ ուէ հ ետեւ ես գտնում եմ որ դա
ճիչդ չէ* Այստեղ կայ ինքնամաքրմ ան ՝
ինքնավեր ելքի հոլովոյթ՝ "րը պէտք
է
կատարուի սրահում երբ ֆէ՚րեր նայում
ես : Կ՚ստարւո^ւմ է տյդ հոլովոյթր * ու
րեմն ֆէ՚է՚^ր հասել է իր նպա տա կին : Ե"
իմ կողմից ճնչել չեմ կարող*.
Շ՛"տ կարճ ձ՜ամանակում նկսրր ԿՒ ա լ ւր
ֆ էր լմր՛* բայց երկար ձ՜ամանակ
վէճեր Էէ
առՒթ ե ղաւ : Որ ովհ ետեւ մարդիկ վարձ՜ուել էին այդպէս։ Ֆիլմը մեծ ընդու
նելութիւն գտաւ՝
բայց երկար մամա—
նակ կասկածներ կային* g"jg տսմ լ թէ
չտալ արտասահմանում : Ըայց հիմա էսընդՒր

չկ-՚յ ՛

Հ ._ էսկ այգ ժապաւէնին րեմանիւթը
որո՞ւնն էր :
Փ - Ը եմ : ԳՈ ւրդկն Բ tt ր եանը տար ին ե ր
առաջ դրել էր մի պիէս՝ թատրոնի հա
մար որ կոչւում էր
ՀԵրես առ երես»։
Աթ' տեղ էլի տյդ կացութեան հոտր կտր :
]րսւ դերասաններ էէ՛ն էսա զո ւմ ՝. Երբ ես
վերցրեցի տյդ նիւթը՝
հեղինակի հ\ե տ
սլսպմանաւո ր ուեց էէ որ սա այսպէս չ[, կա
ր՛՛մ՛ t սլէտք է վեր ա՚ի ո էսել : fri. ւէերափոէսեցինք համարեւս
ամբողջր ընղհանուր
ո ւձեր ո վ : fri_ ս տաց ո ւեց տյս տարբերակր

nFlL ՂՈԼ՜ք էը տեսնէք։
Երկրորդ ֆիը^ր որ տրդէն «Ըարեէ. ես
եմ»ի ատեն ծրադր ուած էր՝ ՛/՛"
«fc* ր եւան եան օրեր էէ էսրոնիկա»ն
էր : Ըա լա
կանին բարդ կառուցուածք ունէր *
դա
ձ՜ամանա կա կից ռէալ
մարդու եւ
հրտ
հումանիստական
ցնորքների ա չխա րհ ի
ֆիլմն էր ։ Մ է՛ մարդ որ արխիւո ւմ է ա չէսատում ՝ բաւականին ակտիւութիւն ունէր
իր մէջ* նա չէ դաստիարակուած այդ
պէս* իր ծնաած որից utJrtultub տկտիւ
մարդ է*. Ե*- տյդ ակտիւութիւնը երբեմն
դառնում է իրեն դէմ ։ Կարեւորն տյ ttտե ւլ Ա՛յն է որ նա չի կարոզ հանգիստ նա
յել ար էսի ւի հագարաւոր փաս տա թղթերին* նա կենդանացնում է նրանց տարբեր
մ'իջոցներ ո վ* ե՛ւ է՛րս՛ ցնորքների ՝ եւ կոնկրրե տութեան : Ֆիլմը չէր րն դունւում ՝
նկատելով թէ չ էւ ցոլացնում ձ ամանա կակից մարդու կերսլարը* ֆ է՛ էմը տաէ՚ջանքների աչխարհը ընկաւ։ Կփտէ^ք ինչ կայ*
"Ը տարբեր եռամանակներին տարբեր
մօտեցում ունենք հարցերին : Այդ
մամանակր բաւականին բարդ էր մեղ մօտ,
հւ ցաւօք “րտի տյն տարբերակը որը հո
պիտի անէի, չստացուեց ու ֆիլմը որոշ
տեգերում անհասկանալփ է :

Հ ._ Թուակա՞նը :
Պ — 1971 — 1972 թուականներէն էր »
Յաջորդ ֆիլմը , դա «Երկ ունք»ն էր • նբլիրուած է Ալ * Մ իա սնի կեանի * մեր Ա *
նա\խագ ահ ին ՝ "րը կարողացաւ հաւաքել
ամբողջ աչիէարհի հայ մտ ա լ որ ա կաններին , ո ր պէ սգէ՛ քտ յքա յո ւսէծ ՝ բարո յտլրքուած Հայաստանը ինչ որ
բերի : ')•ա մեծ ա չէ՛՛ս՛ տանք էր ՝ է՛ն չ որ ին a
Հ ե տաքը քրեց :
Xf ան ր ֆէ՚քմ էր բաւակա
նին յ Սողնե լ է էւ սարսա ՚ՒեւՒ ոլ սրսչեցի
մի ւիոքր ֆիլմ նկարել*. Հսւ Շ . թաթիկեանԷէ զԸալենի» ւԷԷպին
նկարահանումն

իմ կարծիքով ճիչդ չէ՛.
Պատմութիւնը
ունենում է
Ա՚յդպ1'ս1' սայթաքոււՈւեր ,

Fonds A.R.A.M
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էր î ///* փո^/է[,և ա1^այ պատմութիւնն է
որը ընկել է հօր , մօր , պապի y ւոա տի յտրա բերութիւննե ր ի մէջ՝. քք*ա եղաւ «Ապրեցկք երկար» ֆիլմը-.
էյ ր կար տարիներ սլա ար ։ս ս ւոո ւել էի նը֊
կար ել Աովսէփ ()րբելին որ և ր ես ուե տա
րի անընդմէջ ղեկավարել է Լենինդրադի
«էրմիթա<հ) ինստիտուտը , մեծ ղի տնա
կան է y մեծ մտաւորական որ կաղժակեր—
պեց Հա քա ս տանի Գիտութեան ա կա դեմիան եւ աոաջին նա իրա դահը եղաւ։ Եթէ
դիտել էը Ար ո ւլա ձէի ^ԶղՀՈԼ-^»Ը> utJ't
ֆի/մը սթար էր ,սյՂ՜ ոլ-մղնութեամբ լի—
նէ ր y ըա յց երկար տար իներ զանազան դե—
ր ատես չութի ւններ ի հետ կռիւ տալուդ յե
տս յ չստացուեց եւ ես չնկարեր ի : խա
մանա կնե րր եւ մարդիկ y դրանք կապ չու
նեն իրար հետ- կարող է այղ ժ՜ամանակ
աւ ե ր ին դտնո լեն մարդիկ որոնք ընթ ացք
տան հետաքրքիր ֆիլմերի y եւ կարող է
ղ տն ո ւեն որ չտան :
Մօտ ինը տարի չն կար եց ի • ապա ս կսե
րի Վ ♦ Պետրոսեանի այս դործը ՀհՄնն ւսւոր ընկուզենին^ : Արկար տարիների կոււո ա կո ւմն.ե ր կային իմ մէջ y սկսած մանկա
կան յի չո ղո ւթիւններ իր ^որոնյ վրայ սլէտք
է ա չիր ատ էի : Անձ թուաց որ Վ .
Պետրոսեանի <հԱ ենաւոր Ըն կո լզենին» ինձ կը
աայ այդ անելու հնար աւոր ո ւթիւնը Հիըժ՜—
ւար ութեամը սկսուեց. սցենարի
վրայ
երկար աչի/աւոանք տարուեր y րւււյց յամեն այն դէպս կարծես
թէ ին չ ււր մի
ըան ստաց ո ւեց :

Հ— Այսքանը ձեթ եւ ձեթ աշխատանքներուն մասին • հիմա , ե թ֊է կ’ուզէք երկու
խօսքով «Հայֆիլմ»ին անդրադառնանք :
Պ *— Աս.աջին կինոն որ ն կար ո ւել է ա ju—
տեղ y 1916 — 17 թուին է եղել y եթէ չեմ
ս իւ ա լւո ւմ Շ տնթլ. «Հ/,ե ա ս տո լածն եբ»ն է
ձ/չձչ: Աետոյ երբոր ազդայնացոլեց կինոն
մեղ մօտ 1^20տ կան թ ո ւա կանն ե ր ին y աո աջին
փ սւ ս տա վա ւե ր ա դր ա կան
ֆի/մր
նկարահանուեց Հայաստանում 1923 ՒԴլին y ո ր ր կոչւում էր «/{/ որ հր դա յին Հու—
յա ս լուսնդ : փե ղա ր ո ւե ս տա կան կինոն րսկըսուեց 1925 — 26 թ ո ւա կ աննե ր ի ն. նկարահանուեց <Հէյամուս» կին օն կա ր ը y Ըեկնաղար եանի բեմադր ո ւթեամբ :
Սկզբնական շրջանում հիմնական թաղացանկը կազմում էր մեր դասակա ններ ի
է կրանալս բումը.
Շիր վան զա դէ ,
Աունղ ուկե ան • • ♦ : Q ե տա դային y երբոր ստաց—
.եց կինօղ երասանների մեծ բանակը y ա յն
մամանակ
ն կա ր ահ ան ո ւե ց ին
օր[.կլ.ն ալ
արամադուրդիաներ :
Պ ա ւոեր ա դմից յե տո յ բ ա ւա կանին նոր
զարկ տրուեց • նււր մարդիկ եկան կինօ •
նրանք միամամանակ
մեր թատերական
իւնս տի տուտի սաներն է ին y միւս
կո ղ-

•rba Կ. Մոսկուայի

4 ամամի ո ւթեն ա կան

կՒն օին ս ւո ի տ ււ ւտի սաներն էին :
ք/թ///?/^։
Ա.ն Մելիք Աւա դե անր y Եր զն կեանը y 1Լաղա ր շ ե անր . . •
որոնք
հ ե տա քր քր ա շա ր մ
բաներ արեցին հ.Հայֆի լմ»ի աո սրընթայՒ
համ ար։ եկ աւ Արման Ըան ան եանը որ հո
յակապ մի ֆի* էմ նկարեց որ մինչեւ հի
մա ղա սսւ կան է հսւմարւում • ւլա «Տմվրժփկ»ն է յ Եկան
պր ոֆ ե սի ոն ա լ օպերատըրներ y ին չսլիսին են Ալ . Ե ա ւր ո ւե ան ը ,
Ըսրա յէլե անը • • ♦ եր ի տա ս ար ղն եր
եկան
փ . Ա ո վհ աննի ս եսւնր y Ա» Մելքոնեանը . . . :
Հիմ'սւ կարող ումեր ո ւ-նի «Հայֆիլմ^ը եւ
կարող է հետաքրքիր ֆիլմեր անեն հ փա
սւ պա ղ ո ւց ւ՝ո ւ մ է նաեւ որ կա դմա կեր պուեըաւ.ականին շատ ւիառատօններ Անդ/իա յում y Ֆրանսիա յում }վենետիկում • • • :

/Հյ» վեր ակառուղման շրջանին
Հ լ է վեր ա կա ռո ւց ւո ւմ » լիեր ջերս

կին օն
մենք
հիմնովին փոթեցինք մեր ա չթատաձեւը։
Լ/սւիւ ղեկավարութիւնը փոթուեր ոչ թէ
նշանակովի y ա յլ եղան ըն տր ո ւթի ւնն եր :
Ըն տրուեցինք ես ու Ւմ կոլեղիան :
Ան
հիմնսւ կանո ւմ հարցը շօչափւում է նոր
արատդ րա կան վիճակ ստեղծելու մասին :
Մինչեւ հիմա ցաւօք սրտի վէճերը դնում
են } բայց մի բան կարող եմ ասել որ այն
ձե ւր որ դտել ենք ա շկթատե լու , շնա յեI111/ հե ր թա կանութան ասում ենք պէտք է
աչթսււոեն տաղանդաւոր մարդիկy որոնք
որակ են տա լիս : Աա դմուար հարց է y որովհետեւ մարդիկ տասը՝
քսան տարի
սւ շ իսա ւոել են այսւոեղ^ հիմա մենք նրանց
սւ ս ո ,մ ենք հդուք չէք կարող»։ փա որոշել
է թո րհ ուր դը • առաջ ունէինք դե ղա ր ո ւե u—
տական թորհուրդ}
հիմա'
թորհուրդ>
ուղղա կի y որը ղե կա վար ո ղ է եւ ոչ թորհուրդ տուող ձայն, եօթը հոդի են y որոնց
որոշումը օրէնք է։
^լւււտուի 1Ըանցնենք
երեւի նաեւ ինքնաֆինանսաւո րման y ղա
մՒ մՒ: Բա1"է

utPn9^u

է՝ *աւ9

սէէտմ կ

ան ցն են ք , որովհետեւ չենք կարող այս
պէս չորս միաւորումով եօլա ւյնալ} ինչ-

"{կ ս ասում են : Պէտք է ո ւթ լ տասը միա
ւոր ունենանք որ կարողանանք մանր ու
յին ղան ա զան ո ւթի ւն մտցնե լ թւսղացան /լի

r

ÉLOGE DE LA DIVERSITÉ

:

Հ- Չորս միաւորը «Հայֆիլմ»ի տա
րեկան ժապաւէններուն թիւն էր , չէ՞ :
Պ • — Այո • հիմա միա յն չո ր ս
կարող
ենք. ուղում ենք դոնէ տասնի հասցնենք՝,
f] լզում ենք օրինակի
համար փորձա
ռու կան ֆիլմեր ււլսւ տրսւ ս տել • Պէտք է !լա
րող եր ի տա ս ար դն եր առաջ քա չենք : Հյ սւ տ
երիտասարդներ կ ան
որ երկար տարի—
ներ ս սլա ս ո ւմ են : Եր ի տա ս ա րդ հա յ ու մեր
հ ր ա ւՒւ- ում ե*հք նաեւ. Ա ո ս կո լա լից î

Հ — Քիչ աււաջ կ՚ըսէիք թէ թախտը
ունեցած էք Վ- Փաւիւսզեանի նման ու
ժի ւքը հետ խաղալու : ՛Նկատի աոած մեը
դերասանները , պիտի ըսեմ որ այսօր չունինք նոյն թարձրութեան կրայ գտնուող
շատ անուններ • կան լաւ դերասաններ •
սակայն ընդհանրապես միօրինակութիւն
մը նկատելի է իրենց խաղարկութեան ոնին մէջ : Ինչո՞ւ չշարունսւկուեցաւ մեծերու հոսքը :
Պ -— Ս-յս Հա[”!յը չաա եր աւլած են ինծի • մի ան դա մայն ճիչւլ է : Այդ մեր դա
սական դերասանները որ ղնացթ^ ընդհ անր սւ պէ ս ս տե ղծո ւեց մի իրավիճակ սր
բաւականին
դմուար
պահեր թմրեց :
քմէսլէտ տյդ մամանակին էլ ունեցանք ումեզ դերասաններ . Աօս Աար զսեւսն y Մ ո ւշ^ղ Մ կր տչեան y
Մ հեր Մ կր տչեան y
1Լ .
ՋՒ-ե արիւան եան . . . այնպէ ս ստաց ո ւեց որ
սրանք ֆիլմից ֆիլմ տե ղափո թո ւեց ին :
Մի տեսակ ա յո y տա ղտ ո ւկ
մտաւ նրա
մէջ : ^Անձնաւորութիւն^
հ ա ս կա ց ո ղո ւ—
թեան տեսակէ տից այսօր մեր դերա սսւնները աղքատ վիճակի մէջ են՝. Այն ^անձ
նաւորութիւն^ հ ա ս կաց ո ւթի ւնր
Ո[’[Լ
I՛
բան պէտք է կատարի ^utJ թատրոնում
կւսմ կինո յում y աո տ յմմ ցաւօք սրտի քիչ
է : Ե տն շնորհալի մա ր ղի կ y բայց անձն/ււ—
լորութիւնների հարցն էլ կայ՝. Աետոյ ուսուց ու մր մեղ մօ տ ճիչդ հիմքերի վրտյ չի
դրուած : fri/ յոյսով եմ որ կը կարդաւորլի : Հա յ մ ո ղո վ ո ւր դը իւսւ ղ ա ց ո ւլ
մոզովուրղ. է :

Հ — Մեր տեսածներէն դատելուէ, ժա
մանակակից կեանքի, մարդու թեման յա1նախ թացակայ է հայաստանեան շարժա
նկարէն- ինչո՞վ կը թացատթէք ւսսիկա :
9 — Մ ենք մամանա կա կից ֆիթեր չատ
ենք նկարում .
ձեղ չի հա սնո ւմ : վեր
ջերս \,երսէս Աովհաննիսեսւնբ հ ետսւքըրղործ ն/լարեց : (մրադրւում են նաեւ
ըա լականին սուր $
մամ անա կա/լի ց թե
մա futf ֆիլմեր î Աէ ' Մկրտչեանը բաւա
կանին հետաքրքիր սցենար ու!ւի . դիտէք
որ ընդհսւնրասլէս րնդունուած է ասել որ
Ե ր ե ւանը կարմիր դր քո յ կո ւմ է ղ ր անց ըւած օղ ի կեղտոտութեան համար : Չ*"/ է
թեման y մարդկային հետաքրքիր թեմաներ լ,, մամանակ ի
ուժեղ հ սւ յե սւ ց քփ եր ի
վրսւ շ Հ իմնուած ։

Հ — Վերջին նիւթ- մթ • մարդիկ շատ
յաքևոխ հարց կու տան թէ ի՞նչ անցած
դարձած է Պարա հանովի ու «Հայֆիլմ»ի
միջեւ : Ինչո՞ւ իր աշխատանքը վրացֆիլմի կնիքը կը կրէ եւ ոչ հայկական :
Պ •— 11նչ եղել է Պտրաճանովի հետ y չեմ
ուղում ասել y բոլորդ դիտէք y բայց նա
վերջացնելուց յետոյ Ւր ո ՚ւՒ սա/լանր y ե—
կաւ քմիֆ լիս • ես վերջերս չատ եմ եղել իր
մօտ՝. Նտ սիրահարուած է իր տան վրայ y
իր շրջապատի ,{[II,IJ* նա այն ut ելլի ծընունդն է։ Այնսլէս որ էրի՛ տեղսււիոթուել
ա յստեղ y նա չի կարո զ .
ես դա ղւյա ց ի
ա յն տեղ ï Ըա յց կա տար ո ւեց
մի հ ետաքէէրքհէ1 փաստ։ Հիմա նա վերջացնում է
իր հերթական նկարը այնտեղ եւ ար ■է^
պա յմանաւս ր ուած է y հաստատուած է ,
իրար յե տ ե լից սլէտք է ա յստեղ նկարի
երկու ֆիլմՄկկը իր ի սկ սցենտր ո ւէ որ
/լ ո չւո ւմ է <հԽ ո ս տ ո վան սւնք^ y
պսւրաճա'h ո վետն մօ տ եց ո ււ1՛ ո վ y հ ետաքրքիր մամա*!ւ ա կա շբ ջանի y ուժով զդացմո ւնքա յին բան
սլէտք է էվ՚ն ի դա : Այնտեղ նա իւօս ո ւմ է
իր տասը ընկերների մա ս ին y որոնք դնա!)Ւն ռազմաճա/լատ
եւ չվերադարձան :
Ըայց տյդ դործը սկսում է
երեսնական
թուականներ ից ու դևում է մինչեւ պա
տեր ա ղմի աւարտը : Ւր ընտանիքի պատ
մութիւնն է յ

TkrnԸԳ/Լ էԼէ՛' br սցենարով որ արդէն
պատրաստ է y Արա Դ-եղելյ ի կն կ : Պկտք կ
հ ամսւ տեղ նկարահ ան ո ւմնե ր անենք Հրնղկա ս տանի y Ե գիպտո ս ի եւ ղուցէ Ըրաքի
հետ : Ե ր ր որդը > թ է առողջութիւնը նեrb> դա արդէն մեր կառավարութեան
պա տո ւ կրն կ, Ա ասունցի Գաւիթը։ Մենք
ամէն ինչ կհանենք որ իրեն օդնենք տյդ
հարցում y ամէն ինչ։ Ընք ին դրե g որ Ա֊

ARMEN LUBIN
Chahnour Kerestedjian, dit Armen Lubin (1903 - 1974) est né à
Istanbul d’-une famille arménienne d’artisans. Il y fit de bonnes études
de littérature et apprit la langue française. Il écrira dans sa langue
natale et dans celle du pays d’adoption. En effet, à vingt ans, il fut
contraint de quitter son pays pour fuir les persécutions. A Paris,
il trouva un emploi de retoucheur de photographies. Il habita Mont
parnasse, s’intéressa au surréalisme, écrivit sous le nom de Chahan
Chahnour un récit racontant l’exode de son peuple. : La Retraite sans
musique, en langue arménienne. Il fut lié à Jean Follain, Fernand
Marc, Max Jacob, André Salmon qui le fit connaître à Jean Paulhan.
Il vécut pauvrement jusqu à ce que la maladie, vers 1936, le jette
dans la misère: atteint d’une tuberculose osseuse, sans protection
sociale (il ne put jamais obtenir la naturalisation française), il dut
avoir recours à des amis empressés, français ou arméniens résidant
en France. Ce seront des opérations répétées, la vie en salle commune,
à Broussais, à la Salpêtrière, dans divers sanatoriums du Sud-Ouest,
avec entre deux hospitalisations, des périodes où il est comme en a
témoigné Madelaine Follain, à la rue. Des interventions chirurgicales
graves se succèdent et son livre Transfert nocturne traite du grave
problème de l’euthanasie. Sa poésie est-elle noire, désespérée ? Si la
tristesse est sous-jacente, il y a de la lumière et un humour bien par
ticulier. Il put quitter les hôpitaux et devenir l’hôte du foyer arménien
de Saint-Raphaël avec une chambre à lui. Jacques Brenner le situe
dans la lignée de Corbière et de Laforgue. Ses recueils : Fouiller avec
rien, 1942, Le Passager clandestin, 1946, Sainte Patience, 1951, Les
Hautes Terrasses, 1957, Feux contre feux, 1964, à quoi s’ajoute
l’œuvre arménienne, selon Brenner, «d’une saveur très originale et
d’une authentique veine populaire». A signaler un numéro spécial des
Cahiers bleus consacré au poète..
Sur un rythme lent, presque désinvolte, gauche, volontairement
boiteux, Armen Lubin semble se regarder vivre quotidiennement tout
en apportant une sensibilité narquoise qui cache la blessure. Il a la
politesse de faire taire ses plaintes. Il interroge, il s’interroge: «Quel
colloque pourrait se tenir entre moi et la nuit?» ou bien introduit dans
le poème les «pépins» de la vie: «Un pépin! un pépin! misérable
embêtement / Qui tarde à devenir désastre...» Il dit :
Mes désirs sont autres, et j’en sais qui. fouillent Pair.
Fen sais dont la spirale en forme de ressort
Extensible vers la vie, extensible vers la mort
Se raffine à Rapproche des ténébreux supports
Pour rester dans l'amour la plus fraîche des vrilles,
La Seine bombe le torse et ses écussons brillent.

Certaines œuvres comme le poème L'O montrent son attention
pour les êtres, ailleurs les «viellards mi-coton mi-laine» ou «les éclopés
de la foire», ici une des «filles galantes sortant de l’hôtel» :
Voici venir la fille douce, toujours battue,
Qui paye régulièrement la chambre contre reçu,
Qui cherche la confiance, cherche la sympathie,
En rentrant à l'aube elle rapporte
TO de PHOTEL tombé dans la rue.

Dans les plis sinueux des capitales, il recherche «l’accusé du jour
et l accusé de la nuit», il aime Paris et le mêle à ses amours : «L an
née de mon premier, de mon grand amour, / Ce fut l’année des hor
loges lumineuses...» Il y a dans la poésie de Lubin quelque chose
de brisé et de gai, de tendre et de décimé, une gaieté franche ou
amère, un sens des situations cocasses que le poème doit transcender
pour en faire de la pure poésie mais sans oublier la disharmonie des
choses. Et il n est pas un poème où n’apparaisse une notation sensible,
un recours à quelque observation, des feuilles d’automne qui «s’en
vont de droite a gauche comme l’écriture arabe» au marron d’Inde
caiessé au fond de la poche. Toujours une recherche de l’amitié des
êtres et des objets. Avec Lubin passe un frémissement sensible, celui
die 1 homme présent dans son langage. Admiré par les plus grands
contemporains, aujourd’hui délaissé par maintes
il mérite d’être arraché à l’oubli.

histoires littéraires,

ROBERT SABATIER
de PAcadémie Goncourt
a La Poésie du XX° siècle

3 - Métamorphoses et Modernité»
Ed.. Albin Michel, Paris 1988.

px» Գեղեղիկը միասին անենք , <«,»„,
y/,, որ միայն նրան օգնեմ, ուրիչ ոչինչ-,

XÀ
Լ*,Ո[՛ J Լ
որ ծրաղլււււաՕ
չարժար ո ւե ււ տի ւըերտս^

Հ •- «Արա Դեկեցիկը» ուղղակի «Հայֆիլմ»ի՞ արտադրութիւն պիտի ըլլայ :

1 Ֆ՝ Դովլաթեանի հետ,
tu յա ոտանի դե ղարուեստի
.
րէն մէկուն պաւոասթտնտտՈ Հ
ետ y որուն մօտ ա ր ո ւե ս տսպՀ
րուն ղուղա հեռ ներկայ կ

Պ- Անպայման, մերն է։
Էլ ղուրկ
չթողենք գնալ, թկպկտ չի կարող-.

.նկարին
ներկային ու
.երող հազալ։ ու մկկ fFhjd'C ’
Հ<Հայֆիլմ»ի գլխաւոր ղեկավարին' & •
Գովլաթեանի հեա ղրոյրը կը չարունակ֊
ւի Պտրաճանովի , անոր աոընչուած հար֊
ցերու, ծրագիրներոլ չուրջ.. Տեոակցոլ-

ծրագիր, ամկն մէկը էէ՛
.թեամբ y բա յց նաե ւ [’l1
՚ններով ։

թ

Տեսակցէ
Ա- Թ՛

Fonds A.R.A.M

1

< fi Ա Ո- Ա Ջ

ՄԻՏ*

ԵՒ

յ>.!!1',|!1'.Րւ1՛ ՏնՐՒՆ
1988-/' J"/"/' եւ ’Լա1ս1' տարլ' Ղ եղաւ
. ոլթեան համար : «Հայա - շարժ»
',Հ. բառին ղ-օաեպնդլ,չ եւ ո ղբեր դաեոենա՚կ իմաստներով: Կաս կաե չկայ
ք ապագայի
պատմիչները Փեաըր"Լ _ դեկտեմբեր 1988-C պիտի ընդուՎն երր ս։ՍկՒլք1աԳաԲձայ1ւՐւ
Անկրելի է '“‘"֊““Լ

թ՛վական :
բառերով

„րակել ՀԼարարաղեան» կ՚՚չ՚՚ւող
Լմը, երկրտչարմր եւ
անոնց

շա րհետե

ւանքն ել՛ ր !
,,
,
տ
քխկայն ինչպէ՞- արմեւորել այս անկիւնաղտրձր, նման ընդհանուր հաստտտ„սՏԷ մր անդին :
1988 Փ ե տբ ** *-***ր ի*1՛ ս էլս ած գէպըեր ը ա
լա{տաե շեն: կերպարանափոխուած
է
սեսնյ բնոյթը արդէն' իսկ, ես անկասկած
պաղօրէն' պիաի
շարունակէ փ,փոսիր:
իեպէ" ղիաեն' պատմագէտները ,
անաԼպտ հաւաքական իրողութիւներ վերրձելը չափազանց դմուար է, իսկ նման
փքլուձում ինքնավս տահ օր էն հանրու
թեան ներկայացնելը՝ ծիծաղելի : Հայա-

,աք7 1988-/- աւարտած կարելի է նկա\„ել յի՛ս'փ' օրացոյցին վրայ : Ե' ուրեմն
անոր Տասին վճռական,
վեր լուծումներ
մատայելր՝ պատանիի մը կեն սա դրա կա
՛նչելու պէ" անհեթեթ արարը մըն է , նշումն է իրո զութիւններու' որոնց միակ
թսատա ւոր ումը ապագայի շուքերուն եւ
արշալոյսներուն մէջ ծուարած կը սպաի“նչ կարելի է ըսել, ուրեմն, առանց
Տեղանշելու այդ ապա դա յին եւ պասս! աղըլւական հեռատեսութեան ղէմ :
\,ա[ս կրնանք Ըս^Լ ՈԸ եր կրա չար մը
զուտ բնական աղէտ մը չէ դէւր միայն թեքնիք եւ տնտեսական լուծումներ կը պաՀսւնջկ : Անկասկած դրամը դ
ղի լռութիւ
նդ թեքեիքբ անյետաձգէլի եւ կեևսական դեր ունին խաղալիք*. Ս ա կա յն անոնք ոչ սկի ղրե են դ ոչ ալ վերջնական լո ւ—
եումը աղէտի մը որ ունի ընկերայինդ
վարչական դ քաղաքական
եւ
ի վերջոյ
պատմական բնոյթ դ ուրեմն' բարդ երեսակներ :
Ո^ւր սկսիլ վերլուծումը։
^մոռնանք սա սլարղ իրականութիւնը ,
"ք Սփիւռքւսհայութիւնը դ ապա նաեւ ա—
րեւմտեան աշխարհըդ չի դի՛տեր թէ քանի
''"'il' մեռաւ
այս եր կր ա շարմ՜ կն :
Եր բ
հ]որհ. Աիութիւնը 1լ ուզկր
արագօրէն
Արութիւն ապահովել Արեւմուտքէն դ ար
տօներ որ ամէն տեսա կի թի*- դո րծածո ւի դ
^երնելու համար աղէտին տարողութիւ
նէ կամ թեքե lu
[չենք գիտեր}
սլա ր դ
ձթարւոութիլնը ըսելու համար :
^վււոենք որ ֆրանսացի մասնագէտներ դ
^lu,Ul[' առնելով կքած
բն ա կար անն եր ո ւ
Pl't-îi ոլ տա րածո ւթիւնըդ ըի^ ձ*ը աւան—
՛էական հայ ընտանիքներ ու ան գամն եր ո ւն
^թյ՚ն թիւը դ եւ
1Լգրբեջանէն ւի տիւ ած դ
''թոթային
Հայաստան
ապաստանած
'թղթականն եր ուն մասին բերանացի հա
շուած տե ղե կո ւթի ւնն երը դ Նիւ Եոթք թղթակիցին ըսին որ
165-000
"լես*լ կա յ փլա տա կներուն տակ դ — ամէբարձր թիւըդ որուն հանդիսլեցայ ես
Բաւղէս մամուլին մէջ*.
^['տենք որ 1989 Յունուարի կէս էն ի
I- P ւ
Խորհ . Էի ի ո ւթիւնը դ քաղաքական
I եւ տարրեր դրդապատճառներ է մըղեւ մանաւա՛նդ Խորհ . Հայասւոան/մո ղո վո լր գի
զայրոյթէն
I խոպանելու համար,
կ՛՚ըսէ որ (երաթէ շիտակ ըԱայ)
25-000 մեռեալ
խյ.
լ՛"'բ-ր քը

/ւ՚-րե՞մն :
ւ
եո1Լո1՜ր՚է մրն ենք որ ծանօթ է իր
"՛մ րգ՚՚ւթիւնները պատմութենէն ջըն՚ ' /"'[՛օին , գոնէ՝ ղանոնը վիճակա^թ^օրէն նսեմացնելու փորձին : ԳիՈւ

?

I

ըսուի թէ

Եղեռնի ղոհ ե րուն

ՅՕււ-ftn/՜r՞ /

պատմիչներու
ա..՝ «Il {անյոլՏտ ղոհ "՛է Եղեռնի,
թիըւձ լ ՒԱէգս* րձ» ջարդերու եւ խռովուԲ,1"" այգ սէատմաՂէտՒ կու՚տօօ-օօոՂ ան մա["է"^ ' Մէն* լւըսենՀ
^-֊մւ,եո
‘՜, ք"սւա1ւան լ-֊րջ վերլուրէրն Լ !.1"՚հ" -1՛ 1894—1923՝ թուլ՛‘քէ"-սին 9
"kv fi

«Ս ո վետթո ւրք» երը

"'300-°00 Հայ ջարդած են, Պ-լ-

>fip t ե Հ"Լ"?"‘Ա՛1՛ ա'էւհս’ս1թ՚ալի չէ ռբ
^3 19Ա ֊ 'Հօ’>1' ԱէատմոլթՒլնԸ

զետե-

օ մարդակուլ տարիներուն

ծիրին մէջդ երբ առաջին աշխարհամարտդ
քաղաքացիական պատերազմ դ սով եւ համաճար ա կ 10 միլիոն
մարգ սպաններ ին
Եւրոպայի մէջդ — անհասկնալի չէ դ կ}ը—
սեմ դ որ այգ Եղեռնի
զոհերուն
թ[1լԸ
յստակ
չէ ամէնուն դ
մանաւանդ ^րբ
թուրք Պետութիւնը ամէն ճիգ կը թա փէ:
սլա տմութիւն ը խեղաթիւրելու :
Աակայն ահաւասիկ եր կր ա չար մը Հի է պք
մը դ որ 1988—5 հ եռա տեսի լի գարուն եւ
հաղորդակցութեան թեքնիքներու
դաղ ա թնա կ է տ ին կը սլա տահ ի դ եւ մեր հայբենիքի
ղեկաւ! արն երն ոլ Արեւմուտքի
մասնագէտները չեն կրնար համաձայնիլ
թէ 25-000 անձ մեռածդ թէ 165-000: Պ^տութիւն մը դ ուր ո սաի կան ութի,նը մ ան—
բա զնին, հակակշռող գեր ո ւնի ամէնօրեայ կեանքին մէջդ յանկարծ անօգնական
՛ու թ ուի դ — ոչ բն ա կա՛ն աղէտին ա ռջեւ
միայն դ այլեւ իր ի ս կ վա ր չա—քա ղա քա կան
սնանկութեան ւլէմ յանդիման*.
Հարցը միայն թիւր չէ :
ներկայիս ,
վս տա հ ևլի ան ձեր որոնք մօտէն կը հետեւին դ Լէայցեէեն Հայաստան դ կը խօսին ոչ
միայն
Պետութեան ներկայացուցիչնե
րուն դ ա յ լ
նաեւ տեղաց իներո ւն
հետ դ
!լ ե ղր ա կացն են որ գոնէ 50*000 մեռեալ
կա յ • ա ռա ւե լա գո յնը 80 *000 : 1Ղրօք ձ*ա Ը Ղ՛
չի ղթտեր տա կաւին թէ քանթ գաղթական
Աղրբեջանահայ
մեռած է երկրաչարմի
գօտիին մէջդ կամ քանթ մանուկ ղր կըլ
լա ծ ուրիշ ապահով վայրերդ արձանադըրուած^
այս կտմ ա յն պաշտօնեայ ի
տետրակին մէջդ սակայն տա կաւին չհամրուած՝ իբր ո ղջ եւ վերապրող : Գիտենք
որ կա՛ն :
Հարցը սա է դ — երբ չենք գիտեր նոյնիսկ թէ քանի՞ զոհ կայդ երբ այգ պարզդ
վիճակագրական իրողութի՛ւնն իսկ
^ԱԼ
մն այ անորոշդ ինչպէ՞ս վերլուծել աւե
լի բարդ երեւոյթներ :
Ջդուշութեամբ դ զդուշօրէն :

թէ ի^նչ

պիտի րյ քան

հա յա շար մ՜ 1988-/-Î-,

հետեւանքները

կ-ր^ւՒ էէ ըսեւ ’

ո ւր եմն :

Կարելի է ը-ել, միայն, որ ամէն վերլուծող պէտը է սեւեռէ իր
Հ—՚յԼ—՚ցքԸ
գործունէութեան որոշ մարզերու., ծիրերու. վրայ, որովհետեւ անոնց հոլով ոյթները պիտ ի որոշեն թէ ի՞նչ պիտի ըլլայ
1988—/- անդրադարձը, թորհ* Միռւթենէն
ներս եւ դուրս , Հայութեան վր-ւյ î
(«/•)
“Լ-՚ր-՚բ՚-ղը Աբցա[- վ՚՚ր-՚՚ւ՚՚բ՚՚ց
հայ մամուլը: I] ա կայն այգ ծիլ՛էն դուրս
ամկն տեղ, ան ՛Լա րա բաղ իսկ չէ, «Նակորնօ — ‘Լարս՛բաղ» է , Լեռնային ‘Լարս՛—
բաղ: ԼԼո ւս ե ւթո ւրը այդ մակդիրը անո
ղ՛՛ը իր՛ս կանութիւն մը կը յի չե ցն է մե
ղի , - Լեռնային րԼարաբաղփ
ալելի յուսատու է, ըան էր՝ տարի մը առաջ, սակայն մեր յո՛յսն է միայն
որ
զար թօնըի մէջ է: Ո լրի չ -չ1'նլ- Շնորհիւ
տեղացի Հայերու իսկապէս աննկուն կամըին, կամը որ ծնունդն է,
մասամբ,
յուսահատութեան , մասամբ
վեր^ի"11 ա~
ոիթ մը չփախցնելու փափաըին , դրական
որոշ փոփոխութիւներ տեղի ունեցան եւ
տակաւին կրնան սլատահիլ :
Լեոնա յին ՛Լարաբաղի րնակչութիւնը
դիաակցեցաւ թէ իր չյ՚ջ-նի թրըացումը
կասեցնելու, թերեւս չրջ-^ը Հայաստա
նի կցելու առաջին ու վերջթ> լ-"- առիթը
Կորբաջովեան պհրեսարօյկան կը ներկա

ԱՐՈՒԵՍՏ*

-յ- ղր-յթը > թէ ղ-պն բտրեվւռխելու հա
ւքար : Ձենը կրն ար գիտնալ*. Աակայն գիտենքդ պէտք է գիտնանք դ
որ Արցախի
Հա յութիւնը ամբաստանել
ի է՛ P քաղա
քաց իօր էն տհասդ ամենալաւ պարագային
ձիտմտ ո լ թիւն է, ամենավատ տե սան կիւնէն' ղու տ ւէարնո g ո ւթի ւն յ
Ո° վ եւ ո՞ւր էին Հայութեան
ղեկա
վարները դ երբ Արցախի Հա յութիւնբ իր
աղերսագրերը կ՚ուղղէր ամէնուրեք դ
կր
մնար ան պա տա սխ ան դ կը դիտէր \յախիջ.ե ւանի սլա ր սլո ւմը դ ի1ր [՛11 կ Հայութեան
դերա կս՚ռ տ ո կո ս ի նուաճումը :
եորհ * Հ այտս տան ի համայնավար հայ
ղեկավարները կամ Ա ո ս կո ւա յի
իրենց
՜Աս^րերուն ւլո հուն ակութիւնը !լ tu սլահ ութէին դ եղբայրական Ադրրեջա նի հե տ աî յ շ լեզու դ տնելով
եւ
կամ , Աղասի
ի]անջեանի սպանութենէն
ետք
մանա
ւանդ դ սար սա փած դ կը ւին տռէին վար չակար դե: տիրող գւս սա կարգի ապահովու
թիւնը եւ հանգիստը' ասլա զղա յին քար ո զչո ւթ ե ա մբ դ մինչ Ադր բեջանի
թ՚վԻ՜
նավս տահ վարչակարգը կը մղէր ազգային եւ ազգամոլ իր ւլո րծ ո ւն է ո ւթի ւնը
Միջոցին' Հ այտս տանի մէջ 1965/* պոռթ
կումին պէտք եղաւդ որպէ սղի յուշարձան
մր կա ռո ւց ո ւի :
Ո՞ւր
էր Ափիւռքի ղեկավարութիւնը*.
Ան օղն ական կամ անտար բեր դ բո լոր հատ
ուածներու ղեկավարներ ը ծիսային կանոնաւորութեամբ էէարարաղը կամ կը մոռ
նային դ կամ կ^ ոգեկոչէին դ սակայն իրա-

Գթհց*
խԱՋՒԿ ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

կանութեան դաման պայմաններու բե
րումովդ
ոչ մէկ օղնութիւն կը բերէին
Ար ցախի Հա յո ւթեան : ^էին կրնար :
Արց ա խի Հայութիւնը շարմեցաւդ ազ
դու ղեկավարութեան կատարեալ պարա
պին դ լ|սւքիսմ/յն մէջ իր ղեկավարութիւ
նը ստեղծելով : Այգ ղեկավարներէն n—
մանք բանտն ենդոմանք լռած*. Աակայն
Լեռնայ ին քԼարաբաղի
մ է ջ գոնէ դ
^այ
տարրը կը թուի գի տա կց ի լ թէ ո՞ վ են անոնք դ որո՞նք են այն սկզբունքներն եւ
գաղափարները
զորս կը րամնէ ին այգ
ղե կա ւէաբութ եան հետ : Արքան ատեն որ
հայ տարրը ունի նման զարգացած դ!ւտա կց ո ւթիւն դ կրնանք վստահ ըլլալ որ
ան ներ սէն պիտի ընէ ինչ որ կրնայ դ պի
տի բանեցնէ այն ճնշումը որ կրնայ*.
Այդ մարտունակ հԱ,յ տարրէն դուրս
ամէ՛ն փնչ հարցական է !
(ր-) Հա յա շարմ 1988—/- սլատահեցաւ
պա ամա կան հ ԼՀն , խորունկ հոսանըներու
ճնշումին շնորհիւ, սակայն անոնը կը մընային բնդյա՚ոակեայ , լուռ, եթէ չըլբոր
Կորբաջովեան
ԿլազՍոսՆՈ - Պհրեսարօյ-

կան :
Իսկ այղ, իր կարգին, չկ ր պատահեր
եթէ Խորհ- Մ իութիւնը եւ զայն վարող
համայնավար բնաբանին {որ կա Լ՛ ե լի
կ
Զդասակարգ՛»
կո չել) ,
չդի տա կց էր որ
ճգնաժամային է Պետութեան վիճակը :
Արըան ալ կարեւոր ըլլանը մենը մե
ղի հ ամար , ստիսլուած ենը դի տա կցիլ որ
համաշխարհային
հսկայ բեմին վյրայ
փոքր դերասաններ ենը: Եթէ իրավիճակը
դի սրենը ոչ միայն իրր Հայ, այլ
իրր
մարդ, մոլորակի բնակիչ, ի նչ կը տեսնենը :
հստակացնելու համար Հայութեան վի
ճակը, 1988-/-Î-, կը դիմեմ բաղդատու
թեան մը, - ի՞նչ պիտի տեսնէր
զուտ
առարկայական անձ մը, եթէ ան ընեէր

րը , ‘Լարարաղցիը շարմեցա ն :
թխա՞լ: թերեւս: Շարմում՛ը մէկ տարլան մէջ իրագործեց մասնիկ մը այն ե-

մոլորակին վիճակը, 1915—/'^!
1915^1- ուն կը տեսնէր մոլորակին տի
րապետող եւրոպական դրամատէր Պե—
տ ո ւթի ւննեբուն ճդնամամը,
տիտաննե
րու բախումը, ի միջի այլոց
հիւանդ
ճիւաղի մը, օսմանեան Պետութեան մաս
նակցութիւնը , ույդ բաիւումներուն : Հա
րիւրաւոր միլիոններ զօրակոչի ենթակայ
էին, տասնեակ միլիոններ մեռաև, ի միջի
այ լող' բազմաճակատ այդ աշխարհա
մարտի ընթացրին , բեմին մէկ մութ ան
կիւնը տեղի ունեցաւ սպանդ մը, որ մա
կուկէս մի թ՛ոն Հայ սպաններ : Ապա, հե
րոսական վ՚ոըր տրամ մը, որու ընթաց
րին անկախ Պետութիւն մը ծնաւ ու մե

րաղէն , զոր նախորդ 65 տարիներու
ռապանըն ու ա ղեր սադիրն երը չէին
ցած ապահովել, - վարչական նոր,
տուկ դրութիւն մը, որուն մէջ կը

ռաւ, երկու տարուան մէջ՛.
Արդ, եթէ այդ նո՛յն,
անկարեշիօրէն
առարկա քական անձը մեր մոլորակը զըննէր այսօր, ի՞նչ պիտի տեսնէր, ինչպէ՞ս

յացնէ , ու շարմեցա'ւ :
Կան շատեր, ոմանը՝ հայ ղեկավարներ ,
ո բոնը Հայաստանէն ներս եւ դուրս, ըՍփիւռըի մէջ, դմդոհ
փափկաձայն կը
մրթմրթան թէ
Լեռնային
Ղ.արաբաղփ
շարմումը անգամ մը եւս մեր մո ղո վուլ՛ղի ըաղաըական տհասութիւնը կը փաս
տէ : Փոխանակ սպասելու որ ուրիչ ազ
դեր , օրինակ' Պալթերը ստանձնեն ռահ
վիրայի դերը , ուր եմն նաեւ Խորհ . Պե
տութեան ծանր թաթով պատմուողի դե-

աակըրյա
աի-

ըապետեն քհ՚ւսերն ու Հայերը :
Ձենը դիտեր , անշուշտ, թէ
Աթաթաւ֊
քոՆՕ-ն պահելո՞ւ համար պիտի
գործէ

պիտի տեսնէր Հայութեան վիճակը :
Պ է ***[՛
սնէր որ մոլորակի ցամաքա
մաս ին տիրապետող ամենա մ եծ
երկու
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Պ ե տո ւթի ւններ էն մ է կը դ 1Աորհրգային Աիութիւնը դ կը տուայտի դ կը զգայ որ 1-ր
բազմազգ կայսրութիւնը տնտեսական ու
քաղաքական ճղնամաձ ի մը մէջ է :
[Լ
զգաJ որ այգ կայսրութեան տիրապետող
բազմազգդ
«կուսակցութիւն»
կոչուող
գասակար գը դ տարրըդ ստիսլուած է փո
խել իր վա ր ո ւելա կեր պը :
^իչ մը միամտօրէն դ քՍորհրղային Ա իութեան մէջն ու գո ւր սը , շատեր եւլլւակացուցին որ ijinjub՜! ? կը նշաեակէ JlUi—
pb — փոխել :
էՏորհրգային Աիութիւնը ղեկավարող
համայնավար կուսակցութեան
ընտրա
նին Արեմնեւիդ Անգրոբովի , ^երնենկոյի
իրերայաջորդ շարքի տխուր խեղկատ՛ա
կութիւնը
ար տօնեց :
Ար վարչակարգի
սնանկութիւնը սլար ւլե ց Տ սլա տա կ մողուէուրղներուն դ ասլա նաեւ համայն
ա շիւարհ ին*. Ե*- վերջապէս յանզեցաւ ա յն
որոշումին դ որ իր շարքերէն նոր հոսանք
մը գրսեւորելդ եւ ս*յ*է հոսանքի առաջ
նորդը աթոռին բաւլմեցնելը կարելի՛
է
արգարացնել : \յո յնի ս կ } որ կեն սա կա՛ն է
***յղ ընել :
կորբաջով ի^^Ա՚՚^^Ը
Չպարտագրեց»
միւսներուն*. Աակայն անձի մը մենատի
րական ձգտումները չէին միայն դ ո*յգ աթոռը իրեն ապահովողը : ^ի[1որԼ 'ԷՈէսակարգի մէկ ստուար , քեւ
շա տ ‘մ՛ տ utկից հ ա տուածի մը գործն էր պա տահ ածը :
թերեւս կորբաջով
կրնայ վերածո ւի լ
իսկականդ ստալփնատիսլ մենատէրի մը*,
կարելի է դ հ աւանա կան չէ :
ա յ^ մէկ բան կաբելվ։ Է վսաահօրէն
ըսել ։
Կա յսր ութ/ււենէր ը , մեծ Պ ե տո ւթփ ւնն երր վտանգ մը կը ներկայացնեն երլ՛ կը
ղիտակցին , կը հասկնան , կ՝ընդսւ.նին որ
ճ զն ամ՜ա մի մը մէջ են :
Երբ մեծ Պետո ւթիւններ կը գիտակց ին
որ իրենց կեանքը դ վար չա կար գը վտան■լփ
է, որ փ տավոտը յառաջացած է }
որ տիրապետող
գասակարղը պէտք է
բու մէ [,'ր ի սկ ար ո ւելա կեր սլը դ — ահա
ա՛յդ վայրկեանին անոնք վտանգ մր կը
ներկա յացնեն :
Վտանգ՝ իրենք—իրենց դ
քան ի որ կը
սրի ներքին պայքարը^ տիրող հատուած
ներու միջեւ:
Վտանգ՝ իրենց հպատակներուն դ որոնք
կը կո խ կռտուին : «?7 րր փիղերը կը կըոԱ՛ն, խոտն է որ կը ճզմուի» դ կ'ըս է հնդ
կական առածը :
Վտանգ' իրենց դրացի Պետութիւնե
րուն դ որոնք մէկ կ ո ղմէն ճղնամ ա մբ օղտա զործելու փորձութիւնը
կը ւլգան ,
միւս կողմէ' Աթ Ա1թ ՈԼ քոԼՕն պահպանե
լու ւի որ ձութիւնը դ քանզի զի տ են որ մէէք
մեծ Պետութեան անկումը կը քաջալեր է
մի ւսն եր ո ւն դմ՜գոհ հպատակները *.
1,1՛՜՜
տանգդ նաեւ դ քանի որ ճդնամ՜ամը յետաձըգելու մէկ ձեւն ալ դուր սի թշնամիները մեղա ղրելն էդ պատերազմ մղելն Լ :
Օրինակ մը դ հարցը նորէն բաղդատու
թեամբ պաբզելու համար :
19—p/jr- գարուն օսմանեան Եայսրութիւ—
նը դիտա կցեցաւ իր ճղնամ՜ամին : 1828—^^
1878 յ յի սնամե ակի մը ընթացքին օսման
եան թուրք տարրին մէկ մասը փորձեց
թաոե — փոխել վիճակը *. Հէախողեցաւ :
Ա ա ս ամբ որովհետեւ դի տա կից տարրը
տկար էր դ եւ բիր*" տարրը կր կազմէր
ղեկավար
դասին
մեծաձասնութիւնը ։
Ա ասամ բ'
որովհետեւ հպատակ տարրե
րը անհամբեր է ին դ գանակը հասած Լ ր
ոսկորին :
Զախողեցաւ :
գլխաւորաբար
այն սլատճաոաւ որ եւրոպական Պես,՛".թիւնները հանդի ս տ չձգեցին զայն,
չբ
ղա շհակցեցւսն բաբելալում ուզող ղեկա
վարներուն հետ: Ընդհակառակն: *աղաքական եւ մանաւանդ տնտեսական քայլեր
առին, որոնք քայքայեցին օսմանեան Պե
տութիւնը: Ձայն հաս g ո լցին ճդեամամե—
բու շարքի մը, որոնց առաջին պտուղը
Ապտիւլ—Համի տն ip՛ եք1ււ"՚ւ՚ԳԸ նն,1էւ՚ն
ու թա լա աթը , երրորդը
Աթաթիւրքը ,
եւ ռ՚րղի թոլրքիան : Եւ որուն մէկ ուրիշ
պտուղն էր Հայութեան զարթօնքը, հոսհոն, կեղեքումը՝ ամէնուրեք, յապաղած
սակա յն անխուսափե լի
ադա տա գր ա կան
պա յքար ը եւ, իբր յողնած Կայսրութեան
մը վերջին ղոհը բնաջնջումը դ սպանդը :
Զեմ չափազանցեր երբ կը գրեմ թկ
]Սորհ • Մի ութ իւն ը դ ա յ**<*ր դ
կը գտնուի
նման Լ ր կսՀ ր
ճղնամամի
ձ բ աոաջին
հանգրուանին :
[յեր կա յիս ան պիտի փորձէ բարեփո
խումներով փրկե լ ի^՚քպի^ԸԸ * Պ ի *ոի կա
րենա՞ յ :
Անկ արելի է գուշակել։ Շ tu տ մը աղդա կ^եր1 դ ղ ո րծօնն եր է կախում ունի արղիւնքբ : Եորբաջովդ իրր անձդ կը թուի
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էս ո ր սւ մա H,
'/ճո. ամէւ սւ y
որոչ սակայն ո չ — հէւան—
ղա ղին հ ա կ ո tմն եր ո վ օժ տ ո ւած անձ : ty/i—
պէււո y սակա յն ոչ վա յրադ : Իր ս Էւ սթեձ*էն y էրեն ծնունդ տուող դրոյթէ11 ^էկ
լաւորակ պտո ւղը :
Իւսղմաղգ օսման եան կայսրութեան տէրող տարրը թուրը էր։ Իաղմաղղ խորհ .
կ այ սը ո ւթե ան տէրող տարրը ռուս է y աւե լ է ճէչդ-y ո լաւ y աւելէ &էշդ
սլտւաձ է ա : Ս, ա t ներէն ետք' թէւով ամենամեծ
տարրը' էձո՚ւրք է։ Եւ այղ տարրէն ձեծամա սն ո ւթ է ւնր կր հակէ պահպանողա
կան ո ւթեան y բառէն ամենայոռիէ էձ աս
տով :
կ^ուղէ պահպանել էր ձ ենա չնո րհներ ր y
ըլլա՛ն անոնը Երեւանէ եւ Ա'nu կոլայէ tu—
մ ե նաւէ ար թա մ յար կա բա մէնն երո ւն ■ոչ,
բլլա՚^Հ Արլյաէւէ մէջ :
Այլ է»օսըով> Խորհ. Ա*էութեան բա ղմաղդ y սլսւււսքէտ } գերազանցօրէն պահ
պանողական տէրերը նախանձախնդիր են ,
ւէճռա կա մօր էն
կյուղեն պաշտպանել եւ
պահել էրենg մենա շնորհները ։ Առ այժմ y
կ ո ր ըա ջո վ եան բա ր եփ ո էսո ւ մն եր ո ւ Տի?."ցուլ :
Հաղը } եթէ պէտք ըլլայ , րիրտ բըռնոր թեամբ։ կորբաջովէ հետ y կամ առանց
անոր :
ՀՀեմ ուղեր սէսա լ հ ա ս կց ո ւէ լ : ^ատքութեան բնթաց ըր եւ ղէսլըե ր ու ւէեր ջնա կան
ար ղէւնըը է յառաջադունէ ընորո չուած
եւ սահմանուած չեն
անպայման։
երբ
հքորհ » Ա'էութիւնը կը բաղդատեմ օս
մանեան կայսրութեան հետ y
նպատակս
Ասե՛լ շէ* թէ ն ո՛յնը սլէտէ/ պա տահ է y րէ՚ր տ
տարրը սլէտէ ճզմէ Հայն ու էսթոնացէհ y
սլէաէէ էէեր ա դ ա ոն այ բռնա տէր ո ւթեան ։
Անց ե ալե ու ներկան կր համեմատեմ y
ըսելու համար որ անց եա լը ղասեր ո ւն էւ
տա լէք' մեղէ y ներկայէս։ Եւ ա
դա
սէն ամենապարդ տար բերա էլն է y — բոն tuտէր y ըէւ ը ա y մենաչնորհեալ տարրեր էրենց բեաղղէ ւէե րած ո ւած գո րծ ելա կե ր•դէն դէւրաւ չեն յաղթահարեր :
Ա'անաւանդ' երբ սէյՂ տարրէն մաս կը
կա ւլմ է un վե տ — թուրը ստուար հա տուած
մը» մանաւանդ'
երբ այղ՜ հատուածը y
մղո ւած ւ՚ր աղր բեջանց էւ ենթ ա տարր եր էն y
քաջալերուած' ղո ւր սը ապրող մէ [էանա
լս ր էս լամ ղօրավէղներու գոյութենէն y
մղուած վերջապէս , իր վիճակէն Cjuh ըլլալու եւ ո ւր եձն պահպանողական սլաւներու հետ լեղու գտնելու էր կարողու
թենէն y սլա տրա ս տ է ԱոքէՍ
ընելու ,
y

tf ենա տ էւ ր ա կան

/f Z# MZ £ ° 1ճ/ք utl"l ՒlJ> Հայութեան երազներուն
է ր ա կան ա ց ո ւմը :
Ամէն էնչ : Ա ումդա յիթի ել Կիր ո էէ ա բա
դէ ջարդերէն սկսած ։ Աւր y ղէտենը y 200—
էն 500 Հա յ սպաննուեցաւ։ Եւ y գէսրենք^
Ւ րւՒն ամէն էն չէ կորբաջուէեան ւէար չակարգէ ա սլա հ ո ւէո ւթե ան
նաէսանձա էսըն■ւՒը ամերէկեան մամուլը մէայն 32 Հա յ
՛Լ"1' կը Ղըկ » t‘L պ1,տ1՛ ղրկ :
(Հուսատու եւ ղրական է մէայն սա եր եւո .ԺԴ , որ Արեւմուտ քի
Պե ա ո ւ.թիւ՜նները չեն վարու՜իք այնպէս , ինչպէս կը
tfա ր ո լ. էին օսմանեան կայսրութեան հանդէպ y \Հ)—րդ գարուն ։ Տարդ դոնէ y Խորհ»
Մէա թէւնր տկարացնելու y անոր անկու
մը փութացնէլու y ղայն յօչոտելու փոր
ձեր չկան : Րնղհւսկ առակն y հ ոգած ո՛ ւ են
ա ը ե ւմ տ եան Պ ե տո ւէմէ ւնն ե ր ը : կ՝ ուզեն որ
կորբաջուէեան
բար ե լա ւո ւմնե ր ը
յաջողին , ալն յոյսով որ ղանդա ղօր էն բարե—
լա ւուո ղ Խորհ • Միոէթիլ՜նր կ՝ըլլայ աւ՜ելէ' դրամատէրական եւ նուաղ վտանդաւոր y այն դրոյթէն՝ որուն չնորհէւ
Արեւմ ուտքէն տէր ող ղեկավար դա սա կարղը կ I' կողերէ էրեն հպատակներուն մէկ
հ ւս տո ւած ր y ապա մասնաւորաբար
եր
բորդ ւսչէսարհր։
Հա ս կնալէւ է , որ Հա յաս տանէ մ ողո—
յուրդը y 1988—^ (Հունէս էն է վեր y
J"*֊—
սա էսաբ է կ ո ր բա ջովէն :
Հա ս կնա լէ՛ է որ Ա փէւո քահա յութեան
մէկ հա տո ւածր ղմդոհ է կ ո ր բաջո ւէէն :
Աակայն
Խ որ *■,ր դա Հ ա յո ւթ ե ան
մէակ
յոյսը կորրաջովեան հ,բար ե լա ւո ւմն ե ր ո ւ_»
չա ր ո ւնա կո ւթէւնն է : Պահպանողականնե
րու -*ա կահարուածբ մ՛եց կր վերադարձնէ
հէն tfէ ձա կ էն , թե ր ե ւս՝ աւելէ՛ ղ է շէն ։
Աւելէ <£ptugy>y աղա տամէտ y Արեւմուտ
քէն հետ հաղորդակէց} դր ա մա տէ ր ա կան
tfէտումներ ունեց ող Խորհ » (/ է ո ւթե ան մը
մէջ որոչ կա ր ե լէ ո ւթէ ւնն ե ր կան Հայութե ան համար :
Աւելփ
արդարօ՚րէն
րնկերվարական
Խորհ » Մ էութեան մր մէջ' նո յնպէ ս յ
վտանղները չատ են։ Ամենամեծը y ըստ
էս y tu յն է որ կորբաջովեան դըամատէրական բա բ ե փ ո էսո ւմն եր ր յաջորդ հնղ ամ-
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ե ա կ էն կրնան ստեղծել էլ եր ս ղո ւմ y աւելէ՛
տպէւկար էսո րհ րդա լէն տ h տ ե ս ո ւփ}է ւհ y tu—
-ԿԻ՛
ըո ղ տն տ ե ս ա կան դր ո յէմ , աւե
լէ՛ մեծ սեւ շուկայ y աւելէ՛ մեծ թէւով
անգո րծ , աղքատ , եւլն » եւ ոբ հակահար
ուածը ղայ այն կուսակցական տարրէն y
ոբ պատրաստ է սլ ա բ տ ւս դ ր ե լ նաէսօրօը

KEVORK EMINE
Ce poème a été composé en février 1962, peu apiès que la troupe eut
abattu la statue de Staline (hauteur : 15 mètres) qui dominait Erevan
—le socle en fut conservé... «Poème de circonstance», donc, qui n’a

տէր ո ղ Զպարկեշտ աղըատուէմէւնը^
աձ էն մարդու , բացէէ y անշուշտ
վարչա
կան համեմատաբար փոըրտէմէւ տարրէն։
(քման հ տ կահ ա ր ո ւած սլէտէ
պատմէ
Հալը' է րր ղ ր տմտ տէ ր ա կան հակում ու
նեցող։ Ի բր Արեւմուտքէ էր Ափէւռըէն
հակող> <Հա ր եւ մ տա մէ տ)ի ։ Էրր ըմբոստ
դրոյթէն ու վարչակարգէն դէմ։ Իբր
ՀՀաղդսւ յնամ ո լ» ։
Հայութէւնր y nt,րեմն ,
ոտէպուած է
լուսալ որ կորբաջուէեան բար ե լա ւո ւմներր կ}ընթանան դանդաղօրէն y եւ կր լաջ՛! ղփն : Նման ւյըոլէմէ մը մ էջ y
ղղոյշ>
լա մաո y մէացեալ ղեկ ա ւէtttր ո ւթե ան
ւքը
ա ո ա ջն որդո ւթ եամ ը
էր շահերը հ ե տասրնգող Հա յո ւթէւն մը մեծ բեմէն վրայ
էր փոըր y կեն սա կա՛ն դերբ կրնա լ կա տաըել :
(Y՜*)
Ս ա կա լն ալս բոլորը կ ը պահ անջկ , իր կարգին, քիչ թէ չատ մէտ g եալ y
հասուն մ ողովուրդ եւ ղ եկա էէար ութի.՜ն :

été publié que récemment. Idéologiquement orthodoxe, patriote ar
dent, Kévork Emine est né en 1918 à Achtarag, bourgade située au
Nord-ouest d’Erevan.
LE SOCLE DE L'IDOLE
(Extraits)
Le socle, dites-vous, s'est allégé...
Moi, je le trouve encore plus lourd
que le bronze qu'il supportait.
Liessentiel n'est pas la statue :
le colosse abattu,
son fantôme ne laisse de semer la mort.
Dès lors, il faut détruire aussi
le socle.
Détruisez-le, oui, pour que nul

Ար ցաթի մ ԷԼ, այդ ելա՛՚յ , արդէն-.
Du։—
կւս յն հ՚՚րհ • Հ այաստա^նէէ մէջ ։ հքորհրր—
դայէն y
մանաւանդ Ա ո ս կո ւա լ՜Հհակող
Ափէւռըէ^ն մէջ՝, էւ վերջապէս y Ափէւռ-

n'ait plus jamais le front de le gravir
et, sous couleur de sanctifier
notre plus haute raison d'être,
d'y dresser la Machine à décapiter l'Homme.

.Pr

Հա յո ւթեան այս բոլոր հատուածները
( մ ո ղո վ ո՛ ւր դ թէ ղեկ ա էէա ր կ' ա պ ր է*հ էրե՚նց ճղն ամ ումերր : ///_ այդ ճղնամամերբ
կը սլա հ 01*11ջ են բարդ y լուրջ y ան կե ղծ վերլ ո ւծ ո ւմ , որ կար Կ14 տ տա րել
Հոս
եւ հ էմա ։
Եարելէէ է մէայն բփւդդծել մէւ
քտ^ւ է
պարղ կէտեր ։
Էքորհ * Հայաստանէւ մէջ այսօր ճնչուած y
բանտարկուած է հէէարաբաղ Եոմէտ Կ>ի
•ւԿ ավարու էմէւնը ։ Ա ա կա յն 1988—ր փաս—
•ոեց որ երկու զկա ո ա վտր ո ւթէ ւն?} դոյութիմն ունի Հա յաս տանէւ մէջ'.Մէկը պա չտօն ա կան վար չա կարգը y որ եր կր ա շարմէն առաջ էսկ չէր ւէա լելեր մողուէուրդէւ
ստուար մկկ հա տուածէն վ ս տահ ո ւէ}էւltը ։ Ա էւսր'
ներկա յէ- բան տա ր կե ա լն եր ը ։
Այդ մ ո ղով ուր էշը աւե լէ՛ ընկերվար էր ,
եւ է y բառէն ամենաբարձր էմ աստով y
րան էր վարչակարղը :
Աւ՜ելի Հ այ' քան էր վար չա կար գը :
Աւելէ ն ո ւէրր ո ւած կորբաջուէեան բաբելա ւո ւմն ե ր ո ւն y քան էր վա ր չա կար դր : Ե Լհէմտ' աւելէ յո ւսա էստը։ Են չ որ արդարա nt- < , սակայն ւէտ ան ւլ ա ւո՛ բ :
Երկրաչարմէն ետք y մողովուրդը էը
վարչակարգէն հանդէպ պկտք եղած վըստահ ո ւթէւնը չուն ի : Զի՛ կրն ա ը ս ւն ենա j y
երբ Հալ Լ ո չ մէայն Աուսլ ա սլ է կարն ե ր tt ւ
չնորհէւ կա ո ո ւց ո ւեց ան էսա\խուտ չէնքեր y
111*11 ա սլ ւս հ ո վ հողերու վրայ y եւ երբ բր եմնեւեւսն լրջանէւ նչանածոյ ա յդ մարղոցմկ
չատեր սլէտէ վա ր են վ եր ա 1լա ո ո լ ղ ո ւմը y
քանղփ կը մնան պա տա uէւան ա տ ո ւ՜ ղէրքե —
ը ո ւ ւէը ut լ :
ծ, վել,ջut ւղ է ս y չա տ դմ ու ա ր է հ տ շւոեցրնել ղե կա ւէար ո ւթ էէ ւն մը եւ մ ո ղ ո էէ ո ւր դ
t! բ , ե ր ը
առաջէն էն
շէնքելւուն
•Լը tu լ
մուրճ — ձ*անդա ղով
IP0 լ կէ' ծածանէւ y
tfէն չ հ ր ա սլա ր ա կ*(ւե gn ւն t/ըալ մէւսը Եոաղոյն էլը բարձրացնէ։ Ե<էորամատը
էսո րհ ր դանէ' չն
է
ւլա դափար ա էսօսա կան
լա յնւսծաւա լ y հսկայ էսրամէ y ղո ր կամբրջելր նոր անհ ր ամե չտո ւթէ ւն tfըն է։
Շ ա *ո դմուար է ։ Ե1- սակայն y եթկ մսղովուրդ եւ ղ ե կա վ ար ո ւթէ ւն ղէրար չը—
ւլ ա ս տէ ա ր ա կեն y չփ ո էս ո լէն y
եթէ ա ւ Կէլաւ չհաս էլն ան ղէրար> ւլ, <յ լէք ճ ւլ նա J ամը
ԱՈ] էտսւթ ե 'թ սլ է տէւ ը լ լա յ :
Եթկ 1990—էէորհրդահայ մողովուրգ
եւ՜ ղ ե կա վա ր չ ր լլան աւելէ ձ'է տ կա tf , քան
էր y 1915—էն y թրքահայութէւնը> էր կուսա կց ո ւթէ ւհն եր ը y
էր քաղքենէ ըն տր անին , եւ. իր կղերը , Ապա վա' էհ է եկեր ւեեւլէւ ։
Որքան ալ մէամէտ թուէւ նման բաղ
ձանք Հ էւ էսն ւլ էր ձփութեան y մէսւկամու—
է} ե ան՝ էսորհբդահայ ղեկավարներու ել
մո գովուրդէ մէջել} y այդ մէամէտ յոյսը
կեն սա կան կը թուէւ էնծէ ։ Առանց
ա յդ
լ ո ւ ս էւն y էէ ա էսը մեծ է y պ է ա էւ ր լ քա յ : Վ^աէսը Հա յո ւթեան ա պա ւլա յէն համար :
Իսկ է^նչ պէտք է ըլլայ Ա փէւո քէւ ղե
րը y ա յս ճ դհա։/ ամէն :
Հ^ոս y հարցէն մասէն Ա^օրկ^
ան
կեղծօրէն ա ր տա յա յ տո ւէ լ y ա նկարելի
կ
ղ.ր եթ է ։ Ան կար ելփ y որովհետեւ Ս փէ ւռքէւ
<Հդե կա վար» կո շո ւո ղ
կ ո ւս ա կց ո ւթ էէ ւնն երր եւ այլ կա ղմա կեր պո ւթէ ւնն եր
Հա f—
էլա կա*!t Համագումար }էէօրեսւն Հէմնաբկ} y
ապա նաեւ երկու Ե աթ ո ղէ կո սն երը ,
կը
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En ville, dans les champs, dans les
cœurs, dans les cerveaux, où qu'il soit,
anéantissez-le, ce socle
que de nos mains vous et moi nous bâtîmes,
applaudissant, chantant —ou gardant le silence.
Qu'il n'en subsiste rien,
pour que votre valeur ne fasse pas...
votre malheur, que votre honneur
ne vous plonge pas dans... l'horreur,
que votre foi ne vous... dévoie,
que le sel de la terre,
tout l'or du monde
ne soit... ordure immonde. (*)
(..■•)
Détruisez-le,
pour que l'homme (qu’importe
qu'il soit, démiurge ou demi-dieu)
plus jamais ne regarde ses semblables
d'en haut —qu'il lui suffise d'être un homme
parmi les hommes
Muette, la statue :
pour ce cadavre vertical,
la voix —la vie— d'un homme
n'existe pas...
(...)
Réduisez le socle en poussière,
pour n'avoir plus à craindre
que ne revienne un jour l'homme de bronze
—la statue— de l'idole.

(Adapté de l’arménien oriental par Vahé GODEL)

(՛) Valeur-malheur, honneur-horreur, foi-dévoie, or du monde-ordure
immonde . on a cherché, ce faisant, à «traduire» les jeux de mots
— paronomases antithétiques — dont l’auteur a farci cette strophe.

թուէն

y

առմամապէս գոնէ

y

մէտ կամ երե-

լիլԱյդ^մէակամութէւնը գովելէ եւ բաղ
ձալէ է y եթէ զուտ մակերեսայէն բնոյթ
չունենա յ : Եթէ հէմնուած ըլլայ նոր վեր
լուծումէ մը վրայ y էրարոլ հետ անկեղծ
հաղորդակցուէձեան վրայ y մողովուրդէ՚ն
ունկնդրելու y ղա յն համոզէ
զոլու
Գայ
ղ ա ս տ էւ ա ր ա կ ե լո ւ ել y էնչո^լ չէ y
ան ո
ունկնդրելու հէման վրայ։
Այդպէս չէ y էմ կարծէքո վ ։ Եւ ուրեմն y
որքան ալ դոհացուցէչ ըլլա յ y խ աթուտ եւ.
J ամանա կա լոր է լս.!՚է
միակամութիւնը,
կեղիիքի վրայ հիմնուած :
Ապա նաեւ
արդիւնքը
պաամական հետաքրքրական
հոլովոյթի մը, շնորհիւ որուն այսօր աւե լի՛ մօտ են հայ
կո ւսա կց ո լթիւնն երր'
հայ համայնավար վարչակարգին ,
յ,ան
անոր վրայ վստահութիւն չունեցող մո
դովո ։ ր ղ ի
մեծամա սն ո լթի լնը
կազմող
հատուածին-. Այսպկս, մինչ Գաչնակցա-

83, Rue d’Hauteville - 75010 Paris

կան ղեկավարներ էսկ կէս — պա
կան հէլըն են խորհրդահայ վսւրչս,^՜ս^
Դ1,ն

» ձ՜ողովուրդէ ընդդէմադէր
ևը ձաղկէն նո՛յն այդ կո ւս ա կցո LPtL
նքՀ/ , որուն
'
' տնցեա
- • լէւ‘ կար դաէսօս ե» ր է՛1 ո"
մանք եղան նաեւ 1988—// կարդսփ°ս^'

Ptl

h րեւանէւ

հ ր ա պ ար ա կն եր ո ւն վրայ :
Ուրեմն Ա փ է ւռքէւ ղեկավարները
մ ե ր ե ա կ պա տա սէսանատո լութէւեը րԼ
օժանդակելու
երկրաշարժէ
ղոհեր’1լ1'
Ե»րցաէսէւ պայքարէն։
Պարտականուէ^
նը ունէն մէակամ Ափէւռք մը
լու y մէակամ խորհրդահայ վար^^.
դէ մը ել մողովուրդի
մը կայաՅ"1֊^
սատարելու , ել վերջապէս' owuq՛
տոլթիլններու վրայ ւլ րական ադդեՅ1"՜
էձէւն ը անե ցն ե լո ւ ։
Օրը ճգնամամայէն է ։
Եր ա կար դը' խճո ղուած :
ԽԱՋԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼ^
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«8ԱՌԱՋ»ի
տեսակցութիւները

խսաւոխւ ՝ էն չ կ Ս rt n կո ւ.այ ո ւմ ապրէ * նըրանց բոլորն կլ կը թաղեն մէ դե բեղմանոցում հայկական։ Այսպէսէ բաներով
կաղմում եձ* մխ պատմութէւն ոթը սԼկտթ
է րերի ինչ որ ասելխքխ աղդէ մա ոէն ՝
ա ղղ է րնաւոր ո ւթեան ձա ս խն ՝ ճա կա տա—
դըրէ մասխն . i/yz ուսումնասխրութիւն է թէ
տդդէ բն ա ւոր ո ւթխ ւնը խն չխց կ դալխս ♦
կաձ* հիմ ա ՝ ներկայ պայմաններում
*Լ
կ մեղաւոր : էնչէ^ են դնում • է^*^
կոր ցն tt ւմ ՝ է&ն չ են ձեռը բերում ։ Պէտք
կ Ա՛խ1- ո ւս ո ւմնա սխ ր ել՝ մարդկանց դնել
խւ ո չո ր ա ց ո յց խ տակ ՝ համրեր ո ւթխ ւն ու
նենա լ դխանականխ* նայել թկ խ՚նչ կ կատար ւում ։ Սթկ չհասկանաս կլ՝ մեծ յաղ
թանակ կը լխնխ եթկ մարդխկ սկսեն մտա
ծել թկ խ՚ն չ կ պատճառը ՝ թ կ կո ւղ եւ չըդըտնեն ։ Էայց դոնկ մկկ^ւ ու մէկը վերջում կը հասնխ մխ եդյրահանման :

Հ — Արդէն կարեւորը հարցում հարցրնելու հանգրուանն է • պատասխանը ?
լուծումը ուշ կամ կանուխ կու գայ :

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ
խԱՉԱՏՐեԱՆհ

Պ ♦— Հարցումը ահաւոր բան կ* որդխ
նման կրծում կ մկջդ* հկնց որ
հարցը
ծն ո ւեց , մ ան դո տ մեէսէ, նման ուղեղիդ մէջ
մնալու է մինչեւ պա տաս էսանը դան ո ւէ, :

Հ — Ջեր ժապաւէններուն մէջ ազգայի
նը շատ մեծ տեգ ունի • • • :
Պ - Իմ մէջ աչխարհխ ուսումնասխրութիւնը ա,ԼՂէ ձ*խջով կ մխայն* որուէհեաեւ.
խնձ շրջասլատող ա շխրար հ—թա ղանթը հայ

Հսկա ռակ վերջէն տալւ^ւհլււււ
դէմա^ոխութեան ջանըերուն ՝ հայկական չս,ր~“
րանկար ը չկ կրցած տա կա ւխւն թօթասլարաւլայա կան J ա սլա ւէնն եր ո ւ անՀարկի ծանր ո ւթէ ւնը :
Երր յատկապէս
ւլանաղան առխթներով դործեր դր կել սէէտը
^ԸԼԼայ Սփէւռը՝
րնդհ անրասլէ ս
ար
ուեստի այււ մարւլին նորարար ՝ յուսատու
ան ուններ կն շէ որ կր կատարուի ըն տրօւթիւնը։ կու էլան մեծ մասով դործեր ՝
ուր արուեստի մ տահ ո դո ւթէ ւնը ղիջած կ
յաձաիյ աղդային թեմային
դերակշռութեան։ Այ ս երկուքին համ ա կեց ո ւթ ի ւն ը
անպայման էր երամ երէք՜ բնոյթ չի
կթ Է՛
ա^չոլչա յ սակայն հարցը ա յն կ որ դի
տարկուածը այդ պարագան չկ այս մար'il' հայկական րաղմաթէւ օրինակներու
Ա անաւանդ Սփիւռը ղր կո ւած ներուն։ Կարծկը շար ման կար խէ
փառատօններ Ափիւռըի Հայութեան հայրենա
սիրական խանդը հրահրելու նպա տա կը
մտասլնդկին դլխսաւորարար : Ու կարՀայաստանէն Ա փի լո քի ա կն կալութիւնը ս,յ ղրան ո ւէ կը ս ա հ ման ափ ակո ւի ՝
րոլորովփն անտեսելով ար ուե ս տլ,

մար

՛մ՛՜
Որպէս նոր անուն ու այս կացութեան
ճրրում,

նա թորդ.

փառատօնով (!987)

Բազրատ Տ ո վհ աննէ, ս ե անն ու
սնար «Հնձան», «Տէրը» ապա նաեւ «Աշ^ն արել^ մապաւկնները. էսկ U,JU տար‘ա՚՚եր աւելէ,
յաէող էր այս ո ւղղո ԼI 'սմբ՝ Գովլաթեանով՝ Եավրուեանով ու
՛չ չափով «{/*ատենադարան»ո վ : Ե*յ’է“~
‘նուէ ա լ պիտի բա ւար ար ո ւկին Հնորութ[Լ^» տեսնելու փափաըները ՝ եթկ բո լոI

i

Ծ1էին անակնկալ անուն մը անոնց

ըով

^յտնսլկր յանկարծ փ առա տօնին վե րս
°րերուն ։
33 տարեկան երիտասարդ Հնոր» մըն կ
Լ^իմն 11] ա չա տր եան . հեդէնակը՝ JfJ_~~
«Կոնդ^ ել ՀԱպիտակ ըաղաըը»
օտանկարներուն * Հհփ ոխո ւած»էն ներԼլան կ ան ու վաղը ս տեղծուելէը
Հ1-ւ1..ոո[,' դործերուն մէ,
ա կանը
I

\ 'J 11Լ

յասաանի

Լ

չա րման կարի

ԼԼ

ա չիսարհ թե

կթ qpuuihf Î1 աԱ1Բ^ է np 2աՐժլսն11ս1ՐոՎ
<// - հ5

“տէՈ^Ը աւարտեցի 78 /?£,;
՜ տա1'եկան էէ, . 16 տարեկանում եմ
^Գ"ւն„Հա,րՀել՝ բայ9
'ոոյ Ա մ ՚ Ատ1՚տուտ '• Աւարտէլուր յեօղՀ'ւպիուեան1' -գ^կ^ն էէ,, չ
լաւ ո ւս ո լց է, չ է . ինձ
Ր"- րան
— HUI,/,
"^"l'^Hr^g
պատկերի, fuil^üin/, \^^"1Ո'՜^^ս'ն մասին i Յետոյ
"11'ութիւն ա շխատեց ի
՛Ներ-

*

սկս 3 ո վհ աննի ս ե անի հեա : Ադաս Ւ Այ֊
վազեանի հետ կլ եմ աշխատել* * ♦ : Յե աո յ
85 թուին արդէն խնընուրոյն ւլործի անՅայ = էմ' bPlU’nPt բեմադիր էի ,
puijy
ինձ թոյէ տուեցէն ֆի լմ անել։ Էդ Շ ա-ւար չ կարասլեաեանի մասին էր ոբ մըրց ան սւկ ստացաւ * Հ) ի ե դելո ւթ ե ան իւր ոնիկ ա»ն : Ատկէ ետըը նկարեցի հ,Հրամա—
նւս ւոարի յարկի տակ»ը :

Հ — հ՞նչ էր նիւթը :
Պ — 'Ւտ Միկ ո յեանի

անուան

ջո կա աի

պատմութիւնն էր* ^U,J
է* է^ է՛ է3
էF
կաղմ ուած այղ ջոկատը՝ կռւում կր (]ւկրանիա յում * փախել կին
դեր ո ւթի ւնիg
ու դարձել կին Ախկս յեանխւ անուան ջո
կատ : Ատոր մասին կր : Ս տ կայն իձ թւընուրոյն գործերը ՀԿոնդ»ն ու <^Ասլէտակ
ըաղաը»ն են : Ա էւսները ոնց որ նախա
պատրաստական դործեր կին ինձ համար ՝
որ Հքոնդ»ը ստեղ ծեմ : «,Կոնդ»ը 1987—/'հ
էր , «yպիտակ քաղաքը» 1988—/'ե ։

Հ — Յատկապէս «էոնգ»ը նկատի սա.—
նելով, իրւսկանութիւններու այս ձեւով
պատկերումին շատ վարժ չէինք հայկ ■
շարժանկարին մէջ • • •
Պ •— Ամէն մի արուեստագէտ պէտք է
տշէսատի առանց
կեղծելու իր ա ւո ւնքի :
Մի^չդե ռ կ՛ասեն որ իրաւունք ունեն որպէս ար ո ւես տ ա գէ տ կեանքը կեղծելու ï
Կեանքը որ ամէնէն փիլիսոփայական , ամ ենաճչդրիտ երեւոյթն է աշէսարհի , յան
կարծ սկսում են ուրիչ բաներ ,
սուտ
բաներ աւելացնէլ վրան. չեն մտածում
որ իրաւունք չունեն խաղալու բնութեան
օրէնքներէ, հետ : Կը .^'թ"ւի" . ևթէ կարող
ես, փիլիսոփայութեամբ, համադրելով,
հակադրելով,
մտածելով իրողութիւնը
վերցնել որպէս նիւթ։

Հ ._ Այսինքն կ՚ըսէք որ պէաք չէ մի
ջամտել իրականութեան, պէտք է տալ
ինչ ձեւով որ կ՛ուզես :
Պ ._ իս հիմա ղեղարուեստական ֆիլմ
եմ սկսել, ատոր համար
տրամադուրդիա չդրեցի- դրեցի
մարդկանց վը
րայ որոնց ես գտայ.
ուսումնասիրեցի
նրանց ապրելաձեւը, ունեցայ պատմու
թիւնը։ Երբ տեսնեն , կ՛ասեն «.յօրինուած
պատմութիւն է մարդկանց մասին, որոնք
էդ ձեւ ապրում են, հանդիպում են
իրար» . բայց ես դրել եմ ճչմարիտ պատ
մութիւնը մարդոց, որոնք նոյն ճակա
տագիրը ունեն, մի ձեւի ապրում են,
նոյն ձեւէ, հանդիպում են իրար,
կամ
չեն հանդիպում, դմուար պրոէքէս է ։
Օրինակ իմ մի հերոսը Աիպիր է- մին
էլ լեռներ ի վրայ ։ Մի ուրիչ խումբ կ՚աշ
խատի Մ ոսկուայում. հոն ծնուել, մե
ծացել, մահացել է
առանց Հայաստան
տեսնելու ։ Կայ նաեւ որ Հայաստանից
փախել, եկել է Մ ոսկուա, հնոցպան կ'ա չ-

կական է՝
է*
էթա մէջոց ով եմ
շւխւում համա շխարհա յէն հարցերի հե տ :
Զ.ես կարող՝ մէնչեւ տյդ տարածութ եանը չհասնես ՝ դուրս գալ աշխարհ*
utJ3:
ճանապարհը պկւոը կ ըո մկջ ղդաց ո ւէ ,
կամ ըո արուեստէ մկջ ։ ՀՀեմ կարոդ ՝
աս ենը մէ ֆէէմ նկարել
ափրէկեան մի
ծառէ մասէն՝ ոթԸ չպէտեմ ՝ ոչ կլ
էնձ
պկտը կ։ Ս տ կա յն եթկ էմ ազդէ մէջսցով հասնեմ մէնչեւ կդ ծառը ու կդ ծա
ռը բերեմ էմ աղդէ մօտ՝ կդ ճանապարհը արրչկ^յ կտպուած ծառէ հետ՝ էժ
տւըլէ մա սէն կ?ԸԱ_ա J •

p

Հ ._ հնչ որ տեսանք ձեր ժապաւէննե
րուն, իյաոնուածքին, մօտեցումին մէջ,
թաւական տարթեր է հայկական շարժա
նկարի ընդհանուր երեւոյթներէն- ի՞նչ
պէս բացատրել ասիկա :
Պ .— իքարմանկարը չատ , ահաւոր տն—
հատական երեւոյթ է. եթէ անհատական
չեղաւ, կր լինէ, մէ, դո ր չ րան. ամենս,—
դաման բանն է չարմանկարը. եթէ կըր կն եց է,ր մէկփն , մէ,
մեծ արուեստագէտէ,
նման նկարեցիր ,
տապալման ես դա
տապարտուած։ ՛է'ո ւ չես կարող
Պ*տր—
քո վս կո ւ նման նկարել, կարող ես նմանցընես, բայց էն մէ, խորհուրդը մէէը չի
լինի, որովհետեւ 1‘տրքո ւէս կ է։
կարեւոր
է "Լ P է Ււ՚ա
որ չլ։“ո լաւ ձեւ էր,
այլ իր խորհուրդով։ իեւում է ձեւ է ,
բա լց էսորհուրդ է , մտածողութիւն , փի—
լիսոփա յո ւթի ւն է . նա էդ ձեւէ, է փ է, լէ,
սոփայում • նմանակել հնարաւոր չէ, ï

Հ — Դարքովսկի կամ Պարանանով իրենց լաւագոյնը տուեր են- նմանակել,
կրկնել թան չի նշանակեր ալ :
Պ .— Այո. կարեւորը քո մ տածո ղո ւթի ւնըն է մողովրդէ։ համար, եթէ ինչ որ մըտածողութիւն , ասելիք
մտքեր ունես։
Պէտք է ասես քո՛ ձեւէ։ մէջ. չարմանկարի
լեզուն ահաւոր լեզու է , կարող է 800 ձե
ւէ, լինել ։ Բայց էն որ չարմանկարի լեզու
չէ, դրականութիւն է արած, նկարչու
թիւն է, պատկերի վրայ տրուած, դառ
նում է ո՛չ հետաքրքիր , ոչ այմմէակտն :

Հ — էը կարծեմ որ վաւերագրական
շարժանկարին մէջ աւելի դժուար է այդ
լեզուն գտնել քան երկար, պատմութեան
մը վրայ հիմնուած ժապաւէններու մէջ :
Պ — Խորհրդային չարմանկարին մէջ
միտքը
տրուած է
տր ա մա դո ւր դի ա յին
մէջ, իսկ փաս տան կարների
մէջ եղած
նիւթով պէտք է տրամաղուրդիա ստեղծէս :

Հ — Յետոյ կայ նաեւ շարժանկարին
անհատական ըլլալու բնոյթը • վաւերա
գրականը աւելի անհատական է :
Պ .— Ինձ թւում է վա ւեր ա դր ա կան չարմ տր ո ւե ս տը պիտի լինի միայն հեղինա
կային։ Այսինքն, պէտք է ինքը մտածի,
նկարի, բեմանիւթի հեղինակը լինի։ Կամ

աչէռստխ խաւ

նման

մտածողփ հեա։

ՀԱյգ լսւ գժուտր է գտնել:
Պ •—
նման մարդ ունեմ * է մ
նման
մտածում Լ * րեմանխւթը խըար հետ ե^ւը
անում ։ Մէըայէէ Ս տամբո ւչց եանն է* խնը
էմ ձեւաւո ր ուելուն մէջ շատ մեծ վաս
տակ ունէ ։ խձ կո ղըէն է մէ շտ : Երր ու
զենամ դխւրխնն ու ոչ լաւն անել ՝ասում է •
1 էս Հոնը չէր» ։ Էդ սլէսէ մարդ ունե
նալը շատ կա ր ե ւո ր է ։

Հ •- Ներկայիս ի՞նչ կը նկարէք, ինչի՞
մասին է :
Պ •— «Զուող թռչուններ»ը :
Հայերու
մա ս ին է որ թողնում են Հայաստանը ՝
դնում են Ա ո ւս ա ս տան ո ւմ ապր ելո ւ : ]10նչ
են կորցրել, ի՞նչ են դտել ՝ Թչ է^ !լապրեն, ինչի՞ կը մեռնեն հոն* խ ը են ց րախս
տէ էլա պո ւածո ւթխւ ւնն Լ
ա,Լ՚1 է րա խս ախւ
հետ։
է լմր կը ս կս խւ փետրուար եան օրե
րով՝ եր ր ազդը ոտըխէ ելաւ՝ ու կը վերջա
նայ երկրաշարէեխէ օրերով * դա մէկ տարուա յ մտ ած ո դո ւխմէ ւն է :

Հ — Ե^ԸԸ կ՚աւարտի :
Պ *— \քոյեմրերէ վերջը պէտխւ վերջացրնեմ* * արդէն բաւական նկարած եմ : ՛Նիւ—
PlL սա է * եր կու երդէթւեր դնում են Հա
լա ս տանխg ՝ Ո*ո ւ սա ս տանխւ տարրեր տե
ղերում ման են ւլա լէ ս ՝ ու էրանց յէչո~~
ղութէւններխէ մէջ fi* շերտով մր
մէ շտ
դնում է Երեւանում* կատարուածը վաւե
րագրական ձեւով * փ ե տր ո ւար եան օրերը ՝
tf-ողոէխրդխւ պայըարը՝ ԱուբԷն Երեւանը խփ
համերգը հրապարակում ՝
ԱսԼ[՚ԷԼ
Եղեռնէ օրը՝ Ս ումդայէթը՝ այդ ամէնը
արդէն նկարուած է if1 ս կ երկրորդ ձ խէ շեր
տով տարօրէնա կ բան եմ մտածել* էմ հե
րոսները րլնում են էսաոնէա՝ որտեղ մխւ
հատ ֆէէմ են նկարում Աարտէրոս Եր զրնկաց ու մ աս խե *
Մ ար աl-ւ՛ ո ս Եր՚խկ աal՛'"։
որը, մամանակին Գոլոմպոսի հետ գնաՍեԼ է Ամերխկան յա յ տն աբեր ե լո ւ * խոկական պատմութէւն է՝ Մատենադարանում
կա յ ձեռա գիրնել։Է, մէջ֊, Ե ս օդտադո րծ ած
եմ տյդ կտորը՝ ասելու համար թէ Հայը
էդ դաբուն էլ է լխւ չուող թռչուն է եղել :
Գնացել է ուրիչ տեղ, որպէսղի երկիրը
գտնի : Ի՞նչն է պատճառը ազդային
էդ
րն ա ւոր ո ւթ ե ան * հետաքրքիր
է,
Հայը
մի շտ էլ եղել է դաղթխէ մէջ՝. Երտ նեղեալ
են ՝ է^նչ է պատճառը : Մ արտէ բոսը ո րպէսզէ խւր ա Հա յաստանր գտնէ՝ գնացել է
մէնչեւ Ամերէ կա ։
Այս ֆիլմը կ՛ ո լզենը հ ամա դործ ա կց տբտր անել* ձայնագրութէւնները ՝
մոնթամը հոս անել որ լաւ լինի :
Հոս շար tf՜ան կար խւ դպրոց գնացէ* մեր
աշխատանոցները էդսլէսխւ թեըէ/էը
չու
նեն՝ ոնց էրանց քրս[րոՅԸ* է՚^չպէս կը *>ուխորենը մենը՝ է^*եչ կՀընենը՝ խւ ^'^վ կ տնհնը♦••:

Հ._ Նոյն րսւները ըսած էր նսւեւ p-տգրսւտ Յովհտննիսեան : Տխուր է : Ւ^նչպէս
ընտրեցիք այս րարդ ու ահաւոր աշխարհը
որ շարժանկարն է :
Պ *— Եմ մօտ սկսուել է սուտ խօսելով*
է ձ?էՀ֊ տար°րթհակ է սկս ո ւել ։ Ախսալըտլաըում ՝ էդ փ ո ըր ըազաըում որ ապրաձ
էէնը՝ մօրս հետ ծովափ դեացէնը մխէ ըէ չ
հանգստանալու։ Պտթում էխւնը* նկարա
հանում էր դնում * ամէն անւլամո ւն ՝ կողըէց նայող երեխսաներէց վերցնում f, է^1 ՈԼ~
ա ս tt ւմ. «դու էս տեղից Ա՛նցի մի
հատ,
դու & տ եղից...»։ Ես էլ ամբողջ
էդ
քսան օրը որ ծովափում եղանք ,
//։„ե։/ —
նում էի սպասելով որ մէկ էլ ինձ ա ո են :
/?չ մի օր չասացին, չատ դաոնացած եկայ
Ախտլքալաք , որ գաւառս,յին փոքր քա
ղաք է : Ընկերներիս ասի. «.դի տէ՞ք ես նըկարուել եմ»։ Ոչ մ է կը չհաւատաց • ասա
ցին' «ա՛՛յ մարդ, դու ո՞վ ես որ,
ք^ղ
ինչի՞ նկ ա րեն» : Ասէ * «չէ՛ չէ ՝ նկար ո ւել
եմ * դնացէը ձ*այրէ կէս հարցրէը թէ չէր
հաւատում»։ Արէկաները եկան մտմայէս
հարցն\ելու* մամաս հա սկացաւ որ սուտ
եմ խսօսել՝ ասաց* հ,ճխշդ է»** Երևխսէըը
մէ անդամէց հաւատացին։ Ամէն կիր ՛սկի
մանկական շար ման կար էր գալէս՝ որէ
վերնադէրը չգէտէխն^* ամէն շաբաթ զ ք՛
նում էէնը որ տեսն ենը էն ֆ էէմը ուր ես
ն կա ր ո ւել էի ։ ինքան ղնաց էն ը որ ես էլ

(Շար-ը Դ- էջ)
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ցեր ու

կար դա գ րութեան

կապտկցու—

թեամբ:
Ընտանեկան այս բարդ յարաբերու
թեան մէջ,
'Ըամիյ եւ Փօլ շրջապատէն

W UT 1:ՐԿՈԻՆ՝1Է

Հ,1լ անջա տո ւին^

ու կը մղուին դէսքԸ հե
ռաւոր երագներ'. 'Ե անի մը տարի
նար,
որպէս ա սպար է գ
եր կո ւրին
կատարած
րն ւոր ո ւթի ւնը ցոյց պիտի տայ կեանրին
հանդէպ իրենց

դիրրոր ո շո ւմին տար բե

րս ւթիւնը՝. 'Ըամիյ կ՛ընտրէ
վտանգաւոր
ա ր կածաթնդր ո ւթիւն մը, որպէս կին եւ
Ժ՝տնի iiը աալվւ ւաւսւ^ հասարակաց վա
ճառքի մը ընթացրին , հ աւաքորդ մը 100

թեան

հետաքրքրութիւնը՝.

^եկտեմբե-

Æ>Z* */յ միայն կը դնէ մարմարէ եզակի դի

րին , ♦ տ ր ժան կա ր ի սլա ս տ ա ռն ե ր ո ւն •Լւ՛ ա յ
կբ պտ տ կեր ո ւի Փտմիյ Փ լօտէ լի տիպա

մաքանդակ մը, աղջնակ մը ներկա յաg ը-

րը։

1լ րնկերանայ

ջ

ցուցահանդէս

նող •> դեղեց կա դէմ , «Փոքր իկ Ղ* ղե կո ւհ ին»

մր (5)

կո չուած : 1Լա ճառքի ըհթա g րին } քանդա

միջօրԱ, ժ տ մեր ուն, ականատես h. ԸԼԼաԸ
գուզ ասրահ էն
Ներս
թո ւռներամ բազ

կը վեր ա գր ո ւած էր Հոմն 'Ելօւոէրվւ մը ... :

ttj" պարագան ոմանց մօտ

ոսկի առիթ

մը կասեցուցած ըլլալու
կճոցը կրնայ
յառաջացնել ,
երր նկատի առնուի թէ
AQ—րդ

Հոմն վՀլօսրէթը այսօր դարձած է
դարու

րան դա կա ւլո րծո ւթեան

ինքնա-

,ո1սՂ ներկայացուցիչներէն մին՝.
fi-տմի յ fi-լօտէ լի այս •Լեը ար մե, որումը
աեզի կ' ունենա յ իր Եղբօրը, Փօլ 'ԵէՕտէլի
անուղղակի րար ե թօս ո ւիժե ամբ :
ԵԸ1ւ ո լ՛
րին միջել դո յութիւն ունեց ող «մեղսակ
ցութիւներ սլարղ

ընտանեկան յար աբե

րս ւթե ան մը ծիրէն լլ ուրո կու դա յ , դառ

կ՚առնէ 'Եամիյի

կերպարը

երկու

ուան յետմիջօրէին, ուր ե ր կւս ր չար ր մը
ցուցահա նղէ սի մ ուտրին :

//,յս անդամ , սա կտ լ h , աղամարդ ո g թիւր նաիլկին օրերէն
աւ ելի կր ... : Մ օտ
երկու ժամ ետր , մթնշաղին , չտ րքր կը
մնար նո յնը : Աաջո րդ
շա բ աթ ա վ եր ջին

կտրի ցուցադրութիւնը,

ղիրօւ/ կնրուած , ղինր մինչեւ յիմարանոց
տանող ու հոն բան տար կո ղ , անբաց ատ-

վրտյ, պա տաս թանը

[՛ելի

Փտմիյ Փ լօտէլի

մար արու՛եստը

կը դառնա յ ա պա ս տան ,

աբ տա—կեդրոնաց ո ւմԼւ

եւ վերացումի մի-

րեւս անունը լսած էր Աօտէնի՝ բս,ո .
չէր ճանչցած ղինք , Աօտէն ալ՝ „ր „
տարիներուն նոր դուրս կու զայ
բին պայմաններէ ՝

շի դիտեր՝ ոլ

չգիտնայ՝ թէ ինք կր նմանի
այղ

//չւ

մայռակոյտը՝

«իշխող կոյտի մր ներկաԱ,
թիւնը, որ կր պարփակէ ոլ շՍչահեզճ
դարձնէ» (11) Քամիյը : Ապագայթ՝^
Մօտէն ունի

մԸյի Եւ Աօտէնի միջել րւսթումը ս^Լ.
դառնայ անխուսափելի ՝
ճակատաց
կան՝ Դա ւի թի ել Գողիաթի ճակատով
նման՝ սակայն՝ քիչ մը տարրե՛ր .. .Լ
էէ ‘ մրցանակի մը տիրանալու րելԼ\,
Ետա լիա կ' անՏնՒ ու իր առաջարկին
Մօտէն յանձն
անգլուհ ի
ցումը:

կ՚առնէ

Եամիյի էլ

գո րծա կց ո ւհ իներուն

Ոււււ<,

'Եամիյի համար կեանքը այլեւս նոր
եւ ՛նոր իմաստ կը ս տանա յ :
Մ անկութեան ՝ ինչ որ fi ամի յ Ե լօտ

առաջինը , (իադ 'Եաո-

թեան , ցասումի , հասարակաց իւղճահա-

էր ու «Հսկայ^չին թորհրզաւոր ներկադ

հարց ,

ընկէր ւս յին երե.. Ո յթ- Հանր ո ւ-

՚Լոլի ձ ո ռաg ո ւթե ան իւա ւեր ո ւն տակ ծած
կուած կին մը, անսովոր : ֆուտով
կը

կր ւնե սնէ իր կենսական
տա գ ո լա գ ո ւմր :

դառնայ անոր

մի մր րնթացրին, հարցաղրոյցի ձեւով,

երկրպագու :

'իասսար ,

մինչեւ իր վաղաժ՜ամ ժամը, 1981—/'ե

, //,-

պրպտէ դիւաններ ՝
կապի մէջ կը մտնէ
Փօլ fi-լօտէլի ընտանեկան
պարագանե
որոնր, ոկիզըը դժկամակում ,

յետոյ յօժ արօր էն իր

տր ամա դր ո ւթե անր

տակ կը դնեն նաժ ակներ,

պատճէններ'

երբ կը համոզուին 1^ասսարի ան կեղծ մօ
տեցումին, հեռու զգայացունցի մարմա
ջէն'.

թիւնը

'Փ՝ա մՒյ

կանացի հ ա մւս կա մո ւ-

'Ւ՝ւօտէւՒ

տ ի սլա րին

մ էջ

հարցերուն ար-

վեր ջեր ս

ձա յնա սւիռո ւ-

հանրածանօթ դեկա վտր
Տեիլիփ Հէր վէ կ
!լ ակնարկէր տիւուր եւ մելամաղձոտ ե-

հանդէս մը fi-ամիյ

fi լօտէ լի նուիրուած ,

որուն ց ո ւց ա կա դիր ին նախաբանը կր գրէ
Փօլ
վ-լօտէլ
ցուցահանդէսին
միտրր
յղացողը {ինչ որ տյն ատեն ըն տանե կան
ձեռնար կ մը
ԸԼԷաէոլտպաւորութիւնը
հը
եւ հակաոակ
որ
1956—//հ
Ահրի Ասըլէն , 'Եամիյի ծա՛նօթներէն, եր
ուիսո ւած յա յ տա ւլի րն եր կր նուՒրէ

րրհն, յատուկ հ ե տարր րր ո ւթի ւն

մր լի

ց ուցա բերո լիր րան դա կա դործո ւհ ի ին նըկատժաժբ, մինչեւ (ք*ադ 'Եուսսարի յայտ—
նա բեբումբ, որուն հա տորր լո յս
վերջերս (2)î

տեսաւ

ոԸ յսվո^՚[ տարին լոյս էր տե ս-

նկ որպէս գիրը (3) , ուր հեղինակը վէպի
ձեւով կը հիւսէ 'իտմիյ fi լՕ տ էմ- վարքն
ու բարքը-. Տէլպէ եւս Փօլ ի յօտէ լի դրա—
կան դործին ընդմէջէն է որ կր ծանօթա
նայ Փամիյի անձին *. Հանրութեան հետամԸ11ք[՚ոլթՒլէեը հետզհետէ կ'աճի :
ձ'արի
մէ ետր Անն
Ե'ի վի Լ ր
կը հրատարակէ

(4) : 19(84-//5/ ,

Մօտէն թանգարանին

երբ
կրկին
մէ$ ցուցահանդէս

Փտմիյի

գործերուն ,

ըա զմութի ւնը չտրր կը բռնէ ծանօթանա1ոլ հտմար զդա յո ւն քանդակագործուհիին
ա չթա տտնքն եր ո ւն : նոյն տարին լո յս կը
տե սն է Փօլ fi/օտէլի թոռնոլհիին՝ ՄէնV արի Փարի ի հատորը ( վ ևր ահր տ տ ար ա կԴեկտեմբերին...)՝

"րմէ

ամիսներ յետոյ
իմանուկլլ Մունի է
կը
ներկայացնէ պարախաղ մր' fi-տմիյ fi-լօ՚ոէլԼ՛ անձէն ներ շն չուած {թերեւս անտեil- չըլլայ ԿԿը թէ (իագ Փասսարէն ետր ,
հանդէս եկող բոլոր հեղինակներր կիներ
Են...)։

Î 988—// վերջերուն երկու նոր ձեռնա ր կներ կու ղան ալ աւ ԿՒ

սրելու

հանրու

ջոց , ուր ինր ի գործ կը դնէ իր ո ւմին

թիւնը : Մօտէն կը հասնի

առաջին կիրարկումները

թացքին , ուր 'Եումիյ կը սկսի իւր եաւթ
մին առաջին գոհ ո ւնա կութիւնները uw

տա լով

ն|ււթ-//5> ,

թրծելով,

ստե ղծելով

ձեւ

իր աչիւար—

հԸ :
'Եամիյի եւ Փօլի համար, իրենց երե
ւակայութիւնը
հրահրող երեւոյթներէն
մին կը դառնա յ մա յոեր ո լ ա յն կո յաը ,
ԳՈ1՛ հը «յայտնաբերենք իրենց գիւղի շըրւ_ս,հայԸԸ։
Ասոնր
երեւակայական
ու

չք^^վ՛

րի ք , իր
ուժ՜ին տա ր ո ղո ւթի ւնը
ւււ զգա լ Մօտէնի աշթա տան ոցին մ1Հ
կը դաոնա ք ա մ էն է՛ն ձեռնհաս
վարմն ու վար սլե տի դլթաւոր
դա տուն : 'Ըամիյ, ԸԼԷաէով րացաք^ա\1

թորհրղաւոր էակներու կը նմանին , կար

պա շտ ,
ամբո ղջո ւթեա մբ
կը նուքր-'
Մօտէնի ու Ւը բոքոր կարողութիւն՝

տաղն ապր լ ո լզող .եւ թ է'

ծէր կաթար դա կան

ճպո տո վ մը ան շար-

ի

մա g ած , ըարացած :

Ըստ էութեան , ա յս

հանդիսական

ներու թՒԼը աւելի է'
Երբ մեկնաբան
ուած կտորը ողբերգ մըն է :
Եզրերդ մըն է նաեւ

Փտմիյ

^էօտէլի

կեանրը :

«ըան ւլա կ՚^ն եր ո ւն առթած զօրաւոր տպա—
ւ ոբութիւնը 'Եամի յի մէջ կ 'արթնցնէ թոր^ըրդաւոր պահանջքէ եր , կերտելու

մար

միններ , դպ չե լու րա ր ին , շօշավւելու

եւ

ձել տալու, տիրապեւոելու անոր, որուն

ԺԱՅՌԵՐ- ••

ընգ մէջէն՝ այդ Հէակ^ներուն , անբացատսկիգը If առն է
վա յր կԼ անն եր էն

Այս
ողբերգութիւնը
'րամիյի ծնած առաջին

իսկթիեկ. 8, 1864) : /քր ա չթա ր հ

ւլա լը

րինտնիլթեր (9) ; Մինչ ԼԼ .թ • Փարի հարց

րիներուն սահումով,

յարաբերութիւնը

մօր եւ իր անդրանիկ

զաւակին , Փ-ամիյի

միջեւ հետզհե տէ կը պրկուի , կը դառնայ
ւիո թոր կոտ, թ շնամական՝. Եոկ երկու ամ ո ւս ի՛նն՛ ե ր ուն բուռն վէճերը տ՛լ աւելի կր
լարեն տան մթնո լոր տր ՝.
Մայր — աղջիկ ուժ՜ի այս
րաբեր ո ւթի ւնը

զօրաւոր յա

ընտանեկան յարկէն ներս

ճակատներ կը ստ եղծէ ու սահմաններ կը
դծէ
Փ՝ս,միյ իր նեց ուկը կը դտնէ յանձին իր հօրը՝ Լո ւի—Փ ր ՛" տ էր ի ,

իսկ իր

Ք-յրԸ, Լ-^Ւ՚ւ- Ւ["քէ երկոլ տարով փորը՝
կր .լիտրի մօրը {վետադային ՝ մայր
ու

րանդակա քին

տիպաըՆեր

յօ-

կու տայ թկ «ո՞ւլ կրնայ ժխտել որ աստւածներու կողմէ ձեւ ու կերպարանք ստա
ցած այս քարերը չեն ներշնչած փոքրիկ
֊նամիյը» (10):
է՝աւ1 իյ

fi լօտէ լի

դէպի բան էլա կա դո ր-

ծոլթիլն հակումը թերեւս չիրականանար
կամ՝ կանուխէն չարգասաւորուէր ՝

եթէ

իր ծննդավայր 'Լիլնէօվ - սիլր - 3)էրի
շրջանին մէջ կալը գոյութիւն չունենար
եւ կամ ՝ իը մորենական մեծ հայրը՝ տէկղմինտրի
գործարանի մը՝
ուր հում կալը կր թրծուէր ու կը ստա
նար ձեւ ու մարմին :
Այս
կարելիոլԸԸ

ԷԸԼԼաԸ

դեր մր , որ գինվ> կր թանգարէ
,րտ նՒ i
մօրը հակած ըքլտ լո վ հանդերձ, ինըզինք

Է՛՛՛Լ

տեղի տտ—

Ւը բանատիրական վերաբերմունքին՝

ինչ որ աւելի կր սրէ -թամիյի յամառու

13 տարեկան է երր մարմին կ՛առնեն ցարդ
որոնց շարքին ՀԼաւիթ եւ Գողիաթ-»ը : />_
րենց Նոման - սիլր - Ա էն փոխադրուելէն
ետք՝

ընտանիքին բարեկամներէն

քան

աւելի մօտ կը զգայ 'Եամիյի, կապուած
անոր, որ միաժամանակ իր ընկերն
է,
իր երազներն ու
ձգտումներ ր ս՛նան ուլն

հետեւի անոր քայլերուն ու ցուցմունքներ
կու տայ՝ որոնք fi-ամիյի առաջին դասերն

ու անոնց բաժ՜նեկիցը ՝. 'Ետմիյի յիմարա

են y ուր իր քանդակներուն
ձեւերր կը
յղկուին ու կը ձղտին
կատարելագործմտն յ

/։//£-/րք£^

զօրաւոր

բաթում

պիտի ուՆե-

նան իրենց երէց րրոջր նիւ թական հար

Մօտէնի

նումը անխուսափելի էր եւ այդ ’l111!;
կեանը, իմ քրոջս կողմէ դրդուած,
նկարագիրին անխուսափելի վայք111,’
թենէն եւ ծաղրանքի իր կատսպի ծխ
չուշացաւ: Քամիյ մեծ մարդու
լ
կրնար տալ սովորութիւններու եւ. I1®
սիրութեան
անխառն ասյահոփոք
մը • • ■ : Ապահարզանը մարդուն եա
անհրաժեշտութիւն ւքըն էր» (12)՛
•ք-ամիյ երր կր ծանօթանայ 1է°տ^
քսան տար ե էլան

ա յ լ լո ւս ան կարի մէջ Ե՚ոմիյ նոլն Ç
ու թանգը կ՛'արձակէ։ ԱսՈԸ ԵԱ
նալով իր տաղանդն ու ուշիմ1,լ-թ[
րի տա ս ար դո ւթի ւնը' բա ղդա տԱէ ծ թ
կին տտ րիքր ո ւն եg ո ղ Մօտէնի , /A

իր առաջին քանդակները՝

դակագործ
Ալֆրէտ
Պուշէ
նկատեշով
fi-ամիյի քանդակելու յատկութիւնը՝
կը

նոց գտնուելու շրջանին
եւ իրենց մօրր
մահէն ետր, Փօլ եւ իր կրտսեր րո յր ր ,

է որ կ' ար տա լա լտու ե

մս։մը : Ա տ կա խ , տար[՛ներ ետք,
քերբ էյը հանդարտին ,
էլը 1/^

թեան պահ մր , ան կրկնելի, ք^Ւ ՞Հ

իր շո լր ջին ե ր ը դարձած են

J ի շատս։ կուած

Այ ս կացութենէն , կրտսերագո քնին ,
Փօլ
'Ե/օտէլի բաժ՜ին
կ՚իյնայ
երկուութեան

j

րութիւնը անկասկած
արուեստի
մութեան ամէնէն
վիպականներէն

ետք արդէն

ՒԸ աշխատանքի «դերիաները ՝

զած երեսուն

թա ցըին) •

յ^րՈ

թիւնները առիթը կ'ընծայեն fiամիյի որ
ձեռավարէ կա լ ը ու սկսի քանդակել.. fi[^

թիւնը՝ ճակատելու բուռն մղումը-. Հհ ո լրէ

ըն

ան դա րման եք ի անկումի։
'Եամիյ 'Ելօւո էլի եւ Մօտ էնի

գրաւիչ մս։նկօ“ք՛ fl'
Կի մրն է ։ Եր դէմ առ դէմ ^luiU նկ^ւ.՝
Աէզարի կողմէ առնո ւած, կը
ղուղական, որպէս գերագոյն դԵղ 9

աԳւՒկ ^ւ՚ւ՚ք-վ- պիտի չայցելեն հիւանղին ,
fi-ամի յին՝ յիմարանոցին մէջ իր անց ու
տարիներու

Հթոլորը

թիւն մը , որ միայն անելի մը կրնար
ն[ւլ՝ Փօլ 'Ելո տէլ, օկիզբը ատելութ^-

թայթէ

կը գաոնայ անկարելի։ Տա

ու քաղ թանա կին՝.

ի իր ամբռնումը զինքր ւգիտի ւ

(իադ 'Եասսար էլը

յայտը մարմնաւորող :

ան

իր մօրը (6) , Լու.իզ — 1Լթսւնսւյիղի
հսւմար , որ շուրջ տարի մը առաջ կո ր սըն-

մայրը կր կին մանչ մը կը սպա ս էր (7) :
իրեն ^ամար տյս ն ււ ր
դրութեան
հետ

ո չին

ԳԸէ թէ տյդ մայռեր ո ւն վրտյ կը տի րէ
քԼոյտ ‘քը^ ^Հսկտն^՝ ոը յ՝տմիյի կը հայ

պար ո ւն ա կող ,

յուսա թա բութիւն մը կրնայ եղած ը[1ս,լ

ցուցած էր իր առաջին
զաւակը, մա՛նչ
մը , միայն 15 օր բոլորած՝. Եը թուի թէ

սպաս կը դնէ անոր արուեստին ou|

կումին

սլիտի մ՛նայ։ Աէր, հհՍմ^
ԼՈԼէ1
մար տո ւթի ւն , վաիւ եւ յուսաf£nL^
բեր դո ւթեան կը վեր ածեն
յարտթք"ւ

րելի խորհ ուրդներ

Կա չտուիլը

Երկրորդ պարագան , 1981-//ն Անն Տէլ֊
‘ՂԷՒ ներկայացուցած թատերական զոր—
ծըն է' «Կին Մը՝ իամիյ Փ լօտէ լ» թո-

բա կան գուրգուրանքի բացակա fոլիքի

բաժ՜ շտութեան մարդոց վրտյ թողած թոր
ա ղդեց ո ւթ ե ան ,
անոնց
գո յ ո ւթեն ա կան

Հակառակ որ 1951—/'հ , Մօտէն թան
գարանին մկջ տեղի
կ'ունենայ ցուցա

ւած անցեալ

գրէ-

կին ոճը՝ հարց կու տայ finnl^jf, ju
շակեըտուհրն է Աօտէնի - ք.ամլ։]

վրայ ամէնէն աւելի հետք ձգած են, մւ

թեան

մը ԷԸ նուիբուի

ընտրու

ղարուեստից Վարդարանի տնպի,՝ Հ
դակադորձ Փօլ Տիւպուայի,
նկատելով իրեն ներկայացուած '

սլարա դան դեղարուես-

րութեան

մԸ

հերպթ»

ւոա կան ի կո գքին դարձած է հետաքբրքրութեան եւ գութ ի
հարց , անիրաւու

տաճառ մր ներկայացնել
Փօլ *Ե լօտէլի
մասին։ Հետզհետէ
իր դէմ կը սլար-

VZ'<Z?"/4

խնքեա սիրա կան

հաստատական է ր :

սար , 1969—//// կ'որոշէ տորթս րա յի աւար

1,լս,111Ով>

աոաջին

խոստձնալից քա b ղս, կա զ „րծՈլհ1, 1
ղի կ՚ունենայ երը Պուշէ՝ իլ:
ր ա՝։Հ
uimi/LL

ուժերու

վանող եւ իրարու հակադրուող
իոս ոն ո ւր դ մլ.:

կու

եւ

որ կը Հզուդա-

ւլփ պէր?> ց ո ւց ա հ ան դէ ս ին ,
իր ազդեցութիւնը ունեցած էր այցելուներու թիլին

րուն հետ,

իմացական

պ սւ յմանա ւոր ո ւած են

«Սէրը, 9այՍ արտայայտող րաււհրը 5jl ձեւ֊երը, որոնք այնքան րացակայ
էին իր կեանքէն ու զօրաւոր կերպով իրենզ հետքը ձգած էին իրեն վրայ , ՝piu—
միյ զանոնք փնտռեց ստեղծագործու
թեան ւքէջ • գործելը իրեն համար քան
դակել էր' գոյութիւն ունենալու համար ,
ինքնիր դերը նշդելու եւ ուրիշներուն հա
ղորդուելու համար» (8) : '^ա^ՒյՒ ^‘Ա-

րէ ս մէկուն ընթա ցքին
երբ հարց տուի
անձնա կա գմ էն
կնոջ մը թէ
չտր ժա՛հր-

Ե ր կա բանն երէն

մ գո ւ ‘քէ ‘քը աւե լի '

կամարդ մր մի ւոր յա յանէ ր

էիր եալներու աչքերուն առջեւ՝. վ^ամիյ
*Ե/°ա էլ
ա ռե զծո ւած է նաեւ իր մամա-

ղիրար

կաժ ց ո ւցսւ բհ

հ հ աա րր րր ո ւթի ւններ ը

ճառ կը դառնար որ ան ձն տ կա գմ էն ման

պար ա ղան կը կր կն ս լէր : Այց ե լո ւթիւննե-

էութիւն մը ունի կարծէր,

կա ւոա ր ած ը1ւ տր ո ւթի ւնը

մը

թեան կապակցութեամբ՝ Ո'■ Մ • Փարէ կ/՛

Եր-

նա կա կիցն երուն
համար :
$ ա ղն ա սլա լի g
տաղանդով ա յ ս էակը, դասն ճակատտ—

ման ո ւկի

ռել. . . : Այցելուներուն իւճո զո ւմը

կազմուած էր

ման ընդմ էջէն մարմին

փնտռել բնսւգդա յին

մէջ, րանի

ազդակներէն : fiuid'frj վ^լօաէւք։

ուղղութեամբ,
իրենց
սլա տանե կան o—
թերէն իսկ, դար մը յետոյ է որ կը դտնէ

առեդծուածային

տուեա քներ ու

խնըեւս պահ պան ման

օր

ՆՈՒԻՐՈՒՄ ԵՒ ԿՈՐԾԱՆՈՒՄ

այդ ընտրութեան դրգա պատճառ

թումբ մբ դսլրո ցականներ ու, որոնց ■ոչ
տղու մր Նե ր կա յ ո ւթի ւնբ հարկ էր ւին տը-

ցադրութեան նա թավ եր ջին Հյ ա բա թ

Հ

ներու հետ՝ ո րպէ „ “ ւս „, ։ ՝
Պուշէն :
ՅՈ

հիին գործը՝ «Գաւիթ եւ ԳողխփՀ՛

մր թւթացրին,

մ՛անա կաւոր կերպով ւի ա կե լո ւ , ին ւ
ՈԸ
րանի մը օր ետր տեգի կ' ունենար , ցու

թտտտնոց մը կր բամնէ ս,

նոր ներկայութեամր՝ ց„յց կոլ^^

րած

դռները մա

տա տուի Փարիղ՝ ոլր
խէ fi-օլարօսսի արուեստանոոր

կամո

կան ո ւթէն եւ իր մանկո ւթե սւն,

ամէն տար ՒմՒ ՛մ- ներէ ու հատ ու կեն տ
տղամարղոցմէ' րնդհանրասլէս կնոջ մր
ընկերակցող։ Առաւօտեան այցելութեան

պատ

դառնայ տնհրտժևչտոքւլն
րօսփէրի որոշումով րնտսւնի^,,

fi-ամի յի

ըն տր ո ւթի մն ը

արուեստագէտի մր մօտ ւոեգի ունեցած է
վին,

նալու Կաժ ար Ճակատագրական միաձու
լում ՝. Փամիյի
ներդրումը, իր
Եղբօրը

իր ամբողջական ա ր զ.ա սա ւոր ո ւմը ,
երր
Փօլ Փ յօտէ լի դրական վաստակին սերտ-

Երբ դեզար ուձե ս տա կան

ները նաթ պէտր է

հանդիպի է

կին կարողութիւններու^,.
հուրդով՝ Փամիյի
Փարիզ ^7. K

կան պաշտօնը միատեղ կիրարկեքով*.

մութեան մբ ներկայութեան , բաղկացած

էր

,

որպէս արուեստագէտ , մինչ Փօլ կ՚երթայ
դէպի ապահով ար կածաթնդրու թիւն մը
դրա կան աշթատանյթ ու դիւանա դիտա

որուն այցելու մր, օրինակ յետ-

կարելի

նկատմամբ : ինը կը հաւս,։ոա

Լուի - Փրօսփէր իր կնոջմէն

տարբեր

վերաբերմունք ունի իր աղջկան ՝ fi-ամիյի

j

ntW

դակադործը ՝ որուն
սւն յղացքն
յղտցք" ՛“
"‘՜ "“I
-, , եւ
k. նոր
նոՈ 1 Լ
կը ս տանան նոր
շունչ
ր
ըանք, •իամիյի աչքին՝ Մօտէն ipl
յեւ"քԼ'1 1
նայ այն անձը
_ որ գիտէ Ս,1'
թլ
թո ս տմնա լի ց
ասպարէզը,
Լ, խ|
ձգտի թԵքղինք հաստատելու-՝
նհր արժ էքով ս ււ/եղծա ղործո ղ^
Եայ նաեւ գորովանքի, գործի
յաճախ բացակայ իր հ°ԸԸ նԼը^է f

J

նը ւիո թար ի՛ն ե լո ւ

>

պահանջքը^ //

՛ալ 1 ;

րը առաջնորդելու եւ հոմնւս!-ո[
մար : Եոլոր սլա լմանները ձեոնւ

Fonds A.R.A.M

J

< 0 Ա 1Ի Ա *
ւ ddmp "ւո'“1> յ"՚ր"՚Րե[""թՒ՚-ն մը
»կ[պւ՛
J ւ Հ ւ
-i լ
■
“Հ ն. ԱԱ1Հ^նն
ն.?աններ
P,
սակայն,
1.րը,
սակայն, չուտով
չուտով
„րոեն Ա*
•
/ç .
կէք".!ե,1. ։'""ԳՒն !1ն!1"'մԲ ՛Լ"' f"J Ււ՛
,

“

J"JU

ունեցող

հօրմէն:
"■■■■աւ

Hc ե“է՝

^և-

L-i-i

h՛^

'' ,
ա..նս՝
րս,բերո՛վ I Լ

/—

րնտանեկան աբբահա
յ
, ,
լլ

ՀուԹ/՚ննր /«"ÿ"ï>
էուի-Փրօսփէր
1 ձէն //t- ■L“-U‘rl> ^՝ևն "1'ր մ' ք
1'՜
” (13) ■ 1Ւ1'նչ Ա°տէնՒ բացակայութիւն1,ո

H

^ոլ,

«կնո^Ը: ^°'ե ՊէՕքէՒ կապուած
հետէհետէ
մ,լեն յՈւ՜

ք

„ս/7<, յուսախաբութ՛եան , որ աւելի
“լ^ե^աւորութ
վիմումի մը ծնունդ

„,,„ած տառապանքէն ու ցնցումէն :

Իսկ
ձ՜լարուեաոական մարզին մէջ, մարդիկ,

( ,„„y առեալ սակաւաթիւ դնահատողնետուհին ու

նկաաեն Աօտէնի աշակեր
թն վարանիր
անդութօրէն

պռլսոուելու իր աշխա աանքը (14),

1/-/Â կղ-ւՒ-ր-^Բ արդէն- իսկ կը ոկոի երր
ղեո չկ բոլորած 30 տարիքը ։

քանդակները կը պատմեն
ւթծ թիւ -ն՝ը չեն ներկայացներ Գամիյ
•ք՚լօտկլի մեղի հասած գործերը :
Տա
ղանդաւոր քան դա կա դո րծո ւհ ի ի մը
nuտ„լմբ մնացած է կիսատ :
Իր առաջին
քատակուած գործերը, 1876 - 77 մաՏանակամիջոցին յղացուած («Պ ի ս մար ք» ,
փափօլէօն //.•» ս՛ «Գաւիթ եւ Գողիաթ»)
իրենց իրագործումկն շրջան մը ետք փո,իի վերածուած են : Յետոյ կան իր ասսկերտական աոաջին քանդակները «Տիանա», «Պատանի Հռովմ էաց ի {Փօլ Գլօտ(լՀՅ Տարեկանին)» , «Ծեր էլէնր (Ծեր
կնո\' կ*իմաքանդս,կ)» , «Իկղած վն։,ջ Ի—
fini)) եւ ուրիշներ , որոնք ցոյց կ"ւ տան
ի ղաս ական հակումները, մինշեւ որ
էհւտկնի ազղեցութեան տակ կր յղանայ
ենթանիւթեր , որոնք
պարդ նե ր կա յարղւական վիճակէն !լ անցնին միտ մէ՛
եւ ներա չ1,,արհ լ՛ արտut րսյ տ ո ւթ եան ՝ մինչ
ոսեականօրէն Գ ա ‘Դյ աւելի արսւայայտչականութիւն կու տայ իր քան ղա կն երուն' գոր՛ծելով շր ջա գիծ եր ո ւ ղօրաց ման
դրոյթով՝ հետեւելով
Ո՝ օ տէնի
ցուցմունքներուն :
//»,/" չարքին մէջ՝ զօրաւորագոյն
դիձարանգակը (1888) տ յն է որ կր ներկայավնէ Ո»օտէնր ՝ իր հարուստ մօրուքով՝
դէմյփն յյուն դիծերով եւ նիւթին հիւս
ուածքով կարծէք Աիէնէ0 41' պո ւր ա կին
խորհրդաւոր «Հսկա ն» jtՀեգնէ։
ք-ամիյ
ղաւը ձեռւս վար ած է ու թրծած
անոր
լաւապէս տիրապետողի ճկունութեամբ :
որ թր ձախողեցաւ
ձեռք
/'^րել
կեանքը իր ձ գտած ձ՝ե ւո վր կոփելու ՝ ա յս—
տեղ հասած է անոր ՝ կերտելով կեն դանէ՝ ել հաստատօրէն ներկայ տիպար մը՝

ՄԻՏ*

ԵՒ

մուտք գործած է 'Իամիյի ոգիէն ներս:
•Իանի մը տարի ետք կը „ կսի քանդակի
մը' «Պէրսէոս եւ Կորկոնայ»ին , ուր Պէր-

ջ-սպատին հետ հետզհետէ կր բարդանա յ:
Իր առանձնութեան մէջ կծկուած, երկար
մամեր կ'անցընէ իր արուեստանոցէ։ պա
տուհանէն
դիտելով
դուրսը
եռացող
կեանքը, անցորդները, որոնցմէ կը քաղէ
արձաններու ենթանիլթեր : Այ,, շրջան
ներուն կ'իրագործէ իւրայատուկ «Շա
տախօսներէն, որ կը ներկայացնէ չորս
նստած մերկ
կիներ,
որոնցմէ երեքը
կ ունկնդրեն
չ-ըը-ըդՒ^- պատմածները:
Ասոր կ'ընկերանան «Նկարիչը»ն , «Առա
ջին •իայլեր»ը, «Գա զցած Շ ո ւն»ը ել «Աղերսոզը»ն' ծունկի եկած մերկ կին մը,
թեւերը երկարած,
"րմէ
կը հեռանայ
ր կա յո ւթիւհը ղ-ր մինչեւ այդ պահը
ղրկած էր ï Այ- քանդակը մաս պիտի
կազմէ խումրի մը, ոբ 1895-/<1» պիտի իրաղ_ործուի
«Հասուն
Տարիքը»
կամ
«կեանքի Ա ւղին» խ որ ա ղ իրին տակ , որ
Գամիյի վերջին կան չն է ՝ նախքան ամ—
րո զջա կան յուսա լքում : Ծ* ունկի եկած երի տա սարդ ՝ մերկ կինը ինքն է (1G) , որ
ձէ քիօտէն կը հեռանայ' ենթարկուելով
այԼ՝ ծեր կնոջ մը ուղղումին։ Աակայն՝
հակառակ այս անյոյս կացութեան՝ i՝iuմիյ եւ Ո°օ տէն կը վերսկսին նոր յարաբերութիւն մը, որ մօտ երկու տարի ետք՝
1898—/» վերջերուն՝ կը հասնի իր ծայրա
գոյն քայքայումին ՝ որմէ ետք կասկածաձրտո ւթ ի ւնն ու
հալածավստը
'է՛տ մՒյՒ
մ օտ կը դառնան մ տա լլկոգ Հ ի լանդո լ—
թ իւն : Այմմ իր մէջ ո էրը ւի ո իսար ին ո ւած
է իիօտէնի հանդէպ
մահացու ատելու
թեամբ՝ առանց որ ինք կարենայ ձեր բա
զա տո ւի լ անոր սլա տկեր ին իր մէջ թողած
ներկա յո ւթեն էն :
1904-/'ն ՝ երբ Ասըլէն ՝ 'թամիյի
արուեստավաճառին ՝ էօմէն Պ լո յ ի խնդրան
քին վրայ կ?այ!յհլէ քանդակագործուհիին, կ ասկածով է որ կը գիմ աւո բուի' իր
դէմ գանելով կին մը որ տասը տարի աւե
լի ցոյց կու տայ։ Աաջորգ տարին Պլօ կը
կազմակերպէ
անհատական ց ո լցահան-

ԼՈԼթխն)ֆը որ ՝ «Գաւիթ եւ Գո ղի աթ» էն ի
(եր, առաջին քանդակն է որ կր համա—
Ւը՚քբկ երկու անձեր ՝ իր ա սլր ած փ ո ր ձա-

րով ու 12 կ ատոլներով: Երբնմն
խ—բ—
հ ըր դաւոր կերպով դուրս կը սս[բդի [՛Լ՛
«բանտ»էն լլւ ամիսներով կը մնայ անդը-

Ոոլթենկն ներշնչուած՝ նման Աօտէնի
$աւի սրեն ական Ե ո ւռքը՝»ին ՝ նո յն
նԸ իրագործուած։ Եթէ «Գաւիթ եւ Գո11,ւսթ>փ
պարագային դեռա տի չք՚ջ՚^՚ի

տանեԱ։ : 1913-/՚1' ,
իր ընտանիքը ,
իր
«անկարզոլթիւն»ներուն պատճառով եւ
իր դրացիներու
գանգատներուն վր ա J ,
ինչպէս եւ լուծում մը գտնելու համար
կ' ո ր ո շէ զինք յիմարանոց դնել:
Արուեստագէտը
կը
մեռնի ,
քանի
անկէ ետք Գամիյ երբեք ձեռք չառ
ներ կաւը կամ մարմարը
քանդակելու
համար:
Յիմարանոցի
!]աւաթ։
երեսուն
տարիները կ'արգելս, փակեն մի
այն իր մարմինը, քանի իր ոգին արդէն

խորին ոլ բարիին ՝ արդարութեան ՝ անի-

[111 կա աարն երը հաւասար նուիրումով ՝
էրպալ մարմիններուն եւ հոգիներուն կը
I

րիանցեն իրենց ամենախորին ապր ո ւմ—
սերն
ՈԼ յոյԴք*ԸԸ* Նոյնանման կապի մը
^Հյայաոլթի^ն է նաեւ 1892-^ «Վաչ’ Ուբ երկու սիրահարները գեանէն
Լ "կքումով կր բարձրանան

ա,-

ÏÏ--

1ւորոէՀ դուր-

՛է՛՛՛լ

<^Հ-

է11-օտՀւ՚ր ^ամ^յ

iii

•

'“^'Դր՚՚՚՚՚՚հիԳ Ւրեն և՚՚ա ուած

'Վնււ՜' ան1լա1սանաւ "Լ
Փտլ

H-Էպի

Հ

ր՚ւ ^ludiun հ'ո

հեռանալ

քէօ-

համաԸ լ-նքղինք, նուիրՀ»
բարգաւաճ—
11՝անդրո-դտռնայ որ
[,ր

լ
լ
< Z Լ արուեստի

ս-մոոոՀլայԼ

թձնԸ
Ռ°^նՒն
եուիրած
i Լ Լ այմմ մնացած է ձեռնունայն ,
հոեւԹ1^ն^ “^է-պու-սծ ըլլտ լու մ տա-

իսկ խամրած Էր ։
փամիյ Գլօտէլ, եթէ քանդակի
լեղ֊
լական նոր ար ար ո ւթի ւն մը չէ հաստա
տած, սակայն ստեղծած է մտերմիկ ար
ուեստ մը , զգայուն , որուն առաջնակարգ
յա ակութի ւններէն
մին ինքն ա կեն ս ա դըրական րնո յթ ունենալն է , ինչ որ իր
ղործին կու տայ բանաստեղծական չուն չ,
կենդանութիւն , հաղորդականութիւն: Իր
բարեկամներէն Մաթիաս Մօրարթ , Գա
միյ ի նուիրուած երկար և հիմնական յօդ
ուածին մէջ,
կը գրէր թէ քանդակա
գործուհիին իր ա չխա տանքին յատկացու
ցած մամերն ու վայրկեանները «ինչ թիւ

որ ներկայացնեն, գար մը ետք իրեն պի
տի վերադարձուին • • •» (17) ։
Այ" > "րպէ" պանծացում :

^է-մ-սաԼ Հ բՈղ^ հա"ակով մերկ ու
նմւսն I, լ Ը Գէի՚ու օձերուն
ց ա նցՒն
ԳոՈ -պա ր^“',ր 'Ւա["'ե['ո4 փա թթո ւած :
հեռն կարը

արդէն

Les fils
de la nation arménienne ne
peuvent lire «Le ciel était noir sur
l’Euphrate» sans une émotion poignante.
Depuis le génocide de 1915, accompli par
les Turcs avec tant de haine implacable,
le temps a passé. Les générations se sont
succédé. Des vies se sont défaites; d’autres
se sont faites. Loin de l’Euphrate,
du
Mont Ararat, du lac de Van, d’Ani et de
Kharpert, de Méziré et de Morénig.. Ces
noms parlent au cœur, au souvenir. Des
yeux ont connu ces paysages, dans leurs
hivers et les étés, également durs
à la
peine des hommes.
Pour qu’ils demeurent ce qu’ils étaient
et ce qu’ils sont toujours, pour
que
l’humble vie rurale crie encore sa vérité,
au-delà des épreuves, des existences piétinées, un enfant de la diaspora armé
nienne, un Français de Valence a repris
le carnet de son père, Gazaros. La fine
écriture arménienne couvre des pages et
des pages de papier d’écolier, rayé au mil
limètre. Gazaros voulait laisser, pour son
frère Hovanès, installé aux Etats-Unis, un
témoignage,
le
compte rendu d’une
vingtaine d’années, terribles de 1915 à
1922, angoissantes dès 1900. Installé dans
sa nouvelle patrie, la France, il écrivit
par piété familiale et fidélité à son peuple,
sa simple histoire, celle d’une survie par
mi la violence et la mort.
Jacques Der
Alexanian, son fils,
aidé par sa mère
Nevarte, également rescapée, a traduit,
travaillé le carnet de Gazaros. Sa publica
tion en a fait une de ces œuvres cristal
lines,
dont l’émotion et la sincérité ne
peuvent se démentir.
Qu’elle frappe, au plus profond, les
Arméniens, nul n’en doute.
Mais elle
s’empare, tout autant, du lecteur qui s’en
saisit par hasard: car tout est vrai, élo
quent, dans les tribulations du jeune Ga
zaros, encore adolescent quand monte
l’horreur des massacres. Le plus drama
tique est dit ou noté avec sobriété et mie
pudeur indicible. Gazaros sauve sa peau,
au jour le jour; Arménien,
il devient
Turc, sur ordre comme par prudence élé
mentaire. Dans des paysages impitoyables,
entre Kurdes et Turcs, il épuise ses loques,
sa misère. Il devient fils du froid et de
la faim, parmi des ombres hagardes, des
enfants errants, les déserteurs, les ban
dits, les gendarmes et les soldats. Ce qui
reste des familles décimées et dispersées
rêve toujours de solidarité, de nouvelles,
de retrouvailles. Mais tout ce comparti
ment du plateau anatolien est parcouru de
fureurs,
d’exactions,
de pillages,
de
meurtres. Parfois un humain se montre
tel qu’il devrait : il tend un conseil, offre

CLAUDEL, librairie Séguier/Archimbaud,
Paris, 1987.
3.. - Anne Delbée : UNE FEMME, Pres
ses de la Renaissance, Paris, 1982.
4.- Anne Rivière : L’INTERDITE, CA
MILLE CLAUDEL (1864-1943), Coll. Le
Lieudit, Paris, 1983.
5- CAMILLE CLAUDEL,
Galerie H.
Odermatt - Ph. Cuzeau (2 décembre 198831 janvier 1989).
6.. François Lhermitte (Membre de
l’Institut) et Jean-François Allilaire (Mé
decins de l’Hôpital de la Salpêtrière) :
CAMILLE CLAUDEL
MALADE MEN
TALE (voir : R. M. Paris, œuvre citée,
p. 164).
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un abri provisoire, glisse une nourriture.
On imagine mal, aujourd’hui, ce que
fut l’extrême dénuement de ces existences
en sursis, encore que la télévision, chaque
jour, apesantit son regard sur tous les
réfugiés et tous les traqués du monde.
Mais ce qui donne au «reportage» de Ga
zaros le pouvoir
poignant d’émouvoir,
c’est que le bonheur d’hier,
l’épreuve
d’aujourd’hui, l’espoir d’une délivrance,
voire d’un exil, sont acceptés dans la plus
rustique simplicité. Cet homme ne méri
tait pas toute cette souffrance. 11 en as
sume sa part, avec une paix intérieure qui
confine au sublime. Ce meneur de bœufs,
ce cueilleur de mûres et d’abricots,
ce
«meuchag» —serviteur— attaché au do
maine d’un «agha» (maître) turc, est ւտ
coureur de fond, pour vivre, pour sur
vivre, pour retrouver, ô hasard miracu
leux, Nevarte, la fille du menuisier de
Morénig, l’amour de sa vie.
L’Euphrate charrie la crue des mon
tagnes, l’eau boueuse et nourricière, les
cadavres mutilés aussi. Il est barrière et
piège. Mais toujours, l’enfant du village
de Morénig, se souvient que son peuple
appartient à la nuit des temps, que cette
nuit ne fut jamais douce et qu’il lui fallut
bien des vertus pour s’épanouir comme
pour survivre. L’Euphrate est le témoin,
sans indulgence, de la lutte des hommes
et Gazaros (Lazare)
est comptable
de
l’honneur et du malheur d’un peuple,
d’un s illage, d'une maison.
Cette maison autour de laquelle il re
vient rôder,
désormais occupée
après
avoir été pillée.. La présence de «mayrig»
aux cheveux blanchis, y flotte éternelle
ment. Le bonheur perdu , il en fera le
compte, à Valence (France). Il signera le
24 avril 1935, Gazar Der Alexanian, la
seule œuvre littéraire de sa vie, ne cher
chant que la paix avec lui-même, en pla
çant autour de lui tous ceux qui l’avaient
entouré naguère: pays, village, enfance,
voisins, famille. Les tumultes, la terreur,
les exactions dansent leur ballet tragique
autour de ces simples bonheurs
ruraux
et ne parviennent pas à les effacer.
On voudrait faire une confidence, après
avoir lu cet ouvrage dû à F obstination
d’un père et à la piété d’un fils: je ne
pense pas qu’il soit ridicule de le faire.
Lazare, le paysan, était l’expression de la
haute vertu, un de ces inconnus exem
plaires, qui n’ont rien à prouver ou à dé
montrer. Mais qui vivent tels qu’ils sont:
forts d’une certitude intérieure et natu
relle.
En ces temps où l’Arménie, sur son sol,
connaît encore l’épreuve mais, en douce
compensation, la solidarité des siens et
ce!le de la communauté internationale, on
peut lire —ou relire— Der Alexanian,
père et fils— et murmurer :
«Sacré
peuple!».

Jacques Der Alexanian
«Le ciel était noir sur l'Euphrate»
Ed. Robert Laffont

TRACE DE CAMILLE CLAUDEL DANS
L’ŒUVRE DE SON FRERE (voir: R. M.
Paris, œuvre citée, p. 330).
12. - Paul Claudel :
MA SŒUR CA
MILLE, Préface du catalogue de l’expo
sition organisée au Musée Rodin, 1951
(reproduit dans J. Cassar, œuvre citée,
pp. 434, 435).
13. - R. M. Paris, œuvre citée,
note n° 6.

p. 109,

14— 1895-ին, Քամիյ «Սաքունթալա.»ի
գանէ օրինակը կը նուիրէ օաթօոուի
թանգարանին, ինչ ռր պատնաււ կը դաոնայ սուր վէսերու եւ "էամիյի հասցէին
ոԱզղուած վարկաբեկիչ գրութիւններռւ :
1976-ին ժագ Քասսար այս գււրծը կը լու
սանկարէ նոյն թանգարանին մէկ անկիւ
նը անդամահատուած եւ աւերուած վինակի ւքէջ , լքուած :

9.- J. Cassar, œuvre citée, p. 51.

15.- P.. Claudel, œuvre citée, p. 439.

ԾԱՆՕԹԱԴՐՈԻԹԷԻՆ

10.. - R. M. Paris, œuvre citée, p. 32.

16— Նոյնը, էջ 437 :

1. - Reine-Marie
Paris :
CAMILLE
CLAUDEL, Gallimard, Paris, 1984, p.306.

11.- Bernard Howells (Maître de confé
rences à l’Université de Londres, King’s
College) : LE BOUCLIER-EN-MIROIR
DE PERSEE. POSTFACE.
SUR
LA

1հւն£ր 1,՝Ոռ տ

՛լո՛յի մը

le 15 mars 1989

7 — Նոյնը :
Ա. Պ.

1'ր մէջ - Այ^ մելա՜
ւ՚-սծոլ^ ^"լ , ՈԼ տՒրութ1-ւնը կը վե"-ւթեան ,
որուն
արաբ^ս-ն11ն1)Լլս'յ 4հ-լկտյ1,ն ծեր կնոջ մը
""ԱԳՒրր)ՀԱ"է"յ'քՒՈւ՜'րը' ^L°P° (ճակա-

par Michel JOBERT
Ancien ministre

L՛-Լ (15) ։
'Իամիյ Իլօտէլի յարաբերութիւնը շյըր-

«մրցակից»ը :
յն, տարին
վ՝ա ՛Դե
[իրագործէ «Աաքունթալա (Անձն ա տը-

էութեան եւ հակամարտութեան մի տսլար,իակող y
«JJ աքունթալա^ով 'թա[j 'Ըէօաէլ կը ստեղծէ սիրոյ եւ նուիրէութեան խոհուն պահ մը ՝ երբ երկու
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"SACRÉ PEUPLE"

սէոս
ձեռամբարձ կր բոնէ կորկոնայի,
ծովամայր ի գլուխը,
օձավարս, որ իս
կութեամբ ինքնաքանդակ մը կը թուի րլ-

ti ս կը Գ տ մՒյՒ հ ամար ՝ որ սակայն խան
գարումի կԴնթարկուի նոյնին^ քանդա
կագործուհիին կո զմէ : Գ ա նի մը ամիս
ետք Գամիյ յաւեէեալ վատթարացում մը
կ^արձանագրէ' երբ ամրան կը քանդէ այն
բոլոր աշխատանքը
որ կա տար ած
էր
տար ո ւան ր^ւի/ ա ց քին : Այո պար ա դան կը
կր/լնուի ամէն տարի՝ մինչեւ իր արգելաւիակումը։ վ^ամիյ երկար օրերով փակ—
ուած կը մնա յ իր ար ո ւե ս տան ո g ին մէջ ՝
ուր ագտոտութիւնն ու գարշահոտութիւ
նը որջի մը տպաւորութիւնը
կը ստեղ
ծեն ։ Այս տհդ ին ք կը չրջ,,, ւ։բ„ ։սս ։ի հևտըղհետէ բազմացող սարդի ոստայննե

պարղ կիրքերն ու պատկերացումներն
որոնք կրնան զինք մ զած Ըէէա է ա JrL
կթունի լթի ըն տր ո ւթե ան ՝ նաեւ
որպէս

ԱՐ Ո Ւ Ե Ս Տ յ

2. - Jacques Cassar: DOSSIER CAMILLE

17.- Mathias Morhardt :
Melle CA
MILLE CLAUDEL, Mercure de France,
mars 1893 (reproduit dans J. Cassar,
œuvre citée, p. 469).

Fonds A.R.A.M

< « Ա Մ Ա Ջ Մ Ի Տ * ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»

Էջ 4, Ապրիլ 2, 1989
մանակին

(Շար. Ա. էջէն)

z

Նրանք տարին 20 ֆիքմ են նը-

կարում ՝ մենք' չո ր ս : թսանից չորսը կտս կս ե-ժ1- հ ա ւ.ա տա լ որ էւ սկա պկււ նկար ուել
Ltf :

Սրկու

mui^i

չուշտ կ tf ֆ է՛ [ձ'ը

ս պա ս ե g ինք ՝ չեկաւ, անիմ մԷ £ սլա րղա սլկ u

z flL

հ ե ւոաքր րր ո ւթիւնը

ծնուեց շար (ք՜ան կարէ

հանդէպ » ùïnijiij ահաւոր մի ս կր î Ն'"/"
ուղում կէւ դերասան
դաոնա լ՝
յետոյ
երբ. աւելի կարդացի՝ խորացայ ՝ բեմադրր ութ իւնր րն tn ր ե ց ի :

Հ •- Իսկ էնչպէս հասաք այս լեզուին :
.— էլ a ղդա ց ո ղո ւթեամբ եմ
նկար

շարմա-

անում . սարքել պկտք չկ •

չկ շար ման կա ր

խաղա լ :

սլկաք

Կան

Փ ե լե չ-

եան ՝ Ֆելլինի, Պ ո ւն ո ւկլ • • • ո ւս ո ւմն ա սիրէ'՝ իմացի անպայման բո լո ր ը ՝ բայց արի ւլդաց ո ղո ւթեամբ ՝ ոչ թկ անդրադկտ ՝
ոf լ,նչ ստաց ուի ,
ոչ մի բան :
]*նձ ասացին որ

Uկեղծել

ս աա g ո ւլ, :

ֆ ի լմ նկարեմ Աարա-

բա ղէ- մասին» պետական սլատուկր
կր :
Հն ա ր ա ւոր ո ւթի ւնն երը շատ : Ասացի
որ
շեմ քլա րող :
ՀԼգացԷւ
որ ես իրաւունք
չունեմ ւլրա մասին նկարելու » ես
չեմ
հասկանում կդ էսնդիրր» այնքան
ղդա—»
ցական ե մ վեր արերում որ ես
դառն ո t մ
եմ հայ էԱՂՂ;ի անդամ ♦ չեմ կարող փի
լիսոփայ դառնալ՝ որ սլկ սղի ստեղծեմ մի

ր ո ղ կ լաւ ս տաg ո ւ են. չորսից ոչ
■‘‘Էկը
կարող կ չս տա ց ո ւէւ : Մեծ սլիւտճկ ունեն :
իրենք իրենց շարէք անկարի
նեն

Հ — Թեթեւս ոթոշ ժամանակ մթ
կարելի կ՚ըլլայ :
Պ — Զդիտեմ :

եաք

Օրինակ,էս երկրաշար

ժի սլա տմ ո ւթի ւնը ինձ թւում էր թէ սըրբա սլ ղծո ւթի լն կ շար մ ան կա ր ի ձ կջ օգտա
ւք ործելը» սակայն յանկարծ ինձ թուաց
սր իմ մապաւէնր

առանց դրան չի կա—»

րող լինի : Հք սւ տ տարօրինակ բան կ : Հաս
կացա լ որ ես պիտի բերեմ իմ հերոսնե

դպրոց ը ու

Հ
«կյւնւլ»ի մէջ ալ գործածած էիք
երկրաշարժի թեման, 1926-ի երկրաշար
ժին այդ ժապաւէնի կտորով :

քլ ա դմա կ ե ր պո ւթիւն
մը որ I՛ ք I՛,ոա "ա ՅՂ՜
բեմադիր բ դա յ ու ւիո րձա ր կում րն է » մենք

Հ ՂսքեսՒ Ըա^ մը չունենք :
Հ -- Հակաււակ ոթ շաւո հին է մեթ «Հայֆիլմ»ին հիմնադթութիւնը :
9 - Ի՞նչ օգուտ որ հք'ն է > երր հղօր
չի : «'1’ւսմերա ոեֆլեքս» կ՛ասեն ,
հիմա
ա մէն,, ա նով կը նկարեն՝ մ ենք ձի

հատ

չունենք :
Յետոյ Արտցֆիլմը մի շտ կառա էէարու
թեան ուշադրութեան կեդրոնում կ ՝ մերը. • • ■ Ոշ մէկի սլէտք չի թէ հայկ ■ շարման կարը ի՛նչ վիճա կո ւմ է : Ան ոն դ մօա
մկկը փոքրիկ բան մը որ ընկ՝ կը ըար<\րացնեն
1լը դարձնեն Աստուած • տուն ՝
տեղ կը տան» ամկն ինչ էլ անեն որ հան-

-tt- u տ մ՛նի, ֆիլմ ս տ եղծ էէ , կր յայտա
րարեն ամբողջ աշխարհով մկկ» մեր քով
լաւ բան մը ըըէ՚՞ւ՛ > ‘ւ- ս են » «ո՞նց պա
ոչ մկկը չիմանայի

Փառատօն

Z

կ'ըլլա յ ՝ օրինակ Փարիզում »
15 հատ
ֆիլմ ե ս բեբ էլ, մէկ-երկ ու. հատ երիտա
սարդի դործ րեր» թարմ մ տածո ղո ւէմիւն ՝
նոր ում ՝ նոր ուլի ՝ նոր ս էսա լ » » » ինչո՞ ւ
չկ : Աեր մօտ տիրողը մողովու րդին

հա-

ճե քէւ ր լլա լու մ տած ո ւմն կ » ատէւ ՛լկը
կործանկ ա ր ո ւե ս տա ւլկ տբ
Ե թկ
իսկա
կան արուեստադկտ ե՜ս պիտէւ դիմադրես
նրան :
Պ •— Ամենա դմո ւար րա*նը հրամար ուե խ
կ» եթկ մարդ չկարողացաւ հրամարուել
ինչ որ բանից՝ կդ մարդը

կործանուած

մարդ կ ՝ պրծա՛ ւ

■Լեճակի մկջ են մնալու»» դա կանխազդ ացու ■ր էր՝ բա նի տեղ չդր եց ին : ԷԷ)ր ան ս ի ա-

նոր անուններուն չպակսի երթեք հրաժա
րելու կարոևլութիւնը ,
որպէսզի հայկ •
շարժանկարով եւս հպարտանալու երե
ւոյթը պատահականին լուսանցքին մէջ
չմնայ միշտ : Յաջողութիւն :

նայեցին

կդ

ֆէ-Լ-^Ը > ասացին թկ այդ տեսարանին ըն—
կերացող ձայների մկջ տագնապ կա յ tu-

Je viens de Vâge haut et clair,
Dans la bouche le goût des citrons et des chairs

րիշ » Պետական սլիւտճկ ձ՛ը ունեն որ ու
սանողները անընդհատ նկարեն :
Ունեն

7/ ♦— ]շդ կտորը ասում կր «-L-t-Jt եղԷր՝
հկնց երկրաշարմ ըլլայ,՝ էս երեխկքը նոյն

ցիները որ քանի անդամ

Rouben, je viens, mon nom le dit, des autres zones

ւք I՛ Ը ’ տասը օս/երատոր ՝ տասը հատ նկա-

Հ — Դժուսւթ է • • • :

րին ՝ սպան եմ :

ROUBEN MELIK

§արին կր թողար կեն տասը բեմա

z

հենք որ

կեր պար :

ր՜

z

Հ — կը մաղր՚եմ որ ձեզի ու ձեզի նման

հա ւոր ՝ ի^եչ կ պատճառը :
Մինչեւ էդ
ձայնը չդա այ ՝
չհանդստացայ :
3,այնը

Que brûlèrent les amazones.

Ces contrerimes de Rouben Mélik (né en 1921) disent son origine
arménienne et son goût d’une poésie fondée sui la perfection de կ
prosodie. Contre toutes les modes, il îesteia fidèle à une forme éproy.
vée avec assez de souplesse et de nouveauté dans le propos pour կ
faire oublier. On le verra dans toutes ses oeuvres, de 1 ariations de
triptyques, 1941, à ses divers livres parmi lesquels Accords du monde,
1946, Passeurs d'horizons, 1948, Madame Lorelei, 1949, A l opéra de
notre joie, 1950, Christophe Colomb, 195!, Lynch, 1954, poèmes antiracistes, Où le sang a coulé, 19o7, les poèmes de la lutte clandestine,
au temps où Mélik signait du nom de Musset, Le Veilleur de pierre,
1961, Saisons souterraines, 1964, Le Poème arbitraire, 1966, et ces
grands ensemble réunissant le suc de la création : Le Chant réuni
l et 2, I960 et 1967, La Procession, Poésie 1942-1984, 1984, avec des
écrits de Marie-Claire Bancquart, Jean-Claude Renard et Claude Roy.
Les exils, les souffrances des peuples, les maux de ce monde, et
plus particulièrement ceux provoqués par 1 homme, xénophobies et
racismes, les détresses et les amours, le chant de révolte et l’élégie sont
les hôtes d’une conviction et les sujets d’une inspiration généreuse
chez Rouben Mélik. !1 y a à la fois de l’amertume et de l’ensoleille
ment, de la musique des mots et de la peinture du réel, du rêve et de
la raison., de la tragédie et de l’espoir.. Le réalisme rejoint la méta
physique et il court au long des strophes jamais hermétiques un fris,
son de mystère. Ces poèmes sont inspirés, éloquents, persuasifs. La
matière en est signifiante, et, si légendaires et inattendues, voire inso
lites, que soient les images, on sent une confiance sans faille dans les
vertus du langage. Là ou l’on s’est déshabitué de lire ces longues suites
d’alexandrins qui font courir un danger de monotonie, Rouben Mélik
montre qu’il sculpte dans la matière solide et durable de la langue,
qu’il veut l’éprouver une fois de plus, la pousser à révéler tous ses
secrets. Il connaît l’art d’utiliser les ressources de la rhétorique et
d’en écarter les dangers.
En bref, cette poésie parle et chante comme aux beaux jours de
son histoire. Le virtuose va même, comme dans certaines élégies,
jusqu’à faire des coupes de mots arbitraires en fin de vers, à la ma
nière de ses cadets :
Où n était-ce que d'elle une autre déchira

Տեսակցեցաւ'
Ա - Թ-

յօրինեցի» 15 ձայն խառնեցի իրար՝
որ
ստանամ » իմ մկջ տադնասլը հնչում կ ր :

re une autre fuite une autre entrée en la
Procession de sa beauté ? Partage avec moi Va
pprentissage de toi qu'à croire à qui j'ai cru...

Հ — Ութկէ^ գտաք այդ. հին ժապաւէնդ:
Պ

էդ հին ֆիլմի կտորը դտայ

կո լայ ում : Նոյնն կ՝

Ս ո ս-

բան չի փոխուել*.

Ան տա րներ ո ւթի ւնր շարունակւում կ » կե
երեխկքը ոնց որ կործանուէլ կին՝ հիմա
նորից կործան ո ւեց ին : Լենինականը Կոնդ
չ Լ ՐԸ 1
"քի տա կր Կոնդ չ է՞ ր : Աւելի ահա
ւոր Կոնդ Էր : Էդ
շէնքերը
ո՞ւմ
էին
սլէտք- էդ կպղրած շէ՚Սքերը
"ք 9"եղր, ՛Նրանք հղել են րաղմայարկ ի։ըրճի թն ե ր :

ՓԱՌՍձՕնԻն ԱՆԿՈՋ ՓԱՈ-ՈԵՈԸ
Հա յկ . շարման կարի
փառատոնը
որ
փերթսցաւ Ա արտ եօ—ին ,
ամէնէն աւ ելի
քա ական շական սլիտէւ մնա յ անա կն կա լո ւէ
ձ'ը

z

Հոն՝ ծրագրէ!ւած յայւոաղրին

վրայ

վերջին օրերուն յան կա րծ երկու
փաստան կարնե ր աւելցան» «Կոնդ^ եւ «Ս պի
տակ քաղւսքը'^ : ՍՀհ ոնց հեղինակը ,
փ»

Հ կթ խօսէինք եթկթաշաթժի աեսաթանին ընկեթակցոհլ ձայնին մասինշսւա
նշանակալից էթ նաեւ վեթջին սւեսաթանին
ձայնը ՝ եթկունքի ւսհլադակը • • • :

Փ ոմփ ի տո ւ մշա կ » կեղը ոնին կողմկ
լորովին տաըբեը մ տահոդութեամբ

Պ •— Այո՝ ու կ լի մկկ մար ւլ
ծնուեց
ա յդ սլա լմանն ե ր ի մկջ » մ սրածող
չկաJ ♦
Որեւկ մկկը ծնուե լու կ
կդ աղբանոցի

դա յին ի,մրա՛կին միա կ
Հա Ա կ [՛ "լ տռաջէէն հա յ արուեստադկ տը ո ր ուե
մ՜ա—
սլա ւկնը կը ցուցադրուկր տյդ կեդր ո hի*!!

մկջ՝ հոդ խաղա լուէ

կը մեծանայ՝

կազմակերպուած փառատօնին հիւրէրկն
մ կ կն կր տյս երկու գործով Z Ան էսորհըր-

որպկս

կը

մեռնի ՝ կը դնա յ : Աեռնելը կր լինի

նրա

թիւն

^՝Հայֆ1ւԼ1^^11

Հ
է՞նչպէս կը տեսնէք հայկ ■ շարcl անկարի ներկան :
Պ .— քի ա կարդա կր

բաւական բարձրս։—

.յել է արդէն :

սլի շները
արուեստէէ

մար դին սլատ իւ

կիրթ են եւ թէ մտածողութիւնը

ifա քա լ լ

Հ
Ո՞վ 1օրինւսկ ■ կարելի՞ է քանի մը
անուն տալ :
Պ - Օրին ակ Աուրկն purբայ ևանը , ֆան
տաստիկ ֆիլմեր է նկարում t Եկել է հիմա մէւ նոր տղա ք
վիգէն Ջ ա լդր ան ե ան :
Հետաքրքիր մտածողութիւն
տաքրքիր մարդ մըն կ։

ունէւ »

հե

ՀԱպրիթ ֆիլմն

ti ը

ընելու

կին որ սլար տա ւլ ր ե ց ին

կազմակերպիչ

մարմն ին

«իրալ-^ի ու «իրականէի ըմբռնումին

հա-

իրենց բն ո քթ "վ î
Ար րլւսր ե լ ՝ 3 • էք ա չատրեան ա յն
արւե ս տա դկ տն կ որ ուն արարքը կը մ ե կնէւ
իրաւը՝

իրականութիւնը միայն

տալու

սկՂբոքկ^ • Նմանակել՝ կեղծել բառերուն տեղ չէւ տար իր բա ռար անը : //<_ ան
ունի տյս ճամբուն հետեւելու
մե շտ նուաղադո քն ր »

անհրա-

տեսնե լու ՝

ղէ՛ տե-

լու ա ռո դ ջ ա չք :

կ նկարած» Ասլր ի լ 24—/» մասին կ : նկա
րել կ եւ «Արարման ութերորդ օրը» եւ
ւլ ա լփ ս են :
Արդէն Ֆ .

Աեծ քաղաքէւ մը ամկնկն
արդիակաամկնկն «ներկայանալիքին թեւին

Գովլաթե անէւ ղեկավարու

թեան օրով

մի քանի

Լաւ աղերք

R . թ ա չա տր եանի ծնն՚քՀ՚՚՚է

քաւլաքը .

րը,
Տարիներ ե լոք հոն վերադառնալու [
փտփաքին
Ղ.կ^
ձեւա կերպութք"-^'

սանք» կ՝ըս կ տն ՝
մերմելով
չտեսնել
Կոնդ — ցեէսը՝ որ ամենադառն ծիծաղ մըն
կ գեղեցիկին անհիմ ու անղօր նկրտումներուն դկմ :

լ ՛Լ՛"րւսւրար ո ւ-թեան սլաաուարկ11 ւ|
լտդրուած կ մասլաւկնը :
Երեւա^^
Ը^ք^

Լենինականկն

bu^f

մկ կ

Սրծւանեան ար ելուն տակ ՝ չապր ելո՛ ւն

հեռաւորութեան ւէրայ դտնուող
ջտնը ՝ շատ մեծ համեմատութեամբ ,

պա տո ւմն է «Կոնդ»ը » «ասիկա չի կարե
լի ապրել կոչել» մենք չենք ապրում» կը

^տյ բնակչութեամբը՝ անհեթեթի ՞
ևը պտրզէ z Արտաքին աչթսէ['''^

տրտնջայ անոր րնակիչներկն մկ կը յ Այդ
սլա տո ւմին ամէնէն «երջանիկ-» էջը աո-

ներկայէ։
հարկադրանքներով մ
կեղեւին տակ քլտպրի
համայնք Ս.Հ
կեանքէւ
ամէն երեսակներով ՚1Լ

տեսադաշտին

խզումը»
Սձ(դի տա ց ո ւած

տակ ծուարած թ՜շուառս ւթեան հնոց մըն
կ Կոնդը » ու թ շո ւառո ւթիւնը հոն ապ—

անոր բնակիչը Երեւանի արեւէն

կիւննևրէն մէկն է Աի։ալքս՛լա■1-1՛
հա սփիւռ սա մ ո ղովուրդին աչէ"

օրինակ

րոդներունը չկ : Ան կը պատկանի մամա-

կարօտի նաեւ լսող ականջներու , վրդովիլ

րութեան

Մ ո ս կուա յէ-

նա կին ՝ ա յ ս օր ո ւա ն ՝ ղա յն «շին ո դ^ն եր ո ւն ՝
որոնք 1լ ար թնն ան մ ա սլա ւէն ին սլա տր ա u—
տութեան կտմ ցուցադրութեան ար դ ե լք

դիար ող Արտերու, մ աքերու, ուր ծագի
«հարղը որ որդի նման կը կրծէ էութիւ
նը» :

ձիւնին՝ մրրիկով խորհ րդ*նչ"լւԱ
ձ անն եր ուն հրամայած բտմանս

րf էտ լ փորձելու չափ միայն։
Հակասութիններով պատմուած'
ւէրզո ւմին ՝ անզօրութեան ՝
անըմբռնե լէւ

Երկրորդ փաստանկարր «Սպիտակ քա

երիտասարդներ
Կս

ւլա ղտնէւ սլահ ուելիք

ամ օթը- Ու հ ո1 ս կ որ
համաձայն
չկ
իյաչատրեան* «մեր
քայլերուն առջեւի
ց fi էսը տեսնել չուզելով կ որ հոս
հա

մէջ ինկած
ըլլալու պարագան է. սա
կայն եթէ կոնդը կ՚ապրի արուեստով,

ւլ որ ծի անցան . ինձ գորձ տալը
շատ անսպասելի կր :
կրթութիւն չունեմ :

սփ մուրը» ամկնկն

այժմ է) ա չա արեան—ա չքին

կան ՝

«ճ.'ձ—րդ ա ռա քե ա հհ>» :

III Métamorphoses et Modernité

La Poésie du XXe siècle,

փ ափ աքո էէ
տաբ ո ւած չէէ-ն անշուշտ 3 •
էէ] ա չա տր եան ը հրաւիրելով» անոր երկու
իրենք զիրենք՝

ուրիշ

կա դմա կեր-

մեր տյս բաւական անտեսուած

Պ — {ի իլմերը եւ
եկած նոր ուժերը,
մտածո դո ւթ ի ւնր փոքսուել է արդէն, թէ
կ . համարձակ մ ար դի կ կան :

de l'Académie Goncourt
((Histoire de la Poésie Française»

փ ա ս տան կա րն երն

Հ — Ի՞նչ նկատի աւսսծ :

ROBERT SABATIER

արտադրու

z

Փոմ փի տուէւ փ ա ռա տ օն ին

.իրկ ութիւն :

ըոմը

Ne parlons pas que de forme. «Tout un peuple est en moi», écrit
le poète. Cela lui confère un lyrisme rayonnant, celui du porte-parole
qui invente sa Parole : «Peuple en moi que je porte en sa diversité...»
Claude Roy le dit : «... Mélik est de ceux pour qui ni la misère des
opprimés, ni la colère de ceux qui luttent, ni l’espoir d’un avenir qu’on
aura fait meilleur, ne sont des choses ternes et grises. Quand il parle,
au bien et au mal, du passé et de l’avenir, Mélik est émouvant, parce
qu’il ne rédige pas un devoir, mais se délivre d’un sentiment..,.» Rou
ben Mélik, maître et rénovateur du haut vers l’ancien, rhapsode des
opprimés, apporte mille richesses. Son œuvre, c’est bien le «chant
réuni» comme le «chant général» de Neruda, celui du «veilleur de
pierres» et du «passeur d’horizons» qui chante les «accords du monde»
pour aider l’homme, le Christophe Colomb de sa propre découverte,
à passer les caps dangereux.

Հ — Իսկ վթացակսւն շաթժանկաթին
մասին ի^նչ կթ մտա ծէք • ի'0 նչսլէս այդքան
աոաջ դսւցած է :
Պ»— Վհ» ա ց ին երը արուեստադկտ մար
դիկ են ընղհանրասլկս» Ա տա լինը նրանց
մեծ ում եւ համարձակութիւն տուեց

tf-ա

Imprimé sur les

համա

հաւասարի բաժինը ունենալու համար

կր

անհեթեթութեան իր ա կան ո ւթի ւնն կ Կոն

ղաքին էր : Տ. իւնի երկարատեւ ներկա յոլ-

դը • «Աար դա ղո յն դե ղեց կո ւհ իյ> ին

թեամբ սպիտակած

ճակ-
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ՇԱհԱՐՇ ՄհՍԱՔԵԱՆ,
SGHAVARCB

ՋԱՊԷԼ kUKSblVt,

Առաջին Կլ՚ր-՚կէ^ Էը
պիտի անցըԱտանայէ' մէջ. հազիւ թէ լուսցած'

^կախեալներու բաղմ ութիւնը խռնուած
եկեղեցիին բակին մկջ. գլխիկոր

(ք

րլսաբեկ,

ձեռքերնին ծալած

կուրծ-

թնուն '[րայ' այրիներու չարքը ,
դաղօրէն եւ երկչոտ քայլերով

եւ

ղան-

կը դիմէր

iW

եկեղեցի'
որովհետեւ Պատրիս,րխլան պատուիրակ
Գնէլ
Մ•
Վար-

puflin խոստացեր կր պատարագ
տել մեռեալներու հոգեհանգիստին
աւարներու մխիթարութեանր

կա֊
ու

համար:

խ յուղում մր կը սաւառնէր ղմրտխտ
1էւլովուրղին վրայ, որովհետեւ րնդարէայախ ցաւը առաջին օրերուն ում ղնո լքէաւք/ւ արթնցեր կր իրենց Արտերուն մկջ
էլ ամէն մկկ գլուի' րան ի մր մեռել ուՏ(ք

լայիք :

^սդէսափող

ւլա ւա ղանն ե ր ո ւ

աղմուկը

|չր տնտնար բւսկէէն քար եր ո ւն վրայ եւ կը
եղանակէր նաեւ ւդա ուաւ կոյրերը) որոնք
ձակատնէէն երկնքին դարձուցած , ականջ՛եթե սրած ամենափոքր ի կ շշուկին
էլերթային դէպէւ էսս ս տա g ո ւած միւ ի թ ա բ ո ւիինը :

Աւերուած ու քան դո ւա ծ քա ղա քին մ կջ
կայն կան դո ւն մնացած Հա jn ց առաջ—
նրղական եկեղեցիին բարձր աշտարակը
կարծես կբ նայէր իր չոլր^_ի ա ւեր ակն եք՛ուն. ու զանգակը համրացած' կը կաէսոէր հոն անդամալոյծ լեղուի մը պէս)
որովհետեւ աղէտի
օրէն ի ւէեր անոր
տ1սրԱւդին կամ ցնծուն ղօղանջները լռե—
կուցեր կին սուդի համար :
Լրր մենք մտանք եկեղեցի ՝ պա տար ասկսած էր արդէն ։ Jj ո ւռն բաղմու
բոլորուԼին կազմուած
Այրիներէ եւ որբուհիներէ ,
կը լեցնէր
տաճարը ՝ դա ւիթն երն ու ւէերնա տունը :
ճերմակ քօղեր ո ւ եւ լաչակներու ներքեւ
եսծկուած ույդ սգաւոր ղլուխներու ան1H

թին մը} դրեթէ

տողանցումը փոթորկալի վէտվէ^սւմ մը ունէր *,Տնց ո տէէն եր ո վ ծած կո ւած 5
1սղձալէէ ել թշուառ
կանաց է։ ամը ո էս Z-5'
այծերը ցանցառ բացառութիւն կը
մեծ մա un լէ անդամահատ ու
I եղանղամ ՝ այս ւէեր ջինն երր
սեղմ ուած
դասին ետելը . իրենց ամին մէկ չար^ին հականեխականներու.
բարկ հոԸ կր սսԼրդէր էէիբակա սլներու

ներքե—

էսուր քահանաներ ) ամէնքն ալ մկյ մէկ
աղէտեալ վայրէ
հրա շքուէ աղատած ntւս սլաստանած հոդ : Անսնց արեւակէդ դէմվյերը շրջսւնակուած էին ճերմակ ւմ օր ո ւք—
ներ ով եւ անոնց մթին ա չքեր ը դեռ սլահ ա à էին արհաւիրքի եւ սարսափէ/ ար
տայայտութիւնը
եր ր րաղկատարած կը
հ ետեւէ ին աղօթքներուն : Հոն էր Ատա
նու յ էէ էի rt էս—ա ռա ջն ո ր դ Տէր Ար սէն
քա
հանան իր փղձկած դէմքուէ եւ ցաւոտ
աչքերովդ սլա տր ա ս տ ամէն րոպէ ար տաս—
ւելու, հոն էր Տէօրթ- Եօլի Տէր Աահակ
քահանան ) աթւ եւ վէ ս կան դնած , իր սա
կաւապէտ ու էսորհրդաւոր երեւոյթ ո վը
եւ որուն բազուկները) դմ կա մա կելո վ ամուլ աղօթքներու համար բարձրանալու)
սքեմէւ եւ սեւ ծալքերու ներքեւէն կար—
ծես դեռ էւնքնա պա շտպան ո ւթեան օր եր ո ւն
հրամանները !լ ո ւր ո ւա դծ է ի U :
Հոն էէն
նաեւ տարբե ր եկեղեցիներու սլա տ կան ո դ
եկեղեցականներ ) Աաթողէւկէ , Բ ո ղո քական) Յոյն) Ասորի եւ քաղդէացի } աւե էնքն ալ հաւաքուած Լուսաւորչէ/ բադմա չար չար եկեղեցիին մէջ) վերջին մար
տիրոսներու հոգիին հանգստեան համար
իրենց ա ղօ թքը ըսելու եւ եղբայրանալու
այն մեծ եւ անսահման վչտի արտայայ
տութեան մէջ) որ քանդած էր այլաղան
աղանդներու մէջ եղած բոլոր սահմանները : Այգ պատկերը կը յիչեցնէ ր Հրիստոնէութեան առաջին դարերը . ուխտըլաՏներռւ. եւ զոհուածներու թափած արիւնի հետրեր ը գեռ խոնաւ էին ու անոնց հոգին է որ կարծես կը մխար ծածան ող էսո ւնկի ալիքներուն մէջ*.
Յրչաւէւ ատեն որ Jոզովուրգը ինքզին
քը բռնեց , որքան ատեն որ ծեծմունքներ րն ու հառաչանքները խեղդուած մնա
ցին իրենց կուրծքերուն մէջ, կարեթ, եղաւ
հետեւիլ կրօնական արարողու թեան , • , երբեմնի ցաւի ու վերյիչումի
սարսուռ մը կ՝ալեկոծէր սգաւոր ամբո
խը . . . երբեմն ալ մոլեռանդ
տենչանքը
խաղաղութեան ու հանգիստի , կը փայլա
տակէր աչքերու մէջ...: Այգ բիւրաւոր
նայուածքներու
մոգութիւնը
հետզհե
տէ ցաւագին զղայնո ւթի ւններ ո վ կը տան
ջէր մեզ. այդ պահուն էր որ պատարաղլորը J-ո ղո վո ւր դին դարձած խաչակնքե
լով միջոցին մէջ ըսաւ.

սւ այն օրերուն y

այխ սեւ

օրերուն

լր, ^նարէռնցած իրենց ստացած

լ

վէր-

b լԼեր կրած չարչարանք՝ անոնք աւելի տէսուր եւ յուսաքտն այրէւաg ածն երը ՝ ԷՈ-թե ^ւ լոP

՜^ղոտ աչքերով կը հետեւէին
զթեւսն։
Ահ mu՝,հ,ք^ելլ'
հ
մթնո

խռո'^

արա-

թլ-թ^ւ՛

նե / ^,Ո ' մէջ. * ի1՝ոլնկի թանձր ծուէնրԼ
^^Ս^ային ու հե տղհետէ նօս—
կը ցօղարկէին
ձեղունը .
երկու կողմ եր էն
111ս"օոլհւ
'^Էրէն եկ
սա տա փի
ամո
ամոյն
„
՜ ' T Ï ԼոյսԸ
—
& Ut մը կը ստանար խառնուելով
(լ,1մնՀ1'1"Լ'1'։1ւԱւ՝1;տ ա մսլերուն , եւ երղոռ„„ 11^"Լ,րգը 1լը ^ա^կոՎր խորհըր-

ղ Vnt-fi

l„p^։

<Ա

5

"'Pi' մէջ ու պա տարա ղա-

’[ողղ"մուն ել 1ւր°նական հւ-

["դէն Լ C Լ9՞^ կը բարձրանար յամ“*Ո •Աո՚ւ/Հլ'' ն"ԼՒԸէսկտն ելեւէջներով
"քհ՚ԱոՀ, աւեևԻո1- ամբոխին
վրայ,

îü,„ ,
Լ

էսե'Լ'եկը է՛ր հեծեծանքը :
էլ։ն էսս տա դէմ եւ սւը-

Առ պահուն էր որ վերապրևցւսյ բոլոր
ա յն դձ՜ոէսա յէն
տա զնա պներ ը y
ո ր ոնք
պա տմ ե ր էէն էնծէւ եւ. որոնցմէ հեռու
եւ օտար մնացեր է էէ ա յն օր եր ո ւն : \,ո յն
սէյդ եկեղեցիէն մէջ, , . սարսափահար եւ
հալածական մ ող/էէէուրդը հաւաքուած էր
հոյն այս տաճարէն մէջ, այն օրն ալ կէ/—
հերը մ եծամ ա սն ո ւթի ւնը կը կա ղմէէն եւ
tu մ էն ան ւլա մ որ
հ ր ut ց անէւ մը ձայնը կը
թա ւէւ անց էր սլա տ երը , չէ էն դէ/տեր թէ է/—
րենցմէ ո՞րն էր որ այդ րոպէին կ՝ այրիսնար • • , դո ւր սը կը ղարն է էն ) կը զարնէ[Հն... ա ղջէ/ կն եր ու ,կէն եր էւ ր են զ ճերմ ակ քօղե րուն մէջ պա տանք/t ւած մեռե լն եր ո ւ երեւոյթովը) մէկ րո պէէն միւսը դո յմ՜,երու կը սպասէէն , , • ս/րէււնը կը
հոսէր : Ն1^էրքերնէն բայ ) մէւս երնէն պա
տառատուն թնամէ/էն ւլնդակներէն) քաղաքը պա շտպանո ղներ էն ոմանք կու դային կռիւէն ու եկեղեցիին ս եմէն վրայ հո
ւրէնէէն
աւանդէէ/ն )
հոն ա պա ս ւո ան ած
էէրենց սէ/րե լիները փնտռելով խելայեղ եւ
վե րջէն նա յո ւածքո վ :
մ/ււսը սեւ իւո լման էն դիմադրող րազո ւկները կը պա կս է էն , ուր ի լներ կը դառնայէն հեւ է/ հեւ) էսե դան դամո ւած ու պայ
քարելու ան կար ո դ ) եւ “լէտք չկար
որ
տեսածնէն պատմէին) որովհետեւ իրենց
վառօդէ սեւցած դէմքեր ո ւն ւէրայ դրուած
էր ամբողջ
արհաւիրքը
յո ւսահ ա տո ւթեան • • • :
Ի.յդ նոյն տաճարին մէ$ էր » • ,
հրա
ցանները 1լ որոտային աւելի մերձաւոր)
աւ ելի յաճա էս , , ,ոդեւարնե րուն հռնդիւնները էսառն էէն ան էծքն եր ո էէ • , • կիներ ը
դողդոջուն կը սեղմուէին՝ տեղ
տալու
վերադարձողներուն եւ
իրենց
պաղա
տող նայուածքները ի ղո ւր կը կառչէին
սուրբերու եւ սրբուհիներու պատկերնե
րուն , , »
էւ^նչու անոնք) որոնց ղօրութեանը հա
ւատացեր էէն միշտ) անկարեկիր ե. ցուրտ
1ԼԸ մնա յին իրենց տառապանքին ) ի^նչ
tu նէծք ու
թնչ պատիմ տնօրինուած Կ'
իրենց համար ...
ր կուտակուած ձ եղ—
քերռւ քաւութեանը համար էր որ Աստ
ուած համր ու կո յր կը մնար, իբր թէ
բացա կա յած ըէէա ր սրբա տե գիէն . . • :է$ ան—
կարծ լուսաւոր եւ շառադոյն յս, յ անո լթիւն մր երեւաց պա աերուն վրայ... կըրաէլի տուին , քաղաքը կ՝այրէր •
ամէն
բան կորսուած էր : Հետզհետէ աւելի ձ օտ
հրացանները կը զարնէին ու գնդակները
un ւլելո վ կ՚անցնէին
եկեղեցիին պաաեբուն վբայէն:
Օգնութի՛՛ւն...
օգնու
թի՛՛ւն. ոՀվ Աստուածը մեր նախահայրե
րուն , քու անկարեկիր ու ոխակալ նայւածքդ մէկ մը մեզի դարձուր . • • : ի՝ ո ցե
րբ կր պատեն ամէն կողմ , օճախները կը
քանդուին , հրացանները
կ՛որոտան
ու
յաղթական թշնամիին ամբոխը մօտ է ու
ամէն Կեանք' պլպլացող լոյսի մը պէս
անոր չարագուշակ շունչը կը զղայ իր
վրայ :

— քց աղա ղութի՛’ւե ։ ամենեցուն...

ՈԼ ևը մե լացնէր դեռ չբո լմուած վէր-

[ուած արիւնը, . ♦ տմդոյն ու դողա-
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օ՜հ , այն տենչա թ' հառաչանքը , որով
այգ սփոփարար խօսքերը րնգունուեցան .
մոզովուրդին զանգուածը իր հիմէԵ դղրրդեցաւ ու արցունքներ հոսեցան մեղմօ
րէն այտերու վրայ- ու աեՂ խաղաղու
թեան բաղձանքը ո՛չ թէ միայն այդ րո
պէին համար էր , ոչ թէ այդ որո չ մարդ
կային բեկորին համար՝ այլ անիկա
կը
հնչէր բարձր ու անդիմադրելի , դարա
ւոր տառապանքին տակ կքած ու հալա
ծանքի ուրուականներէն մոլոր ուած Տե
ղին համար :
Պատարագը կը յառաջանայ. աղօթքնե
րու եւ շարականներու մեղեդիներէն օրօրուած մտածումս կը սլանար դէպի հեռուները , դէպի ապբուած անցեալ սեւ օրերը . ինքզինքս էրած ցաւի ալքերուն ,
>էԸ ղ։1ա.էէ' անհատականութեանս աստիճա
նաբար նուաղիլը հաւաքական
տառա
պանքին մէջ. նոր ձայն մր կր հնչէր իմ
հոգիիս մէջ ու տամանելիօրէն կը ղա ր թնէի նորատեսակ գիտակցութեան ձ ը. ■ ■
սւ այդ պահուն էր որ հաղորդուեցայ իմ
Տեղիս ճշմարիտ ճակատագրին հետ...:

Այղ րոպէին սպիտակահեր ու ծերունի
քահանայ մը, տարիքէն
դողդոջուն Ար
բունքները ամրացնելով' կ՛եր ելայ մողովուրդին , ձեռքերը կը
բարձրացնէ՛’ ■ ■ •
- Հ<Մտիկ ըրէ՛ք, մեռնելու մամը հասաՏ
է, Տէրն Մեր Յիսուս փրիստոս իր ան
քննելի տրամ ադրո ւթիւններ ուն մէջ վյրճռեր է որ անդամ մըն ալ իր հօտին անմեղ
արիւնը թափի • ■ ■ սուրերը սուրցած են
ձեր պարանոցներուն համար եւ դահիճ
ները ոգեւորուած են նախճիրի արբեցութենէն , ու արիւնը պահ մը ետքը ձեր եր ա կներ ո ւն մէջ պիտի չմնայ . . . խոնար
հեցէ՛ք ձեր
գլուխները
ու արձակում
խնդրեց էք ձեր մեղքերուն համար...վեր
ջին մամը հնչած է ու Աստուծոյ ողոր
մութիւնը անսահման է ...» :
Հրացաններու խլացուցիչ եւ շտապ աղ
մուկին եւ սփւշման/iîz մոլեգին աղաղակ
ներուն մէջ, պահ մը ծերունի քահանա
յին ձայնը կը մարի, բայց անիկա կեր
կերաձայն կը շարունակէ թողութիւն ար
տասանել խոնարհած մոզովուրդին վրրայ :
Տոցավառուած երեւակայութեանս մէջ

կը շփո թուփ տ յն օրը եւ. տյս °րր՝ "FniL~
հետեւ. դարձեալ J՜ ո ղո ւէ ո ւր դը էս ոն ար Հ ած
Լ եւ. էէնկած կ ւլետէւն ) հնձուած հաս կեր ու
նման , էս ո րանթ- մէջ,
ttf ա տա ր ադւո ր էւն
ձայնը սլացաւ, հեյոնարհեալ
երկէււղէււ
Կ՛Ա՛ր սլա ւլան եմ ♦ ♦
:
ճտկատնէէն դե տն էւ
քար եր ուն զարնեԼո'ե քամա կը կո ր ա ց ո ւց ած
մ՜ուլ ո վուլ,դը կրօնական սար ս ո ւռկ մը թր թռուն'
էւր ցաւը մոռցաւ,,, ու մէսէ/թարո ւթիւնը ճերմակ ազաւհէւէւ մը պկս րոպկ մը սա
ւառնեցաւ է/ր ենց ար g ո ւհքկ աղօտացած
աչքերուհ առջեւ , , , : Բուրվառները կը
ճօճկէւն ծեքծեքալով եւ էսուհկէէ ծու էններր
կը թան ձր ան ա յէւն ) ու
երր
գլուխնէէն
ըար ձր ա g ո ւց էէն' արg ո ւնքը աւելփ առս/ս՜
կր հ ո ս կր տանջո ւած դկմքերու վր այ :
Բտյց և ր ր քէ՛ չ ետքը պա տար ա դ էէ չ ը ար
տասանեց դերադոյն մաղթանքը ,— հ,ՀանդէՀստ ոսկորներուն
թ էթ Ա թ ո J նահատա
կաց ) արանց եւ կանանց y ծերոց եւ տղա—
յոց ) երէւտասարդաց եւ կուսանացն ) սգա
ւոր մ՜ ո ղո վո ւր դին յուղմ ունքը
այնպէւսէւ
աստէւճանէւ մը հասաւ
որ բարձրաձայն
հեծկլտուքներու, մկջ էսեղդուեցան աղօթ
քէն ձայները , • , ։
Անսահման վէւշտ էն
ա լե կոծ ո ւած ամբոխը սկսաւ աղաղակել։
Արբեք կա ր ելէւ չկր երեւակայել այն կա
տարեալ ու ցաւագէէն ն եր դա չն ա կո ւթէէ ւնր ) որ թեքնէէն յառաջ կու դա ր եւ որ հոդեհանգստեան աղօէմքէէն մէւանալուէ ղայն
!լ ամբողջացնկր , պահ մը՝ մէւ այն ըսուե
ցաւ ողր ոլ հեծեծանք)
մէէնչ ծե քունէր
քահանան երուն էսռպո տ եւ թաւ
ձայնը
կը պա տա սէս ան կր ա յդ ցաւազփն
աղա
ղակներուն )
հնամենի աղօթքներու նըւէւր ա գործո ւած բանաձեւէր ով ամ ոքե լու
համար այդ այրող Աաւը) որ ամկն մէ
կուն սիրտը կը բղքտէր :
Այդ մկկ օրուան) մկկ տարուան ) մ կ կ
գարու ցաւ չկբ որ կՀար տայայտո ւկր )
կարծես գերբնական եւ հազուադէպ ճէւ
Դե մԲ.
Տեղին տառա սլանքը կը րարաէսէր ու֊մդնռւթեամր . . . ամէն մէկ հառա
չանքով համտծռած չրթօմնքէ կը յայ"’—
նուէր հաւաքական ու անանձնական սու
գը, անմխիթարելի ու անդարմանելի սու
ղը Ազգին ... : Տ՚՚լ՚՚բ մարտիրոսացածնե
րը հեռաւոր մ՜ամանա էլներ ուե , բոլոր նահ ա տա կուած գին ո ւո լ, ե ալնե՜րը Ն՚՚յ՚՚ի , Ագաաութեան եւ խաղաղութեան իտէալնեբուն' իրենց դարաւոր աճիւններէն կե՚հդանա ցած , անգամ մրն ալ կը տառապէին ,
ու բոլոր երախները դոց ո ւած վէրքե
րուն' անդամ մրն ալ կր րաց ուին ու Տե
ղին վիշտը առատօրէն կր հոսէր այգ նոր
ա ր կածես, քներ ու աչքերէն :
Պ ա տար աղէն ետքը dոզովուրգը դլվ“ի~
կոր եւ կրած յուղմուեքէն խոնջած
ց րրւեցաւ, բակին մէջ դանդաղելով ու խումբեր կազմէլով. շատերը լուռ կը մնային,
կզակնին լաչակով կապած դրսեցիներ ու
ճերմակ քօղի տակ ծածկուած Կիլիեցիներ , ցնցոտիներու մէջ հազիւ սքօղած
իրենց վտիտ անդամներ ուն մերկութիւ
նը, մ տա ղրաղ կը հետե լէին իրենց արիլնոտ յ ի շա տա էխեր ո ւն t
Մենք ալ կը դառնայինք Առաջնորդա
րան . ղրանը սեմին վրայ խելացնոր դէմք
մը մեղ կեցուց ■ աչքերը կոյր էին , գլու
խը ծածկուած էր ցանցառ եւ դոր չ մաղերով» էսո ս տա g ո ւտծ մէսիթար ո ւ֊թիւնը
շէր դղրդած իր վի շտը • անիկա անխախտ
իր մայրական ցաւին մէջ յամառօրէն կ՚ը
սէր- Վեռներու մէջ ծներ էի ղինքը ու
իրեն պէս կտրիճ չկար ■ երր պզտիկ էր
տատիս տնկած ծ", ռեր էն օրրան կր կախէՒ ու ձայնս ձգած օրօր
կարգէի • • • ։
Եօթը դհ՚-ղհ Տէջ կ՚ըսէ1’’1՛՛ "Տ՚ոլբկ՝էւ1՛''՛
րր պէս օրօր ըսող չկար" • • • այսօր ալէմ
աշխարհ կ՚ըսէ, "[իուբէնին
մօրը պէո
գաւկին սուգը լացող չկայ »... :
եւ ո*-շ ատեն) վշտահար մօրը ողրը յամառօրէն հնչեց եկեղեցէէէւն րակէւհ
մէջ ու մէւնչեւ էւրէւկւււհ անոր ուլբադէւհ
եղանակը ընկերացաւ ու օրօրեց հոն utպա ս տան ո ղ մ՜ողովուրդէէն հ ո դեհ ա հդր ս utեան պատարագէն կրած տպաւո ր ութէււններր :
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ԱՂԷՏԻՆ ՅԱՌԱՋԱԲԱՆԸ
Եղբայրութեան ՝ հ ա ւա u ալւ ո ւթ և ան
զունգներով ասպարէդ

էո~

Ե ր է տթո ւր-

ըերու 1908—/*
Սահմանա ւլր ութ ե ան
Ա*
տարէն է ս կ ՝ կէլէ կեան Փար դերր սալա րկումէ երկրորդ վ)111['^[111

եզան՝

դէպէ

1915 տանող ճա մ՛րո ւն :
Շատ չեն այդ արհաւէրըը

պատմող՝

,1ևայորԼ էե՚է&երը :

Արչակուհէ ԷՒԷոդէկէ Լճ ) <Հ.Ամէս մը է կէԱւկէա»{2) հատորը
անոնցմէ մէկն է : Անէ կա առածէն հերթին ժամ անա կա ւլր ո ւթէ ւն մը կամ ■Սւ այարան ո ւէմէ ւն մը չէ : Պ՝ըէ առնուած
է

խոստովանէր: - «Դո՜ւք, գոչեցի զար
մ՛անքով, բայց ի՞նչպէս պիտի երթաք
այղ արիւնի եւ աւերակի երկիրը , աոան
ձին, առանց գրամի, առանց պաշտպա
նութեան» : — «Դրամ՛ի եւ պաշտպանու
թեան ի՞նչ պէտք կայ • շոգենաւային ըն
կերութեան մը կր դիմենք, ձրի տոմսակ
լքը ձեոք կը ձգենք - հոն հասնելէս ետք
Աստուած ոելորմած է» : Եւ ինքնիրեն տոմ
սակը հայթայթեց ու մեկնեցաւ անձայն
անշշուկ» :
Զսւպէլ Եստյետնի

«նրբաղդած ,

օրուան կաղութենէն պար տա ղր ո ւած հ ըր ամայա կան ո վ * աւելէ գործնական մտա-

մեստ» որակումներուն հետ

հո գութ եամբ ՝ որ ամV‘ բանէ

ձայն անշշուկդ արտա յա լ տո ւէմէւնր

առաէ որ-

հա

Աիւղի/ի տո-

.լերկն վերի մկջբեր ո ւմէւն ՀՀ,մե!յնեցաւ ան—
բա

«ք-արեկեցիկ մարգ մըն էր ասիկա
Դէպքէն ւսոայ • շատեր ամէն օր կը կերակրուէին իր սեղանէն» կ՚ըսեն ինծի'
զինք ւնւսնչցողներ • «հիմա այսպէս ամէն
թան կորսնցուցւսծ' սլատաո մը հացի կա
րօտ կը քաշէ» :
« - է՜հ, ի՞նչ ընենք, - կը սկսի խօսիլ
ծերունին • • ■ ի՞նչ ընենք, ւ1՚եծ է Աստու
ծոյ զօրութիւնը- մենք ալ ատենին մարգ
էինք, հիլքա մարդ չենք • պէլլի է հալերնիս • ւքի' նայիք մեզի, հիմակ մարդ
չե՜նք ալ•••»(?):
Տ տր բեր ո ւթէ ւնն եր ո լ ջնջումը
նակէ մարդկա յէն յա տ կանէչէն

«հիմակ մարգ չեՀԹք ալ-««»

մարդ րլլա լո ւն ՝ ապա ՝

յանայ։ Այսօր ՝ սակայն՝ դործը ութսուն
տարուան հեռաւորութենէն ՝
էր մա մtu-

Հոկտեմբեր ճճ:—էն . հոն

հետաէսո ւզո զներ էն

ջնջո ւմր *

Կ-գՍ

կը գոչէ տ-

n րուն «վէրքերն անցած էին ալ, աղէկ էր,
ոտքի վրայ, բայց ո՜չ ոք տեսած էր ղեււ
անոր խնդալը»(8) :

սէն սլա տկեր մը թելադրելու։

կոտորածէն առաջէն

քին միջամտութեան ,

Աղէ տը րa լոր

կորուստներուն հետ էւ—
ալ փաստերր*
տ ունէւ ՝

հ ո ղէւ ՝

կը մեկնէ

1909

ղաւկէ ՝ կնոջ՝ ընտանէըէ

կր մնայ

Հո կ-

Ոչ մէ կ փաստաթուղթ մնացած է

տեմբեր 21—էն մ էւն չե ւ Լյոյեմբեր 22 I (/*///—
մանա կա չրջան մը երբ 'էէպըէն

ւէբայէն

տէր ըլլալուն։
էրենց

որ ղո յո ւէժ եան մր յստակ շըջարւ1,^11 ՚Լ^Է ՚
էսլո ւած կեանըեր ՝ թ ա լան ո ւած ուսուց

վեց ամէս անցած է ու Ե է լէ կէ ո լ Հա լու.—

ուածը՝ հրկէղուած

էմէւհը չսլրջ 30 հա ղար ղոհ տալէ

ււահւ1 անէէն երէկ էրե*1ւց դո յ ո ւթէւ ւն յւ ՝ ներ

Աղէ տէւ փ n ր էւն ՝

ետը

կ ր դան ո լէւ վեր ա սլր ո ւ-

տուն՝ պարտէզ

կյւ

կա յո ւՍՒնը, n լւ տ il էնէն տար ր ա կտն մա—

■ՍԿ ուն վկայարան ո ւէմէ ւնը ՝ էէասլէլ bu՛1՛ J—
եանէ՝ Աուրէն Պ ար թե ւե անէ
դործերուն

Ա- թէ ո դիկի հոն ներ կա յութէւնն ալ ա-

■e"‘L =

ո րն չո ւած է ար դէն տյս դործէւն ։ Աղէ տա-

.նումը կր սկսէ կորսուած ՝

հար տեղացէն լուռ դերակատարն է րնղ-

ջածէրր վերաղծելու արարըէն*

Պո լսո յ էրա կանո ւթեան մտաւո րական ու

հանրասլ էս .

րն կ եր այէն մար ղէն մ էէ է րենց

ր ո ղ ո ւ մի դործը կատարողը

«Ծննդեան եւ աւքուսնութ֊եան կկայւսդԸՐեր , «հաւքիաիէ» , աունի, ւոեւլի «հէօճէթ» ւսսանց ամէնքը հրդեհի միջոցին
ոչնչացած են- աււանց որոնց ոչ մէկ դի

Արչակո ւհէ

թէոդէկ ՝

դարասկէղրէ
դր է չո ւէ ու

մէ կա ղմա կե ր սլո ւթե ան

հանգրուանէն ։

կա ղ մա կե ր սլելո ւ ՝

ւէերանո-

առաւելապէս

դո րծո ւն էութեամբ ծանօթ կէներու էյրմ—

ար տա ըէն ա շէսարհ էն

բակէն մաս կը կաղմէ : Եթէ utJu էոըմբակէն առաւել
կարկառուն
անունները

"Լ-թէւե^ը՝ ուր է չ կա ղմ ա կեր սլո ւթէ ւհն ե ր ՝

—S. • Ե սայեան ՝ Աէպէլ ) Սնայէս » • — ամէն
բանէ առւսէ եւ յա տ կա պէ u
դրա կան ու-

մ էն չեւ է1 ս կ տեղւոյն կո ւսա կա լ ո ւթէ ւն ր ։
Աղէ տահար
տեղաց էէն լռութէւնը
կր

թեան մարդը եղան՝ անոնց մա ման ակա-

էս ղուէ մէայն սգալու՝

Կ1“յ ու գործա կէց
ղո ւդահ եռ
երկրորդ
չերտ մը դործո ւն է ո ւէմէ ւն ծաւալեց աւե

ւէեր ասլր ո ւմն ե ր ո ■L ՛ա՛լ տուր
լադրելու համար։

լէ

ընկերայէն ո լոր տէն մ էջ

—մամ ուլ ՝

եր էլարած ձեռըեր

են՝ էնչպէս «Ազգանուէր Հայուհեաց Աէ-

դըրութէւնուէ՝

Արչակուհէ թէոդէկ՝ էէարուհէ Արշակու-

կը կը է Հոկտեմբեր
1֊1 թուականը ։ Այղ
առաջէն ըա յլին իսկ անոր միտքէն ան

թՈէէ Զ* Եսայեան

հետեւեալ

տողեր ուէ

կ' ուրուագծէ հ.Ամէս մը է Եէլէկէա^յէ հեղին ակը .

«Ան օժտուած էր շատ հանելի տա1ղսւնդով մը որ հաւանաբար ասելի փայ լոսն
ծաղկում մը պիաի ունենար, եթէ մեր
կեանքի պայմանները աւելի նպաստաւոր
ըլլային :Եթէ ինքը չկրցաւ կուրծք կուրծ
քի պայքարի մտնել, պատճառը թերեւս
իր նրբազգածութիւնն էր, նաեւ այն հա
մեստութիւնը որ իր ամենսսքեծ աբժանիքրն էր» (3) :
Կեանրէ

նուաղ

նպաստաւոր

սլա յ—

մանները՝ կուրծը կուրծըէ սլայըար մ ղելու ար դելը Ա.
թկ n ւյ է կ էւ նրբաղդածութէւաը՝ հ ա մ ե ս տո ւթէ ւն ը սակայն ո չէն չուէ
կը դօրեն երբ աղդայէն րն կեբայէն պար
աւս կ տն ո ւթ է ւնր էր առջեւ կր բանայ
մր՝ ջարդէւ աչէոարհէն

օր

ճամբան։

Անոր մեկնումէն մասէն Աէ'սւէէ Հ.Տ է կէն
թէոդիկ»(ձվ ի, որ ադր ո ւ.ած դրութեան մկջ
կր .ղա ամ կ

• եսյ,1դև I

կանոն : ■Լերապրոլմի
s գ
*
ղ/ յւ ւ\ահչհա
յ * հՈւյ
<ե
/ !
ռւ <7
1

որ

ղաղաւէարր ՝

որպէս ճակատադէր ՝ որպէս պարտը։ Ան
կը դրէ .

«Քեզի կը մնայ հէ՜ք Հայութիւն , ջա
նալ վերականգնել բոյներդ--- դուն քու
արցունքդ սրբելէ վերջ խաչգ հանէ, յոգնէ, դատէ' օրն ի բուն, խոնջ թեւերուդ
ու ճակտիգ քրտինքին արդար վաստակը
տար տո՜ւր քու հիւանդ, հաշմանդամ եզբւսյբներուդ, յանուն այդ հաւատքին' այ
րիացած եւ որբացած քու նօթի եւ անտէրունջ քոյրերուդ: Այո, ցորչափ կապ
ուած ես հոդիդ ու հայրենիքիդ, այս է
ափսոս քու ճակատագիրդ, ա՜յս է քու
պարտքդ»(5) :
Պատահարին վայրը ղ իրքին

մկջ

կր

Կը ԿըԷ հ-Ջարղի
աշխարհ» ,
«Աղէտսւ•Լայր», <ձՓ լա տա կներ ո ւ աչխւսրհ» , «Ջ"' —
լ։։ ւմի եկիր'), կամ ^Մեռելաքաղաք^
ԱԼտանա} անուանումները, ան չի ղաղրիր
.....կայն երբեք հայրենիք „ւ հող րլլ՚՚՚լէ ։
հայրենիքն ու հ ո ղը ՝ h տ էս աղէ տահա ր մ ո—
ղու/ուր ղին : Ու սլա տահ արր ՝ ըլլտյ
ան

5

բն

Ը“աղՂՀ '•՚
Թև ւււչ
<. ,

1 է 1չնտլ՚եւ"

րելիո. թիւնն աչ չքացած է աՀն
^ետ ։ Ու ոչ ոք հզօր է րնաւլգլւն
■ԿեԼոլ շս1վ' ՚ կտմ ոչ որ

մերմ՜ելու չափ ։

•ղսւլւ

« - - -Քանի մը ամիս աուսջ հաբ^
ողջունած ժողովուրդ մը կը ս|զէ ւՀ
զօրէն ամուսնանալու' կւԱըծես /
ներուն շարք երր լեցնելու
աէ
մանկամարդներու մնայուն պս,1Ա11[
ներ տալու համար»(լց) .
Հարուածը մերմելու մղոլմթ
և
կազմէ նաեւ դիմադրութեան պատ„
յ/ւ i.ifi
fl Տ֊ դարմանի,
Ը Հ. t այլ ,
սակայն
ան ոչ*. թէ
խելոլ հանգրուանին կր պատկպ
Կ'ԸԼԼայ պտտահարին
ընդհանպ
ռումին բաղկացուցիչ մէկ տտրր^
պէս լուսանկարիչ

մը,

թուահամարը ընողը կամ
դաւաճաններ ը :
ապա հովն լ,

տահ ածին դարմանը դիւրացնել
տակով դրուած դործ մրն է
Կիլիկիա»ն . եթէ նկատի առնուի ]
սեր էնի թարդմանոլթիլնր, կարելի,
եւս

դոնէ ուչա

իմեան յանձն ելու, կատարուածը'. ՜)՝

նկարա-

«Աեկնումէ պահքով

ւէե ր ա կան ղն ելո լ

րին տն^րամեչտոլթեան : ի’հսս Ս ?

նաեւ օտարներոլ

ԸԸ էեԼ սէսէ մեկնումի մամերուն

բաժան է

Կ^Ս-կերսլիչի, արւաՀ^

■Լեր ական գնումը

Ա • թէոդէկէ օր ա ղր ո ւթէ ւնն եր ո ւ շար-

չերտէն կը պատկանէն Հայկանոյչ Աառը ՝

Ասոնցմէ Ա * թէ՜որէէկէ մահուան առէ-

ջնջուած շըը-

թե

դպրոց՝ մէ ո ւէմ են տ կան ա չէս ա տ անը- : Այս

նէ եւլն ♦ :

կա ր ղա կ էն վրայ չար ո ւնա կո ւելո ւ
տաղ‘hասլր ունէւ աղէտէն ետը* ռւ վերականղ-

կամ յետադարձ
նոթեր

'՚
?’՛

րելով ամէն պատչաճոլթիձ \այ

րենցմէ աո ած է ըլլալուն

էջե-

կը նշա

կ աւելցնէ սլա տկերը ույն մանու կին

հի թէոդիկի տ h ձէւ h n լ էսա ռն ո ւածըէւն մա—

պար ա դայա կան

արարքի մր ,Հ<
ըադրուած դլոլխով սլ.„.„մոլԱ^
միայն ներքին է մղումը.

^հոր

լաբար ատաղձ կը հանդէսանան Արշակու-

նա կին մէջ ձդած

//՛/,„,/շ ղրուաղը որ ո

ներկայութեան ամէնէն հ ս,
- Ու II III Սւ
Կ-նԸ ԿԸ ներկայանայ հս,
հն nh ա .1 Ո ! հ։.ո
____
r
‘ / I ÜJW"tyf
ինքնաբուխը,
„ր
չառրն՚

ապագան կր թելադրէ, սա

պէս աղէտեալ մո ղո վո ւր դէն օմանդա կո ւ-

րը ՝ — դո ւթ չա ր մ ելո ւ կոթՏր , Պոլի.,ի հայութէւնը
օման դա կո ւթ ե ան
հրաւէրող
տողեր— կը ներկայանայ որպէս Կիլիկիոյ

K

բու ,եւ, լուսւսւորոԼթեւս(,
պատրաստելու համաս
,ւ... E Kl1
11UP ’buqnunii
մայրերը»(15) .

ղէտահար ծե րունէն* է ո կ վկայարանը ա-

թէւն հասցնելու՝
դպրոցական
կեանըը
կաղմա կե րպե լու սլար աղայ մը կը ն,եր կա

Ան Պ սլէս էն Ե էլէկէտ

տէն անժաոանգ տխոլո hlnn
նազիբկ ու անտէրով/

ամէնէն

մում կրնւսն ընել խեղճերը կաոավտրութեան մ1օտ, ո՜չ գաղթել, ոչ լքանաււսնդ
տէր հանդիսանալ իրենց տուներու հո
ղին ու պարտէգին- • -»(9) :
Ջնջումներու
կե ան

կաձ

կ եր կար էւ ձ էնչե ւ

չարքը

անհաաներու

կե անըէւ

մն աց որ դա ց էն

հ ա ւա ըա կ անէն

մանները * տեղ մր առանց հօտէւ
է «գլուխքը *

սահ

մնացած

«Այդ մարդը Սահւսկ կաթողիկոսն է, իր
կորած ու վայրավատին հօտը ջանալով
դեո հովուելու, հառաչանքները կուլ տա
լով կսկիծներ մեղմելու եւ արցունքներ
սրբելու»(10):
^ւԸՒշ տեղ մր ջնջումը վ. ոթոր ի կին հ ե տ
աո ած տարած է «դլուէս՝»ը *

«Չկայ մ՛խիթարող ձայն մր, ւաւ աջնորդող, վարիչ ձեռք մը, կարեկից մէ
կը, լուսամիտ ու սրտոտ անձ մը որուն
շունչով աո վայր մի տաքնան ցրտացած
սիրտեր - - - Շուարուն , անճրկած ժողո
վուրդ մը մնացած է հոս , անհովիւ, անաոաջնորգ»(11) .
Ամէն ջնջումներուն հեա, եղեռնի վա յ—
ԸԸ Կը մենք, ըսինք,

կրողը պատահած թ։

ու վաղորդայնին . ան նաեւ շփումներու
Կրութ' է ■ Հատորին մէջ Կ ի լիկի ան
վա յ-

«Ազգ- հայուհեաց ընկերութիւնը հա «.Կ՚՚տորաձ-» , «Եղեռն՛» , «Դէպք՛» կամ
զիւ վերակազմուեբ էր,
երր Ատանայի «Ջարղ», չկ ջնջած վայրը՛. Ան' երէկ ուտն
ԸԸ--- անոր երբեմնէւ չէն ոստանները՝ այլ
սարսափելի սււլէտքը պատահեցաւ, յա- շէն ՝ կեն սա էսա յտ ոլորտը՝ ջնջումէն ղո- եւս մէայհ Հդեբեղմ ան^ ՝ հ,ղամբարանֆ ոււտջաթանը բոլոր աղէտք ներուն : Ամէնքս հերէն չէ. ջնջ ուած են կե անըեր ՝ շէները
րակո ւմնե րով կր յ է շո ւէն *
շուարուն, ջլատուած էինք գրեթէ եւ ղարձած աւերակ ՝ սակայն կայ ու կր մր—
«Դերեզմա՜ն , ամբողջ Կիլիկիան էր գե
սեր նոր ընկերուհիներուն եոանդը վառ նայ վայրը : Աս է կա յ որ դլէսա ւոր աւլ
րեզման -. .»(12) : «Քաղաքն ԼԱ տանա ) Ւր
պահելու գերագոյն նիգեր կ՚ընէինք- դա կ^ւ է ւէ եր ա h ո ր ո դո ւմէէ կար ելէ ո ւթ ե ան ՝
աւերակներով' ահագին դամբարան մըն
մենք' հիներս որ 30 տարի առաջ այդ ըն ^ԼԸԼլայ նաեւ սլատահածր վերջնական յեէր մեր դէմ • - ■ : Կատարեալ դամբարան
կերութեան ծագումին ականատես եղած տա դա յ Աղէտէն ղա տ որ ո չո ղ պա բադան :
մր հիմա եկեղեցին ալ, առաջնորդարանն
էինք : Ընդհանուր ժողու] գումարեցինք
ՆԼայրԸ՝ համատարած
աւերակներ -Ս
ալ»(ԱՅ) :
ուրեմն դարման մը խորհելու համար Ա- ■Un ա մ էւս ե տըհ էւ ս կ դեո մէս աց ո ղ ՝ մրււթէեւ «դամբաբան» , «դերեզման» կամ
տանայի մեր թշուաո հայրենակիցնե տող պատերով՝ բանտերով՝ բանտարկ
«աղէաավայր» , «ջարդի աշխարհ», «մե
րուն: Բայց մեր դրւսմարկղր դատարկ էր եալն եր ո վ ՝ այրէներով՝ որբերով՝ կ}րլռելաքաղաք» , վայրը չէ խուսափած . կր
տակաւին, եւ Հայաստանի մէջ մէկ քա !այ մէամամանա կ չա ր ո ւնա կո ւթեան ամնայ նուաղս, դո յնը , յ եւո աղայ ու վերջ
նի դպրոցներ թացած էինք արդէն որոնց ըարըէն տեղը ։ 0 մ ան ղա կո ւթէ ւն կը ւէու- նական ջնջումի նախօրեակին ,
որպէս
մասին պատասխանատու էինք :
Դեոա- թայ հոն. ղրամ , դպրոց,
տե տտարբերութեան ւլլխաւոր ա զդա կ :
Այրէ
հասակ 1օրիորդներու խումբ մը յանձն ա- րտկ ՝ ուսուցէչ հոն կը հա սնէ h ՝ ըան էւ u ր
նուազագոյնին շնորհիւ տեղ կր հասնին ,
ււաւ իսկոյն հանդէս մը սարքել ի նպաստ սլա տա Կ ածը չէ կրցած 1\ա կա տա դէւր ր ր^ւտե1ղ կ'ունենան օմ ան դա կո լթի ւնը , կազ
Ատանայի ւսղէտեալներուն, ինչ որ յաջո Սւ՛
մակերպչական աշխատանքը : Այդ ազդաղութեամբ գլուխ հանեց: Բայց կը խոր
ճտկատադէրը պարտը կը դնէ ղարմաԿՍ1 գոյութիւնն ու աչխատանքը առաջին
հէինք թէ մինչեւ հանդէսը պատրաստը- նելու՝ վերստեղծելու էնչ որ ջնջած է
արդիւնքները կո լ տան արդէն Ա. թէ ո դի
ւէր, մինչեւ հասոյթը հանգանակուէր, սլա տ ա հ արը . չկան տուն ՝ տեղ ՝ կե ան—
կի նման աղէտը միայն վեց ամի,, հեռաամիսներ պիտի անցնէին , եւ անդին հէք ըեր ՝ սակայն նաեւ չա ւէանէ չ ՝ տարրերու—
ւո ր ո լթ են էն հետադծողէւ մր *
որբեր աճիւններու մէջ կը մխային : Տի թէւններ՝ մարդկայէն յատկանէչ՝ կա մ
«Ուսման ու դաստիարակութեան հան
կին Թէոդիկը շատ քիչ կը ճանչնայի , երբ ըլլա լուն ւէաս տեր ը ։
դէպ ծնողսւց ցոյց տուած փութկոտուպահ մր քուլս մօտենալու] , իր համեստ
Ջափա նիչ չունէ*
չափելու արարըէն
թիւնը մի՜ակ սփոփարար երեւոյթն է զոր
ձեւովը ըսաւ ինծի ցած ձայ նու] • «Թող օ- ծառայելու ո չէն չ ունէւ դէտողր * «UlUnfif
երբեք ողջունած ըլլամ Ատանա գւսլէս ի
րիորդները իրենց հանդէսա] զբաղին, ի՞նչ են, հիմակ ի՞նչ կը տեսնէք որ, կր
վհր»(14:) :
բայց մենք անոր հասոյթին սպասելու] ձայնէ ազգային դպրոցներու տնօրէ
«Վա^ր» , անոր մտա հ ո դո լթի լնր Ա.
ժամանակ չանցընենք : Պէտք է մեզմէ մէ
նը ֊ • •»(6) î Տեսնուածը որ ըան ալ տամա- ^'Կոդ[ւկի զործունէութեան մէջ մնա
կը անմիջապէս մեկնի Ատանա, անձամբ ն եմ’ ւ ան բացատրե լէ ՝ կր մնայ րն կա լո լյուն ազդակ մըն է , կապուած առաւե լաորբերը հաւաքէ, դպրոց մը բանայ եւ իր մի սահմանէն մէջ ու րն կալուածը ո չէ*ն չ է
ԸաԸ դպրոցական դործէն *
ձեոքովը կարգադրէ ինչ որ սլէտք է» : ա պր ո ւած պատահար էւն ըո վ-. Ջնջո ւ.մ«Այսսլէ֊ս ահա «Ա(լ<լ.անււՆէ^բւ Հայւււհ—
- «Ո՞ւ] կ՚երթայ» ըսի սրտաբեկ: _ «էս» ներու չարը մը ամէնէն հարազատ պատեաց»ը Կիլիկիոյ ծոցին մէջ իր վարժա
պատասխանեց պարզ կերպով, գրեթէ ա- կերը կ ու տայ ըն կա լելէւ էն ու անպատմերանն ունեցաւ, ձրի դաստիարակութեամբ
մրչկոտ ձայնով մր, իբր թէ յանցանք մը լի, անա պր ելի մնացածին մաս ին.
մը հոգեւին մխիթարելու համար բախ-

նշանակալի

կէտն է

սւ

կը ԱրԱԱւմուի

վ

իպրոցական դործը բաւական

ւ

«վերադարձ»ը , որ
գլուխներ ուն մ էջ :

•/ուրիշ կ ար դա դրո ւէժեան մր հասւյւհ
Ա* թէոդէկ ճամբայ
կէ ե լլէ Ատա
Պռլէս դառնալու* ցամաըէ

ճամբւպ

տ էւ հաս նի Մ էր սէն եւ ա նկէ մինչեւ
լէս նա ւո վ շարունակէ
նը ։

ճամբորդու

Այդ երէժյւ սակայն տեղ
ղէնըը* Ատանա յէն մեկնող

չէ հաս՛
ճամբա

նել է* ի ս կեն տեր ունէ մէջ ծագած
տա տենդէ համաճարակ մը փակած
ճամբան ։ Ատանա վերադառնալ
ւ՚/՚շ ըԱեմ՚Ք մ՛ մնաք ■
Ու. անելիք ՝ վեր ա դար ձը' ղԿ՚ղԷ Տ[
կէտ ՝ հատորը կը փակեն անոր աւււ
յայ տն ո ւած
յո յս էն ՝
լաւատեսով
անդէն ՝ անգէտակէց ազդանշան մը

ւուԼ ԳաւՒ^ւ՛^: Ադէսս^Փդյէէն
.
«զուլումի աշիարհ»ը ելք չունի: /)<
րանորոդումէ սլա տո ւմէ il ը աւարտ
տրուէւ յետադայ ար հա ւէրըէն նաէ
ծում ով * անոր ՝ որ

ջնջումներու

ձանըո վ պէտէւ լուծէ
սա հման ելով մէայն որպէս

աԼ'1

ռաջ*սբանհ/» :

1- Արշակուհի ճէզվէճհան ծնած
1875-ին, Պոլսոյ Սամաթխս P֊RE՛
նական ուսումնւաւութենէն եսժ fl1
նակած է Ֆրանսա եւ Անգլիսւ:
1904 թուականին կ՚ամուսնանայ «
նուն Տարեցոյցը»ի հեղինակ P'W
հետ ու կը դառնայ անոր աջակին^11Լ
խատակիցը : Մ ամուլին մէջ ցրոււս
մնան իր ստորագրութիւնը կըո11 1''
րոնցմէ են «Ուսանողուհիի մը JnLî 1 '
Մեռած է 1922-ին Զուիցե[փա •
2- «Ամիս մը ի Կիփկիա» j
1910-ին Պոլիս , «Կցիտութ (ևւՐփ" Լ
խորադիրով- 213 է?? 37 պատկ I1՛
տորր
ֆրանսերէնի թարգմանս
1921-ին «Témoignages inéditS
atrocités turques commises eu
վոորտդրով ։

J.

3— «Ամ՛էնուն Տարեցոյցը»
1923, էջ՝ 23:
4— Նոյն, էջ' 11-12:
5— «Ամիս մը ի Կիլիկիա»’
6— Նոյն, էջ' 23 :
7— Նոյն, էջ' 31:
8— Նոյն, էջ' 35:
9— Նոյն, էջ' 52-՜
10— Նոյն, էջ' 16:
11— Նոյն, էջ' 44:
12— Նոյն, էջ' 38:
13— Նոյն, էջ' 44:
14 — Նոյն, էջ' 47 :
15 — Նոյն , էջ' 72 :
16 — Նոյն, էջ' 85 =
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Ղադրի ^է^քը կիրարկելէ հաւասարապէս
բոլորին։ Ե ւ֊ յա ա կան շա կան օր էն պետու
թեան ու ոչնչացում՛ին առընչումին մ էջ
Եսայևան ճի շդ այս հաւասարութիւնն է

Ջ11ՊԷԼ ԵՍնՏԵՍՆհ
ՆՄԱՆՈՒԹԻՒՆԸ*’

ոJ' կը վկայակո^է ,
փասաօրէն պե տո ւթի՛նը յղելով իր ի ս կ Հսկղբնական» դե
րի ե ու սլա շաօեի h ՝ շատ որոշ ռաղմավար ո ւթ և ա մր մը ՝ ր ւսկարղո ւ մի ռ ա դմա վա
րս ւթե ամր մը։

'Ւանի որ տեսնուածն ու լս ո ւածը կո
տորածներուն իր ո դո t-թի ւնն ու ղա յն ո տմ1։ հանող կամքը ան դա մանքն ունին պե
տութեան հիմունքը իւախտելու ՝ !լրնանք
երկու դիտողութիւն հանել իբրեւ եզրա
կացութիւն •

Փ աեսհււդն ո ւ_ լս ո ղը ՝ Եսայեանի այցե
Եսայեան արեւմւռահայ դրռղներէն

եթէ քխսկ,ե

է, -ր Կիփկեան աղէտէն
յասին էր վկայո^-թէւ-նը կը յաջողի գրել
ձձնսալկս ճակատելէ վերջ դէպքին : frակէ պայմաններու մէջ դրուած աոաջ֊
Լկարղ այղ- ղէրրԸ Անրակներու մէջ£
կամ երբեք ուսումնասիրուած
հաՀ, մր!: Է, ուր սակայն «աղէտին» մո
ռնալու իսկական ռազմավարութիւն մը

կլ կիրարկ"լ[։ ■

Այ-աեղ
պէտէ
փորայղ- ռազմավարութեան
մէ քանէ
ռնղոյղներր է յայտ բերել, որոնք կը
կազմեն պատմական դէպքէ արձանս, դր
ութեան իսկական «րանարսւևստ»
մը:
]իա,եղի չէ հաստատել, սր Եսայեան լիո^նղիաէ թէ է՞նշ կ՛՚ընէ եւ դերազանցապկ,, կը տիրապետէ հարցէ ծալքերուն :
Հասար ---եթէ հարկ է տակաւէն
նման
iÿuuf— էր արտակարգ
գրողէ
կարո^թեանց եւ, ինչո՞ւ չէ, արեւմտեան
էականութեան ն ելւ թ ա փ ան g n ւմին ու
itit

րոլթէւններս կը ներկայացնեն, կրնան
պէտք ըլալ. եթէ որեւէ կերպով անապա
հով զգաս ինքզինքդ , յանձնէ Bareille/'՛/'
ներփակեալ» (2): Իսկ աւելէ ուչ, նոյն
հասցէով կը գրէ . «Եօթեր առի ու տեղւոյն ,Լրայ տեղե կութիւններ» (3) : Սկիղբէն Ե ուսյեան որոշած կը թուի ըլլու լ ըան
մը դրել տեսածներէն ՝ հաւանաբար ղըըկուած էր ատո՛ր իսկ
համար :
ներկայ կ ուրեմն ույս ճամբոր դո ւթ ե ան
հ որ ի դոն ին ։ Ւնչ որ յատկանշական է ՝ ա յն
ալ ան դ ր ա դր ձո ւմն է ՝ թէ դր ուելիքը կըրնայ վտանգաւոր բան մը ըլլու լ։
Ե*- ի[,օվ> Սե սլտ եմբե ր ]_§—ին' Եսայեան էլը դրրէ ՝ առանց մանրամասնելու՝
որ Հա յ լ
եւ ու յլ սլա աճա ռն եր ո վ մ ե կն ո ւմ ս անհրա
ժեշտ է» (!) : Ե սա յեանի ներկա յո ւթիւնր ՝
դ.ի տ ո դ ու արձանադրո դ ա շքը ՝ սւ յո առա քե լո ւթիւնը գրելուն' ո ւնի վ տան դաւոր եդր մր՝ որուն
սլիտի անդրադառ
նամ աւ ելէ անդին :

լութիւներ մկկ խօսքով' ^իէիկի,ս
վտանգաւոր ըլլալ պետութեան ՝

կրնան

® տեսնելե ու լսելը վտանդաւոր
են*
անոնք ա յնքան ով վւո ան դաւ. որ են որքա
նով կը տանին այցելողը գրելու արար
քին ՝ այսինքն' վկայութեան։

Ըսուեցաւ արդէն՝ որ Ե սա լեան սկիւլ-

րէն ՚ւը

P ուի ծ րադրած ր լլա լ իր տ սլ ա լո
րութէւններ ուե ա ր ձանադ ր ո ւթիւն ր : Ել
ղարմանա լի՝ աւելին' հիանալի է նոյն աաեն ՝ դ ի տա կց ո ւթի ւ!ւր վկա յութեան առ

Հղացումէն :
Ահա՛ւասիկ ինչ կը դրէ Եսայեան նա
մակին մէջ* Հինչքան ալ պատրաստուած
ր լու յի ա հ ռելի աղէտին ՝ ին շքան ալ կար-

1909-/' 8 ո մնի սին Զ' Եսայեան կը դըտ'եովւ այն յանձնախումբին մէջ՝ ո բ ^ատքխւրլոսրանը կը ղրկէ Կի լփկիա ՝
տեղլոյն վրայ իբ ա դաբ ձո ւթի ւնն եր ո ւն իրաղէկ ըլլալու։ Սյդ թուականին Եսայեան
ձսւնօթ ղր ա ղի տ ո ւհի մբն է : Հ ր ա տ աը ակած՜ է Սպասման Սրահին մէջ (1903) ,

օնորհքով Մարդիկ (1907), Կեղծ Հան'ճւպւներ (1908) *էէ պեը ը ՝ բազմաթիւ
պատմուածքներ ՝ արձակ բանաստեղծուՀուններ ՝ յօդուածներ մամուլին մէջ (!) :
էրբեը տակաւին չէ մօտեցած Հա ղդային
թեմային»։ Աւերակ ներուն մէջշ/ կը բխի
\1>լ1՚կեան ւիորձառո ւթ ենէն եւ կը հ ր ա տա^սւկուի քիչ մբ ուշ՝ 1911-/' Մայիսին։
Ւեման նիւթը կը դաոնա յ քանի մը սլա տ-

փլածքներու ՅասմիկԹեր (1911) , Գավէականները. (1912) I 8ետոյ՝ իր ւսրտագրււթեան մէջ՝ եթէ բացառենք նամակամէջ զետեղուած էֆ/՚րը ,
Հա ղկ տի
էականութիւնը» կը վերածուի վկայո ւթեսւեր արձանագրումին : Այսպէս' 1917—

Բաքուի «9։"րծ»//2/ մէջ կը հրատարաH հայկ թ՛որո յեանի յ ուշեր ը Աիջագետ-

ծ£/' ։ թկ
չափ ա զանg ո ւթ իւններ եղած
են արդէն պատմուած լուրերուն մկջ՝
տեսածս ա յնպիս ի ահաւոր րան մրն է ՝
որ ամէն երեւակայութենէ վեր է ♦ ոչ մէկ
կերպով à peu près գաղափար մը չէք
կրնար ունենալ՝ մինչեւ որ աշքերովնիդ
չտեսնաք եղածը* ամբողջ վէէայկ^
I՛
կործանուած է •
մնացող եւ հոս սւսլա ս տանս ւլե երը այնքան démoralisé են՝
որ եթէ բնական պէ աքերու անմէջակահ
դրդումը չըլըս J էրենք ալ պէտէ մեռնէն
յուսահատութենէն . ո՛չ մէկ յոյս, ս չ մէկ
ապագայէ ե չո յ լ (...)։ Կէլէկէա՚ե կ"Ը~
ծանուած է-՛՛ տյս է ամէնուն
տպաւորութէւնը ■ դեռ Ատանա
չեմ դացած ,
րայց հէմակուընէ
լսածներս
ել էնծէ
պատմուածները կը վկայեն, որ րոլորո
վէն զոհուած են Հայերը յայանի հւ նէԱ—
խապատրասսաւած ծրագրովարդէն
յայտնէ է. թուրքերը հոս այն երեւոյթը
ոմնէն , էն չ որ ունէէն հէն ռեմ էմէ դէ չ սէ
րերուն Պոլսոյ մէջ եւ բան մըն ալ աւելէ,
երեսդ կը նայէն զարմացումով, էըր թէ
հարցնէէն, թէ է՞նչպէս կ'ըլլայ , որ ողջ
մնացած ես . . •» (5) ï

վ՛ սպանդէն՝ ժոզովուրղի մը հոգեվարիարադրին տակ ՝ 1915—/' ա դէ տը Հւէբ—
^այերւլ էլ աւանդելու» համար ՝ ինչպէս

^դրէ

յառաջաբանին մէջ ։ իսկ 1920-/'ե

էք հրատարակէ

Մուրատի. ճամրորղու-

• Այս էջերէն ո՛ չ մէկը կը վերա րե1[՚ ‘Անձնական վկայութեան եւ չունի Հդե-

Լ արուեստական»

ն կար ա դիր ՝ թէեւ հ ըսմը կը դրուի վկայաբանականին
Հդե դար Ո ւես տա կանին» միջեւ՝ երբ կը
սուի Հա զէ տի դրականութեան» մասին։

I

Ա՚լիկիոյ

դէպքերը կը ստեղծեն
կամ
կը վերստեղծեն ա յդ դր ա կան ո ւr/՚^ը մեր մատենտղրոսթե ան ծանօթ ու
^Լր^ն ասդՒն՝ Ա-

ւմէողէկէ
Աուրէն
^թեւեանէ էիլիկեան արհաւիրքը , յի-

t1՝1 մը ի Կիլիկիա հատորը ,

/êi,
I

յէլԼլէ՚Լևրը , մաս կը կազայս դրականութեան , ընդմէջ վկա/““նականft „լ լյրագրա կանէն : Եսայ-

Կ1'մ։կիայէն ել կը
տրւաջին Ոլ_
վճռական բախումը
Vfa յ
Հս* զդային հարց»ին հետ՝ առար“մհն"ՈՀԸ ան"ր ասսարհ1'ն մէջ կոտո-

^ղմէ""""^ '1Ը

ք

5, Ո ՂւԱ'ւ1յ“,1էա'ն"'֊թեսՀւ, , հոն ուր
^կներլ՚ն յէ՝.
սմ’տի ղըԷ է՛ր նա՜

ի, 4/

^"ւն

’ Հո9Խ աքսորեա-

եԱՀե'՜' ‘ԼարԳեն1։ներ ոլ յա Վ՛
ու էարհխ1"^1^ UbrnJ' գեղեցկութեան

“•“յեան

Որ Մերսէն կը հասն է, Ե-

նկարխ

Հ
մԸ
կը դրէ ամուսնին'
fo •“Հք/,ն րան ԵսայԼանէն , ուր կը դրէ
ն1։ր& եւն^սւս"՜որ'"-^հլնները տեսած'1Ա>նն“թոմԱյաՒ 'էԸ Հա11է յատկանչա՛Լ "ր 1լ1Լ •լԼրաբԼրէ՛ ս կս ուո ղ
զթեւսն. Հ<Օրը օրին տպաւո-

Այստեղ մ եկէն կերպով ըսուածը բա
ցակայ է, --- կամ գրաքննուած է--- գրր1՚ն
մէջ-. Եսայեան անմէջապէս մատը կը դնէ
գլխաւոր հարցէն վրայ.
կոտորածներու
ծրադրումէն եւ հաւաքական ոչնչացման
կամքէն: նոյն տեղը Եսայեան կը գրէ.
<ձԱրդէ կառավարութեան մ ե ղս ա կց ո ւթէ ւնը ակնյայաէ է...» (6): Այս կրկնակէ
հաստատումը կ՚ենթադրէ,
որ Եսայեան
մեծապէս զէտակէց է դէպքերու նչանակութեան եւ է յառս^ագունէ կը թուէ
հ ե ր քել այն կարծէքը, թէ դէպբերԸ պա
տահական ու տեղական հանգամանք մը
ոմնէն եւ թէ Աաանայէ կոտորածները քանէ մը տաք-գլուխ մարդու գործն են:
նամակէն մէջ, Եսայեան չեչաը կը դնէ
ծրադրումէն վրայ եւ հաւաքական պա
տա ս խանա տո ւո ւթէ ւնը նկատէ ունէ պե
տական մեքենայէն : թէ ասէկա վտանգա
ւոր «գէաոլթէւն» մըն է , կը յստականա յ
երբ կարդանք Աւերակներու մէջ/, աարօրէնակ յառաջաբանը , ուր գրուած է հե
տեւեալը. «Անհրամեչա է, կը կրկնեմ, որ
ամէնքս ալ գէտնանք ճչմարէա պատկե
րը մեր արէւնոաած երկը էն , քաջութեամբ
եւ չեչաակէ կարենանք
նայէ լ
անոր:

հնչ որ տեսայ եւ ինչ որ լսեցի* հանգա
մանքը ունէին ամրուլջ պեսաւթեան հի
մունքը իաիտելու: Տեսականօրէն ո՛չ
մէկը ասոր
հակառակը կ՚ըսէ
(7)։
Կոտորածներու էր ա կանութէւնը կը խախ
տէ պետութեան հէմունքը, պեաութէւնը կը դառնայ անհէմն երբ էնք էսկ կԸ
ձեռնարկէ կամ կը ծրագրէ էր հաւաքականութեան մէկ մառէն սպանդը : Ինչ որ
խնդրոյ առարկայ է Կէլէկէոյ կոտորած
ներով այն ալ պետութեան օրէնականութէւնն է, երբ է բրէ՛- էչխանութէւն
կը

թած որոշ հարցերուն որ կը դնէ* Հ.Այս
ղդացումը մեծապէս դրդեց ղիս , որ [‘ԸԸ
աղատ քաղաքացի՝ իրը եր կրին մէկ հար ա ւլա տ զաւակը ՝ հաւասար
իրաւունք
ներով օժ տո ւած եւ հաւասար պար տա
լս ր ո ւթի ւեներ ո վ ր եռն ա ւոր ո ւած ՝ առանց
վերապահութեան գրեմ այս էջերը որոնք
հայ կխսջմը դի ^ր ազդած ո ւթեան արդիւն
քը համարելէ աւելի՝ պէտք է նկատել
ո՛ եւէ մարդկա յին արարածի մը իեքնտբուխ և անկեղծ տպա ւո ր ո ւթի ւնն եր ը» (8) î
Զեմ կրնար դանդաղիլ Եսայեան ի ի դործ
դրած ճարպիկ ռա զմա ւէար ո ւթ եա ե վրայ^
որ կր կայանայ պետութեան օրինակու
թեան սկղբունքը ո դե կո չե լո ւն մէջ,
եւ
կրկնելուն
սլար տա ւո ր ո ւթի ւնն ե ր ո ւ
եւ
սլար տա կան ո ւթ՜ի ւններ ո ւ սարուածը՝ ո—
րոնց դր ա ւա կաեն ԸէէաէՈԼ- է պե տուիչ՜ի ւթիւնը։ Օրինականէւ տրամաէսոհութիւն
մրն է էւ դործ ւրր ո ւածը ՝յաեո ւն * * • սլե տո ւթեան հ իմս ւնքը էսա[ստող րաներու բա
ցա յայտումին : Ոեւէ աղատ քաղաքացի ի
ւէերջո յ իր ա ւո ւն քն ունէւ
ըսելու ճշմարտո ւթիւնը ՝ առանց քօղար կելու Հմ եր ճըշմարիտ ղդաց ո ւնն եր ը» ։ ճշմարտութիւնը
վտանդաւոր է՝ րայց պետութիւնը հար
կին տակն է այդ վտանղը ստանձնելու՝
պահպանելու համար իր իսկ °ր ի եա կա
նո ւթիմնը :
Ե սա յեան կը դրէ ուրեմն իր Հտպա ւոր ո ւթէւ ւնն երը» եւ դիտէ որ ՝ այս Հասլաւորութիւն»
երկղիւք1 է։ Սէկ
կողմէն' ա նէկ ա կը յղուի ենթակայակաե
զգացումներու* միւս
կողմէն'
արատքէն ա չխաըհ էն եկող ան չցանցելէ ստա
ցումներուն :
ենթակայականը
տպաւորութեան մէջ,
ահա
ղմուար ը,
րայց անհրամեչտը , քանէ որ կրնայ ըսլէ լ, թէ գրուած էջերը աըգէւնք են «հայ
1լեոջ մը գէւրաղգածութ ե ան» : Ել ասոր
համար է որ Ես1սյԼան չեչաը կը
դնէ
մարդկա յնութեան վրայ. «պէաք է նկա
տել ս՛եւէ մարգկայէն արարածէ մը էնքնաբուէս եւ անկեղծ
տպա ւոր ո լթէւնն երը*. Ենթակայո ւթեն էն
զերծումէ ճէգէն մէջ աւելէ հեռու կ՚երթայ ան, երր
կր գրէ որոչ բրտութեամբ.
«Որպէսղէ
րնթ եր ց ո ղը նոյնպէս չտարուէր
նախապաչարումներէ եւ կանխակալ զգացում
ներէ, պէտէ Ո լզէէ նոյնէսկ որ հեղէնակէն աղդութէւնը մոռցուէր, յէչելու հա
մար, որ մէմէայն
մա րդկայէն
զգա
ցումներէ գրգուած երբեմն ցտւր , եր բե
մբն վրդովմունքը, երբեմն կսկէծր, եր
բեմն յուսահատութէւնը խօսած են այս
էջերուն մէջ» (9)։ Մտրգկայէնը, մէայն
մարդկայէնը: Եսայեան առաջուց այս
պէս կ'ոգեկոչէ բոլոր պատմաբաններուն
եւ ո՛չ մէայն պատմաբաններուն,
՚սյլ
նո յնէսկ դա տա կան մարմէնն եր ո ւե ՛է է~
տողութէւնը էնչ կը վերաբերէ վկայա

բանական դրականութեան * սլատմ ուածը՝
անձնական վկայութիւնը
հարկ կ ԸԼԼսյJ
Հառարկայական»* եւ
առարկայականին
լաւագոյն գրաւականն կ Հհեղինակին աւլդութեան»
մոռացումր կամ
ջնէումը :
^1ատմադրուէժեան համար լաւագոյն փաս
տաթուղթը պաականելիութենկ զերծ վըկայութիւնն կ՝ ուրկէ բացակայ կ կողմ
նակալս ւթի ւնը ։ Զե ր ր" լսր 'էկս՛ յսւթիւնները կրնան որեւէ արժկք չունենալ՝ այն
քան ատեն որ կը ըէսին Հա զդային նաէսասլա շար ումէ»։
Աղւլայինին ջնջում ը
կը
հէմնէ ւէա ւե ր աթ ո ւղթը [հարց Լ թէ նման
ապազգայնացումը ո^ր չափով չի ‘ււ՚^Լր
ոխչա ց ո ւմէ/ն
տր տ մտ էս ո Հ ո ւ թ// ւնը }
տո անց ուզելու) ։
Պատմագրական ու ւլա տա կան ղիըըԱ"~
բոշումին կտ ւլմտ լո ւծմ ան ծրագրած կ Եսայեան կաըծկք՝ երր !լ ոգեկոչէ չափա
զանցութեան *» տ ր ցը : ք*ոլոր վկայութիւն—
ները կրնան չափազանցութիւն համար
ուիլ ՝ ինչսլէ ս Ե ս111 յեան ինք տլ կը սեպէ
ղանոնք ՝ երր մլր գտնուի Պոլիս՝ ազկտէւ
վա./{Աե հեռու։ Ւսկ երր կը մօտենայ Եիյի կիո J , կացութիւնը հիմնուէին կը շըջսւ ի :
^արմանալի չէ՝ որ Ժողովուրդի մը եողեվարքը/r մ ո ւտքէւ էջերուն մկջ՝ Եստյեան
ւէւ ա ս տ օր կն կր էսօսի արդարադատութեան
մասին ո լ կր գլ/կ * հԱ տր դկտյին ամենաէսիստ ա րդա րութեան
չափերով իս՛կ չէ
կարելի դատել ու նոյն իսկ մերձենալ այն,
չա րա դործո ւթի ւններուն ՝ որոնց ենթա րկած են անմեղ եւ անպաշտպան րն ա կչու
թի ւն մը բայց միեւնոյն աւո են ^ամողուած եմ ՝ որ ա հ ա դն ո ւթի ւնն ու անհ ա լանականութիւնն է,սկ այղ ոճրադործսւԷԺետնց ան սլա տ էւ ժ պիտէւ թողուն զիրենք»
(10) : Որքան չարագործութիւնը մեծ ըլ
լայ ու ահ աղին — բառին երկդիմու թէէնը
մոռնալու չկ — այնքան կը հեռանայ իրականէւ ու երեւակայելիի սահմաննեըէն: Ոճիր մր ՝ ո րպէ սղի ըմբոն ուի ՝ հարկ կ դադրէւ չափազանց ըլլ՚սլէ , հա ւանարւսր ԱԼ^Էւոի1լհայ՝
սահմաններ
առնէ՝ մօտեն այ
Հհ աւ տնականի»
կալուածին։ fitujg ոճի
րին՝ աղէտին՝ Հրնոյթն» իսկ չէ^ արդեօք
անոր զանցումը հաւ.ան ականին ՝ անոր չա
փոյ — զանցումը i Հետ եւաբար ոճի ր ին ա—
հաղնութիւնը կր հա կասկ ոճիրին իրողութիւնը ՝ 4լամ աւելի ձի շդ' ոճիրին ահագ
նութիւնը
կը հերքէ ոճիրը սլարղտպէս :
Ահ աղն ո ւթի ւնը փաստ մըն կ անոր անկա
րելիութեան ՝ եւ անոր երբեք կատարուած
չըլլալուն։ Ո այ տի' ուրիշ րան մը չկ եթէ
ոչ յաւելեալ նպաստ մը դահիճի Հւսնմեղու թեան» ։

Ըստ ամենայնի Եսայեան շատ կաըեւոր
կր նկատէ իր ասրս ւոր ո ւթիւնն երը կարե
նալ դրելր
եւ գրելու համար աղկտին
վայրը երթալը։ Այսպէս նաէս' Աւերակներուն մէջ ՝ ^ԸԸ ազէտեալներու կ'այցեչէ, ծերու նիի մը կը հանդիպի * ՀԱռսՎին.
յսնդամն կ ըսաւ՝ որ Հայեր Հայերու օգ
նութեան կր հասնին * * * զո ւլո ւմէն ետքը :
Ա ին չեւ հիմա այդ բանը անկարելէյ էր՝
ըսաւ մեր ընկերներէն մէկը
կը ջ՛ար
դէին՝ կը ս սլանն էին ՝ ձլը վիրաւորէին՝ եղբայը եղբօր , քոյրը քրոջ չէր կր՛նար հաս^ւիլ* մեր որբերը կը ցրուէ ին օտարեերու
ձեռքր ՝ մեր յէիր տ ւորն ե ր ո ւն վէըԸ^ԸԸ °՜“
տաբները կը կապկին ՝ մեր հոդեվարքներր լքո ւած կը մեռնէին աւերակներուն ՛մէջ
• •* այս անդամ դոնկ տէսուր մէսիթար ու
թի ւնը ^ունեցանք ձեր մօտ րէէաէու) ^եդի
հյսսնելու * * •» (11) =
'Ւանի մր տարի վերջ 1916—/'ե ՝ Ո'իֆլի ս ՝
նոր աւլայոտծ Պ սլս " J նաէսճիրէն՝ Եսայ
եան բանտէսօս ո ւթի ւ!ն մր կուտայ ՀէԺրքահ ա f ժամանակակից գրողներ»
նիւթով •
այնտեղ կը նկարագրէ 1909// մթնոլորտր։
Եւ կարծէք Աւերակներուն մէջ// շատ մօաիկ թելադրանքին տակ' կը դրէ* «Ահա
Աարա 31—/' յեզաշրջական շարժումր * ա~րիւնոտ
* Պսէսսյ մէջ եւ Ատա—
նայի կոտորածը՝ որ ամբողջ դրականու
թեան մր ծնունդ տուաւ ՝ որովհետեւ մեղի
համար այս սահմանադրական կոտ ս բուծ
նէրը միա1լ առաւելութիւն մը ունկին համի տեան կոտորածներուն վրայ* այն էր որ
անձամբ կարողացանք այցելել աղկաւսվայրը եւ ոչ միայն օգնութեան հասնիլ
տ րկածեսւլնեբուն
այլ նաեւ ^Ը^է մեր
տաժանելի
տ պա ււո ր ո ւ թի ւնն երը»
(12) :
[յտէսկին ու նոր ՝ համիտեան ու սահմա
նադրական կոտորածներուն տարբեր ււ ւ—
թիւնր ա ղ կ տ ա ւէա յրը տեսնելուն՝ ա ր կածետ^ւերը յսելուն եւ տպա ւոր ո ւթի ւնե երը
գրելուն մէջ կը կայանայ։ Ոն չին տարբե
րութիւն' կրնանք մտածել այսօր։՝ Սա
կայն Եսայեան է, համար կայ Հհաւաաար-
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*Լ1Լ
լ
եւ զրելու հնա ր աւորո լթիւն)Հ
Եսայեան անշուշտ կլ,
լ

ման,ելի ո Վ դիրք ը չ[՚ կազմուիր 1IUJJ3
խ Ււ՛ ապաւոբութիւննեբ ը ան դա դա ր կբ

լի աղէտը: Եւ .Ը" ՛ո կան,ա
թէ սլաաարազի
ընթա ռ

/ածէն, այլեւ դրողին սլա տահ ո զ եւ անոր

բա 1„լ,ն ան սահման ե լիին ՝

ամէնէն «հարազատ»
զ-էպքր
չկարենալ
տր ձանա դ ր ե լո ւ , այսինքն' աղէտը ղերի—

իմաստոՎ» այն որ սահման չունի՝
որ սահմանում չունէ, :
Ակս, սահ մանա-

փորձառոլթենէն
անմ
սկսի նոր դլուխ մը ( «Որբեր." ,

ծայրս,—

դոյն ընդլայնումն ալ նշելու է, անոր ճի—
էսն դիր մը։ Նա

ղ ր որո ր լի ա կելո լ զինք ղանցող «ա^ադեու—

մականին կը կրէ է^՚ւ՚քԸ այ՝ս է^Ղւ՚է^ մին-

թիւնը» : Աարսափի

չեւ. ^Հ^տկսւն թուականներուն ս կի ղբը $

կայ սպստեդ, որ չի ըի,իր միա յ՛է, ապրը—

^TP՛

document^եր

ւ1[՚"ԳԸ

\կը հաւաքէ ել կը
մտածէ Վաւերաթուղթերու հատոր մը Կը—
րատարակե լ թ տր դմանոՎէ, : Այսպէս
(յունուար *ձ—֊ին
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Ե սայեան կ'իմանայ՝ որ

չընչացման , որ կը կազմէ աղէտին ամ էնէն անդարմանելի եղրբ *.
Եսայեան ղրող է նւ դիտէ՝ որ անսահ

մել»: Երեւակայութիւնը մտքին
մօրէն արձանագրելուդ

Ե Ի ԱՐՈՒԵՍՏ»

լի ո ր ձա ռո ւթի ւն

վեր ութեան սլատճառով

մը

կորսնցնելու.

մը—

դըրական կոտորածին առթած

տա վա ի,ո ւթ են էն :

անի էլա ՝

խօսեցայ այղ. մասին Ան դր անի կին հետ՝

Այս իմաս տուի չաՎւազանց շահեկան ս
մըն է հատորի
երկրորդ գլուխը : Այն

կ՚ընծայէ

առաջարկեցի՝ որ ես ինքս գրեմ Հայդ եր

տեղ մասնաւորեա լ

երկու հողի աղատած է Շասէին ^)*ար ահիս տրէն եւ անմիրապէս կը դրէ* ՀԱյսօր

կ՛ո ւքի'" տ պա ւո ր ո ւթի ւններր ) ք111 նՒ

դ եռ

տուեալ մը չէ՝

խնդր ո յ ա ռար կա յ է ՝

ին չսլէ ս է սլար ա-

այդ Հյապին Պ*արահիս արց իները չեն մեկ—

ղ ան ղրեթէ

ամէն տեղ հատորին

մէջ՝

նած • • •» (13)= Ը սա երեւոյթին ծրագիր ը
չ[՚ յաՒ"լիը։ Սակայն ամէն անդամ որ Ե—

ա լ լ տարտամ ամբոխ մը՝ Ատ անա լի

մ ո—

էսիրներ ուն մէջ՝ տեսակ մը անժամանակ

տին հետ՝ կը մտածէ գրելուն մաս ին, : Ա-

լոյսի մը մէջ ու նո յնքան մըն ուԼ անժամանակ տեղի մը Վրայ» ՀՀ1ե հանձն ու շլա

ս1՚կ ա

ցուցիչ արեւին տակ կը տարածուի

սայեան դէմ յանդի ման կը գտնուի աղէի ղօրու կր մնալ թ*որ ո լեան ի Վկա-

լու թեան

ար ձանա դր ո ւթ ե ան

Հ.Տաժան ելի

պարտաւորութիւնը

մուտքին »
Վիճակ-

ուեցաւ ինձ ‘էրի առնելու ալն պասակեր

քան

բառին կրկնակ

Վիճակը *

սահմանադրութիւն,բ
երթալ —

առիթը

տեսնելու եւ

գրելու աղէտը ղա յն կը ՛լնէ բանի մը առ
ջեւ որ սահման ու սահմանում չուն,ի*
այսինքն' բացարձակ բանէ, մը։ ^ասկ^ւալէ,

Հ՜

այլեւս թէ

ինչո^ ւ զոհերէն մէկը՝

եկեղեցիի մը պատին Վրայ կը դրէ՝
ԸՀ՜
կիղուելէ առս,ջ» «Աս պահ ուս
Այ, տուած
Աստուած կը ջնջուի՝ ոչնչացումը կը գրա
ւէ ամէն բանի տեղը՝ է, հարկէ նաեւ Աս-

ցնցոտիներոՎ

ո,ին հ ա կամար տո ւթէ, ւնը ՝ ե թ է կաբ ե լէ, է

ծածկուած

դերեղ-

այրիներու՝

րութիւնս՝ ինչպէս ահալ , լ '‘‘Իէ
մելի "՚ղէ"՚ը'
ձեր
իմոսմՀՀիչչ
ձեր սիրոյն կը նուիրէ հ։1Հչխ
բարաեներ» : «Գրութիւն»
“I
ամըոզջ դրրին մէջ ԵսսպեոՀՀ^
րոշադրոզ: Եւ անիկա՝ բսոըլՀԼ
մէջ՝ դրուած է որբերուն
է

նոյնարում չէ՝ սակայն թելսպ^
վերի հազորդակրոլթեան

մանի մը պէս » » » Արի ւն ո տ եւ ար ւյ ո ւնլլո տ

անծայրածիր

ւած՝ զոր կը ձօնէ
«հա
Գրքին այս միակ ձօնադրոՀչիխ
«Հա՜յ մայրեր ՝ ձեզի կը նոՀմ «

չկայդ։ Երբ անսահման աղէտը կու գայ

տուծոյ՝ եկեղեցիին մէջ-.
Պատկերացման ու ան ս ս, հ ման ե լէ,

դուած քաղաքր

f

ա,լԼ-

Օ11՛՛

«֊

որբերու եւ ծերեբու ամբ ոխ մը կբ ներ

ըսել ՝ կ՛ անցն է, շատ որո շ

սած ու կրած էր Ս* իջա դետքի մէջ մահա

կայանայ մեղի ՝ իբրեւ մնացորդը

Ատս,—

ջէն, ը իրա կանո ւէժեան փա էսո ւս տն է ՝ ան ի-

նօրէն ,! տած է դրութեան մէՀ ե,
րինտվիճակ մը ստացած: Ւնծթհ

ցող Հայ ժոզոՎրդին
միակ ականատես
Վկոյն . . . միակ հայ մր ՝ որ իր աչալրր-

նայի րնակչուիժեան » » .» (19) : Ե *- ՚1[,ՈէԼ
տշքր յան կարծ էլ ընդհատէ նկարագրու
թիւնը ՝ ար դի լո ւած կամ աւելի ճիշդ կբ

ր ս, կան ա ց ո ւմը » Հ,Հետզհե տէ քանէ, կը մօ—
տենա յինք աղէտէ, սեմին՝ իր ս, կան ո ւթի ւ-

նութիւնը կարեթ, կը դարձնէ

նկատէ փորձին ամբողջ անկարելիութիւ

զութ են էն » » »դ (23): Կարելի է եբկարօրէն դանդաղէ,լ այ,, Վիևակէւն Վրա ւ եւ Ե—

նի

ները ո,

տպաւորութիւնները՝ զորս տե

ջութեան եւ հա ս տ ա տ ա կա մո ւթ ե ան շն որհի՚ անցնելոՎ ա լդ դժնդակ ճամբան եր էն ՝
Կա սած է մեղի Վկայելու եւ աւանդելու

նը եւ յայտնի սար սա Վ, ո Վ !լ ըս է » Հ,Ար զա

*սյն հեծեծանքը

րեւ

Վ, ո ւլեր է ։ Աէոս,—

պահէն

նման է ազէտ1,ն.
fut,„ք.« է : tt2(

հրողը այլեւս

նը կը էսուսաւիէբ կարծես իմ

հասկաց,,—

մՀ /,

եւ անիրականէ,

հին մէջ ՝ եկած Լ

սահմանն եր բ կբ ջնջուին

աղէտէ, ս եմին ՝

տեն պահոլանուած իր խուսափումիդ

էմեբեւս անոր համար ոբ

աղէտը կ՛առ!, է

ր ո ւթի ւններ ո Վ 'Սրբապղծութիւն համարե

ղայն' չեն կարող նաեւ պատմել իր ամ-

կբ տանէ, ամէն սահման՝ ամէն յղում

,,,—

բո ղջո ւթ ե անբ մէջ. ամէնքն ալ կը թոթ,,—

մէն

արժէք

Ա-

Վ են ՝ էլը հառաչեն՝ կ՚արտասուեն ու կըց-

սլա'

օտարութեան

զգացում » Հձեռքերնի ս

ցի գրականութեան նիւթ դարձնել ամբողջ
ԺողոՎուրդի մր օրհասական տառապան

ամէն

իմաստ։

անհաղորդութեան
կը սեղմէին

ու

քը* * * եւ մօտեցայ այս դործին ամենամեծ

կտուր ե ղելո ւթի ւնն եր
մեզի (•••): Ո՛ չ

է1,Լ՚~

կար օտարոտէ, մեր Վբայ ոբ հաղորդակ-

թեն էն խուսափումին մասին ՝ որ քյ սայետ

Լըչ1 աո ղ տարտամ Լա յութիւնը ՝ ո՛ չ ցաւո տ

ցութե ան չէ/՚ն մ տնար ու ամ՝ր ա պե դո ւած

եւ շուարուն աչքերոՎ ու սարսաւիի

իրենց Վիչտէյէ/յ ^*էխ
է է էոև(Լ էանա
լին ու կը նայէին մեզի արցունքոտ ա չքե—

նին յատուկ չէ միայն

(Շ անթի պաբա

կը ներկա յացնեն

եւ

ոլտրղո, թեամբ ու ա կնածանքոՎդ (14) î
Հյ ատ րան կար ելի է ըսել այս գբա կան\ո ւ-

այս սլա տմո ւթի ւնն եր ը

սակայն՝ ո՛չ այդ մոխիրներուն մէջ

ար

երկին տոկունութիւնը. Ինչ„լ,ա

տեղ դրող մը կը յաջ,, զի

սա յեանի տողերը հիանա լիօր էն կը բացա

տողս ր ո ւած ինձ բաժին ինկած պար տա ւո-

քոզջ ԺոդոՎուրդ մը ա ր ձսակած կ մ/՛ջաւլե աքի անապատներէն » ♦ ♦ Ա աււսղինօր էն

pill.fl մէջ,, եւ ըստ իս կր կա,թի

յայտեն զայն։ Ւբա կանի

կարելի չէ ըլքրոնել եւ զգալ մէկ ան
ժամէն ահաւոր կրականութիւնը • անիկա
մարդկային երեւակայութեան սահմանէն
դուրս կը մնայ • անոնք որ ապրած են

որ մեռնելէ առաջ ամ-

կը թուի թէ դրոդին ու աղէտին այՀ

կ՚անցնէին ՝

ու դեռ

Վ ՚ւէ,տէ

տեղ այլուր ՝ մեր գիրթրոլ ա,|ո
երեւոյթի էԼ նՈի

(՜::՜) Այս գրոՆթիւնը Խոստածէ
Ֆրանսահայ Գրողներու էնկերակթ
թեան հերթական հանդիպումներէն ւէ
կուն տրուած րանաիյ1օսութեսմւ, փեկաԱ
թեր 1988-ին :

է ՝ որ 'երբեմն մէկ րոպէ կը կարծեմ ընդն շմար ել զայն» օՀ հ այդ աչքերը՝ կան ո բ

մտածումս կր սլանար հեռուները՝

կուրացած են եւ հրաժարած
կը թուին
ընդմիշտ ա բ ելին ո ւր ախ ո ւթեն էն ու ui'li—

լքած ցաւի ա լիքներուն ՝ կը ղդա յէ,

ծառայութիւն կրցած եմ թել ընդհանուր
**1սյ Jր ննիքինդ (lt)) : Եսայեան կը կարծէ՝
էը թոլի կարծել՝ որ ճշմարտութիւնը ը-

յատակ Վիհի մը պէս պարապ կի եր ե ւին »
կան որ կը նային քեղի ու չեն տեսներ'

նոր ձայն մր կը հնչէր իմ հոգիիս մէջ ու

"ելոՎ կը փրկէ նոր հասա ատուած իշխա—
նո, թիւնը ՝ բայց
այդ
ճշմարտութեան

որոՎհետել անջնջելի կերպոՎ մէ՛ կ պատ-

տաժան ելիօր էն կր ղտ լյթնէի նորատեսակ

Նօթեր • —
I —Անհրաժեշտ է այստեղ ընել քաֆ
դիտողութիւն: Նախ' ինչ կը վերայ]
Եսայեանի երկերու հրատսւրակւււրէ
պէտք է խոստովանի} , որ տակաւին յ
նինք ամբողջականի մօտեցող որեւէ հյ
պարտկում: Ոչ Եր՛եւանի 1956-ի
ոչ Պէյրութի 1972-ի Երկերը, ոչ ւպ (ի
ջապէս Անթիլիասի 1987-ի Երկերը կ
գըրիտ պատկերացում1 մր կու տան նոյ
եանի արտադրութեան այլազւսնուրնէ
Այգ արտագրութեան մեծագոյն fc
կը մնայ արեւմտահայ եւ սվւիւռ:
մամուլին մ՛էջ , կամ տպուած է սաւն1
ու ւսնմատչելի հատորիկներով : Ասիկա
գժուարւսցնէ դրողին մասին որեւէ pp
ու խղնամիտ աշխւսւոանքի իրականացա
Եսայեանի արտադրութեան մասին է
րան դրուած է :Կայ Օշակւսնսւի ւսշիաւ»
թիւնը Համապատկերէ Զ - հատորին t
Ապա' Սեւակ Արզումանեանի
րռլթիլնը' թապէլ Եոայեան՝ Եըել£
1965 •’ Վերջապէս օուշիկ Տասնասիւն
նի աւարտանաոը Zabel Essayait ou 1»
vers lumineux de la littérature,
1988, ուր տրուած է բաւական ծաաքն
մատենագիտութիւն մը : Սակայն վ
ըոլոր աշխաւոութիւնները անրաւակաՏն

Ղե տակցուէԺեան մը » » » ու այդ պահ ո ւն էր

ըստ ամենայնի :

ս/ա տկե րաց ումը մ եծադո յն խնդիրն է ղ֊ըլ, ողին ; Ւսկ այ ս խնդիրը իր առջեւ կր

սահմանին » կան որ պահած են քստմնե-

որ հաղորդուեցայ Ա ե ղի ս ճշմարիտ

լի բոցերուն բ իթ մը

կատագրին հետ» » » ։ Այս պահո
////
Վերապրեցայ բոլոր ա յն դժո էսային տաղ-

զան ալ նոյնն է ՝ տարբեր չր^արէի մ է C) ,
եւ որ էք սայեան գործն տպէս եւ ամենայն

բեց ո ւթ են էն դեռ
որբերը ՝ ո՛չ

անմխիթարելի

րծա խնդր ո ւթեամր կր կիրարկէ՝ ալն օ-

գալարուած

մարմինները

րերուն երբ նման մտահոդութիւն այնքան
ալ Հա յժմ էականդ չէ ր յ
Ե ա ր ե ւ ո ր ը Վկա—

ո չ դեռ արիւնոտ եւ ց ա ւա դին
կ P PԸ
անդամահատուածներուն ՝ չեն կարող մե-

բութիւնը» զհակառակ

յութեան ո ր ո շա դր ո ւմն է ♦

ղի պատկերացնել տալ

ղ ժլյ աէս տ ո ւթ ե ան

արձանադրե լ

պարզութեամբ ու ակնածանքոՎ' լսուածը
կամ սէեսն\ուածբ ՝ առանց լաւ ելու մի :

չս թափած երեւո յէժոՎ
կոր ո ւս տո Վ
այրիներուն՝

իր իսկական ու

մռայլ մեծութեամբ ինչ որ սլա տահ ած է

//Հ£» (20) :

Փաս-

լռօրէն այդ ամբոխը աչքին դիմաց

տե-

այդ դժ ո խալին օրերուն

ս ա կ մը հազիւ ապրողներու կոյտ

մըն է

եւ ինչ որ ղր ո ղը կբ ճղնի բռնել կը խու
Ասա յեան Աւերակներուն մէջշր նօթա զբ
րած ատեն կ'ընէ փորձառութիւնը դժուա
րութեան մր ՝ որ սկիզբէն հարկ է էո չել

սս, Վ, ի աչ քէն • տեսնուող բաներէն ոչ մէևՇ. ևխեայ պատկերացնել
որ պատա
հած Հ՜» : (Ժէ սլա տ կեր ա ց ո ւմն է ՝ որ Եսայ

բուէդ (24) :
Այս օտարութեան յարակից
կերպն է ըմբռնելու հ ի մնա կան դժ ուաըրած գերմարդ

կային ջանքերուս չկր ց ա հ ըմբռնել իր են ց
ա մբո ղջո ւթի ւեբ ՝

ու

մինչեւ այսօր այդ բանը ան կար ել է, եղած
է ինծի համ արդ (25) : Զոհերը այսպէս կը
մնան ամրաւիակ իրենք իրենց մէջ՝ իրենց
զաղտնի քին եւ կբ դա զրին՝

որոշ

չափով

մաս կազմելէ մար դկա յ/^ < ա ւա քա կան ո ւ—
թեան ։
Այս օտարութիւնը կը ջնջ„ւէ,

սակայն

դէպքերուն ՝

եան ան զաղալ, ն էլա տի ունի այստեղ կ՚ե-

դոնէ մէկ տեղ՝ հաւաքական պահու մը՝
սլա տար աւլէ, ընթացքին ՝ երբ պա աղամա-

ե ղեԼ" ւթ ե անց ահ աղն ո ւ թեն էն ծնող եւ ո-

լ,եւի շարունակութեան մէջ՝ երբ lH,ntLlL
կր հետեւի աչքեր ու. խաղին եւ այնտեղ

թ1,ն մէջ -. Ի ս կա կան Վերացում — հա զոր—

Այաակերաց՜լքսւն

հարց

մը՝

Ըո շ չափոՎ ղանոնք անհաւանական դա բձընող։ Գրքի յառաջաբանին մէջ էսա լեան

կը կարծէ սլահ մը գտնել ւին առածը՝ որ ի

կր ԴՐԷ * «եթէ կրցայ պատկերացնել
է՛ ^չ է արիւնի եւ հրդեհի արհաւիրքնե

Հարկէ ինչ մը չէ ՝ թկեւ ինչ մրն է որ կը
թուի որոնել տեսող,,ւթեան դաշտին մէջ»

րէն իւենթեց ած ԺոդոՎուրդ մր » » » նթէ
,Ա՚էյայ արտայայտել ա յն մղձա լանջն ե րը

«.Անձկա լի ու

որոնք նոյնիսկ հայրենի երկինքը մութ ու
ո ղա ւոր կը դար ձնեն • • ♦ կը հաւատամ թէ

դրուի անմ իջա պէս որ կը ժամանէ Կիլի—
կ[.ա ել. իր ար ձա դան դր կը գտնէ լի շեա լ

արհաւրալից աչքեր ու մկջ

!թ,ր դրոշձ ուած է

իրենց տե un ղո ւթեան
իրենց նայուածքին

ձ էջ ( • • ♦) Ե բ բեմն ան տար բե ր

կբ թութ,

'֊ո Լ՛ Ը կը մտնէ արկած ե ախեր ու

ամբո—

դա կց ո ւթիւն մըն է աս ւ՚՚ւ ա ՝ Հցեզինդ հետ ՝
ասոր միութեան ու ամբողջութեան։ հՊ՛Ա
տս, ր աղը կը յառաջանար » աղօթքներու եւ
շարականներու

մեղեդիներէն օրօր ո ւած

ասլրո ւած անցեա լ սեւ օրերը »

դէսլէ,

ինքզինքս
ան

հատս, կան ո ւթեան ս ա ս տ է, ճ ան ա բ ս,ր նուա
ղէ, լը հաւաքական

տառապանքին

մէջ»

ճա

ե ր ե ւակայ ո ւթեն է

կաբծես քարացած իրենց Վի շտին սաս tnկո ւթեանը մէջ» հ ան դարս, ղէմքոՎ մը n—

նասլները որոնք սլա տմ ե ր էին ինծի եւ ո—
րոնցմէ հեռու եւ օտար մնացեր էէ, ա յն

ՀՒՍ է* ոչ մէկ կերպոՎ à peu près դաղաՎ՛ար մը չէք կրնար
ո ւնենալ» • ♦» :
Ւսկ

բուն ւէրայ նեարդ մը իոկ չէ, շարժիր' կբ

օրեբ ո ւնդ (26) :

պա տմ են ահաւոր ե ղելո ւթի ւնն եր » իրենց

հատորին մէջ՝ քիչ մը անդին » «Աայց ինչ

իւրաքանչիւր բաոը

հոսած արիւն է » ու

հերը կը թուին զիրար հակասել՝ սակայն
ստոյդ է որ մաս կը կազմեն նոյն Վ, որ

որ տեսայ Վեր էր ամէն եր ե ւա կայո ւթ են է •
ինծի դժուար է ամբողջական ղաղաՎւար

յան կարծ կը կենան ՝ ա չքե րնին կբ բոցա-

ձս, ռութ եան » տեղ մր զոհերուն Վէ, շտր ի—

Վառէ, յիմարական ՎւայլոՎ մը՝ ի^^1 չ

րենց

մը տալ» բառերը իրենց առօրեայ եւ ըն—
խաղիկ իմաստոՎ անկարող ար տա լա լ տ ե-

պատկերանա յ իրենց մտքին » • •» (21) =
Աչքեր ու այս րխնումը կը հա սնէ, շս, ս,

ր՚ւ ահաւոր անպատմելի երեւոյթը որ իմ

որոշ հաստատումէ, մբ՝ ոբ

նամակին մէջ» Համէն

աչքերս տեսանդ

(16): Աւելի Վերջ

էը

Ա,քս եւ Վերի երկու պա

գաղտնիքն է՝ անոնցմէ

եւ դիտողէն

ան կո ր ղելէ,

հեռակայող՝ էս ո ւս ափ ո ւմին

հատուածին

մէջ ձ իայն տրուող ինչ մը՝ ինչպէս կ՚ըսէր
Եսայեան՝ կամ ոչինչ մը։ Ւսկ օտարու-

ալ՝
սկիզբը
—որը ի դէպ Վերապրողի մը Վկայութիւ

յանգման կէտն է : Նախ' թէ աղէտը Հան-

թե ան մէջ ահա հ ա ղո ր դա կց ո ւթէ, ւնը » ան—

սահմանելիդ է Հուրի շ տեղ անիկա Հանպա տմ ելիդ է՝ իոկ բոլոր այս ժէստաձեւ

հատական ես է,

նէն է ել ոչ անձնական փորձի մը արձա—

որակումները կը պատկանին աղէտէ, պա

նա դրութիւնը՝ բայց
ո չին չ կը փ ո խո լի
ասոՎ՝ ըստ երեւոյթին- Եսայեան կ'ըսէ*

տումի հռետո ր ո ւթ եան կամ ոճին) եւ տ—

Ժողովուրդէ լքը հոգեվարքը^ե

ջնջո ւմ ,

հ ա ւա քա կա

հետ նոյնացում ՝ ինքևացում
եւ
Վերջապէս
անձնա կանաg ո ւմը
պատմը—

կե ր սչուէ կո ր ս ո ւած է .«[թ թ՚չ որ ան կան ղ-

ւածն ե րուն եւ իւրացում ։
Այս տարօրի
նակ Վ, որ ձա ռո ւթի ւնն է հաւանաբար ՝ որ
Եսայեան կ՚ընէ Կիլի կի ո J մէջ՝ որուն րն-

ամէնէն ղ ժ ո խա յին

ու անդս, րմանելի կը թուի ա յս ան
սահ,! անե լէ, աղէտին
մէջ՝
մոխրացած

խա3քի^ դուր սէն
ներ սին հե տ :

երետս կայութենէ» (17) : Ուրիշ տեղ, Գա՛Լարումանի առթիւ պատկերացման

տուները ՝ քանդուած ա յղ ին եր ը չեն ՝ ոչ
ալ մ ե ոնո ղն եր ո ւն
թիլին մեծութիւնը»

uij" շաա «դասական» հարցին փորձած եմ
մսաենաթւՏ) ‘.Հապճեպ կերպով կարելի է

այլ այն ջԼա տի չ ներքին

ըսել, որ «երեւակայութեամբ» Եսայեան

մելէ,օրէն ՝ յո ւսահ ա տօր էն » եւ այդ' ոտքէ,

նկատի ունի ոչ այնքան յօրինելու կարո-

տակ ղա ց ած ՝

զութիւնը , որքան աչքին-մտքին
առԼեւ
վեր բերելու , պատկերացնելու կարողու

ճղմ ուած

«/'եչ

որ '■•այ կամ օտար ընթերցողը պի
տի ղ անէ այս ա ր ձանա դր ո ւթե ան ց մ էջ ՝
ղեր ի Վեր կր մնայ
ն1՚էլ

թիւնը , այն որ երեւան կը բերէ , երեւոյթ
կու աայ, պատկերի մէջ կր զետեղէ ել որոլն շնորհիւ հնարաւոր

կ''ր լլա յ «պատ

Imprimé sur les

պա' թէ անոր մէջ բան մը անւէ եր ա դար ձ
նեւ1՛

զգացումը որ կբ

ծածանէ, ամէնուն ա չքե ր ո ւն մէջ՝ ողորբիրտ ներբաններու

ժող "՛Լ ուրդէ,

մը

տակ

զգացումն

է * * •» (22) : ԵԱայեան էր շս, տ սլարղ ՝ բա յց
գերազանց ապէ ս տ իր ս, պե տո ւած
բառասլա շարուէ կբ տարազէ ո՛ չ միայն նուաս
տս, g ումէ, ղդա ց ո,-մբ՝ այլեւ զգացումը ո-

եկողը

Հոս հասած- արդէն

կը նոյնանա յ

կրնանր

դիւրաւ

գուշակել՝ որ Հհեղինա կին ա ղդո ւթի ւնըդ
մոռնա լու կամ մոռցնել տա լու բաղձանքը որոշ չափոՎ ՝ եթէ ո i ւ1՚ու1/Հն, անկաԼեւ1' ց^կո՚-թիւե մրթ է,
կամ
աւելի
ճիշդ՝
մաս կր կազմէ ընդհանուր
ու
իյ֊իստ ռազմավարութեան մը*. Երր նոյնացում կայ ար կած Լալին ու դրոդին միջել
հը ջթջոլի առարկայական պատումը՝ ըանի որ կր ջի, ջո ւէ, առարկս, յա կա նի ա շէսարհր*» «Աղէտին կուրծքին մէջ մէսրճուողըդ
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téresser.
Un article paru dans The Independent
Magazine du 18 mars dernier me donne
l’occasion de définir mon attitude sur ce
problème d’actualité sans
avoir
pour
autant l’intention d’entamer ici une dis
cussion avec l’auteur, même si je ne par
tage pas ses opinions. Nos objectifs sont
radicalement opposées. Il est journaliste
débutant avec toutes les tentations polé
miques que cela suppose. Je suis archéo
logue; mon but est de recueillir et d’étu
dier, dans un esprit totalement objectif,
les traces
matérielles
des civilisations
chrétiennes du Proche-Orient.
Toutefois ayant été mis en cause à deux
reprises dans cet article, je crois néces
saire de préciser que c’est sur la recom
mandation d’un arménologue
distingué
que j’ai reçu ce journaliste. Je lui
ai
exposé ma façon d’envisager la question.
Ayant constaté par la suite qu’il n’avait
tenu aucun compte de mes mises en garde,
je lui ai interdit de citer mon nom dans
son article. Il a cru bon de passer outre
et de plus il a donné de mon exposé des
extraits habilement modifiés dans le sens
le son propos (ce qui augure mal de sa
taure carrière). Comme il ignore la langue française et que je ne parle pas l’an
glais, je veux bien croire que son inter
prète en est responsable et lui laisser le
bénéfice du doute.... Admettons donc et
fermons la parenthèse.
H y a au moins deux façons d’envisager
le double problème de la dégradation et
le la conservation des monuments.
La
première (celle du journaliste en ques
tion), se polarise sur le premier terme,
eelui de la destruction; on pourrait l’ap
peler répressive. Elle consiste à recherelrer des responsables (les Turcs), établir
leur culpabilité
intentionnelle ou non,
es juger et les punir. Cette attitude

me

Parait à la fois un peu cynique et très
naïve. Cynique, parce
que nous Euro
péens, ne sommes pas non plus à l’abri
e critiques. Tant de monuments sont dé's'ués par le vandalisme ou la publicité,
tant d ensembles détruits par les promo
teurs immobiliers qu’une certaine modesle sera^ bien de mise. Mais surtout naïve
Parce qu Q est j,jen évident
qu’aucune
°ercition n’est possible à l’encontre de
car
L’UNESCO est impuissante
du 6 6 Ո.6 Peut ag*r que sur la demande
Pays intéressé. La seule autorité qui
d’Am^- k ^a^re 9erait
^es Etats-Unis
ve ,.erit։Ue et °n voit mal que ceux-ci
Puni
P°Uf UDe te^e cause> froisser en
allié
CC S°*t
suscePtiEilité d’un
diale UT?SPensable a ^eur stratégie mon°ut au plug
obtiendrait-on une
Une anUlati°n Par l’opinion publique ou
actioteS° |Ut'°n
Parlement
européen,
Üce «g

atan*flues

dont

le seul béné-

'aine
6Ո définitive qu’une assez
en revan't, aCta°n d’amour-propre,
mais
sans ri
C’ Ո6 ^a*1 probablement pas
Promis յ ^0Ար ^es monuments qu’on se
fa 86 «e défendre.
C’est է6լ]0։1(^, attitude se veut préventive,
car il ne 6
1111 archéologue doit adopter
ratiOn du'6՛11 constater sans réagir l’altéteace ie;՛ i^imoine culturel en l’occu-

j’ai accepté de participer en janvier der
nier à un colloque sur ce sujet avec les
députés du parlement européen de Stras
bourg et que nous comptons poursuivre
notre action dans ce sens.
Comme il est exclu qu’on puisse impo
ser, de l’extérieur, aux autorités turques
l’application scrupuleuse de leurs propres
lois sur la protection des monuments his
toriques, il faut que ce soient les Turcs
eux-mêmes qui le fassent. Nous ne pou
vons que les y aider en tâchant d’abord
de comprendre leur comportement auquel
je vois plusieurs causes qu’on peut ré
partir en deux groupes :
A. des causes psychologiques
1) D’abord, d’un façon générale,
le
profond désintéressement de la quasi-tota
lité des Turcs pour l’«anoien» (le mot
turc eski à une connotation péjorative et

par

J.-M. THIERRY

même dans certains dialectes signifie seu
lement «sale, bon à jeter»)..
Ils n’ont
guère non plus de sentiment esthétique et
sont indifférents à la beauté de la nature
ou d’un monument n’appréciant que les
bienfaits de l’une et l’utilité de l’autre.
Il y a bien entendu d’honorables excep
tions qui augurent peut-être d’une amélio
ration prochaine de cet état d’esprit.
2) Le fait que les Turcs sont de culture
musulmane et n’ont donc pas envers les
monuments chrétiens un comportement
sentimental analogue à celui qui nous
anime. Il est à oet égard certain que
l’abandon réel quoiqu’inavoué de la poli
tique laïque instaurée par Kemal Atatürk
est un facteur aggravant.
3) La notion
de patrimoine culturel
leur échappe complètement et leur res
pect des monuments islamiques (tout rela
tif d’ailleurs) n’a d’autre motif que leur
ferveur
religieuse.
Il semble que les
Turcs ne conçoivent pas que des cultures
encore vivantes autres que turque puissent
enrichir leur patrimoine. Ils les consi
dèrent parfois comme ennemies, suscepti
bles de remettre en cause le bien fondé
de leur
propriété territoriale et
font
curieusement comme si elles n existaient
pas.
4) Comme beaucoup de pays qui ont
eu un passé prestigieux (la France entre
autres), la Turquie revit et rêve 1 époque
la plus glorieuse de son histoire, celle de
l’Empire ottoman et conserve dans son
inconscient la mentalité ottomane avec
ses deux principales composantes : d une
part, un très fort sentiment de supériorité
sur les peuples dominés, les Arabes et les
chrétiens (et maintenant les Kui des) et
d’autre part, la confusion des concepts
de nation et de religion qui a conduit le
pouvoir ottoman, lors de la montée des
nationalismes dans l’Empire aux XIX et
XXe siècles, à s’attaquer aussi à la religion
et en particulier à sa traduction maté
rielle, les églises.

C’est aiusq€ I)atrimoine chrétien oriental.
'JU avec

quelques collègues,

B.
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La dégradation des monuments en Tur
quie préoccupe à juste titre
la plupart
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Tel. . 47. 70. 86. 60 — Telex : HARATCH 280 868 F
C.C.P. Paris 15069-82 E
—
51027317 A R. C. Paris

Les causes économiques sont beau-
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1989 , Մարտ 28 ? Լոնւոոն

համադումարներու

թիլԸ

բարձրանայ :

1815—ին յ էւր ո սլա մը դրա ւող Պ ոնա փար
Փարիզի մկջ՝ դլխաւորաբար Հ^աոսւ£» ի շրջանակին մկջ երկ ո ւ չա րաթ անցրնե լկ ետր՝ Լոնտոն եմ : Հասած՝ պան
դոկին մկջ տեղաւո րուած եմ եւ արդկն
իոկ Հար ձանադր ո ւած?} իըր զեկուց ո դ ան
դամ ա յն դի տամ ո զովին՝
որ վաղր կր
ո կոի :
Փի աամո դո վր կը կոչուի
նվէնչըն
օֆ ահը էնթկրնկշընըլ Սթա տի դ [Լսոսիկյչըն» ՝ այսինրն' հՍ ի ջա ղդային ուսումնասՒր ո ւթիւններ ու Ընկեր ակցութեան կա —
մա դո ւմահհ» : Ընկերակցութեան երեր հա
զար կ աւելի ան ղա մն եր ո ւն 1250—ր ներկա յ
են. — բարձր ՝ չատ բարձր տոկոս
մր :
Ընդհանրապկս ,
նման
կա ղմա կեր պո ւթիւններու մէչ դործունեայ անդամները
աւելի վւորր տոկոս կը ներկայացնենք եւ
ւս լ աւե լի ւիորր կո տ որ ա կ մ րիւ են անոնր,
ո ր ոնր կրն ան իր,ենց
հ ա մալս ար անն եր կն
Հթոչակ?> մը ճարել՝ ճամրո րդութեան եւ
պանդոկի ՚ւ[՚^ը վճար ելո ւ համար :
Հետարրրրական կ
ղի տամ ո ւլո վի եւ

թի անկումկն ետր՝ էւր ո սլա յի միւս ջոջերը լԼիկննա հ աւարուեցան ՝ ղումարելու
համար հ ւս մա դո ւմար մը՝ այլասլկս կոչ
ուած <Հ.վե հ ա մ ո դո վ$> մը՝ որ իսկապկս ան
սովոր երեւոյթ մրն կր էւր ո սլայի պատ
մութեան մկջ՝.
կ ար է յՒժւ որ ան կկ առաջ թագաւորներ ու վարչասլեւոնելւ դիա
րաւ ճամբայ չկ ին ե /լեր ՝— կամ ՝ երբ կ՚ել
լէին ՝ իրենց րան ա կն եր ո ւն
հետ պատե-

Դրեց*
ԽԱՋհԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

համադումարի այս երեւոյթը՝ որ ԹԷպԷ ա
հնարուած կ է լրոպայի մկջ՝ տասնըիններորդ դար ո ւն ՝ կա տար ելա դո րծ ո ւած կ
Ս'իաց՝եալ Լքահանդներու մկջ՝
1880—£1*
1945 յ եւ հիմա այլեւս սովորական ու կա
րեւոր մկկ մասն կ այն մտաւորական եւ
ակադեմական ղըսյթխև) ո[՚ կը տիր ապետկ Ս իացեալ կքսւհ անդն եր ո ւ մէջ-.
Նստած Լոնւոոն ի մկջ,
Ետր լ Մար,րոյ,
դևրեղմանկն եր եր քիլոմեթր հեռու, կը
մտածեմ այս երեւոյթին մասին, որ մին
չեւ 1070-ական թուականները կը պա կսկր հայ իր ա կան ո ւթ են կն ՝ եւ որ ներկա
յիս ՝ բարեբախտաբար ՝
սկսած կ
մաս
կազմել մե՛ր ալ կեանրին :
Տ ա սնըինն եր որ դ ւլար ո ւն ՝ րաղարական ՝

րւս ղմի կ՚երթային՝
եւ ոչ Հայցելութեան՚ֆ կամ հազամումարի՝ կամ նոյնիսկ
վեհ ամ ո զովի î
Փմուար կ այսօր ՝ 2ւՆ—րդ դարու
սեմին, երեւակայել թկ թ°նչ կր նչանա կկր
ճամրորդել առանց օդանաւի ՝ հեռաձայ
նի ՝ հեռադիրի ՝ ինրնաչարմի ՝ եր կաթու
ղիի ) ս ա ոնար անի ՝
կպրապատ ճամբու ՝
օդը բարեխառնող մերենայի՝ հիւանդա
նոցի i 1815—ին )
էւր ոպայի
ամենամեծ
ճամրան երն իս կ ւի ո չար ձա կ կամ ցեխասլատ կածաններ կին՝
ուր ար րա յա կան
կա ռրերն իսկ կը խըէխե յաճախ : ^ամրոր դո ւթի ւնը
ւոա ռա պանր կր : Հիւան
դութիւնը՝ բնականոն ռիսր մը ւէւ ուրեմն
թագաւորներն ու
մեծ վարչապեաները
դե ս սլանն եր ո ւԼ եւ նամա1լնե րո ■ւ ՚լը ՚ւ ա ւոարկին իրենց դործը î Սն չուշտ նման ձեւով ամկն ինչ չի կարգադրուիլ!՝ — աար-

դի տա կա ն եւ ընկերային որոչ ^ ,։է՛՛ ՛Լ" Jխ
մը ոք ա աճառ, եղաւ որ Հմ ո ղ ո ւխն եր ո ւ եւ

(Շար.ը Դ- էջ)

coup plus justifiées que les précédentes et
probablement plus faciles à corriger tout
au moins dans le principe.
1) La pauvreté du peuple turc explique
la squattérisation des
édifices chrétiens
utilisés comme grange ou habitation et
cela avec d’autant plus
d’acuité
que
l’hypernatalité
ne semble pas
devoir
s’apaiser dans les régions ’es plus déshé
ritées, c’est-à-dire l’Anatolie orientale.
2) Cette pauvreté est égalment mise en
avant par les responsables turcs pour jus
tifier leur négligence.
Les paysans ne
comprendraient pas, disent-ils, qu’on dé
pense pour l’entretien
des monuments
anciens des sommes importantes
alors
qu’ils logent dans des taudis et je pense
que cela est vrai. L’art et la culture sont
des concepts qui ne peuvent plus être
perçus quand on franchit un certain seuil
de misère.
Pour que les Turcs consentent à proté
ger les monuments chrétiens il faut que,
non seulement, ils n’y voient point de tra
quenards, mais en plus qu’ils y trouvent
un intérêt.
Il faut donc leur faire comprendre que
la campagne que nous menons pour
la
sauvegarde des monuments chrétiens est
indépendente de toute arrière-pensée poli
tique. C’est pourquoi on ne saurait privi
légier telle ou telle
culture;
qu elles
soient grecque, arménienne,
géorgienne
ou syriaque, elles doivent être
placées
sur le même plan. C’est pourquoi il est
indispensable que l’action soit
menée
conjointement par tous les pays d Europe,
car la France, connue comme très favo
rable aux nations chrétiennes d’Orient,

pourrait paraître suspecte si elle se pré
sentait isolément.
Tl faut leur expliquer que notre intérêt
est uniquement culturel parce que
la
Turquie est détentrice d’une richesse cultu
relle et historique multiforme irrempla
çable et que la protection des monuments
chrétiens ne nuit pas à celle des monu
ments turcs. On peut leur
donner
l’exemple remarquable de l’Espagne qui
met autant de soins à entretenir et res
taurer les églises catholiques que les an
ciennes mosquées ou les vieilles
syna
gogues.
En attendant que les mentalités chan
gent (ce qui peut mettre un
certain
temps), il sera plus expédient de mettre
en avant le côté pécuniaire d’une politi
que conservatoire en soulignant l’intérêt
que les touristes portent aux monuments
et la place de plus en plus importante
qu’ils leur donnent dans leurs program
mes de voyages.
Dans la pratique, il faut tenir compte
de la susceptibilité des autorités turques;
il faut qu’elles sachent que les Européens
n’entendent pas se substituer à eux pour
leur imposer une ligne de conduite. En
fin, et ce n’est pas le point le moins im
portant, il faut être en mesure de propo
ser une large participation au financement
des travaux.
Sans nous leurrer sur les difficultés
d’une telle entreprise, on peut avoir un
espoir raisonnable de la voir couronnée de
succès à condition que des maximalistes
irresponsables ne viennent l’entraver en y
amalgamant des objectifs politiques qui
n’ont rien à faire ici.
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«Autant frappe à ma porte une mort si cruelle,

(ՀԱՏՈՒԱԾ)

A utant je dis la vie avec autant d'espoir»

ԺԱՆ-ԺԱ* ՎԱՐՈՒԺԱՆ
կեցած եմ այս

Nous publions ici le texte de l interven
tion de Jacques, BALP, lors de la soirée
de soutien au Comité Karabagh organisée à
Montpellier, le Vendredi 14 Avril, par
l'Amicale Arménienne de Montpellier et
sa région et
l'Association « Solidarité
Franco - Arménienne » à l'occasion du
parrainage officiel du Professeur Babken
Araktsian par la Ville de Montpellier.
Jacques BALP est journaliste de télévision
et écrivain auteur, en particulier, d'un
recueil de nouvelles Le pêcheur de soleil
et du roman La mort volée à Dieu {porté
au petit écran sous le titre de Un jour de
presque hiver),. Le regard porté sur les
événements d'Arménie est celui d'un
humaniste qui sait replacer les faits dans
un contexte plus général.
Le titre est de la rédaction.

Autant vous dire tout de suite que je
ne suis pas un spécialiste de l’Arménie.
C’est mon ami Gérard Dédéyan qui
m'a sensibilisé à ce qu’il est convenu d’ap
peler la question arménienne, mais sur
tout, à son art, et à sa culture dont j’ai pu
voir un îlot chez les moines mekhitaristes
de Venise.
Quand on survole l'histoire de ce pays,
ce qui frappe, avant tout, c’est son destin
tragique. Il y a certes des périodes fastes,
mais l’Arménie apparaît avant tout comme
une sorte de champs dos où s’affronte
raient l'Orient et l’Occident, une sorte
de ligne de rupture et de faille entre
deux mondes. (Et au passage, je dois dire
que nous avons aujourd’hui le douloureux
exemple de la même situation, avec le
calvaire des chrétiens du Liban).
Pour en revenir à l’Arménie, au 19emo
siècle et au début du 20cme, son histoire
n’est plus qu’une succession de révoltes
et de massacres, comme si, chaque fois
que ce peuple rélevait la tête pour crier
son existence, une main se trouvait là pour
l’égorger.
C'est une sorte de fatalité au sens anti
que du terme qui paraît peser sur lui. Une
de ces fatalités contre lesquelles même les
dieux ne peuvent rien,.
Et chaques fois que toutes les forces du
destin paraissent s’abattre sur lui, chaque
fois, le peuple arménien se redresse avec
dignité et courage pour affirmer son droit
à la vie. C’est-à-dire celui d’exister dans
sa langue, dans sa culture. En un mot :
dans sa différence.
Certes, il y a eu des actions qui
n’étaient pas faites dans la dignité; il y a
eu aussi la haine aveugle des attentats,
mais c’est sans doute ce que l’on pourrait
appeler des dérapages : les graves erreurs
d'une petite minorité.
De cette fatalité qui
nous venons d’avoir un
avec le tremblement de
d’endeuiller, encore une

obsède ce pays,
dernier exemple
terre qui vient
fois, l’Arménie.

Tout malheur pourrait présenter
points positifs.

des

Celui des catastrophes et des cataclys
mes est, sans doute, de donner conscience
aux hommes de leur fragilité. De leur
permettre ainsi de dépasser leurs rivalités,
leurs antagonismes momentanés, et de les
unir face à ւտ événement qui les écrase..
La solidarité et la fraternité naissent beau
coup plus de l’égalité devant le malheur
que dans la perspective étale de la tran
quillité des jours.
L utilisation de cette fatalité pour
régler le problème du Comité KARA
BAGH est, sans doute, ce que nous autres,
Occidentaux comprenons le moins bien.
En ce qui concerne l’U.R.S.S., je vou
drais vous parler de deux livres qui m’ont
particulièrement marqué.
Le premier s’intitule : 7000 jours en
Sibérie. L'auteur, Karlo Stajner, était un
communiste qui combattait dans la clan

destinité yougoslave. En 1932,
il peut
enfin réaliser son rêve :
aller vivre en
U.R.S.S., le paradis : le pays qui concré
tise l’idéal pour lequel il s’est battu. A
Moscou, il est accueilli comme un héros.
Les banquets succèdent aux banquets,.
C’est, au début, une grande fête perpé
tuelle, dont il désire vivement sortir pour
servir enfin ce pays qu’il admire, sa
patrie idéale. On va lui trouver un travail,
il dirigera une imprimerie. Tout ira bien
pendant quatre ans, jusqu’à cette nuit
d’hiver où la Guépéou frappe à sa porte.
Il se retrouvera en camp de travail en
Sibérie. 11 y restera vingt ans sans savoir
exactement de quoi il était accusé. La
mort, même, paraissait l’avoir oublié dans
ce bout du monde glacé où les hommes
tombaient comme des mouches. Jusqu’au
jour où Tito, réconcilié avec Staline, tend
à celui-ci, sans grand espoir sans doute,
une liste de noms de prisonniers. C'est
ainsi que Stajner sera libéré, pourra reve
nir chez lui et 'écrire ce récit qui est un
témoignage terrible.
Le second livre qui est toujours pré
sent à ma mémoire, c’est Contre tout
espoir de Nadejda Mandelstam. Son mari,
Ossip Mandelstam, est certainement l’un
des plus grands poètes russes du vingtième
siècle. (Et je parle sous l’autorité de spé
cialistes qui s’y connaissent mieux que
moi). Nadejda raconte la vie d’exil, de
mort sociale, de véxation et de misère
qu’elle a vécue avec Ossip.. Jusqu’au j ouioù, là aussi, la Gouépéou fait son office.
Elle viendra arrêter Mandelstam. C’était
le prix d’un poème: «L’Ours» où Staline,
peut-être s’était reconnu. On ne saura
jamais ce qu’est devenu Mandelstam. cet
extraordinaire poète, dont l’une des der
nières phrases dites à sa femme aura été :
le premier devoir d’un homme c’est de
vivre.
Dans le premier cas, celui de Stajner,
l’idéologie aveugle a tué l’idéal qui l’avait
suscitée. Dans le second cas, l'idéologie
a étouffé la poésie, c’est-à-dire cette magie
créatrice qui n’appartient qu’à l’homme.
Ces deux hommes, communistes convain
cus, il faut le préciser, ont été l’un tué,
l’autre détruit par le système qu’ils
avaient contribué à mettre en place.
Pourquoi vous en ai-je parlé ? Parce
qu’il semble bien que, dans le cas qui
nous préoccupe, il y ait similitude. Certes,
nous ne sommes plus sous Staline. Mais
il me semble bien, à la lecture du dos
sier, que les membres du Comité Kara
bagh, sont aussi des communistes, mem
bres du parti.
Il m’arrive, parfois, le soir, d'écouler
Radio Moscou internationale. Je puis vous
assurer que les journalistes que j’en
tends n’ont aucune attitude critique vis-àvis du pouvoir.. Je pense d’ailleurs que
c’est le contraire qui vous étonnerait.
Or, il y a parmi les prisonniers Samuel
Gévorkian, commentateur à la radio Télé
vision d’Erevan. Je crois pouvoir assurer
sans grand risque de me tromper qu’on ne
peut être commentateur à la Radio Télé
vision, là-bas, sans avoir une carte du
parti.
Donc nous ne sommes pas en face d’op
posants purement idéologiques. Mais, sans
doute, d’intellectuels, qui sont comme les
porteurs d’âme de leur civilisation, la
mémoire et l’espoir de leur pays.
Il semblerait d’ailleurs, que la Peres
troïka ait changé le visage de la dissi
dence.
J’ai un ami, Jean Pierre Barou, qui a
eu le privilège de rencontrer, dernière
ment, Sakharov à Moscou. Il en a obte
nu une longue interwiev qui a paru dans
la presse internationale.
L’autre soir,
nous dînions ensemble, et il m’a rapporté
certains propos, certaines inquiétudes de
Sakharov.. Pour lui, la démocratisation,
les élections,, auraient l’effet pernicieux
de limiter le débat à l’intérieur du sys
tème, et de faire taire la voix de la dis-

բացառիկ

դիտելու եւ հարց

տեսաբանը

կու տամ ես ինեի թէ

սի ներկայիս մեր կեցած կտրողը
սին, ըսելով' մե՛ր մարդը , մե<ր ՀՀ

այս երկիրը Ո՞ր մկկ երկրին կը նմանի

մե՛ր կանանչեղէնը.

եօք-. քննակա՞ն է արդեօք որ ե՛ս իսկ
արդեօք
ղիս անհանգստացնեմ այսպէս'. Օը ղի-

ս

տեմ , ներքեւ, ոլորտապտոյտ հոսքը
նին{1) ոը հ անդքս տ սրտով կը սահք հո
վք աքն խորրը ) եւ
կու տամ ես քն
եք : ԻնչոՐւ չկար.ենամ այլապկս

չարմի լ :

Ինչպէս ամ էնուրեք , այնպէս ալ հոս, այս
բարձրադիր գիւղին ծայրը , ինչո ւ , երր

ըսելով'

'

տեսածդ տմբողջ, հ„սկէ

տեղ , ուրտեղ այդ մացառները
ցիին եւ մեր միջեւ ։ Լ]" հ , „՛

Այ,
Հ'

անդամ ո՛չ, չեմ ցանկար որ այղ
տպազ ան :

/>Նշ որ պիտի ըլլայ , այդ ինչ Ոք
ըլըսյ, այղ ինչ ոը պի,„ի ըլլայ... էՀ
ւէն կը վազեմ ատոր'

որ պիտի

Ա'Ւչ՚ո Jn ւս ահտա րտր կ որ կը

անդորր է ամկն ինչ, ստիպուիմ
հարց
տալու ես ինծի թկ այստեղ ես ի՞նչ գործ

անցեալին ե տեւէն :

ունիմ : քցենթենամ գուցէ լոկ երազելկն ,

ռո ւթեամր , այղ աստուածային թսյի„,լ

եթկ պահ մը թուլևամ : Այս խենթութիւ
նը հապա {բնութիւն մը դրեթկ որ ետ կը

"է՛ կ'երեւակայենք ապաղան-.
կարծ կ՚ապշիմ, կը սոսկամ

դառնայ մի չտկ (2) արդեօք մաս կը կազ
մէ մառանդին : 9// fin ստովանք մ որ զար

թկ դիմացս աարտծուած այս բնաշիար
հըն կ , որուն մկջ տար-աչիաւրհիկ

հուրած եմ y եւ մենութեան ահրւելք զգա
ցումէ մ'ընկճուած' խորհելով թէ բարե

կը թուի ինծի , ուր պիտի կատարուէ
վասն անոր' որ պիտի ըլլայ ՝. P֊( այստկ

կամներ , այս հ ք ւրրն կա լ եւ դրեթկ ան

կ ոը մեր դարը
ր ք* ր տար քն :

թև I՛ I՛ հանգրուանքն վրայ, ըստ երեւոյ
թքն դոնէ , էլապրքն հոգքնքն
խաղաղ :
եւ այն կարծքքքն կը յանգքմ յ ներեց է ք
խօսքքս , թէ մոռցած ըլլալու են թէ ո՛ վ

մի չտ խանդավա.
քլԼ յտլ
իարհէըվ

պիտի բոլորէ իր

II ի ՛ոքս եկ ա ւ ծե րունի այգ քահանայ
պա տմ ութք ւնը, էջմքածնք մէխ,

են քրենք։ էւ գեռ' կյ այպանք մ մտածու

թէ մքնչեւ այսօր հ ա ս տա ա կը Հաւատայ
թէ երկքրը տափակ է , եւ թէ քալելու/

մէս y մքնչ քնծք կը թուք թէ խորքքն մէջ

քալելով, ուղքղ քալելով, ք վերխլ աև-

ե՛ ս քրաւունք ունք մ • կարգ մը

պատճառ

գունդք iP առջեւ

պքտք հասնքնք, որը,

ներ ունքմ նոյնք սկ ցաւ զգալու քրենց
չա րմե լա կեր սլը տեսնելու! եւ լսելով : Պ ահ

ճքշղ թեղէ" հոս'

մրն ք11 կ այն ւլա զա փա րը

ըա ց ո ւք :
Մեծ պապը թ եր եւս քր օրերն ասաը

չք' հեռանար

մ աքէս՝ թէ ես այս տեսարանքն, այս աշ

ւան զ անքն (4) »

Ս էյ"1,լյէմ’ամս

անէութեան

‘/րայ

մարմանդքն վրայ տրԼո^ խազա/ր կը լսես ,
որպէս թէ կարգքն ընթանար ամէն քն չ ,

տած ըլլայ >
վերջացուցած ըլլա
ես, դքրքս։ Պարուրուելով մտածումն
րու մէջ, ներաշխարհ ք
մէջ հետղհև

այգ փռքրերուև՝ որոնց

խ որ ա ս ո ւզո ւք լ մաղթելով —թնչ պահսձ/

խարհքն մաս չեմ կազմեր։

ճ ք շգ է որ

աէրևրը — րայց
երես

վստահ ըլլալու համար թէ վերադառեք

ները չեն ամենեւքն վարդանման( 3 ) : Կր
լսեմ բարձրաձայն խ օ ս ա կց ո ւթք ւնր ղխւ

պքտք Չըլլայ երբեք, կը դատապարտէ
սիմ մի շտ հարց տալու ես ինծի թէ »՛{,

հ ք ւր ա ս քր ո զ րար ե կամն եր ո ւն ,

խն գա լն քն , եւ գեռ թն չ , ո րպէս թէ կա

ես ո՞վ'. Մենք ո՞վ, "՞՛Լ մենք եղողէն կմ
մ ենք շեղողէն : Մ ինչեւ որ ասղի կւ”[^

տարն լա պէս

անցնի , յարի , Լսորհուրդը

մքթէ քրենք ալ դքւոե^ն — որոնց

կը

ա' յգ ըլլար քԸ ենց

լսեն

սպասե-

սւնիմանաթյ.

մ՚եԸ է
ԼՒմԸ >
առնելիքը կեանքէն .
եւ որպէս թէ սա կեան քր , ա յսսլքսք վա յ-

'Իանղի , եթկ ճիչդ է թէ մարդ J յ'
շեր իր ծնած ըլէաԼԸ , այսուհանդերձ կա

րք մը մէջ ուր քրենցմէ քանքներ եկեր են

րե չի չկ մ ոռնալ թկ գոյութիւն

ասլաստան գան ելո ւ , քր ենցն ըլլար քսկա-

չի՛ բաւեր

Պէ ս : Կ ւ հարկաւ աչքք կը զարնեմ հե
ռացած ըլլա լո ւս պատճառաւ ,
քրենց
կա լո ւածքն ծա յրադո յն մա սքն վրա յ մե-

րուն , եւ ոչ իսկ անոր' որ միայն «իր f»f

պատմա՛կան հս/>

ստ/ահաթ-

ձը կչ։ փնտռէի (5) :

կո ւսա ցած ահա՝ դքտելու հանդարտ գե
տքն փ այ փ ա յլո ւմն երեկո յեան արեւուն ,
որպէս թէ գետէն պքտք վերջասլէս քմանայք՝ գքտցք՚ր քն չ

: /?ՀՀ ,

Հգքտցքր քնչ»ն

այգ '
[,սւէս թէ ան հա չտ կեց ո ւածքք ս
սլա տ կան արդարացումր գտնէք
պքտք ,
որպէս թԼ ♦ • » J Ե <- համարելս՛ ք վքճա կք
չեմ ահա
տուն վեր ա դառնալո ւ առանց
որ սեպեն զքս • • * ղՒ ս* U Ւ' I' 1'^'է •
թայց
հոգ չէ :
[Լնտանքքքն նահապետը, այնքան դերԼ^{քքկ այս ըյ՚աանքքքն՝ պտղատու ծառե
րս ւն հովանք քն ներքեւ քք չ մը քալելու
կու զայ ։ Կը մօտենայ

քսկ ես անկարոզ

եմ ղքնք այլապէս դատելու, եթէ ոչ որպէս մէկը' որ շատոնց ք վեր հոս գտնըւելո լ չկր (

1.- Le Rhône,.
2 - «Վանեցէք բնութիւնը՝ քաասա^
ետ կը դսսւնայ»- ֆրանսական առած
3 — «Ե'կ նազելիս , տեսնենք եթէ
դը , ոը արեւուն ւբէմ բացած էթ t*P ^P"
նի զգեստն աոաւօտուն, եբեկոյե'11® !
թափած արդեօք ծալքերն իր ծիբս>’
զարդ զգ՛եստին, եւ գոյնն M411 “
ձեբինին» : Փիէռ տը Լիռնսար, Տ'™1
Կա սանդր :

4.- La Pointe de Seyssuel.
Ô— Արթիւր
ՄիԱԸԲ, l'P 8ուշե11

մէջ' Ուիլիըմ Աարոյեանի մասթ:

որ կրնար մնալ {որ մնալո՞ւ

ա՛ յն տեղ ուր

գմն գա կ մահ մ' ունե

ցան քբենն երր : Որ կը սպասէ

հքմա , քն-

եի կ՛երէսսյ թէ'. Ինք որ ա յնքան լաւ զ f—
տէ քնծք ե ր կքր ը սլա ամել՝, էլ որ կը խօ-

sidence. C’est peut-être pour répondre à
cette critique qu’on vient de lui per
mettre d’être élu.
En tout cas, ce qui est sûr, c’est que la
dissidence, aujourd’hui, en U.R.S.S, n’est
plus l’affaire d’individus isolés.
Mais
qu’elle est l'affaire
des peuples.
La
brèche ouverte par la Perestroïka a dé
placé le problème. On y défend plus la
liberté individuelle, mais celle des
peuples à disposer de leur culture, de leur
mémoire, de leur identité.. Le prix en
sera sans doute lourd. Il n’y a qu’à voir
ce qui se passe en Géorgie. L’apprentis
sage de la démocratie est un chemin dif
ficile semé d’embûches et de soubresauts
sanglants.
Mais, face à ces terribles traumatismes,
il est vital que les voix ne se taisent pas.
Les nôtres, pour dire qu’elles peuvent

(*) Նոր լոյս տեսաւ d-Ժ •
նի «2015 Tentative III» հատորք H
հրատարակչա՛կան) որմէ նմոյշ >Լ
Դեւոնեանի թարգմանութեամբ :

comprendre la
difficulté de
|(j
situations, mais, pour dire aussi
autres voix, celles qui sont
pjr
peuple, ne doivent pas être étoutte*
la porte des prisons.

vers. de^

Je voudrais terminer par deux

vers tout simples d’un poème e
Mélik. Rouben Mélik est un P°
reB,
nien que j’avais eu r°coaS'°" uées,
contrer, il y a une trentaine
très loin d’ici, à Millau- ^ujOU^ollVé dai>les hasards de la vie je 1 ai
pédéya»
un livre que m’a prêté Géra
Ces deux vers me paraissent
l’âme et le sort de l’Arménie-

Autant

je dis la vie

Fonds A.R.A.M

« « Ա

/A

Ա Ջ

Մ Ի Տ fi

ԵՒ

ՍՓԻԻՈ"ԸԱՀԱ8ՈԻ ԽՐՈՆԻԿ
(Շար- Ա- էջէն)
,/։ , ( անձնական շփումը , տարբեր
է
անձի մը ի՚օսակցութւ-ւնը , նոյնիսկ սաԼկութւանր^ ուրիշ անձի մը հեա -. Աս,P-ալէյրան
չատ բան փրկեց
Լ,ան՛՛ափ համար , Վիէննայի մէչ , ոչ թէ
ï U /

բանակով (պարտուած էին. Պոնափարթի
լեղէոններր)ւ, այլ...
իր խոհարարով։
Ան-՚՚ւչո՛ չափազանցութիւն կայ
նման
վարկայ
սա1Լայն
J նաևլ նախ
նական համագումար - վեհս, մողով սիս֊
քձեմթ' յատուկ ճ շմա րաո ւթիւն մրն, ալ։
Տեսնելու համար թէ
ինչո՞ւ,
կ՛արմէ
երեւակայել տեսարանը :

վիկննան' մ!.ծ Հազաք էր,
ունէր իր
պալատները, մի քանի նախնական, .զան
ակներ՛"- կողքի՛" ■ Սակայն, 1815-/'}' զեռ
կանոնաւոր պանդոկ չկար հոն,
ինչպէս
կլրոպայի մէչ, ուր պանդոկ եւ զբօսազդփկ, բառին արդի առումով, գոյու
թիւն չունէին՛ :
Կային, [.թելաններ , վա
թի ,ր9ուն վաճառականն, երո լ , եւ
ոչ
համայն Եւրոպայի ազնուականութեան :
frff 11^ղԼիայէն "ւ Մուսի այ էն, , Շ ո լէ տէն
„Լ Ս պան,իայէն ,
Կ՛երմանիոյ բազմաթիւ
խչր պետութիւններէն ներկայացուցիչ
ներ փութացին, Վիէննա , ուր հաւաքուե
ցան նաեւ աւստրօ — հունգարական Կայս
րութեան բոլոր ազնուականները, որոնց
"կղբունքն էր «ներկայ ըլլալ ու տեսնուիլ
հոն, ուր Եւրոպայի վերնախաւը
հաչաչուած էր» , - եր ր այս ազնուականնե
րու անն՛ախընթաց հաւաքը տեղի
ունեյաւ, Վիէննան ամիսներ,, վ վերածուեյաւ անտ անելի օր էն։ խ՛ճողուած իթեվայրի
եր՛. Անչուչտ չկային, րա ւա կ՛ոն",, չափ ճա
ղԱուաղաԼ
կրն, ՝, յէն արյն.
շարաններ ։ որ
՛նգէ ս տն ու
տարրին մատո.լՅեւ
,ն
հաչերը} որոնց վարմ է էն էրենք*.
քՒալէյրւսնդ հեռատես ու ճարպէկդ ասլահ ո ված էր ընղ ար ձա քլ եւ
հանդէստ
տուն մը , եւ էահարար ներ ո ւ էւմբա կ մը՝
Jip դործը դէ տց ո ղ : էր տունը
հաւաքւող ազնուականները բադմ աղդ կ էն դ —
1լուտէէն } կը Լսմբէ էն դ կը խօսէ էն :
Ան
ծանօթ երեւոյթ չէ ղ այսօր ալդ որ UjJlCf—
Տէս/, չատ մը կարեւոր հարցեր կը ծ՜եծ՜’ ^Լ1Լ յխնուէն ՝ երբեմն թեր եւս կը լունուին ճա չէ րնթաց քէն դ ճա չէ ետք դ ճամը եւ դէնէէ ստեղծած՜ աւելէ հանւլիստ եւ ո չ—կռո ւա դան մթնոլորտէն ՀԸ՜՜
նւրհիլ* Գէ լրէն է հակառակորդէ հետ
չամաձայնէ լ եւ անոր հանդէպ
վերաղահ մնալդ երր դէւանադէտա կան սեկաններու երկու կողմը դրաւած են մալ,—
Ալ ելէւ դմուար է կռուէ լ բաց կ
էէ
[ւաց ւ երր արմուկ—արմ ու կի ստած
են
^արգէկդ մ՜ամերով*. թալէյրան գէ տակէ՛դ

ատոր ել} էնչ որ աւելէ կարեւոր էդ
կրցած էր օգ տա դործե լ այս կէտը*.
Աորոնք էր սեղանը յաճա խեց էն y չատ
ալելէւ երկար ո ւն կն դր եց էն
էր (եւ էր
^յրենէքէ) տեսակէտը դ քան պէտէ ունկ^ղրէին ղ եթէ մէայն դահլէճներու պաղ
“եղաններու ծաղրերէն էսօսէէն էրարու :
կը մ տածեմ այս մասէն դ
հարց
կոլ տամ էնքզէնքէ ս թէ ար դեօք ար դաf-ւթենէն

անդին ուրիշ զէնք չունեցող
^րիմեան Հտյր է կը քան էմ խոհարարով
մտոսսե գնաց Պէրյփն։ Եւ կտմ , հարց

i լ ատմ թէ հայկական երկու պատուէէակ-ւթիւնները, Փարիզի մէչ, 1919-/Æ ,
աՈե-ք կրցա՞ն օտար
ներայացր '֊ցՒէ-

րոլ հետ ճա չէ նստէ լ , կուպար
Փայական պալատէն մէջ*. Կը կաս կածէմ :

հ

էոոհարար ո ւթէւնն
ու
ճաշը
^Ա""
ԼՈլձեր ։ Պարզապէս ,
/ր
1 ^“քին բանակ
չունեցողին
համար
ե ն^"
Թալէյրանն ու Խրիմ) t ուրիշ «զէնքեր»
ար տօնելէ են դ
t

P/Լ

11ն

խածուած են պատմութեան մէջ*,

մմ" նման մ^'’Յնեք՝

i
ւ
Ju,

հաց կերսյթ-

մ'
աԼ>
Էբ. պահանջեն
I ել գրամ }
որոնցմէ մէկ ո
կամ
է ռ,. Հ.. ,
“"^է'

աւելցնեմ , որ ազդեցիկ

րԴԱմմԱ
"1,ա“ելՈւՀ>> այ" մ1,ջ.ո9Ը. ոգաապ £ե,, լ' կող,րէ՝ Ա^րիկ-յի
զԼ

ւ՚ւ՚կս՚ցին

1--Տմ"վ

միշտ

կը

' ^եւեԼեան

հ րապուրուի

մթնո լոր տէն ,

'^Հնուեյե Ւրք։ մը աոաջ՝

ես՝

"ր

Լք Հ ան ոլորաէն անդին ոտք կո“
- ■- —- ,րոլ "աեւ քաղաքական
գիտութիւն-

jiu,\

նւ,

հՀԼ՜փ 'Ո,

-fPe

,ւնե 9այ

հ,էա, ևՍ
աղէէ3իկ ամերիկացի ^“՚ ո,ահմկՕր^ մը հէտ, անձի մը
ք"

որ կրնար ոելոառնե, որո,

•Եէւ

m 1 “Ը”,

կ Ը"ել աԸԳ^' ըրաձ էր
*֊ ւ^փսվ^ սակայն այս պարա-

Դայ1էն "պածս էնծէ օդտա կար չէր մէայն } այլ նաեւ էմ սէրած մէկ !լաղմutկերպութեան Հէօրեան Հէմնար կէն : *կոս—
թընէ չատ յաջող հ^^արուն^
հայկական
ճաչարաններուն տէրը , եւ մանաւանդ ա^էոր կէնը անցեալէն նեցուկ կանգնած էէն
ԷԼօրեանէնղ նո ւէր ա տո ւո ւթեամբ ՝ սակայն
էսյս անդամ նոյնքա՚ն օդտակար եղան մե
ղէ չուտով սեղան տրամադրելովդ ուչադըրութեամբ սպասարկելո վ դ — մանր բա
ներ դ որոնք սակայն հ-էքզօթէք^ը , տար
բերը սէ րող 1Լմ եր է կաց էէն համար մթնո
լորտ կը ս տեդծեն դ եւ դ էն չ որ կեն ս utկան ն է դ հ,ոըս ելը քէչ մը կը դմ ո ւարէսցնենդ Հա յո» ըսելու քէչ մը աւելէ հա
կումէ տ կ 'լմհ ե ն մա ր դէ կ :
Ս.յս բո լո րԸ } անչուչտ դ մէայն յաւելուած մը կրնայ ըԼլաէ մտաւորական ճէ—
•լէն դ քա ղաքա կան սլա տրա ս տո ւթեան դ —
սակայն ոչ արհամարհելէ յաւելուած՝.
Լոնտոնէ այս համագումարն ալ սլէաէ
ունենայ էր հ ան դէ պո ւմն երն ու էւօսակցութէւններըդ
ւԼեր լուծումէ
սեմէնարներ էն անդէն : *[յման հաւաքներդ որքա՜ն
ալ լուրջ պար ո ւնա կո ւթէւն ունեցող զե
կուցումներու առէթ տան դ կը մնան ուր է չ
Հկարգադրութէւններու» ւէայր մը*. Այդ
պէս եդած է տասնըէններորդ դարէն է
վեր*. Երբ ՃՏ4:0սյկ*սն թուականներուն հ եռադէր դ եր կաթ ո ւղէ եւ պան դո կ դէւրացու֊ցին
ճամբորդութէւնը դ
բա ղմաց ան
հ ամ ա դո ւմարն եր ը դ դէտա- եւ վեհամ՜ողո վն երը դ ապա նաեւ'
հակա-վ եհ ամ ողովները : Երբ ը!ւ կեր ւԼա ր ա կան ու ան է չէրան ական
(աւելէ ս*-չղ ^*ա չնա կցա կան)
կա զմա կեր պո ւթէ ւններ
սկսան հասուն
նալդ անոնց «Ընդհանուր մողով»ներն ալ
եկան աւե/նա լու քաղաքագէտներու եւ
դէտնա կաննե րու
գումարած մողովներուն :
Ամերիկ tuJէ մէջ մողոէէը վերած ուեցաւ
կա զմա կեր սլ չա կան կեանքէ մէկ կա ր եւո ր
առանցքէն դ կանուխէն :
Երկէրը ՀԱկաJ
էր դ փթոֆէսիօնալիզէյշընՀ/ կանուխէն տե
ղէ ունեցաւ դ — րմ՜է չկ
կամ դո րծաւոր ,
փաստաբան կամ ակադեմէկոս դ մէացան
էրենց մա սնադէտո ւթէւնն եր ուե յա տուկ
կա ւլմա կեր պո ւթ է ւնն ե ր ո ւ դ
մէութէւննե—
րու*. Համալսարաններու թէէ֊ը մեծ Լր դ
բնա կչո ւթէւնը
կ՚աճէր արաղդ նմանա
պէս'
մա սնա ւլէ տա կան
մէ ո ւթէ ւհն եր ո t.
անդամներուն թէէ֊ը : Զանոնք քով—քովէ
բեր ե լը դ մար դէկ էրարու ծանօթացնելը դ
նոր հարցերու մասէն դէմ առ դէմ դ տաքտաք վէճէ լը դ ա տեն ա սլե տն եր ո ւ եւ վար է չ
մարմէններու ընտրութէւնըդ — ասոնք բո
լորը կը սլահանչէ ին այլապէս g ր ուաձ
անդամներ ու մէկտեղումը : Ե ւ ուրեմն,
ձնաւ քոնվէնշընՀ», Հ ամադումարրդ համut մո ւլո էէդ ընդհանուր մոդովդ
թարցմանենք էնչպէս որ կյուղենք*.
ներկ այէսդ էսյս համագումարները թէ՛
ծէ սա կան բնոյթ ունէն դ թէ' մտաւորա
կան դ թէ' ալ չատ գործնական : Ծիսա
՛կան , որովհետեւ անոնց գո յութիւնն ու
գումարումը կը հաստատէ այս կամ այն
ճիւղի մասնադէ տնե րուն որ «մէկ հաւա
քս, կան ո ւթեան» կը պատկանին իրենք, թէեւ ան շուշտ իրա կան ո ւթի ւնը տյն է ոը
մա սնա դի տո ւթեանց ահաւոր
կոտորս,
կումը նոյնիսկ նո՛յն ճիւղին մէչ աշխա
տող մասնագէտներու ղորձը անհասկնա
լի կը դարձնէ, - ես դրականութեան փրրօֆէսէօը եմ, նոյն միութեան մէչ եմ,
ըսենք, միչնադարեան անղլերէն
դրա
կանութիւն ուսումնասիրողներու հետ,
սակայն ոչ լատիներէն դիտեմ, ոչ հին
անղլերէն (որ հազիւ կրնամ
կարդալ} ,
ոչ ալ հին կաթողիկէ եկեղեցւոյ գաղա
փար ախօս ո ւթի ւնը լաւ կը հասկնամ, ըան
մը ոը կենսական է միչնադարեան ուսումնասիըութեանց համար։ Ուրեմն, երր
ես իրենց զեկուցումները
կ՚ունկնդրեմ,
ամէն ինչ չեմ կրնար
հասկնալ, ոչ ալ
կրնամ հասկցածիս մեձ մասը օդտադորձել, արդի դրականութեան վերլուծումի
մարզիս մէչ-, Մ ակայն կ՚երթանք , կ՚ունկընդրենք իրարու, նախ՝ ծի ս տ կան օր էն
հաստատելու համար որ
տեսականօրէն
գոնէ, մէ՛կ է դրականութիւնը, եւ ապա'
կարեթ, եղածին չափ դիմադրելու
մեր
մասնագիտութեան յաւելեալ կոտորակումին : Ասիկա արդէն ծիսականէն կ՛անցնի
մտաւորական պա տո ւա ս տո ւմներ ո ւ , վ՛ե
րանորոգութեան կենսական դերին :
Եւ վերչապէս, կայ
«գո րծնա կան»ը ։
Կ՛ենթադրեմ որ հոս,
միչազդային ու
սս ւմնա ս իր ո ւթիւններ ո ւ մասնադէաներու
մողո՛Լին մանաւանդ, մտաւորականն ու
գործնականը իրարմէ զատելը գրեթէ •"՛"կարելի պիտի ըլլայ :

ԱՐՈՒԵՍՏ»

Յունիս 4, 1989,

Այս միութեան անդամներու 90 տոկոսը
/? քաղաքական ղէ աո ւթեանց մա սնաղ է աներ ենդ կա՛մ այլ ըն կերայէն
գէ~“
աո ւթէ ւ^հն եր ո լ ( ըն կեր աբան ո ւթէ ւն դ մար
դաբան ո ւթէւն դ պատմո ւթէւն) : Կան էնծէ
նման մէ ջկր թանքս, յէն ( է(ւթ֊էթ1ո|ւսիՓլի(ւէթ) աչխատողներ դ չատ քէչ*. Կան նաեւ
անդամներ դ որոնք կ^օդտուէն (եւ որոնց
մէ !լ օդտուէն) քաղաքական դէ տո ւթէւններու վեր լուծողէ,երը * Ո^վքեր են
աԱոնք դ — պետութէւններու արտաքէն դորàrn JJ նաէէարարութեանց
պա չտօն եան եր դ
դա դտ^ւ է ո ււլա ս ար կո ւթէ ւննե ր ո ւ մար դէ կ :
Երբեք պէտէ չմոռնամ 1986—էն դ է տէնպուրկի(Ակովտիա} համադ ո ւմ ար էն փորձառութէւնս , եր բ աջէս ճաշէ նստած վայելուչ մարդը դարձաւ էն ծէ , ձեռք թօթ1լւէւ

ըէէա լ դ — ՀՀըԱՕ 5 այ էէք Աթան
ըը^ըը^> * *ոհէ մէ քան է վա յր կեան անցաւդ էն քղէնքս ն եր կա յ ա ց ո ւց է դ սկսանք
էէօսէլ ձեր դէմաց նստող ա ւս տր ա լէ ա—
‘յ[՚ ձ*ասն աղէտէ մը հետ դ — եւ մէա յն ա յղ֊
է Ըա”է ՛Լայրկե ան էն I,' տք էր որ յէ շեցէ թէ y tt ւր տե ս ած՜ եմ այդ դէմքր դ եւ
հասկցայ թէ ինչ ո® ւ այդքան յա ր ձա կո
ղա կան չեչտով fà*ըրնըրէն կր մեղադրէր
Ալս տրաչէացէն դ — 1^՝բրնըր էր
ո վա կալ
Աթան ս ֆՒւ տ Թրրնըր y առանց համազգես
տէ դ հա էւա ւլահ ճէմէ վ*արթըրէ օրերուն
‘l^fj

Սի - U.J - էյ-ի փորիչը , որ 1^80-ին , Աէկընեան օրերուն դ քա չուած էր Աէյղ սպա
սս,ր կո ւթեն էն դ զբաղած էր • • * ահ աբեկչութեան մասէն գէրք մբ դրելով դ եւ ա'յդ
սլա աճառով ալ եկած էր այղ համ աղումար էն :
Կ՝էաեմ դ որ ԷՒ ո ւր քեր ը ներկա յ կ^րլլան
նման յ՜ոզովներոԼդ —
թուրք
վ1Ը°ֆկ՜~
սէօրներ դ Արեւմուտքէ
համալսարաննե
րէն եւ թուրքէայէն դ ասլա նաեւ՝ տեղւո յն դե ս պան ա տ ո ւն էն լուռ ո ւն կն ւլ ր ո ղ դ
երբեմն նօթ առնող մար,լէկ՝. Ան*էնք սլա շտօնականդ ո չ—ս տորեր կր եա յ
լրտեսներն
ենդ որոնք ամէն տեղ են՝. Տարէներ
tuռաջ , եր բ Փարէզ կը դտնու il՛,
«Աառաջ»է թգթակ['3 ներկայ էէ
եր բ
Ա երմ Աֆանասեան 1՚ր ա ւա ր ս,աճառը կը
ներկայացնէր եւ կը պաչտպանէրդ կո վ—
կասետն հարցերու մասէն՝. (յերկայ
րաղմաթէւ Ձ)ր ան ս աց էն եր ու ֆրանսա
հայեր դ եւ դ առանձէն դ անձ մըդ լուռ նօթ ա դր ո ղ դ որուն թրքական դեսպանատու
նէն ըլլա լը յայտնէ էր բարեկամ ներկայէ
մըդ որ ծանօթ էր էր դէմքէն դ դեսպանա
տան առջեւ կա տար ո ւած ցո յցերէ ♦ ♦ ♦ :
\յոյնը կը ււլա տահ է Ամերէ կա Jtեւ-ւես դ կա մ -Լահադն Տա արեան դ կամ Ո ttր դ
Պարտաքճեանդ կամ էԷԷչըրա Աովհաննէսեան ելո յթ կ՚՚ուհենանքդ նման մեծ դէտամո դուէն եր ո ւ ընթաg քէն : \,n յն ը կ ակընկալեմ հոս դ Լոնտո նէ մէջ *.
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Առաջէն օրը չատ հետաքրքրական
Լ
էնծէ համար : \յաէ, առէթը պէտէ ունե
նամ հանդէպելու ծանօթներու դ վերանո—
ր ո դե լու եւ թարմացնելու tujh կապերը դ
որոնք ծանօթութենէ աւելէ են դ բարե
կամութեան մօտ ենդ ընկերութենէ նըւազ : Այ- ակադեմական ա չխարհ էն մէջ
մէ չտ ալ դմուար է դէտնա լ թէ ո ւր կը
վերջանայ «պա չտօնա կէ ց»էն դ
^չէը <ԸՈ՜~
լէկ»էն հետ անձնական դ գործնական կա
պը դ անոր պահանջած պաղ յարգանքր եւ
քա ղա քա վար ո ւթէ ւնը դ ապա թէ ո ւր կը
ս կս էն անձնական կապերը :
ադ եմական աչխարհէն
զուրս ապրէէ,լ մար դէ կ յաճախ չեն հ ա ս կնար ա յն ոզէնդ որ կը տէրապետէ դէտական դ ակա դ ե մա կան աչէւարհէ մարզէն մէջ*. Հր/Ÿz
կայ մր ց ա կց ո ւթէւն դ երբեմն
նոյնքա h
աողո րուած կա տաղէ անձնա սէր ո ւթեամը ,
էնքնակեդրոնացումոէէդ չա^է ^ւ փառքէ
հետապնդումովդ որքան
դործէդ
վաճառա կանռւթեան աշխարհին մ է չ :
Ս.նշուշտ նման րան ամէնէն աւելի շեշտըւած է դիտական աշխարհին մէչ, եր ր
հարցը ՍԻՏԱ-յի մահրին կամ հիւլէական
ըն րլ ելո լ՚լո ւմի հետ կապ ունի, հազարներու կեանքի, միլիոնաւոր տոլարներու եւ
Նոպէլեան Մրցանակներու
Հարց
կա J
մէչտեղը։
Մեծ գիւտ մը կ՝ անմահացնէ
զի ան ս, կան ը : «Դաստիարակուած
մար
դու կահաւորուած մտքին մէչ կարասի
մը թող ըլլայ իմ անունս ալ», ինչպէս
դրած է անզլիացի գիտնական մը , —այս
տ ես ա կի անմահութեան տենչանքը մղօն
մըն է բազմաթիւ ակադեմականներու հա
մար։ Աակայն նուաղ ծ անր ա կչի ռ հար
ցեր ալ կրնան գրգռել մարդիկ, - ‘Լկայ,
օրինակ, անցեալ տասնամեակի բազմա
լեզու վէճը, 1933—/’ գերմանական ընտրութիւններու մասին, այն րնտրութիւններո՚ւն, որոնք Հփթլէրէ1
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ցէն : Ամերէ կայէ մէջ մանաւանդ դ
ուր
տարեց դ բո դոքա կան վերնաէւաւէն սերած
փրօֆէսէօրներ եւ 1945—^աք բարձր
գէրքէ հասած Հրեաներ կբ տէ ր ա պե տ են
Եվրոպայէ ար դՒ պա տմո ւթեան եւ քաղա
քականութեան մե կնաբանո ւմէ
մարզե
րուն ՝ պայքարը անմար զկայէն մէջոցառումներու առէթ կու աայ : Պէտք է ընղուգծել դ անմէջապէս դ
որ ղուա ց եղայէն
հարց չկայ հոսդ — եր է տա ս ա ր դ դ ըմբոստդ
նոր մեկնա բանո ւթէւն առաջարկողներու
մեծամա սնո ւթէւնը ձաէրա կողմ ետն ^ԸԸ՜~
եա յ—Ամերէ կացէներ են րնդհ անր տ ,ղ է ս դ
որոնք էրենց երէցներու!, պէո Պաղ Պա
տեր աղէեէ տ ա ր էներ ո ւն էրենց հողէն սա
տանէս յէն ծաէ,ե լու սլէ տքր չեն
զղա
ցած Z Այգ եր է տա ս ար դն եր ո ւն եւ '■սԷյ ակա րբե մ ա կան վ երնա էրա ւէն մէջեւ
բա
վս ումները տեղէ
կ՚ունենան ոչ մէայն
մա սնա դէ տա կան յ օդո ւածն երու
ր ո ւ տորյե,
տողերուն
եմէչ, ա յ լ նաեւ համաղ.
կո յցներուն աոթ էլ :
Այէ էրօսքով դ ակադեմականներու ամէ
նէն մասն աղէ տա կան ‘Լէ ճերն անդամ կրր*հան տոդորուէլ եւ մղուէ լ մարղկայէնդ
անձնականդ hlUlTLIlLUl ծայ jlfi ամէնէն վայ
րագ զդաg ո ւմներ էն դ — է մէջէ ա յ լո ց դ անչուչտ դ հայկական հարցէն մասէն տե■ւՒ ո ւնե ց ո ղ վէճեր :
Կբ թղթատեմ էջերը այն գրրոյկէն որ
կը տեղեկացնէ թէ որ ելո յթը ո® ր սրահին մէչ տեղէ պէտէ ունենա յ դ
որո^ ւ
մա սնա կց ո ւթեամր î Կր նչեմ դ նաէւ՝ Հ այերու անուններ ր*. ]1նձմ է անդէն դ
//Ղայ
փոզէֆ 'fi է չէ չեանը դ բարեկամ մր ։
Ան
ծնած է Լէ բանան դ յաճաէ,ած է ֆրան
սական դպրոցներ դ հմուտ է ֆրանսերէնէն
եւ արաբերէնէն*.
Ամերէկայէ մէջ ut—
ւարտած է ՆԼէրճէնէայէ մեծդ կարեւոր
նահանղայէն համալսարանէն
քաղաքա
կան դէ տութեանg ճէւղը դ —մասն աւլէ ա է
Հք ո ց է քաղաքական
հարցերուն*.
(«fjut—
լէճ» դ կամ «Արաբական» կամ «Պ ա ր ս կա
կան» Ծոց» ներկայէս մե՛նք ալդ օտարներու նմանդ է,ոհեմ կը չարմէնք եւ ո g
Ընելով կր է,ո ւսաւէէնք կո ղմն որ ո չո ւմ է) î
Պէաէ խօսէ
ահաբեկչութեան
մասէն դ
այդ շրջանէն մէջդ եւ անոր դերէն մասէն դ — Տըթ * 'fi է չէ չեան մէկն է անոնցոր !լ ընդգծէ թէ ահա բե կչո ւթէ ւնբ
<Հ/° “ էնթէնսէթէ» դ
^քէչ - չե չտուած»
ււլա յքարէ ձեւ մըն է որ անտրամա բանա
կան չէ կրնար թուէլ զայն մղողներուս
համարդ երր անո նք չեն կրնար բացա յայտօր էն ասպարէզ կարդալ էրենցմէ աւեf/1 ^Գ0/1 ոթ տո ւթէւններ ուն *.
էնծէ պէս դ
Տորթ* Փէ չէ չեան անդամ է Հայկական
Համագումարէ վարչական մարմնէն ։ՀոԱդ
ուրեմն դ մտքէ եւ դործէ ւԼրայ
հէմնըւած բարեկամութեան մը վերանորոգման
առէթ :
Կը հանդէպէմ
երեք «նոր» անուննե
րու : Արմ անթէէնէն' էյոււսն թոքաթէեան ,
ՈՀ/ էն չպէ ո 1լ ՚եր եւԼէ փրո ֆ է ս է Օր է դ ոչ
ծանօթ մայրաքաղաքէն դ Պ ո ւէն ո ս 1Լյրէս է համալսարանէն մէջդ tuյլ «ԱԼւ,տեաններու Համա լսարան»էն մէջդ որ այդ մեծ
f> ր կր Լ, արեւմտեան
սահմանը
կադմ ող
Այրտեան լեռնաշղթայէ քաղաքներ էն մէ
կուն մէջ պէտք է ըլլա յ : Փ ո էրանս, կ Հայու հողմացրէւ
ճակատագրէն
մասէն
Լսո րհ րդածելու դ հարցում
մը կլ, ցցուԼ,
մտքէս մէջդ — «ծնողքս մէչտ կը խօսէր
Պոլսոյ թոքաթլեան ընտանէքէն մասէն*.
Պո լսեց էներ բաւական Լմէ ւով Արմանթէն
գաղթեց էն *. Արդեօք անոնց
սերունդէ ն
է» : Մհ
էլր զզ.ս։'է նման մւոորոլմնե—
րու էոարօր ինակութիւնր , քա է,ի որ
անոնք իմ գիւոակրյութենէւ, անդի՛ն տեղէ
մը կու դան ։ (Դձբախտաբար , առիթ չու
նեցայ ելոյթներով խճողուած համագու
մարին մէչ հանդիպելու ա յ „ անձին} :
Կը հանդիպիմ Անն ի կ Պէյլէրեանի անունին։ Ան fi անատայէ
«Եմսէվէրսէթէ
տը "Իէպէք^է'
դ՚ռստխօս է, պիտի ղե
կո ւց է ձէ)70—ական թո ւա կանններ ո ւ «Տ էթանթ»ի քաղաքականութեան մասին։
Ե*- ,Լեր ջա պ է ս կ[Լ տե սն եմ որ ինծի նրման , երկու տարբեր ելոյթ պիաի ունենայ ճկյ-f ս Տէր տէրեան : Հազէւ 30 տա
րեկան դ արդէն որս չ համբաւէ մը տէրացած է ան*. Գրած է գէրք մըդ է,մբա դր
բած՝ ոլրէչ մըդհեղէնակն է մէ քանէ յօդլածներու *. Հքւսնօթ է դ
գլխաւորաբար դ
էբր հմուտ եւ յանդուգն ռահ վէրան
«փոս թ—մո տէրն» մ տածումէն *. Այս մտա
ծելակերպը նոր չէ արուեստներու մար
զէն մէջդ
սակայն նոր եւ յանդո՛ւգն է
փորձել զայն
ներմուծել եւ կէրարկե լ
քաղաքական դէ տո ւթէ ւնն եր ո ւ
մարզէն
մէչ -. Արդէն ես իր անունէն առաջէն ան
գամ հանդէպած եմ դ ,երբ. կը դրախօսէէ
էրեն ղր չա կից եւ «դա շնա կ էց» դ
երէց
բարեկամէն մէկ դէրքը •

րա-
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Ա Ո- Ա X Մ Ի Տ * ԵՒ ԱՐ Ո ՒԵՍ Տ »

առաջ էսկ , սակայն դրեթէ բոլորէն կողմէ

ty^i թղթատեմ 'հո յն ղրքոյ^ԼԸ է զաաո{,ո~“
շելո ւ համար իեուրք ներ կաներ ը՝ զեկու
ցողները՝ Եօթը հոդի կր հաշուեմ : Մեծ
թիւ- մր չէ 5 եթկ նկատի ունենանք
որ
յիսուն միլիոն բնակիչ ունեցող Պետու
թեան մր համալսարաններէն
(եւ *»ոնկի
Արեւմուտք «արտածուողներէն») զտուած
են անոնք : Արդէն դիտեմ որ իմ երկրորդ
դեկո յց իս սլա տա ս խան ո զ նշանակուած Հ
(ալս ինքն' պաշտօնական
հակաճառող}
թուրք ւիրոֆէսէօր մը՝ Անղտրայի Հա
մալսարանէն ընկերաբան մը՝ Տօզու էրկիլ՝ որ

առմամեայ

կար դա դր ո ւթեամր

այցելու դասախօս է հո՛ս իսկ) այսինքն
Լոնտո ն/, հ ա մա լս ար անթե ti է ջ-. (Հաւն լևա լ,
ես ալ էմ առաջէն ելսյթս պէտէ ունենամ
էրր սլա շտօն ական հա էլա ճառս էլ
փրոֆ •
Մս՚յքըլ Կանթըրէ , որ Մէացեալ Նահանղներու թէնէսվ թէրնօլօճիրըլ Ւհւէվըրսէ-

րն դո լնուած է ներկայիս, մէջ — ազգա
յին հարցէ.բու ուսումնասիրութեան նր1

Ա ե ր ե ր կա Հր ղե կո ւց ո ւմ—վէճեր ո ւ ընթաց
քին արծ ար ծ ո ւե ցան մէ քանի հ արg եր :
Ընդհանուր կերպով թօսեց ան երկու Հըր~

թէ, բան
քաղաքական
դի տո ւթի ւններ ո ւ
մասնադէտ , երէց սերունդէ մարդիկ, եր
կուքն ալ ծանօթ Հայութեան : Աաֆբան ,

հմտութիւն ցուցաբերեց ֆրանսահայ զա
ղութ էն մասէն (Ֆրանսա յէ ւէոքրամասնութեանց մասնագէ տ է) -.
Հարց աուի
թէ է՞նչպէս այդքան մօտէն

ծանօթ

է

Փարիզի
արուարձաններուն Հա յութեան
կեանքէն : Պատասխանեց որ կարդացած է
Մ արթ էն Յովհաննէսեանէ րնդարձակ ու

դասախօս է, եւ հեղէնակն է գրքի

զէ՛ ւ շաբաթ մը առաջ լսած էէ անոր սւնո ւնը, Փարիզի մէջ, Գա րո յեան — Կ՝ ու

դրած եմ, — հակառակորդներ ենը • • • ••

յումձեան յարկէն տակ, եւ ուրեմն
ցայ «ամօթով չմնալ» , քանզի իբր

կրէ՛՜
Հա

ւութեան «մասնագէտ» ներկայ էէ հ "ն :
Աաֆբանի եւ Րաֆօֆօրէ զեկոյցներէն
ետք խօսուեցաւ Հէւսէսայէն Իրլանտայէ

1989, Մարտ 30
Ահա վերացած է զեկուցումներու- և ելոյթեերու աո աջէն շարրը-, ֆորս ու կէս
մամ տեւեց այն մէկը, որուն մասնակցէ.դտ յ ես տ լ : Լ“5"/Հ անուր մակդիրը
պարփակէր բազմաթիւ հարցեր ՝
մատաբար նոր բառ մը կը

որ կր
համե

գործածէ ՝ —

ե Աֆղ տ ն էս տանէ անդր սահմանս! յէն պայ
քարներու մասէն՛. Ասլա Փրոֆ' Ա ՚ Կ անթրր խօսեցաւ Հայութեան,

մանաւանդ

ահա րե կշո ւթեան մասէն, ապա գործուն
եայ երկու կա ղմա կեր պո ւթէ լեներ ո ւ մասէն ,
Հ-Յ-Գ- եւ Հայ
թարմում, որ ներկայէս

ժողովրդական
կը ղսրծէ Ա-

« թրուն սն էյչընըէ էթնիք Uթրսւ կը/ ^ է ա J՛սինքն' «Անդրաղդ ա լին էթնիքական Պայ

թէնքէն , էրր Հ-Ա-ՀԳ-Բ ~է յաջորդող
քաղաքական , ոչ — ահաբեկչական բաբ

քարներ» : Այս

եում-. Յուսաէոսր էէ, — նոր բան չունե

Անդր - ազգայինն է հե

տաքրքրականը ՝ որ տեղ կը դտնէ միջ—ադ—
դային ո ւս ո ւ մնա սիր ո ւթիւեներու յատ
կացուած դիտա մ՜ողովի մը մէջ՝.
«.Մէջ - Ազգ այթե»,
դռրծնա կանօր էն ,
կը նշանակէ «Մէջ - պետական» : Այ սթերն ,
մենք , Հա յերս , ազդ ենք , սակայն ազգապետութէւն չենք, եւ. ըն դհ անր ա պէ ս մէջազդա յէն յարա րե րութէւններ ու

ծիրքն

մէջ կարեւոր չենք, — կրնանք նշմարուի լ
(Բի՛ր տեր ո ւն նման) ՝ երբ մեր ղինեա իներ ր կը հար ուածեն Պետութ՜եան մը ներկաքացուցիչները
կամ
բանա կը :
Անկի
անդին՝ ո՛չ։ Միշտ ճիդ մը կայ՝ մանա
ւանդ Ւսրայէլի եւ Ամերիկայի մէջ՝ պե
տութիւն չունեցողները նսեմացնելու՝ անոնց դո յութիւնը անգիտանալու : Ի"քա
քէ լի գի տնականներ ուն մեծամասնութիւնը (պէտք է անմիջապէս յարգել

ճշ

մարտութիւնը եւ ք՛ոել
կա յ քուրջ փոք
րամասնութիւն
d ը որ հակառակ է այս
մ եծա մա սնութեան) ՝
ամէն ինչ
րն է ՝
հաստատելու
համար
որ Պ՚ողեստինց ի

ցաւ րսելֆք, եւ էմ պատասխանս

ստէպ-

ուեցալ հէն հարցեր ծեծել*. Աակայն հար
ցը տաքցաւ, երր ներ կանե րէն երեք թուր
քեր , ապա՝ թուրքէն աւելէ՛ մո լէ Ամերէկացէ մը սկսան էւօսէլ, յետոյ, էնձմէ անդէն, փր ոֆէ սէօրներ' 'էէչէչեան եւ
Պէյլէրեսւ'և ՛■
Կտրելէ չէ, հոս, ամփոփել հոն
ւածները : Երկու կէտ , — նախ'
րէն հ այկական հարցը

քո

յայանօ

կը հետաքրքրէ՝

հ[՛ չոէ-արեց*եէ ՝ կը կատղեցնէ : 25 փրոֆէսէօրներու մասնակցութեամբ Ա՛յդ բ*"—
նավէճը առթեց ամէն տեսակի հաստա
տումներ ՝ որոնցմէ ամէն է՛ն
կա տաղին ՝
վերը մատնանշուած

Ամերիկացին

կը ՝

Հայ,։ւ՚ը աՍկաթելի բաներ կյուղեն (կյուղեն որ թուրք
Պետութիւնը «վիճելի» ս պան ո ւթի ւնն ե ը

n ր հաստատ

Պետութիւնը «ի՛ր երկիրը» բամնէ ՝ Հայե
րուն եւ 'քիւրտերուն հող տայ.

որ la որ —

^ըրդայիե Միոլ-թիլնր
«ափ մը
Հայեր
գոհացնելու համար իր քարտէսը փոխէ»,
եւ վերջապէս ՝ «որ Ամերիկան իր դինար ի կա հ ա յ եր ո ւ պահանջներուն տեղի տալով») , փրփրած, դրեթէ պոռաց , - «Հայ

նամա կներ կր

ազգայնականները քաղաքական լուծում

Հրեաներ ուն

կից թւււ֊րքիւ՚յ հետ դմտուի ՝ ափ մր Ամ ե-

կո ՛լմէ, որոնք կու դան հաստատե/ու որ
«Տ իասփօրա» բաոր
Հրեայ հաւաքական ո ւթեան յա տո ւկ է ՝
երբեք սլէտք
չէ
դււ բծ՜ած ուի ամերի կեան մամ ո , լէն
մէջ ,
Պ ա դ ե ս տ ին ւլ ին ե րր նկարագրելու Կամար :

ներու սլէտք չունի՛ն ՝ հոդեբոյմի պէտք
ունին» ։ Անշուշտ այս պոռչտուքին սլա—

1'նչո^ւ՝ — սլարղ է՝ հոն ուր Ափիւոք կայ՝

պոռթկումէն
ետք ներկաները
Ա,չ_Ոէ-'~"
թեամբ չեն ունկնդրեր
քթ՚ք :
Աակայն
այն կատաղութիւնը >եւ կատարեալ U1J1—
՝
որ անոր կողմէ ցուցա-

կայ ազդի մը սլա տ կան ելի ո ւթեան գաղա
փարը ՝ իսկ հոն' ուր այդ կայ ՝ կրնայ գո
յութիւն ունենալ սլ ե տա կան ո ւթ ե ան
մր
հասնելու իղձն ալ :
Ուրեմն ՝ անցեալ մի քանի տարիներուն
քաղաքական ել ըն է1ե[ւա յին գի տ ո ւթի ւններու մա սնա դի տները
«ան դր ա զգա յին»

տաս խան ելու շատ պէտք չկ՛"ր ՝ ք՚"ն ի որ
ակադեմական շրջանակի մը մէջ նման եԼՈյթ

արտայայտողը կը վար կա բե կէ •

բերուեցաւ ՝ Հա յութեան ու անոր քաղաքա կան կեանքին հա'Կգէ սլ ՝ յա տ կան շա
կան էր : tyրնանք ըսել ին չ որ կ^ ուզենք :

բառը սկսան ընդհանրացնել : Այո բառին
տակ կը տեղաւոր ուին այն կապերն
ու

Հոն յստակ էր թէ ե^րբ Հայը
^լաո~
նուի ՝ — երբ իր g ո յցեր ը կ^ ան հ ան դս տ ացընեն էքորբաջովը. երբ իր ահաբեկիչները

սլա յքա րները ՝ որոնք կր ղրաղ եցնեն մանր ,
սլե տո ւթիւն չունեցող
ազգեր ՝ սփիւռք

կր հա ր ո ւածեն . եւ ՝ աւե լցնեմ , երր իր
մտաւոր ու ակադեմական
ներկայացու

ներ ՝ էթնիքա կան եւ կրօնական փոքրամ ա սնո ւթիւննե ր ՝ որոնք
դիմագիծ
մը
պահ ե լո ւ ի ինդիր ՝
կամ ին^ւավարու
թիւն եւ կամ նո յն ի ս կ պետութիւն մր ու

ցիչները յանկարծ խմբակով մր
(երեք
էինք հոն) յանկարծ ներկայ են tf-ողովնե—
րու՝ որոնցմէ կը բա ց ա կա յէ ինք անցեա

նենա լու համար՝ կր
պայքարին՝ — ոմանք' օրինակ 'Իիլբտերր ՝ ունին այլա
զան
կաղմակերսլութիւններ ՝
որոնցմէ
մէկը 1լուղէ որ իր լեզուի դործածո ւթիւնը ա ր տօնուի ՝ ո ւր ի շր'
նաեւ կ^ուղէ էնքնա վար ո ւթի ւն ՝ իս կ ուրիշ մը' էսկապէ ս անդր — ս ա հմանե ան պա լքա ր կը
մղէ' Ւրտքէ , թուրրիոյ,
Իրանէ
մէջ,
ի խնդիր անկա խ Պետութեան :
Ա ա կա յն
՛Այս պայքարներուն ամէնէն
համեստն
իսկ ՝ առաջինը ՝ կարելի է անդր — ազգա
յին էլամ անդր — պետական կոչել՝ քանդի
անոր արձադանդներր կը ըսուին'
կեր
մանիա յէն մինչեւ

Ամերիկա ել

էԱորհ»

Մի ութիւն : Այս րո լորէն «անղ րաղղա յին»
կոչումը վիճելի էը մ'է կ — երկու տարէ

Après le Danemark et Strasbourg, avant
la frontière espagnole,
Sarkis a choisi
d’occuper deux espaces bruxellois. Deux
musées quelque peu
secrets et intimes,
deux musées qui auront été les ateliers maisons des artistes belges
du
XIXe,
Constantin Meunier et Antoine Wiertz.
Sarkis aime le langage militaire, non la
guerre mais la stratégie. Ses travaux ne
manifestent aucune violence, ils relèvent
bien plutôt d’une tactique et autorisent
dès lors à parler d’une rhétorique esthé
tique.. Au reste, il choisit pour mot-clef,
ou mot de passe, «Kriegsschatz», trésor
de guerre. Par là, Sarkis prétend ques
tionner la fonction du musée, la significa
tion de la collection, le sens de la réserve.
Il en appelle aussitôt à la notion de mou
vement, ou, mieux, de transport.
Les
œuvres présentées dans les musées ren
voient toujours à une forme de pillage,
elles deviennent marques d’une victoire
passée, d’une conquête territoriale, objets
d’une transaction qui implique,
néces
sairement, un perdant. L’œuvre s’affirme
comme métaphore, au sens premier
du
terme, c’est-à-dire au sens de transport.
C’est ce transport que dit et répète Sarkis
—(et Paul Virilio rappelait
qu’en grec
moderne Je terme signifie
autobus...)—
il génère le déplacement et l’extase. L’ar
tiste arménien y insiste; il fait voyager
ses œuvres. Elles le représentent. Ainsi,
son fameux Forgeron en masque de Sarkis
rouge et vert fait-il la tournée des musées,
soulignant le va-et-vient
métaphorique
entre l’artiste et l’œuvre, le modèle et
la copie.

ընդունի իբր ցեղասպանութիւն ՝ որ թուրք

աղդ քկայ՝ Պետութիւն ալ պէտք չէ րլյա յ ՝ ան արաբ էթնի քա կան հ ա ւա քա կա
նո ւթիւն մըն է՝ եւայլն։ \,ոյնիսկ անոր
կր ղլանայ Ափիւոք մը ըլլալու կարելի
ութիւնը՝ - վերջերս «\,իւ-Եորք թայմղ»ը
հ ր ա տար կէ

DOUBLE EXPOSITION A BRUXELLES

է դէպ, զեկոյցէն ետք ինծի հես՛ անձնա
կան խօսակցութեան ընթացրին բաւական

սումնասիրութիւնը,- իմ կտր զէս, ես հա

հա f ահա րեկչութեան մասէն-. Ես ալ ար
դէն այդ դրրէն մասէն գրախօսական մը

ou la mobilité du regard

Լայ Ամերիկացիներ , - Աւէլէըմ IIաֆրան ,
ընկերաբան, եւ Տէյվփտ Րափօփօր , — վե-

թէէն մէջ բազարական պէտութէւեներու
։՚ը,

SARKIS

իրուած այս կազմակերպութեան կողմէ-.

լին ՝ իբր անհատ կամ հատուած -Այ ս անզամ ՝ այս մարդիկը դտան որ էրե^ց մէկ
խօսքին ու փաստին դէմ նո յնքան կամ տւել/,՛ մտածուած երկու խօսք ու փաստ
կար՝ եւ՝ քիչ մը անակնկալի եկած՝ նախ
ա յ լայլեց ան եւ ապա կա տղեց ան :
]՚նծ ի
համար' եղածին
մտաւորական
որակը
շատ բարձր չէք՛ եւ նորութիւն մը շբևրաւ՝ սակայն՝ ինչպէս ըսաւ ներկաներին
մէկը՝ k^U"~LnL-Vi.> կէ"—կ""Լ""կ՝ — «Խեղճ
ր լան տա ց ին>ե ր ո ւն յանցանքը ի^ն չ
էր •
Մ ոռցանք զիրենք ՝ Աֆդաննե՛ րն ալ ՝
ձեղմ"՚ վ զյբա ղեց անք» :

եւ

Գոհացուցիչ
չէք՝
սակայն
ձախո
ղս ւթիւն մը ր ք լա յէ շատ հեռու էր :
ԽԱՉԻԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

Marquée par l’ambivalence de la repré
sentation, l’œuvre déguisée
en Sarkis,
masquée, visite des espaces
comme un
général inspectionne ses troupes.
Au musée Wiertz, le forgeron masqué
pose un regard circulaire sur les œuvres
du peintre
romantique,
sur ces toiles
pleines de passion où se contorsionnent
des corps, où le mouvement oblique pré
domine, où les gestes de
panique,
de
folie, les attitudes démoniaques, terro
risées, poussent les figures hors du cadre,
où des rideaux provoquent le regard,
à mesure qu’ils occultent la nudité de
corps séducteurs aussitôt confrontés à la
dureté du squelette et de la pierre. Le
forgeron masqué, banale pièce de sculpture
du XIXe, objet trouvé dans այ grenier,
doublement anonyme
puisqu’outre
sa
banalité il porte le masque qui ne renvoie
lui-même qu’à un prénom, pivote sur son
socle, branché électriquement, comme les
lettres en néon placées dans la caisse de
bois grillagée.
Les socles tournent également au Musée
Constantin Meunier où Sarkis
a voulu
animer les œuvres de l’artiste belge. Refu
sant la fixité des images (il se passiomie
pour le cinéma et admire particulière
ment Tarkovsky), il a rendu au musée
sa fonction d’habitat. Au demeurant, les
pièces constituent une famille, c’est pour
quoi elles exigent plus qu’un
musée,
une maison.
Sarkis n’oublie pas
ses
œuvres, il les nourrit encore
après la
vente; il n’oublie rien, comme frappé
d’hypermnésie, de manie de la récupéra
tion. Temps de guerre, on ne jette rien.
Les œuvres de Meunier conviennent le
spectateur à pénétrer le monde du tra
vail, les mines et la pêche, la maternité
et le temps. On se souviendra ici que, pour
Sarkis, le terme Kriegsschatz se réfère
aussi au butin des ouv riers de l’usine Lip.
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Le souffleur de verre, rabatteur, et le la.
boureur se mettent à tourner; ]es
tures plus colossales (Le Débardeur |e
Faucheur, Un Semeur...) reçoivent quant
à elles le traitement des rayons Iumineus
et colorés des projecteurs de théâtre. Elle
acquièrent subitement une vie d’acteur
semblent bouger dans le rouge et le vert
et, à 1՜ illusion rendue par les lumières ou
le mouvement, se joint le bruit des mo
teurs. Sarkis tient au pouvoir de la sono
rité.. Se sentant proche des Romantique,
allemands, admirateur de Wagner et lec
teur de Walter Benjamin (d'où l'emprise
de la métaphore, du passage etc.), il «
pouvait oublier l'impact des sons, leur
rapport
à l’image. Mais il transporte
curieusement ce qui aurait dû être une
musique dans un bruit minimal. 11 ne
reste en somme qu’une trace innésique
d’une sonorité organisée, un quasi-silentc,
Des mètres et des mètres de bande-

par
Chaké MATOSSIAN

magnétiques entourent les sculptures Je
Meunier. Chargées de la mémoire audi
tive, elles s’apparentent aux œuvres plistiques, mémoire des yeux et du geste,
mémoire d’une époque. Loin d’assigner
le spectateur au silence total, elles émet
tent de petits bruits, un infime crisse
ment répétitif, quelque chose comme te
soies d’un lombric se déplaçant sur œ
feuille de papier..
Les déplacements de Sarkis nous ®
tent à effectuer une traversée rythmée pi
un certain calme, une aisance ou une Խ
teur a-temporelle. Etrangement, le tr©
port, la rotation, n’engendrent, à Prt
mière vue, aucun effet de vertige. P®
tant, un second regard nous révélerait^
parcours comme une vision ralentie
vertige. Au déplacement linéaire du ՝■֊
teur se joint celui, circulaire, de lœu'r
le point die vue se meut alors constamnif
et les jeux de lumières renforcent
mobilité,
tout comme l’appel à
moire indique cette autre forme e11
vement qu’est l’exil. Ainsi, a'ois.
déambule calmement parmi les P]®c
se déplace d’un musée bruxellois à a
le spectateur se trouve-t-il prisonnier
rythme en trompe-l’œil; pris d un'e
qu’il ne soupçonnait pas, il pénètminsu, la grosse boîte grillagée P°ur^
tenir désormais au trésor de guel
Sarkis que ne cesse de surveille։ e

j

panoptique du forgeron masque-

---------

t

Outre le catalogue (Editions eS
de la ville de Strasbourg et
e
mann Bruxelles-Hambourg), u,\

Sarkis a

de Maiten Bouisset avec
,Arli
dans le numéro d'avril de Beau*՛
Magazine (n° 67). Sarkis fig11^Լ
!0!artistes qui participeront a^piexposition Les Magiciens de la ter
sition mondiale d art contenip0
nemient de l'année 89.
Sarkis est né à Istanbul en
installé à Paris depuis 1964 et
l'Ecole des Arts Décoratifs
depuis 1980.
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UNE REVOLUTION
POUR QUOI FAIRE?
Il y a révolution et révolution. Il y a

celle que l’on déverse quotidiennement
sur les murs, à travers les jets d’eaux de
1։ Concorde, les manuels scolaires cari
caturaux et les journaux populaires
ou
pas, et il y a le bilan plus froid et moins
médiatique dressé par les historiens depuis
Jeux siècles. Il y a encore, parmi ces
derniers, ceux qui nous «révèlent que
cette révolution a bouleversé le monde,
a encouragé les peuples à se libérer de
l’oppression, a inspiré tous les révolution
naires de tous les continents, a mis
à
l’ordre du jour «les droits de l’homme»,
etc. En un mot, le bonheur de l’huma
nité a été annoncé par décret un jour de
1789 par des demi-dieux ayant pris racine
dans cette glorieuse et unique terre de
France. L’envers de la médaille, c’est une
Europe mise à feu et à sang, la conscrip
tion généralisée et des guerres totales met
tant en action des centaines de milliers
de soldats au nom d’une patrie; c’est le
développement du colonialisme;
c’est
l’émergence de l’Etat-nation,
avec pour
tonséquence le broyage des cultures mino
ritaires dans un moule standardisateur;
t’est un Etat jacobin ultra-centralisateur
։t autoritaire; c’est la mort du droit à la
différence; c’est l’instauration
de bar
rières douanières; c’est la fin de la libre
circulation des hommes et des idées;
c’est le génocide vendéen contesté par
certains.
Absence de modestie et idéalisation ré
publicaine ne sont pas nécessairement la
meilleure manière d’éduquer les foules.
Ou sait où a mené l’idéalisme au nom
duquel tant d’horreurs ont été commises.
Abstraction

faite

de

ces

Et là, les résultats n’ont pas été à la
hauteur des espérances suscitées après la
chute
de la monarchie.
Désorganisée,
l’économie du pays est dans une situation
catastrophique et la pénurie de denrées
alimentaires se généralise rapidement. Les
anciennes terres détenues par l’aristocra
tie et le clergé et nationalisées sont bra
dées à vil prix à des bourgeois et de
riches laboureurs qui, bien que
moins
paternalistes que
la noblesse déchue,
poussent au désespoir leurs métayers par
leurs exigences et
se substituent
aux
premiers comme gros propriétaires
ter
riens. De nouvelles fortunes se bâtissent
ainsi, laissant l’essentiel de la population
dans le besoin. Ainsi que l’ont constaté
nombre d’historiens
contemporains, il
s’agit donc et surtout d’une révolution des

par

R. H. KEVORKIAN

dérapages

contemporains, il n’en reste pas moins que
cette révolution française a marqué la
conscience des peuples et a provoqué l’en
thousiasme par ses déclarations généreuses
é'oquant les principes de liberté, d’éga1(é et de fraternité. Mais, en quoi celle-ci
a changé la vie des Français? Les boule'ersements les plus notables —outre évicnnnent la mise à l’écart de l’aristocraj.6?"’ c est l’émergence d’une bourgeoisie
'mgeante qui prend les rênes du pouvoir
et introduit ses propres valeurs dans le
a>stètne social; c’est la réduction du rôle
e Eglise dans les affaires de l’Etat;
Cest, paradoxalement, l’introduction pro
cessive de la morale bourgeoise: c’est le
a՝aü et l’épargne valorisés;
c’est le
ans ert rapide du rôle social et caritatif
ie l’Eglise à l’Etat.
ann^aCUn ^entre nous a pu,

événements. Tous les germes de la Révo
lution et les idées directrices qui l’ont
guidée sont déjà contenus et développés
dans les œuvres
littéraires et théâtrales
du XVIIIe siècle. La tradition hellénique
est également largement sollicitée et sert
souvent de référence aux membres de
l’Assemblée constituante ou de la Conven
tion. Comme dans toute révolution, il a
cependant fallu passer des intentions aux
actes.

durant ses

1սէ՚6€Տ
lycée’ constater que la Révol։ °a 8 est bâtie sur les ruines de la morend 6 ^Ctte dernière a, en effet, été
de tԱ6 resP°nsable de tous les
maux
que3 ^rété et a catalysé, par une politi„rj J’nrderdærement maladroite, tous les
arriveCOntr,e e^e֊
est vra* 9u’avant d’en
foui6 j 1 abolition de la royauté, une
révélât6
Ct Srands événements, déjà
Prits etarS’ 3 contribué à préparer les esS(>cial & ^nlrsor
plupart des couches
«hon՜^ C°n^re un pouvoir décadant. Les
^0Ա5տ6ր6Տ))' aVCC Ses encyclopédistes, ses
Oient63Ա.et autre Voltaire, ont évidemPreparé, plus que quiconque, ces

idées. Celles-ci ne sont pas toujours nou
velles, mais on a au moins le mérite de les
réitérer solennellement. Quant aux aspects
noirs de la révolution, notamment 1 exé
cution de milliers de personnes, ils ne font
que confirmer la règle: les violences et
les excès inhérents à ces situations.
Qu’en est-il du rayonnement de la Ré
volution française à travers le monde ?
A cet égard, le résultat n’est pas négli
geable chez les peuples opprimés,
à la
recherche d’une lueur annonciatrice de
leur libération, mais à peu près^ nul en
Europe occidentale,
sauf peut-être
en
Italie dans les décennies suivantes. Il y a
en effet une étroite relation entre la révo
lution sociale et les mouvements de libé
rations, la première sous-tendant et nour
rissant les seconds. Et par un juste re
tour de l’histoire, la Grèce, à laquelle les
idéaux de la Révolution
doivent tant,
trouva en France, au début du XIX siècle,
un soutien massif qui contribua à sa libé
ration du joug ottoman. Les chefs du
mouvement grec furent du reste presque
tous formés en France et étaient nourris
de culture révolutionnaire. Chez les Ar
méniens —qu’il nous soit permis d’en
dire deux mots ici—,
le prestige de la
France, reposant notamment sur sa puis
sance militaire et son rôle de protectrice
des chrétiens d’Orient, loin d’être réduit,
suscita l’enthousiasme des jeunes gène-

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

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Ֆրանսա : Տար. 700 Ֆ- — Վե զամսեայ : 360 ՖԱրտասահման : Տար- 1000 Ֆ- (ամէնօրեայ աււաքում)
850 Ֆ՛ (շաբաթական աււաքում) — Հատը ւ 4,00 Ֆ՛

ՓՐՈՂւԱՈԿՈՂւ 8Ե111ՓՈՒ11հԹէ:11Ն
uawniwùwe
ՈՐԵԻ1րՏԱձ113Ո8
.«HWb ՎքնՏ
Նոբ գաղափարի fn. գանած՜ սերմէն
Ազնիւ, պտուղներ հասուննան արագ :
[Յեղափոխական երդ)

ֆրանսական Աևղափո թութեան ազգեակներեւ են թէեւ AQ—բղ
ղաբու Ար եւմ տահայոց ՀԼար թօնրփն վրայ ,
բտյց պատմական փաստաթուղթերու բա
ցակայութեան պատճառաւ կա ր ե Աւ կ մի
այն հետեւութիւններով գոհանալ՝ ապաւինելութ պատճառի եւ արդիւնքի
կա
պակցութեան սկղբոլերին :

g ութիւնները

Գիտելի կ թկ ա յղ ա ղդեց ութիւնները
որոշ յապաղումով թափանցած են Արեւմըտահայոց հանրային կեանքէն
հերս'.
Այդ չրէա նին դեռ չկային հաղորդակցու
թեան միջոցներ ել Պոլսոյ Հայութենէն
իսկ առանձնաշնորհեալներ միայն յա
րաբերութիւն կը պահէին Եվրոպայի հետ ,
ա յն ալ դեսպանական շրջանա!լներու միջոցաւ , ան ո ւղղա կի օր էն :

զելութիւն , եւ լո՛կ էլայսր ո ւթիւնը փլու
զումէ փրկելու ջանադրոլթեամր, Սուլթանը 1839—ին Ի արեն որ ո դո ւմ
(Թանգիմաթ) կը հռչակէ հարկադրաբար, 1}ւրոսլայի առջեւ մասամբ բանալով
փակ
դռները, եւ կարդ մը իրաւունքներ չհոր
դելով ոչ—իսլամ
հպատակներուն
ալ,
յուսալով այդ կերպով ասլահովել Արեւ—
մըտեան Մեծ Պետութեանց
[Անզլիա ,
Ֆրանսա)
սլաչտպանոլթիւնը ,
ընդդէմ
չեչտուող վտանդներուն [Ս՛ուսիս։ , Եգիպ
տոս)՛. Թանզիմաթդ հետեւաբար, առիթ
կը դառնայ որ հինդ դարու թմբիր էն արթրննա լով, թրքահայերն ալ սկսին հետս։—

ԴըՆց*

Օսմանեան Պետութիւնը համատարած
բանտ մըն էր («1'անտի մէջ բանտ» ըստ
հանճարեղն Պարոնեանի
սահմանումին}
որուն դռները կը բացուէին պատերազմ
ներու համար միայն , եւ որոնց մասնակ
ցելու իրաւունք չունէին ոչ-իսլամները :
Իսկ թրքահայը կ'ապրէին բռնատիրական
չափա ղանց ղաման դրութեան մը մէջ,
անհատական դետնի վրայ նկատուած ըլ
լալով իբր պարզ ստրուկ (Ռայա) , իսկ
հաւաքական դետնի վրայ ալ լոկ կրօնա
կան համայնք, որ կ'ենթարկուէր կամա
յական իչխանութեանը Սուլթանին կողմէ
նչանակուտծ Պատրիարքներուն եւ ամե
նազօր փաչաներու ապաւինող մեծահա
րուստ Ամիրաներուն՛.
Նման պայմաններու մէջ է, որ Ֆրան
սական Տեղափոխութեամբ ծնունդ առնող
լոյսի ու յոյսի մեծ ալիքները, հակառակ
խութերու ու
խարակներու ընդդիմու
թեան , կը թափանցեն ի վերջոյ թուրքիս յ
սահմաններէն ալ ներս՛. Իբր առաջին ե-

rations qui, grâce, entre autres, aux initia
tives des P. P. Mekhitaristes, avaient pris
l’habitude de venir étudier en Europe où
elles s’imprégnaient des valeurs des
«lumières».. Du reste, l’évolution de la
société arménienne,
au cours du XIX
siècle, les réformes imposées et la nou
velle «Constitution nationale» arménienne
doivent beaucoup à ces jeunes gens déci
dés à ne plus accepter l’oppression interne
des notables proches des milieux de la
cour ottomane. Ne vit-on pas un Stephan
Voskan participer en personne,
durant
ses années d’études à Paris, à la révolu
tion de 1848 et éditer deux revues moder
nistes, avant de s’en retourner en Orient

ՏՒԳՐԱՆ ZlUbMi

քըր քո ւի՛Լ Ազատութեան ու Արդարութեահ
դաղափաբներով ,
որոնք տակաւ դետին
կը չահ էին մասնաւորաբար Ֆրանսա ու
սանած
երիտասարդներու
ջանադրութեամբ î
Եւ արդէն այդ լուսամիտ երիտասարդ
ներն են , որ չփման մէջ զանուած ըլլալով
1830—/' ու 1848—/' Ֆրանսական Տեղափո
խս ո ւթի ւնն եր ո ւն
հետ , ու տոգորուած
աղդային նոր իտէալիերով ,
կը լծուին
պայքարի
Պատրիարքներու ու Ամիրա
ներու անհակակշիռ իշխան ո ւթեան դէմ ,
յս<ջողելով սլարտադրել ի վերջոյ ձողո
վդ,ր ղա վար ո ւթեան հիմնական սկզբունք—

et d’y publier des journaux porteurs des
valeurs de la Révolution.
Au reste, même si l’instruction ne figure
pas expücitement dans les droits pro
clamés par la déclaration de 1789, elle
n’en est pas moins introduite dans la
constitution de 1791. En un mot, c’est par
l’instruction publique,
l’éducation de
l’homme, son élévation d’esprit, qu’une
société s’émancipe. Tel est, du moins,
le message que la Révolution française
tenta de faire passer et qui se matérialisa
dans les faits dans la seconde moitié du
XIXe siècle.
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Ա Ռ Ա Ջ Մ Ի Տ * ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ»
ment les Arméniens établis d
pays, mais aussi ceux d’Orient
Lettres persanes (1721), Montesn,/"^

ներու. որդեգրումը,
այսէնքն' Ազգային
Սահմանադրութիւնը :
Ս)րան սա կան Մ՛եծ 3 եղափոքսութենէն
մինչեւ մեր
Աղղային
Ասահմանադրու
թեան
խմբագրութիւնը (1857) ճամբան
երկար կ անշուշտ յ բայց' ուղիղ։ Եւ բացորոշ կ թկ "եՕ—րդ դարու հայկական զար
թօնքը չէր կրնար
իրագործ՛ուիլ ՝
եթկ
Ֆրանսական 3 եղափո թութիւնը տեղի ու
նեցած՛

que l’immigration

ROUSSEAU,

en Perse, sous le règne de Րետւ n
(1587-1628) qui Հ, BielL t*
avoir installes à Nouvelle Dioulf» j
faubourgs d’Ispahan, relancer

LE «PHILOSOPHE ARMÉNIEN»

ciants et artisans (4).

թնա մբ : ԱմրՈԳ^. ր1աթւ՛ լ,ւէտ^ եղած՛ կ[ն ՝
որպէսղի Աղա տո ւթեան ՝
Արդարութեան
ու մ*ո ղո ւԼր դա ւէար ո ւթեան գաղափարնե
րը՝ որոնը շատ հինէն' Հելլադայէն կու
դային՝ ծաղկին ու հասուննան աւետա
րանական ճշմարտութեանց էոյսթ1 աԼ
տակ՝ յանկարծ հրաբխայայտ ժայթքու
մով Եվրոպան
ողողելու համար Ֆրան
սական Յեղափոխութեան միջոցաւ :
Միեչ այդ՝ եւրոպական ժողովուր դներն իսկ մեծ մասամբ ապրեր էին [դր
ստրուկ կամ հպատակ ՝ միահեծան ինք
նակայներու կամ բռնատիրական վարչա
կարգէրու քմայքին ենթակայ ։ Ազա տութեան ու Արդարութեան գաղափարները
չէին մեռած անշուշտ՝ բայց մոռացու
թեան տրուած կր մասնաւորաբար աղատ
ու հաւասար f lUI[UlfUigjl^z հանգամանքը՝
ղոր Աթկնաց իք յղացած է ին ՝ ու դործադրած' փոքրիկ հողամասի մը վրայ՝ հակադրելով ղայն ա յլ (pUippUlJlIUl) ժողո
վուրդներու IlUpUUIUl կ^ր հ ան դա մանքին (“) :
Րայց մք՛՞թէ կ արելի կ յաւերժ
կաշ
կանդել ա զա տո ւթեան դաղափարը ՝
որ
բնածին է մարդ արարածին մօտ՝
ինչպէս Լսյսի ու- °ղ[՛ ս{լԱհա^՝ջը** Պ*աղափար ՝
որ թեւ կու աայ
մարդկային հոգիին ,
որ կու դայ ժ ամանա էլներ ո ւ ս կիղրկն իբր
աստուածային շունչ՝ ու 1լ երթայ անհ ունութիւն ՝ իբր հիմնական յա տ կանիշը ան
մահութեան ձգտումին։
Ե- մի՞թէ սահման կամ Լափ ունի ազատութիւնը՝ որ կը ծաւալի մա մտնակ
ներու ու միջոցին մկջ յանհունս ընդլայնելով տիեզերքին 11[էս » իր րացարձա կ
ւ1։նեւութիւնը գտնելու համար
Արարիչթ մօտ : Եւ֊ արդէն ո՞վ կ բացարձա կ ու
ղատ ՝ եթկ ո1 չ միայն Աստուած :

— «ԱզաՀտՋ Աստուած» ՝ պիտի ըսէր
ազատատենչ հայ բանաստեղծը (Մ • Ն*սէսլանտեան} ՝ դէմ յանդիման տեսութեան
լուսաշող վայրկեանի մը։
Այս յոյժ վերացական խորհրդածութիւնները կը թելադրուին ան շուշտ Ազա
տութեան յ Արդարութեան ու
Հաւասա
րութեան վեհ ս կղբո ւնքներկն ՝ որոնք Ֆըրաեսական Q ե ղափո խութի ւնը
բնորոշն!/է՚ն է եւ որոնցմէ առաջնորդուեցաւ հայ
կական զար թօնքն ալ , իրր կարդաւորիչ
մեքենայ ստեղծելով
Ազգային Սահմա
նադրութիւնը ։
Այս ո ւհ ան դեր ձ ՝ անհ րամե շտ կ
ճշդել
թէ, առաջին ու ամենա կար եւոր
սկըղքունքը՝ Ազատութիւնը
կը բացակայկր
մեր Սահմանադրութենէն ՝ որ իրականութեան մկջ քաղաքական
բնոյթ չունէր
ամեեեւին ՝ եւ ծնունդ առած կր Յարձրադսյն Ղրան հաճութեամբ միայն՝
ք՚ԸԸ
չարեաց փոքրագոյնը կայսրութեան շա
հերուն համար։ Հաճութիւն ՝ ղոր պարա
գաները թոյլատրեցին
շնո րհիւԽ ր էմէ
պատերազմին յաջորդող բարեկարգու
թեանց մթնոլորտին մէջ ( Հաթթր Հիլմայուն) ։ Եւ որքսՀն զարմանալի կ որ՝
միջնադարեան բռնակալական վարչաձեւի ձ*ը հաւանութեամբ ՝ Պոլսահայ լու
սամիտ երիտասարդութիւնը կը յս^ողի
հիմնել տեսակ մը աղղային ինքնա վարո ւթիւն՝ որ իր փթթումը կը գտնէ
եթէ
ու րա ղ ա րա կան , րայց դոնէ ուսումնա
կանդ մշակութայինդ տնտեսական ել իբաւական գետիններու վր ա յ :
Անշուշտ թէ մամանա կները դեռ թ"յ—
լատու չէին քաղաքական իրա լունրներ ու
մասին ալ թօսելու համար՝. Հիմնադիր
ները դիտակից էին ատոր ել կ՚ուզէին
իբր առաջթն րա յլ ,
նախ
մողովուրդը
զարգացնելով կազմակերպել իբր
ազդ ,
րն կեր ա վւսր չա կան իմաստովդ
որպէսղի
ան դուրս դալով կրօնական համայնրիդ
ծուխի կամ հօտի դրութենէն դ վերազըտ-

Poursuivi en France après la publica
tion de F Emile et du Contrat social, JeanJacques Rousseau se réfugia, en 1762, en
Suisse, non pas à Genève, sa patrie d’ori
gine, où son œuvre était également
condamnée, mais à Motiers-Travers, dans
la principauté de
Neuchâtel;
celle-ci
était sous l’autorité de Frédéric II, roi de
Prusse, qui se piquait d’amitié pour les
philosophes et faisait profession de tolé
rance. Le gouverneur
qui représentait
le roi était un Ecossais, lord Keith, que
l’on appelait Milord Maréchal. Il traita
le réfugié en ami (1). C’est à cette épo
que que Jean-Jacques
Rousseau se fit
confectionner un habit
arménien.
Ce
choix vestimentaire, si singulier
soit-il,
s’explique par le fait que, en
France,
on connaissait ce type d’habit.
Depuis Richelieu, mais surtout depuis
Colbert, qui voulait réveiller le commerce
avec le Levant, les négociants arméniens,
principalement
originaires de Perse,
étaient venus s’installer
en France,
à
Paris, à Marseille, à Toulon, faisant par
fois fortune en y important de précieux
ballots de soie. Leur présence avait occa
sionné la diffusion de certains produits.
C’est un Arménien Pascal, qui, en 1672,
sous le règne de Louis XIV, ouvrit le pre
mier café à Paris, imité peu après par son

իր ւս զդային դիմագիծը՝ իբր
կութա յին ինքնութիւն :

մշա-

Ատիկա պիտի ըլլար առաջփն
հանգ
րուանը՝ խարի՛սխը՝ որուն վրայ հիմնըլելով կարելի պիտի ԸԷԼար աւելի
ձդտի լ քաղաքական հ ան դր ո ւանին ալ ՝
երբ պարագլուխները թոյլատրէին։ Օս
մանեան Եայսրո ւթեան զահա վէմ ա նկ Ո L—
մին կապուոզ դէպքերու ընթացքը այլա
պէս տնօրինեց սակա յն î Ամկն ինչ ըն
թացաւ այլ ճամբով՝ եւ ժողովուրդ մր
որ քաղաքական դետնի վրայ պատրաստըւած չէր դեռ ՝ եւ ո՛չ ալ զինուած ՝ ո չխարի հօտի պէս առաջնորդուեցաւ սպան
դանոց յ առանց որ գիտնա յ թկ ինչո* լ ։
1857—1915 երկարող շրջանին ՝ հա
կա ռա՛ կ ամկն խո չբն դո տի ՝
հա կառա՛ կ
տեւա կան
հար ստահար ութիւններու եւ
ղանդուածային ջարդերու ՝ Արեւմտահայութիւնը կը յաջողի ուրեմն որոշ նուա
ճումներ ձեռք բերել ընկերամշակութային դետնի վրա յ ՝
հա սնելով դեր ա զանց
աստիճանի մը՝ որմէ թաւալագլոր կ՚իյ
նայ սակայն՝ ցեղասպանութեան գար
շապարին տակ դի տա պա ս տ î H լ ի՛նչ nr
ձեռք բեր ուած էր եօթը տասնամեակնեբու ընթացքին ՝ կը չքանայ միանգամայն։
Ասկէ ի վեր կ^անցնին կրկին տա սնամե ակներ՝ հասնելու համար մեր օրերուն :
Այսօր՝ յամի Տեառն 1989—ին ՝ Սփիւռքի
վերածուած Ար եւմ տահ այո ւթեան
մնա
ցորդաց ը ՝ կարծես թկ 130 տարի ետ դառ
նալով ՝ վերադարձած ըէէաէ կը թուի նախաս ահմանա դրա կան շրջանին ՝ քանի որ
իր ղեր ա դո յն երջանկութիւնը կը փնտռէ
նիւթական բարօրութեան մկջ
միայն՝
կռնակ դար ձնելուէ իր ազգային մշա կո j—
թին, այսինքն' իր ինքնութեան :
Եթէ անշուշտ մշակութային ղործու
նկ ո ւթիւն չն կա տուին յանհ ո ւնս կր կնո ւող
ֆոլքլորային ձեոնար կն եր ը ՝ որոնք բՍփիւռքահայո ւթեան բաղկացուցիչ
մաս
նիկները իրենք իրենց վրայ կը փակեն՝
վերածելով անջատ մոլորակներու։ Ս ին չդեռ՝ ազգային մշակոյթը պատճառ պի
տի դաոնար հ ա զո ր դա կց ո ւթեան ՝ գա
ղափարներու ծաւալումին՝ փոխանակու
թեան ու զարգացումին՝
մկ կ խօսքովթ
ազգային
գիտակցութեան ամրապնդումին ։

՝K

de la Perse, grâce à leurs talents deT'

!աՐ 5

Պէտք լէ մոռնալ՝ որ հաղորդակցու
թեան միջոցներու չգոյութեան շրջանին ,
գաղափարները
ժողովուրդէ ժողովուրդ
էլը ւի ո քսանց ո ւկին ծ՛այրայեղ ղան գաղու

forcée des

compatriote Stéphano (2). Les proprié
taires arméniens de cafés rendirent bien
tôt familier l’habit arménien
que por
taient également certains négociants
ou
artisans (joal'liers) de la même origine.
Ajoutons que les ambassadeurs des rois de

Le même

e?0'

évoque aussi le projet de Chah
(1666-1694) d’expulser ou de convertit â
force à l’islam les immigrés arménien,
dont le départ selon lui, aurait £Ա "
le royaume de Perse d’aussi funestes ef
fets que la révocation de l’Edit /
Nantes (1685). On sait que cette décision
priva le royaume de France de 200
300.000 sujets
protestants qui coillf.
huaient pourtant à sa prospérité (5),
Ces Arméniens de Perse, habitant généra
lement Nouvelle Djoulfa, on les retrouvait
souvent en France, sous le nom de «Cho[.
félins» (Djou’lfiens) et sous l’habit qu’a.
dopta Jean-Jacques Rousseau.

par
Gérard DEDEYAN

Voici ce que nous dit ce dernier, an
Livre XII des Confessions, du choix qu’il
fit de l’habit arménien, lorsqu’il se trouva
dans la principauté de Berne :
Perse à la Cour de France étaient sou
vent des Arméniens (choisis en raison de
leur religion chrétienne), dont l’habit dut
frapper les imaginations. L’habit armé
nien était suffisemment répandu à Paris
sous Louis XIV pour qu’un Antoine Am
broise, de nationalité indéterminée, ait été
appréhendé, en 1690, (sous l’inculpation
d’espionnage) en habit d’Arménien (3).
Il fut emprisonné à la Bastille (comme
vingt ans plus tard, le célèbre patriarche
arménien de Constantinople Awedik).
L’essor du commerce
du Levant fit
mieux connaître aux Français non seule-

անցնող երկու հարիւր տարուան ժամա
նակամիջոցը՝ Արեւմտահայութեան տեսան կիւն կն դի տուած'
կրնա յ բաժնո լիլ
տեւո ղո ւթեամբ դրեթկ հաւասար
երեք
եօթանա սնա մ եա յ շբջաններ ո ւ • 1789-1857
նախապա տրա ս տա կան շրջան ՝ 1857-1915
աղղային
զարթօնքի
սահմանադրական
շրջան՝ 1915-1989 յետեզեոնեան Ա փիլռքի տեղատուութեան շրջան :
Եթէ ձ[՚չդ է թէ բնութեան մէջ շըրջանները իրարու կը յաջո բզ են ճակատադըրականօրէն , հարկ է այլեւս որ ծայր
տայ վերազարթնումէ շրջան մր կրկին,
որուն յայտարար նշանները կը սկսին դալ
արդէն այս անդամ ո՛չ թէ Արեւմուտքէն
ուր կ'ապր էնք յղփացած նիւթական բա
րիքներով , այլ
Արեւելքէն ,
այսինքն'
Մայր Հայրենիքէն ։
Արդարեւ դ ներկայիս հասած ԸԼԼաԼ էը
թուինք խոստումներով
յ՚էի
բաց առի կ
հանգրուանի մը, երբ թապուներ ը կը ջինջութն դ կապանքները կը քակուին ու հա
յութեան երկու դլխաւոր հ ա տո ւածներ ո ւն
մէջեւ բարձրացուած րամանման պատ
նէշները կը տապալին , յո յս ներշնչելով
որ մէկ ժողովուրդ, մէկ մշակոյթ ի ակալը իրականանայ ի վերջոյ, Ափիւռքի Հա
յը մղելով որ իր ինքնութեան փնտռտու
քի ճամբուն մէջ ֆոլքլորով ու կերոլխոլմով չգոհանայ միայն.
Ատոր համար ալ ո՛չ Պասթիյներ գրա
ւել պէտք պիտի ըլլայ, ել ո՛չ ալ կա
ռափնատներ բարձրացնել : Պիտի բաւէ օդտուիլ գիտնալ ներկայացող առիթներէն ,
իմաստութեամբ հետեւելով բարեշրջման
հո լովոյթին :
Հանի որ
P kշրջումը բնութեան վերըստ եղծման հիմնական
օրէնքն իսկ է
(Պ եր կս ոն^ :

5* Հ.

(*) Դարաւոր ստրկացման ազդեյու
թեան տակ չէ՞ որ մինչեւ այսօր մենք
մեզ կր կոչենք ւիրանսաՀւ^աւ/րա^, անգլիահւ^ասաձ կամ սւմերիկաՀսթստա^, Փո
խանակ այլոց պէս գործածելու citoyen
կամ nationalité բացատրութեանց համար
ժէք հայերէնը: Հպատա՛կ էինք, ու տա
կաւին կր մնանք հպատա՛կ , փոխանակ
Ֆրտն սական Յեղափոխութենկն ի վեր դաոնալու քաղաքացի :

aPea de temps après mon établis,
sement à
Môtiers-Travers, ayant
toutes les assurances possibles qu’on
m’y laisserait tranquille, je pris
l'habit arménien. Ce n était pas um
idée nouvelle. Elle m'était venue di՛
verses fois dans le cours de ma tie,
et elle me revint souvent à Mont.
morency, où le fréquent usage des
sondes, me condamnant à rester
souvent dans ma chambre, me fit
mieux sentir tous les avantages de
l'habit long. La commodité d'm
tailleur arménien, qui venait souveil
voir un parent qu'il avait à Monta»
rency, me tenta d'en profiler pou
prendre ce nouvel équipage, an
risque du qu'en dira-t-on, dont jt
me souciais très peu. Cependant,
avant d'adopter cette nouvelle pa
rure, je voulais avoir l'avis dt
Mme de Luxembourg, qui me conseil
la. fort de la prendre. Je me fis donc
une petite garde-robe arménienne:
mais l'orage excité contre moi mes
fit remettre l'usage à des temps pi՝*
tranquilles, et ce ne fut que quel՛
ques mois après que, forcé par i
nouvelles attaques de recourir w
sondes, je crus pouvoir, sans auci.
risque, prendre ce nouvel habti։։՛
ment à Môtiers, surtout après ai«»
consulté le pasteur du lieu, quiraî
dit que je pouvais le porter «n
temple même sans scandale. Je Prls
donc la veste, le cafetan, le
fourré, la ceinture, et après o՝011
assisté dans cet équipage au senjce
divin, je ne vis point d inconvérueu
à le porter chez Milord Maréchd
Son Excellence,

me

voyant Հ

vêtu, me dit pour tout cornp1
Salamaleki, après quoi tout fut )1"1՛
et je ne portai plus d'autre hobil”-

Laroche, l’homme

de confiance J

Madame de Luxembourg, laque e
fait profiter Jean-Jacques de ses cozBS
nous a laissé dans une lettre adressée
dernier le 11 avril 1762, la descript՝
l’habit dont il passa commande p°ur

isr la robe de dessous enc
nq aunes à 4 livres 1Լ
; a
Joubier le,
l en faut deux aunes e
fêtas ou croisé,

a

la veste et le bonnet. »?
-r
"’iX՜
ut 6 aunes a lu «
it doubler de tai e
et demie à 5 livres^
la veste de toile

l>

i de l'assortir a 1Հ
que vous choisir , .al
ira possible, Je ..Լւէհ

յ

Fonds A.R.A.M

* 0 Ա Ih Ա Յէ ՄԻՏ*

Ե Ի ԱՐՈՒԵՍՏ»

ՄՂՁԱՒԱՆՋ
Պօէլոս լյնապհանին.
Լոյսը մարէ՛ ք
մեծ մ“1ձ^'1լս ’
մայրիկս ջ՚լայ1Հ" էՇո՛ւտ
Լ,եօթ- P-J9 Ւ^ո՞ւ։ Ես
ճ: Ես կը
մութէն։ Աղմուոլտ. IfԷծ

,

V

„Է մեծ մայրիկս , չէ՞" L-եր : ԱղԻմ ականջներս

յձկը, "՞Ը աղմուկը :
U ,£,„ւ4

են P°J Րօճըրսի ատրճանակ\ձն ձայներով: Ես վստահ եմ որ մեծ
Խյըէ՚կս այս Ըսեւ ւու1եր - Մկկդի
.W/ պատկերազարդ հանդէսը : , &«-

կը
î-«-

lt foj իօճրրսը : Հ-- եկուր , կ՛՚ըսէ մեծ
Խւթկս, պատուհանէն Հ՞՛Ա՛

բ-զկ-

իփն կողմը : Ե- - Լ դիտեմ այդ , արնչմարած էի այդ մէկը քիչ առաջ ֊,
կը էսե՞- աղմուկը-.
նորէն
մեծ
Տպրթր է - Ինչո՞ւ այսքան ջղային է :
M կ՝ելլեմ կամաց կամաց, կը
քա-

l'P կ-ղմԸ- Չ՛ուր սը այսքան
ալ մութ չէ ուրեմն : Պէտք չէ զարնուիմ
,'չ ճաշի սեղանին ո՛չ ալ պզտիկ սեղանի
կն-. Ուշադրութիւն ըրէ , կ՚ըսէ միշտ մեծ
/այրիկս-. Չըլլայ որ կսարես քրիսթալէ
ծաղկամանը։ Պոհեմեայէն է,
կ՚աւելճէ։ Աջ ձեռքը ինեի չատ ծանօթ ձեւով
թ դէպի

(րկըշարմէ-, Հիմա կը յիչեմ, Տիկին Աքուսեակին մուշտակէ վերարկուին մասին
թսաե ատենն ալ նոյնպէս կը շարմէր
Աոչը։ Մեկնելէ առաջ ալ յիշեցուց անրմ մը եւս ; Գոց գիտեմ արդէն , կր կն ելու պկաք չկայ : Պէտք չէ զարնուիմ ս եւլաններուն եւ չզարնուեցայ ալ : Աեծ
/այրիկիս

գիրկը նստած եմ յանկարծ ï

Այս անգամ շատ ծանր ես , Արամ , չըս\աւ î
աԼ l'P միւս նախադասութիւնը . քեղի
թ կրնար կրել, պզտիկ պէպէք չես դուն
Օլ

petit gris coûtera 15 օ 18 livres; il
ne faut pas de fourrure à la robe
pour l'été.
Mr. Diodet, le fils de celui qui
doit faire l'habit, qui est habillé en
Arménien, à qui j'ai parlé, m'a dit
que c’était les aunages qu'il prenait
pour lui, et que les ceintures se por
taient de soie sur la soie et que l'on
les prenait de la même étoffe que la
veste de deux aunes et que l'on lui
fait faire deux tours et {quelle՝) se
noue en devant {cela me paraît bien
large), et que lorsque la veste est de
drap, l'on fait la ceinture de calmande;
et que de culotte il n'en faut point
faire, qu'elles sont plus incommodes
qu'utiles,, et qu'il ne porte non plus
que des souliers ordinaires.
Pour la fourrure de la robe de
drap, comme ce n'est que de deux
doigts, notre fourreur m'a dit que
cela ne serait pas cher, si vous la
faites faire tout de suite; il sera aisé
de voir l’aunage, vous me la mande
rez et la fera faire, et (je) vous man
derai ce que cela coûtera».
existe un beau portrait de celui q
eva^ appeler
parfois
«le phil
? e arménien», en costume orient։
Ul1 pastel datant de 1764 et attrib
]e 10^րէ1 (6). On remarque que le ta
8 appelle Diodet c’est-à-dire Die
£française de l’arméni
Si i

our՜

l’es CS Arméniens furent présents di
àècf11/68 P^os&phes français du XVI
^’un ’ °nt certa™s en donnent

l’imi

cipe,
sage et industrieux, les pr
alors
de fraternité,
forme
tiOn ^n°Urrirent les idéaux d’émanci

այլեւս : ի՜նչ կ ՝ԸԼԼայ î բաներ մը ըսէ ՝ մեծ
մայրխկ* Ս եծ մայրիկս կը լռէ՝ պատաս
խան չի տար : {/,£ ձեռբովը մէկդի կը բշէ
չգարշէ վարագոյրը ■ կը նայի դէպի վեր ,
դէպի թաքսիմի հ րապարակը յ Ե11 ալ կ՝ ու֊—
ղեմ վփղս ՛երկարել՝ ^այ['է
^nrL^P*
Ետ \կը քշէ զիս ( չի թողուր : Ինչո՞ւ, \կը
հարցնեմ : վերստին լռութիւն : Ե'չ ՝ LP~~
ռո ւթիւն չ_կայ • Փողոցէն ձայներ կուդան ,
հ ետղհ ետէ կը բարձրանան ձայները յ. Անկարելի է չլսել : փըպրըս քՒիւրրտիւր ï
՝ք՝[^ս1բըս քՒիւ֊րբտիւր *. Եւ ուրիշ աղմուկ
ներ եւս : ՈՈԼր լսած եմ ես նման բան մը*.
Եկուր ՝ \կ\ըսէ մեծ մայրիկս յանկարծ ոտբի եԼԼևԼո1Լ * Եր բա՜ն ճկուն է ան : &£. որ
րան ալ ումով*. Եւս եր էս ամուր մը կը
րռնէ : Պարզապէս հոդիս կը ցաւցնէ î Եը
րա շէ եւ զիս կը հեռացնէ պատուհանէն ւ
*ի<ե՚ղի յատուկ չէ ասիկա ՝
ըսէ անսովոր
խռպոտ ձայնով մը*. Մ երթանը նրրանցրն
ի վար ՝ դէ^ի ձ՛եր յար կաբամինին դուռը :
Առջեւը կը կենանր : Ե®նչ կ^ուղէ լնել սա
պահուս մեծ մայրիկը*, թողացող ձեռբերով դուռին շղթան կ՝անց ընէ , երկու ան
դամ կը դ արձնէ
բանալին : Եաեւ. ետեւ
կ՚երթայ ՝
երեսը միշտ
դուռին կողմը
դարձուցած : Միայն մէկ ձեռրով կը րռնէ
ղիս ք կարծեմ առա^n ւան ումը չկայ վրրան : Եր սենեակն ենր հիմա : Մ ահ իճին
առջելը ծունկի կուդայ*. Ջ եռքս ձդած է**
Եր սկսի բարձրաձայն ազօթելզ Տէր Աստ~“
ւած , ամէն մարդ պիտի լսէ իր ըսածնե—
րը. ՛Նախ մեր վերի դրացին, Այչէ Հտնըմը : Կը վազեմ սենեակէն դուրս , կ՚եր
թամ վերստին պատուհանին առջելը ( վա-

nie à travers l’Art et l’Histoire,

Paris,

1917,

p. 22, n° D(5) Lettre LXXXV, ibidem, p. 258. Dans I œuvre
de Voltaire, on rencontre également quelques
allusions aux Arméniens particulièrement dans
le nom même du héros babylonien de son conte
Zadig (1747), qui signifie «Pâques».
(6) Reproduit dans L. Flandrin, Jean-Jacques
Rousseau, Œuvres choisies, Paris, 1946, p. 285.
Voir également un autre portrait, eau-forte de
Watelet, d’après Taraval, dans Jean-Jacques
Rousseau,
Correspondance Générale, t. Vil,

ParticiC°n^erVe m®me Ie souvenir de

p|. I, p. 260, n° 3.
(7) Barnave ou les deux faces de la Révolu

^>0ai 179լ rançaâse; lors de la séance
ce personnage, dont on ig

հիմա Pnt'^L PlU ւլւլհէ ղայն։ Եգրիչներ ՛ալ
նոյնը !լ ընեն յ
հետինը դոյն զդոյն կեր
պասի կտորներով լեցուեցաւ* ^հասկցայ»
ինչո^ւ հետեբնին չեն տանիր փաթթոցները * Աղրատ պէտր է ըլլան ՝ վրայ դըլուխնէն յայտնի է*. Եը պոռան կր կան
չեն։ Ջեմ հաս կխար ըսածնին։ Ախալ է*
բառ մր հասկցայ*, Բարունակ հ,կեաւուրն

բառը
կը Լ"եմ այլանդակ բերածներէ ։<
վայրկեանի մը համար մոռցած ըլլալ կը
թուին կերպասի
խանութը*, ք^ող մեզ
զպար տի ս մեր որպէս • • • : 1թեռևցմէ մէ կը
կր նայի Ֆրանկիւլիին ւկոզմը։ Կ՛եր կարէ,
ձեռքը դէպի ՛անոր ց ո Լցա՚փ՚՚ե ղկը : Կո՛կիկ
ւէրայ դլուխով մէկն է ï Ան անկարելի է որ
աղքատ ըէէտյ-. Երդում կրնամ ըխել թէ
այդպէս է-. Ի՚սյց ես կը ճանչնտմ ղինքը-.
Հօրս յ ա ճ աէս որդն եր էն մէ՛կն է ան՛, Համ՛Լ
- Մ տշալլահ , նէ աքըլւը չօճուք :
ք/շ օղչում եէ շու պօզաչայըտ Եէ օզլում
եէ-. Հալիչ Պէյը թեւը կ՚երկարէ, այս ան
գամ առանց սչօղա չա յի : Չկտյ , չմնաց
re le nom, défendit les thèses de Robes
ԷՆրանկիւլիին ցուցափեղկը : Եւ ձ՚էջէւ գոpierre (opposé au triumvirat Barnave, Laհարևղէնները-. Անոնք գետին չեն նետեր-.
meth, Duport) en faveur de l’émancipa
Բան
մը չմնաց հոն ։ Մ՛այրս ալիտի չկենայ
tion des peuples coloniaux. Selon l’histo
այլեւս
այգ խանութին առջելը, իսկ հ՚՚՚յrien de Barnave, J.J. Chevallier, «contre
րի՚կս
անհամբերութեամբ
պիտի չքաչէ իր
les Barnave et les Lameth, l’Armé
ձեռքէն
:
Հիմա
Հհճափոն
Մաղազասը»ին
nien a cité l’auteur arabe qui veut qu’un
մէջն
են
։
Այս
անգամ
աչ
դուոնէն
ն՛երս
seul faux pas, un seul jour, puisse faire
չմտսձն
:
Այս
անդամ
ալ
ցուցափեղկը
դու
perdre le fruit de cinquante ans de ver
ռէն
աւ
ելի
լօւյն
էր**
Օդթծ
մէ
ջ
կը
թուին
tus» (grands applaudissements) (7).
տյդ գեղեցիկ պուպրիկները՝ մէբտնոյի
Il est certain que tout ce qui, dans la
Révolution Française,
avant l’exécution տուփերը, փայտաշէն ձիերը, խաղալիք
հրասայլեր ը եւ հ՛արիւր տեսակ ուրի՛շ հ՚ըչde Louis XVI et la Terreur a pu appa
րա
շալէ։քներ , որոնք մի շտ երազած ՛բայց
raître comme un ferment de libération
քիչ
անդամ ունեցած եմ : Աս իմ !հրան
pour les peuples asservis a été accueilli
կիւլիս
է-. Մտան նաեւ ամերիկեան մշա
avec enthousiasme
par 'les Arméniens,
կութային
կեդրոնէն ներս։ Այս անդամ
particulièrement ceux de l’Empire otto
գուռէն։
Ուրիշ
ճար չկար։
Ցուցափեղկ
man, qui avaient des relations avec la
չունի
անիկա
:
Ի՞նչ
եղան
արդեօք
այն գե
France. Ceux-ci devaient également saluer
ղեցիկ դիրքերը ’
չատ կը սիրեմ զա
avec enthousiasme la Révolution de 1848.
նենք ձեռքիս մ էջը բռնել, թէեւ չեմ հասկընար գրութիւնները։ Գմուար լեզու է
Gérard DEDEYAN
անդլերէնը, գոնէ ինծի համար։
Այլ
փրկեա զմեզ ի չարէ-- - ։ Կը մօտենան մեր
(1) Sur oette période de la vie de Rousseau,
տան ։ Շաա րան չմնաց ։■ Հալիլ Պէյը չկայ
cf. Daniel Mornet, Rousseau
l'homme
et
մէշտեզները։ Ո՞ւր մնաց ան։ Հալէ, լ Պէյ,
l'œuvre, Paris, 1950, pp. 150-152.
Համ՛Լ Պէյ ։
սլէ։ռամ պատուհանին ե(2) F. Maoler Autour de l’Arménie, Paris, 1917,
տեւէն ։ Զկայ , կորսուեցալ ։ Կը չարունաpp. 45-46.
(3) Mathorez, Les étrangers en France sous կեն մօտենալ, գրեթէ մեր տան դրան առջեւն են։ Տէր ողռրմեա , Տէր ողոըմեա,
l'Ancien Régime, t. I, Paris, 1919, P- 336.
Տէր----- Ի՞նչ կրնամ ընել ես, եթէ ներս
(4) Lettre CXXI, dans Montesquieu, Œuvres
մտնեն մեր յարկաբամինէն։ Եթէ ջար
complètes, édit. R. Caillois, t. I, Paris, 1949,
դուփշուր ընեն մեր դուռը։ Տէր Ասաp 310 (cité par F. Maoler, U France et l’Armé
ւած,"ի՞նչ ընեմ, ի՞նչ կրնամ ընել։ Բայց

Wlin a nation arménienne à la fin
'J au XIXe siède

séances Տյ10Ո ^,ԱՈ Arménien à certaii
eoujjjt iU
des Jacobins, dont
Rêvolup 6
déterminant pendant

րագոյրը կը բանամ, քիթս բերանս կը
փակցնեմ ապակիին : ^՝ըպրըս Ւիւ֊րրաիւ-ր^ փըպրըս թիւրրտիւր : Լայները ալելի կը մօտենս/ն եւ նաեւ մաբդիկը * 1]ըր*^
եամ զանաղանել ի ւը ա րանչի ւրը : Հէեռրերնին վեր հանած կը ճօճեն
բաներ մը
բռնած են*. Այո՝ ա լելի յստակ կր տես
նեմ հիմա։ Էախտեր են՝ ձո ղիկներու
րիշ բաներ։ Եարծեմ մետաղեայ են կը
շողան մերթ*. Հայր մեր որ յերկինս . • . :
ինչո^ւ տյսբան կամ աց կը րալեն : Եը կե
նալն : խնչո^ւ։ Ե^նչ կայ կենաԱւր։ էսայ
ներ մը կը լսեմ կոտր ո ւած ապակիի ձայ
ներ յ Եը տեսնեմ մարդիկ՝ որոնր խանու
թէ մը ներ U
^տնեն ։• Եայց այդ խա
նութը դոց չէ° այս մամուն։ Եկեսցէ ար
բայ ո ւթիւն րո եղիցին կամր րո որպէս
յերկինս • • . : Ե եր պա սի
վւաթթոցներով
դուրս կուդան : Առաջինը օդը կը նետէ
լի աթթ ոցն հրէն մէկը. Կը բ ռն է կեբպ ասին
մէկ ծա յրէն
Օդին մէ$ր կը բացոլի
փաթթոցը*. Ե բբան լալ կրցաւ ընել մար
դը , ճարպիկ պէտր է ըլլայ ան*. Հիմա կը
կոխկռւոէ
էլեր սլասր որ դետինն է ։ [,սէ

tion, Presses Universitaires de Grenoble, 1979,
(2e édition revue et augmentée), p. 243,
par H. Pasdermadjian,
Histoire de l’Arménie,

եթէ հայրս հոս ո/ար , եթէ ճամրորդութեան գտց՛ած չըլլար մօրս հետ։ Տես այն.
ատեն, ինչեր կը պատահէին հոս ։ Մէկ
ձեռքովը մէկը, միւսովը ուրիշ մը կը
րոնէր , երկուքը մէկէն փետուրի պէս Օդը
կը հանէր, գլուխնին ընկոյզի պէս իրա
րու կը զարնէր եւ վերջը անկիւն մը կը
շպրտէր ։ Եւ կարգը կուդար միւսներուն ։
Հայրս չատ զօրաւոր է, հայրս ամէն ինչ
կրնայ ընել։ Կից մը մէկուն, գլուխի
հարուած մը ուրիշին։ Պարզապէս գուբս
կը վանէր զանոնք։
Երդում կ'ընեմ թէ
այդպէս կ՚ընէր > Ի՞նչ պատահած էր այն
մարդուն որ ելած ու ապտակած էր զիս ■
Այոօրուան պէս կը j/՛չեմ ։ Սրիկայ՞ պո
ռացած էր մարդուն, դուն ինչպէ՞ս կը
համարձակիս -.-։ Բ ի չ մնաց ոստիկանս.-
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տուն պվտէ
տան էէն հայրս ՝
այնպէսէ
տփոց մը բաշած էր մարդուն^ *Լ/ոյնը /չ*ընէր այսօր՝ անպայման 1լրնէր ։ Եթէ հոս
ր/վ ար ՝ եթէ տեղ մը դացած չըէէսէբ : Ւ՜նչ
բախտ ունէն սա դո ւր սէնները ։ Եո ալ
կ^օդնէէ էբեն ։ Եո ալ բաներ մը 4լ, [խէէ •
Եո ալ յււռախւան ս[էս տկար չեմ հէմա՝
ես զօրացայ այլեւս ։ փանէ մը տարէ եւս՝
եւ ես հօրս պէս եմ ։ Այս է^նչ աղմուկ է*.
կոտրտեն մեր դուռը : Ե ոտրած ապակիի ձայն է աս յ Իայց մեր դուռը ապակէ
չունէ ։ Այսէ^նքն ։ Ել բեւեռեա ի հո՚ւէ 1՚մ
զսոս կալէ օր մահ ուն՝ եւ զերկէւզ դեհ ենոյն՝ եւ զսէր արբայութե\ան ։ Հայրէկ՝
ոՐւր ես Հտյրէկ՝ ես պէտր ունէմ րեղէւ՝
Հտյրէկ։ ՛Ամենակալ Տէր Աստուած մեր՝
կեց ո եւ ոզորմեա յ Կեց Ո ՝ Տէր : Ջեկան ՝
ներ ս չմտան մեր տունէն։ Եր շարունակեն
էրենց
ճամբան ։ Մ երթան
VաP *
Եւրէշ ցուցափեղկեր կը սպասեն էրենց *.
փբպրբո թէւրբտէւր ՝ 'Եբպրըո Եփ՚֊րբտէւր յ
Հայրս յաջորդ օրը եկաւ՝ մայրս ալ հետը : Եր կո ւբէն ալ երեսը դունատ է ։ Մ ողջադուրուէնբ։ Ամուր մը կր փաթթուէմ
էրենց։ Ետւրէկ՝ կ^ըսէ հայրս։ Ետւրէկ՝
1լըոէ մայրս։ Ղ*լուխս կը շոյեն։
Հոդէս ՝
!լըսէ մայրէկս՝ կը սկսէ էտ լ։ Մեծ մայրէկ դեռ ան կողէնէն մէջն է։ Հէւանդ է
մեծ մայրէկս՝ մարմէնը 1լայրէ։ Տ տր
որ էնա ՛Լ։ ԿԸ մրմնջա յ տորթ * Ե ար ա պե տեան՝ ուրկէ® ելաւ այս տարութէւնը։ ^բ^լուխը կը րեր է
տորթ* Եարասլետեան ։
Եաներ մ\ը կը դրէ թուղթէ կտորէ մը վըրայ*. Օրը երեր անդամ պէտր է առնէ*.
Տէր ողորմեա՝ Տէր ոզորմեա՝ Տէր-- - :
Հիմա լռյօ աչքով աւե՛լի, յստակ կը տես
նեմ փողոցը ։ Ասֆալթը կարելի։ չէ տես
նել : Կերպասի կտորներ , ապակիի փըշուրներ , ջարդուփշուր իսա դա լիքներ եւ
հազար տեսակ ուրիշ բաներ , որոնց անո ւնները իսկ չեմ դիտե՛ր : 1Լար երթամ ,
սլրպտեմ , թերեւս րաներ մը կը գտնեմ
ինծի համար հետաքրքրական։
Չըլլար ,
կը գոռայ հայրիկս , չեմ ձգեր։ Օլմազ։
Ա տիպուած վերը կը կենամ : Աեւլի վեր
ջը կր տեսնեմ աղբահաւաքները : Եկած են
մաքրելու, ոչնչացնելու հետքերը։ Իրի
կուն էլ՛ըլլայ։ Մեծ մայրիկիս մարմինը
գեռ էլ այրի։ Բռնաբարած են նաեւ, կ ըսէ Պ • Օննիկ -. Եւ ճարպիկօրէն կը դարձընէ Սթիւաըպեյքըրին ղեկը դէպի UIP_։
Կ՚երթանք Կիւմիւչսույու
պողոտան
ի
վար : Ի՞նչ է բռնաբարելը, կը համարձա
կիմ հարցնել։ Ծօ, ապտակը պիտի ուտես
հիմա, կը գոռայ հայրս։ Անկիրթին նա
յեցէք : Մ օտ տասը հատ երիտասարդ աղ—
ջիկներ , կը շարունակէ Պ • Օննիկ : Գ ի չ
մը վերջ Տոլմապաիյչէ պիտի հասնինք։
Եւ արդէն հասանք հոն ։
Արքան գեզետիկ է 'Լսս՚ի՚՚րը նոյնիսկ այսօր։ Գտնատա՞ , կ՚ըսէ Պ- Մուրէն։ Այդ պաղ երկի
րը երթալ կ՛ուզես : Պարզապէս կը պո
ռայ Պ- Մուրէն։ Ամէն ինչդ պիտի ձգես
ու երթա՞ ս , տուն՛դ տեղդ : Եւ ինչս ւ հա
մար։ Պ- Մուրէն շատ խոհեմ մարդ է։
Եւ շատ լուրջ •- Հայրս ինչ կը պատասխա
նէ չեմ լսեր քռթէ սենեակէն : Ան չի պո~
ռար : Ինծի այլեւս արտօնուած չէ իրենց
հետ նստիլ ու մասնակդ իլ նման խօսակցութիւններու։ Մեծերու դործ է ասիկա։
Եւ ես մեծ չեմ : փողովուրդը պէաք է
սլարպուէր , կը շարունակէ
Պ- Մ ուր (h
միշտ պոռալով։ Անդամուան մը համար
Մենտերես ար տօնեց նման բան մը։ Եւ
մողովուրդը պարպուեցաւ։
Մնոր
հետ
նաեւ ցուցափեղկերը : Այս վերջինները
մամանակաւոր կերպով։ Ինչպէս Ֆրանկութն ։ Հոն նորէն կը փայլփլին տարրեր
դինի եւ մեծութեամբ մարգարիտներ եւ
ադամանդներ : Մ[՛այն մայրս չի կենար
ա յլեւս անոր առջելը ï Երբեմն հազիւ թէ
կը դանդա ղի եւ հպանցիկ, ղրեթէ աննըշմարելի հայեացք մը կը նետէ դոհարեղէննեըուն վրայ եւ աճապարանքով
կը
շարունակէ իր ճամրան, իմ ձեռքէս քա
շելով, կարծես ես
ըլլայի յանգաւորը։
Մշտական կերպով հեռացան մեր կարդ
մը բարեկամները : Նաեւ Պ • Օնն ի կը ։ Ելաւ
այդ սառոյցներու երկիրը' Գանատա գընաց ։ ճամբայ չելած իրիկուն մը
մեղի
եկաւ։ ներկայ էր նաեւ Պ* Մուրէն։ Ան
վերստին կը ճառախօսէր Մ ենտերեսի մո
զովդ դավար ո ւթեան
մասին։ Այս
ան
դամ մեղք մը չգործեցի , չհարցնելով թէ
թնչ է այդ մողովրգավարութիւնը ։ Ա ան
կարծ Պ- Օննիկ երկու լուսանկարներ
դրաւ սեղանին վրա յ , ո՛ չ նետեց , առանց
րան մը ըսելու։ Մեծկակ լուսանկարներ ,
սեւ — ճերմակ։ Վրան նոյն այդ ամբոխը
որ ես տեսած էի մեր պատուհանէն : Գրե
թէ նոյն երեսները, նոյն այլանդակ ար
տա լա լ տութիւնները ï Լռութիւն : Մ.ռ քե-
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զի բարեկամդ , կ' ըսէ յան կարծ Պ * Օննիկ^ մատովը ցոյց տալով Հա լի լ Պէյը՝
այս անդամ սեւ. — ճերմակ լուսանկարի մը
մէջէն։ ft երանը բար ած է ՀաԱւլ Պէյ»
Ի^նչ VlLut արդեօք î
Աֆերիմ
օղլում,
սէն նէ աքը / /ր չօճուքսուն, լԸԱեր ա^'~
պայման։ Ալլահ պաղրլ/ասրն սէնի, եաւրում î (1'չ , ո
ասոնցմ է ոլ մ կ կը ։ խուն
[,Նչ կ՚ըսէիր Հալիլ Պէյ , այղ իրիկուն :
խուն ի^նչ դործ ունկիր սեպտեմրե րեահ
այդ օրը ուչ ատեն ]1սթիքլալ պո դո տային
վրայ։ Խօսէ, Հալիլ Պ կ J , խօսէ , ըսէ բա
ներ մը։ Հա լի լ Պէյ կը լռէ*. Երբեւիցէ պի
տի չստանամ պատասխանը հ ար ց ո ւմն եբուս ։ Հա լիլ Պէյ լի դար այլեւս մեր տու
նը։ Զգնաց տեղ մը ան, վերջապէս Օննիկ
չկ իր անունը : Ե *- երկու հատ ալ աղջիկ
ներ չունի ան ։ Էւ եթէ ունենար ,
փոյթ} l'P ^ՈԳԸ if ։ Աուրէն
տայտայ,
թն չ կը նշանակէ բոնաբարելը։ Աուս ան
պիտան, անամօթ , անպատկառ,
խայ
տառակ քեղի , հիմա կ' ուտես • • •
մեծ մայրիկիս մարմինը դեռ կրաէնեներու մէջ է եւ տոքթ» Եարապետեան կը
շարունակէ իր գլուխը ճօճել ։ Ի^նչ պի
տի ըլլայ սա կնիկին վիճակը, հարց կու
տայ հայրիկիս։ Ի'նչ պիտի ըլլայ։ Տէր
ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ո զ՛՛ ր մ եա ,
կ՛՚ըսէ քահանայ ^այրը եւ կը ճօճէ խընկամանը։ Ե'առնէ բուռ մը հող, կը նետէ
ղայն մեծ մայրիկիս դա ւլա ղին /[բայ ։ Հողր թեթեւ ըլլա յ , կը մրմնջայ Պ* Աուրէն î Ա եծ մայրիկս կը թաղեն առա նձին :
թնչպէս կեանքին մէջ, հիմա ալ առանձին
պիտի մնայ, ինչպէս որ ես մեծցայ utռանց մեծ հա յրիկ1' ■ Ո՛չ տեսա յ ղինքը երբեւից է ո՛ չ ալ լս եր ի ուր թաղուած Ըէ[ա~
լր։ Ոչ ոք գիտէ այս մէկը, ոչ իսկ մեծ
մայրիկս։ Ե կան տարին, կ՛իսէր լուսա
հոգին, տարին եւ անդամ մրն ալ ետ չբերին :

խրեթէ այդ շրջանին էր որ սկսաւ զէնքերով հ ե տաքրքր ո ւիլ ։ Երրեւիցէ կարիքը
չէր զղացած զէնքի մը՝ տղայական նկա
տած էր նման ձգտում մը եւ շատ ան
դամ ալ ծիծաղած 'Ոլա ո լսին հետ, որ յա
ճախ որսի կ՚երթար իր հրացանով եւ գօ
տիէն կա խո ւած 2,'ձ—նոց
ատրճանակով ։
Զափահա սութեան պա կա ս մը չէ&ր ասի
կա , տեսակ մը շարունակութիւնը ման
կութեան , երր ան իր ընկերներուն պէ ո
ձեռքը խաղալիքէ ա տր ճանա կ մր րոն ած
կ'\ըեդօրինա կէր թօմ Միք՛՛ը եւ կամ ու
րիշ մ է կ անուանի հերոսը վայրի Արե
ւելքին։ Ան պէտք չունէր նման
բաներու, թող Իլաուսը եւ իր նմանները հա
ղի*- թէ թաքնուած հպարտութեամբ կր էին իրենք զէնքերը եւ խնդալէն ճաթէին
ի տես իր ակներեւ ան կար ո ղո ւթե անը հըրացանը գործածելու մէջ։ Արամ տար
րեր կը խորհէր հիմա եւ երեսի չէզոք
արտայայտութիւնով կը ՀԸ^Էր թարշթա տի մարզական բաժ՜ինը, կանդ 1չ առ
նէր պէյզպօլի
զարկի չներուն
առջեւձը :
Եատարեալ լախտեր էին անոնք , հաստկեկ ե, տո կո ւն : Շատ մը բաներ կարե
լի էր ընել անոնցմով, նաեւ ՈԼէյզպօլ խա
ղալ։ խնդակ մըն ալ 1լուղէ^ք, հարցու
ցած Լր վաճառո րղն եր էն
մէկը դրամը
վճարած պա հ ո ւն : Ո՛ չ ,
պատաս խանած
էր Արամ , տունը քանի մը հատ ունիմ յ
Աւելի վնրջը,
երր ծրարը եւ մէջի այդ
հ[,ս,ն ալի լա իւտը բռնած տուն կ' եր թար ,
չէր կրցած զսպել իր խնդուքը ։ Ան շուշտ
որ սւէյղպօլի գնդակ չունէր տունը։ Իանի մը օր t[ եր ջ արդէն [,սկ տիրացած էր
նաեւ կաղի ատրճանակի -ճիչդ իրականի տեսք ունէր ան- եւ մեծ դաշոյնի մը։
'Լերդերս դողեր չէթն մ տած քուիի փողոցի տուներէն մէկը եւ կողոպտած ղայն ։
Իսկ երկու կամ երեք
ամիսներ
առաջ
ծե բուկի մը ձեռքերը եւ ոտքերը չէթն
կապած անն անօթներ , իւ ո ւղար կած տու
եր գրամ, գոհարե ղէն գտնելու յոյսով։
Ե *- ‘թԸւ1Ը^ շարունակած էր արհեստաւո
րը Արամին յա ր կա բաժնի դրան աւելի
տոկուն .փականք մը անցընելու ատեն,
մարդիկը իրենց յուսաիսաբո ւթեն էն , — ո—
չինչ ո լնէր ծեր ուկր — դանա կո վ կտրա
տած են բազմոցը, բազկաթո ոները , վա
րագոյրները» մէկ խօսքով ամէն
ինչ։
Ո՛ Լ հ ո>չ^ Արամին պիտի չպատահէր նման
րան։ Ան պիտի դիմադրէր։ Մորթուելիք
ո չ [սար չէր ան։
Անպայման պիտի գիմա գրէր ։ թէեւ ոչ ոք հարցուց Արամին
իր զինուելուն պատճառը, որովհետեւ ոչ
ոք դիտէր այդ , րայց եւ այնպէս ան քա

Ա Ա Ա X ՄԻՏ* ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ*

նիցս կրկնեց , նոյնիսկ
փորձեց լաւադո յնս շարադրել իր Հար դար ա ց ո ւմը$> — կը
գործածէր այս բառը։ Աաճախ կը Լոյէր
Ւր կ ա զի ատրճանակը , որ նոյնքան պաղ
Լր եւ սարսափազդու ինչպէս իրական աաըրճանա կ մը։ Կը չ՞յկր Գայն 1՚րական
գուրգուրանքով , ճի շդ վայր ի Արեւմուտ
քի քաուպօյներէն
մէկուն պէս։
Իայց
հոս վայրի Արեւմուտքը չէր : Հոս միայն
Արեւմուտքն էր , իսկ զխեքը անհանդստացընող լուր երը կու գային
ՎրսյրՒ Արե
ւելքէն ։ Խուսափիլ կարելի է£ր ԼՈԼ'Ը^՜’
րէն 5 ա մէնուրեք էին անոնք : Կրնար խոյս
տալ անո նցմէ , բայց Արամ ի վիճակի շէր,
կր զղար լոդրերուն քաշողական ուժը եւ
կը հնազանդէր անոր : Զէր փախցներ ձայ
նս։ ոփ իւո ի հաղորդումները : Սերթ Ուա—
շինկթըն կը զանուէր, մերթ
Լոնտոն,
մերթ՛ Հայաստան եւ ղրեթէ միշտ Աու.մ—
դայիթ, Երբեմն չկարենալով նստիլ իր
աթոռին վրայ խւ'սJ1'ն 'Ս'1' '!աP կը Ըա~
լէր սենեա կին մէջ, կէս ականջով մտիկ
ընելով խօսնակին
տուած մանրամասնութիւններր։
Աումգայիթը շատ
մօտ
էբ հիմա։ թերեւս քովի յարկաբաժ՜ինը
կը գտնուէին Պ տպա յեան եղբայրները,
սեփա կ ան բռունցքներով կը պա շտ պա
նէին իրենց եւ իրենց հ ա ր ա ղա տն եր ո ւն
կեանքը, կր հեռաձայնէ ին
gjllllj,
որպէսղի դա յ ան եւ օգնէ իրենց։ Իայց
ւքիլ|ւցիա7/ չէր դար , չէր ուզեր գալ • Արամ անղօր ցասումով բռո ւնց քն երը կր
սեղմէր։ Ինքը օգնութեան պիտի հասնէր
իր ատրճանակով , իր լա[ստով ու դաշոյ
նով : Ե*- պիտի վանէր յարձակողները , n—
րոնք վստահ էին թէ ի մօտոյ պիտի յօշոտ էին այս ան ղէն . անպաշտպան մարզի
կը ։ խրեթէ մեռած կր սեսլուէին անոնք ,
կենդանի դիա կն եր : */» ա ջալեր ո ւած իրենց
բացառիկ դեր ա զանց ո ւթեն էն կը յարձա
կէին նոր եռանդով։ Իայց հաշուի չէ ին
առած Արամը։
Եատարեալ ան ա կն կա լի
սլիտի մատնուէին, ՚ յանկարծ նշմար ելով
որ իրենք' յարձակողները իսկոյն վերածուած էին յարձակուածներու : վաիյ
նալու կարգը պիտի դար իրենց եւ գունատ
երեսուի պիտի պայքարէ ին իրենց ս եփ ական մորթը փրկելու համար։ Արամ աւե
լի *Ս*'թ[Լ պիտի փութար դուրս , օգնելու համար տ յն ծերուկին, որ բանտար
կուած իր ինքն ա շար ժին մ էջ , սարսափա
հար կր նա յէր տ յն եր ի տա սար ղն եր ո ւն ,
որոնք ձեռքերնին երկաթէ pbr^l1 > 4/?
իւո ր տա կէ ին իր կառքը , ղինքը դուրս քաշելու եւ սպաննելու համար ։ Ե*- կամ պի
տի երթար ՛թրի յար^րէն մէկը
ար
գելք հանդիսանալու համար անոնց , n—
րոնք անմեղ տղայ մր եւ իր մայրը կ^ուղէին պա տո ւհ անէն վար նետել , կարծես
անոնք ըԱտ յին ալիւրի պարկեր ։ Ե *- ղր^—
թէ նոյն սլահուն վաւլնիվայլ պիտի հասնէր երիտասարդի մը օղն ո ւթեան ,
որ
կատղածներու [սմբակի մը կո զմէ պխով
հրկիզուէր։ Արամ իր մարմինը ուժ՜աս
պառ , աթոռին վրտ J նետեց , դլուիսը դըրաւ սեղանին վրայ, դո ցեց ձայնասփիւ
ռը։ Զէր կրնար դիմանալ այլեւս, ան կարևւփ էր : 3 աջորդ օրը օրաթերթերը ու
սումնասիրելէ ՛ի և րջ ՞"
ր Ւ ‘խ* ր
սկսած էր չո ր ս օր աթեր թեր դնել — իընամքուի կտեց Ա ումդայիթի դէպքերուն
նուիրուած րո լո ր դրութիւնները , դիզեց
զանոնք միւս կտրօններուն վրայ։ թղթա
կիցներուն տուած մանրամասնուի)իննե
րը իրարմէ գրեթէ չէին տարբերեր , րայց
եւ այնսլէ ս Արամ յամառօր էն — իր ըն կեր ը
Իտր/ր պիտի ըս էր' մոլեռանդօրէն — կր
ժ՜ողվէր զանոնք ։
Ի^նչ
կար ե ւոր ո ւթի ն
ունին քու ըսածներդ , Իտրլ ։ Ի^նչ կը
հաս կնաս դուն , որ կարենաս դատել ։ Անտարակոյս օրուան նիւթն էին Հայերը։
Ապ ա ոչ Տ1՚կ/-ն Հ ամպախ ուրկէ ուր պիտի
[•սէր հետեւեալը ամենայն լրջոյ.թեամր.
Այռ ինչ սարսափելի բաներ կ՚ընեն ձեր
ա զդա կիցն եր ո ւն , Պտրոն Արամ ։ Մ ա կա
նո ւնը մինչեւ հիմա չէր էր!)ա^ սորլԼՒւ*
Հ)ատ դժ՜ուար է , կ՚ըսէր ու ժ՜պիտով մը
կ՛՛ա ւելցն էր. Ihr Name ist wahrich ein
Zungerbreoher, Herr Aram ! Իտյց կար
ակներեւ
յառաջդիմութիւն մը» այլեւս
համոզուած էր որ Արամ թումանիայէն
չէր գար։ Ըսել է դուք թումանիա յէն կու
դաք, ըսած էր Տիկին Համպա խ իրենց առաջին հանդիպման ատեն եւ տյդ մնա
ցած Լր այդպէս մինչեւ վերջերս î Եարծես հա ս կցած ր //տ լ կը թուէր թէ կա յ
տարբերութիւն մը Rumaenien-/' և Armé
nien-^ միջել։ Այ ս մէկը բաւական սուզի
ելաւ , [un րհեցաւ Արամ ։
Իտր լր յաճախ կու գա յ իր մօտը։ Այ
սօր ալ հոս է։ *եստած բազմոցին վրտյ,
ոչհԷ կ անց ընէ ձեռքի թռո ւց ի կն երը : խո

հունակ ժ՜պիտով մը Հ.ծունկի պիտի բե
րենք թեքսաքօն^ , կ^ըսէ • 'Իտրլը կենսո
լորտի պահապան հրեշտակներէն մ է կն
է։ ներկայիս կը պայքարի թեքսաքօ ըն
կերութեան դէմ, անոր
ոլԷ^ղՒ^Ւ
կա
յաններէն մէկուն առջեւը
թռուցիկներ
բաժ՜նելով։ Նտյէ տե՛ս, ինչպէս կը սպան
նեն Հիւսիսային ՛Ծովը իրենց փորալաս
տերով , կ^ըոէ Իարլ եւ Արամին կ^ եր կա
րէ թռուցիկներէն մէկը։ Կ ա տար եալ մը
պա շարեց ինք կայանը, կ' աւելցնէ Իտրլ,
հազիւ քանի մը օր եւս դիմանան ։ Աչքնե
րը կը փայլփլին։ Արամ Պի — Պի — Աի—խ*
լուրերը ձայնա դրելոյէ զբաղած է : Ի^նչ
սլիտի լնես այս ձայներիզները, երբեւիցէ
սլիտի գործածելս ասոնք ։ Խնդրեմ , կը
պատասխանէ Արամ ձեռքի կտրուկ շար
ժումով մը։ Միշտ այսպէս է, պատաս
խան չես տար , չես խօսիր կամ րաց ա տրեր : Առ. կարդա , կ^ըսէ Արամ եւ Իտրլին կ՚երկարէ կտրօններու դէղ մը ! Լռււ
տղա յ է Իտր լը : խիտէ թէ ով է յանցալորը թթու անձր եւին , երկար երկար կրրնալ սլատմել օգի ապականման մասին,
պար զա պէ ս 1լատէ
ա կան կա յաններր , կը նախընտրէ հ եծան իւ նստիլ, սասաՒկ ևր յուԳու՜1՛ վտյրադօրէն
սպաննըւող ծովաշուներու լուսանկարները տես
նելով , համոզուած է որ ճար տար տր ո ւե ստը վախճանն է մարդկութեան եւ [նքը
սլա տբաստ է ամէն՝ ինչ ընելու կասեցնե
լու համար տյս
գրեթէ
անխուսափելի
րնթացքը։ Հլա տ րան գիտէ եւ նոյն ատեն ոչինչ։ Ես տլ Աումւլայիթի դէ Ալքե
րու/ կը հետաքրքրուիմ ,
կը յուզուիմ ,
որովհետեւ ոճրագործութիւն է եղածը։
Իայց դուն, 1լ աւելցնէ ան , դուն որ այս
քան ատենէ ի վեր հոս կ՛՚ապրիս, գրեթէ
միաձուլուած ես ձայնասփիւռովդ, ձայ
ներիզներ ովդ y
կտր օններ ո վդ : ԻնչՈ&լ յ
Եւ գլուիը կը ճօճէ ըմբռնել էէրՅոԳ
կու մը պէս î Ի^նչ լաւ որ չէ տեսած Արամին զէնքերը։ Իտնիցս պատմել տըւած է Ե ա ր ա պե տին ծոռան , վաղինա կին
թոռան , Աշոտին որ դիին ինչպէ ս խերմանիա եկած ԸԱ_աէԸ* Եր բեմն
անմեղ
յամառութեամբ մը պարտագրած
է որ
խօսի քանի մը հայերէն բառ,
զանոնք
իսկոյն կրկնել
փորձած եւ ձախողած։
Շ ա տ դժուար է : փպիտո վ մը ներողու
թիւն խնդրած —չես դի տ եր խն չու- եւ utւելցուցած»
քանի սերունդէ հեռու ես
հա յր ենիքԼ դ եւ դեռ կը շար ո ւնա կես խօ—
սիլ մայրենիդ։ Արամ Իտրլին տյս խօսքերը ըստ իր տրամադրութեան նկատած
է կամ իբրեւ հաճո յա խօսո ւթիւն եւ կամ
իբրեւ շատ նուրբ քննա դա տութին ։ Իընութեան օրէնքհերոն դիմադրող կեն
դանի բրածոյ մը չէր ան,
նոր երկրին
պայմաններուն րայէ յարմարցնել չկրէ՛—
ցող անճարա կ մը ։ Հա ժ*ա կեր պիլ փորձած
էր ։ բայ՚յ չէր յաջողած ■. Իրեն այնպէս
թո ւած էր որ շուրջինները իր ջանքերը
/ոլրջի չէին առած եւ —շատ կարեւոր էր
տյս կէտը իրեն համար- համոզուած էին
որ ինչ որ ալ ընէ պիտի մնա յ , կը մնա յ
օտարը : Լաւ , եթէ բրածո յ ձըն էր, թող
այդսլԼս ըլլար ։ Արամ կարիքը չէր զդար
համակերպելով թաքցնել իր օտար ութիւնը : Աձ* ա յնսլէ ս էր , ինչպէս որ էր ։ Մնաց
եալը իր հոգը չէր î Ասոնք անդամ մը եւս
միտքէն կ՚անցնէին Պի — Պի — Աի—ին լուրևրը ձայնագրելու ատեն, մինչ
Իտրլ
թերթ/t կտրօնները բազմոցին մէկ անկիւնր.
էը կարդար զանոնք ըստ կար
գի , երբեմն հ սլանց ի կ , եր բեմն
աւելի
մանրամասնօրէն րտյց միշտ լուռ։ Մերթ
Ղւու-խը ևր ճօճէր մէկու մը պէս , որ դըժ՜—
Աւարութիւն կ} ունենար տեսածին եւ կամ
կարդացածին հաւատալու մէջ։ Թէյը,
ինչպէս միշտ այս անդամ ալ առանց շա
քարի , մոռցած էր սեղանին մէկ անկիւնը ։
Աւելի վերջը,
շատոնլլ վերջացան՛
էխն
լուր երր \ե՝լ Արամ անդամ մը եւս մ ախկ
'ւԸ^էր ղանոնը ձայներխղէն, այս հաշուեկչխո՜Ը օրուան սարսափին .
փար լ անձայն—անշչուկ սեղանին վրայ դրաւ թեր
թի կտրօնները : Աան մը սլէաը չէ՞ ըսէր •
ահաւոր է, սարսափելի է, այս ինչ վայ
րագութիւն է , Տէր Աս տուան եւ կամ նը
ման բաներ մը: Արամ յան կարն ոտըի
ելաւ ոստումով մը-. Եկո՛ւր, ըսաւ հրա
մայական շեշտով մը փարլին, երթանը
հիւրասենեակ-. ՛Ծունկի եկան հեռատեսի
լի դորնիըին առջեւ, ջղային շարժում
ներով խուզարկեց փոըր դարանը , գտաւ
իր փնտռան տեսերիզը, զայն ըշեց գորնիըին մէջ, կատուի մը ճկունութեամր
գԷ՚ՂՒ բազմոց , նստեցաւ անոր մէկ
անկիւնը եւ ձեռըի վարմ շարմումով մը
կոխևց կառավարիչ սարըի
ստեղներին
մէկուն վրայ : Խնդրեմ դիտէ , ըսաւ փարլին, ձեռըը երկարելով գէսլի հեռատե-
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■ Զա յնը աւե.ւ
հիմա : Եւ յանկարն
ՄոսկՈԱՀէԼ
Հայ՚՚ւյ դևրևղմանատունը.
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ան մարդոցմով-. Գիրուկ
զիւ

թէ

՝ր1
Դ
,
Լ Լ F. ^PSnpl,
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կարենալ զսսլետվ

Հսերս
I֊երը —ան
ա ո ոա ւ,.1֊։ .. !
֊ան*, տ
պարղապէ,,

հեեկլ,,

քսււներ մը կը պատմէր
ո-ուս
աղջկան մասին կը խօսլ, , ՀՀ''1
.
Ուրիշ տեսակ կարելի շէր
Հ
ցիլ փար լին հետ : Գորնիըխ,
չեւ վերջ բացան էր Արամ ;
թէ էն չպէ,, գտան է իր աղջՒկւչ ՀՀ
տունը-, Լ,որ աւ! ուսնացան էր} I՝ սԼ
էր, փորը ճեղըան էին, կ'ըսէ
ալ յօշոտան : Աւել/, շիտակը խՀ"^
{ք

այս բոլորը ըսողը-. Եւ Արամ,
մ'իսկ ռուսերէն չէր հասկնար,

„
"P րսւղ
„

րառ կը կրկնէր անոր ըսածները, կ,պւ^
փար, պէտը ունենար
/,ր այ„
թեան -. /'-այց մտիկ կ'ընէ՞ր ան, ],նՀՀ
ականջները դոցան էր, Ա[,թէ չա^ "
աղմուկը -.
Տեսարանը փոխուեցալ,
րիշ տեղ մըն ենը հիմա, բացատրեց Ա.
րամ , Եւ պաստառին վրայ երելցալ
զաք մը որ թերեւս առյալէա անծւսն^
պիտի մնար իրեն ել ուրիշներուն,
հոն պատահան չըլլային այդ յայպ
«ախուր գէպըերը» , Եր բառերը չէթ „„

ոսւմգայիթցիները կրեն.

կ ըսէ.
նք, իրենց կարգ մը ներկայացս։.
ց ի շները, Միշտ համերաշխ եղած էի
Հայերուն հետ, իսկ յարաբերութթննեը^
մէկ բառով եղբայրական , Իսկ եղած՚նէ.
րը , այդ տխուր դէպըերը , անոնք ակ,
խա լիկան/, գորնն էին, Արամ „տտ.
րէն մէկուն վրայ կո խելով խեղդեց մալ.
դոց ձայնը : Իրենց միայն շրթունիփ
շարմել մնացած էր : Գլուխը կը հանց,
չէր հի՚Լա թէ աղմուկէն ել թէ կեղծեց,
րա յր ո ւթեան
ար տա յա յ տո ւթ[րւններէն։
Իացալայտ սուտը ա ոն ո ւղան լսողին դըէ
խու ցաւ կը սլա աճառէր , իսկ ըսողէն։
Ո անկարծ ղին ո լորն եր երե լցան , սաղա
ւարտը գլուխնին անցուցած, ԺԼկ ձեռ
քերնին վահան մը , միւսը մահակ մը}
զնդա կ չանցընող բաճկոնակ մը հադուաե
կը կենան խումր մը երի տա սարդներու
շուրջ ։ Ե ա ր եւոր է սա , ըսաւ Արամ եւ
վեր ս տին ձա յնը բացաւ ղո րծիրին : Աաո1հ
են ոճրագործները, ըսաւ խօսնակը։ հա
ղի*- քսան — քսաներկու տարեկան են տ.
նոնք, վտիտակազմ ։ Մէկ մասը դրփէ
վա ր կախած է ։ Մ ափ սոսավն իթնց արաըքներուն վրայ։ Խղճի խայթի նձա\
բան մը կս/Րյ իրենց մօտ։ Ոայ անի չէ.
Ի*ո յց դոնէ դլո ւխնին վար կա/սաե են',
Մ էջեբնին մէկը կայ որ չիներ Նոյնիսկ
այդ։ Առաջին
կարգը կեցող մը, ձախէն չ**րրորդը » Ո*-ղղ***կի կը նայի Արամին ա չքերուն մէջ*. Հպարտ է հայեայլի
նոյնիսկ ըմբոստ։ Եր ծաղրէ կարծես.
Միտքէն թն չ ,կ} անցն ի անոր , ի նչ
խորհի սա պա հուս ։ Արամ ժպիտի նմա\
բան մը կը նշմարէ անոր երեսին վրա1
Խնդայ դուն, նայինք որքան ատեն եւս՛
Իր աջ ձեռքին մէի կը զգայ մետաղ],ն -/»ղռ ւթիւնը : Ատրճ անա կն է : Ան ղրնիէ
նաբերարար .դուրս ՝կ՚ելլէ գրպանէն,,
շելռվ Արամին սՀ ձեռքը-. Փողաբեր^
կ'ոլ-ղղէ Գէսւ1՛ այրւ lItf հայեաՅք"Լ1
ր ի տա սաըդը ։ Ե *- *Ան ի տես այս բոէ"1’ւ
ևր շարունակէ ժպտիլ հեղնանքուէ. & [
ևր րա2յ> Արամին աջ ձեռքին 9ոԼԼ
մատը։ Պայթում ։ Աեւ դոյն ծակ մը I
ըեւի երիտասարդին ճակտին ւ[րս1J ,
4^ 4/? հոսի սեփ—սեւ արի՛նը անոր
միշտ նոյն ժպիտը շր թներուն վրայ^
տապալի, կ՚անհետանայ։ Վերջաց^Կ Ը'
սաւ Արամ խորունկ շո*նչ մը
Լ
Շատ յւււլռաս
յոդնած եմ Վ_՜
դիտես
պէ ւստաս
VF
Լ -7,
Իարլ ու դժուարութեամբ ոտը[Լ
խուն վաղը պիտի դա ս î խուՈ՜ր
էին, վճղր՞^ ըսաւ Ար^ Գայն բանս"
լով, Այո վաղը, Մ ո ռցա՞ ր ,Հ ենք
Հ
սի ծառը պիտի տնկենք ։ Ել lll“n
,
ճիշդ խորհրդարանին դիմացըՀւ՚ւ
տեսնեն թէ մենք անտարբեր
նող անտառներուն հանդէսէ •
,յ
հիմա, աստիճանավանդակը»
հիմա, պիտի դա՞ս, թօթափՀ Հ Հ
նութիւնը, Այո, այո,
բամ է JnJub ձառը, մեռնող ա
եւ դոց եց դուռը : Անկողին պէտ^
թար. Միտքը ինկաւ նամակը, F
պայման պէտք է զր էր ■
թափելով նստաւ դրասեղա /'
եւ սկսաւ գրեր. Աիր ելի մայրի
մ՛ հայրիկԱ, ձեք •Լեւ1^'ն
ցայ : Ուրախ եմ որ դուք
Ես ալ փառք ԱստուեոJ էաւ՜
լաւ կ՝ընթան՛այ î Գա լով - - - -
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Dans ces quelques lignes, qui ne sont
ni une biographie, ni une analyse de son
œuvre, je voudrais
exprimer
ce
que
trente ans de relations avec Mlle Der
Nersessian m’ont appris
d’elle..
C’est
moins simple qu il ne paraît.
Elle n'avait
rien
de la molièresque
déminé savante», personnage qui,
soit
Jit en passant, ne semble guère en vo-ie de
disparition. Elle n’en avait ni la pédante
rie, ni l’arrogance, ni la minceur du ver
nis scientifique, bien au contraire. Son
affabilité, sa modestie surprenaient le visi
teur peu habitué à la qualité d’un tel ac
cueil de la part d’une sommité interna
tionalement reconnue. Son aisance et son
savoir-vivre dénonçait cette parfaite édu
cation qu’on dispensait
autrefois
aux
jeunes filles des grandes familles du
Proche Orient.
Cette savante ne s’enfermait pas dans
la tour d’ivoire de ses recherches et res
tait attentive aux rumeurs du monde.
On aurait pu la croire douillettement
conservatrice et l’on s’étonnait de son
extrême sensibilité aux injustices sociales,
aux malheurs du tiers-monde, aux drames
des pays opprimés. Au printemps 1968,
j’avais été frappé par sa façon de suivre
les événements,
lucide
et indulgente,
exempte d’hostilité, d’agencement ou d’i
ronie. Elle avait perçu avant bien d’autres
le fond de désespérance de la révolte étu
diante.. Une personnalité hors du
com
mun, vraiment, ne serait-ce que par sa
sympathie pour la jeunesse.

par
J.-M. THIERRY

Ce qui m’a surtout frappé,

en effet,

e est la façon dont elle recevait les jeunes

՝®ստ lui exposer leurs projets ou lui de
mander conseil. Elle écoutait patiemment
ks exposés, souvent maladroits, les hypothèses, même aventureuses. Elle les dis!'Utait objectivement et les corrigeait en
donnant l’impression de traiter l’interlo®eur en égal.
Elle n’hésitait pas à
Pendre le temps qu’il fallait pour re
chercher un document et fournir le rense*gnement souhaité. Avait-elle oublié un
détail, qu’elle vous écrivait sans tarder.
e crois n’avoir jamais rencontré

quel-

՛է11 Աո d’aussi généreux, d’aussi peu jaOlK qu’elle, dans ce monde intellectuel
l" compétition (parfois féroce) devient
°1' Tous ceux qui l’ont approchée sont,
t6 Pense d accord et j’en ai fait person^dement l’expérience car, si je n’étais
5 jeune, je n’en étais pas moins

un

Want. Je me souviens. C’était
dans
années soixante
quand la chance
®a՝ait fait retrouver en Turquie orieny e’

des églises arméniennes inédites,
seulement elle n’avait pas voulu, en
P11 des propositions que ma femme et
01 ui avions faites, exploiter nos docu-

mais eHe nous avait encouragés a
ler nous-mêmes nos
découvertes,
disant
Preuve d’une belle confiance que
nous
.^t nous sommes toujours efforcé par la
e de ne pas trop décevoir.
Uand les éditions Mazenod m’ont prode rédiger une étude générale sur
art
Jv afülénien, ma première démarche,
5 '.J accepter, fut d’aller demander à
• îleer ՝Nersessian ce qu’elle en pensait.
Or non
seulement elle ne m’a pas dis
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DER-NERSESSIAN
suadé d’entreprendre ce travail qui allait
ma!gré tout recouper le sien à moins de
dix ans de distance, mais, malgré sa fa
tigue et ses soucis, elle s’est mise à ma
disposition et elle a notamment contrôlé
toute ma rédaction sur l’art des minia
tures. Je serais bien ingrat si je le dis
simulais ou l’oubliais.
Il ne faudrait pas croire que sa cour
toisie cachait mie quelconque pussilanimité ou indifférence car elle savait se
montrer, envers ceux qui se voulaient ses
disciples, nette et franche à l’occasion.
Ses jugements, toujours soigneusement
pesés, étaient parfois sévères, mais elle
condamnait rarement et trouvait volon
tiers des excuses. A la fois procureur et
avocat, elle savait l’ambiguité des com
portements humains et l’interlocuteur
partait toujours
encouragé sinon
ras
suré.
Tous les ans avant notre départ pour
la Turquie, j’allais lui soumettre notre
programme et au retour, le résultat de nos
recherches. C’était —tant sa joie était
grande et son intérêt attisé— un plaisir
pour nous de projeter dans son appar
tement de l’avenue de Versailles les dia
positives de monuments qu’elle croyait
détruits à jamais et qu’elle ne connaissait
souvent que par les manuscrits qui y
avaient été enluminés. Car elle
n’avait
rien perdu de son enthousiasme pour tout
ce qui touchait à l’Arménie et s’émer
veillait quand quelque étudiant d’origine
arménienne venait lui confier son inten
tion d’étudier sa culture nationale.
Du
reste, elle se proclamait patriote,
mais
soulignait que cet engagement n’altérait
en rien son jugement et que l’impartialité
était sa règle absolue.
Sa personnalité s’est bien exprimée dans
la façon dont elle a mené ses recherches
et sa carrière. La comparaison est saisis
sante avec la démarche de J. Strzygowski. Le savant viennois pressé et vision
naire, utilisant les matériaux de
cher
cheurs européens ou arméniens, les a pu
bliés, ce qui est louable, mais pour soute
nir sa thèse sur l’origine et le dévelop
pement de l’art chrétien primitif, ce qui
était prématuré et critiquable. Sa docu
mentation en effet, était tout à fait insuf
fisante comme l’ont prouvé les nombreu
ses et importantes découvertes faites de
puis. Le gros ouvrage, qu’il a consacré à
l’art arménien et qui a fait autorité pen
dant plusieurs décennies, laisse mainte
nant voir ses outrances, ses erreurs et ses
lacunes. A l’opposé, mademoiselle Der
Nersessian a amassé et étudié personnelle
ment d’innombrables manuscrits armé
niens (et byzantins, ce que l’on sait géné
ralement moins). Grâce à sa connaissance
des textes sacrés, elle a pu analyser 1 ico
nographie des miniatures. Les publications
qu’elle a faites ont été d’abord des cata
logues, ce qui n’excluait évidemment pas
des conclusions stylistiques et comparati
ves et ce travail de documentation s’est
poursuivi pendant 60 ans avant
qu elle
ne livre au public cultivé son fameux
ouvrage de synthèse
générale,
VArt
Arménien.
Je m’aperçois que je brosse un tableau
que d’aucuns pourraient prendre pour un
dithyrambe de circonstance, mais je prie
le lecteur de me laisser le bénéfice de la
sincérité. Je ne dis d’ailleurs pas que la
longue vie exemplaire de Mlle Der Ner
sessian, malgré les satisfactions et les hon
neurs qui ne lui furent point marchandés,
fut joyeuse. Déjà vivre l’époque du géno
cide (même si on en subit pas directe
ment les atrocités) est pour l’adolescente
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ՍՒՐԱՐՓՒ S ԵՐ-ՆեքՕէՕԵն՚ս
Դրեց՝
ԼեհՈՆ ՋՈՒԳԱՍ&եԱՆ

տոր նէկէտէչ Լւսւլալւ Լւ^ոյ յետոյ
համա չԼսարհա յին ալւ ո ւ,ե ս տա դի տ ո էթի ւն ր

ել հ ա յտ դկ տն եըին : ]*ր երկերււվ նա ան-

1լււր ւյլւ h ւյ

աչիւարհ ի
մի էն տ դաը տ դկ տն և ը Լւ
Հր^՛*՛—
նում՝. ԿեանքԼւ օրոք նտ
արդկն դարձել
կը
դի տութ եան
իսկական
դասական՝,

իր երկրորդ.

հայաղդվէ ականա

ւոր ներ կայաց ո ւց չին ։ (Հուլիսի Հ)—ին Փա
րի դո ւմ ւ՚Ր մ ահ կտնաց ուն
Հտ յաստանի դի տ ո ւթի ւեն,եր Լէ ա կտ դե մի ա յ ի արտտ ս տ հ մտն ե տն

ան դամ ՝ ն շան ա ւո ր րիւ-

դանդադկտ եւ հայտ դէտ Աիրտրւիի Տ^ք>Լք եր ս կ ս ետնը ■ 'Ա՚'ւ տոր նլ.կի տի չ Լա դա բեր
հ տմ տ շիւ ար հ ա յ[,ն հեղէն ա կուի}իւն վաս—
տա կեց ի ատ լական ՝ բիլդանդա կան ՝ ռու
սական դե դան ար չութեանր
նուիրուած
աչվսւս տութիւններ ով
հայ

ար ո ւե ս աի

եւ չատ րի չ

վերաբերեալ՝

դրեց

մինչդ եռ

Ա • Տ կր-մյեր ս կ սեան ի երկերը ար տա սահ
ման եան մա ման ակա Կ1՚՝յ հա յադի տո ւթեան
հիմնական եւ առաւել կոթողային նուա
ճումները հանդիսացան ՝ Լսթանե ց ի h հայադի տութեան
վեր եէրը
ար տասահմա-

վիճելէ հեղէն ակութիմե է ր

ձե ռը բերել

‘իմուար կ դտնել ոեւէ այլ Հ*սյ
n I՛ I՛
անունը այդքան յար ւլո ւած էի*եկր աչԼսարհ Լւ ւլ ի տա կան հաստատս ւթի լեներում
եւ
տո ւթ եան կարկառուն ներկայացու »b։~
ներ Լէ
չրջան ում : հրա կերպարը
սերտ
միահ իւսուած կ

եւրոպական

մի ffinu ցու

րտ
տութեան ‘Լերջին եօթանասուն տա
լէ իներ Լէ
սլա տմո ւթեանը :
Ա • Տկր—Ներ—
սկ սեանԼէ անունը

անքակտելիօ րէն կ ապ-

ուած կ հեռաւոր անցեա լԼւ եւ մեր օրե
րի ա չԼսարհ ի կա ր կառո ւն դիանա կաննե—
ը Լէ կեն ս ա դր ո ւթ ե ան հետ : 0“/ իր առածին
յօդուածներից մ կ կր դրել կ հռչակաւոր

*(յերսկսեանը միչտ մօտ կանդնած մնաց
Ափիւռքի Հայութեան րոլոր ձեռնար կնե-

բիւզանդադկտ խաբրիկլ Ա ի [կ J [• հետ 1 92 (
թուականին ՝ իսկ վերջինի ս կեանքն
ու
ղո րծո ւնկութիւնը վաղուց պատմութիւն
կ դարձել։
Տարբեր
մամանա կներ ո ւմ

րին ել դործուն

նրա եր կեր ր

նում՝.

JJ

ին չեւ իր կեանքԼւ ‘Լեր^ը Ս * Տէր-

մասնակցութիւն ո ւնե-

ցաւ նրա հո դե ւոր կե՜ւսնքին î *հա ըաղմ.utԼմիւ անդամներ ելոյթե եր կ ունեցել հայ
կական հաւարոյթներում , հրապարակէս֊
յՒն դա ս աԼսօս ութԼււններ կարդացել
արո ւե ս տԼւ վեր ա րերեալ :

հայ

Ի°թը տա մնամ —

իրենց պարտքէն են հ ամար ե լ

էլրաԼսօսել ռոմանական եւ գոթական արուեստներ ի ամենահ եղինա կաւոր պատմա
բաններից Է ուրդիս թալթր ուշա յաի սն m
աւստրիա կան արուեստաբանական դ ր Այ
րոցի

ներկայիս սլարադլուԼս

Օթթօ Դե-

եակ կ նրա անունը չ Լէ իջնում ^այ մա
մուլի էգերից ։ Նրա հայադի տա կան առա-

մուսր , ֆրանսիական
արուեստաբանա
կան նոր ադո յն դպրոց Լէ հիմնադԼւր Աէնտրկ

ջին ըաJէերը Լսր աԼս ո ւս ե լ են մ եը
մ չակոյթի
վա ստակ ա չա տ
երա Լս տ ա ւո րն եր

Կբ ա սլա րր
ամերի կեան
ար ուե ստաց իտութեան ներկայիս պատրիարք Փ՝ուբտ

Գարեղէն Ո ովս էրէ.հանն ու Արշակ Զօպան-

վայցմանր^

եւսնը,

եւ նրան հռվանաւորել նչանա ւոր
արաբադկտ ամերիկաբնակ Ա • Ա՝ վասիլեւր՝

նրա

ելոյթներով

ել

դէտական

յ
ղո ւթէ լեն եր ո վ
չէացել եւ ո դեւորուել են անուանէ վէպասանուհէ էէապէլ
1ւոա յեանն

ու ճանա չուած բանաստեղծուհէ , լրագրող
Աեւսյէսր ■ • ■
էո լորովէն
վերջերս մենր նրա անունը տեսանք
է
թէւս ս1 յե ար տա սահմանեան ղ է տնականներէ անո ւնն ե րէ, որոնր էրենց
ձայնն
էէն

բարձրացրել է

պա չտպան ո ւթէւն

նրա բա ր ե կա մն ե րի g կ եղել

նրա բա ր ե կամն եր իg են իրաչակրաց դրրքարուեստԼէ յա յտնա բերող՝
անդլիակահ
մեծան ուն բի ւզան դա գէ տ Հուկօ Լ^ու[սթտլր եւ ամերիկեան մամանա էլա կից բիւդանդա դի տութ եան
ա ռաջհ ո ր դն եր ից
Լ* դոր
Լ/ եւչենկօն ՝ նրան դեռևս 1929 թուականէն
ռումէնական արուեստը
ուսումնասէրն-

ՀԼարաբադ» Կսմէաէէ անդամների : Հ£ոուէց հեռու Ս • Տ էր-ներ ո է ս եանը մէշտ

լու

ուշադիր հետեւել է Խորհ.

սաւորէչ հէկսըսյէ Ե ս ր դան :
Որոշ
առումով Ս . $ էր—1/եր ս է ս ե անր

դէ տութեան , արուեստէ
եւ մէշտ ու րա իրացել ու

Հայաստանէ

նուաճումներէն
ողջունել
ձ՛եր

ձեռքբերումները :
Ականա ւոր դիանա կա հը իրենից

յետոյ

թողնում է հարիւր քառասունէ
հասնող
ւլէ տա կան ուսումնասէրութէւններ
մենար/բութէւններ ,

յօդուածներ ,

որոնր

անգնահատելի արմէր ունեն րնդհանրա

հոր ձ՛ար յա տուկ [էումէնէա

ւէրն լ

է հրա

ռումէնական ժ՜ողովրդէ մեծ լու—

շարունակեց մեծանուն հայագէտ եւ բէւղանդադէտ 'ևէկողայոս Արլոնցէ
րլրրրծրՀ
եթէ
Ն • Ադոնցը ը^ց^յ^յ^Յ Հայե
րէ աւանդը րէւզանգական կայսրութեան
կառավարման եւ
ռազմական
հզօրու
թեան ամրապնդման գործում , ապա IJ •
Տ էր—\յեր սէսեանը վեր հանեց րէւղանդական
ըազաքակր թո ւթե ան
ղարղացման

պէս միջնադարեան մշակոյթէ եւ պատ
մութեան հետազօտէ! ան գործում z էեա-

րնաղ աւառում Հայերէ ունեցած՛ մ շա կո ւ-

ղրրաղէտութէւն ,

քանդա կա դործո ւ-

թայէն ղործումրէութէ ւնր z Ա. Տ էր—1/եր—
սէսեանը
կարողացաւ
ըէ ւղան ղ ա կանէ ց

թեւսն , որ մնան կարչութեան ,
արծաթա
գործութեան ուսումնասիրութիւն'
ահա

սահմանազատն լ եւ բնորոշել այն աղդա
յէն օրէնաչաւէութէւններր , որոնք կա

այն

րեւորում

մանրանկարչութեան ,

պա տ մա ղ է տ ո ւթէ ւն ,

բնագաւառները, որտեղ

էր զգալէ

են հայ արուեստը

էբրեւ ան

աւանդն է ներդրել նշանաւոր հայագէտը :
Հանդ ուց եա լէ ան ուն ր
րաջ յայտնի
կ
տարրեր ե ր կ րն եր է
րէ ւղան դա գէ ան ե ր էն

կաէր եւ որ րոյն

qu’elle était une épreuve qui a du laisser

lité, qu’elle se gardait de livrer et qui
probablement n’a pas trouvé à s’expri

des traces indélébiles.
Parfois, en dépit de sa réserve, j’ai sur
pris dans ses propos ou dans ses silences
une note de mélancolie. L amour qu elle
vouait à sa sœur Araxe et le dévouement
avec lequel elle l’a soignée et entourée
pendant de longs mois, aux dépens de sa
résistance physique et morale, laisse entre
voir tout un pan affectif de sa personna-

ղէմադէծ ունեցող

մր-

mer complètement.
L’inéluctable est donc arrivé.
A quoi
bon les condoléances et les banalités ?
«Tout ce qui a été ne peut être autre
ment qu’il ne fut;
le possible est tou
jours relégué dans l’avenir, seul règne de
la liberté» (M. de Unamuno).

Fonds A.R.A.M
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Մ Ի Տ -f1

Ս* Տ էր—Լ/երսէսեանը ծանօ թա

նում է ամերիկեան

յայտնի միջնադա-

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

բի ւղան դա դի տա կան ո ւս ո ւմն ա սիր ո ւթիւնԱւերին զուգահեռ Հալ արուեստէ։ առանձին

շա կո յթ : ԱՀ։ դ լերկն եւ ֆրանսերէն '[ՐՐ~~
ւա\ իր երկերով
Ա • Տ էր—[,եր սկ սեանը

րաւլ.է տնե ր էմ

աշթար-հէէն ցոյց աո լեր ՝ որ րէ։ ւղան ղա կա
հի կոդքէւն , նրա հեա կապո ւ աձ եւ նրա-

թիս։// Աքրենտէւ եւ Ուտլթըր Փուքի
Օիշեալ դի տնա կանն ե րէէ ի։ ո լ։ ֊* ր ղ ո վ

տարրեր ՝ ղո յ ո ւիժիւն ունի հայկակաե
ձ է։ջն ս։ դա ր ե ան ար ո ւես ար ձ Էւանդաձ ա յո

րի կետն Ա* ա ս ա շ ո t ։։ կ ց նահանգէ։ Ո լելե ոլէ։ Է։

արուեստէ։ վա'Լ

ս։ ղ ջի կնԼ ր էւ քո ւ1>յ b անօր էն ո ւէմէ։ ւնը նրան
հրաւ իրում է բի ււլան դա կան պատմուիմիւն

հեւոաղօտման իմաստով ։ Ս է' շեա լ ա շէսատանքներ էւ մէջ յատկապէս առանձնանում

աղդային ել համամարդկային հնշեղուԷմ է։ ւհ
ո ւներ ող ճարւոարապետութեաձր ՝
քանդա կա ։լ.ործ՚ո ւթեամր ,
չութ եամր :

մանր ան կար-

քթ։ մ ՝ եթէ ոչ Լ! • Տէր—հեր—

սկս եան են ենք

պարտական այն

րանի

համար ՝ որ դէսլի Հ"՚յ արուեստի ուսում
նասիրման բնաղաւառն են եկել եւ դալիս
են րաղմաթիւ օտարազդի դի ան ականն եր ՝
որ Հտյ արուեստը մօտեր ել է աշիրարհի
տարբեր մ՜ ո ղո վո ւր դն երի h :
// . Տէր—?Լյերսէսեանը ծնուել է 1896 թ ♦
Նեպ տեմբերի ^թ—էէն Ե ♦ Պո լսում , առե ւտըրա կան Մ/՛հր ան Տ էր—Ներսէսեանի եւ //—

Տ էլ՛-

դա պ է։ Qրմ՛ան ե ա նի ընտանէ։քո ւմ :
Ն եր ս է ս ե անն ե րը երեք
զաւակ

ունէ-

/■ն- որդփն՝ Պ"դ""ը եւ երկու ւլ ուստրեր
Արաքսը եւ Սիր արփին :
երա մօրեղբայրը անուանի հա յաղէ տ
եւ Ե * Պոլսի Պատրիարք Ա աղարի ա
ման եանն էր :

1'ր

Սր

առաջին հայաղ ի տա կան

մենա ւլր ո ւթե ան մէջ

1Լենե տ 1՚կ[,

Մխի-

թարեան միաբանութեան հայկական ձեռադրերին նուիրուած ղրբ[> յա ռաջա բա
նում } Ս • Տէր-՜Լքերսէսեանը դրում
է՝
որ քեռու կեանքն ու գործը իր համար
ն՛երշնչման աղբիւր են հան՛դիսացել։
Ս • Տ է ր—Լրեր ս է ս ե անր տարրական ելըրիք ո ւթի ւնը ստացել է Ե • Պ ո լս ի
իսա եան
վարմս։րանո ւմ ՝ ի ս կ միջնակարգը
անգ
լիական

Հայ—Սքուլում

դպրոցում} :

1Լյրլ

Զբարձրագոյն

դպր ttց ո ւմ չդասաւան

դուող առարկաները ո ւս ո ւց ւո ւմ
նը ՝

uiju

միջոցով Աիրարփին՝

էին տա
եղբայրն

ու քո յրր ւէարմ տիր ա պե տ ո ւմ են
նաեւ
ֆրանսերէնին եւ
անդլեր էնին :
երանք
տանը ս տան ո ւմ են ՝երամ շտութեան

ղա—

սեր , է՚՚՚կ ք՚ԱՐԸ Արաքսը՝ "['ք' օմտուած
կր նկարչական ձիրքով՝ սովորում է բաUՒ

^՚ "՜ նկարչութիւն։ Երե էսաները
շատ վաղ են ղրկւում ծն ո ։լն ե ր իg : Ա այրը

մահանում է՝

ե ր բ Ա ի ր ա ր փ էր ինը տարե

կան էր y իսկ ՀաJԼ’(Լ 1914 թուականին՝
երբ Ս իրարփին րո լոր ել էր կեա նք/' տա ս—
նութ տարին : Ե օր մահից յետոյ որ րե ր էր
էսնամքը իր վլ։ ս։ յ է վերցնում չամուսնա
ցած մ օր ա քո յր ր՝ Ե ւդին է Օր ման եանը :
1915 թուա կանէ։ Ա եձ Ե ղ եռնբ աբմատապէս ւիո էսում է

$ էր—ե եր u է ս եանն ե լ։ Է։

կե անքի բնթաց քր :

Այգ մամանակ նր-

բանք դան ւում էին մայրաքաղաքում

եւ.

բաբե կամներ էր
ու ազդականներ էէ
էսորհ ըր դ ո վ հեռան ո ւմ են կ • Պո լսից : Նաէս
Հ ա ս տս։ աւո ւմ են Պ ուլկար իա յում եւ
ամիս մնում

Աոֆիայում ,

ութ

այնուհետեւ

ւի ո էսա դր ւո ւմ իկուից ե ր իա ՝ որ աեղ
քո յ[՛երր շար ո ւն ա կո ւմ են
իրենց ուսումր :
Այ ստեղ Ա•

Տէր—Ներսէ ս ե անբ

րն դո ւն—

արուեստի պա ամաբաններ

Ջարլղ (ե ուֆիւս Ս "[՛էի ,

^մ՛ղել՛ էմ Մ ՛ո
հետ։
ա մե-

1924 թուականին ["jn կ տեսնում Ս *
Տկր֊Ներսկսե,ոնի աոաջին յօդուածը , է'ս կ
1937 թուականէւն առաջին մենադրութ/„վարութեամբ եւ ն ո ւի ր ո ւած կր բիւղան-րդա կան մ/, ն շանաւ որ երկ/,՝
ք* արե ղա մէ։
եւ Ա ո վս։ ս ս։ փ է։ վկ՚ղէէ

նկար աղարդու ,Ո,հ-

դագէտներ դարձած

նշանաւոր րիւղան—
Ա)րանցիս Տ ւորնիկէ։

1\ ար տա ր ա սլ ե

մենա ։լ ր ո ւթի ւնր եւս՝ Վենետ 1'՚1Ւ
Մ/"[՚թար եան
միաբան ո t թ ե ան
դր աղար ան էւ

դեցին 19—ր ւլ դարէ։ Հայ ար ուե ստէ։ հաղ—

1— ձ֊-^ր ք[- ւլար եր է։

հեր ո ւէ

հայկական ն կար ա—

ղարդ ձեռաւլր երի մասին : Ս .

Տէր—1յեր—

էր—Լյեր ո է ս՝ե ան էէ բա

ցառի քլ ընէլո ւնա կո ւթիւննե րբ ւլր ut ւում են
տ յնպիս ի հռչակաւոր բի ււլան դա դէ տն ե ր էր
ուշադրութիւնը ՝ ինչպիսիք էին Շ տ ր լ
Տ/՚եԸ՛
^'արր[՚էլ UblP՛՛- Ս՛ Տէր-Ներսէսեանէ։ դի տա կան
սլա տր ա ս տ ո ւած ո ւթեան ձ էջ նրանցից րաց է։ իր աւանդն է
ներդրում
ցիանական

նաեւ մէկ
ուրիշ նշանաւոր
ոոմանական եւ ղո թական

կարդ ^։ չան ա քլո ւթի ւն

յունական

ո ւս ո ւմնա սիր ո ւթի ւհն եր է։

"-֊
աոյ.լ 1 Տ ՝ •!՛''՝
,1
֊,
֊֊,
աP^wl„„ ո
Հանայ լճ[, շրջանում
1
"լկուած- յ
ԼաննԼոս
նրր Լլ
Լւ յաակապէս Jqլ, ,,
'"֊
նըկարչական զ՚զ
թ։նևլոլ
Անուանի ի նա կանի Ոլչագրալ
զըրո. թիս՚նևրից է նաել ՀՀաւ1ր^
քր, որը հրաաարակուեյ է

քան դ ա 1լհ ե ր է։

ու

ԼոնտՀ^

19G9 թուականին Վին երկրներ ևլ
7 " '/ "1 [' դն ե ր » մա տենա շարով յ
1Օ7Չ Ո........ ո
1973
թուականին Գա լուաւ, կիլ-,,.
Հիմնարկութեան միջոցով ,ո„..ձ,'

հատորով լոյս են ընծայ,
"" " Ա ■ Si,,.
Ներ սէ սեան ի վաթսունից
աւել1' յօդուած
նե ՐՐ i որ 11*11ք մ՜ամանս։ կին
Հրատարակէ
ուե, կին աարրեր հ".նղէսներՈլմ ել յո_
զովատուներում : <.<Րի ւղան զ ա կս,ն էլ հս"՜_
կական ո, ո ո ւմնա ոիրութիւններ» ի,„
ղրրով այո ղիրքր ի մի կ րԼրոլմ ղ ի ւոՀ_
կանի աա րիներ ի ./ս, ՛ո՛սկր } մս,
լով tn th ո7 հԼ'!' > ՚րը նա կատարել է միի.
նազ արեան քաղաքակրթութեան հետա.
դօաո։ թեան րնադաւ առում :
Նր."

կէս զար եայ ո լ„ „ լ,քն ա սիր „, թիլն_

ների օրինաչափ արդիւնքն է

Հ<Հս։յ ար_

ուեստր ակունքներից մինչեւ ճ՜-րղ ,ք„,_

/'T1» կ՛՛թ՛՛ղային

աչի՚ատութիլնր,
անն", ի,"՛գէս, երեւոյթ է հայ մշակոյթի
անգաոտ,սնում Այղ ղիրքր 1977 թոսս,
կան ին՛ հրատարակուեր ֆրանսերէն, իսկ

յաջ՚՚րգ տարի թարղմանոլեց ել լոր,
ձայո՚եց

անդլերէն լեղս ւով-

Հայող,

ուեստի այս աոաջին պատմութիւնը ,,ա.

ո ր մն ան կարն ե ր էւ ։է՝ե ր լ ո ւծ ո ւէմի ւն ը

կանիշները եւ միջնադարեան '[Ը՚ըէ' ձեւաւորմանը
ըն ո ր ո շ
առանձնա լա տ քլո t —

"[կս նաեւ կղղում դ տն ո ւո ղ էսա չքարեր ք։
եւ տա սլանա քար եր է։ ա ր ո ւե ս տա ւլէւ տա կւսն

րնադաւառներին նուիրուած հեաադօտոլ.

թիւնները : հՀ աս։ կա պկս մեծ է ա լս աշէս tu-

ու

քնն ո ւէմ է։ ւն ը ։

թիւններ ի շարքը-. Այստեղ հեղինակ,։

տութեան ո ւս ո ւց ո ղա էլան

*/•է։ տն ա կան է։

ՀԱ ղթա մս։ր է։

ւիուիել է ոչ միայն սեփական , ա,լեւ նա.

նշանակութիւ

պ ա տմ ա բան ա ս է։ր ս։ կան
կա րծէ։ քո վ •

ին չ-

Լ/'ս

b

լրացնելու մեր մշակոյթի տաըթք
wJ.

նը տ յն սովորեցնում է թէ ինչպէս պիտէ։
հ ետաղօտե լ
ձեռաէլրերէւ
նկարա—

ո ր մ հ ան կա րն եր ը նոր լո յ ՛։ են ս փ ռո ւմ ա-

խորդ ու մամանակակից

րեւեյեան քր է։ ս տ ոն է ա կան արուեստէ։ բազ

ղարդումները՝ տարբեր դր չա կեն տր ոնն ե-

մաթիւ

րի "լր։ղտոլմն.եր ի ա ր գի լնքն ե րր , երբե՚Տն
լրացնելով կամ
վեր ս։ դնահ ւս ւոե լուք դո-

ր էէ րլե ւլւսր ո ւե ս տ ա կան մ ա ռան դո ւթի ւնբ ի

//• Տէր—Ներ"է"ևս։նի ղ/՚րըը ղըևթէ

մէ։ բերելիս } մա տ եանն ե ր Էէ ձե ւա ւո ր ո ւմն եը[. ւ՚նչ կ արդի

յատկանիշներով

դրանք

էսմբա ւո րե լ եւ այլն ։ [Լյս սւեղ է , որ աոա-

ի ւր ա յա տ կո ւթի ւնն եր է։

վր ս։ հ» :

Ս՛

Տ էր—Ներսէսեանէէ տյս

ա շէսա տ ո ւթի ւնր ցարդ միակ

աղբիւրն է ,

եւ

են

ղլաձորեան նշանաւոր

չական ս տ ե ղծա րլո ր ծ ո ւթի ւնն երը : Անտես

'[է'՜~

դ ի տն ս։ կանէ։ գրքերը

Պիծ սէկէ'

։էր ձնած

Ս տր ւլ ի ս

եւ այմմ ՛Լեն ե տ Ւ՚ւ ում

սլահուող ձե ոա ղ ր եր ը :

Եարե լի է վստա

հէս բար սլն րլել n ր ա յս դ'-իրքը է' մէւ բեր ե լո վ մին չ ա յդ 1լա տար ո ւա ծ
հ ե տ աղօ
տս ւէմիւններ ի արդիւնքներ ը^
էսէմանեց Հտյ

մեձա պէ ս

մանրանկարչութեան

ու

իարձր է դնահ ա աւում

նաեւ

I).

Տէր-

է

(է* են ե ր ա լ Պ ռեմ ոն մ՝ր ցան ակր ։ 1945 թուա

աոա ջանում՛

un յն

հատորը

եւ 1947 թ ո ւա կա

թէին '[է՚ը՚ըը ե ր 1լր f* ր դ անդամ է լո յս տես
նում : Հա յաստան է։ եւ ք* ի ւղան ղ է։ այ է։ ա—
վերաբերող

տյս ոլ-

tt ո ւմն ա » է՛ ր " '-թէ' *-նը տ ռ ա
անդ ամ հ ա?/—
րամատչելէէ կերսլով
ներկայացնում
է
հայկական ճարտարապետութիւնը^ քան

ո ր մն ան 1լար չո ւթի լ-

մանր ան ա ր չր։ ւթի ւնը y ծան օթ ա ցն ե լ,,,/

*» տ յ արուեստէ։ լաւագոյն դլուէսղորձո ցներ է։ հետ եւ եր եւան հ ան ե լ "‘Լ ղան ազան
բնա դա ւաոներ ո ւմ Հտյ մշակոյթը
բէւլղան դա կանից տար բեր ուլ ազգային ՝ է՚նք—
ն ա տէ։ սլ

իւրայա տ կո ւթի ւնն երը ։

Հա յ —

րիւղանդական աորնչու էմիւններէ։ ել Հսւյաստանի մշակոյթի պատմութեան
շա
րադրանքում է։ յայտ է ղալիս Ս • ՏկրՆերսէսեան
պատմաբանէ։ եւ ար ուեստէ։
պա տմա բանէւ ըստ

ամենա յնէ։ պա տր ա ս-

տ ո ւած ո ւթ ի րն ր ։

1937 ~ 1947 էմ ո ւա կանն ե ր ին

ե*հ Հա ր ւէ ա ր տ ի համալսարան՝
0 քս

դի տահ ե տա ղօտա կան

Հ ա ս տա ո տւթի ւն tt ւ ր նա ստանում կ րիւղան դա կան արուեստէ։ սլր ոֆե ս ո ր էւ
կո

քր ըստ ամենայնէէ դնահ ատելու համար
անհրամեշտ է
յի չել , որ տյդ մամ անա կ

չում եւ դաոնում Հա ր վա ր տ ի արուեստ*1։ ե ր էւ ու գիտութեան
ֆա կո ւլւոե տէէ ան—

յէւշեալ հաւաքածոն ա մենս։ կար ե ւոր աղ

դամ։ ԼԼյստեղ !963 թուականին նա արմ անանո ւմ է վ աստակաւոր
պ ր ո ֆհ ս tt ր է։
պատւաւո ր կոչմանը։
Ս.յղ ընթացքում Ս •

Հա յ արուեստէ։

ԱՒթ1- դ ր ա դ ա ր անէ։

յա~
անուանէ։

Տապլինի

^եսէմեր

Ո ւա շին կթրնէ։

րիր

Արուեստի Պատկերասրահէ։ եւ Պ ա լթի մ n—

Տ կ ր-Ն երսէ ս ե ան ր

րէ։ չոլ['^Ը

եը՝ Ա •

կար ե ւո ր ա դոյն երկե

հ իւս ե լո ։է

իլ։ պատմութւ-

Տէր—Ներսէս եանը տալիս է

աի

հ ա մա յնա պա տ !լեր ը ՝ "ըէ' պաստառի
ր ա յ տեսանէ լէ։ են մ ս։ ման ա կնել։ ի դե

Արուեստէ։ սլա տ կեր ա ս ր ա—

ղս։րուեստական ներ շն չումներ ը՝ հոսանք
ները՝ մղումները։ Հեղինակը դանում

հ է։ հայկական ձեռագրերի մա։։ ի՛ր՛
Այ՛՛
ա շէսա տու թիւննե ր ի շարքում իր բնոյթով

տար բեր տիպէ։ յուշարձանները միացնող

ը/' Ո՛ ՛՛ւթեր "

յատկապէս առանձնանում է Պալթիմորէ։
Հայկական ձեռագրերին նուիրուած

սումնասիրման գործը։

ու ո ւ թ/,ւն կ

լո յս են տեսնում

ուած չեն նաեւ փայտադործութիւեը ու
մանածա դո րծո ւթիւնը ։

1958 յ 1963 J 1973 թ Ո ւա կանն եր ին

թէ կեան հռչակաւոր

են ճսդււոա-

ա լլ մ հնագրու

միլ-

թիւնն եր եւ անղւս մ սլա շտսլան ո ւեն
ս՝ե ր տ ա ց է։ տնեբ :

ջո րդա բար

Աշէսս։ տութեան

Աղթամլո

սէ։ յետեւից հրասլարակ իՀէնեն

մանրանկարիչ Լմորոս Տ տ ր օն ա g ո ւ ել կի
էէա րսլետ

կեր տո ւ/սծքներէ

սլետական ,
քանդակագործականդ ղ<.եղ ան 1լս։ր չա կան , յա տ կա պէ ս մանրանկար

որտեղ հ ան ղա մ ան օր կն ներ կայաց ւում եւ
։է եր լո ւծ ւո ւմ

լաւագոյն

դէրտտկտն աշէսարհէ։ ո ւշա դր ո t թի ւն ր

րէ։ կոթողին նուիրուած

շարձանները։

հէսկիրճօր էն ներկայացրել կ տայ

արուեստէ։

մէջ հիմնականում քեն ւում

ձ՛՛րէ՛ եւ Ե ի լի կիտ լ է։

յու

րս/նք ,

մամանա կաղ ր ո ւէմիւն ր ։

սլա տ ճա ո. Հ ան ւլ ի ս ան ո ւմ } որ մէկը

դրքարուեստէ։

մ„-

դիտնականնն.

ոացուած եւ քանդուած համարուող այս
ե դա կ է։ յուշարձանէ։
վրայ է հ րաւիրում

/Ւն անդամ ըստ ամենա լնէ։ քքէոնւթեան են
արմանան ում Ե ար ինէէ /j ա ր բեր դի
^Լ/տ-

ձոն կաղմե լու գործում i Նրա ա շս։ Էստան-

բե

տակտն բն ո ւթա դ իր ր }

■■

թորռ, Ո-ոսլին/, արուեոՀ

ներ/, սլա տ կեբն ե ր ր միմ ի անց կապող յատ

Ե՝ումբար էմ ոն

Այո ա շէսա տանքի

ընդ հսՀհո։ ր

յ։։/ ջ„ ր դա բար ներ կայաց ւում
են
յու
շարձանէ։ սլ ա տմ ո լթ է։ լնլ։ y ճար տա ր ս։ սլ ե-

տիւ դեր կա տար ում րիւզանդա կան յու
շարձաններէ։ լուսանկարչական հաւաքս։—

րողներէւ համար :

արտս։—

յետադա յում հ ր ա տար ա քլո ւած ուսումնաս իր ո ւէմի ւնն եր ո ւմ ա J'[ "[է՛ " է' էս ո ր ո ւէմ ե ա մը
բացա լա յ tntt ւած չեն տա ր ըե ր մ ա տ եան—

Տ ր ա ւէ։ ր ո ւմ

արուեստէ։ ուս ո ւմն ւս սի-

ունկր

հ,ե տե ւա—

քր ի ս տ ոն կ ա կան մշա քլր։ յթէ։ տեսակէտbu
Ս - Տ է ր—1/ե ր ս է ս եանի ա շէսա տո ւթեան

ս ո ւմնա ս իր ո ւթիւններ էէ րպրո ց ում եւ ա կ-

րի ւղան դա կան

ե ւ հ ո-

ւյէւ

էմ ան դարան է։ տես շ է։ պաշտօնը։ !946 թJ՛ւա կան ին Ս իա ց եալ նահանգներում նրան

բիւրն կ ր տարբեր երկրներ ում սւշէսատոդ

ս։ ա տ ս tt ։ թեան

մ իութեան մրցանակով։ Հալ մանչայնրկար շո ւէմե անը ւէե բաբեր ող մէւն չ այդ ել

նը
դաոնում ԷԳ- Մ[՛լկի
ա ս ի ս տ են տ ր
Փարիղէէ համալսարանի բարձրաղոյն ու—

Ա.

քանդակ—
։ս ր ո ։ ե ս տ է։

բուլ։ նբա ուսումնասիրութիւնը

Տ էր—Ներ ս է ս եա-

1922 թուականք՛ն

կ , իր

ո ր մ հ ան կ արն ե ր n վ

կտն մ են ա դր ո ւթէ։ ւնը սլսա կւո ւմ է Փ տ լ։ ի-

Ս * Տէր[/երսէսեանը
զբաղեցնում կ
Սւելեսլիէւ
քո լէմ է։ արուեստէ։ րւսմնէւ եւ ԼԼ)ա րն ս ւո ր էմ

արուեստներէւ սլա ամա րան Հանրի Ա)ոսիյոնը :

օր ինա !լն ե ր է։ ց

ո։

սէսեանէէ դրած տ՚յդ առաջին հ tu յաղէէ տա

նը

Ս•

ուագէււտ

տ է։ կ ս։ ո ո ։ ց ս։ ձ Ա- հ աչ Լկե-

։ ձ tu
։ ե ոծt
յա կապ կ ո էմ ո ղն ե ր ի g մ կ 1լլ։ եւ

*եակից նրանց միջեւ հ ա ս տա տո ւած

lfn րպո Խում

եկեղեցու քբն-

ւա կանին լո յ ս է տեսնում նրա մէկ ու[•/•չ

դակագործութիւնը

րեկամութիւնը յարատեւում է "'թ կե ան
քս ւմ յ

/j ա չ

նո ւթեան ո t. ւլւլ ո ւվմ ե ա մը ե։ 196«) էմուս։—
կանէէն լո յս կ տեսնում տ յ ւլ ս քան չե լ էէ կո —

դեմիայէ։ էէքուլթէէ մրցանակին ։ 1937 թ

եւ ՛Ան տրէ կ ր ապար էր հետ ու տյդ մամաբա

ա մ տ ր է։ Ս .

հետազօտութիւն—

րնթա ց քո ւմ
րադիքլ
1Լրծր ո ։ *!։ Է։ արքս։ յէ։ սլ ա տ ո ։ կ ր ո ւէ Ս անուէլ

ո.ընշութիւննե ր ին

Ո' սան սղական տար ին եր ին նա ծանօթա-

նե ՐԸ

են

921 թուականներէ!

այնքան մեծ յաջո ւլո ւթիւն է
ունենում
որ երկրորդ տպագրութեան անհ րամել

հուս կ յետադա յում

Ս • Տ է ր—Ներ ս է սե ան է։

ւան,լ

զօաելու աեսակէաից :
Լալ աչ/սաաոլթԼլնՆերր

•ն

K)—ական էմ ո ։ ա կ անն ե ր/։ ց սկսւում

թողէէն նուիրուած մ քՀհ ա ւլ ր ո լ թի՚նր : 915 -

եւ պատմութեան ակա

թե ան ֆակուլտետը ՝

է

ւլտած "["՛չ կարծիքն եր :

դր ա կան ո ւթ եան

կանին հ ր ա տար ա քլո ւած

Ս•
ձ էր—Լ/եր ս է ։։ ե տնր
շարունակում
ուսումը Աորպոն է։ համալսարանում :

989 թուականէ։ էջմիածնէ։ 1Լւե տա ր tu h էր

.{ի՛ն n ւէմ ե ան ը : 1Լյդ ա շէսա տութիւնը իս
կս յն եւէ էմ ար մ ան ան ո ւմ է ֆր ան ս ի ա կան

I'I'

ւում է Արնեւի համալսարանէ! ւլր ական ու-

աւարտից յետոյ 1919 թուականին քոյրե
րը աե ղավաէս ւում են Փարիղ եւ այդտեղ

[քքիս^ի աւանդո յ/յնևր/,

նի արուեստաբանութեան մկջ տարածում

նր ։ ՛Լեր ջինս ։լ ր ո ւել կ Շտր լ Ղ* Է՛լի ղեկա

էլըրուած տյդ ա շէսա տ ո ւթի ւնր շահում

Պտտերարլձ'է։

['նղ Հանրապէս միջնադարեան

կ

ղ տրուես ՛ո ի զ ", ր ո զ ր եւ .երամշտանոցր :
1917 թուականին ստանալով քո լէմ է։
տիպ լոմը՝ ա սլա ղայ էլի տնականը ընղունորտեղ ս ո վոր ո ւմ է

ունենում

։1 Ւ
են

մանրանկարներէն նո ւէ։ր ո ւ ած յօդուածը
որտեղ վե ր ան ա լ ւո ւ
նա ի։ ո ր դ շ ր ջա

եւ բի ւղան րլա էլան Եա յ սր ո ւէմի ւն ր^ վ երնա-

էմուս։ կանը։

դրում

պա շտօնա վար ո ւս է եօթը տարչէ ։

(/‘ընել/։ քո լէմ ը, /։ ս կ քոյրը գե-

մինչեւ 1919

մասին

է զան աղան յօդուածներ
"Ը"ն!ւ1'!1
մա սլ։ շրջադարձային նշանակութիւն

եւ. արուեստ դասաւանդելու ։ Այստեղ նա

Ներ ս է ս ե անէւ երրորդ ւլէւր քը • Հա յա ս տանր

ւում է

ստեղծադո րծո ւթիւններ է։

լոր՚՚՚՚զէ" 12 _ 14_ք^ ղարե
մանրանկարչութիւնը քննեալ բ^ես,ն

ու

սումնասիրութիւնը ։ Այստեղ դ ասես ^ընդհանրացուած

է նաէսորդ համանման եր-

1լա ս ի ր ո ։

թի ւնն եր էէ
ստեղծման մամանա կ
ղվւտնականէ։ քլո։ տակած փորձը։ Աւո լթեր ս
Պ՚սակերասրահ ի
ՐՐ >

հայկական մատեաննե-

չհայած ընդամէնը

տասնրմէկ են՝

Րամ!ք ԴՐա^Յ իմ
ի
քանիսը արտակարգ
հետաքրքրութիւն են ներկայացնում
ոչ

կա սլեր ը • Հ[յեր քին տե ս ո ղո ւթեամր^ բա
ցա fut յտում
ոչ մ ա սնա դի տա կա ե հայ
եացքէ։ համար անոր սա լի տյն յաս։ կանաչ
ները՝ որոնք մերձեցնում են մեր եւ այլ
մողոէէուր դներէ։ նմանօրինակ եւ նոյն դա
րերում կեր տո ւած արմէքներ լ։ ՝մատնանըչրում
դանաղան մամանա կա շրջ՚"ներում
է։ յա ftn եկած ոճերն ու ձեւերը։
փի տնա կան է։
հրատարակած
'[Է՚ըքՐ եղաւ ՀԱ պա հանի հայկական։ մա

մշա-֊

ր անկարները^ հատորը՝ "ԸՐ դԸ,,ււս^ք ’
յայտնի եգիպտաբան եւ հայագէտ Աւ՚[1 I
Մէսիթարեանի հեղինակակցսւթետմր^Հ՝

կոյթի ուսումնասիրման իմաստով ։ Պատ_

լոյս տեսաւ 1986 թուականին Պրի^էԼում

կերա սրահ է։ ամենահին հայկական ձեռա--

ֆրանսերէն եւ անդլերէն առանձին տար

ձի այն

Հայ

միջնադարեան

արուեստի՝

այլ նաեւ ընղ Հանրապէս Ար եւելքի

'[1'ՐՐ

966 թուականի թարդմանչաց

Ա-ւե։ոարահն է ՝ ո րն (/ է։ աւլես։ լ Նահանգնե
րէ։ ւձ

գտնուող ամ՛ենահին հայկական դըր-

չաղ իր մա տ ե անն է ։ Արմէքաւոր հատոր
ներէ՛ թւում կան երկու

կիլի կեան օրի-

նակներ՝ //[ է։ ղան ո ւմ , Ե • Պո լսում՝

Ամի-

դում եւ այլ վայրերում* ն կար ա զար դո ւած
՝հմոյշ^։եր։ Այստեղ առանձնա կէ։ ու շադըրութեան Լ արմանէ։ թո րու։ քԼոսլինի ծաղ
կած աձենաճոէս ձ'ա տ ե անին՝ ՝ 1262 էմր-^
ւական էւ Աե բա ս տի ա յէ։ Աւետարանին նր-՛
ւէ՛ [՛ ւ՛ ւած հատուածը : Ղփ տնականը քընհաէսո յղ ա չքերով որսում է
ձեռագրի
պատկերներէ։ առաջին հայեացքից աննր-

բերակներով :

t7/- Հայաստանում ե'ւ ար տա սա">ձ ս
դիտական հ ա ս ար ս՛ կա
f> ••• յնո
՚ն ո ւթէ'
լքեմ։ ւնս,ն>
_
ՈՐ
դիս,էնակաէլ,եԼ
բեր ս պա ս ո ւձ' Լ լ։ ՝
հասցն է։ հրատարակել

ի['

‘[J“ 3

triuiiiuնւսմհանդթ

էակներէ։ ա շէսա տանքի ար դիւհք
սացող «Եիլիկեան մանրանկար չո՚-թՒ
<ու[^
կոթո ղա յին ա շէսա տ ո ւթէ՛ ւնլ՛ y pu,J>f
ճակատագիրը տն օրինե g այլ կէըՊ :
ւան ում հրատարակութե՛ան էինք
սլա տր աս տում

նրա լեղինա կած
գիտնս''
Ա ո ս լինք» սլա տ կեր ա դէ։րքը y բամ!ք
դրք1' I"
կտնին չվիճակուեց տեսնել այդ

կա տելէ։ տա ր բեր ո ւէմի ւններլ։ ել հ իձ՚նաւորասլէ ս ապացուցում ՝
որ
յուշարձանը

լ։ ա կ ան ա ց ո ւմր ։

ս տեղծուել է

,ռս,1,ը ն չուել է մի չարք '1'11
տս՚տո ւթիւնն ե ր ի կող՛ք/'Յ ! ՚ ՚
նին նա արմանաց ել է համալ՛՛արէ

f]*n ս լինի

ների ջանքերով։

U^ju

ու նրա աշակերտ
կաՐ1[ի Համեմա

տական ո ւս ո ։ մնա ս իր ո ւթիւն ր մինչեւ օրս
էլ եղակէ։ երեւո յթ է

Հայ դրքարուեստէ։

Հետազօտման բնա դա լառում եւ

փասւոօ֊

Ր^1 Յոյց կ տալիս՝ թէ ինչպէս

պիտի ա-

ռանձնացնել տարբեր վարպետների

րա

մինը մէ։ ձեռադր է։ նկարազարդման գոր
ծում։ Այս եւ մ/, լ՛, ղրաղս,ր աններ/։ մա
սունքներ /՚ն վերս՛ րԼրող ա չխա տո ւթ/ււններում րազմա կողման ի քննւում են մտա

ս.
կ».
Գ

կանանց ամեր ի կեան
յատուկ մրցանակին ,
II
աս րձան ա դր ո ւթի ւննե րի եւ ղ -7 I ոլ^ղե----- .կանութեան փրանսիայր Հ c
կան ,,,,...,.......-1-----------------,
միայի Շ,իւմպերմէի
ա "Լ
լ„ւ,
կին, I960 թուականին Սսաւորչի աոաջին
կարպ/'Հ՝'Դ կ^'
կուռ "սկէ շքանշանին, 1^ԲՀ։Ա; ո„կկ

հանների ձեւաւո րումներ ի գեղագիտական

Աձեդլիայի հնագէտներէ՛

կողմերը, բացա յա յալում հա, մանրս՛նըկարչութեան
զարգացման
օրինաչա

շքանշանին-.
Նա ամերիկեան Ա միթ Ը” Ր

փ՛' ւթի ւ,՚ն Լ ր ը : Այգ 'ԷԸԸ^ըը բացառիկ կա-

նաեւ Ու/՚լսըն քոլէմ/՛ “1““"", ւ պ՚թ՜
է, Ֆրանսիայի հնա.fi'" V /
տոր

րեւորոլթիւն

են ներկայացնում մասնս՛-

թ.պէ"
I ՝[

Fonds A.R.A.M

«յառաջ
llmt-i-l1
„

ï Î/ ( ա//ա

պ^"-ր՚" քյՒլնԸ
ասպարէզ
ո ո սահմ ունուած ու աա՝սւ-

’

՚

Մ Ի Տ Հ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»
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ՍԻՐԱՐՓԻ ՏԷՐ-ՆեՐՍԷՍեԱՆ

,

չըււ-ւո։1֊ °z'^v"-Z. հ""“ Ւ/՚ս-

դնահատական

ԻՐԱԿԱՆ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ
ՈՐ ԱՐՈԻՆՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ -ԷԱՐՍՏԱ8ՈԻՑ
ԳԻՏՈԻԹՆԱՄԲ, ՀԱՒԱՏՔՈՎ. ՈԻ ՄՆԵ* ՍԻՐՈՎ.

„1,ս1նա1(ա’ւնհրո.- կոքմին սանձարձակ
<, ոհւ/էեակ
ճս1խրեն ամաթէօռնեբ
Խ ՚ ‘Հ չէ, նո յնիսկ հ ա սար ակ բանաև ^"՚
ւ, ալ, սասա^—-լ ■■ լ-1
— ւ a C. TLL ï "
“ լ, , Հայ արուեստի պատմութեան ;
^[թԼտեւ մեր մէլ չտ՛ա դիւրին է

եստ[' պատմարան- դառնալ , առանց
^եւէ պատրաստութեան : Կը բաւէ թեր-

W

ՏՒԳՐԱՆ ՃԱՃեԱՆ

'Լեւ քանի մր դիրը ու յօդուած, ա ռԼ տալ մը մէկէն, էջ մր միւսէն, մը/լս,տել նկարներ այլոց
դրբեր էն առանց
1
յիչաաակելու , ու հրատարակիչ
]ի, ալ ղաննլով,
ապահովել արուեստի
Լ֊սղէտի տիտղոս :

մանրամասնելով, առանց փնտռելու. թէ
ի՛նչ /չարտայայտեն անոնք; Ողին կը մը-

երբ իըր մասնագիտութիւն \կ^ընտրէ բիւ-

նայ իրենց հ ամար անհասանելի էլամ՝ ան-

ղանդական

՛l nJ ֊

^ս*յ արուեստին

Ամ՛կաս,կած,

կատարուած ը„էոը ստու-

ուեստի

պատմութիւն

ուս անելէ

ա ր ո ւե ս տր դ

1Լ^Ը^_

ան ո ւղդա կէւ օր կն

մօտենալու համար

է

շա փա դր ո ւթի ւններն ու նկա

բիւզանդականը ինքէև՝իէ1ւ
բաղադրեալ արուեստ մրն կդ որուն մկջ

րս,գր ո ւթի լնն ե րը ունին
իրենց
անփո
խարինելի արմէբը, բանի որ
իբր նա

ներկ այ են
հելլկնական դ
հ ռո մ կ ա կան դ
սա սան եան դ իսլամականդ ղպտիդ
միջին

խանիւթ պիտի ծառայեն աւելի խոր ու-

արեւելեան եւ հայկլական աղդեցութիւն-

1թ1ր՚սյ, նւ որուն մասին չուշացան ման-

սու մնաս իբութիւննե րու;

րմս՚սն դրել լաւատեղեակ գրիչներ , մեծ

լի է որ յեր գիտնականներն ալ օր մր րս-

ներր ըոԼսր ։
Հայկական ար ո ւես տո վ զբաղելու բուն

վանականին մահուան, առթիւ;

ջ՛, դին

առիթը կը ներկայանայ սակայնդ

Ակներեւ է թէ այս թոհուբոհին
մէ9
լուսաշող աստղ կր ՛իա յշի անառս,րհամբաւը
Սիրարփի Տէր-ներսէս-

1սն[ւ, որսեն- գիտական

վաստակը տտրեուեցաւ աւելի բան վեց աասնամեա-

վիտւսՓ՚ի հրաւէրով երր կր ձեռնարթ դրել իր մասին , ո՛չ իր կենսագրակտկ տալու համար է հետևաբար , և ո՛չ ալ
ևտենագիաական ցուցակը ներկայացնել
խ լայնատարած

աշխատասիրութիւն-

Արուն; Պիտի ջանամ բացա արել միայն
քկ թշո՞վ կը զանազանուի ան, իըր արilium/' հայ պատմարան , բառին իրական։
Հաստով :
Այ/աթէօռներ ու , բան, ա բա դ ե ր ո ւ եւ բա—
ւղոդերու

կսղբին

ուն,ինբ

անտարա-

խյս արուեստի հայ ո ր ա կա ւոր
ր ալ , որոնց սակա յն

պատմա-

պակսած է

եմնական երկու բան--.
Ա) Իրենց տ ե ղեկս ւթէւ ւնն երը

սահմա-

դումները ,

Րայց

ցանկա

հաղորդակից դառնալ այդ

տեր ո ւմ, , սիւներուն, ,

գմրէ թներուն ծնունդ տուող
՛էտր երու

պա

կամարներուն

տեւողութեամբ

ու

ոգիին դ որ
քրիստոնեայ

աշխարհը լուսաւորեց , եւ որուն

յուսոյ

1\ամբկն մինչեւ այսօր բիւրաւորներ

կր
քալեն : 'Լկա՛յ ո ւխ տա ւորն եր ո ւ կարաւանը
որ ամ կն տարի
1,1 ,ք " 'եղանակին
Սուրբ Ո ա կո բայ Աս տղա դաշտը կր

նակ դի տո ւթի ւն կ դ ւի իլի ս ո ւի տ լութիւն- եւ

(Manuscrits arméniens illustrés
des 12e.
13e et 14e siècles, de la Bibliothèque des
Pères Mekhitaristes de Venise) որուն յա
ռաջաբանին մէջ Gabriel Millet կ՝ըսէ l>

մոզովո ւրդներու
հո դեվերլուծում :
ձդտի հնօրեայ արուեստի դործերու մեկ

մէջ այլոց 5 անսակար/լ գովելով Ա . Տէր—
*Լյ եր ս է ս եանի ա շխա տա սիր ո ւթիւնը .

նաբանութեան

«Je viens sans doute trop lard pour la
louer. Les maîtres de la Sorbonne l’ont
fait avec une singulière autorité. M. Fo
cillon me permettra de le remercier tout
particulièrement d’avoir prêté une atten
tion si bienveillante à une étude conçue
et en partie préparée dans nos conféren
ces praticjues des Hautes Etudes. Voici
dix-sept ans que je vis venir à nous la
jeune étudiante dont les leçons font au
jourd’hui autorité au Collège de Wellesley. Je fus témoin de son effort métho
dique, de son effort courageux, de ses
progrès, de ses premiers succès. J’eus la
joie d’entendre mon cher collègue, M.
Toutain, louer la clarté, la précision et la
nouveauté de son mémoire pour le diplôme.
J’eus la joie de voir cet esprit clair et
sobre s’assiipiler bien vite nos méthodes
érudites, savoir appliquer aux monuments,
en particulier aux miniatures, la critique
des philologues, mais sans se borner aux
signes extérieurs, en pénétrant au fond de
l’œuvre d’art pour en dégager les carac
tères essentiels, pour établir le classement
d’après ces caractères et s’élever
ainsi
de la recherche minutieuse à la large syn

de

Compostela

—

Արուեստի սլա տմո ւթի ւնր

ճամբուէ

մի ամ՜ա մա—

պարզաբանել

կա լո ւ էմ ի ւննե ր ր դ մկկ էսօս քո վ'

ուեստին,

բեք պատմիչները։

Հսմբով հասնելու տիեզերական
Աւարներու որոնը ամբո ղջ

դաղա-

Ա է՛ջէ՛ն Ղ*արու

իշայրին տոգորած ըէէաէ կը թուին քր
իստոնեայ աշէսարհբ բովանդակ։ Ու տնխուսաւիելիօր կն

ւիո րձա ած են ենթադ-

կան ոգին դ որուն մասին չեն
[սոր զարգացում ,
դարձակ դաշտ եւ

հաւաքա
էսօսած եր

Ուստի կլր պահան ս
ծանօթութեանց
դիտելիքներու

Հ որ Ւզոն

ը^*~~"
լա յն

։ Ու ման աւանդ
կան կար ո ղո ւէմի ւն ։

մե կնա րանա—

Ո^նչ բան մղեց արդեօք

ււր պո լսահա յ

իլու թէ հա յ ար ուես ար ին՛քն արուէս ու
/կնածին բան մ ըն կդ
միա՛յն յատուկ

երիտասարդուհի մր կան ո ւէս կն տյդ էո*-['^
ճամբուն հետ եւի , Jողողելով քա լե լ
իր
չք՚ջ՚ոնէ/ փրտնսացէւ մեծադոյն գիտնական-

՝սզերոԼդ մինչդեռ մ՜ ո ղո վո ւր ղն եր ո ւ մի-

ներէն, Henri Focillon/՛, Charles Diehl/,,

[էւ ւիո իււս դարձ ա զդեղ ո ւթի ւնն եր ո ւ արեղած պկտք կ բ լլայ ան դ բնական
^նւոյթ՝ սր կր բնորոշուէւ
քառով :

ՇոԺօՏէՈՕՏՇ

^ւսղթելի կ որ մեր դի տնա կաննե րր օր
ւը անդրադառնան
111 Ju պակասին դ
եւ
"եաբաւոբութիւնը փնտռեն երթալ
այլ
\ի^րներոլ եւ այլ մո ղո վո ւր դն եր ո ւ արուեստով ալ

հ ե տա քրքր ո ւե լո ւ :

Տարդ

յա ստանկն ո' չ ոք ա յդ բանը փոր ձեղ :
/*! Երր անմիջական հետեւանք պա ւոԼկան \էիւթապաչտութեան
^այ դէ՛տկաննեբր

արուեստի դործերուն

տեսնեն րա դկաց ո ւց ի չ
• 1/ կեղերի

մէջ

նիւթը սոսկա-

մը սլա՛ տ կդ սի՛ ւն , կամա՛ր

ղմրէ՛թ լայնութիւն դ երկարութիւն դ
Ծերութիւն
եւ այդքա՛ն միայն։ Ա ե ր
Լմեսւդէաները կը բաւականանան
ա/զ՜
^լորը չափադրե լուէ դ նկա ր ա ղ ր ելո վ

ու

fi էութեան եւ Միացեալ Լյահանզներ ի
ւ՚^^գարեան ա կա դեմիայի անդամ դ բր^անսքկան Ակտդեմի ա յ[t

ու արձանա-

^Ոլթ[ււններէք \ել դե ղար ո ւե ս տա կան

գը-

n լթնա ե Ֆրանսիայի Ակադեմիայի
^Լ^կվւց _ անդամ եւ ա յլն ։ Ա • Տէր —
^էսեւսնի վա ս տա կը բարձր
"“ ել նաեւ

է

գնա-

եյորհրդային Ա իութիւ-

Հ1սՍՀ Գ1Լ
արտասահմանեան
է րնտրուել դեռեւս 1965 թուա-

t 1>սկ 1981 թուականին նրան շնորէ է Հդա յա ս տանի դի տո ւթի ւնն եր էէ Արt 'էվօսյի Անանիա Հյիրակացու անուան
^"ւկլլ։

յ

Լվ . Տկր—\յերսկսեանը ղեկու-

^ք^**վ սանդէս է եկել րաղմաթիւ մի-

m'ij^
aL

7:1'տս*ձ ո ղո վն\ե ր ո ւ մ : Լյա երկու
այտ^լ^լ է

հյորհրդային

Ա ի ո ւ-

Ա ւ ’ "‘"օ՚ջփն անդամ I960 թուականին
չ^լ^դէ՚ոների
“
Ասսկ ուա յի կոն դր կ ս է>
Ա'

բ
Երեւանում

^^՜Ւն պս"ոմ՚։'կազմա կեր պո ւաե

ւԸԱ ՜՜ վ,J1 „,ն սի ս, կ ա՚ւ, դիտամոդովի
Այ՚է ա յց ելո ւթիւննե ր ի մ՜ամա' ՅյԱսա1սօսոլթիւ֊ններ է կարդացել

տա11ը4րր հ իմնար կներում եւ

”"<IP

ննե
երիտասարդ տրուես“1“,ԱւՏ քի ^տ- Առաջացած տարիքի
il1 ևս ՈՈ^՜ Ս՛ 3էր—էյերսէսեանը
երրեք
fia1! ա113ել հ այ արուեստէւ միջտւլղտԼԼ,Լ. '1,"'ւ"'0'Լ1'1՚րև > l,u,JU ն1'ա աշխա^Լնպ
աս տեւ .են տյզ համաղու-

ուսումնասիրութեան արդիւնքն է դ որ իբր

«Campus

(Santiago
Stelle») :

տով միւսյն դ եւ ծանօթ չըԱ***էո'/ մօտիկ
կամ հեռաւոր ա J / մողովուրղներու ար
ո ւ ս ո ւմն,•ա ս իր ո ւթի ւնն եր ո ւ

րեն թ**յէ կու տան ո ւս ո ւմն ա ս իր ո ւթ եան
համար ընտրել յաւաղ ո յն ձեռաղրեր : Այդ
տ ո քթո ր ա յ էւ
թեղ ներկա յացու '■լէ ’1երԼ>
1937՛—ին՝ կը հրատարակուի անջատ դրբռվ

\ւավւա կո ււսծ Ըէէալով հտ յկա կան արուես

հնարաւորութիւնը չեն դտած

եր բ

ձՏ)27-ին, իր ուսուցչին՝ Gabriel Milletl*
բն կ եր անա լո ւէ կ՝ եր թա յ
Նկենե տ [• կ »
ՍՂ^ազար , ուր Ա էսի թարեան Հայրերը ի-

դկսլի
ղիմկ

ղ^յե ստեղծող մողովուրդին կենցաղը ,
ա սլր ո ւմն եր ը , հ աւա տա լի քիւ երն ու ակրն-*

րւլղա աա կա ն

'ir'/P՛ - Ջէ՞ որ

Gabriel Millet/, եւ André Grabar/՛

հետ

: «Հսց արուեստը մօտէն ուսում
նասիրելու եր հասկնալու թաքուն փա
փաքը, թերեւս» ինչպէս Օր- Սիրարփի
քերէն

Տ էր—1/եր սէ սեան բացատրեց անգամ մը,
մտերմիկ տեսակցութեան մր ընթացքին ,
ճ չդելով որ իր ընտանե,կան
ալ, ու մասնաւորաբար իր
մօրեղբայրը

շրջանակն
գիտնական

Օրմանեան Պատրիարք, մեծ

դեր ունեցա ծ են տյդ հակումին մէջ։ Սւ
իր առաջին հայկական
ո ւս ո ւմնա ս իր ո ւթիւնն ալ արդկնդ նուիրուած

d-Բ -, ԺԳ■

մը, գրելով ի մէջ այլոց.

«L’auteur, Mlle Der-Nersessian,
déjà
connue par plusieurs travaux mtéressants
sur l’art byzantin, a apporté
dans cet
ouvrage autant de solide érudition et de
sûre méthode scientifique que de sagacité
et de finesse ingénieuse. Elle a étudié tour
à tour la portée narrative de cette illustra
tion, celle qui raconte les épisodes de la
vie du prince Joasaph et la partie théo
logique qu’illustre les discours où Barlaam
expose l’histoire de la beauté de la reli
gion chrétienne. Elle a fait avec un soin
délicat l’étude iconographique de ces
miniatures, et aussi l’étude artistique des
procédés techniques et du style qu’on y
observe. Un album de 102 planches pré
sente en d’excellentes reproductions l'il
lustration en grande partie inédite jus
qu’ici de plusieurs des manuscrits grecs
du roman. Une centaine de gravures pla
cées dans le texte complète la documen
tation figurée. Et l’ensemble constitue un
ouvrage de grand intérêt et de
grande
valeur, qui fait honneur à la jeune femme
qui l’a écrit.
«... Tous ceux qui s’intéressent à l’art
byzantin seront
reconnaissants à Mlle
Der-Nersessian de tout ce que son livre
apporte de nouveau sur l’histoire de l’art.
Elle a fort bien mis en lumière l’origina
lité de l’illustration qu’elle étudiait. Elle
en a très heureusement souligné l’impor
tance pour l’étude de l’art chrétien d’Orient au Moyen Age.. Par tout cela, j’ai
plaisir à le redire, ce livre lui fait grand
honneur».
Յըկ ռ լ մեծ դէւ ւոեւսկսւնն ևբ ր
թ թ' UJ?~~
էսա լած
իրենց
դնահա ւոո ւթեան
մ կջ :
Ս • Տէր—Ներսէ ս եանէւ երկար կեան քր դար
ձաւ մեղուաջան ա շէսա աանմՒ ու անըևդմէջ ո ւս ո ւմն ա ս էւ ր ո ւթ եան նո ւէւր ո ւած բե
ղուն ւլա շտ մր դ բնորո չուած բազմահա
տոր ա շէսա ւոա սէւր ո ւթէււննեբ ո վ
եւ
հարէււրաւոր

յօդուածներով դ

որոնք

մեծ՛

մասամբ ձդւոեց ան վեր լուծե լ ու ծանօէմա—
ցընել հ ա յ արուեստը օւոարներուն։
ԶթմԸ ճան չց ալները ղ էւա են թէ
հա
կառակ էւրեն ընծայուած՜
համա լսարսւնամլան ու ակադեմական սլա աէւ ւն ե ր ո ւե դ
ւոէւ ւո ղո սնե ր ո ւն ու մր ց անա կներ ո ւն դ է՚^Ը
մնաց պարղ ու համեստ պրպտող մը, բոլոր մեծ դէւ տն ականն եր ո ւն

պկս դ էւր ամ

բարած լայնատարած՜ ղփտութեան մի աց րն ե լո ւէ ա ւխ ո ւա էլան ւէայ ե լչո ւ.թէւ ւն դ շը-“
նորհքդ

հմ այք

ու մանաւա՛նդ հաւատքդ

ինչպէ,, կ՛՚ըսէ Henry Grégoire. «Tous les

lecteurs de Mlle S. Der-Nersessian comme
tous ses auditeurs subiront
ce charme,
partageront cette foi et goûteront cette
science, pour la sentir vécue et vivante
et discrètement animée par un grand
amour».
Սէրը դիտութեան , "էրր արուեստի ու
գեղեցկութեան ,
“է['Ը
ՒI' պ՚“ականած
մ ո գո վո ւր գ ի!։ ստեղծագործ հանճարի!, ,

եւ (ՐԳ ■ դարերու /լի լի կեան մանրանկար

thèse».

չութեան, ձօնուած է մեծանուն

Ւ„կ ուըՒչ ^հծ գիտնական մը, Charles
Diehl, նոյն- թուականին հրատարակուած

որ տոգորեց դթ՚քը
մար միայն ապրեցաւ

Ս ■ Տէր-վյերսէսե անէր

ներսկսեան :
Փունջ մը ծաղէւկ էւր թարմ յէւ շա տ ա կէւն :

մօրէդ-

բօր յիշատակին
Ս- Տէր-ներսէսեան
իբր նախապա տրա ստութիւն Փընեւի
եւ Փարիզի
մէջ
ընդհանուր ազղաց պատմութիւն ՝
կանութիւնդ

փիլիսոփայութիւն եւ

դրա
ար

եր կր ո ր դ մեծ

ու

սումնասիրութեան aVIllustration du Ro

հւ որուն հա
Աիրարվւի Տէր —

man de Barlaam et Joasaph» յառաջաբա
նին մէջդ կու տայ նոյնքան անվերապահ

հ ր ւս շա կե բ էոն ևր էւց ու մենք
արուես տ tuբանն եր ս ոչ միայն
ուրա[սանում
էթ*ք

նա կաննե րր տարբեր առէւթներով

նրա հրա ւոա բա կած էւ ւր ա քան չի ւր դրըի

1*լ

օգնել է տարբեր ազդութեան բազմաթիւ

յօդո ւա ծի

մի

սլա տ կեր աց ո ւմ կազմելու համար պարտա
կան են Ա • Տ էր—ներ ս կ սեանէւ եր կաս էւր ո ւ-

ար ո ւե ս տաբանն ե ր ի ,

ւոեսակ վարմ՜ո ւել կինք դ որ մի շա պիաէւ

թիւններ էւն դ եւ որ իր ա շվսա տ ո ւթի ւնն ե-

այ՚էպէս ւ1ւնՒ -

ր ո ւէ նա նոր հ որիզոններ կ ըս*ց7*է հայկա
կան մի ջնա դար ե ան արուեստի ասպարէ-

մաբների

կազմակերպմանը եւ հոգեպէս

նա միշտ ներկայ է եղել այդտեղ; 1,ա իր
խորհուրդներով տար ինե ր շարունակ միշտ
սատարէ լ

նրանց

յաղթահարելու իրենց առջեւ ծառացած
դմուարութիւննե ր ը -,
Ապրելով
Փարի

< ամարդ

այլեւ արդէն

Հայագիտական եւ բիւղանղագի տա կան

բսււլ-

մէւց ս նշել ենդ որ հայ արուեստէ մասէւհ

ղում î
Ա- Տկր֊Ներս կսեանը

զում եւ հեռու լինելով հայ արուեսաաբաններից նա միշտ հ ա ղո ր դա կց ո ւթեան

ո ւս ո ւմնա սիր ո ւթի ւններից բացի Ս -

Տէր-

Ներսէսեանը հ եղէւնա կ կ նաեւ մի

շարք

մէջ էլ, նրանց հետ, թէ՛
նամակա ղըրութեամբ, թէ' իր ա շխա աո ւթի ւննե ր ո վ

յօդուածների ,որ ոնքնո լիր ուած են ղսլաաեդիպտա կան , վր աց ա /լան ,
ս լաւոնա կան

իր պատուաւոր տեղն կր դրաւում
"^ *** J
մ՜ողովրդի արմլսնաւոր ղաւակներէւ չար

օգնում
էր գործընկերներին եւ ոդեշընչում աշխատանքային
նոր նուաճումնե-

ու ա յ լ մո ղո վո ւր գն եր ի

քում ։ հրա մահուամր վերջանում կ

րի :

Աեծավաստակ

Գարեգին Յովսէփ-

եանից յետոյ, աւտելփ քան չորս
տաս
նամեակ
Ս- Տէր-ներսէսեանը
փաստօ
րէն առաջնորդում էր հայ միջնադարեան
արուեստի տարբեր բնագաւառները ու
սումնասիրող ե՛ւ հտյ, ե՛ւ օտար գիտնա
կանների համաստեղութիւնը; Ս- Տէր —

մշակո յթին եւ

կարեւոր ներգրում են հանդիսանում այգ
բնադաւառների
հետաղօտման պատմու
թեան մ էջ :
Համաշվսարհա յին

քաղաքակրթութեան

խոր իմացութիւնը նրան թոյլ էր տալիս
սահմանա ւլա տելո ւ եւ ձիշդ գնահատե
լու այն աւանդը, որ մուծևլ են հայ ար
ուեստագէտները համընդհանուր մշակոյ

վաղուց

արդկն

Ս*

Պոլսից սերող հայազգի կարկառուն մրտա ւոր ա կանն երի սերունդը ։
Հտյ մողովուրդը կորցրեց իր լաւադո յն
դոտրերից մէկին։

Ա» Տ կ ր—Նե ր ս կ ս ե անի

աճիւնը հողին յանձնուեց Յուլիսի 1-ին
Փարիզում դ
իր ցանկութեան համասլատասիւանդ

համ ե սա .եւ անաղմուկ

կե ր-

ււլով։ Աերջացաւ հտյ մչա կոյթի մեծ երաէստաւորի երկրային կեանքը դ բտյց չտր ո ւնա կւում կ նրա անմահութիւնը շէւոր—

նախախնամութիւնը կարծես հաշուի էլ,
առել այդ հանգամանքը եւ նրանից գիտ

թի պատմութեան մէջ :
Այսօր դմուար է դտհել հայ միջնադար
եան արուեստի մասին դրուած
որեւէ
դիրք, որտեղ հեղինակը յենուած չլինի

նականին պարգեւ տրուած կեանքի
ինը
տասնամեակները
դարձան արգասաբեր ,

Ս- Տէր — էյերսէսեանի ուսումնասիրու
թիւնն/, րի վրա յ : Մեծավաստակ գիտնա

տութեան

բեղուն ,
ստեղծագործական
հարուստ
գործունէութ եամը իմա ս տաւոր „ ւած գի
տական կենսագրութիւն :
Ս- Տէր-էերսէսեանը ասես ում էր առնում հայ հին

կանի երկերը ծանօթացնէ,ւմ են

որքան դո յութիւն ունէւ հտյ մողովուրւլր
եւ որքան դեռ շա ր ո ւնա կո ւելո ւ կ
** տ J

ուեստի գանձերի հետ; էյպտստում հայ
մշակոյթի
հեղինակութեան
բարձրաց

արուեստէւ ուսումնասիրութիւնը :

քարգործների , ոսկեձեռիկ

մանը ողջ աշխարհում : Օտարազգի գ ի տ-

Եթե Նան, Օգս-

ներսէոեանը միակն էր , որ կարող էր առաջնորդը լինել այդ համաստեղութեան :

ծաղկողների

տարբեր

երկրների ուսումնասիրողներին հայ

ար

հիլ նրա ա շէսա տո ւթ էւ ւնն եր ի դ որոնք դասլում են համա շէսարհա յին ար ո ւձե ս տա զի—
երկերը

լաւադո յն երկեր էւ շտրքը • Այզ
\1լ

ապրին

այնքան

մամանակ դ
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SIRARPIE DER-NERSESSIAN
ou le renouveau des Etudes Arméniennes
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ՍԻՐԱՐՓԻ ՏԷՐ - 'ւ,1;1'1)1.1)1;11.'ւ,ւլ
U ftլ։ utր փէ S է ր (յերսկսեսւնէ

— Ոը հետարրրրուկր Lui ՝ան ամէն ձե ռ—

ձ ահ աղը-

ր ո ւթե ան մկջ՝ յ/,չա^' ^Է^՚՚Ը

[՛Լ1 անունը

և ւ տարրեր չկ ր կրնար ԸԷԼ"' Լ ,
"Ը
Սէլվէա Աճկմեան կար եւո ր ղեր թա դա ց

նար կո վ : Ոը հ ե տե ւկր ուր է թ եր ո ւ
ծէն z Ոետադայէն հասկցաւ՝ որ

ըրա
էսկա-

վերջին տար էներուն էր լրումէն հասցը-

պէս ամչկո տութէւես եղած էր պա աճա
ռը որ էրեն չղէմեմ ։ Հարց կու տար էնծէ

նելու համա ր ա յն հատորը ՝ որու

ձեռ-

ո՛* ւր կրնամ դտնել օր էնա կ մը։ Տպուած

նար կած կր մեծ ղէ տնականը։
Սիլվիա Ա ճ կմեան չէ ո էրեր շեշտել այդ

չէր , ու ըո է էրեն եթէ տպուած ըէէար )
սլարղ կ առաջէն օր էն ա կր ձեղէ կը դր կկ է »
ու սլա տճ կն մը ղր կե ց է : Աւե լց ո ւ

՚ւ ԸԸ ’ ,/Z/ սա կա յն ան ո ւր ան ա լէ կ :
Ոնք
կը նախընտր կ ՝ համեստօրկն ՝ բառէն tuմկնկն արթէ ւ էմաստով՝ տալ ղկայոեր թչ
որ կը սլա տ կանէ կա յսե ր եւ հա ղէւ ըն դո ւնէլ P I’[' մա սնա կց ո ւթ է ւնր ըեր ած կ նո
թեր ու դա սա ւոր ման՝
զտման՝ վերանա-

jn1 մներ ու ՝ որ

եթէ նկատողութէւններ

ունէ եւ

թկ ,

շատ սլա տ ուո ւած կը ղղամ : Անմէջապկս
սլա տա ս,խան ե g : Այդ °ԸԸ f էնծէ համ utր ՝
ս պէ տա կ խաչով մը մա ան ան շելէ ք օր կ ։
Որ դր էր էնծէ' պկտք կ շարունակել ույս
ո ւղղո ւթեա մր ։ Ü անր ա մա սնօր կն ՝
րծա-

ոդէ թեթե ւցնկ Լքէրար ‘ՒՒ
Տկր էյեր սկ սեան կ մղձաւանջը։ ԱՀար դըէէրա ւոր մտահոդութէւնն կր արդարեւ որ

էէընղ րութեամ ր նայած էր ու էմելաղրութէւններ կ՚ընէր ՝ երկար : Պ է niր կ վերա

չկարենայ վերջացնել

նա յէ լ ույս կկտր ՝ ույն կկտը։ Ու ըսաւ էն-

այս

սլա տ կա ռ ելէ

դործը՝ "g ձեւով մր համադրումը պէտէ
ր j լա ր էր տար էներու ա շխա տանքէն ՝ ու—
ս ո ւմնա սէր ո ւթ\ե անց ՝ ա մբ ո դ ջա ց ած սլա տկերը ['I' վա ս տա կէն :

«Miniature Painting in the armenian
Kingdom of Cilicia» խորադրուած անգլեր էն այո հատորը

սլ է տ է հրատարակկ

Հարվարտ համալսարանը։
Ոայց՝

աւելորդ շկ հաւանաբար

ներ

ծէ

էն շո® ւ

ուսումնաս իրութիւններ

Հքնած Պէյրութ, երր այդ րա դա րը
մանէ շ կր

յ

էւա դա ղ ո ւթեան ՝

հո

հաւարածոյ կայ Սնթէլէաս։ Ատէ կա արդ կն նպատակն էր Ոէլէկէոյ Ոաթոդէկոսէն եւ այդպէս սկսաւ աշէւատանըս ՝ պա
տերազմական արդկն էոկ

դմուար օրե

րուն։ 1Լյդ շրջանէն սկսայ 20 ձեռադէշէ
ներու ուսումնասէրութէւնը ու եկայ Փա-

t’/"/ ՛■

— Այն ւսսւեն, ուրեմն, անծամը
ցաք զինք :

նսւնչ-

դեղեց կու—
= Այո ջ rlաՍ1՛ /։լ՜ ներկայացայ էրեն :
Ոնծէ համար դերաղոյն հ ե ղէն ա կո ւթէ ւնն

եւ ճեմար անէ

կ ր • Որ վա ր ան կ է ։

դրա էր տա յէն օճախի ,

Ա ի լվիա Ա-

ֆր ան ս ե ր էնի

րլ ա ս ա տ ո ւ

Ե սլանա Աճէմե անէ} քաճաէրած կ բողորական վար մաբանը ՝ յետս յ Փար էդ կքո լ
տէւ Լուվր ՝ուր
հետեւած կ
արուեստէ
րնդհ » պատմութեան եւ թ ան դար ան ut—

Ոա յց ՝ էն չ որ տեսայ ՝

ճէ շդ կ այրէ հ եղէնա կո ւթէւնն կր՝ որուն
սակայն կ՚ընկերանար շնորհը (la, grâce}'.
Ու վերջը ՝ ըսաւ էնծէ ՝ լաւ ՝ կը ըա շո ւկ-

մեթ-

Ւմ' ru‘J9 ' ի՛"վանեղթՀք այդպէս չեմ :
ճէշդ- է
կար
հ ե դէն ա կո ւթ է ւնը ՝
ըայց

«Introduc
tion ո l'étude des icônes melkites» ■ Մաս-

ա յդսլկ ս մնաց մէնչեւ վեք՚ջը ' Ես ձ էակը

դէտութեան։ Ուսման աւարտէն՝ էր

PbQC ըրած է նիւթ առնելով՝
նադէ տացած
ըէ ւ. ղան դ ա կան

կ այդ ճէւղէն մկջ՝
արուեստէ մկջ՝

րլ ա կ ան ձէ սէ արարաէրօս

յհւո

րէւդան-

րր է ս տ ոն ե ան\ե—

կո դքէն մէ շտ'

շնորհը ,

նրրուէմէւնը

նամ օդտակար

ը/յայ :

Ու տրամադրեց

էնծէ էր դէւանները։ Որր եւ

Լ Պ է Jgnt թէ Նէքոլա Աէլ-լէԱՈ4Լ
թան դա
րանէն ։ Որ դւէ,սյլոԸ ղործունկութէւննե—
բուն մաս կր կադմկ նաեւ ց ո լցահան ղկս-

կր՝ հաւաքած ՝

Ե-յդ շ.ր^.անէն՝ հոս՝ Փար Ւղ
դ կոներ կը պա տր ա ս տ կ է

ներու կա դմա կեր պո ւթէ ւնր ։

բանան ՝

նակ շարունակած
ա շէւա տանքը

կ

էր հետազոտական

էր այղ ընտրած

եւ

չէՒ որ կ՚օղտուկէ էրմկ» մէ շտ յօմարակամ եղած կ : Եւ ըսաւ էնծէ' էնչո* վ կըր-

րու Ար ե ւելրէ սլա տր է ա րրո ւթե ան g : Տետաղտ յէն եր. մէնչեւ այսօր ւէոէր տնօրէնն

Ա է ամամա-

քննած ՝

լուսաբանած։
ց ո ւց ա հ անեւ Լէճար-

տարապետութէւնր} ։ Ուրեմն ՝ էր

տունը

(17-{ե 19^7- դար} իքՈմներուն եւ ձե-

ւա էի

եւ պկտք կ ըսեմ , ծանր ա րե ոն րդ ո ւց ա հ ան դկ սն եր ո ւ

պութ եամր եւ երր քէշ մը ուշանա յէ.՝ կը

էոկ աչէր ատած ռո լմանաց է ւէրոֆկսկօրէ

յանդիմանէ լ, ղիս, Սիլվի՚ս, ինչո՞ւ.

Ո ան տկայէ հետ ՝

ին

հա լու Ո* ո ւման է ո յ հետ : Ու փր ո ֆ- Ոան֊
տկա յա յտն ած կ որ հայկ» դր չաղէբներ
կան Ո*ու. մանէ ա ՝ էնչո1* ւ ղանոնք ալ չու-

չէյւ

ա շէւա տ էր » Ուր եմն՝ ա շէւա տե g ա յ Անթէլէաս է ձեռադրեր ուն
վրայ՝ էրեն
հե տ
նա յե ցա յ եւ է վերջոյ աւարտաճառէ վե
րածեց է ու ուրա էաւթէւնն ունեցայ
որ
ընդ ունէ տեղեկաբերն

ըլլալու։

քԼումնէա՝

ուր

կ՛ ո ւս ո ւ մնա-

ս էր կ G — < հայկ» ձեռադրեր — (h Ո' ♦ դարու-

եւ որոնք ամբողջացած

ու

ցած

կ էն Աումանէոյ մկջ է"կ՝

ճո էւաթեւէն

տակ ունենա լո ‘ԼՒ նչ nr Ււ՛ աւետարանը կր
նկատէ ր Ա էրարւէէ Տէր Ղյերսկսեանէ հա,ոորր «Les manuscrits arméniens illustrés
des 12ème, 13ème et 14ème siècles» լոյս

dent.

— Կը կւոյւեկմ որ մասամը նւսեւ պէտք է
ուրախացած րլլ^յ տեսնելով որ մէկը կը
շարունակէ աշխատիլ նոյն ուզղութեամը,
ձեւով մը կր գործը շարունակող կայ ու
ատիկա մեծ գոհունակութկւն է նման
գիտ նականի մը համար, որ իր կեանքին
վերջալոյսին հասած է:

1Է

ինչպէս

Աիրարւիի Տէր եեր“էս^

ւղած է որ ըլլայ :

֊ Ե՞րթ սկսաք մասնակցիլ իր իսկ աշ
խատանքին :
ւա

— 1987 J 198&—/'

վերջէն ։

Աէրարւէէ

յողնած կր ՝ թեթեւ կաթուած մը անցու
ցած կր մլ ումասպառ կր ։

t

Զէ"

ո Լէ111կ սէէէ օդն եմ էրեն վերջէն աշխատանքաանելու ՝

միզ Օ վաւէնն.ձթ£ :

Հատս-

PIL և1Լ վերաբերէ հայկ» արուեստէն
ւՒկՒ՚՚յ ։1'է^: Արդէն եղած դործ մըն
տար էներու երկայնքէն ՝
ղանազան

ոումնասէրել։ Ուրեմն ՝ Սէլվէա Աճկմեան
կ՚երթայ

կր յո ւսա յէ ղա յն հրատարակել՝
[tuJJ!J
^անօէ/ էք Լէ բանանէ պա յմաններ ո ւն :

կազմա կեր-

ռադրերուն վրայ եւ այղ առրնչութեամր

'Ա՚ըյՒւ

Avec l’émergence de nouvelles généra
tions diasporiques, dont certains prati
quent l’activisme violent, l’Occident a
également été amené à s’intéresser de plus
près à l’histoire contemporaine du peuple
d’Arménie.
En définitive, Il n’est pas abusif d alfirmer que Sirarpie Der Nersessian, dans
son style dépouillé et sobre fut et restera
probablement le précurseur avisé d’un re
nouveau des études arméniennes en Occi

դէտութեան

յե տա դա յէն կէբան ա կան

մնացէ

մը

ger enfin sur la scène universitaire. Ainsi
dut-elle se plier à l’impérialisme culturel
des byzantinistes; —d’autres se heurtent
pour les périodes plus tardives à l’hégé
monie des turcologues. Curieusement,
c’est grâce à ces digressions byzantines
que Sirarpie Der Nersessian appréhenda
les études arméniennes avec une vision
élargie du contexte régional, qu’il s’agisse
d’histoire de l’art ou d’histoire tout court.
Paris dominait encore la discipline.
Selon la logique implacable
énoncée
ci-dessus, elle fut donc amenée à en
seigner l’histoire byzantine aux Etats Unis, pays qui s’ouvrait enfin, dans les
années 30, aux études orientales. Après
des débuts modestes, elle eût cependant,
le redoutable honneur de former la pre
mière école de byzantinistes américains,
essentiellement à l’université de Harvard.
Assurée dans cette spécialité, elle
put
enfin, à la fin de la seconde guerre mon

diale, revenu- à ses études initiales concer
nant l’art arménien et tout particulière
ment la miniature médiévale.. A cet égard
on peut mettre en parallèle, la démarché
similaire de Nicolas Adonts à l’université
de Bruxelles, qui révélait presque violen,.
ment à des byzantinistes méfiants. que
plusieurs Basileus étaient de souche arménienne ou que l’épopée impériale la plus
connue, celle de Digetris Agritas, trouvait
ses racines en Arménie.
En dehors de ces deux flammes balbuliantes, régnait le plus profond silence.
Nous n’en étions pas encore à ce renouveau des études arméniennes, amorcé dans
les années 1960 et confirmé dans lésaitnées 1980.
Avec sa délicatesse habituelle. Sirarpie
Der Nersessian commença par présenter
ses travaux comme ceux d’une culture
périphérique de Byzance, attirant toujours
plus l’attention de spécialistes. Année
après année, elle accumula, grâce à des
\ oyages incessants dans les grands centres
de conservation des manuscrits arméniens,
une documentation impressionnante, pres
que exhaustive, sur la miniature armé
nienne.
A son retour en France, après plus de
40 ans passés dans le Nouveau Monde,
Sirarpie Der Nersessian retrouvait Paris.
Dans l’intervalle, plusieurs chaires d’étu
des arméniennes avaient été créées aux
Etats-Unis, tandis qu’en Europe, notam
ment en France et en Italie, la philologie,
l’histoire et l’architecture arméniennes
faisaient l’objet de travaux toujours plus
nombreux.

մարդ ՝ էրեն չկր պահեր էնչ որ աձ ըա րած

շր ջանէն

պատճառ եդած !y դէտական կա սլե ր ունե —

R. H. KEVORKIAN

ըներ ՝ կէբանան ՝ ուր հայկ » ձեռադրեր ու

ճէմեան (ղտւտկր ծաղրանկարիչ Տիրունի

թեան

par

չէյ,

կայացնել նաէր Ա էլվէ ut Աճկմեանր՝ նաէւըան մեր րլ լր ոJJJ էն անցն է լր ։

Les études universitaires concernant
l’histoire ou la littérature d’un peuple se
développent le plus souvent selon un
rituel occidental séculaire, proportionnel
lement à la puissance politique et indus
trielle contemporaine de l’état héritier de
la culture passée de ce même peuple.
On imagine donc aisément que, dans
les années 20 de notre siècle, et dans le
cas des Arméniens, il n’existait pas un
véritable engoûment pour les études armé
niennes. Les derniers travaux des grands
philologues et historiens allemands et
français avaient vu le jour avant guerre.
Dorénavant, c’est à peine si la notion de
civilisation arménienne avait droit
de
cité.
Sirarpie Der-Nersessian eut donc à sur
monter plus d’une épreuve avant d’émer-

Ոէկր ՝
դը—

լուէէներ նոր չէէն : Հաւանաբար պկտք

կ

ըսել որ էր կեանքէն դմ ո ւար ո ւթէ ւնն եր ր ՝
դլյսաւորաբար
երկարատեւ
</ւանդութիւնը պատճառ ե։լան որ ատենին
էԼ[՚""յլ՚է

դորեր։

Ուրեմն,

ղիս կանչեց

Օ րյւա֊էն^/

համար : Տարիներու ըն
թացքին , ա յդ. ղլուիւն եր ը ղրուաՏ , բա յց
հարստացած ,
նոր տ եղե կո լթիւններ ո վ ,
անհամար նոթերով , թուղթի ւէր, պա

Աճէմեան գեռ երկար կը Ւ՜

մեծ այլ այնքան պարզ' Խփ՜!1
որ հեռու էր էսր գիտնակի I
Համակ կեանք էր ո՛֊ կը Հ4““"
էր կեանքով , կը հետեւէր 1՚"
ուգտրձերուն , իր ուչիմութ^Ւ
քրութեամր: ՈչինչզՒԿ^՜
թողուր: Առաւօաեանմամր^
ր իր գրասեղանին աովեւ ^1՛ ւ
վ՚նքըճաչի կը կանչէխ- -11'կ^
իրիկուն: Պահանջկոա էր,
ջ' ինքն իրեն հանդէպ ■ Լ»
սնքէն ետք ալ, կԸ
միայն «Տառոսը կ-մ
/
An-Æn ու մանաւանդ րանաս^ղանէր թէ զիչերը Ւ^ն /'ք
;
տասանած է «Je fais soute"

տեսած 1937—/'ե Վխնետէկ։ Հոն՝ կր պատ
րաստէ աւարտաճաոր ՝ դոր !լ անցընէ՝ երրեր չհամարձակելու! սակայն կապ հաս

րեց որ րն եմ : Ոնծէ ձդեց նաեւ նէւթեր ՝
զորս կ՚ուղկր որ ո ւս ո ւմնա ս էր եմ : Ոայց ՝

դէզս լին

տատել Սիրարփի Տէր Ն երսէ ո եանէ ~>եւո՝
է ս կապ կ ս համեստութեան սլա տճաո ո վ :

մ էնա կ էն ծէ հ անդ էպ չէր
ասէկա շատ
կարեւոր կ ՝ էնչ կը վերաբերէ Աէրարւէէ

ն\եր ո ւն ‘քէջ՝ զե տե ղո ւէն էրենg
տեղը ։
Օդնեց է որյդ աշխատ անքէն մկջ*. Այդ հ nt-

րտերմութի^ըdiscrétion ու tact խ“^Հ

Տէր Ներ սկսեանէ։

տո րը էնք դրած կ 1987—կն առաջ , պէտք

,կլ. կՒնը, չէր
^շտտւոկումր՝

Ու րնա կանօր կն կր հետե լէ մեր առաջէն հ ար ց ո ւմր :

_ է՞րը սւսեղծուեցաւ ձեր կապը Աիըարփի Տէր-Ներսէսեանի հետ :
= 1980—/^ î Տեսա ծ էր թեզը ու հ ե տա
քըր քր ո ւ ած : Ենք i ոI' '1 T h t! էնծէ • "{P*տր
է ըսել ասէկա։

— Որ յուսամ որ այդպէս է :

կը

քաջա լե

հարանի մը

հրայրը

դրուած,

որոնք

կր

պկտք կ տեղաւոր ո ւէն գլուէւ-

, լաւ է որ չաա չքրքրէք

1

ոլ II

րկը ՝ մէ շտ կր հ ե տեւէ ր ոեւկ երէտասարդ
հետաղօտողէ մանաւա՛նդ։ Հյ ա ւո
մօտկն
կր հ ե տեւէ ր ։ Ոնծէ դրած կր օր մը' J*n—

տակուած նոթերով , հոդ էր որ օգնեցի իրեն-. Հսկայ հատոր մըն է, 1 գլուխ, 600

ճաէւ շեմ դրեր ՝ բայց ՝ մէ շտ կը պատաս-

մեքենագրուած էջեր , 600 նկար :

, վերջին անգամ -րը՝ IՀԼՒր,

- Ovpbiffi, լրացած է ու պիաի յանծնուի Հարվարաի :

_ վառվռուն աչք Z7C ’
բնակարանին մէջ, "Ը ոԼ/էսՈ-,

էրանեմ ։ Արդարեւ մէ՛ շտ ներկ սւ յ Էր ՝ տր—
րամադրելէ' բոլոր անոնց որոնք հետաղօտական ա շէւա տանք կը տանէն : Ո ս ալ

էր ամբողջացնել, հարստացնել այղ կու

,.նք

հէքեաթի պկո անոյչ

օդ տուեցա յ : Մեղր եղաւ {«Կիլիկիոյ Կա
թողիկոսարանի

- Անշու շտ , կրեն ի պատիւ է :

Ա է շտ

Ոորջալե-

Ժ'Գ ■ — (Ւէ •

նկարաղարրէ ձեռագրե ր

դարերուն՛» ,

Imprimé sur les Presses du Journal «HARATCH

Մայիս 1986),

— Ա,լո ) Սեպ * 5—ին կը
տանիմ
ան—
ձամր, որպէսղի բացատրեմ , ցոյց տամ
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Միչտ ուզած եմ գրել ձիթենիին մասին, ա յնքան ըհ տան ի , JUJ~~

մուգ մսւն[t շա կա գո յն[t կամ ծորուն սեւի, որ կը պատռուի բերնիդ
մէջ, ան՛որ բերքը արդիւնք է անհուն համբերութեան , տեւական ու

չընդո տի , կարծես ոստերուն ու ոճերուն ծակծկուած , ողորկ չուրը,

տոկուն կիրրի մը ջ որ կը լուծէ Լ’ր մէջ ամէն յանԼլարծական բխում
ու յեղաստեղծ ներշնչում ։

1'ըեեց հիւսուածքով մանկութիւնս ծածկող, անոր վսեմ ,
Ըէէս1 Jl,lt պար

Ծառեր կան որ կ ապրեցնեն մեր պարտէզները իրենց ծորուն իգա
կանս ւթեամբ, եւ հակառակ անոր որ մեր լեզուին մէջ չէ զորն է տի
րողը , ինծի համար դեղձենին , նշենին , Լսնձորենին , կեռասենին կիներ
են , քաղցրօրէն չսլար ո ւած , մերթ րօզարկուած , մերթ արտակարգօրէն
մս1տչելՒ.. Առհ աւական դէմքեր

սլա հ սլան ո ղ բերրիութիւնը մրգաս

տաններու : Զիթենին իր պարզ Լս ս տո ւթե տմր , մկանն եր ոդեկո չո ղ ոգո ր կ ու փայլուն թեւերով, կը պատկանի արական միջոցին*.

Անոր

Ս անո ւկներ , պատանիներ, ծերունիներ մ եծա չուի, այլուրային
նայուածքով կը մայթքեն դուրս մանրանկար, կարմիր ու էլասլո յտ
պատուհաններէն՝, աշտարակներէն, պատշգամներէն {այս բո լո ր ր ա—
ռանց հ եռա ւորացման կանոնի քանի որ ամէն նայո ւածք , մօտ կամ
հեռու տեսարանէն , ներկայութիւն է ինքնին ու կեդրոն՝ եւ պատկեր ի
տիեզերական կոչումին մէ£ բոլոր հոգիները հաւասար են) դէպի լո

կրնան ամփոփել Լսի տ հոտը ձիու թրիքին, որ կը ւԼրնջէ երբեմն, եր

բարձան երկուութիւնք բա մանմանցն։ Բնութիւններ ր եղան անքակ

բեմն ւսլ լռօրէն մ՜ամանակը էլ տ ղտ յ ։§երևները Լլր պսպղան իրենց երես-

տելի եւ անշփոթէ լի։ Բայց մեր ար [սիւները չեն

ներու տարրերակուող ո ր ա կն եր ո վ , Լմեթեւօրէն թաւիշ րայց

նութիւնը տյս մարդուն խենդ ու կենսախինդ f)* ին ոն[t ս ո ս ին։

աւելի

կարծր ու չոր : Երբեր չես մոոնար ձիթաստաններու մուտքի, ձո ըե
առաջին ծառին յամառութիւնը չմեռնելու, դիմադրելու ձեր ար ո ւար-

ան

րար ա յն ո ւթեան որ տարուէ տարի է^իխէր

մանկութեանդ աշխարհագրութեան մէջ,

ինչպէս փշալարերով

^ելփիի ձորին մէջ, ճզմուած

յի շատակեր նմա

մոխիրի , փոշիի, լոյսի փայլա

տակումն՛եր ցրուած, աւերումի ար շիպեղադոսումներ կտմ համաստե
ղութիւն գալիք աշխարհներ ու։
Զիթենիին վրտյ չէիր գիտեր լքումը լերանն որ կո չի ձիթենե աց ։

պա չտպան ուած կան կառի ցանքերն ու արմաւենին, եւ կը թուէր պա

Կար այնտեղ մթութիւն մը անթափանց , ոկիղրր անձ կո ւթեան մամա-

տերազմիկ մը, նման ^սենոփոնԼւ էլամ

նակին, տյն անորոշ սարսափին նման, որ մէջդ կր [ստանար , երր

Ս* եծն ՏիդրանԼւ ռազմիկնե-

րուն, այն տիպարով ու տեսրով գոնէ որ երեւսւկայել կուտային րեղի

Մեծ Պահքի Կիրակիները դուն քեզ կը գտնէիր երկար ու սեւ վարա

ամերիկեան ծանր ու մեծածաԼսս ֆիլմերը ձեր քաղաքի մէզ ու պոռ

գոյրին հետ, պարածածկո ղ բեմն ու պա տար ա դի սեղանը ։ Կրկնուող

միչտ

սուդը միակ դէպքին , որ Լսորաց ուց եւ արտաքսեց մեզ դէպի անա

յետին յիշա

պատ ու աքսոր ։ Առասպելը էլ ըսէ , թէ անոնք Լքեց ին սօսիները , ա-

տակ բլուրը ծածկող եւ այլեւս իբրեւ անուն տեւող ձիթաստաննե

սոնց Լսար շափող փսփսուքն ու սօսափիւնները։ Զ՝տրձը պատմութիւնն

րէն, հերոս' մ՜ամանակէ մը երր այդ հողին մարդիկը դիտ Է1’ն, մըշ-

է ձէթին ։

նիկ հոտող սԼն էման L ր ո ւն մէջ։

Սպառած, մաշած, սակայն

ա ճոզ այդ տձեւ ու չարչարուող ձիթենին մնաց միչտ,

տական րա յրայումին ընդդէմ , ղայն մշակել։

Օր մը դԼթրր շրջապատեցին ձեզ, հ աղուեցան ձեզ մէջէն — դուրսէն , շատ պզաիկ ձիթենիԼւ տերեւներ , չոր ցած ։

Մ երձ լեառնն որ կո չԼ> Զիթեն եաց » ♦ ♦
Եւ այն ճիւղը կայ տա Լլա ւին , չորցած, կարծրացած , փոշոտ,

Վ
Ի
ճ
Ա
Կ

Ծառերուն է՛ն յո ւշարձանայինը։

ւանա կին ՚խւԱյ նստած ու յառաջացող մարդը, յետ միա ւոր ո ւթե անն

լ/ար , կը դրա ւէր ամէն բաց միջոց : Ո՛ չ նորաբոյս , ո՛չ ծեր , կար միչտ

Ն

Եր դան դա զ , շատ դան դա ղ աճո ւմը ձիթենին էլ րնէ դրեթէ անշարմ , ան փ ո փ ո խելփ ։

չուրին հայրդ կրն այ ամաոնայԼն ախոռ սարքած ր//ա լ եւ ճի ւղեր ը

ձանի, րաղարի Լսումող

Ն
Ի
Ի
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Ի
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â

d’Hauteville

Մանր օձեր, որ ամրան տաքին կը ոլորուէին, կը սողոսկէին՝ եր

բայց պահպանուած հ ե տեւո ղա կանօր էն , էլասլո ւած Բեթղեհէմէն բեր-

բեմն մէկ ոստէն միւսը, կը լզէին

ւած հաղուադիւտ լուսանկարի մը շրջանակին *

ԼոյսԸ> կը ձուլուէին անոր ան-

հոն կը բարձրանայ

շարմ՜։ Օձն ու ձիթենին, Եղոպոսեան առակի մը Լսորադիրր։ Օձեր

հիմար ու չճանւՅ ած մեծ մօրդ դէմքը, սեւ ամրադրուադ մաղեր ով,

օրինավիճակը։ Բտյց զգաստ ձիթենին՝ երբեք սլիտԼւ չԼսօսի ու չմտնէ

նայուածրը բոնուած այն պահուն ծրբ կը թուի օրհն ո ւած' հեռաւոր

կենդանաբանական պարտէզ։ Բուսային սրբութիւն մրն է ան, ա՛ լլ ,

տաճարին մէջ*. Հաճին

հեթանոսական ։

i

ԵրկՈԼ- աղջնակները կրեց եր Լլր էն մինչեւ ծո

վափի որբանոցները, յետոյ միայն մամանակ գտաւ մեռնելու։ ք՝ու

Ո՛վ — ո վ — ովսան — ովսաննա էլ աղաղակէին երամ երամ » եւ ահա

ծագումդ ։ Որքան փորես զայն , այնրան կը ջնջուի , կը միանայ չրաց-

մենք, որ չունինք ոստեր հաւատքի ու կը թոթովենք միայն քառե

ման իոկ :

րուն մէջ, մեր ճիչերը բիրտ են ու հատու, տարարեկբեկ, նոյնիսկ

Ծտռ արս որ[t

երր կը մշտանան մէկ ցաւի վրտյ» մեր աստուածը չի գար , հաստատո

։

Զիթենիին միակ անվնաս մնաց ած մասը երկար ու շեղ ճիւղ մըն

ւէին մեր երկերն ՈԼ երկիրը, մեր երէկը։ Մեր հերկերը առանձին
են, եւ ո°վ, բայց n<**[ պիտի կրնար գոչել դեռ, ըլլտր ում՜ ու տենդ

էր, անասունի քամաէլփ նմանող, որ Լլ աւարտէր սանձարձակ վրա
նով մբ նորաբոյս ոստերու։ Արտասովոր ել ուրախ խրխինջ ւքը կա
նաչ։ Եը հեծնէիր անոր փորին իըրեւ. ձիու, մը։ ձիդ էր՝ որ հովոտ
օրերուն կ՚արձակուէր միջոցին մէջ, կը մարտնչէր ամպերուն , Հրէշ

Ն
Ե
Ր

տուղին կ որիզը* Նման մեր բոլոր երկերուն։
Ասլայմմէ , ասլայմմէ ծառ, եթէ է։

զէիր ունենալ, որուն հետ արտաչափէիր դիմացի դաշտերը, նարըն-

Ծովամերձ

ձիթաստաններուն մէջ յաճաԼս այս ծառերը կը գա

Լա ս տ անն եր ո ւն մօտ վարակի նման աճող դի ւդաըա զարը ճախճախուտ ,

ճաճին , ճիւղերը հազիւ կը բարձրանան դետնէն , կը լայնեն , կը դառ

լեոներր, ասոնց

նան տխեղծ էակներ * յանկարծակի մրրիկները կը բանին անոնց բու

մանի չա կա դո յն խորհուրդները դաց ո զ

մինչեւ հե—

սալոր Ամերիկաներ : Անդոհանք մը, խուլ անձկութիւն մը կար տեղ

ները մին չեւ այրեն իրենց աղով,

մը,երր ձեզմէ չատեր կը մեկնէին , կարծես կը ջնջուէին

անոնք, այլանդակ, հովէն քանդակուած , բոլոր թթուն եր էն եւ ապա

մէկէն եւ

հրդեհ անտեսանելի , եւ կը մնան

պարապներ կը յայանուէին պատկերներուն մէջ, որ կը լրէին քեղի

կան ո ւթեն էն

իրենցմէ'. քք ւր են, ՈԲր տ շիրարհ ամասին ւԼրայ սփո ուած , մեռ՚եախե-

Կ երթաս սակայն այդ ծովափը լողալու, անոնց ահարկու ընտանու

րը որոնց կրնաս հանդիպիլ օր մը, սպասման սրահի մը մէջ, այն պա-

թեան մօտիկ, կարծես րրրրէիր անոնց չունեցած յիչողութիւնը* կր

հոլն երր օդանաւդ կը պատրաստուի մեկնելու։

հսկեն վրտդ իրենց անօգուտ հայրութեամբ։

պատսպարա՛նը անոնց

Եւ դուն տակաւին

անոնց խորհուրդը, կարծես

ըլլայիր

չքաց ո ւմին : Հոն ես, ձիթենիին վրայ, նոյն

հովն է վերս տին ցրւումէն առափ.

թա փ անց ո ւած ,

քարացած

աղէտԼւ

սաստկութեամր ։

թափուիլը , թաթ[սուիլը աղփ, ջուր ի մէջ, բեկուիլն ու ճզմուիլր
երրեմ^է պտուղները կը նետեն

մկանի, շարմ ումի,

տ րձա կութ եան մէջ, հ ո ղէ մեծ կարասներու

Արծաթադոյնէն մինչեւ մութ մո խրազոյնը ձիթենին իր դոյները

^ԼԸ փոԼսա կերպուի , կը լուծուԼւ

գործող ութեան

ա սլահ ո վո ւթե ան , ուր

անոնց դառնութիւնը։

ՆտԼսաքեր-

Աչխաըհ մըն է

թուած' որ կը մոռցուի օծման , օրհնութեան վսեմ ծէսին մէջ՛. ԱոԼոր,

թափանց ի կ , նրբերանգներու , որոնք քշոցներու պէս կը պտուտքուին ,

լոփկը, վարունգը կը ջարդես , կը համեմես ռեհանով , ազատքեղով ,

եւ կը դառնան , կը ճռուողեն , կը ճառագայթեն , ճպուռներու օրը մա

եւայխ , կզօծես ամրողջր ձիթաիւղով։ Բտյց այս հրաշալիքը երբեք

շեցնող մեներգին։ Կառուցուածք մը

սլիտ[t չդառնայ բանաստեղծական ծաղկաքաղ։

կը սփռէ, կը տարբերակէ

ըստ լոյսի ու ստուերի։

որքան այլազան այնքան միա-

կըտուր։ Իր ձեւն ալ կը մնայ աճումին մէջ անփոփոխ, ել չի հե տե
լիր ընդհանուր որոշելի կաղապարի մը, ինչպէս եղեւինները
բրզաղնաց ու վերացական

նոճիները ։ Իր

կամ

ոճը հ անդիսալս ր ո ւմն է

զուսպին , կարզաւորեալ բայց պոռթկումի մօտիկ յորդութեան i
՛Ծաղկազարդին ձիթենիները կը փետտուէին դրեթէ իրենց մարդ
կային հասակին մատչելի

ճիւղերէն : Պահապանները անկարող էին

դիմադրելու հրացաններով իսկ'

ՊԸԼՏԵԱՆ

Ամէն ճիգ կը մի տ[t դէպի փայտը տյս ծառին մէջ, նոյնիսկ պր

ներուն դէմ : թեզաս մը չէր , հրեղէն, այլ պարզապէս ձի մը որ կ՚ու-

կը պահես անոնց հետքերը,

Դրեց*

ու խռովք եւ յուղում ու լռութիւն , որ աղաղակէր ո՛ վ — ովսաննա ։

տարեկան

այս կազմակերպուած,

\մառ' որ չուզեր ըլլտլ քերթուած։
ԻՒզանդխյն կը դատապարտէր Հայերը , որ մխւ.ռոնը չեն պատ—
բաստեր ձիթաի ւզո վ. ^դարձեալ

դրեալ էր ի դիրս, ի բուսաբեր ձի-

թոյ' զոր չուչմայ անուանեն , լինել միւռոնի մերոյ ել ոչ ի Տառո զ
ձիթենեաց ։ Եւ այս յիրաւի, ել պատճառ ոչ այլ ինչ, այլ զի ի Հա
յաստանեայց

աշվսարհն ոչ են ձիթենիք վասն ցրտութեան

օդոյն,

հարկ եղեւ զայն ինչ ձէթ' որ գիւտ է յաչխարհն , ի նիւթ առնուլ միլ-

օրհնուած վայրագութեան : Տեղացիները մեծ մոմերով պիտի եկեղեցի

ռոնի , եւ ոչ ինչ ւին աս հոգեւոր տեսանի յայսոսիկ», կը դրէ

երթային եւ այդ մոյերը պիտի պճնուած ըլլային ձիթենիի ոստերով,

հալի։ ձիթենին կ'անդի տանս։ յ Աո յներու քրիստոնէութեան ձեւական

ծաղիկներով, մապաւէնով։ Նոյն օրը, պատարագի աւարտին, մամ-

տիեզերականութիւնը, ինչպէս Հայոց քրիստոնէութեան բիրտ ազդա յն ա կան ո ւթի ւև ր յ

կոչ եւ թաղական ոստեր կը բաշխէին

հ ա ւա տաց եալն եր ո լն , տալով

իբր թէ հոգիներուն եւ աշխարհի խաղաղութիւն , աւետելով մուտքը

Շնոր

Ո՛չ տձեւ , ո՛ չ անձեւ :

սրբազան շաբաթին եւ աւարտը պատմութեան :
Պտուղներուն մանր ու պինդ կանաչը

դանդաղօրէն կը փոթուի

օար-ը Դ- էջ

Fonds A.R.A.M

Էջ 2, Հոկտեմբեր 1, ]9Տ9
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•1՚ւււ.հւտւււււ’ոփ
արուեստասէրի մը օրագրեն
Լոքաոնօ , Օգոստոս 10 ? 1989

177.- Անքոյթ գնացք
Ընւորուած գիւղաքաղաքը ինը տարփէ
I' ‘1Կ՛՝ է ա\կօ Մաճիօրէի թոր անկիւՏրը
գանուի յ
Լիճին ծաիս^ասսլ
դիմագիծը
հո՛գ
ծոցով մը ,կը կոըսուի : քՍագա գո ւ\թխն, հաՆղսւտ՚Ոևթիէն բուրող մեղմ հով
մը մլ ալեկոծէ լիճը î
Փնտռածս հանգաըա ո ւթիւն է }
երկու
շաբաթով՝
տարին անգամ մը՝.. իրաւ է
թէ
քա^յի Ը 'անգամ կրնայ փոթուl’L
օրուան մէջ •
Փ ո զոզ ի աղմուկները թեթեւ երա մըշտ ո ւթեամր համեմուած րեն ս անձա հ արեր որեւէ կիրը *
Ար ձ ակ ո ւ րգի ըմրոնո ւմս :
/J ն տանիրս չէ ս իրսրծ Լորառնոն • Մենաք
լորի անկիւն կ :
Հ, ոգեկան
րար գոյթներ
հ եռաց ո ւցած
ըլլան գուցէ միտքս գեղատեսիլ ծննգա11"'յԲէս

:
■* 4 ւգատահած ւոր փնտռեմ մէկ անդամ
իոկ Ա,կիստարը աւելի րան երեսուն աարիներէ ի վեր :
Կ*նն սակայն հաւանաբար ներքին ան
գիտակից մղումներ զայն կենակից գարհձըթոզ ամէնու րեր'
րանի ակնապիշ կը
հետեւիմ այն զոյնղդոյն մակոյքեերուն
որոնր օրն ի բուն ծամածռել կո ւա ան լի—
ճի/f կտպար ագո ին երեսը՝
եք այորար գէ՛տ
կը ճեմեն լիճին բոլորաիքը առանց որոշ
ո ւ գ զո ւթ՝եան :

ՋԽն

Մեր սլանգոկին վարչական կազմը րոլոբավին փոթուէր է : Անանկս ւթե ւմն ՝սկփզ՝Ը
մը // ու•ւէ տեսնել։ \/ատին'ր՝. Որովհետեւ
չի սիրեր Լոըա ռնոն :
Տերեկէ ետք երբ ճիօրճիօ Մ որանձիի
ց ռւցսւհանգէսը
տեսնենք տրամագր ո ւ\թփւնները կրնան փոթուիլ յ

178.֊ Մորանտի
Ամառնային շրջանի ց\ո՝ւցա հ անգէսները
կրկնտպաս/կուած ո ւմդնո ւթեամր կբ շա
րուելս 1լ ո լին արձակուրգի կայաններուն
ձէՒ Լ ո լկան ո յի հոյակաեգ ՆԼի/լա քկավորիթայի կորլբին ՛որ այս տարի արտա —
յ այ տչական գպր ոցը ընտրած \է y Լոքաոնօ
կը ջանայ որակա՚ւոր իր ց ո լցահան գէսը
կաւլմակերպել*.
Օգոստոսի ընթացքին }
Ե'Հբտկսյթի ՏԱւն մէջ յաջողած է մէկտեզել
Ճիօրճիօ Մ ոբանտիի գործերը : ԱՀեո ր ծրր
նրնգեան հաբի լր ամեա կի նաթօրեակին :
ԻՀնչ վերին հ աս կաց ո զո ւթիւն գոյներու
հ ամւսկեց ո ւթեան Մ որանտիի արուեստին
մէջ, Ու շնչօղ ղն աց քը ղիծեր ուն իր փոր աղբ ո լթի ւններ ուն ռլ գծաղրո լթի ւննե —
րուն մէջ^
Ամէն ինչ կարծէք իր մօտ
աստիճանաւոր գործածութեան է ենթաը—
կոլաե : Ոչ մէկ չա փ ազանցս ւթի ւն ոչ մէկ
անւկար գոլթի ւն : Ալա\կէ տէն սկսեալ } ււլաստաոը հ ակա,կշռուած կը թուի ըլլալ յ 'Ան
շուշտ թէ պատրանք է այգ։ Ոայց ի^նչ
վար պե տ ո ւթե ամբ քօղ արկո ւած է ճիգը :
I,րբութքՀւնւ :

հոգեշահ աղեր՛ս մր այն աղուն

ինչ ճար տար ո ւթեամբ կ} անցնի ճեըմա-

"!՛ Էէր ւլրօսնէր ինբւրեկ կ՚/՚ւ/՚ի մր եովսոիք
յ՛ամեր ամբողջ ու այոօրուան գթուողին
միջել :

կէն — 1[,րլոս^1րԸ 1 կապարագոյնէն կապտօր ակին՝. Զկայ դոյզն սաստկութեան
նշան մը այս արուեստին մէջ։
Մորանտի արտաշնչել կու տայ իր նաքւ ածքով նիւթին բո՛ւն էութիւնը * իր թո-*
րու1նկ զգա յնո ւթեամբ :
Այնպիսի թորունկ } որ անբաց ատր ելի
սլիտի մնար իրեն համար իս կ բառերով
արտայայտել զայն՝.,
Ն կ ար չական վարպ ետ ո լթենէն անգին
կ^անցնի իրա գործո ւաե]ը : ի բաւի մը ըմբըոն^ումն \է փոթանց ուածը մեղի
ամե
նագեղեցիկ
ձեւով : Եւ մեծը չի կրնար
գիւոնալ թէ ինչու մեծ է յ
իր փնտռտուքի փորձեր ուն ընթաց քին

Լայնատարած ջրակոյտն ՛է որ կը հ րււղ֊
■պուրէ փոիւագրելո լ ղիս հոն , ուր լողալ
Էր առա ուան րամինը
նաիւ ա կրթ ար անի
օրերու արձակուրգիս :
Երբ բա զարէն հասնէր մէկ ո ւ՝կէ սի րը*—
գտենալր կղզի՝ պէաք \է տուն վերա գառ —
նայինք , թէ ոչ կ՛աս կածո m մեծ — մայրիկ
ներ մեզ ւինւոռելու կուգային ծովեզրը,
II ւր մնարիր :■ Լթե ո ւններ իրարու \կր լաջորգէին։
Կ՛ային
Վահ՚կն, Հայկը , Մագս՚ուաքը,
Լյ՚աչիկը, վահանը, Զարեհյլ,
/• Լեցուր ին'
Մ ոնրէալը,
Յիւրիթը,
Պուէնււս — Այրկսը,
Մայամին,
նիւ րԵորքր :
Սնաց միայն Զար՚եհքր ՛կղզիին
հաւաքտար,իմ : Մ եր Գգնալրն :
Գւռրձ՚ալ իԼ՚ահրաւո : «// ուիք ճ՚ամրան՚ե —
րո ՚Լ լապաէր գտաւ» ուրախացաւ. : Ս լ \[Հնչ
մեե րար երախ տութիւն երր կ\իմանամ թէ
(՛անաս ւո ծղծո ւթիւննե ր ո՚լ. նոր շարը մը
[nju պիտի ՛տ՛եսնէ օրերս :
շատը մեր
սրամիտ հոգեպարար
գերիրապաշտն Հ՜ յ
Լ/օսքը ամէնու րեբ լսելի ու ընդունելի :
Նոյն ումով : Նոյն զօրեղ յաղթ ահ արիչ
բույլերով կուգայ կանգնիչ դէմդ ել ծիե՚ու՚լը գէմբին իր սիրած թեմաները կ'եր՛յէ : Մաբո ւր օգ է փնտռա՛ծը : Հին էն
ի վեր ; Երր չէր խօսռւէր տակաւին ալպականումի մասին : Ան գուշա՛կած էր
կարծես գաիիբը- Տեսնենբ ի՞նչբան ամրսւրած է այս հատորին մէջ՛. Ւնչ նոր
միաբեր սրս՛կել ուզած մեր հոգիներուն'
իր ինբնուրոյն ոճով, Աննահանջ իր մըսլիտով յ
Րանաստեղեը իր տեղը ոլնի ւԼերելբի ու
•Խ/ՐէէՐՒ շրջսՍւն եր ո ւն : Զերրազատիչ'
տալու համար իր հայեացքը։ Տէահ րատ
ունի յատկութիւնը «ի՞նչպէս,ը» րնորոչելու մեր վայրէջբի շրջանին , Այգ տարրն-,
րութեամբ ալ մեծ է :
Այս աո աւօտ ալ լողացի, IIրոշ վան
իլով , Փորձեցի նոյնբան հեռանալ լճա
փէն, հասնելու, համար այն ճերմակ եռսւքկւսյմ/ւն որուն վրայ թռիսռմած սարեակ
ներ կր հեռանան իսկոյն երբ մօտենամ
նաւուն ։
Հակաս ակ բազուկներուս պակսած ումին կարելի եղաւ այս տարի ալ հոյլին
թ ո ք՛ լ ԸԸ ապահովել։
Լոբառնօ
լեցուն է ղրոոա շրջի կներ ով
այս շաբաթ, Շ ա րմ անկ սւր ի, մրցանբ կա յ >

գրեթէ միշտ գեգոհ կրնայ երբեմն հաս}—
fyf ա\խ տեսիլքին^ որմէ չի կրն սւր բալե
նուիչ այլեւս
երջանկացնելով մեզ ալ
իր հետ այգ յուռթի ստեղծագործ սլա —
հունւ
Ա որանտիի /մլարները դիս 1լ երջանկա}—
ց\ընեն :

179.- Մշակելու նաճոյքը
Ածու, ըլլար մշակածը, 2չ.ծրկել} մայՀրՓլ^ ւոնկեր լ_[՚^Լ' Րաթաալ.որ է ան որ
ամէնօրևայ մո,լոլթթմնը ուհի
գրելու. :
Զքւ վա շոավյր գրիչը : Մ ["ոբ՚է փոթանցելո՛ւ,
յուղումը առօրեայ կ՛ագսլ„րցնէ , կը սրէ
ոճը յ
P աց ա'ռո ւթի ւն' բան ա ս տե ղծին հեւքը :
Փշուր փշուր կը շնչէ :
իաթտաւոր է ան որ ո,լնի իր մօտ հպա^տա կո զ բառերս լ զօրք մը ճշգապահ մըտածումը տաչու \պատր աս տ :
Գրաւիչ չէ՞ կարդալ հին էջ մը որ բեղ
նոյնբւսն
չի գոհացներ
Առեւանդումի
հ՚ււձճոյբը կայ վերամշակման մէջ >
Ջ՚ուկիմ յսււո1լոլիք-ի՚ւնը ամէն օր գրելու :
1/ րրեմնի վարանոտ ւոս՚տոսաոլմներ կոլգան Ւ ալէիառսբո փին փոշին առնել •
Այ- առաւստ է Ղ՜իԲմե Ը էորԼբէն դուրս
սսլրգեցան երկու էջեր։
քք*ո ւտր ո փ ո վիչի
մասին
թուղթի մը մաքո ւր ^.ազտ՚ոտը^ •
հայաստանի ի նապստ տրուած համեր
գի մը առթիւ :
Ե ոյր դալէ ետք վերամշակելու հաճոյքը
արթնցաւ՝. P անի մը կէտ եր տեգափոթւեցա/t ութ — տսաը նաթա դա ս ո՛ւթի ւն^նե ր սրրո ւեց ան
հարի լր է աւելի բառեր
թռան գացին : Ա արծե ս
աւելի յստակ
դուրս եկաւ միտքը ՝.
հ. Տիա անին աո սրջին յատկութիւնն է y
եր ամ շտա կանին տալ շնական թօսա կց ո ւ-

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

թեան մը հանգամանքը î Նօթերով : Հո
գիքն թորքը իջնել եւ հասկն ալի դարձնել
երամշտտկան նաթտդա՚սսւթեամբ ՝
հոն
տիրող ելեւէջներուն բնոյթը։
Ո ւմի վեր ածել
կո ւտակռւած թէական
ղօբո ւթի ւնը * Սէբը » ա առապ անքը կըսկիծը^ երագը , սւր աթ ո ւթի ւն'ը յայտնել։
Երբ տիտանը նուագէ չես իսկ փնտռեր
իբալին դրոշմը։ \£էայն 'կը դտնես նոյն
վ այր կեանին ։
Ա/աւչառօրէն' ոչ մէկ յատկութիւն ԸԼլա՛յ զուտ երամշտտկան
դեսնի ԸԼԼա՛J
կատ ար ո գակսնպ \բ11ա'J մարդկային հ ա}—
գոբդակց ո լթեան՝ կը պակսի
Մ ո տի սլա լ
ff» ո սար ոփով\իչի y
հ րապ ո ւրելո ւ
հ ամար
մեզ հանդիսաւոր կերսլով՝.
\մնունգով հարուստ
կեանքի ծանր
պայքարն ալ միանալով իբ \լնդոծին ար
տակարգ ձիրքերուն
շատ քիչեր ո ւ 2չԸ“~
նորհ ո ւած եդակի բարձրութեան մը հաս—
ցուցած են գվնքը : Ան կը գտնուի այսօր
մեկ նարա ն ա կ ան արո ւեստ՝ի ամենարար ձր
ւսս տի ճ անն եր ուն վրայ ՝. Ուրկէ կը բանայ
ձեր առջեւ անտեսանելիին վրայ րա ց ո ւո գ
լայն սլա տ ո ւհ անն եր յ.
Երր կ' անցնինք Հայտընի զուսպ թւ
նուրբ Տօ մամէօր քոնչէրթոյէն ՝ թելաղրակսմն ճկուն թ ագերո վ
զար գար ո ւած
1.ու ,իճ[, Պ ոըկըի^,իի
երկր որդ քոն չէրթոյ/,ն y թագն ու ոճը բոլո ր սվին տ ա րրեր
դուրս կուդան։ իսկ Ջայքովսքիէ Պոէռոք
տարրեր ա կները գր ս ե ւոր ո ւելո լ առիթը
կ՚ընծայեն այգ տաք ճպոտին վիպա կան
ին\չեղ շեշտերը •
Կե անքին քսիստ ա՝մս՝ւր կւււպուած ու ւոիրական ոճով մլն է որ վանցնքւն այգ երեք գործերը Աո սւոր ոփ ովիչի երփներ տեգ
ս1Բ'իսմ՛ակէն է ուր ոչ մէկ րոպէ վարա
նումի ամպեր պիտի դան մթագնել իր ա շթարհ ը •
Հզօր ու եիջանիկ մեկնաբանի մը թաղն
է այս : Ո՝ոս տր ո փ ո վիչ ղփտականօրէն կը
հիւսէ սքանչելազօր եր\ագ մը : Երազ որ
ձևրր կ\րլլայ ու կը ծաւալի հետզհետէ'
մինչեւ, որ ու֊րիչ մբ գայ անհետացնե՜լ
հինը հոգեկան նոր թլրտումներու անձ}—
նաւ՛տուր ։
ինչու փնտռել Աոս տրոփ ովիչի մեծու
թիւնը միայն երամշտո ւթեան ճ ամրով ։
Մ արզն է նո ինքան հետաքրքրականէ՝,
թւսլջո ւթա\կի
սլատմո ւթի ւնը պ իտի
չմոռնայ գինքր :
Մենք
Հայերս եւս
հոս այս դիշիրյչ ։

որ ներկայ էինք

180. - Բարե՚ւ ձեզ
Ահ ւսլասիկ գրոգր »
Մե՛ծ Ղ~Ըոր1\Ը : վ^աշոզ տանող հոսանքին
ենթարկող ումը՝., Ոճ՛ը։ Զ՚եթովեան

շունչ

մը կա՚յ Հ ասիլի Կրոսմանի ճամրորդու —
թեան նօթեր ուն ձէջ՝.
Ամէն Հայ որ ֆրանսերէն գիտէ կրնայ
հաճոյքով մօտենալ այս դիրքին î
Ո ւրաթանալ } զարմանալ , գայրանալ v
ւոթրիլ մերթ ընդ մերթ՝, ճումրորդո ւթիւն
ձ ըն է դէպի Հայաստան պատրուակը դիր}բ/,ն, րայց րուն ա դո ւոր ութիւնը կը ծնի
հոդեպարար
անձնական սրամիտ ոճ էն
ու կեանքի փիլիսոփայո ւթենէն : Պ արզօ\րէն տրուած ՝.
փողովուրգն ,է հերոսը գիրբին : փողովուրգ ՛որուն գաւակները ունին «ան՛ոյշ
եւ հպարտ աչբեր» եւ ի՜նչ ճակա՛տագիր յ
փ ո ղո ւիո ւր՚գ ՛որ ՛տեսած ր/ շա /ով մահն ու
տա ռա պանբգլ պի՛տի վարեն՚ար գիաա՚կցօրէն րււել բոլորիս «Աարե՚լ Զ՛եզ թազաղութիւնը ձեզ հ ետ՛» տ
կ-ւրծ-ւի թէ իր վերջվն տողերը րը,
լան այս գիրբին ՛մէջ ամփոփուածը ,
Ամբողջա՛կան ՛ու ճչղրի՚տ վերհրասլարա—
կոլթիւնն է ,այս դիրքի մը որ ՛ունեցեր է
առալ^պելային ղմնդա՚կ բաիսա , նկաաելուի անոր ազատական ստեղծա՚գործ չուն^~
չր որ չէր կրնար \րնդունելփ ըլլալ
այղ
աարին երուն :
Մ ա՛հացած է աւա՜զ բսան տարիներ առւու9 ։ ՚
ւԼասիլի կրո՚ոման իմ մարգս է, Փընտ,ռել} գտնել ու ՛կարդալ այն միւս երեբ

1լէն 1ուլաի արՈլեստին
թոր •'• "-‘ ձնաոիրոլթիրլշլրե Հ ր
նաւանղ իր մահ էն ետ.,
Յիսունի ս՛եմին կորսոլող

մ'ա-

գաւ,որ գաշնակահարը ոլնէ
"Հղ-ն.
գուները,
բայց նաեւ թիստՀ^՝
կոր գն եր ո լ [սմբակ մը .
ակ1-ռս,^
Մւ-չԼլ
գտած է պատճառաբանելու հ f 9
հիացման ու հիասթափմւսն ակեսո
ւեսւոասէրին մօտ ,
9
աՐ՝
Լաւ հարցումները կրնան
այն ճշգրիտ պաաասթաններ. /}1ա
,Ւ
հարցը մեկնաբանութեան աՀԲլ
րօրինավը կրնայ րմբոնեԱ, ը^ք Հ'
սա՛կայն իրաւի ասաի ճանս,չափին
■ ելու. Ու այս էր որ պատահեցի , ս
Կուլտի վաղահաս ՛մահ էն ետբ, Ե Հ
նակներու ահաւոր ւիաղբր, հեռտտեփ^
մեղսա՚կց ութիւնը,

ղիրբերոլ

Լ

պաակուփեիւնը, մինչեւ որ թտտելոսկձ
թաղի նիւթ դառնայ ան' ռրբտցտՀ. կոլռ_
Բե վևրածևցթն ՝ղփնքը :
Յաճ՚աթ մոռցուեցան իր բուն արյա _
*նվւք1ւ\հ րը :
Տարօրինակը մնալով աստիճանաչափ.
Երբեմն ծիծազեշի. Ոչ մէկ
մեկնարկ
ու նի բոլոր ձիրքերը , I,լէն Կուլտ ալ դթ
տակից էր
իրակպնութեան տնշ„Լչտ
բանի չատ կանոլթ հեռացաւ բեմէն, <յթ
տէր ու րեմն թէ իր շրջանակն ՛ալ շա,,„ ա.
լելի լայնատարած չէր սովորականէն,
Ո—յՅ Ո ։Լ կբնա՞յ մոռնալ յիսունական
թուականներուն տուած Պաթի իր գլոփ_
գործոցները : Ո՛չ ոբ :

182. - հերպերթ
(քօն Գարայեան
Առւսսպևլ մշւն է որ կ\ւսնհեւոքր : Գսղնա^
կւսհսւրը որ ,կը փոթւս կ՚ևրպո ւէր հտնեա}րեգ ճ սլո ուին կը \լքիւոնսւյ գարուս երեշ
մեծերս ւն : Տ քաւ գոս որ շն՛որհ ուած կր fi'nu.
քանին,ի\^ վՀ\րրւսէ\վիցէի , քք)ի պրթվէնկլկլվ
ւո ւս գան գներ ո ւն : ւՆօն Կ*ուրայեան կը ձղկ
նաեւ դ\անձ մը' թյը հարիւր երգապնակ՝.
Որով հ եաեւ գի՚տց ած է երկար ւո՚արքւներ
ճշդրիա մսւմացոյցի մը \ւոէրը մնալ* Պ կր
չին ֆիչհարմոնիք։ Եր համրաւրանըակտեչիօրք^ն կապուած կր մնույ այգ հրսՀԼալի ն՝ուս։ ղաթ ո ւմբին որուն տիրապ ն լռեց առանց այչեւ՚այլի :
Ունէ ր հմայելու կաքսարգելու բնածին
ելար ո գութի ւնը։ finsjg ունէր նաեւ նախա
դասելու, աննման կերպ մը } Որ դիւրա
հաս կնաչի ՚կը դարձնէր ամենագեուարի
նո ւագաթ ո ւմրի անգամներում ՝
թէ՛ մենակաաարներուն եւ թէ մեզյ,:
Մ\ինչեւ վեր՛ջին րոպէն աշքսատած կ :
Ե^նչ ՝երջանկութիւն :

183. - Արուեստագէտներուն
Պասթիյը
Տարիներու անթոնջ ջանքերով դուրս
եկաւ նոր օփերայի սրահ մը*. Կաբինը
զգաց ո ւա ծ էր Փարի՛զի մէի կւսռուցաԱլու
մ ո զովրդսյկան մեծ սրահ ՛մը : իս՚ռը ղանազան ձեւերով էր ըմբռնելի։ Ժողովըր^
զականը ոմանց համար որակաւոր
չըլլ ալ ։ Ամա/նք ուզեց ին ս,եւիս/,կաես>էիկ
դարձնելով զայն բար ձր կեդրոնը ս/շփ^ք
հահռչա կ ա իվաներ ո ւն :
Արուե ստ աղէտ մը եւ պա ւոա՚սթան
տնօրէն մը դթրար ամբաստանեցին հա1"
բառերով ։
Զուգեցին զի ջո գո ւթեան դիմել :> Զուեկի
նոյն

տեսութիւնը։ Ս*ին կ ուղէր

բոնը ունենալ
մինչ միւսը չԲւ.՛1՛1^1
ւիլ իր բարեկամներու սանձով նիւի՛
կան հարցեր ալ կայքէն դմուար Ln^՝
Մէ կ քանին գրեթէ ՛անլուծելի լ

"i

մէ՛՛կ օփերա ՛կրնայ իր ծաթքը հոգու՚լ
մէն որակաւոր մշակութային
նման կարօտ
է յա տ՛կա՛ց,ո՛ւմի • Ոլ
կառավարութիւն յաջողած է ՅաՐ'է է
ման գանել այգ ղլւամահոոութեան ,
կառա՚կ անոր որ ամէն ներկայացմ Լ

ԳՒՐՐ^՚ՐՐ

ո Ր—^Հք անունները
գրուած կր
տեսնեմ հ՛ոս է այս կողբին վրայ,
«կեանբ ու ճակատագիրն ք «^ամրան^ ,

ցուն է սրահը,
Լաւագոյն պարագային
աթք[
բիւրին քառասունը միսւ^թ կւսր էէ *-չ՜

ինչ կ՛անցնի՛» : Ոչ : Այս ղՒՐՐ^ՐԸ
կրնան մնալ ՛մեր ՛մօտ, Սրկին կարդալ,

ապահովել ։
Կ՛ուց ո ւթիւնը նոյնն է ՝ւսնշու-շտ
ըեք ու Փ ուրիգի յսւտուկ երե ւոjP՜

181. ֊ Տարօրինակը
իըրեւ չափ
Երամչորութեան տնօրէնը , Միչէլ /լր
նայտէր ,
հետաբրբրակաՆ գիրք մը հ\րրատարակեց վերջերս Սալիմարի «Աին
ել Միւսր» շարբէն ք դաշնա՛կահար Ելէն
Կուլտի մա՛ռին. Տարբերակներով ,կր ՚մօք-

,

purյց անհաւատ ալին ՝սա է '
ի՞նչպէս Փարիզի նման
փերային պատասթանասւու արո
էէտՐ,
հակառակ
նիւթ^կա
F
վարձատրութեան , չի հանղՈ^Լյ,սվ[ւււանոր գլուխը գէթ տ՚արուա
րեւոր շրջանը ու կ\ը ձգէ ի Ր
րսւծին

Օփ երան առօրեւսJ

չ.ոլ-

[’Բ

թ եան,ո կարօտ >

աենայ արուեստագէտին իբր հոգեբան ,

Fonds A.R.A.M

ռթ.

«8 ԱՈ- ԱՋ
P!“

դե ելո ւ վւր ենց աշխա-

կը վտզեն մէսրյն
ն ՛ա լելին շահ՛ելու համար-. Ողոքիչ
րմեքի երկրպագուներ' կ'անտես,են
-ևւԱԱ^մՒ^
’
լ,„„լերարաղէաներու Պաոթիյին

ենուն-

, ^^Էփ-Ւ դր-֊-թեամր '"1ա- ■ մաղթեէ „ր նորածինը
առողջ բնութեամբ

թերի

Մ Ի Տ 'fi

մա սնա դիա ո ւթեան մը

ԵՒ

այդ գի

շեր ո լ՛ան Պախն ու Շ ուպէրթը դասական
ոճով տրուաե գեղեցիկ երկու դորեեը
մնաց ին յ

à propos de Ararat
de PeA Holmquist

Ջկ^ար վերելը ; Ո՚կային բաց ուոզ սլա/յտուհաններ յ
Գտդարէն ետր սակայն մխնոլորտր ամ-

Le lieu delà mémoire

րւփ՚՚փ'1' '■

բսղխվին փոխուեցալ իր զմայլելի Տ<էպիւսիի նախերդանրներով :
Մեծերոլ յատուկ շնորհովմըդ հովն ու

184.-

ջոլրը) հուին ու սէրը զղացուց
Մ տրիա թիփօ :
Տարուան լաւագոյնը սակայն

լԼուԱ՚ե ըււա-ւ '■ ՓսէրՒւ արմանի է այղ

Բուրգը

յրփսսգահին l""l,rtr պ1'տ1> անմահացնէ
լ^ը-, Զբօսաշրջիկներն "՛Լ արդէն Ւսկ
^հովաե են անոր մողովրղականու ^նը- Հա^Ը հոԳ ճ:
ք)ւԱ1ղ չունի ՛ան խո՚սաացուաե ՛ա՛պա—
կեայ թափանց կութի ւնը բանի մետաղը
„փրղական ղարձած ւէ կառուցմանը րնքհպքթբուրդիկներն ալ վերձաե են այղ հոյակապ հրապարակը՝
որ զխր™*՜ կրնար բնական օր էն հրապուտեսակ մը կայարանի ուր մարդիկ
կը սպասեն։
Երկտրօրէն։
Հոս ալ չէ
րւն հարցը :
Երբ մեծ Լուվբի գաղափարը ծնաւ՝
/իւպերու փոխանակութիւնը բէւըեզա*յաւ սա կէտին շուրջ- - հարկ կա՞ր կեզՀրնս/կան կէտ է մր մուտբ գործել թան֊
րսրանը :
քացումը բուրգէն անվիճելի ապացոյ}յը բերաւ թէ մուարի դեանա յարկը պէտխկաղմէ թանգարանէն զուգահեռդ [•'եբ՛կին մադեիսսմլան ումի վիթխարի կեդրոն
մը իր րաղմաթիլ ձեռնարկներով :
Աւր մնացեալ վերի յարկերուն տրուեսվ, գործերը կրնան երկրորդական
իսկ
թուքդ ոմանց :
Հաճառա կանո ւթէւնը մոլար գործած
պիտի րլլտյ հո՛ն իր խանութներովդ ճաարաններովդ զրօսանբէ այլազան ճիւղա
ւորումներով ։ կաճէթի րա ղարա կրթ ո /֊f—
թէան մը ն շաններր տեսանելի են ,
ո I1{Լ
կարելի չէ բոլոր ովէն հա շտեցնել զուտ
պուեստ ի ըմրոնո զո ւթեան մը հեա յ
]յբր մօտաւորասլէս տասը ՛տարէ եար
աւարտին քք եծն էուվրէ ներիին ամրոզ—
Հական կազմաւո ր ո ւթի ւննեըը դ պիտի ուփ'հէնանր հինդ մէփառ ֆրանբէ փոխարէն
մեծկակ աշխատանոց մը։
Ալս իր ո ղո ւթի ւնն էր վէճէ նիւթ յ.
\յթէ աշխարհ ի լաւագոյն թանգարան —
ներէն մին չյաջողէ մեզ րի չ մ'ալ վիրի
յարկերը փոխադրելդ մինչել իսկ էսրա^—
յաիորներովդ ըսել է թէ մշակոյթ — րղրօսանք ան պայ մանօր էն զիրար սլէտէ բարեւեն երրորդ հազարամեակի սեմին։
fl’‘ք է տումո զը։

185.- Արքրետ Պրենտէղ
հիսունական տարիներ ո ւն դ սոված արի֊
ւեստին դ դրեթէ ամէն դէշեր համ երդի մը
Արկայ կըլլայի . Երկրորդական կը ՛մնար
որակը յ If թնոլորտն իսկ սրահին ղիս կը
հարստացնէր • Այդ ջյր^ջ֊անէ յանդ ուղն աիորմակս ամէն ինչ կուլ կուտար :
Հիմա կհընտրեմ • Աաճախ չեմ իսկ յա>—
[^ղիր եղանակէ սկի դրի ընտբութէ ւննե —
քուս բոլորը յարգել ։
ճիդ իր սակայն
^յիս Տանիսի ընթացրին ՝ դէթ կարելորներր լսելու ւ
II*իքսարտ քյթրաուսէ ծննդեան հաըէւբ֊
^մԱրհինդամեակին
նուիրուած
ու
1Ոլսիա Փ ոփ ի մ ասնա կց ո ւթե ա մը
քիաա իօ
֊ նրանս ֆիլհաըմոնիքին սաըրած

մեծ

յիշատա կեչին՛եր ո ւե
կարգին
կրնայ ՛դասուիլ >
Ինչպէս նաեւ Զիլինկիրեան fi առեակ էն
^Ուս1էրթի յատկաց\ուցած մէկ գիշերը։
՚րրլր

'1տ՚1

Աոյն դէշեր,ո ւան յայտագիրը ճոխացած
հով պիւոի կրկնուի 'Իաթրայէ յաջորդ
^կի Ապրիլ ամսուան համերգին ։ Ո*-,
Pi

Տիգրան Ա*անս ո ւրեան աւարտած Ըէ“

ք՚ր նոր լարաւոր հնդեսՀկը ՝
էորդեւսնի մասնակցութեամբ

Եարէն է
կարելի

մեղիւ
պիտի

մնայ ինծի համար Ալֆրէտ Պրէնտէլի ռէսիթալր- Ո՛ւր ամէն մէ՛կ գոբե տրուեցաւ
իւրայատոլկ յարմար ոճով :
Հայարնի գրեթէ անծանօթ մէկ սոնաթսվ սկսած յտյտագիրըդ երկու մամ ետբ
վերջացալ Պէթհովէնի Ափասիօնա\թա դիՒ~
լուքս գործոցով • Ու տյդ երկու մամո ւան
րն\թացբին մենբ ըմբոշխնեցթնբ մարդ —
կային հ ո՛գիին խորերը թափ անց ո զ ման\րախ ո յզ արուեստագէտի <մը բարձր արւեսաը ։
Արուեստ որ դիտէ անցնիլ բոլոր արա
հետներէն հոգեկան լաւագոյնս >եբդելու
համար րն տ ղրին մէջ պահուըտած կիբթ^
ու սէրը :•
Այդ սահմանին^ ±}ltl,J այլեւս մասնա —
դիա ո ւթի ւն : Հալած է այլեւս ան մար
գո ւն հ ոգեկ ան հ րարխային ըար ձ ո ւնբին
վըայ :
Պէթհովէնի կոզբինդ Պրէնտէլ սիրցնել
կուտայ մեզի այդ գիշեր Հէէպերն ու Մէնաէլսոնը նոյնբան յ Որովհետեւ իր այղ
հ տյեացբը մեզ ալ կը վերացնէ ։ ՛Ոմնի դր^
րեթէ ամէն
• միտբդ ձեոբ դ խոր
համոզում դ ոճդ հաղորդիչ բնական կա—
բոզութիւն դ ոգեկան զօր ութիւն յ
Երբ մեկնաբանին նուագը հոդ հասնի ,
խօսբը անդութօրէն անբաւար կը մնայ։

186. - Իրերայալորդ
եղանակներ
Ջանբ չես խնայեր, կը կարծես բոլոր
մանրամասնո ւթի ւններր
նկա տի ա ռա ծ
րյլաք ։ Տ տ յ տ ա\դի րներ ր սլա տր ա ս տ են :
Տ*ոհ ունակութիւնը ունիս դ որակ դ զանտ —
զան ո ւթի ւն * ճոխ ութիւն
նոը գոր՛ծեր Ն
նոր ումեր դ գտած ԸԼ£աԼու- : Թ^ուա կաններն
աԼ վերջն ակտն օր էն ճչդուած են : Ո*- տուած
ըլլտլ կը կարծես
պատշաճ նախըղղուչո՛ւթի ւնն երը :
Երկրտշարմը չես նախատեսած ։
Ան կուդսւյ մէկ հարուածով տապալել
ամէն ինչ$ կորովի
տրամադրութիւն դ
կազմակերպութիւն դ դոյանվիճակ։
Զսպ անակը կոտրած է :
տաբեկ դ պէաբ է տակաւ աո. տակաւ
համոզես վհատ միտբղ թէ՝ մանաւանդ
Ա փ ի ւռբի տարածբին y իբր
ստիպլա՛ծ ես
բազմակողմանի ո ւզզո ւթե ամբ
ա շ խատի յ • *էեբա՝շինել • հոն ուր
բան—
դուած է ։
Հոս նաեւ

ուր պէաբ

է

տարած՛ել

սերմը ։
'Ոաթրայի գիշերը հանդիպած էր աղէտի օրերուն : Ան տուաւ ունեցածը : Ան՛—

կար ո ղո ւթեան ։
Ութ արուեստի ելոյթներով յ.
Ուր կան այս տարի եւս կերպընկա՝լ արւեստներու յա utկացո ւած օր , բանաստեզ—
ծակտն թատրոն ու երամ չտա կան լայն
րամին : Առաջին սւնկնդր ո ւթիւններ դ նոր
ումեր ։ Ուրախառիթ համերգներ ։
Աա յց աւելորդ է ուրախանալ յայտադիրներո ւ
ճոխո լթեամր յ
Ակնթար թին
կանհետի ան։
Դմգոհ ո ւթեան զգացում ովն է որ պիտի
բարելաւուի շարմումը : Գ՛իտեմ միայն թէ
ատա լելադոյն չափով հոգածութեան կր

ԸԼ1ս,յ տալ գործին ա՛ուածէն ուն՚կնդրու?ինր ;
^լին նաեւ յաջող դիշերներ ո ւ կարո,

կորովը :

q

Լ՚սւագոյն մեկնաբաններ ո ւ կարգին :
կը դարձնեն բոլոր ելեւէջները
j" Լռական խորհուրդին ■

Ի Լ ^Ո^-Լ ա/ե իրողութեան թէ առանց
‘"ելՀՈՆ.մ!Լ ^ք^մ՛ է մՒտ^Լւ արտայայ'• եթերով :
U

^քթս Ր՚իփոյի պարագան աաըրեր
I
Լկալ. {^լլալո„Լ հանդերձ տ՛էրը ան

Au commencement, le mont majestueux
est enserré dans un cadre, tandis que les
victimes du génocide soudain remplacent
les chants tranditionnels.
Le sentiment
naissant que cette passion de vivre qui
croît au sein des grands malheurs en
vain, ici, pourra-t-on la chercher. L’evidence, alors: c’est bien de misère qu’il
s’agit.
Car malgré son titre réducteur, «Back
to Ararat» relève d’une ambition démesu
rée :
conter le temps d’un film l’his
toire des Arméniens. Le premier peuple
chrétien de l’histoire de l’humanité fût
aussi, le premier, victime d’un génocide,
et pour approcher la vérité sans tomber
dans l’emphase
ou l’indignation.
P.
Holmquist
choisit l’absence:
les dis
tances qu’il prend dès le, début avec son
sujet semblent s’allonger d’elles-mêmes,
comme influencées par la démesure de ce
sujet, et aboutissent finalement à un
quasi effacement de l’instance filmique.
Certaines failles, cependant, nous rappel
lent sa présence, lorsque dans un petit vil
lage d’Anatolie une vieille survivante veut
convaincre le réalisateur d’abandonner son
projet, car il court des risques,
l’obli
geant ainsi à lui répondre (en voix off),
ou lorsque dans une famille de militants
new-yorkais, les réactions sont trop feintes
et les regards caméra trop insistants.
Voilà l’une des
caractéristiques
les
plus intéressantes de «Ararat»: que son
auteur filme la milice à Beyrouth ou le
désert de Der Zor, une école en Syrie ou
le Catholicos à Erevan, son assentiment
n’est jamais total, l’adhésion
qu’il ex
prime semble simplement lui servir de
prétexte pour montrer oe qui le touche:
le mont Ararat. La montagne sur laquelle
Noé posait son arche revient sans cesse,
scande le film comme une mémoire, ap
puyée tantôt
par des chants arméniens
(Komitas, Ganatohian),
tantôt par un
commentaire historique, cœur éternel qui
irrigue tout un peuple. La structure du
film en découle, montage parallèle com
plexe entre les témoignages et les lieux
ou systèmes filmés (villages, écoles, égli
ses. .. ) — montage réminiseent pourrait-on
dire puisque régulièrement
des
plans
oubliés reviennent— ponctué par le mont
Ararat. Au sein de cette structure, les
rapports entre les corps et l’espace sont
dominés par une logique d’enfermement:
soit un personnage parle chez lui, dans un
coin, le cadre souvent fixe ne lui laissant
aucun espace (en ce sens, lorsque P.
Holmquist donne la parole à des repré

sentants du gouvernement turc, qui nient
le génocide, le cadre est celui, rigide et
conventionnel, du reportage télévisuel);
soit un groupe est enfermé dans un lieu:
une cour d’école, une église ou même un
village entier entouré de murs auquel on
n’accède que par une porte. A cet enfer
mement des corps hors de tout espace ré
pond l’espace privé de corps (est-ce bien
un espace?) du mont Ararat.
Toute la
diaspora arménienne est enfermée dans
des lieux d’où son âme est absente, tan
dis que seule, ici, elle a droit de cité (et
P. Holmquist se plait à dire qu’il filme
la face cachée de la montagne, celle qu’au
cun Arménien ne peut voir). Le postulat
universel selon lequel, au cinéma,
cha
que visage filmé est le reflet de l’âme qui
le porte, ce postulat est pris à contre-pied,
à côté de la lettre: les visages n’ont plus
d’âme, simplement une mémoire. En ce
sens, plutôt que des visages, P. Holmquist
filme des types, qui tous ont en commun
la mémoire de leur misère, c’est-à-dire
leur passé.
Il est frappant que cette question du
passé et de son emprise sur la diaspora soit
posée par le fils du poète Kevork Emine,
près de la tombe de Mesrob Machtotz, in
venteur au 5ème siècle de l’alphabet ar
ménien —l’art arménien n’a-t-il pas pro
duit principalement des icônes et des égli
ses? P. Holmquist exhalte là avec pudeur
sa non croyance dans les systèmes et af
firme qu’en dehors d’eux
peuvent sur
vivre un peuple et sa culture. Voilà pour
quoi il axe son film sur le retour, montre
des dirigeants turcs de mauvaise foi no
toire —qui donnent au film un aspect
didactique légèrement réducteur— et des
militants traditionalistes. L’essence du
malentendu se trouve dans ce positionne
ment permanent par rapport à des valeurs
politiques et non morales (vers la fin du
film, le Parlement européen reconnaît le
génociide et le vieux retraité de Décines
s’exclame; «Si c’est pas vrai, pourquoi on
est là?»).
PeA Holmquist
mène ainsi jusqu’au
bout son désir de répondre aux questions
qu’il ne pose pas, et de laisser filer celles
qu’il appelle. Cela, on aurait pu s’en dou
ter dès le début, dans un plan magnifique
coincé entre des manifestants (à
New York, à Erevan, à Paris) et les premiers
témoignages, un raccord dans l’axe pris
avec une très longue focale sur le mont
Ararat, qui nous montre des paysans de
Millet écrasés sur un champ de Van
Gogh —il n’y a plus de perspective ni de
profondeur de champ. On ne sait d’où
ils viennent mais ils quittent doucement
le champ et le laissent vide.
Ce cœur
abstrait, hors du temps
et de l’espace
—libéré de son histoire— est le lieu de la
mémoire.
FRANÇOIS MESTOUDJIAN
Juillet 89

բո զ^լո ւթիւնը :•
Հիմա՝ դ նոր եղանակի սեմին ապա*֊
ցսյցր պիտի ուզէր բերել իր սերմանելու

կարօտի յ
թէ յուսահատանբի մամանա կ չկտյ յ
Խր ա խուսի չ
աշխաաանյխ է առօրեայ
ու^Ը*
ունիս
շարունակելու

Հրսսրօ Բերլըմէւթէր դ
նէբէթա'
(Աւչօֆ ՝ JJ արիա թէփօ ու
Ալֆբէտ
^Առ*^ ռէ՝ս՝1^1?սր$1եբ\ը *
^ջին երկուրթ երիտասարդ ծերուկ
Կնե
I՛ ն ին ֆրան՛սական , ՛մի՛ւսը ռուս ըսԼ աշարի դպրոցներուն ներկայացուPCr 'Ոչթեչ
յկորսնցուցած են իր՛ենց
“I յձսւ՚ռ. Նուագէն- Եր ՛մնան հին ս՚երունր-
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187. - Շարժանկարի
մրցանք
Արդար
իսկ ձեւանայ
դատաստանը՝
անարդարութեան որոշ բամին կտյ մըրցանբի խորհուրդին մէջ՝
^բբ ան արո
ւեստի
գործերուն է յատուկ î
Վշերին
ընտրութեան ընթացբին անպայմանօրէն
կը մնայ անբացատրելի կէտը որ բե՚զ կը
մզէ անձնական նախընտրութեան : Զկայ
աստիճանաչափ արուեստի աղուոր երկու
գործերու միջեւ։

Զ՛ուտ

մասնագիտական կեցուածքէ ալ

ըլլալով լաւադոյնը-. Լոյս y խ՛աղարկու—
։ ոդփ y ՛մփ՛ար , ղե դևց ի կ նկարներ ո՛ւ,
ոլովոյ\թը>
երամ շտո ւթիւն ք պատմելու

1խն

ճը y 'կշռոյթը
նկարին ամբողջութիւնը
ետարրրրական [պ՛արտ՛ին դարձն՛ել ; Ու
՝յյդ ամրո ղջո ւթեան պատ ա սխանատ ո ւն ՛է
նեմ ադիրը :
Լոբա՚ռնոյի շար J անկարի մրցանքը մե՚*երուն ՛կարգին փ ո ըր ա ղոյնն է - ՚կր հ՛անիսանայ սակայն առաջինը
նորօրինա՚կ
սորե՚եր ել ՛երիտա՛սարդ
բեմտդիրներու
! շխա՚տանքը վար ձա տրո զ ï
Առա ւեչարար կարեւորութիւն տրուաե
ր այս տարի ափրիկեան շարք մր ֆիլ
մերու y նաեւ ՛արեւելեան երկիրներու գոշ
երուն : Նշանակալից նորո՛ւթիւն չկար :
Սիրեցի
հ՛ունգա՛ր y
լեհ ,
ամերի —
՚ացի եւ ռուս բեմադիրներուն մ ապա ւէնրերը. ոչ ՛անշուշտ բոլորընեղացուցիչ
սսրողչութիւններր չեն ամբողջովին տն՛ետացան }
'Լաիընտլւան
մապա ւէններ է ս մին էր
րր եսո՚լնելեօթամեայ կարէն ^յա հնաղարօք>ի «Զէք0 'Ւաղաքր»-. Սրամիտ y հետա —
զըրքր ա՛կան : Հ՛աղի լ քանի մը յո գնեց ու՝իչ նրկարութիւ^րներ -, իմաստալից կաոակերգութիւն մրն է , վա՚րադինի արկսՈէւսխնդրութիւնր :
Ոճը՝
մարդուն ՛է :
ղատմութիւնը հոս ալ պատրուա՛կ է միսյն : Պ՛ա՛տ՛կերը խօսուն է :
Հքահնազարօֆ յատ՛կութիւնն ունի վիւ
ղական չեչտերով պատկերացնել վերտ —
յական մտ՛ա՛նո ւմներ■-. Փ որձան ու յս^ո-

ղան ՛է ցոյց տալ ինքն իր վրայ ղոցուան
քաղաքական
դրութեան մը
անհեթ ni՛թիւնր :
վ-ա՝պալէնը 1988—դորն է ՛ու Պիւնուելեան հ՛ո՛վեր ունի : Տէէրէթնի ալ հեռուները
եէ •՛ Հըա՝չաեի°^՚էն ղերկավար ո ւան է ։
Հետ՛աքրքրութիւնը վառ կր մնայ ֆիլմին վերջին տ՛ես ար անն եր ո ւն մէջ իսկ •
կան այնպիսի պատ՛կերներ որոնց նչանա,—
կութիւնը ակներեւ է բոլորիս :
Սձկ արելքէ է չտե՛սնել հսկայ ՝կազնխէն
փրցուած ճիւրղփն վըայ յարձակող բաղաբէ ,երեսելվւն՝երուն
սնամէջ ախոր մակը ՝
տէբանտլու
համար գէթ ճէւզփկխ մը >
Վարազփն\է
փախուստը նաւակով
տյդ
բտղաբէն ՝ ուր Լ՛կած էր էրր մեբենադէտ ՝
[փճի մը խորերը որուն ՛տար ածութեան
ձ*արս էն ոչ մէկ տեզեկո ւթէւն ուն\է ։ Ո t~
նաւակն ալ թէ է ր չունէ ։
Ջես զ,է՛տեր է^նչպէս եւ ո0ւր
սլէտէ
աւա՛րտէ զնացբը : Վարազէն պէտէ կարԼնա^յ ազատէլ տյս տէզմոտ ջոլրէն։
իր վերջքէն նայ ուա ծբր դէպէ հորէդոն՝ անպատասխանէ կը թողու հարցու
մը։ Ամպոտ է ^դը։
ետբ երկէնբը
կրնայ գոռալ։
Իսկ մենբ կը րամնուէնբ դ հո՛ս այս դՒ
չեր դ Վոբաոնոյէ մեծ հրապարակէն հա
մարումով մը յ ո ւ սա լէց :

էոքնաւնօ ՝
Oq-ոաոոս 16, 1989

Fonds A.R.A.M
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ւով՝ ձայնով՝

քն՛արս։զերծ կարծրութեամբ ՝

անտեսանելի ճոի

թեամբ ու պր կո ւմով ï
Մեր ձգտումը դէպի այս ծառերը կրնայ նմանիլ այն սիրոյ

Տարիները յաճաիւ անոր բունը կը բանին՝ կը ճեղքեն՝ կը բե
կանեն՝ կը պայթեցնեն՝ կը փորեն եւ
մը՝ անոր երբեմն՛ի կե դր ոնին
սեր , կոճղեր ,

կը ստեղծեն դատարկ միջոց

սիւն մը պարապի ï Սակայն բունի մա—

ցրուած բեկորներ

հողն։ ի վեր ՝ կարծես

առանձին

բանաստեղծները կը տածեն առ հասարակ դէպի բնութիւնը
բուն խորհիւ կը ցանկագրուին րնութենասլա՜ շտ : Րնութեան բս,
կայութիւնը երբեմն բացակայութիւնն է բանաստեղծութեան

կ'

կեանքով եւ ումով օմաուաե ՝ կը շարունակեն սլա հ պ ան ևլ տարասըփ-

սեն : Ո անա ստեղծա կան բնապահպան՛ում : Ւսկ մենք որ կը խոն

ռուա՚ծ բունին ձեւը՝ ներաոնելէ ’[խբջ այն աղէտը չքացման յ որ l’P

հինք այս ծառի բունին առջեւ (ինչպէս ան որ խոնարհեցալ առ մեղ)

միութեան կը սպառնայ : Եւ այն ատեն ձիթենիին կատարը կը դառ

կորսուած քերթուածի մը աւերս։ կումն է որ կը հետազօտենք-, Ա ՝
մէկ վերադարձ*. Ման՛կութեան յիշատակները ճիւզեր են՝ չորցած.

նայ մերթ տարան էտ ցայտք մ'ը , ոստերու օփերա մը՝ հրաբուխ մը*,
Զար , գրեթէ անջրդի հոդ՝ մանր խիճերով

խառնուած ՝ որուն

Մ՛ենք կ՛ուզենք փր կե լ ձիթենին մեր կո րո ւս տէն :

մէջ ձիթենին կը խրէ , կը պրկէ իր արմատներ ուն ամր ո ւթի ւնը եւ ո—
րուն վրայ կը տարածէ

իր ոճերուն բաղմամարդ ստուերը։

րար կո ւթի։ ւնն երը ղս սլո ւած ու մե տա ղն եր ո ւն՛ ղա ռնո ւթիւնն երը հա
ւաքուած կը պնդանան անոր

Զիթենին տեւո դո ւթեան ու տո կունո ւթեան պեղում մըն է •

fin լոր

պտուղներուն մէջ*. Եւ կը խնամենք՝

փերթուած մը որ գայ մեր ապրումներէն ՝ ի՜նչ յափրանք՝ կար_
ծես փորձէինք
պտուղներուն յ

ծամել ու ճա շա կել

տհաս դառնութիւնը

ձիթենիի

ել ընտելացնենք զանոնք գրեթէ՝ իբրեւ անհրամեշտ ու տարբերակիչ

Յաճախ սղոց ուած ճիւղին շուրջ մորճերու ամբոխ մը կը բոզ-

ա խորմելի : Որքան ամրանաս այնքան քաղցրութիւնը կբ դառ—

բոջի ' խճողում մը կենսունակ րայց ղաճաճ ոստերու՝ որոնք կը ի,ըռ_

*։uid ,

նայ շնորհագեղ ու դմուար նուաճուող կենսա ձեւ*.

նուին՝ կը ծածկեն հատումի սպին ՝ ինչպէս չարիքի մը շուրջ զեռող՝

Գառնութիւնը կը դառնայ ճաշակ քաղցրութեան՛*.

ամփոփուող՝ մակաբոյծ ոճերը քերթողութեան :

Կը դիմանայ բոլոր հ ո զա տար ո ւմներ ո ւն ել այն աարմատարմող
ո լմեր ուն՝ որոնք կը դղրդացնեն ղանղո լածները ց ա մաքամա սն եր ո ւն :
Մառ աքսորի ï Այնքան կը կառչի հողին՛՝ որ կրնայ մ։։ ռնա լ ղա յն ՝ երաղի պէս որ կը լքէ ինքզինք մեր մէջ *.
Սիրտ հողերու բնակիչ՝ բնակիչ ցամաքութեան ՝ կ՚ատէ մշուշին
ու անձրեւին

բանա ս տեղծա կան ո ւթիւնը *.

Լօիստ՝

Զիթենիներ ու բանարուես տ մը. կը դիմենք երբեմն տեղիքներուն
ուր կ՚աճին կամ կրնան աճիլ անոնք՝ մոխրագոյն անխո ւսա փելիօր էն
նՏ մեԳՒ ճամար կրնան ըլլալ մանի շա կա ղոյն կամ կարմիր ել կամ

~ մ1,

բոլորովին անդոյն — եւ հ ս։ մա սլա տա սխան ո ղ մեր հոգեվիճակներուն՝
կը ս կրթո լինք անոնց առթած պատկերներուն ՝ որպէս ղի ամէն ինչ

խստապահանջ՝

դառնայ համոզիչ ու գրաւիչ ել կը բերենք այդ բոլորը այս կողմ*

ներքնօրէն՛ շռայլ*. Հեռո ւն եր էն կը համբուրէ ծովուն բաց երբ*. Համ

Ամբողջ բնութիւնը պաստառ մըն է մեր բա ղդա տո ւթիւնն եր ո ւն հա

բերութիւն ու չորութիւնը կը վերածէ բերքի :

մար, մեր բան՛ա դար ձո ւ։՛Րներուն ,

Միշտ րանավէճի մէջ է լոյսին՝ հողին՝ աղին ու. մարդուն հետ։

ազգայնական , որոնք կ՛արտս, չա

փեն զայն, գարնան' մորճեր կան՝ ազնիւ ու գռեհիկ՝ որ կ՚արձակ-

Կը ձգտի աճիլ ամէնէն անկարելի տեղերու, մէջ՝ մանաւանդ տողե

ւին ՝ իրարու մէջ մ անող , ներսուզուող բառեր , որոնցմէ անդին կր

րուն՝ նուաճել մեր ուշադրութիւնը։ ]յ ւ կը թուի իւաղաղ՝ րարա կայ՝

փնտռենք ճշմարտութիւնը ծառին*. Իսկ ճշմարտութիւնը բունին մէ9

bü ներկայութիւնը ինը կը գրաւէ դանդազօրէն ՝ փուլի մը պէս
որմէ հարկ է անցնի՝ հ աոնե լու համար իր ջնջումին։

Ո՛չ միս տիր ՝ ո՛չ վերացնող :
Պզտիկ՝ մանրիկ ճերմակ ծաղիկներ {ա ս ե թ։ա ղործ ո ւթի ւն' նման
անոր որ միայն երկրի

կիները դիտէին յօրինել իրենց

ճնշուած ճիչ մը կը թոլի երբեմն ՝ աղաղակ մը ընդլայնող

բնութիւ

նը՝ պարա սփռող անոր ոլորտը մինչեւ մեծ ղօղանջը զանդին'

եր

կինք ու երկիր վկայակոչող իր շուրջ*. Արուեստ մր խորամանկ որ
կր ճշմարտէ։

մատներոլն

Որքան նայիս անոր ՝ այնքան կը պայծառանաս ՝ կը խաղաղիս ՝

չարքաշ ճ կո ւն ո ւթեամբ) կը զարդարեն ղինք Մայիսին ՝ բայց այնքան

եւ քաղաքի ալեկոծ առօրեային ՝

ճերմակ' որ կը մնան աննշմար ՝ ինչպէս կտորի մը իսկական գրուած

տեւական ջլատումին վրայ՝ ձիթենիին շուքը գլխուդ ոստն է ծփա

կիրքերուն ՝ ոճիրներու արեան ել

քը կը պահուըտի էջի, մը դարձուածքին ՝ հիւթեղ բայց անկարեւոր

ցող ջուրերուն ՝ լերան կատարին' աղէտէն վերջ՝ երր կը գտնես բա

տողերու տակ : Զենք իսկ գիտեր երբեմն , որ անիկա վայր մրն է փո

ցութիւն շնչե՛լու՝ մոռնալով

խակերպումի՝ հրդեհումի՝ ցան՛կութեան ու սերմի*.

նայիս ՝ այնքան նայուածքդ կը պղտորի ՝ կը սեւեռի նո յն կէտին . բե

Զիթենին չունի վերջ*. Հոն ուր կ'աւար տին իր տերեւները՝ այն
տեղ կը սկսի անոր հմայքը ՝ առասպելը ,

բացութիւնը դէպի բոլոր

բանադարձումները*. Կը բանի զանոնք տ՛եւական տենդով՝ հերակլէսեան աշխատանք : Զիթենին կը դառնայ դիg՝ շրջուած*.

4/'

ւեռուած էք նոյն ու միեւնոյն կէտին՝ ձեզ չարչարող նոյն դամով՝
(այդ անելը ուր էք՝ այդ հողային փակուղին ՝ այդ արտաւաղդային
ճնշումը ձեղ բանտարկող) ել կարծես չորութեան ՝ ապականութեան ՝
ամլացման ու սովի աւաղէ՝ մոխիրէ ալիքները կը բարձրանան մին

Առաւօտուն անոր ոստերը կը վիճին պատին հետ՝ կ՛ուզեն ԼռJ—

"1,ն Գէ^ա9

ԸԱ.աԼ վճիտ , թորել զայն . կայծկլտումներ կը փողփողին ,

ջնջուին՝ մրմունջներ*. Ամբողջ ձիթենին կը ձգտի ըլլալ արձա

գանգ իւօսքի մը՝ որ երկարաձգէ աքսորը՝ օրհնէ զայն*.

չեւ ձեր կողերը՝ կոկորդները՝ երբ կը փորձէք կառչիլ նաւուն՝ հասնիլ հեռաւոր ու տակաւին չկամարուող
ին՚չո ւ։ Որքան նայիս

ծիածանիդ ՝ Նո՛յ*. Ինչո՞ւ,

ձիթենիին ՝ այնքան

անոր բունը կը դառնայ

լաստ քեղի ել կը զդուես անոր պարզ՝ ամրակազմ հ ա ս տա տա կա մո ւ-

Որքա՜ն ատեն է ի վեր մենք՝ օ դուն՝ կը մերմենք՝ կը հերքենք
ձիթենիին քերթուածը ՛ել այլեւս չենք ցանկար՝ չենք ուզեր զայն*.

թիւնը*. Եւ մոխիրէ հորիզոնէն

օ դուք՝ կը հմայէ՝ կը վառէ մեր դէմքը*.

անդին՝ կը գտնես վերստին ծովը՝

մոխրագոյն ՝ յետո յ կանաչ , միա յն կանաչ :

Անոր վայրն է միայն՝ անկման ՝ իջման՝ խորտակման սլացք՝ որ մեզ՝

Ըսել մեր դանդազօրէն խորացող՝ բարդացող ու պար ղո ւո ղ յա
րաբերութիւնը ձիթենիին հետ*. Կարծես աճէր մեզի ընծայած զգա

Նշանապատկերն ըլլար անհունին՝ որ կը խոնարհի հողին վրայ*.
Երկուք եւ մէկ

ամօթը չքացման սարսափիդ*. Որքան

î

յութիւներով ՝ պատկերներով, շշուկներով ու ձեւեր ոփ $ բունն ի փեր
մասնակցէինը անոր հասունացման աշխա տանրին — բնազդային՝ ու-

Սառերն ու րոյսերը՝ իր՛երն ու աշխարհը բնական՛ կապեր չունին
իրարու հետ՝ միայն այն որ այդ բոլորը

կուգան ձայներու բնդմէ-

ղոփի ՝ ՐայՅ ^իշւո

ջէն : Եւ ասոնք ո՛ չ միայն կը կարգաւորեն ՝ կը ներդաշնակեն տե
սա շվսարհ ը՝ ըսել կ'ուզեմ ձայնա շխարհ ը ՝ այլեւ կը նախայօրինեն իմ
առընչումը գոյութեան*. Զիթենին անկարելի է անջատել իր բազաձայններէն եւ իր ձայնաւորէն իլաձեւ՝ որ զայն կ՚իսկէացնէ իրերու
ա շխարհ ին մ էջ յ

մթերէինք անոր հիւթը մթար ՝ անոր մէջէն

բնդգորեելոփ բուն կոբուստը :
քննութիւնը

ինչ որ /չըն դլայնի բունէն մինչեւ հոն թառելու ե-

կող ու կկչող բուն :
0// ադրո ւթիւն ըլլայ՝ ուր փախն ի փոխ
մերթ ձիթենին մերթ ես արձանագր ենք
փէճերը մեր

Ոսրրը դրած ձիթենիի բունին՝

զմեղ յարաբերող

նոյն վփճակին էջի ՝ որ դառնայ հէնք

ձեռրը ոստին ՝

տյս հնչեակին որուն քառատող

եւ ականջը որ կը փնտռէ ամէնէն ճշգրիտ բառը անվրէպ *.
«Զիթենիներ մոխիր»՝ ահա մնացորդը կորսուած՝ այն առաջին
ո տնտւորին՝ որ երբեք դրած ըլլաս*. Աւերման՝ փլուզման՝ հրկիզման
սկզբնական պատկեր : Արդեօք ա՞ն է՝ որ կը մղէ ղիս դէպի ծառը ՝
դէպի անոր կայուն ու տեսանելի առեղծուածը՝ կը խօսի տակաւին
տարիներու անտառէն իբրեւ խոստումի մը կամ դաշինքի մը անհա
ւանական ու ղազանի վայրը : Եւ կամ կորուստ մը ,

ձախողութիւն

/I 1 ձ*ահ մը բառնա չու ձդտ ում մը։

ը մն՛աց հոս կիսատ՝ ինչ ալ կրենք
իբրեւ
ա տա r/ձ ՝ յուղում կամ բուսահող
ւ ատաղճ

որ . ......................................... ..... . . օրէնք*.
փերթուածը մեր արցախն է՝ գիտնաս*
Եթէ ձեր ցաւը մեզի ուրդիլէ պտղելու՝ օ ձիթենիներ ՝ ույն ատեն
ձեր դառնութիւնը կը մնայ մեր մէջ ՝ կը սպաննէ մեզ ։
Անոր բեկոր ումը՝ անոր փայտը.

կտոր — կտոր՝

հատուած —

զատուած ՝ դէզ առ դէզ՝ արեւուն՛ տակ՝ մինչեւ ատաղձին պատրաս
տութիւնը.

Պփչերը ամրան

պնդութիւն ՝

տոկունութիւն ՝

դիմադրականութիւն կը

կրեն անոր ապագայ ել անտեսանելի փայլը , կը հ անդի ս ա ւոր են ար-

•լւ1ւիկա ճշմարտապէս է

ւեստը*. Կառուցանող՝

«նիւթ ջահաւորական մշտաբորբոք անաղօտելի» •

ճարտարապետող

միտքը մեր Զիթենեաց ա-

ղօթքս՛ է : Տրտմութիւն ՝ չգրուած քերթո լածն եր ո ւ բանաս տեղծա կս։—
Գարեր'

սուրբերը օծման իւղին

մէջ աստուածային ողորմու

թիւն ու շնորհ են խտացուցեր՝ յունարէն բառախաղով*. Եսկ հիմա՞*.
Ապայմմէ առաքինութիւն՛ մըն է ողորմութիւնը որուն իմաստն ան’1ամ կը վրիպի մեր մ աքէն*. Մեր արտերը՝ երր կան՝ սահմաններ ու
նին եւ ցանկեր՝ ցանկագրուած են ինչպէս մեր g ան կո ւթիւնները*. Ոչ

ոքի ողորմութիւն կ'ընենք՝ ո չ ոքէ ողորմութիւն կը հայցենք*. Վարկաբեկիչ է անգամ մտածել այդ մասին *. Ինչ որ ընծայ էր ել հաղոր
դութիւն եղաւ շահ ու հ ա ղոր դա դր ո լթիլն *. Ոչ մէկ կարօտ*. Կը նա
խընտրեմ վայելել երջանկութիւնը ձիթենիի շուքին՝ որ տրուած է
ինծի հիմա ՝ այստեղ ել որ կը փորձեմ փոխանցել *.
Կ'ուզեմ երբեմն անլուրջ հով մը գայ, կամ բերեմ'
ծառին ճիւղերը՝

ոստոստէ՝ տարտղնէ

տողերը՝

դրականութեան հ ա ւա տացե ա լներ ուն ։ Մեր մատները կը նախընտրեն
շօշա փել՝ շոյել՝ ճանչնալ որակները ատաղձին՛ ՝ որուն վրայ կը բա
նին*. Իսկ ատաղձին մէջ կայ տաղը՝ արդէն*.
«Զիթենիներ՝ մոխիր տա՛ղեր՝ ի՞նչ ոճիր
ձեղ աքսորեց մեր ոճերու արձակին...»
կարելի էր այսպէս ոճաւորել՝
իսկ դուն ՛կ՛ուզես դրել
Եղծը բանաստեղծ աղանդոց :

խառնշտկէ

փոթին պէս որ

.ոլրի մակերեսին կուտայ յանկարծական երեւում ի լոյս՝ կամ նման
խօսքի առկախումին՝ որ մտածման կուտայ բուն ու ս,ասս*.
Զիթենիները

նութիւն , ղղաց ո լմէ։ եր ել գաղափար առատօրէն ու ձրի կը բաշխենք

խճճում մը ճպուռներու *.

Անոր հիւթը՝ մերթ ալ շուքը համոթ բայց երբեմն ալ կը ն՛ա
խընտրենք անոր փայտը :
Իր մ ո խիրը դրուած է :
Մառ մը' որ չանցնիր վիճակներ :

Ե՚չ թէ մե՛ր այլ ի՛ր ոճով՝ իր ղիծերուն յստակութեամբ՝ ձե֊

Գ* ՊԸԼՏԵԱՆ
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Ages et Usages
delà Langue Arménienne^)
Marc Nichanian
- 1 Լուէ^ ղրաիւօսութիւնը զուսպ ոճ
կը
օրդ տագր է , ման ա ւա՚ն ղ նրբ խնդր ո յ աո-արկայ ղրրէ՚ն հեղինակը դրախօսողին
Է*. Աայց լրջութեան եւ ինքնա
զսպումի պար աա կան ո ւթե ան ամենա
խիտ զորեա ղր ո ւթի ւնն իոկ պկտք չէ արղէլէ ընդհանուր պատումի մը հ ա կիրճ
արտայայտո ւթ՛ի ւնը ՝ ղրախօսա կան մանշամասն վեր լուծումէն արւա^ :

I

Ուրեմն պարտականութիւն մրն կ հաս
տատել հիացում' utJu դրրէ՛ բազմապիսի
իազործո ւմն եր ո ւն հանդէպ : Հիացում ,

V

հ իմն ո ւա * 1՚ՐՐ ԹԷ «հայկական» եւ
Հէխոլւր—ածուական» աղքատիկ չափանիէրու կիրարկումին ւէրայ ՝ ոչ ալ մղուած
( կեթթ ո յ ա կան րար եաց ա կամո ւթեն կ :
^արղասլկս սլկաք կ վ էլայել որ *Լյշանեան
ստանձնած կ դմուար — իրագործելի աասզելութիւնն եր , եւ յաջողած կ զանոնք
Արական ացն ել :
// ասնադկ տի
հմ տու—
թեամբ դրուած դիրք մրն կ այս՝ սակայն
էատչելի' ոեւկ ուշիմ եւ բանիմաց ըն
թերցողի : ^իրրը բա ւա կան երկար
կ
■426 ԷԷ֊ սակայն երկար չի թուիր անոր
ընթերցումը՝ քանի որ հեղինակը աւելորդ
տուեախեր ո ւ շարան մը չկ որ կը մու
տուց կ րնթերցողին , ա յ լ սլա տո ւմ մր ՝ որ
էխամումանակ կը հ ետասլնդկ վարկածի
կ հաւանական ո ւթի ւնը ՝ եւ որ կր համսՉընթերցողը՝ թկ լա՛ւ հի մն ա ւո ր ո ւած
այղ վարկածը (hypothèse) '■ Աւ-Իլի՛ն
\ւչանեան կը սլա տմէ հայ լԼզուփ սլա ամոս—
^ւնը, սեւեռելո վ ղր աւո ր , դր ա եց ո ւած ՝
\րո ւթենական ՝ դր ա կան լեզուի զարխոցման ՝ անկումին եւ զարթումի անկիւնտզարձ
հանգրուաններուն վրայ'.
Ե *“փլաւն յստակ ու կարգապահ կ այս սելեէւումը՝ Որ դիրքը կը յաթ_որԼէ՛ խուսաէէԼ նման ա շէսատանքներու դիմագրաւած
'•մենամեծ վտանգէն ՝ որ
կ հիմնական
տումին եւ վարկածին
կորուստը՝
բամա սն ո ւէժի ւնն եր ո ւ տեղատարափին
^['Ըրը կը մա տո ւց կ ա՛յն աո ւեա լնեէ՚Ը միայն ՝ որոնց սլկտք ունի րնթեր ց ոՈ[՝ կրկնո ւթիւն կայ միայն հո՛ն
ուր
\ըփսւ-թիւնը վերաքազ մըն
կ անցնող
հերուն՝ էլ որ կը դիւրացնէ րնթ ե րց ո ղի
^տը['ն հեզասահ անցքը դէպի նոր նիւթ
ել յ*ջորղող հանգրուան :
,

վերջապէս , պէտք է ընդդծել
որ
Լ^նեանի այս
դործը գրաւոր
լերյուխ
^մհլթենկն անդի՛ն բան մըն է*. Այգ
[տւոմոլթիլեը դրելՀ Ըստ հեղինակին ՝

(ք նշանակէ վերլուծել նաեւ ոչ-լեզ՞^կ-ն այն պայմանները եւ դործօնն եոԸոնք բնորոշիչ Ղ՜եր ունին ղրա ւոր
^Ո,լի պատմ ութեան հոլովոյթին
մկջ*,
Գերիին ամկնկն եզակի նուաճումկ թերեւս' իրեն յատուկ
պատ•ըաղսւքական վեր լուծումը հեղինաւ^թեսւն ^արցին՝ որ արքայական տոհLutJu

ՀԿ կ^փրական միապետութիւներու
1լո լս ա կց ա կոՀ/յ ղէ կա վա ր ո ւթի L-ններ ո ւ
^Արկումլ,ն հետ չփ՛ չփո թուիր երբեք,
Աէ կր մնայ ամէնէն խորունկ եւ առեղերեւոյթը' լեզուձւերու, հա^կանոլթի^ներու , աղդերու անլյեա' "Լ '՛եր կային մէջ :

մանրամասն քեն lu դա տ ո ւթե ան
անցնելէ աոաջ՝ պէաք է բանալ հակիրճ
փակագիծ մը եւ նշել որ 'lf շան եանէւ հետ
դործա կց ած են փրո ֆ. Շ աքէ Տէր—Մել—
քոնեան — Աինա սեան
{վԱոնրէալի
հա
մալսարանէն^ ՝ Վա ր դւսն Ա ւս ւոթկ ո ս ե ան ՝
Պ ո ւկն ո ււ Այրէ սկն եւ Վալէնթինա *fiut լւլո—
լաթի՝ իտալացի մասնագէտ' հելլէն արան
«գպր ոց»ին : Անոնք կենսական
տո ւեա լներ հայթայթած են եշանեանին եւ կարճ
հատուածներ գրած՝ սակայն գործի Jg—
յստակօրէն

շան եանի դիրրը հանրութեան կը մաաո ւց ո ւի «Վտանդո ւած Լե ւլո ւներ»
սւՒ~
տակը կրող չարրի մը մէջ * f1Ը ներածա
կանին մկջ հեղինակը կ ընդգծէ տարօ
րինակ հակասութիւն մը՝ —
հայերէնը
«վտանդուած» կ՝ սակայն 1975 — 1985 արիւնաքա՛մ տասնամեակի ընթաց քին մի
այն Պկյրու-թի մկջ 700 դիրը հրատարակուած կ հայերէն լեզուով*. Անգին'
կա յ
Հայաստանը՝
տարբեր բարբառով՝ որ
սակայն հայերէ՛ն կ ի վիր£_ոյ* Ալրեմն՝
լեզու մը որ ւէտ ան գուած կ եւ չկ ,
այլ
էսօսքո վվ լեղու մը որ անկասկած 1լւսսլ—
րի վտանդի հանգրուան մր :
Հաստատել
վտւսնդի գոյութիւնը մահավճիռ արձա
կել չկ ՝ տյլ ա խտաճանա չում մը կատա
րել :
'քյշտնեանի դիրքը ի վ^Ը^_ոյ պտ
տումն է ոչ միայն հայերէնի անկումնե
րուն ՝ այլ նաեւ վեր ելքն եր ո ւն : Ոչ մի
այն վտանգումներուն , այլ նաեւ փրկու
իքի ւնն Լ ր ո ւն Ուրեմն հեղինակը եղերահտ յր
ըլլալու
պար տա կան ո ւթի ւն
չի
ստանձներ . իր առաքելութիւնը ողբալը
չէ, տ յ լ' պատմելը, վերլուծելը, հա րցադրբելն ու բացատրելը :
Հե տա քր քր ա կան ել ինքնավստահ
նե
րածականէ մը ետք, դրքին աոաջին մա
սը անոր ամէնէն [ստացեալ մասն է: Հոն
*Լշանեան կը [սօսի հն գելը ո պա կա ե լիզոլ
ներու , ասլա անոնց մէջ հայ լեզուին ծադումի եւ զետեղման հարցերու մասին-.
Կը նշէ
օտար
եւ հայ մասնագէտները
(Մէյյէ, Հիւպչման , Ջտհուկետն , եւլն .) :
'Նորութիւններ չկան հոս,
կարելի
չէ
ներկայացնել ղանոնք, քանղի հնդեւրո
պական լեղուներու եւ ցեղերու հարցը
ամէնէն [որթին
ու փոթորկոտ լեղուապատմական հարցն է ներկայիս , — Կիմպութասի Ո եւ 'Ծովեան, Կամքրէչիծէ Իվանովի նոր Փոքր - Ասիական եւ փօլին
Րէնֆրույի հին Փոքր ֊ Ասիական երեք
վարկածներու պայքարը կարելի չէ փո
խանցել
ոչ-մասնադէտ
հանրութեան ,
որքան ալ հետաքրքրական
1՚Լէա J u,b >
Հայութեան համար {որովհետեւ վերջին
երկու վարկածները կու դան հաստատելու
որ հնդեւրոպական լեզուի եւ քաղաքա
կրթութեան օրրանը կեդրոնական
եւ
հարաւային 1թևատօլուն եղած են, հայկա
կան բարձրաւանդակին արեւմտեան եւ
հարաւային ստորոտներուն) :
Ապա, լե ղո ւա բանա կան տեր մ[.նաբանո ւ-

1 (Collection Langues en Péril, Editions Entente, 1989. Disponible en librairie
chez l’éditeur : 12, rue Honoré-Chevalier, 75006 Pans).

—
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ԲԱԱԱՆՈՐԴԱԳՐ ՈԻԹՆԻՖ
Ֆրանսա : Տար- 800 Ֆ • — Վեցամսեայ : 410 Ֆ •
Արտասահման : Տար- 1-100-Ֆ- (ամէն)օրեայ աււաքում)

թ L lu h 20 էջ էլը տրա մlu գրէ *Լւ շան եան ՝
ԷԹր' ղոր ս կարդալու սլարւոադիր ւգկտք
չէ ղգայ ընթերցողը*,
Աետոյ
էլ անցնի
Հինգեր որդ գարուն : Հե տա քր քր ա էլան եւ
յանդուգն հ ա ս ւոա տ ո ւմն ե ը ո ւ մասնագկւոն
կ հոս հեղինակը. յանդուգն' բայց նաեւ
համողիչ։ Օրինակ՝ կը դրէ թէ «հաւանա
բար»
Ար շա կո ւն եա ց սլալատներոլ մէջ
սլւսրթեւերէն կը խօսէին մինչեւ 221 թըլական՝ որմէ ետք՝ շնորհիւ Պարթեւն!.—
րու անկումին եւ Ա ասան եան Պարս իկնե—
բու եւ Հա յերու միջեւ լլ տե ղծո ւած թըչնամութեան ՝ գան դա ղօր էն Հա յո ց ար քո ւնիքի լեւլուն ւէեր ւսծ րւ ւեց ա ւ հայերէնի {էջ
75) («la langue de la famille royale et de
son entourage devient peu à peu l’armé
nien»): Կը շարունակէ , — ուրեմն Պարոից պատմութեան
մկ էլ պատահական

—2 —

գա*յրը ՝անոր կրած ^Ւ*ԸԸ
*Լք շան եանի մ աքէն բխած են :

ԹԻԻ 143

FAX : 48 00 06 70

արկած մը («un accident de
parcours dans l’Empire perse» էջ 75) , որ
դէպի արքունիք կր փոխադրէ Հայոց լեզուն եւ կը բարձրւսցնկ խօսակցական ՝
ռամկական հայերէնին վարկը։ \յշանեան
կ՚ընդգծէ թէ Վարկի բարձրացումդ կեն
սական նա խաւղա յման մրն կ' խ՝օսակցակւսն լեզուի մը գկպի գրութենական էեէլու անց քին :
Հա յեր կնը կա ղմա ւոր ո ւած
է՛ ԼԼւս Լո լ
I՛ է’է՛ ^այկական բար ձր աւան—
դտկի ռամի էլին խօսակցական
լեւլւււն ՝
Ն* ^* 900 ֊ 500 թո լականներ ուն : Ա lu—
կւս յն Հա յոց ի շխաններ ը գրած են աքքատերէն , ասո րերկն ՝ սլարս կերէն ՝ յո ւնարկն ՝ եւ խօսած են վերջին եր կո ւքը : Արքունիքի մէջ հայերէնի «կե դր ոնա ց ո ւմը»
եւ վար կի բարձրացումը՝ րոտ *Սշունեա նի,
հայերէնը դանդաղօրէն պիւոի ւԼերսւծկին
սւյբուրենի արվ՜անի ն կաւոո լուլ լեզուի մը։
Պէտք է աւելցնել միւսյն երկու կէ տ :
*էյախ' *Լյշանեան համոզվիչենթադրութիւե—
ներու վրայ հիմնուած կ հոս 5 րայց ոչ
տուեա լներու : Աձւվիճելի ւոուեա լներ ււ-

Գրեց՝
խԱՋՒԿ ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

կւսն ՝ որ ւլոբծած կր : Հաւանական կ որ
երրորդ գարու հ ա կա—ս ա ս ան եան
սլւս յքա րներկն չս/ւո աւելի մեծ դեր ունեցած
կ
չորրորդ
գարու քրի ս տոն կաց ո ւմը
Հլա յաս տանի' արքունիքի մկջ պար ս կեր կնի տկարացման իբր ազդակ*,
Աակայն
ո՛րն ալ ըլլա J ււլսւ ւռճառը ՝ ար դի ւնքը պկտք
կ եղած ըԱ_աJ հայերէնի վարկին բարձ
րացումը*. Կ'արմէ անմիջասլէս աւելցնել
որ նման վերելք' միայն
քւս ղաքա կան
դո րծօններու արւլ ի ւնք չէ : Տարբեր պար ա ւլաներ ո ւ կրնա յ տնտեսական եւ մշա
կութային — գեղագիտական ուրիշ նուա
ճումներու շնորհիւ բարձրանալ
լեզուի
բարբառի մը վարկը*. Օրինակ' 1100—
1100 թուականներու ընթացքին Լււնտոնի
անդլերկն բարբառը ւքեր ածո ւեցաւ պա շւււօնա կան ան ւլլեր կնի ՝ հ ա կա ուս կ
անոր
որ այգ դարերուն արքայանիստ միակ ոս
տանը չէր ան՝ — սակայն անվիճելի կեդ
րոն կր Անգլիոյ ւքաճառա կանո ւթեան եւ.
ւոնտեսա կան բարօրութեան :
կր յա տ էլաց ո ւի Նշան եանի
ա յս
վարկածին' հայկական արքունիքի խօ
սու կցւս կան լեզուի փ ո ւիո խութեան մա
սին ՝ հ ա կա ռա էլ ւսն որ որ ինք հազիւ պարբերութիւն մը
էլը ւորամւսդրէ
անոր։
Այ՛լ կար ե լի կ ար ւլա ր ացն ե լ ՝ որոՎհետհւ

հոս կը գանուի հունան ու մանրաաիպարը
այն լեզուա - պաամական վերլուծումին,
որ աււա/նցք ն է իր գործին : \յ շան եան
միայն սլատմելով չի ղոհանար . ւս՛յղ
1'է’ դորեին ա ռա քին ո ւթի ւններ Էն մէկը*,
էլ^ուղկ հասկնա լ հայ գրութենական
լեւլուին սլալւղած եզակի երեւոյթը՝ — լե
զու մը որ հազարամեակ մը կ ապրի առանց այբուբենի ՝ անոր ստեղծումէն եւոք
կապրի Ա ս կե դաը մը՝ տա էլա ւ կը զար-

ւլան լլլ յ՝
էլ ունենայ՝
թար ւլմսւնո ւթեն կն
անգին ՝ ւլար տուզի ու յ լ
Կ ե տւս քրքր ա էլւււ^ւ
հելլկնարան հ ան ւլր ո ւան մը յ \քնունւլ. էլու
տայ *ԼքԱւրեկացիի մը որմէ
ւո,ր կՒմ՚կեան հայերէնը կը նուաճէ նոր ըւււրձո ւնքներ ՝ էլ ապրի իր ւսն էլո ւմը ՝ կը ւոարբա
զա դրուի եւ կը ւէերա կազմուի
հայերէ^էԼ I՛ Ս ուր եւմտահ այ ել արեւելւսհայ աշ—
խարհւսրար ճի ււլա ւոր ո ւմն եր ո ւէ*.
շանեւսն կը դծէ ույււ ւքեը ի լքլլլյր ո ւմն ե րը : ք} չ —
մասն աւլէ աին մատչելի ձեւուէ էլը ներկա—
յւււցնէ բառամթերքի ՝
քերականութեան
եւ֊ շարահ իւսո ւթեան փ ո փ ո խ ո ւթի ւն/ւն երը ՝
ուս կւսյն այն ինչ որ ղրքին էլու աայ իր ու
ժականութիւնը
լքերիվուJր Ո ւմներ ը հաս—
կընալու փոր ձն է : քէանոնք կը րացաւորէ
ոչ միայն իրր ներքին՝ ւլո ււո-լեւլո ււս կան
մզօններու ւսրդիւնք՝ այլ իբր արդիւնքը
րն/լերա — քաղաքական կեանքի մէջ հե
ղինակութեան
կեդրոններու փոփոխու
թեան ՝ անոնց չքացումին եւ ւքեըայայտ—
նութեան : Այլ խօսքով՝ ղրքին շւսհեկւսնութիւնը պար զելու ամէնէն դիւրին ձե^Ը "՚ Ju կ ’ ՜ Նշանեան ինքզինքին եւ ընթերց ուլին կը ներկայացնէ հսւյ ւլրութենա կւսն ՝ ւլր աւոր ՝
ւլր ական լեզ ո ւնեըւււ. ՝
Ա եծա սքանչի՛ն նուաճումներու եւ սայթ lu քո t. մ^,1.ր ու հ ա մու ոլա սւ կերը եւ
հարց
էլւււ տայ՝ — րայց ինչպէս ս բացաւորել ւլանոնք։ Պփրրը միաժամանակ հ աւ?ասլւււ սլ
կեր ին սլաււււււմն է եւ անոր բացատրու—
թ եւսն ւին տռւոո ւքը*. U.J ո
փնտռտուքին
մկչ ն շուն եան ի սեւեռա կէ ւոներն են ւէւււրկի եւ հեղինակ ութեան հլսրցեըը :
հ ւսնրապէս ՝ եւ ոչ միւսյն մեր պարագայԹ-, < ամեստ մարդոց ել սւնւլօր
հւսւաքւււկւսնութիւններու խօսակցական լեզուն
«անարժան» կը ն կա տո ւէր Լմինչեւ 20—
զարը դոնէյ գրութեան անցնելու։ Օրի
նակ' Ա սլանացին՝ ԱՀեգլիացին եւ {իրանսացին
նոււսճեցին հարիւրաւոր ցեւլւսխւււմրեր՝ բնաջնջեցին ոմանք՝ իսկ ւէուրէլա ւլո ւր կ ւէեր ա ււլր ո ւլներ ո ւն tJ՛ ltn ..ներէն
շատեր կորսուեցսլն ՝ քանէւ ււ ր կւսռո յցաւե
րը չկայէն մշակոյթ մը ւիոէսանցելու ՝ լեւլո ւ մը յաւերժացնելու*. Ւսկ նմսւն կա
ռոյցներու սւոեւլծումը կարելի չէ անջւսւոել վարկի եւ հեղինակութեան հարցէն ։
ՆԼարկ ՝ ար ժ ան ա ւոր ո ւթի ւն ՝ կառււ յց
եւ
հեղինակութիւն այն յենարաններն են ՝ որոնք էլ եր ա շիլա ւորեն լեւլուէւ մը ւլր ան
ցումը՝ գրաւոր մշակոյթէւ մը ս տեղծ ումը՝ վերջապէս' անոր տ ե ւա կան լլլց ո ւմը :
լոկութեան հարցը ըիդդծելով ՝ անոի
ւէր այ
կեզ ր ոն անա լո ւէ ՝
եշանեան
էլ ա կնար կկ կառո յցներու- հարց ին ՝
սա
կայն պա տմւս ւլ էւր չէ՝ լսյ1է կառոյցներու
սլա տմո ւթի ւն ը չկ որ կը պարզէ՝ ւսնոնց
տն տեսա կան՝ ընկերային ու քաղաքական
հիմքերը չէ որ կը պեղէ ՝ այլ' կը պատմէ
այդ միջոցներով
ստեղծուած՛ հեղինա
կութեան մա կլխւթաց ութիւնն ե րն ու. տե
ղա տո ւո ւթի ւնները :
Լյշանեան ցոյց կււ ւ աւսյ թկ էնչսլկս
Արշակունեաց արքունիքին մկջ կը կեւլրոնացուի հայերէն րարբւսռ մը՝ 224էր-էն
106 թուականներուն ՝ ուր ան կը զտուի ՝
էլ ենթա ր կո ւի կւււնււնէւ յ
հոն ւււ թերե,֊ււ .
նաեւ մեհեաններուն
մկջ էլը ւէեր ածուի
լեզուի մը' որ կրնայ բարդ ւլազաւիարներ արտայայւոել։ Ասլա'
քրիստոնէա
կան — ղր ւււ գա շւո սւ էլան սլա յքարը՝
սու—
ս ւսն եան — հռոմկա էլան մարտերն ալ կը
ստեղծեն նոր ճղնաժամ մը՝ որուն քա
ղաքական լուծումը
Հայոց հակակշռին
տա կ
սակայն մշա էլո ւթա յին լուծում
մր' կարելի էլը նկատուի : թեմը պա տրւսստ կ Աւս շտոց ին՝
որուն այրուրԼն,,
կու դայ դրութեան ւիո էսանցե լու լեզու մը
il ր մօտ երկու դար լրջացած է , ր[,պ,եղ ԼԼԼցած՝ հարստացած իր րա ուս մթեր քո ւէ :
*եշանեան բոլոր ո ,լ[,ն հ ամոզուած լէ y
որ արքո ւնիքէւ մը մկջ կեդր ոնացումը րաւարար բացատրութիւնն կ լեղուէլ զար
գացման այս հանգրուանին։ ^1ը հաստատէ
որ չի՛ բաւեր այդ՝ - «՚Խ principe de
centralisation doit avoir un champ d’ap
plication plus large que le simple fait de

(Շար-ը Դ’ էշ)
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André BRETON
Ինութէւնը ւէերա յայ անաբեր ելո վ ՝ 1942/-

«Croûte de ténèbres, crétinisme, cataracte intellectuelle

due au

simplisme qui dirige nos jugements et nos méthodes», les sévères ex
pressions dont s’est servi il y a plus d’un siècle le grand écrivain révo
lutionnaire Charles Fourier pour caractériser l’esprit de son temps,
si l’on considère ce qui de nos jours continue
à s’accomplir

en manière de peindre

très

généralement

—et d’écrire—-

supportent

d’être prises au pied de la lettre. Je dis que l’œil n’est
tant

pas ouvert

qu’il se borne au rôle passif det miroir — même si l’eau de ce

miroir offre quelque particularité

intéressante :

exceptionnellement

limpide, ou pétillante, ou bouillonnante, ou facettée — que cet œil me
fait l’effet d’être non moins mort que celui des bœufs abattus s’il se
montre

seulement capable de réfléchir —

qu’il

réfléchisse

l’objet

sous un seul ou sous plusieurs de ses angles, au repos ou en mouve
ment, que cetj objet s’inscrive dans le monde de veille ou dans le
monde onirique. Le trésor de l’œil est ailleurs : la plupart des artistes
en sont encore à retourner en tous sens le cadran de la montre sans se
faire la moindre idée du ressort caché dans la boîte opaque.

ամրան ,
Արչք՚լ Կ "ըըէէ* արուէստը կը
դանկ ւսդրէւրր nV ա^յ'վ^[1^_ նէւթ կը հայթա յթէ էր ն կար Լո ւթ ե ան : // արմէն առ
նող առաջէն գործերը կր հաս տա տեն թկ
էնք՝ երկար տարէն եր ո ւ մաքա ռո ւմկ ետք՝
ձեռք բերած կ
էնքնուրոյն նկարչական
լեղու , որ էր թարմո ւթեամբ ՝ . ա նմիջականութեամր եւ նոր ար ար ո ւթեամբ ՝ առաջնակարգ ար տա յա յ տ ո ւթէւնն եր կն
կը
դառնայ 1910—*" կան թ ո ւա կանն եր ո ւ ար
ուեստէն : 'Իէչ ետք ^1որքէ կը ձեռնարկկ
զէնք կլան ող շարքէ մը նէւթ ունենալով
դո ւթանը ՝ որուն ներկա յ ո ւթէ ւնը էր ներա շէւարհ կն ներ ս արմատա րած կր էր ման
կութեան օրերէն էսկ • Աւե լէ/ քան երկու
տա սն ա մեա կ եր կարոդ նկար չա էլան փոր—
ձար կո ւմն եր կ ետք կ մէայն ՝
որ Կոր քէւ
կ'որոչէ գութանը դարձնե լ յօրէնանէւթէ
առար կա յ' ղա յն ա ռըն չելո վ էր առօր եայէն եւ մարդկա յէն կեանքէ ընթաց տկար1՚ն :
Հակառակ ա յն էրոդուէմեան թկ ^քորքէ ՝
մէնչեւ 1942 թուականը՝ կարդ մր շար
քէբուէ յաջո րդաբար արտայայտած կր էր
կապո ւածո ւթէ ւնը էր գեղջկական յէւշււյտակներուն^ {յա տկա սլկ ս հէք եր պար
fy որղոմի
Մէջ», հէյարկէւլկ^ եւ հՊ ա ր տ է-ւ
Սոչիի Մէջ»-,լ), այս նոր հ ան դրո ւանէւն ՝
հէէութանը եւ Երդը» յօրէնանէւէմո վ ՝ էնք
այղ ար տա յա յտո ւթէւնը կր տանէ գե
ղանկարչական գերազանց բանա ս տե դծականո ւթեան ՝ երբ կը ձերրադատուէէ այն
ճն չող ա ղդեց ո ւթէ ւնն եր էն ՝ որոնք ձեւուէ
մը կալանա ւոր ած կ է՛ն էր արուեստը։

ղիւդական կեանքին
ել համեստ տ փա
աանըին հանդէպ թոր սէրըՀՀ
րիչներն ալ օձտած է մարդկայնոլթեաՏ
մը, որ
առաջինին մօտ երեւան կԼ
գայ իրապաշտ , աւանդական ել նկարա_
դրական դիծերոլ տակ , մինշ Կորքիի Հ
ստանալով վեր ադ ա կանալ, ած ել դեզսպխ
տակտն աղատ մեկնաբանում'

ձեռք

/

խորհրդապաշտ րարձր բանաստեզ.
ծա կան ո ւթէ ւն ։
Զհրեշտակս,յին^ին մէջ, կերպարներուն
դիրքաւորումը ,

հիմնական

տարրերուն

թիւր, միջոցին հորիզոն ական րտմանումն
ու հորիզոնին գիծը կու դան հաստատելու
այս բաղդատականը :
թերեւս կարեթ է
ըսել որ Կորքիի նկարած այս
շարքը,
դաշտային կեանքի ա սլր ո ւմներ ո ւն նու իրուած ՝ 2ւ0—րդ դարու
«Հրե չտա կա յէնֆն
է-, Աակայն Կորքի,
հակառակը Միէյէ,
միայն յատուկ պահ մը շէ որ կը ներկս,,
յտցնէ ,

այլ կ'ըն է ընդհանրական

հաս.

դ

Le ressort de l’œil...

Arshiie

Gorky est pour moi

peintre à qui se soit entièrement dévoilé ce secret.

le

premier

L’œil ne saurait

être fait, en dernier recours, pour inventorier comme celui des huis
siers ou pour jouir d’illusions de fausse reconnaissance comme

celui

des maniaques. Il est fait pour jeter un linéament, pour faire

passer

un fil conducteur entre les choses d’aspect le plus hétérogène. Ce fil,
de toute ductilité, doit permettre d’appréhender, en un minimum de
temps, les rapports qui enchaînent, sans solution

possible de conti

nuité, les innombrables structures physiques et mentales. Ces rapports
n’ont cessé d’être brouillés par les fausses lois du voisinage conven
tionnel

—la poire appelant la pomme dans le compotier — et de la

classifiaation scientifique— qui tant bien que mal fait rentrer le ho
mard et l’araignée dans le même sac. La clé de la prison mentale ne
peut être trouvée qu’en rupture avec ces façons dérisoires de connaître:
elle réside dans le jeu libre

ՄՏԱՍԵՒԵՌՈՒՄԻ ՄԸ
ԱՐԳԱՍԱԲԵՐՈՒՄՍ

et illimité dies analogies.

Le registre des analogies s’est grandement étendu en même temps
qu’affiné depuis l’époque où Fourier

rayonnait

de découvrir

dans

le chou l’emblème de l’amour mystérieux et préconisait la détermina
tion de gammes de couleurs permettant à coup sûr de

«discerner

quelle passion se rattache un hiéroglyphe animal, végétal,

ou miné

ral». Rimbaud, Lautréamont, d’autres sont passés depuis....
revendication primitive demeure et l’on a récemment
la signature de Gorky, une toile intitulée :

à

Mais

la

admiré, sous

«Le foie est la crête du

coq» qui peut être tenue pour la grande porte ouverte sur le monde
analogique.
Les amateurs de solutions faciles en seront ici pour leurs maigres
frais :

contre toute mise en garde ils persisteront

à vouloir déceler

dans ces compositions la nature-morte, le paysage et la figure,

faute

d’oser affronter les formes hybrides dans lesquelles tend à se précipi
ter toute émotjion hum)aine. J’entends désigner par « hybrides » les
résultantes qu’est amenée à produire la contemplation d’un spectacle
naturel en se composant avec le flux des souvenirs d’enfance et autres
que provoque l’extrême concentration devant ce spectacle pour un ob
servateur pourvu, au degré le plus rare, du don d’émotion. Il importe,
en effet, de souligner que Gorky est, de tous les artistes surréalistes,
le seul qui se garde en contact direct

avec la nature,

pour peindre devant elle. Il ne s’agit cependant plus,
prendre 1 expression

de cette nature pour fin mais

en se plaçant
avec lui,

de

bien de requérir

d’elle des sensations pouvant agir comme tremplins vers l’approfon
dissement, tant en conscience

qu’en jouissance,

de

certains

états

d’âme. Quelle que soit la voie très savante qu’ils empruntent pour se
traduire, ces états d âme tirent leur prix de ce que recèle

d’excep-

tionnelement farouche et tendre la personnalité de Gorky et partagent

I

«Գութան մը պէտք է յարմարագոյն
տապանաքարը ըլլայ Խոր գոմէն եկող Հայու մը համար», կը դրէ Կորքի (1)'-Ան,
տարէներու
տեւողութեան
դառնա լուէ
պա չտամ ունքէւ ա ռար կա յ ՝ կ'ԸԼԼա J արմ—
նացումը ա յն ապրումներուն ՝ որոնցմով
կը սնանէ։ Էր ներա շէսարհը
մէ ամա մա—
նակ էս տացն ելո էէ կարգ մր բա ղկաց ո ւց է չներ {բնութէւն ՝ յէչատակներ՝ սէր՝ բեղ
նաւոր ո t-մ եւ կեանքէ չար ո ւնա կա կան ո ւ—
թեան էսորհուրդ}'
որոնք կը ցոլացնեն
ո ր քէէւ կութ եան եւ ըմբոն ո ղո ւթ եան ■Դ֊
ջ՚՚-՚լը:
Կորքի գութանին մէջ էլը դտնէ էայթքոդ «Սերերու աոատութիւն մը» (2) :
Այմմ, ինը յուղական ձդտումուէ մը կը
ւէորձկ ձեռք ը^ր^է էր Jէ չա տա կն եր ո ւն
ԼՕչափելէէ
էրականութէւնը
արտերկն ՝
հողփ ոլ գեղջկական աչէսարհկն սերող՝
էբրեւ թկ կասեցնել ուդկ այն
անողոք
ճա կա տադէրը ՝ որուն մատնուած կ երդուէ
պարարտացած գեղջկական աչէսարհ մը
դոր ճար տար ար ո ւես տը կը սր րէ ու կ' անցնէ։ Ինք խռովքով պէտք է ըսած ըԱ֊սJ ,
թէ « • • -ինչ որ ամէնէն աւելի կր վւնտը-

ոեմ՝ դաշտի երգերն են: Այլեա ոչ մէկը
կ*երգէ զանոնք : • • • Եւ֊ այլեւս գութան
ներ չկա՜ն : Գա շտի մը վրայ գոյութիւն
ունեցող թաներէն ամէնէն աւելի գութանն
է ոթ կը սիրեմ» (3) :

dans leur formulation la sublime difficulté qu’ont à venir au jour les
sur lequel

rieures de 1 artiste viennent

les empreintes sensibles anté

apposer leur grille,

à la découverte

Car c’est là un art entièrement neuf, aux antipodes de tout ce qui,
la mode et la confusion aidant, tend aujourd’hui à simuler le surréa
lisme en se bornant à contrefaire extérieurement sa démarche.

C’est,

au terme de 1 évolution la plus noble, à la fois la plus patiente et la
plus accident ée, qui est depuis vingt ans celle de
que seule une pureté absolue de moyens

Gorky, la preuve

au service d’une inaltérable

fraîcheur d’impressions et d’un don d’effusion sans limites, peut per
mettre un bond hors de l’ornière du connu et, d’une flèche
cable de lumière, indiquer le sens actuel de la liberté.

André Breton :

«Le Surréalisme et la Peinture»

Brentano's, INC. — 1945, Neiv York.

Հ)ԺԱՆԳԱԿ ԱՂԲՒՒՐՆԵՐ

du

rythme même de la vie.

impec

հարդ մը բաղդատականներ կը հարթեն
Կ ո ր քի ի յօր ինան իւթին թափանցելու բարդ
ուղին : () րինա կ , յատկան շական նո յնութիւններ կան Կորքիի
պա տ կեր աց ո ւմին
ել փան — 1)լւանււուա Միէի հանրածանօթ
«Հր եչտա կա յին»ին միջել-, Անհ ա ւան ա կան
ւէ' թոլ-էր որ Կորքէ էնքղէնք մօտէկ ը1է-~
՛լացած րլլայ
Մի է Jի՝ երր նկատի լաւ—
նուի անոր դործերէն մատիտով կատա
րած իր մէկ ընդօրինակութիւնը {Ուէպսթըր հ աւաքածոյ^ ՝ Մէէյէ կերպարներէն
մէկուն ւէր ա յ հ էմնուած ՝ էնչսլկս նաեւ
կանգնող՝ ղ լութը թեթեւ մը մկկ կողմ
հակած ՝ թեւերը ծալած գեղջուկ կէն մը
պա տկեր ո ղ էր մելանէյ դծան կարը : Աւե
լէի I Մ էյկ զօրաւոր կեր պո ւէ կապո ւած կ
գեղջկական ա շէսարհ էն' որմկ էնք սերած

i էնՀպէս Կսրքէ։

Հողէն՝

ԱԼեՔՍԱՆ ՊԷՐԷՃհՔԼեԱՆ

տա տո ւմ մը ղանաղան տո ւեւսլներ պարփակող։ Ինք՝ պահը կը նկատէ մէկ մասնիկը կե անքէւն ՝ որուն կը մէացնէ սեռի
եւ ար դա սա ւոր ո ւմէ էր ա դր ո ւթէւևը՝ tiրո ւն կ'ակնարկէ էէըլ Շ ո ւասլա թըր (4):
Այսպէս' հէէութանը եւ Երգը»էն մէքյ
կեդրոնական երկու մարմէններուն մի
ջել անցումը տեղէւ կ՚ունենայ գլուխն ե~
րոլ մէացման ընդմէջէն' թո կումէ ձե
ւուէ» այլ ան կէնէ մը վրայ' u‘J'l
յա տկան շողը արգանդէ ծա յրէն գտնուող
ծաղէկ մը ընծայող եւ կամ նոյնէնթ ծա
ղէկ դարձած է գա փ ո ղն է ՝ որ բացուած է
ձաէսէն կանգնող արա կան կերպարի սեռայէն գործարանէն ուղդութեամբ ին[
որ բացայայտօրէն կ'երեւէ 1911"՜// կա
նկարէն մէջ ՝ չարքէն առաջէն նա էտտի
պը հաւանաբար։ Այստեղ՝ օդտագործե֊
լուէ ծաղէկը
որպէս սեռայէն պարգեւի
էսորհրդանէչ քան թէ զայն ներկայացրնելուէ էգափողայէն կերպարանքէ ուղղա՜
կէւ պատկերացումով
յալ"1"1
դըրուանէն նուազեցնելով ձաթէ կերպա
րէն ցցուն արական դործարանէն ծաւա
/ր') 5 Կորքէ կը մէտէ աւելէ չեչտը
բովանդակութեան քնարական եւ խո11
հ ըր դա պա չտ մթն ո լո ր տէն վրտJ
զուտ սեռայէնէն։ Այս ձեւով՝ վեր սեռա
յէնէն դոզտրէկ տնկարկումներ կ թՀ
ա յն
մե֊
Իաէսքան Կորքէ , ներկայ դարու
նայայտնէ նկարէչներէն
ոմանք [՛[ 3
կարգին ներկայացուցած են դեզթրկՀ
կեանքէն պատկերներ : Փիք^-» ան,,ն3 է
է որ կիրքն ու. տռփայինք

ներմու-ծՀ

դա չտայէն առօրեայէն մէջ 1919—է ‘ £
կար ուա ծ իր
«Նիրհ"ղ Գեղջուկ^^^" {Արդի Արուեստի թանդար ան ի
" C է՛'
Մինչ Սալվաաոր Տալի, պայմանսՈ-Հ
ոււեծ հոգեբանական եւ երազալի
?
դիակներէ
եւ
ուղղակի ներշնչա֊ Լ՚՚՚Լ

fleurs printanières. Pour la première fois la nature est traitée ici à la
façon d’un cryptogramme

Գրեց՝

բնութեան ՝

Միէյի «Հրեշտակայինին

ինչչէ"

կ

այլ դործերու պարադային , ՍՀ t C
կը նկարէ «հոկում'
ՏաւիղիՀ
'
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„լ համար անոնց ճակատագիրը • 1965-/<ե
’ ^'յՈ ՜ Ամ" ' Փօմփիէ»7 կքկ1՚ն ն1"՜թ կ'առնէ «Հրեչ",ակային»ը
„Լ այս անգամ , իրիկնամուտի գեղին լո յսլ, փչուչին մէջ, պաստառի աՀին կը նկարէ զուգաւորման տեսարան մը՛.
Տ ղա-

որուն մէջ խմրուած են ձեւեր'
մար ՛լ
կա յին ել ծաղկային
կազմերու
նմա-

Տարղը. արարեի, վրայ է , մինչ կինը ծռած'
ղեանէն կը վեԸՅնէ տոպրակ մը
հողին

սերմանելուն եւ սերնդւսգործելուն մի
ջել, կամ բնութեան եւ արգասաւորումին կը թելադրէ երկար սպիտակ անց
քին մեկնաբւս նումը' որպէս պւլակունգ
մը» (8): Ւսկ Հէրրի Ո-էնտ, չայն տեղ

պարդե՚ ՚՚վ "լ Ւրեն9 ռչվռատանքով առլըցու-ն։ Հակառակ ն կար չա կանօր էն իրենց
հակս՚սնեայ ղիրքերու վրայ գտնուելուն ,
անհաւանական չէ որ Կորքի , ծանօթ ըլլալ„,լ այգ տարիներուն

Տա լիի միէեան
դործերուն, ուղղակի ներ շն չուած ըլլայ
րստկապէս անոր
«Ա ալտօրօրի
Երգը»
յետաղատիպէն' «Գութանը եւ Երգը» իր
յօրինումին համար, ուր իր կերպարնե
րուն ձեւա կա զմութի ւնն ու գիրքը {այրը
ոսկրակերս՛ , կինը' միաձոյլ) , կ'երկրոր
դեն Տալվ՛ի յղացրը
Աակայն Կորքի, մտերմիկի իր զուսպ
հասկացողութեամր ,
կը ջնջէ ււեռսւ յ[ւն
կթթ ուղղակի պատկերումը իր յօրինանիւթ էն' պահէլուէ միայն
անոր ակնարկութի^ը : Ւնք
կը մնա յ թ ա քո ւն »
միւսներէն կը ղա տ ո ր ո չո ւի իր քնարական ՝
չլուսնա y//î/» բան ա ս տ եղծա կան ո ւթ ե ա մբ ,
ձեւա կազմերու իր գեղագիտական ուրոյնութեամբ եւ կերպարներու վսւյելչութեամբ' որ այսւոեղ ծնունդ կու տայ իր
սւմէնէն գունագեղ շարքերէն մէկուն՝ երեք պաստառներով ներկայացուած (5) î
Չ,ոյգ դեղներանգ տար բեր ակներ ը ՝ գու
նային սոյն բնոյթը բամնելու կողքին՝
ուեին հ ա մեմա տո ւթիւններ ո ւ
նոյնու
թիւն՝. Կտպտաւուն տարբերակն է
մի
այն որ Կորքի աւելի րնգարձա կած է վերի եւ վարի կո ղմ եր էն : Այս գործը՝ հա
կառակը նախորդներուն ՝ չէ ստորագըրւաե եւ ոչ ալ թ ո ւա գր ո ւած ՝ ինչ որ զար
տուղի երեւո յթ
է Կորքիի
լԼ^Ը^1՛^
աարիներու հիմնական դործերու
պա
րադային :
թերեւս ինք տյս պաստառը
ամբողջովին
աւար տած
չհամարէլաթ
ղայն երբեք չէ ցուցադրած :
Ա>յս տըւեալիերը կրնան նշանակել թէ Կորքի հա
ւանաբար
զայն
սկսած է
միւսներէն
ետք' երանգային եւ մթնոլորտային տար
րեր իրադր ո ւթիւն մը ստեղծելու համար :
]Լյս տարբերակը իր ճոէս դոյներով
կր
ներկայացնէ արեւոտ օրուան մը մթնո
լորտը մուգ կապոյտ
երկնքին
տակ՝
ուր ԼոմսԸ և'որԼՈրլև տմէն ինչ որ կը դանըւի դաշտին վրտյ՝ որ այստեղ պատկերուած է ճերմակ — կանաչի շաղաէսումով՛
թելադրելով ց անքին տեսքը իր աճի շըրիոնին : Ա*իլս տարբերակին մէջ դեղինով
տիրապետս ւած ՝ դաշտային ոսկեայ տա
րածութիւնն է որ Կորքի կը գովերդէ
ստեղծելով սակայն ինքնամփոփումի ըգղայնութիւն մը։ Ա ին է երրորդ՝ հեղուկաներկ տարբերակին
մէջ՝ կարգ մը
կերպարանքներ եւ գիծ եր կ՛անհետանան
դառնալով միայն հետք՝ կարծէք կը ձուլ
ուին ամրողջ տեսարանը ծածկող դեղին
Հմլուչջչին մէթ հ ասունցած ցորենի ար
տերու դեղնութեամբ։ Այստեղ չկտյ երկըհք1՛ էլ դաշտի կտրուկ բա մ՜ան ում ՝
այլ ևամ տն սահ ման միջոց մը որ կը խո
րանայ երկու ո ւղղո ւթեամբ • դէպի
ա'լսվ եւ դէպի ետ։ Ասոր ել միա տես՛ս կ
յետն ա ւ)'ա սին
որպէս
հակադրութիւն ,
կերլղարները գծուած են ճչգրիտ ել յըս-

նող։ 1978-/,ե , էլիղա է. Սէթպօն ամ Տնտ
՛՛՛՛՛՛՛ւ՛որ անդրադարձը կը կատարէ չար
քին ու մօտենալով
Հ/ուասլախըրի ,
/,հ,
կարգին կը դրէ թէ «Նմանութիւնը' հողը

"՛ալով հանդերձ,

կը մօտենայ Աայցի'

Բ՛/՛ կը զրէ թէ չարքին «ձեւերուն ոչ մէկ

հասկնալի ճանաչումը ներկայիս կարելի
կը թուի» եւ թէ «գործը կը մնայ առեղէուած մը» (9) : Ամէն պարագայի, Հյ ուապախըրէն մինչեւ Աէթպօն, փորձ եղած է
քակել այս չարքին տարր եր ո ւն նշանա—
կութիլնը ել կամ ՝ աւելի կամ նուաղ չա
վով ՝ նկարագրել անոնց կազմը
առանց
հետամուտ ըԱտլու յօրինանիւթին խորԸԸրչա^չտ կան
իմաստր մեկնաբանելու։
Աակայն դո յութիւն ունեցող տուեա լներ ր
բաւականին լուսաբանող են' տյդ ուղզութեամբ ոստում մը կատարելու։
Կորքի հՏիութանը եւ Արգը^չն կը յղանայ
1944—//Î/ լ Վ/'՚րճին իա յի բնութեամբ տո
ղսրուած՝ իր երջանկութեան շրջանին։
Տարի մը առաջ ծնած է իր առաջին տղջիկ
զաւակը Ա ար օն» յաջորդ ամառ
պիտի
ծնի \յաթաշան : Ուռճացումի եւ ծն ո ւնդի
յօրինանիւթը՝ որուն կ^ակնարկէ ftnuuսլախըր այս չաԸբի^՛ ,թո,վ) իսկութեամբ
կը համապատասխանէ ա յն իրողութեան
թ՛է Կորքի հոս կը ներկայացնէ բնտանեկան կեանքի այլաբանուած մէկ պատ
կերը՝ բնութեան դիըկթե ձ*էթ հեթանոսական մթնոլորտով պարուրուած ։
Աըը
խորդոմց ի [լիները բնութեան մէջ իրենց
ստինքները կը քսեն մայռին , ինչ ո ր Կ՚՚րր/՛ տեսած էր իր մանկութեան (10), ինչո®ւ չներկայացնել զուգաւորման մը գա—
ղափարը բտ ց եր կնքին տակ : *Լյման եզրա
կացութիւն մը
կը ներկայանայ շարքին
մէջ տեղ գտած տարրերէն՝
որոնք կը
հ ա մա սլա տ ա ս խ ան են ընտանեկան
կե տն—
քէ։ իր տ վի ճ ա կին' ա յս սլար ա գա յին Կոր
քիի ծանօթ ընտանիքի մը» իրենին։
Հարկ է նախ ան դր ա գա ոն ա լ Կորքիի
կերպարային յղացքին՝ քանի
մարդկա
յին կեր պար ը միշտ կը մնա յ իր ար ո ւե ս—
տին ՛կորիզը՝ զո ր կը ներկայացնէ այլա
զան ձեւերու տակ' զայն շրջան առ շրջան
փոխելով՝ որուն մէջ կարեւո ր տեղ ու
նին իր ապրած փ որ ձա ռո ւթի ւնն եր ը ՝ [ն չ
որ կը շեշտէ իր արուեստին ինքնա կեն
սագրական բնոյթը։ Ա արդկային էակներ
յատ կան շող խորհրդանշանները զորս Կորքի ևԸ յԳա^այ 1 մամանա կի ընթացքին կը
կրեն նուրբ եւ յստակ տարբեր ո ւթի ւնն եր'
ներառելս լ նաեւ երկու սեռերու կազմը :
Կինը ՝ յատկապէս «Գութանը եւ Արդը» ին
մէջ՝ կը ներկայանայ
միաձոյլ մարմ
նով (11) ՝ մինչ տյր մարգը —ինչ որ ար
դէն իսկ տեղէ ունեցած էր «Լեարդը Աք
լորէն Կատարն է»ին
պարագայէն- կը
դառնայ ոսկրային
տարրերու համոյթ
մը : «Գութանը եւ Երզը»էն մ էջ այս մէ
կը առաւել եւս ակնյայտ
կը դառնայ ,
էնչպէս մշակին մարմէնը, որ կազմուած

ԱՐՈՒԵՍՏ»

է ոսկրային հատուածներէ'
մէկ
սըքունքը դէպէ ետ, ամուր կերպով հողէն
հաստատած , մինչ երկրորդը
քէչ
մը
վեր' դէպէ առաջ շարմելու դիրքին մ էջ ։
Իրմէ վար՝ աջ ան կիւնին քառանկիւնը
—ինչպէս աքաղաղին մարմինը
ՀԼեարդը
Աքլորէն Կատարն
է»ին ել ջրաղացը'
«Ծաղկալից Ջրաղացէ
Ջուրը»ին
մէջ~
յօրէն անիւթը
աւետող նախերգանքի մը
դերը կը ստանձնէ եւ նո յն ատեն ուղղաև1՛ պատկերումը
կը դառնայ խոփին'
հողին մէջ խրուած՝ որ կը կր [լն է մշա
կին ո տքեր ո ւն կշռո յթն ու կը զօրացնէ
անոնց ումականութիւնը։ Ան՝ որեւէ տյլ
ձելի նման ՝ Կորքիի մ օտ կրնայ զգենուլ
տարբեր պաշտօններ յատ կանչելով նա
եւ մուճակ մը' ինչպէս «Պտրտէղ Ա ո չի ի
Ս կջ» չաԸրի պարագային ։ Այստեղ՝ խով՛Ը ևԸ ներկայանայ
իբրեւ
գութանին
հ.ո տք^ ը ՝ որ գե տն ին
հետ
յարաբեր ո ղ
ծայրամասն է' ինչպէս մար դո ւնը։ Փո
խաբերական տյս դրոյթը յնտոյ
տեղի
կ՚ունենայ նաեւ
հվե շան տ ո ւք^ի
շարքին
մէջ՝ ուր խոփային այս ձեւը կը տեսնուի
ձախի կեր սլարին մեծղի դլխուն
վա ր ը'
տյս անղամ
նմանելով պատուանդանի
մը։
Ան հր աժ՜եշտութիւն է նաեւ յետադարձ
ակնարկ մը նետելը Կորքիի դիմանկար—
չութեան վրայ' հՏիութանը եւ Երդը^ին
կերպարային յ ար ա բեր ո ւթի ւնն երը զըննելու հարցուէ։ Այո շարքին մէջ կը ն շմա—
րենք որ կանացի իրանը կը գտնուի ծայրագո յն ՚Լևւ՚1՚ աջ ան կէւնէն , էն չպէս Կորքիէ' ^ԸաէԼ1"
ևՒ^^ԸԸ
['Ը ոլտ տկեր ա յին
դոբծեր ո ւն մէջ, էն չ որ մ տածել կու տա յ
թէ տյր — կին մեկտեղումէւ իր տե սի լքր
հաւանա կանօր էն պա յմանա ւո ր ո ւած
է
Հհկտրիշն ու ]1ր Աա յրհ/» գործով ։ Փրա^'էն դէպի ձաէս մշա կն է՝ որ չէէ նայիր
գլէս ուն ետին գտնուող այգ կազմին՝ այլ
տարուած է իր աշէսար հսվ, ինքնամփոփ ՝
կեդրոնացած ՝ 1լնոջ դլէսուն մի ացն ելո վ իրը, էնչպէս ս՛ մո լսնւս !լւսն է՚որանէն աոջեւ։ Կ՝ութան — ևե^Ը> ['Ը ոլատեան — ղոգէն մէջ կը պ ահէ սիրունիկ էսէս ո ւնջ մը՝
որ 1946—// Կ որ քիէւ գծանկարներ էն մէւ
քանիին մէջ կ^երկրորդո լէ ուրէչով մը'
թերեւս
միասին իր երկու աղջնակները
էսո րհ րդան շող (12) : Ասիկա ՝ իր փոէսարերականութեամբ հետեւելով ի]ուան Ա իր ո jb օրէն ակին ՝
կերպարանք մըն
է'
մարդկային էտկ յտտ կան շող՝ որ ինչպէս
էիէնտ կը թելադրէ ՝ աւելէւ մեծ համեմա
տս ւթեամբ արդէն նաէսապէս տեղ դտած
էր հվՀարի Արե կոյ Տիկին Լինքըլն^ի աջ
եղրին (13) »
էսունջին
ներկայութիւնը
արգանդին մէջ՝ կրնայ յատ կանչել ծննըգաբեր ո ւթե ան վերջէն հ անւլր ո ւանբ' եր բ
վերէն սահող աւիշը կը ստանայ մարմին
եւ ձեւ՝ որու միջոցաւ
Կորքի ուղղակէւ
1լ ա1լնարկէ ծնանելու իրողութեան :
Կորքի ՀչՏիութանը
եւ Արզը^ յօր ինանի ւթին կո ր իղը կը դար ձն է կվւնը ՝ մի շտ
սպի տա կ : Աձ> կը գտնուի իո լոր տար բե—
բլոկներուն կեդրոնը՝ երկու այրերուն միջեւ, էնչպէս
« ին տան ե կան
Աբազա յին
Պտտկերներ^ու կեդրոնէւ մանկամարդը
(Փ որթնով հաւաքածս y) : Կերպարներուն
թիւն ու դիրքը ՝ երկու
յօր ինանի ւթ եր ր

տակ կերպով։ Ջգայնութեան եւ պա տ կե["սրումի այս երեք վիճակները կը հաս
տատեն Կորքիի ձգտո ւմը գտնելու Ճշդըրիա ոճը՝ դունաւորումը
եւ նկարելու
^րպը՝ որ լաւագոյն
ձեւով համապատասխանէ գործի իրագործումին թելա
դրուած իրարմէ տարրեր բանաս տեղծաԲնութիւններէ ։

ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ԾԱԼՔԵՐԸ
^ուապտթըր առաջինն է որ անգրա<փէոլթանը եւ Երգը» չարմին
դրէ թէ ան «կ՚արծարծէ ուռճացումի

1“"Սալով

ծնունդի յօրինանիւթը , • •-ամառ նաօրուայ մը ընթացքին արտի մը վրայ՝
վարձակ երկնքին' աակ» , ուր կեդրո^կան միաձո յլ սպիտակ
և նկատէ, իը աւացիօրէն,

կեր պար անքը
որպէս «դե

ՊՒ ծնունդ առաջնորդող դարձդարձիկ
արգանդին, որոնցմէ սերմը անցlu4 կու գայ աշխարհ» (6) ։ Գանի մը
^ւ՚է' ետք Ո ւիլեըմ Ա . Սայց բա ւա կանին
ևղ կոլ տայ շարքին՝ ակնարկելով խոր■PC կազմող հիմնական չորս կևրպարնեկեդրոնին ել
երկու
ն"^ղ՝ բայ3 ալեւՅնեւո։Լ

՝2

I Ո11^Ւ կը ծածկէ

ծայրերուն
Pt

անձնական

նշանա-

y’-Ւիւնները» (7) , անոնց մէջ մանրա“նոլթիլններ ու ճշգրիտ
ճանաչումը
յ հ^րելփ կը գտնէ ՝ սա կա յն
ևը
'Աս<նանչէ կէտագրուած

սերմնարանը ,

Արշիլ Կորքի , «Դութանը եւ Երգը» ,
կտաւ, իւղաներկ (131,76 X 157,16 սմ-),
անթուակիր, անստորագիր, Շիքակոյի Արուեստի Հիմնարկ,
Տէր եւ ՏիկիՕ Լուիս Լարնտ «Իապրրն Հիմնադրամ :

Նոյեմբեր

5, 1989,

էջ

3

կ առընչէ
էրս՚րու ,
կարծէք ա ռաջէ*1ւ ը
երկրռրդէն վեր աց ա կան աց ած մե1լնարանութէւնը ըլլայ : Այ ս ի մւս ս տ ո ւէ ՝ հՏՒո ւթանը եւ Ար ղը^>է* ձաէսին կանգնած կեր սլաԸԸ>
երկրորդին մէջ ՝ կրնայ ներ
կայացնել Կորքին։ Աա կտյն կանաց էւ իրա
նին ղո յո ւթի ւնը ՝ որպէս հ եռա ւոր անցեալէւ եւ հեթանոսական մթնոլոր տի էսորՀըըդանիշ (14) ք ևընտյ առաջադրել թէ
ձսւխէւ տյդ
կերպարը կրնայ ինք
եւս
«դը"եցէ» մը ըլլալ, էր կարգին Հ^կուռք^
ձ*ը՝ բեղնաւորման եւ սիրոյ տեսարանին
արլըն չուող ՝
ո ր ո ւն ո ւղղո ւած է
!լն ո ՛
մարմնէն դուրս եկող ծաղիկը որսլէս նոր
էսո ստում ։ Կեդրոնէւ կինը մէւ ամամանա կ
կա տար ելով
երկու տարրեր արարքներ
—ըն կաէո լ>^ եւ նուիրում—՝ կը զատորոշէ
երկու տյր մարզիկը՝ որոնք որպէս երկու
դերակատարներ ՝ է՚Ըարմ է
կ այլա զանուին թէ՛ որպէս կազմ եւ թէ՛ որսլէս դիր
քաւորում : Այստեղ՝ հակառակր Փ որ թնով հաւաքածս յէւ գծանկար ին ՝ ուր կըըկ—
եուո ղ կեր պարն երը կը պահեն իրենց նո յն
դիրքը ՝ մշա կն ու կանգնած անձը
կր
դտնո ւէւն
հակագէմ գիր քա ւոր ո ւմն եր ո լ
վԸայ> նման արգասաբեր 1լնոջ եւ եր1լնքի
կանաց ի իրանին ։
Հա կա դր ո ւմն եր ո լ էս աղը ՝ ինչ որ տեղի
ու նեց ա ծ էր «Ինքն անկար Ար եւա կա յտծ
Կնոջս Հետ^էւ սլար ադային՝ հէիութանը եւ
Երդը^ին մէջ նոյնքան ուշագրաւ է։ Հորի
լլոնէլ
իրանը իր
անգամահ ա տո ւածութեամբ՝ կը հակադրուի հակառակ եզրին
կանգնած լման
կազմուածքով անձին »
իսկ ՝ ըն կա լո ղ !լնոջ նազելի կազմը' մըչտևին ում ական դիրքին։ Ա ա կա յն պա
հը հանդիսաւոր է » մշակին եւ կնոջ հա
կած դլո ւէսները կը գտնուին նո յն
ևև~“
տէն' ս եր մն ա ր ա ե/, ետին որ ՝ էսորհրգանըշտ կանօր էն՝ կը նմանէլ երանգապնակի
մը, որմէ վտր՝ մշակին կուրծքէն դուրս
կու դտյ աղաւնաձեւ սպիտակ մարմին
մը՝ որուն ներքեւը կը տեսնուին համադըրումը ամբողջացնող օմանդակ տար—
ր եր ՝ ինչպէս կնոջ կոնքին զո ւդա հե ռուլ
բահ — տերեւը ։

ՅՂԿՈԻՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ
ԱյԼ շտրքերու նման ՝ հ^ութանր եւ ԱրԴԸ^ յօրինանիւթը եւս կը կրէ կարգ մը
ւիոփո էսո ւթի ւններ'
սկզբնական գա ղա
լիարէն մինչեւ անոր աւարտական կազմը։ Հէմք առնելով 1944—// դծան կար ը ՝
կարեւորագոյն փ ո ւէւ ոէսո ւթի ւնը որ տեղէւ
1լ ունենայ
յետադա յ
տարբեր ա կն եր ո ւն
հիմնաւորապէս կը կեդրոնանայ ձաէսին կանգնած կեր պար անքին լէրա յ {փոէստբեր ա կան օր էն բա զկաց ած' էսոփէւ ՝ ծաղէկէ եւ ոս1լըտյին տարրերու համատե
ղումէ՝ ինչպէս Հլուասլաէսըր դիտել կու
տայ (15) ) որ հետզհետէ աւելի մօտե
նալուէ գիտողին ՝ կը ղրաւէ նկարներու
մա կեր ե սին գրեթէ ամբողջ
հասակը։
Այս ձեւուէ՝ ան կը ստանայ աւելէւ ցցուն
ներկայութիւն ու նոյն ատեն կր կասեցը—
նէ կնոջ որ ո վա յնէւն ծանր կե գր ոն աց ո ւմր
ւէարէւ ձաէս ան կիւնին։ Այս մէկը կ'իմաս
տաւորէ որովայնին դէ՚ըքը՝ որ դառնաէով դէսլի
կանգնող կերպարը պա
րարտացումէւ ևՈրհԸՒ^ ևԸ ո տանայ
նոր
նշանա կութէււն ՝ որպէս րեղնաւորման նըլիր ո ւածո ւթիւն իրմէ դուրս եկող ծա—
զիևը ուղղելով տյգ կերպարին ՝ «վկայեին
որ կ
կանգնած հ,կուռք»ին ՝ դույՀ «/րո յ չա ս տ ո ւածին կամ թեր ե ւս նոյն ինքն
Կորքիէւ կր կնա պա տկերէւն ։ Լյոյն ատնն
ծտ ղի կը ՝ կնոջ կո ւրծքէն դուրս g ց ւււո ղ
հ,փուչ^ին հետ՝ կը կատարեն համագրողա կան շազկասլէւ գեր' տյս կերպարը աորնչելուէ կե գր ո նի դեր ա կա տարն եր ո ւն ։
Կանգնած անձին
առընչո ւո ղ փոփո
խս ւթիւնն եր ո ւն
կո ղքին' ան ղին
տեղէւ
կ՚ունենան յարա բեր արար թեէմեւ տար
րեր ո ւթի ւններ ։ il) ո կ[> թանգարանին ղըծտնկարին մէջ Կորքի կը պահէ նա էսոբդին
հորէւղոնէւ դիեր' սակայն աւելէւ
ծաւալ
կու տայ երկ^ւքէւ կանաց էւ իրանին՝ միշտ
վեր1՛ աջ ան կի ւնը գրաւս ղ ՝ ղո ր իր կազ
մուէ եւ դիրքով կարելէւ է բաղդատե լ Տտլէւէւ «Խոկում Տտւիւլվւն վրայ^ի երկնքին
մէջ մարմին առած ամպակերսւ կանաց է/
իրանին'
կանղնող կնոջ ղլէսու ետին :
ՍրպՀ ս հետե լանք' Կորքի կը չեղէ
հորիզոնին ղ էւ ծը ու ղայն կփջեցնէ մինչեւ
մակերեսին մէկ
երրորդ բարձր ութիւնը, մինչ աւե լէւ կ1ընդլայնէ յա տա կի մի2ՈՍԸ : Ա*սոԸ տռըևթեր ինք կը ս եղմէ աջի
ււսկրային կերպարին՝
մշակին կառոյցն
ո լ կր ջնջէ անոր կո ւրծքի վանդակը ներ
փակող շըջտդէւծը : Ասկ 1944—// դծանկարին մէջ երեւցող սրածայր լեզուն ՝ հորի
զոնի ետին ցցուող՝ Կորքի յետոյ կը ւէե-
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րածէ «պատրոյգէ ի մը , հաւանարար ծառ
յատկանչող (16 )
որուն ներ րեւ նախապէ ս փռուած տարրերը սլա ս տառն ե ր ս ւն
մէչ կը ջնջէ : Այս քայլը կ՚առնէ' այղ կէտին մանր ամա սնո ւթի ւններ ո ւ ընղհանուր
*> աւա սարա կշռութիւնը խա խտող կուտակում մը չյառաջացնելու համար , որու
փ ո խար էն կը նկարէ րոլոր մը
որպէս
կշռութային երրորդ տարրը, հորիզոնի
կանացի իրանին եւ վարի աջ անկիւնէ
ըա ռան կիւնին առրնչուող :
«Ղ^օւթանը եւ Երգը?}ին այս ճոխ տարրտ կա զմը'
հ իմնուած
կեն սաձե ւայ ին ,
մարդաբանական ՝ կենցաղային եւ կենդա
նաբանական
ձեւա մթերրի մը վրայ y կը
կա զ մէ հ ամա կառոյցը որ կը ցոլացնէ կորրի ի 1"ԼձԸ
հարուստ

ապրելու բնութեան եւ կե անրի
միախառնումը՝. Ատե զծագսր—

ծա կան արարքը, ղ11ր սէյդ շրջանին իեք
կը կիրարկէ դաշտերուն մէջ, երգելով, իրեն համար կը նոյնանայ մշակին դաշ
տային դործունէ ութ,ե ան հետ ք ՈԼ-ր ստեղ—
ծագոբծելը իր կարգին կը դառնայ ար—
գասաւոըում' մարդուն եւ րնութ եան կա
պէն ծնող :
3 ուտով, կար ւր մը յոռի իրադար ձ ո ւթիւններ իրեն ա յլ պատկեր պէտէ պարզեն :

ԱԼԵՐ-ՍԱՆ ՊԷՐՒՃՒ-ՒԼԵԱՆ

ԾԱՆՕԹԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
j»

Կորքիէն նամակ իր քրոջը Վարդաշին (Գեկտեմրեր, 1944): Տե'ս • I—

Karlen Mooradian: «The Many
Worlds
of Arshile Gorky», Gilgamesh Press Limi
ted, Chicago, 1980.
2— Նոյնը: Կորքի կ՚իրագործէ նաեւ

փւսյտեայ այլակերպուած
քանդակներ՝
նիւը- ունենալով գութանը :
ձ.- Talcott B. Clapp : «A Painter in
a Glass House» (Interview), Sunday Republican Magazine, February 9,
1948.
(Quoted in Ethel K. Schwahacher : «Ar
shile Gorky», Puhlished for The Whitney Muséum of American Art by
The
Macmillan Company, New York, 1957,
p. 128).
4— Նոյնը:
5—
1946-ի Յունուարի Կորքիի ար
ուեստանոցի հրդեհին զոհ գացող գործ երուն մէջ կը գանուէին «Գութանը եւ
Երգը»ն ներկայացնող երկու պաստառ
ներ : Գոյ ուր իւն ունեցող լքիւս երեք տարրերակները Կորքի նկարած է հրդեհ՛էն
ետք, ինչ որ յաւելեալ կերպով կը շեշտէ
յօրինտնիւթին յաստւկ կարեւորութիւնը
իրեն համար :
6— Շուապախըր (էջ 128) :
7.- William C. Seitz: «Arshile Gorky»,
The Muséum of Modem Art, New York,
in collaboration with The
Washington
Gallery of Modem Art, 1962, p. 45.
8..- Elisa E. Rathbone: «Arshile Gorky :
The Plow aud The Song», in «American
Arl at Mid Century: The Subjects of The
Artist», exhibition catalogue,
National
Gallery of Art, Washington, D. C., 1978,
p. 81.
9.- Harry Rand : «Arshile Gorky —
The Implications of Symbols», Allenheld
and Schram (Montclair) and George Prior
{London), 1980, p. 197.
10 — Տե'ս Կորքիի գրութիւնը «Պարտէզ

Սոչիի Աէջ»ի կապակցութեամր :
Հրա
տարակուած Շուապախըրի մօտ, էջ 66 :
II . Գազցկեղի վիրահատուր֊ենէն եւ
անոր յառաջացուցած ներքին տագնապ
ներէն եաք , կանացի կերպարը յատկանըշող այս խորհրդանշանը կը փսխուի՝
դառնալով, իր կարգին, ոսկրային խոցող
կառոյց մը' նախկինին կմախքը , ինչպէս
«Նշանտուք»ին մէջ :
12 •- Ւր աղջկան,
Աարոյի երրորդ
տարեդարձին առթիւ (1946, Ապրիլ 5),
Կորքի իր այդ շրջանի գործերէն, «Բե
կանուտ 1սաղ»ի կեդրոնական մասը , ուր
կը գտնուի խխունջային կերպարանք մը,
կը վերանկարէ ու կը ձօնէ իր աղջկան :
Կորքիի կողմէ այս տարրին ընտրութիւ
նը, որպէս խորհրդանիշ եւ նուէր, այս
ույլղութեամթ կրնայ յաւելեալ լոյս սըփ_
ռել :
13— Ռէնտ (էջ 99) : Այս իմաստով հե
ղինակը կ’երկրորդէ Սայցի մօտեցու
մը, որ առաջինն է այգ կերպարանքը
մատնանշողը (տե'ս վերջինը, էջ 33):
14— Ռէթպ1օն (էջ 84) :
15— Շուապախըր (էջ 128):
16— Ռէթպօն (էջ 83) :
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Կաս աԿ un աստր հա /երէն մ
էլը թուէ թարգմանութեան^',1ս,ուՀեան
թ1ււևը, ւՒուսահտյաստանի

մէջ ս

լ

0

ւ

չէ

կարեւոր աեղ կու
աայ 1830_^
I ազար եան ճեմարանի մէջ կաս,արոլ,

(Շար. Ա. էջէն)
l’adoption d’une langue par le centre poli
tique» {p. 76):
հ անդր ո ւանի
րացա տր ութի ւնը
դմուար կը դտնէ *Նշանեան , էնչպէս զայն
դմուար սլիտի դտնէ ոեւէ անձ , որ ib
բաւականանար մշակութային երեւոյթնե
րու պատմա — րաղարական , տնտեսական
եւ ըն կերա յին բաց ա տր ո ւթի ւնն եր ո •/■ Ւըշտն ետն 1լու զէ հ ա ս տա տ ե լ որ դրանցուած
լեզուի մը վերջնական յաջողութիւնը 1լ եր տշիր տւոր ո ւի միա՛ յն երր ան կը փնտռէ ,
կր կերտէ , կը նո յնանա ՚յ հաւաքական
[l(ifնութեան մը հետ։ Հոս , հեղինակը
կու տա յ որոշ տուեախեր , կը մ էջրեր է
հետարրրրական հ ա տ ո ւածն ե ր , ո ս կեղտրեան դր ա կան ո ւթ են էն , սա կա յն պէ տր եզած ինրևավստահ ութեամբ չի հաստատեր
իր վար կածին էութիւնը : Օրինա ՛լ.
կը
•քէջըերէ Ղ. աղար Փ ար պե՜ց ի էն հ ա տ ո ւած
մր, ուր ան կը նկարադրէ
հալ է՚թ'Ըթ'
վիճա կը , Ս աշտոցէն առաջ :
ևր1 PP
կու դաJ իբրեւ «մուրացկանդ, ասորերէն
դրի առնո ւած Ս ♦ Ղ*րքին , ասլա նաեւ անոր ա ս տո ւածա բանա կան վեր լո ւծո ւմն եր ո ւն : Հա J կդփրը հ տոդորուած քրիստոն է ո ւթեան ոգիով , «Հայ fր ի ս տոն եա յդ չէ
դեռ, հայկական րր իս տոն է ո ւթիւն մը չէ
որ կը փոխանցէ իր հօտին , ա յ լ քրիստոն է ո ւթի ւն
մ՝ը որ
օտար ին ,
օտարու
թեան բութն 1լ անցնի ։ Հա յ կղեւԴն հա
մար ստիպողական է, կը դրէ Նշանեան ,
«un passage à l’étranger»; Այս անցքը
*Նշանեան կր կապէ ինրն ո ւթեան , ինքնակերտո ւմէ հարցեր ու , խո ր ո ւն կ եւ
կենսական, դմուար եւ կէ ս—ա ռեզծո ւածայ ին
հարցերու, որոնր պէտր եղած յստակութեամբ չեն մատուցուիր միշտ : էջատակի
եօթէ մը մէջ {էջ 77) անրաւարար ակ
նարկ մը կայ , ապա' մի րանի տողեր , ուր
խօսքը կ'անցնի
զ կեդր ոնա ց ո ւմի
ս կըզբունրէնդ դէպէ «ինքնիշխանութեանդ եւ
զինրնարաւո ւթեան սկզբունք» («ԱՈ prin
cipe d’autonomie
81):
Ուրեմն

երեր

communautaire») , (էջ

հարցադրումներ

կտն

ա յս շա տ հ ե տարր րր ա կան էջերուն մէջ, (1) կեդրոնացումր ինշսլէս ս !լ ապահովէ
լեղուին վարկը (ապա նաեւ' ուրիշ
լ
կառո յցներու սլէ տր ունի նման երեւոյթ} î
(2) Ի^նչ է այն անցքը օաաըին ըովէն, օտար լեղուներու, մշակոյթներու, մ տա
ծումներ ո ւ սլար տա դրած ինրևա պատ կե
րար ում էն, որ չի՛ ըաւա կանացներ այլա
պէս ինրնա ւէարութիւն նուաճած հաւարականութիւն մը, չի ալ կլաներ զայն,
այլ ևը պարտադրէ * (3) հաւաքական ինքնութեան մը պա տկեր աց ո ւմը ,
կերտու
մը, անոր հետ նոյնացումը, ուր լեզուն եւ
գրաւոր մշակոյթը թէ միջո՛ց են ին քնութեան
կեր տումին ,
թէ՛ ալ խո ր հ րդանՒւԱյս հարցերը տարբեր
հ ո լո վո յթներ
ունեցան Հայոց պատմութեան ելեւէջնե
րու ընթացրին, եւ *Ն շան եան կը պատմէ
ղանոնք, առատօրէն
մէջբերելով օրի
նակներ , կատարելով հակիրճ եւ հատու
վերլուծումներ ,
անցնելով Ո ո կե դար էն'
հելլէնաբան Ղ^պրոց (6 — 'Հր—րդ դարեր} ,
կի լի կեան շրջանէն մինչեւ Պոլիս եւ թիֆլիո • Անկարելի է ամփոփել այս դէըըէ1^
նուաճումներու մ անր ա մա սն ո ւթի ւնն եր ը ,
սակայն 1լարմէ նշել գոնէ անոնք, որոնք
յատկանշական նորութիւններ կը բերեն ։
Նախ

լեզուի ել բարբառներու

հար-

ՀԱէԸՅ որեւէ լեզուի
պարտդային եւ մասնաւորաբար , մե'ր պարագային, էրը կը պակսին դր ա ւոր վկ այութիւններ հէն բարբառներու մասէն ,
եւ բազմա թէլ են կարծէքներն ու տարա
կարծ ո լթէ ւնն ե րը ;
Գրքէն տ յս
մտ ս ւ՚ն
«հերոսն» է Վիէննայի Ա խիթար եանն եր ո ւ
մեծ քերականագէտ Հ » Ար սէն Այտընեան :
Պէտք է նշել , ի դէպ , որ \յշանեանի գոր
HP »

PulP*t

ծին «թարմդ եւ ողջունելի մօտեցումնե
րէն մէ էլն ալ այս է , — ա ւանղա կան ա ց ած
հանճարներու կողքին
(Աճաոեան , օրի
նակ} , կը ներ րո ղէ Այտընեանի նմսւն ու

րիշներ , որոնք ան շուշտ ծանօթ են քի չթէ-շտտ բանիմաց ընթերցողին , սակայն
որոնց նուաճումները այսպէս խղճմտօրէն
չեն նկարաղր ուած , քննար կուած եւ օդտա ղործո ւած ֆրան սա դիր հատորի
մը
մատչելի՝ ոչ—հայախօս ըևթերցո—
զէն :

Նմանապէս

շատ

հետաքրքրական

է

հ շան եանի վեր լուծումը , դր ա բար ի «վերջինդ շրջանին , ր(—րդէն ՜\ճ—րդ դար ։ զվերջինդ կարելի է դրել քանդի Հճ—րդ դարէն
ետր դրա բարը, իր «զուտդ տեսակը դոնէ,
այլեւս ոսկրացած լեզու մըն է։
lpըն
թերց ո ւի , ան շուշտ , եւ կը դործածուի Եկեղեցւոյ մէջ՝. Աակայն
11-քղ
դա րկհ
ետք ան կտրուած է ապրող ,
ւլո րծածո ւող, ամէնօրեայ լեզուի
ա կո ւն քն եր էն :
Երբ կը մնայ անփոփոխ, նեղ,
մա սնա—
դի տա կան շրջանակներու լեզուն է : Եսկ
հոն , ուր կբ փսխուի , իր ներքին տրա
մաբանութեամբ չի փ ո իւ ո ւիբ միայն , այ/
ռամիկ լեզուի , ասլա նաեւ օտաբ լեզուներու ա դ դեց ո ւթ եան տակ :
Միջիադարեան
դրական
հայերէնին
մասին շատ կարեւոր հ ա տո ւած մը ունի
Նշանեանի դործը , մանա ւան րը ա յն ենթադլուխը ուր կը խօսի ռամիկ լեզուի ղէպի
զբութիւն անցքին մասին, Ճ2—րդ դաբուն
{էջեք 210 - 227) : Հոս , է մէջք, այլոց ,
կր կր կնուի կեդր ոնաց ման եւ պե տա կանացման վերլուծումը։ Այո պարադային
այնքսՀն ազդեցիկ էր Ա*ո ւբին եանն եր ո ւ
եւ իրենց յաջորդներու
ս տեղծած ար
քունիքն ու վաճառականական շրջանակը ,
որ Ա եծ Հտյքի մէջ իսկ սկսաւ գործածռէլ «Կէլէէլե անդ հա յերէնը ։
Ան շուշտ ար եւմտահ ա յ եր էն դըո զՒ մԸ
համար կենսական է արմեւո ր ել
ղԸ^Է^
տյն մասը որ կը շօշափէ արդի չըջա*եը լ
մանաւանդ' հտյ լեզուի վերջին
դարու
պատմութիւնը։ Ե*- հո՛ս
ալ ընթերցողը
յո ւսա խաբ չի մնար ։ *Ն շան եան ցո յց կու
տայ որ Պ ո լսո յ վարմար անն եր ո ւն
•րէջ
20—րդ դարու սկիղբէն ի վեր վաւերական
նկա տուող լեղուի պատմութիւնը թէ՛ չիտակ է , թէ՛ ալ ոչ—ամ'բոդվՆսկան ։
Եու
դտյ փաստարկելու
(համոզիչ տուեալ
ներով} որ երկու հանգրուանէ անցած է
Արեւմտահայոց աշխարհաբարը, — առաջէնը
պ ա ղտա սար Ղպիր էն (1723“/* տա
ղեր} մինչեւ 1839—/* իզմիր եան Cuihlfui—
թան Պիաանի Գիտելեաց թերթը, երկրոր
դը մօտաւորապէս 1839—Հհ 1880 ? որմէ
ետք հիմնական շատ բան շի փոխուիր աբեւտահայերէնի մէջ ։ 1723“£հ 1839—/* կը
կաղմաւորուի , կը դրուի՛ նոյնիսկ արեւմըտահայերէն մը որ միայն ամէնօրեայ ,
՚ դործն ա էլան լեղու մըն է , դր ութենա էլան
բայց ոչ դրական , դրուած' սակայն ոչ
լո ւէ՛ջ/՛ ա ոն ո ւած ։ 1839-Հե ետք ա յս լե—
ղուն կը զազրի զուտ միջոց մը ըլլալէ ,
առօրեայ կեանքի մէջ*. Աարդիկ կը ո կըսին որդեդրել ղայն « կը վիճին անոր գոր
ծածութեան մասին» ու կու դան հաստա
տելու որ ան կար եւոր ազդակ եւ գործօն
մըն է, ազգային հաւաքականութեան վերա կեր տումլ.ն համար ։ 'Անշուշտ չկտ յ ար
քունիք մը, Արշակունեաց ոստանին նըման, որուն պաշտօնական լեզուն է այս
նորակազմ աշխարհաբարը։ Աակայն կտյ
տնտեսական,
համայնքային
ընտրա ն/.
P y Պոլսոյ եւ Ւզմիրի մէ^ որ խօսակցական լեղուի բազմաթիւ տա ր բեր ա!լներն
ու բարբառները կը սկսի մէկտեզել, ըստեզծելու համար նախ կանոնաւոր դըր—
ւող եւ ապա գր ա կան լեզու մը , դր ականութեա՚ն մը լեզուն : 1839 - 1850 տասնամեակին, շշմեցնող արագութեամբ մը'
կը պատրաստուի նոր դր ա կան
լեզուն ,
— «avant 1850, c’est-à-dire avant la nais
sance de la littérature au sens propre, la
langue civile est déjà entièrement prête,
et n’attend plus qu’une dernière chose:
supplanter le grabar dans la fonction pure
ment littéraire» {էջ 299) :
Այս գրական լեզոԼ-ft սլա տրա u տ ո ւթեան
մէջ, ինչպէս ընդգծած է վահ է Աշտ կան
եւ կը շեշտէ ^Նշանեան, հսկայ դեր ուևի
թաւը գՄանրււթ-իւնը ? ո ր ՛ԱԼ ձեւէ եւ
կը
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10 թարդմանութիւններու, որոնցմէ ամԼ
նէն մեծը Նոր Կտակարան/,նն է.
թիւն է , օրինակ , 1832 - 33-/,},
մէջ...
ՐոզոքականնեՀ
թարգմանչական գործո ւնէ „ լթի^ը
"'յ/ն ■ Այս հաաուածին մէջ կե գր ոնա կ,^
աեղ կը գրաւեն
Միքայէլ Նսըղռն^
եանի նուիրուած էջերը, որոնց մէջ
եան իրեն յաաոլկ վերլուծումի կԴ,նթս1լ,_
էլէ Հա յաս աանի մէջ լոյս անոած Ամբող,
ջական Երկեր,,, եւ ցոյց կո,_ տայ որ /„/(_
'/"7" քաղաքական մաածող մը րլլա լէ ան_
ղին, նմանապէս լե զո ւա-գր ա կան
ցերոլ մարզին մէջ մեծ ռահվիրայ մրն
էր Նալպանտեան : Նալսլանտևանի , }„„/,,
'///.րմ Պռօշեանցի ել վերջապէս /(, . Ավ,„։լ_
եանի յաակացուած էջերը

{մանաւանդ

304 — 331) անգինն էլ եր թան տասնամեակի
ներու ընթացքին Հա յաստանի մ կ C ղլվ,
ա ռն ո ւած ո ւս ո ւմնա ս իր ութեանց
ղ իւնք՚հեր՚՚լ ամփ ո ւիո ւմէն z
'(,"[։ սլատէլերը կը ներկայացնեն՝ 1839 - 1878 րառասնամեակի լեղուական եւ մչակութային՛ հարցերուն , սլա յքա րնն ր ո ւն , նուա
ճումներուն մասին : Անդին ,
Աբովեանք
եւ հ աւա քա էլանո ւթեսւն մը ինքնագիտակ
ցութեան եւ ինքնաճանա չո ւմին յաակադուած հատուածը (346 — 351) սեղմ տո
ղերու մէջ կը կ ատարկ իր տաց ո ւած, բարդ
( թեր եւս ք1՚չ մը շատ բարդ} հարցւսդրւււմ
մը, արդի արեւելահայ դրականութեան
առա ջլ,ն կ ոթո ղին ձ ա ս ին, որ “էէ տք է
հա յեր էնի թարդմանել , րնդ լա յնել , յըստակացնել եւ տարածել, — հոն, ^Նշանեան
կբ հաւատայ, կը գտնենք առաջին մշա
կումը հարցերու, որոնք տակաւ կը ւէեր ածո ւին հտյ արդի գրականութեան utռաջնա հե ր թ ո ւթի ւնն եր ո ւև , — ինչպէՆ, կը
կեր տուի ցեղին ձա յնը , թն շն է որ 1լ ար
տօնէ քեոզովուրդի մը ի'ր լեզուով
"յի^րը ներկայացնել՝ ինքղինքին ։ Աբովեան չկրցաւ իրականացնել ինքևակերտումի ա յս հ անգր ո ւանը , ըս տ
Նչտնեահ^ւ
(էջ 350), սակա յն
իր
ձախողութիւհր
կենսական նախերգանքն ու նաիոսքալխ
էր ապա ւլա յ յ ա ջո ղո ւթեանց :

Մեհեանօ/ՀքՕ/հ սերունդին նուիրուած
հ ա տ ո ւա ծը (358 - 369) ղըեթէ նոյնէն
հ ե տ ա քրքր ա կան է , որքան վերը նշուար
ները , թէեւ անոնց խ տաց ե ա լ պարունա
կութիւնը նո յնքան շի /լո հա ցներ բանի
մաց ընթեր ց ո ղր' որքան արեւելահայ մըշակո յթ/՚ն յ ա ա էլա ց ո լած fflft՛ *
պատճառ ուհի, հաւանարար, այ11 ^1՛^՛
ւոյթը, — նա իւ՝ երկար գրքթ' ‘/Ւք//'1'
էջերն են, սո՛ւղ է ամէն տող: Երկրո["է'
Նշանեան չատ ու մանրամասն դր՚ոե (
1908 - 14—/' արեւմտահայ սերունդին եւ
լեղուին մասին, սակայն չէր արտտյայտուած աս կէ առաջ, ար եւեըսհ ա յութե,ս<ե
W֊l"t դար ո ւն մա սին : Ուրեմն' կը փ^յլի՛ հոն, եւ կը գոհանա յ իր արգէն֊ք'ս^
հանրութեան
յանձնած մտածումներու
ամփոփո ւմով, ուր հարցը կը վեըս՚րե1'['
ւԼարումանին , 3- Օշ՚սկանին, Կ- Զ»Գես1նին, Ահարոնին, Գեղամ Բարսեղեանին՝
եւլն. : Պէաը է ընդգծել, անմիջապէ'»: "ք
այն ընթերցողը, որ ծանօթ շէ հչա
նի հայատառ վաստակին (ԿԱՍ/' եւ «8
ռաջ - Միտք եւ Արուեստ»// էջերուն մէ I
շաՀտ նոր բան ո ւնի սորվելիք ։ լսյս ւ
, ինչպէս

բոլոր գրքէն :

Կը մնայ կրկնել, - եզակի

եուա^"^

մըն է այս գիրքը, "ր կը պատմէ ՜՝սւյ
զուին պա տմութիւնը , կը մէջբերէ հ-յ ՜
րէն բնադիրներ ,իրենց ֆրանսերէն թա1"Լ
ման ո լթիւններով, կը կատարէ ինք՛"՜
տիպ վեր լուծումներ , կը ներկա յաց է :
վ՚որձարկէ, կը փաստարկէ

ն"ը

Հ

կածներ : Հհատ հազուադէպ եր L"J[
է ան , - հատոր մը որ մատչելի
նապատեր մը կր ներկայացնէ
Jl
մեր լեղուին ու մշակոյթին անե անօ
b.
գաղափարներ կը

մատուցէ

Ը

I
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HISSAKIAN
ժամ է ասել դէմ յանդիման
պատմել րանիւ ողբերգական :
Թէպէտ է յոյժ անհնարական
է բովանդակն ասել մեզ բան ,
Սակայն փոքրիկ մի բաւական
յայ անել զաղէտն, որ դիպեցան:

De la chute d’Edesse
(1114)

Il faut dire, ((manifester le désastre qui
devient événement».

au séisme d’Arménie

Bien que :
aLe rhapsode n’a pas assez de paroles
pour raconter un désastre si terrible».
vers 468

(7 décembre 1988)
OU

<
Nous voici confrontés à ce problème
constant dans la littérature arménienne,
problème à deux faces contradictoires :
1 - l’impossibilité de dire le désastre,

le malheur innocent

la «catastrophe»,
2 - la nécessité absolue de le dire (3).
Ողբ Եդեսիոյ : Lamentation sur la chute
d’Edesse de Nersès Shnorali est le pre
mier poème historique de notre littéra
ture (1).
Edesse (aujourd’hui Urfa), est situé en
Turquie, non loin de la frontière syrienne
actuelle, entre l’Euphrate et le Tigre, sur
la route caravanière reliant la Syrie du
nord (Alep) à la Haute Mésopotamie (Mossoul).
Edesse a eu, comme l’Arménie, un long
passé prestigieux et une histoire très tour
mentée :
ballottée pendant
plusieurs
siècles entre la suzeraineté des rois séleucides d’Antioche, de l’Arménie de Tigrane, des Parthes,
des Romains,
des
Byzantins, des Perses sassanides et des
Arabes. Elle est devenue chrétienne vers
l’an 200 par la conversion des princes
Abgar. Les Croisés y entrent en 1098. Elle
devient, au lendemain de la prise de Jéru
salem (1099), la capitale d’une principau
té chrétienne fondée par Godefroy de
Bouillon: Le Comté d’Edesse (1098-1144)
est considéré, en raison du rôle et du
nombre des Arméniens, comme un véri
table comté arméno-franc. Le 23 décembre
1144, elle est prise et saccagée par les
Turcs seldjoukides avec, à leur tête, Imaded-Dine-Zengi,

atabegde Mossoul.

Elle s’adresse en particulier à l’Armé
nie qui vit le même deuil qu’elle et, en
particulier, à la ville d’Ani: le 16 août
1064, les Seldjoukides d’Alp Arslan sont
entrés dans cette ville et en ont massacré
toute la population.
Cette similitude de destin entre Edesse et
l’Arménie n’est pas fortuite. Selon la tradi
tion, ces deux états ont été évangélisés par
le même disciple du Christ : Thaddée qui
guérit et convertit le roi d’Edesse: Abgar,
devenus ainsi les deux premiers états chré
tiens au monde, ils tombèrent, aussi, très
tôt, aux mains des infidèles.
Cette identité de destin, cette fraternité
dans la foi et le malheur font que, dans
ce poème, par la voix d’Edesse, c’est à
l’Arménie que Nersès s’adresse, en un
long «discours de lamentations», à l’Ar
ménie de l’époque, à l’Arménie de tous

vers 401-404
Nersès Shnorali composa La Lamenta
tion sur la chute d’Edesse entre 1145 et
1146 après avoir entendu le récit d’un té
moin oculaire.
La ville d’Edesse est présentée

comme

La compassion qui habite Nersès lors
qu’il décrit les souffrances d’Edesse-Arménie le conduit plus loin : Nersès s’iden
tifie à l’Arménie, comme dans l’Ancien
Testament, Jérémie s’identifie à son pays:

une femme en deuil :
«Mes entrailles! Mes entrailles!

Ես' Եդեսիա , Ու֊րհա քաղաք ,
որդեկորոյս, որր ես այրի,
Եանչեմ աո ձեզ ձայն կանացի մ
կականսւլի'ր ’ւ ողորմելի :
Moi Edesse, ville d’Ourha,
qui ai perdu mes fils, orpheline
et veuve,
Je clame vers vous avec une voix
de femme,
sanglotante et pitoyable.
Vers 190 -191
Cette femme éplorée, qui «verse des lar
ges infinies, abondantes et débordantes
tel un fleuve», appelle toute l’humanité
entière, hommes, femmes, enfants, rois,
princes, prêtres et moines..., à se joindre
a ses lamentations :

Que je souffre!
Parois de mon cœur !
Mon cœur s’agite en moi!
Je ne puis me taire,
car j’ai entendu l’appel du cor,
le cri de guerre.
On annonce désastre sur désastre :
tout le pays est dévasté,
d’un coup mes tentes sont détruites,
mes abris, en un clin d’œil». (Jr. 4, 19-20)

զորս ոհլբակից ինձ հրաւիրեմ
հորդաց իմոց կոտորածի :
Լացէ'ք, լացէ'ք րարձր ձայնիւ,
ղիս ող բացէ7ք կողկողալի :
Vers 189-190

par

Saténig GOSTANIAN

nèbres, il nomme, il communique. C’est
par le langage que le désastre «devient
événement» selon le désir ardent de Ner
sès (vers 267).
Ce n’est pas un
un seul individu.
truire l’intégralité
appartient donc à

événement concernant
Comme il vise à dé
d’une communauté, il
la mémoire collective.

Les témoignages des rescapés sont à conser
ver afin d’êtré transmis. Dans le poème
«La chute d’Edesse», la ville d’Edesse
est le seul témoin qui reste et qui parle,
par la voix de Nersès. En effet, le poème
se termine par un «Mémorial», dans le
quel Nersès se nomme en tant qu’auteur
de cette Complainte qu’il lègue, à son
tour, à son neveu Apirat. Il l’offre aussi
aux lecteurs des générations
suivantes,
lecteurs de tous les niveaux culturels :
((C’est pourquoi, nous l’avons offert

Ces mêmes «lamentations» du prophète
Jérémie sur la fin de Jérusalem font re
vivre à Elie Wiesel le drame horrible de
l’extermination des Juifs de Varsovie (2).
Les lamentations ne sont pas seulement
des cris, des larmes qui délivrent, qui li
bèrent une émotion qui, refoulée, serait
nocive. Elles ont un rôle à jouer dans la
mémoire collective, elles ont un message

le vous invite tous à vous joindre à
lamentations pour le massacre de
mes fils.
Pleurez, pleurez à haute voix,
lanientez-vouz sur moi avec des sanglots.

1 - Le désastre apparaît comme une tota
lité :
Il est impossible de parler quand on est
confronté à une totalité qui touche toute
une communauté. Il est impossible que
les mots traduisent un désastre tel que le
génocide de 1915, ou le tremblement de
terre de l’an dernier qui affecte tout un
peuple, un désastre dont l’ampleur tota
litaire est telle qu’on ne peut l’appréhen
der, tout vécu étant partiel. Le désastre
nous échappe toujours. Shnorali
en est
conscient, il est obligé de «se contenter
de peu de paroles» (vers 267).
2 - Mais il faut, à tout prix, que le dé
sastre soit circonscrit et
prenne
place
dans le langage. Le langage seul fait exis
ter, fait émerger quelque chose des té-

les temps.
«Ici l’angoisse me serre le cœur,
mes reins se tordent;
La douleur gagne mes entrailles,
mon esprit et mon âme s’altèrent,
Tandis que je rappelle le Jour effroyable
et le matin couvert d’obscurité,
La journée des ténèbres sans lumière,
qui s’est éclaircie dans la profonde nuit!»

à transmettre :
Il est temps de le dire en face,
de le conter en un discours de lamentations.
Bien qu’il nous soit tout à fait impossible
d’en dire autant qu’il y en aurait à dire.
Cependant nous nous contenterons de peu
de paroles
pour manifester le désastre qui

s est
produit.
vers 265-267

—
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non point aux savants,
mais aux ignorants et aux petits», vers 1035
C’est ainsi que, par la magie de l’écri
ture poétique, la chute d’Edesse (1144)
entre dans notre patrimoine culturel et
historique et nous intéresse aujourd’hui
en tant que prototype de désastre.
Etudier longuement un texte ancien tel
que celui-ci, du 12ème siècle,
en
le
ré-actualisant,
est passionnant.
Comme
dans toutes les œuvres classiques, on peut
y trouver un écho contemporain, il suscite
des questions et des réponses relatives à
notre vécu actuel. Il nous permet d’en
raciner ce vécu
et tous les problèmes
qu’il comporte dans une histoire
rem
plie d’événements tragiques.
L’Histoire a le grand mérite de nous
faire vivre une rencontre plus approfondie

avec
aujourd’hui.
Elle
est un grand
moyen de communiquer avec les vivants
tout en nous faisant vivre une amitié avec
des absents, les hommes qui nous
ont
précédés. Nersès
Shnorali nous inspire
plus que de l’amitié :
notre vénération
envers ce grand poète arménien est dou
blée de reconnaissance. Il a enrichi notre
liturgie
de
nombreuses et admirables
hymnes religieuses (charagan).
En tant
que Catholicos soucieux de la foi de ses
ouailles, il a écrit plusieurs traités théo
logiques (L’Exposé sur la foi, le poème de
la foi, les cris de confession)....
Pouvoir étudier ces textes dans leur ver
sion originale (le grabar du 12ème siècle)
—' ce qui nous amène forcément à dé
couvrir les lacunes et la pauvreté de la
traduction française — représente une
chance extraordinaire. Nous vivons une
reconnaissance des langues qui nous ha
bitent, nous retrouvons les harmoniques
de la langue de nos ancêtres, nous avons,
alors, une perception plus aigüe et plus
profonde de nous-même, de nos racines,
de nos fondements en tant qu’individu
et en tant que peuple. Il ne s’agit plus
seulement de la sauvegarde d’une œuvre
ancienne,
il s’agit de nous-mêmis,
de
notre existence même, de notre identi
té (4).
La Complainte d’Edesse ne présente pas
seulement un grand intérêt historique ou
littéraire. Ce poème aborde plusieurs ques
tions d’ordre religieux:— pourquoi le mal
et la souffrance (celle des innocents,
en
particulier) ?
— qu’est-ce que la foi en Dieu,՜ en la
Résurrection des morts,
en l’espérence ,
plus forte que la mort ?
La théologie n’est pas statique; elle est
fondée sur les Saintes Ecritures inspirées
par l’Esprit de Dieu. La Parole de Dieu est
une Parole Vivante car l’Esprit continue
de parler en elle, c’est une parole qui évo
lue car elle s’exprime, au cours des siècles,
à travers le langage humain de l’époque.
Ainsi, à chaque
étape historique,
les
«signes des temps» (Matthieu 16,3) font
percevoir de nouvelles significations de la
Révélation de Dieu.
Il serait donc intéressant de confronter
l’expérience spirituelle de Nersès Shnorali
avec celle des Arméniens de notre temps.
En d’autres mots, avons-nous, aujourd’hui
la foi et l’espérance qui animaient Nersès?
Dans la Complainte, à propos du pro
blème du mal et de la souffrance, Nersès
voit surtout la responsabilité de l’homme.
La ville d’Edesse impute le malheur qui
lui arrive à ses nombreux péchés :
((Je fus remplie de toutes sortes de péchés
et je me suis souillée par des œuvres
mauvaises!» (vers 279)
((....c’est bien la multitude de mes péchés
et l’assiduité aux œuvres du Mauvais,
Qui m’ont livrée aux mains de l’impie,...»
(vers 664-665)
Le malheur peut être considéré comme
une punition des péchés. Le péché est une
rupture de l’Alliance conclue par Dieu
avec les hommes :
((J’avais oublié le commandement
et je m’étais éloignée de la Loi.
(d’Alliance)». (vers 278)
Dieu semble se retirer et laisser le Mau
vais, le Diable, triompher : le massacre des
chrétiens, la victoire du Turc Zangui, ce
((fourbe possédé du diable», et son chant
à la gloire de Mahomet, ((le Messager du
Très-Haut» qui triomphe, nous atteint pro
fondément, aujourd’hui plus que jamais.
Toutefois, contre les attaques du Mauvais
appelé aussi: Tyran, Dragon, les braves
chrétiens résistent, aidés par les Martyrs
qui ont déjà vaincu le ((méchant Prince,
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visible et invisible», c’est-à-dire le Turc et
Satan: c’est un appel à la foi en la Com
munion des Saints qui nous ont précédés
dans le combat de la vie et qui sont e glo
rifiés par Dieu», car:
ails endurèrent une souffrance
momentanée
mais ils héritent de I'éternité».
Demeure la souffrance

immense

des

morts a privés de leur mort», disparus sans
prières, sans funérailles :
a on ne les enterrait pas suivant les règles
ni on ne faisait d'obsèques
avec lamentations», (vers 505)
Mais il faut dépasser cette soufffrance :
les morts ressusciteront :

Burjg դուք, ռրդիք իմ սիրելի,
չէք ինձ մեււեալ, այլ կենդանիք ,
Քանզի յ երկրի նահատակեալք,
եւ ի յերկինս պսակիք :
Յաչըս մարդկան մեււեալ կարծիք
ես ի յայժմուս ողորմելիք • • •
Quant à vous, mes enfants chéris,
pour moi vous nêtes pas morts, mais
bien des vivants.
Car, martyrisés sur terre,
vous êtes aussi couronnés au ciel.
Aux yeux des hommes vous semblez
morts
et, pour cette heure-ci, dignes de pitié.
Mais vous êtes entre les mains de Dieu,
et gardés avec une vive espérance.
(vers 880-884)
Toutefois, des

questions

Մ Ի Տ

C’est pourqui Nersès nous invite «à at
tendre dans l'espérance ce qui doit arri
ver», c’est-à-dire la Vie Eternelle, au Pa
radis:
Ceux qui maintenant vous vous lamentez,
à ce moment-là, vous exulterez
en les voyant parmi les Saints;
Vous entrerez au Paradis,
vous vous réjouirez ensemble,
Dans la Patrie, que nous avions perdue,
en une vie immortelle, céleste.
(vers 1026-1028)

Զորս այժմ ողթայք լալով անյոյս,
արդէն ցնծայք սւեսլեամր սրրոց,
Անդ ի դրախտն է մտելոց,
ի միասին զուարնանալոց,
ի հայրենին զոր կորուստք
յանմահական կեանս Երկնայնոց:
Préfigurant tous les désastres à venir,
la chute d’Edesse, un désastre célébré par
la parole est devenu poème. Un poème
destiné à consoler tous ceux qui sont et
seront en deuil, à les aider à assumer leur
deuil, à transcender leur douleur en se
tournant vers un au-delà eschatologique.
Le poème entier devient donc prière et,
comme toute prière, nous établit dans
l’espérance, non pas en dehors, mais au
cœur des souffrances, des angoisses qui
font partie de notre condition humaine.
C’est pourquoi Nersès peut terminer son
poème sur une vision de joie et de paix
car, dit-il;
«Nous l'avons fait pour la joie des
convives,
pour le repos de ceux qui se réjouissent».

capés et tous ceux qui le liront par la suite.
11 joue du caractère incantatoire de la pa
role qui apaise l’angoisse en alternant les
lamentations, les exhortations et même les
malédictions. Il lance une terrible «apos
trophe» à I’«enemmi Zangui» longue de
123 vers où il lui prédit les pires malheurs:

errante,
toi et ta nation;
Ta race et tes tribus turques,
on les pourchassera jusqu'aux confins
de la terre ».
(vers 841-842)
Quand on maudit ainsi avec tant de
véhémence, de conviction et tant de réa
lisme dans la description des châtiments
prédits, le discours se rapproche du com
portement magique où l’on croit détenir
un pouvoir sur la marche des événements.
La parole du juste, du non-violent face
à la haine déchaînée est semblable à un
fétu de paille tourbillonnant dans un
cyclone... Mais, un jour, les cris et les lar
mes des innocents pèseront lourd...
Quoiqu’il en soit, les survivants doivent
arrêter de pleurer «comme des païens» :
«Ceux qui sont morts ici avec
des souffrances inouïes,
ne les pleurez pas et ne vous lamentez
pas en désespérés,
Car nous avons le Seigneur bienfaisant
qui nous guérit souverainement».
(vers 941-942)
Le Seigneur est un Père qui agit avec
miséricorde :
«Car II nous console avec amour,
et II ne se fâche pas contre nous pour
toujours.
Ce n'est point selon nos péchés qu'il
agit,
ce n'est point selon nos méfaits qu'il
fait payer...» (vers 944-945)
Dieu peut réaliser des «choses impos
sibles» :
«Le pays de la Chrétieneté (seraj rebâti,
rempli de bien sans mesure et infinis;»
(vers 980)

ԱՐՈՒԵՍՏ»

de douleur des Arméniens victimes du
séisme:
«Dieu nous a abandonnés» (8),
c’est le cri d’extrême souffrance poussé par
le Christ lui-même sur la croix.
La souffrance de nos frères d’Arménie
a éveillé en nous tous une compassion incommesurable pour les victimes, les resca
pés, les réfugiés, mêlée à un fort sentiment
d’impuissance. Des milliers de . sans-abri
pleuraient des milliers de morts, dans la
neige et la nuit. Les reportages de la TV,
les journaux, les livres ont essayé de dire
le désastre, toujours pour la même raison:
«il est nécessaire que le malheur soit dit
et reconnu pour que son deuil puisse se
faire» (8).
Mais le problème demeure: comment
dire une catastrophe d’une telle ampleur?
Que dire devant une telle accumulation
de souffrance, devant cette stratification
des souvenirs douloureux? Et Dieu?...
Il n’y a aucune comparaison possible entre

la chute d’Edesse,le Génocide on U du 7 Décembre, ce dernier étant
clysme naturel, certes, mais a
“ta'
giquement par de nombreuses fautes լ
maines telles que: de graves défauts d
conception et d’exécution de beauCOuD յ
constructions... l’insuffisance de l’orga
sation et de la qualité médicale des m
miers secours» (8). Aucune comparaison
mais une constante: ce sont des désastres
qui affectent une communauté entière
D’où, dans ces trois cas, les mêmes prt
blêmes qui se posent avec plus ou moin՜
d’intensité aux survivants pour qu’ils pui^
sent continuer à vivre: que faire, que dire
«Ce dont on ne peut parler, c'est ce
qu'il faut dire» (9). Seul, le poète pew
suggérer l’indicible, seul, le langage poétique peut transcrire la profondeur d’un
témoignage.
Voici un poème de K. Beledian dont le
titre initial était
1 1 H 4 1 (10),.

Uh41
J'ai hérité la mort :

il n'y a pas d'image
enneigé ô le pays

où je pénètre, grotte, froid lumineux, monts
qui pourraient être
de la patrie
et se penchent sur toi
entre le jour et ton œil pétrifié

De Nersès Shnorali jusqu’à l’aube du
20ème siècle, la foi chrétienne
de nos
pères s’est maintenue et les a aidés à vivre.
Il est difficile d’en dire davantage dans le
cadre de cet article. Nous ne pouvons que
penser avec 'émotion et reconnaissance à
ces générations d’Arméniens qui ont tenu
huit siècles durant sur leurs terres «occu
pées» jusqu’à la date fatidique de 1915.
La complainte d’un rescapé du géno
cide, originaire de Van, pourrait nous res
tituer, avec une sobriété émouvante, le
climat de souffrance de l’époque:

en suspens
se déchirent s'érigent des villes ébranlées
absentes
surgissant
dans la chute
délire compact de
décomposition d'assèchement d'embrasement,
cauchemar neigeux
que tu touches
et palpes
et qui է'
enferme dans l'intraversable abrutissement
poussière, pourrissement, buée

Մէկը մէջ քիս դանակ զարկեց
ետ նայեցի մարդ չերերաց
ես էլ ուրիշ դուշման չունեմ
կամ րախտս է կամ էլ Աստուած

«Ainsi à toi aussi, ô misérable,
sont réservés les châtiments à la fin...
Ta maison ruinée et rasée,
on t'emmènera en captivité, troupe

ԵՒ

boue blanche

importantes

continuent à se poser: parmi tous les hom
mes pécheurs, pourquoi est-ce Edesse qui
est particulièrement frappée? A-t-elle la
«Foi véritable»? Qu’est-ce la foi sans les
actes, sans les œuvres de justice (vers 735737)? Car, ne l’oublions pas, nous serons
jugés sur nos actes!
Nersès ne veut pas ajouter la menace du
Jugement Dernier au sentiment de culpa
bilité des survivants, il ne joue pas au mo
ralisateur. Il veut surtout consoler les res

f-

là-haut
dans l'espace
tout ce qu'il y a
est débris poreux
plein de vide

Quelqu'un m'a poignardé dans le dos
je me suis retourné, je n'ai vu personne
Je n'ai pas d'autre ennemi
sinon mon destin ou Dieu (5).

et de cris
de rire ou de pleurs disparus
tout vibre des rayons nuis du tonnant effacement
et voici le désert

«Le destin entraîne celui qui ne com
prend pas ce qui lui arrive et il conduit
celui qui acquiesce» a dit un autre philo
sophe, Sénèque.
.**

essentiel
irréfutable
qui des neiges
s'avance
vers toi
avec sa chaleur ses faims solaires et ses miasmes

Avec le génocide, il y eut rupture dans
la transmission de notre mémoire
reli
gieuse et de notre foi (6). Cette rupture
s’est produite dans tous les pays de chré
tienté et nous vivons aujourd’hui dans un
monde matérialiste qui a perdu un grand
nombre de ses repères religieux.
Toutefois, la rupture n’a pas été com
plète pour notre peuple. De nombreux
Arméniens de la seconde génération ont
eu la chance d’avoir des parents ou des
grands-parents qui avaient conservé leur
foi et qui l’ont transmise. Cette foi faisait
partie de leur baluchon d’exilé, elle était
parfois concrétisée par un vieux livre de
messe, un évangile en grabar, une prièreamulette (7)...
La foi nous précède toujours. Parfois,
elle reste enfouie en nous, nostalgique ou
révoltée, sous-développée, latente. Elle
peut ne jamais s’épanouir si nous ne la fai
sons pas croître par la prière, la lecture
de la Bible et la pratique des sacrements.
Quand sonne l’heure de l’épreuve, la mort
d’un être cher par exemple, nous sommes,
alors, complètement démunis et désespé
rés; nous nous révoltons et faisons ւտ pro
cès à Dieu! Mais quel Dieu? nous n’avons
pas la foi, mais, paradoxalement, nous exigeons d’un Dieu-gendarme
qu’il
fasse
régner l’ordre et la justice sur terre!
Lorsque le séisme du 7 Décembre est
arrivé, le procès de Dieu a commencé en
Diaspora: «s’il y avait Dieu... Dieu n’exis
te pas, autrement...». Différent était le cri

et tu marches
tu franchis
les pierres
vers T inespace
de ton histoire
qui est toujours cet
impénétrable muret de ruines,
te fascinent
les parois, les restes et les dernières brindilles absurdes
où s'en vont sables et cailloux, tôles, poutres et tout
le morcellement
disséminé de par le monde,
touffes de cheveux
qui, de la boue, croulent entre tes doigts vers l'infigurable
des visages décomposés,
et pas une seule
•
. *
maison ou tu puisses te lover
aimer, mourir parmi l'intimité des images
oublier les arbres qui ne sont pas et la dévastation
qui fonce sur toi
près de la rivière
image dédoublée, personne,
quelqu'un s'il y avait quelqu'un
non pas un prophète, un mime tragique
un archivomane fou, un illuminé,
mais un corps seulement qui ne délire pas,
personne
pas même une ombre,
c'est un seuil impasse
fossé, muraille
qui t'emportent contre le tout-anonyme tonnant
entre le vent et cette noire blancheur
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des terres renversées

Cinéma

en nuages qui
marchent et s'écrasent sur ton crâne,
pays
devenu
explosion de crêtes,

Obsessions

tout est
dehors, maintenant, dedans,

tu es
dehors
imprenable
absolu

Le premier film est américain. Il est

arraché du rêve

arrivé en France auréolé
d’un succès
outre-atlantique immense et redoutable :
d’où, malgré une position confortable au
box-office, le sentiment d’une rencontre

et pour toujours
sans fond
et c'est toujours ton élancement ton

ratée avec le public français. Le deuxième
film est aussi américain. Tout s’y joue
dans les profondeurs, comme pour mieux
pénétrer notre conscience de spectateur :
au box-office, il aura bientôt dépassé le
premier. Le troisième film est encore amé
ricain. Il reprend certains clichés qu’il
a lui-même créés, y ajoute un brun d’hu
manité, et fait en trois semaines autant
d’entrées que les deux premiers réunis. Le
quatrième film... le quatrième film n’a
pas sa place ici. Plutôt situé à côté des
autres, il se définit par rapport à eux dans
un improbable ailleurs : au milieu du
déferlement américain, être français de
vient un risque.
Le 7 février 1989, le plan cinéma de
Jack Lang créait un mécanisme de finan
cement particulier pour «les films ambi
tieux tant par l’ampleur de leur sujet
que par la richesse de leurs images».. Neuf
mois auparavant, le 11 mai 1988, était pro
jeté pour la première fois, en ouverture
du festival de Cannes, Le Grand Bleu
de Luc Besson. Film prémonitoire de la
volonté française de produire des films
à très gros budjet visant un très large
public, capables d’affronter directement
les produits américains. La reprise
du
Grand Bleu, le mois dernier, illustre de
manière opportune le déséquilibre —acquis
plutôt qu’inné— de ce tragique combat
contre un monstre qui arbore ici trois
têtes.
Un Batman, de Tim Bnrton. S’il existe,
aujourd’hui, une tendance qui consiste à
regarder ce qui se passe autour des films,
plutôt que les films eux-mêmes, Batman
l’a intégrée dès sa genèse pour en faire xm
élément constitutif de son spectacle : les
bruits, les chiffres du succès outre-atlan
tique, abondamment répendus par
les
média —les roulements de tambour; le
sigle noir et or de l’homme chauve-souris
soigneusement placardé sur ‘tous les murs
de toutes les villes— la présentation; pêlemêle, enfin, les casquettes, les tee-shirts et
le film. Ce dernier n’est plus, alors, l’a
boutissement d’une chaîne ordonnée; sim
plement, xm maillon
quelconque dans
une chaîne mercantile.
Un peu d’opti
misme suffirait pour inscrire cette inver
sion dans le propos du film, comme maté
rialisation de la critique sociale contenue
dans la fiction. Le personnage du Joker
serait, à cet égard remarquable : l’homme
que l’Amérique a rendu fou dissimule sa
folie derrière xm masque. Le masque de
vient faire-valoir, il donne à la folie l’es
poir de se répandre puisqu’il lui permet
de se produire. Mais, dans le même temps,
il lui retire toute crédibilité : la folie qui
a besoin d’un masque ne peut prétendre
toucher quiconque. Le vice se répercute
ainsi à l’infini, la métaphore s’appliquant

extase vers
l'espace sans issue
dans le dispersé
«Car à ce moment-là...»
mais non, à aucun moment,
et ce non-temps où les lieux ont cessé
«les fondations ont chancelé»
des fentes, des failles, des crevasses, des glissements
ont disjoint
os et vertèbres, mains et voix
et nous fûmes
avec notre corps désassemblé
de nouveau désagrégés,
non pas Orphée
ni Dyonysos que le chant
réunit, pour nous
n'a pas sonné le clairon
de l'archange et jamais
ne seront ressuscités les morts
privés de la mort,
c'est la même neige violette
recrachée, terreuse, liquide
et c'est l'antique mélange
des semailles, des cendres, des morts et des vivants
de la destruction et de la structure
l'infinie vacillation l'ébranlement des toits et des vers
sur le ressac des monts
c'est le port, le repos
de la terreur
ô non-pays
et mer paisible où tu coules
tu heurtes les cadavres de tes pères, des dieux ivres
qui lancent leurs lourds chars de métal
contre ton cou
pour que tu te taises
et t'apaises
dans leur pitié,
mais qui pourrait
vivre privé du temps étranger à l'heure
privé du lieu
dans le poème vertical
et rendre
habitable la dévastation de la parole ?
car il nous faut dire l'ardent anéantissement
tel un saut,
dans les pierres
fracturées
la même et l'ancienne et la noire terre
ô votre
ô notre pacte avec l'ancien évènement
vide comme un
insituable lieu-désastre,
le jour simple
le non-jour
est une fine et rapide brisure
qui déchire l'épicentre de ta pupille
quand la falaise de la nuit
oppresse et écrase ton front,
elle s'éboule
irrésistible, omnipotente et définitive

au film.
Deux. Abyss, de James Cameron. Der

image redoublée
— mais quand était-ce ?

rière les multiples scénarios que J. Came
ron s’ingénie à enchêvetrer
transparaît
doucement son propos : la renaissance
du couple —de l’Amérique— passe par la
perte de soi, dxx langage et surtout de la
conscience. La dimension que prend ici
l’enrobement
dxx discours est d’autant
plus frappante qu’elle se double d’une vo
lonté de distanciation manifeste: J. Came
ron développe sa fiction dans un univers
abyssal fascinant et mythique, auquel ja
mais il ne fait participer effectivement le
spectateur.. Jamais... excepté le temps d’un
plan, pendant la visite, au début du film,
de l’épave dxx sous-marin par les plon
geurs; lorsque l’un d’entre-eux, seul, est
soxxdain pris d’un malaise, la scène est
vue de derrière son masque, la vision est
trouble et chaotique, le plan est subjec
tif. Cette réticence à nous impliquer au

par
François MESTOUDJIAN

premier degré est mie invitation à ne pas
trop y croire, chercher ailleurs xm dis
cours possible tout en s’accomodant des
profondeurs, pour notre plaisir. De l’uni
vers marin autour duquel James Cameron
centre sa fiction, il ne montre que F épais
seur et la fermeture, ni la matière, ni l’o
deur.
Trois. Indiana Jones and the last cruisade, de Steven Spielberg. La confirmation
inutile que le public aime voir ce qu’il a
déjà vu,pourvu que cela ne soit pas mal fait
et qu’il puisse en rire. La structure dra
matique est la même que celle du premier
volet de la trilogie, plus une figure de père
adorable et un semblant de maturité trop
aisément acquis. Le produit distrait.
Ces trois films quitteront bientôt l’af
fiche, fiers de leur succès. Le Grand Bleu
avait xm secret, qui canalisait le public
durant des mois et des mois, le fidélisait
jusqu’à le tenter de retourner voir le film
plusieurs fois. Pourtant le film est “long
et ennuyeux, on sent Luc Besson tellement
fasciné par son sujet qu’il en oublie de
regarder ce qu’il voit, et qu’il montre.
Au dernier plan, pourtant, la magie opère.
Au milieu de la nuit, à plus de cent mèt
res de fond, Jacques Mayol est là, qui at
tend. A la surface, celle qui l’aime, qxii
attend xm enfant —son enfant— pleure
d’être seule, de ne rien voir et de trop
comprendre. Au fond, Mayol disparaît,
les bras autour d’un dauphin venu exprès
le trouver. Le monde, à cet instant, est
Un. Durant le temps infini qui vient de s’é
couler, la caméra était là, qui a tout fil
mé, là où personne ne s’était encore aven
turé. Durant quelques secondes, la camé
ra a dépassé l’objectif et le subjectif, pour
atteindre l’universalité. C’est peut-être là
le secret.

dans le vide
au bord du ruisseau reste le poème assis de la fillette
qui jouait aux osselets.

Krikor BELEDIAN

C’est la vision tragique d’un poète ar
ménien face aux ruines-tombeaux des ré
gions sinistrées d’Arménie, trois mois
après le tremblement de terre.
L’œuvre de K. Beledian (11) est une
Parabole de la violence absolue (celle de la
destruction de Beyrouth (12), celle du
génocide de 1915), de l’exil, de l’Aille«rs (13), du Lieu et de l’être (14)... Son
œuvre est xm chemin de mémoire qxxi,
Parti du «pays» en 1915, fait une première
escale à Beyrouth, le temps d’une généra

Հ__________________________________________________________________________________

tion, puis passe par Paris, rejoignant l’Ar
ménie, par intermittence. L’Arménie,
celle qui nous reste, quelque part vers
Erevan, devenue celle qxxi espère depxxis
Février 1988, celle, enfin, qui se disloque,
un 7 Décembre 1988.

rité, elle est résurrection des présences.
Il rassemble les fragments du resouvenir
en une écriture qui, elle aussi, est frag
mentaire, émiéttée, parcellisée, morcelée,

Devant ce pays en ruines, le poète
continue l’effort de mémoire qu’il a en
trepris, comme on surmonte les débris, en
disant la destruction, en saisissant ce qui
fut vraiment vrai, pas seulement vrai à la
façon du souvenir: la poésie n’est pas vé

y a eu désintégration du paysage, décom
position des roches, destruction complète
des villes: seule règne la poussière des
ruines, de l’anéantissement. Les terres sont
renversées: le sol que nous foulons, ce
sont nos racines, notre sort est lié à cette

dispersée.
Le pays n’est pas reconnaissable car il

terre, donc, plus de racines. Plus de mai
sons qui permettent de se recueillir et
d’être, donc, plus d’identité, comme dans
l’image absente ou redoxxblée. Plus d’ar
bre, symbole de vie surtout pour l’homme
primitif pour qui il était le sacré par excel
lence dans une religion cosmique.
Aucune vie humaine, personne. Pas de
prophète, ce porte-parole de Dieu, le lan
gage est aboli, «la parole est dévastée», le
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au bord du ruisseau reste le poème
assis de la fillette
geste (du mime) aussi, donc plus de com
munication entre les vivants. Plus d’archivomane qui classe les archives du passé, la
communication est aussi rompue avec les
morts, les anciens, le passé. Plus d’illu
miné, non plus, qui puisse communiquer
avec les mondes imaginaires que nous por
tons en nous. Plus personne qui parle,
c’est le désert du non-dit, et ce qui est tu,
est plus important que ce qui est dit.
Le séisme, semblable à la destruction du
Temple ou lq chute d’Edesse où toute vie
disparaît, est aussi une violence absolue et
une profanation, car il a désintégré l’espa
ce sacré de l’homme, là où le réel se dé
voile, où le Monde vient à l’existence. A la
place de l’existence, de la vie, c’est le
règne de la mort: «l’ai hérité la mort».
Le Je qui renvoie à une présence venant
de l’extérieur, cède très vite la place au
tu, c’est-à-dire à celui qui déambule dans
les ruines et qui a tout perdu, il y a iden
tification à l’autre, c’est «la relation dialogale qui atteint l’Autre comme Tu,
comme partenaire et ami» (15). La soli
tude n’est jamais complète. Le poète n’est
pas un voyeur, un curieux,
d’ailleurs,
quelque part, il est aveugle: l’épicentre de
sa pupille est déchirée.. Le poète est un
visionnaire. Il ne donne pas une autre vi
sion du réel, mais un complément méta
physique de cette réalité, pour la trans
figurer, pour nous permettre d’aller audelà de l’horreur de la situation et de la
souffrance engendrée.
Le poème en disant la mort nous per
met de lutter contre les forces de la mort.
La parole qui est musique, invente le
monde, le monde se fait musique et, par
la parole du poète, devient plus humain,
plus vivable. Cette parole permet de jus
tifier notre existence, de lui donner un
sens en transposant la réalité douloureuse
dans une dimension créatrice, transcen
dante.
Dieu n’est pas violemment pris à partie
comme le fait Voltaire dans son «Poème
sur le désastre de Lisbonne», 1755:

«Direz-vous en voyant cet amas de
victimes:
«Dieu s'est vengé, leur mort est le prix
de leurs crimes»?
Quel crime, quelle faute ont commis
ces enfants
sur le sein maternel écrasés et
sanglants?...
Je respecte mon Dieu, mais j'aime
l'univers...
Pourquoi donc souffrons-nous sous
un maître équitable?»

Dans le poème: 11 H 41, Dieu n’est pas,
même si le tremblement de terre du 7
Décembre rappelle, dans ce poème, celui
qui va se produire à la fin des temps:
«car à ce moment-là...
les fondations ont chancelé...» sont des
citations extraites de la 3ème partie de
«Jésus, Fils Unique du Père», partie in
titulée: la Parousie:
«le sol dans son étendue tremble...
les montagnes avec leurs fondements
sont dans l'épouvante».. (16)

Non, ce n’est pas encore la fin du
monde, «le clairon de l’archange» ne son
nera pas comme l’annonce St Paul:«car la
trompette sonnera, les morts ressusciteront
incorruptibles...» 1 Co 15, 52.
Les morts «privés de leur mort» ne res
susciteront pas, dit le poète. Pourquoi?
Parce qu’on n’a pas retrouvé leurs corps?
«Mais dira-t-on, comment
les morts
sont-ils relevés? Avec quel corps revien
nent-ils? Sot! ce que tu sèmes, toi, ne re
prend vie s’il ne meurt.
Et ce que tu
sèmes, ce n’est pas le corps à venir, mais
un simple grain, par exemple de blé ou de
quelqu’autre plante....» 1 Co 15, 35-37.
Le poème se termine ainsi:
«mais quand était-ce?
dans le vide
Imprimé sur les
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l’on prend en compte l’action toute-puis
sante de l’Esprit-Saint.
1) Nerses Shnorhali, né en 110շ en
Cilicie, fut poete et musicien ex£n-t "
théologien. Il devint Catholico’s en lil *
mourut en 117.3.
166 et

qui jouait aux osselets»

Nous voici revenus aux commencements
de T humanité. Il y avai t déjà eu aupara
vant, la nostalgie des «dieux ivres»,le désir
de retrouver les dieux mythiques des com
mencements, de revenir au Temps des Ori
gines, au «poème originel» «քեր թո ւաե-ը
նախնական» (13), c’est la Poésie-Création,
car, au commencement, était la poésie,
l'épopée le dit sous toutes ses formes: la
geste orale des anciens rois et les exploits
des dieux. Le jeu antique des osselets est
jeu avec la vie (le ruisseau) et la mort.
Un osselet est un ossement et, pour le (ecteur que je suis, ce poème se termine sur
la superbe et poétique vision d’Ezekiel au
chapitre 37 : une vision d’ossements des
séchés qui, sous le souffle de l’esprit: «re
prirent vie et se dressèrent sur leurs pieds:
une grande, une
immense armée!
Le
Seigneur me dit: Fils d’homme, ces osse
ments, c’est toute la maison d’Israël».
Cette promesse de résurrection s’ap
plique à tous les hommes, y compris à la
maison d’Arménie, «maison de Torgom,
race et descendance de Japhet».

Telle est la foi qui continue de soutenir
les survivants du tremblement de terre.
«Une nuit, racontent deux témoins, une
famille nous accueillait pour dîner.. Alors
que plusieurs avaient déjà évoqué leurs
pertes et s’interrogeaient sur ce nouveau
malheur, le patriarche a quitté la pièce
pour revenir avec une bible datant du dé
but du XIXème siècle. Tous ont fait le
signe de la croix. «Voilà notre espérance,
a-t-il dit, en montrant la bible. La foi nous
permettra de surmonter cette nouvelle ca
tastrophe» (8).
Les journaux, les témoignages person
nels témoignent du réveil de la foi en Ar
ménie :

Վերջապէս դէսլի ինքնուրոյն ու անկախ
ազգ մեր ճանապարհը խափան ու խոպան
կը լինի, եթէ- մենք չդաոնանք մեր քրիս
տոնէական հաւասւին, որից ազգի մեծա
գոյն մասը այսօր գրկուած է: Եթէ մենք
ամէն ինչ ջանանք աճել աոանց լքեր Արա
րիչին ապաւինելու , կը ձախոհլուենք : Մեր
ազգը պահել է եւ կը պահի Աստուած, եթէ մենք ապաւինենք նրան : Նա երթեք bpbu չի դարձնում մեգնից , մենք ենք նրա
նից երես դարձնում եւ այդպէս փորձանք
ների մէջ ընկնում : Մեզ օդի պէս անհրա
ժեշտ է դարձ դէսլի քրիստոնէութիւն : Ապաւինենք ոչ թ է որեւէ երրորդ ուժի , այլ
մեր Արարիչին ու մեր ունեցած եւ ունե
նալիք ազգային ուժերին:

Enfin, notre cheminement pour de
venir une nation originale et indépen
dante sera plein d'embûches, si nous ne
retournons pas à notre foi chrétienne
dont une grande partie de notre nation
est dépourvue. Si nous tentons d'agir
sans nous confier à notre Créateur, nous
échouerons. C'est Dieu qui a protégé
et qui protégera notre nation si nous
nous confions à Lui. Jamais il ne se dé
tourne de nous, c'est nous qui nous dé
tournons de Lui pour sombrer ainsi
dans les malheurs. Une conversion au
christianisme nous est aussi nécessaire
que l'air {que nous respirons) .Confionsnous... à notre Créateur et aux forces
présentes et à venir de notre nation».
(17).

Levon Tchavakhian, dans le «Journal lit
téraire» de Erevan, réclame la création de
l’enseignement religieux dans les écoles et
un retour aux valeurs prônées dans l’Evan
gile, car, écrit-il, «l’Evangile a un rôle
incroyable dans l’édification de la nature
humaine» (18).
Cela peut paraître surprenant de lire ces
articles dans les journaux d’Arménie,après
«70 ans d’idéologie marxiste-léniniste». On
peut s’en étonner à première vue, sauf si

Nous n’arrêterons jamais de nous ques
tionner et.de questionner les textes. Chaque
réponse trouvée nous projettera vers une
nouvelle question. Chaque souffrance apai
sée nous ouvrira sur une souffrance nou
velle, éveillée par un souvenir, une com
mémoration, un poème, ou un événement
tragique survenu ailleurs. Ainsi, on a pu
lire dernièrement: le pire tremblement de
terre depuis le début du siècle, survenu le
19 Octobre à San Fransisco, (7 sur l’échelle
de Richter), a fait 200 victimes, 1400 bles
sés, un millier de sans-abri...., c’est-à-dire
miraculeusement peu de dommages pour
une secousse de la force de celle qui a ra
vagé l’Arménie, il y a un an!
On se réjouit alors pour les habitants de
San Fransisco, mais on a mal quand on
pense à tous nos morts de l’an dernier, ces
«morts privés de leur mort»; le poème de
K. Beledian prend alors un autre sens: ces
milliers de victimes innocentes ont été
«privées» de leur vie, privées de la mort
qui survient au terme d’une vie vécue
pleinement. On n’invoque plus Dieu ou le
destin, on comprend qu’une technologie
avancée en matière de constructions anti
sismiques, le sens des responsabilités, la
conscience morale, l’amour du prochain
(toutes ces valeurs évangiques dont parle
Levon Tchavakhian) évitent la mort.
Faisons mémoire de tous nos morts, pro
ches et lointains, prions pour eux, invo
quons Dieu, non pour sa prétendue indif
férence, mais pour sa miséricorde infinie,
comme nous le faisons à la messe, au Mé
mento des morts :

Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա:
Souviens-toi, Seigneur, et aie pitié!
Souviens-toi, Seigneur: en réalité, Dieu
n’oublie jamais sa Création, c’est nous qui
croyons que Dieu nous oublie.... Alors
qu’il est infiniment bon, qu’il nous
a
créés pour une vie totale, pleine, éter
nelle, la vie même du Christ Ressuscité.
Aussi,prions pour nos morts, dans l’espé
rance de cette vie, car «le deuil n’a de
sens que dans l’affirmation de la vie» (19).
Alors ce mystère du mal, de la mort et
de la souffrance, est-il finalement un obs
tacle ou un appel à la foi? Suivant les per
sonnes,
les circonstances et les événe
ments, R peut être l’un ou l’autre. Il peut
écraser et détourner de Dieu, tout comme
il peut ouvrir à son mystère. Il peut de
venir source de purification et d’approfon
dissement ou, au contraire, laminer celui
ou celle qui le subit. Pour certains, ce
mystère sera signe de Dieu, pour d’autres,
il sera signe de son absence, de sa nonexistence.
Mais quelle que soit la réponse apportée
par chacun dans son affrontement person
nel, le croyant affirme que l’homme est
fait pour le bonheur et que Dieu ne veut
jamais ni le mal, ni la souffrance. Ceux-ci
sont et seront toujours des réalités ter
ribles contre lesquelles il faut sans cesse se
battre, et il ne faut jamais y voir un quel
conque désir de Dieu de châtier l’homme
pour le remettre sur le droit chemin.
La souffrance peut être une occasion de
nous décider par rapport à Dieu et de ma
nifester à son égard refus ou confiance,
fermeture ou espérance. Mais c’est finale
ment toujours, malgré le mal et le non-sens
de la souffrance et de la mort, que le chré
tien affirme en définitive l’existence
de
Dieu.
Ainsi, à nous chrétiens, il nous est de
mandé de confier notre vie à Dieu, de
«marcher en sa présence» avec foi et confi
ance. L’univers n’est pas hostile à l’hom
me. La Création ruisselle de la grâce de
Dieu. Il y a, en tout homme des énergies
spirituelles

qui lui

permettent de

sur

monter sa faiblesse, de venir en aide
aux souffrants d’aujourd’hui, et d’accé
der à la paix et à la joie.

Satenig GOSTANIAN

Presses du Journal «HARATCH» — 83, Rue d’Hauteville - 75010 Paris

en 1984 par Isaac Kéchichian, S. ]
publiée dans la collection «Bibliod,
Arménien», Venise - St. Lazare.
Ce poème nous a été présenté et exnli
qué à partir du texte original par K ը
ledian, durant ses cours sur la littératur
arménienne
traditionnelle
donnés
I Institut Catholique de Lyon, en iami'
1989. Le choix de ce texte n'est pas dûau
hasard.
(2) Elle IViesel — Paroles d’étranger ֊.
Points p. 20.
(3) Ce problème a été souvent

évoqué

dans «Haratch», ex: Միտք եւ Արուեստէ
septembre 1985 :
Le nouveau PaySage
intérieur, dans des colloques, des confé
rences, comme aux stages de littérature
donnés par K. Beledian et M. Nichanian,
depuis 1982, à la Maison de la Culture ar
ménienne de Décines.
(4) D'où la nécessité d'un enseignement
valable et structure
par des enseignants
compétents et conscients de leur missiondé notre langue {le grabar autant que
l'arménien moderne) et des œuvres
quelle a suscitées. Notre communauté a
le devoir de créer de tels enseignements
et d'encourager ceux qui existent, par leur
contribution financière (ce que font quel
ques personnes et les Fondations Bullukian, Gulbenkian...) et surtout j par leur
présence à ces cours. Soyons ambitieux
dans la transmission de la culture armé
nienne. Certes, il faut commencer par
les écoles maternelles, continuer par les
écoles primaires et les collèges; mais l'en
seignement à l'Université est d'une impor
tance exceptionnelle : il s'adresse aux adultes et aux jeunes, nombreux dans notre
communauté, qui sont en recherche, il
s'adresse aussi
aux non-Arméniens qui
s'intéressent à notre culture. La trans
mission de notre culture n'obéit pas à des
impératifs chronologiques, c'est un com
bat à mener sur tous les fronts.
(5) Chant recueilli par Bedros Alahaidoyan et publié à Paris, 1986.
(6) Le sujet est vaste et mériterait à luiseul toute une étude sociologique. Il est
évoqué dans notre littérature, celle des
années 1930, en particulier dans «La Re
traite sans musique» de Chahan Chahnour,
Paris, 1929 où l'auteur s'insurge contre
les «pères» qui ont accepté «une interpré
tation fausse de la doctrine chrétienne»
{cf «Phénix ou Robinson sauvé du nau
frage» de K. Beledian,Les Temps moder
nes, n°‘ 504, 505, 506 de 1988).
(7) F. Feydit «Amulettes de l'Arménie
chrétienne» - Venise, St. Lazare, 1986.
(8) P. Verluise «Arménie, La Fracture»,
Ed. Stock, 1989.
(9) Novarina,

«Vous

qui

habitez k

temps».
(10) Estuaire, n° 9, Luxembourg.
(11) K. Beledian, né à Beyrouth en
1945, habite Paris depuis 1967, il a écrit <
livres de poésie et de nombreux essais sut
la littérature arménienne

dont :

«Pul >

1980, Grigor Narekatsi, 1985.
(12) Տեղագրութիւն' քանդուող քաղա
քի մը համար , 1976 :
(13) Հատուածներ «Սենեակ»ի մասին՛
1978 :
(14) Վայրեր, 1983:
(15) E. Lévinas,

«Totalité et Infini ,

Nijhoff, 1980.
(16) Nersès Shnorali, «Jésus, Fils Un
que du Père», traduit par I. K^chic Հ՛1’
s.j. Sources Chrétiennes, Cerf, Paris,
(17)

Raphaël Ishkhanian,

«Haratch»,

21-22 Octobre 1989.
(18) Cité dans Հորիզոն, 16 Octobre 1989(19) A. Grosser,

«Le Crime et la Me

moire», Flammarion, 1989.
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